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ស្ចក្តីផ្តើម
ជមួយនឹងការមកដល់ន្របដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្ម៤.0 ស្រដ្ឋកិច្ច   

សាកលលោក មានការពឹងផ្អ្រកលើបច្ច្រកវិទ្រយា ជង ព្រលណៗ  
ទាំងអស់ ដ្រលធ្វើឱ្រយមានការកើនឡើងនូវតម្រូវការ និស្រសិតដ្រល  
មាន សមត្ថភាព ក្នុងជំនាញវិទ្រយាសា្រស្ត បច្ច្រកវិទ្រយា វិស្វកម្ម និង 
គណិតវិទ្រយា  (ស្ទ្រម)។ ប្រទ្រសដ្រលមានការអនុវត្ត ល្អ ជងគ ្រ 
ក្នុងវិស័យអប់រំ និង/ឬ  ប្រព័ន្ធស្រវជ្រវប្រប វិទ្រយាសា្រស្ត ក៏ជ 
ប្រទ្រសដ្រលមាន ស្រដ្ឋកិច្ច ប្រប ថាមវន្ត និង ឈានមុខ គ្រ ផងដ្ររ 
(Marginson et al. 2013)។ ន្រះ  ស បញ្ជាក់ អំពី សារៈ សំខន់ ន្រ 
ការ អប់រំស្ទ្រមក្នុងការ  ពង្រឹង  នវា នុវត្តភាព និងការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
ជសកលរបស់ប្រទ្រសមួយ។ ក្នុង កិច្ច   ខំ ប្រឹង ប្រង  ដើម្របី បង្កើន 
ចំនួននិស្រសិត ស្ទ្រម ដើម្របីបំព្រញ តម្រូវការ ទីផ្រសារ   ការងារ  នាព្រល  
បច្ចុប្របន្ននិងអនាគត ប្រទ្រសជុំវិញ ពិភពលោក   បាន  អនុវត្តប្រព័ន្ធ 
ប្រងច្រកគន្លងសិក្រសា (Tracking ឬ Streaming) នៅ  កម្រិត    
មធ្រយម សិក្រសា។ ពីទស្រសនៈន្រប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ កង្វះខត  
ធនធាន   មនុស្រសផ្ន្រកស្ទ្រម នឹងបង្កភាពជប់គំងដល់កំណើន   
ស្រដ្ឋកិច្ច  ដោយ ធ្វើឱ្រយប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ប្រឈមការ លំបាក 
ក្នុង  ការ    គ្រច ច្រញពីអនា្ទាក់ប្រក់ចំណូល។ ក្នុង កម្រិត  បុគ្គលវិញ 
ការ អប់រំ  ស្ទ្រម   ផ្ដល់ចំណ្រះដឹង និងជំនាញ សំខន់ៗ ទៅ ដល់ សិស្រស 
និស្រសិត   ដើម្របី   ទប់ទល់ ជមួយនឹងការប្រប្រួលយ៉ាងឆប់រហ័សក្នុង 
តម្រូវការ   ទីផ្រសារ  ការងារ។

គោលនយោបាយ អភិវឌ្រឍន៍វិស័យឧស្រសាហកម្មកម្ពុជ ឆ្នាំ 
២០១៥- ២០២៥ ចង្អុល បងា្ហាញ ចំណុចខ្រសាយមួយ របស់ វិស័យ  
ឧស្រសាហកម្ម  កម្ពុជ គឺការចាប់ យកនិងអនុវត្តបច្ច្រកវិទ្រយា នៅ 
មាន   កម្រិត  ទាប (RGC 2015)។    ជុំវិញបញ្ហាន្រះ ក្រសួងអប់រំ 
យុវជន   និង កីឡា (MoEYS) ក៏បានទទួលសា្គាល់អំពីសារៈសំខន់ 

អត្ថបទន្រះ រៀបរៀងដោយ អឹុង អុ៊យលីម ជំនួយការស្រវជ្រវ, មីណមី 
រ្រយូតូ អ្នកហាត់ការ និង បណ្ឌតិ ជ ផល ជអ្នកស្រវជ្រវន្រ មជ្រឈមណ្ឌលអប់រំ 
និងនវានុវត្តន៍ន្រវិទ្រយាសា្ថាន CDRI។ សូមយោងឯកសារន្រះថា៖  Ung Uy Lim, 
Minami Ryuto, and Chea Phal. 2021. “How Strong Is the 
Link between High School Streaming and University Major 
Choices?” Cambodia Development Review 25 (3): 1-7។

ន្រតួនាទី  ក្នុងការ អប់រំស្ទ្រម និងបានធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយយ៉ាង 
សកម្ម ក្នុងរយៈ ព្រលមួយ ទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះ។ ជឧទាហរណ៍  
គោលនយោបាយ ស្ដីពី  ការអប់រំវិទ្រយាសា្រស្ត បច្ច្រកវិទ្រយា វិស្វកម្ម  
និង គណិតវិទ្រយា (ស្ទ្រម) សង្កត់ធ្ងន់ និងលើកកម្ពស់ សារៈសំខន់ 
ន្រវិស័យស្ទ្រម ដើម្របីផ្លាស់ប្ដូរ និងជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ បន្ថ្រម  
(MoEYS 2016)។ ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រងន្រះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បានណ្រនាំអំពីប្រព័ន្ធប្រងច្រកគន្លងសិក្រសានៅ កម្រិត 
វិទ្រយាល័យ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ក្នុងគោលបំណងកសាង មូលដា្ឋាន គ្រឹះ 
មុខ វិជ្ជា គណិតវិទ្រយា និងវិទ្រយាសា្រស្ត ឱ្រយបានរឹងមាំក្នុង ចំណោម  
សិស្រសវិទ្រយាល័យ ដ្រលមានចំណង់ចំណូលចិត្តខង វិទ្រយាសា្រស្ត 
ដ្រល នឹង ជួយឱ្រយពួកគ្រត្រៀមខ្លួនបានកាន់ត្រល្អ សម្រប់ ការ 
សិក្រសា រៀនសូត្រជំនាញ ស្ទ្រម នៅថា្នាក់ឧត្ដមសិក្រសា។ 

ការប្រងច្រក គន្លងសិក្រសានៅកម្រិតវិទ្រយាល័យ សំដៅ ទៅលើ 
ការ អនុវត្ត   បំណ្រងច្រក សិស្រសទៅតាមមុខវិជ្ជា កម្មវិធី  សិក្រសា ឬ 
សាលារៀន    ដ្រលត្រូវបានចាត់តាំង អាស្រ័យ  លើ សមត្ថភាព 
ចំណង់  ចំណូល ចិត្ត និង/ឬភាព ជោគជ័យ របស់ សិស្រស (Chiu et al. 
2017)។ ការ អនុវត្ត ប្រព័ន្ធប្រងច្រកគន្លង សិក្រសា នៅកម្ពុជ   តម្រូវ   
ឱ្រយ   សិស្រសា នុសិស្រស  ជ្រើសរើសគន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត ឬ វិទ្រយាសា្រស្ត  
សង្គម   នៅថា្នាក់ទី១១  (MoEYS 2010)។ ខណៈការ ចូល រៀន  
គន្លង   វិទ្រយាសា្រស្ត  មាន កម្រិត ខ្ពស់  នៅថា្នាក់ វិទ្រយាល័យ អត្រ  ចុះ     
ឈ្ម ះ  ចូលរៀន ជំនាញ   ស្ទ្រម   នៅថា្នាក់ឧត្ដម សិក្រសា  នៅ មាន កម្រិត 
 ទាប  នៅឡើយ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជ បើ ធៀប នឹង ប្រទ្រស នានា   ក្នុង  
តំបន់។ កម្រិត ទាប  ន្រ អត្រ ចុះ ឈ្មះ ចូល រៀន  ជំនាញ  ស្ទ្រម  នៅ  
ឧត្តមសិក្រសា  នឹង រារាំង ដល់កិច្ច ខំ  ប្រឹងប្រង របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល  
ក្នុងការ ផលិត ធនធាន មនុស្រស  ដ្រល មាន ទ្រពកោសល្រយ  ខង  ស្ទ្រម  

