
ការយលដ់ឹងអំពីការកែទម្រង់ 
ដំណ ើ រការបណម្ងៀន  និងណរៀន   

ណៅែរពុជា
ររៀបចរំោយ៖ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់ររំៅកម្ពុជា 

ថ្ងៃទ ី០៩ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០២១

ម្រកសួង្អប់រ ំយជវជន នងិ្កឡីា



មាតិកា
1. បញ្ហា សំខាន់ៗទាក់ទង្នឹង្ការវវិត្ត
គរជរកាសល្យរៅកម្ពុជា

2. ការយល់្ដឹង្ពីការអប់ររំៅសត្វត្សរ ទទី ២១

3. ររបៀបថ្នការគិត្អំពី រោល្វធីិអប់រ ំវធីិ
សាស្រសតអប់រ ំនិង្ល្បចិអប់រ ំ

4. ការរម្របីវធីិសាស្រសតខបបសំរោគ 
(Hybridized Teaching)កនជង្ការបរម្រង្ៀន
និង្ការររៀន

5. រសចកតសីននោិា នសំខាន់ៗម្យួចំននួរដីម្បី
ខសែង្យល្់



១. បញ្ហា សខំាន់ៗទាែ់ទងនឹងការវិវតតគរណុកាសលយ
ណៅែរពុជា
 ការវវិត្តាម្របវត្តិសាស្រសតថ្នគរជរកាសល្យរៅកម្ពុជាម្រតូ្វបានកំណត្ល់្កខណៈថាាការខសែង្
រករោល្ល្ទធិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ (orthodoxy) និង្ការខសែង្យល្់អំពីរូបម្នតគរជរកាសល្យ...  

 ការខសែង្រករោល្ល្ទធិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ បានជួបផល្វបិាកមិ្នល្អមួ្យចំនួន៖
 អនកអប់រចំំណាយរពល្រវលាដ៏រម្រចីនរដីម្បជីខជកខវកខែកអំពីនិយម្ន័យ និង្ការរធែីចំណាត់្
ថាន ក់ថ្នបញ្ញត្តិ រោង្រៅតាម្រូបម្នតតឹ្ង្រជងឹ្ ខដល្ានទំនាក់ទំនង្តិ្ចត្ចួ រៅនឹង្បញ្ហា ខដល្
ម្រគូកនជង្ថាន ក់កំពជង្ម្របឈម្...

 ការអនជវត្តការអប់រាំនល្កខណៈរធែីតាម្រូបម្នត និង្រ៉ាយរ៉ា ប់កម្រមិ្ត្ែពុស់

 ម្រគូគិត្ខត្អំពី រតី្បរចេករទស "អែីែលះ" ខដល្ពកួរគគរួរម្របីកនជង្ការបរម្រង្ៀនាាង្ “រេត្ជអែី” ពកួ
រគកំពជង្រម្របីវា



ការបរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ាប ់និង្ឆលជះបញ្ហេ ងំ្
 ការអនជវត្តការអបរ់រំៅម្របរទសកម្ពុជាម្រតូ្វបានកំណត្ា់យូរម្ករេយី ថាានភាព
តានតឹ្ង្រវាង្ការបរម្រង្ៀនរ៉ាយរ៉ាប ់និង្ការបរម្រង្ៀនខបបឆលជះបញ្ហេ ងំ្
 ការបរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ា ប់ រលី្កកម្ពុស់វធីិររៀន រៅតាម្ជំហានថ្នការបរម្រង្ៀន ខដល្ានការ
ររៀបចំម្រសាប់សម្រាប់ម្រគូ និង្ខដល្ានវសិាល្ភាពគាល ត្តិ្ចត្ចួ។

 ការបរម្រង្ៀនឆលជះបញ្ហេ ងំ្ រលី្កកម្ពុស់វធីិររៀនម្យួ ខដល្ម្រគូានរសរភីាពរម្រចីន កនជង្ការផសំ
បរចេករទសពីវធីិសាស្រសតបរម្រង្ៀនារម្រចីនឱ្យសម្ម្រសបនឹង្បរបិទថ្នថាន ក់ររៀនរបស់ោត្។់

