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ពិភពឌីជីថលនីយកម្ម៖ តើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង  

វិជា្ជាជីវៈន្ភាគឦសានប្ទ្សកម្ពុជាឈរនៅកន្ល្ងណ?

អត្ថបទន្ះរៀបរៀងដោយ ប៊ុន ភូរី ជំនួយការស្វជ្វ មហាវិទ្យាល័យអប់រំ និង 
សង្គមកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យ អូកល្ន (Auckland)។ សូមយោង  អត្ថបទន្ះ ថា៖ 
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១ គោលដៅ ៤.៣.  ធានាឱ្យមានលទ្ធភាពស្មើគ្នាចំពោះ ការអប់រំ បច្ច្កទ្ស 
វិជា្ជាជីវៈ និងឧត្តមសិក្សាប្កបដោយគុណភាព និងតម្ល្សមរម្យ; គោលដៅ 
៤.៤. បង្កើនចំនួនយុវជន និងមនុស្សព្ញវ័យដ្លមានជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ រួម 
ទាំង  ជំនាញបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ សម្ប់ការងារ ការងារសមរម្យ និង 
សហគ្ិនភាព និង គោលដៅ ៤.៥. លុបបំបាត់ វិសមភាព យ្នឌ័រ ក្នុង វិស័យ  
អប់រំ និង ធានា  សមភាព ក្នុង ការ ទទួល បាន ការអប់រំ គ្ប់ កម្ិត  និង ការ បណ្តុះ 
បណ្តាល  វិជា្ជាជីវៈ សម្ប់ ជន ងាយ រងគ្ះ។

ស្ចក្តីផ្តើម
ជាច្ើនសតវត្សរ៍កន្លងមក គ្សង្ក្តឃើញមានការកើនឡើង 

យ៉ាង ផុសផុលនូវការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើសមាហរណកម្មន្បច្ច្ក 
វិទ្យា  ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន (ICT) ទៅក្នុងផ្ន្កជាច្ើនន្វិស័យអប់រំ 
ទាំងកម្ិតមា៉ាក្ូ ម្សូ និងមីក្ូ។ ឧទាហរណ៍ល្អៗដ្លបងា្ហាញ 
ពីទិដ្ឋភាពន្ះ រួមមាន គម្ងឆ្នាំ២០៣០ សម្ប់ការអភិវឌ្ឍ 
ប្កប ដោយចីរភាពរបស់ អង្គការសហប្ជាជាតិ ផ្នការសកម្ម 
ភាព សម្ប់ការអប់រំប្បឌីជីថលពីឆ្នាំ២០២១ ដល់ ២០២៧ 
របស់   សហភាព អឺរ៉ុប និងផ្នការគោលន្បច្ច្កវិទ្យាទំនាក់ទំនង   
ព័ត៌មាននាឆ្នាំ២០២០ របស់សមាគមអាសា៊ាន។  គ្ក៏ ឃើញ  មាន  
ការផ្តួចផ្តើមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្ើន  នៅ ជុំវិញ ពិភព 
លោក ដើម្បីបង្កើនការចូលប្ើឧបករណ៍ និង ព័ត៌មាន ឌីជីថល 
ដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សា និងគរុកោសល្យ និងដើម្បី ក្លម្អ 
បរិយកាស បង្ៀន និងរៀន។

ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ក៏រឹតត្ កា្លាយ ជា រឿង 
ទូទៅមួយដ្រនៅក្នុង វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស 
និង វិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដូចដ្លបានឆ្លះុបញ្ចាងំនៅក្នងុសមាជ អន្តរ ជាតិ    
ទី៣ស្តីពី TVET របស់ UNESCO ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១២ ស្ចក្តី  
ថ្ល្ងការ Qingdao  ឆ្នាំ ២០១៥ និងគោលដៅទី៤ ន្ការ អភិវឌ្ឍ 
ប្កបដោយនិរន្តរភាព  (ជាពិស្សគោលដៅ ៤.៣ ដល់ 
៤.៥)១ (UIS 2018)។ ការអំពាវនាវលក្ខណៈជាសាកល សម្ប់    
ការ អភិវឌ្ឍជំនាញប្បន្ះ ក៏បានសង្តត់ធ្ងន់ផងដ្រ ទៅ លើ ការ ក្ 
ទម្ង់ TVET តាមរយៈការប្ើប្ស់ ICT ដើម្បី រួម គ្នា ដោះ ស្យ 
  បញ្ហា ប្ឈមលក្ខណៈពហុមុខន្ សតវត្សរ៍ ទី២១ និង លើក កម្ពស់ 
ការ អភិវឌ្ឍសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចប្កប ដោយ ចីរភាព និង បរិយប័ន្ន។ 
យ៉ាងណមិញ អំឡុង ព្ល ដ្ល បច្្ចក  វិទ្យា  ឌីជីថល ត្ូវគ្ 

ព្យាយម ផ្សព្វផ្សាយនិងប្ើប្ស់ គ្ សង្ក្ត ឃើញ ថា ជម្ ន្  
ការ ធ្វើឌីជីថលនីយកម្មទាំងនោះ នៅ ក្នុង វិស័យអប់រំ និង បណ្តុះ 
បណ្តាល ជំនាញ ហាក់ដូចជាត្ូវគ្មើល រំលង  ដូចដ្ល មាន ជា 
ភស្តុតាង ស្ប់ តាមរយៈកង្វះខាតការ ស្វជ្វ នៅ ក្នុង ផ្ន្ក ន្ះ 
និង ជាពិស្សនៅក្នុងបរិបទប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍ។

ការសិក្សាន្ះ មានគោលបំណងបង្ួមកង្វះខាតដ្លបាន
លើក ឡើងខាងលើ ដោយផ្តោតលើសំណួរស្វជ្វធំៗពីរគឺ៖ តើ 
TVET ន្ភាគឦសានប្ទ្សកម្ពុជាបានបញ្ជា្បការធ្វើឌីជីថល 
នីយកម្ម បានដល់កម្ិតណហើយ?  តើការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម 
ក្នុង វិស័យ TVET របស់កម្ពុជា បានទទួលអត្ថប្យោជន៍ និង ជួប 
ប្ទះ បញ្ហាប្ឈមអ្វីខ្លះ?

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET៖ តើ ពិភព ន្ះ 
មាន លក្ខណៈយ៉ាងណ?

ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម កំពុងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងគំហុក
នៅក្នុងផ្ន្កជាច្ើនន្សង្គម មិនថាការងារ អាជីវកម្ម ឬការអប់រំ 
និងបណ្តុះបណ្តាល។ ទោះយ៉ាងណ មុននឹងវ្កញ្កលើផ្ន្ក 
ជាក់ លាក់ណមួយ យើងចាំបាច់ត្ូវយល់អំពីគោលគំនិតន្ការ
ធ្វើ ឌីជីថលនីយកម្ម។

ពាក្យ "ឌីជីថលនីយកម្ម" ត្ូវបានគ្ប្ើជំនួសគ្នាជាមួយនឹង 
ពាក្យ "ឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម" "បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល" និង " ការ ធ្វើ 
សមាហរណកម្ម ICT" ប៉ុន្ត្ជាធម្មតា វាត្ូវបានគ្ផ្សារភា្ជាប់ ជា មួយ  
នឹង ការប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាព ផ្ស្ងៗ 
ន្ជីវិតប្ចាំថ្ង្។ គ្ក៏សង្ក្តឃើញថា ការធ្វើ ឌីជីថលនីយកម្ម 
អាច នាំមកនូវសកា្តោនុពលយ៉ាងច្ើន សម្ប់ មនុស្ស ទាំងអស់ នៅ 
ក្នុង   ពិភពលោក ដោយផ្តល់តួនាទីមួយភាគធំឱ្យពួកគ្ ចូល រួម ធ្វើ 
កា រ   អភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើទំនើបកម្មស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។  ប៉ុន្ត្ការ យល់ 
ឃើញ ដូចន្ះ ហាក់ដូចជាមានភាពរាក់កំភ្ល។ បើសិនជា គ្ 
ប្ៀប មើលវាពីជ្ុងទាំងបីន្ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសា្ថាប័ន (ល្បឿន 
ទំហំ លទ្ធផល) ជាមួយនឹងទំនោរន្ការកើនឡើងបច្ច្កវិទ្យា 
ឌីជីថល ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មជាដំណើរការរៀបចំប្តិបត្តិការ 
របស់  សា្ថាប័ន ឱ្យដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងអនាគតឌីជីថល។ យ៉ាង 
ណ   ក៏ ដោយ ការរៀបចំឡើងវិញប្បន្ះ មិនចាំបាច់តម្ូវឱ្យមាន 
ធ្វើ ការ ផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណរបស់សា្ថាប័ននោះឡើយ  (Gong និង 
Ribiere 2020)។  ដូច្ន្ះ ឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុងវិស័យ TVET 
សំដៅ  ឬ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ច្កវិទ្យា
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ឌីជីថល ដើម្បីក ្លម្អប្តិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់វិស័យន្ះ 
ហើយ នៅ  ត្  រក្សាលក្ខណៈបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈរបស់វិស័យន្ះ 
នៅ ដដ្ល។ 

តើការឈានចូលទៅក្នុងពិភពឌីជីថលនីយកម្ម មាន 
សារៈប្យោជន៍ដល់ TVET ដ្រឬទ្?

ជាមួយនឹងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET អាចងាកច្ញពីការ 
ផ្តោតត្ទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងកិច្ចការឯកទ្ស 
ហើយ ប្កា្លាយទៅជាកាតាលីករមួយដ៏សំខាន់ ដើម្បីសម្ចបាន 
គោលដៅការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព។ ផលជះមួយ ក្នុង 
ចណំោម ផលជះដល៏ច្ធ្លាជាច្ើនផស្ង្ទៀត  ដល្បានមកពកីារ 
ធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET គឺការពង្ីកវិសាលភាពការ 
រៀនសូត្។  គ្បានបងា្ហាញថា ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង 
TVET មិនត្ឹមត្អាចជួយជំនះឧបសគ្គដ្លទាក់ទងទៅនឹង កង្វះ  
ខាត  ព្លវ្លារៀន និងចមា្ងាយ ឬការធ្វើដំណើរទៅសាលា រៀន  
ប៉ុណោ្ណោះទ្ ត្ក៏អាចជួយដោះស្យកតា្តោមួយចំនួនផ្ស្ង ទៀត  
ដ្ល អាចប៉ះពាល់ដល់ ការរៀនសូត្ ទាំងកតា្តោ ខាង ក្នុង 
(ឧទាហរណ៍ កតា្តោចំណប់អារម្មណ៍ ការលើកទឹកចិត្ត) និង កតា្តោ 
ខាងក្ (ឧទាហរណ៍ កតា្តោស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ការឱ្យតម្ល្ និង ការ 
រំពឹង ទុក ពី សង្គម) (Pavlova 2009)។

ជាមួយនឹងវត្តមានដ៏ទូលំទូលាយន្ វគ្គសិក្សាតាមអុិនធើណិត 
ធនធានអប់រំប្បបើកចំហ កម្មវិធីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សង្គម ព្ម ទំាង  
កម្មវិធីប្បការពិតបន្ថម្ និងការពិតនិម្មតិ សិស្ស ឬ និស្សិត អាច រៀន 
បានគ្ប់ព្លវ្លា និងគ្ប់ទីកន្ល្ង ដ្ល ងាយ ស្ួល សម្ប់  
ពួកគ្ (Grech និង Camilleri 2017)។ វត្តមាន ទាំង ន្ះ ក៏  
មាន សារៈសំខាន់ជាពិស្ស សម្ប់ ក្ុម អ្នក សិក្សា ដ្ល  ជួប  ការ  
លំបាក ដូចជាអ្នកដ្លរស់នៅក្នុងសា្ថានភាព ក្ីក្ តាម   តំបន់ ដាច់ 
ស្យល និងតំបន់ជម្លាះ ជនពិការ និង ជន ភៀស   ខ្លួន នៅ ក្នុង  
ប្ទ្ស។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្ងមួយ ចំនួន   ដ្ល  បងា្ហាញ ពី    
ការណ៍ ន្ះ រួមមាន ការបង្កើត និង ប្ើ ប្ស់   នូវប្ព័ន ្ធ  ឬ
ប្ព័ន្ធអក្សរសម្ប់ជនពិការ ភ្ន ្ក ដោយ ផ្អ្ក តាម  កុំព្យូទ័រ និង  
ឧបករណ៍រៀនចល័តឥតគិតថ្ល្ (Pavlova 2020)។ នៅមាន  
ភ័ស្តុតាងមួយចំនួនផ្ស្ងទៀត  ដ្ល បងា្ហាញថា ការ ធ្វើ ឌីជីថល 
 នីយកម្ម នៅក្នុង TVET បាន បង្កើន ភាព ពាក់ព័ន្ធ ភាព ពិតប្កដ 
និងភាព ច្ន្ប្ឌិត ក្នុងការសិក្សា ហើយ នឹង អាច លើក កម្ពស់ 
កិច្ច សហប្តិបត្តិឱ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយទាំងក្នុងតំបន់ និង 
សាកលលោក ដ្លអាចនឹងបន្តឈានទៅរកការច្ន្ ប្ឌិត ថ្មី 
ទំនើបៗ និង ការ បង្កើតចំណ្ះដឹងផ្ស្ងៗទៀត។ សា្ថានភាព រីករាល 
ដាល ន្ជំងឺកូវីដ១៩ ដ្លបានបង្ខំឱ្យប្ទ្សជាច្ើនក្នុងពិភព
លោកបិទសាលារៀន និងផ្លាស់ប្តូរពីការរៀន និងបង្ៀនក្នុងថា្នាក់ 
ទៅជាលក្ខណៈអនឡាញ ឬពីចមា្ងាយ ក៏បានបងា្ហាញថា ការពន្លឿន 
ឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុងការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល គឺពិតជា 
ចាំបាច់  សម្ប់ជួយកសាងភាពធន់នឹងបញ្ហាដ្លមិនអាចបា៉ាន់
សា្មានទុកនាព្លអនាគត (ILO, ITU និង UNESCO, 2020)។

តើការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម មិនមានរបាំងរាំងស្ទះ និង 
ផល ជះ អវិជ្ជមានម្នដ្រឬទ្? 

ទោះបីជាការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET អាចនាំមកនូវ 
អត្ថប្យោជន៍ និងឱកាសផ្ស្ងៗ ដ្លមាន សកា្តោនុពល ការណ៍ 
ន្ះ  ក៏ជួបប្ទះនឹងបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនដ្រ។ បញ្ហាទីមួយគឺ 
វិសមភាព ឬគមា្លាតឌីជីថល។ បញ្ហាន្ះគ្បដណ្តប់តាំងពី 
វិសមភាព ន្ ការអាចចូលទៅកាន់ការប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធបច្ច្ក វិទ្យា 
ឌីជីថល រហូតដល់បញ្ហាដ្លទាក់ទងនឹងតម្ូវការ សមត្ថភាព 
និងលទ្ធភាពន្ការទាញយកខ្លឹមសារ ឬធនធានដ្លមាន នៅ ក្នុង 
ប្ព័ន្ធបច្ចក្វិទ្យាឌីជីថល។  វិសមភាពក្នងុការចូលប្ើប្ស់ ហ្ដា្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ទាំងក្នុង និងរវាង ប្ទ្ស 
មួយទៅប្ទ្សមួយ និងតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ បាន កា្លាយ ជា 
បញ្ហាដ្លគួរឱ្យកត់សមា្គាល់យ៉ាងខា្លាំង។ ឧទាហរណ៍ អត្  ការ 
ប្ើ ប្ស់អុិនធើណិត នៅក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ គឺខ្ពស់ឆ្ងាយ ជាង 
ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដ្លប្ទ្ស 
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានប្ហ្ល ៤៧% និងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ តិច 
តួច មានប្ហ្ល ២០% ប៉ុណោ្ណោះន្ចំនួនប្ជាជនដ្លមាន 
ការ ប្ើប្ស់អុិនធើណិត បើធៀបនឹងប្ហ្ល ៨៧% នៅ ក្នុង 
ប្ទ្សជឿនលឿន (ITU 2019)។

កង្វះខាតអក្ខរកម្មឌីជីថល គឺជាកតា្តោមួយទៀតដ្លរួមចំណ្ក 
ធ្វើ ឱ្យមានវិសមភាពឌីជីថល។ បញ្ហាន្ះរឹតត្មានសភាព ធ្ងន់ ធ្ង រ  
ឡើងដោយសារត្មានការយល់ឃើញខុសថា ក្ុម ជនជាតិ ដើម  
ឌីជីថល (មនុស្សដ្លកើតក្យឆ្នាំ១៩៨៣) មាន កម្ិត 
អក្ខរកម្មឌីជីថលខ្ពស់។ ត្ការសិក្សាជាច្ើន បានបងា្ហាញថា 
សមត្ថភាព ឌីជីថល ដ្លក្ុមជនជាតិដើមឌីជីថលយល់ឃើញ 
ដោយ ខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពឌីជីថលជាក់ស្ត្ងរបស់ពួកគ្នៅ 
មាន  គមា្លាតឆ្ងាយណស់ (ECDL 2016)។ បន្ថ្មលើន្ះ គឺជា បញ្ហា  
ន្ ជំនាញភាសាអង់គ្ល្ស។ ដោយសារភាសាអង់គ្ល្សជា ភាសា 
គោលដ្លត្ូវបានគ្ប្ើប្ស់ច្ើន ទាំងក្នុងឧបករណ៍ និង 
ធនធានដ្លទាក់ទងនឹងប្ព័ន្ធឌីជីថល អ្នកដ្លមានចំណ្ះដឹង 
ភាសាអង់គ្ល្សតិចតួច ឬគ្មានសោះ នឹងមិនអាចចូល ឬ ប្ើប្ស់ 
ឧបករណ៍ និងធនធានទាំងនោះបានទ្។ ជាងន្ះទៀត ធនធាន 
សម្ប់ ការរៀន និងបង្ៀនដ្លមានស្ប់ នៅក្នុងប្ព័ន្ធ 
ឌីជីថល មិនត្ងត្អាចយកមកសម្ួលឱ្យត្ូវបរិបទ TVET ឬ 
ងាយ ស្ួលផ្ទ្រទៅបរិបទន្ប្ទ្សផ្ស្ងៗនោះទ្។

