
ែខវ�ច�ិ� ��ំ២០២០

�ជ�នីភ�ំេពញ �បេទសកម���

�កបខណ�គរុេ�សល��

សតវត��រ�ទី២១ស��ប់

�បេទសកម���

�កសួងអប់រ� យុវជន និងកី�



មាតិកា 
 

 បញ្ជ ីអក្សរកាត់  
១. គោលបំណង និងរគបៀបគ្បើ្ាសឯ់កសារ.................................................. ១ 
 ១.១ កាលានុវតតសម្រាប់ការររៀបចំម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យថ្មី  
 ១.២ រចនាសម្ព័នធននការររៀបចំរសៀវរៅ  

២. មូលគេតុដែល្បគេសកមពុជា្តូវការ្កបខណឌ គរគុកាសលយថ្មី................ ៤ 
 ២.១ ការវវិតតគរុរកាសល្យរៅម្របរេសក្ម្ពុជា និងបញ្ហា ពាក់្ព័នធសំខាន់ៗ  
 ២.២ តម្រម្វូការសិក្ាសម្រាប់សតវតសរថ៍្មី  

៣. លកខណៈខុសោា រវាង គោលវិធី វិធីសាស្រសត និងលបចិ បគ្ងៀន ១១ 

៤. ការគ្បើ្ាស់្ បព័នធគេកឡូសូុគីរគុកាលសយគែើមបពី្ងងឹ្បសេិធភាពវិធី
សាស្រសតបគ្ងៀនថ្មី............................................................................................. 

 
១៦ 

 ៤.១ និយម្ន័យម្របព័នធរអកូ្ឡូសុីការសិក្ា  
 ៤.២ ម្របព័នធរអកូ្ឡូសុីគរុរកាសល្យរៅក្នុងសាលាជំនាន់ថ្មីដែល្សាលាររៀនសាធារណ្ៈអាច
សិក្ាជាបេពិរសាធន៍ 

 

៥. វិធីសាស្រសតបគ្ងៀនដបបសគំោគ (Hybridized Teaching)ស្មាបក់ារ
សកិាដបបបញ្ញតតិ................................ 

 
២២ 

 ៥.១ គុណ្សម្បតតិននការអភិវឌ្ឍវធីិសាស្រសតបរម្រងៀនដបបសំរោគ  
 ៥.២ និយម្ន័យ ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្  
 ៥.៣ ររបៀបដែល្ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្អាចរល្ីក្ក្ម្ពស់ការសិក្ាដបបបញ្ញតតិ  
 ៥.៤ ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្ និងបរចេក្វេិា  
   
 ឧបសមព័នធ  
 ឧបសម្ព័នធ ១៖ េសសនវជិាជ អប់រទំងំ ៧ ២៨ 
 ឧបសម្ព័នធ ២៖ អនតរកាល្ក្នុងការអប់រ ំ- ការផ្លា ស់បតូរពីសតវតសរេី៍២០ រៅ េី២១ ៣២ 
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 ឧបសម្ព័នធ ៤៖ ការយល់្ែឹងអំពីការដក្េម្រម្ង់ែំរណី្រការបរម្រងៀន និងររៀនក្នុងម្របរេសក្ម្ពុជា ៤១ 



                                                                                               ក្របខណ្ឌ គរុកោសល្យសតវតសរ៍ទី ២១ សក្ាប់ក្បកទសរម្ពុជា 

 i 

បញ្ជ ីអក្សរកាត់ 
 

CBL ការសិក្ាដបបបញ្ញតតិ 
CFS សាលាកុ្ាររម្ម្រតី 
CL ការសិក្ាដបបសហការ 
CMOE ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងនិងម្របសិេធភាពអងគការ 
IBL ការសិក្ាដបបរិិះរក្ 
ICT បរចេក្វេិា ព័ត៌ាន និងសារគម្នាគម្ន៍ 
MoEYS ម្រក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 
NGS សាលាររៀនជំនាន់ថ្មី 
PBL ការសិក្ាអាម្រស័យរល្ីបញ្ហា  
PLC សហគម្ន៍សិក្ាវជិាជ ជីវៈម្រគូ 
TTI វេិាសាា នបណុ្្ិះបណ្្ដល្ម្រគូ  
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១. គោលបណំង នងិរគបៀបគ្បើ្ ាសគ់សៀវគៅ  
១.១ កាលានុវតតសម្រាប់ការររៀបចំម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យថ្មី 

រៅរពល្ម្របរេសក្ម្ពុជា បានឈានចូល្ក្នុងសតវតសរេី៍២១ រយងីសរងេតរ ញីថាានការ
បញ្េូ ល្រោល្វធីិ និងវធីិសាស្រសតគរុរកាសល្យដបាក្ៗជារម្រចីន រែីម្បជួីយម្រគូបរម្រងៀនរល្ីក្ក្ម្ពស់ការររៀន
សូម្រតរបស់សិសស។ ោ៉ា ងណ្ដក៏្រោយ វធីិសាស្រសតបរម្រងៀនដបាក្ៗោន
ទងំរនិះ ដតងដតម្របកួ្តម្របដជងជាមួ្យោន  របីរទិះបីជាពួក្វាាន
ល្បចិបរម្រងៀនែូចោន ក្នុងក្រណី្ជារម្រចីនក៏្រោយ។ ការជំរុញឱ្យម្រគូ
បរម្រងៀន ថាម្រតូវរម្របីម្របាស់វធីិសាស្រសតមួ្យរនិះ ជាជាងវធីិសាស្រសតមួ្យ
រសសងរេៀត គឺជាជំហរមិ្នម្រតឹម្ម្រតូវ ពីរម្រពាិះវាបានរធវីឱ្យម្រគូបរម្រងៀន
កាន់ដតានការភ័នតម្រចឡ។ំ រោល្បំណ្ងរបស់ម្រក្សួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី្ឡាក្នុងការអភិវឌ្ឍឯក្សាររនិះ គឺរែីម្បសីតល្់ជាម្រក្បខណ្ឌ
គរុរកាសល្យដែល្អាចបត់ដបនបាន សម្រាប់ម្រគូបរម្រងៀនរែីម្បពិីចារណ្ដ រោិះម្រសាយបញ្ហា ភ័នតម្រចឡមួំ្យ
ចំនួនខាងរល្ ី និងសតល្់ជាការដណ្នាកំ្នុងការរម្របីម្របាស់វធីិសាស្រសតបរម្រងៀនរសសងៗរេៀតរៅក្នុងបរបិេ
រសសងោន  ( រៅតាម្បរបិេតម្រមូ្វ) រោយមិ្នចាបំាច់រធវីការបរម្រងៀនតឹងរុងឹនិងដបបរូបម្នតខាា ងំរពក្រនាិះ
រេ។ ជារមួ្ ឯក្សាររនិះានបំណ្ងសតល្់នូវ “ រសរភីាពរៅក្នុងរចនាសម្ព័នធ” រែីម្បដីណ្នាមំ្រគូបរម្រងៀនឱ្យ
រចិះរធវីដសនការ និងអនុវតតរម្ររៀនរបស់ពួក្រគម្របក្បរោយម្របសិេធភាព។  

 ជាេូរៅរៅក្នុងម្របព័នធអប់រ ំអនក្បរងេីតរោល្នរោបាយចង់សតល្់ឱ្យម្រគូបរម្រងៀននូវរសរភីាពក្នុង
ការរម្រជីសររសីវធីិបរម្រងៀនតាម្ដែល្អាចរធវីរៅបាន ប៉ាុដនតក៏្មិ្នចង់បរងេីតនូវភាពវកឹ្វររៅក្នុងម្របព័នធអប់រ ំ
សងដែរ។ ម្៉ាាងវញិរេៀត រចនាសម្ពនធ័រម្រចីនរពក្ អាចបរងេីតបរោិកាសររៀនសូម្រតដែល្ានល្ក្ខណ្ៈរម្
កានិច និងភាពអន់ថ្យ រហយីឈានរៅរក្សាា នភាពមួ្យដែល្ម្រគូបរម្រងៀនមិ្នយល្់ពី "មូ្ល្រហតុ" 
ដែល្ពួក្រគកំ្ពុងរម្របីវធីិសាស្រសតជាក់្លាក់្ណ្ដមួ្យដែល្ម្របព័នធអប់របំានជំរុញ។ ែូរចនិះម្រក្សួងអប់រ ំ យុ
វជន និងកី្ឡាសងឃមឹ្ថា ឯក្សាររនិះ នឹងសតល្់នូវម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យដែល្ានល្ក្ខណ្ៈជាសាូវក្ណ្ដត
ល្ រែីម្បរី ា្ីយតបនឹងបញ្ហា ខាងរល្ី។  

 ថ្មីៗរនិះ ម្រក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡាបានពាោម្សតល្់អាេិភាពែល្់ការរធវីសាហរណ្ក្ម្ម
ការសិក្ាដបបបញ្ញតត ិ (CBL) រៅក្នុងការររៀបចំរឡងីវញិនូវក្ម្មវធីិសិក្ា និងវធីិសាស្រសតបរម្រងៀន ដែល្
បានសសពវសាយរៅវេិាសាា នបណ្តុ ិះបណ្ដត ល្ម្រគូ (TTIs) ។ រទិះបីការរម្របីម្របាស់រសៀវរៅសិក្ារោល្ 
រៅដតជាមុ្ខងារែ៏សំខាន់ននម្របព័នធអប់ររំៅក្ម្ពុជាក៏្រោយ ក៏្ម្រក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡាចង់ឱ្យម្រគូ
បរម្រងៀនបំរពញបដនាម្ការសិក្ាក្នុងរសៀវរៅសិក្ារោល្ រោយធានាថាចំរណ្ិះែឹងខាឹម្សារម្រតូវបាន

... ឯក្សាររនិះានបណំ្ងសតល្់
នូវ “រសរភីាពរៅក្នុងរចនាសម្ព័នធ” 
រែីម្បីដណ្នាមំ្រគូបរម្រងៀនឱ្យរចិះរធវី
ដសនការ និងអនុវតតរម្ររៀនរបស់
ពួក្រគម្របក្បរោយម្របសិេធភាព។ 
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អនុវតក្នុងបរបិេពិភពពិត រែីម្បឱី្យវាកាន់ដតានអតាន័យនិង
ពាក់្ព័នធជីវភាពរស់រៅជាក់្ដស្ង។ រៅរពល្ដែល្ម្រក្សួង
អប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡាពិចារណ្ដរល្ីការអភិវឌ្ឍរសចកី្្
ដណ្នាថំ្ម ីសម្រាប់ម្រគូបរម្រងៀនអំពីវធីិសាស្រសតបរម្រងៀន រយងីម្រតូវ
យល្់ចាស់នូវការបរងេីតរចនាសម្ពនធ័ ដែល្ានភាពបត់ដបន 
រជៀសវាងការដណ្នាដំបបរូបម្នត និងរល្ីក្ក្ម្ពស់សម្តាភាព
ម្រគូបរម្រងៀន ឱ្យរចិះសសវំធីិសាស្រសតរសសងោន  ដែល្រ ា្ីយតបោ៉ា ង
ល្អបំសុត រៅនឹងបរបិេដែល្ពួក្រគកំ្ពុងបរម្រងៀនជាក់្ដស្ង។    

១.២ រចនាសម្ព័នធរសៀវរៅ 

រសៀវរៅរនិះ បរងេីតរឡងីរោយឈររល្ីសារៈសំខាន់ 
ននរោល្ការណ៍្ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្។ ការសិក្ា
ដបបសាា បនានិយម្គឺជាមូ្ល្ោា នម្រគឹិះសម្រាប់ម្រក្បខណ្ឌ
គរុរកាសល្យថ្ម ី ពីរម្រពាិះវាោមំ្រេែល្់សាា បតយក្ម្មបញ្ញតតិេូល្ំេូលាយននវធីិសាស្រសតបរម្រងៀនជារម្រចីនដែល្
កំ្ពុងរម្របីជាេូរៅរៅក្នុងម្របរេសក្ម្ពុជា (ឧ. ការសិក្ាដបបរិិះរក្ ការសិក្ាដសអក្រល្ីបញ្ហា  ការសិក្ា
ដបបសហការ ជារែីម្) ។ ប៉ាុដនតមុ្ននឹងដសវងយល្់រៅរល្ីការសិក្ា
ដបបសាា បនានិយម្ អនក្អប់រមំ្រតូវយល្់ែឹងជាមុ្នសិន ពីែំរណី្រវវិតតនន
ការផ្លា ស់បតូរគរុរកាសល្យរៅក្ម្ពុជា និងររបៀបដែល្ការផ្លា ស់បតូរទងំ
រនិះរកី្តរឡងីរម្រកាម្ឥេធិពល្ននការផ្លា ស់បតូររសែាកិ្ចេរៅក្នុងសត
វតសរេី៍ ២១។ ការយល្់ែឹងបានល្អម្របរសីរពីម្របភពននការអនុវតត
គរុរកាសល្យនឹងជួយអនក្អានឱ្យយល្់កាន់ដតចាស់ពីេិសរៅ និង
មូ្ល្រហតុននការបរងេីតម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យថ្មីរនិះ។ 

រៅក្នុងដសនក្បនាា ប់ននឯក្សាររនិះ ពាោម្ពនយល្់ពាក្យបរចេក្រេសមួ្យចំនួនដែល្បានរម្របីជា
ញឹក្ញាប់ ដែល្រពល្ខាិះពាក្យទងំរនិះអាចរម្របីម្របាស់ជំនួសោន បាន េនាឹម្នឹងរនាិះ ពួក្វាក៏្ាន
ឋានានុម្រក្ម្ជាម្របព័នធគរុរកាសល្យក្នុងការអប់រសំងដែរ។ ឧទហរណ៍្ អនក្អប់រខំាិះយល្់ម្រចឡថំា ការ
សិក្ាដបបសាា បនានិយម្ គឺជាវធីិសាស្រសតមួ្យ ដែល្ម្របកួ្តម្របដជងោន នឹងវធីិសាស្រសតរសសងៗរេៀត ែូចជា
ការសិក្ាដបបរិិះរក្ (IBL) ការសិក្ាដសអក្រល្ីបញ្ហា  (PBL) និងវធីិសាស្រសតែនេរេៀត ដតតាម្ពិតរយងី
គួរចាត់េុក្ថា ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្ វាានល្ក្ខណ្ៈជាម្របព័នធេសសនវជិាជ េូល្ំេូលាយ ឬជា
រោល្វធីិ ដែល្រមួ្បញ្េូ ល្វធីិសាស្រសតរសសងៗែូចជា IBL និង PBL ។ ជាការពិតណ្ដស់ វធីិសាស្រសតទងំរនិះ
រល្ីក្ក្ម្ពស់ល្បចិបរម្រងៀនដែល្ានភាពម្រសរែៀងោន រៅវញិរៅម្ក្ (ឧ. ការងារម្រកុ្ម្ដែល្សហការោន  

ការយល្់ែឹងបានល្អម្របរសីរពី
ម្របភពននការអនុវតត
គរុរកាសល្យនឹងជួយអនក្អាន
ឱ្យយល្់កាន់ដតចាសពី់េិស
រៅ និងមូ្ល្រហតុននការបរងេីត
ម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យថ្មីរនិះ។ 

 

រតីការសិក្ាដបបបញ្ញតតិានន័យែូច
រម្្ច? 
ការសិក្ាដបបបញ្ញតតិ ជរុំញរោយ 
“គំនិតធំ” ជាជាងខាឹម្សារជាក្ល់ាក្់។ 
ការសិក្ាដបបបញ្ញតតិ បរងេីតនូវអតាន័យ 
"ពិភពពិត" ចំរពាិះចំរណ្ិះែឹងខាឹម្សារ 
និងបណិំ្ន តាម្រយៈការែឹក្នាសិំសសឱ្យ
ពិចារណ្ដរលី្បរបិេដែល្ពកួ្រគក្ំពុង
រស់រៅជាក្់ដសង្។ 
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ការម្រសាវម្រជាវរោយសិសស ការបរងេីតគរម្រាងសិក្ា ជារែីម្) ។ ែូរចនិះ 
ដសនក្រនិះជួយអនក្អានឱ្យយល្់កាន់ដតចាស់ពីអតាន័យននពាក្យទងំរនិះ 
ែូចជា រោល្វធីិ វធីិសាស្រសត និងល្បចិ ម្រពម្ទងំពនយល្់ពីររបៀបដែល្ពាក្យ
ទងំរនិះទក់្េងោន រៅវញិរៅម្ក្តាម្ឋានានុម្រក្ម្។ ការយល្់ែឹងេូរៅ
ទងំរនិះ នឹងជួយការពារការយល្់ម្រចឡ ំនិងជួយសម្រមួ្ល្ែល្់ការយល្់ែឹង
កាន់ដតចាស់អំពីររបៀបដែល្ការសិក្ាដបបសាា បនានិយម្ ានេំនាក់្
េំនងរៅនឹងវធីិសាស្រសតរសសងៗរេៀតដែល្បានរម្របីម្របាស់ជាេូរៅរៅ
ម្របរេសក្ម្ពុជា។ 
 រៅចុងបញ្េប់ឯក្សាររនិះ សងេត់ធងន់រល្សីារៈសំខាន់ននការបរងេីតបរោិកាសោមំ្រេម្យួក្នុងសាលា
ររៀន ដែល្អាចបរងេនីម្របសេិធភាពននវធិីសាស្រសតបរម្រងៀនរសសងៗ ដែល្បានរល្កី្ក្ម្ពស់រោយ     ម្រក្សងួ។ រពាល្
គឺោម នវធិសីាស្រសតបរម្រងៀនណ្ដអាចានម្របសិេធភាពរពញរល្ញបានរេ របីសនិោម នការោមំ្រេែល្់រចនាសម្ពន័ធសាា
ប័ន និងធនធានដែល្គួរដតានរៅក្នុងក្ម្រម្ិតណ្ដម្ួយរៅក្នុងសាលាររៀន។ ក្តាត ោមំ្រេទងំរនិះរៅក្នុងសាលា
ររៀនម្ួយ រៅថាម្របពន័ធបរសិាា នគរុរកាសល្យ (Pedagogical Eco-system)។ រសចក្្ពីនយល្់រៅក្នុងដសនក្រនិះ 
ដសអក្រល្ីបេពិរសាធន៍ននក្ំដណ្េម្រម្ង់សាលាររៀនជំនាន់ថ្ម ី ដែល្បានបងាា ញថា ការដម្របម្របួល្ការអនុវតតដសនក្
គរុរកាសល្យរោយម្របសេិធិភាពរៅបាន គឺរោយសារក្តាត ោមំ្រេរសសងរេៀតរៅក្នុងបរសិាា ន នងិវបបធម្៌របស់
សាលាររៀន ែូចជាបណ្ដា ល្យ័េំរនីប បនាប់ពិរសាធន៍វេិាសាស្រសត រម្រគឿងបរកិាខ រពត័៌ានវេិា សហគម្ន៍សកិ្ា
វជិាជ ជីវៈម្រគ ូ(PLC) ម្របពន័ធសល្្់ម្របឹក្ាគរុរកាសល្យ នងិរចនាសម្ព័នធសាា ប័នែនេរេៀត។ ែូរចនិះ រគម្ិនគួរគិតថាវធិី
សាស្រសតបរម្រងៀនអាចែំរណី្រការរៅបានដតឯក្ឯងរនាិះរេ ប៉ាុដនតសាុយរៅវញិ ម្រតូវភាជ ប់ជាម្ួយល្ក្ខណ្ៈពិរសស
រសសងរេៀតនន បរសិាា នអប់រ។ំ 