ការសិក្រសាន្រះជផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធីដ្រគូ ថា្នាលឧត្តមចំណ្រះ៖ ការលើកកម្ពស់ 
នវានុវត្តន៍អប់រំឧត្តមសិក្រសានៅកម្ពជុ។  កម្មវិធីន្រះទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថពីុរដា្ឋាភិបាល  
ប្រទ្រសអូស្រ្តាលី តាមរយៈគម្រង ពន្លកចំណ្រះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្រសាដើម្របីការ 
អភិវឌ្រឍន៍នៅកម្ពជុរបស់អង្គការមូលនិធិអាសីុ។ 
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ដើម្របីគំទ ្រ ដល់ការ អភិវឌ្រឍ ប្រទ្រស កម្ពុជ នា ថ្ង្រ អនាគត។ លើស   
ពី ន្រះ ទៀត   បញ្ហាន្រះ  អាច ជ សូច នាករ    មួយ   ដ្រល  បងា្ហាញ ថា  
ប្រព័ន្ធប្រងច្រក គន្លង  សិក្រសា នៅ ថា្នាក់ វិទ្រយាល័យ មិន មាន  ការ   ផ្រសារ 
ភា្ជាប់ ល្អជមួយនឹងកម្មវិធី សិក្រសា នៅ  ថា្នាក់ ឧត្តម សិក្រសា ទ្រ។ ដោយ  
ពិចារណអំពីបញ្ហាទាំងន្រះ គោល បំណង ន្រការ សិក្រសា    ន្រះ គ ឺ
ដើម្របីឈ្វ្រងយល់អំពីវិថីន្រការសិក្រសា     របស់សិស្រស និង    ការ   ផ្រសារ   ភា្ជាប់ 
រវាងការជ្រើសរើសគន្លងនៅវិទ្រយាល័យ និង      ការ   ជ្រើស រើស ជំនាញ 
ក្នុងចំណោមនិស្រសិតថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រ       នៅ កម្ពុជ ដោយ ផ្ដោត  លើសិ
ស្រសដ្រលជ្រើសរើសគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត។ ការ    សិក្រសា ន្រះ ក៏នឹងត្រួត 
ពិនិត្រយ អំពីមូលហ្រតុដ្រល  អាច កើត មាន ឡើង ដ្រល       ប៉ះពាល់ ដល់ 
ការ សម្រចចិត្តរបស់  សិស្រស  ក្នុង គន្លង  វិទ្រយាសា្រស្ត  ក្នុង    ការ    ផ្លាស់ប្ដូរ 
ជំនាញ នៅថា្នាក់ឧត្ដម សិក្រសា   ផងដ្ររ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្ប្ព័ន្ធប្ងច្កគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត 
និងវិទ្យាសា្រស្តសង្គម

ការប្រងច្រកគន្លងនៅវិទ្រយាល័យ ធ្វើឡើងនៅអាយុ ឬ ថា្នាក់ 
ខុសៗគ្នា ក្នុងប្រទ្រសខុសគ្នា។  ប្រទ្រសមួយចំនួន ចាប់ផ្ដើម 
ប្រងច្រក សិស្រស របស់ខ្លួន តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្រសាមក ម្រ្ល៉ះ។ ជ 
ឧទាហរណ៍ នៅប្រទ្រសសិង្ហបុរើ សិស្រសត្រូវបានប្រងច្រក ទៅ 
កាន់ គន្លង ខុសៗគ្នា នៅព្រលពួកគ្រឈានចូលថា្នាក់ទី៥ និង ៦។  
នៅក្នុងប្រទ្រសជសមាជិក អង្គការ សហប្រតិបត្តិការ និង អភិវឌ្រឍន៍ 
ស្រដ្ឋកិច្ច (Organization for Economic Co-operation and 
Development) ការប្រងច្រកគន្លងសិក្រសាជធម្មតា  ធ្វើ ឡើង     
នៅ  ព្រល  សិស្រសមានអាយុ ១៥ ឬ ១៦ឆ្នាំ ឬនៅព្រលពួកគ្រ   កំពុង 
សិក្រសាថា្នាក់ទី៩ ឬ ១០។ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ និង កូរ៉្រខងត្របូង 
ការប្រង ច្រកគន្លងធ្វើឡើងនៅថា្នាក់ទី១១ ខណៈប្រទ្រសវៀតណម 
ធ្វើឡើងនៅថា្នាក់ទី១០។ មូលហ្រតុដ្រល សិស្រស ជ្រើសរើសគន្លង 
ណមួយនៅកម្រតិមធ្រយមសិក្រសា ត្រវូបាន  សិក្រសា យ៉ាងទូលំ ទូលាយ។ 
ការសម្រចបានលទ្ធផល សិក្រសា ល្អ ប្រសើរ  ក្នុង គន្លង  វិទ្រយាសា្រស្ត 
និងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្រយា ឬ លទ្ធផល សិក្រសាល្អ ប្រសើរជទូទៅ ត្រូវ 
បានរកឃើញថា បានរួមចំណ្រក យ៉ាង សំខន់  ដល់ការសម្រចចិត្ត 
របស់សិស្រសក្នុងការជ្រើសរើស គន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត (Ayalon និង 
Yogev 1997; Dustmann 2004; Paik និង Shim 2013)។

ការប្រងច្រកគន្លង មានអត្ថប្រយោជន៍ជច្រើនចំពោះគ្រ ូបង្រៀន 
សាលារៀន  និងសិស្រស។ ការប្រងច្រកសិស្រស ទៅតាម ចំណង់ 
ចំណូលចិត្ត ឬសមត្ថភាព បង្កើតឱ្រយមានថា្នាក់រៀន និង សាលា 
រៀនដ្រលមានភាពដូចគ្នា ដ្រលកម្មវិធីសិក្រសាត្រូវបានរៀបចំឡើង 
ដើម្របី ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់សិស្រស (Chmielewski 2014) 
ក៏ដូចជការបង្រៀន ដ្រលបានរៀបចំឱ្រយសមស្របទៅតាកម្រិត  
សមត្ថភាពរបស់សិស្រសផងដ្ររ (Rosenbaum 1980; Hallinan 
1994)។ លើសពីន្រះ ការប្រងច្រក គន្លង  ដើរ តួជ តម្រង  ក្នុង ការ  
ច្រះ ធនធាន ឯកសារ សំខន់ៗ សម្រប់ ត្រ គន្លង នីមួយៗបុ៉ណោ្ណាះ។ 
ការប្រងច្រក  គន្លង ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ ដល់ សិស្រស ដ្រល  សម្រច 
បាន  លទ្ធផល សិក្រសាទាំងខ្រសាយ និងល្អ។ នៅ ព្រល   សិក្រសា នៅ ក្នុង  
ថា្នាក់រៀន ដ្រលសិស្រសមានសមត្ថភាពចម្រុះ សិស្រស   ពូក្រ អាច នឹង  
រើករាយក្នុងការទទួលបាន លទ្ធផល សិក្រសា ខ្ពស់ ជងគ្រ ឬក៏ ទទួល   

