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រនេះ ICT ានតួ្ ទីោ៉ា ងសំខាន់ រនុងកា ពរនៃឿនវឌឍនភាពរឆ្ព េះរៅសរក្មចរោលរៅអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព 
(រ.អ.ច) ទងំ ១៧។ ចំណុ្ចរៅពារ់ព័នធនឹង ICT ក្តូ្វានបញ្ចូ លរនុងកា អប់ កំ្បរបរោយរុណ្ភាព (រោលរៅទី 
៤), សមភាពរយនឌ័  (រោលរៅទី ៥), រហោឋ  ច សមព័នធ (រោលរៅទី ៩), កា កាត់្បនថយវសិមភាពរនុងក្បរទស 
និង វាងក្បរទសមួយនិងក្បរទសមួយរទៀត្ (រោលរៅទី ១០), សនតិភាព យុត្តិធម៌ និងសាថ ប័នណដល ងឹា ំ      
(រោលរៅទី ១៦) និងភាពជ្ជម្ដរូរដីមបសីរក្មចរោលរៅទងំរនេះ (រោលរៅទី ១៧)។  

រដីមបសីក្មចរោលរៅទងំរនេះ បរចចរវទិាានសកាដ នុពលនដល់នូវដំរណ្ដេះក្សាយនវានុវត្តន៍ សំរៅនដល់     
លទធភាពឱ្យអនរសិរាអាចចូល មួរនុងឱ្កាសសិរារពញមួយជីវតិ្ក្បរបរោយរុណ្ភាព ទទួលានព័ត៌្ាន និង
ចំរណ្េះដឹង និងអាចចូល មួោ៉ា ងរពញរលញរៅរនុងសងគម។ ភាពជ្ជពល ដឋឌីជីថល  (Digital citizenship) ណដល
សំរៅរលីសមត្ថភាព និងរុណ្ត្ម្មៃក្រមសីលធម៌ រដីមបចូីល មួរនុងសរមមភាពសងគមតាមក្បព័នធអនឡាញ កាន់ណត្
កាៃ យជ្ជធាតុ្នសមួំយដ៏សំខាន់រៅរនុងសត្វត្ស ទី៍ ២១ រនេះ។  

កា បញ្ចូ ល ICT ណដលានក្បសិទធភាពរៅរនុងសាលារ ៀន និងថ្នន រ់រ ៀន អាចរធាីឱ្យានកា ផ្លៃ ស់បតូ វធីិសាស្រសត
រ ុរកាសលយជ្ជវជិាាន និងជួយនដល់ភាពអង់អាចដល់អនរសិរា។ រនុងប បិទរនេះ ជ្ជកា សំខាន់ណ្ដស់ណដលក្រូក្ត្ូវ
ានសមត្ថភាពណននរបរចចរវទិា ICT មររក្បីក្ាស់ រនុងកា បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររ រដីមបធីា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យកា 
សិរា បស់សិសសានសមធម៌ និងានរុណ្ភាព។ ក្រូរ៏ចាំច់ក្តូ្វានលទធភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបី
ណណ្  ំនិងជួយឱ្យសិសសអភិវឌឍបំណិ្នសងគមពុទធិ ដូចជ្ជ បំណិ្នរនុងកា រិត្រូពិច ណ្ដ និងបំណិ្នក្តឹ្ េិះរិត្ណបបន
វានុវត្តន៍ បំណិ្នរោេះក្សាយបញ្ហា ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ សមត្ថភាពសហកា  និងបំណិ្នចិត្តសងគមជ្ជរដីម។ 
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កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ និងកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បចសំក្ាប់ក្រូ រឺជ្ជសរមមភាពណដលានសា ៈសំខាន់ និងចាំច ់
ក្បសិនរបីររចង់ទទួលាននលពីកា វនិិរោររលីបរចចរវទិា ICT។ កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និងកា បនតនដល់កា ោកំ្ទជ្ជ
ក្បច ំក្តូ្វជួយឱ្យក្រូអភិវឌឍសមត្ថភាព ICT ណដលចាំច់ រដីមបឱី្យពួរររអាចធា ថ្ន សិសស បស់ពួរររនឹងអភិវឌឍ
បំណិ្នណដលពារ់ព័នធ   ដូចជ្ជ បំណិ្នឌីជីថលសក្ាប់ជីវតិ្ និងកា ង្វ ជ្ជរដីម។  

