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គោលនគោបាយស្ដពីីការវាស្វ់ែង        
ការស្កិ្សាស្សិ្ស 

New Generation School System - Cambodia 

ការយិាល័យកណ្តា លកម្មវិធសីាលាររៀនជំនាន់ថ្មី  
ការធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពចុ្ងធរកាយ៖ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២៣ 

រេចកាីេរខេប 
 

ឯកសារធន្េះររូវបាន្ធរៀបច្ាំធ ើងធោយរបពន័្ធកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន្់ថ្មើនន្របធេសកមពុជាកនុងធោល
បាំណងបង្ហា ញពើរច្នាសមព័ន្ធេូធៅនន្ការវាស់ខវងការសិកាសសិសតាមសាលាធរៀន្កនុងរបព័ន្ធកមមវ ិ្ ើ 

សាលាធរៀន្ជាំនាន្់ថ្មើ។ ធោលន្ធោបាយធន្េះ ក៏បាន្ពណ៌នាផងខែរពើលកខណៈវនិ្ិច្ឆ័យកនុងការសធរមច្
ច្ិរតធផសងៗ ទាក់េងន្ឹងការធ្វើឱ្យរបធសើរធ ើងនូ្វលេធផលសកិាសិសសកនុងឆ្ន ាំសកិាន្ើមួយៗ។  
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១. គស្ចក្សដីវែនាំ 

១.១ គោលបាំែង 

ឯកសារធន្េះ ត្រូវបានបង ក្ើរង ើ្ ងដើម្បើផ្តល់ការណែនាំដល់ម្ន្តនតើអប់រ ាំ អនកត្រប់ត្រ្សាលាធរៀន្ 
និ្ត្រូបងត្្ៀនណដលង វ្ើការងៅកនុ្ត្បព័នធសាលាជាំនន់ថ្មើពើរងបៀបវាយរម្ម្ៃសិសស។ ង ោះបើជា សាលា
ជាំនន់ថ្មើ (NGS) ជាទូងៅអនុវរតតាម្កម្មវ ិ្ ើសិកាផ្ៃូវការរបស់ត្កសួ្អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា 
(MOEYS) និ្ ចូលរមួការរប ងម្យមសិកាបឋមភូមិ (ការរប ងឌើបលូមថ្នន ក់ទើ៩) និ្ការត្ប ្
ម្យមសិកាេុរិយភូមិ (ការរប ងបាក់ឌុបថ្នន ក់ទើ១២) ក៏ធោយ  សាលាងរៀនងៅកនុ្ត្បព័នធ NGS 
អាច្ផ្លៃ ស់បតូរ កម្មវ ិ្ ើសិកា និ្មារិកាត្ប ្ ធែើមបើជាំរុញសកមមភាពសិកា និ្ងបណតុ េះបាំណិន្សរវរសេើ 
២១ ែល់សិសានុ្សិសសទាាំងទិដឋភាពស គ្ម្ និ្ងសដឋកិចច។ ធពលែលេះ ងោលងៅងនោះពិបាកសងត្ម្ចបាន 
កនុ្ការអនុវរតជាក់ណសត្ ជាពិងសសងៅងពលណដលការត្ប ្ថ្នន ក់ជារិមិ្នបានវាស់ខវងណផ្នកសាំខាន់ៗ 
ម្នកម្មវ ិ្ ើសិកា NGS ដូចជាជាំនញម្នទើរពិងសា្ន៍ សកម្មភាពត្សាវត្ជាវរបស់សិសស និ្ជាំនញ 
បងចចកវទិាព័រ៌មាន(ICT)។ ង ោះជាយ៉ា ្ណាក៏ងោយ សាកលវទិាល័យ និ្សាា ប័នងត្កាយម្្យម្ 
សិកាមួយច្ាំនួ្ន្ ររមូវឱ្យមាន្ការវាស់ខវងសមរថភាពជាក់ខសតងសិសសធលើសពើលេធផលរប ងបាក់ឌុប 
ឧ ហរែ៍ែូច្ជាករមងសាន នែ ការងាររងត្មា្…ខែលចូ្លរមួច្ាំខណកការ់បន្ថយការងផ្លត រអារម្មែ៍
ធៅធលើខរត្បព័នធត្ប ្ថ្នន ក់ជារិមួយមុែ។ 

ងោលន្ធោបាយសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសស  ណដលបានបងាា ញងៅទើងនោះ មាន្ធោល
បាំណងផតល់ជាការខណនាាំដល់សាលាងរៀនពើហានិភ័យធផសងៗ  ក់ទ្នឹ្ការវាស់ខវងការសិកាសិសស
ខែលនឹ្ងបង្ហា ក់នូ្វន្វានុ្វរតន៍្អប់រ ាំធផសងៗ កនុងែាំធណើ រការធរៀន្ និ្ងបធរងៀន្។ ឯកសារងនោះ បាន្បង្ហា ញ
រត្មូ្វការចាំបាច់្សត្មាប់ការវាស់ខវងការសិកាសិសសកនុ្ទត្ម្្់ធផសងធេៀរ ធ ើយវាក៏បាន្ជួយ
ដល់សាលាងរៀនឱ្យដឹ្ពើអវើណដលងៅថ្ន “ផ្លជេះររ ប់” អវជិជមាន ធបើធយើងធតត រសាំខាន្់ខរធៅ
ធលើលទធផ្លងរសត ខែលជាំរុញត្រូអនុ្វរតសកមមភាព “បងត្្ៀនសរមាប់ខរការរប ង”1 មួយមុែ 
ពិងសសកនុ្ករែើ ខែលគណធន្យយភាពត្រូបធរងៀន្ រឺណផ្ែក ា្ំ ត្សុ្ ឬភារងត្ចើនខរធៅងលើលទធផ្ល
ងរសតសិសស។ កនុ្ករែើ ងនោះ ត្រូបងត្្ៀនអាច្នឹ្ងងបាោះប្់ការងបតជាា ចិរតចាំង ោះ “ការបធរងៀន្ពិរត្បាកដ”  
ឬការបងត្្ៀនត្បកបងោយភាពម្ចនត្បឌិរ ងហើយងផ្លត រណរងលើការជួយសិសសឱ្យរប ងជាប់ ងដើម្បើងជៀស
វា្ការសតើបងនទ សពើថ្នន ក់ងលើពួកងរ។ ការអនុវរតរធបៀបងនោះ រឺជាងរឿ្្ម្មតាខរងធកើរមាន្ងៅកនុ្ត្បព័នធ
អប់រ ាំតាមខបប “ការបធរងៀន្សរមាប់ខរការរប ង” ដូចជាត្បងទសកម្ពុជា ណដលងផ្លត រសាំខាន់ងលើ
លទធផ្លត្ប ្ និ្ចាំណារ់ថ្នន ក់សិកាសិសស។ ងោយសារខរធបសកកមមសាំខាន់បាំផុ្រមួ្យម្នត្បព័នធ
សាលាជាំនន់ថ្មើ រឺងលើកកម្ពស់ន្វានុ្វរតន៍្អប់រ ាំ និ្ការអនុវរតថ្មើកនុងការបងត្្ៀន សាា នភាពណដលត្រូ

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Washback_effect  

https://en.wikipedia.org/wiki/Washback_effect
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បងត្្ៀនងផ្លត រណរងលើ “ការបងត្្ៀនសរមាប់ខរការត្ប ្” នឹ្ង វ្ើឱ្យប៉ាោះ ល់អវជិជមាន្ោ៉ា ងខាល ាំងដល់
ធបសកកមមងនោះ។ ែូច្ធន្េះធ ើយ វាចាំបាច់្ណាស់ខែលរត្មូ្វឱ្យមានវធិានការចាស់លាស់ កនុ្ការទប់
សាក រ់ការអនុវរតណបបងនោះកនុងរបព័ន្ធកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ។ 

១.២ លក្សខែៈែិែត្តនន៍នគោលនគោបាយស្ដពីីការវាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស 

បរយិកាសម្នការអនុវរតងៅកនុ្ត្បព័នធសាលាជាំនន់ថ្មើរឺមានលកខណៈបរ់ខបន្ និ្ផ្លៃ ស់បតូរ
ជានិចច។ ងនោះមានន័យថ្ន ងោលន្ធោបាយសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសស មិ្នរួរមាន្លកខណៈ ”នឹ្ង
ថ្កល់” ធនាេះងទ ប៉ាុណនតគួរខរផ្លៃ ស់បតូរ និ្ងបរ់ខបន្តាមបរបិទសិកា។ ឧ ហរែ៍ត្កសួ្អប់រ ាំ យុវជន 
និ្កើឡា បានបងាា ញនូវភាពចាំបាច់្កនុ្ការណកណត្បការត្ប ងថ្នន ក់ជារិ ធៅតាមរធបៀបខែលសិសានុ្
សិសសកនុងកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើសិកា ខែលអាច្នាាំធៅែល់ការរប ងសញ្ញា បររម្យមសិកា
េុរិយភូមិ ឬបាក់ឌុបពិធសសមួយសរមាប់កមមវ ិ្ ើ។ ធបើសិន្ជាមាន្ការខរបរបួល ឯកសារងនោះររូវ
ធ វ្ើបចចុបបននភាពជារបចាំផ្្ណដរ ងដើម្បើធ ល្ើយរបធៅនឹ្ងការផ្លៃ ស់បតូរ ា្ំ ងនោះ។ ដូងចនោះ ងោលនងយបាយ
សតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសសធៅកនុងត្បព័នធកមមវ ិ្ ើ NGS ធន្េះ រួរណរត្រូវបានចារ់ទុកថ្នជា “ឯកសារ
រស់” មួយណដលនឹ្ត្រូវង វ្ើបចចុបបននភាពកនុងកាលកាំែរ់មួយ។ 