បានការបង្រៀនផ្តោតលើមុខវិជ្ជាសិក្រសា ជងសិស្រស មិន សូវ ពូក្រ 
ស្របព្រលសិស្រសមានលទ្ធផលសិក្រសាទាប ក៏ទទួល បាន  ផល 
ប្រយោជន៍ ពីការសិក្រសាជមួយសិស្រសពូក្រផងដ្ររ (Meier និង 
Schütz 2007)។ ការសិក្រសាបានរកឃើញថា ការ ប្រងច្រក សិស្រស 
នៅ អាយុរាងច្រើន អាចបន្ថយការជះឥទ្ធិពលន្រកតា្តោគោលបំណង   
របស់ គ្រសួារមកលើសមិទ្ធផិលន្រការអប់រំរបស់ពួកគ្រ ឱ្រយមាន កម្រតិ   
អប្របបរមា (Woessmann 2009) និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ  ន្រ  
ការ ដាក់ពួកគ្រចូលទៅក្នុងគន្លងមិនត្រឹមត្រូវ (Meier និង Schütz  
2007) ហើយការប្រងច្រកសិស្រសនៅអាយុរាងច្រើនន្រះ ទៀត  សោត 
ក៏មិនជប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតលទ្ធផលសិក្រសាទាបនោះ ដ្ររ។

ខណៈដ្រលការប្រងច្រកគន្លង ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខន់ៗ 
ដូចខងលើ វាក៏នំាមកនូវក្ដកីង្វល់មួយចំនួនផងដ្ររ។ ការប្រងច្រក 
គន្លងបានបន្តឱ្រយមានវិសមភាពក្នុងការអប់រំ (Gamoran និង 
Mare 1989; Lucas 1999; Oakes 1985) ដោយសារត្រ រចនា 
សម្ព័ន្ធ សា្ថាប័នថា្នាក់ចំណ្រះដឹងទូទៅ និងថា្នាក់វិជ្ជាជីវៈ មាន ភាព  
រឹងមាំ មិនបត់ប្រន ដ្រលលក្ខណៈន្រះមិនលើកចិត្តឱ្រយមាន ការ  
ចល័ត    រវាងគន្លងទាំងពីរប្រភ្រទន្រះទ្រ (Chmielewski 2014)។ 
ក្រពីន្រះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំប្រងច្រកជគន្លង សិស្រស ដ្រល  មិន  
សូវ   មានអត្ថិភាព ត្រងត្រូវចាត់ចូលគន្លងដ្រលមានការផ្តោត លើ 
ការ  សិក្រសា ទាប ឬដ្រលមានបរិសា្ថានសិក្រសាមានតម្រូវការតិច (Van 
de Werfhorst និង Mijs 2010)។

ប្ព័ន្ធប្ងច្កគន្លងសិក្សាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធ ប្រងច្រក  

គន្លងជលើកដំបូងទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដើម្របី  
ពង្រឹង ការអប់រំស្ទ្រមនៅកម្រិតវិទ្រយាល័យ និងលើកកម្ពស់ជំនាញ
ស្ទ្រមក្នុងការអប់រំក្រយមធ្រយមសិក្រសា។ ការប្រងច្រកគន្លងក្នុង 
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជ ធ្វើឡើងក្រមទម្រង់ជប្រភ្រទសាលារៀន  
និងគន្លងសិក្រសា។ ការប្រងច្រកតាមប្រភ្រទសាលារៀន ធ្វើឡើង 
នៅចុងឆ្នាំ សិក្រសាន្រថា្នាក់ទី៩ ឬអនុវិទ្រយាល័យ ដ្រលសិស្រសអាច 
ជ្រើសរើស ចូលរៀននៅសាលាបច្ច្រកទ្រស និងវិជ្ជាជីវៈ ឬសាលា 
ចំណ្រះ ទូទៅមធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ (JICA 2016; UNESCO 
2014)។ ចំណ្រកឯការប្រងច្រកគន្លងសិក្រសា ត្រវូធ្វើឡើងនៅចុង ឆ្នាំ  
សិក្រសាថា្នាក់ទី១០ ដ្រលសិស្រសត្រវូជ្រើសរើសរវាងគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត 
និង វិទ្រយាសា្រស្តសង្គមដ្រលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថា្នាក់ទី១១ ឡើងទៅ។ 
ដោយមិនគិតពីលទ្ធផលសិក្រសាពីមុននោះ សិស្រសត្រូវ បាន អនុញ្ញាត 
  ឱ្រយជ្រើសរើសគន្លង តាមចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់ ពួកគ្រ។ សិស្រស  
ក្នុង គន្លងទាំងពីរសិក្រសាមុខវិជ្ជាចំនួនបួន ដូចគ្នា រួមមាន អក្រសរ  
សា្រស្តខ្ម្ររ ភាសារបរទ្រស (អង់គ្ល្រស ឬ បារាំង) គណិតវិទ្រយា និង 
មុខវិជ្ជាអប់រំកាយ។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ សិស្រស ក្នុង  គន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត 
ត្រូវសិក្រសាមុខវិជ្ជាវិទ្រយាសា្រស្តពិត ដោយ រួមបញ្ចូល មុខ វិជ្ជាគីមីវិទ្រយា 
រូបវិទ្រយា ជីវៈវិទ្រយា ផ្រនដី វិទ្រយា និងបរិសា្ថានវិទ្រយា។ ចំណ្រក ឯ 
សិស្រស ក្នុងគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត សង្គម វិញ  តម្រូវឱ្រយសិក្រសា មុខ វិជ្ជា 
វិទ្រយា សា្រស្ត សង្គម ដូចជ សីលធម៌ និងពលរដ្ឋវិជ្ជា ប្រវត្តិវិទ្រយា 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងភូមិវិទ្រយា។ លើសពីន្រះ ក្នុងគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត  
មុខវិជ្ជា  គណិតវិទ្រយា មានរយៈព្រល សិក្រសា ៥ម៉ាងក្នុងមួយសបា្ដោហ៍ 