ការធានាឱ្យមានប្សិទ្ធភាព ក្នុងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម នៅ 
ក្នុង TVET មិនម្នជាទំនួលខុសតូ្វរបស់គ្ូបង្ៀន ឬអ្នកបណ្តុះ 
បណ្តាល ត្ឯងទ្ ប៉ុន្ត្វាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់អ្នក 
ជំនាញច្ើនទៀត រួមមាន អ្នករចនាលំនាំន្ការបង្ៀន អ្នកបង្កើត 
ប្ព័ន្ធនិងធនធានផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកជំនាញបច្ច្កទ្ស។ យ៉ាង 
ណ  ក៏ដោយ គ្ក៏នៅឃើញមានឧបសគ្គចាស់ចំនួនពីរ ដ្ល  នៅ
បន្តរាំងស្ទះដល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង វិជា្ជាជីវៈ គឺ 
កង្វះ ខាតគ្ូបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ និង ឱន ភាព 
  សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ (Subrahmanyam 2020)។ ភា្ជាប់ ទៅ  
នឹងបញ្ហាន្ះដ្រ គឺជាបញ្ហាកង្វះខាត ធនធាន សម្ប់ ក្ លម្អ 
សា្ថាប័ន TVET  (Badura និង Grainger 2019)។ TVET រួម 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ចូល ទាំងការរៀនទ្ឹស្តី និងការអនុវត្ត ហ្តុន្ះ ចំណយ របស់ 
វា គឺច្ើនជាងការអប់រំទូទៅ។ គ្បា៉ាន់ប្មាណថា ការប្ើប្ស់
កម្មវិធីប្បការពិតបន្ថ្ម និងការពិតនិម្មិត អាច ជួយ កាត់ បន្ថយ 
បញ្ហាចំណយន្ះ ប៉ុន្ត្ការធ្វើប្បន្ះ តម្ូវឱ្យមានការ រៀបចំ 
យ៉ាង ហ្មត់ចត់លើផ្ន្កជាច្ើនផ្ស្ងទៀត។

ការមានធនធាន និងជំនួយបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និង ទំ នាក់    
ទំនង  ដ្លគ្ប់គ្ន់ និងសមរម្យ ពិតជាសំខាន់ ខា្លាំង  ណស់ 
ដើម្បី  ជួយពន្លឿនការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET។ ប៉ុន្ត្ វឌ្ឍន ភាព    
ទាំង នោះ នឹងមិនមានន័យអ្វីទ្ បើ គ្មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ការ 
លើក ទឹកចិត្ត និងការចូលរួមឱ្យបានគ្ប់គ្ន់ ពី  ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុង TVET។ ជាឧទាហរណ៍ គ្ូបង្ៀនTVET ជា ច្ើន   នៅ មាន 
ភាព  សា្ទាក់ស្ទើរ និងចម្ូងចម្សទៅលើការធ្វើ ឌីជីថល  នី យកម្ម 
ដោយ សារ   ត្ មាន ការភ័យខា្លាចថា វានឹងអាច ដណ្តើម ការ ងារ  របស់ 
ពួក គ្ (Christensen និង Knezek 2018)។ ជា មួយ នឹង ផ្នត់ 
គំនិត ប្ប ន្ះ ឱកាសនឹងមានតិចតួចដ្លថា ពួកគ្នឹងណ្នាំ 
ឬ ប្ើប្ស់ បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការបង្ៀនរបស់ពួកគ្ ហើយ វា 
សឹង  ត្មិនអាចទៅរួចបាន នៅព្លដ្លនិយយអំពីការជំរុញឱ្យ 
សិស្ស  របស់ពួកគ្ ច្ះចង់ដឹងចង់ឃើញបន្ថ្មពី ការអភិវឌ្ឍ 
ប្ប   ន្ះ។ អាកប្បកិរិយស្ដៀងគ្នាន្ះ ក៏ឃើញមាននៅតាម 
ឧស្សាហកម្ម  បុរាណមួយចំនួនផងដ្រ។

តើបច្ចុប្បន្ន ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង  
វិជា្ជា  ជីវៈ នៅកម្ពុជា មានសា្ថានភាពយ៉ាងណ?

ក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងក្យន្ះ ការបណ្តះុបណ្តាល 
បច្ចក្ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីរាជ រដា្ឋាភិបាល 
និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ដូចដ្លបានឃើញតាម រយៈ   ការ 
វិនិយោគ លើគម្ងផ្ស្ងៗជាច្ើន ដ្លមានតម្ល្រាប់ លាន 
ដុលា្លារ។ គ្ក៏ឃើញមានសមិទ្ធផលនៅកម្ិតគោលនយោបាយ 
និងប្តិបត្តិការ ដូចជា គោលនយោបាយជាតិសម្ប់ TVET 
ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២៥ ការធានាគុណភាព ការកើនឡើងលទ្ធភាព 
ទទួល បានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ និងការ 
អភិវឌ្ឍ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (DGTVET 2019)។

រាជរដា្ឋាភិបាល ក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមន្ 
វិស័យ ឧស្សាហកម្មទៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប គឺ ពី ២៤,១%  
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ឱ្យបាន ៣០% នៅឆ្នាំ២០២៥។ ការណ៍ ន្ះ  
នឹងជំរុញឱ្យមានតម្ូវការ កម្មករជំនាញ កម្ិត មធ្យម និង កម្ិត 
ខ្ពស់ (CDRI 2019) ប៉ុន្ត្ថាតើ កម្ពុជា អាច   បំព្ញ   តម្ូវ ការ  ន្ះ  
បាន ប៉ុណ្ណោ គឺនៅមិន ច្បាស់លាស់ ឡើយ។ គ្ ព្យាករណ៍ ថា 
តម្ូវការកមា្លាំងពលកម្មប្ចាំឆ្នាំ គឺប្ ហ្ល  ជា ៣១០.០០០នាក់ 
ប៉ុន្ត្ នៅឆ្នាំ២០១៩ មាន ត្ សិស្ស ៨៥.៣៩០  នាក់ (ស្ត្ី 
៣៥.០០៧នាក់) ប៉ុណោ្ណោះ  ដ្លបាន ចូល  រួម ក្នុងការ បណ្តុះ 
បណ្តាល  បច្ច្កទ្ស និង វិជា្ជាជីវៈ ដ្ល ក្នុងនោះ  មានត្ ៧៣% 
ប៉ុណោ្ណោះដ្ល បាន បញ្ចប់ ការ សិក្សា។ ន្ះមានន័យថា TVET 
អាចបំព្ញតម្ូវការជំនាញ បាន ត្ឹម ត្ ២៧% ប៉ុណោ្ណោះ។ 
លើស ពីន្ះ ការចុះឈ្មាះសិក្សាក្នុង វគ្គ រយៈព្លវ្ងនៅក្នុង 
TVET មានត្ប្មាណ ២០% ដ្លធ្វើ ឱ្យ មាន  ការ ព្ួយ បារម្ភណ៍ 

បន្តទៀតអំពី លទ្ធភាពន្ការផ្គត់ផ្គង់ និស្សិត បញ្ចប់  ការ សិក្សា ដ្ល 
មាន គុណភាព (MLVT 2021)។

ដំណើរការប្ត្តិបត្តិការបច្ចុប្បន្នន្សា្ថាប័ន TVET ក៏ហាក់ដូចជា 
មិនអំណោយផលដល់ពួកគ្ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងល្បឿនន្ការ 
ផ្លាស់ប្តូរតម្ូវការជំនាញតាមវិស័យនានា។ កម្មវិធីសិក្សា TVET 
ភាគច្ើនមិនទាន់បានពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្ព័ន្ធ នៅ 
ឡើយ។ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួន មាន ត្ 
ប្ហ្ល ៣០% ន្ការរៀនសរុបប៉ុណោ្ណោះដ្លទុក សម្ប់ ការ  
ហ្វឹកហាត់នៅកន្ល្ងធ្វើការ ដ្លសា្ថានភាពន្ះស្ថិតនៅក្ម 
ស្តង់ដារ អន្តរជាតិសម្ប់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ ន្ះ គូស  
បញ្ជាក់ អំពីតម្ូវការបនា្ទាន់ក្នុងការក្លម្អគុណភាព និង ភាព ពាក់ 
ព័ន្ធ នៅក្នុង TVET ដោយប្ើបច្ច្កវិទ្យា។ ការក្លម្អដូច្ន្ះនឹង  មិន 
ត្ឹមត្បង្កើតកម្មករដ្លមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុណោ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្ម 
ទាំង អាចបណ្តុះវប្បធម៌ន្ការរៀនសូត្ព្ញមួយជីវិត និងកសាង 
កមា្លាំង ធនធានមនុស្ស ដ្លត្ៀមខ្លួនរួចជាស្ចសម្ប់ព្ល 
អនាគត (ADB 2021)។

វិធីសាស្្តស្វជ្វ
តាមពិតទៅ ការសិក្សាប្បគុណវិស័យន្ះ ជាផ្ន្កមួយន្ 

ការ សិក្សាធំមួយទៀតប្បត្ីកោណភាព ឬប្បបញ្ចូល គ្នា របស់ 
វិធីសាស្្តស្វជ្វចម្ុះ (Bun 2021) ដ្លទិន្នន័យ ទាំង 
បរិមាណវិស័យ និងគុណវិស័យត្ូវបានប្មូលក្នុងព្លត្មួយ 
ប៉ុន្ត្ត្ូវបានវិភាគដោយឡ្កពីគ្នា មុនព្លត្ូវយកទៅបញ្ចូល
គ្នាសម្ប់ការបកស្យ។ ទិន្នន័យសម្ប់ការសិក្សាន្ះ បាន 
ប្មូលពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តចំនួនប្ំ (PTC) នៅ 
តំបន់ ភាគឦសានន្ប្ទ្សកម្ពុជា គឺខ្ត្តព្ះវិហារ ស្ទឹងត្ង 
មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងក្ច្ះ។

