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ហេតុអ្វីត្តូវមានគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនហៅត្បហេសកម្ពជុា ហេើយត្តូវអ្នុវតតយ៉ា ងដូចហម្តច? 

បណ្ឌ ិត បូ ច័ន្ទគុលិកា  

ត្បធាននាយកដ្ឋា នហោលនហយបាយ ននត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា  

េំនាក់េំនងអ្នកនិពនធ | បូ ច័ន្ទគុលិកា ត្បធាននាយកដ្ឋា នហោលនហយបាយ | អ្ុីមម្៉ាល៖ bo.chankoulika@moeys.gov.kh 

 

ខ្លឹមសារសខំាន់ៗ៖ 

 ជំហ៊ា នសត្មាប់អ្នុវតតគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនមិ្នត្តូវមានហត្ចើនកត្មិ្តហពក ហេើយក៏មិ្នត្តូវមានតិចហពកមដរពីហត្រោះវា

បហងកើតឱ្យមានការភាន់ត្ចឡំអ្ំពីលកខខណ្ឌ នានាកនុងកត្ម្ិតនិម្ួយៗហនាោះ។ 

  តួនាេី និងការេេួលខុសត្តូវហសេងៗតាម្កត្មិ្តនិមួ្យៗកនុងគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនត្តូវមតកំណ្ត់ឱ្យចាស់លាស់ហដ្ឋយ

ការពិពណ្៌នាការងារ និងត្កបខណ្ឌ សម្តថភាពមដលត្គូបហត្ងៀនអាចយល់បាននូវការរំពឹងេុកនានាមដលរក់ព័នធនឹងកត្ម្ិត

និម្ួយៗហនាោះ។  

 ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពវិជាា ជីវៈត្គូបហត្ងៀនត្តូវមតសារភាា ប់នឹងតួនាេី និងការេេួលខុសត្តូវហសេងៗតាម្កត្ម្ិតនិម្ួយៗ

ហដើម្បីធានាបាននូវការរីកចហត្ម្ើនមសនកវិជាា ជីវៈរបស់ត្គូបហត្ងៀន។  

 ត្បព័នធរងាវ យតនម្លសត្មាប់ការតហម្លើងត្បាក់ហបៀវតេ ឬតហម្លើងឋានៈដល់ត្គូបហត្ងៀនពីកត្ម្ិតម្ួយហៅកត្ម្ិតម្ួយកនុងគនលង

អាជីពត្គូបហត្ងៀនត្តូវមតបហងកើតហឡើង។ លកខខណ្ឌ សត្មាប់រងាវ យតនម្លត្តូវមតមានភាពងាយយល់ និងអាចរកបានហដ្ឋយត្គូ

បហត្ងៀន។ 

 ត្តូវធានាថាត្គូបហត្ងៀនបានចូលរួម្កនុងដំហណ្ើរការកំមណ្េត្ម្ង់។  

ការថយចុុះននវិជ្ជា ជវីៈបង្រៀនក្នរុ្បងេសក្មពជុ្ជ 

ធនាោរពិភពហលាករកហ ើញថា  " ហៅប៉ាុនាា នេសវតេរ៍ចុងហត្កាយហនោះ ឋាន វិជាា ជីវៈបហត្ងៀនបានធាល ក់ចុោះហៅជំុវិញពិភព

ហលាក ហដ្ឋយសារត្បាក់មខ ការហោរព និងលកខខណ្ឌ ការងារ" (ត្កុម្ធនាោរពិភពហលាក, ២០១៧, េំព័រ. ១៣៨)។ បាតុភូតហនោះកំពុង
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ហកើតហឡើងកនុងត្បហេសកម្ពជុាតំាងពីេសវតេរ៍ឆ្ន ំ១៩៩០ម្កហម្លោះ។ ការងារបហត្ងៀនកនុងត្បហេសកម្ពជុាមិ្នមម្នជាវិជាា ជីវៈមដលទាក់

ទាញហនាោះហេ។ គរុសិសេជាហត្ចើនជាសិសេមដលត្បឡងជាប់ម្ធយម្សិកាេុតិយភូម្ិកនុងកត្ម្ិតពិនទ ុ E, D, និង C (តានដូ និង េវូហៅ, 

២០១៥, េំព័រ.២)។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុាក៏បានរកហ ើញថាមានការលំបាកកនុងការទាក់ទាញ និងរកាត្គូបហត្ងៀនមដលមានេឹកចិតត 

និងមានសម្តថភាព មដលបញ្ហា ហនោះបណ្ដា លឱ្យប៉ាោះរល់ដល់លេធសលសិការបស់សិសេ (ធីភីហអ្ភី,២០១៥) ។ ការធាល ក់ចុោះនូវ

ាា ន្ភាព វិជាា ជីវៈបហត្ងៀនហនោះបណ្ដា លម្កពីត្បាក់ហបៀវតេទាប រចនាសម្ព័នត្បាក់ហបៀវតេមានលកខណ្សាតុ្គសាា ញ និងកងវោះតតនូវ

ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាព និងភាពមិ្នចាស់លាស់ននេិសហៅអ្ភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈត្គូហៅហពលតងម្ុខសត្មាប់ត្គូបហត្ងៀន (ធីភីហអ្ភី, 

២០១៥)។ ហោលនហយបាយនិងមសនការសកម្ាភាពហោលនហយបាយត្គូបហត្ងៀន(ធីភីហអ្ភី)ត្តូវបានអ្នុម្័តកាលពីឆ្ន ំ២០១៥ហដើម្បី

ហដ្ឋោះត្សាយបញ្ហា ធាល ក់ចុោះហនោះ។  រូបភាពេី១បងាា ញនូវយុេធសាស្តសតចំនួន៩របស់ហោលនហយបាយ និងមសនការសកម្ាភាពហោល

នហយបាយត្គូបហត្ងៀន ធីភីហអ្ភី(TPAP)។ ហដ្ឋយហេតុមតមានមដនកំណ្ត់ននការអ្នុវតត ហោលនហយបាយ និងមសនការសកម្ាភាព

ហោលនហយបាយត្គូបហត្ងៀន  ត្បហេសកម្ពជុាហៅមតត្បឈម្បញ្ហា ត្គូបហត្ងៀនមដលមានភាពខវោះតតនូវេឹកចិតត និងគុណ្វុឌ្ឍិកនុងត្បព័នធ

ហៅហឡើយ។  

រូបភាពេី១៖ យុេធសាស្តសតហោលនហយបាយ និងមសនការសកម្ាភាពហោលនហយបាយត្គូបហត្ងៀន និង 

ត្កបខណ្ឌ ត្គូបហត្ងៀន ដ្ឋប់បិលយូ សាហប៊ា៊ើ (WB SABER-Teachers Framework )  

 

យុេធសាស្តសតេី១៖ អ្ភិវឌ្ឍបេដ្ឋា ន និងយនតការគតិយុតត  

យុេធសាស្តសតេី២៖ ហកៀគរធនធានម្នុសេមដលមានសម្តថភាពម្ក

បហត្ម្ើវិជាា ជីវៈបហត្ងៀន  

យុេធសាស្តសតេី៣៖ កំណ្ត់សតង់ដ្ឋត្បព័នធបណ្ាុ ោះបណ្ដា លត្គូបហត្ងៀន  

យុេធសាស្តសតេី៤៖ អ្ភិវឌ្ឍម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណ្ដា លត្គូបហត្ងៀន  

យុេធសាស្តសតេី៥៖ ចាត់មចងត្គូឱ្យហ ល្ើយតបនឹងតត្ម្ូវការសាថ ប័នអ្ប់រំ  

យុេធសាស្តសតេី៦៖ សតល់ការបណ្ាុ ោះបណ្ដត លគរុហកាសលយ និងអ្ភិវឌ្ឍ

សម្តថភាពដល់ត្គូបហត្ងៀន  

យុេធសាស្តសតេី៧៖ហលើកេឹកចិតត និងរកាត្គូកនុងត្បព័នធ  

យុេធសាស្តសតេី៨៖ ពត្ងឹងត្បសិេធភាពការដឹកនាសំាលាហរៀន  

យុេធសាស្តសតេី៩៖ ពត្ងឹងត្បព័នធនិងយនតការត្តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន និង

វាយតនម្លត្គូបហត្ងៀន  

SABER-Teachers framework 
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ផលប ុះពាលន់នគនលរអាជីព្គបូង្រៀនងលើការជ្មុញេកឹ្ចិត្ត្គូ  
ហតើរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុាត្តូវហធវើយ៉ា ងដូចហម្ាចហដើម្បីឱ្យវិជាា ជីវៈបហត្ងៀនមានការទាក់ទាញ ចំហរោះហបកខជនមដលមានសកាា នុ

ពលនិងជត្មុ្ញេឹកចិតាត្គូមដលមានកនុងត្បព័នធត្សាប់? មសនកតាម្ត្េឹសាីធនធានម្នុសេ ការបហងកើត និងត្គប់ត្គងរចនាសម្ព័នធវិជាា ជីវៈគឺ

ជាដំហណ្ដោះត្សាយហបើសិនជារចនាសម្ព័នធហនាោះតាក់មតងហឡើងនិងអ្នុវតាត្បកបហដ្ឋយភាពទាក់ទាញ។ ឯកសារសិកាមដលោំត្េការមក

េត្ម្ង់រចនាសម្ព័នធវិជាា ជីវៈបញ្ហា ក់អំ្ពីសលប៉ាោះរល់ជាវិជាមានហលើត្បព័នធអ្ភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈ ត្បព័នធវាយតនម្ល និងសតល់រងាវ ន់បចចុបបនន 

ហដ្ឋយហធវើឱ្យត្បហសើរហឡើងនូវការអ្នុវតតការបហត្ងៀនកនុងសាលាហរៀន និងលេធសលសិការបស់សិសេ(យូមណ្សកូ, ២០១៩)។ អ្នកហធវើ