 ាការពិត្ណាស់ វធីិសាស្រសតនីមួ្យៗ ពិត្ាានគជណសម្បត្តិ និង្គជណវបិត្តិផ្ទា ល្់ែលួន។ 
ជរម្រមី្សថ្នវធីិសាស្រសតអាម្រស័យរល្ីររបៀបខដល្ម្របពន័ធអបរ់កំំណត្់អាទិភាពរបស់វា។



គជណសម្បត្ត ិនិង្គជណវបិត្ត ិថ្នការបរម្រង្ៀនខបបរ៉ាយរ៉ាប ់ និង្ឆលជះ
បញ្ហេ ងំ្

គជណសម្បត្តិ គជណវបិត្តិ

ការបរម្រង្ៀនខបប
រ៉ាយរ៉ាប់

• ល្អសម្រាប់បរម្រង្ៀនមូ្ល្ោា នម្រគឹះ
• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខដល្ានកម្រមិ្ត្បណតជ ះប
ណាត ល្ទាប

• ម្រគូបរម្រង្ៀនមិ្នចបំាច់គិត្រម្រចីនពីការបរម្រង្ៀន
របស់ពួករគរទ

• ងាយម្រសួល្សម្រាប់ការងារអធិការកិចេតាម្ោន
អនជរលាម្ភាព។

• មិ្នានម្របរោជនទសម្រាប់ការបរម្រង្ៀនបំណិនគិត្កម្រមិ្ត្ែពុស់
រទ

• មិ្នសម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខដល្ានសម្ត្ថភាពែពុស់
• ម្រគូបរម្រង្ៀនានរសរភីាពតិ្ចតួ្ចកនជង្ការសម្រម្បការបរម្រង្ៀន
របស់ពួករគរៅនឹង្បរបិទាក់លាក់

• ម្រគូបរម្រង្ៀនានវសិាល្ភាពតិ្ចតួ្ចសម្រាប់ការរកីចរម្រមី្នវាិា
ជីវៈ

ការបរម្រង្ៀនខបបឆលជះ
បញ្ហេ ងំ្

• ល្អសម្រាប់បរម្រង្ៀន ទាងំ្បំណិនគិត្កម្រមិ្ត្ទាប 
និង្ែពុស់

• សម្ម្រសបសម្រាប់ម្រគូខដល្ានសម្ត្ថភាពែពុស់
• ផតល់្នូវវសិាល្ភាពបខនថម្រទៀត្ សម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍវាិា ជីវៈរបស់ម្រគូ

• ម្រគូខដល្ានកម្រមិ្ត្សម្ត្ថភាពទាបានការលំ្បាករម្រចីន
• ានការលំ្បាករម្រចីនកនជង្ការអនជវត្ត និង្តាម្ោន
• ការឆលជះបញ្ហេ ងំ្ម្រតូ្វការរពល្រវលារដីម្បអីនជវត្ត



ជរម្រមី្សរបស់ម្របរទសកម្ពុជា...

 អនកអប់រែំលះបានអះអាង្ថាវធិីសាស្រសតខបបរ៉ាយរ៉ា ប់ានសារម្របរោជនទ
សម្រាប់ម្របរទសកម្ពុជាកាល្ពី ២០ ឆ្ន មំ្ជនរៅរពល្ខដល្ម្រគូភាគរម្រចីនម្ិន
ានសម្ត្ថភាព

 រទាះោ៉ា ង្ណាក៏រោយ...ឥឡូវរនះដល់្រពល្ខដល្ម្របរទសកម្ពុជាម្រត្ូវឈាន
រៅម្ជែ រេយីចប់រផតីម្ផ្ទល ស់បតូរពីវធិីសាស្រសតខបបរ៉ាយរ៉ា ប់រៅាការបរម្រង្ៀន
ខបបឆលជះបញ្ហេ ងំ្ 

 រនះគឺាម្រធោបាយខត្ម្ួយគត់្ខដល្ម្រគូនឹង្កាន់ខត្ានជនំាែវាិា ជីវៈ។



២. ការយល់្ដឹង្ពីការអបរ់រំៅសត្វត្សរ ទទី ២១
 ចល្នារឆ្ពុ ះរៅរកវធិីសាស្រសតបរម្រង្ៀនងមីៗ ដូចា IBL និង្ PBL ម្រត្ូវបាន
ជំរជែោ៉ា ង្ខាល ងំ្រោយការផ្ទល ស់បតូររសដាកិចេកនជង្សត្វត្សរ ទទី ២១

