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ពិភពឌីជីថលនីយកម្ម៖ តើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង
វិជ្ជាជីវៈនៃភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅកន្លែងណា?
សេចក្តីផ្តើម

ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ គេសង្កេតឃើញថា ជម្រៅនៃ

យ៉ាងផ
 ុសផុលនូវការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើសមាហរណកម្មនៃបច្ចេក

បណ្តាលជំនាញ ហាក់ដូចជាត្រូវគេមើលរំលង ដូចដែលមានជា

ជាច្រើនសតវត្សរ៍កន្លងមក គេសង្កេតឃើញមានការកើនឡើង

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មទាំងនោះ នៅក្នុងវ ិស័យអប់រំ

វិទ្យាទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន (ICT) ទៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃវិស័យអប់រំ

និងប
 ណ្តុះ

ភស្តុតាងស្រាប់ តាមរយៈកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងផ
 ្នែកនេះ

ទាំងកម្រិតម៉ាក្រូ មេសូ និងមីក្រូ។ ឧទាហរណ៍ល្អៗដែលបង្ហាញ

និងជា
 ពិសេសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកំពុងអ
 ភិវឌ្ឍ។

ពីទិដ្ឋភាពនេះ រួមមាន គម្រោងឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

ការសិក្សានេះ

មានគោលបំណងបង្រួមកង្វះខាតដែលបាន

ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ផែនការសកម្ម

លើកឡើងខាងលើ ដោយផ្តោតលើសំណួរស្រាវជ្រាវធំៗពីរគឺ៖ តើ

របស់សហភាព

អឺរ៉ុប និងផែនការគោលនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង

នីយកម្មបា
 នដល់កម្រិតណាហើយ?

ភាពសម្រាប់ការអប់រំបែបឌីជីថលពីឆ្នាំ២០២១

ដល់

២០២៧

TVET នៃភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជ្រាបការធ្វើឌីជីថល

ព័ត៌មាននាឆ្នាំ២០២០ របស់សមាគមអាស៊ាន។ គេក៏ឃើញមាន

ក្នុងវ ិស័យ TVET របស់កម្ពុជា បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ និងជួប

ការផ្តួចផ្តើមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើន នៅជុំវិញពិភព
លោក

ដើម្បីបង្កើនការចូលប្រើឧបករណ៍

ដើម្បផ
ី ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សា

ប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ?

និងព
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បរិយាកាសបង្រៀន និងរៀន។
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ី ែលម្អ

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង
មានលក្ខណៈយ៉ាងណា?

ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក៏រឹតតែក្លាយជារ
 ឿង

TVET៖

តើព
 ិភពនេះ

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម កំពុងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងគំហុក

ទូទៅមួយដែរនៅក្នុង វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃសង្គម មិនថាការងារ អាជីវកម្ម ឬការអប់រំ

ទី៣ស្តីពី TVET របស់ UNESCO ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១២ សេចក្តី

ជាក់លាក់ណាមួយ

និងវ ិជ្ជាជីវៈ (TVET) ដូចដែលបានឆ្លះុ បញ្ចាង
ំ នៅក្នង
ុ សមាជអន្តរជាតិ

និងបណ្តុះបណ្តាល។ ទោះយ៉ាងណា មុននឹងវែកញែកលើផ្នែក

ថ្លែងការ Qingdao ឆ្នាំ២០១៥ និងគោលដៅទី៤ នៃការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

(ជាពិសេសគោលដៅ

៤.៣

ធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម។

ដល់

យើងចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីគោលគំនិតនៃការ

ពាក្យ "ឌីជីថលនីយកម្ម" ត្រូវបានគេប្រើជំនួសគ្នាជាមួយនឹង

៤.៥) (UIS 2018)។ ការអំពាវនាវលក្ខណៈជាសាកល សម្រាប់

ពាក្យ "ឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម" "បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល" និង "ការធ្វើ

ទម្រង់ TVET តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ICT ដើម្បរី ួមគ
 ្នាដោះស្រាយ

នឹងកា
 រប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ

១

ការអភិវឌ្ឍជំនាញបែបនេះ ក៏បានសង្តត់ធ្ងន់ផងដែរទៅ
 លកា
ើ រកែ

សមាហរណកម្ម ICT" ប៉ុន្តែជាធម្មតា វាត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ

បញ្ហាប្រឈមលក្ខណៈពហុមុខនៃសតវត្សរ៍ទ
 ី២១ និងល
 ើកកម្ពស់
ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព
យ៉ាងណាមិញ

នៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ គេក៏សង្កេតឃើញថា ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

និងប
 រិយាប័ន្ន។

អំឡុងព
 េលដែលបចេ្ចកវិទ្យាឌី
 ជីថល

អាចនាំមកនូវសក្តានុពលយ៉ាងច្រើន សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅ

ត្រូវគេ

ក្នុងពិ
 ភពលោក

ដោយផ្តល់តួនាទីមួយភាគធំឱ្យពួកគេចូលរួមធ
 ្វើ

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ ប៉ុន្តែការយល់
ឃើញដូចនេះ

អត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយ ប៊ុន ភូរី ជំនួយការស្រាវជ្រាវ មហាវិទ្យាល័យអប់រំ និង
សង្គមកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យ អូកលែន (Auckland)។ សូមយោងអត្ថបទនេះថា
 ៖
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ហាក់ដូចជាមានភាពរាក់កំភែល។

បើសិនជាគេ

ប្រៀបមើលវាពីជ្រុងទាំងបីនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ថាប័ន (ល្បឿន
ទំហំ

លទ្ធផល)

ឌីជីថល

ជាមួយនឹងទំនោរនៃការកើនឡើងបច្ចេកវិទ្យា

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មជាដំណើរការរៀបចំប្រតិបត្តិការ

របស់ស្ថាប័ន ឱ្យដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងអនាគតឌីជីថល។ យ៉ាង

១ គោលដៅ ៤.៣. ធានាឱ្យមានលទ្ធភាពស្មើគ្នាចំពោះ ការអប់រំ បច្ចេកទេស
វិជ្ជាជីវៈ និងឧត្តមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព និងតម្លៃសមរម្យ; គោលដៅ
៤.៤. បង្កើនចំនួនយុវជន និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធ រួម
ទាំងជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ការងារ ការងារសមរម្យ និង
សហគ្រិនភាព និង គោលដៅ ៤.៥. លុបបំបាត់វិសមភាពយេនឌ័រក
 ្នុងវ ិស័យ
អប់រំ និងធានាសមភាពក្នុងកា
 រទទួលបានការអប់រគ
ំ ្រប់កម្រិត និងការបណ្តុះ
បណ្តាលវិ ជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះ។

ណាក៏ដោយ ការរៀបចំឡើងវិញបែបនេះ មិនចាំបាច់តម្រូវឱ្យមាន
ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណរបស់ស្ថាប័ននោះឡើយ (Gong និង
Ribiere 2020)។ ដូច្នេះ ឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុងវិស័យ TVET

សំដៅ ឬផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យា
1

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ឌីជីថល ដើម្បីកែលម្អប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់វិស័យនេះ

តើការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម មិនមានរបាំងរាំងស្ទះ និង

ហើយនៅតែ
 រក្សាលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរបស់វិស័យនេះ

ផលជះអវិជ្ជមានមែនដែរឬទេ?

នៅដដែល។

តើការឈានចូលទៅក្នុងពិភពឌីជីថលនីយកម្ម

ទោះបីជាការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET អាចនាំមកនូវ

អត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាសផ្សេងៗដែលមានសក្តានុពល ការណ៍

មាន

សារៈប្រយោជន៍ដល់ TVET ដែរឬទេ?

