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អត្ថបទt�ះ uៀបចំwយ ;�ង ភីរម�្យ អ្នក �̀វa�វ|្ន�កអប់រំ ~�វិទ�R$Bន CDRI។ 
សូម�ងឯក$រt�ះ�៖ Leng Phirom. 2016. “Student Engagement in 
STEM Education: Global Trends and Implications for Cambodia.” Cambodia 
Development Review 20(3): 6-10. ភ្នំ��ញ វិទ�R$Bន CDRI។
 
អ្នកនិពន្ធសូម!្ល�ងអំណរគុណដល់ à�សួង�របរF�ស~�D�F�សអូ`ê�លី ��ល 
}ន ផ្តល់ជំនួយ:ំ��|្ន�កហិរញ្ញវត្ថុដល់គñ�ងt�ះ។

(រចូលរួមរបស់និស�្សិតក្នុង(រអប់រំ STEM៖ 
និ��(រ6កល និងផលប៉ះiល់សj�ប់កម្ពុ�
A�ចក្តីB្តើម

ជំ�ញ|្ន�ក វិទ�R$��្ត បÙ្ច�កវិទ�R វិស្វកម្ម និងគណិត 
វិទ�R  (STEM) Lន�រទទួល$)ល់+យូរ មក�ើយ�+ កLãំង 
ជំរុញដ៏សំâន់មួយ~� សមត្ថ3ពអនុវត្តy�បថ្មីរបស់ D�F�ស 
+តិ និង�រD�កួត D�þ�ងក្នុងពិភពAក។ �រ`�វa�វ }ន  
ប��ញ� "ប�្ខD�F�ស��លLន>�ដ្ឋកិច្ចJនមុខ និង  
រស់រKីក £�ងអនុវត្ត}នល្អ�ស់âង|្ន�កអប់រំ និង/ឬ D�ព័ន្ធ 
`�វa�វ |្ន�ក វិទ�R$��្ត" (Marginson et al. 2013, 14)។ 
ភស្តុ=ង  +ក់ ð្ត�ង � ច�ើល�ើញ គឺ=គជ័យ~� D�ព័ន្ធ >�ដ្ឋកិច្ច 
+��ើន��សុី ដូច+� à�ុងហុងកុង D�F�សសិង្ហបុរី 
កូu៉�âងត�្បូង និងO�Ý៉ន់ ��ល}ន�្វើវិនិ�គ¤៉ង��ើនâង |្ន�ក 
វិទ�R$�្ត� និងនÝនុវត្តន៍ ក្នុងប៉ុ�¡នទសវត�្ស រ៍ចុងò�យ t�ះ។ 
D�F�ស 9ំងt�ះ£�ងអនុវត្ត}នល្អ+ង³�+និច្ច �ក្នុង�រ 
Ýយតk្ល�+លក្ខណៈអន្តរ+តិ �� |្ន�កវិទ�R$�្ត� និង 
គណិតវិទ�R ដូច+ កម្មវិធីស)�ប់�រÝយតk្ល�និស�្សិតអន្តរ+តិ 
(PISA) និង និ�#�រ~��រសិក�[វិទ�R$�្ត� និងគណិត វិទ�R 
អន្តរ+តិ + bើម។

ជំ�ញ STEM �ចផ្តល់អត្ថD��ជន៍សង្គម}ន យូរ 
អP្វ�ង ឆ្លង=ម�រផ្តល់ដំ�ះ`�យ y�ប ថ្មី�� ស)�ប់ បi�  
D�ឈមដល់�រអភិវឌ�្ឍ ដូច+ �រ&�D��ល ��ស¾តុ និង 
ជំងឺឆ្លង +bើម។ �កí�ិត បុគ្គលë�ល់ អ្នកLន ជំ�ញ វិ+ ជីវៈ 
|្ន�ក STEM £�ងLនឱ�ស�រ�រ��ើន និងទទួល}ន��ក់ 
�ៀវត�្សរ៍ ��ើន+ង អ្នក:¡នជំ�ញ|្ន�កt�ះ។ �សហរដ្ឋ���រិក 
អ្នក�្វើ�រ|្ន�ក STEM ទទួល}ន��ក់ចំណÐល ២៦% ��ើន 
+ង អ្នក:¡នជំ�ញ|្ន�កt�ះ �ើយ�រ�រ STEM សព្វ´្ង� 0ើន 
pឿន+ង �រ�រមិនÖ�ន STEM ដល់�បីដង (Langdon et 
al. 2011)។ �រ�្វើវិនិ�គ|្ន�ក STEM ពិត+ផ្តល់នូវឧត្តម3ព   
D�កួត D�þ�ង (អត្ថD��ជន៍  ) ដល់D�F�ស+តិ និង បុគ្គល 
ខ្លួនឯងÖ�ន។

°ះបីទីផ�[រ�រ�រកំពុង0ើន;ើងក៏ពិតÖ�ន  ប៉ុÜ្ត� ចំណង់ 
ចំណÐល ចិត្តសិក�[មុខវិ+  STEM �=ម $កល វិទ�Rល័យ 
}ន ¾ãក់ចុះ។  +ក់ð្ត�ង D� F�ស3គ��ើនក្នុងអង្គ�រស)�ប់ 
សហD�តិបត្តិ�រ >�ដ្ឋកិច្ច ន ិងអភិវឌ�្ឍន៍ (OECD) }ន ទទួល 
=គជ័យក្នុង�រ បÞ្កើនល ទ្ធ3ពទទួល}ន�រអប់រំ កí�ិត  
ឧត្តម សិក�[ ប៉ុÜ្ត�ពួក ³�}នផលិតអ្នកLនសi្ញប័	�|្ន�ក 

វិទ�R$�្ត� សង្គម ច�;ប់ និងអប់រំ ��ើន+ង|្ន�ក STEM ដល់ 
�  បី ដង ��ល�ំឲ�្យLនក្តី}រម្ភពីកង្វះមនុស�្ស�្វើ�រâង |្ន�ក 
STEM bើម�្បីរក�[សមត្ថ3ពD�កួតD�þ�ងក្នុងពិភពAក។ 
ម�R៉ង  Fៀត កង្វះ�រចូលរួមរបស់និស�្សិត��ី និស�្សិតà�ីà� និង 
និស�្សិត   +ជន+តិ3គតិច ក្នុងមុខជំ�ញ STEM �ច�ំឲ�្យ Lន 
គLãត  |្ន�ក��នឌ័រ ផ្នត់គំនិត និង�រy�ងè�ក វណ្ណៈ ក្នុងសង្គម 
(Marginson et al. 2013)។

