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ឈ្មោះ

អុល ម៉ារ ី

រញ្ហ
ា ប្រឈម និង តប្មូវការររស់ប្រូចូលថ្មនី នរឈប្មង

ប្រធានរទ

សាលាឈរៀនជំនាន់ថ្ីឈម ៅវិទាល័យហុនសសនកំពង់ចាម

សាវតា
គម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីជា

គម្រោងសាលាម្ ៀនមួយដែលោនករមឹតស្តង់ដា អប់ ំខ្ពស្់ោនលកខ

ណៈវ ិនច្
ិ ឆ័យតឹង ង
ឹ កមមវ ិធីស្ក
ិ ាស្មរស្បនង
ឹ ស្តវតស ទ៍ ២
ី ១ស្រោប់កមពុជា ោនកា វាយតម្មៃរគូ នាយក
សាលា

សាលាម្ ៀនម្ ៀងរាល់មួយឆ្នម
ំ តង។

ម្ដាយដែកម្េលម្ ស្រគូ
ច្ូលបម្រងៀនោនកា ស្ោាស្ន៍
ី

ច្ាស្់លាស្់ដអែកម្លកា
ី ម្រជីស្យករគូដែលោនគុណភាេអប់ ំ។ កនុងកា បំម្េញកា ងា បស្់រគូ រគូទទួល

បានរបាក់ម្លីកទឹកច្ិតត កា ឧបតថមាជាអាហា ូបក ណ៍ម្ៅម្ ៀនបនត ោនឱកាស្ទស្សនកិច្ចស្ិកាកនុង និង
ម្រៅរបម្ទស្ រេមទំងោនកមមវ ិធម្ី ៀននង
ិ បម្រងៀនម្អសងម្ទៀតដែលគំរទែល់រគូកុ នងកា អភវិ ឌ្ឍស្មតថភាេ។
ច្ំម្

ោះម្ោ៉ោងស្ិកាវ ិញគឺស្ិស្សរតូវម្ ៀន៣៦ម្ោ៉ោង

មួយស្បាតហ៍ស្រោប់មធយមស្ក
ិ ាម្ដាយសារ

កនុងមួយស្បាតហ៍ស្រោប់បឋមស្ិកានិង៤០ម្ោ៉ោងកនុង

ោនបន្ថែមម ៉ោ ងសក្ស
ិ ាម ម
ើ ុខវ ើជ្ជាថើមួយៗ។

ឧទាហរណ៍ជ្ជក្ស់ន្សែងមុខវ ិជ្ជារូបវ ិទ្យាថិងគើមើវ ិទ្យាមៅសាលាទ្យូមៅ ថ៣ម ៉ោ ងក្សនុងមួយសប្តែហ៍ន្ែមៅសា
លាមរៀថក្សនុងគមរ

ងសាលាមរៀថជំនាថ់ថ្មើ

មធ្យមសក្ស
ិ ាក្សត្តែមថេះ

ប្តថន្បងន្ែក្សរូបវ ិទ្យា៣ម ៉ោ ងថិងគើមវី ិទ្យា៣ម ៉ោ ងសរ

បណ្ត
ត លឱយស្ស្
ិ សម្ ៀនរេក
ឹ លាាច្ច្ំម្

ម្ហយ
ី នាំឱយម្លាករគូអនករគូក៏បម្រងៀនម្រច្ីនម្ោ៉ោងអងដែ ។
ន្ែងការមោយបញ្ចូ

ោះម្ថ្ាច្នទែល់ម្ថ្ាស្ុរកនង
ិ

ប់ថ្ននក្ស់

ម្ថ្ាម្ៅ ៍មួយរេឹក

ក្សនុងមនាេះផងន្ែរមលាក្សរគូអ្នក្សរគូរែូវមរៀបែំក្សិែច

វ ិធ្ើសាស្តសែបមរងៀថថ្មៗ
ើ សមរសបថង
ឹ សែវែសរទ្យ៍ ើ២១

របស់ក្សមពុជ្ជអាែ ថមោ វ ិធ្ើ

សិសសមជឈមណឌ សិសសមរៀថត្តមន្បបរេះរក្សត្តមន្បបសា
ែ បនាថិយមការបមងកើែការងារគមរ
ិ

ងក្សលឹបសិក្សាកា

រែុេះទ្យសសថក្សែ
ែើ ុ ងមសៀវមៅពុ
ន
មភមក្សពិមសាធ្ថ៍ពិែៗការមរបើ
ិ ចសក្ស
ិ ាការពមិ សាធ្ថ៍ជ្ជក្ស់ន្សែងមផទៀងផ្ទទែ់រទ្យស
ឹ ក្ស
រប្តស់បណ្ណា ័យន្បបសែវែសរទ្យ៍ ើ២១ការមរបើរប្តស់បមែចក្សវ ិទ្យាសរ
់ម ម
ើ ុខវ ិជ្ជាមគហក្សែ
ិ ច

