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ត ើកម្មវិធីសកិាតៅកម្ពជុាជួយសសិសឱ្យត្ ៀម្ខលួនបានដល់ក្ម្ិ ណាស្ាប់បរិបទតសដឋកិច្ចពុទធិ? 

ដោយ ងនិ ច័នទរទិ្ធ 
សាកលវទិ្ាល័យភមិូនទភនំដេញ ប្រដទ្សកមពុជា នងិ សាកលវទិ្ាល័យអ ៊ុកលលន ប្រដទ្សនលូវលដសេឡង់ 

សារគន្លឹះ 

• ្បតទសកម្ពជុា្ ូវតធវើវសិដិឋកម្មកាល ាំងពលកម្មនាតពលបច្ចបុបននរបសខ់លួនដដលពឹងដអែកជាច្ាំបងតលើកាល ាំងកាយ នងិជាំនាញ ចិ្ ចួ្ 

តៅកាល ាំងពលកម្មនវានុវ តន៍  នងិានជាំនាញក្ម្ ិខពស់ ្បសនិតបើច្ង់ឈានតៅសត្ម្ច្តជាគជយ័នវូច្កខុវសិ័យតសដឋកិច្ចពទុធិ។ 

• តោលនតោបាយកម្ម វធិីសកិាទតូៅ តតត  សាំខានត់លើការសិកាដបប “សសិសម្ជឈម្ណ្ឌ ល” ឬការសកិាតាម្វិធី រិររក កនុងតោល

បាំណ្ងអល ិកាល ាំងពលកម្មដដលានភាពប ់ដបន នងិភាពច្ច្ន្បឌិ ខពស់ ្បកបតោយជាំនាញសញ្ញា ណ្កម្មក្ម្ិ ខពស់ ដដលជា

លកខខណ្ឌ ចាំបាច្ស់្ាប់តសដឋកចិ្ចពុទធ។ិ  

• អទយុតៅវញិ តសៀវតៅសកិាស្ាប់ក្ម្ិ ម្ធយម្សកិាទុ យិភូម្ិ សងក ធ់ងន់ជាសាំខាន់តលើខលឹម្សារ និងសកម្មភាពសិកាដដល

ានជាំនាញសញ្ញា ណ្កម្មក្ម្ិ ទាបតៅត ើយ។ 

• ការណ្៍តនរ ទាម្ទារឱ្យានការដក ្ម្វូតសៀវតៅសិកា ឬការត្បើ្ បាសស់ាា រៈសកិាបដនែម្ តដើម្បពី្ងឹងធា ុសកិាសកម្ម 

ស្ាប់អលិ កាល ាំងពលកម្មដដល្ វូការ តដើម្បឈីានតៅសត្ម្ច្បាននវូច្កខុវសិយ័ខាងតលើ។ 

សេចក្តសី្តើម 

្បព័នធអប់រំកម្ពជុាានតោលតៅអភិវឌឍធនធានម្នុសសស្ាប់តសដឋកិច្ចពុទធិ (អ.យ.ក, ២០១៤)។ ច្កខុវិស័យតនរ ្សប 

តាម្យុទធសាស្រសតច្ ុតកាណ្ដាំណាក់កាលទី៣ និងតោលនតោបាយអភិវឌឍន៍ឧសាហកម្មឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៥ ដដលានតោល

បាំណ្ង ដកដ្បកម្ពជុាពី្បតទសានច្ាំណូ្លម្ធយម្ក្ម្ិ ទាបតៅជា្បតទសានច្ាំណូ្លក្ម្ិ ម្ធយម្ក្ម្ិ ខពស់្ ឹម្ឆ្ន ាំ 

២០៣០ និងជា្បតទសានច្ាំណូ្លខពស់តៅ្ ឹម្ឆ្ន ាំ២០៥០ ( រាជរោឋ ភិបាលកម្ពជុា (រា.រ.ក), ២០១៣, ២០១៥)។ តដើម្បីសត្ម្ច្

តោលតៅតនរ ្បតទសកម្ពជុាចាំបាច្់្  ូវតធវើវិសិដឋកម្មធនធានម្នុសសពីកាល ាំងពលកម្មបច្ចបបននដដលពឹងដអែកជាច្ាំបងតលើកាល ាំង

កាយ និងជាំនាញ ិច្ ួច្តៅកាល ាំងពលកម្មនវានុវ តន៍ និងានានជាំនាញក្ម្ិ ខពស់។ ដូតច្នរ ត ើ្បព័នធអប់រំតយើងត្ ៀម្ខលួន

រួច្រាល់បានក្ម្ិ ណាតដើម្បីសត្ម្ច្ការងារតនរ? ឯកសារសិកាតោលនតោបាយសតងខបតនរ បងាា ញពីរបកគាំតហើញសាំខាន់ៗច្ន

 វិតវច្នាតសៀវតៅសិកាក្ម្ិ ម្ធយម្សិកាទុ ិយភូម្ិ1 (តជ  និងអន.អ, ២០១៤) ដដលបានសិកាដវកដញកពីទាំនាក់ទាំនងរវាងខលឹម្

