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ការអប់់រសំ្ទែ�ែមនៅ�កមុ�ជាការអប់់រសំ្ទែ�ែមនៅ�កមុ�ជា

 នវានុវត្តតនប៍ានដើ�ើរតួ្តនាទីីយ៉ាា ងសំំខានកុុ់្នុងការជួួយឱ្យយដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចជាត្តិរកី្នុលូូត្តលាស់ំ តាមរយៈការ
បដើងើើនផលិូត្តភាពការងារដើសំើើរគ្រ�បវ់ស័ិំយ។ បច្ចចុបបនុដើនះ បណ្តាត គ្របដើទីសំនានាជំុួវញិពិភពដើលាក្នុបាននិង
ក្នុំពុងជួួបគ្របទីះនូវបញ្ហាា ក្នុំដើ�ើ ននៃនអគ្រតាអុក្នុគ្មាា នការងារដើ�ើើ ដើ�ើយដើបើដើយ៉ាងតាម UNStats ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០២០
អគ្រតានៃនអុក្នុគ្មាា នការងារដើ�ើើឈាន�ល់ូគ្របមា� ៦,៥%៦,៥% ដែ�លូដើក្នុើនដើ�ើងគ្របមា� ១,១%១,១% ដើបើដើ�ៀបនឹង
ឆុ្នាំ ំ២០១៩។ កុុ្នុងនយ័ដើនះ ការអបរ់ដំែ�លូដើ�ត ត្តដើលូើដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត, បដើច្ចចក្នុវទិីា, វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា
ពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំក្នុុុងការជំួរុញនវានុវត្តតន ៍ក្នុ�ូ៏ច្ចជាកាត្តប់នថយអគ្រតានៃនអុក្នុគ្មាា នការងារដើ�ើើ 
ដើគ្រ�ះត្តគ្រមូវការបុ�គលិូក្នុដែ�លូមានជំួនាញដែផុក្នុដែសំើមកំ្នុពុងមានត្តគ្រមូវការខំាងំ ត្តួយ៉ាា ង �តិ្តចាបព់ឆុី្នាំ ំ២០២០ 
�ល់ូ ឆុ្នាំ២ំ០៣០ ត្តគ្រមូវការបុ�គលិូក្នុមានជំួនាញវភិា�សំនតិសុំខពត័្តម៌ាននឹងដើក្នុើនដើ�ើងគ្របមា� ៣៣%៣៣%, 
វទិីាសាស្ត្រសំតទិីនុនយ័ និង��ិត្តវទិីានឹងដើក្នុើនដើ�ើងគ្របមា� ៣១%៣១% និងអុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំតកំុ្នុពយូទីរ័នឹងដើក្នុើន
ដើ�ើងគ្របមា� ២២%២២% ដើនះដើបើដើយ៉ាងតាមដើ��ទំីពរ័ CNBC។ ដើយ៉ាងតាមសំមា�ម National Science 
Teachers  «ការអបរ់ដំែសំើម»«ការអបរ់ដំែសំើម» (STEM Education) ជាវ�ីិសាស្ត្រសំតកុុ្នុងការបដើគ្រងៀនដែ�លូដើ�ត ត្តដើលូើមុខវជិាា
វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានសំមត្តថភាពកុុ្នុងការ
ដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា ក្នុុុងសំងគមពិត្តជាក្នុដ់ែសំតង និងមានលូទីធភាពកុុ្នុងការគ្របក្នុួត្តគ្របដែជួងក្នុុុងទីីផារការងារថ្មីា។ី 
ការអបរ់ដំែសំើមពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំកុុ្នុងការជួួយប�តុ ះ�នធានមនុសំសដែ�លូមានជំួនាញសំមគ្រសំប
សំគ្រមាបទី់ីផារការងារគ្រពមទាំងំមានជំួនាញដែ�លូមនិងាយជួនំួសំដើ�យបដើច្ចចក្នុវទិីាបាន។ ជាក្នុដ់ែសំតង 
បដើច្ចចក្នុវទិីាសំគ្រមាបប់ដើងើើត្តមាតិ្តកា (Content Creation Technology) អាច្ចបដើងើើត្តគ្រតឹ្តមដែត្តមាតិ្តកា�មាតា
បាុដែនតវាមនិមានភាពនៃចុ្ចគ្របឌិិត្ត�ូច្ចមាតិ្តកាដែ�លូមនុសំសបដើងើើត្តដើនាះដើទី ដើគ្រ�ះបដើច្ចចក្នុវទិីាមនិមានបញ្ហាា
អារមា�៍ដើ�ើយ។ 
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 ដើយ៉ាងតាម�នាគ្មារពិភពដើលាក្នុ គ្របដើទីសំក្នុមុុជាជាគ្របដើទីសំមយួដែ�លូមានកំ្នុដើ�ើ នដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចលូូត្តលាស់ំ
ដើលូឿនបំផុត្តដើលូើពិភពដើលាក្នុ ជាមយួនឹងក្នុំដើ�ើ នជាម�យមគ្របមា� ៧,៧%៧,៧% �ិត្តចាបពី់ឆុ្នាំ ំ១៩៩៨ �ល់ូ
ឆុ្នាំ ំ២០១៩។ ក្នុំដើ�ើ ន�ឆ៏្នាំបរ់�័សំដើនះបានពឹងដែផែក្នុមយួដែផុក្នុដើលូើអតិ្តពលូក្នុមា (Labor Intensive) 
ក្នុុុងវស័ិំយវាយ�ភ�័ឌ ។ យ៉ាា ងណ្តាមញិ ការមក្នុ�ល់ូនៃនប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ បាននាមំក្នុនូវ
ការ�ំស់ំបតូរខំាងំដើលូើទីិ�ឋភាពការងារជាមយួត្តគ្រមូវការថ្មីាីៗ ដែ�លូទាំមទាំរចាបំាច្ចឱ់្យយមានការពគ្រងឹង និង
ពគ្រងីក្នុជំួនាញសំគ្រមាបក់្នុមំាងំពលូក្នុមាបដែនថមគ្រសំបដើ�តាមត្តគ្រមូវការជាក្នុដ់ែសំតង។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ ដើ�ើមបី
អាច្ចឱ្យយដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចក្នុមុុជាបនតរកី្នុលូូត្តលាស់ំគ្របក្នុបដើ�យនិរនតរភាព ក្នុមុុជាចាបំាច្ច�ំ់ស់ំបតូរពីដើសំ�ឋកិ្នុច្ចច
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I. ដើគ្មាលូការ�៍នៃនការអបរ់ដំែសំើមI. ដើគ្មាលូការ�៍នៃនការអបរ់ដំែសំើម

 កុុ្នុងបាុនាា នទីសំវត្តសរចុ៍្ចងដើគ្រកាយដើនះ ការអបរ់នំៃនបណ្តាត គ្របដើទីសំនានាជំុួវញិពិភពដើលាក្នុមានការរកី្នុ
ច្ចដើគ្រមើនជាលំូ�ប ់ដើ�យដើលាក្នុគ្រ�ូ អុក្នុគ្រ�ូ បាននិងកំ្នុពុងដើគ្របើគ្របាស់ំបដើច្ចចក្នុវទិីាជាជំួនួយ�ល់ូការបដើគ្រងៀន,
ការទីំនាក្នុទ់ីំនងជាមយួសិំសំស-និសំសតិ្ត និងការតាម�នសំក្នុមាភាពសិំក្នុារបស់ំសិំសំសជាដើ�ើម។ ទីនើឹមនឹងដើនះ 
ការ�ំស់ំបតូរក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាពីក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាតាមដែបបគ្របនៃព�ីមក្នុជាក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាដែសំើមក្នុប៏ានចូ្ចលូរមួចំ្ចដែ�ក្នុ
យ៉ាា ងខំាងំក្នុុុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានជំួនាញសំមគ្រសំបសំគ្រមាបទី់ីផារការងារក្នុុុងសំត្តវត្តសរទី៍ី ២១ 
ដើនះ។ ខាងដើគ្រកាមដើនះជាដើគ្មាលូការ�៍សំំខាន់ៗ មយួច្ចំនួននៃនការអបរ់ដំែសំើម រមួមាន៖

     ដើ�ត ត្តដើលូើការអនុវត្តត៖ដើ�ត ត្តដើលូើការអនុវត្តត៖ ការអបរ់ដំែសំើមដើ�ត ត្តដើលូើការអនុវត្តត�ើ ល់ូជាជាងការបដើគ្រងៀនឱ្យយសិំសំស-នសិំសតិ្ត
ទីដើនើញដើមដើរៀន ដើ�ើមបអីាច្ចជួួយឱ្យយពួក្នុដើ�យល់ូដើមដើរៀនបានកានដ់ែត្តច្ចាស់ំ និងមានភាពរកី្នុរាយកុុ្នុងការសិំក្នុា។
ជាទូីដើ� ការទីដើនើញដើមដើរៀនអាច្ចដើ�ើើឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តឆ្នាំប�ុ់ញគ្រទាំននឹ់ងការសិំក្នុា ដើ�យសារខួរក្នុាលូ
របស់ំពួក្នុដើ�គ្រតូ្តវផើុក្នុដើ�យពត័្តម៌ានជាដើគ្រច្ចើន និងឆ្នាំបដ់ើភំច្ចដើមដើរៀន។ ជាក្នុដ់ែសំតង ដើ�កុុ្នុងការសិំក្នុា�ីម ីជាជាង
ការសិំក្នុាដែត្តរូបមនត និងគ្រទឹីសំតី សិំសំស-និសំសតិ្តក្នុទ៏ីទួីលូបានឱ្យកាសំកុុ្នុងការអនុវត្តត�ើ ល់ូកុុ្នុងមនើីរពិដើសា�ន ៍
ត្តួយ៉ាា ងការពិដើសា�នព៍គី្របតិ្តក្នុមា�ីម។ី 