១.៣ ខ្លឹមសារ និងការគរៀបចាំឯក្សសារ 

ងោលន្ធោបាយសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសស ត្រូវបានងរៀបចាំជា ៤ ណផ្នកោច់ងោយណ កពើ
ោន  ណដលជួយអនកត្រប់ត្រ្សាលា និ្ត្រូបងត្្ៀនឱ្យយល់ដឹ្កាន់ណរចាស់អាំពើរចនសម្ព័នធកនុងការវាយ
រនមលកនុ្សាលា ចប់តាាំងពើេិែឋភាពរមួ ធៅធោយខផនក ខែលរគប់ភាគើពាក់ព័ន្ធមិន្ធ្លល ប់ែឹងពើមុន្មកថា
េិែឋភាពនន្ការវាយរនមលធផសងៗ មាន្េាំនាក់េាំន្ងនឹ្ងោន  ែូច្ជាសកមមភាពការង្ហរគធរមាងសិសស និ្ងការ
ោក់ពិន្ទុ ។ ដូងចនោះឯកសារត្រូវបានងរៀបចាំជាណផ្នកៗ ដូចខា្ងត្កាម្៖ 

• ទសសនវជិាជ  និ្ងោលការែ៍ម្នការវាស់ខវងការសិកាសិសស 
• ការធសនើធ ើងពើការអនុវរតការវាស់ខវងការសិកាមួយច្ាំនួ្ន្ 
• ទាំនក់ទាំន្រវា្ងោលនងយបាយវាស់ខវងការសិកាសិសស និ្ងោលនងយបាយសាំខាន់ៗ
ងផ្ស្ងទៀរ 

• រួនទើ និ្ភារកិច្ចអនក ក់ព័នធសាលាកនុ្ការអនុវរតងោលនងយបាយសដើពើការវាស់ខវងការ
សិកាសិសស 

២. ទស្សនែិជ្ជា  និងគោលការែ៍វែនាំស្ម្រាប់ការវាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស 

២.១ ទស្សនែិជ្ជា គៅក្សនងុម្របព័នធ NGS ទាក្ស់ទងនឹងការវាស្វ់ែងការស្កិ្សា 

ងោលងៅត្កសួ្អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា កនុ្ការបង ក្ើរត្បព័នធសាលាងរៀនជាំនន់ថ្មើ រឺងដើម្បើ
ពងនៃឿនដាំងែើ រការផ្លៃ ស់បតូរត្បព័នធអប់រ ាំកម្ពុជាធៅជាការអប់រ ាំសរវរសទើ២១។ ការអប់រ ាំរធបៀបថ្មើធន្េះ ងផ្លត រ
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សាំខានធ់ៅងលើការផតល់ឱ្កាសឱ្យសិសសអនុវរតជាក់ខសតងនូវអវើណដលពួកងរងរៀន ជាជា្ការទងនទញចាាំមារ់
នូ្វអវើៗ ណដលមាន្កនុងងសៀវងៅសិកា។ តារា្ខា្ងត្កាម្បាន្សង េ្បនូវភាពខុសោន  មួ្យចាំនួនរវា្
ត្បព័នធអប់រ ាំសរវរសទើ២០ និ្ ២១ និ្រងបៀបណដលរបព័ន្ធធន្េះមាន្ឥេធិពលធៅធលើទសសនវជិាជ ម្ន
ការវាស់ខវងការសិកាសិសសកនុងកមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ។  

តារា្ ២.១៖ ការងត្បៀបង្ៀបរវា្ ត្បព័នធអប់រ ាំសរវរសេើ ២០ និ្ ២១ 
កត្តា រ្រៀបរធៀប េតវតសទី ២០ េតវតសទី ២១ 

បញ្ញតិាននការររៀន • ការងផ្ទរព័រ៌មាន 
• ការងរៀនខបបអកម្ម 

• ឱ្យសិសសធច្េះធរៀន្ធោយែលួន្ឯង 
• ការងរៀនខបបសកម្ម 

កម្មវិធីេិកា • ការកាំណរ់សត្់ោ 
• ការធរបើរបាស់ងសៀវងៅសិកា

ធោលជា ា្ំ 

• ការកាំណរ់តាមបុរគល 
• ការធតត រធៅធលើការត្សាវត្ជាវ 

ការវាេ់វវខការេិកា • ការធតត រធៅធលើការធ វ្ើធរសត 
 

• ការងផ្លត រងលើការរិរករមិរ ប 

• ការធតត រធៅធលើរងត្មា្សកិា ឬ
ករមងសាន នែសិសស 

• ការងផ្លត រងលើការរិរករមិរខពស់ 
ទេសនវិជ្ជា អប់រ ំ • អនុងលាម្ភាព 

• ភាពរសប/ែូច្ោន  
• ឯកសណាឋ ន 

• ឌើណាមិុក (រស់រធវ ើក) 
• មិន្ែូច្ោន  
• ការម្ចនត្បឌិរ 

តាមរយៈតារា្ងនោះ បាន្បង្ហា ញថាការធ វ្ើធរសតសិសសតាមេមាល ប់ពើមុន្ មិន្ខមន្ជាឧបករណ៍ែ៏
មាន្របសិេធភាពកនុងការជាំរុញការធរៀន្ខបបសកមម ឬការគិរករមិរែពស់ែល់សិសសបាន្ធេ ធរពាេះខរការ
លាំបាកកនុងការបធងកើរសាំណួរធែើមបើវាស់ខវងបាំណិន្គិរករមិរែពស់ែូច្ជាករមិរវាយរនមល ឬបធងកើរថ្មើ។ 
អារស័យធ រុធន្េះធ ើយបាន្ជាកនុងរបព័ន្ធកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ េសសន្វជិាជ កនុងការវាស់ខវងការ
សិកាសិសសគឺធរបើរបាស់ឧបករណ៍ធផសងៗធេៀរែូច្ជា ករមងសាន នែសិសស ការង្ហរគធរមាង ការតាាំង
ពិព័រណ៍ ការជខជកធែញធោល សកមមភាពកលឹបសិកា និ្ងការធរបើរបាស់ផលិរផលនច្នរបឌិរធផសងៗ 
បខន្ថមធៅធលើការធ វ្ើធរសតតាមខបបរបនពណើ  ខែលធរបើខររកោស និ្ងប ិក ជាធែើម។ 

២.២ ជាំគនឿស្ាំខាន់ៗរបស្អ់្នក្សអ្ប់រ ាំក្សនងុក្សមមែិធី NGS ទាក្ស់ទងនឹងការវាស្វ់ែងការ
ស្កិ្សាស្សិ្ស 

ទសសនវជិាជ វាស់ខវងការសិកាសិសសធៅកនុងត្បព័នធសាលាជាំនន់ថ្មើ ត្រូវបានបង ក្ើរង ើ្ ខផាកធលើ
បណតុ ាំ គាំនិ្រសាំខាន់ៗ មួយច្ាំនួ្ន្ណដលឆៃុោះបញ្ច ា្ំ ពើជាំងនឿនន្ការជួយសិសសកនុងការសិកា។ គាំនិ្រ
 ា្ំ ងនោះរមួ្មាន ដូចខា្ងត្កាម្៖ 
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គាំនិ្រទើ ១៖  ការវាស់ខវងការសិកាសិសសធោយធរបើវ ិ្ ើច្រមរេះ 

អនកអប់រ ាំកនុងរបព័ន្ធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ  ងជឿជាក់ងលើការវាស់ខវងការសិកាធោយធរបើវ ិ្ ើច្រមរេះ 
ធោយមាន្រុលយភាពរវាងការវាយរម្ម្ៃខបបែាំណាក់ និ្ការវាយរនមលខបបសរុប រមួទាាំងបធច្ចកធេស
របមូលេិន្នន័្យវាស់ខវងធផសងៗ ែូច្ជាសាំណួរមិន្លធមាៀង សាំណួរលធមាៀង (ែូច្ជាខរងធសច្កតើ) 
ការង្ហរគធរមាង ករមងសាន នែសិសស ជាធែើម។ល។ 

គាំនិ្រទើ ២៖ សារៈសាំខាន់ម្នការបធងកើរកាំហុស 

អនកអប់រ ាំកនុងរបព័ន្ធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ងជឿថ្នការបធងកើរកាំហុស មាន្សារៈសាំខាន់្ណាស់
សត្មាប់ការងរៀនសូត្រ។ មាន្ន័្យថា ម្នុសសខរងខរងរៀនពើកាំ ុស។ ដូងចនោះងហើយ ធគមិន្ររូវងម្ើលងាយ 
ឬសតើបធនាទ សចាំង ោះកាំហុសខែលសិសសបាន្បធងកើរងនោះងទ ប៉ាុណនតត្រូបងត្្ៀនរួរងត្បើកាំហុសជា “ឱ្កាស” 
ងដើម្បើណកលម្ែការងរៀនសូត្រ។ 