ហោលនហយបាយ និងអ្នកឯកហេសហជឿជាក់ថារចនាសម្ព័នធវិជាា ជីវៈត្គូបហត្ងៀនកំពុងោំត្េដល់ការអ្នុវតាមសនការសកម្ាភាពហោល

នហយបាយត្គូបហត្ងៀន( ធីភីហអ្ភី)តាម្រយៈការហធវើឱ្យត្បហសើរហឡើងនូវការអ្ភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈត្គូបហត្ងៀន ទាក់ទាញ និងរកាបុគគលនានា

មដលមានសម្តថភាពចូលកនុង វិជាា ជីវៈបហត្ងៀន (ធីភីហអ្ភី,២០១៥; យូមណ្សកូ,២០១៩)។ ហយងតាម្ការសទង់ម្តិត្គូបហត្ងៀនកម្ពជុា

ហដ្ឋយហលាក ណូ្ ហវ តា និងហលាក ហេង ហត្កង កាលពីឆ្ន ំ២០១៧បងាា ញថា ៤១ភាគរយ ននអ្នកចូលរួម្ធាល ប់គិតពីការផ្លល ស់បតូរ

ការងារបហត្ងៀនរបស់ោត់ហៅហធវើអ្វីហសេងហេៀត ប៉ាុមនតភាគហត្ចើន ោត់បានរកា វិជាា ជីវៈបហត្ងៀនជាត្គូបនទកុថាន ក់ អ្នកដឹកនាបំហចចកហេស

តាម្កត្ម្ិតថាន ក់ និងបុគគលិករដាបាល(ណូ្ ហវ តា  &  ហេង ហត្កង,២០១៧, េំព័រ.៣២)។ អ្នកចូលរួម្បានសតល់អ្នុសាសន៍ពីការហធវើ

សាថ ប័ន្នីយកម្ាគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនហដើម្បីហលើកកម្ពស់វិជាា ជីវៈបហត្ងៀន និងបញ្ឈប់ការផ្លល ស់បតូរការងារ(ណូ្ ហវ តា  &  ហេង ហត្ក

ង,២០១៧, េំព័រ.៥០) និងទាក់ទាញបកខជនមដលមានសកាា នុពលម្កចូលរួម្វិជាា ជីវៈបហត្ងៀន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពេី២៖ ការផ្លល ស់បតូរគនលងអាជីព និងជហត្ម្ើសគនលងអាជីព(ណូ្ ហវ តា  &  ហេង ហត្កង,២០១៧, េំព័រ.៣២)  

ងរៀបចំលដំាប់ថ្នន ក្គ់នលរអាជីពឱ្យមានត្ួនាេី នរិការេេលួខ្ុស្ត្ូវចាសល់ាស ់ 

ការមកេត្ម្ង់វិជាា ជីវៈនឹងរួម្ចំមណ្កដល់ការសហត្ម្ចបានឋានៈវិជាា ជីវៈបហត្ងៀន ហបើសិនការហរៀបចំរចនាសម្ព័នធវិជាា ជីវៈ

បហត្ងៀនហនាោះមានលកខណ្ទាក់ទាញនូវចំណ្ចុចំនួនននជំហ៊ា នតាម្លំដ្ឋប់ថាន ក់ននគនលងអាជីព និងតួនាេី និងការេេួលខុសត្តូវ កត្មិ្ត
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កំាត្បាក់ហបៀវតេតាម្តួនាេី និងឱ្កាសសត្មាប់ការអ្ភិវឌ្ឃវិជាា ជីវៈ។ ជំហ៊ា ននានាកនុងរចនាសម្ព័នធគនលងអាជីពមិ្នត្តូវមានហត្ចើនហពក

ពីហត្រោះមានការលំបាកកនុងការបំមបកភាពហសេងោន តាម្ជំហ៊ា ននិម្ួយៗ ហេើយក៏ម្ិនត្តូវមានតិចហពកមដរពីហត្រោះការចាត់ភាពហសេង

ោន មានលកខណ្ម្ិនត្គប់ត្ោន់ហលើកត្ម្ិតកំាត្បាក់ហបៀវតេនិងការេេួលខុសត្តូវ។  

កនុងការមកេត្ម្ង់វិជាា ជីវៈហៅត្បហេសហសេងៗ ជាេូហៅគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនមានបីគនលងគឺ គនលងត្គូបហត្ងៀន គនលងអ្នក

ត្គប់ត្គងអ្ប់រំ និងគនលងអនរឯរទេសហោលនហយបាយអ្ប់រំ។  

- គនលងេី១៖ គនលងត្គបូហត្ងៀន ជាគនលងសត្មាប់អ្នកលោះបង់ការងារបហត្ងៀនហពញមួ្យជីវិតសត្មាប់អ្នកសិកាហដ្ឋយផ្លទ ល់។ 

ត្គូបបហត្ងៀនតាម្ដ្ឋនអ្នកសិការបស់ខលួនតាម្រយៈជំហ៊ា នសំតន់ៗននការអ្ភិវឌ្ឍរបស់អ្នកសិកា។ ត្គូបហត្ងៀនជាម្នុសេ