�រអប់រំ|្ន�ក STEM ���លបច្ចុប�្បន្នសំâន់âãំង�ស់ + 
ពិ>�ស ក្នុងD�F�សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍ ដូចកម្ពុ+។ ប៉ុÜ្ត�°ះបី�រ 
អប់រំ កí�ិតឧត្តមសិក�[}ន0ើន¤៉ងpឿនអស់ ១៥o#ំ�ើយក្តី 
ក៏ និស�្សិតកម្ពុ+3គ��ើន�£�uៀនក្នុងមុខជំ�ញ|្ន�ក�ជីវកម្ម 
�ើយLន£�មួយចំនួនតូច��ល}ន �ើសuីស�រសិក�[ជំ�ញ 
STEM (រូប3ព១)។ 3ពមិនសីុ:#រÝង�រអប់រំ នឹងតí��វ�រ 
ទីផ�[រ �រ�រ �ំឲ�្យLនកង្វះសមត្ថ3ពជំ�ញ¤៉ង ធ្ងន់ធ្ងរ °ះ 
បី   កង្វះt�ះមិនÖ�ន+បi�ថ្មីស)�ប់ កម្ពុ+ក៏wយ។ ±ប់ ពី o#ំ 
១៩៨៩ ដល់ ១៩៩៤ °ះបី>�ដ្ឋកិច្ច|្អ�កpើកសិកម្ម មិនLន 
សមត្ថ3ព  ��ូបយកនិស�្សិត|្ន�ក STEM ក្តី ក៏Lននិស�្សិត ��ើន 
�ក់  +ង��ល}នបញ្ចប់�រសិក�[|្ន�ក វិទ�R$�្ត�មូល-½ន 
(១២៦៧�ក់) និង វិស្វកម្មនិងបÙ្ច�កវិទ�R (៧៨៧�ក់) �ើ 
�ៀប  នឹង|្ន�ក (ណិជ្ជកម្ម (៣៧១�ក់) និង3$បរF�ស 
(៤០៧�ក់) (MOEYS 1996 cited in Chhem 1997)។ សូម�្បី 
£�  �រ បណ្ណុះប�្ខលវិ+ ជីវៈ ក៏មិនសូវ+ប់9ក់ទងល្អ�នឹង 
�រ�រ  ��រ៖ "...អ្វី��លនិស�្សិត}នuៀនសូ	��ក្នុង$9 uៀន  
មិន Ö�ន  សុទ្ធ £�}នS�ៀមពួក³� ឲ�្យ�ចូល�្វើ�រ�រ;ើយ" 
(Allen Tan, Director of Global West Lab, cited in Phnom 
Penh Post, 3 July 2016)។

បi�D�ឈមដូចâងpើ គឺ�ច �ើយ	��វ£�ជំនះឲ�្យ}ន 
D�សិន �ើ កម្ពុ+ចង់សî�ច}ន=មöលន�}យ អភិវឌ�្ឍន៍ 
វិស័យ  ឧស�[ហកម្មកម្ពុ+ (IDP 2015-25) bើម�្បី�្វើ ទំtើបកម្ម 
រច�  សម្ព័ន្ធ  ឧស�[ហកម្ម Ù�ញពី ឧស�[ហកម្ម²�ើពលកម្ម��ើន 
�  + ឧស�[ហកម្ម²�ើ ជំ�ញខ្ពស់ Lន តk្ល�បÜ្ថ�ម ��ើន � 
	�ឹម    o#ំ២០២៥។ �រëUកÙ�ញ�+ÿប័ណ្ណថ្មីស)�ប់វគ្គ សិក�[ 
�   $កលវិទ�Rល័យâង |្ន�ក�ជីវកម្ម និង��ប់��ង ��ល}ន 
D��ស   Ù�ញ�លពីh�ធ្នូ ២០១៤ }នបP្វ�រ�រយកចិត្ត ទុក-ក់ 
�  pើ  ជំ�ញ និងចំ¼�ះដឹង��លLនតí��វ�រ��ើន+ង³� រួម 
9ំង STEM ផង��រ។

°ះបីLន�រចូលរួម�ន់£�âãំងពីសំ�ក់ អ្នកក$ង 
öល  ន�}យ និង3គី(ក់ព័ន្ធ��ក្តី ក៏�រ ̀ �វa�វ កន្លង 
មក  � កម្ពុ+ }នóêតតិច តួច�pើ öល គំនិត ~� STEM។ + 
ច�្លើយ តប ឯក$រt�ះLនöល÷រួមចំG�កបÞ្កើន�រ យល់  
ដឹង និងpើកស្ទួយ�រអប់រំ និង�រ`�វa�វ|្ន�ក STEM � 
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កម្ពុ+។ ឯក$រt�ះ±ប់6្តើម;ើង=ម�រពិ3ក�[ពី �រវិវត្ត~� 
STEM និងគំនិត �បច្ចុប�្បន្នស្តីពី�ររច�uៀបចំ�រអប់រំ STEM។ 
ប��ប់មកLន�រប��ញ	��សៗពីចំ�ប់�រម្មណ៍ របស់និស�្សិត 
និង�រចូលuៀនក្នុង|្ន�ក STEM �pើពិភពAក។   |្ន�កចុង 
បញ្ចប់   ~�អត្តបទt�ះ  �្វើ�រឆ្លះុបiFងំpើ �រអប់រំ STEM �កម្ព+ុ 
និង ផ្តល់+មតិ�បល់ស)�ប់�រ �̀វa�វ �អ�គត។