គាំនិ្រទើ ៣៖ រួនទើម្នការផដល់មរិររ ប់ខបបសាា បន 

អនកអប់រ ាំកនុងរបព័ន្ធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ងជឿថ្នម្រិររ ប់ខបបសាា បនរឺសាំខាន់ជា្ "ពិន្ទុ" ។ 
ធទាេះជាការវាស់ខវងការសិការរូវបាន្ធ វ្ើធ ើងកនុងេរមង់ណាមួយក៏ធោយ ត្រូបងត្្ៀនរួរងត្បើរបាស់
ដាំងែើ រការវាស់ខវងការសិកាជាឱ្កាស ងដើម្បើផ្តល់ម្រិររ ប់ខបបសាា បនដល់សិសស ជាជាងរោន់្ខរ
ករ់រតាពិន្ទុចូ្លកនុងបញ្ជ ើពិន្ទុរបស់សិសស។ ត្រូបធរងៀន្មិ្នរួររោិះរន់សិសសខែលធរៀន្យរឺមិន្ទាន់្ធគ 
ងហើយគួរផ្តល់ការងលើកទឹកចិរត និ្ការសរងសើរដល់សសិសណដលង វ្ើបានលេធផលលែ។ 

គាំនិ្រទើ ៤៖ ការវាស់ខវងការសិការឺជា “ម្ង្ាបាយ” នាាំធៅដល់ “េើចុ្បញ្ច ប់” 

អនកអប់រ ាំកនុងរបព័ន្ធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ងជឿថ្ន “ការវាស់ខវងការសិកា” រឺជាម្ង្ាបាយមួយ
ខែលនាាំធៅដល់ទើបញ្ច ប់ណដល “េើចុ្បញ្ច ប់” ធន្េះមាន្ន័្យថារគូបធរងៀន្មាន្ការយល់ែឹងកាន់្ខរ
របធសើរពើច្ាំធណេះែឹងខែលសិសសេេួលបាន្ និ្ងច្ាំណុច្ធផសងៗខែលររូវខកលមាសរមាប់ការបធរងៀន្
ធលើកធរកាយ។ រគូបធរងៀន្មិន្គួរធមើលធ ើញថាការធ វ្ើធរសតគឺជា “េើចុ្ងបញ្ច ប់” ខែលររូវបញ្ច ប់អវើៗររឹម
ធរសតធន្េះ ធ ើយធតត រខាល ាំងខរធៅធលើសកមមភាពបធរងៀន្ខែលមាន្លកខណៈ “បធរងៀន្សរមាប់ខរការ
រប ង” ធនាេះធេ។  

គាំនិ្រេើ ៥៖ ការការ់បន្ថយជាអបបបរមានូ្វការវាស់ខវងការសិកាខែលមាន្លកេែៈត្បករួត្បណជ្ 

អនកអប់រ ាំកនុងរបព័ន្ធសាលាជាំនាន់្ថ្មើ ងជឿជាក់ថ្នធយើងគួរោក់ការខិរខាំធៅធលើែាំធណើ រការវាស់ខវង
ការសិកាខែលអាច្ជួយធលើច្ាំណុច្ែវេះខារសិសសតាម្ណដលអាចង វ្ើងៅបាន។ ការវាស់ខវងការសិកា
សិសសររូវបាន្ធគធមើលធ ើញថាជាែាំធណើ រការនន្ការរបកួររបខជងមួយខែលសិសសមាន ក់ៗធរបៀបធ្ៀប
ែលួន្ពួកធគធៅសិសសែនេធេៀរ។ សរមាប់សិសសេេួលលេធផលមិន្សូវលា ការធ វ្ើខបបធន្េះនឹ្ងធ វ្ើឱ្យពួក
ធគបាក់េឹកចិ្រត និ្ងមិន្ច្ង់ចូ្លរមួកនុងែាំធណើ រការសិកាធផសងៗ ។ កនុងករណើ ង្ន់្ ង្រជាងធន្េះ សិសសទាាំង
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ធនាេះនឹ្ងររូវបាន្ធគ “ោក់សាល ក” ថាជាសិសសធរៀន្មិន្ពូខក ឬអន់្ ខែលអាច្ឈាន្ធៅែល់អវើខែលធគឱ្យ
ធឈាម េះថា “េាំនាយធោយែលួន្ឯងថាធ វ្ើមិន្ធកើរ” ។ ធ រុែូច្ធន្េះធ ើយ រគូបធរងៀន្គួររកមធ្ោបាយធផស
ងៗ ធែើមបើធ្លនាថាធជាគជ័យសិសសមាន ក់កនុងថាន ក់មិន្ខមន្បាន្មកពើបរាជ័យសិសសែនេធេៀរធនាេះធេ។ 
សូមធ វ្ើការសរធសើរ និ្ងធលើកេឹកចិ្រតសិសសខែលេេួលបាន្លេធផលលា និ្ងជួយផតល់មរិររ ប់សាថ ប
នាធៅែល់សិសសណាធ វ្ើមិន្សូវបាន្លេធផលលា។ ែូច្ធន្េះធ ើយបាន្ជារបព័ន្ធ NGS មិន្ធលើកេឹកចិ្រត
ឱ្យអនុ្វរតនូ្វរធបៀបបធរងៀន្ខបប “ការោក់សាល កសិសស” និ្ង “របព័ន្ធនន្ការោក់ច្ាំណារ់ថាន ក់សិសស” ។ 

ជាថ្មើម្ត្ងទៀរ ងយើ្ ករ់សមាា ល់ធ ើញថាគាំនិ្រធផសងៗ ណដលបានងរៀបរាប់ខា្ងលើមិ្នមាន្លកខ
ណៈនឹ្ងថ្កលឬ់មិន្ខរបរបួលធនាេះងទ ប៉ាុណនតអាចខរបរបួល និ្ងផ្លៃ ស់បតូរងៅងពលណដលត្បព័នធ NGS 
មានការវវិឌឍ ណដលអាចនាំងៅដល់ការពត្ ើ្ក ឬណកណត្បគាំនិ្រនើមួ្យៗ ក៏ដូចជាការបណនាម្គាំនិ្រថ្មើៗធេៀរ។ 
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៣. អ្នុសាស្ន៍ស្ម្រាប់ការវាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស 

៣.១ ការគម្របើម្របាស្ក់ារវាយត្នមលវបបដាំណាក្ស់ និងវបបស្របុ និងការសាា លព់ីភាព
ខ្ុស្ោន  

ត្បព័នធកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ រ ាំពឹ្ថ្នសាលា ា្ំ អស់នឹ្មានរុលយភាពរវា្ការវាយរម្ម្ៃ
ខបបែាំណាក់ និ្ការវាយរនមលខបបសរុប ងហើយយល់ពើភាពខុសោន  និ្ងោលបាំែ្ម្នការវាយរម្ម្ៃ
 ា្ំ ពើរត្បងភទងនោះ។ ការវាស់ខវង ា្ំ ពើរងនោះ ត្រូវបានកាំែរ់ដូចខា្ងត្កាម្៖ 

ការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ ជាដាំងែើ រការម្នការត្បមូ្លព័រ៌មាន្ ការវភិារ ការបកត្សាយ 
និ្ការងត្បើត្បាស់ភសតុតា្ងដើម្បើណកលម្ែការសិកាសិសស និ្ជួយឱ្យសងត្ម្ចបាននូវសកាត  
នុពលពួកងរ។ ការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ ភាគធរច្ើន្ធរបើរបាស់របធភេសាំណួរខែលអាច្ឱ្យរគូ
យល់ពើរធបៀបសិសសធរបើកនុងការធោេះរសាយ ខែលមាន្សារៈរបធោជន៍្ជាខាល ាំងកនុងការបធរងៀន្
បាំប៉ាន្ធលើកធរកាយ ។ ការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ ជាខផនកសាំខាន់្មួយកនុងការអនុ្វរតកនុងថាន ក់ធរៀន្ 
ធ ើយររូវរច្បាច់្បញ្ចូ លធៅកនុងកមមវ ិ្ ើសិកា។ ធោលន្ធោបាយសតើពើការវាស់ខវងការសិកា
សិសសបាន្ខច្ងច្ាស់ពើការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ ធែើមបើឱ្យរគប់ភាគើពាក់ព័ន្ធែឹងថាអវើជាការវាស់
ខវងរបធភេធន្េះ និ្ងរធបៀបខែលររូវអនុ្វរតកនុងសាលាធរៀន្។ បខន្ថមពើធន្េះធេៀរ ការវាស់ខវងខបប
ែាំណាក់មិន្គួរយកពិន្ទុ ធ ើយោក់បញ្ចូ លធៅកនុងការសធរមច្ចិ្រតឱ្យសិសសជាប់ ឬររួរថាន ក់
ធនាេះធេ2 ។ ការវាស់ខវងខបបែាំណាក់គួរធ វ្ើជារបចាំ និ្ងញឹកញាប់ ធែើមបើឱ្យរគូបធរងៀន្អាច្ ល្ុេះ
បញ្ញច ាំងធៅធលើការបធរងៀន្ និ្ងច្ាំណុច្ររូវខកខរបសរមាប់ការបធរងៀន្ធលើកធរកាយ។ 

ការវាស់ខវងខបបសរុប ជាការវាស់ខវងខែលធគធ វ្ើធ ើងធៅ “ចុ្ងរោ” ធែើមបើវាស់សទង់ករមិរយល់
ែឹងសិសសធៅនឹ្ងលកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យកនុងកមមវ ិ្ ើសិកា ធ ើយសធរមច្ថាសិសសធនាេះអាច្ជាប់ ឬ
ររួរថាន ក់ ។ រគូបធរងៀន្ររូវយល់ឱ្យបាន្ច្ាស់ពើធោលការណ៍ និ្ងការអនុ្វរតរបស់របព័ន្ធអប់រ ាំ
កនុងការវាស់ខវងខបបសរុបរធបៀបធន្េះ ែូច្ជាការរប ងរបចាំខែ ការរប ង្មាសជាធែើម។ ការ
វាស់ខវងខបបសរុប ជាេូធៅធរបើរបាស់របធភេសាំណួរមិន្លធមាៀង (ែូច្ជាសាំណួរព ុធរជើស
ធរ ើស) ខែលវាផទុយទាាំងរសរងពើការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ខែលធតត រធៅធលើែាំធណើ រការ ខែល
សិសសធោេះរសាយបញ្ញា ែូច្បាន្ធរៀបរាប់ខាងធលើ ។3  