 បទបងាា ែខដល្បានរម្រោង្ទជក ពោោម្បងាា ែពីទំនាក់ទនំង្រវាង្រសដា
កិចេរៅសត្វត្សរ ទទី ២១ និង្ការផ្ទល ស់បតូររលី្ការអប់រ។ំ

 ការយល់្ដឹង្អំពីការផ្ទល ស់បតូរទាងំ្រនះ នឹង្ជួយអនកអប់រឱំ្យយល់្ពីមូ្ល្
រេត្ជដទសំខាន់ថ្នការអនជម័្ត្វធិីសាស្រសតបរម្រង្ៀនងមីៗ និង្ការររៀបចំសាលា
ររៀនរឡងី្វែិ

 បទបងាា ែរនះផតល្់នូវមូ្ល្ោា នល្អសម្រាប់ការពិភាការៅរពល្រម្រកាយ។



ហេតុផលសំខានម់យួហ ៀតដែលហយើងត្តូវការវធិើសាស្រសតបហត្ងៀនថ្មើ
គឺទាក ់ងនឹងតត្មូវការននការសិកាសតវតសរ ៍ើ ២១ ...

 ដផែកហនេះសហងេបពើភាពផទុយគ្នែ រវាងការអបរ់ហំៅ
សតវតសរ ៍ើ ២០ និង ើ ២១ និងរហបៀបដែល
ហយើងត្តូវការផ្លា ស់បដូរសត្ាបស់តវតសរថ៍្មើ

 ហនេះសំហៅហៅហលើការផ្លា ស់បតូរពើសាា នភាព
ដែលានភាពនឹងថ្កល់ ហៅជារហបៀបមួយ
ដែលានភាពឌើណាមិក និងតត្មូវការត្បពន័ធ
អបរ់មួំយហែើមបើឆាុេះបញ្ច ងំពើការផ្លា ស់បតូរហនេះ
ជាពិហសសទាក ់ងនឹងគរុហកាសលយបហត្ងៀន។



កដនាងហធវើការរហបៀបចាស់ និងបនទប់ហរៀនរហបៀបចាស់ -
ដែលានសភាពែូចគ្នែ

កដនាងហធវើការសតវតសរ ៍ើ ២០ ថ្នែ ក់ហរៀនសតវតសរ ៍ើ ២០



ហតើសងគមដត្បត្បួលយ៉ា ងែូចហមតច?
 ចំហ េះែឹងដលងានសារិភាពែូចហៅសតវតសរ ៍ើ ២០ហ ៀត
ហ ើយ
ការបហត្ងៀនដែលហត្បើដតហសៀវហៅសិកាហគ្នលគឺេួសសម័យ

 ា៉ា សុើនកំពុងហធវើការជំនួសមនុសស
 ការងារកំពុងបាត់បង់
 ការងារថ្មើកំពុងហកើតហ ើង
 ហយើងត្តូវការប តុ េះបណាត លមនុសសឱ្យហធវើអវើដែលា៉ា សុើនមិន
អាចហធវើបាន



ការផ្ទល ស់បតូរពកីារសិកាខបបសត្វត្សទី ២០ រៅសត្វត្សទ ី២១. . 

កតាត វាស់ខវង្ ការអប់រខំបបសត្វត្សទ២ី០ ការអប់រខំបបសត្វត្សទ២ី១
• បញ្ញត្តិថ្នការររៀន •  ការរផារព័ត៌្ាន

• ការររៀនខបបអកម្ម
• ការររៀនខបបទរនាែ

• សិសសររៀនរោយែលួនឯង្
• ការររៀនខបបសកម្ម
• ការររៀនខបបបញ្ញត្តិ

• កម្មវធីិសិកា • ររៀបាសដង់្ោ
• រម្របីខត្រសៀវរៅសិការោល្

• ល្កខណៈបជគគល្
• ររៀបចំខបបបញ្ញត្តិ
• ខបបម្រសាវម្រាវ
• មិ្នរម្របីខត្រសៀវរៅសិការោល្ម្យួម្ជែរនាះរទ

