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អារម្ាក្ថា 
 

ក្គប់ក្បគទស្ទងំអស្់ក្តូវការធនធ្លនម្នុស្សផ្ដលមានគុណ្ភាពខពស្់ ស្ក្មាប់ជួយ្ក្ទក្ទងដ់ល់កំគណី្ន
គស្ដឋកិចច និងស្ងគម្។ តាម្ការក្សាវក្ជាវម្ួយ្ានបង្ហា ញពីការអប់រគំៅកក្ម្ិតម្គតតយ្យស្ិកាផ្ដលមាន
គុណ្ភាពខពស្់ វាជះឥទធពិលោ៉ា ងធំគធងគៅគលីការអភិវឌ្ឍទូគៅរបស្់កុមារតូច តាម្រយ្ៈការកសាង
មូ្លោឋ នក្គឹះដ៏រងឹមាមំ្ួយ្ផ្ដលនឹងជួយ្កនុងការគធវីឱ្យកូនស្ិស្សកាល យ្គៅជាពលរដឋផ្ដលមានស្ម្តថភាព 
និងជំនាញចាស្់លាស្់។ 

គស្ៀវគៅផ្ណ្នាមំ្ួយ្កាលគនះមានគោលបំណ្ងកនុងការផ្ណ្នាអំំពីស្តងោ់រទំគនីបៗ ស្ក្មាប់ការអប់រ ំ
កុមារតូចគៅកម្ពុជា ានគស្នីគ ងីនូវគំរូម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS)។ គំរូថ្មីគនះក្តូវានបំអុស្
គំនិតគ ងីតាម្រយ្ៈការពិគសាធន៍គៅកនុងកម្មវធិីម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ផ្ដលក្តូវានអនុវតតគោយ្
ក្កស្ួងអប់រយុំ្វជន និងកីឡាគៅកក្ម្ិតបឋម្ស្ិកា និងម្ធយម្ស្ិកា។ 

ម្ួយ្ផ្អនកម្នការបគងកីតគំរូសាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) គនះានម្កពីតក្ម្ូវការកនុងការគ្លីយ្
តបគៅនឹងបញ្ហា ក្បឈម្ផ្ដលសិ្ស្សកក្មិ្តបឋម្សិ្កាគស្ទីរផ្តពីរភាគបីផ្ដលមិ្នអាចគ្លីយ្តបតាម្ស្ត
ង់ោរ1គៅគពលបញ្ចប់ការស្ិកាគៅឆ្ន ដំំបូង ម្នថាន ក់ទី១។ តាម្រយ្ៈការគស្នីសុ្ំគំរូស្ិកាផ្ដលមានគុណ្
ភាពខពស្់ សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនានថ់្មី (NGPS) ស្ងឃមឹ្ថានឹងអាចោកំ្ទដល់ក្កស្ួងអប់រ ំយុ្វជន និង
កីឡា គដីម្បបីំគពញចគនាល ះផ្ដលខវះខាតគនះ។ 

គស្ៀវគៅផ្ណ្នាសំ្ក្មាប់សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មីគនះ (NGPS) នឹងផ្ណ្នាអំនកស្ិកាទងំឡាយ្
ឱ្យផ្ស្វងយ្ល់កាន់ផ្តចាស្់អំពីការគរៀនផ្បបសាថ បនា និងកម្មវធិីស្ិការបស្់វា គោយ្ទទួលយ្កការ
បំអុស្គំនិតពីវធិីសាស្តស្តអប់រផំ្ដលមានក្សាប់លែបំអុតម្យួ្ចំននួដូចជា ម្៉ាុងគតស្សូ្រ ី(Montessori) និងរ ី
ជីអូ-គអម្ីគលៀ (Reggio-Emilia) រមួ្អសជំាម្ួយ្ការអនុវតតលែបំអុតគៅអាសុ្ីា៉ា សុ្ីហវកិកនុងការអប់រកុំមារ
តូច និងការោក់បញ្ចូ លឱ្យក្តូវគៅនឹងបរបិទវបបធម្៌ និងស្ងគម្កម្ពុជា។ សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី 
(NGPS) ក៏នឹងគូស្បញ្ហា ក់ពីសារៈស្ំខាន់ម្នបរោិកាស្ស្ិការូបវនត គោយ្គស្នីគលីកគ ងីនូវលកខណ្ៈ
វនិិចឆ័យ្ម្ួយ្ផ្ដលអនកស្ិកា និងសាថ បតយករនឹងក្តូវពិចារណារមួ្ោន  ខណ្ៈគពលផ្ដលគរៀបចំកផ្នលងស្ិកា
ផ្ដលអាចគ្លីយ្តបានកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងីចំគ ះតក្ម្ូវការម្នការស្ិការបស្់កុមារ។ 

 
1 “វធីិសាស្រ្ត្រុបការអាននៅក្នុងប្បនេ្ក្ម្ពុជា”, TRAC III, EGRA លេធផលវាយតម្ម្ៃឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៨/១៩។  
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សារបាន 
 

ឯកសារគោលរបស្់សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) ទងំក្ាជំំពូកគនះរមួ្នឹងឧបស្ម្ព័នធផ្ដល
ានភាា ប់ម្កជាម្ួយ្ គឺមានគោលបំណ្ងអតលឱ់្យអនកស្ិកា នងិអនកបគងកីតគោលនគោាយ្ នូវគោល
គំនិតជាមូ្លោឋ ន ស្ក្មាប់ការបគងកីតគំរូម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មីគៅកម្ពុជា។ 

ជំពូកទី១ (ការផ្ស្វងយ្ល់អំពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូច) ពនយល់អំពីគោលការណ៍្ ក្ទឹស្ដីផ្ដលគរៀបរាប់អំពីវធិី
សាស្តស្តបគក្ងៀនផ្ដលានោក់គស្នីគ ងី។ គលីស្ពីគនះគទៀត វាក៏ពនយល់អំពីការបគងកីតក្បព័នធគអកូរមួ្ម្ួយ្ 
ផ្ដលជួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ការអតល់គស្វាកនុងការអប់រកំ្បកបគោយ្គុណ្ភាពខពស្់។ ជំពូកគនះក៏ផ្ណ្នាអំងផ្ដរ
នូវរបកគគហញីស្ំខាន់ៗ គៅកនុងវទិាសាស្តស្តម្នក្បព័នធស្រម្ស្ក្បសាទផ្ដលជាកកតាត ក្ទក្ទង់សារៈ
ស្ំខាន់ម្នការគធវីអនតរាគម្ន៍របស្់ រោឋ ភិាលកនុងការវនិិគោគគលីការអប់រកុំមារតូច ផ្ដលជាដំណាក់
កាលដ៏ស្ំខាន់ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍខួរកាលម្នុស្ស និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ។ 

ជំពូកទី២ (បរោិកាស្សិ្កាស្ក្មាប់គពលអនាគត) កំណ្តល់កខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ស្ំខាន់ៗ ស្ក្មាបស់ាលា
ម្គតតយ្យស្ិកាគំរូ រមួ្ទងំការរចនាទងំកនុង និងគក្ៅបនទប់គរៀន ក្ស្បតាម្ជំគនឿផ្ដលការផ្ក្បក្បួលម្នការ
រចនាបរោិកាស្រូបវនតគនះអាចជះឥទធិពលោ៉ា ងធំគធងដល់ការរកីចគក្ម្ីនម្នការស្ិការបស្់ស្ិស្សតាងំ
ពកុីមារភាព។ 

គៅកនុងជំពូកទី៣ (យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកា) គស្ៀវគៅផ្ណ្នាគំនះគតត តជាពិគស្ស្គៅគលីយុ្ទធសាស្តស្តអប់រ ំ
ចំនួនក្ាផំ្ដល សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) ធ្លនាថាអាចោកំ្ទដល់ការគរៀនសូ្ក្តរបស្់
កុមារតូចឱ្យកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងី។ យុ្ទធសាស្តស្តទងំគនះរមួ្មាន ការស្ិកាផ្បបស្ហការ (CL) ការ
ផ្ណ្នាអំពំកីារស្ិកាតាម្រគបៀបគរៀនគអសងោន  ការស្ិកាពងឹផ្អែកគលីគគក្មាង ការគក្បីក្ាស្់បគចចកវទិា
កនុងការបគក្ងៀន (ICT) នងិការស្ិកាតាម្    រយ្ៈការគលងផ្លបង។ គោលការណ៍្សាលាម្គតតយ្យស្ិកា
ជំនាន់ថ្មី (NGPS) គស្នីគលីកគ ងីនូវវធិីសាស្តស្តចក្ម្រះផ្ដលក្គូនឹងគរៀនគក្បីអាក្ស្័យ្តាម្តក្ម្ូវការ
បគក្ងៀន និងការគរៀនខុស្ៗោន  ផ្ដលពួកោត់ជបួក្បទះកនុងអំ ុងគពលបគក្ងៀនរបស្់ពួកោត់។ 

ដំគណី្រការការវាយ្តម្ម្លគឺស្ថិតគៅផ្អនកកណាត លម្ន ជំពូកទី៤ (ការវាយ្តម្ម្ល) គោយ្មានការយ្កចិតត
ទុកោក់ជាក់លាក់ចំគ ះការវាយ្តម្ម្លជាទក្ម្ង់ ការស្គងកតជាបនតបនាទ ប់ និងការគរៀបចំឯកសារ។ គៅ
កនុងជំពូកគនះ សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) គធវីការផ្ណ្នាអំំពីគោលគំនិតម្នការវាយ្តម្ម្ល
ផ្អែកគលីស្ម្តថភាព ផ្ដលភាា ប់ជាម្ួយ្នឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់របស្់ស្ិស្ស។ 
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ជំពូកទ៥ី គឺជាជំពូកចុងគក្កាយ្ម្នគស្ៀវគៅផ្ណ្នាគំនះ  (សាលាគរៀន អនកផ្ថ្ទ ំ នងិស្ហគម្ន៍) 
ពិពណ៌្នាអពំី      តួនាទីរបស្់ក្គូបគក្ងៀន មាតាបតិា និងស្ហគម្ន៍គៅកនុងកិចចដំគណី្រការការស្ិការបស្់
កុមារតូច។  
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អក្សរកាត់ 
 
ARNEC  បណាត ញតំបន់អាសុ្ីា៉ា សុ្ីហវកិស្ក្មាប់កុមារតូច 
ASEAN  ស្មាគម្ក្បជាជាតិអាសុ្ីអាគគនយ្៍ 
CBO   អងគការផ្ដលផ្អែកគលីស្ហគម្ន៍ 
CL  កិចចស្ហក្បតិបតតិការគលីការស្ិកា 
DCD   នាយ្កោឋ នអភិវឌ្ឍនក៍ម្មវធិីស្ិកា 
DOE  ការោិល័យ្អប់រកំ្ស្រក 
ECD   ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច 
ECED   នាយ្កោឋ នអប់រកុំមារតូច 
EGRA   ការវាយ្តម្ម្លគលីការអានស្ក្មាប់ថាន ក់ដំបូង 
ESP   ផ្អនការយុ្ទធសាស្តស្តស្ក្មាប់វសិ្័យ្អប់រ ំ
ICT   បគចចកវទិាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទនំង 
IDELA   ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ និងការវាយ្តម្ម្លការស្ិកាថាន ក់ដំបូង 
KAPE   អងគការស្កម្មភាពស្ក្មាប់ការអប់រគំៅកម្ពុជា 
MoEYS  ក្កស្ួងអប់រ ំយុ្វជន និងកីឡា 
NGO   អងគការគក្ៅរោឋ ភិាល 
NGPS   សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី    
NGS   សាលាគរៀនជំនាន់ថ្មី 
PBL   ការស្ិកាផ្អែកគលីគគក្មាង 
SDG   គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បកបគោយ្ចីរភាព 
UNICEF  មូ្លនិធិកុមារអនតរជាតិរបស្់អងគការស្ហក្បជាជាតិ (អងគការយូ្នីគស្ហវ) 
TRAC   បូកស្រុបវធិីសាស្តស្តការអានស្ក្មាប់កុមារតូច 
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ជំពូក្ទី១. ស្វែងយលអ់ំពីការអភិវឌ្ឍរបវក់្មុារតូច 
"គរុគកាស្លយម្ួយ្ 'ផ្ដលក្បកបគោយ្ភាពម្ចនក្បឌិ្ត' គៅកនុងបរបិទជាក់លាក់ណាម្ួយ្ ក្តូវការការ
ក្បកួតក្បផ្ជង ឬោ៉ា ងគោចណាស្់ក៏ក្តូវការការស្ក្ម្បខលួនតាម្វធីិសាស្តស្តណាម្ួយ្ផ្ដលគលចគធ្លល  
គដីម្បីបគងកីតានជាបទពិគសាធន៍ស្ក្មាប់អនកចូលរមួ្ ផ្ដលអនុញ្ហា តអតល់ឱ្យ និងោកំ្ទវធីិសាស្តស្តគៅកនុង
បណ្តុ ំ ជាក់លាក់ម្ួយ្ម្នបទពិគសាធន៍កនុ ងជីវតិក្បចាមំ្ថ្ៃ"។   

១.១ រក្បខ័ែឌ រទឹវត ីនិងពោលការែ៍ 
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ក្តូវានរចនាគ ងីគដីម្បអីតល់នូវការគរៀនសូ្ក្តក្បកបគោយ្គុណ្
ភាពដល់ស្ិស្សម្គតតយ្យស្ិកា។ វធិីសាស្តស្តអប់រលំបីៗ  ដូចជាក្កបខ័ណ្ឌ ក្ទឹស្តីម្នសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី 
(NGPS) ក្តូវានបំអុស្គំនិតគោយ្វធិីសាស្តស្តអប់រលំបីៗ  ដូចជា ម្៉ាុងគតស្សូ្រ ី(Montessori) ោយ្
ស្កូប (HighScope), និង រជីីអូ-គអម្ីគលៀ (Reggio Emilia2) ម្នុស្សមាន ក់ៗ មានឫស្គល់កនុងការគិត
របស្់អនកក្ាជញដូចជា ហសង់ ភីអាគហគត (Jean Piaget), គ វ វគីោគ តស្គី (Lev Vygotsky), និងចន 
ឌូ្គវយ្(John Dewey)។ គទះជាោ៉ា ងណាក៏គោយ្ក្កបខ័ណ្ឌ ក្ទឹស្តីគនះក៏ានពិនិតយគម្ីលការអនុវតត
ការអប់រកំ្បកបគោយ្ភាពម្ចនក្បឌ្ិតថ្មីៗ បំអុត គៅកក្ម្ិតម្គតតយ្យស្ិកា ពី
បណាត ក្បគទស្អាសុ្ីា៉ា សុ្ីហវកិអងផ្ដរ។ 

ក្កបខ័ណ្ឌ ទងំអស្់ផ្ដលានគរៀបរាប់ខាងគលីបង្ហា ញពីធ្លតុទូគៅស្ំខា
ន់ៗចំនួន ៤ ផ្ដលជាមូ្លោឋ នក្គឹះម្នវធិីសាស្តស្តគរុគកាស្លយរបស្់    
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី  (NGPS) ៖   

១. បរោិកាស្ស្ិកាផ្ដលគតត តស្ំខាន់គៅគលីស្ិស្ស 
២. ទស្សនវជិាា ផ្បបសាថ បនា 
៣. បទពិគសាធន៍ ការស្ិកាផ្ដលផ្អែកគលីគគក្មាង 
៤. ការស្ិកាតាម្រយ្ៈការគលងផ្លបង 

បរោិកាស្ស្ិកាផ្ដលគតត តស្ំខាន់គៅគលីស្ិស្ស (ធ្លតុទី១)។ គៅកនុងសាលាគរៀនផ្បបក្បម្ពណី្ 
ស្ិស្សមានតួនាទីអកម្មគៅកនុងដំគណី្រការស្ិកា ផ្ដលជាគរឿយ្ៗ ក្តូវានគរៀបចំគ ងីជុំវញិការអនុវតត
ការគរៀន និងការបគក្ងៀនតាម្ផ្បបទមាល ប់ ខណ្ៈផ្ដលសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី  (NGPS)  ទទួលយ្ក
គំនិតម្ួយ្ផ្ដលគិតថាកុមារតូចគឺជាអនកស្ិកាផ្ដលចង់ដឹង ចង់គ ញី ស្កម្ម និងមានស្ម្តថភាព។ ក្គូ
នងឹមានតួនាទីកនុងការស្គងកតគម្ីល និងផ្ណ្នាសំ្ិស្សកនុងការគរៀនសូ្ក្តរបស្់ពួកោត់ តាម្រយ្ៈការអតល់

 
2 ្ូម្នម្ើលឧប្ម្ព័នធ ១.១ ប្េឹ្តី សាលាម្នតតយយជាំនាន់ថ្មី NGPS 
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នូវបទពិគសាធន៍ស្ិកាជាគក្ចីនគអសងៗ គទៀត ផ្ដលកុមារតូចនឹងចូលរមួ្ចំផ្ណ្កោ៉ា ងស្កម្មកនុងដំគណី្រ
ការស្ិកា។ 

បគងកីតការយ្ល់ដឹងតាម្រយ្ៈបទពិគសាធន៍កនុងពភិពពិត (ធ្លតុ២ និង ៣)។  សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី 
(NGPS) ក្តូវានបំអុស្គំនិតគោយ្គំនិតរបស្់ ហសង់ ភីអាគហគត (Jean Piaget) ផ្ដលយ្ល់ថា អនតរ
កម្ម និងការគសុ្ីបអគងកតរបស្់កុមារតូច ផ្ដលស្ថិតគៅខាងកនុងរាងកាយ្របស្់ពួកោត់ អនុញ្ហា តឱ្យពួក
ោត់បគងកីតាននូវការផ្ស្វងយ្ល់អំពីពិភពគលាក និងបគងកីតឱ្យមានការយ្ល់ដឹងម្ួយ្ក្បកបគោយ្អតថន័
យ្។ ចំគ ះជំគនឿគនះ គ វ វគីោគ តស្គី (Lev Vygotsky) ានបផ្នថម្ថា ការគរៀនសូ្ក្តគឺជាដំគណី្រការ
ស្ងគម្ម្ួយ្ (ដូចជាការគរៀនផ្បបស្ហការ) អញ្ច ឹងផ្ដរ ផ្ដលការស្ហការោន ជាម្ួយ្ម្ិតតភ័កតិផ្ដលមាន
ចំគណ្ះដឹង និងជាម្ួយ្ម្នុស្សគពញវយ័្គអសងគទៀតអនុញ្ហា តឱ្យស្ិស្សអភិវឌ្ឍ គហយី្ការគរៀនតាម្រគបៀប
គនះក្បផ្ហលជាម្ិនអាចគៅរចួគ ីយ្ ក្បស្ិនគបីទុកស្ិស្សឱ្យគរៀនគោយ្ឯករាជយ។ គៅផ្អនកគនះផ្ដរ       
វាក្តូវានគូស្បញ្ហា ក់ពីរគបៀបផ្ដលអនតរកម្មស្ងគម្រវាងស្ិស្ស និងម្ិតតភ័កតិ ក្គូបគក្ងៀន និងមាតាបិតា
របស្់ពួកគគ គដីរតួោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការអប់ររំបស្់កុមារតូច។ ការក្សាវក្ជាវខាងក្បព័នធស្រម្ស្ក្បសាទក៏
ពក្ងឹងគោលគំនិតគនះអងផ្ដរ គោយ្កំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្ទំនាក់ទំនង "បគក្ម្ី និងក្ត ប់ម្កវញិ" រវាង
កុមារ និងមាតាបិតា ឬអាណាពាាលរបស្់ពួកោត់ផ្ដលជាធ្លតុអសដំ៏ស្ំខាន់គៅកនុងដំគណី្រការអភិវឌ្ឍ
របស្់កុមារតូច3។ ជាចុងគក្កាយ្  ឌូ្គវយ្ (Dewey) ានគស្នីឱ្យនិស្សតិជាអនកក្សាវក្ជាវផ្ដលគរៀនតាម្            
រយ្ៈបទពិគសាធន៍ពិភពគលាកពិត ផ្ដលតក្ម្ូវឱ្យពួកគគចូលរមួ្កនុងដំគណី្រការស្ិកា គោយ្ការសាកស្ួរ 
ការគសុ្ីបអគងកត និងការ្លុះបញ្ហច ងំ។ សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ក៏ដូចជាវធិីសាស្តស្តក្ទឹស្តីផ្ដល
ានគរៀបរាប់ខាងគលីអងផ្ដរភាគគក្ចីនមានទស្សនៈដូចទស្សនៈរបស្់អនកក្សាវក្ជាវទងំបីគនះ។ 
ធ្លតុទីបួនគឺជាការគរៀនតាម្រយ្ៈការគលងផ្លបង (ធ្លតុទី៤)។ អនកក្សាវក្ជាវានស្ងកត់ធៃន់ថា ការគលង
គឺជាយុ្ទធសាស្តស្តដ៏ស្ំខាន់ម្ួយ្គៅកនុងបទពិគសាធន៍ស្ិកាមុ្នបឋម្ស្កិា។ការគលងអាចជា
ម្គធាាយ្ដ៏ស្ំខាន់បំអុតម្ួយ្ ផ្ដលគធវឱី្យកុមារតូចទទួលាននូវចំគណ្ះដឹង នងិជំនាញស្ខំាន់ 4ៗ។ 
ស្ក្មាប់គហតុអលគនះអងផ្ដរ សាលាម្គតតយ្យជនំាន់ថ្មី (NGPS) នឹងអតល់ឱ្កាស្ និងបរោិកាស្ស្ិកា
ម្ួយ្ផ្ដលគលីកកម្ពស្់បទពិគសាធន៍ស្ិកាផ្អែកគលីការគលង និងផ្លបងគលងគអសងៗ ស្ក្មាប់កុមារតូច។ 
ទនទឹម្នឹងគនាះការពិនិតយផ្បបសុ្ីជគក្ៅម្ួយ្អំពីវធិីសាស្តស្តផ្ដលមានភាពម្ចនក្បឌ្ិតម្ួយ្ចំនួនកនុងការ
អភិវឌ្ឍកុមារតូចគៅកាត់ថា (ECD) គៅកនុងតំបន់អាសុ្ីា៉ា សុ្ីហវកិ ជាពិគស្ស្ពីកនុងចំគណាម្រដឋ
ស្មាជិក ផ្ដលគៅកាត់ថា ARNEC5ានជូនដំណឹ្ងបផ្នថម្គទៀតអងផ្ដរអំពីវធិីសាស្តស្តគរុគកាស្លយ
របស្់សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS)។ ការពិនិតយគនះានគធវីឱ្យអនកស្រគស្រកម្មវធិី អាចនាយំ្កក្ទឹស្តី
ម្នគរុគកាស្លយអប់រ ំ ដ៏លបលីាញជាម្ួយ្នឹងការអនុវតតជាក់ផ្ស្តងគៅកនុងតំបន់អាសុ្ីា៉ា សុ្ីហវកិបញ្ចូ លគៅ
កនុងគោលការណ៍្អនុវតតស្ក្មាប់បចចុបបនន។ ជាលទធអល សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS)  
 

 
3.ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កុ្មារ សាក្លវេិាល័យហាវា៉ា ដ (២០០៧) “វេិាសាស្រ្តម្នការអភិវឌ្ឍកុ្មារតូច” 
៤.មូ្លនិធិ Lego/UNICEF (2018) ។ “ការនរៀនតាម្រយៈការនលង ការពប្ងឹងការ្ិក្ាតាម្រយៈការនលងក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំកុ្មារតូច 
៥.បណ្តត ញអា្ីុប៉ា ្ីុហ្វិក្្ប្មាប់ការអប់រ ាំកុ្មារតូច។ ក្ម្ពុជាគឺជាប្បនេ្្មាជិក្្ក្ម្មម្នបណ្តត ញ  



ទំព័រ | 7  

ក៏នឹងគបតជាញ ចំគ ះ៖ 
• ភាពខុស្ោន ម្នការផ្ណ្នាអំំពីការស្ិកា។ 
• ផ្កស្ក្ម្ួលកម្មវធិីស្ិកាអលូវការគដីម្បោីកប់ញ្ចូ លកនុងការស្ិកាគៅថាន ក់មូ្លោឋ ន។ 
• គលីកគ ងីការគលងផ្លបងគោយ្គស្រ ីស្កម្មភាពទងំឡាយ្ផ្ដលអតួចគអតីម្គ ងីគោយ្កុមារតូច 

និងការគក្បីក្ាស្់ស្ំណួ្រគបីកកនុងការចូលរមួ្របស្់កុមារតូច។ 
• ជំរុញការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈរបស្់ក្គូបគក្ងៀន។ 
• អាភាា ប់ទំនាក់ទំនងជាម្ួយ្មាតាបិតា និងស្ហគម្ន៍កនុងដំគណី្រការការស្ិការបស្់កុមារតូច។ 

១.២ ពោលការែ៍របវស់ាលាម្ពតតយយជំនាន់ថមី 
ម្គធាាយ្ស្ក្មាប់ក្កបខ័ណ្ឌ ក្ទឹស្តី និងការអនុវតតផ្ដលលែបំអុតខាងគលីនឹងបំអុស្គំនិតអពំីគោល
ការណ៍្អប់ររំបស្់ម្គតតយ្យស្ិកា (NGPS) ដូចខាងគក្កាម្៖ 
• គយ្ងីគជឿជាក់ថាកុមារតូចមាន ក់ៗ មានលកខណ្ៈពិគស្ស្និងមានរគបៀបគរៀនខុស្ៗោន  
• គយ្ងីគជឿថាកុមារតូចគឺជាអនកស្ិកាវយ័្គកមងស្កម្ម និងមានស្ម្តថភាព 
• គយ្ងីគជឿជាក់ថាការមានក្គូផ្ដលមានស្ម្តថភាពនិងការក្គប់ក្គងម្ួយ្ផ្ដលគ រគពញគៅ

គោយ្ការគលីកទឹកចិតត គឺជាធ្លតុស្ំខាន់បំអុតស្ក្មាប់គរុគកាស្លយក្បកបគោយ្ភាពម្ចនក្បឌ្ិត 
• គយ្ងីគជឿថាបរោិកាស្ស្ិកាមានឥទធិពលោ៉ា ងខាល ងំគៅគលីលទធអលស្ិការបស្់កុមារតូច 
• គយ្ងីគម្ីលគ ញីថា ICT ជាឧបករណ៍្ដ៏មានឥទធពិលម្យួ្ កនុងការបគងកីនបទពិគសាធនស៍្ិការបស្់

កុមារតូច 
• គយ្ងីគជឿជាក់គលីតួនាទីស្ំខាន់របស្់មាតាបិតា និងស្ហគម្ន៍ ផ្ដលគធវីឱ្យគយ្ងីអាចឈានគៅ

រកស្កាត នុពលខពស្់បំអុតរបស្់ស្ិស្ស។ 
១.៣ ការអភិវឌ្ឍរបវក់្មុារតូច 
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) មានបំណ្ងគធវីឱ្យការអភិវឌ្ឍកុមារតូច គៅជាដំគណី្រការរមួ្ម្ួយ្
ផ្ដល ក់ព័នធនឹងផ្អនកគអសងៗ គទៀតម្នការអភិវឌ្ឍ ផ្ដលសុ្ទធផ្តមានទំនាក់ទំនងោន គៅវញិគៅម្ក និង
គលីកកម្ពស្់ដល់ការគរៀនសូ្ក្តទងំមូ្ល។ការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារតូចក្តូវានអារភាា ប់ោ៉ា ងជិតស្និទធ
ជាម្ួយ្នឹងការអភិវឌ្ឍម្នខួរកាល (ទំនាក់ទំនងផ្ហសន និងបទពិគសាធន៍) និងអាយុ្។ តាម្ពិតគៅ 
កាលផ្ដលកុមារតូច ធធំ្លត់គ ងី ជំនាញរបស្់ពួកគគកក៏ាន់ផ្តស្មុគសាម ញ។គៅសាលាគរៀន និងគៅអទះ 
កុមារតូចទទលួានចំគណ្ះដងឹ ជំនាញ នងិស្ម្តថភាពបនតិចម្តង  ៗ គៅកនុងផ្អនកគអសងៗ ម្នការគរៀន និង
ពិគសាធន៍ គដីម្បគីក្បីក្ាស្់ចំគណ្ះដឹងផ្បបគនះកនុងជីវតិរស្់គៅក្បចាមំ្ថ្ៃ។ ដូគចនះគហយី្ តួនាទីចម្បង
របស្់ក្គូគឺគួរផ្តអតល់បទពិគសាធន៍ស្ិកាគលីក្គប់វសិ្័យ្ផ្ដលកំណ្ត់ពីការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារតូច។ 
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វទិាសាស្តស្តម្នការអភិវឌ្ឍកុមារតូច 
ការស្ិកាផ្អនកក្បព័នធស្រម្ស្ក្បសាទានបង្ហា ញពីរគបៀបផ្ដលក្បព័នធខួរកាលក្តូវានបគងកីតគ ងី ជា
ពិគស្ស្កនុងអំ ុងគពលឆ្ន ដំំបូងម្នជីវតិ។ បទពិគសាធន៍ដំបូងគនះមានអលប៉ាះ លដ់ល់គុណ្ភាពម្ន
ក្បព័នធផ្បបគនះ ផ្ដលជាគហតុបងកឱ្យមានមូ្លោឋ នក្គិះរងឹមា ំ ឬទន់គខាយ្ស្ក្មាប់ការគរៀនសូ្ក្តទងំ
អស្់ផ្ដលនឹងគកីតគ ងីជាបនតបនាទ ប់។ ការក្សាវក្ជាវខាងក្បព័នធស្រម្ស្ក្បសាទគនះក៏ានបង្ហា ញថា វធិី
សាស្តស្តក្បកបគោយ្តុលយភាពចំគ ះការអភិវឌ្ឍអលូវចិតត ស្ងគម្ ការយ្ល់ដឹង ក្ពម្ទងំភាសា នឹងគរៀបចំ
ឱ្យកុមារតូចទងំអស្់ទទួលានគជាគជ័យ្កនុងសាលាគរៀន និងគៅគពលគក្កាយ្បនតគទៀតគៅកនុងពិភព
ការង្ហរ ក៏ដូចជាគៅកនុងស្ហគម្ន៍អងផ្ដរ។ តាម្ការពិត សុ្ខុមាលភាពអលូវអារម្មណ៍្ និងស្ម្តថភាព
ស្ងគម្អាចជួយ្ដល់ការអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពចំគណ្ះផ្ដលនឹងកំពុងគលចគចញម្ក។ គហតុដូគចនះ តួនាទី
ចម្បងរបស្់ក្គូបគក្ងៀន គឺគួរផ្តអតល់បទពិគសាធន៍ស្ិកាគលីក្គប់វសិ្័យ្ផ្ដលជួយ្ដល់ការអភិវឌ្ឍកុមារ
តូច គោយ្គតត តគលីអកខរកម្មដំបូង និងការគណ្នាគលខអងផ្ដរ បូករមួ្ទងំគលីជំនាញ និងអាកបប
កិរោិស្ំខាន់ៗ គអសងគទៀត ដូចជា ទំនុកចិតតគលីខលួនឯង                  ឬស្ម្តថភាពកនុងការគធវីការជាក្ករម្ 
ឬការគោះក្សាយ្វវិាទ គក្ ះកនុងដំណាក់កាលមួ្យ្ម្នជីវតិមួ្យ្គនះ គហយី្ផ្ដលគធវីឱ្យកុមារតូចអាច
បគងកីតមូ្លោឋ នក្គឹះម្នជំនាញ និងអាកបបកិរោិស្ំខាន់ៗ ទងំគនាះ ផ្ដលវាមានសារៈស្ំខាន់កនុងជីវតិ
ម្នុស្សគពញវយ័្។ 
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សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ចាប់យ្កធ្លតុ
អភិវឌ្ឍនចំនួន ៥ ផ្ដលកំណ្ត់គោយ្ក្កស្ួងអប់រ ំ
យុ្វជន និងកីឡា រមួ្មាន៖ 

១ ការអភិវឌ្ឍការយ្ល់ដឹង 
២ ការអភិវឌ្ឍស្ងគម្ អារម្មណ៍្ 
៣ ការអភិវឌ្ឍភាសាវទិា និងអកខរកម្ម 
៤ ការអភិវឌ្ឍរាងកាយ្ និងសុ្ខភាព 
៥ ការអភិវឌ្ឍវបបធម្៌ និងស្ីលធម្ ៌
 

តារាងខាងគក្កាម្អតល់នូវការពិពណ៌្នាស្គងខបអំពី
តំបន់អភិវឌ្ឍន៍នីម្ួយ្ៗ និងស្កម្មភាពម្ួយ្ចំននួ
ផ្ដលក្គូអាចគធវីគដីម្បោីកំ្ទដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្បប
គនះ។ 
 
វសិ្័យ្ស្ិកា និយ្ម្ន័យ្ អវីខលះផ្ដលក្គអូាចគធវីាន (ឧទហរណ៍្) 

 
ការអភិវឌ្ឍការ
យ្ល់ដឹង 

 
ការអភិវឌ្ឍការយ្ល់ដឹង ស្ំគៅគលី
ដំគណី្រការម្នការលូតលាស្់ និងការ
តល ស្់បតូរស្ម្តថភាពបញ្ហា  និងអលូវចិតត 
ដូចជាការគិត ការផ្វកផ្ញក ឬការ
យ្ល់ដឹងគអសងៗ។ 
 

• បគក្ងៀនពីទំនាក់ទំនង គហតុ-អល 
• គរៀន និងអនុវតតយុ្ទធសាស្តស្តគោះក្សាយ្

បញ្ហា ផ្បបសាម្ញ្ាៗ 
• ជំរុញឱ្យមានការម្ចនក្បឌ្ិត 
• គលីកទឹកចិតតឱ្យគលងផ្បបជានិម្ិតត

ស្ញ្ហា /គធវីពុតជាគលង 
• ជំរុញការចងចា ំការក្គប់ក្គងការរារាងំ 

ភាពបត់ផ្បនអលូវចិតត និងការក្គប់ក្គង
ខលួនឯង។ 

• ជំរុញការ្លុះបញ្ហច ងំជាបនតបនាទ ប់ 
(រគបៀបផ្ដលកុមារតូចមានអារម្មណ៍្ 
និងម្កពីមូ្លគហតុអវី ផ្ដលកំណ្ត់
គោលគៅរយ្ៈគពលខលី ពិចារណា
ចំណុ្ចជាគក្ចីនគទៀតម្នទិដឋភាព)។ 

រូបភាពទី15 តំបន់អភិវឌ្ឍន៍កុមារតូចកំណ្ត់គោយ្ក្កស្ួង
អប់រ ំយុ្វជន និងកីឡា 
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វសិ្័យ្ស្ិកា និយ្ម្ន័យ្ អវីខលះផ្ដលក្គអូាចគធវីាន (ឧទហរណ៍្) 
ការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-
អារម្មណ៍្ 

ការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-អារម្មណ៍្រមួ្មាន
បទពិគសាធន៍ ការបគញ្ចញម្តិ និង
ការក្គប់ក្គងអារម្មណ៍្របស្់កុមារតូច 
នងិស្ម្តថភាពកនុងការបគងកីតទំនាក់
ទំនងវជិាមាន និងបគងកីនទំនាក់
ទំនងជាម្ួយ្អនកដម្ទ (Cohen et 
al. 2005) 

• គលីកកម្ពស្់ការក្គប់ក្គងខលួនឯងនិង
ស្វ័យ្ភាពគោយ្បគងកីតទមាល ប់និងគក្បី
ក្ាស្់យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាផ្ដលស្កម្ម 

• គលីកកម្ពស្់ការយ្ល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍្ 
អាកបបកិរោិយ្ល់ចិតតនិងការយ្ល់ដឹង
ពីអារម្មណ៍្របស្់អនកដម្ទ 

• គលីកកម្ពស្់អនតរកម្មរវាងម្ិតតភកដិគោយ្
គក្បីស្កម្មភាពការង្ហរជាក្ករម្ និងយុ្ទធ
សាស្តស្តស្ិកាតាម្រយ្ៈការស្ហការ  

• ផ្ណ្នាកំារអនុវតតដំគណាះក្សាយ្ជគមាល ះ
សាម្ញ្ាៗ 

ការអភិវឌ្ឍភាសា ការអភិវឌ្ឍភាសាស្ំគៅគលីដំគណី្រ
ការស្ិកាផ្ដលកុមារតូចទទួលាន
ទក្ម្ង់ អតថន័យ្ និងការគក្បីក្ាស្់
 កយ។  
ក្គួសារ និងស្ហគម្ន៍មានឥទធិពល
ខាល ងំគលីការអភិវឌ្ឍភាសា។ 

• ផ្ណ្នាកុំមារតូចឱ្យបគងកីនវាកយស្ពទ
របស្់ពួកគគ និងគលីកទឹកចតិតឱ្យពួកគគ
គក្បី កយថ្មីកនុងបរបិទ និងសាថ នភាពគអស
ងៗោន  

• អានគរឿងឱ្យឮៗ (ជាផ្អនកម្នទមាល ប់កនុង
ថាន ក់គរៀន) គលីកកម្ពស្់ជំនាញសាត ប់ 

• គលីកកម្ពស្់ការយ្ល់ដឹងអំពីការគាះ
ពុម្ព និងការកំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្
ស្ំគ ង 

ការអភិវឌ្ឍរាង
កាយ្និងសុ្ខភាព 

វសិ្័យ្គនះស្ំគៅគលីវឌ្ឍនភាពកនុង
ការអភិវឌ្ឍការលូតលាស្់ និងស្ម្តថ
ភាពរបស្់កុមារតូចកនុងការគក្បីក្ាស្់
រាងកាយ្ ក្ស្បតាម្អាយុ្របស្់កុមារ
តូច។ តាម្និយ្ម្ន័យ្របស្់ក្បគទស្
កម្ពុជាចំគ ះក្ករម្អភិវឌ្ឍសុ្ខភាព
របស្់កុមារតូចជាម្ួយ្នឹងការអភិវឌ្ឍ
ជំនាញស្ម្តថភាពរបស្់កុមារតូចកនុង
ការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្របស្់ពួកគគ 
គយ្ងីអាចគម្ីលគ ញីានពីភាព

• អសពវអាយ្ស្កម្មភាពទងំខាងគក្ៅ 
និងកនុងអទះផ្ដលរមួ្មានការគដីរ 
លំនឹង ការគាះជំោន និងចាប់វតថុ 
ការរត់ ឬគលាត ខណ្ៈផ្ដលជំនាញ
ស្ម្តថភាពរបស្់កុមារតូចកនុងការគក្បី
ក្ាស្់រាងកាយ្  
រមួ្មាន ការគូររូប គធវីការគោយ្គក្បី
ក្មាម្ម្ដ គរៀបចំវតថុតូចៗ កាន់គមម ម្ដ 
និងប ិច។ ការគលងជាម្ួយ្ឧបករណ៍្
គអសងៗ គឺជាឧទហរណ៍្ម្ន     
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វសិ្័យ្ស្ិកា និយ្ម្ន័យ្ អវីខលះផ្ដលក្គអូាចគធវីាន (ឧទហរណ៍្) 
ជាប់ទក់ទង់ោន ងរវាងសុ្ខភាព និង
អាោរូបតថម្ភ និងការអភិវឌ្ឍរាង
កាយ្របស្់កុមារតូច។ 

ស្ម្តថភាពរបស្់កុមារតូចកនុងការគក្បី
ក្ាស្់ផ្អនកណាម្ួយ្ម្នរាងកាយ្របស្់
ពួកគគ។ 

ការអភិវឌ្ឍវបបធម្៌ 
និងស្ីលធម្6៌ 

វសិ្័យ្គនះរមួ្បញ្ចូ លទងំចំគណ្ះដឹង
អំពីវបបធម្៌ផ្ខមរ តម្ម្លស្នូល និងទំគនៀម្
ទំលាប់ ក៏ដូចជាការគលីកកម្ពស្់ការ
ផ្ចករផំ្លកការយ្ល់ដឹងរមួ្អំពីស្ីល
ធម្៌ យុ្តតិធម្៌ និងស្ម្ធម្។៌ 

• គដីរតួជាម្នុស្សគំរូ 
• ឱ្យតម្ម្លក្បម្ពណី្ និងវបបធម្៌ 
• គលីកកម្ពស្់ការ្លុះបញ្ហច ងំអំពីអាកបប

កិរោិរបស្់កុមារតូច និងអវីផ្ដលក្តូវ
ចាត់ទុកថាក្តូវ និងខុស្ 

 
វសិ្័យ្អភិវឌ្ឍន៍ទងំគនះក្តូវស្គក្ម្ចានតាម្រយ្ៈមុ្ខវជិាា ស្ិកាគអសងៗ ដូចជា ចិតតវទិា គណិ្តវទិា 
ភាសាផ្ខមរ វទិាសាស្តស្ត ស្ិកាស្ងគម្ នងិភាសាអង់គគលស្។ យុ្ទធសាស្តស្តគនះនឹងអាចដំគណី្រការានគពញ
គលញកនុងក្បគទស្កម្ពុជាគៅគពលផ្ដលកម្មវធិីស្ិកាថ្មកី្តូវានោក់ឱ្យគក្បីក្ាស្់គពញគលញ7។ មាតា
បិតា និងស្ហគម្ន៍នងឹក្តូវស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលជាម្ួយ្ក្គូ គដីម្បពីក្ងឹងការង្ហរគៅសាលា គៅតាម្អទះរបស្់
ពួកោត់។ 
១.៤ សាលាម្ពតតយយជំនាន់ថមី (NGPS)  និងការអភិវឌ្ឍក្មុារតូច 
ការបគងកីតគំរូសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) គនះជាផ្អនកម្ួយ្ផ្ដលានម្កពីតក្ម្ូវការកនុងការគ្លីយ្
តបគៅនឹងបញ្ហា ក្បឈម្ផ្ដលស្ិស្សបឋម្ស្ិកាគស្ទីរផ្តពីរភាគបីម្ិនានអានក្ស្បតាម្ស្តង់ោរ8 គៅ
គពលបញ្ចប់ការស្ិកាឆ្ន ទំី១ ។ ដូគចនះការគធវីការក្បកបគោយ្ភាពម្ចនក្បឌ្ិត គដីម្បអីភិវឌ្ឍជំនាញភាសា 
និងជំនាញគក្តៀម្កាល យ្ជាអាទិភាពគៅកនុងគំរូសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី NGPS រមួ្អសជំាម្ួយ្នឹងមូ្លោឋ ន
ក្គឹះដ៏រងឹមាកំនុងការអភិវឌ្ឍ ការយ្ល់ដឹង។ ជាពិគស្ស្សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងគតត តគៅ
គលីទិដឋភាព ៣ គអសងោន គៅកនុងដំគណី្រការបគក្ងៀន និងការគរៀន ផ្ដលការក្សាវក្ជាវានបង្ហា ញឱ្យ
គ ញីពីអលប៉ាះ ល់ដល់ដំគណី្រការស្ិការបស្់ស្ិស្ស គ លគឺ៖ 

• បរសិាថ នស្ិកាខាងគក្ៅ(ជំពូកទី២)៖ វាក្តូវានបង្ហា ញគអាយ្គ ញីថាមានធ្លតុជាគក្ចីនគៅ
កនុងបរោិកាស្ខាងគក្ៅរបស្់សាលាអាចជះឥទធិពលជាវជិាមានដល់ការគរៀនសូ្ក្តរបស្់កុមារតូ
ច។ដូគចនះ ការរចនាសាលានឹងក្តូវានគរៀបចំោ៉ា ងក្បរងក្បយ្ត័ន គដីម្បគី្លីយ្តបគៅនឹងតក្ម្ូវការ
ស្ិការបស្់កុមារតូច។ 

