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ពិចារណាអំពីបញ្ហាទាំងនេះ

បានការបង្រៀនផ្តោតលើមុខវិជ្ជាសិក្សា

ប្រយោជន៍ពីការសិក្សាជាមួយសិស្សពូកែផងដែរ

ដោយ

គោលបំណងនៃការសិក្សានេះ

ក៏ទទួលបា
 នផល
(Meier

និង

Schütz 2007)។ ការសិក្សាបានរកឃើញថា ការបែងចែកស
 ិស្ស

គឺ

នៅអាយុរាងច្រើន អាចបន្ថយការជះឥទ្ធិពលនៃកត្តាគោលបំណង

ដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីវិថីនៃការសិក្សារបស់

សិស្ស និងការ
 ផ្សារភ្ជាប់

របស់គសា
ួ្រ រមកលើសមិទផ
ិ្ធ លនៃការអប់ររំ បស់ពក
ួ គេ ឱ្យមានកម្រត
ិ 

រវាងការជ្រើសរើសគន្លងនៅវិទ្យាល័យ និងការ
 ជ្រើសរើសជំនាញ

អប្បបរមា (Woessmann 2009) និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ


ក្នុងចំណោមនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅ
 កម្ពុជា ដោយផ្ដោតលើសិ

ការដាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងគន្លងមិនត្រឹមត្រូវ (Meier និង Schütz

ស្សដែលជ្រើសរើសគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត។ ការសិក្សានេះ ក៏នឹងត្រួត
ពិនិត្យអ
 ំពីមូលហេតុដែលអាច
 កើតមា
 នឡើង

ជាងសិស្សមិនស
 ូវពូកែ

2007) ហើយការបែងចែកសិសស្ នៅអាយុរាងច្រន
ើ នេះទៀតសោត

ដែលប៉ះពាល់ដល់

ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតលទ្ធផលសិក្សាទាបនោះដែរ។

ការសម្រេចចិត្តរបស់សិ
 ស្សក្នុងគ
 ន្លងវិ ទ្យាសា្រស្ត ក្នុងការ
 ផ្លាស់ប្ដូរ

ខណៈដែលការបែងចែកគន្លង

ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ជំនាញ នៅថ្នាក់ឧត្ដមស
 ិក្សាផងដែរ។

ដូចខាងលើ វាក៏នាម
ំ កនូវក្ដក
ី ង្វលម
់ យ
ួ ចំនន
ួ ផងដែរ។ ការបែងចែក

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធបែងចែកគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត

Mare 1989; Lucas 1999; Oakes 1985) ដោយសារតែរចនា

និងវិទ្យាសា្រស្តសង្គម

ការបែងចែកគន្លងនៅវិទ្យាល័យ

ខុសៗគ្នា

ក្នុងប្រទេសខុសគ្នា។

ធ្វើឡើងនៅអាយុ

គន្លងបានបន្តឱ្យមានវិសមភាពក្នុងការអប់រំ
សម្ព័ន្ធស្ថាប័នថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ

ឬថ្នាក់

រឹងមាំ

ប្រទេសមួយចំនួនចា
 ប់ផ្ដើម

នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

សិស្សត្រូវបានបែងចែកទៅ

សូវមានអត្ថិភាព

ដែលលក្ខណៈនេះមិនលើកចិត្តឱ្យមានការ

តែងត្រូវចាត់ចូលគន្លងដែលមានការផ្តោតលើ

ការសិក្សាទាប ឬដែលមានបរិស្ថានសិក្សាមានតម្រូវការតិច (Van

នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិក អង្គការសហប្រតិបត្តិការ និងអ
 ភិវឌ្ឍន៍

de Werfhorst និង Mijs 2010)។

សេដ្ឋកិច្ច (Organization for Economic Co-operation and
ការបែងចែកគន្លងសិក្សាជាធម្មតា

មានភាព

ក្រៅពីនេះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបែងចែកជាគន្លង សិស្សដែលមិន

កាន់គន្លងខ
 ុសៗគ្នា នៅពេលពួកគេឈានចូលថ្នាក់ទី៥ និង ៦។

Development)

និងថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ

និង

ចល័តរវាងគន្លងទាំងពីរប្រភេទនេះទេ (Chmielewski 2014)។

បែងចែកសិស្សរបស់ខ្លួន តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សាមកមេ្ល៉ះ។ ជា
ឧទាហរណ៍

មិនបត់បែន

(Gamoran

ធឡ
្វើ ើង

ប្រព័ន្ធបែងចែកគន្លងសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅពេលសិស្សមានអាយុ ១៥ ឬ ១៦ឆ្នាំ ឬនៅពេលពួកគេកំពុង

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធបែងចែក

សិក្សាថ្នាក់ទី៩ ឬ ១០។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក
 ូរ៉េខាងត្បូង

គន្លងជាលើកដំបូងទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដើម្បី

ធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ទី១០។

ស្ទែមក្នុងការអប់រំក្រោយមធ្យមសិក្សា។

ការបែងចក
ែ គន្លងធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅថ្នាកទ
់ ១
ី ១ ខណៈប្រទស
េ វៀតណាម

ពង្រឹងការអប់រំស្ទែមនៅកម្រិតវិទ្យាល័យ

មូលហេតុដែលសិស្សជ្រើសរើសគន្លង

ណាមួយនៅកម្រត
ិ មធ្យមសិកសា
្ ត្រវូ បានសិកសា
្ យង
៉ា ទូលទ
ំ លា
ូ យ។
ការសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរក្នុង

និងគន្លងសិក្សា។ ការបែងចែកតាមប្រភេទសាលារៀន ធ្វើឡើង

និងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ឬលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរជាទូទៅ ត្រូវ

នៅចុងឆ្នាំសិក្សានៃថ្នាក់ទី៩

បានរកឃើញថា បានរួមចំណែកយ
 ៉ាងសំខាន់ដល់ការសម្រេចចិត្ត
(Ayalon

Yogev 1997; Dustmann 2004; Paik និង Shim 2013)។

និង

2014)។ ចំណក
ែ ឯការបែងចែកគន្លងសិកសា
្ ត្រវូ ធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅចុងឆំ្នា
សិកសា
្ ថ្នាកទ
់ ១
ី ០

ដែលសិសស្ ត្រវូ ជ្រស
ើ រើសរវាងគន្លងវិទយា
្ សា្រស្ត

និងវ ិទ្យាសា្រស្តសង្គមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់ទី១១ ឡើងទៅ។

ចំណូលចិត្ត ឬសមត្ថភាព បង្កើតឱ្យមានថ្នាក់រៀន និងសាលា

ដោយមិនគិតពីលទ្ធផលសិក្សាពីមុននោះ សិស្សត្រូវបានអនុញ្ញាត

រៀនដែលមានភាពដូចគ្នា ដែលកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើង

ឱ្យជ្រើសរើសគន្លង តាមចំណង់ចំណូលចិតរ្ត បស់ពួកគេ។ សិស្ស

ដើម្បឆ
ី ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់សិស្ស (Chmielewski 2014)

ក្នុងគ
 ន្លងទាំងពីរសិក្សាមុខវិជ្ជាចំនួនបួនដ
 ូចគ្នា

ដែលបានរៀបចំឱ្យសមស្របទៅតាកម្រិត

រួមមាន

អក្សរ

សា្រស្តខ្មែរ ភាសារបរទេស (អង់គ្លេស ឬបារាំង) គណិតវិទ្យា និង

សមត្ថភាពរបស់សិស្សផងដែរ (Rosenbaum 1980; Hallinan

មុខវិជ្ជាអប់រំកាយ។ បន្ថែមពីលើនេះ សិស្សក្នុងគន្ល
 ងវ ិទ្យាសា្រស្ត

1994)។ លើសពីនេះ ការបែងចែកគន្លង ដើរតួជាតម្រងក្នុងកា
 រ

ត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្តពិត ដោយរួមបញ្ចូល មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

ច្រោះធនធានឯកសារសខា
ំ ន់ៗ សម្រាបត
់ គន្ល
ែ ងនម
ី យ
ួ ៗប៉ណ្ណោ
ុ
ះ។

រូបវិទ្យា

ការបែងចែកគន្ល
 ង ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដ
 ល់សិស្សដែលសម្រេច

ជីវៈវិទ្យា

ផែនដីវ ិទ្យា

និងបរិស្ថានវិទ្យា។

សិស្សក្នុងគន្លងវិទ្យាសា្រស្តស
 ង្គមវិញ

បានលទ្ធផលសិក្សាទាំងខ្សោយ និងល្អ។ នៅពេលសិក្សានៅក្នុង

ចំណែកឯ

តម្រូវឱ្យសិក្សាម
 ុខវ ិជ្ជា

វិទ្យាសា
 ្រស្តសង្គម ដូចជា សីលធម៌ន
 ិងពលរដ្ឋវិជ្ជា ប្រវត្តិវិទ្យា

សិស្សពូកែអាចនឹង

រីករាយក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់ជាងគេ

ដែលសិស្សអាច

ចំណេះទ
 ូទៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (JICA 2016; UNESCO

សាលារៀន និងសិស្ស។ ការបែងចែកសិស្ស ទៅតាមចំណង់

ថ្នាក់រៀនដែលសិស្សមានសមត្ថភាពចម្រុះ

ឬអនុវិទ្យាល័យ

ជ្រើសរើសចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឬសាលា

ការបែងចែកគន្លង មានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ជាច្រន
ើ ចំពោះគ្រប
ូ ង្រៀន

ក៏ដូចជាការបង្រៀន

ការបែងចែកគន្លងក្នុង

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ធ្វើឡើងក្រោមទម្រង់ជាប្រភេទសាលារៀន