 គួរក្ត់សាគ ល្់ថា រសៀវរៅរនិះានបណំ្ងពនយល្់អំពីម្រក្បខណ្ឌ គរុរកាសល្យថ្មីរបស់ ម្រក្សួងអប់រ ំ យុ
វជន និងក្ីឡា ម្រពម្ទងំ រម្របីម្របាស់ជារសៀវរៅសម្រាបប់រម្រងៀនសងដែរ។ អាម្រស័យរហតុរនិះ ដសនក្នីម្យួៗក្នុង
រសៀវរៅរនិះ សតល្់នូវឯក្សាររោងជាភាសាអង់រគាស នងិដខមរសម្រាបក់ារអានបដនាម្ (ឬរម្របីក្នុងវេិាសាា ន
បណុ្្ិះបណ្្ដល្ម្រគ ូ សម្រាប់គរុនិសសតិអានបដនាម្) ម្រពម្ទងំានសណួំ្រពភិាក្ាដែល្ជួយែល្់ការសម្រម្ប
សម្រម្ួល្ក្នុងសកិាខ សាលា នងិជំរុញអនតរក្ម្មថាន ក្់ររៀនរៅតាម្វេិាសាា នបណុ្្ិះបណ្្ដល្ម្រគូ។ រៅក្នុងសណួំ្រ
ពិភាក្ារនិះ ម្និចាបំាច់ដសវងរក្ចរម្ាីយម្រតមឹ្ម្រតូវ ឬខុសរនាិះរេ។  សាុយរៅវញិ រោល្រៅគឺចងឱ់្យអនក្អប់ររំចិះ
ពិភាក្ាបញ្ហា ជាម្ួយោន  រែមី្បេីេួល្បានការយល្់ែឹងកាន់ដតសុីជរម្រៅអំពីបញ្ហា ដែល្បានរល្ីក្រឡងីរៅក្នុងដសនក្
នីម្ួយៗ។ 

 ជាចុងរម្រកាយ រៅក្នុងឧបសម្ព័នធរសៀវរៅរនិះ ានបញ្េូ ល្នូវឯក្សាររោងបដនាម្ម្ួយចនំួន និងបេ
បងាា ញជាសាា យម្រសាប់ (សូម្រម្ីល្ឧបសម្ពន័ធេី២, ៣, និង ៤) ពាក្់ពន័ធម្របធានបេដែល្បានពិពណ៌្នាខាងរល្ ី
ដែល្អាចានម្របរោជន៍សម្រាប់អនក្សម្រម្បសម្រម្ួល្រធវីបេបងាា ញក្នុងវគគសិកាខ សាលាវមិ្រក្តឹការ នងិការបណុ្្ិះ
បណ្្ដល្ែំបូង។ 

 

ឋានានុម្រក្ម្ននម្របព័នធ
គរុរកាសល្យ 

 

រោល្វធីិ 
 

វធីិសាស្រសត 
 
ល្បិច 
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២. មូលគេតុដែល្បគេសកមពុជា្តូវការ្កបខណឌ គរគុកាសលយថ្មី 
២.១ ការវវិត្តគរុកកាសល្យកៅប្រកេសកម្ពុជា និងរញ្ហា ពាក់ព័នធសំខាន់ៗ  

 គុណសម្បត្តិប្ករខណឌ គរុកកាសល្យថ្មី ដែល្រង្ហា ញកនុងឯកសារកនេះកាន់ដត្មានភាព
ច្បាស់លាស់ កៅកពល្ពិនិត្យពីការវវិត្តប្រវត្តិសាស្តសតគរុកកាសល្យកៅកម្ពុជាកនុងរយៈកពល្ ២៥ឆ្ន ចុំ្បង
កប្កាយកនេះ។ ការវវិត្តកនេះបានឆុ្េះឱ្យក ញីពីការដសែងរកសតង់ដាប្តឹ្ម្ប្តូ្វឥត្កខាច េះ (Orthodoxy) និងរូរ
ម្នតគរុកកាសល្យដររសាម្ញ្ញៗ។ ែំកណីរដសែងរករូរម្នតសាម្ញ្ញកនេះ កពល្ខ្េះវាសាម្ញ្ញហួសកហតុ្កពក
កដាយប្ាន់ដត្និយាយថា 'ករៀនកដាយក ែ្ី' និង 'សិសសក ែ្ីកប្ចី្បន ប្គូក ែ្ីតិ្ច្ប'។  ការកល្ីកក ងីដររកនេះ គឺ
មិ្នខុសកេ រ ុដនតការឱ្យនិយម្ន័យរករៀររកប្ងៀនររស់ប្គូរកប្ងៀនង្ហយៗដររកនេះ ក ែ្ីឱ្យរិេបាងំអំពី
ត្ប្មូ្វការនិងការកឆី្យត្រចំ្បកពាេះរររិេសមុគសាម ញកៅកនុងថាន ក់ករៀន។ ការរកប្ងៀនមិ្នគួរកប្រីវ ិ្ ីសាស្តសត
ដត្មួ្យល្រ់កល្ីវ ិ្ ីសាស្តសតកសសងៗកេៀត្ក េះកេ។ ែំកណីរដសែងរកម្គគុកេេសក៍រករៀររកប្ងៀនសាម្ញ្ញប្រុល្
កពកដររកនេះ  ឱំ្យមានសល្វបិាកមិ្នល្អមួ្យចំ្បនួនែូច្បខាងកប្កាម្៖ 

• ការអនុវត្តការអរ់រមំានល្កខណៈដរររូរម្នត និងរ យរ រ់កប្មិ្ត្ខពស់។ 
• ប្គូរកប្ងៀនប្ាន់ដត្គិត្អំពីរកច្បចកកេស/ល្បចិ្ប 'អែី' ដែល្ពួកកគប្តូ្វកប្រីកនុងការរកប្ងៀន ជាជាង
ដសែងយល្់អំពី 'កហតុ្អែី' ដែល្ពួកកគកំពុងកប្រីរកច្បចកកេស/ល្បចិ្បក េះ។ 

 សល្វបិាកចុ្បងកប្កាយកនេះ រកងកីត្រញ្ហា ជាកប្ចី្បន កប្ពាេះថា កៅកពល្ដែល្ប្គូរកប្ងៀនមិ្នែឹងពី 
'កហតុ្អែ'ី ពួកកគកំពុងកប្រីវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនណាមួ្យ  ឱំ្យការរកប្ងៀនររស់ពួកកគក្ាយជាដររកម្កា

និច្ប កដាយភាគកប្ចី្បនប្ាន់ដត្ក ែ្ីតាម្កសៀវកៅ
សិកាកាល្។ ែូច្បបានកត់្សមាគ ល្់ពីមុ្ន 
ប្កសួងអរ់រ ំ យុវរន និងកីឡា ច្បង់កល្ីកកម្ពស់ 
ការសិកាដរររញ្ញត្ត សេុយនឹងការករៀនសូប្ត្ណា
មួ្យ ដែល្រំរុញកដាយកសៀវកៅសិកាកាល្ដត្
មួ្យមុ្ខ។  

កំហុសែ៏្ំរំសុត្មួ្យកៅកនុងការអនុវត្ត
គរុកកាសល្យ គឺភាពតានតឹ្ងរវាងការរកប្ងៀន
ដរររ យរ រ់ និងឆុ្េះរញ្ហច ងំ (សូម្កមី្ល្ប្រអរ់េី 
១)។ គំរូរកប្ងៀនទងំពីរកនេះមិ្នដម្នជាវ ិ្ ី
សាស្តសតរកប្ងៀនក េះកេ រ ុដនតជាយុេធសាស្តសតជា

ប្រអរ់េី១៖ ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ & ឆ្ុេះរញ្ហច ងំ 
• ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់កលី្កកម្ពស់វ ិ្ ីករៀនតាម្រំហាន
ដែល្បានករៀរច្បំរចួ្បកប្សច្បសប្មារ់ប្គូអនុវត្តតាម្ កហយីប្គូ
រកប្ងៀនមានគម្ាត្រត្់ដរនត្ិច្បត្ួច្ប។ ឧទហរណ៍េូកៅអំពី
ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ រមួ្មាន កិច្បចដត្ងការសតង់ដា 
រំហានរកប្ងៀនកថ្រ និងការករៀនតាម្កសៀវកៅសិកាកាល្។ 
• ការរកប្ងៀនដររឆ្ុេះរញ្ហច ងំកលី្កកម្ពស់វ ិ្ ីរកប្ងៀន ដែល្
ប្គូមានកសរភីាពកប្ច្បីនកនុងការរញ្ចូ ល្ាន នូវរកច្បចកកេស/ល្បចិ្ប
ពីវ ិ្ ីសាស្តសតជាកប្ច្បីន កែីម្បសីប្ម្រកៅនឹងរររិេថាន ក់ករៀន
ររស់ាត្់។ តាម្រយៈការរកប្ងៀនដររឆ្ុេះរញ្ហច ងំ ប្គូ
រកប្ងៀនកច្បេះក្ែីសែ័យវាយត្ម្ម្្កលី្ការរកប្ងៀនររស់ខ្ួន 
កដាយពិនិត្យកម្ីល្គរុកកាសល្យ ដសែងរកកហតុ្សល្ និង
ច្បំណុច្បខ្ាងំកលី្យុេធសាស្តសតររស់ពួកកគ និងកំណត្់រកអែី
ដែល្ប្ត្ូវដកល្ម្អ។ 
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ប្រព័នធមួ្យដែល្សាលាករៀនឬអាជាា ្រអរ់រ ំ កប្រីប្បាស់កែីម្បធីា ឱ្យការរកប្ងៀនមានប្រសិេធភាព។ 
ឧទហរណ៍ ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ មានកាល្កៅដណ ែំល្់ប្គូរកប្ងៀនភាគកប្ចី្បនដែល្មានគុណ
វុឌ្ឍកិប្មិ្ត្ទរ កហយីប្បារ់រំហានរកប្ងៀនច្បាស់លាស់អំពី 'អែ'ី និង 'រករៀរ' ដែល្ពួកកគប្តូ្វរកប្ងៀន
កដាយមានគម្ាត្រត់្ដរនតិ្ច្បតួ្ច្ប។ ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់មានប្រវត្តិយូរល្ង់ណាស់ម្កកហយីកៅ
កនុងប្រកេសកម្ពុជា ជាពិកសសកនុងអំ ុងេសវត្សរឆ៍្ន  ំ ១៩៩០ កៅកពល្ដែល្គុណវុឌ្ឍបិ្គូរកប្ងៀនភាគ
កប្ចី្បនមានកប្មិ្ត្ទរ។ រញ្ហា េូកៅដែល្កកីត្កច្បញពីការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់គឺថាវាមិ្នកអីកពីនឹងរររិេ
សមុគសាម ញម្នការសិកា និងមិ្នអនុញ្ហញ ត្ឱ្យមានការរត់្ដរនកប្ចី្បនែល្់ប្គូរកប្ងៀនកនុងការកឆី្យត្រកៅ
នឹងការដប្រប្រួល្ជាកប្ចី្បនដែល្មានពីថាន ក់ករៀនមួ្យកៅថាន ក់ករៀនមួ្យកេៀត្។ ខណៈដែល្ប្កសួងអរ់រ ំយុ
វរន និងកីឡា កំពុងកំណត់្អាេិភាពខពស់កល្ីការសិកាដរររញ្ញត្ត និង ការរំរុញឱ្យប្គូរកប្ងៀនរកប្ងៀន
សិសសកដាយមិ្នពឹងដសអកទងំប្សុងកល្ីកសៀវកៅសិកាកាល្ដត្មួ្យមុ្ខ វាចបំាច់្បណាស់ដែល្ប្គូ
រកប្ងៀនប្តូ្វផ្្លស់រដូរយុេធសាស្តសតរកប្ងៀនដរររ យរ រ់។ 

 ម្ ាងកេៀត្ ការរកប្ងៀនដររឆុ្េះរញ្ហច ងំកល្ីកេឹកចិ្បត្តប្គូរកប្ងៀនឱ្យកច្បេះវាយត្ម្ម្្កប្មិ្ត្ប្រសិេធ
ភាពការរកប្ងៀនររស់ពួកកគកាល្ពីអតី្ត្កាល្ និងរករៀរដែល្ពួកកគអាច្បផ្្លស់រតូរកៅកពល្អ គត្
កែីម្បកី ែ្ីឱ្យកាន់ដត្ប្រកសីរក ងី។ ការអនុវត្តការរកប្ងៀនកដាយឆុ្េះរញ្ហច ងំប្តូ្វកប្រីជាមួ្យវ ិ្ ីសាស្តសត
រកប្ងៀនណាមួ្យដែល្ក ែ្ីឱ្យកាន់ដត្មានប្រសិេធភាព។ កនេះជាមូ្ល្កហតុ្ដែល្កយងីពណ៌ ការរកប្ងៀន
កដាយឆុ្េះរញ្ហច ងំថាជា 'ែំកណីរការ' សប្មារ់ការរកប្ងៀន ជាជាងកផ្លដ ត្ដត្កល្ីវ ិ្ ីសាស្តសតជាក់លាក់ផ្លេ ល្់
ណាមួ្យ។ ការរកប្ងៀនកដាយឆុ្េះរញ្ហច ងំគឺពាក់ព័នធកៅនឹងប្ករខណឌ គរុកកាសល្យថ្មីដែល្បានពិពណ៌ 
កៅកនុងឯកសារកនេះ កប្ពាេះវាកល្ីកេឹកចិ្បត្តប្គូរកប្ងៀនឱ្យគិត្អំពី 'កហតុ្អែី' ដែល្ពួកកគគួរកប្រីរកច្បចកកេស
រកប្ងៀនជាក់លាក់ណាមួ្យកៅកនុងរររិេជាក់ដសតងម្នថាន ក់ករៀនររស់ពួកកគ និងរករៀរដែល្ពួកកគអាច្ប
ក ែ្ីឱ្យរកច្បចកកេសទងំកនេះកាន់ដត្សម្ប្សរកៅនឹង រររិេជាក់ដសដងដែល្ពួកកគកំពុងរួរប្រេេះ។ ការ
រកប្ងៀនកដាយឆុ្េះរញ្ហច ងំក៏មានភាពសម្ប្សរខពស់កៅនឹងការសិកាដរររញ្ញត្តិ កប្ពាេះវារួយរំរុញឱ្យប្គូ
រកប្ងៀនឆុ្េះរញ្ហច ងំកល្ ី'រូរភាព្ំ' ម្នអែីដែល្ពួកកគច្បង់ឱ្យសិសសររស់ពួកកគករៀនកល្ីសពីអែីដែល្មាន
កៅកនុងកសៀវកៅសិកាកាល្។ កហតុ្សល្កនេះកហយីដែល្ ប្កសួងអរ់រ ំយុវរន និងកីឡាាបំ្េឱ្យ
រញ្ចូ ល្ការរកប្ងៀនកដាយឆុ្េះរញ្ហច ងំកៅកនុងប្ករខណឌ ថ្មី កប្ពាេះវាកឆី្យត្រយា ងខ្ាងំកៅនឹងត្ប្មូ្វការជា
យុេធសាស្តសត ម្នការសិកាដរររញ្ញត្តិ។ 

 ជាការពិត្ណាស់ ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ និងការរកប្ងៀនដររឆុ្េះរញ្ហច ងំ ដត្ងដត្មាននូវ
គុណសម្បត្ត ិនិងគុណវរិត្តិករៀងៗខួ្ន។ រកប្មី្សយកវ ិ្ ីណាមួ្យអាប្ស័យកល្ីរករៀរដែល្ប្រព័នធអរ់រ ំ
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កំណត់្អាេិភាពររស់វា។ គុណសម្បត្តិ និងគុណវរិត្តិទងំកនេះមានសកងខររូនកៅកនុងតារង ២.១ 
ខាងកប្កាម្.  