 
6 ននេះជាផ្ផនក្បផ្នែម្ម្នការអភិវឌ្ឍកុ្មារតូច ប្តូវបនក្ាំណ្ត់ជាពិន្្នៅក្នុងប្បនេ្ក្ម្ពុជា ផ្ដលវបបធម៌្ ្ីលធម៌្ និងប្បម្ពណី្ប្តូវបនចាត់េុក្យ៉ា ងខ្ព្់នៅក្នុង្ងគម្។ 
7 ប្ក្បខ្ណ្ឌ ក្ម្មវធីិ្ិក្ាម្នការអប់រ ាំេូនៅ និងបនចេក្នេ្ឆ្ន ាំ 2015។ ភាសាអង់នគៃ្គឺជាផ្ផនក្មួ្យម្នក្ាំផ្ណ្េប្ម្ង់ក្ម្មវធីិ្ិក្ាថ្មី។ បចេុបបននននេះ សាលានរៀនភាគនប្ចើននៅ
ផ្តនប្បើប្ប្់ក្ម្មវធីិ្ិក្ាចា្់ដផ្ដល នោយសារផ្តខ្វេះធនធានម្នុ្ស។  
8 “វធីិសាស្រ្ត្រុបការអានរប្់កុ្មារតូច”,TRAC III, EGRA លេធផលផ្ដលេេួលបនពីការវាយតម្ម្ៃ 2018/19 



ទំព័រ |12 

 

• យុ្ទធសាស្តស្តកនុងការស្ិកា (ជំពូកទី៣)៖ ក្គូក្តូវគក្បីភាសាលែបំអុតស្ក្មាប់កុមារមាន ក់ៗគហយី្
គស្នីវធិីសាស្តស្តបគក្ងៀនគអសងៗោន គៅតាម្គនាះ។បទពិគសាធន៍ពិពិតកម្មពិភពគលាកនឹងកាល យ្ជា
គនលឹះកនុងការស្ិកា។ 

• ការចូលរមួ្ពីមាតាបិតា និងស្ហគម្ន៍ (ជំពូកទី៥)៖ គោយ្ពិចារណាថាការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារ
តូចក្តូវានជះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ងំគៅគលបីរោិកាស្ស្ងគម្និងវបបធម្៌ផ្ដលពួកគគរស្់គៅ ធ្លតុ
ចូលម្នកម្មវធិីអប់រគំនះក៏នឹងមានសារៈស្ំខាន់អងផ្ដរ។ 

ធ្លតុចូលនីម្ួយ្ៗ នឹងក្តូវានបង្ហា ញោ៉ា ងលម្ែិតគៅកនុងជំពូកខាងគក្កាម្៖ ជំពូកទី២ ទី៣          
និងទី៥។ 

១.៥ ទវសនៈវិវយ័ពលើការវកិ្ាតាម្រយៈវិធីសាស្តវតពោយស្អអក្ពលើវម្តថភាព 
ក្កស្ួងអប់រ ំ យុ្វជន និងកីឡា អតល់ឯកសារលែៗ  គៅគលីអវីផ្ដលកុមាររពំឹងថានឹងស្គក្ម្ចានទក់ទង
នឹងចំគណ្ះដឹង ជំនាញ និងអាកបបកិរោិ គៅគពលបញ្ចប់កក្ម្ិតបឋម្ស្ិកា។ លទធអលស្ិកាជាក់
លាក់ក៏ក្តូវានោក់បញ្ចូ លគោយ្មុ្ខវជិាា ស្ិកា រមួ្ជាម្ួយ្នឹងស្ម្តថភាពចំននួ ៨ ផ្ដលកុមារតូចក្គប់
រូបក្តូវានគគរពំឹងថានឹងមានគៅគពលបញ្ចប់ការស្ិការបស្់ពួកគគ។ ចាប់គអតីម្ពីការរពំឹងទុកម្នការ
ស្ិកាទងំគនះ សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងគរៀបចំឧបករណ៍្ម្ួយ្គដីម្បីតាម្ោនការអភិវឌ្ឍ
ស្ម្តថភាពស្ំខាន់ៗ ផ្ដលមានអតថក្បគោជន៍ជាពិគស្ស្ពីការរចនាគំរូ គហយី្គៅខណ្ៈគពលគនះម្ិន
ក្តូវានគគក្តួតពិនិតយជាលកខណ្ៈក្បព័នធគទ។ ការគធវីដូគចនះស្ក្មាប់ស្ម្តថភាពនីម្ួយ្ៗ សាលាម្គតត
យ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងកំណ្ត់បណ្តុ ំ ម្នស្កម្មភាព និងអាកបបកិរោិផ្ដលអាចស្គងកតានស្ក្មាប់
ក្គូបគក្ងៀនគដីម្បកី្តួតពិនិតយ ផ្ដលនឹងបង្ហា ញពីការអនុវតតជំនាញទន់ និងជាចំណុ្ចកណាត លកនុងការអភិវឌ្ឍ
ស្ម្តថភាព ក៏ដូចជាចំណុ្ចកណាត លគៅកនុងយុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀន និងគរៀនរបស្់សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្ម ី
(NGPS)។ ទងំគនះមានន័យ្ថា គទះបីជាស្ម្តថភាពគឺជាការរមួ្បញ្ចូ លោន ម្ិនក្តឹម្ផ្តជំនាញប៉ាុន
គណាណ ះគទ ប៉ាុផ្នតក៏មានចំគណ្ះដឹង បទពិគសាធន ៍ឬស្ម្តថភាពតទ ល់ខលួនអងផ្ដរ សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី 
(NGPS) នឹងគតដ តស្ំខាន់គៅគលីការអភិវឌ្ឍ និងការក្តួតពិនិតយជំនាញទន់ជាចម្បង។បណ្តុ ំ ម្នជំនាញ
ទន់ ក់ព័នធ និងស្ម្តថភាពផ្ដលក្តូវានគក្ជីស្គរសី្ក្តូវានស្គងខបគៅកនុងតារាងខាងគក្កាម្៖ 
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តារាង1 សេចក្តីេសងេបនៃេមត្ថភាពសោលសៅ ៃិងជំនាញទៃ់ 
ស្ម្តថភាព គោលគៅជំនាញទន ់
ទំនាក់ទំនង និងការង្ហរជាក្ករម្ ១. ទំនាក់ទំនង 

២. កិចចស្ហក្បតិបតតិការ 
ការវភិាគ និងការម្ចនក្បឌ្ិត ៣. ការក្តិះរះិពិចារណា  

៤. ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  
៥. ការម្ចនក្បឌ្ិត 

កុមារ ក្គួសារ និងស្ហគម្ន ៍ ៦. ការក្គប់ក្គងខលួនឯង 
៧. ការអាណិ្តអាសូ្រ 

ការទទួលាននូវជំនាញទន់តាងំពីគកមងនឹងមានសារស្ំខាន់ស្ក្មាប់ការកសាងជំនាញរងឹបផ្នថម្គទៀត
នាគពលអនាគតគហយី្ក៏មានឥទធិពលគោយ្តទ ល់ម្ិនក្តឹម្ចំគ ះផ្តការគរៀនសូ្ក្តរបស្់កុមារតូច
ប៉ាុគណាណ ះគទ ប៉ាុផ្នតផ្ថ្ម្ទងំស្ម្តថភាពរមួ្របស្់ពួកគគកនុងការឈានដល់កក្ម្ិតកំពូលរបស្់ពួកគគគៅកនុង
ជីវតិគពញវយ័្នាគពលអនាគតអងផ្ដរ។ 
 
 

 

  

គតីស្ម្ថភាពគឺជាអវី? 

ចគង្ហក ម្ម្នស្ម្តថភាព បទពិគសាធន៍ ចំគនះដឹង និងជំនាញផ្ដល ក់ព័នធ ផ្ដលអាចឱ្យបុគគល (ឬ
អងគការ) គធវីស្កម្មភាពក្បកបគោយ្ក្បស្ិទធភាពកនុងការង្ហរ ឬសាថ នភាពណាម្ួយ្។ 
ស្ម្តថភាពទងំ ៨ ផ្ដលកំណ្ត់គោយ្ ក្កសួ្ងអប់រយុំ្វជន និងកីឡា 

៤.១ អកខរកម្ម និងមូ្លោឋ នក្គឹះគណិ្តវទិា 
៤.២ ភាសាបរគទស្ 
៤.៣ បគចចកវទិាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង 
(ICT) 
៤.៤ ការទំនាក់ទំនង និងការង្ហរជាក្ករម្ 

៤.៥ ការវភិាគ និងការម្ចនក្បឌ្ិត 
៤.៦ ការអនុវតតចំគណ្ះដឹង និងជំនាញ 
៤.៧ ការអភិវឌ្ឍបុគគល ក្គួសារ និងស្ងគម្ 
៤.៨ ភាពជាស្ហក្គិន និងភាពជាអនកដឹកនា ំ
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ជំពូក្ទី២. បរយិាកាវវកិ្ានាពពលអនាគត 
 

ការស្ិកាថ្មីៗានបង្ហា ញពីរគបៀបផ្ដលការផ្ក្បក្បួលម្នការរចនាបរោិកាស្រូបវន័តបុគគលអាចជះឥទធិ
ពលដល់ដំគណី្រការការស្ិការបស្់ស្ិស្ស។ ការស្ិកាដ៏លបមី្ួយ្ផ្ដលានគធវីគ ងីគៅចក្កភពអង់គគលស្
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥9 ានបង្ហា ញថា បរោិកាស្រូបវន័តបុគគលានអលជះឥទធិពល ១៦% ពីការផ្ក្បក្បួលម្ន
ដំគណី្រការស្ិការបស្ស់្ិស្ស។ 
កតាត ម្ួយ្ចំនួនដូចជា កតាត ធម្មជាតិ (រមួ្ទងំស្ីតុណ្ា ភាព ពនលឺ សូ្រស្័ពទ ឬគុណ្ភាពខយល់) ក្តូវាន
បង្ហា ញថាមានឥទធិពលោ៉ា ងខាល ងំគៅគលីស្ិស្ស ក៏ដូចជាភាពបត់ផ្បនម្នបលង់ថាន ក់គរៀន ឬភាពស្មុគសាម ញ
ផ្ដលគម្ីលគ ញីគៅកនុងថាន ក់គរៀន។ គទះបីជាវាជាការពិតផ្ដលកតាត ទងំអស្់ក្តូវផ្តស្ម្ក្ស្បជាម្ួយ្នឹង
បរបិទគៅកនុងលកខខណ្ឌ អាកាស្ធ្លតុ នងិវបបធម្ក៌នុងតបំន់ក៏គោយ្ ក៏ពកួគគគៅផ្តអតល់នូវចំណុ្ចស្ំខាន់
ផ្ដលអាចជាការគោងគដីម្បអីតល់ជាព័ត៌មានឱ្យកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងីអំពីការរចនា និងការគរៀបចំ
បរោិកាស្ស្ិកាគៅកម្ពុជា។ 

ការរចនាសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) រមួ្បញ្ចូ លធ្លតុរូបវនតផ្ដលគធវីឱ្យ
វាកាន់ផ្តង្ហយ្ក្ស្ួលស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀនកនុងការគក្បីក្ាស្់យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកា
ផ្ដលគតត តគលីកុមារតូច និងការស្ិកាផ្បបកិចចស្ហក្បតិបតតិការ ផ្ដលជួយ្
គលីកកម្ពស្់ស្វ័យ្ភាព និងឯករាជយភាពរបស្់កុមារតូចគោយ្ការគលីក
កម្ពស្់ឱ្យមានការគក្បីក្ាស្់ ICT កនុងការបគក្ងៀន និងគរៀនអងផ្ដរ។ តារាង
ខាងគក្កាម្គនះនឹងស្គងខបអំពីរគបៀបផ្ដលយុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀនស្ំខាន់ៗ 
អាចបញ្ហា ក់ពីការរចនាបរោិកាស្ស្ិកាាន៖ 

តារាង២  យុទធសាស្តេតបស្ងៀៃេំខាៃ់ៗ ដែលបញ្ជាក្់អំពីការរចនាក្នុងបៃទប់េិក្ាា 
យុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀន រគបៀបផ្ដលវាក្តវូាន្លុះបញ្ហច ងំគៅកនុងបលង ់
ការស្ិកាផ្បបកិចច
ស្ហក្បតិបតតិការ 

បគងកីតកផ្នលងទំគនរកនុងបនទប់គរៀនផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យកុមារតូចអាចគធវីការជាក្ករម្ បុគគល 
និងជាគូាន។ 

ការគតត តគលីកុមារតូច គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ទំហសំ្ក្មាប់កុមារតូច បងែួចមានកម្ពស្់ស្ក្មាប់កុមារតូច បងគន់ផ្ដល
មានភាពង្ហយ្ក្ស្ួលស្ក្មាប់កុមារតូចគក្បីក្ាស្់។ គបីអាចដកតុក្គូគចញគដីម្បបីងកភាព
ង្ហយ្ក្ស្ួលគៅកនុងថាន ក់គរៀនឱ្យកាន់ផ្តទូលាយ្ ផ្ដលជាវាតក្ម្ូវការ និងស្កម្មភាព
របស្់ស្ិស្ស។ 

គលីកកម្ពស្់ស្វ័យ្ភាព 
និងឯករាជយភាព 

គស្នីជគក្ម្ីស្កផ្នលងអងគុយ្ផ្ដលអាចបត់ផ្បនានកនុងថាន ក់គរៀន គដីម្បឱី្យកុមារតូចគក្ជីស្
គរសី្។ ស្មាភ រៈស្ិកាមានភាពង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងការចូលគរៀនស្ក្មាប់ស្ិស្សគោយ្ម្ិន
ចាាំច់មានការអនតរាគម្ន៍ពីក្គូ (ឧ. គិតដល់កម្ពស្់កុមារតូច ង្ហយ្ក្ស្ួលគម្ីល។

 
9 Barrett et al.2015. 
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ល។)។ កំណ្ត់ទីតាងំស្ិកាគៅកនុងថាន ក់គរៀន ផ្ដលស្ិស្សអាចតល ស្់ទីគោយ្គស្រ។ី 
ផ្អនកខាងកនុង និងខាងគក្ៅក្តូវភាា ប់ោន ។ 

ស្មាហរណ្កម្ម ICT បញ្ចូ លកម្មវធិីទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ និងការគក្បីក្ាស្់គថ្បគបលតគៅកនុងវសិ្័យ្អប់រ ំនិងការ
គរៀនរបស្់កុមារតូច។ 

២.១ បាង់លហំ - គំរសូាលាម្ពតតយយជំនាន់ថមី (NGPS) 
គៅកនុងក្បគទស្កម្ពុជាសាលាម្គតតយ្យសាធ្លរណ្ៈជាទូគៅមានទី
តាងំគៅកនុងបរគិវណ្សាលាបឋម្ស្ិកាកនុងបនទប់ស្តង់ោរទំហ ំ
7x8 ផ្ម្៉ាក្ត។ ការរចនាគនះគធវីតាម្ការរចនាស្តង់ោររបស្់ក្កស្ួង
អប់រ ំ យុ្វជន និងកីឡា ដូចបង្ហា ញកនុងរូបភាពទី២ គហយី្សាលា
ទងំអស្់បង្ហា ញបលង់ដូចោន ទងំគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ និងការតុបផ្តងជ
ញ្ហា ងំ។  
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ផ្ស្វងរកការតល ស្់បតូរគំរូសាលា
ម្គតតយ្យផ្បបក្បម្ពណី្ និងតស្ ូម្តិស្ក្មាប់ការរចនាក្បកបគោយ្
ភាពម្ចនក្បឌ្ិតបផ្នថម្គទៀតគដីម្បបីំគពញតាម្តក្ម្ូវការម្នគស្ដឋកិចច
ស្តវតសទី២១។ការតស្ ូម្តិគនះក្តូវានបំអុស្គនំិតគ ងីគោយ្បទ
ពិគសាធន៍របស្់សាលាជំនាន់ថ្មី និងបទពិគសាធន៍ក្ស្គដៀងោន គអសងគទៀតគៅ
កនុងបណាត ក្បគទស្គអសង  ៗោន ។ 
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS)  ផ្ស្វងរកការតល ស្់បតូរការយ្កចិតតទុកោក់ពីក្គូគៅកាន់កុមារតូច 
គដីម្បគី្លីយ្តបឱ្យានកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងី ចំគ ះយុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាផ្ដលគតត តគលីកុមារតូច គោយ្គស្នី
សុ្ំកផ្នលងស្ិកាផ្ដលមានសុ្វតថិភាព និងតសុ្កភាព និងអនុញ្ហា តឱ្យកុមារតូចមានអារម្មណ៍្ធូរក្សាល 
និងមានទំនុកចតិតកនុងការតល ស្់ទីគោយ្គស្រ។ី គៅគពលផ្ដលកផ្នលងស្ិកាក្តូវានគរៀបចំោ៉ា ងលែ គ្លីយ្
តបគៅនឹងតក្ម្ូវការរបស្់ក្គូ និងស្ិស្ស គនាះទីធ្លល រគនះនឹងជួយ្ស្ក្ម្ួល ក៏ដូចជាោកំ្ទដល់ការស្ិកា
គរៀនសូ្ក្ត។ 
២.២ ទីធ្លល រខាងកនុង 
 

គពលរចនាបរោិកាស្ស្ិកាសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)ពិចារណាគលីធ្លតុស្ំខាន់ៗចំនួន៣៖ 
I. សុ្វតថិភាព ភាពង្ហយ្ក្ស្លួ និងតសុ្កភាព: កផ្នលងស្ិកាក្តូវផ្តមានសុ្វតថិភាព មានភាពង្ហយ្ក្ស្ួល
កនុងការគក្បីក្ាស្់ស្ក្មាប់ទងំអស្់ោន  និងមានតសុ្កភាព។ គោលគៅចុងគក្កាយ្គឺបគងកីតកផ្នលង
ស្ក្មាកលំផ្ហ ផ្ដលកុមារតូចទងំអស្់មានអារម្មណ៍្គជឿជាក់ និងមានសុ្វតថិភាពកនុងការតល ស្់ទី និង
គធវីអនតរកម្មគោយ្គស្រ។ីការពិចារណាពីទស្សនៈរបស្់អនកផ្ដលនឹងគក្បីក្ាស្់ទីធ្លល រកនុងការរចនា 
(កុមារតូច)។គក្បីស្មាភ រៈទំគនីបនិងស្មាភ រៈផ្ដលមានភាពទន់ស្ក្មាប់គក្បីគធវីគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្និង
កក្មាលឥដឋ។ ោក់កក្ម្ិតពណ៌្គៅកនុងបនទប់ គហយី្ពាោម្កាត់បនថយ្ពណ៌្ចក្ម្រះម្កក្តឹម្  

រូបភាព២ គាំរូថ្នន ក្់នរៀនផ្ដលបនន្នើន ើងនោយ MoEYS 
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១ពណ៌្ជាគោល គដីម្បកុីំឱ្យគម្ីលគៅក្ជាលផ្ភនក10។ ការកំណ្ត់ចំនួនស្ិស្សរហូតដល់អតិបរមាចាប់ពី 
២០-២៥នាក់ គដីម្បធី្លនាថាក្គូអាចតាម្ោន និងោកំ្ទដល់ការស្ិការបស្់កុមារមាន ក់ៗ។ 

II. ការគរៀបចំទីធ្លល ។ ការគរៀបចំទីធ្លល រឱ្យានលែ គដីម្បជីួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ស្កម្មភាពស្ិកាផ្ដលានគក្ោង
ទុក គោយ្ចាប់គអតីម្ពីក្បគភទ និងទំហមំ្នគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ រហូតដល់បលង់។ ធ្លនាឱ្យាននូវការបគងកីត
គរៀបចំម្ួយ្ផ្ដលអាចបត់ផ្បនានស្ក្មាប់បរសិាថ នស្ិកាផ្ដលអាចផ្កផ្ក្បានោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួលកនុង
អំ ុងឆ្ន សំ្ិកាគដីម្បគី្លីយ្តបឱ្យកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងីចំគ ះតក្ម្ូវការស្ិកាផ្ដលអដល់                   
ភាពរកីចគក្ម្ីន។ 

III. ការបគងកីត៖ រពំឹងគិតថាគតីស្មាភ រៈស្ិកាណាផ្ដលក្តូវគក្បី និងរគបៀប
គរៀបចំវាគដីម្បជីំរុញដល់ការគរៀនសូ្ក្ត។ ធ្លនាថាកផ្នលងស្ិកាក្តូវ
ានគរៀបចំោ៉ា ងក្តឹម្ក្តូវ។ គក្ជីស្គរសី្ស្មាភ រៈផ្ដលគលីកទឹកចិតតដល់
ការគរៀនសូ្ក្តកនុងកក្ម្ិតរកីចគក្ម្ីនម្នភាពស្មុគសាម ញ គហយី្វាជាស្មាភ
រៈផ្ដលង្ហយ្ក្ស្ួលគក្បីក្ាស្់គៅកនុងទីធ្លល រសាលា។ ធ្លនាានថាស្មាភ
រៈទងំអស្់អាចគម្ីលគ ញី និងអាចចូលគក្បីក្ាស្់ានស្ក្មាប់កុមារ
តូច11។  
I. េុវត្ថិភាព ភាពងាយ្េួល ៃិងផាេុក្ភាព 

កតាត  គោលគៅ: អតល់កផ្នលងស្កិាក្បកបគោយ្តសុ្កភាព ង្ហយ្ក្ស្ួលចូលគក្បីក្ាស្់ និងជា
កផ្នលងផ្ដលជួយ្ោកំ្ទដល់កាស្ិកា 

តសុ្កភាព • រចនាបនទប់ផ្ដលរមួ្បញ្ចូ លធ្លតុផ្ដលក្ស្គដៀងនឹងការគរៀបចំគៅកនុងអទះ (ឧ. ការគរៀបចំ
កផ្នលងអងគុយ្ ពណ៌្ ស្មាភ រៈ) គដីម្បគីធវីឱ្យស្ិស្សមានអារម្មណ៍្ក្ស្ស្់ក្សាយ្។ 

សុ្វតថិភាព • អតល់ការការ រចំគ ះភាពង្ហយ្រងគក្ោះចំគ ះគក្ោះថាន ក់នានា 
ជំងឺ ការប៉ាះទងគិចរាងកាយ្ ឬរបួស្។ ធ្លនាានថាតំបន់ម្គតតយ្យ
ស្ិកាក្តូវានការ រ និងហ ុ៊ុំពទ័ធគោយ្របង។ វតថុគក្ោះថាន ក់គួរផ្ត
ោក់គៅឱ្យឆ្ៃ យ្។ គួរផ្តមានទឹកសាែ ត និងអនាម្័យ្ក្គប់ក្ោន់។ 

• គជៀស្វាងការគក្បីក្ាស្់ការ ៉ាូគស្រា៉ាម្ិច គបីស្ិនជាអាចគធវីគៅ
ានស្ក្មាប់កំរាលឥដឋ។ គក្ជីស្គរសី្ស្មាភ រៈទន់ស្ក្មាប់
កក្មាលឥដឋផ្ដលម្ិនរអិល (ឧ. កក្មាល ក្បគភទ PVC) 

 
10 សាែ បតយក្ម្មសាលា្ប្មាប់្តវតសថ្មី ឆ្ន ាំ2020 េាំព័រ។ ។ . . ដូនចនេះ 'ការយល់ន ើញនលើ្ចាំណុ្េះ' គឺជាអវផី្ដលការក្ាំណ្ត់អប់រ ាំគួរពាយម្នជៀ្វាង។ ននេះជាការនលើក្
ន ើងថ្ន ការរចនាផ្ផនក្អប់រ ាំតិចតួចមិ្នប្តឹម្ផ្តមាននសាភ័ណ្ភាពទាក់្ទាញប៉ាុនណ្តណ េះនេ ប៉ាុផ្នតក៏្មានលក្ខណ្ៈគរុនកា្លយផងផ្ដរ» 
11 ការផ្ណ្នាាំអាំពីការរចនាផ្ថ្ទាាំកុ្មារតូច។ Rui Olds, A. (2000) McGraw-Hill 

រូបភាពេី៣ ឧទាហ្រណ៍្ម្នក្ប្មាល PVC 
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លកខណ្ៈង្ហយ្
ក្ស្ួល 

• លុបបំាត់គចាលនូវឧបស្គគផ្ដលរារាងំដល់ការចូលគៅកាន់ទីធ្លល សាលារបស្់កុមារតូច 

កតាត ធម្មជាតិ • សី្តុណ្ា ភាព៖ ក្តូវធ្លនាថាបនទប់ម្ិនគៅត គពក។ 
• ពនលឺធម្មជាតិ៖ ពនលឺម្ថ្ៃនឹងជួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ការស្ិការបស្់កុមារតូច និងជំរុញដល់ការ
គតត តអារម្មណ៍្ ក្ពម្ទងំការម្ចនក្បឌ្ិត 

• គុណ្ភាពខយល់៖ បងែួចធំៗ ស្ក្មាប់ឱ្យមានខយល់គចញចូលានលែ។ 
• សូ្រស្័ពទ៖ ក្តូវធ្លនាថាថាន ក់គរៀនម្ិនស្ថិតគៅជាប់នឹងកផ្នលងផ្ដលមានស្ំគ ងរខំាន។ 
• ការអាភាា ប់ជាម្ួយ្ធម្មជាតិ៖ ទិដឋភាពខាងគក្ៅ គបីស្ិនជាអាចគួរផ្តអាចចូលគៅាន
គោយ្តទ ល់ពីខាងគក្ៅ។ គក្បីតទ ងំគំនូរគលីជញ្ហា ងំ និងពិោនផ្បបធម្មជាតិ។ កតាត ទងំ
គនះម្ិនក្តឹម្ផ្តអាចអតល់ជាការបនធូរអារម្មណ៍្គទ ប៉ាុផ្នតកអ៏ាចជួយ្ជំរុញឱ្យមានការម្ចន
ក្បឌ្ិតអងផ្ដរ។ 

ការអាភាា ប់ & ការ
គម្ីលគ ញី 

• ក្តូវធ្លនាថាថាន ក់គរៀនអាចចូលគៅកានទ់ីធ្លល ខាងគក្ៅគោយ្តទ ល់ាន គហយី្មានបងគន់
គៅផ្កបរគនាះអងផ្ដរ ដូគចនះក្គូអាចស្គងកតគម្ីលកុមារតូច កនុងការតល ស្់ទីគៅកនុងបរគិវន
សាលាានោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួល។ 

II. ការគរៀបចំទីធ្លល  
គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ 
 

គោលគៅ: គលីកទឹកចិតតឱ្យមានការក្សាវក្ជាវគោយ្ខលួនឯង ឯករាជយ ការង្ហរជាក្ករម្ 
ការក្គប់ក្គងគោយ្ខលួនឯង និងការផ្ស្វងរករគបៀបម្នការស្ិកាគោយ្តទ ល់ខលួន។ 

ទំហតំក្ម្ូវកុមារតូច • គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ផ្ដលមានទំហសំ្ម្ក្ស្បស្ក្មាប់កុមារតូច 12  
• បងែួចផ្ដលមានទំហសំ្ម្ក្ស្បនងឹកម្ពស្់កុមារតូច 
• ទវ រ, កផ្នលងលាងម្ដ និងបងគន់ផ្ដលគរៀបចំគ ងីផ្បប "កុមារគម្ក្តី" ផ្ដលមាន

ទំហមំាត់និងកម្ពស្់ស្ម្ក្ស្បស្ក្មាប់កុមារតូច 
ភាពបត់ផ្បន 
 

• គក្បីក្ាស្ស្មាភ រៈក្សាលៗ ស្ក្មាប់តុ និងគៅអីគដីម្បី
ឱ្យស្ិស្សមានភាពង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងការតល ស្់ទីគក្គឿង
ស្ង្ហា រមឹ្ គៅគពលផ្ដលពួកគគក្តូវការគោយ្ម្ិន
ចាាំច់មានការអនតរាគម្ន៍ពីស្ំណាក់ក្គ ូ

• គៅអី/គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ក្តូវមានកង់គដីម្បជីួយ្
កនុងការតល ស្់ទី។  

 
12 ឧប្ម្ព័នធ 2.1 ព័ត៌មានលម្អិតអាំពីនប្គឿង្ង្ហា រមឹ្ 

របូេី៤ឧទារហ្ណ៍្្ប្មាប់នប្គឿ្ង្ហា រមឹ្ផ្ដលមានក្ង់  
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• អតល់ការគរៀបចំកផ្នលងអងគុយ្គអសងៗ ោន  តុ, 
កក្មាល, ក្ជរងម្ួយ្តទ ល់ខលួន, គខនីយ្) និងអនុញ្ហា តិ
គអាយ្ស្ិស្សគក្ជីស្គរសី្កផ្នលងផ្ដលពួកគគចង់
អងគុយ្ តាម្ចំណ្ង់ចំណូ្លចិតត 
និងតក្ម្ូវការរបស្់ពួកគគ។  

បលង់  គោលគៅ: អគុបំលង់បនទប់ជាម្ួយ្នឹងយុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀន និងការគរៀនរបស្់ក្គូ និងតក្ម្ូវ
ការរបស្់ស្ិស្ស។ 

ទីតាងំគអសងៗ • គួរពិចារណាកនុងការបគងកីតកផ្នលងម្ួយ្ផ្បបជា
សាច់គរឿងគៅកនុងថាន ក់គរៀន។ ឧទហរណ៍្៖ 
MoEYS កំណ្ត់ក្ជរងស្ក្មាប់ការអាន ស្ិលបៈ 
និងតស្តនតី អកខរកម្ម និងគលខ វទិាសាស្តស្តស្ងគម្ 
និងអនាម្័យ្។  

គួរពិចារណាកនុងការដកតុរបស្់ក្គូគចញ គដីម្បឱី្យមានកផ្នលងទំគនរគក្ចីនស្ក្មាប់ស្ិស្ស 
(អតល់ទូោក់ស្មាភ រៈ) 
 

• កំណ្ត់កផ្នលងជាក់លាក់ណាម្ួយ្ស្ក្មាប់ការង្ហរជាក្ករម្ ការគបីកអងគក្បជុំ
គពញ ការង្ហរជាបុគគល ឬក្ជរងលំផ្ហកាយ្ 

 
ភាពស្មុគសាម ញផ្ដល
អាចគម្ីលគ ញី 

• សូ្ម្កុំោក់ព័តម៌ានគក្ចីនហូស្ក្បមាណ្គៅគលីជញ្ហា ងំោក់តាងំអវីម្ួយ្គៅកនុង
ម្អទខាងគក្កាយ្ផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍្ថាមានទំនាក់ទំនងជាម្ួយ្
ម្រតករបុពវបុរស្បស្់ពួកគគ និងលខិិតស្គស្ីរគអសងៗ កនុងចំគណាម្ម្ិតតភកដិ
របស្់ពួកគគ 

ពណ៌្ គោលការណ៍្បក្ងមួ្៖ 
បំភលឺជញ្ហា ងំ និងគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ជាម្ួយ្នឹងពណ៌្ភលឺៗ។ រកាពណ៌្ចម្បង ១ កុំលាយ្
ពណ៌្ និង/ឬផ្បបក្កគ ក្កឡាគអសងៗ។ គៅកនុងសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី NGPS គយ្ងី
ានស្គក្ម្ចចិតតគក្បីពណ៌្ភលឺ គហយី្រលំឹកគ ងីវញិនូវពណ៌្ផ្ដលគលចគចញជាពណ៌្ធម្ម
ជាតិគៅតំបន់ជនបទ ឧ. ពណ៌្ម្បតង នងិគលឿង។ 

សូ្ម្គម្ីលឧបស្ម្ពន័ធ2.1 ព័ត៌មានលម្ែិតអំពីគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ផ្ដលានផ្ណ្នា។ំ 

III. ការបគងកីត 
គោលគៅ គក្ជីស្គរសី្ស្មាភ រៈផ្ដលគលីកទឹកចិតតដល់ការស្ិកា និងការក្សាវ
ក្ជាវ។ 
 

រូបេី៥ ឧទាហ្រណ៍្ម្នក្ផ្នៃងអងគុយមានផា្ុក្ភាព នប្បើក្នុ ងសាលា NGS 

រូបភាពេី៦ ឧទាហ្រណ៍្ម្នេូោក្់្ មាា រៈ 

រូបភាពេី៧ ឧទាហ្រណ៍្ម្ននធនើ រប្់ម្៉ាុងនត្្ូរផី្ដល
្ិ្សអាចចូលនប្បើ្មាា រៈបនយ៉ា ងង្ហយប្្ួល 
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វធិីសាស្តស្ត 

• ោក់បង្ហា ញស្មាភ រៈតាម្រគបៀបផ្ដលង្ហយ្ក្ស្ួលគម្ីលនិងអាច 
យ្កម្កគក្បីាន (ឧ. កម្ពស្់គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ ការគរៀបចំសាែ ត)។ 

• ធ្លនាានថាអនកមានស្មាភ រៈក្គប់ក្ោន់ ប៉ាុផ្នតម្ិនគក្ចីនគពកគនាះគទ គក្ ះអនកចង់ឱ្យកុមារតូច
គរៀនអនុវតតការចរចាជាមូ្លោឋ ន និងអាកបបកិរោិកនុងការផ្ចករផំ្លក។ 

• គក្ជីស្គរសី្រវាងស្មាភ រៈថ្មីៗ និងមានគគសាគ ល់ គដីម្បគីធវីឱ្យកុមារតូចមានការក្បកួតក្បផ្ជង និងគធវី
ឱ្យពួកគគមានអារម្មណ៍្ថាវាស្ថិតកនុងការក្គប់ក្គងរបស្់ពកួគគ។ អាុំក្បកួតក្បផ្ជងជាម្ួយ្កុមារ
តូចជាបគណ្តី រៗ គៅគពលផ្ដលពួកគគទទួលានការយ្ល់ដឹងគោយ្ការបផ្នថម្ ឬជំនួស្ស្មាភ រៈ
ផ្ដលធ្លល ប់សាគ ល់ជាម្ួយ្នឹងធ្លតុថ្មីៗ គទៀត។ 

• អនុញ្ហា តឱ្យកុមារតូចផ្ស្វងយ្ល់គដីម្បទីទួលានការយ្ល់ដឹងខណ្ៈគពលផ្ដលក្គូគធវីការ
ស្គងកត និងផ្ណ្នាពំួកគគគៅគពលចាាំច់។ 

• គក្ជីស្គរសី្ស្មាភ រៈគអសងៗគោយ្កំណ្ត់គោលគៅស្ិកា។ 
ឧទហរណ៍្: 

o ផ្ណ្នាឱំ្យមានការគក្បីក្ាស្ស្មាភ រៈជាក់ផ្ស្តងដូចជាគូប
ផ្ដលជាប់ោន  រូបរាង ពណ៌្ ប ិច ដីស្ ថាន លំាប នងិគហគម្ណា
ផ្ដលអាចគលីកទឹកចិតតដល់ការអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស្់
កុមារតូចកនុងការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្ានលែ និងអតល់ឱ្កាស្
ស្ក្មាប់ការគរៀនសូ្ក្តពហុញ្ហា ណ្ (ឧ. ការប៉ាះ ការគម្ីលគ ញី ។ល។) 

o គក្បីការនិទនគរឿង វគីដអូ និងរូបភាពផ្ដលអាចផ្ណ្នាពំីក្បធ្លនបទម្នគម្គរៀននិង/ឬ
ពក្ងឹងអកខរកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសា។ តាម្រយ្ៈការោក់បញ្ចូ ល ICT គៅកនុង
ថាន ក់គរៀន ក្គូបគក្ងៀនអាចបង្ហា ញស្មាភ រៈគនះដល់កុមារតូចគោយ្គក្បីទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ 
និងគថ្បគបលត គដីម្បគីធវីឱ្យថាន ក់គរៀនកាន់ផ្តមានអនតរកម្ម និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្។ 

o អតល់ជាគហគម្ផ្ដលអាចបគងកីតជាការអភិវឌ្ឍដលក់ារយ្ល់ដឹងគអសងៗគទៀត ដូចជាគហគម្
ចងចា ំ ផ្លបងអគុ ំរូប និងស្កម្មភាពផ្ដលគលីកទឹកចិតតដល់ការតគក្ម្ៀប និងចាត់ថាន ក់
របស្់របរជាគដីម្ (ឧ. តគក្ម្ៀបក្បោប់គកមងគលងតាម្ពណ៌្ ក្បគភទ ឬទំហ)ំ។  

o គក្បីស្មាភ រៈផ្ដលជួយ្ស្ក្ម្លួដល់ការគលងជានិម្ិតតស្ញ្ហា  នងិបង្ហា ញឱ្យមានការគលង
ទងំខាងកនុងនិងខាងគក្ៅថាន ក់គរៀន។គនះរាប់បញ្ចូ លទងំការគក្បីក្ាស្់វតថុផ្ដលមានកនុង
ជីវតិក្បចាមំ្ថ្ៃ (ឧទហរណ៍្ សាល បក្  ឬផ្ពង ឬថ្មធម្មតា ឬបំផ្ណ្កគឈផី្ដលកុមារអាច
បំផ្បលងគោយ្ការក្ស្គម្ីលក្ស្ម្ម្របស្់ពួកគគាន)។  

រូបេី៨ ឧទាហ្រណ៍្ម្ន្មាា រៈជាក្ផ់្ ត្ង។ 
ប្បភព៖ TTO 
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២.១.១ រចនាបថខាងក្នងុបនទប់ពរៀន 
គៅកនុងផ្អនកគនះ គយ្ងីានគលីកគ ងីនូវឧទហរណ៍្ម្ួយ្ម្នការរចនាខាងកនុងបនទប់គរៀន ផ្ដលអាចក្ាប់
អំពីបលង់បរោិកាស្រូបវនតរបស្់សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី  NGPS ។ សាថ បតយករ និងអនកជំនាញផ្អនកអប់រ ំ
គួរក្បជុំរមួ្ោន  និងគរៀបចំដំគណាះក្សាយ្ដ៏លែបអុំតម្ួយ្ផ្ដលអាក្ស្័យ្គលបីរសិាថ ន តក្ម្ូវការរបស្់ស្ិស្ស 
និងធនធ្លនផ្ដលមាន។ 
 គក្ោងគនះបង្ហា ញពីឧទហរណ៍្ម្ន៖ 

ក) ការរចនាឱ្យតិចតួចបំអុត (១ពណ៌្ចម្បង) 
ខ)កផ្នលងអងគុយ្ផ្ដលអាចបត់ផ្បនាន              
(៥ ក្បគភទគអសងោន ) 
គ) ការកំណ្ត់តំបន់ 
 )ការោក់បញ្ចូ លICT                                       
(ឧ. កម្មវធិីទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ) 
ង)គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ផ្ដលគតត តគលីកុមារតូច   
(កម្ពស្់ទប ស្មាភ រៈង្ហយ្ក្ស្ួលយ្កម្កគក្បី) 
ច) ការគរៀបចំផ្ដលអាចបត់ផ្បនាន (មានកង់រុញ 
និងគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ទម្ៃន់ក្សាល) 
្) ការចូលគៅទីធ្លល ខាងគក្ៅលកខណ្ៈឯកជន 
សូ្ម្គម្ីលការបរោិយ្ខាងគក្កាម្ស្ក្មាប់ការ
ពនយល់លម្ែិតបផ្នថម្គទៀតម្នការគរៀបរាប់ទងំអស្់
ខាងគលី។ 

 

ក្) ការរចនាតិចតួចបំអុត។ គោយ្ទទួលានការបំអុស្គំនិតពីគស្ៀវគៅម្ដសាថ បតយកម្មសាលាជំនាន់ថ្ម ី
(NGS)13 សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី NGPS គលីកកម្ពស្់ "ការគក្បីក្ាស្់ពណ៌្ផ្តម្ួយ្ គោយ្គស្នីឱ្យគក្បី
ក្ាស្់ពណ៌្ចម្បងផ្តម្ួយ្ប៉ាុគណាណ ះ" គៅកនុងថាន ក់គរៀន ឬកផ្នលងស្ិកា។ គោងគៅតាម្ទស្សនវជិាា ម្នការ
រចនាគនះ មានផ្តពណ៌្ម្ួយ្ប៉ាុគណាណ ះ (ឬការផ្ក្បក្បួលផ្ដលអាចគកីតមានម្នពណ៌្គនាះ) គួរផ្តមានគៅ
កនុងបនទប់ រមួ្ជាម្ួយ្នឹងពណ៌្ផ្ដលសុ្ីោន នឹងពណ៌្ឯគទៀត (ឧទហរណ៍្ ស្ ក្បគអះ និងគមម ក្តូវានចាត់
ទុកថាជាពណ៌្ផ្ដលសុ្ីោន នឹងពណ៌្ឯគទៀត។ គៅកនុងឧទហរណ៍្ផ្ដលានអដល់ជូនខាងគលី ពណ៌្ស្ នងិ
ពណ៌្ក្បគអះក្តូវានគក្បីក្ាស្់)។ ឧទហរណ៍្ម្នការរចនា សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី NGPS គយ្ងីមាន
បំណ្ងគក្ជីស្គរសី្ពណ៌្ម្បតង និងការផ្ក្បក្បួលម្នក្ស្គមាលរបស្់វា គក្ ះវាជាពណ៌្ផ្ដលគលចគធ្លល គៅ

 
13 MoEYS (2020), សាែ បតយក្ម្មសាលា្ប្មាប់្តវតសថ្មី៖ ការរចនាសាលាជាំនាន់ថ្មី និងនោលការណ៍្ផ្ណ្នាាំ្ប្មាប់ការវនិិនយគនហ្ោា រចនា្ម្ព័នធសាភ័ណ្ភព”ភនាំនពញ: 
អនក្និពនធ. 
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កនុងទីជនបទម្នក្បគទស្កម្ពុជា គហយី្គយ្ងីចង់នាចូំលគៅកនុងថាន ក់គរៀននូវធ្លតុផ្ដលកុមារធ្លល ប់សាគ ល់
គៅដំណាក់កាលដំបូងម្នការអភិវឌ្ឍកុមារតូច។ 

ខ) កផ្នលងអងគុយ្ផ្ដលអាចបត់ផ្បនាន។ ការរចនាផ្ដល
បង្ហា ញពីការគរៀបចំកផ្នលងអងគុយ្ចំនួន ៥   គអសងៗោន ៖ 
១. គរៀបក្ជរងម្ួយ្ខពស្់ស្ក្មាប់ការអានគោយ្មានរមួ្
ជាម្ួយ្គខនីយ្អងផ្ដរ 
២. មានកក្មាលគៅកណាត លបនទប់ស្ក្មាប់ស្កម្មភាព     
គពញគលញ 
៣. គៅអីអងគុយ្មានតសុ្ខភាពស្ក្មាប់ការគធវីការង្ហរ
តទ ល់ខលួន ឬការ្លុះបញ្ហច ងំ 
៤. តុ និងគៅអីអងគុយ្ផ្ដលមានកម្ពស្់ទប 
៥.គខនីយ្ផ្ដលមានតសុ្កភាពនិងកក្មាលឥដឋគៅជិត
ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ 

 

គ) ការកំណ្ត់តំបន់។ ការរចនាគនះអតល់នូវលទធភាពម្ន
ការគរៀបចំកផ្នលងស្ិកាគៅជាតំបន់ម្ួយ្ៗ គោយ្កំណ្ត់
ក្ជរងគអសងៗោន  ស្ក្មាប់ស្កម្មភាពគអសងៗោន ។ ដូចរូប
ភាពបង្ហា ញ៖ 
• កផ្នលងស្ក្មាប់ការស្ិកាអំពីស្ងគម្ និងវទិាសាស្តស្ត (វា
ក្តូវានផ្ណ្នាឱំ្យក្ជរងម្ួយ្គនះគៅជិតបងែួច កនុង
ករណី្ផ្ដលកុមារតូចក្តូវការពនលឺស្ក្មាប់ការពិគសាធន៍ 
ឧ. ក្ោប់ពូជផ្ដលកំពុងលូតលាស្់) 

• កផ្នលងស្ក្មាប់ការស្ិកាអំពីការអាន (អាចគក្បី
ស្ក្មាប់ការស្ិកាតស្តនតី និងស្ិលបៈអងផ្ដរ) 

• កផ្នលងស្ក្មាក់ស្ក្មាក (ជាកផ្នលងផ្ដលកុមារតូចអាច
គក្បីគៅគពលពួកគគក្តូវការគពលផ្តមាន ក់ឯងគដីម្បគីធវី
ការ្លុះបញ្ហច ងំ ឬគធវីការង្ហរបុគគល) 