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្ត (PTCs) ស្ថិតក្មការ 
គ្ប់គ្ង របស់ អគ្គនាយកដា្ឋាន បណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង 
វិជា្ជាជីវៈ ដ្លជួយផ្គត់ផ្គង់ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឧបករណ៍រៀន និង 
បង្ៀន និងធនធានមនុស្ស។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ខ្ត្ត 
ទាំងន្ះ ក៏ទទួលបានការគំទ្ពី ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន រួមមាន 
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការ អភិវឌ្ឍន៍ 
ស្វីសខនថ្ក ទីភា្នាក់ងារសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉្ អង្គការ 
បណ្តុះកុមារ អង្គការយូណ្ស្កូ និង អង្គការផ្ល្នអន្តរជាតិ (PLAN 
International)។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ជំនួយដ្លបានមកពី 
ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ទាំងន្ះរួមមាន ការផ្តល់អន្ត្វាសិកដា្ឋានសម្ប់
សិស្ស ឧបករណ៍បង្ៀន និងរៀន កញ្ចប់ជំនួយសម្ប់សិស្ស 
ដើម្បី សិក្សា ឬបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងការអភិវឌ្ឍវិជា្ជា ជីវៈ 
សម្ប់គ្ូបង្ៀន ក៏ដូចជាអ្នកគ្ប់គ្ង។ ដូច្ន្ះ ប្សិនបើ មាន 
ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម TVET ជាលក្ខណៈ ទ្ង់ទ្យធំ វាទំនងជា 
នឹងកើតឡើងនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តទាំងន្ះ។ 
យ៉ាងណមិញ ដោយសារជំនួយមានលក្ខណៈបណោ្តាះ អាសន្ន 
ហើយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តទាំងន្ះ មាន ទីតាំង 
នៅតំបន់ដាច់ស្យល ដ្លហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដា្ឋាន នៅ មិន 
ទាន់ មានការអភិវឌ្ឍ ហើយក៏មិនសូវមានធនធាន ការសិក្សានិង 
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ការ វាយ តម្ល្ប្បសុីជម្អំពី វឌ្ឍនភាពឌីជីថលនីយកម្មរបស់ 
មជ្ឈ មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តទាំងន្ះ នឹងផ្តល់នូវ ការ យល់ ដឹង 
ថ្មីៗថា តើការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈនៅ 
តាម តំបន់មិនសូវអំណោយផលប្បន្ះ កំពុងត្ទទួលបាន 
ប្យោជន៍ ពីការជឿនលឿនន្បច្ច្កវិទ្យាបានដោយរបៀបណ។ 

ការសិក្សាន្ះបានប្ើ ការពិភាក្សាជាក្ុម (FGDs) ជា មួយ   
នឹងវត្ថុជម្ុញពីរ។ ទីមួយគឺជាសំណុំសំណួរស្តីពីការ ធ្វើ  ឌីជីថល 
នីយកម្ម TVET ព្មទាំងអត្ថប្យោជន៍ និង បញ្ហា ប្ឈម   
របស់វា។ ទីពីរ គឺមា៉ាទ្ីសន្ការធ្វើសមាហរណកម្មឌីជីថល  
ដ្លបង្កើតឡើងដោយ Yian និង Park (2017) (រូបភាព ១)។ 
អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ត្ូវបានស្នើសុំឱ្យវាយតម្ល្កម្ិតន្ការ ត្ៀម 
ខ្លួនរបស់សា្ថាប័នរបស់ពួកគ្ដោយប្ើមា៉ាទ្ីស ហើយពន្យល់ ពី    
ជម្ើសរបស់ពួកគ្។ របៀបជ្ើសរីសសំណកគំរូ ប្ប លក្ខណៈ     
សំខាន់ខា្លាំង ត្ូវបានប្ើដើម្បីជ្ើសរីសអ្នកចូលរួមពីមជ្ឈមណ្ឌល  
បណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តនីមួយៗ។ សំណកគំរូសរុប សម្ប់  ការ 
សិក្សា ន្ះមានចំនួន ៣២នាក់ (នាយកមជ្ឈមណ្ឌល ៥ នាក់ 
ប្ធាន នាយកដា្ឋាន ៥នាក់ គ្ូបង្ៀនបច្ច្កទ្ស ៦ នាក់ ប្ធាន 
ថា្នាក់ ១៦នាក់) ។ ការពិភាក្សាជាក្ុមទាំងអស់ មានចំនួន ៥ (មជ្ឈ  

មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តមួយ ការពិភាក្សាជាក្ុមមួយ) ត្ូវ 
បាន ធ្វើឡើងតាមរយៈប្ព័ន្ធ ស៊ូម (Zoom) និងមាន រយៈ ព្ល  
ពី ៧៥ ទៅ ១២៥នាទី។ សម្ល្ងដ្លបានថតពីការពិភាក្សា ជា 
ក្ុម ទាំងអស់ ត្ូវបានបកប្ពីភាសាខ្ម្រ ទៅជាភាសា អង់គ្ល្ស 
ហើយបានវាយបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ MAXQDA 
2020 ដោយផ្ទាល់។ ពិន្ទុជាមធ្យមសម្ប់ដ្ននីមួយៗ ក៏ត្ូវ បាន 
គណនា។ បនា្ទាប់មក អ្នកស្វជ្វបូកសរុបពិន្ទុនោះ ដើម្បីកំណត់ 
កម្ិតវឌ្ឍនភាពន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល 
បណ្តុះ បណ្តាលខ្ត្តនីមួយៗ។

លទ្ធផលន្ការស្វជ្វ
វិសាលភាពន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

រូបភាព ២ សង្ខ្បការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមទៅលើការ ធ្វើ 
ឌីជីថលនីយកម្ម។ ការវិភាគទៅលើទិន្នន័យន្ះ បានបងា្ហាញ ថា 
ការ ធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅតាម មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ខ្ត្ត 
ទាំងន្ះ ស្ថិតក្នុងដំណក់កាលមូលដា្ឋាននៅឡើយ ដោយ សារ  
 ការ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ន្  ការ អនុវត្តតាមរយៈប្ព័ន្ធ ឌីជីថល  
របស់ពួកគ្នៅមិនទាន់ល្អ មិន មាន ភាព  សុីចងា្វាក់ និងមិន ទាន់ 

រូបភាព ១៖ មា៉ាទ្ីសន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម និងកម្ិតវឌ្ឍនភាព

1.1. កម្ិតន្ភាពជាមា្ចាស់ និងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកដឹកនាំសាលា

1.2. ការផ្តោតទៅលើការប្ើប្ស់ ICT

1.3. កម្ិតន្ការចូលរួមរបស់សិស្ស បុគ្គលិក និងដ្គូសហការ

1.4. លំដាប់លំដោយន្ការប្ើប្ស់ ITC ដើម្បីជួយដល់ការរៀន

កម្ិតន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម

1. ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្យុទ្ធសា្រស្តសា្ថាប័ន

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្ប់ដ្នទី 1 (A1)

2. ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្គរុកោសល្យ

2.1. ការរចនាបទពិសោធន៍សិក្សាបង្កើតឱ្យមានដោយ ITC

2.2. ការផ្តោតលើយុទ្ធសា្រស្តសិក្សាជំនាញរបស់សាលារៀន

2.3. សហគមន៍សិក្សា

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្ប់ដ្នទី 2  (A2)

3. ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្អ្នកសិក្សា

3.1. កម្ិតន្ការគិតលំដាប់ខ្ពស់ជួយសម្ួលដោយ ITC

3.2. កម្ិតន្ការសិក្សាបង្កើតឱ្យមានដោយ ITC

3.3. ការប្ើប្ស់ឧបករណ៍ ITC ដើម្បីគំទ្ដល់ការសិក្សា 

3.4. វិសាលភាពន្ការចូលរួមរបស់សិស្សនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា 
និងសកម្មភាពសិក្សាដ្លសម្បសម្ួលដោយ ITC

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្ប់ដ្នទី 3  (A3)

4. ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្បច្ច្កទ្ស និងប្តិបត្តិការ

4.1. ការចូលប្ើធនធាន ITC នៅក្នុងលំហឌីជីថល

4.2. ការរៀបចំកន្ល្ងសិក្សាជាក់ស្ត្ង

4.3. វត្តមានន្ប្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ ITC សម្ប់គំទ្ដល់ការសិក្សា

4.4. តុជំនួយ IT

ពិន្ទុជាមធ្យមសម្ប់ដ្នទី 4 (A4)

ពិន្ទុជាមធ្យមតាមបណ្តាដ្នទាំង  4

មូលដា្ឋាន
(តម្ល្=1)

ផុសឡើង
(តម្ល្=2)

នវានុវត្តន៍
(តម្ល្=3)

ផ្លាស់ប្តូរ
(តម្ល្=4)

ពិន្ទុ
មធ្យម

មូលដា្ឋាន

ផុសឡើង

នវានុវត្តន៍

ផ្លាស់ប្តូរ

E-learning ផ្អ្កលើ
ការអនុវត្ត និងបច្ច្ក
វិទ្យាដ្លមិនបាន
គ្ងទុកជាមុន។

ការអនុវត្ត និងបច្ច្ក
វិទ្យាទូទាំងសាលារៀន 
មានលក្ខណៈ ឬ 
ដំណើរ ការស្បគ្នា។

ការអនុវត្ត និងបច្ច្ក
វិទ្យាប្បឌីជីថលមាន
សភាពល្អអមជាមួយ
ដំណើរការដ្លធានា
បាននូវលទ្ធភាពពង្ីក
លើសពីសាលារៀន។

ការរួមបញ្ចូលនូវការ
អនុវត្ត និងបច្ច្កវិទ្យាប្ប
ឌីជីថលមានសភាពល្អ 
និងជាប្ព័ន្ធ អមជាមួយ 
នឹងគោលនយោបាយ និង
ដំណើរការដ្លផ្អ្កលើ
ភស្តុតាង ដូច្ន្ះធានាបាន
នូវវិសាលភាពធំ និង
និរន្តរភាពលើសពីសាលា
រៀន។