ជ្ជកា រ ៃ្ីយត្ប យូរណ្សកូានតារ់ណត្ងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូ រនេះរ ងី រដីមបរីក្បីក្ាស់ជ្ជ
ឧបរ ណ៍្សក្ាប់ត្ក្មង់ទិសកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និងវកិ្រឹត្កា អំពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងក្បព័នធអប់ ទំងំ
មូល។ ររក្ត្ូវយរក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ រៅណរសក្មួលបណនថមរទៀត្ រដីមបោីកំ្ទដល់កា សរក្មច
រោលរៅជ្ជតិ្ និងរោលរៅ បស់សាថ ប័ន តាម យៈកា នដល់នូវក្របខ័ណ្ឌ បចចុបបននភាពមួយ ណដលអាចរក្បីក្ាស់ជ្ជ
រោល សក្ាប់កា រ ៀបចំរោលនរោាយ និងកា រសាងសមត្ថភាពរផ្លដ ត្រលីជំ ញ។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រំណណ្ទី ៣ រឺជ្ជកា រ ៃ្ីយត្បចំរពាេះកា វវិឌឍណននរបរចចរវទិា និង
រ ុរកាសលយ កាលពីរពលថមីៗរនេះ រនុងវសិ័យ ICT និងអប់  ំ និងានបញ្ចូ លនូវរោលកា ណ៍្ប ោិបននមួយចំនួន      
ដូចជ្ជ កា មិនរ សីរអីង កា ទទួលានព័ត៌្ានរោយចំហក្បរបរោយសមធម៌ និងសមភាពរយនឌ័  រនុងកា នដល់
រសវាអប់ ណំដលានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា។ ក្របខ័ណ្ឌ រនេះរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះនលប៉ាេះពាល់ថមីៗណដលកា  រីចរក្មីនណននរ        
បរចចរវទិា ានរលីកា អប់  ំនិងកា រ ៀនសូក្ត្ ដូចជ្ជ បញ្ហា សិបបនិមមិត្ (AI) បរចចរវទិាចល័ត្ អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់
ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ងនិងធនធានអប់ ណំដលនដល់ជ្ជចំហ រដីមបោីកំ្ទរៅដល់កា រសាងសងគមពុទធិណដលានលរខណ្ៈប
 ោិបនន។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ បង្វា ញពីសំណំុ្សមត្ថភាពក្រប់ក្ជុងរក្ជ្ជយ ណដលក្រូក្តូ្វកា  រដីមបី
បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT រៅរនុងកា បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររ រនុងរោលបំណ្ងជួយសក្មួលឱ្យសិសសអាចសរក្មច
តាមរោលរៅម្នរមមវធីិសិរា។ ្នាៈនរោាយរក្មិត្ខពស់ និងកា វនិិរោរក្បរបរោយចី ភាពរលីកា អប់ កំ្រូ និង
កា  បួ មួរាៃ ងំ វាងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ និងវកិ្រឹត្កា  បរងកីត្ានជ្ជមូលោឋ នក្រឹេះ សក្ាប់រជ្ជរជ័យម្នកា អនុវត្ត
ក្របខ័ណ្ឌ រនេះ រក្ពាេះថ្នក្របខ័ណ្ឌ រនេះក្តូ្វណរសក្មួលឱ្យក្សបតាមរោលរៅ បស់ជ្ជតិ្ និងរោលរៅ បស់សាថ ប័ន។ 
រោយរហតុ្រនេះរហយី ឯរសា រនេះរូសបញ្ហា រ់ពីសា ៈសំខាន់ម្នកា បនតរបដជ្ជា ចិត្តនដល់កា ោកំ្ទដល់កា អភិវឌឍ       
វជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បច ំបស់ក្រូ  ូមទងំកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈរោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT នង និងានបញ្ចូ លឧទហ ណ៍្ 
រដីមបបីង្វា ញឱ្យរ ញីថ្នរតី្ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះអាចរក្បីក្ាស់ានោ៉ា ងដូចរមដច រដីមបជួីយ
សក្មួលដល់កា អភិវឌឍសមត្ថភាពក្រូ រៅរនុងប បិទរនសងៗោន ។ រយងីសងឃមឹថ្ននឹងអាចបនតពក្ងឹងកា សហកា 
 បស់រយងីជ្ជមួយនឹងក្រប់តួ្អងគពារ់ព័នធទងំអស់រៅក្រប់ទីរណនៃង រនុងកា រក្បីក្ាស់ ICT សក្ាបក់ា អភិវឌឍជំ ញ
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ណដលចាំច់ រដីមបបីនតកា អភិវឌឍរនុងសងគមពុទធិណដលានលរខណ្ៈប ោិបនន និងណដលរំពុងានកា ផ្លៃ ស់បតូ ោ៉ា ង
ឆ្ប់ ហ័ស។ 

 

 
  

 

 

 

 

  

Stefania Giannini 
ជំនួយកា អរគ យរ 
ទទួលបនាុរអប់  ំ

Moez Chakchouk 
ជំនួយកា អរគ យរ 

ទទួលបនាុរណននរព័ត៌្ាន និងអប់ នំសពានាយ 
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រសចរដីថ្លែងអណំ្ រុណ្ 
 

យូរណ្សកូ សូមណថៃងអំណ្ រុណ្ដល់បុរគល និងសាថ ប័នខាងរក្កាម ណដលាន មួចំណណ្រដ៏ានត្ម្មៃ ដល់កា រ ៀបច ំ     
ឯរសា រនេះរ ងី៖  

យូរណ្សកូ 

បុរគលិរយូរណ្សកូមរពីណននរព័ត៌្ាន និងអប់ នំសពានាយ និងណននរអប់  ំវទិាសាថ នយូរណ្សកូ និងកា ោិល័យរៅតាម
បណ្ដដ ក្បរទសណដលពារ់ព័នធ 

និពនធ យរ 
Neil Butcher 

 
ក្រមុពិរក្ោេះរោបល់ 
Neil Butcher  
Enrique Hinostroza  
Rana Madani  
Andrew  Moore  
Alexander Uzaraov 
 
ត្ំណ្ដងអងគកា ជ្ជម្ដរូ 
Anja Balanskat, European Schoolnet  
Bernard Cornu, IFIP 
Sanna Eskelinen, Microsoft 
Christine Redecker, EU Seville Centre 
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សរងេប 

 

សងគមសម័យទំរនីប កាន់ណត្ក្តូ្វកា ព័ត៌្ាន និងចំរណ្េះដឹង រ៏ដូចជ្ជបរចចរវទិារៅក្រប់ទិសទីទងំអស់។ 
ដូរចនេះសងគមក្តូ្វចាំច់ោរ់ឱ្យអនុវត្តនូវយនតកា  រដីមប៖ី 

- រសាងរាៃ ងំពលរមមណដលានបំណិ្នបរចចរវទិាព័ត៌្ាន និងសា រម រមន៍ (ICT) និងណដលរចេះ ៃ្ុេះ
បញ្ហច ងំ ានរំនិត្ម្ចនក្បឌិត្ និងពូណររោេះក្សាយបញ្ហា  រដីមបរីសាងចំរណ្េះដឹង  

- នដល់លទធភាពឱ្យក្បជ្ជពល ដឋានចំរណ្េះដឹង និងានធនធាន រដីមបឱី្យពួរររអាចរធាីកា សរក្មចចិត្តក្តឹ្ម
ក្តូ្វ រចេះក្រប់ក្រងជីវតិ្ បស់ពួរររក្បរបរោយក្បសិទធភាព និងសរក្មចសកាដ នុពល បស់ពួរររ 

- រលីរទឹរចិត្តឱ្យដល់សាជិរទងំអស់ បស់សងគម រោយមិនរិត្ពីរយនឌ័  ភាសា អាយុ សាវតា  ទីតាងំ 
និងសមត្ថភាពខុសៗោន  បស់ពួរររ រដីមបឱី្យពួរររអាចចូល មួានរពញរលញរនុងសងគម និងានឥទធិពល
រលីកា សរក្មចចិត្ត   ណដលប៉ាេះពាល់ដល់ជីវតិ្ បស់ពួរររ និង 

- ជំ ុញឱ្យានកា យល់ដឹងអនត វបបធម៌ កា រោរយល់ោន  និងកា រោេះក្សាយជរាៃ េះក្បរបរោយសនតិវធីិ។  

