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ការ្បច្ងកើតព្រតឹាកិារ្ណ៍… អវដីែលច្យើងបច្ព្ងៀន
• ចាបប់រ្សិាា ន - ផ្លេ ស់បាូរ្បនាិចម្ាងៗ រី “បន្ទា បប់នស”ំ ច្ៅ “បស្រ្ជា ប” ច្ៅកនុងកម្មវធីិសិកា
ថ្នន កប់រ្ជិា បព្ត
• ការ្បច្ងកើនឧទាហរ្ណ៍អំរីមុ្ខវជិ្ជា ដែលកំរុងបច្ព្ងៀន ជ្ជដននកននសជា បព្តចាបស់នូល
• ការ្អំពាវន្ទវឱ្យ “បងកបនិ់រ្នារ្ភារ” កប៏ច្ងកើនតព្មូ្វការ្ននទ្យសសនវស័ិយដននកបរ្សិាា នច្ៅកនុងចាបន់ងដែរ្
• ការ្ភាា បនិ់រ្នារ្ភារជ្ជម្យួភារចាបំាចដ់ននកចាប់

• ប ដុនាការ្បច្ព្ងៀនចាបប់រ្សិាា នបងកបជា ព្បឈម្រិច្សសៗចំច្ពាអអនកអបរ់្ដំននកចាប់
• វសិាលភារទូ្យលំទូ្យលាយ រិបាកកនុងការ្កំណតព់្រំដែនសព្ាបក់ារ្បច្ព្ងៀន
• រហុមុ្ខវជិ្ជា
• ចាបផ់្លេ ស់បាូរ្យ ងឆាបរ់្ហ័ស
• ភារតានតឹងរ្វាងលកខនាិកៈ និង “ចាបទ់្យន”់



ការ្បច្ងកើតព្រឹតាកិារ្ណ៍… រ្ច្បៀបដែលច្យើងបច្ព្ងៀន
•ការ្ច្រ្ៀនអនឡាញ កំរុងានព្បជ្ជព្បិយភារ ប ុដនាចាបា់នភារ
យឺតយ វជ្ជងម្ុខវជិ្ជា ែនទ្យច្ទ្យៀត
• ច្ទាអបីជ្ជយ ងណាកច៏្ោយ ានភសាុតាងននការ្ច្ព្បើព្បាស់ការ្
ច្រ្ៀនតាម្ ព្បរន័ធច្អឡិចព្តូនិក និងនវានុវតានច៍្ៅកនុងវស័ិយចាប់

• ប ុដនា - ជំងឺកូវែី១៩ បានបងខំឱ្យានការ្ផ្លេ ស់បាូរ្ភាេ ម្ៗច្ៅកាន់
ការ្ច្រ្ៀនតាម្ព្បរន័ធច្អឡិចព្តូនិក
• “លរ្ុច្កាសលយអនឡាញច្ៅព្ាអាសនន” និង “ការ្បច្ព្ងៀនរីចាា យ
ច្ៅព្ាអាសនន” បណាា លឱ្យានការ្វាយតនម្េចព្ម្រអរីបុលគលិក និង
សិសសែូចាន
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ទិ្យែឋភារច្ព្កាយជំងឺកូវែី...
សាកលវទិ្យាល័យបជា ឲ្យនសិសតិរ្បស់ខេួនព្តឡបម់្កសាលាច្រ្ៀន
វញិ បន្ទា បា់នរ្បូភារែកជ់្ជបក់នុងអារ្ម្មណ៍ ដែលបង្ហា ញអរំកីារ្
រតិននជវីតិរ្បស់នសិសតិច្ៅកនុងឆាន ២ំ០២២
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ច្តើបានបាតប់ងអ់វខីេអ ច្ៅច្រលព្លូបច្ព្ងៀនបច្ព្ងៀនសាលសិកាដែលាម ន
ម្នុសស?

ការ្ទ្យទ្យលួសិសសឲ្យចូលច្រ្ៀនែច៏្សាកច្ៅច្ៅសាកលវទិ្យាល័យសីុែនី ច្ៅ
ច្រលដែលរូ្បភារននការ្ព្បឈម្មុ្ខបានច្លចច្ឡើង



“ការ្អបរ់្ថំ្នន កឧ់តាម្សិកា
កំរុងព្បឈម្ម្ខុនឹងវបិតាិ
ដែលានអតាភិារ ច្ហើយ
សាលាចាបលឺ់ជ្ជរ្បូភារ
ដែលឆេុអបជេ ងំអំរីការ្
ព្បឈម្ម្ខុនឹងវបិតាចិ្ន្ទអ” 
– Forbes នងាទី្យ១៣ ដខសីហា ឆាន ២ំ០២០



ការបងម្រ្ៀន និ្ការងរៀនអនឡាញ
ងៅកនុ្ ការអប់រថំ្នន ក់ឧតតមសកិា 
កនុ្ អំឡុ្ ងពលានជំ្ឺកវូីដ១៩

ទិដឋភាព និ្បទពិងស្ថធន៍អនតរាតតិ

ងេតុអវីបានាតបងម្រ្ៀនអនឡាញកនុ្
អំឡុ្ ងពលានជំ្ឺរាតតាតសកលមិន

ម្រតូវបានទទួលយក (ាតទូងៅ)