តារង ២.១៖ គុណសម្បត្តិ នងិគុណវរិត្តិម្នការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ និងដររឆ្ុេះរញ្ហច ងំ 
 

គុណសម្បត្តិ គុណវរិត្តិ 

ការបរម្រងៀនដបប   
រ៉ាយរ៉ា ប់ 

• ល្អសម្រាបប់រម្រងៀនមូ្ល្ោា នម្រគឹិះ 
• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូដែល្ាន
ក្ម្រម្ិតបណ្តុ ិះបណ្ដត ល្ទប 

• ម្រគូបរម្រងៀនម្និចាបំាចគ់ិតរម្រចនីពី
ការបរម្រងៀនរបស់ពួក្រគរេ 

• ងាយម្រសួល្សម្រាបក់ារងារអធិការ
ក្ិចេតាម្ោនអនុរលាម្ភាព។ 

• ម្ិនានម្របរោជនស៍ម្រាប់ការ
បរម្រងៀនបណិំ្នគិតក្ម្រម្ិតខពសរ់េ 

• ម្ិនសម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូដែល្ាន
សម្តាភាពខពស ់

• ម្រគូបរម្រងៀនានរសរភីាពតិចតចួក្នុង
ការសម្រម្បការបរម្រងៀនរបស់ពកួ្រគ
រៅនឹងបរបិេជាក្ល់ាក្ ់

• ម្រគូបរម្រងៀនានវសិាល្ភាពតចិតួច
សម្រាប់ការរកី្ចរម្រម្ីនវជិាជ ជីវៈ 

ការបរម្រងៀនដបប
្ាុិះបញ្ហេ ងំ 

• ល្អសម្រាបប់រម្រងៀន ទងំបណិំ្នគិត
ក្ម្រម្ិតទប និងខពស ់

• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូដែល្ាន
សម្តាភាពខពស ់

• សតល្់នូវវសិាល្ភាពបដនាម្រេៀត 
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈរបស់ម្រគ ូ

• ម្រគូដែល្ានក្ម្រម្ិតសម្តាភាពទប
ានការល្ំបាក្រម្រចីន 

• ានការល្ំបាក្រម្រចីនក្នុងការអនុវតត 
និងតាម្ោន 

• ការ្ាុិះបញ្ហេ ងំម្រតូវការរពល្រវលា
រែីម្បអីនុវតត 

 

 កទេះរីជាយុេធសាស្តសតរកប្ងៀនដរររ យរ រ់មានភាពសម្ប្សររួយែល្់ការសិការរស់សិសស
កាល្ពី ២៥ ឆ្ន មុំ្នក៏កដាយ អនកអរ់រជំាកប្ចី្បនកៅកនុងប្កសួងអរ់រ ំយុវរន និងកីឡាករឿជាក់ថាឥ ូវ
កនេះែល្់កពល្ដែល្ប្តូ្វកឆ្ព េះកៅមុ្ខកនុងសត្វត្សថ្មី ដែល្ការរកប្ងៀនដររឆុ្េះរញ្ហច ងំគឺសម្ប្សរជាង
សប្មារ់កំណត់្ជាអាេិភាពថ្មី។ 
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២.២ ត្ប្ម្វូការការសិកាកនុងសត្វត្សថ្មី 

ការរកងកីត្ប្ករខណឌ គរុកកាសល្យថ្មីកនេះក៏ទក់េងយា ងរិត្សនិេធកៅនឹងការផ្្លស់រតូរកៅកនុងកសែឋ
កិច្បចសត្វត្សេី ២១ សងដែរ។ ជាការពិត្ណាស់ ច្បល្ កឆ្ព េះកៅរកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្មីែូច្បជា IBL និង 
PBL ភាគកប្ចី្បនប្តូ្វបានរំរុញកដាយកល្បឿនម្នការ
ផ្្លស់រតូរយា ងឆ្រ់រហ័សម្នរកច្បចកវេិា និងឥេធិពល្
ររស់វាកៅកល្ីរករៀរដែល្កសែឋកិច្បចែំកណីរការ។ 
ការយល្់ែឹងអំពីការផ្្លស់រតូរទងំកនេះនឹងរួយឱ្យ
អនកអរ់រយំល្់អំពីមូ្ល្កហតុ្ដែល្កយងីអនុម័្ត្យក
វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្ម ីនិងការករៀរចំ្បសាលាករៀនក ងី
វញិតាម្កាល្កៅប្ករខណឌ គរុកកាសល្យថ្មីែ៏មាន
សារៈសំខាន់កនេះ។ 

កិច្បចខិត្ខំប្រឹងដប្រងកែីម្បផ្ី្លស់រតូរវ ិ្ ីកុមារករៀនកៅសត្វត្សថ្មីគឺដសអកកល្ីការសនមត់្ថា អនកអរ់រ ំ
យល្់ពីរករៀរដែល្ការផ្្លស់រតូរដររកនេះនឹងអាច្បរួយឱ្យកុមារអាច្បរស់កៅបានកនុងកសែឋកិច្បចថ្មី។ 
ឧទហរណ៍ យុវរនមាន ក់កៅសត្វត្សរេី៍ ២១ ប្តូ្វរពឹំងថាអាច្បនឹងមានការផ្្លស់រតូរអារីពពី ៣ កៅ ៧ 
ែងកនុងអំ ុងកពល្ម្នរីវតិ្ររស់ពួកកគ។ មិ្នែូច្បសត្
វត្សេី ២០ ក យីដែល្ម្នុសសមាន ក់អាច្បរពឹំងថាកគមាន
ដត្អារីពមួ្យសប្មារ់កពញមួ្យរីវតិ្ររស់ម្នុសសក េះ 
យុវរនកនុងពិភពកលាករច្បចុរបននប្តូ្វ 'ករៀនកដាយខួ្នឯង' 
កៅកពល្ពួកកគផ្្លស់រតូរពីអារីពមួ្យកៅអារីពមួ្យកនុង
រីវតិ្ររស់ពួកកគ (សូម្កមី្ល្ប្រអរ់េី ២)។ ជាការពិត្
ណាស់ ការង្ហរជាកប្ចី្បន កពល្អ គត្ មិ្នទន់បាន
រកងកីត្ក ងីកៅក យីកេ។ 

សប្មារ់អនកអរ់រ ំ កែីម្បរីកងកីត្ការយល្់ែឹងអំពី
ត្ប្មូ្វការសងគម្សត្វត្សរេី៍២១ គឺប្តូ្វកបាេះរង់កចល្
គំនិត្កៅសត្វត្សរេី៍ ២០ នូវរករៀរដែល្ប្រព័នធអរ់រសំដល្់
ការអរ់រែំល្់កុមារ និងយុវរន ក៏ែូច្បជាការេេួល្យក
រញ្ញត្តិម្នការអរ់រកំៅសត្វត្សរេី៍ ២១ ។ កនុងករណីជាកប្ចី្បន រញ្ញត្តិទងំកនេះគឺសេុយប្ស េះពីសត្វត្សមុ្
ន។ កនុងសត្វត្សមុ្ន សាលាករៀនប្តូ្វបានកំណត់្រច្ប សម្ព័នធែូច្បកៅនឹង 'ករងច្បប្កសិកា' កដាយកផ្លត ត្

ប្រអរេី់២៖ អែីជាការអររ់ដំររសត្វត្សេី២១? 

ការអរ់រកំៅសត្វត្សរេី៍ ២១ គឺជាការអរ់រមួំ្យដែល្កឆី្យត្រ
កៅនឹងការផ្្លស់រតូរដសនកកសែឋកិច្បច រកច្បចកវេិា និងសងគម្ដែល្
កំពុងកកីត្ក ងីកនុងកល្បឿនដែល្មិ្នធ្ារ់មានពីមុ្ន។ វាជា
ការអរ់រដំែល្រួយកុមារឱ្យេេួល្បានកជាគរ័យកៅកនុងពិភព
កលាកដែល្ការង្ហរជាងពាក់កណាត ល្ដែល្ពួកកគនឹងក ែ្ីកនុង
អារីពររស់ពួកកគមិ្នទន់កកីត្កៅក យី។ 

សាា នភាពការង្ហរពីអតី្ត្កាល្ដែល្កផ្លដ ត្សារៈសំខាន់
កលី្អនុកលាម្ភាព និង ភាពែូច្បាន  
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កល្ីអនុកលាម្ភាព និងរំកនឿថាចំ្បកណេះែឹងភាគកប្ចី្បនអាច្បមានកៅកនុងកសៀវកៅសិកាកាល្ដត្មួ្យ។ 
កាល្ពីមុ្ន ចំ្បកណេះែឹងមានល្កខណៈនឹងថ្កល្់ ដែល្ក ែ្ីឱ្យកសៀវកៅសិកាកាល្ប្តូ្វបានចត់្េុកថាជា
ឃ្្ងំចំ្បរងម្នចំ្បកណេះែឹងសប្មារ់ការករៀនកនុងថាន ក់។ សពែម្ថ្ៃកនេះចំ្បកណេះែឹងមានការផ្្លស់រតូរកាន់ដត្
កល្ឿន ក ែ្ីឱ្យមានការល្ំបាកសប្មារ់ការអានកសៀវកៅកែីម្បរីកងកីនចំ្បកណេះែឹង។ អាប្ស័យកហតុ្កនេះ
កហយី បានជាត្ប្មូ្វឱ្យមានការសិកាតាម្ដរររញ្ញត្តិ ដែល្កល្ីកេឹកចិ្បត្តប្គូរកប្ងៀនឱ្យរកប្ងៀនសិសស
កល្ីសពីកសៀវកៅសិកាកាល្។ 

កៅកនុងពិភពកលាកកាល្ពីអតី្ត្កាល្ កុមារប្តូ្វបានករៀរចំ្បកែីម្បកី ែ្ីការកៅកដន្ងការង្ហរ ដែល្
កផ្លដ ត្សារៈសំខាន់កល្ីល្កខខណឌ ការង្ហរដររឯកសណាឋ នភាព និងដររវន័ិយ។ កនុងសត្វត្សមុ្ន 
ល្កខខណឌ ម្នចំ្បកណេះែឹង និងការករៀរចំ្បកសែឋកិច្បចមានសាិរភាព កហយីការផ្្លស់រតូរមានភាពយតឺ្ៗ ែូកចន េះ
កហយីបានជាសាលាករៀនមានភាពសម្ប្សរដែល្គួរកផ្លដ ត្កល្ីការកសេរចំ្បកណេះែឹង ករៀរចំ្បថាន ក់ករៀនដររ
សតង់ដា និងក ែ្ីតាម្ដត្កសៀវកៅសិកាកាល្។ កទេះយា ងណាក៏កដាយ រែិវត្តន៍ឌី្រីថ្ល្បាននឹងកំពុងព
កន្ឿនយា ងឆ្រ់រហ័សកនុងអំ ុងសត្វត្សេី ២១ ដែល្ ឱំ្យមានការផ្្លស់រតូរវ ិ្ ីរកងកីត្ចំ្បកណេះែឹង និងកា
រវវិឌ្ឍកសែឋកិច្បច។ កនុងខណៈដែល្ម្នុសសយនតកំពុងក ែ្ីការរំនួសម្នុសស ការអរ់របំ្តូ្វកផ្លដ ត្កៅកល្ីការ
រកងកីត្កម្ាងំការង្ហរដែល្មា សុីនមិ្នអាច្បក ែ្ីបាន។ កនេះមានន័យថា កយងីប្តូ្វរកងកីត្កម្ាងំការង្ហរដែល្
កច្បេះគិត្ដររសុីរកប្ៅ និងកច្បេះសប្ម្រខួ្នបានយា ងរហ័សកៅនឹងប្ពំដែនម្នចំ្បកណេះែឹង និងវជិាា រីវៈ
ដែល្បាននឹងកំពុងផ្្លស់រតូរជានិច្បច។ 

កនុងខណៈដែល្ប្កសួងអរ់រ ំយុវរន និងកីឡា កំពុងកល្ីកេឹកចិ្បត្តប្គូរកប្ងៀនឱ្យផ្្លស់រតូរការអនុ
វត្តការអរ់ររំរស់ពួកកគ ប្គូរកប្ងៀនទងំអស់ប្តូ្វមានការយល្់ែឹង និងកច្បេះពិចរណារក 'មូ្ល្កហតុ្' 
ដែល្ ឱំ្យមានការផ្្លស់រតូរទងំកនេះ។ ជាករឿយៗ ប្គូរកប្ងៀនពាយាម្េេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្មីៗ 
កដាយមិ្នែឹងពី 'មូ្ល្កហតុ្' ដែល្ពួកកគប្តូ្វក ែ្ីការផ្្លស់រតូរដររកនេះ (កប្ៅពីកឆី្យថាប្កសួងបានត្ប្មូ្វ
ឱ្យក ែ្ីដររកនេះ)។ ែូកច្បនេះ ការយល្់ែឹងអំពីត្ប្មូ្វការម្នសត្វត្សរេី៍២១ រួយឱ្យប្គូរកប្ងៀនយល្់កាន់ដត្
ច្បាស់អំពី 'មូ្ល្កហតុ្' ដែល្ប្កសួងច្បង់ឱ្យពួកកគផ្្លស់រតូរកៅរកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដែល្មានល្កខណៈឌី្
ណាមិ្កជាងមុ្ន ង្ហកកច្បញពីការរំរុញកុមារករៀនដររេកនេញចមំាត់្ ដែល្ប្សរកៅនឹងការក ែ្ីការង្ហរ
កៅកនុង ករងច្បប្កសត្វត្សរេី៍២០ កៅរកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដែល្រួយកុមារឱ្យ "កច្បេះករៀនកដាយខួ្នឯង" 
។ កៅកពល្អានរញ្ញត្តិកនុងបា រ ដម្ ប្ត្នីមួ្យៗកៅកនុងតារងខាងកប្កាម្ សូម្ពិចរណា ថាកតី្សាលាករៀន 
ប្សុក ឬកខត្តររស់អនកបានចរ់កសតីម្ផ្្លស់រតូរកៅរករច្ប សម្ព័នធអរ់រដំររសត្វត្សេី ២១ ែល្់កប្មិ្ត្
ណាកហយី។ សូម្ពិចរណាពីអែីដែល្ប្តូ្វរកងកីត្ក ងីកៅកនុងមូ្ល្ដាឋ នររស់អនក កែីម្បកី ែ្ីឱ្យសកប្ម្ច្ប
បានតាម្រច្ប សម្ព័នធថ្មីដែល្រង្ហា ញកនុងតារងខាងកប្កាម្។ 
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តារងេី២.២៖ ភាពខុសាន រវាងរច្ប សម្ព័នធអរ់រដំររសត្វត្សេី២០ និងសត្វត្សេី២១ 

បា រ ដម្ប្ត្ ការអរ់រសំត្វត្សេ២ី០ ការអរ់រសំត្វត្សេ២ី១ 

• រញ្ញត្តិម្នការករៀន • ការកសេរព័ត្៌មាន 
• ការករៀនដររអកម្ម 
• ការករៀនដររេកនេញ 

• សិសសករៀនកដាយខ្ួនឯង 
• ការករៀនដររសកម្ម 
• ការករៀនដរររញ្ញត្តិ 

• កម្មវ ិ្ ីសិកា • ករៀរជាសដង់ដា 
• កប្រីដត្កសៀវកៅសិកាកាល្ 

• ល្កខណៈរុគគល្ 
• ករៀរច្បំដរររញ្ញត្តិ 
• ដររប្សាវប្ជាវ 
• ម្ិនកប្រីដត្កសៀវកៅសិកាកាល្ម្ួយមុ្ខ

ក េះកេ 

• ការវាយត្ម្ម្្ • ក្ែីដត្កត្សតវាយត្ម្ម្្ • កផ្លដ ត្កលី្ការរកងកីត្កប្ម្ងសាន ម្ែ 

• រករៀរករៀរច្បំថាន ក់
ករៀន 

• ករៀរជាសតង់ដា 
• រករៀរករៀរច្បំកប្គឿងសង្ហា រមិ្ម្ិនដប្រ

ប្រួល្ (ឧ. រួរប្ត្ង់) 

• រករៀរករៀរច្បំកប្គឿងសង្ហា រមិ្ដប្រប្រួល្ ឬ 
រត្់ដរន 

• រករៀរករៀរច្បំដែល្រកប្ម្ីែល់្ការង្ហរប្កុម្ 

• រច្ប សម្ព័នធសាលា
ករៀន 

• ឋា នុប្កម្ • រករៀរករៀរច្បំដែល្រំរុញការរកងកីត្ជា
រណាដ ញ និងការេំ ក់េំនង 

• េសសនវជិាា អរ់រ ំ • អនុកលាម្ភាព 
• ភាពែូច្បាន  
• ឯកសណាឋ នភាព 

• ការករៀនដររឌ្ីណាម្ិក 
• ការករៀនតាម្រករៀរដរ្កៗាន  
• ការករៀនដែល្រំរុញការរកងកីត្ថ្មី 

• សាា រត្យកម្មសាលា
ករៀន 

• ឯកសណាឋ នភាព 
• ករៀរជាសតង់ដា 

• ដររឌ្ីណាម្ិក 
• ម្ិនមានសដង់ដា 

 

សំណួរពិភាកា 
ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់ និងដររឆុ្េះរញ្ហច ងំ 
១. កតី្អនកគិត្ថាការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់កៅដត្មានតួ្ េីសំខាន់កៅកនុងប្រកេសកម្ពុជាកេ? កហតុ្អែី 
ឬកហតុ្អែីមិ្នសំខាន់? 

២. កតី្អនកេេួល្យកអំណេះអំណាងដែល្បានកល្ីកក ងីខាងកល្ីថា ការរកប្ងៀនដរររ យរ រ់មិ្នសម្
ប្សរនឹងការសិកាដរររញ្ញត្តិឬកេ? ចូ្បរពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 
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៣. កៅកនុងអត្ារេខាងកល្ីបានកល្ីកក ងីថា ការរកប្ងៀនដររឆុ្េះរញ្ហច ងំគឺមិ្នដម្នជាវ ិ្ ីសាស្តសត
រកប្ងៀនកេ កប្ពាេះវាមានល្កខណៈជាែំកណីរការកប្ចី្បនជាងសប្មារ់ការក ែ្ីដសនការរកប្ងៀនមួ្យដែល្
អាច្បយកកៅអនុវត្តជាមួ្យវ ិ្ ីសាស្តសតណាមួ្យក៏បាន។ កតី្អនកយល្់ប្សរនឹងភាពខុសាន រវាង 'ែំកណីរ
ការ' ម្នការរកប្ងៀន និង 'វ ិ្ ីសាស្តសត' ម្នការរកប្ងៀនកនេះឬកេ? កហតុ្អែីឬកហតុ្អែីមិ្នយល្់ប្សរ? 

