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រក្សាសទិ្ធ ិ© កាលកិ្បត្រអបរ់ំក្ម្ពជុា 

ការប ោះពុម្ពប ោះ គាំត្ទ្បោយត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងកី្ឡា(អយក្)  ិងក្ម្ចីឥណទា ធនាគរអភិវឌសឍ ៍
អាសុី បលខ ៣៤២៧ CAM(COL) 

គមស ផ្នែក្ណាមួ្យន ការប ោះពុម្ពប ោះ អាចត្រូវ  យក្បៅនលិរប ើងវិញ រក្សាទុ្ក្ ឬបញ្ជូ តាម្
ទ្ត្ម្ង់ឧបក្រណ៍ ឬបោយម្បធសោ យណាមួ្យ រួម្ទាាំងបអ ិចត្រូ ិក្ បម្កា ិច ការថរចម្លង ការថរ
សាំប ង បោយគមស ការអ ុញ្ញសរជាលាយលក្ខណ៍អក្សសរជាមុ្ ពីអែក្ប ោះពុម្ពនសាយប ើយ។ 
 
ប ោះពុម្ព  ិងវាយអក្សសរ បៅត្បបទ្សក្ម្ពុជា បោយកាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា 
 



 
 

i 

កាលិរបក្រ 

អប់រំ 

រម្ពុជា 

ក្រុមក្រឹរសានិពនធ 

ក្រុមក្រឹរសាវិចារណរថា  
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 
 
និពនធនាយរ 
រោកក្សីបណ្ឌិត្ បូ ច័នទេ៉ុេិកា នាយកដ្ឋ្នរោេនរយបាយ ននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា 
 
និពនធនាយររង 
រោកបណ្ឌិត្ ងិន ច័នទរិទ្ធ សាកេវិទ្្ាេ័យអ៉ុកឡែន ក្បរទ្សនូឡវេរសែង់ 
រោកបណ្ឌិត្ ស៉ុខ សិរី សាកេវិទ្្ាេ័យភូមិនទភនាំរេញ  
រោក រៅ ស៉ុេ៉ុណ្រិទ្ធ នាយកដ្ឋ្នរោេនរយបាយ ននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា  
 
 



 
 

ii 

មារិកា 

វចិារណក្ថារបស ់ពិ ធនាយក្   i 

មារកិា 
 

  ii 

ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងរវាងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា   ងិលទ្ធនលការសកិ្សារបស់
សសិសស បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា 

 ផ្ក្វ ររ ៈ  ឈិញ សុីថា  ិង ក្ង សុផា ់ណា 

  ១-១៤ 

    

ការសកិ្សាពឥីរយិាបថន ចាំបណោះដឹង  ងិការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយទូ្រ័ប ទោះ 
សត្មាបក់ារបរៀ   ងិបបត្ងៀ បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  

  ១៥-៤១ 

 ឈិញ  ីោ អ ៊ីវ ចា ់ណារ ស  ិង ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស 
 

   

បទ្ពបិសាធលអ  ងិឧរតមា វុរត ន៍ ការអ វុរតការត្របត់្រងតាម្សាលា
បរៀ  (S BM) បៅក្ម្ពុជា 

 ឡាយ សុវិជាជស សុក្ សុនល  ិង សុិ  ណាវី 

  ៤២-៥៩ 

    

ការបលើក្ក្ម្ពស ់វូការអបរ់ំ S TEM បៅក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា តាម្រយៈ
ការវភិារលាំហន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  

 អ ុ  ត្សីផ្ណរ  សុិ  ណាវី  ិង ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស 
 

  ៦០-៩៥ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 

ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងរវាងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា   ិងលទ្ធនលការសិក្សារបស់សិសសស បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា 
 
ផ្ក្វ ររ ៈ*១  ឈិញ សុថីា២ ក្ង សុផា ណ់ា៣ 
*១ ៣ នាយក្ោឋស បគល បយា យ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា ត្បបទ្សក្ម្ពុជា 
អ ៊ីផ្ម្លរបស់អែក្ ិព ធ៖ ratanakkeo119@gmail.com 
២ សាក្លវិទ្សោល័យភូម្ ិទភែាំបពញ ត្បបទ្សក្ម្ពជុា 
 
  ទ្ទ្លួ៖ បម្សា ២០២១ សបត្ម្ចយក្៖ ម្ិថនុា ២០២១ 

 

សងខរិតនយ័ 

ការត្សាវត្ជាវប ោះ មា បគលបាំណងសិក្សាពីទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងរវាងការផ្បងផ្ចងធ ធា   ិងលទ្ធនលការសកិ្សា
របស់សសិសស បៅត្របស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ក្ែុងអាំ ងុបពលត្ ាំឆ្សាំសិក្សាចុងបត្កាយ រិរចាបព់ីឆ្សាំ ២០១៥ 
ដល់ឆ្សាំ ២០១៩។ រហូរម្ក្ដល់បពលប ោះ ពុាំទា ម់ា ការត្សាវត្ជាវណាម្ួយផ្ដលសិក្សាអាំពីទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ង ឬនល
ជោះន ការផ្បងផ្ចក្ការបត្បើត្ ស់ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព ័ធ  ិងធ ធា ម្ ុសសស បៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសស 
បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជាបៅប ើយ។ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាទាាំងអស់ បៅក្ម្ពុជាមា ចាំ  ួ 
១៧៨៨ សាលា ផ្ដលត្រូវ  ចូលរមួ្ក្ែុងការសិក្សាប ោះ។ ទ្ិ ែ ័យចត្ម្ោុះន សាលាម្ធសយម្សិក្សាទាាំង ១៧៨៨ 
សាលា ក្ែុងរយៈបពលត្ ាំឆ្សាំ ត្រូវ  ដក្ត្សង់បចញពីម្ូលោឋស នទុក្ទ្ិ ែ យ័របសន់ាយក្ោឋស ត្បព័ ធព័រ៌មា 
ត្រប់ត្រងអប់រ ំ ន ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា សត្មាប់បធវើការវិភារ។ វិធីសាស្រសតសថិរិវទិ្សោផ្បបពិពណន៌ា  ិង
ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងត្រូវ  យក្ម្ក្បត្បើបៅក្ែុងការវិភារ។ ការវិភាររួម្មា  ៣២ អបថរ ផ្ដលពាក្់ព ័ធបៅ ងឹការ
ចារ់ផ្ចងថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ ធ ធា ម្ ុសសស  ិងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 
របក្រាំបហើញ  បង្ហសញថា ការពត្ងីក្សាលាបរៀ បោយមា បហោឋសរចនាសម្ព ័ធរូបវ តផ្ដលសាថសបនាពីបបរុង  ងិ
បឈើ ម្ួយអប លើបោយប ទប់ទ្ចីារ់ការោច់បោយផ្ ក្មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងវិជជមា ខ្សាំងបៅបលើការបក្ើ ប ើងន លទ្ធនល
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សិក្សា។ បលើសពីប ោះបទ្ៀរ ការបបងកើ ចាំ ួ ត្របូបត្ងៀ ផ្ដលមា រណុវឌុសឍិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ ម្ធសយម្សិក្សា
ទ្ុរិយភមូ្ិ សញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ  ិងបរិញ្ញសបត្រជា ់ខពស់ ផ្ដលមា ទ្ាំនាក់្ទ្ាំ ងយា សងខ្សាំងជាម្ួយ ឹងលទ្ធនល
ការសិក្សារបស់សិសសស ក្ែុងរយៈបពល ៥ ឆ្សាំ។ លទ្ធនលសកិ្សាប ោះ   គាំត្ទ្ដល់ការអោះអាងថា ការចារ់ផ្ចង
ធ ធា  បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ពិរជាមា ត្បសិទ្ធភាពក្ែុងបរិបទ្ន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បៅ
ត្បបទ្សក្ម្ពុជា។   

 
ពាក្សយរ លោឹះ៖ ការចារ់ផ្ចងធ ធា  លទ្ធនលការសិក្សារបស់សសិសស  សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ក្ម្ពុជា។  
 
អាររោឋស ៖ ផ្ក្វ, រ., ឈិញ, ស., & ក្ង, ស. (២០២១), ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងរវាងការចារ់ផ្ចងធ ធា   ិងលទ្ធនលការ
សិក្សារបស់សិសសស បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា,កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពជុា,៤(១), ១-១៤។ 

 
១. សសចរីតស្តើម្ 

 សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ត្រូវ  នតល់ក្ីតរំពងឹយា សងម្រុមាាំពីសាំណាក្់ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា នដរូ
អភិវឌសឍ សហរម្  ៍  ិងសិសសា ុសិសសសថាជាត្រឹោះសាថស ផ្ដល ឹងបាំបពញរួនាទ្ ី យា សងត្បបសើរ  ងិជាសាលារាំរូ
ផ្ដលក្សាងធ ធា ម្ ុសសសឱសយមា ចាំបណោះដងឹ ជាំនាញ  ងិអាក្បសបក្ិរយិាលអ។ រណុភាពន ការអប់រំមា សារៈ
សាំខ ់ណាស់ក្ែុងការជាំរុញឱសយត្បបទ្សក្ម្ពុជា អាចចាក្បចញពីត្បបទ្សផ្ដលមា ចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្រិទាបបៅ
ជាត្បបទ្សផ្ដលមា ចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្រិខពស់ក្ែុងឆ្សាំ ២០៣០។ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា រឺជាធារុនសសាំជាយុទ្ធ
សាស្រសតម្ួយដ៏សាំខ ់របស់ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពអបរ់ំ ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបៅ
ត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា (2008, p .2)   ឱសយ ិយម្ ័យថា «សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា 
រឺជាសាលាបរៀ ផ្ដលត្រូវបាំពាក្់ ឬនតល់ឱសយបហោឋសរចនាសម្ព័ ធ  ិងសមាភសរៈដូចជា អគរ សាលត្បជុាំ ម្ ទីរពិបសាធ ៍ 
បណាណសល័យ សាលក្ុាំពសយូទ្័រ សាលបសារទ្សសស ៍ ត្បភពនគរ់នគងអ់រគិស ី ត្បភពនគរ់នគង់ទ្ឹក្សាអសរ។ល។ ជាពិបសស ការ
ទ្ទ្ួល   ូវការបណ្តោះបណាតសលបុរគលិក្អប់រំពីវិធីបត្បើត្ ស់បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ  ិងសមាភសរៈផ្ដល  នតល់ជូ » 
(p .2)។ បយាងតាម្បគល បយា យសតីពីសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ផ្ដល  បបងកើរប ើងក្ែុងឆ្សាំ ២០០៨  ិង
ត្ក្បខណ័ឌពិ រិសយតាម្ោ   ងិវាយរនម្លសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  (Mo EY S , 2018a ) រណៈត្រប់ត្រង ត្រូ
បបត្ងៀ   ិងសិសសសន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ឹងត្រូវបដើររួនាទ្ីជារាំរូសត្មាប់សហរម្ ៍  ិងរាំប ់បៅជុាំវិញ
បនាោះរបសព់ួក្បរ។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ត្រូវបដើររួនាទ្ីជាម្ជសឈម្ណឌលបណាតសញ ក្ែុងការក្សាងក្ិចចសហ
ត្បរិបរតិការ ផ្ចក្រំផ្លក្បទ្ពិបសាធ  ិងការជាំរុញឱសយមា សាម្រគីភាព ក្ែុងបណាតសសាលាបរៀ នានាក្ែុងសហរម្ ៍
ទាាំងម្ូល។ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា   ជួយបលើក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈសត្មាប់ត្របូបត្ងៀ  ការ
ផ្ចក្រំផ្លក្ការអ ុវរត  ិងបទ្ពិបសាធលអៗក្ែុងការបបត្ងៀ  ការបរៀ   ិងការត្រប់ត្រងសាលាបណាតសញដូចជា ការ
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បបត្ងៀ ពីផ្ន ការត្បរិបរត ិ  ងិបលើក្ក្ម្ពសស់ាលាបរៀ  បហើយ ិងបលើក្ក្ម្ពស់សម្រថភាពត្រូបបត្ងៀ តាម្រយៈការ
អភិវឌសឍវិជាជសជីវៈ  ិងការបងវឹក្ផ្ណនាាំ (MoEYS, 2008)។ តាម្រយៈការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  វាត្គ ់
ផ្រជាជាំហា បឋម្ម្ួយប ុបណាណសោះ ក្ែងុការសត្ម្ចឱសយ   ូវលទ្ធនលផ្ដលរពំឹងទ្កុ្ជាក្់ផ្សតង បពាលរឺការបលើក្
ក្ម្ពសល់ទ្ធនលសកិ្សារបសស់សិសសបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សា។ ក្ិចចខិរខាំរបស់ត្ក្សួងអប់រ ំយវុជ   ិងក្ីឡា បដើម្សបបីធវើ
ឱសយលទ្ធនលសកិ្សារបសស់ិសសសកា ់ផ្រត្បបសើរ វារឺជាធ ធា ម្ ុសសសដ៏សាំខ ់  ិងបផ្ ថម្ បដើម្សបីឱសយត្បបទ្សក្ម្ពុជា
អាចសបត្ម្ច   ូវបគលបៅអភិវឌសឍជារបិៅឆ្សាំ ២០៣០  ងិ២០៥០។  

 ក្ែុងក្ិចចគាំត្ទ្ដល់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅក្ម្ពុជា ការវ ិិបយារក្ែុងការគាំត្ទ្ផ្នែក្បបចចក្បទ្ស  ិង
ហិរញ្ញវរថុ  ត្បត្ពឹរតបៅអស់រយៈបពលម្យួទ្សវរសសរ៍ម្ក្បហើយ។ រហរូម្ក្ដល់បពលប ោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា ជាបត្ចើ ត្រូវ  បរទ្ទ្ួលសាគសល់ថា មា ការរីក្ចបត្ម្ើ បលឿ ក្ែុងការអភិវឌសឍការបបត្ងៀ   ិងបរៀ  ជាពិបសស 
ទាក្ទ់្ងបៅ ឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស ផ្ដលបរសបងករប ើញមា ភាពខសុគ្សយា សងចសាស់លាស់រវាងសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា   ិងសាលាម្ធសយម្សិក្សាដនទ្បទ្ៀរ បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ សម្ទិ្ធនលផ្ដលសាលាម្ធសយម្សកិ្សា
ធ ធា សបត្ម្ច   ត្រូវ  បរសបងករប ើញថាជាការឆលោុះបញ្្សាំងន កិ្ចចត្បឹងផ្ត្បងក្ែុងការបក្ៀរររបហោឋសរចនា
សម្ព័ ធ ថវិកា  ិងធ ធា ម្ សុសស បដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពសិក្សារបស់សសិសស។ បបើបទាោះបី ក្ិចចខិរខាំត្បឹងផ្ត្បង
ប ោះត្រូវ  អ ុវរតអស់រយៈបពលម្ួយទ្សវរសសរ៍ម្ក្បហើយក្ដ ី ក្៏ម្ ិទា ់មា ការសកិ្សាត្សាវត្ជាវណាម្ួយសតីពីនល
ជោះន ការបក្ៀរររធ ធា បៅបលើរណុភាពន ការអ ុវរតរបស់សាលាបរៀ   ិងត្បសិទ្ធភាពន ការចារ់ផ្ចងបត្បើត្ ស់
ធ ធា ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពសិក្សារបស់សសិសស លទ្ធនលសកិ្សារបសស់ិសសស ឬឥទ្ធិពលន ការចារ់ផ្ចងបត្បើ
ត្ ស់ធ ធា បៅបលើទ្ិដឋភាពដនទ្បទ្ៀរន ការបលើក្ក្ម្ពស់រុណភាពផ្ដលពាក្់ព័ ធ ឹងសាលាបរៀ បៅប ើយ។  

ដូបចែោះ ការសិក្សាប ោះមា បគលបាំណងសិក្សាត្សាវត្ជាវបៅបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង រវាងការចារ់ផ្ចងបលើការបត្បើ
ត្ ស់ធ ធា  បធៀបជាម្ួយ ឹងរណុភាពសិក្សារបស់សសិសសក្ែុងរយៈបពល ៥ ឆ្សាំក្ លងម្ក្។ ការត្សាវត្ជាវប ោះ
ផ្សវងរក្ការព សយល់ម្យួថា បរើធ ធា  (រួម្មា ការអភិវឌសឍន បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ ធ ធា ម្ ុសសស  ងិថវិកា) ជាប់
ទាក្់ទ្ងវិជជមា   ិងចាាំ ចប់ៅ ឹងរណុភាពសកិ្សារបសស់ិសសសយា សងដូចបម្តច? ការត្សាវត្ជាវប ោះ ត្រូវ  បលើក្
ប ើងជាសាំណួរត្សាវត្ជាវថា៖ «បរើអវីបៅជាទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងរវាងធ ធា  រួម្មា  បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ ថវិកា ធ ធា 
ម្ ុសសស  ិងរណុភាពសកិ្សារបស់សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា អស់រយៈបពល៥ឆ្សាំ
សិក្សាចុងបត្កាយប ោះ?» 

 លទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវប ោះអាច ឹងបដើររួនាទ្ជីួយនតល់ពរ័៌មា ជាក្់ផ្សតងដល់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិង
ក្ីឡា  ិងភារីពាក្ព់័ ធដនទ្បទ្ៀរឱសយមា ការយល់ដងឹកា ់ផ្រសុីជបត្ៅអាំពីនលជោះន ក្ិចចត្បងឹផ្ត្បងរបស់ពួក្បរក្ែុង
ការគាំត្ទ្ដលស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ក្ែុងរយៈបពលម្យួទ្សវរសសរ៍ក្ លងម្ក្ប ោះ។ វាក្៏អាចនតល់ឱសយត្ក្សងួ
អប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា រក្ប ើញ ូវបទ្អ តររម្ ៍សម្ត្សបទា ់បពល  ិងបដើម្សបីធានាឱសយ   ូវការអភិវឌសឍ  ិង
ការបលើក្ក្ម្ពស់់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ដ៏ត្រឹម្ត្រូវ នាបពលអនាររ។ របក្រាំបហើញប ោះ  ឹងលារត្រោងយា សង
ចសាស់លាស់ ូវត្បសិទ្ធភាព  ិងត្បសិទ្ធនលន ការបត្បើត្ ស់ធ ធា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ដូបចែោះ
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សាលាបណាតសញ  ិងសាលាម្ធសយម្សិក្សាដនទ្បទ្ៀរអាច ឹងបធវើការបរៀ សូត្រពីបទ្ពិបសាធលអៗ  ិងឧរតមា ុវរត ៍
ផ្ដល  រក្ប ើញ។  

 
 ២. រំឭរក្រសឹត ី

 បទាោះបីជាក្ លងម្ក្ មា ការសិក្សាត្សាវត្ជាវោច់បោយផ្ ក្ បោយបផាតសរបលើទ្ិដឋភាពទាក្់ទ្ងបៅ ឹងរណុ
ភាពសិក្សារបស់សសិសសមា បនសសងៗគ្ស ក្៏មា ការសកិ្សាជាបត្ចើ    បផាដសរបៅបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង ឬឥទ្ធពិលន 
ធ ធា សាលាបរៀ បៅបលើរណុភាពសិក្សារបស់សសិសស (សូម្បម្ើល Akey, 2006b; MacNeil, Prater, & Busch, 

2009; Mortimore, 2001; Pov, Kawai, & Matsumiya, 2020; Uline & Tschannen-Moran, 2008)  ិងអត្តា
ប ោះបងក់ារសិក្សា (សូម្បម្ើល Aaronson, Barrow, & Sander, 2007; Christle, Jolivette, Nelson, & 

education, 2007; Quinn, 2013; World Bank, 2005)។ បផ្ ថម្បលើប ោះ ការសិក្សាជាបត្ចើ   បង្ហសញថាមា 
ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងយា សងជិរសែិទ្ធ រវាងបរិយាកាសសាលាបរៀ ជាម្យួ ឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស (សូម្បម្ើល Hoy & 

Sabo, 1998; Uline & Tschannen-Moran, 2008)។ បរិយាកាសសាលាបរៀ វិជជមា រឺជាក្តាតសផ្ដលមា សារៈ
សាំខ ់ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់អាក្បសបក្ិរិយា ងិលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស។ ការសកិ្សារបស់ Uline and Tschannen- 

Moran’s (2008)  បផាតសរបលើនលជោះន រណុភាពសមាភសរបរិកាខសរ  ិងបរិយាកាសសាលាបៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបស់
សិសសស។ ទាាំងប ោះ  បង្ហសញថា ស ទសសស ៍ន បរិយាកាសសាលាបរៀ មា ភាពទាក្់ទ្ងយា សងត្ជាលបត្ៅជាម្យួ
 ឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស។ ការត្សាវត្ជាវប ោះក្៏  រក្ប ើញថា សមាភសរបរិកាខសរសាលាបរៀ មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជា
វិជជមា   ិងត្ជាលបត្ៅជាម្ួយ ឹងលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសស ជាម្ួយគ្សប ោះផ្ដរ បរិយាកាសសាលាបរៀ  ក្៏មា 
ជាប់ទាក្់ទ្ងបៅ ឹងរុណភាពន សមាភសរបរិកាខសរសាលាបរៀ ។ ជាពិបសស បរិសាថស បរៀ សូត្រត្បក្បបោយផាសុក្
ភាពរឺជាធារុម្ួយន បរិយាកាសសាលាបរៀ  បហើយបរិយាកាសសាលាបរៀ  ក្៏ជាអបថរដ៏សាំខ ់ផ្ដលក្ាំណរ់ ូវ
បរិសាថស បរៀ សូត្រត្បក្បបោយផាសុក្ភាព។  MacNeil, Prater and Busch (2009)    បលើក្ប ើងថា 
សិសសា សុិសសស ងឹទ្ទ្លួ  លទ្ធនលខពស់បលើបរសតសតង់ោ បៅបពលផ្ដលសាលាបរៀ មា បរិសាថស សិក្សា
ត្បក្បបោយផាសុក្ភាព។ វិធីសាស្រសតបបត្ងៀ   ិងបរិយាកាសសាលាបរៀ  ផ្ដលសាំបៅបៅបលើភាពបឆលើយរបរបស់
សាលាបរៀ   ិងបរសិាថស គាំត្ទ្រឺជាក្តាតសរំពងឹទ្ុក្ដ៏សាំខ ់ក្ែុងការសបត្ម្ច  លទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស។ 

 ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ធ ធា របសស់ាលាបរៀ ដូចជា សមាភសរបរកិាខសរ  ងិបសៀវបៅ មា រួនាទ្យីា សងសាំខ ់ក្ែុងការ
ជួយដលស់ិសសសក្ែុងការបរៀ សតូ្រ បហើយការសិក្សាត្សាវត្ជាវនាប ុនាមស ទ្សវរសសរ៍ក្ លងម្ក្   រក្ប ើញថា ធ ធា 
មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងគ្សជាម្ួយ ឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសសបៅសាលាបរៀ  (សូម្បម្ើល Coleman, 1966; Hanushek, 

1981, 1986, 1989, 1991; Pov et al., 2020)។ ការសិក្សាតាម្ឯក្សារ  ិងសា្សនដត្សាវត្ជាវជាបត្ចើ   នតល់
 ូវភសតុតាងដ៏រឹងមាាំផ្ដលបញ្ជសក្់ថា បរើអបថរន បរិយាកាសសាលាបរៀ ដស៏ម្សបូរផ្បបជោះឥទ្ធិពលយា សងណាបៅបលើ
លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស (សូម្បម្ើល Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004; Mortimore, 
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2001)។ ការសិក្សាត្សាវត្ជាវដនទ្បទ្ៀរ  រក្ប ើញថា មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងរវាងលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសសជាម្ួយ
 ឹងអបថរបនសសងៗបទ្ៀរផ្ដលទាក្់ទ្ង ងឹសាលាបរៀ ដូចជា ត្រូបបត្ងៀ  បរិបទ្សាលាបរៀ  ធ ធា សាលាបរៀ   ិង
ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំរបស់នាយក្សាលា (សមូ្បម្ើល Akey, 2006b; Ma & Klinger, 2000; Schreiber, 2002; 

Stewart, 2007)។ បទាោះបីជាយា សងណា បបើបយាងបៅបលើការសិក្សាម្ួយក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុាបៅបលើនលជោះន ក្តាតស
ផ្ដលពាក្ព់័ ធ ងឹសសិសស ត្រសួារសិសសស  ិងសាលាបរៀ  Pov et al. (2020)   រក្ប ើញថា ក្តាតសផ្ដលពាក្ព់័ ធ ងឹ
សាលាបរៀ ម្ិ មា ឥទ្ធពិលររួឱសយក្រ់សមាគសល់បៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសសបនាោះបទ្ ក្ែុងការសិក្សាផ្បបម្ ូផ្ដល
ក្ត្ម្ិរពីរ Hierarchical Linear Model (HLM)។ 
 

៣. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ 

 ការសិក្សាប ោះ   បធវើការត្សាវត្ជាវបៅបលើសាលាម្ធសយម្សិក្សាទាាំងអស់បៅក្ម្ពុជា ផ្ដលមា ចាំ ួ សរុប 
១៧៨៨ សាលា។ ទ្ិ ែ ័យចត្ម្ុោះរយៈបពលត្ ាំឆ្សាំន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ត្រូវ  ទាញយក្បចញពីត្បព ័ធ
ព័រ៌មា ត្រប់ត្រងអប់រ(ំEMIS)បោយរិរពឆី្សាំ ២០១៦ ដល់ឆ្សាំ ២០២០។ នាយក្ោឋស ត្បព័ ធព័រ៌មា ត្រប់ត្រង
អប់រំទ្ទ្ួលខុសត្រូវក្ែុងការត្បម្លូទ្ិ ែ ័យសថិរ ិ ផ្ដលពាក្់ព ័ធបៅ ឹងសូចនាក្រអប់រ ំ បៅទ្ទូាាំងត្បបទ្ស បដើម្សបីចង
ត្ក្ងជាឯក្សារបញ្ចលូបៅក្ែងុត្បព័ ធទ្ិ ែ យ័របសខ់លួ ជាត្បចាាំឆ្សាំ។ រ យការណ៍សតីពសីថរិិ  ិងសចូនាក្រត្រូវ  
ប ោះពមុ្ពជាបរៀងរល់ឆ្សាំ បោយរួម្បញ្ចូលទាាំងត្បភពទ្ិ ែ ័យម្ិ ទា ់វិភាររបស់ត្ក្សួងអបរ់ំ យុវជ   ិងក្ីឡានង
ផ្ដរ។ ត្ក្មុ្ការង្រត្សាវត្ជាវ  សបត្ម្ចចិរតបសែើសុាំបៅនាយក្ោឋស ត្បព័ ធពរ័៌មា ត្រប់ត្រងអប់រំ បដើម្សបីឱសយនតល់ ូវ
ទ្ិ ែ ័យ ផ្ដលរមួ្មា ៣២ សូចនាក្រ ឬអបថរ ផ្ដលពាក្ព់័ ធ ឹងក្តាតសនសសាំទាាំងបួ ន ដាំបណើរការសាលាបរៀ   ងិ
រុណភាពសិក្សារបស់សិសសសទាាំងប ោះ រួម្មា  ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ ធ ធា ម្ ុសសស (ការអប់រំ ឬការបណ្តោះ
បណាតសលត្រូបបត្ងៀ )  ិងរណុភាពសិក្សារបស់សិសសស។ អបថរទាាំងអស់រឺត្រូវ  សរបសរជាបលខ  ិងអត្តាជាភារ
រយ។ បោយសារផ្រទ្ិ ែ ័យក្ែុងការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះត្រូវ  ត្បម្ូលពីទ្ិ ែ ័យចត្ម្ុោះ ផ្ដលមិ្ មា រុលសយភាព 
រយៈបពលត្ ាំឆ្សាំ ម្ធសយម្ភារន អបថរ មី្ួយៗន ឆ្សាំ មី្ួយៗត្រូវ  រណនា បដើម្សបីឱសយវាអាចរាំណាងឱសយអបថរ
 ីម្ួយៗន ឆ្សាំ មី្ួយៗសត្មាបរ់យៈបពលត្ ាំឆ្សាំ។  
 ការសិក្សាប ោះក្៏បត្បើត្ ស់នងផ្ដរ ូវវិធីសាស្រសត Pearson’s Correlation បដើម្សបីវិភារទ្ិ ែ យ័ សត្មាបព់ិ ិរសយ
បម្ើល ូវទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងរវាងថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព ័ធ ធ ធា ម្ ុសសស  ិងរណុភាពសិក្សារបស់សសិសស។ ម្សោ សងវញិ
បទ្ៀរវិធីសាស្រសត Pearson’s Correlation coefficient (r)  ក្៏ត្រូវ  បត្បើត្ ស់នងផ្ដរ បដើម្សបីវាស់សទង់  ងិព សយល់
អាំពីភាពរងឹមាាំន ការរួម្បញ្ចូលគ្សរវាងអបថរទាាំងអស ់ បហើយ P-value (p)  ឹងត្រូវរាំណាង បដើម្សបីបង្ហសញពីក្ត្ម្រិ
សាំខ ់ន បម្រណុ។ ទ្ិ ែ យ័ត្រូវ  ផ្បងផ្ចក្ជាប ួក្តាតសនសសាំរឺ៖ ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព ័ធ ធ ធា ម្ ុសសស  ិង
រុណភាពសកិ្សារបសស់ិសសស។  
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 មា អបថរចាំ ួ ត្ ាំសថិរបៅក្ែងុក្តាតសថវិកា ផ្ដលបផាតសរបៅបលើត្បភពថវិកាផ្ដលចារ់ផ្ចងបត្បើត្ ស់សត្មាប់
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រួម្មា ៖ សាលាបរៀ ផ្ដលទ្ទ្ួល  ថវិកាពសីាលាបរៀ  សាលាផ្ដលទ្ទ្ួល  
ថវិកាពីសហរម្ ៍ សាលាផ្ដលទ្ទ្លួថវិកាពីរជរោឋសភិ ល សាលាផ្ដលទ្ទ្ួលថវិកាពបីត្ៅត្បបទ្ស  ងិសាលា
ផ្ដលទ្ទ្លួថវិកាពីអងគការម្ិ ផ្ម្ រោឋសភិ ល។ សត្មាប់បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ មា អបថរចាំ ួ ត្ ាំប ួផ្ដលបត្បើរាំរូ
ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង ដូចជា៖ សាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់ពីបបរងុ សាលាផ្ដលមា សាំណងព់បីឈើ សាលាផ្ដលគមស 
ទ្ឹក្ សាលាផ្ដលមា បងគ ស់ាធារណៈ សាលាផ្ដលម្ិ មា ក្ត្មាលលអ សាលាផ្ដលម្ិ មា ដាំបូលលអ សាលា
ផ្ដលម្ិ មា ជញ្ជសាំងលអ សាលាផ្ដលមា ទ្ីចារ់ការោច់បោយផ្ ក្  ិងសាលាផ្ដលមា បណាណសល័យោច់បោយ
ផ្ ក្។ សត្មាបក់្តាតសធ ធា ម្ ុសសស អបថរ  បផាតសរបៅបលើរណុវុឌសឍិត្របូបត្ងៀ ផ្ដលបបត្ម្ើការង្របៅសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ អបថរទាាំងបនាោះរួម្មា ៖ ត្រូផ្ដលទ្ទ្ួល  ការអប់រំក្ត្ម្ិរបឋម្សិក្សា ត្រូផ្ដលទ្ទ្ួល
  ការអប់រមំ្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ ត្រូផ្ដលទ្ទ្ួល  ការអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ ត្រូផ្ដលទ្ទ្ួល  អប់រំ
បត្កាយក្ត្ម្ិរឧរតម្ ត្រូផ្ដលមា សញ្ញសបត្របណឌិរ  ិងត្រូផ្ដលទ្ទ្ួល  ការបណ្តោះបណាតសលររុបកាសលសយ។ ជាចុង
បត្កាយ ក្តាតសរណុភាពសកិ្សារបស់សសិសស រួម្មា  ១២ អបថរ៖ ចាំ ួ សសិសស អត្តាត្រួរថា្សក្ប់ៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សា
បឋម្ភមូ្ិ អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ ិ អត្តាឆលងភូម្សិិក្សាបៅម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភមូ្ិ អត្តា
ចុោះប មសោះចូលបរៀ បៅម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ បៅម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ ិ អត្តាប ោះបង់
ការសិក្សាបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ អត្តាប ោះបង់ការសិក្សាបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ ភាពបជារជ័យ
ន បបក្ខជ បៅថា្សក្់ទ្ី៩ ភាពបជារជ័យន បបក្ខជ បៅថា្សក្់ទ្១ី២ សិសសសផ្ដល  បញ្ចប់ការសិក្សាបៅម្ធសយម្សិក្សា
បឋម្ភមូ្ ិ ិងសិសសសផ្ដលបញ្ចប់ការសិក្សាបៅម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្។ិ បោយផ្ ក្ អបថរពាក្់ព័ ធ ឹងបហោឋសរចនា
សម្ព័ ធ ថវកិា  ិងធ ធា ម្ សុសសត្រូវ  បត្បើត្ ស់ជាអបថរឯក្រជសយ (Independent Variables) ចាំបពាោះអបថរពាក្់
ព័ ធ ឹងរណុភាពសកិ្សារបស់សិសសសត្រូវ  បត្បើជាអបថរម្ិ ឯក្រជសយ (Dependent Variables) សត្មាប់ការវិភារ 
 ិងការបក្ត្សាយ។ 

 
៤. លរធ្ លក្សាវក្ជាវ 

 របក្រាំបហើញពីការបត្បើត្ ស់វិធី  Pearson’s Correlation   បង្ហសញថា មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងយា សងត្ជាលបត្ៅ

រវាងរុណភាពសកិ្សារបសស់សិសស  ិងការអភិវឌសឍបហោឋសរចនាសម្ព័ ធ  ិងធ ធា ម្ សុសសដូចផ្ដលមា បង្ហសញក្ែុង

តារង ១។ 

 ការវិភារបលើទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង (Correlation Analysis)   រក្ប ើញថា ចាំ ួ សសិសសសរបុផ្ដលបក្ើ ប ើង មា 

ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជាវិជជមា ខ្សាំងបាំនរុ ផ្ដលអាចចារទ់្ុក្ថា មា ឥទ្ធិពលយា សងខ្សាំង (សូម្បម្ើល Abrami, Cohen, & 

d’Apollonia, 1988) ជាម្យួ ឹងក្ាំបណើ សាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់បបរងុ (r =91, p <0.05) មា ត្រូ

បបត្ងៀ ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរអប់រមំ្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិ (r =99, p <0.01)  ិង ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្លួ  ការអបរ់ំ
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ក្ត្ម្ិរបរិញ្ញសបត្របត្កាយឧរតម្(r =92, p <0.05)។ ប ោះមា  ័យថា ចាំ ួ សសិសសមា  ិនា្សការបក្ើ ប ើងក្ែងុ

សាលាបរៀ ផ្ដលមា បហោឋសរចនាសម្ព ័ធលអ  ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ការអប់រំយា សងទាប ត្រមឹ្ម្ធសយម្សិក្សា

បឋម្ភមូ្ិ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់សាងពីបឈើ (r =-97, p <0.01)   ងិមា 

ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលបញ្ចប់ការអបរ់ំក្ត្ម្ិរវិទ្សោលយ័ (r =-96, p <0.01) មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជាអវិជជមា យា សងខ្សាំង

ជាម្ួយ ឹងក្ាំបណើ ន ចាំ ួ សសិសសសរុប។ ប ោះមា  ័យថា រុណភាពសកិ្សារបសស់ិសសសហាក្់ដូចជាមា ការធា្សក្់

ចុោះក្ែុងសាលាបរៀ ផ្ដលមា បហោឋសរចនាសម្ព័ ធម្ ិលអ បទាោះបីជាត្រូបបត្ងៀ ភារបត្ចើ   បញ្ចប់ការអប់រំ ក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សកិ្សាវិទ្សោល័យក្៏បោយ។ ចាំបពាោះអត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិវិញ ត្រូវ  រក្ប ើញថា

មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងវជិជមា យា សងខ្សាំង ជាម្ួយ ងឹត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចបក់ារសិក្សាក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ 

(r =92, p <0.05)។ ម្សោ សងវញិបទ្ៀរ អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិត្រូវ  រក្ប ើញថា មា 

ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជាវិជជមា យា សងខ្សាំងជាម្ួយ ងឹសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់បធវើពីបឈើ (r =96, p <0.01)  ិងត្រូ

បបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ការអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ (r =95, p <0.05)។ បហើយវាមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជា

អវិជជមា យា សងខ្សាំងជាម្ួយ ងឹសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណងព់ីបបរុង (r =-95, p <0.05) ត្រូបបត្ងៀ ទ្ទ្ួលការ

អប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ (r =-91, p <0.05)   ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរបត្កាយឧរតម្ 

(r =-99, p <0.01)។ ប ោះអាចឱសយបយើងស មរ  ថា ក្ាំបណើ ក្ែងុសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់ពីបឈើ  ងិត្រូ

បបត្ងៀ ផ្ដលមា ការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិអាចទ្ាំ ងជាបធវើឱសយមា ក្ាំបណើ អត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ  

 បលើសពីប ោះបទ្ៀរ ក្ាំបណើ ក្ែុងសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណងព់ីបបរុង ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្លួការអប់រំ

ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ  ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរបត្កាយឧរតម្  ឹងទ្ាំ ងជាបធវើឱសយមា ការ

ធា្សក្់ចុោះ ូវអត្តាត្ររួថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្។ិ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ អត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀ សរុបបៅ

ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្មិា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងជាវិជជមា យា សងខ្សាំងជាម្ួយ ឹងសាលាបរៀ  ផ្ដលមា ទ្ីចារ់ការោច់

បោយផ្ ក្ (r =88, p <0.05)  ិងមា ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ(r =99, 

p <0.01)។ ជាម្ួយគ្សប ោះផ្ដរ ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងអវិជជមា ខ្សាំងត្រូវ  រក្ប ើញរវាងអត្តាចុោះប មសោះចូលបរៀ សរុប

ជាមួ្យ ឹងសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណងស់ង់ពីបឈើ(r =-91, p <0.05)  ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ការអប់រំក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ិ (r =-92, p <0.05)។ ប ោះមា  យ័ថា ក្ាំបណើ ក្ែុងសាលាបរៀ ផ្ដលមា ទ្ីចារ់ការោច់

បោយផ្ ក្  ងិត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ ហាក្់ដចូជា  ជាំរុញក្ាំបណើ យា សង

បលឿ ន អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ សរុបបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិ ប ុផ្ តថា ការថយចុោះន សាលាបរៀ ផ្ដល

មា សាំណងអ់ាំពីបឈើ  ិងត្របូបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្ួលការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិ ហាក្់បីដូចជា ជយួបបងកើ 

 ូវអត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀ សរុបយា សងខ្សាំង។ ត្សបដៀងគ្សប ោះផ្ដរ អត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀ សរុបបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្
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សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងវិជជមា យា សងខ្សាំងជាម្ួយ ឹងសាលាបរៀ  ផ្ដលមា សាំណង់ពីបបរុង (r =93, 

p <0.05) សាលាបរៀ ផ្ដលមា ទ្ីចារ់ការោច់បោយផ្ ក្ (r =90, p <0.05)  ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ការ

អប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ (r =94, p <0.01)។ ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងអវិជជមា  ក្៏ត្រូវ  រក្ប ើញរវាងអត្តាចុោះ

ប មសោះចូលបរៀ ជាម្ួយ ឹងសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់អាំពីបឈើ (r =-98, p <0.01) ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលទ្ទ្ួលការ

អប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ(r =-97,p <0.01)  ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរអប់រំបត្កាយឧរតម្។ បផ្ ថម្

បលើសពីប ោះ អត្តាប ោះបង់បៅក្ត្ម្ិរធម្សយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ ម្ិ ត្រូវ  រក្ប ើញថា មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងរួរឱសយក្រ់

សមាគសល់បៅ ឹងអបថរ ថវិកា បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ ឬធ ធា ម្ ុសសសប ើយ ប ុផ្ ត អត្តាប ោះបង់បៅក្ត្ម្ិរធម្សយម្សិក្សា

ទ្ុរិយភមូ្ិ ត្រូវ  រក្ប ើញថា មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងយា សងអវជិជមា ជាម្យួត្រូផ្ដលទ្ទ្លួ  ការអប់រកំ្ត្ម្ិរម្ធសយម្

សិក្សាបឋម្ភូម្។ិ  

 ប ោះមា  ័យថា បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិ អត្តាប ោះបងក់ារសិក្សាមា ទ្ាំបនារបក្ើ ប ើងក្ែងុក្ត្ម្រិ

ម្ួយបោយសារផ្រសាលាបរៀ មា ត្រូបបត្ងៀ ភារបត្ចើ  មា ក្ត្ម្ិរអប់រតំ្រឹម្ម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភមូ្ិផ្រប ុបណាណសោះ។ 

ភាពបជារជយ័របសប់បក្ខជ ថា្សក្់ទ្៩ី មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងវិជជមា យា សងខ្សាំងជាម្យួសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់

អគរថម ((r =99, p <0.01) ជាម្ួយត្របូបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ថា្សក្់បត្កាយឧរតម្ ( r =96, p <0.05)។ ភាព

បជារជ័យរបស់បបក្ខជ ថា្សក្់ទ្៩ី ត្រូវ  បររក្ប ើញថាមា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងអវិជជមា ជាម្យួសាលាបរៀ ផ្ដលមា 

សាំណង់អគរបឈើ (r =-96, p <0.01)  ងិជាម្ួយត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ក្ត្ម្រិវបសបធម្៌ត្រឹម្ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយ

ភូម្ិ (r =-91, p <0.05)។  ប ោះ   ័យថា ចាំ  ួសសិសសកា ់ផ្របត្ចើ  ហាក្ប់ីដូចជាត្ប ងជាប់ក្ត្ម្ិរថា្សក្់ទ្៩ី 

  បត្ចើ  បៅបពលផ្ដលសាលាបរៀ របស់ពកួ្បរមា សាំណងអ់គរថម  ងិត្រូបបត្ងៀ របស់ពួក្បរបត្ចើ   បញ្ចប់

ថា្សក្ប់ត្កាយឧរតម្ បបើបធៀប ងឹសាលាបរៀ ដនទ្បទ្ៀរ។ ក្ែងុសាថស ភាពត្សបដៀងគ្សប ោះផ្ដរ អត្តាបញ្ចប់ការសិក្សា 

បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ិមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងវិជជមា ជាម្ួយសាលាបរៀ  ផ្ដលមា សាំណង់អគរថម (r =99, 

p <0.01)  បហើយមា ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ថា្សក្់បត្កាយឧរតម្ (r =95, p <0.05) ខណៈបពលផ្ដលអត្តា

បញ្ចប់ការសិក្សាប ោះមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងអវិជជមា ជាម្ួយ ឹងសាលាបរៀ  ផ្ដលមា សាំណង់អគរបឈើ (r =-95, 

p <0.05) បហើយ ងិត្របូបត្ងៀ ផ្ដលបញ្ចប់ការសិក្សាថា្សក្ម់្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ ិ (r =-90, p <0.05)។ អត្តា

បញ្ចប់ការសិក្សាមា ក្ត្ម្ិរខពស់សត្មាបស់ាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់អគរថម  ងិមា ត្របូបត្ងៀ បត្ចើ នាក្់ផ្ដល

  បញ្ចបថ់ា្សក្ប់ត្កាយឧរតម្ ប ុផ្ តអត្តាប ោះផ្បរជាទាបសត្មាប់សាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណងអ់គរបឈើ  ិងមា 

ចាំ ួ ត្របូបត្ងៀ ជាបត្ចើ មា ការអប់រំត្រឹម្ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្។ិ ជាចងុបត្កាយ លទ្ធនលត្សាវត្ជាវប ោះបង្ហសញ

ថា អត្តាបញ្ចប់ការសិក្សាក្ែុងសាលាបរៀ ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងវិជជមា ខ្សាំងជាម្ួយត្រូបបត្ងៀ 

ផ្ដល  បញ្ចប់ការសិក្សាក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ (r =95, p <0.05) ត្សបបពលគ្ស មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង
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អវិជជមា ជាម្ួយសាលាបរៀ ផ្ដលមា សាំណង់បឈើ (r =-94, p <0.05)  ងិត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល  បញ្ចប់ក្ត្ម្ិរ

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

តារង ១  
សម្ព័ ធទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងន អបថរបៅ ឹងលទ្ធនលការសិក្សារបស់សិសសស ជាម្ួយ ឹងអបថរទាក់្ទ្ង ឹងការអភិវឌសឍបលើ
បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ  ិងធ ធា ម្ ុសសស រយៈបពលត្ ាំឆ្សាំចុងបត្កាយ។ 

ល.រ អបថរ 

សាលា
បរៀ 
ផ្ដល
មា 
សាំណង់
អគរថម 

សាលា
បរៀ ផ្ដល
មា 
សាំណង់
អគរបឈើ 

សាលាបរៀ 
ផ្ដលមា 
ការិយា 
ល័យោច់
បោយ
ផ្ ក្ 

ត្របូបត្ងៀ 
ផ្ដល  
បញ្ចប់
ម្ធសយម្
សកិ្សា
បឋម្ភមូ្ ិ

ត្របូបត្ងៀ 
ផ្ដល  
បញ្ចប់
ម្ធសយម្
សកិ្សា
ទ្រុយិភូម្ ិ

ត្របូបត្ងៀ 
  បញ្ចប់
ក្ត្ម្រិ
បត្កាយ
ឧរតម្ 

១ ចាំ ួ សិសសស .91* -.97** 0.83 .99** -.96** .92* 
២ អត្តាសិសសសត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរ

ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ 
0.73 -0.80 0.75 .92* -0.81 0.87 

៣ អត្តាសិសសសត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរ
ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

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

៤ អត្តាសិសសសចុោះប មសោះចូលបរៀ ក្ែុង   
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ 

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

៥ អត្តាសិសសសចុោះប មសោះចូលបរៀ បៅ    
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

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

៦ អត្តាសិសសសប ោះបង់ការសិក្សាបចាល
បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

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

៧ ការបជារជ័យរបស់សិសសសថា្សក្់ទ្ី៩ .99** -.96** 0.58 0.81 -.91* .96* 

៨ អត្តាបញ្ចប់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា
បឋម្ភូម្ិ 

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

៩ អត្តាបញ្ចប់បៅក្ត្ម្ិរ    
ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ 

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

* p  < 0.05; ** p  < 0.01 
 

៥.ការពិភារា 

លទ្ធនលត្សាវត្ជាវ នតលឱ់សយ ូវការយលដ់ឹងយា សងសុីជបត្ៅបលើដាំបណើរការរីក្ចបត្ម្ើ ន លទ្ធនលសិក្សា
របសស់ិសសសផ្ដលមា ភាពសុចីង្វសក្់បៅ ងឹដាំបណើរការន ការបណាតសក្់ទ្ ុបលើធ ធា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  
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ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ វា  បង្ហសញឱសយប ើញថា លទ្ធនលការសិក្សារបសស់ិសសសមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងខ្សាំងជាម្ួយ ងឹ
សមាភសរបរិកាខសរ  ិងរណុវុឌសឍិត្រូបបត្ងៀ បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ក្ែុងអាំ ុងបពលត្ ាំឆ្សាំសិក្សាចងុបត្កាយ
ប ោះ។ ការពត្ងឹង  ិងការអភិវឌសឍ ូវធ ធា មា នលជោះខ្សាំងបៅបលើលទ្ធនលសិក្សាសិសសសជាបត្ចើ បៅសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ បពលផ្ដលសាលាបរៀ មា អគរសកិ្សាលអៗ  ិងមា ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា រណុវុឌសឍ ិអត្តា
សិសសសត្រួរថា្សក្ម់ា ទាបជាងម្ុ  ឯអត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀ បក្ើ ខពស់ អត្តាប ោះបង់ការសិក្សាមា ទាបជាងម្ុ  
ចាំ ួ បបក្ខជ ថា្សក្់ទ្៩ី បញ្ចបប់ោយបជារជ័យបត្ចើ ជាងម្ុ   ិងអត្តាបញ្ចប់ការសកិ្សាក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាក្៏ខពស់
ជាងម្ុ ផ្ដរ។ លទ្ធនលន ការសិក្សាបពលប ោះ មា ភាពសុគី្សបៅ ឹងការសិក្សាម្ុ ៗម្ួយចាំ ួ ផ្ដរ (សមូ្បម្ើល 
Akey, 2006b; MacNeil et al., 2009; Mortimore, 2001; Uline & Tschannen-Moran, 2008)។ ប ុផ្ ត លទ្ធនល
ន ការត្សាវត្ជាវប ោះ ក្ម៏ា លក្ខណៈនទុយពីការសិក្សាត្សាវត្ជាវម្ួយចាំ ួ  ផ្ដលទាក្់ទ្ងបៅ ឹងនលជោះន 
ធ ធា បៅបលើសម្ិទ្ធនលន ការសិក្សារបស់សិសសស (សូម្បម្ើល Coleman, 1966; Hanushek, 1981; Hanushek, 

1986, 1989, 1991; Pov et al., 2020)។ ប ោះមា  យ័ថា ការអ ុវរត  ិងការគាំត្ទ្ពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា 
ក្៏ដូចជាភារីពាក្ព់័ ធ ងឹសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ដនទ្បទ្ៀរ មា ត្បសទិ្ធភាព  ងិនលិរភាពខពស់ក្ែងុការ
ធានាឱសយ  ថា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា កា្សយជាសាលាម្ធសយម្សិក្សារាំរូសត្មាប់សាលាបណាតសញ សាលាបរៀ 
ក្ែុងសហរម្ ៍  ិងសាលាម្ធសយម្សិក្សាដនទ្បទ្ៀរទ្ទូាាំងត្បបទ្ស។ លទ្ធនលដ៏រួរឱសយបសងើចសរបសើរទាាំងប ោះ ម្ ិអាច
បចញជារូបរង  បទ្ ត្បស ិបបើគមស ការចារ់ការ  ិងការយក្ចិរតទ្ុក្ោក្យ់ា សងខ្សាំងពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិង
ក្ីឡា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ងិភារពីាក្់ព ធ័ដនទ្បទ្ៀរក្ែុងរយៈបពលម្យួទ្សសសវរសសរក៍្ លងម្ក្។ 

 ការអបងករជាបត្ចើ   បង្ហសញថា លទ្ធនលវិជជមា សត្មាប់ការសកិ្សារបសស់ិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា  អាចម្ក្ពីការខរិខាំត្បឹងផ្ត្បង  ិងការបធវើក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់បនសសងៗជាបត្ចើ  ក្ែុងក្ត្ម្រិថា្សក្់ជារ ិ  ងិថា្សក្់បត្កាម្
ជារិដចូជា៖ 
១/ ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្ប ងថា្សក្់ជារិក្ែងុឆ្សាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤៖ ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងក់ារត្ប ងថា្សក្់ទ្ ី ១២ 

មា នលជោះយា សងខ្សាំងបៅបលើលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសស តាម្រយៈពាក្សយបសា្សក្ថា «បចោះរជឺាប់»។ របបៀប
វារៈន ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្ប ង  បបងកើរជាម្លូោឋស ត្រោឹះន បទ្បញ្ញរតិរឹងរឹង យុរតធិម្៌  ិងមា រមា្សភាព 
ផ្ដលជត្ម្ញុឱសយសសិសសខិរខាំបរៀ សូត្រ បោយម្ ិរិរថា ការត្ប ងជាប ់ ិងភាពបជារជ័យបចញម្ក្ពកីារ
លួចបម្ើល ឬចម្លងបនាោះបទ្។ 

២/  ការទ្ទ្ួលយក្ការពិរ៖ លទ្ធនលន ការត្ប ងថា្សក្់ជារិក្ែុងឆ្សាំ ២០១៣  ិងបរសត PISA-D (សូម្បម្ើល
MoEYS, 2018a) ក្ែុងឆ្សាំ ២០១៧   បង្ហសញយា សងចសាស់ថា អ តររម្ ៍ដ៏ចាាំ ច់ប ោះបដើម្សបពីត្ងឹងលទ្ធនល
សិក្សារបសស់ិសសស   កា្សយជាផ្នែក្ម្ួយយា សងសាំខ ់ន យទុ្ធសាស្រសត  ិងបគល បយា យរបស់ត្ក្សួង
អប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា ក្៏ដូចជាភារពីាក្ព់័ ធ។ ក្តាតសត្បចក្សសន ការខិរខាំត្បឹងផ្ត្បងទាាំងប ោះ បបងកើរ   ូវ
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ពីបត្ពាោះ បយាងតាម្លទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  ចលូរួម្ចាំផ្ណក្យា សងចាាំ ចក់្ែុង
ការពត្ងឹងលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស។ 
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៣/  ត្ក្បខណ័ឌតាម្ោ  ងិវាយរនម្លសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ិងត្បព ័ធបរសតសតង់ោ៖  ត្ក្បខណ័ឌតាម្ោ  
 ិងត្បព័ ធបរសតសតង់ោប ោះ រឺជាសសរសតម្ភដ៏សាំខ ់ បដើម្សបីធានា ូវរមា្សភាពក្ែុងក្ត្មិ្រសាលាបរៀ ។ 
ត្ក្បខណ័ឌ  ងិត្បព ័ធទាាំងប ោះជួយបង្ហសញ ូវរណុភាពន ការអប់រំយា សងពរិត្ ក្ដ បៅកា ់ភារីពាក្ព់័ ធ
ក្ែុងវិស័យអប់រំ ជាពិបសស បៅកា ់សហរម្ ៍  ិងអាណាពសោ ល ផ្ដលក្សាងទ្ាំ ុក្ចរិតរវាងត្រូ
បបត្ងៀ  អាណាពសោ ល ភារីពាក្់ព័ ធ ក្ែុងការតាម្ោ លទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស  ិងចលូរួម្ធ ធា ។ 
ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ការសិក្សាត្សាវត្ជាវ  បង្ហសញអាំពរីត្ម្ូវការសត្មាប់ការពត្ងឹង  ងិការវិ ិបយារបផ្ ថម្