                                                            
1 វធីិសាស្ត្រស្រសាវជ្រាវដែលយ ើងយជ្ររើក្នុងការ្ិក្ាយ េះ គឺការយធវើវយិវចនាយ្ៀវយៅ្ិក្ាមួ ជំពូក្មរងៗ យោ សាស្តសារ ចារយដែលមា ជំនាញ
ចា្់លា្់យលើមុខវាិា ដែលបា យធវើវយិវចនាយនាេះ។ វយិវចនា យតរ តយលើចំយណេះែឹង រំណិ   ិងផលរ េះពាល់ែល់ឥរយិារថ្ិ្ស តាមខលឹមសារយម
យរៀ ន មុខវាិា  ីមួ ៗ យោ ដផែក្យលើវាិា  ុជ្រក្មរ្លូម (ដែ ឌឺរ ៍្ ឹ   ិងជ្រាថវ  ហូ្ល៍, Anderson and Krathwohl, ២០០១)។ មុខវាិា ដែល ក្មក្
ស្រសាវជ្រាវយ េះ រមួមា  គណិតវទិ្យា ភាសាដខែរ ររូវទិ្យា គីមីវទិ្យា  ិងជីវវទិ្យា ្ជ្រមារ់ថ្នន ក់្ទី្យ ០៩  ិងទី្យ ១២។  
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សារច្នកម្មវិធីអប់រំកនុងតសៀវតៅសិកា តោលនតោបាយកម្មវិធីសិកាជា ិ និងលកខណ្ៈសម្ប តិច្នកាល ាំងពលកម្មស្ាប់តសដឋ

កិច្ចពុទធិ និងតសនើគាំនិ ស្ាប់យកតៅអនុវ តកនុងតោលនតោបាយពាក់ព័នធ។ 

ស ើសេដ្ឋកិ្ចចក្មពជុាស្វើដំ្ស ើរស ព្ ឹះសៅទីណា? 

តសដឋកិច្ចកម្ពជុា ានកាំតណ្ើនោ៉ា ងខាល ាំងកនុងប៉ាុនាម នទសវ សច្ុងត្កាយតនរ។ អ្តាកាំតណ្ើនតសដឋកិច្ច្ បចាំឆ្ន ាំជាម្ធយម្គឺ 

៧,៨ភាគរយ កនុងអាំ ុងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ តោយានអ្តាកាំតណ្ើនច្ុងត្កាយគឺ ៦,៨ ភាគរយតៅឆ្ន ាំ ២០១៧ (ធនាោ

ពិភពតោក, ២០១៨)។ អលិ អលកនុង្សុកសរុប (អ.អ.ស)ស្ាប់ម្នុសសាន ក់ៗតកើនត ើងពី ២១៦ ដុោល រ តៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ដល ់១ 

៣៧៥ ដុោល រ តៅឆ្ន ាំ២០១៧ (ធនាោពិភពតោក, ២០១៨)។ ្បភពច្នកាំតណ្ើនតសដឋកិច្ច ពឹងដអែក ិច្ ួច្តលើវិស័យកសិកម្ម 

(២៣,៣៨ ភាគរយច្ន អ.អ.ស) តៅឆ្ន ាំ២០១៧ ដ ពឹងដអែកខាល ាំងតលើវិស័យឧសាហកម្ម (៣០,៨៨ភាគរយ) និងវិស័យតសវាកម្ម 

(៣៩,៦៧ភាគរយ) (ធនាោពិភពតោក, ២០១៨)។ ជាពិតសស កសិឧសាហកម្ម តទសច្រណ្៍ សាំណ្ង់ និងវាយនភណ្ឌ  ជាវិស័យ

ដ៏សាំខាន់កនុងការជាំរុញកាំតណ្ើនតសដឋកិច្ច។ ថ្មីៗតនរ កម្ពជុាបានតធវើពិពិធកម្ម្ បភពតសដឋកិច្ចរបស់ខលួន តហើយបានឈានដលក់ារបតងកើ 

អលិ កម្មធុនធងន់ តោយបតងកើនការនាាំតច្ញត្គឿងា៉ា សុីនតអ ិច្្ ូនិក ឧបករណ្៍ និងត្គឿងបនាល ស់ោនយនត។ តនរជាការចប់តអតើ

ម្ច្នឧសាហកម្មធុន្សាល (ជាពិតសសការដាំត ើង និងអលិ ត្គឿងតអ ិច្្ ូនិក) ដដល្ ូវការកាល ាំងពលកម្មដដលានជាំនាញ

ក្ម្ិ ម្ធយម្។ 

តដើម្បីកាល យជា្បតទសានច្ាំណូ្លម្ធយម្ក្ម្ិ ខពស់្ ឹម្ឆ្ន ាំ២០៣០ កម្ពជុាចាំបាច្់្ ូវរកាកាំតណ្ើនតសដឋកិច្ច្ បចាំឆ្ន ាំ

