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I 

កាលិរបក្រ 

អប់រំ 

រម្ពុជា 

គណៈកម្មការវិចារណកថា 
ក្កុម្ក្រឹកសាភិបាលវិចារណកថា 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ ៉ុន រដ្ឋមន្រនតី ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ណាត្ ប ៉ុនររឿន រដ្ឋរេខាធិការ ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា  
ឯកឧត្តម េីម ស៉ុធា  ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិត្ ឌី សមស៉ុីរដ្ត្ ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តម អ ៉ុង បូរាត្ ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ឌី ខាាំបូេី  ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិត្ រហង រក្េង ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិត្ អ ៉ុន ោង ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិត្ ស៉ុខ សូក្ត្ ក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ យ ្ស ូស៉ុី ហ៉ុីរ ូសាត្៉ុ សាកេវិទ្្ាេ័យស៉ុភា ក្បរទ្សជប ៉ុន 
និពនធនាយក 
រោកក្សីបណ្ឌិត្ បូ ច័នទេ៉ុេិកា នាយកដ្ឋ្នរោេនរយបាយ ននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
និពនធនាយករង 
រោកបណ្ឌិត្ ងិន ច័នទរិទ្ធ សាកេវិទ្្ាេ័យអ៉ុកឡែន ក្បរទ្សនូឡវេរសែង់ 
រោកបណ្ឌិត្ ស៉ុខ រសរី សាកេវិទ្្ាេ័យភូមិនទភនាំរេញ  
រោក រៅ ស៉ុេ៉ុណ្រិទ្ធ នាយកដ្ឋ្នរោេនរយបាយ ននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា  
 
 
 
 



 
 

II 

មារិកា 

ត្ក្ុម្ត្បកឹ្សាភបិាលវចិារណក្ថា   I 

ម្រកិា 
 

  II 

ទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរវាងការចារផ់្ចងបលើការបត្បើត្បាសធ់នធាន និងគណុភាព
សកិ្សារបសស់សិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុជា 

 ផ្ក្វ ររនៈ  ឈិញ សុីថា និង ក្ង សុផាន់ណា 

  ១-១៤ 

    

ការសកិ្សាពចីាំបណោះដឹង ឥរយិាបថ នងិការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្រ័បនទោះ    ១៥-៤១ 
បៅវទិ្សោលយ័ធនធានសត្ម្បក់ារបរៀន នងិបបត្ងៀន 

 ឈិញ នីោ អ ៊ីវ ចាន់ណារ ស និង ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស 
 

   

បទ្ពបិសាធ និងឧរតម្នវុរតនន៍នការអនវុរតការត្គបត់្គងតាម្សាលា
បរៀន (S BM) បៅក្ម្ពុជា 

 ឡាយ សុវិជាជស សុក្ សុនល និង សុិន ណាវី 

  ៤២-៥៩ 

    

ការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងនវូការអបរ់ំផ្សទម្បៅក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា 
តាម្រយៈការវភិាគលាំហននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

 អ ុន ត្សីផ្ណរ  សុិន ណាវី និង ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស 
 

  ៦០-៩៤ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 

ទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរវាងការចារផ់្ចងបលើការបត្បើត្បាសធ់នធាន និងគណុភាពសកិ្សារបសស់សិសស 
បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា 
 
ផ្ក្វ ររនៈ*១  ឈិញ សុថីា២ ក្ង សុផានណ់ា៣ 
*១ ៣ នាយក្ោឋសនបគលនបយាបាយ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិក្ីឡា ត្បបទ្សក្ម្ពុជា 
២ សាក្លវិទ្សោល័យភូម្និទភែាំបពញ ត្បបទ្សក្ម្ពជុា 
 
បានទ្ទ្លួ៖ ២០ ម្ិថុនា ២០២១ បបាោះពុម្ពនសាយ៖ ៣០ ធែូ ២០១៨ 

 

សងខរិតនយ័ 

ការត្សាវត្ជាវបនោះ ម្នបគលបៅសិក្សាបៅបលើទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរវាងការចារ់ផ្ចងបលើការបត្បើត្បាស់ធនធាន និង
គុណភាពសកិ្សារបសស់ិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានក្ែុងអាំ ុងបពលត្បាាំឆ្សាំសកិ្សាចុងបត្កាយ គិរចាបព់ឆី្សាំ 
២០១៥ ដល់ឆ្សាំ ២០១៩។ រហូរម្ក្ដល់បពលបនោះ ពុាំទាន់ម្នការសិក្សាត្សាវត្ជាវណាម្ួយផ្ដលសកិ្សាអាំពី
ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង ឬនលជោះននការចារ់ផ្ចងបលើបត្បើត្បាសថ់វិកា បហោឋសរចនាសម្ព័នធ និងធនធានម្នុសសសបៅបលើគណុភាព
សិក្សារបសស់ិសសស បៅតាម្សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុជាបៅប ើយ។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាបៅ
ក្ម្ពុជាម្នចាំនួន ១៧៨៨ សាលា ផ្ដលបានចលូរូម្ក្ែងុការសិក្សាបនោះ។ ទ្និែន័យចត្ម្ោុះ ននសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ទាាំង ១៧៨៨ ក្ែងុរយៈបពល ត្បាាំឆ្សាំ ត្រូវបានទាញបចញពីម្លូោឋសននទកុ្ទ្ិនែន័យរបស់នាយក្ោឋសនត្គប់ត្គងពរ័៌ម្ន
អប់រំ ននត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាសត្ម្បប់ធវើការវិភាគ។ វិធសីាស្រសតសថិរិវិទ្សោផ្បបពិពណ៌នា និងទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង
ត្រូវបានយក្ម្ក្បត្បើបៅក្ែុងការវិភាគ។ ការវិភាគរួម្ម្ន ៣២ អបថរ ផ្ដលពាក្់ព័នធបៅនងឹការចារ់ផ្ចងបត្បើត្បាស់
ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព័នធ ធនធានម្នសុសស និងគណុភាពសកិ្សារបស់សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ របក្
គាំបហើញបានបង្ហសញថា ការបបងកើននូវបហោឋសរចនាសម្ពន័ធផ្ដលសាថសបនាពីបបរងុនិងបឈើ រមួ្ជាម្ួយនងឹបនទប់ទ្ីចារ់
ការ នងិការិយាល័យោច់បោយផ្ ក្ដល់សាលាបរៀន គមឺ្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងវជិជម្នខ្សាំងបលើគណុភាពសិក្សាផ្ដល
សិសសសបានទ្ទ្លួ។ បលើសពបីនោះបៅបទ្ៀរ ការបបងកើនចាំននួត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នគណុវឌុសឍិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ
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ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិ សញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ និងបរិញ្ញសបត្រជាន់ខពស់ ផ្ដលម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងយា សងខ្សាំងជាមួ្យ
នឹងគុណភាពសិក្សារបស់សិសសសក្ែុងរយៈបពលត្បាាំឆ្សាំ។ លទ្ធនលសិក្សាបនោះ បានគាំត្ទ្ដល់ការអោះអាងថា ការ
ចារ់ផ្ចងបត្បើត្បាស់ធនធានបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានពិរជាម្នត្បសិទ្ធភាពក្ែុងបរិបទ្ ត្បបទ្សក្ម្ពុជា។   

 
ពាក្សយគនលោឹះ៖ ការចារ់ផ្ចងបលើការបត្បើត្បាស់ធនធាន គណុភាពសិក្សារបសស់ិសសស សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ក្ម្ពជុា។  
 
អាគរោឋសន៖ ផ្ក្វ, រ., ឈិង, ស., & ក្ង, ស. (២០៣១), ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងរវាងការចារ់ផ្ចងបលើការបត្បើត្បាស់ធនធាន 
និងគុណភាពសិក្សារបស់សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា,កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា,៤(១), 
១-១៤។ 

 
១. សសចរីតស្តើម្ 

 សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានត្រូវបាននតល់ក្ីតរំពងឹយា សងម្រុម្ាំពីសាំណាក្់ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា នដគូ
អភិវឌសឍ សហគម្ន ៍និងសិសសានុសិសសសថា ជាត្គោឹះសាថសនផ្ដលនឹងបាំបពញរនួាទ្ីយា សងត្បបសើរ ជាសាលាបរៀនគាំរកូ្ែុង
ការក្សាងធនធានម្នសុសសឱសយម្នចាំបណោះដឹង ជាំនាញ និងអាក្បសបក្ិរិយាវិជជម្ន។ គណុភាពននការអប់រំម្នសារៈ
សាំខន់ណាស់ក្ែុងការជាំរុញឱសយត្បបទ្សក្ម្ពុជា អាចចាក្បចញពីត្បបទ្សផ្ដលម្នចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្រិទាបបៅ
ជាត្បបទ្សផ្ដលម្នចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្រិខពស់ក្ែុងឆ្សាំ២០៣០។ វិទ្សោលយ័ធនធានគឺជាធារុនសសាំជាយុទ្ធសាស្រសត
ម្ួយដ៏សាំខនរ់បស់ត្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន នងិក្ីឡាក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រកំ្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបៅត្បបទ្ស
ក្ម្ពជុា។ បគលនបយាបាយសតីពីសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន(Mo EYS , 2008, p . 2) បានឱសយនិយម្ន័យសាលា
ម្ធសយម្សិក្សាធនធានថា គឺជាសាលាបរៀនផ្ដលត្រូវបាំពាក្់ ឬនតល់ឱសយនូវបហោឋសរចនាសម្ព័នធ និងសម្ភសរៈដូចជា អគរ 
សាលត្បជុាំ ម្នទីរពិបសាធន៍ បណាណសល័យ សាលក្ុាំពសយូទ្័រ សាលបសារទ្សសសន៍ ត្បភពនគរ់នគងអ់គគិសនី ត្បភពនគរ់នគង់ទ្ឹក្
សាអសរ។ល។ បហើយជាពិបសសបនាោះសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបានទ្ទ្លួនូវការបណ្តោះបណាតសលដល់បុគគលិក្អប់រំ
បលើចាំបណោះដឹងបត្បើត្បាស់នូវបហោឋសរចនាសម្ពន័ធ និងសម្ភសរៈផ្ដលបាននតល់ជូន(p .2)។ បយាងតាម្បគលនបយាបាយ
សតីពី សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ផ្ដលបានបបងកើរប ើងក្ែងុឆ្សាំ ២០០៨ នងិត្ក្បខណ័ឌពិនិរសយតាម្ោន និងវាយ
រនម្លសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន (Mo EY S , 2018a ) គណត្គប់ត្គង ត្គបូបត្ងៀន នងិសិសសសននសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធាននងឹត្រូវបដើររួនាទ្ីផ្ដលជាគាំរូសត្ម្បស់ហគម្ន៍ផ្ដលពកួ្បគរស់បៅ ក្៏ដូចជាសត្ម្ប់រាំបន់បៅជុាំវញិ
បនាោះ។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានគួរផ្របាំបពញរួនាទ្ីជាចាំណុចក្ណាតសលននបណាតសញ ផ្ដលម្នការនសាភាជសប់ក្ិចច
សហត្បរិបរតិការ ផ្ចក្រំផ្លក្បទ្ពិបសាធន៍ និងជាំរុញឱសយម្នសាម្គគីភាពបៅវិញបៅម្ក្រវាងសាលាបរៀននានាក្ែុង
សហគម្ន៍ធាំជារួម្។ ការបបងកើរនូវសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបានជួយដល់ការបលើក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈ
ដល់ត្គូបបត្ងៀន ការផ្ចក្រំផ្លក្នូវការអនុវរត និងបទ្ពិបសាធន៍លអៗក្ែុងការបបត្ងៀន ការបរៀន និងការត្គប់ត្គងដល់



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា                       រ.ផ្ក្វ et al. 

3 

សាលាបរៀនបណាតសញ ការបញ្ចូលនិងត្បរបិរតិផ្ននការបលើក្ក្ម្ពសស់ាលាបរៀន និងការបលើក្ក្ម្ពស់សម្រថភាពត្គូ
បបត្ងៀនតាម្រយៈការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈ និងការបងវឹក្ផ្ណនាាំ (Mo EY S , 2008)។ បទាោះបយីា សងបនោះក្តី ការបបងកើរនូវ
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានត្គន់ផ្រជាជាំហានបឋម្ម្ួយប ុបណាណសោះក្ែងុការសត្ម្ចឱសយបាននវូលទ្ធនលផ្ដលរំពងឹទ្ុក្
ជាក្់ផ្សតង បពាលគកឺារបលើក្ក្ម្ពស់លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សា។ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និង
ក្ីឡា បានត្បឹងផ្ត្បងក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសកាន់ផ្រត្បបសើរប ើង បដើម្សបីនលរិធនធាន
ម្នុសសស ផ្ដលម្នគណុភាព បដើម្សបឱីសយត្បបទ្សក្ម្ពុជាអាចសបត្ម្ចបាននូវបគលបៅអភិវឌសឍជារបិៅឆ្សាំ ២០៣០ 
និង២០៥០ ។  

 ក្ែុងក្ិចចគាំត្ទ្ដល់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅក្ម្ពុជា ការវនិិបយាគគាំត្ទ្ផ្នែក្បបចចក្បទ្ស នងិហិរញ្ញវរថុ
បានត្បត្ពឹរតបៅក្ែុងរយៈបពលម្ួយទ្សវរសសរ៍។ ម្ក្ដល់បពលបនោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានជាបត្ចើនត្រូវបាន
ទ្ទ្ួលសាគសល់ថា ម្នការរីក្ចបត្ម្ើនបលឿនបលើការអភិវឌសឍការបបត្ងៀន និងបរៀន ជាពិបសសគឺបៅបលើលទ្ធនលសិក្សា
របស់សសិសសផ្ដលបគសបងករប ើញម្នភាពខុសគ្សយា សងចសាស់លាស់រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន និងសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាដនទ្បទ្ៀរ (ផ្ដលម្ិនផ្ម្នជាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន) បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ សម្ិទ្ធនលផ្ដលសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធានសបត្ម្ចបានត្រូវបានបគសបងករប ើញថា ជាការឆលុោះបញ្្សាំងននក្ចិចត្បឹងផ្ត្បងក្ែងុការបក្ៀរគរ
បហោឋសរចនាសម្ព័នធ ថវិកា និងធនធានម្នុសសស បដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពសិក្សារបស់សសិសស។ បទាោះបីជាក្ចិចត្បឹង
ផ្ត្បងបនោះត្រូវបានអនុវរតអស់រយៈបពលម្យួទ្សវរសសរ៍ម្ក្បហើយក្ដ ីប ុផ្នត ម្ិនទាន់ម្នការសិក្សាត្សាវត្ជាវណាម្ួយ
បៅបលើនលជោះននការបក្ៀរគរធនធានបៅបលើគណុភាពត្បរិបរតិរបស់សាលាបរៀន ត្បសិទ្ធភាពននការចារ់ផ្ចងបត្បើ
ត្បាសធ់នធានក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពសិក្សារបស់សសិសស លទ្ធនលសកិ្សារបសស់ិសសស ឬឥទ្ធពិលននការចារ់ផ្ចង 
បត្បើត្បាស់ធនធានបៅបលើទ្ិដឋភាពដនទ្បទ្ៀរននការបលើក្ក្ម្ពស់គុណភាពផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងសាលាបរៀនបៅប ើយ។  

 បហរុបនោះបហើយ ការសិក្សាបនោះម្នបគលបៅសកិ្សាត្សាវត្ជាវបៅបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង រវាងការចារ់ផ្ចងបលើការ
បត្បើត្បាស់ធនធាន បធៀបជាម្យួនឹងគណុភាពសកិ្សារបសស់ិសសសក្ែងុរយៈបពលត្បាាំឆ្សាំក្នលងម្ក្។ ការត្សាវត្ជាវបនោះ
បានផ្សវងរក្ការពនសយល់ម្ួយថា បរើធនធាន (បោយរួម្ទាាំងការអភិវឌសឍននបហោឋសរចនាសម្ព័នធ ធនធានម្នុសសស និង
ថវិកា) ម្នភាពទាក្់ទ្ងជាវជិជម្ន និងត្ជាលបត្ៅបៅនងឹគុណភាពសកិ្សារបសស់ិសសសក្ត្ម្ិរណា។ សាំណួរននការ
សិក្សាត្សាវត្ជាវបនោះគឺ៖ បរើអវីបៅជាទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរវាងធនធានបោយរួម្ទាាំងបហោឋសរចនាសម្ពន័ធ ថវិកា នងិធនធាន
ម្នុសសស ជាម្ួយនឹងគណុភាពសិក្សារបស់សិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅត្បបទ្សក្ម្ពុជា ក្ែុងអាំ ុងបពល
ត្បាាំឆ្សាំសិក្សាចុងបត្កាយបនោះ? 

 លទ្ធនលននការត្សាវត្ជាវបនោះអាចនឹងបដើររួនាទ្ជីាអែក្នតលព់័រ៌ម្នជាក្់ផ្សតងដល់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និង
ក្ីឡា និងភាគីពាក្ព់័នធដនទ្បទ្ៀរឱសយម្នការយល់ដងឹកាន់ផ្រសុីជបត្ៅអាំពីនលជោះននក្ិចចត្បងឹផ្ត្បងរបស់ពួក្បគក្ែុង
ការគាំត្ទ្ដលស់ាលាម្ធសយម្ធនធាន ក្ែុងរយៈបពលម្យួទ្សវរសសរ៍ចុងបត្កាយបនោះ។ លទ្ធនលបនោះក្៏អាចនតល់ដល់
ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីាឱសយរក្ប ើញនូវបទ្អនតរគម្នស៍ម្ត្សបបានភា្សម្ៗ បដើម្សបីធានាឱសយបាននូវការអភិវឌសឍ 
និងការរីក្ចបត្ម្ើនសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននាបពលអនាគរ។ របក្គាំបហើញបនោះ នឹងលារត្រោងយា សងចសាស់
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លាស់នូវត្បសិទ្ធភាព និងត្បសិទ្ធនលននការបត្បើត្បាស់ធនធានបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ផ្ដលនាាំឱសយ
សាលាបរៀនបណាតសញ និងសាលាម្ធសយម្សិក្សាដនទ្បទ្ៀរអាចនឹងបធវើការបរៀនសូត្រពបីទ្ពិបសាធន៍ និងការអនុវរតដ៏
លអបាំនុរផ្ដលបានរក្ប ើញ។  

 
 ២. រំឭរក្រសឹត ី

 បទាោះបីជាក្នលងម្ក្ ម្នការសិក្សាត្សាវត្ជាវោច់បោយផ្ ក្ បោយបផាតសរបលើទ្ិដឋភាពទាក្់ទ្ងបៅនឹងគណុ
ភាពសិក្សារបស់សសិសសម្នរចិរួច ប ុផ្នតក្៏ម្នការសិក្សាជាបត្ចើន បានបផាដសរបៅបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង ឬឥទ្ធពិលនន
ធនធានសាលាបរៀនបៅបលើគណុភាពសិក្សារបស់សសិសស (សូម្បម្ើលក្ែុង Akey, 2006b; MacNeil, Prater, & 

Busch, 2009; Mortimore, 2001; Pov, Kawai, & Matsumiya, 2020; Uline & Tschannen-Moran, 2008) 
និងអត្តាបបាោះបងក់ារសិក្សារបស់សិសសស (សមូ្បម្ើលក្ែុង Aaronson, Barrow, & Sander, 2007; Christle, 

Jolivette, Nelson, & education, 2007; Quinn, 2013; World Bank, 2005)។ បផ្នថម្បលើបនោះបទ្ៀរ ការសកិ្សា
ត្សាវត្ជាវជាបត្ចើនបានបង្ហសញថា វាម្ននូវទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងយា សងជិរសែិទ្ធ រវាងបរយិាកាសសាលាបរៀនជាម្ួយនឹងលទ្ធ
នលសកិ្សារបសស់ិសសស (សូម្បម្ើលក្ែុង Hoy & Sabo, 1998; Uline & Tschannen-Moran, 2008)។ បរិយាកាស
វិជជម្នននសាលាបរៀនគឺម្នក្តាតស ផ្ដលសារសាំខនណ់ាសក់្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់លទ្ធនលសិក្សា និងអាក្បសបក្ិរិយា
របស់សសិសស។ ការសិក្សារបស ់ Uline and Tschannen-Moran’s (2008)  ផ្ដលបផាតសរបលើនលជោះននគណុភាព
សម្ភសរបរិកាខសរ និងបហោឋសរចនាសម្ព័នធបៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសបានរក្ប ើញថា លិបិត្ក្ម្ននបរិយាកាស
សាលាបរៀនម្នភាពទាក្់ទ្ងយា សងត្ជាលបត្ៅជាម្ួយនងឹលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសស។ ការត្សាវត្ជាវបនោះក្៏បានរក្
ប ើញនងផ្ដរថា បហោឋសរចនាសម្ព័នធសាលាបរៀនម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាវិជជម្ន និងត្ជាលបត្ៅជាម្ួយនឹងលទ្ធនលសិក្សា
របស់សសិសស ផ្ដលជាម្ួយគ្សបនោះផ្ដរ បរិយាកាសសាលាបរៀនក្៏ម្នជាប់ទាក្ទ់្ងបៅនឹងគណុភាពននបហោឋសរចនា
សម្ព័នធសាលាបរៀន។ ជាពិបសសបៅបទ្ៀរ បរិសាថសនបរៀនសូត្រត្បក្បបោយផាសកុ្ភាពគជឺាធារុម្ួយននបរិយាកាស
សាលាបរៀន បហើយបរិយាកាសសាលាបរៀន ក៏្ជាអបថរដ៏សាំខន់ផ្ដលក្ាំណរ់នូវបរិសាថសនបរៀនសូត្រត្បក្បបោយ
ផាសុក្ភាព។  MacNeil, Prater and Busch (2009)  បានបលើក្ប ើងថា សសិសានសុិសសសនងឹទ្ទ្ួលបានលទ្ធនលពិនទុ
ខពស់បលើបរសតសតង់ោ ក្ែុងក្រណីផ្ដលម្នវរតម្នបរសិាថសនបរៀនសូត្រត្បក្បបោយផាសុក្ភាព។ វិធសីាស្រសតបបត្ងៀន 
និងបរិយាកាសសាលាបរៀន ផ្ដលសាំបៅបៅបលើភាពបឆលើយរបននសាលាបរៀន និងបរិសាថសនគាំត្ទ្គឺជាក្តាតសដ៏សាំខន់
បាំនុរក្ែងុការក្ាំណរន់ូវលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស ។ 

 ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ធនធានរបសស់ាលាបរៀនដូចជា បហោឋសរចនាសម្ព័នធ និងបសៀវបៅ ម្នរួនាទ្ីយា សងសាំខន់
ក្ែុងការជួយដលស់ិសសសក្ែងុការបរៀនសូត្រ បហើយការសកិ្សាត្សាវត្ជាវនាប ុនាមសនទ្សវរសសរ៍ក្នលងម្ក្ បានរក្ប ើញថា 
ធនធានម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងគ្សជាម្ួយនឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសសបៅសាលាបរៀន (សូម្បម្ើលក្ែុង Coleman, 1966; 

Hanushek, 1981, 1986, 1989, 1991; Pov et al., 2020)។ ការសកិ្សាតាម្ឯក្សារ និងសា្សនដត្សាវត្ជាវជាបត្ចើន
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បាននតលន់ូវភសតតុាងដ៏រងឹម្ាំផ្ដលបញ្ជសក្់ថា បរើអបថរននបរយិាកាសសាលាបរៀនដ៏សម្សបូរផ្បបជោះឥទ្ធិពលយា សងណា
បៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសស (សមូ្បម្ើលក្ែុង Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004; 

Mortimore, 2001)។ ការសកិ្សាត្សាវត្ជាវដនទ្បទ្ៀរបានរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរវាងលទ្ធនលសកិ្សារបស់
សិសសសជាម្យួនឹងអបថរបនសសងៗបទ្ៀរផ្ដលទាក្់ទ្ងនឹងសាលាបរៀនដូចជា ត្គបូបត្ងៀន បរិបទ្សាលាបរៀន ធនធាន
សាលាបរៀន និងភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំរបសន់ាយក្សាលា (សមូ្បម្ើលក្ែងុ Akey, 2006b; Ma & Klinger, 2000; 

Schreiber, 2002; Stewart, 2007)។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ បបើបយាងបៅបលើការសិក្សាម្ួយក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា
បៅបលើនលជោះននក្តាតសផ្ដលពាក្់ព័នធនងឹសសិសស ត្គួសារសសិសស និងសាលាបរៀន Pov et al. (2020) បានរក្ប ើញថា 
ក្តាតសផ្ដលពាក្់ពន័ធនឹងសាលាបរៀនម្ិនម្នឥទ្ធិពលគួរឱសយក្រស់ម្គសល់ បៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសសបនាោះបទ្
ក្ែុងការសកិ្សាផ្បប the two-level Hierarchical Linear Model (HLM) models។ 

 

៣. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ 

 ការសិក្សាបនោះ ត្រូវបានបធវើការត្សាវត្ជាវបលើត្គប់សាលាបរៀនម្ធសយម្សកិ្សាបៅក្ម្ពជុា ផ្ដលម្នចាំននួសរុប 
១៧៨៨ សាលា។ ទ្ិនែនយ័ចត្ម្ុោះរយៈបពលត្បាាំឆ្សាំ អាំពសីាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានត្រូវបានយក្បចញពីត្បព័នធ
ព័រ៌ម្នត្គប់ត្គងអប់រ(ំEMI S )បោយគិរពឆី្សាំ ២០១៦ ដល់ឆ្សាំ ២០២០។ នាយក្ោឋសនត្បព័នធពរ័៌ម្នត្គប់ត្គង
អប់រំទ្ទ្ួលខុសត្រូវក្ែុងការត្បម្លូទ្ិនែន័យសថិរិ ផ្ដលពាក្់ពន័ធបៅនឹងសូចនក្រអប់រំបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស បដើម្សបីចងត្ក្ង
ជាឯក្សារបញ្ចលូបៅក្ែងុត្បពន័ធទ្ិនែនយ័របសខ់លួនជាត្បចាាំឆ្សាំ។ របាយការណ៍សតពីីសថរិិ នងិសចូនាក្រត្រូវបានបបាោះ
ពុម្ពជាបរៀងរល់ឆ្សាំ បោយរួម្បញ្ចូលទាាំងត្បភពទ្ិនែន័យម្ិនទាន់វិភាគរបស់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡានងផ្ដរ។ 
ត្ក្ុម្ការង្រត្សាវត្ជាវសបត្ម្ចចិរតបសែើសុាំនាយក្ោឋសនត្បពន័ធពរ័៌ម្នត្គប់ត្គងអប់រំឱសយនតល់នូវទ្ិនែន័យ ផ្ដលរមួ្ម្ន
៣២ សូចនាក្រ ឬអបថរ ផ្ដលពាក្ព់័នធនងឹក្តាតសននដាំបណើរការសាលាបរៀនទាាំងបួន នងិគណុភាពសិក្សារបស់
សិសសស។ ទាាំងបនោះគឺរួម្ម្នថវកិា បហោឋសរចនាសម្ព័នធ ធនធានម្នុសសស (ការអប់រំ ឬការបណ្តោះបណាតសលត្គូបបត្ងៀន) 
និងគុណភាពសិក្សារបស់សិសសស។ ត្គប់អបថរទាាំងអស់គឺត្រូវបានសរបសរជាបលខ និងអត្តាជាភាគរយ។ បោយសារ
ផ្រទ្ិនែន័យក្ែុងការសិក្សាត្សាវត្ជាវបនោះត្រូវបានត្បម្លូពីទ្និែន័យចត្ម្ោុះ ផ្ដលម្និម្នរលុសយភាពរយៈបពលត្បាាំឆ្សាំ 
ម្ធសយម្ភាគននអបថរនីម្ួយៗននឆ្សាំនីម្ួយៗត្រូវបានគណនា បដើម្សបីឱសយវាអាចរាំណាងឱសយអបថរនីម្ួយៗននឆ្សាំនីម្ួយៗ
សត្ម្ប់រយៈបពលត្បាាំឆ្សាំ ។  
 ការសិក្សាបនោះក្៏បត្បើត្បាស់នងផ្ដរនូវវិធីសាស្រសត Pearson’s Correlation បដើម្សបីវិភាគទ្ិនែនយ័ បដើម្សបីរក្បម្ើល
នូវទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងរវាងថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព័នធ ធនធានម្នុសសស និងគណុភាពសិក្សារបស់សសិសស។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរវធិី
សាស្រសត Pearson’s Correlation coefficient (r)  ក្៏ត្រូវបានបត្បើត្បាស់នងផ្ដរបដើម្សបីវាស់សទង ់និងពនសយល់អាំពភីាពរឹង
ម្ាំននភាពទាក្់ទ្ងរវាងអបថរទាាំងឡាយ។ ម្និត្រឹម្ផ្រប ុបណាណសោះ P-value (p) នងឹត្រូវបានរាំណាងបដើម្សបបីង្ហសញព ី
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ក្ត្ម្រិត្ជាលបត្ៅននបម្គណុ។ ទ្ិនែន័យត្រូវបានផ្បងផ្ចក្ជាបួនក្តាតសនសសាំគឺ៖ ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ពន័ធ ធនធាន
ម្នុសសស និងគុណភាពសិក្សារបស់សសិសស។  

 ម្នអបថរចាំនួនត្បាាំសថិរបៅក្ែងុក្តាតសថវិកា បផាតសរបៅបលើត្បភពថវិកាផ្ដលចារ់ផ្ចងបត្បើត្បាស់សត្ម្បស់ាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធានរួម្ម្ន៖ សាលាបរៀនផ្ដលទ្ទ្លួបានថវិកាពីសាលាបរៀន សាលាផ្ដលទ្ទ្លួបានថវិកាពី
សហគម្ន៍ សាលាផ្ដលទ្ទ្លួថវិកាពីរជរោឋសភិបាល សាលាផ្ដលទ្ទ្ួលថវិកាពីបត្ៅត្បបទ្ស និងសាលាផ្ដល
ទ្ទ្ួលថវកិាពីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋសភិបាល។ សត្ម្បក់្រណីបហោឋសរចនាសម្ព័នធវិញ ម្នអបថរចាំនួនត្បាាំបួនផ្ដលបត្បើ
គាំរូទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងដចូជា សាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណងស់ង់ពីបបរុង សាលាផ្ដលម្នផ្ដលម្នសាំណងស់ង់ពីបឈើ 
សាលាផ្ដលគមសនទ្កឹ្ សាលាផ្ដលម្នបងគនអ់នាម្័យ សាលាផ្ដលម្ិនម្នក្ត្ម្លលអ សាលាផ្ដលម្ិនម្ន
ដាំបូលលអ សាលាផ្ដលម្ិនម្នជញ្ជសាំងលអ សាលាផ្ដលម្នទ្ីចារ់ការោច់បោយផ្ ក្ នងិសាលាផ្ដលម្នបណាណស
ល័យោច់បោយផ្ ក្។ សត្ម្ប់ក្តាតសធនធានម្នុសសស អបថរបានបផាតសរបៅបលើគណុវឌុសឍិត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបបត្ម្ើ
ការង្របៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ អបថរទាាំងបនាោះរួម្ម្ន ត្គូផ្ដលទ្ទ្លួបានការអបរំ់បឋម្សកិ្សា ត្គូផ្ដល
ទ្ទ្ួលបានការអប់រំម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ ត្គូផ្ដលទ្ទ្លួបានការអប់រំម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិ ត្គូផ្ដលទ្ទ្ួលបាន
សញ្ញសបត្របត្កាយឧរតម្ ត្គូផ្ដលម្នសញ្ញសបត្របណឌិរ និងត្គូផ្ដលទ្ទ្ួលបានការបណ្តោះបណាតសលគរុបកាសលសយ។ 
ជាចុងបត្កាយគឺក្តាតសគណុភាពសិក្សារបសស់ិសសសផ្ដលរួម្ម្ន ១២អបថររួម្ម្ន៖ ចាំនួនសិសសស អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅ
ក្ត្ម្រិម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិ អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិ អត្តាឆលងភូម្សិិក្សាបៅម្ធសយម្
សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ អត្តាចោុះប មសោះចលូបរៀនបៅម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ អត្តាចុោះប មសោះចូលបរៀនបៅម្ធសយម្សកិ្សា
ទ្ុរិយភមូ្ិ អត្តាបបាោះបង់ការសិក្សាបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ អត្តាបបាោះបង់ការសិក្សាបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្
សិក្សាទ្ុរយិភមូ្ ិភាពបជាគជយ័ននបបក្ខជនបៅថ្ាសក្ទ់្ី៩ ភាពបជាគជ័យននបបក្ខជនបៅថា្សក្់ទ្ី១២ សិសសសផ្ដលបាន
បញ្ចប់ការសិក្សាបៅម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភមូ្ិ និងសិសសសផ្ដលបញ្ចប់ការសិក្សាបៅម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភមូ្ិ។ បោយ
ផ្ ក្ អបថរផ្ដលពាក្់ព័នធនងឹបហោឋសរចនាសម្ព័នធ ថវិកា និងធនធានម្នុសសសត្រូវបានបត្បើត្បាស់ជាអបថរឯក្រជសយ 
(Independent Variables) ចាំផ្ណក្ឯអបថរផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងគុណភាពសកិ្សារបស់សិសសសត្រវូបានបត្បើជាអបថរផ្ដល
អាត្ស័យបលើអបថរឯក្រជសយ (Dependent Variables) សត្ម្ប់ការវិភាគ និងការបក្ត្សាយ។ 

 
៤. លរធ្ លក្សាវក្ជាវ 

 របក្គាំបហើញផ្ដលទ្ទ្ួលបានពីការបត្បើត្បាស់វិធសីាស្រសត  Pearson’s Correlation Technique បានបង្ហសញ

ថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងយា សងត្ជាលបត្ៅម្ួយចាំនួនរវាងគណុភាពសិក្សារបស់សសិសស និងការអភិវឌសឍបហោឋសរចនាសម្ព័នធ 

និងធនធានម្នុសសសផ្ដលម្នបង្ហសញក្ែុងតារង ១។ 

 ការវិភាគបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង (Correlation Analysis) បានរក្ប ើញថា ក្ាំបណើនននចាំនួនសិសសសសរបុម្ន

ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាវិជជម្នខ្សាំងបាំនរុ ផ្ដលអាចចារ់ទ្កុ្ថាជាឥទ្ធពិលផ្ដលម្នទ្ាំហាំធាំ (សូម្បម្ើល Abrami, Cohen, 
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& d’Apollonia, 1988) ជាម្យួនឹង ១.ក្ាំបណើនននសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់បធវើពីបបរងុ (r =91, p <0.05) 

២. ត្គបូបត្ងៀនផ្ដលម្នការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ (r =99, p <0.01) និង៣.ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលទ្ទ្លួ

បានការអប់រកំ្ត្ម្ិរបរិញ្ញសបត្របត្កាយឧរតម្(r =92, p <0.05)។ បនោះម្ននយ័ថា ចាំននួសិសសសម្ននិនា្សការបក្ើន

ប ើងក្ែុងសាលាបរៀនផ្ដលម្នបហោឋសរចនាសម្ព័នធលអ និងម្នត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ការអប់រំយា សងរិចម្ធសយម្

សិក្សាបឋម្ភូម្។ិ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់អាំពីបឈើ (r =-97, p <0.01)  និងត្គូ

បបត្ងៀនផ្ដលបញ្ចបក់ារអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ (r =-96, p <0.01) ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាអវជិជម្ន

យា សងខ្សាំងជាម្ួយនងឹក្ាំបណើនននចាំនួនសិសសសសរុប។ បនោះម្នន័យថា គណុភាពសិក្សារបស់សិសសសហាក្់ដចូជា

ម្នការធា្សក្ច់ុោះក្ែងុសាលាបរៀនផ្ដលម្នបហោឋសរចនាសម្ពន័ធអន់បខសាយ បទាោះបីជាត្គបូបត្ងៀនភាគបត្ចើនបានបញ្ចប់

ការអប់រំ ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិក្៏បោយ។ ចាំបពាោះអត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិវិញត្រូវ

បានរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងជាវិជជម្នយា សងត្ជាលបត្ៅជាម្ួយនងឹត្គូបបត្ងៀន ផ្ដលបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិ (r =92, p <0.05)។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយ

ភូម្ិត្រូវបានរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាវិជជម្នយា សងខ្សាំងជាម្ួយនងឹសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់បធវើអាំពីបឈើ 

(r =96, p <0.01) និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ការអបរ់ំម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិ (r =95, p <0.05) ប ុផ្នតវា

ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងជាអវិជជម្នយា សងខ្សាំងជាម្ួយនងឹសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណងអ់ាំពីបបរងុ (r =-95, p <0.05) 

ត្គូបបត្ងៀនទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ (r =-91, p <0.05)  និងត្គបូបត្ងៀផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំ

ក្ត្ម្ិរបត្កាយឧរតម្ (r =-99, p <0.01)។ បនោះអាចឱសយបយើងសនមរបានថា ក្ាំបណើនននសាលាបរៀនផ្ដលម្ន

សាំណង់អាំពីបឈើ និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នការអប់រកំ្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិនឹងអាចបធវើឱសយម្នក្ាំបណើនអត្តា

ត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្។ិ  

 បលើសពីបនោះបៅបទ្ៀរ ក្ាំបណើនសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណងព់ីបបរុង ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលទ្ទ្លួការអប់រកំ្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូមិ្ និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរបត្កាយឧរតម្ នឹងអាចបធវើឱសយម្នការធា្សក់្ចោុះនូវ

អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ។ បផ្នថម្ពីបនោះបៅបទ្ៀរ អត្តាចោុះប មសោះសរុបបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្

សិក្សាបឋម្ភូម្មិ្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាវិជជម្នយា សងខ្សាំងជាម្ួយនឹងសាលាបរៀន ផ្ដលម្នទ្ចីារ់ការោច់បោយផ្ ក្ 

(r =88, p<0.05) និងជាម្យួនឹងត្គបូបត្ងៀនផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រកំ្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិ(r =99, p<0.01)។ 

ជាមួ្យគ្សបនោះផ្ដរ ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងអវិជជម្នក្ែុងក្ត្មិ្រខ្សាំងត្រូវបានរក្ប ើញរវាងអត្តាចោុះប មសោះសរុបជាមួ្យនឹង

សាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណងស់ង់អាំពីបឈើ(r =-91, p <0.05) និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្

សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិ (r =-92, p <0.05) ។ បនោះម្នន័យថា ក្ាំបណើនននសាលាបរៀនផ្ដលម្នទ្ីចារក់ារោច់បោយ

ផ្ ក្ និងត្គបូបត្ងៀនផ្ដលម្នការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភមូ្ិហាក្់ដចូជាបានជាំរញុក្ាំបណើនយា សងបលឿននន

អត្តាចុោះប មសោះសរបុបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សា។ ម្ួយវិញបទ្ៀរ ការថយចោុះននសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់អាំពីបឈើ 
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និងការថយចុោះននត្គូបបត្ងៀនផ្ដលទ្ទ្លួការអប់រំក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ ហាក្ប់ីដូចជា ជួយបបងកើននូវអត្តា

ចុោះប មសោះចូលបរៀនសរុបយា សងខ្សាំងកា្ស។ ត្សបដៀងគ្សបនោះផ្ដរ អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀនសរុបសត្ម្បក់្ត្ម្ិរម្ធសយម្

សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាវិជជម្នយា សងខ្សាំងជាម្ួយនឹងសាលាបរៀន ផ្ដលម្នសាំណងអ់ាំពីបបរុង (r =93, 

p <0.05) សាលាបរៀនផ្ដលម្នទ្ីចារ់ការោច់បោយផ្ ក្ (r =90, p <0.05) និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ការ

អប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ (r =94, p <0.01)។ ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវិជជម្នយា សងខ្សាំងត្រូវបានរក្ប ើញរវាងអត្តា

ចុោះប មសោះចូលបរៀនសរុបជាម្ួយនឹងសាលាបរៀន ផ្ដលម្នសាំណងអ់ាំពីបឈើ (r =-98, p <0.01) ត្គូបបត្ងៀនផ្ដល

ទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ(r =-97,p <0.01) និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរអប់រំបត្កាយឧរតម្។   

 បនោះម្នន័យថាបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្ ិ អត្តាសិសសសផ្ដលបបាោះបង់ការសកិ្សាផ្រងផ្របក្ើនប ើង

ក្ែុងក្ត្ម្រិម្ួយបោយសារផ្រត្គូបបត្ងៀនបៅសាលាភាគបត្ចើន ម្នក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌ត្រឹម្ផ្រម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិផ្រ

ប ុបណាណសោះ។ ការបញ្ចប់ថា្សក្់បោយបជាគជ័យរបស់សសិសសបៅក្ត្ម្ិរថា្សក្់ទ្៩ី ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងវិជជម្នជាម្ួយសាលា

បរៀនផ្ដលម្នសាំណង់អគរថម ((r =99, p <0.01) ជាម្ួយត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ថា្សក្់អនុបណឌរិ ( r =96, 

p <0.05)។ ការបញ្ចប់ថា្សក្ប់ោយបជាគជ័យរបសស់ិសសសថា្សក្់ទ្៩ី ត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង

អវិជជម្នជាម្ួយសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំំំណង់អគរបឈើ (r =-96, p <0.01) ជាម្ួយត្គបូបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរ

វបសបធម្៌ត្រឹម្ម្ធសយម្សិក្សាទ្រុយិភូម្ិ (r =-91, p <0.05)។ បនោះបានន័យថា បបើបធៀបនឹងសាលាដនទ្បទ្ៀរ  ចាំនួន

សិសសសកាន់ផ្របត្ចើន ហាក្ប់ីដចូជាត្ប ងជាប់ក្ត្ម្ិរថា្សក្ទ់្៩ី បៅបពលផ្ដលសាលាបរៀនរបស់ពួក្បគម្នសាំណង់

អគរថម និងត្គូបបត្ងៀនរបស់ពកួ្បគបត្ចើនផ្របានបញ្ចប់ថា្សក្អ់នុបណឌិរ។ ក្ែុងសាថសនភាពត្សបដៀងគ្សបនោះផ្ដរ អត្តា

សិសសសបញ្ចប់ការសកិ្សា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្មិ្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងវជិជម្នជាម្យួសាលាបរៀន ផ្ដលម្ន

សាំណង់អគរថម (r =99, p <0.01)  និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ថា្សក្់អនុបណឌិរ(r =95, p <0.05) ខណៈ

បពលផ្ដលអត្តាសសិសសបញ្ចបក់ារសិក្សាបនោះម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវិជជម្នជាម្ួយនឹងសាលាបរៀន ផ្ដលម្នសាំណង់

អគរបឈើ (r =-95, p <0.05) បហើយនិងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបញ្ចប់ការសិក្សាថា្សក្់ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ (r =-90, 

p <0.05)។ អត្តាបញ្ចបក់ារសិក្សាម្នលក្ខណៈខពស់សត្ម្ប់សាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណងអ់គរថម នងិម្នត្គូ

បបត្ងៀនបត្ចើននាក្់ផ្ដលបានបញ្ចប់ថា្សក្់អនុបណឌិរ ផ្រអត្តាបនោះផ្បរជាទាបសត្ម្ប់សាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់

អគរបឈើ និងចាំនួនត្គូបបត្ងៀនជាបត្ចើនម្នចាំបណោះដឹងត្រមឹ្ម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្។ិ ជាចុងបត្កាយ លទ្ធនល

សិក្សាបនោះបង្ហសញថា អត្តាបញ្ចប់ការសិក្សាក្ែុងសាលាបរៀនម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងវិជជម្នជាម្ួយ

ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នផ្ដលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្ត្ម្ិរបឋម្ភូម្ិ (r =95, p <0.05) ខណៈម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង

អវិជជម្នជាម្ួយសាលាបរៀនផ្ដលម្នសាំណង់បឈើ (r =-94, p <0.05) នងិត្គូបបត្ងៀនផ្ដលបានបញ្ចប់ក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ ិ(r =-91, p <0.05)។ 
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តារងទ្១ី  

ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងននអបថរទាក្់ទ្ងនឹងការសិក្សារបស់សិសសសជាម្ួយនឹងអបថរទាក់្ទ្ងនឹងការអភិវឌសឍ ននបហោឋសរចនា
សម្ព័នធ និងធនធានម្នុសសសសត្ម្ប់ត្បាាំឆ្សាំចងុបត្កាយ។ 

ល.រ អបថរ 

សាលា
បរៀន
ផ្ដល
ម្ន
សាំណង់
អគរថម 

សាលា
បរៀនផ្ដល
ម្ន
សាំណង់
អគរបឈើ 

សាលាបរៀន
ផ្ដលម្ន
ការិយាល័
យោច់
បោយ
ផ្ ក្ 

ត្គបូបត្ងៀន
ផ្ដលបាន
បញ្ចប់
ម្ធសយម្
សកិ្សា
បឋម្ភមូ្ ិ

ត្គបូបត្ងៀន
ផ្ដលបាន
បញ្ចប់
ម្ធសយម្
សកិ្សា
ទ្រុយិភូម្ ិ

ត្គូ
បបត្ងៀន
ផ្ដលបាន
បញ្ចប់
ថា្សក្អ់នុ
បណឌរិ 

១ ចាំនួនសិសសស .91* -.97** 0.83 .99** -.96** .92* 
២ អត្តាសិសសសត្រួរថា្សក្់ក្ែុងក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ 
0.73 -0.80 0.75 .92* -0.81 0.87 

៣ អត្តាសិសសសត្រួរថា្សក្់ក្ែុងក្ត្ម្ិរ
ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

-.95* .96** -0.72 -.91* .95* -.99** 

៤ អត្តាសិសសសចុោះប មសោះចូលបរៀនក្ែុង   
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ 

0.81 -.91* .88* .99** -.92* 0.83 

៥ អត្តាសិសសសចុោះប មសោះចូលបរៀនក្ែុង    
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

.93* -.98** 0.80 .97** -.97** .94* 

៦ អត្តាសិសសសបបាោះបង់ការសិក្សាបចាល
ក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

-0.85 0.84 -0.49 -.92* 0.73 -0.83 

៧ ការបជាគជ័យរបស់សិសសសថា្សក្់ទ្ី៩ .99** -.96** 0.58 0.81 -.91* .96* 

៨ អត្តាសិសសសផ្ដលបានបញ្ចប់ក្ត្ម្ិរ     
ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ 

.99** -.95* 0.56 0.78 -.90* .95* 

៩ អត្តាសិសសសផ្ដលបានបញ្ចប់ក្ត្ម្ិរ    
ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

0.87 -.94* 0.80 .95* -.91* 0.79 

* p  < 0.05; ** p  < 0.01 
 

៥.ការពិភារា 

លទ្ធនលទាាំងបនោះ នតល់ឱសយនូវការយល់ដងឹយា សងសុីជបត្ៅទាក្់ទ្ងនឹងការរីក្ចបត្ម្ើនននលទ្ធនលសិក្សា
របសស់ិសសសផ្ដលម្នភាពសុចីង្វសក្់បៅនងឹដាំបណើរការននការបណាតសក្់ទ្នុបលើធនធានបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន 
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ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ លទ្ធនលសិក្សាត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ការសកិ្សារបសស់ិសសសម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងខ្សាំងជាម្យួ
នឹងបរិកាខសរ និងគណុវុឌសឍិត្គូបបត្ងៀនបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ក្ែុងអាំ ុងបពលត្បាាំឆ្សាំសិក្សាចុងបត្កាយបនោះ។ 
ការពត្ងឹង នងិការអភិវឌសឍនូវធនធានរផ្ម្ងផ្រម្ននលជោះខ្សាំងបៅបលើលទ្ធនលសកិ្សាសសិសសម្ួយចាំនួនបៅសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ បពលផ្ដលសាលាបរៀនម្នអគរលអៗ  និងម្នត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នគណុវុឌសឍិ និងចាំបណោះ
ដឹងខពស ់ អត្តាផ្ដលសិសសសបរៀនត្រួរថា្សក្់ផ្រងផ្រទាបជាងម្នុ អត្តាសិសសសចុោះប មសោះចលូបរៀនខពស់ជាងម្ុន អត្តា
សិសសសបបាោះបង់ការសិក្សាបចាលទាបជាងម្ុន ចាំនួនសិសសសផ្ដលបញ្ចប់ថា្សក្ទ់្ី៩បោយបជាគជ័យបត្ចើនជាងម្នុ និង
អត្តាសិសសសផ្ដលបញ្ចប់ការសកិ្សាក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាក្៏ខពសជ់ាងម្ុនផ្ដរ។ ការរក្ប ើញននការសិក្សាបនោះ ម្នភាព
សុីគ្សបៅនងឹការសិក្សាម្ុនៗម្យួចាំនួន (see Akey, 2006b; MacNeil et al., 2009; Mortimore, 2001; Uline & 

Tschannen-Moran, 2008)។ ប ុផ្នត ការរក្ប ើញក្ែុងការត្សាវត្ជាវបនោះ ក្៏ម្នលក្ខណៈនទុយពីការសិក្សាត្សាវត្ជាវ
ម្ួយចាំននួ ផ្ដលទាក្់ទាក្់បលើនលជោះននធនធានបៅបលើសម្ទិ្ធនលននការសកិ្សារបស់សិសសស (see Coleman, 1966; 

Hanushek, 1981; Hanushek, 1986, 1989, 1991; Pov et al., 2020)។ បនោះម្នន័យថា ការអនុវរត និងការគាំត្ទ្ពី
ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា ក្៏ដូចជាភាគពីាក្ព់័នធនងឹសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានដនទ្បទ្ៀរ ពិរជាម្នត្បសិទ្ធ
ភាព នងិនលរិភាពខពស់ក្ែងុការធានាបានថាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានកា្សយជាសាលាម្ធសយម្សកិ្សាគាំរសូត្ម្ប់
បណាតសសាលាបរៀន សាលាបរៀនក្ែុងសហគម្ន ៍ នងិសាលាម្ធសយម្សកិ្សាដនទ្បទ្ៀរទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ លទ្ធនលដគ៏ួរឱសយ
បសងើចសរបសើរទាាំងបនោះ ម្ិនអាចបចញជារបូរងបានបទ្ត្បសិនបបើគមសនការចារក់ារ នងិការយក្ចិរតទ្ុក្ោក្់យា សង
ខ្សាំងពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិក្ីឡា សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន និងភាគីពាក្ព់នធ័ដនទ្បទ្ៀរក្ែុងរយៈក្នលងម្ក្។ 

 ការអបងករជាបត្ចើនបានបង្ហសញថា លទ្ធនលវជិជម្នននការសិក្សារបសស់ិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន 
អាចម្ក្ពីការខាំត្បងឹ នងិការបធវើក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់បនសសងៗជាបត្ចើនក្ែងុក្ត្ម្ិរថា្សក្់ជារ ិនងិថា្សក្់បត្កាម្ជារិ ដូចជា៖ 

១/ ការបធវើក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្ប ងថា្សក្់ជារិក្ែុងឆ្សាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤៖ ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្ប ងថា្សក្់ទ្ ី
១២ បានបបងកើរជានលជោះដធ៏ាំបធងបៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស បោយម្នពាក្សយបសា្សក្ថា “បចោះគឺ

ជាប”់។ របបៀបវារៈ ននក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្ប ងបានបបងកើរជាម្ូលោឋសនត្គឹោះននវិន័យដរ៏ឹងរឹង យុរតិធម្៌ និង
ម្នរម្្សភាព ផ្ដលជត្ម្ុញឱសយសិសសសខរិខាំបរៀនសូត្របោយម្និគិរថា ការបជាគជ័យ នងិរកី្ចបត្ម្ើនបចញ
ម្ក្ពីការលួចបម្ើល ឬចម្លង។ 

២/  ការទ្ទ្ួលយក្ការពិរ៖ លទ្ធនលននការត្ប ងថា្សក្ជ់ារិក្ែុងឆ្សាំ២០១៣ និងបរសតPISA-D (see MoEYS, 