កា សរក្មចរោលរៅសងគម និងរសដឋរិចចទងំរនេះ រឺជ្ជចំណុ្ចរផ្លដ ត្សំខាន់ម្នក្បព័នធអប់ រំៅទូទងំសរល-
រលារ។ ក្រូចាំច់ក្ត្ូវទទួលានកា បំពារ់បំប៉ាន រដីមបអីាចត្ណក្មត្ក្មង់មនុសសជំ ន់រក្កាយឱ្យទទួលយរ និងអាច
សរក្មចរោលរៅទងំរនេះ។  

 របៀបវា ៈអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព   ២០៣០   ណដលក្តូ្វានអនុម័ត្រោយមហាសននិាត្ បស់អងគកា 
សហក្បជ្ជជ្ជតិ្  រំលចឱ្យរ ញីពីកា ង្វរជ្ជទូរៅរៅរនុងសរលរលារទងំមូល រៅ រកា រសាងសងគមពុទធិណដល
ានលរខណ្ៈប ោិបនន ឈ រលីរោលកា ណ៍្សិទធិមនុសស កា សរក្មចសមភាពរយនឌ័  និងកា នដល់ភាពអង់អាច។ 
បរចចរវទិា ICT ានសា ៈសំខាន់ រដីមបពីរនៃឿនវឌឍនភាពរឆ្ព េះរៅសរក្មចរោលរៅអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព 
(រ.អ.ច) ទងំ ១៧។ ចំណុ្ចរៅពារ់ព័នធនឹង ICT ក្តូ្វានបញ្ចូ លរនុង៖ កា អប់ កំ្បរបរោយរុណ្ភាព (រោលរៅ
ទី ៤), សមភាពរយនឌ័  (រោលរៅទី ៥), រហោឋ  ច សមព័នធ (រោលរៅទី ៩), កា កាត់្បនថយវសិមភាពរនុង
ក្បរទស និង វាងក្បរទសមួយ និងក្បរទសមួយរទៀត្ (រោលរៅទី ១០), សនតិភាព យុត្តិធម៌ និងសាថ ប័ន ងឹា ំ
(រោលរៅទី ១៦), និងភាពជ្ជម្ដរូ រដីមបសីរក្មចរោលរៅទងំរនេះ (រោលរៅទី ១៧)។ 
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បរចចរវទិាានតួ្ ទីដ៏សំខាន់ រនុងកា សរក្មចរោលរៅអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព។ រោយសហកា 
ជ្ជមួយនឹងអនរដឹរ តំាមឧសាហរមម និងអនរជំ ញរតាមវសិ័យរនសងៗរៅរនុងសរលរលារ យូរណ្សកូាន
បរងកីត្នូវក្របខ័ណ្ឌ អនត ជ្ជតិ្មួយណដលបង្វា ញពីសមត្ថភាពណដលចាំច់ក្តូ្វាន រដីមបបីរក្ងៀនក្បរបរោយ     
ក្បសិទធភាព តាម យៈកា រក្បីក្ាស់ ICT៖ ឯរសា រនេះានរ ម្ េះថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូ (ICT 
CFT )  បស់យូរណ្សកូ។ 

រនៃងមរ ឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះាន ៣ រំណណ្៖ ២០០៨ ២០១១ និង ២០១៨។ 
រំណណ្នីមួយៗាន ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីកា រិត្រូ ជ្ជទូរៅអំពីទំ រ់ទំនង វាងបរចចរវទិា និងកា អប់  ំ រោយរលីរជ្ជ
សំណូ្មព បង្វា ញពី របៀបសរក្មចានសមត្ថភាពទងំរនេះ រោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាណដលរំពុងរពញនិយម  
រពលរ េះ។ ចប់ពីរដីមដំបូង ានកា រិត្រូ ឱ្យឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះកាៃ យជ្ជឯរសា ណដលានលរខ
ណ្ៈ ស់ រវរី និងក្តូ្វានកា ណរសក្មួលជ្ជក្បច ំរដីមបធីា ឱ្យានភាពរ ៃ្ីយត្ប។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរំណណ្ទី ៣ រនេះ រធាីកា ពិច ណ្ដពី របៀបវា ៈអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយ        
ចី ភាពឆ្ន  ំ ២០៣០ និងក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមប ីរាសមត្ថភាពណដលរៅណត្បនតានភាពពារ់ព័នធ និងស រស 
រ ៀបរប់ពីសមត្ថភាពទងំរនេះរនុងប បិទម្នកា  រីចរក្មីនណននរបរចចរវទិា រពលបចចុបបនន និងប បិទណដលត្ក្មូវកា 
រនុងជីវតិ្ និងកា ង្វ រំពុងានកា ផ្លៃ ស់បតូ ។ ឧទហ ណ៍្ បចចុបបននរនេះ ធនធានអប់ ណំដលររអាចទទួលានរោយ
ចំហ (OER) ានរៅក្រប់ទីរណនៃង និងនដល់នូវអត្ថក្បរោជន៍ជ្ជរក្ចីន។ ដូរចនេះ ធនធានទងំរនេះក្តូ្វានបញ្ចូ លរៅ
រនុងឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ រនេះ។ រលីសពីរនេះ កា អប់ បំ ោិបននរ៏ក្តូ្វានបញ្ចូ លរនុងរំណណ្ទី ៣ រនេះនងណដ  ក្សបតាម
រោលកា ណ៍្ដ៏សំខាន់មួយម្នរោលរៅអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព “មិនទុរន ណ្ដាន រ់រចល”។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រំណណ្ទី ៣ រនេះ ានរោលបំណ្ងនដល់ជ្ជព័ត៌្ានសក្ាប់កា តារ់ណត្ង
រោលនរោាយ និងរមមវធីិបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ រដីមបពីក្ងឹងកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់ ។ំ ក្រុម
រោលរៅម្នឯរសា រនេះ រឺក្រូឧរទាសណដលនដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លដល់ក្រូ អនរជំ ញអប់  ំ អនរតារ់ណត្ងរោល
នរោាយ បុរគលិរនដល់កា ោកំ្ទដល់ក្រូ និងអនរនដល់រសវាអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈដម្ទរទៀត្។ ានកា សនមត្ថ្ន អនរណដល
រក្បីក្ាស់ឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ រនេះក្តូ្វានចំរណ្េះដឹងខៃេះៗអំពីអត្ថក្បរោជន៍ម្នបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ និង
រលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា ណរសក្មួលឯរសា រនេះ ឱ្យក្សបតាមប បិទរម្នកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូ។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនុងរំណណ្រនេះ រូសបញ្ហា រ់ថ្ន បណនថមរលីកា ានសមត្ថភាព ICT  និង
កា រចេះនតល់សមត្ថភាពទងំរនេះដល់សិសស ក្រូក្តូ្វណត្រចេះរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបជួីយឱ្យសិសសកាៃ យជ្ជអនរ
សិរាណដលរចេះសហកា  រចេះរោេះក្សាយបញ្ហា  ានរំនិត្ម្ចនក្បឌិត្ និងកាៃ យជ្ជសាជិរសហរមន៍ណដលសរមម និង
ានរំនិត្នវានុវត្តន៍។ 
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សក្ាប់រោលបំណ្ងរនេះ រររួ យល់ថ្នកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ រឺជ្ជដំរណី្ កា រ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្ 
ជ្ជជ្ជងជ្ជក្ពឹត្តិកា ណ៍្ណដលររីត្ានណត្មដង រហយីចប់។ ដូរចនេះ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រួ បញ្ចូ លរៅ
រនុងដំណ្ដរ់កាលទងំ ៣ ម្នកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូ ដូចជ្ជ៖  

- កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លមុនរពលរចញបរក្មីកា ង្វ  រផ្លដ ត្រលីកា នដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លបឋមដល់ក្រូនូវជំ ញ
រ ុរកាសលយ ចំរណ្េះដឹងអំពីមុខវជិ្ជា  ជំ ញក្រប់ក្រង និងរចេះរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្បរក្ងៀនរនសងៗ ដូចជ្ជ
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល និងធនធានឌីជីថលជ្ជរដីម។ 

- កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លវកិ្រឹត្កា  ដូចជ្ជ ឱ្កាសទទួលានកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លផ្លា ល់ និងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លពី
ចាា យណដលានកា រ ៀបចំក្តឹ្មក្តូ្វ ណនែរតាមរមមវធីិណដលរក្បីក្ាស់រនុងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លមុនរពលរចញ
បរក្មីកា ង្វ  និងណដលរ ៃ្ីយត្បផ្លា ល់រៅនឹងត្ក្មូវកា បរក្ងៀនរនុងថ្នន រ់រ ៀន និងរក្ៅថ្នន រ់រ ៀន។ និង 

- កា បនតនដល់កា ោកំ្ទណននររ ុរកាលសយ និងបរចចររទសរនុងក្បព័នធ និងរក្ៅក្បព័នធ រោយរក្បីក្ាស់បរចចរ-
វទិា ICT ជ្ជជំនួយ ឱ្យក្រូអាចយរបរចចរវទិារនេះរៅរក្បីក្ាស់រួបនសនឹំងរំនិត្ម្ចនក្បឌិត្ថមីៗ បស់ពួរររ 
រដីមបរី ៃ្ីយត្បរៅនឹងត្ក្មូវកា ក្បចមំ្ថា និងសក្មបសក្មួលកា សិរារ ៀនសូក្ត្រក្មិត្ខពស់ បស់សិសស។  

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូរំណណ្ទី ៣ 
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូានសមត្ថភាពចំនួន ១៨ ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងីរៅតាមទិដឋភាព

ទងំ ៦ ម្នកា បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ និងណចររចញជ្ជ ៣ រក្មិត្ម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICTសក្ាប់           
រោលបំណ្ងរ ុរកាសលយ បស់ក្រូ។ រំនិត្សំខាន់ រឺក្រូានសមត្ថភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT  រៅរនុងកា បំរពញ
វជិ្ជា ជីវៈ បស់ខៃួន និងអាចនដល់រសវាអប់ កំ្បរបរោយរុណ្ភាព និងចុងរក្កាយ អាចនដល់កា ណណ្ ដំល់កា អភិវឌឍ
សមត្ថភាព ICT  បស់សិសសក្បរបរោយក្បសិទធភាព។  

ទិដឋភាពទងំ ៦ ម្នកា បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ  មួាន៖  

១. កា ណសាងយល់ពី ICT រនុងរោលនរោាយអប់  ំ

២. រមមវធីិសិរា និង ង្វា យត្ម្មៃ  

៣. រ ុរកាសលយ  

៤. កា រក្បីក្ាស់បំណិ្នឌីជីថល  

៥. កា រ ៀបចំ និងកា ក្រប់ក្រង ដឋាល និង 
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៦. កា សិរារក្មិត្វជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ 

 ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ក្តូ្វានរ ៀបចំណបងណចរជ្ជ ៣ ដំណ្ដរ់កាល ឬ ៣ រក្មិត្បនតប ា ប់ោន  រដីមបី
អភិវឌឍសមត្ថភាព បស់ក្រូ ឱ្យរចេះយរបរចចរវទិា ICT រៅរក្បីក្ាស់ សក្ាប់រោលបំណ្ងរ ុរកាសលយ។  

 រក្មិត្ទី ១ រឺកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង1 ណដលរនុងរ េះក្រូទទួលានចំរណ្េះដឹងអំពីកា រក្បីក្ាស់               
បរចចរវទិា និងានសមត្ថភាព ICT រក្មិត្មូលោឋ ន។ រៅរក្មិត្រនេះ ក្រូក្តូ្វដឹងពីអត្ថក្បរោជន៍សកាដ នុពលម្ន         
បរចចរវទិា ICT រៅរនុងកា រ ៀន និងរៅរនុងរោលនរោាយ និងអាទិភាពជ្ជតិ្ រដីមបអីាចក្រប់ក្រង និងរ ៀបចំកា    
វនិិរោរ និងកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រៅរនុងសាលារ ៀន រដីមបជួីយសក្មួលដល់កា រ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្ 
និងកា បនតអភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ។ 

 ក្រូណដលានសមត្ថភាពរៅរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង អាច៖ 

១.  រ ៀបរប់ថ្នរតី្កា អនុវត្តរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន បស់ពួររររ ៃ្ីយត្ប និងោកំ្ទោ៉ា ងដូចរមដចខៃេះដល់
រោលនរោាយ បស់សាថ ប័ន និង/ឬរោលនរោាយ បស់ជ្ជតិ្  

២.  វភិារសដង់ោ រមមវធីិសិរា និងរំណ្ត់្ថ្នរតី្ររអាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT សក្ាប់រោល
បំណ្ងរ ុរកាសលយ រដីមបោីកំ្ទដល់កា សរក្មចសដង់ោ ទងំរនេះរោយ របៀបណ្ដ  

