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កាលិរបក្រ 

អប់រំ 

រម្ពុជា 

ក្រុមក្រឹរសានិពនធ 

ក្រុមក្រឹរសាវិចារណរថា  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ហងជ់នួ ណារ  ៉ុន ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ណាត្ ប ៉ុនររឿន ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា  
ឯកឧត្តម លីម ស៉ុធា ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ឌី សមស៉ុីរេត្ ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តម អ ៉ុង បូរាត្ ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ឌី ខបូំលី  ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិ ត្ រហង រក្គង ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
រោកបណ្ឌិ ត្ អ ៉ុន ោង សាកលវទិ្យាល័យភូមិនទភនរំេញ 
រោកបណ្ឌិ ត្ ស៉ុខ សូក្ត្ សាកលវទិ្យាល័យភូមិនទភនរំេញ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ យ ស ូស៉ុី ហ៉ុីរ  ូសាត្៉ុ សាកលវទិ្យាល័យស៉ុភា ក្បរទ្យសជប ៉ុន 
 
និពនធនាយរ 
រោកក្សីបណ្ឌិ ត្ បូ ចន័ទគ៉ុលិកា ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា 
 
និពនធនាយររង 
រោកបណ្ឌិ ត្ ងិន ចន័ទរទិ្យធ សាកលវទិ្យាល័យអ៉ុកឡឡន ក្បរទ្យសនូឡវលរសឡង ់
រោកបណ្ឌិ ត្ ស៉ុខ សិរ ីសាកលវទិ្យាល័យភូមិនទភនរំេញ  
រោកបណ្ឌិ ត្ ឡកវ រត្នៈ ក្កសួងអបរ់ ំយ៉ុវជន និងកីឡា  
 



 
 

ii 
 

មារិកា 
ក្រុមក្រឹរសានិពនធ   i 

មារិកា   ii 

ទ្សស វស័ិយន ការបត្រៀមខលួ បដីមបផី្ត្បកាល យសាលាធ ធា ជាសាលា
បរៀ ជំនា ់ថ្ា៖ី ក្សរណីសកិ្សាវទិ្ាល័យខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សងុ 
 ហួ ផ្ក្សវពិសដិឋ, សុី  ភារ៉ា , រ ុ ោរ៉ា , អ ុរ ក្សញ្ញា , ត្សី ភុរ  ិង មា៉ា  ប ុងយ ី 
 

  ១-១០ 

ការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សសិសក្សនុងវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់   ១១-១៩ 
 ឡា ំ សំអា , ហុឺ សុផារ, ហ  ់ ជីវា៉ា , រ ់ អា ់, ឡុច វនិាត ,  ៉ា  ់  
 ប៉ាុ បធឿ , រឹក្ស ចា ់វ,ី បសាម ណារុណ, ឆ  សមនាធ , បខង សារដឋ
  ិង បៅ ម   
 

   

មូលបហរុអវសីសិសមយួចំ  ួមិ សូវបចោះអា អក្សសរបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  
ផ្ស  បលលង័ក  បខរតកំ្សពង់ធំ 

ផ្អម បអៀងស  , នាគ វា៉ា សុត្ក្សី, សុក្ស សុវជិាា ,   ៉ា ង រ៉ាប៉ាូលី,
 មាស សុបគឿ , ទូ្ច ធូ, អុឹម យ៉ាុ ណារ៉ា , ភលូ គមឹសា ,  
 វរ កុ្សល, អុរិ គឹមត្ស ុ   ិង  ផ្ក្ស ោរទិ្ធ 

 

  ២០-២៨ 

បរីវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  បត្រៀមខលួ កាល យជាសាលាបរៀ  
ជំនា ់ថ្ាីបហយីឬបៅ ? 

 បលឿង បញ្ញា វឌុឍ,  ហុង បៅ, ផ្ហម បញ្ញា រទិ្ធិ, ឡុង សុីោវុធ, 
 ឃមឹ ផារ,  រ ីរបំចក្ស  ិង សំ វរីៈ 

  ២៩-៣៥ 

  

ក្សត្តត ជោះឥទ្ធពិលដល់សសិសថ្នន ក់្សទ្១ី០ បរៀ យរឺបលមុីខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត 
 សូរ មា៉ា យូផ្ណរ, គុជ សំផ្អ ល, ក្សឹម មងគល, ផ្ប៉ា  វនាថ ,  
 កូ្សវ ធារ ី ិង ឥ  រទិ្ធ ី
 

  ៣៦-៤៦ 

មូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យសសិសបៅវទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្ស
ត្ពោះរជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតរិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម 

  ៤៧-៦០ 

    បញ៉ាប សំណាង, នុ  ត្សណុីម  ិង ត្សីឈូវ សុបខង  
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ 

 
ទ្សស វស័ិយន ការបត្រៀមខលួ បដីមបផី្ត្បកាល យសាលាធ ធា ជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី៖ ក្សរណីសកិ្សាវទិ្ាល័យ
ខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សងុ 
 
ហ ួផ្ក្សវពិសិដឋ*១ សុី  ភារ៉ា២, រុ  ោរ៉ា៣, អ ុរ ក្សញ្ញា ៤, ត្សី ភុរ៥,  ិង មា៉ា  ប ុងយី៦ 

* វទិ្ាល័យ ខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សុង 
 
  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ ប ោះពុមពនាយ៖ ១៥ មិថុ្នា ២០២២ 
 
សងខិរតន័យ 

ការអប់រតំ្បក្សបបោយគុណភាពជាក្សត្តត សំខា ់បំនុរ បហរុប ោះ  ជាត្បបទ្ស ីមួយៗជា ិចចកាល
ត្រូវការធ ធា ម ុសសផ្ដលមា ចំបណោះដឹង  ិងជំនាញត្បក្សបបោយសមរថភាពខពស់ បដីមបអីភិវឌឍ
បសដឋកិ្សចច ក៏្សដូចជាក្សសាងសងគមជារិឱ្យ  រងឹមា។ំ បដីមបីបឆលីយរប ឹងទ្សស ៈខាងបលី ត្ក្សសួងអប់រ ំ
យុវជ   ិងកី្សឡា  បរៀបចំបគល បោ យសដីពីសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ក្សនុងបគលបំណងពត្ងឹងគុណភាព
បៅក្សនុងត្បព័ ធអប់រទំាងំមូល។ ជាក់្សផ្សដងសាលាធ ធា មយួចំ  ួ  កាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ 
ចំផ្ណក្សវទិ្ាល័យ ខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្កុ្សង ក៏្សជាសាលាធ ធា មយួផ្ដល   ឹងកំ្សពុងបត្រៀមអភិវឌឍ
ខលួ បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ត្សបត្តមបគល បោ យរបស់ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា។ បដីមបី
បធវីការត្សាវត្ជាវ   ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់ត្ក្សុមបគបៅ  ិងកំ្សណរ់ចំ ួ សំណាក្សផ្ដលត្រូវបធវី
ការសមាា សសត្មាប់ត្កុ្សមបគលបៅ ីមយួៗ បនាទ ប់មក្សបបងកីរក្សត្មងសំណួរសត្មាប់ចុោះសមាា សត្តមបគល
បៅផ្ដល  កំ្សណរ់។ ជាលទ្ធនលន ការសិក្សា មរិភាគបត្ចី   គតំ្ទ្សាលាធ ធា  ខូវ ប ុ ស ុ  
ឱ្យផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បបីបទាោះបីមា មរិមយួចំ  ួសផ្មតងមិ យល់ត្សប ឹងបគលណ៍
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សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីក៏្សបោយ។ សរុបមក្ស អនក្សចូលរមួភាគបត្ចី   បបចចញទ្សស ៈគតំ្ទ្ការផ្ត្បកាល យ
សាលាធ ធា វទិ្ាល័យខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្កុ្សងជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ 
 
អាគរោឋ  ៖ ហ,ួ ក្ស., សុី , ភ., រុ , ដ., អ ុរ, ក្ស.,ត្សី, ភ., &មា៉ា , ប.(២០២២). ទ្សស វស័ិយន ការបត្រៀម
ខលួ បដីមបផី្ត្បកាល យសាលាធ ធា ជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី៖ ក្សរណីសិក្សាវទិ្ាល័យខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះ
ត្ក្សុង,កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា,៥(១), ១-១០។ 

 
១. សសចរីតសផតើម្ 

  បត្កាមការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សរបស់ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡាក្សនុងការបណដុ ោះបណាដ ធ ធា 
ម ុសសផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសតបៅក្សត្មិរមធយមសិក្សា ត្ក្សសួង  បបងកីរបគល បោ យមយួចំ ួ បដីមបគីតំ្ទ្
ការពត្ងឹងបសវាអប់រតំ្បក្សបបោយគុណភាព ជាពិបសសផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសតដូចជា បគល បោ យសដីពី 
សាលាមធយមសិក្សាធ ធា  (ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា, ២០០៨) បគល បោ យសដីពីសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាី (ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា, ២០១៦)  ិងបគល បោ យសដីពី ការអប់រវំទិ្ាសាស្តសត 
បបចចក្សវទិ្ា វសិវក្សមា  ិងគណិរវទិ្ា (ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា, ២០១៦) បដីមបបីឆលីយរបបៅ ឹង
រត្មូវការទី្នារការងារបៅយុគសម័យឌីជីថ្លឬឧសាហក្សមា៤.០។ បត្ៅពីការបបងកីរបគល បោ យ
ក្សនុងត្ក្សបខណឌ ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា រជរោឋ ភិ លក៏្សកំ្សពុងយក្សចិរតោក់្សខពស់បលីបបចចក្សវទិ្ា
ព័រ៌មា  បោយ  បបងកីរបគល បោ យជារិសដីពី វទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍ឆ្ន ំ
២០២០-២០៣០(ត្កុ្សមត្បឹក្សាជារិវទិ្ាសាស្តសដ ិងបបចចក្សវទិ្ា, ២០១៩)  ិងផ្ន ទី្បងាា ញនលូវវទិ្ាសាស្តសត
បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍ក្សមពុជា ២០៣០ (ត្ក្សសួងឧសាហក្សមា វទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍, 
២០២១)។  
  សាលាមធយមសិក្សាធ ធា គឺជាសាលាផ្ដលត្រូវ  យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សខពស់បលីការបំពាក់្សបហោឋ
រចនាសមព័ ធ  ិងសមាា រៈរូបវ ត (អគរសិក្សា សាលត្បជំុ  ប ទប់ពិបសាធ ៍ បណាណ ល័យ ប ទប់កំុ្សពយូទ័្រ ប ទប់
បសារទ្សស ៍ បណាត ញទឹ្ក្ស បណាត ញបភលីងជាបដីម)  បដីមបីបលីក្សសទួយការនតល់បសវាគុណភាពអប់រផំ្ននក្ស
វទិ្ាសាស្តសតដល់សាលាបរៀ ។ សាលាមធយមសិក្សាធ ធា  ឹងនតល់ការដឹក្សនា ំ ិងរត្មង់ទិ្សក្សនុងការជយួ
គតំ្ទ្ដល់ការអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាថ្ាីបៅមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ  ិងការបត្បីត្ ស់វធីិសាស្តសតថ្ាីៗ ក្សនុងការ
បបត្ងៀ  ិងបរៀ បដីមបគីតំ្ទ្បគលបោ យសត្មាប់អភិវឌឍក្សមាវធីិសិក្សាថ្ាី។ យុទ្ធសាស្តសតបណាត ញសាលា
មធយមសិក្សាធ ធា រមួមា  ការបណតុ ោះវបបធម៌បធវីការងារជាមយួគន  ដក្សបទ្ពិបសាធការងារពីគន បៅវញិ
បៅមក្ស ការសាមគគសីហការគន រវាងសាលាបរៀ នានា  ិងសាលាបរៀ ក្សនុងបណាត ញ ត្ពមទាងំសហគម ៍
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ឱ្យ  ទូ្លំទូ្លាយ។ សាលាបរៀ ក្សនុងបណាដ ញអាចបត្បីត្ ស់សមាា រៈរូបវ តរបស់សាលាធ ធា ផ្ដលជា
សនូលរបស់បណាដ ញ។ បទាោះបីជា សាលាមធយមសិក្សាធ ធា មា បំពាក់្សបហោឋ រចនាសមព័ ធ  ិងសមាា រៈ
រូបវ តជាបត្ចី  បដីមបគីតំ្ទ្ដល់ការអប់រតំ្តមផ្បបទំ្ប ីបោ៉ា ងណាក៏្សបោយ សាលាធ ធា បៅផ្រមិ ទា ់
បឆលីយរប  លអបៅ ឹងការរពឹំងទុ្ក្សដូចសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បទី្បត្ក្សសួងមា គបត្មាងពត្ងីក្សវសិាលភាព
សាលាធ ធា ឱ្យផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ផ្ដលត្សបបៅ ឹងបគល បោ យសដីពីសាលា
បរៀ ជំនា ់ថ្ាកី្សនុងបគលបំណងពត្ងឹងគុណភាពបៅក្សនុងត្បព័ ធអប់រ(ំបគល បោ យសាលាមធយមសិក្សា
ធ ធា , ២០០៨)។ 
  បគល បោ យសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបបងកីរបឡងី បដីមបបីោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈមមា បៅក្សមពុជា
ក្សនុងសរវរសរទី៍្ ២១។ បញ្ញា ត្បឈមទាងំបនាោះបលចបចញពីត្បភពជាបត្ចី រួមមា  សមាហរណក្សមាន 
សហគម ៍អាសា   ការបកី្ស បឡងីន ការត្បក្សរួត្បផ្ជងផ្ននក្សបសដឋកិ្សចច ការត្ជារចូលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ូវ
ត្បព័ ធបបចចក្សវទិ្ាបៅក្សនុងសងគមក្សមពុជា ការបកី្ស បឡងីផ្ននក្ស គរូប ីយក្សមា ការពត្ងីក្សសាលាបរៀ ឯក្សជ  
 ិងចំ ួ ពលរដឋជាយុវជ ដ៏បត្ចី ស ធឹក្សសនាធ ប់ ផ្ដលរត្មូវឱ្យមា បសចក្សដីផ្ណនាដ៏ំទូ្លំទូ្លាយពីជបត្មីស 
 ិងគំ ិរត្បក្សួរត្បផ្ជងបៅក្សនុងពិភពបលាក្សបចចុបប ន។ សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីពាោមបបងកីរគំរូអភិវឌឍ ៍ថ្ាី
បៅក្សនុងត្បព័ ធអប់រសំាធារណៈផ្ដល ឹងនាបំៅដល់ការបបងកីរសាលាបរៀ សាធារណៈសវយរ័ ផ្ដលទ្ទ្លួ
  ការវ ិិបោគខពស់នារភាា ប់ ឹងសដង់ោថ្ាី បោយមា គណប យយភាព  ិងអភិ លកិ្សចចលអ ត្ពមទាងំ
សដង់ោវជិាា ជីវៈសត្មាប់ការសិក្សាបៅក្សនុងសរវរសរទ៍្ី២១។ សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីមា បគលបៅបបងកីរ
សាលាបរៀ សាធារណៈសវយរ័ផ្ដលត្គប់ត្គងបោយវ ័ិយរឹងរងឹក្សនុងការបំបពញភារកិ្សចច ិងមា គណប យយ
ភាពនារភាា ប់បៅ ឹងការវ ិិបោគខពស់ ផ្ក្សលមអសដង់ោបបត្ងៀ ត្តមរយៈវធីិសាស្តសតថ្ាីៗ ផ្ដលរមួបចចូ ល
ការបត្ជីសបរសីត្គូបោយការត្បក្សួរត្បផ្ជង ត្ ក់្សបលីក្សទឹ្ក្សចិរតអាត្ស័យបលីភារកិ្សចច ការបំប៉ា សមរថភាព
ត្គូបបត្ងៀ បផ្ ថមបលីផ្ននក្សបបចចក្សវទិ្ាអប់រ ំ វធីិសាស្តសតបបត្ងៀ  STEM  ិងការសិក្សាឱ្យសាគ ល់បញ្ញា   ិង
ការរក្សដំបណាោះត្សាយ ត្ពមទាងំគ លងអាជីពត្គូបបត្ងៀ ជាក់្សលាក់្សភាា ប់បៅ ឹងឱ្កាសអភិវឌឍវជិាា ជីវៈ
ត្គូបបត្ងៀ  ិងពត្ងីក្សបសវាអប់រសំត្មាប់យុវជ ក្សមពុជាផ្ដលរមួបចចូ លទាងំបសវាត្បឹក្សាអាជីព សក្សមាភាព
សិក្សាផ្បលក្សៗដូចជា ការងារគបត្មាង ក្សលឹបអនក្សសិក្សាត្តមមុខវជិាា  ការសិក្សាត្តមឧបក្សរណ៍ចល័រ  ិងក្សមាវធីិ
សិក្សាបំណិ ជីវរិ។ បដីមបសីបត្មច  បគលបំណង  ិងបគលបៅផ្ដល  កំ្សណរ់ ត្ក្សសួង  ោក់្ស
យុទ្ធសាស្តសតសំខា ់ៗដូចជា ១) បត្ជីសបរសីសាលាបរៀ បគលបៅោ៉ា ងហារ់ចរ់បោយបត្ជីសយក្សសាលា
ផ្ដលមា សកាដ  ុពលបពញបលញក្សនុងការវ ិិបោគឱ្យមា ត្បសិទ្ធភាពខពស់  ២ ) ក្សសាងភាពជានដគូជិរ
សនិទ្ធជាមួយរួអងគមិ ផ្ម រោឋ ភិ ល ិងវស័ិយឯក្សជ  បដីមបីការអ ុវរត ិងជួយនគរ់នគង់ធ ធា ដល់
សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី  ៣) បត្ជីសបរសីគណៈត្គប់ត្គងសាលាត្តមរយៈការត្បក្សួរត្បផ្ជង ការបលីក្សទឹ្ក្សចិរត
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នារភាា ប់ ឹងការបំបពញភារកិ្សចច  លអ បដីមបពីត្ងឹងការទ្ទ្ួលខុសត្រូវរបស់គណៈត្គប់ត្គងសាលាបរៀ  
៤) ការនដល់ត្ ក់្សបលីក្សទឹ្ក្សចិរត ពិបសសដល់ត្គូបបត្ងៀ បដីមបបីលីក្សក្សមពស់ការបំបពញភារកិ្សចចឈា បៅលុប
បំ រ់ការបបត្ងៀ ឯក្សជ ដល់សិសសរបស់ខលួ ផ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់វជិាា ជីវៈ  ិងបសចក្សដីនថ្លថ្នូរត្គូបបត្ងៀ  ៥) 
ការបត្បីត្ ស់បបចចក្សវទិ្ាឱ្យ  ទូ្លំទូ្លាយ បដីមបជំីរុញការនចនត្បឌិរថ្ាគឺីសិសសមិ ត្រឹមផ្រទ្ទ្លួ  ការ
បត្បីត្ ស់ឧបការណ៍រងឹប៉ាុបណាណ ោះបទ្ ពកួ្សបគ ឹងទ្ទ្លួ  ការបត្បីក្សមាវធីីទ្ ់ក្សនុងការអប់រទំំ្ប ីបបទ្ៀរនង 
(ឧទាហរណ៍ ក្សមាវធីិ Literatu, 3D classroom។ល។) ៦) ការត្បកា ់ខាា ប់បៅបមា៉ា ងបបត្ងៀ ត្តមបសចក្សដី
ផ្ណនានំលូវការ ិងបបងកី បមា៉ា ងបរៀ រហូរដល់៣៦ បមា៉ា ង ក្សនុងមយួស ដ ហ៍ បៅក្សត្មិរបឋមសិក្សា  ិង៤០បមា៉ា ង
ក្សនុងមយួស ដ ហ៍សត្មាប់មធយមសិក្សា  ិង ៧) ការបធវីទំ្ប ីបក្សមាបរសិាថ  សិក្សា បោយការបត្បីគំ ិរនចនត្បឌិរថ្ាី
ក្សនុងសាថ បរយក្សមាអប់រ ំ បដីមបផី្ក្សផ្ត្បប ទប់បរៀ   ិងប ទប់បនសងបទ្ៀរឱ្យសត្មបបៅ ិងសដង់ោសាលារបរៀ 
នាសរវរសរទី៍្ ២១ (បគល បោ យសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី, ២០១៦)។ 
 សពវនថ្ៃប ោះ ត្ក្សសួង   ិងកំ្សពុងពាោមផ្ត្បកាល យសាលាធ ធា ផ្ដលមា ត្សាប់ ូវបហោឋ រចនា
សមព័ ធ  ិងសមាា រៈរូបវ តបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ វទិ្ាល័យ ខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្កុ្សង ជាសាលាធ ធា 
មយួផ្ដល   ិងកំ្សពុងផ្ត្បកាល យមុខមារ់បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីនាបពលខាងមុខ។ វទិ្ាល័យ ខូវ ប ុ ស ុ  
ត្ក្សបចោះត្កុ្សង មា ទី្ត្តងំបៅភូមិអូរឫសស២ី សងាក រ់អូរឫសស ី ត្កុ្សងត្ក្សបចោះ បខរតត្ក្សបចោះ។ វទិ្ាល័យប ោះ  
ក្សបកី្សរត្តងំពីសម័យសងគមរស្តសត ិយមឆ្ន ១ំ៩៦៦មក្សបមល៉ាោះ បហយីត្រូវ  ោក់្សបឈាា ោះថ្ន អ ុវទិ្ាល័យ 
ខូវ ប ុ ស ុ  ផ្ដលក្សសាងបឡងីបោយគហបរី ខូវ ប ុ ស ុ ។ បៅឆ្ន  ំ១៩៧០-១៩៧៩ អ ុវទិ្ាល័យ 

ខូវ ប ុ ស ុ  ត្រូវ  ោក់្សជាមណឌ លកុ្សមារ។ រហូរមក្សដល់បពលប ោះ ក្សនុងការដឹក្សនា ំ ិងត្គប់ត្គងវទិ្ាល័យ
ដ៏ចំណាស់មយួប ោះមា គណៈត្គប់ត្គងចំ  ួ៤រូបមក្សបហយី ក្សនុងបនាោះមា បលាក្សនាយក្សទី្១គឺ ស.ម 
បិុច ន  នាយក្សទី្២គឺ ស.ម សំ សា  នាយក្សទី្៣គឺ បលាក្ស  ូ នលគុ  នាយក្សទី្៤គឺ បលាក្ស ហួ ផ្ក្សវ
ពិសិដឋ។ រហូរមក្សដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៧ បោយមា ការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សខពស់ពីសបមតចបរបជា ហ ុ  ផ្ស  
ជាត្បមុខរជរោឋ ភិ លក្សមពុជា  ក្សសាងអគរចំ  ួ៣ ខនងបសា ឹីង ១០ប ទប់។ បៅឆ្ន ២ំ០០៧ ធនាគរ
អភិវឌឍអាសុ(ីADB)   សាងសង់អគរអប តវាសិក្សោឋ  នារចំី  ួ០១ខនង បសាី ឹ១៤ប ទប់  ិងបៅឆ្ន ំ
២០១០ សាលាមា អគរធ ធា ចំ  ួ ០១ ខនង បសាី ឹង ១៧ ប ទប់ បោយបំពាក់្សសមាា រៈពិបសាធ ៍ 

បសៀវបៅសត្មាប់ោក់្សក្សនុងបណាណ ល័យ ិងកំុ្សពយូទ័្រ។ បចចុបប ន វទិ្ាល័យប ោះមា ត្គូបបត្ងៀ សរុប ៦៧ នាក់្ស 
ត្សី ៣៦ នាក់្ស  ិងមា សិសសសរុប ១២៤៦ នាក់្ស សិសសត្សី ៦៧៨ នាក់្ស ផ្ដលមា ពីរក្សត្មិរសិក្សាគឺ 
មធយមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នន ក់្សទី្ ៧ ៨ ៩ មា សិសសសរបុ ៥២៣ នាក់្ស ត្សី ២៩៤ នាក់្ស  ិងមធយមសិក្សា
ទុ្រិយភូមិ ថ្នន ក់្សទី្១០ ១១ ១២ មា សិសសសរុប ៧២៣ នាក់្ស ត្សី ៣៨៤ នាក់្ស។  
 

 



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                       ក្ស.ហួ et al. 

5 

 ស ំរួត្សាវត្ជាវ៖ បរីវទិ្ាល័យខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សុងត្រូវបត្រៀមខលួ របបៀបណា បដីមបផី្ត្បកាល យបៅជា
សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី? 

 
២. វីធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 
  ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងីត្តមរយៈការសមាា សបដីមបតី្បមូលទិ្ ន ័យ។ ត្កុ្សមការងារបធវីការ
បត្ជីសបរសីអនក្សនតល់សមាា សរមួមា ៖ បលាក្សនាយក្ស នាយក្សរង គណៈក្សមាការត្គប់ត្គងសាលា ត្គូបបត្ងៀ 
បឋមភូមិ  ិងទុ្រិយភូមិ (ពីររូបក្សនុងមយួក្សត្មិរថ្នន ក់្ស) អាណាពា លសិសសដប់ពីររូបផ្ដលមា កូ្ស ៗ
បរៀ បៅសាលាប ោះ ត្ពមទាងំអាជាា ធរមូលោឋ  ។ អនក្សនតល់សមាា សទាងំអស់គឺសថិរបៅក្សនុងមូលោឋ  ផាទ ល់។  
  ចំបពាោះដំបណីរការត្សាវត្ជាវ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ត្បជំុពិភាក្សាគន អំពីត្បធា បទ្បដីមបីឱ្យ
សមាជិក្សក្សនុងត្កុ្សម  យល់សុីជបត្ៅ បនាទ ប់មក្សត្កុ្សមការងារក៏្ស  ត្បជំុបៅនថ្ៃបនាទ ប់ បដីមបបីបងកីរសំណួរ
គ លឹោះ ក៏្សដូចជាក្សត្មងសំណួរសត្មាបស់មាា ស។  ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវក៏្ស  សបត្មចផ្ចក្សឱ្យសមាជិក្សត្កុ្សម
មាន ក់្សៗបបងកីរសំណួរគ លឹោះបៅត្តមត្កុ្សមបគលបៅ ផ្ដល  បត្ជីសបរសី ផ្ដលមា សមាជិក្សចំ ួ  ០៦ នាក់្ស 
បោយផ្ចក្សជា០៤ត្ក្សុមបគលបៅ។  
  បៅបពលបបងកីរសំណួរគ លឹោះរចួរល់បហយី សមាជិក្សមាន ក់្ស  ទូ្រស័ពទបសនីសុំអបចា ីញគណៈក្សមាការ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀ  អាជាា ធរមូលោឋ   ិងបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូពាក់្សព័ ធបដីមបឱី្យត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវ  
សមាា សពាក់្សព័ ធ ឹងត្បធា បទ្ខាងបលី។ នថ្ៃសមាា ស ៍ ត្ក្សុមការងារ  បៅដល់ទី្ត្តងំបគលបៅបរៀងៗ
ខលួ  រចួបហយីសមាជិក្ស ីមួយៗ  សុំអ ុញ្ញា រពីអនក្សនដល់សមាា សដូចជា បលាក្សនាយក្ស  គណៈក្សមាការ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀ  អាជាា ធរមូលោឋ   បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ិងអាណាពា ល បោយត្ ប់ពីមូលបហរុ 
 ិងបគលបំណងន ការត្សាវត្ជាវអំពីត្បធា បទ្ខាងបលី។ បត្កាយពីសមាជិក្សត្កុ្សម  ជត្មាប ូវមូល
បហរុ ិងបគលបំណងរចួបហយី សមាជិក្សត្កុ្សម  បធវីការសមាា សយក្សសំណាក្ស ត្តមការផ្បងផ្ចក្សខាង
បលី។ រល់ការសមាា សរបស់ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវត្រូវ  ក្សរ់បចចូ លបៅក្សនុងទ្ត្មង់សត្មាប់បំបពញទិ្ ន ័យ
សមាា ស  ិងថ្រជាផ្ខសរអារ់សំបឡង។  
  ក្សនុងបពលត្បមូលទិ្ ន ័យ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបគរពត្តមបគការណ៍ត្ក្សមសីក្សធម៌ត្សាវត្ជាវទាងំ៥ 
ចំណុច។ ត្កុ្សមការងារពំុមា ការបងខិរបងខំអនក្សនដល់សមាា សបទ្ បោយបត្បីបគលការណ៍ការសា័ត្គចិរតក្សនុង
ការនដល់សមាា សដល់ត្កុ្សមការងារ បហយីក៏្សពំុ  បងាា ញបឈាា ោះ អរតសញ្ញា ណ ឬក៏្សទិ្ ន ័យទាងំឡាយ
ណាផ្ដល  សមាា សពីអនក្សនដល់សមាា សជាសាធារណៈបនាោះបឡយី។ មយួវញិបទ្ៀរ សមាជិក្សរបស់ត្កុ្សម
ការងារក៏្សពំុ  កុ្សហក្សឬក៏្សបត្បីលបចិប ក្សបបញ្ញោ រណាមួយ បដីមប ី មរិបោបល់ពីអនក្សនដល់សមាា សបទ្ 
ក្សនុងប ោះនងផ្ដរ ត្បសិ បបីអនក្សនដល់សមាា សផ្លងចង់ឱ្យសមាា ស ត្កុ្សមការងារក៏្សយល់ត្សបត្តម។ បៅក្សនុង



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                       ក្ស.ហួ et al. 