នេះក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនដែរ។
វិសមភាព

ជាមួយនឹងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET អាចងាកចេញពីការ

ផ្តោតតែទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

និងកិច្ចការឯកទេស

គោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ផលជះមួយ

ឌីជីថល

រៀនសូត្រ។ គេបានបង្ហាញថា

ក្នុង

ប្រពន
័ ប
្ធ ច្ចក
េ វិទយា
្ ឌីជថ
ី ល។ វិសមភាពក្នង
ុ ការចូលប្រប
ើ ស
្រា ហ
់ េដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ទាំងក្នុង និងរវាងប្រទេស

គឺការពង្រីកវិសាលភាពការ

មួយទៅប្រទេសមួយ និងតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ បានក្លាយជា

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង

បញ្ហាដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំង។ ឧទាហរណ៍ អត្រាការ

TVET មិនត្រឹមតែអាចជួយជំនះឧបសគ្គដែលទាក់ទងទៅនឹងក
 ង្វះ

ប្រើប្រាស់អុិនធើណិត នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ គឺខ្ពស់ឆ្ងាយជាង

ខាតពេលវេលារៀន និងចម្ងាយ ឬការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន
ប៉ុណ្ណោះទេ

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដែលប្រទេស

តែក៏អាចជួយដោះស្រាយកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទ
 ៀត

ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់

ការរៀនសូត្រ

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានប្រហែល

ទាំងកត្តាខាងក្នុង

តួចមា
 នប្រហែល

(ឧទាហរណ៍ កត្តាចំណាប់អារម្មណ៍ ការលើកទឹកចិត្ត) និងក
 ត្តា

ធ្វើឱ្យមានវិសមភាពឌីជីថល។

ធនធានអប់រប
ំ ប
ែ បើកចំហ កម្មវធ
ិ ប
ី ព
្រ ន
័ ផ
្ធ ស្ ព្វផសា
្ យសង្គម ព្រមទាង
ំ 

ឌីជីថល

បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ដែលងាយស្រួលសម្រាប់

សមត្ថភាពឌីជីថល

មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស សម្រាប់ក្រុមអ
 ្នកស
 ិក្សាដែលជួបការ


ដោយខ្លួនឯង

លំបាក ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ តាមតំបន់ដា
 ច់

ដែលបង្ហាញពី
ឬ

សាកលលោក

និង

ទាំងក្នុងឧបករណ៍

និង

ភាសាអង់គ្លេសតិចតួច ឬគ្មានសោះ នឹងមិនអាចចូល ឬប្រើប្រាស់

ឧបករណ៍ និងធនធានទាំងនោះបានទេ។ ជាងនេះទៀត ធនធាន
សម្រាប់ការរៀន

និងបង្រៀនដែលមានស្រាប់

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ឌីជីថល មិនតែងតែអាចយកមកសម្រួលឱ្យត្រូវបរិបទ TVET ឬ

ហើយនឹងអា
 ចលើកក
 ម្ពស់

ងាយស្រួលផ្ទេរទៅបរិបទនៃប្រទេសផ្សេងៗនោះទេ។

និង

ការធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ក្នុងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅ

ដែលអាចនឹងបន្តឈានទៅរកការច្នប្រ
ៃ ឌិតថ្មី

ក្នុង TVET មិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រូបង្រៀន ឬអ្នកបណ្តុះ

ដែលបានបង្ខំឱ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភព

ជំនាញច្រើនទៀត រួមមាន អ្នករចនាលំនាំនៃការបង្រៀន អ្នកបង្កើត

ទំនើបៗ និងកា
 របង្កើតចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀត។ ស្ថានភាពរីករាល
ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

ដោយសារភាសាអង់គ្លេសជាភាសា

ធនធានដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធឌីជីថល អ្នកដែលមានចំណេះដឹង

ការធ្វើឌីជីថល

កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយទាំងក្នុងតំបន់

និងសមត្ថភាពឌីជីថលជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេនៅ

គោលដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើន

នីយកម្មនៅ
 ក្នុង TVET បានបង្កើនភាពពាក់ព័ន្ធ ភាពពិតប្រាកដ
និងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការសិក្សា

បានបង្ហាញថា

ដែលក្រុមជនជាតិដើមឌីជីថលយល់ឃើញ

នៃជំនាញភាសាអង់គ្លេស។

ឧបករណ៍រៀនចល័តឥតគិតថ្លៃ (Pavlova 2020)។ នៅមាន
ដែលបង្ហាញថា

តែការសិក្សាជាច្រើន

មានកម្រិត

មានគម្លាតឆ្ងាយណាស់ (ECDL 2016)។ បន្ថែមលើនេះ គឺជាបញ្ហា

ស្រយាល និងតំបន់ជម្លោះ ជនពិការ និងជ
 នភៀសខ្លួននៅ
 ក្នុង

ភ័ស្តុតាងមួយចំនួនផ្សេងទៀត

(មនុស្សដែលកើតក្រោយឆ្នាំ១៩៨៣)

អក្ខរកម្មឌីជីថលខ្ពស់។

ពួកគេ (Grech និង Camilleri 2017)។ វត្តមានទាំងនេះ ក៏

ដោយផ្អែកតាមកុំព្យូទ័រ

បញ្ហានេះរឹតតែមានសភាពធ្ងនធ
់ រ្ង 

ឡើងដោយសារតែមានការយល់ឃើញខុសថា ក្រុមជនជាតិដ
 ើម

កម្មវធ
ិ ប
ី ប
ែ ការពិតបន្ថម
ែ និងការពិតនិមត
ិ្ម សិសស្ ឬនស
ិ ស្ ត
ិ អាចរៀន

ប្រព័ន្ធអក្សរសម្រាប់ជនពិការភ្នែក

ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនប្រជាជនដែលមាន

កង្វះខាតអក្ខរកម្មឌីជីថល គឺជាកត្តាមួយទៀតដែលរួមចំណែក

ជាមួយនឹងវត្តមានដ៏ទូលំទូលាយនៃ វគ្គសិក្សាតាមអុិនធើណិត

ការណ៍នេះ រួមមាន ការបង្កើត និងប
 ្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ

និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ត
 ិច

ប្រទេសជឿនលឿន (ITU 2019)។

រំពឹងទ
 ុកព
 ស
ី ង្គម) (Pavlova 2009)។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយចំនួន

២០%

៤៧%

ការប្រើប្រាស់អុិនធើណិត បើធៀបនឹងប្រហែល ៨៧% នៅក្នុង

ខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ កត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការឱ្យតម្លៃ និងកា
 រ

ប្រទេស។

រហូតដល់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការសមត្ថភាព

និងលទ្ធភាពនៃការទាញយកខ្លឹមសារ ឬធនធានដែលមាននៅក្នុង

ចំណោមផលជះដ៏លច
េ ធ្លោជាច្រន
ើ ផ្សង
េ ទៀត ដែលបានមកពីការ
TVET

បញ្ហានេះគ្របដណ្តប់តាំងពី

វិសមភាពនៃ ការអាចចូលទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ហើយប្រែក្លាយទៅជាកាតាលីករមួយដ៏សំខាន់ ដើម្បីសម្រេចបាន

ធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង

ឬគម្លាតឌីជីថល។

បញ្ហាទីមួយគឺ

បណ្តាលតែឯងទេ

លោកបិទសាលារៀន និងផ្លាស់ប្តូរពីការរៀន និងបង្រៀនក្នុងថ្នាក់

ប្រព័ន្ធនិងធនធានផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស។ យ៉ាង

ទៅជាលក្ខណៈអនឡាញ ឬពីចម្ងាយ ក៏បានបង្ហាញថា ការពន្លឿន
ឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុងការអប់រំ

និងបណ្តុះបណ្តាល

ប៉ុន្តែវាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់អ្នក

ណាក៏ដោយ

គឺពិតជា

គេក៏នៅឃើញមានឧបសគ្គចាស់ចំនួនពីរដ
 ែលនៅ

បន្តរាំងស្ទះដល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ចាំបាច់ សម្រាប់ជួយកសាងភាពធន់នឹងបញ្ហាដែលមិនអាចប៉ាន់