៣.២ ការគធវើចាំណាត្់ថ្នន ក្ស់ស្សិ្ស និងការដាក្ស់ពិនទុ 

ត្បព័នធោក់ពិនទុ៖ ត្បព័នធោក់ពិន្ទុងៅកនុ្សាលាជាំនន់ថ្មើងត្បើត្បព័នធោក់ពិន្ទុខបបលកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យ 
(Criterion-reference) ងោយងត្បើមាត្រោឋ នពិនទុពើ ១ ដល់ ១០ ខែលមាន្ខច្ងកនុងងោលការែ៍

 
2Adapted from: 
http://mics.edu.gh/Guidelines%20for%20developing%20a%20school%20assessment%20policy%20in%20the%20Diploma%20Programme.pdf  
3lbid. 

http://mics.edu.gh/Guidelines%20for%20developing%20a%20school%20assessment%20policy%20in%20the%20Diploma%20Programme.pdf
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ណែនាំរបស់ត្កសួ្អប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកើឡា ណដលកាំណរ់ពិន្ទុ ៥ ជាពិន្ទុទាបបាំផុរសិសសធ វ្ើបាន្ធែើមបើ
រប ងជាប់។ របព័ន្ធោក់ពិន្ទុខបបច្ាំណារ់ថាន ក់ (Norm-reference) និ្ងការធ វ្ើច្ាំណារ់ថាន ក់សិសសមិន្
ររូវបាន្ធលើកេឹកចិ្រតឱ្យធរបើកនុងរបព័ន្ធកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើធេ ធលើកខលងខរកនុងករណើ ខែលរគូ
បធរងៀន្យល់ថាពិន្ទុធរសតររូវោក់ពិន្ទុធ ើងវញិតាម “ខែសធកាង” ប៉ាុធណាណ េះ។ ធោលការណ៍ខណនាាំកនុងការ
ោក់ពិន្ទុតាមខែសធកាងមាន្ពន្យល់កនុងឯកសារ ធសៀវធៅខណនាាំសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសសនន្កមម
វ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ។4  

ការងត្បើត្បាស់និ្ធេទសបេ (Rubrics)៖  កមមវ ិ្ ើបានណែនាំឱ្យត្រូបងត្្ៀនបង ក្ើរនិ្ធេទសបេធផស
ងៗ ងដើម្បើវនិិចឆ័យសកម្មភាពធផសងៗដូចជា ការជណជកងដញងោល ការធ វ្ើបេបងាា ញ ការត្បកួរត្បណជ្ 
និ្ផ្លិរផ្លម្ចនត្បឌិរធផសងៗ ងដើម្បើពត្្ឹ្ភាពងជឿជាក់ម្នការោក់ពិន្ទុរវា្ត្រូបងត្្ៀន និ្គណៈកមម
ការវាយរនមលណដលកាំពុ្ង វ្ើការវនិិចឆ័យ។ 

ភាពបរ់ណបនកនុងការោក់ពិន្ទុ៖ សាលាងរៀនន្ើមួយៗ ងៅកនុ្ត្បព័នធ NGS មានងសរ ើភាពងត្ចើន
 ក់ទ្នឹ្រងបៀបណដលពួកងរអនុវរតងោលការែ៍ណែនាំ និ្វាយរម្ម្ៃសិសសណដលមានងៅកនុ្ឯកសារ
ងនោះ។ ជាឧ ហរែ៍ ត្រូបងត្្ៀនែលេះអាច្ឱ្យរនមលធៅធលើភាពររឹមររូវនន្ការអនុ្វរតបង្ហា ញសមរថភាព
របស់សិសស ជាជាងធៅធលើច្ាំណារ់ថាន ក់ខែលពួកធគេេួលបាន្អាំ ុងធពលធ វ្ើរបាយការណ៍។ ករែើ
មានការណត្បត្បួលធរច្ើន្ ត្រូរួរពិភាកាជាមួ្យថ្នន ក់ងលើជាបនទ ន់ (ឧទា រណ៍ រគូរបឹកាគរុធកាសលយ 
ឬនយករ្)។ ត្រូបងត្្ៀនក៏អាចជាំនួ្សការង វ្ើងរសតត្បចាាំណខ ធោយការវាស់ខវងធផសងៗធេៀរខែលមិន្
ខមន្ជាធរសត (សូម្ងម្ើលខា្ងត្កាម្)។ 

៣.៣ ឧបក្សរែ៍វាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស 

ការងត្បើត្បាស់ងរសតសាំធណរ៖ ការង វ្ើងរសតសាំធណររួរណរត្រូវបានកាំណរ់ច្ាំនួ្ន្ ធរពាេះធរសត
របធភេធន្េះ វាយរម្ម្ៃបាំណិន្រិរករមិរែពស់ ធ ើយគួរធរបើខរកនុងករណើ ខែលធជៀសវាងមិន្បាន្ែូច្ជា
ការរប ង្មាសេូទាាំងសាលាជាធែើម។ ធពលបធងកើរធរសត រគូបធរងៀន្គួរអនុ្វរតតាមធោលការណ៍
ខណនាាំអនុ្វរតខែលមាន្ខច្ងកនុង ធសៀវធៅខណនាាំសដើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសស របស់NGS។ 5 គួរ
ករ់សមាា ល់ផងខែរថា សាំណួរធរសតមិន្លធមាៀង (ឧទា រណ៍៖ សាំណួរព ុធរជើសធរ ើស) ត្រូវបានងត្បើ
ងដើម្បើវាយរម្ម្ៃបាំណិន្ ការរិរករមិរទាប (ករមិរច្ចាាំ ករមិរយល់ដឹ្ និ្ករមិរអនុវរតន៍្) 
ខែៈងពលណដលការងត្បើត្បាស់ធរសដរបធភេខរងធសច្កតើ និ្សាំែួរលធមាៀងងផ្ស្ងទៀរគឺធរបើរបាស់
សរមាប់វាស់បាំណិន្គិរករមិរែពស់ (ករមិរវភិារ ករមិរវាយរម្ម្ៃ និ្ងករមិរបធងកើរថ្មើ)។ 
ការអនុវរតណបបងនោះធេើបអាច្បង ក្ើនសុពលភាពខៃឹម្សារ និ្ងសុពលភាពបាំណិន្នន្ធរសតសាំធណរបាន្។ 

 
4 http://www.kapekh.org/files/report_file/350-en.pdf ( cf. p. 16) 
5lbid. 

http://www.kapekh.org/files/report_file/350-en.pdf
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ការខបងខច្កច្ាំនួ្ន្ពិន្ទុែ៏សមរសបមួយរវាងសាំណួរមិន្លធមាៀង និ្ងសាំណួរលធមាៀង គួរអនុ្វរតតាមធោល
ការណ៍ ៨០-២០ (សាំណួរមិន្លធមាៀង ៨០% និ្ងសាំណួរលធមាៀង ២០%)។ 

ធរសតធៅផទេះ៖ កនុងអាំ ុងធពលវាយរនមល ងដើម្បើងលើកទឹកចិរតដល់សកម្មភាពត្សាវត្ជាវ 
និ្ការរិរ ត្បកបងោយភាពម្ចនត្បឌិរ ត្រូបងត្្ៀនក៏ត្រូវបានងលើកទឹកចិរតឱ្យផតល់ “ធរសតងៅផ្ទោះ” 6 ផង
ខែរធៅឱ្យសិសសធែើមបើអនុ្វរតនូ្វអវើខែលសិសសបាន្ធរៀន្ធៅសាលា គួបផសាំនឹ្ងការរសាវរជាវខាងធរៅ 
ធែើមបើធ ល្ើយសាំណួរធរៅធមធរៀន្។ ធរសតធៅផទេះ ជួយជាំរុញសកមមភាពរសាវរជាវសិសស ខែលចាំបាច់្ជាខាល ាំង
កនុងេសសន្វជិាជ នន្ការបធរងៀន្ និ្ងធរៀន្កនុងកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ។ 

ការវាស់ខវងការសិកាសិសសធោយមិន្ធរបើធរសត៖ ការងត្បើត្បាស់ទត្ម្្់ធផសងៗនន្ការវាស់ខវងការ
សិកាធោយមិន្ធរបើធរសតមាន្ែូច្ជា ការង្ហរគធរមាង ការង្ហរពិធសា្ន៍្ ការតាាំងពិព័រណ៌ ការង្ហរកលឹ
បសិកា ការជខជកធែញធោល ការធ វ្ើបេបង្ហា ញជាវ ើធែអូ និ្ងេរមង់ធផសងៗធេៀរ ររូវបាន្ធលើកេឹក
ចិ្រត។ ធៅធពលធរបើរបាស់េរមង់វាស់ខវងការសិកាទាាំងអស់ធន្េះ ធយើងអាច្ធរបើរបាស់របព័ន្ធផតល់ពិន្ទុពើ ១ 
ែល់ ១០ ខែលបាន្បរោិយខាងធលើផងខែរ ។ កនុងករណើ ការង្ហរគធរមាងសិកា ខែលររូវបាន្ចរ់
េុកជាេរមង់នន្ការវាស់ខវងការសិកាធោយមិន្ធរបើធរសតែ៏សាំខាន្់បាំផុរមួយធនាេះ រគូបធរងៀន្គួរអនុ្វរត
តាម ធសៀវធៅខណនាាំសដើពើការសិកាខបបសាថ បនានិ្យម របស់ NGS ធែើមបើវាយរនមលការង្ហរគធរមាងទាាំង
អស់ធនាេះ។7 