3

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

និង  មាន  ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ ខណៈមុខវិជ្ជាដទ្រទៀត មាន 
រយៈព្រល សិក្រសាត្រឹម ៣ម៉ាងប៉ុណោ្ណាះក្នុងមួយមុខវិជ្ជា និង មាន 
ពិន្ទុ សរុប ៧៥ពិន្ទុ។ ដោយឡ្រក ខុសពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្តក្នុង 
គន្លង  វិទ្រយាសាស្រ្តសង្គម មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្រយា ត្រូវបន្ថយមក ត្រឹម  
៣ម៉ាងវិញ ជមួយពិន្ទសុរុបចំនួន ៧៥ពិន្ទ ុ ខណៈមុខវិជ្ជា ដទ្រ  ទៀត   
មាន រយៈព្រលសិក្រសាត្រឹមត្រ ២ម៉ាងក្នុងមួយសបា្ដោហ៍ ជមួយ  ពិន្ទុ 
សរុប ៥០ពិន្ទុក្នុងមួយមុខវិជ្ជា។ សរុបមក ប្រព័ន្ធ ប្រងច្រក    គន្លង  
សិក្រសា អនុញ្ញាតឱ្រយសិស្រសអភិវឌ្រឍ និងសម្រួចចំណ្រះដឹង    និង  
ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគ្រ។ ក្នុងឆ្នាំសិក្រសាកន្លងមក សិស្រស  វិទ្រយាល័យ   
ភាគច្រើន ជ្រើសយកគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត ប៉ុន្ត្រទិន្នន័យ ចុង ក្រយ   
បងា្ហាញពី និនា្នាការបញ្ច្រស ដោយសិស្រសថា្នាក់ទី១២  កាន់ត្រ  
ច្រើនឡើង ជ្រើសយកគន្លងវិទ្រយាសា្រស្តសង្គមទៅវិញ។  ស្ថិតិ 
បងា្ហាញថា សិស្រសប្រមាណ ៨០% បានជ្រើសរើសគន្លង      វិទ្រយា សា្រស្ត   
ក្នុងឆ្នាំសិក្រសាកន្លងមក ចាប់ពីមានការអនុវត្តប្រព័ន្ធ  ប្រងច្រក គន្លង 
សិក្រសាមក (MoEYS 2017)។ ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដី ក្នុងឆ្នាំ សិក្រសា 
២០១៨-២០១៩ មានសិស្រសប្រមាណត្រ ៤៩% ចូលរៀន ក្នុង 
គន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត (MoEYS 2019)។

បើទោះជការចុះឈ្មះចូលរៀននៅឧត្តមសិក្រសា មានការ  
កើន ឡើងក្តី មានត្រសិស្រសតិចជង ២០% ប៉ុណោ្ណាះ ដ្រល បាន  
ជ្រើស រើស ជំនាញវិស្វកម្ម និងវិទ្រយាសា្រស្ត ដោយសារ កង្វះ ការ  
យល់ដឹង អាកប្របកិរិយចំពោះវិទ្រយាសា្រស្ត និងលទ្ធផលសិក្រសា ក្នុង   
គន្លង  វិទ្រយាសា្រស្ត ក្នុងចំណោមសិស្រសវិទ្រយាល័យ (CDRI 2018)។ 
ការសិក្រសា  មួយរបស់ Kao និង Shimizu (2019) បាន លាត  
ត្រដាង   ឱ្រយដឹងថា កតា្តោដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ការជ្រើសរើស គន្លង    
វិទ្រយាសា្រស្ត  ក្នុងចំណោមសិស្រសវិទ្រយាល័យ មានដូចជ លទ្ធផល    
សិក្រសា   មុខវិជ្ជាវិទ្រយាសា្រស្ត និងគណិតវិទ្រយា អាកប្របកិរិយ  អំពី  
វិទ្រយាសាស្រ្ត គម្រងការរៀនជំនាញស្ទ្រម ការចំណយ ព្រលវ្រលា  
ក្នុង ការ សិក្រសាមុខវិជ្ជាវិទ្រយាសា្រស្ត និង  គណិតវិទ្រយា ព្រលវ្រលា  
ចំណយ  លើការសិក្រសាមុខវិជ្ជា វិទ្រយាសាស្រ្ត និង គណិតវិទ្រយា ការ   
ជំរុញ ពីក្រុមគ្រួសារ កម្រិត វប្របធម៌  របស់មា្ដោយ និងទីតាំង សាលា 
រៀន។ ការសិក្រសា ផ្រស្រងទៀត ក៏បាន អះអាង ផងដ្ររថា កតា្តោ 
ព្រយាករណ៍  ដ៏ មាន ឥទ្ធិពលមួយ ចំពោះ ជម្រើស របស់ សិស្រស ដ្រល  
ជ្រើសរើស ជំនាញ  ស្ទ្រម នៅឧត្តម សិក្រសា គឺនៅព្រល ដ្រល  សិស្រស   
ក្នុង គន្លងវិទ្រយាសា្រស្តនៅវិទ្រយាល័យ បានសិក្រសា មុខវិជ្ជា វិទ្រយាសា្រស្ត  
និងគណិតវិទ្រយា ហើយទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ក្នងុមុខវិជ្ជាទំាងន្រះ  
(Erdogan និង Stuessy 2015; Sahin et al. 2017)។ 

វិធីសា្រស្ត
ការសិក្រសាន្រះប្រើវិធីសា្រស្តស្ថិតិពិព័ណ៌នា (descriptive 

statistics) ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយនិនា្នាការប្រកាន់ខ្ជាប់ របស់ សិស្រស ក្នុង    
ការ  សិក្រសាជំនាញស្ទ្រម ដោយ ប្រើប្រស់ ទិន្នន័យ  ពីការ បំព្រញ    
កម្រង សំណួររបស់និស្រសិតបរិញ្ញាបត្រ ដ្រល  រៀបចំនិង  ប្រមូល 
ដោយ វិទ្រយាសា្ថាន CDRI ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ហើយ ក្នុងនោះ   ផងដ្ររ 
រួមមាន  និស្រសិតចំនួន ១៣៣៨នាក់ សិក្រសា នៅ គ្រឹះសា្ថាន  ឧត្តម 
សិក្រសា ចំនួន  ២១ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។ កម្រងសំណួរនោះ បាន 
សាកសួរ ព័ត៌មាន  ជច្រើន ដូចជ ចរិត លក្ខណៈ របស់សិស្រស 

ប្រវត្តិការ សិក្រសា   និង ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង មុខជំនាញ ថា្នាក់ ឧត្តម 
សិក្រសារបស់ពួកគ្រ។ នីតិ វិធី  ធ្វើសំណក ២ដំណក់កាល (two-
stage sampling method) ត្រូវបាន អនុវត្ត ក្នុង ដំណើរការ 
ជ្រើសរើស សំណក។ ដំណក់កាល ទីមួយ គឺការ ជ្រើសរើស 
គ្រឹះសា្ថាន   ឧត្តមសិក្រសា ដោយ ច្រដន្រយ ដោយ  ប្រើប្រស់ វិធីជ្រើស 
សំណក    ជប្រព័ន្ធតាម ប្របូាបី៊លីត្រ សមាមាត្រ ទៅនឹង ចំនួនសរុប  
ន្រការ ចុះឈ្មះចូលរៀនរបស់សិស្រស។ បញ្ជរីាយ  នាម គ្រឹះសា្ថាន 
ឧត្តម សិក្រសា និងស្ថិតិចុះឈ្មះ ចូលរៀន ផ្តល់ ដោយ ក្រសួង អប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងការងារ និង បណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
ត្រូវបានប្រើប្រស់ជមូលដា្ឋាន ក្នុង ការ រៀប   ចំ បញ្ជី ឈ្មះគ្រឹះសា្ថាន  
ឧត្តមសិក្រសា សម្រប់ការធ្វើសំណក លើក ទី១ ក្នុងនីតិវិធីធ្វើ 
សំណក ២ដំណក់កាល។ បនា្ទាប់មក បញ្ជី  រាយ   នាម និស្រសិត  នៅ 
គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្រសា ត្រូវបាន  ប្រើប្រស់ សម្រប់   ការ ជ្រើសរើស 
សំណកដំណក់កាលទីពីរ តាមវិធី ចាត់ ថា្នាក់   ដោយ ច្រដន្រយ។ 
និស្រសិត សរុបចំនួន ៣៦នាក់ ត្រូវ បាន ដក ច្រញ ដោយសារ ពួកគ្រ 
បានបញ្ចប់ថា្នាក់វិទ្រយាល័យ មុនការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធ     ប្រងច្រក គន្លង 
សិក្រសា ដូច្ន្រះមានត្រទិន្នន័យពីនិស្រសិតចំនួន ១៣០២នាក់ ប៉ុណោ្ណាះ 
នឹងត្រូវយកមកវិភាគក្នុងការសិក្រសាន្រះ។