ប្ភព៖ ក្សម្ួលពី Yian និង Park 2017
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រៀប រយ។ អ្នកចូលរួមក៏បានចង្អុលបងា្ហាញ ឱ្យឃើញ ដ្រ ថា ការប្ើ
ប្ស់ប្ព័ន្ធឌីជីថលទាំងប៉ុនា្មាន ក្នុងអំឡុង ការ បិទ ខ្ទប់ ដោយ សារ 
កូវីដ១៩ គឺធ្វើតាមតម្ូវការចាំបាច់ភា្លាមៗ ត្ ប៉ុណោ្ណោះ។ មុនមាន 
ការ រាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ការជួប ប្ជុំអនឡាញ ជាមួយ សិស្ស 
បុគ្គលិក និងដ្គូសហការ គឺកម្រៀបចំណស់ ដ្លការណ៍ន្ះ 
អាច  ពន្យល់ឱ្យដឹងថា ហ្តុអ្វីបានជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
ខ្ត្តខ្លះ ជួបប្ទះបញ្ហាបច្ច្កទ្ស។

ចំពោះការប្ជុំ យើងមិនធា្លាប់មានកិច្ចប្ជុំផ្ទ្ក្នុង តាម 
អនឡាញ  នោះទ្ លើកល្ងត្ជាមួយដ្គូខាងក្ និងក្នុង 
អំឡុង  ព្ល កូវីដ១៩ន្ះប៉ុណោ្ណោះ (CD2)។

មើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ្ងនាព្លថ្មីៗន្ះ យើង មិន បាន 
ចូល រួម  កិច្ចប្ជុំជាមួយក្សួងនោះទ្ ដោយសារត្ យើងមិន 
អាច ដំឡើង កម្មវិធី Microsoft Team នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើង 
(CD4)។
ការពិភាក្សាជាក្ុមទាំងន្ះ ក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្មពីផ្ន្ក

ផ្ស្ងៗទៀតដ្លទាក់ទងនឹងភាពត្ៀមខ្លួនរួចរាល់ន្ការធ្វើឌីជី
ថលនីយកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខ្ត្តទាំងន្ះ។

ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្យុទ្ធសាស្ត ្សា្ថាប័ន៖ អ្នកចូលរួមស្ទើរ 
ទាំង អស់ ដឹងអំពី ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានន្ ការធ្វើឌីជីថល នីយកម្ម 
TVET។ អ្នកគ្ប់គ្ងក៏ដូចជាគ្ូបង្ៀន បានចាប់ផ្ដើម ប្ើ ប្ស់    
ប្ភ្ទបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលជាច្ើនផ្ស្ងៗ ដើម្បី ជួយ   ដល់   ការងារ 
 អភិបាលកិច្ច ការបង្ៀននិងការរៀន។ ទោះ យ៉ាង  ណ ការអនុវត្ត  
នៅមានសភាពធូររលុងនៅឡើយ ដោយ សារ  ត្  ការ   ប្ើ ប្ស់ 
ប្ព័ន្ធឌីជីថល មិនទាន់បានបញ្ជាក់ឱ្យ បាន  ច្ បាស់  នៅ   ក្នុង  ផ្នការ 
យុទ្ធសាស្ត្របស់ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ  បណ្តាល  វិជា្ជាជីវៈ   ខ្ត្ត ទាំង 
នោះ។ ដូចគ្នាន្ះដ្រ ការធ្វើ សមា ហរ ណ កម្ម បច្ច្ក  វិទ្យា ក៏ នៅ 
មានកម្ិត និងភាគច្ើន បាន ជំរុញ   ដោយ ព្ឹត្តិ ការណ៍  មិន  អាច  
គ្ប់គ្ងបាននៅក្នុងសង្គម ពិស្ស   ដូចនៅ ក្នុង ករណី ឆ្លើយ   
តប   នឹង ការរាតត្បាតន្ជំងឺកូវីដ ១៩។ ប៉ុន្ត ្ វា ក៏ត្ូវ  រារាំង  ដោយ 
ការ  ប្ងច្ងឌីជីថលផង ដ្រ។ ទោះ យ៉ាង ន្ះ  ក្ដី អ្នក គ្ប់ គ្ង 
មជ្ឈ  មណ្ឌល ទាំងន្ះ បាន អនុវត្ត គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម ថ្មី ធ្វើយ៉ាងណ 
ដើម្បី  សម្ចបានឌីជីថលនីយកម្ម ដូចជា ការ ពង្ឹង ល្បឿន និង 
គុណភាព អុិនធើណិត ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱ្យ មាន បរិកា្ខារ រៀន  និង 
បង្ៀន  តាមប្បឌីជីថល។

ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្គរុកោសល្យ៖ រាល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ 
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈខ្ត្តទាំងអស់ បានបងា្ហាញពីការខិតខំប្ឹងប្ង 
គួរ ឱ្យកត់សមា្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តោន្ះ។ កម្មវិធីអនឡាញមួយ 
ចំនួន តាំងពីកម្មវិធីបណ្តាញសង្គម និងកម្មវិធីកម្សាន្តត្ូវបាន គ្ 
ប្ើប្ស់ដើម្បីជួយសម្ួលដល់ការរៀន និងការ បង្ៀន ដូចជា 
Facebook, Telegram និង YouTube ហើយ ក៏មាន កម្មវិធី ផ្ស្ងៗ 
ទៀតដូចជា Zoom និង Google Classroom។ គ្ូបង្ៀន ក៏ បាន 
បង្កើតវីដ្អូណ្នាំ និងច្ករំល្កប្ភពសិក្សាតាមអនឡាញ ជា 
ច្ើន  ជាមួយសិស្សរបស់ពួកគត់។ ការពិភាក្សាជាក្ុម ក៏ បាន ឱ្យ 
ដឹងដ្រថា អគ្គនាយកដា្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល បច្ច្កទ្ស និង   
វិជា្ជាជីវៈ បានរៀបចំវ្ទិកាអនឡាញមួយ ដ្លមាន ឈ្មាះ ថា 
E-learning ដ្លជាកន្ល្ងដ្លអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុង TVET អាច  
បញ្ចូល ចូលប្ើប្ស់ និង ច្ករំល្កធនធានបង្ៀន និង រៀន 
តាមប្បឌីជីថល។ គូ្ បង្ៀន ក៏អាចប្ើប្ស់វ្ទិកាន្ះ ដើម្បី 
តាម ដាន ដំណើរការសិក្សា របស់ សិស្សបានផងដ្រ។ យុទ្ធសាស្ត្ 
ថ្មីសម្ប់ការពង្ឹង សមត្ថភាព របស់ បុគ្គលិក ពិស្សសមត្ថភាព
ប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធឌីជីថល ក៏ កំពុង មាន ដំណើរការ។

ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្អ្នកសិក្សា៖ សិស្សភាគច្ើន មិនមាន 
កុំព្យូទ័រ សម្ប់ប្ើប្ស់នោះទ្ ប៉ុន្ត្គ្ឃើញមានការកើនឡើង 
នូវ  ចំនួនអ្នកមានទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូន ដ្លអាចឱ្យពួកគ្ប្ើប្ស់ 
ដើម្បី ចូលទៅយក ឯកសារសិក្សា និងរៀនសូត្អំពីអ្វីថ្មីៗ។ 
YouTube និង Google គឺជាវ្ទិការដ្លមានភាពព្ញ និយម 
   ជាងគ្។ សិស្សហាក់ទោរទៅរកការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព    សិក្សា 
តាមប្ព័ន្ធឌីជីថល ដ្លភាគច្ើនអាច ជួយ រំឭក និង ពន្យល់ អំពី  
ព័ត៌មានណមួយដល់ពួកគ្ ប៉ុន្ត្ ពួកគ ្ មាន ឱកាស  តិច តួច នៅ 
ឡើយ ក្នុងការយកធនធានសិក្សា ឌីជីថល ទាំង នោះ មក អនុវត្ត  ក្នុង 
សា្ថានភាពជាក់ស្ត្ង ក្នុងការ វាយតម្ល្ និង ការ  បង្កើត នូវ ការ អភិវឌ្ឍ 
ថ្មីៗផ្ស្ងទៀត។ អ្វីដ្ល កំពុង អនុវត្ត ផង  ដ្រ  នោះ គឺ  សកម្មភាព 
សិក្សា តាមប្ព័ន្ធឌីជីថល ដ្ល ជួយ  ជំរុញ ឱ្យមាន ស្វ័យតភាព ដល់   
អ្នកសិក្សា បើទោះជាការអនុវត្ត ទាំង ន្ ះម ិនទាន់ លើក  កម្ពស់ ការ 
ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ការអនុវត្ត ឬការ សិក្សា ប្ប សហការ គ្នា  ក៏ ដោយ។

ភាពត្ៀមរួចរាល់ន្ បច្ច្កទ្ស និងប្តិបត្តិការ៖ ការ 
ពិភាក្សា ជាក្ុមបានបងា្ហាញឱ្យដឹងថា ចំណុចន្ះមានឧបសគ្គ 
ច្ើន ជាង កតា្តោជំនួយ។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ខ្ត្ត 
ភាគ ច្ើន បានត្ឹមត្ផ្ដល់សកម្មភាពសិក្សាប្ព័ន្ធឌីជីថល ដ្ល 

រូបភាព ២៖ កម្ិតន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមខ្ត្ត

មជ្ឈមណ្ឌល យុទ្ធសា្រស្តសា្ថាប័ន គរុកោសល្យ អ្នកសិក្សា បច្ចក្ទ្ស ពិន្ទមុធ្យម កមិ្តជារួម