2/152/15

ដែផែក្នុដើលូើក្នុមំាងំ ដើ�ជាដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចដែផែក្នុដើលូើជំួនាញ។ ជាក្នុដ់ែសំតង វស័ិំយការងារទូីរទាំងំសំក្នុលូដើលាក្នុ រមួទាំងំ
ក្នុមុុជា ក្នុំពុងគ្រតូ្តវការអុក្នុមានជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម បាុដែនតដើ�គ្របដើទីសំក្នុមុុជា សិំសំសដែ�លូដើគ្រជួើសំយក្នុជំួនាញ
វទិីាសាស្ត្រសំតដើ�ថុ្នាក្នុឧ់ត្តតមសិំក្នុាមានច្ចំនួនគ្របមា�ដែត្ត ៣០%៣០% ដើ�ឆុ្នាំសិំំក្នុា ២០១៩ - ២០២០ ដើនះ
ដើបើដើយ៉ាងតាមវទិីាសាថ នប�តុ ះបណ្តាត លូ និងគ្រសាវគ្រជាវ ដើ�ើមបអីភវិឌិឍនក៍្នុមុុជា។ �ូដើចុ្ចះការអបរ់ដំែសំើម
ពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំកុុ្នុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តអាច្ចដើគ្រត្តៀមខួំនរចួ្ចជាដើគ្រសំច្ចសំគ្រមាបទី់ីផារ
ការងារក្នុុុងសំមយ័កាលូប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ ដើនះ។
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       ដើ�ត ត្តដើលូើបទីពិដើសា�នកុុ៍្នុងជីួវតិ្តពិត្ត៖ដើ�ត ត្តដើលូើបទីពិដើសា�នកុុ៍្នុងជីួវតិ្តពិត្ត៖ ដើគ្មាលូការ�៍នៃនការអបរ់ដំែសំើមក្នុច៏្ចងជួ់ួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្ត
អាច្ចដើគ្របើគ្របាស់ំច្ចំដើ�ះ�ឹងដែ�លូពួក្នុដើ�ទីទួីលូបានពីការសិំក្នុាមុខវជិាា ដែសំើមដើ�ដើគ្របើគ្របាស់ំកុុ្នុងជីួវតិ្តពិត្ត។ 
ជាឧទាំ�រ�៍ មុខវជិាា ��ិត្តវទិីាកុុ្នុងក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាតាមដែបបគ្របនៃព�ីបដើគ្រងៀនសិំសំសអំពីសំមកីារ បាុដែនត 
ពួក្នុដើ�មនិបាន�ឹងពីអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនដើមដើរៀនដើនះកុុ្នុងជីួវតិ្តពិត្តដើនាះដើទី។ កុុ្នុងនយ័ដើនះ ការអបរ់ដំែសំើម
ពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំ ដើគ្រ�ះវាមនិគ្រតឹ្តមដែត្តបដើគ្រងៀនសិំសំសឱ្យយយល់ូពីរដើបៀបដើ�ះគ្រសាយសំមកីារ
បាុដើណ្តាះ ះដើទី ដែថ្មីមទាំងំបងាា ញសិំសំសឱ្យយ�ឹងពីអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការដើគ្របើគ្របាស់ំសំមកីារកុុ្នុងជីួវតិ្តពិត្តជាក្នុដ់ែសំតង 
�ូច្ចជា ការសាងសំងអ់គ្មារ ឬការ��នាគ្របាក្នុច់្ចំដើ�ញនៃនអាជីួវក្នុមាជាដើ�ើម។ 

3/153/15

     ដើ�ត ត្តដើលូើការងារជាគ្រក្នុុម៖ដើ�ត ត្តដើលូើការងារជាគ្រក្នុុម៖ ជាជាងដើ�ើើការក្នុត្តច់្ចំណ្តាំដែត្តអើីដែ�លូដើលាក្នុគ្រ�ូ អុក្នុគ្រ�ូពនយល់ូតាមដើសំៀវដើ� 
ការអបរ់ដំែសំើមដើ�ត ត្តដើលូើការដើបើក្នុឱ្យកាសំឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តដើរៀនដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម។ ដើ�កុុ្នុងថុ្នាក្នុដ់ើរៀនដែសំើម 
សិំសំស-និសំសតិ្តគ្រត្តូវដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម �ូច្ចជា ការបដើងើើត្តមនុសំសយនត, លំូហាត្តខ់ួរក្នុាលូដើ�យដើគ្របើគ្របាស់ំ
��ិត្តវទិីា (Brain Teaser) និងការពិដើសា�នវ៍ទិីាសាស្ត្រសំតជាដើ�ើម ដែ�លូអាច្ចជួួយពួក្នុដើ�កុុ្នុងការពគ្រងឹង
ជំួនាញ មយួច្ចំនួន �ូច្ចជា ការគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា ភាពនៃចុ្ចគ្របឌិិត្ត ការ�ិត្តដែបប�ូជីួក្នុ (Logical Thinking) 
នងិសំមត្តថភាពក្នុុុងការវភិា�។ 
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II. សារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើមII. សារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើម

 ការរកី្នុច្ចដើគ្រមើននៃនបដើច្ចចក្នុវទិីាបានដើ�ើើឱ្យយមានការ�ំស់ំបតូរដើសំើើរគ្រ�បវ់ស័ិំយ រមួទាំងំវស័ិំយការងារផងដែ�រ 
ដើ�យសំើ័យគ្របវត្តតិក្នុមានឹងជំួនួសំការងារមយួច្ចំនួន ដើ�ើយការងារថ្មីាីៗ នឹងគ្រត្តូវបដើងើើត្តដើ�ើង។ ក្នុុុងនយ័ដើនះ
ការអបរ់ដំែសំើម (STEM Education) ពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំ ដើគ្រ�ះវាអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្ត
មាននូវជំួនាញសំំខាន់ៗ សំគ្រមាបទី់ីផារការងារថ្មីាីដើនះ គ្រពមទាំងំអាច្ចជួួយឱ្យយក្នុមុុជារក្នុាភាពគ្របកួ្នុត្តគ្របដែជួង
ក្នុុុងសំមយ័កាលូប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ ផងដែ�រ។ ខាងដើគ្រកាមដើនះជាអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនសំ៍ំខាន់ៗ មយួច្ចំនួន
នៃនការអបរ់ដំែសំើម �ូច្ចជា៖

     សារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើមសំគ្រមាបសិ់ំសំស-នសិំសតិ្ត៖សារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើមសំគ្រមាបសិ់ំសំស-នសិំសតិ្ត៖

     ជួួយឱ្យយសិំសំសមានភាពរកី្នុរាយកុុ្នុងការសិំក្នុា៖ជួួយឱ្យយសិំសំសមានភាពរកី្នុរាយកុុ្នុងការសិំក្នុា៖ ដើយ៉ាងតាមដើ��ទីំពរ័ Classful មូលូដើ�តុ្តច្ចមបង
ដែ�លូដើ�ើើឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានភាព�ុញគ្រទាំនក់្នុុុងការដើរៀនសូំគ្រត្ត�ឺក្នុងើះសំក្នុមាភាពក្នុុុងថុ្នាក្នុ។់ ខ�ៈដែ�លូ
ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាតាមដែបបគ្របនៃព�ីដើ�ត ត្តដើលូើការសិំក្នុាតាមដើសំៀវដើ� ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាដែសំើមបានដើ�ើរតួ្តនាទីី
យ៉ាា ងសំំខានកុុ់្នុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានភាពសំបាយរកី្នុរាយកុុ្នុងការសិំក្នុាជាងមុន ដើគ្រ�ះក្នុមាវ�ីិ
សិំក្នុាដើនះដើ�ត ត្តដើលូើការអនុវត្តត�ើ ល់ូ ជាជាងការច្ចំណ្តាំដើមដើរៀន។ ជាឧទាំ�រ�៍ ដើ�កុុ្នុងថុ្នាក្នុដ់ើរៀនដែសំើម
សិំសំស-និសំសតិ្តគ្រត្តូវដើ�ើើការពដិើសា�ន�៍ើ ល់ូក្នុុុងមនើរីពិដើសា�ន ៍និងដើ�ើើការជាគ្រក្នុុម ដើ�ើមបបីដើងើើត្ត�ំដើណ្តាះគ្រសាយ
បដើច្ចចក្នុវទិីាច្ចំដើ�ះបញ្ហាា គ្របឈមនានា និងបដើងើើត្តផលិូត្តផលូវសិំើក្នុមាជាដើ�ើម។ 

     ដើ�ត ត្តដើលូើការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា ៖ដើ�ត ត្តដើលូើការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា ៖ ក្នុមាវ�ីិអបរ់ដំែសំើមក្នុដ៏ើ�ត ត្តដើលូើការពគ្រងឹងជំួនាញកុុ្នុងការដើ�ះគ្រសាយ
�ល់ូសិំសំស-និសំសតិ្ត ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយពួក្នុដើ�មានសំមត្តថភាពគ្រ�បគ់្រគ្មានកុុ់្នុងការដើគ្របើគ្របាស់ំច្ចំដើ�ះ និង
ជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម  ដើ�ើមបដីើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា គ្របឈមនានាក្នុុុងជីួវតិ្តពិត្តជាក្នុដ់ែសំតង។ ជាឧទាំ�រ�៍ 
សិំសំស-និសំសតិ្តអាច្ចដើ�ើើការរមួគុ្មា ដើ�ើមបបីដើងើើត្តមនុសំសយនតជាជួនំួយ�ល់ូជួនពិការ។ 