ប់មរៀថថិងបមរងៀថ ថការអ្ថុវែែផ្ទទ

សស
ិ ាថុសស
ិ សអ្ថុវែែែំអ្ថ
ិ មហូបអាហារ

ថការបមរងៀថថង
ិ បណុ ែ េះការងារ

បំណិថជើវ ិែែូែជ្ជការោំបន្ថលែំណ្ណហ
ំ ូ បន្ផលជ្ជមែើម...។សាលាមរៀមថេះជំនាថ់ថ្មើរែូវន្ែមរបើរប្តស់ក្សមមវ ើធ្ើក្សុំពយូទ្យ័
រសរ

ប់អ្ប់រ ំមែើមបមើ ក្ស
ើ ក្សមពស់របសទ្យ
ិ ធភាពទាំងក្សនុងការងាររែឋប្ត ការបមរងៀថការមរៀថ

ែម្មល។ក្សមមវ ិធ្ើជ្ជក្ស់លាក្ស់មួយែំថួថរែូវប្តថក្សំណែ់

មោយរក្សសួងសរ

ថង
ិ

ការវាយ

ប់មោ បំណងមថេះ ថែូែជ្ជក្សមម

វ ើធ្ើ Literatu ថង
ិ ក្សមមវ ិធ្ើ 3D Classroom SMAS ជាម្ែីម។ល។ កនុងម្នាោះអងដែ ម្លាករគូអនករគូរតូវបំម្េញ
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កា ងា ថ្មីៗស្រោប់េួកគត់ កា បំម្េញកា ងា តង
ង់ដា កា តតប
ត
កកម្រមម្រៅ
ឹ ងរបកបម្ដាយស្ត
ឹ
ឹ
ិ ម្លកា
ី
អៃូវកា ស្ោពធកា ងា ធាន់ជាងកា ំេឹងទុក បស្់េួកម្គេិម្ស្ស្រគូច្ូលថ្មីកុ ងគម្រោងសាលាម្
ន
ៀនជំនាន់ថ្មី
(រកស្ួងអប់ ំ យុវជន នង
ម្គលកា ណ៍ដណនាំរបតប
ំ ០១៨) ។
ិ កឡា
ី
ិ ត
ិ តកមមវ ិធីសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី ឆ្ន២

ច្ំម្ណ្តទបញ្ហា
បញ្ហារបឈម បស្់រគូច្ូលថ្មី អាច្មកេកា
ី បំម្េញកា ងា ម្ៅសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី ដែលជាគម្រោង

ស្តង់ដា អប់ ំខ្ពស្់តឹង ងខ្ុ
ត លឱយរគូម្ទីបច្ូលថ្មីោនភាេតានតឹងម្លីកា
ឹ ស្េីសាលាម្ ៀន ែឋធមមតា ម្នោះបណ្ត

បំម្េញកា ងា ជារបចំម្ថ្ាយ៉ោងខ្ៃង
ំ វល់ម្រច្ន
ី ម្លប
ី នទុកកា ងា ែឋបាល កា អនុ វតតវ ិធសា
ី ស្តស្តម្រងៀនថ្មីៗ កា

ម្ ៀបច្ំកិច្ចដតងកា បម្រងៀន កា រគប់រគងថ្ននក់ម្ ៀន កា ម្របីបម្ច្ចម្ទស្ICT កា បត់ដបននឹងប បទកា
ងា ដបប
ិ
ថ្មី ម
ួ បញ្ចូ លនង
ំ ង វាងស្ហកា ី
ឹ ទំនាក់ទន

ថ្ននក់ែឹកនាំសាលាឬកមមវ ិធី

ច្ំម្ណោះែឹងម្លជ
ី ំនាញផ្ទទល់ខ្ួ ៃន

ស្មតថភាេម្ដាោះរសាយបញ្ហាជាមួយស្ិស្ស និង របាក់ម្បៀ វតសជាម្ែីម។ ម្លីស្េីម្នោះម្ទៀតោនរគូច្ូលថ្មីមួយ

ច្ំនួនចកម្ច្ញេីកមមវ ិធី ម្ហយ
ច្ូលថ្មី
ី កនុងកា បាត់បង់ម្នាោះបងកឱយោនកា បាត់បង់ធនធានរគូ កា ម្ ស្រគូ
ី
ម្ែង
ី វ ិញម្ដាយគម្រោងច្ំណ្តយម្លីកា អគត់អគង់ស្ោា ៈ ច្ំម្

ោះរគូដែលច្ូលថ្មីកា ច្ំណ្តយម្លីកា បណុ ត ោះប

ណ្ត
ត លម្អសងៗ របាក់ម្លីកទឹកច្ិតត កា ឧបតថមាម្លីអាហា ូបក ណ៍ កា ម្ធវីទស្សនកិច្ចជាម្ែីមដែលរាល់កា