kលគំនិតE� STEM
(ក�្យ�ត់ STEM (�ទសវត�្សរ៍១៩៩០ ³�W� SMET 

Dល គឺ វិទ�R$�្ត� គណិតវិទ�R វិស្វកម្ម និងបÙ្ច�កវិទ�R) 	��វ }ន   
បÞ្កើត;ើងក្នុងo#ំ២០០១ bើម�្បីបi ក់ពី$រៈសំâន់~� មុខ វិ+   
9ំងt�ះ ប៉ុÜ្ត�កន្លងមកមិនLននិយមន័យឯក3ព:#F�។ ដូÙ្ន�ះ 
�ើយ (ក�្យt�ះ+uឿយៗ "Lននិយមន័យខុសៗ:# ស)�ប់ 
à�ុម មនុស�្ស  6�្ស�ង ៗ :#" (Khine 2015, 209)។  វិ$ល3ព របស់  
STEM ក៏	��វ}ន ³�  �្វើ�របក �̀យខុសៗ:# wយ  អ្នក  ក$ង 
öលន�}យ អ្នក`�វa�វ និង $Bប័ន 6�្ស�ងៗ }ន បញ្ចូល 
ឬ មួយ }នដកÙ�ញនូវ វិទ�R$�្ត� សុâភិ}ល និង កសិកម្ម 
(Koonce et al. 2016)។ °ះបីក្នុង ��ល សព្វ´្ង� ក៏ �  Lន �រ 
3ន់X�ឡំរÝង STEM +មួយនឹង �រ �̀វa�វ pើ Zសិ� bើម 
(stem cell research) ឬ+មួយនឹង ទងរុក្ខ+តិ (plant stem) 
(Keefe 2010 cited in Bybee 2013) ។

±ប់=ំងពី(ក�្យ  STEM ផុសÙ�ញមក គរុZសល�្យ|្ន�ក 
STEM ក៏}ន&�D��ល wយLន �រ-ក់បញ្ចូល:#នូវមុខវិ+  
មួយចំនួន��ល�លពីbើម¾ãប់£�-ច់Ù�ញពី:# bើម�្បីបÞ្កើត 
"វិធី$�្ត� [រួមបញ្ចូល:#] ��លសិក�[ពី�រប4�ៀន និង �រ uៀន 
សូ	� រÝង/ក្នុង មុខវិ+  STEM ពីរឬ��ើន និង/ឬ រÝងមុខវិ+  
STEM មួយ +មួយនឹង មុខវិ+ (ក្នុង$9uៀន) មួយឬ��ើន 
6�្ស�ង Fៀត" (Sanders 2009, 21)។ សរុបមក "(ក�្យ រួមបញ្ចូល 
(integraTIVE) សំ÷ដល ់ ដំ¼ើរ�រប4�ៀននិងuៀនសូ	� 

��ល   កំពុងបន្ត�មុខ Lនសន្ទុះ និងóêតpើអ្នកuៀនសូ	� គឺ 
ខុស:# ពី(ក�្យ }នរួមបញ្ចូល (integraTED) ��លសំ÷ដល់ 
ដំ¼ើរ�រ :¡ន�រវិវត្ត និងóêតpើ���ប4 �ៀន9ំង��ុង" (Wells 
2013, 29)។

អ្នក��ជ្ញខ្លះ}នអះ�ង� ចំ¼�ះដឹង|្ន�កវិទ�R$�្ត� គួរ 
£�  +  öល÷~��រអប់រំ STEM៖ "�រអប់រ…ំ 	��វ£�ឲ�្យនិស�្សិត  
ចូល រួម 9ំងក្នុង�រuៀននូវចំ¼�ះដឹងក្នុងមុខវិ+  STEM និងក្នុង 
�រ �្លើយតប�នឹង $Bន3ព��លតí��វឲ�្យពួក³�-ក់អនុវត្ត 
ចំ¼�ះដឹង 9ំង�ះក្នុងបរិបទ6�្ស�ងៗ សម��ប �=ម�យុ 
និង   ដំ�ក់�ល~��រវិវត្តរបស់ខ្លួន" (Bybee 2013, ix-x)។ 
អ្នក ��ជ ្ញ  6�្ស�ងFៀត  Lន �រគិតគូរ��ងo6 យ=មy�បទ ស�្សនវិ+   
wយ    }នពិនិត�្យ�pើöល÷|្ន�ក>�ដ្ឋកិច្ច សង្គមវប�្បធម៌ និង 
ន�}យ ~�គំនិតផ្តួច6្តើម6�្ស�ងៗ|្ន�ក STEM, Lតិ� STEM, 
និង  �រ  សនិ-½ន��  9ក់ទងនឹង�រប4�ៀន STEM (Chesky 
and Wolfmeyer 2015)។ គំនិតy�ប+ក់ð្ត�ងវិញ }នអះ�ង 
� �រអប់រំ STEM 	��វ£�óêតpើចំណុចរួម~� Lតិ� STEM 
��ល  Lន គុណ3ពខ្ពស់ គរុZសល�្យD�កបwយD�សិទ្ធ3ព 
និង �រ  យកចិត្តទុក-ក់ដល់បi � សមធម៌និងចí�ុះy�ប (Greene 
et al. 2006)។ លក្ខណៈច�;ស់9ស់មួយគឺ STEM មិនÖ�ន + 
�រ ប4 �ៀន មុខវិ+ នីមួយៗ�ះF� ប៉ុÜ្ត�+កម្មវិធីសិក�[គំរូ មួយ 
��លក្នុង�ះ មុខវិ+  9ំង�យសុទ្ធ£�+ប់9ក់ទង:# និង យក 
មក  ប4 �ៀន=មរ�ៀបទំtើប និងLនអន្តរកម្ម។

ថ្មីៗt�ះ �រëãស់ប្តូរចំណុចóêតសំâន់ពី STEM �+ 
STEAM  ��លLន-ក់បញ្ចូល9ំង |្ន�កសិល�្បៈ>�រីផង }ន 
ប��ញ ច�;ស់ពី�រJន�រក�រអប់រំ STEM =មy�បរួមបញ្ចលូ 
��ើន មុខ។ °ះ+¤៉ង� ក៏wយ  �ក្នុងD�F�ស3គ��ើន 
�រ ប4 �ៀន STEM =មy�ប រួម បញ្ចូលt�ះ Ý�o6យâãំង�ស់ 
មនិ �យ}នយកមក²�ើF� ដូច+ �សហរដ្ឋ���រិក��ល}ន 
D�ឹង&�ង អនុវត្ត កម្មវិធីសិក�[ =មy�បរួមបញ្ចូល អស់+ង ២០o#ំ 