4/154/15
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     បដើងើើនសំមត្តថភាពដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម៖បដើងើើនសំមត្តថភាពដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម៖ ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាដែសំើមដើ�ត ត្តដើលូើការដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម ដើ�ើមបអីាច្ច
ឱ្យយសិំសំសមានសំមត្តថភាពកុុ្នុងការទីំនាក្នុទ់ីំនង និងដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា  តាមរយៈការដើ�ើើការរមួគុ្មាកុុ្នុង�ដើគ្រមាង
នានា ត្តួយ៉ាា ងការបដើងើើត្តមនុសំសយនតសំគ្រមាបជ់ាជួំនួយ�ល់ូអាជីួវក្នុមា។ សិំសំស-និសំសតិ្តគ្រតូ្តវមានសំមត្តថភាព
ក្នុុុងការទីំនាក្នុទ់ីំនងជាមយួសំមាជួកិ្នុគ្រក្នុុម�នៃទី គ្រពមទាំងំដើច្ចះដើគ្របើគ្របាស់ំនូវច្ចំដើ�ះនិងជំួនាញដែ�លូពួក្នុដើ�
ទីទួីលូបានពីការដើរៀនមុខវជិាា វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា ដើ�ើមបបីដើងើើត្តជាមនុសំសយនត
សំគ្រមាបជ់ា�ំដើណ្តាះគ្រសាយចំ្ចដើ�ះបញ្ហាា គ្របឈមនានាដើ�កុុ្នុងអាជីួវក្នុមា។ កុុ្នុងនយ័ដើនះ ការអបរ់ដំែសំើម
មនិគ្រតឹ្តមដែត្តអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានសំមត្តថភាពក្នុុុងការដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុមបាុដើណ្តាះ ះដើទី ដែថ្មីមទាំងំ
អាច្ច�ឹងពីអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការដើគ្របើគ្របាស់ំជំួនាញដែផុក្នុដែសំើមកុុ្នុងជីួវតិ្តពិត្តជាក្នុដ់ែសំតងផងដែ�រ។

     ពគ្រងឹងការ�ិត្តគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា៖ពគ្រងឹងការ�ិត្តគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា៖ ការអបរ់ដំែសំើមបានដើ�ើរត្តួនាទីីយ៉ាា ងសំំខានក់្នុុុងការជួួយពគ្រងឹងការ�ិត្ត
គ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា�ល់ូសិំសំស-និសំសតិ្ត។ ជាក្នុដ់ែសំតង ការសិំក្នុាមុខវជិាា ��ិត្តវទិីាទាំមទាំរឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្ត
មានភាពនៃចុ្ចគ្របឌិិត្ត និងការ�ិត្តដែបប�ូជីួក្នុ (Logical Thinking) ដើ�ើមបអីាច្ចបដើងើើត្ត�ំដើណ្តាះគ្រសាយសំមគ្រសំប
ច្ចំដើ�ះចំ្ចដើណ្តាទីបញ្ហាា នានា ដែ�លូដើ�ើើឱ្យយពួក្នុដើ�មានការ�ិត្តគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា។ ការ�ិត្តគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា
នឹងអាច្ចជួួយឱ្យយពួក្នុដើ�ដើ�ើើការសំដើគ្រមច្ចចិ្ចត្តតដើលូើបញ្ហាា នានាកុុ្នុងជីួវតិ្តបានយ៉ាា ងគ្រតឹ្តមគ្រតូ្តវ គ្រពមទាំងំអាច្ចជួួយ
ឱ្យយពួក្នុដើ�បដើងើើត្ត�ំដើណ្តាះគ្រសាយច្ចំដើ�ះបញ្ហាា គ្របឈមនានាក្នុុុងសំងគមបានយ៉ាា ងមានគ្របសិំទីធភាព។

     ជួួយបដើងើើនឱ្យកាសំការងារ៖ជួួយបដើងើើនឱ្យកាសំការងារ៖ កុុ្នុងសំមយ័កាលូប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ ដើនះ បដើច្ចចក្នុវទិីាបានដើ�ើើឱ្យយ
មានការ�ំស់ំបតូរដើលូើវស័ិំយការងារយ៉ាា ងខំាងំ ដើ�យតាមការពាក្នុរ�៍ ដើ�គ្រតឹ្តមឆុ្នាំ ំ២០២៥ ខាងមុខ 
ការងារច្ចំនួនគ្របមា� ៨៥លាន៨៥លាន នឹងគ្រតូ្តវជំួនួសំដើ�យសំើ័យគ្របវត្តតិក្នុមា ដើ�ើយការងារថ្មីាីច្ចំនួនគ្របមា� 
៩៧លាន៩៧លាន នឹងគ្រត្តូវបដើងើើត្តដើ�ើង ដើនះដើបើដើយ៉ាងតាមដើវទិីកាដើសំ�ឋក្នុចិ្ចចពិភពដើលាក្នុ (WEF) ដែ�លូក្នុុុងដើនាះ 
ការងារកុុ្នុងវស័ិំយដែសំើមកំ្នុពុងមានត្តគ្រមូវការខំាងំជាងដើ�។ មនិដែត្តបាុដើណ្តាះ ះ ការអបរ់ដំែសំើមមនិគ្រតឹ្តមដែត្តផតល់ូ
ជំួនាញរងឹដើលូើដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា ដែថ្មីមទាំងំផតល់ូនូវជំួនាញទីន ់និង
សំមត្តថភាពយល់ូ�ឹង (Cognitive Ability) �ូច្ចជា ជំួនាញកុុ្នុងការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា  និងសំមត្តថភាពកុុ្នុង
ការវភិា�ជាដើ�ើម ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមនិងាយនឹងជំួនួសំដើ�យបដើច្ចចក្នុវទិីាបានកុុ្នុងអាជីួព
ការងារនាដើពលូអនា�ត្ត។ �ូដើច្ចុះ ការអបរ់ដំែសំើមពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំក្នុុុងការក្នុសាង�នធាន
មនុសំសដែ�លូមនិងាយនឹងជំួនួសំដើ�យបដើច្ចចក្នុវទិីាបាន គ្រពមទាំងំអាច្ចជួួយពគ្រងឹងជំួនាញដែ�លូសំមគ្រសំប
សំគ្រមាបទី់ីផារការងារ ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយពួក្នុដើ�មានឱ្យកាសំការងារដើគ្រច្ចើន។

     ជួួយឱ្យយសិំសំសទីទួីលូបានគ្របាក្នុដ់ែខខុស់ំ៖ជួួយឱ្យយសិំសំសទីទួីលូបានគ្របាក្នុដ់ែខខុស់ំ៖ ទីនើឹមនឹងឱ្យកាសំការងារ ការអបរ់ដំែសំើមក្នុប៏ានដើ�ើរតួ្តនាទីី
យ៉ាា ងសំំខានកុុ់្នុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តទីទួីលូបានគ្របាក្នុដ់ែខខុស់ំ។ ជាក្នុដ់ែសំតង ដើយ៉ាងតាមដើ��ទំីពរ័
Paylab ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ ការងារកុុ្នុងវស័ិំយបដើច្ចចក្នុវទិីាចំ្ចនួន ៥ សំថិត្តកុុ្នុងចំ្ចដើណ្តាមការងារទាំងំ ២០ ដែ�លូ
ទីទួីលូបានគ្របាក្នុដ់ែខខុស់ំជាងដើ�ដើ�ក្នុមុុជា ដែ�លូកុុ្នុងដើនាះនាយក្នុខាងដែផុក្នុពត័្តម៌ានវទិីាទីទួីលូបានគ្របាក្នុដ់ែខ
ជាម�យមគ្របមា� ១ ៧៧០�ុលំារ១ ៧៧០�ុលំារ ក្នុុុងមយួដែខ។
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     សារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើមសំគ្រមាបក់្នុមុុជាសារៈសំំខាន ់និងអត្តថគ្របដើយ៉ាជួនន៍ៃនការអបរ់ដំែសំើមសំគ្រមាបក់្នុមុុជា

     ជួួយបដើងើើន�នធានមនុសំស៖ជួួយបដើងើើន�នធានមនុសំស៖ ដើយ៉ាងតាមការសិំក្នុាគ្រសាវគ្រជាវរបស់ំដើលាក្នុ ដើ� សុំវ�ះ សុំផលូ នងិ
ដើលាក្នុ Kinya Shimizu សំតីពី «ការពិនិត្តយដើ�ើងវញិនូវការអបរ់ដំែសំើមដើ�ថុ្នាក្នុឧ់ត្តតមសិំក្នុាក្នុុុងគ្របដើទីសំ
ក្នុមុុជា៖ សាថ នភាពបច្ចចុបបនុ បញ្ហាា  និងផលូបាះ�ល់ូនៃន�ំនិត្តផតួច្ចដើផតើម» ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០១៨ ដើបើដើទាំះបីជាសិំសំស
មយួច្ចំនួន�ំចាបអ់ារមា�៍នឹងការសិំក្នុាថុ្នាក្នុវ់ទិីាសាស្ត្រសំតដើ�វទិីាល័ូយ ដើពលូឈាន�ល់ូក្នុគ្រមតិ្តឧត្តតមសិំក្នុា
ច្ចំនួនសិំសំសដែ�លូចាបអ់ារមា�៍នឹងការសិំក្នុាជំួនាញដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំតមានការថ្មីយចុ្ចះខំាងំ ដែ�លូជាដើ�តុ្ត
ដើ�ើើឱ្យយក្នុមុុជាជួួបគ្របទីះនូវក្នុងើះអុក្នុជំួនាញដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត។  អុក្នុជំួនាញដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំតជាកាតាលីូក្នុរ
សំំខានក់្នុុុងការជួួយជំួរុញ�ល់ូការដែក្នុដែគ្របក្នុមុុជាឱ្យយដើ�ជាគ្របដើទីសំមានដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចដែផែក្នុដើលូើជំួនាញ។ �ូដើច្ចុះ 
ការអបរ់ដំែសំើមបានដើ�ើរតួ្តនាទីីយ៉ាា ងសំំខានកុុ់្នុងការជួួយឱ្យយវស័ិំយការងារក្នុមុុជាមាននូវ�នធានមនុសំស
ដែ�លូមានច្ចំដើ�ះ�ឹងដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា គ្រពមទាំងំជំួនាញទីនគ់្រ�បគ់្រគ្មាន់
ដែ�លូអាច្ចដើគ្រត្តៀមខួំនរចួ្ចជាដើគ្រសំច្ចសំគ្រមាបទី់ីផារការងារដើ�នៃថ្មីៃអនា�ត្ត និងជួួយ�ល់ូការរកី្នុលូូត្តលាស់ំ
ក្នុុុងគ្រ�បវ់ស័ិំយ។ 

