
បទបង្ហ ញ
ស្តពីី

វិធី ្រស្តបេ្រងៀនកនងុបរបិទថមី
(Teaching methods in the new contexts)

បង្ហ ញេ យេ ក្រសីបណ្ឌិ ត ឃនួ វិចឆិក អគគនយករងអប់រ ំ

វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ ៃថងទី២៥-២៧ ែខមីន ឆន ២ំ០១៩
1

្រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកី

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ជតិ  សន ្រពះម ក ្រត



បរបិទថមីមនអតថនយ័យ៉ងដូចេម្តច?

េតើវិធី ្រស្តបេ្រង នែបប ែដលសម្រសបនឹងបរបិទថមី?

េតើ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី បនេធ្វើអ្វីខ្លះ?

េតើ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មនែផនករអ្វីខ្លះ?

មតិក



បរបិទថមីមនអតថន័យ
យ៉ងដូចេម្តច?



ចេំណះដងឹ

្រគបេ់រឿង

្រគប់
ទីកែន្លង

្រគប់
េពលេវ

សតវត រទ៍ី២១



្រគូបេ្រងៀនមិនែមនជ

«្របភពព័ត៌មន»

េទៀតេទ!!!

ែត្រគូបេ្រងៀនមន

តួនទីេលីសពី

«្របភពព័ត៌មន»!



គុណភពៃនមូលធនមនុស  ស្រមប្របេទសចំណូលក្រមិតខពស់ ឆន ២ំ០៥០

         

        

ទទួលសិស ចូលេរៀន ដេំណីរករេរៀន ពលរដ្ឋេពញេលញ

2019
្របេទស្របក់ចំណូលមធយមក្រមិតទប
(ចប់ពី១,០២៦ ដល៤់,០៣៥ដុ ្ល រ/១ឆន )ំ

2030
្របេទស្របក់ចំណូលមធយមក្រមិតខពស ់

(ចប់ពី ៤,០៣៦ដុ ្ល រ ដល ់១២,២៧៥ 
ដុ ្ល រ/១ឆន )ំ

2050
្របេទស្របក់ចំណូលខពស ់

(ចប់ពី ១២,៤៧៦ ដុ ្ល រ/១ឆន )ំ





សិស ្រតូវករបណំិនសតវត រទ៍២ី១ េដើមបកីរងរកនុងយុគសមយ័ឧស ហកមមជំននទ់ី៤

អកខរ ្រស្ត

េលខ ្រស្ត

វទិយ ្រស្ត

បេចចកវទិយព័ត៌មន

ហរិញញវតថុមូល ្ឋ ន

ពលរដ្ឋសកល

វជិជ សមបទ

ចង់ែស្វងយល់

គំនិតផ្តួចេផ្តមីថមី

សុចរតិ 

ទន់ភ្លន់

ភពជអនកដឹកនំ

ចរសក់នុងសងគមច្រមុះវបបធម៌ 

ចរយិសមបទ

្រតះិរះិពិចរ

េ ះ្រ យបញ្ហ

បេងកតីថមី

្រប្រសយ័ទក់ទង

សហករ

បំណិនសមបទ



ចំ

យល់
្របតិបត្តិ

វិភគ
យតៃម្ល

បេងកើតថមីBloom’s taxonomy
សិស េរៀនកនុង្របពន័ធអបរ់្រតូវទទួលបន
ករអភិវឌ ទងំបញញ  និង ងកយ 



េតីវធិី ្រស្តបេ្រងៀនែបប ែដល
សម្រសបនឹងបរបិទថមី?