បទ្ៀរ បដើម្សបីធានា ូវការអភិវឌសឍត្បក្បបោយចីរភាពបៅបលើសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បដើម្សបីបឆ្សោះបៅសបត្ម្ចឱសយ
   ូវចក្ខុវសិ័យ  ិងម្ហិចឆតារបស់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  ិងរជរោឋសភិ លក្ម្ពុជា សត្មាប់ឆ្សាំ ២០៣០ 
 ិង ២០៥០។ បបើបទាោះប ីលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  បង្ហសញថា សមាភសរបរិកាខសរ  ិងរុណវុឌសឍិត្រូបបត្ងៀ មា ការនសារភាជសប់
បៅ ឹងលទ្ធនលការសិក្សារបស់សិសសសក្៏បោយ ត្បបទ្សក្ម្ពុជាបៅផ្រត្បឈម្បដើម្សបីនតល់ការគាំត្ទ្  ិងពត្ងឹងសាលា
ម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ិងត្រប់សាលាបរៀ បនសសងៗបទ្ៀរ បៅត្រប់ក្ត្ម្ិរទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ ការខិរខាំត្បឹងផ្ត្បង  ិង
ឆ ទៈដម៏្ុរមាាំ របស់ត្ក្សួងអបរ់ំ យុវជ   ិងក្ឡីា  ងិរជរោឋសភិ លក្ម្ពុជា បដើម្សបនីតល់ ូវសមាភសរបរិកាខសរទ្ាំប ើប  ិង
បលើក្ក្ម្ពស់រណុវឌសឍតិ្របូបត្ងៀ  អាចទ្ទ្លួ   ូវនលចាំបណញ។ ជាការពិរណាស់ ក្ងវោះសមាភសរបរិកាខសរសាលា
បរៀ   ិងរណុវឌុសឍិត្រូបបត្ងៀ ជាបញ្ហសសាម្ញ្ញម្ួយផ្ដលត្បបទ្សក្ាំពងុអភិវឌសឍ   ក្ាំពងុត្បឈម្ជាបត្ចើ ទ្សវរសសរ៍
ម្ក្បហើយ (សូម្បម្ើល Akey, 2006a; Kimani, Kara, & Njagi, 2013; Rockoff, 2004)។ ខណៈ ត្បបទ្សក្ាំពុង
អភិវឌសឍ រួម្ទាាំងត្បបទ្សក្ម្ពជុា ក្៏ក្ាំពុងផ្រសវោះផ្សវងក្ែុងការពត្ងឹងត្បព ័ធអប់រំតាម្រយៈធ ធា ផ្ដលមា ត្សាប់
របស់ខលួ ។ ត្បបទ្សទាាំងប ោះ ក្៏ខិរខាំតាម្ឱសយទា ់ និា្សការអប់រំ ការរីក្ចបត្ម្ើ ន ការអប់រំក្ែុងរាំប  ់ ិងពិភពបលាក្
ក្ាំពុងវិវរតដាំបណើរការបៅម្ុខ។ ដូបចែោះ ការផ្បងផ្ចក្ធ ធា បោយខិរខាំត្បឹងផ្ត្បង បដើម្សបបីាំបពញរត្ម្ូវការចាាំ ច ់
ពិបសសចាំបពាោះត្បបទ្សជារិ  ងិបគលបាំណងរយៈបពលផ្វងក្ែុងវិស័យអប់រំ  ិងការអភិវឌសឍជាសក្ល។ 
 

៦. ្លប ៉ះពាល់ 

ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះ   នតល់ ូវការយលដ់ឹងទាក្ទ់្ង ឹងការនសារភាជសប់រវាងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា   ងិ
លទ្ធនលការសកិ្សារបសស់ិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  អស់រយៈបពលត្ ាំឆ្សាំចងុបត្កាយប ោះ។ ការសិក្សា
ម្ួយប ោះ នតល់លទ្ធនលពាក្់ព ័ធសាំខ ់សត្មាប់ការអ ុវរត  ងិបគល បយា យ។ លទ្ធនល  បង្ហសញថា សមាភសរ
បរិកាខសរសាលាបរៀ  ិងរុណវុឌសឍិត្រូបបត្ងៀ បដើររួយា សងសាំខ ក់្ែងុការក្ាំណរល់ទ្ធនលការសកិ្សារបស់សិសសស។ ដូបចែោះ
លទ្ធនលពាក្់ព័ ធម្ួយចាំ ួ អាចយក្ម្ក្ពិចារណា  ។ ទ្មី្ួយ ការប តសាងសង់អគរសិក្សាបោយសាំណង់ពី
បបរុង  ងិការប់ ថយអគរបឈើជាចាាំ ច។់ ថា្សក្់បរៀ  ីម្យួៗត្រូវផ្របាំពាក្់បោយសមាភសរបរិកាខសរបរៀ   ិងបបត្ងៀ 
ឱសយ  ត្រប់ត្គ ស់ត្មាប់ម្ុខវជិាជសបនសសងៗ ក្ែងុក្ម្មវធិីសិក្សា ជាពិបសស ម្ុខវិជាជសវិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលទាម្ទារសមាភសរៈ
បរៀ   ិងបបត្ងៀ ឱសយបត្ចើ ផ្បប។ ទ្ពីីរ ក្ម្មវិធីបលើក្ក្ម្ពស់ត្របូបត្ងៀ  បណ្តោះបណាតសលត្រូបបត្ងៀ  អភិវឌសឍរណុវុឌសឍិ
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ត្រូបបត្ងៀ   ត្រូវផ្រពត្ងឹង  ងិជត្ម្ុញបផ្ ថម្។ បយើងមា ក្ម្មវិធីពត្ងងឹត្រូបបត្ងៀ ជាបត្ចើ រួចម្ក្បហើយ (ក្ម្មវិធី
អភិវឌសឍសម្រថភាព  ិងអភិវឌសឍអាជីពជាត្រូបបត្ងៀ ) ដូចជា ក្ម្មវិធីបលើក្ក្ម្ពស់រុណវុឌសឍិត្រូបបត្ងៀ  (TUP) បៅ

សាក្លវិទ្សោល័យភូម្ិ ទភែាំបពញ ក្ម្មវិធីបណ្តោះបណាតសលត្រូបបត្ងៀ   ិងអាហារូបក្រណ៍សត្មាប់ត្រូបបត្ងៀ ។  
សាលាបរៀ ទាាំងអសរ់ួរផ្រជាំរញុបលើក្ទ្កឹ្ចិរតត្រូបបត្ងៀ  ឱសយបចោះចាប់យក្ឱកាសក្ែុងការអភិវឌសឍជាំនាញវិជាជសជីវៈត្រូ
បបត្ងៀ  បដើម្សបបីបងកើ នលត្បបយាជ ៍សត្មាប់ខល ួឯងនង ម្ ិត្រមឹ្ផ្រប ុបណាណសោះ បដើម្សបបីបងកើ នលជោះបៅបលើលទ្ធនល
សិក្សារបសស់ិសសសទាាំងអស់នងផ្ដរ។ ចាំណចុចងុបត្កាយ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រួរផ្រប តពត្ងងឹ  ិងបលើក្
ក្ម្ពសក់ារអ ុវរត បោយសវយ័ភាព រណប យសយភាព  ិងការវាយរនម្ល។ ការអ ុវរតប ោះ អាចបធវើឱសយសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ខសុពីសាលាម្ធសយម្សិក្សាដនទ្បទ្ៀរ បោយសារផ្រត្បសទិ្ធភាពក្ែងុការជាំរញុឱសយមា រមា្សភាព  ងិ
យុរតិធម្ ៌ បៅសាលាបរៀ សត្មាប់លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសឱសយ  កា ់ផ្រត្បបសើរ។ លទ្ធនលន សកិ្សាត្សាវត្ជាវ
ប ោះ   បង្ហសញ ូវស ទសសស ល៍អជាជាំហា ៗប តសត្មាប់ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា បដើម្សបីពត្ងឹង  ិងអភិវឌសឍ
ត្បព័ ធសាលាបរៀ   ិងត្រូបបត្ងៀ  បដើម្សបីពត្ងឹងសម្ទិ្ធនលរបស់សាលាបរៀ របៅបទ្ៀរ។ 
 

៧. សរុបសសចរតី 

ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះ   ចូលរួម្ផ្សវក្រក្ការផ្ចក្រំផ្លក្ក្ែុងការវាយរនម្លបលើការរីក្ចបត្ម្ើ  ិងត្បសិទ្ធភាព
ន ការផ្បងផ្ចក្ធ ធា បៅកា ់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ ក្ែុងចាំបណាម្ ៣២ អបថរន បួ 
ក្តាតសនសសាំ មា អបថរជាបត្ចើ ទាក្់ទ្ង ងឹក្តាតសបហោឋសរចនាសម្ព ័ធ  ងិក្តាតសធ ធា ម្ សុសស ត្រូវ  បររក្ប ើញថា
មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងអវិជជមា ជាម្យួអបថរលទ្ធនលការសិក្សារបស់សិសសស។ ការការ់ប ថយអគរបឈើ ផ្រងនសារភាជសប់បៅ
 ឹងក្ាំបណើ ន លទ្ធនលការសកិ្សារបស់សិសសស ដូចជា៖ អត្តាបរៀ ត្រួរថា្សក្ ់ អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ បៅក្ត្ម្រិ
ម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិិងទ្រុយិភូម្ិ ក្៏ដូចជាភាពបជារជ័យរបស់សសិសសផ្ដលបញ្ចប់ថា្សក្់ទ្៩ី  ងិអត្តាបញ្ចប់ទាាំង
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិ  ិងទ្រុិយភមូ្ិ។ ការបបងកើ សាលាបរៀ ពីបបរុង មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងអវិជជមា បៅ ឹង
ចាំ ួ សិសសសត្ររួថា្សក្់បៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ ភាពបជារជ័យន បបក្ខជ ថា្សក្ទ់្៩ី អត្តាបញ្ចបក់ារសិក្សា 
 ិងអត្តាចោុះប មសោះចូលបរៀ បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភមូ្ិ។ ត្សបបពលជាម្យួគ្សប ោះផ្ដរ វាមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ង
អវិជជមា ជាម្ួយអត្តាត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរធម្សយម្សិក្សាទ្រុយិភូម្ិ កាលផ្ដលសាលាបរៀ បបងកើ ការយិាល័យោច់
បោយផ្ ក្ មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងវិជជមា បៅ ឹងអត្តាចុោះប មសោះចូលបរៀ បៅក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភមូ្ិ។ ត្រូ
បបត្ងៀ  ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌ត្រឹម្ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្មិា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងវជិជមា ខ្សាំងបៅ ឹងចាំ ួ សសិសសត្រួរ
ថា្សក្់  ិងអត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ ក្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ  អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ ក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្
សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិ បៅក្ត្មិ្រទ្ុរិយភូមិ្។ ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ចាំបណោះដឹងត្រឹម្ម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូមិ្ មា ទ្ាំនាក់្
ទ្ាំ ងអវិជជមា  ឹងអត្តាបរៀ ត្រួរថា្សក្ក់្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សកិ្សាបឋម្ភូម្ ិ អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ   ងិអត្តាសិសសស
ប ោះបងក់ារសិក្សាក្ែងុក្ត្ម្រិបឋម្  ងិម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្។ិ ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌ត្រមឹ្ម្ធសយម្
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សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ ត្រូវ  បររក្ប ើញថា មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងអវិជជមា បៅ ឹងចាំ ួ សសិសស  ិងអត្តាចោុះប មសោះចូល
បរៀ ក្ែុងក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ ិ  អត្តាចុោះប មសោះចលូបរៀ បៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សកិ្សាទ្រុិយភូម្ ិ ភាពបជារជ័យ
ន បបក្ខជ ថា្សក្់ទ្៩ី អត្តាបញ្ចប់ការសកិ្សាក្ត្ម្ិរបឋម្ភូម្ ិិងអត្តាបញ្ចប់ការសិក្សាក្ត្ម្រិទ្ុរិយភូម្។ិ វាក្៏  
បង្ហសញនងផ្ដរថាមា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងអវិជជមា បៅ ងឹអត្តាបរៀ ត្រួរថា្សក្់បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្។ិ ជាចងុ
បត្កាយ ត្រូផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌បត្កាយឧរតម្ ត្រូវ  បររក្ប ើញថា មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងវិជជមា បៅ ឹងចាំ ួ 
សិសសស  ិងអត្តាចុោះប មសោះចូលបរៀ ក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិ ភាពបជារជ័យរបស់បបក្ខជ ថា្សក្់ទ្ី៩  ិងអត្តា
បញ្ចប់ការសិក្សាក្ត្ម្រិបឋម្ភមូ្ិ។ ការមា ត្រូបបត្ងៀ  ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរវបសបធម្៌បត្កាយឧរតម្ ត្រវូ  បររក្ប ើញ
ថា មា ទ្ាំនាក្ទ់្ាំ ងអវិជជមា បៅ ឹងអត្តាសិសសសបរៀ ត្រួរថា្សក្់ក្ែុងក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរយិភូម្។ិ 
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ការបរៀ   ងិបបត្ងៀ  ជាដាំបណើរការអ តរក្ម្មរវាងក្តាតសបីធាៗំ រឺ ត្របូបត្ងៀ  សសិសស  ិងសមាភសរៈសិក្សា។ ក្តាតសទាាំង
បីប ោះ មា សារៈសាំខ ់សត្មាប់រណុភាពបរៀ   ងិបបត្ងៀ បៅត្រប់ក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សា។ បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០២០ បត្កាម្
របត្មាងអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិផ្ដលគាំត្ទ្បោយធនាគរអភិវឌសឍ ៍អាសុី ត្ក្សងួអប់រំ យុវជ   ងិ
ក្ីឡា  ត្បរល់ទ្ូផ្ដលមា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះដល់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បហើយ  អបញ្ជើញត្របូបត្ងៀ ផ្នែក្វិទ្សោ
សាស្រសត  ម្ក្ចូលរួម្វរគបណ្តោះបណាតសលពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ  ិងផ្អប (Apps)។ ការសិក្សាប ោះ បផាតសរបលើបួ 
ចាំណចុធាំៗរ ឺ ១) ការវាសព់ចីាំបណោះដឹងបលើទ្ិដឋភាពទ្ូបៅរបស់សសិសស ិងត្រូ ផ្ដលទាក្ទ់្ង ឹងការសិក្សាបោយមា 
ជាំ ួយពីត្បព័ ធពរ័៌មា   ងិសាររម្នារម្ ៍ ២) ការវាស់ពីចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្ សក់្ម្មវិធីសិក្សា បត្កាយពីការចូល
រួម្បណ្តោះបណាតសល បោយនាយក្ោឋស ពរ័៌មា វទិ្សោន ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា  ៣) ការវាស់បលើឥរិយាបថរបស់
ត្រូ  ិងសិសសសក្ែុងការបត្បើត្ ស់ផ្អប ដូចជា ក្ត្ម្ិរន ការទ្ទ្ួលសាគសល់រណុរនម្លបលើការបត្បើត្ សផ់្អបសត្មាបក់ារបរៀ 
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 ិងបបត្ងៀ   ិង ៤) ការវាស់បលើការអ ុវរតបលើការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ តាម្ក្ម្មវធិីសកិ្សារបស់ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ  
 ិងក្ីឡា។ បយាងតាម្លទ្ធនលត្សាវត្ជាវបង្ហសញថា ត្រូបៅតាម្សាលាធ ធា  បៅម្ិ ទា  ់ បត្រៀម្ខលួ រួចរល់ក្ែុង
ការបបត្ងៀ តាម្ផ្អប  ិងតាម្រ សផ្ឆលបៅប ើយបទ្(បាំផ្ណក្ន បត្រឿងបអ ិចត្រូ ិចបដើម្សបីរក្សាទុ្ក្មារិកា  ិងផ្ចក្
រំផ្លក្មារិកាបៅកា ់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ឬទូ្រសពទឆ្សរនវ)។ មា ឧបសរគមួ្យចាំ ួ ផ្ដលររាំងដាំបណើរការបបត្ងៀ  រួម្
មា  ជាំនាញបបចចក្វិទ្សោព័រម៌ា   ងិសម្រថភាពភាសាអងប់រលសបៅមា ក្ត្ម្ិរ។ ចាំផ្ណក្ ឯរ សផ្ឆលវញិ ត្រមូ្ួយចាំ  ួ
ធាំយល់ថា វាមា ភាពត្បបសើរណាសស់ត្មាបក់ារបបត្ងៀ របស់ខលួ  ពីបត្ពាោះត្រអូាចបង្ហសញសិសសសពីត្ទ្សឹតី  ង្យជាង
ការព សយលធ់ម្មតា។ បោយសារផ្ររ សផ្ឆលបទ្ើបផ្រ  ោក្់ឱសយបត្បើត្ ស់បៅតាម្វិទ្សោលយ័ធ ធា   ការសិក្សាប ោះម្ ិ
ទា ់អាចស ែិោឋស   ថា ត្របូបត្ងៀ  ិងសិសសសម្ិ ចលូចិរតបត្បើត្ ស់រ សផ្ឆល ឬផ្អបសត្មាប់ការបរៀ  ិងបបត្ងៀ បទ្។ 
បៅក្ែុងការបផ្ ថម្បៅបលើការបបត្ងៀ  ត្របូបត្ងៀ បត្បើត្ ស់រ សផ្ឆល បដើម្សបពី សយល់រាំ ិរបយាបល់  កា ់ផ្រត្បបសើរ។  
បត្ៅផ្រពីការបបត្ងៀ  ត្រូអាចបត្បើវាបដើម្សបីព សយល់បម្បរៀ  បហើយសិសសសក្អ៏ាចបនទៀងផាទសរ់ចបម្លើយ  ត្ពម្គ្ស។ ម្សោ សងបទ្ៀរ 
ត្របូបត្ងៀ អោះអាងថា ការបត្បើត្ ស់ផ្អបរឺង្យត្សយួណាស់ បោយសារពួក្គរ់អាចបត្បើត្ ស់  ត្របប់ពល  ិង
ត្របទ់្ីក្ផ្ លង បបើបទាោះបី គមស អ ៊ី ធណឺិរក្៏បោយ។  
 
ពាក្សយរ លោឹះ៖ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ការសិក្សាវិទ្សោសាស្រសត អ ៊ី ធណឺិរ ការអប់រំពីចមាងសយ ផ្អប (Ap p )។ 

 
អាររោឋស : ឈិញ,  ., អ ៊ីវ, ច., & ឈឹម្, រ. (២០២១). ការសិក្សាពីឥរិយាបថន ចាំបណោះដងឹ  ិងការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្រ័
ប ទោះសត្មាបក់ារបរៀ   ិងបបត្ងៀ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា . កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពជុា, ៤(១),១៥-៤១។ 
 

១. គសចរតីគ្តើម 

ការបរៀ   ងិបបត្ងៀ  ជាដាំបណើរការអ តរក្ម្មរវាងក្តាតសបីធាៗំ រឺ៖ ត្រូបបត្ងៀ  សិសសស  ិងសមាភសរៈសកិ្សា។ ក្តាតស
ទាាំងបីប ោះ ម្ិ អាចផ្ញក្ឱសយោច់ពីគ្ស  បទ្ បៅបពលបយើង ិយាយពីរណុភាពន ការបរៀ   ិងបបត្ងៀ បៅត្រប់
ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សា។ ក្ែុងត្ក្បខណឌវាយរនម្លរបស់ PISA (Programme for International Student Assessment) វា
អាចបង្ហសញថា មា សចូនាក្រជាបត្ចើ ផ្ដលបកាតសបក្តាតសបីខងបលើ ជាឧទាហរណ៍ OECD, (2010)។ បោយឈរបលើ
ភាពចាាំ ចន់ ក្តាតសទាាំងបីប ោះ បយើងសបងករប ើញថា ក្ម្ពជុា   ឹងក្ាំពុងពត្ងឹង ងិពត្ងកី្ក្តាតសទាាំងបីប ោះត្ពម្ៗគ្ស ជា
ពិបសស ក្ែងុអាណរតិន ផ្ន ការយុទ្ធសាស្រសតវិសយ័អប់រចំងុបត្កាយប ោះ (MoEYS , 2019)។ បដើម្សបបីញ្ជសក្ថ់ា បរើរណុ
ភាពអប់រមំា ការផ្ត្បត្បួល ឬម្ ិផ្ត្បត្បលួយា សងណា បរត្រូវផ្រពិ ិរសយបម្ើលបលើរុលសយភាពន ក្តាតសទាាំងបីប ោះ។ ផ្របោយសារ
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វិសាលភាពន ការពត្ងឹង  ិងពត្ងីក្បលើរណុភាពត្រ ូ ិងសសិសសមា ភាពធាំទ្ូលាយបពក្សត្មាប់ការត្សាវត្ជាវម្ួយប ោះក្៏
បោយ ក្៏ការសិក្សាប ោះបផាតសរបលើផ្រក្តាតសសមាភសរៈសិក្សា បពាលរឺសិក្សាពនីលជោះន ការបត្បើជាត្បបយាជ ៍បលើក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ
ផ្ដលត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា  ោក្់ឱសយបត្បើត្ ស់ ជាផ្នែក្ន របត្មាងអភិវឌសឍ  ៍ វសិ័យអប់រមំ្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិ
ភូម្ិ (US E S DP )។  

ក្ លងម្ក្ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  បធវើទ្ាំប ើបក្ម្មជាបត្ចើ ដាំណាក្់កាល រួម្មា  ការបាំពាក្់សមាភសរៈ
សិក្សាដល់សាលាបរៀ  ជាពិបសសការបបងកើ  ូវសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បោយរួម្មា  អគរធាំទ្ូលាយសត្មាប់ការ
អប់រផំ្សតម្  ិងសមាភសរៈសត្មាបព់ិបសាធ ។៍  

ថមីៗប ោះ ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡាក្ ៏ ចាប់បនតើម្បាំពាក្់ឧបក្រណ៍ទ្ាំប ើបម្យួបទ្ៀរសត្មាប់សត្ម្ួលដល់
ការបរៀ  ិងបបត្ងៀ ថា្សក្់វិទ្សោសាស្រសត ិងរណិរវិទ្សោ។ ទ្ូក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះចលរ័ (ToW) រចូលមម្ ផ្ដលអាចឱសយបរយក្ពី
ថា្សក្់ម្ួយបៅថា្សក្់ម្ួយបទ្ៀរ  ។ ទ្ូក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះចល័រមា ក្ម្មវិធីត្សាប់  (ToW) មា ចាំ ួ ៣០ បត្រឿង  ិងដុាំសតកុ្
ទ្ិ ែ ័យបម្បរៀ ម្ួយបត្រឿងផ្ដលអាចបញ្ជូ ទ្ ិែ ័យ ឬបម្បរៀ បៅក្ែុងក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះតាម្រយៈបណាតសញវា សហាវសយ (WiFi) 
បត្ៅពីរ សផ្ឆល។ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ីម្ួយៗមា ផ្អបជាបត្ចើ  ផ្ដលនទុក្ក្ម្មវិធសីិក្សាតាម្ម្ុខវជិាជសបនសសងៗ  ិងបត្ចើ ក្ត្ម្រិ
សិក្សា ជាពិបសស ថា្សក្់ម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្។ិ  

បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០២០ បត្កាម្របត្មាងអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភមូ្ិ ផ្ដលគាំត្ទ្បោយធនាគរ
អភិវឌសឍ ៍អាសុី   ត្បរល់ទ្មូា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះជូ វិទ្សោល័យធ ធា  បហើយ  អបញ្ជើញត្រូៗទ្ទ្ួលប ទុក្បបត្ងៀ វិទ្សោ
សាស្រសតបៅតាម្វទិ្សោល័យធ ធា  ម្ក្ចូលរួម្វរគបណ្តោះបណាតសលពកីារបត្បើត្ សក់្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  ងិការបបត្ងៀ បោយ
បត្បើផ្អបប ោះ បោយមា ត្រូឧបទ្ទសម្ក្ពីនាយក្ោឋស ពរ័៌មា វិទ្សោន ត្ក្សងួអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  ិងត្រឧូបទ្ទស
ជាំនាញថា្សក្ជ់ារតិាម្ម្ុខវិជាជស។ បត្កាយពីវរគបណ្តោះបណាតសលប ោះ ត្រូវិទ្សោសាស្រសត  ិងរណិរវិទ្សោទាាំងប ោះ ឹងបបត្ងៀ 
ម្ុខវិជាជសរបស់ខលួ បោយបត្បើត្ ស់ផ្អប បៅក្ែុងថា្សក្់បរៀ តាម្ការចាាំ ច។់ 

១.១ ស ទិា  

បដើម្សបី  បៅរក្ភាពបជឿ បលឿ  ិងបជារជ័យក្ែុងដាំបណើរការបបចចក្វិទ្សោ  ិងការរីក្ចបត្ម្ើ ផ្នែក្បសដឋក្ចិច 
ត្បបទ្ស មី្ួយៗ   ឹងក្ាំពុងត្បណាាំងត្បផ្ជងគ្សបលើត្រប់វសិ័យ បោយវិស័យអប់រំ សថិរបៅជួរម្ុខបរក្ែុងការត្បណាាំង
ត្បផ្ជងប ោះ។ ត្បបទ្សខលោះ   ផ្ក្ផ្ត្បក្ម្មវធិីសិក្សា  ិងបតូរវធិីសាស្រសតបបត្ងៀ  បោយបញ្ចលូបបចចក្វទិ្សោត្បព័ ធព័រ៌មា 
វិទ្សោក្ែុងក្ម្មវធិីសិក្សា។ ការសកិ្សាត្សាវត្ជាវម្ួយចាំ ួ   បង្ហសញថា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  ជយួពត្ងឹងការអា  ជាពិបសស 
សត្មាបស់សិសសបរៀ យឺរ (Berson, Berson, & McGlinn Manfra, 2012; Thoermer & Williams, 2012)  ិងជួយ
សត្ម្ួលដល់ការបបត្ងៀ  (Berson et al., 2012)។ ការអ ុវរតសាក្លសបងម្ួយបៅសហរដឋអាបម្រិក្បង្ហសញថា ការបរៀ   ិង
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បបត្ងៀ ម្ខុវិជាជសរណរិវិទ្សោ វាមា ឥទ្ធពិលក្ែងុការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយូទ្័រប ទោះក្ែងុចាំបណាម្សសិសសជាបត្ចើ  បោយសារសិសសស
អាចសរបសរក្រ់ត្តាបម្បរៀ ក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ផ្ដលមា ពណ៌ត្រប់ត្គ ់ (Fister & McCarthy, 2008)។   

 ក្ែុងយុរសម្័យឧសសាហក្ម្ម ៤.០  ិងភាពសម្សបូរផ្បបន បបចចក្វិទ្សោព័រ៌មា   ិងសាររម្នារម្ ៍(អាយសុីធី) 
ការសិក្សាម្ួយចាំ ួ បម្ើលបៅបលើបបចចក្វិទ្សោ បដើម្សបជីាំ ួយដល់ការសិក្សាសត្មាបម់្ុខវិជាជសវទិ្សោសាស្រសត។ តាម្ការពិបសាធ
របស់ Finkelstein, Adams, Keller, Perkins, and Wieman (2006)   បង្ហសញថា លទ្ធនលសិក្សារូបវទិ្សោ រឺ  លទ្ធ
នលខពស់ ត្បសិ បបើ   បត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ជាំ ួសការបបត្ងៀ ផ្បបត្បនពណី។ ការបរៀ   ិងបបត្ងៀ  ូវម្ុខវិជាជស
វិទ្សោសាស្រសតរឺមា ត្បសទិ្ធភាពខពស់ បៅបពលគាំត្ទ្បោយត្បព័ ធពរ័៌មា  បហើយជាពិបសស វាទ្ទ្លួ  ចាំណាប់
អារម្មណជ៍ាខ្សាំងសត្មាបស់ិសសស អែក្ផ្ដល  អោះអាងត្សបដៀងគ្សប ោះផ្ដរ រួម្មា  Doering, Koseoglu, Scharber, 

Henrickson, បហើយ Lanegran (2014) សត្មាបម់្ុខវិជាជសភូម្វិិទ្សោ Shim et al. (2003) ជីវវិទ្សោ  ងិ Huang (2015) 
សត្មាបរ់មី្ីវិទ្សោ។  

បបើតាម្ Hu and Garimella (2014)   អោះអាងថា ចាំបណោះដឹងន ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះពីវរគបណ្តោះបណាតសលផ្ដល  
បផ្ ថម្សម្រថភាពត្រូផ្សតម្បដើម្សបបីបត្ងៀ   ងិវាយរនម្លបលើការសិក្សារបសស់ិសសស។ ក្ែងុការសិក្សាលម្អិរបលើរ យ
ការណ៍ត្សាវត្ជាវចាំ ួ  ៣៣ ផ្ដលពាក្់ព ័ធ ឹងការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះក្ែុងថា្សក្់បរៀ របស ់ Major, Haßler, and 

Hennessy (2017) បង្ហសញថា ជាទ្ូបៅ ការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះមា ភាពពាក្ព់័ ធបៅ ឹងសក្ម្មភាពសិក្សារបស់
សិសសសឱសយ  លអត្បបសើរ។ ខណៈបពល ត្បបទ្សអភិវឌសឍ  ៍ ទ្ទ្លួបជារជ័យក្ែុងការបត្បើត្ ស់ត្បព័ ធពរ័៌មា វិទ្សោ
ក្ែុងវិស័យអប់រំ សាំ ួរបៅផ្រមា សួរថា បរើក្ម្ពជុាសថរិក្ែុងដាំណាក្់កាលណា ក្ែុងការបត្បើត្ ស់អាយសុីធ?ី បហើយបយើងរួរ
បត្បើវាក្ែុងវិសយ័អប់រំ  យា សងដូចបម្តច? ត្សបបពលគ្សន ការពត្ង្ងអរថបទ្ត្សាវត្ជាវ ត្បព ័ធអ ៊ិ ធណឺរិ បៅក្ម្ពជុា  
ត្របដណ្ប់បសទើរបពញននទត្បបទ្សតាម្រយៈត្ក្ុម្ហ  ុទ្ូរសព័ទចល័រ ដូចជា ផ្សលការ ឬតាម្បណាតសញផ្ខសសកាបដូចជា 
EZECOM។ បៅត្រឹម្ឆ្សាំ ២០១៨ ក្ម្ពុជាមា អែក្ចោុះប មសោះបត្បើត្ ស់អ ៊ិ ធណឺិរចាំ ួ  ១២ លា នាក្។់ ចាំ ួ ន អែក្
បត្បើត្ ស់អ ៊ិ ធណឺរិម្ ិនតលព់័រ៌មា លម្អរិឱសយបយើងដងឹថា ពួក្បរបត្បើត្ ស់សត្មាប់បហរនុលអវីបនាោះបទ្ ប ុផ្ តវាឱសយបយើង
ដឹងចសាសថ់ា អែក្អប់រំម្ួយចាំ  ួ  បបងកើរ  ិងបបងកើ ការអប់រំតាម្បម្បរៀ សត្មាបឱ់សយសសិសស តាម្រយៈការបបត្ងៀ អ 
ឡាញ ដូចជា E-School Cambodia ឬ Sangapac.com ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡាក្ ៏ បបងកើរផ្អប  ិងបវបសាយ
សត្មាប់ការបរៀ   ិងបបត្ងៀ  រួម្មា  MoEYS App Scan ឬ http://www.krou.moeys.gov.kh/kh/។ 
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១.២ សាំណរួ  ងិវរថបុាំណងត្សាវត្ជាវ 

ការសិក្សាប ោះ បនតើម្បោយសាំណួរថា បរើការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយទូ្័រប ទោះសត្មាបក់ារបបត្ងៀ   ិងបរៀ មា វសិាល
ភាពក្ត្ម្ិរណា បៅក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពុជា? បហើយត្រូវបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ បដើម្សបអី ុវរតឱសយ  ទ្ទ្លួបជារជយ័ យា សង
ដូចបម្តច?  

ក្ែុងការសកិ្សាប ោះ បយើង ងឹសកិ្សាពិបសាធបលើចាំបណោះដងឹ ទ្មា្សប ់ ងិការអ ុវរតការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះក្ែុង
ការបបត្ងៀ   ងិបរៀ របស់ត្រ ូ  ិងសសិសសបៅតាម្សាលាវិទ្សោល័យធ ធា  ពាក្ព់័ ធ ងឹម្ុខវិជាជស STEM ។ ការសិក្សា
ប ោះ ឹងបផាតសរបលើបួ ចាំណុចធាៗំ រឺ៖ ១) ការវាស់ពីចាំបណោះដឹងបលើទ្ដិឋភាពទ្ូបៅរបសស់សិសស  ិងត្រូទាក្់ទ្ង ឹងការ
សិក្សាបោយមា ជាំ ួយពីត្បព ័ធបបចចក្វិទ្សោ  ិងសាររម្នារម្  ៍ ២) ការវាស់ពីចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្ ស់ក្ម្មវិធី
សិក្សា បត្កាយពីការបណ្តោះបណាតសលរបស់នាយក្ោឋស ពរ័ម៌ា  ន ត្ក្សងួអប់រ ំ ៣) ការវាស់បលើឥរិយាបថរបស់ត្រូ ិង
សិសសសក្ែងុការបត្បើត្ ស់ផ្អប ឬក្ត្ម្ិរន ការទ្ទ្លួសាគសលរ់ុណរនម្លន ការបត្បើត្ ស់ផ្អបសត្មាបក់ារបរៀ  ិងបបត្ងៀ  
 ិង ៤) ការវាស់បលើការអ ុវរតការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះចលរ័។ បត្ៅពទី្ិដឋភាពទាាំងបួ ខងបលើ ការសកិ្សាត្សាវត្ជាវ
 ឹងសិក្សាបៅបលើបញ្ហសត្បឈម្  ិងឱកាសបោយបត្បើត្ ស់ការវិភារតាម្ SWOT1 ទាក់្ទ្ង ឹងការពត្ងឹង  ិង
ពត្ងីក្សក្ម្មភាពបត្បើត្ សផ់្អបបនាោះនងផ្ដរ ជាពិបសស រឺបផាតសរបលើការបធវើសវ័យសិក្សារបស់សសិសស  បោយមា ការ
សត្ម្បសត្ម្ួលការសិក្សាតាម្អ ឡាញ។  
 

២. រឭំរក្រឹសត ី

ចាប់តាាំងពីទ្សវរសសរ៍ឆ្សាំ ១៩៨០ បបចចក្វិទ្សោពរ៌មា   ិងសាររម្នារម្ ៍ (អាយសុីធី)   ោក់្បញ្ចូល
ក្ែុងវិស័យអប់រំន ត្បបទ្សបជឿ បលឿ ម្យួចាំ  ួដូចជា អ ៊ីតាលី  ិងសហរដឋអាបម្រិក្ (Sharples, Taylor, & Vavoula, 

2010)។ ត្កាហវបត្កាម្ប ោះបង្ហសញពីការវិវរតន ការបត្បើត្ ស់អាយសុធីី បៅក្ែងុថា្សក្់បរៀ  ផ្ដលអាចផ្ចក្បចញបៅជាប ួ
ដាំណាក្់កាលធាំៗ ម្ ុបពលមា បបចចក្វិទ្សោក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ ដាំណាក្់កាលទ្ីម្យួ ការបរៀ តាម្រយៈសារសបម្លង ដូចជា 
វិទ្សយុ ផ្ខសសភាពយ ត  ិងមា សសុី បញ្្សាំងសា្សយ (ដូចបង្ហសញក្ែងុត្កាហវ ១)។ ដាំណាក្់កាលទ្ីពរី ការបបត្ងៀ តាម្វីបដអកូ្ែុង

                                                      
1 ការវិភារ SWOT រឺជាការចងត្ក្ង ូវចាំណុចខ្សាំង ចាំណុចបខសាយ ឱកាស  ិងការរាំរម្ក្ាំផ្ហងបលើការបរៀ  ិងបបត្ងៀ  បោយបត្បើ
ត្ ស់ Tablets on Wheel (ToW)។ បគលបាំណងចម្សបងន ការវិភារ SWOT រឺបដើម្សបីជួយឱសយការបត្បើត្ ស់ ToW អភិវឌសឍការយល់
ដឹងបពញបលញអាំពីក្តាតសទាាំងអស់ផ្ដលរួម្ចាំផ្ណក្ដល់ការបបងកើរលទ្ធនលរបស់ USESDP។ 
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ទ្ត្ម្ង់ជា ដុាំកាផ្សរវីបដអូ    ិងទ្ូរទ្សសស ៍។ ដាំណាក្់កាលបនាទសប់ពីរបទ្ៀរ ពាក្់ព័ ធខ្សាំង ឹងការបត្បើក្ុាំពសយូទ័្រ (ជា
ពិបសស ក្ុាំពសយូទ្័រយួរនដ) សត្មាប់ការបរៀ   ិងការបបត្ងៀ ។ 

 

 

 
 

ត្កាហវ ១៖ បពលបវលាន ការវិវរតបបចចក្វិទ្សោបៅក្ែុងថា្សក្់បរៀ  
 

បរ  ពសោក្រថា សិសសសមា្សក្់ៗបៅសហរដឋអាបម្រិក្ ឹងមា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះត្រប់គ្សបៅឆ្សាំ ២០២០ ប ោះ (Norris & 

Soloway, 2015)។ ការោក្់បញ្ចូលបបចចក្វិទ្សោក្ែុងវិស័យអប់ររំីក្ចបត្ម្ើ កា ់ផ្របត្ចើ ប ើង បោយផ្ណនាាំ ូវក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ
ដាំបូងៗ  ិងផ្អបផ្ដលអាចរក្  យា សងទ្លូាំទ្លូាយតាម្រយៈអ ឡាញ ដូចជា Google Play store  ិង Apple Apps 

ជាបដើម្។ បបើតាម្ការសកិ្សាបោយ Clayton and Murphy (2016) ការបត្បើត្ ស់ផ្អប  បបើក្បសរីភាពសត្មាប់សសិសស
បដើម្សបីទ្ទ្លួ  ចាំបណោះដឹងបផ្ ថម្  ិងអភិវឌសឍអវផី្ដល  បរៀ ក្ែុងថា្សក្់បរៀ  ឧទាហរណ៍  Khan Academy។ បៅក្ែុង 
Apple Store មា ផ្អប យា សងបហាចណាស ់ ១០០០ សត្មាបក់ារអប់រ ំបោយម្ិ  ច់បង់នថល (Watlington, 2011)។ 
ក្ែុងរបត្មាងអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ ិ (USESDP) នាយក្ោឋស ព័រម៌ា វិទ្សោ  ោក្់ផ្អបក្ែុងម្ខុ
វិជាជសរណរិវិទ្សោ ៩ របូវិទ្សោ ១ រីម្ី ៤ ជីវវិទ្សោ ១០  ងិផ្ន ដ ី៤ ផ្ដលបញ្ចូលក្ែុងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 

បោយសារមា ជាំ ួយពកី្ុាំពសយូទ្រ័ប ទោះ ងិផ្អបបលើម្ុខវិជាជសបនសសងៗ ថា្សក្់បរៀ បចចុបសប ែប ោះ ម្ិ ដូចពីម្ ុបទ្ បពាល
រឺ សសិសសភារបត្ចើ អែក្ផ្សវងរក្ចាំបណោះដងឹបោយខល ួឯង ជាម្ួយ ងឹការផ្ណនាាំពីត្របូបត្ងៀ ។ ការសកិ្សារបស ់



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា          .ឈិញ  et al.  

 

 

21 

Hagevik and Cherner (2016) បលើការបបត្ងៀ រណិរវិទ្សោ  ិងវិទ្សោសាស្រសត តាម្សាលាបរៀ បៅជ បទ្បង្ហសញថា ប

បចចក្វិទ្សោបចចុបសប ែ  ិងការបរៀ បោយបត្បើផ្អបអាចឱសយសិសសសអ ុវរតបុចឆ សកិ្សា   (Inquiries Based Learning) បហើយ
លទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសរសឺបត្ម្ច  ត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព បៅបពលផ្ដលត្របូញ្ចូលបលង់បបត្ងៀ  (Lesson 

Study) បៅក្ែុងផ្អប។ 
 

៣. វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 

 ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះ ឹងបត្បើទ្ិ ែ យ័ផ្បបរណុវសិ័យ  ងិបរិមាណវិស័យ (សិសសស  ងិត្រូត្រូវោក្ព់ិ ទបុោយ
បត្បើរង្វសស ់Likert Scale) សាំណួរបបើក្ សាំណួរ ទ្/ចាស ៎  ិងផ្បបរុណវសិ័យ បលើទ្ិដឋភាពការយល់ប ើញរបស់សិសសស
 ិងត្រូបៅបលើការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ត្ពម្ទាាំងការបរៀ  ិងបបត្ងៀ តាម្អ ឡាញ។ បយើង ឹងបត្បើត្ ស់ក្ត្ម្ង
សាំ ួរត្សាវត្ជាវបៅសាលាធ ធា   ងិសាលាធម្មតាតាម្ទ្ីត្បជុាំជ   ិងតាម្ជ បទ្ ពអីាំ ុងផ្ខឧសភា ដល់ផ្ខសីហា 
ឆ្សាំ២០២០។ បត្កាយពីវិភារទ្ិ ែ ័យ  ងិបញ្ចប់បសចក្ដីត្ពាងរ យការណ៍ត្សាវត្ជាវ បយើង  អបញ្ជើញនាយក្សាលា
 ិងត្រូឧបទ្ទស ឱសយម្ក្ចូលរួម្សិកាខសសាលាពិបត្គោះបយាបល់ បដើម្សបបីធវើសុពលភាពបលើលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ ត្បក្បបោយនល
ត្បបយាជ ៍ដល់ត្ក្ុម្បគលបៅ។ 
 បត្កាយពកីារវាស់ផ្វងបលើទ្ិដឋភាពទាាំងប ួខងបលើ  ិងវសិាលភាពន ការបរៀ តាម្អ ឡាញរបស់ត្រូ  ិងសសិសស 
ការសិក្សា ឹងនតលប់ទ្សរុបបដើម្សបីបធវើយា សងណាឱសយការអ ុវរតរបត្មាងទ្ទ្ួល  បជារជ័យ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ វាជា 
ផ្ន ទ្ីរូសបង្ហសញនលូវ បដើម្សបនីតល់បសវាអប់រតំាម្ការសកិ្សាតាម្អ ឡាញ ជាពិបសស ក្ែុងអាំ ុងបពលន ការបទិ្សាលា
បោយត្បធា សក្តណិាម្ួយ ដចូជា ក្រណជីាំងឆឺលងក្ូវដី-១៩ ឬក្ែុងបពលវិសសសម្កាល។ 

បយើង ឹងសុាំឱសយសសិសស ត្រូ ជួយបាំបពញក្ត្ម្ងសាំណួរ បដើម្សបីបឈវងយលព់ី ១) ចាំបណោះដងឹទ្ូបៅទាក្់ទ្ង ឹងការ
សិក្សាបោយមា ជាំ ួយពីអាយសុីធ ី ២) សម្រថភាពបដើម្សបបីត្បើត្ ស់ផ្អប បត្កាយការបណ្តោះបណាតសលពីនាយក្ោឋស ប
បចចក្វិទ្សោព័រម៌ា វិទ្សោ ន ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡា  ៣) ឥរិយាបថរបស់ត្រ ូ ិងសសិសសតាម្រយៈការបត្បើត្ ស់ផ្អប 
ក្ែុងក្ត្ម្រិន ការទ្ទ្ួលសាគសលរ់នម្លន ការបត្បើត្ ស់ផ្អប សត្មាប់ការបរៀ  ិងបបត្ងៀ   ងិ ៤) ការអ ុវរត ូវការបត្បើ
ត្ សក់្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ សត្មាប់ោក្់ក្ម្មវិធសីិក្សាផ្ដល  បបងកើរប ើងបោយត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា។ ជាម្យួគ្ស
ប ោះផ្ដរ បយើង  អបញ្ជើញត្រូឧបទ្ទស  ិងអែក្បធវើបគល បយា យទាក់្ទ្ង ឹងត្បព័ ធអាយសុីធី បដើម្សបីផ្ចក្រំផ្លក្
បទ្ពិបសាធ  ងិការយល់ប ើញពីការពត្ងងឹ  ងិពត្ងកី្បលើការសិក្សាបោយមា ជាំ យួន បបចចក្វិទ្សោក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។  
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៤. លរធ្លក្សាវក្ាវ 

សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បត្កាម្របត្មាងឧបរថម្ភ បោយ អភិវឌសឍ អ៍ាសុីធនាគរ  (ក្ម្ច)ី ក្ែុងរបត្មាង
USESD   ទ្ទ្លួក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  ៣០ បត្រឿងក្ែងុសាលា ីម្ួយៗ។ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ រក្សា ទាាំងបនាោះ ទ្ុក្ក្ែុងទ្ូមា ក្ង ់
ផ្ដលអ ញុ្ញសរឱសយអែក្បត្បើត្ ស់អាចចល័រក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ពបី ទប់ម្យួបៅប ទប់ម្ួយបទ្ៀរបោយង្យត្សលួ។ របត្មាង 
USESDP ក្៏  បាំពាក្់ដុាំរ សផ្ឆលម្ួយ  ិងមា សសុី  LCD បញ្្សាំងសា្សយម្យួបត្រឿង។ ដុាំរ សផ្ឆល អាចោក្ឯ់ក្សារបម្បរៀ 
ផ្ដលត្សប ឹងក្ម្មវិធីសកិ្សារបស់ត្ក្សងួ (បោយឧបក្រណម៍្ួយចាំ  ួសរបសរជាភាសាផ្ខមរ  ិងអង់បរលស)។ ឯក្សារ
ផ្ដលទ្ត្ម្ង់ដូចគ្ស ដូចបរហទ្ាំព័រអប់រំទ្ូបៅផ្ដរ ផ្ដលបរអាចបម្ើលវា   បោយម្ិ ត្រូវការភាជសបជ់ាម្ួយអ ៊ិ ធណឺិរ។ 
តាម្ធម្មតា អែក្បត្បើត្ ស់អាចចូលបត្បើរ សផ្ឆលម្តង    ៥០ នាក្់ ក្ែុងបពលដាំណាលគ្ស បហើយត្បសិ បបើចាាំ ច់ អែក្
ជាំនាញ IT អាចបាំផ្បក្ Intranet ឱសយសសិសសបត្បើ  តាម្រត្ម្ូវការបពញម្ួយសាលាបរៀ ផ្រម្តង។ 

បដើម្សបីចូលក្ែុងដុាំរ សផ្ឆល អែក្បត្បើត្ សត់្រូវមា ចាំបណោះដឹងម្លូោឋស អាយសុីធ ីដូចជា ការចុោះប មសោះក្ែុងក្ុាំពសយទូ្័រ
ប ទោះ ិងវាយអាសយោឋស បវបសាយ (បលខក្ូដ) ដូចជា www.krou.moeys.gov.kh:8090  ិង www.krou.moeys. 
gov.kh: 9090។ អាស័យោឋស ទាាំងពីរអាចដាំបណើរការ  លោុះត្តាផ្រក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះភាជសប់ WiFi ផ្ដលនសាយបចញពីដុាំរ សផ្ឆល 
(ដុាំប ោះមា រួនាទ្ដីូច Router ផ្ដលបរបត្បើត្ ស់បៅនទោះផ្ដរ)។  ម្ស្រ តីនាយក្ោឋស បបចចក្វិទ្សោព័រ៌មា វទិ្សោ ន ត្ក្សួង
អប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា   បណ្តោះបណាតសលត្របូបង្គសល(ToT) ផ្ដលម្ក្ពីសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ទាាំង ១០បនសសងៗគ្ស។  
 លទ្ធនលការត្សាវត្ជាវ ត្រូវ  ផ្បងផ្ចក្ជាត្ ាំផ្នែក្ធាំៗ រ ឺ១) សម្រថភាព អាយសុីធ ី របស់ត្រូ ិងសិសសស ២) 
ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ៣) ឥរិយាបថចាំបពាោះការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ៤)ការអ ុវរតបលើការបត្បើ
ត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  ិង ៥)ការោក្់បញ្ចូលក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ឬឧបក្រណ៍បនសសងបទ្ៀរក្ែុងការបរៀ   ិងបបត្ងៀ ក្ែុងអាំ ុង
បពលជាំងកឺ្ូវីដ-១៩។  
 
៤.១ ទ្ដិឋភាពន សាំណាក្ 

 អែក្ចូលរមួ្បឆលើយសាំណួរក្ែុងការត្សាវត្ជាវប ោះមា ចាំ ួ  ១៤៥ នាក្ ់ (ត្រូបបត្ងៀ  ៤៨ នាក្់) ម្ក្ព៩ីបខរត 
(សាលាធ ធា ម្ួយបៅបខរតក្ាំពរ ត្រូវ  បត្ជើសបរីសសត្មាប់សាក្លសបងឧបក្រណ៍ត្សាវត្ជាវ) ផ្ដលមា សាលា
ធ ធា   ទ្ទ្ួលក្ុាំពសយូទ័្រប ទោះ (រួម្មា  ត្រូវិទ្សោសាស្រសតផ្ដល  ទ្ទ្ួលវរគបណ្តោះបណាតសលពីការបត្បើត្ ស់ឧបក្រ
ណទ៍ាាំងបនាោះ)។ សសិសសមា អាយុពី ១៥ ដល់ ២២ ឆ្សាំ  ងិត្រមូា ផ្ដលអាយុពី២៤ ដល់ ៥០ ឆ្សាំ   បញ្ចលូក្ែុងការ
សិក្សាត្សាវត្ជាវ។ ក្ែុងចាំបណាម្អែក្បឆលើយសាំណួរ មា ត្សីត្បមាណជាង ៥២ ភាររយ ន អែក្បឆលើយសាំណួរទាាំងអស់។ 
សិសសសទាាំងអសក់្ាំពុងបរៀ ពីថា្សក្់ទ្ី៩ ដល ់១២ បហើយត្រភូារបត្ចើ មា សញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ  ងិក្ត្ម្រិខពសប់ាំនុររឺ

http://www.krou.moeys.gov.kh:8090/
http://www.krou.moeys/


កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា          .ឈិញ  et al.  

 

 

23 

បរិញ្ញសបត្រជា ់ខពស ់ ផ្ដលមា ត្រូ ៧ នាក្់។ បខរតត្ក្បចោះ  ិងរសបងូ មុាំពុាំមា សសិសសចូលរួម្បឆលើយសាំណួរបទ្ ពីបត្ពាោះ 
សិសសសម្ ិទា ់  បរៀ តាម្រយៈក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបៅប ើយ។ អែក្បឆលើយសាំណួរជាងពាក្់ក្ណាតសល ម្ ិទា ់មា អ ៊ីផ្ម្លបទ្ 
ជាពិបសសសិសសស ចាំផ្ណក្ត្រភូារបត្ចើ   បឆលើយ។ ចាំ  ួអែក្មា ចាំបណោះដងឹភាសាអងប់រលសក្ត្ម្រិលអ មា ត្បផ្ហល
២០ភាររយ បហើយមា ត្បផ្ហល២០ភាររយផ្ដលម្ិ អាចបត្បើត្ ស់ភាសាអង់បរលស  ។ ក្ែុងចាំបណាម្សាំណាក្ 
មា អែក្ម្ិ បចោះបត្បើក្ុាំពសយទូ្័របសាោះត្បផ្ហល២៥ភាររយ ទ្ ទឹម្ ងឹប ោះ បយើងមា អែក្បចោះបត្បើក្ម្មវិធ ី MS Excel 
ត្បមាណ ៣០ ភាររយ។ 

 
 

ត្កាហវ ២៖ អែក្នតល់សមាភសស ត៍ាម្បខរត 

 សាំណាក្សរុបមា ក្ែងុតារង១ សសិសស  ងិត្រូម្ួយចាំ ួ ត្រវូ  បសែើសុាំសមាភសស ៍ោច់បោយផ្ ក្ បដើម្សបទី្ទ្លួ
  ព័រ៌មា លម្អិរពចីបម្លើយផ្ដលមា ក្ែុងក្ត្ម្ងសាំណួរ ដចូជា «បរើបហរុអវី  ជាយលថ់ា បរៀ តាម្ផ្អបត្សួលបរៀ  
ប ុផ្ តផ្បរជាចង់ឱសយត្រូបបត្ងៀ បោយផាទសល់? (សាំណួរសត្មាប់សិសសស)។ សត្មាប់ត្រ ូ បយើងអាចសួរថា បហរុអវីបលាក្ត្រ ូ
ឬអែក្ត្រចូង់ឱសយសាលាបរៀ បនសសងទ្ទ្ួល  សាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះប ោះ?»។ 

តារង ១ 

រ យសាំណាក្អែក្ផ្ដល  បឆលើយរប ឹងក្ត្ម្ងសាំណួរ 

បរយិាយ ត្ស ី ត្បសុ សរបុ 

ត្រូបបត្ងៀ  ១៧ ៣១ ៤៨ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Student Teacherសិសសស 

 

ត្រ ូ

 



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា          .ឈិញ  et al.  