រូប3ព១៖ រ}យ�រណ៍បណ្ណុះប�្ខល�#ក់បរិi្ញប	� �=មមុខជំ�ញ o#ំ២០១១

�ជីវកម្ម និង��ប់��ង

3$

បÙ្ច�កវិទ�Rព័ត៌Lន

វិទ�R$�្ត�សង្គម និងសិល�្បៈ

ច�;ប់

វិទ�R$�្ត�មូល-½ន

វិទ�R$�្ត�សុâភិ}ល

កសិកម្ម

វិស្វកម្ម

F�សចរណ៍

47%

12%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

2%

D�ភព៖ Mak 2015
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ៣ ែខក"្ញ ��ំ២០១៦

មក �ើយ ប៉ុÜ្ត�$9uៀន3គ��ើន �£�±ត់ទុកមុខវិ+  STEM 
�� +មុខវិ+ -ច់wយÎ�កពី:#ដ��ល (Wells 2013)។

(រចូលរួមរបស់និស�្សិត ក្នុង(រអប់រំ STEM
ជî�ើសមុខជំ�ញ�#ក់ឧត្តមរបស់និស�្សិត

�រសិក�[`�វa�វ+��ើនប��ញ� �រ�ើសយកមុខ 
ជំ�ញ  ��#ក់ឧត្តមសិក�[ }នរងឥទ្ធិពលពី $Bន3ព >�ដ្ឋកិច្ច  
សង្គមកិច្ច �រយល់�ើញ|្ន�ក��នឌ័រ តk្ល�âង វប�្បធម៌ និង វត្ថុ 
បំណង ក្នងុ�រសិក�[។ Leppel, Williams and Waldauer (2001, 
389) }នកត់សL)ល់� "និស�្សិត D�ុស ��លLន ឪពុក បî�ើ�រ 
+ អ្នកវិ+ ជីវៈ ឬអ្នក ��ប់��ង ��ើន£��ើសយកមុខជំ�ញ |្ន�ក 
វិស្វកម្ម នងិ វិទ�R$�្ត�" (មុខជំ�ញ��ល=ំងពីbើមuៀងមក 
£�ង Lននិស�្សិត3គ��ើន+បុរស) �ើយនិស�្សិត��ី��លLន 
ឪពុកLêយLន�រអប់រំខ្ពស់ ��ើន£��ើសយកមុខជំ�ញ|្ន�ក 
វិទ�R$�្ត� ++ង មុខជំ�ញ��លLននិស�្សិត3គ��ើន +��ី 
ដូច+ âងអប់រំ +bើម។ �រ`�វa�វរបស់ Latifah (2015) 
ក៏}ន សន្និ-½នដូÙ្ន�ះ��រ ស)�ប់និស�្សិតL៉;�សុីកំពុង សិក�[ � 
D�F�សអង់³្ល�ស Dលគឺ �រអប់រំ|្ន�កវិទ�R$�្ត� គឺ ស)�ប់ £� 
មនុស�្សLន�រអប់រំ និងLន�នៈខ្ពស់ មួយចំនួនតូច ប៉ុ��ះ។

ម�គមវិ+ |្ន�ក��នឌ័ររបស់ឪពុកLêយ �ចជះឥទ្ធិពល  
ដល់ និស�្សិត��ីក្នុង�រ±ប់យក�ជីព|្ន�ក STEM។ �រ សិក�[  
មួយ របស់ OECD (2016, 193) pើកí�ងសំណ 
រ PISA បំ��ញ 
wយ ឪពុកLêយ }នប��ញ� "កូនD�ុស£�ង	��វ}ន³�រំពឹង 
��ើន � នឹងចូល�្វើ�រâង|្ន�កវិទ�R$�្ត� បÙ្ច�កវិទ�R វិស្វកម្ម 
និង គណិតវិទ�R (STEM) �ើយឪពុកLêយ£�ងរំពឹងpើកូនD�ុស 
��ើន +ង pើ កូន��ី bើម�្បីឲ�្យចូល�្វើ�រâង|្ន�ក STEM °ះបី 
កូនD�ុស និងកូន��ី�ះuៀនគណិតវិទ�R ពូç�ដូច:#ក្តី"។ 

�ក្នុងD�F�ស�សុីâង0ើត+��ើន =គជ័យ ក្នុង�រ 
ជំរុញ  �រអប់រំ STEM ���ប់កí�ិត "Lនឫសគល់¤៉ង^� 
� ក្នុង ទស�្សនវិ+  និងវប�្បធម៌~��រអប់រំ�បូ(៌D�F�ស និង 
� ក្នុង ឥទ្ធិពល ~��រpើកទឹកចិត្តពីឪពុកLêយ" (Khine 2015, 
3)។ ចំណុចt�ះ��ប:#នឹង >�ចក្តីសន្និ-½ន~� �រវិ3គ �pើ  
D�F�ស + ��ើន  (Marginson et al. 2013, 14) ��ល }ន 
ប��ញ� "=គជ័យក្នុង�រអប់រំ និងវិទ�R$�្ត� Ý}ន មកពី  
F�ពZសល�្យ តិច+ង ពី�រខិតខំ�្វើ�រ" (�រuៀន សូ	� និង�រ 
អប់រំ ខ្លួន ក្នុងD�ï�ណីខុងជឺ)។

បំណង���#របស់និស�្សិតមិនÖ�នសុទ្ធ£��ãយ+ តួp�ខ  ចុះ 
7¡ះ ចូលuៀន+ក់ð្ត�ង�ះF� ដូចLន �រសិក�[ រយៈ ��ល  ��ង 
មួយ ស្តីពី �រអប់រំ�#ក់ឧត្តមសិក�[�D�F�ស� ហ្វិក âងត�្បូង 
}ន  ប��ញ� �o#ំ២០០២ អ¥�ចុះ7¡ះចូលuៀនក្នុងមុខ 
ជំ�ញ  |្ន�កវិទ�R$�្ត� វិស្វកម្ម និងបÙ្ច�កវិទ�R Lន ៣៧% គឺ9ប 
+ងបំណង���#របស់និស�្សិត ��លLនដល់ ៤៨% (Cosser 
2010)។ �រសិក�[ ��bៀង:#មួយpើ បំណង���#របស់ 
និស�្សិត ក្នុង�រuៀនសូ	�|្ន�ក STEM ប��ញ� �រចុះ7¡ះ 
ចូលuៀន ទទួលរងឥទ្ធិពលពី =គជ័យ|្ន�កគណិតវិទ�R� 