គន្លងវិ ទ្យាសា្រស្ត

របស់សិស្សក្នុងការជ្រើសរើសគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត

និងលើកកម្ពស់ជំនាញ

សេដ្ឋកិច្ច

ឬក៏ទទួល

និងភូមិវិទ្យា។

លើសពីនេះ

ក្នុងគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត

មុខវិជគណិ
្ជា
តវិទ្យា មានរយៈពេលសិក្សា ៥ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍
2

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

និងមាន
 ពិន្ទុសរុប

១២៥ពិន្ទុ

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ខណៈមុខវិជ្ជាដទៃទៀត

មាន

ប្រវត្តិការសិក្សា និងព
 ័ត៌មានពាក់ព័នន
្ធ ឹងម
 ុខជំនាញ

រយៈពេលសិក្សាត្រឹម ៣ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយមុខវិជ្ជា និងមា
 ន

សិក្សារបស់ពួកគេ។ នីតវិ ិធធ្វ
ី ើសំណាក ២ដំណាក់កាល (two-

ពិនស
្ទុ រុប ៧៥ពិន្ទុ។ ដោយឡែក ខុសពីគន្លងវិទ្យាសា្រស្តក្នុង

stage

គន្លងវិ ទ្យាសាស្រ្តសង្គម មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ត្រូវបន្ថយមកត្រឹម

ឧត្តមស
 ិក្សា

ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមក សិស្សវិទ្យាល័យ

ជ្រើសយកគន្លងវិទ្យាសា្រស្តសង្គមទៅវិញ។

កាន់តែ

ឧត្តមសិក្សា

ស្ថិតិ

សម្រាប់ការធ្វើសំណាកលើកទី១

ក្នុងនីតិវិធីធ្វើ

ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើស

សំណាកដំណាក់កាលទីពីរ

តាមវិធចា
ី ត់ថ្នាក់ដោយចៃដន្យ។

និស្សិតសរុបចំនួន ៣៦នាក់ ត្រូវបា
 នដកចេញ ដោយសារពួកគេ

២០១៨-២០១៩ មានសិស្សប្រមាណតែ ៤៩% ចូលរៀនក្នុង

បានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ

មុនការអនុវត្តប
 ្រព័ន្ធបែងចែកគន្លង

សិក្សា ដូច្នេះមានតែទិន្នន័យពីនិស្សិតចំនួន ១៣០២នាក់ប
 ៉ុណ្ណោះ

មានការ

នឹងត្រូវយកមកវិភាគក្នុងការសិក្សានេះ។

កើនឡើងក្តី មានតែសិស្សតិចជាង ២០% ប៉ុណ្ណោះដែលបាន
និងវិទ្យាសា្រស្ត

និងស្ថិតិចុះឈ្មោះច
 ូលរៀនផ្តល់ដោយក្រសួងអប់រំ

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

សិក្សាមក (MoEYS 2017)។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក្នុងឆ្នាំសិក្សា

ជ្រើសរើសជំនាញវិស្វកម្ម

បញ្ជរា
ី យនាមគ្រឹះស្ថាន

សំណាក ២ដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មក បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតនៅ


ក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមក ចាប់ពីមានការអនុវត្តប្រព័នបែ
្ធ ងចែកគន្លង

បើទោះជាការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឧត្តមសិក្សា

ដោយប្រប
ើ ស
្រា វ់ ធ
ិ ជ
ី ស
ើ្រ 

ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន

បង្ហាញថា សិសស្ ប្រមាណ ៨០% បានជ្រស
ើ រើសគន្លងវិទយា
្ សា្រស្ត

គន្លងវ ិទ្យាសា្រស្ត (MoEYS 2019)។

គឺការជ្រើសរើស

យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ភាគច្រើន ជ្រើសយកគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត ប៉ុន្តែទិន្នន័យចុងក
 ្រោយ
ច្រើនឡើង

ដំណាក់កាលទីមួយ

នៃការចះុ ឈ្មោះចូលរៀនរបស់សស
ិ ស្ ។

និងសម្រួចចំណេះដឹង និង

ដោយសិស្សថ្នាក់ទី១២

ត្រូវបានអនុវត្តក
 ្នុងដ
 ំណើរការ

សំណាកជាប្រពន
័ តា
្ធ មបបា
ូ្រ ប៊ល
ី ត
ី េ សមាមាត្រទៅនឹងចន
ំ ន
ួ សរុប

សរុប ៥០ពិន្ទុក្នុងមួយមុខវិជ្ជា។ សរុបមក ប្រព័នប
្ធ ែងចែកគន្លង

បង្ហាញពីនិន្នាការបញ្ច្រាស

method)