៣.៤ ការគម្របើម្របាស្ធ់នោរស្ាំែួរ 

សាលាធរៀន្ទាាំងអស់ គួរចរ់េុកសាំណួរធរសតជារេពយសមបរតិរបស់សាលាខែលគួរខរបធងកើរ 
និ្ងអភិវឌឈជារបចាំ។ ផទុយពើសាលាធរៀន្សាធ្លរណៈធផសងៗ សាលាកនុងកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើបាន្
បធងកើរសាំណួរធរសតសរមាប់ការរប ង វភិាគសាំណួរធរសត  និ្ងរបមូលេុកសាំណួរធរសតលាៗ  កនុងរបព័ន្ធ 
NGS និ្ងខកលមាបខន្ថមេុកធរបើរបាស់នាធពលអនាគរ។ កខន្លងខែលរបមូល និ្ងសតុកេុកសាំណួរធរសត
ទាាំងអស់ធន្េះធៅថា ្នាោរសាំណួរ ខែលផតល់លេធភាពឱ្យសាលាទាាំងអស់កនុងរបព័ន្ធអាច្ចូ្លធៅធរបើ
របាស់ និ្ងទាញយកបាន្ពើធវបសាយរបស់កមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ (www.ngs.edu.kh)។ 

៣.៥ ការក្សត្់ម្រា និងការគធវើរបាយការែ៍លទធផលននការវាស្វ់ែងការស្កិ្សា 

ការករ់ត្តាលេធផលវាស់ខវងការសិកាសសិស៖ ត្កសួ្ អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា បានផ្តល់ឱ្យ
សាលាងរៀននូវ ងសៀវងៅបញ្ជ ើពិន្ទុសត្មាប់ករ់ត្តាលេធផលពិន្ទុបាន្ពើការវាស់ខវងការសិកាសិសស។ រាំរូ
កាំែរ់ត្តា ា្ំ ងនោះ ត្រូវបានងត្បើត្បាស់ងោយសាលាងរៀន ា្ំ អស់។ ង ោះជាខបបធន្េះក៏ងោយ សាលា

 
6 https://www.trentu.ca/academicskills/how-guides/how-study/prepare-and-write-exams/preparing-and-writing-take-home-exam  
7 http://www.kapekh.org/files/report_file/99-en.pdf (Cf. p. 24). 

http://www.ngs.edu.kh/
https://www.trentu.ca/academicskills/how-guides/how-study/prepare-and-write-exams/preparing-and-writing-take-home-exam
http://www.kapekh.org/files/report_file/99-en.pdf
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ធរៀន្គួរករ់រតាេិន្នន័្យពិន្ទុបាន្ពើការវាយរនមលខបបែាំណាក់ ោច់្ធោយខ កពើពិន្ទុបាន្ពើការវាយរនមល
ខបបសរុប ធែើមបើធជៀសវាងការរច្ ាំោន  ខែលជាពិន្ទុសរមាប់សធរមច្ឱ្យសិសសធ ើង ឬធរៀន្ររួរថាន ក់។  

ការធ វ្ើរបាយការែ៍លេធផលវាស់ខវងការសិកាសិសស៖ លទធផ្លសិកាសិសសរួរត្រូវបានរាយ
ការែ៍ជូនមាតាបិតាជាងរៀ្រាល់ណខ ងោយងត្បើទត្ម្្់របាយការែ៍សដ្់ោណដលអនុម័្រងោយ ត្កសួ្
អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា ។ ការពិភាកាជាមួ្យមាតាបិតាអាំពើការអនុវរតរបស់កូនៗពួកងររួរណរត្រូវបាន
ងរៀបចាំជាងទៀ្ រ់ងោយ សាលាងរៀនយ៉ា ្ងហាចណាស់ ២ ដ្កនុ្មួ្យឆ្ន ាំ ងហើយអាច្ធ វ្ើទាាំងជាំនួ្បជា
បុគាល និ្ងការរបជុាំរករម ា្ំករមិរសាលា ។ ការជួបជាមួយមាតាបិតាលកខណៈបុគាលមានសារៈសាំខាន់
ណាស់ ជាពិងសសកនុ្ករែើ សិសស ជួបការលាំបាក។ 

៣.៦ ការគរៀបចាំស្សិ្សស្ម្រាប់ការម្របឡងវដលត្ម្រមូែឱ្យានគែគនយយភាពខ្ពស្ ់
(High Stake Examination) 

ត្បព័នធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ មិ្នអនុញ្ា រឱ្យត្រូបងត្្ៀនងរៀបចាំថ្នន ក់ឯកជន ឬការបធរងៀន្កួធរៅ
ធមា៉ា ងសត្មាប់សិសសធររៀមត្ប ្ននា មិន្ថាធរសតធ វ្ើធ ើងកនុងសាលា ឬការង វ្ើងរសតខា្ងត្ៅណដល
ត្រប់ត្រ្ងោយត្កសួ្ អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា (ឧ ហរែ៍ ការត្ប ្បាក់ឌុប) ធនាេះធ ើយ។ 
ង ោះជាយ៉ា ្ធន្េះក៏ងោយ សាលាធរៀន្អាច្ធរៀបច្ាំការបាំប៉ាន្បខន្ថមសរមាប់សិសសខែលមាន្ររមូវការ
ពិធសស ែូច្ជាសិសសខែលធរៀន្មិន្ទាន់្ធគ។ កនុ្ករែើ ងនោះ សាលាធរៀន្អាច្ធរៀបច្ាំត្រូបងត្្ៀនខាងកនុង 
ឬខា្ងត្ៅខែលមាន្សមរថភាព មកផដល់ការបាំប៉ាន្ធោយធរបើរបាស់ថ្វកិានផទកនុងបាន្ពើថ្វកិាបង់របចាំឆ្ន ាំ
ពើអាណាពោបាល។ ថ្វកិាច្ាំណាយធៅងលើការបាំប៉ាន្សិសស មិ្នររូវយកតទ ល់ពើសិសសធនាេះធ ើយ 
ជាពិងសសសិសសណដលម្កពើរគួសារត្កើត្ក។ 

៣.៧ ការគម្របើម្របាស្គ់ត្ស្តគអ្ឡចិម្រត្ូនិក្ស 

សាលាជាំនន់ថ្មើកាំពុ្ផ្លៃ ស់បតូរការរប ងងៅជាទត្ម្្់ធអ ចិ្ររូនិ្ច្ ធោយធរបើរបាស់របព័ន្ធ
រគប់រគងសាលាធរៀន្ខែលមាន្ធឈាម េះថា NGS Mobile។ របព័ន្ធធន្េះ មាន្មុែង្ហរធរច្ើន្ រមួបញ្ចូ លទាាំង
ការរប ងតាមរបព័ន្ធធអ ចិ្ររូនិ្កផងខែរ។ ការង វ្ើងរសតតាមខបបធអ ចិ្ររូនិ្កណបបងនោះមាន
អរាត្បងយជន៍ជាងត្ចើន រមួ្មាន៖ 

• មិ្នប៉ាោះ ល់ដល់បរសិាា ន៖ អរាត្បងយជន៍ដ៏ ា្ំបាំផុ្រមួ្យនន្ការរប ងតាម្អុើន្ឺែិរ រឺជាការ
ជួយបរសិាថ ន្ធោយរបធោល ធរពាេះវាការ់បន្ថយការធរបើរបាស់រកោសកនុងែាំធណើ រការរប ង។ 

• សនសាំថ្វកិា៖ ការត្ប ្តាម្អុើន្ឺែិរក៏ជួយផងខែរកនុងការសនសាំសាំនច្ថ្វកិាងោយជួយសា 
លាការ់បនាយការចាំណាយងលើការទិញត្កោស និ្ទឹកថាន ាំសរមាប់ធបាេះពុមព ក៏ដូចជាថ្វកិា
សរមាប់អនុ្រកសកនុងែាំធណើ រការរប ងផងខែរ ។ 
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• សនសាំងពលងវលា៖ ការត្ប ្តាម្អុើន្ឺែិរជួយសនសាំសាំម្ចងពលងវលា ណដលត្រូវការសត្មាប់ 
ការណកកិច្ចការរប ង និ្ការបញ្ចូ លពិន្ទុ។ 

• កាន់ណរមានសុវរាិភាព និ្ការ់បនាយការលួច្ច្មលងធពលរប ង៖ តាមរយៈការរច្បល់សាំណួរ
អាំ ុងធពលរប ង ការរប ងតាមអុើន្្ឺណិរការ់បន្ថយឱ្កាសខែលធកមងលួច្ធមើលឬច្មលង
ឯកសារ ខែលធ វ្ើឱ្យលេធផលធរសតកាន់្ខរមាន្ភាពេុកចិ្រតបាន្ ។ 

• ភាពងាយត្សលួ៖ ការត្ប ្តាម្អុើន្ឺែិរមានភាពងាយត្សួលកនុ្ការងរៀបចាំ និ្រកាទុក
សាំណួរធរសតលាៗ  ង្ហយរសលួជាងការធរបើរបាស់កមាល ាំងមនុ្សសកនុងការរគប់រគងចរ់ខច្ង។ 
 

