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អប់រំ <��ល អ<គត��រ។ អត្ថបទr�ះøប់ü្តើម�ើងMម�រ 
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ពិនិត�្យ pើចំណុចí�äវ��វ��វចំនួនបួន៖ ១) គុណ'ពអប់រំ និង 
��äបÆ�ៀន ២) ខ្លឹម?រកម្មវិធីសិក�2 និងវិ ធី?¶្ត�បÆ�ៀន ៣)�រ 
បÆ�ៀនឯកជន ឬបÆ�ៀនគួរ និង ៤) កម្មវិធីសុខ'ព?ýIៀន។ 
ប<²ប់ មក Vន�រ pើកមតិពីទិស¸ស$�ប់ �រ��វ��វ < 
��ល អ<គត tយផ្តល់�សំណþរគួរ ��វ��វមួយចំនួន។

'រសិក�ABើឯក6រសិក�A2�វ3�វ%ន2�ប់
គុណ'ពG��រអប់រំ និង�របÆ�ៀន

tយ?រ �រអប់រំ និងបណ្ណុះបd្ខលប¯្ច�កQ�ស ��ល 
�កM�មួយជួយស��ûល ដល់�រចូល បõ�ើ �រ¾រ Vន គុណ'ព  
�ន់��ល្អ;�Nើរ�ើង ដូ¯្ន�ះãក៏ប£្កើតកV�ំងពលកម្ម ជំ<ញ  
Vនគុណវឌ�្ឍិ �ន�ន់��Â�ើន�ើង។ �រប£្កើនគុណ'ពអប់រំ 
គឺ  � ;�,នបទស្នូលមួយ G��រ��វ��វ ក្នុង វិស័យ អប់រំ� យូរ 
dស់ មក¬ើយ។ អò�ដ៏�បG��រ;�ឡង�ប់របស់សិស�្ស
45ក់ ទី១២ ក្នុង�រ ;�ឡង45ក់�តិn5ំ២០១៤-១៥ (២៦%) �
លទ្ធផលមួយG��រøប់ü្តើមអនុវត្តវិ,ន�រ ដ៏តឹងរឹង  fើម�្បីលុប 
បំ�ត់  �រចម្លង�5ក្នុង��ល;�ឡង និងអំ�ើពុករលួយ<< ¬ើយ 
ãក៏�ភស្តុMង ច��ស់����តមួយ ប¾Àញពី គុណ'ព Ñ�2យ G� 
;�ព័ន្ធអប់រំ 45ក់មធ�្យមសិក�2 (Madhur 2015)។ tយ�ើល 
©ើញ ពី ត��äវ�រកិច្ច;�ឹង��ងព��ឹងគុណ'ពអប់រំប¥្ថ�មQៀត 
�ក Khieng, Madhur and Chhem (2015) �នN្នើឲ�្យយក 
ចិត្ត  ទុក7ក់�ន់����ំងpើ �រប£្កើន អò�ចុះùúះចូលIៀន 
�រ �ត់ បន្ថយអò�`ះបង់�រសិក�2 �រ�ក់�ញ��äបÆ�ៀន 
��លVនគុណ'ព  �រព��ឹង�្ន�កគរុ�សល�្យ និង�រó�លំអ 
�រ  ��ប់��ងនិងអភិ�លកិច្ចក្នុង?ýIៀន។

គុណ'ពG�;�ព័ន្ធអប់រំរបស់;�Q�សមួយ មិន+ចនឹង ;�Nើរ  
�ើង   �ន tយមិនគិតពីប¦Àគុណ'ព ��äបÆ�ៀន ôះ  Q�។ �រ 
��វ��វ ពី45ក់មធ�្យមសិក�2ទុតិយភូមិ �Â�ើន �ន គូស ប¦§ក ់
ពី ប¦À;�ឈមG�កង្វះចំននួ និង គុណ'ព ��ä បÆ�ៀន (Brehm 
and Silova 2014; Madhur 2014; MOEYS 2016; Nou 2015; 
Phin 2014; You 2010)។ ¿ះបី ��សួង  អប់រំ យុវជន និង កីÐ 
�ន្ត��®ចិត្ត និង;�ឹង��ង���ំងក្នុង �រ    ព��ឹង   វិស័យ អប់រំ 
¼៉ង d ក្តី ក៏��äបÆ�ៀន45ក់ មធ�្យម សិក�2 ទុ តិ យភូមិ 
 Vន 
ក��ិត  អប់រំ �ប  
�ើយ ¬ើយ ចំនួន  ��ä 
 Mម   ?ý Iៀន  
ជន បទ 
�� Vន  �រខ្វះ�ត ើ à�ៀប  នឹង ? ý  Iៀន  
 ទី��ុង 
(Nou 2015)។ កង្វះ �ត��ä បÆ�ៀន  Vន �រ     បណ្ណុះ បd្ខល 
í�ឹម í�äវ +ចជះ ឥទ្ធិពល ធ្ងន់ធ្ងរ � pើ  សិស�្ស ��ី��  ��ល មិន Vន  
ចំ��ះដឹង ��ប់¢�ន់  ស$�ប់   បន្ត   �រ សិក�2  45ក ់   ឧត្តមសិក�2 
¬ើយ  ទីបំផុត ,�ក់ចូលក្នុង វដ្ត G�  �រ អប់រំ  Vន គុណ  'ព  �ប ពី 
មួយ  ជំ<ន់�មួយជំ<ន់ (Madhur 2014)។ Un (2014) �ន 
ចង្អុល ប¾Àញ4 �រ អប់រំ ��ល  Vន  គុណ'ព Ñ�2យ មិន��ន សុទ្ធ 
��  បd្ខលមកពីប¦Àកង្វះ ��ä បÆ�ៀន ôះ Q� ប៉ុ¥្ត�ក៏ +ច មក ពី 
គុណ'ព��äបÆ�ៀនផង��រ។ អ្នក��ជ្ញ � Â�ើន �ន បន្ថយ �រ 
បô²ស ��äpើប¦À គុណ'ព បÆ�ៀន (Bray 2007; Dawson 
2010) tយ� �រ� សង្កត់ ធ្ងន់pើ ទំ<ក ់ទំនង រãង   គុណ'ព ��ä 
និង  ជំនួយ�ំö�ពី ?@ប័ន  ស$�ប់ �រអភិវឌ�្ឍ ជំ<ញ  វិ�§ជីវៈ និង 