វិទ�Rល័យ បំណងចង់}នសi្ញប័	� អន្តរកម្មក្នុងមជ�្ឈ-½នសិក�[
អប់រំ និងជំនួយ:ំ��|្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ (Wang 2012)។

បទពិ$ធន៍របស់និស�្សិត ក្នុងកម្មវិធីសិក�[|្ន�ក STEM
�រសិក�[+��ើន }នóêតpើបទពិ$ធន៍|្ន�កអប់រំ 

wយ  ពិនិត�្យ ពី �រយល់�ើញរបស់និស�្សិត ស្តីពី  គុណ3ព 
ប4�ៀន និង �រuៀនសូ	�។ wយ²�ើទិន្នន័យ�្វើចំ�ត់�#ក់ 
=ម ប�្ខញអុិនធឺណិត Chang and Park (2014) }ន រក 
�ើញ   ក=ê ៤ ��ល(ក់ព័ន្ធដល់�រ��ញចិត្តរបស់និស�្សិត៖ ១) 
វិធី$�្ត�ប4�ៀន និង�រអនុវត្ត+ក់ð្ត�ង ២) ចំ¼�ះដឹង និង 
�រ S�ៀមuៀបចំរបស់���ប4�ៀន ៣) ឥរិ¤បថ��� និង ៤) 
ទំហំ  �រ�ររបស់និស�្សិត និង�ររំពឹងទុក របស់���។ �រសិក�[ 
��bៀង :#របស់ Calvo, Markauskaite and Trigwell’s 
(2010) pើបទពិ$ធន៍(ក់ព័ន្ធនឹង�រ ��ញចិត្តរបស់ និស�្សិត 
|្ន�ក វិស្វកម្ម }នរក� ើញ� ���ប4�ៀន��លជួយ:ំ�� និងLន 
សមត្ថ3ពពន�្យល់}នច�;ស់ +ក=êសំâន់âãំង+ង³� រីឯ ទំហំ 
�រ�រ និង��-½រច�សម្ព័ន្ធ +ក=êសំâន់តិច+ង³�។ ក=ê 
(ក់ព័ន្ធ 6�្ស�ងFៀត រួមLន រយៈ��ល~�វគ្គសិក�[ ចំនួន និស�្សិត 
ក្នុង �#ក់ និងកí�ិតជំ�ញរបស់���ប4�ៀន។

�រសិក�[6�្ស�ងFៀត }នóêតpើបi�ជន+តិ និង 
��នឌ័រ។ Kendricks, Nedunuri and Arment (2013) }ន  
សង្កត់ធ្ងន់� "បរិ¤�សក្នុង$Bប័ន" ��លជួយ!� បំប៉ន (Dល 
គឺ ��ល}នរច � uៀបចំ ;ើងbើម�្បីផ្តល់នូវ�រម្មណ៍ ផ�[រ   3 ប់ ខ្លួន 
និង អត ្តសi្ញណ|្ន�កវប�្បធម៌) ជួយ ឲ�្យ និស�្សិត  + ជន+តិ 3គ  តចិ 
Lនទំនុកចិត្តpើខ្លួនឯង Lន �រ 'ឿ+ក់ pើ ខ្លួនឯង និង  �ើល  
�ើ ញ ល្អពីជីវិត និង�ជីព របស់ ខ្លួន។ ��bៀង:#��រ Deemer 
(2015) }នpើក� បទពិ$ធន ៍ ក្នុង �#ក់uៀន និង បរិ¤�ស   
ក្នុងមន្ទីរពិ$ធន៍ �ចជះឥទ្ធិពល � pើ  រ�ៀប ��ល សិស�្ស ឲ�្យ 
តk្ល�  �pើ�រអប់រំ|្ន�ក វិទ�R$�្ត� (+ បទពិ$ធន៍ វិជ្ជLន 
មួយ ��លLនទំ�ក់ទំនង+មួយ និស�្សិត ��ី |្ន�ក វិទ�R$�្ត� 
��ល   សî�ចចិត្ត បន្ត�ជីពpើមុខវិ+ ខ្លួន }ន �ើស uីស)។

�រ²�ៀប�ៀបរÝង កí�ិត~��រ��ញចិត្តរបស់និស�្សិត 
�#ក់ បរិi្ញប	��pើធន¾ន~��រប4�ៀន និង�រuៀនសូ	� 
ប��ញ� និស�្សិត STEM £�ងLនបទពិ$ធន៍+ទូ� វិជ្ជLន  
��ើន+ង និស�្សិត:¡នជំ�ញ|្ន�កt�ះ (Pawson 2012)។ ប៉ុÜ្ត� 
និស�្សិតមិនÖ�ន|្ន�ក STEM Lន បទពិ$ធន៍  pើ �រ ប4 �ៀន 
ល្អ+ង និស�្សិត STEM �ើយ ពិ>�ស +ង t�ះ Fៀត និស�្សិត D�ុស 
}ន zយ�រណ៍ពី �រមិនសូវ ��ញចិត្ត នឹង �រ ប4�ៀន (t�ះ+ 
លទ្ធផល រក�ើញដ៏គួរឲ�្យ±ប់�រម្មណ៍មួយ ��ល គួរ  យកចិត្តទុក 
-ក់ ក្នុង�រ`�វa�វ���លអ�គត) ��ើន+ងនិស�្សិត��ី។

3ពសម��ប និង3ព�ចអនុវត្ត}ន~�កម្មវិធី STEM
bើម�្បីð្វ�ងយល់ពី3ពសម��ប និង3ព�ច អនុវត្ត}ន ~� 