៤. កតី្អនក (ឧ. អនកែឹក សំាលា ប្គូប្រឹកាគរុកកាសល្យ ។ល្។) គិត្ថាប្តូ្វមានល្កខខណឌ អែីខ្េះ
សប្មារ់សាលាករៀនកែីម្បរំីរុញការសិកាដររឆុ្េះរញ្ហច ងំ? 

ការអរ់រដំររសត្វត្សេី២១ 
១. កហតុ្អែីបានជាអនកគិត្ថា ការសិកាដរររញ្ញត្តិ មិ្នសម្ប្សរជាមួ្យនឹងការករៀនដែល្កផ្លត ត្តាម្ដត្
កសៀវកៅសិកាកាល្? កតី្អនកយល្់ប្សរនឹងសំកណីកនេះឬកេ? ចូ្បរពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 

២. ប្រសិនករីប្រកេសកម្ពុជាមិ្នបានដកដប្រប្រព័នធអរ់ររំរស់ខួ្នប្សរកៅនឹងត្ប្មូ្វការររស់សងគម្សត្
វត្សេី២១ កតី្អនកគិត្ថាវានឹងរ េះពាល្់ែល្់ប្ពេះរជាណាច្បប្កកនេះយា ងែូច្បកម្តច្ប? សូម្សតល្់ឧទហរណ៍
រញ្ហា ក់។ 

៣. កតី្អនកអាច្បសតល្់ឧទហរណ៍ជាក់ដសតងម្នបា រ ដម្ ប្ត្នីមួ្យៗសប្មារ់ការអរ់រសំត្វត្សេី ២១ ដែល្
បានពិពណ៌ កៅកនុងតារង ២.២ ខាងកល្ីបានឬកេ? កតី្តំ្រន់ររស់អនកបានអនុវត្តែល្់កប្មិ្ត្ណា 
កែីម្បសីកប្ម្ច្បបាននូវការផ្្លស់រតូរទងំកនេះ? 

 
អំណានរដនាម្ 
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https://www.kas.de/documents/264850/9494366/Cambodia+2040+Culture+and+Soci-
ety.pdf/2d86a754-1708-ca31-d78f-e70ac7b19aac?version=1.0&t=1593966925445  

3. MoEYS (2019) Transitions in Education: Moving from the 20th to the 21st Century 
(PowerPoint Presentation).  

4. What is 21st Century Education (Video)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys  

5. What is 21st Century Education: What Should 21st Century Learning Consist of? (Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=ypSNpiW2qRs  
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https://www.kas.de/documents/264850/9494366/Cambodia+2040+Culture+and+Society.pdf/2d86a754-1708-ca31-d78f-e70ac7b19aac?version=1.0&t=1593966925445
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https://www.youtube.com/watch?v=ypSNpiW2qRs


                                                                                               ក្របខណ្ឌ គរុកោសល្យសតវតសរ៍ទី ២១ សក្ាប់ក្បកទសរម្ពុជា 

 11 

៣. ភាពខុសោា រវាង គោលវិធី វិធីសាស្រសត និង លបចិ បគ្ងៀន 

៣.១ ការពនយល់្េំ ក់េំនងរវាងកាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត និងល្បចិ្ប 
ជាកប្ចី្បនឆ្ន មំ្កកនេះ អនកអរ់រកំម្ពុជាបានដសែងរកការករៀរចំ្បជាប្រព័នធ និងសតង់ដានូវការកប្រីប្បាស់

វាកយសពេ និងរញ្ញត្តិកសសងៗ។ ជាពិកសសស ការពិភាកាអំពីភាពខុសដរ្កាន រវាងកាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត 
និងល្បចិ្ប រកប្ងៀន។ ជាថ្មីម្ដងកេៀត្ ការ
ពិភាកាដររកនេះ ឆុ្េះរញ្ហច ងំពីែំកណីរ
ដសែងការយល្់ែឹងប្តឹ្ម្ប្តូ្វឥត្កខាច េះ 
(orthodoxy) ដសនកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀន  
ដែល្ជាកប្ាេះថាន ក់មួ្យែូច្បដែល្កយងី
បានពិភាការចួ្បកហយី។ យា ងណាក៏
កដាយ ការកំណត់្ពាកយរកច្បចកកេស
មួ្យចំ្បនួនតាម្វ ិ្ ីសាម្ញ្ញអាច្បមាន
ប្រកយារន៍ កហយីពិត្ជាអាច្បការពារ
ការដខែងគំនិត្ាន បាន។ កាល្រំណងសំខាន់គឺច្បង់ឱ្យម្នុសសប្គរ់ាន អាច្បយល្់ប្សរាន កល្ីឋា នុប្កម្
េូកៅម្នប្រព័នធអរ់រ។ំ 

កនុងកប្មិ្ត្អនតរជាតិ្ អនកអរ់រកំំណត់្ពាកយ 'កាល្វ ិ្ ី' ថាជាកប្មិ្ត្ខពស់រំសុត្ម្នប្រព័នធគំនិត្អរ់រ។ំ កៅ
កនុងប្ករខណឌ ដែល្រង្ហា ញកនុងរូរភាព ៣.១ កយងីកំណត់្និយម្ន័យ កាល្វ ិ្ ី ថាជាេសសនវជិាា ម្នការ
រកប្ងៀន និងករៀន (ឧ. ការសិកាដររសាា រ និយម្ វឌ្ឍនភាពនិយម្។ល្។)។ កាល្វ ិ្ ីេសសនវជិាា  រ
ងគរ់នូវកាល្ការណ៍ដររអរូរី ដែល្ជាម្គគុកេេសសប្មារ់ឈានកៅអភិវឌ្ឍវ ិ្ ីសាស្តសត (សូម្កមី្ល្
ឧរសម្ព័នធេី ១៖ រញ្ា ីប្េឹសដីេសសនវជិាា កនុងការអរ់រ)ំ។ កៅកនុងវកាល្វ ិ្ ីមួ្យ អាច្បមានវ ិ្ ីសាស្តសតជា
កប្ចី្បនកៅកនុងក េះ (ឧ. IBL, PBL, ។ល្។) កហយីកៅកនុង វ ិ្ ីសាស្តសត អាច្បមានល្បចិ្ប រកប្ងៀនជាកប្ចី្បន។ 
 
 
 
 
 
 
 

កាល្វ ិ្ ី

វ ិ្ ីសាស្តសត

ល្បចិ្ប

រូរភាព៣.១ េំ ក់
េំនងតាម្
ឋា នុប្កម្រវាង 
កាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត 
និង ល្បិច្ប 
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រូរភាព ៣.២៖ ឧទហរណ៍អពីំ កាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត និងល្បិច្ប រកប្ងៀន កនុ ងឋា នុប្កម្ប្រព័នធអរ់រ ំ

 

និយម្ន័យសតង់ដាម្នពាកយ កាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត និងល្បចិ្ប រកប្ងៀន មានសតល្់រូនកៅកនុងប្រអរ់
េី៣។ ចំ្បណុច្បសំខាន់ដែល្ប្តូ្វកត់្សមាគ ល្់
ក េះគឺ កៅកពល្ផ្្លស់រតូរពី កាល្វ ិ្ ី កៅ 
ល្បចិ្ប គឺមានន័យថា ជាកាផ្្លស់េីពីកាល្
ការណ៍អរូរី កៅរកែំកណីរការ រំណិន និង
សកម្មភាពជាក់ដសតង។ កល្ីសពីកនេះ កាល្
វ ិ្ ីខ្េះ កគបានរកងកីត្កៅជា វ ិ្ ីសាស្តសត ជា
កប្ចី្បនដែល្វ ិ្ ីសាស្តសតនីមួ្យៗបានក ែ្ីការ
ការរកប្សាយខុសៗាន កៅកល្ីកាល្វ ិ្ ី
ែូច្បាន ។ ឧទហរណ៍ កនុងតារង ៣.១ ខាង
កប្កាម្ បានពិពណ៌ វ ិ្ ីសាស្តសតរីកសសងាន  
ដែល្វ ិ្ ីសាស្តសតនីមួ្យៗរង្ហា ញឧទហរណ៍អំពីកាល្វ ិ្ ីអរ់រ ំ'ដររសាា រ និយម្' ។ ែូកចន េះកយងី
ក ញីកហយីថា ល្បចិ្បរកប្ងៀន ដែល្ឱ្យ 'សិសសក ែ្ីរេរង្ហា ញ' ប្តូ្វបានកគកប្រីប្បាសជ់ាេូកៅកៅកនុងវ ិ្ ី
សាស្តសតការសិកាដររគកប្មាង ការសិកាដរររេិះរក និងការសិកាអាប្ស័យកល្ីរញ្ហា ។ 
 
 
 
 
 

កាល្វ ិ្ ីអរ់រ ំ

វ ិ្ ីសាស្តសតអរ់រ ំ

ល្បចិ្បអរ់រ ំ

•សាា រ និយម្
•វឌ្ឍនភាពនិយម្
•អាករបកិរយិានិយម្

•ការសិកាដរររេិះរក
•ការសិកាអាប្ស័យកលី្រញ្ហា
•ការសិកាដររសហការ
•ការសិកាជាប្កុម្
•សិសសប្សាវប្ជាវ
•សិសសក ែ្ីរេរង្ហា ញ
•ការឧកេេស

ប្រអរេី់៣៖ និយម្នយ័ម្នកាល្វ ិ្ ីអររ់ ំវ ិ្ ីសាស្តសត និងល្បចិ្ប 
កាល្វ ិ្ ីអររ់ ំគឺជាេសសនវជិាា ម្នការរកប្ងៀន និងការករៀន ដែល្មានកាល្
ការណ៍ដររអរូរី ដែល្ជាម្គគុកេេស កំៅការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនជាក់
លាក់។ 
វ ិ្ ីសាស្តសតអររ់ ំគឺជាប្រព័នធម្នល្បចិ្ប ការអនុវត្ត និងែំកណីរការ ដែល្ប្គូកប្រី
កែីម្បរីកប្ងៀន។ វ ិ្ ីសាស្តសតរកងកីត្ក ីងកដាយដសអកកលី្ប្េឹសដីេសសនវជិាា ជាក់
លាក់ចំ្បកពាេះការរកប្ងៀន និងការករៀន។ 
 
ល្បចិ្បអររ់ ំគឺជារំណិន និងសកម្មភាពជាក់លាក់ដែល្ប្គូកប្រី (ឧ. ការសួរ
សំណួរ កាចត់្តាងំគកប្មាងឱ្យសិសស ការករៀរចំ្បសិសសជាប្កុម្។ល្។) ដែល្
ជាដសនកមួ្យម្នវ ិ្ ីសាស្តសតេូលំ្េូលាយ។ 
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តារង ៣.១៖ ការកប្រីប្បាស់ប្រព័នធឋា នុប្កម្ថ្មីកែមី្បពីនយល់្េំ ក់េនំងរវាងកាល្វ ិ្ ី វ ិ្ ីសាស្តសត នងិល្បចិ្ប 
រកប្ងៀនកនុងរររិេការសកិាដររសាា រ និយម្ 

រោល្វធិ ី(ឬ េសសនវជិាជ ) គំរូវធិីសាស្រសត ល្បចិបរម្រងៀនទក់្េងនឹងវធិីសាស្រសត 

  
សាា រ និយម្៖  

 
សាា រ និយម្ គឺជា 

“កាល្វ ិ្ ីសិកាដែល្ក្ែីឱ្យ
សិសសសាា រ  ឬរកងកីត្
ច្បំកណេះែឹងផ្លេ ល់្ខ្ួន កហយី
ច្បំកណេះែឹងពិត្ ប្ត្ូវបាន
កំណត់្ដសអកកលី្រេ
ពិកសា្ន៍ររស់សិសស”  

  

វ ិ្ ីសាស្តសតការសិកាដររគកប្មាង ត្ប្ម្ូវ
ឱ្យសិសសកដាេះប្សាយរញ្ហា ជាក់ដសតង
កនុងរយៈកពល្ម្ួយ កដាយរកងកីត្
គកប្មាងផ្លេ ល់្ខ្ួនររស់ពួកកគ។ 
គកប្មាងកនេះអាច្បប្ត្ូវបានកសនីក ងី
កដាយប្គូ រ ុដនតសិសសជាអនកកប្ាង
ដសនការ និងប្រត្ិរត្តិកដាយផ្លេ ល់្ ដែល្
អាច្បជាល្កខណៈរុគគល្ ឬជាប្កុម្។  

• ការក្ំណ្ត់គរម្រាង 

• សិសសរធវីការជាម្រក្ុម្ 

• សិសសម្រសាវម្រជាវ 
• សិសសរធវីបេបងាា ញ 

វ ិ្ ីសាស្តសតសិកាដរររេិះរក គឺជាេប្ម្ង់
ម្នការករៀនដររសកម្មដែល្ចរ់កសតីម្
កដាយការសួរសំណួរ រញ្ហា  ឬកសណារ ី
យ ូ។ វ ិ្ ីសាស្តសតកនេះ សេុយនឹងការអរ់រ ំ
ដររប្រម្ពណី ដែល្ជាេូកៅសិសសពឹង
ដសអកកលី្ប្គូរង្ហា ញអងគកហតុ្ និងច្បំកណេះ
ែឹងផ្លេ ល់្ខ្ួនររស់ពួកកគអំពីប្រធានរ
េ។  

• សិសសក្ំណ្ត់សំណួ្រដែល្ពួក្រគចង់រក្
ចរម្ាីយ 

• សិសសម្រសាវម្រជាវ 
• សិសសរធវីបេបងាា ញ 

• សិសសរធវីការ្ាុិះបញ្ហេ ងំ រលី្ែំរណី្រការដែល្
ល្អនិងម្ិនល្អ 

វ ិ្ ីសាស្តសតសិកាអាប្ស័យកលី្រញ្ហា  គឺជា
វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដែល្កគយករញ្ហា
កនុងពិភពពិត្ជាក់ដសដងក្ែីជា
ម្ក្ាបាយកែីម្បកីលី្កកម្ពស់ការសិកា
ររស់សិសសអំពីរញ្ញត្តិ និងកាល្
ការណ៍ ដែល្សេុយពីការរង្ហា ញកដាយ
ផ្លេ ល្់នូវអងគកហតុ្ និងរញ្ញត្តិ។ 
  

• ជំហានេី ១៖ ដសវងយល់្ និងក្ំណ្ត់បញ្ហា  
• ជំហានេី ២៖ សិសសនិោយពីអវីដែល្ពួក្
រគបានែឹង... 

• ជំហានេី ៣៖ សិសសក្ំណ្ត់និយម្ន័យ
បញ្ហា  ... 

• ជំហានេី ៤៖ សិសសម្រសាវម្រជាវចំរណ្ិះែឹង 
... 

• ជំហានេី ៥៖ រសីុបអរងេតរក្ែំរណ្ដិះ
ម្រសាយ ... 

• ជំហានេី ៦៖ បងាា ញ និងោមំ្រេែំរណ្ដិះ
ម្រសាយដែល្បានរក្រ ញី ... 

• ជំហានេី ៧៖ សិសសម្រតួតពិនិតយល្េធសល្
ការងារពួក្រគរឡងីវញិ។ 
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កទេះជាយា ងណាក៏កដាយ កគគួរដត្ច្បងចំ
ថា ប្រកភេ និងនិយម្ន័យទងំកនេះប្ាន់ដត្ជា
ឧរករណ៍រកប្សាយប្ត្ួសៗ កែីម្បរួីយកយងីឱ្យ
យល្់ពីគំនិត្កសសងៗាន  ថាមានភាពទក់េងាន កៅ
វញិកៅម្ករករៀរណា។ កៅកនុងរីវតិ្ជាក់ដសដង ប្គូ
រកប្ងៀនកប្ម្នឹងកប្រីកាល្វ ិ្ ីមួ្យ ឬវ ិ្ ីសាស្តសតដត្
មួ្យប្គរ់កពល្កវលាក េះក យី។ ជាករឿយៗ កគ
រពឹំងឱ្យប្គូរកប្ងៀនកច្បេះរញ្ចូ ល្ាន នូវធាតុ្សសកំសសងៗាន ម្នកាល្វ ិ្ ី និងវ ិ្ ីសាស្តសតកសសងៗាន កដាយ
អាប្ស័យកល្ីរររិេ។ ប្គូរកប្ងៀនជាករឿយៗក ែ្ីសកម្មភាពជាក់លាក់កដាយរញ្ចូ ល្ាន  និង/ឬដកដប្រកាល្
វ ិ្ ី/វ ិ្ ីសាស្តសត កែីម្បកីដាេះប្សាយឧរសគគជាក់លាក់កៅកនុងថាន ក់ករៀនររស់ពួកកគ។ កៅកពល្ប្គូរកប្ងៀន
កច្បេះក ែ្ីដររកនេះ ក េះបានន័យថា ពួកកគកច្បេះរកងកីត្យុេធសាស្តសត រកប្ងៀន (សូម្កមី្ល្ប្រអរ់េី ៤)។ 

 ប្គូអាច្បកប្រីយុេធសាស្តសតកសសងៗកៅកពល្រកប្ងៀន កដាយដសអកកល្ីល្កខណៈជាក់លាក់ម្នរររិេ
សិកាជាក់ដសដងដែល្ពួកកគកំពុងរកប្ងៀន (ឧ. ថាន ក់ករៀនដែល្មានសិសសកប្ចី្បន ររយិាកាសសិកាដែល្
ខែេះសមាា រៈរកប្ងៀន ។ល្។) ប្រកភេសិសសដែល្ពួកកគកំពុងរកប្ងៀន (ឧ. ថាន ក់ករៀនដែល្មានសិសស
ដែល្មានសម្ត្ាភាពសំកយាគ) ឬប្រកភេម្នកម្មវ ិ្ ីសិកាដែល្ពួកកគប្តូ្វរកប្ងៀន (ឧ. ខឹ្ម្សារដសអក
កល្ីកសៀវកៅសិកាកាល្ ខឹ្ម្សារដររកអ ចិ្បប្តូ្និក។ល្។)។ យុេធសាស្តសតរកប្ងៀន មិ្នដម្នជាប្រព័នធ
អរ់រកំេ រ ុដនតជាសកម្មភាពជាក់លាក់ដែល្ប្គូរកប្ងៀនរកងកីត្ក ងីកដាយរមួ្រញ្ចូ ល្ាន នូវគំនិត្សំកយាគ
ពីកាល្វ ិ្  ីវ ិ្ ីសាស្តសត ឬល្បចិ្បកប្ចី្បនដររ។ 
 