2018a) ក្ែុងឆ្សាំ២០១៧ បានបង្ហសញយា សងចសាស់ថា ការបធវើអនតរគម្នដ៍៏ចាាំបាច់បនោះ ផ្ដលបានពត្ងឹងលទ្ធ
នលសកិ្សារបសស់ិសសស បានកា្សយជាផ្នែក្ម្ួយយា សងសាំខនក់្ែុងបគលនបយាបាយ និងយទុ្ធសាស្រសតសត្ម្ប់
ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ក្៏ដូចជាភាគីពាក្ព់័នធក្ែងុវិសយ័អប់រំដនទ្បទ្ៀរ។ ក្តាតសសាំខន់ ននការខាំត្បឹង
ទាាំងបនោះ បបងកើរបានជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ពីបត្ពាោះលទ្ធនលទាាំងបនោះបានចលូរួម្ចាំផ្ណក្ក្ែុង
ការពត្ងឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស បបើបយាងតាម្ការរក្ប ើញក្ែុងការសិក្សាត្ជាវត្ជាវម្ួយបនោះ។ 
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៣/  ត្ក្បខណ័ឌតាម្ោននងិវាយរនម្លសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននិងត្បពន័ធបរសតសតង់ោ៖  ត្ក្បខណ័ឌតាម្ោន 
និងត្បព័នធបរសតសតង់ោបនោះ គឺជាសសរសតម្ភដ៏សាំខន់ បដើម្សបីធានានូវរម្្សភាពក្ែុងក្ត្មិ្រសាលាបរៀន។ 
ត្ក្បខណ័ឌ នងិត្បពន័ធទាាំងបនោះជួយបង្ហសញនូវគណុភាពននការអប់រំយា សងពរិត្បាក្ដ បៅកាន់ភាគីពាក្ព់័នធ
ក្ែុងវិស័យអប់រ ំ ជាពិបសស បៅកាន់សហគម្ន ៍ និងអាណាពសោបាល បោយក្សាងទ្ាំនុក្ចរិតរវាងត្គូ
បបត្ងៀន អាណាពសោបាល ភាគីពាក្់ពន័ធក្ែុងវសិ័យអប់រំ តាម្រយៈការតាម្ោនលទ្ធនលសិក្សាសសិសស នងិ
ចូលរួម្ជាធនធាន។ 
បទាោះជាយា សងណាក្ត ី ការសិក្សាត្សាវត្ជាវបានបង្ហសញអាំពីរត្ម្ូវការសត្ម្បក់ារអភិវឌសឍ នងិការវិនិបយាគ

បផ្នថម្បទ្ៀរបដើម្សបីធានានូវការអភិវឌសឍត្បក្បបោយចីរភាពននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានសត្ម្ប់បឆ្សោះបៅសបត្ម្ច
ឱសយបាននូវចក្ខុវិស័យ នងិម្ហិចតារបស់ត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា និងរជរោឋសភបិាលក្ម្ពជុា សត្ម្បឆ់្សាំ
២០៣០ និង២០៥០។ បទាោះជាលទ្ធនលបានបង្ហសញថា បរកិាខសររសិក្សា និងគុណវុឌសឍិត្គូបបត្ងៀនម្នការនសារភាជសប់
បៅនឹងការសិក្សារបស់សិសសសក្៏ពិរផ្ម្ន ត្បបទ្សក្ម្ពុជាបៅផ្រត្បឈម្ក្ែុងការបត្បើត្បាស ់ និងពត្ងងឹសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធាន និងត្គប់សាលាបរៀនបនសសងបទ្ៀរទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ លទ្ធនលវិជជម្ន និងការរីក្ចបត្ម្ើន បានម្ក្ពីការ
ខិរខាំ និងឆនទៈរបស់ត្ក្សងួអប់រំ យុវជន នងិក្ីឡានិងរជរោឋសភិបាលក្ម្ពុជា សត្ម្ប់ការនតល់នូវបរកិាខសររទ្ាំបនើប និង
បលើក្ក្ម្ពស់គណុវឌសឍ ិ   ត្គបូបត្ងៀន។ ជាការពិរណាស ់ក្ងវោះបរិកាខសររសាលាបរៀន និងគណុវុឌសឍិត្គូបបត្ងៀនជាបញ្ហស 
ផ្ដលត្បបទ្សក្ាំពងុអភិវឌសឍ ក្ាំពុងត្បឈម្ជាបត្ចើនទ្សវរសសរម៍្ក្បហើយ (see Akey, 2006a; Kimani, Kara, & 

Njagi, 2013; Rockoff, 2004)។ ត្បបទ្សក្ាំពងុអភិវឌសឍ រមួ្ទាាំងត្បបទ្សក្ម្ពុជា ក្ាំពុងផ្រសវោះផ្សវងក្ែងុការពត្ងងឹ
ត្បព័នធអប់រំតាម្រយៈធនធានផ្ដលម្នត្សាប់។ ត្បបទ្សទាាំងបនោះ ក្៏ខិរខាំតាម្ឱសយទាន់ការរីក្ចបត្ម្ើនននត្បព័នធអប់រំ
ក្ែុងរាំបន់ និងពភិពបលាក្។ ដូបចែោះ ការផ្បងផ្ចក្ធនធាន ម្នភាពចាាំបាច ់ បដើម្សបីបាំបពញរត្ម្ូវការចាាំបាច់ក្ែងុ
ត្បបទ្ស និងបគលបៅរយៈបពលផ្វងក្ែុងវសិ័យអប់រំ នងិការសបត្ម្ចចក្ខុវិស័យអភិវឌសឍជាសក្ល។ 
 

៦. ្លប ៉ះពាល់ 

ការសិក្សាត្សាវត្ជាវបនោះ បាននតល់នូវការយលដ់ឹងទាក្ទ់្ងនឹងការនសារភាជសប់រវាងការផ្បងផ្ចក្ នងិការបត្បើ
ត្បាសធ់នធាន និងការសិក្សារបស់សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ក្ែុងរយៈបពលត្បាាំឆ្សាំចុងបត្កាយបនោះ។ 
ការសិក្សាម្ួយបនោះ នតល់នលប ោះពាល់ដ៏សាំខន់សត្ម្ប់ការអនុវរត និងការបធវើបគលនបយាបាយ។ លទ្ធនលបាន
បង្ហសញថាបរិកាខសរសាលាបរៀន និងគុណវុឌសឍិត្គូបបត្ងៀនបដើររយួា សងសាំខនក់្ែុងការក្ាំណរ់ការសិក្សារបសស់ិសសស។ ដូបចែោះ
នលប ោះពាល់ម្យួចាំននួអាចយក្ម្ក្ពចិារណាបាន។ ទ្១ី ជាការចាាំបាច់ក្ែុងការបនតសាងសង់អគរសាលាបរៀន
បោយសាំណង់ថម និងការ់បនថយអគរបឈើ។ ថា្សក្់បរៀននមី្យួៗត្រូវផ្របាំពាក្់បោយបរិកាខសរបរៀន នងិបបត្ងៀនផ្ដល
ចាាំបាច់ក្ែុងម្ុខវិជាជសបនសសងៗ ផ្ដលម្នផ្ចងក្ែុងក្ម្មវិធសីិក្សា ជាពិបសស ម្ុខវជិាជសវិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលទាម្ទារសម្ភសរៈ
បរៀន និងបបត្ងៀនឱសយម្នលក្ខណៈបត្ចើនផ្បបបត្ចើនយា សង។ ទ្ី២ ក្ម្មវិធបីណ្តោះបណាតសលបលើក្ក្ម្ពស ់ អភិវឌសឍគណុ
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វុឌសឍិត្គូបបត្ងៀន  គួរផ្រពត្ងឹង និងជត្ម្ុញបផ្នថម្។ ក្ម្ពុជាម្នក្ម្មវិធពីត្ងឹងសម្រថភាព និងអភិវឌសឍអាជីពជាត្គូ
បបត្ងៀនជាបត្ចើន ដូចជា ក្ម្មវិធីបលើក្ក្ម្ពសគ់ុណវឌុសឍិត្គូបបត្ងៀន (TUP) បៅសាក្លវិទ្សោល័យភូម្និទភែាំបពញ ក្ម្មវិធី
បណ្តោះបណាតសលត្គបូបត្ងៀន និងអាហារូបក្រណជ៍ាបត្ចើនបទ្ៀរសត្ម្ប់ត្គបូបត្ងៀន។  សាលាបរៀនគួរផ្រជាំរុញត្គូ
បបត្ងៀនឱសយបចោះចាប់យក្ឱកាសក្ែុងការអភិវឌសឍអាជីពជាត្គបូបត្ងៀន បដើម្សបទី្ុក្ជានលត្បបយាជន៍បត្បើត្បាស់សត្ម្ប់
ខលួនឯងនង សត្ម្បប់បងកើននលជោះបៅបលើលទ្ធនលសិក្សាសសិសសទាាំងអសន់ងផ្ដរ។ ជាចងុបត្កាយ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធាន គួរផ្របនតរកី្លូរលាស់ និងពត្ងឹងការអនុវរត បោយម្នសវយ័ភាព គណបនយសយភាព និងការវាយរនម្ល។ 
ការអនុវរតផ្បបបនោះ អាចបធវើឱសយសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានខុសពសីាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្នទ្បទ្ៀរ បោយសារផ្រ
ត្បសិទ្ធភាពក្ែុងការជាំរុញឱសយម្នរម្្សភាព និងយរុតិធម្ ៌ ក្ែងុសាលាបរៀន សត្ម្ប់លទ្ធនលសិក្សាសិសសសឱសយបាន
កាន់ផ្រត្បបសើរ។ ការសិក្សាត្សាវត្ជាវម្ួយបនោះ បានបង្ហសញជាំហានបនតសត្ម្ប់ត្ក្សងួអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បធវើ
ការពត្ងឹង និងអភិវឌសឍត្បព័នធសាលាបរៀន និងត្គបូបត្ងៀន បដើម្សបីពត្ងឹងសម្ិទ្ធនលរបស់សាលាបរៀន។ 
 

៧. សរុបសសចរតី 

ការសិក្សាត្សាវត្ជាវបនោះ ចងច់ូលរួម្ក្ែងុការវាយរនម្លបលើត្បសិទ្ធភាព នងិការរីក្ចបត្ម្ើនននការផ្បងផ្ចក្និង
ការបត្បើត្បាស់ធនធានបៅកានស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុជា។ ក្ែុងចាំបណាម្ ៣២ អបថរននបនួ
ក្តាតស ម្នអបថរម្យួចាំននួទាក្់ទ្ងនងឹបហោឋសរចនាសម្ពន័ធ និងក្តាតសធនធានម្នសុសស ត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ម្ន
ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងវិជជម្នជាម្យួអបថរការសិក្សារបស់សិសសស។ ការការ់បនថយអគរបឈើ រផ្ម្ងនសារភាជសប់បៅនឹងការរីក្
ចបត្ម្ើនននការសិក្សារបស់សិសសស រួម្ម្នអត្តាបរៀនត្រួរថា្សក្់ អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀន ផ្ដលសថិរក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្
សិក្សាបឋម្ភូម្និិងទ្រុិយភមូ្ ិ ក្៏ដូចជាការបជាគជ័យរបស់សិសសសផ្ដលបញ្ចប់ថា្សក្់ទ្ី៩ និងអត្តាបញ្ចបក់្ត្ម្ិរ
ម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិ និងទ្រុិយភូម្។ិ ការការ់បនថយអគរបឈើ ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវិជជម្នជាម្ួយបៅអត្តាបរៀន
ត្រួរថា្សក្ក់្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ បផ្នថម្ពីបនោះ កាលផ្ដលសាលាបរៀនបបងកើនការយិាលយ័ោប់បោយផ្ ក្ 
ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងនឹងអត្តាចុោះចូលបរៀនក្ែងុក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្។ិ ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌ត្រឹម្
ម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងវិជជម្នបៅនឹងចាំនួនសិសសស អត្តាបរៀនត្រួរថា្សក្់ និងអត្តាចោុះប មសោះចូល
បរៀនក្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ  អត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀនក្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិ នងិអត្តាបញ្ចប់
ការសិក្សាក្ត្ម្រិទ្ុរយិភូម្។ិ ត្គបូបត្ងៀនផ្ដលម្នចាំបណោះដឹងត្រមឹ្ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ ម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង
អវិជជម្ននងឹអត្តាបរៀនត្រួរថា្សក្់ក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរយិភូម្ិ នងិអត្តាសិសសសបបាោះបង់ការសកិ្សាបចាលក្ែងុ
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ ត្គបូបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្រិវបសបធម្៌ត្រមឹ្ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិ ត្រូវបានបគរក្
ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវជិជម្នបៅនងឹចាំននួសសិសស នងិអត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀនក្ែងុក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្
ភូម្ិ  អត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀនក្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្ិ សម្ិទ្ធនលរបស់សសិសសថា្សក្់ទ្ី៩ អត្តាបញ្ចប់ការ
សិក្សាក្ត្ម្រិបឋម្ភូម្និិងអត្តាបញ្ចប់ការសិក្សាក្ត្ម្រិទ្ុរយិភូម្។ិ ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌ត្រឹម្ម្ធសយម្



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា                       រ.ផ្ក្វ et al. 

13 

សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ ក្៏ត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវិជជម្នបៅនឹងអត្តាបរៀនត្ររួថា្សក្់នងផ្ដរ។ ជាចងុ
បត្កាយ ត្គូផ្ដលម្នក្ត្ម្រិវបសបធម្៌អនបុណឌរិ ត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងវិជជម្នបៅនឹងចាំនួនសិសសស 
និងអត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀនក្ែងុក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភមូ្ិ សម្ិទ្ធនលរបស់សសិសសថា្សក្ទ់្ី៩ និងអត្តាបញ្ចប់ការ
សិក្សាក្ត្ម្រិបឋម្ភូម្។ិ ត្គូបបត្ងៀន ផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌អនុបណឌរិ ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងអវិជជម្នបៅនឹងអត្តា
សិសសសបរៀនត្រួរថា្សក្់ក្ែងុក្ត្ម្រិម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 
 

ការសកិ្សាពចីាំបណោះដឹង ឥរយិាបថ នងិការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្រ័បនទោះ បៅវទិ្សោលយ័ធនធានសត្ម្បក់ារបរៀន 
និងបបត្ងៀន 

ឈិញ នោី*១ អ ៊ីវ ច័នទណារ ស ២ ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស ៣  

*១ សាក្លវិទ្សោលយ័ភូម្និទភែាំបពញ ត្បបទ្សក្ម្ពុជា 
២ ៣ នាយក្ោឋសនបគលនបយាបាយ 
 
បានទ្ទ្លួ៖ ២០ ម្ិថុនា ២០២១ បបាោះពុម្ពនសាយ៖ ៣០ ធែូ ២០១៨ 
 

សងខិត្តន័យ 

ការបរៀន នងិបបត្ងៀន ជាដាំបណើរការអនតរក្ម្មរវាងក្តាតសបីធាៗំ គឺ ត្គបូបត្ងៀន សសិសស និងសម្ភសរៈសិក្សា។ ក្តាតសទាាំង
បីបនោះ ម្និអាចផ្ញក្ឱសយោចព់ីគ្សបានបទ្ បៅបពលបយើងនិយាយពគីណុភាពបរៀន នងិបបត្ងៀនបៅត្គប់ក្ត្ម្រិភូម្ិ
សិក្សា។ បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០២០ បត្កាម្គបត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វសិ័យអប់រមំ្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិផ្ដលគាំត្ទ្បោយធនាគរ
អភិវឌសឍន៍អាសុី ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីាបានត្បគលទ់្ូរផ្ដលម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះជូនវទិ្សោល័យធនធាន បហើយបាន
អបញ្ជើញត្គូៗទ្ទ្ួលបនទុក្បបត្ងៀនវិទ្សោសាស្រសតបៅតាម្វិទ្សោល័យធនធាន ម្ក្ចូលរួម្វគគបណ្តោះបណាតសលពីការបត្បើត្បាស់ក្ុាំ
ពសយូទ្័របនទោះ និងការបបត្ងៀនបោយបត្បើផ្អប (Apps)។ ការសិក្សាបនោះ បផាតសរបលើបួនចាំណចុធាំៗគ ឺ ១) ការវាស់ផ្វងអាំពី
ចាំបណោះដឹងបលើទ្ិដឋភាពទ្ូបៅរបស់សសិសស និងត្គទូាក្់ទ្ងនងឹការសិក្សាបោយម្នជាំនួយពីត្បព័នធព័រ៌ម្ន និងសារ
គម្នាគម្ន៍ ២) ការវាស់ផ្វងអាំពីចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្បាស់ក្ម្មវិធសីិក្សាតាម្ផ្អប បត្កាយពីការបណ្តោះបណាតសលរបស់
នាយក្ោឋសនព័រ៌ម្នវិទ្សោននត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា  ៣) ការវាស់ផ្វងបលើឥរិយាបថរបស់ត្គ ូនិងសិសសសក្ែងុការ
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បត្បើត្បាសផ់្អប ឬក្ត្ម្រិននការទ្ទ្ួលសាគសល់គណុរនម្លបលើការបត្បើត្បាស់ផ្អប សត្ម្ប់ការបរៀន នងិបបត្ងៀន និង ៤) ការ
វាស់ផ្វងការអនុវរតបលើការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបោយបត្បើផ្អប តាម្ក្ម្មវិធីសិក្សារបស់ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 
លទ្ធនលត្សាវត្ជាវបង្ហសញថា ត្គូបៅតាម្សាលាធនធាន បៅម្ិនទានប់ានបត្រៀម្ខលួនរួចរល់ក្ែុងការបបត្ងៀនតាម្ផ្អប 
និងតាម្រ សផ្ឆលបៅប ើយបទ្។ បហរុនលសាំខន់ៗម្ួយចាំនួនផ្ដលររាំងបលើដាំបណើរការបនោះម្ន ដូចជា សម្រថភាពប
បចចក្វិទ្សោព័រម៌្នរបស់ត្គូបៅម្នក្ត្ម្ិរ បហើយភាសាអង់បគលសក្៏ម្និទានអ់ាចយល់ដឹងបានលអ។ ចាំផ្ណក្ឯរ សផ្ឆល
វិញ ត្គមូ្យួចាំននួធាំយល់ថា ម្នភាពត្បបសើរណាស់សត្ម្ប់ការបបត្ងៀនរបស់ខលនួ បោយបហរុថា ត្គូអាចបង្ហសញដល់
សិសសសពតី្ទ្សឹតី បានង្យជាងបោយការពនសយល់ធម្មតាបោយម្ិនបត្បើរ សផ្ឆល។ បោយសារផ្ររ សផ្ឆលបទ្ើបផ្របានោក្់ឱសយ
បត្បើត្បាស់បៅតាម្វទិ្សោល័យធនធាន  ការសកិ្សាបនោះ ម្និអាចទាន់អាចសនែោិឋសនបាន ថា ត្គូ និងសសិសសម្ិនចូលចរិតបត្បើ
ត្បាស់រ សផ្ឆល ឬផ្អបសត្ម្បក់ារបរៀន និងបបត្ងៀន។ ចាំបពាោះផ្អប ត្គូបានបត្បើត្បាស់ទ្នទឹម្គ្សនឹងការពនសយល់ធម្មតាបោយ
គមសនផ្អប ជាពិបសសសត្ម្បឱ់សយសិសសសអាចបនទៀរផាទសរ់ចបម្លើយបាន។ ម្សោ សងបទ្ៀរ ត្គូៗ អោះអាងថា ការបត្បើត្បាស់ផ្អបគឺ
ង្យត្សយួណាស ់បោយសារគរ់អាចបត្បើត្បាស់ត្គប់បពល និងត្គប់ទ្ីក្ផ្នលង បបើបទាោះបីគមសនអ ៊ីនធណឺរិក្៏បោយ។  
 

ពាក្សយគនលឹោះ៖ កុ្ាំពសយូទ័្របនទោះ ការសិក្សាវិទ្សោសាស្រសត អ ៊ីនធឺណិរ ការអប់រំពីចម្ងសយ ផ្អប (Ap p s )។ 

 
អាគរោឋសន: ឈិញ, ន., អ ៊ីវ, ច., & ឈឹម្, រ. (២០២១). ការសិក្សាពីចាំបណោះដងឹ ឥរិយាបថ នងិការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័រ
បនទោះបៅវទិ្សោល័យធនធានសត្ម្ប់ការបរៀន និងបបត្ងៀន. កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា, ៤(១),១៥-៤១។ 
 

១. គសចរតីគ្តើម 

ការបរៀន និងបបត្ងៀន ជាដាំបណើរការអនតរក្ម្មរវាងក្តាតសបធីាំៗ គតឺ្គូបបត្ងៀន សិសសស និងសម្ភសរៈសិក្សា។ ក្តាតសទាាំង
បីបនោះ ម្និអាចផ្ញក្ឱសយោចព់ីគ្សបានបទ្ បៅបពលបយើងនិយាយពគីណុភាពបរៀន នងិបបត្ងៀនបៅត្គប់ក្ត្ម្រិភូម្ិ
សិក្សា។ ក្ែុងត្ក្បខណឌវាយរនម្លរបស់ PISA (Programme for International Student Assessment) បយើងប ើញម្ន
សូចនាក្រជាបត្ចើនផ្ដលបកាតសបក្តាតសបីខងបលើបនោះផ្ដរ  (OECD, 2010)។ បោយបម្ើលប ើញពីភាពចាាំបាច់ននក្តាតសទាាំង
បីបនោះ បយើងសបងករប ើញថា ក្ម្ពុជាបាននឹងក្ាំពុងពត្ងឹង និងពត្ងកី្ក្តាតសទាាំងបីបនោះត្ពម្ៗគ្ស ជាពិបសសក្ែុងផ្ននការ
យុទ្ធសាស្រសតវិសយ័អប់របំ ុនាមសនអាណរតិចងុបត្កាយបនោះ (MoEYS , 2019)។ បដើម្សបបីញ្ជសក្់ថា បរើគណុភាពអប់រមំ្នការ
ផ្ត្បត្បួលយា សងណា បគត្រូវផ្រពិនិរសយបម្ើលបលើរុលសយភាពននក្តាតសទាាំងបីបនោះ។ ផ្របោយសារវិសាលភាពននការពត្ងឹង និង
ពត្ងីក្បលើគណុភាពត្គ ូ និងសិសសសម្នភាពធាំទ្ូលាយបពក្ ការសិក្សាបនោះគឺបផាតសរបលើផ្រក្តាតសសម្ភសរៈសិក្សាប ុបណាណសោះ 
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បពាលគឺសិក្សាពនីលជោះននក្ុាំពសយូទ្័របនទោះផ្ដលត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាបានោក្ឱ់សយបត្បើត្បាស់ក្ែុងគបត្ម្ងអភិវឌសឍន ៍
វិស័យអប់រមំ្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិ (US E S DP )។  

ក្នលងម្ក្ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបានបធវើទ្ាំបនើបក្ម្មជាបត្ចើនដាំណាក្់កាលជាពិបសសគឺការបាំពាក្់សម្ភសរៈ
សិក្សាដល់សាលាបរៀន បពាលគឺបៅវិទ្សោល័យធនធាន បោយរប់ចាប់ពអីគរធាំទ្លូាយសត្ម្បក់ារបរៀន និងបបត្ងៀន
ផ្សតម្ នងិបានបាំពាក្ស់ម្ភសរៈសត្ម្ប់ពិបសាធន។៍ ថមីៗបនោះត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីាក្៏បានបាំពាក្់ឧបក្រណ៍ទ្ាំបនើប
ម្ួយបទ្ៀរសត្ម្បស់ត្ម្ួលដល់ការបរៀន និងបបត្ងៀនថា្សក្វ់ិទ្សោសាស្រសត និងគណិរវិទ្សោបពាលគឺទ្ូរក្ុាំពសយូទ្័របនទោះចល័រ
រូចលមម្ (Tablets on Wheel, ToW) អាចឱសយបគយក្ពីថា្សក្់ម្ួយបៅថា្សក្់ម្ួយបទ្ៀរបាន។ ទ្ូរបនោះម្នក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ 
(Tablets-ផ្ថបផ្ រ) ចាំនួន៣០បត្គឿង និងដុាំសតុក្ទ្និែនយ័បម្បរៀនម្ួយបត្គឿង ផ្ដលអាចបញ្ជូនទ្ិនែន័យ ឬបម្បរៀនបៅ
បត្បើត្បាសក់្ែុងក្ុាំពសយទ្័របនទោះតាម្រយៈត្បពន័ធវា សហាវសយ (WiFi) ផ្ដលបបញ្ចញបោយដុាំបនាោះ។ បៅក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះ គឺ
ម្នផ្អប ជាបត្ចើនផ្ដលនទុក្ក្ម្មវិធសីិក្សាតាម្ម្ុខវជិាជសបនសសងៗ និងបត្ចើនក្ត្ម្ិរសិក្សា ជាពិបសសថា្សក្់ម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយ
ភូម្ិ។  

បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០២០ បត្កាម្គបត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិ ផ្ដលគាំត្ទ្បោយធនាគរ
អភិវឌសឍន៍អាសុី បានត្បគល់ទ្ូរបនោះម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះជូនវិទ្សោល័យធនធាន បហើយបានអបញ្ជើញត្គូៗទ្ទ្ួលបនទុក្បបត្ងៀន
វិទ្សោសាស្រសតបៅតាម្វិទ្សោល័យធនធាន ម្ក្ចូលរួម្វគគបណ្តោះបណាតសលពីការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្័របនទោះ និងការបបត្ងៀន
បោយបត្បើផ្អបបនោះបោយម្នត្គូឧបទ្ទសម្ក្ពនីាយក្ោឋសនព័រម៌្នវិទ្សោននត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា និងត្គឧូបទ្ទស
ជាំនាញថា្សក្ជ់ារតិាម្ម្ុខវិជាជស។ បត្កាយពីវគគបណ្តោះបណាតសលបនោះ ត្គូវិទ្សោសាស្រសត និងគណិរវិទ្សោទាាំងបនោះនឹងបបត្ងៀន
ម្ុខវិជាជសរបស់ខលួនបោយបត្បើត្បាស់ផ្អប បៅក្ែុងថា្សក្់បរៀនតាម្ការចាាំបាច។់ 

១.១ សនទិាន 

ភាពបជឿនបលឿនននបបចចក្វិទ្សោ និងការរីក្ចបត្ម្ើនខងបសដឋក្ិចច ត្បបទ្សនីម្យួៗបាននឹងក្ាំពងុត្បណាាំង
ត្បផ្ជងគ្សបលើត្គប់វិសយ័ ក្ែុងបនាោះវិស័យអប់រ ំ បដើរបៅជួរម្ុខបគក្ែុងការត្បណាាំងត្បផ្ជងបនោះ។ ត្បបទ្សខលោះ បានផ្ក្ផ្ត្ប
ក្ម្មវិធីសកិ្សា ខលោះបតូរវិធីសាស្រសតបបត្ងៀន និងខលោះបទ្ៀរបានបញ្ចូលបបចចក្វិទ្សោត្បពន័ធព័រ៌ម្នវិទ្សោក្ែុងក្ម្មវិធីសកិ្សា។ ការ
សិក្សាត្សាវត្ជាវម្ួយចាំនួនបានបង្ហសញាថា ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបានបធវើឱសយសសិសសអានបានលអ ជាពិបសសក្ែងុចាំបណាម្សិសសស
បរៀនយឺរបលើបាំណនិអាន (Berson, Berson, & McGlinn Manfra, 2012; Thoermer & Williams, 2012) និងជួយ
សត្ម្ួលដល់ការបបត្ងៀន (Berson et al., 2012)។ ក្ែុងការអនុវរតសាក្លសបងម្ួយបៅសហរដឋអាបម្រិក្បង្ហសញថា ការបរៀន 
និងបបត្ងៀនម្ខុវិជាជសគណរិវិទ្សោ បោយបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះគឺទ្ទ្លួបានលទ្ធនលលអត្បបសើរក្ែុងចាំបណាម្សិសសសជាបត្ចើន 
បោយសារសិសសសសរបសរចាំណាាំ និងបត្បើពណប៌លើសាំបណើបម្បរៀនក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះ (Fister & McCarthy, 2008)។   



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា         ន.ឈិញ  et al.  

 

 

18 

 ក្ែុងយុគសម្័យឧសសាហក្ម្ម ៤.០ និងភាពសម្សបូរផ្បបននសម្ហរណក្ម្មបបចចក្វិទ្សោព័រ៌ម្ន និងសារ
គម្នាគម្ន៍(អាយសុីធី) ការសិក្សាម្ួយចាំនួនគឺបានបត្បើត្បាស់បបចចក្វិទ្សោសត្ម្ប់ជាំនួយដល់ការសិក្សាជាពិបសស គឺ
ម្ុខវិជាជសវិទ្សោសាស្រសត។ តាម្ការពិបសាធន៍របស ់Finkelstein, Adams, Keller, Perkins, and Wieman (2006) បាន
បង្ហសញថា លទ្ធនលសិក្សារូបវទិ្សោ គឺបានលទ្ធនលខពសត់្បសនិបបើបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ បធៀបនឹងការបបត្ងៀនធម្មតា។ 
ការបរៀន និងបបត្ងៀនបលើម្ុខវជិាជសវិទ្សោសាស្រសតគឺផ្រងផ្រទ្ទ្ួលបានត្បសទិ្ធភាព និងត្បសិទ្ធនលខពស ់បៅបពលម្នត្បព័នធ
ព័រ៌ម្នជាំនួយ បហើយជាពិបសសគឺវាទ្ទ្លួបានចាំណាប់អារម្មណ៍របស់សសិសសជាខ្សាំង អែក្ផ្ដលបានអោះអាងផ្បបបនោះរួម្
ម្ន Doering, Koseoglu, Scharber, Henrickson, and Lanegran (2014) បលើម្ខុវិជាជសភមូ្ិវិទ្សោ Shim et al. (2003) 
ជីវវិទ្សោ និង Huang (2015) បលើគីម្ីវិទ្សោ។  

បបើតាម្ Hu and Garimella (2014) អោះអាងថា ចាំបណោះដឹងពីវគគវិត្ក្ឹរការបលើក្ាំពសយូទ្័របនទោះបានបផ្នថម្សម្រថភាព
ត្គូផ្សតម្សត្ម្បប់ធវើបម្បរៀនបបត្ងៀន និងវាយរនម្លបលើការសកិ្សារបស់សសិសស។ ក្ែងុការសកិ្សាលម្អិរបលើរបាយការណ៍
ត្សាវត្ជាវចាំនួន ៣៣ ផ្ដលពាក្់ព័នធនងឹការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះក្ែងុថា្សក្់បរៀនរបស់ Major, Haßler, and Hennessy 

(2017) បង្ហសញថា ជាទ្ូបៅ លទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសសគឺលអត្បបសើរ។ 

បៅបពលផ្ដលត្បបទ្សអភិវឌសឍន៍បានទ្ទ្ួលបជាគជ័យពកីារបត្បើត្បាសត់្បព័នធពរ័៌ម្នវិទ្សោក្ែងុវិស័យអប់រំ បរើ
ក្ម្ពុជាសថិរក្ែុងដាំណាក្ក់ាលណាក្ែងុការបត្បើត្បាស់ត្បព័នធពរ័៌ម្នវិទ្សោក្ែុងវសិ័យអប់រំ? ពរិណាស់ថា ត្បព័នធអ ៊ិនធណឺិរ 
បៅក្ម្ពុជាបានត្គបដ់ណប្់បសទើរបពញននទត្បបទ្សតាម្រយៈត្ក្មុ្ហ ុនទ្ូរស័ពទចល័រដចូជា ផ្សលការ ឬតាម្បណាតសញ
ផ្ខសសកាបដូចជា EZECOM។ បៅឆ្សាំ ២០១៨ ក្ម្ពុជាម្នអែក្ចុោះប មសោះបត្បើត្បាស់អ ៊ិនធណឺិរចាំនួន ១២ លាននាក្។់ 
ប ុផ្នត ម្និទាន់ដងឹពីពរ័៌ម្នលម្អិរថា អែក្បត្បើត្បាស់អ ៊ិនធណឺរិទាាំងបនាោះ បត្បើត្បាសស់ត្ម្ប់បធវើអវីបទ្ ផ្របយើងដងឹចសាស់ថា 
អែក្អប់រមំ្ួយចាំននួបានបបងតើរ និងបបងកើនបម្បរៀនត្គបភ់ូម្សិិក្សាចាំបណោះទ្ូបៅ សត្ម្បឱ់សយសសិសសអាចបរៀនតាម្អនឡាញ
បានដូចជា e-School Cambodia ឬ sangapac.com បហើយត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាក្ប៏ានបបងកើរផ្អប និងបវបសាយ
សត្ម្ប់ការបរៀន និងបបត្ងៀននងផ្ដរ ដូចជា MoEYS App Scan ឬ http://www.krou.moeys.gov.kh/kh/។ 

១.២ សាំណរួ នងិវរថបុាំណងត្សាវត្ជាវ 

ការសិក្សាបនោះ បនតើម្បោយសាំណួរថា បរើក្ម្ពុជាអាចបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះសត្ម្បក់ារបបត្ងៀន និងបរៀនបាន
ក្ែុងក្ត្ម្រិណា? បហើយត្រូវចាប់អនុវរតផ្បបណា បដើម្សបទី្ទ្ួលបានលទ្ធនលលអត្បបសើរ? ក្ែុងការសិក្សាបនោះ បយើងនឹង
សិក្សាពីចាំបណោះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវរតក្ែងុការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបលើការបបត្ងៀន និងបរៀនរបស់ត្គូ នងិសសិសស
បៅតាម្សាលាវទិ្សោល័យធនធានបោយបផាតសរបលើម្ុខវជិាជសពាក្់ព័នធ ជាពិបសសផ្សតម្ និងគណិរវិទ្សោ។ 
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ការសិក្សាបនោះ នងឹបផាតសរបលើ បួនចាំណុចធាំៗគ ឺ ១) ការវាស់ផ្វងអាំពចីាំបណោះដងឹបលើទ្ដិឋភាពទ្ូបៅរបស់សសិសស 
និងត្គូទាក្ទ់្ងនងឹការសកិ្សាបោយម្នជាំនួយពសីម្ហរណក្ម្មបបចចក្វទិ្សោ នងិសារគម្នាគម្ន៍ ២) ការវាស់ផ្វងអាំពី
ចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្បាស់ក្ម្មវិធីសិក្សាតាម្ផ្អប បត្កាយពីការបណ្តោះបណាតសលរបសន់ាយក្ោឋសនពរ័៌ម្នននត្ក្សងួ
អប់រ ំ ៣) ការវាស់ផ្វងបលើឥរយិាបថរបស់ត្គ ូនិងសិសសសក្ែងុការបត្បើត្បាស់ផ្អប ឬក្ត្ម្រិននការទ្ទ្ួលសាគសល់គណុរនម្លនន
ការបត្បើត្បាសផ់្អប សត្ម្បក់ារបរៀន និងបបត្ងៀន និង ៤) ការវាស់ផ្វងបលើការអនុវរតការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបោយ
បត្បើផ្អប តាម្ក្ម្មវិធីសកិ្សារបស់ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា។ បត្ៅពីទ្ិដឋភាពទាាំងបួនខងបលើ បយើងនងឹផ្សវងយល់
ពីបញ្ហសត្បឈម្ និងឱកាសបោយបត្បើត្បាសក់ារវភិាគតាម្ SWOT1 ទាក្់ទ្ងនឹងការពត្ងងឹ និងពត្ងកី្សក្ម្មភាពបត្បើ
ត្បាសផ់្អបបនាោះ ជាពិបសសគឺបផាតសរបលើការបធវើសវ័យសកិ្សារបស់សិសសស ត្បសិនបបើម្នការបបត្ងៀនតាម្អនឡាញ 
(Online learning Facilities)។  
 

២. រលំរឹក្រសឹត ី

បគបានោក្់សម្ហរណក្ម្មបបចចក្វិទ្សោ និងសារគម្នាគម្ន៍ (អាយសុីធី) ក្ែុងវិស័យអប់រំចាប់តាាំងពី
ទ្សវរសសរឆ៍្សាំ ១៩៨០ បៅត្បបទ្សបជឿនបលឿនម្ួយចាំនួនដចូជា អ ៊ីតាលី សហរដឋអាបម្រកិ្ (Sharples, Taylor, & 

Vavoula, 2010)។ រូបខងបត្កាម្គឺបង្ហសញពកីារវិវរតននអាយសុីធី ផ្ដលបគបត្បើបៅក្ែុងថា្សក្់បរៀន បហើយអាចផ្ចក្បចញ
ជាបួនដាំណាក្់កាលម្នុបពលម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ គឺការបរៀនបោយម្នសារជាសបម្លងបោយម្នវិទ្សយ ុ ផ្ខសសភាពយនត នងិ
ម្ សសុីនបញ្្សាំងសា្សយ (ដូចបង្ហសញក្ែុងត្កាហវ១)។ ដាំណាក្់កាលទ្ពីីរគឺការបបត្ងៀនតាម្វីបដអូក្ែុងទ្ត្ម្ង់ជាទ្ូរទ្សសសន ៍
ដុាំកាផ្សរវីបដអូ  ដាំណាក្់កាលបនាទសប់ពីរបទ្ៀរ គឺពាក្់ព័នធខ្សាំងនឹងក្ុាំពសយូទ្័រ ជាពិបសសគឺបពលផ្ដលបយើងចាប់បនតើម្
ម្នក្ុាំពសយូទ្័រយួរនដ។ 

 

 

                                                      
1 ការវិភាគ SWOT គឺជាការចងត្ក្ងនូវចាំណុចខ្សាំង ចាំណុចបខសាយ ឱកាស និងការគាំរម្ក្ាំផ្ហងននការបរៀននិងបបត្ងៀន បោយបត្បើ
ត្បាស់ Tablets on Wheel (ToW)។ បគលបាំណងចម្សបងននការវិភាគ SWOT គឺបដើម្សបីជួយឱសយការបត្បើត្បាស់ ToW អភិវឌសឍការយល់
ដឹងបពញបលញអាំពីក្តាតសទាាំងអស់ផ្ដលរួម្ចាំផ្ណក្ដល់ការបបងកើរលទ្ធនលរបស់ USESDP។ 
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ក្រាហ្វ ១៖ ការវិវត្តនៃបលចេកវិទយាលៅកនុងថ្នយក់លរៀៃ 

បគបានពសោក្រណ៍ថា សសិសសបៅសហរដឋអាបម្រិក្ និងម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះត្គប់គ្សបៅឆ្សាំ២០២០ បនោះ (Norris & 

Soloway, 2015)។ ការោក្់បញ្ចូលបបចចក្វិទ្សោក្ែុងវិស័យអប់រកំាន់ផ្របត្ចើនៗប ើងបពលផ្ដលម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះដាំបូងៗ 
និងផ្អបរបស់ Google Play store នងិ Apple Apps។ បបើតាម្ការសកិ្សារបស ់Clayton and Murphy (2016) ឱសយដងឹ
ថា ការបត្បើត្បាស់ផ្អប គបឺានបបើក្បសរីភាពដលស់ិសសស បដើម្សបីទ្ទ្ួលបានចាំបណោះដឹងបផ្នថម្បទ្ៀរបលើអវីៗផ្ដលបានបរៀន
ក្ែុងថា្សក្់បរៀន ឧទាហរណ៍ដចូជា Khan Academy។ ត្គន់ផ្រក្ែុង Apple Store បគម្នផ្អបម្និរិចជាង ១០០០
សត្ម្បក់ារអប់រ ំ បហើយម្និបាច់បង់នថលបទ្ៀរ (Watlington, 2011)។ ក្ែុងគបត្ម្ងអភិវឌសឍនវ៍ិស័យអប់រមំ្ធសយម្សិក្សា
ទ្ុរិយភមូ្ិ (USESDP) នាយក្ោឋសនពរ័៌ម្នវិទ្សោបានោក្ផ់្អបឱសយវិទ្សោលយ័ធនធាន សត្ម្បម់្ុខវិជាជសគណិរវិទ្សោ ៩ រូប
វិទ្សោ ១ គីម្ ី៤ ជីវវទិ្សោ ១០ នងិផ្ននដ ី៤។ 

បោយសារម្នជាំនួយពកី្ុាំពសយូទ្រ័បនទោះ និងផ្អបបលើម្ុខវិជាជសបនសសងៗ ថា្សក្់បរៀនបចចុបសបនែបនោះ ម្និដូចពីម្ុនបទ្ 
បពាលគសឺសិសសអែក្ផ្សវងរក្ចាំបណោះដឹងបោយខលួនឯង បោយម្នការផ្ណនាាំពីត្គខូលោះៗ។ ការសិក្សារបស ់Hagevik and 

Cherner (2016) បលើការបបត្ងៀនគណិរវិទ្សោ និងវិទ្សោសាស្រសត បៅតាម្សាលាបរៀនតាម្ជនបទ្បង្ហសញថា បបចចក្វិទ្សោ
បចចុបសបនែ និងការបរៀនបោយបត្បើផ្អប គឺអាចឱសយសិសសសអនុវរតបចុចនៈសិក្សាបាន (inquiries based learning) បហើយលទ្ធនល
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សិក្សារបសស់ិសសសគឺត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព ជាពិបសស បពលផ្ដលត្គបូញ្ចូលបលង់បបត្ងៀន (Lesson Study) បោយបត្បើ
ផ្អប។ 

 

៣. វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 

 ការសិក្សាត្សាវត្ជាវបនោះនឹងបត្បើទ្ិនែនយ័ផ្បបគណុវសិ័យ នងិបរិម្ណវិស័យ (ការោក្ព់និទុរបសស់ិសសស និងត្គូ
បោយបត្បើរង្វសស ់Likert Scale) សាំណួរបបើក្ សាំណួរបាទ្/ចាស៎ បលើទ្ិដឋភាពទាាំងបួនខងបលើ និងផ្បបគណុវិស័យ(ការ
យល់ប ើញរបស់សិសសស និងត្គូបលើការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ការបរៀន និងបបត្ងៀនតាម្អនឡាញ)។ បយើងនឹងបធវើ
ការអបងតរបៅសាលាធនធាន និងសាលាធម្មតាបៅតាម្ទ្ីត្បជុាំជន និងតាម្ជនបទ្ បៅអាំ ុងផ្ខឧសភា ដល់ផ្ខសីហា 
ឆ្សាំ២០២០។ បត្កាយពីវិភាគទ្ិនែន័យ និងបញ្ចប់បសចក្ដីត្ពាងរបាយការណ៍ត្សាវត្ជាវ បយើងនឹងអបញ្ជើញនាយក្សាលា 
និងត្គូឧបទ្ទសម្ក្ចូលរមួ្សិកាខសសាលាពិបត្គោះបយាបល់បដើម្សបីបធវើសុពលភាពបលើរបក្គាំបហើញននការត្សាវត្ជាវ។ 
 បត្កាយពកីារវាស់ផ្វងបលើទ្ិដឋភាពទាាំងបនួខងបលើ និងវសិាលភាពននការបរៀនតាម្អនឡាញរបស់ត្គូ និងសសិសស 
ការសិក្សានឹងនតលម់្រិបយាបល់បធវើយា សងណាឱសយការអនុវរតគបត្ម្ងទ្ទ្ួលបានបជាគជ័យតាម្ការក្ាំណរ់ និងគសូផ្ននទ្ី
បង្ហសញនលូវក្ែងុការនតល់បសវាសកិ្សាតាម្អនឡាញ ជាពិបសស ក្ែងុអាំ ងុបពលផ្ដលសាលាបិទ្បោយត្បធានសក្តណិា
ម្ួយ (ក្រណីជាំងឺក្ូវដី-១៩) ឬក្ែុងបពលវិសម្កាល។ 

បយើងនឹងអបញ្ជើញសសិសស ត្គ ូចលូរួម្បាំបពញក្ត្ម្ងសាំណួរ បដើម្សបីផ្សវងយល់ព ី១) ចាំបណោះដងឹបលើទ្ិដឋភាពទ្ូបៅ
របស់សសិសស និងត្គទូាក្់ទ្ងនងឹការសិក្សាបោយម្នជាំនួយពីអាយសុធី ី២) ចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្បាសក់្ម្មវិធសីិក្សា
តាម្ផ្អប បត្កាយពកីារបណ្តោះបណាតសលរបស់នាយក្ោឋសនពរ័៌ម្នវិទ្សោរបស់ត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា  ៣) 
ឥរិយាបថរបស់ត្គ ូ នងិសសិសសក្ែុងការបត្បើត្បាស់ផ្អប ឬក្ត្ម្ិរននការទ្ទ្លួសាគសល់គណុរនម្លននការបត្បើត្បាស់ផ្អប 
សត្ម្បក់ារបរៀន និងបបត្ងៀន និង ៤) ការអនុវរតការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះបោយបត្បើផ្អប តាម្ក្ម្មវិធសីិក្សារបស់
ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា។ ទ្នទមឹ្នឹងបនោះ បយើងនឹងអបញ្ជើញត្គូឧបទ្ទស នងិអែក្បធវើបគលនបយាបាយទាក្់ទ្ងនងឹ
ត្បព័នធពរ័៌ម្នវិទ្សោម្ក្ផ្ចក្រំផ្លក្ពីបទ្ពិបសាធន៍ និងការយល់ប ើញពកីារពត្ងឹង និងពត្ងីក្បលើការសិក្សាបោយបត្បើ
ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះ។  

 

៤. លរធ្លក្សាវក្ាវ 

វិទ្សោល័យធនធាន ក្ែុងគបត្ម្ងផ្ដលឧបរថម្ភ (ក្ម្ច)ី បោយ អភិវឌសឍន៍អាសុីធនាគរ  USESD បានទ្ទ្លួក្ុាំ
ពសយូទ្័របនទោះ រក្សា រទាាំងបនាោះផ្ថបផ្  សាលា។បត្គឿងក្ែុងម្យួ ៣០ ទ្ុក្ក្ែងុទ្ូរម្នក្ង ់ផ្ដលអនញុ្ញសរឱសយអែក្បត្បើត្បាស់
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អាចចលរ័ផ្ថបផ្ រពីបនទប់ម្យួ បៅបនទបម់្ួយបទ្ៀរបោយង្យត្សួល។ គបត្ម្ង USESDP ក្៏បានបាំពាក្ដ់ុាំរ សផ្ឆ
លម្ួយ និងម្ សសុនីបញ្្សាំងសា្សយម្ួយបត្គឿង។ ដុាំរ សផ្ឆល ម្នោក្់ឯក្សារបម្បរៀនផ្ដលត្សបនឹងក្ម្មវិធីសកិ្សារបស់
ត្ក្សួង (ផ្ដលសរបសរជាភាសាផ្ខមរខលោះ នងិអង់បគលសខលោះ)។ ឯក្សារផ្ដលម្នបៅក្ែុងរ សផ្ឆល (RACHEL-Plus) គឺ
សថិរក្ែុងទ្ត្ម្ង ់ដចូបគហទ្ាំព័រអប់រំទ្ូបៅផ្ដរ ផ្ដលបគអាចបម្ើលវាបាន បោយម្និត្រូវការអ ៊ិនធឺបណរ។ ធម្មតា អែក្បត្បើ
ត្បាស់អាចចូលបត្បើរ សផ្ឆលបានម្តង ៥០នាក្់ ក្ែុងបពលដាំណាលគ្ស ក្ែុងក្រណីចាាំបាច់ អែក្ជាំនាញ IT អាចបាំផ្បក្ Intranet 
ឱសយសិសសសបត្បើបានតាម្រត្ម្ូវការបពញម្ួយសាលាបរៀនផ្រម្តង។ 

បដើម្សបីចូលក្ែុងដុាំរ សផ្ឆល អែក្បត្បើត្បាស់ត្រូវម្នចាំបណោះដឹងម្លូោឋសនពរ៌័ម្នវទិ្សោ (ICT ខលោះៗ ដចូជា ចោុះប មសោះ
ក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័របនទោះនិងវាយអាសយោឋសន )បលខក្ូដ (ដូចជា  www.krou.moeys.gov.kh:8090 និង www.krou.moeys. 
gov.kh: 9090។ អាស័យោឋសនទាាំងពីរអាចដាំបណើរការបានលោុះត្តាផ្រក្ុាំពសយូទ្័របនទោះភាជសប់ WiFi ផ្ដលនសាយបចញពីដុាំរ សផ្ឆល 
(ដុាំបនោះម្នរួនាទ្ដីូច Router ផ្ដលបគបត្បើត្បាស់បៅនទោះផ្ដរ)។  ម្ស្រនតីនាយក្ោឋសនបបចចក្វិទ្សោព័រ៌ម្នវទិ្សោ ននត្ក្សួង
អប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បានបណ្តោះបណាតសលត្គូបបង្គសលបៅតាម្សាលាធនធានចាំននួ១០។ ការសិក្សាបនោះ បធវើប ើង
បដើម្សបីផ្សវងយល់ពចីាំបណោះដងឹ ឥរិយាបថ នងិការអនុវរតបលើផ្ថបផ្ របនោះបៅតាម្សាលាធនធានទាាំង១០បនាោះ។
 គាំបហើញពីការត្សាវត្ជាវ ម្នត្បាាំផ្នែក្ធាំៗ គឺ ១) សម្រថភាព អាយសុីធ ីរបស់ត្គូនិងសិសសស ២) ចាំបណោះដឹងពកីារ
បត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ័្របនទោះ ៣) ឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយូទ័្របនទោះ ៤)ការអនុវរតបលើក្ុាំពសយូទ័្របនទោះ និង ៥)ការោក្់បញ្ចូលក្ុាំពសយូ
ទ្័របនទោះ ឬឧបក្រណ៍បនសសងបទ្ៀរក្ែុងការបរៀន និងបបត្ងៀនក្ែុងអាំ ុងបពលក្ូវីដ-១៩។ សូម្បញ្ជសក្់នងផ្ដរថា របក្គាំបហើញ
ននការត្សាវត្ជាវបនោះ គឺផ្នអក្បលើទ្ិនែនយ័គណុវិសយ័ បរមិ្ណវិសយ័ ការអបងករផាទសល់ នងិសម្ភសសន៍ជនបបង្គសលដូចជា
នាយក្វិទ្សោលយ័ធនធាន។ 
 
៤.១ ទ្ដិឋភាពទ្បូៅននសាំណាក្ 

អែក្ចូលរមួ្រួម្បឆលើយសាំណួរក្ែុងការត្សាវត្ជាវបនោះម្នចាំននួ ១៤៥ នាក្់ (ត្គបូបត្ងៀន ៤៨ នាក្់) ម្ក្ព៩ីបខរត 
(សាលាធនធានម្ួយបៅបខរតក្ាំពរ ត្រូវបានបត្ជើសបរីសសត្ម្ប់សាក្លសបងឧបក្រណ៍ត្សាវត្ជាវ) ផ្ដលម្នសាលា
ធនធានបានទ្ទ្ួលឧបក្រណ៍ក្ុាំពសយូទ័្របនទោះ បហើយត្គូវិទ្សោសាស្រសតក៏្បានទ្ទ្ួលវគគបណ្តោះបណាតសលពីការបត្បើត្បាស់
ឧបក្រណ៍ទាាំងបនាោះ។ សិសសសម្នអាយុព ី១៥ ដល ់២២ឆ្សាំ បហើយត្គមូ្នអាយពុី២៤ ដល់ ៥០ឆ្សាំ។ ក្ែុងចាំបណាម្អែក្
បឆលើយសាំណួរ ម្នត្សតី្បម្ណជាង ៥២ ភាគរយ ននអែក្បឆលើយសាំណួរទាាំងអស។់ សិសសសទាាំងអសក់្ាំពុងបរៀនពីថា្សក្ទ់្ី៩ 
ដល់ ១២ បហើយត្គភូាគបត្ចើនម្នសញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ នងិខពស់បាំនុរគបឺរិញ្ញសបត្រជានខ់ពស(់៧នាក្់)។ បខរតត្ក្បចោះ 
និងរសបូង មុាំគមសនសិសសសចលូរួម្បឆលើយសាំណួរបទ្ បោយបហរថុា សិសសសម្ិនទានប់ានបរៀនតាម្ផ្ថបផ្ រ។ អែក្បឆលើយ

http://www.krou.moeys.gov.kh:8090/
http://www.krou.moeys/
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សាំណួរជាងពាក្ក់្ណាតសល ម្និទាន់ម្នអ ៊ីផ្ម្លបទ្ ជាពិបសសក្ែុងចាំបណាម្សិសសស ចាំផ្ណក្ត្គូភាគបត្ចើនគឺម្ន។ ចាំនួន
អែក្ម្នចាំបណោះដងឹភាសាអងប់គលសក្ត្ម្រិលអ ម្នត្បផ្ហល២០ភាគរយ បហើយម្នត្បផ្ហល២០ភាគរយផ្ដលម្ិន
អាចបត្បើត្បាសភ់ាសាអង់បគលសបាន។ ក្ែងុចាំបណាម្សាំណាក្ បយើងម្នអែក្ម្ិនបចោះបត្បើក្ុាំពសយូទ្័របសាោះត្បផ្ហល២៥ភាគ
រយ ទ្នទមឹ្នឹងបនោះ បយើងម្នអែក្បចោះបត្បើក្ម្មវិធ ីMS Excel ត្បម្ណ ៣០ ភាគរយ។ 

 

 
 

ត្កាហវ ២៖ របាយអែក្នតលស់ម្ភសសន៍តាម្បខរត 

សាំណាក្សរុបម្នក្ែុងតារង១។ សសិសស និងត្គមូ្ួយចាំនួនត្រូវបានបសែើសុាំសម្ភសសនោ៍ច់បោយផ្ ក្បដើម្សបី
ទ្ទ្ួលបានព័រម៌្នលម្អិរពចីបម្លើយផ្ដលម្នក្ែងុក្ត្ម្ងសាំណួរដូចជា បរើបហរុអវបីានជាយល់ថា បរៀនតាម្ផ្អបត្សលួ
បរៀន ផ្រផ្បជាចងឱ់សយត្គូបបត្ងៀនបោយផាទសល់ (សាំណួរសត្ម្ប់សិសសស)។ សត្ម្ប់ត្គូ បយើងអាចសួរថា បហរុអវីបលាក្ត្គ ូ
ឬអែក្ត្គចូង់ឱសយសាលាបរៀនបនសសងទ្ទ្ួលបានសាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះ។ 