ច្ាំនួន ៧ភាគរយ តហើយ្ ូវអភិវឌឍខលួនតៅជា្បតទសដដលានតសដឋកិច្ចឧសាហកម្ម (រា.រ.ក, ២០១៥)។ ម្ហិច្ឆតាតនរសត្ម្ច្

បាន ្ ូវការកាល ាំងពលកម្មជាំនាញនវានុវ តន៍ ានអលិ ភាពខពស់ និងអាច្្សូបយកបតច្ចកវិទាថ្មីៗ តដើម្បីអាច្តាម្ទាន់ការតល ស់

បតរូបរិបទនានាកនុង្បព័នធតសដឋកិច្ច។ កាំតណ្ើនតសដឋកិច្ចកម្ពជុា កាំពុងដ ត្សកឃ្លល នការអគ ់អគង់ការងារ្បពលវិជាា  ដដលទាម្ទារ

ភាពច្ច្ន្ បឌិ  ភាពជាអនកដឹកនាាំ បាំណ្ិន្បសប់កនុងការតោរ្សាយបញ្ញា  ភាសា និងជាំនាញបតច្ចកវិទាដដលសាាំញុាំជាងម្ុន (ធនា

ោពិភពតោក, ២០១៨)។ ជាពិតសស ជាំនាញដដលទាម្ទារតោយការងារថ្មីៗនាតពលបច្ចបុបននរួម្ាន៖ “បាំណ្ិនសញ្ញា ណ្កម្ម

លាំោប់ខពស់៖ ជាំនាញ្បា្ស័យទាក់ទងតទ ល់ា ់ ភាសាបរតទស។ បាំណ្ិនអាកបបកិរិោសងគម្៖ តសវាកម្មអ ិថិ្ជន ការងារជា

្កុម្ ការបតងកើ គាំនិ អតួច្តអតើម្។ អកខរកម្មឌីជីថ្ល៖ ច្ាំតណ្រដឹងខាងព័ ៌ានវិទា ការស្ម្បខលួនតៅនឹងឧបករណ្៍ និង្ប ិប តិការ

ថ្មីៗ ្ពម្ទាាំងជាំនាញ្បច្ពណ្ី  ម្នឹកច្ដកនុងការសដម្តងសិលបៈនានា” (ធនាោពិភពតោក, ទាំ.៤៩, ២០១៨)។ 

គនលងដាំតណ្ើរតនរ ្សបជាម្ួយនឹងបទពិតសាធន៍អាសុីដដលបងាា ញថា កាល ាំងពលកម្មរបស់្បតទសដដលានតសដឋកិច្ច

ច្ាំណូ្លម្ធយម្ក្ម្ិ ខពស់ ដដលបានរួច្អុ ពី “អនាទ ក់ច្នច្ាំណូ្លម្ធយម្” តៅបាន តោយសារដ កាល ាំងពលកម្មរបស់តគ សុទធដ 

ានច្ាំតណ្រដឹង ជាំនាញ និងឥរិោបថ្្បកបតោយ “សញ្ញា ណ្កម្មលាំោប់ខពស់” ដដលសុទធដ អាច្្ ូវបានបណ្តុ របណាត លឱ្យ្ ូវ

ច្ាំតាម្ ្ម្ូវការវិទាសាស្រសត និងបតច្ចកវិទាដដលជាលកខខណ្ឌ ចាំបាច្់ស្ាប់តសដឋកិច្ចពុទធិតនារ (វិលសុន, ២០១៤; វា៉ា ន់និងម្៉ារ

តហគន, ២០១៧; យូសុីណូ្ និងអន.អ, ២០១៨)។ តដើម្បីបានធនធានម្នុសសដ៏ខាល ាំងដបបតនរ កម្មវិធីសិកាអប់រំ្ ូវកសាងោ៉ា ង

តោច្ណាស់ឱ្យបានម្ូលោឋ ន្គឹរម្ួយស្ាប់អនកសិកាដបបសកម្ម និងកាល ាំងពលកម្មត្បើការតកើ តាម្ទាន់សភាពការណ្៍។ 
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ស ើក្មមវិ្ េិីក្ាត្ ូវនលងសោលបំ ងដ្ចូសនឹះឬសទ? 

្បតទសកម្ពជុា បានឆ្លងកា ់នូវកាំដណ្ទ្ម្ង់កម្មវិធីសិកាអប់រំទូតៅ៥ដងរួច្ម្កតហើយជាការតឆ្លើយ បនឹងយុទធសាស្រសត

អភិវឌឍការអប់រំ និងការអភិវឌឍតសដឋកិច្ច-សងគម្ (អ.យ.ក, ២០១៥)។ ្បវ តិកាលសាំខាន់ច្នកាំដណ្ទ្ម្ង់គឺ ១៩៨០-១៩៨៧, 

១៩៨៧-១៩៩៦, ១៩៩៦-២០០៥, ២០០៥-២០០៩, និង ២០១៥-បច្ចបុបនន។ ច្ាំណ្ចុ្្បសពវដ៍សាំខាន់ច្នកាំដណ្ដ្បកម្មវិធីសិកាគឺតៅ