6 

ដំបណីរការន ការត្សាវត្ជាវប ោះ នលវ ិក្សផ្ដលត្កុ្សមការងារទ្ទួ្ល  បនាោះគឺ ការយល់ដឹងពីបគល
ការណ៍សាលាជំនា ់ថ្ាីរបស់បលាក្សត្គូអនក្សត្គូ  ិងអាណាពា លបៅមា ក្សត្មិរបៅបឡយី។ 
 
៣. លទ្ធផលក្សាវក្ាវ 
  បត្កាយពីការសិក្សាវភិាគបលីសំណាក្សផ្ដល  មក្សពីការសមាា ស ការត្សាវត្ជាវបងាា ញថ្ន មា 
មរិបោបល់ជាបត្ចី ចំបពាោះការបត្រៀមខលួ  បដីមបផី្ត្បកាល យសាលាធ ធា វទិ្ាល័យខូវ ប ុ ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សុង 
ជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា។ី ខាងបត្កាមជាមរិបោបល់ផ្ដលបញ្ញា ក់្សោ៉ា ងលមអិរបចញពីថ្នន ក់្សដឹក្សនា ំ ិងគណៈ
ត្គប់ត្គងសាលា ត្ពមទាងំអាណាពា លផាទ ល់បដីមបបីត្រៀមខលួ  ិងនដល់ការគតំ្ទ្ក្សនុងការផ្ត្បកាល យពីសាលា
ធ ធា បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី៖ 

  ក្ស. ទ្សស ៈយល់បឃញីរបស់នាយក្ស នាយកិា 
  បោងត្តមការសមាា សបចញពីបលាក្សនាយក្ស នាយក្សរងមា ត្បសាស ៍ថ្ន បលាក្សគតំ្ទ្ក្សនុងការ
ផ្ត្បកាល យសាលាធ ធា បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា ី បោយបលាក្សយល់ថ្ន សាលាជំនា ់ថ្ាីអាចបលីក្សក្សមពស់
គុណភាពសិក្សារបស់សិសសឱ្យកា ់ផ្រលអត្បបសីរ ិងបដីរទា ់សភាពការណ៍ពិភពបលាក្ស។ បលាក្សប តថ្ន 
ធ ធា ផ្ដលសាលាកំ្សពុងមា បចចុបប នគឺពំុអាចគតំ្ទ្ដល់ការបបត្ងៀ  ត្តមបគល បោ យសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាីបៅបឡយីបទ្ ពីបត្ពាោះបៅសាលាបលាក្សត្គប់ត្គងសពវនថ្ៃបៅខវោះទាងំធ ធា ត្គូបបត្ងៀ  ិងសមាា រៈ
រូបវ តជាបត្ចី បទ្ៀរ។ ធ ធា ត្គូបបត្ងៀ បៅមា ក្សត្មិរ ត្គូក្សត្មិរទុ្រិយភូមិមិ ត្គប់បៅត្តមឯក្សបទ្ស
 ិងក្សត្មិរថ្នន ក់្ស បហយីត្គូក្សត្មិរបឋមភូមិបៅជយួបបត្ងៀ បៅថ្នន ក់្សទុ្រិយភូមិ។ មា៉ាងបទ្ៀរ ពួក្សគរ់បៅ
ខវោះការត្សាវត្ជាវបផ្ ថម ជាពិបសសត្គូបបត្ងៀ មួយចំ ួ ពំុទា ់មា ការវវិរតផ្ននក្សបំណិ ឌីជីថ្ល  ិង
ភាសាអង់បគលសបនាោះបទ្។ ចំផ្ណក្ស សមាា រៈរូបវ តបៅសាលាសពវនថ្ៃមិ ទា ់បំបពញរត្មូវការការបបត្ងៀ 
 ិងបរៀ   បទ្ ឧទាហរណ៍ សពវនថ្ៃក្សនុងមយួប ទប់មា សិសស ៥០ នាក់្សបៅ ៦០ នាក់្ស   សិសសពិ ក្សបធវី
ការងារត្ក្សុម បោយសាររុផ្វងបពក្សពិ ក្សបំលាស់ទី្ កំុ្សពយូទ័្រ សាល យ (LED projector) សមាា រៈឧបបទ្ស 
 ិងធ ធា ថ្វកិាសត្មាប់ត្ទ្ត្ទ្ង់ដំបណីរការ។ បលីសពីប ោះបៅបទ្ៀរ ពកួ្សគរ់ក៏្សបៅមា ក្សងវល់ចំបពាោះ
បញ្ញា ផ្ដលរត្មូវឱ្យអាណាពា លនដល់ជាបដិភាគមួយចំ  ួ សត្មាបគ់តំ្ទ្ដំបណីរការសិក្សារបស់កូ្ស  
បោយសារផ្រសិសសមយួចំ  ួធំមក្សពីត្គួសារផ្ដលមា ជីវភាពខវោះខារ។ 
  ជាចុងបត្កាយបលាក្សនាយក្ស  ិងនាយក្សរងមា ការបបដជាា ចិរតថ្ន  ឹងខិរខំដឹក្សនាតំ្គប់ត្គងឱ្យ
ដំបណីរការ  លអត្បបសីរទាងំការងារបរៀ   ិងបបត្ងៀ  ត្ពមទាងំជំរុញសិសសឱ្យខិរខំវវិរតខលួ បដីមបី
ទ្ទ្លួ  លទ្ធនលសិក្សាលអទាងំអស់គន ។ 
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  ខ. ទ្សស ៈយល់បឃញីរបស់បលាក្សត្គ ូអនក្សត្គ ូ
  បោងត្តមការសមាា ស បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមយួចំ  ួធំមា ត្បសាស ៍ថ្ន ពកួ្សគរ់គតំ្ទ្ក្សនុងការ
ផ្ត្បកាល យសាលាធ ធា បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បោយយល់បឃញីថ្ន សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ឹងអាច
បលីក្សក្សមពស់គុណភាពសិក្សារបស់សសិស  ិងគុណភាពបបត្ងៀ របស់ត្គូឱ្យកា ់ផ្រលអត្បបសរី បដីមបបីដីរឱ្យ
ទា ់សភាពការណ៍ពិភពបលាក្ស។ ក្សនុង ័យប ោះ ពួក្សគរ់  បញ្ញា ក់្សចាស់ៗថ្ន សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ឹង
ជំរុញឱ្យមា ការត្សាវត្ជាវ ការបបងកីរការសិក្សា បោយនារភាា ប់បៅ ឹងការអ ុវរតជាត្បចា ំមា វ ័ិយរឹង
រងឹ មា សមាា រៈបបចចក្សវទិ្ាទំ្ប ីបៗសត្មាប់គតំ្ទ្ដល់ការបបត្ងៀ  ិងបរៀ បៅសរវរស ៍ទី្២១។ បលីសពី
ប ោះបៅបទ្ៀរ ការបត្ជីសបរសីត្គូមក្សបបត្ងៀ  ិងសិសសមក្សបរៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ត្រូវ  ឆលងការ់
ការោក្ស់ពាក្សយត្បឡង  ិងសមាា សត្បក្សបបោយភាពសុត្កឹ្សរ ិងយុរតិធម៌ផ្ដលសបញ្ញា ក្ស់ឱ្យបឃីញថ្ន 
សាលាបរៀ   នដល់ឱ្កាសឱ្យមា ការត្បក្សរួត្បផ្ជងោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ។ 
  បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ក៏្សមា បោបល់ត្បហាក់្សត្បផ្ហលបៅ ឹងបលាក្សនាយក្សផ្ដរ ចំបពាោះធ ធា 
សមាា រៈរបស់សាលាបរៀ នាបពលបចចុបប ន គឺពំុអាចគតំ្ទ្ដល់ការបបត្ងៀ បៅបពលកាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់
ថ្ាីបៅបឡយីបទ្ ពីបត្ពាោះសមាា រៈរូបវ តបៅសាលាសពវនថ្ៃ ពំុទា ់បំបពញរត្មូវការការបបត្ងៀ  ិងបរៀ   បទ្ 
ក៏្សគរ់  បងាា ញក្សតីត្ពួយ រមាអំពីសមរថភាពត្គូបបត្ងៀ បៅបលីការត្សាវត្ជាវ ិងការបត្បីត្ ស់បបចចក្សបទ្ស
ទំ្ប ីប ក៏្សដូចជាការចូលរមួពីឪពុក្សមាត យរបស់សិសសក្សនុងការបង់នថ្លសិក្សា។ 
  នទុយបៅវញិ សត្មាប់ត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមា វយ័ចំណាស់មួយចំ ួ មិ គតំ្ទ្ឱ្យផ្ត្បកាល យសាលា
ធ ធា បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបនាោះបទ្ បោយសារពកួ្សគរ់មា សុខភាពមិ រងឹមា ំ មិ អាចអភិវឌឍ
សមរថភាពបផ្ ថម មិ មា បពលត្សាវត្ជាវ ិងមិ មា ចំបណោះដឹងផ្ននក្សត្បព័ ធបបចចក្សវទិ្ា។ ឯសិសសវញិ
ត្រូវបរៀ បត្ចី មិ មា បពលបវលាសត្មាក្សត្គប់ត្គ ់  មិ មា បពលត្សាវត្ជាវជាត្បចា ំ កិ្សចចការសាលាបត្ចី  
មា ការត្បក្សរួត្បផ្ជក្សខាល ងំ ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសបខាយ មា សមាព ធ  ិងចង់ប ោះបង់ការសិក្សា។ បលាក្សត្គូ
អនក្សត្គូក៏្សមា បោបល់ត្សបដៀងបៅ ឹងបលាក្សនាយក្សរងផ្ដរថ្ន សិសសភាគបត្ចី ជាសិសសផ្ដលមក្សពីត្តម
បណាត លត្សុក្សផ្ដលមា ជីវភាពខវោះខារនាឱំ្យមា ការលំ ក្សដល់អាណាពា លសិសសទាងំបនាោះ។
  គ. ទ្សស ៈយល់បឃញីរបស់គណៈត្គប់ត្គងសាលា 

 គណៈក្សមាា ការត្គប់ត្គងសាលា  មា ត្បសាស ៍ថ្ន បលាក្សគតំ្ទ្ឱ្យសាលា ខូវ ប ុ  ស ុ  ត្ក្សបចោះ
ត្ក្សុង ផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បោយសារបលាក្សចង់  គុណភាពអប់រលំអ ទាងំការបរៀ  ិងប
បត្ងៀ ។ សិសសទ្ទ្លួ   ូវសិទ្ធិអប់របំសាីៗគន  វាក៏្សមា លក្សខណៈលអត្បបសីរ បោយមា ការចូលរមួ ិងទ្ទ្លួ
ខុសត្រូវពីសហគម ៍។ ចំបពាោះឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា លសិសសមា ទំ្នាក់្សទំ្ ងលអជាមួយសាលាបរៀ  
នងផ្ដរ។ 
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  ឃ. ទ្សស ៈយល់បឃញីរបស់អាណាពា ល 

 ឆលងត្តមការសមាា សអាណាពា លមយួចំ  ួចង់ឱ្យសាលាធ ធា  ខូវ  ប ុ ស ុ   ត្ក្សបចោះត្ក្សុង
ផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។  

 អាណាពា ល  បលីក្សបឡងីថ្ន«សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ឹងបធវីឱ្យកូ្ស របស់ពួក្សគរ់មា បពល
បវលាបរៀ សូត្រត្គប់ត្គ ់ បចោះត្សាវត្ជាវ បចោះគិរបោយខលួ ឯង បចោះសវ័យសិក្សា  ដិរដល់  បរៀ សូត្រ
  បទ្ៀងទារ់ មា ការត្បក្សួរត្បផ្ជងគន បៅវញិបៅមក្ស។ ការបបត្ងៀ ត្តមផ្បបទំ្ប ីប បំពាក់្សបោយ
ត្បព័ ធបបចចក្សវទិ្ាទំ្ប ីប»។ អាណាពា លមាន ក់្សបទ្ៀរ  មា ត្បសាស ៍ថ្ន «កូ្ស របស់គរ់មិ រត្មូវឱ្យ
បរៀ គរួបផ្ ថមរហូរដល់បពលយប់បទ្ផ្ដលបធវីឱ្យគរ់មា ការត្ពួយ រមាជាខាល ងំ» ជាការពិរណាស់ការបរៀ 
គរួបផ្ ថមមិ ថ្ន បពលនថ្ៃ ឬបពលយប់ វាអាចបងកជាអស តិសុខ អសុវរថិភាព អាណាធិបបរយយភាព គា  
សណាត ប់ធាន ប់ ពំុមា សុវរថិភាពបពលបធវីចរចរណ៍ បងកឱ្យមា បត្គោះថ្នន ក់្សបនសងៗ បងកឱ្កាសឱ្យបក្សាងទំ្ប ីង
បបងកីរភាពចលាចល ិងបណាត លឱ្យមា ឱ្កាសបសពបត្គឿងបញៀ  ិងបត្គឿងត្សវងឹជាបដីម។ 
  ចំផ្ណក្សឯការសិក្សាផ្ដលមា បពលបវលាសត្មាក្សត្គប់ត្គ ់  មា ត្គូបបត្ងៀ លអ  ិងសិសសបគរព
បពលបវលា  ចាស់លាស់ មា ការពត្ងឹងបពលបវលាបរៀ  ិងបបត្ងៀ  មា វ ័ិយរឹងរងឹបធវីឱ្យមា គុណ
ភាពក្សនុងការបបត្ងៀ  ិងបរៀ ។ សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីជាសាលាផ្ដលមា បរសិាថ  សាអ រ មា សណាត ប់ធាន ប់ 
មា វ ័ិយ មា អគរសិក្សាសាអ រ  ិងបរោិកាសរកី្សរយផ្ដលបធវីឱ្យការបរៀ សូត្ររបស់សិសសមា មិ ភាព
ធុញត្ទា ់។ មា៉ាងវញិបទ្ៀរ មា សមធម៌ចំបពាោះសិសសផ្ដលមា ជីវភាពត្កី្សត្ក្ស មធយម ិងខពស់។ ចំផ្ណក្ស
ត្គូបបត្ងៀ វញិទ្ទ្លួ  ត្ ក់្សបលីក្សទឹ្ក្សចិរតបសាីៗគន  ផ្ដលនាឱំ្យត្គូបបត្ងៀ មា ទំ្នាក់្សទំ្ ងលអជាមួយ
ត្គូបបត្ងៀ ដូចគន  ិងសិសសនងផ្ដរ ត្ពមទាងំសត្មាលដល់ការចំណាយរបស់ពកួ្សគរ់។ 

 ទ្ ទឹម ឹងប ោះ ក៏្សមា ឪពុក្សមាត យ ិងអាណាពា លមយួចំ  ួមិ គតំ្ទ្ឱ្យសាលាធ ធា  ខូវ  ប ុ  
ស ុ  ត្ក្សបចោះត្ក្សុងផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបនាោះបទ្ បោយពកួ្សគរ់  បលីក្សបឡងីថ្ន «កូ្ស របស់
គរ់អរ់  បរៀ គរួបផ្ ថម បណាត លឱ្យកូ្ស ៗរបស់ពួក្សគរ់ខាិលបរៀ  ិងត្សាវត្ជាវ បធវីឱ្យកូ្ស របស់គរ់
បខាយត្គូៗមិ យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សក្សនុងការបបត្ងៀ ដូចបពលបរៀ គរួ» អាណាពា លខលោះបទ្ៀរ   ិោយថ្ន 
«សិសសមា បពលទំ្ប របត្ចី បលងទូ្រស័ពទ បដីរបលង អរ់ខំត្បឹងបរៀ  សិសសមិ សូវឱ្យរនមលបលីក្សការសិក្សា
បរៀ សូត្រ»។ មា៉ាងបទ្ៀរ សាលារដឋត្រូវរត្មូវឱ្យសិសសបង់បដិភាគដូចសាលាឯក្សជ ផ្ដរ ផ្ដលត្រូវ
ចំណាយថ្វកិាបត្ចី បលីការសិក្សារបស់កូ្ស ៗ។ 
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៤. គសចរដីសននិដ្ឋា ន 
  បត្កាយពីត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបធវីការវភិាគរចួមក្ស លទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  ថ្ន មរិមួយចំ  ួ  គំ
ត្ទ្សាលាធ ធា ខូវ ប ុ ស ុ  ផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បោយសារសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីនដល់
ការអប់រតំ្បក្សបបោយគុណភាព ពត្ងឹងសមរថភាពបបត្ងៀ  ិងបរៀ  មា វ ័ិយរឹងរងឹ មា ស តិសុខសុវរថិភាព 
ការ់ប ថយការបបត្ងៀ   ិងបរៀ ឯក្សជ ផ្ដលនាឱំ្យការ់ការចំណាយរបស់អាណាពា ល។ ត្គូបបត្ងៀ 
 ិងសិសសមា ទំ្នាក់្សទំ្ ងលអ មា សាមគគីភាពលអក្សនុងការសិក្សាត្សាវត្ជាវអវីផ្ដលថ្ាី បបងកីរថ្ាីត្សបបៅ ឹង
បរបិទ្ថ្ាី។ ទ្ ទឹម ឹងការគតំ្ទ្ក៏្សមា មរិមយួចំ  ួបលីក្សបឡងីថ្ន សមរថភាពត្គូបបត្ងៀ បៅមា ក្សត្មិរ 
លទ្ធនលសិក្សាមិ ដូចការរពឹំងទុ្ក្សបនាោះបទ្ សិសសបរៀ បត្ចី គា  បពលសត្មាក្ស មា ការត្បក្សួរត្បផ្ជងខាល ងំ 
បណាត លឱ្យសិសសបខាយ ិងមា សមាព ធរហូរចង់ប ោះបង់ការសិក្សា។ សរុបមក្ស ឆលងត្តមការសិក្សា
ត្សាវត្ជាវោ៉ា ងលអរិលអ ់អំពីសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា ីផ្ដលធានាសដង់ោខពស់ន អភិ លកិ្សចចលអដូចជា រមាល ភាព 
គណប យយភាព ិងការចូលរមួបបងកីរ  ជាក្សមាល ងំទាក់្សទាញវ ិិបោគថ្ាីៗក្សនុងវស័ិយអប់រផំ្ដលនាឱំ្យគណៈ
ត្គប់ត្គងសាលា បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ អាណាពា លសិសស ភាគបត្ចី មា បំណងឱ្យសាលាខូវ ប ុ ស ុ  
បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីក្សនុងបពលឆ្ប់ៗ។ 
  អ ុសាស ៍ 
  បនាទ ប់ពី  ចុោះសិក្សាត្ជាវត្សាវរចួមក្ស ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវនដល់ជាអ ុសាស ៍មយួចំ  ួ បដីមបឱី្យ
សាលាធ ធា អាចផ្ត្បកាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី   លុោះត្ត្តផ្រមា ការគតំ្ទ្បផ្ ថមផ្ននក្សធ ធា សមាា រៈ 
 ិងធ ធា ម ុសស ដូចខាងបត្កាម៖ 

 ធ ធា សមាា រៈ៖ សាលាត្រូវការអគរសិក្សាបផ្ ថម ប ទប់ត្បក្សបបោយផាសុក្សភាព  ិងមា 
បំពាក់្សបោយបបចចក្សវទិ្ាទំ្ប ីប រុផ្ដលអាចបមាល ស់ទី្  ។ល។ 

 ធ ធា ម ុសស៖ សាលាត្រូវការគណៈត្គប់ត្គងត្បក្សបបោយគុណវុឌឍ ិបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមា វជិាា ជីវៈ
ចាស់លាស់ ត្រូវបចោះបំណិ ឌីជីថ្ល  ិងមា ការអភិវឌឍខលួ ជាត្បចា។ំ 

 កិ្សចចសហត្បរិបរតិការ៖ បបងកីរជាបណាត ញសាលាជាមួយសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីផ្ដលកំ្សពុងមា 
ត្បជាត្បិយភាពបដីមបីអាចបរៀ សូត្រពីគន បៅវញិបៅមក្ស។ 

 
 គសចរដីថ្លែងអំណរគណុ 
  ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ សូមផ្ថ្លងអំណរគុណនាយក្សោឋ  បគល បោ យផ្ដល  ចុោះគតំ្ទ្ការ
បណតុ ោះបណាត លការត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ  ិង  ដឹក្សនាសំត្មបសត្មួលការសរបសរអរថបទ្ត្សាវត្ជាវប ោះ
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បឡីង។ ត្ក្សុមត្សាវត្ជាវក៏្សសូមផ្ថ្លងអំណរគុណធនាគរអភិវឌឍ ៍អាសីុ (ADB) ផ្ដល  គតំ្ទ្ថ្វកិាបលី
ការត្សាវត្ជាវមយួប ោះ។ 

 

ឯរសារគោង 
ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា. )២០០៨ ( . បគល បោ យសដីពី សាលាមធយមសិក្សាធ ធា .
  នាយក្សោឋ  មធយមសិក្សាចំបណោះទូ្បៅ 
ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា. (២០១៦). បគល បោ យសដីពី សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី. នាយក្សោឋ  មធយម
  សិក្សាចំបណោះទូ្បៅ 
ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា. (២០១៦(. បគល បោ យសដីពី ការអប់រវំទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា
  វសិវក្សមា  ិងគណិរវទិ្ា. នាយក្សោឋ  មធយមសិក្សាចំបណោះទូ្បៅ 
រជរោឋ ភិ លក្សមពុជា. (២០១៩). បគល បោ យជារិសដីពី វទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍
  ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០. ត្កុ្សមត្បឹក្សាជារិវទិ្ាសាស្តសដ  ិងបបចចក្សវទិ្ា 
រជរោឋ ភិ លក្សមពុជា.(២០២១). ផ្ន ទី្បងាា ញនលូវវទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍ក្សមពុជា ២០៣០. 
  ត្ក្សសួងឧសាហក្សមា វទិ្ាសាស្តសត បបចចក្សវទិ្ា  ិង វា ុវរត ៍ 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ 
 

ការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សសិសក្សនុងវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ 

ឡា ំសំអា *១ ហុ ឺសុផារ២ ហ  ់ ជីវា៉ា៣ រ ់ អា ់៤ ឡុច វនិាត ៥   ៉ា  ់ ប៉ាុ បធឿ ៦ រឹក្ស ចា ់វ៧ី បសាម ណារុណ
៨ ឆ  សមនាធ ៩ បខង សារដឋ១០  ិង បៅ ម ១១  

*វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ ត្សុក្សត្ក្សឡាញ់ បខរតបសៀមរប 

  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ ប ោះពុមពនាយ៖ ១៥ មិថុ្នា ២០២២ 
 
សងខិត្តន័យ 

បៅក្សនុងដំបណីរការបរៀ   ិងបបត្ងៀ ត្តមវទិ្ាល័យ ីមួយៗផ្រងមា បញ្ញា ត្បឈមជាបត្ចី ផ្ដល
ត្រូវបោោះត្សាយ។ ក្សនុងបនាោះ វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ផ្ដលជាវទិ្ាល័យធ ធា មយួក្សនុងបខរតបសៀមរបក៏្សមា 
បញ្ញា ត្បឈមចមបងមួយផ្ដរគឺការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សិសស ផ្ដលជាកិ្សចចការចា ំច់មួយបធវី
ឱ្យត្ក្សុមការងារត្សាវត្ជាវបផាត រ ិងត្រូវរក្សមូលបហរុបដីមបបីធវីការបោោះត្សាយ។ ក្សនុងបធវីការត្សាវត្ជាវបលតី្បធា 
បទ្មយួប ោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បត្ជីសបរសីសិសសចំ  ួ ១០នាក់្ស ឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា ល
ចំ  ួ ០៤នាក់្ស  ិងបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូចំ  ួ ០៦នាក់្ស។ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បបងកីរក្សត្មងសំណួរជាបី
ត្បបភទ្សត្មាប់សមាា សត្កុ្សមបគលបៅទាងំបី។ លទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវប ោះ  បងាា ញថ្ន ក្សត្តត ផ្ដល
ពាក់្សព័ ធជាបត្ចី ដូចជា ក្សត្តត សិសសខលួ ឯង ក្សត្តត ឪពុក្សមាត យ ក្សត្តត សាលាបរៀ  ត្ពមទាងំក្សត្តត គួបនសបំនសង
បទ្ៀរមា  ក្សត្តត ភូមិសាស្តសត នទោះបៅឆ្ៃ យ នលូវពិ ក្សបធវីដំបណីរ ខវោះមបធា យបធវីដំបណីរផ្ដលជាឧបសគគក្សនុង
ការបធវីឱ្យសិសសមក្សបរៀ មិ ទា ់បពល។ ចំផ្ណក្ស សិសសខលួ ឯងផាទ ល់ ក៏្សមា ភាពខាិលត្ចអូស មិ យក្សចិរត
ទុ្ក្សោក់្ស  ិងមិ ឱ្យរនមលបលីការបរៀ សូត្រ។ ចំបពាោះឪពុក្សមាត យមួយចំ ួ  បោយរវល់បលីកិ្សចចការងារចិចច ឹម
ជីវរិ ពកួ្សគរ់ពំុសូវ  ជំរុញ ិងយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីការសិក្សារបស់កូ្ស បនាោះបទ្។ សត្មាប់ក្សត្តត សាលាបរៀ  



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                             ស.ឡា ំ et al.  

 

 

12 

គណៈត្គប់ត្គងសាលា  ិងត្គូបបត្ងៀ មិ   ោក់្សវ ័ិយឱ្យរឹងរងឹត្តមបទ្បញ្ញា ននទក្សនុងរបស់សាលាដល់
សិសសផ្ដលមក្សយរឺជាត្បចា ំ  ិងបផ្ណត របបណាត យត្តមចិរតរបស់សិសស ជាបហរុបធវីឱ្យបញ្ញា បៅផ្រប ត
បកី្សរបឡងី។ ជារមួ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបសនីសុំឱ្យត្គប់ភាគីពាក់្សព័ ធជយួសហការ  ិងអ ុវរតឱ្យ  ត្រឹមត្រូវ
ត្តមរួនាទី្របស់ខលួ  បដីមបលុីបបំ រ់បញ្ញា ផ្ដលបកី្សរបឡងីក្សនុងវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់។ 
អាគរោឋ  : ឡា,ំ ស., ហុ,ឺ ស., & ហ  ់. ជ. (២០២២). ការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សិសសក្សនុង
វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់. កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា, ៥(១),១១-១៩។ 

 
១. គសចរតីគផតើម          
  រជរោឋ ភិ លក្សមពុជា  យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សោ៉ា ងខាល ងំចំបពាោះវស័ិយអប់របំៅក្សមពុជា ពិបសសត្ក្សសួង
អប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡាផ្ដលជាត្ក្សសួងសាមីផាទ ល់   ិងកំ្សពុងបធវីកំ្សផ្ណទ្ត្មង់សុីជបត្ៅក្សនុងទិ្សបៅ
បលីក្សក្សមពស់គុណភាពអប់រ ំ  ិងនតល់ឱ្កាសឱ្យត្បជាជ ទូ្បៅទ្ទ្លួ  ការអប់រ ំ ត្បក្សបបោយសមភាព 
សមធម៌  ិងសិទ្ធិទ្ទ្លួ  ការអប់របំសាីៗគន ។ វស័ិយអប់របំៅក្សនុងត្បបទ្សមា ការប ោះជំហា បៅមុខ
ោ៉ា ងខាល ងំ មិ ថ្ន ត្គឹោះសាថ  រដឋ ឬឯក្សជ បនាោះបទ្ ក្សត្តត ទាងំប ោះបហយីផ្ដលបធវីឱ្យត្បបទ្សបយងីនលិរ  
 ូវធ ធា ម ុសសជាបត្ចី ត្បក្សបបោយគុណភាព ិងចំបណោះដឹងោ៉ា ងពិរត្ ក្សដ បដីមបតី្បក្សួរត្បផ្ជងក្សនុង
ទី្នារការងារទាងំក្សនុង ក៏្សដូចជាបត្ៅត្បបទ្សនងផ្ដរ។ សាលាមធយមសិក្សាធ ធា ក៏្ស   ឹងកំ្សពុងជំរុញការ
អភិវឌឍវជិាា ជីវៈត្គូបបត្ងៀ  ិងផ្ចក្សរផំ្លក្សបទ្ពិបសាធក្សនុងការបបត្ងៀ  ិងបរៀ  ការងារត្គប់ត្គង ការផ្ណនាំ
ក្សសាងអ ុវរតផ្ន ការអភិវឌឍសាលាបរៀ  ិងអភិវឌឍសមរថភាពត្គូបបត្ងៀ  ត្តមរយៈការផ្ណនាផំាទ ល់ ិងការ
អភិវឌឍវជិាា ជីវៈ (ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា, ២០០៨)។ ទ្ ទឹម ឹងភាពបជាគជ័យប ោះ ក៏្សមា  ូវបញ្ញា
ត្បឈមមយួចំ ួ ផ្ដល  សបងករបឃញីបៅក្សនុងវស័ិយអប់របំចចុបប ន។ ក្សនុងបនាោះនងផ្ដរ ការមក្សបរៀ មិ 
បទ្ៀងទារ់បពលបវលារបស់សសិសជាបញ្ញា ចមបងមយួផ្ដលបធវីឱ្យការសិក្សារបស់សិសា ុសិសសមា លទ្ធនល
មិ   លអ។ សិសា ុសិសសផ្ដលផ្រងផ្រមក្សបរៀ យរឺបពល ពកួ្សគរ់ភាគបត្ចី ត្ ក្សដជាដឹងោ៉ា ងចាស់
 ូវគុណវបិរតិន ការផ្ដលពួក្សគរ់ផ្រងផ្រមក្សបរៀ មិ ទា ់បមា៉ា ងបនាោះ ផ្រពកួ្សគរ់មយួចំ ួ បៅផ្រត្បត្ពឹរត
 ូវទ្មាល ប់មិ លអបនាោះជាត្បចាបំោយមិ មា ការខវល់ខាវ យពីលទ្ធនល ិងចំបណោះដឹងពិរត្ ក្សដ ផ្ដល
ពកួ្សគរ់ ឹងទ្ទ្លួ  បនាោះបទ្។ ត្តមរយៈបទ្ពិបសាធ  ិងការសបងកររបស់ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បងាា ញ
ឱ្យបឃញីថ្ន ការផ្ដលសិសសមាន ក់្សមក្សបរៀ យរឺបពលបនាោះ  ជោះឥទ្ធិពលអវជិាមា មយួចំ ួ ដូចជា ការ
សិក្សារបស់សិសសទ្ទ្លួ  លទ្ធនលមិ លអ ខារបង់ថ្វកិាផ្ដលឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា ល  
នគរ់នគង់ក្សនុងការសិក្សា  ិងប៉ាោះពាល់ការសិក្សារបស់មិរតរមួថ្នន ក់្ស (បពលផ្ដលគរ់ចូលថ្នន ក់្សយរឺជាងបគ) ប៉ាោះ
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ពាល់ដល់ការបបត្ងៀ របស់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ិងបរៀ មិ ទា ់បគជាបដីម។ បោយអ ុបលាមត្តមបសចក្សតី
ត្បកាសបលខៈ  ២៧៨៦ អយក្ស.ត្បក្ស ចុោះនថ្ៃទី្ ២២ ផ្ខ រុលា ឆ្ន  ំ ២០០៩ សតីពី បទ្បញ្ញា ននទក្សនុង
សត្មាប់ត្គឹោះសាថ  មធយមសិក្សាចំបណោះទូ្បៅសាធារណៈរបស់ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា ក្សនុងជំពូក្ស 
៤ លក្សខខណឌ ន ការសិក្សា ត្បការ ១០ ការចូលរមួសក្សមាភាពរបស់ត្គឹោះសាថ  សិក្សា  បញ្ញា ក់្សថ្ន សិសស
ទាងំអស់ត្រូវមក្សបរៀ ទា ់បពលបវលា ពិបសស សិសសផ្ដលត្រូវបវ សំអារត្តមកាលវភិាគកំ្សណរ់ ត្រូវមក្ស
ដល់ត្គឹោះសាថ  សិក្សា ៣០នាទី្ មុ បពលចូលបរៀ  បដីមបីសំអារទី្ធាល  បងគ ់អនាម័យ  ិងប ទប់បរៀ ។ 
បលីសពីប ោះបៅបទ្ៀរ បៅក្សនុងជំពូក្សដផ្ដល ត្បការ ១២ ការសុំចាប់ឈប់សត្មាក្ស  បញ្ញា ក់្សថ្ន សិសស
ផ្ដលមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា ឬមក្សបរៀ យរឺត្រូវមក្សសុំការអ ុញ្ញា រពីទី្ចារ់ការ ឬសុំការអ ុញ្ញា រពី
ត្គូបបត្ងៀ ផាទ ល់។ រល់ការឈប់ផ្ដលគា  ការអ ុញ្ញា រត្រូវកំ្សណរ់ថ្ន ជាការឈប់អរ់ចាប់។  ក្សនុងក្សរណី
សិសសអវរតមា បត្ចី ចូលក្សនុងលក្សខខណឌ ផ្ដល  កំ្សណរ់ សិសស ឹងត្រូវបរៀ ត្រួរថ្នន ក់្ស។ បទ្បញ្ញា ននទក្សនុង
ប ោះ មា បគលបំណងបរៀបចំត្គឹោះសាថ  មធយមសិក្សាចំបណោះទូ្បៅសាធារណៈឱ្យមា របបៀបបរៀបរយវ ័ិយ 
 ិងសីលធម៌លអក្សនុងបគលបៅបលីក្សក្សមពស់គុណភាព  ិងត្បសិទ្ធភាពអប់រ(ំត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិង
កី្សឡា, ២០០៩)។ 
 បបីបទាោះបីជាមា ការខិរខំត្បឹងពីត្គប់ភាគីព័ ធជាបត្ចី ក៏្សបោយ ក៏្សបៅផ្រមា សិសសមយួចំ  ួមា 
ភាពយរឺោ៉ា វក្សនុងការចូលបរៀ ឱ្យ  បពញបលញក្សនុងបមា៉ា ងសិក្សា។ ជាក់្សផ្សតងបៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់មា 
សិសសត្បមាណជា ២០%   មក្សបរៀ មិ បទ្ៀងទារ់  ិងមិ ទា ់បពលបវលា ផ្ដលប ោះជាបហរុបធវីឱ្យប៉ាោះ
ពាល់ោ៉ា ងខាល ងំបលីគុណភាពសិក្សារបស់សិសស ិងសាលាបរៀ  (វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់, ២០២២)។ 
 ត្តមការបលីក្សបឡងីខាងបលីប ោះ  បងាា ញឱ្យបឃញីថ្ន ការមក្សបរៀ មិ បគរពបមា៉ា ងសិក្សារបស់
សិសសបៅផ្រជាបញ្ញា ត្បឈមផ្ដលវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិងរោិះរក្សវធិា ការបោោះត្សាយ
បញ្ញា ត្បឈមប ោះឱ្យ  ទា ់បពលបវលា។ ប៉ាុផ្ តមុ  ឹងឈា ដល់ដំបណាោះត្សាយបយងីត្រូវដឹងអំពីឫស
គល់ន បញ្ញា ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសបៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់មិ បគរពបមា៉ា ងសិក្សាជាមុ សិ ។ ត្តមការសិក្សា
ត្សាវត្ជាវផ្ដលបធវីបឡងីបោយបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ន វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ក្សនុងបខរតបសៀមរបប ោះ មា បគល
បំណងធំចំ ួ ពីរ ទី្មួយគឺការសិក្សាពីមូលបហរុផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា  ិងកំ្សណរ់
ក្សត្តត ចមបងនានាផ្ដលនាឱំ្យសិសសមក្សបរៀ មិ បទ្ៀងទារ់បពលបវលា ទី្ពីរគឺការោក់្សបចញជាអ ុសាស ៍ 
ជយួឱ្យសិសសមក្សបរៀ បទ្ៀងទារ់ជាត្បចា។ំ        
 ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះមា សារៈសំខា ់ណាស់បដីមបរីោិះរក្សវធិា ការណាផ្ដលសមត្សបក្សនុងជួយ
ឱ្យសិសសមក្សបរៀ បទ្ៀងទារ់ ិងនតល់ជាធារុចូលសត្មាប់កំ្សណរ់ ូវវធីិសាស្តសតទូ្បៅមួយ បដីមបីពត្ងឹង
ត្បសិទ្ធភាពក្សនុងការអប់របំៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ ត្ពមទាងំក្សសាងឯក្សសារបគលសត្មាប់ការងារត្សាវត្ជាវ
ប តនងផ្ដរ។            
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 បដីមបីផ្សវងរក្សចបមលីយ ក៏្សដូចជាដំបណាោះត្សាយបៅបលីបញ្ញា ខាងបលី ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  
បលីក្សបឡងីសំណួរត្សាវត្ជាវ  ិងសំណួរគ លឹោះមយួចំ  ួដូចខាងបត្កាម៖   
 សណួំរត្សាវត្ជាវ៖         
 បរីមា មូលបហរុអវីខលោះ ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់មក្សបរៀ មិ ទា ់បពល?  

 សណួំរគ លឹោះ៖ 

 បរីមា ក្សត្តត អវីខលោះផ្ដលបធវីឱ្យសិសសខលួ ឯងមក្សបរៀ យរឺ?  
 បរីក្សត្តត ត្គួសារអវីខលោះផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមក្សបរៀ យរឺ? 
 បរីក្សត្តត សាលាបរៀ អវីខលោះផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមក្សបរៀ យរឺ?   