 

 

24 

សិសសស ៥៩ ៣៨ ៩៧ 

សរុប ៧៦ ៦៨ ១៤៥ 

 

៤.២ ព័ត៌មានអំពកី៉ុំព្យទូ័របនទះ 

 បបចចក្វិទ្សោពរ័៌មា  សាររម្នារម្  ៍ បពាលរឺជាក្ុាំពសយូទ្័របលើរុផ្ដលត្រូវ  ោក្់ក្ែុងប ទប់ធ ធា ក្ែុងអគរ
សិក្សា។ បនាទសប់ពីបញ្ចប់របត្មាង EEQP  របត្មាង US ES DP  ក្៏  បាំពាក្់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះត្បមាណ ៣០ បត្រឿង ឱសយ
សាលាធ ធា ក្ែុងបខរតទ្ូទាាំងត្បបទ្ស ផ្ដលជាផ្នែក្ន របត្មាងបលើក្ក្ម្ពសរ់ណុភាពអប់រ ំ (EEQP  2008-2014)។ 
បផ្ ថម្ពីបលើក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ មា សសុ ីបញ្្សាំងស្ាសយ  ិងដុាំរ សផ្ឆលក្៏ត្រូវ  បាំពាក្់បៅក្ែងុសាលា ីម្ួយៗនងផ្ដរ។ 

 បដើម្សបបីបត្ងៀ បោយបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ សាលាបរៀ ត្រូវការសាំណុាំឧបក្រណ៍ ដូចជា ដុាំរ សផ្ឆល ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ 
 ិងមា សសុ ីបញ្្សាំងសា្សយជាបដើម្។ បត្ៅពីដុាំរ សផ្ឆល ក្ម្មវធិី  ិងផ្អបបនសសងៗ ដចូជា រូបភាពរណិរវិទ្សោ ឬ E-School 

Cambodia ផ្ដល  បញ្ជលូបៅក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ ផ្អបទាាំងប ោះ អាចបត្បើត្ ស់  ោចប់ោយផ្ ក្ពដីុាំរ សផ្ឆល  ិង
អាចដាំប ើងក្ែុងទ្ូរស័ពទសាមសរហវូ   នងផ្ដរ។ ទាាំងរ សផ្ឆល ទាាំងផ្អបរឺជារបស់ថមសីត្មាបស់សិសស  ិងត្របូបត្ងៀ បៅ
ក្ម្ពុជា ជាពិបសស សត្មាប់បៅក្ផ្ លងបនសសងៗ បត្ៅពទី្ីត្ក្ងុភែាំបពញ។ តាម្ការអបងករទ្ូបៅ សិសសសបៅភែាំបពញ មា 
ដាំប ើងផ្អបបត្ចើ ជាងសិសសសបៅជ បទ្។  

 សាលាបរៀ ផ្ដលទ្ទ្ួល  ការបណ្តោះបណាតសលពីរបបៀបបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះរឺបៅម្ិ ទា ់  យក្បៅអ ុវរត 
ឬយក្បៅបបត្ងៀ សសិសសបៅប ើយបទ្។ បទាោះបសីាលាបរៀ ម្ួយចាំ  ួ   បបត្ងៀ បហើយក្តី ក្៏បទ្ើបផ្រអ ុវរត  ផ្រពីរ 
ឬបីដងប ុបណាណសោះ។ ភារបត្ចើ ន ការបបត្ងៀ សិសសស រឺពីរបបៀបចូលបត្បើ  ិងការចុោះប មសោះក្ែងុឧបក្រណ៍ផ្ដល  ក្ាំណ
រ់។ អែក្ទ្ទ្លួខសុត្រូវបបត្ងៀ  ូវការបត្បើត្ ស់ផ្អបក្ែងុសាលាបរៀ ទាាំងបនាោះ រឺជាត្រឧូបទ្ទស (ជាត្រូទ្ទ្លួប ទកុ្ផ្នែក្
រណរិវិទ្សោ/វិទ្សោសាស្រសត)ក្ែុងក្ម្មវិធី ផ្ដលទ្ទ្ួល  ការបណ្តោះបណាតសលពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីា។ ត្រូទាាំង
ប ោះអាចបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  បនាោះ រឺបោយសារគរម់ា ម្ូលោឋស ភាសាអង់បរលសម្ធសយម្ ឬអាច យិាយ  ថា 
បម្បរៀ របស់គរ់មា ភាពង្យត្សួល។ 

៤.៣ ចលំ ះដឹងមូលដ្ឋ្នពអីាយស៉ុីធី របសសំ់ណាកននអនកបានផ្តល់ចលមលើយ 

 ជាទ្ូបៅ សម្រថភាពរបស់ត្រ ូ  ិងសសិសសពាក្់ព ័ធ ឹងអាយសុធីីរឺបៅមា ក្ត្ម្ិរ។ ត្រូ  ិងសិសសសភារបត្ចើ គមស 

ឧបក្រណ៍អាយសុីធី ដូចជាក្ុាំពសយូទ្័រយួរនដ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ឬ បសវាក្ម្មអ ៊ិ ធណឺិរលអបៅប ើយបទ្។ អវីផ្ដលលអបនាោះរថឺា 
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សិសសស  ិងត្រូមា សាមសរហវូ ត្រប់គ្ស។ បបើតាម្ តារង២ បយើងអបងករប ើញថា ត្រូមា ឧបក្រណ ៍អាយសុធីីត្គ ់ជាង

សិសសស ក្ែងុរនម្លស ទសសស ៍ ២,៣៥ បធៀប ឹង១,៦៦។ ក្ែងុត្កាហវប ោះមា  ័យថា ត្រូភារបត្ចើ មា ឧបក្រណ៍ពីរម្ខុ 

(សាមសរហវូ   ិងក្ុាំពសយូទ្័រយួរនដ ឬមា  WiFi បៅនទោះ) ចាំផ្ណក្សិសសសភារបត្ចើ មា ផ្រសាមសរហវូ បទ្។ ត្កាហវដនទ្បទ្ៀរ

បញ្ជសក្់  ដូចគ្សថា មា បាំណិ លអជាងសិសសស ជាពិបសសបាំណិ អាយសុីធ ីឬក្ុាំពសយទូ្័រ។ សត្មាប់ភាសាអង់បរលស ត្រូ

 ិងសិសសស រឺមា ក្ត្ម្ិរភាសាអង់បរលសត្បហាក្់ត្បផ្ហលគ្ស។  នាយក្សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ម្ួយចាំ ួ អោះអាងថា 

«មា ផ្រក្ូ បរក្ែុងទ្ីត្បជុាំជ បទ្ផ្ដលមា សម្រថភាពត្គ ់ បបើក្ូ អែក្ជ បទ្ រពឺិ ក្បហើយ»។ ការចាំណាយបលើបសវា 

អ ៊ិ ធណឺរិ រឺជាបញ្ហសត្បឈម្ម្ួយនងផ្ដរ។ បទាោះបីសសិសស  ិងត្រមូ្ួយចាំ  ួមា ឧបក្រណ៍ទ្ាំប ើប ពួក្បរម្ក្ជិរៗ

អគរធ ធា បដើម្សបមី្ក្បត្បើបសវាអ ៊ិ ធណឺិរ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ ភាសាអង់បរលសរបស់សសិសសរឺបៅមា ក្ត្ម្ិរខ្សាំង (ជា

ពិបសសភាសាអង់បរលសផ្ដលបរបត្បើក្ែុងបម្បរៀ ) បធវើឱសយសសិសសពិ ក្បត្បើត្ ស់អាយសុីធ ី បដើម្សបីសិក្សា (ប ោះបបើតាម្ការ

អោះអាងរបស់ត្រមូ្ួយចាំ ួ )។ 

រួរក្រ់សមាគសល់នងផ្ដរថា សាមសរហវូ ផ្ដលសសិសស ិងត្រមូា  រឺម្ិ អាចោក្់បញ្ចូលក្ម្មវិធីបត្ចើ បទ្ ជាពិបសស 

សាមសរហវូររបស់សសិសសមា ទ្ាំហាំនទុក្រចូ។ បាំណ ិអាយសុីធីរបស់សិសសស រឺ  បង្ហសញថា សសិសស  បត្បើត្ ស់

ឧបក្រណ៍បអ ចិត្រូ ចិរិចបាំនុរ។ ត្រូ សិសសស  ិងនាយក្សាលាអោះអាងថា សាលាបៅមា ការខវោះខរឧបក្រណ៍ទាាំង

ប ោះណាស់ ជាពិបសស ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ តាម្ការរណនាសមាមាត្ររវាងចាំ ួ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបធៀប ឹងចាំ ួ សិសសសផ្ដល

ក្ាំពុងបរៀ ពីថា្សក្់ទ្១ី០ដលទ់្ី ១២ រឺផ្ត្បត្បួលពីសាលាវិទ្សោល័យម្ួយបៅម្ួយ។ សមាមាត្រក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះបៅ ឹងចាំ ួ 

សិសសសផ្ដលទាបបាំនុររ ឺ១:២៦ (សសិសស ២៦នាក្់ មា ក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ១សត្មាប់វិទ្សោលយ័ត្ក្បចោះត្ក្ងុ)  ងិខពសប់ាំនុររឺ 

១ : ៧៤ (សត្មាប់វិទ្សោល័យត្ពោះសហី  ុបខរតក្ាំពងច់ាម្)។ បៅមា បខរតបីបទ្ៀរផ្ដលសសិសសបត្ចើ ជាង ៥០ នាក្ ់មា 

ក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះម្យួបត្បើ រ ឺរ់ដាំបង បពាធិ៍សារ ់ ិងក្ាំពងឆ់្សាំង។ តាម្រយៈសមាមាត្រប ោះ ត្រ ូ ិងសិសសសអោះអាងថា បររួរ

បផ្ ថម្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះឱសយសាលាបទ្ៀរ បដើម្សបីធានាថា សសិសស  បត្បើត្ ស់ញកឹ្ញាប។់ 

តារង ២ 

រនម្លម្ធសយម្ន ម្ូលោឋស អាយសុីធីរបស់សាំណាក្ 

សចូនាក្រ ត្របូបត្ងៀ  សសិសស សរបុ 
         មា ឧបក្រណ ៍(អរិបរមា៥) ២,៣៥ ១,៦៦ ១,៨៩ 
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មា បាំណិ ភាសារអង់បរលស (អរិបរមា ៤) ២,១ ២,០២ ២,០៥ 
ក្ត្ម្ិរបាំណិ  អាយសុីធ ី(អរិបរមា ២) ១,៤២ ០,៨៩ ១,០៧ 
សរុប ២,៧១ ២,២៤ ១,៦៧* 

*សាំគល៖់ រនម្លអរបិរមាររិជាម្ធសយម្ន ម្ូលោឋស អាយសុធីីក្ែុងម្ ូផ្ឌលប ោះរ ឺ៣,៦៦ 

៤.៤ ចំល ះដឹងលលើក៉ុំពយ្ូទរ័បនទះ 

ចាំបណោះដឹងន ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះ រឺសាំបៅដល់ការយល់ដឹងរបស់អែក្បឆលើយសាំណួរពីទ្ិដឋភាពទ្ូបៅ
ន នលត្បបយាជ ៍របស់ផ្អប  ិងរ សផ្ឆល ដូចជា បរើអវីជាសារៈត្បបយាជ ៍ន ការបត្បើត្ សផ់្អប  ិងរ សផ្ឆល? បរើសមាភសរៈ
អវីខលោះបដើម្សបីបត្បើឧបក្រណ៍ទាាំងបនាោះ    ិងបរើបរអាចបត្បើផ្អប  ិងរ សផ្ឆលបៅទ្ណីា  ខលោះ? ការវាស់ផ្វងពីចាំបណោះ
ដឹងប ោះរឺផ្នអក្តាម្សចូនាក្រធាំៗបីរឺ ១) ចាំ ួ ផ្អបរបស់ផ្ខមរ (ឱសយបត្បើបោយត្ក្សួង  ិងមា ក្ែុងបសៀវបៅផ្ណនាាំរបស់
នាយក្ោឋស ព័រ៌មា ) ផ្ដលត្រូ ិងសសិសសបត្បើ ដូចជា Khmer Academy ២) ចាំ ួ បម្បរៀ ផ្ដលអាចបត្បើរ សផ្ឆល ៣) 
ចាំ ួ ម្ ុសសសផ្ដលបឆលើយសាំណរួ  ផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងពីផ្អប។ 

ជាបរឿយៗ ការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រ  ិងផ្អប ត្កាហវ ៤ ម្ិ   បញ្ជសក្់ពីភាពខុសគ្សរវាងត្រ ូ ិងសិសសសបទ្។ បលើស
ពីប ោះ អែក្បឆលើយសាំណួរបត្ចើ ជាងពាក្់ក្ណាតសលម្ិ ទា ់  បត្បើ ឬ  បត្បើរិចរួច ូវត្បព័ ធផ្ដល  រាំប ើងបៅតាម្
វិទ្សោល័យធ ធា ។ ការម្ ិ  បត្បើត្ សឧ់បក្រណ៍ប ោះ រឺបោយសារមា បញ្ហសជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩ នាាំឱសយមា ការបិទ្
សាលាបរៀ  បនាទសបព់ីទ្ទ្លួ  ការបណ្តោះបណាតសល។ 

សត្មាបអ់ែក្ផ្ដល  បត្បើត្ ស់ក្ លងម្ក្  អោះអាងថា អរថត្បបយាជ ៍ផ្អប ឬរ សផ្ឆលមា លក្ខណៈត្បភព
បបើក្ចាំហ  ិងអាចបត្បើ  ក្ែងុទ្ូរស័ពទ ផ្ដលសសិសសអាចបត្បើ  បរៀ ត្រប់បពលបវលា  ងិត្រប់ទ្កី្ផ្ លង។ សិសសសអាច
បម្ើលវីបដអូបម្បរៀ  ឬដាំបណើរន ការពិបសាធម្តងបហើយម្តងបទ្ៀរបោយខលួ ឯង  ។ បលើសពីប ោះបទ្ៀរ សសិសសអាច
បនទៀងផាទសរ់ចបម្លើយលាំហារ់របស់ខលួ ជាម្ួយផ្អប បៅបពលបរ  បធវើលាំហារណ់ាម្ួយរួចបហើយ។ ទាាំងប ោះ   ត្បរល់
ឱសយសិសសស ូវការសិក្សាឯក្រជសយ  ិងបបងកើ ភាពបរ់ផ្ប ក្ែងុការសិក្សាបចចបុសប ែ។  

បនាទសប់ពកី្ូវីដ-១៩   សាងសរ់ប តិច តាម្ការផ្ណនាាំរបស់រជរោឋសភិ លក្ម្ពជុា បយើង  ចាប់បនតើម្បបើក្
សាលាបរៀ បៅបដើម្ផ្ខក្ញ្ញស សត្មាប់ថា្សក្់ទ្ី១២  ិងទ្៩ី បដើម្សបីបត្រៀម្ត្ប ងបញ្ចប់ ឬ ក្់ឌុប។ ការបបត្ងៀ បទ្ៀរ
បសាររឺបផាតសរផ្របលើបម្បរៀ ន ម្ុខវិជាជសផ្ដលត្រូវត្ប ងផ្រប ុបណាណសោះ។ ការបបត្ងៀ តាម្ក្ុាំពសយូទ្រ័ប ទោះបោយត្របូបត្ងៀ រឺ
ជាការបង្ហសញបផ្ ថម្ បដើម្សបពីត្ងឹងការយល់ដឹងរបស់សសិសស ដូចប ោះ បយើងម្ិ មា បពលត្រប់ត្គ ់ក្ែងុការយក្បបចចក្
វិទ្សោប ោះម្ក្បត្បើសត្មាប់បបត្ងៀ  បៅបពលប ោះបទ្។ 
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ត្កាហវ ៣៖ រ យបម្បរៀ ផ្ដលអាចបត្បើត្ ស់រ សផ្ឆលសត្មាប់បរៀ  ឬបបត្ងៀ  

ផ្នអក្បលើអែក្នតលច់បម្លើយម្ួយចាំ ួ  ពួក្បរ  បលើក្ប ើងថា «ផ្អបផ្ដល  បត្បើក្ លងម្ក្ប ោះរឺពិ ក្បត្បើ
ណាស ់ បោយសារវាជាភាសាអង់បរលស បយើងម្ិ អាចយល់ដឹងពីផ្អបសុីជបត្ៅ  បទ្ បោយសម្រថភាពភាសា
អង់បរលសបៅមា ក្ត្ម្ិរ។ ត្រូបបត្ងៀ ក្ ៏ បង្ហសញនងផ្ដរថា ការោក្់ឧបក្រណ៍ជាភាសាផ្ខមរបផ្ ថម្រឺជាផ្ន ទ្ីដ៏
សាំខ  ់បដើម្សបបីធវើឱសយសិសសសររឹផ្រមា ចាំណាប់អារម្មណ៍កា ់ផ្រខ្សាំងប ើងក្ែុងការសិក្សារបស់ពួក្បរ។ 

 បបើបយាងតាម្ត្រូបបត្ងៀ មា្សក្ ់ អោះអាងថា បញ្ហសត្បឈម្ធាំម្ួយសត្មាប់ការសិក្សាតាម្ផ្អបរឺបសវាអ ៊ិ ធណឺិរ 
រឺវាបៅមា ការក្ាំណរ់បៅទ្ីជ បទ្ផ្ដលបធវើឱសយមា ការលាំ ក្បម្ើលវីបដអូ ឬទាញយក្ឯក្សារផ្ដលមា ទ្ាំហាំធាំ  ។ 
បពលខលោះ ឧបក្រណ៍ម្ិ អាចដាំបណើរការ Software ពិបសសៗ  បទ្។ ឧទាហរណ៍ បៅបពលចងឱ់សយផ្អប បង្ហសញពី
ត្បមាណវធិី ឬដាំបណាោះត្សាយសម្ីការលម្អិរ ទ្ូរសព័ទផ្រងផ្ររលរ់»។ 

 តាម្ការអបងកររបស់អែក្ត្សាវត្ជាវប ើញថា ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ក្ត្ម្ិរភាសាអង់បរលសលអ  ិងមា បាំណិ ក្ុាំ
ពសយូទ្័រម្ធសយម្ (ភារបត្ចើ វ័យបក្មង) រឺចលូចិរតបត្បើ អាយសុធីី សត្មាបប់បត្ងៀ ។ បទាោះបជីាយា សងណា សត្មាប់ត្រូផ្ដល
មា វ័យចាំណាស ់ភារបត្ចើ បត្បើផ្អប  ិងរ សផ្ឆលជាភាសាផ្ខមរ វារឺជាបរឿងចាាំ ច់ បោយត្រូវមា ការបបត្ងៀ ពីវិធីបត្បើ
ត្ សប់ផ្ ថម្បទ្ៀរ។ បលើសពបី ោះបទ្ៀរ វាត្រូវ  បររក្ប ើញថា រួរផ្រមា បសៀវបៅផ្ណនាាំលម្អិរជាងប ោះសតពីី ការ
ប សសុីគ្សរវាងបម្បរៀ ក្ែុងរ សផ្ឆល  ិងបម្បរៀ ក្ែុងបសៀវបៅ។ សសិសស ិងត្រភូារបត្ចើ ចូលចរិត e-School (សូម្បម្ើលត្កាហវ 

20

3
8

5

12

43

17 17

7

13

ត្រូ សិសសស



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា          .ឈិញ  et al.  

 

 

28 

៥ អែក្បឆលើយអាចបត្ជើសចបម្លើយ  បត្ចើ ) បោយបហរុថា ផ្អបប ោះជាភាសាផ្ខមរ បហើយមា បម្បរៀ ត្សបតាម្ក្ម្មវិធី
សិក្សារបសត់្ក្សួង។  
 

 
 

ត្កាហវ ៤៖ រ យផ្អបផ្ដលសិសសស  ិងត្រូបត្បើសត្មាប់បរៀ  ឬបបត្ងៀ  

បយើងក្អ៏បងករប ើញនងផ្ដរថា ត្របស់ាលាធ ធា ផ្រងមា ត្រូឧបទ្ទសផ្ដលអាចប តបណ្តោះបណាតសលដល់ត្រូ
ក្ែុងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បលើការបត្បើត្ ស់រ សផ្ឆល  ិងការបបត្ងៀ បោយបត្បើផ្អប  ិងរ សផ្ឆល។ ប ុផ្ តការបណ្តោះ
បណាតសលភារបត្ចើ រឺ បធវើក្ែុងរបូភាពបត្ៅនលូវការ បពាលការបបត្ងៀ ពីម្យួបៅម្ួយ លោុះត្តាផ្រទ្ទ្លួ  ការផ្ណនាាំពី
នាយក្សាលា។ ត្កាហវ ៦ បង្ហសញពីរ យរិរជាភាររយ អែក្ផ្ដល  ផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងក្ែងុចាំបណាម្ត្រ ូ  ងិ
សិសសស។ តាម្រយៈពរម៌ា បង្ហសញក្ែុងត្កាហវ ត្រូ ងិសសិសសចង់ផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងជាម្ួយអែក្បនសសងត្បហាក្់ត្បផ្ហល
គ្ស។ គមស ភាពខុសផ្បលក្គ្សក្ែុងក្ត្ម្ិរសថិរិណាម្ួយរវាងបភទ្ ភាពជាសិសសស ឬភាពជាត្រូបទ្ ប ោះបបើតាម្ Chi-quare test។  

 

 

29

16
10

18

68

20
26

29

E-School Khmer Academy Khmer Bac II Other

Teacher Student

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Female Male Female Male

Students Teachers

Not taught Taught

ត្រូ សិសសស 

        សាលា E-School              បណឌិរសភាផ្ខមរ                      ក្់ឌុប   បនសសងៗ 

មិ្   បបត្ងៀ     បបត្ងៀ   



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា          .ឈិញ  et al.  

 

 

29 

ត្កាហវ ៥៖ រ យអែក្ផ្ដល  ផ្ចក្រំផ្លក្ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្ ស់ត្បព័ ធកុ្ាំពសយូទ័្រប ទោះ/ផ្អប 

 ត្រមូ្ួយចាំ  ួបៅមា ការភា ត់្ច ាំរវាងការបត្បើត្ ស ់ រ សផ្ឆល  ិងផ្អបបៅក្ែងុក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ បពលខលោះពួក្បរ
រិរថា រ សផ្ឆលរឺជាផ្អប បហើយបរអោះអាងនងផ្ដរថា ត្ក្សួងរួរោក្់ផ្អបឱសយបត្ចើ ក្ែុងរ សផ្ឆល ដូចប ោះ ពួក្បរម្ិ ចាាំ ច់
ត្សាវត្ជាវឯក្សារបផ្ ថម្ពីត្បភពបនសសងៗបនាោះបទ្។ យា សងណាក្៏បោយ ត្រូៗផ្ដលធា្សប់ចូលរួម្វរគបណ្តោះបណាតសល 
  យលដ់ឹងបត្ចើ ពីផ្អប ផ្ដល  ដាំប ើងក្ែងុក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ តាម្ការសទង់ម្រិ ត្របូបត្ងៀ មា ដាំប ើងផ្អបបនសសងៗ
ក្ែុងទ្ូរស័ពទនដសត្មាបស់ិក្សាបផ្ ថម្។ បទាោះក្ែុងអាំ ុងបពលជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩ ត្រមូ្ួយចាំ ួ   ផ្ណនាាំសសិសសឱសយបចោះបត្បើ
ត្ ស់ផ្អប ជាពិបសស រណិរវិទ្សោ ដូចជា PhotoMaths។ ផ្អបប ោះ រឺង្យត្សួយទាាំងត្រទូាាំងសិសសស បដើម្សបីបនទៀរផាទសរ់ច
បម្លើយ។ សសិសសមា្សក្់បៅវិទ្សោលយ័ធ ធា   អោះអាងថា «ខ្ុាំ  បធវើលាំហារ់  បត្ចើ  បោយសារមា ផ្អបប ោះជាំ ួយ 
ខ្ុាំបធវើលាំហារ់បហើយ ខ្ុាំអាចបនទៀងផាទសរ់  ភា្សម្បោយម្ិ ចាាំ ច់ត្រូនតល់ក្ាំផ្ណឱសយបទ្»។ ត្សបបពលន ការសកិ្សាប ោះ     
«ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ័្រប ទោះក្ែុងចាំបណាម្ត្រូបបង្គសល រឺបៅពិ ក្  ស សាមស ណាស់ បោយបហរុថា 
បយើងបទ្ើបទ្ទួ្ល  ការបណ្តោះបណាតសលថមីៗ» ប ោះបបើតាម្ការអោះអាងរបស់ត្រូបបង្គសលមា្សក្់។ ការបណ្តោះបណាតសលត្រូ
បលើក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះរឺបធវើប ើងម្ុ បពលជាំងកឺ្ូវីដ-១៩ ប តចិ បហើយសាលាបរៀ ទាាំងអស់  បិទ្ទាវសរ ប ុផ្ តបបត្ងៀ តាម្
ត្បព័ ធសកិ្សាពីចមាងសយ។ 

៤.៥ ឥរយិាបថលលើការល្បើ្ បាស់ក៉ុំព្យទូ័របនទះ 
ចាំផ្ណក្ឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះប ោះ រឺសាំបៅបលើការបការសរបសើរ ឬមា ភាពបពញចិរតចាំបពាោះផ្អប  ិង

រ សផ្ឆល ដូចជា បរើចាំ  ួផ្អបផ្ដល  ទាញយក្ទ្ុក្បត្បើត្ ស់ ការយល់ប ើញពីភាពង្យត្សួលពកីារបបត្ងៀ   ិង
ការបរៀ  បោយបត្បើផ្អប  ិងរ សផ្ឆល បបើបត្បៀបបធៀប ឹងការបបត្ងៀ  បោយគមស ឧបក្រណទ៍ាាំងបនាោះ ឬថាបរើត្រ ូឬសសិសស
  ផ្ណនាាំត្រូឬសិសសសបនសសងបទ្ៀរឱសយ  បត្បើត្ សឧ់បក្រណ៍ទាាំងប ោះផ្ដរឬបទ្?។ បបើតាម្តារង ៣ បយើងប ើញថា 
អែក្បឆលើយសាំណួរត្បមាណជាង៥០ភាររយ អោះអាងថា រ សផ្ឆល ឬផ្អបមា ភាពង្យត្សួលបត្បើ យា សងណាក្៏បោយ 
សិសសសភារបត្ចើ បឆលើយថា គរម់្ិ បពញចរិតបរៀ បោយបត្បើត្ ស់ផ្អបបទ្ ផ្ដលនទុយពីត្របូបត្ងៀ ត្រូវ  បររក្ប ើញថា 
ត្រូបបត្ងៀ ភារបត្ចើ ចង់បបត្ងៀ តាម្ផ្អប។ (តាម្រយៈ Chi-Square Test បង្ហសញថា χ2 (1, N=145) = 16.178, 

p=0.000)។ សត្មាប់ការផ្ណនាាំឱសយសាលាបរៀ បនសសង  ងិសសិសសឱសយទ្ទ្លួ  សាំណុាំរ សផ្ឆល សសិសស ិងត្រមូ្ិ សូវខុស
គ្សបពក្បទ្ ប ុផ្ តទ្ ិែ ័យប ោះបង្ហសញថា សិសសសហាក្ម់ា ភាពសាទសក្់បសទើរក្ែងុការបបត្ងៀ រ សផ្ឆល  ិងផ្អប។  ខងបត្កាម្
ប ោះ ជាទ្ិ ែ យ័រណុវិសយ័ទាក្់ទ្ង ងឹតារង ៣។ 
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តារង ៣ 
ចាំ ួ ន អែក្នតល់ចបម្លើយបលើការបត្បើត្ ស់ផ្អប  ិងរ សផ្ឆល 

សាំ ួរ 
ត្រូបបត្ងៀ  សិសសស 

ត្ស ី ត្បុស ត្ស ី ត្បុស 
បរើផ្អបមា ភាពង្យត្សួលបត្បើត្ ស់ឬបទ្? ១៥ ១៩ ២២ ១៣ 
បរើបពញចិរត ឹងការបត្បើត្ ស់ផ្អបឬបទ្? ១៣ ១៧ ៦ ៤ 
បរើចង់ឱសយសាលាបនសសងមា សាំណុាំរ សផ្ឆល ិងផ្អប
ផ្ដរឬបទ្? 

១៧ ២៦ ៣៧ ២៧ 

 សិសសសផ្ដលម្ិ   ចលូរួម្ការបណ្តោះបណាតសលពកីារបត្បើរ សផ្ឆល  ិងផ្អបនលូវការនតល់ជាម្រិថា រ សផ្ឆលជួយឱសយ
បរៀ   បលឿ  ការបបត្ងៀ តាម្រ សផ្ឆល មា ភាពរស់របវីក្  ិងបរៀ ឆប់បចោះ។ មា្សក្់ៗ អាចរក្បម្បរៀ បោយម្ិ ចាាំ ច់
ចាំណាយថវកិាដូចការបរៀ តាម្អ ឡាញ បហើយវាអាចឱសយបយើងបរៀ បោយមា ការជួយពតី្រូបបត្ងៀ   ។ ប ុផ្ តទ្ ទឹម្
 ឹងប ោះពួក្បរក្៏មា ទ្សសស ៈម្ួយចាំ ួ ផ្ដលយល់ថាក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបៅមា ចាំណុចខវោះខរ ដូចជារ សផ្ឆលមា ត្បសិទ្ធភាព 
រិចជាងការបបត្ងៀ តាម្កាតរបខៀ  ខលមឹ្សារក្ែងុរ សផ្ឆលជាភាសាបរបទ្សរឺវាពិ ក្យល។់ 

 ជាក្់ផ្សតង សិសសសផ្ដលធា្សប់  ចូលបរៀ បោយបត្បើរ សផ្ឆលវញិ ត្រូវ  បររក្ប ើញថា សត្មាប់សិសសសបចោះភាសា
អង់បរលសមា ភាពចសាសល់ាស់ ការបត្បើរ សផ្ឆលមា ភាពង្យត្សួល  ិងត្បសិទ្ធភាពជាងការបបត្ងៀ តាម្កាតរបខៀ ។  
រ សផ្ឆលបង្ហសញពីការពិបសាធ  ចសាសល់ាស់ បហើយវាបធវើឱសយមា រាំ រិក្ាំណរច់ាំណាាំបម្បរៀ បោយខលួ ឯង។ បលើសពី
ប ោះ រ សផ្ឆលសត្ម្លួដល់ការបរៀ ម្ុខវិជាជសវិទ្សោសាស្រសត។ ទ្ ទមឹ្ ឹងប ោះ អែក្នតល់ចបម្លើយក្ម៏ា ម្រិផ្ដលយល់ប ើញពី
នលអវិជជមា ន ការបត្បើរ សផ្ឆលផ្ដរ ដូចជា ចាំណាយបពលបវលាបត្ចើ ក្ែងុការបរៀបចាំរ សផ្ឆល  ិងការបបើក្បិទ្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ 
ផ្ដលនាាំឱសយខជោះខជសយបមា សងសកិ្សា។ រ សផ្ឆលផ្រងផ្របលារក្ម្មវិធី ឬផ្អបបនសសងៗផ្ដលខសុពីបម្បរៀ ផ្ដលនាាំឱសយផ្បក្
អារម្មណស៍ិសសស(ការនសាយពាណិជជក្ម្ម)។ បលើសពីបនាោះ បមា សងសិក្សាខលីបពក្សត្មាប់ការបបត្ងៀ តាម្រ សផ្ឆល។ ការ
បបត្ងៀ តាម្រ សផ្ឆលរឺត្រូវការបមា សងបត្ចើ ជាងការបបត្ងៀ បលើកាតសរបខៀ   ងិបបើក្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះមា ផ្ដ ក្ាំណរ។់ 

បចចបសប ែ បយើងមា ផ្អបជាភាសាផ្ខមរ មា សត្មាបត់្រប់ក្ត្ម្ិរថា្សក្់បរៀ   ិងត្រប់ម្ុខវជិាជស។ ជាភពវសាំណាង
ផ្អបទាាំងប ោះម្ិ ត្រូវការទ្ទ្ួលបសវាអ ៊ិ ធឺណិរត្រប់បពលបទ្ បហើយពួក្វាអាចដាំបណើរការបោយម្ិ ភាជសប់អ ៊ិ ធណឺិរ  
បនាទសប់ពីផ្អប  បញ្ចូលក្ែុងក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ឬក្ែុងសាមសរហវូ ។ បោយបយាងបលើផ្អបរបស់ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា 
បសវាក្ម្មបរៀ ពចីមាងសយ តាម្រយៈបរហទ្ាំព័រសត្មាប់ត្រប់ក្ត្ម្ិរ  ិងត្របថ់ា្សក្់។ វារួរក្រ់សមាគសល់នងផ្ដរថា រល ់
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YouTube Channels ផ្អប  ិងបរហទ្ាំព័ររបស់ត្ក្សួងអបរ់មំា រិចរចួណាស់ត្រូវ  បញ្ចូលក្ែុងរ សផ្ឆល។ ប ោះឆលុោះ
បញ្្សាំងបលើជបត្ម្ើសបគល បយា យ ម្ិ រួរបញ្ចលូខលឹម្សារជាសាធារណៈ ផ្ដលម្ ិទា ់  ពិ ិរសយ  ិងបញ្ជសក្់
បោយត្ក្សួងបដើម្សបីធានាទ្ទ្លួ   ូវសតង់ោត្បក្បបោយរុណភាព។ 

ជាលទ្ធនលន ការរីក្ចបត្ម្ើ ន អាយសុធីី បោយសារការផាអសក្សាលាបរៀ  ការបរៀ ពីចមាងសយរឺអាចបធវើបៅ  

បោយរលូ  ជាពិបសស បៅក្ផ្ លងណាផ្ដលអាចទ្ទ្ួលបសវាអ ៊ិ ធណឺិរ  លអ ក្ែងុបនាោះបយើងមា  YouTube 

Channelsផ្អប  ងិការបបត្ងៀ ឡាយតាម្បហវសប កុ្បនក្នលូវការរបស់ត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា។ តាម្ការអបងករ 

អែក្នតលច់បម្លើយយល់ប ើញថា មា YouTube Channelsម្ិ រិចជាង១០០បទ្ ផ្ដលបបង្ហសោះបលើអ ៊ិ ធណឺរិ បោយនតល់

ខលឹម្សារបៅតាម្ក្ត្ម្រិថា្សក្់ពថីា្សក្់ទ្១ី ដលថ់ា្សក្់ទ្១ី២។ សាលារដឋ  ងិសាលាឯក្ជ ម្ួយចាំ  ួ  នលិរខលឹម្សារ

បម្បរៀ  រួចបបង្ហសោះជាសាធារណៈ ខណៈសាលាខលោះបទ្ៀរ  បបង្ហសោះផ្ខសសវីបដអូផ្ដលត្របូបត្ងៀ បបង្ហសោះតាម្អ ឡា ។  

សរុបម្ក្ ត្រូបបត្ងៀ  ិងសសិសស  បង្ហសញពីឥរិយាបថវិជជមា ខ្សាំងចាំបពាោះក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះជាវជិជមា យា សងខ្សាំង។ 

បបើបទាោះបីជាត្រូបបត្ងៀ  ិងសសិសសបៅម្ិ ទា ់  បត្បើត្ សក់្ុាំពសយូទ្័រប ទោះចល័រឱសយអសល់ទ្ធភាពក្៏បោយ ក្៏ពួក្បរក្រ់

សមាគសល់ថា ការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយទូ្័រប ទោះមា សារៈត្បបយាជ ស៍ាំខ ់ក្ែងុបរិបទ្ន ជាំងឺក្ូវីដ-១៩ខ្សាំង។  ងិ ត្រូបបត្ងៀ 

សិសសសម្ួយចាំ ួ   ទ្ញិសាមសរហវូ បដើម្សបដីាំប ើងផ្អបដូចក្ែងុក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ បដើម្សបជីាំ ួយក្ចិចការសាលា  ិងការសិក្សា

បោយឯក្រជសយ។  បយាងតាម្ការអោះអាងរបស់ត្រ ូិងសិសសសម្ួយចាំ ួ ថា ពួក្បរ  ផ្ណនាាំអែក្បនសសងឱសយបត្បើក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ

ឬសាមសរហវ ូផ្ដរ ពីបត្ពាោះថា ពកួ្បរអាចបត្បើត្ ស់ត្បចាាំនថងនង បហើយអាចដាំប ើងផ្អបសត្មាប់សកិ្សា ក្៏ដចូជាជាំ យួក្ែងុ

ការបបត្ងៀ នងផ្ដរ។ ត្រូរបូវិទ្សោមា្សក្់អោះអាងថា «មា ផ្អបប ោះ ខ្ុាំអាចបបត្ងៀ   បោយត្សួល បហើយខ្ុាំអាចចាំបណញ

បពលពាក្់ក្ណាតសល បបើបធៀប ឹងការបបត្ងៀ តាម្ទ្មា្សប»់។ ត្រូវិទ្សោសាស្រសតភារបត្ចើ ចូលចិរតផ្អបសត្មាប់បបត្ងៀ 

ណាស ់បត្ពាោះថាផ្អប  បងកលក្ខណៈង្យត្សួលក្ែុងការបបត្ងៀ ។ 

 

៤.៦ ការអន៉ុវតតការល្បើ្ បាស់ក៉ុំព្យទូ័របនទះ 

ការវាស់ពីការអ ុវរតក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ សាំបៅដល់ការបត្បើត្ ស់ផ្អប  ិងរ សផ្ឆលរបស់សិសសស ិងត្របូបត្ងៀ ។ ពរ៌មា 

ពីចាំ ួ ផ្អបផ្ដល  បត្បើត្ ស់សពវនថង ចាំ ួ បមា សងផ្ដល  បត្បើត្ ស ់ ិងរត្ម្ូវការបត្បើត្ ស់ផ្អប ឬរ សផ្ឆលក្ែុងការ

បរៀបចាំបលងប់ម្បរៀ សត្មាបក់ារសិក្សា។ បយើងក្ ៏ បរៀ សតូ្រពីបញ្ហសត្បឈម្នានា បៅបពលផ្ដលត្រូ ឹងសិសសស  

ចាប់បនតើម្បត្បើត្ ស់ផ្អបទាាំងប ោះ។ តារង ៤ បង្ហសញថា បយាងតាម្ត្បភពបឋម្ន ជាំងឆឺលងក្ូវីដ-១៩  ងិការបទិ្សាលាបរៀ  
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ត្របូបត្ងៀ  ងិសសិសសភារបត្ចើ (៥៧%) ម្ ិទា  ់ បត្បើត្ ស់សាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបទ្ បនាទសប់ពីការបណ្តោះបណាតសលម្ក្។ 

យា សងណាក្៏បោយ ត្របូបត្ងៀ ម្ួយចាំ ួ ផ្ដលមា សម្រថភាពខ្សាំង ដចូជាត្រឧូបទ្ទសផ្ដល  បត្បើត្ សឧ់បក្រណ៍

ទាាំងបនាោះ។ 

តារង ៤ 

 សាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ បត្បើត្ សក់្ែុងថា្សក្់បរៀ   
 

ម្ិ ទា ់  អ ុវរត រិចរួចបាំនុរ ម្ធសយម្ ញឹក្ញាប ់ ញឹក្ញាប់បាំនុរ 

សិសសស ២២ ៣៥ ៣៦ ៣ 
 

ត្រូបបត្ងៀ  ១៥ ៩ ១៩ ៣ ១ 

សរុប ៣៧ ៤៤ ៥៥ ៦ ១ 

 

ត្រូរូបវិទ្សោម្ួយចាំ ួ អោះអាងថា មា បម្បរៀ ខលោះត្រូវចាំណាយបពល ៦ បមា សងបដើម្សបីបបត្ងៀ  ប ុផ្ តការបត្បើត្ ស់
រ សផ្ឆល អាចចាំបណញបពលត្បផ្ហលជា ៣ បមា សង បោយម្ ិ  ប ថយរណុភាពបបត្ងៀ បនាោះបទ្។ ពួក្បរផ្រងនតល់
បយាបល់ឱសយសិសសសចលូចិរតវធិសីាស្រសតបបត្ងៀ ផ្បបទ្ាំប ើបប ោះនងផ្ដរ បោយបនតើម្ពីឱសយសសិសសអាចផា្សស់បតូរ បដើម្សបីការ
ពិបសាធ  ិងបងវិលបម្ើល 3D។ បោយបម្ើលប ើញពអីរថត្បបយាជ ៍របស់រ សផ្ឆលប ោះ ត្រូបបត្ងៀ ចង់ទាញយក្បម្បរៀ ពី
រ សផ្ឆលបញ្ចលូក្ែុងទ្ូរសព័ទនដ ផ្រម្ិ ទា ់អាចបធវើបៅ  បៅប ើយ។   

ត្រូវិទ្សោសាស្រសតម្យួចាំ  ួអោះអាងថា រ សផ្ឆលមា នទុក្បម្បរៀ ត្សបតាម្ក្ម្មវិធសីិក្សា ត្បផ្ហល ៥០ ភាររយ 
ផ្ដលអាចឱសយគរច់ាំបណញបពលលបវលារបស់ខល ួ   ត្បផ្ហល ៣០ ភាររយ ត្បស ិបបើ ពកួ្បរបបត្ងៀ តាម្រ សផ្ឆល 
បត្ពាោះថា សិសសសអាចយល់បម្បរៀ   បលឿ ជាងត្រពូ សយលស់ារចុោះសារប ើងតាម្ទ្មា្សប។់ ត្រកូ្៏  អោះអាងនងផ្ដរថា 
រ សផ្ឆលរឺជួយបាំបពញដាំបណើរការបបត្ងៀ របស់គរ ់ យា សងលអ ជាពិបសស បៅក្ែុងជាំហា ទ្ ី ៣។ ពួក្គរ់   
អោះអាងបទ្ៀរថា ត្បសិ បបើសសិសសទាាំងអស់ត្រូវបរៀ បោយបត្បើក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ចាំ ួ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះរឺបៅមា ការខវោះខរខ្សាំង
ណាស។់  
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 បបើបទាោះប ីការអោះអាងប ោះហាក្់ដូចជាបស្រញ្្សសពកីារអោះអាងរបសស់ិសសសម្ួយចាំ ួ ថា ការបរៀ តាម្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ
រឺពិ ក្ណាស ់ ពីបត្ពាោះចាំណាយបពលបត្ចើ បដើម្សបដីាំបណើរការវា  ។ ការអោះអាងរបស់ពួក្បររឺអាចឆលុោះបញ្្សាំងពបីទ្
ពិបសាធបៅមា ក្ត្ម្រិពីការបត្បើផ្អប  ិងរ សផ្ឆល។ ការរក្ប ើញត្បចក្សសបង្ហសញថា ការយល់ដឹងពភីាសាអង់បរលសរបស់
ពួក្បរបៅមា ក្ត្ម្រិផ្ដលជាឧបសរគចម្សបងបដើម្សបីបត្បើត្ សឧ់បក្រណ៍ទាាំងបនាោះ។ ខងបត្កាម្ប ោះជាឧបសរគផ្ដលអែក្
បឆលើយសាំណួរ  អោះអាង (តារង ៥)។ 

តារង ៥៖ 

 ឧបសរគផ្ដល  ជួបត្បទ្ោះបោយអែក្នតល់ចបម្លើយ   រយការណ ៍

ឧបសរគក្ែុងការបរៀ  ឬបបត្ងៀ បោយបត្បើសាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ត្រូបបត្ងៀ  សិសសស សរុប 

ម្ិ ដឹងបម្បរៀ ពាក្់ព័ ធបៅឯណា ១៨ ២៤ ៤២ 

សិសសសម្ិ បចោះភាសាអង់បរលស ៣០ ៤៦ ៧៦ 

ពិ ក្ភាជសប់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះជាម្ួយមា សសុី បញ្្សាំងស្ាសយ ១៤ ១៨ ៣២ 

បមា សងបរៀ រិចបពក្ ៣០ ៤៥ ៧៥ 

ម្ិ អាចបរៀបចាំបម្បរៀ   បោយសាររ សផ្ឆលបៅសាលាបរៀ  ២១ ៣៨ ៥៩ 

ផ្នែក្ខលោះជាប់បសារម្ិ អាចបត្បើ   (ត្រូវទ្ិញ) ២២ ៤៩ ៧១ 
 

ចាំណាាំ៖ ចាំ ួ សាំណាក្ផ្ដលបឆលើយសាំណួរប ោះមា ១២៤នាក្់ (សាំណួរទាាំងប ោះម្ិ   សួរបៅបខរតក្ាំពង់ឆ្សាំងបទ្) 

 តាម្តារង ៥ បង្ហសញថា ចាំបណោះដឹងភាសាអង់បរលសរបសស់ិសសសម្ ិត្រប់ត្គ ់ (អែក្នតល់ចាំបលើយ ៧៦ ក្ែុង
១២៤ នាក្់ ន ពួក្បរថា ភាសាអង់បរលសរឺជាឧបសរគ) បហើយបមា សងសកិ្សាក្៏រចិរឺជាឧបសរគចម្សបងសត្មាប់ការបរៀ  
ឬបបត្ងៀ តាម្ក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ។ ទាាំងត្រូបបត្ងៀ   ិងសិសសសរឺ  អោះអាងថា ភាពបុ ិត្បសប់ក្ែងុអង់បរលសរឺជាក្តាតស
ចម្សបងក្ែងុការបរៀ  ិងបបត្ងៀ ឱសយ  រល ូ។ បរសត Chi-Square test រវាងអបថរផ្ដលមា ក្ែុងតារង ៥ (រួម្ទាាំងបភទ្
របស់អែក្បឆលើយសាំណួរ) ម្ិ បង្ហសញពីភាពខុសគ្សរវាងត្រូ  ងិសិសសស ឬត្បសុ  ិងត្សីបទ្ បោយនតលប់ទ្សរបុថា បញ្ហស
ទាាំងអស់ប ោះរមឺា ទ្ូបៅក្ែុងចាំបណាម្អែក្បឆលើយសាំណួរ។ 
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បយាងតាម្សសិសសម្ួយចាំ ួ ឱសយដឹងថា អវផី្ដលជាជាំ ួយសាំខ ់បនាោះរឺផ្អបផ្ដលបចញពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ  
 ិងក្ីឡាផាទសល់ សត្មាបត់្ប ងថា្សក្់ទ្ ី ១២ ផ្ដលអ ុញ្ញសរឱសយពួក្បរបរៀ បោយខល ួឯង   បបើបទាោះជាមា ការបទិ្
សាលាបរៀ ក្៏បោយ។ សសិសសម្ួយចាំ  ួអោះអាងថា ពួក្បរម្ិ ទា ់មា ទ្ាំ កុ្ចិរតបលើផ្អបផ្ដលបចញបោយត្រូ ឬត្ក្ុម្
ហ ុ បនសសងៗបនាោះបទ្ បបើបទាោះបី ផ្អបទាាំងបនាោះជាភាសាផ្ខមរក្៏បោយ។  បលើសពីប ោះ អែក្នតលច់ាំបលើយអោះអាង ូវការយល់
ថា ផ្អបផ្ដលោក្ឱ់សយបត្បើត្ ស់បៅសាលាបរៀ ត្រូវផ្រអ ុវរតតាម្ក្ម្មវិធីសកិ្សារបស់ត្ក្សងួ បដើម្សបីង្យត្សលួពត្ងឹង
រុណភាពការបរៀ  ងិបបត្ងៀ ។ តារង ៦ បត្ៅពីឧបសរគខងបលើ បយើងត្រូវធានាថា មា ផ្អបជាភាសាផ្ខមរ ផ្ថម្បមា សង
បបត្ងៀ   ិងផ្ថម្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបទ្ៀរ។ 

តារង ៦៖  

រ យការណ៍ន អែក្បឆលើយរបពីការអភិវឌសឍផ្អប 

សាំណុាំក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ត្រូបបត្ងៀ  សិសសស សរុប 

ផ្អបជាភាសាផ្ខមរ ៤១ ៧៧ ១១៨ 

ផ្ថម្បមា សងបបត្ងៀ  ៣០ ៥២ ៨២ 

ផ្ថម្ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ៣២ ៤៧ ៧៩ 
 

ចាំណាាំ៖ ចាំ ួ សាំណាក្ផ្ដលបឆលើយសាំណួរប ោះមា  ១៤២ នាក្់ (សាំណួរទាាំងប ោះម្ិ   សួរបៅបខរតក្ាំពង់ឆ្សាំងបទ្) 

 តាម្ការអបងករជារួម្ តាម្រយៈចាំបណោះដឹងបលើការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ទ្មា្សប់ ិងការអ ុវរតរបស់ត្រ ូិងសសិសស 
បយើងអាច យិាយជាទ្ូបៅ  ថា ការអ ុវរតរបស់ត្រូបបត្ងៀ រឺរងច់ាាំផ្របពលបវលាសម្ត្សបបទ្ បោយម្ក្ពីការបទិ្
សាលាផ្ដលពាក្់ព ័ធ ឹងជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩ ។  
 ការចងអុលដាំបូងបញ្ជសក្ថ់ា  ងឹមា ការបត្បើត្ ស់យា សងទ្ូលាំទ្ូលាយក្ែងុចាំបណាម្ត្របូបត្ងៀ  ិងសសិសសបនាោះរឺថា 
វិធីសាស្រសតបបត្ងៀ ផ្បបទ្ាំប ើបផ្ដល  នតល់ការបបត្ងៀ យា សងចសាស់តាម្រយៈរាំ ិរបយាបល់បៅកា ស់ិសសស បោយការ
បម្ើលវីបដអបូង្ហសញក្ែងុរ សផ្ឆល។ តាម្ការសាក្សួរសិសសសត្សីមា្សក្់ឱសយដឹងថា «បរៀ ផ្បបប ោះរឺបធវើឱសយខ្ុាំចាប់អារម្មណ៍ខ្សាំង
ណាស់ បហើយខ្ុាំចង់បរៀ បពទ្សយកា ់ផ្រខ្សាំង បត្ពាោះវាបធវើឱសយខ្ុាំកា ់ផ្រមា ទ្ាំ ុក្ចិរត»។ មា ត្របូបត្ងៀ មា្សក្់អោះអាងថា 

គរច់ងប់បត្ងៀ បោយបត្បើផ្អបផ្ដរ ផ្រម្ិ ទា ម់ា ឱកាសលអ។  
 ត្របូបត្ងៀ   ងិសសិសសម្ួយចាំ  ួទ្ទ្ូចថា ចាំ  ួក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះម្ិ ត្រប់ត្រ ់  បហើយថា សាលារួរមា បត្ចើ ជាង
ប ោះបដើម្សបឱីសយសិសសស  ិងត្រូ  អ ុវរតញឹក្ញាប។់ បលាក្នាយក្ខលោះ  បលើក្ប ើងថា ការបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពសិក្សា
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តាម្ផ្អប មា ផ្ដ ក្ាំណរ់បោយរឹរបណ្ឹងបមា សងសកិ្សារថឺា សសិសសមា្សក្់អាចចូលក្ែុងប ទប់ក្ុាំពសយទូ្័រ  យា សងបត្ចើ ពីរ
ដងក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ 

 
៤.៧ ឱកាសននការអបរ់ំឌីជថីល 

ការសិក្សាប ោះ ក្៏  បឈវងយលប់ផ្ ថម្ពីការសិក្សាពីចមាងសយ ផ្ដលត្រូបបត្ងៀ  ិងសសិសសបៅសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា អ ុវរត   ក្ែុងអាំ ុងបពលមា ជាំងឆឺលងក្ូវីដ-១៩។ បគលបាំណងរឺបដើម្សបកីារត្សាវត្ជាវប ោះ បោយមា 
សាំណួរម្ួយចាំ ួ ទាក្ទ់្ង ងឹការបត្បើត្ ស់បសវាអ ៊ិ ធណឺិរ អាយសុីធី បោយត្របូបត្ងៀ   ិងសសិសស  បត្បើត្ ស់ជា
បដើម្។  

នាយក្សាលាភារបត្ចើ   អោះអាងថា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះលអណាសស់ត្មាប់ការបបត្ងៀ សសិសសពីបម្បរៀ ផ្ដលមា 
ពិបសាធ  ៍ដូចជា ពួក្គរ់ឱសយសិសសសបម្ើលប ើញពសីក្ម្មភាពបធវើពិបសាធ ៍ជាក្់ផ្សតង។ ក្ លងម្ក្ ការបរៀ   ងិបបត្ងៀ 
មា ភាពអរបូិយបត្ចើ ។ ដចូប ោះ បៅបពលមា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបធវើឱសយសិសសសមា ចាំណាប់អារម្មណ៍ក្ែងុការបរៀ  បហើយមា 
ភាពង្យត្សលួក្ែងុការទ្ទ្លួ  ិងយល់ដងឹ ូវទ្ដិឋភាពការសិក្សាជាក្់ផ្សតង។ ឧទាហរណ ៍ ការបធវើពិបសាធ ៍ត្បរិក្ម្ម
រីម្ី ជាធម្មតារឺព ិក្បធវើប ើងបោយផាទសលណ់ាស ់បោយសារខវោះសមាភសរៈ បហើយក្៏ ងឹអាចជបួបត្គោះថា្សក្។់ ការបបត្ងៀ 
តាម្ផ្អប ជាពិបសស ការបត្បើរ សផ្ឆលអាចឱសយសិសសសយល់ខលឹម្សារន ត្បរកិ្ម្មរមី្ី បោយបម្ើលវីបដអូពិបសាធ ។៍ 
ត្បសិ បបើមា លទ្ធភាព បនាទសប់ម្ក្ ត្របូបត្ងៀ អាចបធវើពិបសាធ ៍ប ោះបោយផាទសលម់្តងបទ្ៀរ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ  ដាំបណើរ
ការពិបសាធម្ួយចាំ ួ  ជាពិបសសក្ែងុបម្បរៀ ជីវវិទ្សោ រឺត្រូវការបពលបវលា  ងិចាំណាយថវកិាបត្ចើ  ដូចប ោះរ សផ្ឆល រឺ
អាចជួយបយើង  បត្ចើ ណាស់ទាក្់ទ្ង  ងឹបពលបវលា ិងការចាំណាយប ោះ។ ការបរៀ បោយបសៀវបៅពុម្ពរឺម្ិ អាច
បធវើឱសយមា ការទាក្់ទាញចាំណាប់អារម្មណ៍របសស់ិសសស  ិងបធវើឱសយសសិសសយក្ចរិតទ្ុក្ោក្់បម្បរៀ   បទ្។ ប ុផ្ តបបើតាម្
ផ្អប សសិសសអាចបម្ើលរូបភាព 3D ផ្ដលបធវើឱសយសសិសសហាក្់ដចូជាចាប់អារម្មណខ៍្សាំង   ិងមា ទ្ាំ កុ្ចិរតក្ែុងការសិក្សា
ខ្សាំងជាងម្ ុ។ 