�រអប់រំ STEM �រសិក�[+��ើន }នពិនិត�្យពីចំណង9ក់ទង 
រÝង �រអប់រំ�#ក់ឧត្តមសិក�[ +ពិ>�ស �រ�្វើវិនិ�គâង|្ន�ក 
វិទ�R$��្តនិងបÙ្ច�កវិទ�R +មួយនឹងកំ¼ើន>�ដ្ឋកិច្ច។ �រ រីក 
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ចî�ើនpើនÝនុវត្តន៍ សហ��ិន3ព និងផលិត3ព ��លD�F�ស 
�សុី+��ើនសî�ច}នក្នុង ៥០o#ំចុងò�យ គឺwយ$រ 
សមត្ថ3ព`�វa�វâãំង និងពលករLនជំ�ញខ្ពស់របស់ខ្លួន។ 
ដូចក្នុងករណីD�F�សកូu៉�âងត�្បូង öល ន�}យអប់រំ ដ៏រលូន 
ល្អ �មុខ }នbើរ��ប:#+មួយ�រ&�D��លរច�សម្ព័ន្ធក្នុង 
ឧស�[ហកម្ម និង�រ�រ ±ប់=ំងពី��ល��លD�F�សt�ះ�ក 
Ù�ញ ពី >�ដ្ឋកិច្ច��លzzំង�រ�ំចូល ក្នុងទសវត�្យរ៍១៩៦០-៧០ 
� អនុវត្ត >�ដ្ឋកិច្ចy�បឧស�[ហូបនីយកម្ម |្អ�កpើ�រ�ំÙ�ញ 
ក្នុង ទសវត�្យរ៍១៩៨០។

�រ�្វើវិនិ�គâãំងâង|្ន�កវិទ�R$�្ត� និងបÙ្ច�កវិទ�R 
ក៏+ក=êសំâន់Ñុំងឲ�្យមូល-½ន >�ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម របស់ 
D�F�ស ចិន ëãស់ប្តូរមុខLត់ថ្មី��រ។ �ចុងទសវត�្យរ៍១៩៨០ 
� ��ល ចិន ±ប់6្តើម�្វើកំG�ទí�ង់>�ដ្ឋកិច្ច bើម�្បីចូលរួម;ើង 
វិញក្នុង>�ដ្ឋកិច្ចពិភពAក�ះ វិទ�R$�្ត� និងបÙ្ច�កវិទ�R គឺ 
+  �ទិ3ពមួយក្នុងចំ�ម�ទិ3ពចម�្បង9ំងបួន ��ល	��វ 
រុញ ̀ �ន D�F�សចិន ចូល�ក្នុងគន្លងកំ¼ើន>�ដ្ឋកិច្ចដ៏âãំង�ã 
(Agelasto and Adamson 1998)។ 

�រវិ3គpើ�រផ្គត់ផ្គង់ និងតí��វ�រជំ�ញ STEM គឺ+ វិធី 
ដ៏LនD��ជន៍ ស)�ប់ð្វ�ងយល់ពី 3ពសម��ប ~� �រ  អប់រំ 
STEM។ �ក្នុងD�F�សអឺរ៉ុប+��ើន °ះបីកំ¼ើន មិន    សូវ   }ន 
នឹងនរ និងច�;ស់9ស់ក្តី ក៏តí��វ�រជំ�ញ|្ន�ក STEM កំពុង 
0ើន  ;ើង wយLន�រព�Rករណ៍� នឹងLន   �រ ផ្តល់  �រ�រ 
D�Lណ ៧9នកÜ្ល�ង ±ប់ពី ��លt� ះ រហូត ដល ់ o#ំ ២០២៥ 
wយ $រ  មួយ|្ន�ក មកពីLនអ្នក�្វើ�រ|្ន�ក STEM ��ើន  �ក់ 
�ស់	��វដល់�យុចូលនិវត្តន៍ (Caprile et al. 2015)។ កង្វះ 
âត �បច្ចុប�្បន្នLន�ទâãំងក្នុង�រ�រ|្ន�កបÙ្ច�កវិទ�R + 
ពិ>�ស វិស្វកម្ម និង ICT �ើយ តí��វ�រ>�Ýកម្មរបស់អ្នកLន 
ជំ�ញ  វិ+ ជីវៈ និងអ្នកជំ�ញâងកុំព�្យូទ័រ រំពឹង�នឹង0ើន;ើង។

+�រចÖ្ល�ក��រ �រ�រ��ល�ក់�ើញច�;ស់� 	��វ 0ើន   
;ើង  pឿនបំផុត Ý9ម9រនូវ�រអប់រំ |្ន�ក វិទ�R$�្ត � �ះ 
ចំ�ប់�រម្មណ៍pើ STEM y�រ+Lននិ�#�រ ¾ãក់ចុះ វិញ � 
ចំ ��ល>�ដ្ឋកិច្ច កំពុងរីកចî�ើន �ើយ កí�ិត ជីវ3ព ក៏ល្អ D� >ើរ   
;ើង wយ$រនិស�្សិត��y�រ+�±ប់ �រម្មណ៍  ��ើន pើ  
មុខ  ជំ�ញ|្ន�ក�ជីវកម្ម ច�;ប់ និង វិទ�R$�្ត� សង្គម�វិញ 
(McNeely and Hahm 2012)។ និ�#�រ 'ៀសÝង�ជីព STEM 
t�ះ �ច�ើញច�;ស់ � កូu៉�âងត�្បូង ��ល�ទី�ះ មុខជំ�ញ 
STEM }នរីកលូត9ស់Lំ9ំ�ើយ £�និស�្សិត$កលវិទ�Rល័យ 
រួម   9ំង និស�្សិត កំពុងuៀនមុខជំ�ញ STEM ផង }នផ្តល់ �ទិ3ព 
ខ្ពស់ +ង�pើសុវត្ថិ3ព�រ�រ ដូÙ្ន�ះ�ើយ ពួក³� ចង់ }ន  
�រ �រ  + មa�្តីរ-½ភិ}ល ���ប4�ៀន និង�����ទ�្យ ++ង  
�រ �រ   âង|្ន�កវិទ�R$�្ត� និងបÙ្ច�កវិទ�R (Jin et at. 2012)។  
�រ D�កួត D�þ�ងយក�រ�រ STEM ក៏តឹង£�ង��រ ��ះ  
ឧស�[ ហ កម្ម  នីមួយៗ	��វ�រ និស�្សិតចប់�រសិក�[  Lន  គុណ3ព 
ខ្ពស់ និងLន  ចំ¼�ះដឹង ̂ �b�ះ  âង|្ន�ក បÙ្ច�កF�ស (Jang 
and Kim 2015)។

