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ត ើ PISA-D ប្រាប់ត ើងអ្វីខលះអ្ំពីការអ្បរ់ំតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា? 
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ខ្លឹមសារសខំាន់ៗ៖ 

 ការវា  ម្ម្លការសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធ ដូចជា PISA-D ផ្តល់ភសតតុាង និងទិននន័  មដលបង្ហា ញពីការសិកា

របស់សិសស ក៏ដូចជាប្របព័នធអ្ប់រំទំងម្ូលតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា។ ជាងតនះតៅតទៀ  វាក៏ានបង្ហា ញការអ្ប់រំរបស់

ប្របតទសកម្ពជុាតៅដល់ពិភពតោក។ យ៉ែ ងណាម្ិញ ភសតតុាង និងទិននន័ ប្រ ូវម បកប្រសា ឱ្យតៅជាតោលនតយា  

និងការអ្ន៊ុវ តតផ្សងៗ។  

 កម្ពជុាប្រ ូវត ះប្រសា បញ្ញា ប្របឈម្សំខាន់ម្ួ ចំនួនទក់ទងនឹងសម្ិទធផ្លសិកា និងលទធផ្លសិកាទបរបស់សិសស 

និងកសាងម្ូល ា នប្រគឹះម្នភាពតជាគជ័ តៅកប្រម្ិ សាោតរៀន។ 

 សិសសប្របមេល ១០% ម្នសិសសកនុងប្របតទសកម្ពជុាមដលមានអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ អាចតៅានថា “ជាសិសស SDG“ តលើមផ្នក

អ្ំណាន និងគណិ វិទា៖ ពួកតគមានកប្រម្ិ សម្ ាភាពអ្បបបរិមា (កប្រម្ិ ទី២) តលើត សតរង្ហវ   ម្ម្ល PISA-D និងអាច

ត្វើការតប្របៀបត្ៀបានជាម្ួ សិសសម្ួ ចំនួនតៅកនុងបណាត ប្របតទសមដលជាសមាជិក OECD។ បទពិតសា្ន៍ពីពួកតគ 

និងប្របព័នធសាោតរៀនរបស់ពួកតគ អាចប្រ ួសប្រតា ឱ្យមានការអ្ន៊ុវ តការប្រគប់ប្រគងតាម្សាោតរៀនប្របកបត  ប្របសិទធ

ភាព និងបតងកើ ជាម្៉ែូមដលម្ួ សប្រមាប់មកលម្អលទធផ្លសិការបស់សិសស។  

 ការចូលរួម្កនុងកម្មវិ្ី PISA-D និង PISA ២០២១ របស់កម្ពជុា មានន័ ថាកម្មវិ្ីសិកា ការបតប្រងៀន និងការវា  ម្ម្ល

ប្រ ូវម មានភាពប្រសបោន  និងឈានតៅរកការអ្ប់រំត  មផ្អកតលើសម្ ាភាព (អ្វីមដលសិសសតចះ និងអាចតប្របើចំតណះទំង

តន្ថះកនុងការរស់តៅ និងការប្របកបការង្ហរកនុងសងគម្មបបទំតនើប) តដើម្បីតរៀបចំសិសសសប្រមាប់អ្ន៊ុវ តកិចចការតរៀនសូប្រ តាម្

ទប្រម្ង់របស់ PISA។  
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គសចកតីគ្តើម 
ការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសស ម្ិនថាតៅកប្រម្ិ ថាន ក់តរៀន ឬកប្រម្ិ ប្របព័នធតន្ថះតទ គឺជាធា ៊ុគនលឹះដ៏សំខាន់ម្ួ 

កនុងចំតណាម្ធា ៊ុគនលឹះសំខាន់តផ្សងតទៀ តៅកនុងប្របព័នធអ្ប់រំ។ វាម្ិនប្រ ឹម្ម វាស់មវងអ្ំពីសម្មិទធផ្លសិការបស់សិសសតាម្ចំណ៊ុចតៅ

ណាម្ួ តន្ថះតទ ប៉ែ៊ុមនតវាក៏តដើរ ួជាា៉ែ រ៉ា មម្ប្រ សប្រមាប់ពិនិ យតម្ើលតលើកម្មវិ្ីសិកា និងសប្រមាប់ត្វើការវា  ម្ម្លការបតប្រងៀន និងតរៀន

ផ្ងមដរ (UNESCO, 2015) ។ និយ ឱ្យចំ ការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធ មាន ួន្ថទីយ៉ែ ងសំខាន់កនុងការ

ផ្តល់ជាព័ ៌មានតផ្សងៗអ្ំពីអ្វីមដលមដលអាចត្វើាន និងអ្វីមដលប្រ ូវម ត្វើត  ខានម ានតៅកនុងដំតណើរការកំមណទប្រម្ង់អ្ប់រំ។ 

វ តមានម្នការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធ ជាការបង្ហា ញពីការធាន្ថថា មផ្នការ ៊ុទធសាស្រសត និងសកម្មភាព

តផ្សងៗតៅកប្រម្ិ តោលនតយា  និងកប្រម្ិ សាោតរៀនមានភាពពាក់ព័នធោន  ប្រពម្ទំងតឆ្ព ះតៅរកការបតងកើនគ៊ុណភាពអ្ប់រំ និង

ការអ្ប់របំ្របកបត  ចីរភាព។ 

តដើម្បីប្រ ួ ប្រតា តោលនតយា  និងការអ្ន៊ុវ តតផ្សងៗកនុងវិស័ អ្ប់រំ កម្ពជុាានខិ ខំអ្ភិវឌ្ឍប្របព័នធរង្ហវ   ម្ម្លលទធ

ផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធ មានតំាងពីការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសថាន ក់ជា ិ ថាន ក់ទី៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១ រេូ 

ដល់ត សតរង្ហវ   ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសថាន ក់ ំបន់ ត សតរង្ហវ   ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសបឋម្សិកាតៅ ំបន់អាស៊ុី

អាតគន ៍ (SEA-PLM) និងកនុងតពលថ្មីតនះ ានចូលរួម្ការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ អ្នតរជា ិ មដលមានតឈាម ះថា 

កម្មវិ្ីអ្នតរជា ិសតីពីរង្ហវ   ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសសប្រមាប់ប្របតទសកំព៊ុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ PISA-D (MoEYS, 2018)។ តបើ

តទះជាបញ្ញា  តិម្នការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធហាក់ដូចជាថ្មីតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា ការវា  ម្ម្លលទធផ្ល

សិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធតនះកំព៊ុងម មានភាពចំាច់ខាល ងំកនុងកំមណទប្រម្ង់អ្ប់រំសពវម្ថ្ៃតនះ ខណៈមដលនវាន៊ុវ តន៍ និងការមក