• កផ្នលងស្ក្មាប់ការស្ិកាគលខនិងអកខរកម្ម(ស្មាភ រៈ
ស្ក្មាប់មុ្ខវជិាា ទងំគនះក្តូវានបង្ហា ញ) 

• កផ្នលងស្ក្មាប់ការង្ហរជាក្ករម្ គៅចំកណាត លបនទប់ 
• កផ្នលងស្ក្មាប់កាស្ិកា ICT គៅជាប់ទូរទស្សនឆ៍្ល តម្វ 
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• កផ្នលងអនាម្័យ្ ក្តូវមានតក្ម្ងទឹក ផ្ពង និងឧបករណ៍្
ស្គស្តង្ហគ ះបនាទ ន់។ 

 ) ការោកប់ញ្ចូ ល ICT ។ បនទប់គនះក្តូវានប ំក់គោយ្
ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ។ ក្គូបគក្ងៀនក្តូវានផ្ណ្នាឱំ្យគក្បីគថ្ប
គបលតគដីម្បបីង្ហា ញព័ត៌មានគៅគលីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។ 

 

ង) គក្គឿងស្ង្ហា រមិ្ផ្ដលគតត តគលីកុមារ។ គក្គឿងស្ង្ហា រមិ្ 
គៅអី និងតុទងំអស្់ក្តូវានរចនាគ ងីគដីម្បីគក្បីក្ាស្់
ស្ក្មាប់កុមារតូច។ ស្មាភ រៈទងំអស្់នឹងក្តូវានោក់
បង្ហា ញផ្ដលវាមានកម្ពស្ស់្ម្ក្ស្បស្ក្មាប់កុមារតូចកនុង
ការគក្បីក្ាស្់ (គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ និងតុក្តូវានផ្ណ្នាគំក្បី
កម្ពស្់ ៦00 ម្ីលីផ្ម្៉ាក្ត គៅអីខពស្់ ៣00-៣៥0 ម្.ម្)។ 

 

ច) ការគរៀបចំផ្ដលអាចបត់ផ្បនាន៖ គក្បីកង់ និង
គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ផ្ដលមានទម្ៃន់ក្សាលគដីម្បសី្គក្ម្ច
គោលបំណ្ងគនះ។ អនកគរៀបចំផ្អនការ សាលាម្គតតយ្យ
ជំនាន់ថ្មី (NGPS) គលីកទឹកចិតតឱ្យគក្បីក្ាស្់ស្មាភ រៈ
ផ្ដលម្ិនប៉ាះ ល់ដល់បរសិាថ ន (ឧ. គឈី ឫស្សី ស្មាភ រៈ
ផ្កម្ចន)។ ទូផ្ដលមានកង់នឹងគធវីឱ្យវាកាន់ផ្តង្ហយ្ក្ស្ួល
កនុងការតល ស្់ទីម្នទីតាងំគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ និងតល ស្់បតូរបលង់
បនទប់ានោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួលអាក្ស្័យ្គលីស្កម្មភាព។ 
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្) ក្ចកចូលគៅកាន់ទីធ្លល ខាងគក្ៅគោយ្តទ ល់។ 
ក្ចកចូលគៅកផ្នលងទំគនរគៅខាងគក្កាយ្ថាន ក់គរៀន (ផ្ដល
អាចចូលគៅានគោយ្ការគបីកទវ រធំ ឬបំាត់ជញ្ហា ងំ
ម្ួយ្ផ្អនក ឬក៏ទងំក្ស្រង) នឹងអនុញ្ហា តឱ្យក្គូគក្បីកផ្នលង
ខាងគក្ៅជាផ្អនកបផ្នថម្ម្នកផ្នលងគរៀនកនុងទីធ្លល ។ ការមាន
ទីធ្លល ខាងគក្ៅោច់គោយ្ផ្ កពីកផ្នលងគកមងគលងម្ន
សាលាបឋម្ស្ិកានឹងគធវីឱ្យវាកាន់ផ្តង្ហយ្ក្ស្ួលនិងមាន
សុ្វតថិភាពស្ក្មាប់ក្គូកនុងការគរៀបចំនិងតាម្ោន
ស្កម្មភាពស្ក្មាប់កុមារតូចៗ។ 

 

 

 

២.៣ ទីធ្លា ខាងពរៅ  
 

ស្ថិតកនុងបរោិកាស្ខាងគក្ៅផ្ដលគរៀបចំានលែគួរផ្តអតល់នូវកផ្នលងស្ិកាផ្ដលកុមារអាចគធវី
ស្កម្មភាពោ៉ា ងស្កម្មាន និងអភិវឌ្ឍជំនាញរាងកាយ្ ក៏ដូចជាទំនុកចិតត។ កផ្នលងផ្បបគនះអាចជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍន៍ម្នកិចចស្ហការ ជំនាញស្ងគម្ ភាពម្ចនក្បឌ្ិត និងអាកបបកិរោិវជិាមានាន។ ទងំអស្់គនះ
អាចស្គក្ម្ចានគោយ្ការគរៀបចំបលង់គអាយ្ានក្តឹម្ក្តូវតាម្តក្ម្ូវការ ការគក្ជីស្គរសី្ឧបករណ៍្ក្តឹម្
ក្តូវស្ក្មាប់ការគលង និងគោយ្ការអសពវអាយ្ក្បគភទគអសងៗម្នស្កម្មភាព ផ្ដលរមួ្មានការគលង (ការ
គលងគោយ្គស្រ ី និម្ិតតស្ញ្ហា  ឬរូបតំណាង) បទពិគសាធន៍អារម្មណ៍្ ការគក្បីក្ាស្់ស្មាភ រៈពិតៗ ការ
អាន ឬតស្តនតីគៅគក្ៅបរគិវន សាលា។ គដីម្បសី្គក្ម្ចាននូវកក្ម្ិតម្នការរគំោចគនះ ខណ្ៈគពលផ្ដលគធវី
ការរចនាបរគិវនខាងគក្ៅសាលា សាលាគរៀនក្តូវពិចារណាគលីធ្លតុដូចខាងគក្កាម្៖ 
 

I. ភាវគតិផ្ដលគៅជិតោន  
II. ការផ្បងផ្ចក 

III. គនលឹះសុ្វតថិភាព 
IV. គោលបំណ្ងម្នគនលឹះសុ្វតថិភាព 

I. ភាវគតិផ្ដលគៅជិតោន ៖ ស្ំគៅគៅគលីភាពជិតម្នទីធ្លល គលងខាងគក្ៅ នងិថាន ក់គរៀន គដីម្បឱី្យមានភាព
ង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងគធវីដំគណី្រចូលគៅកាន់ទីធ្លល ខាងគក្ៅ ផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យក្គូអាចតាម្ោនស្ិស្សានោ៉ា ង
ង្ហយ្ក្ស្ួល។សាលាម្គតតយ្យក្តូវានគលីកទឹកចិតតឱ្យគរៀបចំកផ្នលងផ្បបគនះគៅខាងគក្កាយ្អាោរ
ស្ក្មាប់គោលបំណ្ងគនះបផ្នថម្ពីគលីទីធ្លល ខាងមុ្ខ។ កផ្នលងទំគនរគៅខាងគក្កាយ្ថាន ក់គរៀនជាធម្មតាម្ិន
មានការគរៀបចំគទ គហីយ្ជាគរឿយ្ៗ គ រគពញគោយ្ស្ក្មាម្។សាលាគរៀនអាចបំផ្បលងលំហគនះគៅជា



ទំព័រ |24 

 

កផ្នលងផ្ដលមានមុ្ខង្ហរគក្ចីនជាងមុ្ន ផ្ដលអាចឱ្យស្ិស្សម្គតតយ្យស្ិកាអាចស្ក្មាក អាននិងគធវីស្កម្ម
ភាពជាក្ករម្ានគោយ្គហតុគនះអាចឱ្យទីធ្លល គលងគក្ៅជាកផ្នលងបផ្នថម្ស្ក្មាប់ខាងកនុងថាន ក់គរៀន។គនះ
ក៏នឹងអនុញ្ហា តឱ្យសាលាគរៀនគក្បីក្ាស្់ទីធ្លល ឱ្យានលែបំអុតអងផ្ដរ។  

II. ការផ្បងផ្ចក៖ លំហរខាងគក្ៅផ្ដលានរចនាគួរផ្ត
ក្តូវានបក្ម្រងទុកស្ក្មាប់ផ្តស្ិស្សម្គតតយ្យស្ិកា

ប៉ាុគណាណ ះ ផ្ដលតក្ម្ូវឱ្យមានការគក្បីក្ាស្់រាងំការ រដូច
ជា របងជាគដីម្។ គៅគពលផ្ដលម្ិនអាចស្គក្ម្ចាននូវ
ការផ្ញកគចញពីោន រវាងកផ្នលងគលងស្ក្មាប់កុមារតូចគៅ
ម្គតតយ្យស្ិកាគឺគោយ្សារផ្តកផ្នលងគលងរបស្់កុមារតូច
មានផ្តម្ួយ្គត់គៅកនុងបរគិវណ្សាលាឬគោយ្សារផ្ត

កផ្នលងទំគនរមានកំណ្ត់ និងម្ិនអាចផ្បងផ្ចកជាពីរតំបន់
ោច់គោយ្ផ្ កពីោន ាន វាក្តូវានគគអដល់អនុសាស្ន៍
ឱ្យគលីកកម្ពស្់ការផ្ចករផំ្លកកផ្នលងផ្ដលមានគៅស្ល់

គោយ្ធ្លនាថា ស្ិស្សម្គតតយ្យស្ិកាអាចចូលគៅកាន់តំបន់គនាះ និងចូលគៅកាន់ឧបករណ៍្ទងំគនាះ
ដូចផ្ដលស្ិស្សបឋម្ស្ិកាផ្ដរ។ ពាោម្គរៀបចំទីធ្លល ខាងគក្កាយ្សាលាជាតំបន់ឯកគទស្ស្ក្មាប់ស្ិស្សម្
គតតយ្យស្ិកា គដីម្បឱី្យពួកគគអាចគលង ឬអានានគោយ្គស្រ ីគោយ្បងកភាពង្ហយ្ក្ស្ួលដល់ក្គូកនងុការ
ក្តួតពិនិតយ។ 
III. សុ្វតថិភាព៖ គៅគក្កាម្គោលការណ៍្ផ្ណ្នាគំនះ សាលាគរៀនគួរផ្តធ្លនាថាទីធ្លល ខាងគក្ៅក្តូវគៅ
ឆ្ៃ យ្ ឬមានសុ្វតថិភាពក្តឹម្ក្តូវពីអលូវធំ និងក្ស្ះទឹកផ្ដលគក្ៅ។ ក្ចកទវ រគួរផ្តក្តូវានបិទកនុងអំ ុង
គពលគលង គជៀស្វាងកុមារតូចចាកគចញពីបរគិវណ្គោយ្ម្ិនដឹងខលួន។ ពិនិតយគម្ីលថាកផ្នលងទគំនរម្ិន
មានវតថុមុ្តក្ស្ួច រុកខជាតិផ្ដលបងកគក្ោះថាន ក់ និងស្មាភ រៈ ឬឧបករណ៍្ផ្ដលគគគាះគចាល។ ធុងស្ក្មាម្
គួរផ្តមាន។ ឧបករណ៍្ស្ក្មាប់គលង និងគរៀនក្តូវស្ម្ក្ស្បនឹងអាយុ្ ទំហកុំមារ និងការលូតលាស្់ម្ួយ្
ផ្ដលស្ម្ក្ស្ប។ 
IV. គោលបំណ្ងម្នទីធ្លល ៖ ការបញ្ហា ក់ពីគោលបំណ្ងម្នទីធ្លល សាលាអាចស្គក្ម្ចានគោយ្គក្ជីស្គរសី្
ឧបករណ៍្ស្ក្មាប់កផ្នលងគលងរបស្់កុមារគោយ្ក្បរងក្បយ្ត័ន ចាប់គអតីម្គោយ្ស្ំណួ្រ៖ "គតីគយី្ងចងឱ់្យ
សិ្ស្សគធវីអវី និងគរៀនគៅបរគិវនខាងគក្ៅផ្ដរឬគទ?" គោលបំណ្ងផ្ដលអាចមានរមួ្មានដូចខាងគក្កាម្៖ 

• អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស្់កុមារកនុងការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្ គោយ្គក្ជីស្គរសី្ឧបករណ៍្ និង
ស្កម្មភាពផ្ដលក្តឹម្ក្តូវ។ 

• គលីកទឹកចិតតការគលងគោយ្គស្រ ី
• រគំោចអារម្មណ៍្ (គោយ្អតល់ឧបករណ៍្ចក្ម្រះពណ៌្ រមួ្ទងំកណ្តឹ ង និងជួងជាគដីម្ ល។) 

រូបភាពេី៩ ឧទាហ្រណ៍្ម្នក្ផ្នៃងេាំននរនៅខាងនប្កាយថ្នន ក្់នរៀន - 
សាលា NGS 
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• ផ្ស្វងយ្ល់ពីផ្អនកខាងគក្ៅ និងគធវីស្កម្មភាពបុគគល និងជាក្ករម្ 
២.៣.១ ការស្ែនាលំម្អិតវរមាប់ឧបក្រែ៍ និងវមាា រៈវកិ្ា 
ក. ឧបករណ៍្គលង គោលគៅចម្បង: ជំនាញកនុងការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្ផ្ដលម្ិនស្ម្រម្យ/លែ និង

ជំនាញស្ងគម្-អារម្មណ៍្ 
• ោក់បញ្ចូ លឧបករណ៍្គលងដូចជា គទង ក្បអប់រអំិល ឧបករណ៍្គតាងគ ងីជាគដីម្។ ជាឯក

សារគោង សូ្ម្គក្ជីស្គរសី្ធ្លតុកផ្នលងគលងរបស្់កុមារពី ២ គៅ ៤។ ក្តូវក្ាកដថាឧបករណ៍្
មានទំហសំ្ម្ក្ស្បនឹងកុមារ គហយី្ស្មាភ រៈមានសុ្វតថិភាព និងគក្បីក្ាស្់ានយូ្រគោយ្ោម ន
ក្ជរងមុ្តក្ស្ួច។ ទងំគនះគឺជាឧទហរណ៍្ម្នឧបករណ៍្គដីម្បគីលីកកម្ពស្់តុលយភាព និងការ
ស្ក្ម្បស្ក្ម្លួ៖ 

ក្បភព៖ shorturl.at/xJY16 និង Odom Garden in Phnom Penh, by Native Landscape 
design. 

• ពិចារណាគៅគលីឧបករណ៍្ពហុមុ្ខង្ហរផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យកុមារអភិវឌ្ឍជំនាញរកនុងការគក្បី
ក្ាស្់រាងកាយ្ផ្ដលមានទងំលែ និងម្ិនលែ ដូចជាការគ ងីគលី និងចុះតាម្ជគណ្ដី រ តុលយភាព 
ចលនាស្ក្ម្បស្ក្ម្ួល។ល។ពិចារណាបញ្ចូ លធ្លតុទងំគនះគៅកនុងរចនាស្ម្ព័នធខាងគក្ៅ 
ទក់ទងនឹងភនំ ឬការរអំិលគលងផ្បបធម្មជាត ិ ឬ អទះតូចម្ួយ្ផ្ដលកុមារអាចគ ងីាន             
គក្បីស្ម្តថភាពរបស្់កុមារកនុងការគក្បីក្ាស្់អវៈយ្វៈ និងមានភាពម្ចនក្បឌ្ិត។ 
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ស្ួនចារឧតតម្ គរៀបចំគ ីង
គោយ្ការរចនាគទស្ភាពគដីម្
កំគណី្តស្ក្មាប់ដគំណាះ
ក្សាយ្ការរស្់គៅទីក្ករង។ 

ស្ួនចារឧតតម្គរៀបចំគ ីង
គោយ្ការរចនាគទស្ភាព
គដីម្កំគណី្តស្ក្មាប់
ដគំណាះក្សាយ្ការរស្់គៅ
ទីក្ករង។ 

ជាទូគៅ មានគលីកទឹកចិតតឱ្យមានការគលងស្កម្មជាងមុ្ន ដូចជាការរត់ ការគលាត និងការគលាតរលំង
កនុងកផ្នលងទំគនរជាគដីម្។ ផ្តក្តូវក្ាកដថាមានកផ្នលងក្គប់ក្ោន់គៅកនុងបរគិវនម្គតតយ្យស្ិកា។ 
 
ខ.ស្មាភ រៈ គោលគៅចម្បង៖ ជំនាញកនុងការគក្បីក្ាស្់អាវៈយ្វៈ ជំនាញយ្ល់ដឹង ការ

អភិវឌ្ឍន៍ភាសា ជំនាញស្ងគម្-អារម្មណ៍្។ 
វតថុធ្លតុគដីម្ធម្មជាតិ។ 
ពិចារណារមួ្បញ្ចូ លវតថុ
ក្បចាមំ្ថ្ៃកនុងចំគណាម្
ស្មាភ រៈស្ិកាដូចជា 
ាល់ សាល បក្  ឬវតថុ
ធ្លតុគដីម្ធម្មជាតិ (ឧ. 
បនទះគឈ ីឬរាងគអសង

គទៀតផ្ដលគលីកទឹកចិតតដល់ការគលងជានិម្ិតត
ស្ញ្ហា ផ្ដលអាចជារបស្់គក្បីទងំកនុងនិងគក្ៅបរគិវនសាលា)។  

ភាា ប់អារម្មណ៍្គអសងៗោន ។ បគងកីតកផ្នលងផ្ដលកុមារអាច
ជួបគរឿងគោយ្គក្បីអារម្មណ៍្គអសងៗ (ឧ. ដី ទឹក 
ស្ំគ ង វាយ្នភាព និងតស្តនតី)។ 
 
 

គលីកកម្ពស្់បរគិវនខាងគក្ៅជាកផ្នលងស្ិកាគដីម្បគីលីកកម្ពស្់ជំនាញស្ងគម្-អារម្មណ៍្និងជំនាញកនុងការ
យ្ល់ដឹង 

រូបភាពេី១២ ឧទាហ្រណ៍្តស្រនតីផ្ដលនធវើន ើងពី្មាា រៈផ្ក្ម្ចន 

រូបភាពេី១០ ឧទាហ្រណ៍្ម្នវតែុធាតុនដើម្ធម្មជាតិ៖ ថ្ម និងន ើ 

រូបភាពេី១១ ឧទាហ្រណ៍្ម្នការនប្បើប្ប្់ដី្ប្មាប់នលង។ 
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ក. រចនាឱ្យមានកផ្នលងផ្ដលក្គូអាចអានដល់ស្ិស្ស 
ខ.ធ្លនាថាមានកផ្នលងទំគនរគដីម្បអីនុញ្ហា តឱ្យ               
គលងគោយ្គស្រ ី
គ.បគងកីតកផ្នលងម្ួយ្ផ្ដលកុមារអាចគធវីស្កម្មភាព           
គអសងៗាន 
 .កំណ្ត់កផ្នលងអងគុយ្ខលះទុកស្ក្មាប់គកមងគក្បីក្ាស្់
គដីម្បគីធវីកិចចការ ឬអានាន (ឧ. គៅអីតូចៗ ជាពិគស្ស្
គៅចគនាល ះខាងគក្កាយ្ថាន ក់គរៀនឬក្ោន់ផ្តគក្បីកផ្នលងអងគុយ្
ផ្ដលធន់នឹងស្ំគណី្ម្ និងទកឹគភលៀង) 
ង. បគងកីតស្ួនតក ជាម្ួយ្ស្ិស្ស៖ ស្ួនតក អតល់ជូននូវស្កម្មភាព 
ជាគក្ចីនផ្ដលអាចកំណ្ត់គោលគៅជាគក្ចីនម្នការគរៀនសូ្ក្ត ការអភិវឌ្ឍ និងជំរុញដល់ជំនាញទន់។ 

រូបភាពេី១៣ ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ហ្គម្ន៍ថ្នុ ម្ុន នខ្តតតាផ្ក្វ 
គឺជាឧទាហ្រណ៍្ដ៏អសាេ រយម្នការនរៀបចាំេីធាៃ ដ៏សាម្ញ្ញ  និង
ប្បក្បនោយភាពម្ចនប្បឌិ្ត។ ប្បពភ: shorturl.at/lpwBW 
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បញ្ា ីក្តតួពិនិតយបរសិាថ នស្ិកា 

ការពណ៌្នា។ គក្បីបញ្ា ីក្តួតពិនិតយគនះគដីម្បធី្លនាថាបរោិកាស្សាលារបស្់អនកទងំកនុង និងគក្ៅក្តូវ
ោន នឹងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្របស្់សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី NGPS ជាអបបបរមាផ្ដលានកំណ្ត់។ សូ្ម្គធវី
ឱ្យក្ាកដថា អនកមានបំណ្ងចង់មានធ្លតុចូលទងំអស្់ ១00% គៅកនុងថាន ក់គរៀនរបស្់អនក។ 

 លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ ចាស្/ាទ គទ 
១ ម្ិនមានស្មាភ រៈមុ្តក្ស្ួច ធៃន់ ឬគក្ោះថាន ក់គៅកនុងថាន ក់គរៀនគទ។   
២ មានកផ្នលងអនាម្័យ្ផ្ដលមានទឹកសាែ តស្ក្មាប់ទទួលទន។   
៣ ថាន ក់គរៀនក្តូវានផ្បងផ្ចកគៅជាតំបន់ស្ិកាគអសងៗោន  (ឧ. កផ្នលង

អាន កផ្នលងក្បជុំ កផ្នលងគម្ីលទូរទស្សន៍ កផ្នលងគរៀនគលខ។ល។)។ 
  

៤ ថាន ក់គរៀនអតល់នូវការគរៀបចំកផ្នលងអងគុយ្គអសងៗោន  ោ៉ា ងគោចណាស្់
មាន ២ ឬគក្ចីនជាងគនះ។ 

  

៥ គក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ បងគន់ និងបងែួចមានទំហសំ្ម្ក្ស្ប និងកុមារ និងង្ហយ្
ក្ស្ួលចូលគក្បីក្ាស្់។ 

  

៦ មានអលូវចូលជាក់លាក់គៅកាន់ទីធ្លល ខាងគក្ៅពីកផ្នលងគរៀនខាងកនុង។   
៧ ស្មាភ រៈស្ិកាក្តូវានបង្ហា ញតាម្រគបៀបផ្ដលកុមារអាចគម្ីលគ ីញ

ានោ៉ា ងង្ហយ្ និងង្ហយ្ក្ស្ួលយ្កតាម្ខលួន។ 
  

៨ មានពណ៌្គលចគធ្លល ផ្តម្ួយ្គត់គៅកនុងការរចនាថាន ក់គរៀន។   
៩ ជញ្ហា ងំថាន ក់គរៀនបង្ហា ញអលិតអលកុមារ ម្ិនក្តឹម្ផ្តស្មាភ រៈរចនារបស្់

ក្គូប៉ាុគណាណ ះគទ។ 
  

១០ កុមារមានកផ្នលងសុ្វតថិភាពស្ក្មាប់រត់គលងគោយ្គស្រគីៅខាងគក្ៅ។   
ស្រុប   
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ជំពូក្ទី ៣. យទុធសាស្តវតវកិ្ា 

ស្កលភាវូបនីយ្កម្មពិភពគលាកថ្មីគនះគឺការអបរ់តំាម្ផ្បបឌ្ីជីថ្លនិងទំនាក់ទនំងស្ងគម្ផ្ដលតក្ម្ូវឱ្យ
មានកំផ្ណ្ទក្ម្ង់ថ្មីម្នការអប់រគំដីម្បសី្ក្ម្បខលួនគៅនឹងតក្ម្ូវការថ្មីទងំផ្អនកធនធ្លនម្នុស្សនិងគស្ដឋ
កិចច។ 
 
កនុងបរបិទគនះ សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) គតត តជាពិគស្ស្គលី
យុ្ទធសាស្តស្តអប់រចំំនួនក្ា ំ គោយ្គយ្ងីមានការគជឿជាក់ថា យុ្ទធសាស្តស្ត
ទងំគនះអាចោកំ្ទកុមារឱ្យកាល យ្ជាពលរដឋស្កម្ម និងចូលរមួ្ាន
កាន់ផ្តក្បគស្ីរនាគពលអនាគត គ លគឺ៖ 
១. ការស្ិកាផ្បបស្ហការ 
២. គស្ចកតីផ្ណ្នាអំំពីរគបៀបគរៀនខុស្ៗោន  
៣. ការោក់បញ្ចូ ល ICT គៅកនុងថាន ក់គរៀន 
៤. គគក្មាង និងការស្ិកាផ្អែកគលីបញ្ហា  ការស្ិកាផ្បបផ្អែកគលីគគក្មាង

អារភាា ប់ពភិពពិតកម្មនឹងដំគណី្រការស្ិកា 
៥. ការស្ិកាតាម្រយ្ៈការគលងផ្លបង 
កុមារនឹងអនុវតតការស្ិកាតាម្ផ្បបស្កម្មនិងការស្ហការោន ដូចជាជំនាញគិតកក្ម្ិតខពស្់គោយ្ចូលរមួ្
ស្កម្មភាពផ្ដលនឹងតក្ម្ូវឱ្យកុមារវភិាគព័ត៌មាន វាយ្តម្ម្លនិងគធវីការស្គក្ម្ចចិតតឬបគងកីតគំនិតនងិ
បគងកីតអលិតអលថ្មី។គនះមានន័យ្ថា ក្គូបគក្ងៀននឹងគរៀនគលីកគ ងីអំពីស្កម្មភាពផ្ដលមានឥទធិពល
គលីការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវតតក្ករម្ជំនាញទន់ ផ្ដលសាលាជំនាន់ថ្មី (NGS) ចាត់ទុកថាជាយុ្ទធសាស្តស្ត
ស្ក្មាប់ការកសាងមូ្លោឋ នក្គឹះម្នស្ម្តថភាពផ្ដលនឹងនាកុំមារឱ្យកាល យ្ជាពលរដឋកម្ពុជាផ្ដលមាន
ទំនួលខុស្ក្តូវ និងស្កម្ម។ 

ជាលម្ែិត សាលាជំនាន់ថ្មី (NGS) នឹងកំណ្ត់គោលគៅស្រុបម្នជំនាញទន់ចំនួន ៧ ផ្ដលក្តូវានោក់
ជាក្ករម្ស្ថិតគៅគក្កាម្ជំនាញស្ំខាន់ៗចំនួន ៣។ ការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្បបគនះក្តូវានអាភាា ប់ោ៉ា ង
តឹងរុងឹគៅនឹងការគក្បីក្ាស្់យុ្ទធសាស្តស្តទងំ ៥ ឱ្យានស្ម្ក្ស្បដូចផ្ដលានគរៀបរាប់ខាងគលី។ ជា
ការពិត គៅគពលផ្ដលក្គូគធវីការរចនា និងគលីកគ ងីនូវស្កម្មភាពកនុងថាន ក់គរៀន ពួកគគនឹងក្តូវគលីក
គ ងីពីស្កម្មភាពផ្ដលនឹងអនុញ្ហា តឱ្យកុមារអនុវតតជំនាញផ្បបគនះាន។ ជាឧទហរណ៍្ កុមារនឹងម្ិន
អាចបគញ្ចញគំនិតរបស្់ពួកគគឱ្យានចាស្់លាស្់គទ ក្បស្ិនគបីពួកគគម្ិនក្តូវានសុ្ំឱ្យពនយល់ពីគំនិត
របស្់ពួកគគឱ្យានខាល ងំៗឬគោយ្ការផ្ចករផំ្លកគំនិតជាម្ួយ្ម្ិតតភកដិរបស្់ពួកគគ។ ទងំគនះជាជំនាញ
ទន់ផ្ដលក្គូគួរគធវីការពិចារណា៖ 
 
 
 

រូបភាព3.1: សាលាមសត្តយាយជំនាៃ់ថ្ម ី(NGPS) 5 
យុទធសាស្តេតេិក្ាា 
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តារាងខាងគក្កាម្ពិពណ៌្នាអំពីជំនាញទន់នីម្ួយ្ៗ ោ៉ា ងលម្ែិត ជាម្ួយ្នឹងឧទហរណ៍្ជាក់លាក់ម្ន
ស្កម្មផ្ដលក្គូអាចោក់បញ្ចូ លគៅគពលគធវីផ្អនការ។ការពនយល់ទងំគនះ្លុះបញ្ហច ងំពីអវីផ្ដលក្តូវាន
ស្គងខបគៅកនុងតារាខាងគលី 

មុ្ខជំនាញ គោលគៅជំនាញទន ់
ការទំនាក់ទំនងនិងការង្ហរជាក្ករម្ 1. ការទំនាក់ទំនង 

2. ការស្ិកាផ្បបស្ហការ 
 
ការវភិាគ និងការម្ចនក្បឌ្ិត 

3. ការក្តិះរះិពិចារណា 
4. ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  
5. ការម្ចនក្បឌ្ិត 

កុមារ ក្គួសារ និងស្ហគម្ន៍  6. ការក្គប់ក្គងខលួនឯង 
7. ការយ្ល់ចិតត 
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14 DCD/MoEYS (2019)។ ក្ម្មវធីិ្ិក្ាជាំនាញជីវតិថ្នន ក់្តាំបន់ ចាប់ពីថ្នន ក់្េី៤ ដល់េី៦ "តារាង្នងខប៖ ជាំនាញ្ប្មាប់ការ្ិក្ា និង្ក្ម្មភាព" (យូនីន្ហ្វ) 

គោលគៅជំនាញទន ់ និយ្ម្ន័យ្14 
ការទំនាក់ទំនង ការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងោន  ឬអាចក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងោន   ក់ព័នធនឹងការផ្ចករផំ្លក

អតថន័យ្ តាម្រយ្ៈការតល ស្់បតូរព័ត៌មាន និងការយ្ល់ដឹងជារមួ្។ វាគកីតគ ងីគៅកនុង
បរបិទម្នទំនាក់ទំនងស្ងគម្។ ការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងអាចជាការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទង
តទ ល់មាត់ ស្រគស្រ និងម្ិនផ្ម្ន កយស្ំដី គហីយ្វាមានសារៈស្ំខាន់គៅកនុងដំគណី្រ
ការស្ិកាទងំអស្់។ 

កិចចស្ហការ កិចចស្ហក្បតិបតតិការ គឺជាទគងវី ឬដំគណី្រការម្នការគធវីការរមួ្ោន  គដីម្បសី្គក្ម្ចាន
នូវគោលបំណ្ងរមួ្ ឬអលក្បគោជន៍គៅវញិគៅម្ក ទងំស្ក្មាប់បុគគលមាន ក់ៗ 
ផ្ដលស្ហការោន  ឬគធវីស្កម្មភាពគោយ្ស្ហការោន  (Tyler, 2011)។ 

ការក្តិះរះិពិចារណា ការក្តិះរះិពិចារណា គឺជាដំគណី្រការអលូវចិតតដ៏ស្មុគសាម ញម្ួយ្ផ្ដលអាចអនុវតតគៅ
ានជាសាកល និងជាប់ ក់ព័នធគៅនឹងជំនាញជាគក្ចីន៖ ការផ្ញកការពិតគចញពី
គំនិត ការទទួលសាគ ល់ការស្នមត ការស្ួរអំពីសុ្ពលភាពម្នភស្តុតាង ការគចាទស្ួរ
ស្ំណួ្រ ការគអទៀងតទ ត់ព័ត៌មាន ការសាត ប់ ការស្គងកត និងការយ្ល់ដឹងពីទស្សនៈជា
គក្ចីនគទៀត (Lai, 2011) ។ 

ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  អនកកគោះក្សាយ្បញ្ហា មានស្ម្តថភាពកនុងការ 'គិតតាម្រយ្ៈជំោនៗ ផ្ដលដឹកនាំ
គចញពីសាថ នភាពម្នសាច់គរឿងគៅកាន់គោលគៅផ្ដលចង់ាន។ វាទម្ទរឱ្យអនក
គោះក្សាយ្កំណ្ត់បញ្ហា  គរៀបចំផ្អនការអនុវតតដំគណាះក្សាយ្ និងតាម្ោន និង
វាយ្តម្ម្លវឌ្ឍនភាពគពញម្ួយ្ស្កម្មភាព។ 

ភាពម្ចនក្បឌ្ិត វាជាស្ម្តថភាពកនុងការបគងកីត បញ្ហា ក់ ឬអនុវតតគំនិតម្ចនក្បឌ្ិត បគចចកគទស្ និង
ទស្សនវសិ្័យ្ (Ferrari et al. 2009) គៅកនុងបរោិកាស្ស្ហការ/សាលាគរៀន។ 

 
ការក្គប់ក្គងខលួនឯង 

ជំនាញស្នូលស្ក្មាប់ជីវតិ ការក្គប់ក្គងខលួនឯង ឬទងំការក្គប់ក្គងខលួនឯង និង 
'គធវីការក្គប់ក្គងខលួនឯង' គឺជាស្ម្តថភាពរបស្់បុគគលកនុងការក្គប់ក្គង និងក្តួតពិនិ
តយអាកបបកិរោិ ចិតត អារម្មណ៍្ និងកមាល ងំជំរុញរបស្់ពួកគគ។ 

 
 
ការយ្ល់ចិតត 
 

ការយ្ល់ចិតតគឺជា "ស្ម្តថភាពគដីម្បយី្ល់ពីអារម្មណ៍្របស្់អនកដ៏ម្ទ គហយី្គធវីឲ្យពួក
គគមានបទពិគសាធន៍គ ងីវញិគោយ្ខលួនឯង" (Salovey and Mayer, 1990) ខ
ណ្ៈគពលផ្ដលម្ិនផ្ដលក្តូវានគគវនិិចឆ័យ្។ 
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យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាតាម្ផ្បបស្ហការការគឺផ្អែកគលីគំនិតផ្ដលថាការគរៀនអាចគកីតគ ងីតាម្រយ្ៈការ
ស្ហការជាម្ួយ្អនកដម្ទ និងបញ្ហា ក់ថាកុមារស្ហការោន គដីម្បគីោះក្សាយ្កិចចការម្ួយ្។ 
KAPE គឺជាអនកជំរុញទីម្ួយ្ម្នយុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាគនះ គដីម្បជីំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្គៅកនុងថាន ក់គរៀន 
តាម្រយ្ៈការគលីកទឹកចិតតឱ្យមានអនតរកម្មរវាងស្ិស្ស។ 
យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាតាម្ផ្បបស្ហការការនិង/ឬស្ហការោន  អាចក្តូវានគក្បីកនុងការបគក្ងៀនមុ្ខវជិាា ណា
ម្ួយ្។ 
៣.១.១ តួនាទីរបស្់ក្គ ូ
ក្គូបគក្ងៀនគឺជាគនលឹះកនុងការអនុវតតការស្ិការមួ្ោន តាម្រយ្ៈការផ្ណ្នា ំនិងស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលការង្ហររបស្់
កុមារជា   ក្ករម្។ ជាទូគៅ គដីម្បគីលីកកម្ពស្់ការស្ិការមួ្ោន  ក្គូបគក្ងៀននឹងក្តូវ៖ 

• បគងកីតបរោិកាស្មានសុ្វតថិភាព និងតសុ្កភាព ផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យស្ិស្សមានអារម្មណ៍្ថាមាន
គស្រភីាពកនុងការបគញ្ចញម្តិ 

• អតល់ការង្ហរចាស្់លាស្់ដល់កុមារ 
• ជំរុញឱ្យគធវីការង្ហរជាក្ករម្កនុងថាន ក់គរៀន។ ទំហំម្នក្ករម្នឹងអាក្ស្័យ្គលីកតាត ជាគក្ចីន រមួ្ទងំ

ក្បគភទម្នស្កម្មភាព ទំហថំាន ក់គរៀន និងចំនួនស្ិស្សស្រុប។ ការង្ហរជាក្ករម្អាចគកីតគ ងីកនុង
ទក្ម្ង់ជាគក្ចីនដូចជា គធវីការជាគូ ក៏ដូចជាក្ករម្តូច និងម្ធយម្ (ចំនួនអតិបរមាម្នស្មាជិកកនុង
ក្ករម្ម្ិនគួរគលីស្ពី ៥ ឬ ៦)។ 

• គលីកទឹកចិតតឱ្យមានការពិភាកា ការផ្ចករផំ្លកគំនិត ការស្ហការ និងការោកំ្ទោន គៅវញិគៅ
ម្ក គដីម្បជីំរុញឱ្យមានការពឹង ក់ោន គៅវញិគៅម្កលកខណ្ៈវជិាមានរវាងកុមារ។ 

គទះជាោ៉ា ងណាកគ៏ោយ្ មុ្ននឹងគលីកគ ងីនូស្កម្មភាពជាក្ករម្ស្ក្មាប់ស្ិស្សមុ្នចូលសាលា ក្គូក្តូវ
ធ្លនាថាកុមារអាចចូលរមួ្ការង្ហរជាក្ករម្ និងចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្មកនុងស្កម្មភាពទងំគនាះ។ 
អាក្ស្័យ្ដូចានគរៀបរាប់ជូនខាងគលី ក្គូអាចផ្ណ្នាកុំមារឱ្យចូលរមួ្គរៀនគោយ្ស្ហការគោយ្គលីក
គ ងីនូវស្កម្មភាពសាម្ញ្ាម្ួយ្ចំនួនដូចជា៖ 

៣.១ ការស្ិកាផ្បបស្ហ
ការ 
គោលគៅចម្បងជំនាញទន ់

ការស្ិកាផ្បបស្ហការ ការគោះក្សាយ្
បញ្ហា  ការទំនាក់ទំនង ការម្ចនក្បឌ្ិត ការ
យ្ល់ចិតត។ 
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• ការស្នទនាជាក្ករម្៖ គធវីឱ្យកុមារសុានំឹងការនិោយ្ និងផ្ចករផំ្លកគំនិតរបស្់ពួកគគជាម្ួយ្ម្ិតត
ភ័កតិគអសងគទៀត ដូចផ្ដលានពនយល់គៅកនុងការផ្ណ្នារំបស្់ក្គូ។  

• ស្ហការកនុងការគលងជាក្ករម្៖ គលកីយ្កគហគម្ផ្ដលតក្ម្ូវឱ្យកុមារស្ហការោន ។ ឧទហរណ៍្ 
ការក្បមាញ់កំណ្ប់ ផ្លបងអគុ ំរូបសាម្ញ្ាៗ ស្ិលបៈស្ហការ គហគម្គលាត្័ក្តគោង 

• គហគម្ផ្ដលគតត តគលីការគលីកកម្ពស្់ដល់ជំនាញសាត ប់ ដូចជាឱ្យកុមារនិោយ្ជាម្ួយ្ោន គៅវញិ
គៅម្ក ផ្ដលពួកគគក្តូវនិោយ្គ ងីវញិនូវអវីផ្ដលម្ិតតភកដិរបស្ព់ួកគគាននិោយ្ពីមុ្ន ឬ
គលងគហគម្ "ខសបឹគខសៀវចិន"។ 

ស្ិលបៈកនុងការស្ហការ។ កុមារអាចគក្ជីស្គរសី្ក្បធ្លនបទស្ក្មាប់រូបភាពម្ួយ្។ ក្គូ
ជួយ្ស្ក្ម្ួលគោយ្អតល់ក្កោស្ និងគូល័រពណ៌្។ បំផ្បកកុមារជាក្ករម្ផ្ដលពួកគគអាច
ពិចារណាអំពីទិដឋភាពគអសងៗម្នរូបភាព។ ក្គូគួរផ្តអនុញ្ហា តឱ្យមានការរកវធិីគធវីគោយ្
ខលួនឯងឱ្យានគក្ចីនតាម្ផ្តអាចគធវីគៅាន ប៉ាុផ្នតក្គូនឹងជួយ្អនតរាគម្ន៍ក្បស្ិនគបី
ចាាំច់ គដីម្បជីួយ្គោះក្សាយ្បញ្ហា ។ 
ជំនួយ្ និងការផ្ណ្នា៖ំ ក្គូនឹងអតល់ការផ្ណ្នាគំដីម្បធី្លនាថាកុមារកំពុងផ្ចករផំ្លកគំនិត និងកំណ្ត់កិចចការ
ស្ក្មាប់គធវី។ ក្បស្ិនគបីស្ិស្សមាន ក់សុ្ំគូរពណ៌្គខៀវ គហយី្ស្ិស្សមាន ក់គទៀតសុ្ំគក្បីពណ៌្ក្កហម្កនុងតំបន់ផ្តម្ួយ្ 
ក្គូអាចនឹងស្ួរថា “គតីនឹងមានអវគីកីតគ ងីក្បស្ិនគបីគយ្ងីលាយ្ពណ៌្ទងំពីរចូលោន ?”។ ស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលការ
ស្នទនា និងជួយ្កុមារគោះក្សាយ្បញ្ហា ។ ស្កម្មភាពគនះជួយ្បគក្ងៀនកុមារឱ្យគចះក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងោន  និង
និោយ្តាម្ រយ្ៈអវីផ្ដលពួកគគនឹងគធវី គដីម្បបីញ្ចប់កិចចការ។ ក្បភព៖Edutopia.org.  