ដូចបានលើកឡើងខងលើ ការប្រងច្រកគន្លងសិក្រសានៅ 
ប្រទ្រស កម្ពុជចាប់ផ្ដើមនៅថា្នាក់ទី១១។ សិស្រសអាចមានលទ្ធភាព 
ប្ដូរ ថា្នាក់ពីគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត មកគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គម និង ផ្ទុយ 
គ ្នាបាន នៅថា្នាក់ទី១២។ ក្នុងការសិក្រសាន្រះ ការប្រងច្រក គន្លង នៅ 
វិទ្រយាល័យ ត្រូវបានកំណត់ដោយគន្លងដ្រលសិស្រសបាន ជ្រើសរើស 
នៅព្រលពួកគ្ររៀនថា្នាក់ទី១២។ ជំនាញនៅ ឧត្តម សិក្រសា ត្រូវបាន 
កំណត់ដោយពឹងផ្អ្រកលើការចាត់ថា្នាក់របស់ ក្រសួង អប់រំ យុវជន 
និងកីឡា ដ្រលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ សន្និបាត  
អប់រំ។ ប៉ុន្ត្រ ដោយហ្រតុថា ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាត់ថា្នាក់ 
ជំនាញ  របស់ក្រសួងអប់រំ មិនមានសម្រប់សាធារណជន  ក្រុម 
អ្នក ស្រវជ្រវ ក៏បានប្រើប្រស់កម្មវិធីណ្រនាំអំពី ការ ចាត់ថា្នាក់ 
(Classification of Instructional Programs) ឆ្នាំ២០២០ 
សម្រប់ ជ  ឯកសារយោងផងដ្ររ។ ដោយយោងលើការ ចាត់ថា្នាក់ 
របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជំនាញស្ទ្រម មាន រួម បញ្ចូល 
ជំនាញ កសិកម្ម វិទ្រយាសា្រស្តមូលដា្ឋាន  វិស្វកម្ម សុខភិបាល និង  
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន ខណៈជំនាញមិនម្រនស្ទ្រម រួមមាន ជំនាញ  
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម ភាសាបរទ្រស ច្របាប់ វិទ្រយាសា្រស្ត សង្គម  
និងសិល្របៈ និងទ្រសចរណ៍។

លទ្ធផល
ទិន្នន័យស្ទង់មតិរបស់យើងបានបងា្ហាញថា ៦២,៥២% ន្រ 

និស្រសិត  សាកលវិទ្រយាល័យដ្រលជសំណក បានជ្រើសរើស គន្លង  
វិទ្រយាសា្រស្ត ហើយនៅសល់ ៣៧,៤៨% ទៀត ជ្រើសរើស គន្លង 
វិទ្រយាសា្រស្តសង្គម នៅព្រលពួកគ្រ ចូលរៀន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ នៅ 
វិទ្រយាល័យ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅព្រល និយយ អំពី ការ ជ្រើសរើស 
ជំនាញ នៅឧត្តមសិក្រសាវិញ មានត្រ ១៥,១% ប៉ុណោ្ណាះ ដ្រល បាន 
ចុះ ឈ្មះចូលរៀនជំនាញស្ទ្រម។ ស្ថិតិផ្ទុយគ្នា ន្រះ  បងា្ហាញថា 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សិស្រស  គន្លងវិទ្រយាសា្រស្តមួយចំនួនធំ បានសម្រចចិត្ត ប្តូរ ទៅ គន្លង  
វិទ្រយាសា្រស្ត សង្គមវិញនៅកម្រិតឧត្តមសិក្រសា។ 

រូបភាពទី១ រាយការណ៍ពីផលធៀបដ្រលសិស្រសបានប្តូរ គន្លង 
ធៀបនឹងគន្លង និងភ្រទ។ សរុបមក សិស្រសតិចជង ពាក់ កណ្តាល 
នៅត្រ ស្ថិតក្នុងគន្លងដដ្រល ប៉ុន្ត្រនៅព្រលចាត់ក្រុម សិស្រស តាម 
គន្លង សង្គម និងគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត យើងអាចឃើញ ច្របាស់ ថា សិស្រស  
ដ្រលផ្លាស់ប្តូរគន្លងភាគច្រើន មកពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត ហើយប្តូរ  
ទៅជំនាញមិនម្រនស្ទ្រមវិញ។ ច្រើនជង ៨០% ន្រ សិស្រស គន្លង 
វិទ្រយាសាស្រ្ត បានប្តូរទៅរៀនជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម នៅ ឧត្តម  
សិក្រសា ខណៈព្រលដ្រលអត្រប្តូរន្រសិស្រសគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត សង្គម 
មានតិច  ជង ១០%។ ភាពខុសគ្នា គឺរឹតត្រខ្លាងំក្នងុចំណោម 
សិស្រសស្រ។ី តិចជង ៣,0% ន្រសិស្រសស្រនីៅគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត 
សង្គម បាន ប្តរូពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្តសង្គមទៅជសិក្រសាជំនាញ ស្ទ្រម 
ខណៈ ព្រល ៩៤,០% ផ្រស្រងទៀតន្រសិស្រសស្រីគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត 
បាន ប្តូរទៅសិក្រសាជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម វិញ។

រូបភាព ២ មានរាយជំនាញ ស្ទ្រម និងជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម 
ច្រងតាមបំណ្រងច្រកគន្លងនៅវិទ្រយាល័យ និង ភ្រទ។ លទ្ធផល 
បងា្ហាញថា ជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម ដ្រល ព្រញ  និយម បំផុត គឺ 

ជំនាញទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដ្រល មាន សិស្រស ចំនួន ជង ៤០% 
ខណៈ ជំនាញស្ទ្រម ដ្រលព្រញនិយម ខ្លាំង ជងគ្រគឺ ជំនាញ 
វិទ្រយាសា្រស្ត កុំព្រយូទ័រ ឬព័ត៌មានវិទ្រយា។ ជំនាញ ដ្រល ទាក់ទង នឹង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ទាញ សិស្រស គន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត និងវិទ្រយាសាស្រ្ត 
សង្គម  ប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា។ ភាគរយសិស្រសស្រីគន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត 
ដ្រល  សម្រចចិត្តចូលរៀនជំនាញដ្រលទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម គឺ 
ខ្ពស់  ជងសិស្រសស្រីមកពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្តសង្គមបន្តិចគឺ ៥៩,១% 
និង ៥៦,៧% រៀងគ្នា។ ការចុះឈ្មះចូលរៀនជំនាញ ស្ទ្រម  
ប្រមូល ផ្តុំ ច្រើនលើជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្រយា និងវិស្វកម្ម ខណៈ ការ 
ចុះឈ្មះ ចូលរៀនជំនាញវិទ្រយាសា្រស្តមូលដា្ឋាន និងសុខភិបាល 
នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ។ យើងក៏សង្ក្រតឃើញថា សិស្រស 
គន្លងវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គមមួយចំនួន ក៏បានប្តូរទៅជំនាញ ស្ទ្រម នៅ 
កម្រិតឧត្តមសិក្រសាផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រភាគច្រើន ជ សិស្រស ប្រុស។ 
អ្នកប្តូរពីគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គមភាគច្រើន បាន ចូល សិក្រសា ជំនាញ 
ព័ត៌មានវិទ្រយា។

ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរជំនាញ ក្នុងចំណោមសិស្រសគន្លង  វិទ្រយា 
សាស្រ្ត មានកម្រិតខ្ពស់ វាជរឿងគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍មួយ  ក្នុងការ 
ចង់ដឹង តើវាអាចមានទំនាក់ទំនងណមួយរវាង លទ្ធផល សិក្រសា 
របស់សិស្រសនៅវិទ្រយាល័យ និងការជ្រើសរើសជំនាញ នៅ ឧត្តម 
សិក្រសា ឬទ្រ។ ដោយប្រើសំណករងន្រសិស្រសដ្រលបាន ជ្រើស 
រើស  គន្លងវិទ្រយាសា្រស្តនៅថា្នាក់ទី១២ ការសិក្រសាន្រះ ពិនិត្រយ មើល  
អត ្រ ផ្លាស់ប្តូរ ដោយមើលលើលទ្ធផលរួមន្រការ ប្រឡង ថា្នាក់ 
ទី១២ និងពិន្ទុគណិតវិទ្រយា។ លទ្ធផលនៅក្នុងរូបភាព ៣ ផ្ន្រក A 
បងា្ហាញ ពីភាពខុសប្ល្រកគ្នាតិចតួច ក្នុងផល ធៀប សិស្រស ដ្រល ប្តូរ 
គន្លង ធៀបនឹងកម្រិតលទ្ធផលរួម។ នៅក្នុងផ្ន្រកខងលើ  (សិស្រស 
ចំនួន ៤១នាក់ ដ្រលទទួលបាននិទ្ទ្រស A ឬ B) ៨២,២% ន្រ 
សិស្រស  គន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត បានផ្លាស់ប្តូរទៅជ សិក្រសា ជំនាញ  ដ្រល 
មិនម្រន ជ ស្ទ្រម នៅឧត្តមសិក្រសា។ ផលធៀប ន្រ ការ ផ្លាស់ប្តូរន្រះ 

រូបភាព ១៖ ផលធៀបន្រការប្តូរគន្លង ច្រងតាមថា្នាក់ និងភ្រទ

សិស្សសរុប 54.1%

វិទ្យាសា ស្រ្ តសង្គម 9.0%

- សិស្សប្រុស 14.3%

- សិស្សស្រី 2.3%

វិទ្យាសា ស្រ្ ត 81.1%

- សិស្សប្រុស 65.4%

- សិស្សស្រី 94.0%

54.1%

9.0%
14.3%

2.3%

94.0%
65.4%
81.1%

សិស្រសសរុប
វិទ្រយាសា្រស្តសង្គម
- សិស្រសប្រុស
- សិស្រសស្រី

វិទ្រយាសា្រស្ត
- សិស្រសប្រុស
- សិស្រសស្រី

រូបភាព ២៖  បំណ្រងច្រកគន្លងវិទ្រយាល័យ និងជម្រើសជំនាញនៅឧត្តមសិក្រសា ច្រងតាមភ្រទ

STEM

7.8%

3.1%

14.8%
3.8%

មុខជំនាញនៅ
ថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសា

 មុខជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម

ពាណិជ្ជកម្ម

គន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត គន្លងវិទ្រយាសា្រស្តសង្គម

ភាសាបរទ្រស

វិទ្រយាសា្រស្ត
កសិកម្ម

ទ្រសចរណ៍
វិទ្រយាសា្រស្តសង្គម និង សិល្របៈ
ច្របាប់

វិស្វកម្ម
សុខភិបាល
ព័ត៌មានវិទ្រយា

0.4%
0.7%
0.0%
1.8%

6.0%

8.5%
59.1%

94.0% 65.4% 81.1% 97.7% 85.7% 91.0%

46.7% 56.7% 45.5%31.6%
6.0%

11.7%
14.4%

1.6%

7.4%
9.6%

14.6%
2.8%

34.6% 18.9%

3.3%

22.3%
0.5%
7.4%
1.1%

2.5%

11.8%
0.5%
3.7%
0.5%

0.0%

1.9%
0.0%
0.0%
0.5%

2.3%

7.0%
8.8%

21.9%
3.3%

36.6%
5.9%

16.5%
23.4%

3.3%

6.4%
13.1%
22.7%

3.3%

9.0%14.3%

0.4%

10.3%
0.0%
3.7%
0.0%

0.2%

6.6%
0.0%
2.0%
0.2%

 មុខជំនាញ ស្ទ្រម

សិស្រសប្រុសសិស្រសស្រី សិស្រសសរុប សិស្រសប្រុសសិស្រសស្រី សិស្រសសរុប
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គឺប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នានៅក្នុងផ្ន្រក ខងក្រម (សិស្រស ៤៦៨នាក់ 
ដ្រលមាននិទ្ទ្រស E ឬទាបជង) នៅ ៨១,៦%។ ការវិភាគ តាម 
យ្រនឌ័រ បងា្ហាញថា សម្រប ់សិស្រស ប្រុស ក្នុង  គន្លង វិទ្រយាសា្រស្តដ្រល 
ទទួលបាននិទ្ទ្រស C មាន អត្រ ប្តូរ ជំនាញ ទាបបំផុតគឺ ៥៧,៤%។ 
សិស្រសស្រីក្នុងគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត ដ្រល មាន  លទ្ធផល សិក្រសា ល្អ ក៏ 
មាន អត្រផ្លាស់ប្តរូជំនាញទាប ជង សិស្រស  ដទ្រដ្ររ បុ៉ន្ត្រ ភាព ខុសគ្នា 
គឺតិចតួចបំផុត។ លទ្ធផល ពីពិន្ទុ គណិតវិទ្រយា ដ្រលបានបងា្ហាញនៅ 
ក្នុងផ្ន្រក B បងា្ហាញថា សិស្រស និទ្ទ្រស D ក្នុងគន្លង វិទ្រយាសាស្រ្ត 
មានអត្រផ្លាស់ប្តរូជំនាញខ្ពស់បំផុត ខណៈព្រលដ្រល អ្នក មាន ពិន្ទុ 
គណិតវិទ្រយាខ្ពស់ និងទាប មាន អត្រ ផ្លាស់ប្តូរទាប។ ការវិភាគ តាម 

យ្រនឌ័របងា្ហាញពីគំរូ ស្រដៀងគ្នា បើទោះបីជសិស្រស ប្រុស ទំនង ជ 
យកជំនាញ ស្ទ្រម ក្នុងការ  អប់រំឧត្តមសិក្រសាក៏ដោយ។

រូបភាព ៤ រាយមូលហ្រតុដ្រលសិស្រសគន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត 
សម្រចចិត្ត ចុះឈ្មះចូលរៀននៅសាកលវិទ្រយាល័យ ទាំងសិស្រស   
ដ្រល បានប្តូរ និងមិនបានប្តូរគន្លង។ សិស្រសទំនង ជ ជ្រើសរើស 
ជំនាញ ដោយហ្រតុផលជច្រើន ការស្ទង់មតិ បាន  ស្នើឱ្រយ  សិស្រស 
ជ្រើសរើសហ្រតុផលដ្រលពួកគ្រគិតថា មាន ឥទ្ធិពល លើការ  
សម្រចចិត្តរបស់ពួកគ្រច្រើនបំផុត។ លទ្ធផលបាន បងា្ហាញថា 
កតា្តោ  ដូចគ្នាបានជះឥទ្ធិពលដល់សិស្រសឱ្រយប្តូរ ឬបន្ត នៅរៀនគន្លង 
ដដ្រល។ ហ្រតុផលទាំងន្រះ រួមមាន ផល ប្រយោជន៍ បុគ្គល ទីផ្រសារ 
ការងារ និងការរំពឹងទុករបស់គ្រួសារ។ ទោះជ យ៉ាងណ កតា្តោ 