ងោយងម្ើលង ើញពើចាំែុចទាាំងអស់ខា្ងលើ សាលាជាំនន់ថ្មើរ ាំពឹ្ថ្ននឹ្ផ្លៃ ស់បតូរងៅងត្បើត្បាស់
ការង វ្ើងរសតតាមរបព័ន្ធងអ ចិត្រូនិកធៅរគប់សាលាធរៀន្ខែលមាន្លេធភាពង វ្ើបាន។ 

៣.៨ ការម្របឡងចូលគរៀន 

ងោយសារសត្់ោអភិបាលកិចចខពស់ ណដលបងាា ញងោយសាលាជាំនន់ថ្មើ ជាធ រុនាាំឱ្យមាន
រត្មូ្វការចូ្លធរៀន្កាន់ណរែពស់ពើសាំណាក់សិសានុ្សិសស។ ររមូវការកាន់្ខរែពស់ធន្េះ ជាបញ្ញា របឈម
មួយផងខែរសរមាប់សាលាធរៀន្កនុងកមមវ ិ្ ើ ធរពាេះសាលាររូវរកាផលធ្ៀបសិសស-ថាន ក់ធរៀន្ខរ ៣៦ នាក់
ប៉ាុធណាណ េះកនុង ១ ថាន ក់ធែើមបើេេួលបាន្ការវាយរនមលេេួលសាា ល់គុណភាពជាសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ។ មួយ
វញិធេៀរ អន្កខរកមមជាបញ្ញា របឈមកនុងរបព័ន្ធអប់រ ាំ (សរមាប់សិសសខែលធច្ញពើករមិរបឋមសិកា ល្ង
ចូ្លករមិរអនុ្វេិោល័យ និ្ងពើអនុ្វេិោល័យធៅវេិោល័យ) ធោយសិសសខែលមិន្ធច្េះអាន្អកសរ និ្ង
គិរធលែ មិន្អាច្េេួលបាន្ការអប់រ ាំធពញធលញជាមួយនឹ្ងសមាា រៈរូបវន្តេាំធន្ើបៗធៅកនុងរបព័ន្ធសាលា
ធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើបាន្ធេ ពើធរពាេះការចុ្េះធឈាម េះចូ្លធរៀន្កនុងសាលា កមមវ ិ្ ើទាមទារោ៉ា ងធោច្ណាស់សិសស
ររូវមាន្មូលោឋ ន្រគឹេះធលើការធច្េះអាន្អកសរ និ្ងគិរធលែ។ អារស័យែូច្ធន្េះធ ើយ បាន្ជាការចុ្េះ
ធឈាម េះចូ្លធរៀន្កនុងកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ មិន្អាច្េេួលសិសសេូលាំេូលាយែូច្សាលាសាធ្លរណៈ
របស់រែឋធផសងធេៀរធ ើយ ។ 

ងដើម្បើងោោះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្ណដលបានពិពែ៌នខា្ងលើ សាលាជាំនន់ថ្មើត្រូវបានអនុញ្ា រ
ឱ្យបង ក្ើរការត្ប ្ចូល ណដលងផ្លត រងលើការធានថ្នសិសសខែលោក់ កយសុាំចូ្លធរៀន្អាច្អាន្អកសរ 
និ្គិរងលខករមិរមូលោឋ ន្បាន្ ងហើយការចុោះង ម្ ោះមិ្នងលើសសត្់ោផលធ្ៀបសិសស-ថាន ក់ធរៀន្ងទ។ 
ការត្ប ្ចូលរួរណរងផ្លត រជាចម្ប្ងលើ “ភាសាណខមរ” និ្ “រែិរវទិា” ខែៈណដលអាច្មាន្
មុ្ខវជិាជ បណនាម្ (ឧ ហរែ៍ សម្រាភាពភាសាអ្់ងរៃស វទិាសាន្តសត។ល។) ជាមុែវជិាជ ជងត្ម្ើស 
និ្អាត្ស័យងលើការសធរមច្ចិ្រតរបស់សាលា។ 

៣.៩ ការគម្របើម្របាស្គ់ត្ស្តគម្រៅផលូែការ (Non-binding Test)គដើមបាីមដានលទធផល
ស្កិ្សាស្សិ្ស 
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ការងត្បើត្បាស់ធរសតធរៅផលូវការ៖ សាលាងរៀនជាំនន់ថ្មើងលើកកម្ពស់ការរិរខបបសុើជធរៅ និ្ងជាំរុញ
ការអនុ្វរតធលើខផនកមួយច្ាំនួ្ន្ខែលមិន្បាន្អនុ្វរតធពញធលញកនុងកម្មវ ិ្ ើសិកាជារិ។ ដូងចនោះ សាលា 
ជាំនន់ថ្មើទាាំងអស់ត្រូវង វ្ើការជាមួ្យការយិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ កនុ្ការងរៀបចាំការធ វ្ើ
ធរសតមយួច្ាំនួ្ន្ែូច្ជា ធរសតគិរសុើជធរៅ (Critical Thinking) ធែើមបើតាមោន្ករមិរនន្ការគិររបស់
សិសសកនុងការធោេះរសាយកិច្ចការខែលមាន្លកខណៈសុើជធរៅ ធ ើយខែលមិន្មាន្ធៅកនុងកមមវ ិ្ ើសិកា
្មមតា។ លេធផលនន្ការធ វ្ើធរសតធរៅផលូវការធន្េះ គួរខច្ករ ាំខលកតាមសាលាជាំនាន់្ថ្មើន្ើមួយៗ និ្ងជាមួយ
រកសួងអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកើឡា (តាមរយៈរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំពើកមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ) ខែលផតល់ជា
មរិររ ប់ធៅរគប់ភាគើពាក់ព័ន្ធ រគប់ករមិរទាាំងអស់ ធែើមបើពួកធគចរ់វធិ្លន្ការសមរសបណាមួយ។ 

ការរិរខបបសុើជធរៅ៖ ការង វ្ើងរសតការរិរសុើជធរៅត្រូវបានងរៀបចាំង ើ្ ជាសាំណួរតាម្លាំោប់
លាំធោយ ងដើម្បើតាម្ោនការអភិវឌឍបាំណិន្ការរិរខបបសុើជធរៅរបស់សិសសឱ្យបានកាន់ណរត្បងសើរង ើ្  
ណដលមិន្មាន្ធៅកនុ្កម្មវ ិ្ ើសិកា។ ងរសត ា្ំ ងនោះ ធតត រធៅធលើជាំនាញធផសងៗ ខែលនាាំធៅរកបាំណិន្
នន្ការគិរខបបសុើជធរៅែូច្ជា ៖ 

• ការកាំណរ់រកលាំនាាំគាំរូ (ការទសសន៍ យ) 
• ការធរៀបលាំោប់រពឹរតការណ៍ ឬសាច់្ធរឿង 
• ការធ វ្ើចាំខណកថ្នន ក់ 
• បាំណិន្គិរខបបសេិសភាព 
• បាំណិន្ងោោះត្សាយបញ្ញា  
• ការវភិារអរាបទ/ត្កាហវកិ 

 ងរសតគិរសុើជធរៅ ររូវអនុ្វរតជាពិធសសសរមាប់ករមិរម្យមសិកា ធ ើយអនុ្វរតធោយរករម
ការង្ហរការោិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ។ ធរសតទាាំងធន្េះររូវធរៀបច្ាំធ ើងមាន្លកខណៈជា
ធរសដធរៅផលូវការ (ង លរឺមិ្នមានផ្លប៉ាោះ ល់ងលើការសងត្ម្ចចិរតងលើលេធផលជាប់ ឬររួរថាន ក់សិសស
ធេ) ដូងចនោះ ត្រូបងត្្ៀនមិ្នមានអារម្មែ៍ថ្នមានសមាព ្ណាមួ្យកនុ្ការបងត្្ៀនសរមាប់ត្ប ្ធរសត
របធភេធន្េះងនោះងទ។ 

ធរសដសត្់ោអនតរជារិធលើសមរថភាពអាំណាន្ និ្ងលខ៖ ងរសតធរៅផលូវការធន្េះ ក៏មាន្អនុ្វរតផង
ខែរសរមាប់ករមិរបឋមសិកាធរកាមេរមង់ជាធរសតអាំណាន្ថាន ក់ែាំបូង (EGRA) និ្ងធរសតគណិរវេិោ
ថាន ក់ែាំបូង (EGMA) ធែើមបើតាមោន្ការវវិរតមូលោឋ ន្រគឹេះកនុងការអាន្ និ្ងគិរធលែរបស់សិសសកនុង
ករមិរថាន ក់េើ ១ ែល់េើ ៣ ។ ធរសតទាាំងធន្េះធរបើរបាស់គាំរូអន្តរជារិ មិន្ធតត រធៅធលើកមមវ ិ្ ើសិកា ធរសត
ជាលកខណៈបុគាល និ្ងធរបើរបាស់កមមវ ិ្ ើសុសខវរមួយធឈាម េះ Tangerine 8 ងដើម្បើធានបាននូ្វករមិរនន្
ការធជឿជាក់ធៅធលើលេធផលធរសតែពស់។ ការង វ្ើងរសត EGRA និ្ EGMA ងត្បើត្បាស់សត្់ោអនតរជារិ

 
8 https://www.tangerinecentral.org/about  

https://www.tangerinecentral.org/about
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ម្នការអាន និ្ជាំនញរែិរវទិា និ្ជួយសត្មួ្លដល់ការងត្បៀបង្ៀបរវា្សាលាងដើម្បើតាម្ោន
លទធផ្លសិកាសិសស។ ការង វ្ើងរសត ា្ំ ងនោះ ត្រូវបានអនុ្វរតផ្លទ ល់ងោយអងាការសកម្មភាពសរមាប់
ការអប់រ ាំធៅកមពុជា (KAPE) សហការជាមួ្យការយិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ។ 