ក្ច្ះ

ស្ទងឹត្ង

ព្ះវិហារ

មណ្ឌលគិរី

រតនគិរី

មូលដា្ឋាន

មូលដា្ឋាន

មូលដា្ឋាន

មូលដា្ឋាន

មូលដា្ឋាន
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ដឹកនាំដោយគ្ូបង្ៀនផ្ទាល់ ហើយតាមរយៈការក្ច្ន្បន្ទប់ 
កុំព្យូទ័រ ប៉ុណោ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន ការសិក្សាប្បន្ះ ក៏មានត្សម្ប់ 
អ្នក  រៀនផ្ន្កកម្មវិធី ICT ឬកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងធុរកិច្ច ដ្ល គ្ ក៏  
មិនទាន់មានឃើញតម្ុយថា នឹងអាចពង្ីកទៅក្នុង កម្មវិធី សិក្សា  
ផ្ស្ងទៀតនាព្លខាងមុខឆប់ៗន្ះដ្រ។ គ្ មិន  ឃើញ មាន 
កុំព្យូទ័រ គ្ប់គ្ន់ សម្ប់សិស្សគ្ប់រូប ដ្ល បច្ចុប្បន្ន កុំព្យូទ័រ មួយ 
គ្ឿងត្ូវប្ើដោយសិស្សពី ៥ ទៅ ១០នាក់។ គុណភាព កុំព្យូទ័រ 
ទាំងនោះ ក៏មានសភាពទ្ុឌទ្ម ហើយកម្មវិធី មាន ភាព ចាស់ 
គំរឹល។ ការចូលទៅប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធអុិនធើណិតវិញ ភាគច្ើន 
គឺ បានសម្ប់ត្អ្នកគ្ប់គ្ង គ្ូបង្ៀន និងសិស្ស នៅ ក្នុង 
កម្មវិធី សិក្សាមួយចំនួនត្ប៉ុណោ្ណោះ។ គ្ូបង្ៀនបាន ចាប់ ផ្ដើម 
ប្ើប្ស់បណ្តាញសង្គម និងកម្មវិធីនានា ដើម្បី បញ្ចូល ធនធាន 
សិក្សា និង/ឬ ផ្ទុកនិងថតចម្លងកិច្ចការងាររបស់សិស្សសម្ប់ធ្វើ
ការ វាយតម្ល្។ ទោះយ៉ាងន្ះក្ដី គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងន្ះស្ថិតនៅ
ក្ ផ្លូវការនៅឡើយ។

អត្ថប្យោជន៍ន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET
រាល់ការពិភាក្សាជាក្ុមទាំងអស់បានឯកភាព ថា ការធ្វើ 

ឌីជីថលនីយកម្ម ក្នុង TVET បានផ្ដល់ អត្ថប្យោជន៍ ទៅដល់សិស្ស 
គ្ូបង្ៀន និងថា្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល តាមវិធីមួយចំនួនដូច 
បងា្ហាញ  នៅខាងក្ម។

សម្ប់សិស្ស៖ សិស្សមិនចាំបាច់ចូលរៀននៅថា្នាក់រៀន ជានិច្ច  
នោះទ្ ដោយសារត្ពួកគត់អាចសិក្សាតាមប្ព័ន្ធ អនឡាញ។ 
សា្ថានភាពប្បន្ះជួយកាត់បន្ថយទាំងព្ល វ្លា និង ថវិកាដ្ល 
ពួកគត់ធា្លាប់ចំណយលើការធ្វើដំណើរ និងថ្ល្ រស់នៅ ដោយ 
អនុញ្ញាត ឱ្យពួកគត់បន្តការសិក្សារៀនសូត្ ដូចដ្ល បាន រៀប 
រាប់   ខាងក្ម។

ការសិក្សា តាមប្ព័ន្ធអនឡាញ ជួយកាត់បន្ថយ ការ 
ចំណយ។ យើងមិនត្ូវការចំណយច្ើនលើ ការធ្វើដំណើរ  ត 
ទៅ ទៀត  នោះ ទ្ ពីព្ះយើងអាចប្ើប្ស់ទូរស័ព្ទ ដើម្បី ស្វ្ង 
រក    ព័ត៌មាន ឬដើម្បីរៀនសូត្ (CM10)។

លើសពីន្ះ សិស្សអាចចូលទៅកាន់ធនធានសិក្សាជា ច្ើន  
ដោយភា្លាមៗ និងរហ័សតាមវ្បសាយ និង បណ្តាញ សង្គម របស់ 
សាលារៀន ឬសា្ថាប័នផ្ស្ងៗ។ ឯកសារ និងធនធាន សិក្សា 
ឌីជីថល ជួយ ដល់ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និង 
បង្កើត  ស្វ័យភាព ក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគ្។ សិស្សហាក់មាន ភាព 
មា្ចាស់ ការលើការសិក្សារបស់ពួកគ្ ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាស្វ្ង 
យល់ ប្ធានបទ ព័ត៌មាន និងចំណប់អារម្មណ៍ថ្មីៗដូចឧទាហរណ៍
ខាងក្ម៖

រាល់វីដ្អូ ម្រៀន និងឯកសារទាំងអស់ ដ្លគ្ូ  ផ្ញើមកឱ្យ 
អាច រក បាន នៅក្នុងទីតាំងត្មួយ អញ្ចឹង វាមិន លំបាក  សម្ប់ពួក 
យើង ក្នុងការស្វ្ងរកឯកសារនោះទ្ (CM4)។

វាអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងស្វ្ងរកព័ត៌មានដ្លដឹង ពីមុន ហើយ
យកមកសិក្សារៀនសូត្បន្ថ្មដោយខ្លួនឯង (CM4)។

បន្ថ្មពីន្ះ ការដាក់បញ្ចូលបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលត្ូវបានគ្ 
ទទួល សា្គាល់ថា អាចជួយពង្ឹងការចូលរួមសង្គមរបស់សិស្ស  និង 
រៀបចំ ពួកគ្សម្ប់ការងារនៅថ្ង្អនាគត។ ក្នុងបរិបទសង្គម 
សិស្ស ក៏អាចទំនាក់ទំនង និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាមួយមិត្តរួម ជំនាន់ 
និងក្ុមដ្លមានចំណប់អារម្មណ៍ស្ដៀងគ្នា ឬចូលរួម ក្នុង 
សកម្មភាព សង្គមនៅក្នុង ឬក្សហគមន៍របស់ពួកគ្។ វាក៏ 
ជួយ ពង្ីកបណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគត់ បញ្្ជាប និង អភិវឌ្ឍ 
ជំនាញទន់ និងចាប់ផ្តើមឱ្យសា្គាល់ជំនាញឌីជីថលផ្ស្ងទៀត។

ខ្ញុំគិតថា វាជួយពួកយើងឱ្យច្ះសា្វាហាប់ និងច្ះបត់ប្ន។ វា 
បង្ៀនពួកយើងឱ្យច្ះបត់ប្ន និងធន់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរ និង ច្ះ 
សិក្សាអំពីរឿងថ្មីៗ ដោយបញ្ចូលទាំងរបៀបប្ើប្ស់ បណ្តាញ  
សង្គម ឬបង្កើត ឬក្សម្ួលវីដ្អូ និងអ្វីច្ើនទៀត (CM16)។

សម្ប់គ្ូបង្ៀន៖ អ្នកចូលរួមបានយល់ស្បគ្នាថា ការធ្វើ 
ឌីជីថលនីយកម្ម ក្នុង TVET បានផ្ដល់អត្ថប្យោជន៍ដល់គ្ូ 
បង្ៀន  ពិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំម្រៀន ការបង្ៀន និង   
 ការ  តាម ដាន លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ បច្ចុប្បន្ន គ្ូ បង្ៀន  
អាចចូលប្ើប្ស់ធនធានបង្ៀនតាមអនឡាញជា   ច្ើន ដើម្បី  
បង្កើតខ្លឹមសារ ម្រៀនឱ្យកាន់ត្ល្អប្សើរ និង សម្បូរណ៍ ប្ប  
ឧទាហរណ៍ដូចជា ការ ប្ើប្ស់វីដ្អូពី  មជ្ឈ មណ្ឌល    ហ្វឹកហ្វឺន    
ផ្ស្ងទៀតនៅកម្ពុជា ឬ ក៏ ប្ទ្ស ដទ្ ទៀត។ លើស ពីន្ះ  
ដោយសារត្ជំងឺកូវីដ១៩ គ្ូបង្ៀន កាន់   ត្ ឈាន ទៅរក ការ 
  ប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ជាង ព្ល   ណៗ ទៀត ធ្វើ យ៉ាង   ណ 
ដើម្បីជំរុញការបង្ៀន របស ់  ពួកគត់ ឱ្យស្ប តាម សា្ថាន ភាព និង  
ព្លវ្លា។ ជា ឧទា ហរ ណ៍ គ្ូបង្ៀនធ្វើ ការ  បង្ៀន តាម ការ 
ផ្សាយផ្ទាល់នៅ លើ  ប្ព័ន្ធ អនឡាញ តាម រយៈ Facebook ឬ  
Zoom។ ពួក គត់ ក៏បាន ថត និង ក្ តម្ូវ វីដ្អូ ទាំងទ្ឹស្ដី  និង 
ការ  អនុវត្ត រួចបង្ហាះ ឯកសារ ទាំងនោះ  សម្ប់ ក្ុម សិស្ស រៀន 
តាម    ប្ព័ន្ធ អនឡាញ។  ទោះ បីវាស្ថិត នៅ ក្  វិសាលភាព ន្ ការ   
សិក្សា ន្ះ មជ្ឈ មណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាល មួយ  ចំនួន បាន ប្ើ ប្ស់    
ទម្ង់ វាយ តម្ល្  តាមអនឡាញ ក្នុង ទ្ង់ ទ្យ ជា ចំណោទ 
សំណួរ និង កិច្ចការ សាលា ប្បអនឡាញ ដើម្បី តាម ដាន  ដំណើរ 
ការ និង ការងារ របស់ សិស្ស។ វា បាន ជួយ ដល់ ពួក គត់  ក្នុង ការ 
ពង្ឹង  ការបង្ៀន និងគំទ្ ទៅ ដល់ សិស្ស ណ ដ្ល កំពុង  ជួប 
ការ លំបាកជាមួយការរៀន តាម ប្ព័ន្ធ អនឡាញ។ គុណ សម្ប ត្តិ  
ទាំងន្ះត្ូវបានឆ្លុះ បងា្ហាញ នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយតប ខាង ក្ម។