រូបភាព ៣៖  សិស្រសផ្លាស់ប្តូរគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្ត (តាមវិទ្រយាល័យ) ច្រងតាមលទ្ធផលប្រឡងថា្នាក់ទី១២

A. លទ្ធផលរួមន្រការប្រឡងថា្នាក់ទី១២

សិស្រសប្រុសសិស្រសស្រីសិស្រសសរុប

76.6%

B. ពិន្ទុគណិតវិទ្រយាន្រការប្រឡងថា្នាក់ទី១២

          ប្តូរ                 បន្ត
សិស្រសប្រុសសិស្រសស្រីសិស្រសសរុប

        ប្តូរ                   បន្ត         ប្តូរ                  បន្ត

         ប្តូរ                  បន្ត           ប្តូរ                 បន្ត

និទ្ទ្រស B ឬខ្ពស់ជងន្រះ

និទ្ទ្រស C

និទ្ទ្រស E ឬទាបជង
និទ្ទ្រស D

និទ្ទ្រស B ឬខ្ពស់ជងន្រះ
និទ្ទ្រស C

និទ្ទ្រស E
និទ្ទ្រស D

និទ្ទ្រស F

78.0%
86.1%
86.1%
79.5%

101
266
219

100
94

58
138
132

53
4689.1%

92.5%
96.6%
97.8%
90.9%

64.6%
61.7%
72.1%
64.1%
62.1%

43
128

87

47
48

82.2%
78.8%
80.9%
81.6%

89.3%
93.9%
94.6%
94.2%

70.6%
57.4%
65.0%
66.8%

173
468

113
41

93
256

66
26

80
212

47
15

         ប្តូរ                 បន្ត

រូបភាព ៤៖ មូលហ្រតុដ្រលសិស្រសជ្រើសរើសជំនាញនៅថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសា

ផលប្រយោជន៍បុគ្គល 54.8%

អ្នកប្តូរ អ្នកមិនប្តូរ

ផ្រស្រងៗ

ការរំពឹងទុក និងតម្រូវការពីនិយោជក ឬក្រុមហ៊ុន

លទ្ធផលសិក្រសារបស់ខ្ញុំនៅសាលា

គ្រូវិទ្រយាល័យ

មិត្តភ័ក្តិរួមថា្នាក់

ការរំពឹងទុក និងតម្រូវការអាហារូបករណ៍

ការរំពឹងទុកពីគ្រួសារ

តម្រូវការទីផ្រសារ 29.5%

11.1%

1.2%

1.2%

0.8%

0.2%

0.5%

0.8%

0.6%

0.0%

0.6%

1.9%

0.0%

0.0%

3.9%

24.7%

68.2%
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ជះឥទ្ធិពលទាំងន្រះ ខុសគ្នាត្រង់កម្រិត ន្រ ការ ប៉ះពាល់ ដល់   ក្រុម 
សិស្រសទាំងពីរគន្លង។ ចំណប់  អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន មាន ទំនោរ និង  
មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជង ក្នុង  ចំណោម អ្នកមិន ប្តូរគន្លង ដោយ មាន  
កម្រិត ១៣,៤% ខ្ពស់ជងនៅ ៦៨,២%។ គួរឱ្រយចាប់ អារម្មណ៍  
ផងដ្ររ សិស្រសដ្រលប្តូរគន្លងធ្វើការ សម្រចចិត្ត   ក្រម សមា្ពាធ ន្រ  
ការរំពឹងទុករបស់គ្រួសារ ខ្ពស់ជង សិស្រស ដ្រល មិន ប្តូរ រហូតដល់ 
៣ដង។ ស្រដៀងទៅនឹងការវិភាគលទ្ធផល សិក្រសា ខងលើន្រះដ្ររ 
លទ្ធផលសិក្រសានៅវិទ្រយាល័យ មិនម្រនជកតា្តោ សំខន់  នៅ ពី ក្រយ 
ហ្រតុផល ដ្រលសិស្រសថា្នាក់វិទ្រយាសា្រស្តប្តូរ ជំនាញ របស់ពួកគ្រ   
នៅឧត្តមសិក្រសានោះទ្រ។ មានត្រ ០,២% ន្រ អ្នកប្តូរ បាន 
រាយការណ៍ថា ពួកគ្របានប្តូរទៅជជំនាញដ្រលមិនម្រន ជ ស្ទ្រម 
ដោយសារត្រហ្រតុផលលទ្ធផលសិក្រសា។ ទោះបីជ អ្នក  ដ្រលមិន 
ផ្លាស់ប្តូរ កាន់ត្រច្រើនឡើងគិតថា លទ្ធផលសិក្រសា នៅ  វិទ្រយាល័យ 
មាន តួនាទីសំខន់ក្នុងការសម្រចចិត្តរបស់ពួកគ ្រក៏ដោយ ក៏ 
ភាគរយ (១,៩%) នៅត្រមានកម្រិតទាប បើ ប្រៀបធៀប  ទៅនឹង 
ផលប្រយោជន៍បុគ្គល (៦៨,២%) និង តម្រូវ ការ ទីផ្រសារ ការងារ 
(២៤,៧%)។

ការពិភាក្សា និងស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការសិក្រសា បានបងា្ហាញថា ប្រហ្រលពាក់កណ្តាលន្រ 

សិស្រសានុសិស្រស បានផ្លាស់ប្តូរពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត នៅវិទ្រយាល័យ 
ទៅ ជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម ក្នុងឧត្តមសិក្រសា ឬពីវិទ្រយាសា្រស្ត សង្គម  
ទៅជំនាញ ស្ទ្រម។ ទោះជយ៉ាងណ អ្នកប្តូរភាគច្រើន គឺជ 
សិស្រសស្រី មកពីគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត។ មានត្រសិស្រសស្រីមកពី គន្លង 
វិទ្រយាសា្រស្ត ប្រហ្រល ៦,០% ប៉ុណោ្ណាះដ្រលជ្រើសរើស ជំនាញ   
ស្ទ្រម នៅថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសា។ ហ្រតុផលមួយក្នុងចំណោម ហ្រតុផល  
ដ្រលនៅ ពីក្រយបញ្ហាន្រះ អាចសន្មតថាជការពិតបាន ដ្រលថា  
សិស្រស ទាំងពីរគន្លងតម្រូវឱ្រយប្រឡងថា្នាក់ជតិថា្នាក់ទី១២ ផ្រស្រងគ្នា។ 
គ្រជឿថា ការប្រឡងគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គម ងាយស្រួលជប់ជង   
ដ្រលនាំឱ្រយមានការយល់ឃើញថា សិស្រសគន្លងវិទ្រយាសាស្រ្តសង្គម   
គឺជ សិស្រសដ្រលរៀនខ្រសាយ។ សម្រប់ហ្រតុផលន្រះ សិស្រសស្រី  
ដ្រលធ្វើបានល្អក្នងុការសិក្រសា ទំនងជជ្រើសរើសគន្លងវិទ្រយាសា្រស្ត 
ទោះបីជពួកគ្រមិនមានបំណងចុះឈ្មះចូលរៀន ជំនាញ ស្ទ្រម 
នៅ ថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសាក៏ដោយ។ ជការពិត ការសិក្រសា ថ្មីៗ បងា្ហាញ ពី 
ទស្រសនៈដ្រលថា សិស្រសប្រុសរៀនពូក្រជងសិស្រសស្រី គឺល្រង មាន  
សុពលភាពទៀតហើយ (Chea និង Ogawa 2021; Pov, Kawai 
និង Matsumiya 2021)។ ការយល់ថាជំនាញ ស្ទ្រម គឺ សម្រប់ 
សិស្រសប្រុស មិនម្រនសម្រប់សិស្រសស្រីទ្រ ចាំបាច់ ត្រូវត្រ ផ្លាស់ប្តូរ។

