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‘លរ្ចុ្ោសលយ’ 
េកពីភាសាក្កិច paidagōgos

(paidos = កុមារ្ + agogos = អែកដ្ឹកន)ំ 

ជាពិច្សស លរ្ចុ្ោសលយ លឺជាវទិ្យាសាស្រ្សានន
ោរ្បច្ក្ងៀន – វធីិសាស្រ្សាននោរ្អបរ់្ ំ



ក្ទឹ្យសាីននោរ្ច្រ្ៀនសូក្រ

• Behaviourism:ោរ្ច្រ្ៀនសូក្រផ្បបក្លូេជ្ឈេណ្ឌ ល ចំច្ណ្េះដឹ្ងជាទំ្យនិញផ្ដ្លក្រូវច្នេរ្ពីក្លូបច្ក្ងៀនច្ៅសិសស
• Cognitivism៖ ចារទុ់្យកចំច្ណ្េះដឹ្ងជាោរ្សាា បនយ៉ា ងសកេមច្ោយអែកសិកា ច្ោយសារ្ពកួច្លក្រូវដំ្ច្ណ្ើ រ្ោរ្អវីផ្ដ្ល
ពកួច្លដឹ្ង ច្ោយក្លូបច្ក្ងៀនច្ដ្ើរ្រជួាអែកសក្េបសក្េួលច្ក្ចើនជាងោរ្ននំេូវោរ្រ្កច្ ើញរ្បស់សិសស

• Constructivism៖ សិសសេជ្ឈេណ្ឌ ល ោរ្យល់ច្ ើញថាោរ្ច្រ្ៀនសូក្រជាច្រ្ឿងបុលគល -មានភាពខុសគ្នែ ចំច្ េះេនុសស
មាែ ក់ៗ  ក្លបក់្លងច្ោយអែកសិកា



ោរ្សក្េបផ្បបសាា បន

“ោរ្សក្េបផ្បបសាា បន លឺជាោរ្ច្រ្ៀបច្រ្ៀងោរ្បច្ក្ងៀន ផ្ដ្លអវីផ្ដ្លសិសសលួរ្ផ្របាន
ច្រ្ៀនសូក្រ និងរ្ច្បៀបផ្ដ្លពួកច្លលួរ្ផ្របង្ហា ញអំពីោរ្ច្រ្ៀនសូក្ររ្បស់ពួកច្ល ក្រូវបាន
បញ្ជា កយ់៉ា ងចាស់ េុនច្ពលោរ្បច្ក្ងៀនចាបច់្នាើេ។ បនេ បេ់ក ោរ្បច្ក្ងៀនក្រូវបាន
ច្រ្ៀបច្រ្ៀងច្ដ្ើេបរី្េួបញ្េូ លសិសសច្ៅកែុងសកេមភាពច្រ្ៀនសូក្រ ផ្ដ្លបច្ងកើនឱោសរ្បស់
ពួកច្លកែុងោរ្សច្ក្េចបាននូវលទ្យធនលទងំច្នេះ ច្ ើយកិចេោរ្វាយរនេេក្រូវបាន
ច្រ្ៀបច្រ្ៀងច្ ើងច្ដ្ើេបអីនុញ្ជា រឱយមានោរ្វនិិចឆយ័ចាស់លាស់ថាច្រើលទ្យធនលទងំច្នេះ
សច្ក្េចបានលអដ្ល់កក្េរិណា”

Biggs, J. (២០១៤).ោរ្សក្េបផ្បបសាា បនច្ៅកែុងោរ្បច្ក្ងៀនច្ៅសាកលវទិ្យាល័យ.
HERDSAោរ្ក្រួរពិនិរយច្ ើងវញិច្ៅឧរាេសិកា ១ ៥-២២