សំណួរពិភាកា 
 

១. កតី្ឋា នុប្កម្ម្នេសសនវជិាា  និងប្រព័នធអរ់រដំែល្រង្ហា ញកនុងឯកសារកនេះ រួយអនកឱ្យកច្បេះករៀរចំ្បវ ិ្ ី
សាស្តសតរកប្ងៀនខុសៗាន ដររសម្កហតុ្សល្បានដែរឬកេ? សូម្ពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 

២. វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនកសសងៗាន ជាកប្ចី្បនដែល្កប្រីកនុងប្រកេសកម្ពុជា (ឧ. IBL, PBL ។ល្។) ហាក់ែូច្ប
ជាមានេំ ក់េំនងដររប្រកួត្ប្រដរងជាមួ្យាន កៅវញិកៅម្កកនុងរយៈកពល្ជាកប្ចី្បនឆ្ន កំន្ងម្កកនេះ។ 
កតី្ឋា នុប្កម្អរ់រដំែល្បានរង្ហា ញខាងកល្ីរួយឱ្យមានភាពសុខែុម្កាន់ដត្ប្រកសីរក ងីរវាងវ ិ្ ី
សាស្តសតទងំកនេះ (ជាពិកសសប្រសិនករីកយងីពិចរណាថាពួកវាកកីត្កច្បញពីកាល្វ ិ្ ីអរ់រដំត្មួ្យ) 
ឬកេ? សូម្ពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 

ប្រអរ់េី៤៖ កត្ីអែីជាយុេធសាស្តសតអរ់រ?ំ 
យុេធសាស្តសតអរ់រសំំកៅកលី្សកម្មភាពជាក់លាក់ដែល្
ប្គូអាច្បករៀរច្បំដសនការកែីម្បកីដាេះប្សាយល្កខណៈ
ពិកសសជាក់លាក់ម្នរររិេសិកា។ ល្កខណៈពិកសស
ទងំកនេះអាច្បរមួ្មានររយិាកាសសិកាជាក់ដសដង ច្បរតឹ្
ល្កខណៈររស់សិសស និង/ឬ្ម្មជាត្ិម្នខ្ឹម្សារកម្មវ ិ្ ី
សិកាដែល្ប្ត្ូវរកប្ងៀន។ 
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៣. កតី្កាល្វ ិ្ ីអរ់រ ំឬេសសនវជិាា រ ុ ម នដែល្អនកែឹង? កតី្អនកអាច្បរយរញ្ា ីពួកវា កហយីក ែ្ីតារង
ដែល្រង្ហា ញពីរករៀរដែល្ែូច្បាន  និងខុសាន បានដែរឬកេ? 

៤. កតី្អនកអាច្បគិត្ពីវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនកសសងកេៀត្ដែល្កកីត្កច្បញពី កាល្វ ិ្ ីសិកាដររសាា រ និយម្ 
កប្ៅពីអែីដែល្បានករៀរររ់រចួ្បកហយី? ប្រសិនករីអនកអាច្បក ែ្ីបាន សូម្ពាយាម្ពប្ងីកតារងដែល្បាន
សតល្់ខាងកល្ីកដាយរដនាម្វ ិ្ ីសាស្តសត និងល្បចិ្បរកប្ងៀន ដែល្អនកអាច្បគិត្ក ញី។ 
 

អំណានរដនាម្ 
 

1. Namoco, S. (2017) Teaching Approaches, Methods, Techniques, and Strategies 
(YouTube Presentation).  
https://www.youtube.com/watch?v=1xGmK_AJPNQ  

2. Rhalmi, M. (2018) Approach, Method, Procedure, and Technique, in ‘Reflections in 
New Teaching Horizons.’ 

https://www.myenglishpages.com/blog/approach-method-procedure-and-technique/   

3. Bas, A., The Seven Philosophies of Education: What to Teach, Why to Teach, and How 
to Teach. Academia.edu  

https://www.academia.edu/36818346/The_Seven_Philosophies_of_Education_Philoso-
phy_Why_Teach_What_to_Teach_How_to_Teach   

https://www.youtube.com/watch?v=1xGmK_AJPNQ
https://www.myenglishpages.com/blog/approach-method-procedure-and-technique/
https://www.academia.edu/36818346/The_Seven_Philosophies_of_Education_Philosophy_Why_Teach_What_to_Teach_How_to_Teach
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៤. ការគ្បើ្ាស់្ បព័នធគេកឡូសូុគីរគុកាសលយ គែើមបបីគងកើន្បសេិធ
ភាពននវធិីសាស្រសតបគ្ងៀនថ្ម ី
៤.១ និយម្ន័យប្រព័នធកអកូ ូសុីការសិកា 

ការត្ស ូម្តិ្កែីម្បឱី្យប្គូរកប្ងៀនផ្្លស់រតូរការអនុវត្តការ
រកប្ងៀនររស់ពួកកគ និងកែីម្បេីេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀន
រដនាម្កេៀត្ប្សរតាម្ការដណ រំរស់ប្កសួងអរ់រ ំ យុវរន និង
កីឡា (ឧ. ការសិកាដរររញ្ញត្តិ ការសិកាដសអកកល្ីរញ្ហា ។
ល្។) មិ្នអាច្បកកីត្ក ងីកដាយមិ្នគិត្អំពីឥេធិពល្កសសងៗក េះកេ។ មានកតាត ជាកប្ចី្បនកៅកនុង
ររយិាកាសររស់សាលាករៀនដែល្អាច្បកល្ីកកម្ពស់ ឬររងំការផ្្លស់រតូរប្រករកដាយប្រសិេធភាពកនុងការ
អនុវត្តការរកប្ងៀន។ គំនិត្កនេះ កំៅរកការកប្រៀរក្ៀរររយិាកាសសិកាកៅកនុងសាលាករៀនកៅនឹង
ប្រព័នធដែល្កគកៅថា 'ប្រព័នធកអកូ ូសុ'ី (កមី្ល្ប្រអរ់េី៥ និង ៦) ។ កៅកនុងប្រព័នធកអកូ ូសុី្ម្មជាតិ្ 
មានការអាប្ស័យាន កៅវញិកៅម្កយា ងខ្ាងំរវាងសត្ែ និងរុកខជាតិ្ និងររយិាកាសរូរវនតររស់វា។ ការ
ផ្្លស់រតូរយា ងខ្ាងំម្នអែីមួ្យកៅកនុងចំ្បកណាម្ររស់
ទងំកនេះនឹងរេះឥេធិពល្កៅកល្ីអែីកសសងកេៀត្
កដាយសារដត្វាមានេំ ក់េំនងាន កៅវញិកៅម្
ក។ ជាឧទហរណ៍ ការការ់កែីម្ក អីាច្បរណាត
ល្ឱ្យមានសំណឹកដែល្រំពុល្េឹកអូរ និងរឹង។ 
កៅកពល្ដែល្ប្រភពេឹកទងំកនេះក្ាយជាការ
រំពុល្ ប្តី្ និងសត្ែកនុងេឹកកសសងកេៀត្នឹងស្ារ់។ 
រញ្ហា កនេះ កំៅការកាត់្រនាយររមិាណអាហារ
ដែល្អាច្បរកបានសប្មារ់សត្ែដែល្រស់កៅកល្ីែី កហយីក៏ កំៅការកាត់្រនាយចំ្បនួនសត្ែទងំកនេះជា
រនតរ េ រ់។ ឧទហរណ៍ែ៏សាម្ញ្ញកនេះរង្ហា ញពីរករៀរមួ្យដែល្ថារល្់ការផ្្លស់រតូរររស់ធាតុ្មួ្យកៅ
កនុងប្រព័នធកអកូ ូសុនឹីងរងកឱ្យមានប្រតិ្កម្មជាដខសសង្ហែ ក់រ េះពាល្់ែល្់ធាតុ្កសសងកេៀត្ទងំអស់។ 

តាម្រយៈកាកប្រៀរក្ៀរកៅនឹងប្រព័នធកអកូ ូសុី្ម្មជាតិ្ អនកអរ់រអំាច្បគិត្កៅកល្ី 'ប្រព័នធកអកូ
 ូសុគីរុកកាសល្យ' ដែល្រមួ្មានធាតុ្ជាកប្ចី្បន (ឧ. ឪពុកមាត យ សហគម្ន៍ កប្គឿងររកិាខ ររូរវនត ។ល្។ 
សូម្កមី្ល្រូរភាព ៤.១)។ ការយល្់ែឹងពីរករៀរដែល្ធាតុ្ទងំកនេះអនតរកម្មជាមួ្យាន  នឹងរួយអនក
ករៀរចំ្បដសនការឱ្យយល្់កាន់ដត្ច្បាស់អំពីរករៀររកងកីនប្រសិេធភាពការអនុវត្តការរកប្ងៀនកៅកនុងសាលា
ករៀន។ ជាឧទហរណ៍ មានកតាត ជាកប្ចី្បនកៅកនុងសាលាដែល្អាច្បកាត់្រនាយកិច្បចខិត្ខំប្រឹងដប្រងកល្ីការ
ផ្្លស់រតូរការអនុវត្តការរកប្ងៀនររស់ប្គូ ករីកទេះរីជាកយងីរណាត ក់េុនយា ងកប្ចី្បនកៅកនុងសិកាខ សាលារ
ណតុ េះរណាត ល្ក៏កដាយ។ កតាត ទងំកនេះរមួ្មានភាពជាអនកែឹក សំាលាករៀនមិ្នល្អ វរប្ម៌្រំរុញកដាយ

ប្រអរ់េី ៦៖ ការកប្រៀរក្ៀរសាលាករៀនកៅនឹងប្រព័នធកអ
កូ ូសីុ 
ប្រសិនករីកយងីករឿថាសាលាករៀនគឺជាប្រព័នធកអកូ ូសីុ 
កហយីក្ែីសកម្មភាពតាម្ប្រព័នធដររក េះ ក េះកយងីនឹង
ផ្្លស់រតូរេសសនៈររស់កយងី។ កយងីែឹងថាប្គរ់ធាតុ្ររស់
សាលាករៀនមានឥេធិពល្កៅកលី្ដសនកកសសងកេៀត្។ 
(Edutopia, 2016) 

ប្រអរេី់ ៥៖ កតី្ប្រពន័ធកអកូ ូសីុជាអែី? 
ប្រព័នធកអកូ ូសីុ គឺជាប្រព័នធមួ្យដែល្ធាតុ្
ររស់វាមានអនតរេំ ក់េំនងាន  ដែល្រកងកីត្
ក ងីកដាយអនតរកម្មរវាងសហគម្ន៍អងគភាព 
និងររសិាា នររស់ពួកកគ។ 
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ការក ែ្ីកត្សត ាម នការាបំ្េដសនកប្រឹកាគរុកកាសល្យ កងែេះសហគម្ន៍សិកាវជិាា រីវៈប្គូ (និងកងែេះការដច្បក
រដំល្ក) ជាកែីម្។ (សូម្កមី្ល្រូរភាព ៤.២)។ តារង ៤.២ ខាងកប្កាម្សតល្់នូវការពនយល្់ខ្េះអំពីកតាត
រងំសេេះកៅកនុងប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យ ដែល្សដល្់សល្រ េះពាល្់ែល្់កិច្បចខិត្ខំប្រឹងដប្រងរួយប្គូ
រកប្ងៀនឱ្យេេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតថ្មីកែីម្បរំីរុញការសិកាតាម្ដរររញ្ញត្តិ។ 
តារង ៤.១៖ ការពនយល់្ពីអនតរកម្មរវាងធាតុ្កៅកនុងប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យ 

កតាត ទក់េងនឹងប្រព័នធ
កអកូ ូសីុ 

រករៀរដែល្កតាត ទងំកនេះអាច្បក ែ្ីឱ្យខូច្បែល់្ការេេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្ម ី

• ភាពជាអនកែកឹ អំន ់  យកសាលាអាច្បកផ្លត ត្ដត្កលី្ការក្ែឱី្យម្នុសសប្គរ់ាន សរាយច្បិត្ត ជាជាង 'ហា នប្រថុ្យក្ែអីែីហួសពី
កប្ម្ិត្្ម្មតា' កែមី្បដីកល្ម្អសាលាករៀន ឬ ធា ថាប្គរូកប្ងៀន/សិសសកំពុងកប្របី្បាស់រណាា ល័្យ។ល្។ 

• វរប្ម្៌រកប្ងៀនដែល្
រំរុញកដាយការក្ែីកត្
សត 

ប្គរូកប្ងៀនកផ្លត ត្យា ងខ្ាងំកលី្ 'ការរកប្ងៀនកែីម្បដីត្ការប្រ ង' ដែល្រកងកីត្ឧរសគគច្បំកពាេះការររំុញវ ិ្ ី
សាស្តសតរកប្ងៀនថ្មីកែីម្បកីលី្កកម្ពស់ការគិត្ដររសីុរកប្ៅ។ 

• វរប្ម្៌សិកាដែល្កប្រី
ដត្កសៀវកៅសិកា
កាល្ 

ប្គរូកប្ងៀនកផ្លត ត្ដត្កលី្អែីដែល្មានកៅកនុងកសៀវកៅសិកាកាល្ ជាជាងសតល់្ឱ្យសិសសនូវ 'រូរភាព្'ំ អំពី
ការដសែងរកច្បកំណេះែងឹថ្មីៗដែល្មានប្រកយារន៍សប្មារ់រវីតិ្ប្រចមំ្ថ្ៃររស់សិសស។ 

• កងែេះការដច្បករដំល្ក
កនុងច្បំកណាម្ប្គ ូ

ប្គរូកប្ងៀនដែល្កផ្លត ត្ដត្កលី្ការរកប្ងៀនឯករន អាច្បនងឹម្ិនដច្បករដំល្កល្បចិ្បរកប្ងៀន នងិឯកសារមាន
ប្រកយារន៍ជាម្ួយប្គកូសសងកេៀត្។ 

• កងែេះការាបំ្េដសនក
ប្រកឹាគរុកកាសល្យ 

ប្គរូកប្ងៀនម្និេេួល្បានការសដល់្ប្រកឹាគរកុកាសល្យអពំរីករៀរអនុវត្តវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្មីដែល្ប្សរកៅ
នឹងត្ប្ម្ូវការជាក់លាក់ររស់សិសស នងិថាន ក់ករៀនររស់ពកួកគក យី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូរភាពេី ៤.១៖ ការ
ពិពណ៌ ពីប្រព័នធកអកូ ូ
សីុគរុកកាសល្យកៅកនុ ង
សាលាករៀនេំកនីរ 

ប្គរូកប្ងៀន 

មាតារិតាសិសស 

សិសស 

អនករែឋបាល្ 

សហគម្ន ៍

អនករកច្បចកវេិា 
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 ការអភិវឌ្ឍវសិ័យអរ់រមំានេំក រខ្ាងំកល្ីការវនិិកយាគកនុងសិកាខ សាលារណដុ េះរណាដ ល្វ ិ្ ី
សាស្តសតរកប្ងៀន កហយីមានការយកចិ្បត្តេុកដាក់តិ្ច្បតួ្ច្បកល្ីការរកងកីត្ររយិាកាសអំកណាយសល្កែីម្បី
រំរុញការផ្្លស់រតូរ ដែល្កនេះកហយីជាមូ្ល្កហតុ្ ឱំ្យការផ្្លស់រដូរការអនុវត្តការរកប្ងៀនកៅកនុងប្រកេស
កម្ពុជាមានភាពយតឺ្យា វ។ ែូកច្បនេះកហយី គំនិត្ថ្មីអំពីសាលាករៀនដែល្កល្ីកេឹកចិ្បត្តអនកអរ់រឱំ្យពិនិត្យ
កមី្ល្ការផ្្លស់រតូរការអនុវត្តការរកប្ងៀន ដែល្ជាដសនកមួ្យម្នប្រព័នធកអកូ ូសុី អាច្បរួយធា ថា
ប្រកេសកម្ពុជាអនុវត្តការផ្្លស់រតូរការអនុវត្តការរកប្ងៀនកាន់ដត្មានប្រសិេធភាព។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កតាដ ដែល្រងំសេេះ
ែល់្ការេេលួ្យក
វ ិ្ សីាស្តសតរកប្ងៀនថ្មី

កងែេះការាបំ្េដសនក
ប្រឹកាគរុកកាសល្យ

កងែេះការដច្បករដំល្ក
កនុងច្បំកណាម្ប្គូ

វរប្ម៌្រំរុញតាម្
ការប្រ ង

វរប្ម៌្សិកាដែល្
ក្ែីតាម្ដត្កសៀវកៅ
សិកាកាល្

កប្គឿងររកិាខ រអរ់រ ំ
អន់ (ឧ រណាា ល័្
យ ។ល្។)

ភាពែឹក សំាលា
ករៀនអន់

រូរភាពេី ៤.២៖ អនតរកម្មរវាង
កតាត ដែល្រងំសេេះែល់្ការ
េេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតសិកាថ្មី 
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៤.២ រករៀរដែល្សាលារែឋអាច្បករៀនពីប្រព័នធកអកូ ូសុគីរុកកាសល្យកៅកនុងសាលាករៀនរំ ន់ថ្មី 