ធរសតករមិរអនតរជារិ៖ សាលាជាំនន់ថ្មើក៏បានចូលរមួ្កនុងធរសតករមិរអនតរជារិអាំពើសម្រាភាព
ធរបើរបាសភ់ាសាកាំងែើ រ រែិរវទិា និ្វទិាសាន្តសតផ្្ណដរ។ ការង វ្ើងរសតងនោះត្រូវបានអនុ្វរតងោយ
ផ្លទ ល់ពើត្កសួ្អប់រ ាំ យុវជន និ្កើឡា ងហើយលទធផ្លត្រូវករ់រតាធោយភាន ក់ងារធរៅរបធេសកនុង
ងោលបាំែ្ងត្បៀបង្ៀបជាអនតរជារិ។ ការយិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាជាំនាន់្ថ្មើ មិ្នបាន
ចូលរមួ្ងៅកនុ្ការង វ្ើងរសតងនោះងទ។
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៤. ទាំនក្ស់ទាំនងរវាងគោលនគោបាយស្ដពីីការវាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស
របស្N់GS ជ្ជមួយគោលនគោបាយ និងឯក្សសារស្ាំខាន់ៗគផសងគទៀត្ 

ងោលន្ធោបាយសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសិសសណដលបានងរៀបរាប់ងៅកនុ្ឯកសារងនោះមាន
ទាំនក់ទាំន្យ៉ា ្ខាល ាំងជាមួ្យងោលន្ធោបាយ និ្ងសៀវងៅណែនាំសាំខាន់ៗមួ្យចាំនួន ណដលត្រូវបាន្
ធរៀបរាប់រចួម្កងហើយខា្ងលើ។ ធោលន្ធោបាយ និ្ងឯកសារទាាំងធនាេះរមួមាន្ ៖ 

ងោលន្ធោបាយសាលាធរៀន្ជាំនន់ថ្មើ 9៖ ឯកសារងោលនងយបាយងនោះបងាា ញពើការងបតជាា ចិរត
របស់សាលាជាំនន់ថ្មើច្ាំធពាេះន្វានុ្វរតន៍្អប់រ ាំ (ណដលធ វ្ើឱ្យមាន្ឱ្ន្ភាពការអនុ្វរត “ការបងត្្ៀន្សរមាប់ខរ
ការរប ង”) រត្មូ្វការចាំបាច់្កនុងការទទួលសាគ ល់គុណភាពសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើខែលវាយរនមលត្បចាាំ
ឆ្ន ាំភាជ ប់ធៅនឹ្ងលកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យផលធ្ៀបសិសស-ថាន ក់ធរៀន្កនុងច្ាំនួ្ន្ ៣៦:១ ឬរិច្ជាងធន្េះ  និ្ការងត្បើ 
ត្បាស់កម្មវ ិ្ ើសុសខវរសរមាប់ការវាស់ខវងខបបងអ ចិត្រូនិក។ 

ងោលការែ៍ណែនាំត្បរិបរតិកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនន់ថ្មើ 10៖ ធោលន្ធោបាយធន្េះបង្ហា ញ
ពើងោលការែ៍ណែនាំសត្មាប់ការងរៀបចាំការត្ប ្ចូល និ្ងការរកាសតង់ោសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ន្ើរិ
វ ិ្ ើកនុងការវាយរនមលេេួលសាា ល់គុណភាពសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ និ្ងការងត្បើត្បាស់បងចចកវទិាកនុ្ដាំងែើ រ 
ការអប់រ ាំ រមួ្ ា្ំ ការវាស់ខវងការសិកាខបបងអ ចិត្រូនិក។ 

ងសៀវងៅបណដុ េះបណាដ លសតើពើការវាស់ខវងការសិកាសសិស11៖ ងសៀវងៅងនោះផ្តល់នូ្វការណែនាំ
ដល់ត្រូបងត្្ៀនអាំពើរងបៀបបធងកើរធរសតសាំធណរ ណដលធ្លនាបាន្នូ្វសុពលភាពខៃឹម្សារ និ្សុពលភាព
បាំណិន្ ការងត្បើត្បាស់ការវាយរម្ម្ៃខបបែាំណាក់ និ្ខបបសរុបខែលររូវនឹ្ងធោលបាំណងនន្ការវាយ
រនមលន្ើមួយៗ  ការោក់ពិន្ទុតាមខបបលកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យ ការោក់ពិន្ទុតាមខែសធកាង និ្ងការវភិាគធរសត ។ 

ធសៀវធៅបណដុ េះបណាដ លសដើពើការសិកាខបបសាថ បនានិ្យម12៖ ងសៀវធៅងនោះផ្តល់នូ្វការណែនាំ
អាំពើរងបៀបវាស់ខវងផ្លិរផ្លសិកាសិសសតាមតាមងោលការែ៍សាា បននិ្យម។ 

ត្កបខែឌ ររុងកាសលយសរវរសទើ២១សត្មាប់ត្បងទសកម្ពុជា13៖ ឯកសារបងចចកងទសងនោះ
ពិភាកាអាំពើងត្ោោះថ្នន ក់ណដលប ក្ង ើ្ ពើការអនុ្វរត “ការបងត្្ៀនសរមាប់ខរការរប ង” និ្ការជាំរុញការ
ងត្បើត្បាសវ់ ិ្ ើបធរងៀន្ធតត រធលើផលិរផលរបស់សាថ បនានិ្យម ជាជាងការធរបើរបាស់ការវាស់ខវងការ
សិកាសិសសតាមខបបរបនពណើ ែូច្ជាធរសតសាំធណរជាធែើម។ល។ 
 

 
9 http://119.82.251.165:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/791/New%20Generation%20School%20Policy%20Guidelines.pdf?sequence=1 
10 http://www.kapekh.org/files/report_file/353-en.pdf  
11Op. Cit. (cf. Footnote 4) 
12Op. Cit. (cf. Footnote 6) 
13 http://www.kapekh.org/files/report_file/179-en.pdf  

http://119.82.251.165:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/791/New%20Generation%20School%20Policy%20Guidelines.pdf?sequence=1
http://www.kapekh.org/files/report_file/353-en.pdf
http://www.kapekh.org/files/report_file/179-en.pdf
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៥. ត្ួនទី និងទាំនួលខ្ុស្ម្រត្ូែរបស្អ់្នក្សពាក្សព់័នធសាលាគរៀន ក្សនងុការអ្នុែត្ត
គោលនគោបាយស្តពីីការវាស្វ់ែងការស្កិ្សាស្សិ្ស 

៥.១ ការអ្គងេត្គៅគលើការអ្នុែត្តទូគៅ 

សាលាជាំនន់ថ្មើងត្បើងោលការែ៍ត្រប់ត្រ្តាម្សាលាងរៀន (SBM) ខែលផតល់អាំណាច្សធរមច្
ចិ្រតធៅភាគើពាក់ព័ន្ធធៅតាមសាលាធរៀន្ រមួបញ្ចូ លទាាំងការវាស់ខវងការសិកាសិសសផងខែរ។ ធ រុផល
ធន្េះធ ើយ បាន្ជាធគសាា ល់សាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើទាាំងអស់ថាជា “សាលាធរៀន្រែឋសវយរ័” ធ ើយធោល
ការណ៍ខណនាាំខែលមាន្កនុងឯកសារធន្េះ ធតត រសាំខាន់្ធៅធលើការអនុ្វរតរបស់ភាគើពាក់ព័ន្ធកនុងករមិរ
សាលាធរៀន្ ធោយសាលាមាន្សវ័យភាព និ្ងភាពបរ់ខបន្កនុងការអនុ្វរតតាមធោលការណ៍ខណនាាំធន្េះ 
ធៅតាមររមូវការជាក់ខសតងតាមសាលាធរៀន្ន្ើមួយៗ ។  

៥.២ ភាគីពាក្ស់ព័នធក្សម្រមិត្ក្សណាត ល 

ង ោះបើជាងោលការែ៍ណែនាំកនុងងោលនងយបាយភារងត្ចើន ធតត រងៅងលើអនក ក់ព័នធកនុ្
ករមិរសាលាធរៀន្ក៏ពិរខមន្ ខរក៏ធៅមាន្ខផនកែលេះររូវការធ្លរុចូ្លពើករមិរកណាត លផងខែរ ពិធសស
ការោិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ។  
ទាំនួលខុសត្រូវសាំខាន់ៗមួ្យចាំនួនរបស់អនក ក់ព័នធថ្នន ក់កណាត លមាន្ែូច្ខា្ងត្កាម្៖ 

• ការបធងកើរ និ្ការអនុ្វរតការង វ្ើងរសតធរៅផលូវការ៖ ធរសតការគិរសុើជធរៅ ធរសត EGRA និ្ 
EGMA ជាទូងៅរឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ការយិលយ័សាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើថាន ក់កណាត លកនុ្
ការបធងកើរ ការអនុ្វរត និ្ងការករ់រតាេិន្នន័្យ។ ការផ្សពវផ្ាយពើលទធផ្លធរសតទាាំងធន្េះ  ក៏ជា
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ការយិល័យកណាត លផ្្ណដរ។ 