 
ឧទហរណ៍្មួ្យ្ចំនួនម្នយុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាកនុងកិចចស្ហក្បតិបតិតការគដីម្បគីក្បីក្ាស្់កនុងថាន ក់គរៀន15 
គឈាម ះស្កម្មភាព គោលបំណ្ងម្ន

ស្កម្មភាព 
ពិពណ៌្នាអំពស្កម្មភាព 

ជុំរ ៉ាូប ីន( Round 
Robin) 

បគងកីតគំនិតថ្មីៗ
(ភាពម្ចនក្បឌិ្ត) 

កុមារមាន ក់ៗនឹងបតូរគវនគ្លីយ្ស្ំណួ្រម្ួយ្។ ជាឧទហរណ៍្ ក្គូ
ចង់ផ្ស្វងរក កយផ្ដលចាប់គអតីម្គោយ្ “ក” គហីយ្នឹងស្ួរ
កុមារម្តងម្ួយ្ៗ ឱ្យគិតអំពី កយម្ួយ្ គហយី្ផ្ចករផំ្លក
ជាម្ួយ្ក្ករម្របស្់ពួកគគ។ កុមារនឹងក្តូវគោរពគវនរបស្់ពួក
គគ។ 

កក្ម្ងស្ំណួ្រ - ការ
គោះដូរ (Quiz-
Quiz-Trade) 

បគងកីតគំនិតថ្មីៗ។ 
ការសាត ប់។  ការ
ស្នទនាគោយ្តទ ល់
មាត់។ 

កុមារមាន ក់ៗនឹងគធវីការជាគូ៖ កូនស្ិស្សមាន ក់នឹងស្ួរស្ំណួ្រ
ម្ួយ្ គហយី្មាន ក់គទៀតនឹងគ្លីយ្។ បនាទ ប់ម្ក ពួកគគនឹងតល ស្់
បតូរគវនស្ក្មាប់ស្ួរ និងគ្លីយ្ស្ំណួ្រ។ 

 
15 ការនម្ើលផ្ថ្កុ្មារតូចនៅថ្នន ក់្ម្នតយយ្ិក្ា, ក្ម្មវធីិ្ិក្ា្ប្មាប់សាលាម្នតតយយក្នុងប្បនេ្្ិងាបុរ,ី ការផ្ណ្នាាំអាំពីអនក្អប់រ ាំ (2013) ។ ប្ក្្ួងអប់រ ា្ំ ិងាបុរ ី
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គិត-គូរ-ផ្ចករផំ្លក 
(Think-Pair-
Share) 

បគងកីតគំនិតថ្មីៗ។ 
សាត ប់ គធវីការ្លុះ
បញ្ហច ងំ គោះក្សាយ្
បញ្ហា ។ 

ក្គូនឹងស្ួរស្ំណួ្រម្ួយ្ឱ្យកុមារគិត។ កុមារនឹងមានគពលម្ួយ្
នាទីគដីម្បគីិតផ្តមាន ក់ឯង គហយី្បនាទ ប់ម្កនឹងគធវីការជាគូ 
គដីម្បពីាោម្គ្លីយ្។ 
ជាឧទហរណ៍្ ក្គូអាចគក្បីបគចចកគទស្គនះ គដីម្បគីធវីឱ្យកុមារ
្លុះបញ្ហច ងំពីទិដឋភាពជាក់លាក់ម្នគរឿងផ្ដលពួកគគកំពុងសាត ប់ 
គដីម្បពីិនិតយគម្ីលការយ្ល់ដឹងរបស្់ពួកគគ ឬគធវីការទស្សន៍ទ
យ្។ 

ការអគុគំលខរមួ្ោន  
(Numbered 
Heads Together) 

បគងកីតគំនិតថ្មីៗ។ 
ស្ហការ និងផ្ចករ ំ
ផ្លក។ 
(ការម្ចនក្បឌ្ិត & កិចច
ស្ហការ) 

ក្គូនឹងគរៀបចំកុមារជាក្ករម្តូចៗ។ ស្មាជិកនីម្ួយ្ៗម្នក្ករម្
នឹងទទួលានគលខម្ួយ្។ គៅគពលក្គូគៅគៅគលខគនាះ 
កុមារទងំអស្់ផ្ដលមានគលខគនាះនឹងក្តូវបគងកីតក្ករម្ជាម្ួយ្
ោន  គដីម្បពីាោម្គ្លីយ្ស្ំណួ្រផ្ដលក្គូស្ួរ។ ពួកគគនឹង
ពិភាកាជាម្ួយ្ោន  គហយី្បនាទ ប់ម្កក្ត ប់គៅក្ករម្ដំបូងវញិ
គដីម្បផី្ចករផំ្លកចគម្លីយ្។ 

គដីរកនុងបនទប់ផ្បប
ស្ិលបៈ (Gallery 
Walk) 

អភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗ 
(ការ្លុះបញ្ហច ងំ អតល់
ជំនួយ្ ផ្ចករផំ្លក
គោបល់ ការយ្ល់
ចិតត) 

សាន ម្ដរបស្់កុមារនឹងក្តូវោក់តាងំគៅគលីជញ្ហា ងំ ឬគៅគលីតុ
ស្ក្មាប់ោក់តាងំ។ បនាទ ប់ម្ក កុមារនឹងគដីរជុំវញិ គហយី្
កុមារមាន ក់ៗនឹងពនយល់ពីការង្ហររបស្់ពួកគគ។ កុមារគអសង
គទៀតអាចអតល់គោបល់គលីការង្ហររបស្់ម្ិតតរបស្់ពួកគគាន
អងផ្ដរ។ 

ការ្លុះបញ្ហច ងំគដីម្បោីកំ្ទដល់ការទទួលានការស្ិកា និងជំនាញស្ងគម្ 

ជាផ្អនកម្ួយ្ម្នដំគណី្រការស្ិកា ក្គូក្តូវានគលីកទឹកចិតតឱ្យស្នសគំពលគវលាគៅចុងបញ្ចប់ម្ន
ស្កម្មភាព គដីម្បី្ លុះបញ្ហច ងំជាម្ួយ្កុមារអំពីបញ្ហា ក្បឈម្ផ្ដលពួកគគានជួបក្បទះ រឮំកពីអារម្មណ៍្
របស្់ពួកគគ អវីផ្ដលពួកគគចូលចិតតបំអុត នងិមូ្លគហតុ ឬអវីផ្ដលពួកគគអាចគធវីានក្បគស្ីរជាងមុ្នគៅ
គពលគក្កាយ្។  ក្បគភទម្នការអនុវតតស្ំណួ្រទងំគនះនឹងពក្ងឹងចំគណ្ះដឹង និងជំនាញផ្ដលទទលួាន
កនុងអំ ុងគពលគធវីស្កម្មភាព។ 

ស្ំណួ្រឧទហរណ៍្៖ 
ស្ំណួ្រស្ក្មាប់ ស្ំណួ្រឧទហរណ៍្ 
ដំគណី្រការស្ិកា, ការគរៀនគដីម្បី
គរៀន 

• គតីអនកានជួបក្បទះនឹងបញ្ហា អវខីលះកនុងអំ ុងគពលគធវីស្កម្ម
ភាពគនះ? គតីអនកានគោះក្សាយ្វាគោយ្រគបៀបណា? 

• គតីអនកចូលចិតតអវីជាងគគ? គហតុអវី? 
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• គតីអនកអាចគធវីោ៉ា ងណាបនតគទៀតគដីម្បឲី្យានកាន់ផ្តក្បគស្ីរ
ជាងគនះគៅគពលគក្កាយ្? 

• គតីគយ្ងីានគរៀនអវីខលះពីស្កម្មភាពគនះ? 
ការគក្បៀបគធៀបគំនិតរបស្់អនកដម្ទ • គហតុអវីានជាអនកគិតថាម្ិតតភកតិរបស្់អនកគិតដូគចនះ? 

• គហតុអវីានជាអនកគិត…..? 
• គតីអនកគ ញីភាពក្ស្គដៀងោន ជាម្ួយ្…..? 
• គតីអនកគ ញីភាពខុស្ោន រវាងគំនតិរបស្់អនក នងិ គំនិតរបស្់

......គទ? 
ការបង្ហា ញពអីារម្មណ៍្ 
 

• គតីអនកមានអារម្មណ៍្ោ៉ា ងណាកនុងអំ ុងគពលគធវី
ស្កម្មភាព? 

• គតីអនកចូលចិតតអវអីំពីស្កម្មភាពគនះ? 
• គតីអនកធ្លល ប់មានអារម្មណ៍្…? 

កិចចស្ហក្បតិបតតិការ ទំនាក់ទំនង
វជិាមាន 

• គតីអនកចូលចិតតអវអីំពីការង្ហរជាក្ករម្? គតីអនកចូលចិតតគធវីការ
ជាម្ួយ្ោន គទ? គហតុអវី? 

• គតីអនកអាចគរៀបរាប់ពីបញ្ហា ម្ួយ្ផ្ដលអនកានជួបក្បទះគពល
គធវីការជាក្ករម្ានគទ? 

• គតីអនកានសុ្ំជំនួយ្ពីម្ិតតភ័កតិរបស្់អនកកនុងគពលកំពុងគធវី
ស្កម្មភាពផ្ដរឬគទ? 

• គតីអនកានជួយ្ម្ិតតភកដិរបស្់អនកណាមាន ក់កនុងអ ុំងគពល
ស្កម្មភាពផ្ដរឬគទ? 

 

៣.២ គស្ចកតីផ្ណ្នាពំីរគបៀនគរៀនផ្បលកៗោន  
គោលគៅចម្បង
ស្ក្មាប់ជំនាញទន ់

ការក្គប់ក្គងខលួនឯង ការក្តិះរះិពិចារណា 
ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  ការទំនាក់ទំនង។ 

 

កុមារគរៀនតាម្រគបៀបខុស្ៗោន និងតាម្វធិីខុស្ៗោន  គហយី្វាក្តូវាន
គគបង្ហា ញថាកុមារគរៀនានក្បគស្ីរជាងមុ្នគៅកនុងសាលា គៅគពល
ផ្ដលរគបៀបម្នការស្ិកាតទ ល់ខលួនរបស្់ពួកគគក្តូវានគគទទួល
សាគ ល់ និងោកំ្ទ16។ អនកខលះគរៀនានក្បគស្ីរគោយ្ការសាត ប់ចគក្ម្ៀង អនកខលះគទៀតគរៀនានក្បគស្ីរ

 
16 Howard Gardner’s (1983), ប្ក្បម្នចិតត៖ ប្េឹ្តីពហ្ុម្នភាពម្វឆ្ៃ ត  
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គោយ្គម្ីលរូបភាព គហយី្អនកខលះគទៀតនឹងគរៀនានកាន់ផ្តក្បគស្ីរគោយ្ការគូររូបឬចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្ម
កនុងការង្ហរក្ករម្។ 
 
ជំោនដំបូងកនុងការយ្ល់ដឹងកាន់ផ្តចាស្់អំពយុី្ទធសាស្តស្តស្ិកាគនះគឺក្តូវផ្ស្វងយ្ល់អំពីរគបៀបគរៀន
របស្់កុមារមាន ក់ៗ ជាពិគស្ស្កនុងអំ ុងគពលស្ាត ហ៍ដំបូងម្នការចូលគរៀន គហីយ្បនាទ ប់ម្កគដីម្បចីាប់
គអតីម្គលីកយ្កបទពិគសាធន៍ស្ិកាគអសងៗផ្ដលក្តូវនឹងតក្ម្ូវការរបស្់កុមារ។ 
គំរូសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងគតត តគលីរចនាបថ្ស្ិកាស្ំខាន់ៗ ចំនួន ៣៖ 
១. ការគម្ីលគ ញី 
២. ការសាត ប់ 
៣. ចលនាវញិ្ហា ណ្/ចលនារាងកាយ្ 
គៅគពលផ្ដលគរៀបចំកិចចផ្តងការបគក្ងៀន ក្គូបគក្ងៀនគួរផ្តគធវីស្កម្មភាពផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យកុមារគរៀន
តាម្រគបៀបគរៀនខុស្ៗោន ។ រគបៀបគរៀនផ្ដលគលចគធ្លល ជាងគគរបស្់ពួកគគគឺជារគបៀបគរៀនផ្ដលពួកគគ
ចូលចិតតប៉ាុផ្នតម្ិនចាាំច់យ្កផ្តម្ួយ្គត់គនាះគទ។   
 
ជាឧទហរណ៍្គៅគពលបគក្ងៀនអំពីអារម្មណ៍្ ក្គូអាចគក្បីបណ្ណរូបភាពគដីម្បសី្គងខបពីអារម្មណ៍្ស្ំខាន់ៗ 
អំពីវធិីគរៀន (តាម្ការគម្ីល)  ស្ួរស្ំណួ្រ (តាម្រយ្ៈស្គម្លង) ឬគរៀបចំការស្ផ្ម្តងផ្បបសាម្ញ្ាគដីម្បគីធវី
ឱ្យកុមារ្លុះបញ្ហច ងំពីអារម្មណ៍្ខុស្ៗោន  (តាម្រយ្ៈចលនារាងកាយ្) ។ 
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ក្បគភទអនកស្ិកា បរោិយ្ ស្កម្មភាពផ្ដលក្តវូានផ្ណ្នា ំ
អនកស្ិកាគោយ្
ការគម្ីល 

 
 
 
 

ស្ក្មាប់អនកស្ិកាក្បគភទគនះ វា
នឹងកាន់ផ្តង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងការចង
ចាពំ័ត៌មាន គៅគពលផ្ដលក្តូវាន
បគក្ងៀនតាម្រយ្ៈ ការបង្ហា ញ
ជាម្ួយ្រូបភាព វគីដអូ តទ ងំរូបភាព 
ឬក្កាហវកិ។ ជាគរឿយ្ៗអនកស្ិកា
គោយ្ការគម្ីល ពួកគគនឹងសាគ ល់
គលខ និងអកសរានលែជាងម្ិតតភកដិ
របស្់ពួកគគផ្ដលចូលចិតតរគបៀប
ស្ិកាគអសងពីគនះ។ 

o គក្បីរូបភាព តទ ងំរូបភាព វគីដអូ និងរូបភាពគអសង
គទៀត គដីម្បជីួយ្កុមារឱ្យគម្ីលគ ីញព័ត៌មាន
ផ្ដលពួកគគកំពុងគរៀនគៅកនុងថាន ក់។ 

o គធវីឱ្យពួកគគស្គងកតគម្ីលពីសាថ នភាពជីវតិពិត។ 
o គក្បីក្ាស្់ស្ទីគ័រ ឬពណ៌្គដីម្បីគរៀបចំ និងស្មាភ រៈ

ផ្ដលជាប់ ក់ព័នធ។ គក្បីក្កោស្កាតតូចៗ 
(flash cards)។ គូររូបភាពឬគំនូរជីវចលម្ន
គំនិតគអសងៗផ្ដលានបំអុស្គ ងី។ 

o គៅគពលបញ្ាូ នព័ត៌មាន សូ្ម្គក្បីកាត រគខៀន 
ឬទូរទស្សន៍ ឆ្ល តម្វ ឬឧបករណ៍្ ICT បផ្នថម្ផ្ដល
មានគៅកនុងថាន ក់គរៀន តាម្ផ្ដលអាចគធវីគៅាន។ 

អនកស្ិកាគោយ្
ការ

សាត
ប ់

អនកស្ិកាក្បគភទគនះយ្ល់កាន់ផ្ត
ចាស្់អំពីព័ត៌មានតាម្រយ្ៈការសាត
ប់។ ពួកគគអាចនឹងចងចា ំក៏ដូចជា
យ្ល់អំពីគោលគំនិតថ្មីៗាន
ក្បគស្ីរជាងមុ្ន គៅគពលផ្ដលពួក
គគសាត ប់ ឬនិោយ្គរឿងម្ួយ្គោយ្
ខលួនឯង។ 

o គក្បីបទចគក្ម្ៀង និងស្ំគ ងកនុងការគរៀន 
(ឧទហរណ៍្ រមួ្ោន ទះម្ដចំគ ះស្កម្មភាពណា
ម្ួយ្) ឱ្យកុមារនិោយ្ខាល ងំៗ គធវីការអគញ្ា ីញ
ម្នុស្សពីខាងគក្ៅសាលាឱ្យម្កនិោយ្បង្ហា ញ
គៅសាលា។ 

o ឱ្យស្ិស្សចូលរមួ្កនុងការស្នទនាអំពីក្បធ្លនបទ
ណាម្ួយ្ផ្ដលជាប់ ក់ព័នធ។ 

o ស្ួរស្ិស្សអំពីស្មាភ រៈផ្ដលពួកគគកំពុងគរៀន។ 
o ឱ្យកុមារគធវីការស្គងខបតទ ល់មាត់។ អានស្មាភ រៈ

ស្ិកាឱ្យពួកគគឱ្យឮៗ។ 
អនកស្ិកាគោយ្
ចលនាវញិ្ហា ណ្ 

អនកស្ិកាក្បគភទគនះគរៀនានលែ
បំអុតគោយ្ការគរៀបចំក្គប់ក្គងវតថុ 
និងចូលរមួ្កនុងការគធវីស្កម្មភាពនា
នា។ 

o គក្បីស្មាភ រៈពិតៗគដីម្បបីគក្ងៀន។ 
o គក្បីបលុកគំរូរគដីម្បីគធវីម្អទកនុងម្នគោលគំនិតគណិ្ត

វទិាថ្មីៗ។ 
o គក្បីស្មាភ រៈផ្ដលមានរាងជាអកសរផ្ដលពួកគគអាច

គលងជាម្ួយ្ានគដីម្បគីរៀនអកខរក្កម្។ 
o ជួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ការគលងជានិម្ិតតស្ញ្ហា  (ដូចជា

ការគលងផ្បបគដីរតួ) គហីយ្អនុញ្ហា តឱ្យកុមាររុករ
កកផ្នលងទំគនរៗ និងអាចប៉ាះ ល់ស្មាភ រៈាន។ 
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o អតល់ផ្លបងស្ិកាក្បគភទគអសងៗោន  និងអនុញ្ហា ត
ឱ្យកុមារគដីរជុំវញិបនទប់គៅគពលពួកគគក្តូវការ។ 

៣.៣ ការោក់បញ្ចូ ល ICT គៅកនុងថាន ក់គរៀន  
គោលគៅជំនាញទន់ចម្បង ការក្តិះរះិពិចារណា ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  ការទំនាក់ទំនង ការម្ចនក្បឌ្ិ

ត ការស្ហការ។ 
 

បគចចកវទិាកាន់ផ្តទូលំទូលាយ្ផ្ដលគធវីឱ្យគយ្ងីមានភាពង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងការចូលគៅរកធនធ្លនស្ិកា
ដ៏គក្ចីនស្នធឹកស្នាធ ប់ ផ្ដលវានឹងពិាកកនុងការផ្ស្វងរកធនធ្លនស្ិកាក្បស្ិនគបីោម នបគចចកវទិា។ ជា
ឧទហរណ៍្ គៅគពលនិោយ្អំពីការគរៀនអកសរ និងគលខ ឬការអនុវតតជំនាញម្នការយ្ល់ដឹង ឬជំនាញ
ស្ងគម្ ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ និងគថ្បគបលតផ្ដលមានធនធ្លន e-learning ក្តឹម្ក្តូវ ពិតជាអាចអតល់នូវការោំ
ក្ទោ៉ា ងខាល ងំស្ក្មាប់ការគរៀនក្បកបគោយ្ក្បស្ិទធភាព និងមានភាពង្ហយ្ក្ស្ួល ក៏ដូចជារកីរាយ្កនុងការ
គក្បីក្ាស្់អងផ្ដរ។ ជាទូគៅ ឧបករណ៍្បគចចកវទិាព័ត៌មាន នងិទំនាក់ទំនង (ICT) មានទងំមុ្ខង្ហរ
គម្ីលគ ញីគោយ្ផ្ភនក និងសូ្រស្ពទ ផ្ដលអាចជួយ្កុមារឱ្យទទួលានរគបៀបម្នការស្ិកាខុស្ៗោន  និង
គលីកកម្ពស្់ការគលង ផ្ដលជាម្គធាាយ្ដ៏មានក្បស្ិទធភាពកនុងការគលីកកម្ពស្់ការគរៀនសូ្ក្តរបស្់
កុមារតូច។ 

គៅកនុងក្បគទស្កម្ពុជា មានម្នុស្សជាង ១៥ លាននាក់ ានគក្បីក្ាស្់អុីនធឺគណ្ត គហយី្មានការតាម្
ោនតាម្ទូរស្ពទម្ដគក្ចីនជាង ២០ លាន កនុងគនាះ មានការអប់រផំ្បបឌ្ីជីថ្លកំពុងទទួលានការចាប់
អារម្មណ៍្កាន់ផ្តខាល ងំគ ងីអងផ្ដរ17។ 
 

គោយ្គម្ីលគ ញីផ្បបគនះគហយី្ គទីបកម្មវធិីសាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) ក៏ានខិតខំក្បឹង
ផ្ក្បងគោយ្អស្់ពីលទធគដីម្បោីក់បញ្ចូ លការគរៀនតាម្ទូរស្ពទ ផ្ដលជួនកាលវាក្តូវានគគសាគ ល់ថាជា 
m-learning ជាយុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាបផ្នថម្ នងិមានក្បស្ិទធភាពផ្ដលនឹងជួយ្ោកំ្ទដល់កុមារកនុងការ
ទទួលានចំគណ្ះដឹងមុ្នគពលចាប់គអតីម្គរៀនអកសរ និងជំនាញគលខ។ គទះោ៉ា ងណាក៏គោយ្ m-
learning ក៏មានក្បស្ិទធភាពខពស្់កនុងការោកំ្ទដល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញគអសងគទៀតដូចជា កិចចស្ហ

 
17  https://www.trc.gov.kh/mobile-phone-subcribers/ 

https://www.trc.gov.kh/mobile-phone-subcribers/
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ក្បតិបតតិការ ការម្ចនក្បឌ្ិត ការគិតក្តិះរះិ ឬជំនាញគោះក្សាយ្បញ្ហា ជាគដីម្។ មានស្មាភ រៈស្ិកា m-
learning ជាគក្ចីនក្បគភទផ្ដលអាចក្តូវានគក្បីគដីម្បោីកប់ញ្ចូ លគៅកនុងការស្ិកាផ្បបក្បម្ពណី្ (ឧ. 
គស្ៀវគៅស្ិកា) គៅកនុងកផ្នលងស្ិកាផ្បបទំគនីបកម្ម។ កនុងការស្គក្ម្ចាននូវស្ម្តុលយគនះរវាងស្មាភ
រៈស្ិកាផ្បបក្បម្ពណី្ និងទំគនីបកម្ម វាពិតជាមានសារៈស្ំខាន់ណាស្់កនុងការពិចារណាគោយ្ក្បរង
ក្បយ្ត័នចំគ ះស្មាភ រៈឌ្ីជីថ្លផ្ដលមានក្សាប់ និងរគបៀបផ្ដលតភាា ប់ស្មាភ រៈទងំគនាះគៅនឹងការជួយ្
ោកំ្ទដល់កម្មវធិីស្ិកាផ្បបក្បម្ពណី្។ 

មូ្លោឋ នទិននន័យ្របស្់ M-LEARNING 

សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងគក្បីក្ាស្់កម្មវធិី គហគម្ និងវគីដអូផ្ដលមានជាភាសាផ្ខមរ 
គោយ្ម្ិនគិតម្ថ្ល។ កនុងករណី្ណាក៏គោយ្ ធនធ្លនឌ្ីជីថ្លថ្មកីំពុងក្តូវានបគងកីតគ ងីជាបនតបនាទ ប់ 
គហយី្គស្ៀវគៅផ្ណ្នាគំនះអាចអតល់ការផ្ណ្នាអំពំីការកំណ្តអ់តតស្ញ្ហា ណ្ធនធ្លនទងំគនាះ នងិគក្បី
ក្ាស្់វាឱ្យមានក្បស្ិទធភាព។ 

កម្មវធិ ីសាលាម្គតតយ្យស្ិកាជនំាន់ថ្ម ី(NGPS) ដំបូងនងឹបគងកីតមូ្លោឋ នទិននន័យ្គនះជាម្ួយ្នឹងស្មាភ រៈ
ឌ្ីជីថ្ល និងកម្មវធិីផ្ដលក្គូនឹងអាចគក្បីក្ាស្់ានគោយ្ម្ិនចាាំច់មានបណាត ញអុីនធឺគណ្ត 
(គោយ្សារសាលារដឋភាគគក្ចីនម្ិនមានអុីនធឺគណ្ត)។ បនាទ ប់ម្ក កម្មវធិីនឹងអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស្់
អនកស្ិកាឱ្យគរៀនពីរគបៀបគធវីបចចុបបននភាពគៅគលីមូ្លោឋ នទិននន័យ្របស្់ពកួគគគោយ្កំណ្ត់អតត
ស្ញ្ហា ណ្ធនធ្លនថ្មី និងធនធ្លនផ្ដល ក់ព័នធគោយ្ខលួនឯង។ 

ក្បគភទម្នស្មាភ រៈឌ្ីជីថ្លផ្ដលមាននាគពលបចចុបបននគនះរមួ្មានដូចខាងគក្កាម្៖ 

• កម្មវធីិសិ្កា - កម្មវធិីស្ិកាជាភាសាផ្ខមរភាគគក្ចីនក្តូវានរចនាគ ងីស្ក្មាប់ស្ិស្សថាន ក់បឋម្
ស្ិកា គហយី្គតត តគលីការជំរុញអកខរកម្ម និងជំនាញគលខ (សូ្ម្គម្ីលតារាងខាងគក្កាម្)។ 
សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងផ្ណ្នាកំ្គូបគក្ងៀនឱ្យស្ក្ម្បតាម្ស្មាភ រៈទងំគនាះ
គៅនឹងកម្មវធិីស្ិការបស្់ម្គតតយ្យស្ិកា។ កម្មវធិីថាន ក់ដំបូងទងំគនះ ជាទូគៅគលីកគ ងីនូវ
ស្កម្មភាពផ្ដលរមួ្មានការនិទនគរឿងអនតរកម្មអំពីក្បធ្លនបទផ្ដល ក់ព័នធនងឹស្ងគម្គអសងៗ
ោន  និងបញ្ហា ក្បឈម្ក្បចាមំ្ថ្ៃ ក្ពម្ទងំផ្លបងអកខរក្កម្ និងគណិ្ត គដីម្បោីកំ្ទដល់ការអភិវឌ្ឍ
ជំនាញអកសរសាស្តស្ត និងគណិ្តវទិា។ កម្មវធិីផ្ដលមានលកខណ្ៈស្ម្ក្ស្បទងំអស្់គនះនឹង
ក្តូវានអទុកគៅគលីគថ្គបលតរបស្់ក្គូ ដូគចនះពួកោត់អាចគក្បីក្ាស្់វាគោយ្ោម នអុីនធឺគណ្តា
ន។ 

• ធនធ្លនម្នមូ្លោឋ នទិននន័យ្ផ្ដលមានអទុករូបភាព រូបភាព និងវគីដអូផ្ដលអាចោកំ្ទការ
បគក្ងៀនគម្គរៀនគអសងៗ ពីកម្មវធិីស្ិកាក៏នឹងក្តូវានអតល់ជូនអងផ្ដរ។ 
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អានផ្ខមរ - Aan 
Khmer (កម្មវធិីគរៀនអាន
ស្ក្មាប់ថាន ក់ទី១)  

គស្ៀវគៅឆ្ល តម្វ-smart 
books (កម្មវធិីគរៀនអាន
ស្ក្មាប់ថាន ក់ទី២ & ៣)   

ស្រគស្រផ្ខមរ - Sorse 
Khmer (កម្មវធិីគរៀនស្រ
គស្រស្ក្មាប់ថាន ក់ទី ១ & 

២)  

គតាះអាន-Let’s 
Read (គរឿងនិទន 
ស្ក្មាប់ថាន ក់ទី១ 
ដល់ ទ៦ី) 
 

 
តារាងទី២ ឧទហរណ៍្ម្នកម្មវធីិផ្ដលគក្បីស្ក្មាប់បឋម្សិ្កាផ្ដលមាតិការបស្់ពកួគគអាចក្តូវានផ្ក
ស្ក្ម្ួលគោយ្ផ្អនកស្ក្មាប់បឋម្សិ្កា 

ឧបករណ៍្ 

ថាន ក់គរៀន សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) នឹងក្តូវានបំ ក់គោយ្ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ និងគថ្ប
គបលតស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន។ ក្គូបគក្ងៀននឹងក្តូវានបណ្តុ ះបណាត លឱ្យគក្បីគថ្បគបលត និងភាា ប់វាគៅ
ទូរទស្សន៍ គដីម្បអីតល់ខលឹម្សារ និងស្កម្មភាពការង្ហរស្ក្មាប់កុមារតូច។ គថ្បគបលតបផ្នថម្នឹងមានគៅកនុង
បណាណ ល័យ្សាលាបឋម្ស្ិកា គដីម្បខីចីស្ក្មាប់គហគម្ជាក្ករម្ជាម្ួយ្កុមារតូចៗ។ 

ការគក្បីក្ាស្់ ICT គដីម្បពីក្ងឹងទំនាក់ទំនង នងិការផ្ចករផំ្លក៖ ក្គបូគក្ងៀន និងមាតាបិតា ស្សិ្ស 

ជាចុងគក្កាយ្ ICT អតល់នូវឧបករណ៍្ដ៏មានតម្ម្លស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន និងមាតាបិតាកនុងការក្ាក្ស្័យ្
ទក់ទងោន គៅវញិគៅម្ក គដីម្បគីធវីការបង្ហា ញពីស្ម្ិទធអលរបស្់ស្សិ្ស និងោកំ្ទស្ិស្សឱ្យគរៀនគៅអទះ
បផ្នថម្។ គទះបីជាមាតាបិតាទងំអស្់ម្ិនអាចចូលគក្បីអុីនធឺគណ្តានក៏គោយ្ ប៉ាុផ្នតនិនាន ការបង្ហា ញពី
រគបៀបផ្ដលភាគរយ្ម្នអនកគក្បីក្ាស្់អុីនធឺគណ្ត និងមាច ស្់ទូរស្ពទសាម តហវូនកំពុងគកីនគ ងីជាគរៀងរាល់
ឆ្ន ។ំ ដូគចនះ ក្គូបគក្ងៀនក្តូវពិចារណាបគងកីនក្បស្ិទធភាពម្នការគក្បីក្ាស្់បគចចកវទិាចល័តស្ក្មាប់ការ
គរៀនគៅតាម្ម្គតយ្យស្ិកា។ ជាឧទហរណ៍្ ក្គូៗ កំពុងផ្តបគងកីនទំនាក់ទនំងកាន់ផ្តខាល ងំគ ងីជាម្ួយ្
ឪពុកមាត យ្របស្ស់្ិស្សតាម្រយ្ៈ គហវស្ប ុក គតគ ក្កាម្ នងិបណាត ញស្ងគម្គអសងៗគទៀត គដីម្បបីង្ហា ញពី
លទធអលម្នស្កម្មភាពស្ិការបស្់ស្ិស្សតាម្រយ្ៈការគក្បីក្ាស្់រូបភាព វគីដអូ នងិកំផ្ណ្គអ ចិក្តូនិកម្ន
ស្មាភ រៈស្ិកាស្ក្មាប់គក្បីក្ាស្់បផ្នថម្គៅអទះ។ ក្គូបគក្ងៀនក៏កំពុងគក្បីក្ាស្់ក្បព័នធបណាត ញស្ងគម្គអសង
គទៀតអងផ្ដរ គដីម្បទីំនាក់ទំនងោន គៅវញិគៅម្ក ផ្ចករផំ្លកការអនុវតតផ្ដលលែៗ  និងរមួ្ចំផ្ណ្កដល់
ការបគងកីតស្ហគម្ន៍ស្ិកាវជិាា ជីវៈ (PLCs)។ គលីស្ពីគនះ សាលាគរៀនម្ួយ្ចំនួនកំពុងគរៀបចំបណាណ ល័
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យ្ជាម្ួយ្នឹងគស្វា m-learning និងគថ្បគបលត (ឧ. សាលា TRAC) ផ្ដលក្គួសារអាចខចីយ្កគៅគក្បី
ក្ាស្់គៅតាម្អទះាន។ គំរូផ្បបគនះអតល់នូវបទពិគសាធន៍ជាក់ផ្ស្តងម្ួយ្ គដីម្បពីក្ងីកការអនុវតតផ្បប
គនះគៅកាន់បរបិទម្នការស្ិកាស្ក្មាប់ថាន ក់ម្គតតយ្យ។ 

៣.៤ ការស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាង 
គោលគៅ
ជំនាញទន់
ចម្បង 

ការគោះក្សាយ្បញ្ហា ទងំអស្់ ការគិតផ្បបក្តិះ
រះិ ការស្ហការ ការទំនាក់ទំនង ការក្គប់ក្គង
ខលួនឯង ការម្ចនក្បឌ្ិត ការយ្ល់ចិតត។ 

 

អនកស្រគស្រកម្មវធិីសាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) គជឿថាកុមារគឺ
ជាអនកស្ិកាស្កម្ម និងចងដ់ឹង ចង់គ ញី ផ្ដលអាចបគងកីតចំគណ្ះដឹង
តទ ល់ខលួនរបស្់ពួកគគាន។ វធិីលែបំអុតម្ួយ្គដមី្បអីនុវតតគោលគំនិតគនះកនុងការបគក្ងៀន គឺស្ំគៅដល់
ការគរៀនគោយ្ផ្អែកតាម្គគក្មាង (PBL)។  
លកខណ្ៈស្ំខាន់ម្ន ការស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាង (PBL) គឺការបគងកីតស្កម្មភាពផ្ដលកុមារចូលរមួ្
កនុងការគសុ្ីបអគងកតគៅគលីក្បធ្លនបទម្ួយ្ ឬបញ្ហា ពីពិភពពិតផ្ដលពួកគគចាប់អារម្មណ៍្។ បនាទ ប់ម្ក
ពួកគគនឹងបគងកីតអលតិអលណាម្ួយ្ ជាម្ួយ្នឹងចំគណ្ះដឹងផ្ដលពួកគគគរៀនពីក្បភពគអសងៗោន  (ឧ. 
ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ, គថ្បគបលត ។ល។)។ ជាធម្មតា ការស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាង (PBL) ក្តូវការគពល
គវលាគក្ចីនជាងគគក្មាងសាម្ញ្ា។ គគក្មាងផ្បបគនះអាចមានរយ្ៈគពលពី ១ផ្ខ គៅ ១្មាស្ ឬគពញ ១
ឆ្ន សំ្ិកា។ កុមារនឹងក្តូវការគពលគវលាគដីម្បពីាោម្គ្លីយ្ស្ំណួ្រស្មុគសាម ញ ផ្ដលទម្ទរឱ្យមានការ
គធវីគក្ចីនជាជាងការគម្ីលវគីដអូ ឬស្ួរស្ំណួ្រម្ួយ្ចំនួនគដីម្បគីោះក្សាយ្។ 
គោលគៅចម្បងរបស្់ការស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាង (PBL) គឺស្ក្មាបឱ់្យកុមារគរៀនពីរគបៀបទទួល
ាន និងវភិាគព័ត៌មាន គដីម្បយី្ល់កាន់ផ្តចាស្់អំពីសាថ នភាពជីវតិក្បចាមំ្ថ្ៃ។ បនាទ ប់ម្ក ពួកគគអាចគក្បី
ក្ាស្់ព័ត៌មានផ្បបគនះ គដីម្បីគោះក្សាយ្បញ្ហា ក្បចាមំ្ថ្ៃ ផ្ដលពួកគគជួបក្បទះកនុងជីវតិក្បចាមំ្ថ្ៃ 
(ឧទហរណ៍្ តាម្រយ្ៈការគិតពិចារណា និងការគោះក្សាយ្បញ្ហា )។ 
ជំោនគដីម្បគីក្បីក្ាស្់រគបៀបគរៀនគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាងគៅកនុងថាន ក់គរៀន 

គៅគពលគយ្ងីនិោយ្អំពីការគរៀនគោយ្ផ្អែកតាម្គគក្មាង គយ្ងីស្ំគៅគៅគលីស្កម្មភាពទងំឡាយ្
ណាផ្ដលកុមារគធវីការគោយ្ស្ហការោន
ជាម្ួយ្ក្គូ និងកុមារៗ ដូចោន គៅវញិគៅ
ម្ក។ ក្គូគួរផ្ណ្នាកុំមារតាម្ជំោនដូច
ខាងគក្កាម្ៈ 

១. គក្ជីស្គរសី្ក្បធ្លនបទ។ ក្បធ្លនបទ
គឺជាអតថបទ ឬបញ្ហា ផ្ដលជះឥទធពិលគលី
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កុមារ គហយី្ពួកគគចាប់អារម្មណ៍្គៅកនុងការផ្ស្វងយ្ល់។ គោយ្ផ្អែកគលីការស្នទនាជាម្ួយ្កុមារ ក្គូ
បគក្ងៀនអាចគក្ជីស្គរសី្ក្បធ្លនបទផ្ដលភាា ប់ជាម្យួ្មុ្ខវជិាា ម្ួយ្ ឬគក្ចីន គហយី្បគងកីតាននូវស្ំណួ្រចម្បង
ផ្ដលកុមារនងឹពាោម្គ្លីយ្។ 

ចំណា៖ំ ក្បធ្លនបទអាចជាលទធអលម្នការស្នទនាជាម្ួយ្កុមារ ផ្ដលកនុងគនាះក្គូកំណ្ត់ក្បធ្លនបទ
យ្កក្បធ្លនបទម្ួយ្ផ្ដលពួកគគម្ិនសូ្វសាគ ល ់ ប៉ាុផ្នតពួកគគចាប់អារម្មណ៍្កនុងការផ្ស្វងយ្ល់បផ្នថម្។ 
ឧទហរណ៍្ ក្បស្ិនគបីក្គូបគក្ងៀននិោយ្ កយ 'គិលានុបោឋ យ្ិកា' គហីយ្បនាទ ប់ម្ករកគ ីញថា
កុមារម្ិនដឹងថា កយ គិលានុបោឋ យ្កិាគធវីអវី វាអាចកាល យ្ជាក្បធ្លនបទថ្មីម្ួយ្ានអងផ្ដរ។ ស្ំណួ្រ
ជំរុញអាចគលីកគ ងីថា 'គតីគិលានុបោឋ យ្កិាគធវីអវីគដីម្បជីួយ្ដល់ភូម្ិគយ្ងី?' 

២. កុមារទទួលានពត័៌មានផ្ដលពួកគគក្តវូការ ខណ្ៈគពលផ្ដលមានការផ្ណ្នា ំនិងោកំ្ទពីក្គ។ូ ស្ក្មាប់
សាលា ម្គតតយ្យទងំឡាយ្ ក្គូបគក្ងៀនគដីរតួនាទីោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលគដីម្បទីទួលាន
ក្បភពព័ត៌មាន។ 
ឧទហរណ៍្ម្ួយ្ចំនួនម្នក្បភពព័ត៌មានផ្ដលក្គូអាចគក្បីានោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួលគដីម្បអីសពវអាយ្ការ
ស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលីគគក្មាង (PBL) រមួ្មានដូចខាងគក្កាម្៖ 

• ដំគណី្រកំសានត គដីរជុំវញិសាលា គដីម្បឱី្យស្ិស្សស្គងកតគោយ្តទ ល់នូវអវីផ្ដលពួកគគចាប់
អារម្មណ៍្ 

• ការអគញ្ា ីញបុគគលផ្ដលមានធនធ្លនចំគនះដងឹដគអសងៗឱ្យនិោយ្ជាម្ួយ្កុមារ (ឧ. ស្មាជកិ
ស្ហគម្ន/៍មាតាបិតា/អាជាញ ធរមូ្លោឋ ន។ល។) 

• អាចជាក្គូគអសងៗគទៀត ឬនាយ្កសាលា 
• វគីដអូ គស្ៀវគៅ រូបភាព ស្គម្លង គៅកនុងបណាណ ល័យ្ និងកនុងថាន ក់គរៀន។ 

 

ការគរៀបចំការក្បជុំជាមួ្យ្វាគមិន 
មុ្នការក្បជុ ំ

• ក្គូទក់ទងវាគមិនគៅកនុងក្ស្រកជាមុ្ន គហយី្កំណ្ត់កាលវភិាគឱ្យានចាស្់លាស្់។ 
• ធ្លនាឱ្យមានការយ្ល់ក្ពម្ពីនាយ្កសាលាជាមុ្ន 
• រលំឹកវាគមិនអំពីកាលបរគិចឆទនាគពលខាងមុ្ខ គដមី្បកី្ាកដថាបុគគលគនាះនឹងម្ក។ 

គរៀបចំស្ិស្សមុ្ននឹងការម្កដល់របស្់វាគមិន 

• ក្ាប់កុមារអំពីវាគមិនផ្ដលនឹងជួបពួកគគ (គឈាម ះ អាយុ្ គភទ ក្បវតតិរូប បទពិគសាធន៍ នងិគហតុអលផ្ដលអនក
គក្ជីស្គរសី្ោត់ស្ក្មាប់ការបណ្តុ ះបណាត ល)។ 
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• សុ្ំឱ្យកុមារគិតអំពីស្ំណួ្រផ្ដលពួកគគចង់ស្ួរវាគមិនផ្ដលនឹងនិោយ្អំពីក្បធ្លនបទមុ្នគពលគម្គរៀនចាប់គអតី
ម្។ 

គតីអនកណាអាចកាល យ្ជាធនធ្លនម្នុស្សកនុងក្ស្រកស្ក្មាប់កុមារ? 

• បុគគលណាក៏ានផ្ដលគៅកនុង ឬគក្ៅសាលាផ្ដលមានជំនាញគលីក្បធ្លនបទផ្ដលកុមារកំពុងគសុ្ីបអគងកត 
ដូចជាក្គូបគក្ងៀន កុមារចាស្់ បុគគលិក ុ ំប៉ាូលីស្ កស្ិករ បុគគលិកធនាោរ ស្ិបបករ។ល។ 

• ស្មាជិក NGO និង CBO ផ្ដលគធវីការគលីក្បធ្លនបទផ្ដលនិស្សតិកំពុងគសុ្ីបអគងកត។ 
• ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ផ្ដលមានបទពិគសាធន៍ទក់ទងនឹងក្បធ្លនបទម្ួយ្ចំនួន (រមួ្ទងំអនាម្យ័្ និងសុ្ខ

ភាព ការគាះគឆ្ន ត ុ/ំស្ង្ហក ត់។ល។)។ 

ចងចា៖ំ គៅចុងបញ្ចប់ម្នកចិចក្បជុំ សូ្ម្គអញីលិខតិផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្ដល់វាគមិន ផ្ដលានចូលម្កផ្ចករផំ្លកចំគណ្ះ
ដឹង! 
ក្បភព៖ គោលការណ៍្ផ្ណ្នាសំ្តីពីការអនុវតតជំនាញជីវតិកនុងក្ស្រកស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន និងការក្គប់ក្គងសាលាគរៀន
, DCD, MoEYS, 2020។ 

 
៣. កុមារគធវីបទង្ហា ញពីអវីផ្ដលពួកគគានគរៀន។ ផ្អនកចុងគក្កាយ្ម្នដំគណី្រការ ការស្ិកាគោយ្ផ្អែកគលី
គគក្មាង (PBL) គនះមានសារៈស្ំខាន់ខាល ងំណាស្់ គក្ ះវាអនុញ្ហា តឱ្យស្ិស្សពក្ងឹងការស្ិកាផ្ដលទទួល
ានកនុងអំ ុងគពលគសុ្បីអគងកត។ កុមារអាចស្គងខប នងិបង្ហា ញនូវអវីផ្ដលពកួគគានគរៀនតាម្វធិគីអសងៗ
ោន  ដូចជា បគងកតីតទ ងំពត័៌មានជាម្ួយ្រូបភាព គរៀបចំការតាងំពិពណ៌្ (គំនូរ) ការបង្ហា ញការគលង គក្ចៀង
ចគក្ម្ៀង ឬគធវីបទបង្ហា ញគោយ្ការនិោយ្។ ក្គូនឹងអតល់ការផ្ណ្នាអំំពីទក្ម្ង់បទបង្ហា ញគោយ្ផ្អែកគលី
ស្ម្តថភាព ចំណាប់អារម្មណ៍្ គពលគវលា និងធនធ្លនផ្ដលមាន។ 

ឧទហរណ៍្ម្នស្ម្ិទធអលចុងគក្កាយ្ 
អវីខលះ 
• គរៀបចំការតាងំពិព័រណ៍្គៅកនុងទីធ្លល សាលាជាម្ួយ្នឹងគំនូរផ្ដលគធវីគ ងីគោយ្កុមារគលីក្បធ្លនបទគអសងៗ
ផ្ដលកុមារានគសុ្ីបអគងកត។ 

• កុមារអាចបគងកីតតទ ងំរូបភាពផ្ដលពួកគគគូរ ឬ កយផ្ដលពួកគគស្គងខបពីអវីផ្ដលពួកគគានគរៀន បនាទ ប់ម្ក
ពួកគគអាចបង្ហា ញដល់កុមារផ្ដលមានវយ័្គក្ចីនជាង ឪពុកមាត យ្ ឬស្ហគម្ន៍។ 

• គរៀបចំការផ្លបងគលង 
គពលណា។ ស្កម្មភាពអាចគកីតគ ងីគៅម្ថ្ៃពិគស្ស្ (ឧ. ទិវាកុមារ) ឬគៅចុងបញ្ចប់ម្នឆ្ន សំ្ិកានីម្ួយ្ៗ គៅ
គពលផ្ដលឪពុកមាត យ្ក្តូវានអគញ្ា ីញឱ្យចូលរួម្ គដីម្បគីម្ីលអវីផ្ដលកូនៗ របស្់ពួកោត់ានគរៀន។ 
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៣.៥ ការពរៀនតាម្រយៈការពលងស្លែង 
គោលគៅជំនាញទន់ចម្បង ទងំអស្់។ ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  ការគិតក្តិះរះិ កិចចស្ហក្បតិបតតិការ ការ

ទំនាក់ទំនង ការក្គប់ក្គងខលួនឯង ការម្ចនក្បឌ្ិត ការយ្ល់ចិតត។ 
 
ការគលងគឺជាឧបករណ៍្ដ៏មានអានុភាពម្ួយ្ស្ក្មាប់ការស្ិកា។ គកមងៗ ចូលចិតតគលង គហយី្គៅគពល
ផ្ដលពួកគគគលង ពួកគគស្កម្ម និងចូលរមួ្កនុងកិចចការគនះ គោយ្គក្បីគពលគវលាភាគគក្ចីនកនុងការ
ក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងជាម្ួយ្អនកដម្ទ។ ការស្ិកាជាគក្ចីនានបង្ហា ញពីរគបៀបម្នការគរៀនតាម្រយ្ៈការ
គលង ជាឧទហរណ៍្ជាម្ួយ្នឹងផ្លបងអគុ ំរូប និងស្មាភ រៈស្ំណ្ង់ ក្តូវានរកគ ញីថាជាវធិីសាស្តស្តដ៏មាន
ក្បស្ិទធភាពខពស្់កនុងការគលីកកម្ពស្់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារតូច18។ 

ក្គូក្តូវគលីកទឹកចិតតឱ្យមានការគលងក្បគភទគអសងៗោន គោយ្កំណ្ត់រកគពលគវលា និងទីកផ្នលងស្ក្មាប់
ការគលងនីម្ួយ្ៗ។ គយ្ងីអាចកំណ្ត់ក្បគភទម្នការគលងគអសងៗោន
ដូចជា៖ 

• ការគលងផ្បបរូបសាស្តស្ត៖ មានលំោត់ក្ាណ្ និងអតថ
ក្បគោជន៍ស្ក្មាប់សុ្ខភាព អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស្់កុមារកនុង
ការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្ទងំផ្អនកតូច និងធំ។ 

• គលងជាមួ្យ្វតថុ៖ គលីកទឹកចិតតឱ្យគចះគរៀបចំ (ស្ម្តថភាព
របស្់កុមារកនុងការគក្បីក្ាស្់រាងកាយ្ផ្អនកធំ) គលីកទឹកចិតតឱ្យ
គលងជានិម្ិតតស្ញ្ហា  ប៉ាុផ្នតក៏មានយុ្ទធសាស្តស្តគោះក្សាយ្បញ្ហា  
នងិគហតុអលអងផ្ដរ។ 

• ការគលងគធវីពុត៖ វាអាចគកីតគ ងីកនុងអំ ុងគពលការគដីរតួជា  
ឧទហរណ៍្ កុមារគធវីពុតជាគធវីម្ាូប លក់ ឬទិញរបស្់គៅអារ។ ការស្ិកាថ្មីៗ បង្ហា ញពីរគបៀប
ផ្ដលការគលងក្បគភទគនះអាចមានឥទធិពលគលីការអភិវឌ្ឍភាសា និងជំនាញអារម្មណ៍្ស្ងគម្។ 

ក្បគភទម្នការគលងផ្ដលានរាយ្បញ្ា ីទងំអស្់ខាងគលីគនះ អាចក្តូវានកំណ្ត់គ ងីគោយ្គស្រ ី ឬក៏
រចនាគ ងីគោយ្គចតនាជាម្ួយ្នឹងរចនាស្ម្ព័នធម្ួយ្ចំនួនពីក្គូ។ រគបៀបគលងទងំពីរមានសារៈស្ំខាន់
ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារ។ 

អវផី្ដលក្គអូាចគធវីគដីម្បគីលីកកម្ពស្់ 'ការគលង' 

 
18 Stephanie Wall, Ineke Litjens and Miho Taguma (2015), ការអប់រ ាំ និងការផ្ថ្ទាាំកុ្មារតូច, PEDAGOGY review, England. OECD.  