ការសិក្សាប ោះបង្ហសញថា ការបរៀ  ិងបបត្ងៀ បោយបត្បើ អាយសុីធី តាម្រយៈផ្អប ងិរ សផ្ឆលរឺបៅមា ក្ត្ម្ិរ 
ប ុផ្ តសសិសស ិងត្របូបត្ងៀ ជាបត្ចើ   យល់ដងឹពីអាយសុីធ ី ប ោះនងផ្ដរ ផ្ដលប ោះក្៏មា  ័យថា ជាបពលបវលាដ៏សម្
ត្សបក្ែុងការបញ្ចលូអាយសុីធ ី បៅក្ែុងការបរៀ  ិងបបត្ងៀ  (ដូចផ្ដលមា បង្ហសញក្ែងុតារង ៧)។ អាយសុធីីរឺជា
ឧបក្រណ៍សត្មាប់ការរសប់ៅត្បចាាំនថងរបស់សិសសស  ងិត្របូបត្ងៀ  ផ្ដលមា  ័យថា ការបត្បើត្ ស់អាយសុីធីប ោះរមឺា 
 ័យថា បយើង   ឹងក្ាំពុងបធវើបចចុបសប ែភាពក្ែុងវសិ័យអប់រំនងផ្ដរ។ 
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តារង ៤៖  

តារងវិភារ SWOT ន ការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ 
កត្

ត្ខា
ងក
នុង 

ភាពខា្្ំង ភាពលខ្ោយ 

១.  គ្រូបលគ្រៀន និរសិស្សលគ្បើក៉ុុំពយ្ូទ័របនទះបានគ្រប់លពល 
២. មានកាលវិភារបលគ្រៀនតាមក៉ុុំព្យូទ័របនទះ តាមតគ្មូវការ 
៣. លបើកវរគបណ្តះបណ្ត្លពីការលគ្បើគ្បាស់ក៉ុុំព្យូទ័របនទះ 

១. គ្រូល ះ IT មានតិ  
២. គ្តូវការក៉ុុំព្យូទ័របនទះបន្នែម 
៣. ការន្ថទុំក៉ុុំព្យូទ័របនទះ (ល្វើប ចុប្បននភាព
លលើកមមវិ្ីន្ននកទន់) 

កត្
ត្ខា
ងល
្ៅ

 

ឱកាស ការគំរាមកំហែង 

១. លរៀនតាមន្ែប ឬការសិក្ាពី មាង្យកុំព៉ុរលពញនិយម 
២. សិស្សលសទើរគ្រប់គ្ន្មានស្ម្តហ្វូន 
៣. បលរកើនជុំនាញភាស្រែរ់លរេស និរអាយស៉ុី្ី 

១. ន្ែបជាភាស្រែរ់លរេស 
២. ន្ែបមិនស៉ុីគ្ន្ជាមួយលមលរៀនតាមគ្កសួរ 
៣. លៅនទះសិស្ស និរគ្រូមិនអា  ូលកនុររ ្ន្ែ
លបាន 

  
 ជាទ្ូបៅ ការសិក្សាបង្ហសញថា សិសសសមា ចាំណាប់អារម្មណ៍បត្ចើ ក្ែុងការសិក្សា បៅបពលផ្ដលបត្បើត្ ស់អាយសុីធ ី
បពាលរ ឺ ទ្ូរស័ពទសាមសរហវូ   ងិក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ បោយមា ក្ម្មវិធផី្អបផ្ដលបឆលើយរបបោយថាម្វ ត។ ការសិក្សាប ោះ ក្៏រក្
ប ើញនងផ្ដរថា សិសសសចូលចិរតបរៀ តាម្ផ្អប  ិងរ សផ្ឆល ជាពិបសស ក្ែុងម្ុខវិជាជសរណិរវិទ្សោ  ិងវិទ្សោសាស្រសត។   

 ជាការពិរណាស់ថា អាយសុធីី រសឺថិរបៅដាំណាក្ក់ាលដាំបងូៗបៅប ើយ សត្មាបត់្បបទ្សក្ាំពុងអភិវឌសឍ ៍ ដចូ
ជាបៅក្ម្ពជុា។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ បៅត្រប់ក្ត្ម្រិសិក្សា ពុាំមា វិធីសាស្រសតបបត្ងៀ បោយបត្បើអាយសុធីីបនាោះបទ្ សមូ្សបផី្រ
បៅសាលាររុបកាសលសយ ។  

 មា ការពិភាក្សាជាបត្ចើ ពីផ្អបផ្ដលបត្បើក្ែុងសាមសរហវូ  ងិក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ។ ជាទ្ូបៅ បរមា ផ្អបសត្មាប់ការអប់រំ 
ប ុផ្ ត ម្ិ ត្ ក្ដថា ត្រប់ផ្អបទាាំងអសម់ា ត្បសិទ្ធភាពសត្មាបត់្រូបបត្ងៀ   ិងសិសសសបនាោះបទ្។ ផ្អបម្យួចាំ  ួរឺម្ ិ
ខុសព ីE-Book ឬ YouTube បទ្។ បដើម្សបីបបងកើ ត្បសទិ្ធភាពន ផ្អប ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា រួរបធវើការវាយរនម្ល
ម្ុ ោក្់បញ្ចូលក្ែុងក្ម្មវិធីសកិ្សា។ ក្ លងម្ក្ ត្ក្សួងម្ិ ទា ម់ា បគល បយា យ បដើម្សបតី្រប់ត្រង  ងិវាយរនម្លផ្អប
ទាាំងប ោះបៅប ើយបទ្។  
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ជាទ្ូបៅ ការបណ្តោះបណាតសលបលើការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ រឺជាភាពចាាំ ច់ឱសយសាលាអាចដាំបណើរការបៅ
   បបើបទាោះជាក្ែុងបរបិទ្ជាំងឆឺលងក្ូវីដ-១៩ ក្៏បោយ បត្ពាោះថា ត្របូបត្ងៀ   ិងសិសសសមា ចាំបណោះដឹងម្ូលោឋស ក្ែុងការ
បត្បើត្ សផ់្អប។ នាយក្សាលាធ ធា ម្ធសយម្សកិ្សាម្យួចាំ ួ   អោះអាងថា បយើងដឹងជាម្ុ ថាមា រត្ម្ូវការ
សត្មាប់ការសិក្សាពីចមាងសយ បហើយត្សបបពលផ្ដលបយើងមា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះភាជសប់ក្ម្មវិធីសត្មាប់បរៀ ត្សាប់ ដូបចែោះ វា
ចាាំ ច់ណាស់ក្ែងុការផ្ដលបយើងត្រូវអភិវឌសឍសម្រថភាពថមីៗបផ្ ថម្បទ្ៀរ ដូចជា ការបត្បើត្ ស់ក្ម្មវធិី Zoom ឬ Google 

Meet ជាបដើម្។ អវីផ្ដលសាំខ ់ ត្របូបត្ងៀ ម្ួយចាំ ួ ក្៏យល់ថា ប ោះជាបុបរជាំហា  បដើម្សប ី ដលក់ារសបត្ម្ច   ូវ
ការអប់រផំ្បបឌីជីថលផ្ដរ។    

៥. សននិដ្ឋា ន  

លទ្ធនលការត្សាវត្ជាវ ផ្បងផ្ចក្ជាត្ ាំផ្នែក្ធាំៗរ ឺ (១) សម្រថភាពអាយសុធីីរបស់ត្រូ ិងសសិសស (២) 
ចាំបណោះដឹងពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ (៣) ឥរិយាបថចាំបពាោះក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ  (៤)ការអ ុវរតក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ  ិង (៥) 
ការោក្់បញ្ចលូក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ ឬឧបក្រណ៍បនសសងបទ្ៀរក្ែុងការបរៀ   ិងបបត្ងៀ ក្ែុងអាំ ុងបពលជាំងឆឺលងក្ូវីដ-១៩។  
 ជាទ្ូបៅ សម្រថភាពរបស់ត្រូ  ិងសសិសសពាក្់ព ័ធ ឹងអាយសុធីី   ងិ បបត្ងៀ ។ ត្រូបៅប ើយបៅមា ក្ត្ម្ិររឺ

ឧបក្រណ៍គមស ភារបត្ចើ សិសសស អាយសុីធី ដូចជា ទ្ូរសព័ទសាមសរហវ ូ ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ ឬបសវាអ ៊ិ ធឺណរិលអបនាោះបទ្។ 
បលាក្នាយក្សាលាធ ធា ម្ួយចាំ  ួអោះអាងថា «មា ផ្រកូ្ បរក្ែុងទី្ត្បជុាំជ បទ្ ផ្ដលមា សម្រថភាព ប ុផ្ តបបើ
ក្ូ អែក្ជ បទ្រឺជួបការលាំ ក្បហើយ»។ ការចាំណាយ បសវាបលើ អ ៊ិ ធណឺិរ  បីបទាោះ ជាបញ្ហសត្បឈម្ម្យួនងផ្ដរ។រឺ

 អគរធ ធា ។ក្៏បៅផ្របៅបត្បើអ ៊ិ ធឺផ្ណរបៅពកួ្បរ ក្៏បោយទ្ាំប ើបឧបក្រណ៍មា ម្ួយចាំ  ួបបត្ងៀ ត្រូសិសសស  ិង
សិសសសរបស់ភាសាអង់បរលសបទ្ៀរ វិញម្សោ សង រឺបៅមា ក្ត្ម្រិបៅប ើយ ផ្ដលព ិក្បត្បើត្ ស់អាយសុីធ ី។ 

«ចាំបណោះដងឹពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះក្ែុងចាំបណាម្ត្រូបបង្គសលរឺបៅពិ ក្ផ្ដរ បោយបហរុថា បយើងបទ្ើប
ទ្ទ្ួល  ការបណ្តោះបណាតសលថមីៗ» ត្របូបង្គសលមា្សក្់។របស់ការអោះអាងប ោះបបើតាម្  ការបណ្តោះបណាតសលត្របូលើការបត្បើ
ត្ សក់្ុាំពសយទូ្័រប ទោះរឺបធវើប ើងម្ុ បពលជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩ ប តិច បហើយសាលាទាាំងអស់ត្រូវ  បិទ្ទាវសរបោយបបត្ងៀ 
តាម្ត្បព័ ធសិក្សាពចីមាងសយ។  យា សងណាក្៏បោយ ត្របូបត្ងៀ ផ្ដលធា្សប់ចូលរមួ្វរគបណ្តោះបណាតសល រឺយល់ដងឹបត្ចើ ព ី
ផ្អបផ្ដល  ដាំប ើងក្ែុងក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ។ នដស័ពទទ្ូរផ្អបបនសសងៗចូលក្ែុងដាំប ើងមា ត្រូៗថា ប ើញតាម្ការអបងករ បយើង

ក្ូវីដជាំងឺក្ែុងអាំ ុងបពលសិក្សាបផ្ ថម្។ បទាោះសត្មាប់ -  ផ្អបបចោះបត្បើត្ ស់ឱសយនាាំសិសសសផ្ណ  ត្រូម្ួយចាំ ួ  ១៩
ជាពិបសស រណិរវិទ្សោ ដូចជា  PhotoMaths។ ផ្អបប ោះរឺង្យត្សលួទាាំងត្រទូាាំងសសិសស បដើម្សបីបនទៀងផាទសរ់ចបម្លើយ។ 
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សិសសសមា្សក្់បៅសាលាធម្សយម្សិក្សាធ ធា   អោះអាងថា «ខ្ុាំ  អ ុវរតលាំហារ ់ បត្ចើ  បោយសារមា ផ្អបប ោះ
ជាំ ួយ ខ្ុាំបធវើលាំហារ់បហើយ ខ្ុាំអាចបនទៀងផាទសរ់  ភា្សម្បោយម្ិ ចាាំ ច់ត្រូបធវើក្ាំផ្ណឱសយបទ្»។  

ត្រូបបត្ងៀ   ិងសសិសស  បង្ហសញ ូវឥរិយាបវជិជមា ខ្សាំងចាំបពាោះក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ។ បបើបទាោះជា ត្រូបបត្ងៀ   ិង
សិសសសទាាំងបនាោះម្ិ ទា ់  បត្បើត្ ស់វាឱសយអស់លទ្ធភាព បោយសារមា ជាំងឺឆលងក្ូវីដ-១៩ក្៏បោយ ក្៏មា សញ្ញសបញ្ជសក្់
ថា ឧបក្រណ៍រឺជាអវីផ្ដលបរត្រូវការសត្មាបក់ារបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ។ ម្ួយបបត្ងៀ ត្រូសិសសស  ិង ចាំ ួ   ទ្ិញសាមសរ
ហវូ រួចជាបត្សច បដើម្សបដីាំប ើងផ្អបជាជាំ យួដល់ការបរៀ   ងិបបត្ងៀ  ជាពិបសស ការបរៀ សូត្របោយឯក្រជសយ។ តាម្
ការអោះអាងរបសអ់ែក្បឆលើយរបម្ួយចាំ  ួថា ពួក្គរ់  ផ្ណនាាំអែក្បនសសងឱសយបត្បើក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ ឬសាមសរហវូ ផ្ដរ ពីបត្ពាោះ
ថា ពួក្ផ្រអាចបត្បើត្ ស់ត្បចាាំនថងនង បហើយអាចដាំប ើងផ្អបសត្មាប់សិក្សា ក្៏ដូចការបបត្ងៀ នង។ ត្រូរបូវិទ្សោមា្សក្់
អោះអាងថា «មា ផ្អបប ោះ ខ្ុាំត្សួលបបត្ងៀ ណាស់ បហើយខ្ុាំអាចចាំបណញបពលពាក្ក់្ណាតសលបបើបធៀប ឹងការបបត្ងៀ 
ធម្មតា»។ ត្របូបត្ងៀ ផ្នែក្វទិ្សោសាស្រសតភារបត្ចើ ចលូចិរតផ្អបសត្មាប់បបត្ងៀ  បោយសារវា  បងកលក្ខណៈង្យ
ត្សួលក្ែងុការបង្ហសញការអ ុវរតផាទសល ់ ិងការពិបសាធផ្ដលអាចទ្ទ្លួយក្  ។ 

ការអ ុវរតបលើការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយូទ្័រប ទោះរបស់ត្រូ ិងសិសសស រឺរងច់ាាំផ្របពលបវលា ពីបត្ពាោះថា ក្ លងម្ក្រឺមា 
ជាំងកឺ្ូវីដ-១៩ បហើយសាលាទាាំងអស់ត្រូវបិទ្ទាវសរ។ សញ្ញសណដាំបូងផ្ដលថា  ឹងមា ការបត្បើត្ ស់យា សងទ្ូលាំទ្លូាយ ក្ែុង
ចាំបណាម្ត្របូបត្ងៀ   ងិសសិសសបនាោះរឺថា ការបបត្ងៀ មា លក្ខណៈទ្ាំប ើប បហើយសសិសសទ្ទ្លួ  បញ្ញរតចិសាស់លាស់
បោយការបម្ើលវីបដអូបង្ហសញក្ែងុរ សផ្ឆល។ តាម្ការសាក្សួរសិសសសត្សីមា្សក្ឱ់សយដឹងថា «បរៀ ផ្បបប ោះរឺបធវើឱសយខ្ុាំចាប់
អារម្មណខ៍្សាំងណាស់ បហើយចង់បរៀ បពទ្សយកា ់ផ្រខ្សាំង បត្ពាោះវាបធវើឱសយខ្ុាំកា ់ផ្រមា ទ្ាំ កុ្ចិរត»។ មា ត្របូបត្ងៀ មា្សក្់
អោះអាងថា គរច់ង់បបត្ងៀ បោយបត្បើផ្អបផ្ដរ ផ្រម្ិ ទា ម់ា ឱកាស។ ត្រូ ិងសសិសសម្យួចាំ ួ ទ្ទ្ចូថា ចាំ  ួក្ុាំពសយូទ្័រ
ប ទោះមា រិចណាស់បហើយថា សាលារួរមា បត្ចើ ជាងប ោះបដើម្សបឱីសយសិសសស  ិងត្រូ  អ ុវរតញឹក្ញាប។់ បលាក្
នាយក្ខលោះ  បលើក្ប ើងថា បយើងពិ ក្ ិយាយថា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះប ោះ ឹងបលើក្ក្ម្ពសរ់ុណភាពបរៀ   ងិបបត្ងៀ 
ណាស ់បត្ពាោះវារចិបពក្ក្ែងុម្យួឆ្សាំ សសិសសមា្សក្អ់ាចចលូក្ែុងប ទប់ក្ុាំពសយូទ្័រ  យា សងបត្ចើ ពរីដងក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ 

 ិយាយជារួម្   ការបណ្តោះបណាតសលបលើការបត្បើត្ សក់្ុាំពសយទូ្័រប ទោះរឺជាក្តាតសចាាំ ចន់ាាំឱសយសាលាអាចដាំបណើរ
ការ   បបើបទាោះជាក្ែងុបរិបទ្ក្ូវីដ-១៩ ពីបត្ពាោះត្រូបបត្ងៀ   ិងសសិសសមា ចាំបណោះដងឹជាម្ូលោឋស ក្ែុងការបត្បើត្ ស់
ផ្អបសត្មាប់ការបរៀ   ិងបបត្ងៀ ។ នាយក្សាលាធ ធា ម្ធសយម្សកិ្សាម្ួយចាំ ួ   អោះអាងថា បយើងដឹងជាម្ុ ថា
មា រត្ម្ូវការសត្មាប់ការសិក្សាពីចមាងសយ បហើយត្សបបពលផ្ដលបយើងមា ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះភាជសប់ក្ម្មវិធសីត្មាប់បរៀ ត្សាប ់
ដូបចែោះ វាចាាំ ចណ់ាស់ក្ែងុការផ្ដលបយើងត្រូវអភិវឌសឍសម្រថភាពថមីៗបផ្ ថម្បទ្ៀរ ដូចជា ការបត្បើត្ ស់ក្ម្មវិធី Zoom ឬ 
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Google Meet ជាបដើម្។ អវផី្ដលសាំខ  ់ ត្របូបត្ងៀ ម្ួយចាំ ួ ក្យ៏ល់ថា ប ោះជាបុបរជាំហា  បដើម្សបី  ដល់ការ
សបត្ម្ច   ូវការអប់រផំ្បបឌជីីថលផ្ដរ។    

៦. អនុសាសន៍ 

ត្ក្សងួអបរ់ ំយវុជ   ងិក្ឡីា៖ សិសសស  ិងត្រអូោះអាងថា បមា សងមា រិចបពក្ក្ែងុការចូលបៅបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយទូ្័រ
ប ទោះ បហើយពកួ្បរអាចបត្បើ  ផ្របៅក្ែុងប ទបធ់ ធា ប ុបណាណសោះ។ ត្បសិ បបើអាចបធវើ   សសិសស  ងិត្រូរួរមា រ សផ្ឆល
បៅក្ែុងប ទប់បរៀ បរៀងៗខល ួ ផ្ដល ឹងអាចអ ុញ្ញសរឱសយពួក្បរបត្បើត្ ស់  ត្រប់បពល អាំ ុងបពលបបត្ងៀ ។ 

មា ផ្អប  ិងវីបដអូជាបត្ចើ  ម្ិ មា រិរនថលសត្មាប់ការអបរ់តំាម្អ ឡាញ។ ត្បស ិបបើ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ  
 ិងក្ីឡា ពិ រិសយ  ងិោក្ច់លូផ្អប ងិវីបដអកូ្ែុងរ សផ្ឆល វា ឹងជួយពត្ងឹង ូវឧបក្រណ៍ការបរៀ   ិងការបបត្ងៀ ផ្ដល
អាចរក្    ងិជួយអភិវឌសឍការពិបសាធរបស់អែក្បត្បើត្ ស់  ។  

ត្បសិ បបើអាច ត្ក្សួងរួរបក្ផ្ត្បខលឹម្សារភាសាអង់បរលសផ្ដលមា ក្ែងុរ សផ្ឆលបៅជាភាសាផ្ខមរ បោយបហរថុា 
ត្របូបត្ងៀ   ិងសិសសសបៅជ បទ្រឺម្ ិទា ់មា បាំណិ ភាសា  ទ្លូាំទ្ូលាយបៅប ើយ។ វារួរក្រស់ាំគលថ់ា ឯក្
សារផ្ដលមា ក្ែុងរ សផ្ឆល រឺមា ទាាំងភាសាផ្ខមរ  ិងអង់បរលស ប ុផ្ ត ឯក្សារជាភាសាអង់បរលស រឺមា ភាពទាក្់ទាញ  ិង
រុណភាពលអជាង។  

ការបបត្ងៀ បោយបត្បើអាយសុធីីរឺម្ិ ទា  ់ នសសពវនសាយទ្លូាំទ្ូលាយបទ្ ដូបចែោះត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា
រួរបផ្ ថម្អាយសុីធីបៅក្ែុងត្រប់ម្ុខវិជាជសបៅក្ត្ម្ិរសិក្សាទ្ូបៅ  ិងក្ែងុការអភិវឌសឍវិជាជសជវីៈបៅតាម្សាលាររុបកាសលសយ
ត្របក់្ត្ម្ិរ។ បលើសពីប ោះបទ្ៀរ ក្ម្មវិធសីិក្សារួរផ្រមា បញ្ចូលអាយសុីធី ដូចប ោះ ត្រទូាាំងអស់ត្រូវផ្របបត្ងៀ បោយ
បត្បើអាយសុីធ។ី ត្របូបត្ងៀ   ងិនាយក្យល់ថា ការបបត្ងៀ បោយបត្បើ អាយសុីធីត្គ ់ផ្រជាក្ម្មវិធីជបត្ម្ើសបផ្ ថម្បទ្។ 

វរគបណ្តោះបណាតសលសតីពីការបត្បើត្ ស់ អាយសុីធ ីរឺបៅមា ការខវោះចបនា្សោះបត្ចើ  ជាពិបសស ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា 
អាយុចាប់ព៤ី៥ប ើង ផ្ដលគរ់ហាក្់មា ការសាទសក្់បសទើរក្ែងុការបត្បើត្ ស់អាយសុធីី សត្មាបក់ារបបត្ងៀ  បោយបហរុ
ថា គរហ់ាក្់ម្ិ ទ្ុក្ចរិតបលើត្បព័ ធប ោះបទ្។ ដូបចែោះ បដើម្សបឱីសយមា ការបត្បើត្ ស់  ទ្ូលាំទ្ូលាយ វរគបណ្តោះបណាតសល 
អាយសុីធ ីរួរបធវើប ើងឱសយ  បត្ចើ បាំនរុតាម្ផ្ដលអាចបធវើបៅ  ក្ែុងចាំបណាម្ត្រូៗទ្ូបៅ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ ត្ក្សួងរួរបធវើ
បសៀវបៅម្រគុបទ្សក្៍ សតីពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះ បដើម្សបជីាំ ួយដលក់ារបបត្ងៀ បត្បើត្ ស់ឱសយ  លម្អិរជាងប ោះ ឬ
បបើអាចោក្ប់ញ្ចូលសក្ម្មភាពក្ែុងបសៀវបៅបគលរបស់ត្ក្សងួ។   
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ត្របូបត្ងៀ ៖ រួរពត្ងឹងបាំណិ  អាយសុីធ ី ិង ភាសាអង់បរលសឱសយ  បត្ចើ  បត្ពាោះថា វា ងឹជួយពត្ងងឹការបរៀ  
 ិងបបងៀ   បត្ចើ  ពីបត្ពាោះឯក្សារក្ែងុរ សផ្ឆលរភឺារបត្ចើ ជាភាសាអង់បរលស បហើយមា រណុភាពលអបបើបត្បៀប ឹង
ឯក្សារនលិរក្ែងុត្សុក្។ 

ត្របូបត្ងៀ ត្រប់ម្ុខវិជាជសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  រួរផ្រទ្ទ្លួ  ការបណ្តោះបណាតសលជាត្រឧូបទ្ទស 
បហើយពួក្គរ់ ឹងកា្សយជាត្របូបង្គសលបៅតាម្សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  សាលាបណាតសញ  ងិសាលាក្ត្ម្ង។ 
ត្បសិ បបើអាច ត្រូបបង្គសលទាាំងបនាោះរួរមា ត្ ក្ឧ់បរថម្ភសត្មាប់ការង្របផ្ ថម្ប ោះ បដើម្សបីបលើក្ទ្ឹក្ចរិតក្ែុងការពត្ងឹង 
 ិងពត្ងីក្ចាំបណោះដឹង អាយសុធីី សត្មាប់ការបរៀ   ិងបបត្ងៀ ។  

ក្ លងម្ក្ ត្រតូាម្ម្ខុវិជាជស មី្ួយ  ៗផ្រងពងឹអាត្ស័យត្រ ូIT បដើម្សបីដាំបណើរការក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះបៅក្ែងុប ទបអ់គរធ ធា  
បហើយត្បសិ បបើត្រូ IT អវរតមា  រពឺិ ក្ក្ែុងការដាំបណើការក្ុាំពសយូទ្័រប ទោះណាស។់ ដចូប ោះ បយើងរួរមា ឯក្សារ
ផ្ណនាាំសដីពីការបត្បើត្ ស់ក្ុាំពសយទូ្័រប ទោះ សត្មាប់ត្របូបត្ងៀ   ិងសិសសស។ ត្របូបត្ងៀ   ិងសសិសសទាាំងអស់រួរផ្រមា 
សម្រថភាពបត្បើត្ សឧ់បក្រណ៍ទាាំងប ោះ  បោយឯក្រជសយ តាម្ឯក្សារផ្ណនាាំប ោះជាបគល។ 
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ឡាយ សវុជិាជស*១  ស កុ្ សនុល ២ សុ ិ ណាវ ី៣ 
 *១ ២ ៣ នាយក្ោឋស បគល បយា យ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា ត្បបទ្សក្ម្ពុជា អ ៊ីផ្ម្លរបស់អែក្ ិព ធ៖
sovichea_lay@yahoo.com 

 
  ទ្ទ្លួ៖ បម្សា ២០២១ សបត្ម្ចយក្៖  ម្ថិុនា ២០២១ 

 
 

សងខិត្តន័យ 

 ការអ ុវរតការត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ  (S BM) ត្រូវ  ចារ់ទ្ុក្ថា ជាសក្ម្មភាពសែូលន ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់

សាលាបរៀ  បដើម្សបបីលើក្ក្ម្ពសល់ទ្ធនល  ិងការនាាំម្ក្ ូវបសវាអប់រំត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព។  S BM រឺជាយ តការ
ថមីម្ួយផ្ដលបធវើឱសយសាលាបរៀ កា្សយជាត្ទ្ពសយសម្សបរតិរបស់សហរម្ ម៍្ូលោឋស  បហើយវា ឹងកា្សយជាដាំបណើរដ៏ផ្វង
ឆងសយថមីម្ួយក្ែុងការជាំរុញក្ិចចខរិខាំត្បឹងផ្ត្បងរបស់ត្ក្សួងអបរ់ំ យុវជ   ិងក្ីឡា )អយក្(  បដើម្សបីពត្ងឹងសម្រថភាព
ក្ែុងការត្រប់ត្រងធ ធា ម្ សុសស   ងិអ ុវរតផ្ន ការបផាតសរបលើលទ្ធនល ថវិកា  ងិការត្បរិបរតិ បត្កាម្ការចលូរួម្
ត្រួរពិ រិសយបោយផាទសល់របសស់ហរម្ ៍ បៅក្ត្ម្ិរសាលាបរៀ ។  ការបលើក្ក្ម្ពសស់វយ័ភាព  ិងការបនទរទ្ាំ ួល
ខុសត្រូវបៅក្ត្ម្ិរសាលាបរៀ  តាម្រយៈការបឆលើយរបផ្បបបលើក្ទ្ឹក្ចិរតត្សបបៅ ឹងរត្មូ្វការក្ែុងត្សុក្  
កា្សយជាអាទិ្ភាពបគល បយា យថមីសត្មាប ់ ការអភិវឌសឍសាលាបរៀ  សម្រថភាពត្របូបត្ងៀ   ិងការចូលរួម្ពី
ត្ក្ុម្ត្រួសារ។ ការសកិ្សាប ោះបត្បើវិធីសាស្រសតបរិមាណវិស័យ បហើយសាំណាក្សាលាបរៀ ត្រូវ  បត្ជើសបរីសបោយ

នចដ សយពីបខរតចាំ ួ ត្ ាំបីសត្មាប់ការត្បម្ូលទ្ិ ែ ័យ។ សាថស ភាពបចចុបសប ែន ការអ ុវរតរបស់ S BM ត្រូវ  ពិ ិរសយ 
រួម្មា ៖ ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ ងិការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  ការត្រប់ត្រងថវិកា ក្ម្មវិធសីកិ្សា ិងការបបត្ងៀ  ការ
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ត្រប់ត្រងធ ធា   ិងការត្រប់ត្រងបរុគលិក្។  បយាងតាម្ទ្ិ ែ ័យ ការអ ុវរតនាបពលបចចុបសប ែរបស់ SBM បៅ
ក្ែុងសាលាបរៀ រឺសថរិបៅបលើរ លងដ៏ត្រឹម្ត្រូវ ពីបត្ពាោះនាយក្សាលា ត្របូបត្ងៀ   ងិសមាជិក្ន រណៈក្ម្មការ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ បធវើការយា សងជិរសែិទ្ធជាម្ួយគ្សបដើម្សបីអភិវឌសឍសម្រថភាពសាលាបរៀ   ិងជាំរុញលទ្ធនលអប់រ។ំ 
ប ោះរឺជាសញ្ញសវិជជមា ន ក្ាំបណើ  បដើម្សបីប តពត្ងីក្  ងិពត្ងឹងបវទ្ិកា SBM បៅក្ែុងត្បព ័ធអប់រំក្ម្ពុជា។ លទ្ធនល
ន ការសិក្សាប ោះ  SBM អាចនតល់ព័រ៌មា អាំពីការអ ុវរតបចចុបសប ែ  ិងរួម្ចាំផ្ណក្ដល់ការោក់្បចញអ តររម្ ៍
បគល បយា យ  ងិការោក្់បញ្ចូលការអ ុវរត នាបពលអនាររ។ 

 
 ពាក្សយរ លោឹះ៖ ការត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ  រណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  សវយ័ភាព វមិ្ជសឈការ ការ
ចូលរួម្ពសីហរម្ ៍   
 
អាររោឋស : ឡាយ, ស., ស កុ្, ស., & សុ ិ, ណ. (២០២១). បទ្ពិបសាធ  ងិឧរតមា ុវរត ៍ន ការអ ុវរតការ
ត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ  (S BM) បៅក្ម្ពុជា. កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា, ៤(១),៤២-៥៩។ 
 

១. គសចរតីគ្តើម  

 ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ  (S BM) ត្រូវ  បរបម្ើលប ើញថា ជាយទុ្ធសាស្រសតដម៏ា 

ត្បសិទ្ធភាពម្ួយ បដើម្សបកីារបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពអប់រំ បោយនតល់សទិ្ធិអាំណាចបលើការបធវើបសចក្តីសបត្ម្ចចិរតឱសយចលូ
កា ់ផ្រជិរ បៅរក្សហរម្ ម៍្ូលោឋស   ិងការពត្ងងឹរណប យសយភាពរវាងសាលាបរៀ  ឪពុក្មាតសយ  ិងសិសសស។  
ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ S BM នតលស់ិទ្ធអិាំណាចដល់នាយក្សាលា ងិត្រូបបត្ងៀ   ិងបបងកើ ការបលើក្ទ្ឹក្ចិរតវិជាជសជីវៈរបស់

ពួក្បរ បោយបបងកើ សាមសររីន ភាពជាមា្សស់របសស់ាលាបរៀ  បហើយ SBM ត្រូវ  បត្បើបដើម្សបីបធវើវិម្ជសឈការអាំណាចពីរជ
រោឋសភិ លថា្សក្់ក្ណាតសលដល់ក្ត្ម្ិរសាលាបរៀ  (Caldwell, 2005)។  បគលការណ៍ន ត្ក្បខ័ណឌការត្រប់ត្រង
តាម្សាលាបរៀ រួម្មា ៖ វមិ្ជសឈការ ភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំ  ងិការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ផ្ដលមា ការចូលរួម្ ការ
អភិវឌសឍសម្រថភាពបុរគលិក្ន ការត្រប់ត្រងបោយសវ័យភាព  ិងការព ិិរសយតាម្ោ  ងិវាយរនម្ល បយាងតាម្អែក្

ត្សាវត្ជាវម្ួយចាំ  ួ (Lunenburg & Ornstein, 2011; Cheong & Mo, 2007)។   តាម្រយៈ S BM ការបធវើ
បសចក្តសីបត្ម្ចចិរតត្រូវ  បធវើវមិ្ជសឈការដល់ថា្សក្់ត្សកុ្  ងិសាលាបរៀ  បដើម្សបអីភិវឌសឍការបធវើបគល បយា យ

ត្បក្បបោយបរិយាប ែ  ិងការត្រប់ត្រងបោយមា ការចលូរមួ្។ S BM រឺជាដាំបណើរការជាក្ល់ាក្ម់្ួយ ផ្ដលត្រូ

បបត្ងៀ អាចចូលរួម្ក្ែុងការសបត្ម្ចចិរត ការបរៀបចាំរចនាសម្ព័ ធប ើងវិញ  ិងការត្រប់ត្រង (Goldman et al. 

1993)។ 
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 បៅទ្ូទាាំងពភិពបលាក្ ការបញ្ចលូ S BM ត្រវូ  ោក្់អ ុវរតយា សងទ្លូាំទ្លូាយ ផ្ដលដចូជា ម្បធសោ យន 

ការបធវើវមិ្ជសឈការអាំណាចសត្មាប់ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងស់ាលាបរៀ  (Ai Shoraku, 2016) រជឺាត្បព័ ធជយួអែក្ដឹក្នាាំ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ឱសយកា ់ផ្រមា រមា្សភាព  ិងម្ ិសូវពកុ្រលួយ ត្ពម្ទាាំងនតលឱ់កាសដល់ឪពកុ្មាតសយ  ិងអែក្
ពាក្់ព័ ធ បដើម្សបីបបងកើ វិសាលភាព  ិងរុណភាពន ការចូលរួម្របស់ពួក្បរ។ ការបរៀបចាំត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព
ន ការបណ្តោះបណាតសលក្ែុងការសបត្ម្ចចរិតរួម្គ្ស ជាំនាញអ តរបុរគល  ិងជាំនាញត្រប់ត្រងសត្មាប់សមាជិក្ត្ក្ុម្

ត្បឹក្សាសាលា បធវើឱសយពួក្បរកា ់ផ្រមា សម្រថភាពតាម្រយៈការចូលរួម្ក្ែុងដាំបណើរការ S BM ក្ែុងបពលផ្រម្ួយ ក្៏
នតល់អរថត្បបយាជ ដ៍ល់សហរម្ ៍ទាាំងម្ូល (Briggs & Wohlstetter, 1999 )។ ឧទាហរណ៍ រ យការណ៍
សិក្សាបៅត្បបទ្សហវីលពីី   រក្ប ើញថា មា ការបលើក្ក្ម្ពសល់ទ្ធនលការសកិ្សា បនាទសប់ពីសាលាអ ុវរតការ

ត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ ។ ជាលទ្ធនល សសិសសផ្ដល  ចលូរួម្ក្ែុងសាលាផ្ដលអ ុវរត S BM មា ពិ ទខុពស់ជាង
សិសសសបៅក្ែងុសាលាផ្ដលម្ ិ  អ ុវរត   SBM (Nidhi Khattri et al., 2012)។ ការបបងកើររណៈក្ម្មការ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ រួម្មា  នាយក្ ត្របូបត្ងៀ  មាតាបតិា  ិងអាជាញសធរម្លូោឋស    នតលក់ារគាំត្ទ្យា សងរឹងមាាំក្ែុង
ការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ មូ្លោឋស របស់ពួក្បរ ត្សបតាម្បគល បយា យជារិ  ិងបាំបពញរត្ម្ូវការជាក់្ផ្សតង
ន បរិបទ្ម្លូោឋស របស់ខល ួ។ 
 បដើម្សបីបបងកើ ការចូលរមួ្  ិងនលជោះរបស់អែក្ពាក្ព់័ ធទាាំងអស់ (ដូចជា សមាជកិ្រណៈក្ម្មការត្រប់ត្រង
សាលាបរៀ  ត្របូបត្ងៀ   ិងត្ក្ុម្ត្បឹក្សាសាលាបរៀ ) ក្ែងុការនតល់អាទ្ិភាពដល់ការត្ររួពិ ិរសយ  ិងវាយរនម្លក្ម្ម
វិធីត្បក្បបោយត្បសទិ្ធភាពបៅក្ែុងសាលាបរៀ  ចាបត់ាាំងពឆី្សាំ២០០១ ម្ក្ ត្ក្សងួអប់រ ំ យុវជ   ងិក្ីឡា  

ផ្ណនាាំ បគលរាំ ិរន វិម្ជសឈការក្ែុងផ្ន ការយុទ្ធសាស្រសតអប់ររំបស់ខល ួ (២០០១-២០០៥)។ S BM រឺជាផ្នែក្
ម្ួយន ដាំបណើរការវិម្ជសឈការ ផ្ដលត្ក្សួងអប់រំ  អ ុញ្ញសរឱសយមា សវ័យភាពន ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ ការត្រប់ត្រង 
 ិងការសបត្ម្ចចិរតទាក្់ទ្ង ងឹការអភិវឌសឍសាលាបរៀ   ិងសម្ិទ្ធនលការសិក្សារបសស់សិសស បៅក្ត្ម្ិរម្លូោឋស  
(ត្សុក្ សហរម្ ៍  ិងសាលាបរៀ ) [MoEYS, 2018]។ S BM រឺជាយ តការផ្ដលអាចបៅរួចសត្មាប់ការបលើក្
ក្ម្ពស់ ូវការបត្បើត្ ស់ធ ធា ក្ែុងត្សុក្ តាម្រយៈការបរៀបចាំរចនាសម្ព័ ធអភិ លក្ិចចសាលាប ើងវិញ បោយ

ផ្នអក្បលើការចលូរួម្កា ់ផ្រខ្សាំងរបសស់ហរម្ ៍។ ដូបចែោះ វាមា សារៈសាំខ ់ផ្ដល S BM ត្រូវ  រចនាប ើង
បោយមា បគលបៅន ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ការអប់រំជាត្បព ័ធ (Blank, 2004, Conley, 1993)។  
 នាបពលថមីៗប ោះ ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជ   ិងក្ឡីា   អ ុវរតក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រំដ៏ទ្លូាំទ្ូលាយម្ួយក្ែុងបគល
បាំណងបបងកើ ចាំ ួ យុវជ   ងិម្ ុសសសបពញវ័យ ឱសយមា អក្ខរក្ម្ម បលខ  ងិជាំនាញទ្ ច់សាស់លាស ់ រួម្បញ្ចូល
ជាម្ួយជាំនាញបបចចក្បទ្ស  ិងវិជាជសជីវៈ បដើម្សបី  បៅសបត្ម្ចបគលបៅបបងកើ ការង្រ  ងិសហត្រិ ភាព។ 
ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រំសុីជបត្ៅ  ក្ាំណរ់ជាចម្សបង ូវធារុនសសាំសាំខ ់ៗ ចាំ ួ  ៤ សត្មាប់ការត្រប់ត្រងតាម្
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សាលាបរៀ  (S BM)៖ រដឋ ល ិងការត្រប់ត្រងទ្ូបៅ ការត្រប់ត្រងការបបត្ងៀ  ងិបរៀ  ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ
 ិងការត្រប់ត្រងបរុគលិក្ (Hang Chuon, 2017)។ នាយក្សាលាបៅក្ែុងសាលាបរៀ ផ្ដលក្ាំពងុអ ុវរត SBM 

រួរផ្រមា ចាំបណោះដឹងត្រប់ត្គ ់បលើការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថ ុ បដើម្សបីបត្បើត្ ស់វាឱសយមា ត្បសិទ្ធភាពសត្មាប់ក្ម្មវធិី

ត្បរិបរតិការ។ វាត្រូវ  បរបម្ើលប ើញថា បៅបពលផ្ដល S BM ត្រូវ  អ ុវរតបៅដលស់ាលាបរៀ  យ តការន 

ការបនទរថវិកាសត្មាប់ត្បរិបរតិការត្រូវ  ផា្សស់បតូរ ដូចផ្ដល  ផ្ថលងបោយរដឋម្ស្រ តីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិង
ក្ីឡា «ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងហ់ិរញ្ញវរថុក្៏អាចរួម្បញ្ចូលការបនទរត្បភពថវិកាបោយផាទសល់ពីររនាគរជារិ បៅសាលាបរៀ  ឬ
បដើម្សបីផ្ក្លម្អ ីរិវិធហីិរញ្ញវរថុ  ិងអភិ លក្ិចច បដើម្សបីទ្ទ្លួ  លទ្ធនលសិក្សាកា ់ផ្រត្បបសើរប ើង» (Hang-

Chuon, 2016)។ 
 ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  សបត្ម្ចចិរតសាក្លសបងក្ម្មវិធី S BM បចចុបសប ែ ក្ែុងវធិីដទ៏្ូលាំទ្ូលាយជាង

រាំ ិរនតួចបនតើម្ S BM ពីមុ្ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សា បត្កាម្របត្មាងបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំម្ធសយម្សិក្សា(SEIP)។ 

ក្ម្មវិធីផ្ដលមា ត្សាប់បៅសាលាបរៀ ពីម្ុ  ម្ិ ផ្ម្ ឈប់បត្បើបទ្ ប ុផ្ តមា ការសហការជាម្ួយក្ម្មវិធសីាក្លសបង

ថមីប ោះ។ វិទ្សោល័យចាំ ួ  ១០០ ត្រូវ  បត្ជើសបរីសបដើម្សបីអ ុវរតក្ម្មវិធី S BM បោយមា ការគាំត្ទ្ផ្នែក្
បបចចក្បទ្ស ិងហិរញ្ញវរថុពីធនាគរពិភពបលាក្  ិងត្ក្ុម្ជាំ យួការថា្សក្់ក្ណាតសលរបស់ត្ក្សងួ បហើយបររំពឹងថា ក្ម្ម
វិធីប ោះ ឹងពត្ងីក្ពី ១០០ បៅ ៥០០ សាលាបរៀ បៅត្រប់ក្ត្ម្ិរទាាំងអស់បៅឆ្សាំ ២០២៣។ ត្បព័ ធ «ការត្រប់ត្រង
តាម្សាលាបរៀ » ត្រូវ  អ ុម្័រជានលូវការ បដើម្សបីផ្ណនាាំពីភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ  ិងត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  បោយ
ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា បៅនថងទ្ី ១២ ផ្ខក្ញ្ញស ឆ្សាំ ២០១៨។ បគលបាំណងន ការសិក្សាប ោះរឺបដើម្សបីព ិិរសយ

បម្ើលសាថស ភាពការអ ុវរតបចចបុសប ែន សក្ម្មភាព S BM បៅក្ែុងសាលាបរៀ  (ការចូលរួម្ រមា្សភាព សម្រថភាព  ិង

ការនតល់ការគាំត្ទ្ បោយភា្សក្ង់្រពាក្់ព័ ធសត្មាប់ការអ ុវរត S BM)។ លទ្ធនលន ការសិក្សាប ោះ ជួយនតល់
ព័រ៌មា អាំពីយុទ្ធសាស្រសតបគល បយា យបឋម្ បដើម្សបីបបងកើ ត្បសិទ្ធភាពការអ ុវរត S BM ។ 

 
២. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ 

បដើម្សបីធានា   ូវការយល់ដងឹព័រ៌មា ផ្ដល  នតល់  ិងឱសយ  ទ្លូាំទ្ូលាយអាំពសីាថស ភាពការអ ុវរត 

S BM នាបចចុបសប ែ បៅក្ត្ម្រិសាលាក្ែងុត្បបទ្សក្ម្ពជុា អែក្ត្សាវត្ជាវ  បត្បើត្ ស់វធិីសាស្រសតត្សាវត្ជាវផ្បប

រុណវសិ័យ។ បដើម្សបីធានា   ូវការអ ុវរត S BM បចចបុសប ែរបសស់ាលា  ិងទ្ិសបៅអនារររបស់ S BM 
ក្ត្ម្ងសាំណួរត្រូវ  បបងកើរប ើងជាពីរផ្នែក្សាំខ ់ៗ៖ ការអ ុវរតបចចុបសប ែ  ិងទ្សសស ៈន  S BM បៅម្លូោឋស 
សាលាបរៀ  នាបពលអនាររ បោយវាយរនម្លមាត្រោឋស ព ី១ (ម្ិ យល់ត្សបខ្សាំង) ដល ់៥ (យល់ត្សបខ្សាំង)។ 
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ឧបក្រណ៍ត្សាវត្ជាវផ្ដល  រចនាប ើងជាក្ត្ម្ងសាំណួរផ្បបសម្ព័ ធផ្ដលផ្បងផ្ចក្ជាបីត្បបភទ្សាំណាក្។ ត្បបភទ្
ទ្ី១ បផាតសរបលើនាយក្សាលា ទ្២ី បផាតសរបលើត្រូបបត្ងៀ  បហើយត្បបភទ្ទ្ី៣ចុងបត្កាយរបឺផាតសរបលើរណៈក្ម្មការ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ។ បនាទសប់ពីបាំបពញក្ត្ម្ងសាំណួររួច ត្ក្ុម្ត្សាវត្ជាវ  បសែើឱសយនាយក្សាលា  ិងសហការី
នតល់បពលបវលាសត្មាប់ការសមាភសស ក្ែុងផ្សវងរក្ការបបងកើ វសិាលភាពន ព័រម៌ា ផ្ដលត្បម្ូល   បដើម្សបីគាំត្ទ្
ការវិភារ  ិងការបក្ត្សាយទ្ិ ែ ័យឱសយកា ់ផ្រត្បបសើរប ើង។ ការត្សាវត្ជាវ  អបងករជាចម្សបងបលើការអ ុវរត 

S BM បៅសាលាបរៀ  ចាបព់ីឆ្សាំ ២០១៨ ដល់ឆ្សាំ ២០១៩ ទ្ ទឹម្ ងឹបនាោះ វា  ព ិិរសយបលើការអ ុវរតរបស់
ត្បបទ្សបនសសងបទ្ៀរបៅក្ែងុការរំឭក្ត្ទ្ឹសតចីុងបត្កាយ។ 

សត្មាបស់ាំណាក្ រឺមា អ ុវទិ្សោល័យចាំ ួ  ២៣៥ (នាយក្សាលា ត្របូបត្ងៀ   ងិរណៈក្ម្មការ

ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ) រួម្ទាាំង S BM  ិងសាលាបណាតសញរបស់ខល ួបៅក្ែុងបខរតចាំ ួ  ១២ ត្រូវ  បត្ជើសបរីស

បោយនចដ សយបោយការចាប់បឆ្សរពីបញ្ជីបខរតបគលបៅ ដចូជា៖  រដ់ាំបង ក្ាំពរ ក្ាំពង់ចាម្ បកាោះក្ងុ ម្ណឌលរិរ ី
ក្ាំពង់ឆ្សាំង សទឹងផ្ត្រង នត្ពផ្វង ក្ាំពង់សព ឺនប លិ  ត្ពោះវិហារ  ងិតាផ្ក្វ។ 

 
៣. លរធ្លនិងការពិភារា 

៣.១ ភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំ  ងិត្របត់្រងសាលា 

 បយាងតាម្បទ្សមាភសស នាយក្សាលាម្ួយចាំ ួ ធាំ  យល់ត្សបថា យុទ្ធសាស្រសតបលចបធា្សម្ួយក្ែុងការអ ុវរត 

S BM បចចុបសប ែ រឺតាម្រយៈយ តការបណ្តោះបណាតសលវិជាជសជីវៈ  ិងក្ត្ម្ិរសញ្ញសបត្រសត្មាប់នាយក្សាលា  ិងត្រូ

បបត្ងៀ ។ សាលា S BM ទាាំងអសរ់ត្ម្ូវឱសយត្របូបត្ងៀ យា សងបហាចណាស់មា សញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រ។ បដើម្សបី

វាយរនម្លក្ត្ម្រិន  S BM បៅក្ែុងបរិបទ្ន សាលាបរៀ  ីម្យួៗ   សរ សផ្ម្ ត្រជាបត្ចើ ត្រូវ  បបងកើរប ើងបដើម្សបីវាយ

រនម្លការអ ុវរតបៅក្ែុងសាលាបរៀ  រួម្ទាាំងសវយ័ភាពត្រប់ត្គ ់ក្ែុងភាពជាអែក្ដឹក្នាាំ ក្ិចចសហការក្ែុងបរិយាកាស
ការង្រ សម្រថភាពត្ររួពិ រិសយ  ងិវាយរនម្លសិទ្ធិអាំណាចក្ែងុការសបត្ម្ចចិរតរបស់បុរគលកិ្ រឺជាសម្រថភាពក្ែុង
ការក្សាងបណាតសញសហរម្ ៍។             

 ត្កាហវ ១   បង្ហសញថា នាយក្សាលាភារបត្ចើ  ៨២.៤% យល់ត្សបថា ពួក្បរមា សវយ័ភាពត្រប់ត្គ ់
ក្ែុងដឹក្នាាំការអ ុវរតបដើម្សបីអភិវឌសឍសាលាបរៀ  បោយបង្ហសញថា សាលាបរៀ ក្ែងុបរិបទ្បចចបុសប ែមា សវ័យភាពក្ែុង
ការត្រប់ត្រងខលួ ឯង  ិងភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំបៅក្ែងុសាលារបស់ពួក្បរ។ រួរក្រស់មាគសល់ថា ចាំ ួ អែក្បឆលើយសាំណួរ

ផ្ដលរំពឹងថា  ឹងបបងកើ សវ័យភាពនាបពលអនាររ  បក្ើ ប ើងពី ៧.៨% បៅ ៥២.៩%។ ការបក្ើ ប ើងចាំ ួ 
ប ោះក្៏ត្រូវ  បរស ែិោឋស ថា មា ឧបសរគខលោះបទ្ៀរបៅបសសសល ់ ផ្ដលពួក្បរបៅផ្រម្ ិអាចអ ុវរតសទិ្ធិ  ងិ
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ម្ិ មា សិទ្ធិអាំណាចបពញបលញរបស់ពកួ្បរក្ែងុការត្រប់ត្រងសវ័យភាព។ បោយផ្នអក្បលើអែក្បឆលើយសាំណួរ វាអាច
ស ែិោឋស   ថា  បបើបទាោះប ីនាយក្សាលាមា សវ័យភាពត្រប់ត្គ ់ក្ែងុបពលបចចបុសប ែក្៏បោយ ក្៏ពួក្បររពំឹងយា សង
ខ្សាំងថា  ឹងទ្ទ្ួល  សវ័យភាពបផ្ ថម្បទ្ៀរនាបពលអនាររ។       

 

 
 

ត្កាហវ ១៖ នាយក្សាលាភារបត្ចើ មា សវ័យភាពត្រប់ត្គ  ់បដើម្សបីដឹក្នាាំការអ ុវរតផ្ដលត្រឹម្ត្រូវ  
បដើម្សបបីលើក្ក្ម្ពស់ការបរៀ របស់សិសសសនាបពលបចចុបសប ែ បហើយមា បាំណងចង់ទ្ទ្លួ  សវយ័ភាព 

បផ្ ថម្បទ្ៀរបៅក្ែុងរួនាទ្ីរបស់ពួក្បរនាបពលអនាររ 

 ការត្សាវត្ជាវ  បង្ហសញថា បទាោះបីជា មា ម្រខិុសគ្សខលោះក្ប៏ោយ នាយក្សាលាភារបត្ចើ ត្រូវ  បលើក្
ទ្ឹក្ចិរត  ិងគាំត្ទ្ក្ែុងការក្សាងបរិយាកាសសហការសត្មាប់ត្រូបបត្ងៀ  ិងសហរម្ ៍ជុាំវញិ (ត្កាហវ ២)។ ទាាំង
ប ោះបង្ហសញពីទ្សសស ៈត្សប ឹងបគលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់ S BM  ផ្ដលបលើក្ទឹ្ក្ចិរតនាយក្សាលាឱសយបបងកើរ

បណាតសញដល៏អជាម្ួយភារពីាក្ព់័ ធទាាំងខងក្ែុង  ិងខងបត្ៅ។ ក្ែុង ័យប ោះ នាយក្សាលាភារបត្ចើ យល់អាំពី
សារៈសាំខ ់ន ភារពីាក្់ព ័ធ  ិងជោះឥទ្ធិពលវិជជមា របសព់កួ្បរបៅបលើការអភិវឌសឍសាលាបរៀ   ិងការទ្ទ្ួលខុស
ត្រូវរួម្។ ដូចផ្ដល  បង្ហសញបៅក្ែុងត្កាហវ ២ ថា នាបពលបចចុបសប ែប ោះ នាយក្សាលាម្ួយចាំ ួ រូចម្ិ យល់ថា 
ពួក្គរម់ា លទ្ធភាពទ្ទ្ួល  ការគាំត្ទ្ផ្ដលត្រូវការសត្មាប់ការក្សាងវបសបធម្៌សហការ។  បទាោះបីជាយា សងណា 
ពួក្គរ់ចង់ឱសយវាមា ដាំបណើរការកា ់ផ្របត្ចើ  នាបពលអនាររ។ បលើសពីប ោះបទ្ៀរ ពួក្បរយល់ត្សបយា សង
ម្ុរមាាំបលើសារៈសាំខ ់ន ការក្សាងវបសបធម្៌សហការគ្សរវាងត្រូបបត្ងៀ   ងិអែក្ពាក្់ព ័ធបៅក្ែុងសាលា ដូចចាំ ួ 

អែក្បឆលើយរបផ្ដលបង្ហសញពីការយល់ត្សប ឬយល់ត្សបខ្សាំង រឺត្បផ្ហល ២៥% (សត្មាបប់ចចុបសប ែ) ខណៈផ្ដល
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វាមា ត្បផ្ហល ៥៥% (សត្មាប់បពលអនាររ)។ សរុបម្ក្ នាយក្សាលាភារបត្ចើ យល់ប ើញថា ពួក្បរមា 
ការគាំត្ទ្  ិងការបលើក្ទ្ឹក្ចិរតសត្មាប់ការក្សាងក្ចិចសហការ  ិងបណាតសញជាម្ួយសហរម្ ។៍ 