លម្អកម្មវិ្ីសិកា ការបតប្រងៀន និងតរៀន និង ជាពិតសស ការប្រគប់ប្រគងតាម្សាោតរៀន ប្រ ូវការភសតតុាង និងទិននន័ តដើម្បីបញ្ញា ក់។ 

ប្របសិនតបើត្វើការបកប្រសា  និងតប្របើប្រាស់ានប្រ ឹម្ប្រ ូវ តន្ថះភសតតុាង និងទិននន័ មដលានម្កពីការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់

សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធអាច មប្រម្ ប្រម្ង់ការអ្ន៊ុវ តដ៏លអ ទំងតៅកប្រម្ិ តោលនតយា  និងកប្រម្ិ អ្ន៊ុវ ត។  

តសចកតីសតងេបតនះពិភាកាអ្ំពី ួន្ថទីរបស់ការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសកប្រម្ិ ប្របព័នធកនុងការផ្តល់ជាភសតតុាង

តផ្សងៗអ្ំពីតោលនតយា  និងការអ្ន៊ុវ តតផ្សងៗកនុងការអ្ប់រំរបស់ប្របតទសកម្ពជុាត្ៀបតៅនឹងកំមណទប្រម្ង់ន្ថតពលបចចុបបនន និង

រំតលចតចញនូវតោលនតយា  និងសកម្មភាពតផ្សងៗមដលជះឥទធិពលដល់ការសិការបស់សិសសត  ផ្ទា ល់ តាម្រ ៈការ ក់

បញ្ចូលោន នូវភសតតុាងមដលានម្កពីបទពិតសា្ន៍របស់កម្ពជុាកនុងការចូលរួម្ជាម្ួ កម្មវិ្ីរង្ហវ   ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសស

កប្រម្ិ អ្នតរជា ិ មដលប្រ ូវតគសាគ ល់ជាសកលថា PISA-D (MoEYS, 2018)។ ឯកសារតនះក៏ានវិភាគតៅតលើសាា នភាពការអ្ប់រំ

ន្ថតពលបចចុបបនន កនុងបរិបទ PISA 2021 ត  ពិភាកាសំខាន់ តលើសំណួរដូចជា ត ើ PISA 2021 មានន័ អ្វីខលះចំតពាះកម្ពជុា? ត ើ

ត ើងតៅដល់ណា ពីសាា នភាពអ្ប់រំន្ថតពលបចចុបបនន? 

 

កមពុជាកនខុបរបិទ PISA-D និខអប់រសំកល 



ឯកសារសិកាតោលនតយា សតងេប   ឆ្ន ំ២០១៩ តលខ០១ 

 

ទំព័រទី 3  

កម្ពជុាានចូលរួម្កនុងកម្មវិ្ី PISA-D តៅកនុងឆ្ន ំ២០១៦ ជាមួ្ នឹងប្របតទសចំនួន៨តផ្សងតទៀ ជាសមាជិក (តអ្កាវ ទ័រ ប ូ

 ង ់កាវ ត មា៉ែ ឡា សំប ៊ី តសតណហាគ ល់ ា៉ែ រហាគ   េ៊ុងឌ្៊ុ រ៉ាស និងា៉ែណាមា៉ែ )។ PISA-D ជាកម្មវិ្ីថ្មីសប្រមាប់ប្របតទសមដលមាន

ប្រាក់ចំណួលទប និងម្្យម្ និង ភាគតប្រចើន  កលំន្ថតំាម្ទប្រម្ង់របស់ត សត PISA មដលជាការសាង់ម្ ិកប្រម្ិ អ្នតរជា ិ ត្វើត ើង

កនុងរ ៈតពល៣ឆ្ន ំម្តង និងមានតោលបំណងចម្បង តដើម្បីវា  ម្ម្លប្របព័នធអ្ប់រំទូទំងសកលតោក ត  ត្វើត សតតៅតលើចំតណះ

ដឹង និងបំណិនរបស់សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ មដលកំព៊ុងសិកាតៅកប្រម្ិ ថាន ក់ពីទី៧ត ើងតៅ។ PISA-D វា  ម្ម្លតៅតលើកប្រម្ិ មដល

សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ (ជិ ចប់ការអ្ប់រំកប្រមិ្ មូ្ល ា ន) ទទួលានចំតណះដឹង និងបំណិនសំខាន់ៗ សប្រមាប់ការចូលរួម្តពញតលញ

ទំងការង្ហរ និងការរស់តៅកនុងសងគម្ទំតនើប។ ការវា  ម្ម្លតផ្ទត  តលើម្៊ុខវិជាា សនូលកនុងសាោតរៀនដូចជា វិទាសាស្រសត អ្ំណាន និង

គណិ វិទា និងម្ិនប្រោន់ម សងក ់្ៃន់តលើថាត ើសិសសអាចបតងកើ ត ើងវិញនូវចំតណះដឹងមដលមានកនុងសាោតរៀន ប៉ែ៊ុមនតក៏ានត្វើការ

វាស់មវងថាត ើសិសសអាចទញ កពីអ្វីមដលពួកតគានសិកា និងអាច កចំតណះដឹងទំងតន្ថះតៅអ្ន៊ុវ តកនុងបរិបទមដលមិ្នធាល ប់

សាគ ល់ ទំងកនុង និងតប្រៅសាោតរៀន។ តោលវិ្ីតនះឆលុះបញ្ញច ំងពីការពិ អ្ំពីប្របតទសមដលមានតសដាកិចចទំតនើបផ្តល់រង្ហវ ន់ដល់អ្នកណា

មាន ក់ ត  មិ្នតផ្ទត  តៅតលើអ្វីមដលពួកដឹង ប៉ែ៊ុមនតតផ្ទត  តៅតលើអ្វីមដលពួកតគអាចត្វើានជាមួ្ អ្វីមដលពួកតគដឹង។  

PISA-D វា  ម្ម្លសិសសកម្ពជុាចំនួន៥១៦២ន្ថក់ ជា ំណាងឱ្យសិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំទូទំងប្របតទសមដលកំព៊ុងសិកាចប់ពី

ថាន ក់ទី៧ត ើងតៅ។ សិសសទំងតនះ ប្រម្ូវឱ្យអ្ងគ ុត្វើត សតរ ៈតពល២តមា៉ែ ង និងបំតពញកប្រម្ងសំណួរអ្ំពីបរិបទជ៊ុំវិញ តដើម្បីវាស់

មវងពីកតាត តផ្សងៗមដលមានឥទិធពលតៅតលើការសិការបស់ពួកតគ ដូចជា សាោតរៀន ថាន ក់តរៀន ផ្ាះ និងបរិយកាសសេគម្ន៍ជាតដើ