´´ កំដណេប្ម្ង់ថ្មីៗកនេះកៅកនុងប្រព័នធអរ់ររំរស់ប្រកេសកម្ពុជាដែល្បានរកងកីត្សាលារំ ន់ថ្មីសត
ល្់នូវរេពិកសា្ន៍យា ងកប្ចី្បនអំពីការដកដប្រប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យររសស់ាលាកែីម្បពីប្ងីកការ
ផ្្លស់រតូរកនុងការអនុវត្តការរកប្ងៀន។ កិច្បចប្រឹងដប្រងទងំកនេះ ចរ់កសតីម្ែំរូង និងសំខាន់រំសុត្កល្ីការក
សាងភាពជាអនកែឹក ែ៏ំល្អកនុង
ចំ្បកណាម្អនកប្គរ់ប្គងសាលា 
ដែល្ជាកហតុ្ ឱំ្យមានការត្ស ូ
ម្តិ្យា ងសកម្មឱ្យប្គូរកប្ងៀន
កប្រីប្បាស់្នធានសាលាឱ្យ
កាន់ដត្ប្រកសីរក ងី។ ការត្ស ូ
ម្តិ្កនេះ ឱំ្យមានការកប្រីប្បាស់
រណាា ល្័យសាលាកាន់ដត្
ប្រកសីរក ងី (សប្មារ់សសិស
ប្សាវប្ជាវ) និងសមាា រៈររកិាខ រថ្មី
ដែល្សតល្់រូនកៅកនុងថាន ក់ករៀន 
និងរនេរ់ពិកសា្ន៍ (សូម្កមី្ល្
រូរភាព ៤.៣)។ អនកប្គរ់ប្គង
សាលាករៀនក៏បានរំរុញ
ការកប្រីប្បាស់រកច្បចក
វេិាយា ងសកម្ម ដែល្
ជាដសនកមួ្យែ៏សំខាន់
សប្មារ់ប្គរ់ប្គង
សាលា រមួ្ទងំជា
ម្ក្ាបាយែល្់ប្គូ
រកប្ងៀនរញ្ចូ នដសនការ
កម្ករៀនតាម្កអ ចិ្បប្តូ្
និកសប្មារ់សដល្់
ព័ត៌្មានប្ត្ រ់ និងការ
ពិភាកាាន កនុងអំ ុង
កពល្រួរផ្លេ ល្់ម្ួយេល្់
មួ្យជាមួ្យប្គូប្រឹកាគរុ

ប្រព័នធកអកូ ូ
សីុគរុកកាសល្យ

អភបិាល្កចិ្បចល្អ

វ ិ្ ីសាស្តសត
រកប្ងៀនថ្មី

រកច្បចកវេិា

ប្រព័នធប្រឹកា
គរុកកាសល្យ

ការច្ប ថាន ក់
ករៀនថ្មី នងិ
សមាា រៈ
សិកា

សហគម្ន៍
សិកាវជិាា រីវៈ

ប្គូ 

រណាា ល័្
យសត្វត្សេី
២១

រូរភាព ៤.៣៖ 
ការផ្្លស់រតូ រកៅ
កនុ ងប្រព័នធកអកូ
 ូសីុ
គរុកកាសល្យកៅ
សាលាករៀន
រ ំន់ថ្មី 

ប្រអរេី់ ៧៖ ការប្សាវប្ជាវអំពីរករៀរដែល្ប្គរូកប្ងៀនផ្្លស់រតូរការអនុវត្តររសព់កួកគ៖ គំរូ ៧០-២០-
១០ 
គំរូ ៧០-២០-១០ គឺជារូរម្នតដែល្ប្តូ្វបានកគេេួល្យកយា ងល្អកៅកនុងវជិាា រីវៈរណតុ េះរណាត ល្។ គំរូ
កនេះបានែកប្សង់កច្បញពីការប្សាវប្ជាវររស់សហរែឋអាកម្រកិកនុងេសវត្សរឆ៍្ន  ំ១៩៨០ កលី្ប្រភពសំខា
ន់ៗម្នការសិការររស់អនកប្គរ់ប្គងកជាគរ័យចំ្បនួន ២០០ ក់ ។ 
ល្េធសល្រង្ហា ញថា៖ 

• ៧០% ម្នការករៀនសូប្ត្របានម្កពីរេពិកសា្ន៍ក ែ្ីផ្លេ ល់្ ដែល្កម្មករបានរួររញ្ហា ប្រ ម្
ទក់េងនឹងការង្ហរ និងេេួល្បានម្តិ្ដកល្ម្អភ្ាម្ៗអំពីការអនុវត្តររស់ពួកកគពីអនក
ប្គរ់ប្គងផ្លេ ល់្ និង ប្គូប្រឹកាគរុកកាសល្យ។ 

• ២០% ម្នការករៀនសូប្ត្បានម្កពីការប្បាប្ស័យទក់េង និងការសហការជាមួ្យសហការ ី
កសសងកេៀត្ ប្គូរងែឹក និង ប្គូប្រឹកាគរុកកាសល្យដែល្សតល់្ការកលី្កេឹកចិ្បត្ត និងម្តិ្ដកល្ម្អ។ 

• មានដត្ ១០% ម្នការអភិវឌ្ឍវជិាា រីវៈបានម្កពីការរណតុ េះរណាត ល្ដររប្រម្ពណី និង
ប្ពឹត្តិការណ៍អរ់រកំសសងៗកេៀត្។ 

កៅកពល្រមួ្រញ្ចូ ល្ាន ជាមួ្យនឹងការរណតុ េះរណាត ល្សូ្វការ ការរងែឹក និងការពប្ងឹងការអនុវត្ត អាច្ប
រកងកីត្ល្េធសល្គួរឱ្យកត់្សមាគ ល់្។ កយាងតាម្ម្រឈម្ណឌ ល្សប្មារ់ការប្គរ់ប្គង និងប្រសិេធភាពសាា រ័
ន (CMOE)ពង្ហា ញថា ការរមួ្រញ្ចូ ល្ាន នូវការរណតុ េះរណាត ល្ រូកនឹងការរងែឹក អាច្ប កំៅែល្ក់ារ
រកងកីនសលិ្ត្ភាពែល្ ់៨៨% ក្ៀរនឹង ២៣% ពីការរណតុ េះរណាត ល្ដត្ឯង។ 
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កកាសល្យ។ ប្គូប្រឹកាគរុកកាសល្យទងំកនេះប្តូ្វបានដត្ងតាងំកៅកនុងសាលាករៀនជាអចិ្បម្ស្តនតយ ៍កែីម្បរួីយ
អនកប្គរ់ប្គងសាលា កនុងការាបំ្េប្គូរកប្ងៀនឱ្យេេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្មី ដែល្ជាេូកៅកផ្លត ត្កល្ី
រំណិនគិត្កប្មិ្ត្ខពស់។ អនកែឹក សំាលាករៀនអាច្បផ្្លស់រតូរវរប្ម៌្ររស់សាលាករៀនឱ្យចកឆ្ៃ យពីការ
ករៀនកែីម្បដីត្ប្រ ង និងការកប្រីដត្កសៀវកៅសិកាកាល្ កដាយកផ្លត ត្អារម្មណ៍យា ងខ្ាងំកល្ីការរំរុញ
ការប្សាវប្ជាវររស់សសិសភាា រ់កៅនឹងការកប្រីប្បាស់រណាា ល្័យសត្វត្សេី ២១ កៅកនុងសាលាករៀននីមួ្
យៗ។ 

ករីកទេះរីជាសាលាករៀនសាធារណៈ្ម្មតាមិ្នអាច្បក ែ្ីការផ្្លស់រតូរប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យ
ែូច្បសាលារំ ន់ថ្មីក៏កដាយ ក៏មានកម្ករៀនគួរឱ្យទក់ទញមួ្យចំ្បនួនដែល្អាច្បករៀនសូប្ត្ពីសាលាករៀន
រំ ន់ថ្មី។ ឧទហរណ៍ ការរកងកីត្សហគម្ន៍សិកាវជិាា រីវៈប្គូកដាយករៀរចំ្បឱ្យប្គូរកប្ងៀនេំ ក់េំនងាន
តាម្រណាដ ញសងគម្ដែល្មិ្នត្ប្មូ្វឱ្យមានការវនិិកយាគកប្ចី្បនក េះកេ។ ែូច្បាន កនេះដែរ សាលាករៀនអាច្ប
រំរុញឱ្យប្គូរកប្ងៀនក ែ្ីការង្ហរគកប្មាង និងការប្សាវប្ជាវកនុងរណាា ល្័យ នឹងរួយសាលាករៀនង្ហកកច្បញ
បានខ្េះពីការសិកាកែីម្បដីត្ការប្រ ង។ ភាពជាអនកែឹក សំាលាខ្ាងំ គឺចបំាច់្បណាស់សប្មារ់ការ
ផ្្លស់រតូរដររកនេះ។ 

 អែីៗសាលាករៀនអាច្បសកប្ម្ច្បចិ្បត្តក ែ្ីបាន រ ុដនតចំ្បណុច្បសំខាន់ដែល្ប្តូ្វច្បងចកំ េះគឺ ការផ្្លស់រតូ
រកល្ីការអនុវត្តររស់ប្គូមិ្នអាច្បកកីត្ក ងីកដាយាម នឥេធិពល្រេះពីកតាត កសសងៗក យី ែូកចន េះការរកងកីត្
ប្រព័នធកអកូ ូសុអីាច្បរួយពប្ងីកការផ្្លស់រតូរទងំក េះបាន។ ជាពិកសស អនកករៀរចំ្បដសនការសាលាករៀន
ប្តូ្វដត្ច្បងចថំា ការសដល្់សិកាខ សាលារណដុ េះរណាដ ល្ប្គូរកប្ងៀនដត្មួ្យមុ្ខ េំនងជារកងកីត្សល្រ េះ
ពាល្់តិ្ច្បតួ្ច្បែល្់ការអនុវត្តការរកប្ងៀន។ ការរដនាម្ល្កខណៈពិកសសកៅកនុងប្រព័នធកអកូ ូសុីររស់
សាលា ែូច្បជាការដច្បករដំល្កប្រករកដាយវជិាា រីវៈ និងការាបំ្េដសនកប្រឹកាគរុកកាសល្យ េំនងជាមាន
ឥេធិពល្យា ងខ្ាងំែល្់ប្គូរកប្ងៀនកល្ីការេេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនថ្មីៗ ែូច្បដែល្ការប្សាវប្ជាវបាន
អេះអាង (សូម្កមី្ល្ប្រអរ់េី ៧)។ 

សំណួរពិភាកា 
 

១. កៅកពល្គិត្អំពីសាលាផ្លេ ល្់ខួ្ន ឬសាលាដែល្អនកបានសិកា កតី្អនកគិត្ថាប្តូ្វការដកល្ម្អអែីខ្េះ
ដែល្អាច្បាបំ្េែល្់ប្រសិេធភាពកនុងការផ្្លស់រតូរការអនុវត្តការរកប្ងៀន? ចូ្បរពនយល្់ពីរករៀរដែល្ការដក
ល្ម្អទងំកនេះអាច្បសដល្់សល្រ េះពាល្់ែល្់ការរកប្ងៀន និងការករៀនកៅកនុងថាន ក់ករៀន។ 

២. កតី្អនកគិត្ថាការកប្រៀរក្ៀររវាងប្រព័នធកអកូ ូសុី '្ម្មជាតិ្' និងប្រព័នធកអកូ ូសុី 'គរុកកាសល្យ' 
ដែល្បានពិពណ៌ ខាងកល្ី ជាពាកយកប្រៀរក្ៀរប្តឹ្ម្ប្តូ្វឬកេ? កហតុ្អែីប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ឬកហតុ្អែីមិ្នប្តឹ្ម្
ប្តូ្វ? 
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៣. សាលាករៀនរំ ន់ថ្មីអាច្បក ែ្ីការផ្្លស់រតូរយា ងខ្ាងំកៅកនុងប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យររស់ពួកកគ 
កដាយសារការវនិិកយាគសំកយាគកែីម្បាីបំ្េេិែឋភាពជាកប្ចី្បនម្នររយិាកាសសាលា (ឧទហរណ៍ ភាព
ជាអនកែឹក  ំការប្រឹកាគរុកកាសល្យ ការដកល្ម្អរណាា ល្័យ។ល្។)។ កតី្អនកគិត្ថារេពិកសា្ន៍ពីសា
លាករៀនរំ ន់ថ្មី ទក់េងនឹងការដកល្ម្អប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យ មានការពាក់ព័នធនឹងសាលាករៀន
្ម្មតាយដែរឬកេ? ចូ្បរពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 

៤. កទេះរីជាសាលាករៀន្ម្មតាមិ្នមានការវនិិកយាគទងំអស់ែូច្បសាលាករៀនរំ ន់ថ្មីក៏កដាយ កតី្អនក
គិត្ថាកៅមានអែីដែល្អាច្បក ែ្ីបានកែីម្បដីកល្ម្អប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យទងំមូ្ល្កៅសាលាករៀន
ក េះឬកេ? 

៥. តាម្គំនិត្ររស់អនក កតី្ធាតុ្អែីខ្េះម្នប្រព័នធកអកូ ូសុីគរុកកាសល្យដែល្បានពិពណ៌ ខាងកល្ីមាន
សារៈសំខាន់រំសុត្ទក់េងនឹងការផ្្លស់រតូរកៅកនុងសាលាករៀន? ចូ្បរពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 

 
អំណានរដនាម្ 
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៥. វធិីសាស្រសតបគ្ងៀនដបបសគំោគ (Hybridized Method) ស្មាប់ការ
សកិាដបបបញ្ញតត ិ
៥.១ គុណសម្បត្តិម្នការរកងកីត្វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដររសំកយាគ 

រញ្ហា សំខាន់មួ្យដែល្បានកល្ីកក ងីពីមុ្ន កៅកនុងឯកសារប្ករខណឌ កនេះទក់េងនឹងេំក រ
ររស់អនកអរ់រមួំ្យចំ្បនួន ដែល្ច្បង់រំរុញវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនតាម្ដរររូរម្នត។ េំក រកនេះ ជាករឿយៗ ដសដង
ឱ្យក ញីតាម្រយៈការអនុម័្ត្យា ងតឹ្ងរងឹនូវវ ិ្ ីសាស្តសតមួ្យ ឬវ ិ្ ីសាស្តសតកសសងកេៀត្ កដាយមិ្នគិត្ពីរររិ
េជាក់លាក់ ឬវត្ាុរំណងអរ់រដំែល្ប្តូ្វរកប្ងៀន។ វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដរររូរម្នត កប្ចី្បនដត្ ឱំ្យការ
រកប្ងៀនមិ្នបានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ និងាម នប្រសិេធភាព។ ែូកច្បនេះកហយី អនកដកេប្ម្ង់វសិ័យអរ់រកំៅកម្ពុជា បាន
ដសែងរកការកល្ីកកម្ពស់ការកប្រីប្បាស់យុេធសាស្តសតរកប្ងៀនដររសំកយាគែល្់ប្គូរកប្ងៀន។ វ ិ្ ីសាស្តសតកនេះ
ត្ប្មូ្វឱ្យប្គូរកប្ងៀនពិចរណាអំពីរររិេ និងវត្ាុរំណងអរ់រដំែល្អាច្បវាស់ដវងបាន។ ប្រសិនករីប្គូ
រកប្ងៀនេេួល្យកវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនកនេះ កដាយកច្បេះពិចរណាពីរររិេនិងវត្ាុរំណងអរ់រជំាមុ្ន នឹង ំ
ឱ្យពួកកគមានការយល្់ែឹងកាន់ដត្ខ្ាងំអំពី 'មូ្ល្កហតុ្' ដែល្ពួកកគកំពុងកប្រីវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនណា
មួ្យ ជាជាងការប្រកាន់ខាា រ់កដាយកម្កានិច្បកៅនឹងការរង្ហគ រ់រញ្ហា ែ៏តឹ្ងរុងឹឱ្យកប្រីប្បាស់វ ិ្ ីសាស្តសត
ពិកសសណាមួ្យ។ 

កៅកពល្ដែល្ប្គូរកប្ងៀនពិចរណាពីវត្ាុរំណងអរ់រ ំនិងរររិេររស់ពួកកគកដាយយកចិ្បត្ត
េុកដាក់ វាេំនងជាថាពួកកគនឹងកច្បេះសំកយាគប្រករកដាយយុេធសាស្តសតនូវល្បចិ្បរកប្ងៀនខុសៗាន ជា
កប្ចី្បនពីវ ិ្ ីសាស្តសតកសសងៗ។ ពួកកគកច្បេះរមួ្រញ្ចូ ល្ាន នូវល្បចិ្បទងំកនេះកែីម្បរីកងកីត្វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដរ្ក
ថ្ម ីកដាយមានការយល្់ែឹងពី “មូ្ល្កហតុ្” នឹងរករៀរដែល្ពួកកគក ែ្ីដររក េះបានច្បាស់លាស់។  
តារង ៥.១៖ ឧទហរណ៍អពំរីករៀរដែល្ប្គអូាច្បសំកយាគវ ិ្ ីសាស្តសតកែីម្បសីប្ម្រកៅតាម្រររិេជាក់លាក់ម្ួយ 
ឧទហរណ៍្ននបរបិ

េអប់រ ំ
ល្បចិបរម្រងៀនពាក់្ព័នធនងឹវធិសីាស្រសតបរម្រងៀន ការអនុវតតវធិីសាស្រសតបរម្រងៀនដបប

សំរោគ (យុេធសាស្រសត) 
ថាន ក់ករៀនកៅតាម្េីរនរេ
ម្ួយមានសិសសកប្ច្បីនដែល្
មានសិសសរិត្ ៥០  ក់។ 
សិសសទងំកនេះម្ិនដែល្
ធ្ារ់ករៀនសូប្ត្ដែល្ែឹក ំ
កដាយខ្ួនឯងពីមុ្នកេ 

ការសិកាដររសហការ 
• ករៀរច្បំសិសសជាប្កុម្សំកយាគសម្ត្ាភាពពី៤

កៅ៦ប្កុម្ 
• ដរងដច្បកត្ួ េីចូ្បល្រមួ្ក្ែីការង្ហរ 
• ប្គូរកប្ងៀនកែីរប្ត្ួត្ពិនិត្យការង្ហរប្កុម្ 
• ប្កុម្សិសសក្ែីរបាយការណ៍ ឬរេរង្ហា ញ 