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដោ
 យចៃដន្យ

មានរយៈពេលសិក្សាត្រឹមតែ ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ជាមួយពិន្ទុ
អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សអភិវឌ្ឍ

sampling

ជ្រើសរើសសំណាក។

៣ម៉ោងវិញ ជាមួយពិនស
ុ្ទ រុបចំនន
ួ ៧៥ពិនុ្ទ ខណៈមុខវិជដ
្ជា ទៃទៀត

សិក្សា

ថ្នាក់ឧត្តម

ដូចបានលើកឡើងខាងលើ

ការបែងចែកគន្លងសិក្សានៅ

ដោយសារកង្វះកា
 រ

ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនៅថ្នាក់ទី១១។ សិស្សអាចមានលទ្ធភាព

គន្លងវិ ទ្យាសា្រស្ត ក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ (CDRI 2018)។

គ្នាបាន នៅថ្នាក់ទី១២។ ក្នុងការសិក្សានេះ ការបែងចែកគន្លងនៅ
 

យល់ដឹង អាកប្បកិរិយាចំពោះវិទ្យាសា្រស្ត និងលទ្ធផលសិក្សាក
 ្នុង

ប្ដូរថ្នាក់ពីគន្លងវិទ្យាសាស្រ្ត មកគន្លងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងផ្ទុយ

ការសិក្សាមួ
 យរបស់ Kao និង Shimizu (2019) បានលាត
ត្រដាងឱ្យដឹងថា

វិទ្យាល័យ ត្រូវបានកំណត់ដោយគន្លងដែលសិស្សបានជ្រើសរើស

កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការជ្រើសរើសគន្លង

នៅពេលពួកគេរៀនថ្នាក់ទី១២។ ជំនាញនៅឧត្តមស
 ិក្សា ត្រូវបាន

វិទ្យាសា្រស្តក្ន
 ុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ មានដូចជា លទ្ធផល
សិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្ត

និងគណិតវិទ្យា

កំណត់ដោយពឹងផ្អែកលើការចាត់ថ្នាក់របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន

អាកប្បកិរិយាអំពី

និងកីឡា ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍សន្និបាត

វិទ្យាសាស្រ្ត គម្រោងការរៀនជំនាញស្ទែម ការចំណាយពេលវេលា
ក្នុងកា
 រសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្ត

និងគណិ

តវិទ្យា

អប់រំ។

ពេលវេលា

អ្នកស
 ្រាវជ្រាវ

ជំរុញព
 ីក្រុមគ្រួសារ កម្រិតវប្បធម៌របស់

ម្ដាយ និងទីតាំងសា
 លា
ការសិក្សាផ
 ្សេងទៀត

ព្យាករណ៍ដ៏
 មានឥទ្ធិពលមួយ

ក៏បានអះអាងផងដែរថា

កត្តា

ក៏បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីណែនាំអំពី

ការចាត់ថ្នាក់

របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជំនាញស្ទែម មានរួមប
 ញ្ចូល

គឺនៅពេលដែលសិស្ស

ជំនាញកសិកម្ម វិទ្យាសា្រស្តមូលដ្ឋាន វិស្វកម្ម សុខាភិបាល និង
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ខណៈជំនាញមិនមែនស្ទែម រួមមាន ជំនាញ

និងគណិតវិទយា
្ ហើយទទួលបានលទ្ធផលខ្ពសក
់ ង
ុ្ន មុខវិជទា
្ជា ង
ំ នេះ

ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម ភាសាបរទេស ច្បាប់ វិទ្យាសា្រស្តសង្គម

(Erdogan និង Stuessy 2015; Sahin et al. 2017)។

ការសិក្សានេះប្រើវិធីសា្រស្តស្ថិតិពិព័ណ៌នា

មិនមានសម្រាប់សាធារណជន ក្រុម

សម្រាប់ជាឯកសារយោងផងដែរ។ ដោយយោងលើការចាត់ថ្នាក់

ក្នុងគ
 ន្លងវិទ្យាសា្រស្តនៅវិទ្យាល័យ បានសិក្សាម
 ុខវិជវ្ជា ិទ្យាសា្រស្ត

វិធីសា្រស្ត

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាត់ថ្នាក់

(Classification of Instructional Programs) ឆ្នាំ២០២០

ចំពោះជម្រើសរបស់សិស្សដែល

ជ្រើសរើសជំនាញស្ទែមនៅឧត្តមស
 ិក្សា

ដោយហេតុថា

ជំនាញរបស់ក្រសួងអប់រំ

ចំណាយលើការសិក្សាមុខវិជវ្ជា ិទ្យាសាស្រ្ត និងគ
 ណិតវិទ្យា ការ
រៀន។

ប៉ុន្តែ

និងសិល្បៈ និងទេសចរណ៍។
លទ្ធផល

(descriptive

ទិន្នន័យស្ទង់មតិរបស់យើងបានបង្ហាញថា

៦២,៥២%

នៃ

statistics) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិន្នាការប្រកាន់ខ្ជាបរ់ បស់សិស្សក្នុង