ម្។ ការចូលរួម្កនុងកម្មវិ្ី  PISA-D មានន័ ថា ការអ្ប់រំរបស់ប្របតទសកម្ពជុា ម្ិនប្រ ឹម្ម មានទំន្ថក់ទំនងនឹងបរិបទប្របតទសរបស់

ខលួនប៉ែ៊ុតណាណ ះតទ ម ក៏មានទក់ទងនឹងនិន្ថន ការអ្ប់រំសកលផ្ងមដរ ជាពិតសស ទក់ទងតៅនឹងតោលតៅអ្ប់រំសកលដូចមដលាន

ចងអុលបង្ហា ញតៅកនុងតោលតៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្របកបត  ចីរភាព (SDG) ខណៈមដលកប្រម្ិ សម្ ាភាពម្ូល ា នជាសកល គឺជាអ្វមីដល

ប្របតទសនីម្ួ ៗចង់ាន (MoEYS, 2018) ។ ទនាឹម្ោន តនះមដរ ការចូលរួម្តនះក៏ជាការឱកាសម្ួ តដើម្បីឱ្យកម្ពជុាតរៀបចំខលួនឱ្យាន

ប្របតសើរត ើងសប្រមាប់កម្មវិ្ី PISA ២០២១។ ដូចតនះ លទធផ្លពី PISA-D ានសារៈសំខាន់ណាស់សប្រមាប់កំមណទប្រម្ង់អ្ប់រំតៅ

កម្ពជុា និងលទធផ្លសិការបស់សិសសសប្រមាប់វដត PISA បន្ថា ប់តទៀ តនះ។  តបើតទះជាដូតចនះក៏ត   ម ការអ្ប់រំតៅកម្ពជុាប្រ ូវត ះ

ប្រសា បញ្ញា ប្របឈម្្ំចំនួនពីរ្ំៗគឺ ទីម្ួ  ប្រ ូវត្វើយ៉ែ ងណាឱ្យតឆលើ  បតៅនឹង ប្រម្ូវការកនុងប្រសុក និងម្ួ វិញតទៀ  ប្រ ូវបនសុីខលួន

ឯងតៅេនឹងបរិបទម្នការអ្ប់រំសកល។ ចំណ៊ុចតនះប្រ ូវការឱ្យមាននវាន៊ុវ តន៍ម្នការបតប្រងៀន និងតរៀនមដលជំរ៊ុញនូវ “រតបៀបបតប្រងៀន 

និងតរៀន” ជាជាងការតផ្ទត  ម តលើ “អ្វីមដលប្រ ូវបតប្រងៀន និងតរៀន”។ ភសតតុាង និងទិននន័ ពីការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសស

កប្រម្ិ ប្របព័នធពិ ជាប្រ ូវការជាចំាច់សប្រមាប់ប្របតទសកម្ពជុា។  

គ ើ PISA-D ប្របាប់គយើខអវីខ្លះអំពកីារអប់រគំៅកនខុប្របគទសកមពុជា?  

សម្ទិធផ្លសកិាសតប្រម្ចាន នងិលទធផ្លសកិា 

លទធផ្ល PISA-D បង្ហា ញថា ប្របតទសកម្ពជុាប្របឈម្បញ្ញា ចំនួនពីរកនុងតពលដំណាលោន  តៅកនុងប្របព័នធអ្ប់រំរបស់ខលួនគឺ 

សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំម្ិនប្រ ឹម្ម សតប្រម្ចាននូវការអ្ប់រំទបប៉ែ៊ុតណាណ ះតទ មថ្ម្ទំងលទធផ្លសិកាម្ិនលអផ្ងមដរ។ ចំតពាះលទធផ្ល



ឯកសារសិកាតោលនតយា សតងេប   ឆ្ន ំ២០១៩ តលខ០១ 

 

ទំព័រទ ី4  

សិកាសតប្រម្ចានរបស់សិសស ប្របតទសកម្ពជុាប្រ ូវការ ៈតពលមវងតដើម្បីបន ា គមាល  អ្ប្រតាចូលតរៀនតៅកប្រម្ិ ម្្យម្សិកា តបើ

ត្ៀបនឹងប្របតទសមដលជាសមាជិក PISA-D ASEAN និង OECD ។ សសិសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ មដលកំព៊ុងសិកាពីថាន ក់ទី៧ដល់១២តៅកនុង

ប្របតទសកម្ពជុា មានម ចំនួន ២៨.១% ម្នសិសសអា ៊ុ១៥ទំងអ្ស់តៅកនុងប្របតទសកម្ពជុាប៉ែ៊ុតណាណ ះ មដលមានន័ ថា សិសសមដលមាន

អា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ ប្របមេលជា៧២% ានតាះបង់ការសិកា ឬមានការ ឺ យ៉ែ វកនុងការចូលតរៀន ជាពិតសស សិសសប្របុស។ សម្ិទធផ្ល

សិកាសតប្រម្ចានរបស់សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុាអាចតប្របៀបត្ៀបានជាម្ួ ប្របតទសតសតណហាគ ល់ និងសំប ៊ី 

មដល ៊ុវជនភាគតប្រចើនសាិ តៅតប្រៅសាោតរៀន ប៉ែ៊ុមនតទបជាងខាល ងំតបើត្ៀបនឹងប្របតទស តអ្កាវ ទ័រ (៦១%) ា៉ែ រ៉ាហាគ   (៥៦%) កាវ

ត មា៉ែ ឡា (៤៧%) និងេ៊ុងឌ្៊ុ រ៉ាស (៤១%)។ សម្ិទធផ្លសិកាសតប្រម្ចានកប្រម្ិ ទបមបបតនះ ត្វើឱ្យឱ្កាសការង្ហររបស់

សិសសថ្ ច៊ុះ និងជាបញ្ញា ប្របឈម្មួ្ កនុងការខិ ខំបតងកើនកមាល ំងពលកម្ម តដើម្បីោំប្រទដល់ទប្រម្ង់តសដាកិចចមដលប្របតទសកម្ពជុាចង់

ានឱ្យកាល  តៅជាប្របតទសមដលមានប្រាក់ចំណូលម្្យម្កប្រម្ិ ខពស់តៅឆ្ន ំ២០៣០ និងជាប្របតទសមដលមានប្រាក់ចំណូលខពស់តៅ

ឆ្ន ំ២០៥០ ខាងម្៊ុខតនះ។ សម្ិទធផ្លសិកាទបរបស់សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ ក៏មានន័ ថា កម្ពជុាប្រ ូវតរៀបចំ វិធានការមដលមានប្របសិទធ