ោរ្សក្េបផ្បបសាា បន

Beale Gurney & Nell Rundle, CC BY-SA: 

https://elibrary.utas.edu.au/lor/items/27385ef0-d14e-44e7-a5ca-fa6f8e501281/1/



លទ្យធនលសិកា
• ច្សចកាីផ្លេងោរ្ណ៍្អំពីអវីផ្ដ្លអែកសិកាក្រូវបានរ្ពំងឹថានងឹដ្ឹង យល់ និង/ឬ
អាចបង្ហា ញបាន បនេ បព់ីបញ្េបដ់្ំច្ណ្ើ រ្ោរ្សិកា

• ឆេុេះបញ្ជេ ំងអំពីអភកិ្កេសិសសេជ្ឈេណ្ឌ លច្ក្ចើនជាងក្លូេជ្ឈេណ្ឌ ល
•អាចផ្កលេអោរ្ច្រ្ៀបច្រ្ៀងវលគសិកា - នាល់ភាពចាស់លាស់ និងរមាេ ភាព
ោនផ់្រខ្េ ងំ

• អវីផ្ដ្លអែកសិកាក្រូវច្ធវើ (ជាជាងអវីផ្ដ្លក្លូនឹងច្ធវើ)
•ោរ្ច្រ្ៀនសូក្រអំពីវរដិករ្ណ៍្អាចជួ្យ ច្រ្ៀបច្រ្ៀងលទ្យធនលសិកាបានលអ…



ោរ្ច្រ្ៀបច្រ្ៀង
លទ្យធនលសិកា

វរដកិរ្ណ៍្រ្បស់ Bloom



ោរ្វាយរនេេ
• នាល់ឱោសឲ្យសិសសបង្ហា ញថាច្រើពួកច្លសច្ក្េចលទ្យធនលសិកាបានលអដ្ល់កក្េរិណា
• ោរ្វាយរនេេតាេលកខណ្ៈវនិិចឆយ័ច្ធវើឱយសាងោ់រ្ននសេទិ្យធិនលមានភាពចាស់លាស់ និងអនុញ្ជា រ
ឱយមានោរ្វនិិចឆយ័ចាស់លាស់ និងក្បកបច្ោយរមាេ ភាព
• នាល់ជូ្នសិសសនូវពរ័ម៌ានអំពីលុណ្ភាព ឬលកខណ្ៈ ផ្ដ្លនឹងក្រូវច្ក្បើច្ដ្ើេបវីាស់សេងោ់រ្សច្ក្េចលទ្យធ
នលសិការ្បស់ពួកច្ល - ច្រើអវីនឹងក្រូវយកេកពិចារ្ណាច្ៅកែុងោរ្វនិិចឆយ័អំពីលទ្យធនលរ្បស់ពួកច្ល?

• ោរ្ពិចារ្ណាេយួចំនួនច្ៅកែុងោរ្ច្រ្ៀបច្រ្ៀងោរ្វាយរនេេ (បានផ្កសក្េលួពី Boudខ្ងច្ក្ោេ)
• ច្រើកិចេោរ្ច្នេះមានយថាភាព និងសាិរច្ៅកែុងពិភពពិរផ្ដ្រ្ឬច្ទ្យ?
• ច្រើវានឹងសាិរច្ៅកផ្នេងផ្ដ្លក្រឹេក្រូវ កែុងនេជាសកេមភាពសិកាដ្ម៏ានរនេេេយួផ្ដ្រ្ឬច្ទ្យ?
• ច្រើវាជំ្រ្ុញសិសសឱយ អភវិឌ្ឍសាម រ្រីននោរ្វនិិចឆយ័រ្បស់ពួកច្លផ្ទេ ល់ ផ្ដ្លពួកច្លអាចច្ក្បើក្បាស់ច្ៅច្ពល
អនលរបានផ្ដ្រ្ឬច្ទ្យ?