សំតន់តល ងំសត្មាប់អ្នកសិកាចាប់ពីកត្មិ្តដំបូងរេូតដល់ហពញវ័យកនុងការសិកា និងជីវិតការងារ។ ត្គូបហត្ងៀនជួយ

សិសេឱ្យមានការរីកចហត្ម្ើន និងបនតការរីកចហត្ម្ើន។   

- គនលងេី២៖ គនលងអ្នកត្គបត់្គងអ្ប់រំ  ជាគនលងសតល់ឱ្យបុគគលទាំងឡាយមដលមានការចាប់អារម្ាណ៍្កនុងមសនករដាបាល និង

ត្គប់ត្គងអ្ប់រំ។ គនលងហនោះនាមំ្នុសេមដលហម្ើលហ ើញខលួនឯងថាជាអ្នកអ្ប់រំមដលមានមសនការចាស់លាស់ និងចូលចិតត

មសនករដាបាល និងការត្គប់ត្គងសាលាហរៀន។ អ្នកទាំងហនោះហត្តៀម្ខលួនេេួលយកការេេួលខុសត្តូវកនុងឋានៈជានាយក

សាលាឬបុគគលិកត្គប់ត្គងជាន់ខពស់។  

- គនលងេ៣ី៖គនលងអនរឯរទេសហោលនហយបាយអ្បរ់ ំជាគនលងមដលសតល់ឱ្យបុគគលទាំងឡាយមដលចាប់អារម្ាណ្៍នឹងសងកបប

។ ការចាប់អារម្ាណ្៍កនុងសងកបប  ត្សាវត្ជាវ អ្ភិវឌ្ឍន៍កម្ាវិធីសិកា អ្ភិវឌ្ឍន៍សមាភ របហត្ងៀននិងហសៀវហៅសិកា។  គនលង

ហនោះនាអំ្នកមដលហម្ើលហ ើញខលួនឯងថាជាត្គូបហត្ងៀនមដលមានមសនការចាស់លាស់ និងចង់ចូលរួម្ចំមណ្កអ្ភិវឌ្ឍការ

អ្ប់រំតាម្រយៈការងារត្សាវត្ជាវ និងការបហងកើតនិងអ្ភិវឌ្ឍហោលនហយបាយអ្ប់រំ។  

ត្បហេសកម្ពជុាបានអ្នុម្័តនូវគនលងបីមដលបានអ្នុវតតេូហៅកនុងពិភពហលាកដូចជាគនលងត្គូបហត្ងៀន គនលងត្គប់ត្គងអ្ប់រំ និង

គនលងអនរឯរទេសហោលនហយបាយអ្ប់រំកាលពីមខម្ិថុនាឆ្ន ំ២០១៨។ គនលងនិម្ួយៗមានត្បំាជំហ៊ា ន។ តួនាេី និងការេេួលសខុស

ត្តូវតាម្កត្មិ្តជំហ៊ា ននិមួ្យៗននគនលងអាជីពហនោះមិ្នទាន់បានកំណ្ត់ឱ្យមានពិពណ៌្នាការងារ និងត្កបខណ្ឌ សម្តថភាពជាសលូវការហេ 

ហេើយការងារហនោះក៏មានការលំបាកសត្មាប់ត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា និងត្កុម្ហោលហៅអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពបនតមដលត្តូវមាន

គណ្ហនយយភាពសត្មាប់ការងាររបស់ខលួនកនុងការហធវើឱ្យមាននូវការរំពឹងេុកពីតួនាេីរបស់ហគចាស់លាស់សងមដរ។ ឋានៈកាន់មតខពស់

កនុងកត្មិ្តជំហ៊ា នននគនលងអាជីពគឺមានការេេួលខុសត្តូវការងារកាន់មតហត្ចើន។ ការត្សាវត្ជាវមួ្យចំនួនមដលបានហធវើហឡើងហដ្ឋយ

ត្កុម្ត្បឹកាត្សាវត្ជាវអ្ប់រំ និងនាយកដ្ឋា នហោលនហយបាយ ននត្កសួងអ្ប់រំយុវជន និងកីឡា បានរកហ ើញថាកត្ម្ិតកាន់មតខពស់នន

កត្មិ្តជំហ៊ា នគនលងអាជីព មានត្គូបហត្ងៀនកាន់មតតិចមដលអាចឈានដល់កត្មិ្តខពស់។ ហនោះមានន័យថាសម្តថភាពរបស់ត្គូបហត្ងៀន 

និងនាយកសាលាម្ិនទាន់អាចឈានដល់សតង់ដ្ឋរលកខខណ្ឌ ននកត្ម្ិតនិម្ួយៗហៅហឡើយ។ ដូហចនោះអ្នកហធវើហោលនហយបាយត្តូវ

ពិចារណ្ដហឡើងវិញនូវសតង់ដ្ឋរលកខខណ្ឌ នានាតាម្កត្មិ្តនិមួ្យៗននគនលងអាជីពហដើម្បីឱ្យមានលកខណ្សម្ត្សបតាម្ចំហណ្ោះដឹង ការ
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ហត្តៀម្លកខណ្ៈ និងសម្តថភាព ហេើយសាល់ឱ្យត្គូបហត្ងៀននូវការអ្ភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈ និងការហលើកេឹកចិតតសត្មាប់ពួកោត់ឱ្យមានការរីក