 

ត្កាហវ ២៖ នាយក្សាលាត្រូវ  បលើក្ទ្ឹក្ចរិត  ងិគាំត្ទ្ក្ែងុការក្សាងវបសបធម្ស៌ហការគ្ស 
ក្ែុងចាំបណាម្ត្រ ូ ិងសហការជាម្ួយសាលាបរៀ ជុាំវិញ 

ដូចគ្សប ោះផ្ដរ ត្រូបបត្ងៀ ត្រូវ  បរសបងករប ើញថា ពកួ្បរ  ចលូរួម្យា សងសក្ម្មក្ែុងការទ្ទ្ួលខុស
ត្រូវរួម្គ្ស ជាម្ួយនាយក្សាលាក្ែុងការក្ាំណរ់ទ្សសស វិសយ័  ងិបបសក្ក្ម្មរបសស់ាលា ការបបងកើរផ្ន ការ
អភិវឌសឍសាលាបរៀ   ិងសត្មាប់ការបលើក្ក្ម្ពស់សម្ទិ្ធនលការសិក្សារបស់សសិសស។ ដចូផ្ដល  បង្ហសញបោយ

ទ្ិ ែ ័យត្បផ្ហល ៩០% ន ចាំ ួ ត្រូបបត្ងៀ សរុបយល់ត្សប  ិងយល់ត្សបខ្សាំងថា នាបពលបចចបុសប ែប ោះ ពកួ្បរ
មា ទ្ាំ ួលខុសត្រូវរួម្គ្ស បោយបញ្ជសក្់ថា បៅក្ែុងការអ ុវរតជាក្់ផ្សតង ភាពជាអែក្ដឹក្នាាំត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព
របស់សាលាបរៀ ម្ិ ផ្ម្ ជាទ្ាំ ួលខសុត្រូវផ្រម្យួររ់របសន់ាយក្សាលាបនាោះបទ្រឺទាាំងត្រូបបត្ងៀ   ិងសមាជិក្
សហរម្ ៍ក្៏មា ចាំផ្ណក្ម្ួយន ការទ្ទ្ួលខុសត្រូវនងផ្ដរ។ បលើសពីប ោះ ត្រូបបត្ងៀ   ិងសមាជិក្រណៈក្ម្មការ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  (SMC) រំពឹងថា  ងឹមា ការចូលរមួ្កា ់ផ្របត្ចើ បៅក្ែុងការទ្ទ្លួខុសត្រូវទាាំងប ោះនា
បពលអនាររ ជាម្ួយ ឹងការយល់ត្សបខ្សាំង ឬការយលត់្សបទាក្ទ់្ង ងឹការទ្ទ្លួខសុត្រូវរួម្គ្ស នាបពល

អនាររ  បក្ើ ប ើងព ី២០% បៅ ៤០%  ងិ ២២% បៅ ៥០% បរៀងគ្ស (ត្កាហវ ៣ក្)។   
ចាំ ួ នាយក្សាលាខពស់  ចូលរួម្ក្ែុងការក្ាំណរ់ចក្ខុវិសយ័សាលាបរៀ សត្មាប់លទ្ធនលសិក្សា  ិងក្ែុង

ការបរៀបចាំផ្ន ការសាលាបរៀ បង្ហសញថា នាយក្សាលាបម្ើលប ើញថា ការចលូរួម្យា សងសក្ម្មបោយម្ិ អាចខវោះ
   សត្មាបក់ារបរៀបចាំវរគបណ្តោះបណាតសលពសីក្ម្មភាពក្ម្មវិធីអប់រ ំ  ិងផ្ន ការអភិវឌសឍសាលាបរៀ ។ បទាោះបជីា
យា សងណាក្៏បោយ អែក្បឆលើយសាំណួរម្ួយចាំ ួ បៅផ្រចងអលុបង្ហសញថា ពួក្បរម្ិ   ចូលរួម្ក្ែុងការក្ាំណរ់
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បបសក្ក្ម្ម  ិងផ្ន ការរបសស់ាលាបរៀ បនាោះបទ្។ ទ្ ទឹម្ ងឹប ោះ មា អែក្បឆលើយរបខលោះបញ្ជសក្់ថា ម្ិ ត្ ក្ដថា
រួរចូលរួម្ឬអរ់។ បទាោះបីជាក្រណីទាាំងប ោះមា ចាំ ួ រិចរួចក្៏បោយ វាអាចកា្សយជាឧបសរគក្ែុងការអ ុវរត 
SBM នាបពលអនាររ ត្បស ិបបើភារីពាក្់ព័ ធម្ិ ត្រូវ  រប់បញ្ចូលក្ែុងបញ្ហសប ោះ។ តាម្ពិរបៅ ពួក្បរមា ឆ
 ទៈចូលរួម្ ត្បសិ បបើយ តការផ្ដលចង់  ត្រូវ  បបងកើរប ើង។ ដូចអវផី្ដល  ក្រស់មាគសល់ ទ្ិ ែ យ័បង្ហសញថា 

ចាំ ួ នាយក្សាលាចងច់ូលរមួ្ក្ែុងការក្ាំណរ់ចក្ខុវសិ័យ  ងិផ្ន ការ ក្ាំពងុបក្ើ ប ើង (ត្កាហវ ៣ក្)។ 
 បលើសពីប ោះបទ្ៀរ ដូច ត្កាហវ ៣ខ បង្ហសញថា អែក្បឆលើយសាំណួរភារបត្ចើ   ចលូរមួ្សក្ម្មភាពបលើក្
ក្ម្ពស់សាលាបរៀ ក្ែុងការបបងកើរបគល បយា យសាលាបរៀ  ក្ែុងដាំបណើរការបធវើការសបត្ម្ចចិរតបលើការត្រប់ត្រង
ធ ធា ហិរញ្ញវរថុរបស់សាលាបរៀ  ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្របូបត្ងៀ ក្ែងុការវាយរនម្លការអ ុវរតរបស់នាយក្សាលានា
បពលបចចុបសប ែ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ការសាទ្រចាំបពាោះការចលូរួម្របសព់ួក្បររឺបង្ហសញឱសយប ើញបៅបលើម្លូោឋស ន 
ការបក្ើ ប ើងន ចាំ ួ អែក្បឆលើយរបផ្ដល  យល់ត្សបខ្សាំងរឺបទ្វដងពីបពលបចចុបសប ែ ផ្ដលបង្ហសញថា ពួក្បរ
បម្ើលប ើញពីរនួាទ្ីសាំខ ់ន ការចូលរួម្ក្ែុងក្ម្មវិធីទាាំងប ោះ។ ផ្រនទុយបៅវិញ ត្រូបបត្ងៀ ម្ួយចាំ  ួរូចម្ិ អាច
ចូលរួម្ ឬម្ិ ត្ ក្ដថា បរើពកួ្បរត្រូវ  អ ុញ្ញសរឱសយចូលរមួ្ក្ែុងសក្ម្មភាពផ្បបប ោះឬបទ្ ខណៈបពលផ្ដល ពួក្

បរម្ិ   បង្ហសញពីឆ ទៈក្ែុងការចូលរួម្នាបពលអនាររ (ត្កាហវ ៣ខ)។ ដូបចែោះបហើយ បៅក្ែុងសាលាបរៀ ទាាំង

បនាោះ មា ការត្បឈម្ខ្សាំងក្ែុងការអ ុវរតការត្រប់ត្រងតាម្សាលា បត្ពាោះវារត្ម្ូវឱសយត្រូបបត្ងៀ ចូលរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាព
ក្ម្មវិធីទាក្់ទ្ង ឹងសាលាបរៀ ។ 
 
(ក្) 
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ក្ាំណរច់ក្ខុវិស័យ  ិងបបសក្ក្ម្មរបស់សាលា    
បរៀបចាំផ្ន ការសាលាបរៀ   ងិបលើក្ក្ម្ពស់សាលាបរៀ  
បលើក្ក្ម្ពស់សម្ទិ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស 
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(ខ) 

 
 

ត្កាហវ ៣: (ក្) ត្រូបបត្ងៀ ផ្ចក្រំផ្លក្ការទ្ទ្ួលខុសត្រូវជាម្ួយនាយក្សាលា ក្ែុងការក្ាំណរ់ចក្ខុវសិ័យ  ិង

បបសក្ក្ម្មរបសស់ាលាបរៀ  ការបរៀបចាំការផ្ក្លម្អ  ិងផ្ន ការអភិវឌសឍសាលាបរៀ នងផ្ដរ  ងិក្ែុងការក្ាំណរ់
បគលបៅសត្មាប់លទ្ធនលសកិ្សារបស់សសិសស។ (ខ) ត្របូបត្ងៀ ចលូរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពបលើក្ក្ម្ពស់សាលាបរៀ  
ការបបងកើរបគល បយា យសាលាបរៀ  ដាំបណើរការបធវើការសបត្ម្ចចិរតទាក់្ទ្ង ឹងការត្រប់ត្រងធ ធា ហិរញ្ញ
វរថុរបស់សាលាបរៀ   ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្រូបបត្ងៀ   ិងក្ែងុការវាយរនម្លការអ ុវរតរបសន់ាយក្សាលា។ 
 
៣.២ ការត្របត់្រងថវកិា 

 ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុរឺជាផ្នែក្សាំខ ម់្ួយន ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ងក់ារអប់រំ។ តាម្ទ្សសស ៈប ោះ នាយក្សាលា
ផ្ដលមា ចាំបណោះដងឹក្ែុងវសិយ័ហិរញ្ញវរថុ ងឹមា ត្បបយាជ ៍ដល ់ SBM។  ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ នាយក្សាលា
ផ្ដលមា ចាំបណោះដឹងម្ិ ត្រប់ត្គ ់  ឹងត្រូវអភិវឌសឍជាំនាញត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុប ោះ បដើម្សបីអ បុលាម្តាម្សតង់ោក្ម្ម
វិធ ីSBM  ិងឧរតមា ុវរត ៍។ បយាងតាម្បទ្សមាភសស នាយក្សាលា  បរៀបរប់ថា សាលាបរៀ របស់ពកួ្បរខវោះ
ខរធ ធា ម្ សុសសក្ែងុជាំនាញប ោះ បហើយ  បធវើការបសែើសុាំបត្ជើសបរីសបុរគលិក្ជាប់ក្ចិចស សោ ផ្ដលជាំនាញត្រូវ
 ឹងរត្ម្ូវការសាលាក្ែុងត្សុក្។ ដូចផ្ដល  បង្ហសញក្ែុងត្កាហវ ៤ នាយក្សាលាភារបត្ចើ ចូលរមួ្ក្ែុងការបរៀបចាំ
ថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ  ិងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការរបស់សាលា ខណៈផ្ដលពួក្បរម្ួយចាំ ួ 
រូចប ុបណាណសោះផ្ដលម្ិ ចូលរួម្ក្ែុងការបរៀបចាំ  ិងការផ្បងផ្ចក្។ 
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សក្ម្មភាពបលើក្ក្ម្ពស់សាលាបរៀ  
បគល បយា យអភិវឌសឍ ៍សាលាបរៀ  
បធវើការសបត្ម្ចចិរតបលើការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុរបស់សាលាបរៀ  
ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈរបស់ត្រ ូ  
ការវាយរនម្លរបស់នាយក្សាលាបរៀ  
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 ទ្ិ ែ ័យ  បញ្ជសក្់ថា ពួក្បរមា ឆ ទៈចលូរួម្កា ់ផ្របត្ចើ ក្ែុងការបរៀបចាំ  ិងការផ្បងផ្ចក្ថវិកានាបពល
អនាររ ដូចចាំ ួ អែក្បឆលើយរបផ្ដលយល់ត្សបខ្សាំងបលើការយល់ប ើញអាំពកីារចូលរួម្នាបពលអនារររឺមា 
ចាំ ួ បទ្វដងសត្មាប់អែក្ផ្ដលយល់ថា ពាក្ព់័ ធនាបពលបចចុបសប ែ។ ផ្នអក្បលើទ្សសស ៈប ោះ លក្ខខណឌសត្មាប់

ត្បរិបរតិការ  ិងត្បសិទ្ធភាពរបស ់S BM បៅក្ម្ពុជា ទ្ាំ ងជាអាចសបត្ម្ច   បោយសារថា ចាំ  ួដ៏បត្ចើ បលើស

លប់ន នាយក្សាលាមា ឆ ទៈក្ែុងការបដើររួនាទ្ីយា សងសាំខ ់ក្ែុងការបរៀបចាំ  ិងការផ្បងផ្ចក្ថវិកា បទាោះបីជា មា  
អែក្បឆលើយរបម្ួយចាំ ួ រូច ម្ ិ  បង្ហសញបាំណងចង់ចលូរមួ្ក្ែុងបរឿងប ោះ នាបពលអនាររក្៏បោយ។ 
 

 

ត្កាហវ ៤៖ នាយក្សាលាបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ  ងិផ្បងផ្ចក្ធ ធា ថវិកាសាលា 
បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការរបសស់ាលា។ 

 បលើសពីប ោះបៅបទ្ៀរ មា ការបឆលើយរបជាបត្ចើ ទាក្ទ់្ង ងឹលទ្ធក្ម្មក្ែុងបរបិទ្សាលាបចចបុសប ែ។ ដចូផ្ដល
  បង្ហសញ ក្ត្ម្ិរន នាយក្សាលាផ្ដលយល់ត្សបខ្សាំង យល់ត្សប អពសោត្ក្ឹរ ម្ិ យល់ត្សប  ិងម្ិ យល់

ត្សបខ្សាំង រឺត្បផ្ហល ១២%  ៥០% ២៥% ១០% ៣% បរៀងគ្ស។ ប ោះបង្ហសញថា ចាំ  ួជាងពាក្ក់្ណាតសលន 

សាលាបរៀ ផ្ដល  សទង់ម្រ ិរឺ  បធវើលទ្ធក្ម្ម។ ទ្ ទឹម្ ងឹបនាោះ សាលាចាំ ួ ម្ធសយម្ម្ ិចសាស់ថា បរើពកួ្បរត្រូវ

  អ ុញ្ញសរឱសយបធវើដូបចែោះបទ្។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ត្បផ្ហល ១០% ន សាលាបរៀ សរុបម្ ិផ្ដល  អ ុវរតលទ្ធក្ម្ម

បៅសាលារបស់ខលួ បនាោះបទ្។ ចាំ ួ អែក្បឆលើយរបផ្ដលយល់ត្សបខ្សាំងថា ការបរៀបចាំថវកិា  ិងការផ្បងផ្ចក្បក្ើរ
ប ើងមា ចាំ ួ ជរិ ៤ ដងន រួបលខសត្មាប់បពលបចចបុសប ែ បោយបញ្ជសក្់ថា នាយក្សាលារំពឹងយា សងម្ុរមាាំថា 
 ឹងបធវើលទ្ធក្ម្មផ្ដលចាាំ ច់ត្រវូ  រក្សា ូវសវ័យភាព។              
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បោយផ្នអក្បលើទ្ិ ែ យ័សថិរ ិ(ត្កាហវ ៥) អែក្បឆលើយសាំណួរជាបត្ចើ យល់ត្សប  ិងយល់ត្សបខ្សាំងជាម្យួ
 ឹងរាំ ិរន ការចូលរួម្របស់ត្រូបបត្ងៀ   ិងរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ក្ែុងការបធវើផ្ន ការថវិកា ការ
ត្បរិបរតិ  ិងការបិទ្បញ្ជី។ ការត្សាវត្ជាវ  បញ្ជសក់្ថា សាលាបរៀ ជាបត្ចើ   បបងកើរត្ក្បខណឌមួ្យរួច
បហើយ ផ្ដលមា សសរសតម្ភចាំ ួ បី )នាយក្សាលា ត្របូបត្ងៀ   ងិរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលា (សត្មាប់ការ

។ ការចូលរួម្របស់នាយក្សាលា ត្របូបត្ងៀ   ិងទ្បញ្ជីកា ការត្បរិបរត ិ  ងិការបិសបត្ម្ចចរិតបលើផ្ន ការថវិ រ
ណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ក្ែុងការបរៀបចាំថវិកាសាលា  ឹងបបងកើរបរិយាកាសត្បក្បបោយរមា្សភាព  ងិ
រណប យសយភាពបៅក្ែុងសាលាបរៀ  ផ្ដលត្សបតាម្សក្ម្មភាព  ិងលទ្ធនលន ក្ម្មវធិី SBM។ រួរឱសយចាប់
អារម្មណថ៍ា ការបក្ើ ប ើងចាំ ួ នាយក្សាលាយល់ត្សបខ្សាំងបលើរាំ ិរន ភាពចាាំ ច់ន ការចូលរមួ្របសរ់ួអងគ
ទាាំងបីត្បបភទ្ប ោះក្ែុងការត្របត់្រងថវិកាសាលានាបពលអនាររ។  

 
 

ត្កាហវ ៥: នាយក្សាលាមា ការចូលរួម្ពីត្រូបបត្ងៀ   ងិរណៈក្មាមសធិការត្រប់ត្រងសាលា 
ក្ែុងការបធវើផ្ន ការថវិកា ការត្បរិបរត ិ ងិការបិទ្បញ្ជ។ី 

ទាក្់ទ្ង ឹងការត្រប់ត្រងថវិកាសាលា ត្បផ្ហល ៦០ ភាររយន អែក្បឆលើយរបយល់ត្សបថា ត្រូបបត្ងៀ 
រួរផ្រចូលរមួ្ក្ែុងការបរៀបចាំថវកិាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា ថវកិាសាលា បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការ
ជាអាទ្ិភាព ក្ែុងលទ្ធក្ម្មតាម្សាលាបរៀ ក្ែុងការបិទ្បញ្ជ។ី ជាម្ួយគ្សប ោះផ្ដរ ត្បផ្ហល ១០ ភាររយន អែក្បឆលើយ
សាំណួរម្ិ   ចូលរមួ្បទ្ បហើយជិរ ៣០ ភាររយម្ិ ចសាស់ថា បរើពួក្បរត្រូវ  អ ុញ្ញសរឱសយចលូរួម្ក្ែងុការ
ត្រប់ត្រងថវកិាឬអរ(់ត្កាហវ ៦)។  លទ្ធនលក្៏ត្រូវគ្ស ងឹត្កាហវ ៥ ផ្ដលបង្ហសញពីវិសាលភាពផ្ដលនាយក្
សាលា  ចូលរួម្ជាម្ួយត្រកូ្ែុងការត្រប់ត្រងថវិកាសាលា។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ការបបងកើ ចាំ ួ អែក្បឆលើយសាំណួរ
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ផ្ដលមា ឆ ទៈចូលរួម្ក្ែុងការត្រប់ត្រងថវិការបស់សាលានាបពលអនារររឺកា ់ផ្របត្ចើ ។ ទ្ាំបនារប ោះរឺលអសត្មាប់
ការអ ុវរតការត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ ។ សត្មាប់រណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  ត្បផ្ហល ៦០ ភាររយន 
អែក្បឆលើយសាំណួរថា ពកួ្បរ  ចូលរួម្ក្ែុងការត្រប់ត្រងថវកិាសាលា រួម្ទាាំងការត្ពាងថវកិាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ការ
ផ្បងផ្ចក្ធ ធា ថវិកាសាលាបោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការជាក្់ផ្សតង ការបត្បើត្ ស់ធ ធា ថវិកាសាលាត្បក្បបោយ
ត្បសិទ្ធភាព  ិងការសមាអសរថវិកា។ ពួក្បរមា ឆ ទៈក្ែុងការចូលរួម្បផ្ ថម្បទ្ៀរបៅបពលអនាររខណៈផ្ដលចាំ  ួ
អែក្បឆលើយរបផ្ដលបង្ហសញពីការយល់ត្សប    ដល់ត្បផ្ហល៨៥%។ ដូបចែោះ ត្បស ិបបើសាលានតល់ឱសយពួក្
បរ ូវក្ផ្ លងបផ្ ថម្បទ្ៀរបដើម្សបចីូលរួម្ក្ែងុក្ម្មវធិីថវិកា ពួក្បរ ឹងបឆលើយរបយា សងចសាស់លាស់។ 
 

 

ត្កាហវ ៦៖ ត្រូបបត្ងៀ ចូលរមួ្បៅក្ែុងការបរៀបចាំថវិកាសាលាត្បចាាំឆ្សាំ ក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ធ ធា ថវិកាសាលា
បោយផ្នអក្បលើរត្ម្ូវការរបសស់ាលាក្ែុងលទ្ធក្ម្មតាម្សាលា  ងិក្ែុងការបរៀបចាំផ្ន ការថវិកា។ 

៣.៣ ក្ម្មវធិសីកិ្សា  ងិការបបត្ងៀ  

 ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់ក្ម្មវិធីសកិ្សាក្៏ជាធារុសាំខ ់ម្ួយន ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់រំជាត្បព័ ធផ្ដល  បសែើប ើង។ ក្ម្មវធិី
សិក្សារឺជាឧបក្រណ៍ម្យួផ្ដលត្រូវ  បបងកើរប ើង បដើម្សបអីប់រំសិសសសឱសយមា បគលបាំណងបចោះររិពីអវីផ្ដលពកួ្
បរចង់បធវើ នាបពលអនាររ សត្មាប់បបត្ម្ើត្បបទ្សជារិ បហើយការបបត្ងៀ រឺជាម្បធសោ យន ការនតល់ចាំបណោះដឹងពី
ត្រូដលស់ិសសសផ្ដលជាផ្នែក្ម្យួន ក្ម្មវិធសីិក្សាផ្ដល  រចនាប ើង។ ដូបចែោះ ក្ម្មវិធសីកិ្សា  ិងការបបត្ងៀ រឺត្រូវ
មា ភាពជរិសែទិ្ធ ិងសុីសង្វសក្់គ្ស បហើយត្បស ិបបើ ម្ុខង្រទាាំងពីរផ្នែក្ប ោះ ត្រូវ  បាំផ្បក្បចញពីគ្ស រណុភាព

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
Agree

Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
Agree

Present Future

Preparation of the annual school budget Allocation of school budget

School based procurement Budget planning, execution and clearance
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លទ្ធក្ម្មម្ូលោឋស សាលា 

 

 

  

ផ្បក្ផ្ចក្ថវិកាសាលា                    
បធវើផ្ន ការថវកិា  ការត្បរបិរត ិិងការបិទ្បញ្ជ ី
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ន ការអប់រំ ងឹម្ិ   ដល់បគលបៅរបស់ត្បបទ្សជារិបទ្។ ទាាំងពីររួរផ្រត្រូវពត្ងឹងក្ែុងបពលដាំណាលគ្ស  ិង
ត្រូវត្ជក្បកា បត្កាម្ឆ័ត្រផ្រម្យួ។ បដើម្សបីវាយរនម្លការអ ុវរតក្ម្មវិធសីិក្សា  ិងការបបត្ងៀ បៅក្ែុងសាលាបគល
បៅ ចាាំ ច់ត្រូវក្ាំណរ់ក្ត្ម្រិន ការរួបរួម្ការង្រ  ិងការសហការក្ែុងចាំបណាម្បុរគលកិ្ផ្ដលពាក្់ព័ ធដូចជា 
នាយក្សាលា ត្របូបត្ងៀ   ិងរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ ។ ការសត្ម្បសត្ម្លួរបសព់ួក្បររួរផ្រត្រូវ
  វាយរនម្លក្ែុងលក្ខខណឌន ការក្ាំណរ់ទ្សសស វិស័យរបសស់ាលាបលើលទ្ធនលន ការសិក្សា  ិងការបរៀបចាំត្ពាង
ផ្ន ការសាលាបរៀ  ការក្ាំណរ់បមា សងបបត្ងៀ សត្មាបម់្ុខវជិាជសសិក្សា ត្បរិទ្ ិសាលា  ងិវរគសិក្សា ការផ្បងផ្ចក្
បសៀវបៅសិក្សា ការវាយរនម្លការអ ុវរតរបស់សសិសស  ងិការអភិវឌសឍការបធវើបរសតរបស់សសិសស។ 

ដូចផ្ដល  ប ើញក្ែុង ត្កាហវ ៧ អែក្បឆលើយសាំណួរភារបត្ចើ យល់ត្សបថា ពួក្បរពាក្ព់័ ធ ឹងការផ្ចក្
ចាយបសៀវបៅសកិ្សាបគល ការវាយរនម្លសសិសស  ិងការអភិវឌសឍការបធវើបរសត។ ក្ែុង ័យប ោះ នាយក្សាលាភារ
បត្ចើ   យក្ចរិតទ្ុក្ោក្់យា សងខ្សាំងចាំបពាោះការចូលរួម្ក្ែុងការវាយរនម្លសិសសស  ិងការអភិវឌសឍការបធវើបរសតសត្មាប់
វឌសឍ ភាពសិក្សា។ វាទ្ាំ ងជាពួក្បរយល់ថា សារៈសាំខ ់ន ការចូលរមួ្របសព់ួក្បរ រឺដចូចាំ ួ អែក្បឆលើយរបម្យួ
ចាំ ួ  (ចាំ ួ បទ្វដងផ្ដល  បង្ហសញពកីារចូលរមួ្នាបពលបចចុបសប ែ) រំពឹងថា ឹងមា ការចូលរួម្បត្ចើ បទ្ៀរ នា
បពលអនាររ។ ទ្ ទឹម្ ឹងប ោះ នាយក្សាលាម្ួយចាំ ួ ម្ ិ  ចលូរួម្ក្ែងុការផ្ចក្ចាយបសៀវបៅសិក្សាបគល 
ការវាយរនម្លសសិសស  ងិការអភិវឌសឍការត្ប ង នាបពលបចចបុសប ែ  ងិម្ិ មា របត្មាងបធវើដបូចែោះបៅបពលអនាររ។    
    

 
 

ត្កាហវ ៧៖ នាយក្សាលាផ្ចក្ចាយបសៀវបៅសិក្សាបគល វាយរនម្លការអ វុរតរបស់សសិសស  
 ិងបបងកើរការបធវើបរសតសសិសស 
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 បយាងតាម្ទ្ិ ែ យ័ផ្ដលត្បម្លូ   (សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៨) ត្រូបបត្ងៀ មា សវ័យភាពត្រប់ត្គ ់ក្ែងុវិសយ័ន 
ការបបត្ងៀ របសព់ួក្បរ បោយសារអែក្បឆលើយសាំណួរភារបត្ចើ យល់ត្សប  ិងយល់ត្សបខ្សាំងថា ពួក្បរចូលរួម្
ក្ែុងការបបត្ងៀ   ិងសក្ម្មភាពបរៀ របសស់ិសសស។ ឧទាហរណ ៍ត្រូជាង ៨០ ភាររយ  ចូលរួម្ក្ែងុការវាយរនម្ល
លទ្ធនលការសកិ្សារបសស់ិសសស  ិងបបងកើរការបធវើបរសតសិសសស បោយបង្ហសញថា ការអ ុវរតបចចុបសប ែទាាំងអស់របស់
ត្រូរឺត្សបតាម្ក្ម្មវិធកីារត្រប់ត្រងតាម្សាលាបរៀ ។ ផ្ថម្បលើសពីប ោះបទ្ៀរ បរក្រ់សមាគសលថ់ា ត្រូ  ទ្ទ្លួខសុត្រូវ
ចាំបពាោះលទ្ធនលសិក្សារបស់សសិសសខលួ ។ បដើម្សបី  ដល់ក្ត្ម្ិរផ្ដលមា ទ្ាំ ួលខសុត្រូវបលើការអ ុវរត ត្រូបបត្ងៀ 
ក្ាំពុងខិរខាំត្បឹងផ្ត្បង  ិងហា ស ទ្ទ្ួលយក្លទ្ធនលរបស់សិសសស។ ដូចផ្ដល  សបងករប ើញ ត្រូបបត្ងៀ រំពងឹ
ថា  ឹងទ្ទ្ួល  សវ័យភាពបផ្ ថម្បទ្ៀរបៅក្ែុងវសិ័យរបស់ពួក្បរនាបពលអនាររ ដចូបៅ ឹងចាំ ួ អែក្បឆលើយ
រប ផ្ដល  យល់ត្សបខ្សាំងរឺមា បទ្វដងន ចាំ ួ ផ្ដលបង្ហសញពីការត្ពម្បត្ពៀងទាក្ទ់្ង ឹងសាថស ភាពនាបពល
បចចុបសប ែ។ ប ោះគាំត្ទ្ដល់ទ្សសស ៈផ្ដលថា ត្បសិ បបើពួក្បរត្រូវ  នតល់ក្ផ្ លងសវ័យភាពកា ់ផ្របត្ចើ  ពកួ្បរ ងឹ
បាំបពញការពវក្ិចចរបស់ពកួ្បរបោយរីក្រយ។ ចាំបពាោះរណៈក្មាមសធិការត្រប់ត្រងសាលា ពួក្បរ  បង្ហសញការ
ពាក្់ព័ ធរិចរចួក្ែុងការអភិវឌសឍក្ម្មវិធីសកិ្សា  ងិការបបត្ងៀ  ដូចសមាជកិ្ជាបត្ចើ ន រណៈក្មាមសធិការ បសមើ ងឹ
ជាង ៧០% ពួក្បរខវោះសម្រថភាព  ិងជាំនាញបបចចក្បទ្សសត្មាប់បបត្ងៀ សិសសស  ងិត្រ។ូ បទាោះ ទ្ទ្ួលសាគសល់ថា
យា សងណាក្៏បោយ ពួក្បរអាចបធវើការតាម្ោ   ិងវាយរនម្លដាំបណើរការន ការបបត្ងៀ   ងិការបរៀ  បោយបហរុថា 
៦៨ % ន អែក្បឆលើយរប   ិយាយថា ពួក្បរ  ចូលរួម្ក្ែុងសក្ម្មភាពទាាំងបនាោះ។ ដូចគ្សប ោះផ្ដរ អត្តាន 

អែក្ផ្ដលពសោក្រណ៍ថា  ងឹចលូរួម្ក្ែងុសក្ម្មភាពទាាំងបនាោះនាបពលអនាររបក្ើ ប ើងដល់ត្បផ្ហល ៩០%។    
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ក្ាំណរ់បពលបវលាបបត្ងៀ  
វាយរនម្លការអ ុវរតរបស់សិសសស 
 
 

 

 
  

បត្ជើសបរីសបសៀវបៅ  ិងសមាភសរៈ 
អភិវឌសឍការបធវើបរសតសិសសស 
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សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៨: ត្របូបត្ងៀ ចូលរួម្បៅក្ែុងការក្ាំណរ់ចក្ខុវិស័យរបស់សាលាបលើលទ្ធនលសកិ្សា 
  ិងបបងកើរការបធវើបរសតសិសសស 

៣.៤ ការត្របត់្រងធ ធា  

 ទាក្់ទ្ងបៅ ឹងសាថស ភាពបចចបុសប ែ នាយក្សាលាម្ួយចាំ  ួ  ិងរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ  ផ្ដល

ត្រូវគ្ស ឹង ៩៤%  ិង៥៥% បរៀងគ្ស យល់ត្សបថា ពួក្បរមា សវ័យភាពក្ែងុលក្ខខណឌន ការត្រប់ត្រងធ ធា  

រួម្ទាាំងការបក្ៀរររ  ិងបត្បើត្ ស់ធ ធា ពីត្បភពបនសសងៗ បធវើការបញ្ជសទ្ញិរឺពាក្ព់័ ធ ងឹត្រូបបត្ងៀ  ឪពុក្មាតសយ 

 ិងរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលាបរៀ បៅក្ែុង S BM  ិងបធវើការនរអង្គសសត្ ក្់បៅថា្សក្់ម្ូលោឋស ។ ជាម្ួយគ្សប ោះ 
ត្រូបបត្ងៀ ក្ត្ម្ិរម្ធសយម្  បលើក្ប ើងថា ពួក្បរម្ិ ចង់ចលូរួម្ក្ែុងការត្រប់ត្រងធ ធា   ិងសក្ម្មភាពនរអង្គសស

ត្ ក្់បផ្ ថម្បលើការបបត្ងៀ បនាោះបទ្។ ដូចគ្សប ោះនងផ្ដរ ៨០% ន ត្រូបបត្ងៀ   យល់ត្សបថា ពកួ្បរចលូរួម្
បៅក្ែុងការអភិវឌសឍធ ធា របស់សាលា ិងការបរៀបចាំផ្ន ការសមាភសរបរិកាខសរ។ ដូចផ្ដល  ក្រស់មាគសល ់ភារីពាក្់
ព័ ធម្ួយចាំ ួ ធាំ (នាយក្សាលា ត្រូបបត្ងៀ   ងិរណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលា) មា បាំណងចងច់ូលរួម្ក្ែុង
សក្ម្មភាពបនសសងៗរបស់សាលាបរៀ នាបពលអនាររ។ 

 ៣.៥ ការត្របត់្រងបរុគលកិ្ 
 នាយក្សាលាភារបត្ចើ   បឆលើយរបថា ពកួ្បរមា សម្រថភាពត្រួរព ិិរសយ  ិងវាយរនម្លបុរគលិក្ននទក្ែុង។ 
ជាម្ួយគ្សប ោះផ្ដរ នាយក្សាលាភារបត្ចើ   បង្ហសញថា ពួក្បរ  ចូលរមួ្ជាម្ួយត្រូ  ិងរណៈក្ម្មការសាលា
បរៀ ក្ែុងការបរៀបចាំការបត្ជើសបរសីបុរគលិក្តាម្រត្ម្ូវការ ក្ែងុការសបត្ម្ចចរិតបត្ជើសបរីសបុរគលិក្  ិងក្ែុងការបរៀបចាំ
ផ្ន ការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈត្របូបត្ងៀ ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ ពួក្បរម្ួយចាំ ួ បៅផ្រម្ិ ចសាសល់ាស់ទាក្់ទ្ង
 ឹងសម្រថភាពរបស់ពួក្បរ (សមូ្បម្ើលត្កាហវ ៩)។ សាំខ ់ ពួក្បរយល់ត្សបខ្សាំងបលើភាពចាាំ ច់ន ការត្រួរពិ ិរសយ 
 ិងការវាយរនម្លសត្មាបភ់ាពជាអែក្ដកឹ្នាាំសាលាត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព បហើយរំពឹងថា បៅបពលអនាររ អាច
បបងកើ សម្រថភាពវិជាជសជីវៈរបសព់ួក្បរ បដើម្សបីបធវើសក្ម្មភាពទាាំងប ោះ។ ចាំ  ួអែក្បឆលើយរបផ្ដលបង្ហសញពីការយល់

ត្សបបក្ើ ប ើងពី ១៥% ទាក្់ទ្ង ងឹបចចបុសប ែដល់ ៥៥% ទាក្់ទ្ង ឹងអនាររ។ លទ្ធនល  បង្ហសញថា ការ
បលើក្ក្ម្ពស់  ិងការអភិវឌសឍវជិាជសជីវៈរួរផ្រអាចចូលរួម្ដាំបណើរការ  យា សងង្យត្សួលជាផ្នែក្ន ដាំបណើរការប តន 
ការអប់រំជាប តបនាទសប់ បដើម្សបបីបងកើ សម្រថភាពរបស់ពកួ្បរក្ែងុការត្រួរពិ រិសយ  ងិវាយរនម្លបរុគលិក្ឱសយកា ់ផ្រមា 
ត្បសិទ្ធភាព។ ទ្ ិែ ័យផ្ដលបង្ហសញក្ែុងត្កាហវ ៩ ក្៏បង្ហសញពីនាយក្សាលាមា សទិ្ធិអាំណាចក្ែងុការសបត្ម្ចចិរត
បត្ជើសបរីសត្រូបបត្ងៀ  ិងមា រួនាទ្ីយា សងសាំខ ់ក្ែុងការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈរបស់ត្រូបបត្ងៀ ។ ទាក្់ទ្ង ឹងត្បធា បទ្
ន ការបត្ជើសបរីសត្រូបបត្ងៀ  ទ្ិ ែ ័យផ្ដលទ្ទ្ួល  បង្ហសញពីភាពខុសគ្សន ការបឆលើយរប។ នាយក្សាលាម្ួយ
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ចាំ ួ   បឆលើយរបថា ពួក្បរម្ិ មា សិទ្ធអិាំណាចក្ែុងការសបត្ម្ចចរិតបលើការបត្ជើសបរីសត្រូបបត្ងៀ   ិងការ
បញ្ចប់ការង្របទ្ បហើយ  បង្ហសញពីភាពម្ិ ចសាស់លាសទ់ាក្់ទ្ង ឹងសទិ្ធិអាំណាចរបសព់ួក្បរ ខណៈខលោះបទ្ៀរ
យល់ត្សបថា ពួក្បរមា សទិ្ធិអាំណាចក្ែុងការសបត្ម្ចចិរតបោយោក្ល់ិខិរបសែើសុាំបត្ជើសបរីស ឬបញ្ចបក់ារង្រ
បុរគលិក្បៅការិយាលយ័ ន ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីា។ ការបឆលើយរបប ោះ  ទ្ទ្ួលការឆលុោះបញ្្សាំងពីការ
យល់ដឹងខុសៗគ្សអាំពរីួនាទ្ី  ីរិវិធី  ងិសទិ្ធិអាំណាច បទាោះបីជា ការពិរផ្ដលថា អែក្បឆលើយរបជាក្ម្មសិទ្ធិន 
ត្បព័ ធផ្រម្យួក្៏បោយ។ លទ្ធនលបង្ហសញថា សាលាបរៀ ម្យួចាំ ួ អាចបត្ជើសបរីស  ងិបញ្សឈប់បុរគលិក្ជាប់ក្ចិច
ស សោ )ស តសិខុម្ស្រ តីត្រូបបត្ងៀ  បុរគលកិ្ការិយាល័យ  ិង (ខណៈខលោះបទ្ៀរម្ិ មា លទ្ធភាព ឬម្ិ ត្ ក្ដអាំពី

ស សោ។ នាយក្សាលាម្ួយចាំ ួ ធាំចងទ់្ទ្ួល  សទិ្ធិអាំណាចជាប់ក្ចិចម្ស្រ តី ិង បុរគលកិ្សិទ្ធិក្ែុងការបត្ជើសបរីស
ម្សបីត្រប់ត្រងបុរគលិក្បោយឯក្រជសយបដើ នាបពលអនាររ ផ្ ថម្បទ្ៀរប  រួម្ទាាំងការបត្ជើសបរីស  ិងការបញ្ចប់ការង្រ។  

តាម្ចសាប ់ នាយក្សាលាម្ិ ត្រូវ  អ ញុ្ញសរឱសយបត្ជើសបរសីត្រូបបត្ងៀ រដឋបទ្ នទុយបៅវញិ ពកួ្បរអាច
បត្ជើសបរីសបរុគលិក្ជាប់ក្ចិចស សោ  ។ ទាញបចញពីលទ្ធនលប ោះ វាចសាសណ់ាស់ថា នាយក្សាលាម្ួយចាំ ួ 
បៅផ្រម្ិ ចសាស់លាស់បៅក្ែុងរួនាទ្ី ដូបចែោះ ចាាំ ច់ត្រូវបបងកើរបគលការណ៍ផ្ណនាាំចសាស់លាស ់  ិងនសសពវនសាយ
ឱសយកា ់ផ្រទ្ូលាំទ្ូលាយដល់បុរគលិក្សាលាទាក់្ទ្ង ឹងបគល បយា យ  ិង ីរិវិធីន ការបត្ជើសបរីសបុរគលិក្ 
បដើម្សបីធានា   ូវភាពសុីសង្វសក្់គ្សក្ែុងការអ ុវរត  ងិអ ុបលាម្ភាពរបស់នាយក្សាលាបៅទ្ូទាាំងសាលាបរៀ ។ 
វាត្រូវ  ក្រស់មាគសលថ់ា នាយក្សាលាជាបត្ចើ យល់ត្សបខ្សាំងថា ពួក្បររពំឹងថា  ឹងទ្ទ្ួល  សវ័យភាពបផ្ ថម្
បទ្ៀរ បដើម្សបីបត្ជើសបរសីបុរគលកិ្តាម្ឆ ទៈរបសព់ួក្បរនាបពលអនាររ។ ដចូគ្សប ោះផ្ដរ បលើការអ ុវរតការអភិវឌសឍ
វិជាជសជីវៈត្រូបបត្ងៀ  នាយក្សាលាត្បផ្ហល ៧០ ភាររយ  យល់ត្សបថា ពកួ្បរមា រួនាទ្សីក្ម្មនាបពល
បចចុបសប ែ បហើយ ៩០ ភាររយ ពួក្បររំពឹងថា  ឹងមា រួនាទ្ីផ្បបប ោះនាបពលអនាររ។ ប ោះបង្ហសញពីការឆលុោះបញ្្សាំង
ថា នាយក្សាលាជាបត្ចើ បម្ើលប ើញរនម្លន ការក្សាងសម្រថភាពសត្មាប់ត្រូបបត្ងៀ ថា ជាការរួម្ចាំផ្ណក្ជា
វិជជមា ដល់លទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសស។ បទាោះជាយា សងណា ក្៏បោយត្បផ្ហល ២០ ភាររយបៅផ្រម្ិ ត្ ក្ដអាំពី
រួនាទ្ីប ោះ បហើយត្បផ្ហល ៥ ភាររយម្ិ មា រនួាទ្ីសក្ម្ម (ត្កាហវ ៩)។ 
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ត្កាហវ ៩៖ នាយក្សាលាមា សម្រថភាពអ ុវរតការត្ររួព ិិរសយ  ងិវាយរនម្លត្រូបបត្ងៀ  មា សិទ្ធអិាំណាចក្ែុង
ការសបត្ម្ចចរិតបត្ជើសបរីសត្របូបត្ងៀ   ិងបដើររនួាទ្ីយា សងសក្ម្មក្ែងុការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈរបស់ត្រូបបត្ងៀ  

 

៤. សសចរតីសននិដ្ឋាន 

ការត្របត់្រងតាម្សាលាបរៀ ត្រូវ  បរសងករធ់ង ក់្ែងុក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់អប់របំៅក្ត្ម្រិសាលា។ វាមា ការ
រំពឹងថា ឹងមា នលជោះផាទសល់បលើការបលើក្ក្ម្ពសស់ម្ទិ្ធនលសិក្សារបសស់ិសសស អត្តាបញ្ចប់ការសិក្សា ការបលើក្
ក្ម្ពស់រនម្លន ការអប់រំ  ិងការចូលរួម្របស់សហរម្ ៍។ បទាោះយា សងណាក្៏បោយ វាអាចជាបញ្ហសត្បឈម្ម្ួយ  ិង
ជាម្ូលបហរុន ការត្ពួយ រម្ភបៅក្ែុងត្បព័ ធអប់រំទាាំងម្ូល ត្បសិ បបើវាម្ិ ត្រូវ  បរៀបចាំឱសយ  ត្រឹម្ត្រូវ។ បៅក្ែុង
សាលា SBM នាយក្សាលា ត្រូបបត្ងៀ   ិងសហរម្ ៍ម្ូលោឋស  រជឺាក្តាតសជាំរុញដ៏សាំខ ក់្ែុងការក្ាំណរ់
បជារវាសនារបស់សសិសស។ ផ្នែក្សាំខ ់ៗម្ួយចាំ ួ បៅក្ែុងសាលា SBM ត្រូវ  បោោះត្សាយបៅក្ែុងការសិក្សា
បចចុបសប ែ រួម្មា ភាពជាអែក្ដកឹ្នាាំ  ងិការត្រប់ត្រងសាលា ការត្រប់ត្រងថវិកា ក្ម្មវិធីសកិ្សា ិងការបបត្ងៀ  ការ

ត្រប់ត្រងធ ធា   ងិការត្របត់្រងបុរគលិក្។ លទ្ធនល  បង្ហសញថា ការអ ុវរត S BM បចចុបសប ែបៅក្ែុងសាលា

បរៀ រឺសថិរបៅបលើនលូវត្រវូជាម្លូោឋស  បោយសារផ្រការចូលរួម្  ិងក្ចិចសហត្បរិបរតិការពីនាយក្សាលា បលាក្
ត្រ ូអែក្ត្រូ  ងិសមាជិក្ន រណៈក្ម្មការត្រប់ត្រងសាលា។ វារឺជាសញ្ញសវិជជមា ដាំបូងន ការរីក្ចបត្ម្ើ  បដើម្សបីប ត

ដាំបណើរការបលើបវទ្ិកា S BM ក្ែុងការអប់រនំាបពលអនារររបស់ក្ម្ពជុា។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ បដើម្សបីសបត្ម្ច

  លទ្ធនលកា ់ផ្រត្បបសើរ ការគាំត្ទ្ផ្ដលជាប់លាប ់  ងិរឹងមាាំត្រូវផ្រនតលជ់ូ អែក្ពាក្់ព ័ធបៅក្ត្ម្រិសិក្សា 
បោយសារពួក្បរម្ួយចាំ ួ ធាំម្ិ ទា ់យល់ចសាស់អាំពីបគលរាំ ិរ បគលការណ៍ផ្ណនាាំ  ិងការអ ុវរតជាក្់ផ្សតង
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របស់ SBM ។ ដូបចែោះ ពួក្បរបៅផ្រសាទសក្់បសទើរក្ែុងការនតល់បសវារបស់ខលួ បៅតាម្រួនាទី្  ិងភារកិ្ចច ីម្ួយៗ។ 
ការរក្ប ើញទាាំងប ោះ អាចជូ ដាំណឹងដល់ការអ ុវរតបចចុបសប ែ  ិងក្៏រួម្ចាំផ្ណក្ដល់ការបរៀបចាំអ តររម្ ៍បគល
 បយា យ  ិងការអ ុវរតក្ម្មវិធី SBM នាបពលអនាររ។ 
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នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ 

 
ការបលើក្ក្ម្ពស ់វូការអបរ់ ំS TEM បៅក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា តាម្រយៈការវភិារលាំហន សាលាម្ធសយម្
សកិ្សាធ ធា  

 
អ  ុ ត្សីផ្ណរ*១  សុិ  ណាវ២ី ឈឹម្ ឫទ្ធិវងសស៣ 
*១ ២ ៣ នាយក្ោឋស បគល បយា យ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា ត្បបទ្សក្ម្ពុជា អ ៊ីផ្ម្លរបស់អែក្ ិព ធ៖ 
sreynetun@gmail.com  

 

  ទ្ទ្លួ៖ បម្សា ២០២១ សបត្ម្ចយក្៖ ម្ិថនុា ២០២១ 
 

សងខិរតន័យ 

 បៅក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   បដើររួនាទី្យា សងសាំខ ់ក្ែុងការបលើក្
ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM។ បៅក្ែុងអរថបទ្ប ោះ បយើងមា បគលបាំណងក្ាំណរ់វិធីសាស្រសតក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ 
S TEM បៅក្ម្ពជុា តាម្រយៈការវិភារលាំហសត្មាបទ់្ីតាាំងសម្ត្សបន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ ជាពិបសស 
ឯក្សារប ោះបផាតសរបលើការរួម្ចាំផ្ណក្ន ធ ធា សត្មាប់ការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM ការផ្ចក្ចាយលាំហន 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ទ្ីតាាំងសម្រម្សយសត្មាបស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ត្ពម្ទាាំងឧបសរគក្ែុងការ
ត្រប់ត្រងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ ការសិក្សាប ោះពឹងផ្នអក្ជាចម្សបងបលើទ្ ិែ ័យផ្បបរុណវសិ័យ ប ុផ្ តវាត្រូវ
  បញ្ជសក្់បោយព័រម៌ា ផ្បបបរិមាណវិស័យ។ ការរចនាន ការត្សាវត្ជាវរួម្មា  ក្រណសីិក្សា វធិីសាស្រសតសងគម្ 
 ិងការចលូរួម្សត្មាប់ការត្បម្ូលទ្ិ ែ ័យ  ិងព័រ៌មា ត្បក្បបោយរណុភាព។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ទ្ ិែ ័យម្ ិ
ទា ់វិភារពីត្បភពបនាទសបប់ សសាំក្៏ត្រូវ  ត្បម្ូលសត្មាប់ការវភិារសថិរ ិ បដើម្សបីបត្បៀបបធៀបជាម្ួយ ឹងការរក្ប ើញ
រុណភាព។ បលើសពីប ោះ ក្ម្មវិធីផ្ន ទ្ចីមាងសយវាស់ផ្វងក្៏ត្រូវ  បត្បើ បដើម្សបីត្បម្លូទ្ ិែ ័យរយៈទ្ទ្ឹង  ិងរយៈ
បបណាតសយបៅបលើទ្ីតាាំងសាលាបរៀ  ីម្ួយៗសត្មាបក់ារវិភារលាំហ។ ការសកិ្សាលម្អរិរបស់បយើង បធវើប ើងបៅក្ែងុ
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បខរតក្ាំពង់ធាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយមា ជយ័  ងិរជធា ភីែាំបពញ បោយ  រក្ប ើញថា៖ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា   រមួ្ចាំផ្ណក្ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ S TEM។ បបើបទាោះបជីាដូបចា្សោះ សាលាបណាតសញម្ិ មា អរថ
ត្បបយាជ ៍ត្រប់ត្គ ់បទ្ បោយសារនថលដឹក្ជញ្ជូ ម្ិ ត្រប់ត្គ ់  ិងសម្រថភាពបៅមា ក្ត្ម្ិរ។ ត្បរិបរតកិារ  ងិ
ការត្រប់ត្រងបខសាយ រឺជាបញ្ហសត្បឈម្នងផ្ដរ។  ការត្សាវត្ជាវបញ្ជសក្់ថា៖ (១) ចាំ ួ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា 
មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងយា សងអសក្ម្ម  ិងជាប់ទាក្់ទ្ងយា សងខ្សាំងបៅ ឹងចាំ ួ សសិសស ចាំ ួ អ ុវិទ្សោល័យ  ិងចាំ ួ សាលា
បណាតសញ។ (២) ចមាងសយជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ិងសាលាបណាតសញរឺ ៤.២ រ ីូផ្ម្ ត្រ ចាបព់ ី
២.០ ដល់ ៩.៤ រី ូផ្ម្ ត្រ សាលាធ ធា ផ្ដលមា ចមាងសយឆងសយបាំនុរក្ែុងបខរតត្ក្បចោះ  ិងជិរបាំនុរក្ែុងបខរត
បនាទសយមា ជ័យ។  ការវិភារលាំហបង្ហសញឱសយប ើញថា (៣) សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ផ្ដលមា ត្សាប់ម្ិ ផ្ម្ 
ជាចាំណុចក្ណាតសល ផ្ដលនាាំឱសយមា ការពិ ក្ក្ែុងការចូលបត្បើបោយសាលាបណាតសញ។ (៤) អ ុវិទ្សោលយ័សបម្តច
ឪ ឬសិរីបសាភណ័ សត្មាប់បខរតបនាទសយមា ជយ័ ក្ដ៏ូចជាអ ុវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្  ិងអ ុវិទ្សោល័យស ធរម្ កុ្
សត្មាប់រជធា ីភែាំបពញ ទ្ាំ ងជាបបងកើ ត្បសទិ្ធភាពចមាងសយរវាងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា   ិងសាលាបណាតសញ
សត្មាប់ការសាងសង់នាបពលអនាររ។ (៥)មា បញ្ហស ឬឧបសរគសាំខ ់ៗចាំ  ួ ៤ ផ្ដលក្ាំណរ់នលប ោះពាល់
ន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  រួម្មា បទ្ោឋស សងគម្ សម្រថភាព ត្បរិបរតិការ  ិងការត្រប់ត្រង។ 

 

ពាក្សយរ លោឹះ៖ វទិ្សោសាស្រសត បបចចក្វិទ្សោ វិសវក្ម្ម  ិងរណរិវិទ្សោ (S TEM) ការវិភារលាំហ  សាលាម្ធសយម្ 
សិក្សាធ ធា  ក្ម្ពុជា 

 
អាគតដ្ឋសន៖ អ ៉ុន, ស., ស៉ុនិ, ណ្., & ឈឹម, រ. (២០២១).ការរេើកកមពសន់ូវការអប់រំ S TEM រៅកនងុក្បរទ្ស
ក្ម្ពុជាតាម្រយៈការវិភារលាំហន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា . កាេិកបក្ត្អប់រំកមពុជា,៤(១),៦០-៩៤។ 
 

 

១. សសចរតីស្តើម្ 

 ក្ែុងឆ្សាំ២០១៥ STEM (វិទ្សោសាស្រសត បបចចក្វិទ្សោ វិសវក្ម្ម  ងិរណិរវិទ្សោ) ត្រូវ  នតួចបនតើម្ បៅបពលផ្ដល
ម្បហាត្សពវិទ្សោសាស្រសត  ិងវសិវក្ម្មក្ម្ពុជាដាំបូង (CSEF) ត្រូវ  បរៀបចាំប ើង បោយមា ការចាប់អារម្មណព៍ីអែក្

ចូលរួម្ត្បមាណ ១០,០០០ នាក្។់2  ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ បគល បយា យអភិវឌសឍ ៍ឧសសាហក្ម្មក្ម្ពជុា 

(២០១៥-២០២៥)   ក្ាំណរ់អាទ្ិភាព STEM ជាយុទ្ធសាស្រសតពហុវិមាត្រក្ែុងការក្សាងសិសសសនាបពល
បចចុបសប ែ បដើម្សបឱីសយកា្សយជាបុរគលបជារជ័យនាបពលអនាររ បោយបផាតសរបលើការអប់រំផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត  ិងរណិរវិទ្សោ 