អត្រខ្ពស់ន្រការផ្លាស់ប្តូរមុខវិជ្ជាសិក្រសាបងា្ហាញថា ប្រព័ន្ធការ  
ជ្រើសរើសគន្លងសិក្រសានៅវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជបច្ចុប្របន្ន មិនមាន 
ប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបណ្តុះសិស្រសវិទ្រយាល័យ ឱ្រយទៅសិក្រសាជំនាញ 
ស្ទ្រម ក្នុងវិស័យអប់រំនៅឡើយទ្រ។ សមាមាត្រខ្ពស់ន្រសិស្រស 
គន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត នៅវិទ្រយាល័យ និងការចុះឈ្មះទាបក្នុងជំនាញ 
ស្ទ្រម នៅឧត្តមសិក្រសាបង្កប់នូវលទ្ធភាពពីរ៖ មិនមាន ជំនាញ ស្ទ្រម 
គ្រប់គ្រន់នៅគ្រឹះសា្ថានឧត្តម សិក្រសា  ឬមាន ការ ខ្វះខត  ចំណប់ 
អារម្មណ៍លើ ស្ទ្រម ក្នុងចំណោមសិស្រស។ ទោះជ យ៉ាងណ 

ដោយសារសាកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួន នៅត្រមាន ការ  លំបាកក្នុង  
ការទាក់ទាញនិស្រសិត ឱ្រយចូលរៀនក្នុងកម្មវិធី ស្ទ្រម កតា្តោ ទីពីរ   
ហាក់ដូចជ សមហ្រតុផលក្នងុបរិបទកម្ពជុ។ ការសិក្រសា មុខ ជំនាញ 
ស្ទ្រម ត្រូវត្រមានភាពទាក់ទាញជងមុន ជពិស្រស  សម្រប់ 
សិស្រសស្រ។ី កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ស្ទ្រម សម្រប់ សិស្រសស្រ ីក អ៏ាច 
ជដំណោះស្រយមួយ ដើម្របី ទាក់ទាញសិស្រសស្រីកាន់ត្រច្រើន 
ចូលរៀនជំនាញ ស្ទ្រម នៅកម្រិតឧត្តមសិក្រសា។ 

ការសិក្រសាបានរាយការណ៍ថា ពិន្ទុគណិតវិទ្រយានៅ វិទ្រយាល័យ 
នាំ ឱ្រយ មាន ការ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ ការ សិក្រសា ជំនាញ  ទាក់ទង  នឹង ស្ទ្រម 
(Moakler និង Kim 2014; Semela 2010) ប៉ុន្ត្រការ សិក្រសា 
ន្រះ  បងា្ហាញថា ក្នុងករណីនៅប្រទ្រសកម្ពុជ ទំនាក់ទំនង រវាង 
ពិន្ទុ  គណិតវិទ្រយា និងការប្តូរមុខជំនាញពីគន្លង វិទ្រយាសា្រស្ត ទៅជ   
ជំនាញ  មិនម្រន ស្ទ្រម មានភាពតិចតួច។ នៅព្រលនិយយអំពី   
ការសម្រចចិត្ត ជ្រើសរើសជំនាញ នៅអប់រំឧត្តមសិក្រសា ផល  
ប្រយោជន៍  បុគ្គល និងតម្រូវការទីផ្រសារការងារ គឺជកតា្តោសំខន់  
ខណៈ  ដ្រល លទ្ធផលសិក្រសានៅវិទ្រយាល័យ ស្ទើរត្រគ្មនឥទ្ធិពល ក្នុង   
ដំណើរការធ្វើការសម្រចចិត្ត។ ទោះបីជ ការចូលរៀនជំនាញ 
ស្ទ្រម នៅឧត្តមសិក្រសា ជធម្មតាតម្រូវឱ្រយមានប្រវត្តិសិក្រសា ខ្លាំង ក្នុង  
មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្រយា និងមុខវិជ្ជាវិទ្រយាសា្រស្ត ផ្រស្រងទៀត ដូច ដ្រល   
បាន បងា្ហាញក្នុងអត្ថបទន្រះ និងការសិក្រសាមុនៗក្តី (Roth et al.  
2021; Chea, Hun និង Son 2021) ការសម្រចចិត្តរបស់ និស្រសិត  
ក្នុងការ ជ្រើសរើសជំនាញនៅសាកលវិទ្រយាល័យ អាចនឹង  ត្រូវ បាន   
ជះឥទ្ធិពល ដោយផលប្រយោជន៍បុគ្គល ជជង លទ្ធផលសិក្រសា។ 
ជស្រចក្តី សន្និដា្ឋានគោលនយោបាយ រដា្ឋាភិបាល  ចាំបាច់ ត្រូវ 
ខិតខំ   ប្រឹងប្រង បន្ថ្រមទៀត ក្នុងការ បណ្តុះ ចំណប់ អារម្មណ៍របស់   
សិស្រសានុសិស្រស  ក្នុងវិស័យ វិទ្រយាសា្រស្ត នៅព្រល ពួកគ្រ រៀននៅ  
វិទ្រយាល័យ។ សិស្រសស្រគួីរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ជពិស្រស 
ដោយសារពួកគ្រទទួលបានលទ្ធផលសិក្រសាល្អ ប៉ុន្ត្រ ងាយ  នឹង ប្តូរ 
ពីគន្លង វិទ្រយាសា្រស្តទៅជំនាញមិនម្រន ស្ទ្រម ។

ការសិក្រសាន្រះ គឺផ្អ្រកលើស្ថិតិពិពណ៌នាសាមញ្ញ ដើម្របីផ្តល់ នូវ  
រូបភាព ទូទៅន្រការផ្លាស់ប្តូរជំនាញ ដ្រលមិនទាន់បានឈ្វ្រងយល់  
នៅ ក្នុងបរិបទកម្ពុជ។ ជមួយនឹងសាវតារន្រះ ការសិក្រសានា 
ព្រល   អនាគត  គួរត្រសុើបអង្ក្រតឱ្រយកាន់ត្រសុីជម្រលើបញ្ហា
ន្រះ ដោយប្រើ  វិធីសាស្រ្តដ្រលកាន់ត្រសុីជម្រ ដើម្របី ពិនិត្រយ មើល 
ថាតើកតា្តោ  អ្វីខ្លះ  ដ្រលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រចចិត្តរបស់និស្រសិត
កម្ពុជក្នុង  ការបន្ត ឬផ្លាស់ប្តូរគន្លងសិក្រសារបស់ពួកគ្រ៕
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