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលជាសំណាក បានជ្រើសរើសគន្លង

កម្រងសំណួររបស់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រ

វិទ្យាសា្រស្តសង្គម

ការសិក្សាជំនាញស្ទែម

ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពី
 ការបំពេញ

វិទ្យាសា្រស្ត ហើយនៅសល់ ៣៧,៤៨% ទៀត ជ្រើសរើសគន្លង

ដែលរៀបចំនិងប្រ
 មូល

ដោយវិទ្យាស្ថាន CDRI ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ហើយក្នុងនោះផងដែរ

វិទ្យាល័យ។

រួមមាន និស្សិតចំនួន ១៣៣៨នាក់ សិក្សានៅ
 គ្រឹះស្ថានឧត្តម
ដូចជា

ផ្ទុយទៅវិញ

នៅពេលនិយាយអំពកា
ី រជ្រើសរើស

ជំនាញនៅឧត្តមសិក្សាវិញ មានតែ ១៥,១% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបាន

សិក្សាចំនួន ២១ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្រងសំណួរនោះបាន
សាកសួរព័ត៌មានជាច្រើន

នៅពេលពួកគេចូលរៀនឆ្នាំចុងក
 ្រោយនៅ

ចុះឈ

្មោះចូលរៀនជំនាញស្ទែម។

ចរិតល
 ក្ខណៈរបស់សិស្ស

3

ស្ថិតិផ្ទុយគ្នានេះ

បង្ហាញថា

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ១៖ ផលធៀបនៃការប្តូរគន្លង ចែងតាមថ្នាក់ និងភេទ
ស
្ ស
បប
សិសិស
្សសរុ
សរុ

54.1%
54.1%

ិ ស
្ ្សស
ប្រុ ស
ស
ប្រ
ុស
- សិ
- ស
ិ ស
្ ្សស
ស
្ រី ី
- ស
ស
ស្រ
- សិ

9.0%
9.0%
14.3%
14.3%
2.3%
2.3%

្យ
ាស
ាស
្ រ្ ត
វិទវិ ទ្យា
សា្រស្ត
ិ ស
្ ្សស
ប្រុ ស
- សិ
ស
ប្រ
ុស
- ស
ិ ស
្ ្សស
ស
្ រី ី
- សិ
ស
ស្រ
- ស

81.1%
81.1%
65.4%
65.4%
94.0%
94.0%

វិទវិ ទ្យា
សា្រស្ត
ស
្យ
ាស
ាស
្ រ្ តសង
្ គម ង្គម

ជំនាញទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលមា
 នសិស្សចំនួនជាង ៤០%
ខណៈជំនាញស្ទែម

ដែលពេញនិយមខ្លាំងជាងគេគឺ

វិទ្យាសា្រស្តក
 ុំព្យូទ័រ

ឬព័ត៌មានវិទ្យា។

ជំនាញ

ជំនាញដែលទាក់ទងនឹង

ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ទាញសិស្សគន្លងវ ិទ្យាសា្រស្ត និងវិទ្យាសាស្រ្ត
សង្គមប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ភាគរយសិស្សស្រីគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត
ដែលសម្រេចចិត្តចូលរៀនជំនាញដែលទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម គឺ
ខ្ពស់ជាងសិស្សស្រីមកពីគន្លងវិទ្យាសា្រស្តសង្គមបន្តិចគឺ ៥៩,១%

និង ៥៦,៧% រៀងគ្នា។ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញ ស្ទែម
ប្រមូលផ្តុំច្រើនលើជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា និងវិស្វកម្ម ខណៈការ
ចុះឈ្មោះច
 ូលរៀនជំនាញវិទ្យាសា្រស្តមូលដ្ឋាន និងសុខាភិបាល

នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ។ យើងក៏សង្កេតឃើញថា សិស្ស

សិស្សគន្លងវិទ្យាសា្រស្តមួយចំនួនធំ បានសម្រេចចិតប
្ត ្តូរទៅ
 គន្លង

គន្លងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមមួយចំនួន ក៏បានប្តូរទៅជំនាញ ស្ទែម នៅ

វិទ្យាសា្រស្តស
 ង្គមវិញនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។
រូបភាពទី១

កម្រិតឧត្តមសិក្សាផងដែរ ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើន ជាសិស្សប្រុស។

រាយការណ៍ពីផលធៀបដែលសិស្សបានប្តូរគន្លង

អ្នកប្តូរពីគន្លងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមភាគច្រើន បានចូលសិក្សាជំនាញ

ធៀបនឹងគន្លង និងភេទ។ សរុបមក សិស្សតិចជាងពាក់កណ្តាល
នៅតែស្ថិតក្នុងគន្លងដដែល

ព័ត៌មានវិទ្យា។

ប៉ុន្តែនៅពេលចាត់ក្រុមសិស្សតាម

ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរជំនាញ

គន្លងសង្គម និងគន្លងវិទយា
្ សា្រស្ត យើងអាចឃើញចបា
្ ស់ថាសស
ិ ស្ 

ដែលផ្លាស់ប្តូរគន្លងភាគច្រើន មកពីគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត ហើយប្តូរ