ឆ្ន ាំ១៩៩៦ តពលដដលកម្មវិធីសិកាឆ្ន ាំ ១៩៩៦-២០០៥្ ូវបានតៅថា វិធីសាស្រសតបត្ងៀន និងសិកាដបប “សិសសជាម្ជឈម្ណ្ឌ ល” 

(អ.យ.ក, ១៩៩៦)។ តហ ុការណ្៍តនរបណាត លឱ្យានការសរតសរតសៀវតៅសិកា និងតសៀវតៅឧបតទស្គូត ើងវិញតដើម្បីតឆ្លើយ

 បនឹងគរុតកាសលយថ្មី។ 

  វិធីសាស្រសតសិសសម្ជឈម្ណ្ឌ លគឺតតត  តៅតលើ“សកម្មភាពសិសស” សិសសគឺជា“អនកច្ូលរួម្សកម្ម” តៅកនុងដាំតណ្ើរការ

សិកាឯករាជយជាបុគគលឬតៅកនុង្កុម្ឬតៅត្ៅថាន ក់តរៀន តហើយ្គូតធវើជា “អនកស្ម្បស្ម្ួលឬជាអនកជាំរុញ” (អ.យ.ក, ទាំ.១៨, 

២០០១)។ តគានតោលបាំណ្ងជាំរុញសិសសឱ្យ “យល់ច្ាស់ពីបរិសាែ នជុាំវិញខលួន អនុវ តវិធីសាស្រសតតោរ្សាយបញ្ញា  តហើយតធវើ

សិសសកាន់ដ ានសាម រ ីនាវានុវ តន៍” (ណា , ទាំ.១៦, ១៩៩៩)។ ការច្ូលរួម្ដ៏សកម្មរបស់សសិសកនុងសកម្មភាពសិកានិងការគិ 

ពិចរណាក្ម្ិ ខពស់្ ូវបានបងាា ញតៅកនុងកម្មវិធីសិកានិងតោលនតោបាយអប់រំបនតបនាទ ប់។ ជាឧទាហរណ្៍ តោល

នតោបាយសាោតម្្ ី ឆ្ន ាំ២០១៧ បានព្ងឹ ការអប់រំដបបសិសសម្ជឈម្ណ្ឌ លដដលតតត  តលើការច្ូលរួម្ និងកិច្ចសហ្ប ិប តិ

ការ ការតោរ្សាយបញ្ញា  ការ្សាវ្ជាវ ការវិភាគ និងសម្ ែភាពពិចរណារកតហ ុអលរបស់សិសស (អ.យ.ក, ២០០៧)។ 

តោលនតោបាយនិងតសច្កតីដណ្នាាំឆ្ន ាំ ២០១២ សតីពីការអភិវឌឍតសៀវតៅសកិាតោលបានពនយល់ថា “តគសរតសរតសៀវតៅសិកា

ត ើងតដើម្បីតលើកកម្ពស់ជាំនាញ្ ិររិរពិចរណាក្ម្ិ ខពស់របស់សិសសដូច្ជាការវិភាគ ការអនុវ ត សាំតោគ និងការវាយ ច្ម្ល” 
(អ.យ.ក, ទាំ.២៧, ២០១២)។ និោយជារួម្ កម្មវិធីសិកាអប់រំទូតៅានតោលបាំណ្ងឱ្យសិសសតច្រត្បើសកាត នុពលរបស់ខលួន 

និងបណ្តុ របណាត លសិសសឱ្យានភាពជាពលរដឋ “តពញតលញ”។ តនរជាភសតតុាងតៅកនុងតោលនតោបាយស្ាប់ការអភិវឌឍ

កម្មវិធីអប់រំ ឆ្ន ាំ២០០៥-២០០៩ ដដលានតោលបាំណ្ង “អភិវឌឍោ៉ា ងតពញតលញនូវតទពតកាសលយនិងសម្ ែភាពរបស់សិសស

ទាាំងអស់តដើម្បី ឱ្យសិសសអាច្កាល យជាម្នុសសានសម្ ែភាពអម្ជាម្ួយ បញ្ញា  សាម រ ី ស ិដដលាន ុលយភាព និង្សបទិស

តៅោន  រួម្ទាាំងការអភិវឌឍនិងការលូ ោស់ខាងរាងកាយ” (អ.យ.ក, ទាំ.៤, ២០០៤)។ ទនទឹម្នឹងតនរ ្កបខណ្ឌ កម្មវីធីសិកា
ស្ាប់ការអប់រចំ្ាំតណ្រទូតៅ និងបតច្ចកតទសបច្ចបុបនន តរៀបតរៀងត ើង “តដើម្បីធានាថាពលរដឋទាាំងអស់អាច្អភិវឌឍនូវសកាត នុ

ពលតពញតលញ និងានភាពរីកច្ត្ម្ើនអម្ជាម្ួយនឹងរូបរាងកាយ ច្ាំតណ្រដឹង និង អាកបបកិរិោដដលានសម្ ុលយនឹងោន ” 