ចហត្ម្ើនត្បកបហដ្ឋយវិជាា ជីវៈ។  

ផារភ្ជា ប់រចនាសមពន័ធគនលរអាជីពជ្ជមួយការអភិវឌ្ឍសមត្ថភ្ជពបនត 

ការហរៀបចំរចនាសម្ព័នធគនលងអាជីពមួ្យមដលត្បហសើរគួរោំត្េត្គូបហត្ងៀនហដើម្បីបហងកើនវិជាា ជីវៈ ហេើយមិ្នគួរតត្មូ្វឱ្យត្គូ

បហត្ងៀនមានគណ្ហនយយភាពផ្លត ច់ម្ុខចំហរោះសិសេរបស់ោត់ហនាោះហេ។  

“ ..ហៅហពលមដលត្គូបហត្ងៀនម្ិនបានត្តួតពិនិតយហលើកតាត ជាហត្ចើនមដលប៉ាោះរល់ដល់ការអ្នុវតត និងសិសេរបស់ខលួន...ខណ្ៈ

ហពលមដលហោលនហយបាយត្គូបហត្ងៀនគួរមតបញ្ហា ក់ពីគណ្ហនយយភាពមដលជាមសនកននហោលនហយបាយហដើម្បីហធវើឱ្យ

ត្បហសើរហឡើងនូវការបហត្ងៀន និងការអ្ប់រំ។ ចំាបាច់ណ្ដស់មដលការអ្ំរវនាវនហយបាយនិងសាធារណ្ៈសត្មាប់

គណ្ហនយយភាពត្គូបហត្ងៀនមដលម្ិនមម្នជាការតិចហេៀនបហនាទ សបងាា ប់ដល់ត្គូហលើបញ្ហា កនុងត្បព័នធអ្ប់រំ...” (យូមណ្សកូ

,២០១៩)។  

ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពបនតគួរសតល់ឱ្យត្គូបហត្ងៀននូរំណិ្នហដើម្បីេេួលបានហជាគជ័យកនុងតួនាេីថាីតាម្កត្មិ្តគនលងអាជីព។ 

ត្កបខណ្ឌ ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពបនតសត្មាប់ត្គូបហត្ងៀន និងនាយកសាលាបានហរៀបចំហឡើងប៉ាុមនតយនតការអ្នុវតត ហេើយភាព

ចាស់លាស់ននេំនាក់េំនងរវាងគនលងអាជីពនិងការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពបនតហៅពំុទាន់បានកំណ្ត់ហៅហឡើយ។ ការមកេត្ម្ង់រចនាសមព័ន្ធ

គនលងអាជីពនឹងនាឱំ្យមានលេធសលលាត្បហសើរហបើសិនជាការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពបនតបងាា ញឱ្យហ ើញចាស់នូវកម្ាវិធីោំត្េត្គូបហត្ងៀន

ចាប់ពីជំហ៊ា នដំបូងននអាជីពរេូតដល់ការបំហពញការងារ និងការត្បឹកាហយបល់ហដ្ឋយអ្នកត្បឹកា(អូ្អីុ្ជឌី្,២០១៣) ហដើម្បីសាល់នូវ

តួនាេីថាីកនុងគនលងអាជីព។ កម្ាវិធីត្បឹកាហយបល់ធាល ប់បានសាល់ឱ្យត្គូហដ្ឋយនដគូអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងអ្ងគការមិ្នមម្នរដ្ឋា ភិបាលកនុង

ត្េង់ត្ទាយតូចៗ។ ការអ្នុវតតពិតត្បាកដននគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀននឹងតត្មូ្វឱ្យពត្ងីកវិសាលភាព ឬអ្នុវតតជាត្បព័នធ ហេើយជា

ពិហសសការត្បឹកាហយបល់សត្មាប់ត្គូៗហេើបហចញថាី។ ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាពគួរសារភាា ប់ជាម្ួយលកខខណ្ឌ តហម្លើងឋានៈសត្មាប់

កត្មិ្តខពស់។ ជាឧទាេរណ៍្ គនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនត្បហេសកម្ពជុាបញ្ហា ក់ថាការត្សាវត្ជាវ(ត្បតិបតតិ)ជាលកខខណ្ឌ សត្មាប់តហម្លើង

ឋានៈហៅកត្មិ្តខពស់ននគនលងអាជីព ប៉ាុមនតសតល់កម្ាវិធីតិចតួចសត្មាប់ត្គូហដើម្បីេេួលនូរំណិ្នហនោះ។ ដូហចនោះសត្មាប់គនលងអាជីពត្គូ

បហត្ងៀនមដលអាចដំហណ្ើរការបាន ត្គូបហត្ងៀនត្តូវេេួលបាននូវបំណ្ិនត្សាវត្ជាវត្បតិបតតិហេើបោត់អាចេេួលបាននូវសល