�រ  Iៀន សូí� ប¥្ថ�ម របស់ ��ä (Phin 2014)។
ចក្ខុវិស័យ��សួងអប់រំ យុវជន និងកីÐ (MOEYS 2013) 

ស$�ប់ ��äបÆ�ៀនVនគុណ'ពខ្ពស់ �នpើកពីចំ��ះដឹង 
ជំ<ញ សមត្ថ'ព និងចរិតលក្ខណៈ��äបÆ�ៀន ¬ើយ �ន 
កំណត់  �ើងវិញនូវ អត្ថន័យG�µក�្យ "�របÆ�ៀន" 4�  ជõ�ើស 
+ជីព    ដ៏Vនតk្ល� និងគួរឲ�្យ�រព។ យុទ្ធ?ស្ត្រថ្មីៗ ស$�ប់  Î�ើស 
Iីស និងរក�2ទុក��äបÆ�ៀន Vនដូច�  �រព��¼ម�ក់�ញ 
បុគ្គល ល្អៗនិងវ័យn�ត �ង��ឲ�្យចូលÕ្វើ���äបÆ�ៀន �រ ប£្កើត  
មជ�្ឈមណ �លបណ្ណុះបd្ខល ��äបÆ�ៀន និង�រIៀបចំ �ើង  វិញ  
នូវ �រអប់រំ��ä។ Tandon and Fukao (2015) �ន ផ្តល់ មតិ 
� ំö� ឲ�្យVន� �លន��យ ¶�fៀងៗ�5 âល គឺ Õ្វើ ឲ�្យ 
�រ  បÆ�ៀនVន'ព�ក់�ញ Iៀបចំ��ä បÆ�ៀន ឲ�្យ�ន់�� Vន  
;�សិទ្ធ'ព និងជំរុញឲ�្យសកម្ម'ពក្នុង45ក់IៀនVន'ព �ន់�� 
;�Nើរ �ើង។

�រសិក�2<<ប¾Àញ4 �រ��វ��វVន ?រៈសំ�ន់ dស់   
fើម�្បីប£្កើនគុណ'ពG��រអប់រំប¯្ច�កQ�ស និង�ត់ បន្ថយ 
កង្វះ�តជំ<ញ។ ��ន�រ�លស$�ប់�រអប់រំ ប¯្ច�ក Q�ស  

 មធ�្យមសិក�2ទុតិយភូមិn5ំ២០១៥-១៩ (MOEYS 2015)  
�នកំណត់ច��ស់ពីត��äវ�រ�រ��វ��វ 
  ក្នុង  យុទ្ធ ? ¶្ត�   
សំ¸7ក់បញ្ចូល�រអប់រំប¯្ច�កQ�ស  �  ក្នុង 45ក់មធ�្យ មសិក�2  
ទុតិយភូមិ  fើម�្បី ជួយ Iៀបចំ សិស�្ស ស$�ប់�រចូលបõ�ើ�រ¾រ។ 
លទ្ធផលr�ះ �្អ�ក pើ �រ សិក�2 ពី មុន  របស់ Va (2012) ��ល 
រក ©ើញ4 ជõ�ើស �រ អប់រំ ប¯្ច�កQ�ស 
45ក់    មធ�្យមសិក�2   
ទុតិយភូមិ �ន�ត់បន្ថយ កង្វះ �ត ជំ<ញ អò  �  ̀ ះបង់ 
�រសិក�2 និង'ព��ី�� ¬ើយ �នpើកកម្ពស់ ស្ថិរ'ពសង្គម 
និង'ពí�äវ�នÖប់បញ្ចលូ ក្នងុសង្គម (inclusion)។ រ�យ�រណ៍  
�ំងពីរr�ះ �នគូសប¦§ក់ពីប¦À     ;�ឈម G� សV�របរិ��រ 
ប¯្ច�កQ�ស��ល Vនតk្ល�ខ្ពស់ និង   �រចំdយ ដ៏Â�ើនpើ �រ 
���ំ សV�រ�ំងôះ ¬ើយ �ន   pើក ប¥្ថ�ម4 ��សួងអប់រំ  
យុវជន និងកីÐ គួរវិនិ�គ និង  ព��ីក�្ន�ក  � Â�ើនQៀត 
�ពិN�ស �រí�ûតពិនិត�្យ និង �រãយ តk្ល� �រអប់រំfើម�្បី កំណត់នូវ 
?ýIៀន និង ��ä ��ល Vន សកម្ម'ព Â�ើននិងល្អ�ង�� 
ក៏ដូច�;�ព័ន្ធ��លទទួល បÖជ័យ �ំង Ðយ របស់ ?ýIៀន។