 

 ២. វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 

 បដីមបឱី្យកិ្សចចការត្សាវត្ជាវមា ភាពលអត្បបសីរ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បធវីការសិក្សាជាក់្សផ្សដងបៅ
បលីអនក្សពាក់្សព័ ធជាមួយ ឹងត្បធា បទ្ផ្ដល  បលីក្សបឡងីខាងបលីរមួមា  សិសស ឪពុក្សមាត យ ឬអាណា
ពា ល ិងបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ បដីមបតី្បមូលទិ្ ន ័យឱ្យត្គប់ត្ជុងបត្ជាយទាក់្សទ្ងបៅ ឹងបញ្ញា ន ការមក្សបរៀ 
មិ ទា ់បពលបវលារបស់សិសស។ បោយសារការត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងីផ្រសត្មាប់វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ 
ការបត្ជីសបរសីសំណាក្សមា ទំ្ហរូំចផ្ដលរមួមា  សិសសសរុប ១០នាក់្ស ក្សនុងបនាោះសិសសត្សី ០៧នាក់្ស ចាប់
ពីថ្នន ក់្សទី្៧ ដល់ទី្១២ ក្សនុងបនាោះ សិសសថ្នន ក់្សទី្៧ មា ចំ  ួ ០១នាក់្ស ថ្នន ក់្សទី្៨ មា ចំ ួ  ០១នាក់្ស ថ្នន ក់្សទី្
៩ មា ចំ ួ  ០១នាក់្ស ថ្នន ក់្សទី្១០ មា ចំ ួ  ០២នាក់្ស ថ្នន ក់្សទី្១១ មា ចំ ួ  ០២នាក់្ស  ិងថ្នន ក់្សទី្១២ 
មា ចំ ួ  ០៣នាក់្ស។ ត្កុ្សមការងារ  បត្ជីសបរសីសិសសផ្ដលផ្រងផ្រមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា បោយ
ផ្នអក្សត្តមព័រ៌មា ផ្ដល  មក្សពីត្បធា ថ្នន ក់្ស បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូទ្ទ្លួប ទុក្សថ្នន ក់្ស ិងបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូផ្ដល
បបត្ងៀ ត្តមមុខវជិាា  ីមយួៗ។ ជាមយួគន នងផ្ដរ អនក្សត្សាវត្ជាវក៏្ស  បត្ជីសបរសីអនក្សនតល់សមាា សសរុប 
០៤នាក់្សជាឪពុក្សមាដ យ ឬអាណាពា លរបស់សិសសផ្ដលមក្សបរៀ យរឺ ិងមិ បគរពបមា៉ា ង ក្សនុងបនាោះឪពុក្ស
មាត យ ឬអាណាពា លសិសសថ្នន ក់្សទី្១០ មា ចំ ួ  ០១នាក់្ស ថ្នន ក់្សទី្១១ មា ចំ ួ ០១នាក់្ស  ិង ថ្នន ក់្សទី្
១២ មា ចំ ួ  ០២នាក់្ស។           
 ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវក្ស៏  បធវីការបត្ជីសបរសីបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ចំ  ួ ០៦នាក់្ស ត្សីចំ  ួ០៣នាក់្ស 
ផ្ដលជាត្គូទ្ទ្លួប ទុក្សថ្នន ក់្ស ត្គូបបត្ងៀ បត្ចី បមា៉ា ង  ិងជាត្គូត្រូវបបត្ងៀ បមា៉ា ងទី្១ បពលត្ពឹក្ស ិងបពល
របសៀលបដីមបសីមាា សនងផ្ដរ។ អនក្សចូលរមួនតល់សមាា សទាងំអស់គឺ  ត្ពមបត្ពៀង ិងអ ុញ្ញា រឱ្យត្ក្សុម
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អនក្សត្សាវត្ជាវសមាា សបោយសា័ត្គចិរត ិងសហការោ៉ា ងរលូ  បហយីពួក្សគរ់ក៏្ស  គតំ្ទ្ត្បធា បទ្ន ការ
ត្សាវត្ជាវប ោះនងផ្ដរ។          
 ការត្បមូលទិ្ ន ័យត្រូវ  បធវីបឡងីត្តមរយៈការសមាា សជាត្ក្សុម ិងជាបុគគល។ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ
  បធវីការណារ់ជួបពួក្សគរ់ជាមុ បដីមបបីត្រៀមខលួ សមាា ស។ សត្មាប់ដំបណីរការន ការត្បមូលទិ្ ន ័យ 
ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បធវីការផ្បងផ្ចក្សគន ជា៣ត្ក្សុមរមួមា ៖ ត្កុ្សមទី្១ សមាា សសិសសបៅបពលត្ពឹក្ស ក្សនុង
បរបិវណវទិ្ាល័យ ត្កុ្សមទី្២ បធវីការសមាា សត្គូបបត្ងៀ បៅបពលត្ពឹក្សដូចគន ជាត្កុ្សម ិងជាបុគគលបោយសារ
ផ្រការសមាា សក្សនុងត្កុ្សម បយងីសបងករបឃញីថ្ន ការនតល់ចបមលីយហាក់្សត្សបដៀងៗគន ពំុសូវមា ភាពបក្សាោះក្សាយ 
បហយីព័រ៌មា ផ្ដលទ្ទ្លួ  មិ ទា ់  ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយបៅបឡយី ដូបចនោះបហយីបទី្បត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ
សបត្មចសមាា សត្គូ០៣នាក់្សបនសងបទ្ៀរជាបុគគល។ សត្មាប់ត្កុ្សមទី្៣គឺសមាា សឪពុក្សមាដ យ ឬអាណាពា ល
ត្តមរយៈទូ្រស័ពទផ្ដលត្បត្ពឹរតបៅបៅបពលត្ពឹក្ស  ិងរបសៀលនងផ្ដរបោយបហរុថ្ន នទោះអាណាពា លបៅ
ឆ្ៃ យត្ពមទាងំត្បឈម ឹងបញ្ញា ជមៃឺកូ្សវដី-១៩។ មា៉ាងវញិបទ្ៀរ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវគិរថ្ន ការសមាា សត្តម
ទូ្រស័ពទបធវីឱ្យឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា លពំុសូវមា ភាពបអៀ ខាា ស់ក្សនុងការនតល់ទិ្ ន ័យ។ រល់ការ
សមាា សពីត្គប់ភាគីពាក់្សព័ ធទាងំអស់ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បធវីការក្សរ់ត្ត្ត ូវព័រ៌មា សំខា ់ៗបចញពី
សំណួរ ីមួយៗមុ  ឹងបធវីការវភិាគ។       
 បដីមបឱី្យមា ភាពងាយត្សលួ ិងបឆលីយរបបៅ ឹងសណួំរត្សាវត្ជាវ «បរីមា មូលបហរុអវីខលោះបធវីឱ្យ
សិសសមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលាបៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់?» ការវភិាគទិ្ ន ័យ  ឆលងការ់ជំហា ជាបត្ចី 
ដូចជា ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បត្បីត្ ស់ត្តរងក្សនុងទ្ត្មង់គំរូបដីមបបំីបពញព័រ៌មា ត្តមលំោប់លំបោយន 
អនក្សចូលរមួ ីមយួៗ បោយផ្សវងរក្ស ិងក្សរ់ត្ត្តគំ ិរសំខា ់ៗ រចួបធវីចំណារ់ថ្នន ក់្សត្កុ្សមន គំ ិរសំខា ់ៗ
ទាងំបនាោះោក់្សក្សនុងត្តរងត្តមបលខបរៀងន អនក្សចូលរមួមដងមយួៗ បោយយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស។  
 បៅក្សនុងដំបណីរការន ការត្សាវត្ជាវ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ត្បកា ់ខាា ប់ ូវត្ក្សមសីលធម៌ន អនក្ស
ត្សាវត្ជាវ បដីមបីធានាឱ្យលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  លអត្បបសីរ ិងឆលុោះបញ្ញច ងំពីការពិរជាក់្សផ្សតងបលីបញ្ញា
ន ការត្សាវត្ជាវ។   
 
៣. លទ្ធផល និងការពិភារា 
 ផ្នអក្សត្តមការវភិាគទិ្ ន ័យផ្ដល  មក្សពីការសមាា សបចញពីអនក្សចូលរួមទាងំអស់ ត្ក្សុមអនក្ស
ត្សាវត្ជាវ  រក្សបឃញីលទ្ធនលដូចខាងបត្កាម៖  
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៣.១ លទ្ធនលផ្ដល  ពីការសមាា សសសិស 
 បោយផ្នអក្សបលីការសមាា សសិសសផ្ដលមក្សបរៀ យឺរចំ ួ ១០នាក់្ស ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  រក្ស
បឃីញក្សត្តត មួយចំ ួ ផ្ដលជាមូលបហរុនាឱំ្យសិសសមក្សសិក្សាមិ ទា ់បពលបវលាដូចជា ក្សត្តត ត្គួសារ  
បោយបហរុថ្ន សិសសភាគបត្ចី ភាា ក់្សពីត្ពលឹមបដីមបជីយួបធវីកិ្សចចការនទោះឪពុក្សមាត យដូចជា បបីក្សរូបលក់្ស យ 
ប សនទោះ លាងចា  ោ ំយ បធវីមាូប ិងជួយដឹក្សបគបៅចង។ ត្រង់ចំណុចប ោះ  បងាា ញថ្ន ឪពុក្សមាត យ
ហាក់្សដូចជាមិ នតល់អាទិ្ភាពបលីការសិក្សារបស់កូ្ស ។  
 ក្សត្តត សិសសខលួ ឯងក៏្សជាផ្ននក្សមយួផ្ដលនាឱំ្យពួក្សបគមក្សសិក្សាយរឺោ៉ា វនងផ្ដរ បោយសិសសខលោះចូល
បគងយប់បត្ៅបោយជាប់រវល់បមីលបមបរៀ  ឯសិសសខលោះបទ្ៀរបមីលបរឿង ិងបលងបហគមក្សនុងទូ្រស័ពទ។ សិសស
ចំ  ួបទ្ៀរបលងកី្សឡាពីលាៃ ច អស់ក្សមាល ងំខាល ងំផ្ដលជាបហរុបណាត លឱ្យពួក្សបគបត្កាក្សពីដំបណក្សយរឺ។ មា៉ាង
បទ្ៀរ សិសសខលួ ឯងផាទ ល់ហាក់្សដូចជាមិ សូវបចោះត្គប់ត្គងបពលបវលា ិងនតល់រនមលបលីការសិក្សារបស់ខលួ ។  

ចំផ្ណក្សបហោឋ រចនាសមព័ ធផ្ដលពំុសូវនតល់ភាពងាយត្សួលដល់សិសស ក៏្សរមួចំផ្ណក្សបធវីឱ្យសិសស
ជបួត្បទ្ោះការលំ ក្សនងផ្ដរដូចជា សាថ  ភាពភូមិសាស្តសតសាលាបរៀ បៅឆ្ៃ យពីនទោះរបស់សិសសផ្ដលមា 
ចមាៃ យត្បផ្ហល២០គីឡូផ្ម៉ាត្រ ិងនលូវភាគបត្ចី ជានលូវលំមា សភាពត្ទុ្ឌបត្ទាម ិងនលូវដីត្ក្សហមមា ជងាុក្ស
បត្ចី ជាបដីម។           
 ចំបពាោះក្សត្តត សាលាបរៀ វញិ បទាោះបីជាការមក្សបរៀ របស់សិសសមា ភាពយរឺោ៉ា វ  ិងមិ ទា ់បពល
បវលាោ៉ា ងណាក៏្សបោយ ក៏្សបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមិ   ោក់្សពិ ័យចំបពាោះសិសសបនាោះបទ្ បហយីក្សរណីខលោះបទ្ៀរ 
សិសសមយួចំ  ួទ្ទ្លួ  ត្រឹមផ្រការផ្ណនាឱំ្យមក្សបរៀ   បទ្ៀងទារ់ ិងទា ់បពលបវលាផ្រប៉ាុបណាណ ោះ។ 
អាត្ស័យបហរុប ោះ បទី្បសិសសភាគបត្ចី មិ សាដ ប់ត្តមការផ្ណនារំបស់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូផ្ដលជាបហរុ
បណាដ លឱ្យពកួ្សបគមក្សបរៀ យរឺ ិងមិ បគរពបមា៉ា ងសិក្សារបស់ខលួ ដផ្ដល។ ចំណុចទាងំអស់ខាងបលី  
បញ្ញា ក់្សឱ្យបឃញីថ្ន បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូហាក់្សដូចជាមា ភាពឆក្សផ្លវងបលីការអ ុវរតវ ័ិយដល់សិសស ិងពំុសូវ
យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សចំបពាោះសិសសផ្ដលមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា។    
 ៣.២ លទ្ធនលផ្ដល  ពីការសមាា សអាណាពា ល    
 បត្កាយពីជួបសមាា សជាមយួឪពុក្សមាដ យ ិងអាណាពា លត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  រក្សបឃញីមូល
បហរុជាបត្ចី ផ្ដលជាក្សត្តត នាឱំ្យសិសសមក្សបរៀ យរឺ ិងមិ បគរពបមា៉ា ងសិក្សាដូចជា សិសសខលួ ឯងផាទ ល់
មា ភាពខាិលត្ចអូស ិងបត្កាក្សពីដំបណក្សយរឺ។ សិសសមយួចំ ួ រវល់ ឹងការងារនទោះដូចជា ជយួបបីក្សរូប
លក់្សដូរបពលត្ពឹក្ស ប សសំអារនទោះ ោ ំយ ោទឹំ្ក្ស ិងជយួបមីលផ្ថ្ទាជីំដូ ចាស់ជរជាបដីម។ សិសសខលោះ
បទ្ៀរមា នទោះបៅឆ្ៃ យពីសាលាបរៀ រហូរដល់បៅជាង ១០ គីឡូផ្ម៉ាត្រ ិងនលូ វមា សាថ  ភាពលំ ក្ស
ផ្ដលជាបហរុនាឱំ្យពិ ក្សក្សនុងការបធវីដំបណីរមក្សសាលាបរៀ ឱ្យទា ់បពលបវលា។ លទ្ធនលទាងំប ោះ  
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បងាា ញពីភាពត្សបដៀងគន ជាមួយ ឹងលទ្ធនលផ្ដល  មក្សពីសិសសទាក់្សទ្ងបៅ ឹងភាពឆក្សផ្លវងរបស់
អាណាពា លចំបពាោះការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីការសិក្សារបស់កូ្ស  ការមិ បចោះត្គប់ត្គងបពលបវលា ិងការ
មិ នតល់រនមលចំបពាោះការសិក្សារបស់សិសសខលួ ឯងផាទ ល់ ភាពឆក្សផ្លវងរបស់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូបលីការអ ុវរត
វ ័ិយចំបពាោះសិសស ិងខវោះការយក្សចិរតបលីសិសសផ្ដលមក្សបរៀ យឺរ ក៏្សដូចជាក្សងវោះខារ ូវបហោឋ រចនា
សមព័ ធនលូវថ្នល់ជាបដីមផ្ដលជាបហរុនាឱំ្យសិសសមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា។  
 ៣.៣ លទ្ធនលផ្ដល  ពីការសមាា សត្គបូបត្ងៀ      
 បោងត្តមកិ្សចចសមាា សបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូបៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់ បញ្ញា ភូមិសាស្តសត សាថ  ភាពត្គួសារ 
 ិងសិសសខលួ ឯងគឺជាបហរុផ្ដលបធវីឱ្យការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលា។ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  បញ្ញា ក់្សថ្ន 
ពកួ្សគរ់  ដឹង ិងត្តមោ សិសសមក្សបរៀ យរឺត្តមរយៈការសាក្សសរួព័រ៌មា ពីត្បធា ថ្នន ក់្ស ត្គូប ទុក្សថ្នន ក់្ស 
 ិងត្គូត្តមមុខវជិាា  ក៏្សដូចជាសាក្សសួរសាមីុខលួ ផាទ ល់។ បលីសពីប ោះបទ្ៀរ បលាក្សត្គ ូ អនក្សត្គូក៏្ស  បធវីការ
សបងករបោយផាទ ល់បៅបពលកំ្សពុងបបត្ងៀ   បញ្ញា ក់្សថ្ន សិសសផ្ដលមក្សបរៀ យរឺភាគបត្ចី គឺផ្រងចូលបរៀ 
បត្កាយត្គូចាប់ពី១៥នាទី្បឡងីបៅបសទីរផ្ររល់នថ្ៃ។ បៅបពលបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ដឹងពីមូលបហរុទាងំប ោះ
បហយី ពកួ្សគរ់  ពាោមត្ ប់ដំណឹងប ោះបៅដល់ឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា លសិសសបោយផាទ ល់ 
 ិងត្តមលិខិរអបចា ីញ បដីមបផី្ក្សផ្ត្បបញ្ញា ទាងំបនាោះឱ្យមា ភាពលអត្បបសីរបឡងី។ បត្កាយពីទ្ទ្លួ  ការ
ផ្ណនាពីំបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូបហយី ពកួ្សគរ់ស ាថ្ន ឹងបគរពបទ្បញ្ញា ននទក្សនុងសាលា ិងមក្សបរៀ ឱ្យ  ទា ់
បពលបវលាដូចសិសសដនទ្បទ្ៀរ ប៉ាុផ្ តសិសសមួយចំ ួ ហាក់្សដូចជាពំុទា ់  អ ុវរតត្តមការផ្ណនា ិំងបទ្
បញ្ញា ននទក្សនុងសាលាឱ្យ  ត្រឹមត្រូវបនាោះបទ្។       
 ជារមួមា បហរុនលជាបត្ចី ផ្ដលបណាត លឱ្យសិសសបៅក្សនុងវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់មក្សបរៀ យរឺដូច
ជាសិសសខលួ ឯងមិ បចោះត្គប់ត្គងបពលបវលា ិងមិ យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សនតល់រនមលបលីការសិក្សា។ ចំផ្ណក្ស
នលូវផ្ដលសិសសត្រូវបធវីដំបណីរបៅសាលាបរៀ មា ចមាៃ យឆ្ៃ យ មា សភាពត្ទុ្ឌបត្ទាម ិងមា ជងាុក្សបត្ចី 
ពិ ក្សក្សនុងការបធវីដំបណីរ។ ម៉ាាងវញិបទ្ៀរ ត្ក្សុមត្គួសារមិ   បផាត រការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីបមា៉ា ងសិក្សា
របស់កូ្ស បោយបត្បីកូ្ស ឱ្យបធវីការងារបនសងៗក្សនុងនថ្ៃសិក្សា។ ត្គូបបត្ងៀ ក៏្សចូលរមួចំផ្ណក្សនងផ្ដរចំបពាោះ
ការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សិសសត្តមរយៈការប ធូរប ថយ ការបលីក្សផ្លង  ិងមិ   អ ុវរត
វ ័ិយរឹងរុងឹចំបពាោះសិសសផ្ដលមក្សបរៀ យរឺឱ្យ  ត្រឹមត្រូវត្តមបទ្បញ្ញា ននទក្សនុងរបស់សាលា។ 

៤. ចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចគសាយ 
 ឆលងត្តមការសិក្សាត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិបលីត្បធា បទ្ «ការមក្សបរៀ មិ ទា ់បពលបវលារបស់សិសស
បៅវទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់» ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  អ ុវរតការងារបោយបធវីការជាមួយអនក្សពាក់្សព័ ធបៅបលី
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ក្សត្តត បនសងៗដូចជា សិសសខលួ ឯងផាទ ល់ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ិងឪពុក្សមាដ យ ឬអាណាពា ល។ ត្ក្សុមអនក្ស
ត្សាវត្ជាវ  ផ្បងផ្ចក្សត្ក្សុមបដីមបជីបួសមាា ស ិងសាក្សសួរអំពីមូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យសិសសមក្សបរៀ យរឺពី
ត្គប់អនក្សពាក់្សព័ ធទាងំអស់បោយទ្ទ្ួល  លទ្ធនលដូចការរពឹំងទុ្ក្ស។ ម៉ាាងវញិបទ្ៀរ ក្សនុងការសមាា ស
ពួក្សគរ់  នដល់ចបមលីយឱ្យត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបៅត្តមអវីផ្ដលពួក្សគរ់  ដឹង ិងសហការោ៉ា ងលអ។ 

ទ្ ទឹម ឹងប ោះ ក៏្សបៅមា ចំណុចខវោះខារមួយចំ ួ ដូចជា មា ការលំ ក្សទាក់្សទ្ងបៅ ឹងការ
ផ្សវងរក្សឯក្សសារបោងបដីមបីគតំ្ទ្អរថបទ្ត្សាវត្ជាវ ិងមា ភាពឆក្សផ្លវងខលោះៗក្សនុងការសរបសររ យ
ការណ៍ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ។ បញ្ញា មួយបទ្ៀរគឺពិ ក្សក្សនុងការទាក់្សទ្ងជាមយួឪពុក្សមាដ យ ឬអាណាពា ល
សិសសបោយនទោះរបស់ពកួ្សគរ់បៅឆ្ៃ យពីសាលាបរៀ  ិងខវោះមបធា យទាក់្សទ្ង។ បទាោះជាោ៉ា ងប ោះក៏្សបោយ 
ក៏្សត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវខិរខំត្បឹងផ្ត្បងអស់ពីសមរថភាពបដីមបអីភិវឌឍការត្សាវត្ជាវឱ្យទ្ទ្លួ  លទ្ធនលលអ
ដូចការរពឹំងទុ្ក្ស។  
 
៥. គសចរដីសននិដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍ 

ផ្នអក្សបលីលទ្ធនលត្សាវត្ជាវបងាា ញថ្ន មា មូលបហរុជាបត្ចី  ផ្ដលបណាត លឱ្យសិសសមក្សបរៀ 
មិ ទា ់បពលបវលាមា ដូចជា ក្សត្តត សិសសខលួ ឯងជាចមបងគឺសិសសមិ បចោះត្គប់ត្គងបពលបវលា ិងមិ 
យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សនតល់រនមលបលីការសិក្សា។ បលីសពីប ោះ មា ក្សត្តត បនសងបទ្ៀររមួមា ត្គួសារមិ   បផាត រ
ការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីការសិក្សារបស់កូ្ស  សាលាបរៀ មិ   អ ុវរតវ ័ិយរឹងរុងឹចំបពាោះសិសសផ្ដលមក្ស
បរៀ យរឺ ិងនលូវបៅសាលាបរៀ មា ចមាៃ យឆ្ៃ យ ិងមា ជងាុក្សបត្ចី ពិ ក្សក្សនុងការបធវីដំបណីរ។  
 អ ុសាស ៍ 

បដីមបពីត្ងឹងវ ័ិយសិសសក្សនុងការបគរពបមា៉ា ងសិក្សាឱ្យ  បទ្ៀងទារ់ ិងទា ់បពលបវលាបៅវទិ្ាល័យ 
ត្ក្សឡាញ់ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវនតល់អ ុសាស ៍ដូចខាងបត្កាម៖  

សិសសគួរនតល់អាទិ្ភាព ិងឱ្យរនមលបលីការសិក្សា បោយបគរពវ ័ិយ ិងបទ្បញ្ញា ននទក្សនុងសាលា
ឱ្យ  ខាា ប់ខាួ ។ បផ្ ថមពីប ោះ សិសសត្រូវពត្ងឹង ិងបរៀបចំបពលបវលាសិក្សាឱ្យ  ត្រឹមត្រូវបដីមបឱី្យដឹង
ចាស់ពីការងារផ្ដលត្រូវបធវីជាត្បចានំថ្ៃ។  

ចំបពាោះឪពុក្សមាដ យ ឬអាណាពា លត្រូវចូលរមួចំផ្ណក្សក្សនុងការជយួជំរុញកូ្ស ឱ្យមក្សបរៀ បទ្ៀងទារ់
 ិងទា ់បពលបវលា ការ់ប ថយការងារត្បចានំថ្ៃផ្ដលពាក់្សព័ ធក្សនុងនថ្ៃសិក្សារបស់កូ្ស  នដល់រនមល ិងនតល់
អាទិ្ភាពដល់ការសិក្សាបរៀ សូត្ររបស់កូ្ស បោយការោស់បរឿ  បត្កី្ស រលំឹក្ស  ិងត្តមោ ជាត្បចា។ំ  

ចំបពាោះគណៈត្គប់ត្គង ត្ពមទាងំបលាក្សត្គូអនក្សត្គូត្រូវពត្ងឹងវ ័ិយដល់សិសសឱ្យ  ហារ់ចរ់ ត្តម
បទ្បញ្ញា ននទក្សនុងរបស់សាលាផ្ដលមា ត្សាប់ ិងប តបបងកីរទំ្នាក់្សទំ្ ងលអជាមួយឪពុក្សមាត យ ឬអាណា



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                             ស.ឡា ំ et al.  

 

 

19 

ពា លសិសសក្សនុងការត្តមោ   ិងនតល់ដំណឹងពីការសិក្សារបស់កូ្ស  ិងពិចារណាបលីការបរៀបចំ
អប តវាសិក្សោឋ  ដល់សិសសផ្ដលមា នទោះបៅឆ្ៃ យពីសាលាបរៀ  បហយីនលូវពិ ក្សក្សនុងការបធវីដំបណីរជាពិបសស
សិសសត្ស។ី បលីសពីប ោះបទ្ៀរ សាលាបរៀ គរួនតល់ព័រ៌មា ឱ្យចាស់លាស់អំពីកាលវភិាគសិក្សាដល់ឪពុក្ស
មាត យ ឬអាណាពា លសិសសបដីមបីងាយត្សួលដល់ពួក្សគរ់ដឹង ិងត្តមោ បមា៉ា ងសិក្សាកូ្ស ឱ្យ  
ចាស់លាស់។ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូក៏្សគរួចូលរមួចំផ្ណក្សជំរុញបលីក្សទឹ្ក្សចិរតព យល់ ផ្ណនាពីំអរថត្បបោជ ៍
ន ការសិក្សាបៅដល់សិសសត្គប់ៗគន  ក៏្សដូចជាបងាា រ់បងាា ញពីរបបៀបន ការផ្បងផ្ចក្ស ិងត្គប់ត្គងបពល
បវលាផ្ដលជាចំផ្ណក្សរមួមួយបធវីឱ្យសិសសបផ្ងវរចំណាប់អារមាណ៍មក្សបលីការសិក្សាកា ់ផ្រត្បបសីរ។  

សហគម ៍គរួចូលរមួចំផ្ណក្សឱ្យ  សត្សាក់្សសត្សាកំ្សនុងការក្សសាង  ិងផ្ក្សលមអបហោឋ រចនាសមព័ ធ
ឱ្យ  លអត្បបសីរ  ិងចូលរមួសហការបោោះត្សាយបញ្ញា បនសងៗផ្ដល  បកី្សរមា បឡងីចំបពាោះសិសសបៅ
ក្សនុងសហគម ៍របស់ខលួ ។ 

 
បសចក្សតីផ្ថ្លងអំណរគុណ 
សូមផ្ថ្លងអំណរគុណោ៉ា ងត្ជាលបត្ៅចំបពាោះត្ក្សុមការងារន នាយក្សោឋ  បគល បោ យ ផ្ដល

  ចុោះគតំ្ទ្ការបណតុ ោះបណាត លការត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ  ិងដឹក្សនាសំត្មបសត្មួលក្សនុ ងការសរបសរអរថបទ្
ត្សាវត្ជាវប ោះ ដល់ត្ក្សុមការងារត្សាវត្ជាវបយីងខាុ ំ។ ក៏្សសូមផ្ថ្លងអំណរគុណនងផ្ដរ ចំបពាោះគបត្មាងអភិវឌឍ ៍
វស័ិយអប់រមំធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ (USESDP-ADB) ផ្ដល  ឧបរថមថ្វកិារបលីការត្សាវត្ជាវមយួប ោះ។ 

ឯរសារគោង 

ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា .(២០០៨). បគល បោ យសតីពីសាលាមធយមសិក្សាធ ធា  
 https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/ 439. html#.YjsuoudBy5c, 

 Assessed on 21 March 1211 

ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា .(២០០៩). ត្បកាសសតីពីបទ្បញ្ញា ននទក្សនុងសត្មាប់ត្គឹោះសាថ  មធយមសិក្សា
 ចំបណោះទូ្បៅសាធារណៈhttps://drive.google.com/file/d/2Sd9FZn94Qu3aeFeLY3VxUuY-

zX2BJcQv/view, Assessed on 21 March 1211 

វទិ្ាល័យត្ក្សឡាញ់.(២០២២).បសៀវបៅសត្មង់អវរតមា សិសស។ 

https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/934.html#.YjsuoudBy5c
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ 
 

មូលបហរុអវសីសិសមយួចំ  ួមិ សូវបចោះអា អក្សសរបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលលង័ក  បខរតកំ្សពង់ធំ 
 

ផ្អម បអៀងស  ១ នាគ វា៉ា សុត្កី្ស២ សុក្ស សុវជិាា ៣  ៉ា ង រ៉ាប៉ាូលី៤ មាស សុបគឿ ៥ ទូ្ច ធូ៦ អឹុម យ៉ាុ ណារ៉ា៧ 
ភលូ គឹមសា ៨ វរ កុ្សល៩ អិុរ គឹមត្ស ុ ១០  ិង ផ្ក្ស ោរទិ្ធ១១  

វទិ្ាល័យហ ុ  ផ្ស  បលល័ងក 

 
  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ ប ោះពុមពនាយ៖ ១៥ មថុិ្នា ២០២២ 
 
សងខិត្តន័យ 
 ចាប់ពីឆ្ន  ំ២០១៨ រហូរដល់ឆ្ន  ំ២០២១ ទិ្ ន ័យន ការសិក្សាត្តមរយៈការចូលអា បសៀវបៅបៅ
ក្សនុងបណាណ ល័យត្រូវ  ធាល ក់្សចុោះជាប តបនាទ ប់ពីក្សត្មិរ ៨៣.២៨% មក្សបៅត្រឹមផ្រ ៤១.៦៤%។ ផ្នអក្ស
ត្តមការសបងករបៅត្តមថ្នន ក់្សបរៀ បងាា ញថ្ន សិសា ុសិសសភាគបត្ចី មិ អាចអា អក្សសរត្តមអក្សខរវរិុទ្ធ
 ិងឃ្លល បឃ្លល ង  ត្រឹមត្រូវបៅបឡយី។ បហរុប ោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់យក្សបញ្ញា ប ោះមក្សបធវីជា
ត្បធា បទ្។ ការសិក្សាប ោះ មា បគលបំណងផ្សវងរក្សមូលបហរុផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមួយចំ ួ មិ សូវ
បចោះអា អក្សសរ៖ ក្សរណីសិក្សាវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស បលល័ងក បខរតកំ្សពង់ធំ។ 

វធីិសាស្តសតត្សាវត្ជាវប ោះ ត្រូវ  បត្បីត្ ស់ក្សត្មងសំណួរ ិងការសមាា សផ្ដលមា អនក្សចូលរមួ 
សរុបចំ  ួ១៥នាក់្សក្សនុងបនាោះ មា នាយក្សសាលា០១នាក់្ស បលាក្សត្គូ អនក្សត្គ០ូ២នាក់្ស  អនក្សអាណាពា ល
០២នាក់្ស ិងសិសា ុសិសស១០នាក់្ស។  ទិ្ ន ័យផ្ដលទ្ទ្លួ  ពីការសមាា ស  កំ្សណរ់បៅត្តមត្កុ្សម
ន ថ្នន ក់្សពាក្សយ។ ត្តមលទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវ  បងាា ញថ្ន មា ក្សត្តត ចំ ួ  ៣ ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមិ សូវ
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ចូលចិរតអា អក្សសរគឺក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  ក្សត្តត ត្គួសារ  ិងក្សត្តត សិសស។ បោងត្តមលទ្ធនលខាងបលីប ោះ 
សាលាបរៀ គួរផ្របរៀបចំត្ពឹរតិការណ៍ ឬសក្សមាភាពបដីមបីជំរុញសិសា ុសិសសឱ្យយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិង
យល់ពីសារៈសំខា ់ន ការអា បសៀវបៅ។ ឪពុក្សមាត យសិសស ឬអនក្សអាណាពា លគួរបត្បីបពលបវលា
ជាមយួកូ្ស ៗ  ិងនតល់ថ្វកិាត្ទ្ត្ទ្ង់បលីការទិ្ញបសៀវបៅសិក្សាបផ្ ថមសត្មាប់កូ្ស ៗរបស់គរ់ ត្ពមទាងំ
បរៀបចំក្សផ្ លងអងគុយបរៀ  ិងបបងកីរបណាណ ល័យត្តមនទោះឱ្យ  សមរមយ។  
 ជារមួ ក្សត្តត ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសមិ សូវបចោះអា អក្សសរមា  ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  ក្សត្តត ត្គួសារ  ិងក្សត្តត
សិសស។ ដូបចនោះអនក្សពាក់្សព័ ធទាងំអស់ត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សក្សនុងការបោោះត្សាយបញ្ញា ខាងបលីប ោះបដីមបទីាក់្ស
ទាញ ិងបលីក្សទឹ្ក្សចិរតសិសសឱ្យមក្សចាប់អារមាណ៍បៅបលីការអា បសៀវបៅវញិ។  
 
អាគរោឋ  : ផ្អម, អ.  ,  នាគ, វ., &សុក្ស, ស.,(២០២២). មូលបហរុអវីសិសសមយួចំ  ួមិ សូវបចោះអា 
អក្សសរបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលល័ងក  បខរតកំ្សពង់ធំ . កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា, ៥(១),២០-២៨។ 

 
១.គសចរតីគផតើម  

បៅក្សនុងត្បបទ្សក្សមពុជាមិ ថ្ន រំប ់ណា ឬសាលាបរៀ ណាបឡយី សិសសមិ សូវចូលចិរតអា 
បសៀវបៅបៅផ្រជាបញ្ញា ផ្ដលត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបំនុរ។ ការអភិវឌឍត្បបទ្សជារិមួយឱ្យរកី្សចបត្មី គឺ
ត្រូវបនតីមបចញពីការអភិវឌឍធ ធា ម ុសសជាចមបង។ ការបណតុ ោះបណាត លម ុសសឱ្យកាល យជាពលរដឋលអ
បៅ  គឺបនតីមបចញពីការអា បសៀវបៅផ្ដលជាឃ្លល ងំន ត្ ជាា ។ អនក្សត្ ជាជាបត្ចី   ចងត្ក្សង ូវឯក្សសារ
បដីមបទុី្ក្សផ្ណនាដំល់ម ុសសជំនា ់បត្កាយក្សនុងការបណតុ ោះសរិបញ្ញា  សាា ររី ឱ្យកា ់ផ្រភលឺថ្នល ជាពណណរយ
ថ្កុ ំបថ្កីងជាងមុ ជាដរប។ ការអា បត្ចី អាចបធវីឱ្យម ុសសទាងំឡាយបៅក្សនុងសងគមមិ ថ្ន ចាស់ ឬបក្សាង
អាចមា ឱ្កាសទ្ទ្លួ   ូវគំ ិរលអៗ ជាបត្ចី  សត្មាប់យក្សមក្សបធវីជាការពិចារណា បហយីទាញយក្ស
មក្សបត្បីត្ ស់ជាត្បបោជ ៍ដល់ការសិក្សា ក៏្សដូចជាការរស់បៅរបស់បយងីទាងំអស់គន  បដីមបចូីលរមួក្សនុង
ការអភិវឌឍត្បបទ្សជារិបឆ្ព ោះបៅរក្សបសចក្សតីចបត្មី ។ ដូបចនោះ រជរោឋ ភិ លន ត្ពោះរជាណាចត្ក្សក្សមពុជា 
(២០១៥)   អ ុម័រអ ុត្កឹ្សរយបរៀបចំទិ្វាជារិអំណា ផ្ដលត្បត្ពឹរតបៅបរៀងរល់ផ្ខមីនាបដីមបបីលីក្ស
ក្សមពស់ទ្មាល ប់ន ការអា  ិងការចូលចិរតអា  (រោឋ ភិ លក្សមពុជា, ២០១៥)។ ក្ស លងមក្សប ោះ បោង
ត្តមការនាយបលីបគហទំ្ព័រ (សារព័រ៌មា ថ្ាីៗ, ២០២២) ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា  បរៀបចំ
ទិ្វាជារិអំណា ចំ ួ ៧បលីក្ស។ ក្សនុងបនាោះ ទិ្វាជារិអំណា ឆ្ន ២ំ០២២ ត្ រពធបឡងីបត្កាមត្បធា បទ្សតីពី 
«អំណា ជយួបលីក្សក្សមពស់គុណភាពជីវរិក្សនុងសងគមឌីជីថ្ល» ក្សនុងបគលបំណងបណតុ ោះទ្មាល ប់អា  ជំរុញ
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វបបធម៌អា  បលីក្សក្សមពស់សមរថភាពន ការអា  សាូរ កំ្សណាពយ  ិងការផ្រង ិព ធជាបដីម។ បដីមបបីត្រៀម
ខលួ ក្សនុងការវាយរនមលសមរថភាពអំណា របស់សិសសផ្ដលមា អាយុចាប់ពី១៥ឆ្ន  ំនាយក្សោឋ  ធានាគុណ
ភាពអប់រនំ ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា  បរៀបចំឯក្សសារជំ ួយសាា ររីសតីពី «សំណួរបរសតគំរូន 
ក្សមាវធីិអ តរជារិសតីពី រងាវ យរនមលលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសត្មាប់ត្បបទ្សកំ្សពុងអភិវឌឍ»។  