• ការវាយត្ថ្ម្ល • រធែីខត្រត្សតវាយត្ថ្ម្ល • រផ្ទដ ត្រល្ីការបរង្កីត្កម្រម្ង្សាន ថ្ដ

• រ របៀបររៀបចំថាន ក់ររៀន • ររៀបាសតង់្ោ
• ររបៀបររៀបចំរម្រគឿង្សងាា រមិ្មិ្នខម្របម្របួល្ (ឧ. ជរួ

ម្រត្ង់្)

• ររបៀបររៀបចំរម្រគឿង្សងាា រមិ្ខម្របម្របួល្ ឬ បត់្ខបន
• ររបៀបររៀបចំខដល្បរម្រមី្ដល់្ការងារម្រកុម្

• ររបៀបររៀបចំសាលាររៀន • ឋានានជម្រកម្ • ររបៀបររៀបចំខដល្ជំរជែការបរង្កីត្ាបណាដ ែ និង្ការទំនាក់
ទំនង្

• ទសសនវាិា អប់រ ំ • អនជរលាម្ភាព
• ភាពដូចោន
• ឯកសណាា នភាព

• ការររៀនខបបឌី្ណាមិ្ក
• ការររៀនតាម្ររបៀបខបលកៗោន
• ការររៀនខដល្ជំរជែការបរង្កីត្ងមី

• សាថ បត្យកម្មសាលាររៀន • ឯកសណាា នភាព
• ររៀបាសតង់្ោ

• ខបបឌី្ណាមិ្ក
• មិ្នានសដង់្ោ



៣. ររបៀបថ្នការគតិ្អពំ ីរោល្វធិអីប់រ ំវធិសីាស្រសតអបរ់ ំ
នងិ្ល្បចិ អបរ់ ំ
 អស់រយៈរពល្ារម្រចីនឆ្ន មំ្ករេយី អនកអបរ់រំៅកម្ពុជាកប៏ានពោោម្រធែីឱ្យានល្កខ
ណៈាម្របពន័ធ និង្រធែីឱ្យានល្កខណៈសតង្ោ់រល្ីវធីិរម្របីពាក្កយ និង្បញ្ញត្តិែជសៗោន ។

 ការពិភាកាពីភាពែជសោន រវាង្រោល្វធីិ វធីិសាស្រសត និង្ល្បចិ ម្រតូ្វបានរធែីរឡងី្។
 ាងមីម្តង្រទៀត្ ការពិភាកាខបបរនះ គឺាដំរណីរខសែង្រកមួ្យរទៀត្នូវរោល្ល្ទធិម្រតឹ្ម្
ម្រត្ូវ (orthodoxy) ខដល្ារម្រោះថាន កដូ់ចខដល្រយងី្បានពិភាការចួរេយី។

 រម្រោះថាន ករ់នាះគឺថាការពិភាកាខបបរនះ ម្រតូ្វការរពល្រវលារម្រចីន រេយីាររឿយៗ
ានភាពពាក្កព់ន័ធតិ្ចតួ្ច ចំរពាក្ះបញ្ហា ាកខ់សតង្ខដល្ម្រគូម្របឈម្ម្ជែរៅកនជង្ថាន ក់ររៀន
របស់ពួករគ...



រទាះោ៉ា ង្ណាករ៏ោយ... វាាការពិត្ណាសខ់ដល្រយងី្ម្រតូ្វឱ្យ
និយម្នយ័ពាក្កយរមួ្ម្យួ ខដល្អាចានម្របរោជនទ...
 ឧទាេរណទ , ...
 ាល្កខណៈអនតរាត្ិ រោល្វធិី 
ម្រត្ូវបានរគរម្ីល្រ ែីាទូរៅ
ថាានឋានានជម្រកម្សថិត្រៅ
កំពូល្រគថ្នម្របព័នធអប់រ ំែណៈ
ខដល្ វធិីសាស្រសត និង្ ល្បចិ 
សថិត្រៅខាង្រម្រកាម្ាបនត
បនាា ប់ ...