ភាពបមន ាម្តទៀ  តដើម្បីធាន្ថឱ្យសិសសមានឱ្កាសបញ្ចប់យ៉ែ ងតហាចណាស់ប្រ ឹម្កប្រម្ិ ម្្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិ (ការអ្ប់រំកប្រម្ិ ម្ូល

 ា ន ៩ឆ្ន ំ)។ 

សម្ិទធផ្លសិកាសតប្រម្ចានទបតៅកប្រម្ិ ម្្យម្សិកាតនះបង្ហា ញថា សិសសចូលតរៀន ឺ  តរៀនប្រ ួ ថាន ក់ ឬតាះបង់

ការសិកាចប់តំាងពីកប្រម្ិ បឋម្សិកាម្កតម្លះ។ តៅកនុងប្របព័នធអ្ប់រំម្នប្របតទសមដលមានតសដាកិចចកំព៊ុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ សិសសមដលមាន

សម្ ាភាពទបប្របមេលជាម្ិនអាចឆលងភូម្ិសិកាដូចសិសសដ៏ម្ទានតទ។ សិសសមដលអាចបនតការសិកាាន ជាទូតៅពួកតគជា

សិសសមដលមានការ ស ូ ឬមានប្របវ តិម្នការសិកាខាល ងំ។ ការគិ មបបតនះគឺមផ្អកតលើភសតតុាងកនុងករណីប្របតទសតវៀ ណាម្ ខណៈអ្

ប្រតាសិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំមដលានចូលរួម្កនុងកម្មវិ្ី PISA គមឺានប្របមេលជា ៤៨% ប៉ែ៊ុតណាណ ះ  ិចជាងតប្រចើនតបើត្ៀបនឹងម្្យម្ភាគ

របស់ OECD (៨៩%) ប៉ែ៊ុមនតប្របតទសតវៀ ណាម្ទទួលានលទធផ្លលអជាងបណាត ប្របតទសមដលសមាជិក OECD ជាតប្រចើនតលើមផ្នក

 វិទាសាស្រសត តៅកនុងកម្មវិ្ី PISA ២០១២ និង២០១៥។ អ្នកបតងកើ តោលនតយា ជាតប្រចើនតប្រគើនរំលឹកថា លទធផ្លលអរបស់

ប្របតទសតវៀ ណាម្អាចបង្ហា ញពីភាពតជាគជ័ ម្ួ កនុងប្របព័នធអ្ប់រំ ប៉ែ៊ុមនតទម្ទរឱ្យមានការវិភាគបមន ាម្តដើម្បីឆលុះបញ្ញច ំងការពិ ម្ន

ប្របព័នធអ្ប់រំទំងម្ូល កនុងតេ ៊ុផ្លថា ប្របព័នធតន្ថះប្របមេលជារកាានម សិសសពួមកប៉ែ៊ុតណាណ ះ ខណៈមដលទ៊ុកសិសសតផ្សងតទៀ ឱ្យ

តាះបង់ការសិកា។ ម យ៉ែ ងណាក៏ត   កនុងសាា នភាព ប្រសតដៀងោន ម្នសម្ិទធផ្លសិកាសតប្រម្ចាន ប្របតទសកម្ពជុាម្ិនសតប្រម្ច

ានដូចតៅនឹងភាពតជាគជ័ របស់ប្របតទសតវៀ ណាម្តទ តេើ ប្រ ូវត ះប្រសា បញ្ញា ប្របឈម្្ំពីរ គសឺម្ិទធផ្លសិកាសតប្រម្ច

ានទប និងលទធផ្លសិកាទបផ្ងមដរ។  

 

រូបភាពទី 1៖ សម្ិទធផ្លសិកាសតប្រម្ចានរបស់សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ ចប់ពីថាន ក់ទី៧ត ើងតៅ 
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ទំព័រទ ី5  

 

ប្របភព៖  ទិននន័  PISA 2015 និង PISA-D 

 

លទធផ្ល PISA-D បង្ហា ញថា កម្ពជុាមានអ្វីៗជាតប្រចើនមដលប្រ ូវត្វើបនតតទៀ តដើម្បីត្វើឱ្យពិនា ុPISA ានលអ តបើតទះជាសិសស

អា ៊ុ១៥ឆ្ន ំតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុាទទួលានលទធផ្លលអជាងសិសសអា ៊ុដូចោន តៅកនុងប្របតទសតសតណហាគ ល់ និងសបំ ៊ី តលើប្រគប់ម្៊ុខ

 វិជាា ក៏ត  ។ អ្វីមដលត ើងអាចតម្ើលត ើញតន្ថះគឺ តលើមផ្នកអ្ំណាន និងវិទាសាស្រសត សិសសកម្ពជុាអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំជាម្្យម្ទទួលាន

លទធផ្លសិកាទបតៅត ើ  តបើត្ៀបនឹងសិសសតៅកនុងប្របតទសមដលជាសមាជិក PISA-D និង ASEAN តផ្សងតទៀ (តវៀ ណាម្ 

មថ្ ឥណឌូ តនស៊ុី និងសាំងហាគ ពួរ)។ សាោតរៀនតាម្ជនបទ ប្របជ៊ុំជន និងសាោតរៀនមដលមាន្នធានខវះខា តៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា

ទទួលានលទធផ្លសិកាកាន់ម ទប។ ទិដាភាពរួម្ម្ួ មដលគួរក ់សមាគ ល់ពី PISA-D គឺថា សាោតរៀនឯកជនទទួលានលទធ

ផ្លសិការបស់សិសសខពស់ជាងសាោតរៀនរដា រេូ ដល់តៅប្របមេល២ឆ្ន ំសិកា។ ភាពខ៊ុសោន ម្នលទធផ្លសិកាតនះ បង្ហា ញអ្ំពី

 វិសម្ភាពម្នការអ្ប់រំតៅកនុងប្របព័នធទំងពីរ។ 

សិសសកម្ពជុាទទួលាន ៣២១ពិនា ុ តលើមផ្នកអ្ំណាន និង៣៣០សប្រមាប់មផ្នក វិទាសាស្រសត ខណៈមដលពិនាសុរ៊ុបខពស់បំផ្៊ុ 

ប្របមេលជា៧០០ពិនា។ុ ជាម្្យម្ សិសសតៅកនុងបណាត ប្របតទសសមាជិក PISA-D ទទួលាន៣៤៦ពិនា ុតលើមផ្នកអ្ំណាន និង៣៤៩

ពិនា ុតលើមផ្នកវិទាសាស្រសត។ ម្្យម្ភាគសិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំតាម្បណាត ប្របតទសតៅកនុងASEAN ទទួលាន ៤៣០ពិនា ុតលើមផ្នកអ្ំណាន 