តារង ១៖ របាយសាំណាក្ផ្ដលបានបឆលើយរបនឹងក្ត្ម្ងសាំណួរ 

បរយិាយ ត្ស ី ត្បសុ សរបុ 

ត្គូបបត្ងៀន ១៧ ៣១ ៤៨ 

សិសសស ៥៩ ៣៨ ៩៧ 

សរុប ៧៦ ៦៩ ១៤៥ 
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៤.២ ព័ត៌មានអំពកី៉ុំព្យទូ័របនទះ 

បបចចក្វិទ្សោគម្នាគម្ន ៍និងពរ័៌ម្ន គឺជាក្ុាំពសយូទ្័របលើរុ ផ្ដលត្រូវបានោក្់ក្ែុងបនទបធ់នធានក្ែុងអគរសកិ្សា។ 
បនាទសប់ពីបញ្ចប់គបត្ម្ង EEQP  គបត្ម្ង US ES DP  ក្៏បានបាំពាក្់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះត្បម្ណ ៣០ បត្គឿងឱសយសាលាធនធាន
ក្ែុងបខរតទ្ូទាាំងត្បបទ្សផ្ដលជាផ្នែក្ននគបត្ម្ងបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រ ំ(EEQP  2008-2014)។ បផ្នថម្ពីបលើក្ុាំពសយទូ្័រ 
បនទោះ គមឺ្ សសុីនបញ្្សាំងសា្សយម្យួបត្គឿង នងិដុាំរ សផ្ឆលក្៏ត្រូវបានបាំពាក្់បៅក្ែុងសាលានមី្យួៗនងផ្ដរ។ 

 បដើម្សបបីបត្ងៀននិងបរៀនបោយបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ សាលាបរៀនត្រូវម្នសាំណុាំឧបក្រណ៍ដចូជា ដុាំរ សផ្ឆល ក្ុាំពសយូទ្រ័ 
បនទោះ នងិម្ សសុនីបញ្្សាំងសា្សយជាបដើម្។ បត្ៅពដីុាំរ សផ្ឆល ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះអាចដាំប ើងក្ម្មវធិី នងិផ្អបម្ខុវិជាជសបនសសងៗបទ្ៀរ
បាននងផ្ដរដូចជា Photo math ឬ E-School Cambodia ជាបដើម្។ ផ្អបទាាំងបនោះ គឺអាចបត្បើត្បាស់បានោច់បោយ
ផ្ ក្ពដីុាំរ សផ្ឆល បហើយអាចដាំប ើងផ្អបក្ែងុទ្ូរសព័ទសាមសរហវនូបាន។ ទាាំងរ សផ្ឆល ទាាំងផ្អបគឺជាអវីផ្ដលថមសីត្ម្បក់ារ
បរៀន និងការបបត្ងៀនបៅក្ម្ពជុា ជាពិបសសគឺបៅក្ផ្នលងបនសសងបត្ៅពីទ្ីត្ក្ងុភែាំបពញ។ តាម្ការអបងករទ្ូបៅ សិសសសបៅ
ភែាំបពញ ម្នដាំប ើងផ្អបបត្ចើនជាងបៅជនបទ្។  

សាលាបរៀនផ្ដលទ្ទ្លួបានការបណ្តោះបណាតសលពីរបបៀបបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ គឺបៅម្ិនទាន់បានយក្បៅ
អនុវរត ឬយក្បៅបបត្ងៀនសសិសសបៅប ើយបទ្។ បទាោះបីសាលាម្ួយចាំនួន បានបបត្ងៀនបហើយក្ត ីក្៏បទ្ើបផ្រអនុវរតបានផ្រ
ពីរ ឬបីដងប ុបណាណសោះ។ ភាគបត្ចើនននការបបត្ងៀន គឺរបបៀបចលូបត្បើ និងការចុោះប មសោះក្ែុងឧបក្រណ។៍ ត្គូផ្ដលបានបត្បើ
ក្ែងុសាលាបរៀនទាាំងបនាោះ គជឺាត្គូឧបទ្ទស ផ្ដលធា្សបទ់្ទ្លួបានការបណ្តោះបណាតសលពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិក្ឡីា 
ឬត្គគូណិរវិទ្សោ។ បហរផុ្ដលត្គូទាាំងបនោះអាចបត្បើត្បាសប់ានបនាោះ គឺបោយសារគរម់្នម្ូលោឋសនភាសាអង់បគលស
ម្ធសយម្ ឬអាចនិយាយបានថាបម្បរៀនរបស់គរ់ម្នភាពង្យត្សួលក្ែងុការបង្ហសញ។ 

៤.៣ មូលដ្ឋ្នចំល ះដឹងពី អាយស៉ុីធី របស់សំណាក 

ជាទ្ូបៅ សម្រថភាពរបស់ត្គ ូ និងសសិសសពាក្់ពន័ធនឹងអាយសុធីី គឺបៅម្នក្ត្ម្ិរ។ ត្គ ូ នងិសិសសសភាគបត្ចើន

គមសនឧបក្រណអ៍ាយសុធីី ដូចជាក្ុាំពសយូទ្័រយួរនដ ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ឬបសវាអ ៊ិនធឺណរិលអបទ្។ អវីផ្ដលលអបនាោះគឺថា សសិសស និង

ត្គមូ្នសាមសរហវូនត្គប់គ្ស។ បបើតាម្តារង២ បយើងអបងករប ើញថា ត្គូម្នឧបក្រណ ៍ អាយសុីធីត្គន់ជាងសិសសសក្ែុង

រនម្លសនទសសសន ៍២,៣៥ បធៀបនឹង១,៦៦ រួបលខបនោះម្ននយ័ថា ត្គភូាគបត្ចើនម្នឧបក្រណ៍ពីរម្ខុ (សាមសរហវូន នងិក្ុាំ

ពសយូទ្័រយួរនដ ឬម្ន Wi F i  បៅនទោះ) ចាំផ្ណក្សសិសសភាគបត្ចើនម្នផ្រសាមសរហវនូបទ្។ រួបលខពីបទ្ៀរបញ្ជសក្ប់ានដូច

គ្ស ជាពិបសស គឺបាំណិនអាយសុីធី ឬក្ុាំពសយូទ្័រ ត្គូម្នបាំណិនលអជាងសិសសស។ សត្ម្ប់ភាសាអង់បគលសវិញ ត្គូនិងសិសសស គឺ
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ម្នក្ត្ម្ិរភាសាអង់បគលសត្បហាក្់ត្បផ្ហលគ្ស។  បលាក្នាយក្សាលាធនធានម្ួយចាំនួនអោះអាងថា «ម្នផ្រក្ូនបគក្ែងុ

ទ្ីត្បជុាំជនបទ្ផ្ដលម្នសម្រថភាពត្គន ់បបើក្នូអែក្ជនបទ្ គពឺិបាក្បហើយ»។ ការចាំណាយបលើបសវាអ ៊ិនធណឺិរ គឺជាបញ្ហស

ត្បឈម្ម្យួនងផ្ដរ។ បទាោះសិសសស និងត្គូម្ួយចាំនួនម្នឧបក្រណ៍ទ្ាំបនើប ពួក្បគម្ក្ជរិៗអគរធនធានបដើម្សបីទ្ទ្លួ

បានបសវាអ ៊ិនធណឺិរ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ ភាសាអង់បគលសរបស់សិសសសគឺបៅម្នក្ត្ម្ិរខ្សាំងណាស់ (ជាពិបសសភាសា

អង់បគលសផ្ដលបគបត្បើក្ែុងបម្បរៀន) ផ្បបបនោះ គឺបធវើឱសយសិសសសពិបាក្បត្បើត្បាស់អាយសុីធី បដើម្សបីសិក្សាបរៀនសូត្រ បនោះបបើ

តាម្ការអោះអាងរបស់ត្គូម្យួចាំនួន។ 

គួរក្រ់សម្គសល់នងផ្ដរថា សាមសរហវូនផ្ដលសសិសសនិងត្គមូ្ន គឺម្ិនអាចោក្់បញ្ចូលក្ម្មវិធីបត្ចើនបទ្ បហើយភាគ

បត្ចើន ជាពិបសស សិសសសម្និទាន់សាទសរជ់ាំនាញក្ែងុការបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍ទាាំងបនាោះបទ្។ បាំណនិអាយសុីធីរបស់សសិសស 

គឺបានបង្ហសញថា សសិសសបានបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍បអ ិចត្រនូិចរិចបាំនុរ។ ត្គ ូ សិសសស និងនាយក្សាលាអោះអាងថា 

សាលាបៅម្នការខវោះខរឧបក្រណ៍ទាាំងបនោះណាសជ់ាពិបសសក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ។ តាម្ការគណនាសម្ម្ត្ររវាងចាំនួន

ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបធៀបនឹងចាំនួនសសិសសផ្ដលក្ាំពុងបរៀនពីថា្សក្់ទ្១ី០ដល់ទ្ី១២ គឺផ្ត្បត្បលួពីសាលាវិទ្សោល័យម្ួយបៅម្ួយ។ 

សម្ម្ត្រផ្ដលទាបបាំនុរគ ឺ១:២៦ (សសិសស ២៦នាក្ ់ម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះម្ួយសត្ម្ប់វិទ្សោល័យត្ក្បចោះត្ក្ុង) និងខពស់

បាំនុរគ ឺ១ : ៧៤ (សត្ម្ប់វទិ្សោល័យត្ពោះសីហនុ បខរតក្ាំពង់ចាម្)។ បៅម្នបខរតបីបទ្ៀរផ្ដលសិសសសបត្ចើនជាង ៥០

នាក្់ ម្នក្ុាំពសយូទ្័របនទោះម្ួយបត្បើ គឺបារដ់ាំបង បពាធិ៍សារ់ នងិក្ាំពងឆ់្សាំង។ តាម្រយៈសម្ម្ត្របនោះ បទ្ើបត្គូ និងសិសសស

អោះអាងថា បគគួរបផ្នថម្ផ្ថបផ្ រឱសយសាលាបទ្ៀរ បដើម្សបីធានាថា សសិសសបានបត្បើត្បាស់ញកឹ្ញាប់។ 

តារង ២៖ រនម្លម្ធសយម្ននម្ូលោឋសនអាយសុីធីរបស់សាំណាក្(ម្ិនយល់តារងខងបត្កាម្ម្នន័យដូចបម្តច)? 

ទ្ដិឋភាពវាសផ់្វង ត្គបូបត្ងៀន សសិសស សរបុ 
         ម្នឧបក្រណ ៍(អរិបរម្៥) ២,៣៥ ១,៦៦ ១,៨៩ 

ម្នបាំណិនភាសារអង់បគលស (អរិបរម្ ៤) ២,១០ ២,០២ ២,០៥ 
ក្ត្ម្ិរបាំណិន អាយសុីធ ី(អរិបរម្ ២) ១,៤២ ០,៨៩ ១,០៧ 
សរុប ២,៧១ ២,២៤ ១,៦៧* 

*សាំគល៖់ រនម្លអរបិរម្គរិជាម្ធសយម្ននម្ូលោឋសនអាយសុធីីក្ែុងម្ ូផ្ឌលបនោះ គឺ៣,៦៦ 
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៤.៤ ចំល ះដឹងលលើក៉ុំពយ្ូទរ័បនទះ 

ចាំបណោះដឹងក្ែុងការសិក្សាបនោះ គឺសាំបៅដល់ការយល់ដឹងរបស់អែក្បឆលើយសាំណួរពីទ្ិដឋភាពទ្ូបៅនននល
ត្បបយាជន៍របស់ផ្អប និងរ សផ្ឆល ដូចជាថា បរើចាំណចុលអទាាំងឡាយននការបត្បើត្បាស់ផ្អប និងរ សផ្ឆល បរើរត្ម្ូវការអវីខលោះ
បដើម្សបីបត្បើឧបក្រណទ៍ាាំងបនាោះបាន និងថាបរើបគអាចបត្បើផ្អប និងរ សផ្ឆលបៅទ្ីណាបានខលោះ។ ការវាស់ផ្វងពីចាំបណោះដឹង
បនោះ គឺផ្នអក្តាម្សូចនាក្រធាំៗបីគ ឺ១) ចាំនួនផ្អបរបស់ផ្ខមរ (ផ្ណនាាំបោយត្ក្សួង និងម្នក្ែុងបសៀវបៅផ្ណនាាំរបស់
នាយក្ោឋសនព័រ៌ម្ន) ផ្ដលត្គូនិងសសិសសបត្បើដចូជា Khmer Academy ២) ចាំនួនបម្បរៀនផ្ដលអាចបត្បើរ សផ្ឆល ៣) 
ចាំនួនម្នុសសសផ្ដលអែក្បឆលើយសាំណួរបានផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដងឹពីផ្អប។ 

ការបត្បៀបបធៀបក្ែុងត្កាហវ៤ ម្ិនបញ្ជសក្់ពីភាពខសុគ្សរវាងត្គ ូ និងសិសសសបទ្ ផ្រវាបានបង្ហសញថា អែក្បឆលើយ
សាំណួរបត្ចើនជាងពាក្់ក្ណាតសលម្ិនទាន់បាន ឬបានបត្បើរចិរួចនូវត្បព័នធផ្ដលបានរាំប ើងបៅតាម្វិទ្សោល័យធនធាន។ 
ការផ្ដលម្និបានបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍បនោះ គឺបោយសារម្នបញ្ហសជាំងឺក្ូវដី-១៩ នាាំឱសយម្នការបិទ្សាលាបរៀនបត្កាយពី
ទ្ទ្ួលបានការបណ្តោះបណាតសល។ 

សត្ម្បអ់ែក្ផ្ដលបានបត្បើត្បាស់ក្នលងម្ក្បានអោះអាងថា ផ្អប ឬរ សផ្ឆល ម្នលក្ខណៈបបើក្ចាំហរ ផ្ដលអាច
ឱសយសិសសសអាចបត្បើបានបរៀនត្គប់បពលបវលា នងិត្គប់ទ្កី្ផ្នលង។ សសិសសអាចបម្ើលវីបដអូបម្បរៀន ឬដាំបណើរននការពិបសាធ
ម្តងបហើយម្តងបទ្ៀរបោយខលួនឯង បលើសពីបនោះបទ្ៀរ សិសសសអាចបនទៀងផាទសរ់ចបម្លើយលាំហារ់របស់ខលនួជាម្យួផ្អប បៅ
បពលគរប់ានបធវើលាំហារណ់ាម្ួយបហើយបៅក្ែងុបសៀវបៅរបស់ត្ក្សងួ ឬលាំហារ់បនសសងៗ។ ទាាំងបនោះ គឺបានបបងកើនការ
សិក្សាបោយឯក្រជសយរបសស់សិសស នងិបបងកើនភាពបរ់ផ្បនបលើការសិក្សាបចចុបសបនែ។  

បនាទសប់ពកី្ូវីដ-១៩ បានសាងសរ់បនតិច តាម្ការផ្ណនាាំរបស់រជរោឋសភិបាលក្ម្ពុជា បយើងចាប់បនតើម្បបើក្សាលាបរៀន
បៅបដើម្ផ្ខក្ញ្ញសបនោះ បហើយសត្ម្ប់ផ្រ ថា្សក្់ទ្១ី២ និងទ្៩ី បដើម្សបីបត្រៀម្ត្ប ងបញ្ចប់ ឬប ើងទ្ុរិយភូម្សិិក្សា។ ការ
បបត្ងៀនបទ្ៀរបសារគឺបផាតសរផ្របលើបម្បរៀនននម្ខុវិជាជសផ្ដលត្រូវត្ប ងផ្រប ុបណាណសោះ។ ការបបត្ងៀន តាម្ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ គឺជា
ការបង្ហសញបផ្នថម្បដើម្សបពីត្ងឹង ការយលដ់ឹងរបស់សសិសស ដចូបនោះ បយើងម្និម្នបពលត្គប់ត្គនក់្ែុងការយក្ឧបក្រណ៍
បនោះម្ក្បត្បើនាបពលបនោះបទ្។ 
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ត្កាហវ ៣៖ របាយបម្បរៀនផ្ដលអាចបត្បើត្បាស់រ សផ្ឆលសត្ម្ប់បរៀន ឬបបត្ងៀន 

ត្គបបត្ងៀនបានបលើក្ប ើងថា «ផ្អបផ្ដលបានបត្បើក្នលងម្ក្បនោះ ពិបាក្បត្បើណាស់បោយសារ វាជាភាសា
អង់បគលស បយើងម្ិនអាចយលស់ុីជបត្ៅបទ្បត្ពាោះភាសាបយើងបៅម្នក្ត្ម្រិ។ ជាការពិរណាស់ថា បយើងម្នវីបដអ ូ ផ្រ
បយើងសាតសបម់្ិនបានបទ្ គឺត្គនផ់្រការ់យល់ប ុបណាណសោះ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ សិសសសបយើងបៅជនបទ្ ក្៏ម្នចាំបណោះដឹងពីភាសា
អង់បគលសរិចរចួផ្ដរ។ ត្បសនិបបើក្ែុងផ្អបម្នភាសាផ្ខមរវញិ បនាោះវាបធវើឱសយការបបត្ងៀន និងបរៀនម្នភាពង្យត្សួល
សត្ម្ប់ត្គ ូ នងិសសិសស បហើយបធវើឱសយសសិសសរឹរផ្រម្នចាំណាបអ់ារម្មណក៍ាន់ផ្រខ្សាំងប ើងក្ែុងការសិក្សា បត្ពាោះថា សិសសស
អាចសាតសបប់ាន និងង្យយលច់ាំបពាោះបម្បរៀនក្ែុងបម្ សងសិក្សា»។ 

 ត្គូបបត្ងៀនគណរិវិទ្សោម្្សក្់ក្ប៏ានបលើក្បនតបទ្ៀរថា«បញ្ហសលាំបាក្ក្ែងុបរៀនតាម្ផ្អបគឺបសវាអ ៊ិនធឺបណរ។ វាជា
ការលាំបាក្របស់សសិសសបៅជនបទ្ បោយបហរថុាបសវាអ ៊ិនធឺបណរបខសោយ ពិបាក្បម្ើលវបីដអ ូ ឬបធវើក្ចិចការត្សាវត្ជាវ
ផ្ដលម្នទ្ាំហាំធាំបាន។ បពលខលោះ ឧបក្រណ៍ម្ិនអាចដាំបណើរការ software ធាំៗបានបទ្។ ឧទាហរណ៍បយើងចង់ឱសយផ្អប 
បង្ហសញពីត្បម្ណវិធ ីឬដាំបណាោះត្សាយសម្កីារលម្អរិ ទ្រូស័ពទផ្រងផ្ររលរ»់។ 

 តាម្ការអបងកររបស់អែក្ត្សាវត្ជាវប ើញថា ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នក្ត្ម្ិរភាសាអង់បគលសលអ និងម្នបាំណិនក្ុាំ
ពសយូទ្័រម្ធសយម្ (ភាគបត្ចើនវ័យបក្មង) គឺចូលចិរតបត្បើ អាយសុធីី សត្ម្បប់បត្ងៀន សត្ម្ប់ត្គូផ្ដលម្នវ័យចាំណាស ់ភាគ
បត្ចើនគរ់ទាម្ទារឱសយផ្អប នងិរ សផ្ឆលម្នជាភាសាផ្ខមរ នងិម្នការផ្ណនាាំបផ្នថម្បទ្ៀរ។ បលើសពីបនោះបទ្ៀរ គួរម្ន
បសៀវបៅផ្ណនាាំលម្អិរជាងបនោះសតីពីការបនសសុីគ្សរវាងបម្បរៀនក្ែុងរ សផ្ឆល និងបម្បរៀនក្ែុងបសៀវបៅត្ក្សួង។ តាម្រយៈត្កាហវ
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៤ បង្ហសញថា សសិសសនិងត្គូភាគបត្ចើនចលូចិរត e-School (ទ្និែន័យបនោះអែក្បឆលើយអាចបត្ជើសចបម្លើយបត្ចើន) បោយបហរុ
ថា ផ្អបបនោះជាភាសាផ្ខមរ បហើយម្នបម្បរៀនត្សបតាម្ក្ម្មវធិីសិក្សារបស់ត្ក្សងួ។  
 

 
 

 

ត្កាហវ ៤៖ របាយផ្អបផ្ដលសិសសស និងត្គដូាំប ើងសត្ម្ប់បរៀន ឬបបត្ងៀន 

បយើងក្អ៏បងករប ើញនងបទ្ៀរថា ត្គបស់ាលាធនធានផ្រងម្នត្គូឧបទ្ទស ផ្ដលអាចបនតបណ្តោះបណាតសលដល់
ត្គូបៅតាម្សាលាវិទ្សោល័យធនធានបលើការបត្បើត្បាស់រ សផ្ឆល និងការបបត្ងៀនបោយបត្បើផ្អប និងរ សផ្ឆល។ ផ្រ
ការបណ្តោះបណាតសលបនោះ ភាគបត្ចើន គឺបធវើក្ែងុរូបភាពបត្ៅនលូវការ បពាលគឺផ្ណនាាំពមី្ួយបៅម្ួយ បលើក្ផ្លងផ្រទ្ទ្ួលការ
បញ្ជសពនីាយក្សាលា។ ត្កាហវបលខ៦ បង្ហសញពរីបាយ(គិរជាភាគរយ) អែក្ផ្ដលបានផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដងឹក្ែុង
ចាំបណាម្ត្គ ូនងិសសិសស។ តាម្រយៈរបាយបនោះ បយើងប ើញថា ត្គូនិងសិសសសចង់ផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងជាម្ួយអែក្បនសសង
ត្បហាក្់ត្បផ្ហលគ្ស (គមសនភាពខុសផ្បលក្គ្សក្ែងុក្ត្ម្រិសថិរណិាម្ួយរវាងបភទ្ ភាពជាសសិសស ឬភាពជាត្គូបទ្ បនោះបបើ
តាម្ Chi-square test។  
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ត្កាហវ ៥៖ របាយអែក្ផ្ដលបានផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្បាស់ត្បព័នធផ្ថបផ្ រឬផ្អប 

 ត្គមូ្ួយចាំននួ បៅម្នការភានត់្ច ាំ រវាងការបត្បើត្បាស ់រ សផ្ឆល នងិផ្អបផ្ដលម្នក្ែុងផ្ថបផ្ រ។ បពលខលោះគរ់
គិរថា រ សផ្ឆល គឺជាផ្អប ឬថាផ្អប ជារ សផ្ឆល បហើយគរ់អោះអាងថា ត្ក្សួងគួរោក្់ផ្អបឱសយបត្ចើនក្ែុងរ សផ្ឆល ដូចបនោះ គរ់
ម្ិនចាាំបាច់ត្សាវត្ជាវឯក្សារបផ្នថម្ពីត្បភពបនសសងៗបទ្។ យា សងណាក្៏បោយ ត្គូៗផ្ដលធា្សប់ចូលរួម្វគគបណ្តោះបណាតស
ល គឺយល់ដឹងបត្ចើនពីផ្អប ផ្ដលបានដាំប ើងក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ។ តាម្ការអបងករ ត្គូៗ ម្នដាំប ើងផ្អបបនសសងៗចូលក្ែុង
ទ្ូរស័ពទនដសត្ម្ប់សកិ្សាបផ្នថម្។ បទាោះក្ែុងអាំ ុងបពលក្ូវីដ ត្គូម្ួយចាំនួនបានផ្ណនាាំសសិសសឱសយបចោះបត្បើត្បាស់ផ្អប ជា
ពិបសសគណិរវទិ្សោ ដូចជា PhotoMaths។ ផ្អបបនោះ គឺង្យត្សួយទាាំងត្គូទាាំងសសិសស បដើម្សបីបនទៀរផាទសរ់ចបម្លើយ។ សសិសស
ម្្សក្់បៅវិទ្សោល័យធនធានបានអោះអាងថា «ខ្ុាំបានអនុវរតលាំហារ់បានបត្ចើន បោយសារម្នផ្អបបនោះជាំនយួ ខ្ុាំបធវើលាំ
ហារ់បហើយ ខ្ុាំអាចបនទៀងផាទសរប់ានភា្សម្បោយម្ិនចាាំបាច់ត្គូបធវើក្ាំផ្ណរឱសយបទ្»។ សរុបម្ក្ «ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្បាស់
ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះក្ែុងចាំបណាម្ត្គូបបង្គសល គឺបៅពិបាក្បា សនសាមសនណាស់ បោយបហរុថាបយើងបទ្ើបទ្ទ្ួលបានការបណ្តោះ
បណាតសលថមីៗ» បនោះបបើតាម្ការអោះអាងរបស់ត្គបូបង្គសលម្្សក្់។ ការបណ្តោះបណាតសលត្គូបលើក្ុាំពសយូទ្័របនទោះគឺបធវើប ើងម្ុន
បពលក្ូវីដ-១៩ បនតចិ បហើយសាលាទាាំងអស់បានបិទ្ទាវសរបោយបបត្ងៀនតាម្ត្បពន័ធសិក្សាពីចម្ងសយ។ 

៤.៥ ឥរយិាបថលលើារលក្របើក្រាស់ក៉ុំព្យទូ័របនទះ 
ចាំផ្ណក្ឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយទូ្័របនទោះបនោះ គសឺាំបៅបលើការឱសយរនម្ល ឬការបការសរបសើរអាំពីផ្អប នងិរ សផ្ឆល 

ដូចជា ថាបរើចាំនួនផ្អបផ្ដលបានទាញយក្ទ្ុក្បត្បើត្បាស ់ ការយល់ប ើញពី ភាពង្យត្សួលរបស់ឧបក្រណក៍្ែុងការ

19%

6% 6%

23%

42%

33%
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42%

ត្សី ត្បុស ត្សី ត្បុស

សិសសស ត្គូ

បទ្ បានបបត្ងៀន
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បបត្ងៀន និងការបរៀន បបើបត្បៀបបធៀបនឹងការបបត្ងៀន បោយគមសនឧបក្រណថ៍មីទាាំងបនាោះ ឬថាបរើត្គូឬសិសសសបានផ្ណនាាំ
ត្គូឬសសិសសបនសសងបទ្ៀរឱសយបានបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍ទាាំងបនោះផ្ដរឬបទ្។ បបើតាម្តារង៣ បយើងប ើញថា អែក្បឆលើយសាំណួរ
ត្បម្ណជាង៥០ភាគរយ អោះអាងថា រ សផ្ឆល ឬផ្អបម្នភាពង្យត្សលួបត្បើ យា សងណាក្៏បោយ សិសសសភាគបត្ចើន
បឆលើយថា គរម់្ិនបពញចិរតបរៀនបោយបត្បើត្បាស់ផ្អបបទ្ ផ្ដលនទុយពីត្គូបបត្ងៀន បពាលគឺត្គូបបត្ងៀនភាគបត្ចើនចង់
បបត្ងៀនតាម្ផ្អប។ តាម្រយៈ Chi-Square Test បង្ហសញថា χ2 (1, N=145) = 16.178, p=0.000 បពាលគឺ ត្គចូង់
បបត្ងៀនតាម្ផ្អបខ្សាំង បបើបធៀបនឹងចាំណងច់ាំណូលចិរតរបស់សិសសស។ សត្ម្ប់ការផ្ណនាាំឱសយសាលាបរៀនបនសសងទ្ទ្លួ
បានសាំណុាំរ សផ្ឆល និងផ្អបឬយា សងបនាោះ សិសសស និងត្គមូ្ិនសូវខុសគ្សបពក្បទ្ ផ្រទ្ិនែនយ័បនោះបង្ហសញថា សិសសសហាក្់
ម្នភាពសាទសក្់បសទើរក្ែងុការឱសយសាលាបនសសងម្នសាំណុាំដូចគ្សបនោះ។ ខងបត្កាម្បនោះ ជាទ្ិនែន័យគណុវិស័យពាក្់ពន័ធនឹង
តារងទ្ី៣។ 

តារង ៣៖ 
របាយននចបម្លើយឯក្ភាពតាម្សាំណួរក្ែុងតារង )បាទ្/ចាស៎(  
 

ទ្ិដឋភាពវាស់ផ្វង 
ត្គូបបត្ងៀន សិសសស 

ត្ស ី ត្បសុ ត្ស ី ត្បុស 
បរើផ្អបម្នភាពង្យត្សួលបត្បើត្បាស់ឬបទ្ ១៥ ១៩ ២២ ១៣ 
បរើបពញចិរតនឹងការបត្បើត្បាស់ផ្អបឬបទ្ ១៣ ១៧ ៦ ៤ 
បរើចង់ឱសយសាលាបនសសងម្នសុាំណាំរ សផ្ឆលផ្ដរឬបទ្ ១៧ ២៦ ៣៧ ២៧ 

 

សិសសសផ្ដលម្ិនបានចលូរួម្ការបណ្តោះបណាតសលពកីារបត្បើរ សផ្ឆល និងផ្អបនលូវការនតល់ជាម្រថិា រ សផ្ឆលជួយឱសយ
បរៀនបានបលឿន ការបបត្ងៀនតាម្រ សផ្ឆល ម្នភាពរស់របវីក្ និងបរៀនឆប់បចោះ រ សផ្ឆលនតល់ភាពង្យត្សួលបោយរាំបន់
គមសនអ ៊ិនធឺណរិក្៏អាចបត្បើបាន ចាំបណញបពលក្ែុងការរក្បម្បរៀន ម្ិនបាចច់ាំណាយថវិកាដូចការបរៀនតាម្អនឡាញ 
អាចបរៀនជាម្ួយត្គូបបត្ងៀនបាន។ ប ុផ្នតទ្នទឹម្នឹងបនោះពួក្បគក្៏ម្នទ្សសសនៈម្ួយចាំនួនផ្ដលយល់ថាក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបៅ
ម្នចាំណុចខវោះខរដូចជា ការបបត្ងៀនតាម្កាតរបខៀនម្នត្បសិទ្ធភាពលអជាងរ សផ្ឆល ម្នខលឹម្សារជាភាសាបរបទ្ស
ពិបាក្យល់ ។ 
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 បោយផ្ ក្ ចាំបពាោះសិសសសផ្ដលធា្សប់បានចូលបរៀនបោយបត្បើរ សផ្ឆលវិញបានបឆលើយថា រ សផ្ឆលលអ សត្ម្ប់អែក្បចោះ
ភាសាអង់បគលស ម្នភាពចសាស់លាស់ជាងការបបត្ងៀនតាម្កាតរបខៀន ការបត្បើរ សផ្ឆលម្នភាពង្យត្សួលសត្ម្ប់
បង្ហសញពកីារពិបសាធបានចសាស់លាស ់ រ សផ្ឆលបបងកើរឱសយម្នគាំនិរក្រ់សម្គសល់បម្បរៀនបោយខលួនឯង រ សផ្ឆលសត្ម្ួល
ដល់ការបរៀនម្ខុវិជាជសវិទ្សោសាស្រសត។ ទ្នទមឹ្នឹងបនោះក្៏ម្នម្រិផ្ដលយល់ប ើញពនីលអវិជជម្នននការបត្បើរ សផ្ឆលផ្ដរដូច
ជា ចាំណាយបពលបវលាបត្ចើនក្ែុងការបរៀបចាំរ សផ្ឆល នងិការបបើក្បិទ្ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ផ្ដលនាាំឱសយខរបម្ សងសិក្សា រ សផ្ឆល
ផ្រងផ្របលារក្ម្មវិធី ឬផ្អបបនសសងៗផ្ដលខុសពីបម្បរៀននាាំឱសយផ្បក្អារម្មណស៍ិសសស បម្ សងសិក្សាខលីបពក្សត្ម្ប់ការ
បបត្ងៀនរ សផ្ឆល ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះម្នម្ិនត្គប់គ្ស ការបបត្ងៀនតាម្រ សផ្ឆលទាម្ទារនូវបម្ សងសិក្សាបត្ចើនជាងការបបត្ងៀន
តាម្កាតរបខៀន ។ 

បយើងម្នផ្អបជាភាសាផ្ខមរបត្ចើនណាស់ផ្ដរ បោយម្នត្គប់ក្ត្ម្ិរថា្សក្់បរៀន នងិត្គប់ម្ខុវិជាជស។ អវីផ្ដលលអ
បនាោះគឺផ្អបទាាំងបនោះ ម្ិនត្រូវការទ្ទ្ួលបសវាអ ៊ិនធណឺរិត្គប់បពលបទ្ វាអាចដាំបណើរការបានបនាទសបព់ីផ្អបបានបញ្ចូល
ក្ែុងក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ ឬក្ែុងសាមសរហវូន។ បត្ៅពីផ្អបរបស់ត្ក្សងួអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បាននតលប់សវាបបត្ងៀនពចីម្ងសយ
តាម្រយៈបគហទ្ាំព័រ បោយម្នត្គប់ក្ត្ម្ិរ និងត្គបថ់ា្សក្់នងផ្ដរ។ គួរក្រ់សម្គសល់នងផ្ដរថា រល់ YouTube Channels,
ផ្អប, និងបគហទ្ាំព័ររបស់ត្ក្សួងបនោះ គមឺ្នបញ្ចូលក្ែងុរ សផ្ឆលរិចរួចណាស។់ យា សងណាក្៏បោយ បគម្និគួរបញ្ចលូ
នូវអវីផ្ដលម្នបៅតាម្ត្បព័នធអ ៊ិនធណឺិរបទ្ បោយបហរថុា ខលមឹ្សារទាាំងបនាោះ បៅម្និទាន់បានពនិិរសយបៅប ើយ ជា
ពិបសសគឺគណុភាពតាម្សតងោ់របស់ត្ក្សួង ឬអាជាញសធរម្នសម្រថក្ិចច។ 

បោយសារការផាអសក្សាលាបរៀន នងិភាពរីក្ចបត្ម្ើនននអាយសុីធ ី ការបរៀនពចីម្ងសយគអឺាចបធវើបៅបានបោយ

រលូន ជាពិបសស បៅក្ផ្នលងណាផ្ដលអាចទ្ទ្ួលបសវាអ ៊ិនធឺណរិបានលអ ក្ែងុបនាោះបយើងម្ន YouTube Channels,

ផ្អប និងការបបត្ងៀនឡាយតាម្បហវសប ុក្បនក្នលូវការរបស់ត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា។ តាម្ការអបងករ បយើង

ប ើញថា ម្ន YouTube Channels ម្ិនរចិជាង ១០០បទ្ ផ្ដលបបង្ហសោះក្ែងុអ ៊ិនធណឺិរ បហើយតាម្ក្ត្ម្ិរថា្សក្់ពីថា្សក្់

ទ្ី១ ដល់ថា្សក្ទ់្ី១២។ សាលាបរៀនរដឋ និងឯក្ជនម្ួយចាំនួន បាននលិរ ខលឹម្សារបម្បរៀន រួចបបង្ហសោះជាសាធារណៈ 

បហើយខលោះបទ្ៀរបានបបង្ហសោះផ្ខសសវីបដអូផ្ដលត្គបូបត្ងៀនតាម្អនឡានម្ក្បបង្ហសោះផ្ដរ។  

សរុបម្ក្ ត្គ ូនងិសិសសសបានបង្ហសញពីឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយទូ្័របនទោះជាវិជជម្នយា សងខ្សាំង។ បបើបទាោះជា ត្គូ និង

សិសសសទាាំងបនាោះម្និទានប់ានបត្បើត្បាស់វាឱសយអស់លទ្ធភាពក្៏បោយ (បោយសារម្នជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩) ក្៏ម្នសញ្ញស

បញ្ជសក្់ថា ឧបក្រណគ៍ឺជាអវីផ្ដលសាលាបរៀនត្រូវការ។ ម្សបីបដើសាមសរហវូនបានទ្ិញនួនម្ួយចាំត្គូបបត្ងៀនសិសសស និងម្ន
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ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះបដើម្សបីក្ែងុដូចផ្អបដាំប ើង ជាំនួយដល់ការបរៀន និងបបត្ងៀន ជាពិបសសគឺការបរៀនសូត្របោយឯក្រជសយ បោយ

ម្នជាំនួយពីផ្អប។ តាម្ការអោះអាងរបស់ត្គនូិងសិសសសម្ួយចាំនួនថា គរ់បានផ្ណនាាំអែក្បនសសងឱសយបត្បើក្ុាំពសយូទ្័របនទោះឬសាមសរ

ហវូនផ្ដរ ក្ែងុបនាោះអែក្ផ្ដលម្នលទ្ធភាពភាគបត្ចើនគឺទ្ញិសាមសរហវូន បត្ពាោះថា អាចបត្បើត្បាសត់្បចាាំនថងនង បហើយអាច

ដាំប ើងផ្អបសត្ម្ប់បរៀនសូត្រ ក្៏ដចូជាជាំនួយដល់ការបបត្ងៀននង។ ត្គូរបូវិទ្សោម្្សក្់អោះអាងថា «ម្នផ្អបបនោះ ខ្ុាំត្សួល
បបត្ងៀនណាស់ បហើយខ្ុាំអាចចាំបណញបពលពាក្់ក្ណាតសលបបើបធៀបនឹងការបបត្ងៀនធម្មតា»។ ត្គូវិទ្សោសាស្រសតភាគបត្ចើន

ចូលចិរតផ្អបសត្ម្ប់បបត្ងៀនណាស ់បត្ពាោះថាផ្អប ឬរ សផ្ឆលបានបងកលក្ខណៈង្យត្សលួក្ែុងការបបត្ងៀន។ 

 

៤.៦ ារអន៉ុវតតក៉ុំពយ្ូទ័របនទះ 

ការវាស់ផ្វងពីការអនុវរតក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ គឺសាំបៅដល់ការបត្បើត្បាស់ផ្អប និងរ សផ្ឆលរបស់សិសសស និងត្គូបបត្ងៀន។ 

ក្ែុងបនាោះ ម្នការចង់ដឹងពីចាំនួនផ្អបផ្ដលគរ់បានបត្បើត្បាស់សពវនថង ចាំនួនបម្ សងផ្ដលបានបត្បើត្បាស ់ និងរត្ម្ូវការ

បត្បើត្បាស់ផ្អប ឬរ សផ្ឆលក្ែុងការបរៀបចាំបលងប់បត្ងៀន ឬសត្ម្បក់ារបរៀនសូត្រ។ បយើងក្ប៏ានផ្សវងយល់ពឧីបសគគនានា

ផ្ដលត្គូនងឹសសិសសបាននងឹក្ាំពងុត្បឈម្បពលផ្ដលបគចាប់បនតើម្បត្បើត្បាស់ផ្អបទាាំងបនោះ។ តារង៤ បង្ហសញថា ត្គូ និង

សិសសសភាគបត្ចើន (៥៧%) នទាន់បានបត្បើត្បាស់សាំណុាំផ្ថបផ្ របទ្ ម្ូលបហរុសាំខន់គឺថា បត្កាយបពលបណ្តោះបណាតសល

ពីការបត្បើត្បាសស់ាំណុាំផ្ថបផ្ រម្ក្ បយើងបានបិទ្សាលាបរៀនបោយសារជាំងឺក្ូវីដ-១៩។ យា សងណាក្៏បោយ ក្៏ម្នត្គូ

ម្ួយចាំននួបានបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍ទាាំងបនាោះផ្ដរ ជាពិបសស ត្គឧូបទ្ទសត្បចាាំសាលាផ្រម្តង បោយសារគរប់ចោះបត្បើ

ត្បាសឧ់បក្រណ៍បនោះបានសាទសរជ់ាំនាញខ្សាំង។ 

តារង ៤៖ 

 របាយននចបម្លើយឯក្ភាពថាបានយក្សាំណុាំផ្ថបផ្ រ ម្ក្បត្បើត្បាស់ក្ែុងថា្សក្់បរៀន )បាទ្/ចាស៎(  
 

ម្ិនទាន់បានអនុវរត រិចរួចបាំនុរ ម្ធសយម្ ញឹក្ញាប ់ ញឹក្ញាប់បាំនុរ 

សិសសស ២២ ៣៥ ៣៦ ៣ 
 

ត្គូបបត្ងៀន ១៥ ៩ ១៩ ៣ ១ 

សរុប ៣៧ ៤៤ ៥៥ ៦ ១ 
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ត្គូរូបវិទ្សោម្ួយចាំនួនអោះអាងថា ម្នបម្បរៀនខលោះ គរត់្រូវចាំណាយបពល៦បម្ សងបដើម្សបបីបត្ងៀន ផ្របោយសារ
ម្នរ សផ្ឆល គរ់អាចសនសសាំបពលបវលាត្បផ្ហលជា៣បម្ សង បោយម្ិនបានបនថយគណុភាពបបត្ងៀនបទ្ បហើយថា សិសសស
ចូលចិរតបរៀនតាម្ការបបត្ងៀនផ្បបទ្ាំបនើបបនោះនង បោយសារសិសសសអាចផា្សស់បតូរសម្ីការ ការពិបសាធ និងបងវិលបម្ើល
3D។ បោយបម្ើលប ើញពអីរថត្បបយាជន៍របស់រ សផ្ឆលបនោះ ត្គូចង់ទាញយក្បម្បរៀនពីក្ែុងរ សផ្ឆលម្ក្ក្ែុងទ្ូរស័ពទនដ ផ្រ
ម្ិនទាន់អាចបធវើបៅបាន។   

ត្គូវិទ្សោសាស្រសតម្យួចាំននួអោះអាងថា រ សផ្ឆលម្ននទកុ្បម្បរៀនត្សបតាម្ក្ម្មវិធសីិក្សា ត្បផ្ហល៥០ភាគរយ 
ផ្ដលអាចឱសយគរស់នសសាំបពលបវលាបានត្បផ្ហលជា៣០ភាគរយ ត្បសិនបបើបបត្ងៀនតាម្រ សផ្ឆល បត្ពាោះថា សិសសសអាច
យល់បម្បរៀនបានបលឿន ជាជាងត្គពូនសយល់សារចោុះសារប ើង។ ត្គកូ្៏បានអោះអាងនងផ្ដរថា ការបបត្ងៀនតាម្រ សផ្ឆល គឺ
សុីគ្សយា សងខ្សាំងជាម្យួដាំបណើរការបបត្ងៀនរបស់គរ់ ជាពិបសស បៅក្ែុងជាំហានទ្ី៣។ គរ់បាន អោះអាងបទ្ៀរថា 
ចាំនួនផ្ថបផ្ រ គឺបៅម្នការខវោះខរខ្សាំងណាស់ ត្បសិនបបើ សិសសសទាាំងអស់ត្រូវបរៀនបោយបត្បើផ្ថបផ្ រ។ ការ
អោះអាងបនោះ គឺវាហាក្់ដូចជាបស្រញ្្សសពីការអោះអាងរបសស់សិសសម្ួយចាំនួនថា ការបរៀនតាម្ផ្ថបផ្ រ គឺពិបាក្ណាស់ 
បពាលគចឺាំណាយបពលបត្ចើនបដើម្សបីដាំបណើរការវាបាន។ ការអោះអាងរបស់សសិសសបនោះ គអឺាចបោយសារគរប់ានចលូបរៀន
រិចរួចបោយបត្បើផ្អប និងបរៀនតាម្រ សផ្ឆល។ ម្សោ សងបទ្ៀរ សិសសសផ្ដលអោះអាងផ្បបបនោះ គឺភាគបត្ចើន បោយសារការ
យល់ដឹងបលើភាសាអង់បគលសរបស់ពួក្បគបៅម្នក្ត្ម្ិរ និងម្ិនសូវបានបត្បើត្បាស់សាមសរហវូន។ ខងបត្កាម្បនោះជា
ឧបសគគផ្ដលអែក្បឆលើយសាំណួរបានអោះអាង (តារង៥)។ 

តារង ៥៖ 

របាយននចបម្លើយឯក្ភាពពីឧបសគគក្ែុងការបត្បើត្បាសស់ាំណុាំផ្ថបផ្ រ )បាទ្/ចាស៎(  

ឧបសគគក្ែុងការបរៀន ឬបបត្ងៀនបោយបត្បើសាំណុាំផ្ថបផ្ រ ត្គូបបត្ងៀន សិសសស សរុប 

ម្ិនដឹងបម្បរៀនពាក្់ព័នធបៅឯណា ១៨ ២៤ ៤២ 

សិសសសម្ិនបចោះភាសាអង់បគលស ៣០ ៤៦ ៧៦ 

ពិបាក្ភាជសប់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះជាម្ួយម្ សសុីនបញ្ជសាំងស្ាសយ ១៤ ១៨ ៣២ 

បម្ សងបរៀនរិចបពក្ ៣០ ៤៥ ៧៥ 

ម្ិនអាចបរៀបចាំបម្បរៀនបានបោយសារផ្អបបៅសាលាបរៀន ២១ ៣៨ ៥៩ 
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ផ្នែក្ខលោះជាប់បសារម្ិនអាចបត្បើបាន (ត្រូវទ្ិញ) ២២ ៤៩ ៧១ 
 

ចាំណាាំ៖ ចាំនួនសាំណាក្ផ្ដលបឆលើយសាំណួរបនោះម្ន១២៤នាក្់ (សាំណួរទាាំងបនោះម្ិនបានសួរបៅបខរតក្ាំពង់ឆ្សាំង) 

តាម្តារង៥ បង្ហសញថា សសិសសម្ិនបចោះអង់បគលស និងបម្ សងរិចបពក្ គជឺាឧបសគគចម្សបងសត្ម្បក់ារបរៀន 
ឬបបត្ងៀនតាម្ផ្ថបផ្ រ។ ការអោះអាងបនោះ ទាាំងត្គ ូនងិសសិសសគឺម្ិនខុសគ្សបទ្ផ្ដលថា អង់បគលសជាក្តាតសចម្សបងក្ែុងការ
បរៀន និងបបត្ងៀនបោយរលូន។ Chi-Square test រវាងអញ្ញរិផ្ដលម្នក្ែងុតារង៥ (រួម្ទាាំងបភទ្របស់អែក្បឆលើយ
សាំណួរ) ម្ិនបង្ហសញពភីាពខសុគ្សរវាងត្គូ និងសិសសស ឬរវាងត្បុស និងត្សីបទ្ បពាលគបឺញ្ហសទាាំងអស់បនោះ គឺទ្ូបៅក្ែុង
ចាំបណាម្អែក្បឆលើយសាំណួរ។ 

តាម្សាំដសីិសសសម្ួយចាំននួឱសយដងឹថា ពួក្បគចង់បានផ្អបផ្ដលបចញពីត្ក្សួងផាទសល ់សត្ម្ប់ត្ប ងថា្សក្ទ់្ី១២ 
ផ្ដលអាចបរៀនបោយខលួនឯងបាន បបើបទាោះជាម្នការបិទ្សាលាបរៀនក្៏បោយ។ ការអោះអាងផ្បបបនោះ បោយសារពួក្បគ
ម្ិនទាន់ម្នទ្ាំនកុ្ចិរតបលើផ្អបផ្ដលបចញបោយត្គូ ឬត្ក្ុម្ហ នុបនសសងៗបនាោះបទ្ បបើបទាោះជាផ្អបទាាំងបនាោះជាភាសាផ្ខមរក្៏
បោយ។  ម្សោ សងវញិបទ្ៀរ អែក្បឆលើយសាំណួរអោះអាងថា ផ្អបផ្ដលោក្់បត្បើត្បាស់បៅសាលាបរៀន ត្រូវផ្រត្សបតាម្ក្ម្មវិធី
សិក្សារបសត់្ក្សួងបដើម្សបីង្យត្សួយពត្ងងឹគណុភាពការបរៀន នងិបបត្ងៀន។ តាម្តារង៦ បត្ៅពីឧបសគគខងបលើ 
បយើងត្រូវធានាថា ផ្អបជាភាសាផ្ខមរ ផ្ថម្បម្ សងបបត្ងៀន នងិផ្ថម្ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបទ្ៀរ។ 

តារង ៦៖  

របាយននចបម្លើយឯក្ភាពបលើសាំបណើផ្ក្សត្ម្លួ )បាទ្/ចាស៎(  

សាំបណើផ្ក្សត្ម្ួលសាំណុាំផ្ថបផ្ រ ត្គូបបត្ងៀន សិសសស សរុប 

ផ្អបជាភាសាផ្ខមរ ៤១ ៧៧ ១១៨ 

ផ្ថម្បម្ សងបបត្ងៀន ៣០ ៥២ ៨២ 

ផ្ថម្ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ៣២ ៤៧ ៧៩ 
 

ចាំណាាំ៖ ចាំនួនសាំណាក្ផ្ដលបឆលើយសាំណួរបនោះម្ន១៤២នាក្់ (សាំណួរទាាំងបនោះម្ិនបានសួរបៅបខរតក្ាំពង់ឆ្សាំង) 

 តាម្ការអបងករជារួម្ ទាាំងចាំបណោះដឹងអាំពីក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ ទាាំងឥរិយាបថ នងិការអនុវរតរបស់ត្គូនិងសិសសស បយើង
អាចនិយាយជារួម្ថា ការអនវុរតបលើក្ុាំពសយទូ្័របនទោះរបស់ត្គូនិងសិសសស គឺរងច់ាាំផ្របពលបវលាសម្ត្សបបទ្ បោយបហរថុា 
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ក្នលងម្ក្គឺម្នជាំងកឺ្ូវីដ-១៩ បហើយសាលាទាាំងអស់ត្រូវបិទ្ទាវសរ។ សញ្ញសណដាំបូងផ្ដលថានឹងម្នការបត្បើត្បាស់យា សង
ទ្ូលាំទ្លូាយ ក្ែងុចាំបណាម្ត្គូនិងសសិសសបនាោះគឺថា ការបបត្ងៀនម្នលក្ខណៈទ្ាំបនើប បហើយសិសសសទ្ទ្ួលបានបញ្ញរតិ
ចសាស់លាស់បោយការបម្ើលវីបដអូបង្ហសញក្ែុងរ សផ្ឆល។ តាម្ការសាក្សួរសិសសសត្សមី្្សក្ឱ់សយដឹងថា «បរៀនផ្បបបនោះគឺបធវើ
ឱសយខ្ុាំចាប់អារម្មណ៍ខ្សាំងណាស ់បហើយចង់បរៀនបពទ្សយកាន់ផ្រខ្សាំង បត្ពាោះវាបធវើឱសយខ្ុាំកាន់ផ្រម្នទ្ាំនុក្ចិរត»។ ម្នត្គូៗម្ុខ

វិជាជសបនសសងអោះអាងថាគរ់ចងប់បត្ងៀនបោយបត្បើផ្អបផ្ដរ ផ្រម្ិនទាន់ម្នឱកាស។ ត្គូ និងសសិសសម្ួយចាំនួនទ្ទ្ួចថា 
ចាំនួនផ្ថបផ្ រម្នរិចណាស់ បហើយថា សាលាគួរម្នបត្ចើនជាងបនោះបដើម្សបឱីសយសសិសស និងត្គបូានអនុវរតញឹក្ញាប។់ 
បលាក្នាយក្ខលោះបានបលើក្ប ើងថា បយើងពិបាក្នយិាយថា ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះនងឹបលើក្របម្កើងគណុភាពបរៀន និង
បបត្ងៀនណាស់ បត្ពាោះវារិចបពក្ក្ែុងម្យួឆ្សាំ សិសសសម្្សក្់អាចចូលក្ែុងបនទបក់្ុាំពសយូទ្័របានយា សងបត្ចើនពីរដងក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ 

 
៤.៧ ាលាន៉ុវតតននារអប់រឌំជីីថល 

ការសិក្សាបនោះ ក្ប៏ានផ្សវងយល់បផ្នថម្ពីការសកិ្សាពីចម្ងសយផ្ដល ត្គ ូ នងិសសិសសបៅវិទ្សោល័យធនធានបាន
អនុវរតក្នលងម្ក្ក្ែុងអាំ ុងបពលម្នជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩។ ក្ែងុបនោះ ម្នសាំណួរម្ួយចាំនួនទាក្់ទ្ងនឹងបសវាអ ៊ិនធណឺិរ 
អាយសុីធ ីផ្ដលត្គូ និងសសិសសបានបត្បើត្បាសជ់ាបដើម្។  