កំហិត~�ឯក$រ`�វa�វក្នុងពិភពAក
ឯក$រ`�វa�វ�អន្តរ+តិ3គ��ើន +�រ សិក�[y�ប 

បរិLណ និងLនភស្តុ=ងតិចតួច +ប់9ក់ទងនឹងកម្ពុ+។ �រ 
²�ើ��ស់ កí�ងសំណ
រស្តង់- Ý-ក់កំហិតpើច�្លើយរបស់ អ្នក 
ចូលរួម ឲ�្យ�	�ឹមà�បខ័ណxកំណត់+មុន �ើយអd�រ6�្ស�ងៗ 
ដូច+ ពូជ$សន៍ និងជន+តិ មិនសូវសំâន់F�ស)�ប់ បរិបទ 
D�F�សកម្ពុ+��ល+ទូ�Lនជន+តិសឹង£�ដូច:#។ ច�;ស់ 
�ើយ �រយល់ដឹងពី�រចូលរួមរបស់និស�្សិតក្នុងមុខជំ�ញ 
STEM មិន�ច�ត់ëêច់Ù�ញក=êសង្គម វប�្បធម៌ >�ដ្ឋកិច្ច និង 
ន�}យ}ន;ើយ។ បរិបទLន$រៈសំâន់�ស់ក្នុង�រ
`�វa�វ pើ �រអប់រំ wយLន�រ²�ៀប�ៀប។

(រអប់រំ STEM lកម្ពុ� និងផលiក់ព័ន្ធ 
សj�ប់(រp�វq�វrអ�គត

ឯក$រ`�វa�វóêតចំpើD�F�សកម្ពុ+  មិនសូវLន 
��ើន F� £�}នគូសបi ក់� និស�្សិតកម្ពុ+ +��ើនLនទំនុក 
ចិត្ត âãំង  �pើà�ុម���$រ +ពិ>�សឪពុកLêយ ���ល �្វើ�រ 
សî�ចចិត្តពី មុខជំ�ញ��លគួរសិក�[� $កលវិទ�Rល័យ 
(Peou 2015) �ើយក៏��ើន£� �ើសយកមុខជំ�ញ ��ប=ម 
�ជីព ��លខ្លួនចង់}ន ++ង=មតk្ល�សីលធម៌ និងចំណÐលចិត្ត 
របស់ខ្លួន (Un 2014)។ ក្នុង�រសិក�[���លថ្មីៗមួយ និស�្សិត 
D�Lណ ៦០% }នpើក� ចំណÐលចិត្តë�ល់ខ្លួន+ ��តុ ផល  
ចម�្បង  ក្នុង�រ�ើសយកមុខជំ�ញ (AUPP 2015)។ ចំណុច គួរ  
±ប់�រម្មណ៍មួយFៀត គឺតí��វ�រ ជំ�ញ ���ល អ�គត ³ � 
�ក់ មិនសូវ}នគិតដល់F�ក្នុង �រ សî�ចចិត្ត ចូលuៀន� �#ក់  
ឧត្តមសិក�[។ #�ន់£�ចំណុច �ច �ើល �ើញខ្លះៗt�ះ ក៏ ប��ញ 
ពី3ពស្មុគ$¡ញ~��របណ្ណុះ ជំ�ញ STEM �កម្ពុ+ ��រ។

ស)�ប់�រ`�វa�វ�អ�គតពី �រចូលរួមរបស់និស�្សិត 
កម្ពុ+ ក្នុង�រអប់រំ និង�ជីព|្ន�ក STEM �រសិក�[t�ះសូម>្នើ 
;ើង   នូវD�¾នបទដូចត�។ ទី១  �ើ��តុអ្វី}ន+និស�្សិត 
��ល    }ន ខំuៀន +âãំងâង|្ន�កវិទ�R$�្ត�� វិទ�Rល័យ y�រ  +   
��ើសយកមុខជំ�ញមិនÖ�ន STEM � $កល  វិទ�R ល័យ 
�វិញ។ �រសិក�[ថ្មីមួយស្តីពី =គជ័យ~� �រuៀន សូ	� |្ន�ក 
STEM ក្នុងចំ�មសិស�្សកម្ពុ+�#ក់អនុវិទ�Rល័យ }ន កត់ 
សំ:ល់  � សិស�្ស��ខ្វះ�រយល់ដឹងពីឱ�ស |្ន�ក STEM និង 
�ជីព�ចទទួល}ន�អ�គត៖ à�ុម "[សិស�្ស] ��ល }ន 
uៀន  វគ្គ សិក�[បÜ្ថ�ម pើមុខវិ+ វិទ�R$�្ត�/គណិតវិទ�R ��ើន £� 
ចង់   }ន �ជីពក្នុងមុខជំ�ញមិនÖ�ន|្ន�ក  វិទ�R$�្ត�/គណិត 
វិទ�R" (Eng and Szmodis 2016, 294)។ ក្នុង ៥o#ំ ចុងò�យ 
t�ះ និស�្សិត�#ក់ទី១២ D�Lណ ៧០% +មធ�្យម }ន �ើស យ ក  
�រ សិក�[|្ន�កវិទ�R$�្ត� ប៉ុÜ្ត��រចុះ7¡ះចូលuៀន �#ក់ ឧត្តម 
សិក�[ ក្នុងមុខជំ�ញ|្ន�កវិទ�R$�្ត� +មូល-½ន និង វិស្វកម្ម Lន 
អ¥�9ប+âãំង	�ឹមD�Lណ ១០% ប៉ុ��ះ (Puth 2016) ។

bើម�្បីយល់ដឹង�ន់£�ច�;ស់អំពី បទពិ$ធន៍ របស់ និស�្សិត  
pើ|្ន�ក STEM និងកំណត់ពីក=ê�� ��ល �ំឲ�្យ   និស�្សិត   បញ្ច  ប ់   
�រសិក�[Lនគុណ3ពæ�[យ�ះ �រ សិក�[ �� �ល អ�គត 
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	��វយកចិត្ត ទុក-ក ់pើចំណុច D�សព្វ : # រÝង កម្មវិធី សិក�[ Lតិ�  
=មវគ្គ គរុZសល�្យ ��នឌ័រ និង ធន¾ន  ស)�ប់ �រ ប4�ៀន 
និង �រuៀនសូ	�។ �រសិក�[  y�បt�ះ នឹងជួយ ឲ�្យ និស�្សិត 
បញ្ចប់ �រសិក�[ បÞ្កើននូវ ជំ�ញ �យរក }ន  �រ�រ�្វើ និង 
ចំ¼�ះដឹង |្ន�កបÙ្ច�កF�ស ��ល+ uឿយៗ មិន �ច   បំ��ញ }ន 
=ម តí��វ�ររបស់និ�ជកF� �្វើឲ�្យ ពួក³� ត្អូញ£្អ�រ� អ្វី ��ល 
និស�្សិត}នសិក�[ មិនសូវ សម��ប �=ម ទីផ�[រ �រ�រ ;ើយ 
(Khieng, Madhur and Chhem 2015)។