រូបភាពេី៦ នហ្គម្ចងចាាំកាត 
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• ការកំណ្ត់គោលគៅស្ិកាឱ្យានចាស្់លាស្់ មុ្ននឹងគលីកគ ងីនូវស្កម្មភាពគលង ឬស្មាភ
រៈផ្ដលក្តូវគរៀបចំ 

• គក្ជីស្គរសី្ស្មាភ រៈគលងគោយ្មានគោលបំណ្ង 
• គរៀបចំកផ្នលងគលង (ឧ. កផ្នលងខាងកនុង និង/ឬគក្ៅទីធ្លល ) 
• តាម្ោនអាកបបកិរោិរបស្់កុមារគៅគពលពួកគគគលង គដីម្បជូីនដំណឹ្ងអំពីស្កម្មភាពបនាទ ប ់
• ផ្ណ្នាកុំមារកនុងការគក្បីក្ាស្់ស្មាភ រៈគៅគពលចាាំច់។ 

សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS)  នឹងគតត តជាពិគស្ស្គៅគលីការគក្បីក្ាស្់ការគលងផ្ដលមាន
គោលបំណ្ងគដីម្បពីក្ងឹងការអភិវឌ្ឍការយ្ល់ដឹង ភាសា និងអកខរកម្ម។ តាម្ពិតគយ្ងីអាចពក្ងឹង
ជំនាញម្នការយ្ល់ដឹងជាគក្ចីនតាម្រយ្ៈការគលងដូចជា ការគលីកកម្ពស្ក់ារតគក្ម្ៀប នងិការចាត់ថាន ក់ 
ការផ្វកផ្ញកផ្បបសាម្ញ្ាៗ និងការគោះក្សាយ្បញ្ហា  (ឧទហរណ៍្៖ ជាម្ួយ្នឹងផ្លបងអគុ ំរូប) ការគរៀន
សាគ ល់អំពីរូបរាងគអសងៗ និងការគក្បៀបគធៀបទំហ ំ ឬការពក្ងឹងការចងចាជំាម្ួយ្នឹងគហគម្ចងចាផំ្ដល
អនុញ្ហា តឱ្យកុមារគធវី បគងកីតជំនាញគិត និងការគតត តអារម្មណ៍្របស្់ពួកគគ (ឧទហរណ៍្ សូ្ម្គម្ីលរូបទី
១៤)។ 

ផ្អនកអភិវឌ្ឍន៍គអសងៗគទៀត ជាពិគស្ស្ការអភិវឌ្ឍរាងកាយ្ និងអារម្មណ៍្ស្ងគម្ នឹងក្តូវានគគកំណ្ត់
គោលគៅតាម្រយ្ៈការគលងអងផ្ដរ។ ទងំអស្់គនះអាចក្តូវានគធវីគោយ្បង្ហា ញពីរគបៀបផ្ដលការ
គលងរមួ្ចំផ្ណ្កដល់ការអភិវឌ្ឍកុមារទងំមូ្ល។ តាម្រយ្ៈការគលង កុមារនឹងគរៀនផ្ចករផំ្លក គធវីការ
ចរចា (ឧទហរណ៍្ គក្បីក្បោប់ក្បោគកមងគលងធម្មតា ឬចូលរមួ្កនុងគហគម្ជាគដីម្) ឬពក្ងឹងការក្គប់ក្គង
ខលួនឯងផ្ដលនឹងនាគំៅដល់ការគចះក្គប់ក្គងសាថ នការណ៍្តានតឹងកនុងជីវតិាន។ 

ការយល់ែឹង៖ កាលវិភាគ ៃិងទម្លាប់ 
គោលគៅជំនាញ
ទន់ចម្បង 

ការក្គប់ក្គងខលួនឯង  

 

យុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀនទងំអស្់នងឹក្តូវានបញ្ចូលកនុងកាលវភិាគម្នស្កម្មភាព
ផ្ដលានកំណ្ត់។ ការមានកាលវភិាគគរៀបចំ និងការកំណ្ត់ទមាល ប់ចាស្់
លាស្់នឹងជួយ្ក្គូ ក្ពម្ទងំកុមារឱ្យគចះគក្តៀម្ខលួន និងគ្លីយ្តប។ កនុងគពល
ជាម្ួយ្ោន គនះផ្ដរ វានឹងជួយ្ពួកគគឱ្យមានអារម្មណ៍្ថាមានសុ្វតថិភាព និង
ក្គប់ក្គងគលីអវីផ្ដលគកីតគ ងីបនាទ ប់ាន ក៏ដូចជាអវីផ្ដលពួកគគក្តូវគធវី គដីម្បីគក្តៀម្ខលួនអងផ្ដរ។ 
 
ជាឧទហរណ៍្ ក្បស្ិនគបីការនិទនគរឿងគឺជាស្កម្មភាពផ្ដលនឹងគកីតគ ងីកនុងគពលឆ្ប់ៗគនះ កុមារក្តូវគរៀបចំ 
និងស្មាែ ត (ទមាល ប់) បនទប់ គហយី្គៅអងគុយ្គៅកណាត លបនទប់រចួជាគក្ស្ច។ 
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កាលវភិាគក្បចាមំ្ថ្ៃដល៏ែមួ្យ្ ជាធម្មតាក្តូវគលីកគ ងីនូវក្បគភទស្កម្មភាពគអសងៗោន  ផ្ដលរួម្មានគពលស្ៃប់
សាៃ ត់ និងស្កម្មភាពឆ្ល ស្់ោន  ស្កម្មភាពជាក្ករម្ធំ និងតូច ក៏ដូចជាស្កម្មភាពដឹកនាគំោយ្កុមារ និងដឹកនាំ
គោយ្ក្គូ។ ទងំអស្់គនះវាមានក្បគោជន៍កនុងការបង្ហា ញកាលវភិាគឱ្យកុមារគម្ីល គោយ្គក្បីរូបភាពគៅជាប់នឹង
ស្កម្មភាព គដីម្បជីួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ការយ្ល់ដឹងឱ្យានកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងី។ ក្គូអាចបង្ហា ញកាលវភិាគគៅគលី
ទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ ឬគាះពុម្ពវាគៅគលីក្កោស្ក៏ាន។ 

ឧទាហរណ៍នៃទម្លាប់្បចំនថ្ៃ ឧទាហរណ៍នៃកាលវិភាគ្បចំនថ្ៃ 
• នពលនវលាក្នុងការម្ក្ដល់ 
• ពយួរកាបូប្ិ្សនពលចូលនរៀន 
• នពលនវលា្មាអ ត 
• នមា៉ា ង្មាអ តបនទបេ់ឹក្ 
• នពលនវលា្ប្មាក្/ការតប្ម្ងជ់ួរ 
• ការលាងម្ដម្ុន និងនប្កាយនពលនប្បើប្ប្់
បងគន ់

• ការនចញនៅផទេះ 
 

េមាៃ បត់ាំណ្តងឱ្យជាំហានក្នុងអាំ ុងនពលម្នកាល
វភិាគផ្ដលប្តូវបននធវើម្តងនហ្ើយម្តងនេៀតជានរៀង
រាល់ម្ថ្ៃ នហ្ើយជាញឹក្ញាបក់្នុងការក្ាំណ្តល់ក្ខ
ណ្ៈម្នការផាៃ ្់បតូររវាង្ក្ម្មភាពនីម្យួៗ។ 

• ការប្បជុាំនពលប្ពឹក្ 
• នពលនវលាប្ក្ុម្តូច ឬធាំទាក្េ់ងនឹង
ប្បធានបេម្យួ 

• នពលនវលា្ប្មាបអ់ាហារ្ប្ម្ន់ 
• នមា៉ា ង្ប្មាបន់ប្ៅេីធាៃ  
• នពលនវលានរឿងនិទាន 
• នពលនលងនោយន្រ ី
• នពលនវលាឆៃុេះបញ្េ ាំង 

 
កាលវភិាគពិពណ៌្នាអាំពី្ក្ម្មភាព ា្ំខា
ន់ៗ ក្នុងម្យួម្ថ្ៃ។ 

 

សាលាម្នតតយយ្ិក្ាជាំនានថ់្មី (NGPS) នឹងផតល់នូវការយក្ចិតតេុក្ោក្ទ់ាាំងេមាៃ ប ់ និងកាលវភិាគប្បចាាំម្ថ្ៃ
នៅក្នុងថ្នន ក្ន់រៀន នដើម្បធីានាបនថ្នមាននពលនវលាផ្ដលមានរចនា្ម្ពន័ធប្តឹម្ប្តូវនដើម្បនីរៀបចាំប្បនភេ
្ក្ម្មភាពនផសងៗ ដូចជាការង្ហរជាប្ក្ុម្ ការនិទាននរឿង ការនលងនោយន្រ ីនិងនរៀបចាំការនលង និងការឆៃុេះ
បញ្េ ាំងពី្ក្ម្មភាពប្បចាាំម្ថ្ៃ។ េមាៃ បន់ឹងនលើក្ក្ម្ព្់៖ ឥរយិបថ្ផ្ដលមានប្បនយជន ៍ ដូចជាការលាងម្ដ 
វ្័យភាព (អាចនធវើ្ក្ម្មភាពសាម្ញ្ញៗនោយខ្ៃួនឯង ដូចជាពាក្់ផ្្បក្នជើង ឬ្មាអ តម្ដ) និងការប្គប់ប្គង
ខ្ៃួនឯង (ឧ. េេួលខុ្្ប្តូវក្នុងការោក្់្មាា រៈប្ត បន់ៅក្ផ្នៃងនដើម្វញិនៅនពលផ្ដល្ក្ម្មភាពប្តូវបន
បញ្េប)់។ 
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៣.៦ ការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ និងការពរៀបចំក្ិចចស្តងបពរងៀន 
តារាងស្គងខបខាងគក្កាម្គរៀបរាប់អំពីរគបៀបផ្ដលគយ្ងីអាចភាា ប់ការគក្បីក្ាស្់យុ្ទធសាស្តស្តទងំ ៥ ផ្ដល
ានបរោិយ្ពីមុ្នម្ក និងទមាល ប់កនុងការបគក្ងៀនក្បចាមំ្ថ្ៃ គដីម្បជីំរុញឱ្យកុមារការទទួលានជំនាញទ
ន់។ 

មុ្ខជំនាញនិងគោលគៅជំនាញ
ទន់ចម្បង 

អវីផ្ដលក្គអូាចគធវីាន 

កា
រទំ
នា
ក់ទំ
នង
 និ
ងកា

រង្ហ
រជា
ក្ក
រម្ 
(៤
.៤
) 

ទំនាក់ទំនង យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ទងំអស្់ ៥។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
• បគងកីតបរោិកាស្ផ្ដលមានតសុ្កភាពកនុងថាន ក់គរៀន 
• ចាប់គអតីម្ថាន ក់ជាម្ួយ្នឹងស្ំណួ្រម្ួយ្ 
• ស្ួរកុមារនូវគំនិតរបស្់ពួកគគ 
• សុ្ំឱ្យកុមារ្លុះបញ្ហច ងំពីអារម្មណ៍្របស្់ពួកគគ 
• សុ្ំឱ្យកុមារពណ៌្នាអំពីគំនិតរបស្់ពួកគគដល់ម្តិតកនុងថាន ក ់
• គក្បីក្ាស្់ការសាកស្ួរ 
• គលីកកម្ពស្់ស្កម្មភាពផ្ដលកុមារបង្ហា ញលទធអលម្នគគក្មាងរបស្់ពួក
គគគៅកាន់ឪពុកមាត យ្/ម្ិតតភ័កតិគអសងគទៀត (ជាលទធអលម្នការស្ិកា
ផ្អែកគលីគគក្មាង) 

• អគញ្ា ីញវាគមិនឱ្យនិោយ្ជាម្ួយ្កុមារគៅសាលា 
• បគក្ងៀនកុមារឱ្យកាល យ្ជាអនកសាត ប់ដ៏លែ 

ស្ហក្បតិបតតការ យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ការគរៀនស្ហការ ការគរៀនតាម្រយ្ៈការគលង ការ
គរៀនតាម្រយ្ៈគគក្មាង។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
• គលីកទឹកចិតតស្កម្មភាពជាគូ នងិក្ករម្តូច 
• គក្បីបគចចកគទស្ស្ិកាគោយ្ការស្ហការ 
• ្លុះបញ្ហច ងំពីអតថក្បគោជន៍ម្នការគធវីការង្ហរជាក្ករម្ 
• គធវីការ្លុះបញ្ហច ងំគោយ្ការគិតជាម្ួយ្កុមារអំពីបញ្ហា ផ្ដលពួកគគជួប
ក្បទះគពលគធវីការជាក្ករម្ 

កា
រវភា

គ 
និង
កា
រ

ម្ច
នក្ប
ឌ្ត
 

(៤
.៥
) 

 
ការក្តិះរះិ
ពិចារណា 

យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ការគរៀនផ្បបស្ហការ ការគរៀនតាម្រយ្ៈការគលង 
ការគរៀនតាម្រយ្ៈគគក្មាង។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
គក្បីការសាកស្ួរតាម្រគបៀបផ្ដលគធវីឲ្យកុមារគធវីដូចខាងគក្កាម្៖ 
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• គក្បៀបគធៀបអវីផ្ដលពួកគគដឹង និងអវីផ្ដលពួកគគគរៀនថ្មីៗ។ 
• គធវីការទស្សន៍ទយ្សាម្ញ្ាៗអំពីអវីផ្ដលអាចនឹងគកីតគ ងីបនាទ ប់ (ឧ. 
គៅកនុងគរឿង) គហយី្គហតុអវី (ឧទហរណ៍្ គពលកំពុងអានគរឿង ឬក្បធ្លន
បទគអសងគទៀត សូ្ម្ស្ួរស្ំណួ្រខាងគក្កាម្៖ គតីមានអវីគកីតគ ងីក្បស្ិនគបី
....? គតីអនកគិតថានឹងមានអវីគកីតគ ងីបនាទ ប់….?គតីអនកគិតថានឹងមាន
អវីគកីតគ ងីក្បស្ិនគបីអនកម្ិន.....?) 
គក្បីយុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាគោយ្ការស្ហការ និងផ្អែកគលីគគក្មាង ផ្ដលកុមារ
នឹងក្តូវការវភិាគព័ត៌មានផ្ដលានពីអនកដ៏ម្ទ ផ្ដលកុមារអាចពនយល់ពី
គំនិត ្លុះបញ្ហច ងំពីក្ពឹតតិការណ៍្ ចាត់ក្ករម្ស្ក្មាប់ព័តម៌ានគនាះ។ល។ 
គក្បីស្មាភ រៈបគក្ងៀនផ្ដលគលីកកម្ពស្់ស្កម្មភាពដូចជា គហតុអលស្ម្រម្យ 
ការចងចា ំការោក់ជាក្ករម្ និងការអគូអគង។ 

ការគោះក្សាយ្
បញ្ហា  

យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ការគរៀនផ្បបស្ហការ ការគរៀនតាម្រយ្ៈការគលង 
ការគរៀនតាម្រយ្ៈគគក្មាង។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
• គក្បីសាច់គរឿងលំោប់ម្នក្ពឹតតិការណ៍្ និងបញ្ហា កនុងជីវតិពិត 
• សុ្ំឱ្យកុមារគិតអំពីដំគណាះក្សាយ្ 
• បគក្ងៀនកុមារឱ្យគចះផ្ស្វងរកព័ត៌មាន 
• បគក្ងៀនកុមារឱ្យដឹងថាមានដំគណាះក្សាយ្ជាគក្ចីនផ្ដលអាចគកីតមានចំ
គ ះបញ្ហា ម្ួយ្ 
• ចាត់ផ្ចងកិចចការសាម្ញ្ាៗ ដល់កុមារផ្ដលពួកគគក្តូវគោះក្សាយ្ជា
ក្ករម្ (ការស្ិកាគោយ្ស្ហការ និងផ្អែកគលីគគក្មាង) 

ការម្ចនក្បឌ្ិត យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ការគរៀនតាម្រយ្ៈការគលង ការគរៀនតាម្រយ្ៈគ
គក្មាង។ 
អវីផ្ដលក្គូអាចគធវី៖ 
• ោកំ្ទគំនិតថ្មីៗ 
• ោកំ្ទការម្ចនក្បឌ្ិត ឧទហរណ៍្ កុំកណំ្តព់ណ៌្ផ្ដលក្តូវគក្បីកនុងអំ ុង
គពលគធវីស្កម្មភាពគលីគគក្មាង ជាជាងអនុញ្ហា តឱ្យកុមារគក្ជីស្គរសី្ពកួគគ
គោយ្ខលួនឯង។ 
• គលីកកម្ពស្់ការគលងស្ទីលគោយ្គស្រ ីនិងគលីកទឹកចិតតឱ្យមានការគលង
ជានិម្ិតតរូប និងរូបតំណាង 
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• គធវីឱ្យកុមារទទួលានបទពិគសាធន៍ពីក្បគភទគអសងៗ ម្នការស្ិកា និង
វធិីម្ចនក្បឌ្ិតកនុងការបង្ហា ញឱ្យមានគំនិត និងអារម្មណ៍្របស្់ពួកគគ (ឧ. 
ការគូររូប ការគលងគដីរតួនាទី តស្តនតី ការគធវីបទបង្ហា ញ ការគក្ចៀង ។ល។) 

តទ
ល់
ខល ួន
 ក្គ
សា
រ និ
ងស្

ហ
គម្
ន៍ 
(៤
.៧
) 

ការក្គប់ក្គងខលួន
ឯង 
 

យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ទងំអស្់ ៥។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
• ផ្ណ្នាអំំពីទមាល ប់កនុងកាលវភិាគក្បចាមំ្ថ្ៃផ្ដលគលីកកម្ពស្់ចំគ ះ
ស្វ័យ្ភាព 
• គលីកទឹកចិតតកុមារឱ្យគចះបង្ហា ញ និងទប់ទលន់ឹងអារម្មណ៍្របស្់ពួកគគ 
• គលីកទឹកចិតតកុមារឱ្យមានការគោរពចំគ ះម្ិតតភកដិដម្ទគទៀត 
• គលីកទឹកចិតតកុមារឱ្យគក្បីស្មាភ រៈទងំអស្់ឱ្យានក្តឹម្ក្តូវ 

ការយ្ល់ចិតត  
 

យុ្ទធសាស្តស្តស្ំខាន់ៗ៖ ទងំអស្់៥។ 
អវីផ្ដលក្គអូាចគធវី៖ 
• គលីកកម្ពស្់អនតរកម្មវជិាមាន និងគូស្បញ្ហា ក់អំពីអតថក្បគោជន៍របស្់
ពួកវា 
• គលីកកម្ពស្់សាម្គគីភាពកនុងថាន ក់គរៀន 
• សុ្ំឱ្យកុមារជួយ្ោន គៅវញិគៅម្ក និងគធវីជាគំរូស្ក្មាប់កុមារដម្ទ 
• គលីកទឹកចិតតកុមារឱ្យផ្ចករផំ្លកអារម្មណ៍្ និងគរៀនយ្ល់ពីរគបៀបផ្ដល
ស្កម្មភាពរបស្់ពួកគគអាចបង្ហា ញពីការទទួលខុស្ក្តូវចំគ ះភាពម្ិន
ស្បាយ្ចិតត ឬសុ្ភម្ងគលរបស្់អនកដម្ទ 
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បញ្ា ីស្ក្មាប់ពិនិតយបរោិកាស្ស្ិកា 

ការពិពណ៌្នា។ គក្បីបញ្ា ីក្តួតពិនិតយគនះដូចផ្ដលានអដល់ជូនខាងគក្កាម្ គដីម្បធី្លនាថាអនកកំពុងអនុវតត
យុ្ទធសាស្តស្តស្ិកាផ្ដលគតត តគលីកុមារតូច និងការស្ិកាផ្បបស្ហការ ផ្ដលគលីកកម្ពស្់ការចូលរមួ្
របស្់កុមារ។ អនកក្តូវក្ាកដថាអនកមានគោលគៅ ១០០% ម្នចំណុ្ចផ្ដលានពិពណ៌្នាគៅកនុងថាន ក់
គរៀនរបស្់អនក។ 

 លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ ាទ/ចាស្ គទ 
១ ខញុ ំគរៀបចំឱ្យមានផ្អនការស្កម្មភាពជាក្ករម្គៅកនុងថាន ក់គរៀន ផ្ដលតក្ម្ូវឱ្យកុមារ

ស្ហការោន  
  

២ ខញុ ំដឹងចាស្់អពំីទក្ម្ង់ម្នការគរៀនរបស្់កុមារមាន ក់ៗ គហយី្ខញុ ំស្ក្ម្បខលួនគៅ
តាម្ដំគណី្រការស្ិកា 

  

៣ ខញុ ំគក្បី 'ការគលង' គដីម្បបីគក្ងៀនពីព័ត៌មានគៅគលីក្បធ្លនបទម្ួយ្   
៤ គៅកនុងគម្គរៀនរបស្់ខញុ ំ ខញុ ំានគលីកឱ្យមានរគបៀបម្នការស្ិកាជាគក្ចីនក្បគភទ 

(ការស្ិកាគោយ្ការគម្ីល, ការសាត ប់, កាយ្វកិារ) 
  

៥ ខញុ ំគរៀបចំឱ្យមានស្កម្មភាពគរៀនគៅខាងគក្ៅទីធ្លល សាលា   
៦ ខញុ ំបញ្ចូ លការគក្បីទូរទស្សន៍ឆ្ល តម្វ គៅកនុងការបគក្ងៀនរបស្់ខញុ ំ   
៧ ខញុ ំោក់បញ្ចូ លទមាល ប់ជាគក្ចីនកនុងកាលវភិាគក្បចាមំ្ថ្ៃ   
៨ ខញុ ំគរៀបចំឱ្យមានស្កម្មភាពគគក្មាងជាម្ួយ្កុមារអំ ុងគពល្មាស្   
៩ ខញុ ំគលីកទឹកចិតតឱ្យមានការពិភាកា ការផ្ចករផំ្លកគំនិត ការស្ហការ និងការ

ោកំ្ទោន គៅវញិគៅម្ក 
  

១០ ទុកគពល ៥-១០នាទី គៅចុងបញ្ចប់ម្នថាន ក់ ឬស្ក្មាប់ការគធវីស្កម្មភាពគដីម្បី
្លុះបញ្ហច ងំជាម្ួយ្កុមារអំពីអវីផ្ដលពួកគគានគរៀន 

  

ស្រុប   
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ជំពូក្ទី ៤. ការវាយតម្ម្ា 
 

គៅកនុងNGPSការវាយ្តម្ម្លក្តូវានបគងកីតគ ងីគដីម្បោីកំ្ទដល់ដំគណី្រការបគក្ងៀននិងគរៀន។គនះមាន
ន័យ្ថាក្គូនឹងក្តូវតាម្ោនការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារគៅសាលាគរៀនគដីម្បអីតល់ព័ត៌មានក្តលប់និងផ្កលម្ែ
ការបគក្ងៀននិងផ្អនការបគក្ងៀនឱ្យានក្បគស្ីរជាងមុ្ន។គហយី្វាក៏នឹងមានលទធភាពកនុងការកំណ្ត់
បញ្ហា ផ្ដលអាចគកីតមានដូគចនះពួកគគអាចគោះក្សាយ្បញ្ហា ទងំគនះានទន់គពលគវលា។ដូគចនះកម្មវធិី
របស្់គយ្ងីនឹងគតត តស្ំខាន់គៅគលីការវាយ្តម្ម្លជាដំណាកផ់្ដលអតល់ពត៌មានក្តលបដ់ល់ផ្អនការ
បគក្ងៀនផ្ដលអទុយ្ពីការវាយ្តម្ម្លស្រុបផ្ដលក្តូវានគរៀបរាប់ជារាយ្ការណ៍្លទធអលចុងគក្កាយ្ម្ន
លទធអលស្ិកាផ្ដលានកំណ្ត់កនុងឆ្ន ។ំ  

គតីអវីគៅជាការវាយ្តម្ម្លដំណាក់?  

ការវាយ្តម្ម្លជាដំណាក់ស្ំគៅគៅគលីវធិីសាស្តស្តជាគក្ចីនផ្ដលក្គូគក្បីគដីម្បីគធវីការវាយ្តម្ម្ល ការយ្ល់ដឹង
របស្់កុមារ តក្ម្ូវការស្ិកានិងដំគណី្រការស្ិកាកនុងគម្គរៀនឬវគគស្ិកា។ 

ក្គូនឹងគរៀបរាប់និងចងក្កងឯកសារអំពីដំគណី្រការអភិវឌ្ឍន៍ម្នការលូតលាស្់របស្់កុមារ គដីម្បីគជៀស្វាង
ការគធវីចំណាត់ថាន ក់ឬោក់សាល កគលីការស្ផ្ម្តងគចញខាងគក្ៅរបស្់កុមារគក្ ះដូចផ្ដលានបញ្ហា ក់រចួ
ម្កគហយី្ស្កម្មភាពវាយ្តម្ម្លក្តូវានបគងកីតគ ងីគដីម្បោីកំ្ទនិងគលីកទឹកចិតតដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការ
ចងគ់ចះចង់ដឹងរបស្់កុមារ។ក្បស្ិនគបីការោក់ពិនទុណាម្ួយ្ក្តូវានគក្បីវាគួរផ្តោកំ្ទដល់ការយ្ល់ដឹង
របស្់ឪពុកមាត យ្និងក្គូបគក្ងៀនអំពីតក្ម្ូវការស្ិកាជាក់លាក់របស្់កុមារនិងអវីផ្ដលក្តូវគធវីគដីម្បីផ្កលម្ែ
ការគរៀនរបស្់កុមារ។  

៤.១.ម្ូលពហតុស្ែលសាលាម្ពតតយយជំនាន់ថមី បពងកើតការវាយតម្ម្ាពនេះព ើង 

ដូចានកំណ្ត់ស្មាគ ល់ខាងគលីគោលបំណ្ងម្នការវាយ្តម្ម្លដំណាក់ផ្ដលានអនុវតតគៅកនុងសាលា        
ម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)គឺគដីម្បទីទួលានព័ត៌មានក្តលប់ផ្ដលអាចផ្កលម្ែការគរៀបចំផ្អនការ
បគក្ងៀនឱ្យានក្បគស្ីរជាងមុ្ន។ 
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ជាពិគស្ស្ក្គនូឹងគធវីការវាយ្តម្ម្លជាបនតបនាទ ប់កនុងគោលបំណ្ង៖ 

រយ្ៈគពល កិចចការវាយ្តម្ម្ល 
វាយ្តម្ម្លគដីម្ឆ្ន  ំ
 

• ផ្ស្វងយ្ល់ពីកក្ម្ិតម្នការយ្ល់ដឹងរបស្់កុមារមាន ក់ៗ រគបៀបគរៀន ឧបស្គគ
និងចំណុ្ចខាល ងំ។ 

ការវាយ្តម្ម្លកនុងកំ
 ុងគពលបគក្ងៀន 

• ផ្កលម្ែស្កម្មភាពកនុងផ្អនការបគក្ងៀនឱ្យកាន់ផ្តក្បគស្ីរគ ងី 
• ស្ក្ម្បដំគណី្រការបគក្ងៀនគៅនឹងតក្ម្ូវការស្ិការបស្់កុមារផ្ដលាន

ស្គងកតគ ញីគោយ្ផ្អែកគលីលទធអលម្នការវាយ្តម្ម្លកនុងកំ ុងគពល
បគក្ងៀន 

• កំណ្ត់បញ្ហា ថ្មីៗផ្ដលគកីតគ ងីគោយ្ម្ិនានគក្ោងទុកផ្ដលក្តូវការគ្លីយ្
តបភាល ម្ៗពីសាលាគរៀន។ 

 

៤.២. អែីពៅជាការវាយតម្ម្ា 

មាតិកាម្នការវាយ្តម្ម្លគៅកនុងសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)គតត តគៅគលីទងំ “ ចំគណ្ះដឹង”   
និង“ ជំនាញ” ផ្ដលក្តូវានគគសាគ ល់ថាជាស្ម្តថភាព។មានជាការស្គងខបដូចខាងគក្កាម្គនះ៖ 

គតីពួកគយ្ងីវាយ្តម្ម្លអវី 
ចំគណ្ះដឹង • ព័ត៌មានផ្ដលទទួលានកនុងដំគណី្រការស្ិកាក៏ដូចជាការអនុវតត 
ស្ម្តថភាព 
(ចំគណ្ះដឹង + 
ជំនាញ + 
ឥរោិបថ្) 
 

• សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឱ្យបានល្អ។ ជាពិធសសសាលាមធត្េយយ
ជំនាន់ថ្មី NGPS នឹងពិនិត្យធមើល្ធល្ើជំនាញទន់និងឥរយិាបថ្ផ្ទា ល្់
ខ្លួនដែល្ទាក់្ទងនឹងក្ក្ុមននសមត្ថភាពដែល្កំ្ណត់្ធោយក្ក្សួង
អ្ប់រយំុវជននិងកី្ឡា។ 

 

៤.២.១. វម្តថភាពចបំាច់វខំាន់ៗ 

កុមារគៅកក្ម្ិតម្គតតយ្យកំពុងផ្តគធវីការពិគសាធន៍ជាបនតបនាទ ប់គដីម្បគីលីកកម្ពស្់ការយ្ល់ដឹងរបស្់ពួក
គគការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលរាងកាយ្ការគក្បីក្ាស្់ភាសានិងស្ម្តថភាពរស្់គៅកនុងស្ងគម្។ពួកគគចាប់គអតីម្
មានទំនាក់ទំនងកាន់ផ្តជិតស្នទិធជាម្ួយ្ម្ិតតភកតបិផ្នថម្គទៀត គៅគពលពួកគគចាប់គអតីម្គរៀនគធវីការជាក្ករ
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ម្។ការទទួលានជំនាញរមួ្ជាម្ួយ្នឹងបទពិគសាធន៍និងចំគណ្ះដឹងថ្មីៗនឹងជួយ្ឱ្យកុមារអាចកសាង
ជំនាញកាន់ផ្តក្បគស្ីរជាងមុ្នបផ្នថម្គទៀត។គនះបញ្ហា ក់ថាកុមារចាប់គអតីម្យ្ល់ដឹងអំពីចាប់ជាមូ្ល
ោឋ នផ្ដលទក់ទងនឹងការស្ហការ(ផ្ដលរមួ្បញ្ចូ លទងំជំនាញក្គប់ក្គងខលួនឯង)ក៏ដូចជាជនំាញ
ទំនាក់ទំនងផ្ដលកាន់ផ្តទំគនីបជាពិគស្ស្ការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងគោយ្ កយស្ំដីនងិម្ិនផ្ម្នជា កយ
ស្ំដី។ការទទួលានជំនាញទំនាក់ទំនងទងំគនះអាចក្តូវានពគនលឿនគោយ្បគងកីនវាកយស្ពទរបស្់កុមារ
និងគលីកទឹកចិតតពួកគគឱ្យអនុវតតការស្នទនាជាម្ួយ្ម្នុស្សគអសងៗគទៀតាន។ ដូគចនះវាមានសារៈ
ស្ំខាន់ខាល ងំណាស្់ស្ក្មាប់ក្គូបគក្ងៀនកនុងការគលីកកម្ពស្់នងិតាម្ោនការទទួលានជំនាញផ្បបគនះ
គោយ្ស្គងកតគម្ីលអាកបបកិរោិនិងស្កម្មភាពជាក់លាក់ផ្ដលភាា ប់គៅនឹងស្ម្តថភាពចាាំច់ស្ំខា
ន់ៗ។ 

ស្ម្តថភាពទងំគនះក្តូវានស្គងខបគៅកនុងតារាងខាងគក្កាម្៖ 

ស្ម្តថភាពចាាំច់ 
 

ការរពំឹងទុករបស្់សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)ស្ក្មាប់ម្គតតយ្យ កក្ម្ិត
ខពស្់ 

ការទំនាក់ទំនងនិង
ការង្ហរជាក្ករម្ (៤.៤) 
 

កុមារអាចបង្ហា ញោ៉ា ងង្ហយ្កនុងទក្ម្ង់ជា កយស្ំដីនូវគោបល់និង តក្ម្ូវ
ការជាក់លាក់ក៏ដូចជាជផ្ជកអំពីសាថ នភាពគអសងៗ។ កុមារអាចចូលរមួ្ជាក្ករ
ម្។ 

ការវភិាគនិងការម្ចនក្បឌ្ិត 
(៤.៥) 
 

កុមារអាចអនុវតតគហតុអលជាក់លាក់សាម្ញ្ាដូចជាការគក្បៀបគធៀបនិង
ពាករណ៍្ក្ពឹតតិការណ៍្និងគោះក្សាយ្បញ្ហា សាម្ញ្ា។ កុមារអាចបង្ហា ញ
គំនិតនិងអារម្មណ៍្តាម្រគបៀបម្ចនក្បឌ្ិត។ 

ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ 
ក្គួសារនិង 
ស្ហគម្ន៍ (៤.៧) 
 

កុមារអាចមានឥរោិបទស្វយ្ភ័ាពនិងទទួលខុស្ក្តូវចំគ ះការគក្បីក្ាស្់ស្
មាភ រៈគៅកនុងថាន ក់គរៀន។ កុមារសាគ ល់និងយ្ល់ពីអារម្មណ៍្របស្់អនកដម្ទ។ 

តារាងទី ៤ បញ្ា ីស្ម្តថភាពចាាំចនិ់ងនិយ្ម្នយ័្ 
 

សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)ានស្គក្ម្ចគោយ្គតត តគលីស្ម្តថភាពស្ំខាន់ៗ៣ផ្ដលដកគចញពី
ស្ម្តថភាពស្រុបចំនួន៨ពីគក្ ះស្ម្តថភាពខលះក្តូវានវាស្់ផ្វងគោយ្ឧបករណ៍្ MoEYSរចួគហីយ្
(ឧទហរណ៍្អកសរនិងគលខ)ឬវាស្ម្ក្ស្បស្ក្មាប់ស្ិស្សធំៗ(ឧ. ស្ម្តថភាពបគចចកវទិាព័ត៌មានវទិា
ឬស្ហក្គិនភាព)។ជាចុងគក្កាយ្ស្ម្តថភាព”៤.៦“ការអនុវតត ចំគណ្ះដឹងនិងជំនាញ”ម្ិនក្តូវានរាប់
បញ្ចូ លកនុងរចនាស្ម្ព័នធខាងគលីគទពីគក្ ះសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS)ពិចារណាថាជំនាញទងំ
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គនះក្តូវានោក់បញ្ចូ លកនុងជំនាញគអសងផ្ដលានគលីកគ ងីរចួគហីយ្។គពលអនាគតវាចាាំច់ណាស្់
កនុងការធ្លនាថាឧបករណ៍្ វាយ្តម្ម្លទងំអស្់គ្លីយ្តបគៅនឹងរចនាស្ម្ព័នធផ្ដលផ្អែកគលីស្ម្តថភាពនិង
មានភាពចុះស្ក្ម្រងោន រវាងកក្ម្ិតម្នការស្ិកា។ 

ក្បគភទម្នស្កម្មភាពឬអាកបបកិរោិផ្ដលក្តូវានក្តួតពិនិតយស្ក្មាប់ស្ម្តថភាពនីម្ួយ្ៗនឹងស្ម្ក្ស្ប
គៅនឹងអាយុ្របស្់កុមារគហយី្នឹងបង្ហា ញពីភាព ក់ព័នធខពស្់គៅនឹងយុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀនផ្ដលានគស្នី
គ ងីគៅកនុងគស្ៀវគៅផ្ណ្នាគំនះ។កនុងន័យ្គនះស្ម្តថភាពនីម្ួយ្ៗនឹងក្តូវានគធវីក្បតិបតតិការទក់ទង
នឹងឥរោិបថ្និងស្កម្មភាពជាក់លាក់។ 

ដូចផ្ដលានបញ្ហា ក់រចួគហយី្គៅកនុងជំពូកទី១សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី(NGPS) នឹងគធវីការស្ងកត់ធៃន់
ោ៉ា ងខាល ងំគៅគលីការអភិវឌ្ឍនិងការតាម្ោនគលីជំនាញទន់។ស្កម្មភាពក្បតិបតតិការផ្ដលបង្ហា ញពី
ភាពបុិនក្បស្ប់ម្នស្ម្តថភាពជាក់លាក់ក្តូវានស្គងខបគៅកនុងតារាងខាងគក្កាម្៖  

សមត្ថភាពនិងគោលគៅជំនាញទន ់ អ្វីដែលគ្រូនឹងតាមដានគៅមគត្េយ្យសិក្សា 

1. 
កា
រវភា

គន
ិងកា

រម្ច
នក្ប
ឌ្ ិត

 

ការក្តិះរះិពិចារណា ក្គូបគក្ងៀននឹងស្គងកតគម្ីលថាគតីកុមារអាចោក់វតថុជាក្ករម្និង
កំណ្ត់ទំនាក់ទំនងជាក់លាក់រវាងវតថុនិងក្ពឹតតិការណ៍្គោយ្គធវី
ការគក្បៀបគធៀបឬក្ស្ង់ស្ម្មតិកម្មនិងគធវីការស្ននិោឋ នសាម្ញ្ា ៗ 
។ 

ការគោះក្សាយ្បញ្ហា  ក្គូនឹងស្គងកតគម្ីលស្ម្តថភាពរបស្់កុមារកនុងការគរៀបចំ
ក្ពឹតតិការណ៍្តាម្គពលគវលាកំណ្ត់ អនុវតតយុ្ទធសាស្តស្ត 
គោះក្សាយ្បញ្ហា សាម្ញ្ាគដីម្បគីោះក្សាយ្ជគមាល ះគដីម្បគីោះ
ក្សាយ្ការង្ហរក្បចាមំ្ថ្ៃរមួ្ទងំការគក្បីក្ាស្់ផ្លបងស្ិកានិងស្
មាភ រៈថ្មីៗនិងការបំគពញភារកិចចថ្មីផ្ដលានកំណ្ត់ជាបុគគលឬជា
ក្ករម្។ 

ការម្ចនក្បឌ្ិត ក្គូនឹងស្គងកតគម្ីលថាគតីស្ិស្សអាចបង្ហា ញគំនិតនិងអារម្មណ៍្
ានលែកក្ម្ិតណាគោយ្គក្បីបគចចកគទស្ម្ចនក្បឌ្ិតដូចជាការគូរ
រូបឬគក្ចៀង រាកំ៏ដូចជាការគក្បីការគលងជានិម្ិតតរូបនិងជារូបតំណា
ង។ 

2
. 
កា
រ

ទំនា ក់ ទំន ង ន ិង កា
រ

ង្ហ
រ ជា ក្ក
រម្ ការទំនាក់ទំនង ក្គូនឹងស្គងកតគម្ីលកុមារនិោយ្ោន ជាម្ួយ្ម្ិតតភកតិនិងជាម្ួយ្

ម្នុស្សធំគអសងគទៀត។ ក្គូនឹងពិនិតយគម្ីលថា 
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គតីពួកគគអាចបង្ហា ញគំនិតរបស្់ពួកគគានចាស្់លាស្់និងសាត ប់
អនកដម្ទផ្ដរឬគទ។ 

ការស្ិកាផ្បបស្ហការ ក្គូនឹងស្គងកតគម្ីលកុមារគលងជាម្ដគូរក៏ដូចជាក្ករម្តូចនិងក្ករម្
ម្ធយម្ផ្ដលពាោម្វាយ្តម្ម្លថាគតីពួកគគមានទំនាក់ទំនងោន
គៅកនុងក្ករម្ោ៉ា ងដូចគម្តច (ឧទហរណ៍្ក្បស្ិនគបីពួកគគចូលរមួ្
កនុងស្កម្មភាពឬពួកគគម្ិនចូលរមួ្កនុងក្ករម្)និងថាគតីពួកគគ
គោរពស្មាជិកដម្ទគទៀតកនុងក្ករម្ផ្ដរឬគទ។ 

3. 
ទំនា

ក់ទ
ំនង
រវា
ងកុ
មា
រ ក្
គួសា

រន
ិងស្

ហ
គម្
ន៍ 

ការក្គប់ក្គងខលួនឯង 
 

ក្គូបគក្ងៀននឹងស្គងកតគម្ីលកុមារគៅកនុងថាន ក់គរៀន គដីម្បកីំណ្ត់
ស្ម្តថភាពរបស្់ពួកគគកនុងការគធវីស្កម្មភាពនងិទមាល ប់ស្វ័យ្ភាព
និងរគបៀបផ្ដលពួកគគផ្ថ្រកានិងទុកោក់ស្មាភ រផ្ដល ក់ព័នធក្តូវ
តាម្ទីកផ្នលងគោយ្រគបៀបណា។ 

ការយ្ល់ចិតត ក្គូនឹងស្គងកតអំពីអនតរកម្មរវាងម្តិតភកដិនងិរគបៀបផ្ដលពួកគគផ្ថ្
រកាោន គៅវញិគៅម្ក។ឧទហរណ៍្ក្បស្ិនគបីពួកគគបង្ហា ញពកីារ
យ្ល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍្របស្់អនកដម្ទ គហយី្ក្បស្ិនគបីពួកគគ
ស្ក្ម្បខលួនឬក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងជាម្ួយ្ម្ិតតភកតិគៅគពលផ្ដលម្ិតត
ភកតិបង្ហា ញពីអារម្មណ៍្គក្កៀម្ក្កំ /ខកចិតតឬកំពុងក្បឈម្មុ្ខនឹង
បញ្ហា (ឧទហរណ៍្ក្បស្ិនគបីពួកគគ ក្តូវការជំនួយ្ ក្បស្ិនគបីពួក
គគគស្នីសុ្ំក្គូឱ្យជួយ្ 
ក្បស្ិនគបីពួកគគម្ិនគអីគពីនឹងអនកដម្ទ។ ល។ ) ។ 