• របរិបរតិការ្នោរសាំែួរ៖ ការយិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើក៏ទទួលខុស
ត្រូវកនុ្ការរកាេុក និ្ងធរៀបច្ាំរាល់សាំែួរលាៗ  បាន្ពើរគប់សាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើទាាំងអស់ោក់
កនុង្នាោរសាំណួរផងខែរ។ ការយិល័យកណាត លររូវធ្លនាឱ្យបាន្នូ្វែាំធណើ រការចូ្លធៅធរបើ
របាស់្នាោរសាំណួរធន្េះកនុងធវបសាយសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ពើរគប់ភាគើពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកមមវ ិ្ ើទាាំង
អស់។  

• ការកសា្សម្រាភាពងៅកនុ្ការវាស់ខវងការសិកាសសិស៖ ការយិល័យកណាត លនន្កមមវ ិ្ ើ
សាលាជាំនាន់្ថ្មើ មានទាំនួលខុសត្រូវ ា្ំ ត្សុ្កនុ្ការផ្តល់ការបែតុ ោះបណាត លដល់ ា្ំ អនក
ត្រប់ត្រ្សាលា និ្ត្រូបងត្្ៀនពើមូ្លោឋ នរគឹេះម្នការវាស់ខវងការសិកាសិសសងោយងត្បើរបាស់
ងសៀវងៅណែនាំ និ្ឯកសារទាាំងអស់ ណដលបានពិភាកាងៅកនុ្ណផ្នកទើ ៤ ខា្ងលើ។ 

• ការធ វ្ើលទធកម្មសុសខវរសត្មាប់ការង វ្ើងរសតងអ ចិត្រនិូក៖ ការង វ្ើងរសតងអ ចិត្រូនិកររមូវឱ្យ
មាន្កមមវ ិ្ ើសុសខវរ និ្ងធវេិកានន្ការរប ងជាក់លាក់មួយ។ ការធ វ្ើលេធកមមសុសខវរធន្េះ ជា
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បន្ទុករបស់ការោិល័យកណាត លកមមវ ិ្ ើសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើ ធរពាេះកមមវ ិ្ ើមាន្លេធភាពធរច្ើន្
កនុងការរកអនកផតល់ធសវាសុសខវរ និ្ងច្ចរថ្វកិាច្ាំណាយធៅធលើការធរបើរបាសក់មមវ ិ្ ើធពលមាន្
បរមិាណធរបើរបាស់ែពស់។ បនទ ប់ពើលទធកម្មត្រូវបានបញ្ច ប់ ការយិល័យកណាត លធរៀបច្ាំឱ្យមាន្
ការធរបើរបាស់កមមវ ិ្ ើសុសខវរធន្េះ ធៅរគប់សាលាធរៀន្កនុងរបព័ន្ធសាលាធរៀន្ជាំនាន់្ថ្មើទាាំងអស់។  

៥.៣ អ្នក្សពាក្ស់ព័នធក្សម្រមិត្សាលាគរៀន 

ភារើ ក់ព័នធកត្មិ្រសាលាងរៀនមានទាំនួលខុសត្រូវចម្ប្សត្មាប់ការអនុវរតងោលការែ៍ណែ
នាំណដលមានណច្កនុ្ឯកសារងនោះ។ ខាងធរកាមធន្េះ ជាការពិពណ៌នារួនាេើ និ្ងភារកិច្ចរបស់ភាគើពាក់
ព័ន្ធករមិរសាលាធរៀន្៖  

• នាយកសាលា៖ នាយកសាលាធែើររួនាេើសាំខាន់្ណាស់កនុងការធរៀបច្ាំការរប ងវាស់ខវងខបប
សរុប ែូច្ជាការរប ង្មាស និ្ងការរប ងបញ្ច ប់ឆ្ន ាំជាធែើម។ ធន្េះរាប់បញ្ចូ លទាាំងការធរៀបច្ាំ
ធរសត(ធោយធរបើរបាស់តារាងខផន្ការធរសត និ្ងសាំណួរបាន្ពើរគូបធរងៀន្) ការបធងកើរធរសត ការ
រគប់រគងែាំធណើ រការរប ង ការករ់រតាេិន្នន័្យលេធផល និ្ងការផសពវផាយលេធផលធរសតធៅ
រគប់ភាគើពាក់ព័ន្ធ។ នាយកសាលាក៏មាន្រួនាេើផងខែរកនុងការធ្លនាថារគូបធរងៀន្ធរបើរបាស់
ការវាស់ខវងការសិកាធផសងៗធេៀរទាាំងការវាស់ខវងការសិកាខបបែាំណាក់ និ្ងខបបសរុបកនុង
ែាំធណើ រការបធរងៀន្ និ្ងធរៀន្។ ជាចុ្ងធរកាយ នាយកសាលាធែើររួជាអនកធរៀបច្ាំកមមវ ិ្ ើជាំនួ្ប
ផសពវផាយលេធផលសិកាសិសសជាមួយអាណាពោបាលសិសស និ្ងធ វ្ើជាអន្តរការ ើរវាងរគូ
បធរងៀន្ និ្ងអាណាពោបាលសិសសអាំ ុងធពលធនាេះ។ 

• ត្រូបងត្្ៀន៖ ត្រូបងត្្ៀនមានរួនទើសាំខាន់បាំផុ្រកនុ្ការអនុវរតងោលនងយបាយសដើពើការវាស់
ខវងការសិកាសិសស ងោយសារពួកងរជាអនកត្បាត្ស័យ ក់ទ្ងោយផ្លទ ល់ជាមួ្យសិសស និ្
ជាអនកង វ្ើណផ្នការវាស់ខវងខបបែាំណាក់ និ្ការសធរមច្ចិ្រតឱ្យធ ើងថាន ក់ខបបសរុប។ ដូចងនោះ
ធ ើយ ពួកងរទទួលខុសត្រូវ ា្ំ ត្សុ្ចាំង ោះការវាស់ខវងការសិកាខបបែាំណាក់ងៅកនុ្ថ្នន ក់
ងរៀន និ្ការងរៀបចាំការង វ្ើងរសតត្បចាាំណខ ឬការវាស់ខវងណដលមិន្ធរបើងរសតងផ្ស្ងទៀរ ណដលអាច
ជាំនួសការង វ្ើងរសតត្បចាាំណខ។ ត្រូមាន ក់ៗកាំែរ់ត្បងភទម្នឧបករែ៍វាស់ខវងខែលររូវងត្បើជាមួ្យ
សិសស ធ ើយឧបករណ៍ទាាំងធន្េះ គួរខរមាន្រុលយភាពរវាងការវាស់ខវងធោយធរបើធរសត និ្ងមិន្
ធរបើធរសត។ រគូបធរងៀន្ររូវករ់រតាលេធផលសិកាសិសស និ្ងធ វ្ើរបាយការណ៍ជូន្ធៅនាយក
សាលាធែើមបើធ វ្ើការផសពវផាយជាមួយអាណាពោបាល។ រគូបធរងៀន្គួរមាន្រករមមុែវជិាជ  ឬរករម
តាមករមិរថាន ក់ខែលែឹកនាាំធោយរបធ្លន្រករមបធច្ចកធេស ឬរបធ្លន្រករមតាមករមិរថាន ក់ ធែើមបើ
ង្ហយរសួលកនុងការធរៀបច្ាំធរសតខែលរបើេូទាាំងសាលា ឬការវាស់ខវងការសិកាធផសងៗធេៀរ។ 
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• រគរូបឹកាគរុធកាសលយតាមសាលា៖ រគូរបឹកាគរុធកាសលយផតល់បធច្ចកធេស និ្ងគរុធកាសលយ
ែល់រគូបធរងៀន្កនុងការបធងកើរឧបករណ៍វាស់ខវងការសិកា (ទាាំងការវាស់ខវងធោយធរបើធរសត 
និ្ងមិន្ធរបើធរសត) តាម្ងោលការែ៍សត្់ោម្នការវាស់ខវងការសិកាសិសស។ ធលើសពើធន្េះធេៀរ 
រគូរបឹកាគរុធកាសលយររូវផតល់ែាំបូនាម ន្គរុធកាសលយែល់រគូបធរងៀន្ផងខែរពើករមិរនន្ការយល់
ែឹងសិសស (ឧ ហរែ៍ ណផ្ែកងលើលទធផ្លធរសត EGRA/EGMA និ្ទិននន័យវាស់ខវងងផ្ស្
ងទៀរ) និ្វធិានការសម្ត្សបសត្មាប់ការណកលម្ែការបធរងៀន្។ រគូរបឹកាគរុធកាសលយររូវរកា
េាំនាក់េាំន្ងលាជាមួយរគូបធរងៀន្ និ្ងររូវរកាការសមាា រ់អាំពើព័រ៌មាន្គរុធកាសលយមួយច្ាំនួ្ន្ 
ធែើមបើកុាំឱ្យរគូមាន្សមាព ្កនុងការអនុ្វរត (ឧ.បធរងៀន្ធែើមបើខរធ វ្ើធរសត) ។ 

• មាតាបិតាសិសស៖ មាតាបិតា មាន្រួនាេើជួយផ្តល់ម្រិត្រ ប់ងៅត្រូបងត្្ៀនអាំពើរបាយការែ៍
ការអនុវរតសិសសណដលបានទទួលពើសាលា ចូលរមួ្កិចចត្បជុាំជាមួយសាលាធែើមបើយល់ែឹងឱ្យ
កាន់្ខរសុើជធរៅពើរកបែ័ណឌ  និ្ងធោលន្ធោបាយវាស់ខវងការសកិាសិសស និ្ងជួបពិភាកា
ជាមួយរគូបធរងៀន្ពើមធ្ោបាយ ខែលពួកោរ់អាច្ជួយការសិការបស់កូន្ធៅផទេះឱ្យបាន្
របធសើរជាងមុន្ ៕ 

 

 

 