     ជួួយដើ�ះគ្រសាយនូវបញ្ហាា គ្របឈមនានា៖ជួួយដើ�ះគ្រសាយនូវបញ្ហាា គ្របឈមនានា៖ ដើ�តាមបណ្តាត សាថ បន័នានា ទាំងំរ�ឋ និងឯក្នុជួន ដែត្តងជួួប
គ្របទីះនូវឧបសំ�គដែ�លូអាច្ចរាងំសំើះ�ល់ូ�ំដើ�ើ រការការងារ។ ការអបរ់ដំែសំើមដើ�ត ត្តដើលូើការពគ្រងឹងជំួនាញ
កុុ្នុងការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា  ដែ�លូមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំកុុ្នុងការជួួយឱ្យយរាល់ូកិ្នុច្ចចការងារកុុ្នុងសាថ បន័ទីទួីលូ
បានដើជា�ជួយ័។ ជាឧទាំ�រ�៍ អុក្នុគ្រ�បគ់្រ�ង�ដើគ្រមាង ដែ�លូមានជំួនាញកុុ្នុងការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា  អាច្ច
ជួួយឱ្យយការអនុវត្តត�ដើគ្រមាងកានដ់ែត្តមានលូទីធភាពទីទីួលូបានដើជា�ជួយ័ ដើគ្រ�ះពួក្នុដើ�មានសំមត្តថភាពក្នុុុង
ការដើ�ើើការដើគ្រកាមសំមុា�  គ្រពមទាំងំដើច្ចះសំដើងើត្ត វភិា� និងដើ�ំើយត្តបភំាមៗដើ�នឹងបញ្ហាា តូ្តច្ច�ំទាំងំឡាយ 
ដែ�លូអាច្ចឱ្យយពួក្នុដើ�ដើ�ះគ្រសាយវបិត្តតិនានាបានគ្របក្នុបដើ�យគ្របសិំទីធភាព ដើនះដើបើដើយ៉ាងតាមដើ��ទំីពរ័ 
TestGorilla។ 

     ជួួយឱ្យយក្នុមុុជាដើគ្រត្តៀមខួំនសំគ្រមាបប់�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០៖ជួួយឱ្យយក្នុមុុជាដើគ្រត្តៀមខួំនសំគ្រមាបប់�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០៖ ដើ�កុុ្នុងប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ 
ការងារកានដ់ែត្តសំាុ�សាា ញ ដើ�ើយការងារសាមញ្ញា នឹងគ្រត្តូវជំួនួសំដើ�យសំើ័យគ្របវត្តតក្នុមា ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ 
បណ្តាត គ្របដើទីសំនានាជំុួវញិពិភពដើលាក្នុ រមួទាំងំក្នុមុុជា គ្រត្តូវការ�នធានដែ�លូមានជំួនាញខុស់ំ ដើ�ើមបអីាច្ច
ដើ�ើើការជាមយួបដើច្ចចក្នុវទិីាថ្មីាីៗបាន។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ ការអបរ់ដំែសំើមពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំកុុ្នុងការ
ប�តុ ះ�នធានដែ�លូមានសំមត្តថភាពគ្រ�បគ់្រគ្មានកុុ់្នុងការទាំញយក្នុសំកាត នុពលូពីបដើច្ចចក្នុវទិីាឌីិជីួថ្មីលូនានា 
ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយក្នុមុុជារក្នុាភាពគ្របក្នុួត្តគ្របដែជួងក្នុុុងសំមយ័កាលូប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០ ដើនះ។
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III. ក្នុិច្ចចខិត្តខំគ្របឹងដែគ្របងរបស់ំរាជួរ�ឋ ភបិាលូ និងភា�ី�ក្នុព់ន័ធកុុ្នុងការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការអបរ់ដំែសំើមដើ�ក្នុមុុជាIII. ក្នុិច្ចចខិត្តខំគ្របឹងដែគ្របងរបស់ំរាជួរ�ឋ ភបិាលូ និងភា�ី�ក្នុព់ន័ធកុុ្នុងការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការអបរ់ដំែសំើមដើ�ក្នុមុុជា

 ដើបើដើទាំះបីជាសិំសំសដែ�លូចាបយ់ក្នុជំួនាញដែផុក្នុដែសំើមដើ�មានចំ្ចនួនតិ្តច្ចដើ�ដើ�ើយ បាុដែនតចំ្ចនួនដើនះមាន
ការដើក្នុើនដើ�ើងជាលំូ�ប ់ដើ�យសារដែត្តការខិត្តខំគ្របឹងដែគ្របងរបស់ំរាជួរ�ឋ ភបិាលូ និងភា�ី�ក្នុព់ន័ធកុុ្នុងការ
ដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការអបរ់ដំែសំើមដើ�ក្នុមុុជា។ ខាងដើគ្រកាមដើនះជាក្នុចិ្ចចខិត្តខំគ្របឹងដែគ្របងរបស់ំរាជួរ�ឋ ភបិាលូ នងិ
ភា��ីក្នុព់ន័ធសំំខាន់ៗ មយួច្ចំនួនក្នុុុងការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការអបរ់ដំែសំើមដើ�ក្នុមុុជា រមួមាន៖

     ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំីីពី ការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា៖ ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំីីពី ការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា៖ ដើ�ឆុ្នាំ ំ  ២០១៦ដើ�ឆុ្នាំ ំ  ២០១៦  
គ្រក្នុសួំងអបរ់ ំយុវជួន នងិកី្នុឡាគ្រក្នុសួំងអបរ់ ំយុវជួន នងិកី្នុឡា បាន�ក្នុដ់ើច្ចញនូវ «ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំីីព ីការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា«ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំីីព ីការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា
វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា»វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា» កុុ្នុងដើគ្មាលូបំ�ងអភវិឌិឍនសិ៍ំសំសច្ចំដើ�ះទូីដើ� និងនិសំសតិ្តឧត្តតមសិំក្នុា ឱ្យយមាន
សំមត្តថភាពដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា ដើ�ំើយត្តបនឹងត្តគ្រមូវការទីីផារការងារ 
និងសំ��មនអ៍ាសាា ន។ ដើ�ើមបអីាច្ចសំដើគ្រមច្ចបានដើគ្មាលូបំ�ងដើនះ គ្រក្នុសួំងបាន�ក្នុដ់ើច្ចញនូវយុទីធសាស្ត្រសំត
សំំខាន់ៗ  �ូច្ចជា៖
 អភវិឌិឍនគ៍្រក្នុបខ�ឌ ច្ចាប ់និងយនតការ
 អភវិឌិឍនគ៍្រ�ឹះសាថ នសិំក្នុាដែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា
 អភវិឌិឍនស៍ំមត្តថភាពបុ�គលិូក្នុអបរ់ដំែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា
 ដើលូើក្នុក្នុមុស់ំសំមភាពដើយនឌិរ័ក្នុុុងការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា
 ដើលូើក្នុក្នុមុស់ំសំ�គ្របត្តបិត្តតកិារក្នុុុងការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា

     ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំតីពី សាលាដើរៀនជំួនានថ់្មីាី៖ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំតីពី សាលាដើរៀនជំួនានថ់្មីាី៖ ខ�ៈដែ�លូគ្របដើទីសំក្នុមុុជាបានឈានចូ្ចលូកុុ្នុង
សំត្តវត្តសរទី៍ី ២១ គ្របពន័ធអបរ់ដំើ�មានបញ្ហាា គ្របឈមជាដើគ្រច្ចើន ដែ�លូដើក្នុើត្តដើ�ើងដើ�យសារដែត្តសំមា�រ�ក្នុមា
នៃនសំ��មនអ៍ាសាា ន, ការដើក្នុើនដើ�ើងនៃនការគ្របកួ្នុត្តគ្របដែជួងដែផុក្នុដើសំ�ឋកិ្នុច្ចច និងការដើគ្រជួៀត្តចូ្ចលូយ៉ាា ងឆ្នាំប់
រ�័សំនៃនគ្របពន័ធបដើច្ចចក្នុវទិីាដើ�កុុ្នុងសំងគមក្នុមុុជាជាដើ�ើម។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០១៦ គ្រក្នុសួំងអបរ់ ំគ្រក្នុសួំងអបរ់ ំ
យុវជួន និងកី្នុឡាយុវជួន និងកី្នុឡាបាន�ក្នុដ់ើច្ចញនូវ «ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំតីពី សាលាដើរៀនជំួនានថ់្មីាី»«ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំតីពី សាលាដើរៀនជំួនានថ់្មីាី» កុុ្នុងដើគ្មាលូបំ�ងពគ្រងឹង
�ុ�ភាពដើ�កុុ្នុងគ្របពន័ធអបរ់ទំាំងំមូលូ ដែ�លូកុុ្នុងដើនាះ គ្រក្នុសួំងបាន�ក្នុដ់ើច្ចញនូវយុទីធសាស្ត្រសំតកុុ្នុងការដើគ្រជួើសំដើរ ើសំ
យក្នុសាលាដើរៀនដែ�លូមានសំកាត នុពលូដើពញដើលូញកុុ្នុងការដើគ្របើគ្របាស់ំការវនិិដើយ៉ា�ឱ្យយមានគ្របសិំទីធភាព
ខុស់ំ។ ជាក្នុដ់ែសំតង ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០១៩ សាលាជំួនានថ់្មីាីច្ចំនួន១០ គ្រតូ្តវបានបដើងើើត្តដើ�ើង រមួមាន វទិីាល័ូយ
គ្រពះសីុំសុំវត្តថិ,  វទិីាល័ូយ�ាុនដែសំនកំ្នុពងច់ាម, វទិីាល័ូយដែគ្រពក្នុដើលូៀប, វទិីាល័ូយ សំដើមតច្ចជាសីុំម ដែគ្រពក្នុ
អញ្ហាច ញ, វទិីាល័ូយ �ាុន ដែសំន �មជីួក្នុង, អនុវទិីាល័ូយ ដើគ្មាក្នុគ្រពីង, សាលាបឋមសិំក្នុា �ាុន ដែសំន 
ក្នុំពងច់ាម, សាលាបឋមសិំក្នុា គ្រពះរាជួអ�គមដើ�សីំ, សាលាបឋមសិំក្នុាអងគរបាន និងសាលា
បឋមសិំក្នុាគ្រព�ូត្ត។
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     ដែផនទីីបងាា ញផូំវវទិីាសាស្ត្រសំតបដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតនក៍្នុមុុជា ឆុ្នាំ ំ២០៣០៖ដែផនទីីបងាា ញផូំវវទិីាសាស្ត្រសំតបដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតនក៍្នុមុុជា ឆុ្នាំ ំ២០៣០៖ គ្រក្នុសួំងឧសំា�ក្នុមា គ្រក្នុសួំងឧសំា�ក្នុមា 
វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតន៍វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតន ៍បាន�ក្នុឱ់្យយដើគ្របើគ្របាស់ំជាផំូវការនូវ «ដែផនទីីបងាា ញផំូវវទិីាសាស្ត្រសំត«ដែផនទីីបងាា ញផំូវវទិីាសាស្ត្រសំត
បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតនក៍្នុមុុជា ឆុ្នាំ ំ២០៣០»បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតនក៍្នុមុុជា ឆុ្នាំ ំ២០៣០» ក្នុុុងដើគ្មាលូបំ�ង ដើ�ើមបតី្តគ្រមងទិ់ីសំការអនុវត្តតដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ
ជាត្តសិំតីពី វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតន ៍ដែ�លូមានដើគ្មាលូដើ�ជួំរុញវស័ិំយ វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា 
និងនវានុវត្តតន ៍ឱ្យយកំាយជាក្នុមំាងំច្ចលូក្នុរកុុ្នុងការអភវិឌិឍដើសំ�ឋក្នុិច្ចចសំងគមគ្របក្នុបដើ�យចី្ចរភាព និងបរយិ៉ាបនុ័។ 
ដើ�ើមបសីំដើគ្រមច្ចបានដើគ្មាលូបំ�ងដើនះ ដែផនទីីបងាា ញផំូវដើនះបានជំួរុញឱ្យយមានការក្នុសាង�នធានមូលូ�ន
ដើ�កុុ្នុងវស័ិំយវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតន ៍ដើ�យដើ�គ្រត្តឹមឆុ្នាំ ំ២០៣០ និសំសតិ្តសាក្នុលូវទិីាល័ូយ
៥០%៥០% នឹងបញ្ញចបក់ារសិំក្នុាក្នុុុងជំួនាញ វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និងបដើច្ចចក្នុវទិីា ដែ�លូក្នុុុងដើនាះ ៤០%៤០%
ជាស្ត្រសំតី តាមរយៈ៖
 ការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំវបប�មវ៌ទិីាសាស្ត្រសំតដើ�កុុ្នុងសំងគម
 ការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការដើគ្រត្តៀមលូក្នុខ�ៈកុុ្នុងវស័ិំយបដើច្ចចក្នុវទិីាសំគ្រមាបយុ់វជួនដើ�ថុ្នាក្នុប់ឋមសិំក្នុា និង
 ម�យមសិំក្នុា
 ការបដើងើើនភាពទាំក្នុទ់ាំញដើ�កុុ្នុងក្នុមាវ�ិីសិំក្នុាជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម  និងបដើងើើនចំ្ចនួននិសំសតិ្តបញ្ញច ប់
 ការសិំក្នុាជំួនាញដើនះដើ�ថុ្នាក្នុឧ់ត្តតមសិំក្នុា
 ការពគ្រងឹង�ុ�ភាពបដើគ្រងៀន និងកិ្នុច្ចចសំ�ការជាមយួវស័ិំយឯក្នុជួន ដើ�តាមគ្រ�ិះសាថ ន�ីដើវត្ត (TVET)

     ដែផនទីីច្ចងែុលូផូំវ «ការអបរ់មំ�យមសិំក្នុា ឆុ្នាំ ំ២០៣០»៖ដែផនទីីច្ចងែុលូផូំវ «ការអបរ់មំ�យមសិំក្នុា ឆុ្នាំ ំ២០៣០»៖ គ្រក្នុសួំងអបរ់ ំយុវជួន និងកី្នុឡា បាន�ក្នុឱ់្យយ
ដើគ្របើគ្របាស់ំជាផំូវការនូវ «ដែផនទីីច្ចងែុលូផំូវ ការអបរ់មំ�យមសិំក្នុា ឆុ្នាំ ំ២០៣០»«ដែផនទីីច្ចងែុលូផំូវ ការអបរ់មំ�យមសិំក្នុា ឆុ្នាំ ំ២០៣០» កាលូពីដែខឧសំភាឆុ្នាំ ំ២០២១
ដែ�លូបានបងាា ញពីច្ចក្នុខុវស័ិំយអបរ់កំ្នុមុុជាសំគ្រមាបឆុ់្នាំ ំ២០៣០ ដើ�ើមបឱី្យយក្នុមុុជាសំដើគ្រមច្ចបានឋានៈជាគ្របដើទីសំ
ច្ចំ�ូលូម�យមក្នុគ្រមតិ្តខុស់ំ ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០៣០ និងជាគ្របដើទីសំច្ចំ�ូលូខុស់ំ ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០៥០។ ដើទាំះបីជា
ក្នុមុុជាមានភាពលូែគ្របដើសំើរខាងគ្របជាសាស្ត្រសំតក្នុដ៏ើ�យក្នុមំាងំពលូក្នុមាភា�ដើគ្រច្ចើនដើ�មានក្នុគ្រមតិ្តអបរ់ទំាំប 
និងក្នុគ្រមតិ្តជំួនាញទាំបដើ�ដើ�ើយ ដែ�លូត្តគ្រមូវឱ្យយក្នុមុុជាគ្រតូ្តវអភវិឌិឍនច៍្ចំដើ�ះដើ�ើើ និង�នធានបដើច្ចចក្នុដើទីសំ
ដែ�លូចាបំាច្ចស់ំគ្រមាបក់ារដើ�ើើពិពិ�ក្នុមាផលិូត្តក្នុមារបស់ំខួំនដើ�រក្នុសំមាភាពដែ�លូមានត្តនៃមំបដែនថមខុស់ំ និង
បដើងើើនជំួនាញ។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ ដើ�ើមបជីួគ្រមុញសិំសំសកានដ់ែត្តដើគ្រច្ចើនដើ�ើងៗឱ្យយចូ្ចលូដើរៀនមុខវជិាា វទិីាសាស្ត្រសំត 
បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា គ្រក្នុសួំងនឹងផតល់ូឱ្យយសាលាដើរៀននូវកំុ្នុពយូទីរ័ អីុន�ឺ�ិត្ត បណ្តាះ ល័ូយ
នងិបនើបព់ដិើសា�នវ៍ទិីាសាស្ត្រសំត។
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     មដើហាគ្រសំពពិពរ័�៍វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា (STEM Festival)៖មដើហាគ្រសំពពិពរ័�៍វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា (STEM Festival)៖ ជាដើរៀងរាល់ូឆុ្នាំ ំ
គ្រក្នុសួំងអបរ់ ំយុវជួន និងកី្នុឡាគ្រក្នុសួំងអបរ់ ំយុវជួន និងកី្នុឡា និងអងគការអបរ់ ំSTEM សំគ្រមាបក់្នុមុុជា (STEMEOC) បានដើរៀបចំ្ចនូវ
មដើហាគ្រសំពពិពរ័�៍វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា កុុ្នុងដើគ្មាលូបំ�ងជំួរុញសិំសំានុសិំសំស
និសំសតិ្ត ដើលាក្នុគ្រ�ូ-អុក្នុគ្រ�ូ បុ�គលូ និងសាថ បន័�ក្នុព់ន័ធ មានការចាបអ់ារមា�៍ និងយក្នុចិ្ចត្តតទុីក្នុ�ក្នុក់ានដ់ែត្តខំាងំ
ដើ�ដើលូើមុខជំួនាញ ដែ�លូទាំក្នុទ់ីងដើ�នឹងវទិីាសាស្ត្រសំី បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា ដែ�លូជាមុខជំួនាញ
�ម៏ានសំកាត នុពលូ សំគ្រមាបចូ់្ចលូរមួចំ្ចដែ�ក្នុកុុ្នុងការអភវិឌិឍដើសំ�ឋក្នុិច្ចច ឧសំា�ក្នុមា ក្នុសិំ-ឧសំា�ក្នុមា 
និង��ិជួាូបនីយក្នុមាក្នុមុុជា។ ជាក្នុដ់ែសំតង កាលូពីដែខមក្នុរា ឆុ្នាំ ំ២០២១ ក្នុនំងដើ� គ្រក្នុសួំងបានដើរៀបចំ្ច
មដើហាគ្រសំពពិពរ័�៍វទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីាដើលូើក្នុទីី ១៦ តាមគ្របពន័ធអនឡាញ
ដែ�លូមានក្នុមាវ�ីិ �ូច្ចជា ការអបរ់អំំពីអើីដែ�លូដើ�ថ្នាវទិីាសាស្ត្រសំតបរសិាថ ន ការសំដែមតងសិំលូបៈ ការដើ�ើើបទីបងាា ញ
ក្នុមាវ�ិគី្របក្នុួត្តគ្របដែជួង Smart STEM Challenge សិំកាខ សាលាសំីីព ី“អាជីួពក្នុុុងវស័ិំយវទិីាសាស្ត្រសំតបរសិាថ ន” 
និងការទីសំសនាដែខសភាពយនតនានា ដែ�លូអាច្ចជួួយជំួរុញឱ្យយសិំសំសកានដ់ែត្តដើគ្រច្ចើនចាបអ់ារមា�៍នឹងមុខ
ជំួនាញដែសំើម។