នាយក្សាលាភាគបត្ចើនបានអោះអាងថា ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះលអណាស់សត្ម្បក់ារបង្ហសរ់បង្ហសញសិសសសពីបម្បរៀន
ពិបសាធន ៍បោយសារអាចឱសយសិសសសបានប ើញសក្ម្មភាពបធវើពិបសាធន៍ជាក្់ផ្សតង។ ក្នលងម្ក្ការបរៀន នងិបបត្ងៀនម្ន
ភាពអរូបិយបត្ចើន។ ដូចបនោះបៅបពលម្ន ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបធវើឱសយសិសសសម្នចាំណាប់អារម្មណ៍ក្ែងុការបរៀន បហើយម្នភាព
ង្យត្សួលក្ែុងការសិក្សា ហាក្់ដូចជាការសិក្សាជាក្់ផ្សតង។ ជាធម្មតា ការបធវើពិបសាធន៍ត្បរិក្ម្មគមី្ី គឺពិបាក្បធវើប ើង
បោយផាទសលណ់ាស់ បោយសារខវោះសម្ភសរៈ បហើយនឹងអាចជបួបត្គោះថា្សក្ ់ បោយត្បការណាម្ួយ។ ការសិក្សាតាម្ផ្អប 
ជាពិបសសគឺបម្បរៀនក្ែងុរ សផ្ឆល គអឺាចឱសយសិសសសយល់ពខីលឹម្សារននត្បរិក្ម្មគីម្រីបសស់ារធារុ បោយបម្ើលវីបដអូ
ពិបសាធន ៍បបើម្នលទ្ធភាព ត្គអូាចបធវើពិបសាធន៍បនោះបោយផាទសល់ម្តងបទ្ៀរ។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរដាំបណើរការពិបសាធម្ួយ
ចាំនួន ជាពិបសសក្ែងុបម្បរៀនជីវវិទ្សោ គឺត្រូវការបពលបវលា និងចាំណាយថវកិាបត្ចើន ដូចបនោះរ សផ្ឆល គឺអាចជួយបយើង
បានបត្ចើនណាស់ទាក្់ទ្ង នងឹបពលបវលា និងការចាំណាយបនោះ។ ការបរៀនបោយបសៀវបៅ បហើយម្នរូបស ប្មស គមឺ្ិន
អាចបធវើឱសយម្នការទាក្ច់ិរត នងិការចាប់អារម្មណ៍របសស់ិសសស ផ្របបើតាម្ផ្អប សិសសសអាចបម្ើលរូប3D ដូចជារូបបបោះដូង
ម្នុសសស ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ សិសសសហាក្ដ់ូចជាចាប់អារម្មណ៍រហូរដល់ថា ចង់បធវើជាត្គបូពទ្សយ បោយសារប ើញរូប3D

ទាាំងបនាោះ បពាលគឺគរ់ហាក្់ដចូបបងកើនការចាប់អារម្មណ ៍នងិម្នទ្ាំនកុ្ចិរតជាងម្ុន។ 
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ការសិក្សាបនោះបង្ហសញថា ការបរៀន និងបបត្ងៀនបោយបត្បើបបចចក្វិទ្សោ អាយសុីធី តាម្រយៈផ្អប នងិរ សផ្ឆល គឺ
បៅម្នក្ត្ម្រិ ផ្រសសិសស និងត្គូជាបត្ចើនបានយលដ់ឹងព ីITC បនោះក្៏បត្ចើនផ្ដរ បហើយបនោះក្ម៏្នន័យថា ជាបពលបវលាដ៏
សម្ត្សបក្ែុងការបញ្ចូល អាយសុីធ ីបៅក្ែុងការបរៀន និង បបត្ងៀនផ្ដរ (ដូចផ្ដលម្នបង្ហសញក្ែុងតារង ៧)។ ការរស់
បៅត្បចាាំនថងរបស់សសិសស នងិត្គូ គសឺម្សបូរបៅបោយ អាយសុធីី បនោះម្នន័យថា បយើងបាននឹងក្ាំពងុបធវើបចចុបសបនែភាពក្ែុង
វិស័យអប់រនំងផ្ដរ។ 
 
តារង ៤៖ តារងវភិាគ SWOT ននការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ 

កត្
ត្ខា
ងក
នុង 

ភាពខា្្ំង កលម្ោយ 

១.  លបើកសិរីភាពឱយយគ្រូ ៃិងសិសយសលគ្បើក៉ុុំពយយូទរ័បៃទះគ្រប់លពល 
២. ត្គ្មូវឱយយមាៃកាលវិភារបលគ្ងៀៃតាមក៉ុុំពយយូទ័របៃទះ 
៣. លបើកវរគបណ្តះបណ្តយលពីការលគ្បើគ្ាស់ក៉ុុំពយយូទ័របៃទះ 

១. មាៃគ្រូលចះ IT ត្ិច 
២. ទិញក៉ុុំពយយូទ័របៃទះបន្ៃែម 
៣. ការន្ថទុំក៉ុុំពយយូទ័របៃទះ (update software) 

កត្
ត្ខា
ងល
ក្រៅ

 

ឱកាស ការរលគ្មាមកុំន្ែង 

១. លរៀៃតាមន្ែប ឬការសិកយាពីចមាងយយកុំព៉ុងលពញៃិយម 
២. សិសយសលសទើរគ្រប់គ្នយមាៃស្មយត្ែវូៃ 
៣. បលងកើៃសមត្ែភាពភាស្រែង់លរេស ៃិងអាយស៉ុីធី 

១. ន្ែបជាភាស្រែង់លរេស 
២. ន្ែបមិៃស៉ុីគ្នយជាមួយលមលរៀៃតាមគ្កសួង 
៣. លៅផ្ទះសិសយស ៃិងគ្រូមិៃអាចចូលកនុងរ យន្ែ
លាៃ 

  
 ការសិក្សាទ្ូបៅបង្ហសញថា សសិសសផ្រងចាប់អារម្មណ៍បត្ចើនបៅបពលផ្ដលការសិក្សាម្នបងកប់ អាយសុធីី បពាលគឺ
ម្នទ្ូរស័ពទសាមសរហវូន និងក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ផ្ដលម្នផ្អបត្បក្បបោយសក្ម្ម (Responsive Apps or Dynamic Apps)។ 
ការសិក្សាបនោះ ក្៏រក្ប ើញនងផ្ដរថា សិសសសចូលចិរតបរៀនតាម្ផ្អប និងរ សផ្ឆល ជាពិបសសក្ែុងម្ុខវិជាជសគណិរវិទ្សោ និងវិទ្សោ
សាស្រសត។   

 ជាការពិរណាស់ថា ម្ុខវិជាជស អាយសុីធ ីគសឺថិរបៅដាំណាក្ក់ាលដាំបងូៗបៅប ើយ បៅត្បបទ្សក្ាំពុងអភិវឌសឍន៍
ដូចជាបៅក្ម្ពុជា ក្ុាំថាប ើយការបបត្ងៀនបោយបត្បើអាយសុធីីបៅតាម្សាលាបរៀន សមូ្សបីបៅសាលាគរុបកាសលសយត្គប់
ក្ត្ម្ិរក្ម៏្ិនទានម់្នការបបត្ងៀនពីវិធីសាស្រសតបបត្ងៀនបោយបត្បើ អាយសុីធ ីប ើយបទ្។  
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 ម្នការពិភាក្សាជាបត្ចើនពីផ្អបផ្ដលបត្បើក្ែុងសាមសរហវូន នងិផ្ថបផ្ រ (ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ)។ ជាទ្ូបៅ បគម្នផ្អប
សត្ម្បក់ារអប់រំ ផ្រម្ិនត្បាក្ដថា ត្គប់ផ្អបទាាំងអស់ម្នត្បសិទ្ធភាព និងត្បសិទ្ធនលសត្ម្បត់្គូ និងសសិសសបទ្។ ផ្អប
ម្ួយចាំននួ គឺម្ិនខុសព ីE-Book ឬ YouTube បទ្។ បដើម្សបីបបងកើនត្បសទិ្ធភាពននផ្អប ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡាគួរ
បធវើការវាយរនម្លយា សងហមរ់ចរម់្ុនបពលផ្ណនាាំ ឬោក្ប់ញ្ចលូក្ែុងក្ម្មវិធសីិក្សា។ ក្នលងម្ក្ ត្ក្សួងម្ិនទានម់្នបគល
ការណ ៍ត្គប់ត្គង និងវាយរនម្លផ្អបទាាំងបនោះបៅប ើយបទ្។  

និយាយជារួម្ ការបណ្តោះបណាតសលបលើការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយទូ្័របនទោះ ជាបុពវបហរុនាាំឱសយសាលាអាចដាំបណើរការ
បាន បបើបទាោះជាក្ែុងបរិបទ្ក្ូវដី-១៩ ក្៏បោយ ម្នន័យថា បទាោះសាលាបិទ្ទាវសរបដើម្សបរីក្សាគម្្សរសងគម្ ក្ស៏ាលាអាច
ដាំបណើរការបានបោយសារម្នឧបក្រណ៍ទាាំងបនោះ បហើយត្គូ និងសសិសសម្នទ្ុនក្ែងុការបត្បើត្បាស់ផ្អបសត្ម្បក់ារបរៀន 
និងបបត្ងៀន។ នាយក្សាលាធនធានម្ួយចាំននួអោះអាងថា បយើងដូចដងឹម្ុនថាត្រូវម្នការបរៀនពីចម្ងសយ បហើយបយើង
ម្នផ្ថបផ្ រ បានបចោះដងឹថាម្នផ្អបសត្ម្បជ់ាំនួយការបរៀន ដចូបនោះវាជាទ្ុនសត្ម្ប់ទ្ទ្ួលចាំបណោះដងឹថមីៗផ្ដល
ត្ក្សួងបផ្នថម្ដចូជាការបត្បើ Zoom ឬ Google ត្គូម្ួយចាំននួក្៏យល់ថា បនោះជាបុបរជាំហានបដើម្សបី នដល់ការអប់រផំ្បប
ឌីជីថលម្ួយ។    

៥. សននិដ្ឋា ន  

គាំបហើញពីការត្សាវត្ជាវ ម្នត្បាាំផ្នែក្ធាំៗ គឺ (១) សម្រថភាពអាយសុធីីរបស់ត្គូនិងសិសសស (២) ចាំបណោះដឹង
ពីការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្័របនទោះ (៣) ឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយូទ្រ័បនទោះ  (៤)ការអនុវរតក្ុាំពសយទូ្រ័បនទោះ នងិ (៥) ការោក្់
បញ្ចូលក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ឬឧបក្រណ៍បនសសងបទ្ៀរក្ែងុការបរៀន នងិបបត្ងៀនក្ែងុអាំ ងុបពលក្ូវីដ-១៩។  
 ជាទ្ូបៅ សម្រថភាពរបស់ត្គ ូនិងសសិសសពាក្់ពន័ធនឹងអាយសុធីី  គមសនភាគបត្ចើនសិសសសបៅម្នក្ត្ម្ិរ។ ត្គ ូនងិគឺ
ឧបក្រណ៍អាយសុីធី ដូចជា សាមសរហវូន ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ឬបសវាអ ៊ិនធណឺិរលអបទ្។ បលាក្នាយក្សាលាធនធានម្ួយចាំនួន
អោះអាងថា «ម្នផ្រក្ូនបគក្ែងុទ្ីត្បជុាំជនបទ្ផ្ដលម្នសម្រថភាពត្គន់បបើ បបើក្ូនអែក្ជនបទ្ គឺពិបាក្បហើយ»។  ការ

បសវាបលើចាំណាយ អ ៊ិនធណឺិរ  ទ្ាំបនើប ឧបក្រណ៍ម្នត្គូម្យួចាំនួនជាបញ្ហសត្បឈម្ម្ួយនងផ្ដរ។ បទាោះសសិសស នងិគឺ
បសវាបដើម្សបីទ្ទ្លួបានអគរធនធានជិរៗម្ក្ពួក្បគ អ ៊ិនធណឺិរ សិសសសរបស់ម្សោ សងបទ្ៀរ ភាសាអង់បគលស ។ គឺបៅម្ន

ក្ត្ម្ិរខ្សាំងណាស់ ផ្បបបនោះគឺបធវើឱសយសសិសសពិបាក្បត្បើត្បាសអ់ាយសុីធ ី បដើម្សបសីិក្សាបរៀនសូត្រ បនោះបបើតាម្ការអោះអាង
របស់ត្គូម្យួចាំននួ។ 

«ចាំបណោះដងឹពីការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះក្ែុងចាំបណាម្ត្គូបបង្គសល គឺបៅពិបាក្បា សនស់ាមសនណាស ់ បោយបហរុ
ថា បយើងបទ្ើបទ្ទ្លួបានការបណ្តោះបណាតសលថមីៗ ។«ត្គបូបង្គសលម្្សក្់របស់ការអោះអាងបនោះបបើតាម្  ការបណ្តោះបណាតសល
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ត្គបូលើក្ុាំពសយទូ្័របនទោះគឺបធវើប ើងម្ុនបពលក្ូវីដ-១៩ បនតិច បហើយសាលាទាាំងអស់បានបិទ្ទាវសរបោយបបត្ងៀនតាម្ត្បពន័ធ
សិក្សាពីចម្ងសយ។  យា សងណាក្៏បោយ ត្គូៗផ្ដលធា្សបច់ូលរួម្វគគបណ្តោះបណាតសល គយឺល់ដឹងបត្ចើនពី Apps (ផ្អប) 
ផ្ដលបានដាំប ើងក្ែងុក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ។ ស័ពទនដទ្ូរផ្អបបនសសងៗចលូក្ែុងដាំប ើងម្នត្គូៗប ើញតាម្ការអបងករ បយើង

ក្ូវដីក្ែុងអាំ ុងបពលសកិ្សាបផ្នថម្។ បទាោះសត្ម្ប់ - ជាផ្អបបចោះបត្បើត្បាស់ឱសយនាាំសិសសសផ្ណបានត្គូម្ួយចាំនួន ១៩
ពិបសស គណរិវិទ្សោ ដូចជា  PhotoMaths។ ផ្អបបនោះគឺង្យត្សលួទាាំងត្គទូាាំងសសិសស បដើម្សបីបនទៀងផាទសរ់ចបម្លើយ។ 
សិសសសម្្សក្់បៅវិទ្សោល័យធនធានបានអោះអាងថា «ខ្ុាំបានអនុវរតលាំហារ់បានបត្ចើន បោយសារម្នផ្អបបនោះជាំនួយ ខ្ុាំបធវើ
លាំហារ់បហើយ ខ្ុាំអាចបនទៀងផាទសរ់បានភា្សម្បោយម្និចាាំបាច់ត្គូបធវើក្ាំផ្ណឱសយបទ្»។ បបើបទាោះជា ត្គ ូនិងសិសសសទាាំងបនាោះម្និ
ទាន់បានបត្បើត្បាស់វាឱសយអស់លទ្ធភាពក្៏បោយ(បោយសារម្នជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩) ក្៏ម្នសញ្ញសបញ្ជសក្់ថា ឧបក្រណ៍គឺ
ជាអវីផ្ដលបគត្រូវការ។ ត្គមូ្ួយសិសសស និងម្ន ចាំនួនបានទ្ិញសាមសរហវូនបដើម្សបដីាំប ើងផ្អបដូចក្ែងុក្ុាំពសយទូ្័របនទោះបដើម្សបី
ជាំនួយដល់ការបរៀន និងបបត្ងៀន ជាពិបសសគឺការបរៀនសូត្របោយឯក្រជសយ បោយម្នជាំនយួពីផ្អប។ តាម្ការអោះអាង
របស់ត្គ ូ និងសិសសសម្ួយចាំនួនថា គរ់បានផ្ណនាាំអែក្បនសសងឱសយបត្បើក្ុាំពសយូទ្័របនទោះឬសាមសរហវនូផ្ដរ ក្ែុងបនាោះអែក្ផ្ដលម្ន
លទ្ធភាពភាគបត្ចើនគឺទ្ិញសាមសរហវូន បត្ពាោះថាអាចបត្បើត្បាស់ត្បចាាំនថងនង បហើយអាចដាំប ើងផ្អបសត្ម្ប់បរៀនសូត្រ ក្៏
ដូចជាជាំនួយដល់ការបបត្ងៀននង។ ត្គូរបូវិទ្សោម្្សក្អ់ោះអាងថា «ម្នផ្អបបនោះ ខ្ុាំត្សួលបបត្ងៀនណាស ់ បហើយខ្ុាំអាច
ចាំបណញបពលពាក្់ក្ណាតសលបបើបធៀបនឹងការបបត្ងៀនធម្មតា»។ ត្គូវិទ្សោសាស្រសតភាគបត្ចើនចូលចិរតផ្អបសត្ម្ប់បបត្ងៀន 
បោយសារវាបានបងកលក្ខណៈង្យត្សួលក្ែុងការបបត្ងៀន។ 

ការអនុវរតបលើក្ុាំពសយូទ្័របនទោះរបស់ត្គូនិងសិសសស គឺរងចាាំផ្របពលបវលាសម្ត្សបបទ្ បោយបហរុថា ក្នលងម្ក្គឺ
ម្នជាំងកឺ្ូវីដ-១៩ បហើយសាលាទាាំងអស់ត្រូវបិទ្ទាវសរ។ សញ្ញសណដាំបូងផ្ដលថានឹងម្នការបត្បើត្បាស់យា សងទ្ូលាំទ្ូលាយ 
ក្ែុងចាំបណាម្ត្គូ នងិសសិសសបនាោះគឺថា ការបបត្ងៀនម្នលក្ខណៈទ្ាំបនើប បហើយសសិសសទ្ទ្ួលបានបញ្ញរតចិសាស់លាស់
បោយការបម្ើលវីបដអូបង្ហសញក្ែងុរ សផ្ឆល។ តាម្ការសាក្សួរសិសសសត្សីម្្សក្ឱ់សយដឹងថា «បរៀនផ្បបបនោះគឺបធវើឱសយខ្ុាំចាប់
អារម្មណខ៍្សាំងណាស ់បហើយចង់បរៀនបពទ្សយកាន់ផ្រខ្សាំង បត្ពាោះវាបធវើឱសយខ្ុាំកាន់ផ្រម្នទ្ាំនុក្ចរិត»។ ម្នត្គូៗ ម្ុខវិជាជសបនសសង
អោះអាងថាគរច់ង់បបត្ងៀនបោយបត្បើផ្អបផ្ដរ ផ្រម្ិនទានម់្នឱកាស។ ត្គ ូ និងសិសសសម្ួយចាំននួទ្ទ្ចួថា ចាំននួផ្ថប
ផ្ រម្នរចិណាស់ បហើយថា សាលាគួរម្នបត្ចើនជាងបនោះបដើម្សបឱីសយសិសសស និងត្គបូានអនុវរតញកឹ្ញាប។់ បលាក្
នាយក្ខលោះបានបលើក្ប ើងថា បយើងពិបាក្និយាយថា ក្ុាំពសយូទ្័របនទោះបនោះនឹងបលើក្របម្កើងគុណភាពបរៀន និងបបត្ងៀន
ណាស ់បត្ពាោះវារចិបពក្ក្ែងុម្យួឆ្សាំ សសិសសម្្សក្អ់ាចចលូក្ែុងបនទប់ក្ុាំពសយូទ្័របានយា សងបត្ចើនពរីដងក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ 

និយាយជារួម្   ការបណ្តោះបណាតសលបលើការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយទូ្័របនទោះ ជាបុពវបហរុនាាំឱសយសាលាអាចដាំបណើរការ
បាន បបើបទាោះជាក្ែុងបរិបទ្ក្ូវដី-១៩ ក្៏បោយ ម្នន័យថា បទាោះសាលាបិទ្ទាវសរបដើម្សបរីក្សាគម្្សរសងគម្ ក្ស៏ាលាអាច
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ដាំបណើរការបានបោយសារម្នឧបក្រណ៍ទាាំងបនោះ បហើយត្គូ និងសសិសសម្នទ្ុនក្ែងុការបត្បើត្បាស់ផ្អបសត្ម្បក់ារបរៀន 
និងបបត្ងៀន។ នាយក្សាលាធនធានម្ួយចាំននួអោះអាងថា បយើងដូចដងឹម្ុនថាត្រូវម្នការបរៀនពីចម្ងសយ បហើយបយើង
ម្នផ្ថបផ្ រ បានបចោះដងឹថាម្នផ្អបសត្ម្បជ់ាំនួយការបរៀន ដចូបនោះវាជាទ្ុនសត្ម្ប់ទ្ទ្ួលចាំបណោះដងឹថមីៗផ្ដល
ត្ក្សួងបផ្នថម្ដចូជាការបត្បើ Zoom ឬ Google ត្គូម្ួយចាំននួក្៏យល់ថា បនោះជាបុបរជាំហានបដើម្សបី នដល់ការអប់រំផ្បប
ឌីជីថលម្ួយ។    

៦. អនុសាសន៍ 

ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា៖ សសិសស នងិត្គូអោះអាងថាបម្ សងម្នរិចបពក្ក្ែុងការចលូបៅបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្័រ
បនទោះ បហើយបត្បើបានផ្របៅក្ែងុបនទបធ់នធានប ុបណាណសោះ។ បបើអាចសមូ្ឱសយសសិសស និងត្គូអាចបញ្ចូលដុាំរ សផ្ឆល បៅបនទប់
បរៀនបរៀងៗខលួន បពាលគឺបយើងអាចបត្បើត្បាសធ់នធានបនោះត្គប់បពល ត្គប់បម្បរៀន។  

បយើងម្នផ្អប និងវីបដអូជាបត្ចើនក្ែុងបណាតសញអ ៊ិនធណឺរិ បហើយភាគបត្ចើន គឺម្ិនបាចប់ង់ត្បាក្់។ ត្បសិនបបើ
ត្ក្សួងអាចសត្ម្រិសត្ម្ាំងផ្អប និងវីបដអូទាាំងបនាោះោក្់ចលូក្ែុងរ សផ្ឆល គបឺានជយួពត្ងឹងការបរៀន និងការបបត្ងៀន
របស់សសិសស នងិត្គបូានបត្ចើន។  

ត្បសិនបបើអាច ត្ក្សួងគួរបក្ផ្ត្បភាសាអង់បគលសផ្ដលម្នក្ែងុរ សផ្ឆល ជាបខម្រភាសា បោយបហរុថា ត្គូ នងិ
សិសសសបៅជនបទ្ គឺម្ិនទានម់្នបាំណិនភាសាបានទ្ូលាំទ្លូាយបៅប ើយ។ គួរក្រ់សាំគល់ថា ឯក្សារផ្ដលម្នក្ែងុ
រ សផ្ឆល គឺម្នទាាំងភាសាផ្ខមរ និងអង់បគលស ផ្រឯក្សារជាភាសាអង់បគលស គឺម្នភាពទាក្ទ់ាញ និងគុណភាពលអជាង។  

ការបបត្ងៀនបោយបត្បើអាយសុធីីសត្ម្បជ់ាំនួយក្ែុងការបរៀន និងបបត្ងៀន គមឺ្ិនទាន់ទ្លូាំទ្ូលាយបទ្ ដូបចែោះ
ត្ក្សួងគួរបផ្នថម្ម្ុខវិជាជស អាយសុីធី ឬបងកប ់អាយសុធីី បៅក្ែងុត្គប់ម្ខុវិជាជសបៅក្ត្ម្រិសកិ្សាទ្ូបៅ ជាពិបសសគឺបៅតាម្
សាលាគរុបកាសលសយត្គប់ក្ត្ម្រិ។ បលើសពីបនោះបទ្ៀរ ក្ម្មវធិីសិក្សាគួរផ្រម្នបញ្ចូលអាយសុីធ ី បធវើដចូបនោះត្គូទាាំងអស់
ត្រូវផ្របបត្ងៀនបោយបត្បើ អាយសុីធ ីផ្ដលរត្ម្ូវបោយត្ក្សួង បចចបុសបនែបនោះ ត្គ ូនិងនាយក្យលថ់ា ការបបត្ងៀនបោយ
បត្បើ អាយសុីធី ត្គន់ផ្រជាក្ម្មវិធីបផ្នថម្បទ្។ 

វគគបណ្តោះបណាតសលសតីពីការបត្បើត្បាស ់អាយសុធីី គឺបៅម្នការខវោះចបនា្សោះបត្ចើន ជាពិបសស ត្គូៗផ្ដលម្នអាយុ
ចាប់ព៤ី៥ប ើង ផ្ដលគរហ់ាក្់ម្នការសាទសក្់បសទើរក្ែុងការបត្បើត្បាស់ អាយសុីធី សត្ម្ប់ការបបត្ងៀន បោយបហរុថា 
គរហ់ាក្់ម្និទ្ុក្ចិរតបលើត្បពន័ធបនោះបទ្។ ដូបចែោះ បដើម្សបីឱសយម្នការបត្បើត្បាសប់ានទ្លូាំទ្ូលាយ វគគបណ្តោះបណាតសល អាយ
សុីធី គួរបធវើប ើងឱសយបានបត្ចើនបាំនុរតាម្ផ្ដលអាចបធវើបៅបានក្ែុងចាំបណាម្ត្គូៗទ្ូបៅ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ ត្ក្សួងគួរបធវើ
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បសៀវបៅម្គគុបទ្សក្៍ សតីពីការបត្បើត្បាស់ក្ុាំពសយទូ្័របនទោះ ជាំនយួដល់ការបបត្ងៀនឱសយបានលម្អិរជាងបនោះ ឬបបើអាចោក្់
បញ្ចូលសក្ម្មភាពក្ែងុបសៀវបៅបគលរបស់ត្ក្សងួ។   

ត្គបូបត្ងៀន៖ គួរពត្ងឹងបាំណិន អាយសុីធ ីនិង ភាសាអង់បគលសឱសយបានបត្ចើន បត្ពាោះថា វានងឹជួយពត្ងងឹការបរៀន 
និងបបងៀនបានបត្ចើន បោយបហរុថា ឯក្សារក្ែងុរ សផ្ឆល គឺភាគបត្ចើនជាភាសាអង់បគលស បហើយម្នគណុភាពលអបបើ
បត្បៀបនឹងឯក្សារនលិរក្ែងុត្សុក្។ 

ត្គូត្គបម់្ុខវជិាជសបៅសាលាធនធាន គួរផ្រទ្ទ្លួបានការបណ្តោះបណាតសលជាត្គឧូបទ្ទស បហើយពួក្គរ់នឹងកា្សយ
ជាត្គូបបង្គសលបៅតាម្សាលាធនធាន សាលាបណាតសញ នងិសាលាក្ត្ម្ង។ ត្បសិនបបើអាច ត្គូទាាំងបនាោះគួរម្នត្បាក្់
ឧបរថម្ភសត្ម្ប់ការង្របផ្នថម្បនោះ បដើម្សបីជាការបលើក្ទ្ឹក្ចិរតក្ែងុការពត្ងឹង និងពត្ងីក្ចាំបណោះដឹងពាក្់ព័នធនឹង អាយសុធី ី
សត្ម្បក់ារបរៀន និងបបត្ងៀន។  

ក្នលងម្ក្ ត្គូតាម្ម្ុខវិជាជសនមី្យួៗ ផ្រងពឹងអាត្ស័យត្គ ូI T  បដើម្សបីដាំបណើរការក្ុាំពសយទូ្័របនទោះបៅក្ែុងបនទបអ់គធន
ធាន បហើយត្បសិនបបើត្គូ I T  អវរតម្ន គឺពិបាក្ក្ែុងការដាំបណើការក្ុាំពសយូទ្័របនទោះណាស។់ បហរុបនោះ បយើងគួរម្នឯក្
សារផ្ណនាាំសដីពីការបត្បើត្បាសក់្ុាំពសយូទ្័របនទោះ ផ្ដលអាចផ្ចក្រំផ្លក្ជាម្យួត្គូ និងសិសសសផ្ដលម្ក្បត្បើឧបក្រណ៍បនោះ។ ត្គ ូ
និងសសិសសទាាំងអស់គួរផ្រម្នសម្រថភាពបត្បើត្បាសឧ់បក្រណ៍ទាាំងបនោះបានបោយឯក្រជសយ បោយម្នឯក្សារផ្ណនាាំ
បនោះជាបគល។ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 
 

បទ្ពបិសាធ និងឧរតម្នវុរតនន៍នការអនវុរតការត្គបត់្គងតាម្សាលាបរៀន (S BM) បៅក្ម្ពជុា 
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សងខិត្តន័យ 

 ការអនុវរតការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន (S BM) ត្រូវបានចារ់ទ្ុក្ថា ជាសក្ម្មភាពសែូលននក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់

សាលាបរៀន បដើម្សបីបបងកើនការអនុវរត និងការនតល់បសវាអប់រំត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព។  S BM គឺជាយនតការថមីម្ួយ

ផ្ដលបធវើសាលាបរៀនកា្សយជាត្ទ្ពសយសម្សបរតិរបសស់ហគម្ន៍ម្លូោឋសន បហើយនងឹកា្សយជាដាំបណើរថមីម្យួក្ែុងការជាំរុញ
ក្ិចចខិរខាំត្បឹងផ្ត្បងរបស់ត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន នងិក្ីឡា )អយក្(បដើម្សបីពត្ងឹងសម្រថភាពក្ែងុការត្គប់ត្គង
ធនធានម្នុសសស ការបរៀបចាំនិងអនុវរតផ្ននការ និងថវិកាបផាតសរបលើលទ្ធនល បត្កាម្ការត្ររួពនិិរសយបោយផាទសល់របស់
សហគម្ន៍បៅក្ត្ម្រិសាលាបរៀន។  ការបលើក្ក្ម្ពស់សវ័យភាព និងការបនទរទ្ាំនលួខុសត្រូវបៅក្ត្ម្ិរសាលាបរៀន 
តាម្រយៈការបឆលើយរបផ្បបបលើក្ទ្កឹ្ចិរតបៅនងឹរត្ម្ូវការក្ែងុត្សុក្ បានកា្សយជាអាទ្ិភាពបគលន បយាបាយថមី
សត្ម្ប់ការផ្ក្លម្អសាលាបរៀន សម្រថភាពត្គបូបត្ងៀន និងការចលូរួម្ពីត្គសួារសសិសស។ ការសិក្សាបនោះបត្បើវិធី
សាស្រសតបរិម្ណវសិ័យ បហើយសាំណាក្សាលាបរៀនត្រូវបានបត្ជើសបរីស បោយនចដនសយពបីខរតចាំននួត្បាាំបសីត្ម្ប់

ការត្បម្ូលទ្ិនែន័យ។ សាថសនភាពបចចបុសបនែននការអនុវរតរបស់ S BM ត្រូវបានពនិិរសយ រមួ្ម្ន៖ ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ

និងការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន ការត្គប់ត្គងថវិកា ក្ម្មវិធសីកិ្សានិងការបបត្ងៀន ការត្គប់ត្គងធនធាន និងការ

ត្គប់ត្គងបគុគលកិ្។  បយាងតាម្ទ្ិនែន័យ ការអនុវរតនាបពលបចចុបសបនែរបស ់S BM បៅក្ែុងសាលាបរៀនគឺសថរិបៅ
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បលើគនលងដ៏ត្រឹម្ត្រូវ ពីបត្ពាោះនាយក្សាលា ត្គូបបត្ងៀន នងិសម្ជកិ្ននគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀនបធវើការ
យា សងជិរសែិទ្ធជាម្ួយគ្ស បដើម្សបអីភិវឌសឍសម្រថភាពសាលាបរៀន នងិជាំរុញលទ្ធនលអប់រ។ំ បនោះគឺជាសញ្ញសវិជជម្ននន

ក្ាំបណើន បដើម្សបីបនតពត្ងីក្ និងពត្ងឹងអភិត្ក្ម្ S BM បៅក្ែងុត្បព័នធអប់រំក្ម្ពុជា។ លទ្ធនលននការសិក្សាបនោះ  នតល់

ព័រ៌ម្នអាំពីការអនុវរតបចចុបសបនែ និងរួម្ចាំផ្ណក្ដលក់ារោក្ប់ចញអនតរគម្ន៍បគលនបយាបាយ និងក្ម្មវិធសីតីពី
ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀននាបពលអនាគរ។ 

 
ពាក្សយគនលោឹះ៖ ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន គណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន សវ័យភាព វិម្ជសឈការ ការចូលរមួ្ពី
សហគម្ន៍   
 
អាគរោឋសន: ឡាញ, ស., សកុ្, ស., & សុនិ, ណ. (២០២១). បទ្ពិបសាធ នងិឧរតម្នុវរតន៍ននការអនុវរតការ
ត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន (S BM) បៅក្ម្ពុជា. កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា, ៤(១),៤២-៥៩។ 
 

១. គសចរតីគ្តើម  

 ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន (S BM) ត្រូវបានបគបម្ើលប ើញថា ជាយទុ្ធសាស្រសតដម៏្ន

ត្បសិទ្ធភាពម្ួយក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រំ បោយនតល់សទិ្ធិអាំណាចដល់ការបធវើបសចក្តីសបត្ម្ចចិរតកាន់ផ្រ
ជិរសែិទ្ធជាម្ួយសហគម្ន៍ម្លូោឋសន នងិការពត្ងងឹគណបនយសយភាពរវាងសាលាបរៀន ឪពុក្ម្តសយ នងិសសិសស។  
ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ S BM នតលស់ទិ្ធិអាំណាចដលន់ាយក្សាលា និងត្គបូបត្ងៀន និងបបងកើនការបលើក្ទ្កឹ្ចិរតវិជាជសជីវៈ 

បោយបបងកើនសាមសររីននភាពជាម្្សស់របសស់ាលាបរៀន។ S BM ត្រូវបានបត្បើបដើម្សបីបធវើវិម្ជសឈការពីរោឋសភិបាលក្ណាតសល

ដល់ក្ត្ម្ិរសាលាបរៀន (Caldwell, 2005)។  បគលការណ៍ននត្ក្បខ័ណឌកាត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀនរួម្ម្ន៖ 
វិម្ជសឈការ ភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំ និងការត្គប់ត្គងសាលាបរៀនផ្ដលម្នការចូលរួម្ ការអភវិឌសឍសម្រថភាពបគុគលិក្ 
សវ័យភាពននការត្គប់ត្គង និងការពិនិរសយតាម្ោនវាយរនម្ល។ បយាងតាម្អែក្ត្សាវត្ជាវម្ួយចាំនួន (Lunenburg 

& Ornstein, 2011; Cheong & Mo, 2007)   តាម្រយៈ S BM ការបធវើបសចក្តសីបត្ម្ចចរិតត្រូវបានបធវើវមិ្ជសឈការ

ដល់ថា្សក្់ត្សកុ្ នងិសាលាបរៀន បដើម្សបីអភវិឌសឍការបធវើបគលនបយាបាយត្បក្បបោយបរយិាបនែ និងការត្គប់ត្គងបោយ

ម្នការចលូរួម្។ S BM គឺជាដាំបណើរការជាក្ជ់ាក្់ម្ួយផ្ដលត្គូបបត្ងៀនអាចចូលរួម្ក្ែងុការសបត្ម្ចចិរត ការ

បរៀបចាំរចនាសម្ព័នធប ើងវញិ នងិការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន (Goldman et al. 1993)។ 
 បៅទ្ូទាាំងពភិពបលាក្ ក្ម្មវិធ ីS BM ត្រវូបានអនុវរតយា សងទ្លូាំទ្លូាយ បដើម្សបជីាម្បធសោបាយននការបធវើវមិ្ជសឈការ

អាំណាច សត្ម្ប់ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងស់ាលាបរៀន (Ai Shoraku, 2016); ត្បព័នធបនោះជួយអែក្ដឹក្នាាំសាលាបរៀន កាន់ផ្រ
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ម្នរម្្សភាព នងិម្ិនសូវពុក្រលួយ ក្ដ៏ូចជានតល់ឱកាសដល់ឪពុក្ម្តសយ និងអែក្ពាក្់ពន័ធបដើម្សបីបបងកើនវសិាលភាព 
និងគុណភាពននការចូលរួម្របស់ពួក្បគ។ ការបរៀបចាំត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាពននការបណ្តោះបណាតសលក្ែុងការ
សបត្ម្ចចរិតរួម្គ្ស ជាំនាញអនតរបុគគល និងជាំនាញត្គប់ត្គងសត្ម្បស់ម្ជកិ្ត្ក្ុម្ត្បកឹ្សាសាលា បធវើឱសយពួក្បគ

កាន់ផ្រម្នសម្រថភាពតាម្រយៈការចូលរមួ្ក្ែុងដាំបណើរការ S BM បហើយក្ែុងបពលផ្រម្យួ ក្៏នតល់អរថត្បបយាជន៍

ដល់សហគម្ន៍ទាាំងមូ្ល (Briggs & Wohlstetter, 1999 ) ជាឧទាហរណ៍ របាយការណ៍សិក្សាបៅត្បបទ្ស
ហវីលីពីនបានរក្ប ើញថា ម្នការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងននដាំបណើរការសកិ្សាបនាទសបព់ីសាលាអនុវរតការត្គប់ត្គងតាម្

សាលាបរៀន។ ជាលទ្ធនល សសិសសផ្ដលបានចូលរមួ្ក្ែុងសាលាផ្ដលអនុវរតបោយ S BM ម្នពិនទខុពស់ជាងសសិសស

បៅក្ែុងសាលាផ្ដលម្ិនបានអនុវរត   SBM (Nidhi Khattri et al., 2012)។ ការបបងកើរគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គង
សាលាបរៀនរួម្ម្ន នាយក្ ត្គូបបត្ងៀន ម្តាបតិា នងិអាជាញសធរម្លូោឋសន បាននតលក់ារគាំត្ទ្យា សងរងឹម្ាំក្ែងុការ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀនម្ូលោឋសនរបស់ពួក្បគ ត្សបតាម្បគលនបយាបាយជារិ និងបាំបពញរត្ម្ូវការជាក់្ផ្សតងវនន
បរិបទ្ម្ូលោឋសនរបសខ់លួន។ 
 បដើម្សបីបបងកើនការចូលរមួ្ និងនលជោះរបស់អែក្ពាក្ព់័នធទាាំងអស់ (ដូចជា សម្ជកិ្គណៈក្ម្មការត្គប់ត្គង
សាលាបរៀន ត្គបូបត្ងៀន និងត្ក្ុម្ត្បឹក្សាសាលាបរៀន) ក្ែងុការនតល់អាទ្ិភាពដល់ការត្ររួពិនិរសយ និងវាយរនម្លក្ម្ម
វិធីត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាពបៅក្ែុងសាលាបរៀន ចាប់តាាំងពឆី្សាំ ២០០១ ម្ក្ ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡាបាន
ផ្ណនាាំ។ បគលគាំនរិននវិម្ជសឈការក្ែុងផ្ននការអប់រំជាយុទ្ធសាស្រសតរបសខ់លួន (២០០១-២០០៥)។ 

 S BM គឺជាផ្នែក្ម្ួយននដាំបណើរការវិម្ជសឈការផ្ដលត្ក្សួងអប់រំបានអនុញ្ញសរឱសយម្នសវយ័ភាពននភាពជា

អែក្ដឹក្នាាំ និងការត្គប់ត្គង និងការសបត្ម្ចចរិតទាក្់ទ្ងនឹងការអភិវឌសឍសាលាបរៀន នងិសម្ិទ្ធនលការសិក្សា

របស់សសិសសបៅក្ត្ម្រិម្ូលោឋសន (ត្សុក្ សហគម្ន៍ នងិសាលាបរៀន) [MoEYS, 2018]។ S BM គឺជាយនតការ

ផ្ដលអាចអនុញ្ញសរបានសត្ម្ប់ការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងននការបត្បើត្បាស់ធនធានក្ែុងត្សុក្ តាម្រយៈការបរៀបចាំ
រចនាសម្ពន័ធអភបិាលក្ចិចសាលាប ើងវិញបោយផ្នអក្បលើការចូលរួម្កាន់ផ្រខ្សាំងរបសស់ហគម្ន។៍ ដូបចែោះ វាម្ន

សារៈសាំខន់ផ្ដល S BM ត្រូវបានរចនាប ើងបោយម្នបគលបៅននក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការអប់រំជាត្បព័នធ (Blank, 

2004, Conley, 1993)។ នាបពលថមីៗបនោះ ត្ក្សួងអយក្ បានអនុវរតក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រំដ៏ទ្ូលាំទ្ូលាយម្ួយក្ែងុ
បគលបាំណងបបងកើនចាំនួនយុវជន និងម្នុសសសបពញវ័យ ផ្ដលម្នអក្ខរក្ម្មរងឹម្ាំ បលខ នងិជាំនាញទ្ន់ រមួ្បញ្ចលូ
ជាម្ួយជាំនាញបបចចក្បទ្ស និងវិជាជសជីវៈ បដើម្សបី នបៅសបត្ម្ចបគលបៅបបងកើនការង្រ នងិសហត្គិនភាព។ 
ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រសំុីជបត្ៅបានក្ាំណរ់ជាចម្សបងនូវធារនុសសាំសាំខន់ៗចាំនួនបួនសត្ម្ប់ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន 

(S BM)៖ រដឋបាល និងការត្គប់ត្គងទ្ូបៅ ការត្គប់ត្គងការបបត្ងៀននងិបរៀន ការត្គបត់្គងហិរញ្ញវរថ ុ និងការ

ត្គប់ត្គងបគុគលកិ្ (Hang Chuon, 2017)។ នាយក្សាលាបៅក្ែុងសាលាបរៀនផ្ដលក្ាំពុងអនុវរត S BM គួរផ្រ
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ម្នចាំបណោះដឹងត្គប់ត្គន់បលើការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថ ុ បដើម្សបីបត្បើត្បាស់វាឱសយម្នត្បសទិ្ធភាពសត្ម្ប់ក្ម្មវិធីត្បរបិរតិ

ការ។ វាត្រូវបានបគបម្ើលប ើញថា បៅបពលផ្ដល S BM ត្រូវបានអនុវរតបៅសាលាបរៀន យនតការននការបនទរថវិកា

សត្ម្ប់ត្បរិបរតិការត្រូវបានផា្សស់បតូរ ដូចផ្ដលបានផ្ថលងបោយរដឋម្ស្រនតីត្ក្សួងអប់រំ យវុជន នងិក្ីឡា«ក្ាំផ្ណ
ទ្ត្ម្ង់ហិរញ្ញវរថុក្៏អាចរួម្បញ្ចូលការបនទរធនធានថវិកាបោយផាទសល់ពីររនាគរជារិបៅសាលាបរៀន ឬបដើម្សបីផ្ក្លម្អនីរិ
វិធីហិរញ្ញវរថុ និងអភិបាលក្ិចច បដើម្សបីទ្ទ្ួលបានលទ្ធនលសិក្សាកាន់ផ្រត្បបសើរប ើង» (Hang-Chuon, 2016)។ 
 ត្ក្សួងអយក្ បានសបត្ម្ចចរិតសាក្លសបងក្ម្មវធិី S BM បចចុបសបនែ ក្ែុងវិធដី៏ទ្លូាំទ្ូលាយជាងគាំនរិនតួចបនតើម្ 

S BM ពីម្ុនបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សា បត្កាម្គបត្ម្ងផ្ក្លម្អការអប់រំម្ធសយម្សកិ្សា(SEIP)។ ក្ម្មវិធីផ្ដលម្ន

ត្សាប់បៅសាលាបរៀនពីម្នុ ម្និផ្ម្នផ្លងបត្បើបទ្ ប ុផ្នតម្នការសហការជាម្ួយក្ម្មវធិីសាក្លសបងថម។ី វិទ្សោល័យ

ចាំនួនម្យួរយត្រូវបានបត្ជើសបរសីបដើម្សបីអនុវរតក្ម្មវិធ ីS BM បោយម្នការគាំត្ទ្ផ្នែក្បបចចក្បទ្ស នងិហិរញ្ញវរថុពី

ធនាគរពិភពបលាក្ នងិត្ក្ុម្ជាំនួយរបស់ត្ក្សងួអយក្ បហើយបគរំពឹងថា ក្ម្មវិធីបនោះនងឹពត្ងីក្ពី ១០០ បៅ 
៥០០ សាលាបរៀនបៅត្គប់ក្ត្ម្ិរទាាំងអស់បៅឆ្សាំ ២០២៣។ 
 ត្បព័នធ «ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន» ត្រូវបានអនុម្រ័ជានលូវការបដើម្សបីផ្ណនាាំដលថ់ា្សក្់ដឹក្នាាំ និងការ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀន បោយត្ក្សួងអយក្ បៅនថងទ្ី ១២ ផ្ខក្ញ្ញស ឆ្សាំ ២០១៨។ បគលបាំណងននការសិក្សាបនោះគឺ

បដើម្សបីពិនិរសយបម្ើលសាថសនភាពការអនុវរតបចចុបសបនែននសក្ម្មភាព S BM បៅក្ែុងសាលាបរៀន (ការចូលរួម្និងរម្្សភាព 

សម្រថភាព និងការគាំត្ទ្ផ្ដលនតល់បោយភា្សក្់ង្រពាក្់ពន័ធសត្ម្ប់ការអនុវរត S BM)។ លទ្ធនលបនោះជួយនតល់

ព័រ៌ម្នអាំពីយុទ្ធសាស្រសតបគលនបយាបាយបឋម្ បដើម្សបីបបងកើនត្បសិទ្ធភាពការអនុវរត S BM ។ 
 

២. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ 

បដើម្សបីធានាបាននូវការយល់ដងឹផ្ដលម្នព័រម៌្ន និងទ្ូលាំទ្ូលាយអាំពីសាថសនភាពការអនុវរត S BM នា
បចចុបសបនែក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា បៅក្ត្ម្ិរសាលា អែក្ត្សាវត្ជាវបានបត្បើត្បាស់វិធសីាស្រសតត្សាវត្ជាវផ្បបគណុវិស័យ។ 

បដើម្សបីធានាបាននូវការអនុវរតបចចុបសបនែរបស់សាលា S BM និងទ្ិសបៅអនាគររបស់ S BM សាំណួរត្រូវបាន

បបងកើរប ើងជាពីរផ្នែក្សាំខន់ៗ ៖ ការអនុវរតបចចុបសបនែ និងទ្សសសនៈរបស់ S BM បៅម្ូលោឋសនសាលាបរៀននាបពល

អនាគរ បោយវាយរនម្លម្ត្រោឋសនពី ១ (ម្ិនយល់ត្សបយា សងខ្សាំង) ដល់ ៥ ( គាំត្ទ្បពញទ្ាំហឹង)។ 

ឧបក្រណ៍ត្សាវត្ជាវផ្ដលបានរចនាប ើងគឺជាក្ត្ម្ងសាំណួរផ្ដលផ្បងផ្ចក្ជាបីត្បបភទ្គាំរូ។ ត្បបភទ្ទ្ី១ 
បផាតសរបលើនាយក្សាលាទ្២ី បផាតសរបលើត្គូបបត្ងៀន បហើយត្បបភទ្ចងុបត្កាយគឺបផាតសរបលើគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គង
សាលាបរៀន។ បនាទសប់ពបីាំបពញក្ត្ម្ងសាំណួររួច ត្ក្ុម្ត្សាវត្ជាវបានបសែើឱសយនាយក្សាលា និងសហការីនតល់បពល
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បវលាសត្ម្ប់ការសម្ភសស បដើម្សបីផ្សវងរក្ការបបងកើនវសិាលភាពននព័រម៌្នផ្ដលត្បម្លូបាន បដើម្សបីគាំត្ទ្ការវិភាគ 

និងការបក្ត្សាយទ្និែន័យឱសយកាន់ផ្រត្បបសើរប ើង។ ការត្សាវត្ជាវបានបសុើបអបងករជាចម្សបងបលើការអនុវរត S BM 
បៅសាលាបរៀនចាប់ពីឆ្សាំ ២០១៨ ដល់ឆ្សាំ ២០១៩ ទ្នទឹម្នងឹបនាោះ វាបានពិនរិសយបលើការអនុវរតរបស់ត្បបទ្សបនសសង
បទ្ៀរបៅក្ែុងការវាយរនម្លអក្សសរសិលសប៍ចុងបត្កាយបាំនរុ។ 

សត្ម្ប់គាំរ ូអនុវិទ្សោល័យចាំននួ ២៣៥ (នាយក្សាលា ត្គូបបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលា

បរៀន) រួម្ទាាំង S BM និងសាលាបណាតសញរបស់ខលួនបៅក្ែុងបខរតចាំនួន១២ ត្រូវបានបត្ជើសបរីសបោយនចដនសយ

បោយការចាប់បឆ្សរពីបញ្ជីបខរតបគលបៅដចូជា៖ បារដ់ាំបង ក្ាំពរ ក្ាំពង់ចាម្ បកាោះក្ុង។ ម្ណឌលគិរី ក្ាំពង់ឆ្សាំង 
សទឹងផ្ត្រង នត្ពផ្វង ក្ាំពង់សព ឺនប លិន ត្ពោះវិហារ និងតាផ្ក្វ។ 

 
៣. លរធ្លនិងការពីភារា 

៣.១ ភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំ នងិការត្គបត់្គងសាលា 

 បយាងតាម្បទ្សម្ភសសនាយក្សាលាម្ួយចាំនួនធាំបានយល់ត្សបថា យុទ្ធសាស្រសតបលចបធា្សម្ួយក្ែុងការ

ត្បរិបរត ិS BM បចចុបសបនែគឺតាម្រយៈយនតការបណ្តោះបណាតសលវិជាជសជីវៈ និងក្ត្ម្ិរសញ្ញសបត្រសត្ម្បន់ាយក្សាលា 

និងត្គូបបត្ងៀន។ សាលា S BM ទាាំងអស់រត្ម្ូវឱសយត្គូបបត្ងៀនយា សងបហាចណាស់ម្នសញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ។ 
 បដើម្សបីវាយរនម្លក្ត្ម្ិរនន S BM បៅក្ែុងបរិបទ្ននសាលាបរៀននីម្ួយៗ បា សរ សផ្ម្ ត្រជាបត្ចើនត្រូវបានបបងកើរ

ប ើងបដើម្សបីវាយរនម្លការអនុវរតបៅក្ែុងសាលាបរៀន រមួ្ទាាំងសវយ័ភាពត្គប់ត្គន់ក្ែងុភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ ក្ចិចសហការ
ក្ែុងបរិយាកាសការង្រ សម្រថភាពត្រួរពនិិរសយ និងវាយរនម្ល សិទ្ធិអាំណាចក្ែងុការសបត្ម្ចចរិតរបស់បគុគលកិ្។ ការ
បត្ជើសបរីសបគុគលិក្ សម្រថភាពក្ែុងការក្សាងបណាតសញសហគម្ន។៍             

 របូភាពទ្ ី១ បានបង្ហសញថា នាយក្សាលាភាគបត្ចើនផ្ដលត្រូវគ្សនឹង ៨២.៤% យល់ត្សបថាពកួ្បគម្ន
សវ័យភាពត្គប់ត្គន់បដើម្សបីដឹក្នាាំការអនុវរតបដើម្សបីផ្ក្លម្អសាលា បោយបង្ហសញថាសាលាបរៀនក្ែុងបរបិទ្បចចុបសបនែ
ម្នសវ័យភាពក្ែងុការត្គប់ត្គងខលួនឯង និងភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំបៅក្ែុងសាលារបស់ពកួ្បគ។ គួរក្រ់សម្គសលថ់ា

ចាំនួនអែក្បឆលើយសាំណួរផ្ដលរំពឹងថានឹងបបងកើនសវ័យភាពនាបពលអនាគរបានបក្ើនប ើងពី ៧.៨% បៅ ៥២.៩%។ 

  ការបក្ើនប ើងចាំនួនបនោះក្៏ត្រូវបានបគសនែិោឋសនថា ម្នឧបសគគខលោះបទ្ៀរផ្ដលបៅបសសសល ់ ផ្ដលពួក្បគ
បៅផ្រម្ិនអាចអនុវរតសិទ្ធ ិ នងិសិទ្ធិអាំណាចបពញបលញរបស់ពួក្បគក្ែុងការត្គប់ត្គងសវយ័ភាព។ បោយផ្នអក្បលើ
អែក្បឆលើយសាំណួរ វាអាចសនែោិឋសនបានថា បទាោះបីជានាយក្សាលាម្នសវ័យភាពត្គប់ត្គន់ក្ែុងបពលបចចុបសបនែក្៏
បោយ ប ុផ្នតពួក្បគរពំឹងយា សងខ្សាំងថានឹងទ្ទ្លួបានសវ័យភាពបផ្នថម្បទ្ៀរនាបពលអនាគរ។       
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ត្កាហវ ១៖ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនម្នសវ័យភាពត្គប់ត្គន ់បដើម្សបីដឹក្នាាំការអនុវរតផ្ដលទ្ាំនងបាំនុរបដើម្សបីផ្ក្លម្អ
ការបរៀនសូត្ររបស់សិសសសនាបពលបចចុបសបនែ បហើយម្នបាំណងចង់ទ្ទ្ួលបានសវ័យភាពបផ្នថម្បទ្ៀរបៅក្ែុងរួនាទ្ី

របស់ពួក្បគនាបពលអនាគរ។ 

 ការត្សាវត្ជាវបានបង្ហសញថា បទាោះបីជាម្នម្រិខុសគ្សខលោះក្៏បោយ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនត្រូវបានបលើក្
ទ្ឹក្ចិរត និងគាំត្ទ្ក្ែុងការក្សាងបរិយាកាសសហការសត្ម្ប់ត្គូបបត្ងៀននិងសហគម្ន៍ជុាំវញិ (ត្កាហវ ២)។ ទាាំង

បនោះបង្ហសញពីទ្សសសនៈត្សបនងឹបគលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់ S BM ផ្ដលបលើក្ទ្ឹក្ចិរតនាយក្សាលាឱសយបបងកើរប