េមីលទិដ្ឋភពពិត

េមីលករេឡងីសែម្តង
េមីល្រពឹត្តិករណ៍េននឹងកែន្លង

បន ្ត ប់ និងេមើល ច៥ំ០%

េមើលរបូភព
េមីលវេីដអូ

បនេមើល ច៣ំ០%

្ត ប់បន ្ត ប់ ច២ំ០%

អនុវត្តផទ ល់ៃដ
េឡងីេធ្វី្រ ប់ ម

េឡងីសែម្តង
បននិយយ និងេធ្វើ ច៩ំ០% 

៊ នេឡងីនិយយ េឡងីបេ្រងៀន

ចូលរមួពិភកបននិយយ ច៧ំ០%

នបន ន ច១ំ០%

ពី ៉ មីតៃនករេរៀន



បណ្តុ ះ និងព្រងីកបញញ ជពលរដ្ឋេពញេលញ 
មរយៈករឆងល់ សួរ និងែស្វងរកករពនយល់                              



ករសិក មេគលវធិីែបបរះិរក

ខញុ ំឆងល់

ខញុ ំអេងកត

ខញុ ំកត់្រ

ខញុ ំរកេឃញី
ខញុ ំ វភិគ 
និង ្រតិះរះិ
ពិចរ

ខញុ ំ កលបង

ខញុ ំ្រតិះរះិ
ពិចរ  
និងសននិ ្ឋ ន

វដ្ដៃនករសិក ម
េគលវធិីែបបរះិរក

កត់សមគ ល់ សួរសំណួរ កំណត់បញ្ហ  

េរៀបចំែផនករ ន ្រ វ្រជវ ពិនិតយផទ ល់ 
សមភ សន៍...

ព័ត៌មន ទិននន័យ ករពនយល់នន 
បទពិេ ធ... 

សេងកត ្រតួតពិនិតយ ស់ែវង បក្រ យវភិគ ពិភក  ែវកែញក...

េផទ ងផទ ត់ េធ្វីពិេ ធ...

ស្រមួលេឡងីវញិ គិតេឡងីវញិ សននិ ្ឋ ន



ថ បតយកមមែខមរសម័យអងគរ

ខញុ ំឆងល់

ខញុ ំអេងកត

ខញុ ំកត់្រ

ខញុ ំរកេឃញី
ខញុ ំ វភិគ 
និង ្រតិះរះិ
ពិចរ

ខញុ ំ កលបង

ខញុ ំ្រតិះរះិ
ពិចរ  
និងសននិ ្ឋ ន

េហតុអ្វបីនជ្រប ទអងគរវត្តេនរងឹមជំង្រប ទបយន័?

េរៀបចំែផនករ្រ វ្រជវ នឯក រែដល
ពក់ព័នធ, សមភ សអនកជំនញ, ចុះេទេមីល
ផទ ល់... 

េហតុផលដូច និងខុសគន , ទិននន័យនន, 
េរៀបចំជ្រកហ្វកិ...

្របភពថមខុសគន  គូទឹក រជជកលខុសគន  ...ពិភក ជ្រកុមជមួយមិត្តរមួថន ក់ េផទ ងផទ ត់ចេម្លីយ

តួនទីគូទឹក៖ យកវតថុធងន់ ក់
េលីខ ច់េសីម និងខ ច់សងួត...

សននិ ្ឋ នពីតួនទីរបស់ទឹក និងគុណភពថម

ឧទហរណ៍
១. េតគីូទឹកមិនមនតួនទីតំ ងម សមុ្រទែដលព័ទធជុំវញិភន្រពះសុេមដូច
មនករអះ ងកនុង សន្រពហមណ៍េទឬ?
២. េតី ថ បតយកមមបុ ណ ពិេសសករេ្របខី ច់ជ្រគះឹ្រប ទេ យមនបឹង 
ឬគូទឹកព័ទធជុំវញិជេរឿងៃចដនយ ឬជបេចចកវទិយែដលេកីតេឡងីពីករសិក
្រ វ្រជវ? ....



េតីសសិ ទទួលបនអ្វីខ្លះពីករសិក មេគលវធិីែបបរះិរក?

• ្របវត្តិ ្រស្តសម័យអងគរ
• វទិយ ្រស្ត ៖ 

o ខ ចេ់សីម និងខ ចស់ងួត
o ថមែដលមនសមសធតុ
ផ ខំុសគន  មនគុណ
ភពខុសគន

• ថ បតយកមម...