តារាងទ ី៥ សមត្ថភាពនងិគោលគៅជំនាញទន៖់ អ្វីដែលគ្រនូឹងតាមដាន 

ចំគ ះជំនាញទន់នីម្ួយ្ៗNGPSនឹងបគងកីតកញ្ចប់ផ្ដលជួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ក្គូបគក្ងៀនកនុងការស្គងកត
ស្កម្មភាពឬអាកបបកិរោិរបស្់កុមារ។ធ្លតុទងំគនះនឹងក្តូវានោក់ជាក្ករម្ជាម្ួយ្ោន  ផ្ដលជួយ្
ស្ក្ម្ួលដលក់ារស្គងកតជាក្បព័នធ (សូ្ម្គម្ីលខាងគក្កាម្) ។ ឧបករណ៍្គនះនឹងកាល យ្ជាផ្អនកម្ួយ្ម្ន
ទក្ម្ង់វាយ្តម្ម្ល ៣ ផ្ដល NGPS នឹងគក្បី។ 

4.3 រគបៀបវាយ្តម្ម្ល 

កនុងកម្មវធិីសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មីយុ្ទធសាស្តស្តម្ួយ្ចំនួននឹងក្តូវានគក្បីគដីម្បជីួយ្ស្ក្ម្ួលដល់ 

ការវាយ្តម្ម្លជាបនតបនាទ ប់ម្នដំគណី្រការគរៀនរបស្់កុមារ។  

វធិីសាស្តស្តវាយ្តម្ម្លស្ម្ក្ស្បនឹងមានដូចខាងគក្កាម្៖ 

I. ស្គងកតនិងកត់ក្តាអាកបបកិរោិរបស្់កុមារមាន ក់ៗ 
II. ការស្នទនាជាក្ករម្និងបុគគល 
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III. ការវាយ្តម្ម្លជាអលូវការគោយ្ការគធវីគតស្តិ៍តាម្លកខណ្ៈបុគគលតាម្កាលកំណ្ត់ (ឧបករណ៍្
របស្់ក្កស្ួងអប់រយុំ្វជននិងកីឡា) 

4.3.1. ការស្គងកត 

គពលគៅសាលាគរៀនក្គូបគក្ងៀននឹងចំណាយ្គពលគក្ចីនគដីម្បសី្គងកតគម្ីលកុមារ ។ ក្គូបគក្ងៀននឹង
ស្គងកតគម្ីលកុមារគៅគពលកុមារកំពុងបំគពញកិចចការជាបុគគលនិងជាម្ួយ្ម្ិតតភកតិគៅកនុងថាន ក់គរៀន
(គដីម្បោីកំ្ទកុមារគៅគពលពួកគគក្តូវការជំនួយ្ពីក្គូ)ប៉ាុផ្នតក្គូបគក្ងៀនក៏នឹងក្តូវគធវីការស្គងកតម្តងមាក ល
ផ្ដរគៅគពលផ្ដលកុមារកំពុងគលងគៅខាងគក្ៅថាន ក់គដីម្បធី្លនាថាកុមារមានសុ្វតថិភាពនិងគលងគោយ្
គោរពោន គៅវញិគៅ   ម្ក។ 

ដំគណី្រការម្នការស្គងកតអនុញ្ហា តឱ្យក្គូក្បមូ្លព័ត៌មានអំពីទិដឋភាពស្ំខាន់ៗម្នការអភិវឌ្ឍការយ្ល់ដឹង
និងអាកបបកិរោិរបស្់កុមាររមួ្មានដូចខាងគក្កាម្ៈ 

• ការយ្ល់ដឹង៖ផ្ស្វងយ្ល់អំពីការយ្ល់ដឹងតាម្កក្ម្ិតយ្ល់ដឹងរបស្់កុមារមាន ក់ៗនិងការអនុវតត          

ចំគណ្ះដឹងទងំគនាះគៅកនុងថាន ក់គរៀននិងកនុងកិចចការក្បចាមំ្ថ្ៃទងំគៅសាលាគរៀននិងគៅអទះ។ 

•  ស្ម្តថភាព(ចំគណ្ះដឹងជំនាញនិងឥរោិបថ្)៖ ស្គងកតគម្ីលជំនាញនិងឥរោិបថ្របស្់កុមារ
គៅ  

គពលពួកគគអនុវតតកិចចការក្បចាមំ្ថ្ៃគៅកនុងសាលាគរៀន (ឧទហណ៍្ការនិោយ្និងការស្ហការជាម្ួយ្
ម្ិតតភកដិ ការយ្កចិតតទុកោក់ចំគ ះម្ិតតភកតិ អាចគក្បីក្ាស្់ជំនាញមូ្លោឋ នគហតុនិងអលជាក់លាក់ ការ
ម្ចនក្បឌ្ិត ការទទួលខុស្ក្តូវនិងការគោរពោន គៅវញិគៅម្ក។ ល។) 

ការស្គងកតក៏នឹងជួយ្ក្គូឱ្យកំណ្ត់បញ្ហា អាកបបកិរោិផ្ដលអាចគកីតមាន គហយី្កំណ្ត់គោលគៅភាល
ម្ៗ។ 

ការស្គងកតអាចមានទក្ម្ង់ដូចខាងគក្កាម្ផ្ដលានពិពណ៌្នាគៅកនុងតារាងខាងគក្កាម្៖ 

ល.រ ក្បគភទ ការពិពណ៌្នា ឧបករណ៍្ 
1 ជាក្បព័នធ គនះអាក្ស្័យ្តាម្ផ្អនការស្កម្មភាពស្គងកតផ្ដល

ានគក្ោងទុក។ជាធម្មតាការស្គងកតផ្បបគនះគឺជា
ផ្អនកម្ួយ្ម្នដំគណី្រការបគក្ងៀនគដីម្បោីកំ្ទដល់កុមារ
កនុងដំគណី្រការគរៀនរបស្់កុមារគហីយ្ជាធម្មតាវា

• ឧបករណ៍្វាយ្ 
តម្ម្លនិងកំណ្ត់ក្តាគក្ៅអលូវ
ការ 

• កំណ្ត់ចំណា ំ 
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អាក្ស្័យ្គលីការគក្បីក្ាស្់ឧបករណ៍្និងទក្ម្ង់ជាក់
លាក់។ 

បនតបនាទ ប ់
• ទក្ម្ង់វាយ្តម្ម្ល  
ស្ម្តថភាពអលូវការ 

2 ម្តងមាក ល ក្គូបគក្ងៀនអាចស្គងកតគម្ីលអាកបបកិរោិគួរឱ្យចាប់
អារម្មណ៍្គៅគក្ៅគមា៉ា ងបគក្ងៀនខណ្ៈគពលផ្ដល
ឧទហរណ៍្គម្ីលកុមារគលងគៅគពលពួកគគកំពុងរង់
ចាឪំពុកមាត យ្របស្់ពួកគគម្កយ្ក។ក្គូបគក្ងៀនគួរ
កត់ចំណាអំំពីអាកបបកិរោិ ក់ព័នធណាម្ួយ្ផ្ដល
ទក់ទងនឹងកុមារមាន ក់ៗ។ 

• ការស្គងកតគក្ៅអលូវការ 
• កំណ្ត់ចំណាបំនតបនាទ ប ់

 

តារាងទី ៦ ក្បគភទគអសងៗម្នគំរូទក្ម្ងស់្គងកត 
ទក្ម្ង់និងឧបករណ៍្ស្គងកតស្ម្តថភាពស្ិស្ស 
ក្គូបគក្ងៀននឹងគក្បីទក្ម្ងជ់ាក់លាក់ម្ួយ្គដីម្បីតាម្ោនអាកបបកិរោិនិងស្កម្មភាពផ្ដលង្ហយ្ក្ស្ួល
កនុងការស្គងកតគៅកនុងបរសិាថ នសាលាគរៀន។អាកបបកិរោិទងំគនះគួរផ្តក្តូវានទទួលយ្កជាទូគៅ
ទក់ទងគៅនឹងទំនួលខុស្ក្តូវរបស្់ក្គូបគក្ងៀនកនុងការជួយ្ោកំ្ទម្ួយ្ផ្អនកម្នការបគក្ងៀនរបស្់ពួកគគ។
ព័ត៌មានគនះគួរផ្តបំគពញបផ្នថម្នូវទិននន័យ្ផ្ដលក្បមូ្លានគោយ្គក្បីក្ាស្់ឧបករណ៍្អលូវការផ្ដលអតល់
គោយ្ក្កស្ួង 
អប់រយុំ្វជននិងកីឡាផ្ដលតាម្ោនការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារកនុងវសិ្័យ្ស្ំខាន់ៗចំនួន ៥(ចំគណ្ះដឹង 
ស្ងគម្អារម្មណ៍្ ភាសានិងអកខរកម្ សុ្ខុមាលភាពរាងកាយ្និងសុ្ខភាព វបបធម្៌និងស្ីលធម្)៌ និងក្តូវ
ានគធវីគតស្ត ៣ ដងកនុងម្ួយ្ឆ្ន ។ំតាម្រយ្ៈការបូកស្រុបលទធអលបញ្ចូ លម្នការគធវីគតស្តអលូវការគនះ
ជាម្ួយ្នឹងការស្គងកតជាបនតបនាទ ប់ម្នស្ម្តថភាពផ្ដល ក់ព័នធស្ក្មាប់ម្គតតយ្យវានឹងទទួលានគំនិត
ទូលំទូលាយ្ម្នការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារ។ទក្ម្ង់វាយ្តម្ម្ល បញ្ចូ លោន គនះក៏នឹងបគងកីតជាចំណុ្ចចាប់គអតីម្
ស្ក្មាប់តាម្ោនដំគណី្រការគរៀនរបស្់កុមារ គោយ្ផ្អែកគលីស្ម្តថភាពមូ្លោឋ នផ្ដល្លុះបញ្ហច ងំពីការ
រចនាម្នកម្មវធិីស្ិកាថ្មីស្ក្មាប់ក្គប់កក្ម្ិតម្នការអប់រគំោយ្គអតីម្គចញពីថាន ក់ម្គតតយ្យ។លទធអលម្នការ
ស្គងកតនឹងក្តូវរាប់បញ្ចូ លជាទក្ម្ង់រាយ្ការណ៍្ផ្ដលក្តូវានគក្បីក្ាស្់គោយ្ក្កស្ួងអប់រយុំ្វជននិង
កីឡាគហយី្នឹងអនុវតតតាម្គពលគវលាកំណ្ត់គោយ្ចាប់គអតីម្ពីការអនុវតតន៍ដំបូង ។ 
ខាងគក្កាម្គនះគយ្ងីបង្ហា ញពីរគបៀបផ្ដលរាយ្ការណ៍្ស្គងកតអាចក្តូវានរាយ្ការណ៍្៖ 

ស្ម្តថភាព កក្ម្ិត គោបល់ក្គ ូ

4.4 ការទំនាក់ទំនងនិងការង្ហរជាក្ករម្ 

កុមារអាចនិោយ្គោយ្តទ ល់មាត់នូវតក្ម្ូវការក៏ដូចជាម្តិ
គោបល់និងការពិពណ៌្នាអំពីសាថ នភាពជាក់លាក់ណា

⎕ គខាយ្ 

⎕ ម្ធយម្  

ោរា៉ាអាចបង្ហា ញពីតក្ម្ូវការ
របស្់ោត់ានោ៉ា ងង្ហយ្
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ម្ួយ្ានោ៉ា ងង្ហយ្។កុមារអាចចូលរមួ្ក្ករម្គោយ្គោរព
ម្ិតតភកតិ។ 

⎕ លែបងគួរ  

⎕ ខាល ងំ 

ក្ស្ួលគោយ្និោយ្ោ៉ា ង
ចាស្់។ 
 

4.5 ការវភិាគនិងការម្ចនក្បឌ្ិត     
                                
កុមារអាចអនុវតតគហតុអលជាក់លាក់សាម្ញ្ាៗដូចជាការ
គក្បៀបគធៀបនិងពាករណ៍្ក្ពឹតតិការណ៍្និងគោះក្សាយ្បញ្ហា
សាម្ញ្ា។ កុមារអាចបង្ហា ញគំនិតនិងអារម្មណ៍្តាម្រគបៀប
ម្ចនក្បឌ្ិត។ 
 

⎕ គខាយ្ 

⎕ ម្ធយម្  

⎕ លែបងគួរ  

⎕ ខាល ងំ 

ោរា៉ាបង្ហា ញពីគំនិតម្ចនក្បឌ្ិ
តកនុងស្កម្មភាពក្បចាមំ្ថ្ៃ
គហយី្ោត់ពូផ្កពនយល់
ក្ពឹតតិការណ៍្។ 

4.7 កុមារ ក្គសួារនិងការអភិវឌ្ឍស្ងគម្ 

កុមារមានអាកបបកិរោិស្វយ្ភ័ាពនិងទទួលខុស្ក្តូវចំគ ះ
ការគក្បីក្ាស្់ស្មាភ រៈគៅកនុងថាន ក់គរៀន។កុមារសាគ ល់និង
យ្ល់ពីអារម្មណ៍្របស្់អនកដម្ទ។ 
 

⎕ គខាយ្ 

⎕ ម្ធយម្  

⎕ លែបងគួរ  

⎕ ខាល ងំ 

ោរា៉ាបង្ហា ញពីគំនិតម្ចនក្បឌ្ិ
តកនុងស្កម្មភាពក្បចាមំ្ថ្ៃ
គហយី្ោត់ពូផ្កពនយល់
ក្ពឹតតិការណ៍្។ 
 

តារាងទ ី៧ ឧទាហរណ៍អពំរីបបៀបបូកសរុបលទធផលសបងេតសមតថភាពកនុងទម្មងរ់បស ់MoEYS 
 

កក្ម្ិតៈ កម្មវធិីសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មីានគរៀបចំរចនាទក្ម្ង់វាយ្តម្ម្លផ្ដលបង្ហា ញពីកក្ម្ិតលទធអល
ស្ក្មាប់ស្ម្តថភាពគោលគៅជំនាញទន់ផ្ដល ក់ព័នធ។ឯកសារគនះនឹងផ្ណ្នាកំ្គូបគក្ងៀនឱ្យក្តួតពិនិ
តយនិងវាយ្តម្ម្លគលីស្ម្តថភាពផ្ដលទទួលានជាបគណ្តី រ ៗគោយ្អតល់នូវស្តង់ោរស្ំខាន់ៗស្ក្មាប់វាស្់
កក្ម្ិតនីម្ួយ្ៗពី ១ (គខាយ្) ដល់ ៤ (ខាល ងំ) (សូ្ម្គម្ីលឧបស្ម្ព័នធ ៤.២ “ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ម្នការ
វាយ្តម្ម្លស្ម្តថភាព”) ។ក្គូនឹងអាចវាយ្តម្ម្លកុមារានគោយ្ក្ោន់ផ្តស្គងកតគម្ីលកុមារញឹកោប់
ប៉ាុគណាណ ះ។ 
រគបៀបគក្បីទក្ម្ង់ស្គងកត 
ក្គូនឹងគក្បីទក្ម្ង់ស្គងកតគនះស្ក្មាប់ស្គងកតកុមារមាន ក់ៗ។ NGPSនឹងបញ្ចូ លគតស្តគនះកនុងផ្ថ្បគបលតនិង
បណ្តុ ះបណាត លក្គូបគក្ងៀនឱ្យគក្បីក្ាស្់តាម្ផ្ថ្បគបលតផ្ដលពួកគគទទួលពគីគក្មាង។ 

• ភាពញឹកោប់: ក្គូបគក្ងៀនគួរផ្តស្គងកតគម្ីលកុមារជាក្បព័នធមាន ក់ៗឱ្យាន ២-៣ ដងកនុងម្ួយ្
្មាស្គដីម្បធី្លនាថាពួកគគអាចស្គងកតនិងបញ្ហា ក់ពីការក្បក្ពឹតតដផ្ដលៗរបស្់កុមារ។ជាម្ួយ្
នឹងការស្គងកតម្តងមាក លម្នជីវភាពក្បចាមំ្ថ្ៃនឹងអនុញ្ហា តឱ្យក្គូបគក្ងៀនកំណ្ត់កក្ម្ិតម្នស្ម្តថ
ភាពជាក់លាក់ផ្ដលក្តូវានអភិវឌ្ឍន។៍ 
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• រគបៀបគក្បីទក្ម្ង់ស្គងកត : (សូ្ម្គម្ីលឧទហរណ៍្ខាងគក្កាម្)៖ គក្ៅពីចំណុ្ចនីម្ួយ្ៗផ្ដល
ក្តូវស្គងកតគឺមានក្កឡាទគទផ្ដលក្គូអាចស្រគស្រកំណ្ត់ចំណារំបស្់ោត់ាន។កំណ្ត់ចំណាំ
គនះភាគគក្ចីនរមួ្មានការរាយ្ការណ៍្អំពីអាកបបកិរោិជាក់លាក់ផ្ដលបង្ហា ញគោយ្កុមារ។
រាយ្ការណ៍្គនះក៏អាចស្រគស្រជាទក្ម្ង់ម្នការពិពណ៌្នាជាគរឿងរា៉ា វស្គងខប។ឧបស្ម្ព័នធគនះគឺ
ជាគរឿងរា៉ា វអំពីអាកបបកិរោិរបស្់កុមារផ្ដលអតល់នូវសារៈស្ំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារ 
(សូ្ម្គម្ីលឧបស្ម្ព័នធ ៤.១ ស្ក្មាប់ទក្ម្ង់ស្គងកតគពញគលញ) ។ 
 
ការទំនាក់ទំនងនិងការង្ហរជាក្ករម្ កំណ្ត់ក្តា្មាស្ទី១ 

(ការទំនាក់ទំនង) កុមារអាចនិោយ្គោយ្តទ ល់
មាត់នូវតក្ម្ូវការក៏ដូចជាម្តិគោបល់និងការ
ពិពណ៌្នាអំពីសាថ នភាពជាក់លាក់ណាម្ួយ្ាន
ោ៉ា ងង្ហយ្។ 

០៨.១២.២០  
 ម្ថ្ៃគនះោរា៉ាានពនយល់គៅកាន់ថាន ក់គរៀនរបស្់ោត់អំពីសារៈ
ស្ំខាន់ម្នការដុស្គធមញជាគរៀងរាល់ម្ថ្ៃ 
០៩.០២.២១  
ោរា៉ា គៅម្ថ្ៃគនះានគរៀបរាប់ក្ាប់មិ្តតភកតិទងំអស្់ពីរគបៀប
ផ្ដលក្គួសាររបស្់ោត់ផ្តងផ្តក្ារពធពិធីភាុ ំបិណ្ឌ ។. 

 

 

 

 

 

 

 
ឧទហរណ៏្ម្នគរឿងរា៉ា វស្គងខបការស្គងកតអាកបបកិរោិរបស្់កុមារ 

រាយ្ការណ៍្កុមារគួរផ្តពិពណ៌្នាអំពីការចូលរួម្របស្់កុមារគៅកនុងស្កម្មភាពជាក់លាក់ម្ួយ្ពីគដីម្
ដល់ចប់។ វាក្តូវានស្រគស្រជាក្បគោគអតីតកាល។វាអាចរមួ្បញ្ចូ លអនតរាគម្ន៍របស្់ក្គូគដីម្បជីួយ្
ផ្ណ្នានំិងពិពណ៌្នាអំពីការគ្លីយ្តបរបស្់កុមារ។ ឧទហរណ៏្ រាយ្យ្ការណ៍្ម្ួយ្ចំនួនម្នអាកបប
កិរោិរបស្់កុមារផ្ដលអតល់ឱ្យដូចខាងគក្កាម្៖ 
ស្គងកតការយ្ល់ចិតត៖ “ អលាល ានអគញ្ា ីញរោឋ ម្កអងគុយ្ផ្កបរនាងគក្ ះនាងគ ីញរោឋ យ្។ំ រោឋ ម្ិនចង់
ម្កគទដូគចនះអលាល ានក្ាប់ឱ្យក្គូជួយ្ គហីយ្អលាល ានផ្ចករផំ្លកឱ្យផ្លបងស្ិកានាងខលះឱ្យគៅឱ្យរោឋ ” 
។ 
ស្គងកតគម្ីលការស្ហការ៖ ោរា៉ាម្ិនចូលរមួ្កនុងការង្ហរជាក្ករម្គទម្ថ្ៃគនះ។ោរា៉ា គគចគវស្តាងំពីដំបូងម្ក 
ោត់ម្ិនានជួយ្គធវីកិចចការក្ករម្ផ្ដលានកំណ្ត់គទ។គៅគពលក្គូស្ួរថាគហតុអវីានជាោត់ម្ិនចូលរមួ្ 

  

ចំណុចដែល្
ក្ត្ូវសធងេត្ 

 

ក្បអប់ទគទគដីម្បបីំគពញជាមួ្យ្កំណ្ត់ស្ំោល់របស្់ក្គ ូ
ក្គូបគក្ងៀនអាចស្រគស្រកំណ្ត់ស្ំោល់ផ្ដលពិពណ៌្នាអំពី
អាកបបកិរោិផ្ដលានស្គងកតនិងកាលបរគិចឆទម្នការស្គងកត
កុមារ។ 
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ោត់ពនយល់ថាោត់ម្ិនដឹងពីរគបៀបគធវីកិចចការក្ករម្ដូគចនះក្គូានជួយ្ោត់គោយ្ស្ួរម្ិតតភកតិកនុងក្ករម្ជួយ្
ពនយល់កិចចការផ្ដលក្តូវគធវីកនុងក្ករម្” ។ 
ស្គងកតគម្ីលការទំនាក់ទំនង៖ កនុងអំ ុងគពលអគញ្ា ីញប៉ាូលីស្គៅសាលាគរៀនសុ្ភាគម្ីលគៅមានការ
ចាប់អារម្មណ៍្ោ៉ា ងខាល ងំគហយី្កំពុងសាត ប់គោយ្យ្កចិតតទុកោក់។ គៅចុងបញ្ចប់ម្នកិចចក្បជុំោត់ក៏ាន
ស្ួរស្ំណួ្រ     ” ឬសុ្ភាានពនយល់ដល់ម្ិតតភកតរិបស្់ោត់ថាគហតុអវីានជាោត់ម្ិនស្បាយ្ចិតតគៅម្ថ្ៃ
គនះ។ មូ្លគហតុគឺថាោត់ម្ិនអាចរកគ ញីក្បោប់គកមងគលងផ្ដលោត់ចូលចិតតមុ្នគពលម្កសាលា
គរៀន” (ជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការក្គប់ក្គងខលួនឯង/និោយ្អំពីអារម្មណ៍្) ។ 
ស្ំណួ្រនាអំលូវកនុងទក្ម្ង់ស្គងកតកុមារ 

តារាងខាងគក្កាម្រមួ្បញ្ចូ លនូវស្ំណួ្រម្ួយ្ចំនួនផ្ដលអាចផ្ណ្នាកំ្គូបគក្ងៀនកនុងកំ ុងគពលស្គងកត
គម្ីលជំនាញទន់នីម្ួយ្ៗតាម្ស្ម្តថភាពផ្ដល ក់ព័នធ។ 

សមត្ថភាពគោលគៅ ជំនាញទនដ់ែលពាក្ស់ពន័ធ គោបលន់នការឆ្លុះបញ្ច ងំរបស់គ្រូ 
4.4 ការទំនាក់ទំនងនិងការង្ហរ
ជាក្ករម្ 
កុមារអាចនិោយ្គោយ្តទ ល់
មាត់នូវតក្ម្ូវការង្ហយ្ៗក៏ដូច
ជាបង្ហា ញម្តគិោបល់និងការ
ពិពណ៌្នាអំពីសាថ នភាពជាក់
លាក់។ កុមារអាចចូលរមួ្ក្ករម្
គោយ្គោរពម្ិតតភកតិ។ 
 
  

ការទំនាក់ទំនង ▪ គតីកុមារស្ួរស្ំណួ្រផ្ដរឬគទ? គតីអនកយ្ល់ស្ំណួ្រ
ផ្ដលកុមារកំពុងស្ួរផ្ដរឬគទ? គតីកុមារដម្ទគទៀត
យ្ល់ស្ំណួ្រផ្ដរឬគទ? 

▪ គតីកុមារសាត ប់ក្គូនិងម្ិតតភកតិផ្ដរឬគទ? 
▪ គតីកុមារអាចបង្ហា ញពីគំនិតរបស្់ោត់គោយ្ង្ហយ្
ក្ស្ួលនិងចាស្់លាស្់ផ្ដរឬគទ? 

 

ការស្ហការ ▪ គតីអនកអាចស្គងកតគម្ីលកុមារផ្ចករផំ្លកគំនិត
ជាម្ួយ្អនកដម្ទគោយ្ស្កម្មកនុងស្កម្មភាពក្ករម្ 
(ចូលរូម្ការង្ហរក្ករម្)? 

▪ គតីកុមារស្បាយ្ចិតតគទគៅគពលផ្ដលគធវី
ស្កម្មភាពជាក្ករម្? 

▪ គតីកុមារក្បក្ពឹតតចំគ ះស្មាជិកដម្ទគទៀតកនុង
ក្ករម្គោយ្ការគោរពផ្ដរឬគទ? 

4.5 ការវភិាគនិងការម្ចនក្បឌ្ិត 
កុមារអាចអនុវតតការផ្វកផ្ញក
គោយ្ស្ម្គហតុអលសាម្ញ្ា

ការក្តិះរះិពិចារណា ▪ គតីកុមារអាចោក់ជាក្ករម្វតថុតាម្លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្
គអសងៗោន  (គោយ្គក្បីផ្លបងស្ិកាឬស្មាភ រៈជា
បុគគលឬតាម្ការផ្ណ្នារំបស្់អនកផ្ដរឬគទ?) 
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ដូចជាការគក្បៀបគធៀបនិងការ
ពាករណ៍្ក្ពឹតតិការណ៍្និងគោះ
ក្សាយ្បញ្ហា សាម្ញ្ា។ កុមារ
អាចបង្ហា ញពីគំនិតនិង
អារម្មណ៍្តាម្រគបៀបម្ចនក្បឌ្ិត។ 
 

▪ គតីកុមារអាចបគងកីតស្ម្មតិកម្មសាម្ញ្ាានគទ?
ឧទហរណ៍្គតីគរឿងផ្ដលអនកកំពុងអានអាចបញ្ចប់
គោយ្រគបៀបណា?ឬគតអីវីអាចគកីតគ ងីបនាទ ប់? 

គោះក្សាយ្បញ្ហា  ▪ គតីកុមារអាចគោះក្សាយ្បញ្ហា ក្បចាមំ្ថ្ៃានផ្ដរ
ឬគទ?គតីកុមារអាចគិតអំពីដំគណាះក្សាយ្ណា
ម្ួយ្ចំគ ះបញ្ហា ផ្ដលានស្គងកតគៅកនុងថាន ក់ឬ
ជីវភាពក្បចាមំ្ថ្ៃផ្ដរឬគទ? គតីអនកានស្គងកត
គ ញីកុមារគោះក្សាយ្បញ្ហា គពលគក្បីផ្លបងឬស្
មាភ រៈថ្មីផ្ដរឬគទ? គតីអនកានស្គងកតគ ញីកុមារ
គោះក្សាយ្បញ្ហា រគបៀបណាគពលផ្ដលកុមារ
បំគពញកិចចការថ្មីផ្ដលអនកានោក់ឱ្យគធវី? 

ម្ចនក្បឌ្ិត ▪ គតីកុមារចូលចិតតគូរគំនូរផ្ដរឬគទ? គតីអនកធ្លល ប់
ស្គងកតគ ញីកុមារគូររូបគៅគពលទំគនររបស្់ពួក
គគផ្ដរឬគទ? គតីកុមារចូលរមួ្កនុងការគលងជា
និម្ិតតរូបឬរូបតំណាងផ្ដរឬគទ? 

4.7 កុមារ ក្គសួារនិងការ
អភិវឌ្ឍស្ងគម្ 

កុមារមានស្វ័យ្ភាពនិងទទួល
ខុស្ក្តូវចំគ ះស្មាភ រៈគក្បី
ក្ាស្់គៅកនុងថាន ក់។ 
កុមារសាគ ល់និងយ្ល់ពី
អារម្មណ៍្អនកដម្ទ។ 
 

ការក្គប់ក្គងខលួនឯង  

▪ គតីអនកអាចស្គងកតគម្ីលកុមារផ្ដលបំគពញកិចចការ
គោយ្ស្វ័យ្ភាពផ្ដរឬគទ? គតីកុមារអាចគធវីតាម្
ទមាល ប់គោយ្ខលួនឯងានផ្ដរឬគទ? (ឧទហរណ៍្
ការទុកោក់កាបូបរបស្់ពួកគគ, គោះផ្ស្បកគជីង
របស្់ពួកគគ, លាងម្ដបនាទ ប់ពគីចញគក្បីបងគន,់ 
ទុកោក់ស្មាភ រៈតាម្កផ្នលងគដីម្វញិបនាទ ប់ពីគក្បី
ក្ាស្់រចួឬបញ្ចប់ស្កម្មភាព។ ល។) 

យ្ល់ចិតត 
 

▪ គតីកុមារបង្ហា ញការចាប់អារម្មណ៍្ចំគ ះកុមារ
ដម្ទគទៀតផ្ដរឬគទគៅគពលផ្ដលកុមារដម្ទគទៀត
ោក់ដូចជាគក្កៀម្ក្កំឬមានបញ្ហា ? 

▪ គតីកុមារមានភាពស្និទធសាន លជាម្ួយ្ម្ិតតភកដិផ្ដល
គម្ីលគៅគក្កៀម្ក្កំឬមានបញ្ហា ផ្ដរឬគទ? 

▪ គតីកុមារគធវីអវីគដីម្បជីួយ្ម្ិតតភកដិផ្ដលមាន
បញ្ហា ?(ឧទហរណ៍្ការផ្ចករផំ្លកតុកកតា អងគុយ្
គលងជាម្ួយ្ោន ) 

តារាងទី ៨ សំណួរដណនាគំែើមបីោគំ្ទែល់ការគ្ត្ួត្ពិនិត្យជំនាញទន់ 
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គនលឹះទូគៅស្ក្មាប់ការស្គងកត 

✓ បទពិគសាធន៍របស្់កុមារក្គប់រូបគៅកនុងសាលាគឺជាបទពិគសាធន៍ម្នការគរៀន
គដីម្បសី្គងកត។ 

✓ សូ្ម្អានគោយ្ក្បរងក្បយ្ត័ននូវទក្ម្ង់ម្នឧបករណ៍្ស្គងកតគហយី្ក្តូវក្ាកដថាអនកចាស្់អំពី
ស្កម្មភាពផ្ដលអនកក្តូវស្គងកត។ 

✓ អានគោយ្យ្កចិតតទុកោក់គលីតារាង“លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ការវាយ្តម្ម្លស្ម្តថភាព”គៅកនុងឧបស្ម្ព័នធ 
៤.២ ផ្ដលនឹងជួយ្អនកឱ្យយ្ល់ពីកក្ម្ិតស្ម្តថភាពរពំឹងទុករបស្់កុមារ។ 

✓ សូ្ម្ពាោម្ស្គងកតគម្ីលក្ករម្កុមារតូចម្ួយ្ក្ករម្ (៤ ឬ ៥ នាក់កនុងម្ួយ្ម្ថ្ៃ) ។ 
✓ ថ្វីតបតិផ្តអនកស្គងកតគម្ីលកុមារជាគក្ចីនគៅកនុងទក្ម្ង់ស្គងកតផ្តម្ួយ្ក៏គោយ្អនកអាចស្គងកតគម្ីល

អាកបបកិរោិស្ំខាន់របស្់កុមារដម្ទគទៀតានអងផ្ដរ…កត់ចំណាកំនុងដំគណី្រការ។ 
✓ ក្បស្ិនគបីកនុងស្ាត ហ៍គនះអនកានកំណ្ត់ក្ករម្ផ្ដលក្តូវស្គងកតអនកម្ិនមានលទធភាពស្គងកតគម្ីល

អាកបបកិរោិទងំអស្់ សូ្ម្កត់ក្តាគដីម្បតីាម្ោនបនតគៅគពលស្គងកតជាបនតបនាទ ប់គពលគក្កាយ្។ 
✓ សូ្ម្ក្ាកដថាការបគក្ងៀនរបស្់អនកគលីកទឹកចតិតដល់ការស្គងកតអាកបបកិរោិផ្ដលអនកចង់ស្គងក

ត។ឧទហរណ៍្ក្បស្ិនគបីអនកចង់គ ញីពីរគបៀបផ្ដលកុមារគ្លីយ្តបគៅនឹងការង្ហរជាក្ករម្ដំបូង
អនកក្តូវគរៀបចំស្កម្មភាពជាក្ករម្។ ទីពីរអនកក្តូវអតល់ការផ្ណ្នាដំល់ពួកគគអំពីរគបៀបស្ហការ! 

✓ បនាទ ប់ពីបគក្ងៀនគហយី្សូ្ម្ចំណាយ្គពលគដីម្បីគរៀបចំកំណ្ត់ក្តារបស្់អនកគ ងីវញិ។ ក្បស្ិនគបី
អនកម្ិនានក្គប់ក្គងការស្គងកតគម្ីលអាកបបកិរោិជាក់លាក់ណាម្ួយ្សូ្ម្ស្មាគ ល់ជាអាទិភាព
ស្ក្មាប់ការស្គងកតគលីកគក្កាយ្។ 

4.3.2 ការគក្បីក្ាស្់ការស្នទនាកនុងដំគណី្រការវាយ្តម្ម្ល 

ក្គូបគក្ងៀននឹងបគងកីតការស្នទនាជាបនតបនាទ ប់ជាម្ួយ្កុមារទងំបុគគលនិងជាក្ករម្។ បគងកីតការស្នទនាជា
បនតបនាទ ប់នឹងមានសារៈស្ំខាន់គដីម្ប៖ី 

• ពិនិតយគម្ីលការយ្ល់ដឹងរបស្់កុមារនិង្លុះបញ្ហច ងំជាម្ួយ្ពួកគគអំពីដំគណី្រការស្ិកាទូគៅ។ 
• គោះក្សាយ្បញ្ហា ជាក្ករម្ឬបុគគល។ 
• ផ្ស្វងរកដំគណាះក្សាយ្បញ្ហា និងក្បមូ្លព័ត៌មានផ្ដលមានក្បគោជន៍។ 

ការ្លុះបញ្ហច ងំផ្ដលមានរចនាស្ម្ព័នធកនុងកំ ុងគពលនិងគៅចុងបញ្ចប់ម្នស្កម្មភាពឬគម្គរៀននឹងអតល់
នូវព័ត៌មានដ៏មានតម្ម្លអំពីការយ្ល់ដឹងនិងបញ្ហា ក្បឈម្របស្់កុមារ។ 
ក្គូបគក្ងៀនគួរគក្បីក្ទឹស្តីរបស្់ប លុម្គដីម្បជីាឯកសារគោងស្ក្មាប់គរៀបចំរចនាស្ម្ព័នធស្ំណួ្រកនុងថាន ក់គដីម្បី
ឱ្យពួកគគក្ាកដថាគក្បីក្គបដណ្ត ប់ក្គប់កក្ម្ិតម្នការគរៀនម្ិនក្តឹម្ផ្តកក្ម្ិតមូ្លោឋ នគនាះគទ 
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(ឧទហរណ៍្ការចងចានំិងការយ្ល់ដឹង) ។ តារាងខាងគក្កាម្គនះស្គងខបពីកក្ម្ិតគអសងៗោន ម្នការ
យ្ល់ដឹងផ្ដលានពនយល់គៅកនុងកក្ម្ិតស្ំណួ្ររបស្់ Bloom៖ 
 

ការចងចា-ំចំគណ្ះដឹង 
រលំឹកគហតុការនិងព័ត៌មានមូ្ល
ោឋ ន 
 

គតីអវីគៅ…? គតីអនកអាចក្ាប់ពីមូ្លគហតុានគទ ... ? 
ប៉ាុនាម ន...? 
គតីគនាះជាអនកណា ... ? 
គតីអនកអាចោក់គឈាម ះ ... ? 

ការយ្ល់ដឹង 
ពនយល់ពីគំនិតនងិខលឹម្សារ 

គតីអនកគិតថាអវីអាចគកីតគ ងីបនាទ ប់ ... ? 
គតីអវីជាគំនិតចម្បង ... ? 
គតីអនកអាចផ្បងផ្ចករវាង ... ? 
គតីមានភាពខុស្ោន អវីខលះរវាង ... ? 

អនុវតត៖ គក្បីព័ត៌មានកនុងសាថ នភាព
ថ្ម ី
 

គតីអនកនឹងគធវីអវីក្បស្ិនគបី .... ?  
គតីនឹងមានអវីគកីតគ ងីក្បស្ិនគបី ... ?  
គតីអនកនឹងស្ួរស្ំណួ្រអវីខលះ ... ? 

ការវភិាគ៖ ការក្តួតពិនិតយគហតុ
ការឬព័ត៌មាននិងការ 
បគងកីតទំនាក់ទំនង 
 

គតីក្ពឹតតិការណ៍្ណាខលះផ្ដលអាចគកីតគ ងី ... ? គតីគរឿងគនះ
ក្ស្គដៀងគៅនឹង ... ោ៉ា ងដូចគម្តច? គហតុអវីានជាវាគកីត
គ ងី? គតីអនកអាចផ្បងផ្ចករវាង ... ? គតីមានបញ្ហា អវីជាម្ួយ្ 
... ? គហតុអវីអនកគិតអញ្ច ឹង…? 

ការវាយ្តម្ម្ល 
បញ្ហា ក់អំពីការស្គក្ម្ចចិតត 
 

គតីអនកគិតថា ... ជាគរឿងលែឬអាក្កក់?  
គតីអនកនឹងផ្កផ្ក្បអវីខលះ....?  
គតអីនកគជឿគទ…? 

ម្ចនក្បឌ្ិត 
បគងកីតអលិតអលថ្មគីោយ្ 
ម្ចនក្បឌ្ិតគចញការង្ហរចាស្់ 
 

គតីអវីជាជគក្ម្ីស្ ... ?  
គតីគយ្ងីអាចគក្បីគំនិតថ្មីគនះខុស្ោន ដូចគម្តច?  
គតីគយ្ងីអាចបង្ហា ញគ ងីវញិនូវអវីផ្ដលអនកានគរៀនដល់អនក
ដម្ទគោយ្រគបៀបណា?  
គតីអនកអាចផ្កលម្ែវាគោយ្រគបៀបណា ... ? 