និង៤៤៧ពិនា ុតលើមផ្នកវិទាសាស្រសត (OECD, 2013; OECD, 2016); ខណៈមដលម្្យម្ភាគសិសសតៅកនុងបណាត ប្របតទសសមាជិក 

OECD ទទួលានដល់តៅប្របមេល ៤៩០ពិនា ុ តលើប្រគប់មផ្នកទំងអ្ស់ មដលសម្ម្ូលតៅនឹងកប្រម្ិ ទី៣ ម្នកប្រម្ិ សម្ ាភាពទំង៦ 
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ភាគរយេិេសអាយុ ១៥ឆ្ន  ំដែលកំពុងសរៀនថ្នន ក់ទ៊ី៧ ស ើង
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ទំព័រទ ី6  

របស់ PISA។ ពិនា ុ៤១០ ឬខពស់ជាងតនះ បង្ហា ញថាសិសសសតប្រម្ចានកប្រម្ិ សម្ ាភាពអ្បបរមា ឬកប្រម្ិ ម្ូល ា ន (កប្រម្ិ ទី២) 

ប្រសបោន តៅនឹងការរំពឹងទ៊ុកតៅកនុងប្រកបខណឌ  SDG4។  

កប្រម្ិ សម្ ាភាពទី២ គឺជាកប្រមិ្ លទធផ្លសិកាម្ូល ា នរបស់កម្មវិ្ី PISA-D ឬ PISA។ កនុងកប្រម្ិ តនះ សិសសអាច

មសវងរកព័ ៌មានតៅកនុងអ្ ាបទអ្ំណាន ឬតារងសាិ ិ ង្ហ  ល់អ្ំពីគំនិ គនលឹះរបស់អ្ ាបទត  មផ្អកតលើព័ ៌មាន ិច ួចមដលាន

ផ្តល់ជូន (ពួកតគអាចត្វើតសចកតីសននិ ា នាន) ត្វើការតប្របៀបត្ៀប និងឆលុះបញ្ញច ំងតៅតលើខលឹម្សារអ្ ាបទតៅកនុងពិភពពិ ។ កនុងករណី

គណិ វិទា សិសសអាច កប្រទឹសតីទូតៅ ឬរូបម្នតគណិ វិទាតៅអ្ន៊ុវ ត ត ះប្រសា បញ្ញា  ឬគណន្ថតលខតៅកនុងការង្ហរ ឬបរិបទ

សាា នភាពម្នជីវិ ពិ  ដូចជាអ្ប្រតាបតូរប្រាក់ តលបឿន ឬចមាៃ  ចរ និងពនយល់ ឬបកប្រសា លទធផ្លមដលរកត ើញជាតដើម្។ ចំតពាះ

 វិទាសាស្រសត  សិសសអាច កខលឹម្សារ និងដំតណើរការ ឬនិ ិវិ្ីតផ្សងៗ តៅអ្ន៊ុវ ត ពនយល់ ឬបកប្រសា ទិននន័  និងា ៊ុភូ តផ្សងៗ

តៅកនុង្ម្មជា ិ ឬសាា នភាពជីវិ ពិ  ដូចជា កមាល ំងកកិ  ទំន្ថញមផ្នដី និងអ្ ាប្របតយជន៍លំហា ់សាច់ដ៊ុំ ឬសរម្សរឈាម្ជាតដើម្។   

ត  តប្របៀបត្ៀបជាមួ្ ប្របតទសជាសមាជិក PISA-D តផ្សងតទៀ  កប្រម្ិ សម្ ាភាពរបស់សិសសតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា

អាចនិយ ានថា តៅកប្រម្ិ  “ទប” មដលកនុងតន្ថះសិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំប្របមេលម  ៨% តៅ ១០% ប៉ែ៊ុតណាណ ះទទួលានសម្ ាភាព

កប្រម្ិ ម្ូល ា ន (កប្រម្ិ ទី២) តលើមផ្នកអ្ំណាន និងគណិ វិទា ខណៈមដលមផ្នកវិទាសាស្រសត មានម ប្របមាណ ៥% ប៉ែ៊ុតណាណ ះមដល

ឈានដល់កប្រម្ិ សម្ ាភាពតនះ។ ដូចតនះសិសសតៅកម្ពជុាម្ួ ចំនួន ូចប៉ែ៊ុតណាណ ះមានជំន្ថញម្ូល ា នសកល មដលសតប្រម្ចាន

តោលតៅអ្ប់រំកនុងបរិបទ តោលតៅអ្ប់រំប្របកបត  ចីរភាព (SDG4)។ កប្រម្ិ សម្ ាភាពរបស់សិសសអាចទបជាងតនះ តបើសិសស

អា ៊ុ១៥ឆ្ន ំមដលតៅសាិ តៅតប្រៅសាោតរៀនប្រ ូវានបញ្ចូលតៅកនុងសំណាក1 (MoEYS, 2018)។ តទះជាយ៉ែ ងណាក៏ត   

សិសសទំងតន្ថះ អាចតៅថា “សិសស SDG” មដលអាចតប្របៀបត្ៀបានសូម្បីម ជាម្ួ សិសសម្កពីបណាត ប្របតទសមដលជា

សមាជិក OECD។ តដើម្បីល៊ុបបំា ់គមាល  លទធផ្លសិកា កម្ពជុាប្រ ូវតរៀនសូប្រ ពីលទធផ្លសិកា ប្រពម្ទំងពីប្របព័នធអ្ប់រំរបស់តគ 

 កជាចំណ៊ុចប្រ ូវតរៀន និងជាផ្លូវតៅម្៊ុខតទៀ  តដើម្បីបតងកើនលទធផ្លសិការបស់សិសសកនុងដំតណើរដ៏មវងឆ្ៃ  ។ 

រូបភាពទី 2៖ ភាគរ សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំតៅកប្រម្ិ សម្ ាភាពអ្បបរមា 

 

 
1 កម្មិ្េក្វរេិកាទាបសនេះម្េូ បនពិភាកាសោយ Michelle Kaffenberger, េនកស្រា ម្ជា ជាន់ខ្ពេ់សៅកនុងកម្ម ធិ្៊ី 
RISE តាម្រយៈ  https://www.riseprogramme.org/blog/PISA-D_low_learning. 

https://www.riseprogramme.org/blog/PISA-D_low_learning


ឯកសារសិកាតោលនតយា សតងេប   ឆ្ន ំ២០១៩ តលខ០១ 

 

ទំព័រទ ី7  

  

 

ប្របភព៖  ទិននន័  PISA 2015 និង PISA-D  

 