ខ្លឹម?រកម្មវិធីសិក�2 និងវិធី?¶្ត�បÆ�ៀន
កម្មវិធីសិក�2 និងគរុ�សល�្យល្អសម¶�ប Vន?រៈសំ�ន់ 

dស់ស$�ប់,<ឲ�្យ�ននូវ គុណ'ពអប់រំ��ល ��ង Vន  
ឥទ្ធិពល វិជ្ជVន�pើគុណ'ពជីវិត (Un 2012)។ �ល 
ន��យ ស$�ប់�រអភិវឌ�្ឍ កម្មវិធីសិក�2 n5ំ២០០៥-0៩ �ន  
និ¼យលំអិតពី �រផ្តល់កម្មវិធីសិក�2ស$�ប់ 45ក់  មធ�្យម សិក�2 
ទុតិយភូមិ និងបឋមភូមិ ក្នុង�ល¸ "ប£្កើនQ�ព�សល�្យ 
និង សមត្ថ'ព សិស�្ស �ំងអស់ឲ�្យ�ន��ញp�ញ fើម�្បី��យ 
�  ពលរដ្ឋVនសមត្ថ'ព �មួយនឹង�ររីកលូតýស់¶�ប�5 
និង Vនតុល�្យ'ព �្ន�កប¦្ញ ?úរតី ចិត្ត?¶្ត� និងÖង�យ" 
(MOEYS 2004, 4)។ tយ��ក កម្មវិធីសិក�245ក់មធ�្យម 
សិក�2 ទុតិយភូមិ Vន�ល¸ផ្តល់ឲ�្យ សិស�្សនូវ ��ឹះដ៏រឹងVំ�្ន�ក 
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អក�្សរ?¶�្ត j្ម�រនិងគណិតវិទ�� �រយល់ដឹងពី អត្តស¦្ញណ �តិ 
និងបំណិនជីវិតfើម�្បី+ចចូលរួមក្នុង ជីវិតសហគមន៍ Ä�ម�ំង 
មូល78ន��ឹះ �្ន�កវិទ��?¶្ត�ទូ�  និងវិទ��?¶្ត�ពិត និង ជំ<ញ 
�្ន�ក '?បរQ�ស (UNESCO 2008, 11)។ <បច្ចុប�្បន្ន ��សួង 
អប់រំ យុវជន និងកីÐ កំពុងប£្កើត ��បខ័ណ�ថ្មីៗG�កម្មវិធីសិក�2 
45ក់ �តិស$�ប់�រអប់រំទូ�និង �្ន�កប¯្ច�កQ�ស ��ល ��ង 
នឹង  ផ�2យ¯�ញ
ចុងn5ំ២០១៦។

�រ��វ��វ<< �នប¦§ក់ពី?រៈសំ�ន់G�កំª� ទ��ង់   
កម្មវិធីសិក�2។ tយ��ក សព្វ�្ង�
�� ©ើញVនចô�ះ  
;��ង �Â�ើន រãង�លន��យកម្មវិធីសិក�2 នឹង 
ដំ�ើរ �រ �ក់Ã្ត�ង 
ក្នុង 45ក់Iៀន។ Nៀវ�សិក�2 ��ល  � 
ធន,ន ស្នូលស$�ប់�របÆ�ៀន និង�រIៀន � ឧ�ហរណ៍   
�ក់Ã្ត�ង  មួយ។ ក្នុង�រវិ'គpើខ្លឹម?រNៀវ� សិក�2 ស$�ប ់ 
45ក់មធ�្យមសិក�2ទុតិយភូមិ �ពិN�ស �្ន�ក គណិត វិទ�� និង 
វិទ��?¶្ត� �ក Un (2014) �ន �ទ សំណþរ �   Â�ើន   ពី 
គុណ'ព និង;�សិទ្ធ'ពG� សV �របÆ�ៀន �ំង ôះ។ P� ពី    
កង្វះ �ត�្ន�ករូបវន្ត Nៀវ�សិក�2Vនទិស¸ ស$�ប់   �� បណ្ណុះ   
�រគិតរបស់សិស�្សក្នុងក��ិត�បប៉ុ��ះ រីឯ វិធី?¶្ត� បÆ�ៀន   
វិញ ក៏មិន�នផ្តល់ ឲ�្យសិស�្សនូវជំ<ញ��ល +ច   រក �រ ¾រ    �ន  
ដូច� �រគិត��បវិ'គ �រÕ្វើ�រ¾រ���ុម និង � រ    tះ��យ 
ប¦À��រ។ tយមូល¬�តុr�ះ សមត្ថ'ព សិស�្ស 
 �� មិន+ច 
បំ��ញ�នMម ត��äវ�រ របស់ និ�ជក ¬ើយ   �រ សិក�2� Â�ើន  
�ន ប¦§ក់ដូច�5ពី 'ព មិន សុី�5 រãង ជំ<ញ របស់សិស�្ស Vន 
ស¦្ញបí� មធ�្យម សិក�2  ទុតិយភូមិ នឹង ត��äវ �រ របស់ និ�ជក 
(ADB and ILO 2015; Khieng et al. 2015) ។ fើម�្បី �ត់  
បន្ថយ ប¦Àកង្វះ�ត ជំ<ញ Davis (2005 cited in Nou 2015) 
�នប¦§ក់ ពី  ត��äវ�រ Õ្វើ ស្តង់ 7 នីយ កម្ម  � រ អប់រំ 45ក់ មធ�្យម 
សិក�2 និង�រ គិតគូរ �ើង វិញ ក្នុង �រ   Iៀបចំ  កម្ម វិធី សិក�2។