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

http://www.stemcambodia.ngo/
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(CDC, 2015; MoEYS, 2016)។ វាជាការពិរថា ការអប់រំ S TEM បង្ហសញពីការអ ុវរតជាក្់ផ្សតងន ចាំបណោះដងឹ
ចាំបពាោះបញ្ហសពិរត្ ក្ដក្ែុងពិភពបលាក្ សត្មាប់ក្ាំបណើ បសដឋក្ិចច  ិងការអភិវឌសឍសងគម្ បោយផ្នអក្បលើការនចែត្បឌិរ 
ការបោោះត្សាយបញ្ហស  ិងការរិរផ្បបត្រោិះរិោះពិចារណា(Machuve & Mkenda, 2019)។ ជាលទ្ធនល STEM   
គាំត្ទ្ដលក់ារបក្ើ ប ើងន រត្ម្ូវការជាំនាញ ផ្ដលត្រូវការសត្មាប់ការសត្ម្បខលួ បៅ ឹងបដិវរត ៍ឧសសាហក្ម្មទ្ី៤ 
(Armbrecht, 2016)  ិងសត្មាប់ការបបងកើរក្ាំបណើ បសដឋក្ចិច (Engler, 2012, Kaing, 2016)។ បយាងបៅតាម្ 
Pimthong and Williams (2018) វិធា  ីម្ួយៗន  STEM ម្ិ ផ្ម្ បក្ើរផ្រឯងបនាោះបទ្ ប ុផ្ តវាមា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងគ្ស
បៅវិញបៅម្ក្ បោយបញ្ហសសមរុសាមសញ  ងិពហុវិមាត្រ រមួ្បញ្ចូលគ្ស ូវធារុនសសាំបនសសងៗគ្ស។ ការរួម្បញ្ចូលន រាំ រិ 
 ិងដាំបណើរការ STEM ក្ែងុចាំបណាម្យុវជ តាម្រយៈការចូលរួម្ក្ែងុសាថស ភាពពហុជាំនាញ ជួយបរៀបចាំម្ សុសស
សត្មាប់ជីវរិនាបពលអនារររបស់ពួក្បរ  ិងសត្មាប់ក្មា្សាំងពលក្ម្ម (English, 2017)។ 
 ក្ម្ពុជា  នតលអ់ាទ្ិភាពដល ់STEM សត្មាប់គាំត្ទ្ដលក់្ាំបណើ បសដឋក្ចិច  ិងការអភិវឌសឍសងគម្។ ក្ែុងឆ្សាំ 
២០១៥ ត្បបទ្សក្ម្ពុជាត្រូវ  ចារ់ថា្សក់្ប ើងវិញជាត្បបទ្ស ផ្ដលមា ចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរទាបបោយត្ក្ុម្
ធនាគរពិភពបលាក្ បោយសារត្ ក្់ចាំណូលសុទ្ធសរុប (GNI) សត្មាប់ម្ សុសសមា្សក្ម់ា ដល ់១,០៧០ ដុលា្សរ 
(ធនាគរពិភពបលាក្, 2016)។ ការគាំត្ទ្ពីសាថសប័ ដ៏រឹងមាាំរបស់រជរោឋសភិ លក្ម្ពុជា តាម្រយៈត្ក្សួងអប់រំ 
យុវជ   ិងកី្ឡា (អយក្)   ពិពណ៌នាយា សងចសាស់បៅក្ែុងផ្ន ការសក្ម្មភាពបគល បយា យត្រូបបត្ងៀ  
ឆ្សាំ (២០១៥-២០២០)។ បៅក្ែុងឆ្សាំ ២០១៥ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងកី្ឡា    ក្ាំណរ់ថា ត្របូបត្ងៀ ទាាំង
អស់ ឹងត្រូវមា សញ្ញសបត្រយា សងបហាចណាស់បរិញ្ញសបត្របៅឆ្សាំ ២០២០ បដើម្សបីធានា   ូវសម្រថភាពរបសខ់ល ួ 
ក្ែុងការអប់រជំាំនាញវិជាជសជីវៈដល់អែក្ជាំនា ់បត្កាយ (Blanquat & Associates, 2016)។ ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ 
S TEM ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  បធវើការបៅក្ត្ម្ិរបនសសងៗបដើម្សបីបបងកើរSTEMសាលាបរៀ ៖ វិទ្សោសាស្រសត
បធៀប ឹងវិទ្សោសាស្រសតសងគម្ (Kao 2013)។ ជាម្យួគ្សប ោះ បហោឋសរចនាសម្ព័ ធ  ិងធ ធា ចាាំ ច់ត្រូវ  បាំពាក្់
បៅអ ុវិទ្សោលយ័  ងិបៅតាម្សាក្លវិទ្សោល័យសត្មាបស់ិសសា សុិសសស បដើម្សបីគាំត្ទ្ដល់ម្ុខជាំនាញក្ែុងវិសយ័ 
STEM (MOEYS, 2018)។ ការអប់រំក្៏ចាាំ ច់នងផ្ដរ បដើម្សបីគាំត្ទ្ត្បបទ្សក្ែុងការសបត្ម្ច   ូវម្ហិចឆតារបស់ខលួ 
ក្ែងុការផា្សស់បតូរពីត្បបទ្សផ្ដលមា ចាំណូលម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរទាបបៅជាត្បបទ្សផ្ដលមា ចាំណលូម្ធសយម្ក្ត្ម្ិរខពស់
បៅឆ្សាំ ២០៣០  ងិបៅជាត្បបទ្សអភិវឌសឍ ៍បៅឆ្សាំ ២០៥០ (MoEYS, 2014)។ ដចូផ្ដល  បញ្ជសក្យ់ា សង
ចសាស់បៅក្ែុងយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោឋសភិ ល ការអប់រំ S TEM រសឺាំបៅបលើការពត្ងឹងវិសយ័ផ្ដលត្រូវការក្មា្សាំងពល
ក្ម្មជាំនាញក្ែុងចាំបណាម្អែក្សកិ្សាវ័យបក្មង  ិងអែក្ជាំនាញ (Blanquat & Associates, 2016)។ ក្ែុងនាម្ជា
ត្បបទ្សម្យួក្ែុងចាំបណាម្សមាជិក្ត្បបទ្សទាាំង១០ក្ែុងសមារម្ត្បជាជារិអាសុីអាបរែយ ៍(អាសា ស ) ក្ម្ពជុាក្ាំពងុ
ខិរខាំពត្ងីក្ទ្នីសារការង្រសត្មាប់យុវជ ក្ម្ពុជាបដើម្សបីទ្ទ្ួល  អរថត្បបយាជ ៍បៅក្ែុងសហរម្ ៍បសដឋក្ិចចអាសា ស 
តាម្រយៈការទ្ទ្ួល  អាជពី S TEM  ិងការ់ប ថយភាពអាត្ស័យបសដឋក្ចិចរបសខ់លួ បលើវិស័យការ់បដរ  ិង
បទ្សចរណ៍ (Anonymous, 2015)។ 
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 ជាទ្ូបៅ ការអប់រំផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត  ិងរណិរវិទ្សោត្រូវ  បរបញ្ជូ ពីសាលាបឋម្សិក្សាដល់អ ុវិទ្សោល័យ
បៅទ្ូទាាំងពិភពបលាក្ ប ុផ្ តក្ែងុវិស័យអប់រវំិសវក្ម្ម ពួក្បរត្រូវ  រួម្បញ្ចូលបៅឧរតម្សកិ្សា (Holmlund et al., 

2018)។ ខណៈបពលផ្ដលវរគសិក្សាបបចចក្វិទ្សោត្រូវ  នតលប់ោយការអប់រំវិជាជសជីវៈ វាក្៏ត្រវូ  បររួម្បញ្ចូលខលោះៗ
បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សា (National Science Board, 2015)។ ក្ែុងប ុនាមស ឆ្សាំថមីៗប ោះ ត្របូបត្ងៀ បៅសាលាម្ធសយម្
សិក្សា  ចូលរួម្ក្ែុងវិធសីាស្រសតថមីត្បក្បបោយភាពនចែត្បឌរិ  ិងរមួ្បញ្ចលូការអប់រំ S TEM បផ្ ថម្បទ្ៀរបៅក្ែងុ
ថា្សក្់បរៀ របសព់ួក្បរ។ ជាលទ្ធនល រណុភាពខពស់ន ការអប់រំវិទ្សោសាស្រសតបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា រួម្ចាំផ្ណក្ដល់
ការអភិវឌសឍអក្ខរក្ម្ម  ិងការយល់ដឹងផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលអាចឱសយ សិសសិរប តការសិក្សាផ្នែក្វិទ្សោសាស្រសត  ិងវសិវក្
ម្មបៅក្ត្ម្ិរសាក្លវិទ្សោល័យប តបទ្ៀរ។ ម្សោ សងវិញបទ្ៀរ ការបបងកើរឱសយមា ក្ត្ម្រិខពស់ន ការចូលរមួ្បៅក្ែុងការ
សិក្សាទាក្់ទ្ង ឹងវិទ្សោសាស្រសត បៅសាក្លវិទ្សោល័យត្រូវ  នសារភាជសប់ជាម្ួយ ឹងការបលើក្ក្ម្ពស់ន ការអប់រំវិទ្សោ
សាស្រសតបៅអ ុវិទ្សោល័យ(Ainley et al., 2008)។ បទាោះបីជាការអប់រំ S TEM ត្រូវ  ោក្់បញ្ចូលបៅក្ែុងក្ម្មវិធី
សិក្សារបសស់ាលាចាប់ពីក្ត្ម្រិបឋម្សិក្សាដល់ក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាក្៏បោយ ក្៏បៅផ្រមា ឧបសរគជាបត្ចើ ក្ែុងការ
បលើក្ក្ម្ពស់អក្ខរក្ម្ម S TEM។ បញ្ហសត្បឈម្ទាាំងបនាោះរួម្មា ខលឹម្សារម្ិ ត្រប់ត្គ ់ផ្ដលត្រូវ  ោក្់បញ្ចូល
បៅក្ែុងក្ម្មវធិីសកិ្សាជារ ិ ក្ងវោះធ ធា   ិងសមាភសរបរិកាខសរ ត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា សម្រថភាពម្ិ ត្រប់ត្គ ស់ត្មាប់
វិទ្សោសាស្រសត ិងវសិវក្ម្ម  ិងការយល់ប ើញរបស់សសិសសថាម្ខុវិជាជសប ោះពិ ក្បពក្។ បយាងតាម្ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជ  
 ិងក្ីឡា ក្ែុងឆ្សាំ ២០១៥ ការបបត្ងៀ ផ្នែក្វទិ្សោសាស្រសត រណរិវិទ្សោ  ិងបបចចក្វិទ្សោត្រូវ  នតល់ជូ បៅក្ត្ម្ិរ
ម្ធសយម្សកិ្សា ប ុផ្ តក្ម្មវធិីសិក្សាផ្ដលរត្ម្ូវឱសយមា ទ្ូទាាំងត្បបទ្ស បៅម្ិ ទា ់មា បនាោះបទ្។ 
 ឧទាហរណ៍ ក្ងវោះទ្សសស វិស័យវិសវក្ម្មក្ែុងក្ម្មវិធីសិក្សាបៅអ ុវិទ្សោល័យអាចជាក្តាតសរួម្ចាំផ្ណក្ដល់អត្តា
ទាបន សសិសសផ្ដលប តការសកិ្សាក្ែុងវិស័យប ោះ។ ក្ែុងចាំបណាម្ត្បបទ្សនានាក្ែុងអាសា ស  ចាំ ួ សសិសសទាបផ្ដលចោុះ
ប មសោះចលូបរៀ ក្ែងុវិសយ័វិសវក្ម្មក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា   កា្សយបៅជាក្ងវល់ររួឱសយក្រស់មាគសល់បៅក្ែងុរាំប ់ប ោះ 
(ASEAN Secretariat, 2007)។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ សាលាម្ធសយម្សិក្សាត្រូវត្បឈម្ម្ខុ ឹងការខវោះខរសមាភសរ
បរិកាខសរ ធ ធា   ិងត្រូបបត្ងៀ ផ្ដលមា លក្ខណសម្សបរតិត្រប់ត្គ ់ បដើម្សបីគាំត្ទ្ការអប់រំ S TEM ផ្ដលចាាំ ច់ត្រូវផ្រ
ត្សបតាម្សតង់ោរាំប  ់  ិងអ តរជារិសត្មាប់ក្ម្មវធិីសិក្សា  ិងការអ ុវរតការបបត្ងៀ  (USAID, 2010)។ សិសសស
យល់ប ើញថា ការអប់រំ S TEM រួម្បញ្ចូលម្ុខវិជាជសពិ ក្ៗ បត្ពាោះវាមា ឱកាសរិចរួចសត្មាប់សិសសសក្ែុងការចូលរួម្
ក្ែុងការអ ុវរតជាក្់ផ្សតង  ិងបធវើការពិបសាធ។ សពវនថងប ោះ មា  ិសសសិរបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក្ធុរក្ិចចបត្ចើ បពក្ ផ្ដល
បបងកើរអរិបរក្អែក្ផ្សវងរក្ការង្របធវើក្ែុងវិសយ័ប ោះនងផ្ដរ ខណៈបពលផ្ដលវិស័យ S TEM ម្ ិមា ធ ធា 
ម្ ុសសសត្រប់ត្គ ់ (Kaing, 2016)។ បពលថមីៗប ោះ ការបលើក្ក្ម្ពស់សម្រថភាពន ធ ធា  ការពិបសាធ  ិងវធិី
សាស្រសតបបត្ងៀ ម្ិ ទា ់ទាក្ទ់ាញសិសសស ឬបលើក្ក្ម្ពស់ ូវការយល់ដងឹ ឬការអ ុវរតរបស់ពួក្បរបៅក្ែុងការសិក្សា
ផ្ដលទាក្ទ់្ង ងឹ STEM (Recayi et al., 2012) ។ 



កាលិក្បត្រអប់រំក្ម្ពុជា                                                                ស.អ ុ   et al.  

 

 

64 

បយាងបៅតាម្ Goldstone & Sakamoto (2003) ពិភពបលាក្  កា្សយបៅជាក្ផ្ លងសមុរសាមសញ បហើយ
បញ្ហសវិទ្សោសាស្រសតត្រូវការបហរនុលអរូបអីាំពីត្បព័ ធ បដើម្សបី ងឹបឆលើយរបភាពសមុត្រសាមសញរបស់ពួក្បរ។ ត្ក្បខណឌ
សត្មាប់ការអប់រំវិទ្សោសាស្រសត ការអ ុវរត រាំ ិរការ់  ងិរាំ ិរសែលូ ផ្ណនាាំថា សិសសសបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សា
ទាម្ទារឱកាស  បដើម្សបចីូលរមួ្ក្ែុងការពិបសាធម្ ទីរពិបសាធ ៍  ិងការបសុើបអបងករវិទ្សោសាស្រសត (Achieve, Inc., 

2013)។ បៅអ ុវទិ្សោល័យ ការអ ុវរតម្ ទីរពិបសាធ ៍រឺមា សារៈសាំខ  ់ (Luft et al., 2011) ពីបត្ពាោះសសិសស  

ចូលរួម្ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ជាំនាញវិទ្សោសាស្រសត (Suleiman, 2013) ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងរាំ រិរបស់ពួក្បរបៅកា ់អែក្ដនទ្ 

(NRC, 1996)  ិងការបបងកើរភាពត្រឹម្ត្រូវន ជាំប ឿរបស់ពួក្បរ (Angus & Keith, 1992)។ វិធីសាស្រសតបបត្ងៀ បៅ

ក្ែុងថា្សក្់បរៀ ផ្រម្ួយម្ខុម្ិ ត្រប់ត្គ ់បទ្ បោយសារការបលើក្ក្ម្ពស់ន ការយល់ដងឹរបស់សិសសស  ងិការចងចាាំ
ព័រ៌មា តាម្រយៈការពិបសាធ  ិងការអ ុវរតជួយអភិវឌសឍជាំនាញការបោោះត្សាយបញ្ហស  ិងការរិរផ្បបត្រិោះរោិះ 
(Kigali Institute of Education, 2011)។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ការនតល់បត្រឿងបរិកាខសរចាាំ ចស់ត្មាបក់ារពិបសាធ  ិង
សក្ម្មភាពជាក្់ផ្សតងក្ែងុវិទ្សោសាស្រសតត្រូវផ្រត្សបតាម្ជីវិរត្បចាាំនថងរបស់សិសសស (Ogunmade, 2005)។ បត្កាម្ការ

ត្រួរពិ រិសយរបស់ត្រ ូ ការពិបសាធ  ងិការបង្ហសញត្រូវ  អ ុវរតបោយសសិសសបោយនសារភាជសបច់ាំបណោះដងឹត្ទ្ឹសតី
ជាម្ួយ ឹងសក្ម្មភាពជាក្់ផ្សតង ផ្ដលបធវើប ើងបៅក្ែុងម្ ទីរពិបសាធ  ៍ ថា្សក្់បរៀ   ិងការត្សាវត្ជាវដលក់្ផ្ លង 
(Tytler, 2007)។ Sandifer & Haines (2009)   រក្ប ើញថា សក្ម្មភាពផាទសល់នដរជឺាយុទ្ធសាស្រសតដ៏លអបាំនុរ

សត្មាប់ការបបត្ងៀ   ិងការបរៀ វិទ្សោសាស្រសតត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព។  
រ យការណ៍ត្បក្ួរត្បផ្ជងសក្លឆ្សាំ ២០១៧-២០១៨ សរុបថា រណុភាពន ការអប់រំផ្នែក្រណិរវិទ្សោ 

 ិងវិទ្សោសាស្រសតបៅក្ម្ពុជា ជាប់ចាំណារ់ថា្សក្់បលខ ១១១ ក្ែុងចាំបណាម្ ១២៤ ត្បបទ្ស។ ក្ែុងអាណរតិទ្ី១ ន ឯក្
ឧរតម្បណឌិរសភាចារសយ ហង់ជួន ណារ  នុ រដឋម្ស្រ តតី្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា   បធវើឱសយមា ការបជឿ បលឿ រួរ
ឱសយក្រ់សមាគសល់ក្ែងុការអភិវឌសឍវសិ័យអប់រ។ំ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  រជឺាក្ិចចខរិខាំត្បឹងផ្ត្បងម្យួ
របស់បលាក្ ក្ែងុបគលបាំណងនតល់បសវាអប់រំលអដលស់ហរម្ ។៍ បៅបដើម្ឆ្សាំ ២០១១ ធនាគរអភិវឌសឍ ៍អាសុ ី
(ADB)   នតល់ម្លូ ិធដិលរ់បត្មាងអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រ ំII (ESDP II) ផ្ដលរួម្មា ការសាងសង់សាលាម្ធសយម្

សិក្សាធ ធា ចាំ ួ  ១៨ បៅក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ សពវនថងប ោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ចាំ  ួ ៥០ ត្រូវ  
សាងសង់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស បហើយសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ីម្ួយៗរឺជាផ្នែក្ម្យួន សាលាបណាតសញរហូរ
ដល់ត្ ាំប ីសត្មាប់បគលបាំណងផ្ចក្រំផ្លក្ធ ធា ។ បគលបាំណងចម្សបងន របត្មាងរឺការបលើក្ក្ម្ពសរ់ណុភាព 
 ិងសម្ធម្៌ន ការអប់រំបៅក្ម្ពជុា ជាម្យួ ឹងការអប់រំក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាឱសយមា ត្បសិទ្ធភាពជាងម្ ុ ការពត្ងឹង
សម្រថភាពត្រូបបត្ងៀ   ងិការអ ុវរតការត្រប់ត្រងអប់រំកា ់ផ្ររឹងមាាំ។ ក្ែុងបគលបាំណងបធវើឱសយសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា កា្សយជាក្ផ្ លងសត្មាប់បបងកើ ការបរៀ សូត្រ ងិធ ធា បបត្ងៀ  ពកួ្បរត្រូវ  បាំពាក្់បោយប ទប់ក្ុាំពសយូទ្រ័ 
បណាណសល័យ ប ទបព់ិបសាធ ៍វទិ្សោសាស្រសត ប ទប់ត្បជុាំ  ិងប ទប់ត្រូបបត្ងៀ ។ ជាពិបសស សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា 
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  បដើររួនាទ្ីយា សងសាំខ ់ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM បោយនតល់ឱកាសឱសយសសិសសចលូរួម្ក្ែងុការពិបសាធ 
 ិងការង្រជាក្់ផ្សតងផ្ដលភាជសបត់្ទ្ឹសតីផ្ដល  បរៀ បៅក្ែងុថា្សក្់បរៀ  ងិក្ម្មវិធកី្ែុងពិភពពរិ។ អាត្ស័យបហរុប ោះ 
ឯក្សារប ោះមា បគលបាំណងបឈវងយលអ់ាំពីវិធសីាស្រសតក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំS TEM បៅក្ម្ពុជា តាម្រយៈ
ការវិភារតាម្លាំហសត្មាប់ទ្តីាាំងន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បោយបផាតសរបលើការផ្ចក្ចាយលាំហន សាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ទ្ីតាាំងសម្រម្សយសត្មាប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ងិបញ្ហស  ងិឧបសរគក្ែុងការត្រប់ត្រង 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 

 
២. វិធីសាស្តសតក្សាវក្ជាវ និងសាលាម្ធយម្សិរាធនធាន 

ការសិក្សាប ោះបត្បើទាាំងវិធតី្សាវត្ជាវផ្បបរុក្រក្  ងិវិធីសាស្រសតត្សាវត្ជាវពិពណ៌នា បដើម្សបីពិ រិសយបម្ើលសាំណួរ
ត្សាវត្ជាវ។ ការសកិ្សាប ោះពឹងផ្នអក្ជាចម្សបងបលើទ្ិ ែ ័យរុណវសិ័យ បទាោះបីជាយា សងណាក្៏បោយ ពរ័៌មា 
បរិមាណវសិ័យក្៏ត្រូវ  បត្បើត្ ស់នងផ្ដរ។ កាបរៀបចាំការត្សាវត្ជាវរួម្មា  ក្រណីសកិ្សា វិធីសាស្រសតសងគម្ វិធី
សត្មាបច់លូរួម្ត្បម្ូលទ្ ិែ យ័ ិងពរ័៌មា ផ្បបរណុវិសយ័។ បលើសពីប ោះបៅបទ្ៀរ ទ្ ិែ ័យម្ ិទា ់វិភារក្៏ត្រូវ
  ត្បម្លូពីសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា សត្មាបក់ារវិភារសថិរិ បដើម្សបីបត្បៀបបធៀបជាម្យួ ឹងការរក្ប ើញផ្បប
រុណភាពនងផ្ដរ។ បផ្ ថម្បលើសពីប ោះ ក្ម្មវិធីផ្អបផ្ន ទ្ចីមាងសយវាស់ផ្វងក្៏ត្រូវ  បត្បើបដើម្សបីត្បម្លូទ្ ិែ ័យរយៈ
ទ្ទ្ឹង ងិរយៈបបណាតសយបៅបលើទ្ីតាាំងសាលាបរៀ  ីម្ួយៗ សត្មាប់ការវិភារលាំហ។ ក្ែុងអាំ ុងបពលន ការត្បម្ូល
ទ្ិ ែ ័យ  ក្ត្ម្ងសាំណួរពាក្់ក្ណាតសលរចនាសម្ព ័ធត្រូវ  បត្បើ បដើម្សបីត្បម្លូទ្ ិែ ័យរណុវសិ័យពីរណៈត្រប់ត្រង
សាលាបរៀ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បម្  ងិសាលាបណាតសញ ក្ែុងបខរតក្ាំពងធ់ាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយមា ជ័យ 
 ិងរជធា ភីែាំបពញ។ បៅក្ែុងបខរតសិក្សា ីម្ួយៗ មា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បម្  ងិសាលាបណាតសញចាំ ួ ប ី
(យា សងរិច) ត្រូវ  បត្ជើសបរសីសត្មាបក់ារសមាភសស (តារងទ្ ី ១)។ ការសមាភសស  បផាតសរបៅបលើរបបៀបផ្ដល
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា សថរិបៅ មា ដាំបណើរការ  ិងត្រូវត្រប់ត្រង។ បលើសពីប ោះ ការសមាភសសក្៏  អបងករពី
របបៀបផ្ដលសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា នតល់អរថត្បបយាជ ៍ដល់ការអប់រំ STEM បៅក្ែុងសាលាបម្  ិងសាលា
បណាតសញ។ ការសមាភសសអែក្នតល់ព័រ៌មា សាំខ ់ៗ ត្រូវ  បធវើប ើងបោយបត្បើក្ត្ម្ងសាំណួរ ផ្ដលម្ិ មា រចនា
សម្ព័ ធ បដើម្សបីត្បម្លូទ្ិ ែ ័យរណុភាពពីត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា  ិងម្ ទីរអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីាបខរត។ ការ
សមាភសសក្៏ត្រូវ  បធវើប ើងនងផ្ដរ បដើម្សបីបឈវងយលព់លីទ្ធភាពសត្មាប់ក្ិចចអ តររម្ ៍ផ្នែក្បគល បយា យ  ងិ
ក្ម្មវិធីទាក្ទ់្ង ងឹការត្រប់ត្រងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ បៅទ្ីបាំនរុ ក្ចិចសមាភសស  ជួយឱសយយល់កា ់ផ្រ
ចសាស់អាំពរីួនាទ្ីរបស់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា ក្ែងុការគាំត្ទ្ត្បរិបរតិការ  ិងការត្រប់ត្រងសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ថា្សក្ជ់ារ ិ ិងថា្សក្់បត្កាម្ជារិ។ 
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 ការសិក្សាប ោះបត្បើទាាំងការវិភារបរិមាណវិស័យ  ិងរណុវសិ័យ។ វារួម្មា ទាាំងការរំឭក្ត្ទ្ឹសត ី ិងការវិភារ
បញ្ហស។ ការរំឭក្ត្ទ្សឹតីរឺជាផ្នែក្សាំខ ់ន ការវាយរនម្លបោយការត្បម្ូល បរៀបចាំ  ិងសាំបយាររ យការណ៍ផ្ដល
មា   ិងការវាយរនម្លពីម្ុ   ិងទ្ិ ែ ័យន របត្មាង។ ប ោះ  បធវើឱសយអែក្ត្សាវត្ជាវទ្ទួ្ល  ការយល់ដឹងអាំពី
បរិបទ្ផ្ដលពាក្ព់័ ធ  ងិលទ្ធនលផ្ដលនលរិបៅក្ែុងត្បរិបរតិការន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ការរំឭក្ត្ទ្ឹសតី
ក្៏  ជួយក្ាំណរ់បញ្ហស  ិងឧបសរគផ្ដលសាលាធ ធា អ ុវិទ្សោល័យជួបត្បទ្ោះនងផ្ដរ។ បញ្ហស  ិងការវិភារ
សាថស ភាព  ជួយសត្ម្ួលដល់ការរុក្រក្ទ្ីតាាំងទ្ូបៅ ឬបរិបទ្ផ្ដលសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ិងសាលាបណាតសញ
  ដាំបណើរការ។ ការរក្ប ើញផ្ដលដក្ត្សង់បចញពីការបត្បើត្ ស់បបចចក្បទ្សប ោះ   នតល់ចាំបណោះដឹងបរិបទ្
ផ្ដលត្រូវការសត្មាប់ការវាយរនម្លការត្រប់ត្រងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 
 

តារងទ្ ី១  
បញ្ជបី មសោះអែក្បឆលើយរបសត្មាបក់ារសមាភសស  ងិអែក្នតលព់រ័ម៌ា សាំខ ់ៗ  
ល.រ. ការផ្ណនាាំ   ចាំ ួ  

 ក្ត្ម្ងសាំណរួផ្ដលគមស រចនាសម្ព ័ធសត្មាបអ់ែក្នតលព់រ័ម៌ា សាំខ ់ៗ  
១ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីា  នាយក្ោឋស ម្ធសយម្សិក្សា

ចាំបណោះដឹងទ្ូបៅ 
១ 

២ ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡា  
បខរតបនាទសយមា ជយ័ 

 ការិយាល័យបខរត ១ 

៣ ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡា រជធា ីភែាំបពញ  ការិយាល័យត្ក្ងុ ១ 
 ក្ត្ម្ងសាំ រួពាក្ក់្ណាតសលរចនាសម្ព ័ធសត្មាបស់មាភសស  ៍

៤ ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡា បខរតក្ាំពង់ធាំ  ការិយាល័យបខរត ១ 
៥ អ ុវិទ្សោល័យ ពងទ្ឹក្  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
៦ អ ុវិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  ត្ក្ុងផ្ក្ប  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
៧ វិទ្សោល័យ ប ុ  រ ស ី ហ  ុ ផ្ស  ចរិយាវងសស  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
៨ វិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចមាកសរដងូ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
៩ វិទ្សយល័យ ហ ុ  ផ្ស  ខ្សក្ ូ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១០ អ ុវិទ្សោល័យ ទ្កឹ្ថា្ស  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១១ វិទ្សោល័យ សបម្តចឪ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១២ វិទ្សោល័យ សិរីបសាភណ័ឌ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៣ វិទ្សោល័យ ចសារអាំបៅ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
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១៤ អ ុវិទ្សោល័យ ហ  ុផ្ស  ផ្ត្ពក្ត្   រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៥ វិទ្សោល័យ ប ុរ ស ី ហ ុ ផ្ស  នសារបដើម្ថកូវ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៦ អ ុវិទ្សោល័យ អ ចាញ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៧ វិទ្សោល័យ ត្ក្បចោះត្ក្ងុ  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៨ អ ុវិទ្សោល័យ ដាំរីជា ់ខ្ស  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
១៩ វិទ្សោល័យ ហ ុ ផ្ស  បល័ងក  រណៈត្រប់ត្រង ១ 
២០ វិទ្សោល័យ សទឹងផ្ស   រណៈត្រប់ត្រង ១ 
២១ អ ុវិទ្សោល័យ បញ្ញសជ ី  រណៈត្រប់ត្រង ១ 

 

 បៅក្ែុងការវិភារបរិមាណ ANOVA ត្រូវ  បត្បើ បដើម្សបីសាក្លសបងថា បរើមា ភាពខសុគ្សខ្សាំងរវាងចមាងសយ
ម្ធសយម្ន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា   ិងសាលាបណាតសញបៅក្ែុងរាំប ់សកិ្សាទាាំង ៥ ។ ការវិភារទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងត្រូវ
  បត្បើបដើម្សបសីាក្លសបងការនសារភាជសប់គ្សន អបថរជាបលខរវាងចាំ ួ សាលាធ ធា  ចាំ ួ អ ុវិទ្សោល័យ  ិងចាំ ួ 
សាលាបណាតសញ។ ក្ម្មវធិ ី ArcView ត្រវូ  បរអ វុរត បដើម្សបីបធវើផ្ន ទ្សីាលាធ ធា អ ុវិទ្សោលយ័ ងិបណាតសញ
សាលាក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា  ិងបដើម្សបីផ្សវងរក្ទ្ីតាាំងលអបាំនុរសត្មាប់សាលាធ ធា ក្ែុងបខរតបនាទសយមា ជ័យ  ិង
ភែាំបពញ។ 
 

 បៅឆ្សាំ ២០០៤ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីា  ទ្ទ្ួលក្ម្ចីពី ADB  បដើម្សបអី ុវរតរបត្មាងអភិវឌសឍ ៍វសិ័យ
អប់រំទ្ី២ (ESDP II)។ របត្មាងប ោះត្រូវ  អ ុវរតបៅចបនា្សោះឆ្សាំ ២០០៤  ិង ២០០៨ បដើម្សបីបបងកើ លទ្ធភាព
ទ្ទ្ួល  ការអប់រំត្បក្បបោយសម្ធម្៌ តាម្រយៈការបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពន ការអប់រំបៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សិក្សា
បឋម្ភមូ្ិ  ិងទ្រុិយភមូ្ិ  ិងការនតល់ ូវរត្ម្ូវការជាំរុញឱសយមា ការបណ្តោះបណាតសលជាំនាញតាម្សហរម្ ៍ជាចម្សបង
សត្មាប់យុវជ បត្ៅសាលាក្ែងុរាំប ់ផ្ដលម្ ិមា ធ ធា ។ របត្មាងប ោះ  បញ្ចប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  
ចាំ ួ  ១៨ ក្ែងុចាំបណាម្ ២៤ សាលាផ្ដល  បត្គងទ្កុ្ដាំបូង បហើយ  បាំពាក្់បោយឧបក្រណ៍វិទ្សោសាស្រសត 
 ិងក្ុាំពសយូទ្័រ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា   នតល់វរគបណ្តោះបណាតសលរយៈបពលបត្ចើ នថង
សត្មាប់ត្រូវិទ្សោសាស្រសតចាំ ួ  ២៤៣ នាក្ ់  ិងបធវើសកិាខសសាលាត្រប់ត្រងធ ធា ម្ធសយម្សិក្សាោច់បោយផ្ ក្
សត្មាបត់្បធា ម្ ទីរ នាយក្សាលា  ងិសមាជិក្ត្ក្មុ្ការង្រ។ អាត្ស័យបហរុប ោះ ម្ុ បពលបិទ្ត្ ក្់ក្ម្ចី វាម្ិ 
អាចបធវើបៅ  បដើម្សបីវាយរនម្លត្បរិបរតិការ SRC ឱសយ  ត្រឹម្ត្រូវ  ិងនតល់ការត្ររួពិ រិសយត្រប់ត្គ ់បនាោះបទ្។ ប ោះ
  ជោះឥទ្ធិពលបៅបលើត្បសិទ្ធភាពន ការត្រប់ត្រង បហើយការចូលបរៀ របសស់ិសសសមា ក្ត្ម្ិរក្ែុងការបបត្ងៀ វិទ្សោ
សាស្រសតឱសយមា រណុភាព (ABD, 2012)។ បនាទសប់ពកីារបញ្ចប់ន  ESDP II របត្មាងបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពអប់រ ំ
(EEQP) ផ្ដល  អ ុវរតបៅចបនា្សោះឆ្សាំ ២០០៨  ងិ ២០១៤ ត្រូវ  បរៀបចាំប ើង បដើម្សបីបធវើឱសយមា ការផ្ក្លម្អយា សង
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បត្ចើ បៅក្ែងុរណុភាព  ងិត្បសិទ្ធភាពន វិស័យអប់រំម្ធសយម្សិក្សា។ បគលបាំណងបលើសពីប ោះរឺ បដើម្សបីពត្ងងឹ
សម្រថភាពភា្សក្ង់្រទ្ទ្លួខុសត្រូវក្ែុងការនតល់ការអប់រតំ្បក្បបោយរណុភាព។ របត្មាងប ោះត្រូវ  បញ្ចប់បោយ
ការវាយរនម្លត្បក្បបោយបជារជ័យ ផ្ដលបត្បើត្ ស់ការវាយរនម្លបលើភាពពាក្់ព័ ធខពស ់ត្បសទិ្ធភាព ត្បសិទ្ធនល  ិង
ផ្នែក្ត្បក្បបោយ ិរ តរភាព។ បៅបត្កាម្ EEQP សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ចាំ ួ  ១៨ ត្រវូ  សាងសង់។43 
 របត្មាងប ោះ  ជយួបលើក្ក្ម្ពស់ការត្រប់ត្រងសម្រថភាពសាលា បបងកើ លទ្ធនលសាលា បដើម្សបអីភិវឌសឍ
បគល បយា យត្រូបបត្ងៀ ផ្ដល ឹងមា ឥទ្ធិពលជាប តបនាទសប់ រក្សាម្ុខង្រ MIS បបងកើរត្បព័ ធត្រួរពិ ិរសយរណុ
ភាពបៅក្ែុង TTCs  ិងសាលាបរៀ  បធវើការបណ្តោះបណាតសលផ្នែក្ ICT  ិងពហុព័រ៌មា  បដើម្សបីបបងកើរម្ជសឈម្ណឌល
ពហុបម្បឌៀសត្មាប ់NIE បដើម្សបីបបងកើ សុវរថិភាព  ងិស តសិខុន សមាភសរបរិកាខសរ ជាពិបសស សត្មាប់ស្រសត ីដល់ក្ផ្ លង
បបត្ងៀ   ិងបរៀ ផ្ដលត្បបសើរប ើងរួរឱសយក្រ់សមាគសល់  ិងពត្ងឹងបបចចក្បទ្សវាយរនម្ល បសៀវបៅសិក្សាបគល  ិង
បសៀវបៅម្រគុបទ្ទសក្៍ត្រូបបត្ងៀ ។ ប ុផ្ ត វាម្ិ សូវបជារជ័យក្ែុងការរក្សាសម្រថភាពបពញបលញន ការបត្បើត្ ស់បោយ 
SRC បហើយវា ឹងចាាំ ច់ត្រូវសបត្ម្ចតាម្បពលបវលា។ របត្មាងប ោះក្៏  អ ុវរតក្ចិចការបផ្ ថម្ជាបត្ចើ  បដើម្សបីបបើក្
ដាំបណើរការ ESDPII បោយ SRCs ត្រូវ  ោក្ប់ញ្ចូលបៅក្ែុងផ្ន ការអ ុវរតសត្មាប ់EEQP (MoEYS, 2015)។ 
បយាងតាម្ធនាគរអភិវឌសឍ ៍អាសុី ក្ម្មវធិីអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រមំ្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ិបលើក្ទ្២ី (USESDP 2) ផ្ដល

ត្រូវ  បសែើប ើងរឺជាផ្នែក្ម្យួន ការគាំត្ទ្ជាដាំណាក្់កាលរបស់ (ADB) សត្មាបក់ារអភិវឌសឍធ ធា ម្ ុសសស
ត្បក្បបោយរណុភាពខពស ់ បោយការបលើក្ក្ម្ពស់ត្បសទិ្ធភាពន ការអប់រំម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភមូ្ិ (US E )។ 
USESDP II បបងកើរ   ងិបាំបពញបផ្ ថម្ក្ម្មវិធអីភិវឌសឍ ៍វិសយ័អប់រំម្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ ិ (USESDP I) របស ់
ADB  ផ្ដលក្ាំពងុដាំបណើរការ។ ក្ម្មវធិី (I) បលើក្ក្ម្ពស់ ូវរុណភាពត្រូបបត្ងៀ  ិងជាំរុញរុណភាព  ងិភាពពាក្់
ព័ ធទ្ីនសារការង្ររបស ់USE  ិង (II) ពត្ងឹងសម្រថភាពសាថសប័ សត្មាប់ការបធវើផ្ន ការ ការត្រប់ត្រង  ិងការផ្ចក្
ចាយរបស ់ US E។ ខណៈបពល ក្ាំផ្ណទ្ត្ម្ង់បគល បយា យផ្ដលជាលទ្ធនល ងឹអ ុវរតទ្ូទាាំងត្បបទ្ស 
សក្ម្មភាពបលើរបត្មាង ឹងត្របដណ្ប់ផ្ររាំប ់ផ្ដល  បត្ជើសបរីសប ុបណាណសោះ។ 
 

៣. លរធ្ល និងរបរគំស ើញ 

 ៣.១ ការចលូរមួ្ចាំផ្ណក្របសស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ក្ែងុការបលើក្ក្ម្ពសក់ារអបរ់ ំS TEM 
 បៅឆ្សាំ ២០០៤ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ត្រូវ  នតួចបនតើម្ បោយត្ក្សួងអប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡា យុវជ  
 ិងក្ីឡា  ិងធនាគរអភិវឌសឍ ៍អាសុី (ADB)។ ការសាងសង់  ិងដាំបណើរការសាលាបរៀ ធ ធា ម្ធសយម្សិក្សាត្រូវ
  នតល់ម្លូ ិធិបោយ ABD ក្ែុងរបត្មាងចាំ  ួបីបនសសងៗគ្ស ក្ែុងបគលបាំណងបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពន ការអប់រំ

                                                      
4បម្ើលលម្អិរ: 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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ម្ធសយម្សកិ្សា តាម្រយៈការសាងសងស់មាភសរបរិកាខសរអប់រំ។ របត្មាងទាាំងបនាោះរួម្មា  របត្មាងអភិវឌសឍ ៍វសិ័យអប់រំទ្ី
ពីរ (ESDP II) របត្មាងបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពអប់រ ំ(EEQP)  ិងក្ម្មវធិីអភិវឌសឍ ៍វិស័យអប់រមំ្ធសយម្សកិ្សាទ្ុរិយភូម្ ិ
(USESDP)។ 
 រៅរក្កាមេរក្ោង ESDPII (២០០៤-២០០៨) សាោធនធានចាំននួ ១៨ ក្ត្ូវបានសាងសង់ និងដ្ក់
សាល្កថាមជ្ឈមណ្ឌេធនធានមធ្យម។ រោេបាំណ្ងសាំខាន់ននេរក្ោងរនេះ រដ្ើម្បីបរងកើនការរកៀរេរធនធាន
សក្ោប់វិស័យអប់រំ រដ្យសាងសងអ់ោរសិក្ាេាំរូចាំននួ ២៤ ខនង សក្ោប់ការអភិវឌ្ឍក្េូបរក្ងៀនកនុងវិស័យ
វិទ្្ាសាន្រសត េណ្តិ្វិទ្្ា នងិបរចេកវិទ្្ាេមនាេមន៍េត័្ោ៌ន។ រដ្ើម្បីបរងកើត្សាោធនធានរៅទ្ូទាំងក្បរទ្ស 
ADB បានផ្តេ់មូេនិធបិឡនែមរក្កាម EEQP (២០០៨-២០១៤) រដ្ើម្បីសាងសងស់ាោមធ្យមសកិ្ាធនធាន
ចាំនួន ១៨ រផ្្េងរទ្ៀត្កនងុក្បរទ្សកមពុជា។ េរក្ោងរនេះរ ត្្ត្ជាចម្បងរេើការក្េប់ក្េងក្បេ័នធអប់រំ ការអភិវឌ្ឍ
វិជាជ្ជីវៈក្េូបរក្ងៀន និងការរេើកកមពស់ការអប់រំមធ្យមសកិ្ា។ ចរនាល្េះឆ្្ាំ ២០១៦ និង ២០២១ ADB បានផ្តេ់
មូេនិធិដ្េ់សាោមធ្យមសកិ្ាធនធានចាំននួ ១៤ បឡនែមរទ្ៀត្ រក្កាមេរក្ោង USESDP។ េរក្ោងរនេះោន
រោេរៅរេើកកមពស់េ៉ុណ្ភាេធនធានមន៉ុស្េ រៅកក្មិត្អប់រំមធ្យមសិក្ាទ្៉ុត្ិយភមូិ ឡដ្េចាាំបាច់សក្ោប់
និរនតរភាេកាំរណ្ើនរសដ្ឋកិចេ និងការអភិវឌ្ឍសងគមរបសក់មពុជា។ រៅច៉ុងឡខធនូ ឆ្្ាំ ២០១៩ ោនសាោធនធាន
ចាំនួន ៥០ ឡដ្េកាំេ៉ុងដ្ាំរណ្ើរការរៅកនុងក្បរទ្សកមពុជា (រូបភាេទ្ ី១)។ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

រូរភាពទី ១. ការេូសឡផ្នទ្សីាោមធ្យមសិកា្ធនធាន និងសាោបណាត្ញរៅកមពជុា 

 

 សេវនងៃរនេះ សាោមធ្យមសកិ្ាធនធានកាំេ៉ុងដ្ាំរណ្ើរការរៅទ្ូទាំង ២៥ រាជធាន ី រខត្ត ទ្ូទាំងក្បរទ្ស 
រដ្យចាំនួនរៅតាមរខត្តរផ្្េងៗោ្្ឡក្បក្បួេរៅតាមត្ក្មូវការ និងេទ្ធភាេទ្ទ្ួេបានមូេនិធិេ ី ADB។ ជា
មធ្យម សាោមធ្យមសិក្ាធនធានចាំនួនេីរក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើងកនុងរខត្តនីមួយៗ ឬរាជធានី ឡដ្េោនអត្ិបរោ 
៣ នងិអប្បរោ១។ ខណ្ៈរខត្តមួយចាំនួនដ្ចូជា បនាទ្យោនជ័យ បាត្់ដ្ាំបង កាំេង់ធាំ កណាត្េ និងនក្េឡវង 
ររៀបចាំោនរហូត្ដ្េ់អន៉ុវិទ្្ាេ័យបី។ សាោមធ្យមសិកា្ធនធានឡដ្េ ADB  ផ្តេជ់ូនឡត្សាោធនធាន
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មួយប ៉ុរណា្្េះ េកឺនុងរខត្តមណ្ឌេេិរី ឡកប នប េិន រត្នេិរី នងិសទឹងឡក្ត្ង។ រខត្តរផ្្េងរទ្ៀត្ោនសាោមធ្យម
សិក្ាធនធានចាំនួនេីរ។ ការក្សាវក្ជាវរដ្យរក្បើការវិភាេទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឡដ្េបង្ហ្ញកនុងរូបភាេទ្ី១ បានរក
រ ើញថាចាំនួនសាោធនធានោនភាេវិជជោន និងជាប់ទក់ទ្ងយ ្ងខាល្ាំងរៅនឹងចាំនួនសិស្េ (P-value=0.000) 

រៅនឹងចាំនួនអន៉ុវិទ្្ាេ័យ (P-value=0.000) និងចាំនួនសាោបណាត្ញ (P-value=0.000)។ រដ្យឈររេើ
មូេដ្ឋ្នននការរករ ើញទាំងរនេះ វាអាចបញ្ជ្ក់បានថា ការសាងសងស់ាោមធ្យមសិក្ាធនធានរៅកមពុជា
បានរ្លើយត្បរដ្យ ទ្្េ់រៅនឹងត្ក្មូវការជាក់ឡសតងរបស់សិស្ាន៉ុសិស្េរៅតាមសាោរម និងសាោបណាត្ញ 
សក្ោប់ការរេើកកមពស់ការអប់រំ STEM ។ ចាំនួនសិស្ាន៉ុសិស្េ និងអន៉ុវិទ្្ាេ័យកាន់ឡត្ខពស់ ្លេុះបញ្្្ាំងេី
ចាំនួនសាោមធ្យមសិកា្ធនធានកាន់ឡត្រក្ចើនឡដ្េក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើង។  
 រយងតាមនាយកដ្ឋន្មធ្យមសិក្ាចាំរណ្េះដ្ឹងទ្ូរៅ ននក្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន នងិកឡីា សាោមធ្យម
សិក្ាធនធានក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើង រដ្ើម្បីបរងកើនឱកាសសក្ោប់ការទ្ទ្ួេបានេិរសាធន៍ នងិការអន៉ុវត្តឡផ្នក
វិទ្្ាសាន្រសត។ សាោមធ្យមសិកា្ធនធានក្ត្ូវបានបរងកើត្រែើងរៅកណាត្េទី្ក្ក៉ុង ឬទី្រួមរខត្ត។ សាោ
មធ្យមសិកា្ធនធាននីមួយៗ ក្េបដ្ណ្ដប់រេើសាោមធ្យមសិក្ាទ្៉ុត្ិយភមូិ ឬអន៉ុវិទ្្ាេ័យជារក្ចើនកនងុ
ចោង្យ ២០ េីែូឡម ក្ត្ រៅខាងរកើត្ ខាងេិច ខាងរជើង នងិខាងត្្បូង។ ក្េូបរក្ងៀន និងសិស្េរៅសាោបណាត្ញ
អាចចូេរក្បើក្បាស់សោភ្របរិកាខ្រននសាោមធ្យមសិក្ាធនធានសក្ោប់រោេបាំណ្ងននការរធវើេិរសាធន ៍ នងិ
ការសិក្ាជាក់ឡសតង [Pers. Comm. MoEYS]។ សាោរមបានទ្ទ្ួេមូេនិធជិាមួយនឹងងវិកាក្បចាាំឆ្្ាំ
សក្ោបក់្បត្ិបត្តិការរបស់សាោមធ្យមសិក្ាធនធាន ក៏ដ្ូចជាការទ្ិញសោភ្រៈ និងឧបករណ្៍ និងេរក្ោងអាហា
រូបករណ្៍សក្ោប់សិស្េក្កីក្ក។ រទេះជាយ ង្ណាក៏រដ្យ សិស្ាន៉ុសិស្េ និងក្េរូៅតាមសាោបណាត្ញ
ទ្ទ្ួេបានឡត្ធនធានងវិកា រដ្ើម្បីរា ្ប់រងការដ្ឹកជញ្ជូន ការទ្ិញសោភ្រៈ និងឧបករណ្៍របស់េួករេ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   រូរភាពទី ១. សោេមកនុងចាំរណាមសាោធនធាន អន៉ុវិទ្្ាេ័យ នងិសាោបណាតញ្ 
R2= 0.777, P-value = 0.000               R2= 0.763, P-value = 0.000               R2= 0.880, P-value = 0.000 
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 អែក្នតលស់មាភសស ៍ផ្ដលជាត្របូបត្ងៀ  បៅអ ុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ   បបងហើបថា «សាលាបរៀ របស់ខ្ុាំ  
ទ្ទ្ួលត្ ក្់ត្បផ្ហល ៣៥ លា បរៀល ក្ែងុម្ួយឆ្សាំ បដើម្សបបីង់នថលទ្កឹ្ បភលើង បរិកាខសរ  ិងជសួជុលបហោឋសរចនាសម្ព័ ធ។ 
ដូចខ្ុាំដងឹថា ម្ូល ធិិប ោះពីម្ ុម្ក្ព ី ADB។ ចាប់ពីឆ្សាំប ោះបៅ ឥ ូវប ោះវាត្រូវ  ផ្បងផ្ចក្បោយត្ក្សួងអប់រ ំ
យុវជ   ងិក្ីឡា បត្កាម្ថវិកាសាធារណៈ(P B)។ ខ្ុាំទ្ទ្លួ  លុយផ្ខមរ ៥ លា បរៀលបផ្ ថម្បទ្ៀរ ដូបចែោះឥ ូវ
សរុបជា ៤០ លា បរៀល» [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ ចាប់តាាំងពីឆ្សាំ ២០១៩ ម្ក្ ត្ក្សួងអប់រំ 
យុវជ   ិងក្ីឡា  ផ្បងផ្ចក្ថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្មាប់ត្បរបិរតិការរបស់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  បនាទសបព់ី
បញ្ចប់របត្មាង EEQP។ បដើម្សបីបបងកើ ការបត្បើត្ ស់សាលាធ ធា អ ុវិទ្សោល័យ USESDP ត្រូវ  បរៀបចាំប ើង
បដើម្សបីនតល់ថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្មាប់ការដឹក្ជញ្ជូ  ការទ្ិញសមាភសរៈ  ិងឧបក្រណ៍។ ទាាំងសាលាបម្  ិងសាលាប
ណាតសញ ឥ ូវប ោះត្រូវ  នតល់ម្ូល ិធិត្បចាាំឆ្សាំចាំ  ួ ៥០០ ដលុា្សរអាបម្រិក្ បដើម្សបីចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូ ត្រូ
បបត្ងៀ   ិងសសិសស ត្ពម្ទាាំងទ្ិញសារធារុរីម្ីផ្ដលត្រូវការសត្មាប់ការពិបសាធរបសព់ួក្បរបៅសាលាធ ធា  
[Pers. Comm. MoEYS]។ នាយក្សាលា  បញ្ជសក្ថ់ា៖ 

 

«ខ្ុាំរិរថាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា ត្បបយាជ ៍ណាស់ បត្ពាោះវានតល់ឱកាសដលស់ិសសសរបស់ខ្ុាំក្ែងុ
ការបធវើពិបសាធ ៍  ងិអ ុវរតក្ែងុវិទ្សោសាស្រសត ផ្ន ដ ីរូបវិទ្សោ  ិងជីវវិទ្សោ។ តាម្រយៈ MoEYS ADB ក្ាំពុង
នតល់ម្លូ ិធដិល់សាលារបសខ់្ុាំចាំ ួ  ៥00 ដុលា្សរ។ ចាំ ួ ប ោះអាចរិចណាសស់ត្មាបស់ាលាបនសសង ប ុផ្ ត
វាបត្ចើ សត្មាបស់ាលារបស់ខ្ុាំ។ បោយមា ការជួយបត្ជាម្ផ្ត្ជងនងបនាោះ ខ្ុាំអាចនាាំសិសសសរបស់ខ្ុាំបៅ
ហារ់បរៀ បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ហ ុ  ផ្ស  ខ្សក្ូ  ១០ ដងក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ ខ្ុាំរិរថា សាលា
បនសសងអាចបធវើ  ចបនា្សោះពី ៤ បៅ ៦ ដងប ុបណាណសោះ។ ខ្ុាំចាំណាយបលើនថលដឹក្ជញ្ជូ បត្ចើ ជាងការទ្ិញសមាភសរៈ
ពិបសាធ  ៍ ឬសារធារុរមី្ី បោយសារថវិកាផ្ដលមា ម្ិ ត្រប់ត្គ ។់ ម្សោ សងបទ្ៀរ ឧបក្រណ ៍ ឬសមាភសរៈ
ពិបសាធ រ៍ឺម្ិ មា បៅជុាំវិញសាលារបសខ់្ុាំបទ្»[Pers. Comm. Serey Sorphorn USS]។ 

 ជាបគលការណ ៍ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា ម្ុខង្រ បោយមា ការគាំត្ទ្ពីបរុគលិក្អប់រ ំ ៤ នាក្់៖ 
បុរគលិក្មា្សក្ស់ត្មាប់ម្ ទីរពិបសាធ  ៍បរុគលិក្ពីរនាក្ស់ត្មាប់ព័រ៌មា វិទ្សោ (IT)  ងិបុរគលិក្ជាបក់្ិចចស សោពីរនាក្់
បដើម្សបីគាំត្ទ្ការង្របនសសងបទ្ៀរ ផ្ដលត្រូវការបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ អគរប ោះមា បត្រឿងបរិកាខសរ ងិ
ឧបក្រណ៍ បដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ STEM សត្មាប់សាលាបម្  ងិសាលាបណាតសញ ជាពិបសស រូបវិទ្សោ រីម្ីវិទ្សោ 
វិទ្សោសាស្រសតផ្ន ដី  ិងជីវវិទ្សោ [Pers. Comm.  PDoEYD in Phnom Penh]។ ត្បរិបរតិការន សាលាធ ធា បៅ

ទ្ូទាាំងត្បបទ្សក្ម្ពុជា  នតល់អរថត្បបយាជ ៍យា សងខ្សាំង សត្មាប់សិសសា ុសសិសសបៅអ ុវិទ្សោល័យបៅបពលពួក្បរ
ចុោះប មសោះចូលបរៀ បៅសាក្លវិទ្សោល័យ។ សសិសស  សាគសល់វរគសកិ្សាពីបទ្ពិបសាធជាម្យួ ឹងការពិបសាធ  ិង
ការអ ុវរតផ្ដល  រក្ប ើញបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ ជាលទ្ធនល ត្ក្សួងទ្ទ្លួ  ម្រិវិជជមា កា ់ផ្រ
បត្ចើ ពីសសិសា ុសសិសស  ងិមាតាបិតា បោយសារសសិសសអាចបត្បើត្ ស់សាលាធ ធា  បដើម្សបីទ្ទ្ួល  ការយល់
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ដឹងកា ់ផ្រចសាស់អាំពីត្ទ្ឹសតីផ្ដល  បរៀ បៅក្ែុងថា្សក្។់ បលើសពីប ោះ សិសសា ុសិសសសម្ក្ពតី្រួសារត្ក្ីត្ក្ក្៏ត្រូវ  
នតល់អាហារូបក្រណ ៍ បដើម្សបីត្ទ្ត្ទ្ង់ការសកិ្សារបស់ពកួ្បរនងផ្ដរ [Pers. Comm. MoEYS]។ បត្កាម្របត្មាង 
USESDP ADB   យល់ត្ពម្នតល់អាហារូបក្រណ៍ដល់សសិសស បោយសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ីម្ួយៗទ្ទ្ួល
  អាហារូបក្រណច៍ាំ ួ ១៥នាក្់។ សសិសសមា្សក្់ទ្ទ្ួល   ២០០ ដុលា្សរអាបម្រកិ្ក្ែុងម្ួយឆ្សាំសត្មាប់រយៈបពល២ 
ឆ្សាំ។ ឆ្សាំសិក្សាប ោះ (២០១៩-២០២០) រឺជាឆ្សាំទ្ី ៣ ន ការបរៀបចាំ [Pers. Comm.  PDoEYD in Phnom Penh]។ 
ម្ក្ទ្ល ់ឹងបពលប ោះ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា   ចារ់ទ្ុក្ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ជាយទុ្ធ
សាស្រសតផ្ដលមា ត្បសិទ្ធភាពបាំនុរក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអបរ់ំ STEM បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជា។ 
វារឺជាការពិរផ្ដលត្ក្សួងអបរ់ំ យុវជ   ងិក្ីឡា ម្ ិអាចបាំពាក្់ប ទប់ពិបសាធ ៍ ប ទបក់្ុាំពសយូទ្័រ  ងិបណាណសល័យ
បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាទាាំងអស់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស  បទ្។ អែក្បឆលើយរបមា្សក្់  ចងអលុបង្ហសញថា «មា ផ្រ
រនម្លន ការជួសជលុថា្សក្់បរៀ សត្មាប់ប ទប់ពិបសាធ ៍ម្យួប ុបណាណសោះរឺត្បផ្ហល ៦០,០០០ ដលុា្សរអាបម្រិក្ បហើយវាម្ ិ
រប់បញ្ចូលឧបក្រណ៍ ងិបត្រឿងបរិកាខសរបទ្។ បរើត្ក្សួងអាចវ ិិបយារបលើបណាណសលយ័ក្ែុងសាលាបោយរបបៀបណា។ 
ឧទាហរណ ៍សាលាបៅរាំប ោ់ច់ត្សយាលម្ួយចាំ ួ  មា សិសសសចុោះប មសោះចូលបរៀ បៅក្ត្ម្ិរម្ធសយម្សកិ្សាទាប។ 
ពួក្បរត្រូវផ្របត្បើត្ សស់មាភសរបរិកាខសរ ិងឧបក្រណ៍ ផ្ដលមា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា » [Pers. Comm. 