ការចលូតរៀន នងិបញ្ញា គ៊ុណភាព 

តទះមផ្អកតលើរង្ហវ ស់ណាក៏ត   កម្ពជុាតៅទបជាងឆ្ៃ  ត្ៀបតៅនឹងកប្រម្ិ សម្ ាភាពម្ូល ា នមដលានកំណ ់ជា 

សកល មដលមានន័ ថា កម្ពជុាប្រ ូវការតោលនតយា  និងសកម្មភាពតឆលើ  បជាក់ោក់បមន ាម្តទៀ តដើម្បីត ះប្រសា  វិប តិ

អ្ប់របំចចុបបនន។ កំមណទប្រម្ង់មដលមានប្របសិទធភាព និងរ ៈតពល ូរអាចនឹងត្វើឱ្យសិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំ តៅកម្ពជុាទទួលានលទធផ្ល

លអជាងតនះ យ៉ែ ងតហាចណាស់ទទួលានកប្រម្ិ សម្ ាភាពទី២ ត  សារសិសសកម្ពជុាប្របមេល ៣៥% សាិ កនុងកប្រម្ិ ទី១ក 

(កប្រម្ិ ខពស់បំផ្៊ុ ម្នកប្រមិ្ ទី១ និងជិ បំផ្៊ុ តៅនឹងកប្រម្ិ ទី២) តលើមផ្នកអ្ំណាន និងប្របមេលជា៤២% តៅកនុងកប្រម្ិ ទី១ក 

សប្រមាប់មផ្នកវិទាសាស្រសត។ បមន ាម្ពីតលើតនះតទៀ  ត  មផ្អកតលើរង្ហវ ស់តផ្សងៗលទធផ្ល PISA-D បង្ហា ញថា តៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា 

សិសសគិ ថា ការចូលតរៀនគឺជា “សំណាងរបស់ពួកតគ” ដូចជាសិសសមានអារម្មណ៍ថាខលួនតគជាចំមណកម្ួ របស់សាោតរៀន មាន

ការតពញចិ តនឹងជីវិ ខពស់ និងមានឥរិយថ្វិជាមានចំតពាះសាោតរៀន និងការសិកា មដលតនះជាភាគោភម្ួ សប្រមាប់ការរីក

ចតប្រម្ើន និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ (MoEYS, 2018)។ ម តទះជាយ៉ែ ងណាក៏ត   “ការមដលសិសសានចូលតរៀនគឺម្ិនដូចោន តៅនឹងសិសសាន

តរៀនសូប្រ តន្ថះតទ” (World Bank, 2018)។ តទះបីការង្ហរជាតប្រចើនកម្ពជុាានត្វើកនលងម្ក ម ទិននន័  PISA-D បង្ហា ញថា កម្ពជុា

ប្រ ូវត ះប្រសា បញ្ញា បន្ថា ន់ជាតប្រចើនតៅកនុងកប្រម្ិ សាោតរៀន ជាពិតសសបញ្ញា សិសសតរៀនប្រ ួ ថាន ក់ អ្វ តមាន ភាព ឺ យ៉ែ វរបស់

ប្រគូ និងសិសស គ៊ុណភាពប្រគប់ប្រគងសាោតរៀនម្ិនលអ ខវះវបប្ម្៌ប្របឹងមប្របងតរៀនសូប្រ  និងការមបងមចក្នធានម្ិនតសមើភាពោន  រប់
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តំាងពីការមបងមចកប្រគូម្ិនតសមើោន ជាតដើម្។ កម្ពជុាក៏ប្រ ូវល៊ុបបំា ់គមាល  ម្នការអ្ប់រំ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្រគូជាម្ួ នឹងប្របតទសសមាជិក 

PISA-D ASEAN និង OECD។ ទិននន័  PISA-D បង្ហា ញថា គ៊ុណវ៊ុឌ្ឍិប្រគូបតប្រងៀនតៅកម្ពជុាគឺតៅមានកប្រម្ិ ទបតៅត ើ  តបើត្ៀប

តៅនឹងប្របតទសសមាជិក PISA-D ASEAN និង OECD តផ្សងតទៀ  មដលកនុងបណាត ប្របតទសទំងតន្ថះ ប្រគូបតប្រងៀនតៅម្្យម្សិកា

ភាគតប្រចើនមានសញ្ញា បប្រ យ៉ែ ងតហាចណាស់ប្រ ឹម្បរិញ្ញា បប្រ ។      

លទធផ្លសិកាទបរបស់សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំតៅកនុងប្របតទសកម្ពជុា ក៏មានន័ មដរថា កម្ពជុាប្រ វូការវិនិតយគបមន ាម្តទៀ  

ជាពិតសសតៅតលើការអ្ប់រំក៊ុមារ ូច និងបឋម្សិកា និងោំប្រទដល់សាោតរៀនមដលខវះខា ប៊ុគគលិក និងខវះខា ្នធាន មដលជា

ទូតៅជាសាោតរៀនតៅតាម្ជនបទ។ ការត្វើឱ្យមាន ៊ុលយការថ្វិកាអ្ប់រំត ើងវិញ ប្របមេលជាអាចជួ កា ់បន ា ការចំណា តលើ

ការអ្ប់រំបមន ាម្(បំប៉ែន) ឬការតាះបង់ការសិការបស់សិសសតៅថាន ក់ខពស់។ តយងតលើទិននន័  PISA-D ការវិនិតយគតលើវិស័ អ្ប់រំ

តៅកនុងប្របតទសកម្ពជុាតៅមានកប្រម្ិ ទប (២.៧% ម្ន ផ្.ស.ស) តៅកនុង ំបន់ និង PISA-D ត  ម្ិនទន់គិ ពីការជាក់មសតងម្ួ 

តទៀ ត  ភាគតប្រចើនម្នថ្វិកាប្រ ូវចំណា តៅតលើប្រាក់មខប្រគូបតប្រងៀន។ ជារួម្ កម្ពជុាប្រ ូវត្វើដំតណើរមវងឆ្ៃ  តដើម្បីត្វើឱ្យមានម្ូល

 ា នប្រគឹះសប្រមាប់ភាពតជាគជ័  តៅកប្រម្ិ សាោតរៀន (Willms, 2015)។ តោលនតយា  និងសកម្មភាពជាក់ោក់មដលមាន

ផ្លជះផ្ទា ល់ដល់ការប្រគប់ប្រគងសាោតរៀន និងការសិការបស់សិសស វាជាការតឆលើ  បដ៏ប្រ ឹម្ប្រ ូវ និងរ ៈតពលមវងមួ្ ។  

 

ទិដ្ឋភាពអប់រគំៅកនខុបរបិទ PISA៖ គ ើប្រ វូគៅណា? 