ទីមួយ យើងមានព្លវ្លាច្ករំល្កម្រៀន ទាំង វីដ្អូ  
និងឯកសារ ជាមួយសិស្សទាន់ព្លវ្លានិងរហ័ស។ ជាក់ ស្ត្ង 
វា បានជួយដល់ពួកយើងឱ្យឆ្លងកាត់សា្ថានភាពកូវីដ១៩ ផងដ្រ។ 
យើង មិនបានជួបគ្នាផ្ទាល់ពិតម្ន ប៉ុន្ត្យើងអាចជួបតាមប្ព័ន្ធ
អនឡាញ។ សិស្សខ្លះបានសិក្សាទាំងទឹ្ស្ដី និងម្រៀនអនុវត្តន៍។ 
ប្សិនបើពួកគត់រកឃើញអ្វីមួយដ្លមានការលំបាក ពួកគត់
អាចមើលវីដ្អូដ្លយើងបានផ្ញើទៅម្ដងទៀត (TT4A)។

សម្ប់ថា្នាក់ដឹកនាំ TVET៖ ឌីជីថលនីយកម្មបានជួយផ្ដល់ 
ព័ត៌មាន ទាន់ព្ល និងរហ័ស ទាំងនៅក្នុង និងរវាងមជ្ឈមណ្ឌល 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

និង  សា្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ហ្តុន្ះវាបានជួយគំទ្ការសម្ច
ចិត្ត  នៅថា្នាក់គ្ប់គ្ង ឱ្យមានភាពរហ័ស និងមានប្សិទ្ធភាព។ 
ជា ជាង  ការផ្ញើ និងរង់ចាំការឆ្លើយតបតាមរយៈសំបុត្ ឬក៏ប្កាស  
អ្នក គ្ប់គ្ងអាចប្ស្័យទាក់ទងជាមួយ ទស្សនិកជនគោលដៅ 
នៅលើប្ព័ន្ធអនឡាញភា្លាមៗ។ បុគ្គលិកក៏អាចជូនដំណឹងដោយ 
ផ្ទាល់ ទៅកាន់អ្នករួមការងារ ឬក្ុមអ្នកគ្ប់គ្ងនូវបញ្ហា ឬក៏ 
ព័ត៌មាន ផ្ស្ងៗ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្បបទរដ្ឋបាល។ 
អត្ថប្យោជន៍ ផ្ស្ងទៀតត្ូវបានគូសបញ្ជាក់ដូចខាងក្ម។

ក្ុមអ្នកគ្ប់គ្ងនៅត្អាចគ្ប់គ្ង និងមើលការ ខុសត្ូវ 
សកម្មភាព និងប្តិបត្តិការ របស់មជ្ឈមណ្ឌល បើទោះជាពួកគត់ 
នៅ ឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌល ដោយសារត្យើងមានកាម៉្រាសុវត្ថិភាព 
នៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌល (CD1)។
ដោយហ្តុថា មានកម្មវិធី និងវ្ទិកាជួបជុំអនឡាញ ក៏ដូចជា 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញឥតគិតថ្ល្ជាច្ើន ថា្នាក់ដឹកនាំ និង 
បុគ្គលិក TVET អាចចូលរួមកិច្ចប្ជុំពីចមា្ងាយ  និងអាចបន្ត សិក្សា    
យ ក  សញ្ញាបត្កម្ិតខ្ពស់ ឬក៏ចូលរួមវគ្គសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ផ្ស្ងទៀត 
ដោយ មិនចាំបាច់ផ្អាកការងាររបស់ពួកគត់។

ឧបសគ្គន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង TVET
គ្បានរកឃើញឧបសគ្គចំនួនបីធំៗ ដ្លបានរារាំងដល់ 

ដំណើរការ ធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET នៅកម្ពុជា។
ការប្ងច្កឌីជីថល៖ ឱនភាពឧបករណ៍ និងការគំទ្លើ 

ហ្ដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល កង្វះខាតធនធានមនុស្សដ្លបាន ឆ្លង 
កាត់ការបណ្តុះបណ្តាលដ្លមានគុណភាព និងវត្តមានខ្លឹមសារ 
ម្រៀនដ្លមិនសូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង TVET ជាបញ្ហាដ្លអ្នកចូល 
រួមត្ងត្គូសបញ្ជាក់។ បច្ចុប្បន្ន រចនាសម្ព័ន្ធអុិនធើណិតនៅ  ភាគ 
 ឦសានប្ទ្សកម្ពុជា នៅមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍល្អ ហើយ   ពឹង 
ផ្អ្ក ទៅលើ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្វាអុិនធើណិតត្មួយ ចំនួន  ប៉ុណោ្ណោះ  
ដូច្ន ្ះ  ការផ្គត់ផ្គង់អុិនធើណិតនៅមិនទាន់គ្ប់ គ្ន់   ឡើយ។ ជាង   
ន្ះ  ទៀត ទោះជាអុិនធើណិតទាំងនោះ មិន ស្ថិរ ភាព និង មិន  អាច 
គ្បដណ្តប់បានទូលាយ ត្តម្ល្ របស ់ វា នៅ   ត ្ មាន តម្ល្ខ្ពស់ ធ្វើ 
ឱ្យ មជ្ឈមណ្ឌល TVET ភាគ ច្ើន ជួប ការ   លំបាក ក្នុង ការ  ផ្គត់ ផ្គង់ 
ការចំណយ ឬក៏មិនអាច ផ្ដ ល់ ស្វា អុិន ធើណិត   ដល់ សិស្ស ទាំង 
អស់ ត្ម្តង។ ឧទាហរណ៍ មួយ ពីអ្នក ចូល រួម    ពិ ភាក្សា៖ "នៅ តំបន់ ខ្លះ 
មិនទាន់មានស្វាអុិនធើណិត នៅ ឡើយ ខណៈ តំបន់ខ្លះមានស្វា 
អុិនធើណិតមិននឹងន។ សាលារៀន របស់ ខ្ញុំ បាន ត្ឹម ផ្ដល់ Wi-Fi 
ទៅសិស្សដ្លកំពុងសិក្សា វិទ្យាសាស្ត្ កុំព្យូទ័រ ប៉ុណោ្ណោះ ចំណ្ក 
មុខវិជា្ជាផ្ស្ងទៀត យើងមិន ទាន់ មាន អុិនធើណិត ឱ្យ ពួក គ្ ប្ើ នៅ 
ឡើយទ្" (CM5)។

ធនធានន្ការរៀន និងបង្ៀន TVET តាមអនឡាញ ភាគ 
ច្ើន មានប្ភពពីបរទ្ស ដូច្ន្ះហើយអាចមិនសូវ ត្ូវ នឹង បរិបទ 
ឬក៏មិនអាចយកមកអនុវត្តបានក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា។ ឧបសគ្គ  ខាង 
ភាសា គឺជាករណីមួយដ្លទាក់ទង នឹង បញ្ហា  ន្ះ។ ការចូល 
ទៅ ប្ើប្ស់ធនធាន ឬឧបករណ៍បង្ៀន  និង  រៀន   អនឡាញ 
អាច នឹងលំបាក ប្សិនបើភាសា អង់គ្ល្ស មិន ម្ន  ជា ភាសា 
កំណើត  របស់អ្នកប្ើប្ស់។ ឧទាហរណ៍ អ្នក  ឆ្លើយ  តប  មា្នាក់ បាន   

លើកឡើងថា៖ "ប្សិនបើ ពួក គត ់  មិន មាន  មូល ដា្ឋាន គ្ឹះ  ភាសា 
អង់គ្ល្សទ្នោះ ពួកគត់ ប្ហ្ល ជាមិន អាច អាន និង ស្វ្ង យល់ 
ពាក្យមួយចំនួន នៅព្ល ប្ើប្ស់ កម្មវិធី អន ឡាញ  ទ្។ វា កាន់ 
ត្យ៉ាប់យុឺនទៀត ប្សិនបើ កម្ិត អក្ខរកម្ម របស់   ពួក គត់ នៅ មាន 
កម្ិត" (CM16)។