tយ?រVនប¦À;�ឈម�ំងr�ះ ��ន�រយុទ្ធ?¶្ត� 
វិស័យ អប់រំ (ESP) n5ំ២០១៤-១៨ �នប¦§ក់លំអិតពី កម្មវិធី 
អភិវឌ�្ឍន៍ សV�របÆ�ៀននិងIៀនដ៏Vំ�ំមួយ សំ¸ ó�លំអ  �រ  អប់រំ  
45ក់មធ�្យមសិក�2 និង45ក់ប¯្ច�កQ�ស Vន � +ទ ិ៍ �រ អភិវឌ�្ឍ 
កម្មវិធី សិក�2 �រផលិតនិង Ê�កøយNៀវ� សិក�2��ប់មុខវិ�§ 
� Mម ?ýចំ��ះទូ� និង�រ ប£្កើត ;�ព័ន្ធ ãយ តk្ល�  Vន 
ស្តង់7 រច��ស់ýស់ស$�ប់មុខវិ�§នីមួយៗ។

ទិដ្ឋ'ពសំ�ន់ពីរ ក្នុងវិស័យអបរ់ំ��លមិនសូវVន�រ 
��វ��វ pើ គឺ ១) �រ��ស់ប្តូរពីគំនិត4 "��ä បÆ�ៀន� ��ំង 
ចំ��ះដឹង" �� "��äបÆ�ៀន�អ្នកប¾Àត់ប¾Àញ�រ Iៀនសូí�" 
¬ើយនិង  ២) �រ �ញយក អត្ថ;��ជន៍ពីវគ្គសិក�2Mម ;�ព័ន្ធ   
អិុនធឺណិត (MOOCs) tយមិនVន�រចំdយ អ្វី។ �រ 
សិក�2 ថ្មីៗមួយចំនួន�នពិ'ក�2ពីត��äវ�រឲ�្យ ��äបÆ�ៀនÕ្វើ �រ  
pើកទឹកចិត្តសិស�្សឲ�្យIៀនហួសពី Nៀវ�សិក�2 និង Ã្វ�ង រក 
ចំ��ះដឹងប¥្ថ�ម (Ros and Chhem 2015; Chong 2013)។ 
ចំណុចr�ះ�ម�រ�រIៀបចំ វគ្គបណ្ណុះបd្ខល ជំ<ញ វិ�§ជីវៈ 
ស$�ប់��äបÆ�ៀន អ្នកប¾Àត់ ប¾Àញ �រIៀនសូí� និង អ្នក 
ជួយª�<ំ�ំងÐយ fើម�្បីផ្តល់នូវជំ<ញដ៏øំ�ច់មួយចំនួន 

ស$�ប់�របÆ�ៀន និងជំរុញសិស�្សឲ�្យà�ើ��ស់កម្មវិធី MOOC 
(Ros and Chhem 2015)  �ះបដិវត្តន៍ឌីជីថលកំពុងó���
¼៉ងpឿននូវ�រអប់រំក្នុងពិភព�ក ក្នុងសតវត�្សទី២១ r�ះ 
(Chhem 2016) ។

�របÆ�ៀនគួរ
�រ��វ��វពី�របÆ�ៀនឯកជន ឬបÆ�ៀនគួរ ផ្តល់នូវគំនិត 

ដ៏Vន;��ជន៍អំពីទំហំ និង លក្ខណៈ របស់ã។ �រសិក�2 
�Â�ើន (Bray 2007; Bray et al. 2016; Brehm and Silova 
2014) �នពណ៌<ពី កំ�ើននិងត��äវ�រ�រIៀន�ឯកជន 
��ល ��ល ខ្លះសឹង��ដូច�5នឹង�រIៀន
 ?ýរដ្ឋ��រ ពី �ះ 
�របÆ�ៀនគឺÕ្វើ�ើងtយ��äដ��ល ¬ើយពួក�ត់à�ើ��ស់ 
កម្មវិធីសិក�2 ដូច�5នឹង?ýរដ្ឋ��រ។ Brehm and Silova 
(2014) �នÖយ�រណ៍4 ;��ជនទូ� �ើល©ើញ �រ 
បÆ�ៀន  គួរr�ះ� �រអប់រំប¥្ថ�មមួយស$�ប់ បំ��ញ កម្មវិធី សិក�2  