  តារាងទី ៩ ក្ក្មិត្ននការគិត្ពនយល្់ធោយក្ទឹសេរីបស ់Bloom ។ 

Source: 

https://www.academia.edu/10226773/Blooms_Taxonomy_and_the_Different_Levels_of_Questions 
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ការក្បជុំជាមួ្យ្ឳពុកមាត យ្ៈក្គូបគក្ងៀននឹងគក្បីការក្បជុំជាម្ួយ្ឳពុកមាត យ្គដីម្បជីួយ្ 

ពួកគគទទួលានព័ត៌មានបផ្នថម្អំពីកុមារ។ក្បស្ិនគបីក្គូបគក្ងៀនស្គងកតគ ញីអាកបបកិរោិថ្មីនិងផ្បលក
របស្់កុមារឳពុកមាត យ្នឹងអាចជាក្បភពចម្បងកនុងការពិគក្ោះគោបល់គដីម្បទីទួលានព័ត៌មានបផ្នថម្
អំពីគដីម្កំគណី្តម្នអាកបបកិរោិគនាះមុ្ននឹងស្គក្ម្ចចិតតថាក្តូវគោះក្សាយ្បញ្ហា គនះគោយ្រគបៀប
ណា។ ជាញឹកោប់ឳពុកមាត យ្នឹងកាល យ្ជាស្ម្ព័នធម្ិតតដ៏លែបអុំតគដីម្បជីួយ្គោះក្សាយ្បញ្ហា ផ្ដលអាច
គកីតមានគ ងី។ 

4.3.3. គតស្តដំណាក់ជាអលូវការ -គតស្តជាបុគគល(គតស្តរបស្់ក្កសួ្ងអប់រ)ំ 

ក្កស្ួងអប់រយុំ្វជននិងកីឡាានបគងកីតឧបករណ៍្គតស្តម្ួយ្គដីម្បវីាយ្តម្ម្លកុមារផ្ដលមានអាយុ្៥ឆ្ន ំ
គោយ្កគតត តគលីការអភិវឌ្ឍគលី៥ផ្អនកផ្ដលានគរៀបរាប់ខាងគលី។ ឧបករណ៍្គនះមានធ្លតុស្រុបចំនួន 
២០ ផ្ដលវាស្់ស្ទង់គល៥ី ផ្អនកម្នការអភិវឌ្ឍកុមារគោយ្មានការគធវីគតស្តចំនួន ៣ ដងកនុងម្យួ្ឆ្ន ។ំគត
ស្តដំបូងជា   ធម្មតាគៅគដីម្ឆ្ន  ំ(ផ្ខវចិឆិកា) គតស្តបនាទ ប់គធវីគៅចុង្មាស្ទី ១ (កុម្ភៈ) គហយី្គតស្តចុង
គក្កាយ្គធវីគៅចុងឆ្ន សំ្ិកា (កកកោ) មាតិកាគតស្តក្តូវានស្គងខបគៅកនុងតារាងផ្ដលានអតល់ជូនខាង
គក្កាម្ : 

ដនែក្សទងំ៥ ចំនួនធាត្ល % 

សុ្ខភាព និង ការអភិវឌ្ឍផ្អនករាងកាយ្ 6 30% 

ការអភិវឌ្ឍផ្អនកស្ីលធម្៌ និងវបបធម្៌ 3 15% 

ការអភិវឌ្ឍស្ងគម្និងអារម្មណ៍្ 1 5% 

ការអភិវឌ្ឍផ្អនកការយ្ល់ដឹង និងការពិចារណា 6 30% 

ការអភិវឌ្ឍផ្អនកភាសា 4 20% 

ស្រុប 20 100% 

តារាងទី ១០ ការវភិារគលើខ្លឹមសារគត្សតរបស់គ្រសួងអ្ប់រយំុវជននិងរីឡា។ 

សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មីចាប់អារម្មណ៍្ការអនុវតតរបស្់ក្កស្ួងអប់រគំោយ្ចង់ឱ្យពិចារណាគលីស្កម្មភាព
បីបផ្នថម្គទៀតគដីម្បផី្កផ្ក្បឧបករណ៍្គនះ។ ការផ្កផ្ក្បទងំគនះនឹងរមួ្បញ្ចូ លៈ 

១. ពិចារណារមួ្បញ្ចូ លនូវធ្លតុបផ្នថម្ម្ួយ្ចំនួនផ្ដលនឹងវាស្់ស្ទង់ផ្អនកភាសានិងផ្អនកស្ងគម្អារម្មណ៍្
ម្នការអភិវឌ្ឍគោយ្ការគិតបផ្នថម្ពីឧបករណ៍្វាយ្តម្ម្លផ្ដលមានការទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិផ្ដល
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កំពុងគក្បីរចួគៅកម្ពុជាដូចជាគតស្តEGRA(ជាម្ួយ្ការស្ក្ម្ប)និងឧបករណ៍្IDELA19។តាម្ពិតតារាង
ខាងគលីបង្ហា ញថាធ្លតុម្ួយ្ចំនួនផ្ដលានបញ្ចូ លគៅកនុងវាយ្តម្ម្លផ្អនកស្ងគម្អារម្មណ៍្គក្ ះមានធ្លតុ
ផ្តម្ួយ្គដីម្បវីាយ្តម្ម្លការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារ។   

• ស្ក្មាប់ភាសា៖គោលគៅគតត តគលីស្ំគ ងអកសរដំបូងការយ្ល់ដឹងនិងជំនាញសាត ប់
អាចក្តូវានបផ្នថម្។ 

• ចំគ ះស្ម្តថភាពស្ងគម្អារម្មណ៍្NGPS អាចពិចារណាបផ្នថម្ធ្លតុគដីម្បវីាស្់ស្ទង់ការ
យ្ល់ដឹងខលួនឯងការយ្ល់ដឹងអពំីអារម្មណ៍្និងទនំាក់ទំនងជាម្ួយ្ម្ិតតភកត ិ

(ពីឧបករណ៍្IDELA) ។ 

២. រមួ្បញ្ចូ លលទធអលម្នឧបករណ៍្ស្គងកតស្ម្តថភាពគៅកនុងលទធអលវាយ្តម្ម្លចុងគក្កាយ្តាម្កាល
វភិាគដូចោន នឹងការក្គប់ក្គងឧបករណ៍្វាយ្តម្ម្លរបស្់ក្កស្ួងអប់រយុំ្វជននិងកីឡា(ដូចានគរៀបរាប់
ខាងគលី) ។ 

៣. បផ្នថម្ធ្លតុម្ួយ្ចំនួនគៅកនុងទក្ម្ង់ស្គងកតរបស្់ក្គូគហយី្អតល់ឱ្យការោិល័យ្អប់រកំ្ស្រកពិនិតយតាម្
ោនគដីម្បធី្លនាថាមានការក្តួតពិនិតយតាម្ោនក្បកបគោយ្ក្បស្ិទធភាពនូវយុ្ទធសាស្តស្តបគក្ងៀនថ្មីការ
តល ស្់បតូរថ្មីគៅកនុងបរោិកាស្សាលានិងការចូលរមួ្របស្់ស្ហគម្ន៍។ 

ជាជគក្ម្ីស្កម្មវធិីសាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មីអាចពិចារណាជំនួស្ឧបករណ៍្ក្កស្ួងជាម្ួយ្
ឧបករណ៍្ IDELA ជំនួស្វញិ។ តាម្ពិត IDELA ានគធវបីរបិទន័យ្កម្មស្ក្មាប់កម្ពុជាគោយ្អងគការ 
Save The Children ក្គបដណ្ត ប់គលីក្គប់វសិ្័យ្អភិវឌ្ឍផ្ដលកំណ្ត់គោយ្ក្កស្ួងអប់រនំិងអតល់នូវ
គុណ្ស្ម្បតតិ 

ស្ំខាន់ពីរ៖ 

១) អាចអនុញ្ហា តឱ្យគធវីការគក្បៀបគធៀបជាម្ួយ្ទិននន័យ្ជាម្ួយ្គគក្មាងដម្ទគទៀតគៅកនុងក្បគទស្កម្ពុជា
ពីគក្ ះវាក្តូវានគក្បីក្ាស្់គោយ្អងគការម្ដគូម្ួយ្ចំនួន។  

២) អនុញ្ហា តឱ្យម្នុស្សមាន ក់ៗគក្បៀបគធៀបលទធអលជាម្ួយ្លទធអលកុមារគៅកនុងក្បគទស្គអសងគទៀត 
(គៅគពលគនះឧបករណ៍្គនះក្តូវានគក្បីគៅកនុង ៧៣ ក្បគទស្ទូទងំពិភពគលាក) ។ 

 
ការវាយត្ម្មលអំ្ពីការអ្ភិវឌ្ឍជាអ្នតរជាតិ្និងការគរៀនថ្នា រ់ែំបូង IDELA រឺជាឧបររណ៍សរលមួយដែលវាស់សទង់ការគរៀននិងការ
អ្ភិវឌ្ឍថ្នា រ់ែំបូងរបស់រុមារ។ បច្ចុបបនា IDELA គ្តូ្វបានគគ្បើគៅរាុងគ្បគទសចំ្នួន ៧៣ គដាយអ្ងគការ Save the Children និង
អ្ងគការម្ែរូ។ ។ 
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4.4. ឯកសារ៖រគបៀបគរៀបចំព័ត៌មានផ្ដលបគងកតីគ ងីគោយ្ការវាយ្
តម្ម្ល 
តាម្រយ្ៈស្កម្មភាពក្បចាមំ្ថ្ៃនិងការស្គងកតក្គូនឹងក្បមូ្លព័ត៌មានស្ំខា
ន់ៗអំពីកុមារ។ ព័ត៌មានគនះអាចជាទក្ម្ង់ម្នអលិតអល (ឧទហរណ៍្
គំនូរស្នលឹកកិចចការរូបភាពជាគដីម្) ផ្ដលបគងកីតគ ងីកនុងកំ ុងគពលគធវី
ការង្ហរជាក្ករម្និងជាក្ករម្របស្់កុមារក្ពម្ទងំកំណ្ត់ស្មាគ ល់ពីការ
ស្គងកតក្បចាមំ្ថ្ៃ។ 

ក្គូ NGPS នឹងគរៀបចំឯកសារវាយ្តម្ម្លជាបុគគលនិងជាក្ករម្។ តារាងខាងគក្កាម្អតល់នូវការផ្ណ្នាំ
បផ្នថម្អំពីរគបៀបផ្ដលព័ត៌មានវាយ្តម្ម្លគួរផ្តក្តូវានគរៀបចំ។ 

ល.រ ក្បគភទ អវី រគបៀបណា គហតុអវី 
1 កក្ម្ងសាន ម្ដស្ិស្ស 

ជាបុគគល(ឯកសារ 
១ ស្ក្មាប់កុមារមាន
ក់ៗ) 

ស្មាភ រៈទងំអស្់ផ្ដលអលិ
តគោយ្កុមាររមួ្មានគំនូរ 

ស្នលឹកកិចចការ។ ល។ 

កំណ្ត់ក្តាការស្គងកត  

កក្ម្ងសាន ម្ដស្ិស្សក្តូវ
ានគរៀបចំជាធម្មតា
ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍរបស្់
កុមារ 

ស្ក្មាប់ផ្អនកនីម្ួយ្ៗ 

មានស្មាភ រៈ ក់ព័នធ 

ផ្ដលបង្ហា ញពីដំគណី្រការ
ស្ិការបស្់កុមារ។ 

ការស្គងកតក្បចាមំ្ថ្ៃ 

និងការតាម្ោន 

ស្កម្មភាពរបស្់កុមារ  

ការស្គងកតស្ម្តថភាព 
 

អតល់ភស្តុតាងម្នការវវិឌ្ឍ 

ការស្ិការបស្់កុមារ 

មាន ក់ៗផ្ដលក្គូនឹងវភិាគគដីម្បី
ជូនពត៌មានអំពីការ 

បគក្ងៀនរបស្់របស្់ក្គូ(ោ៉ា ង
គោចណាស្់ 

ម្តងកនុងម្ួយ្ផ្ខ) ។ 

វាយ្តម្ម្លដំគណី្រ 

ការស្ិកាជាម្ួយ្ 

នឹងលទធអលស្ិកា 

ផ្ដលានកំណ្ត់ 

ទំនាក់ទំនង 

ជាម្ួយ្ក្គួសារ 
2 កក្ម្ងសាន ម្ដថាន ក់ ក្គូបគក្ងៀនអាច លទធអលស្កម្មភាព អតល់ភស្តុតាងម្ន 
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ទងំមូ្ល (ឯកសារ
ម្ួយ្ស្ក្មាប់ថាន ក់ 

ទងំមូ្ល) 

ស្គក្ម្ចចិតតគរៀបចំ 

កក្ម្ងសាន ម្ដបផ្នថម្ 

ស្ក្មាប់ថាន ក់គរៀន 

គោយ្គក្ជីស្គរសី្ 

ស្មាភ រៈស្ំខាន់ៗផ្ដល«អ
លិតគោយ្ 

កុមារតាម្ស្កម្មភាពផ្ដល 

ានកំណ្ត់កនុងកំ ុង 

ឆ្ន សំ្ិកា។ 

ជាបុគគលនិងក្ករម្ ស្ម្ិទធអលថាន ក់គរៀន 

គោយ្គក្ជីស្គរសី្ 

ស្ម្ិទធអលស្ំខាន់ៗ 

កនុងកំ ុងឆ្ន សំ្ិកា។ 

ទំនាក់ទំនង 

ជាម្ួយ្ក្គួសារ 

3 វចិិក្តសាល 

តាងំពិពណ៌្ 

ជញ្ហា ងំថាន ក់ 

ក្បមូ្លនិងតាងំបង្ហា ញ 

អលិតអលផ្ដលកុមារ 

អលិតានគៅកនុងថាន ក់
គរៀនកនុងទក្ម្ង់ជា 

តទ ងំរូបភាព តទ ងំធំ ជា 

រូបភាពនិងតទ ងំបង្ហា ញ។ 

លទធអលម្នការ 

គរៀនសូ្ក្តផ្អែក 

គលីគគក្មាង 

ស្កម្មភាពក្ករម្។ 

បង្ហា ញស្ម្ិទធអល 

របស្់កុមារគដីម្បបីគងកីត 

ទំនុកចិតតគលីខលួនឯង 

និងអតល់តម្ម្លដល ់

ស្កម្មភាពរបស្់ពួកគគ 

គៅកនុងសាលា។  

ផ្ចករផំ្លកជាម្ួយ្ក្គួសារ 
តារាងទី ១១ រគបៀបគរៀបចំ្ព័ត៌្មានដែលគ្បមូលបានរាុងគពលគ្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដាន 

4.5 ការគក្បីក្ាស្់បគចចកវទិាពត៌មានកនុងឯកសារ 
រូបភាព ស្ំគ ងនិងវគីដអូគឺជាឧបករណ៍្ស្ំខាន់បំអុតគដីម្បកីត់ក្តាស្កម្មភាពនិងអាកបបកិរោិរបស្់       
កុមារ។ស្មាភ រៈទងំគនះអនុញ្ហា តឱ្យក្គូបគក្ងៀនង្ហយ្ក្ស្ួលផ្ចករផំ្លកព័ត៌មានជាម្ួយ្នឹងឳពុកមាត យ្
គោយ្អតល់បចចបបនតភាពព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្កម្មភាពកុមារកនុងថាន ក់។ 
បគចចកវទិាពត៌មានអាចជួយ្ដល់ក្គូបគក្ងៀនកនុងការតាម្ោនគោយ្បញ្ចូ លឧបករណ៍្តាម្ោនស្ំខាន់
ទងំគនាះចូលកនុងផ្ថ្បផ្បលតគោយ្រចនាតាម្គោលបំណ្ងផ្ដលចង់ាន។ផ្បបគនះនឹងគធវីឱ្យក្គូបគក្ងៀន
ង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងការកត់ក្តានិងោក់តារាងព័ត៌មានក៏ដូចជាបំគពញ ព័ត៌មានគោយ្ម្ិនចាាំច់គក្បីទក្ម្ង់
ជាស្នលឹកកិចចការ។ 
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បញ្ជ រីតួតពិនិតយការវាយតម្ម្ាការពរៀន 
ការពិពណ៌្នាៈគក្បីបញ្ា ីក្តួតពិនតិយគនះគដីម្បធី្លនាថាអនកកំពុងវាយ្តម្ម្លការស្ិការបស្់កុមារានក្តឹម្
ក្តូវគោយ្គធវីតាម្ជំោនផ្ដលានផ្ណ្នាគំៅកនុងគស្ៀវគៅផ្ណ្នាគំនះ។ ធ្លនាថាអនកក្តូវស្គក្ម្ចាន
គោលបំណ្ងគោយ្មានធ្លតុអស ំ១០០% គៅកនុងថាន ក់របស្់អនក។ 

 CRITERIA  លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ ាទ /
ចាស្ 

គទ 

1 ខញុ ំានបគងកីតទក្ម្ង់ស្គងកតស្ក្មាប់កុមារមាន ក់ៗ   

2 ខញុ ំស្គងកតនិងកំណ្ត់ក្តាជាគទៀងទត់ចូលគៅកនុងទក្ម្ង់ស្គងកត   

3 ខញុ ំក្តួតពិនិតយកំណ្ត់ក្តាស្គងកតរបស្់ខញុ ំជាគទៀងទត់គៅមុ្នគពលគរៀបចំកិចចការបគក្ងៀនក្បចាមំ្ថ្ៃ   

4 ម្តងមាក លខញុ ំកត់ក្តាការស្គងកតអាកបបកិរោិកុមារមាន ក់ គទះបីជាខញុ ំម្ិនមានគគក្មាងស្គងកត
គម្ីលកុមារគនះជាក់លាក់គៅគពលគនាះក៏គោយ្ 

  

5 ខ្្ុំធក្បើឧបក្រណ៍វាយត្នមលរបស់ក្ក្សួងអ្ប់រយំុវជននិងកី្ឡា ៣ ែងក្នុងមួយឆ្ន ំ   

6 ខញុ ំានបគងកីតកក្ម្ងសាន ម្ដស្ក្មាប់កុមារមាន ក់ៗគរៀបចំជា៥ផ្អនក ម្នការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារមាន ក់ៗ   

7 ខញុ ំានបញ្ចូ លឧទហរណ៍្ម្នអលិតអលរបស្់កុមារគៅកនុងកក្ម្ងសាន ម្ដពួកគគ   

8 ខញុ ំគក្បីកក្ម្ងសាន ម្ដកុមារគៅគពលខញុ ំជួបជាម្ួយ្ឳពុកមាត យ្របស្់ពួក 

គគគដីម្បពីនយល់ឱ្យកាន់ផ្តចាស្់អំពីការរកីចគក្ម្ីនរបស្់កូន ៗរបស្់ពួកគគ។ 

  

9 ខញុ ំានតាងំបង្ហា ញសាន ម្ដរបស្់កុមារគៅគលីជញ្ហា ងំថាន ក់គរៀន   

10 ខញុ ំានគរៀបចំពិធីជួបជុំឳពុកមាត យ្គដីម្បបីង្ហា ញពីលទធអលការង្ហររបស្់កូនៗរបស្់ពួកគគ   

   ស្រុប   
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ជំពូក្ទី ៥. សាលាពរៀន អនក្ស្ថទ ំនិងវហគម្ន៍ 
ស្ក្មាប់កុមារតាងំពីតូច អនកផ្ថ្ទគឺំជាម្នុស្សគពញវយ័្
ផ្ដលស្ំខាន់បំអុតកនុងជីវតិរបស្់ពួកគគ។ គុណ្ភាពម្នការ
ក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងរបស្់ពួកគគនឹងជះឥទធិពលជាវជិាមាន
គលីក្គប់ផ្អនកម្នការអភិវឌ្ឍន៍របស្់កុមារ រមួ្ទងំការ
អភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹង អារម្មណ៍្ ភាសា ឬស្ងគម្។ ជាការ
ពិតណាស្់ ការក្សាវក្ជាវផ្អនកក្បព័នធក្បសាទវទិាបចចុបបនន
គនះានបង្ហា ញថាកុមារផ្ដលរស្់គៅជាមួ្យ្អនកផ្ថ្ទំ
ផ្ដលមានទំនួលខុស្ក្តូវ មានការយ្ល់ដឹងកាន់ផ្តខពស្់
គៅគពលផ្ដលពួកគគចាប់គអតីម្ចូលគរៀន ជាងកុមារផ្ដល
រស្់គៅកនុងអទះផ្ដលមិ្នសូ្វមានការយ្កចិតតទុកោក់។ ការ
ក្សាវក្ជាវផ្អនកក្បព័នធក្បសាទក៏ានបង្ហា ញគយ្ងីអងផ្ដរ

ថា គៅកនុងអវតដមានម្នការគ ល្ីយ្តប និងអនតរកម្មផ្ដលអាចទុកចិតតានជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្ ឬម្នុស្សគពញវយ័្
គអសងគទៀត "ខួរកាល (កុមារ) នឹងមិ្នមានភាពចាស្់ទំុដូចការរពឹំងទុកគទ គនះអាចនាឱំ្យមានភាពមិ្នគស្មីោន កនុង
ការស្ិកា និងអាកបបកិរោិ”20។ 

ជាពិគស្ស្សាលាម្គតតយ្យNGPS នឹងចាាំច់ក្តូវអតល់ការោកំ្ទដល់កុមារផ្ដលង្ហយ្រងគក្ោះបំអុតផ្ដលមានោ
និភ័យ្ខពស្់ផ្ដលមិ្នានទទួលការការ រ និងការោកំ្ទពីមាតាបិតា ផ្ដលអាចប៉ាះ ល់ដល់ការស្ិកា និងការ
អភិវឌ្ឍន៍របស្់ពួកគគ។ 

ការអតល់ជំនួយ្តាម្វធីិគនះនឹងក្តូវគធវីគ ីងគោយ្អតល់អាទិភាពដល់ការកំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្កុមារផ្ដលង្ហយ្រង
គក្ោះបំអុត និងរួម្ទងំការោកំ្ទបផ្នថម្ស្ក្មាប់កុមារ និងឪពុកមាត យ្របស្់ពួកគគកនុងវគគបណ្តុ ះបណាត ល ការ
ស្ក្ម្បស្ក្មួ្ល និងអតល់ស្មាភ រស្ិកា។ ករណី្នីមួ្យ្ៗនឹងក្តូវទទួលការោកំ្ទគអសងៗោន ។ 

៥.១  មាតាបិតា វហគម្ន៍ និងការអភិវឌ្ឍរបវក់្មុារតូច 
សាលាម្គតតយ្យជំនាន់ថ្មី (NGPS) ស្នមត់ពីតួនាទីស្ំខាន់ៗចំគ ះមាតាបិតា (ឬអណាពាាល) និងស្មាជិក
ស្ហគម្ន៍កនុងការជួយ្ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កុមារតូច។ កម្មវធីិគនះនឹងគតត តគលីទិដឋភាពស្ំខាន់ៗ ចំនួន ៣ ម្ន
ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និងម្នុស្សគពញវយ័្ស្ំខាន់ៗ គៅកនុងម្ជឈោឋ នរបស្់ពួកគគគ លគឺ៖ 

១. ទំនាក់ទំនងរវាងសាលា និងមាតាបិតាស្ិស្ស 
២. ទំនាក់ទំនងរវាងមាតាបិតាស្ិស្ស និងស្ហគម្ន៍គៅកនុងសាលាគរៀន 
៣. ការចូលរមួ្ចំផ្ណ្ករបស្់មាតាបិតាគៅតាម្អទះ 

 
20 ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កុ្មារតូច សាក្លវេិាល័យហាវា៉ា ដ (២០០៧)” ន្ចក្ដី្នងខប វេិាសាស្រ្តម្នការអភិវឌ្ឍកុ្មារតូច” េាំព័រ២ 

រូបភាពេី៦ េាំនាក្េ់ាំនងរប្់កុ្មារជាម្យួពិភពខាងនប្ៅ 
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៥.២  ការទំនាក្់ទំនងរវាងសាលាពរៀន និងមាតាបិតា (ឬអាណាពាបាល) 

គោលគៅ
ទំនាក់ទំនង 
 

គដីម្បទីទួលានព័ត៌មានអំពីកុមារ 
គដីម្បអីតល់ព័ត៌មាន និងការបណ្តុ ះបណាត លដល់
ឪពុកមាត យ្ គដីម្បោីកំ្ទដល់ដំគណី្រការស្ិកា និង
ការអភិវឌ្ឍន៍របស្់កុមារគៅតាម្អទះគដីម្បីជូន
ដំណឹ្ងដល់មាតាបិតាអំពីការវឌ្ឍនម្នការស្ិកា
របស្់កុមារ។ 

 

ការទទួលានព័ត៌មាន។ មាតាបិតាគឺជាម្នុស្សគពញវយ័្ផ្ដលចំណាយ្គពលគក្ចីនបំអុតជាមួ្យ្កូនកនុងជីវតិ
ក្បចាមំ្ថ្ៃរបស្់ពួកគគ។ គនះមានន័យ្ថាពួកោត់មិ្នក្តឹម្ផ្តជាអនកផ្ដលអាចមានឥទធិពលគក្ចីនបំអុតគលីការ
អភិវឌ្ឍន៍របស្់កុមារប៉ាុគណាណ ះគទ ប៉ាុផ្នតពួកោត់ក៏តំណាងឱ្យក្បភពព័ត៌មានស្ំខាន់មួ្យ្ស្ក្មាប់ក្គូគដីម្បីយ្ល់ដឹង
កាន់ផ្តចាស្់អំពីតក្មូ្វការនិងចំណាប់អារម្មណ៍្របស្់កុមារអងផ្ដរ។ គហតុដូគចនះគហីយ្ ក្គូនឹងក្តូវបគងកីតទំនាក់
ទំនងស្ហការោន ជាមួ្យ្អនកផ្ថ្ទរំបស្់កុមារមាន ក់ៗ គដីម្បទីទួលានព័ត៌មានឱ្យានគក្ចីនអំពីកុមារតាម្ផ្ដល
អាចគធវីគៅាន។ ការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទងគោយ្តទ ល់ជាមួ្យ្មាតាបិតាស្ិស្សមាន ក់ៗអាចក្តូវានបគងកីតគ ងី
គោយ្ការក្បជំុទល់មុ្ខោន  ប៉ាុផ្នតក៏អាចមានតាម្រយ្ៈទូរស្ពទ គហវស្ប ុក ឬបណាត ញអសពវអាយ្ស្ងគម្គអសងៗគទៀត
ផ្ដលមាន និងអាចគក្បីក្ាស្់គោយ្ភាគីទងំពីរាន។ កនុងគពលជាមួ្យ្ោន គនះអងផ្ដរ ក្គូនឹងក្តូវបគងកីតទំនាក់
ទំនងជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្/អនកផ្ថ្ទទំងំអស្់ជាក្ករម្ គដីម្បោីកំ្ទការង្ហររបស្់ពួកោត់គៅអទះឱ្យានកាន់ផ្តក្បគស្ីរ
គ ងី។ 
គដីម្បកី្បមូ្លព័ត៌មានអំពីកុមារ ក្គូអាចគធវីការក្បជំុទល់មុ្ខោន  ដូចផ្ដលានគរៀបរាប់ខាងគលី ប៉ាុផ្នតក៏អាច
ពិចារណាគៅគលីការស្ួរស្ំណួ្រឪពុកមាត យ្គោយ្ដកក្ស្ងគចញពីបញ្ា ីស្តង់ោរផ្ដលទក់ទងគៅនឹងជំនាញ និង
អាកបបកិរោិរបស្់កុមារ គហយី្ក្ស្បតាម្ទក្ម្ង់ស្គងកតផ្ដលក្គូានគក្បីក្ាស្់គៅកនុងសាលាគរៀន។ ការក្គប់ក្គង
កក្ម្ងស្ំណួ្រតាម្រគបៀបគនះនឹងអនុញ្ហា តឱ្យក្គូបំគពញបផ្នថម្នូវការស្គងកតផ្ដលពួកោត់គធវីគៅសាលាាន
បផ្នថម្អងផ្ដរ។ការគក្បៀបគធៀបផ្បបគនះនឹងមានក្បគោជន៍កនុងការជួយ្ក្គូឱ្យមានការយ្ល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍
របស្់កុមារ។ ឧទហរណ៍្មួ្យ្ក្តូវានអតល់ជូនដូចខាងគក្កាម្៖ 
 

កក្ម្ងស្ំណួ្ររបស្់មាតាបិតា៖ ផ្ស្វងយ្ល់អំពីកូនៗ របស្់គលាកអនក 

គឈាម ះកុមារ……………………………………………………….. 

គឈាម ះ មាតបិតា/អនកផ្ថ្ទកុំមារ……………………………………….. 

សូ្ម្បំគពញកក្ម្ងស្ំណួ្រខាងគក្កាម្ រចួគអញីម្កសាលាវញិ។ ស្ំណួ្រទងំគនះនឹងជួយ្ក្គូរបស្់កូនអនកឱ្យយ្ល់
កាន់ផ្តចាស្់អំពីតក្មូ្វការរបស្់កូនអនក អាកបបកិរោិធម្មតាគៅអទះ និងចំណាប់អារម្មណ៍្ ក្ពម្ទងំការផ្ចក
រផំ្លកបទពិគសាធន៍គៅសាលាគអាយ្ានកាន់ផ្តក្បគស្ីរ។ 

១.  គតីកូនរបស្់អនកចូលចិតតគៅជាមួ្យ្ម្នុស្សធំគពញវយ័្គៅកនុងក្គួសារផ្ដរឬគទ? 
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⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

២. គតីកូនរបស្់អនកមានទំនុកចិតតកនុងការនិោយ្ជាមួ្យ្អនកជិតខាងឬម្នុស្សធំគអសងគទៀតម្កគលងអទះផ្ដរឬគទ? 

⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៣. គតីកូនរបស្់អនកមានទំនុកចិតតកនុងការនិោយ្ជាមួ្យ្កុមារគអសងគទៀតផ្ដរឬគទ? 

⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៤. គតីកូនរបស្់អនកចូលចិតតគលងជាមួ្យ្កុមារគអសងគទៀតផ្ដរឬគទ?      

⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៥. គតីកូនរបស្់អនកចូលចិតតសាត ប់គរឿងរបស្់ម្នុស្សធំគពញវយ័្ផ្ដរឬគទ? 

⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៦. គតីកូនរបស្់អនកជាធម្មតាគធវីស្កម្មភាពទងំគនះគោយ្ខលួនឯងគោយ្មិ្នចាាំច់មានអនកជួយ្ផ្ដរឬគទ?        

⎕ គក្បីក្ាស្់បងគន់    ⎕ ងូតទឹក    ⎕ គរៀបចំផ្លបងរបស្់គគ   ⎕ ោុ ំ    ⎕ គលងគៅអទះ 

៧. គតីអនកនិោយ្ជាមួ្យ្កូនញឹកោប់ប៉ាុណាណ អំពីអារម្មណ៍្របស្់ោត់? (គបីោត់គមី្លគៅស្បាយ្ចិតត ឬគក្កៀម្ក្កំ 
ឬចង់និោយ្ពីមូ្លគហតុ) ។ 

  ⎕ ជានិចចកាល⎕ គស្ទីរផ្តក្គប់គពល ⎕ គពលខលះ ⎕ មិ្នផ្ដលគសាះ ⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៨. គតីអនកឬនរណាមាន ក់គៅកនុងក្គួសាររបស្់អនកអាន/និទនគរឿងឱ្យកូនរបស្់អនកសាត ប់ញឹកោប់ប៉ាុណាណ ? 

⎕ មួ្យ្ម្ថ្ៃម្តង ⎕ ោ៉ា ងគោចណាស្់ម្តងកនុង១ស្ាត ហ៍ ⎕ ោ៉ា ងគោចណាស្់ម្តងកនុង១ផ្ខ ⎕ មិ្នមានគសាះ  

⎕ ខញុ ំអត់ដឹងគទ             

៩. គតីអនកនឹងកំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្អវីផ្ដលជាចំណុ្ចខាល ងំរបស្់កូនអនក? 

……………………………………………………………………………………………… 

១០. ក្ាប់ពីគរឿងស្ំខាន់មួ្យ្អំពីកូនរបស្់អនកគឺ៖ 

         ……………………………………………………………………………………………… 

១១. គតីស្កម្មភាពមួ្យ្ណាផ្ដលកូនរបស្់អនកចូលចិតតជាងគគកនុងការចូលរមួ្? (ឧ. គលងជាមួ្យ្គកមងគអសងគទៀត 
គៅអារ សាត ប់គរឿង។ល។)។ 

           រាយ្បញ្ា ីស្កម្មភាពទងំគនះោ៉ា ងគោចណាស្់គអាយ្ាន២ 

ក. ………………………………………………………………………. 
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ខ. ………………………………………………………………………. 

១២. គតីអនកមានព័ត៌មានបផ្នថម្ផ្ដលអាចជួយ្ពួកគយ្ងីឱ្យយ្ល់កាន់ផ្តចាស្់អំពីកូនរបស្់អនកផ្ដរឬគទ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       
ការអតល់ព័ត៌មាន និងការបណ្តុ ះបណាត លដល់ឪពុកមាត យ្។ គដីម្បធី្លនាថាឪពុកមាត យ្គៅអទះបនតោកំ្ទការង្ហរផ្ដល
ក្គូគធវីគៅកនុងសាលាគរៀន ក្គូមិ្នក្តឹម្ផ្តក្តូវជូនដំណឹ្ងដល់ឪពុកមាត យ្អំពីស្កម្មភាពផ្ដលគកីតគ ងីគៅសាលា 
និងអវីផ្ដលសាលារពឹំងទុកទក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារប៉ាុគណាណ ះគទ ប៉ាុផ្នតពួកោត់ក៏ក្តូវកសាង ម្តិោកំ្ទអំពីការ
រពឹំងទុកទងំគនះកនុងចំគណាម្ឪពុកមាត យ្គអសងគទៀង។ តាម្រយ្ៈការយ្ល់ដឹង និងផ្ចករផំ្លកទស្សនៈវសិ្័យ្របស្់
សាលា ឪពុកមាត យ្នឹងមានការគលីកទឹកចិតតកាន់ផ្តគក្ចីនគ ីងកនុងការចូលរួម្ និងោកំ្ទការង្ហរផ្ដលក្គូគធវីគៅសា
លា។ 

ការរពឹំងទុករបស្់មាតាបិតាជាគរឿយ្ៗ ល្ុះបញ្ហច ងំអំពីបំណ្ងក្ាថាន ផ្ដលពួកោត់ចង់គ ញីកូនរបស្់ោត់ "គរៀន" 
និងទទួលានជំនាញភាសាផ្ខមរនិងគណិ្តវទិាគៅកក្មិ្តម្គតតយ្យ គោយ្សារពួកោត់មិ្នយ្ល់ពីជំនាញភាសា
ផ្ខមរនិងគណិ្តវទិាគឺជាជំនាញកក្មិ្តខពស្់ខាល ងំស្ក្មាប់កុមារតូច។ជាគរឿយ្ៗ ការរពឹំងមិ្នក្តឹម្ក្តូវផ្បបគនះ ល្ុះ
បញ្ហច ងំពីការខវះខាតព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍របស្់កុមារ និងសារៈស្ំខាន់ម្នការបគងកីតវបបធម៌្ម្នគស្ចកតី
ក្ស្ឡាញ់ចំគ ះសាលាគរៀនគៅវយ័្កុមារ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងទទួលានការយ្កចិតតទុកោក់គក្ចីនជាង 
ជាឧទហរណ៍្ សុ្ខុមាលភាពផ្អនកស្ងគម្អារម្មណ៍្ ផ្ដលជាមូ្លោឋ នក្គឹះស្ក្មាប់ការកសាងជំនាញការយ្ល់ដឹង
អងផ្ដរ។ គហតុដូចគនះគហីយ្គទីបគៅគពលផ្ដលកុមារមានភាពភ័យ្ខាល ច វានឹងពិាកស្ក្មាប់ពួកគគកនុងការ
ស្ិកា។ 

គដីម្បបីគងកីនការយ្ល់ដឹងរបស្់មាតាបិតាអំពីរគបៀបគលីកកម្ពស្់ការគរៀនកនុងចំគណាម្កុមារតូចៗ ក្គូនឹងក្តូវ៖ 

• គរៀបចំការក្បជំុតាម្កាលកំណ្ត់ជាមួ្យ្មាតាបិតាគដីម្បពីនយល់ពីការង្ហរផ្ដលានគធវីគៅសាលា និង
គហតុអលគៅពីគក្កាយ្ការក្បជំុគនះ។ 

• ពនយល់ពីសារៈស្ំខាន់ម្នទំនាក់ទំនងផ្ដលមានគុណ្ភាពខពស្់ជាមួ្យ្កុមារគៅអទះ 

ជះឥទធិពលជាវជិាមានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស្់កុមារ។អតល់ឧបករណ៍្ស្ក្មាប់ឪពុកមាត យ្គក្បីក្ាស្់គៅអទះ គដីម្បជីា
ជំនួយ្កនុងការអគត់អគង់ការង្ហរគៅសាលា។ គនះរមួ្បញ្ចូ លទងំលទធភាពម្នការខចីស្មាភ រៈពីបណាណ ល័យ្ ក៏ដូចជាការ
ផ្ចករផំ្លកព័ត៌មាន និងស្កម្មភាពផ្ដលឪពុកមាត យ្អាចចម្លងយ្កគៅគធវីគៅអទះជាមួ្យ្កុមារាន។ 

៥.៣ ការចូលរមួ្ចំស្ែក្របវម់ាតាបិតា និងវហគម្ន៍
ពៅក្នងុសាលា 
ឪពុកមាត យ្ និងស្ហគម្ន៍អាចចូលរមួ្ចំផ្ណ្កកនុងដំគណី្រការបគក្ងៀន និងគរៀន
តាម្វធីិគអសងៗាន។ ឧទហរណ៍្,  

មាតាបិតា (ឬអាណាពាាល) 
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• ោកំ្ទក្គូឱ្យយ្ល់កាន់ផ្តចាស្់អំពីតក្មូ្វការ និងចំណាប់អារម្មណ៍្របស្់កុមារតូច។ 
• អាចរមួ្ចំផ្ណ្កជាមួ្យ្ស្កម្មភាពរបស្់សាលាគោយ្គដីរតួជាមានធនធ្លនម្នុស្សគោយ្ម្កសាលាគរៀន

គដីម្បនិីោយ្ជាមួ្យ្កុមារអំពីក្បធ្លនបទជាក់លាក់ណាមួ្យ្ផ្ដលពួកគគចាប់អារម្មណ៍្។ 
• អាចជួយ្ក្គូកនុងការគរៀបចំស្កម្មភាពកនុងសាលាដូចជាការផ្ថ្ស្ួនឬគរៀបចំម្ថ្ៃគបីកបវេសនកាលឬជួយ្

គមី្លផ្ថ្កុមារកំ ុងគពលទសសនកិច្ចសិកា។  
ស្ហគម្ន៍ 

គៅគពលគយ្ីងនិោយ្អំពីស្ហគម្ន៍ គយ្ងីស្ំគៅគៅគលីស្មាជិកស្ហគម្ន៍ទងំអស្់ សាថ ប័នរោឋ ភិាលកនុង
តំបន់ អនកអតល់គស្វា (ឧ. សាលាបឋម្ស្ិកា ប៉ាូលីស្ ម្នទីរគពទយ ធនាោរ ល។) ក៏ដូចជាសាលាគរៀនដម្ទគទៀត 
អងគការគក្ៅរោឋ ភិាល CBOs និងអនកដឹកនាសំាស្នាជាគដីម្។ អនកទងំអស្់ោន និងសាថ ប័នទងំគនះតំណាងឱ្យ
ក្បភពចម្បងម្នព័ត៌មានស្ក្មាប់កុមារ គ លគឺ ពួកគគមានចំគណ្ះដឹងកនុងវសិ្័យ្គអសងៗជាគក្ចីន រមួ្ទងំកម្មវធីិ
ស្ិកា និងវសិ្័យ្ផ្ដលពួកគគចាប់អារម្មណ៍្ ផ្ដលអាចជួយ្កនុងការផ្ចករផំ្លកជាមួ្យ្កុមារាន។ ទនទឹម្នឹងគនះ 
ពួកគគអាចចូលរមួ្ចំផ្ណ្កដល់ការអតល់បទពិគសាធន៍ស្ិកាដល់កុមារជាមួ្យ្នឹងធនធ្លនដម្ទគទៀត ផ្ដលសាលា
មិ្នមានលទធភាព  (ឧ. ស្មាភ រៈពិគស្ស្ ជំនួយ្ហរិញ្ាវតថុ កមាល ងំពលកម្ម។ល។)។ 

សាលាគរៀនជាធម្មតាតំណាងគោយ្នាយ្កសាលា ទទួលខុស្ក្តូវកនុងការបគងកីតទំនាក់ទំនងជាមួ្យ្ស្ហគម្ន៍ 
និងអគញ្ា ីញពួកោត់ឱ្យចូលរមួ្កនុងស្កម្មភាពគអសងៗរបស្់សាលា។ ទំនាក់ទំនងផ្បបគនះនឹងអតល់នូវលទធភាព
ទទួលានធនធ្លនជាគក្ចីន ជាពិគស្ស្ចំគណ្ះដឹងតាម្ស្ហគម្ន៍ ផ្ដលក្គូ និងកុមារអាចទទួលានអតថ
ក្បគោជន៍។ កនុងន័យ្គនះ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ និងសាថ ប័នគដីរតួជាអនកជំនាញផ្ដលផ្ចករផំ្លកជំនាញរបស្់ពួក
គគជាមួ្យ្នឹងសាលា។តារាងខាងគក្កាម្រាយ្បញ្ា ីឧទហរណ៍្មួ្យ្ចំនួនម្នការរួម្ចំផ្ណ្កគោយ្ស្ហគម្ន៍ 
គទះបីជាបញ្ា ីម្នជគក្មី្ស្មិ្នមានផ្ដនកំណ្ត់ក៏គោយ្។ អតថក្បគោជន៍ចម្បងស្ក្មាប់កុមារគឺការទទួលាន
ចំគណ្ះដឹងថ្មីៗ គហយី្ទនទឹម្នឹងគនាះ គរៀនអនុវតតជំនាញដូចជាការសាត ប់ ការស្ួរស្ំណួ្រ ឬការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទង
ជាមួ្យ្ម្នុស្សគពញវយ័្គអសងគទៀតផ្ដលមិ្នផ្ម្នជាឪពុកមាត យ្ ឬក្គូរបស្់ពួកគគ។ តារាងខាងគក្កាម្ស្គងខបពី
ម្គធាាយ្ផ្ដលអាចមាន ម្នការចូលរួម្គោយ្អនកផ្ដលជាធនធ្លនគៅកនុងស្ហគម្ន៍។ 

 

បុគគលផ្ដលជាធនធ្លនគៅកនុងស្ហគម្ន៍ ការចូលរមួ្ផ្ដលអាចគកីតមានគ ងី 

ប៉ាូលីស្ អាចម្កសាលា គហយី្ពនយល់កុមារអំពីចាប់ចរាចរណ៍្ ឬ
ការង្ហររបស្់ពួកោត់។ 

គម្ភូមិ្ ពនយល់កុមារអំពីតួនាទីរបស្់ោត់គៅកនុងស្ហគម្ន៍ 

ពនយល់ពីការង្ហរកនុងមួ្យ្ម្ថ្ៃកនុងនាម្ជាគម្ភូមិ្ 

គិលានុបោឋ យ្កិា ពនយល់ពីការង្ហររបស្់គិលានុបោឋ យ្កិា 

ពនយល់ពីសារៈស្ំខាន់ម្នអាកបបកិរោិផ្ដលគធវីឱ្យមានសុ្ខ
ភាពលែពនយល់ពីសារៈស្ំខាន់ម្នអនាម័្យ្លែ។ 
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ស្ិលបករ 

(ឧ. អនកអលិតកស្តនតកគតត  វចិិក្តករ ជាងចមាល ក់ 
តស្តនតីករ។ល។) 

បង្ហា ញការង្ហរផ្ដលោត់គធវី 

ពនយល់ពីរគបៀបបគងកីតសាន ម្ដស្ិលបៈ 

គធវីការបង្ហា ញការគធវីមួ្យ្ជាក់ផ្ស្តង 

សាលាបឋម្ស្ិកា ពនយល់កុមារអំពីសាលាបឋម្ស្ិកា៖ 

• រគបៀបគរៀបចំសាលា 
• អវីផ្ដលកុមារៗស្ិកាគៅសាលាបឋម្ស្ិកា 
• គតីសាលាបឋម្ស្ិកាមានលកខណ្ៈផ្បបណា (ឧ. ពួក

គគមានបណាណ ល័យ្ ស្ួនគលងធំស្ក្មាប់កុមារ។ល។) 
• គតីម្ថ្ៃដំបូងគៅសាលាផ្បបណា 

អងគការផ្ដលអាក្ស្័យ្គលីស្ហគម្ន៍ ឬក៏សាថ ប័ន 
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិាល 

និោយ្អំពីការការ រគក្ោះម្ហនតរាយ្ 

និោយ្អំពីការផ្កម្ចនគ ីងវញិ 

និោយ្អំពីការការ រកុមារ។ល។ 

 

បចចុបបននភាពតាម្កាលកំណ្ត់អំពីវឌ្ឍនភាពស្ិការបស្់កុមារ។ ក្គូនឹងទទួលខុស្ក្តូវកនុងការគធវីបចចុបបននភាពជូន
ដល់មាតាបិតាស្ិស្សជាគទៀងទត់អំពីវឌ្ឍនភាពម្នការស្ិការបស្់កូនពួកោត់។ 

ទងំគនះអាចក្តូវានគធវីតាម្វធីិគអសងៗោន ដូចជា៖ 

• គរៀបចំឱ្យមានក្ពឹតតិការណ៍្គអសងៗគៅកនុងសាលា (ឧទហរណ៍្ម្ថ្ៃគបីកសាលា) 
• គរៀបចំការក្បជំុជាក្ករម្ និងជាបុគគលតាម្កាលកំណ្ត់ (២-៣ ដងកនុងមួ្យ្ឆ្ន )ំ 
• ផ្ចករផំ្លករូបភាព និងវគីដអូអំពីស្កម្មភាពកនុងថាន ក់គរៀនគោយ្គក្បីបណាត ញស្ងគម្ដូចជា គតគ ក្កាម្ ឬ 

Messenger ឬបគងកីតក្ពឹតតិបក្តសាលា។
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ការចូលរមួ្ចំស្ែក្របវម់ាតាបិតាពៅតាម្អទេះ 
 

 

មាតាបិតាមានទំនួលខុស្ក្តូវជាចម្បងចំគ ះការមានវតតមានគៅកនុង
ជីវតិរបស្់កុមារតូច ស្ក្មាប់ការ រ និងោកំ្ទពួកគគគៅកនុងជគក្មី្ស្ម្ន
ជីវតិក្បចាមំ្ថ្ៃរបស្់ពួកគគ ក៏ដូចជាការធ្លនានូវអនតរកម្មក្បកបគោយ្

គុណ្ភាពខពស្់ជាមួ្យ្កូនរបស្់ពួកោត់។  

តាម្រយ្ៈការចូលរមួ្កនុងស្កម្មភាពក្បចាមំ្ថ្ៃជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្ កុមារនឹងានគរៀនជំនាញជាគក្ចីន។ ជាឧទហរណ៍្ 
គៅគពលផ្ដលពួកគគគធវីដំគណី្រជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្របស្់ពួកគគគៅកាន់អារ ពួកគគគរៀនពីរគបៀបចរចា កិចចស្នទនាជា
មួ្យ្អនកដម្ទ ក៏ដូចជាគក្បីក្ាស្់ជំនាញគលខជាមូ្លោឋ នអងផ្ដរ។ គៅគពលផ្ដលពួកគគឮស្មាជិកក្គួសារណា
មាន ក់និោយ្គរឿងមួ្យ្ ពួកគគនឹងគរៀនវាកយស្ពទថ្មី ប៉ាុផ្នតក៏គរៀនអំពីរគបៀបគរៀបរាប់គរឿងរា៉ា វគអសងៗ គហយី្ក៏ចាប់គអតីម្
គរៀនអំពីវបបធម៌្ និងតម្ម្ល។ ដំគណី្រការគនះជាធម្មតាក្តូវានគគគៅថា "ការចូលរមួ្គោយ្គចតនា" គហីយ្បង្ហា ញ
ពីរគបៀបផ្ដលកុមារអាចគរៀនជំនាញជាគក្ចីនកនុងទក្ម្ង់គក្ៅអលូវការ គោយ្ចូលរមួ្កនុងស្កម្មភាពក្បចាមំ្ថ្ៃជាមួ្យ្
ក្គួសារ និងបងបែូនបគងកីតរបស្់ពួកគគ។ 

ជាមួ្យ្នឹងគំនិតគនះ សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) គលីកទឹកចិតតមាតាបិតាឱ្យោកំ្ទកូនៗរបស្់ពួកគគ
កនុងការគរៀនគៅអទះ ជាពិគស្ស្ការរកគមី្លពីរគបៀបផ្ដលឪពុកមាត យ្អាចផ្កលម្ែទំនាក់ទំនងរបស្់ពួកោត់ជាមួ្យ្
កូនរបស្់ពួកោត់ គដីម្បឱី្យពួកោត់អាចពក្ងីក និងបណ្តុ ះការចង់គចះចង់ដឹងចង់គ ញីរបស្់កុមារកាន់ផ្តក្បគស្ីរ
គ ងីស្ក្មាប់ការគរៀនសូ្ក្ត។ 