និងវ ិជ្ជាជីវៈ

គឺ

កង្វះខា
 តគ្រូបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងឱនភាព

ស្មានទុកនាពេលអនាគត (ILO, ITU និង UNESCO, 2020)។

សមត្ថភាពរបស់ពួកគេ (Subrahmanyam 2020)។ ភ្ជាបទៅ
់ 
នឹងបញ្ហានេះដែរ

គឺជាបញ្ហាកង្វះខាតធនធានសម្រាប់កែលម្អ

ស្ថាប័ន TVET (Badura និង Grainger 2019)។ TVET រួម
2

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ចូលទាំងការរៀនទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត ហេតុនេះចំណាយរបស់

បន្តទៀតអំពី លទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គងន
់ ិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ដែល

កម្មវិធីបែបការពិតបន្ថែម និងការពិតនិម្មិត អាចជួយកាត់បន្ថយ

ដំណើរការប្រត្តិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននៃស្ថាប័ន TVET ក៏ហាក់ដូចជា

វា គឺច្រើនជាងការអប់រំទូទៅ។ គេប៉ាន់ប្រមាណថា ការប្រើប្រាស់
បញ្ហាចំណាយនេះ

ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះ

យ៉ាងហ
 ្មត់ចត់លើផ្នែកជាច្រើនផ្សេងទៀត។
ការមានធនធាន

ទំនងដែលគ្រប់គ្រាន់

តម្រូវឱ្យមានការរៀបចំ

និងជំនួយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
និងសមរម្យ

មានគុណភាព (MLVT 2021)។

និងទ
 ំនាក់

ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់

ហ្វឹកហាត់នៅកន្លែងធ្វើការ

ព័ននៅ
្ធ ក្នុង TVET ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា។ ការកែលម្អដូច្នេះនឹងមិន

ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចថា វានឹងអាចដណ្តើមកា
 រងាររបស់

ត្រឹមតែបង្កើតកម្មករដែលមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេ

ពួកគ
 េ (Christensen និង Knezek 2018)។ ជាមួយនឹងផ
 ្នត់

កម្លាំងធនធានមនុស្ស

ហើយវា

ការអភិវឌ្ឍ

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

បែបនេះ។ អាកប្បកិរិយាស្រដៀងគ្នានេះ ក៏ឃើញមាននៅតាម

តាមពិតទៅ

ឧស្សាហកម្មបុ
 រាណមួយចំនួនផងដែរ។

វិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា មានស្ថានភាពយ៉ាងណា?
ក្នង
ុ រយៈពេលប៉ន
ុ ន
្មា ឆ្នាច
ំ ង
ុ ក្រោយនេះ

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវចម្រុះ

និង

បរិមាណវិស័យ

ដុល្លារ។

(Bun

ជាផ្នែកមួយនៃ

ឬបែបបញ្ចូលគ្នារបស់

2021)

ដែលទិន្នន័យទាំង

និងគុណវិស័យត្រូវបានប្រមូលក្នុងពេលតែមួយ

ប៉ុន្តែត្រូវបានវិភាគដោយឡែកពីគ្នា

ការបណ្តះុ បណ្តាល

មុនពេលត្រូវយកទៅបញ្ចូល

គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយ។ ទិន្នន័យសម្រាប់ការសិក្សានេះ បាន
ប្រមូលពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្តចំនួនប្រាំ (PTC) នៅ

ដូចដែលបានឃើញតាមរយៈ ការ

វិនិយោគលើគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើន

ការសិក្សាបែបគុណវិស័យនេះ

ការសិក្សាធំមួយទៀតបែបត្រីកោណភាព

បច្ចក
េ ទេស និងវិជជ
្ជា វី ៈ ទទួលបានការចាប់អារម្មណព
៍ រា
ី ជរដ្ឋាភបា
ិ ល
និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន

ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ពេល

អនាគត (ADB 2021)។

សឹងតែមិនអាចទៅរួចបាន នៅពេលដែលនិយាយអំពីការជំរុញឱ្យ

ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ប៉ុន្តែថែម

ទាំងអាចបណ្តុះវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងកសាង

គំនិតប
 ែបនេះ ឱកាសនឹងមានតិចតួចដែលថា ពួកគេនឹងណែនាំ

តើបច្ចុប្បន្ន

នេះគូស

បញ្ជាកអ
់ ំពីតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការកែលម្អគុណភាព និងភា
 ពពាក់

និងចម្រូងចម្រាសទៅលើការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

ចេះចង់ដឹងចង់ឃើញបន្ថែមពី

ដែលស្ថានភាពនេះស្ថិតនៅក្រោម

ស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។

ក្នុង TVET។ ជាឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀនTVET ជាច្រើននៅមាន

សិស្សរបស់ពួកគេ

និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រព័ននៅ
្ធ 

ប្រហែល ៣០% នៃការរៀនសរុបប៉ុណ្ណោះដែលទុកស
 ម្រាប់ការ

និងការចូលរួមឱ្យបានគ្រប់គ្រានព
់ ីភាគីពាក់ព័ន្ធ

ឬប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការបង្រៀនរបស់ពួកគេ

ភាគច្រើនមិនទាន់បានពិនិត្យ

ឡើយ។ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួន មានតែ

ទាំងនោះ នឹងមិនមានន័យអ្វីទេ បើគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ ការ

ភាពស្ទាក់ស្ទើរ

ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងល្បឿននៃការ

ផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការជំនាញតាមវិស័យនានា។ កម្មវិធីសិក្សា TVET

ដើម្បជួ
ី យពន្លឿនការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET។ ប៉ុនវឌ្
្តែ ឍនភាព
លើកទ
 ឹកចិត្ត

មិនអំណោយផលដល់ពួកគេ

តំបន់ភា
 គឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា គឺខេត្តព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង

ដែលមានតម្លៃរាប់លាន

មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងក្រចេះ។

គេក៏ឃើញមានសមិទ្ធផលនៅកម្រិតគោលនយោបាយ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត

(PTCs)

ស្ថិតក្រោមការ

និងប្រតិបត្តិការ ដូចជា គោលនយោបាយជាតិសម្រាប់ TVET

គ្រប់គ្រងរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង

ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

បង្រៀន និងធនធានមនុស្ស។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ
 េត្ត

ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២៥ ការធានាគុណភាព ការកើនឡើងលទ្ធភាព
និងវិជ្ជាជីវៈ

អភិវឌ្ឍហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (DGTVET 2019)។

វិជ្ជាជីវៈ ដែលជួយផ្គត់ផ្គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឧបករណ៍រៀននិង

និងការ

ទាំងនេះ ក៏ទទួលបានការគាំទ្រពី ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន រួមមាន

រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

វិស័យឧស្សាហកម្មទៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប គឺព
 ី ២៤,១%

ស្វីសខនថេក ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ អង្គការ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ឱ្យបាន ៣០% នៅឆ្នាំ២០២៥។ ការណ៍នេះ

បណ្តុះកុមារ អង្គការយូណេស្កូ និង អង្គការផ្លេនអន្តរជាតិ (PLAN

នឹងជំរុញឱ្យមានតម្រូវការ កម្មករជំនាញកម្រិតម
 ធ្យម និងក
 ម្រិត

International)។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ជំនួយដែលបានមកពី

ខ្ពស់ (CDRI 2019) ប៉ុន្តែថាតើក
 ម្ពុជាអាចបំពេញតម្រូវកា
 រនេះ
បានប៉ុណ្ណា

គឺនៅមិនច
 ្បាស់លាស់ឡើយ។

តម្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រចាំឆគ
្នាំ ឺប្រហែលជា
ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០១៩
៣៥.០០៧នាក់)

មានតែសិស្ស

ប៉ុណ្ណោះ

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះរួមមាន

គេព្យាករណ៍ថា


ដើម្បីសិក្សា

(ស្ត្រី

អាចបំពេញតម្រូវការជំនាញបានត្រឹមត
 ែ
លើសពីនេះ

២៧%

និងការអភិវឌ្ឍវិជជ
្ជា ីវៈ

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ វាទំនងជា

បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវ ិជ្ជាជីវៈ ដែលក្នុងនោះមានតែ ៧៣%
នេះមានន័យថា

ឬបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់គ្រូបង្រៀន ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមាន

ដែលបានចូលរួមក
 ្នុងការបណ្តុះ

ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចបកា
់ រសិក្សា។

ការផ្តល់អន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់

សិស្ស ឧបករណ៍បង្រៀន និងរៀន កញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់សិស្ស

៣១០.០០០នាក់

៨៥.៣៩០នាក់

ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

នឹងកើតឡើងនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្តទាំងនេះ។

TVET

យ៉ាងណាមិញ

ប៉ុណ្ណោះ។

ដោយសារជំនួយមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន

ហើយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្តទាំងនេះ

ការចុះឈ្មោះសិក្សាក្នុងវ គ្គរ យៈពេលវែងនៅក្នុង

មានទីតាំង

នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន នៅមិន

TVET មានតែប្រមាណ ២០% ដែលធ្វើឱ្យមា
 នការព្រួយបារម្ភណ៍

ទាន់មានការអភិវឌ្ឍ ហើយក៏មិនសូវមានធនធាន ការសិក្សានិង
3

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ១៖ ម៉ាទ្រីសនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម និងកម្រិតវឌ្ឍនភាព
មូលដ្ឋាន
(តម្លៃ=1)

កម្រិតនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

នវានុវត្តន៍
(តម្លៃ=3)

ផុសឡើង
(តម្លៃ=2)

ផ្លាស់ប្តូរ
(តម្លៃ=4)

ពិន្ទុ
មធ្យម
មូលដ្ឋាន

1. ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃយុទ្ធសា្រស្តស្ថាប័ន
1.1. កម្រិតនៃភាពជាម្ចាស់ និងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកដឹកនាំសាលា

E-learning ផ្អែកលើ

1.2. ការផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់ ICT

ការអនុវត្ត និងបច្ចេក
វិទ្យាដែលមិនបាន

1.3. កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់សិស្ស បុគ្គលិក និងដៃគូសហការ

គ្រោងទុកជាមុន។

1.4. លំដាប់លំដោយនៃការប្រើប្រាស់ ITC ដើម្បីជួយដល់ការរៀន

ផុសឡើង

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ដែនទី 1 (A1)
2. ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃគរុកោសល្យ

ការអនុវត្ត និងបច្ចេក

វិទ្យាទូទាំងសាលារៀន

2.1. ការរចនាបទពិសោធន៍សិក្សាបង្កើតឱ្យមានដោយ ITC

មានលក្ខណៈ ឬ

2.2. ការផ្តោតលើយុទ្ធសា្រស្តសិក្សាជំនាញរបស់សាលារៀន

ដំណើរកា
 រស្របគ្នា។

2.3. សហគមន៍សិក្សា

នវានុវត្តន៍

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ដែនទី 2(A2)
3. ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃអ្នកសិក្សា

ការអនុវត្ត និងបច្ចេក

វិទ្យាបែបឌីជីថលមាន

3.1. កម្រិតនៃការគិតលំដាប់ខ្ពស់ជួយសម្រួលដោយ ITC

សភាពល្អអមជាមួយ

3.2. កម្រិតនៃការសិក្សាបង្កើតឱ្យមានដោយ ITC

ដំណើរការដែលធានា

បាននូវលទ្ធភាពពង្រីក

3.3. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ITC ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសិក្សា

លើសពីសាលារៀន។

3.4. វិសាលភាពនៃការចូលរួមរបស់សិស្សនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា
និងសកម្មភាពសិក្សាដែលសម្របសម្រួលដោយ ITC
ពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ដែនទី 3(A3)

ផ្លាស់ប្តូរ

4. ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃបច្ចេកទេស និងប្រតិបត្តិការ

ការរួមបញ្ចូលនូវការ

អនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាបែប

4.1. ការចូលប្រើធនធាន ITC នៅក្នុងលំហឌីជីថល

ឌីជីថលមានសភាពល្អ

4.2. ការរៀបចំកន្លែងសិក្សាជាក់ស្តែង

និងជាប្រព័ន្ធ អមជាមួយ

នឹងគោលនយោបាយ និង

4.3. វត្តមាននៃប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍ ITC សម្រាប់គាំទ្រដល់ការសិក្សា

ដំណើរការដែលផ្អែកលើ

4.4. តុជំនួយ IT

ភស្តុតាង ដូច្នេះធានាបាន
នូវវិសាលភាពធំ និង

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ដែនទី 4 (A4)

និរន្តរភាពលើសពីសាលា
រៀន។

ពិន្ទុជាមធ្យមតាមបណ្តាដែនទាំង4

ប្រភព៖ កែសម្រួលពី Yian និង Park 2017

ការវាយតម្លៃបែបស៊ីជម្រៅអំពី

វឌ្ឍនភាពឌីជីថលនីយកម្មរបស់

មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្តមួយ ការពិភាក្សាជាក្រុមមួយ) ត្រូវ

ថ្មីៗថា តើការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនៅ

ពី ៧៥ ទៅ ១២៥នាទី។ សម្លេងដែលបានថតពីការពិភាក្សាជា
 

មជ្ឈម
 ណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្តទាំងនេះ នឹងផ្តល់នូវកា
 រយល់ដឹង
តាមតំបន់មិនសូវអំណោយផលបែបនេះ

បានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ ស៊ូម (Zoom) និងមានរយៈពេល

កំពុងតែទទួលបាន

ក្រុមទាំងអស់ ត្រូវបានបកប្រែពីភាសាខ្មែរ ទៅជាភាសាអង់គ្លេស

ប្រយោជន៍ព
 ីការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបានដោយរបៀបណា។

ហើយបានវាយបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ

ការសិក្សានេះបានប្រើ ការពិភាក្សាជាក្រុម (FGDs) ជាមួយ

នឹងវត្ថុជម្រុញពីរ។
នីយកម្ម

របស់វា។

TVET

ទីពីរ

2020 ដោយផ្ទាល់។ ពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ដែននីមួយៗ ក៏ត្រូវបាន

ទីមួយគឺជាសំណុំសំណួរស្តីពីការធ្វើឌីជីថល

ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍

គណនា។ បន្ទាប់មក អ្នកស្រាវជ្រាវបូកសរុបពិន្ទុនោះ ដើម្បីកំណត់

និងប
 ញ្ហាប្រឈម

កម្រិតវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

គឺម៉ាទ្រីសនៃការធ្វើសមាហរណកម្មឌីជីថល

បណ្តុះបណ្តាលខេត្តនីមួយៗ។

ដែលបង្កើតឡើងដោយ Yian និង Park (2017) (រូបភាព១)។

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ត្រូវបានស្នើសុំឱ្យវាយតម្លៃកម្រិតនៃការត្រៀម
ខ្លួនរបស់ស្ថាប័នរបស់ពួកគេដោយប្រើម៉ាទ្រីស

MAXQDA

នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ

វិសាលភាពនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

ហើយពន្យល់ពី

ជម្រើសរបស់ពួកគេ។ របៀបជ្រើសរើសសំណាកគំរូបែបល
 ក្ខណៈ

រូបភាព ២ សង្ខេបការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមទៅលើការធ្វើ

សំខាន់ខ្លាំង ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមពីមជ្ឈមណ្ឌល

ឌីជីថលនីយកម្ម។ ការវិភាគទៅលើទិន្នន័យនេះ បានបង្ហាញថា

សិក្សានេះមានចំនួន

ទាំងនេះ

បណ្តុះបណ្តាលខេត្តនីមួយៗ។

៣២នាក់

សំណាកគំរូសរុប

សម្រាប់ការ

(នាយកមជ្ឈមណ្ឌល

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅតាម មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលខ
 េត្ត