Mម?ýរដ្ឋ  ��លពួក�ត់គិត4 
Vន 'ព មិន ��ប់¢�ន់ 
âលគឺ ?ýរដ្ឋ ផ្តល់នូវ ចំ��ះដឹង �ö�ឹស្តី រីឯ �រ  បÆ�ៀ ន  គួរ  
ផ្តល់នូវ�រអនុវត្តö�ឹស្តី �ក់Ã្ត�ង ។ tយ �្អ�កpើ j�្ស� 'ពយន្ត 
និងឯក?រស្តីពី ;�Q�ស កម្ពុ� ឥd� និងទួរគី �ក 
Kobakhidze (2015) �ន សង្កត់ ធ្ងន់ពី � �បបទ �  ?កល  ��ល 
�រ អប់រំ  
Mម ?ý រដ្ឋ+ច ýក់ បំ�ំង  �រពិត  គឺ��û?រ 
Vន  ចំណ�ល  �ប  �ន តស៊ូ ¼៉ង លំ�ក fើម�្បី  បង់�្ល� �រ  Iៀន  � 
ឯកជន។

អ្នក��ជ្ញមួយចំនួន �នpើកប¾Àញពីគុណសម�្បត្តិ និង 
គុណវិបត្តិ G��របÆ�ៀនគួរ។ �គុណសម�្បត្តិ ��យល់4 �រ 
បÆ�ៀន r�ះជួយ ១) សិស�្ស��លIៀនយឺតឲ�្យIៀន�ន់សិស�្ស ឯ 
Qៀត ២) សិស�្ស��ល ពូó���ប់ឲ�្យIៀន�ន់��ពូó���មQៀត និង 
៣) Õ្វើឲ�្យសិស�្ស��តpើ�រសិក�2 ��ងfើរp�ង à�ើ��ស់ 
45$ំៀន ឬnប់Vនទំ<ក់ទំនងផ្លវូ&�ទ�fើម (Bray and Lykins 
2012; Dawson 2011, 2010)។ �គុណវិបត្តិ �របÆ�ៀនគួរ 
+ចប£្កើតវិសម'ពក្នុង�រអប់រំ ពី �ះ��û?រ��លVន ជីវ'ព 
ធូរ,រ +ចVនលទ្ធ'ពបង់�្ល�Iៀនសូí� និងរក�ន��äល្អ�ង
��û?រ��ី��។ ម��៉ងQៀត �របÆ�ៀនឯកជន+ចប ៉ះµល់ដល់ 
�រ¾រ និងគុណ'ពបÆ�ៀនរបស់��ä ក្នុង?ýធម្មM ¬ើយ 
�រ Iៀន គួរប¥្ថ�ម ã�ត់បន្ថយ��លស$�កលំ'� និង��ល (�ý 

�មួយ��ុម��û?ររបស់សិស�្ស (Bray and Lykins 2012: 
Kobakhidze 2015)។ ម ៉��ងវិញQៀត �របÆ�ៀនឯកជន ក៏�
បន ្ទុកហិរញ្ញវត្ថុមួយpើ��û?រVនចំណ�ល�ប��រ (Bray et al. 
2016)។

�រà�ៀបÕៀបលំ<ំG��របÆ�ៀនគួរក្នុង;�Q�ស ចំនួន ៣០ 

+សុី ប¾Àញ4 �របÆ�ៀនឯកជន Vន ;�វត្តិ យូរ  លង់    
dស់ មក¬ើយ ¬ើយã Vន�រ��;�ûល ខុសៗ �5  ពី  ;�Q�ស 
មួយ  � ;�Q�សមួយ �Mម កM� N�ដ្ឋកិច្ច និង វប�្បធម៌ ខុសៗ�5 
(Bray and Lykins 2012)។ �ទូ� �របÆ�ៀនឯកជន +ច 
រួម  ចំª�កó�លំអ លទ្ធផល សិក�2 ប ៉ុ¥្ត�ãក៏+ចប ៉ះµល់ដល់កM�  
សំ�ន់ៗü�្ស�ងQៀត ដូច� សុខ'ពÖង�យ សីលធម៌ និង 'ព 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៦

�  ពលរដ្ឋVន ទំនួល ខុសí�äវ។ ¿ះបីមិនVនភស្តុMង ប¾Àញ 
ច��ស ់ 4 �រ បÆ�ៀនឯកជន+ចជួយó�លំអលទ្ធផលសិក�2ក្តី ក៏ 
ឪពុក V�យ ខ្លះ+ឿ4 ã�ន ជួយ ពិត��ន (Bray et al. 2016)។ 
សរុប  មក �រ បÆ�ៀន ឯកជន និងសកម្ម'ពអប់រំ ប¥្ថ�ម ,ក់ ដូច 
កំពុង  រីកដុះ 7 ល ¬ើយ ��យ �សកម្ម'ព¶�បច��ប់ក្នុង;�Q�ស
� Â�ើន (Mori and Baker 2010) ។

កម្មវិធីសុខ'ពរបស់?ýIៀន
�រសិក�2មួយចំនួន�នប¾Àញពីតួ<ទីG� �រ ��វ��វ ពី   

សុខ'ព  ក្នុង�្ន�ក<<G�វិស័យអប់រំ រួមVន សុខVល'ព ផ្លូវ 
�យ   និងផ្លូវចិត្ត បំណិនជីវិត និងសុខ'ព ផ្លូវ&�ទ។ �រ ��វ 
��វ  ពីឥទ្ធិពលG� �រប ៉ះµល់ �តិពុល +N�និក ក្នុង ចំ�ម    
សិស�្សវិទ��ល័យ
Ñ�ត្ត កd្ខល �នប¦§ក់4 �តិ ពុល   r�ះ  +ច 
ប៉ះµល់ដល់;�ព័ន្ធសរ-�;�?ទ (arsenic neurotoxicity) 
(Vibol, Hashim and Sarmani 2015)។ �រ សិក�2 ¶�fៀង 
�5មួយQៀត ប¦§ក់4 �រផ្គត់ផ្គង់ ទឹក? .ត 
 Mម   ?ýIៀន 
�ន �ត់បន្ថយអò�អវត្តVន និងអò�`ះបង់ �រ  សិក�2 
(Hunter et al. 2014)។

