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គម្រោងរាវរាវ 
 

ឈ ម្ ោះ អុល ម៉ា រ ី
ប្រធានរទ រញ្ហា ប្រឈម និង តប្មវូការររសប់្រចូូលថ្មនីនរឈប្មង

សាលាឈរៀនជំនាន់ថ្មីឈៅវិទាលយ័ហ ុនសសនកំពង់ចាម 

សាវតា 

      គម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីជា គម្រោងសាលាម្ ៀនមួយដែលោនករមឹតស្តង់ដា អប់ ខំ្ពស្់ោនលកខ
ណៈវនិិច្ឆ័យតឹង ងឹ កមមវធីិស្ិកាស្មរស្បនឹងស្តវតស ទី៍២១ស្រោប់កមពុជា ោនកា វាយតម្មៃរគូ នាយក
សាលា សាលាម្ ៀនម្ ៀងរាល់មួយឆ្ន មំតង។ ម្ដាយដែកម្េលម្ សី្រគូចូ្លបម្រងៀនោនកា ស្ោា ស្ន៍
ច្ាស្់លាស្់ដអែកម្លីកា ម្រជីស្យករគូដែលោនគុណភាេអប់ ។ំ កនុងកា បំម្េញកា ងា  បស្់រគូ រគូទទួល
បានរបាក់ម្លីកទឹកចិ្តត កា ឧបតថមាជាអាហា  ូបក ណ៍ម្ៅម្ ៀនបនត ោនឱកាស្ទស្សនកិច្ចស្ិកាកនុង និង
ម្រៅរបម្ទស្ រេមទងំោនកមមវធីិម្ ៀននិងបម្រងៀនម្អសងម្ទៀតដែលគរំទែល់រគូកនុងកា អភិវឌ្ឍស្មតថភាេ។ 
ចំ្ម្ ោះម្ោ៉ោ ងស្ិកាវញិគឺស្ិស្សរតូវម្ ៀន៣៦ម្ោ៉ោ ង កនុងមួយស្បាត ហ៍ស្រោប់បឋមស្ិកានិង៤០ម្ោ៉ោ ងកនុង
មួយស្បាត ហ៍ស្រោប់មធយមស្ិកាម្ដាយសារ ោនបន្ថែមម ៉ោ ងសិក្សាម ើមុខវ ើជ្ជា ថើមួយៗ។ 
ឧទាហរណ៍ជ្ជក់្សន្សែងមុខវជិ្ជា រូបវទិ្យាថិងគើមើវទិ្យាមៅសាលាទូ្យមៅ ថ៣ម ៉ោ ងក្សនុងមួយសប្តែ ហ៍ន្ែមៅសា
លាមរៀថក្សនុងគមរ ងសាលាមរៀថជំនាថ់ថ្មើ ប្តថន្បងន្ែក្សរូបវទិ្យា៣ម ៉ោ ងថិងគើមីវទិ្យា៣ម ៉ោ ងសរ ប់ថ្នន ក់្ស 
មធ្យមសិក្សាក្សត្តែ មថេះ បណ្តត លឱយស្ិស្សម្ ៀនរេឹកលាា ច្ចំ្ម្ ោះម្ថ្ាច្នទែល់ម្ថ្ាសុ្រកនិង ម្ថ្ាម្ៅ មួ៍យរេឹក
ម្ហយីនាឱំយម្លាករគូអនករគូក៏បម្រងៀនម្រចី្នម្ោ៉ោ ងអងដែ ។ ក្សនុងមនាេះផងន្ែរមលាក្សរគូអ្នក្សរគូរែូវមរៀបែំកិ្សែច 
ន្ែងការមោយបញ្ចូ  វធិ្ើសាស្តសែបមរងៀថថ្មើៗសមរសបថឹងសែវែសរទ៍្យើ២១ របស់ក្សមពុជ្ជអាែ ថមោ វធិ្ើ 
សិសសមជឈមណឌ  សិសសមរៀថត្តមន្បបរេិះរក្សត្តមន្បបសាែ បនាថិយមការបមងកើែការងារគមរ ងក្សលឹបសិក្សាកា
រែុេះទ្យសសថកិ្សែចសិក្សាការពិមសាធ្ថ៍ជ្ជក់្សន្សែងមផទៀងផ្ទទ ែ់រទឹ្យសែើក្សនុងមសៀវមៅពុមភមក្សពិមសាធ្ថ៍ពិែៗការមរបើ
រប្តស់បណ្ណា  ័យន្បបសែវែសរទ៍្យើ២១ការមរបើរប្តស់បមែចក្សវទិ្យាសរ ប់មរៀថថិងបមរងៀថ ថការអ្ថុវែែផ្ទទ
 ់ម ើមុខវជិ្ជា មគហកិ្សែច សិសាថុសិសសអ្ថុវែែែំអិ្ថមហូបអាហារ ថការបមរងៀថថិងបណែុ េះការងារ 
បំណិថជើវែិែូែជ្ជការោបំន្ថលែំណ្ណហូំបន្ផលជ្ជមែើម...។សាលាមរៀមថេះជំនាថ់ថ្មើរែូវន្ែមរបើរប្តស់ក្សមមវ ើធ្ើកំុ្សពយូទ័្យ
រសរ ប់អ្ប់រមំែើមបើម ើក្សក្សមពស់របសិទ្យធភាពទាងំក្សនុងការងាររែឋប្ត ការបមរងៀថការមរៀថ ថិង ការវាយ 
ែម្មល។ក្សមមវធិ្ើជ្ជក់្សលាក់្សមួយែំថួថរែូវប្តថកំ្សណែ់ មោយរក្សសួងសរ ប់មោ បំណងមថេះ ថែូែជ្ជក្សមម 
វ ើធ្ើ Literatu ថិងក្សមមវធិ្ើ 3D Classroom SMAS ជាម្ែីម។ល។ កនុងម្នាោះអងដែ ម្លាករគូអនករគូរតូវបំម្េញ
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កា ងា ថ្មីៗស្រោប់េួកគត់ កា បំម្េញកា ងា តឹង ងឹរបកបម្ដាយស្តង់ដា  កា  តឹតបតិម្លីកា  កកម្រមម្រៅ
អៃូវកា ស្ោព ធកា ងា ធាន់ជាងកា  េឹំងទុក បស្់េួកម្គេិម្ស្ស្រគូចូ្លថ្មីកនុងគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី 
(រកស្ួងអប់  ំយុវជន និងកីឡា ម្គលកា ណ៍ដណនារំបតិបិតតកមមវធីិសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី ឆ្ន ២ំ០១៨) ។ 