៣.  រក្ជីសរ សីបរចចរវទិា ICT ឱ្យានសមក្សប រដីមបោីកំ្ទដល់វធីិសាស្រសតរ ៀន និងបរក្ងៀនជ្ជរ់លារ់ 

៤.  រចេះសាគ ល់ដឹងពីមុខង្វ ណននរ ងឹ និងរមមវធីិសុហារវៀ នលិត្ភាព និងរចេះរក្បីក្ាស់រមមវធីិរ េះ 

៥. រ ៀបចំប ោិកាស ូបវនត សំរៅធា ឱ្យានកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបសីក្មួលដល់កា អនុវត្ត          
វធីិសាស្រសតបរក្ងៀនរនសងៗោន  ណដលានលរខណ្ៈប ោិបនន និង 

៦. រក្បីក្ាស់ ICT រដីមបោីកំ្ទដល់កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈផ្លា ល់ខៃួន។  

រក្មិត្ទី ២ រឺកា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅបណនថមរទៀត្ ណដលរនុងរ េះក្រូទទួលានសមត្ថភាព 
ICT ណដលជួយឱ្យពួររររចេះសក្មបសក្មួលប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្ណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល និងានកា សហកា ោន ។ 
ក្រូរ៏អាចនា ភាា ប់ទំ រ់ទំនង វាងទិសរៅរោលនរោាយ ជ្ជមួយនឹងសរមមភាពជ្ជរ់ណសដងរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន ាន
សមត្ថភាពរសាងណននកា សដីពីបរចចរវទិា រដីមបណីថទសំាភ   ូបវនត ICT រៅរនុងសាលារ ៀន និងពារ ណ៍្ពីត្ក្មូវកា 

 
1 រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូឆ្ន  ំ២០១១ ានកា រក្បីពារយ “ចំរណ្េះដឹងបរចចរវទិា” រដីមបសីាគ ល់ពីរក្មិត្
រនេះ។ 
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 រពលអ រត្។ រលីសពីរនេះ ក្រូអាចរធាីកា សិរាបណនថមរទៀត្ តាម យៈកា រសាងទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹង
បណ្ដដ ញក្រូរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្ និងថ្នន រ់សរល។  

ក្រូណដលរចេះសាា ត់្ជំ ញនូវចំរណ្េះដឹងរៅរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅបណនថម អាច៖ 

១.  រ ៀបចំ ណរសក្មួល និងអនុវត្តទាៃ ប់មួយចំនួនរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន រដីមបោីកំ្ទដល់កា សរក្មចរោល
នរោាយសាថ ប័ន និង/ឬ រោលនរោាយជ្ជតិ្ កា របដជ្ជា ចិត្តរៅរក្មិត្អនត ជ្ជតិ្ (ដូចជ្ជ            អនុ
សញ្ហា អងគកា សហក្បជ្ជជ្ជតិ្) និងអាទិភាពសងគម  

២. បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT រៅតាមមុខវជិ្ជា រនុងដំរណី្ កា បរក្ងៀន និង ង្វា យត្ម្មៃ និងរៅតាមរក្មិត្ថ្នន រ់
រនសងៗ រ៏ដូចជ្ជ រសាងនូវប ោិកាសសិរារ ៀនសូក្ត្ណដលរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ជ្ជជំនួយ រដីមបី
ឱ្យសិសសអាចបង្វា ញពីកា រចេះសាា ត់្ជំ ញតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរា រោយានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា 
ICT  

៣.  រ ៀបចំសរមមភាពរ ៀនសូក្ត្ណបបររក្ាង រោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ជ្ជជំនួយ និងរក្បីក្ាស់        
បរចចរវទិា ICT រដីមបសីក្មួលឱ្យសិសសរចេះបរងកីត្ អនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោនណននកា ររក្ាង និង    
រោេះក្សាយបញ្ហា ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ  

៤. រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ និងធនធានឌីជីថលរនសងៗបញ្ចូ លោន  រដីមបបីរងកីត្នូវប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្           
ឌីជីថល មួមួយ សក្ាប់ោកំ្ទដល់កា អភិវឌឍបំណិ្នរិត្ និងបំណិ្នរោេះក្សាយបញ្ហា រក្មិត្ខពស់ បស់
សិសស 

៥.  រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលក្បរបរោយភាពបត់្ណបន រដីមបសីក្មួលដល់កា រ ៀនសូក្ត្ណបបសហកា 
ោន  កា ក្រប់ក្រងសិសសនិងម្ដរូសិរាដម្ទរទៀត្ និងកា ក្រប់ក្រងចត់្ណចងដំរណី្ កា រ ៀនសូក្ត្ និង 

៦.  រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបទំី រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងបណ្ដដ ញវជិ្ជា ជីវៈ រនុងរោលរៅណសាង រកា ោកំ្ទ
ដល់កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈផ្លា ល់ខៃួន 

 រក្មិត្ទី ៣ រឺកា រសាងចំរណ្េះដឹង ណដលរនុងរ េះក្រូទទួលានសមត្ថភាពណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យពួរររ
យររំ ូតាមកា អនុវត្តលែ និងបរងកីត្នូវប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្ ណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរសាងចំរណ្េះដឹងក្បរភទថមី 
ណដលក្តូ្វកា ជ្ជចាំច់ រដីមបរីសាងសងគមណដលកាន់ណត្ានភាពសុខដុម ម  ានវបុិលភាព និងជួយឱ្យមនុសស
អាចសរក្មចបំណ្ង បស់ខៃួន។  

ក្រូណដលរចេះសាា ត់្ជំ ញនូវចំរណ្េះដឹង រៅរក្មិត្រសាងចំរណ្េះដឹងរនេះ អាច៖  
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១.  វាយត្ម្មៃរលីរោលនរោាយអប់  ំបស់សាថ ប័ន និង បស់ជ្ជតិ្ រលីរសំណូ្មព អំពីកា ណរសក្មួល 
រ ៀបចំកា ណរលមែ និងរចេះា៉ា ន់ក្បាណ្ពីនលប៉ាេះពាល់ណដលររីត្រចញពីកា ផ្លៃ ស់បតូ ទងំរនេះ 

២. រធាីកា រំណ្ត់្ពីវធីិសាស្រសតណដលលែបំនុត្ រដីមបបីញ្ចូ លកា រ ៀនសូក្ត្ណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល និងកា រ ៀន
សូក្ត្ណបបសហកា ោន  រដីមបធីា ឱ្យសិសសរចេះសាា ត់្ជំ ញក្សបតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរាពហុមុខវជិ្ជា  