�រ��វ��វពី សុខ'ពផ្លូវ&�ទរបសស់ិស�្ស45ក់មធ�្យម 
សិក�2 ក��Vនdស់។ Yi et al. (2010) �ន សិក�2 ពី តួ<ទី    
G�កM�,និភ័យ និងកM��រµរ
ក្នុងទV�ប់ រួម&�ទ  tយ   
;�ថុយ;�4ន  រប ស់ សិស�្សមធ�្យមសិក�2 +យុពី ១៤ �  ២០n5ំ។ 
ក្នុងចំ�មសិស�្ស ១០៤៩<ក់ Vន ១២% Öយ �រណ៍  4 
ខ្លួនVនទំ<ក់ទំនងផ្លូវ&�ទក្នុងអំឡុង ��ល ៣j�កន្លង មក ¬ើយ 
ក្នុងôះ ៣០% Vន ³�គូ Â�ើន  �ងV5ក់ និង ៥០% មិន �ន 
à� ើ/�មអ<ម័យ។ tយ �្អ �ក pើ ច�្លើយ របស់  សិស�្ស ;�ុស  
��ល�ន ចលូរួម ក្នុង�រ ��វ��វ r�ះ កM� <ំឲ�្យ Vន ទV�ប់ 
រួម&�ទ tយ ;�ថុយ;�4ន r�ះ ��ង �ប់ �ក់ ទង  នឹង កM� ��û?រ 
Vន ��ក់ចំណ�លខ្ពស់ សV 0ធ ពីមិត្តភក្តិ �រ à�ើ��ស់  1�ឿង 
$ៀន �រ,�ប់©ើញអំ�ើហិង�2ក្នុងសហគមន៍ និង �រ ទទូល  �ន 
�រ �ំö�ក��ិត�ប ពី ��ុម��û?រ ។

លទ្ធផល��វ��វ �នប¾Àញ�ថ្មីពី'ពប<²ន់G��រអប់រំ 
ផ្លូវ &�ទ ��លកពំុង´ន�ដល់ �រ IៀនMម;�ព័ន្ធអុិនធឺណិត។ 
គំនិតផ្តួចü្តើម�រIៀនMម;�ព័ន្ធអុិនធឺណិត (E-learning) 
ស$�ប់ �រអប់រំ ផ្លូវ&�ទដល់សិស�្សវិទ��ល័យr�ះ í�äវ�ន?ក 
ល�្បង ក្នុងអនុវិទ��ល័យ និងវិទ��ល័យ ចំនួន ២៤ ¬ើយ �រ ��វ 
��វ r�ះ ក៏í�äវ�នព��ីកប¥្ថ�មQៀត��រ (Tolson 2014)។ 
ម��៉ង Qៀត �រយល់ដឹងពី ទំôរ�្ន�កផ្លូវ&�ទ និងផលប ៉ះµល ់ 
G�   �រIីស 2ើងក្នុង?ýIៀន�pើ សិស�្ស��ល��?÷ល់4 
� អ្នក ¶�Ðញ់&�ទដូច�5 អ្នក¶�Ðញ់�ំងពីរ&�ទ ឬ អ្នក  ó� 
&�ទ (lesbian, gay, bisexual or transgender: LGBT) 
 
Vន  កង្វះ�ត���ំង ដូចVនប¾Àញក្នុង�រសិក�2ថ្មី មួយ ស្តីពី 
�រ  សំឡុត �ញឹកញយ�pើយុវជន LGBT ក្នុង? ýIៀន 
 
កម្ពុ� (CCHR 2015)។

ប¦Àផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវ+រម្មណ៍ក្នុងចំ�មយុវជន វ័យ «្ម�ង �  
ក្តី �រម្ភដ៏ធំមួយ។ គE�ង��វ��វពី សុខ'ព ផ្លូវចិត្ត មួយ ចំនួន  