៥នាក់

ប្រធាននាយកដ្ឋាន ៥នាក់ គ្រូបង្រៀនបច្ចេកទេស ៦នាក់ ប្រធាន

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមូលដ្ឋាននៅឡើយ

ការធ្វើសមាហរណកម្មនៃ

ថ្នាក់ ១៦នាក់) ។ ការពិភាក្សាជាក្រុមទាំងអស់មា
 នចំនួន ៥ (មជ្ឈ

របស់ពួកគេនៅមិនទាន់ល្អ
4

ដោយសារ

ការអនុវត្តតាមរយៈប្រព័នឌ
្ធ ីជីថល

មិនមានភាពស៊ីចង្វាក់

និងមិនទា
 ន់

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រៀបរយ។ អ្នកចូលរួមក៏បានចង្អុលបង្ហាញឱ
 ្យឃើញដែរថា ការប្រើ

ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃគរុកោសល្យ៖

រាល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះ

គួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តានេះ។

កម្មវិធីអនឡាញមួយ

ប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងប៉ុន្មាន ក្នុងអំឡុងកា
 របិទខ
 ្ទបដោ
់ យសារ

បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តទាំងអស់

ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

ចំនួនតា
 ំងពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម

កូវីដ១៩ គឺធ្វើតាមតម្រូវការចាំបាច់ភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះ។ មុនមាន
ការជួបប
 ្រជុំអនឡាញជាមួយសិស្ស

បុគ្គលិក និងដៃគូសហការ គឺកម្ររៀបចំណាស់ ដែលការណ៍នេះ

ចំពោះការប្រជុំ

អនឡាញនោះទេ

យើងមិនធ្លាប់មានកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

លើកលែងតែជាមួយដៃគូខាងក្រៅ

អំឡុងពេលកូវីដ១៩នេះប៉ុណ្ណោះ (CD2)។

មើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះ

ចូលរួមកិ
 ច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងនោះទេ

Facebook, Telegram និង YouTube ហើយក៏មានកម្មវិធផ
ី ្សេងៗ
ទៀតដូចជា Zoom និង Google Classroom។ គ្រូបង្រៀនក៏បាន
បង្កើតវីដេអូណែនាំ និងចែករំលែកប្រភពសិក្សាតាមអនឡាញជា

តាម

ច្រើនជាមួយសិស្សរបស់ពួកគាត់។ ការពិភាក្សាជាក្រុម ក៏បានឱ្យ

និងក្នុង

ដឹងដែរថា អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលប
 ច្ចេកទេស និង
វិជ្ជាជីវៈ

យើងម
 ិនបា
 ន

ការពិភាក្សាជាក្រុមទាំងនេះ

ថ្មីសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ពិសេសសមត្ថភាព
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល ក៏ក
 ំពុងមា
 នដំណើរការ។

ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃអ្នកសិក្សា៖ សិស្សភាគច្រើន មិនមាន

អ្នកចូលរួមស្ទើរ

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

កុំព្យូទ័រស
 ម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេ ប៉ុន្តែគេឃើញមានការកើនឡើង

TVET។ អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀន បានចាប់ផ្ដើមបប
្រើ ្រាស់

នូវចំ
 នួនអ្នកមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

ប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាច្រើនផ្សេងៗ ដើម្បីជួយដល់
 ការងារ

ដើម្បីចូលទៅយក

អភិបាលកិច្ច ការបង្រៀននិងការរៀន។ ទោះយ៉ាងណា ការអនុវត្ត
នៅមានសភាពធូររលុងនៅឡើយ

ដោយសារតែការប្រើប្រាស់

ព័ត៌មានណាមួយដល់ពួកគេ

ការបែងចែងឌីជីថលផងដែរ។

ស្ថានភាពជាក់ស្តែង ក្នុងការវាយតម្លៃ និងកា
 របង្កើតនូវកា
 រអភិវឌ្ឍ

ដូចនៅក្នុងក
 រណីឆ្លើយ

ថ្មីៗផ្សេងទៀត។ អ្វីដែលកំពុងអ
 នុវត្តផ
 ងដែរនោះ

វាក៏ត្រូវរារាំងដោយ


ទោះយ៉ាងនេះក្ដី

បានអនុវត្តគ
 ំនិតផ
 ្ដួចផ
 ្ដើមថ្មី

គុណភាពអុិនធើណិត

ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱ្យមា
 នបរិក្ខាររៀន និង

អ្នកសិក្សា

ធ្វើយ៉ាងណា

បើទោះជាការអនុវត្តទា
 ំងនេះមិនទាន់លើកកម្ព
 ស់ការ

ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ការអនុវត្ត ឬការសិក្សាបែបសហការគ្នាក៏ដោយ។

ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃ

ដើម្បសម្រេ
ី
ចបានឌីជីថលនីយកម្ម ដូចជាការពង្រឹងល្បឿន និង

បច្ចេកទេស

ពិភាក្សាជា
 ក្រុមបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា

បង្រៀនតាមបែបឌីជីថល។

និងប្រតិបត្តិការ៖

យុទសា
្ធ ្រស្តសប
្ថា ន
័

ការ

ចំណុចនេះមានឧបសគ្គ

ច្រើនជាងកត្តាជំនួយ។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត
ភាគច្រើន បានត្រឹមតែផ្ដល់សកម្មភាពសិក្សាប្រព័ន្ធឌីជីថលដែល

រូបភាព ២៖ កម្រិតនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមខេត្ត
មជ្ឈមណ្ឌល

គឺសកម្មភាព

សិក្សាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលជួយជំរុញឱ្យមានស្វ័យតភាពដល់

អ្នកគ
 ្រប់គ្រង

មជ្ឈមណ្ឌ

លទា
 ំងនេះ

ប៉ុន្តែពួកគេមានឱកាសតិចត
 ួចនៅ
 

ឡើយ ក្នុងការយកធនធានសិក្សាឌ
 ីជីថលទាំងនោះ មកអនុវត្តក្ន
 ុង

មានកម្រិត និងភាគច្រើន បានជំរុញដោយព្រឹត្តិការណ៍មិនអាច

ប៉ុន្តែ

និងរៀនសូត្រអំពីអ្វីថ្មីៗ។

តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលភាគច្រើនអាចជួយរំឭក និងព
 ន្យល់អ
 ំពី

នោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការធ្វើសមាហរណកម្មប
 ច្ចេកវិទ្យា ក៏នៅ

តបនឹងកា
 ររាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១
 ៩។

ឯកសារសិក្សា

ជាងគេ។ សិស្សហាក់ទោរទៅរកការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្សា

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដា

លវិ ជ្ជាជីវៈ ខេត្តទាំង

ពិសេស

ដែលអាចឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់

YouTube និង Google គឺជាវេទិការដែលមានភាពពេញនិយម

ប្រព័ន្ធឌីជីថល មិនទាន់បានបញ្ជាក់ឱ្យបា
 នច្បាស់នៅ
 ក្នុងផែ
 នការ

គ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងសង្គម

អាច

តាមដានដំណើរការសិក្សារ បស់សិស្សបានផងដែរ។ យុទ្ធសាស្ត្រ

ថលនីយកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តទាំងនេះ។
ឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃ

ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុង TVET

តាមបែបឌីជថ
ី ល។ គ្រប
ូ ង្រៀន ក៏អាចប្រើប្រាស់វេទិកានេះ ដើម្បី

ផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៃការធ្វើឌីជី

ទាំងអស់ដឹងអំពី

ដែលមានឈ្មោះថា

បញ្ចូល ចូលប្រើប្រាស់ និងចក
ែ រំលក
ែ ធនធានបង្រៀន និងរៀន

ក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីផ្នែក

ភាពត្រៀមរួចរាល់នៃយុទ្ធសាស្ត្រស្ថាប័ន៖

បានរៀបចំវេទិកាអនឡាញមួយ

E-learning

ដោយសារតែយើងមិន

អាចដំឡើងក
 ម្មវិធី Microsoft Team នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើង
(CD4)។

និងកម្មវិធីកម្សាន្តត្រូវបានគេ

ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀន និងការបង្រៀន ដូចជា

អាចពន្យល់ឱ្យដឹងថា ហេតុអ្វីបានជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល
ខេត្តខ្លះ ជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេស។

បានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែង

គរុកោសល្យ

អ្នកសិកសា
្

បច្ចក
េ ទេស

ពិនម
ុ្ទ ធ្យម

កម្រត
ិ ជារួម

ក្រចះេ

មូលដ្ឋាន

ស្ទង
ឹ ត្រែង

មូលដ្ឋាន

ព្រះវិហារ

មូលដ្ឋាន

មណ្ឌលគិរី

មូលដ្ឋាន

រតនគិរី

មូលដ្ឋាន

5

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ដឹកនាំដោយគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

បន្ថែមពីនេះ

ហើយតាមរយៈការកែច្នៃបន្ទប់

ការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលត្រូវបានគេ

កុំព្យូទ័រប
 ៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន ការសិក្សាបែបនេះ ក៏មានតែសម្រាប់

ទទួលស្គាល់ថា អាចជួយពង្រឹងការចូលរួមសង្គមរបស់សិស្ស និង

មិនទាន់មានឃើញតម្រុយថា នឹងអាចពង្រីកទៅក្នុងក
 ម្មវិធស
ី ិក្សា

សិស្ស ក៏អាចទំនាក់ទំនង និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាមួយមិត្តរួមជ
 ំនាន់

រៀបចំព
 ួកគេសម្រាប់ការងារនៅថ្ងៃអនាគត។

អ្នករៀនផ្ន

ែកកម្មវិធី ICT ឬកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងធុរកិច្ច ដែលគេក៏
ផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះដែរ។

និងក្រុមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នា

គេមិនឃើ
 ញមាន

សកម្មភាពសង្គមនៅក្នុង

កុំព្យូទ័រគ
 ្រប់គ្រានស
់ ម្រាប់សិស្សគ្រប់រូប ដែលបច្ចុប្បន្នក
 ុំព្យូទ័រម
 ួយ

គំរឹល។ ការចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអុិនធើណិតវិញ ភាគច្រើន
កម្មវិធស
ី ិក្សាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។

ឬក្រៅសហគមន៍របស់ពួកគេ។

វាក៏

ជំនាញទន់ និងចាប់ផ្តើមឱ្យស្គាល់ជំនាញឌីជីថលផ្សេងទៀត។

ទាំងនោះ ក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោម ហើយកម្មវិធមា
ី នភាពចាស់
គ្រូបង្រៀន

ឬចូលរួមក
 ្នុង

ជួយពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ បញ្រ្ជាបនិងអ
 ភិវឌ្ឍ

គ្រឿងត្រូវប្រើដោយសិស្សពី ៥ ទៅ ១០នាក់។ គុណភាពកុំព្យូទ័រ

គឺបានសម្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រង

ក្នុងបរិបទសង្គម

ខ្ញុំគិតថា វាជួយពួកយើងឱ្យចេះស្វាហាប់ និងចេះបត់បែន។ វា

និងសិស្សនៅក្នុង

បង្រៀនពួកយើងឱ្យចេះបត់បែន និងធន់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរ និងច
 េះ

គ្រូបង្រៀនបានចាប់ផ្ដើម

សិក្សាអំពីរឿងថ្មីៗ

ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម និងកម្មវិធីនានា ដើម្បប
ី ញ្ចូលធនធាន

ដោយបញ្ចូលទាំងរបៀបប្រើប្រាសប
់ ណ្ដាញ

សង្គម ឬបង្កើត ឬកែសម្រួលវីដេអូ និងអ្វីច្រើនទៀត (CM16)។

សិក្សា និង/ឬ ផ្ទុកនិងថតចម្លងកិច្ចការងាររបស់សិស្សសម្រាប់ធ្វើ

សម្រាប់គ្រូបង្រៀន៖ អ្នកចូលរួមបានយល់ស្របគ្នាថា ការធ្វើ

ការវាយតម្លៃ។ ទោះយ៉ាងនេះក្ដី គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះស្ថិតនៅ
ក្រៅផ្លូវការនៅឡើយ។

ឌីជីថលនីយកម្មក
 ្នុង

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET

ការតាមដានលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ បច្ចុប្បន្ន គ្រូបង្រៀន

រាល់ការពិភាក្សាជាក្រុមទាំងអស់បានឯកភាពថា
និងថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល

អាចចូលប្រើប្រាស់ធនធានបង្រៀនតាមអនឡាញជាច្រើន ដើម្បី

ការធ្វើ

បង្កើតខ្លឹមសារមេរៀនឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា

អនុញ្ញាតឱ
 ្យពួកគាត់បន្តការសិក្សារៀនសូត្រ
រាប់ខាងក្រោ

ម។

គ្រូបង្រៀនកាន់តែឈានទៅរកការ

ដើម្បីជំរុញការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់ឱ
 ្យស្របតា
 មស្ថានភាព

ស្ថានភាពបែបនេះជួយកាត់បន្ថយទាំងពេលវ
 េលា និងថ
 វិកាដែល
និងថ្លៃរស់នៅ

លើសពីនេះ

ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាងពេលណាៗទៀត ធ្វើយ៉ាងណា

ដោយសារតែពួកគាត់អាចសិក្សាតាមប្រព័នអ
្ធ នឡាញ។

ពួកគាត់ធ្លាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

ឬក៏ប្រទេសដទៃទៀត។

ដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩

សម្រាប់សិស្ស៖ សិស្សមិនចាំបាច់ចូលរៀននៅថ្នាក់រៀនជានិច្ច

នោះទេ

និងសម្បូរណ៍បែប

ឧទាហរណ៍ដូចជា ការប្រើប្រាស់វីដេអូពី មជ្ឈម
 ណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន

តាមវិធីមួយចំនួនដូច

បង្ហាញនៅខាងក្រោម។

បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រូ

បង្រៀន ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំមេរៀន ការបង្រៀន និង

ឌីជីថលនីយកម្មក
 ្នុង TVET បានផ្ដលអ
់ ត្ថប្រយោជន៍ទៅ
 ដល់សិស្ស
គ្រូបង្រៀន

TVET

និង

ពេលវេលា។ ជាឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀនធ្វើការបង្រៀនតាមការ

ដោយ

ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈ

ដូចដែលបា
 នរៀប

Facebook

ឬ

Zoom។ ពួកគាត់ក៏បានថត និងក
 ែតម្រូវវីដេអូ ទាំងទ្រឹស្ដី និង

ជួយកាត់បន្ថយកា
 រ

ការអនុវត្ត រួចបង្ហោះឯ
 កសារទាំងនោះ សម្រាប់ក្រុមសិស្សរៀន

ទៅទៀតនោះទេ ពីព្រោះយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ដើម្បីស្វែង

សិក្សានេះ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនបា
 នប្រើប្រាស់

ការសិក្សា

តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណាយ។ យើងមិនត្រូវការចំណាយច្រើនលើ ការធ្វើដំណើរត

តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

រកព័ត៌មាន ឬដើម្បីរៀនសូត្រ (CM10)។

ទម្រង់វាយតម្លៃ

លើសពីនេះ

ការ

សិស្សអាចចូលទៅកាន់ធនធានសិក្សាជាច្រើន

ឬស្ថាប័នផ្សេងៗ។

ឯកសារ

និងកា
 រងាររបស់សិស្ស។

ពង្រឹងការបង្រៀន

ក្នុងទ
 ្រង់ទ្រាយជាចំណោទ

វាបានជួយដល់ពួកគាត់ក្នុងកា
 រ

និងគាំទ្រទៅដល់សិស្សណាដែលកំពុងជួ
 ប

ការលំបាកជាមួយការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

និងធនធានសិក្សា

គុណសម្បត្តិ

ទាំងនេះត្រូវបានឆ្លុះបង្ហាញនៅក
 ្នុងកា
 រឆ្លើយតបខាងក្រោម។

ឌីជីថល ជួយដល់កា
 រលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និង

បង្កើតស្វ័យភាពក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេ។ សិស្សហាក់មានភាព
ម្ចាស់ការលើការសិក្សារបស់ពួកគេ