ស្ាប់ការអភិវឌឍជា ិ(អ.យ.ក, ទាំ.២, ២០១៥)។ 
 និោយម្ា៉ាងតទៀ  តោលនតោបាយកម្មវិធីសិកាថាន ក់ជា ិានតោលបាំណ្ងកសាងអនកសិកាសកម្មនិងកាល ាំងពល

កម្មដដលប ់ដបនតាម្រយៈការអប់រំដដលតតត  សាំខាន់តលើការតច្រសាកសួរតដញតោល។ ត្បន និងអូតបុើក Branch and 

Oberg (ទាំ.១, ២០០៤) កាំណ្ ់ការសិកាតាម្ដបប រិររកថាជា “ដាំតណ្ើរការដដលសិសសច្ូលរួម្ការសិកា បតងកើ សាំណួ្រ និង

តសុើបអតងក ោ៉ា ងទូលាំទូោយ តហើយបនាទ ប់ម្កបតងកើ ការយល់ដឹង តច្រទាញន័យ និងច្ាំតណ្រដឹងថ្មី”។ ការណ្ត៍នរ គឺ្សប
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ជាម្ួយនឹងវិធីសាស្រសតសិសសម្ជឈម្ណ្ឌ លដដលអនុវ តតោយ្បព័នធអប់រំ។ ប៉ាុដនត ្សបតពលដដល វិធីសាស្រសតបត្ងៀនតម្ើលតៅ

ានភាពតពញតលញ ខលឹម្សារកម្មវិធីសិកា ្ម្ង់ទិសសិសសតៅកាន់ការសិកាដបបតនរ។ តទារបីជាោ៉ា ងណាក៏តោយ វិតវច្នា

តសៀវតៅសិកា (តជ  Chet និងអន.អ, ២០១៤) ម្ិនបានបងាា ញពីលកខណ្ៈពិតសសដដលជាំរុញឱ្យានអនកសិកាសកម្មនងិាន

ភាពច្ច្ន្ បឌិ  ដដល្បកបតោយច្ាំណ្រដឹង ជាំនាញនិងឥរិោបថ្ថាន ក់សញ្ញា ណ្កម្មក្ម្ិ ខពស់។ ការណ្ត៍នរអទយុនឹងបញ្ា តិច្ន

តោលនតោបាយកម្មវិធីសិកាជា ិនិង ្ម្ូវការច្នតសដឋកិច្ចពុទធិ។ 

ចំស ឹះដ្លងរាក់្ និងមិនត្គប់ត្រុងសត្ជាយ បង្អា ក់្ការសរៀនេូត្ បបបេក្មម និងមានត្បសោរន៍ 

លទធអលច្នការវិភាគតសៀវតៅសិកាបងាា ញថា ខលឹម្សារតម្តរៀនស្ាប់សសិសតរៀនានភាពសមគុសាម ញ តចរៗ និងម្ិន

ានការពនយល់តការកាយ។ ការណ្៍តនរតកើ ត ើងតោយសារដ លាំោប់ច្នភាពលាំបាកកនុងខលឹម្សារតម្តរៀនានអសងគ ិភាព (តាម្

ពិ គួរដ តរៀបពីលាំោប់ម្ូលោឋ នតៅលាំោប់ខពស់ជាង)។ ម្ួយវិញតទៀ  តោលគាំនិ ច្នតម្តរៀនម្ិនបានតរៀបច្ាំឱ្យានលាំោប់

លាំតោយលាំហូរ្ ឹម្្ ូវតនារតទ។ តហ ុតនរ ច្ាំណ្ចុ្តធវើឱ្យសិសសានការលាំបាកនឹងចប់យកតោលគាំនិ  និងបតងកើនច្ាំតណ្រដឹងឱ្យ

បានត្ច្ើននិងសុីសងាវ ក់ោន ។  

ានព័ ៌ានពិ ជាក់ដសតងោ៉ា ងត្ច្ើន ដដលសរតសរដបបជា្ទឹសតីជាជាងដបបអនុវ ត។ ការពិពណ្៌នា និងពនយល់តសច្កតី

អាំពីព័ ៌ានពិ ទាាំងតនារ ខវរឧទាហរណ្៍ជាក់ដសតងតដើម្បីឆ្លរុបញ្ញច ាំង និងអតល់អាំណ្រអាំណាងោា្ំ ទព័ ៌ាន ឬតោលគាំនិ ទាាំង

តនារ។ អវីដដលគួរឱ្យបារម្ាតលើសពីតនរតៅតទៀ តនារ គឺភាពម្ិនជាប់ទាក់ទងោន កនុងម្ុខវិជាា វិទាសាស្រសត។ ខលឹម្សារ និងវិធីសាស្រសត

តម្តរៀនវិទាសាស្រសត តៅានភាពោច្់ពីោន ពីម្ុខវិជាា ម្ួយតៅម្ុខវិជាា ម្ួយតទៀ  និងម្ិនបាន្ច្បាច្់បញ្ចូលោន ឱ្យបាន្ ឹម្្ ូវ

ដូច្ដដលធាល ប់តធវើកនលងម្កតនារតទ។ ឧទាហរណ្៍ជាត្ច្ើន ម្ិនអាច្ត្បើការតកើ  ានន័យថា វាម្ិនជាក់ដសតងដូច្សិសសធាល ប់ជួប