�រវិ3គបÜ្ថ�មpើ�រអប់រំ STEM ��ល+ប់9ក់ទង¤៉ង 
ជិតស្និទ្ធ �នឹង�រអភិវឌ�្ឍមូលធនមនុស�្ស 	��វ|្អ�កpើ តk្ល�|្ន�ក 
សង្គម វប�្បធម៌ bើម�្បីជួយឲ�្យកំ¼ើន>�ដ្ឋកិច្ច�ច¾�}ននូវ 
សមធម៌ និង3ពសុខដុមក្នុងសង្គម។ >�ចក្តីសន្និ-½នបូកសរុប 
របស់ Chhem (1997, 115) ��ល��ប:#បំផុត+មួយនឹង 
�រអប់រំ STEAM ឬ�រអប់រំបញ្ចលូ:#នូវ STEM គឺ�£�សម��ប  
ស)�ប់ D�F�សកម្ពុ+សព្វ´្ង�៖ "�រសន�្សំបÞ្កើន មូលធន 
មនុស�្ស… Ý #�ន់ £� +ឧបករណ៍មួយ ��ល³� 	��វ�រ… �  កម្ពុ+ 
ប៉ុÜ្ត� �រ អភិវឌ�្ឍ   មនុស�្ស ឲ�្យ}ន ��ញ p�ញ ��ប់b�ុង?�យ + 
ពិ>�ស អ្នក  ដឹក �ំ   ក្នុង សហស�្សវត�្សរ៍ ថ្មីt�ះ គឺ+öល÷ដ៏±ំ}ច់ 
មួយ  bើម�្បី  សî�ច   }ន  ¤៉ង��ញp�ញនូវ អត្តសi្ញណ +តិ 
របស់ កម្ពុ+"។

��bៀង:#��រ �រ �̀វa�វពី�រ-ក់បញ្ចូល�រអប់រំ 
STEM និងជî�ើស�ជីព6�្ស�ងៗ �ក្នុងបរិបទL៉à��>�ដ្ឋកិច្ច 
និង  សង្គម  វប�្បធម៌ដ៏ធំទូ9យ គួរóêតpើក=êមួយចំនួន ដូច+ 
�រ យល់�ើញ និងចំ�ប់�រម្មណ៍របស់$¾រណជន �pើ 
សម3ព |្ន�ក��នឌ័រ ឥរិ¤បថរបស់ សង្គមចំDះវិទ�R$�្ត� និង 
បÙ្ច�កវិទ�R �រអភិវឌ�្ឍ>�ដ្ឋកិច្ច លក្ខខណx�រ�រ នងិ à�បខ័ណx 
$Bប័ន (Caprile et al. 2015)។ =មt�ះ �រវិ3គពីផលប៉ះ(ល់ 
~� ចំណងត3 ប់រÝង$កលវិទ�Rល័យ នឹងឧស�[ហកម្ម �ច+ 
វិធី$�្ត� ដ៏LនD��ជន៍ ស)�ប់¾�ឲ�្យ�រអប់រំ STEM �ច 
ជួយ កម្ពុ+ សî�ច}ន=មចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន Dលគឺ >�ដ្ឋកិច្ច 
|្អ�កpើចំ¼�ះដឹង និងសមត្ថ3ពជំ�ញ។

�រអប់រំ STEM ��លLនទí�ង់��ើនy�ប Ýបង្ក�រ 
ស្មុគ$¡ញ មួយកí�ិត!�មFៀត។ bើម�្បី�ច�êប់D�¾នបទ 
}នច�;ស់ និង��ញp�ញ �រសិក�[	� �វ£�+ក់ð្ត�ង សព្វ��ប់ 
និង ស)�ប ់��ប់:# ។ ក្នុង�រ �̀វa�វ�អ�គត 	��វ£�²�ើ 
វិធី$�្ត� ចí�ុះbើម�្បីð្វ�ងយល់ពី រ�ៀបជំរុញឲ�្យនិស�្សិតចូលរួម 
ក្នុង �រអប់រំ STEM �ើយ	��វកំណត់öល÷~��រ ̀ �វa�វ 
y�បt�ះ �ក្នុងà�បខ័ណx~��រអប់រំ|្ន�ក វិទ�R$�្ត� ឬ 
ចំ¼�ះដឹង |្ន�កវិទ�R$�្ត� ��លរួមLន öល÷ STEM   
(axiology) Lតិ� STEM (ontology) និង គរុZសល�្យ STEM 
(epistemology)។

សរុបមក bើម�្បីសិក�[ពីរ�ៀបអនុវត្តល្អៗក្នុង ពិភពAក 
�រសិក�[ពី�ររីកចî�ើន~��រអប់រំ STEM � កម្ពុ+ គួរ²�ើ 
វិធី$�្ត�y�ប²�ៀប�ៀប។ ប៉ុÜ្ត�ក្នុងt�ះ គួរLន�រ យក ចិត្ត ទុក 
-ក់ និង D�យ័ត្នD�g�ង bើម�្បី'ៀសÝង�រ�ើសuីស យក  មក 
²�ើ��ស់wយ:¡ន�រh �ងច�;ស់9ស់នូវ öល ន� }យ 

និង �រអនុវត្ត|្ន�កអប់រំ�=មប�្ខD�F�ស 6�្ស�ងៗ wយមិន 
}ន ពិ±រ� ��ប់#�ន់� Ý�ច �្លើយតប }នល្អ ឬF� �  នឹង 
តí��វ�រ ថ្មីៗ�ក្នុងទីផ�[រពលកម្មកម្ពុ+ និងតí��វ�រ +ក់ð្ត�ង 
ក្នុង សង្គមកម្ពុ+។
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