• ្រតះិរះិពិចរ
• េ ះ្រ យបញ្ហ
្របកបេ យគំនិតៃចន្របឌិត 
និងសុទិដ្ឋនិិយម

• ្រប្រសយ័ទក់ទង
• សហករ  និងេធ្វកីរជ្រកុម
• ្រ វ្រជវ
• ៊ នឆងល ់និង ៊ នែស្វងរក

...

• សបបយរកី យ នងិចូលចតិ្តេរៀន
• សកមម ចូលរមួ នងិែចករែំលក
• គតិព្របេយជនរ៍មួ
• មនិអត្តេនមត័
• េចះេយគយល់
• េចះេផទ ងផទ តព់ត័ម៌នជមួយអនកដៃទ 
• ្រតះិរះិពចិរ ែផ្អកេលីភស្តុ ង នងិមន
េហតុផល

• មនភពជអនកដកឹន ំនងិករទទួលខុស្រតូវ
• គតិវជិជមន
• េរៀនេពញមយួជវីតិ
• ឆនទៈ នងិករេជឿជកក់នុងករបេងកតីថម.ី.. 

វជិជ សមបទ ចរយិសមបទបំណិនសមបទ

គុណសមបទសតវត រទ៍ី២១



ចំ

យល់
្របតិបត្តិ

វិភគ

យតៃម្ល
បេងកើតថមីBloom’s taxonomy

ថ បន្រ ទ
យ៉ងសមបូរែបប

សិស េរៀនកនុង្របពន័ធអបរ់្រតូវទទួលបន
ករអភិវឌ ទងំបញញ  និង ងកយ 



េតី្រគូ្រតូវេធ្វីអ្វីខ្លះេដមីបសីេ្រមចបននូវលទធផលរពំឹងទុក?
េរៀបចំែផនករេរៀន និង
បេ្រងៀនេ យែផ្អកេលី
លទធផលសិក រពំឹងទុក

្រ វ្រជវ និងេរៀបចំសមភ រ
ឧបេទស

េដីរតួនទីជអនកស្រមបស្រមួល 
និងជមគគុេទទសក៏កនុងដំេណីរករ

េរៀនរបសស់ិស

យតៃម្លករសិក របស់
សិស

េ្របី្របស់លទធផល យតៃម្លៃនករ
សិក របស់សិស កនុងករែកលម្អ
ដំេណីរករេរៀន និងបេ្រងៀន



ែផនករេរៀន និងបេ្រងៀន

េសៀវេភសកិ េគល វតថុបំណង សមភ រៈ សកមមភពបេ្រងៀន ឬ
កចិចែតងករបេ្រងៀន

ចងចំ

សកិ បញញត្តិ
លទធផលសកិ
រពំឹងទុក

វធិី ្រស្តបេ្រងៀន យតៃម្ល
សមភ រៈ 

នងិេសៀវេភសិក េគល

វជិជ សមបទ
បំណិនសមបទ
ចរយិសមបទ



េតី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី បនេធ្វីអ្វីខ្លះ?



សមិទធផល

• ្រកបខណ្ឌ កមមវធិសីិក

ចំេណះទូេទ និងអប់រ ំ

បេចចកេទស ្រគប់មុខវជិជ  

និង្រគបភ់ូមសិិក

• កមមវធិសីិក លម្អតិ្រគប់

មុខវជិជ  និង្រគប់ភូមសិិក



សមិទធផល
• ករបេ្រងៀន កលបងេលីមុខវជិជ ្របវត្តវិទិយេ យេ្របេីគលវធិីច្រមះុ កនុងករជំរុញករចូលរមួរបស់