• ប្គូសតល់្នូវរញ្ា ីរញ្ហា ដែល្អាច្បកកីត្
មានកនុងររសិាា ន (ឧទហរណ៍
ការេុកដាក់សំរម្ ការដកម្ឆន ការ
រំពុល្ខយល់្ ការរំសុល្េឹក) 
សប្មារ់សិសសកប្រីសករសីនិង
ពិចរណាថាកត្ីកនេះជារញ្ហា ពិត្
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កហយីរំ ញប្សាវប្ជាវក៏
មានកប្ម្ិត្។ កាល្រំណង
ម្នការសិកាមានែូច្បខាង
កប្កាម្៖ 
• សិសសអាច្បកំណត្់

រញ្ហា ដែល្ទក់េង
នឹងររសិាា នកៅកនុង
សហគម្ន៍ររស់ពួក
កគ។ 

• សិសសអាច្បកសនី
ែំកណាេះប្សាយ
ច្បំកពាេះរញ្ហា ដែល្
ពួកកគបានរកក ញី
តាម្រយៈការ
ប្សាវប្ជាវនិងការ
ពិភាកា។ 

ការសិកាដរររេិះរក 
• សិសសកំណត្់សំណួរដែល្ពួកកគច្បង់រកច្បកម្្ីយ 
• សិសសប្សាវប្ជាវ 
• សិសសក្ែីរេរង្ហា ញ 
• សិសសឆ្ុេះរញ្ហច ងំកលី្ែំកណីរការដែល្មាន

ែំកណីរការល្អ /ម្ិនល្អ 

កៅកនុងររសិាា នររស់ពួកកគដែរឬ
កេ។ រកច្បចកកេសកនេះកៅដត្សតល្់
ឱ្យសិសសប្គរ់ប្គងកលី្រញ្ហា
កំណត្់រញ្ហា  រ ុដនតប្ត្ូវេេួល្
សាគ ល់្ថាសិសសម្ិនទន់សុានំឹង
ការករៀនសូប្ត្ដែល្ែឹក កំដាយ
ខ្ួនឯងក េះកេ។ 

• ប្គូរកប្ងៀនករៀរច្បំប្កុម្ច្បំនួន ៥ 
ប្កុម្ដែល្ម្ួយប្កុម្ៗមានសិសស
ច្បំនួន ១០  ក់ រ ុដនតរកងកីនការ
ពិនិត្យតាម្ដានរួយកែីម្បធីា 
ថាសិសសទងំអស់បានចូ្បល្រមួ្
យា ងសកម្មកៅកនុងកិច្បចការកនេះ។ 

• ប្គូប្រគល់្កិច្បចការជាក់លាក់ឱ្យប្កុម្
នីម្ួយៗ (ឧ. រញ្ហា ក់អែីដែល្កគ
ែឹងកំណត្់រញ្ហា  ប្រមូ្ល្ឯកសារ
ប្សាវប្ជាវ។ ល្។ ) 

• សិសសមាន ក់ឬកប្ច្បីន ក់រួយសរកសរ
ល្េធសល្រកក ញីនិងែំកណាេះ
ប្សាយ។ 

• សិសសមាន ក់ឬកប្ច្បីនក ងីរង្ហា ញពី
ល្េធសល្រកក ញី / ែំកណាេះ
ប្សាយ. 

ការសិកាអាប្ស័យកលី្រញ្ហា  
• រំហានេី ១៖ ដសែងយល់្ និងកំណត្់រញ្ហា  
• រំហានេី ២៖ សិសសនិយាយពីអែីដែល្ពួកកគ

បានែឹង... 
• រំហានេី ៣៖ សិសសកំណត្់និយម្ន័យរញ្ហា  

... 
• រំហានេី ៤៖ សិសសប្សាវប្ជាវច្បំកណេះែឹង ... 
• រំហានេី ៥៖ កសីុរអកងកត្រកែំកណាេះប្សាយ 

... 
• រំហានេី ៦៖ រង្ហា ញ និងាបំ្េែំកណាេះ

ប្សាយដែល្បានរកក ញី ... 
• រំហានេី ៧៖ សិសសប្ត្ួត្ពិនិត្យល្េធសល្

ការង្ហរពួកកគក ងីវញិ។ 

ឧទហរណ៍អំពីរករៀរដែល្ប្គូរកប្ងៀនក ែ្ីសំកយាគវ ិ្ ីសាស្តសតជាកប្ចី្បនកែីម្បរំីកពញតាម្សាា នភាពជាក់
លាក់មួ្យមានសតល្់រូនកៅកនុងតារង ៥.១ ។ តាម្រយៈឧទហរណ៍កនេះ អនកអានអាច្បកត់្សមាគ ល្់ក ញី
ថា កពល្ខ្េះល្បចិ្បរកប្ងៀនដែល្ប្គូយកម្កអនុវត្ត ប្រដហល្ជាមិ្នសូវសម្ប្សរកេ (ឧ. ករៀរចំ្បសិសសជា
ប្កុម្កដាយមានសិសសកប្ចី្បន) រ ុដនតពួកកគេេួល្សាគ ល្់កហយីប្តូ្វក ែ្ីដររក េះកដាយសារសិសសកនុងថាន ក់
មានចំ្បនួនកប្ចី្បនកពក។ កនុងករណីដររកនេះ ប្គូរកប្ងៀនប្តូ្វដត្ដសែងរកវ ិ្ ីកសសងកេៀត្កែីម្បេូីទត់្សង
កែីម្បឱី្យមានភាពប្រកសីរជាង (ឧ. កដាយរកងកីនសកម្មភាពប្តួ្ត្ពិនិត្យ តាម្ដានរួយប្កុម្សិសស)។ 
ឧទហរណ៍កនេះរង្ហា ញថា វាមិ្នអាច្បកៅរចួ្បកេ ប្រសិនករីដណ បំ្គូរកប្ងៀនឱ្យកប្រីវ ិ្ ីសាស្តសតដត្មួ្យប្គរ់
កពល្កវលា រ ុដនតរកប្មី្សល្អគឺដណ ឱំ្យប្គូរកប្ងៀនរកងកីត្វ ិ្ ីសាស្តសតសំកយាគកដាយខចី រញ្ចូ ល្ាន  និងដក
ដប្រល្បចិ្បរកប្ងៀនពីវ ិ្ ីសាស្តសតកប្ចី្បន។ 
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៥.២ អែីជាការសិកាដររសាា រ និយម្? 

កែីម្បកីឆី្យត្រកៅនឹង ការសិកាដរររញ្ញត្តិ ប្រព័នធអរ់ររំរស់ប្រកេសកម្ពុជា ប្តូ្វផ្្លស់រដូរពីគំរ ូ
'ការសិកាដររអកម្ម' ដែល្សិសសប្ាន់ដត្ជា 'ប្រដារ់សប្មារ់េេួល្' ចំ្បកណេះែឹង កៅកាន់វ ិ្ ីសាស្តសតថ្មី 
ដែល្សិសសករៀនយា ងសកម្មជា 'អនកសាា រ ' 
ចំ្បកណេះែឹងថ្មី។ កាល្វ ិ្ ីសិកា ដររសាា រ 
និយម្គឺជាយានែ៏ល្អមួ្យ កែីម្បសីកប្ម្ច្បបាននូវ
ការផ្្លស់រតូរដររកនេះ (សូម្កមី្ល្ប្រអរ់េី ៨)។ 
កៅកពល្ដែល្ប្រកេសកម្ពុជាឈានចូ្បល្សត្វត្ស
េី ២១ មានត្ប្មូ្វការកាន់ដត្កប្ចី្បនក ងីសប្មារ់
ប្រព័នធអរ់រ ំ កែីម្បសីល្ិត្កម្ាងំការង្ហរដែល្អាច្ប
គិត្ដររសុីរកប្ៅ កដាេះប្សាយរញ្ហា  និងក ែ្ីការរមួ្
ាន ។ វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនដររកម្កានិកកាល្ពីអតី្ត្កាល្ដែល្កផ្លត ត្យា ងខ្ាងំកល្ីការេកនេញចមំាត់្គឺ
មិ្នអាច្បកឆី្យត្រត្ប្មូ្វការទងំកនេះបានកេ។ ការសិកាដររសាា រ និយម្បានរកងកីត្ក ងីកែីម្បកីឆី្យ
ត្រកៅនឹងរញ្ហា ប្រ ម្ដររកនេះ។ 

៥.៣ រករៀរដែល្ការសិកាដររសាា រ និយម្អាច្បរយួកល្ីកកម្ពស់ការសិកាដរររញ្ញត្តិ 

ការសិកាដរររញ្ញត្តិ សតល្់នូវប្ករខណឌ ប្េឹសដីថ្មីមួ្យសប្មារ់អនកអរ់រកំម្ពុជា កែីម្បរំីរុញការអរ់រ ំ
ឱ្យកាន់ដត្ពាក់ព័នធកៅនឹងត្ប្មូ្វការប្រចំ
ម្ថ្ៃររស់សិសស ជាពិកសសកឆី្យត្រនឹង
ត្ប្មូ្វការកសែឋកិច្បចសត្វត្សេី ២១ ។ CBL 
មិ្នដម្នជាវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនកេ រ ុដនតជា
យុេធសាស្តសតអរ់រែ៏ំេូល្ំេូលាយ ដែល្អាច្ប
អនុវត្តបានកប្ចី្បនចំ្បកពាេះការរកងកីត្កម្មវ ិ្ ី
សិកា ក៏ែូច្បជាការរកប្ងៀនសងដែរ។ សិកាខ
រេសំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួនម្ន CBL មាន
សកងខររូនកៅកនុងប្រអរ់េី ៩ ។ ល្កខណៈ
សំខាន់មួ្យម្ន CBL មានកាល្រំណង
រួយសិសសឱ្យកច្បេះករៀរចំ្ប រកងកីត្រញ្ញត្តិ
យា ងសកម្ម ដែល្ ឱំ្យពួកកគេេួល្បាន

ប្រអរ់េី ៨៖ និយម្ន័យការសិកាដររសាា រ និយម្ 
ការសិកាដររសាា រ និយម្ គឺជា 'កាល្វ ិ្ ីសិកាដែល្
ក្ែីឱ្យម្នុសសរកងកីត្ច្បំកណេះែឹងកដាយខ្ួនឯងយា ងសកម្ម 
កហយីច្បំកណេះែឹងពិត្ប្ត្ូវបានកំណត្់កដាយរេ
ពិកសា្ន៍ររស់អនកសិកា។ ច្បំកណេះែឹងពិត្ កកីត្ក ងីពី
ច្បំកណេះែឹងមានប្សារ់ររស់សិសស ឬតាម្រយៈការ
ប្សាវប្ជាវដែល្ជាដសនកម្ួយម្នកិច្បចការកនុងថាន ក់ករៀន។ 

ប្រអរ់េី ៩៖ ល្កខណៈសំខាន់ៗម្នការសិកាដរររញ្ញត្តិ (CBL) 
1. CBL គឺជាេសសនវជិាា ម្នការករៀនសូប្ត្ដែល្ម្ិនប្ត្ឹម្ដត្មាន

អត្ាន័យសប្មារ់ 'ការរកប្ងៀន' រ ុកណាា េះកេ រ ុដនតសប្មារ់ 'ការ
រកងកីត្កម្មវ ិ្ ីសិកា' សងដែរ។ 

2. កៅកនុង CBL ការករៀនសូប្ត្កកីត្ក ងីកៅកប្ម្ិត្ 'រញ្ញត្តិ' ជា
ជាង "អងគកហតុ្" ។ 

3. CBL កលី្កេឹកច្បិត្តការសិកាតាម្កាល្វ ិ្ ីពហុមុ្ខវជិាា  ដែល្
កនុងក េះកម្ករៀនម្ួយអាច្បឆ្ងកាត្់មុ្ខវជិាា ជាកប្ច្បីន។ 

4. CBL កផ្លត ត្កលី្ការអនុវត្តអងគកហតុ្ និងរញ្ញត្តិកៅកនុងពិភព 
'ពិត្' ជាជាងការេកនេញចអំងគកហតុ្ ែូច្បដែល្កកីត្ក ងីកនុង
រករៀរសិកាដររប្រម្ពណី។ 

5. CBL ត្ប្ម្ូវឱ្យសិសសកម្ីល្ក ញីពីការរមួ្សសាំន រវាងអងគកហតុ្ 
និងរញ្ញត្ិត។ CBL រកងកីត្អនតរកម្មរវាងគំនិត្ កែីម្បឱី្យសិសស
អាច្បកម្ីល្ក ញីពីរករៀរដែល្គំនិត្អាច្បដប្រប្រួល្ ឬវវិឌ្ឍតាម្
កពល្កវលា និងតាម្រររិេកសសងៗ។ 
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នូវអំណាច្បកនុងការគិត្ដររសុីរកប្ៅ។ កនេះអាច្បរង្ហា ញពីសម្ត្ាភាពររស់សិសសកច្បេះែកប្សង់
ឧទហរណ៍កាល្ការណ៍កច្បញពីអែីដែល្ពួកកគបានករៀន ពនយល្់ពីរករៀរដែល្កាល្ការណ៍អាច្បប្តូ្វ
បានកប្រីប្បាស់កែីម្បកីដាេះប្សាយរញ្ហា ដែល្កគសតល្់ឱ្យ ឬរញ្ហា ដែល្បានកំណត់្កដាយខួ្នឯង ឬអាច្ប
ឈានកៅរកងកីត្ប្េឹសត ី និងសម្មតិ្កម្មផ្លេ ល្់ខួ្នអំពីមូ្ល្កហតុ្ម្នអែីមួ្យកកីត្ក ងី។ ការក ែ្ីគកប្មាង ដររ
រុគគល្ ឬប្កុម្ គឺជាយានែ៏ល្អមួ្យកែីម្បរួីយសិសសសកប្ម្ច្បបាននូវកាល្រំណងដររកនេះ។ 

កដាយកមី្ល្ក ញីពីត្ប្មូ្វ
ការររស់ CBL ែូច្បដែល្បាន
ករៀរររ់ខាងកល្ ី
ប្រកេសកម្ពុជាប្តូ្វ
អនុវត្តវ ិ្ ីសាស្តសត
រកប្ងៀន និងករៀនដែល្មានល្កខ
ណៈសំកយាគ កហយីអាច្បសប្មុ្េះសប្មួ្ល្ែល្់វ ិ្ ី
សាស្តសតជាកប្ចី្បន កែីម្បឈីានកៅកល្ីកកម្ពស់ការរេិះ រក និងការរកងកីត្រញ្ញត្តិ។ សរុរម្ក កនេះ
មានន័យថា ការរកងកីត្ចំ្បកណេះែឹងមិ្នដម្នជាអែីមួ្យដែល្នឹងថ្កល្់ (ឧ. អងគកហតុ្) រ ុដនតវាជាការផ្្លស់រតូ
រយា ងសកម្ម អាប្ស័យកល្រីររិេ ឬរញ្ហា ដែល្វាប្តូ្វបានអនុវត្ត។ ែូច្បការករៀរររ់ខាងកល្ី ការសិកា
ដររសាា រ និយម្ គឺជាកាល្វ ិ្ ីអរ់រដំែល្ស័កតិសម្ជាខ្ាងំកនុងការរំកពញត្ប្មូ្វការទងំកនេះ កប្ពាេះវា
ប្តូ្វបានរកងកីត្ក ងីកដាយមានល្កខណៈច្បប្មុ្េះ និងកល្ីកកម្ពស់យា ងសកម្មនូវចំ្បកណេះែឹង កដាយសិសស
ជាអនករកងកីត្ចំ្បកណេះែឹងយា ងសកម្មកដាយខួ្នឯង។ ការសិកាដររសាា រ និយម្ គឺជាប្េឹសដីេូល្ំ
េូលាយសប្មារ់ការរកប្ងៀន និងការករៀនដែល្េេួល្យកនូវរញ្ញត្តិគរុកកាសល្យជាកប្ចី្បនដែល្ពាក់ព័នធ
នឹង CBL ។ ល្កខណៈសំខាន់ម្នកាល្វ ិ្ ីកនេះគឺនិយាយអំពីសម្ត្ាភាពររស់សិសសកនុងការរកងកីត្រញ្ញតិ្ត 
ដែល្កនុងក េះមានធាតុ្ពាក់ព័នធជាកប្ចី្បន ដែល្រមួ្មានការគិត្ដររសុីរកប្ៅ ការកដាេះប្សាយរញ្ហា  ការ
សិកាដររសហការ និងការកប្រីប្បាស់រកច្បចកវេិា ។ល្។ ការករៀនតាម្ដររ សាា រ និយម្ក៏បានប្សូរ
ទញវ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀនកសសងកេៀត្ជាកប្ចី្បនដែល្មានកាល្កៅប្សកែៀងាន ែូច្បជា ការសិកាអាប្ស័យ
កល្ីរញ្ហា  ការសិកាដររប្សាវប្ជាវ វ ិ្ ីសាស្តសតសិកាដរររេិះរក និងការករៀនដររសហការ។ ែូកច្បនេះ ការ
សិកាដររសាា រ និយម្ គឺជាប្េឹសដីម្នការករៀនដែល្មានល្កខណៈច្បប្មុ្េះរំសុត្ ដែល្ប្សូរយកវ ិ្ ី
សាស្តសតរកប្ងៀនកសសងៗកេៀត្។ ការសិកាដររសាា រ និយម្រួយរកងកីត្អពាប្កឹត្ភាពមិ្នឱ្យមានការ
ប្រកួត្ប្រដរងរវាងវ ិ្ ីសាស្តសតកសសងាន ទងំអស់កដាយសារដត្វាមានល្កខណៈច្បប្មុ្េះ និងសម្ត្ាភាពកនុង
ការសប្មុ្េះសប្មួ្ល្វ ិ្ ីសាស្តសតជាកប្ចី្បនឱ្យកៅកប្កាម្ែំរូល្ដត្មួ្យ។ 