ការផ្កលម្ែផ្បបគនះអាចស្គក្ម្ចានតាម្រយ្ៈស្កម្មភាពមួ្យ្ចំនួនដូចខាងគក្កាម្៖ 

• អតល់ការចូលគៅគក្បីក្ាស្់គោយ្ឥតគិតម្ថ្លកនុងការខចីស្មាភ រៈស្ិកា ដូចជា គហគម្ គស្ៀវគៅ ជាគដីម្។ 
• បគងកីតការផ្ណ្នាជំាក់លាក់អំពីស្កម្មភាពផ្ដលអនកផ្ថ្ទអំាចគធវីគៅអទះាន គោយ្ផ្អែកគលីការអនុវតត

របស្់កុមារគៅកនុងសាលាគរៀន (ភាគគក្ចីនគតត តគលីគស្ៀវគៅគរឿង និងគហគម្អប់រ)ំ 
• អតល់ការបណ្តុ ះបណាត លជាក់លាក់អំពីរគបៀបគធវីអនតរកម្មលែបំអុតជាមួ្យ្កុមារ។ រគបៀបបគងកីតកផ្នលង

ចិញ្ច ឹម្គៅអទះ; រគបៀបគក្បីក្ាស្់ស្កម្មភាពស្ួរស្ំណួ្រ គដីម្បគីលីកទឹកចិតតឱ្យមានការ ល្ុះបញ្ហច ងំ និងការ
គរៀនសូ្ក្ត ឬរគបៀបគលីកទឹកចិតតកុមារឱ្យបង្ហា ញពីអារម្មណ៍្របស្់ពួកគគ។ 
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បញ្ា ីពិនិតយការចូលរួម្របស្់មាតាបិតា និងស្ហគម្ន៍ 

ការពិពណ៌្នា។ គក្បីបញ្ា ីក្តួតពិនិតយគនះ គដីម្បធី្លនាថាអនកកំពុងោក់យ្នតការចាាំច់ គដីម្បីចូលរមួ្
ជាមួ្យ្ក្គួសារ និងស្ហគម្ន៍កនុងការគរៀនសូ្ក្តរបស្់កុមារ គោយ្មានការស្ក្ម្បស្ក្មួ្លជាមួ្យ្នឹងសាលា។ 
ក្តូវក្ាកដថាអនកមានគោលបំណ្ងោក់បញ្ចូ ល១០០%ម្នធ្លតុផ្ដលមានបង្ហា ញគៅកនុងថាន ក់គរៀនរបស្់អនក។ 

 លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ ាទ / ចាស្់  គទ 

១ ខញុ ំគរៀបចំការបណ្តុ ះបណាត លស្ក្មាប់ឪពុកមាត យ្គដីម្បីជួយ្ពួកោត់កនុងការោកំ្ទការគរៀន
របស្់កូនៗគៅអទះ 

  

២ ខញុ ំគរៀបចំការក្បជំុជាបុគគល និងជាក្ករម្ជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្ គដីម្បីនិោយ្អំពីការអភិវឌ្ឍន៍
របស្់កូនៗពួកោត់។ 

  

៣ ខញុ ំអគញ្ា ីញស្មាជិកស្ហគម្ន៍ គោយ្មានជំនួយ្ពីសាលា ម្កនិោយ្ជាមួ្យ្កុមារោ៉ា ង
គោចណាស្់ ១ ដងកនុងមួ្យ្្មាស្ 

  

៤ ខញុ ំានបគងកីតក្ករម្ គហ វស្ប ុក ឬគតគ ក្កាម្ ជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្ទងំអស្់។   

៥ ខញុ ំមានគលខទំនាក់ទំនងផ្ដលឪពុកមាត យ្ទងំអស្់កំពុងគក្បីក្ាស្់។   

៦ ខញុ ំមានទំនាក់ទំនងជាមួ្យ្ក្គួសាររបស្់កុមារផ្ដលង្ហយ្រងគក្ោះបំអុត។   

៧ គពលកុមារមានអាកបបកិរោិខុស្ោន  ខញុ ំទក់ទងគៅឪពុកមាដ យ្គដីម្បអីាចយ្ល់ពីកុមារ
បផ្នថម្ាន 

  

៨ ខញុ ំចូលរមួ្ជាមួ្យ្ឪពុកមាត យ្កនុងស្កម្មភាពសាលា   

ស្រុប   
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ឧបវម្ព័នធ 
ឧបស្ម្ព័នធ ១.១ ក្បវតតិក្ទឹស្តីស្ក្មាប់សាលាម្គតតយ្យស្ិកាជំនាន់ថ្មី (NGPS) 

វធីិសាស្តស្តក្ទឹស្តី គោលគំនិតស្ំខាន់ៗ 
ហសង់ ភីអាគហគត (Jean 
Piaget) ១៨៩៦ -
១៩៨០ 
 
ការយ្ល់ដឹង 
សាថ បនានិយ្ម្ 
 

ក្ទឹស្តីម្នការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងរបស្់ភីអាគហគត  (Piaget) ពនយល់ពីរគបៀបផ្ដល
កុមារបគងកីតគំរូអលូវចិតតម្នពិភពគលាក។ ក្ទឹស្ដីរបស្់ភីអាគហគត (Piaget) បគងកីតការ
យ្ល់ដឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងជាដំគណី្រការម្នភាពចាស្់ទំុខាងជីវសាស្តស្តផ្ដល
គកីតគ ីងជាលទធអលម្នអនតរកម្មរបស្់កុមារជាមួ្យ្បរសិាថ ន៖ កុមារបគងកីតការយ្ល់
ដឹងអំពីពិភពគលាកជំុវញិពួកគគ បនាទ ប់ម្កទទួលយ្កការពិគសាធន៍ពីភាពខុស្ោន
រវាងព័ត៌មានថ្មីផ្ដលពួកគគទទួលានពីបរសិាថ ន និងអវីផ្ដលពួកគគ ដឹងរចួគហីយ្។ 
ោត់គជឿថា កុមារគរៀនតាម្រយ្ៈការរុករក ការចាត់ផ្ចង និងការគធវីពិគសាធន៍។ ក្គូមាន
ទំនួលខុស្ក្តូវកនុងការគរៀបចំបរោិកាស្ស្ិកា និងគលីកគ ងីនូវសាថ នភាព និងគពល
គវលាម្នការគរៀនសូ្ក្តផ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យកុមារគរៀនានគោយ្បស្វ័យ្ភាព។ ោត់ាន
បគងកីតក្ទឹស្តីម្នដំណាក់កាលគនះកនុងការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងរបស្់កុមារ គោយ្សារ
ការស្គងកត និងការគធវីគតស្តជាគក្ចីនឆ្ន ជំាមួ្យ្កុមារ។ ដំណាក់កាលទងំបួនរួម្មាន: 
Sensorimotor (ពីម្ថ្ៃគកីតរហូតដល់ ១៨-២៤ ផ្ខ), Preoperational (អាយុ្ ២ 
គៅ ៧ ឆ្ន )ំ, Concrete Operational (អាយុ្ពី ៧ គៅ ១១ ឆ្ន )ំ និង Formal 
Operational (វយ័្ជំទង់ដល់គពញវយ័្)។ ការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងរបស្់កុមារវវិឌ្ឍ
កនុងដំណាក់កាលទងំគនះ គហយី្ផ្ដលភីអាគហគត (Piaget) ានកំណ្ត់នូវបទោឋ ន
ជាក់លាក់ស្ក្មាប់អំ ុងគពលនីមួ្យ្ៗ។ ភីអាគហគត (Piaget) គជឿថាការគរៀនគឺគៅ
ោច់ឆ្ៃ យ្ពីគគ គទះបីជាបរបិទស្ងគម្មានឥទធិពលគលីការអភិវឌ្ឍោ៉ា ងណាក៏គោ
យ្។ 

គ វ វគីោគ តស្គី (Lev 
Vygotsky) ១៨៩៦-
១៩៣៤ 
 
ស្ងគម្ 
សាថ បនានិយ្ម្ 
 
 

ក្ទឹស្តីរបស្់វគីោគ តស្គី (Vygotsky) ស្ងកត់ធៃន់គលីតួនាទីជាមូ្លោឋ នម្នអនតរកម្ម
ស្ងគម្កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹង។ ការគរៀនគឺជាស្ងគម្ស្ក្មាប់ វគីោគ តស្គី
(Vygotsky) ។ ោត់គជឿថាស្ហគម្ន៍គដីរតួនាទីស្ំខាន់កនុងដំគណី្រការ "បគងកីតអតថ
ន័យ្"។ ោត់ក៏គជឿថា កុមារគរៀនតាម្រយ្ៈអនតរកម្មស្ងគម្។ គោលគំនិតស្ំខាន់ៗពីរ
គៅកនុង ក្ទឹស្តីវគីោគ តស្គីគឺ៖ “proximal development” និង “scaffolding”៖ ោត់
គជឿថាគៅគពលផ្ដលស្ិស្សស្ថិតគៅកនុងផ្អនកម្នការអភិវឌ្ឍន៍ជិតៗស្ក្មាប់កិចចការ
ជាក់លាក់មួ្យ្ ការអតល់ជំនួយ្ក្តឹម្ក្តូវនឹងអតល់ឱ្យស្ិស្សនូវការោកំ្ទក្គប់ក្ោន់គដីម្បី
បំគពញការង្ហរ។ . ស្កម្មភាពោកំ្ទ "scaffolding" អាចគចញម្កពីម្នុស្សគពញវយ័្ 
ឬមិ្តតភ័កតិផ្ដលមានស្ម្តថភាពខពស្់ជាង។ ស្ក្មាប់ ភីអាគហគតមាន ៤ ដំណាក់កាល
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ម្នការអភិវឌ្ឍន៍ការយ្ល់ដឹងខណ្ៈគពលផ្ដល  វគីោគ តស្គី(Vygotsky)គជឿថាមាន
ការអភិវឌ្ឍន៍ជាបនតបនាទ ប់ (មិ្នមានដំណាក់កាលគទ) ។ 

JOHN DEWEY 
១៨៥៩-១៩៥២ 
 
ទស្សនវទូិ អនកគរុគកាស្លយ 
និងអនកផ្កទក្ម្ង់អប់រ ំ

ចន ឌូ្គវយ្(John Dewey) គឺជាទស្សនវទូិជនជាតិអាគម្រកិ ជាអនកគរុគកាស្លយ 
និងជាអនកផ្កទក្ម្ង់អប់រ ំផ្ដលមានឥទធិពលគលីកំផ្ណ្ទក្ម្ង់នគោាយ្ និងស្ងគម្
គៅគលីការង្ហររបស្់ោត់។ កនុងវសិ្័យ្អប់រ ំគលាកមានជំគនឿោ៉ា ងមុ្តមាថំា ការគរៀន
សូ្ក្តគឺជាលទធអលម្នដំគណី្រការស្ងគម្ និងអនតរកម្ម គហយី្ស្ិស្សគួរផ្តមានឱ្កាស្
ចូលរមួ្ចំផ្ណ្កកនុងដំគណី្រការស្ិការបស្់ពួកគគ។ គលាកគមី្លគ ីញថា សាលាគរៀន
ជាសាថ ប័នស្ងគម្ផ្ដលមានតួនាទីអតល់ចំគណ្ះដឹងដល់ស្ិស្ស គោយ្គិតពីចំណាប់
អារម្មណ៍្ និងបទពិគសាធន៍របស្់ពួកគគ។ ោត់គឺជាអនកជំរុញទីមួ្យ្ម្ន "ការស្ិកា
ពិគសាធន៍" ផ្ដលគក្កាយ្ម្កនឹងមានឥទធិពលគលីការអភិវឌ្ឍន៍ម្នវធីិសាស្តស្តដូចជា
បញ្ហា  ឬការស្ិកាអាក្ស្័យ្គលីគគក្មាង៖ ការគសុ្ីបអគងកតស្កម្មគឺជាមូ្លោឋ នក្គឹះម្ន
ការស្ិកា គហយី្ស្ិស្សគដីរតួជា "អនកក្សាវក្ជាវ" គៅកនុងដំគណី្រការស្ិកា គោយ្
គជៀស្គអាយ្ឆ្ៃ យ្ពីគំនិតផ្ដលថាការគរៀនោម នទិស្គៅ ពីអនកជំនាញគៅកាន់ស្ិស្ស។ 

វធីិសាស្តស្តម្៉ាុងគតស្សូ្រ ី
សាថ បនិក៖ មា៉ា គរៀ ម្៉ាុងគតស្
សូ្រ(ី១៨៧០-១៩៥២) 

វធីិសាស្តស្តម្៉ាុងគតស្សូ្រ ី(Montessori )មានគដីម្កំគណី្តគៅក្បគទស្អីុតាលី។ វាជា
វធីិសាស្តស្តអប់រផំ្ដលគតត តគលីកុមារគោយ្ផ្អែកគលីការស្គងកតតាម្ផ្បបវទិាសាស្តស្ត
របស្់កុមារ។ គំរូគនះក្តូវានបគងកីតគ ីងគៅគលីគោលការណ៍្ស្ំខាន់ ២: 

• កុមារចូលរួម្កនុងការកសាងការគរៀនសូ្ក្តរបស្់ពួកគគ តាម្រយ្ៈអនតរកម្ម
ក្បកបគោយ្អតថន័យ្ជាមួ្យ្បរសិាថ នរបស្់ពួកគគ។ 

• គៅគពលផ្ដលកុមារមានគស្រភីាពកនុងការគក្ជីស្គរសី្គៅកនុងបរោិកាស្
ផ្ដលានរចនាគ ីងតាម្លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្របស្់ោត់ ពួកគគនឹងគក្ជីស្គរសី្
អលូវផ្ដលនាគំៅរកការអភិវឌ្ឍដ៏លែឥតគខាច ះគោយ្ខលួនឯង។ 

ធ្លតុស្ំខាន់ៗ៖ 
• ថាន ក់គរៀនផ្ដលមានវយ័្ចំរុះ៖ តិចជាងភាពខុស្ោន ម្នអាយុ្ពីអនកស្ិកាគៅ

អនកជំនាញ កុមារគរៀនកាន់ផ្តគក្ចីន 
• ស្ិស្សអាចគក្ជីស្គរសី្ស្កម្មភាពពីជគក្មី្ស្ផ្ដលានគលីកគ ីង 
• ស្ិស្ស “កសាង” ការគរៀនរបស្់ពួកគគគោយ្ការរុករក និងគរៀបចំ 
• បរោិកាស្ស្ិកាគដីរតួនាទីជាក្គូបគក្ងៀនទីបី 
• គក្គឿងស្ង្ហា រមិ្ទំហសំ្ម្ក្ស្បនឹងកុមារ 
• ស្មាភ រៈផ្ដលង្ហយ្ក្ស្ួលដល់កុមារកនុងការយ្កម្កគក្បីក្ាស្់ 
• ស្មាភ រៈស្ិកាគឺជាលទធអលម្នការស្គងកតជាគក្ចីនឆ្ន រំបស្់កុមារកនុង

ស្កម្មភាពណាមួ្យ្។ ស្មាភ រៈក្តូវានរចនាគ ងីគដីម្បជំីរុញអារម្មណ៍្ 
ស្ក្មាប់ការគក្តៀម្ខលួន និងមុ្នអកខរកម្ម តស្តនតី ស្ិលបៈ និងវបបធម៌្មានក៏មាន
វតតមាន។ 

• ក្គូផ្ណ្នា ំនិងោកំ្ទកុមារមាន ក់ៗកនុងការគរៀនសូ្ក្តរបស្់ពួកគគ។ 
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• ការគលីកកម្ពស្់ស្វ័យ្ភាព និងការទទួលខុស្ក្តូវចំគ ះបរសិាថ ន និងស្មាភ
រៈ។ 

វធីិសាស្តស្ត គរចជីអូ គអមី្
គលៀ (REGGIO EMILIA) 
 
សាថ បនិក៖  រសី្ មា៉ា ឡា
ហស ី(Loris Malaguzzi) 
(១៩២០ - ១៩៩៤) 
 

វធីិសាស្តស្តគរចជីអូ គអមី្គលៀ (REGGIO EMILIA) គជឿជាក់ថាកុមារជាអនកស្ិកា
ផ្ដលមានស្ម្តថភាព និងស្កម្ម អាចកសាងចំគណ្ះដឹងរបស្់ពួកគគាន។ 
វធីិសាស្តស្ត គរចជីអូ គអមី្គលៀ (REGGIO EMILIA)ចង់ោកំ្ទកុមារកនុងដំគណី្រការ
ស្ិការបស្់ពួកគគ គោយ្ការជំរុញអនតរកម្មជាមួ្យ្ពិភពគលាកផ្ដលគៅជំុវញិពួកគគ 
គក្កាម្ការផ្ណ្នាកំ្បកបគោយ្វជិាា ជីវៈរបស្់ក្គូ។ 
ធ្លតុស្ំខាន់ៗ៖ 

• ទំនួលខុស្ក្តូវរមួ្៖ សាលាគរៀនគឺជាលទធអលម្នអនតរកម្មរវាងកុមារ ក្គូ
បគក្ងៀន មាតបិតា និងស្ហគម្ន៍ គហយី្ជាការទទួលខុស្ក្តូវរមួ្ 

• ការគរៀនសូ្ក្តក្តូវានបក្ម្រងទុកជាដំគណី្រការបុគគលផ្ដលគកីតគ ងីបនត
បនាទ ប់ ផ្ដលជាកផ្នលងផ្ដលអនតរកម្មរវាងកុមារ និងពិភពគលាកជំុវញិមានសា
រៈស្ំខាន់ោ៉ា ងខាល ងំ។ តាម្រយ្ៈការក្ាក្ស្័យ្ទក់ទង និងការស្នទនា កុមារ
បគងកីតការយ្ល់ដឹងអំពីខលួននាង និងពិភពគលាកជំុវញិរបស្់ោត់ 

• ភាសារាប់រយ្របស្់កុមារ៖ កុមារក្តូវានគលីកទឹកចិតតឱ្យផ្ស្វងយ្ល់ និងក
សាងបទពិគសាធន៍តាម្រយ្ៈគំរូម្នការបគញ្ចញម្តិគអសងៗោន  គោយ្មានការ
គជឿថាកុមារអាចគក្បីភាសាគអសងៗោន គដីម្បបីង្ហា ញពីខលួនឯង រមួ្ទងំ
បគចចកគទស្ម្នការបគញ្ចញម្តិដ៏ទំគនីប ដូចជាស្ិលបៈទស្សនីយ្ភាពជាគដី
ម្។ 

• បរសិាថ នគដីរតួជាក្គូទីបី៖ បរោិកាស្គរៀបចំានលែផ្ណ្នាសំ្ិស្សឱ្យផ្ស្វង
យ្ល់ គចះគរៀបចំ និងគចះពិគសាធន៍ 

• ការចងក្កងឯកសារ៖ ក្គូចងក្កងជាឯកសារលម្ែិតអំពីបទពិគសាធន៍ស្ិកា
របស្់កុមារ គោយ្គក្បីក្បគភទក្បព័នធអសពវអាយ្គអសងៗ។ ស្មាភ រៈគនះនឹងជូន
ជាដំណឹ្ងដល់ការបគក្ងៀនរបស្់ពួកោត់ គហយី្ជាគរឿយ្ៗក្តូវានបង្ហា ញ
គដីម្បគីធវីឱ្យការគរៀនសូ្ក្តអាចគមី្លគ ញីាន 

វធីិសាស្តស្តកក្មិ្តខពស្់ វធីិសាស្តស្ត HighScope ផ្ដលក្តូវានបគងកីតគ ីងកនុងឆ្ន  ំ១៩៧០ គោយ្ចិតតវទូិ គដវ ី
ឌ្ វកីាត (David Weikart) គឺជាលទធអលម្នការស្ិកាក្សាវក្ជាវផ្ដលគធវីគ ីងកនុង
ឆ្ន  ំ១៩៦២ ផ្ដលបង្ហា ញពីរគបៀបម្នការអប់រផំ្ដលមានគុណ្ភាពខពស្់អាចជះឥទធិ
ពលដល់ជីវតិនាគពលអនាគតរបស្់កុមារ។ ការង្ហរគនះក្តូវានផ្អែកគលីក្ទឹស្តីសាថ ប
នាពី ភីអាគហគត (Piaget)t គៅ វគីោគ តស្គី (Vygotsky) គៅ  
ក្ប រយ្គណ្ត(Brunet) ។ 
ធ្លតុស្ំខាន់ៗ៖ 

• ការគរៀនសូ្ក្តស្កម្ម៖ ការចូលរួម្ោ៉ា ងស្កម្មរបស្់កុមារកនុងការគក្ជីស្គរសី្ 
គរៀបចំ និងវាយ្តម្ម្លស្កម្មភាពស្ិការបស្់ពួកគគ 
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• ការគរៀបចំថាន ក់គរៀនគលីកទឹកចិតតឱ្យមានការដឹកនាខំលួនឯង និងឯករាជយភាព 
• ការគធវីផ្អនការក្បចាមំ្ថ្ៃគទៀងទត់៖ កាលវភិាគក្បចាមំ្ថ្ៃផ្ដលានរចនាោ៉ា ង

ក្តឹម្ក្តូវ (ផ្ដលរមួ្បញ្ចូ លការគធវីផ្អនការជាមួ្យ្កុមារគដីម្បបីញ្ច ប់កាល
វភិាគ គពលគវលាគធវីការ គពលគវលាស្មាែ ត គពលគវលារលំឹកគ ងីវញិ) 

• ក្គូស្គងកតគមី្លអនតរកម្មរបស្់កុមារ និងចូលរមួ្កនុងស្កម្មភាពកុមារ គដីម្បី
គលីកទឹកចិតត ពក្ងីក និងគរៀបចំសាថ នភាពគោះក្សាយ្បញ្ហា  

• ការវាយ្តម្ម្ល៖ ការស្គងកតជាក្បចាមំ្នអាកបបកិរោិ និងការអភិវឌ្ឍរបស្់
កុមារ 
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ឧបស្ម្ព័នធ ២.១ ព័ត៌មានលម្ែិតម្នការផ្ណ្នាអំំពីគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ 
គឈាម ះគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្ ការវាស្់ផ្វង គោលបំណ្ង 

គធនី ១ 

 

គដីម្បបីង្ហា ញស្មាភ រៈផ្ដលានគក្ពៀង
ទុកស្ក្មាប់ស្ិស្ស រមួ្ទងំគហគម្ និង
ក្បោប់គកមងគលង 

គធនី ២ 

 

គដីម្បបីង្ហា ញស្មាភ រៈផ្ដលានគក្ពៀង
ទុកស្ក្មាប់ស្ិស្ស រមួ្ទងំគហគម្ និង
ក្បោប់គកមងគលង 

គធនី ៣ 

 

ស្ក្មាប់កាបូប និងវតថុតទ ល់ខលួនរបស្់
ស្ិស្ស។ ក្គូអាចគក្បីគធនីោក់ស្មាភ រៈ
ខាងគលីគដីម្បរីកាទុកឯកសារផ្ដល
ទក់ទងនឹងស្ិស្សមាន ក់ៗ រមួ្ទងំ
ស្ំបុក្តកំគណី្ត ឬឯកសារគអសងគទៀ
ត។ 
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ទូោក់ស្មាភ រៈក្គូ 

 

ក្គូនឹងគក្បីទូោក់ស្មាភ រៈបគក្ងៀន និង
ឯកសារទងំអស្់។ 

 

 

កក្មាល 

 

ស្មាភ រៈ៖ មា៉ា ក PVC 

មុ្ខកាត់: 7mx 8 m  

 

វាក្តូវានផ្ណ្នាឱំ្យគក្បីស្មាភ រៈ
រគលាង ផ្ដលកុមារអាចអងគុយ្ និង
គលងាន។ 

គធនីោក់គស្ៀវគៅ 

 

ស្មាភ រៈ ៖ ក្បគភទគឈី 

ពណ៌្: ពណ៌្ស្ ឬពណ៌្
គឈ ីឬក៏ ពណ៌្ចម្បង
ផ្ដលានគក្ជីស្គរសី្
ស្ក្មាប់បនទប់ 

 

គដីម្បោីក់បង្ហា ញគស្ៀវគៅអានផ្ដល
កុមារអាចចូលយ្កម្កអានាន
ោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួល។ 
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តុ 

 

ស្មាភ រៈ ៖ ក្បគភទគឈី 

ពណ៌្: ពណ៌្ស្ ឬពណ៌្
គឈ ីឬក៏ ពណ៌្ចម្បង
ផ្ដលានគក្ជីស្គរសី្
ស្ក្មាប់បនទប់ 

 

តុផ្ដលមានទំហកុំមារគធវីស្កម្មភាព
ពហុគោលបំណ្ង។ អងកត់អចិត ៦
00mm កម្ពស្់ ៥៩0mm ។ 

រាងផ្បបក្ទផ្វង 
(Pouf) 

ស្មាភ រៈ៖ រចនាស្ម្ព័ន
គឈ ីក្គបគោយ្ស្មាភ រៈ
ទន់ 

ពណ៌្៖ ពណ៌្ចម្បងម្ន
ការរចនាបនទប់ 

  

អងគុយ្គៅតុ ឬតល ស្់ទីកនុងថាន ក់គរៀន 
គពលគក្ជីស្គរសី្កផ្នលងអងគុយ្គអស
ងៗ។ 

រាងផ្បបក្ទផ្វង 
(Pouf) 

ស្មាភ រៈ៖ រចនាស្ម្ព័ន
គឈ ីក្គបគោយ្ស្មាភ រៈ
ទន់ 

ពណ៌្៖ ពណ៌្ចម្បងម្ន
ការរចនាបនទប់ 

 

អងគុយ្គៅតុ ឬតល ស្់ទីកនុងថាន ក់គរៀន 
គពលគក្ជីស្គរសី្កផ្នលងអងគុយ្គអស
ងៗ។ 

សា ុង 

 

ស្មាភ រៈ៖ រចនាស្ម្ព័ន
គឈ ីក្គបគោយ្ស្មាភ រៈ
ទន់ 

ពណ៌្៖ ពណ៌្ចម្បងម្ន
ការរចនាបនទប់  

ស្ក្មាប់ស្ិស្សអងគុយ្។ រចនាោ៉ា ង
ពិគស្ស្ស្ក្មាប់ “ក្ជរងស្ក្មាក” 
ផ្ដលកុមារអាចគៅគធវីស្កម្មភាពគរៀ
ងៗខលួន គៅគពលផ្ដលពួកគគក្តូវការ
ភាពស្ៃប់សាៃ ត់ និងស្ក្មាក 
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ស្មាភ រៈ៖ រចនាស្ម្ព័នធ
គឈ ីក្គបគោយ្កំរាល
ក្ពំ 

ពណ៌្៖ ពណ៌្ចម្បងម្ន
ការរចនាបនទប់ 

 

កផ្នលងពហុមុ្ខង្ហរស្ក្មាប់អាន 
គលង គូររូប គធវីការជាក្ករម្ ឬជាបុគគ
ល។ 

រចនាស្ម្ព័ននឹងរមួ្បញ្ចូ លថ្ត
ស្ក្មាប់រកាទុកស្មាភ រៈផ្ដលាន
គក្ពៀងទុក។ 

 

ឧទហរណ៍្ម្នគក្គឿងស្ង្ហា រមឹ្/គក្គឿងគក្បីក្ាស្់បផ្នថម្ 

គៅអី 

https://rb.gy/r3tydk 

 

 
  

ទំហ:ំ 320x280x310mm/60h 
mm 

ឬ 320x320x350x670h mm 

 

ក្បអប់ស្ក្មាប់ទុក
គស្ៀវគៅ និងគហគម្
https://rb.gy/r3tydk  

 

តុ 

https://rb.gy/r3tydk 

 

ទំហ:ំ 750x750x590h mm 

ក្បអប់ស្ក្មាប់ទុក
គស្ៀវគៅ និងគហគម្ 

 

គកនីយ្ស្ក្មាប់អងគុយ្ / 
ជគក្មី្ស្កផ្នលងអងគុយ្
ជំនួស្ 

  

ក្បភព: 
https://rb.gy/lb7e1l, 
https://rb.gy/niqqrb 

 

https://rb.gy/lb7e1l
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ឧបស្ម្ព័នធ ៤.១ ទក្ម្ង់ស្គងកតស្ម្តថភាព 

ផ្អនកម្នស្ម្តថភាពផ្ដលក្តវូអគងកត ការអគងកត (សូ្ម្គធវីការកត់ចំណា ំគៅគលី
ស្កម្មភាពណា មួ្យ្ផ្ដលអតល់ភស្តុតាងម្នអាកបប
កិរោិផ្ដលរពឹំងទុក។ ចំណាទំងំអាកបបកិរោិវជិាមាន និង

អវជិាមាន)  

៤.៤ ការទំនាក់ទំនង និងការង្ហរជាក្ករម្ កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី១ កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី២ 

(ការទំនាក់ទំនង)។ កុមារអាចបង្ហា ញពីតក្មូ្វ
ការគោយ្ កយស្ំដីានោ៉ា ងង្ហយ្ក្ស្ួល ក៏ដូច
ជាម្តិ និងការពិពណ៌្នាអំពីសាថ នភាពជាក់លា
ក់។ 

    

(ការទំនាក់ទំនង)។ កុមារសាត ប់ក្គូ និងមិ្តតភកតិ     

(កិចចស្ហក្បតិបតតិការ) ។ កុមារគឺជាផ្អនកមួ្យ្ម្ន
ក្ករម្ 

    

(កិចចស្ហក្បតិបតតិការ) ។ កុមារគោរពមិ្តតភកដិ
ដម្ទគទៀត 

    

៤.៥ ការវភិាគ និងការម្ចនក្បឌិ្ត កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី១ កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី២ 

(ការក្តិះរះិពិចារណា)។ កុមារអាចចាត់ក្បគភទ
វតថុគអសងៗោន គោយ្គក្បីលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្គអសងៗ
ោន ។ 

    

(ការក្តិះរះិពិចារណា)។ កុមារអាចកំណ្ត់ទំនាក់
ទំនគោយ្ស្ម្គហតុស្ម្អលរវាងវតថុ និងក្ពឹតតិការ
ណ៍្។ 

    

(គោះក្សាយ្បញ្ហា )។ កុមារគក្បីបគចចកគទស្គោះ
ក្សាយ្បញ្ហា សាម្ញ្ាគៅគពលចាាំច់គដីម្បគីោះ
ក្សាយ្បញ្ហា  (ឧ. ស្ួរស្ំណួ្រ សុ្ំជំនួយ្ សាត ប់ 
ពាោម្គធវី ឈប់ និងគិត ។ល។) 

  

(ការម្ចនក្បឌិ្ត) ។ កុមារអាចបង្ហា ញពីគំនិត និង
អារម្មណ៍្តាម្រយ្ៈការគូរ ឬវធីិម្ចនក្បឌិ្តគអសង
គទៀត (ដូចជាការគក្ចៀង ឬរា)ំ ។ 

    

៤.៧ ការអភិវឌ្ឍន៍តទ ល់ខលួន ក្គសួារ និង កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី១ កំណ្ត់ចំណា ំ្មាស្ទី២ 
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ស្ងគម្ 

(ការក្គប់ក្គងខលួនឯង) ។ កុមារមានស្វ័យ្ភាព
កនុងការគធវីការង្ហរបុគគល 

    

(ការក្គប់ក្គងខលួនឯង) ។ កុមារទទួលខុស្ក្តូវ
ចំគ ះស្មាភ រៈតទ ល់ខលួនរបស្់ោត់ និងរបស្់ផ្ដល
គក្បីជាទូគៅកនុងថាន ក់គរៀន (គមី្លផ្ថ្ស្មាភ រៈ 
ស្មាែ ត យ្ករបស្់របរម្កោក់កផ្នលងគដីម្វញិ) 

    

(ការយ្ល់ចិតត) ។ កុមារអតល់ជំនួយ្គៅគពល
គ ញីមិ្តតភ័កតិមាន ក់គទៀតយ្ ំឬគសាកគៅ ឬមានប
ញ្ហា ។ 

    

(ការយ្ល់ចិតត) ។ កុមារយ្ល់ថាពួកគគអាច
ទទួលខុស្ក្តូវចំគ ះភាពមិ្នស្បាយ្ចិតតរបស្់
អនកដម្ទ។ 
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ឧបស្ម្ព័នធ ៤.២ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្ការវាយ្តម្ម្លស្ម្តថភាព 

ផ្អនករបស្់ស្ម្តថភាព 
គស្ចកតីលម្ែីស្ក្មាប់ការវាយ្តម្ម្ល 

១: គខាយ្ ២: កក្មិ្តម្ធយម្ទប ៣: កក្មិ្តម្ធយម្ខពស្់ ៤: ខាល ងំ 

៤.៤ ការទំនាក់ទំនង 
និងការង្ហរជាក្ករម្ 

ជំនាញទំនាក់ទំនង       

កុមារមានការលំាកកនុងការ
បគញ្ចញម្តិខលួនឯង។ 

កុមារបង្ហា ញពីអារម្មណ៍្ និងគំនិត
គៅគពលក្គូស្ួរ 

កុមារគក្បីភាសាផ្ខមរានចាស្់
គដីម្បបីគញ្ចញម្តិ។ 

កុមារអាចគក្បីភាសាក្តឹម្ក្តូវគដីម្បី
បគងកីតការពិភាកាតទល់ផ្ដលស្ម្
គហតុអល ស្ួរស្ំណួ្រ បគងកីតស្ម្មតិកម្ម 

គកមងមិ្នសាត ប់ក្គូ ឬមិ្តតភ័កតគិពល
គគនិោយ្។ 

ជាធម្មតាកុមារសាត ប់ក្គូ និងមិ្តតភ័កតិ 
គហយី្ការរខំានមានកក្មិ្ត។ 

កុមារសាត ប់គោយ្យ្កចិតត
ទុកោក់ចំគ ះក្គូ និងមិ្តតភ័កតិ។ 

កុមារសាត ប់ និងគ ល្ីយ្តបគៅកាន់ក្គូ 
និងមិ្តតភកតិ។ 

ជំនាញស្ហក្បតិបតតិការ       

ជាគរឿយ្ៗកុមារចូលចិតតគលងផ្ត
មាន ក់ឯង គហយី្គៅោច់គោយ្
ផ្ កពីក្ករម្ 

កុមារចូលរួម្កនុងស្កម្មភាពជាក្ករម្ 
ប៉ាុផ្នតគៅផ្តមានអាកបបកិរោិអាតាម
និយ្ម្ 

កុមារសាគ ល់ចាប់ក្ករម្ និង
គលងតាម្រគបៀបសាថ បនាកនុងក្ករ
ម្។ 

 

កុមារដឹងពីចាប់ផ្ដលានអនុវតតគៅ
កនុងក្ករម្ គហយី្ស្ក្ម្បឥរោិបថ្របស្់
ោត់គៅតាម្គនាះ។ កុមារចូលរមួ្តាម្
រគបៀបសាថ បនា និងម្ចនក្បឌិ្ត។ 

  
កុមារមិ្នដឹងពីរគបៀបគលង
ជាមួ្យ្អនកដម្ទគទ។ 

កុមារមានរកីរាយ្កនុងការគលងជាគូ 
និងជាក្ករម្តូចៗ 

 
 

កុមាររកីរាយ្កនុងការគលងជា
ក្ករម្ និងសាត ប់ស្មាជិកក្ករម្
គអសងគទៀត។ 

កុមាររកីរាយ្កនុងការគលងជាក្ករម្ សាត ប់
ស្មាជិកក្ករម្គអសងគទៀត និងបង្ហា ញពី
ការគោរព។ 
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ផ្អនករបស្់ស្ម្តថភាព 
គស្ចកតីលម្ែីស្ក្មាប់ការវាយ្តម្ម្ល 

១: គខាយ្ ២: កក្មិ្តម្ធយម្ទប ៣: កក្មិ្តម្ធយម្ខពស្់ ៤: ខាល ងំ 

  ការវភិាគ និងការម្ចនក្បឌិ្ត       

៤.៥ ការវភិាគ និងការ
ម្ចនក្បឌិ្ត 

កុមារពិាកោក់វតថុតាម្ក្ករម្គអស
ងៗោន កនុងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្។ 

 

កុមារអាចោក់វតថុជាក្ករម្គោយ្គក្បី
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្គអសងៗោន  គោយ្
មានជំនួយ្ពីក្គូ។ 

កុមារអាចោក់វតថុជាក្ករម្ផ្ដល
មានលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្គអសងៗ។ 

កុមារង្ហយ្ក្ស្ួលោក់ក្ករម្វតថុគៅគក្កាម្
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្គអសងៗោន  គោយ្
គក្បៀបគធៀប និងពណ៌្នាអំពីលកខណ្ៈ
ស្ម្បតតិ។ 

កុមារតស្ ូកនុងការកំណ្ត់ទំនាក់
ទំនងផ្ដលស្ម្គហតុអលរវាងវតថុ 
និងក្ពឹតតិការណ៍្ 

កុមារអាចកំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្
ទំនាក់ទំនងស្ម្គហតុអលជាមូ្ល
ោឋ នរវាងវតថុ និងក្ពឹតតិការណ៍្ គៅ
គពលទទួលានការផ្ណ្នាគំោយ្
ក្គូ។ 

កុមារអាចកំណ្ត់ទំនាក់ទំនង
ស្ម្គហតុអលជាមូ្លោឋ នរវាង
វតថុ និងក្ពឹតតិការណ៍្។ 

កុមារង្ហយ្ក្ស្ួលកនុងកំណ្ត់ទំនាក់
ទំនងស្ម្គហតុអលជាមូ្លោឋ នរវាងវតថុ 
និងក្ពឹតតិការណ៍្។ 

ការវភិាគ (ការគោះក្សាយ្
បញ្ហា ) 

      

កុមារមិ្នអាចគោះក្សាយ្បញ្ហា
ានគទ គពលជួបគរឿងមួ្យ្។ 

កុមារអាចគោះក្សាយ្បញ្ហា ង្ហយ្ៗ 
គក្កាម្ការផ្ណ្នារំបស្់ក្គូ។ 

កុមារអាចអនុវតតបគចចកគទស្
គោះក្សាយ្បញ្ហា មួ្យ្ ឬពីរគៅ
គពលក្បឈម្មុ្ខនឹងបញ្ហា ។ 

កុមារអាចផ្ស្វងរកដំគណាះក្សាយ្គៅ
គពលក្បឈម្មុ្ខនឹងបញ្ហា គោយ្គក្បី
បគចចកគទស្គោះក្សាយ្បញ្ហា សាម្
ញ្ាៗផ្ដលានគរៀនគៅសាលា។ 

ការម្ចនក្បឌិ្ត       
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ផ្អនករបស្់ស្ម្តថភាព 
គស្ចកតីលម្ែីស្ក្មាប់ការវាយ្តម្ម្ល 

១: គខាយ្ ២: កក្មិ្តម្ធយម្ទប ៣: កក្មិ្តម្ធយម្ខពស្់ ៤: ខាល ងំ 

កុមារមិ្នអាចយ្ល់ពីរគបៀបគក្បី
ក្ាស្់ស្មាភ រៈថ្មី ឬគោះក្សាយ្
បញ្ហា សាម្ញ្ាជាមួ្យ្មិ្តតភកដិាន
គទ។ 

កុមារអាចយ្ល់ពីរគបៀបគក្បីក្ាស្់
ស្មាភ រៈថ្មីៗមួ្យ្ចំនួន គោយ្មាន
ជំនួយ្ពីក្គូ។ 

កុមារអាចយ្ល់ពីរគបៀបគក្បី
ក្ាស្់ស្មាភ រៈថ្មីៗ និងផ្ស្វងរក
ដំគណាះក្សាយ្ស្ក្មាប់បញ្ហា
ក្បចាមំ្ថ្ៃគៅកនុងថាន ក់។ ោត់/
នាងក៏សុ្ំជំនួយ្ពីក្គូគៅគពល
ផ្ដលចាាំច់។ 

កុមារអាចយ្ល់ពីរគបៀបគក្បីក្ាស្់ស្មាភ
រៈថ្មី ឬគោះក្សាយ្កិចចការថ្មីគោយ្
ស្វ័យ្ភាព និងផ្ស្វងរកដំគណាះក្សាយ្
ស្ក្មាប់បញ្ហា ក្បចាមំ្ថ្ៃាន។ 

កុមារមិ្នបង្ហា ញចំណាប់
អារម្មណ៍្គលីស្កម្មភាពម្ចនក្បឌិ្ត
ណាមួ្យ្គ យី្។ 

កុមារចូលរួម្កនុងស្កម្មភាពម្ចនក្បឌិ្
តមួ្យ្ចំនួន លុះក្តាផ្តានគស្នី
គ ងីគោយ្ក្គូ គហយី្គក្បីផ្តពណ៌្
ជាក់ផ្ស្តងគៅគពលកំពុងគូរ។ 

កុមារបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍្
គលីស្កម្មភាពម្ចនក្បឌិ្តគអស
ងៗ។ កុមារគូររូបគោយ្ឯកឯង 
និងគក្កាម្ការដឹកនារំបស្់ក្គូ។ 

កុមារអាចគក្បីគំនូរជាម្គធាាយ្ម្នការ
បគញ្ចញគំនិត សាថ នភាព និងអារម្មណ៍្
គោយ្គក្បីពណ៌្ក្ាកដនិយ្ម្ និងមិ្ន
ក្ាកដនិយ្ម្។ 

  តទ ល់ខលួន (ការក្គប់ក្គងខលួនឯង)        

៤.៧ ការអភិវឌ្ឍតទ ល់
ខលួន ក្គសួារ និង 

នាង/ោត់មិ្នដឹង ឬមិ្នគោរព
ចាប់ថាន ក់គរៀន និងមិ្នគោរព
កផ្នលង ឬស្មាភ រៈរបស្់អនកដម្ទ។ 

កុមារដឹងពីចាប់ថាន ក់គរៀនមួ្យ្
ចំនួន គហីយ្គោរពកផ្នលងរបស្់អនក
ដ៏ម្ទ និងស្មាភ រៈរបស្់អនកដម្ទ។ 

កុមារចាប់អារម្មណ៍្នឹងជីវតិកនុង
ថាន ក់គរៀន គហយី្បង្ហា ញការ
គោរព និងយ្កចិតតទុកោក់
ចំគ ះស្មាភ រៈទងំអស្់។ 

កុមារមានទំនុកចិតត និងចង់ដឹងចង់
គ ញីការមានចលនាគៅកនុងថាន ក់គរៀន 
និងគោរពចាប់ គោរពមិ្តតភកដិដម្ទគទៀ
ត។ 

កុមារមិ្នអាចដំគណី្រការគោយ្
ស្វ័យ្ភាពានគទ។. 

កុមារអាចបំគពញកិចចការភាគគក្ចីន
ផ្ដលានចាត់តាងំជាលកខណ្ៈបុគគ
ល។ 

កុមារអាចគធវីការគោយ្ស្វ័យ្ភា
ព។ 

កុមារមានទំនុកចិតតគលីខលួនឯង និង
ស្ម្តថភាពរបស្់ោត់។ 
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ផ្អនករបស្់ស្ម្តថភាព 
គស្ចកតីលម្ែីស្ក្មាប់ការវាយ្តម្ម្ល 

១: គខាយ្ ២: កក្មិ្តម្ធយម្ទប ៣: កក្មិ្តម្ធយម្ខពស្់ ៤: ខាល ងំ 

ការអភិវឌ្ឍផ្អនកស្ងគម្ (ការ
អាណិ្តអាសូ្រ)       

កុមារមិ្នបង្ហា ញការចាប់
អារម្មណ៍្គពលមិ្តតភកតមិាន ក់គទៀត
យ្គំ យី្។ 

កុមារបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍្គៅ
គពលផ្ដលមិ្តតភកដិមាន ក់គទៀតយ្ ំ
គហយី្និងគៅគពលក្គូនិោយ្អំពី
វា។ 

កុមារបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍្ 
គហយី្ពាោម្ជួយ្គពលមិ្តតភ
កដិមាន ក់គទៀតផ្ដលយ្ំ 

កុមារជួយ្គពលគ ីញមិ្តតភ័កតមិាន ក់
គទៀតយ្គំោយ្បង្ហា ញអាកបបកិរោិយ្ក
ចិតតទុកោក់។ 
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