រោល្វធិី
វធិីសាស្រសត
ល្បចិ



រនះគឺាវធីិខដល្រយងី្អាចកំណត់្ាម្របព័នធឋានានជម្រកម្រដីម្បរីរៀបចំឱ្យបានល្អ
ម្របរសីរនូវពាក្កយខដល្បានរម្របីែឹកញាប់...
 រៅកនជង្ម្រកបែណឌ ខដល្បានបងាា ែរៅខាង្សាត  ំ
រយងី្កំណត្ ់រោល្វធីិ ថាាទសសនវាិា ថ្នការ
បរម្រង្ៀននិង្ររៀន (ឧ. សាថ បនានិយម្ វឌ្ឍនភាព
និយម្។ ល្។ )
 រោល្វធីិខបបទសសនវាិា  ានរោល្ការណទ ា
ល្កខណៈអរូបី ខដល្ផដល់្ាម្គគជរទាសនទសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍវធីិសាស្រសតបរម្រង្ៀន...

 រៅកនជង្រោល្វធីិ ានវធីិសាស្រសតរម្រចីនខបប (ឧ. 
IBL, PBL ។ ល្។ )

 រេយីរៅកនជង្វធីិសាស្រសតមួ្យ អាចានល្បចិរម្រចីន
ខបបផង្ខដរ...

រោល្វធិបីរម្រង្ៀន
(Educational Approach)

វធិសីាស្រសតបរម្រង្ៀន 
(Educational 
Methodology)

ល្បចិបរម្រង្ៀន (Educational 
Techniques)

•សាថ បនានិយម្ (Constructivism)
•វឌ្ឍនភាពនិយម្ (Progressivism)
•មូ្ល្ោា ននិយម្ (Essentialism)

•ការសិកាខបបរះិរក (Inquiry based 
Learning)

•ការសិកាខបបសេការ (Cooperative 
Learning)

•សិសសររៀនាម្រកុម្
•សិសសម្រសាវម្រាវ
•សិសសរធែីបទបងាា ែ



រនះគឺាឧទាេរណទ ថ្នការរម្របីម្រកបែណឌ ការសិកាខបបសាថ បនានិយម្...

រោល្វធិី (ឬ ទសសនវាិា ) គរំូវធិសីាស្រសត ល្បចិទាក់ទង្នងឹ្វធិសីាស្រសត

សាថ បនានយិម្៖ 

សាថ បនានយិម្ គាឺ “រោល្
វធិសិីកាខដល្រធែឱី្យសិសស
សាថ បនា ឬបរង្កតី្ចរំណះ
ដងឹ្ផ្ទា ល់្ែលួន រេយីចរំណះ
ដងឹ្ពតិ្ ម្រតូ្វបានកណំត់្
ខផអក រលី្បទពរិសាធនទរបស់
សិសស”

វធីិសាស្រសតខបបគរម្រាង្ (Project 
Method) 

• ការកំណត្់គរម្រាង្
• សិសសរធែីការាម្រកុម្
• សិសសម្រសាវម្រាវ
• សិសសរធែីបទបងាា ែ

វធីិសាស្រសតសិកាខបបរះិរក 
(Inquiry-based Learning 
Method)

• សិសសកំណត់្សំណួរខដល្ពួករគចង់្រកចរម្លីយ
• សិសសម្រសាវម្រាវ
• សិសសរធែីបទបងាា ែ
• សិសសរធែីការឆលជះបញ្ហេ ងំ្ រលី្ដំរណីរការខដល្ល្អនិង្មិ្នល្អ

វធីិសាស្រសតសិកាអាម្រស័យរលី្បញ្ហា
(Problem-based Learning 
Method)

• ជំហានទី ១៖ ខសែង្យល់្ និង្កំណត់្បញ្ហា
• ជំហានទី ២៖ សិសសនិោយពីអែីខដល្ពួករគបានដឹង្...
• ជំហានទី ៣៖ សិសសកំណត់្និយម្ន័យបញ្ហា  ...
• ជំហានទី ៤៖ សិសសម្រសាវម្រាវចំរណះដឹង្ ...
• ជំហានទី ៥៖ រសជីបអរង្កត្រកដំរណាះម្រសាយ ...
• ជំហានទី ៦៖ បងាា ែ និង្ោមំ្រទដំរណាះម្រសាយខដល្បានរករ ែី ...
• ជំហានទី ៧៖ សិសសម្រតួ្ត្ពិនិត្យល្ទធផល្ការងារពួករគរឡងី្វែិ។