For further information – see Boud, D. (1998). Assessment and learning– unlearning bad habits of assessment. Presentation to the 
Effective Assessment at University Conference, University of Queensland. Online at: 

http://damianeducationresearchlinks.wikispaces.com/file/view/unlearningassessment_Boud.pdf

http://damianeducationresearchlinks.wikispaces.com/file/view/unlearningassessment_Boud.pdf


ឧទ រ្ណ៍្អពំោីរ្វាយរនេេច្ៅកែុងផ្នែកចាប…់
• ផ្បបសច្ងខប – កំណ្រចំ់ណារថ់ាែ កច់្ៅចុងបញ្េបន់នឆមាស ច្ដ្ើេបចីងអុលបង្ហា ញអំពីវសិាលភាព
ននលទ្យធនលផ្ដ្លសិសសសច្ក្េចបាន

• ផ្បបទ្យក្េង់ – នាល់េរិក្រ ប ់ច្ដ្ើេបជួី្យ ដ្ល់ោរ្ច្រ្ៀនសូក្រ េនិច្ក្បើក្បាស់ច្ដ្ើេបកំីណ្រចំ់ណារ់
ថាែ ករ់្បស់សិសសច្ោយផ្ទេ ល់ច្នេះច្ទ្យ (ប៉ាផុ្នាកអ៏ាចច្ធវើបាន)

• ក្បច្ភទ្យននោរ្វាយរនេេ
• ោរ្ក្ប ង ១០០% ច្ោយគ្នម នេរិក្រ ប ់(ោរ្ក្ប ង “ច្ធវើ ឬ សាេ ប”់) ឬ ...
• … ជាច្ក្ចើនក្បច្ភទ្យច្នសងច្ទ្យៀរ ផ្ដ្លអាចបង្ហា ញសេទិ្យធភាពននលទ្យធនលសិកាជាកល់ាករ់្បស់អែកបាន
ោនផ់្រចាស់ - ច្ក្បើោរ្លាយបញ្េូ លគ្នែ ននោរ្វាយរនេេផ្បបទ្យក្េង ់និងផ្បបសច្ងខប (ច្ក្បើផ្បបទ្យក្េង់
ជាចេបង)

សក្មាបព់រ័ម៌ានបផ្នាេ – Lasso, R. A. (២០១០). ច្រើសិសសរ្បស់ច្យើងច្រ្ៀនសូក្រ ច្ោយច្ក្បើោរ្វាយរនេេច្ដ្ើេបវីាស់សេង ់និងពក្ងឹងោរ្ច្រ្ៀនសូក្រ 
និងសេទិ្យធកេមច្ៅសាលាចាបផ់្ដ្រ្ឬច្ទ្យ។ Barry Law Review ១៥ ៧៣. មានច្ៅអនឡាញ ច្ៅ៖

https://core.ac.uk/download/229020336.pdf

https://core.ac.uk/download/229020336.pdf


សកេមភាពសិកា
• េនិមានសកេមភាពសិកា “ក្រឹេក្រូវ” ច្ៅកែុងចាបច់្នេះច្ទ្យ - ច្ក្បើោរ្រ្េួបញ្េូ លគ្នែ ននយុទ្យធសាស្រ្សា
ផ្ដ្លស័កាិសេនឹងរ្ចនបលននោរ្បច្ក្ងៀនរ្បស់អែក និងរក្េូវោរ្ននោរ្សិការ្បស់អែកសិកា
រ្បស់អែក
• ច្រើអវីនឹងជួ្យ ពួកច្លកែុងោរ្អភវិឌ្ឍជំ្នញ ច្ដ្ើេប ីបង្ហា ញអំពី សេទិ្យធនលននលទ្យធនលសិកា?

• ទ្យំច្នរ្ច្ ព្ េះច្ៅរ្កោរ្បង្ហា រប់ច្ក្ងៀនផ្នែកចាប ់ផ្ដ្លចំណាយច្ពលយូរ្ជាងេនុ – ច្រើមានវធីិ
សាស្រ្សាអវីខេេះច្ទ្យៀរ ផ្ដ្លច្ធវើឱយោរ្បច្ក្ងៀនោនផ់្រ “សកេម” និងមានលកខណ្ៈសិសសេជ្ឈេណ្ឌ ល?
• ោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ង និងោរ្រាយោរ្ណ៍្ច្ៅកែុងក្កុេរូច
• ោរ្ពិភាកាច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀនផ្ដ្លមានរ្ចនសេពន័ធ
• ោរ្ពិភាកាច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀនច្ោយច្សរ្ ី
• ោរ្ក្បេលូនាុ ំលំនិរ និងោរ្រាយោរ្ណ៍្



ោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ង និងោរ្រាយោរ្ណ៍្ច្ៅកែុងក្កុេរូច
សកេមភាពច្នេះអាចរ្េួបញ្េូលលំហារន់នោរ្ច្ធវើច្សចកាកី្ ងេយួចំនួនដូ្ចជា៖
• ោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ងលិខរិ/ញរាចិ្ៅោនច់្លខ្ធិោរ្ ឬក្បធានេនេីរ្បរ្សិាា ន និងធនធានធេមជារចិ្ខរា (DENR) ទកទ់្យង
នឹងច្រ្ឿងរា៉ា វ ឬបញ្ជា បរ្សិាា ន

• ោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ងវចិ្សាធនកេមបញ្ារាជិាកល់ាកន់នបទ្យបញ្ជា  ឬចាបេ់ូលោឋ ន ោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ងបណ្ាុ ំ វរាុបំណ្ង
សក្មាបច់ាបល់មី

• ចំច្ េះក្បធានបទ្យជាកល់ាក ់ទកទ់្យងនឹងោរ្ច្នសាទ្យ សកេមភាពោរ្ច្ធវើច្សចកាីក្ ងច្ៅកែុងក្កុេរូច  កព់ន័ធនឹងោរ្ច្ធវើ
ច្សចកាីក្ ងលិខរិជូ្នេស្រ្នាី DENR ច្ខរា ច្ដ្ើេបបីញ្ាូ នច្ៅោនោ់រ្យិល័យរ្បស់គ្នរ ់នូវបញ្ជា ននោរ្ទ្យស្រ្នេ នដ្ីធេីខុស
ចាបច់្ៅកែុងក្កុងរ្បស់ពួកច្ល ផ្ដ្លបានបំផ្ទេ ញរបំនន់ក្ពច្ោងោង និងវាលច្មម សេុក្ទ្យ

• លិខរិ/ញរាផិ្បបច្នេះ អាចជាេូលោឋ នសក្មាប ់DENR កែុងោរ្ច្សុើបអច្ងករ និងជាលទ្យធនល នឲំ្យមានោរ្ចារវ់ធិានោរ្
អនុវរាចាបប់រ្សិាា ន



ោរ្ពិភាកាច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀនផ្ដ្លមានរ្ចនសេពន័ធ

• ផ្នអកច្លើចំណុ្ចជាកល់ាកផ់្ដ្លសាស្រ្សាា ចារ្យ/ក្លូបច្ក្ងៀនចងពិ់ភាកា ឬជ្ផ្ជ្កផ្វកផ្ញក

•មានក្បច្យជ្នច៍្ៅច្ពលផ្ដ្លសិសសេនិចូលរ្េួ ឬេនិច្ឆេើយរប

•ជាញឹកញាប ់ក្រូវច្ក្បើក្បាស់ច្ៅកែុងក្កុេរូចៗ ប៉ាុផ្នាកអ៏ាចច្ក្បើច្ៅកែុងទ្យក្េងន់នោរ្បច្ក្ងៀនបានផ្ដ្រ្

• វធីិសាស្រ្សាអំពីរ្ច្បៀបធានថាោរ្ពិភាកាច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀនមានរ្ចនសេពន័ធ អាចរ្េួមាន
• ោរ្កំណ្រ ់ឬោរ្ផ្បងផ្ចកសមាា រ្ៈអាន រ្េួជាេយួសំណួ្រ្េយួចំនួន ផ្ដ្លសិសសអាចច្ឆេើយរបបាន 
បនេ បេ់កអាចពិភាកាកែុងអំ ុងច្ពលច្រ្ៀនសូក្រ

• សំណួ្រ្ ឬ ចំណុ្ច ពិភាកា អាច ក្រូវ បាន ដ្ក ក្សង ់ច្ចញ ពី សិសស ច្ ើយ បនេ ប ់េក សច្ងខបជា Powerpoint
កែុងអំ ុង ច្ពល ច្រ្ៀនសូក្រ