ច្ំម្ណ្តទបញ្ហា  

       បញ្ហា របឈម បស្់រគូចូ្លថ្មី អាច្មកេីកា បំម្េញកា ងា ម្ៅសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី ដែលជាគម្រោង 
ស្តង់ដា អប់ ខំ្ពស្់តឹង ងឹខុ្ស្េីសាលាម្ ៀន ែឋធមមតា ម្នោះបណ្តត លឱយរគូម្ទីបចូ្លថ្មីោនភាេតានតឹងម្លីកា 
បំម្េញកា ងា ជារបចមំ្ថ្ាយ៉ោ ងខ្ៃ ងំ  វល់ម្រចី្នម្លីបនទុកកា ងា  ែឋបាល កា អនុវតតវធីិសាស្តស្តម្រងៀនថ្មីៗ កា 
ម្ ៀបចំ្កិច្ចដតងកា បម្រងៀន កា រគប់រគងថ្នន ក់ម្ ៀន កា ម្របីបម្ច្ចម្ទស្ICT កា បត់ដបននឹងប បិទកា ងា ដបប
ថ្មី មួបញ្ចូ លនឹងទំនាក់ទំនង វាងស្ហកា  ី ថ្នន ក់ែឹកនាសំាលាឬកមមវធីិ ចំ្ម្ណោះែឹងម្លីជំនាញផ្ទទ ល់ខ្ៃួន 
ស្មតថភាេម្ដាោះរសាយបញ្ហា ជាមួយស្ិស្ស និង របាក់ម្បៀ វតសជាម្ែីម។ ម្លីស្េីម្នោះម្ទៀតោនរគូចូ្លថ្មីមួយ
ចំ្នួនចកម្ច្ញេីកមមវធីិ ម្ហយីកនុងកា បាត់បង់ម្នាោះបងកឱយោនកា បាត់បង់ធនធានរគូ កា ម្ សី្រគូចូ្លថ្មី
ម្ែងីវញិម្ដាយគម្រោងចំ្ណ្តយម្លីកា អគត់អគង់ស្ោា  ៈ ចំ្ម្ ោះរគូដែលចូ្លថ្មីកា ចំ្ណ្តយម្លីកា បណតុ ោះប
ណ្តត លម្អសងៗ របាក់ម្លីកទឹកចិ្តត កា ឧបតថមាម្លីអាហា  ូបក ណ៍ កា ម្ធវីទស្សនកិច្ចជាម្ែីមដែលរាល់កា 
ចំ្ណ្តយម្ៅម្លីរគូចូ្លថ្មីដែលចកម្ច្ញម្នាោះ មិនអាច្ កាេួកម្គម្ៅបនតែំម្ណី ជាមួយម្បស្កមមគម្រោង
បាន។ ោនកា ស្ិការសាវរជាវជាម្រចី្នកនុងប បិទប ម្ទស្ដែលស្ិកាេីបញ្ហា របឈម និង តរមូវ បស់រគូថ្មី
កនុងប បិទ បស្់េួកម្គ ម្ហយីបានម្លីកម្ែងីថ្នរគូថ្មីដតងដតរបឈមនឹងកា ងា របចមំ្ថ្ា(Athanases & 
Oliveira, 2008)។ែូច្គន ដែ ក៏ោនអនករសាវរជាវម្អសងម្ទៀតបានបងាា ញថ្នជាកា េិតដែលប៉ោុនាម នឆ្ន ចុំ្ង
ម្រកាយម្នោះោនចំ្នួនរគូកំេុងចកម្ច្ញេីកមមវធីិគួ កត់ស្ោគ ល់ (Fantilli & McDougall, 2009)។ រគូថ្មី
ដែលគត់មិនោនស្មតថភាេម្ ៃ្ីយតបនឹងកា ម្ជឿនម្លឿនម្នស្ងគមកា លំហូ ចូ្លម្នវបបធម៌ច្រមរោះជាម្ ឿ
យៗ េួកម្គរបឈមនឹងបញ្ហា រគប់រគងកនុងថ្នន ក់ម្ ៀន កមមវធីិស្ិកា និងបនទុកកា ងា ជាកតាត ជំ ុញឱយរគូថ្មីចក
ម្ច្ញេីអាជីេ បស្់េួកម្គដែលម្ទីបដតបម្រងៀនបាន២ម្ៅ៣ឆ្ន  ំ (Lew & Nelson, 2016)។ មយ៉ោងម្ទៀត
ោនកា ម្លីកម្ែងីថ្នរគូថ្មីដែលមិនទន់ោនបទេិម្សាធន៍ម្លីប បិទកា ងា ថ្មីជាកា េិតនឹងោនកា ថ្ប់
អា មមណ៍តានតឹង(Stress) (Dias-Lacy & Guirguis, 2017)។ ជាមួយគន ម្នោះដែ កា ចកម្ច្ញ បស្់រគូ
ថ្មីបងកឱយោន ូបភាេមិនលែរបម្ស្ី កនុង ងវង់អប់ ដំែល ក់េនធ័នឹងម្ស្ែឋកិច្ច ម្ៅស្ហ ែឋអាម្ម ចិ្ជាង២ ន់
លានែុលាៃ អាម្ម ចិ្រតូវចំ្ណ្តយម្លីកា ជួលរគូ ជំនួស្រគូដែលចកម្ច្ញេីវជិាា ជីវៈ(Harris & Hanley, 
2004)។ 