បផ្ ថមពីប ោះបទ្ៀរ បដីមបរីមួចំផ្ណក្សក្សនុងការផាល ស់បតូ រទ្មាល ប់ប ោះ យុវជ ផ្ដលមា ចំណូលចិរត
ក្សនុងការអា បៅត្បបទ្សក្សមពុជា   ិព ធបសៀវបៅផ្ដលមា ចំណងបជីងថ្ន «អំណា ជាអំណាច (លីម, 
អំណា ជាអំណាច, ២០១៩)»។ បៅក្សនុងសំបណរបក្សត្សាយអំពីការអា  បលាក្សលីម  បងាា ញអំពី
ទ្សស ៈន ការជំរុញបលីក្សទឹ្ក្សចិរត ិងវធីិសាស្តសតឬបបចចក្សបទ្សន ការអា  បដីមបទី្ទ្ួល  ចំបណោះដឹង។ 
ក្សនុងបនាោះផ្ដរ បៅក្សនុងទិ្វាជារិអំណា បលីក្សទី្២ ឯក្សឧរតមបណឌិ រសភាចារយ ហង់ជ ួ ណារ ៉ាុ    ប ោះ
ពុមពសាន នដជាបត្ចី  ផ្ដលសមិទ្ធនលទាងំបនាោះជាការរមួចំផ្ណក្សក្សនុងការបលីក្សក្សមពស់ ូវការអា  ការផ្រង
 ិព ធ ក៏្សដូចជានតល់ចំបណោះដឹងទូ្បៅទាងំផ្ននក្សបសដឋកិ្សចច ទ្សស វជិាា   ិងចិរតវទិ្ានងផ្ដរ។ សាន នដចុង
បត្កាយរបស់បលាក្ស  សរបសរអំពី «ត្ទឹ្សតីអភិវឌឍភាសា  ិងត្ទឹ្សតីអភិវឌឍកុ្សមារ» (ណារ ៉ាុ , ២០២២)។ 
បោងត្តម បោ  ីោ   ផ្ត្បសត្មួលបសៀវបៅផ្ដលមា បឈាា ោះថ្ន  «បពលត្ពឹក្សដ៏អសាច រយ»   បលីក្ស
បឡងីថ្ន «ការអា គឺបដីមបខីួរក្សាល ការហារ់ត្ ណគឺបដីមបរីូបកាយ ការសូត្រធម៌ឬបងួសួងគឺបដីមបដីងួ
វញិ្ញា ណ។ បយងី ឹងកាល យដូចជាបសៀវបៅផ្ដលបយងីអា ។ មយួវញិបទ្ៀរ ម ុសសផ្ដលបចោះអក្សសរផ្រមិ 
ត្ពមអា  ពំុមា លក្សខណៈសមបរតិត្រង់ណាផ្ដលត្បបសីរជាងអនក្សផ្ដលមិ បចោះអក្សសរបឡយី»។ បៅក្សនុង
ត្ទឹ្សតីខាងបលីប ោះ  បងាា ញថ្ន ការអា គឺជាវធីិសាស្តសតបលឿ បំនុរបដីមបផីាល ស់បតូរផ្ននក្សណាមយួន ជីវរិ 
ឬជាវធីិសាស្តសតបដីមបទី្ទ្លួចំបណោះដឹង គំ ិរ  ិងយុទ្ធសាស្តសតផ្ដលអនក្សត្រូវការឈា បៅរក្សភាពបជាគជ័យ
បៅក្សនុងជីវរិ ( ីោ, 2020)។ 

ដូបចនោះ សិសា ុសិសសទាងំអស់គបបីត្បឹងផ្ត្បងពាោមបត្ជីសបរសីយក្សបសៀវបៅលអៗ មក្សអា  
បដីមបីបណតុ ោះត្ ជាា  ការគិរ  ិងការវភិាគបដីមបីកាល យជាមូលធ ម ុសសផ្ដលមា សកាត  ុពលបៅក្សនុង
សងគម។ នទុយបៅវញិ បចចុបប នប ោះបបចចក្សវទិ្ាកា ់ផ្រទំ្ប ីប សមាា រៈបត្បីត្ ស់កា ់ផ្រសមបូរផ្បបត្សបបពល
ជាមយួ ឹងបរបិទ្ន ជំងឺកូ្សវដី-១៩ ផ្ដលជាបញ្ញា សក្សលនងបនាោះ  បធវីឱ្យម ុសសមយួចំ  ួជាពិបសស
សិសា ុសិសសមិ សូវបចោះអា អក្សសរបៅវញិ។ ទាងំប ោះជាបញ្ញា មួយគួរឱ្យត្ពួយ រមាោ៉ា ងខាល ងំផ្ដល
ទាមទារឱ្យរជរោឋ ភិ ល ជាពិបសសត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា រមួទាងំបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ិងឪពុក្ស
មាត យ ឬអនក្សអាណាពា លត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិងសហការគន ោ៉ា ងសក្សមាក្សនុងការងារអប់រមំយួប ោះ។ 
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បោយផ្ឡក្ស ត្បសិ បបីបយងីត្ក្សបឡក្សមក្សបមីលសិសា ុសិសសមួយចំ ួ រូចន វទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  
បលល័ងកបខរតកំ្សពង់ធំវញិ ក៏្សទ្ទ្លួរងឥទ្ធិពល ិងជបួត្បទ្ោះ ូវបញ្ញា ខាងបលីប ោះផ្ដរ។ 
ត្តរង៖សថិរិសិសសចូលអា បសៀវបៅបៅបណាណ ល័យ វទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលល័ងក   
 

ឆ្ន សំកិ្សា សសិសសរបុ សសិសត្ស ី ភាគរយ 
សសិសសរបុ 
ចូលអា  

សសិសត្សី
ចូលអា  

2018-2019 1292 702 83,28% 1075 584 
2019-2020 1334 683 62,46% 833 426 
2020-2021 1344 689 41,64% 559 286 

 បោងត្តមសថិរិសិសសចូលអា បសៀវបៅបៅក្សនុងបណាណ ល័យខាងបលី  បងាា ញឱ្យបឃញីថ្ន៖
បៅឆ្ន សំិក្សា២០១៨-២០១៩ មា សិសសចូលអា បសៀវបៅបៅក្សនុងបណាណ ល័យរហូរដល់៨៣.២៨%។ 
ចំផ្ណក្សឯឆ្ន សំិក្សា២០១៩-២០២០ មា សិសសចូលអា បសៀវបៅបៅក្សនុងបណាណ ល័យ៦២.៤៦%  
បហីយបៅឆ្ន សិំក្សា២០២០-២០២១ មា សិសសចូលអា បសៀវបៅបៅក្សនុងបណាណ ល័យ៤១.៦៤%។ 
បោងត្តមទិ្ ន ័យបងាា ញថ្ន ភាគរយសិសសចូលអា បសៀវបៅក្សនុងបណាណ ល័យមា ការធាល ក់្សចុោះជាលំោប់ 
បោយសារជំងឺរររារសក្សលផ្ដលរត្មូវឱ្យរក្សាគមាល រសងគម។ ជាមយួគន ប ោះ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិង
កី្សឡា  ត្បកាសផាអ ក្សដំបណីរការសាលាបរៀ បៅទូ្ទាងំត្បបទ្ស បោយអ ុវរតត្តមបគលការណ៍ផ្ណនាំ
របស់ត្ក្សសួងសុខាភិ លគឺ ៣ កំុ្ស  ិង៣ ការពារ បដីមបកីារ់ប ថយការរកី្សរលោលន ជំងឺកូ្សវដី-១៩។  

បហរុប ោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  បលល័ងក  បលីក្សយក្ស ូវត្បធា បទ្ផ្ដល
ទាក់្សទ្ង ឹងក្សបមាយន ការអា របស់សិសសមួយចំ ួ មក្សបធវីការវភិាគត្សាវត្ជាវរក្សឱ្យបឃីញថ្ន៖«បរី
មូលបហរុអវ ី ជាសិសសមួយចំ  ួមិ សូវបចោះអា អក្សសរ?» 

បដីមបីត្សាយចមៃល់ដ៏ចាក់្សបត្សោះខាងបលីប ោះ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ចុោះសិក្សា ិងបឈវងយល់
ោ៉ា ងលអិរលអ ់បដីមបផី្សវងរក្សមូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យសិសសមយួចំ  ួមិ សូវបចោះអា អក្សសរ។ ក្សនុងបនាោះ ការ
សិក្សាក្ស លងមក្ស  រក្សបឃញីពាក់្សព័ ធ ឹងក្សត្តត ៣ោ៉ា ងគឺ ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  ក្សត្តត ត្គួសារ  ិងក្សត្តត សិសស។   

ក្សត្តត ត្គបូបត្ងៀ ៖ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ភាគបត្ចី មិ សូវមា សក្សមាភាពក្សនុងដឹក្សនាសំិសសចូលអា 
ក្សនុងបណាណ ល័យ ិងមណឌ លអា  ផ្ដលបធវីសិសសបខាយ ូវសមរថភាពក្សនុងការអា  ិងសរបសរឱ្យ  
ត្រឹមត្រូវ។ ទាងំប ោះ ជាបហរុនលមួយផ្ដលបធវីឱ្យសិសា ុសិសសមួយចំ ួ មា ភាពខវោះខារទាងំផ្ននក្ស
ទ្ទ្លួព័រ៌មា   ិងបំណិ ផ្ននក្សអា ។  
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ក្សត្តត ត្គសួារ៖ ជាទូ្បៅបៅក្សនុងត្គួសារ ីមយួៗមា សាថ  ភាពជីវភាពត្គួសារបនសងៗពីគន  ផ្ដល
ក្សនុងបនាោះត្គួសារមយួចំ ួ   យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សក្សនុងការត្តមោ   ិងជំរុញកូ្ស ក្សនុងការសិក្សាបរៀ សូត្រ 
ផ្រក៏្សមា ត្គួសារមយួចំ ួ មិ សូវ  ជំរុញ ិងបលីក្សទឹ្ក្សចិរតកូ្ស ក្សនុងការសិក្សាបរៀ សូត្រ បោយសារផ្រ
គរ់មា ការមមាញឹក្សក្សនុងជីវភាពរស់បៅត្បចានំថ្ៃ ត្ពមទាងំមិ   បរៀបចំប ទប់សិក្សាបៅនទោះ(មា រុ 
បៅអី កាត របខៀ  ទូ្រោក្សប់សៀវបៅជាបដីម)។ 

ក្សត្តត សសិសខលួ ឯង៖ សសិស ុសិសសមយួចំ  ួមិ សូវចូលចិរតអា គឺការអា របស់គរ់មា រយៈ
បពលខលចីបនាល ោះពី១០-១៥នាទី្ ត្ពមទាងំអ ុវរតមិ បទ្ៀងទារ់។ សិសសមយួចំ ួ រូចមិ មា បពលបវលា
ត្គប់ត្គ ់បត្ពាោះត្រូវជួយការងារនទោះឬបដីរលក់្សដូរត្តមរំប ់បនសងៗ ចំផ្ណក្សសិសសមួយចំ ួ បទ្ៀររវល់
បធវីកិ្សចចការសាលាផ្ដលបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ោក់្សឱ្យ។ សិសសមយួចំ  ួរូចមិ សូវចូលចិរតអា បសៀវបៅ 
បោយបលីក្សបហរុនលថ្នឈកឺ្សាល ិងងងុយបដក្ស។ ម៉ាាងបទ្ៀរ ក្សត្តត សមាា រៈ ិយមក៏្សជាបញ្ញា មយួផ្ដល
បធវីឱ្យសិសសមយួចំ  ួចូលចិរតបលងបហគម(Game)  ិងបមីលយូធូប(YouTube) ផ្ដលជាបហរុបធវីឱ្យ
 រ់បង់បពលបវលាអា បសៀវបៅ។  

 
២.វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 

ការត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងីត្តមរយៈការសមាា សបដីមបីត្បមូលទិ្ ន ័យ។ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបធវី
ការបត្ជីសបរសីអនក្សពាក់្សព័ ធក្សនុងការសមាា សសរុបចំ ួ ១៥នាក់្ស ក្សនុងបនាោះមា  នាយក្ស០១នាក់្ស ត្គូបបត្ងៀ 
០២នាក់្ស ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសស០២នាក់្ស  ិងសិសា ុសិសស១០នាក់្ស ក្សនុងបនាោះមា 
ត្សីចំ  ួ០៧នាក់្ស។ ទី្ត្តងំន ការត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងីបៅក្សនុងវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស   បលល័ងក ផ្ដលសថិរ
បៅក្សនុងភូមិបលល័ងកលិច សងាក រ់ដំរជីា ់ខាល  ត្កុ្សងសទឹងផ្ស  បខរតកំ្សពង់ធំ។  
 អនក្សនតល់សមាា ស  បធវីការបឆលីយរប ឹងសំណួរត្សាវត្ជាវក្សនុងបនាោះមា ៖ នាយក្សសាលា  
បឆលីយចំ  ួ០៧សំណួរ ផ្ដលទាក់្សទ្ងបៅ ឹងបណាណ ល័យ បសៀវបៅបៅក្សនុងបណាណ ល័យ ទី្ក្សផ្ លងអា បៅ
ក្សនុងសាលាបរៀ  ការខចីបសៀវបៅពីបណាណ ល័យ ទិ្ ន ័យសិសសអា បសៀវបៅត្បចាឆំ្ន  ំ ផ្ន ការសត្មាប់
សិសា ុសិសសចូលអា បសៀវបៅបៅបណណល័យ ិងក្សមាវធីិត្បឡងអំណា បៅក្សនុងសាលាបរៀ ។ ក្សត្មង
សំណួរសត្មាប់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមា ចំ  ួ០៤សំណួរផ្ដលទាក់្សទ្ងបៅ ឹងសក្សមាភាពដឹក្សនាសំិសា ុសិសស
អា បសៀវបៅ ការជំរុញឱ្យសិសសអា បសៀវបៅបៅនទោះ វធីិសាស្តសតក្សនុងការបលីក្សទឹ្ក្សចិរតសិសសឱ្យអា បសៀវបៅ
បៅនទោះ ិងវធីិសាស្តសតអា បណាត ក់្សបៅក្សនុងថ្នន ក់្សបរៀ ។ សត្មាប់ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លមា 
ចំ ួ ០៤សំណួរ ផ្ដលទាក់្សទ្ងបៅ ឹងសក្សមាភាពអា បសៀវបៅបៅនទោះ ការជំរុញ ិងការបលីក្សទឹ្ក្សចិរត 



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                                                            អ.ផ្អម  et  al. 

 

 

25 

ត្ពមទាងំការនតល់បសៀវបៅសត្មាប់កូ្ស អា បៅនទោះ។ សត្មាប់សិសា ុសិសសមា ចំ  ួ០៨សំណួរផ្ដល
ទាក់្សទ្ងបៅ ឹងទ្មាល ប់ន ការអា បសៀវបៅបៅនទោះ ការជួយបបត្ងៀ បផ្ ថមពីឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណា
ពា ល ចំណង់ចំណូលចិរតក្សនុងការអា បសៀវបៅ សារៈត្បបោជ ៍ន ការអា បសៀវបៅ ការត្បក្សួរ
ត្បផ្ជងគន ក្សនុងការអា  ការជួយគន ពីរបបៀបអា បសៀវបៅ ការផ្ណនាឱំ្យមិរតភក្សតិអា បសៀវបៅ  ិងមិរត
ភក្សតិផ្ណនាកំ្សនុងការអា បសៀវបៅ។ 

ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបយីងត្បមូលទិ្ ន ័យ  ត្តមរយៈការសមាា ស បោយបត្បីក្សត្មងសំណួរ 
បហយី  បធវីការកំ្សណរ់ចាស់ ូវចំ ួ អនក្សចូលរមួដូចជា បលាក្សនាយក្ស បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ឪពុក្សមាត យ 
ឬអនក្សអាណាពា លសិសស រមួទាងំសិសា ុសិសសនងផ្ដរ ផ្ដលទាក់្សទ្ងបៅ ឹងត្បធា បទ្ផ្ដល 
កំ្សពុងបធវីការត្សាវត្ជាវ។  

ទិ្ ន ័យ  ពីការសមាា សត្រូវ  ក្សរ់ត្ត្ត បោយបំបពញព័រ៌មា ត្តមលំោប់លំបោយន អនក្ស
ចូលរួម បដីមបីពិ ិរយរក្សគំ ិរសំខា ់ៗផ្ដលមា សារៈត្បបោជ ៍ោក់្សក្សនុងត្តរងត្តមបលខបរៀងន អនក្ស
ចូលរួមមតងមួយៗរហូរដល់ត្គប់គន  រួចបធវីចំណារ់ថ្នន ក់្សគំ ិរសំខា ់ទាងំបនាោះ បនាទ ប់មក្សបធវីការវភិាគ
រក្សលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ បោយអ ុវរតត្តមបគលការណ៍ត្ក្សមសីលធម៌ន អនក្សត្សាវត្ជាវ។ 
 
៣.លទ្ធផល និងការពិភារា 

បោងត្តមលទ្ធនលន ការសមាា ស  បងាា ញឱ្យបឃញីថ្ន មា មរិជាបត្ចី   ឆលុោះបញ្ញច ងំអំពី
មូលបហរុចាស់លាស់ ផ្ដលជោះឥទ្ធិពលដល់ការមិ សូវចូលចិរតអា អក្សសររបស់សិសា ុសិសសបៅក្សនុង
វទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស បលល័ងក ក្សត្តត ទាងំបនាោះរមួមា ៖  

៣.១.ក្សត្តត ត្គបូបត្ងៀ   
 បលាក្សត្គ ូ អនក្សត្គូមយួចំ  ួពំុសូវ  បៅសិសា ុសិសសឱ្យអា   បត្ចី គន  ជាបហរុផ្ដលបធវី
ពកួ្សបគរូចចិរត ិងមិ សូវចាប់អារមាណ៍ក្សនុងការអា បសៀវបៅ។ មយួផ្ននក្សបទ្ៀរ បមា៉ា ងសិសសចូលបណាណ ល័យ 
ត្រូវ  ជំ សួបោយត្រូវឱ្យសិសា ុសិសសបធវីការងារបនសងៗក្សនុងសាលា។  

៣.២.ក្សត្តត ត្គសួារ 
ជីវភាពត្គួសារជាក្សត្តត មួយោ៉ា ងសំខា ់ក្សនុងការកំ្សណរ់បជាគវាសនាន ការសិក្សារបស់សិសស។ 

បបីត្គួសារសិសសមា ជីវភាពខវោះខារ បនាោះកូ្ស ៗត្បឈម ឹងការខវោះខារបពលបវលាសត្មាប់អា បសៀវបៅ 
បោយសារត្រូវការរក្សត្ ក់្សបផ្ ថមបដីមបជីយួត្គួសារផ្ដលជាសមាព យមយួដ៏ធៃ ់សត្មាប់ពកួ្សបគ។ ត្តមមរិ
របស់ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសស  បលកី្សបឡងីថ្ន «មូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យកូ្ស របស់ខាុ ំមិ សូវ
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បចោះអា បោយសារជីវភាពខវោះខារ ត្រូវបងខចិំរតប ោះបងប់សៀវបៅបដីមបីយក្សបពលបវលាជួយឪពុក្សមាត យក្សនុ ង
ការរក្សត្ ក់្សចំណូលត្តមរយៈការលក់្សដូរបៅបធវីការរល់បពលទំ្ប រ(ការងារត្តមបមា៉ា ងទំ្ប រពីការសិក្សា)»។ 
ទាងំប ោះជាក្សត្តត មយួផ្ដលបធវីឱ្យការអា របស់កូ្ស ធាល ក់្សចុោះ។ មយួវញិបទ្ៀរ មាត្តបិត្តអូសទាញកូ្ស ឱ្យ
បធវីការងារនទោះ ឬបមីលបអូ ៗរបស់ពកួ្សបគ  ិងជយួបធវីផ្ត្សចំការឪពុក្សមាត យ ពីបត្ពាោះកូ្ស ៗពកួ្សគរ់ដល់វយ័
ផ្ដលមា ក្សមាល ងំពលក្សមាផ្ដលអាចជយួជំ សួការងាររបស់គរ់  ទាងំត្សុងនងផ្ដរ។ ជាមយួគន បនាោះ
ពកួ្សគរ់គិរថ្ន កូ្ស បរៀ មិ សូវបចោះបហយី រល់បពលកូ្ស ទំ្ប រគរ់ផ្រងផ្រត្ ប់កូ្ស ឱ្យជយួបធវីការងារ ឬ
បរៀ អាជីពបនសង បៗទ្ៀរដូចជា ផារ់មុខ បធវីសក់្ស បរៀ សំអាងការជាបដីម។ បលីសពីប ោះបទ្ៀរ សិសា ុសិសស
មួយចំ ួ រូចគា  លទ្ធភាពទិ្ញបសៀវបៅផ្ដលខលួ ចូលចិរតអា  បត្ពាោះបសៀវបៅទាងំបនាោះមា រនមលនថ្ល 
បហយីគា  លក់្សបៅក្សនុងរំប ់ផ្ដលពកួ្សបគរស់បៅ ឬបៅក្សនុងបណាណ ល័យសាលាឬក៏្សទី្សាធារណៈ(ទី្ត្តងំ)។  

មា៉ាងវញិបទ្ៀរ ភាពមិ ចុោះសត្មុងគន រវាងឪពុក្សមាត យផ្ដលអាចឈា បៅដល់ការផ្បក្ស ក់្សគន  
ជាក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលោ៉ា ងធៃ ់ធៃរដល់កូ្ស ៗ ជាពិបសស សមាព ធនលូវចិរត។ បៅបពលឪពុក្សមាត យសិសសផ្បក្ស
 ក់្សត្គួសារបធវីឱ្យបសដឋកិ្សចចត្គួសារមា ការធាល ក់្សចុោះផ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់អារមាណ៍របស់កូ្ស ៗក្សនុងការបរៀ 
សូត្រពិបសសបលីការអា បសៀវបៅ។ ឪពុក្សមាត យមិ មា បពលបវលាត្គប់ត្គ ់សត្មាប់ត្តមោ ការបរៀ 
សូត្ររបស់កូ្ស ៗ មិ   ជំរុញញកូ្ស ឱ្យអា  ឬបមីលបមបរៀ ជាត្បចា ិំងបធវីកិ្សចចការសាលាផ្ដលបលាក្ស
ត្គ ូអនក្សត្គូ  ោក់្សឱ្យ។ ឪពុក្សមាត យមិ ទា ់យល់ដឹងពីក្សរណីយកិ្សចចរបស់ខលួ ផ្ដលត្រូវជយួជំរុញបផ្ ថម
បៅបលីការអា របស់កូ្ស ៗគរ់ទាងំបៅនទោះ សាលាបរៀ   ិងបពលទំ្ប រ។ ទាងំបនាោះជាបហរុបធវីឱ្យកុ្សមារ
មិ   ទ្ទ្លួការផ្ថ្ទាដិំរដល់ មិ អាចបផាត រអារមាណ៍ក្សនុងការអា  ិងបធវីឱ្យការសិក្សាថ្យចុោះ។ 

៣.៣ ក្សត្តត សសិសខលួ ឯង  
 វទិ្ាសាស្តសតកា ់ផ្រទំ្ប ីប សិសា ុសិសសភាគបត្ចី ហាក់្សមា ការងប់ងល់ ិងចំណាយបពល
បត្ចី បៅបលីការបត្បីត្ ស់បបចចក្សវទិ្ា។ រល់បពលទំ្ប រពីការសិក្សា សិសា ុសិសសចំណាយបពលបលង
ទូ្រស័ពទដូចជា បលងបហគម(Game) ិងបមីលបណាត ញសងគមបនសងៗបទ្ៀរ។ គរ់មិ សូវបផាត របៅបលី
ការអា បសៀវបៅ ទ្សសនាវដតី កាផ្សរ ព័រ៌មា បនសងៗ  ិងការត្សាវត្ជាវរក្សបមបរៀ ផ្ដលមា បៅក្សនុង
ទូ្រស័ពទបនាោះបទ្។ 
 ចំផ្ណក្សសិសា ុសិសសមយួចំ  ួរូច ពកួ្សបគអា បត្ចី មិ បកី្សរគឺបណាត លមក្សពីមូលបហរុរល់
បពលអា  បធវីឱ្យងងុយបគង ឬបគងលក់្ស ឈកឺ្សាល ត្ពិលផ្ភនក្ស ឈឆឺអឹងខនង មា ពិការភាព  ិងជំងឺត្បចាំ
កាយ។ល។ មួយផ្ននក្សបទ្ៀរ បណាត លមក្សពីខវោះបសៀវបៅផ្ដលគរ់ចូលចិរតអា  ឬពិ ក្សផ្សវងរក្សបសៀវបៅ
សត្មាប់អា ។  
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 បោងត្តមលទ្ធនលន កិ្សចចសមាា ស អនក្សចូលរមួទាងំអស់  បលីក្សបឡងី ូវបញ្ញា ត្សបដៀងគន
ទាក់្សទ្ង ឹងក្សងវោះការចូលរមួពីឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លក្សនុងការជយួជំរុញការអា របស់កូ្ស ៗ។  
 សរុបបសចក្សតីមក្ស ការសិក្សាត្សាវត្ជាវបលីត្បធា បទ្ប ោះវាមា សារៈសំខា ់ណាស់បដីមបីជួយ
ដល់បអូ ៗសិសា ុសិសស ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា ល បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ នាយក្សសាលា ឱ្យពួក្សគរ់
មា ការយល់ដឹងពីសារៈសំខា ់ន ការអា បសៀវបៅបដីមបអីភិវឌឍសមរថភាពខរួក្សាលន ការសិក្សារបស់
កូ្ស ៗពួក្សគរ់ផាទ ល់ ក៏្សដូចជា  ជួយសត្មួលប ទុក្សរជរោឋ ភិ លក្សនុងការរមួចំផ្ណក្សអភិវឌឍត្បបទ្ស
ជារិឱ្យមា ការរកី្សចបត្មី នាបពលអនាគរ។  
 
៤.ចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចគសាយ 

បត្កាយពី  បចច ប់កិ្សចចការត្សាវត្ជាវបលីត្បធា បទ្ខាងបលីប ោះរចួមក្ស ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវអាច
បធវីការស និោឋ     ូវចំណុចខាល ងំ  ិងចំណុចបខាយដូចខាងបត្កាម៖ 

ក្ស.ចំណុចខាល ងំបយងីបឃញីថ្ន៖ ១) ត្កុ្សមការងារបចោះសហការគន បធវីការ  លអ  ២)   ចុោះបធវី
ការងារបៅត្តមគបត្មាងផ្ន ការបធវីការទំ្នាក់្សទំ្ ងលអជាមួយអនក្សពាក់្សព័ ធ ដឹងរួនាទី្  ិងបគរពបពល
បវលា ៣) អនក្សត្រូវចូលរមួសមាា ស  នតល់ចបមលីយបោយភាពបសាា ោះត្រង់ ៤) បងាា ញពីបគលបំណងន 
ការសមាា សចាស់លាស់ដល់អនក្សចូលរមួនតល់សមាា ស ៥) រល់ចបមលីយរបស់អនក្សចូលរមួនតល់សមាា សត្រូវ
រក្សាទុ្ក្សជាការសមាៃ រ់។ 

ខ.ចំណុចបខាយមា ដូចខាងបត្កាម៖ ១) រយៈបពលខលីបពក្សសត្មាប់ត្បមូលទិ្ ន ័យ  ិងការ
បបងកីរក្សត្មងសំណួរ ២) សមាសភាពអនក្សនតល់បទ្សមាា សមា ចំ ួ រិច ៣) មា ការផ្ខវងគំ ិរគន
ប តិចប តួចបពលបធវីក្សត្មងសំណួរ   ិង ៤) មិ   កំ្សណរ់បពលបវលាសត្មាប់សមាា ស។ 
 
៥. គសចរតីសននិដ្ឋា ន 
 បត្កាយពីការវភិាគលទ្ធនលរចួមក្ស អនក្សត្សាវត្ជាវស និោឋ    ថ្នមា ក្សត្តត ៣ធំៗផ្ដលជោះឥទ្ធិពល 
 ិងត្បឈមខាល ងំផ្ដលបធវីឱ្យសិសា ុសិសសមិ សូវចូលចិរតអា អក្សសរគឺក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  ក្សត្តត ត្គួសារ  ិង
ក្សត្តត សិសសផាទ ល់ខលួ ។ ក្សត្តត ត្គបូបត្ងៀ ៖ បលាក្សត្គ ូ អនក្សត្គូមយួចំ  ួរូចខវោះវធីិសាស្តសតក្សនុងការបបត្ងៀ 
សិសស មិ សូវ  សរួសំ រួសិសស ពំុសូវបៅសិសសអា ឱ្យ  ញឹក្សញាប់ត្គប់ៗគន ឬត្ ប់ឱ្យសិសសអា 
បមបរៀ បៅបពលទំ្ប រ បដីមបីឱ្យសាទ រ់ជំនាញក្សនុងការអា  ិងសរបសរ បពលបមា៉ា ងចូលបណាណ ល័យពួក្ស
គរ់ឱ្យសិសសបធវីការងារបនសងៗ ិងត្ពបងីយក្សប តីយឬបរសីបអីងសិសស។ ក្សត្តត ត្គួសារ៖ ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្ស
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អាណាពា លពំុសូវ  យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិងត្តមោ បលីការសិក្សារបស់កូ្ស ៗ បត្បីត្ ស់ក្សមាល ងំពល
ក្សមារបស់កូ្ស  បោយឱ្យជួយលក់្សដូរ បធវីការងារនទោះ ិងបៅបធវីការបត្ៅបមា៉ា ងរល់បពលទំ្ប រមិ សូវ  
បលីក្សទឹ្ក្សចិរតកូ្ស ៗក្សនុងការបរៀ សូត្រ  ិងមិ យល់ពីការពវកិ្សចចរបស់កូ្ស ។ ក្សត្តត សិសសខលួ ឯង៖ មា 
ពិការភាព ជំងឺត្បចាកំាយ បខាយការអា  ិងការសរបសរពាក្សយ កាលពីបរៀ បៅបឋមសិក្សា។ មយួវញិបទ្ៀរ 
សិសសមួយចំ ួ បញៀ បលងបហគម(Game)  ិងចូលចិរតបមីលបណាត ញសងគមបនសងៗផ្ដលមិ មា 
ត្បបោជ ៍ដល់ការសិក្សារបស់ខលួ ។ 
 

អនុសាសន៍  
 បនាទ ប់ពីកំ្សណរ់   ូវបញ្ញា ត្បឈមខាល ងំបំនុរអាចឱ្យត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវនតល់អ ុសាស ៍មយួ
ចំ  ួដូចជា៖ ១.ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លមា ក្សរណីយកិ្សចច ិងការពវកិ្សចចបចាូ  កូ្ស បៅសាលា
បរៀ ឱ្យ  ត្គប់ៗគន  ពិបសសជំរុញការបរៀ សូត្របៅនទោះត្តមរយៈការអា  ការបធវីកិ្សចចការសាលាផ្ដល
បលាក្សត្គ ូអនក្សត្គូ  ោក់្សឱ្យ។ ២. សាលាបរៀ គរួបរៀបចំបធវីការត្បក្សរួត្បផ្ជងបលីការអា ត្តមក្សត្មិរថ្នន ក់្ស 
បដីមបជំីរុញអា ឱ្យកា ់ផ្រត្បបសីរបឡងី។ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូគរួមា រមាល ភាពក្សនុងការបបត្ងៀ អាចឱ្យសិសស
អា   ត្គប់ៗគន  ិងជំរុញបលីក្សទឹ្ក្សចិរតឱ្យសិសសខំត្បឹងបរៀ (អា )។ ៣.សិសសខលួ ឯងផាទ ល់គរួផ្ថ្ទាំ
សុខភាពឱ្យ  លអ ការ់ប ថយបត្បីទូ្រស័ពទ បោយយក្សបពលបវលាមក្សអា បមបរៀ  បធវីកិ្សចចការសាលាផ្ដល
បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ោក់្សឱ្យ  ិងពាោមពត្ងឹងសមរថភាពអា របស់ខលួ ឱ្យកា ់ផ្រលអត្បបសីរបឡងី។ 

ឯរសារគោង  
បោ  ីោ. (2020). បពលត្ពឹក្សដអ៏សាច រយ. ភនំបពញ: edu.នាយក្សោឋ  ធានាគុណភាពអប់រ.ំ (២០២០). 