ណាតសញដល៏អជាម្ួយភាគីពាក្់ពន័ធទាាំងខងក្ែុង និងខងបត្ៅ។ ក្ែងុន័យបនោះ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនយល់អាំពីសា
រៈសាំខន់ននភាគីពាក្់ព័នធ និងឥទ្ធិពលវជិជម្នរបស់ពកួ្បគបៅបលើការអភិវឌសឍសាលាបរៀន និងការទ្ទ្ួលខុសត្រូវរួ
ម្។ ដចូផ្ដលបានបង្ហសញបៅក្ែុងរូបភាពទ្ី២ថា នាបពលបចចុបសបនែបនោះម្ួយចាំនួនរូចម្ិនយល់ថា ពួក្បគម្នលទ្ធ
ភាពទ្ទ្ួលបានការគាំត្ទ្ផ្ដលត្រូវការសត្ម្ប់ការក្សាងវបសបធម្៌សហការ។  បទាោះជាយា សងណា ពួក្បគចង់ឱសយវា
ម្នកាន់ផ្របត្ចើនបៅបពលអនាគរ។ បលើសពីបនោះបទ្ៀរ ពួក្បគយល់ត្សបយា សងម្ុរម្ាំបលើសារៈសាំខន់ននការក្
សាងវបសបធម្៌សហការគ្សរវាងត្គូបបត្ងៀន និងអែក្ពាក្់ព័នធបៅក្ែុងសាលា បោយសារចាំនួនអែក្បឆលើយរបផ្ដល

បង្ហសញពីការត្ពម្បត្ពៀង ឬក្ចិចត្ពម្បត្ពៀងរងឹម្ាំគឺត្បផ្ហល ២៥% (សត្ម្បប់ចចុបសបនែ) ខណៈផ្ដលវាម្ន

ត្បផ្ហល ៥៥% (សត្ម្ប់បពលអនាគរ)។ សរុបម្ក្ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនយល់ប ើញថា ពួក្បគម្នការគាំ
ត្ទ្ និងការបលើក្ទ្ឹក្ចរិតសត្ម្ប់ការក្សាងក្ិចចសហការ និងបណាតសញជាម្ួយសហគម្ន៍។ 
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ត្កាហវ ២៖ នាយក្សាលាត្រូវបានបលើក្ទ្ឹក្ចរិត និងគាំត្ទ្ក្ែងុការក្សាងវបសបធម្ស៌ហការគ្សក្ែុងចាំបណាម្ត្គូ និង
សហការជាម្យួសាលាជុាំវិញ។ 

ដូចគ្សបនោះផ្ដរ ត្គូបបត្ងៀនត្រូវបានបគសបងករប ើញថា ពកួ្បគបានចលូរួម្យា សងសក្ម្មក្ែុងការទ្ទ្ួលខុស
ត្រូវរួម្គ្សជាម្ួយនាយក្សាលា ក្ែងុការក្ាំណរទ់្សសសនវសិ័យ និងបបសក្ក្ម្មរបសស់ាលា ការបបងកើរផ្ននការផ្ក្
លម្អសាលាបរៀន នងិសត្ម្បក់ារផ្ក្លម្អសម្ិទ្ធនលការសិក្សារបស់សិសសស។ 

ដូចផ្ដលបានបង្ហសញបោយទ្និែន័យ ត្បផ្ហល ៩០% ននចាំនួនត្គបូបត្ងៀនសរបុយល់ត្សប និងយល់

ត្សបយា សងម្ុរម្ាំថា នាបពលបចចុបសបនែបនោះ ពកួ្បគម្នទ្ាំនលួខុសត្រូវរួម្គ្ស បោយបញ្ជសក្់ថា បៅក្ែុងការអនុវរត
ជាក្់ផ្សតង ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាពរបស់សាលាបរៀន ម្និផ្ម្នជាទ្ាំនួលខសុត្រូវផ្រម្យួគរ់
របស់នាយក្សាលាបនាោះបទ្ គឺទាាំងត្គូបបត្ងៀន នងិសម្ជកិ្សហគម្ន៍ក្ម៏្នចាំផ្ណក្ម្យួននការទ្ទ្លួខសុត្រូវ

នងផ្ដរ។ បលើសពីបនោះ ត្គបូបត្ងៀន និងសម្ជកិ្គណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន (S MC ) រំពឹងថា នឹងម្ន

ការចូលរួម្កាន់ផ្របត្ចើនបៅក្ែងុការទ្ទ្លួខុសត្រូវទាាំងបនោះនាបពលអនាគរ ជាម្យួនឹងក្ិចចត្ពម្បត្ពៀងដ៏រឹងម្ាំ ឬ
ក្ិចចត្ពម្បត្ពៀងទាក្ទ់្ងនងឹការទ្ទ្ួលខសុត្រូវរួម្គ្សនាបពលអនាគរបានបក្ើនប ើងពីត្បផ្ហល ២០% បៅ ៤០% 

និង ២២% បៅ ៥០% បរៀងគ្ស (ត្កាហវ ៣ក្)។  ចាំនួននាយក្សាលាខពស់បានចលូរួម្ក្ែងុការក្ាំណរ់ចក្ខុវិស័យ

សាលាសត្ម្ប់លទ្ធនលសិក្សា និងក្ែុងការបរៀបចាំផ្ននការសាលាបរៀនបង្ហសញថា នាយក្សាលាបម្ើលប ើញថា ការ
ចូលរួម្យា សងសក្ម្មក្ែុងការម្ិនអាចខវោះបាន សត្ម្បក់ារបរៀបចាំវគគបណ្តោះបណាតសលសត្ម្ប់សក្ម្មភាពក្ម្មវិធីអប់រ ំ
និងផ្ននការអភិវឌសឍសាលាបរៀន។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ អែក្បឆលើយសាំណួរម្ួយចាំននួបៅផ្រចងអលុបង្ហសញថា 
ពួក្បគម្និបានចលូរួម្ក្ែុងការក្ាំណរ់បបសក្ក្ម្ម នងិផ្ននការរបស់សាលាបរៀនបនាោះបទ្។ ទ្នទមឹ្នឹងបនោះ ម្នអែក្
បឆលើយរបខលោះបញ្ជសក្់ថា ម្ិនត្បាក្ដថាគួរចូលរួម្ឬអរ។់ បទាោះបីជាក្រណទីាាំងបនោះម្នចាំនួនរិចរួចក្៏បោយ វា
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Building collaborative culture among teachers Collaboration with surrounding school ក្សាងវបសបធម្៌សហការរវាងត្គូ សហការជាម្ួយសាលាជុាំវិញ
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អាចកា្សយជាឧបសគគក្ែុងការអនុវរត S BM នាបពលអនាគរ ត្បសនិបបើភាគពីាក្់ពន័ធម្ិនត្រូវបានរប់បញ្ចលូក្ែងុ

បញ្ហសបនោះ។ តាម្ពរិបៅ ពួក្បគម្នឆនទៈចលូរួម្ត្បសិនបបើយនតការផ្ដលចង់បានត្រូវបានបបងកើរប ើង។ ដូចផ្ដល
បានក្រស់ម្គសល ់ទ្ិនែនយ័បង្ហសញថាចាំនួននាយក្សាលាក្ាំពងុបក្ើនប ើងចង់ចលូរួម្ក្ែងុការក្ាំណរ់ចក្ខុវសិ័យ នងិ

ផ្ននការ (ត្កាហវ ៣ក្)។ 
 បលើសពីបនោះបទ្ៀរ ដូចផ្ដលត្កាហវ ៣ខ បង្ហសញ អែក្បឆលើយសាំណួរភាគបត្ចើនបានចលូរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពផ្ក្
លម្អសាលាបរៀន ការបបងកើរបគលនបយាបាយសាលាក្ែុងដាំបណើរការបធវើការសបត្ម្ចចិរតបលើការត្គប់ត្គងធនធាន
ហិរញ្ញវរថុរបសស់ាលា ការអភវិឌសឍវិជាជសជីវៈត្គូបបត្ងៀន ក្ែងុការវាយរនម្លការអនុវរតនាយក្សាលានាបពលបចចុបសបនែ។ 
 ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ការសាទ្រចាំបពាោះការចលូរួម្របស់ពកួ្បគគឺបង្ហសញឱសយប ើញបៅបលើម្ូលោឋសនននការបក្ើន
ប ើងននចាំននួអែក្បឆលើយរបផ្ដលបានយល់ត្ពម្យា សងខ្សាំងគឺបទ្វដងពីបពលបចចុបសបនែ ផ្ដលបង្ហសញថា ពួក្បគបម្ើល
ប ើញពីរួនាទ្ីសាំខន់ននការចលូរួម្ក្ែុងក្ម្មវិធទីាាំងបនោះ។ ជាអក្ុសល ត្គូបបត្ងៀនម្ួយចាំនួនរចូម្ិនអាចចលូរមួ្ 
ឬម្ិនត្បាក្ដថា បរើពកួ្បគត្រូវបានអនុញ្ញសរឱសយចលូរួម្ក្ែងុសក្ម្មភាពផ្បបបនោះបទ្ ខណៈបពលផ្ដលជាម្ួយគ្សបនោះ 

ម្ិនបានបង្ហសញពឆីនទៈក្ែុងការចូលរួម្នាបពលអនាគរ (ត្កាហវ ៣ខ)។  
 ដូបចែោះបហើយ បៅក្ែងុសាលាបរៀនទាាំងបនាោះ ម្នការត្បឈម្ខ្សាំងក្ែងុការអនុវរតការត្គប់ត្គងតាម្សាលា 
បត្ពាោះវារត្ម្ូវឱសយត្គបូបត្ងៀនចលូរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពក្ម្មវិធីទាក្់ទ្ងនងឹសាលាបរៀន។ 
 
(ក្) 
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developing school improvement and development plan

Improving student learning achievement.

  ក្ាំណរ់ចក្ខុវិស័យ និងបបសក្ក្ម្មរបស់សាលា    
 បរៀបចាំផ្ននការសាលាបរៀន និងផ្ក្លម្អសាលាបរៀន 
  បលើក្ក្ម្ពស់សម្ទិ្ធិនលសិក្សារបស់សិសសស 
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(ខ) 

 
 

ត្កាហវ ៣: (ក្) ត្គូបបត្ងៀនផ្ចក្រំផ្លក្ការទ្ទ្លួខុសត្រូវជាម្ួយនាយក្សាលាក្ែុងការក្ាំណរ់ចក្ខុវសិ័យ និង

បបសក្ក្ម្មរបសស់ាលាបរៀន ការបរៀបចាំការផ្ក្លម្អ និងផ្ននការអភិវឌសឍសាលាបរៀននងផ្ដរ និងក្ែុងការក្ាំណរ់
បគលបៅសត្ម្ប់លទ្ធនលសកិ្សារបស់សសិសស។ (ខ) ត្គបូបត្ងៀនចូលរមួ្បៅក្ែុងសក្ម្មភាពផ្ក្លម្អសាលាបរៀន 
ការបបងកើរបគលនបយាបាយសាលាបរៀន ក្ែុងដាំបណើរការបធវើការសបត្ម្ចចិរតទាក្់ទ្ងនឹងការត្គប់ត្គងធនធានហិរញ្ញ
វរថុរបស់សាលាបរៀន ក្ែុងការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្គបូបត្ងៀន និងក្ែងុការវាយរនម្លការអនុវរតរបសន់ាយក្សាលា។ 

 
៣.២ ការត្គបត់្គងថវកិា 

 ការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុគឺជាផ្នែក្សាំខនម់្ួយននក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងក់ារអប់រំ។ តាម្ទ្សសសនៈបនោះ នាយក្សាលា

ផ្ដលម្នចាំបណោះដងឹក្ែុងវសិយ័ហិរញ្ញវរថុនងឹម្នត្បបយាជន៍ដល់ S BM។  ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ នាយក្សាលា

ផ្ដលម្នចាំបណោះដងឹម្ិនត្គបត់្គន់ នឹងត្រូវផ្ក្លម្អជាំនាញត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុបនោះ បដើម្សបីអនុបលាម្តាម្សតងោ់ក្ម្ម

វិធី S BM នងិការអនុវរតលអបាំនុរ។ 
 បយាងតាម្បទ្សម្ភសសន ៍ នាយក្សាលាបានបរៀបរប់ថា សាលាបរៀនរបស់ពួក្បគខវោះខរធនធានម្នសុសស
ក្ែុងជាំនាញបនោះ បហើយបានបធវើការបសែើសុាំបត្ជើសបរីសបុគគលិក្ជាប់ក្ិចចសនសោ ផ្ដលជាំនាញត្រវូនឹងរត្ម្ូវការសាលាក្ែុង
ត្សុក្។ 

.0
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Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
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Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
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Present Future

School improvement activities

Developing school policies

Making decision on school financial resource management

Teacher professional development

Evaluation of school director

សក្ម្មភាពផ្ក្លម្អសាលាបរៀន 

បគលនបយាបាយអភិវឌសឍន៍សាលា 

បធវើការសបត្ម្ចចិរតបលើការត្គប់ត្គងហិរញ្ញវរថុរបស់សាលា 

ការអភិវឌសឍន៍វិជាជសជីវៈរបស់ត្គ ូ ការវាយរនម្លរបស់នាយក្សាលា 
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 ដូចផ្ដលបានបង្ហសញក្ែុងរបូភាពទ្ី៤ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនចូលរមួ្ក្ែុងការបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ 
និងការផ្បងផ្ចក្ធនធានបោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការរបស់សាលា ខណៈផ្ដលពួក្បគម្ួយចាំនួនរូចប ុបណាណសោះផ្ដលម្ិន
ចូលរួម្ក្ែងុការបរៀបចាំ និងការផ្បងផ្ចក្។ 
 ទ្ិនែន័យបានបញ្ជសក្់ថា ពួក្បគម្នឆនទៈចលូរួម្កាន់ផ្របត្ចើនក្ែុងការបរៀបចាំ និងការផ្បងផ្ចក្ថវិកានាបពល
អនាគរ បោយសារចាំនួនអែក្បឆលើយរប ផ្ដលយល់ត្សបយា សងខ្សាំងបលើការយល់ប ើញអាំពីការចលូរួម្នាបពល
អនាគរគឺម្នចាំនួនបទ្វដងសត្ម្ប់អែក្ផ្ដលយល់ថាពាក្ព់័នធនាបពលបចចុបសបនែ។  
ផ្នអក្បលើទ្សសសនៈបនោះ លក្ខខណឌសត្ម្ប់ត្បរបិរតិការ និងត្បសិទ្ធភាពរបស ់ S BM បៅក្ម្ពុជា ទ្ាំនងជាអាច

សបត្ម្ចបាន បោយសារថាចាំនួនដ៏បត្ចើនបលើសលប់នននាយក្សាលាម្នឆនទៈក្ែុងការបដើររួនាទ្ីយា សងសាំខនក់្ែុង
ការបរៀបចាំ និងការផ្បងផ្ចក្ថវិកា បទាោះបីជាអែក្បឆលើយសាំណួរម្នចាំនួនរិចរចួក្៏បោយ។ ក្ុាំបង្ហសញបាំណងចង់
ចូលរួម្ក្ែងុបរឿងបនោះនាបពលអនាគរ។ 
 

 
 
ត្កាហវ ៤៖ នាយក្សាលាបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ និងផ្បងផ្ចក្ធនធានថវិកាសាលាបោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការ
របស់សាលា។ 
 បលើសពីបនោះបៅបទ្ៀរ ម្នការបឆលើយរបជាបត្ចើនទាក្ទ់្ងនងឹលទ្ធក្ម្មក្ែុងបរបិទ្សាលាបចចបុសបនែ។ ដចូផ្ដល
បានបង្ហសញ ក្ត្ម្ិរនននាយក្សាលាផ្ដលយល់ត្សប យលត់្សបខ្សាំង អពសោត្ក្ឹរ ម្ិនយល់ត្សប និងម្ិនយល់

ត្សបខ្សាំង គឺត្បផ្ហល ១២%, ៥០%, ២៥%, ១០%, ៣% បរៀងគ្ស។ បនោះបង្ហសញថា ចាំនួនជាងពាក្់ក្ណាតសល

ននសាលាបរៀនផ្ដលបានសទងម់្រិបានបធវើលទ្ធក្ម្ម។ ទ្នទឹម្នងឹបនាោះ សាលាចាំនួនម្ធសយម្ម្និចសាស់ថា បរើពកួ្បគត្រូវ
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ការបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ការផ្បងផ្ចក្ថវិកាសាលា
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បានអនុញ្ញសរឱសយបធវើដូបចែោះបទ្។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ត្បផ្ហល ១០% ននសាលាបរៀនសរុបម្និផ្ដលបានអនុវរតលទ្ធក្ម្ម

បៅសាលារបស់ខលួនបនាោះបទ្។ ចាំនួនអែក្បឆលើយរបផ្ដលយល់ត្សបយា សងខ្សាំងថា ការបរៀបចាំថវិកា និងការផ្បងផ្ចក្
បក្ើរប ើងម្នចាំននួជិរ ៤ ដងននរួបលខសត្ម្ប់បពលបចចបុសបនែ បោយបញ្ជសក្់ថា នាយក្សាលារំពឹងយា សងម្ុរម្ាំ
ថា នឹងបធវើលទ្ធក្ម្មផ្ដលចាាំបាច់ត្រូវបានរក្សានូវសវ័យភាព។              

បោយផ្នអក្បលើទ្ិនែនយ័សថិរិ (ត្កាហវ ៥) អែក្បឆលើយសាំណួរជាបត្ចើនយល់ត្សប និងយល់ត្សបយា សងខ្សាំង
ជាម្ួយនឹងគាំនិរននការចលូរួម្របស់ត្គូបបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀនក្ែងុការបធវើផ្ននការថវិកា 
ការត្បរិបរត ិ និងការបបាសសាំអារ។ ការត្សាវត្ជាវបានបញ្ជសក្់ថា សាលាបរៀនជាបត្ចើនបានបបងកើរត្ក្បខណឌម្ួយ
រួចបហើយ ផ្ដលម្នសសរសតម្ភចាំនួនបី )ការត្គប់ត្គងសាលានាយក្សាលា ត្គូបបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មសធិ (
សត្ម្ប់ការសបត្ម្ចចរិតបលើផ្ននការថវិកា ការត្បរបិរតិ និងការបបាសសាំអារ។ ការចលូរមួ្របស់នាយក្សាលា 
ត្គូបបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀនក្ែុងការបរៀបចាំថវិកាសាលា នឹងបបងកើរបរិយាកាស
ត្បក្បបោយរម្្សភាព និងគណបនយសយភាពបៅក្ែងុសាលាបរៀន ផ្ដលត្សបតាម្សក្ម្មភាព និងលទ្ធនលននក្ម្មវិធ ី

S BM។ គួរឱសយចាប់អារម្មណថ៍ា ការបក្ើនប ើងចាំនួននាយក្សាលាយល់ត្សបយា សងខ្សាំងបលើគាំនិរននភាពចាាំបាច់

ននការចូលរួម្របស់រអួងគទាាំងបីត្បបភទ្បនោះក្ែងុការត្គប់ត្គងថវិកាសាលានាបពលអនាគរ។ 
  

 
 
ត្កាហវ ៥: នាយក្សាលាម្នការចូលរមួ្ពីត្គូបបត្ងៀន នងិគណៈក្ម្មសធិការត្គប់ត្គងសាលាក្ែុងការបធវើផ្ននការ

ថវិកា ការត្បរិបរត ិនងិការបបាសសាំអារ។ 
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ទាក្់ទ្ងនឹងការត្គប់ត្គងថវិកាសាលា ត្បផ្ហល ៦០ ភាគរយននអែក្បឆលើយរបយល់ត្សបថា ត្គូបបត្ងៀន
គួរផ្រចូលរមួ្ក្ែុងការបរៀបចាំថវកិាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ធនធានថវកិាសាលា បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការ
ជាអាទ្ិភាព ក្ែុងលទ្ធក្ម្មតាម្សាលាបរៀន ក្ែុងការបបាសសាំអារថវិកា។ ជាម្ួយគ្សបនោះផ្ដរ ត្បផ្ហល ១០ ភាគរយ
ននអែក្បឆលើយសាំណួរម្ិនបានចលូរួម្បទ្ បហើយជរិ ៣០ ភាគរយម្ិនចសាស់ថា បរើពួក្បគត្រូវបានអនុញ្ញសរឱសយចលូរួម្
ក្ែុងការត្គប់ត្គងថវិកាឬអរ់(ត្កាហវ ៦)។  លទ្ធនលក្៏ត្រូវគ្សនឹងរូបភាពទ្ ី ៥ ផ្ដលបង្ហសញពីវិសាលភាពផ្ដល
នាយក្សាលាបានចលូរួម្ជាម្ួយត្គូក្ែុងការត្គប់ត្គងថវិកាសាលា។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ការបបងកើនចាំនួនអែក្បឆលើយ
សាំណួរផ្ដលម្នឆនទៈចូលរួម្ក្ែុងការត្គប់ត្គងថវិការបសស់ាលានាបពលអនាគរគកឺានផ់្របត្ចើន។ ទ្ាំបនារបនោះគឺ
លអសត្ម្បក់ារអនុវរតការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន។ សត្ម្ប់គណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន ត្បផ្ហល ៦០ 
ភាគរយននអែក្បឆលើយសាំណួរថា ពួក្បគបានចូលរួម្ក្ែុងការត្គប់ត្គងថវិកាសាលា រួម្ទាាំងការត្ពាងថវិកាសាលា
ត្បចាាំឆ្សាំ ការផ្បងផ្ចក្ធនធានថវិកាសាលាបោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការជាក្់ផ្សតង ការបត្បើត្បាស់ធនធានថវិកាសាលា
ត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព និងការសម្អសរថវិកា។ ពួក្បគម្នឆនទៈក្ែុងការចូលរួម្បផ្នថម្បទ្ៀរបៅបពលអនាគរខណៈ
ផ្ដលចាំននួអែក្បឆលើយរបផ្ដលបង្ហសញពីការត្ពម្បត្ពៀងបាន នដល់ត្បផ្ហល៨៥%។ ដូបចែោះ ត្បសិនបបើសាលា
នតល់ឱសយពកួ្បគនូវក្ផ្នលងបផ្នថម្បទ្ៀរបដើម្សបីចលូរួម្ក្ែងុក្ម្មវធិីថវកិា ពួក្បគនឹងបឆលើយរបយា សងចសាស់លាស។់ 
 

 
 

ត្កាហវ ៦៖ ត្គូបបត្ងៀនចូលរមួ្បៅក្ែុងការបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ធនធានថវិកាសាលា
បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការរបសស់ាលា ក្ែុងលទ្ធក្ម្មតាម្សាលា នងិក្ែុងការបរៀបចាំផ្ននការថវិកា។ 
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ការបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ                            
លទ្ធក្ម្មម្ូលោឋសនសាលា 

 

 

  

ផ្បក្ផ្ចក្ថវិកាសាលា                    
បធវើផ្ននការថវកិា  ការត្បរបិរតនិិងការបបាសសាំអារ 
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៣.៣ ក្ម្មវធិសីកិ្សា នងិការបបត្ងៀន 

 ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ក្ម្មវិធីសកិ្សាក្៏ជាធារុសាំខន់ម្ួយននក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រំជាត្បព័នធផ្ដលបានបសែើប ើង។ ក្ម្មវធិី
សិក្សាគឺជាឧបក្រណ៍ម្យួផ្ដលត្រូវបានបបងកើរប ើង បដើម្សបអីប់រំសសិសសឱសយម្នបគលបាំណងគិរពអីវី ផ្ដលពួក្បគ
ចង់កា្សយជាសត្ម្បប់បត្ម្ើត្បបទ្សជារនិាបពលអនាគរ បហើយការបបត្ងៀនគឺជាម្បធសោបាយននការនតល់ចាំបណោះ
ដឹងពីត្គដូលស់ិសសសផ្ដលជាផ្នែក្ម្ួយននក្ម្មវិធសីិក្សាផ្ដលបានរចនាប ើង។ ដូបចែោះក្ម្មវិធសីិក្សា នងិការបបត្ងៀន
គឺម្នភាពជិរសែិទ្ធ នងិសុសីង្វសក្់គ្ស បហើយគុណភាពននការអប់រំនឹងម្ិន នដល់បគលបៅរបស់ត្បបទ្សជារិ
បទ្ ត្បសិនបបើម្ុខង្រទាាំងពីរបនោះត្រូវបានបាំផ្បក្បចញពីគ្ស។ ទាាំងពីរគួរផ្រត្រូវពត្ងឹងក្ែុងបពលដាំណាលគ្ស និង
ត្ជក្បកានបត្កាម្ឆ័ត្រផ្រម្ួយ។ បដើម្សបីវាយរនម្លការអនុវរតក្ម្មវិធីសិក្សា នងិការបបត្ងៀនបៅក្ែុងសាលាបគលបៅ 
ចាាំបាច់ត្រូវក្ាំណរ់ក្ត្ម្ិរននការរួបរួម្ការង្រ នងិការសហការក្ែុងចាំបណាម្បុគគលិក្ផ្ដលពាក្់ព័នធ ដូចជា នាយក្
សាលា ត្គូបបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន។ ការសត្ម្បសត្ម្ួលរបស់ពកួ្បគគួរផ្រត្រូវបានវាយ
រនម្លក្ែុងលក្ខខណឌននការក្ាំណរ់ទ្សសសនវសិ័យរបស់សាលាបលើលទ្ធនលននការសិក្សា និងការត្ពាងផ្ននការ
សាលាបរៀន ការក្ាំណរ់បម្ សងបបត្ងៀនសត្ម្ប់ម្ុខវិជាជសសិក្សា ត្បរិទ្និសាលា នងិវគគសកិ្សា ការផ្បងផ្ចក្បសៀវបៅ
សិក្សា ការវាយរនម្លការអនុវរតរបស់សសិសស នងិការអភិវឌសឍការបធវើបរសតរបស់សសិសស។ 

ដូចផ្ដលបានប ើញក្ែុង ត្កាហវ ៧ អែក្បឆលើយសាំណួរភាគបត្ចើនយល់ត្សបថា ពួក្បគពាក្ព់័នធនឹងការផ្ចក្
ចាយបសៀវបៅសកិ្សា ការវាយរនម្លសសិសស និងការអភិវឌសឍការបធវើបរសត។ ក្ែុងន័យបនោះ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនបាន
យក្ចិរតទ្ុក្ោក្យ់ា សងខ្សាំងចាំបពាោះការចលូរួម្ក្ែងុការវាយរនម្លសិសសស និងការអភិវឌសឍការបធវើបរសតសត្ម្ប់វឌសឍន
ភាពសិក្សា។ ទ្ាំនងជាពួក្បគយល់ថា សារៈសាំខន់ននការចូលរួម្របស់ពួក្បគគឺដចូជាអែក្បឆលើយសាំណួរម្យួចាំននួ 

)បចចបុសបនែបពលនាចលូរួម្ការពីបង្ហសញបានផ្ដលដងបទ្វចាំនួន (ថារំពងឹ នឹងម្នការចលូរមួ្បត្ចើនបទ្ៀរបៅបពលអ
នាគរ។ ទ្នទឹម្នងឹបនោះ នាយក្សាលាម្យួចាំននួម្ិនបានចលូរួម្ក្ែុងការផ្ចក្ចាយបសៀវបៅសិក្សា ការវាយរនម្ល
សិសសស និងការអភិវឌសឍការត្ប ងនាបពលបចចបុសបនែ បហើយម្និម្នគបត្ម្ងបធវើដូបចែោះបៅបពលអនាគរ។    
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ត្កាហវ ៧៖ នាយក្សាលាផ្ចក្ចាយបសៀវបៅសិក្សា វាយរនម្លការអនុវរតរបស់សសិសស និងបបងកើរការបធវើបរសតសិសសស។ 
 បយាងតាម្ទ្ិនែនយ័ផ្ដលត្បម្លូបាន (សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៨) ត្គបូបត្ងៀនម្នសវ័យភាពត្គប់ត្គន់ក្ែងុវសិ័យ
បបត្ងៀនរបសព់ួក្បគ បោយសារអែក្បឆលើយសាំណួរភាគបត្ចើនយល់ត្សប នងិយល់ត្សបយា សងខ្សាំងថា ពួក្បគចូលរមួ្
ក្ែុងសក្ម្មភាពបបត្ងៀន នងិបរៀនរបសស់ិសសស។ ឧទាហរណ ៍ត្គូជាង ៨០ ភាគរយបានចលូរមួ្ក្ែុងការវាយរនម្លការ
អនុវរតរបស់សសិសស នងិបបងកើរការបធវើបរសតសិសសស បោយបង្ហសញថា ការអនុវរតបចចុបសបនែទាាំងអស់របស់ត្គូគឺត្សបតាម្
ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន។ បលើសពីបនោះបទ្ៀរ បគក្រស់ម្គសល់ថា ត្គបូានទ្ទ្ួលខសុត្រវូចាំបពាោះលទ្ធនលសិក្សា
របស់សសិសស។ ដលក់្ត្ម្ិរផ្ដលម្នទ្ាំនួលខុសត្រូវបលើការអនុវរត ត្គបូបត្ងៀនក្ាំពុងខរិខាំត្បឹងផ្ត្បង និងហា សន
ទ្ទ្ួលយក្លទ្ធនលរបសស់សិសស។ ដូចផ្ដលបានសបងករប ើញ ត្គបូបត្ងៀនរំពងឹថា នឹងទ្ទ្លួបានសវ័យភាព
បផ្នថម្បទ្ៀរបៅក្ែុងវសិ័យរបស់ពួក្បគនាបពលអនាគរ បោយសារចាំននួអែក្បឆលើយរប ផ្ដលបានត្ពម្បត្ពៀងគ្ស
យា សងខ្សាំងគមឺ្នបទ្វដងននចាំននួផ្ដលបង្ហសញពីការត្ពម្បត្ពៀងទាក្់ទ្ងនឹងសាថសនភាពនាបពលបចចុបសបនែ។ បនោះគាំត្ទ្
ដល់ទ្សសសនៈផ្ដលថា ត្បសនិបបើពួក្បគត្រូវបាននតល់ក្ផ្នលងសវ័យភាពកាន់ផ្របត្ចើន ពួក្បគនឹងបាំបពញការពវក្ិចច
របស់ពួក្បគបោយរីក្រយ។ គណៈក្ម្មសធកិារត្គប់ត្គងសាលា ពកួ្បគបានបង្ហសញការពាក្់ព័នធរិចរចួក្ែុងការ
អភិវឌសឍក្ម្មវធិីសកិ្សា នងិការផ្ណនាាំ បោយសារសម្ជកិ្ជាបត្ចើនននគណៈក្ម្មសធកិារបនោះ បសមើនឹងជាង ៧០ %

ត្ម្បប់បត្ងៀនសិសសស នងិត្គូ។ បទាោះយា សងណាក្៏ទ្ទ្ួលសាគសល់ថាពួក្បគខវោះសម្រថភាព និងជាំនាញបបចចក្បទ្សស
បោយ ពកួ្បគអាចបធវើការតាម្ោន និងវាយរនម្លដាំបណើរការននការបបត្ងៀន នងិការបរៀន បោយបហរុថា ៦៨ ភាគ
រយននអែក្បឆលើយរបបាននិយាយថា ពកួ្បគបានចូលរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពទាាំងបនាោះ។ ដចូគ្សបនោះនងផ្ដរ អត្តាននអែក្

ផ្ដលពសោក្រណ៍ថា នឹងចលូរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពទាាំងបនាោះនាបពលអនាគរបក្ើនប ើងដល់ត្បផ្ហល ៩០%។ 
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សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៨: ត្គូបបត្ងៀនចូលរមួ្បៅក្ែុងការក្ាំណរច់ក្ខុវិស័យរបស់សាលាសត្ម្ប់លទ្ធនលសកិ្សា នងិ

បបងកើរការបធវើបរសតសសិសស 

៣.៤ ការត្គបត់្គងធនធាន 

 ទាក្់ទ្ងបៅនឹងសាថសនភាពបចចបុសបនែ នាយក្សាលាម្ួយចាំននួ និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន ផ្ដល

ត្រូវគ្សនឹង ៩៤% នងិ៥៥% បរៀងគ្សយល់ត្សបថា ពួក្បគម្នសវ័យភាពក្ែងុលក្ខខណឌននការត្គប់ត្គងធនធាន 

រួម្ទាាំងការបក្ៀរគរ និងបត្បើត្បាស់ធនធានពីត្បភពបនសសងៗ បធវើការបញ្ជសទ្ិញពាក្ព់័នធនងឹត្គូបបត្ងៀន ឪពុក្ម្តសយ 

និងគណៈក្ម្មការត្គប់ត្គងសាលាបរៀនបៅក្ែុង S BM និងបធវើការនរអង្គសសត្បាក្់បៅថ្ាសក្់ម្លូោឋសន។ ជាម្ួយគ្ស

បនោះ ត្គបូបត្ងៀនក្ត្ម្ិរម្ធសយម្បានបលើក្ប ើងថា ពួក្បគម្ិនចង់ចូលរមួ្ក្ែុងការត្គប់ត្គងធនធាន និងសក្ម្មភាពនរ

អង្គសសត្បាក្់បផ្នថម្បលើការបបត្ងៀនបនាោះបទ្។ ដូចគ្សបនោះនងផ្ដរ ៨០% ននត្គូបបត្ងៀនបានយល់ត្សបថា ពួក្បគ

ចូលរួម្បៅក្ែុងការអភិវឌសឍធនធានរងកាយរបស់សាលានិងការបរៀបចាំផ្ននការសម្ភសរៈបរកិាខសរ។ ដូចផ្ដលបានក្រ់
សម្គសល ់ ភាគីពាក្ព់័នធម្យួចាំនួនធាំ (នាយក្សាលា ត្គបូបត្ងៀន និងគណៈក្ម្មសធកិារត្គប់ត្គងសាលា) ម្ន
បាំណងចងច់ូលរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពបនសសងៗរបស់សាលាបរៀននាបពលអនាគរ។ 
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ក្ាំណរច់ក្ខុវិស័យសាលាបរៀន  
ការក្ាំណរ់វគគសិក្សា 
ទ្ទ្ួលខុសត្រូវបលើខលនួឯង 
 
 

 

 
  

ក្ាំណរ់បពលបវលាបបត្ងៀន 
វាយរនម្លការអនុវរតរបស់សិសសស 
 
 

 

 
  

បត្ជើសបរីសបសៀវបៅ និងសម្ភសរៈ 
អភិវឌសឍការបធវើបរសតសិសសស 
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៣.៥ ការត្គបត់្គងបគុគលកិ្ 
 នាយក្សាលាភាគបត្ចើនបានបឆលើយរបថា ពកួ្បគម្នសម្រថភាពត្រួរពនិិរសយ និងវាយរនម្លបុគគលិក្ននទក្ែុង។ 
ជាម្ួយគ្សបនោះផ្ដរ នាយក្សាលាភាគបត្ចើនបានបង្ហសញថា ពួក្បគបានចូលរមួ្ជាម្ួយត្គូ និងគណៈក្ម្មការសាលា
បរៀនក្ែុងការបរៀបចាំការបត្ជើសបរសីបុគគលិក្តាម្រត្ម្ូវការ ក្ែងុការសបត្ម្ចចរិតបត្ជើសបរីសបុគគលិក្ និងក្ែុងការបរៀបចាំ
ផ្ននការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្គបូបត្ងៀន។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ ពួក្បគម្ួយចាំនួនបៅផ្រម្ិនចសាសល់ាស់ទាក្់ទ្ង
នឹងសម្រថភាពរបស់ពកួ្បគ (សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៩)។ សាំខន់ ពកួ្បគយល់ត្សបយា សងម្ុរម្ាំបលើភាពចាាំបាច់ននការ
ត្រួរពិនរិសយ នងិការវាយរនម្លសត្ម្ប់ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំសាលាត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាព បហើយរំពឹងថា បៅបពល
អនាគរ បដើម្សបបីបងកើនសម្រថភាពវិជាជសជីវៈរបស់ពកួ្បគ បដើម្សបីបធវើសក្ម្មភាពទាាំងបនោះ។ ចាំនួនអែក្បឆលើយរបផ្ដល

បង្ហសញពីក្ចិចត្ពម្បត្ពៀងបក្ើនប ើងពី ១៥% ទាក្់ទ្ងនឹងបចចុបសបនែដល់ ៥៥% ទាក្់ទ្ងនងឹអនាគរ។ លទ្ធនល

បានបង្ហសញថា ការផ្ក្លម្អ និងការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈគួរផ្រអាចចូលដាំបណើរការបានយា សងង្យត្សួលជាផ្នែក្ននដាំបណើរ
ការបនតននការអប់រំជាបនតបនាទសប់ បដើម្សបីបបងកើនសម្រថភាពរបស់ពួក្បគក្ែុងការត្ររួពិនរិសយ និងវាយរនម្លបុគគលកិ្ឱសយ
កាន់ផ្រម្នត្បសិទ្ធភាព។ ទ្និែន័យផ្ដលបង្ហសញក្ែុងរូបភាពទ្ី ៩ ក្៏បង្ហសញពីនាយក្សាលាម្នសទិ្ធិអាំណាចក្ែងុ
ការសបត្ម្ចចិរតបត្ជើសបរីសត្គូបបត្ងៀននិងម្នរួនាទ្ីយា សងសាំខន់ក្ែុងការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈរបស់ត្គូបបត្ងៀន។ ទាក្់ទ្ង
នឹងត្បធានបទ្ននការបត្ជើសបរីសត្គូបបត្ងៀន ទ្ិនែន័យផ្ដលទ្ទ្ួលបានបង្ហសញពីភាពខុសគ្សននការបឆលើយរប។ នាយក្
សាលាម្ួយចាំនួនបានបឆលើយរបថា ពួក្បគម្ិនម្នសទិ្ធិអាំណាចក្ែងុការសបត្ម្ចចិរតបលើការបត្ជើសបរីសត្គបូបត្ងៀន 
និងការបញ្ចប់ការង្របទ្ បហើយបានបង្ហសញពីភាពម្ិនចសាស់លាសទ់ាក្់ទ្ងនឹងសិទ្ធិអាំណាចរបស់ពួក្បគ ខណៈ
ខលោះបទ្ៀរយល់ត្សបថា ពួក្បគម្នសិទ្ធអិាំណាចក្ែុងការសបត្ម្ចចិរតបោយោក្ល់ិខិរបសែើសុាំបត្ជើសបរីសបុគគលិក្ ឬ
បញ្ចប់ការង្របៅការិយាល័យ ននត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា។ ការបឆលើយរបផ្ដលទ្ទ្លួបានឆលោុះបញ្្សាំងពីការ
យល់ដឹងខុសៗគ្សអាំពរីួនាទ្ ីនីរិវិធ ីនិងសិទ្ធិអាំណាច បទាោះបីជា ការពិរផ្ដលថាអែក្បឆលើយរបជាក្ម្មសិទ្ធិននត្បពន័ធ
ផ្រម្ួយក្៏បោយ។ លទ្ធនលបង្ហសញថា សាលាបរៀនម្ួយចាំននួអាចបត្ជើសបរីស និងបញ្សឈបប់ុគគលិក្ជាប់ក្ចិចសនសោ 

)ត្គូបបត្ងៀន បុគគលិក្ការិយាល័យ និងសនតិសខុ (ខណៈខលោះបទ្ៀរម្ិនម្នលទ្ធភាព ឬម្ិនត្បាក្ដអាំពសីិទ្ធិក្ែងុ
ក្ជាប់ក្ិចចសនសោ។ នាយក្សាលាម្ួយចាំនួនធាំចង់ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិអាំណាចបផ្នថម្បទ្ៀរការបត្ជើសបរីស និងបគុគលិ

នាបពលអនាគរបដើម្សបីត្គប់ត្គងបុគគលកិ្បោយឯក្រជសយ រមួ្ទាាំងការបត្ជើសបរសី នងិការបញ្ចប់ការង្រ។  
តាម្ចសាប ់ នាយក្សាលាម្ិនត្រូវបានអនញុ្ញសរឱសយបត្ជើសបរសីត្គូបបត្ងៀនរដឋបទ្ នទុយបៅវញិ ពកួ្បគអាច

បត្ជើសបរីសបគុគលិក្ជាប់ក្ចិចសនសោបាន។ ការទាញបចញពលីទ្ធនល វាចសាសណ់ាស់ថានាយក្សាលាម្ួយចាំនួន
បៅផ្រម្ិនចសាស់លាស់បៅក្ែុងរួនាទ្។ី ដូបចែោះ ចាាំបាច់ត្រូវបបងកើរបគលការណ៍ផ្ណនាាំចសាស់លាស ់នងិនសសពវនសាយ
ឱសយកាន់ផ្រទ្លូាំទ្លូាយដល់បគុគលិក្សាលា ទាក្ទ់្ងនងឹបគលនបយាបាយ និងនរីិវិធីននការបត្ជើសបរីសបុគគលិក្ 
បដើម្សបីធានាបាននូវភាពសុីសង្វសក្់គ្សក្ែុងការអនុវរត នងិអនុបលាម្ភាពរបស់នាយក្សាលាបៅទ្ូទាាំងសាលាបរៀន។ 
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វាត្រូវបានក្រស់ម្គសលថ់ា នាយក្សាលាជាបត្ចើនយល់ត្សបយា សងខ្សាំងថាពួក្បគរំពឹងថានងឹទ្ទ្ួលបានសវ័យភាព
បផ្នថម្បទ្ៀរបដើម្សបីបត្ជើសបរសីបគុគលិក្តាម្ឆនទៈរបសព់ួក្បគនាបពលអនាគរ។ ដចូគ្សបនោះផ្ដរ បលើការអនុវរតការ
អភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្គូបបត្ងៀន នាយក្សាលាត្បផ្ហល ៧០ ភាគរយបានយល់ត្សបថា ពកួ្បគម្នរនួាទ្សីក្ម្មនា
បពលបចចុបសបនែ បហើយ ៩០ ភាគរយរំពឹងថានឹងម្នរួនាទ្ីផ្បបបនោះនាបពលអនាគរ។ បនោះបង្ហសញពីការឆលុោះបញ្្សាំងថា 
នាយក្សាលាជាបត្ចើនបម្ើលប ើញរនម្លននការក្សាងសម្រថភាពសត្ម្ប់ត្គូបបត្ងៀនថា ជាការរួម្ចាំផ្ណក្ជាវិជជម្ន
ដល់លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយត្បផ្ហល ២០ ភាគរយបៅផ្រម្ិនត្បាក្ដអាំពរីួនាទ្ី
បនោះ បហើយត្បផ្ហល ៥ ភាគរយម្ិនម្នរួនាទ្សីក្ម្ម (ត្កាហវ ៩)។ 
 

 

ត្កាហវ ៩៖ នាយក្សាលាម្នសម្រថភាពអនុវរតការត្ររួពនិិរសយ នងិវាយរនម្លត្គូបបត្ងៀន ម្នសិទ្ធអិាំណាចក្ែុង
ការសបត្ម្ចចរិតបត្ជើសបរីសត្គបូបត្ងៀន និងបដើររនួាទ្ីយា សងសក្ម្មក្ែងុការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈរបស់ត្គូបបត្ងៀន។ 

 

៤. សសចរតីសននិដ្ឋាន 

ការត្គបត់្គងតាម្សាលាបរៀនត្រូវបានបគសងករធ់ងនក់្ែងុការផ្ក្ទ្ត្ម្ង់ការអប់របំៅក្ត្ម្រិសាលា។ ម្នការ
រំពឹងថា ការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀននឹងម្ននលជោះផាទសល់បលើការផ្ក្លម្អសម្ទិ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស អត្តារក្សា 

អត្តាបញ្ចប់ការសិក្សា និងការបលើក្ក្ម្ពស់រនម្លននការអប់រំ និងការចូលរួម្របស់សហគម្ន៍។ បៅក្ែុងសាលា S BM 
នាយក្សាលា ត្គូបបត្ងៀន និងសហគម្នម៍្ូលោឋសន គជឺាក្តាតសជាំរុញដ៏សាំខន់ក្ែុងការក្ាំណរ់បជាគវាសនារបស់
សិសសស។ បៅបលើដាំបណើរននការអនុវរតការត្គប់ត្គងតាម្សាលាបរៀន ការចូលរួម្ នងិក្ិចចសហការពីនាយក្សាលា 
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អភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្គបូបត្ងៀន 
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បលាក្ត្គូ អែក្ត្គ ូ និងសម្ជកិ្គណៈក្ម្មសការត្គប់ត្គងសាលាក្ែុងការដឹក្នាាំ និងការត្គប់ត្គងសាលាបរៀន ការ
ត្គប់ត្គងថវកិា ក្ម្មវិធសីិក្សា និងការផ្ណនាាំ ការត្គប់ត្គងធនធាន និងការត្គប់ត្គងបុគគលកិ្ ជាសញ្ញសវិជជម្ននន

ការរីក្ចបត្ម្ើនក្ែុងការបធវើក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់សាលាបរៀន និងជាម្លូោឋសនរឹងម្ាំក្ែុងដាំបណើរការអនុវរត S BM ក្ែុងត្បពន័ធ
អប់រកំ្ម្ពុជានាបពលអនាគរ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ បដើម្សបីសបត្ម្ចបានលទ្ធនលកាន់ផ្រត្បបសើរ ការគាំត្ទ្ជា
ត្បចាាំ ត្រូវផ្រនតល់ជនូអែក្ពាក្់ព័នធបៅក្ត្ម្ិរសាលាបរៀន បោយសារពួក្បគម្ួយចាំនួនធាំម្ិនទាន់យល់ចសាស់អាំពី

បគលគាំនិរ បគលការណ៍ផ្ណនាាំ និងការអនុវរតជាក្់ផ្សតងរបស់ S BM ។ ដូបចែោះបហើយ ពួក្បគបៅផ្រសាទសក្់បសទើរក្ែុង

ការនតល់បសវារបស់ខលួនបៅតាម្រួនាទ្ី និងភារក្ិចចនមី្ួយៗ។ ការរក្ប ើញទាាំងបនោះអាចជូនដាំណឹងដល់ការអនុវរត

បចចុបសបនែនិងក្៏រួម្ចាំផ្ណក្ដលក់ារបរៀបចាំអនតរគម្ន៍បគលនបយាបាយនិងការអនុវរតក្ម្មវិធីS BM នាបពលអនាគរ។ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 

 
ការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងនវូការអបរ់ំ S TEM បៅក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា តាម្រយៈការវភិាគលាំហននសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

 
អ នុ ត្សីផ្ណរ*១  សុិន ណាវ២ី ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស៣ 
*១ ២ ៣ នាយក្ោឋសនបគលនបយាបាយ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ត្បបទ្សក្ម្ពុជា 

 

បានទ្ទ្លួ៖ ២០ ម្ិថុនា ២០២១ បបាោះពុម្ពនសាយ៖ ៣០ ធែូ ២០១៨ 
 

សងខិរតន័យ 

 បៅក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបានបដើររួនាទ្ីយា សងសាំខន់ក្ែុងការបលើក្
ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM ។ បៅក្ែុងអរថបទ្បនោះ បយើងម្នបគលបាំណងក្ាំណរ់វិធីសាស្រសតក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការ
អប់រំ S TEM បៅក្ម្ពុជា តាម្រយៈការវិភាគលាំហសត្ម្បទ់្ីតាាំងសម្ត្សបននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ជា
ពិបសស ឯក្សារបនោះបផាតសរបលើការរួម្ចាំផ្ណក្ននធនធានសត្ម្ប់ការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM ការផ្ចក្ចាយ
លាំហននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ទ្តីាាំងសម្រម្សយសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន ក្៏ដូចជាបញ្ហស នងិ
ឧបសគគក្ែុងការត្គប់ត្គងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ បៅក្ែុងការសិក្សាលម្អិររបស់បយើងបៅក្ែងុបខរតក្ាំពងធ់ាំ 
ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយម្នជយ័ និងរជធានភីែាំបពញ បយើងបានរក្ប ើញថា៖ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន
បានរួម្ចាំផ្ណក្ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ S TEM។ បបើបទាោះបីជាដូបចា្សោះ សាលាបណាតសញម្និម្នអរថត្បបយាជន៍ត្គប់
ត្គន់បទ្ បោយសារនថលដកឹ្ជញ្ជូនម្ិនត្គប់ត្គន ់ និងសម្រថភាពបៅម្នក្ាំណរ់។ ត្បរិបរតិការ នងិការត្គប់ត្គង
បខសាយ គជឺាបញ្ហសត្បឈម្នងផ្ដរ។ ចាប់តាាំងពីឆ្សាំ ២០០៤ ម្ក្ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា (Mo EY S ) 
បោយម្នការគាំត្ទ្ពីធនាគរអភិវឌសឍន៍អាសុ ី(ADB) បានបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន តាម្រយៈគបត្ម្ង
ចាំនួនបីបនសសងគ្ស៖ គបត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វិស័យអប់រទំ្ីពីរ (E S DP  I I ) គបត្ម្ងបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រ ំ
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(E EQP ) នងិក្ម្មវធិីអភិវឌសឍន៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្រុយិភូម្ ិ (US E S DP )។  ឥ ូវបនោះម្នសាលា
ធនធានម្ធសយម្ចាំនួន ៥០ ត្រូវបានបបងកើរប ើងបៅទ្ទូាាំងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ ការត្សាវត្ជាវបញ្ជសក្់ថា៖ (១) ចាំនួន
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងយា សងអសក្ម្ម និងជាបទ់ាក្់ទ្ងយា សងខ្សាំងបៅនឹងចាំនួនសសិសស ចាំនួន
អនុវិទ្សោល័យ និងចាំនួនសាលាបណាតសញ។ (២) ចម្ងសយជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន និងសាលាប
ណាតសញគ ឺ ៤.២ គី ូផ្ម្ ត្រ ចាប់ព ី ២.០ ដល ់ ៩.៤ គ ីូផ្ម្ ត្រ សាលាធនធានផ្ដលម្នចម្ងសយបាំនុរក្ែុងបខរត
ត្ក្បចោះ និងជិរបាំនុរក្ែុងបខរតបនាទសយម្នជ័យ។  ការវិភាគលាំហបង្ហសញឱសយប ើញថា (៣) សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធាន ផ្ដលម្នត្សាប់មិ្នផ្ម្នជាចាំណុចក្ណាតសល ផ្ដលនាាំឱសយម្នការពិបាក្ក្ែុងការចូលបត្បើបោយសាលា
បណាតសញ។ (៤) អនុវិទ្សោលយ័សបម្តចឪ ឬសិរីបសាភណ័ សត្ម្ប់បខរតបនាទសយម្នជ័យ ក្៏ដូចជាអនុវិទ្សោល័យបងឹ
ត្រផ្បក្ និងអនុវិទ្សោល័យសនធរម្ុខសត្ម្ប់រជធានីភែាំបពញ ទ្ាំនងជានឹងបធវើឱសយត្បបសើរនូវចម្ងសយរវាងសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធាន និងបណាតសញសាលាបរៀនសត្ម្ប់ការសាងសង់នាបពលអនាគរ។ (៥)ម្នបញ្ហស ឬឧបសគគសាំខន់ៗ
ចាំនួនត្បាាំ ផ្ដលក្ាំណរ់នលប ោះពាល់ននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ពួក្បគរួម្ម្នបទ្ោឋសនសងគម្ សម្រថភាព 
ត្បរិបរតិការ នងិការត្គប់ត្គង។ 

 

ពាក្សយគនលោឹះ៖ វទិ្សោសាស្រសត បបចចក្វិទ្សោ វសិវក្ម្ម និងគណិរវទិ្សោ (S TEM) ការវិភាគលាំហ  សាលាម្ធសយម្សកិ្សា 
ធនធាន ក្ម្ពជុា 

 
អាគតដ្ឋសន៖ អ ៉ុន, ស., ស៉ុិន, ណ្., & ឈមឹ, រ. (២០២១).ការរធវើឱ្យក្បរសើររែើងនូវការអប់រំ S TEM រៅកនងុ
ក្បរទ្សក្ម្ពុជាតាម្រយៈការវិភាគលាំហននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន. កាេិកបក្ត្អប់រំកមពុជា,៤(១),៦០-៩៤។ 
 

 

១. សសចរតីស្តើម្ 

 ក្ែុងឆ្សាំ២០១៥ STEM (វិទ្សោសាស្រសត បបចចក្វិទ្សោ វិសវក្ម្ម នងិគណិរវិទ្សោ) ត្រូវបាននតួចបនតើម្ បៅបពលផ្ដល
ម្បហាត្សពវិទ្សោសាស្រសត និងវសិវក្ម្មក្ម្ពុជាដាំបូង (CSEF) ត្រូវបានបរៀបចាំប ើងបោយម្នអែក្ចូលរួម្គួរឱសយចាប់

អារម្មណច៍ាំនួន ១០,០០០ នាក្់។2  ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ បគលនបយាបាយអភិវឌសឍន៍ឧសសាហក្ម្មក្ម្ពជុា (២០១៥-

២០២៥) បានក្ាំណរ់អាទ្ភិាព STEM ជាយទុ្ធសាស្រសតពហុវិម្ត្រក្ែងុការក្សាងសសិសសនាបពលបចចុបសបនែបនោះឱសយ
កា្សយជាបុគគលបជាគជ័យបៅនថងផ្សអក្ បោយបផាតសរបលើការអប់រំផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត នងិគណរិវិទ្សោ (CDC, 2015; 

MoEYS, 2016)។ ជាការពិរផ្ដលការអប់រំ S TEM និយាយអាំពីការអនុវរតជាក្់ផ្សតងននចាំបណោះដឹងចាំបពាោះបញ្ហស