ប៉ាជខនតរយងី្គរួចង្ចថំា ការចត្ា់ម្របរភទទាងំ្អសរ់នះ មិ្នខម្នរយងី្
អាចកាត្ផ់្ទដ ចរ់ចែពីោន ទាងំ្ម្រសុង្ ដូចខដល្រយងី្ចង្ប់ានរនាះរទ...
 រោយរេត្ជរនះរេយី រទីបពាក្កយ យជទធសាស្រសត ( Strategies) ម្រត្ូវបានយក
ម្ករម្របី...

 ម្រគូាន កក់ម្រម្រម្របីរោល្វធីិមួ្យ ឬ វធីិសាស្រសតខត្មួ្យម្រគបរ់ពល្រនាះរទ។
 ាររឿយៗ ម្រគូម្រតូ្វបានរគរពឹំង្ថានឹង្បញ្េូ ល្ោន នូវធាត្ជផសថំ្នរោល្វធីិ និង្វធីិ
សាស្រសតរផសង្ៗោន  អាម្រស័យរល្ីបរបិទ។

 ម្រគូខត្ង្ខត្រធែីសកម្មភាពាកល់ាករ់ដីម្បផីស ំនិង្ខកខម្របរោល្វធីិ វធីិសាស្រសត រដីម្បី
រោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈម្ាកល់ាករ់ៅកនជង្ថាន ករ់រៀនរបស់ពួករគ

 រៅរពល្ម្រគូរចះរធែីខបបរនះ គឺពួករគកំពជង្បរង្កីត្យជទធសាស្រសត។



ករណីរលី្កខល្ង្!

 សិកាខ កាម្ គួរចង្ចថំាម្រកបែណឌ ខដល្បានបងាា ែខាង្រលី្ ម្រោន់ខត្ា
ឧបករណទ បញ្ញត្តិម្ួយ រដីម្បគីិត្អំពីពាក្កយ និង្គំនិត្រផសង្ៗោន ...

 វាម្ិនគួរម្រត្ូវបានរម្របីាឧបករណទ ត្ឹង្រជងឹ្ រដីម្បខីសែង្រករោល្ល្ទធិម្រត្ឹម្
ម្រត្ូវខបបម្រនាគម្នទវាិា  (ideological orthodoxy) រឡយី...

 វាខត្ង្ខត្ានករណីរលី្កខល្ង្ រៅរពល្ខដល្ម្រកបែណឌ រនះម្ិនអាច
ដំរណីរការបាន...



៤. ការរម្របវីធិសីាស្រសតខបបសរំោគ (Hybridized 
teaching)កនជង្ការបរម្រង្ៀននងិ្ការររៀន
 ការអបរ់ខំបបងមី រសនីឱ្យរម្របីវធីិសាស្រសតខបបសំរោគាគរជរកាសល្យរដីម្បី
រល្ីកទឹកចិត្តឱ្យម្រគូរចះពិចរណារល្ី “ បរបិទអបរ់”ំ និង្“ រោល្បំណង្” 
ខដល្ម្រតូ្វបរម្រង្ៀនរៅរពល្ខដល្កំណត្ពី់ររបៀបខដល្ពួករគបរម្រង្ៀន។

 រៅរពល្ខដល្ម្រគូបរម្រង្ៀនពិចរណារល្ីរោល្បំណង្អប់ររំបស់ពួករគនិង្
កំណត្ប់របិទអបរ់រំោយយកចិត្តទជកោក ់ាននយ័ថាម្រគូបរម្រង្ៀនរចះ
សំរោគល្បចិពីវធីិសាស្រសតរផសង្ៗោន ារម្រចីន។

 ការរចះរម្របីល្បចិភាគរម្រចីនទាងំ្រនះម្កបញ្េូ ល្ោន (សំរោគ ឬកូនកាត្)់ 
រគរៅថាការររៀនតាម្រោល្វធីិ សាថ បនានិយម្ ខដល្ជួយបនថយការម្របកួត្
ម្របខជង្រវាង្វធីិសាស្រសតបរម្រង្ៀនរផសង្ៗ...