ឯក្សសារជ ំយួសាា ររីសតីពី "សំណួរបរសតគំរូន ក្សមាវធីិ    រងាវ យរនមលលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសស
សត្មាប់ត្បបទ្សកំ្សពុងអភិវឌឍ. ភនំបពញ: ត្ក្សសួងអប់រ ំ   យុវជ   ិងកី្សឡា. 

រោឋ ភិ លក្សមពុជា ) .២០១៥ .( អ ុត្កិ្សរយសតីពី ទិ្វាជារិអំណា . ភនំបពញ  :រជរោឋ ភិ លក្សមពុជា.  
សារព័រ៌មា ថ្ាីៗ ) .២០២២ , មីនា ០៦ .(ថ្ាី ីៗ្  .យក្សមក្សវញិពី ថ្ាីៗ :

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=113166 
ហង់ជ ួ ណារ ៉ាុ ) .២០២២ .( ត្ទឹ្សតីអភិវឌឍភាសា  ិងត្ទឹ្សតីន ការអភិវឌឍកុ្សមារ. ភនំបពញ  :ត្ក្សសួងអប់រ ំ

យុវជ   ិងកី្សឡា.  
ឡា ំលីម ) .២០១៩ .( អំណា ជាអំណាច. ភនំបពញ. 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ 
 
បរីវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  បត្រៀមខលួ កាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបហយី ឬបៅ ? 

 

បលឿង បញ្ញា វុឌឍ១ ហុង បៅ២ ផ្ហម បញ្ញា រទិ្ធិ៣ ឡុង សុីោវុធ៤ ឃមឹ ផារ៥  រ ីរបំចក្ស៦  ិង សំ វរីៈ៧ 

 

 

  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ សបត្មចយក្ស៖ ១៥ មិថុ្នា ២០២២ 
 

សងខិរតន័យ 
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរជាសាលាធ ធា ផ្ដលមា សកាត  ុពល បោយបោងត្តមទី្ត្តងំ

ភូមិសាស្តសត ត្គបូបត្ងៀ មា ម សិកាវជិាា ជីវៈខពស់  ិងមា សិសសពូផ្ក្សផ្ដលទ្ទ្លួ  ចំណារ់ថ្នន ក់្សជារិ 
ក៏្សដូចជាទ្ទ្ួល   ិបទ្ទស A ជាបរៀងរល់ឆ្ន ។ំ  ត្តមរយៈសកាត  ុពលគួរឱ្យក្សរ់សមាគ ល់ប ោះ ត្ក្សុមអនក្ស
ត្សាវត្ជាវ  បត្ជីសបរសីយក្សត្បធា បទ្សតីពី «បរីវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  បត្រៀមខលួ កាល យជា
សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបហយីឬបៅ?» យក្សមក្សសិក្សាត្សាវត្ជាវ។  ក្សនុងការសិក្សាប ោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  
កំ្សណរ់យក្សគណៈត្គប់ត្គង បលាក្សត្គូ  អនក្សត្គូ  សិសស  ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា ល  ិងសមហគម ៍
ជាត្ក្សុមបគលបៅបដីមបសីមាា សក្សនុងការបឈវងយល់អំពីននរ់គំ ិរ ិងបគលជំហររបស់អនក្សពាក់្សព័ ធទាងំបនាោះ 
សត្មាប់គតំ្ទ្ដល់បគលបំណងន ការផ្ត្បកាល យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី
នាបពលខាងមុខ។ បដីមបសីមាា សអនក្សពាក់្សព័ ធ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បបងកីរក្សត្មងសំណួរោច់បោយផ្ឡក្ស
សត្មាប់ត្កុ្សមបគលបៅ ីមួយៗ បដីមបយីក្សបៅសមាា សបោយផាទ ល់។  ជាលទ្ធនល ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  
រក្សបឃញីថ្ន អំឡុងបពលខលីប ោះ វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរពំុទា ់មា លទ្ធភាពផ្ត្បកាល យជាសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាីបៅបឡយីបទ្ បោយសារក្សត្តត មួយចំ ួ ដូចជា ត្គូបបត្ងៀ មា សមរថភាពឌីជីថ្លបៅមា ក្សត្មិរ 
អាណាពា លសិសសមួយចំ ួ ធំមា ជីវភាពខវោះខារ បហយីសិសសមិ ទា ់យល់ដឹងទូ្លំទូ្លាយពី 
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សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ផ្ដលជាបហរុនាឱំ្យពួក្សបគពិ ក្សក្សនុងការសបត្មចចិរតបត្ជីសបរសីចូលបរៀ បៅ
សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។  

បដីមបឱី្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរផ្ត្បកាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី គណៈត្គប់ត្គងត្រូវបបងកី 
សមរថភាពឌីជីថ្ល ិងជួយជំរុញបលីទឹ្ក្សចិរតដល់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូឱ្យចូលបបត្ងៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី 
បហយីជយួនសពវនាយ ិងជួយជំរុញសិសសឱ្យចូលបបត្ងៀ បៅសាលាជំនា ់ថ្ាី។ ម៉ាាងបទ្ៀរ គណៈត្គប់ត្គង
សាលាត្រូវមា ទំ្នាក់្សទំ្ ងលអជាមយួអនក្សពាក់្សព័ ធ ជាពិបសសសហគម ៍ក្សនុងការនសពវនាយឱ្យពួក្សគរ់
  ដឹងពីសារៈត្បបោជ ៍ក្សនុងការផ្ត្បកាល យសាលាធ ធា ឱ្យបៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ បោយផ្ឡក្ស ចំបពាោះ
សិសសផ្ដលមា ជីវភាពខវោះខារ់ គួរប ធូ រប ថយនថ្លសិក្សា ឬជួយរក្សជំ ួយបនសងៗ ត្តមរយៈអាជាា ធរ
 ិងសបបុសរជ បដីមបជីួយឧបរថមាឱ្យពួក្សបគ  ចូលបរៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីដូចសិសសដនទ្។ 
 
អាគរោឋ  : បលឿង, ប., ហុង, ស., &ផ្ហម, ប. (២០២២). បរីវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  បត្រៀម
ខលួ កាល យជាសាលាបរៀ  ជំនា ់ថ្ាីបហយីឬបៅ?  កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា, ៥(១),២៨-៣៥។ 
 
១. គសចរដីគផដើម 
  បៅឆ្ន ១ំ៩៥៨ បោយបលាក្ស ឌួក្ស សាអុីម ផ្ដលជាបៅហាវ យត្សុក្សរលាបបអៀរ បខរតកំ្សពង់ឆ្ន ងំ   
ជាត្បធា សាងសង់ន គបត្មាងសាលាអ ុវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ។  បនាទ ប់មក្សសាលាប ោះត្រូវ  
ផ្ត្បកាល យបៅជាវទិ្ាល័យវញិបៅក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៦៣  ិងចុងបត្កាយ  កាល យជាវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ
បៅក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣។  វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរមា ទី្ត្តងំសថិរបៅភូមិផ្ត្សត្ពីង សងាក រ់កំ្សពង់ឆ្ន ងំ  
ត្កុ្សងកំ្សពង់ឆ្ន ងំ បខរតកំ្សពង់ឆ្ន ងំ (វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ, ១៩៨០)។  បចចុបប នវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្
សុរត្មឹរមា អាគរសិក្សាចំ ួ ១៥ខនង មា ៨៨ប ទប់  ិងបៅឆ្ន ២ំ០១០ បត្កាមការកំ្សផ្ណទ្ត្មង់
សាលាបរៀ របស់ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា ត្តមរយៈបគល បោ យសាលាមធយមសិក្សាធ ធា  
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  ទ្ទ្ួលអគរធ ធា មួយខនង ផ្ដល  បំពាក់្ស ូវប ទប់ព័រ៌មា វទិ្ា 
(ICT) ចំ ួ ០២ ប ទប់ពិបសាធ ៍វទិ្ាសាស្តសតចំ  ួ ០២ ផ្ដលមា (បួ មុខវជិាា ) បណាណ ល័យចំ ួ ០១ 
 ិងជាពិបសសបៅឆ្ន  ំ២០២១ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា  ជយួបរៀបចំបផ្ ថម ូវប ទប់ពិបសាធ ៍
វទិ្ាសាស្តសតចំ  ួ ០២  ិងប ទប់ពហុបំណងចំ ួ  ០១បផ្ ថមបទ្ៀរ។  វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរមា 
ត្គូបបត្ងៀ សរុបចំ  ួ ១៦៣ នាក់្ស ត្សី ៦៣ នាក់្ស ក្សនុងបនាោះត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមា សញ្ញា បត្របរញិ្ញា បត្រ
ជា ់ខពស់មា ចំ ួ  ០៧ នាក់្ស ត្សីចំ ួ  ០១នាក់្ស  ិងមា សិសសសរុបចំ ួ  ២៨៦០នាក់្ស ត្សីចំ ួ  
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១៥៦៥នាក់្ស។  សាលាបរៀ មា សិសសពូផ្ក្សថ្នន ក់្សជារិ  ិងសិសសផ្ដលត្បឡងសញ្ញា បត្រមធយមសិក្សា
ទុ្រិយភូមិទ្ទ្លួ   ិបទ្ទស A ជាបរៀងរល់ឆ្ន  ំ(វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ, ២០២២)។ សាលាបរៀ 
មា ការរកី្សចបត្មី ទាងំបលីបហោឋ រចនាសមព័ ធរូបវ ត បរសិាថ  លអ  ិងការសិក្សារបស់សិសសទ្ទ្ួល  
លទ្ធនលលអ បោយសារមា ការចូលរមួពីបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ អាជាា ធរផ្ដ ដី សហគម ៍ ឪពុក្សមាត យ  ិង
អនក្សអាណាពា ល។ 

បៅក្សនុងឆ្ន សំិក្សា ២០២១-២០២២ វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរទ្ទ្លួសិសសផ្ដលផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត
ទ្ទ្ួល  លទ្ធនលជាប់លអត្បបសីរជាងសិសសថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម ក្សនុងបនាោះសិសស  ត្បឡងជាប់
សញ្ញា បត្រមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ៦០.៦៣%  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម ៥៧.៦៧%។  
បលីសពីប ោះ បៅវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរមា សិសសពូផ្ក្សថ្នន ក់្សជារិ  ិងសិសសត្បឡងជាប់ ិបទ្ទស A 
ជាបរៀងរល់ឆ្ន  ំ ត្ពមទាងំមា ត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមា បទ្ពិបសាធបបត្ងៀ យូរឆ្ន បំត្ចី ។ មា៉ាងវញិបទ្ៀរមា 
ការចូលរមួោ៉ា ងជិរសនិរពីអាជាា ធរផ្ដ ដីត្គប់លំោប់ថ្នន ក់្សក្សនុងការចូលរមួចំផ្ណក្សអភិវឌឍសាលាបរៀ  ិង
បលីក្សក្សមពស់លទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសផ្ដលបធវីឱ្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរកាល យជាវទិ្ាល័យគំរូមយួ
ក្សនុងបខរតកំ្សពង់ឆ្ន ងំ (វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ, ២០២២)។ វឌឍ ភាពទាងំប ោះបកី្សរបឡងីបោយមា 
ការចូលរមួោ៉ា ងសក្សមាពីអនក្សពាក់្សព័ ធជាបត្ចី ដូចជា គណៈត្គប់ត្គង ត្គូបបត្ងៀ  សិសា ុសិសស ឪពុក្សមាត យ 
ឬអនក្សអាណាពា ល អាជាា ធរផ្ដ ដី ិងសហគម ៍។ 
 ទ្ ទឹម ឹងមា ការអភិវឌឍទាងំប ោះ វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ ក៏្សបៅមា បញ្ញា ត្បឈមមយួ
ចំ  ួផ្ដលត្រូវការបោោះត្សាយដូចជា បរសិាថ  សាលាបរៀ បៅមិ ទា ់មា បសាភណភាពលអត្បបសីរ ត្គូ
បបត្ងៀ ភាគបត្ចី មា វយ័ចំណាស់ផ្ដលមា ជំងឺត្បចាកំាយ បៅខវោះសមាា រៈសត្មាប់ដំបណីការបបត្ងៀ   ិង
បរៀ ត្តមអ ឡាញ សិសសមយួចំ ួ មិ សូវចូលចិរតបរៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បហយីឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណា
ពា លមួយចំ ួ ពំុសូវ  យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិងជំរុញកូ្ស ឱ្យចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតបនាោះបទ្ (វទិ្ាល័យ
ត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ, ២០២២)។   
 បោងត្តមវឌឍ ភាពផ្ដលគួរឱ្យក្សរ់សមាគ ល់ខាងបលី ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវសបត្មចបត្ជីសយក្ស
ត្បធា បទ្ត្សាវត្ជាវ «បរីវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ  បត្រៀមខលួ កាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបហយី
ឬបៅ?»យក្សមក្សសិក្សាបដីមបពិី ិរយបមីលលទ្ធភាពផ្ដលអាចឱ្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរបត្រៀមលក្សខណៈ
ផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ត្សបត្តមចក្សខុវស័ិយន កំ្សផ្ណទ្ត្មង់ការអប់ររំបស់ត្ក្សសួងអប់រ ំ
យុវជ   ិងកី្សឡានាបពលបចចុបប ន  ិងបឆ្ព ោះបៅកា ់បគលបៅអភិវឌឍជារិឆ្ន  ំ២០៣០។  
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២. វិធីសាស្រសត 
 ការត្សាវត្ជាវប ោះ  បត្ជីសបរសីអនក្សផ្ដលពាក់្សព័ ធ ឹងត្បធា បទ្មក្សចូលរមួដូចជា គណៈត្គប់
ត្គង់សាលាចំ  ួ០២នាក់្ស បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូចំ ួ  ១៥នាក់្ស សិសសចំ  ួ ២០នាក់្ស  ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្ស
អាណាពា លសិសសចំ  ួ ១០ នាក់្ស  ិងអាជាា ធរចំ ួ  ០១នាក់្ស បោយមា ការណារ់បពលជាមុ  
បនាទ ប់មក្សផ្បងផ្ចក្សត្ក្សុមការងារបដីមបចុីោះសមាា សបោយផាទ ល់បៅត្តមសាលាបរៀ ។ បោយផ្ឡក្សចំបពាោះ
ឪពុក្សមាត យ ឬ អនក្សអាណាពា លសិសស ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវបធវីសមាា សផាទ ល់ខលោះ  ិងត្តមរយៈកូ្ស របស់
គរ់ខលោះ។  បៅក្សនុងការសមាា សប ោះក៏្ស  ជួបបញ្ញា លំ ក្សមយួចំ  ួផ្ដរដូចជា បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមិ សូវ
មា ការសហការចូលរមួបឆលីយសំណួរផ្ដលត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  សាក្សសួរ បហយីមយួចំ ួ បទ្ៀរ មិ 
ចូលរមួបឆលីយ  ិងឪពុក្សមាត យ ឬ អនក្សអាណាពា លសិសសមយួចំ  ួមា ទី្លំបៅឆ្ៃ យពីសាលាផ្ដល
បធវីឱ្យត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវមា ការលំ ក្សក្សនុងការចុោះសមាា សបោយផាទ ល់។ 
 អនក្សផ្ដលត្រូវ  បត្ជីសបរសីចូលរមួសមាា សគឺជាបុគគល ផ្ដលមា ការចូលរមួបោយផាទ ល់  ិង
ត្បបោលក្សនុងការជួយជំរុញសាលាធ ធា ឱ្យកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បហយីបៅក្សនុងការសមាា ស 
ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បបងកីរក្សត្មងសំណួរផ្ដលទាក់្សទ្ង ឹងត្បធា បទ្ត្សាវត្ជាវ សត្មាប់ត្ក្សុមបគល
បៅ ីមយួៗមុ  ឹងចុោះសមាា ស។   អំឡុងការសមាា សត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ក្សរ់ត្ត្តចបមលីយរបស់អនក្សចូល
រមួក្សនុងត្តរង បហយី  ត្សង់យក្សគំ ិរសំខា ់ៗ បដីមបកី្សរ់ត្ត្តចូលក្សនុងត្តរងផ្ដលភាា ប់ជាមយួក្សត្មង
សំណួរឱ្យមា ភាពងាយត្សួលក្សនុងការវភិាគ  ិងបក្សត្សាយទិ្ ន ័យ។  ការត្សាវត្ជាវប ោះត្រូវ  វភិាគ
ទិ្ ន ័យយត្តមរយៈការវភិាគគំ ិរសំខា ់ៗ។ 
 
៣. លទ្ធផល និងការពិភារា 

 ត្តមរយៈការសមាា សគណៈត្គប់ត្គង ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវសបងករទ្ទ្ួល  គំ ិរចមបងៗបនសងគន  
បលី ិនាន ការន ការផ្ត្បកាល យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីដូចខាងបត្កាម៖ 
 ៣.១.  លទ្ធភាពក្សនុងការផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា ី
 គណៈត្គប់ត្គង  នដល់ចបមលីយថ្ន វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរមា អគរ បណាណ ល័យ ប ទប់ ICT
 ិង STEAM ប ទប់ពិបសាធ ៍  ថ្នន ក់្សបរៀ ត្គប់ត្គ ់ ភូមិសាស្តសតក្សនុងត្កុ្សងធំទូ្លាយ ិងមា សិសសទ្ទ្លួ   
បមោយទាងំថ្នន ក់្សជារិ ិងអ តរជារិ។ ចំផ្ណក្សបុគគលិក្សអប់រមំា បទ្ពិបសាធ មា គុណធម៌ ម សិការ
វជិាា ជីវៈ មា ការអភិវឌឍវជិាា ជីវៈជាត្បចា ំ មា ផ្ន ការដឹក្សនា ិំងត្រួរពិ ិរយចាស់លាស់ ត្ពមទាងំមា 
រមាល ភាពក្សនុងការអ ុវរត ៍ការងារបបត្ងៀ  ិងបរៀ ។  បផ្ ថមពីប ោះបទ្ៀរ បោងត្តមចបមលីយពីត្គូបបត្ងៀ 
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ក៏្ស  អោះអាងថ្ន បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមួយចំ ួ មា ម សិការវជិាា ជីវៈក្សនុងការងារបងាា រ់បបត្ងៀ សិសស មា 
សមរថភាពបលីមុខវជិាា ឯក្សបទ្សរបស់ខលួ  ិងមា សមរថភាពព័រ៌មា វទិ្ាផ្ដលអាចចូលរមួក្សនុងការបបត្មីការ
ក្សនុងសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី  ។ 
   ចំផ្ណក្សឯសិសា ុសិសសមួយចំ ួ ក៏្សចង់ឱ្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរកាល យបៅជាសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាីនងផ្ដរ បត្ពាោះសាលាប ោះមា ត្គូបបត្ងៀ លអៗ  មា វ ័ិយ សីលធម៌លអ  ិងផ្បបបទ្ក្សនុងការ
សិក្សាបរៀ សូត្រត្បបសីរជាងបៅសាលាធ ធា  ត្ពមទាងំមា អគរ សមាា រៈសិក្សាមា ភាពទំ្ប ីប  ិង
បរោិកាសសិក្សាលអជាង ជាពិបសសសិសសមិ ត្រូវការចំណាយបពលបវលា  ិងថ្វកិារបៅបរៀ គរួបផ្ ថម
បទ្ៀរ។  សិសសប ដបទ្ៀរថ្ន ពួក្សបគចង់បឈវងយល់ ូវអវីផ្ដលថ្ាីៗ ជាពិបសសការបផាដ របលីមុខវជិាា វទិ្ា
សាស្តសត ឬផ្សទមផ្ដលសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីអាចនដល់ឱ្យពួក្សបគខុសពីសាលាធ ធា ។   ម៉ាាងវញិបទ្ៀរ
បោបល់ពីឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសសក៏្សបងាា ញថ្ន ពកួ្សគរ់មា ចំណាប់អារមាណ៍ចង់ឱ្យ
កូ្ស របស់ពកួ្សគរ់  បរៀ បៅសាលាផ្ដលមា ការអប់រលំអដូចជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីនងផ្ដរ បោយពកួ្ស
គរ់  ស ាថ្ន  ឹងជំរុញកូ្ស របស់គរ់ឱ្យចូលបរៀ បៅសាលាប ោះ  ត្ពមទាងំជួយឧបរថមាសមាា រៈ 
 ិងថ្វកិាបៅត្តមលទ្ធភាពផ្ដលអាចជយួ  ។   ចំបពាោះសហគម ៍វញិ  បលីក្សបឡងីថ្ន ពកួ្សគរ់ ឹង
ចូលជយួគតំ្ទ្ឱ្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ត្តមរយៈការជយួព យល់
ដល់ត្បជាពលរដឋក្សនុងសហគម ៍របស់គរ់ឱ្យជំរុញកូ្ស ចូលបរៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី   ិងជយួបក្សៀរគរ
ថ្វកិា ិងសមាា រៈបផ្ ថមបទ្ៀរបដីមបជីយួគតំ្ទ្ឱ្យសាលាប ោះដំបណីរការបៅ  ។ 

៣.២.  បញ្ញា ក្សនុងការផ្ត្បកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា ី
 ទ្ ទឹម ឹងការគតំ្ទ្ពីនាក់្សពាក់្សព័ ធក្សនុងការជំរុញវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរឱ្យកាល យជាសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាីត្តមរយៈការសមាា សគណៈត្គប់ត្គង ក៏្សបៅមា បញ្ញា ត្បឈមចមបងមួយចំ ួ ផ្ដលវទិ្ាល័យ
ត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ អាចត្បឈមមុខក្សនុងការបោោះត្សាយ បដីមបផី្ត្បកាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ ក្សត្តត ទាងំ
បនាោះមា ដូចជា គណៈត្គប់ត្គប់ បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមយួចំ  ួធំមា សមរថភាពឌីជីថ្លបៅមា ក្សត្មិរបៅ
បឡយី ជីវភាពត្គួសារសិសសក៏្សមា ក្សត្មិរមធយម ខលោះត្កី្សត្ក្ស សាលាបរៀ មិ ទា ់មា អាហាររោឋ  សត្មាប់
សិសស មិ ទា ់មា អាគរសត្មាប់សិសសសត្មាក្សបៅបពលនថ្ៃ  ិងបរសិាថ  សាលាបៅពំុទា ់មា ភាពលអ
ត្បបសីរបៅបឡយី។  ចំបពាោះត្គូបបត្ងៀ ភាគបត្ចី ពំុមា ចិរតចង់បបត្ងៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីបទ្ បត្ពាោះ
ពកួ្សគរ់គិរថ្ន សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីមា ការងារបត្ចី  បធវីឱ្យគរ់មា ការលំ ក្ស ហរ់ប ឿយ បហយីត្ ក់្ស
ផ្ដលឧបរថមាក៏្សមិ បត្ចី ។  បហរុដូបចនោះ គរ់ចង់ទុ្ក្សបពលបៅរក្សសុី ឬក៏្សបៅបបត្ងៀ គួបៅខាងបត្ៅវញិ
  ត្ ក់្សចំណូលបត្ចី ជាងយក្សបពលបៅបបត្ងៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។  បោយផ្ឡក្សសិសសមួយ
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ចំ ួ ធំមិ ចង់ឱ្យវទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរកាល យជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីផ្ដរ ពីបត្ពាោះពួក្សបគពិ ក្ស
សត្មបខលួ បោយយល់ថ្ន សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាីមា ការសិក្សារឹងរុងឹបពក្ស បហយីសិសសភាគបត្ចី បៅ
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរមក្សពីត្គួសារ ផ្ដលមា ជីវភាពខវោះខារនង ពំុមា លទ្ធភាពចូលរមួជាថ្វកិា
ជាមយួសាលា បដីមបដំីបណីរការបបត្ងៀ  ិងបរៀ របស់សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាបីទ្។  ចំផ្ណក្សឯអាជាា ធរមយួ
ចំ ួ   បលីក្សបឡងីថ្ន ពលរដឋបៅក្សនុងសហគម ៍របស់ពកួ្សគរ់ភាគបត្ចី បៅមា ជីវភាពខវោះខារ ពិ ក្ស
ក្សនុងការជំរុញឱ្យកូ្ស បៅរបស់ពកួ្សគរ់ចូលបរៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ពីបត្ពាោះពួក្សគរ់ត្រូវការឱ្យកូ្ស យក្ស
បពលបវលាខលោះ បដីមបជីួយបធវីការងារក្សនុងត្គួសារ។ 
 
៤. ចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចគសាយ 
 បនាទ ប់ពីត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់បគលបៅផ្ដលត្រូវចុោះសមាា សរចួបហយី ការសមាា សមា 
ការចូលរមួពិភាក្សាោ៉ា ងបក្សាោះក្សាយបៅបលីសំណួរ ីមួយៗពីសំណាក់្សគណៈត្គប់ត្គង ត្គូបបត្ងៀ  
សិសា ុសិសស ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា ល  ិងអាជាា ធរមូលោឋ  ផ្ដលបធវីឱ្យត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ
ទ្ទ្លួ   ូវចបមលីយជាក់្សលាក់្ស អាចយក្សជាការ  បដីមបសីិក្សាបៅបលីត្បធា បទ្ប ោះ។   បទាោះោ៉ា ងណា 
ក៏្សបៅមា បញ្ញា លំ ក្សខលោះផ្ដរ សត្មាប់ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវផ្ដលចុោះសមាា សបៅត្តមបគលបៅ ផ្ដលមា 
ទី្ត្តងំបៅឆ្ៃ យ ពីបត្ពាោះខវោះការសហការរបស់អនក្សចូលរមួនតល់សមាា សមយួចំ  ួ បោយពកួ្សគរ់បឆលីយថ្ន 
មិ បចោះបឆលីយ ឹងសំណួរទាងំបនាោះ ឬក៏្សបឆលីយថ្ន ពួក្សគរ់មា ការរវល់បត្ចី ។ បលីសពីប ោះ បោយពំុសូវ
មា ការយល់ដឹងបៅបលីត្បធា បទ្ប ោះ ពួក្សគរ់ក៏្សបដិបសធមិ នដល់ការសមាា សផ្រមតង។ 
 
៥. សរបុគសចរដី អនសុាសន៍ 
 បោងត្តមលទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវបងាា ញថ្ន វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរបៅពំុទា ់  បត្រៀម
ខលួ ត្គប់ត្គ ់បៅបឡយីបទ្ក្សនុងការផ្ត្បកាល យពីសាលាធ ធា បៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ពីបត្ពាោះត្រូវការ
បពលបវលាបផ្ ថមបទ្ៀរបដីមបបំីបពញបៅចំណុចខវោះខារ។  
 បឆលីយរប ឹងចំណុចផ្ដលបៅខវោះខារទាងំបនាោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវយល់បឃីញថ្ន វទិ្ាល័យ
ត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរត្រូវការត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមា ឆ ទៈចង់ចូលរមួបបត្ងៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី បហយីពួក្ស
គរ់ត្រូវជយួជំរុញ ិងបលីក្សទឹ្ក្សចិរតសិសសឱ្យមា ចំណាប់អារមាណ៍ចង់ចូលបរៀ បៅសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ា។ី 
ម៉ាាងបទ្ៀរ គណៈត្គប់ត្គងត្រូវជួយជំរុញបលីក្សទឹ្ក្សចិរតត្គូបបត្ងៀ ឱ្យចូលរមួបបត្ងៀ បៅសាលាបរៀ 
ជំនា ់ថ្ាីត្រូវបបងកី សមរថភាពបលីបបចចក្សវទិ្ាព័រ៌មា   ិងសារគមនាគម ៍  ិងវធីិសាស្តសតបបត្ងៀ ផ្ននក្ស
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វទិ្ាសាស្តសតដល់ត្គូបបត្ងៀ  ត្ពមទាងំបបងកី ការចុោះបឈាា ោះចូលបរៀ    ការត្បឡងជាប់ថ្នន ក់្សជារិសត្មាប់
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងពត្ងឹងទំ្នាក់្សទំ្ ងជាមួយអនក្សពាក់្សព័ ធ ជាពិបសសសហគម ៍បដីមបធីានាគុណភាព
បបត្ងៀ  ិងបរៀ បដីមបគីតំ្ទ្វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរឱ្យកាល យបៅជាសាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី។ 
 
ឯរសារគោង 
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ . (១៩៨០) . ត្បវរតិសាលាបរៀ  
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ . (២០២២) . សថិរិសិសសបដីមឆ្ន  ំ២០២២ 
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ . (២០២២) . លទ្ធនលត្បឡងសញ្ញា បត្រមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិសម័យ 
 ត្បឡង ២៧ ធនូ ២០២១  
វទិ្ាល័យត្ពោះ ទ្សុរត្មឹរ . (១៩៨០) . ត្ពឹរតបត្រព័រ៌មា សាលាបរៀ  
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរតិ 
 
ក្សត្តត ជោះឥទ្ធពិលឱ្យសសិសថ្នន ក់្សទី្១០ បរៀ យរឺបលមុីខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត 

 
សូរ មា៉ា យូផ្ណរ*១ គុជ សំផ្អ ល២    កឹ្សម មងគល៣ ផ្ប៉ា  វនាថ ៤ កូ្សវ ធារ ី៥  ិង ឥ  រទិ្ធី៦ 
*វទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  ត្បសូរិ 

 

  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ ប ោះពុមពនាយ ៖ ១៥ មថុិ្នា ២០២២ 
 

សងខិរតន័យ 
បោងត្តមលទ្ធនលសិក្សាសិសសថ្នន ក់្សទី្១០ បលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  

ត្បសូរិ បខរតសាវ យបរៀងបងាា ញថ្នមា ការថ្យចុោះគរួឱ្យក្សរ់សមាគ ល់។ ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងី
បដីមបកំី្សណរ់ ូវក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលផ្ដលនាឱំ្យសិសសថ្នន ក់្សទី្១០បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ ការសិក្សា
ប ោះបត្បីត្ ស់វធីិសាស្តសតផ្បបគុណវស័ិយ បោយបត្បីក្សត្មងសំណួរជាទ្ត្មង់សំណួរបបីក្សក្សនុងការត្បមូល
ទិ្ ន ័យបដីមបផី្សវងរក្សក្សត្តត ផ្ដលនាឱំ្យសិសសបរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ ក្សនុងបនាោះអនក្សចូលរមួនដល់
សមាា សមា ដូចជា នាយក្ស នាយក្សរង ចំ ួ ០២នាក់្ស ត្គូបបត្ងៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតថ្នន ក់្សទី្១០ ចំ ួ 
០៦នាក់្ស សិសសចំ ួ ១៤នាក់្ស  ិងឪពុក្សមាដ យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសសបរៀ យរឺមុខវទិ្ាសាស្តសត
ចំ  ួ០៥ នាក់្ស។ ត្តមលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  បងាា ញថ្ន បញ្ញា សិសសថ្នន ក់្សទី្១០បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា
វទិ្ាសាស្តសតគឺក្សត្តត សិសសខលួ ឯង  ក្សត្តត ត្គួសារ  ិងក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ ។ ដូចប ោះ បដីមបឱី្យសិសសថ្នន ក់្សទី្១០
ផ្ដលបរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  ត្បសូរិ បខរតសាវ យបរៀងទ្ទ្លួ  លទ្ធនល
សិក្សាលអ ិងទ្ទ្លួ  គុណភាពអប់របំពញបលញ អនក្សពាក់្សព័ ធគរួផ្រយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស  ិងសហការនដល់
ព័រ៌មា គន បៅវញិបៅមក្ស ិងត្តមោ ការសិក្សារបស់សិសសឱ្យ  បទ្ៀងទារ់។ ក្សនុងបនាោះ សិសសខលួ ឯង
ត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សការសិក្សា ិងខិរខំបរៀ សូត្របោយបធវីកិ្សចចការនទោះ  សវ័យសិក្សាបផ្ ថម ិងបបងកី 
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សក្សមាភាពបៅក្សនុងថ្នន ក់្សបរៀ ។ ចំផ្ណក្សត្គបូបត្ងៀ គរួផ្រផ្ក្សលមអវធីិសាស្តសតបបត្ងៀ   ត្តមោ ការសិក្សា
របស់សិសសជយួសិសសផ្ដលបរៀ យរឺ បលីក្សទឹ្ក្សចិរត បណដុ ោះភាពកាល ហា ដល់សិសស  ិងព យល់សិសស
ពីសារត្បបោជ ៍ន ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ បផ្ ថមបលីប ោះ ត្គូបបត្ងៀ គរួផ្របបងកី ការសហការ 
 ិងផ្ចក្សរផំ្លក្សព័រ៌មា ពីលទ្ធនលសិក្សាសិសសជាមួយឪពុក្សមាដ យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសស។ ចំផ្ណក្ស
ឪពុក្សមាដ យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសសគរួផ្រត្តមោ ការសិក្សារបស់កូ្ស ទាងំបៅសាលាបរៀ  ិងបៅនទោះ
ជាត្បចា ំត្ពមទាងំចូលរមួនតល់ព័រ៌មា ដល់ត្គូប ទុក្សថ្នន ក់្ស ឬនាយក្សសាលា បដីមបធីានាថ្ន កូ្ស ៗមា ទាងំ
ចំបណោះដឹង  ិងសមរថភាព ត្ពមទាងំទ្ទ្លួ  ការអប់របំពញបលញ។ 
 
 

អាគរោឋ  : សូរ, ម., គុជ, ស.,    &កឹ្សម, ម. (២០២២). ក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលឱ្យសិសសថ្នន ក់្សទី្១០ បរៀ យរឺ
បលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត?. កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា, ៥(១),៣៦-៤៦។ 

 