កម្ពជុាានត្វើអ្វីជាតប្រចើនតដើម្បីបតងកើនគ៊ុណភាពអ្ប់រំ តាម្រ ៈកំមណទប្រម្ង់តផ្សងៗ ត  ពប្រងឹងកនុងចំតណាម្ការង្ហរតផ្សង

តទៀ  ការប្រប ងថាន ក់ទី១២ ការអ្ប់រំប្រគូ ការដឹកន្ថសំាោតរៀន កម្មវិ្ីសិកា ប្របព័នធអ្្ិការកិចចក៏ដូចជាការវា  ម្ម្លលទធផ្លសិកា

របស់សិសសជាតដើម្។ ប៉ែ៊ុមនតអ្វីមដលចង់ានពីកំមណទប្រម្ង់ទំងតនះម្ិនទន់ានសតប្រម្ចតចញជារូបរងតពញតលញតៅត ើ តទ។ ការ

វា  ម្ម្លលទធផ្លសិការបស់សិសសថាន ក់ជា ិបង្ហា ញដូចៗោន ថា លទធផ្លសិការបស់សិសសតៅមានកប្រម្ិ ទបតៅត ើ   

(MoEYS, 2016; 2017; 2018)។ លទធផ្លPISA-D បង្ហា ញតទៀ ថា សិសសអា ៊ុ១៥ឆ្ន ំរបស់កម្ពជុាភាគតប្រចើនខវះបំណិនម្ូល ា ន

តលើមផ្នកអ្ំណាន និងគណិ វិទា មដលចំណ៊ុចតនះរំតលចថា ការសិកាតរៀនសូប្រ ម្ិនានតកើ ត ើងប្រសបតាម្អ្វីមដលកំណ ់តៅកនុង

កម្មវិ្ីសិកាតៅម្្យម្សិកាតៅត ើ តទ។ ប៉ែ៊ុមនត ការពិ ម្ួ មដល PISA ត្វើការវាស់មវងសិសសតៅតលើអ្កេរកម្មសប្រមាប់អ្ន៊ុវ តកនុង

សាា នភាពជាក់មសតងមដលសិសសទទួលានចប់តំាងពីកប្រម្ិ ថាន ក់ទបម្ក (OECD, 2017) មានន័ ថា កម្ពជុាប្រ ូវ កចិ តទ៊ុក ក់

តៅតលើកម្មវិ្ីសិកា ការបតប្រងៀន និងតរៀន និងការវា  ម្ម្ល មដលអ្ន៊ុវ តកនុងបឋម្សិកា និងម្្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិ។ ការត ះ

ប្រសា បញ្ញា តនះ ប្រ ូវការកំមណទប្រម្ង់ប្របព័នធអ្ប់រំស៊ុីជំតៅ និងមានសងគ ភាព ពីការអ្ប់រកំប្រម្ិ ថាន ក់តប្រកាម្ម្ក (គួរម សងគ ់្ៃន់តលើ

អ្ប់រំកប្រម្ិ ម្ូល ា ន)។ 

ជាការពិ  ការចូលរួម្របស់ប្របតទសកម្ពជុាតៅកនុងកម្មវិ្ី PISA ២០២១ ឆលុះបញ្ញច ំងពីការតំាងចិ តខពស់កនុងដំតណើរតឆ្ព ះតៅ

រកឧ តម្ភាពតៅកនុងប្របព័នធអ្ប់រំ។ ប៉ែ៊ុមនតផ្លូវតឆ្ព ះតៅកាន់ការទទួលានលទធផ្លលអតៅកនុងកម្មវិ្ី PISA ប្រ ូវការកំមណទប្រម្ង់ម្ួ ដ៏

ស៊ុីជំតៅ និងប្រ ឹម្ប្រ ូវ (OECD, 2013; Schleicher, 2018)។ តៅកនុងបរិបទ PISA ការបតប្រងៀនឱ្យសិសសមានចំតណះដឹង និង
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ជំន្ថញសកល កនុងការទញ កព័ ៌មាន  វិភាគ និងវា  ម្ម្លអ្ ាបទខលីៗ ម្្យម្ និងមវងៗ ត ះប្រសា លំហា ់គណិ វិទា និង

ា ៊ុភូ វិទាសាស្រសតតផ្សងៗ គឺជាអ្វីមដលលអបំផ្៊ុ សប្រមាប់សិសសមដលត្វើត សត PISA។  ទនាឹម្នឹងតនះ សិសសប្រ ូវម អ្ន៊ុវ តកិចចការ ឬ

លំហា ់តផ្សងៗមដលមានលកេណៈតប្រចើនប្របតភទ ជាប្របចំ តដើម្បីត្វើឱ្យប្របតសើរត ើងនូវបំណិនម្នការគិ របស់ពួកតគ (ប្រសបោន នឹង

កប្រម្ិ ម្នការគិ របស់តោកបលូម្) និងបណតុ ះវបប្ម្៌អាន និងតរៀនសូប្រ ត  ខលួនឯង។ ប៉ែ៊ុមនត ត ើអ្វីតៅមដលត ើងអាចត្វើាន និងប្រ ូវ

ម ត្វើសប្រមាប់ការអ្ប់រតំៅកម្ពជុាតដើម្បីត្វើឱ្យតរឿងទំងតនះតកើ ត ើងពិ ប្រាកដ?  

លទធផ្ល PISA-D សប្រមាប់ប្របតទសកម្ពជុា និងប្របតទសជាសមាជិកតផ្សងតទៀ ហាក់ដូចជាបង្ហា ញផ្លូវថា មបបបទអ្ប់រំន្ថ

តពលកនលងម្កប្រ ូវការការពិនិ យត ើងវិញ តេើ ដូចោន មដរតោលនតយា  និងការអ្ន៊ុវ តន្ថតពលបចចុបបននតៅម្ិនទន់មានឥទធិពល

ត  ផ្ទា ល់តលើការតរៀនសូប្រ របស់សិសសតៅត ើ តទ។ និយ ឱ្យច ំ សកម្មភាពម្ួ ចំនួន តបើតទះជាមាន គឺម្ិនទន់ដំតណើរការ

ប្របកបត  ប្របសិទធភាពតៅកនុងកប្រម្ិ សាោតរៀនតៅត ើ តទ។ ប្របព័នធអ្ប់រំមួ្ ប្រ ូវម ធាន្ថថា សិសសពិ ជាតរៀនសូប្រ ពិ ប្រាកដ

មម្ន តៅតពលមដលពួកតគានច៊ុះតឈាម ះចូលតរៀនរួច។ ប្របព័នធអ្ប់រមំដលតជាគជ័  ដូចជាប្របតទសកូតរ៉ា តប្របស៊ុីល តអ្សតូតនៀ និងសូម្បី