សាស្រមា
្ត នកម្រិតខ្ពស់

វិទ្យាសាស្រ្ត

របស់សិស្សនៅវិទ្យាល័យ

ចង់ដឹង

ទៅជំនាញមិនមែនស្ទែមវិញ។ ច្រើនជាង ៨០% នៃសិស្សគន្លង
បានប្តូរទៅរៀនជំនាញមិនមែន

ស្ទែម

នៅឧត្តម

សិក្សា ខណៈពេលដែលអត្រាប្តូរនៃសិស្សគន្លងវិទ្យាសាស្រស
្ត ង្គម
មានតិចជាង

១០%។

ភាពខុសគ្នា

សិសស្ ស្រ។
ី
តិចជាង ៣,0% នៃសស
ិ ស្ ស្រនៅ
ី គន្លងវិទយា
្ សាស្រ្ត

និងការជ្រើសរើសជំនាញនៅឧត្តម

សិក្សាឬទេ។

ដោយប្រើសំណាករងនៃសិស្សដែលបានជ្រើស

អត្រាផ្លាស់ប្តូរ

ដោយមើលលើលទ្ធផលរួមនៃការប្រឡងថ្នាក់

បង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាតិចតួច

ខណៈពល
េ
៩៤,០% ផ្សេងទៀតនៃសិស្សស្រីគន្លងវិទ្យាសាស្រ្ត

ការសិក្សានេះពិនិត្យម
 ើល

ក្នុងផលធៀបសិស្សដែលប្តូរ

គន្លង ធៀបនឹងកម្រិតលទ្ធផលរួម។ នៅក្នុងផ្នែកខាងលើ (សិស្ស

បានប្តូរទៅសិក្សាជំនាញមិនមែន ស្ទែម វិញ។

ចំនួន ៤១នាក់ ដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ឬ B) ៨២,២% នៃ

រូបភាព ២ មានរាយជំនាញ ស្ទែម និងជំនាញមិនមែន ស្ទែម
និងភេទ។

តើវាអាចមានទំនាក់ទំនងណាមួយរវាងលទ្ធផលសិក្សា

ទី១២ និងពិន្ទុគណិតវិទ្យា។ លទ្ធផលនៅក្នុងរូបភាព ៣ ផ្នែក A

សង្គម បានបរូ្ត ពីគន្លងវិទយា
្ សា្រស្តសង្គមទៅជាសិកសា
្ ជំនាញ ស្ទម
ែ

ចែងតាមបំណែងចែកគន្លងនៅវិទ្យាល័យ

វាជារឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្ន
 ុងការ

រើសគន្លងវិទ្យាសា្រស្តនៅថ្នាក់ទី១២

គឺរត
ឹ តែខង
ំ្លា ក្នង
ុ ចំណោម

ក្នុងចំណោមសិស្សគន្លងវិ ទ្យា

សិស្សគន្លងវិទ្យាសាស្រ្ត

លទ្ធផល

បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាសិក្សាជំនាញដែល

មិនមែនជា ស្ទែម នៅឧត្តមសិក្សា។ ផលធៀបនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ

បង្ហាញថា ជំនាញមិនមែន ស្ទែម ដែលពេញនិយមបំផុត គឺ

រូបភាព ២៖បំណែងចែកគន្លងវិទ្យាល័យ និងជម្រើសជំនាញនៅឧត្តមសិក្សា ចែងតាមភេទ
មុខជំនាញនៅ
ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

គន្លងវិទ្យាសា្រស្ត
សិស្សស្រី

សិស្សប្រុស

គន្លងវិទ្យាសា្រស្តសង្គម
សិស្សសរុប

សិស្សស្រី

សិស្សប្រុស

សិស្សសរុប

មុខជំនាញមិនមែន ស្ទែម

94.0%

ពាណិជ្ជកម្ម

59.1%
8.5%
7.8%
14.8%
3.8%

31.6%
6.0%
11.7%
14.4%
1.6%

46.7%
7.4%
9.6%
14.6%
2.8%

56.7%
7.0%
8.8%
21.9%
3.3%

36.6%
5.9%
16.5%
23.4%
3.3%

45.5%
6.4%
13.1%
22.7%
3.3%

6.0%

34.6%

18.9%

2.3%

14.3%

9.0%

1.8%
0.0%
0.7%
0.4%
3.1%

3.3%
1.1%
7.4%
0.5%
22.3%

2.5%
0.5%
3.7%
0.5%
11.8%

0.0%
0.5%
0.0%
0.0%
1.9%

0.4%
0.0%
3.7%
0.0%
10.3%

0.2%
0.2%
2.0%
0.0%
6.6%

ភាសាបរទេស
ច្បាប់

វិទ្យាសា្រស្តសង្គម និង សិល្បៈ
ទេសចរណ៍
STEM
មុខជំនាញ ស្ទែម

កសិកម្ម

វិទ្យាសា្រស្ត
វិស្វកម្ម

សុខាភិបាល

ព័ត៌មានវិទ្យា

65.4%

81.1%
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97.7%

85.7%

91.0%

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ៣៖សិស្សផ្លាស់ប្តូរគន្លងវិទ្យាសាស្រ្ត (តាមវិទ្យាល័យ) ចែងតាមលទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ទី១២
A. លទ្ធផលរួមនៃការប្រឡងថ្នាក់ទី១២
សិស្សសរុប