ោរ្ពិភាកាច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀនច្ោយច្សរ្ ី
• រ្េួបញ្េូ លោរ្ពភិាកាអពំចីំណុ្ចផ្ដ្លបានច្លើកច្ ើងច្ោយក្លូបច្ក្ងៀន/សាស្រ្សាា ចារ្យ និងសិសសណាមាែ ក ់ទកទ់្យងនឹង
ក្បធានបទ្យ

• ោរ្ពភិាកាអាចផ្នអកច្លើអរាបទ្យោផ្សរ ទ្យិននុបបវរា ិោរ្ចាកន់ាយច្សចកាីអតាា ធិបាយ ឬោរ្បច្ង្ហា េះតាេក្បពន័ធនសពវនាយ
សងគេសាីពបីញ្ជា បរ្សិាា ន

• សិសសលួរ្ផ្រក្រូវបានច្លើកទ្យឹកចិរាឱយអានោផ្សរ ទ្យិននុបបវរា ិក្ពេទងំសាា បោ់រ្នាយពរ័ម៌ាន និងច្សចកាីអតាា ធិបាយ

• សិសសកលួ៏រ្ផ្រក្រូវបានច្លើកទ្យឹកចិរាឱយនយំកសមាា រ្ៈផ្ដ្ល កព់ន័ធនឹងក្បធាន បទ្យផ្ដ្លបានកំណ្រ ់ ចូលកែុងថាែ ក ់ច្ដ្ើេបី
បច្ងកើរកិចេពភិាកានងផ្ដ្រ្

• សិសសកអ៏ាចបច្ងកើរចំណុ្ចពភិាកាផ្ទេ ល់ខេួនរ្បស់ពួកច្ល ផ្ដ្លអាចក្រូវបានពភិាកាជាក្កុេរូចៗកែុងថាែ កច់្រ្ៀន

• វធិីសាស្រ្សាច្នេះអនុញ្ជា រឱយសិសសនាួចច្នាើេលំនិរ ឬមាននវានុវរាន ៍ច្ោយផ្នអកច្លើចំណាបអ់ារ្េមណ៍្ ឬទ្យសសនៈរ្បស់ពួកច្លច្លើ
ក្បធានបទ្យជាកល់ាកេ់យួ ច្ ើយជាលទ្យធនល បច្ងកើរោរ្យល់ដ្ឹងរ្បស់ពួកច្លច្ោយផ្ទេ ល់។



ោរ្ក្បេូលនាុ ំលំនិរ និងោរ្រាយោរ្ណ៍្

• ដ្ំច្ណ្ើ រ្ោរ្ននោរ្ក្បេូលនាុ ំលំនិរ អនុញ្ជា រឱយក្កុេទងំេូល ឬក្កុេរូចៗច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀន បច្ងកើរ
លំនិរជាច្ក្ចើនច្លើក្បធានបទ្យ ឬបញ្ជា ជាកល់ាកេ់យួ
• សិសសអាចច្ក្បើកុំពយូទ្យរ័្ ោា រ្ច្ខៀន ក្កោសមា៉ា នីល និង metacards ច្ៅកែុងដំ្ច្ណ្ើ រ្ោរ្បច្ងកើរលំនិរ
• ច្ៅច្ពលបានអនុវរាច្ៅកែុងកិចេពភិាកាក្កុេធំរ្ចួរាល់ច្ ើយ ក្លូបច្ក្ងៀន/សាស្រ្សាា ចារ្យ ឬសិសសសម័ក្ល
ចិរាអាចដ្ឹកនោំរ្ពភិាកាបាន។ ច្ៅច្ពលអនុវរាច្ៅកែុងក្កុេរូចៗ ក្កេុនីេយួៗក្រូវកំណ្រអ់ែក
ដ្ឹកន/ំអែកសក្េបសក្េួលោរ្ពិភាកា និងអែករាយោរ្ណ៍្។ សិសសមាែ ក ់ឬពរី្នក ់អាចច្រ្ៀបចំោរ្
ករក់្តាច្ៅច្លើោា រ្ច្ខៀន ឬជា Powerpoint
•ោរ្ក្បេូលនាុ ំលំនិរកអ៏ាចក្រូវបានច្ធវើច្ ើងជាក្កុេរូចៗនងផ្ដ្រ្។ ក្កុេនេីយួៗនឹងកំណ្រអ់ែកដ្ឹកនំ
ោរ្ពភិាកា និងអែករាយោរ្ណ៍្
• លំនិរច្នេះលឺ ច្ដ្ើេបបីច្ងកើរក្បធានបទ្យពភិាកា ឬបញ្ជា ទកទ់្យងនឹងក្បធានបទ្យច្ៅកែុងថាែ កច់្រ្ៀន ច្ ើយ
បនេ បេ់កច្ធវើោរ្ពភិាកាយ៉ា ងសីុជ្ច្ក្ៅ