១. គសចរតីគផតើម 
 បោយបមីលបឃញីថ្ន បៅបលីពិភពបលាក្សក៏្សដូចជាត្បបទ្សបៅក្សនុងរំប ់មា ការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស
ខពស់ក្សនុងវស័ិយអប់រ ំ ផ្ដលជាវស័ិយសំខា ់មួយក្សនុងការជំរុញឱ្យត្បបទ្សជារិមា ការរកី្សចបត្មី ឆ្ប់រហ័ស 
ត្បបទ្សក្សមពុជាក៏្ស  អ ុម័របគលបៅអភិវឌឍ ៍ត្បក្សបបោយចីរភាពក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៥  ិងការអ ុវរតក្សនុង
ការបធវីមូលោឋ   ីយក្សមាបដីមបបីឆលីយរបបៅ ឹងសាថ  ភាព ិងរត្មូវការជាក់្សផ្សដងរបស់ត្បបទ្ស។  
 ទាក់្សទ្ងបៅ ឹងបញ្ញា ប ោះ រជរោឋ ភិ លក្សមពុជា  ោក់្សបចញ ូវយុទ្ធសាស្តសតចរុបកាណដំណាក់្ស
កាលទី្៤ ផ្ដលក្សនុងបនាោះការអភិវឌឍធ ធា ម ុសសជាក្សត្តត អាទិ្ភាពទី្១ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា 
បបដជាា សបត្មចឱ្យ   ូវមំុទី្១សដីពី «ការពត្ងឹងគុណភាពអប់រ ំវទិ្ាសាស្តសត  ិងបបចចក្សវទិ្ា»។ បោយបផាដ រ
អាទិ្ភាពបល ី១) ការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីត្គូបបត្ងៀ  ២) ការពត្ងីក្សវសិាលភាពសាលាបរៀ ត្គប់ក្សត្មិរ 
៣) ការពត្ងឹងអធិការកិ្សចចត្គប់ត្ជុងបត្ជាយបលីការត្គប់ត្គងសាលាបរៀ  ៤) ការជំរុញការអប់របំបចចក្សបទ្ស
បៅមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ ៥) ការអប់របំំណិ ឱ្យត្សបត្តមទី្នារការងារ ៦) ការអភិវឌឍក្សមាវធីិសិក្សា
 ិងបសៀវបៅសកិ្សាបគលត្គប់ត្ជុងបត្ជាយ  ិង ៧) ការបត្រៀមត្បក្សួរកី្សឡាសុីបហគមឆ្ន ២ំ០២៣។ ដំណាក់្ស
កាលបនាទ ប់២០១៩-២០២៣  ិងបឆ្ព ោះបៅឆ្ន ២ំ០៣០ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡាបបដជាា សបត្មចឱ្យ
  បគលបៅអភិវឌឍ ៍ត្បក្សបបោយចីរភាព២០៣០សដីពី ការអប់របំោយឈរបលីបគលការណ៍ គុណភាព 
សមធម៌ បរោិប ន ការសិក្សាបពញមួយជីវរិសត្មាប់ទាងំអស់គន ។ មា៉ាងបទ្ៀរ ត្ក្សសួងប តការ់ប ថយ
គមាល រជំនាញបោយសហការជាមួយអនក្សពាក់្សព័ ធក្សនុងការបបងកី ការនគរ់នគង់ជំនាញផ្ដលមា រត្មូវការខពស់
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ក្សនុងវស័ិយអាទិ្ភាពមួយចំ ួ បោយោក់្សបចញ ូវការអប់រតំ្តមផ្បបឌីជីថ្ល បដីមបីបឆលីយរប ឹងបគល
 បោ យ  ិងទិ្សបៅន បសដឋកិ្សចចឌីជីថ្លក្សមពុជា (ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា, ២០១៩)។ 

មា៉ាងវញិបទ្ៀរបដីមបបីឆលីយរបបៅ ឹងអ ុវស័ិយការអប់រមំធយមសិក្សា  ិងការអប់របំបចចក្សបទ្ស
ផ្ដល  បលីក្សទឹ្ក្សចិរតឱ្យត្គូខំបបត្ងៀ  សិសសខំត្បឹងបរៀ  ឪពុក្សមាត យជួយគតំ្ទ្  ិងអាជាា ធរត្គប់ក្សត្មិរ 
ចូលរមួក្សនុងការផ្ក្សលមអគុណភាពអប់របំៅក្សត្មិរមធយមសិក្សាក្សនុងរយៈបពល៥ឆ្ន កំ្ស លងមក្ស ត្ក្សសួងក៏្ស  
យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សដល់ការបបងកី ការចូលបរៀ បោយសមធម៌ក្សនុងការចូលបរៀ ក្សត្មិរមធយមសិក្សា  ិងការនដល់
អាហារូបក្សរណ៍ដល់សិសសត្កី្សត្ក្ស  ិងការនដល់ត្បឹក្សាអាជីព បដីមបកីារ់ប ថយការប ោះបង់ការសិក្សា។ ជា
លទ្ធនលការចូលបរៀ មា ការបកី្ស បឡងី សិសសត្កី្សត្ក្ស  ទ្ទ្លួអាហារូបក្សរណ៍ត្តងំពីថ្នន ក់្សទី្៧  ិងប ត
ការសិក្សារហូរដល់ទី្១២ បហយីអត្ត្តការប ោះបង់ការសិក្សា  ថ្យចុោះ។ ត្ក្សសួង  បធវីបរសដរងាវ យ
រនមលលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសថ្នន ក់្សជារិ សិសសថ្នន ក់្សទី្៨បលីមុខវជិាា  ភាសាផ្ខារ គណិរ  ិងរូបវទិ្ា  ិង
  ចូលរួមក្សមាវធីិអ តរជារិសដីពី រងាវ យរនមលលទ្ធនលសិក្សារបស់សិសសសត្មាប់ត្បបទ្សកំ្សពុងអភិវឌឍ
បោយលទ្ធនលបងាា ញថ្ន សិសសក្សមពុជាអាយុ១៥ឆ្ន មំា សមរថភាពអំណា ទាបជាង មធយមភាគន 
ត្បបទ្សកំ្សពុងអភិវឌឍជាសមាជិក្សទាងំ៩ត្បបទ្ស ប៉ាុផ្ ដលទ្ធនលបលសីក្សត្មិរន ត្បបទ្សបៅទ្វីបអាស្តហវកិ្សផ្ដល
សមរថភាពខាងផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងគណិរវទិ្ាបសាី ឹងមធយមភាគ (ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា, 
២០១៩)។ ជាមយួគន បនាោះ ក្សនុងអ ុវស័ិយការអប់រមំធយមសិក្សា ិងអប់របំបចចក្សបទ្សប ោះផ្ដរ ត្ក្សសួង  
បផាដ រការយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សបលីកិ្សចចការចមបងគឺ ១) ការត្គប់ត្គងសាលាបរៀ បផាដ រការបបត្ងៀ បលីវទិ្ាសាស្តសត 
បបចចក្សវទិ្ាវសិវក្សមា  ិងគណិរវទិ្ា ២) សាលាបរៀ ជំនា ់ថ្ាី ៣) បំណិ ការងារបៅសាលាមធយមសិក្សា 
 ិង ៤) ភាសាអង់បគលស ិងភាសាបរបទ្សបនសងៗបទ្ៀរ ត្តមរត្មូវការ ូវមូលោឋ   សាលាបរៀ រមួជាមួយ
បបចចក្សវទិ្ាព័រ៌មា   ិងសារគមនាគម ៍ (ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា, ២០១៩)។ បទាោះបីជាោ៉ា ង
ណាក៏្សបោយ បៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា  បចញបសចក្សដីផ្ណនាសំដីពី ការអ ុវរត
ក្សមាវធីិសិក្សាចំបណោះទូ្បៅមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិបោយ  បរៀបចំការផ្បងផ្ចក្សបណដុ ំ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត 
 ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគម។  ការបរៀបចំការផ្បងផ្ចក្សប ោះមា បគលបៅឱ្យសសិសប តការសិក្សាបៅឧរតមសិក្សា
បលីមុខជំនាញផ្ដលទាក់្សទ្ង ឹងផ្សទម ឱ្យត្សបបៅត្តមសមរថភាព ចំណង់ចំណូលចិរតរបស់សិសសបៅ
ក្សត្មិរមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ ក៏្សដូចជាត្សបបៅ ឹងទី្នារការងារ។ បផ្ ថមបលីប ោះបទ្ៀរ ត្ក្សសួងអប់រ ំ
យុវជ   ិងកី្សឡាមា បគលបំណងចង់  ធ ធា សិសស ផ្ដលមា សមរថភាពខាងផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត 
 ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមពិរត្ ក្សដ។ ក៏្សប៉ាុផ្ តបនាទ ប់ពីមា ការផ្បងផ្ចក្សថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត
សងគមរចួមក្ស បយងីសបងករបឃញីថ្ន អត្ត្តសិសសចុោះបឈាា ោះចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត រិចជាងថ្នន ក់្សវទិ្ា
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សាស្តសតសងគម។ ជាការក្សរ់សមាគ ល់ទាងំចំបណោះដឹង  ិងសមរថភាពសិសសបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតបៅមា 
ក្សត្មិរទាបជាបហរុបធវីឱ្យពកួ្សគរ់មិ បត្ជីសបរសីបរៀ បៅថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។ ជាក់្សផ្សដង ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០ អត្ត្ត
សិសសចុោះបឈាា ោះចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតមា ត្រឹមផ្រ ៣៨,៦០ភាគរយ (MoEYS, 2020a) បៅក្សនុង
បរកិារណ៍សងគមផ្ដលមា រត្មូវការធ ធា ម ុសសផ្ដលមា សមរថភាព  ិងចំបណោះដឹងផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត
ត្សបបៅ ឹងទី្នារការងារផ្បបប ោះបហយី បទី្បត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវ  សបត្មចចិរតបត្ជីសបរសីយក្ស
ត្បធា បទ្ «ក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលឱ្យសសិសថ្នន ក់្សទី្១០ បរៀ យរឺបលមុីខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត»។ ការបត្ជីសបរសីយក្ស
ត្បធា បទ្ប ោះមក្សបធវីការសិក្សាត្សាវត្ជាវមា សារៈសំខា ់ខាល ងំណាស់ បដីមបរីក្សឱ្យបឃញីពីបញ្ញា ត្បឈម
នានា បកី្សរមា ចំបពាោះសិសសថ្នន ក់្សទី្១០ផ្ដលបរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត ិងជួយបបងកី លទ្ធនលសិក្សា 
ក៏្សដូចជា សមរថភាព  ិងគុណភាពការសិក្សារបស់សិសស  ិងផ្ក្សលមអការបបត្ងៀ របស់ត្គ ូបដីមបឱី្យសិសស
ទ្ទ្លួ   ូវការអប់របំពញបលញ បនាទ ប់ពីលទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវត្រូវ  នសពវនាយ។  
 ជាមយួគន ប ោះ បដីមបរីក្សឱ្យបឃញី ូវបញ្ញា ត្បឈមនានាផ្ដលជាក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលដល់ការបរៀ យរឺ
បលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតរបស់សិសសថ្នន ក់្សទី្១០ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បបងកីរសំណួរត្សាវត្ជាវ  ិងសំណួរ
គ លឹោះមួយចំ ួ ។ 

សណួំរត្សាវត្ជាវ៖ បរីមា ក្សត្តត អវីខលោះផ្ដលជោះឥទ្ធិពលដល់សិសសថ្នន ក់្សទី្១០បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា
វទិ្ាសាស្តសត? 

 
២. វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ 
 បដីមបីឱ្យការត្សាវត្ជាវបលីត្បធា បទ្ខាងបលីមា ត្បសិទ្ធភាព ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ត្បជំុគន
ត្បមូលបញ្ញា ត្បឈមសំខា ់ៗ  ិង  ឯក្សភាពបត្ជីសបរសីយក្សបញ្ញា ផ្ដលអាទិ្ភាពមយួមក្សបធវីជាត្បធា 
បទ្ត្សាវត្ជាវ។ បត្កាយពីបត្ជីសបរសី  ត្បធា បទ្ បហយីត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់អនក្សពាក់្សព័ ធ 
រួចបបងកីរក្សត្មងសំណួរជាទ្ត្មង់សំណួរបបីក្ស ត្សបត្តមភាគីពាក់្សព័ ធផ្ដល  កំ្សណរ់បដីមបីត្បមូល
ទិ្ ន ័យ។ ក្សនុងការចុោះត្បមូលទិ្ ន ័យប ោះត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ   បរៀបចំកាលវភិាគចាស់លាស់ ដូចជា 
ការកំ្សណរ់បពលបវលា ទី្ត្តងំ  ិងសមាសភាពផ្ដលត្រូវសមាា ស បោយមា ការទាក់្សទ្ងបៅអាជាា ធរ 
 ិងមស្ត តីត្គប់ត្គងត្តមឋានា ុត្ក្សមបដីមបីនដល់ព័រ៌មា  ិងសុំការអ ុញ្ញា រពីភាគីពាក់្សព័ ធ ក៏្សដូចជាបងក
លក្សខណៈឱ្យអនក្សពាក់្សព័ ធ  បត្រៀមខលួ ទុ្ក្សជាមុ ។ ភាា ប់ជាមយួដំបណីរការចុោះបធវីសមាា សត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ
  បរៀបចំជាកិ្សចចត្ពមបត្ពៀង សត្មាប់ត្គប់សមាសភាពចូលរមួ  ពិ ិរយ ិងយល់ត្ពម បោយមា ការ
សា័ត្គចិរត ត្ពមទាងំចុោះហរថបលខាទ្ទ្ួលសាគ ល់បលីកិ្សចចត្ពមបត្ពៀងផ្ដលគរ់  ពិ ិរយរួចបទ្ៀរនង។ 
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ចំបពាោះត្គប់ភាគីចូលរមួក្សនុងបទ្សមាា សមា ភាពរសួរយរក់្សទាក់្ស  មា ការបពញចិរត  ិងមា ភាពកាល ហា 
ហា  បបចចញមរិត្តមក្សត្មងសំណួរ ផ្ដលត្កុ្សមការងារ  បរៀបចំបោយមិ សាទ ក់្សបសទីរ ឬភ័យខាល ចបនាោះបឡយី 
ផ្ដលប ោះជាបហរុបធវីឱ្យដំបណីរការសមាា សត្បត្ពឹរតបៅបោយរលូ  ិងទ្ទ្លួ  ទិ្ ន ័យត្គប់ត្គ ់ត្តម
អវីផ្ដលត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវរពឹំងទុ្ក្ស។ 
 ទាក់្សទ្ងបៅ ឹងដំបណីរការត្បមូលទិ្ ន ័យ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  ចុោះត្បមូលទិ្ ន ័យបោយ
កំ្សណរ់អនក្សចូលរមួបោយផ្ឡក្ស បហយីផ្បងផ្ចក្សសមាជិក្សសមាា សត្តមអនក្សពាក់្សព័ ធ។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ 
ក្សនុងក្សរណីទិ្ ន ័យផ្ដលត្កុ្សមត្សាវត្ជាវទ្ទ្លួ  មិ សូវមា ភាពចាស់លាស់ ឬត្រូវការព័រ៌មា បផ្ ថម 
ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវក្ស៏  ទាក់្សទ្ងបៅត្កុ្សមបគលបៅត្តមរយៈបរបឡត្កាមឬទូ្រស័ពទទាក់្សទ្ងបដីមបបីញ្ញា ក់្ស
ឱ្យ  ចាស់លាស់។ រឯីអនក្សចូលរមួផ្ដលត្រូវសមាា ស ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់យក្ស នាយក្ស 
នាយក្សរង ០២នាក់្ស ត្គូបបត្ងៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតថ្នន ក់្សទី្១០ ចំ ួ ០៦នាក់្ស ឪពុក្សមាត យឬអាណា
ពា លសិសសបរៀ យរឺមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតថ្នន ក់្សទី្១០ ចំ  ួ០៥នាក់្ស ិងសិសសបរៀ យរឺមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត 
ថ្នន ក់្សទី្១០ចំ  ួ១៤នាក់្ស។ ចំបពាោះសមាសភាគចូលរមួទាងំអស់ត្សីមា ចំ ួ ៣០នាក់្ស។ ការបត្ជីសបរសី
អនក្សចូលរមួសមាា សផ្បបប ោះ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវរពឹំងថ្ន   ទ្ទ្លួលទ្ធនលគរួឱ្យបជឿជាក់្សបហយី ឹងអាច
ទុ្ក្សចិរត  ។ ក្សនុងដំបណីរការន ការសមាា សគឺត្បត្ពឹរតបៅបោយរលូ  បបីបទាោះបីជាមា បញ្ញា រិចរចួ ក៏្ស
ពំុផ្ម ជាឧបសគគរងំសទោះដល់ដំបណីរកាត្សាវត្ជាវបទ្។ ក្សនុងបពលចុោះសមាា សត្កុ្សមការងារ  សុំអ ុញ្ញា រ
ថ្រសំបឡង ថ្ររូបពីភាគីផ្ដលត្រូវសមាា ស  ិងក្សរ់ត្ត្តចំណុចគ លឹោះ  ិងគំ ិរសំខា ់សត្មាប់យក្សមក្ស
បចចូ លទិ្ ន ័យ។ បនាទ ប់មក្សត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ   បំបពញទ្ត្មង់គំរូត្តមលំោប់លំបោយន ក្សត្មង
សំណួរ បោយបត្ជីសបរសីយក្សគំ ិរសំខា ់ៗ រចួបធវីចំណារ់ថ្នន ក់្សត្តមត្កុ្សមន គំ ិរសំខា ់ៗទាងំបនាោះ 
ោក់្សក្សនុងត្តរងត្តមបលខបរៀងន អនក្សចូលរមួមដងមយួៗត្តមលំោប់លំបោយបដីមបបីធវីការវភិាគ ិងបក្សត្សាយ
ទិ្ ន ័យបោយបគរពត្ក្សមសីលធម៌ន ការត្សាវត្ជាវ។ 
 
៣. លទ្ធផល និងការពិភារា  

បោងត្តមលទ្ធនលន ការសមាា សនាយក្ស នាយក្សរង ត្គូបបត្ងៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត សិសស 
ឪពុក្សមាត យ ឬអនក្សអាណាពា លសិសសរចួមក្ស ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  រក្សបឃញីថ្ន ក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលបលី
ការបរៀ យរឺរបស់សិសសថ្នន ក់្សទី្១០បលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតគឺបណាត លមក្សពីក្សត្តត សិសស ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  
 ិងក្សត្តត ឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា ល។  
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៣.១ ក្សត្តត សសិស 
 ការត្សាវត្ជាវពីមុ មក្សរក្សបឃញីដូចការត្សាវត្ជាវប ោះផ្ដរថ្ន ក្សត្តត សិសសបរៀ យរឺបលីមុខវជិាា

វទិ្ាសាស្តសតបណាត លមក្សពីសក្សមាភាព សាា ររី ឥរោិបថ្ សមរថភាព ភាពអំណរ់ ចំណង់ចំណូលចិរត 
 ិងការខិរខំត្បឹងផ្ត្បងរបស់ពកួ្សបគផាទ ល់ (នាយក្សោឋ  បគល បោ យ,២០២១)។  ជាការពិរមា 
ផ្រខលួ ឯងបទ្ផ្ដលអាចកំ្សណរ់បជាគវាសនា  ិងភាពបជាគជ័យរបស់ខលួ    មុ  ឹងអនក្សដនទ្ជយួអ តរ
គម ៍។ ជាក់្សផ្សតងត្តមលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  បងាា ញថ្ន សិសសបរៀ យរឺគឺបណាត លមក្សពីក្សត្តត ផាទ ល់ខលួ 
ជាបត្ចី ក្សនុងបនាោះសិសសមួយចំ ួ រូច  បលីក្សបឡងីថ្ន «ខាុ ំមិ ចូលចិរតបរៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បត្ពាោះថ្ន 
មុខវជិាា ប ោះពិ ក្សបរៀ  មា រូបម តបត្ចី  ទ្ប ទញមិ ចា ំពិ ក្សយល់ រុភូរ មា ការពិបសាធបត្ចី   ិង
បលខបត្ចី ខទង់ពិ ក្សក្សនុងការគណនា»។ ពកួ្សបគភាគបត្ចី បផ្ ថមថ្ន «បពលមា ចមៃល់ ពកួ្សបគមិ ហា  
សួរត្គូបឡយី បត្ពាោះខាល ចខាា ស់បគ ខាល ចត្គូ មិ ហា  ត្បឈមមុខជាមយួត្គូ»។ ដូចគន ផ្ដរ ត្គូបបត្ងៀ ភាគ
បត្ចី   ិងនាយក្ស នាយក្សរងទាងំពីរ  អោះអាងថ្ន«សសិសមិ   ត្សាវត្ជាវបផ្ ថមបឡយីចំបពាោះបមបរៀ 
ផ្ដលគរ់  បរៀ ពីត្គូបៅសាលាក៏្សដូចជា បមបរៀ ផ្ដល ឹងត្រូវបរៀ បៅនថ្ៃបនាទ ប់ ពកួ្សគរ់ក៏្សមិ បធវីកិ្សចច
ការនទោះ មិ សវ័យសិក្សា ឬត្សាវត្ជាវបផ្ ថមបឡយី»។ ពួក្សគរ់  បផ្ ថមបទ្ៀរថ្ន ភាពមិ កាល ហា  មិ 
សក្សមារបស់សិសសក្សនុងបមា៉ា ងបរៀ ក៏្សជាក្សត្តត រមួចំផ្ណក្សដល់ការបរៀ យរឺរបស់សិសសផ្ដរ។ បោយផ្ឡក្ស បបី
ត្តមការសាក្សសួរត្គូបបត្ងៀ មាន ក់្ស  ឱ្យដឹងថ្ន ចំបពាោះការបត្បីត្ ស់ទូ្រស័ពទសាា រហវូ មិ   ត្រឹមត្រូវ
គឺមិ បបត្មីដល់ការសិក្សាបរៀ សូត្រ ដូចជាការបលងបហគម បមីលបរឿងបនសងៗផ្ដលជាបចច័យមយួបធវីឱ្យ
សិសសងប់ងល់ផ្លងចង់បរៀ សូត្រ បត្ពាោះវាបធវីប៉ាោះពាល់ដល់សរិបញ្ញា សាា ររី (មួបៅ៉ា  បឆវឆ្វ អារមាណ៍
មិ  ឹង រ  ិងបខាយទំ្នាក់្សទំ្ ង) សុខភាព  ិងខារបង់ថ្វកិា។ ត្បការទាងំអស់ប ោះជាបដីមចមបធវីឱ្យ
សិសសខារបពលបវលាក្សនុងការបរៀ សូត្រ មិ   បរៀបកាលវភិាគឱ្យ  ចាស់លាស់បដីមបីបរៀ ខលួ ឯង
បៅនទោះគា  បពលបវលាត្គប់ត្គ ់ក្សនុងការបធវីកិ្សចចការនទោះផ្ដលត្គូោក់្សឱ្យ ឬរឭំក្សបមបរៀ បឡងីវញិ។ ត្សប ឹង
បញ្ញា ខាងបលីប ោះបលាក្សនាយក្ស  បលីក្សបឡងីថ្ន «សសិសវក់្សបលងទូ្រស័ពទ ភាគបត្ចី បភលច យ បភលចទឹ្ក្ស 
បភលចការសិក្សាបរៀ សូត្រ»។ បផ្ ថមបលីប ោះត្គូបបត្ងៀ មាន ក់្ស  អោះអាងថ្ន ក្សត្តត បសប ទិ្ច ឬដុងពី
កំ្សបណីរ ក៏្សជាចំផ្ណក្សមយួបធវីឱ្យសិសសចូលចិរត ឬមិ ចូលចិរតការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតផ្ដលចូលរមួ
ចំផ្ណក្សដល់ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បោយបហរុថ្ន ខួរក្សាលរបស់ពួក្សគរ់បខាយ ពិ ក្សចាប់
   ូវបញ្ញា រិត ិងសញ្ញា ណក្សនុងមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត ផ្ដលជាមូលោឋ  ត្គឹោះន ការសកិ្សា ិងខលឹមសារបមបរៀ 
ទាងំមូល។ ជាក់្សផ្សដង បលាក្សត្គូមយួចំ  ួរូច  បលីក្សបឡងីពីបញ្ញា ប ោះថ្ន «សិសសគរ់មយួចំ ួ បខាយ
ពីកំ្សបណីរ បទាោះបីខំបរៀ ោ៉ា ងណាក៏្សមិ យល់ មិ បចោះ មិ ចាផំ្ដរ»។ មយួវញិបទ្ៀរ ការបសពគប់មិរត
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ភក្សតិមិ លអ មិ ចូលចិរតបរៀ  ក៏្សជាត្ជុងមួយផ្ដល  រួមចំផ្ណក្សទាក់្សទាញឱ្យសិសសងាក្សបចញពីការ
សិក្សានងផ្ដរ។ ត្គូមយួចំ ួ បទ្ៀរ  បលីក្សបឡងីថ្ន «សិសសមយួចំ  ួមិ ខិរខំបរៀ សូត្រ បោយមា 
មិរតភក្សតិអូសទាញឱ្យបៅបលងបហគមជាត្ក្សុម បលង ល់ខុសបពលបវលា  ិងបដីរបលងមិ ចូលបរៀ »។ 

សរុបមក្ស ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវរក្សបឃញីថ្ន ការមិ ចូលចិរតបរៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតមិ យក្សចិរត
ទុ្ក្សោក់្សក្សនុងការសិក្សាក្សនុងថ្នន ក់្ស មិ បធវីកិ្សចចការនទោះ មិ ត្សាវត្ជាវ មិ សវ័យសិក្សា មិ បរៀបចំផ្ន ការ
បរៀ ខលួ ឯង មិ មា ភាពកាល ហា  បលងទូ្រស័ពទបត្ចី របស់សិសសគឺជាក្សត្តត ផាទ ល់ខលួ ផ្ដលបធវីឱ្យសិសស
បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ 
 ៣.២ ក្សត្តត ត្គបូបត្ងៀ  

 ត្គូបបត្ងៀ គឺជារអួងគដ៏សំខា ់បំនុរក្សនុងការដឹក្សនាកំារបបត្ងៀ  ិងបរៀ  ត្ពមទាងំបលីក្សទឹ្ក្សចិរត
 ិងនដល់ការអប់រតំ្បក្សបបោយគុណភាពដល់សិសស ជាពិបសសបលីការបបត្ងៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ 
ត្តមលទ្ធនលត្សាវត្ជាវ  បងាា ញថ្ន ការបរៀ យរឺរបស់សិសសបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតគឺមក្សពីក្សងវោះខារ
វធីិសាស្តសតបបត្ងៀ  ិងបរៀ  មិ មា សមរថភាពត្គប់ត្គ ់ក្សនុងការត្គប់ត្គងថ្នន ក់្សបរៀ  មិ យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស
ចំបពាោះសិសស មិ ចូលរមួក្សនុងការត្បជំុបបចចក្សបទ្សបទ្ៀងទារ់  ិងក្សងវោះទំ្នាក់្សទំ្ ងជាមយួឪពុក្សមាត យ ឬ
អនក្សអាណាពា លសិសស។ ត្តមការសមាា សសិសសមួយចំ ួ រូច  បលីក្សបឡងីថ្ន «ត្គូរបស់ពួក្សបគ
ព យល់មិ   ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយ បបត្ងៀ បលឿ បពក្ស(បបត្ងៀ ឱ្យផ្រទា ់ក្សមាវធីិ)ព យល់មិ សូវចាស់ 
បបត្ងៀ ត្តមផ្រអនក្សបចោះ»។ បផ្ ថមពីបលីប ោះបទ្ៀរ ពកួ្សបគ  អោះអាងថ្ន ត្គូបបត្ងៀ  មិ មា វធីិសាស្តសត
បបត្ងៀ សមបូរផ្បប មិ បត្បីត្ ស់សមាា រៈឧបបទ្ទសក្សនុងការបបត្ងៀ  បោយសារជ ួកាលសមាា រៈទំ្ប ីប
បពក្សពកួ្សគរ់មិ បចោះបត្បីត្ ស់។ បផ្ ថមបលបី ោះបទ្ៀរ គណៈត្គប់ត្គងសាលាបរៀ មាន ក់្ស  ឱ្យដឹងថ្ន «ត្គូ
បបត្ងៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតមួយចំ ួ បបត្ងៀ មិ អស់ពីសមរថភាព លាក្ស់ទុ្ក្សបបត្ងៀ គួរបត្ៅបមា៉ា ង 
បបត្ងៀ មិ អ ុវរតត្តមជំហា ទាងំ៥ន កិ្សចចផ្រងការបោយកំ្សណរ់វរថុបំណងមិ   ចាស់លាស់ មិ 
បចោះបបងកីរបចារតិ មិ មា គំ ិរ វា ុវរត ៍  ិងត្គប់ត្គងថ្នន ក់្សមិ   លអ បបណាត យឱ្យសិសសមា ភាព
របញ៉ារនញ៉ាជាបដីម»។ ជាងប ោះបៅបទ្ៀរ គរ់  បផ្ ថមថ្ន ការមិ បគរពបមា៉ា ងការងាររបស់ត្គូបបត្ងៀ 
មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត ក៏្សជាផ្ននក្សមយួប៉ាោះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិសសផ្ដរផ្ដលមា  ័យថ្ន បបីត្គូមក្ស
បបត្ងៀ យរឺ បនាោះការបបត្ងៀ របស់គរ់ត្ ក្សដជាមិ   បគរពបៅត្តមជំហា ទាងំ៥ន កិ្សចចផ្រងការ
បឡយី បហយីត្គូបបត្ងៀ អាចរលំងជំហា ណាមយួ បត្ពាោះបពលបវលាមិ ត្គប់ត្គ ់ បហយីសិសសក៏្សមិ 
អាចទ្ទ្ួល  ចំបណោះដឹងបពញបលញផ្ដរក្សនុងបមា៉ា ងសិក្សាបនាោះ។ ពិបសសជាងប ោះបទ្ៀរ ត្គូបបត្ងៀ 
ផ្ដលមិ   ចូលរមួត្បជំុត្កុ្សមបបចចក្សបទ្សឱ្យ  បទ្ៀងទារ់ ក៏្សបធវីឱ្យពកួ្សគរ់មិ   ទ្ទ្លួ ូវបទ្ពិបសាធ 
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ចំបណោះដឹងថ្ាីក្សនុងការបបត្ងៀ   ិងការបោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈមផ្ដលបកី្សរបឡងីបៅបពលបបត្ងៀ ជាក់្ស
ផ្សតងនងផ្ដរ។ រឯីការមិ   ចូលរមួត្បជំុត្បចាផំ្ខ បធវីឱ្យត្គូបបត្ងៀ មិ   ទ្ទ្ួល ូវព័រ៌មា ថ្ាីៗ
ទាក់្សទ្ង ឹងបបចចក្សបទ្សក្សនុងការបបត្ងៀ  ិងបរៀ ។ បត្ៅពីប ោះ គរ់  បញ្ញា ក់្សថ្ន ត្គូបបត្ងៀ មិ   
បងាា ញពីសារត្បបោជ ៍ន ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតដល់សិសស ក៏្សជាក្សត្តត លីក្សរមយួបធវីឱ្យសិសសមិ 
ចាប់អារមាណ៍  ិងមិ ដឹងពីអរថត្បបោជ ៍បលីការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត ត្សបត្តមរត្មូវការ  ិងទី្នារ
ការងាររបស់សងគមបឡយី។ ត្រង់ចំណុចប ោះ នាយក្សសាលា  បលីក្សបឡងីថ្ន «ត្គូមិ   បងាា ញពី
គុណសមបរតិន ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតឱ្យសិសស  ដឹង  ិងមិ   បលីក្សទឹ្ក្សចិរតសិសសឱ្យបត្ជីស
បរសីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតបៅថ្នន ក់្សវទិ្ាល័យ រចួប តចាប់យក្សមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត ក៏្សដូចជាមុខវជិាា បសទមបៅ
ថ្នន ក់្សមហាវទិ្ាល័យ»។  គរ់  បផ្ ថមបទ្ៀរថ្ន ចំបពាោះត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមិ   យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សសិក្សា
ត្សាវត្ជាវបផ្ ថមពីវធីិសាស្តសតបបត្ងៀ ថ្ាីៗ  ិងចំបណោះដឹងឯក្សបទ្សរបស់ខលួ  ក៏្សជាគុណវបិរតិមយួផ្ដលបធវី
ឱ្យការបនទរចំបណោះដឹងបៅសិសសមិ   ទូ្លំទូ្លាយ ផ្ដលបធវីឱ្យសិសសទ្ទ្ួល  ចំបណោះដឹងមិ 
ចាស់លាស់ អ ុវរតលំហារ់មិ   ត្រឹមត្រូវរហូរបធវីឱ្យពកួ្សបគបរៀ យរឺ។ ក្សនុងបគលគំ ិរប ោះ គណៈ
ត្គប់ត្គងសាលាបរៀ   ិងត្គូបបត្ងៀ ភាគបត្ចី   អោះអាងថ្ន «បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត
មយួចំ  ួបបត្ងៀ ផ្រត្តមបសៀវបៅសិក្សាបគល គមពីរ ិយម មិ មា គំ ិរនចនត្បឌិរបបងកីរលំហារ់អ ុវរត
ថ្ាីៗ មិ សិក្សាត្សាវត្ជាវពីបបចចក្សវទិ្ាថ្ាីៗ មិ សិក្សាភាសាបរបទ្សបផ្ ថមបដីមបពីត្ងឹងដល់ការបបត្ងៀ  
 ិងបរៀ ក្សនុងយុគសម័យឌីជីថ្ល»។ មា៉ាងវញិបទ្ៀរ ត្គូបបត្ងៀ ផ្ដលមិ   នតល់ព័រ៌មា អំពីលទ្ធសិក្សា
របស់សិសសបៅអាណាពា ល  បទ្ៀងទារ់ត្តមផ្ខ ីមួយៗ (មិ   បនាីបសៀវបៅត្តមោ ) ក៏្សជា
ចំផ្ណក្សមួយបធវីឱ្យអាណាពា ល មិ   ទ្ទ្ួលព័រ៌មា ពិរពីការសិក្សារបស់កូ្ស  ផ្ដលជាបហរុបធវី
ឱ្យគរ់មិ   ដឹងថ្ន កូ្ស របស់ខលួ បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា ណាខលោះបនាោះបទ្ បហយីក៏្សមិ   ជួយជំរុញ
បលីក្សទឹ្ក្សចិរតកូ្ស ឱ្យសិក្សាត្សាវត្ជាវបផ្ ថមបៅនទោះចំបពាោះមុខវជិាា ផ្ដលពកួ្សបគបរៀ យរឺ។ ជំុវញិបញ្ញា ទាងំប ោះ 
អាណាពា លមួយចំ ួ បលីក្សបឡងីថ្ន « ពកួ្សគរ់មិ   ទ្ទ្លួបសៀវបៅត្តមោ ការសិក្សារបស់កូ្ស 
គរ់បឡយី បហយីមិ   ដឹងថ្ន ត្គូបបត្ងៀ មិ   ផ្ចក្សឱ្យ ឬផ្ចក្សឱ្យបហយី ប៉ាុផ្ តកូ្ស របស់ពួក្សគរ់ 
មិ   បងាា ញបសៀវបៅត្តមោ ដល់ពួក្សគរ់»។   
 សរុបមក្ស ត្គូបបត្ងៀ ជារួអងគដ៏សំខា ់ក្សនុងការបបត្ងៀ  ិងបរៀ  បហីយបបីពួក្សគរ់មិ បគរព
 ិយរភាពការងារ មិ មា វធីិសាស្តសតបបត្ងៀ លអៗ សមបូរផ្បប មិ សិក្សាត្សាវត្ជាវបផ្ ថមបលីមុខវជិាា ឯក្ស
បទ្ស ិងបបចចក្សវទិ្ាថ្ាីៗ បបត្ងៀ មិ បគរពបៅត្តមជំហា ទាងំ៥ន កិ្សចចផ្រងការបបត្ងៀ   ិងមិ នតល់
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ព័រ៌មា អំពីការសិក្សារបស់សិសសដល់អាណាពា លបទ្ គឺជាបដីមបហរុដ៏ចមបងបំនុរផ្ដលជោះឥទ្ធិពល
ដល់ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតរបស់សិសស។ 
 ៣.៣ ក្សត្តត ត្គសួារ៖ ត្គួសារគឺជាក្សមាល ងំចលក្សរមយួដ៏សំខា ់នងផ្ដរ ក្សនុងការចូលរមួជយួសិសស 
ឱ្យទ្ទ្លួ  បជាគជ័យក្សនុងការសិក្សា បោយពួក្សគរ់ជាអនក្សចាជំយួបលីក្សទឹ្ក្សចិរត នគរ់នគង់ទាងំផ្ននក្សសមាា រៈ 
 ិងសាា ររីជាអនក្សត្តមោ  ជូ ដំណឹងឬនតល់ព័រ៌ត្រឡប់មក្សសាលាវញិអំពីការសិក្សារបស់កូ្ស ។ ជារឹក្សត្តង
លទ្ធត្សាវត្ជាវ  បងាា ញថ្ន អាណាពា លមិ   យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សត្តមោ ការសិក្សារបស់កូ្ស ឱ្យ
ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយបទ្ បោយសារពួក្សគរ់មមាញឹក្សបត្ចី  ឹងរបរចិចច ឹមជីវរិ។  ត្រង់ចំណុចប ោះមា 
អាណាពា លភាគរិច  បលីក្សបឡងីថ្ន «ពកួ្សគរ់មិ ផ្ដល  សាក្សសួរព័រ៌មា អំពីការសិក្សារបស់
កូ្ស ឬបពលត្គូបនាីបសៀវបៅត្តមោ ការសិក្សា ពកួ្សគរ់មិ   ពិ ិរយបមីលបលីលទ្ធនលសិក្សារបស់កូ្ស 
បឡយី(ត្គ ់ផ្រចុោះហរថបលខា នតិរបមនដទ្ទ្លួផ្រប៉ាុបណាណ ោះ ត្រង់ការសិក្សាកូ្ស ោ៉ា ងណា គឺពួក្សគរ់មិ 
  ដឹងបនាោះបទ្)»។ អាណាពា លខលោះបទ្ៀរ  បលីក្សបឡងីថ្ន «ពកួ្សគរ់មិ ផ្ដល  ជយួបលីក្ស
ទឹ្ក្សចិរតកូ្ស  ឬជំរុញកូ្ស ឱ្យខិរខំសិក្សាបរៀ សូត្របនាោះបទ្ បោយសារផ្រពកួ្សគរ់មមាញឹក្សក្សនុងការត្បក្សប
របររក្សសុីបដីមបចិីចច ឹមត្គួសារចិចច ឹមកូ្ស បរៀ »។ បផ្ ថមពីបលីប ោះបទ្ៀរ បបីជីវភាពត្គួសាររបស់សិសសមា 
ភាពត្កី្សត្ក្សក៏្សជាបុពវបហរុមួយផ្ដលរងំសទោះដល់ការសិក្សារបស់កូ្ស ៗផ្ដរ បត្ពាោះការសិក្សាបរៀ សូត្រត្រូវ
ការថ្វកិាជាចាំ ច់សត្មាប់គតំ្ទ្ក្សនុងការសិក្សា(ទិ្ញសបមលៀក្សបំពាក់្ស សមាា រៈសិក្សា មបធា យបធវី
ដំបណីរការចាយត្បចានំថ្ៃ  ិងរត្មូវការបនសងៗបទ្ៀរផ្ដលចា ំច់)។ សិសសមួយចំ ួ បឆលៀរបពលបធវី
ការងារបនសងៗបដីមបរីក្សកំ្សនរមក្សជួយនគរ់នគង់ជីវភាពត្គួសារ (សិសសខលោះបឆលៀរបពលបៅបធវីសំណង់ ជយួលក់្ស
ឥវា៉ា  ់បគ ឆលុោះត្រី កាប់បដីមត្បចាក់្សយក្សមក្សបិរបត្បងត្គ ់  លុយមក្សបរៀ  ឯសិសសខលោះបទ្ៀរគា  មបធា យ
បធវីដំបណីរ ត្រូវសុំបគជិោះបៅជាមយួ។ បបីបគមក្សបរៀ បទី្ប  មក្សបរៀ ផ្ដរ ផ្របបីបគមិ មក្សបទ្ ក៏្សមិ   
មក្សបរៀ ផ្ដរ បហយីបបីបគមក្សបរៀ យរឺពួក្សគរ់ក៏្សមក្សយរឺផ្ដរ)។ ត្គូបបត្ងៀ មួយចំ ួ រូច  បលីក្សបឡងី
ថ្ន «សិសសខលោះមិ មា បពលបវលាបរៀ ត្គប់ត្គ ់បទ្ បត្ពាោះនទោះពួក្សបគបៅឆ្ៃ យពីសាលាបរៀ  បហយីមា 
ជីវភាពអរតខារ់ ខវោះសពវខវោះត្គប់»។       
 សរុបមក្សបយងីបឃញីថ្ន អនក្សអាណាពា ល ឬឪពុក្សមាត យផ្ដលមិ   យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សត្តម
ោ ការសិក្សារបស់កូ្ស  មិ ជយួបលីក្សទឹ្ក្សចិរត ជំរុញកូ្ស ឱ្យខិរខំសិក្សាបរៀ សូត្រ  ិងត្គួសារផ្ដលមា 
ជីវភាពត្កី្សត្ក្ស ក៏្សជាការរមួចំផ្ណក្សបធវីឱ្យការសិក្សារបស់កូ្ស  មា ការធាល ក់្សចុោះនងផ្ដរ។ 
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៤. ចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចគសាយ 