��ល�នpើកមកសិក�2ក្នុងអត្ថបទr�ះ �ន ��ត pើ  កM� 
,និភ័យ G��រ Õ្វើ អត្ត�ត និង�រÖល7ល G� អត្ត �តកម្ម។ 
�រសិក�2មួយ��លពិនិត�្យពីទំ<ក់ទំនង រãង �រ  ផុស  គំនិត និង
ទV�ប់Õ្វើអត្ត�តក្នុង¶��ប់យុវជន �មួយ  នឹង   +កប�្ប កិរិ¼ 
សង្គម ;�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�2យ និង?ស< �នកត់ សំ�ល់   ពី��ប បទ 
  ��ល;�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�2យនិង�របÆ�ៀន Mម ផ្លូវ ?ស< �ន ផ្តល ់   
ព័ត៌Vនមិនច��ស់ýស់ និងមិន �ក់ýក់  អំពី 'ព Mន តឹង ចិត្ត 
នងឹសង្គម (Psychosocial stress) និង�រ គិតចង់ សV�ប់ ខ្លួន  
(Jegannathan, Kullgren and Dahlblom 2015)។ � 
ដំ�ះ ��យ �រសិក�2r�ះ �នផ្តល់ �បល់ ឲ�្យ  ប£្កើត កម្មវិធី 
ទប់? ្កត់�រÕ្វើអត្ត�ត 
Mម ?ý Iៀន និង កម្មវិធី បណ្ណុះ   
បd្ខលអ្នក;�ឹក�2 �បល់
Mម?ý Iៀន fើម�្បី   ប£្កើន 
ចំ��ះ   ដឹង  ឲ�្យ�ន់��ធំទូýយពីប¦Àសង្គម អត្ត ស¦្ញណ    �្ន�ក   
 4�នឌ័រ ?ស< ក៏ដូច�ប¦Àក្នុង��û?រ ��ល +ចជះ ឥទ្ធិពល    
មិនល្អ�pើ�រសិក�2 និង�រ អភិវឌ�្ឍខ្លួន របស់សិស�្ស។ �រ 
សិក�2  ¶�fៀង�5 មួយQៀត �នពិនិត�្យពី�រ គិត ចង់សV�ប់ ខ្លួន   
របស់សិស�្សចំនួន ៣២០<ក់ Iៀន
45ក់ទី១០ និង១១ ក្នុង   
វិទ��ល័យ ពីរ
��ុងM5ú ¬ើយ�នរក©ើញ4 សិស�្ស ;�ុស 
,�ប់  Vន  គE�ងសV�ប់ខ្លួន ញឹក6ប់�ងសិស�្ស¶�ី ប ៉ុ¥្ត� សិស�្ស 
¶�ី,�ប់�នប៉ុនប ៉ងសV�ប់ខ្លួន ញឹក6ប់�ង  សិស�្ស ;�ុស 
(Jegannathan and Kullgren 2011)។

�រ��វ��វអំពី«្ម�ងជំទង់,�ប់ជួបនឹងអំ�ើហិង�2 �ន រក 
©ើញ4 សិស�្ស �ពNិ�ស សិស�្ស¶�ី��ល ,�ប់ជួបនឹងអំ�ើ 
ហិង�2 ក្នុង��û?រនិងសហគមន៍ ��ងVន7គស¦្ញ�ក់ ទឹកចិត្ត 
��ំងÂ�ើន �ង�� (Yi et al. 2013)។ ដូចr�ះ យុទ្ធ?¶្ត� 
ស$�ប់  ប£្កើត សហគមន៍Vនសុវត្ថិ'ព និង�úន  អំ�ើ  ហិង�2 
និងស$�បទ់ប ់ ?្កត់ អំ�ើហិង�2ក្នុង��û?រ +ចជួយ �ត់ បន្ថយ 
�ន  Â�ើននូវ�រ�ក់ ទឹកចិត្ត ក្នុង ចំ�មយុវជន (Yi et al. 
2013)។ �ក់Ã្ត�ង កម្មវិធី  បំណិន ជីវិត
វិទ��ល័យពីរក្នុង ��ុង 
M5ú �នជួយó�លំអ សុខVល'ព ផ្លូវចិត្តរបស់សិស�្ស ¬ើយ 
�ន  �ត់បន្ថយទV�ប់ ;�ថុយ  ��ះ45ក់ របស់ «្ម�ង;�ុសជំទង់ 
(Jegannathan, Dahlblom and Kullgren 2014)។

'រពិFក�A និងទិសG2�វ3�វHអ�គត
អត្ថបទr�ះ�នគូសប¦§ក់ពីគV�តដ៏ធំរãង �រ��វ��វ 

�ល ន��យ�្ន�កអប់រំ �មួយនឹង ដំ�ើរ�រអប់រំ�ក់Ã្ត�ង

Mមវិទ��ល័យ។ ពតិ¬ើយ Vន�រ��វ��វ�Â�ើន��ល í�äវ 
Õ្វើ �ប<²ន់ ប ៉ុ¥្ត�ក្នុងôះ 4ើងគួរយកចិត្តទុក7ក់�ពិN�សpើ 
៤ចំណុច៖ ១)�រប£្កើនគុណ'ព ២) កម្មវិធីសិក�2 និង    
គ រុ�សល�្យ ៣) �របÆ�ៀនគួរ និង ៤) �រចូលរួមក្នុងសង្គម 
�រ អភិវឌ�្ឍ  ផ្លូវចិត្ត និង�រសិក�2របស់សិស�្ស។

�រ��វ��វ �នប¦§ក់បន្តQៀត4 កង្វះ�រអប់រំ  
Vនគុណ'ព និង��äបÆ�ៀនVន�របណ្ណុះ បd្ខលí�ឹមí�äវ 
(អ្នកµក់ ព័ន្ធ សំ�ន់ក្នុង�រó�លំអ�រអប់រំ) �ប¦À ;�ឈម ធំ 
�ង��។ �រវិ'គ សុីជ8�ប¥្ថ�ម គួរពិនិត�្យ pើសំណþរ គន្លឹះ ដូច 