     កឹំ្នុប Sisters of Code៖កឹំ្នុប Sisters of Code៖ បដើងើើត្តដើ�ើងកុុ្នុងឆុ្នាំ ំ២០១៩ និងជាកឹំ្នុបសំរដើសំរកូ្នុ�សំគ្រមាបដ់ើក្នុាងគ្រសីំ�ំបូងដើ�
ដើ�គ្របដើទីសំក្នុមុុជា បដើងើើត្តដើ�ើងកុុ្នុងដើគ្មាលូបំ�ង�ំស់ំបតូរនូវការយល់ូដើ�ើញដែ�លូថ្នាវស័ិំយបដើច្ចចក្នុវទិីា
ជាវស័ិំយសំគ្រមាបប់ុរសំ។ ក្នុមាវ�ីិដើនះបានអនុញ្ហាា ត្តឱ្យយដើក្នុាងគ្រសីំដែ�លូមានអាយុច្ចដើនំាះពី១០ ដើ� ១៨ ឆុ្នាំ ំ
មានឱ្យកាសំទីទីួលូបានការអបរ់អំំពីដើគ្មាលូការ�៍សំរដើសំរកូ្នុ� និងបដើងើើនទំីនុក្នុចិ្ចត្តតរបស់ំដើក្នុាងគ្រសីំកុុ្នុងការ
ចាបយ់ក្នុជំួនាញទាំក្នុទ់ីងនឹងការសំរដើសំរកូ្នុ�នាដើពលូអនា�ត្ត។

IV. �នំះឹសំគ្រមាបសិ់ំសំស-នសិំសតិ្តក្នុុុងការចាបយ់ក្នុជំួនាញដែសំើមIV. �នំះឹសំគ្រមាបសិ់ំសំស-នសិំសតិ្តក្នុុុងការចាបយ់ក្នុជំួនាញដែសំើម

 ដើបើដើទាំះបីជាសិំសំសដែ�លូបញ្ហាច បក់ារសិំក្នុាជំួនាញដែសំើមមានឱ្យកាសំការងារដើគ្រច្ចើន សិំសំសដែ�លូ
ដើគ្រជួើសំដើរ ើសំយក្នុជួំនាញដែផុក្នុដែសំើមដើ�ដែត្តមានចំ្ចនួនតិ្តច្ចដើ�ដើ�ើយ។ ជាក្នុដ់ែសំតង ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ និសំសតិ្ត
ដើ�សំ�រ�ឋអាដើមរកិ្នុដែ�លូបញ្ញចបក់ារសិំក្នុាជំួនាញដែផុក្នុដែសំើមមានច្ចំនួនគ្រតឹ្តមដែត្តគ្របមា� ២០%២០% បាុដើណ្តាះ ះ 
ដើនះដើបើដើយ៉ាងតាមដើ��ទំីពរ័ University Magazine។ ដើបើដើយ៉ាងតាមការសិំក្នុារបស់ំ Pew Research 
Center ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០១៨ មូលូដើ�តុ្តច្ចមបងដែ�លូដើ�ើើឱ្យយសិំសំសមនិចាបអ់ារមា�៍នឹងជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម�ឺ
ដើ�យសារដែត្តពួក្នុដើ��ិត្តថ្នាវាមានការលំូបាក្នុកុុ្នុងការដើរៀន។ ខាងដើគ្រកាមដើនះជា�នឹំះសំំខាន់ៗ មយួច្ចំនួន
ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-នសិំសតិ្តទីទីួលូបានដើជា�ជួយ័ក្នុុុងការសិំក្នុាជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម រមួមាន៖
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     ខិត្តខំដើរៀន��ិត្តវទិីា៖ខិត្តខំដើរៀន��ិត្តវទិីា៖ ដើយ៉ាងតាមការសិំក្នុារបស់ំ International Journal of STEM Education  
ដើ�ឆុ្នាំ ំ២០១៨ សិំសំសដែ�លូមានសំមត្តថភាព��ិត្តវទិីាខុស់ំភា�ដើគ្រច្ចើនដើគ្រជួើសំដើរ ើសំជំួនាញដែផុក្នុដែសំើម ខ�ៈ
ដែ�លូសិំសំសមានសំមត្តថភាព��ិត្តវទិីាទាំបនឹងមានភាព�ុញគ្រទាំនកុុ់្នុងការសិំក្នុាមុខវជិាា ដែសំើម។ ដើនះ
ក្នុដ៏ើ�យសារ��ិត្តវទិីាជាមុខវជិាា ដើគ្មាលូដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំសមានភាពងាយគ្រសំួលូកុុ្នុងការសិំក្នុា
មុខវជិាា ដែសំើមដើផសងដើទីៀត្ត ដើគ្រ�ះរាល់ូមុខវជិាា ដែសំើមសុំទីធដែត្តគ្រតូ្តវការ��ិត្តវទិីា។ ជាក្នុដ់ែសំតង សំមកីារតុ្តលូយភាព
គ្រតូ្តវបានដើគ្របើគ្របាស់ំកុុ្នុងការសិំក្នុា�ីម ីនិងពិជួ��ិត្តលីូដើនដែអារគ្រតូ្តវបានដើគ្របើគ្របាស់ំកុុ្នុងបញ្ហាា សិំបបនិមាតិ្ត 
គ្រពមទាំងំសំមកីារឌិីដើផរ ាងដ់ែសំយលូគ្រត្តូវបានដើគ្របើគ្របាស់ំកុុ្នុងវសិំើក្នុមា។ ដើ�ើមបបីដើងើើនសំមត្តថភាព��ិត្តវទិីា 
សិំសំសគ្រត្តូវដើរៀនដើ�ើើលំូហាត្តឱ់្យយបានដើគ្រច្ចើនជាជាងការដើរៀនដែត្តគ្រទឹីសំតី, ចាបដ់ើផតើមអនុវត្តតនពី៍លំូហាត្តតូ់្តច្ចៗមុន
ដើគ្រ�ះលំូហាត្តទ់ាំងំដើនះបដើងើើត្តដើ�ើង ដើ�ើមបឱី្យយសិំសំសយល់ូពីរដើបៀបដើគ្របើគ្របាស់ំរូបមនត ឬគ្រទឹីសំតីបទី, ពនយល់ូ
លំូហាត្តម់តិ្តតភិក្នុត ិនងិដែសំើងរក្នុលំូហាត្តប់ដែនថមដើគ្រ�ពីក្នុុុងដើសំៀវដើ�ដើមដើរៀន។ 

     ពគ្រងឹងជំួនាញគ្រសាវគ្រជាវ៖ពគ្រងឹងជំួនាញគ្រសាវគ្រជាវ៖ ជំួនាញគ្រសាវគ្រជាវបានដើ�ើរតួ្តនាទីីយ៉ាា ងសំំខានកុុ់្នុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្ត
សិំក្នុាមុខវជិាា ដែសំើមបានដើជា�ជួយ័ ដើគ្រ�ះពួក្នុដើ�គ្រត្តូវការជំួនាញដើនះ ដើ�ើមបដីែសំើងរក្នុដើមដើរៀន, ដែសំើងរក្នុពត័្តម៌ាន
ទាំក្នុទ់ីងនឹងបដើច្ចចក្នុវទិីាចុ្ចងដើគ្រកាយ និងរបក្នុ�ំដើ�ើញវទិីាសាស្ត្រសំតថ្មីាីៗ គ្រពមទាំងំដែសំើងរក្នុពត័្តម៌ានសំគ្រមាប់
កិ្នុច្ចចការងារ ឬ�ដើគ្រមាងនានាជាដើ�ើម។ �នឹំះកុុ្នុងការគ្រសាវគ្រជាវសំគ្រមាបកិ់្នុច្ចចការងារនានាគ្របក្នុបដើ�យ
គ្របសិំទីធភាព�ឺចាបដ់ើផតើមពីការអានពត័្តម៌ានទូីដើ�របស់ំគ្របធានបទីជាមុនសិំន ដើ�ើមបអីាច្ចយល់ូពីគ្របធានបទី
រចួ្ចសិំសំសគ្រត្តូវដើ�ើើ�ដើគ្រមាងគ្រសាវគ្រជាវ ដើ�យដែច្ចងដែច្ចក្នុដែផុក្នុសំំខាន់ៗ នៃនគ្របធានបទី ដើ�ើមបងីាយគ្រសំួលូកុុ្នុងការ
ដែសំើងរក្នុពត័្តម៌ាន។ បនាើ បម់ក្នុ សិំសំសគ្រត្តូវដើ�ើើការដែសំើងរក្នុពត័្តម៌ានតាមដែផុក្នុនីមយួៗ រចួ្ចដើ�ើើការគ្របមូលូគ្របភព
ពត័្តម៌ានទាំងំអស់ំដែ�លូមានគ្របដើយ៉ាជួន�៍ល់ូការគ្រសាវគ្រជាវ។ ពត័្តម៌ានដើ�ដើលូើអីុន�ឺ�ិត្តមនិដែមនសុំទីធដែត្ត
ពិត្តទាំងំអស់ំដើនាះដើទី �ូដើច្ចុះ សិំសំសគ្រត្តូវដើផើៀង�ើ ត្តព់ត័្តម៌ានឱ្យយបានដើគ្រច្ចើនគ្របភពជាមុនសិំន។ មនិដែត្តបាុដើណ្តាះ ះ
សិំសំសក្នុគ៏្រតូ្តវគ្របុងគ្របយតុ័្តពីកាលូបរដិើច្ចេទីនៃនការចុ្ចះផាយពត័្តម៌ានផងដែ�រ ដើគ្រ�ះពត័្តម៌ានដែ�លូពិត្តកាលូពី
១០ឆុ្នាំមំុន អាច្ចនឹងមនិពិត្តក្នុុុងដើពលូបច្ចចុបបនុ ដែ�លូដើ�ើើឱ្យយការគ្រសាវគ្រជាវរបស់ំពួក្នុដើ�មនិ�ួរឱ្យយទុីក្នុចិ្ចត្តតបាន។