ប្តូរ
និទ្ទេស B ឬខ្ពស់ជាងនេះ
និទ្ទេស C

និទ្ទេស D

និទ្ទេស E ឬទាបជាង

82.2%
78.8%
80.9%
81.6%

បន្ត

41
113
173
468

សិស្សស្រី

ប្តូរ

26
66
93
256

89.3%
93.9%
94.6%
94.2%

សិស្សប្រុស

បន្ត

ប្តូរ

70.6%
57.4%
65.0%
66.8%

បន្ត

15
47
80
212

B. ពិន្ទុគណិតវិទ្យានៃការប្រឡងថ្នាក់ទី១២
សិស្សសរុប
ប្តូរ

និទ្ទេស B ឬខ្ពស់ជាងនេះ
និទ្ទេស C

និទ្ទេស D
និទ្ទេស E
និទ្ទេស F

76.6%
78.0%
86.1%
86.1%
79.5%

បន្ត

94
100
101
266
219

សិស្សស្រី

ប្តូរ

89.1%
92.5%
96.6%
97.8%
90.9%

សិស្សប្រុស

បន្ត

46
53
58
138
132

ប្តូរ

បន្ត

64.6%
61.7%
72.1%
64.1%
62.1%

48
47
43
128
87

យេនឌ័របង្ហាញពីគំរស
ូ ្រដៀងគ្នា បើទោះបីជាសិស្សប្រុសទំនងជា

គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោម (សិស្ស ៤៦៨នាក់

យកជំនាញ ស្ទែម ក្នុងការអប់រំឧត្តមសិក្សាក៏ដោយ។

ដែលមាននិទ្ទេស E ឬទាបជាង) នៅ ៨១,៦%។ ការវិភាគតាម

រូបភាព

យេនឌ័រប
 ង្ហាញថា សម្រាប់សិស្សប្រុសក្នុងគន្ល
 ងវ ិទ្យាសា្រស្តដែល

៤

រាយមូលហេតុដែលសិស្សគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត

ទទួលបាននិទ្ទេស C មានអត្រាប្តូរជ
 ំនាញទាបបំផុតគឺ ៥៧,៤%។

សម្រេចចិតច
្ត ុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ទាំងសិស្ស

មានអត្រាផស
្លា ប
់ រូ្ត ជំនាញទាបជាងសស
ិ ស្ ដទៃដរែ

ជំនាញដោយហេតុផលជាច្រើន

ដែលបានប្តូរ

សិស្សស្រីក្នុងគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត ដែលមានលទ្ធផលសិក្សាល្អ ក៏
ប៉ន
ុ ភាព
ែ្ត
ខស
ុ គ្នា

និងមិនបានប្តូរគន្លង។

សិស្សទំនងជាជ្រើសរើស

ការស្ទង់មតិបា
 នស្នើឱ្យសិស្ស

ជ្រើសរើសហេតុផលដែលពួកគេគិតថា

គឺតិចតួចបំផុត។ លទ្ធផលពីពិនគ
្ទុ ណិតវិទ្យាដ
 ែលបានបង្ហាញនៅ

សម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេច្រើនបំផុត។

ក្នុងផ្នែក B បង្ហាញថា សិស្សនិទ្ទេស D ក្នុងគន្លងវ ទ
ិ យា
្ សាស្រ្ត

លទ្ធផលបានបង្ហាញថា

កត្តាដូចគ្នាបានជះឥទ្ធិពលដល់សិស្សឱ្យប្តូរ

មានអត្រាផស
្លា ប
់ រូ្ត ជំនាញខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ ខណៈពេលដែលអ្នកមា
 នពិន្ទុ

មានឥទ្ធិពលលើការ
ឬបន្តនៅ
 រៀនគន្លង

ដដែល។ ហេតុផលទាំងនេះ រួមមាន ផលប្រយោជន៍បុគ្គល ទីផ្សារ

គណិតវិទ្យាខ្ពស់ និងទាប មានអត្រាផ្លាស់ប្តូរទាប។ ការវិភាគតាម

ការងារ និងការរំពឹងទុករបស់គ្រួសារ។ ទោះជាយ៉ាងណា កត្តា

រូបភាព ៤៖ មូលហេតុដែលសិស្សជ្រើសរើសជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
អ្នកប្តូរ