៣.  រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរចេះក្រប់ក្រងខៃួនឯងរនុងកា សិរាណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល និងណបបសហកា ោន  
រហយីរនុងរពលជ្ជមួយោន  រធាីកា រំណ្ត់្ពីា៉ា រ៉ា ណមក្ត្សក្ាប់កា រ ៀនសូក្ត្ 

៤. រ ៀបចំសហរមន៍ចំរណ្េះដឹង និងរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល រដីមបោីកំ្ទឱ្យានកា សិរារ ៀនសូក្ត្
ជ្ជទូរៅ  

៥. បំរពញតួ្ ទីដឹរ  ំ រនុងកា រ ៀបចំយុទធសាស្រសតបរចចរវទិា រដីមបណីក្បកាៃ យសាលារ ៀនរៅជ្ជសាថ ប័ន
ណដលរលីររមពស់កា សិរារ ៀនសូក្ត្ និង 

៦. បនតអភិវឌឍ ពិរសាធ បងាឹរ ម្ចនក្បឌិត្ថមី និងណចរ ណំលរឧត្តានុវត្តន៍ រដីមបរំីណ្ត់្ថ្នរតី្សាលារ ៀន
អាចយរបរចចរវទិាមររក្បីក្ាស់ឱ្យានលែបំនុត្រោយ របៀបណ្ដ។  

  ូបភាពទី ១ និងតារងលមែិត្រនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ បង្វា ញពីទំ រ់ទំនង និងកា     
ោកំ្ទឱ្យោន រៅវញិរៅមរ វាងរក្មិត្ទងំ ៣ រពាលរឺកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង កា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុី
ជរក្ៅ និងកា រសាងចំរណ្េះដឹង រ៏ដូចជ្ជទិដឋភាពទងំ ៦ ម្នកា អប់ ។ំ រៅចំណុ្ចក្បសពាម្នរក្មិត្ និងទិដឋភាព
នីមួយៗ រឺសមត្ថភាពមួយ រនុងចំរណ្ដមសមត្ថភាព ICT ទងំ ១៨  បស់ក្រូ 

 របបៀបបមើលឯរសារប េះ  
ជំពូរទី ១ បង្វា ញរោយសរងខបពីរំណណ្ទី ៣ ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រោយពនយល់ពីរោល

បំណ្ងម្នឯរសា រនេះ និងនដល់ព័ត៌្ានសាវតា  រ៏ដូចជ្ជតាមោនកា វវិឌឍម្នក្របខ័ណ្ឌ រនេះ។  

ជំពូរទី ២ រ ៀបរប់ពីរោលកា ណ៍្អនត ជ្ជតិ្ណដលរក្បីក្ាស់ជ្ជមូលោឋ នសក្ាប់រ ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព
រនេះរ ងី រោយរផ្លដ ត្រលីទំ រ់ទំនង វាងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូ ជ្ជមួយនឹងរោលរៅអភិវឌឍន៍
ក្បរបរោយចី ភាព។ ជំពូររនេះ រ៏យរចិត្តទុរោរ់ចំរពាេះរោលកា ណ៍្អនត វសិ័យណដលក្តូ្វានរ ៀបរប់លមែិត្
បណនថមរទៀត្រៅរនុងរំណណ្ទី ៣ ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ដូចជ្ជ សងគមពុទធិ កា  ច ជ្ជសរលសក្ាប់កា រ ៀន
សូក្ត្ទងំអស់ោន  និងកា អប់ បំ ោិបនន និងរ ៀបរប់ពីនវានុវត្តន៍ណននរ ICT រនុងរំណណ្រនេះ ដូចជ្ជ ធនធានអប់ ណំដល
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អាចចូលរមីលរោយចំហ, បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម, បរចចរវទិាចល័ត្, អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ង, 
បញ្ហា សិបបនិមមិត្, virtual reality និង augmented reality, big data, និងរូដឌីង (coding)។  

ជំពូរទី ៣ បង្វា ញជ្ជ មួអំពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រោយរ ៀបរប់សរងខបពីរក្មិត្ទងំ ៣ និង
ទិដឋភាពទងំ ៦ ណដល មួោន បរងកីត្ានជ្ជសមត្ថភាពចំនួន ១៨ រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ។  

ជំពូរទី ៤ បង្វា ញពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនុងទក្មង់ជ្ជតារងលមែិត្ រោយបង្វា ញពីរោលរៅ
រមមវធីិសិរាណដលពារ់ព័នធ សមត្ថភាពក្រូ រោលរៅ និងឧទហ ណ៍្អំពីសរមមភាពបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ។  

ជំពូរទី ៥ បង្វា ញឧទហ ណ៍្អំពីកា អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរៅទូទងំសរលរលារ 
ចប់តាងំពីឆ្ន  ំ ២០១១ មរ ដូចជ្ជ កា រ ៀបចំរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ សដង់ោ ក្រូ     
លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្ាប់ ង្វា យត្ម្មៃ កា រ ៀបចំរមមវធីិសិរា និងកា អភិវឌឍវរគសិរាជ្ជរដីម។ ជំពូររនេះរ៏នដល់
ព័ត៌្ានអំពីធនធានក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលអាចទទួលានជ្ជចំហ  តាម យៈធនធានអប់ រំបីរ
ទូលាយ ។ 

ជំពូរទី ៦ បង្វា ញពីរសចរដីសននិោឋ ន និងរសចរដីពិពណ៌្ ចុងរក្កាយរោយសរងខប និងប ា ប់មរស ា នុក្រម
ម្នវារយសពាណដលក្តូ្វានរក្បីក្ាស់។  
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 ូបភាពទី ១៖ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ 

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរំណណ្ទី ៣ រនេះ នដល់នូវមរគុរទសរ៍សក្ាប់រ ៀបចំរមមវធីិបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
ក្រូអំពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិារនុងវសិ័យអប់  ំរដីមបឱី្យានកា ណរសក្មួលបរចចរវទិា ICT ឱ្យក្សបតាមត្ក្មូវកា ជ្ជរ់
ណសដងរៅមូលោឋ ន និងរៅរនុងក្បរទស។  
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ជំពរូទី I 
រសចរដីរ្ដើម 