ច្ំណ្តយម្ៅម្លីរគូច្ូលថ្មីដែលចកម្ច្ញម្នាោះ មិនអាច្ កាេួកម្គម្ៅបនតែំម្ណី ជាមួយម្បស្កមមគម្រោង
បាន។ ោនកា ស្ិការសាវរជាវជាម្រច្ីនកនុងប បទប
ម្ទស្ដែលស្ិកាេីបញ្ហារបឈម និង តរមូវ បស់រគូថ្មី
ិ
កនុងប បទ
បស្់េួកម្គ ម្ហយ
ិ
ី បានម្លក
ី ម្ែង
ី ថ្នរគូថ្ដមី តងដតរបឈមនឹងកា ងា របចំម្ថ្ា(Athanases &
Oliveira,

2008)។ែូច្គនដែ ក៏ោនអនករសាវរជាវម្អសងម្ទៀតបានបងាាញថ្នជាកា េិតដែលប៉ោុនាមនឆ្នច្
ំ ុង

ម្រកាយម្នោះោនច្ំនួនរគូកំេុងចកម្ច្ញេីកមមវ ិធីគួ កត់ស្ោគល់ (Fantilli & McDougall, 2009)។ រគូថ្មី
ដែលគត់មិនោនស្មតថភាេម្្ៃីយតបនឹងកា ម្ជឿនម្លឿនម្នស្ងគមកា លំហូ ច្ូលម្នវបបធម៌ច្រមរោះជាម្ ឿ

យៗ េួកម្គរបឈមនង
ឹ បញ្ហារគប់រគងកនុងថ្ននក់ម្ ៀន កមមវ ិធស្
ី ក
ិ ា និងបនទុកកា ងា ជាកតាតជំ ុញឱយរគូថ្មីចក

ម្ច្ញេីអាជីេ បស្់េួកម្គដែលម្ទីបដតបម្រងៀនបាន២ម្ៅ៣ឆ្ន ំ (Lew & Nelson, 2016)។ មយ៉ោងម្ទៀត
ោនកា ម្លក
ងា ថ្មីជាកា េត
ី ម្ែង
ី ថ្នរគូថ្មីដែលមន
ិ ទន់ោនបទេម្ិ សាធន៍ម្លប
ី បទកា
ិ
ិ នង
ឹ ោនកា ថ្ប់

អា មមណ៍តានតឹង(Stress) (Dias-Lacy & Guirguis, 2017)។ ជាមួយគនម្នោះដែ កា ចកម្ច្ញ បស្់រគូ
ថ្មីបងកឱយោន ូបភាេមន
ន់
ិ លែរបម្ស្ី កនុង ងវង់អប់ ំដែល ក់េនធ័នឹងម្ស្ែឋកច្
ិ ច ម្ៅស្ហ ែឋអាម្ម ច្ជាង២
ិ
លានែុលាៃអាម្ម ច្រតូ
វច្ំណ្តយម្លីកា ជួលរគូ ជំនួស្រគូដែលចកម្ច្ញេីវ ិជាាជីវៈ(Harris & Hanley,
ិ
2004)។
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ម្គលម្ៅម្នកា រសាវរជាវ
កា រសាវរជាវម្នោះោនម្គលបំណងម្ែីមបដី ស្វង កបញ្ហារបឈម

និង

តរមូវកា បស្់រគូច្ូលថ្មីម្ន

គម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវ ិទយល័យហុនដស្នកំេង់ចម។ កនុងន័យម្នោះអនករសាវរជាវនង
ឹ ដស្វង ក ក
កាតដែលជាបញ្ហារបឈម បស្់

េួកគត់ដែលកំេុងជួបរបទោះច្ំម្

ោះកា បំម្េញកា ងា របចំម្ថ្ារេមទំង

រស្ង់យកអវដី ែលជាតរមូវកា បស្់េួកគត់ម្ែីមបី កែំម្ណ្តោះរសាយច្ំម្គលម្ៅ ដែលនង
ឹ ជារបម្យជន៍ែល់

រគូច្ូលថ្មី ស្ិស្ស ោតាបិតាស្ិស្ស រគូរបឹកាគ ុម្កាស្លយ គណៈរគប់រគងសាលា គម្រោងកមមវ ិធីសាលាម្ ៀន
ជំនាន់ថ្មី នង
ន
នធអប់ ំដែលរតូវនង
ិ អនកអានដែលអាច្យកម្ៅម្របីរបាស្់កុ ងរបេ័
ឹ របធានបទម្នោះ។

ស្ំណូ រសាវរជាវ
១. ម្តរី គូច្ូលថ្មីោនទស្សនៈយល់ម្

ញ
ី យ៉ោងែូច្ម្មតច្ច្ំម្

ោះគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី?

២.ម្តីអវីខ្ៃោះជាបញ្ហារបឈម បស្់រគូច្ូលថ្មីម្នគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវ ិទយល័យហុនដស្នកំេង់
ចម?

៣.ម្តីអវីខ្ៃោះជាតរមូវកា បស្់រគូច្ូលថ្មីម្នគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវ ិទយល័យហុនដស្នកំេង់ចម?

ឯកសារយោង
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ត ម្មវធ
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