                                                      
2 See detail at http://www.stemcambodia.ngo/ 

http://www.stemcambodia.ngo/
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ក្ែុងពិភពពិរសត្ម្បក់្ាំបណើនបសដឋក្ិចច និងការអភិវឌសឍនស៍ងគម្បោយផ្នអក្បលើការនចែត្បឌរិ ការបោោះត្សាយបញ្ហស 
និងការគិរផ្បបរិោះគន ់(Machuve & Mkenda, 2019)។ ជាលទ្ធនល STEM បានគាំត្ទ្ដល់ការបក្ើនប ើងននរត្ម្ូវ
ការជាំនាញ ផ្ដលត្រូវការសត្ម្ប់ការសត្ម្បខលួនបៅនឹងបដិវរតន៍ឧសសាហក្ម្មទ្ីបួន (Armbrecht, 2016) និងសត្ម្ប់
ការបបងកើរក្ាំបណើនបសដឋក្ិចច (Engler, 2012, Kaing, 2016)។ បយាងបៅតាម្ Pimthong and Williams (2018) 

វិធាននីម្ួយៗនន STEM ម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងគ្សបៅវិញបៅម្ក្ បោយសារបញ្ហសសមុគសាមសញ នងិពហុវិម្ត្ររមួ្បញ្ចលូ
គ្សនូវធារុនសសាំបនសសងៗគ្ស។ ការរួម្បញ្ចូលននគាំនរិ នងិដាំបណើរការ STEM ក្ែុងចាំបណាម្យុវជនតាម្រយៈការចលូរួម្
ក្ែុងសាថសនភាពពហុជាំនាញ ជយួបរៀបចាំម្នសុសសសត្ម្ប់ជីវិរនាបពលអនាគររបស់ពកួ្បគ និងសត្ម្ប់ក្ម្្សាំងពលក្ម្ម 
(English, 2017)។ 
 ក្ម្ពជុាបាននតលអ់ាទ្ិភាពដល់ STEM សត្ម្ប់គាំត្ទ្ដល់ក្ាំបណើនបសដឋក្ចិច នងិការអភិវឌសឍន៍សងគម្។ ក្ែុងឆ្សាំ 
២០១៥ ត្បបទ្សក្ម្ពុជាត្រូវបានចារ់ថា្សក្់ប ើងវិញជាត្បបទ្ស ផ្ដលម្នចាំណលូម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរទាបបោយត្ក្មុ្
ធនាគរពិភពបលាក្ បោយសារត្បាក្់ចាំណូលសុទ្ធសរុប (GNI ) សត្ម្បម់្នុសសសម្្សក្ម់្នដល ់១,០៧០ ដលុា្សរ 
(ធនាគរពិភពបលាក្, 2016)។ ការគាំត្ទ្ពីសាថសប័នដ៏រឹងម្ាំរបស់រជរោឋសភិបាលក្ម្ពុជា តាម្រយៈត្ក្សួងអប់រំ 
យុវជន និងក្ីឡា (ត្ក្សួងអយក្) បានពិពណ៌នាយា សងចសាស់បៅក្ែុងផ្ននការសក្ម្មភាពបគលនបយាបាយត្គូ
បបត្ងៀនផ្ដលបានោក្់ឱសយបត្បើត្បាស់ក្ែុងឆ្សាំ ២០១៥ ផ្ដលក្ាំណរ់ថា ត្គូបបត្ងៀនទាាំងអស់នងឹម្នសញ្ញសបត្រ
បរិញ្ញសបត្រយា សងរិចបៅឆ្សាំ ២០២០ បដើម្សបធីានាបាន សម្រថភាពរបសព់ួក្បគក្ែុងការអប់រំអែក្ជាំនាញជាំនាន់បត្កាយ 
(Blanquat & Associates, 2016)។ ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបានបធវើការបៅ
ក្ត្ម្ិរបនសសងៗបដើម្សបីបបងកើរស្រសទមី្សាលាបរៀន៖ វិទ្សោសាស្រសតបធៀបនឹងវិទ្សោសាស្រសតសងគម្ (បៅ ២០១៣)។ ជាម្ួយ
គ្សបនោះ បហោឋសរចនាសម្ពន័ធ និងធនធានចាាំបាច់ត្រូវបានបាំពាក្់បៅអនុវទិ្សោល័យ នងិបៅតាម្សាក្លវិទ្សោល័យ
សត្ម្ប់សសិសានសុិសសស បដើម្សបីគាំត្ទ្ដលម់្ុខជាំនាញក្ែុងវសិយ័ STEM (MOEYS, 2018)។ ការអប់រំក្៏ចាាំបាច់នង
ផ្ដរ បដើម្សបីគាំត្ទ្ត្បបទ្សក្ែងុការសបត្ម្ចបាននូវម្ហិចឆតារបស់ខលួនក្ែុងការផា្សស់បតូរពីត្បបទ្សផ្ដលម្នចាំណលូ
ម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរទាបបៅជាត្បបទ្សផ្ដលម្នចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរខពស់បៅឆ្សាំ ២០៣០ នងិបៅជាត្បបទ្សអភិវឌសឍន៍
បៅឆ្សាំ ២០៥០ (MoEYS, 2014)។ ដចូផ្ដលបានបញ្ជសក្់យា សងចសាស់បៅក្ែុងយទុ្ធសាស្រសតរបស់រោឋសភិបាល ការ
អប់រំ S TEM គឺសាំបៅបលើការពត្ងឹងវិសយ័ផ្ដលត្រូវការក្ម្្សាំងពលក្ម្មជាំនាញក្ែុងចាំបណាម្អែក្សិក្សាវ័យបក្មង និង
អែក្ជាំនាញ (Blanquat & Associates, 2016)។ ក្ែុងនាម្ជាត្បបទ្សម្ួយក្ែុងចាំបណាម្សម្ជិក្ត្បបទ្សទាាំង១០
ក្ែុងសម្គម្ត្បជាជារិអាសុអីាបគែយ៍ (អាសា សន) ក្ម្ពជុាក្ាំពុងខិរខាំពត្ងីក្ទ្នីសារការង្រសត្ម្ប់យុវជនក្ម្ពុជា
បដើម្សបីទ្ទ្លួបានអរថត្បបយាជន៍បៅក្ែុងសហគម្ន៍បសដឋក្ិចចអាសា សនតាម្រយៈការទ្ទ្ួលបានអាជីព S TEM នងិ
ការ់បនថយភាពអាត្ស័យបសដឋក្ិចចរបសខ់លួន។ បលើវិស័យការប់ដរ និងបទ្សចរណ ៍(អនាម្កិ្ ឆ្សាំ ២០១៥)។ 
 ជាទ្ូបៅ ការអប់រំផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត និងគណិរវិទ្សោត្រូវបានបញ្ជូនពីសាលាបឋម្សិក្សាដល់អនុវិទ្សោល័យបៅ
ទ្ូទាាំងពិភពបលាក្ ប ុផ្នតក្ែុងវសិ័យអប់រវំិសវក្ម្ម ពួក្បគត្រូវបានរួម្បញ្ចូលបៅឧរតម្សិក្សា (Holmlund et al., 2018)។ 
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ខណៈបពលផ្ដលវគគសកិ្សាបបចចក្វិទ្សោត្រូវបាននតល់បោយការអប់រំវិជាជសជីវៈ វាក្៏ត្រូវបានរមួ្បញ្ចូលខលោះៗបៅក្ត្ម្ិរ
ម្ធសយម្សកិ្សា (ត្ក្មុ្ត្បឹក្សាវិទ្សោសាស្រសតជារ ិឆ្សាំ 2015)។ ក្ែងុប ុនាមសនឆ្សាំថមីៗបនោះ ត្គូបបត្ងៀនបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សា
បានចូលរមួ្ក្ែុងវធិីសាស្រសតថមីត្បក្បបោយភាពនចែត្បឌរិ និងរមួ្បញ្ចូលការអប់រំ S TEM បផ្នថម្បទ្ៀរបៅក្ែុងថា្សក្់
បរៀនរបស់ពួក្បគ។ ជាលទ្ធនល គណុភាពខពស់ននការអប់រំវទិ្សោសាស្រសតបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា រួម្ចាំផ្ណក្ដល់ការ
អភិវឌសឍអក្ខរក្ម្ម និងការយលដ់ឹងផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលអាចឱសយនិសសសរិបនតការសិក្សាផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត និងវិសវក្ម្ម
បៅក្ត្ម្ិរសាក្លវិទ្សោល័យបនតបទ្ៀរ។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ការបបងកើរឱសយម្នក្ត្ម្រិខពស់ននការចូលរមួ្បៅក្ែុងការ
សិក្សាទាក្ទ់្ងនងឹវិទ្សោសាស្រសតបៅសាក្លវទិ្សោល័យត្រូវបាននសារភាជសប់ជាម្ួយនឹងការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងននការអប់រំ
វិទ្សោសាស្រសតបៅអនុវិទ្សោល័យ(Ainley et al., 2008)។ បទាោះបីជាការអប់រ ំS TEM ត្រូវបានោក្់បញ្ចលូបៅក្ែងុក្ម្ម
វិធីសិក្សារបស់សាលាចាប់ពកី្ត្ម្ិរបឋម្សិក្សាដល់ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាក្៏បោយ ក្៏បៅផ្រម្នឧបសគគជាបត្ចើនក្ែុង
ការបលើក្ក្ម្ពស់អក្ខរក្ម្មS TEM។ បញ្ហសត្បឈម្ទាាំងបនាោះរមួ្ម្នខលមឹ្សារម្និត្គប់ត្គន់ផ្ដលត្រូវបានោក្់បញ្ចូល
បៅក្ែុងក្ម្មវធិីសកិ្សាជារិ ក្ងវោះធនធាន និងសម្ភសរៈបរិកាខសរ ត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នសម្រថភាពម្ិនត្គប់ត្គនស់ត្ម្ប់
វិទ្សោសាស្រសតនិងវសិវក្ម្ម និងការយល់ប ើញរបស់សសិសសថាម្ខុវិជាជសពិបាក្បពក្។ បយាងតាម្ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិ
ក្ីឡា ក្ែុងឆ្សាំ ២០១៥ ការអប់រំផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត គណិរវិទ្សោ នងិបបចចក្វទិ្សោត្រូវបាននតល់ជូនបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្
សិក្សា ប ុផ្នតក្ម្មវធិីសិក្សាផ្ដលរត្ម្ូវទ្ូទាាំងត្បបទ្សម្ិនម្នបទ្។ 
 ជាឧទាហរណ៍ ក្ងវោះបញ្ញរតវិិសវក្ម្មបៅក្ែុងក្ម្មវិធីសកិ្សាបៅអនុវិទ្សោល័យអាចជាក្តាតសរួម្ចាំផ្ណក្ដល់អត្តា
ទាបននសសិសសផ្ដលបនតការសកិ្សាក្ែុងវិស័យបនោះ។ ក្ែុងចាំបណាម្ត្បបទ្សនានាក្ែុងអាសា សន ចាំនួននសិសសិរទាបផ្ដល
ចុោះប មសោះចលូបរៀនក្ែងុវិសយ័វសិវក្ម្មក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា បានកា្សយបៅជាក្ងវល់គួរឱសយក្រ់សម្គសល់បៅក្ែុងរាំបន់បនោះ 
(បលខធិការោឋសនអាសា សន ឆ្សាំ ២០០៧)។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាត្រូវត្បឈម្ម្ុខនឹងការខវោះខរ
សម្ភសរៈបរិកាខសរធនធាន និងត្គូបបត្ងៀនផ្ដលម្នលក្ខណៈសម្សបរតិត្គប់ត្គន់បដើម្សបីគាំត្ទ្ការអប់រំ S TEM ផ្ដលចាាំបាច់
ត្រូវផ្រត្សបតាម្សតងោ់រាំបន់ និងអនតរជារិសត្ម្ប់ក្ម្មវធិីសកិ្សា និងការអនុវរតការបបត្ងៀន (US AI D , 2010)។ 
សិសសសយល់ប ើញថា ការអប់រ ំ S TEM រួម្ម្នម្ុខវិជាជសពិបាក្ៗ បត្ពាោះវាម្នឱកាសរិចរួចសត្ម្ប់សិសសសក្ែុងការ
ចូលរួម្ក្ែុងការអនុវរតជាក្់ផ្សតង និងការពិបសាធ។ សពវនថងបនោះ ម្ននសិសសិរបញ្ចប់ការសកិ្សាផ្នែក្ធុរក្ិចចបត្ចើនបពក្ 
បបងកើរអរិបរក្អែក្ផ្សវងរក្ការង្របធវើក្ែុងវិសយ័បនាោះ បហើយខណៈបពលផ្ដលវិស័យ S TEM ម្និម្នធនធាន
ម្នុសសសត្គប់ត្គន់ (Ka i n g , 2016)។ បចចុបសបនែ ការផ្ក្លម្អភាពអាចរក្បានននធនធាន ការពិបសាធ នងិវិធី
សាស្រសតបបត្ងៀនម្ិនទាន់បានទាក្់ទាញសិសសស ឬបធវើបអាយត្បបសើរប ើងនូវការយលដ់ឹង ឬការអនុវរតរបស់ពួក្បគបៅ
ក្ែុងការសកិ្សាផ្ដលទាក្់ទ្ងនងឹ S TEM (Re c a y i  e t  a l ., 2012) ។ 

បយាងបៅតាម្ Goldstone & Sakamoto (2003) ពិភពបលាក្បានកា្សយបៅជាក្ផ្នលងសមុគសាមសញ បហើយ
បញ្ហសវិទ្សោសាស្រសតត្រូវការបហរនុលអរូបអីាំពីត្បព័នធបដើម្សបីដឹងគណុចាំបពាោះភាពសមុត្គសាមសញរបស់ពួក្បគ។ ត្ក្បខណឌ
សត្ម្ប់ការអប់រំវិទ្សោសាស្រសត K -12៖ ការអនុវរត គាំនរិការ ់និងគាំនរិសែលូ ផ្ណនាាំថាសសិសសបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា
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ទាម្ទារឱកាសបដើម្សបចីូលរួម្ក្ែងុការពិបសាធម្នទីរពិបសាធន ៍ និងការបសុើបអបងករវិទ្សោសាស្រសត (Achieve, Inc., 

2013)។ បៅអនុវិទ្សោល័យ ការអនុវរតម្នទីរពិបសាធន៍គឺម្នសារៈសាំខន ់ (Luft et al., 2011) ពីបត្ពាោះសសិសសបាន
ចូលរួម្ក្ែងុការផ្ក្លម្អជាំនាញវទិ្សោសាស្រសត (Suleiman, 2013) ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងគាំនិររបសព់ួក្បគបៅកាន់អែក្ដនទ្ 
(NRC, 1996) នងិការបបងកើរភាពត្រឹម្ត្រូវននជាំបនឿរបស់ពួក្បគ (Angus & Keith, 1992)។ វិធសីាស្រសតបបត្ងៀនបៅ
ក្ែុងថា្សក្់បរៀនផ្រម្ួយម្ខុម្ិនត្គប់ត្គន់បទ្ បោយសារការបធវើឱសយត្បបសើរប ើងននការយល់ដងឹរបស់សសិសស និងការចង
ចាាំព័រ៌ម្នតាម្រយៈការពិបសាធ និងការអនុវរតជយួអភិវឌសឍជាំនាញការបោោះត្សាយបញ្ហស និងការគិររោិះគន ់ (វិទ្សោ
សាថសនអប់រ ំKigali, 2011)។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ការនតល់បត្គឿងបរិកាខសររចាាំបាច់សត្ម្ប់ការពិបសាធ និងសក្ម្មភាព
ជាក្់ផ្សតងក្ែុងវិទ្សោសាស្រសតត្រូវផ្រត្សបតាម្ជីវិរត្បចាាំនថងរបសស់ិសសស (Ogunmade, 2005)។ បត្កាម្ការត្រួរពនិិរសយ
របស់ត្គ ូ ការពិបសាធ និងការបង្ហសញត្រូវបានអនុវរតបោយសិសសសបោយអនុវរតចាំបណោះដឹងត្ទ្សឹតីជាម្យួនឹង
សក្ម្មភាពជាក្់ផ្សតងផ្ដលបានបធវើប ើងបៅក្ែុងម្នទីរពិបសាធន៍ ថា្សក្់បរៀន នងិការង្រវាល (Tytler, 2007)។ 
Sandifer & Haines (2009) បានរក្ប ើញថា សក្ម្មភាពបលើនដគឺជាយទុ្ធសាស្រសតដ៏លអបាំនុរសត្ម្ប់ការបបត្ងៀន 
និងការបរៀនវិទ្សោសាស្រសតត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព។ របាយការណ៍ត្បក្រួត្បផ្ជងសក្លឆ្សាំ ២០១៧-២០១៨ បាន
បញ្ចប់ថា គណុភាពននការអប់រំផ្នែក្គណិរវទិ្សោ និងវទិ្សោសាស្រសតបៅក្ម្ពុជា ជាប់ចាំណារ់ថា្សក្់បលខ ១១១ ក្ែងុ
ចាំបណាម្ ១២៤ ត្បបទ្ស។ 

 ក្ែុងអាណរតិទ្១ី ននឯក្ឧរតម្បណឌរិសភាចារសយ ហងជ់ួន ណារ  នុ រដឋម្ស្រនតតី្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា
ម្នការបជឿនបលឿនគួរឱសយក្រស់ម្គសលក់្ែុងការអភិវឌសឍន៍វិសយ័អប់រំ។ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន គឺជា
ក្ិចចខិរខាំត្បឹងផ្ត្បងម្ួយរបស់បលាក្ ក្ែុងបគលបាំណងនតល់បសវាអប់រំលអដលស់ហគម្ន៍។ បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០១១ 
ធនាគរអភិវឌសឍន៍អាសុី (ADB) បាននតលម់្ូលនធិិដលគ់បត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វសិ័យអប់រំ II (ESDP II) ផ្ដលរួម្ម្នការ
សាងសង់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានចាំនួន ១៨ បៅក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុជា។ សពវនថងបនោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធានចាំនួន ៥០ ត្រូវបានសាងសង់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស បហើយសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននីម្ួយៗគឺជាផ្នែក្ម្ួយ
ននបណាតសញននអនុវទិ្សោល័យរហូរដល់ត្បាាំបី សត្ម្ប់បគលបាំណងផ្ចក្រំផ្លក្ធនធាន។ លទ្ធនលចម្សបងនន
គបត្ម្ងគឺការបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាព និងសម្ធម្៌ននការអប់រំបៅក្ម្ពជុា ជាម្ួយនឹងការអប់រំក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សា
ផ្ដលម្នត្បសិទ្ធភាពជាងម្ុន ការពត្ងឹងសម្រថភាពត្គូបបត្ងៀន និងការអនុវរតការត្គប់ត្គងអប់រំកាន់ផ្ររឹងម្ាំ។ 
ក្ែងុបគលបាំណងបធវើឱសយសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានកា្សយជាក្ផ្នលងសត្ម្ប់បបងកើនការបរៀនសូត្រ និងធនធានបបត្ងៀន 
ពួក្បគត្រូវបានបាំពាក្់បោយបនទប់ក្ុាំពសយទូ្័រ បណាណសល័យ បនទបព់ិបសាធន៍វិទ្សោសាស្រសត បនទប់ត្បជុាំ និងបនទប់ត្គូបបត្ងៀន។ 
ជាពិបសស សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបានបដើររួនាទ្ីយា សងសាំខន់ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM បោយនតល់
ឱកាសឱសយសិសសសចលូរួម្ក្ែុងការពិបសាធ និងការង្រជាក្់ផ្សតងផ្ដលភាជសប់ត្ទ្ឹសតីផ្ដលបានបរៀនបៅក្ែុងថា្សក្់បរៀន និង
ក្ម្មវិធីក្ែងុពិភពពិរ។ អាត្ស័យបហរុបនោះ ឯក្សារបនោះម្នបគលបាំណងផ្សវងយលអ់ាំពីវិធីសាស្រសតក្ែុងការបលើក្
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ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM បៅក្ម្ពុជា តាម្រយៈការវិភាគតាម្លាំហសត្ម្ប់ទ្តីាាំងននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន 
បោយបផាតសរបលើការផ្ចក្ចាយលាំហននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ទ្ីតាាំងសម្រម្សយសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធាន និងបញ្ហស និងឧបសគគក្ែុងការត្គប់ត្គង។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ 

 
២. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ និងសាលាម្ធយម្សិរាធនធាន 

ការសិក្សាបនោះបត្បើទាាំងការត្សាវត្ជាវ និងវិធសីាស្រសតត្សាវត្ជាវពិពណ៌នា។ ការសកិ្សាបនោះពងឹផ្នអក្ជាចម្សបង
បលើទ្ិនែនយ័គណុវិស័យ បទាោះបីជាយា សងណាក្៏បោយ ព័រម៌្នបរិម្ណវិសយ័ក្៏ត្រូវបានបត្បើត្បាស់នងផ្ដរ។ វិធី
សាស្រសតការត្សាវត្ជាវរួម្ម្នក្រណសីកិ្សា វិធីសាស្រសតសងគម្ ការចូលរួម្សត្ម្បក់ារត្បម្លូទិ្នែន័យ និងព័រម៌្ន
ផ្បបគណុវិស័យ។ បលើសពបីនោះបៅបទ្ៀរ ទ្និែន័យពីត្បភពបនាទសប់បនសសាំក្៏ត្រូវបានត្បម្លូសត្ម្បក់ារវិភាគសថិរិ
បដើម្សបីបត្បៀបបធៀបជាម្ួយនងឹការរក្ប ើញផ្បបគណុភាពនងផ្ដរ។ បលើសពីបនោះ ក្ម្មវធិីផ្ននទ្ីចម្ងសយវាស់ផ្វងក្៏ត្រូវ
បានបត្បើបដើម្សបីត្បម្លូទ្និែន័យរយៈទ្ទ្ងឹនងិរយៈបបណាតសយបៅបលើទ្ីតាាំងសាលាបរៀននមី្ួយៗសត្ម្បក់ារវិភាគលាំហ។ 
ក្ែុងអាំ ងុបពលននការត្បម្លូទ្ិនែន័យ  ក្ត្ម្ងសាំណួរពាក្ក់្ណាតសលរចនាសម្ព័នធត្រូវបានបត្បើ បដើម្សបីត្បម្លូទ្ិនែន័យ
គុណវសិ័យពគីណៈត្គប់ត្គងសាលាបរៀនបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន និងបណាតសញរបស់សាលាបរៀនក្ែុងបខរត
ក្ាំពង់ធាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយម្នជ័យ នងិរជធានភីែាំបពញ។ បៅក្ែុងបខរតសកិ្សានីម្យួៗ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធានម្ួយ និងសាលាបណាតសញចាំននួប ី(យា សងបហាចណាស់) ត្រូវបានបត្ជើសបរីសសត្ម្ប់ការសម្ភសស (តារង
ទ្ី ១) ។ ការសម្ភសសបានបផាតសរបៅបលើរបបៀបផ្ដលសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នទ្តីាាំង ដាំបណើរការ និងត្គប់ត្គ
ង។ បលើសពីបនោះ ការសម្ភសសក្៏បានបសុើបអបងករពីរបបៀបផ្ដលសាលាធនធានម្ធសយម្ម្នអរថត្បបយាជន៍ដល់ការ
អប់រំ S TEM បៅក្ែុងសាលាបម្ និងបណាតសញសាលាបរៀន។ ការសម្ភសសអែក្នតល់ព័រ៌ម្នសាំខន់ៗត្រូវបានបធវើប ើង
បោយបត្បើក្ត្ម្ងសាំណួរ ផ្ដលម្ិនម្នរចនាសម្ព័នធ បដើម្សបតី្បម្ូលទ្និែន័យគណុភាពពីត្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ីឡា និងម្នទីរអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបខរត។ ការសម្ភសសក្៏ត្រូវបានបធវើប ើងនងផ្ដរ បដើម្សបីផ្សវងយល់ពីលទ្ធភាព
សត្ម្ប់ក្ចិចអនតរគម្ន៍ផ្នែក្បគលនបយាបាយ នងិក្ម្មវធិទីាក្់ទ្ងនឹងការត្គប់ត្គងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ 
ជាចុងបត្កាយ ក្ិចចសម្ភសសនប៍ានជួយឱសយយល់កាន់ផ្រចសាស់អាំពីរនួាទ្ីរបស់ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ក្ែុងការ
គាំត្ទ្ត្បរិបរតិការ និងការត្គបត់្គងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានថា្សក្់ជារិ និងថា្សក្់បត្កាម្ជារិ។ 
 ការសិក្សាបនោះបត្បើការវិភាគបរិម្ណវសិ័យ និងគណុវិស័យរួម្ទាាំងការរំលកឹ្ត្ទ្ឹសត ីនិងការវិភាគបញ្ហស។ ការ
រំលឹក្ត្ទ្ឹសតគីឺជាផ្នែក្សាំខន់ននការវាយរនម្លបោយការត្បម្ូល បរៀបចាំ នងិសាំបយាគរបាយការណ៍ផ្ដលម្ន និងការ
វាយរនម្លពមី្នុ នងិទ្ិនែន័យននគបត្ម្ង។ បនោះបានបធវើឱសយអែក្ត្សាវត្ជាវទ្ទ្ួលបានការយលដ់ឹងអាំពបីរិបទ្ផ្ដលពាក្់
ព័នធ និងលទ្ធនលផ្ដលនលរិបៅក្ែុងត្បរិបរតកិារននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ការរំលឹក្ត្ទ្សឹតីក្៏បានជួយ
ក្ាំណរ់បញ្ហស នងិឧបសគគផ្ដលសាលាធនធានអនុវិទ្សោលយ័ជួបត្បទ្ោះនងផ្ដរ។ បញ្ហស នងិការវិភាគសាថសនភាព
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បានជួយសត្ម្ួលដល់ការរកុ្រក្ទ្ីតាាំងទ្ូបៅ ឬបរិបទ្ផ្ដលសាលាម្ធសយម្ធនធានបរៀន និងបណាតសញបនសសាំបាន
ដាំបណើរការ។ ការរក្ប ើញផ្ដលដក្ត្សង់បចញពីការបត្បើត្បាស់បបចចក្បទ្សបនោះបាននតលច់ាំបណោះដឹងបរិបទ្ផ្ដល
ត្រូវការសត្ម្ប់ការវាយរនម្លការត្គប់ត្គងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ 
 

តារងទ្ ី១.  បញ្ជបី មសោះអែក្បឆលើយរបសត្ម្បក់ារសម្ភសស នងិអែក្នតលព់រ័ម៌្នសាំខន់ៗ  

ល.រ. ការផ្ណនាាំ   ចាំនួន 
 ក្ត្ម្ងសាំណរួផ្ដលគមសនរចនាសម្ពន័ធសត្ម្បអ់ែក្នតលព់រ័ម៌្នសាំខន់ៗ  

១ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា  នាយក្ោឋសនម្ធសយម្សិក្សាទ្ូបៅ ១ 
២ ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា  

បខរតបនាទសយម្នជយ័ 
 ការិយាល័យបខរត ១ 

៣ ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា រជធានីភែាំបពញ  ការិយាល័យបខរត ១ 
 ក្ត្ម្ងសាំនរួពាក្ក់្ណាតសលរចនាសម្ពន័ធសត្ម្បស់ម្ភសសន ៍

៤ ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា បខរតក្ាំពង់ធាំ  ការិយាល័យបខរត ១ 
៥ អនុវិទ្សោល័យ ពងទ្ឹក្  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
៦ អនុវិទ្សោល័យ ហ នុផ្សន ត្ក្ុងផ្ក្ប  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
៧ វិទ្សោល័យ ប ុនរ សន ីហ ុនផ្សន ចរិយាវងសស  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
៨ វិទ្សោល័យ ហ ុនផ្សន ចម្កសរដងូ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
៩ វិទ្សយល័យ ហ ុនផ្សន ខ្សក្ូន  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១០ អនុវិទ្សោល័យ ទ្កឹ្ថា្ស  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១១ វិទ្សោល័យ សបម្តចឪ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១២ វិទ្សោល័យ សិរីបសាភណ័ឌ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៣ វិទ្សោល័យ ចសារអាំបៅ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៤ អនុវិទ្សោល័យ ហ នុផ្សន ផ្ត្ពក្ត្បា  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៥ វិទ្សោល័យ ប ុរ សនី ហ ុនផ្សន នសារបដើម្ថកូវ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៦ អនុវិទ្សោល័យ អនចាន ់  ត្ក្មុ្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៧ វិទ្សោល័យ ត្ក្បចោះត្ក្ងុ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៨ អនុវិទ្សោល័យ ដាំរីជាន់ខ្ស  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
១៩ វិទ្សោល័យ ហ ុនផ្សន បល័ងគ  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
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២០ វិទ្សោល័យ សទឹងផ្សន  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 
២១ អនុវិទ្សោល័យ បញ្ញសជ ី  ត្ក្ុម្អែក្ត្គប់ត្គង ១ 

 

 បៅក្ែុងការវិភាគបរិម្ណ ANOVA ត្រូវបានបត្បើ បដើម្សបសីាក្លសបងថាបរើម្នភាពខសុគ្សខ្សាំងរវាងចម្ងសយ
ម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន និងសាលាបណាតសញបៅក្ែុងរាំបនស់ិក្សាទាាំងត្បាាំ។ ការវិភាគទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង
ត្រូវបានបត្បើបដើម្សបសីាក្លសបងការនសារភាជសប់គ្សននអបថរជាបលខរវាងចាំនួនសាលាធនធាន ចាំនួនអនុវិទ្សោល័យ និង
ចាំនួនសាលាបណាតសញ។ ក្ម្មវិធ ីArcView ត្រូវបានបគអនុវរតបដើម្សបបីធវើផ្ននទ្សីាលាធនធានអនវុិទ្សោល័យនិងបណាតសញ
សាលាក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា និងបដើម្សបីផ្សវងរក្ទ្ីតាាំងលអបាំនុរសត្ម្ប់សាលាធនធានក្ែុងបខរតបនាទសយម្នជ័យ និង
ភែាំបពញ។ 
 

 បៅឆ្សាំ ២០០៤ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីាបានទ្ទ្ួលក្ម្ចីពី ADB  បដើម្សបអីនុវរតគបត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វសិ័យ
អប់រំបលើក្ទ្ី២ (E S DP  I I )។ គបត្ម្ងបនោះត្រូវបានអនុវរតបៅចបនា្សោះឆ្សាំ ២០០៤ និង ២០០៨ បដើម្សបីបបងកើនលទ្ធ
ភាពទ្ទ្លួបានការអប់រំត្បក្បបោយសម្ធម្ ៌ តាម្រយៈការបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពននការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា
ទ្ុរិយភមូ្ិ និងទ្រុិយភូម្ ិ និងការនតលន់ូវរត្ម្ូវការជាំរុញឱសយម្នការបណ្តោះបណាតសលជាំនាញតាម្សហគម្នជ៍ា
ចម្សបងសត្ម្ប់យុវជនបត្ៅសាលាបៅក្ែុងរាំបន់ផ្ដលម្និម្នធនធាន។ គបត្ម្ងបនោះបានបញ្ចបស់ាលាធនធាន
ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិចាំនួន ១៨ ក្ែងុចាំបណាម្ ២៤ សាលាផ្ដលបានបត្គងទ្កុ្ដាំបងូ បហើយបានបាំពាក្វ់ាបោយ
ឧបក្រណ៍វិទ្សោសាស្រសត និងក្ុាំពសយូទ្័រ។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា បាននតល់វគគបណ្តោះបណាតសល
រយៈបពលបត្ចើននថងសត្ម្ប់ត្គូវទិ្សោសាស្រសតចាំនួន ២៤៣ នាក្ ់ និងសកិាខសសាលាត្គប់ត្គងធនធានម្ធសយម្សកិ្សាោច់
បោយផ្ ក្សត្ម្ប់នាយក្បខរត នាយក្សាលា នងិសម្ជកិ្ត្ក្ុម្ការង្រ។ អាត្ស័យបហរុបនោះ ម្ុនបពលបិទ្ត្បាក្់
ក្ម្ចី វាម្ិនអាចបធវើបៅបានបដើម្សបីវាយរនម្លត្បរិបរតិការ S RC  ឱសយបានត្រឹម្ត្រូវ និងនតល់ការត្រួរពិនរិសយត្គប់ត្គន់បនាោះ
បទ្។ បនោះបានជោះឥទ្ធិពលបៅបលើត្បសទិ្ធភាពននការត្គប់ត្គង បហើយទ្ីបាំនរុការចលូបរៀនរបសស់ិសសសម្នក្ត្ម្ិរ
ក្ែុងការបបត្ងៀនវិទ្សោសាស្រសតត្បក្បបោយគណុភាព (ABD, 2012)។ បនាទសប់ពីការបញ្ចប់នន ESDP II គបត្ម្ងបលើក្
ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រំ (EEQP) ផ្ដលបានអនុវរតបៅចបនា្សោះឆ្សាំ ២០០៨ និង ២០១៤ ត្រូវបានបរៀបចាំប ើង បដើម្សបីបធវើ
ឱសយម្នការផ្ក្លម្អយា សងបត្ចើនបៅក្ែុងគណុភាព និងត្បសិទ្ធភាពននវសិ័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សា។ បគលបាំណងបលើសពី
បនោះគឺ បដើម្សបពីត្ងឹងសម្រថភាពភា្សក្់ង្រទ្ទ្ួលខុសត្រូវក្ែងុការនតលក់ារអប់រតំ្បក្បបោយគុណភាព។ គបត្ម្ងបនោះ
ត្រូវបានបញ្ចប់បោយការវាយរនម្លត្បក្បបោយបជាគជ័យ ផ្ដលបត្បើត្បាស់ការវាយរនម្លននភាពពាក្ព់័នធខពស ់
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ត្បសិទ្ធភាព ត្បសិទ្ធភាព និងម្ួយផ្នែក្ត្បក្បបោយនិរនតរភាព។ បៅបត្កាម្ EEQP សាលាធនធានម្ធសយម្ចាំននួ 
១៨ ត្រូវបានសាងសង។់3 
 គបត្ម្ងបនោះបានជយួផ្ក្លម្អការត្គប់ត្គងសម្រថភាពសាលា បបងកើនលទ្ធនលសាលា អភិវឌសឍបគល
នបយាបាយត្គូបបត្ងៀនផ្ដលនងឹម្នឥទ្ធិពលជាបនតបនាទសប់ រក្សាម្ុខង្រ MIS បបងកើរត្បពន័ធត្រួរពនិិរសយគណុភាព
បៅក្ែុង TTCs និងសាលាបរៀន បធវើការបណ្តោះបណាតសលផ្នែក្ ICT និងពហុព័រ៌ម្ន បដើម្សបីបបងកើរម្ជសឈម្ណឌលពហុ
បម្បឌៀសត្ម្ប ់ NIE បដើម្សបីបបងកើនសុវរថភិាព នងិសុវរថភិាពននសម្ភសរៈបរកិាខសរជាពិបសសសត្ម្ប់ស្រសតី ដល់ក្ផ្នលង
បបត្ងៀន និងបរៀនផ្ដលត្បបសើរប ើងគួរឱសយក្រ់សម្គសល់ និងពត្ងងឹបបចចក្បទ្សវាយរនម្ល បសៀវបៅសិក្សា និងម្គគុបទ្ទសក្៍
ត្គបូបត្ងៀន។ ប ុផ្នត វាម្ិនសូវបជាគជ័យក្ែងុការរក្សាសម្រថភាពបពញបលញននការបត្បើត្បាសប់ោយ SRC បហើយវា
នឹងចាាំបាច់ត្រូវសបត្ម្ចតាម្បពលបវលា។ គបត្ម្ងបនោះក្៏បានអនុវរតក្ិចចការបផ្នថម្ជាបត្ចើន បដើម្សបីបបើក្ដាំបណើរការ 
ESDPII បោយ SRCs ត្រូវបានោក្់បញ្ចលូបៅក្ែងុផ្ននការអនុវរតសត្ម្ប់ EEQP (MoEYS, 2015)។ បយាងតាម្
ធនាគរអភិវឌសឍន៍អាសុី ក្ម្មវិធអីភិវឌសឍន៍វសិ័យអប់រមំ្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភមូ្ិបលើក្ទ្ី២ (USESDP 2) ផ្ដលត្រូវបាន
បសែើប ើងគឺជាផ្នែក្ម្យួននការគាំត្ទ្ជាដាំណាក្់កាលរបស់ ADB សត្ម្ប់ការអភិវឌសឍធនធានម្នសុសសត្បក្បបោយ
គុណភាពខពស់បោយការបលើក្ក្ម្ពស់ត្បសិទ្ធភាពននការអប់រមំ្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិ (US E )។ US E S DP  2 
បបងកើរ  និងបាំបពញបផ្នថម្ក្ម្មវិធីអភិវឌសឍន៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិផ្ដលក្ាំពុងដាំបណើរការ (US E S DP  
1) របស ់ADB  ។ ក្ម្មវិធនីឹង (i ) បធវើឱសយត្បបសើរប ើងនូវគណុភាពត្គូបបត្ងៀន និងជាំរុញគុណភាព និងភាពពាក្់
ព័នធទ្ីនសារការង្ររបស ់US E  នងិ (i i ) ពត្ងឹងសម្រថភាពសាថសប័នសត្ម្បក់ារបធវើផ្ននការ ការត្គប់ត្គង និងការ
ផ្ចក្ចាយរបស់ US E  ។ ខណៈបពលផ្ដលក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់បគលនបយាបាយជាលទ្ធនលនឹងអនុវរតទ្ូទាាំងត្បបទ្ស 
សក្ម្មភាពគបត្ម្ងនឹងត្គបដណ្ប់ផ្ររាំបន់ផ្ដលបានបត្ជើសបរីសប ុបណាណសោះ។ 
 

៣. លរធ្ល និងការររស ើញ 

 ៣.១ ការចលូរមួ្ចាំផ្ណក្របសស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពសក់ារអបរ់ ំS TEM 

 បៅឆ្សាំ ២០០៤ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានត្រូវបាននតួចបនតើម្បោយត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា យុវជន 
និងក្ីឡា ធនាគរអភិវឌសឍន៍អាសុី (ADB)។ ការសាងសង់ នងិដាំបណើរការសាលាបរៀនធនធានម្ធសយម្សិក្សាត្រូវបាន
នតលម់្លូនិធិបោយ ABD ក្ែុងគបត្ម្ងចាំនួនបីបនសសងគ្ស ក្ែងុបគលបាំណងបលើក្ក្ម្ពសគ់ណុភាពននការអប់រំម្ធសយម្
សិក្សាតាម្រយៈការសាងសងក់្ផ្នលងអប់រំ។ គបត្ម្ងទាាំងបនាោះរួម្ម្ន គបត្ម្ងអភិវឌសឍន៍វិសយ័អប់រំទ្ីពីរ (ESDP II) 
គបត្ម្ងបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពអប់រំ (EEQP) នងិក្ម្មវធិីអភិវឌសឍន៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្ ិ(USESDP)។ 
                                                      
១បម្ើលលម្អិរ: http://www.moeys.gov.kh/en/eeqp/tu-3-strengthening-secondary-education/secondary-

resource-centers.html#.Xj7XCWgzY2w 

http://www.moeys.gov.kh/en/eeqp/tu-3-strengthening-secondary-education/secondary-resource-centers.html#.Xj7XCWgzY2w
http://www.moeys.gov.kh/en/eeqp/tu-3-strengthening-secondary-education/secondary-resource-centers.html#.Xj7XCWgzY2w
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 រៅរក្កាមេរក្ោង ESDPII (២០០៤-២០០៨) សាោធនធានចាំននួ ១៨ ក្ត្ូវបានសាងសង់ និងដ្ក់
សាល្កថាមជ្ឈមណ្ឌេធនធានទ្ីេីរ។ រោេបាំណ្ងសាំខាន់ននេរក្ោងរនេះ រដ្ើម្បីបរងកើនការរកៀរេរធនធាន
សក្ោប់វិស័យអប់រំ រដ្យសាងសងអ់ោរសិក្ាេាំរូចាំននួ ២៤ ខនង សក្ោប់ការអភិវឌ្ឍក្េូបរក្ងៀនកនុងវិស័យ
វិទ្្ាសាន្រសត េណ្តិ្វិទ្្ា នងិបរចេកវិទ្្ាេមនាេមន៍េត័្ោ៌ន។ រដ្ើម្បីបរងកើត្សាោធនធានរៅទ្ូទាំងក្បរទ្ស 
ADB បានផ្តេ់មូេនិធបិឡនែមរក្កាម EEQP (២០០៤-២០០៨) រដ្ើម្បីសាងសងស់ាោមធ្យមសកិ្ាធនធាន
ចាំនួន ១៨ រផ្្េងរទ្ៀត្កនុងក្បរទ្សកមពុជា។ េរក្ោងរនេះរ ត្ត្្ជាចម្បងរេើការក្េប់ក្េងក្បេ័នធអប់រំ ការអភិវឌ្ឍន៍
វិជាជ្ជីវៈក្េូបរក្ងៀន និងការរេើកកមពស់ការអប់រំមធ្យមសកិ្ា។ ចរនាល្េះឆ្្ាំ ២០១៦ និង ២០២១ ADB បានផ្តេ់
មូេនិធិដ្េ់សាោមធ្យមសកិ្ាធនធានចាំននួ ១៤ បឡនែមរទ្ៀត្ រក្កាមេរក្ោង USESDP។ េរក្ោងរនេះោន
រោេរៅរេើកកមពស់េ៉ុណ្ភាេធនធានមន៉ុស្េ រៅកក្មិត្អប់រំមធ្យមសិក្ាទ្៉ុត្ិយភមូិ ឡដ្េចាាំបាច់សក្ោប់
និរនតរភាេកាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចេ និងការអភិវឌ្ឍន៍សងគមរបសក់មពុជា។ រៅច៉ុងឡខធន ូឆ្្ាំ ២០១៩ ោនសាោធនធាន
ចាំនួន ៥០ ឡដ្េកាំេ៉ុងដ្ាំរណ្ើរការរៅកនុងក្បរទ្សកមពុជា (រូបភាេទ្ ី១)។ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

រូរភាពទី ១. ការេូសឡផ្នទ្សីាោមធ្យមសិកា្ធនធាន និងបណាត្ញសាោររៀនរៅកមពុជា 

 

 សេវនងៃរនេះ សាោមធ្យមសកិ្ាធនធានកាំេ៉ុងដ្ាំរណ្ើរការរៅទ្ូទាំង ២៥ រាជធាន-ីរខត្តទ្ូទាំងក្បរទ្ស 
រដ្យចាំនួនរៅតាមរខត្តរផ្្េងៗោ្្ឡក្បក្បួេរៅតាមត្ក្មូវការ និងេទ្ធភាេទ្ទ្ួេបានមូេនិធិេ ី ADB។ ជា
មធ្យម សាោមធ្យមសិក្ាធនធានចាំនួនេីរក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើងកនុងរខត្តនីមួយៗ ឬរាជធានី ឡដ្េោនអត្ិបរិោ 
៣ នងិអប្បរោ១។ ខណ្ៈរខត្តមួយចាំនួនដ្ចូជា បនាទ្យោនជ័យ បាត្់ដ្ាំបង កាំេង់ធាំ កណាត្េ និងនក្េឡវង 
ររៀបចាំរហូត្ដ្េ់អន៉ុវិទ្្ាេយ័បី។ សាោធនធាន ADB ផ្តេ់ជូនសក្ោប់ឡត្សាោធនធានអន៉ុវិទ្ា្េ័យមួយ
ប ៉ុរណា្្េះកនុងរខត្តមណ្ឌេេិរី ឡកប នប េនិ រត្នេិរ ី និងសទងឹឡក្ត្ង។ រខត្តរផ្្េងរទ្ៀត្ោនសាោធនធានមធ្យម
សិក្ាចាំនួនេីរ។ ការក្សាវក្ជាវរដ្យរក្បើការវិភាេទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឡដ្េបង្ហ្ញកនុងរូបភាេទ្ី១ បានរករ ើញថា
ចាំនួនសាោធនធានោនភាេវិជជោននិងជាប់ទក់ទ្ងយ ង្ខាល្ាំងរៅនឹងចាំនួនសិស្េ (P-value=0.000) រៅនឹង
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ចាំនួនអន៉ុវិទ្្ាេ័យ (P-value=0.000)។ និងចាំនួនសាោបណាត្ញ (P-value=0.000)។ រដ្យឈររេើមូេដ្ឋ្ន
ននការរករ ើញទាំងរនេះ វាអាចបញ្ជក្់បានថា ការសាងសង់សាោមធ្យមសិក្ាធនធានរៅកមពុជាបានរ្លើយ
ត្បរដ្យ ទ្្េ់រៅនឹងត្ក្មូវការជាក់ឡសតងរបស់សិស្ាន៉ុសិស្េរៅតាមសាោរម និងសាថ្ប័នសាោ    បណាត្ញ 
សក្ោប់ការរេើកកមពស់ការអប់រំ STEM ។ ចាំនួនសិស្ាន៉ុសិស្េ និងអន៉ុវិទ្្ាេ័យកាន់ឡត្ខពស់ ្លេុះបញ្្្ាំងេី
ចាំនួនសាោមធ្យមសកិា្ធនធានកាន់ឡត្ខពស់ឡដ្េបានបរងកើត្រែើង។  
 រយងតាមនាយកដ្ឋន្មធ្យមសិក្ាននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកឡីា សាោមធ្យមសិក្ាធនធានក្ត្ូវ
បានបរងកើត្រែើង រដ្ើម្បីបរងកើនឱកាសសក្ោប់ការទ្ទ្ួេបានេិរសាធន៍ និងការអន៉ុវត្តឡផ្នកវិទ្្ាសាន្រសត។ សាោ
មធ្យមសិក្ាធនធានក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើងរៅកណាត្េទ្ីក្ក៉ុង ឬទ្ីរួមរខត្ត។ សាោមធ្យមសកិ្ាធនធាន
នីមួយៗ ក្េបដ្ណ្ដប់រេើសាោមធ្យមសកិ្ាទ្៉ុត្ិយភូម ិឬអន៉ុវិទ្្ាេ័យជារក្ចើនកនងុចោង្យ ២០ េីែូឡម ក្ត្ រៅ
ខាងរកើត្ ខាងេិច ខាងរជើង និងខាងត្្បូង។ ក្េបូរក្ងៀន នងិសិស្េរៅសាោបណាត្ញអាចចូេរក្បើក្បាស់សោភ្រៈ
បរិកាខ្ររននសាោធនធានអន៉ុវិទ្្ាេ័យសក្ោប់រោេបាំណ្ងននការរធវើេិរសាធន ៍ និងការសិកា្ជាក់ឡសតង 
[Pers. Comm. MoEYS] សាោោ្្ស់ផ្ទេះបានទ្ទ្ួេមូេនិធិជាមួយនឹងងវិកាក្បចាាំឆ្្ាំសក្ោប់ក្បត្ិបត្តិការ
របស់សាោមធ្យមសិក្ាធនធាន ក៏ដ្ូចជាការទ្ិញសោភ្រៈ និងឧបករណ្៍ និងេរក្ោងអាហារូបករណ្៍សក្ោប់
សិស្េក្កីក្ក។ រទេះជាយ ង្ណាក៏រដ្យ សិស្ាន៉ុសិស្េ នងិក្េូរៅតាមបណាត្ញសាោររៀនទ្ទ្ួេបានឡត្
ធនធានងវិកា រដ្ើម្បីរា ្ប់រងការដ្ឹកជញ្ជូន និងការទ្ិញសោភរ្ៈ និងឧបករណ្៍របស់េកួរេ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     R2= 0.777, P-value = 0.000               R2= 0.763, P-value = 0.000               R2= 0.880, P-value = 0.000 

 

រូរភាពទី ១. សោេមកនុងចាំរណាមសាោធនធាន អន៉ុវិទ្ា្េ័យ នងិសាោបណាត្ញ 
 

 ត្គូបបត្ងៀនបៅអនុវិទ្សោលយ័ចសារអាំបៅ បានបបងហើបថា «សាលាបរៀនរបស់ខ្ុាំបានទ្ទ្ួលត្បាក្់ត្បផ្ហល ៣៥
លានបរៀលក្ែងុម្ួយឆ្សាំ បដើម្សបីបង់នថលទ្ឹក្ បភលើង បរិកាខសរ នងិជសួជុលបហោឋសរចនាសម្ពន័ធ។ ដូចខ្ុាំដឹងថា ម្ូលនធិិបនោះពី
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ម្ុនម្ក្ព ី ADB។ ចាបព់ីឆ្សាំបនោះបៅ ឥ ូវបនោះវាត្រូវបានផ្បងផ្ចក្បោយត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បត្កាម្
ថវិកាសាធារណៈ(P B)។ ខ្ុាំទ្ទ្ួលបានលុយផ្ខមរ ៥ លានបរៀលបផ្នថម្បទ្ៀរ ដូបចែោះឥ ូវសរុបជា ៤០លានបរៀល» 
[Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ ចាប់តាាំងពីឆ្សាំ ២០១៩ ម្ក្ ត្ក្សងួអប់រ ំយវុជន នងិក្ីឡាបានផ្បង
ផ្ចក្ថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្ម្ប់ត្បរិបរតិការរបស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន បនាទសបព់ីបញ្ចប់គបត្ម្ង EEQP។ បដើម្សបី
បបងកើនការបត្បើត្បាស់សាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ USESDP ត្រូវបានបរៀបចាំប ើងបដើម្សបីនតល់ថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្ម្ប់
ការដឹក្ជញ្ជូន និងការទ្ិញសម្ភសរៈ និងឧបក្រណ៍។ ទាាំងសាលាបម្ និងសាលាបណាតសញ ឥ ូវបនោះត្រូវបាននតល់
ម្ូលនិធិត្បចាាំឆ្សាំចាំនួន ៥០០ ដុលា្សរអាបម្រិក្ បដើម្សបីចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូនត្គបូបត្ងៀន និងសសិសស ត្ពម្ទាាំងទ្ិញ
សារធារុគមី្ីផ្ដលត្រូវការសត្ម្ប់ការពិបសាធរបសព់ួក្បគបៅសាលាធនធាន [Pers. Comm. MoEYS] នាយក្
សាលាបានបញ្ជសក្ថ់ា៖ 

 

«ខ្ុាំគរិថាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នត្បបយាជន៍ណាស់ បត្ពាោះវានតល់ឱកាសដលស់ិសសសរបស់ខ្ុាំក្ែងុ
ការបធវើពិបសាធន៍ និងអនុវរតក្ែងុវិទ្សោសាស្រសតផ្ននដ ីរូបវិទ្សោ និងជីវវិទ្សោ។ តាម្រយៈ MoEYS ADB ក្ាំពុង
នតល់ម្លូនិធដិល់សាលារបសខ់្ុាំចាំនួន ៥00 ដុលា្សរ។ ចាំនួនបនោះអាចរិចណាសស់ត្ម្ប់សាលាបនសសង ប ុផ្នត
វាបត្ចើនសត្ម្បស់ាលារបស់ខ្ុាំ។ បោយម្នការជួយបត្ជាម្ផ្ត្ជងបនាោះ ខ្ុាំអាចនាាំសិសសសរបស់ខ្ុាំបៅហារ់
បរៀនបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន ហ នុ ផ្សន ឃ្សាំងបលើ ១០ ដងក្ែងុម្ួយឆ្សាំ។ ខ្ុាំគិរថាសាលាបនសសង
អាចបធវើបានចបនា្សោះព ី ៤ បៅ ៦ ដងប ុបណាណសោះ។ ខ្ុាំចាំណាយបលើនថលដកឹ្ជញ្ជូនបត្ចើនជាងការទ្ិញសម្ភសរៈ
ពិបសាធន ៍ ឬសារធារុគមី្ី បោយសារថវិកាផ្ដលម្នម្ិនត្គប់ត្គន។់ ម្សោ សងបទ្ៀរ ឧបក្រណ ៍ ឬសម្ភសរៈ
ពិបសាធនគ៍ឺម្ិនម្នបៅជុាំវិញសាលារបសខ់្ុាំបទ្»[Pers. Comm. Serey Sorphorn USS]។ 