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    កា រសាវរជាវម្នោះោនម្គលបំណងម្ែីមបដីស្វង កបញ្ហា របឈម និង តរមូវកា  បស្់រគូចូ្លថ្មីម្ន
គម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវទិយល័យហ ុនដស្នកំេង់ចម។ កនុងន័យម្នោះអនករសាវរជាវនឹងដស្វង ក ក
កាត ដែលជាបញ្ហា របឈម បស្់ េួកគត់ដែលកំេុងជួបរបទោះចំ្ម្ ោះកា បំម្េញកា ងា របចមំ្ថ្ារេមទងំ
រស្ង់យកអវីដែលជាតរមូវកា  បស្់េួកគត់ម្ែីមប ីកែំម្ណ្តោះរសាយចំ្ម្គលម្ៅ ដែលនឹងជារបម្យជន៍ែល់
រគូចូ្លថ្មី ស្ិស្ស ោតាបិតាស្ិស្ស រគូរបឹកាគ ុម្កាស្លយ គណៈរគប់រគងសាលា គម្រោងកមមវធីិសាលាម្ ៀន
ជំនាន់ថ្មី និង អនកអានដែលអាច្យកម្ៅម្របីរបាស្់កនុងរបេ័នធអប់ ដំែលរតូវនឹងរបធានបទម្នោះ។ 
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១. ម្តីរគូចូ្លថ្មីោនទស្សនៈយល់ម្ ញីយ៉ោ ងែូច្ម្មតច្ចំ្ម្ ោះគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មី? 
២.ម្តីអវីខ្ៃោះជាបញ្ហា របឈម បស្់រគូចូ្លថ្មីម្នគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវទិយល័យហ ុនដស្នកំេង់
ចម? 
៣.ម្តីអវីខ្ៃោះជាតរមូវកា  បស្់រគូចូ្លថ្មីម្នគម្រោងសាលាម្ ៀនជំនាន់ថ្មីម្ៅវទិយល័យហ ុនដស្នកំេង់ចម? 

ឯកសារយោង 
ក្កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា យោលការណ៍ណណនកំ្បតិបិតតកម្មវធីិសាលាយរៀនជំននថ់្មី ឆ្ន ២ំ០១៨ 

Athanases, S. Z., & Oliveira, L. C. D. (2008). Advocacy for equity in classrooms and beyond: 
New teachers’ challenges and responses. Teachers college record, 110(1), 64-104.  

Dias-Lacy, S. L., & Guirguis, R. V. (2017). Challenges for new teachers and ways of coping 
with them. Journal of education and learning, 6(3), 265-272. 
doi:10.5539/jel.v6n3p265 

Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and 
supports in the first years. Teaching and teacher education, 25(6), 814-825. 
doi:10.1016/j.tate.2009.02.021 

Harris, J., & Hanley, B. (2004). Cooperative learning in teacher education: A four-year model. 
In E. G. Cohen, C. M. Brody, & M. Sapon-Shevin (Eds.), Teaching cooperative 
learning:The challenge for teacher education (pp. 65-81). Albany, NY: STATE 
UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS. 

Lew, M. M., & Nelson, R. F. (2016). New teachers’ challenges: How Culturally Responsive 
Teaching, classroom management, & assessment literacy are Intertwined. 
Multicultural education, 23, 7-13.  

 