អ្នកមិនប្តូរ

ផលប្រយោជន៍បុគ្គល

54.8%

68.2%

តម្រូវការទីផ្សារ

29.5%

24.7%

ការរំពឹងទុកពីគ្រួសារ

11.1%

3.9%

ការរំពឹងទុក និងតម្រូវការអាហារូបករណ៍

1.2%

0.6%

មិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់

1.2%

0.0%

គ្រូវិទ្យាល័យ

0.8%

0.6%

លទ្ធផលសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅសាលា

0.2%

1.9%

ការរំពឹងទុក និងតម្រូវការពីនិយោជក ឬក្រុមហ៊ុន

0.5%

0.0%

ផ្សេងៗ

0.8%

0.0%
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ជះឥទ្ធិពលទាំងនេះ

ឆ្នាំទី២៥ លេខ ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ខុសគ្នាត្រង់កម្រិតន
 ៃការប៉ះពាល់ដ
 ល់ក្រុម

ដោយសារសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន នៅតែមានការលំបាកក្នុង

មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាង ក្នុងចំ
 ណោមអ្នកមិនប
 ្តូរគន្លង ដោយមាន

ហាក់ដច
ូ ជាសមហេតផ
ុ លក្នង
ុ បរិបទកម្ពជា
ុ ។ ការសិកសា
្ មខ
ុ ជនា
ំ ញ

សិស្សទាំងពីរគន្លង។ ចំណាប់អារម្ម

ណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន មានទំនោរ និង

ការទាក់ទាញនិស្សិត

កម្រិត ១៣,៤% ខ្ពស់ជាងនៅ ៦៨,២%។ គួរឱ្យចាប់អា
 រម្មណ៍

ស្ទែម

ផងដែរ សិស្សដែលប្តូរគន្លងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ក្រោមស
 ម្ពាធនៃ
ការរំពឹងទុករបស់គ្រួសារ

ខ្ពស់ជាងសិស្សដែលមិនប
 ្តូររ ហូតដល់

០,២%

ផ្លាស់ប្តូរកា
 ន់តែច្រើនឡើងគិតថា

នេះបង្ហាញថា

ទោះបីជាអ្នកដែ
 លមិន

(២៤,៧%)។

ការសិក្សា

បានបង្ហាញថា

ក៏

ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញ
ប្រយោជន៍បុគ្គល

ផល

គឺជាកត្តាសំខាន់

ទោះបីជា

ការចូលរៀនជំនាញ

ស្ទែម នៅឧត្តមសិក្សា ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានប្រវត្តិសិក្សាខ
 ្លាំងក
 ្នុង
មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្តផ
 ្សេងទៀត ដូចដ
 ែល

ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃ

បានបង្ហាញក្នុងអត្ថបទនេះ និងការសិក្សាមុនៗក្តី (Roth et al.

2021; Chea, Hun និង Son 2021) ការសម្រេចចិត្តរបស់និស្សិត
ក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ អាចនឹងត្រូវបាន

ទៅជំនាញ ស្ទែម។ ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកប្តូរភាគច្រើន គឺជា
៦,០%

និងតម្រូវការទីផ្សារការងារ

ដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ទៅជំនាញមិនមែន ស្ទែម ក្នុងឧត្តមសិក្សា ឬពីវិទ្យាសា្រស្តស
 ង្គម

វិទ្យាសា្រស្តប
 ្រហែល

នៅអប់រំឧត្តមសិក្សា

ខណៈដែលលទ្ធផលសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ស្ទើរតែគ្មានឥទ្ធិពលក្នុង

សិស្សានុសិស្ស បានផ្លាស់ប្តូរពីគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត នៅវិទ្យាល័យ

សិស្សស្រីមកពីគន្លងវិទ្យាសា្រស្ត។

ទំនាក់ទំនងរវាង

ជំនាញមិនមែន ស្ទែម មានភាពតិចតួច។ នៅពេលនិយាយអំពី

និងត
 ម្រូវការទីផ្សារការងារ

ការពិភាក្សា និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងករណីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ពិនគណិ
្ទុ
តវិទ្យា និងការប្តូរមុខជំនាញពីគន្លងវ ិទ្យាសា្រស្ត ទៅជា

លទ្ធផលសិក្សានៅវិទ្យាល័យ

(៦៨,២%)

ទាក់ទងនឹងស
 ្ទែម

(Moakler និង Kim 2014; Semela 2010) ប៉ុន្តែការសិក្សា

ភាគរយ (១,៩%) នៅតែមានកម្រិតទាប បើប្រៀបធៀបទៅនឹង
ផលប្រយោជន៍បុគ្គល

ពិន្ទុគណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យ

នាំឱ្យមា
 នការប្រកាន់ខ្ជាប់ការសិក្សាជំនាញ

នៃអ្នកប្តូរបា
 ន

មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក៏ដោយ
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