 ជាបគលការណ ៍ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នម្ុខង្រ បោយម្នការគាំត្ទ្ពីបគុគលិក្អប់របំួននាក្់៖ 
បុគគលិក្ម្្សក្ស់ត្ម្ប់ម្នទីរពិបសាធន ៍បគុគលិក្ពីរនាក្ស់ត្ម្ប់ព័រ៌ម្នវិទ្សោ (IT) នងិបុគគលិក្ជាបក់្ិចចសនសោពីរនាក្់
បដើម្សបីគាំត្ទ្ការង្របនសសងបទ្ៀរ ផ្ដលត្រូវការបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ អគរបនោះម្នបត្គឿងបរិកាខសរនងិ
ឧបក្រណ៍ បដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ STEM សត្ម្បស់ាលាម្្សស់នទោះ នងិសាលាបណាតសញ ជាពិបសសរូបវិទ្សោ គីម្ី
វិទ្សោ វិទ្សោសាស្រសតផ្ននដី នងិជីវវិទ្សោ [Pers. Comm.  PDoEYD in Phnom Penh]។ ត្បរិបរតិការននសាលាធនធាន
បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្សក្ម្ពុជាបាននតល់អរថត្បបយាជន៍យា សងខ្សាំង សត្ម្ប់សិសសានុសិសសសបៅអនវុិទ្សោល័យបៅបពលពួក្
បគចុោះប មសោះចលូបរៀនបៅសាក្លវិទ្សោល័យ។ សិសសសបានសាគសល់វគគសិក្សាពីបទ្ពិបសាធន៍ជាម្ួយនងឹការពិបសាធ 
និងការអនុវរតផ្ដលបានរក្ប ើញបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ជាលទ្ធនល ត្ក្សងួទ្ទ្ួលបានម្រិវិជជម្ន
កាន់ផ្របត្ចើនពីសសិសានុសសិសស នងិម្តាបតិា បោយសារសសិសសអាចបត្បើត្បាស់សាលាធនធាន បដើម្សបីទ្ទ្ួលបានការ
យល់ដឹងកាន់ផ្រចសាស់អាំពីត្ទ្សឹតីផ្ដលបានបរៀនបៅក្ែងុថា្សក្។់ បលើសពីបនោះ សិសសានសុិសសសម្ក្ពីត្គសួារត្ក្ីត្ក្ក្៏ត្រូវ
បាននតលអ់ាហារូបក្រណ៍បដើម្សបតី្ទ្ត្ទ្ង់ការសកិ្សារបសព់ួក្បគនងផ្ដរ [Pers. Comm. MoEYS] បត្កាម្គបត្ម្ង 
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USESDP ADB បានយល់ត្ពម្នតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់សសិសស បោយសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននីម្ួយៗទ្ទ្ួល
បានអាហារូបក្រណច៍ាំនួន១៥។ សសិសសម្្សក្់ទ្ទ្ួលបាន ២០០ ដុលា្សរអាបម្រិក្ក្ែងុម្យួឆ្សាំសត្ម្ប់រយៈបពល២ 
ឆ្សាំ។ ឆ្សាំសិក្សាបនោះ (២០១៩-២០២០) គឺជាឆ្សាំទ្ី ៣ ននការបរៀបចាំ [Pers. Comm.  PDoEYD in Phnom Penh]។ 
ម្ក្ទ្លន់ឹងបពលបនោះ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បានចារ់ទ្ុក្ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ជាយទុ្ធ
សាស្រសតផ្ដលម្នត្បសិទ្ធភាពបាំនុរក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុ
ជា។ វាគឺជាការពិរផ្ដលត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ម្ិនអាចបាំពាក្ប់នទបព់ិបសាធន ៍បនទប់ក្ុាំពសយទូ្័រ និងបណាណសល័
យបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាទាាំងអស់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្សបានបទ្។ អែក្បឆលើយសាំណួរម្្សក្់បានចងអុលបង្ហសញថា «ម្ន
ផ្ររនម្លននការជួសជលុថា្សក្់បរៀនសត្ម្បប់នទបព់ិបសាធន៍ម្ួយប ុបណាណសោះគឺត្បផ្ហល ៦០,០០០ ដុលា្សរអាបម្រិក្ បហើយ
វាម្ិនរប់បញ្ចូលឧបក្រណ៍ នងិបត្គឿងបរិកាខសរបទ្។ បរើត្ក្សួងអាចវិនិបយាគបលើវាបោយរបបៀបណាសត្ម្ប់សិសសស 
១៦ នាក់្ ផ្ដលចោុះប មសោះចូលបរៀនបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបៅរាំបន់ោច់ត្សយាលម្ួយចាំនួន។ ពួក្បគត្រូវផ្របត្បើ
ត្បាស់សម្ភសរៈបរិកាខសរនិងឧបក្រណ ៍ ផ្ដលម្នបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន»។ [Pers. Comm. MoEYS] «

ទ្នទឹម្នងឹបនាោះ ម្តាបិតាសសិសសបៅអនុវិទ្សោល័យត្ក្បចោះបត្កាម្ បានសាទ្រចាំបពាោះសាលា នងិម្នសុទ្ិដឋនិិយម្
ចាំបពាោះនលជោះរបស់វា។ សាលាបៅតាម្ជនបទ្ឥ ូវបនោះម្នបនទប់ក្ុាំពសយូទ្័រ បនទបព់ិបសាធន ៍និងបណាណសល័យទ្ាំបនើប
សត្ម្បស់សិសសអនុវរត»[Pers. Comm.  Kratie Krong USS]។  
 

៣.២ ការផ្ចក្ចាយលាំហននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

ម្នលក្ខណៈវនិិចឆ័យជាក្់លាក្់សត្ម្បក់ារបត្ជើសបរីសសាលា បដើម្សបជីាសាលាធនធានម្ធសយម្សិក្សា។ 
លក្ខណៈវិនិចឆយ័ទ្ ី១ សាលាត្រូវសថិរបៅចាំក្ណាតសលទ្ីត្ក្ងុ ឬបខរត។ លក្ខណៈវិនចិឆ័យទ្ី២ ត្រូវម្នត្គូត្គប់ត្គន់
បដើម្សបទី្ទ្លួខុសត្រូវបលើត្គប់ម្ខុវិជាជស។ លក្ខណៈវិនចិឆ័យទ្ី ៣ និងទ្ ី៤ គឺសាលាត្រូវផ្របាំពាក្់បោយឧបក្រណ៍បត្បើ
ត្បាស់ដូចជា អគគសិន ីនងិទ្កឹ្ជាបដើម្។ លក្ខណៈវិនិចឆ័យទ្ី ៥ នងិទ្ ី៦ គឺសាលាបរៀនត្រូវបានគាំត្ទ្យា សងខ្សាំងពី
សហគម្ន៍ និងម្នការត្គបត់្គងបានលអ។ ការម្នដីត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់ការអភិវឌសឍន៍គជឺាលក្ខណៈវិនចិឆ័យចងុ
បត្កាយ [Pers. Comm. MoEYS]។ បៅបពលផ្ដលសាលាបរៀនទាាំងអស់ម្នបាំណងចង់បបងកើរម្នទីរពិបសាធន៍
បៅទ្ីតាាំងរបស់ពួក្បគ ការលាំបអៀងក្ែុងការបត្ជើសបរីសសាលាអនុវិទ្សោល័យម្ិនអាចបជៀសនរុបានបទ្។  
 ម្ស្រនតីបៅនាយក្ោឋសនម្ធសយម្សកិ្សាបានពនសយល់ថា «ខ្ុាំធា្សប់ទ្ទ្ួលបានត្បរិក្ម្ម និងការរអញូផ្រអរតាម្ត្បព័នធ
នសសពវនសាយសងគម្ បោយត្គូបៅសាលាោច់ត្សយាលអាំពកីារបត្ជើសបរីសទ្តីាាំងរបស់សាលាអនុវិទ្សោល័យ។ ពួក្បគ
ម្ិនសបសាយចិរត និងម្នអារម្មណ៍ថាបយើង (ត្ក្សួង) បានបបាោះបង់ការនសសពវនសាយវិទ្សោសាស្រសតបៅសាលាោច់
ត្សយាល។ បៅបពលផ្ដលខ្ុាំបានពនសយល់អាំពីលក្ខណៈវិនចិឆ័យននការបត្ជើសបរីស ពកួ្បគយល់ត្ពម្នឹងការពនសយល់
របស់ខ្ុាំ។ បៅបពលបនោះ វាម្ិនទាន់ម្នត្បសិទ្ធភាពក្ែុងការក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅរាំបន់ោច់
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ត្សយាលបៅប ើយ បោយសារចាំនួនសិសសសរចិ ឧបក្រណ៍ម្នទីរពិបសាធន៍ម្ិនត្រូវបានបត្បើត្បាស់បពញបលញបនាោះ
បទ្។ បៅបខរតផ្ក្ប សាលាអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន ចាំការដូង បានជួយសសិសសត្បម្ណ ១០០០នាក្់ បដើម្សបីបធវើ
ពិបសាធន ៍ នងិអនុវរត។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នបនទប់ក្ុាំពសយូទ្័រ បនទប់ពិបសាធន ៍ បណាណសល័យ នងិក្ផ្នលង
សត្ម្ប់សសិសស និងត្គូបធវើសក្ម្មភាពសកិ្សាជាត្ក្ុម្ បដើម្សបីបបងកើនការយល់ដឹងរបស់ពកួ្បគអាំពីវិទ្សោសាស្រសត» [Pers. 

Comm. Hun Sen Chamkar Dong UPP] ។  
 ក្ែុងអាំ ងុបពលបាំបពញការង្រ នាយក្សាលាបាននតល់បហរនុលបនសសងៗគ្សថា បហរុអវីបានជាសាលារបស់
ពួក្បគត្រូវបានបត្ជើសបរីសបធវើជាម្្សស់នទោះននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ ម្្សក្់បានបញ្ជសក្់ថា៖ 

 

«បបើបធៀបនងឹសាលាបនសសងបទ្ៀរ អនុវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ឃ្សាំងគណុម្នទ្ីតាាំងលអជាងបគ។ សាលាខ្ុាំ
បៅជិរម្នទីរអប់រំបខរត នងិម្នទ្ីធា្សង្យត្សួលសត្ម្បស់ាងសងស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ ខ្ុាំម្និ
គិរថាសាលាបនសសងបទ្ៀរបៅទ្បីនោះម្នក្ផ្នលងត្គប់ត្គនក់្ែុងការសាងសង់ម្ជសឈម្ណឌលបនោះដូចពួក្បយើង
បទ្។»[Pers. Comm. Hun Sen Khlar Koun USS] 

 ខណៈផ្ដលនាយក្សាលា ហ ុន ផ្សន ឃ្សាំងបលើ អោះអាងថា វាម្នទ្ីតាាំងលអបាំនុរ និងម្នទ្ីធា្សធាំ
ទ្ូលាយបនាោះ នាយក្សាលាក្ែងុបខរតបនាទសយម្នជ័យ ពរិជាពិបាក្ណាស់ក្ែងុការបសែើសុាំទ្តីាាំងលអបាំនុរ បដើម្សបី
ង្យត្សួលដលស់ាលាបណាតសញទាាំងអស់។ ជាឧទាហរណ ៍ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភមូ្ិចាំនួនបួនបៅក្ែងុ
បខរតបនោះ៖ សបម្តចឪ សិរីបសាភ័ណ ហ នុ ផ្សន ឃ្សាំងគួន នងិអូរអាំបលិ។ ខ្ុាំម្ិនប ើញទ្ីតាាំងលអបនសសងបទ្ៀរក្ែុង
បខរតបនោះត្រូវផ្បងផ្ចក្សត្ម្បស់ាលាធនធានម្ធសយម្សកិ្សាបនសសងបទ្ៀរបទ្។ បបើបៅអនុវិទ្សោល័យសិរីបសាភ័ណ
គឺចបងអៀរបនតិច។ ប ុផ្នតវាជាការលអផ្ដលបានបរៀនបៅអនុវិទ្សោល័យសិរីបសាភណ័ បត្ពាោះសាលាម្នត្គប់ក្ត្ម្ិរ
ចាប់ពីបឋម្សកិ្សាដលម់្ធសយម្សិក្សា[Pers. Comm. Sandech Ov USS]។ ដចូគ្សបនោះផ្ដរ នាយក្សាលាបៅ
អនុវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ចាំការដូង ម្ិនយល់ត្សបថា ទ្តីាាំងលអបាំនុរគួរផ្រជាលក្ខណៈវិនិចឆ័យផ្រម្យួគរ់
សត្ម្ប់បត្ជើសបរីសសាលាបម្សត្ម្ប់ ស.ស.យ.ក្ ក្ែងុបខរតផ្ក្ប។ 
 ម្ូលបហរចុម្សបងននការបត្ជើសបរីសសាលាបនោះជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន គឺបោយសារផ្របៅបពល
បនាោះ ជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិផ្រម្ួយគរ់ផ្ដលម្នបៅក្ែុងទ្ីត្ក្ុង។ ម្សោ សងបទ្ៀរ សាលារបស់បយើង
ម្នទ្ីធា្សធាំ។ ជាងបនោះបទ្ៀរ សាលាម្នចាំនួនសិសសសចូលបរៀនបត្ចើនជាងបគបៅបពលបនាោះ។ បយើងម្នសាលា
បណាតសញចាំនួនត្បាាំ។ ពួក្បគក្ាំពុងម្ក្បត្បើត្បាស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានរបស់បយើង[Pers. Comm. Hun 

Sen Chamkar Dong UPP]។ 
 

 បៅបខរតក្ាំពង់ធាំ អនុវិទ្សោលយ័ ហ ុន ផ្សន បលលង័ក ម្នភាពបលចបធា្សជាងបគ ទាក្់ទ្ងនឹងលទ្ធនល
ត្ប ងថា្សក្ជ់ារិបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្ ិ ការអនុវរតសិសសស នងិការអនុវរតសលីធម្៌។ ដាំបូងប ើយ 
គបត្ម្ងបនោះគឺថាសាលាបនោះនងឹបធវើជាម្្សស់នទោះននសាលាជាំនាន់ថមី (NGS) ប ុផ្នតបត្កាយម្ក្វាត្រូវបានបត្ជើសបរីស



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា                                                                ស.អ ុន  et al.  

 

 

74 

ជាទ្ីតាាំងននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ត្ក្សងួអប់រ ំ យវុជន និងក្ីឡា អោះអាងថា អនុវិទ្សោល័យ ហ នុ 
ផ្សន បលល័ងក ម្ិនទាន់បានបាំបពញលក្ខណៈវនិិចឆ័យ បដើម្សបីបរៀបចាំក្ម្មវធិី NGS [Pers. Comm. Hun Sen Balang 

USS]។ ឧបក្រណ ៍ និងសម្ភសរៈបរិកាខសររផ្ដលម្នបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានត្រូវបានត្គប់ត្គងបោយ
សាលាបម្ ប ុផ្នតពួក្បគត្រូវបានផ្ចក្រំផ្លក្សត្ម្ប់បត្បើត្បាស់បោយសាលាបណាតសញ។ សាលាបណាតសញបាន
បរៀបចាំកាលវិភាគសត្ម្ប់នាាំសិសសសបៅអនុវរត និងបធវើពិបសាធន៍បៅម្នទីរពិបសាធន៍ផ្ដលបបងកើរប ើងបៅសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ 
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                 របូភាពទ្ ី២. ទ្តីាាំងសាលាធនធានក្ែុងបខរតផ្ក្ប                      របូភាពទ្ ី៣. ទ្តីាាំងសាលាធនធានក្ែុងបខរតក្ាំពង់ធាំ 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         របូភាពទ្ ី៤. ទ្ីតាាំងសាលាធនធានក្ែុងបខរតត្ក្បចោះ                                        រូបភាពទ្ ី៥. ទ្ីតាាំងសាលាធនធានក្ែុងបខរតបនាទសយម្នជ័យ                
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របូភាពទ្ ី៦. ទ្តីាាំងសាលាធនធានក្ែងុរជធានភីែាំបពញ 
 

 បយាងតាម្ការវិភាគលាំហននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ផ្ដលម្នត្សាប់ក្ែងុបខរតក្ាំពងធ់ាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប 
បនាទសយម្នជ័យ និងរជធានីភែាំបពញ ម្នបញ្ហសត្បឈម្ម្ួយចាំននួទាក្់ទ្ងនឹងចម្ងសយរវាងសាលាម្ធសយម្សកិ្សា
ធនធាន នងិសាលាបណាតសញ (សូម្បម្ើលរូបភាពទ្ ី ២-៥)។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធានភាគបត្ចើនម្នទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលបខរត ឬត្ក្ងុ ផ្ដលបណាតសលឱសយម្នសាលាបរៀនជាបត្ចើនម្នការចូល
បត្បើត្បាស់ម្នក្ត្ម្ិរ បោយសារចម្ងសយឆងសយ។ ជាម្ួយគ្សបនោះ ម្ស្រនតីសាលាបណាតសញទាាំងអសប់ានសផ្ម្តងនូវ
បាំណងចង់ម្នបនទប់ពិបសាធន៍ផាទសល់ខលួន។ សាលាបណាតសញបៅរាំបន់ោច់ត្សយាលមិ្នម្នម្បធសោបាយដឹក្
ជញ្ជូនសសិសសរបសព់ួក្បគបៅសាលាម្ធសយម្ធនធានបទ្។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ឧបក្រណ៍/បរិកាខសរសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធានម្នទ្ាំបនារបៅរក្ការបត្បើត្បាស់បពញបលញបោយសាលាម្្សស់នទោះរួចបហើយ [Pers. Comm. MoEYS]។ 
របូភាពទ្ ី ៦ បង្ហសញពីចម្ងសយជាម្ធសយម្ពីសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន បៅសាលាបណាតសញគ ឺ ៤.២ គី ូផ្ម្ ត្រ 
ជាម្ួយនឹងចម្ងសយបុគគលចាបព់ី ២.០និង ៩.៤ គី ូផ្ម្ ត្រ។ បយាងតាម្លទ្ធនលបរសត ANOVA ត្ក្បចោះម្ន
ចម្ងសយឆងសយជាងបគ (៧.១ គ ីូផ្ម្ ត្រ) បហើយបខរតបនាទសយម្នជ័យបៅជិរបាំនុរ (២.៨ គី ូផ្ម្ ត្រ) (P-value = 

0.000)។ បៅបខរតត្ក្បចោះ ម្នសាលាអនុវិទ្សោលយ័ម្ួយបៅថា អនុវិទ្សោល័យត្ក្បចោះត្កាាំង បហើយវាម្នសាលាប
ណាតសញផ្រពីរប ុបណាណសោះ (បៅអនុវិទ្សោល័យបលើចាញ់ និងអនុវិទ្សោល័យកាប ូ)។ អនុវិទ្សោលយ័បលើចាន់ ម្នទ្តីាាំង
ចម្ងសយ ៩,៤ គី ូផ្ម្ ត្រពអីនវុិទ្សោល័យត្ក្បចោះបត្កាម្ បហើយចម្ងសយពីអនុវិទ្សោលយ័កាប ូ បៅសាលាធនធានម្ន
ចម្ងសយ ៤,៩ គី ូផ្ម្ ត្រ។ 
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 ចម្ងសយពីអនុវិទ្សោលយ័ ហ នុ ផ្សន ចាំការដងូ ដល់សាលាបណាតសញរបស់ខលួន4 បធវើឱសយវាសថិរបៅចាំក្ណាតសល។ 
បោយគិរពីវា វាម្ិនទ្ាំនងថា សាលាផ្ដលបៅឆងសយបាំនុរនងឹពិបាក្យក្សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានបទ្ 
បហើយពួក្បគនឹងម្នផ្រម្នបពលត្ពឹក្ ឬបពលរបសៀលភាគបត្ចើន បដើម្សបីបត្បើសត្ម្បក់ារពិបសាធរបស់ពួក្បគ។ 
ចម្ងសយជាម្ធសយម្បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន គឺឆងសយរហូរដល ់ ៦.០ គ ីូផ្ម្ ត្រ។ វាម្នចម្ងសយរហូរដល ់
៧,៨ គី ូផ្ម្ ត្រសត្ម្ប់អនុវទិ្សោល័យ ប ុនរ សន ីហ ុន ផ្សន ចរិយាវងសស និង ៧,១ គី ូផ្ម្ ត្រសត្ម្បអ់នុវិទ្សោលយ័ 
ហ ុន ផ្សន អងគរ។ នាយក្សាលាអនុវទិ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ត្កាាំងផ្ក្ប បានចងអុលបង្ហសញទាាំងគណុសម្សបរត ិនិង
គុណវិបរតិក្ែុងការបញ្ជនូសិសសសបៅបរៀនបៅអនុវិទ្សោល័យធនធាន។ សសិសសអាចបធវើការពិបសាធ នងិអនុវរតនូវអវីផ្ដល
ពួក្បគបានបរៀនពីត្ទ្សឹត ីប ុផ្នតវាម្ិនម្នសុវរថិភាពសត្ម្បស់សិសសក្ែុងការបធវើដាំបណើរឆងសយពនីទោះ [Pers. Comm. Hun 

Sen Krong Kep LSS]។ ដូចគ្សបនោះផ្ដរ នាយក្សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យ ប នុ រ សន ីហ ុន ផ្សន ចរិយាវងសស បានបលើក្
ប ើងក្ងវល់ពីចម្ងសយ និងការផ្ដលសសិសសត្រូវផ្សវងរក្ម្បធសោបាយបធវើដាំបណើរផាទសលខ់លួនបៅកាន់សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធាន។ បលាក្បានបញ្ជសក្ថ់ា សាលាម្ិនអាចទ្ទ្ួលខសុត្រូវចាំបពាោះឧបសបរតិបហរណុាម្ួយផ្ដលបក្ើរប ើងដល់
សិសសស និង/ឬត្គូក្ែុងបពលបធវើដាំបណើររបសព់ួក្បគប ើយ។ នាយក្សាលាបានរអូញផ្រអរថា៖ «វាខជោះខជសយបពលបវលា
បត្ចើនក្ែុងការបធវើដាំបណើរបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ បយើងបៅផ្រត្រូវនាាំយក្ឧបក្រណ៍ សម្ភសរៈ នងិសារធារុ
គីម្មី្ក្ខលួនបយើង។ ដូបចែោះបហរុអវីបានជាបយើងត្រូវបៅសាលាធនធាន? បហើយបហរុអវបីានជាបយើងម្ិនម្នបនទប់
សត្ម្ប់វាបៅសាលារបស់បយើង? [Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

របូភាពទ្ ី៧. ចម្ងសយម្ធសយម្បៅសាលាធនធាន 

 

                                                      
២ អនុវិទ្សោល័យសងគម្រស្រសតនិយម្, អនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន ត្ក្ុងផ្ក្ប, អនុវិទ្សោល័យ ប ុន រ សនី ហ ុន ផ្សន ចរិយាវងសស, 
អនុវិទ្សោល័យពងទ្ឹក្ និងអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន អងគរ 
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ចាំណាាំ៖ P-value = 0.000 នន ANOVA ក្ែងុចាំបណាម្រាំបនភ់ូម្ិសាស្រសតទាាំងត្បាាំ និង P-value = 0.000 នន T-test 

សត្ម្ប់ចម្ងសយជាម្ធសយម្ ១០ គី ូផ្ម្ ត្រ។ 
 

សត្ម្ប់បខរតក្ាំពង់ធាំ ទ្ីតាាំងននអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន បលល័ងក គសឺ័ក្តសិម្បាំនុរសត្ម្ប់ ស.ស.ស. 
សាលាបនាោះម្នទ្តីាាំងឆងសយពសីាលាធនធានម្ធសយម្៨គី ូផ្ម្ ត្រ។ សាលាអនុវិទ្សោល័យដាំរីជាន់ខ្សម្នទ្ីតាាំងលអ
បាំនុរសត្ម្ប់សាលាបណាតសញបបើបត្បៀបបធៀបបៅនឹងជបត្ម្ើសពីរបនសសងបទ្ៀរ។ ចម្ងសយពីអនវុិទ្សោល័យដាំរ ី ជាន់ ខ្ស
ដល់អនុវទិ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន បលល័ងក ម្នចម្ងសយផ្រ ២,១៥ គី ូផ្ម្ ត្រប ុបណាណសោះ។ ជាលទ្ធនល នាយក្សាលាបៅ
អនុវិទ្សោល័យបា សងហាជ ីបពញចិរតនឹងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ បនាទសប់ពីម្នឱកាសបធវើពិបសាធន៍ ការសផ្ម្តង
របស់សិសសសបានត្បបសើរប ើង[Pers. Comm.  Panha Chi LSS] . នទុយបៅវិញ បគលការណ៍សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យ
ដាំរីជាន់ខ្ស បានក្ាំណរ់ហានភិ័យខពស់ននការបធវើដាំបណើរដ៏ផ្វងឆងសយ ផ្ដលត្រូវការរបសស់សិសសក្ែុងការបធវើដាំបណើរបៅ
កាន់អនុវទិ្សោល័យធនធាន។ នាយក្សាលាបានបញ្ជសក្ថ់ា៖ «ខ្ុាំគិរថា វាម្ិនសក័្តិសម្ក្ែុងការបញ្ជនូសសិសសបៅ
សាលាធនធានម្ធសយម្សកិ្សាបទ្ បត្ពាោះម្នសម្ភសរៈ នងិឧបក្រណ៍ម្និត្គប់ត្គនស់ត្ម្បស់ិសសស និងត្គូបត្បើត្បាស។់ 
វាម្ិនង្យត្សលួបទ្ក្ែងុការនាាំសិសសសរបស់បយើងបៅបត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៍បៅសាលាបនសសងៗ។ បពលម្ក្ដល់សាលា
ធនធាន អែក្ទ្ទ្លួបនទកុ្ម្ិនបៅទ្ីបនាោះបទ្។ វាក្៏ជាការខជោះខជសយបពលបវលា នងិថវិកាក្ែងុការចាំណាយបលើការដឹក្
ជញ្ជូន ជាម្ួយនឹងលទ្ធនលរចិរួចពកីារអនុវរត នងិការពិបសាធ។ ត្បសិនបបើបយើងបធវើវាបៅសាលារបស់បយើង បយើង
អាចបធវើការពិបសាធ និងការអនុវរតត្បក្បបោយគណុភាពកាន់ផ្រត្បបសើរប ើង។ Comm. Damrei Chorn Khlar 

LSS] ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបខរតបានបបញ្ចញទ្សសសនៈត្សបដៀងគ្សថា៖ «វាម្ិនម្នត្បសិទ្ធភាពបទ្ 
បោយសារការម្ក្យឺររបសស់ិសសស ត្គូ ឬអែក្ទ្ទ្លួបនទកុ្ម្នទីរពិបសាធន៍។ ជាម្ួយគ្សបនោះ សិសសសម្ួយចាំនួនបានខក្
ខនការចលូបរៀន បោយសារបហរុនលបនសសងៗ ដចូជាគមសនម្បធសោបាយបធវើដាំបណើរ ឬខជិលជាបដើម្»។ [Pers. Comm.  

PDoEYD in Kampong Thom] 

 ក្ែុងចាំបណាម្ភូម្សិាស្រសតទាាំងត្បាាំ ចម្ងសយជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន និងសាលាបណាតសញក្ែងុ
បខរតត្ក្បចោះ (៧.១ គ ីូផ្ម្ ត្រ) គឺឆងសយជាងបគ ដូចបង្ហសញក្ែុងរូបភាពទ្ ី៦។ បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាត្ក្បចោះត្កាាំង 
ឪពុក្ម្តសយរកី្រយផ្ដលក្ូនៗរបស់ពួក្បគម្នឱកាស បៅសកិ្សាបៅសាលាផ្ដលម្នទីរពិបសាធន ៍បនទប់ក្ុាំពសយទូ្័រ និង
បណាណសលយ័ត្រូវបានបាំពាក្់យា សងលអ។ ឪពកុ្ម្តសយកាន់ផ្របត្ចើនក្ាំពងុបញ្ជនូក្ូនបៅសិក្សាបៅអនុវិទ្សោលយ័ត្ក្បចោះ
បត្កាម្ បត្ពាោះសិសសសអាចអនុវរតបានបនាទសប់ពីបរៀនក្ែុងថា្សក្។់ សសិសានុសសិសសខលោះម្ក្ពីត្សកុ្ជិរខងក្៏បានបនទរម្ក្
សាលាបនោះនងផ្ដរ បោយសារពួក្បគចងម់្នគណុភាពអប់រំកាន់ផ្រត្បបសើរ។. [Pers. Comm. Kratie Krong 
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USS]   បោយសារទ្ីតាាំងននអនុវិទ្សោល័យអនចានល់ាវសម្នចម្ងសយ ៩,៤ គី ូផ្ម្ ត្រពីសាលាអនុវិទ្សោល័យធនធាន 
សិសសានសុិសសសម្នឱកាសរចិរួចក្ែងុការចលូរួម្ក្ែងុការពិបសាធ និងការសិក្សាជាក្់ផ្សតង។ បោយម្នការគាំត្ទ្
ពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជន នងិក្ឡីា ចាំនួន ៥០០ ដុលា្សរអាបម្រកិ្ក្ែុងម្យួឆ្សាំ សាលាអាចបញ្ជនូសិសសសបៅសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធានបានត្បផ្ហល ៥ ឬ ៦ ដងក្ែងុម្ួយឆ្សាំ។ «ពសីាលាខ្ុាំបៅម្ណឌលបខរត វាឆងសយណាស់ បហើយពិបាក្
បធវើដាំបណើរ»។  [Pers. Comm.  On Chanh LSS] 
 ចម្ងសយម្ធសយម្របស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានគខឺលីបាំនុរក្ែុងរជធានីភែាំបពញ(២,៨ គ ីូផ្ម្ ត្រ) និងបនាទសយ
ម្នជ័យ (៣,៤ គ ីូផ្ម្ ត្រ) (សូម្បម្ើលរូបភាពទ្ ី៦ នងិរូបភាពទ្ី ៥)។ បៅបខរតបនាទសយម្នជ័យ សាលាអនុវិទ្សោ
ល័យ ហ នុ ផ្សន ខ្សក្នូ សថរិបៅក្ណាតសលត្ក្ុង។ ដូបចែោះបហើយ វាបៅម្ិនឆងសយប ុនាមសនពសីាលាបណាតសញបនសសងបទ្ៀរ
បទ្។ សត្ម្បអ់នុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ សាលាបនោះម្នទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលរជធានីភែាំបពញ។ ប ុផ្នត អែក្បត្បើត្បាស់
ម្ួយចាំននួបៅផ្រពបិាក្បធវើដាំបណើរបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ជាពិបសសសត្ម្បស់ិសសសម្ក្ពីអនុវិទ្សោល័យ
ត្ពោះយុគនធរ។ ម្នសាលាធនធានចាំននួបីបៅក្ែងុរជធានភីែាំបពញ ប ុផ្នតម្នផ្រពីរប ុបណាណសោះផ្ដលដាំបណើរការគឺ អនុ
វិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ចាំបបា សម្ និងអនុវទិ្សោល័យចសារអាំបៅ។ សាលាធនធានបៅវិទ្សោល័យឥស្រនទបទ្វីក្ាំពងុសាងសង ់
បហើយម្ិនទាន់ដាំបណើរការបៅប ើយ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ ការសាងសង់ថមបីនោះក្ាំពុងពត្ងីក្
ការត្គបដណ្ប់បណាតសញសាលាបរៀនក្ែុងរជធានីភែាំបពញ។ នាយក្សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ បានសាវសគម្ន៍
សិសសានសុិសសស បលាក្ត្គអូែក្ត្គូ នងិអែក្ត្សាវត្ជាវទាាំងអស ់ ចាំបពាោះការបសែើសុាំបត្បើត្បាសស់ាលាអនុវទិ្សោល័យ ក្ែុង
បគលបាំណងសិក្សា និងត្សាវត្ជាវ។ សាលាឯក្ជន និងអងគការបត្ៅរោឋសភបិាលក្ែងុត្សកុ្ម្យួចាំនួនក៏្បានបត្បើ
ត្បាស់សាលាធនធានសត្ម្បប់ធវើការពិបសាធ និងបរៀបចាំការត្បជុាំ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ 
ជាម្ួយនឹងទ្ីធា្សសត្ម្ប់សាងសង់បនទប់ពិបសាធន៍បៅអនុវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ផ្ត្ពក្ត្បា [Pers. Comm.  Hun 

Sen Prek Pra LSS] និងគមសនធនធានសត្ម្ប់សាងសង់បនទប់ពិបសាធន៍បៅអនុវិទ្សោលយ័ទ្ឹក្ថា្ស [Pers. Comm. 

Tek Thlar LSS] ផ្ដលជាត្គឹោះសាថសនធនធានម្ធសយម្សិក្សាផ្ដលម្នបាននតល់ការគាំត្ទ្រយៈបពលផ្វងដល់សាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាជាបត្ចើន បោយសារពួក្បគម្ិនម្នក្ផ្នលងសត្ម្ប់សាងសងស់ម្ភសរៈផាទសល់ខលនួ។ 
 
៣.៣ ទ្តីាាំងសម្រម្សយសត្ម្បស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

 ថវិកាសាធារណៈផ្ដលម្នសត្ម្ប់ការអប់រំបៅក្ម្ពុជាបៅផ្រម្នក្ត្ម្ិរទាបរហូរដល់ ៥.៥ ដុលា្សរអាបម្រិក្
សត្ម្ប់ម្នុសសសម្្សក្់ក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ រួបលខបនោះម្នក្ត្ម្រិទាបណាស់បបើបធៀបនឹងត្បបទ្សជិរខងបវៀរណាម្ផ្ដល
ចាំណាយ ៩០ ដុលា្សរអាបម្រិក្ក្ែុងម្នសុសសម្្សក្ក់្ែុងម្យួឆ្សាំ។ ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំSTEM បត្គឿងបរិកាខសររម្ន
សារៈសាំខន់ណាស់ ពីបត្ពាោះម្ុខវិជាជសវិទ្សោសាស្រសតទាាំងអសទ់ាម្ទារឱសយម្នការពិបសាធនងិការអនុវរត។ បោយសារ
ធនធានថវិការបស់រោឋសភិបាលបៅម្នក្ត្ម្រិ ការសាងសង់បនទបព់ិបសាធន៍ និងសម្ភសរៈបរិកាខសររសត្ម្ប់បធវើការ
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ពិបសាធបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាទាាំងអសក់្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុាម្នការលាំបាក្ខ្សាំងណាស។់ ការសាងសង់អនុវិទ្សោ
ល័យបៅក្ណាតសលត្ក្ងុ ឬបខរតនឹងបៅផ្រជាជបត្ម្ើស សូម្សបផី្រក្ែុងរយៈបពល១០ឆ្សាំខងម្ខុ។ បទាោះយា សងណាក្៏
បោយចម្ងសយននការត្គបដណប្់សាលាបណាតសញទ្ាំនងជានឹងការ់បនថយបនតិចម្តងៗ ព ី ២០ គី ូផ្ម្ ត្របៅ ១០ 
គី ូផ្ម្ ត្រពសីាលាធនធាន [Pers. Comm. MoEYS ] បដើម្សបីការ់បនថយបនទុក្បលើសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន 
ត្ក្សួងក្ប៏ានផ្បងផ្ចក្ថវកិាដល់សាលាបណាតសញម្ួយចាំនួន សត្ម្បស់ាងសង់បនទប់ពិបសាធន៍ខ្សររូចផាទសល់ខលនួ 
[Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS] បៅបពលអនាគរ ការវិភាគលាំហនឹងម្នត្បបយាជន៍
សត្ម្ប់ការវិភាគទ្ីតាាំងសម្ត្សប ផ្ដលអាចចូលដាំបណើរការបានកាន់ផ្រង្យត្សួលសត្ម្ប់បណាតសញសាលាបរៀន។ 
បៅក្ែុងការត្សាវត្ជាវ រាំបនភ់មូ្ិសាស្រសតពីរបនសសងគ្សត្រូវបានបត្ជើសបរីសជាក្រណសីិក្សា បដើម្សបីពិនិរសយបម្ើលសាំណួរអាំពី
របបៀបក្ាំណរ់ទ្តីាាំងសម្ត្សបសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែងុចាំបណាម្អនុវិទ្សោលយ័ នងិម្ធសយម្សកិ្សាក្ែងុ
បខរតបនាទសយម្នជយ័(រូបភាពទ្ី៧) និងបៅរជធានភីែាំបពញ (រូបភាពទ្៨ី)។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ្ ី៨. ទ្តីាាំងសម្ត្សបននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន បខរតបនាទសយម្នជ័យ 

 បៅបខរតបនាទសយម្នជយ័ សាលាអនុវិទ្សោល័យចាំននួបីត្រូវបានសាងសង់រួចបហើយបៅអនុវិទ្សោល័យ ហ នុ 
ផ្សន ខ្សក្ូន អនុវិទ្សោលយ័ជប់វា សរី  និងអនុវិទ្សោល័យបបា សយផ្ប រត្ក្ុង។ ជាម្ួយនឹងការវិភាគតាម្លាំហ ដូចបង្ហសញ
ក្ែុងរូបភាពទ្ី៧ ទ្ីតាាំងសម្ត្សបម្ួយត្រូវបានក្ាំណរ់អរតសញ្ញសណសត្ម្បក់ារបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន
នាបពលអនាគរបៅបខរតបនាទសយម្នជ័យ។ ដូចគ្សបនោះផ្ដរ ការវិភាគលាំហអាចត្រូវបានអនុវរតបៅក្ែងុទ្ីត្បជុាំជន
បខរតបនសសងបទ្ៀរដូចជា ផ្ក្ប ឬត្ក្បចោះ បដើម្សបីផ្សវងរក្សាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិម្ួយបផ្នថម្បទ្ៀរបដើម្សបីបត្បើត្បាស់
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ជាសាថសប័នបរៀបចាំសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ របូភាពទ្ី ៧ បង្ហសញពរីាំបន់ត្ទ្នាប់ ផ្ដលរាំណាងបោយ
រងវង់ជុាំវិញសាលាម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភមូ្ិ ផ្ដលរាំណាងបោយចាំនុចបៅបលើផ្ននទ្ីននបខរតបនាទសយម្នជ័យ។ បោយ
ទ្ុក្បចាលលក្ខខណឌនននលូវចលូ ម្នរងវងក់ាន់ផ្របត្ចើនបៅជុាំវិញចាំណចុបនាោះ និងទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលកាន់ផ្របត្ចើន។ 
ឧទាហរណ៍៖ អនុវិទ្សោល័យបបា សយផ្ប រត្ក្ងម្នរងវង់បីជុាំវិញបនាោះ ខណៈអនុវិទ្សោល័យនិម្ិរតម្នរងវង់ពីរ បហើយ
ម្ សន ម្នរងវង់ផ្រម្យួ។ រហរូម្ក្ដល់បពលបនោះ បៅបខរតបនាទសយម្នជ័យ សាលាធនធានម្ធសយម្សិក្សាបានសថិរ
បៅចាំក្ណាតសល ឬក្ែងុរងវង ់ ១០ គ ីូផ្ម្ ត្រ។ បោយបម្ើលប ើញថា គួរផ្រម្នសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅ
ម្ងគលបូរី ចាប់តាាំងពីម្នវិទ្សោល័យជាបត្ចើនម្ក្។ បៅបពលអនាគរ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន ត្បផ្ហលជាត្រូវ
សាងសង់បៅអនុវទិ្សោល័យសបម្តចឪ ឬសិរីបសាភណ័ បត្ពាោះវាម្នលក្ខណៈក្ណាតសល និងង្យត្សលួចូលបត្បើ
បោយសាលាបណាតសញ។ 
 ក្ែុងក្រណីទ្ីត្ក្ងុភែាំបពញ ចម្ងសយគួរផ្រម្នត្បផ្ហល ៥ គ ីូផ្ម្ ត្រ ឬរចិជាងបនោះ បដើម្សបីង្យត្សលួបធវើ
ដាំបណើរ (រូបភាពទ្ី ៨) ។ បោយផ្នអក្បលើលក្ខណៈវិនចិឆ័យបនាោះ ការវិភាគរក្ប ើញថា ធនធានផ្ដលម្នត្សាបម់្ិន
អាចចូលដាំបណើរការបានបោយង្យត្សលួពីសាលាបណាតសញ។ ឧទាហរណ ៍ ចម្ងសយរវាងវិទ្សោល័យត្ពោះយុគនធរ 
ដល់អនុវទិ្សោល័យចសារអាំបៅម្នចបនា្សោះព ី៥,៩ បៅ ៦,២ គី ូផ្ម្ ត្រ។ វាអាចចាំណាយបពល ៣០នាទ្ីបោយឡាន
ត្ក្ុង ឬរិចជាងបោយម្ ូរ ូ បហើយបលើសពីម្ួយបម្ សងបោយការបដើរ។ ការក្ាំណរទ់្ីតាាំងធនធានបៅអនុវិទ្សោល័យ
ចសារអាំបៅជួយបលើក្ក្ម្ពស់គណុភាពននការអប់រំ STEM បៅក្ែុងរាំបន់ជាយត្ក្ុងននរជធានីភែាំបពញ ប ុផ្នតក្ប៏បងកើរ
បញ្ហសបធវើដាំបណើរសត្ម្ប់សិសសានុសិសសសក្ែុងចាំបណាម្សាលាបណាតសញនងផ្ដរ។ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធនធានបៅអនុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ ទ្ាំនងជានតល់ភាពង្យត្សួលដលស់ិសសានុសសិសសបៅអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន 
ចាក្់អផ្ត្ងបត្កាម្ អនុវិទ្សោលយ័ ដីតាក្ុយ និងអនុវិទ្សោលយ័ ហ ុន ផ្សន ផ្ត្ពក្ត្បា។ ប ុផ្នតវាបានបធវើឱសយម្នការខរ
បង់បពលបវលាសត្ម្ប់សិសសានុសិសសសម្ក្ពអីនុវិទ្សោលយ័បងឹត្រផ្បក្ វទិ្សោល័យ ប ុន រ សន ីហ ុន ផ្សន នសារបដើម្ថកូវ 
អនុវិទ្សោល័យត្ពោះយគុនធរ អនុវទិ្សោល័យទ្លួទ្ាំពងូ អនុវទិ្សោល័យជាសុមី្បឹងបក្ងក្ង និងអនុវិទ្សោល័យសុធារស។ 
ត្បសិនបបើសាលានតល់ម្បធសោបាយបធវើដាំបណើរដលស់ិសសស វានឹងចាំណាយបពលបត្ចើនសត្ម្បស់ិសសសក្ែុងការបធវើដាំបណើរ។ 
បលើសពបីនោះបៅបទ្ៀរ វាអាចម្នបត្គោះថា្សក្់ក្ែុងការអនុញ្ញសរឱសយសសិសសបធវើដាំបណើរបោយម្ រូូ ឬក្ង។់ នលូវបៅកានអ់នុ
វិទ្សោល័យចសារអាំបៅ គឺជានលូវម្យួផ្ដលក្ក្សទោះខ្សាំងបាំនុរ ជាពិបសសបៅក្ែុងបម្ សងម្ម្ញកឹ្។ សសិសសអាចជាប់គាំង
បៅទ្ីបនាោះរប់បម្ សង ត្បសិនបបើចរចរណ៍ខ្សាំង បហើយការដឹក្ជញ្ជូនពិរជាប ោះពាល់ដល់កាលវិភាគសត្ម្ប់
សាលាបណាតសញ។ បោយពចិារណាបលើការក្ក្សទោះចរចរណ ៍ការត្ពួយបារម្ភអាំពីសុវរថិភាព និងការចលូបត្បើត្បាស់
បានលអបោយសាលាបណាតសញ សាលាអនុវទិ្សោល័យសនធរម្ខុ គឺជាទ្តីាាំងផ្ដលសម្ត្សបបាំនុរសត្ម្ប់ការសាង
សង់សាលាធនធាននាបពលអនាគរ។ ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ទ្ីតាាំងអនុវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្គឺលអបាំនុរទាក្់ទ្ងនឹង
ចម្ងសយពសីាលាបណាតសញ។ ទ្ីតាាំងននសាលាបរៀនទាាំងពីរបនោះ គឺជាទ្ីតាាំងក្ណាតសលបាំនុរក្ែុងរជធានីភែាំបពញ 
សត្ម្ប់ការដកឹ្ជញ្ជនូពីសាលាបណាតសញ។ 
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 ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន បបត្ម្ើឱសយការបបងកើរម្ជសឈម្ណឌលអប់រំបឋម្សត្ម្បរ់ាំបនភ់ូម្សិាស្រសត។ 
SRS ម្នទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលបខរត ឬទ្ីត្ក្ងុសត្ម្ប់នតល់បសវាដលស់ាលាបណាតសញជុាំវិញបនសសងបទ្ៀរ។ សាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន ផ្ដលម្នត្សាបឥ់ ូវបនោះ អាចចលូបានផ្រសាលាបណាតសញបៅជិរបខរត ឬក្ណាតសលត្ក្ងុ
ប ុបណាណសោះ។ សាលាបរៀនផ្ដលម្នចម្ងសយជាង ២០ គី ូផ្ម្ ត្រពីក្ណាតសលបខរតទ្ាំនងជាម្និអាចចូលសាលាធនធាន
អនុវិទ្សោល័យបានបទ្ [Pers. Comm. PDoEYD in Banteay Meanchey]។ បៅអនុវិទ្សោល័យដាំរីជានខ្ស នាយក្
សាលាសាទសក្់បសទើរក្ែុងការបញ្ជនូសិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានបៅអនុវិទ្សោលយ័ ហ ុន ផ្សន បលល័ងក បត្ពាោះ
គរ់ម្នអារម្មណ៍ថា ម្នហានិភ័យខពស់បៅបពលបធវើដាំបណើរនលូវឆងសយ [Pers. Comm.  Damrei Chorn Khlar 

LSS] បយាងតាម្ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបខរត សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបានទាក្់ទាញការបសែើសុាំ
បនទរសិសសសបោយសារឪពុក្ម្តសយបជឿថា ក្ូនរបស់ពួក្បគនឹងទ្ទ្ួលបានការអប់រំកាន់ផ្រត្បបសើរ។ ជាឧទាហរណ៍ សិសសស
បៅអនុវិទ្សោល័យភែាំត្សុក្ ចូលចិរតវគគសិក្សាវិទ្សោសាស្រសត ប ុផ្នតម្ិនម្នបនទប់ពិបសាធន៍បទ្។ ជាលទ្ធនល សិសសសជា
បត្ចើនបានបនទរបៅសាលាម្យួបនសសងបទ្ៀរផ្ដលម្នម្នទីរពិបសាធន។៍ បទាោះជាយា សងណាក្ប៏ោយ បោយសារការពិរ
បចចុបសបនែននការអភិវឌសឍន ៍និងផ្ដនក្ាំណរធ់នធាន វាពរិជាលាំបាក្ណាស់ក្ែងុការបរៀបចាំបនទប់ពិបសាធន៍ក្ត្ម្ិរខពស់
ដូចអវីផ្ដលបានរក្ប ើញបៅសាលាធនធានបៅសាលាបរៀនទាាំងអស់បៅទូ្ទាាំងត្បបទ្ស។ បទាោះជាយា សងណាក៏្
បោយ វាបៅផ្រម្នសារៈសាំខន់ក្ែុងការនតលប់នទបព់ិបសាធន៍រូចម្យួបៅត្គបអ់នុវិទ្សោលយ័ បត្ពាោះវាពិបាក្សត្ម្ប់
សិសសានសុិសសសក្ែងុការយលច់សាស់អាំពីរូបវិទ្សោ និងគីម្ីវិទ្សោ បោយគមសនម្នទីរពិបសាធន៍ [Pers. Comm. PDoEYD 

in Banteay Meanchey]។ 
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ក្ែុងអាំ ងុបពលននការង្រចោុះដល់ទ្ីតាាំងផាទសល ់សាលាម្្សសន់ទោះទាាំងអស់ត្រូវបានបគរក្ប ើញថា បពញចិរត
នឹងការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន ប ុផ្នត សាលាបណាតសញបសទើរផ្រទាាំងអស់បានបត្បើត្បាស់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធាន ផ្ដលបធវើដូបចែោះបានផ្របោយសារការផ្ណនាាំរបស់ត្ក្សួង និងបោយសារផ្រពួក្បគខវោះសម្ភសរៈជាំនួស។ 
ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំS TEM សាលាបរៀនជាបត្ចើនបានចាប់បនតើម្បបងកើរបនទបព់ិបសាធន៍ខ្សររូចរបស់ពួក្បគ 
បដើម្សបីឱសយសសិសសរបសព់ួក្បគអាចបធវើការពិបសាធ និងអនុវរតបាន។ ជាឧទាហរណ៍ អនុវិទ្សោល័យបពាធិ៍រចូបានជួស
ជុលបនទប់ចាំននួបសីត្ម្ប់បរៀបចាំម្ជសឈម្ណឌលពិបសាធន៍ផាទសលខ់លួនសត្ម្ប់រូបវិទ្សោ គីម្ីវិទ្សោ និងវិទ្សោសាស្រសតផ្ននដ។ី 
ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងក្ឡីាបខរតបនាទសយម្នជយ័ ក្ប៏ានឯក្ភាពគ្សផ្ដរថា សាលានីម្ួយៗគួរផ្រម្នបនទប់
ពិបសាធនរ៍ូចម្យួយា សងរចិម្យួ បដើម្សបីឱសយការបបត្ងៀនកាន់ផ្រម្នត្បសិទ្ធភាព។ ម្នុនឹងបត្បើត្បាសត់្បពន័ធដូចជា 
ទ្ឹក្ និងបភលើងជាឧបសគគចម្សបងម្ួយ ប ុផ្នត វាម្ិនជាបញ្ហសបទ្ៀរបទ្។ [Pers. Comm. PDoEYD in Banteay 

Meanchey] បោយម្នបនទបព់ិបសាធន ៍សសិសសម្នឱកាសបធវើពិបសាធន៍កាន់ផ្របត្ចើន ប ុផ្នតត្គូម្ិនម្នសម្រថភាព
ត្គប់ត្គនស់ត្ម្ប់ការបធវើពិបសាធន៍បទ្។ បៅអនុវិទ្សោលយ័ពងទ្កឹ្ ត្គូម្នសម្រថភាពត្រឹម្ផ្របធវើការពិបសាធន៍
សាម្ញ្ញ បហើយបធវើដផ្ដលៗ។ ជាឧទាហរណ ៍ត្គូគមី្ីវិទ្សោជាបត្ចើនអាចបង្ហសញសសិសសពីរបបៀបបបងកើរអុក្សុីផ្ហ សសនផ្រ
ប ុបណាណសោះ ពីបត្ពាោះពួក្បគម្ិនម្នការបណ្តោះបណាតសលបផ្នថម្សត្ម្បក់ារពិបសាធត្បបភទ្ថមីបទ្។ ក្ងវោះសម្ភសរៈបរិកាខសរ
និងសារធារុគីម្កី្៏ជាបញ្ហសផ្ដរ។ [Pers. Comm. Porng Tek LSS] បៅអនុវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ត្ក្ុងផ្ក្ប ម្ិន
ម្នបនទប់បផ្នថម្សត្ម្ប់បបងកើរបនទប់ពិបសាធន៍បៅនឹងក្ផ្នលងបទ្ ដូបចែោះ ត្គូបបត្ងៀនក្ាំពុងទ្ិញសារធារុគីមី្/
ឧបក្រណ៍ចល័របដើម្សបីបត្បើត្បាស់ក្ែុងថា្សក្់បរៀន។ [Pers. Comm. Hun Sen Krong Kep LSS] 

 
៣.៤ បញ្ហស នងិឧបសគគក្ែងុការត្គបត់្គងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

បគលបៅចុងបត្កាយននការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានគឺបដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំ STEM បោយ
បធវើឱសយត្បបសើរប ើងនូវបរិកាខសរនងិឧបក្រណស៍ត្ម្ប់ការអនុវរត នងិការពិបសាធទាក្ទ់្ងនងឹវគគសិក្សាវិទ្សោសាស្រសត។ 
បយាងតាម្ក្ិចចសម្ភសសនក៍ារង្រជាម្យួភាគីពាក្់ព័នធសាំខន់ៗទាាំងអស ់ រួម្ម្ន ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីាបខរត 
នាយក្សាលា និងម្ស្រនតីទ្ទ្លួបនទុក្សាលាធនធានម្ធសយម្ បញ្ហសសាំខន់ៗ ចាំននួត្បាាំគឺបង្ហសញឱសយប ើញចសាស។់ 
ទាាំងបនោះរមួ្បញ្ចលូឧបសគគបៅក្ែុងផ្នែក្ននបទ្ោឋសនសងគម្ សម្រថភាព ត្បរបិរតិការ និងការត្គប់ត្គងផ្ដលក្ាំណរ់
ត្បសិទ្ធភាពនន SRSs (រូបភាពទ្ី ៩)។ សាលាម្្សស់នទោះបាននិយាយថា ត្គូបបត្ងៀន នងិសិសសសម្ក្ពីសាលាបណាតស
ញត្រូវបានសាវសគម្នឱ៍សយបត្បើត្បាស់សាលាធនធានបនាទសបប់នសសាំ [Pers. Comm. Hun Sen Khlar Koun USS]។ 
បទាោះបីជាផ្បបបនោះក្៏បោយ បទ្ោឋសនវបសបធម្៌ នងិសងគម្បានបធវើឱសយខូចបទ្ពិបសាធន៍របស់ត្គបូបត្ងៀន និងសិសសសម្ក្
ពីសាលាបណាតសញ ផ្ដលម្ក្បត្បើត្បាស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ នាយក្សាលា ហ ុន ផ្សន ចាំការដូង 
បញ្ជសក្ថ់ា៖ «ខ្ុាំម្និផ្ដលឮពាក្សយអាត្ក្ក្ណ់ាម្ួយពីត្គសូាលាតាម្បណាតសញបទ្។ ពួក្បគរីក្រយក្ែុងការបត្បើត្បាស់
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សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅទ្ីបនោះ បហើយបានផ្ថលងអាំណរគណុចាំបពាោះជាំនួយ និងក្ិចចសហត្បរិបរតិការរបស់
បយើង។ បយើងម្នបុគគលិក្ម្្សក្់ឈរផ្ក្សបរបដើម្សបជីយួពួក្បគ»។ [Pers. Comm. Hun Sen Chamkar Dong UPP] 

នទុយបៅវិញ ត្បរិក្ម្មអវិជជម្នបនសសងៗ ត្រូវបានត្បមូ្លបៅក្ែុងម្រិផ្ក្លម្អពីសាលាបណាតសញទាក្់ទ្ងនឹងបដិស
ណាឋសរក្ិចច និងការគាំត្ទ្ពីសាលាបរៀបចាំ។ បទ្ពិបសាធន៍របស់ត្គូបបត្ងៀនបៅអនុវិទ្សោល័យ ប ុន រ សនី ហ ុន ផ្សន ចរិយា
វងសស បណាតសលឱសយម្នការម្និបពញចិរត បហើយបុគគលកិ្ម្នអារម្មណម៍្ក្់ង្យបៅបពលបត្បើត្បាស់សាលាអនុវទិ្សោ
ល័យ។ «ខ្ុាំម្នអារម្មណស៍ាទសក្់បសទើរក្ែងុការបញ្ជនូសសិសសរបស់ខ្ុាំបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន បៅបពលផ្ដល
សិសសស និងត្គូរបសខ់្ុាំម្ិនត្រូវបានសាវសគម្ន៍យា សងក្ក្់បៅតស។ វាគឺជានទោះបគ បហើយបគម្និចូលចិរតបយើងបទ្។ ពួក្បគរវល់
ជាម្ួយសសិសសរបសព់ួក្គរ់រួចបហើយ ដូបចែោះពួក្គរ់ម្និម្នបពលសត្ម្ប់សសិសសម្ក្ពីសាលាបណាតសញបទ្។ បគស
នមរថ់ា ម្នអែក្ម្ក្ឈរជួយបយើង ប ុផ្នតម្ស្រនតទី្ទ្ួលបនទុក្ត្គន់ផ្រចាក្់បសាទាវសរបហើយបដើរបចញបពញម្យួបម្ សង។ 
បពលបយើងសួរអវមី្ួយ ពកួ្បគទ្ាំនងជាម្ិនសបសាយចរិតក្ែុងការបឆលើយរបនឹងសាំណួរ ឬសាំបណើរបស់បយើងបទ្»។ 
[Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS] បោយម្នអារម្មណ៍ថា ពួក្បគត្រូវបាននតល់បដសិ
ណាឋសរក្ិចចបោយផ្ ក្ពសីាលាម្្សស់នទោះ អែក្ទ្សសសនាសាលាបណាតសញម្នអារម្មណ៍ម្និលអបៅបពលបត្បើត្បាស់សម្ភស
រៈបរិកាខសររផ្ដលបាំពាក្់បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ បៅក្ែុងវបសបធម្៌ផ្ខមរ និងបទ្ោឋសនសងគម្ ម្នសុសសម្ន
អារម្មណថ៍ា អវមី្ួយជាក្ម្មសទិ្ធ ិត្បសិនបបើវាសថិរបៅបត្កាម្អាំណាច ឬការត្គប់ត្គងរបស់បគុគលដនទ្ បទាោះបី វាជាក្ម្ម
សិទ្ធិសាធារណៈក្៏បោយ។ ត្សបដៀងគ្សបនោះផ្ដរ ម្នសុសសម្នអារម្មណ៍ខសុបៅបពលបឆលៀរឱកាសបត្បើត្បាស់សាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ ការវាយរនម្លចុងបត្កាយនន EEQP ផ្ដលបធវើប ើងក្ែុងឆ្សាំ ២០១៣ ក្៏បានសនែោិឋសនថា 
សាលាបណាតសញបពញចិរតក្ែងុការបធវើពិបសាធន៍របសព់ួក្បគបៅទ្ីតាាំងរបស់ពកួ្បគផាទសល។់ [Pers. Comm. MoEYS] 

 ការត្សាវត្ជាវក៏្បានរក្ប ើញផ្ដនក្ាំណរ់មួ្យចាំនួន បៅក្ែងុសម្រថភាពវិជាជសជីវៈក្ែុងចាំបណាម្ត្គូបបត្ងៀនបៅ
សាលាបម្ នងិត្គូបបត្ងៀនបៅសាលាបណាតសញ។ នាយក្សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅបានសផ្ម្ដងការត្ពយួ
បារម្ភអាំពសីម្រថភាពត្គបូបត្ងៀន ផ្ដលក្ាំពុងបត្បើបនទប់ពិបសាធន៍។ «បៅរល់ការត្បជុាំ ឬសកិាខសសាលា ខ្ុាំផ្រងផ្របសែើ
សុាំឱសយម្នការក្សាងសម្រថភាពរបស់ត្បជាជនផ្ដលទ្ទ្ួលបនទុក្ម្នទីរពិបសាធន៍។ បញ្ហសចម្សបងគឺថា ការផ្ណនាាំ
សត្ម្ប់ឧបក្រណ៍ត្រូវបានសរបសរជាភាសាបរបទ្ស បហើយម្ិនម្នការបក្ផ្ត្បជាភាសាផ្ខមរបទ្»។ [Pers. Comm. 