     ដើរៀនដើ�ើើការជាគ្រក្នុុម៖ដើរៀនដើ�ើើការជាគ្រក្នុុម៖ ដើ�កុុ្នុងក្នុមាវ�ីិសិំក្នុាដែសំើម ការងារជាដើគ្រច្ចើន �ូច្ចជា ការបដើងើើត្ត�ំដើណ្តាះគ្រសាយ
បដើច្ចចក្នុវទិីា , ការពិដើសា�ន�ី៍ម,ី ដែលូបង��ិត្តវទិីា និងការបដើងើើត្តផលិូត្តផលូវសិំើក្នុមាជាដើ�ើម សុំទីធដែត្ត
គ្រត្តូវការឱ្យយសិំសំសដើ�ើើការជាមយួគុ្មាជាគ្រក្នុុម។ ការដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុមអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំសពគ្រងឹងជំួនាញជាដើគ្រច្ចើន
�ូច្ចជា សំមត្តថភាពកុុ្នុងការទីំនាក្នុទ់ីំនង, ជំួនាញកុុ្នុងការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា , ការគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា និងភាព
នៃចុ្ចគ្របឌិិត្តជាដើ�ើម។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ សិំសំស-និសំសតិ្ត�ួរដើរៀនដើ�ើើការជាគ្រក្នុុម ដើ�ើមបបីដើងើើនជំួនាញដែ�លូមាន
គ្របដើយ៉ាជួនស៍ំគ្រមាបអ់ាជីួពការងារនាដើពលូអនា�ត្ត។
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     ដើ�ើើសំើ័យសិំក្នុា៖ដើ�ើើសំើ័យសិំក្នុា៖ សំើ័យសិំក្នុាពិត្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំក្នុុុងការជួួយឱ្យយសិំសំសយល់ូដើមដើរៀនបាន
គ្របដើសំើរជាងមុន ដើគ្រ�ះពួក្នុដើ�អាច្ចពាយ៉ាមដែសំើងយល់ូដើមដើរៀនបដែនថមពីការសាត បក់ារពនយល់ូរបស់ំដើលាក្នុគ្រ�ូ 
អុក្នុគ្រ�ូ និងអាច្ចដែសំើងរក្នុពត័្តម៌ានបដែនថមដើ�យខួំនឯង គ្រពមទាំងំអាច្ចអនុវត្តត�ើ ល់ូនូវលំូហាត្តន់ានាដែ�លូ
ដើ�ើើឱ្យយពួក្នុដើ�យល់ូដើមដើរៀនបានកានដ់ែត្តសីុំជួដើគ្រ�មយួក្នុគ្រមតិ្តដើទីៀត្ត។ បច្ចចុបបនុដើនះ ដើ�ដើលូើអីុន�ឺ�ិត្ត មាន
ពត័្តម៌ានរាបល់ានដែ�លូអាច្ចឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តដែសំើងរក្នុបាន ដើ�ើយពួក្នុដើ�ក្នុអ៏ាច្ចដើ�ើើការដើរៀនបដែនថមតាម
ដើ��ទីំពរ័ និងក្នុមាវ�ីិទូីរស័ំពើ មយួច្ចំនួន �ូច្ចជា Khan Academy, Lynda, edX, Coursera, Udemy 
នងិTed.comជាដើ�ើម។

     ចូ្ចលូរមួសំក្នុមាភាពដើគ្រ�ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុា៖ចូ្ចលូរមួសំក្នុមាភាពដើគ្រ�ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុា៖ សិំសំស-និសំសតិ្តក្នុ�៏ួរចូ្ចលូរមួសំក្នុមាភាពដើគ្រ�ក្នុមាវ�ីិសិំក្នុា ដើ�ើមបី
អាច្ចទីទួីលូបានច្ចំដើ�ះ�ឹង និងបទីពិដើសា�នប៍ដែនថមពីការដើរៀនដើ�សាលា។ ជាក្នុដ់ែសំតង សិំសំានុសិំសំស
�ួរចូ្ចលូរមួកុុ្នុងពិពរ័�៍មហាវទិីាល័ូយ ដើ�ើមបសីាគ ល់ូកានដ់ែត្តច្ចាស់ំពីមុខជំួនាញ និងមហាវទិីាល័ូយដែ�លូ
ពួក្នុដើ�ច្ចងសិ់ំក្នុាបនតនាដើពលូអនា�ត្ត គ្រពមទាំងំអាច្ច�ឹងពីឱ្យកាសំដែ�លូពួក្នុដើ�អាច្ចទីទួីលូបានពីការសិំក្នុា
ជំួនាញទាំងំដើនះ។ មនិដែត្តបាុដើណ្តាះ ះ សិំសំស-និសំសតិ្តក្នុ�៏ួរចូ្ចលូរមួកុុ្នុងការគ្របកួ្នុត្តគ្របដែជួងដែសំើម ដើ�ើមបមីានឱ្យកាសំ
ដើគ្របើគ្របាស់ំនូវចំ្ចដើ�ះ និងជំួនាញដែ�លូពួក្នុដើ�ទីទួីលូបានពីការសិំក្នុាមុខវជិាា វទិីាសាស្ត្រសំត, បដើច្ចចក្នុវទិីា, 
វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីាដើ�ដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា គ្របឈមនានា  គ្រពមទាំងំអាច្ចពគ្រងឹងជំួនាញ �ូច្ចជា សំមត្តថភាព
ក្នុុុងការដើ�ើើការងារជាគ្រក្នុុម សំមត្តថភាពក្នុុុងការទីំនាក្នុទ់ីំនង ជំួនាញក្នុុុងការដើ�ះគ្រសាយបញ្ហាា  និងសំមត្តថភាព
ក្នុុុងការគ្រ�បគ់្រ�ងដើពលូដើវលាជាដើ�ើម។ ដើលូើសំពដីើនះដើទីៀត្ត សិំសំស-នសិំសតិ្តក្នុ�៏ួរហាត្តក់ារដើ�តាមសាថ បន័
នានាកុុ្នុងវស័ិំយដែសំើម ដើ�ើមបអីាច្ចយក្នុចំ្ចដើ�ះ និងជំួនាញដែ�លូទីទួីលូបានពីមុខវជិាា ដែសំើមដើ�អនុវត្តត�ើ ល់ូ, 
ទីទីួលូបានបទីពិដើសា�នក៍្នុុុងជីួវតិ្តពិត្ត, ដើរៀនសូំត្តពីអុក្នុគ្រ�បគ់្រ�ង, បដើងើើត្តទីំនាក្នុទ់ីំនងការងារជាមយួមតិ្តត
រមួការងារ និងបដើងើើនឱ្យកាសំការងារ។  
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V. សំនុ�ិឋ នV. សំនុ�ិឋ ន