សិស កនុងសកមមភពថន ក់េរៀនេនអនុវទិយល័យេ ហ ឺេខត្តបត់ដំបង និងវទិយល័យ្រពះសុីសុវតថិ 

ជធនីភនំេពញ

• ករបេ្រងៀន កលបងមុខវជិជ ្របវត្តវិទិយេ យបញចូ ល

ករអបរ់ពំលរដ្ឋ កល មេគលវធិែីបបរះិរក

េន បឋមសិក ចតុមុខ និងវទិយល័យ្រពះសុីសុវតថិ 

ជធនីភនំេពញ និង បឋមសិក ហ៊ុនែសនជុំេ្រគៀល 

អនុវទិយល័យឌីប៉ុកម មគគ ីនិងវទិយល័យ្រពះ ជសមភ រ 

េខត្តកំពត



សមិទធផល
• ករ្រ វ្រជវស្តីពីករបេ្រងៀនមុខវជិជ ្របវត្តវិទិយេនក្រមតិមធយមសិក បឋមភូមិ

• សិកខ ពេិ្រគះេយបល់ស្តីពីករេរៀន និងបេ្រងៀនេលី្រគបក់្រមតិ

• បញជូ នគណៈ្រគប់្រគង គរុេកសលយ ្រគូឧេទទស បុគគលិកអប់រចំនំួន ៣៦នក់ េទសិក េនវទិយ

ថ នជតអិបរ់ៃំន្របេទសសិង្ហបុរ ីរយៈេពល ២ែខ េ យេ្របីថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េលីមុខជំនញ 

ចំនួន ៣គឺ ករ្រគប្រគង ម េរៀន វធិី ្រស្តបេ្រងៀន STEM និងកមមវធិសីិក នងិកេរៀបចំ

េសៀវេភសិក េគល

• េ្រជីសេរសី្រគូឧេទទសថន កជ់តេិលី្រគប់មុខវជិជ េដមីបេីរៀបចឯំក រេរៀន និងបេ្រងៀនវធិី ្រស្តបេ្រងៀន

្រគប់មុខវជិជ  និងវ្រកឹតករ្រគឧូេទទសទូទងំ្របេទស



េតី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មនែផនករអ្វីខ្លះ?



ជំ នបនទ ប់
េលីកកមពស់សមតថភពៃន ករដឹកន ំ និង ករ្រគប់ ្រគង របស់ គណៈ្រគប់ ្រគង

េលីកកមពស់ សមតថភព  ្រគូឧេទទស

េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវលកខខណ្ឌ ករងរ និងកររស់េនរបស់្រគូឧេទទស

ែកលម្អកមមវធិីសិក ឱយេឆ្លីយតបនឹងកមមវធិីសិក ចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស និងត្រមូវករសងគម កនុងយុគសម័យឧស ហកមមជំនន់ទី៤.០

ព្រងឹងករេ្រជីសេរសីគរុនិស តិ្របកបេ យសក្ត នុពល

ែកលម្អលកខខណ្ឌ េធ្វីកររបស់គរុនិស តិ

ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

េកៀរគ រ ធនធន េដីមប ីធនគុណភពៃន ករបណ្តុ ះប ្ត ល

ផ រភជ ប់ គរុេកសលយេទនឹង អនុវត្តន៍

បេងកតីគណៈកមមករមួយ កនុង
ទិសេ អភិវឌ មជឈមណ្ឌ ល
គរុេកសលយ និង

គរុេកសលយនិងវ្រកឹតករទូទងំ
្របេទស ឱយក្ល យជ្រគឹះ ថ ន
បណ្តុ ះប ្ត ល ្រគូបេ្រងៀន

សតវត រ ៍ទី២១



សហករជមយួៃដគូអភិវឌ

សហករជមួយធនគរអភិវឌ សុីកនុងករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍វសិ័យ
អប់រមំធយមសិក ទុតិយភូមិទី២ កនុងករអភិវឌ វទិយ ថ នជតិអប់រឱំយក្ល យ

ជ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូឈនមុខេគេនកមពុជ។



េតេីយងីចង់េឃញីសសិ នុសសិ សថតិកនុង ថ នភពែបប ?





ែផនកររបស់្រកសួង ជែផនកររបស់េយងីទងំអស់គន  
និង

េដីមបេីយងីទងំអស់គន



សូមអរគុណ