ត្បហយជន៍ពីគនលងអាជីពហពញហលញ។  

្បាក្់ងបៀវត្សភ្ជា បជ់្ជមយួជំហ៊ា នននគនលរអាជពី  

េសេនាទានននការមកេត្ម្ង់រចនាសម្ព័នធគនលងអាជីពគឺត្តូវចាត់ថាន ក់ភាពហសេងោន របស់ត្គូហដ្ឋយមសាកហលើការអ្នុវតតការងារ

ជាជាងគុណ្វុឌ្ឍិឬរយៈហពលននការបំហពញហសវាកម្ា ពិហសសត្បាក់ហបៀវតេ ការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភាព និងសលត្បហយជន៍ហសេងៗហេៀ

ត។ រចនាសម្ព័នធអាជីពមដលទាក់ទាញគួរមតសារភាា ប់នឹងត្បាក់ហបៀវតេមដលទាក់ទាញសត្មាប់កត្មិ្តនិមួ្យៗកនុងគនលងអាជីព។ ចាប់

តំាងពីេសេន្ៈទានអំ្ពីគនលងអាជីពបានបហងកើតហឡើងកាលពីឆ្ន ំ២០១៦ហេើយបានអ្នុម័្តកនុងឆ្ន ំ២០១៨ ត្កុម្ត្គូបហត្ងៀន និងអ្នកហធវើ
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ហោលនហយបាយបានជមជកោន ជាហត្ចើនអំ្ពីត្បាក់ហបៀវតេសត្មាប់កត្មិ្តនិមួ្យៗ។ សំណួ្រហៅត្តង់ថារចនាសម្ព័នធគនលងអាជីពថាី ត្គូ

បហត្ងៀនគួរេេួលបានត្បាក់បមន ថម្ឬបហងកើនត្បាក់ហបៀវតេមសាកតាម្ការវាយតនម្ល។ ការសាល់ត្បាក់ឧបតថម្ភបមន ថម្គឺជា "កម្ាវិធីសតល់ឱ្យ

ត្គូបហត្ងៀននូវរងាវ ន់មដលមានលកខណ្ៈម្ាងចប់សត្មាប់ការសហត្ម្ចបានការអ្នុវតតការងារមដលចង់បានតាម្ការវាស់មវងហដ្ឋយពិនទុ

សិសេកនុងការហធវើហតសតសតង់ដ្ឋរឬហដ្ឋយការសហងកតរបស់ត្គូបហត្ងៀន ឬហដ្ឋយការវាយតនម្លត្គូបហត្ងៀនកនុងត្េង់ត្ទាយធំ "(C.Chimier 

& B.Tournier, ២០១៩ េំព័រ.៤) កនុងរយៈហពលចុងហត្កាយននហពលហវលាជាក់លាក់ណ្ដម្ួយ។  ហោលនហយបាយសាល់ត្បាក់បមន ថម្

គឺងាយត្សួលអ្នុវតតពិហសសហៅកនុងត្បហេសកម្ពជុាមដលត្បព័នធម្ស្តនតីរាជការសុីវីលហៅជាត្បព័នធមសាកតាម្ការងារមដលមានឋានៈនិង

លំដ្ឋប់ថាន ក់ត្គប់ត្គងហដ្ឋយចាប់។ ការសាល់ត្បាក់បមន ថម្គឺរេ័ស និងងាយត្សួលហដើម្បីអ្នុវតតហដ្ឋយពុំចំាបាច់បតូរនូវឯកសារត្បាក់

ហបៀវតេមូ្លដ្ឋា ន។ កនុងបរិបេកម្ពជុាបចចុបបនន កញ្ចប់មបបហនោះត្បមេលអាចអ្នុវតតជាជំហ៊ា នដំបូងននការអ្នុវតតគនលងអាជីពហដើម្បី

មានលេធសលឆ្ប់រេ័សននកំមណ្េត្ម្ង់ការងារ។ ហទាោះជាយ៉ា ងហនោះកាី អ្នកហធវើហោលនហយបាយត្តូវហរៀបចំឱ្យបានលាសត្មាប់ការ

ផ្លល ស់បតូរននការសាល់ត្បាក់បមន ថម្ហលើការតហម្លើងត្បាក់ហបៀវតេកនុងរយៈហពលមវង។ ការតហម្លើងត្បាក់ហបៀវតេគឺជាគំរូម្ួយសត្មាប់ការ

សាល់រងាវ ន់មសាកតាម្ការអ្នុវតតការងារមដលត្បាក់ហបៀវតេហកើនហឡើងមសាកតាម្លេធសលវាយតនម្លកនុងរយៈហពលជាក់លាក់ណ្ដម្ួយ។ 

លំដ្ឋប់ត្បារ់ហបៀវតេមានកត្ម្ិតហសេងៗោន  ហេើយការផ្លល ស់បតូរហៅកាន់កត្ម្ិតខពស់កនុងលំដ្ឋប់ដូចោន នឹងម្ិនប៉ាោះរល់ហលើការបហងកើនការ