្បទរកនុងជី វិ ្បចាំច្ថ្ង។ ជាទូតៅ តម្តរៀនដដលយកម្កបត្ងៀន ទាញតច្ញពី្ទឹសតី ទាញតច្ញពីការពិតសាធសម្្សបស្ាប់

ត្បើកនុងម្នទីរពិតសាធន៍ ដ វាានការលាំបាកឱ្យនិសសិ ភាា ប់្ទឹសតីទាាំងតនារជាម្ួយតហ ុការណ្៍ពិ ៗតកើ ត ើងកនុងជីវិ ។ ច្ាំណ្ចុ្

ច្ុងត្កាយ ខលឹម្សារតម្តរៀននីម្ួយៗម្ិន្គប់្ោន់ស្ាប់ថាន ក់ម្ួយៗ។ តបើត្បៀបតធៀបជាម្យួនឹងតសៀវតៅសិកាក្ម្ិ ដូច្ោន

របស់្បតទសរីកច្ត្ម្ើនដច្ទ ដូច្ជា្បតទសសងិាបុរីជាតដើម្ (អ.យ.ក, ២០០៦, ២០០៨, ២០១៣) ខលឹម្សារតម្តរៀនតៅានម្ិនទាន់

ាន វិតាែ រភាព និងគម្ាីរភាព។ ការណ្៍តនរ នឹងបងាែ ក់ម្ិនឱ្យសិសសកសាងបាននូវម្ូលោឋ ន្គឹរស្ាប់បតងកើនសញ្ញា ណ្កម្មខពស់បាន

ត ើយ។ 

ទត្មង់សមសរៀនបបបទសនេញចំមា ់ ស្វើឱ្យមានបំ ិនគិ លំដាប់ទាប 

ខលឹម្សារតម្តរៀនត្ច្ើនណាស់ ដដលតតត  សាំខាន់តលើការច្ងចាំ ការយល់ដឹង និងការអនុវ តច្ាំតណ្រដឹងពី ថ្ភាព។ កនុង

ការត្បើវិធីតនរ ជួនកាលតយើងត្បើសាំណួ្រ “រតបៀបណា” និង “តហ ុអវី” ខលរដដរ ក៏ប៉ាុដនតអនកសិកាតៅដ តរៀនតាម្ដបបទតនទញ

ឱ្យចាំ និងតឆ្លើយសាំណួ្រតាម្ដ តគោក់ឱ្យពីអ ែបទតហើយត្សច្ តពាលគឺម្ិនបានតឆ្លើយតាម្ការយល់ដឹងតោយខលួនឯងត ើយ។    

ទតងវើតនរនឹង ១) ម្ិនតលើកទឹកច្ិ តសិសសឱ្យ “គិ តច្ញអុ ពី្បអបគ់ាំនិ ” ២) ានរបកគាំនិ ដបលកៗ ៣) តច្រតធវើនយកម្ម 

(ឱ្យន័យ) តោយខលួនឯង ៤) ោ៊ា នអរអាងការពិតសាធត ើញរបស់ខលួន និង ៥) តច្រត្បើសកាត នុភាពរបស់ខលួន។ 
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តម្តរៀនវិទាសាស្រសតជាត្ច្ើន ម្ិនបានបងាា ញអាំពីអភិ្កម្វិទាសាស្រសតឱ្យបាន្គប់្ជុងត្ជាយ និងភាព្បទាក់្កឡា

ោន  ដូច្ដដលបានតលើកត ើងខាងតលើតនារតទ តពាលគឺពុាំានឆ្លងកា ់ការពិតសាធកនុងពិភពការងារជាក់ដសតងឱ្យបាន្គប់្ោន់។ 

ជាទូតៅ ការតធវើពិតសាធន៍ានលាំោប់លាំតោយនី ិវិធីច្ាស់ោស់ ដដលទាម្ទារការច្ង់ចាំខពស់ និងការអនុវ តឱ្យបាន្ ឹម្្ ូវ 

គឺថា វាក្ម្នឹងានច្តនាល រ្បតោងស្ាប់ភាពប ់ដបន និងភាពដកថ្មីកនុងតោលគាំនិ  និងការតធវើពិតសាធន៍ណាស់។  

ជាទូតៅ បាំណ្ិនគិ លាំោប់ខពស់ ម្ិនត ើញានកនុងលាំោ ់ណាដដលពាក់ព័នធនឹងតម្តរៀនតធវើពុទធិ និងវិចរណ្កម្មសាំខាន់ៗ។ 

ធា ុសនូលច្នការអនុវ តវិជាា នុ្កម្បល៊ាូម្ (Bloom’s Taxonomy) (ការត្បើ្បាស់ព័ ៌ានកនុងសាែ នភាពម្ួយថ្មី) ការវិភាគ 