• ច្លបឿនដែលការ្បច្ព្ងៀនអនឡាញព្តូវបានច្ធវើឲ្យានភារសកម្ម អាច
ចាតទុ់្យកថ្នជ្ជ “លរ្ុច្កាសលយអនឡាញច្ៅព្ាអាសនន”
• សិសសច្ៅអនឡាញច្ោយសារ្សាា នភារបងខំ ច្ហើយការ្បច្ព្ងៀនម្និព្តូវបាន
ច្រ្ៀបច្រ្ៀងច្ឡើងសព្ាបម់្ច្ធាបាយច្នអច្ទ្យ

• ការ្បច្ព្ងៀនជ្ជច្ព្ចើនបានរាយម្ច្ធវើតាម្ថ្នន កច់្រ្ៀនធម្មតា (តាម្រ្យៈ Zoom) 
ច្ោយានការ្រិចារ្ណាបនាិចបនាួចអរំីរ្ច្បៀបបច្ព្ងៀនអនឡាញព្បកបច្ោយ
ព្បសិទ្យធភារ – ការ្រិបាកចូលរ្មួ្ច្ៅច្រលែំណាលាន

• វាព្តូវបានអនុវតាជ្ជបន្ទា ន ់ច្ោយម្និសម័ព្លចិតា និងានការ្ចូលច្ព្បើ
ព្បាស់ច្ហោឋ រ្ចន្ទសម្ពន័ធដននកបច្ចេកវទិ្យា ការ្បណាុ អបណាា លបុលគលិក 
និងការ្ាពំ្ទ្យខុសៗាន
សូម្ច្ម្ើល ឧ. ច្សៀវច្ៅន្ទច្រលងមីៗច្នអ “ការ្បច្ព្ងៀន និងការ្ច្រ្ៀនអនឡាញច្ៅកនុ ងការ្អបរ់្ ំ

ថ្នន កឧ់តាម្សិកា កនុ ងអំឡុងច្រលានជងឺំកូវែី១៩៖ ទិ្យែឋភារ និងបទ្យរិច្សាធនជ៍្ជអនារ្ជ្ជតិ” ដក
សព្ម្ួលច្ោយ Roy Y. Chan, Krishno Bista និង Ryan M. Allen



ព្បរន័ធនសរវនាយច្អឡិចព្តូនិកលឺជ្ជ 'យន' សព្ាបន់ាល់ការ្បច្ព្ងៀន 
និងម្និទ្យទួ្យលខុសព្តូវចចំ្ពាអការ្ជអឥទ្យធិរលច្លើលទ្យធនលសិការ្បស់
សិសសច្ន្ទអច្ទ្យ 'ច្លើសរីរ្ងយនាដែលដចកចាយច្ព្លឿងច្ទ្យសរ្បស់
ច្យើង ដែលបណាា លឱ្យានការ្ផ្លេ ស់បាូរ្អាហារ្ូបតាម្ភរ្បស់ច្យើង’

Clark, R. E. (១៩៨៣). រិចារ្ណាច្ឡើងវញិអំរីការ្ព្សាវព្ជ្ជវអរំកីារ្ច្រ្ៀនសូព្តរពី្បរន័ធនសរវនាយ
ការ្ព្តួតរិនិតយច្ឡើងវញិច្លើការ្ព្សាវព្ជ្ជវតាម្ដបបអបរ់្ ំ៥៣ ៤៤៥–៩ ៤៤៥.



សសរ្សាម្ភទាងំព្បានំនលរុ្ច្កាសលយអនឡាញព្បកបច្ោយភារច្ជ្ជលជយ័

• រ្មួ្បញ្េូ លការ្ច្រ្ៀនសូព្តយ ងសកម្ម
• កសាងទំ្យន្ទកទំ់្យនង និងសហលម្ន៍
• ច្លើកកម្ពស់ទី្យភាន កង់្ហរ្អនកសិកា
• ទ្យទួ្យលយកការ្ច្រ្ៀនជំន្ទញ
• កំណតែំ់ច្ណើ រ្ការ្សិកាផ្លា ល់ខេួន

(រី Archambault, L., Leary, H., & Rice, K. (២០២២). សសរ្សាម្ភនន
លរ្ចុ្កាសលយអនឡាញ៖ ព្កបខណឌ សព្ាបក់ារ្បច្ព្ងៀនច្ៅកនុងម្ជឈោឋ នននការ្

ច្រ្ៀនអនឡាញ. ចិតាវទូិ្យដននកអបរ់្ ំ៥៧(៣) ១៧៨-១៩១).



“បទ្យរចិ្សាធនន៍នការ្ផ្លេ ស់បាូរ្ច្ៅកានក់ារ្អបរ់្ចំាបអ់នឡាញ បានបជា ក់
អអអាងថ្ន វាអាចច្ៅរ្ចួ។ ការ្ច្ឆាព អច្ៅមុ្ខ ច្យើងលួរ្ដតរ្រឹំងទុ្យកថ្ននឹងាន
ការ្រព្ងកីការ្អបរ់្អំនឡាញ ឬរចីាា យ ប ុដនាច្យើងលួរ្ដតទ្យទួ្យលយកការ្
រព្ងីកច្ន្ទអ តាម្រ្យៈការ្វភិាលច្ោយានការ្លិតយ ងែិតែល់អំរីលទ្យធនល
សិកា និងវធិសីាស្រ្សាលរុ្ច្កាសលយ។”

- Casey, Timothy. “ការ្ឆេុអបជេ ំងអំរីការ្អបរ់្ចំាបច់្ព្កាយច្រល
ានជំងឺរាតតាតសកល” Clinical L. Rev. ២៨ (២០២១): ៨៥.
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See Chapter 17: ‘Never Mind the Platform, Here’s the Pedagogy: 
E-learning in Environmental Law’ by Amanda Kennedy and Amy Cosby