ការយល់្ដឹង្អំពីរោល្វធីិសិកាខបបសាថ បនានិយម្
 រោល្វធិីបរម្រង្ៀនងមី រផ្ទត ត្រលី្ការជួយអនកអប់រឱំ្យយល់្ពីអែីខដល្រៅថា 
ការសិកាខបបសាថ បនានិយម្ និង្បងាា ែពីមូ្ល្រេត្ជដ៏សំខាន់របស់វា 

 ការសិកាខបបសាថ បនា ម្ិនខម្នាវធិីសាស្រសតបរម្រង្ៀនរទ ប៉ាជខនតាម្រទឹសតី
ថ្នការបរម្រង្ៀននិង្ររៀនឬារោល្វធិី ខដល្បញ្េូ ល្ោន នូវវធិីសាស្រសត
បរម្រង្ៀនារម្រចីនខដល្កំពជង្រពែនិយម្នារពល្បចេជបបននរនះ...

 ការសិកាខបបសាថ បនានិយម្ គឺាម្រទឹសតីអប់រសំម្ម្រសបសម្រាប់សត្
វត្សរ ទទី ២១ រោយសារខត្វារផ្ទត ត្រៅរលី្ការរលី្កកម្ពុស់ការគិត្សជី
ជរម្រៅ និង្រោះម្រសាយបញ្ហា រៅកនជង្បរបិទណាម្យួ...



ការសិកាខបបសាថ បនានយិម្ បញ្េូ ល្វធិសីាស្រសតបរម្រង្ៀន ខបបរះិរក (IBL) 
អាម្រស័យរលី្បញ្ហា  (PBL) ខបបសេការ (CL) នងិ្វធិសីាស្រសតបរម្រង្ៀនារម្រចនី
រទៀត្...

ការសិកាខបបសាថ បនានយិម្ 

CL

PBL
IBL

Bloom

Project 
Work

ការចប់យកការសិកាខបប
សាថ បនានិយម្ ម្កអនជវត្ត 
ជយួរោះម្រសាយនូវភាព
ម្របកតួ្ម្របខជង្ោន រវាង្វធីិសា
ស្រសតទាងំ្អស់រនះ ពីរម្រពាក្ះវធីិ
សាស្រសតទាងំ្រនះ សជទធខត្ែេី
រោល្ការណទ  ពីការសិកា
ខបបសាថ បនានិយម្...



ឧទាេរណទ ពីររបៀបដំរណីរការវធីិសាស្រសតបរម្រង្ៀនខបបសំរោគ (កូនកាត្)់...
ឧទាេរណទ អពំបីរបិទអប់រ ំ ល្បចិពាក្ក់ព័នធនងឹ្វធិសីាស្រសតបរម្រង្ៀន ការអនជវត្តវធិសីាស្រសតបរម្រង្ៀនខបបសរំោគ ឬ កូនកាត់្ (យជទធ

សាស្រសត)
ថាន ក់ររៀនរៅតាម្ទីជនបទមួ្យាន
សិសសរម្រចីនខដល្ានសិសសជិត្ ៥០ នា
ក់។ សិសសទាងំ្រនះមិ្នខដល្ធាល បរ់រៀន
សូម្រត្ខដល្ដឹកនារំោយែលួនឯង្ពីម្ជនរទ 
រេយីជំនាែម្រសាវម្រាវក៏ានកម្រមិ្ត្។ 
រោល្បំណង្ថ្នការសិកាានដូចខាង្
រម្រកាម្៖
• សិសសអាចកំណត់្បញ្ហា ខដល្
ទាក់ទង្នឹង្បរសិាថ នរៅកនជង្សេគម្
នទរបសព់កួរគ។

• សិសសអាចរសនដំីរណាះម្រសាយ
ចំរពាក្ះបញ្ហា ខដល្ពកួរគបានរក
រ ែីតាម្រយៈការម្រសាវម្រាវនិង្ការ
ពិភាកា។

ការសកិាខបបសេការ
• ររៀបចំសិសសាម្រកុម្ចម្រមុ្ះសម្ត្ថភាពពី៤រៅ៦ម្រកុម្
• ខបង្ខចកត្នួាទីចូល្រមួ្រធែីការងារ
• ម្រគូបរម្រង្ៀនរដីរម្រតួ្ត្ពិនិត្យការងារម្រកុម្
• ម្រកុម្សិសសរធែីរបាយការណទ ឬបទបងាា ែ