តាមអនឡាញ

សំណួរ និងក
 ិច្ចការសាលាបែបអនឡាញ ដើម្បីតាមដានដំណើរ

ដោយភ្លាមៗ និងរហ័សតាមវេបសាយ និងប
 ណ្ដាញសង្គមរបស់
សាលារៀន

ទោះបីវាស្ថិតនៅ
 ក្រៅវិសាលភាពនៃការ

ទីមួយ យើងមានពេលវេលាចែករំលែកមេរៀន ទាំងវ ីដេអូ

ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាស្វែង

និងឯកសារ ជាមួយសិស្សទាន់ពេលវេលានិងរហ័ស។ ជាក់ស្តែង

យល់ប្រធានបទ ព័ត៌មាន និងចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗដូចឧទាហរណ៍

វាបានជួយដល់ពួកយើងឱ្យឆ្លងកាត់ស្ថានភាពកូវីដ១៩ ផងដែរ។

ខាងក្រោម៖

យើងមិនបានជួបគ្នាផ្ទាល់ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងអាចជួបតាមប្រព័ន្ធ

អនឡាញ។ សិស្សខ្លះបានសិក្សាទាំងទ្រឹស្ដី និងមេរៀនអនុវត្តន៍។

រាល់វីដេអូ មេរៀន និងឯកសារទាំងអស់ ដែលគ្រូផ្ញើមកឱ្យ

ប្រសិនបើពួកគាត់រកឃើញអ្វីមួយដែលមានការលំបាក ពួកគាត់

អាចរកបាន នៅក្នុងទីតាំងតែមួយ អញ្ចឹងវា
 មិនល
 ំបាកសម្រាប់ពួក
យើងក្នុងការស្វែងរកឯកសារនោះទេ (CM4)។

អាចមើលវីដេអូដែលយើងបានផ្ញើទៅម្ដងទៀត (TT4A)។

យកមកសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមដោយខ្លួនឯង (CM4)។

សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ

វាអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងស្វែងរកព័ត៌មានដែលដឹងព
 ីមុន ហើយ

TVET៖

ឌីជីថលនីយកម្មបានជួយផ្ដល់

ព័ត៌មានទាន់ពេល និងរហ័ស ទាំងនៅក្នុង និងរវាងមជ្ឈមណ្ឌល
6

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

និងស្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ហេតុនេះវាបានជួយគាំទ្រការសម្រេច

លើកឡើងថា៖ "ប្រសិនបើពួកគាត់ មិនមា
 នមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសា

ជាជាងការផ្ញើ និងរង់ចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈសំបុត្រ ឬក៏ប្រកាស

ពាក្យមួយចំនួន នៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធអ
ី នឡាញទេ។ វាកាន់

ចិតនៅថ្នា
្ត
ក់គ្រប់គ្រង ឱ្យមានភាពរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព។

អង់គ្លេសទេនោះ ពួកគាត់ប
 ្រហែលជាមិនអាចអាន និងស
 ្វែងយល់

អ្នកគ
 ្រប់គ្រងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ ទស្សនិកជនគោលដៅ

តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៀត ប្រសិនបើកម្រិតអក្ខរកម្មរ បស់ពួកគាត់នៅមាន

នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញភ្លាមៗ។ បុគ្គលិកក៏អាចជូនដំណឹងដោយ
ផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នករួមការងារ
ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ឬក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនូវបញ្ហា

កម្រិត" (CM16)។

ឬក៏

កង្វះធនធានមនុស្សទាំងបរិមាណ និងគុណភាព គឺជាបញ្ហា

ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់បែបបទរដ្ឋបាល។

ស្មុគស្មាញមួយទៀត

អត្ថប្រយោជន៍ផ
 ្សេងទៀតត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម។

ក្នុង TVET។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណ ចំនួនសរុបនៃគ្រូបង្វឹកនៅ
 តាម
មជ្ឈមណ្ឌល TVET មានចំនួនតិចតួចណាស់។ កាលៈទេសៈ

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែអាចគ្រប់គ្រង និងមើលការខុសត្រូវ

បែបនេះបង្ខំឱ្យគ្រូបង្រៀន

សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បើទោះជាពួកគាត់

ដោយហេតុថា មានកម្មវិធី និងវេទិកាជួបជុំអនឡាញ ក៏ដូចជា

ផងដែរ។ គ្រប
ូ ង្រៀនភាគច្រើនមានជំនាញខាងបច្ចេកទេស និង

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនឡាញឥតគិតថ្លៃជាច្រើន ថ្នាក់ដឹកនាំ និង

វិជ្ជាជីវៈដែលមិនទា
 ន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

បុគ្គលិក TVET អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីចម្ងាយ និងអាចបន្តស
 ិក្សា

នាំយកសំភារៈបង្រៀនថ្មីៗក៏
 ដោយ

ដោយមិនចាំបាច់ផ្អាកការងាររបស់ពួកគាត់។

គាត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរ

ដែលនេះបង្ហាញឱ្យឃ
 ើញថា

ដែលបានរារាំងដល់

ក្នុងការស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ទាំងនោះ

ឱកាសក៏មានតិចតួ
 ចដ
 ែរសម្រាប់

កង្វះការចូលរួម និងការលើកទឹកចិត៖
្ត ជាទូទៅ គេសង្កេត

ការបែងចែកឌីជីថល៖ ឱនភាពឧបករណ៍ និងការគាំទ្រលើ

ឃើញថា

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល កង្វះខាតធនធានមនុស្សដែលបានឆ្លង

ការយល់ដឹងអំពីអន្តរកម្មរវាងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង

TVET នៅមានកង្វះខាតនៅឡើយ។ សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនខ្លះនៅ

និងវត្តមានខ្លឹមសារ

យល់ឃើញថា

មេរៀនដែលមិនសូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង TVET ជាបញ្ហាដែលអ្នកចូល

TVET

ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាច

សម្រេចបានតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល

រួមតែងតែគូសបញ្ជាក់។ បច្ចុប្បន្ន រចនាសម្ព័ន្ធអុិនធើណិតនៅភាគ

ផ្ទាល់នៅកន្លែងការងារ

ឦសានប្រទេសកម្ពុជា នៅមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍល្អ ហើយពឹង

និងការអនុវត្តដោយ

និងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមប
 ញ្ចូល

បច្ចេកវិទ្យានោះទេ។ គ្រូបណ្តុះបណ្តាលខ្លះទៀត ជាពិសេសក្រុម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអុិនធើណិតតែមួយច
 ំនួនប៉
 ុណ្ណោះ

ដែលមានវ័យរាងចាស់ និងគ្រូបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាមិនទាក់ទង

ដូច្នេះ ការផ្គត់ផ្គង់អុិនធើណិតនៅមិនទាន់គ្របគ
់ ្រានឡើ
់ យ។ ជាង

នឹង ICT ហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើទំនើបកម្មជំនាញ

នេះទៀត ទោះជាអុិនធើណិតទាំងនោះ មិនស
 ្ថិរភាព និងម
 ិនអាច


របស់ពួកគាត់ ឬក៏ប្រើប្រាស់ និងរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការ

គ្របដណ្ដប់បានទូលាយ តែតម្លរបស
ៃ
់វានៅ
 តែមានតម្លៃខ្ពស់ ធ្វើ
ការចំណាយ

មានភាព

សិស្សធ្វើការសិកសា
្ ស្វែងយល់ពកា
ី រប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ។

ដំណើរការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET នៅកម្ពុជា។

TVET

សម្ភារៈទាំងនេះ

ទំនើបខ្លាំងពេក ហួសពីសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀន។ វាធ្វើឱ្យព
 ួក

ឧបសគ្គនៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET

ឱ្យម
 ជ្ឈមណ្ឌល

និងស
 មាហរណកម្ម

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅឡ
 ើយ។ បើទោះជាដៃគូអភិវឌ្
 ឍន៍បា
 នជួយ

យកសញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់ ឬក៏ចូលរួមវគ្គសិក្សាពាក់ព័នផ
្ធ ្សេងទៀត