MoEYS]។ «ទ្ ទឹម្ ឹងប ោះ មាតាបតិាសសិសសបៅអ ុវិទ្សោល័យត្ក្បចោះត្ក្ុង   សាទ្រចាំបពាោះសាលា  ិងមា 
សុទ្ិដឋិ ិយម្ចាំបពាោះនលជោះរបស់វា។ សាលាបៅតាម្ជ បទ្ឥ ូវប ោះមា ប ទប់ក្ុាំពសយូទ្័រ ប ទប់ពិបសាធ ៍  ិង
បណាណសលយ័ទ្ាំប ើបសត្មាបស់សិសសអ ុវរត» [Pers. Comm.  Kratie Krong USS]។  

៣.២ ការផ្ចក្ចាយលាំហន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  
មា លក្ខណៈវិ ិចឆ័យជាក្់លាក្់សត្មាប់ការបត្ជើសបរីសសាលា បដើម្សបឱីសយបៅជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 

លក្ខណៈវិ ិចឆយ័ទ្ ី១ សាលាត្រូវសថិរបៅចាំក្ណាតសលទ្ីត្ក្ងុ ឬបខរត។ លក្ខណៈវ ិិចឆ័យទ្ី២ ត្រូវមា ត្របូបត្ងៀ ត្រប់
ត្គ ប់ដើម្សបទី្ទ្ួលខសុត្រូវបលើត្រប់ម្ុខវិជាជស។ លក្ខណៈវិ ិចឆ័យទ្ី ៣  ិងទ្ ី៤ រឺសាលាត្រូវផ្របាំពាក្់បោយឧបក្រណ៍
បត្បើត្ ស់ដូចជា អរគិស  ី ិងទ្ឹក្ជាបដើម្។ លក្ខណៈវ ិិចឆយ័ទ្ី ៥  ិងទ្ី ៦ រសឺាលាបរៀ ត្រូវ  គាំត្ទ្យា សងខ្សាំង
ពីសហរម្  ៍  ិងមា ការត្រប់ត្រង  លអ។ ការមា ដីត្រប់ត្គ ស់ត្មាប់ការអភិវឌសឍរជឺាលក្ខណៈវិ ចិឆ័យចងុ
បត្កាយ [Pers. Comm. MoEYS]។ បៅបពលផ្ដលសាលាបរៀ ទាាំងអស់មា បាំណងចង់បបងកើរម្ ទីរពិបសាធ ៍
បៅទ្ីតាាំងរបស់ពួក្បរ ការលាំបអៀងក្ែុងការបត្ជើសបរីសសាលាអ ុវិទ្សោល័យម្ិ អាចបជៀសនុរ  បទ្។ ម្ស្រ តីបៅ
នាយក្ោឋស ម្ធសយម្សិក្សាចាំបណោះដឹងទ្ូបៅ  ព សយល់ថា «ខ្ុាំធា្សបទ់្ទ្ួល  ត្បរកិ្ម្ម  ងិការរអូញផ្រអរតាម្ត្បព ័ធ
នសសពវនសាយសងគម្ បោយត្រូបៅសាលាោច់ត្សយាលអាំពកីារបត្ជើសបរីសទ្តីាាំងរបស់សាលាវិទ្សោល័យ។ ពួក្បរម្ិ 
សបសាយចិរត  ិងមា អារម្មណ៍ថា បយើង (ត្ក្សួង)   ប ោះបង់ការបលើក្ក្ម្ពស់វិទ្សោសាស្រសត បៅសាលាោច់
ត្សយាល។ បៅបពលផ្ដលខ្ុាំ  ព សយល់អាំពីលក្ខណៈវិ ចិឆ័យន ការបត្ជើសបរីស ពកួ្បរយល់ត្ពម្ ឹងការព សយល់
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របស់ខ្ុាំ។ បៅបពលប ោះ វាម្ិ ទា ់មា ត្បសិទ្ធភាពក្ែុងការក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅរាំប ់ោច់
ត្សយាលបៅប ើយ បោយសារចាំ ួ សិសសសរចិ ឧបក្រណ៍ម្ ទីរពិបសាធ ៍ម្ិ ត្រូវ  បត្បើត្ ស់បពញបលញបនាោះ
បទ្។ បៅបខរតផ្ក្ប វិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចាំការដូង   ជួយសិសសសត្បមាណ ១០០០ នាក្់ បដើម្សបីបធវើពិបសាធ ៍  ិង
អ ុវរត។ សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា មា ប ទប់ក្ុាំពសយទូ្័រ ប ទប់ពិបសាធ ៍ បណាណសល័យ  ងិក្ផ្ លងសត្មាប់សិសសស  ិង
ត្រូបធវើសក្ម្មភាពសិក្សាជាត្ក្មុ្ បដើម្សបីបបងកើ ការយល់ដឹងរបស់ពួក្បរអាំពីវិទ្សោសាស្រសត» [Pers. Comm. Hun Sen 

Chamkar Dong UPP] ។ ក្ែុងអាំ ងុបពលបាំបពញការង្រ នាយក្សាលា  នតល់បហរនុលបនសសងៗគ្សថា បហរុ
អវី  ជាសាលារបស់ពួក្បរត្រូវ  បត្ជើសបរីសបធវើជាសាលាបម្ន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ នាយក្សាលា
មា្សក្ ់ បញ្ជសក្ថ់ា៖ 

«បបើបធៀប ងឹសាលាបនសសងបទ្ៀរ អ ុវិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  ខ្សក្ូ  មា ទ្តីាាំងលអជាងបរ។ សាលាខ្ុាំបៅ
ជិរម្ ទីរអប់រំបខរត  ងិមា ទ្ធីា្សង្យត្សលួសត្មាប់សាងសង់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ខ្ុាំម្ិ ររិថា
សាលាបនសសងបទ្ៀរបៅទ្ីប ោះមា ក្ផ្ លងត្រប់ត្គ ក់្ែុងការសាងសងម់្ជសឈម្ណឌលប ោះដចូពកួ្បយើងបទ្។» 
[Pers. Comm. Hun Sen Khlar Koun USS] 

 ខណៈផ្ដលនាយក្សាលា ហ  ុ ផ្ស  ខ្សក្ូ  អោះអាងថា វាមា ទ្ីតាាំងលអបាំនុរ  ងិមា ទ្ធីា្សធាំទ្ូលាយបនាោះ 
នាយក្សាលាក្ែុងបខរតបនាទសយមា ជ័យបសែើថា ពិរជាពិ ក្ណាស់ក្ែងុការបសែើសុាំទ្ីតាាំងលអបាំនុរ បដើម្សបីង្យត្សួល
ដល់សាលាបណាតសញទាាំងអស។់ ឧទាហរណ៍ សាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ចិាំ ួ បួ បៅក្ែុងបខរតប ោះ៖ សបម្តចឪ 
សិរីបសាភណ័ ហ ុ  ផ្ស  ខ្សក្ ូ  ិងអូរអាំបិល។ ខ្ុាំម្ ិប ើញទ្ីតាាំងលអបនសសងបទ្ៀរក្ែុងបខរតប ោះត្រូវផ្បងផ្ចក្សត្មាប់
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បនសសងបទ្ៀរបទ្។ បបើបៅវទិ្សោល័យសិរីបសាភណ័រឺចបងអៀរប តិច។ ប ុផ្ តវាជាការលអផ្ដល
  បរៀ បៅវិទ្សោលយ័សិរីបសាភ័ណ ពីបត្ពាោះសាលាមា ត្រប់ក្ត្ម្ិរចាប់ពីបឋម្សិក្សាដល់ម្ធសយម្សិក្សា [Pers. 

Comm. Sandech Ov USS]។ ដូចគ្សប ោះផ្ដរ នាយក្សាលា បៅវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចាំការដូង ម្ិ យល់ត្សបថា 
ទ្ីតាាំងលអបាំនុររួរផ្រជាលក្ខណៈវិ ិចឆ័យផ្រម្ួយររ់សត្មាប់បត្ជើសបរីសសាលាបម្ សត្មាបស់ាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា ក្ែុងបខរតផ្ក្ប។ 

ម្ូលបហរចុម្សបងន ការបត្ជើសបរីសសាលាប ោះជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  រឺបោយសារផ្របៅ
បពលបនាោះ ជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរយិភូម្ិផ្រម្ួយររ់ផ្ដលមា បៅក្ែុងទ្ីត្ក្ងុ។ ម្សោ សងបទ្ៀរ 
សាលារបស់បយើងមា ទ្ីធា្សធាំ។ ជាងប ោះបទ្ៀរ សាលាមា ចាំ ួ សសិសសចលូបរៀ បត្ចើ ជាងបរបៅ
បពលបនាោះ។ បយើងមា សាលាបណាតសញចាំ  ួត្ ាំ។ ពកួ្បរក្ាំពងុម្ក្បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា របស់បយើង [Pers. Comm. Hun Sen Chamkar Dong UPP]។ 

 បៅបខរតក្ាំពង់ធាំ វិទ្សោលយ័ ហ  ុ ផ្ស  បលលង័ក មា ភាពបលចបធា្សជាងបរ ទាក្់ទ្ង ឹងលទ្ធនលត្ប ងថា្សក្់
ជារិបៅក្ត្ម្រិម្ធសយម្សិក្សាទ្រុិយភូម្ ិ លទ្ធនលការសិក្សារបស់សសិសស  ងិការអ ុវរតសីលធម្៌។ ដាំបងូប ើយ 
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របត្មាងប ោះរឺថាសាលាប ោះ ងឹបធវើជាមា្សស់នទោះន សាលាជាំនា ់ថមី (NGS) ប ុផ្ តបត្កាយម្ក្វាត្រូវ  បត្ជើសបរីសជា
ទ្ីតាាំងន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា អោះអាងថា វិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលលង័ក 
ម្ិ ទា ់  បាំបពញលក្ខណៈវិ ិចឆ័យ បដើម្សបីបរៀបចាំក្ម្មវធិី NGS បទ្ [Pers. Comm. Hun Sen Balang USS]។ 
ឧបក្រណ៍  ិងសមាភសរបរិកាខសរផ្ដលមា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ត្រូវ  ត្រប់ត្រងបោយសាលាបម្ ប ុផ្ តសមាភសរៈ
ទាាំងបនាោះត្រូវ  ផ្ចក្រំផ្លក្ សត្មាប់បត្បើត្ ស់បោយសាលាបណាតសញ។ សាលាបណាតសញ  បរៀបចាំកាលវិភារ
សត្មាប់នាាំសិសសសបៅអ ុវរត  ងិបធវើពិបសាធ ៍បៅម្ ទីរពិបសាធ ៍ផ្ដលបបងកើរប ើងបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ 
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                 របូភាពទ្ ី២. ទ្តីាាំងសាលាធ ធា ក្ែុងបខរតផ្ក្ប                      របូភាពទ្ ី៣. ទ្តីាាំងសាលាធ ធា ក្ែុងបខរតក្ាំពង់ធាំ 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         របូភាពទ្ ី៤. ទ្ីតាាំងសាលាធ ធា ក្ែុងបខរតត្ក្បចោះ                                        រូបភាពទ្ ី៥. ទ្ីតាាំងសាលាធ ធា ក្ែុងបខរតបនាទសយមា ជ័យ                
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របូភាពទ្ ី៦. ទ្តីាាំងសាលាធ ធា ក្ែងុរជធា ភីែាំបពញ 
 

 បយាងតាម្ការវិភារលាំហន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ផ្ដលមា ត្សាប់ក្ែងុបខរតក្ាំពងធ់ាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប 
បនាទសយមា ជ័យ  ិងរជធា ីភែាំបពញ មា បញ្ហសត្បឈម្ម្ួយចាំ  ួទាក្់ទ្ង ឹងចមាងសយរវាងសាលាម្ធសយម្សកិ្សា
ធ ធា   ិងសាលាបណាតសញ (សូម្បម្ើលរូបភាពទ្ី ២-៥)។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា ភារបត្ចើ មា ទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលបខរត ឬត្ក្ងុ ផ្ដលបណាតសលឱសយមា សាលាបរៀ ជាបត្ចើ មា ការចូល
បត្បើត្ ស់បៅមា ក្ត្ម្ិរ បោយសារចមាងសយឆងសយ។ ជាមួ្យគ្សប ោះ ម្ស្រ តីសាលាបណាតសញទាាំងអស់  សផ្ម្តង
 ូវបាំណងចង់មា ប ទប់ពិបសាធ ៍ផាទសល់ខលួ ។ សាលាបណាតសញបៅរាំប ់ោច់ត្សយាលម្ិ មា ម្បធសោ យ
ដឹក្ជញ្ជ ូសសិសសរបស់ពកួ្បរបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា បទ្។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ឧបក្រណ៍/បរិកាខសរសាលា
ម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា ទ្ាំបនារបៅរក្ការបត្បើត្ ស់បពញបលញបោយសាលាមា្សស់នទោះរចួបហើយ [Pers. Comm. 

MoEYS]។ រូបភាពទ្ី ៦ បង្ហសញពីចមាងសយជាម្ធសយម្ពីសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  បៅសាលាបណាតសញរ ឺ ៤.២ 
រី ូផ្ម្ ត្រ ជាម្ួយ ងឹចមាងសយបុរគលចាប់ពី ២.០  ងិ ៩.៤ រី ូផ្ម្ ត្រ។ បយាងតាម្លទ្ធនលបរសត ANOVA បខរត
ត្ក្បចោះមា ចមាងសយឆងសយជាងបរ (៧.១ រី ូផ្ម្ ត្រ) បហើយបខរតបនាទសយមា ជយ័បៅជិរបាំនុរ (២.៨ រី ូផ្ម្ ត្រ) 
(P-value = 0.000)។ បៅបខរតត្ក្បចោះ មា សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ម្ួយបៅថា វិទ្សោល័យត្ក្បចោះត្ក្ុង បហើយ
វាមា សាលាបណាតសញផ្រពីរប បុណាណសោះ (បៅអ ុវិទ្សោល័យអ ចាញ  ិងអ ុវិទ្សោលយ័កាប ូ)។ អ ុវិទ្សោលយ័អ 
ចាញ មា ទ្តីាាំងចមាងសយ ៩,៤ រី ូផ្ម្ ត្រពីវិទ្សោលយ័ត្ក្បចោះត្ក្ុង បហើយចមាងសយពីអ ុវិទ្សោល័យកាប  ូ បៅសាលា
ធ ធា មា ចមាងសយ ៤,៩ រ ីូផ្ម្ ត្រ។ 
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 ចមាងសយពីអ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចាំការដូង ដល់សាលាបណាតសញរបស់ខលួ 4 រឺបធវើឱសយវាសថិរបៅចាំក្ណាតសល។ 
បោយរិរពីវា វាម្ិ ទ្ាំ ងថា សាលាផ្ដលបៅឆងសយបាំនុរ ងឹពិ ក្យក្សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា បទ្ 
បហើយពួក្បរ ឹងមា ផ្រមា បពលត្ពឹក្ ឬបពលរបសៀលភារបត្ចើ  បដើម្សបីបត្បើសត្មាប់ការពិបសាធរបស់សសិសស។ 
ចមាងសយជាម្ធសយម្បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រឺឆងសយរហរូដល ់៦.០ រី ូផ្ម្ ត្រ វាមា ចមាងសយរហូរដល់ ៧,៨ 
រី ូផ្ម្ ត្រ សត្មាប់អ ុវទិ្សោលយ័ ប  ុរ ស ី ហ ុ  ផ្ស  ចរិយាវងសស  ិង ៧,១ រី ូផ្ម្ ត្រសត្មាប់អ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  
ផ្ស  អងគរ។ នាយក្សាលាអ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ត្ក្ងុផ្ក្ប   ចងអលុបង្ហសញទាាំងរណុសម្សបរតិ  ិងរណុ
វិបរតកិ្ែុងការបញ្ជូ សិសសសបៅបរៀ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ សិសសសអាចបធវើការពិបសាធ  ិងអ ុវរត ូវអវី
ផ្ដលពួក្បរ  បរៀ ពីត្ទ្ឹសត ីប ុផ្ តវាម្ិ មា សុវរថភិាពសត្មាប់សសិសសក្ែុងការបធវើដាំបណើរឆងសយពីនទោះ [Pers. Comm. 

Hun Sen Krong Kep LSS]។ ដូចគ្សប ោះផ្ដរ នាយក្សាលាបៅវិទ្សោល័យ ប  ុ រ ស  ីហ  ុ ផ្ស  ចរិយាវងសស   
បលើក្ប ើងក្ងវលព់ីចមាងសយ  ិងការផ្ដលសិសសសត្រូវផ្សវងរក្ម្បធសោ យបធវើដាំបណើរផាទសលខ់លួ បៅកា ស់ាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ។ បលាក្  បញ្ជសក្ថ់ា សាលាម្ ិអាចទ្ទ្ួលខុសត្រូវចាំបពាោះឧបសបរតិបហរណុាម្យួផ្ដលបក្ើរ
ប ើងដលស់ិសសស ឬ ត្រកូ្ែងុបពលបធវើដាំបណើររបសព់ួក្បរប ើយ។ នាយក្សាលា  រអញូផ្រអរថា៖ «វាខជោះខជសយបពល
បវលាបត្ចើ ក្ែុងការបធវើដាំបណើរបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ បយើងបៅផ្រត្រូវនាាំយក្ឧបក្រណ ៍សមាភសរៈ  ងិសារ
ធាររុីម្មី្ក្ខល ួបយើង។ ដូបចែោះ បហរុអវី  ជាបយើងត្រូវបៅសាលាធ ធា ? បហើយបហរអុវី  ជាបយើងម្ិ មា 
ប ទប់សត្មាប់វាបៅសាលារបស់បយើង? [Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

របូភាពទ្ ី៧. ចមាងសយម្ធសយម្បៅសាលាធ ធា  

                                                      
២ អ ុវិទ្សោល័យសងគម្រស្រសត ិយម្ អ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ត្ក្ុងផ្ក្ប អ ុវិទ្សោល័យ ប ុ  រ ស ី ហ ុ  ផ្ស  ចរិយាវងសស 
អ ុវិទ្សោល័យពងទ្ឹក្  ិងអ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  អងគរ 
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ចាំណាាំ៖ P-value = 0.000 ន  ANOVA ក្ែុងចាំបណាម្រាំប ់ភមូ្ិសាស្រសតទាាំងត្ ាំ  ិង P-value = 0.000 ន  T-test 

សត្មាប់ចមាងសយជាម្ធសយម្ ១០ រី ូផ្ម្ ត្រ។ 
សត្មាប់បខរតក្ាំពង់ធាំ ទ្ីតាាំងន វិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលល័ងក រឺសក័្តិសម្បាំនុរសត្មាប់បៅជាសាលា

ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ប ុផ្ ត មា  ័យថាមា បញ្ហសត្បឈម្សត្មាប់អ ុវិទ្សោល័យ បញ្ញសជី។  បត្ពាោះសាលាបនាោះ
មា ទ្ីតាាំងឆងសយពសីាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ៨ រី ូផ្ម្ ត្រ។ សាលាអ ុវិទ្សោល័យដាំរជីា ់ខ្សមា ទ្ីតាាំងលអ
បាំនុរសត្មាប់សាលាបណាតសញបបើបត្បៀបបធៀបបៅ ឹងជបត្ម្ើសពីរបនសសងបទ្ៀរ។ ចមាងសយពអី ុវិទ្សោល័យដាំរជីា ខ់្ស
ដល់អ ុវទិ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  បលល័ងក មា ចមាងសយផ្រ ២,១៥ រី ូផ្ម្ ត្រប ុបណាណសោះ។ ជាលទ្ធនល នាយក្សាលាបៅ
អ ុវិទ្សោល័យបញ្ញសជ ីបពញចរិត ឹងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ បនាទសបព់ីមា ឱកាសបធវើពិបសាធ  ៍លទ្ធនលការ
សិក្សារបស់សិសសស  ត្បបសើរប ើង [Pers. Comm.  Panha Chi LSS] ។  នទុយបៅវិញ បគលការណ៍សាលាបៅ
អ ុវិទ្សោល័យដាំរីជា ់ខ្ស   បញ្ជសក្់ពីហា ិភ័យខពស់ន ការបធវើដាំបណើរដ៏ផ្វងឆងសយ ផ្ដលត្រវូឱសយសិសសសបធវើដាំបណើរបៅ
កា ស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ នាយក្សាលា  បញ្ជសក្ថ់ា៖ «ខ្ុាំរិរថា វាម្ិ សក័្តិសម្ក្ែងុការបញ្ជូ សសិសស
បៅសាលាធ ធា ម្ធសយម្សិក្សាបទ្ បត្ពាោះមា សមាភសរៈ  ងិឧបក្រណ៍ម្ិ ត្រប់ត្គ ់សត្មាប់សិសសស  ិងត្រូបត្បើត្ 
ស់។ វាម្ិ ង្យត្សួលបទ្ក្ែុងការនាាំសិសសសរបស់បយើង បៅបត្បើត្ ស់ឧបក្រណ៍បៅសាលាបនសសងៗ។ បពលម្ក្ដល់
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  អែក្ទ្ទ្លួប ទកុ្ម្ិ បៅទ្ីបនាោះបទ្។ វាក្៏ជាការខជោះខជសយបពលបវលា  ងិថវិកាក្ែុងការ
ចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូ  ជាម្ួយ ឹងលទ្ធនលរចិរួចពកីារអ ុវរត  ងិការពិបសាធ។ ត្បសិ បបើបយើងបធវើវាបៅ
សាលារបស់បយើង បយើងអាចបធវើការពិបសាធ  ងិការអ ុវរតត្បក្បបោយរណុភាពកា ់ផ្រត្បបសើរប ើង [Comm. 

Damrei Chorn Khlar LSS] ។ ម្ ទីរអប់រំ យុវជ   ងិក្ឡីាបខរត  បបញ្ចញទ្សសស ៈត្សបដៀងគ្សថា៖ «វាម្ ិ
មា ត្បសទិ្ធភាពបទ្ បោយសារការម្ក្យរឺរបសស់ិសសស ត្រូ ឬអែក្ទ្ទ្ួលប ទុក្ម្ ទីរពិបសាធ ។៍ ជាម្ួយគ្សប ោះ 
សិសសសម្ួយចាំ ួ   ខក្ខ ការចូលបរៀ  បោយសារបហរនុលបនសសងៗ ដចូជាគមស ម្បធសោ យបធវើដាំបណើរ ឬខជលិ
ជាបដើម្» [Pers. Comm.  PDoEYD in Kampong Thom]។ 

 ក្ែុងចាំបណាម្ភូម្សិាស្រសតទាាំងត្ ាំ ចមាងសយជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ិងសាលាបណាតសញ
ក្ែុងបខរតត្ក្បចោះ (៧.១ រី ូផ្ម្ ត្រ) រឺឆងសយជាងបរ ដូចបង្ហសញក្ែុងរូបភាពទ្ ី៦។ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាត្ក្បចោះ
ត្ក្ងុ ឪពកុ្មាតសយរីក្រយផ្ដលក្ូ ៗរបសព់ួក្បរមា ឱកាស បៅសិក្សាបៅសាលាផ្ដលមា ម្ ទីរពិបសាធ ៍ ប ទប់
ក្ុាំពសយូទ្័រ  ិងបណាណសលយ័ត្រូវ  បាំពាក្យ់ា សងលអ។ ឪពកុ្មាតសយកា ់ផ្របត្ចើ ក្ាំពងុបញ្ជ ូក្ូ បៅសកិ្សាបៅអ ុវិទ្សោ
ល័យត្ក្បចោះត្ក្ុង បត្ពាោះសិសសសអាចអ ុវរត  បនាទសប់ពីបរៀ ក្ែុងថា្សក្។់ សសិសា ុសសិសសខលោះម្ក្ពីត្សុក្ជិរខងក្៏
  បនទរម្ក្សាលាប ោះនងផ្ដរ បោយសារពួក្បរចង់មា រណុភាពអប់រំកា ់ផ្រត្បបសើរ [Pers. Comm. Kratie 

Krong USS]។   បោយសារទ្ីតាាំងន អ ុវិទ្សោលយ័អ ចាញមា ចមាងសយ ៩,៤ រី ូផ្ម្ ត្រពីសាលាម្ធសយម្សិក្សា
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ធ ធា  សសិសសមា ឱកាសរចិរួចក្ែងុការចលូរួម្ក្ែងុការពិបសាធ  ិងការសិក្សាជាក្់ផ្សតង។ បោយមា ការគាំត្ទ្
ពីត្ក្សួងអប់រ ំ យុវជ   ងិក្ឡីា ចាំ  ួ ៥០០ ដលុា្សរអាបម្រិក្ក្ែុងម្ួយឆ្សាំ សាលាអាចបញ្ជូ សសិសសបៅសាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា   ត្បផ្ហល ៥ ឬ ៦ ដងក្ែុងម្យួឆ្សាំ។ «ចមាងសយពីអ ុវិទ្សោល័យអ ចាញ បៅសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា  វាឆងសយណាស ់បហើយពិ ក្បធវើដាំបណើរ»  [Pers. Comm.  On Chanh LSS]។ 
 ចមាងសយម្ធសយម្របស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រខឺលីបាំនុរក្ែុងរជធា ីភែាំបពញ (២, ៨ រ ីូផ្ម្ ត្រ)  ិង
បនាទសយមា ជ័យ (៣,៤ រ ីូផ្ម្ ត្រ) (សូម្បម្ើលរូបភាពទ្ី ៦  ិងរូបភាពទ្ី ៥)។ បៅបខរតបនាទសយមា ជ័យ សាលា
អ ុវិទ្សោលយ័ ហ  ុ ផ្ស  ខ្សក្ ូ សថរិបៅក្ណាតសលត្ក្ុង។ ដូបចែោះ វាបៅម្ិ ឆងសយប នុាមស ពសីាលាបណាតសញបនសសងបទ្ៀរ
បទ្។ សត្មាប់វិទ្សោល័យចសារអាំបៅ សាលាប ោះមា ទ្តីាាំងបៅក្ណាតសលរជធា ភីែាំបពញ ប ុផ្ ត អែក្បត្បើត្ សម់្ួយ
ចាំ ួ បៅផ្រពិ ក្បធវើដាំបណើរបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ប ោះ ជាពិបសសសត្មាបស់ិសសសម្ក្ពីអ ុវិទ្សោលយ័
ត្ពោះយុរ ធរ។ មា សាលាធ ធា ចាំ ួ បីបៅក្ែុងរជធា ីភែាំបពញ ប ុផ្ ត មា ផ្រពីរប ុបណាណសោះផ្ដលដាំបណើរការរឺ 
អ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ជម្ពូវ ត  ិងវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ។ សាលាធ ធា បៅវិទ្សោល័យឥស្រ ទបទ្វីក្ាំពងុសាងសង ់
បហើយម្ិ ទា ់ដាំបណើរការបៅប ើយ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ ការសាងសង់ថមបី ោះក្ាំពុងពត្ងកី្
ការត្របដណ្ប់សាលាបណាតសញក្ែុងរជធា ីភែាំបពញ។ នាយក្សាលា បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ចសារអាំបៅ 
  សាវសរម្ ៍សិសសា ុសិសសស បលាក្ត្រូអែក្ត្រូ  ិងអែក្ត្សាវត្ជាវទាាំងអស់ ចាំបពាោះការបសែើសុាំបត្បើត្ ស់សាលា
អ ុវិទ្សោល័យ ក្ែុងបគលបាំណងសិក្សា  ិងត្សាវត្ជាវ។ សាលាឯក្ជ   ងិអងគការបត្ៅរោឋសភិ លក្ែុងត្សកុ្ម្យួ
ចាំ ួ ក្ ៏ បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា សត្មាប់បធវើការពិបសាធ  ងិបរៀបចាំការត្បជុាំ [Pers. Comm. 

Chbar Ampeouv USS]។ ជាម្ួយ ឹងទ្ីធា្សសត្មាប់សាងសងប់ ទប់ពិបសាធ ៍បៅអ ុវិទ្សោលយ័ ហ ុ  ផ្ស  ផ្ត្ពក្ត្  
[Pers. Comm.  Hun Sen Prek Pra LSS]  ងិគមស ធ ធា សត្មាបស់ាងសង់ប ទប់ពិបសាធ ៍បៅអ ុវិទ្សោលយ័
ទ្ឹក្ថា្ស [Pers. Comm. Tek Thlar LSS] ផ្ដលជាត្រឹោះសាថស ធ ធា ម្ធសយម្សកិ្សាផ្ដល  នតល់ការគាំត្ទ្រយៈ
បពលផ្វងដល់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាជាបត្ចើ  បោយសារពកួ្បរម្ិ មា ក្ផ្ លងសត្មាប់សាងសង់សមាភសរៈផាទសលខ់លួ ។ 
 
៣.៣ ទ្តីាាំងសម្រម្សយសត្មាបស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  

 ថវិកាសាធារណៈផ្ដលមា សត្មាប់ការអប់រំបៅក្ម្ពុជាបៅផ្រមា ក្ត្ម្ិរទាបរហូរដល់ ៥.៥ ដុលា្សរអាបម្រិក្
សត្មាប់ម្ ុសសសមា្សក្ក់្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ រួបលខប ោះមា ក្ត្ម្ិរទាបណាស់បបើបធៀប ឹងត្បបទ្សជិរខង បវៀរណាម្ផ្ដល
ចាំណាយ ៩០ ដុលា្សរអាបម្រិក្សត្មាបម់្ ុសសសមា្សក្់ក្ែុងម្ួយឆ្សាំ។ ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM បត្រឿងសមាភសរ
បរិកាខសរមា សារៈសាំខ ណ់ាស់ ពីបត្ពាោះ ម្ខុវិជាជសវិទ្សោសាស្រសតទាាំងអស់ទាម្ទារឱសយមា ការពិបសាធ  ិងការអ ុវរត។ 
បោយសារធ ធា ថវិការបសរ់ោឋសភិ លបៅមា ក្ត្ម្រិ ការសាងសងប់ ទបព់ិបសាធ ៍  ងិសមាភសរបរិកាខសរសត្មាប់
បធវើការពិបសាធបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាទាាំងអសក់្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជាមា ការលាំ ក្ខ្សាំងណាស។់ ការសាងសង់
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អ ុវទិ្សោល័យបៅក្ណាតសលត្ក្ងុ ឬបខរត ងឹបៅផ្រជាជបត្ម្ើស សូម្សប ី ផ្រក្ែុងរយៈបពល១០ឆ្សាំខងម្ុខ។ បទាោះយា សង
ណាក្៏បោយចមាងសយន ការត្របដណ្ប់សាលាបណាតសញទ្ាំ ងជា ឹងការ់ប ថយប តចិម្តងៗ ពី ២០ រី ូផ្ម្ ត្របៅ 
១០ រី ូផ្ម្ ត្រពីសាលាធ ធា  [Pers. Comm. MoEYS]។ បដើម្សបីការ់ប ថយប ទុក្បលើសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា  ត្ក្សួងក្ ៏ ផ្បងផ្ចក្ថវិកាដល់សាលាបណាតសញម្ួយចាំ  ួ សត្មាបស់ាងសងប់ ទប់ពិបសាធ ខ៍្សររចូ
ផាទសល់ខលួ  [Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS]។ បៅបពលអនាររ ការវិភារលាំហ ងឹ
មា ត្បបយាជ ៍សត្មាប់ការវិភារទ្ីតាាំងសម្ត្សប ផ្ដលអាចចូលដាំបណើរការ  កា ់ផ្រង្យត្សួលសត្មាប់
សាលាបណាតសញ។ បៅក្ែងុការត្សាវត្ជាវ រាំប ភ់ូម្សិាស្រសតពរីបនសសងគ្សត្រូវ  បត្ជើសបរីសជាក្រណសីិក្សា បដើម្សបីព ិិរសយ
បម្ើលសាំណួរអាំពីរបបៀបក្ាំណរទ់្ីតាាំងសម្ត្សបសត្មាបស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ែុងចាំបណាម្អ ុវទិ្សោលយ័ 
 ិងវិទ្សោល័យ ក្ែុងបខរតបនាទសយមា ជ័យ(របូភាពទ្៧ី)  ិងបៅរជធា ភីែាំបពញ (រូបភាពទ្៨ី)។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទ្ ី៨. ទ្តីាាំងសម្ត្សបន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  បខរតបនាទសយមា ជ័យ 

 បៅបខរតបនាទសយមា ជយ័ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ចាំ ួ បីត្រូវ  សាងសង់រួចបហើយបៅអ ុវិទ្សោលយ័ 
ហ ុ  ផ្ស  ខ្សក្ូ  អ ុវិទ្សោលយ័ជប់វា សរី   ិងអ ុវិទ្សោល័យប  សយផ្ប រត្ក្ងុ។ ជាម្យួ ឹងការវិភារតាម្លាំហ ដូច
បង្ហសញក្ែុងរបូភាពទ្៧ី ទ្តីាាំងសម្ត្សបម្យួត្រូវ  ក្ាំណរស់មាគសល ់ សត្មាប់ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សា
ធ ធា នាបពលអនាររបៅបខរតបនាទសយមា ជ័យ។ ដូចគ្សប ោះផ្ដរ ការវិភារលាំហអាចត្រូវ  អ ុវរតបៅក្ែុង
ទ្ីត្បជុាំជ បខរតបនសសងបទ្ៀរដចូជា ផ្ក្ប ឬត្ក្បចោះ បដើម្សបីផ្សវងរក្សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ម្ួយបផ្ ថម្បទ្ៀរ បដើម្សបី
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បត្បើត្ ស់ជាសាថសប័ បរៀបចាំសត្មាប់បៅជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ រូបភាពទ្ ី ៧ បង្ហសញពីរាំប ់ត្ទ្នាប ់
ផ្ដលរាំណាងបោយរងវង់ជុាំវិញសាលាម្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្ ិ ផ្ដលរាំណាងបោយចាំណចុបៅបលើផ្ន ទ្ីន បខរត
បនាទសយមា ជ័យ។ បោយទ្ុក្បចាលលក្ខខណឌន នលូវចលូ មា រងវង់កា ់ផ្របត្ចើ បៅជុាំវិញចាំណុចបនាោះ  ិងទ្ីតាាំង
បៅក្ណាតសលកា ់ផ្របត្ចើ ។ ឧទាហរណ៍៖ វិទ្សោល័យប  សយផ្ប រត្ក្ុងមា រងវង់បីជុាំវិញបនាោះ ខណៈវិទ្សោល័យ
 ិម្ិរតមា រងវង់ពីរ បហើយមា សន មា រងវងផ់្រម្ួយ។ រហូរម្ក្ដល់បពលប ោះ បៅបខរតបនាទសយមា ជយ័ សាលា
ម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា    សថរិបៅចាំក្ណាតសល ឬក្ែុងរងវង់ ១០ រី ូផ្ម្ ត្រ។ ផ្នអក្បលើការវិភារ រទិ្សោល័យម្ងគលបូរ ី
រួរផ្របៅជាសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ចាប់តាាំងពីមា វិទ្សោល័យជាបត្ចើ ម្ក្។ បៅបពលអនាររ សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា  ត្បផ្ហលជាត្រវូសាងសង់បៅ វិទ្សោល័យសបម្តចឪ ឬវិទ្សោល័យសិរីបសាភ័ណ បត្ពាោះវាមា លក្ខណៈ
ក្ណាតសល  ិងង្យត្សលួចូលបត្បើបោយសាលាបណាតសញ។ 
 ក្ែុងក្រណីទ្ីត្ក្ងុភែាំបពញ ចមាងសយរួរផ្រមា ត្បផ្ហល ៥ រ ីូផ្ម្ ត្រ ឬរិចជាងប ោះ បដើម្សបីង្យត្សលួបធវើ
ដាំបណើរ (រូបភាពទ្ ី៨) ។ បោយផ្នអក្បលើលក្ខណៈវ ិិចឆ័យបនាោះ ការវិភាររក្ប ើញថា សាលាបណាតសញម្ ិអាច
ចូលបត្បើត្ ស់ធ ធា ផ្ដលមា ត្សាបម់្ិ អាចចូលដាំបណើរការ  បោយង្យត្សួលពសីាលាបណាតសញ។ 
ឧទាហរណ៍ ចមាងសយរវាងវិទ្សោល័យត្ពោះយុរ ធរ ដល់អ ុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅមា ចបនា្សោះពី ៥,៩ បៅ ៦,២ រី ូផ្ម្ 
ត្រ។ វាអាចចាំណាយបពល ៣០នាទ្ីបោយឡា ត្ក្ុង ឬរិចជាងបោយម្ ូរូ បហើយបលើសពីម្ួយបមា សងបោយការបដើរ។ 
ការក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងធ ធា បៅអ ុវិទ្សោល័យចសារអាំបៅជយួបលើក្ក្ម្ពស់រណុភាពន ការអប់រំ STEM បៅក្ែងុរាំប ់
ជាយត្ក្ុងន រជធា ីភែាំបពញ ប ុផ្ តក្៏បបងកើរបញ្ហសបធវើដាំបណើរសត្មាប់សិសសា ុសិសសសក្ែុងចាំបណាម្សាលាបណាតសញ
នងផ្ដរ។ ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅវទិ្សោល័យចសារអាំបៅ ទ្ាំ ងជានតល់ភាពង្យត្សួលដល់
សិសសា ុសសិសសបៅវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចាក្់អផ្ត្ង អ ុវិទ្សោល័យ ក្តីតាក្ុយ  ិងអ ុវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ផ្ត្ពក្
ត្ ។ ប ុផ្ តវា  បធវើឱសយមា ការខរបង់បពលបវលាសត្មាប់សិសសា ុសិសសសម្ក្ពីវិទ្សោល័យបងឹត្រផ្បក្ វិទ្សោល័យ ប ុ  
រ ស ី ហ ុ  ផ្ស  នសារបដើម្ថកូវ វទិ្សោល័យត្ពោះយុរ ធរ វិទ្សោលយ័ទ្ួលទ្ាំពូង វិទ្សោលយ័ជាសុមី្បឹងបក្ងក្ង  ងិអ ុវទិ្សោ
ល័យសុធារស។ ត្បសិ បបើសាលានតល់ម្បធសោ យបធវើដាំបណើរដល់សសិសស វា ឹងចាំណាយបពលបត្ចើ សត្មាប់សិសសស
ក្ែុងការបធវើដាំបណើរ។ បលើសពីប ោះបៅបទ្ៀរ វាអាចមា បត្គោះថា្សក្់ក្ែុងការអ ុញ្ញសរឱសយសសិសសបធវើដាំបណើរបោយម្ ូរ ូឬ
ក្ង់។ នលូវបៅកា ់វទិ្សោល័យចសារអាំបៅ រឺជានលូវម្យួផ្ដលក្ក្សទោះខ្សាំងបាំនរុ ជាពិបសស បៅក្ែុងបមា សងម្មាញកឹ្។ 
សិសសសអាចជាប់គាំងបៅទី្បនាោះរប់បមា សង ត្បសិ បបើចរចរណ៍សទោះខ្សាំង បហើយការដឹក្ជញ្ជូ ពិរជាប ោះពាល់ដល់
កាលវិភារសត្មាប់សាលាបណាតសញ។ បោយពិចារណាបលើការក្ក្សទោះចរចរណ៍ ការត្ពួយ រម្ភអាំពីសុវរថភិាព 
 ិងការចលូបត្បើត្ សឱ់សយ  លអបោយសាលាបណាតសញ សាលាវិទ្សោលយ័ស ធរម្ ុក្ រឺជាទ្ីតាាំងផ្ដលសម្ត្សប
បាំនុរសត្មាប់ការសាងសងស់ាលាធ ធា នាបពលអនាររ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ទ្តីាាំងវទិ្សោល័យបងឹត្រផ្បក្រឺលអ
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បាំនុរទាក្់ទ្ង ឹងចមាងសយពីសាលាបណាតសញ។ ទ្តីាាំងន សាលាបរៀ ទាាំងពីរប ោះ រឺជាទ្ីតាាំងក្ណាតសលបាំនរុក្ែុងរជ
ធា ីភែាំបពញ សត្មាប់ការដកឹ្ជញ្ជូ ពីសាលាបណាតសញ។ 
 ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  បបត្ម្ើឱសយការបបងកើរម្ជសឈម្ណឌលអប់របំឋម្សត្មាបរ់ាំប ់ភមូ្ិសាស្រសត។ 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  មា ទ្ីតាាំងបៅក្ណាតសលបខរត ឬទ្ីត្ក្ុង សត្មាប់នតល់បសវាដល់សាលាបណាតសញជុាំវិញ
បនសសងបទ្ៀរ។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ផ្ដលមា ត្សាប់ឥ ូវប ោះ អាចចូល  ផ្រសាលាបណាតសញបៅជិរ
បខរត ឬក្ណាតសលត្ក្ងុប ុបណាណសោះ។ សាលាផ្ដលមា ចមាងសយជាង ២០ រី ូផ្ម្ ត្រ ពីក្ណាតសលបខរតទ្ាំ ងជាម្ិ អាច
ចូលសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   បទ្ [Pers. Comm. PDoEYD in Banteay Meanchey]។ បៅអ ុវិទ្សោល័យ
ដាំរីជា ខ់្ស នាយក្សាលាសាទសក្់បសទើរក្ែុងការបញ្ជូ សិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅវិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  
បលល័ងក បត្ពាោះគរ់មា អារម្មណ៍ថា មា ហា ិភ័យខពស់បៅបពលបធវើដាំបណើរនលូវឆងសយ [Pers. Comm.  Damrei 

Chorn Khlar LSS] ។ បយាងតាម្ការិយាលយ័អប់រ ំយុវជ   ិងក្ីឡាបខរត សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ទាក្់
ទាញការបសែើសុាំបនទរសិសសស បោយសារឪពុក្មាតសយបជឿថា ក្ូ របស់ពួក្បរ ឹងទ្ទ្ួល  ការអប់រំកា ់ផ្រត្បបសើរ។ ជា
ឧទាហរណ៍ សិសសសបៅវិទ្សោល័យភែាំត្សុក្ ចូលចរិតវរគសិក្សាវិទ្សោសាស្រសត ប ុផ្ តម្ិ មា ប ទបព់ិបសាធ ៍បទ្។ ជាលទ្ធ
នល សិសសសជាបត្ចើ   បនទរបៅសាលាម្ួយបនសសងបទ្ៀរផ្ដលមា ម្ ទីរពិបសាធ ។៍ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ 
បោយសារការពិរបចចុបសប ែន ការអភិវឌសឍ  ិងផ្ដ ក្ាំណរធ់ ធា  វាពិរជាលាំ ក្ណាស់ក្ែងុការបរៀបចាំប ទប់
ពិបសាធ ក៍្ត្ម្ិរខពស់ដូចអវីផ្ដល  រក្ប ើញបៅសាលាធ ធា ន សាលាបរៀ ទាាំងអស់បៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ 
បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ វាបៅផ្រមា សារៈសាំខ ក់្ែុងការនតល់ប ទប់ពិបសាធ រ៍ូចម្យួបៅត្រប់អ ុវិទ្សោល័យ 
បត្ពាោះវាពិ ក្សត្មាបស់ិសសា ុសិសសសក្ែុងការយល់ចសាសអ់ាំពីរូបវិទ្សោ  ងិរីម្ីវទិ្សោ បោយគមស ម្ ទីរពិបសាធ  ៍
[Pers. Comm. PDoEYD in Banteay Meanchey]។ 
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របូភាពទ្ ី៩. ទ្តីាាំងសម្ត្សបន សាលាធ ធា ក្ែុងរជធា ភីែាំបពញ 

 

ក្ែុងអាំ ុងបពលន ការចោុះសិក្សាផាទសល់ សាលាបម្ទាាំងអស់ត្រូវ  បររក្ប ើញថា បពញចិរត ឹងការ
បបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ប ុផ្ ត សាលាបណាតសញបសទើរផ្រទាាំងអស់  បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្សកិ្សា
ធ ធា  ផ្ដលបធវើដូបចែោះ  ក្ប៏ោយសារការផ្ណនាាំរបស់ត្ក្សួង  ិងបោយសារផ្រពួក្បរខវោះសមាភសរៈជាំ ួស។ ក្ែងុ
ការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ S TEM សាលាបរៀ ជាបត្ចើ   ចាប់បនតើម្បបងកើរប ទបព់ិបសាធ ៍ខ្សររូចរបស់ពួក្បរ 
បដើម្សបីឱសយសសិសសរបសព់ួក្បរអាចបធវើការពិបសាធ  ិងអ ុវរត  ។ ជាឧទាហរណ៍ អ ុវទិ្សោល័យពងទ្ឹក្  ជសួ
ជុលប ទប់ចាំ ួ បីសត្មាប់បរៀបចាំម្ជសឈម្ណឌលពិបសាធ ៍ផាទសលខ់លួ សត្មាប់រូបវិទ្សោ រីម្ីវិទ្សោ  ិងវិទ្សោសាស្រសតផ្ន ដី។ 
ម្ ទីរអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីាបខរតបនាទសយមា ជយ័ ក្ ៏ ឯក្ភាពគ្សផ្ដរថា សាលា ីម្ួយៗរួរផ្រមា ប ទប់
ពិបសាធ រ៍ូចម្យួយា សងរចិម្យួប ទប ់ បដើម្សបឱីសយការបបត្ងៀ កា ់ផ្រមា ត្បសិទ្ធភាព។ ពមី្ុ ការបត្បើត្ ស់ត្បព័ ធ
ដូចជា ទ្ឹក្  ិងបភលើងរឺជាឧបសរគចម្សបងម្ួយ ប ុផ្ ត វាម្ិ ជាបញ្ហសបទ្ៀរបទ្។ [Pers. Comm. PDoEYD in Banteay 

Meanchey]។ បោយមា ប ទប់ពិបសាធ ៍ សិសសសមា ឱកាសបធវើពិបសាធ ៍កា ់ផ្របត្ចើ  ប ុផ្ តត្រូម្ិ មា សម្រថភាព
ត្រប់ត្គ ស់ត្មាប់ការបធវើពិបសាធ ៍បទ្។ បៅអ ុវទិ្សោលយ័ពងទ្កឹ្ ត្រមូា សម្រថភាពត្រឹម្ផ្របធវើការពិបសាធ
សាម្ញ្ញ បហើយបធវើដផ្ដលៗ។ ជាឧទាហរណ៍ ត្រូរីម្ីវិទ្សោជាបត្ចើ អាចបង្ហសញសិសសសពីរបបៀបបបងកើរអុក្សុីផ្ហ សស 
ផ្រប ុបណាណសោះ ពីបត្ពាោះពួក្បរម្ិ មា ការបណ្តោះបណាតសលបផ្ ថម្សត្មាប់ការពិបសាធត្បបភទ្ថមីបទ្។ ក្ងវោះសមាភសរ
បរិកាខសរ ិងសារធារុរមី្ីក្៏ជាបញ្ហសផ្ដរ [Pers. Comm. Porng Tek LSS]។ បៅអ ុវិទ្សោលយ័ ហ ុ  ផ្ស  ត្ក្ុងផ្ក្ប 
ម្ិ មា ប ទប់បផ្ ថម្សត្មាប់បបងកើរប ទប់ពិបសាធ ៍បៅ ឹងក្ផ្ លងបទ្ ដូបចែោះ ត្រូបបត្ងៀ ក្ាំពុងទ្ិញសារធារុ
រីមី្/ឧបក្រណច៍លរ័បដើម្សបីបត្បើត្ ស់ក្ែុងថា្សក្់បរៀ  [Pers. Comm. Hun Sen Krong Kep LSS]។ 

 
៣.៤ បញ្ហស  ងិឧបសរគក្ែងុការត្របត់្រងសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  

បគលបៅចុងបត្កាយន ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រឺបដើម្សបីបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ STEM បោយ
បលើក្ក្ម្ពស់ ូវបរកិាខសរ ិងឧបក្រណ៍សត្មាប់ការអ ុវរត  ិងការពិបសាធទាក្់ទ្ង ឹងវរគសកិ្សាវិទ្សោសាស្រសត។ បយាង
តាម្ក្ិចចចោុះសមាភសសផាទសល់ជាម្យួភារពីាក្ព់័ ធសាំខ ់ៗ ទាាំងអស ់រមួ្មា  ត្ក្សងួអប់រ ំយុវជ   ងិក្ឡីាបខរត នាយក្
សាលា  ិងម្ស្រ តីទ្ទ្ួលប ទុក្សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បញ្ហសសាំខ ់ៗចាំ ួ ត្ ាំរឺបង្ហសញឱសយប ើញចសាស់។ បញ្ហស
ទាាំងប ោះរមួ្បញ្ចលូឧបសរគបៅក្ែុងផ្នែក្ន បទ្ោឋស សងគម្ សម្រថភាព ត្បរបិរតិការ  ងិការត្រប់ត្រងផ្ដលក្ាំណរ់
ត្បសិទ្ធភាពន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   (រូបភាពទ្ ី៩)។ សាលាមា្សស់នទោះ   យិាយថា ត្របូបត្ងៀ   ងិ
សិសសសម្ក្ពីសាលាបណាតសញត្រូវ  សាវសរម្ ឱ៍សយបត្បើត្ សស់ាលាធ ធា  [Pers. Comm. Hun Sen Khlar 

Koun USS]។ បទាោះបជីាផ្បបប ោះក្៏បោយ បទ្ោឋស វបសបធម្ ៌ ិងសងគម្  បធវើឱសយខចូបទ្ពិបសាធរបស់ត្រូបបត្ងៀ  
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 ិងសិសសសម្ក្ពីសាលាបណាតសញ ផ្ដលម្ក្បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ នាយក្សាលា ហ ុ  ផ្ស  
ចាំការដូង បញ្ជសក្់ថា៖ «ខ្ុាំម្ិ ផ្ដលឮពាក្សយអាត្ក្ក្ណ់ាម្ួយពីត្រសូាលាតាម្បណាតសញបទ្។ ពួក្បររីក្រយក្ែងុការ
បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅទ្ីប ោះ បហើយ  ផ្ថលងអាំណររណុចាំបពាោះជាំ ួយ  ងិក្ិចចសហត្បរិបរតិ
ការរបស់បយើង។ បយើងមា បរុគលិក្មា្សក្់ឈរផ្ក្សបរបដើម្សបជីួយពួក្បរ» [Pers. Comm. Hun Sen Chamkar Dong 

UPP]។ នទុយបៅវិញ ត្បរិក្ម្មអវិជជមា បនសសងៗត្រូវ  ត្បម្ូលក្ែុងម្រិផ្ក្លម្អពីសាលាបណាតសញទាក្់ទ្ង ឹងបដសិ
ណាឋសរក្ិចច  ិងការគាំត្ទ្ពីសាលាបម្។ បទ្ពិបសាធរបស់ត្រូបបត្ងៀ បៅវិទ្សោល័យ ប ុ  រ ស ី ហ ុ  ផ្ស  ចរិយាវងសស 
បណាតសលឱសយមា ការម្ិ បពញចិរត បហើយបរុគលិក្មា អារម្មណ៍ត្រូវបរមាក្់ង្យ បៅបពលបត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ។ «ខ្ុាំមា អារម្មណ៍សាទសក់្បសទើរក្ែុងការបញ្ជូ សិសសសរបស់ខ្ុាំបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បៅ
បពលផ្ដលសិសសស  ិងត្រូរបសខ់្ុាំម្ិ ត្រូវ  សាវសរម្ ៍យា សងក្ក្់បៅតស។ វារឺជានទោះបរ បហើយបរម្ិ ចូលចិរតបយើងបទ្។ 
ពួក្គរ់រវល់ជាម្ួយសិសសសរបស់ពួក្គរ់រួចបហើយ ដូបចែោះពួក្គរ់ម្ិ មា បពលសត្មាប់សិសសសម្ក្ពីសាលាបណាតសញ
បទ្។ បរស មរថា មា អែក្ម្ក្ឈរជួយបយើង ប ុផ្ ត ម្ស្រ តទី្ទ្ួលប ទកុ្ត្គ ់ផ្រចាក្់បសារទាវសរបហើយបដើរបចញបពញ
ម្ួយបមា សង។ បពលបយើងសួរអវមី្ួយ ពកួ្បរទ្ាំ ងជាម្ិ សបសាយចិរតក្ែុងការបឆលើយរប ឹងសាំណួរ ឬសាំបណើរបស់
បយើងបទ្» [Pers. Comm. Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong USS]។ បោយមា អារម្មណ៍ថា ពួក្បរត្រូវ
  នតល់បដិសណាឋសរក្ិចចបោយផ្ ក្ពីសាលាមា្សស់នទោះ អែក្បៅសាលាបណាតសញមា អារម្មណ៍ម្ិ លអបៅបពល
បត្បើត្ ស់សមាភសរបរិកាខសរផ្ដលបាំពាក្់បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ បៅក្ែុងវបសបធម្៌ផ្ខមរ  ិងបទ្ោឋស សងគម្ 
ម្ ុសសសមា អារម្មណថ៍ា អវីមួ្យជាក្ម្មសិទ្ធិ ត្បសិ បបើវាសថិរបៅបត្កាម្អាំណាច ឬការត្រប់ត្រងរបស់បុរគលដនទ្ 
បទាោះបី វាជាក្ម្មសិទ្ធិសាធារណៈក្៏បោយ។ ត្សបដៀងគ្សប ោះផ្ដរ ម្ សុសសមា អារម្មណខ៍ុសបៅបពលបឆលៀរឱកាស
បត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ការវាយរនម្លចងុបត្កាយន  EEQP ផ្ដលបធវើប ើងក្ែុងឆ្សាំ ២០១៣ ក្៏  
ស ែិោឋស ថា សាលាបណាតសញបពញចិរតក្ែុងការបធវើពិបសាធ ៍របស់ពួក្បរបៅទី្តាាំងរបស់ពួក្បរផាទសល់ [Pers. 