 ជារមួ ការមក្នុ�ល់ូនៃនប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមាទីី ៤.០ បាននាមំក្នុនូវបដើច្ចចក្នុវទិីាថ្មីាីៗ  ដែ�លូដើ�ើើឱ្យយមាន
ការ�ំស់ំបតូរយ៉ាា ងខំាងំដើលូើដើសំើើរគ្រ�បវ់ស័ិំយនៃនបណ្តាត គ្របដើទីសំនានាជំុួវញិពិភពដើលាក្នុ រមួទាំងំក្នុមុុជាផងដែ�រ
ដើ�យបដើច្ចចក្នុវទិីាថ្មីាីៗ បានដើ�ើើឱ្យយមានការ�ំស់ំបតូរនូវទិី�ឋភាពត្តគ្រមូវការការងារ ដែ�លូទាំមទាំរចាបំាច្ចឱ់្យយមាន
ការពគ្រងឹង និងពគ្រងីក្នុជំួនាញសំគ្រមាបក់្នុមំាងំពលូក្នុមាបដែនថម គ្រសំប តាមត្តគ្រមូវការជាក្នុដ់ែសំតង។ ដើ�តុ្តដើនះដើ�ើយ 
ការដើលូើក្នុក្នុមុស់ំការអបរ់ដំែសំើម ដែ�លូរមួមានការអបរ់ដំែផុក្នុវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា
ពតិ្តជាមានសារៈសំំខានណ់្តាស់ំក្នុុុងការជួួយឱ្យយសិំសំស-នសិំសតិ្តមាននូវជំួនាញសំមគ្រសំបសំគ្រមាបទី់ីផារ
ការងារថ្មីាីដើនះ ដែ�លូអាច្ចជួួយឱ្យយសិំសំស-និសំសតិ្តមានឱ្យកាសំការងារ និងគ្របាក្នុដ់ែខខុស់ំ គ្រពមទាំងំជួួយឱ្យយ
សិំសំសមានភាពរកី្នុរាយកុុ្នុងការសិំក្នុា, បដើងើើនសំមត្តថភាពដើ�ើើការងារជាគ្រកុ្នុម និងពគ្រងឹងការ�ិត្តគ្រតិ្តះរះិពិចារណ្តា
ជាដើ�ើម។ មនិដែត្តបាុដើណ្តាះ ះ ការអបរ់ដំែសំើមក្នុជួ៏ួយបដើងើើន�នធានមនុសំស ដែ�លូអាច្ចជួួយដែក្នុដែគ្របក្នុមុុជាឱ្យយ
ដើ�ជាគ្របដើទីសំមានដើសំ�ឋកិ្នុច្ចចដែផែក្នុដើលូើជំួនាញ និងជួួយដើ�ះគ្រសាយនូវបញ្ហាា គ្របឈមដើ�កុុ្នុងសាថ បន័នានា 
គ្រពមទាំងំអាច្ចជួួយឱ្យយក្នុមុុជាពគ្រងឹងលូទីធភាពកុុ្នុងការចាបយ់ក្នុកាលានុវត្តតភាពពីប�ិវត្តតនឧ៍សំា�ក្នុមា ៤.០។ 
�ូដើចុ្ចះ គ្រ�បភ់ា�ី�ក្នុព់ន័ធទាំងំអស់ំ�ួរបនតបស្ត្រញ្ហាា បការយល់ូ�ឹង និងដើលូើក្នុទឹីក្នុចិ្ចត្តតសិំសំស-និសំសតិ្តឱ្យយចាបយ់ក្នុ
ជំួនាញដែសំើមកានដ់ែត្តដើគ្រច្ចើន ដើ�ើយសិំសំស-និសំសតិ្តក្នុ�៏ួរដែសំើងយល់ូពី�នឹំះសំំខាន់ៗ កុុ្នុងការចាបជំ់ួនាញដែផុក្នុដែសំើម 
ដើ�ើមបអីាច្ចទីទីួលូបានដើជា�ជួយ័ក្នុុុងវស័ិំយដើនះ៕
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ឯក្នុសារដើយ៉ាងឯក្នុសារដើយ៉ាង

•   Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment 

and decent work for all, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ១៧ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២១ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-08

•   The 10 fastest-growing science and technology jobs of the next decade, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ១១ ដែខតុ្តលា 

ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២១ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.cnbc.com/2021/10/11/the-10-fastest-

growing-science-and-technology-jobs-of-the-next-decade.html

•   Why is STEM Hard to Define?, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២១ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.invent.org/blog/

trends-stem/stem-define

•   7 skills that cannot be replaced by technology, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ២ ដែខមនីា ឆុ្នាំ ំ២០២២, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២១

 ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://nextbigwhat.com/7-skills-that-cannot-be-replaced-by-technology/

•   Country Overview World Bank , ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២២ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.worldbank.org/en/

country/cambodia/overview#1

•   Upper Secondary School Tracking and Major Choices in Higher Education: To Switch or Not to 

Switch, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ៣០ ដែខមនីា ឆុ្នាំ ំ២០២២, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២២ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://cdri.org.kh/

publication/upper-secondary-school-tracking-and-major-choices-in-higher-education-to-switch-or-not-

to-switch

•   The principles of teaching and learning in STEM education, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ០៧ ដែខមនីា ឆុ្នាំ ំ២០១៩, 

ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២២ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5093996#:~:text=They

%20are%20that%20STEM%20Education,project%20and%2For%20problem%20based

•   Mathematical Teaching Strategies: Pathways to Critical Thinking and Metacognition, ដើច្ចញផាយ

ឆុ្នាំ ំ២០១៦, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២២ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.ijres.net/index.php/ijres/article/view/100

•   5 Reasons Why STEM Education is Important in 2021, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ៨ ដែខដើមសា ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូ្ចលូអាន

នៃថ្មីៃទីី ២៣ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://uyrs.com/5-reasons-why-stem-education-is-important-in-2021/

•   Why STEM Is so Important for Children, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ២១ ដែខមថុិ្មីនា ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៣ 

ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://scienceexplorers.com/why-stem-is-so-important-for-children/

•   Bored Students (Prevention), ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៣ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://classful.com/bored-

students-prevention/

•   A Review on STEM in Higher Education of Cambodia: Current Status, Issues, and Implication of 

Initiatives), ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៤ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssep/42/0/42_323/_pdf

•   The importance of problem solving skills in the workplace, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៤ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, 

https://www.testgorilla.com/blog/importance-of-problem-solving-skills-in-the-workplace/
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•   STEM for Sustainable Skills for the Fourth Industrial Revolution, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ២៦ ដែខ ក្នុញ្ហាា  ឆុ្នាំ ំ២០១៩, 

ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៥ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.intechopen.com/chapters/69249

•   ដែផនទីីបងាា ញផូំវវទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា និងនវានុវត្តតន ៍ឆុ្នាំ ំ២០៣០, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី២៦ ដែខក្នុក្នុើ� ឆុ្នាំ២ំ០១៩, 

ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៥ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.misti.gov.kh/public/file/202108261629989903.pdf

•   ដែផនទីីច្ចងែុលូផំូវ «ការអបរ់មំ�យមសិំក្នុាឆុ្នាំ២ំ០៣០», ដើច្ចញផាយដែខឧសំភា ឆុ្នាំ២ំ០២១។, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៦ ដែខសីំហា 

ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/planning/2901.html

•   គ្រក្នុបខ�ឌ ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយដើសំ�ឋក្នុិច្ចច និងសំងគមឌីិជីួថ្មីលូក្នុមុុជា ២០២១-២០៣០», ដើច្ចញផាយកាលូពីនៃថ្មីៃទីី១០ 

ដែខឧសំភា ឆុ្នាំ២ំ០២១, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៦ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.mcs.gov.kh/?p=34022

•   E2STEM Vision, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៦ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://e2stem.org.kh/

•   E2 STEM Education & Teach for Cambodia to Expand Quality STEM Education Opportunities 

in Cambodia, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៧ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://teachforcambodia.org/2017/03/13/e2stem_

tfc_partnership/

•   Cambodia’s annual STEM Festival goes virtual for first time, ដើច្ចញផាយកាលូពីនៃថ្មីៃទីី២២ ដែខមក្នុរា ឆុ្នាំ២ំ០២១, 

ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៧ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/50805985/cambodias-annual-

stem-festival-goes-virtual-for-first-time/

•   STEMEducation Organization for Cambodia, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៧ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://stemcambodia.

ngo/mission-vision/

•   NEW GENERATION SCHOOL (NGS) , ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៨ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://www.kapekh.

org/en/what-we-do/16/?pro_id=20

•   Ministry, Korea’s KOICA hold first-ever STEM education fair, ដើច្ចញផាយកាលូពីនៃថ្មីៃទីី ១៣ ដែខ�ុូ ឆុ្នាំ ំ២០២១, 

ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៨ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-koreas-koica-

hold-first-ever-stem-education-fair

•   Where most student choose STEM Degree?, ដើច្ចញផាយកាលូពីនៃថ្មីៃទីី ២០ ដែខតុ្តលា ឆុ្នាំ ំ២០២០, ចូ្ចលូអាន

នៃថ្មីៃទីី ២៩ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.universitymagazine.ca/where-most-students-choose-stem-degrees

/#:~:text=The%20United%20States%20only%20has,to%20succeed%20in%20these%20fields

•   A study of the correlation between STEM career knowledge, mathematics self-efficacy, career 

interests, and career activities on the likelihood of pursuing a STEM career among middle school 

students, ដើច្ចញផាយកាលូពីនៃថ្មីៃទីី ១៦ ដែខឧសំភា ឆុ្នាំ ំ២០១៨, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ២៩ ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://

stemeducationjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40594-018-0118-3

•   HOW TO PREPARE IF YOU WANT TO GET STEM COURSES IN COLLEGE, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ៣០

ដែខសីំហា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://chasethewritedream.com/how-to-prepare-if-you-want-to-get-stem-courses-

in-college/
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•   ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយ សំីីពី ការអបរ់វំទិីាសាស្ត្រសំត បដើច្ចចក្នុវទិីា វសិំើក្នុមា និង��ិត្តវទិីា, ដើច្ចញផាយឆុ្នាំ ំ២០១៦, ចូ្ចលូអាន

នៃថ្មីៃទីី ០១ ដែខក្នុញ្ហាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/4031.html#.

YxAs93ZBw2w

•   សាលាដើរៀនជំួនានថ់្មីាីនៃនវទិីាល័ូយគ្រពះសីុំសុំវត្តថិ ជាសាលារ�ឋ�ំបូងបំផុត្ត បានដើគ្របើគ្របាស់ំបដើច្ចចក្នុវទិីាទំីដើនើប គ្រសំបតាម

ដើគ្មាលូនដើយ៉ាបាយសាលាដើរៀនសំត្តវត្តសទីី២១, ដើច្ចញផាយនៃថ្មីៃទីី ២៩ ដែខមថុិ្មីនា ឆុ្នាំ ំ២០១៦, ចូ្ចលូអាននៃថ្មីៃទីី ០១ ដែខក្នុញ្ហាា  

ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/126429-2019-06-29-13-32-28.html
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