ម តវៀ ណាម្ គឺជាប្របព័នធមដលមានការតំាងចិ តខពស់កនុងការតប្របើប្រាស់លទធផ្លរបស់ PISA តដើម្បមីកលម្អការបតប្រងៀន និងតរៀន ប្រពម្

ទំងការ វិនិតយគ និងការមបងមចកថ្វិកាតៅកនុងវិស័ អ្ប់រំ។ ការបតងកើនការអ្ប់រំរបស់ប្រគូ និងការធាន្ថឱ្យមានប្របព័នធពិនិ យតាម្

 ន និងគណតន យភាពដ៏រឹងមំាម្ួ  គឺជាចំណ៊ុចគនលឹះមដលន្ថឱំ្យប្របតទសទំងតន្ថះទទលួានលទធផ្លសិកា PISA ខពស់។ ការត្វើ

ឱ្យមានភាពប្រសបោន នូវអ្វីមដលប្រ ូវត្វើត សត និងអ្វីមដលប្រ ូវបតប្រងៀនតៅកនុងថាន ក់ គឺជាការអ្ន៊ុវ តមដលចំចំណ៊ុចកនុងចំតណាម្ប្របតទស

មដលតជាគជ័ កនុងកម្មវិ្ី PISA តបើតទះជាម្ិនទំងអ្ស់ក៏ត  ។ តាម្រ ៈតនះ កម្ពជុាប្រ ូវការរកឱ្យត ើញទំងពីរនូវដំតណាះ

ប្រសា ត្វើតលឿនានផ្លតលឿន និងដំតណាះប្រសា រ ៈតពលមវងសប្រមាប់ការអ្ប់រំបចចុបបនន និងន្ថតពលអ្ន្ថគ  តដើម្បីបនសុីការអ្ប់រំ

របស់ខលួនតៅនឹងបរិបទសកលឱ្យកាន់ម ប្របតសើរត ើងដូចជា SDG ឬPISA ជាតដើម្។  

 

គ ើអវីខ្លះដដ្លអនកគោលនោបាយគួរគ្វើ? 

សតងេបតោលនតយា តនះ គឺម្ិនានលម្អិ ប្រគប់ប្រោន់តទ ម ានរំតលចតចញនូវបញ្ញា គនលឹះម្ួ ចំនួនមដលអាចត្វើាន និងប្រ ូវ

ម ត្វើ តដើម្បីបតងកើនលទធផ្លសិការបស់សិសស ក៏ដូចជាបតងកើននូវម្ូល ា នប្រគឹះសប្រមាប់ភាពតជាគជ័ ម្នការអ្ប់រំតៅប្របតទសកម្ពជុា 

(Willms, 2015)។ ជតប្រម្ើសខាងតប្រកាម្តនះគឺមានប្របតយជន៏សប្រមាប់គិ អ្ំពីតោលនតយា អ្ប់រំ ការសិកាប្រសាវប្រជាវ និងការ

អ្ន៊ុវ តតផ្សងៗកនុងកំមណទប្រម្ង់អ្ប់រំ៖ 

• បតងកើន និងតប្របើប្រាស់ឱ្យានទូលំទូោ នូវការចំណា របស់រដាតលើការអ្ប់រំតៅកនុងកប្រម្ិ ម្ត ត យសិកា និងបឋម្

សិកា តដើម្បីធាន្ថថាសិសសានចូលតរៀន និងជាពិតសសមានបំណិនកនុងការគិ កប្រម្ិ ខពស់ សប្រមាប់អ្ន៊ុវ តកិចចការអ្ំណាន 

និងគណិ វិទាមដលមានលកេណៈមវងៗ និងមដលប្រ ូវការការគិ កប្រម្ិ ខពស់។ កនុងចំណ៊ុចតនះ សាោតរៀន និងប្រគូបតប្រងៀន

ប្រ ូវពិនិ យត ើងវិញ និងអ្ភិវឌ្ឍកិចចការ ឬលំហា ់តផ្សងៗ មដលបតងកើនកប្រម្ិ ព៊ុទធ ិរបស់សិសស តាម្កប្រម្ិ នីម្ួ ៗ និង
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បញ្ចូលកិចចការ ឬលំហា ់ទំងតន្ថះតៅកនុងការវា  ម្ម្លកប្រម្ិ ថាន ក់តរៀន ម្ិនថាជាការវា  ម្ម្លតាម្ដំណាក់ ឬការវា 

 ម្ម្លបញ្ចប់តន្ថះតទ។    

• អ្ភិវឌ្ឍ ឬមកលម្អប្របព័នធពិនិ យតាម្ ន និងប្របឹកាសាោតរៀន ត្ៀបនឹងសតង់ មដលានកំណ ់ កនុងតោលបំណងត្វើឱ្យ

មានម្ូល ា នប្រគឹះសប្រមាប់ភាពតជាគជ័ តៅកប្រម្ិ សាោតរៀន។ 

• បនតតលើកកម្ពស់ការបណតុ ះបណាត លប្រគូបតប្រងៀន និងវិ្ីបតប្រងៀនតផ្សងៗ ឱ្យប្រសបោន តៅនឹងប្រកបខណឌ សម្ ាភាពសកល 

មដលវិជាា សម្បទ បំណិនសម្បទ និងចរិយសម្បទប្រ ូវានតលើកកម្ពស់តៅកនុងការបតប្រងៀន និងតរៀន និងបនតោំប្រទដល់

សាោតរៀនមដលជួបការលំាក។  

• បណតុ ះបណាត ល និងតប្របើប្រាស់ប្រគូបតប្រងៀនមដលតលើស តដើម្បីផ្តល់ការបតប្រងៀនបមន ាម្ដល់សិសសមដលង្ហ រងតប្រោះ និង

សិសសតខា  តដើម្បីកា ់បន ា អ្ប្រតាតរៀនប្រ ួ ថាន ក់។ 

• តលើក តម្កើងការបតប្រងៀន និងតរៀនត  មផ្អកតលើលទធផ្លសិកា និងកញ្ចប់សម្ ាភាព តៅកនុងបណាត ម្ជ្ឈម្ណឌ លបណតុ ះ  

បណាត លប្រគូទំងអ្ស់ និងតៅកប្រម្ិ សាោតរៀន។ 

• បតងកើនឱ្កាសតរៀនតៅកនុង និងតប្រៅថាន ក់តរៀន ត  បញ្ចូលបមន ាម្កិចចកាតរៀនសូប្រ តផ្សងៗតៅកនុងការបតប្រងៀន និងតរៀន។ 

កិចចការតនះស៊ុទធម អាចត្វើាន និងប្រ ូវម ត្វើ តេើ វាម្ិនប្រ ូវការចំណា តប្រចើនតន្ថះតទ។  
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