Comm. MoEYS]។ 

 ការត្សាវត្ជាវក៏្  រក្ប ើញផ្ដ ក្ាំណរ់មួ្យចាំ ួ  បៅក្ែុងសម្រថភាពវិជាជសជីវៈក្ែុងចាំបណាម្ត្រូបបត្ងៀ បៅ
សាលាបម្  ិងត្រូបបត្ងៀ បៅសាលាបណាតសញ។ នាយក្សាលាបៅវិទ្សោល័យចសារអាំបៅ  សផ្ម្ដងការត្ពួយ រម្ភ
អាំពសីម្រថភាពត្រូបបត្ងៀ  ផ្ដលក្ាំពុងបត្បើប ទប់ពិបសាធ ។៍ «បៅរល់ការត្បជុាំ ឬសិកាខសសាលា ខ្ុាំផ្រងផ្របសែើសុាំឱសយ
មា ការក្សាងសម្រថភាពរបស់អែក្ផ្ដលទ្ទ្ួលប ទុក្ម្ ទីរពបិសាធ ។៍ បញ្ហសចម្សបងរឺថា ការផ្ណនាាំសត្មាប់
ឧបក្រណ៍ត្រូវ  សរបសរជាភាសាបរបទ្ស បហើយម្ិ មា ការបក្ផ្ត្បជាភាសាផ្ខមរបទ្» [Pers. Comm. Chbar 

Ampeouv USS]។ បលើសពីប ោះ ម្ិ មា ឧបក្រណត៍្រប់ត្គ ស់ត្មាប់សសិសា សុសិសសទាាំងអស់ក្ែុងការបធវើ
សក្ម្មភាពជាក្់ផ្សតងបនាោះបទ្ ដូបចែោះបហើយបទ្ពិបសាធរមឺា ផ្រសត្មាប់ពួក្បរម្ួយចាំ  ួប ុបណាណសោះ។ បៅបពល
ផ្ដលសសិសសបៅបធវើការពិបសាធ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  សិសសសខលោះត្គ ់ផ្របៅបលងបោយសារផ្រ
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ឧបក្រណ៍ម្ិ ត្រប់ត្គ ់។ សសិសសខលោះបទ្ៀរម្ិ អាចយល់  ថា ពកួ្បរក្ាំពុងបធវើអវី បោយសារខវោះការព សយលច់សាស់
លាស់។ កាលពីម្ុ  ត្របូបត្ងៀ ត្គ ់ផ្ររូររូប បដើម្សបពី សយល់សិសសសអាំពីរូបវិទ្សោ។ យា សងបហាចណាស់ឥ ូវប ោះ 
សិសសសអាចប ើញការបង្ហសញខលោះពីការពិបសាធ [Pers. Comm. Porng Tek LSS]។ ត្របូបត្ងៀ បៅសាលាបម្ទ្ទ្លួ

ប ទុក្ជួយត្រូម្ក្ពីសាលាបណាតសញ បដើម្សបីបធវើការបង្ហសញ ឬបធវើពិបសាធ ៍ជាមួ្យសិសសស។ ពួក្បរទាាំងពីរមា 
សម្រថភាពបៅមា ក្ត្ម្ិរក្ែងុការបត្បើត្ ស់ម្ ទីរពិបសាធ  ៍ជាពិបសសបបចចក្វទិ្សោ  ងិវិទ្សោសាស្រសតថមីៗ។ នាយក្
សាលាបៅវិទ្សោលយ័ ហ ុ  ផ្ស  ចាំការដូង   ទ្ទ្ួលសាគសលថ់ា ក្ងវោះជាំនាញក្ែុងការត្ទ្ត្ទ្ងស់ាលាវិទ្សោល័យបៅផ្រ
ជាបញ្ហសសាំខ ់។ ទាាំងត្រូបបត្ងៀ បៅសាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញម្ិ មា ជាំនាញត្រប់ត្គ ់ក្ែុងការបត្បើត្ ស ់
 ិងត្រប់ត្រងម្ ទីរពិបសាធ ៍ត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាពបនាោះបទ្ [Pers. Comm. Hun Sen Chamkar Dong UPP]។ 

ដូចគ្សផ្ដរ នាយក្សាលាបៅអ ុវិទ្សោល័យ ពងទ្ឹក្   អតាថសធិបសាយថា អគរសត្មាប់វិទ្សោល័យធ ធា ប ោះមា 
ទ្ាំហាំធាំលមម្ ប ុផ្ តសមាភសរបរិកាខសរ  ិងសារធារុរមី្ីបៅមា ក្ត្ម្រិណាស់។ ខណៈបពលផ្ដលត្រូបបត្ងៀ ម្ក្ពីសាលា 
បណាតសញម្ិ មា លទ្ធភាពបត្បើត្ ស់ឧបក្រណ៍  លអ ត្រូបបត្ងៀ ម្ក្ពីសាលាបម្ម្ិ មា លទ្ធភាពនតល់ជាំ ួយ
បត្ចើ បទ្ [Pers. Comm. Porng Tek LSS]។ 

 បយើងមា ត្រូបបត្ងៀ ត្រប់ត្គ ់ ប ុផ្ តពកួ្បរមា សម្រថភាពបត្បើត្ ស់ម្ ទីរពិបសាធ ៍បៅមា ក្ត្ម្ិរ។ 
បៅសាលារបស់ខ្ុាំ បយើងម្ ិមា ធ ធា ម្ ុសសសក្ែុងការត្រប់ត្រងឧបក្រណ៍ម្ ទីរពិបសាធ ៍ឱសយ  លអបទ្។ 
ដូបចែោះ បយើងបញ្ជូ ត្រូ ិងសិសសសបៅសាលាធ ធា  បត្ពាោះខ្ុាំរំពឹងថាពួក្បរទាាំងពីរ ឹង  បរៀ អវីម្ួយពីអែក្
ទ្ទួ្លប ទុក្។ ប ុផ្ តអែក្ទ្ទ្លួខុសត្រូវបៅម្ ទីរពិបសាធ  ៍ ត្រឹម្ផ្រជួយបរៀបចាំសមាភសរៈរួចត្បរលក់ារង្រឱសយ
ត្របូយើងប ុបណាណសោះ។ ខ្ុាំរិរថា ត្រូផ្ដលឈរបៅសាលាធ ធា ម្ធសយម្សិក្សាក្៏បៅមា ក្ត្ម្រិចាំបណោះដងឹ  ងិ
សម្រថភាពក្ែុងការបត្បើត្ សឧ់បក្រណទ៍ាាំងអស់ឱសយ  លអ។ ពួក្បរត្គ ់ផ្រមា ចាំបណោះដឹងប តិចអាំពីការ
ពិបសាធជាងត្រូរបស់បយើង។ [Pers. Comm. Sandech Ov USS] 
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របូភាពទ្ ី១០. បញ្ហស  ិងឧបសរគក្ែុងការត្រប់ត្រងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  

 ទាក្់ទ្ង ឹងត្បរបិរតិការ ថវិកាម្ិ មា ត្រប់ត្គ ស់ត្មាបច់ាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូ សសិសសទាាំងអស់បៅ
កា ់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បទ្។ បៅអ ុវទិ្សោល័យទ្កឹ្ថា្ស មា សិសសសផ្រ ៣០ ឬ ៤០ នាក្ប់ ុបណាណសោះត្រូវ  
បត្ជើសបរីសឱសយចលូបរៀ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ត្រឹម្ថា្សក្ទ់្ី៧ មា សសិសសបត្ចើ ជាង១០០នាក្ ់ ប ុផ្ ត
មា ផ្រពួក្បរខលោះប ុបណាណសោះផ្ដលត្រូវ  នតល់ឱកាសឱសយបធវើពិបសាធ ៍ [Pers. Comm. Tek Thlar LSS]។ បៅ

វិទ្សោល័យសបម្តចឪ ថវកិាផ្ដលមា អាចបញ្ជ ូសិសសសថា្សក្ទ់្ី ១១  ិងទ្ ី១២ បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ពីរ
បីដងក្ែងុម្ួយឆ្សាំ បដើម្សបីបធវើការពិបសាធបលើម្ុខវិជាជសទាាំងបួ រ ឺ រមី្ីវិទ្សោ ជីវវិទ្សោ រូបវទិ្សោ  ិងវិទ្សោសាស្រសតផ្ន ដ។ី 
បលាក្ត្រូអែក្ត្រូក្៏  បធវើការពបិសាធសាម្ញ្ញម្ួយចាំ ួ បៅសាលា បោយសារមា ធ ធា ម្ិ ត្រប់ត្គ ់ បដើម្សបី
រ សប់រងនថលដឹក្ជញ្ជូ បៅកា ស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ែងុឱកាសបត្ចើ បទ្ៀរ [Pers. Comm. Sandech Ov]។ 

USS] ត្រូបបត្ងៀ   ងិសសិសសក្ាំពុងរអូញផ្រអរអាំពីការគាំត្ទ្ម្ិ ត្រប់ត្គ ់សត្មាប់ការដឹក្ជញ្ជ ូបៅកា ់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ។ បលើសពីប ោះ ត្របូបត្ងៀ ត្រូវ  បររក្ប ើញថា មា ការលាំ ក្ក្ែងុការត្រប់ត្រងការដកឹ្ជញ្ជូ 
សិសសសបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  បោយសារចមាងសយឆងសយពីសាលាបណាតសញ [Pers. Comm. Porng Tek 

Lower LSS]។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ ត្រូបបត្ងៀ មា ការត្ពយួ រម្ភអាំពហីា ិភ័យខពសច់ាំបពាោះសសិសស បៅបពលបធវើ
ដាំបណើរជាបុរគលបៅកា ស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ នាយក្សាលាបៅវិទ្សោល័យដាំរីជា ់ខ្ស  ផ្ចក្រំផ្លក្
បទ្ពិបសាធរបសគ់រ់ថា៖ «ម្ិ មា សមាភសរៈ  ិងឧបក្រណ៍ត្រប់ត្គ ់សត្មាប់សសិសស  ិងបលាក្ត្រូអែក្ត្រូបត្បើ
ត្ ស់ក្ែងុអាំ ុងបពលពិបសាធ ៍បៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ វាម្ិ ង្យត្សួលបទ្ក្ែុងការនាាំសិសសសរបស់
បយើងបៅសាលាបនសសងបទ្ៀរ។ បពលបយើងបៅដល់ទ្ីបនាោះ អែក្ទ្ទ្ួលប ទុក្ម្ ិបៅទ្ីបនាោះបទ្។ ពកួ្បរ  ខជោះខជសយ
បពលបវលារបស់បយើងជាបត្ចើ ក្ែុងការរង់ចាាំ។ ខ្ុាំរិរថា វាជាការត្បបសើរក្ែុងការផ្បងផ្ចក្ថវិកាដល់សាលាបរៀ 
 ីម្ួយៗសត្មាបប់ធវើការពិបសាធ ិងការអ ុវរតផាទសល់ខលួ របសព់ួក្បរ។ វាក្៏ជាការខជោះខជសយត្ ក្់ក្ែុងការចាំណាយបលើ
ការដឹក្ជញ្ជូ  បហើយលទ្ធនលផ្ដល  ម្ក្ពីការអ ុវរត  ិងការពិបសាធមា ចាំ ួ រិចរួច។ បបើបយើងបធវើវាបៅ
សាលារបស់បយើង បយើងអាចបធវើការពិបសាធ ិងការអ ុវរតត្បក្បបោយរុណភាពកា ់ផ្រត្បបសើរ»។ [Pers. 

Comm.  Damrei Chorn Khlar LSS] 
 ការត្រប់ត្រងសាលាធ ធា អ ុវិទ្សោល័យ បៅផ្រជាក្ងវល់យា សងខ្សាំងទាក្់ទ្ង ឹងការបរៀបចាំកាលវិភារ
ពិបសាធ ៍បៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ន សាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញផ្ដលបរៀបចាំប ើង  ីរិវធិីដ៏សមរុសាមសញ
សត្មាប់ការបសែើសុាំការចាំណាយបលើការដឹក្ជញ្ជូ  អនាម្័យ  ិងអនាម័្យក្ែុងបរិបវណសាលា  ិងរុណភាពន 
អគរ។ បយាងតាម្នាយក្ោឋស ម្ធសយម្សិក្សា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា កាលវិភាររឹងរុឹង ដូបចែោះសាលា
បណាតសញម្ ិអាចផ្បងផ្ចក្បពលបវលាត្រប់ត្គ ់ បដើម្សបីបធវើពិបសាធ ៍  ិងការអ ុវរត  បទ្។ ជាឧទាហរណ៍ 
សាលាបណាតសញ ីម្ួយៗ អាចបសែើសុាំត្រឹម្ផ្រមួ្យបមា សងក្ែុងម្ួយឆ្សាំសត្មាប់វិទ្សោសាស្រសតផ្ន ដី [Pers. Comm. 
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MoEYS]។ បលើសពីប ោះ ប ទប់ពិបសាធ ៍អាចនទុក្សិសសស  ផ្រពី២០បៅ៣០នាក្់ប ុបណាណសោះ។ បបើមា សិសសសបត្ចើ 
បទ្ៀរ បរបញ្ជូ បៅបណាណសលយ័។ ក្ែុងក្រណីខលោះ សសិសសម្ិ សូវចាប់អារម្មណ ៍ឹងបណាណសលយ័បទ្ បត្ពាោះសាលារបស់
បរក្៏មា បណាណសល័យផ្ដរ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv USS]។ មា បទ្ពិបសាធផ្ដលរអាក្់រអលួជាបត្ចើ  
ផ្ដលសាលាបណាតសញត្បឈម្បៅបពលបសែើសុាំបត្បើត្ សស់ាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ឧទាហរណ ៍បៅវិទ្សោល័យ
ចសារអាំបៅ សាលាធ ធា ផ្រងផ្រត្រូវ  ក្ក្់បពញ បហើយវាពិរជាលាំ ក្ណាស់ក្ែុងការទ្ទ្ួល  ការបឆលើយរប
បៅ ឹងសាំបណើបផ្ ថម្ សត្មាប់ការបផ្ ថម្សាលាបណាតសញបៅក្ែុងកាលវិភារ។ សាលាធ ធា ប ោះត្រូវការបត្រឿង
បរិកាខសរបផ្ ថម្បទ្ៀរ បដើម្សបីនតលប់សវាក្ម្មត្រប់ត្គ ់សត្មាបស់ាលាបណាតសញ [Pers. Comm. Chbar Ampeouv 

USS]។ ត្រមូ្ក្ពសីាលាបណាតសញជួបការលាំ ក្ក្ែុងការបរៀបចាំរ យការណ៍ហិរញ្ញវរថុន ការចាំណាយ បនាទសបព់ី
បញ្ជូ សសិសសបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  [Pers. Comm. Hun Sen Krong Kep LSS]។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ 
ការត្រប់ត្រងអនាម្័យន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ទាម្ទារឱសយមា ការផ្ក្លម្អ ដូចជាអនាម្័យបងគ ់ជាបដើម្។ 
បទ្បញ្ជសននទក្ែុងន សាលាធ ធា ក្៏ចាាំ ច់ត្រូវអ ុវរតយា សងរឹងរុឹងនងផ្ដរ។ ទ្ត្ម្ង់បសែើសុាំបត្បើត្ ស់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា រួរត្រូវ  ផ្ក្សត្ម្ួល  ិងម្ ិផា្សសប់តូរត្រប់បពលបនាោះបទ្ បត្ពាោះថា វាបធវើឱសយខជោះខជសយបពលបវលា
សត្មាប់ការសិក្សា [Pers. Comm. Hun Sen Krong Kep LSS]។ បៅវិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  បលល័ងក ត្សាប់ផ្រ ក្់
ផ្បក្បត្កាយសាងសង់រចួ ប ទប់ខលោះក្៏ត្រូវផ្បក្ ក្់។ សាលា  ទាក្់ទ្ងបៅម្ ទីរបរៀបចាំផ្ដ ដី ររបូ ីយក្ម្ម  ងិ
សាំណង់បខរត បដើម្សបពីិ ិរសយបលើបញ្ហសប ោះ។ អគរប ោះឥ ូវលអសត្មាបក់ារបត្បើត្ ស ់ [Pers. Comm.  Hun Sen 

Balang USS]។ 

 

៤. ការពិភារា និងភាពជាប់ពារ់ព័នធសោលនសោបាយ 

៤.១ ការបលើក្ក្ម្ពសក់ារអបរ់ ំS TEM តាម្រយៈការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  

បដើម្សបឱីសយសសិសសចូលរមួ្កា ់ផ្របត្ចើ ក្ែុងការបរៀ ម្ុខវិជាជស STEM ពួក្បរត្រូវការចូលបៅកា ់ការពិបសាធ 
STEM បោយអ ុវរតឱសយ  ញឹក្ញាប់  ិងមា ត្បសទិ្ធភាពជាងម្ ុ។ ដូបចែោះ សាលាបរៀ ត្រូវនតល់បត្រឿងបរិកាខសរ
 ិងឧបក្រណស៍ត្មាបស់ិសសសបរៀ  STEM បហើយត្រូត្រូវបរៀបចាំ បដើម្សបបីបត្ងៀ  STEM។ លទ្ធភាពទ្ទ្ួល  
ឧបក្រណ៍  ងិការអភិវឌសឍវិជាជសជីវៈ ឹងធានាថា ត្រូបបត្ងៀ អាចនតល់ ូវបម្បរៀ បលើក្ទ្ឹក្ចរិត  ិងការចលូរួម្សត្មាប់
សិសសសផ្ដលបរៀ ម្ុខវិជាជស STEM។ បយាងតាម្បទ្សមាភសស ជ៍ាម្ួយនាយក្ោឋស ម្ធសយម្សិក្សាចាំបណោះដឹងទ្ូបៅ ន 
ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ងិក្ីឡា ការបបងកើរម្ ទីរពិបសាធ ៍បៅសាលា ីម្យួៗ រឺជាដាំបណើរការរយៈបពលផ្វង បហើយ
វាទាម្ទារថវិការដឋបត្ចើ ណាស់។ បៅបពលប ោះ ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា ម្ិ មា ថវិកាត្រប់ត្គ ់សត្មាប់
បបងកើរប ទបព់ិបសាធ ៍បៅត្របស់ាលាបនាោះបទ្ ដូបចែោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា ម្ុខង្រជាជបត្ម្ើសជាំ ួស។ 
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ភ័សតុតាងពីការត្សាវត្ជាវប ោះបញ្ជសក្់ថា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ចូលរមួ្ចាំផ្ណក្ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការ
អប់រំ STEM បៅក្ម្ពុជា។ បៅវិទ្សោល័យ ហ ុ  ផ្ស  ចាំការដូង សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ត្រូវ  បត្បើត្ ស់
បដើម្សបីបរៀបចាំការត្បក្ួរ  ងិការតាាំងពិព័រណ៍វិទ្សោសាស្រសត ផ្ដលបលើក្ក្ម្ពសក់ារអប់រំ STEM។ ជាម្ួយគ្សប ោះផ្ដរ 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ាំពុងបរៀបចាំ  ិងបណ្តោះបណាតសលសិសសសពូផ្ក្សត្មាប់ការត្បក្រួថា្សក្់ជារ។ិ បៅឆ្សាំ 
២០១៩ សសិសា សុិសសសន វិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  ចាំការដូង ទ្ទ្ួល  ចាំណារ់ថា្សក្់បលខ ៣ ក្ែុងការត្បក្ួរវទិ្សោ
សាស្រសត។ បយាងតាម្នាយក្ោឋស ម្ធសយម្សិក្សាចាំបណោះដឹងទ្ូបៅ ន ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា   ឱសយដងឹថា 
មា សសិសសចាំ ួ  ១៧៦ នាក្ ់ក្ែុងបនាោះត្សី ៧១ នាក្ ់បៅសាលាធ ធា ចាំ ួ  ៥០ ផ្ដលទ្ទ្លួ   ិបទ្ទស A  
ក្ែុងការត្ប ងថា្សក្ម់្ធសយម្សិក្សាទ្ុរិយភូម្។ិ វាមា  ៣៧% ន ពិ ទ ុ 'A ' ទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ សម្ិទ្ធនលប ោះបង្ហសញ
យា សងចសាស់ពីការចាប់អារម្មណ៍កា ់ផ្រខ្សាំងប ើងក្ែុងការអប់រំ STEM បោយសិសសសបៅអ ុវិទ្សោល័យ។ 
 បៅក្ម្ពុជា សាលារដឋ  រឹរប តឹងការចូលបត្បើប ទប់ពិបសាធ ៍  ិងការអ ុវរតសត្មាប់សិសសស  ិងត្រ ូ
បោយសារ (១) ពឹងផ្នអក្បលើថវិការបស់រជរោឋសភិ ល  ិង(២) ខវោះការបបងកើរត្ ក្់ចាំណូលផាទសល់ខល ួ។ 
ត្បសិ បបើគមស សមាភសរបរិកាខសរ  ិងឧបក្រណម៍្ ទីរពិបសាធ ៍បទ្ មា ឱកាសរិចរួចសត្មាប់សិសសស  ងិត្រូក្ែងុការ
ចូលរមួ្ក្ែងុវិទ្សោសាស្រសត ក្ងវោះលទ្ធភាពទ្ទ្ួល  ធ ធា សមាភសរៈសម្ត្សប ររឹរសបរិការនចែត្បឌរិរបស់អែក្វិទ្សោសាស្រសត
ក្ែុងការរចនាពិបសាធ ៍  ិងរមួ្ចាំផ្ណក្ដល់វបិរតិន ការនលិរប ើងវិញ ខណៈផ្ដលបធវើឱសយអែក្សិក្សាពសោយាម្ចម្លង
ការង្ររបស់ម្រិតភក្ដ។ិ បៅបត្កាម្ USESDP II សាលាបណាតសញម្ួយចាំ ួ ត្រូវ  នតលប់ោយថវិកាសត្មាប់បបងកើរ
ម្ ទីរពិបសាធ ៍ផាទសល់ខលួ របសព់ួក្បរ។ តាម្រយៈការបធវើដូបចែោះ វាម្ិ ត្រមឹ្ផ្រការប់ ថយប ទុក្របស់សាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា ប ុបណាណសោះបទ្ ប ុផ្ តផ្ថម្ទាាំងបបងកើ ឱកាសសត្មាប់សិសសា ុសសិសសបៅអរីរសាលាបណាតសញ បដើម្សបី
អាចពិបសាធ ៍  ិងអ ុវរតបផ្ ថម្បទ្ៀរ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅផ្រមា 
ត្បបយាជ ៍សត្មាប់សាលាបណាតសញ ពីបត្ពាោះបត្រឿងសមាភសរបរិកាខសរ  ិងឧបក្រណ៍មា លក្ខណៈទ្ាំប ើប  ិងត្រប់ត្គ ់។ 
សាលាបណាតសញអាចពិចារណានាាំសសិសសឱសយបត្បើសាលាធ ធា បនាទសប់ប សសាំ បៅបពលផ្ដលពួក្បរត្រូវការសមាភសរបរិកាខសរ
 ិងឧបក្រណទ៍្ាំប ើបបផ្ ថម្បទ្ៀរ។ ទ្ ទឹម្ ឹងប ោះ សាលាបណាតសញបនសសងបទ្ៀរ អាចពិចារណាបបងកើរម្ ទីរ
ពិបសាធ ៍សាម្ញ្ញផាទសល់ខលួ របស់ពួក្បរសត្មាបក់ារពិបសាធ  ងិការអ ុវរត។ សាលាបរៀ អាចចាប់បនតើម្ជាមួ្យ
 ឹងសមាភសរៈ ឬឧបក្រណ៍ផ្ដលអាចនលិរបោយត្រូបៅសាលា។ បោយសារសាលាបណាតសញ ីម្យួៗទ្ទ្លួ  
ប ទប់ពិបសាធ ស៍ាម្ញ្ញរបសខ់លួ  ចាំ  ួន ការចលូបម្ើលបៅសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា  ឹងត្រូវការ់ប ថយប តចិ
ម្តងៗ។ ជាលទ្ធនល ថវិកាផ្ដលនតល់ជូ សត្មាប់ត្របដណប្់បលើនថលដឹក្ជញ្ជ ូបៅកា ់សាលាម្ធសយម្សកិ្សា
ធ ធា អាចត្រូវ  បត្បើសត្មាប់ការជលួរថយ ត បដើម្សបបីបងកើ សុវរថភិាពសសិសស  ិងត្របូបត្ងៀ ។ 
 ម្ សោងបទ្ៀរ ត្បរបិរតិការន ម្ ទីរពិបសាធ ៍ចលរ័បៅតាម្បខរត ីម្ួយៗបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស ត្បផ្ហលជាអាច
ជួយនសសពវនសាយឱសយកា ់ផ្រទ្ូលាំទ្ូលាយសត្មាប់សាលាបណាតសញ ឬសូម្សបីផ្រអ ុវិទ្សោល័យបៅរាំប ់ោច់ត្សយាល។ 
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ម្ ទីរពិបសាធ ៍ចល័រទាាំងប ោះ ឹងត្រូវ  បត្បើសត្មាប់ការអប់រំវិទ្សោសាស្រសត បដើម្សបីគាំត្ទ្ការអប់រំ STEM បៅ
វិទ្សោល័យ។ ម្ ទីរពិបសាធ ច៍ល័របធវើដាំបណើរបៅសាលា បហើយនតលឱ់សយសាលា ូវធ ធា អប់រំផ្ដលពកួ្បរខវោះខរ។ 
ប ទប់ពិបសាធ ច៍ល័ររត្ម្ូវឱសយបត្បើបុរគលកិ្ជាំនាញ នាាំសសិសសឱសយអ ុវរតផាទសល់ ឧទាហរណ ៍របូវិទ្សោ រីម្ីវិទ្សោ ជីវវិទ្សោ 
 ិងវិទ្សោសាស្រសតផ្ន ដ។ី ឡា ម្ ទីរពិបសាធ ច៍ល័រត្រូវ  បាំពាក្់បោយឧបក្រណ៍បពញទ្ាំហាំសត្មាប់វសិាលភាព
ន ការពិបសាធ  ិងការអ ុវរតយា សងទ្លូាំទ្លូាយសត្មាបស់សិសា ុសសិសសបៅអ ុវិទ្សោលយ័។ ការត្រប់ត្រងម្ ទីរ
ពិបសាធ ច៍ល័រ ឹងមា លក្ខណៈត្សបដៀង ងឹសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ប ុផ្ តសថិរបត្កាម្ការដឹក្នាាំរបសម់្ ទីរ
អប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡាបខរត។ វិទ្សោល័យអាចបសែើសុាំរថយ តម្ ទីរពិបសាធ ៍ចល័ររយៈបពលម្ួយស តសហ៍បដើម្សបឈីរ
បៅសាលារបសព់ួក្បរ បោយអ ុញ្ញសរឱសយត្រូ ិងអែក្ជាំនាញបធវើការរួម្គ្សបដើម្សបីជួយសិសសសឱសយបធវើពិបសាធ  ៍ ងិអ វុរត។ 
ជបត្ម្ើសន ត្បរិបរតកិាររថយ តម្ ទីរពិបសាធ ៍ចល័រ ត្បផ្ហលជាមា ត្បសទិ្ធភាពបាំនុរក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការ
អប់រំ STEM ពីបត្ពាោះលទ្ធភាពបត្បើត្ ស់ ងឹមា ភាពដចូគ្សបៅទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ បលើសពីប ោះ រនម្លន ការបបងកើរ 
 ិងត្បរបិរតិការ ងឹមា រនម្លសម្រម្សយជាង។ 
 
៤.២ ការក្ាំណរទ់្តីាាំងសម្ត្សបន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា បៅក្ម្ពជុា 

 លទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវប ោះបញ្ជសក្់យា សងចសាស់ថា ទ្តីាាំងរបសស់ាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ផ្ដលមា 
ត្សាប់ក្ែុងបខរតក្ាំពង់ធាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយមា ជយ័  ិងរជធា ីភែាំបពញ ម្ិ ត្រូវ  ផ្ក្លម្អជាលក្ខណៈរាំប ់
បទ្។ បគល បយា យរបស់ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ីឡា បដើម្សបីក្ាំណរ់ទ្តីាាំងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  
ក្ាំណរ់លក្ខណៈវ ិិចឆ័យដូចខងបត្កាម្ៈ (១) សាលាសថិរបៅក្ណាតសលត្ក្ុង ឬត្សុក្ (ខណឌ) (២) មា ទាាំងការ
ត្រប់ត្រងសាលាបរៀ លអ  ិងក្ិចចសហត្បរិបរតិការលអក្ែុងសហរម្  ៍ (៣) ទ្ាំហាំសាលាបរៀ អ ុញ្ញសរឱសយមា ការ
ពត្ងីក្អគរនាបពលអនាររ (៤) សាលាត្រូវ  ចារ់ទ្ុក្ថាមា សុវរថិភាព  ិងនុរពីបត្គោះថា្សក្់សត្មាប់ការរក្សា
ទ្ុក្ឧបក្រណ៍នថលៗ  ិង(៥) មា ការនគរ់នគង់អរគិស ី  ិងទឹ្ក្សត្មាប់ ក្ុាំពសយូទ័្រ ិងទី្តាាំងម្ ទីរពិបសាធ ៍។ 
លក្ខណៈវិ ិចឆយ័ផ្ដលអរគសិ  ីិងទ្កឹ្បត្បើត្ សម់ា រឺម្ ិពាក្់ព័ ធបទ្ៀរបទ្ បោយសារ បសវាទាាំងបនាោះមា ត្រប់ទ្ី
ក្ផ្ លងទ្ូទាាំងត្បបទ្ស។ បលើសពីប ោះបទ្ៀរ លក្ខណៈវិ ិចឆយ័ន ទ្ីតាាំងរួរផ្រមា ទ្ម្ង ធ់ង ់ជាងក្ែុងចាំបណាម្សតង់ោ
ទាាំងត្ ាំ។ បៅបពលប ោះបរម្ិ ទា ដ់ឹងថា ទ្ម្ង ់ប ុនាមស ត្រូវ  បរនតល់ឱសយតាម្លក្ខណៈវិ ិចឆ័យខសុគ្សបនាោះបទ្។ 
បយាងតាម្ការសិក្សាលក្ខណៈ វ ិិចឆ័យដចូជា ចាំ  ួសសិសសក្ែុងម្ួយសាលា ភាពអាចរក្  ន អែក្ជាំនាញក្ែុងវសិ័យ
វិទ្សោសាស្រសត  ិងការសហការលអរវាងសាលាបម្  ងិសាលាបណាតសញក្៏រួរត្រូវ  យក្ម្ក្ពចិារណានងផ្ដរ។ 
 បលើសពីប ោះ វាមា សារៈសាំខ ់ណាស់ក្ែុងការអ ុវរតការសិក្សាលទ្ធភាព  ងិការវិភារលាំហបៅបពល
បត្ជើសបរីសទ្ីតាាំងន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ការសិក្សាលទ្ធភាពជយួត្បម្លូពរ័៌មា អាំពីការយល់ប ើញ
របស់សសិសស  ងិត្រូទាាំងបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ិងសាលាបណាតសញ។ ផ្នអក្បលើលទ្ធនល បញ្ហសបចចុបសប ែ 
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 ិងបញ្ហសទាក្់ទ្ង ឹងបទ្ោឋស សងគម្ សម្រថភាព ត្បរិបរតកិារ  ិងការត្រប់ត្រង ត្បផ្ហលជាអាចការ់ប ថយ  ។ 
បលើសពីប ោះបៅបទ្ៀរ ត្បព័ ធព័រ៌មា ភូម្ិសាស្រសត (GIS) អាចត្រូវ  បត្បើ បដើម្សបីក្ាំណរទ់្តីាាំងសាលាថមីផ្ដលសម្
ត្សបបាំនរុ។ បត្ៅពីប ោះ ការសិក្សាលទ្ធភាព  ងិក្ម្មវិធ ីGIS មា ត្បបយាជ ស៍ត្មាបអ់ែក្បរៀបចាំផ្ន ការ  ងិអែក្
រចនារបត្មាង បដើម្សបីបត្ជើសបរីសទ្ីតាាំងផ្ដលអាចចូល  យា សងង្យត្សលួបាំនរុបោយសាលាបណាតសញទាាំងអ
ស់។ បផ្ ថម្ពីប ោះ ការសិក្សាលទ្ធភាពជួយបលើក្ក្ម្ពស់ត្បរិបរតិការ ការក្សាងសម្រថភាព  ិងការយល់ប ើញ
របស់សាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញសត្មាប់ការត្រប់ត្រងកា ់ផ្រត្បបសើរប ើងន សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា ។ 
ជាទ្ូបៅ សាលាបរៀ បម្ទ្ទ្ួល  អរថត្បបយាជ ៍បត្ចើ ជាងពីការបត្បើត្ ស់សាលាធ ធា បនាទសប់ប សសាំ ជាងសាលា
បណាតសញ បោយសារចមាងសយឆងសយ ថវិកាដឹក្ជញ្ជូ ម្ិ ត្របត់្គ ់ ឧបក្រណព៍ិបសាធ ៍  ងិការត្រប់ត្រងកាលវិភារ
ម្ិ មា ត្បសិទ្ធភាពសត្មាបក់ារក្ក្់ការបត្បើត្ ស់ប ទប់ពិបសាធ ៍។ 
 បដើម្សបីក្ាំណរ់ទ្តីាាំងសម្ត្សបសត្មាប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រជធា ីភែាំបពញ  ិងបនាទសយមា ជ័យ
ត្រូវ  បត្ជើសបរីសជាក្រណសីិក្សា។ ទ្ីតាាំងលអបាំនុរសត្មាប់បបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  រឺបៅវិទ្សោល័យ
ម្ងគលបូរ ីបខរតបនាទសយមា ជយ័ ក្ដ៏ូចជាវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្  ិងវិទ្សោល័យស ធរម្ខុសត្មាបរ់ជធា ីភែាំបពញ។ ការ
បត្ជើសបរីសទ្ីតាាំងទាាំងប ោះ សត្មាប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ត្រូវ  ចារទ់្ុក្ថា លអបាំនុរ បត្ពាោះវា ឹងជួយ
បបងកើ ការចលូបត្បើបោយសាលាបណាតសញ ជាម្ួយ ឹងរនម្លដឹក្ជញ្ជ ូផ្ដលសម្រម្សយជាង ចរចរណរ៍ិច  ិងការបធវើ
ដាំបណើរត្បក្បបោយសុវរថិភាពជាងម្ុ បោយសសិសស  ិងត្រ។ូ បលើសពីប ោះ ការចូលបត្បើត្ ស់ដ៏ង្យត្សួលជួយ
បបងកើ ភាពញឹក្ញាប់ន ការចលូបៅបត្បើត្ សស់ាលាម្ធសយម្ធ ធា  បោយសាលាបណាតសញ។ បៅបពលអនាររ 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា រួរផ្រត្រូវ  បបងកើរប ើងបៅទ្តីាាំងក្ណាតសល ផ្ដលមា សាលាម្ធសយម្បឋម្ភូម្ិ  ិង
សាលាម្ធសយម្សិក្សាទុ្រិយភូមិ្បត្ចើ ។ បដើម្សបីអ ុវរតការវិភារលាំហដ៏ត្រឹម្ត្រូវសត្មាប់ក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសម្ត្សបន 
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  ក្ម្មវិធី GIS  ិងការសិក្សាលទ្ធភាពរួរផ្រត្រូវ  បត្បើត្ សប់ដើម្សបីសបត្ម្ច   ូវទ្ី
តាាំងលអបាំនុរ។ 

 

៤.៣ ភាពជាបព់ាក្ព់ ័ធបគល បយា យសត្មាបក់ារបបងកើរសាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា បៅក្ម្ពជុា 

 បនាទសប់ពី  ចលូរួម្ក្ែងុការពិបសាធបៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  សិសសសផា្សស់បតូរក្ែងុលក្ខណៈវិជជមា  
បោយសារពួក្បរអាចបរៀ បផ្ ថម្ពីការបធវើការចងអលុបង្ហសញជាក្់ផ្សតង។ គមស ការបងឿងឆងល់ថា វាម្ិ អាចបៅរួចបទ្
ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំSTEM បោយគមស ម្ ទីរពិបសាធ ៍ បហើយវាម្ិ អាចបៅរួចបទ្ក្ែុងការបធវើឱសយមា ប ទប់
ពិបសាធ ៍បៅត្រប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាបឋម្ភូម្ិ  ិងម្ធសយម្ទ្ុរិយភូម្ិ ទ្ទូាាំងត្បបទ្សនាបពលខងម្ុខ។ ជាលទ្ធនល 
ការសាងសង់សាលាម្ធសយម្សកិ្សាធ ធា បៅផ្រជាជបត្ម្ើសដ៏លអបាំនរុ។ បទាោះយា សងណាក្៏បោយ ចាាំ ច់ត្រូវផ្ក្
លម្អក្ិចចសហត្បរិបរតកិាររវាងសាលាមា្សសន់ទោះ  ងិសាលាបណាតសញ។ បលើសពីប ោះ ត្បសទិ្ធភាពន ការត្រប់ត្រង
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ត្បរិបរតិការ ក្៏ដូចជាការក្សាងសម្រថភាពត្រូបបត្ងៀ បៅសាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញ ចាាំ ច់ត្រូវបលើក្ក្ម្ពស។់ 
បដើម្សបីបបងកើ ភាពញកឹ្ញាប់ន ការចុោះសួរសុខទ្កុ្ខ  ិងការទ្ញិឧបក្រណ៍ន សាលាបណាតសញ ថវិកាចាំ ួ  ៥០០ 
ដុលា្សរ រួរផ្រត្រូវ  បបងកើ ប ើង។ ទាក្់ទ្ង ឹងការត្រប់ត្រងម្ ទីរពិបសាធ ៍ រល់ឧបក្រណ៍ទាាំងអស់បៅក្ែុងម្ ទីរ
ពិបសាធ  ៍ីម្ួយៗ រួរផ្រមា សា្សក្សញ្ញសជាភាសាផ្ខមរ បដើម្សបឱីសយបលាក្ត្រូ អែក្ត្រូ  ិងសសិសា ុសិសសសទាាំងអស់  
យល់។ បលើសពីប ោះ ការបរៀបចាំកាលវភិាររួរផ្រត្រូវ  ផ្ក្រត្ម្ូវ បដើម្សបបីបងកើ ភាពង្យត្សួលន ការបត្បើត្ ស់
សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ ការក្សាងសម្រថភាពរួរផ្រត្រូវ  អ ុវរតបនាទសប់ពីការវាយរនម្លរត្ម្ូវការត្រូវ  
បធវើប ើង បដើម្សបីឱសយវរគសិក្សាអាចបឆលើយរបបៅ ឹងរត្ម្ូវការជាក្់ផ្សតងរបស់ត្រ ូ ិងសិសសស។ 
 ម្ សោងបទ្ៀរ ម្ ទីរពិបសាធ ៍ខ្សររូចផ្ដលសាងសង់បៅសាលាបណាតសញ ក្៏បោោះត្សាយបញ្ហសម្ួយចាំ  ួន 
ការការ់ប ថយប ទកុ្បលើសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា នងផ្ដរ។ បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ វាទាម្ទារបពលបវលា
បដើម្សបីសាងសង់ប ទប់ពិបសាធ ៍ឱសយ  ត្រប់ត្គ ់បៅទូ្ទាាំងត្បបទ្ស បហើយក្ិចចខិរខាំត្បឹងផ្ត្បងសាងសង់នា
បពលបចចបុសប ែប ោះជួយការ់ប ថយបញ្ហសប តិចម្តងៗ។ សាលាបណាតសញក្៏រួរផ្រអ ុវរតការពិបសាធ  ិងការអ ុវរត
សាម្ញ្ញបៅសាលារបស់ពួក្បរ បហើយរួរផ្របៅសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  បៅបពលផ្ដលពួក្បរត្រូវការ
ឧបក្រណក៍្ត្ម្រិខពស់។ ក្ែុងក្រណីខលោះ ត្របូបត្ងៀ អាចបធវើការពិបសាធសាម្ញ្ញៗបៅក្ែុងប ទប់សកិ្សារបសព់ួក្បរ
ប ុបណាណសោះ បដើម្សបីជួយសសិសសឱសយភាជសប់ត្ទ្ឹសតីជាម្ួយការអ ុវរត។ ត្បរិបរតិការន ម្ ទីរពិបសាធ ច៍ល័រម្ិ ត្រឹម្ផ្រពត្ងីក្
លទ្ធភាពបត្បើត្ ស់សាលាបណាតសញប ុបណាណសោះបទ្ ប ុផ្ ត វាក្ជ៏ួយបបងកើ លទ្ធភាពបត្បើត្ សស់ត្មាប់សាលាបរៀ បៅ
រាំប ់ោច់ត្សយាលនងផ្ដរ។ បបើបត្បៀបបធៀបបៅ ងឹការសាងសង់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ថមី ការទ្ិញប ទប់
ពិបសាធ ច៍ល័រ ឹងមា រនម្លបថាក្ជាង។ ជាពិបសស ភាពចល័ររបស់វាអ ុញ្ញសរឱសយវាចូលបៅកា ់ទ្ីតាាំងោច់
ត្សយាល បហើយអាចបបងកើ ភាពញឹក្ញាប់ន ការចលូបត្បើបោយសិសសសបៅទ្ូទាាំងសាលាបរៀ ។ 

 

៥. សសចរតីសននិដ្ឋាន 

 ផ្នអក្បលើលទ្ធនលន ការសទង់ម្រិផ្ដលបធវើប ើងក្ែុងបខរតក្ាំពងធ់ាំ ត្ក្បចោះ ផ្ក្ប បនាទសយមា ជយ័  ិងរជធា ី
ភែាំបពញ អាចនតល់ការស ែិោឋស   ថា ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា បៅក្ែុង ២៥ រជធា ី-បខរត   
ចូលរួម្ចាំផ្ណក្ក្ែុងការបលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រ ំ STEM បៅក្ម្ពជុា។ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ក្ាំពងុនតល់ឱកាស
ដល់សិសសសក្ែុងការបធវើពិបសាធ  ៍  ិងអ ុវរតបលើម្ុខវិជាជសរូបវិទ្សោ រីម្ីវិទ្សោ ជីវវិទ្សោ វិទ្សោសាស្រសត  ិងផ្ន ដីវទិ្សោ។ 
បទាោះជាយា សងណាក្៏បោយ រមា្សររវាងសាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញមា ទ្ាំហាំធាំ បោយសារសាលាបម្ ទ្ទ្លួ  

អរថត្បបយាជ ៍ទាាំងអស់ន សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា អស់បហើយ។  សាលាបណាតសញ ត្បឈម្មុ្ខ
 ឹងឧបសរគផ្ដលបណាតសលម្ក្ពីថវិកាសត្មាប់ការបធវើដាំបណើរដឹក្ជញ្ជូ មិ្ ត្រប់ត្គ ់ សម្រថភាពត្រូ
បបត្ងៀ បៅសាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញ  ិងត្បរិបរតកិារ  ិងការត្រប់ត្រងបខសាយបៅសាលាបម្។ ចាប់តាាំងពី
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ឆ្សាំ ២០០៤ ម្ក្ ADB   នតល់ម្លូ ិធដិល់ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា  តាម្រយៈរបត្មាងចាំ  ួបី
បនសសងគ្ស ផ្ដលរួម្មា  ESDP II, EEQP  ិង USESDP។ សពវនថងប ោះ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ចាំ ួ  ៥០ ត្រូវ
  បបងកើរប ើងបៅទ្ទូាាំងត្បបទ្សក្ម្ពជុា។ 

ជាម្ធសយម្ មា សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ចាំ ួ ពីរ ផ្ដល  បបងកើរប ើងក្ែុងបខរត មី្ួយៗ។ ការ
ត្សាវត្ជាវ  បញ្ជសក់្ថា ចាំ ួ សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា មា ទ្ាំនាក្់ទ្ាំ ងយា សងអសក្ម្ម  ិងទាក្់ទ្ងគ្ស
យា សងខ្សាំងបៅ ឹងចាំ ួ សសិសស ចាំ  ួអ ុវិទ្សោល័យ  ិងចាំ ួ សាលាបណាតសញ។ បដើម្សបដីាំបណើរការសាលាម្ធសយម្
សិក្សាធ ធា   ងិសាលាបណាតសញ ADB  ិង MoEYS  ក្៏ក្ាំពុងនតល់ឱសយពួក្បរ ូវថវិកាត្បចាាំឆ្សាំសត្មាប់ត្បរបិរតិ
ការរបស់សាលាធ ធា  ការដឹក្ជញ្ជូ  ការទ្ិញសមាភសរៈ  ិងរបត្មាងអាហារូបក្រណស៍ត្មាប់សិសសសត្ក្ីត្ក្។ 
ចមាងសយជាម្ធសយម្រវាងសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា   ងិសាលាបណាតសញរ ឺ ៤.២ រី ូផ្ម្ ត្រ ជាម្យួ ឹងចមាងសយព ី
២.០បៅ ៩.៤ រី ូផ្ម្ ត្រ។ បបើបត្បៀបបធៀបបខរតត្ក្បចោះមា ចមាងសយម្ធសយម្ឆងសយជាងបរ បហើយបនាទសយមា ជ័យ
មា ចមាងសយជិរជាងបរ។ បោយសារផ្រថវិការបស់រជរោឋសភិ លបៅមា ក្ត្ម្ិរ វា ឹងមា ការត្បឈម្ខ្សាំង
សត្មាប់ត្បបទ្សក្ម្ពុជាក្ែុងការសាងសង់ប ទប់ពិបសាធ ៍ ផ្ដលបាំពាក់្សត្មាប់ការពិបសាធបៅអ ុវិទ្សោល័យទាាំង
អស់ក្ែុងត្បបទ្សក្ម្ពុជាក្ែុងរយៈបពល ១០ ឆ្សាំខងម្ុខ។  
 ជាឧទាហរណ៍ បខរតបនាទសយមា ជ័យ  ិងបៅទ្ីត្ក្ុងភែាំបពញត្រូវ  បត្ជើសបរីសជាក្រណីសកិ្សា បដើម្សបី
បឈវងយលព់ីសាំណួរអាំពីរបបៀបក្ាំណរ់ទ្ីតាាំងសម្ត្សបសត្មាប់សាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា ។ នាបពលអនាររ 
ការបបងកើរសាលាម្ធសយម្សិក្សាធ ធា អាចបធវើបៅសាលាវទិ្សោល័យសបម្តចឪ ឬសិរីបសាភណ័។ បៅរជធា ីភែាំបពញ
វិទ្សោល័យស ធរម្ ុក្ ឬអ ុវិទ្សោល័យបឹងត្រផ្បក្ ទ្ាំ ងជាបបងកើ ត្បសិទ្ធភាពចមាងសយរវាងសាលាបណាតសញ។ ក្ែុងការ
ត្រប់ត្រងសាលាធ ធា អ ុវិទ្សោល័យ បញ្ហសសាំខ ់ៗចាំ ួ ៤ ត្រូវ  រក្ប ើញ រួម្បញ្ចូលបទ្ោឋស សងគម្ 
សម្រថភាព ត្បរិបរតិការ  ិងការត្រប់ត្រង។ ខណៈបពលផ្ដលសាលាបណាតសញមា អារម្មណ៍ថា មិ្ សូវមា ប
ដិសណាឋសរក្ិចច សាលាមា្សសន់ទោះត្បឈម្ម្ុខ ងឹបញ្ហសផ្ដលបនតើម្បចញពីត្បរិបរតកិារបលើថវិកាត្បចាាំឆ្សាំរិចរួច ការ
ត្រប់ត្រងកាលវិភារ  ងិបសវាក្ម្ម បដើម្សបីគាំត្ទ្សាលាបណាតសញ។ ជាពិបសស សាលាបម្  ិងសាលាបណាតសញម្ិ 
មា សម្រថភាពត្រប់ត្គ ក់្ែុងការបត្បើត្ ស់ម្ ទីរពិបសាធ ៍ត្បក្បបោយត្បសិទ្ធភាព  ិងត្បសិទ្ធនល។ 
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ឧបសម្ព ័ធ៖ តារងអែក្នតលស់មាភសស 

បលខក្ដូ អងគភាព កាលបរបិចឆទ្ 
MoEYS ត្ក្សួងអប់រំ យុវជ   ិងក្ឡីា វិចឆិកា ២០១៩ 
Porng Tek LSS អ ុវិទ្សោល័យ ពងទ្ឹក្ រុលា ២០១៩ 
Hun Sen Krong Kep LSS អ ុវិទ្សោល័យ ហ  ុផ្ស  ត្ក្ុងផ្ក្ប រុលា ២០១៩ 
Bun Rany Hun Sen Chakriya Vong 

USS 
វិទ្សោល័យ ប ុ រ ស  ីហ ុ ផ្ស  ចរិយាវងសស រុលា ២០១៩ 

Hun Sen Chamkar Dong USS វិទ្សោល័យ ហ ុ ផ្ស  ចមាកសរដងូ រុលា ២០១៩ 
PDoEYD in Banteay Meanchey ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡាបខរតបនាទសយមា ជ័យ វិចឆិកា ២០១៩ 
Hun Sen Khlar Koun USS វិទ្សយល័យ ហ ុ  ផ្ស  ខ្សក្ ូ វិចឆិកា ២០១៩ 
Tek Thlar LSS អ ុវិទ្សោល័យ 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  អ ុវិទ្សោល័យ ហ  ុ ផ្ស  ផ្ត្ពក្ត្  ធែូ ២០១៩ 
Bun Rany Hun Sen Phsardeounthkov 

USS  
វិទ្សោល័យ ប ុរ ស ី ហ ុ  ផ្ស  នសារបដើម្ថកូវ ធែូ ២០១៩ 

PDoEYD in Phnom Penh ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡាបខរត ត្ក្ុងភែាំបពញ ធែូ ២០១៩ 
   
On Chanh LSS  អ ុវិទ្សោល័យ អ ចាញ វិចឆិកា ២០១៩ 
Kratie Krong USS វិទ្សោល័យ ត្ក្បចោះត្ក្ងុ វិចឆិកា ២០១៩ 
Damrei Chorn Khlar LSS  អ ុវិទ្សោល័យ ដាំរីជា ់ខ្ស វិចឆិកា ២០១៩ 
Hun Sen Balang USS  វិទ្សោល័យ ហ ុ ផ្ស  បលល័ងក វិចឆិកា ២០១៩ 
PDoEYD in Kampong Thom ម្ ទីរអប់រ ំយុវជ   ងិក្ីឡាបខរតក្ាំពងធ់ាំ វិចឆិកា ២០១៩ 
Stung Sen USS  វិទ្សោល័យ សទឹងផ្ស  វិចឆិកា ២០១៩ 
Panha Chi LSS អ ុវិទ្សោល័យ បញ្ញសជ ី វិចឆិកា ២០១៩ 
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