បរ្យិោសសិកា
• បរ្យិោសសិកាទូ្យច្ៅ រ្េួបញ្េូ ល អភកិ្កេននោរ្អបរ់្ ំ(សិសស ឬក្លូេជ្ឈេណ្ឌ ល?) 
លកខណ្ៈរ្បស់សិសស (និសសរិ ែ្ ទំ្យីេយួ? ែ្ ចុំងច្ក្ោយ?) បរ្បិទ្យវបបធេ ៌វរាមាន
ច្ោយផ្ទេ ល់ ឬតាេផ្បបនិេមរិ

• ពុមំានវធិផី្រេយួលរ ់កែុងោរ្បច្ងកើរបរ្យិោសសិកាក្បកបច្ោយក្បសិទ្យធភាពច្ៅកែុង
ផ្នែកចាបច់្នេះច្ទ្យ

• បរ្យិោសសិកាអាចពក្ងីកខេួនច្ៅខ្ងច្ក្ៅថាែ កច់្រ្ៀន - ចូរ្លិរអំពីអភកិ្កេចក្េុេះ 
ផ្ដ្លច្ក្បើក្បាស់ភាពជ្ំនញរ្បស់ក្លូបច្ក្ងៀន និងអែកជ្ំនញដ្នទ្យច្ទ្យៀរ ឬបទ្យពិច្សាធន៍
ផ្ទេ ល់ខេួនរ្បស់ពួកច្លច្ៅកែុងទ្យីតាងំននកផ្នេងច្ធវើោរ្/ឧសា កេម ឬតាេរ្យៈេរិាភកាិ



ោរ្ចូលរ្េួរ្បស់សិសស
• វរាមានននោរ្យល់ដឹ្ង

• ោរ្ក្បាក្ស័យទកទ់្យងផ្ដ្លជ្យួ សក្េួលដ្ល់ោរ្លិរ
ពិចារ្ណា ផ្ដ្លសិសសបច្ងកើរច្ ើង និងបញ្ជា កអំ់ពីអរានយ័

• វរាមានផ្នែកសងគេ
• វសិាលភាពផ្ដ្លអែកចូលរ្េួច្ធវើោរ្កំណ្រអ់រាសញ្ជា ណ្
ជាេយួស លេនរ៍្បស់ពកួច្ល និងអភវិឌ្ឍទំ្យនកទំ់្យនងអនារ្
បុលគល សេរាភាពរ្បស់ពកួច្លកែុងោរ្ “ោរ្ រ្ខេួនឯងច្ៅ
ផ្នែកសងគេ និងផ្នែកនេូវចិរា ថាជាបុលគល “ពិរក្បាកដ្”។

• វរាមានរ្បស់ក្លបូច្ក្ងៀន
• ោរ្ច្រ្ៀបច្រ្ៀង និងោរ្ក្លបក់្លងដំ្ច្ណ្ើ រ្ោរ្ននោរ្យល់ដឹ្ង 
និងសងគេ ច្ដ្ើេបសីច្ក្េចបាននូវលទ្យធនលសិកា

បណ្ាុ ំ លំរូ្ននោរ្សួរ្សំណួ្រ្