Chbar Ampeouv USS] បលើសពីបនោះ ម្ិនម្នឧបក្រណ៍ត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់សសិសានុសិសសសទាាំងអស់ក្ែុងការបធវើ
សក្ម្មភាពជាក្់ផ្សតងបនាោះបទ្ ដូបចែោះបហើយបទ្ពិបសាធនគ៍មឺ្នផ្រសត្ម្ប់ពួក្បគម្ួយចាំននួប ុបណាណសោះ។ បៅបពល
ផ្ដលសសិសសបៅបធវើការពិបសាធបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន សិសសសខលោះត្គន់ផ្របៅបលងបោយសារផ្រឧបក្រណ៍
ម្ិនត្គប់ត្គន់។ សសិសសខលោះបទ្ៀរម្ិនអាចយល់បានថា ពួក្បគក្ាំពុងបធវើអវ ី បោយសារខវោះការពនសយល់ចសាស់លាស។់ 
កាលពីម្នុ ត្គូត្គន់ផ្រគូររូបបដើម្សបីពនសយល់សសិសសអាំពីរូបវទិ្សោ។ យា សងបហាចណាស់ឥ ូវបនោះ សសិសសអាចប ើញការ
បង្ហសញខលោះពីការពិបសាធ។ [Pers. Comm. Porng Tek LSS] ត្គបូបត្ងៀនបៅសាលាម្្សស់នទោះទ្ទ្ួលបនទុក្ជួយត្គូ
ម្ក្ពីសាលាបណាតសញបដើម្សបីបធវើបារុក្ម្ម ឬបធវើពិបសាធន៍ជាម្យួសិសសស។ ពួក្បគទាាំងពីរម្នសម្រថភាពម្នក្ត្ម្រិ
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ក្ែុងការបត្បើត្បាស់ម្នទីរពិបសាធន៍ ជាពិបសសបបចចក្វិទ្សោ នងិវិទ្សោសាស្រសតថមីៗ ។ នាយក្សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យ 
ហ ុន ផ្សន ចាំការដូង បានទ្ទ្លួសាគសល់ថា ក្ងវោះជាំនាញក្ែុងការត្ទ្ត្ទ្ង់សាលាអនុវិទ្សោល័យបៅផ្រជាបញ្ហសសាំខន់។ 
ទាាំងត្គូបបត្ងៀនបៅសាលាបម្ និងសាលាបណាតសញម្ិនម្នជាំនាញត្គប់ត្គន់ក្ែងុការបត្បើត្បាស់ និងត្គប់ត្គងម្នទីរ
ពិបសាធន៍ត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាពបនាោះបទ្។ [Pers. Comm. Hun Sen Chamkar Dong UPP] ដចូគ្សផ្ដរ នាយក្
សាលាបៅអនុវិទ្សោល័យបពាធិ៍រក្ បានអតាថសធិបសាយថា អគរសត្ម្ប់អនុវិទ្សោលយ័ធនធានបនោះម្នទ្ាំហាំធាំលមម្ 
ប ុផ្នតសម្ភសរៈបរិកាខសរនិងសារធារុគីម្ីបៅម្នក្ត្ម្រិណាស់។ ខណៈបពលផ្ដលត្គូបបត្ងៀនម្ក្ពបីណាតសញសាលា
បរៀនម្ិនម្នលទ្ធភាពបត្បើត្បាស់ឧបក្រណប៍ានលអ ត្គបូបត្ងៀនម្ក្ពីសាលាម្្សស់នទោះម្និម្នលទ្ធភាពនតល់ជាំនយួ
បត្ចើនបទ្។ [Pers. Comm. Porng Tek LSS] 

 បយើងម្នត្គបូបត្ងៀនត្គប់ត្គន់ ប ុផ្នតពកួ្បគម្នសម្រថភាពបត្បើត្បាស់ម្នទីរពិបសាធន៍ម្នក្ត្ម្ិរ។ បៅ
សាលារបសខ់្ុាំ បយើងម្ិនម្នធនធានម្នុសសសក្ែុងការត្គប់ត្គងឧបក្រណ៍ម្នទីរពិបសាធន៍ឱសយបានលអបទ្។ ដូបចែោះ 
បយើងបញ្ជូនត្គូនិងសិសសសបៅសាលាធនធាន បត្ពាោះខ្ុាំរំពឹងថាពួក្បគទាាំងពីរនឹងបានបរៀនអវីមួ្យពីអែក្ទ្ទួ្ល
បនទុក្។ ប ុផ្នតអែក្ទ្ទ្លួខសុត្រូវបៅម្នទីរពិបសាធន៍បានត្រឹម្ផ្រជួយបរៀបចាំសម្ភសរៈរួចត្បគល់ការង្រឱសយត្គបូយើង
ប ុបណាណសោះ។ ខ្ុាំគិរថា ត្គូផ្ដលឈរបៅសាលាធនធានម្ធសយម្សិក្សាក្៏បៅម្នក្ត្ម្រិចាំបណោះដឹង នងិសម្រថភាព
ក្ែុងការបត្បើត្បាស់ឧបក្រណទ៍ាាំងអស់ឱសយបានលអ។ ពកួ្បគត្គន់ផ្រម្នចាំបណោះដឹងបនតិចអាំពកីារពិបសាធជាងត្គូ
របស់បយើង។ [Pers. Comm. Sandech Ov USS] 
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 ទាក្់ទ្ងនឹងត្បរបិរតិការ ថវិកាម្ិនត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់ចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូនសសិសសទាាំងអស់បៅកាន់
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបទ្។ បៅអនុវិទ្សោល័យទ្ឹក្ថា្ស ម្នសសិសសផ្រ ៣០ ឬ ៤០ នាក្់ប ុបណាណសោះត្រូវបានបត្ជើស
បរីសឱសយចូលបរៀនបៅអនុវិទ្សោល័យធនធាន។ ត្រមឹ្ថា្សក្ទ់្ី៧ ម្នសិសសសបត្ចើនជាង១០០នាក្់ ប ុផ្នតម្នផ្រពួក្បគខលោះ
ប ុបណាណសោះផ្ដលត្រូវបាននតល់ឱកាសឱសយបធវើពិបសាធន។៍ [Pers. Comm. Tek Thlar LSS] បៅអនុវិទ្សោលយ័សនធរបលើ 
ថវិកាផ្ដលម្នអាចបញ្ជូនសសិសសថា្សក្់ទ្ ី ១១ និងទ្ ី ១២ បៅសាលាធនធានអនុវទិ្សោល័យពីរបដីងក្ែងុម្ួយឆ្សាំ 
បដើម្សបីបធវើការពិបសាធបលើម្ុខវជិាជសទាាំងបួនគ ឺគីម្ីវទិ្សោ ជីវវទិ្សោ រូបវិទ្សោ នងិវិទ្សោសាស្រសតផ្ននដ។ី បលាក្ត្គអូែក្ត្គកូ្៏បាន
បធវើការពិបសាធសាម្ញ្ញម្ួយចាំនួនបៅសាលា បោយសារម្នធនធានម្ិនត្គប់ត្គន ់ បដើម្សបីរ សប់រងនថលដឹក្ជញ្ជូនបៅ
កាន់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ែុងឱកាសកាន់ផ្របត្ចើន។ [Pers. Comm. Sandech Ov USS] ត្គូបបត្ងៀន នងិ
សិសសសក្ាំពុងរអូញផ្រអរអាំពីការគាំត្ទ្ម្ិនត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់ការដកឹ្ជញ្ជូនបៅកាន់សាលាធនធាន។ បលើសពីបនោះ ត្គូ
បបត្ងៀនត្រូវបានបគរក្ប ើញថា ម្នការលាំបាក្ក្ែុងការត្គប់ត្គងការដកឹ្ជញ្ជនូសសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន 
បោយសារចម្ងសយឆងសយពសីាលាបណាតសញ [Pers. Comm. Porng Tek Lower LSS] ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ត្គូបបត្ងៀន
ម្នការត្ពួយបារម្ភអាំពីហានិភយ័ខពស់ចាំបពាោះសសិសស បៅបពលបធវើដាំបណើរជាបគុគលបៅកានស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធន
ធាន។ នាយក្សាលាបៅអនវុិទ្សោល័យដាំរីជាន់ខ្សបានផ្ចក្រផំ្លក្បទ្ពិបសាធន៍របសគ់រថ់ា៖ «ម្ិនម្នសម្ភសរៈ 
និងឧបក្រណ៍ត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់សិសសស និងបលាក្ត្គអូែក្ត្គបូត្បើត្បាស់ក្ែុងអាំ ុងបពលពិបសាធន៍បៅសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធនធាន។ វាម្ិនង្យត្សួលបទ្ក្ែងុការនាាំសិសសសរបស់បយើងបៅសាលាបនសសងបទ្ៀរ។ បពលបយើងបៅដល់ទ្ី
បនាោះ អែក្ទ្ទ្លួបនទកុ្ម្ិនបៅទ្ីបនាោះបទ្។ ពកួ្បគបានខជោះខជសយបពលបវលារបស់បយើងជាបត្ចើនក្ែុងការរង់ចាាំ។ ខ្ុាំគិរ
ថា វាជាការត្បបសើរក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ថវិកាដលស់ាលាបរៀននមី្ួយៗសត្ម្ប់បធវើការពិបសាធន៍និងការអនុវរតផាទសល់ខលួន
របស់ពួក្បគ។ វាក្៏ជាការខជោះខជសយត្បាក្់ក្ែុងការចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូន បហើយលទ្ធនលផ្ដលបានម្ក្ពីការអនុវរត 
និងការពិបសាធន៍ម្នចាំននួរចិរួច។ បបើបយើងបធវើវាបៅសាលារបស់បយើង បយើងអាចបធវើការពិបសាធនន៍ិងការអនុវរត
ត្បក្បបោយគណុភាពកាន់ផ្រត្បបសើរ»។ [Pers. Comm.  Damrei Chorn Khlar LSS] 
 ការត្គប់ត្គងសាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ បៅផ្រជាក្ងវល់យា សងខ្សាំងទាក្់ទ្ងនឹងការបរៀបចាំកាលវិភាគ
ពិបសាធន៍បៅ S RS s  ននបណាតសញសាលាបរៀន នងិសាលាផ្ដលបរៀបចាំប ើង នរីិវិធីដស៏មគុសាមសញសត្ម្ប់ការបសែើសុាំ
ការចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូន អនាម្័យ និងអនាម្័យក្ែុងបរិបវណសាលា នងិគណុភាពននអគរ។ បយាងតាម្
នាយក្ោឋសនអនុវិទ្សោល័យ សាលាបរៀនធនធានម្នកាលវិភាគរឹងរុឹង ដូបចែោះសាលាបណាតសញម្ិនអាចផ្បងផ្ចក្
បពលបវលាត្គប់ត្គន់ បដើម្សបីបធវើពិបសាធន៍ និងការអនុវរតបានបទ្។ ជាឧទាហរណ៍ បណាតសញសាលាបរៀននីម្ួយៗ
អាចបសែើសុាំត្រឹម្ផ្រម្ួយបម្ សងក្ែុងម្ួយឆ្សាំសត្ម្ប់វិទ្សោសាស្រសតផ្ននដី [Pers. Comm. MoEYS] បលើសពីបនោះ បនទប់
ពិបសាធន៍អាចនទុក្សសិសសបានផ្រពី២០បៅ៣០នាក្់ប ុបណាណសោះ។ បបើម្នសសិសសបត្ចើនបទ្ៀរ បគបញ្ជូនបៅបណាណសល័យ។ 
ក្ែុងក្រណីខលោះ សសិសសម្ិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងបណាណសល័យបទ្ បត្ពាោះសាលារបស់បគក្៏ម្នបណាណសល័យផ្ដរ។ [Pers. 

Comm. Chbar Ampeouv USS] ម្នបទ្ពិបសាធន៍រអាក្់រអួលជាបត្ចើន ផ្ដលសាលាបណាតសញត្បឈម្បៅបពល
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បសែើសុាំបត្បើត្បាស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ជាឧទាហរណ ៍បៅអនុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ សាលាធនធានផ្រងផ្រ
ត្រូវបានក្ក្់បពញ បហើយវាពិរជាលាំបាក្ណាសក់្ែុងការទ្ទ្លួបានការបឆលើយរបបៅនឹងសាំបណើបផ្នថម្ សត្ម្បក់ារ
បផ្នថម្សាលាបណាតសញបៅក្ែងុកាលវិភាគ។ សាលាធនធានបនោះត្រូវការបត្គឿងបរិកាខសររបផ្នថម្បទ្ៀរ បដើម្សបីនតល់បសវា
ក្ម្មត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់សាលាបណាតសញ។ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS] ត្គមូ្ក្ពីសាលាបណាតសញជបួ
ការលាំបាក្ក្ែុងការបរៀបចាំរបាយការណហ៍ិរញ្ញវរថុននការចាំណាយ បនាទសបព់ីបញ្ជូនសិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធន
ធាន។ [Pers. Comm. Hun Sen Krong Kep LSS] ជាងបនោះបៅបទ្ៀរ ការត្គប់ត្គងអនាម្័យននសាលាធនធាន
អនុវិទ្សោល័យទាម្ទារឱសយម្នការផ្ក្លម្អ ដចូជាអនាម្័យបងគន់ជាបដើម្។ បទ្បសបញ្ញរតិននទក្ែុងននសាលាធនធានក្៏
ចាាំបាច់ត្រូវអនុវរតយា សងរឹងរុឹងនងផ្ដរ។ ទ្ត្ម្ង់បសែើសុាំបត្បើត្បាស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានគួរត្រូវបានជួសជុល 
និងម្ិនផា្សស់បតូរត្គប់បពលបនាោះបទ្ បត្ពាោះថា វាបធវើឱសយខជោះខជសយបពលបវលាសត្ម្ប់ការសិក្សា។ [Pers. Comm. Hun 

Sen Krong Kep LSS] បៅអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន បលល័ងក ត្សាប់ផ្របាក្់ផ្បក្បត្កាយសាងសង់រួច បនទបខ់លោះក្៏ត្រូវ
ផ្បក្ផ្ខ្ក្។ សាលាបានទាក្ទ់្ងបៅម្នទីរបរៀបចាំផ្ដនដី នគរូបនីយក្ម្ម និងសាំណង់បខរត បដើម្សបីពិនរិសយបលើបញ្ហស
បនោះ។ អគរបនោះឥ ូវលអសត្ម្ប់ការបត្បើត្បាស។់ [Pers. Comm.  Hun Sen Balang USS] 

 

៤. ការពិភារា និងភាពជាប់ពារ់ព័នធសោលនសោបាយ 

៤.១ ការបលើក្ក្ម្ពសក់ារអបរ់ ំS TEM តាម្រយៈការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន 

បដើម្សបីចូលរមួ្សិសសសកាន់ផ្របត្ចើនក្ែុងការបរៀនម្ុខវិជាជស STEM ពួក្បគត្រូវការចូលបៅកាន់ការពិបសាធ 
STEM និងអនុវរតឱសយបានញឹក្ញាប់ និងម្នត្បសិទ្ធភាពជាងម្ុន។ ដូបចែោះបហើយ សាលាបរៀនត្រូវនតល់បត្គឿងបរិកាខសរ
និងឧបក្រណស៍ត្ម្បស់ិសសសបរៀន STEM បហើយត្គូត្រូវបរៀបចាំបដើម្សបីបបត្ងៀន STEM។ លទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន
ឧបក្រណ៍ និងការអភិវឌសឍនវ៍ិជាជសជីវៈនឹងធានាថា ត្គូបបត្ងៀនអាចនតល់នូវបម្បរៀនបលើក្ទ្ឹក្ចិរត នងិការចលូរួម្
សត្ម្ប់សសិសសផ្ដលបរៀនម្ុខវជិាជស STEM។ បយាងតាម្បទ្សម្ភសសន៍ជាម្ួយនាយក្ោឋសនម្ធសយម្សកិ្សា ននត្ក្សួង
អប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា ការបបងកើរម្នទីរពិបសាធន៍បៅសាលានីម្ួយៗ គឺជាដាំបណើរការរយៈបពលផ្វង បហើយវា
ទាម្ទារថវិការដឋបត្ចើនណាស។់ បៅបពលបនោះ ត្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន នងិក្ីឡា ម្និម្នថវិកាត្គប់ត្គន់សត្ម្ប់
បបងកើរបនទប់ពិបសាធន៍បៅសាលានីម្ួយៗបទ្ ដូបចែោះបហើយ សាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យម្នម្ុខង្រជាជបត្ម្ើសជាំនួ
ស។ ភ័សតតុាងពីការត្សាវត្ជាវបនោះបញ្ជសក្់ថា សាលាធនធានម្ធសយម្បានចូលរួម្ចាំផ្ណក្ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការ
អប់រំ STEM បៅក្ម្ពុជា។ បៅអនុវិទ្សោល័យ ហ ុន ផ្សន ចាំការដូង សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានត្រូវបានបត្បើត្បាស់
បដើម្សបីបរៀបចាំការត្បក្ួរ នងិការតាាំងពិព័រណ៍វិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ STEM។ ជាម្ួយគ្សបនោះផ្ដរ 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ាំពុងបរៀបចាំ និងបណ្តោះបណាតសលសិសសសពូផ្ក្សត្ម្ប់ការត្បក្រួថា្សក្់ជារ។ិ បៅឆ្សាំ 
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២០១៩ សសិសានសុិសសសននវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ចាំការដូង ទ្ទ្លួបានចាំណារ់ថា្សក្់បលខ ៣ ក្ែុងការត្បក្ួរវិទ្សោ
សាស្រសត។ បយាងតាម្នាយក្ោឋសនម្ធសយម្សិក្សា ននត្ក្សងួអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បានឱសយដឹងថា ម្នសសិសសចាំននួ 
១៧៦ នាក្់ ក្ែុងបនាោះត្សី ៧១ នាក្់ បៅសាលាធនធានចាំននួ ៥០ ផ្ដលទ្ទ្ួលបាននិបទ្ទស A  ក្ែុងការត្ប ងថា្សក្់
ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ វាម្ន ៣៧% ននពិនទ ុ 'A ' ទ្ទូាាំងត្បបទ្ស។ សម្ិទ្ធនលបនោះបង្ហសញយា សងចសាស់ពីការ
ចាប់អារម្មណ៍កាន់ផ្រខ្សាំងប ើងក្ែុងការអប់រំ STEM បោយសិសសសបៅអនុវិទ្សោល័យ។ 
 បៅក្ម្ពុជា សាលារដឋបានរឹរបនតឹងការចូលបត្បើបនទប់ពិបសាធន៍ និងការអនុវរតសត្ម្ប់សិសសស និងត្គូ បោយសារ 
(១) ពឹងផ្នអក្បលើថវិការបសរ់ជរោឋសភិបាល នងិ(២) ខវោះការបបងកើរត្បាក្់ចាំណូលផាទសលខ់លួន។ បបើគមសនឧបក្រណ ៍
និងឧបក្រណម៍្នទីរពិបសាធន៍បទ្ ម្នឱកាសរចិរួចសត្ម្បស់ិសសស នងិត្គូក្ែុងការចូលរមួ្ក្ែងុវិទ្សោសាស្រសត ក្ងវោះលទ្ធ
ភាពទ្ទ្លួបានធនធានសម្ភសរៈសម្ត្សបបនោះ រឹររសបិរការនចែត្បឌិររបស់អែក្វិទ្សោសាស្រសតក្ែុងការរចនាពិបសាធន ៍
និងរួម្ចាំផ្ណក្ដល់វិបរតិននការនលិរប ើងវិញ ខណៈផ្ដលអែក្សិក្សាពសោយាម្ចម្លងការង្ររបស់ម្រិតភក្ដ។ិ បៅ
បត្កាម្ USESDP II បណាតសញសាលាបរៀនម្យួចាំននួត្រូវបាននតល់បោយថវិកាសត្ម្បប់បងកើរម្នទីរពិបសាធន៍ផាទសល់
ខលួនរបសព់ួក្បគ។ តាម្រយៈការបធវើដូបចែោះ វាម្ិនត្រឹម្ផ្រការ់បនថយបនទុក្របស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានប ុបណាណសោះ
បទ្ ប ុផ្នតផ្ថម្ទាាំងបបងកើនឱកាសសត្ម្ប់សិសសានុសិសសសបៅអរីរបណាតសញសាលាបណាតសញ បដើម្សបីអាចពិបសាធន៍ និង
អនុវរតបផ្នថម្បទ្ៀរ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅផ្រម្នត្បបយាជនស៍ត្ម្ប់សាលា
បណាតសញ ពីបត្ពាោះបត្គឿងបរកិាខសរនិងបរិកាខសររម្នលក្ខណៈទ្ាំបនើប នងិត្គប់ត្គន់។ សាលាបណាតសញអាចពិចារណានាាំ
សិសសសឱសយបត្បើសាលាធនធានបនាទសប់បនសសាំ បៅបពលផ្ដលពួក្បគត្រូវការសម្ភសរៈបរកិាខសរនិងឧបក្រណ៍ទ្ាំបនើបបផ្នថម្បទ្ៀរ។ 
ទ្នទឹម្នឹងបនោះ សាលាបណាតសញបនសសងបទ្ៀរ អាចពិចារណាបបងកើរម្នទីរពិបសាធន៍សាម្ញ្ញផាទសល់ខលួនរបស់ពួក្បគ
សត្ម្បក់ារពិបសាធ នងិការអនុវរត។ សាលាបរៀនអាចចាប់បនតើម្ជាមួ្យនឹងសម្ភសរៈ ឬឧបក្រណ៍ផ្ដលអាចនលិរ
បោយត្គូបៅសាលា។ បោយសារសាលាបណាតសញនមី្ួយៗទ្ទ្ួលបានបនទប់ពិបសាធន៍សាម្ញ្ញរបសខ់លួន ចាំនួននន
ការចូលបម្ើលបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននឹងត្រូវការ់បនថយបនតចិម្តងៗ។ ជាលទ្ធនល ថវិកាផ្ដលម្ននតល់
ជូនសត្ម្ប់ត្គបដណប្់បលើនថលដឹក្ជញ្ជនូបៅកានស់ាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ អាចត្រូវបានបត្បើសត្ម្ប់ការជលួ
រថយនត បដើម្សបីបបងកើនសុវរថភិាពសិសសស និងត្គបូបត្ងៀន។ 
 ម្ សោងបទ្ៀរ ត្បរិបរតិការននម្នទីរពិបសាធន៍ចលរ័បៅតាម្បខរតនីម្ួយៗបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស ត្បផ្ហលជាអាច
ជួយនសសពវនសាយឱសយកាន់ផ្រទ្ូលាំទ្ូលាយសត្ម្ប់សាលាបណាតសញ ឬសមូ្សបីផ្រអនុវទិ្សោល័យបៅរាំបន់ោច់ត្សយាល។ 
ម្នទីរពិបសាធន៍បលើក្ង់ទាាំងបនោះនឹងត្រូវបានបត្បើសត្ម្ប់ការអប់រំវិទ្សោសាស្រសត បដើម្សបីគាំត្ទ្ការអប់រំ STEM បៅ
អនុវិទ្សោល័យ។ ម្នទីរពិបសាធន៍ចល័រនឹងបធវើដាំបណើរបៅសាលាបរៀន បហើយនតល់ឱសយសាលានូវធនធានអប់រំផ្ដលពួក្
បគខវោះខរ។ បនទប់ពិបសាធនច៍ល័រនងឹត្រូវបានបុគគលិក្ បោយអែក្ជាំនាញផ្ដលរត្ម្ូវឱសយសិសសសអនុវរតឧទាហរណ ៍
រូបវិទ្សោ គមី្ីវិទ្សោ ជីវវិទ្សោ និងវទិ្សោសាស្រសតផ្ននដី។ ឡានម្នទីរពិបសាធនច៍ល័រត្រូវបានបាំពាក្់បោយឧបក្រណ៍ទ្ាំហាំ
បពញសត្ម្ប់វិសាលភាពននការពិបសាធ និងការអនុវរតយា សងទ្ូលាំទ្លូាយសត្ម្បស់ិសសានសុិសសសបៅអនុវិទ្សោល័យ។ 
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ការត្គប់ត្គងម្នទីរពិបសាធន៍ចល័រនឹងម្នលក្ខណៈត្សបដៀងនឹងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ប ុផ្នតសថិរបត្កាម្ការ
ដឹក្នាាំរបស់ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងក្ីឡាបខរត។ សាលាអនុវទិ្សោល័យអាចបសែើសុាំរថយនតម្នទីរពិបសាធន៍ចលរ័រយៈ
បពលម្ួយសបាតសហ៍បដើម្សបឈីរបៅសាលារបស់ពួក្បគ បោយអនុញ្ញសរឱសយត្គូនិងអែក្ជាំនាញបធវើការរួម្គ្សបដើម្សបីជួយសិសសស
ឱសយបធវើពិបសាធន ៍ និងអនុវរត។ ជបត្ម្ើសននត្បរិបរតិការរថយនតម្នទីរពិបសាធនច៍លរ័ ត្បផ្ហលជាម្នត្បសទិ្ធភាព
បាំនុរក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM ពីបត្ពាោះលទ្ធភាពបត្បើត្បាសន់ឹងម្នភាពដចូគ្សបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ 
បលើសពីបនោះ រនម្លននការបបងកើរ និងត្បរិបរតកិារនឹងម្នរនម្លសម្រម្សយជាង។ 
 
៤.២ ការក្ាំណរទ់្តីាាំងសម្ត្សបននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានបៅក្ម្ពជុា 

 ការរក្ប ើញននការត្សាវត្ជាវបនោះបញ្ជសក្់យា សងចសាស់ថា ទ្តីាាំងរបសស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានផ្ដលម្ន
ត្សាប់ក្ែុងបខរតក្ាំពង់ធាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយម្នជ័យ និងរជធានីភែាំបពញ ម្និត្រូវបានផ្ក្លម្អជាលក្ខណៈរាំបន់
បទ្។ បគលនបយាបាយរបស់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា បដើម្សបីក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន ក្ាំណរ់
លក្ខណៈវិនិចឆយ័ដូចខងបត្កាម្ៈ (១) សាលាសថរិបៅក្ណាតសលត្ក្ងុ ឬត្សុក្ (ខណឌ)។ (២) ម្នទាាំងការ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀនលអ និងក្ចិចសហត្បរិបរតកិារលអក្ែងុសហគម្ន។៍ (៣) ទ្ាំហាំសាលាបរៀនអនុញ្ញសរឱសយម្នការ
ពត្ងីក្អគរនាបពលអនាគរ។ (៤) សាលាត្រូវបានចារ់ទ្កុ្ថាម្នសុវរថិភាព នងិសុវរថភិាពសត្ម្បក់ាររក្សាទ្ុក្
ឧបក្រណ៍នថលៗ នងិ(៥) ម្នការនគរ់នគង់អគគសិន ី នងិទ្ឹក្សត្ម្ប់ក្ុាំពសយូទ្័រ និងទ្ីតាាំងម្នទីរពិបសាធន៍។ លក្ខណៈ
វិនិចឆ័យផ្ដលអគគសិនី នងិទ្កឹ្បត្បើត្បាស់ម្ន គឺម្និពាក្ព់័នធបទ្ៀរបទ្ បោយសារបសវាទាាំងបនាោះម្នបៅត្គបទ់្ី
ក្ផ្នលងទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ បលើសពីបនោះបទ្ៀរ លក្ខណៈវិនចិឆយ័ននទ្ីតាាំងគួរផ្រម្នទ្ម្ងនធ់ងន់ជាងក្ែុងចាំបណាម្សតង់ោ
ទាាំងត្បាាំ។ បៅបពលបនោះបគម្និទាន់ដឹងថា ទ្ម្ងន់ប ុនាមសនត្រវូបានបគនតលឱ់សយតាម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យខុសគ្សបនាោះបទ្។ 
បយាងតាម្ការសិក្សា លក្ខណៈវិនិចឆ័យដចូជាចាំនួនសសិសសក្ែុងម្ួយសាលា ភាពអាចរក្បានននអែក្ជាំនាញក្ែុងវសិ័យ
វិទ្សោសាស្រសត និងការសហការលអរវាងសាលាម្្សស់នទោះ និងសាលាបណាតសញក្គ៏ួរត្រូវបានយក្ម្ក្ពិចារណានងផ្ដរ។ 
 បលើសពីបនោះ វាម្នសារៈសាំខន់ណាស់ក្ែុងការអនុវរតការសិក្សាលទ្ធភាព និងការវិភាគលាំហរបៅបពល
បត្ជើសបរីសទ្ីតាាំងននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ការសិក្សាលទ្ធភាពជយួត្បម្លូពរ័៌ម្នអាំពីការយល់ប ើញ
របស់សសិសស នងិត្គូទាាំងបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន និងសាលាបណាតសញ។ ផ្នអក្បលើលទ្ធនល បញ្ហសបចចុបសបនែ 
និងបញ្ហសទាក្់ទ្ងនឹងបទ្ោឋសនសងគម្ សម្រថភាព ត្បរិបរតកិារ និងការត្គប់ត្គង ត្បផ្ហលជាអាចការប់នថយបាន។ 
បលើសពីបនោះបៅបទ្ៀរ ត្បព័នធព័រ៌ម្នភូម្ិសាស្រសត (GIS) អាចត្រូវបានបត្បើ បដើម្សបីក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសាលាថមីផ្ដលសម្
ត្សបបាំនរុ។ បលើសពីបនោះ ការសិក្សាលទ្ធភាព នងិក្ម្មវធិី GIS ម្នត្បបយាជនស៍ត្ម្បអ់ែក្បរៀបចាំផ្ននការ នងិអែក្
រចនាគបត្ម្ង បដើម្សបីបត្ជើសបរីសទ្ីតាាំងផ្ដលអាចចូលបានយា សងង្យត្សលួបាំនរុបោយសាលាបណាតសញទាាំងអស។់ 
បលើសពីបនោះ ការសកិ្សាលទ្ធភាពជួយបលើក្ក្ម្ពស់ត្បរិបរតិការ ការក្សាងសម្រថភាព និងការយល់ប ើញរបស់
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សាលាម្្សស់នទោះ និងសាលាបណាតសញសត្ម្ប់ការត្គប់ត្គងកាន់ផ្រត្បបសើរប ើងននសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន។ 
ជាទ្ូបៅ សាលាបរៀនម្្សស់នទោះទ្ទ្ួលបានអរថត្បបយាជន៍បត្ចើនជាងពីការបត្បើត្បាស់សាលាធនធានបនាទសប់បនសសាំ ជាង
សាលាបណាតសញ បោយសារចម្ងសយឆងសយ ថវិកាដឹក្ជញ្ជូនម្និត្គប់ត្គន់ និងឧបក្រណ៍ពិបសាធន៍ និងការត្គប់ត្គង
កាលវិភាគម្ិនម្នត្បសិទ្ធភាពសត្ម្ប់ការក្ក្់ការបត្បើត្បាស់បនទប់ពិបសាធន។៍ 
 បដើម្សបីក្ាំណរ់ទ្តីាាំងសម្ត្សបសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានរជធានីភែាំបពញ និងបនាទសយម្នជយ័ត្រូវ
បានបត្ជើសបរីសជាក្រណីសកិ្សា។ ទ្តីាាំងលអបាំនុរសត្ម្បប់បងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន គឺបៅត្សុក្ម្ងគលបូរី
សត្ម្ប់បខរតបនាទសយម្នជ័យ ក្៏ដូចជាអនុវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្ និងអនុវទិ្សោលយ័សនធរម្ុខសត្ម្ប់រជធានភីែាំបពញ។ 
ការបត្ជើសបរីសទ្តីាាំងទាាំងបនោះ សត្ម្បស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានត្រូវបានចារ់ទ្ុក្ថាលអបាំនុរ បត្ពាោះវានឹងជួយ
បបងកើនការចលូបត្បើបោយសាលាបណាតសញ ជាម្ួយនឹងរនម្លដឹក្ជញ្ជនូផ្ដលសម្រម្សយជាង ចរចរណរ៍ិច នងិការបធវើ
ដាំបណើរត្បក្បបោយសុវរថិភាពជាងម្ុនបោយសសិសស នងិត្គ។ូ បលើសពីបនោះ ការចលូបត្បើត្បាស់ដ៏ង្យត្សួលជួយ
បបងកើនភាពញឹក្ញាប់ននការចលូបម្ើលសាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ បោយសាលាបណាតសញ។ បៅបពលអនាគរ 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានគួរផ្រត្រូវបានបបងកើរប ើងបៅទ្តីាាំងក្ណាតសល ផ្ដលម្នសាលាម្ធសយម្សិក្សាទាប និង
ម្ធសយម្សិក្សាបត្ចើន។ បដើម្សបីអនុវរតការវិភាគលាំហដ៏ត្រឹម្ត្រូវសត្ម្ប់ក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសម្ត្សបននសាលាធនធាន
អនុវិទ្សោល័យ ក្ម្មវិធី GIS និងការសិក្សាលទ្ធភាពគួរផ្រត្រូវបានបត្បើត្បាស់បដើម្សបីសបត្ម្ចបាននូវទ្ីតាាំងលអបាំនុរ។ 

 

៤.៣ ភាពជាបព់ាក្ព់ន័ធបគលនបយាបាយសត្ម្បក់ារបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានបៅក្ម្ពជុា 

 បនាទសប់ពីបានចលូរួម្ក្ែងុការពិបសាធបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន សិសសសផា្សស់បតូរក្ែងុលក្ខណៈវិជជម្ន 
បោយសារពួក្បគអាចបរៀនបផ្នថម្ពីការបធវើបារុក្ម្មជាក្់ផ្សតង។ គមសនការបងឿងឆងល់បទ្ថា វាម្ិនអាចបៅរួចបទ្ក្ែងុការ
បលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM បោយគមសនម្នទីរពិបសាធន៍ បហើយវាម្ិនអាចបៅរួចបទ្ក្ែុងការបធវើឱសយម្នបនទប់
ពិបសាធន៍បៅត្គប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ នងិម្ធសយម្សិក្សាទ្ូទាាំងត្បបទ្សនាបពលខងម្ុខ។ ជាលទ្ធនល 
ការសាងសង់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានបៅផ្រជាជបត្ម្ើសដ៏លអបាំនរុ។ បទាោះយា សងណាក្៏បោយ ចាាំបាច់ត្រូវផ្ក្
លម្អក្ិចចសហត្បរិបរតកិាររវាងសាលាម្្សសន់ទោះ និងសាលាបណាតសញ។ បលើសពីបនោះ ត្បសិទ្ធភាពននការត្គប់ត្គង
ត្បរិបរតិការ ក្ដ៏ូចជាការក្សាងសម្រថភាពត្គបូបត្ងៀនបៅសាលាបម្ និងសាលាបណាតសញ ចាាំបាច់ត្រូវបធវើឱសយត្បបសើរ
ប ើង។ បដើម្សបីបបងកើនភាពញកឹ្ញាប់ននការចុោះសួរសុខទ្ុក្ខ និងការទ្ិញឧបក្រណ៍ននបណាតសញសាលាបរៀន ថវកិា
ចាំនួន ៥០០ ដលុា្សរ គួរផ្រត្រវូបានបបងកើន។ ទាក្់ទ្ងនឹងការត្គប់ត្គងម្នទីរពិបសាធន៍ រលឧ់បក្រណ៍ទាាំងអស់បៅ
ក្ែុងម្នទរីពិបសាធន៍នីម្ួយៗ គរួផ្រម្នស្ាសក្សញ្ញសជាភាសាផ្ខមរ បដើម្សបីឱសយបលាក្ត្គ ូអែក្ត្គូ និងសសិសានុសសិសសទាាំង
អស់បានយល។់ បលើសពីបនោះ ការបរៀបចាំកាលវិភាគគួរផ្រត្រវូបានផ្ក្លម្អ បដើម្សបបីបងកើនភាពង្យត្សលួននការបត្បើ
ត្បាស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ ការក្សាងសម្រថភាពគួរផ្រត្រូវបានអនុវរតបនាទសប់ពកីារវាយរនម្លរត្ម្ូវការត្រូវ
បានបធវើប ើង បដើម្សបឱីសយវគគសកិ្សាអាចបឆលើយរបបៅនឹងរត្ម្ូវការជាក្់ផ្សតងរបស់ត្គ ូនងិសសិសស។ 
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 ម្ សោងបទ្ៀរ ម្នទីរពិបសាធនខ៍្សររូចផ្ដលសាងសង់បៅសាលាបណាតសញ ក្៏បោោះត្សាយបញ្ហសម្ួយចាំននួននការ
ការ់បនថយបនទុក្បលើសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាននងផ្ដរ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ វាទាម្ទារបពលបវលាបដើម្សបី
សាងសង់បនទប់ពិបសាធន៍ឱសយបានត្គប់ត្គន់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស បហើយក្ិចចខិរខាំត្បឹងផ្ត្បងសាងសង់នាបពល
បចចុបសបនែបនោះជយួការ់បនថយបញ្ហសបនតិចម្តងៗ។ សាលាបណាតសញក្៏គួរផ្រអនុវរតការពិបសាធ នងិការអនុវរតសាម្ញ្ញ
បៅសាលារបស់ពួក្បគ បហើយសាលាបរៀនគួរផ្រម្ក្សាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ បៅបពលផ្ដលពួក្បគត្រូវការ
ឧបក្រណក៍្ត្ម្រិខពស់។ ក្ែុងក្រណីខលោះ ត្គបូបត្ងៀនអាចបធវើការពិបសាធសាម្ញ្ញៗបៅក្ែងុបនទបស់ិក្សារបស់ពួក្បគ
ប ុបណាណសោះ បដើម្សបីជួយសសិសសឱសយភាជសប់ត្ទ្ឹសតីជាម្ួយការអនុវរត។ ត្បរិបរតិការននម្នទីរពិបសាធន៍ចល័រម្ិនត្រឹម្ផ្រពត្ងីក្
លទ្ធភាពបត្បើត្បាស់បណាតសញសាលាបរៀនប ុបណាណសោះបទ្ ប ុផ្នតវាក្៏ជួយបបងកើនលទ្ធភាពបត្បើត្បាស់សត្ម្ប់សាលាបរៀន
បៅរាំបន់ោច់ត្សយាលនងផ្ដរ។ បបើបត្បៀបបធៀបបៅនងឹការសាងសង់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធានថមី ការទ្ញិ
បនទប់ពិបសាធនច៍ល័រនឹងម្នរនម្លបថាក្ជាង។ ជាពិបសស ភាពចល័ររបស់វាអនុញ្ញសរឱសយវាចូលបៅកាន់ទ្ីតាាំង
ោច់ត្សយាល បហើយអាចបបងកើនភាពញកឹ្ញាប់ននការចូលបត្បើបោយសសិសសបៅទ្ូទាាំងសាលាបរៀន។ 

 

៥. សសចរតីសននិដ្ឋាន 

 ផ្នអក្បលើលទ្ធនលននការសទង់ម្រិផ្ដលបធវើប ើងក្ែុងបខរតក្ាំពងធ់ាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយម្នជ័យ នងិរជធានី
ភែាំបពញ ការពនិិរសយសាថសនភាពជាក្់ផ្សតង និងការយល់ដងឹអាំពីនលប ោះពាល់ និងការបឆលើយរបននត្បរបិរតិការទ្ូទាាំង
ត្បបទ្សផ្ដលពាក្ព់័នធ អាចនតល់ការសនែោិឋសនបានថា ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានបៅក្ែុង ២៥ រជធាន-ី
បខរត បានចូលរមួ្ចាំផ្ណក្ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM បៅក្ម្ពុជា។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានក្ាំពុងនតល់
ឱកាសដល់សសិសសក្ែុងការបធវើពបិសាធន៍ និងអនុវរតបលើម្ុខវជិាជសរូបវិទ្សោ គីម្ីវទិ្សោ ជីវវិទ្សោ វិទ្សោសាស្រសត នងិផ្ននដី។ 
បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ គម្្សររវាងសាលាបម្ នងិសាលាបណាតសញម្នទ្ាំហាំធាំ បោយសារសាលាម្្សស់នទោះទ្ទ្លួ
បានអរថត្បបយាជន៍ទាាំងអស់ននសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានអស់បហើយ។  សាលាបណាតសញ ត្បឈម្មុ្ខនឹង
ឧបសគគផ្ដលបណាតសលម្ក្ពថីវិកាសត្ម្ប់ការបធវើដាំបណើរដឹក្ជញ្ជូនម្និត្គប់ត្គន់ សម្រថភាពត្គូបបត្ងៀនបៅសាលា
បម្ និងសាលាបណាតសញ និងត្បរិបរតកិារ និងការត្គប់ត្គងបខសាយបៅសាលាម្្សស់នទោះ។ ចាប់តាាំងពឆី្សាំ ២០០៤ 
ម្ក្ ADB បាននតលម់្ូលនិធដិល់ការបបងកើរសាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ តាម្រយៈគបត្ម្ងចាំនួនបីបនសសងគ្ស ផ្ដល
រួម្ម្ន ESDP II, EEQP និង USESDP។ សពវនថងបនោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានចាំនួន ៥០ ត្រូវបានបបងកើរ
ប ើងបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្សក្ម្ពុជា។ 

ជាម្ធសយម្ ម្នសាលាធនធានម្ធសយម្សិក្សាចាំនួនពីរ ផ្ដលបានបបងកើរប ើងក្ែុងបខរតនមី្ួយៗ។ ការ
ត្សាវត្ជាវបានបញ្ជសក្់ថា ចាំនួនសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានម្នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងយា សងអសក្ម្ម និងជាប់ទាក្់ទ្ងគ្ស
យា សងខ្សាំងបៅនឹងចាំនួនសសិសស ចាំនួនអនុវិទ្សោលយ័ នងិចាំនួនសាលាបណាតសញ។ បដើម្សបដីាំបណើរការសាលាម្ធសយម្
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សិក្សាធនធាន និងសាលាបណាតសញ ADB និង MoEYS  ក្៏ក្ាំពុងនតល់ឱសយពួក្បគនូវថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្ម្ប់ត្បរបិរតិ
ការរបស់សាលាធនធាន ការដកឹ្ជញ្ជូន ការទ្ិញសម្ភសរៈ និងគបត្ម្ងអាហារូបក្រណស៍ត្ម្ប់សិសសសត្ក្ីត្ក្។ ចម្ងសយ
ជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធនធាន នងិសាលាបណាតសញគឺ ៤.២ គី ូផ្ម្ ត្រ ជាម្ួយនឹងចម្ងសយពី ២.០បៅ 
៩.៤ គ ីូផ្ម្ ត្រ។ បបើបត្បៀបបធៀបបខរតត្ក្បចោះម្នចម្ងសយម្ធសយម្ឆងសយជាងបគ បហើយបនាទសយម្នជ័យម្នចម្ងសយ
ជិរជាងបគ។ បោយសារផ្រថវិការបស់រោឋសភិបាលម្នក្ត្ម្ិរ វានងឹម្នការត្បឈម្ខ្សាំងសត្ម្ប់ត្បបទ្សក្ម្ពុជា
ក្ែុងការសាងសងប់នទបព់ិបសាធន៍ផ្ដលបាំពាក្ស់ត្ម្ប់ការពិបសាធបៅអនុវិទ្សោល័យទាាំងអស់ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា
ក្ែុងរយៈបពល ១០ ឆ្សាំខងម្ខុ។  
 ជាឧទាហរណ៍ បខរតបនាទសយម្នជ័យ និងបៅទ្ីត្ក្ុងភែាំបពញត្រូវបានបត្ជើសបរីសជាក្រណីសកិ្សា បដើម្សបីផ្សវង
យល់ពសីាំណួរអាំពីរបបៀបក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសម្ត្សបសត្ម្ប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធាន។ បៅបពលអនាគរ ការ
បបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធនធានអាចបធវើបៅសាលាអនុវទិ្សោល័យសបម្តចឪឬសិរីបសាភណ័។ បៅរជធានីភែាំបពញ អនុ
វិទ្សោល័យសនធរម្ុខ ឬអនុវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្ ទ្ាំនងជាបបងកើនត្បសទិ្ធភាពចម្ងសយរវាងសាលាបណាតសញ។ ក្ែុងការ
ត្គប់ត្គងសាលាធនធានអនុវិទ្សោល័យ បញ្ហសសាំខន់ៗចាំនួនបួនត្រូវបានរក្ប ើញ ពួក្បគរួម្បញ្ចូលបទ្ោឋសន
សងគម្ សម្រថភាព ត្បរិបរតិការ និងការត្គប់ត្គង។ ខណៈបពលផ្ដលសាលាបណាតសញម្នអារម្មណ៍ថា មិ្នសូវ
ម្នបដិសណាឋសរកិ្ចច សាលាម្្សស់នទោះត្បឈម្ម្ុខនងឹបញ្ហសផ្ដលបនតើម្បចញពីត្បរិបរតកិារបលើថវិកាត្បចាាំឆ្សាំរិចរួច 
ការត្គប់ត្គងកាលវិភាគ និងបសវាក្ម្ម បដើម្សបីគាំត្ទ្សាលាបណាតសញ។ ជាពិបសស សាលាបម្ និងសាលាបណាតសញ
ម្ិនម្នសម្រថភាពត្គប់ត្គនក់្ែុងការបត្បើត្បាស់ម្នទីរពិបសាធន៍ត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាព នងិត្បសិទ្ធនល។ 
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ឧបសម្ព័នធ បញ្ជីស ្ា៉ះអនរសមាភាស 
 

បលខក្ដូ អងគភាព កាលបរបិចឆទ្ 
MoEYS ត្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា វិចឆិកា ២០១៩ 
Porng Tek LSS អនុវិទ្សោល័យ ពងទ្ឹក្ រុលា ២០១៩ 
Hun Sen Krong Kep LSS អនុវិទ្សោល័យ ហ នុផ្សន ត្ក្ុងផ្ក្ប រុលា ២០១៩ 
Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong 

USS 
វិទ្សោល័យ ប ុនរ សន ីហ ុនផ្សន ចរិយាវងសស រុលា ២០១៩ 

Hun Sen Chamkar Dong USS វិទ្សោល័យ ហ ុនផ្សន ចម្កសរដងូ រុលា ២០១៩ 
PDoEYD in Banteay Meanchey ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡាបខរតបនាទសយម្នជ័យ វិចឆិកា ២០១៩ 
Hun Sen Khlar Koun USS វិទ្សយល័យ ហ ុន ផ្សន ខ្សក្នូ វិចឆិកា ២០១៩ 
Tek Thlar LSS អនុវិទ្សោល័យ ទ្កឹ្ថា្ស វិចឆិកា ២០១៩ 
Sandech Ov USS វិទ្សោល័យ សបម្តចឪ ធែូ ២០១៩ 
Serey Sorphorn USS វិទ្សោល័យ សិរីបសាភណ័ឌ ធែូ ២០១៩ 
Chbar Ampeouv USS  វិទ្សោល័យ ចសារអាំបៅ ធែូ ២០១៩ 
Hun Sen Prek Pra LSS  អនុវិទ្សោល័យ ហ នុ ផ្សន ផ្ត្ពក្ត្បា ធែូ ២០១៩ 
Bun Rany Hun Sen Phsardeounthkov 

USS  
វិទ្សោល័យ ប ុរ សនី ហ ុន ផ្សន នសារបដើម្ថកូវ ធែូ ២០១៩ 

PDoEYD in Phnom Penh ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡាបខរត ត្ក្ុងភែាំបពញ ធែូ ២០១៩ 
On Chanh LSS  អនុវិទ្សោល័យ អនចាន ់ វិចឆិកា ២០១៩ 
Kratie Krong USS វិទ្សោល័យ ត្ក្បចោះត្ក្ងុ វិចឆិកា ២០១៩ 
Damrei Chorn Khlar LSS  អនុវិទ្សោល័យ ដាំរីជាន់ខ្ស វិចឆិកា ២០១៩ 
Hun Sen Balang USS  វិទ្សោល័យ ហ ុនផ្សន បលល័ងគ វិចឆិកា ២០១៩ 
PDoEYD in Kampong Thom ម្នទីរអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡាបខរតក្ាំពងធ់ាំ វិចឆិកា ២០១៩ 
Stung Sen USS  វិទ្សោល័យ សទឹងផ្សន វិចឆិកា ២០១៩ 
Panha Chi LSS អនុវិទ្សោល័យ បញ្ញសជ ី វិចឆិកា ២០១៩ 
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