(សាំតោគគាំនិ ) រងាវ យ ច្ម្ល (ឱ្យតហ ុអលជាំហរគាំនិ  ឬការសត្ម្ច្ច្ិ ត) និងការបតងកើ អវីម្ួយ (ការអលិ ថ្មី ឬតច្ញពីសាន ច្ដ

តដើម្) (ដអនឌឺរ៍សឹន និង្ខាថ្វ៉ាូហល៍, Anderson and Krathwohl, ២០០១) គឺថាតសទើរដ ម្ិនានតសារដ ម្តង។ រតបៀបតរៀន និងការ

អនុវ តដបបការច្ង់ចាំជាធាំដបបតនារ នឹងតធវើឱ្យសិសសកាន់ជាបក់នុងរតបៀបគិ រាក់ៗដថ្ម្តទៀ ។  

ក្ងវឹះខា ការគិ មានសេ ុ្លនិងការសរៀនបដ្លសត្បើការបានរារំាងមិនឱ្យមានឥរិោបថវិរជមានចំស ឹះការេិក្ា 

ត ើការសិកាតាម្ដ ទាល ប់ដដដលៗោម នភាពអនុវ តបាន ានទាំនាក់ទាំនងោ៉ា ងណាខលរតៅនឹងឥរិោបថ្របស់សិសស? 

ដាំបូង ការតរៀនដបបទតនទញចាំតោយម្ិនយល់ដឹង នឹងបតងកើ បានអនកតរៀនដបបអសកម្ម គថឺាជាម្នុសសដដលសពឹកទ្ម្ន់កនុងការ

ដសវងរកច្ាំតណ្រដឹងថ្មីៗ។ ទីពីរ ការបត្ងៀនអាំពីការពិ  តោយោម នការពនយល់្ ឹម្្ ូវ ឬតោយោម នសនិទានកម្មសម្្សប នឹង

បាំតល ញសម្ ែភាពគិ ានតហ ុអលរបស់សិសស។ ទីបី  គាល  ឆ្ង យរវាងតម្តរៀនតៅសាោនិងជីវិ ពិ ្បចាំច្ថ្ង នឹងបតងកើ   

ទសសនាទានម្ួយថា ច្ាំតណ្រដឹងដដលទទួលបានពីសាោតរៀន ត្បើការម្ិនតកើ  និងម្ិនសាំខាន់។ រូបភាពតនរ នឹងរារាាំងសិសសម្ិន

ឱ្យត្បើច្ាំតណ្រដឹងដដលាន្បតោជន៍កនុងសកម្មភាពរស់តៅ្បចាំច្ថ្ង។ ជាងច្ុងត្កាយ សិសសដដលពុាំានការតលើកទឹកច្ិ តឱ្យ

តច្រសួរ និងគិ ពិចរណាតោយខលួនឯង នឹងដលងានច្ាំណាប់អារម្មណ្៍កនុងការសិកា។ អលប៉ារពាល់ដដលគួរឱ្យបារម្ាជាងតនរ

តទៀ តនារ គឺថាសិសសដដលានគាំនិ អសកម្មភាពតនរ នឹងានឥរិោបថ្អវិជាានច្ាំតពារការសិកា ទាាំងតពលបច្ចបុបនន និង

តពលត្កាយណាម្ួយតទៀ កនុងឆ្កជីវិ  គឺថាម្ិនតច្រតរៀនសូ្ តពញម្ួយជីវិ ខលួនបានត ើយ។ 

សេចក្តីេននដិាឋ ន និងសោលនសោបាយ ក់្ព័នធ 

ាោ៌តៅកាន់តសដឋកិច្ចពុទធិដ៏ទាំតនើបម្ួយ (ស្ាប់អនាគ កម្ពជុា) ទាម្ទារឱ្យានបាំតល ស់បតរូកម្មវិធីអប់រំឱ្យបានសុី

ជត្ៅ តដើម្បីអលិ កាល ាំងពលកម្មនវានុវ តន៍ និងានជាំនាញខពស់។ ឯកសារសិកាតោលនតោបាយសតងខបតនរ តលើកត ើងអាំពី

ច្ាំណ្ចុ្តខាយរបស់កម្មវិធីអបរ់ំដដលតយើងបានត្បើស្ាប់ការអប់រំក្ម្ិ ម្ធយម្សិកាទុ ិយភូម្ិ ដដលជាម្ូលោឋ ន្គឹរ

ស្ាប់ធនធានម្នុសសដដលតយើងច្ង់បានស្ាប់កតីសុបិនតសដឋកិច្ចពុទធិរបស់តយើងតនារ។  តសៀវតៅសិកា ដដលជាធា ុសនូល

ច្នកម្មវិធីអប់រំតនារ ម្ិនានខលឹម្សារតម្តរៀនដបបសវ័យតសរីភាពកនុងការច្ង់តច្រដឹងតោយខលួនឯង ដដលានបងកប់ធា ុសិកា    

សកម្មតៅកនុងតនារតទ។ អទយុតៅវិញ ខលឹម្សារតម្តរៀន និងសកម្មភាពកនុងតសៀវតៅសិកាតនារ ានកាំណ្ ់ការតរៀនដបបទតនទញ