កង្វះធនធានមនុស្សទាំងបរិមាណ និងគុណភាព គឺជាបញ្ហា 
ស្មុគសា្មាញមួយទៀត ដ្លរារាំងដល់ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម នៅ   
ក្នុង TVET។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណ ចំនួនសរុបន្គ្ូបង្វឹក នៅ  តាម  
 មជ្ឈមណ្ឌល TVET មានចំនួនតិចតួចណស់។ កាលៈ ទ្សៈ 
ប្ប ន្ះ បង្ខំឱ្យគ្ូបង្ៀន និងអ្នកគ្ប់គ្ងទាំងអស់ ចាប់ យក  
តួនាទី ច្ើនជាងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគត់។ សមត្ថភាព របស់ គ្ូ  
បង្វឹក ជាពិស្សសមត្ថភាពខាងប្ព័ន្ធឌីជីថល ក៏នៅមាន កម្ិត    
ផង ដ្រ។ គ្ូ បង្ៀន ភាគច្ើន មាន   ជំនាញខាង បច្ច្ក ទ្ស និង 
វិជា្ជាជីវៈដ្ល មិន ទាន់ បាន ធ្វើ   បច្ចុប្បន្នភាព និង សមា ហរ  ណ កម្ម  
បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល នៅ ឡើយ។ បើទោះជាដ្គូ អភិ  វឌ្ឍន៍ បាន ជួយ 
នាំយកសំភារៈបង្ៀន  ថ្មីៗ   ក៏ដោយ សមា្ភារៈ ទាំង ន្ះ  មាន ភាព  
ទំនើប ខា្លាំងព្ក ហួសពី សមត្ថភាព  របស់ គ្ូ បង្ៀន។ វា ធ្វើ ឱ្យ ពួក  
គត់មាន ភាព សា្ទាក់ ស្ទើរ  ក្នុងការ ស្វជ្វ ឧប ករណ ៍ ទាំង នោះ 
ដ្ល   ន្ះ បងា្ហាញ ឱ្យ ឃើញថា ឱកាស ក៏មាន តិច  តួច ដ្រ សម្ប់ 
សិស្ស   ធ្វើការសិកស្ាស្វ្ង យល់ ពកីារ ប្ើប្ស់ ឧប ករ ណ៍  ទាំង  ន្ះ។

កង្វះការចូលរួម និងការលើកទឹកចិត្ត៖ ជាទូទៅ គ្សង្ក្ត 
ឃើញ ថា  ការយល់ដឹងអំពីអន្តរកម្មរវាងបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល និង 
TVET នៅមានកង្វះខាតនៅឡើយ។ សិស្សនិងគ្ូបង្ៀនខ្លះនៅ 
យល់ ឃើញថា TVET ជាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដ្លអាច 
សម្ច បានតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងការអនុវត្តដោយ 
ផ្ទាល់ នៅកន្ល្ងការងារ និងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួម បញ្ចូល 
បច្ច្ក វិទ្យានោះទ្។ គ្ូបណ្តុះបណ្តាលខ្លះទៀត ជាពិស្ស ក្ុម 
ដ្ល មានវ័យរាងចាស់ និងគ្ូបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជា្ជាមិនទាក់ទង 
នឹង ICT ហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើទំនើបកម្មជំនាញ 
របស់  ពួកគត់ ឬក៏ប្ើប្ស់ និងរួមបញ្ចូលបច្ច្កវិទ្យាទៅក្នុងការ 
បង្ៀន របស់ពួកគត់។ បើទោះជាសា្ថាប័នរបស់ពួកគត់ កំពុង 
លើក កម្ពស់ការប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យាក្ដី ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគត់
នៅមានភាពយឺតយ៉ាវ។

គ្ូបង្ៀនចាស់ៗរបស់យើងភាគច្ើន ពិស្ស អ្នក ដ្ល 
មិន  មាន ជំនាញ ឬមិនសូវសា្គាល់អំពីបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន ជួប ការ 
លំបាក ក្នុងការប្ើប្ស់ ឬរួមបញ្ចូលបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលទៅ ក្នុង 
ការបង្ៀនរបស់ពួកគត់។ ក្ពីន្ះ បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ឬ 
កម្មវិធី  ទូរស័ព្ទភាគច្ើនប្ើភាសាអង់គ្ល្ស ប្សិន បើ  ជំនាញ 
ភាសារបស់ពួកគត់មានកម្ិត វានឹងបន្តរារាំងពួកគត់ ពី ការប្ើ
ប្ស់បច្ច្កវិទ្យាទាំងនោះ។ ខ្ញុំគិតថា សិស្សក៏អាចជួប ឧបសគ្គ 
ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ ហើយវាកាន់ត្យ៉ាប់យុឺនទៀត សម្ប់  អ្នក 
ដ្ល មានសា្ថានភាពគ្ួសារមិនសូវអំណោយផល (CD3)។

កង្វះខាតយន្តការសម្បសម្ួល៖ ទោះជាមានការអំពាវនាវ 
ច្ើន ពីក្សួងស្តីពីការក្លម្អ TVET តាមរយៈការប្ើប្ស់ 
បច្ច្ក វិទ្យា ឌីជីថល គ្នៅត្ឃើញមានកង្វះខាតការអនុវត្ត ការ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អំពាវនាវ ទាំងនោះ ឱ្យប្កបដោយបរិយប័ន្ន និង សមធម៌។ មជ្ឈ 
មណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈតាមខ្ត្ត នៅទទួល បាន ការ គំទ្ 
តិចតួចនៅឡើយ បើធៀបនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ បណ្តាល នៅ 
រាជធានី។ មិនថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ក៏ ធនធាន មនុស្ស 
ជំនួយ ការបច្ច្កទ្សនិងស្វាកម្ម ការបង្កើនជំនាញ ឬ ការ បណ្តុះ 
ជំនាញសាជាថ្មី មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលតាមខ្ត្ត  ហាក់  
មិនសូវ មានវត្តមានក្នុងបញ្ជីអាទិភាព។ វាហាក់ដូចជាមានភាព 
លំបាក  សម្ប់មជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមខ្ត្ត ក្នុងការទទួលបាន 
ចំណប់   អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្ប់គ្ងខាងលើ ការណ៍ន្ះធ្វើឱ្យមជ្ឈ 
មណ្ឌល   តាមខ្ត្តមួយចំនួន ចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីតម្ល្ ប្តិបត្តិ 
ការ និងសមិទ្ធផលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួន។

ក្សួង ហាក់ដូចជា មិនសូវមើលឃើញ ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ 
ប៉ុនា្មាន លើ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង 
វិជា្ជា ជីវៈ ដ្លនៅឆ្ងាយ ដូចមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ ពួកគត់ 
ប្ហ្ល  មិនសូវបានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល 
របស់  ពួក យើង។ ក្សួងហាក់យកចិត្តទុកដាក់ ឬក៏ផ្ដោតលើ 
សាលារៀន  ដ្លមានសកម្មភាពធំៗច្ើនជាង (CD4)។

ស្ចក្ដីបញ្ចប់
ការវិភាគលើ ការត្ៀមរួចរាល់ន្ យុទ្ធសាស្ត្ សា្ថាប័ន 

គរុកោសល្យ អ្នកសិក្សា បច្ច្កទ្ស និងប្តិបត្តិការ នៅ បណ្តា     
ម ជ្ឈ  មណ្ឌ ល ប ណ  ្ត    ុះបណ្តា  ល វិ ជា ្ជា ជី វៈ តា មខ ្ ត ្ត   ប ងា ្ហា ញ ឱ្យ ដឹង ថា 
TVET នៅភាគឦសានន្ប្ទ្សកម្ពុជា គឺ ស្ថិត នៅ  ក្នុងដំណក់ 
កា ល    មូលដា្ឋានន្ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម។ ទោះ គ្ សង្ក្ត ឃើញ 
មាន   ការ ប្ើប្ស់បានល្អនូវបណ្តាញសង្គម សម្ប់ការបង្ៀន 
និង  រៀន កម្មវីធីទំនើបៗដូចជា Canvas (វ្បសាយប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
លើការសិក្សា) គួរត្យកមកដាក់បញ្ចូលឱ្យប្ើប្ស់។ ឌីជីថល 
នីយកម្មបានជួយច្ើនក្នុងផ្ន្កធំៗចំនួនបីរបស់ TVET៖ ការ 
សិក្សា ការបង្ៀន និងការគ្ប់គ្ង។ ទោះយ៉ាងន្ះក្ដី ការ ប្ង 
ច្ក  ឌីជីថល កង្វះខាតការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការ លើក 
ទឹក ចិត្ត និងការសឹងត្គ្មានវត្តមានការសម្បសម្ួលបាន កំពុង 
រារាំង  ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុង TVET 
ឱ្យ  មានភាពរលូន និងមានប្សិទ្ធភាព។ 

ការដោះស្យលើ កង្វះខាតគុណភាពន្ហ្ដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
និងគ្ូបណ្តុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធ គួរដាក់ជាអាទិភាព ដំបូង  គ្។ ជា 
យុទ្ធសាស្ត្ នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល TVET គួរត្ មាន ការ  បង្កើត និង  
អនុវត្តន ៍គោលនយោបាយ និងការណ្នាំពីឌីជីថលនីយកម្ម ឱ្យ   
បាន ត្ឹមត្ូវពិតប្កដ និងសុីសងា្វាក់គ្នា។ រាល់គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម ឬ 
ក៏ ការអនុវត្តឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET គួរត្ ត្ូវបាន ប្ង ច្ក 
ដោយ មិនលម្អៀង និងមានការត្ួតពិនិត្យ ឱ្យដិត ដល់។ ប្សិនបើ 
មានការអនុវត្តវិធានការត្ឹមត្ូវ ដើម្បីដោះស្យ បញ្ហាដ្ល បាន 
លើកឡើង ការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុង TVET នៅប្ទ្ស កម្ពុជា  
អាចនឹងឈានច្ញពីដំណក់កាលមូលដា្ឋានទៅកម្ិត ខ្ពស់ គឺជា 
ការ រំពឹងមួយដ្លអាចសម្ចបាន៕
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