ត�ទំព័រ ១៤
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៦

Vន
�ើយ។ លទ្ធផលG� �រសិក�2r�ះ Vន ផល µក់ព័ន្ធ 
ចម�្បងៗពីរ។ ទី១ �រសិក�2ផ្តល់គំនិត4 អ្នកö�ö�ង់ គE�ង   
គួរãយ តk្ល� �ើងវិញពី កM�ជំរុញ�រI�ចរឹល និង �ត់បង់ å�Kើ 
��ល  ពួក��កំពុងព��¼មtះ��យ។ ទី២ fើម�្បីឲ�្យគE�ង  
I�ដ+ ទទួល �ន]គជ័យ í�äវ,<4 បទបញ្ញត្តិ និងច��ប់  
ទប់?្កត់  �រ�ប់Kើខុសច��ប់ í�äវ�នព��ងឹអនុវត្តន៍�ប<²ន់។ 
កិច្ច�រ  r�ះ�ម�រនូវ កិច្ចសហ;�តិបត្តិ�រ;�កបtយ;�សិទ្ធ
'ព  ពី  សំdក់វិស័យសំ�ន់ៗ ដE�Qៀត ដូច� វិស័យ4មពល 
កសិកម្ម និងµណិជ្ជកម្ម Ä�ម�ំង�រប£្កើត ចំណងត'§ប់�មួយ 
សកម្ម 'ព  អភិវឌ�្ឍន៍N�ដ្ឋកិច្ច�្អ�កpើដីធ្លីü�្ស�ងៗQៀត។
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ត�៖ Ëើគួរអនុវត្តវិ,ន�រ�លន��យអ្វីខ្លះ fើម�្បី ប£្កើន  
គុណ'ពអប់រំ45ក់មធ�្យមសិក�2? និង ËើកM�សង្គមអ្វីខ្លះ ��ល 
ជះឥទ្ធិពល pើ�រសិក�2របស់ សិស�្ស និង�រអនុវត្តរបស់��ä 
 
ក្នុង  45ក់Iៀន?

¿ះបីVន�រ;�ងឹ��ងÂ�ើន¬ើយក្ត ី ក៏កំª�ទ��ង់កម្មវិធី 
សិក�2មិន�ន់�ន;�ណិតQ� ¬ើយ 'ព មិនសីុ�5 រãង�រ សិក�2 
របស់សិស�្ស និងជំ<ញ��លនិ�ជកí�äវ�រ 
�� � កង្វល់ ដ៏ធំ។ 
�រ អ£្ក�តប¥្ថ�ម គួរ��តpើសំណþរ��វ��វដូច ត �៖ ËើVន  
ជõ�ើស�លន��យអ្វខី្លះ  ស$�ប់ បន្ត �រ ពិនិត�្យ �ើង វិញ 
និង�រÕ្វើបច្ចបុ�្បន្ន'ពកម្មវិធីសិក�2 fើម�្ីបឲ�្យã 
 ��  សម¶�ប 
Mម  ត��äវ�រ? Ëើកម្ព�ុ+ចរក�2តុល�្យ'ព �ន ល្អ បុ៉d� រãង 
�រ Õ្វើ ស្តង់7នីយកម្ម និង�រó� ស��ûល Mម ករណី  នីមួយៗ 
(Customization) G��រ អភិវឌ�្ឍ កម្មវិធី សិក�2? Ëើ ដំ�ើរ �រ  
7ក់ បញ្ចលូ �រអប់រំនិងបណ្ណះុបd្ខល ប ្̄ច�ក Q�ស និង  វិ�§ជីវៈ 
(TVET) �ក្នងុ45ក់មធ�្យមសិក�2ទុតិយ ភូមិ ´ន ដល់  ដំdក់ 
�ល d�¬ើយ? ËើកM�អ្វខី្លះ��ល ជះ ឥទ្ធពិល pើ  �រ 
7ក់  បញ្ចលូ TVET �ក្នងុ45ក់មធ�្យម សិក�2 ទុតិយ ភូមិ? Ëើ �រ 
7ក ប់ញ្ចលូវិធី?¶្ត�បÆ�ៀនVន អន្តរកម្ម Â�ើន ãVន វិ?ល 
'ព បុ៉d�? ËើÕ្វើ¼៉ងdfើម�្ីប ផ�2រ  '§ប់�របÆ�ៀន Mម  
��ប  ប ្̄ច�កវិទ��ព័ត៌Vន និង?រ  គម<គមន៍ (ICT) � នឹងវគ្គ 
សិក�2  Mម;�ព័ន្ធ អិុនធឺណិត ឲ�្យVន ;�សិទ្ធ'ព ខ្ពស់ បំផុត? និង 
Ëើ��äបÆ�ៀនកម្ព�ុ  í�äវ ក?ង  សមត្ថ'ព ឲ�្យ �ន ដល់ ក��តិd 
fើម�្ីប+ចអនុវត្តវិធី ?¶្ត� បÆ�ៀន Vន អន្តរកម្ម r�ះ �ន?

fើម�្បី+ចយល់�ន់��ច��ស់ពីគុណសម�្បត្តិ និងគុណវិបត្តិG� 
�របÆ�ៀននិងIៀនគួរ �រ��វ��វ� អ<គត គួរ��ត pើ 

សំណþរ ដូច�៖ Ëើផលប៉ះµល់�ក់Ã្ត�ងG��របÆ�ៀន ឯកជន 
� pើគុណ'ព G��របÆ�ៀន កម្មវិធីសិក�2 លទ្ធផលសិក�2 និង 
សម'ពក្នុង�រអប់រំ Vនអ្វីខ្លះ? និង Ëើ�រ បÆ�ៀនគួរ
កម្ពុ� 
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