ចាំ និងបាំណ្ិនសញ្ញា ណ្កម្មក្ម្ិ ទាបតៅវិញ។ តហ ុអលតនរ កម្មវិធីអប់រំក្ម្ិ តនរ ម្ិនបានជួយឱ្យសិសសអាច្បនតការអប់រំ

ក្ម្ិ ខពស់តទៀ បាន្សួលតទ ត្ពារថាការអប់រំក្ម្ិ ឧ តម្សិកា ទាម្ទារឱ្យសិសសតច្រ្សាវ្ជាវ និងតច្រឆ្ងល់ និងដសវងរក

ច្តម្លើយឯករាជយតោយខលួនឯង។ អនកសិកាតាម្កម្មវិធីអប់រំតនរ ម្ិនអាច្កាល យជាកាល ាំងពលកម្ម្ បកបតោយភាពច្ច្ន្ បឌិ  ឬ
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តាម្ទាន់សភាពការណ្៍បានតទ ត្ពារតយើង្ ូវការធនធានម្នុសសខាល ាំងដបបតនរ តដើម្បីរុញតសដឋកិច្ចកម្ពជុាតៅជា្បតទសាន

ច្ាំណូ្លម្ធយម្្ ឹម្ ក្ម្ិ ខពស់្ ឹម្ឆ្ន ាំ ២០៣០។ ភាពខវរច្តនាល រច្នកាល ាំងពលកម្មានសម្ែភាពតនរ កនុងទីអារ គឺានអនក

្សាវ្ជាវបក្សាយរួច្ម្កតហើយ (NEAa, ២០១៨)។ ការ្សាវ្ជាវតនរយកតលើកត ើងថា និតោជកពិកបាករកនិតោជិក

ដដលានជាំនាញទន់ (រាប់តាាំងពី ជាំនាញទាំនាក់ទាំនង ការតោរ្សាយបញ្ញា  និងជាំនាញតធវើការជា្កុម្) តនរានន័យថា 

និតោជិ របស់ខលួនតៅឱ្នភាពសម្ ែភាពគនលឹរ (NEAa, ២០១៨)។ សាែ នភាពលាំបាករកអនក្ ូវជាំនាញដបបតនរ អាច្នឹង

កាន់ដ អា្កក់ជាងតនរ តៅតពលដដលតសដឋកិច្ច្ បតទសឈានច្ូលតសដឋកិច្ចពុទធិកាន់ដ ត្ច្ើនជាងម្ុន (ធនាោរពិភពតោក, 

២០១៨)។ 

្កសួងអប់រំបានអនុវ ត្ កបខណ្ឌ កម្មវិធីសិកាថ្មី កនុងតោលបាំណ្ងបតងកើ ឱ្យបានពលរដឋ“តពញតលញ”ស្ាប់ការ

អភិវឌឍជា ិ(អ.យ.ក, ២០១៥)។ ដូតច្នរ ការតរៀបច្ាំតសៀវតៅសិកាដដលជាដអនកដ៍សាំខាន់ច្នកម្មវិធីសិកាត ើងវិញ គឺជាអាទិ

ភាពច្្ម្ងដដល្ ូវតធវើតដើម្បីសត្ម្ច្ច្កខុវិសយ័តសដឋកិច្ចពុទធិតនរ។ ថ្វីតបើថា កាំដណ្ទ្ម្ង់តលើការបត្ងៀនខលឹម្សារតម្តរៀន (ដូច្

ជាវិធីសាស្រសតដណ្នាាំពីការតរៀនតម្តរៀន និងការបណ្តុ របណាត ល្គូ) ពិ ជាានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងក៏តោយ ក៏ការដកលម្ែខលឹម្សារ 

តៅដ ជាការងារការសនូលដដដល។ ្បសិនតបើ តយើងម្ិនអាច្ដកដ្បតសៀវតៅសិកាបានច្ប់សពវ្ គប់ភាល ម្ៗតទ តយើងគួរដ ត្បើ

្បាស់ឯកសារសិកាបដនែម្ដដលពាក់ព័នធនឹងព្ងឹងសកម្មសិនសិកាក៏បាន។ ឯកសារសិកាត្ៅពីតនរ  តយើងគួរដ ដសវងរក

បដនែម្ឯកសារ្បតភទតអសងតទៀ  (ដូច្ជា តសៀវតៅសិកា និងឯកសារបតច្ចកវិទាព័ ៌ានវិទា និងទាំនាក់ទាំនង) តដើម្បីបតងកើន

ការសិកាដបប រិររក ត្ពារថាតសៀវតៅសិកាបច្ចបុបនន គឺម្ិនសូវានបងាា ញពីការសិកាដបបតនរតទ។ តបើតធវើដូច្តនរម្ិនបានតទ 

តនារតយើងតៅដ បនតឱ្យានភាពម្ិនសុីច្ងាវ ក់ោន រវាងអវីដដលតោលនតោបាយអប់រំជា ិច្ង់បាន និងតសដឋកិច្ចពុទធិដដលកម្ពជុា

្ ូវការពិ ្បាកដ៕ 
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