េេួលខុសត្តូវបមន ថម្ហេ។ គំរូហនោះនឹងបហងកើនត្បាក់ហបៀវតេហោលរបស់ត្គូបហត្ងៀន និងត្បាក់ហសាធននិវតតន៍ ប៉ាុមនាម្ិនបងាា ញនូវរងាវ ន់

សត្មាប់ការបំហពញការងាររយៈហពលមវងហេ។ ការបទ្កើនត្បាក់ហបៀវតេមដលអាចអ្នុវតតហៅបាននឹងអាត្ស័យហលើត្បព័នធវាយតនម្ល

ម្ួយលានិងមានត្បសិេធភាពសត្មាប់ត្បហេសកមពជុា។ 

ត្បពន័ធវាយតនម្ល 

ត្បព័នធវាយតនម្លមដលមានត្បសិេធភាពគឺជាចំណ្ចុមដលត្តូវហធវើឱ្យហកើតមានសត្មាប់ត្បព័នធអ្ប់រំកនុងត្បហេសកម្ពជុា។ ហៅ

កត្ម្ិតាលាហរៀន ការវាយតនម្លហៅម្ិនទាន់មានមសនការ និងអ្នុវតតជាត្បព័នធហៅហឡើយហេ។ មានការខវោះតតនូវយនតការយកចិតា

េុកដ្ឋក់និងជាក់លាក់ហដើម្បីត្បឹកាឬមណ្នាបំុគគលិកសាលាហរៀន(ត្គូបហត្ងៀន និងអ្នករដាបាល) ការវាយតនម្លការអ្នុវតតការងារនិងការ

ដំទ ើ្ឋានៈ។ សាលាហរៀនខលោះបានហធវើការវាយតនម្លការអ្នុវតាការងារ ឯសាលាហរៀនខលោះម្ិនបានហធវើហឡើយ។ កនុងកំឡុងហពលហធវើការសទង់

ម្តិ ការវាយតនម្លបានហធវើហឡើងជាចម្បងមសាកហលើការតំាងចិតា សម្តថភាព និងលេធភាពរបស់អ្នករដាបាលសាលាសាលាហរៀន(នាយក 

ត្បធានត្កុម្បហចចកហេស និងអ្នរវាយតនម្ល)។ សាលាហរៀនជាហត្ចើនមដលបានហធវើការវាយតនម្លត្គូបហត្ងៀនបានហត្បើត្បាស់ឧបករណ្៍

ចម្បងមដលមណ្នាឬំបហងកើតហឡើងហដ្ឋយត្កសួង ហេើយឧបករណ្៍ម្ួយចំនួនបហងកើតហឡើងបមន ថម្ហដ្ឋយសាលាហរៀនសងមដរ។ សាលាហរៀន

ម្ួយចំនួននចនឬបហងកើតឧបករណ្៍ហដើម្បីឱ្យសម្ត្សបតាម្កត្ម្ិតត្គូបហត្ងៀនសងមដរ(ដូចជាត្គូកត្ម្ិតម្ហតតយយ បឋម្សិកាជាហដើម្)។ 

មានសាលាហរៀនម្ួយចំនួនបានបហងកើតឧបករណ៍្សត្មាប់សាលាហរៀនខលួនឯងសងមដរ។ ការអ្នុវតាគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនតត្មូ្វឱ្យមាន

យនតការវាយតនម្លម្ួយមដលមានតមាល ភាព និងយុតតិធម្៌ហៅតាម្សាលាហរៀន។ ការវាយតនម្លត្តូវមតចាស់លាស់ និងងាយត្សួលយល់

សត្មាប់ត្គូបហត្ងៀន និងអ្នកវាយតនម្ល។  
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ដំង ើ រង ព្ ុះងៅរក្រចនាសមព័នធការងារថមី  

ត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡាបានតំា្ចិតតហដើម្បីអ្នុវតតហដ្ឋយត្បាកដត្បជានូវគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនចាប់ពីហដើម្ឆ្ន ំ២០២១តហៅ 

ហដ្ឋយយកសាលាហរៀនហោលហៅ១០០សាលាមដលហត្បើការត្គប់ត្គងមសាកហលើលេធសលតាម្សាលាហរៀន(SBM) និងសាលាហត្ជើសហរីស

ម្ួយចំនួនសងមដរ។ ការបាូរពីត្បព័នធចាស់ហៅរកត្បព័នធថាីគឺមានភាពសាតុ្គសាា ញ និងមានដំហណ្ើរការពិភាកាហត្ចើន ហេើយការណ្៍ហនោះក៏

អាចបណ្ដា លឱ្យមានការមបងមចកកនុងចំហណ្ដម្ត្គូបហត្ងៀនមដលោា នមសនការចាស់លាស់ និងខវោះការយល់ដឹងអំ្ពីការមកេត្ម្ង់ត្គូ   

បហត្ងៀន។ ត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡាត្តូវពិចារណ្ដនូវជហត្ម្ើសពីរកនុងដំហណ្ើរការផ្លល ស់បាូរហនោះដូចជា៖ ១)ហោលវិធីតត្ម្ូវអ្នុវតា