ក្សនុងដំបណីរការន ការត្សាវត្ជាវត្បធា បទ្សតីពី « ក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលឱ្យសិសសថ្នន ក់្សទី្ ១០ បរៀ យរឺ

បលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត»ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  រក្សបឃញីពីចំណុចខាល ងំ ិងចំណុចបខាយដូចខាងបត្កាម៖ 

ក្ស. ចំណុចខាល ងំ៖ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវមា ការសហការ ត្សុោះត្សួល រក់្សទាក់្ស ទំ្នាក់្សទំ្ ងគន   

លអ មា ការសហការគន លអរវាងអនក្សត្សាវត្ជាវជាមយួ ឹងភាគីពាក់្សព័ ធ នដល់ចបមលីយ  បក្សាោះក្សាយ 

សហការបោយការបពញចិរត នដល់ឱ្កាស  ិងបពលបវលាសមត្សបរវាងអនក្សត្សាវត្ជាវជាមួយអនក្សត្រូវជួប

សមាា ស ៍ បោយមា ការសុំអ ុញ្ញា រ ការនដល់ការអ ុញ្ញា រ  ោ៉ា ងត្រឹមត្សបត្តមរដឋ លការងារ។ 

ខ. ចំណុចបខាយ៖  មិ   សមាា សភាគីពាក់្សព័ ធឱ្យ  បត្ចី  បោយសារក្សត្តត បពលបវលាខលី 

មិ អាចត្បមូលទិ្ ន ័យ  បត្ចី   បហយីចំ  ួអនក្សចូលរមួមា ចំ  ួរិច។ 

 

៥. សរបុគសចរត ីអនសុាសន៍ 

ជារមួ ក្សត្តត ជោះឥទ្ធិពលឱ្យសិសសថ្នន ក់្សទី្១០បរៀ យរឺបលីមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតន វទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  

ត្បសូរិគឺក្សត្តត សិសស ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  ក្សត្តត ត្គួសារ។ ដូចប ោះ បដីមបឱី្យសិសសថ្នន ក់្សទី្១០បរៀ យរឺបលីមុខ

វជិាា វទិ្ាសាស្តសតបៅវទិ្ាល័យ ហ ុ  ផ្ស  ត្បសូរិទ្ទ្លួ  លទ្ធនលការសិក្សាលអ ិងទ្ទ្លួ  គុណភាព

អប់របំពញបលញភាគីពាក់្សព័ ធគរួផ្រយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស សហការនដល់ព័រ៌មា ដល់គន បៅវញិបៅមក្សត្តមោ 

ការសិក្សាសិសសឱ្យ  បទ្ៀងទារ់។ ក្សនុងបនាោះ សិសសត្រូវយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សការសិក្សា  ិងខិរខំបរៀ សូត្រ

បោយបធវីកិ្សចចការនទោះ សវ័យសិក្សាបផ្ ថម  ិងបបងកី សក្សមាភាពចូលរមួក្សនុងថ្នន ក់្សបរៀ ។ 

ចំផ្ណក្សត្គូបបត្ងៀ គួរផ្រផ្ក្សលមអវធីិសាស្តសតបបត្ងៀ   ត្តមោ ការសិក្សារបស់សិសសជួយសិសស

ផ្ដលបរៀ យរឺ បលីក្សទឹ្ក្សចិរត បណដុ ោះ ូវភាពកាល ហា ដល់សិសស  ិងព យល់សិសសពីសារត្បបោជ ៍ន 

ការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ បផ្ ថមបលីប ោះ ត្គូបបត្ងៀ គួរផ្របបងកី ការសហការ ិងផ្ចក្សរផំ្លក្ស

ព័រ៌មា ពីគន បៅវញិបៅមក្ស  ិងលទ្ធនលសិក្សាសិសសជាមយួឪពុក្សមាត យសិសស។ ចំផ្ណក្សឪពុក្សមាត យ

សិសសគរួផ្រត្តមោ ការសិក្សារបស់កូ្ស ទាងំបៅសាលាបរៀ   ិងបៅនទោះជាត្បចាចូំលរមួទ្ទ្លួ ិងនដល់

ព័រ៌មា ដល់ត្គូប ទុក្សថ្នន ក់្ស ឬនាយក្សសាលាបដីមបីធានាថ្ន កូ្ស ៗមា ទាងំចំបណោះដឹង ិងសមរថភាព 

ត្ពមទាងំទ្ទ្លួ  ការអប់របំពញបលញ។ 
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 ឯរសារគោង 

ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា. (២០១៩). ផ្ន ការយុទ្ធសាស្តសតអប់រ២ំ០១៩-២០២៣. ភនំបពញ 

 ត្បបទ្សក្សមពុជា 

នាយក្សោឋ  បគល បោ យ. (២០២១). ក្សត្តត ជិោះឥទ្ធិពលបលីការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិង

 សងគមបៅក្សត្មិរមធយមសិក្សាទុ្យរិយភូមិក្សនុងត្បបទ្សក្សមពុជា. ភនំបពញ ត្បបទ្សក្សមពុជា 

ត្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជ   ិងកី្សឡា. (២០១៩). បសចក្សតីផ្ណរនាសំតីពីការអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាចំបណោះទូ្បៅ

 បៅមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ. ភនំបពញ ត្បបទ្សក្សមពុជា 
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ក្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

នាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

អរថបទ្ត្សាវត្ជាវត្បរិបរត ិ

មូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យសិសសបៅវទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្ស
វទិ្ាសាស្តសតរិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម 
 

បញ៉ាប សណំាង*១ នុ  ត្សណុីម២  ិង ត្សី  ងិ ឈូវ សុបខង៣  
*វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ  ងិបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រ 
 

  ទ្ទ្លួ៖ ០១ មក្សរ ២០២២ ប ោះពុមពនាយ៖ ១៥ មថុិ្នា ២០២២ 
 

សងខរិតនយ័ 

ត្តមទិ្ដឋភាពជាក់្សផ្សតងបយងីសបងករបឃញីថ្ន វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ  ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជ

សមាា រមា សិសសចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមមា ចំ  ួបត្ចី ជាងសិសសផ្ដលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។ 

មូលបហរុប ោះត្កុ្សមត្សាវត្ជាវបយីងខាុ ំ  សិក្សាបឈវងយល់រក្សមូលបហរុមួយផ្ដលអាចបណាត លមក្សពី

ទី្ត្តងំសាលាបរៀ  ក្សត្តត សិសស ក្សត្តត គណ:ត្គប់ត្គង ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ   ិងក្សត្តត សហគម ៍។ អនក្សចូលរូម

សមាា សមា ដូចជា នាយក្សសាលាចំ  ួ ០១នាក់្ស   ត្គូបបត្ងៀ ចំ  ួ០៦នាក់្ស   អាណាពា លសិសស 

ចំ  ួ០៣នាក់្ស  ឪពុក្សមាត យសិសសចំ  ួ៣នាក់្ស  សិសា ុសិសសចំ  ួ១២នាក់្ស។  លទ្ធនលន ការត្សាវត្ជាវ

ប ោះបងាា ញថ្ន សិសសផ្ដលមក្សបរៀ ថ្នន ក់្សសងគមបត្ចី  បោយសារលទ្ធនលន ការត្បឡងសញ្ញា បត្រមធយម

សិក្សាទុ្រិយភូមិ ថ្នន ក់្សសងគមជាប់បត្ចី ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។  
 

អាគរោឋ  : បញ៉ាប ស,. នុ , ស,. ត្សីឈូវ, ស. (២០២២). មូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យ សិសសបៅវទិ្ាល័យ

ចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតរិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម. 

កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា, ៥(១),៤៧-៦០។ 
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១.គសចរតីគផតើម 
 ការអភិវឌឍក្សមាវធីិសិក្សាជាបញ្ញា មយួោ៉ា ងសំខា ់បៅក្សនុងសងគមជារិ ីមយួ បៗដីមបបីបងកី គុណភាព 
 ិងត្បសិទ្ធភាពន ការអប់រ។ំ  ផ្ន ការយុទ្ធសាស្តសតចរុបកាណដំណាក់្សកាលទី្ ៤ ឆ្ន  ំ២០១៨ របស់រជ
រោឋ ភិ លជាត្រីវស័ិយមួយបៅក្សនុងការកំ្សណរ់បគលបៅអប់រជំារិ។ បគល បោ យសត្មាប់អ ុវរត
ក្សមាវធីិសិក្សាចំបណោះទូ្បៅមា រយៈបពល ១២ឆ្ន  ំ ឱ្យត្សបបៅ ឹងការរកី្សចបត្មី ន វស័ិយបសដឋកិ្សចចសងគម
កិ្សចច វបបធម៌ ។ល។ បោងលិខិរបលខ៣៦៤៤ អយក្ស អក្សស រជធា ីភនំបពញចុោះនថ្ៃទី្១៩ ផ្ខរុលា ឆ្ន ំ
២០១១ ជត្មាបមក្សបលាក្ស បលាក្សត្សី ត្បធា ម ទីរអបរ ំយុវជ   ិងកី្សឡា រជធា ី បខរត ក្សមាវរថុសតីពី“ការអ ុ
វរតក្សមាវធីិសិក្សាថ្ាីចំបណោះទូ្បៅថ្នន ក់្សទី្១១  ិងទី្១២“ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡា    ិងកំ្សពុងអ ុវរត
ក្សមាវធីិសិក្សាថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត បៅក្សត្មិរវទិ្ាល័យចាប់ពីថ្នន ក់្សទី្១១  ិងថ្នន ក់្សទី្
១២។ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតជាមុខវជិាា ផ្ដលបផាត រសំខា ់បៅបលីគណិរវទិ្ា រូបវទិ្ា គីមីវទិ្ា ជីវវទិ្ា ឬមុខវជិាា
ផ្ដលពាក់្សព័ ធខាងវទិ្ាសាស្តសត។ រឯីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម ជាមុខវជិាា ផ្ដលបផាត រសំខា ់បៅបលីខាងបមបរៀ 
ផ្ដលពាក់្សព័ ធ ិងមុខវជិាា សងគមដូចជា អក្សសរសាស្តសតផ្ខារ ត្បវរិតវទិ្ា ភូមិវទិ្ា ពលរដឋវជិាា ជាបដីម។   
 ក្សនុងការសិក្សាពីមយួឆ្ន បំៅមួយឆ្ន សំិសា ុសិសស  ចាប់អារមាណ៍បៅបលីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម
ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតផ្ដលជាបហរុបធវីឱ្យបរមិាណសិសសបរៀ បៅថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតមា ការថ្យចុោះជាពិបសស
បៅក្សត្មិរសិក្សាថ្នន ក់្សទី្១២។ រឯីលទ្ធនលន ការត្បឡងសញ្ញា បត្រមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិក៏្ស  លទ្ធនល
ខុសគន ផ្ដរ បោយភាគរយថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមមា អត្ត្តខពស់ជាងថ្នន ក្ស់វទិ្ាសាស្តសត។ បបីផ្នអក្សត្តម
ដាត្កាមខាងបត្កាម អត្ត្តត្បឡងជាប់មធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិន សាលាធ ធា ទាងំ៥០បៅទូ្ទាងំត្បបទ្ស
ក្សនុងឆ្ន សំិក្សា២០២១-២០២២ បនាោះក៏្ស  បងាា ញថ្ន  ស ទុោះភាគរយន ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម ជារមួ
បៅផ្រមា ភាគរយខពស់ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតដផ្ដល បបីបទាោះបីមា បខរតមយួចំ ួ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតមា 
អត្ត្តភាគរយខពស់ោ៉ា ងណាក៏្សបោយ(របូទី្១)។  
ត្តរងដាត្កាមទី្១ 
  
 
 
 
 
 



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                                                                សំ.បញ៉ាប  et al.  

49 

 

ការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ឬថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមរបស់សិសស  កាល យជាបណតុ ំ ន បញ្ញា
មយួផ្ដលមា ការចាប់អារមាណ៍ ិងត្រូវបឈវងយល់ពីបដីមចម។ ជំុវញិបរបិទ្ប ោះ បទី្បអនក្សត្សាវត្ជាវ  
កំ្សណរ់ជាត្បធា បទ្សតីពី  “មូលបហរុផ្ដលនាឱំ្យសសិសបៅវទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះ
រជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតរិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម”។ ការត្សាវត្ជាវប ោះបធវីបឡងីក្សនុងបគល
បំណងបឈវងយល់ពីមូលបហរុចមបងផ្ដលជំរុញឱ្យសិសសបៅវទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ  ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះ
រជសមាា របៅបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបត្ចី ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត(ត្តរងសថរិិទី្១)។  
 
ត្តរងទី្១ ៖ សថរិិសសិសទី្១២ ត្តមឆ្ន សំកិ្សា 

ឆ្ន សំរិា វិទ្ាសាស្រសត វិទ្ាសាស្រសតសងគម ភាគរយ គផេងៗ 
2016 - 2017 186 72 72.09  
2017 – 2018 76 229 29.91  
2018 – 2019 26 132 16.45  
2019 -2020 16 104 13.33  
2020 -2021 32 72 30.76  
2021 - 2022 13 75 14.77  

 
ជំុវញិបញ្ញា ន ត្បធា បទ្ប ោះត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បលីក្សជាសំណួរគ លឹោះសំខា ់ៗដូចខាងបត្កាម៖  

 សំណួរត្សាវត្ជាវ៖  
 បហរុអវី  ជាសិសសបៅវទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្ស
វទិ្ាសាស្តសតរិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម?  

សណួំរគ លោឹះ  
១.បរីសាលាបរៀ   ជោះឥទ្ធិពលអវីខលោះដល់ការសបត្មចចិរតរបស់សិសស? 
២.បរីគណៈត្គប់ត្គង បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ  ិងសហគម ៍មា វធីិសាស្តសតអវីខលោះបដីមបបីធវីឱ្យសិសស

ចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតបត្ចី ? 
៣.បរីក្សត្តត សិសសអវីខលោះផ្ដលនាឱំ្យសិសសចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបត្ចី  ?   
៤.បរីក្សត្តត ត្គួសារ  ជោះឥទ្ធិពលអវីខលោះដល់ការសបត្មចចិរតរបស់កូ្ស ក្សនុងការចូលបរៀ ថ្នន ក់្សសងគម? 
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២.វិធីសាស្រសតក្សាវក្ាវ  
ការពិភាក្សាត្កុ្សមគឺជាការបតូរបោបល់គន បៅវញិបៅមក្សបៅបលីបញ្ញា  ឬត្បធា បទ្ណាមយួបដីមបី

  ទិ្ ន ័យជាក់្សលាក់្សផ្ដលចង់  ។ បោយផ្ឡក្សសត្មាប់ការសិក្សាត្សាវត្ជាវប ោះគឺបធវីបឡងីត្តមរយៈ
ការសមាា សបដីមបតី្បមូលទិ្ ន ័យ។ ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បរៀបចំបធវីចំណារ់ថ្នន ក់្សក្សត្មងសំណួរផ្ដល  
មក្សពីការពិភាក្សាបដីមបបីត្រៀមបធវីការសមាា សជាមយួអនក្សពាក់្សព័ ធ។ ក្សនុងបនាោះផ្ដរបយងីខាុ ំ  កំ្សណរ់ អនក្ស
ផ្ដលត្រូវណារ់ជបួសមាា ស ៍  បោយមា លិខិរជូ ដំណឹងភាា ប់ជាមយួត្តរងបញ្ញា ក់្សពីបពលបវលា  ិង
ទី្ក្សផ្ លងន ការជួបសមាា ស ៍។ ក្សនុងបនាោះផ្ដរត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បរៀបចំកិ្សចចត្ពមបត្ពៀងត្គប់សមាសភាព
អនក្សចូលរមួ បោយមា ការចុោះហរថបលខាចាស់លាស់។ ជាមួយសក្សមាភាពផ្ដលត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បធវី 
នដគូផ្ដល  ចូលរមួសមាា ស ៍  សផ្មតងអារមាណ៍សាទ្រចំបពាោះសក្សមាភាពប ោះ បោយមិ មា ការ
សាទ ក់្សបសទីរ។  

សិក្សាពីបញ្ញា ណាមយួត្បក្សបបោយភាពបជាគជ័យ អនក្សសិក្សាត្សាវត្ជាវត្រូវត្បមូលទិ្  ន័យន 
បញ្ញា ឱ្យ  ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយ។ ជាក់្សផ្សតង បដីមបីសិក្សាត្បធា បទ្ខាងបលីឱ្យទ្ទ្ួល  លទ្ធនលលអ 
ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  កំ្សណរ់បត្ជីសបរសីបញ្ញា សំខា ់ៗទាងំឡាយ  បនាទ ប់មក្ស  អ ុវរតពហុមរិយក្ស
បញ្ញា សំខា ់ផ្រមយួ បោយមា ការឯក្សភាពពីសមាជិក្សក្សនុងត្កុ្សម។ បៅបពលកំ្សណរ់  ត្បធា បទ្ត្ក្សុម
ការងារ  ត្បជំុកំ្សណរ់សមាសភាពអនក្ស  ចូលរមួបដីមបីសហការគន បបងកីរក្សត្មងសំណួរ  ិងបរៀបចំ
ផ្បងផ្ចក្សសមាសភាពត្ក្សុមសត្មាប់ត្បមូលទិ្ ន ័យផ្ដលពាក់្សព័ ធ ឹងត្បធា បទ្។  

ខណៈបពលចុោះត្បមូលទិ្ ន ័យ ត្កុ្សមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បធវីការផ្បងផ្ចក្សជាត្កុ្សមសមាសភាពោច់ៗ
បោយផ្ឡក្ស។ បពលខលោះក្សនុងក្សរណីចា ំច់ផ្ដលរត្មូវឱ្យត្កុ្សមការងារ  បត្បីទូ្រស័ពទ ិងបរបឡត្កាមបដីមបី
ទាក់្សទ្ងពីចមាៃ យជាមយួអនក្សនតល់សមាា ស ៍។ ចំបពាោះសមាសភាពផ្ដលត្រូវសមាា ស ៍រមួមា  សហគម ៍  
គណៈត្គប់ត្គងសាលា  បលាក្សត្គូ  អនក្សត្គូ  អាណាពា លសិសស  ិងសិសា ុសិសស។ ក្សនុងបនាោះអនក្ស
ផ្ដលពាក់្សព័ ធទាងំអស់ប ោះត្ក្សុមការងារយល់ថ្ន សុទ្ធផ្រអនក្សផ្ដលអាចនតល់ព័រ៌មា ោ៉ា ងពិសាត រជំុវញិ
ត្បធា បទ្ ផ្ដលអាចទ្ទ្ួលយក្ស ិងគរួឱ្យមា ទំ្ ុក្សចិរត។ ដំបណីរការសមាា ស ៍ត្បត្ពឹរតបៅបោយរលូ  
ផ្របទាោះជាផ្បបណាក៏្សបោយ ក៏្សបៅមា ឧបសគគរិចរចួក្សនុងដំបណីការត្សាវត្ជាវប ោះ ពិបសសការត្បមូល
ព័រ៌មា ត្តមទូ្រស័ពទ ឬបរបឡត្កាម។ ផ្របទាោះជាោ៉ា ងណាត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវបៅផ្រពាោមសាត ប់  ិងក្សរ់
ត្ត្តោ៉ា ងយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ូវពាក្សយគ លឹោះ  សបងខបគំ ិរសំខា ់ៗ។ 
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បនាទ ប់មក្ស ត្ក្សុមអនក្សត្សាវត្ជាវ  បរៀបចំបំបពញទ្ត្មង់គំរូបៅត្តមលំោប់លំបោយន ខលឹមសារ
ផ្ដលចង់  បោយពិ ិរយរក្សគំ ិរសំខា ់ៗ  ិងបរៀបចំចំណារ់ថ្នន ក់្សន ត្បព័ ធគំ ិរបនាោះ បដីមបសីបត្មច
វរថុបំណងរបស់ត្បធា បទ្ខាងបលី។  

 
៣. លទ្ធផល និងការពិភារា 
 បៅក្សនុងការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សសត្មាប់សិក្សាគឺទាក់្សទ្ងបៅ ឹងការសបត្មចចិរតរបស់សិសសមាន ក់្សៗ។
ជាដំបូងសិសសត្រូវដឹងពីសមរថភាពរបស់ខលួ ឱ្យចាស់ ជាពិបសសត្រូវដឹងជំនាញផ្ដលខលួ ចង់សិក្សា ិង
បគលបៅការងារបៅនថ្ៃអនាគរផ្ដលខលួ ចង់បធវី បហយីត្រូវបរៀ ឱ្យត្រូវជំនាញ  ិងចំណង់ចំណូលចិរត
បោយគិរឱ្យ  លអិរលអ ់ជាមុ សិ  មុ  ឹងសបត្មចចិរតចូលបរៀ ថ្នន ក់្សណាមយួ(វទិ្ាសាស្តសត ឬសងគម)
បត្ពាោះវាទាក់្សទ្ងបៅ ឹងអនាគរ។ 
 ទាក់្សទ្ងបៅ ឹងការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមរបស់សិសសប ោះជា
លទ្ធនលគឺបយងី  បធវីការសមាា ស ៍ បដីមបសីាទ បសទង់មរិបោបល់ជាបត្ចី  បដីមបតី្បមូល  ធារុចូល
យក្សមក្សឆលុោះបញ្ញច ងំឱ្យបឃញីពីក្សត្តត ផ្ដលជោះឥទ្ធិពលបលីការសបត្មចចិរតរបស់សិសស ក្សនុងការបត្ជីសបរសី
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមន វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រ។ ក្សត្តត
ខាងបត្កាមជាបោបល់ផ្ដលត្រូវបញ្ញា ក់្សលំអិរអំពីអនក្សពាក់្សព័ ធមួយចំ ួ បៅក្សនុងការសិក្សារបស់សិសស
ថ្នន ក់្សទី្១២ ផ្ដលបត្ជីសបរសីយក្សថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបត្ចី ជាងថ្នន ក់្សវទិ្យសាស្តសត។ 

បនាទ ប់ពី  បធវីសក្សមាភាពត្បមូលទិ្ ន ័យ  ត្គប់ត្គ ់បហយីគឺអាចនតល់ ូវគំ ិរបដីមបឈីា 
បៅរក្សការវភិាគបញ្ញា ន ត្បធា បទ្ខាងបលី។  ត្កុ្សមការងារអាចដឹងពីមូលបហរុផ្ដលសិសសបៅវទិ្ាល័យ
ចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត រិចជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគមគឺអាច
បណាត លមក្សពីក្សត្តត សំខា ់ៗមយួចំ  ួដូចខាងបត្កាម៖ 

៣.១.ក្សត្តត សាលាបរៀ  
វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ  ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រមា ចមាៃ យពីទី្រមួបខរតកំ្សពរ ត្បផ្ហលជា