ការសកិាដបបសាា បនានិយម 
ការសិកាអាប្ស័យកល្ីរញ្ហា                ការគិត្ដររសុីរកប្ៅ 

ការសិកាដររប្សាវប្ជាវ 
ការរកងកីត្រញ្ញត្តិ   រររិេ 

រកច្បចកវេិា 

ការសិកាដរររេិះរក  រេពិកសា្ន៍ 
ការសហការ 

 កា
រកដា

េះប្សា
យ
រញ្ហ

ា 

កា
រប្ស

ម្ម្
 

ការឆុ្េះរញ្ហច ងំ 
រ ្ូម្តាក់សូណូមី្ 

ការពិភាកាប្កុម្ 
ការវភិាគ 

រណាដ ញ 
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៥.៤ ការសិកាដររសាា រ និយម្ និងរកច្បចកវេិា 

ការសិកាដររសាា រ និយម្ មានតាងំពីយូរយារណាស់ម្ក
កហយី រ ុដនតភាពពាក់ព័នធររស់វាសម្ប្សរ និងបានកកីនក ងី
យា ងខ្ាងំ កៅកពល្ដែល្ពិភពកលាកឈានចូ្បល្ែល្់យុគ
សម្័យព័ត៌្មាន។ រកច្បចកវេិាព័ត៌្មានបានពប្ងីកសកាត នុពល្ការ
សិកាតាម្ដររសាា រ និយម្ កែីម្បកីល្ីកកម្ពស់ការករៀនដររសហការ (ឧ. តាម្រយៈរ
ណាត ញ) កែីម្បរីកងកីត្ និងសំកយាគព័ត៌្មានថ្មីៗ (ឧ. តាម្រយៈការរង្ហា ញកដាយកម្មវ ិ្ ី PowerPoint) 
និងកដាេះប្សាយរញ្ហា  (ឧ. តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីែំកណីរការេិននន័យដែល្អាច្បដសែងរកេំ ក់េំនង ត្កប្ម្ៀរ
េិននន័យ។ល្។)។ ែូកច្បនេះ ការកប្រីប្បាស់រកច្បចកវេិាអាច្បជាឧរករណ៍ែ៏ល្អមួ្យ កែីម្បរួីយសិសសឱ្យករៀរចំ្ប
រញ្ញត្ត ិដែល្ជាល្កខណៈសនូល្ររស់ការសិកាដរររញ្ញត្តិ និងការសិកាដររសាា រ និយម្។ ការសិកា
ដររសាា រ និយម្ កល្ីកកម្ពស់យា ងខពស់នូវការគិត្ដររសុីរកប្ៅ រួយកៅកល្ីការករៀរចំ្ប ឬរកងកីត្
រញ្ញត្ត ិ ដែល្ជារំណិនែ៏សំខាន់រំសុត្មួ្យសប្មារ់កម្ាងំពល្កម្មកនុងយុគសម័្យព័ត៌្មាន។ ែូកច្បនេះ ការ
សិកាដររសាា រ និយម្ រកច្បចកវេិា និងត្ប្ម្វូការម្នកម្ាងំពល្កម្មកៅសត្វត្សរេី៍២១ គឺមានេំ ក់
េំនងយា ងរិត្សនិេធជាមួ្យាន ។ 

សំណួរពិភាកា 
 

១. កតី្អនកគិត្ថាអែីជាគុណសម្បត្តិ និងគុណវរិត្តិម្នវ ិ្ ីសាស្តសតដររសំកយាគកែីម្បកីល្ីកកម្ពស់ការ
សិកាតាម្ដរររញ្ញត្តិ? ចូ្បរពនយល្់ថាកតី្អនកគិត្ថាវាមានគុណសម្បត្តិកល្ីសពីគុណវរិត្តិ ឬសេុយ
ម្កវញិ។ 
២. ការសិកាដរររញ្ញត្តិ កៅេីកនេះកគកៅថាជា 'យុេធសាស្តសត' កនុងការរកប្ងៀន និងការករៀន ជាជាង
កៅវាថាជា កាល្វ ិ្ ី ឬេសសនវជិាា ។ កតី្អនកយល្់ប្សរនឹងការកំណត់្កនេះឬកេ ឬ អនកគិត្ថា CBL 
គួរដត្កៅថាជា កាល្វ ិ្ ី ដែរ? សូម្ពនយល្់ច្បកមី្្យររស់អនក។ 
៣. កតី្អនកយល្់ប្សរនឹងសំកណីដែល្ថា ការសិកាដររសាា រ និយម្ គឺជាប្េឹសដីេូល្ំេូលាយប្គរ់
ប្ាន់មួ្យ ដែល្អាច្បសប្មុ្េះសប្មួ្ល្វ ិ្ ីសាស្តសតកសសងៗកេៀត្ែូច្បជា ការសិកាដរររេិះរក ការសិកា
អាប្ស័យកល្ីរញ្ហា  និង ការសិកាដររសហការ ឱ្យកៅកប្កាម្ែំរូល្ដត្មួ្យ កហយីជាល្េធសល្ ំ
កៅែល្់ការរកប្ងៀនដររសំកយាគឬកេ? កហតុ្អែី ឬកហតុ្អែីមិ្ន? 
៤. កតី្អនកអាច្បគិត្ពីឧទហរណ៍រដនាម្អំពីរររិេសិកា ណាខ្េះកេៀត្ដែល្ទម្ទរឱ្យអនុវត្តតាម្
វ ិ្ ីសាស្តសតរកប្ងៀន និងករៀនដររសំកយាគបានកេ? សូម្កប្រីរច្ប សម្ព័នធដែល្មានកៅកនុងតារង 
៥.១ កែីម្បរីង្ហា ញឧទហរណ៍ផ្លេ ល្់ខួ្នររស់អនក។ 
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ឧរសម្ព័នធេី១៖ េសសនវជិាា អរ់រទំងំប្បាពីំរ 
 

េសសនវជិាា អរ់រ ំ មូ្ល្កហតុ្ដែល្ប្ត្វូ
រកប្ងៀន 

អែីដែល្ប្ត្វូរកប្ងៀន រករៀររកប្ងៀន 

1. ការសិកាដររសាា រ 
និយម្ (Constructiv-
ism)  

• កែីម្បអីភិវឌ្ឍសិសស
ឱ្យកច្បេះកល្កីេឹកច្បិត្ត
ខ្ួនឯងពីខាងកនុង 
និងឯកររយ រណដុ េះ
រំណិនសិកាប្គរ់
ប្ាន់ែល្ព់ួកកគ
កែីម្បរីកងកីត្ច្បំកណេះ
ែឹង និងរកងកីត្អត្ាន័
យ។ 

• សិសសប្ត្ូវបាន
រកប្ងៀនពីរករៀរ
ករៀន (ឱ្យកច្បេះករៀន
កដាយខ្ួនឯង) ។ 

• ពួកកគប្ត្ូវបាន
រកប្ងៀនពីែំកណីរ 
និងរណិំនសិកា 
ែូច្បជាការ
ប្សាវប្ជាវ ការ
វភិាគ និងការវាយ
ត្ម្ម្្កល្ីពត័្៌មាន។ 

• ប្គូរកប្ងៀនសដល្ឱ្យ
សិសសនូវេនិនន័យ ឬ
រេពិកសា្ន៍ដែល្
រងកឱ្យពកួកគកច្បេះ
រកងកីត្សម្មត្ិកម្ម េ
សសន៍ទយ ករៀរច្បំ
រកងកីត្វត្ាុ រកងកីត្
សំណួរ ប្សាវប្ជាវ 
កសុីរអកងកត្ ប្សម្ម្ 
និងរកងកតី្។ 

2. ការសិកាដររមូ្ល្ដាឋ ន
និយម្ 
(Essentialism) 

• េសសនវជិាា កនេះមាន
កាល្រណំងដណ ំ
ប្គូរកប្ងៀន ឱ្យ
រកប្ងៀនសសិសេេលួ្
បានច្បំកណេះែឹង 
រំណិន និងគុណ
ត្ម្ម្ ្ជាមូ្ល្ដាឋ ន។ 

• សងកត្់្ៃន់កៅកៅ
កល្ីខ្ឹម្សារសិកា 
សប្មារ់
សិសានុសិសស
កែីម្បកីរៀនរណិំន
មូ្ល្ដាឋ ន និងប្គេឹះ
សប្មារ ់អណំាន 
សំកណរ គណិវេិា 
និង អាករបកិរយិា
ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។  

• ប្គូរកប្ងៀន នងិ
អនករែឋបាល្ជាអនក
សកប្ម្ច្បច្បតិ្តថាអែី
ដែល្សំខាន់រំសុត្
សប្មារ់សសិសករៀ
ន។ 

• ប្គូរកប្ងៀនមូ្ល្ដាឋ ន
និយម្សងកត្់្ៃន់កល្ី
ការរណដុ េះភាពសាេ ត្់
ច្បំកណេះរំ ញកល្ីមុ្ខ
វជិាា ។ 

• ប្គូរកប្ងៀនប្ត្ូវក្ែជីា
គំរូទងំខាងរញ្ហញ  នងិ
សីល្្ម្៌ែល្ស់ិសស
ររស់ពួកកគ។ 

• ប្គូរកប្ងៀនគជឺា 
“ប្រភពច្បំកណេះែឹង” 
និងជា “គំរូម្នគុណ
្ម្៌”។ 

3. ការសិកាដររវឌ្ឍន
ភាពនិយម្ 
(Progressivism) 

• ប្គូរកប្ងៀនវឌ្ឍន
ភាពនិយម្ រកប្ងៀន
សិសសឱ្យក្ាយជា

• អនកវឌ្ឍនភាព
និយម្ប្ត្ូវបាន
កំណត្់កដាយការ

• ប្គូរកប្ងៀនវឌ្ឍនភាព
និយម្កប្រីវ ិ្ សីាស្តសត
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េសសនវជិាា អរ់រ ំ មូ្ល្កហតុ្ដែល្ប្ត្វូ
រកប្ងៀន 

អែីដែល្ប្ត្វូរកប្ងៀន រករៀររកប្ងៀន 

ពល្រែឋដែល្កច្បេះែឹង 
និងឆ្្ត្ម្វសប្មារ់
សងគម្ប្រជា្ិរកត្
យយ។ 

រកងកីត្កម្មវ ិ្ ី
សិកាដសអកកល្ី
ត្ប្ម្ូវការ និងការ
កឆ្ីយត្រ។ 

• កម្មវ ិ្ ីសកិាគួរដត្
កឆ្ីយត្រកៅនឹង
ត្ប្ម្ូវការររស់
សិសស កហយីដែល្
ទក់េងនឹងរីវតិ្ 
និងរេពិកសា្ន៍
ផ្លេ ល្់ខ្ួនររស់
សិសស។ 

ដសអកកល្ីរេពិកសា្
ន៍។ 

4. ការសិកាដររសកល្
និយម្ 
(Perennialism) 

• កែីម្បអីភិវឌ្ឍ
អំណាច្បម្នការគិត្
ដររសម្កហតុ្សល្ 
និងសលី្្ម្៌ររស់
សិសស។ 

• កម្មវ ិ្ ីសកិាដររ
សកល្និយម្ គឺ
មានល្កខណៈ
សកល្ប្ត្ូវនឹង្ម្ម
ជាត្ិររសម់្នុសស
ជាត្ិទងំអស់កៅ
កនុងកលាក។ 

• វាម្ិនដម្នជាកម្ម
វ ិ្ ីសិកាដររឯក
កេសក េះកេ រ ុដនត
វាមានល្កខណៈជា
កម្មវ ិ្ ីសកិាេូ
កៅ។ 

• ថាន ក់ករៀនដររសកល្
និយម្គឺមានល្កខណៈ
ជា "ប្គូរកប្ងៀន
ម្រឈម្ណឌ ល្"។ 

• ប្គូរកប្ងៀនម្និក្ែីកៅ
តាម្ច្បំណារ់អារម្មណ៍ 
និងរេពិកសា្ន៍
ររស់សសិស កពាល្គឺ
សិសសករៀនតាម្អែីៗ
ដែល្ពួកកគរកប្ងៀន។ 

5. ការសិកាដររអត្ាិភាព
និយម្ 
(Existentialism) 

• កែីម្បរីួយសិសស
ឱ្យយល្ ់នងិឱ្យត្ម្ម្្
កល្ីខ្ួនឯងថាជា
រុគគល្ដត្ម្ួយគត្់
ដែល្េេលួ្យកការ
េេួល្ខុសប្ត្ូវ
ទងំប្សុងច្បំកពាេះ

• កៅកនុងកម្មវ ិ្ ី
សិកាដររ
អត្ាិភាពនិយម្ 
សិសសប្ត្ូវបានសតល្់
ឱ្យនូវវ ិ្ ីជាកប្ច្បីន
សប្មារ់កប្រសីករ ី
ស។ 

• ការសិកាដររ
អត្ាិភាពនិយម្កផ្លត ត្
កៅកល្ីរុគគល្។ 

• េសសនវជិាា កនេះរួយ
សិសសឱ្យសាគ ល្់ខ្ួន
ឯង និងេីកដនង្ដែល្
ពួកកគកៅកនុងសងគម្។ 
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េសសនវជិាា អរ់រ ំ មូ្ល្កហតុ្ដែល្ប្ត្វូ
រកប្ងៀន 

អែីដែល្ប្ត្វូរកប្ងៀន រករៀររកប្ងៀន 

គំនិត្ អារម្មណ៍ និង
សកម្មភាពររសខ់្ួ
ន។ 

• កែីម្បរីួយសិសសឱ្យ
កច្បេះកណំត្ខ់្ឹម្សារ
ផ្លេ ល្់ខ្ួន កដាយ
រង្ហា ញពួកកគនូវស្ូវ
កសសងៗដែល្ពួកកគ
កែីរកនុងរីវតិ្។ 

• សតល្់ឱ្យសិសសនូវ
រេពិកសា្ន៍កសស
ងៗ ដែល្នឹងរយួ
រកញ្ចញនូវគនំិត្
ម្ច្បនប្រឌ្ិត្ និងការ
រកញ្ចញម្ត្ិកដាយ
ខ្ួនឯង។ 

6. ការសិកាដររអាករប
កិរយិានិយម្
(Behaviorism) 

• សាលាករៀនអាករប
កិរយិានិយម្ មាន
កាល្រណំងដកដប្រ 
និងកសាងអាករប
កិរយិាររសស់ិសស
កដាយសតល្នូ់វ
ររយិាកាស
អំកណាយសល្។ 

• ប្គូរកប្ងៀនអាករប
កិរយិានិយម្
រកប្ងៀនសសិសឱ្យ
កឆ្ីយត្រវញិកដាយ
កពញច្បិត្តកៅនឹង
កប្គឿងរកំោច្ប 
(កប្គឿងកល្ីកេឹក
ច្បិត្ត) កសសងៗកៅ
កនុងររសិាា ន។ 

• ប្គូរកប្ងៀនអាករប
កិរយិានិយម្គួរករៀរច្បំ
ល្កខខណឌ ររសិាា ន
កែីម្បឱី្យសសិសអាច្បក្ែី
ការកឆ្ីយត្រកៅនឹង
កប្គឿងរកំោច្ប (កប្គឿង
កល្ីកេឹកច្បិត្ត)។ 

• ប្គូរកប្ងៀនគួរដត្
រកងកតី្កប្គឿងរកំោច្ប
ឱ្យបានច្បាសល់ាស់ 
និងគួរឱ្យចរ់
អារម្មណ៍ កែីម្បចីរ់
យក និងរកាបាននូវ
រប្ម្ុងប្រយត្នររស់
សិសស។ 

• ពួកកគគួរដត្សតល្នូ់វ
ការកល្ីកេកឹច្បិត្តសម្
ប្សរ កែីម្បពីប្ងឹងការ
កឆ្ីយត្រជាវរិាមាន 
និងក្ែីឱ្យចុ្បេះកខាយនូវ
ច្បំណុច្បអវរិាមាន។ 
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េសសនវជិាា អរ់រ ំ មូ្ល្កហតុ្ដែល្ប្ត្វូ
រកប្ងៀន 

អែីដែល្ប្ត្វូរកប្ងៀន រករៀររកប្ងៀន 

7. ការសិកាដររេំ ក់
េំនងនិយម្ 
(Linguistic  
Philosophy) 

• កែីម្បអីភិវឌ្ឍរណិំន
េំ ក់េនំងែល្់
សិសស។ 

• កែីម្បអីភិវឌ្ឍសិសស
នូវរំណិនកនុងការកសាី
សារច្បាស់លាស់ 
និងេេលួ្សារវញិ
បានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។ 

• សិសសគួរដត្
រកប្ងៀនឱ្យ
ប្បាប្ស័យទកេ់ង
ាន បាន
ច្បាស់លាស ់– 
រករៀរកសាីសារដែល្
ខ្ី មាននយ័
ច្បាស់លាស ់និង
រករៀរេេលួ្ និង
យល្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ
ច្បំកពាេះសារដែល្
េេួល្បាន។ 

• ការប្បាប្ស័យ
ទក់េងាន ប្រប្ពឹត្ត
កៅតាម្វ ិ្ ី៣យា ង
គឺ ពាកយសម្ដី កាយ
វកិារ និងពាកយសម្ដី
កដាយមានកាយ
វកិាររញ្ហា ក ់
(paraverbal)។ 

• រេពិកសា្ន៍គជឺា
ម្ក្ាបាយែ៏មាន
ប្រសិេធភាពរំសុត្កនុង
ការរកប្ងៀនភាសា 
និងការេំ ក់េំនង។ 

• ប្គូរកប្ងៀនសប្ម្រ
សប្ម្ួល្ការសនេ រ
កនុងច្បំកណាម្សសិស 
និងរវាងសសិសររសា់
ត្់។ 

 

 

ប្រភព៖ Euphemia Abigael Bas
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ឧរសម្ព័នធេី ៤៖ 
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