រចនាសម្ព័នធការងារថាីសត្មាប់ត្គូបហត្ងៀនទាំងអ្ស់ ឬ ២) ហោលវិធីមសាកតាម្ការសា័ត្គចិតារបស់ត្គូបហត្ងៀនមដលោំត្េនូវរចនាសម្ព័នធ

ការងារថាីឬអ្នុវតតសត្មាប់មតត្គូបហត្ងៀនមដលហេើបហចញថាី។ ជហត្ម្ើសេី២ត្បមេលជាសម្ត្សបសត្មាប់បរិបេត្បហេសកម្ពជុា 

ហដ្ឋយសារមានវិសាលភាពតូចសត្មាប់ការសាកលបងហដើម្បីេេួលយកនូវហយបល់ត្តឡប់ មកសត្ម្ួលហោលនហយបាយ ឬអ្នុម្័ត

ហោលនហយបាយ ហបើមានចំណ្ចុណ្ដមដលម្ិនត្បរត្កតីហកើតហឡើងពីការអ្នុវតាហនោះ។ ហោលវិធីេី២ និងការអ្នុវតារចនាសម្ព័នធការងារ

ថាីនឹងបហងកើតឱ្យមានត្បព័នធការងារត្គូបហត្ងៀនថាី២មដលពិបាកសត្មាប់ត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសាលាហរៀនត្គប់ត្គង

ហដ្ឋយសារអាចមានលេធសលននភាពតានតឹងរវាងត្គូបហត្ងៀនកនុងត្បព័នធចាស់ និងត្បព័នធថាី។ 

 ហបើការអ្នុវតាជហត្ម្ើសេី១កនុងត្បហេសកម្ពជុា ត្គូបហត្ងៀននឹងត្តូវសាល់នូវកត្មិ្តថាីននជំហ៊ា នអាជីព ហេើយត្គូបហត្ងៀនខលោះអាច

នឹងហឡើងកត្ម្ិត ឯត្គូខលោះហេៀតអាចនឹងថយចុោះ។ ចំណ្ចុហនោះនឹងនាឱំ្យោា ននូវសងគតិភាពរវាងត្គូបហត្ងៀនមដលហេើបចូលថាី និងត្គូ

បហត្ងៀនមដលអ្តីតភាពយូរឆ្ន ំ។ ឧទាេរណ៍្ត្គូបហត្ងៀនហេើបចូលថាីមដលមានសម្តថភាពហលើបំណ្ិនត្សាវត្ជាវ បហចចកវិេា ឬភាសា

បរហេសត្បមេលត្តូវហឡើងកត្ម្ិតត្បមេលត្គូមដលមានអ្តីតភាពយូរឆ្ន ំកំពុងបហត្ងៀនមដលបេពិហសាធន៍បហត្ងៀនរបស់ោត់ត្តូវហគ

ម្ិនឱ្យតនម្លតាម្រយៈការមកេត្ម្ង់ហនោះ។ 

 ងសចក្ដសីននិដាា ន 

ការអ្នុវតារចនាសម្ព័នធអាជីពត្គូបហត្ងៀនថាីកនុងត្បហេសកម្ពជុាមានការត្បឈម្នឹងធនធានបហចចកហេស និងេិរញ្ញវតថហុដើម្បី

ោំត្េការអ្នុវតាគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនឱ្យមានសងគតិភាពជាមួ្យនឹងការអ្ភិវឌ្ឍ វិជាា ជីវៈបនត លកខខណ្ឌ ហបៀវតេ យនតការវាយតនម្ល 

ការចូលរួម្របស់ត្គូបហត្ងៀន កនុងដំហណ្ើរការមកេត្ម្ង់ហដើម្បីហចៀសវាងនូវការមបងមចក និងភាពតានតឹងកនុងចំហណ្ដម្ត្គូបហត្ងៀន។ 

ត្កសួងអ្ប់រំ យុជន និងកីឡាត្តូវមានការយកចិតាេុកដ្ឋក់ខពស់កនុងហរៀបចំអ្នុវតាមសនការមដលបានដ្ឋក់ហចញឱ្យមានសលជោះវិជាមាន

ហលើេឹកចិតតត្គូបហត្ងៀន។ ការអ្នុវតាមដលបានហជាគជ័យនូវគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនត្តូវបហងកើតលកខខណ្ឌ នានាមដលត្គូបហត្ងៀនអាច

េេួលបានសលត្បហយជន៍ េេួលបានការអ្ភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈ ការោំត្េ និងការសតល់ហយបល់ត្តឡប់។ ហជាគជ័យននការអ្នុវតាគនលង

អាជីពនឹងអាត្ស័យហលើការេំនាក់េំនងរវាងត្កសួងអ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា និងត្កសួងហសដាកិចចនិងេិរញ្ញវតថ ុ និងត្កសួងមុ្ខងារសា

ធារណ្ៈ។ អ្នកអ្នុវតា និងអ្នកេេួលសលននកគនលងអាជីពត្គូបហត្ងៀនត្តូវមតសារភាា ប់ហពញេំេឹងកនុងដំហណ្ើរការតាម្រយៈការហបើក

ចំេនូវការេំនាក់េំនង និងការសនទនាោន ៕  
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