៥គីឡូផ្ម៉ាត្រ សថិរបៅភូមិអររូច ឃុអំណតូ ងផ្ខារ ត្កុ្សងកំ្សពរ បខរតកំ្សពរ។ សាលាបរៀ ជាត្បបភទ្សាលា
ធ ធា ផ្ដលមា អាគរសិក្សាចំ  ួ១៣អាគរ បសាី ឹង៨៨ប ទប់ រមួទាងំមា អាគរធ ធា ចំ  ួ០១ 
បសាី ឹង០៨ប ទប់ក្សនុងបនាោះមា ប ទប់ពិបសាធ ៍ចំ ួ ០២។ ប ទប់ពិបសាធ ៍ទី្១  សត្មាប់មុខវជិាា គីមីវទិ្ា 
 ិងជីវវទិ្ា។  ប ទប់ពិបសាធ ៍ទី្២ សត្មាប់មុខវជិាា រូបវទិ្ា  ិងផ្ន ដីវវទិ្ា។ 
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 ទី្ត្តងំសាលាបរៀ  ផ្ដលសិសសសិក្សាក៏្សមា ទំ្នាក់្សទំ្ ងបៅ ឹងការសបត្មចចិរតរបស់សិសសក្សនុង
ការបត្ជីសបរសីផ្ននក្សសិក្សារបស់ពកួ្សបគផ្ដរ។ បបីបទាោះបីសថិរក្សនុងបរបិទ្បនសងគន ការសិក្សាទាងំពីរប ោះ  
រក្សបឃញីថ្ន សិសសផ្ដលសកិ្សាបៅសាលាបរៀ ក្សនុងទី្ត្បជំុជ មា ទំ្បនារបត្ជីសបរសីយក្សផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត
បោយ  បលីក្សបឡីងពីបហរុនលពាក់្សព័ ធ ឹងធ ធា ត្គូបបត្ងៀ   ិងសមាា រ:សត្មាប់ដំបណីរការ
បបត្ងៀ  ិងបរៀ ។ ធ ធា សាលាបរៀ  ផ្ដលបបត្មីដល់ការបបត្ងៀ   ិងបរៀ ក៏្សត្រូវ  រក្សបឃីញថ្ន 
មា នលប៉ាោះពាល់ដល់ការបត្ជីសបរសីរបស់សសិសបៅវទិ្ាល័យ។ សាលាបរៀ រូច ិងសាលាបរៀ មធយម
ពំុមា ធ ធា ត្គប់ត្គ ់សត្មាប់ដំបណីរការដល់ការសិក្សាបលីមុខវជិាា គណិរវទិ្ា  ិងវទិ្ាសាស្តសតក្សត្មិរ
ខពស់ ដូចសាលាបរៀ ធំៗបឡីយ ផ្ដលជាបហរុបធវីឱ្យមា ការបត្ជីសបរសីយក្សផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម។ 
មា៉ាងបទ្ៀរក្សងវោះត្គូបបត្ងៀ ផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសត សមាា រៈដំបណីរការបបត្ងៀ   ិងបរៀ ប ទប់ដូចជា ប ទប់
ពិបសាធ ៍មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត  ប៉ាោះពាល់បៅដល់ចំណាប់អារមាណ៍របស់សិសសក្សនុងការសិក្សាមុខវជិាា
ប ោះ(នាយក្សោឋ  បគល បោ យ,២០២១)។ ត្សបជាមយួគន ប ោះផ្ដរ ក៏្សបៅមា ក្សត្តត សំខា ់ៗមយួ
ចំ  ួបទ្ៀរផ្ដរ។ 
 ៣.២.ក្សត្តត សសិស 
 ការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សបរៀ វាពិរជាមា សារៈសំខា ់ណាស់សត្មាប់អនាគរសិសស។ ជាដំបូងពួក្ស
បគត្រូវយល់ដឹងពីសមរថភាពរបស់ខលួ ឱ្យ  ចាស់លាស់  ិងត្រូវដឹងពីជំនាញផ្ដលខលួ ចង់បរៀ  ិង
បគលបៅការងារនាបពលអនាគរ បហយីត្រូវបរៀ ឱ្យចំជំនាញ ិងចំណង់ចំណូលចិរតថ្នខលូ  ឹងត្រូវសិក្សា
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតឬថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម។ បោយផ្ឡក្សសត្មាប់ការសិក្សាបៅថ្នន ក់្សទី្១០មិ ទា ់មា 
ការផ្បងផ្ចក្សមុខវជិាា បទ្ បពាលគឺបៅសិក្សារមួ។ ប៉ាុផ្ ត បៅបពលផ្ដលសិសសប តមក្សដល់ថ្នន ក់្សទី្១១ត្រូវបធវី
ការសបត្មចចិរតបដីមបបីត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមក្សនុងការប តរហូរដល់ថ្នន ក់្សទី្១២។  
 ក្សនុងត្បភពទិ្ ន ័យផ្ដល  សមាា សពីសិសសបៅក្សនុងការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងថ្នន ក់្ស
វទិ្ាសាស្តសតសងគមបងាា ញឱ្យបឃញីពីបញ្ញា សិសស ផ្ដល  មក្សបរៀ បៅថ្នន ក់្សសងគមបត្ចី គឺបណាត លមក្សពី
មូលបហរុដូចជា បពលខលោះសិសសចូលបរៀ ត្តមគន  បោយមិ   កំ្សណរ់បគលបៅចាស់លាស់ ការសិក្សា
មិ ត្រូវការចំណាយថ្វកិាបត្ចី បៅបលីកាបរៀ គួរ បត្ពាោះបផាត រសំខា ់ផ្របលីមុខវជិាា បមបរៀ ប៉ាុបណាណ ោះ។ 
ចំផ្ណក្ស ការសិក្សាបៅថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតគឺត្រូវការចំណាយថ្វកិាបរៀ គួរបៅបលីមុខវជិាា សំខា ់ៗមួយ
ចំ  ួដូចជា គណិរ រូប គីមី ជីវៈជាបដីម។ ទ្ ទឹម ឹងប ោះ ក៏្សផ្នអក្សបៅបលីសមរថភាពសិសសខលួ ឯង បោយ
សិសសខលោះមិ មា មូលោឋ  សិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតពីថ្នន ក់្សបត្កាម។ នាបពលក្ស លងមក្សសិសស  បមីល
បឃញីពីលទ្ធនលន ការត្បឡងសញ្ញា បត្រមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ សិសសបៅផ្ននក្សសងគមជាប់បត្ចី ។ បហរុ
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នលផ្ដលសិសសត្បផ្ហលជា ៨៥ ភាគរយមា ទំ្បនារបៅបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបត្ចី ជាង
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត បោយសារពួក្សបគមិ គិរពីការទ្ទ្ួល ិបទ្ទសលអក្សនុងការត្បឡងថ្នន ក់្សជារិបឡយី ពួក្សបគ
ត្គ ់ផ្រចង់ត្បឡងឱ្យជាប់ផ្រប៉ាុបណាណ ោះ។   ចំផ្ណក្សទី្នារការងារមយួចំ  ួ ពកួ្សគរ់  យល់បឃញីថ្ន 
បគយក្សត្រឹមផ្រសញ្ញា បត្រមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិផ្រប៉ាុបណាណ ោះ ឱ្យផ្រត្បឡងជាប់ការងារ  បធវីបោយមិ 
កំ្សណរ់ថ្នថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតឬសងគមបនាោះបទ្។ រឯីការងារលអមយួចំ  ួជាការងារបធវីផ្បបវទិ្ាសាស្តសត ប៉ាុផ្ ត
បៅបពលផ្ដលត្បឡងចូលត្ក្សបខណខ ភាគបត្ចី បចញផ្រផ្រងបសចក្សតីបៅវញិ(មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតសងគម)។ 
មយួវញិបទ្ៀរ បៅត្តមសក្សលវទិ្ាល័យមយួចំ  ួពំុទា ់មា ការផ្បងផ្ចក្សត្បបភទ្សញ្ញា បត្រថ្នន ក់្សវទិ្ា
សាស្តសត  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមឱ្យ  ចាស់លាស់បៅបឡយីបទ្ បោយសិសសថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម
ក៏្សអាចបរៀ ជំនាញទាក់្សទ្ង ឹងវទិ្ាសាស្តសត  ផ្ដរ។ ត្តមការសមាា សជាក់្សផ្សតងពួក្សបគ  បងាា ញោ៉ា ង
ចាស់ថ្ន ៖  
 «ខាុ ំមិ ចូលបរៀ ខាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត បោយក្សត្តត ខាុ ំខលួ  ឯង បត្ពាោះខាុ ំយល់ថ្នមា ការពិ ក្ស។
 ខាុ ំបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សសងគមមិ ចំណាយលុយបរៀ គួរ ឱ្យផ្រពូផ្ក្សទ្ប ទញបមបរៀ  សរបសរចបមលីយ
 បឆលីយសំណួរឱ្យ  បត្ចី ៗត្បឡងជាប់បហីយ។  រវាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគម 
 ខាុ ំបត្ជីសបរសីយក្សថ្នន ក់្សសងគម បត្ពាោះវាងាយត្បឡងជាប់ ិងមា ការយល់ដឹងពីបញ្ញា សងគម  
 បត្ចី ។  បរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមត្បឡងជាប់ទ្ទ្លួ  សញ្ញា បត្រដូចផ្រគន ។» 
 ៣.៣. ក្សត្តត គណ:ត្គប់ត្គង ក្សត្តត ត្គបូបត្ងៀ   ិងសហគម ៍ 

ក្សនុងក្សត្តត ទាងំប ោះក៏្ស  ជោះឥទ្ធិពលោ៉ា ងខាល ងំ ដល់សិសសបៅក្សនុងការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត
សងគមបត្ចី ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតផ្ដរ។ បពលខលោះគណ:ត្គប់ត្គងខវោះការជំរុញឱ្យត្គូផ្ននក្សវទិ្ាសាស្តសតនលិរ 
សមាា រ:ឧបបទ្ទសងាយៗបដីមបបីបត្មីត្បបោជ ៍ដល់ការបបត្ងៀ  ិងបរៀ  បត្ពាោះវាមា លក្សខណៈរូបី បោយ
ភាា ប់ត្ទឹ្សតី ិងការអ ុវរតនងផ្ដរ។ ប ោះជាផ្ននក្សមួយន ការទាក់្សទាញសិសសឱ្យមក្សបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត
បឡងីវញិ។  ការរត្មង់ទិ្សសិក្សារបស់សិសសថ្នន ក់្សទី្១២ បៅមិ ទា ់  ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយទូ្លំទូ្លាយ
ពីមជឈោឋ  ជំុវញិបៅបឡយីបទ្។ បពលខលោះខវោះការបលីក្សទឹ្ក្សចិរតពីបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូបោយគរ់  ព យល់ថ្ន
វទិ្ាសាស្តសតសងគមត្បឡងជាប់ បោយមិ ពិ ក្សគិរបលខដូចវទិ្ាសាស្តសតឱ្យផ្រចងចាបំមបរៀ សរបសរ  
លាមៗ ក៏្សអាចត្បលងជាប់ផ្ដរ។ ក្សត្តត មួយបទ្ៀរមិ  ច់បរៀ គួរ សិសសបរៀ មធយមក៏្សអាចត្បឡងជាប់
  ផ្ដរ។ ក្សត្តត ទាងំប ោះបហយីបទី្បបធវីឱ្យសិសសងាក្សមក្សបរៀ ថ្នន ក់្សសងគមបត្ចី ។ 

ចំបពាោះសហគម ៍វញិ ក៏្សមិ ទា ់  យល់ដឹងត្ជួរត្ជាបពីរនមលន ការសិក្សាថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ិង
វទិ្ាសាស្តសតសងគមបៅបឡយី បត្ពាោះបពលខលោះខវោះមបធា យក្សនុងការទំ្នាក់្សទំ្ ងរវាងសហគម ៍ ិងគណ:



កាលិក្សបត្រអប់រកំ្សមពុជា                                                                សំ.បញ៉ាប  et al.  

54 

 

ត្គប់ត្គងសាលាក្សនុងការត្បឹក្សាបោបល់សតីពីការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមបដីមបី
នសពវនាយដល់អាណាពា លសិសសឱ្យពកួ្សគរ់មា ការយល់ដឹងកា ់ផ្រចាស់។ បញ្ញា មយួចំ  ួប ោះ
អាចទាក់្សទ្ងបៅ ឹងក្សត្តត រត្មង់ទិ្សមា រយៈបពលខលីបពក្សគឺបធវីត្រឹមថ្នន ក់្សទី្១១។ ដូចប ោះ ត្ក្សសួងអប់រ ំ
យុវជ   ិងកី្សឡាគរួបរៀបចំឱ្យមា ការរត្មង់ទិ្សបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សសិក្សាត្តងំពីថ្នន ក់្សទី្៩ ឬទី្១០ បត្ពាោះបពល 
ខលោះសិសសថ្នន ក់្សបត្កាមមិ ទា ់ដឹងពីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមជាអវី? ឬមុខវជិាា អវីខលោះផ្ដល
ត្រូវបរៀ បៅបឡយី។ ត្តមរយៈការសមាា សក៏្ស  បងាា ញឱ្យបឃញីពីព័រ៌មា មយួចំ  ួដូចខាងបត្កាម៖  

«សត្មាប់ខាុ ំជាគណៈត្គប់ត្គងន វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅត្ពោះរជសមាា រ សិសសមិ ចូលបរៀ 
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតបណាត លមក្សពីក្សត្តត ខលួ  ឯង បោយមិ បជឿទុ្ក្សចិរតបលីសមរថភាពខលួ  ឯង  
មិ ទា ់មា បគលបៅចាស់អាចបណាត លមក្សពីក្សត្តត ត្គូខលោះៗផ្ដរ សិសសខវោះការបលីក្សទឹ្ក្សចិរត។ 
សិសសបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ឬ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម មិ បណាត លមក្សពីក្សមាវធីិ
សិក្សាបទ្ បត្ពាោះក្សមាវធីិសិក្សាមា ការកំ្សណរ់ចំ  ួបមា៉ា ង កំ្សណរ់បមបរៀ   ិងកំ្សណរ់វរថុ
បំណងចាស់លាស់ណាស់។ សិសសមិ ចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតអាចបណាត លមក្សពីក្សត្តត
ត្គូនងផ្ដរ បត្ពាោះបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូផ្ដលជាអនក្សត្បឹក្សាអាជីពមិ   យក្សចិរតទុ្ក្សោក់្សខពស់
ក្សនុ ងការរត្មងទិ់្សសិសស បពលខលោះបធវីឱ្យសិសសពិ ក្សសបត្មចចិរតបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត 
ឬ វទិ្ាសាស្តសតសងគម។ ជួ កាលបទ្ៀរ សិសសទ្ទ្ួលគំនាបពីត្គូឱ្យមក្សបរៀ គួរបត្ចី ។  
ចំបពាោះសាលាបរៀ ទ្ទ្លួ  លទ្ធនលត្បឡងភាគរយខពស់ ត្តមរយៈថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម
(សាលាបបីក្សថ្នន ក់្សសងគម) បធវីឱ្យសាលាបរៀ ជាប់ចំណារ់លអ ទ្ទ្លួ  ការបការសរបសីរពី
ថ្នន ក់្សដឹក្សនា ំ(នាយក្ស) ។  
ចំបពាោះសិសស ខាុ ំយល់ថ្ន ទាងំសិសសថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងថ្នន ក់្សសងគមមា ក្សតីរបំភីបរកី្សរយ
បពលទ្ទ្លួ  លទ្ធនលត្បឡងជាប់ (នាយក្ស ត្គូ សហគម ៍ មាត្តបិត្តសិសស)។ ថ្នន ក់្ស
វទិ្ាសាស្តសត  ិងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមមា បរមិាណសិសសចូលសិក្សាមិ បសាីគន (ថ្នន ក់្ស
វទិ្ាសាស្តសតសិសសរិចសងគមសិសសបត្ចី )ជាក្សតីក្សងវល់បៅអនាគរថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងមា 
បរមិាណសិសសកា ់ផ្រថ្យរិចផ្ថ្មបទ្ៀរ(នាយក្ស  ត្គូ)។ » 
៣.៤. ក្សត្តត ត្គសួារ 
ត្តមរយៈលទ្ធនលន ការសមាា ស ៍  បងាា ញថ្ន សិសសទាងំថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសត

សងគមបត្ជីសបរសីយក្សបណតុ ំ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតឬវទិ្ាសាស្តសតសងគមបោយមា ការជយួផ្ណនា ិំងមា 
ការជំរុញពីឪពុក្សមាត យ ឬបងបអូ បៅក្សនុងត្គួសារ។ ឪពុក្សមាត យភាគបត្ចី មិ   ចូលរមួបទ្ ផ្រគរ់យល់
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ត្សបបៅត្តមការសបត្មចចិរតរបស់កូ្ស  បោយបហរុថ្នគរ់ចង់ឱ្យកូ្ស បរៀ បៅត្តមសមរថភាពខលួ ឯង
ផាទ ល់  ិងបោយសារគរ់មា ភាពមមាញឹក្សក្សនុងការងារផាទ ល់ខលួ របស់គរ់។ ឪពុក្សមាត យមយួចំ ួ រូច
លួចត្តមោ ការសិក្សារបស់កូ្ស ត្តមរយៈការទំ្នាក់្សទំ្ ងជាមួយត្គូបបត្ងៀ ផាទ ល់ (នាយក្សោឋ  
បគល បោ យ,២០០១)។  

«ខាុ ំឱ្យកូ្ស ចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត បោយ  ព យល់ផ្ណនាថំ្ន កាបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត
មា រនមលជាងវទិ្ាសាស្តសតសងគម បត្ពាោះរត្មូវបៅត្តមសាថ  ភាពទី្នារការងារបចចុ បប ន
ត្សប ឹងកូ្ស មា សមរថភាពត្គប់ត្គ ់ក្សនុ ងការចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត (សមាា សឪពុក្ស
មាត យជាត្គូបបត្ងៀ )។ ខាុ ំគតំ្ទ្វធីិសាស្តសតបបត្ងៀ   ិងសមរថភាពរបស់បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ 
បហីយផ្ថ្មទាងំ  ជរំុញកូ្ស បផ្ ថមឱ្យមក្សបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។ កូ្ស ក៏្សចូលបរៀ ត្តម
ការចងអុលបងាា ញរបស់ខាុ ំ។» (សមាា សឪពុក្សមាត យជាត្គូបបត្ងៀ )   
«ខាុ ំឱ្យកូ្ស ចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបោយយល់ថ្ន កូ្ស មិ មា សមរថភាពត្គប់
ត្គ ់ក្សនុ ងការចូលបៅថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងខាល ចកូ្ស ត្បឡងធាល ក់្សបត្ពាោះថ្នន ក់្សសងគម  បបីត្តម
ដឹងភាគរយន វទិ្ាល័យចំបណោះទូ្បៅ ិងបបចចក្សបទ្សត្ពោះរជសមាា រមា ភាគរយជាប់
បត្ចី  បទី្បខាុ ំជរំុញឱ្យកូ្ស ចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម។» (សមាា សឪពុក្សជាត្គូផ្ដល
មា កូ្ស បរៀ បៅថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម)  
«ខាុ ំមិ   ដឹងពីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ឬ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមជាអវីបទ្ កូ្ស ចងប់រៀ មយួ
ណាបត្សចផ្រវាបរសីខលួ  ឯងឱ្យផ្រត្បឡងជាប់ត្គួសារសបាយបហីយ។»(ឪពុក្សមាត យ) 
ដូចប ោះ ត្តមភសតុត្តងខាងបលី ការនតល់ត្បឹក្សាបោបល់ពី ឪពុក្សមាត យ ឬអាណាពា លពិរជា

  ចូលរមួចំផ្ណក្សមយួផ្ននក្សផ្ដរក្សនុងការសបត្មចចិរតរបស់កូ្ស ក្សនុងការបត្ជីសបរសីចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត 
ឬថ្នន ក់្សសងគម។   

៣.៥.ក្សត្តត បនសងៗ  
ការអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាប ោះត្រូវ  បគបមីលបឃញីថ្ន ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមមា ចំ  ួភាគរយ

សិសសជាប់ខពស់ជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត បហយីបចចុបប នថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម   ឹងកំ្សពុងបកី្ស បឡងីជា
លំោប់បៅត្គប់វទិ្ាល័យ។ ត្បការប ោះបហយី  បធវីឱ្យសិសសភាគបត្ចី ចាប់យក្សថ្នន ក់្សសងគមជាជាង
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។ សូមបលីក្សយក្សនលវជិាមា   ិងអវជិាមា ដូចរបៅ៖ នលវជិាមា  សិសសនាបពល
បចចុបប នត្បឡងមុខវជិាា រិចជាងមុ គឺត្បឡង៧មុខវជិាា  បហយីការត្បឡងរិចបធវីឱ្យសិសសងាយបផាតត របលី
មុខវជិាា ផ្ដលត្រូវត្បឡង។ សិសសថ្នន ក់្សសងគម ត្បឡងមុខវជិាា មា  ភាសាផ្ខារ គណិរ ភូមិវទិ្ា ត្បវរតិវទិ្ា 
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សីលធម៌ពលរដឋ ភាសាអង់បគលស បហយីកាលពីមុ មុខវជិាា ៤ បទ្ៀរត្រូវចាប់បឆ្ន រយក្សផ្រមយួ។ មុខវជិាា
ផ្ដលត្រូវចាប់បឆ្ន រមា  រូបវទិ្ា គីមីវទិ្ា ជីវវទិ្ា ផ្ន ដីវទិ្ា។ ផ្របចចុបប នមុខវជិាា ទាងំ៤ប ោះគឺរត្មូវឱ្យ
ត្បឡងផ្រផ្ន ដីវទិ្ា។ ចំផ្ណក្សសិសសថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតវញិត្បឡងភាសាផ្ខារ គណិរវទិ្ា រូបវទិ្ា គីមីវទិ្ា 
ជីវវទិ្ា ផ្ន ដីវទិ្ា។  មុខវជិាា ផ្ដលចាប់បឆ្ន របនាោះមា  ត្បវរតិវទិ្ា ភូមិ វទិ្ា  ិងសីលធម៌ ពលរដឋវជិាា  
ផ្ន ដីវទិ្ា។ ផ្របចចុបប នមុខវជិាា ទាងំ៤ប ោះ គឺរត្មូវឱ្យត្បឡងផ្រត្បវរតិវទិ្ាផ្រប៉ាុបណាណ ោះ។  ជាលទ្ធនល
ការត្បឡងក្ស លងមក្សសិសសជាប់ ិបទ្ទស A មា ការបកី្ស បឡងីជាលំោប់ចាប់ត្តងំពីឆ្ន ២ំ០១១មក្ស។ ការ
សកិ្សាមុខវជិាា ចំ ួ រិចប ោះក៏្សជាការរត្មង់ទិ្សសិសស បដីមបងីាយត្សួលក្សនុងការចាប់យក្សជំនាញនងផ្ដរ។ 
នលអវជិាមា  ការត្បឡងបចចុបប នហាក់្សបីដូចជាមា កំ្សផ្ណផ្ត្បលអត្បបសីរជាលំោប់ ផ្រក្សនុងបនាោះវាមា 
នលអវជិាមា បពលអនាគរបត្ចី ជាង ជាក់្សផ្សតងការផ្បងផ្ចក្សសិសសវទិ្ាសាស្តសត  ិងសិសសវទិ្ាសាសត
សងគម  បធវឱី្យក្សត្មិរការយល់ដឹងរបស់សិសសមិ ទូ្លំទូ្លាយ បត្ពាោះមុខវជិាា ផ្ដលសិសសបរៀ បហយី
មិ យក្សមក្សត្បឡងថ្នន ក់្សជារិ ត្រូវ  សិសសមិ ចាប់អារមាណ៍ បហយីបធវសត្បផ្ហស  ិងអាចជាបលស 
មិ ខិរខំបរៀ សូត្រ។ ត្បការប ោះបកី្សរមា បឡងីបលីសិសសថ្នន ក់្សសងគម ភាគបត្ចី ពកួ្សគរ់បធវសត្បផ្ហស
ក្សនុងការសិក្សាមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បហយីក្សត្មិរយល់ដឹងបលីវស័ិយវទិ្ាសាស្តសតគឺបខាយខាល ងំ។ ការផ្បង
ផ្ចក្សប ោះមិ ត្រូវ  កំ្សណរ់មុខវជិាា បឡយី សិសសអាចប តថ្នន ក់្សឧរតមសិក្សាគឺសិសសថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតក៏្ស
អាចបរៀ សងគម បហយីសិសសសងគមក៏្សអាចបរៀ មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត។ ការបធវីផ្បបប ោះនាឱំ្យសិសសខលោះផ្ដល
ចង់ត្បឡងជាប់មធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ (ជាប់ ក់្សឌុប) ចង់បរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតពិ ក្សខាល ងំ បហយីសូមបី
ផ្រការត្បឡងនានាក៏្សទាមទារត្បឡងមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតផ្ដរ បហរុប ោះសិសសសងគមមិ អាចត្បគរួត្បផ្ជង
  ។ បលសីពីប ោះបទ្ៀរ បៅនថ្ៃអនាគរសងគមបយងី ឹងខវោះអនក្សបបចចក្សបទ្សបត្ចី ផ្ថ្មបទ្ៀរ បហយី
ត្បបទ្សអភិវឌឍ ៍គឺជាត្បបទ្សផ្ដលមា វស័ិយវទិ្ាសាស្តសតរកី្សចបត្មី  ផ្រ ិោយផ្បបប ោះ មិ ផ្ម ថ្ន
មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសតសងគមមិ សំខា ់បនាោះបទ្គឺសំខា ់ដូចគន ផ្រសូមឱ្យរុលយភាព។ ត្តមការអបងកររបស់
ផាទ ល់ ភាគបត្ចី សិសសចាប់យក្សមុខវជិាា សងគម គរ់គិរថ្នខលួ គរ់បខាយមុខវជិាា គណិរវទិ្ា បហយីខលោះ
បទ្ៀរគឺមិ ចង់គិរបត្ចី បធវីោ៉ា ងណាឱ្យផ្រជាប់ ក់្សឌុប។ ការយល់បឃញីផ្បបប ោះបហយី បទី្បបធវីឱ្យ
សិសសសងគមមា សមរថភាពកា ់ផ្របខាយជាងសិសសវទិ្ាសាស្តសត។ ជាក់្សផ្សតងសិសសសងគមពិ ក្ស ឹង
យក្ស ិបទ្ទស A ណាស់ បហយីភាគបត្ចី បខាយបលីការវភិាគគ លឹោះរក្សកវជិាា ។ ជាសរុប ការផ្បងផ្ចក្សសិសស
មុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគម មា នលវជិាមា  ិងអវជិាមា  បហយីនលអវជិាមា បត្ចី បៅ
នថ្ៃអនាគរគឺចំ ួ សិសសសងគម   ឹងបកី្ស បឡងី បហយីអាចជានលប៉ាោះពាល់ដល់សងគមបត្ពាោះជ ជារិ
បយីង ឹងមិ មា អនក្សជំនាញបបចចក្សបទ្ស  ិងវទិ្ាសាស្តសតបត្ចី (វសិវក្សរ  បពទ្យ ជាបដីម)។ បហរុប ោះ 
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ការឱ្យសិសសបរៀ បត្ចី មុខ  ិងត្បឡងត្គប់មុខវជិាា ជាការលអ បត្ពាោះបដីមបឱី្យពកួ្សគរ់មា សមរថភាព ិង
ចំបណោះដឹងទូ្លំទូ្លាយទាំងមុខវជិាា សងគម ិងវទិ្ាសាស្តសត  បៅក្សត្មិរចំបណោះទូ្បៅ បហីយក្សត្មិរ
ចំបណោះដឹងមា លក្សខណៈសក្សល វាជាការសំខា ់ លុោះដល់បពលពកួ្សគរ់ចាប់យក្សជំនាញបៅថ្នន ក់្សឧរតម
សិក្សា ចាពំួក្សគរ់សត្មួចជំនាញផ្ដលគរ់បពញចិរត ក៏្សមិ ទា ់យរឺបពលផ្ដរ។ 

 
៤. ចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចគសាយ  
 បទាោះបីជាមា ការខិរខំត្បឹងផ្ត្បងត្បក្សបបោយសាា ររីត្បុងត្បយរ័នខពស់បៅក្សនុងការត្បមូលទិ្ ន ័យ  
 ិងការវភិាគទិ្ ន ័យ   ត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវ  ផ្សវងយល់បឃញីថ្ន សក្សមាភាពត្កុ្សមមា ចំណុចវជិាមា  
 ិងអវជិាមា របស់ខលួ មយួចំ  ួដូចជា៖  
    ៤.១. ចំណុចវជិាមា  

ត្កុ្សមសិក្សាត្សាវត្ជាវ  សហការ សាមគគីភាពគន   ោ៉ា ងលអបនាទ ប់ពី  កំ្សណរ់បត្ជីសបរសី
ត្បធា បទ្បោយមា ការពិភាក្សាជាពហុមរិរចួមក្ស បហយីក៏្សមា ការបរៀបចំត្កុ្សមពិភាក្សា បរៀបចំកំ្សណរ់
បពលបវលា  ក្សំណរ់សមាសភាពចូលរួមសមាា ស។  ត្ក្សុមត្សាវត្ជាវ  បរៀបចំក្សត្មងសំណួរបៅត្តម
បគលបៅសមាា ស ៍ បដីមបតី្បមូលព័រ៌មា ឱ្យ  ត្គប់ត្គ ់ ិងទា ់បពលបវលា។ សមាសភាពពាក់្សព័ ធ 
ផ្ដល  ចូលរមួមា ការបពញចិរត  ិងសហការជាមយួត្កុ្សមត្សាវត្ជាវបោយក្សតីសបាយរកី្សរយ ិង
សនិទ្ធសាន លបំនុរ។  

៤.២. ចំណុចអវជិាមា   
ត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវមា បពលបវលាខលីសត្មាប់ការត្សាវត្ជាវត្បមូលព័រ៌មា ។ ត្ក្សុមការងារ

ត្សាវត្ជាវមិ   សមាា សត្គប់សមាសភាពផ្ដល  កំ្សណរ់ទុ្ក្ស។ ការត្បមូលឯក្សសារពិបត្គោះបៅមា 
កំ្សណរ់បោយសារបពលបវលាខលី បហីយត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវបយីងខាុ ំក៏្សមា ការលំ ក្ស បត្ពាោះជាបពល
បវលាក្សនុងបរបិទ្ជំងឺCovid-19 កំ្សពុងរកី្សរលោលក្សនុងសហគម ៍ ជាបហរុបធវីឱ្យមា ការលំ ក្សដល់ត្ក្សុម
ការងារត្សាវត្ជាវក្សនុងការត្បមូលព័រ៌មា បត្ពាោះបពលខលោះត្រូវបធវីការសមាា សពីចមាៃ យត្តមរយៈទូ្រស័ពទ ឬ 
ត្បព័ ធ Zoom ។   
 
៥. គសចរតីសននិដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍  
 ត្តមរយៈទិ្ ន ័យ  ិងលទ្ធនលផ្ដលទ្ទ្ួល  មក្ស  ឆលុោះបញ្ញច ងំឱ្យបឃញីថ្ន សិសសផ្ដល
បត្ជីសបរសីចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគមបត្ចី បណាត លមក្សពីក្សត្តត សំខា ់ៗមួយចំ ួ ដូចជា ក្សត្តត
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សាលាបរៀ   ក្សត្តត សិសស  ក្សត្តត គណ:ត្គប់ត្គង ក្សត្តត ត្គូបបត្ងៀ  សហគម ៍   ក្សត្តត ត្គួសារ  ិងក្សត្តត រមួនសំ
បនសងៗបទ្ៀរ។ ក្សនុងចំបណាមក្សត្តត ទាងំប ោះ ក្សត្តត ផ្ដលជោះឥទ្ធិពលខាល ងំក្សនុងការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត 
ឬសងគមគឺក្សត្តត សិសសខលួ ឯងបោយសារគរ់មិ   ទ្ទ្លួការត្បឹក្សាបោបល់ត្គប់ត្ជុងបត្ជាយពីបលាក្ស
ត្គ ូអនក្សត្គ ូ ិងមជឈោឋ  ជំុវញិ។ បលីសពីប ោះបទ្ៀរសិសសខលោះផ្រងផ្រមា ការត្ពួយ រមាបៅក្សនុងការបត្ជីស
បរសីចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាសត ឬថ្នន ក់្សសងគម។ សិសសផ្ដលមា សមរថភាពខាងវទិ្ាសាស្តសតគរ់មិ រុញរ
ក្សនុងការចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត។ ចំផ្ណក្សឯសិសសផ្ដលមា សមរថភាពបខាយខាងវទិ្ាសាស្តសតគរ់
បត្ជីសបរសីចូលបរៀ ថ្នន ក់្សសងគម ។  

៥.១.អ ុសាស ៍  
 បត្កាយពី  សិក្សាត្សាវត្ជាវរក្សបឃញីពីក្សត្តត ផ្ដលសិសសបត្ជីសបរសីបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតមា 
ចំ  ួរិចជាងថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតសងគម ត្កុ្សមការងារត្សាវត្ជាវ សូមនតល់ជាអ ុសាស ៍មយួចំ  ួដូចជា៖ 
បលាក្សត្គូ អនក្សត្គូ ជាអនក្សត្បឹក្សាអាជីពត្រូវផ្រយក្សចិរតទុ្ក្សោក់្ស ិងមា ឆ ទោះខពស់បំនុរក្សនុងការរត្មង់ទិ្ស
 ិងបលីក្សទឹ្ក្សចិរតសិសស បដីមបឱី្យសិសសយល់ពីរនមលន ការបត្ជីសបរសីយក្សមុខវជិាា វទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ា
សាស្តសតសងគមត្តមសមរថភាព ិងឧប ិសសយ័ផ្ដលខលួ បពញចិរត។ ទ្ ទឹម ឹងប ោះផ្ដរ បលាក្សត្គូ  អនក្សត្គូ
ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសតទាងំអស់ (គណិរ  រូប គីមី ជីវៈ  ិងផ្ន ដី) ក៏្សដូចជាបលាក្សត្គូ អនក្សត្គូឯក្សបទ្សដនទ្ៗ
បទ្ៀរត្រូវផ្របបងកី   ិងពត្ងឹងសមរថភាពទាងំចំបណោះដឹងឯក្សបទ្ស ិងវធីិសាស្តសតបបត្ងៀ បដីមបីនតល់
ទំ្ ុក្សចិរតចំបពាោះសិសា ុសិសស។ បផ្ ថមពីប ោះ គណៈត្គប់ត្គងសាលាត្រូវមា ការទ្ំនាក់្សទំ្ ងោ៉ា ង
ជិរសនិរជាមយួសហគម ៍ អាណាពា ល  មាត្តបិត្តសិសស បដីមបពី យល់ដល់ពកួ្សគរ់ឱ្យដឹងពីគុណ
រនមលន ការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគម ក្សនុងការងាយត្សួលជយួចូលរមួចំផ្ណក្ស
រត្មង់ទិ្សកូ្ស ។ ត្សបជាមយួគន ប ោះផ្ដរ ក៏្សត្រូវជួយបលីក្សទឹ្ក្សចិរតដល់សិសា ុសិសសត្គប់គន ក្សនុងការ
បត្ជីសបរសីបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគមឱ្យត្សបត្តមសមរថភាព  ិងឧប ិសសយ័ផ្ដល
សិសសមា ។  ទ្ ទឹម ឹងប ោះ ត្ក្សសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកី្សឡាគរួផ្រពិចារណាបៅបលីមុខវជិាា មយួចំ  ួក្សនុង
ក្សមាវធីិសិក្សា បដីមបឱី្យសិសសនតល់រនមលបឡងីវញិបៅក្សនុងការត្បឡង បហយីសូមឱ្យមា ការបរៀបចំរត្មង់
ទិ្សសិសសចាប់ត្តងំពីថ្នន ក់្សទី្៩ ឬទី្១០ឱ្យ  យល់ដឹងពីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត  ិងវទិ្ាសាស្តសតសងគម។ 
មា៉ាងវញិបទ្ៀរ សូមមា ការនសពវនាយឱ្យ  ទូ្លំទូ្លាយដល់សហគម ៍ មាត្តបិត្តសិសស បហយីក៏្ស
សូមឱ្យសិសសខលួ ឯងមា ជំហរមយួ ចាស់លាស់ក្សនុងការបត្ជីសបរសីចូលបរៀ ថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ឬសងគម 
បជៀសវាងការត្តមមិរតភក្សតិអូសទាញ។  
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ឯរសារគោង 
នាយក្សោឋ  បគល បោ យ. (២០២១). ក្សត្តត ជោះឥទ្ធពលបលីការបត្ជីសបរសីថ្នន ក់្សវទិ្ាសាស្តសត ិង
 សងគមបៅក្សត្មិរមធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិក្សនុងត្បបទ្សក្សមពុជា។ 
នាយក្សោឋ  អភិវឌឍក្សមាវធីិសិក្សា (២០១១). ឯក្សសារផ្ណនាកំារអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាចំបណោះទូ្បៅ
 ថ្នន ក់្សទី្១១  ិងទី្១២ ។  
ការនាយបចញពីនាយក្សោឋ  អភិវឌឍក្សមាវធីិសិក្សា ( ២០១២). សតង់ោរក្សមាវធិិសកិ្សាថ្នន ក់្សទី្១២ ។  
លិខិរបលខ ២៤៥៤ អយក្ស.សណ  (ឆ្ន ?ំ). បសចក្សតីផ្ណនាសំតីការអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាចំបណោះបៅបៅ
 មធយមសិក្សាទុ្រិយភូមិ ។  
បោងលិខិរបលខ ៣៦៤៤ អយក្ស អក្សស (១៩-១០-២០១១). សតីពី “ ការអ ុវរតក្សមាវធីិសិក្សាថ្ាី
 ចំបណោះទូ្បៅថ្នន ក់្សទី្១១  ិងទី្១២ “PhuongSokhttps://serey.io/imageupload 
data/22142ef3f2fb29662143eecd9ca548adec16405(០១-១៤-២០២០)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://serey.io/imageupload%20data/22142ef3f2fb29662143eecd9ca548adec16405
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