ផ្អែកទៅលើ

ចាប់យក

បង្វឹក ជាពិសេសសមត្ថភាពខាងប្រព័ន្ធឌីជីថល ក៏នៅមានកម្រិត

នៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌល (CD1)។

កាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានគុណភាព

និងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់

តួនាទី ច្រើនជាងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់។ សមត្ថភាពរបស់គ្រូ

នៅឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌល ដោយសារតែយើងមានកាម៉េរាសុវត្ថិភាព

គេបានរកឃើញឧបសគ្គចំនួនបីធំៗ

ដែលរារាំងដល់ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅ
 

បង្រៀនរបស់ពួកគាត់។

ភាគច្រើនជួបកា
 រលំបាកក្នុងកា
 រផ្គតផ
់ ្គង់

បើទោះជាស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់

កំពុង

លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្ដី ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគាត់

ឬក៏មិនអាចផ្ដល់សេវាអុិនធ
 ើណិតដល់ស
 ិស្សទាំង

នៅមានភាពយឺតយ៉ាវ។

អស់តែម្តង។ ឧទាហរណ៍មួយពីអ្នកច
 ូលរួមពិ
 ភាក្សា៖ "នៅតំបន់ខ
 ្លះ

គ្រូបង្រៀនចាស់ៗរបស់យើងភាគច្រើន

ពិសេសអ្នកដ
 ែល

មិនទាន់មានសេវាអុិនធើណិតនៅ
 ឡើយ ខណៈតំបន់ខ្លះមានសេវា

មិនមាន
 ជំនាញ ឬមិនសូវស្គាល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជួបកា
 រ

ទៅសិស្សដែលកំពុងសិក្សាវ ិទ្យាសាស្តកុ
្រ ំព្យូទ័រប
 ៉ុណ្ណោះ

ការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់។ ក្រៅពីនេះ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ឬ

អុិនធើណិតមិននឹងន។ សាលារៀនរបស់ខ្ញុំបានត្រឹមផ
 ្ដល់ Wi-Fi

លំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុង

ចំណែក

មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត យើងមិនទា
 ន់មានអុិនធើណិតឱ
 ្យព
 ួកគ
 ប្រ
េ ើនៅ

កម្មវិធទូ
ី រស័ព្ទភាគច្រើនប្រើភាសាអង់គ្លេស

ឡើយទេ" (CM5)។

ភាសារបស់ពួកគាត់មានកម្រិត វានឹងបន្តរារាំងពួកគាត់ព
 ីការប្រើ

ធនធាននៃការរៀន និងបង្រៀន TVET តាមអនឡាញភាគ

ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះ។ ខ្ញុំគិតថា សិស្សក៏អាចជួបឧ
 បសគ្គ

ច្រើនមា
 នប្រភពពីបរទេស ដូច្នេះហើយអាចមិនសូវត
 ្រូវនឹងប
 រិបទ

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ហើយវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៀត សម្រាបអ្ន
់ ក

ឬក៏មិនអាចយកមកអនុវត្តបានក្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា។ ឧបសគ្គខាង
ភាសា

គឺជាករណីមួយដែលទាក់ទងនឹងប
 ញ្ហានេះ។

ទៅប្រើប្រាស់ធនធាន
អាចនឹងលំបាក

ប្រសិនប
 ើជំនាញ

ដែលមានស្ថានភាពគ្រួសារមិនសូវអំណោយផល (CD3)។

ការចូល

កង្វះខាតយន្តការសម្របសម្រួល៖

ឬឧបករណ៍បង្រៀន និងរៀន
 អនឡាញ

ប្រសិនបើភាសាអង់គ្លេសមិនម
 ែនជាភាសា

ច្រើនពីក្រសួងស្តីពីការកែលម្អ

កំណើតរបស់

អ្នកប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍ អ្នកឆ្លើយតបម្នាក់បាន

បច្ចេកវិទ្យាឌ
 ីជីថល
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ទោះជាមានការអំពាវនាវ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់

គេនៅតែឃើញមានកង្វះខាតការអនុវត្តកា
 រ

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អំពាវនាវទាំងនោះ ឱ្យប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងស
 មធម៌។ មជ្ឈ
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មណ្ឌលប
 ណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមខេត្ត នៅទទួលបានការគាំទ្រ
តិចតួចនៅឡើយ
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 ណ្ដាលនៅ
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ណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងខាងលើ
មណ្ឌលតាមខេ

ត្តមួយចំនួន

ហាក់

វាហាក់ដូចជាមានភាព
ក្នុងការទទួលបាន

ការណ៍នេះធ្វើឱ្យមជ្ឈ

ចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីតម្លប្រ
ៃ តិបត្តិ

ការ និងសមិទ្ធផលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួន។

ក្រសួង ហាក់ដូចជា មិនសូវមើលឃើញ ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់

ប៉ុន្មានលើ

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

និង

វិជ្ជាជីវៈ ដែលនៅឆ្ងាយ ដូចមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ ពួកគាត់
ប្រហែលមិនសូវបានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់
របស់ពួកយ
 ើង។

ក្រសួងហាក់យកចិត្តទុកដាក់

មជ្ឈមណ្ឌល
ឬក៏ផ្ដោតលើ

សាលារៀនដែលមានសកម្មភាពធំៗច្រើនជាង (CD4)។

សេចក្ដីបញ្ចប់
ការវិភាគលើ

ការត្រៀមរួចរាល់នៃ

យុទ្ធសាស្ត្រស្ថាប័ន

គរុកោសល្យ អ្នកសិក្សា បច្ចេកទេស និងប្រតិបត្តិការ នៅបណ្ដា
មជ្ឈមណ្ឌ

ល
 បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតា មខេត្ត

បង្ហាញឱ
 ្យដ
 ឹងថា


TVET នៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់
កា លមូលដ្ឋាននៃការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម។

ទោះគសង្ក
េ
េតឃើញ

មានការប្រើប្រាស់បានល្អនូវបណ្ដាញសង្គម សម្រាប់ការបង្រៀន

និងរៀន

កម្មវីធីទំនើបៗដូចជា Canvas (វេបសាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
លើការសិក្សា) គួរតែយកមកដាក់បញ្ចូលឱ្យប្រើប្រាស់។ ឌីជីថល
នីយកម្មបានជួយច្រើនក្នុងផ្នែកធំៗចំនួនបីរបស់

TVET៖

ការ

សិក្សា ការបង្រៀន និងការគ្រប់គ្រង។ ទោះយ៉ាងនេះក្ដី ការបែង
ចែកឌីជីថល កង្វះខាតការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការលើក

ទឹកច
 ិត្ត និងការសឹងតែគ្មានវត្តមានការសម្របសម្រួលបាន កំពុង
រារាំងដល់
 ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុង TVET
ឱ្យមានភាពរលូ

ន និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ការដោះស្រាយលើ កង្វះខាតគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងគ្រូបណ្តុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធ គួរដាក់ជាអាទិភាពដំបូងគេ
 ។ ជា
យុទ្ធសាស្ត្រ នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល TVET គួរតែមានការបង្កើត និង
អនុវត្តន៍គោ
 លនយោបាយ

និងការណែនាំពីឌីជីថលនីយកម្មឱ
 ្យ

បានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ និងស៊ីសង្វាក់គ្នា។ រាល់គំនិតផ
 ្ដួចផ្ដើម ឬ
ក៏ការអនុវត្តឌីជីថលនីយកម្មក្នុង

TVET

គួរតែត្រូវបានបែងចែក

ដោយមិនលម្អៀង និងមានការត្រួតពិនិត្យឱ
 ្យដិតដ
 ល់។ ប្រសិនបើ

មានការអនុវត្តវិធានការត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបាន
លើកឡើង ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET នៅប្រទេសកម្ពុជា
អាចនឹងឈានចេញពីដំណាក់កាលមូលដ្ឋានទៅកម្រិតខ
 ្ពស់ គឺជា
ការរំពឹងមួយដែលអាចសម្រេចបាន៕
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