• ម្រគូផតល់្នូវបញ្ា ីបញ្ហា ខដល្អាចរកីត្ានកនជង្បរសិាថ ន 
(ឧទាេរណទ ការទជកោក់សំរម្ ការខកថ្ឆន ការបំពជល្ែយល្់ ការ
បំផជល្ទឹក) សម្រាប់សិសសរម្រជីសររសីនិង្ពិចរណាថារតី្រនះ
ាបញ្ហា ពិត្រៅកនជង្បរសិាថ នរបស់ពួករគខដរឬរទ។ បរចេករទស
រនះរៅខត្ផតល់្ឱ្យសិសសម្រគប់ម្រគង្រលី្បញ្ហា កំណត្់បញ្ហា  ប៉ាជខនត
ម្រតូ្វទទួល្សាគ ល់្ថាសិសសមិ្នទាន់សាជ នឹំង្ការររៀនសូម្រត្ខដល្
ដឹកនារំោយែលួនឯង្រនាះរទ។

• ម្រគូបរម្រង្ៀនររៀបចំម្រកុម្ចំនួន ៥ ម្រកុម្ខដល្ម្ួយម្រកុម្ៗាន
សិសសចំនួន ១០ នាក់ ប៉ាជខនតបរង្កីនការពិនិត្យតាម្ោនជួយ
រដីម្បធីានាថាសិសសទាងំ្អស់បានចូល្រមួ្ោ៉ា ង្សកម្មរៅកនជង្
កិចេការរនះ។

• ម្រគូម្របគល់្កិចេការាក់លាក់ឱ្យម្រកុម្នីមួ្យៗ (ឧ. បញ្ហា ក់អែី
ខដល្រគដឹង្កំណត់្បញ្ហា  ម្របមូ្ល្ឯកសារម្រសាវម្រាវ។ ល្។ )

• សិសសាន ក់ឬរម្រចីននាក់ជួយសររសរល្ទធផល្រករ ែីនិង្
ដំរណាះម្រសាយ។

• សិសសាន ក់ឬរម្រចីនរឡងី្បងាា ែពីល្ទធផល្រករ ែី / ដំរណាះ
ម្រសាយ.

ការសកិាខបបរះិរក
• សិសសកំណត់្សំណួរខដល្ពកួរគចង់្រកចរម្លីយ
• សិសសម្រសាវម្រាវ
• សិសសរធែីបទបងាា ែ
• សិសសឆលជះបញ្ហេ ងំ្រល្ីដំរណីរការ ខដល្ានដំរណីរការល្អ /មិ្នល្អ

 ការសកិាអាម្រស័យរល្បីញ្ហា
• ជំហានទី ១៖ ខសែង្យល់្ និង្កំណត់្បញ្ហា
• ជំហានទី ២៖ សិសសនិោយពីអែីខដល្ពកួរគបានដឹង្...
• ជំហានទី ៣៖ សិសសកំណត់្និយម្ន័យបញ្ហា  ...
• ជំហានទី ៤៖ សិសសម្រសាវម្រាវចំរណះដឹង្ ...
• ជំហានទី ៥៖ រសជីបអរង្កត្រកដំរណាះម្រសាយ ...
• ជំហានទី ៦៖ បងាា ែ និង្ោមំ្រទដំរណាះម្រសាយខដល្បានរករ ែី ...
• ជំហានទី ៧៖ សិសសម្រតួ្ត្ពិនិត្យល្ទធផល្ការងារពកួរគរឡងី្វែិ។



៥. ណសចែតសីននដិ្ឋា នសខំាន់ៗ រយួចនំនួណដើរបកីសែងយល.់..

 រៅរពល្សិកាខ សាលារនះបញ្េ ប់ អនកសម្រម្បសម្រម្ួល្សង្ឃមឹ្ថាអនកចូល្រមួ្នងឹ្អាចរម្លី្
រ ែីនូវរូបភាពកាន់ខត្ធ ំថ្នររបៀបគរជរកាសល្យខដល្បានវវិត្តរៅកនជង្ម្រពះរាណាចម្រក... 
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