បោលបំណ្ង 

 ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូានរោលបំណ្ងនដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លដល់ក្រូអំពីកា រក្បីក្ាស់         
បរចចរវទិាព័ត៌្ាន និងសា រម រមន៍ (រៅកាត់្ថ្ន ICT) រៅរនុងកា ង្វ អប់ ។ំ ក្រុមរោលរៅម្នឯរសា រនេះ រឺ
ក្រូឧរទាស អនរជំ ញខាងអប់  ំអនរតារ់ណត្ងរោលនរោាយ បុរគលិរណដលនដល់កា ោកំ្ទដល់ក្រូ និងអនរនដល់រសវា
អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈដម្ទរទៀត្។ រនុងក្របខ័ណ្ឌ រនេះ ានកា សនមត្ថ្ន អនររក្បីក្ាស់ឯរសា រនេះានចំរណ្េះដឹងខៃេះអំពី
អត្ថក្បរោជន៍ម្នបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា ណរសក្មួលឯរសា រនេះឱ្យក្សបតាម      
ប បិទជ្ជរ់ណសដងម្នកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូ។  

 ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ អេះអាងថ្ន ក្រូចាំច់ក្តូ្វរក្បីក្ាស់វធីិសាស្រសតបរក្ងៀនឱ្យក្សបតាម
សងគមពុទធិណដលរំពុងបនតានកា វវិឌឍឥត្ឈប់ឈ ។ ចាំច់ក្តូ្វានកា ជួយោកំ្ទដល់សិសស មិនក្តឹ្មណត្ រដីមបឱី្យ
ពួរររអាចទទួលានចំរណ្េះដឹងលំអិត្អំពីមុខវជិ្ជា សិរារនុងសាលារ ៀនប៉ាុរណ្ដណ េះរទ ណថមទងំយល់ពី របៀបរក្បី
ក្ាស់ ICT ជ្ជឧបរ ណ៍្ណដលពួរររអាចរក្បីក្ាស់ រដីមបបីរងកីនចំរណ្េះដឹងថមីៗរទៀត្នង។ សក្ាប់ក្រូមួយចំនួន ឬ
អាចក្បណហលសក្ាបក់្រូជ្ជរក្ចីន រ់នងរ េះ រនេះអាចជ្ជរំនិត្មួយថមី និងពិារសក្ាប់ពួរររ។ កា អនុវត្ត
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ទមទ ឱ្យានភាពជ្ជអនរដឹរ រំក្មិត្ខពស់ពី ោឋ ភិាល ពីអនរណដលទទួល
ខុសក្តូ្វរលីកា ង្វ អប់ កំ្រូ និងកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ ក្រូណដលរំពុងបំរពញកា ង្វ  និងកា ដឹរ ពីំ យរសាលា។  

សាវតារ 

 រនៃងមរ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូាន ៣ រំណណ្ ចួរៅរហយី រឺរំណណ្ឆ្ន ២ំ០០៨ ២០១១ 
និង ២០១៨។ រំណណ្នីមួយៗសុទធណត្ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីកា រិត្រូ ជ្ជទូរៅអំពីទំ រ់ទំនង វាងបរចចរវទិា និងកា អប់  ំ
រោយានកា រលីររ ងីនូវសំណូ្មព អំពី របៀបទទួលានសមត្ថភាព រោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាណដលរពញ
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និយម រពលរ េះ។ ចប់ពីរពលដំបូង ររចង់ឱ្យឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះកាៃ យជ្ជឯរសា ណដលានលរខ
ណ្ៈ ស់ រវរី និងក្តូ្វានកា ណរសក្មួលជ្ជក្បច ំរដីមបធីា ភាពពារ់ព័នធ បស់វា។  

រោយសា ណត្សា ៈសំខាន់ម្នបរចចរវទិា ICT សក្ាប់វសិ័យអប់  ំ រៅរនុងកា រ ៀបចំឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ       
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ យូរណ្សកូានរ ៀបចំរិចចពិរក្ោេះរោបល់ោ៉ា ងទូលំទូលាយជ្ជមួយនឹងម្ដរូ បស់ខៃួន    
ដូចជ្ជ CISCO, Intel, ISTE និង Microsoft រ៏ដូចជ្ជ ជ្ជមួយអនរជំ ញតាមមុខវជិ្ជា ណដលលបរី ម្ េះ រនុងពិភពរលារ 
រនុងរោលបំណ្ងរំណ្ត្់ពីសមត្ថភាពណដលក្រូរួ អភិវឌឍ រដីមបអីាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាក្បរបរោយក្បសិទធភាពរៅ
រនុងថ្នន រ់រ ៀន។ កា ង្វ រនេះ ឱំ្យានកា បរងកីត្នូវក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ (ICT CFT )  បស់             
យូរណ្សកូរនេះរ ងី ណដលក្តូ្វានរាេះពុមភនាយដំបូងរនុងឆ្ន  ំ ២០០៨ រនុងទក្មង់ជ្ជរសៀវរៅចំនួន ៣ ដូចជ្ជ 
ក្របខ័ណ្ឌ រោលនរោាយណដលពនយល់ពីសនិទនភាព  ច សមព័នធ និងអភិក្រមម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ, ម៉ាូឌុលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ,ូ និងរោលកា ណ៍្ណណ្ សំដីពីកា អនុវត្ត។  

រំណណ្ឆ្ន  ំ ២០១១ ោរ់សាសភាររនសងៗទងំរនេះបញ្ចូ លោន  និងរាេះពុមភឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព
រនេះជ្ជឯរសា ណត្មួយ រោយានបញ្ចូ លរសចរដីរនដីម ណដលបង្វា ញពីភាពពារ់ព័នធម្នជំ ញ និងចំរណ្េះដឹង ICT រនុង
វសិ័យអប់ ។ំ រោលកា ណ៍្ណដលជ្ជក្រឹេះម្នកា រ ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ រនេះ សមត្ថភាព និងរោលរៅ រំ ូ រមមវធីិសិរាលមែិត្ 
និងឯរសា សក្ាប់រក្បីក្ាស់រៅរនុងកា ក្ប ង។ ឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ រនេះជ្ជភាសាអង់ររៃស ារងំ  ុសស ីអារ៉ា ប់ និង
ចិន អាច រានរលីររហទំព័  បស់យូរណ្សកូ។  

រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ កា ពិនិត្យរ ងីវញិរលីឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរធាីរ ងី រដីមបី
បញ្ហា រ់ឱ្យចាស់ថ្នរតី្ឯរសា រនេះក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ោ៉ា ងដូចរមដចរៅទូទងំសរលរលារ។ កា ពិនិត្យរ ងីវញិរនេះ
ាន ររ ញីភសតុតាងបង្វា ញថ្ន ចរ ៃ េះពីឆ្ន  ំ២០០៨ ដល់ឆ្ន  ំ២០១៦ ឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់
ក្រូ ានឥទធិពលរលី៖ 

- កា រ ៀបចំរោលនរោាយជ្ជតិ្សដីពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ 

- កា បរងកីត្នូវសដង់ោ ជ្ជតិ្សដីពីក្រូបរក្ងៀនពារ់ព័នធនឹងកា បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ

- កា រំណ្ត់្លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្ាប់រធាីកា វាយត្ម្មៃរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្ រលីសមត្ថភាព ICT  បស់ក្រូ និងវភិាររលី
រំនិត្នដួចរនដីមបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ  
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- កា សក្មួចរមមវធីិសិរាសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំនិង 

- កា រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈក្រូ។  

ានកា រយកា ណ៍្ថ្ន ខណ្ៈរពលណដលរំនិត្នដួចរនដីមជ្ជរក្ចីនានរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ ជ្ជចំណុ្ចចប់រនដីម រដីមបបីរងកីត្នូវអាីណដលខុសណបៃរពីមុន រ៏ានកា រយកា ណ៍្រនសងរទៀត្ ណដលបង្វា ញ
ពីកា រ ៀបចំឯរសា រនសង ប៉ាុណនតានភាា ប់ទំ រ់ទំនងោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់ជ្ជមួយនឹងឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ  ICT សក្ាប់ក្រូ 
រោយឯរសា ទងំរ េះានរំណ្ត់្ពីសមត្ថភាព និងរោលរៅជ្ជរ់លារ់។  

កា ពិនិត្យរ ងីវញិរនេះ ានក្បមូលមតិ្ក្ត្ ប់ពីអនររក្បីក្ាស់ពារ់ព័នធនឹងភាពង្វយក្សួលរក្បីក្ាស់ម្ន    
ឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ រមមវធីិ ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ រ៏ដូចជ្ជថ្នរតី្សមត្ថភាពទងំ ១៨ ានភាពពារ់ព័នធ និងសមក្សប
រក្មិត្ណ្ដសក្ាប់កា រក្បីក្ាស់ដូចរំណ្ត់្ខាងរលី។ លទធនលម្នកា ពិនិត្យរ ងីវញិរនេះក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបណីរ
សក្មួលរំណណ្ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ។ រោយសា ណត្កា ង្វ ជ្ជរក្ចីនានទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹង
រំណណ្មុនៗម្នឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ានកា ឯរភាពោន ថ្ន រំណណ្ចុងរក្កាយរនេះរួ បនត រាទំ រ់ទំនង
ណបបរនេះ។ ឃ្លៃ រឃ្លៃ ងណដលបង្វា ញពីសមត្ថភាព និងរោលរៅ ក្តូ្វានសក្មួលឱ្យកាន់ណត្ង្វយក្សួលជ្ជងមុន ប៉ាុណនត
រៅណត្ រារោលបំណ្ងដណដល។ ានកា បរងកីត្រោលរៅបណនថមរទៀត្ រដីមបបីញ្ចូ លកា អភិវឌឍថមីៗរៅរនុងវសិ័យ
រនេះ។  
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ជំពរូទី II 
រោលកា ណ៍្  

១. អាទិភាពអប់រជំាសរល 

កាលពីណខ រញ្ហា  ឆ្ន  ំ ២០១៥ មហាសននិាត្អងគកា សហក្បជ្ជជ្ជតិ្ ានអនុម័ត្ របៀបវា ៈអភិវឌឍន៍
ក្បរបរោយចី ភាពឆ្ន  ំ២០៣០ ណដលររសាគ ល់ថ្នជ្ជ “រោលរៅអភិវឌឍន៍ក្បរបរោយចី ភាព (រ.អ.ច)”។ រ.អ.ច 
ទងំរនេះ តំ្ណ្ដងឱ្យក្របខ័ណ្ឌ សរមមភាពណដលានលរខណ្ៈសរលក្បរបរោយមហចិឆតា និងកាន់ណត្សំខាន់ជ្ជងររ
រទៀត្រ េះ វារឺជ្ជរោលរៅ “ បស់មនុសស រ ៀបចរំោយមនុសស និងរដីមបមីនុសស”។ រ.អ.ច រូសបញ្ហា រ់ពីកា រាេះ
ជំហានទូរៅជ្ជសរល រឆ្ព េះរៅកា រសាងសងគមពុទធិក្បរបរោយចី ភាព។ រោយចត់្ទុរកា ចូលរ ៀន សមធម៌ និង
ប ោិបននថ្នជ្ជសស សដមភសំខាន់ៗ រ.អ.ច ទី ៤ ណដលរផ្លដ ត្រលីវសិ័យអប់  ំអំពាវ វឱ្យសហរមន៍អនត ជ្ជតិ្ “ធា 
កា អប់ កំ្បរបរោយរុណ្ភាព ប ោិបនន និងសមធម៌ និងរលីររមពស់ឱ្កាសរ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្សក្ាប់ទងំ
អស់ោន ”។ រលីសពីរនេះ ចំណុ្ចរៅ ១៦.១០ ម្ន រ.អ.ច របដជ្ជា  “ធា ឱ្យសាធា ណ្ៈជនទូរៅានសិទធិទទួលាន
ព័ត៌្ាន និងកា ពា រស ភីាពជ្ជមូលោឋ នក្សបតាមចាប់ជ្ជតិ្ និងរិចចក្ពមរក្ពៀងអនត ជ្ជតិ្”។ រ.អ.ច. ទី ១០ អំពាវ
 វឱ្យាន “កា កាត់្បនថយវសិមភាពរនុ ងក្បរទស និង វាងក្បរទសមួយ និងក្បរទសមួយរទៀត្”។  

សា ៈសំខាន់ម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ ក្តូ្វានរូសបញ្ហា រ់រនុងរវទិកា      
ពិភពរលារសដីពីកា អប់ ឆំ្ន  ំ២០១៥ (ណដលរ ៀបចំរៅទីក្រុងអីុនឈ័ន) ណដលក្បកាសថ្ន “ចាំច់ក្ត្ូវានកា ទញ
ក្បរោជន៍ពីបរចចរវទិា ICT រដីមបពីក្ងឹងក្បព័នធអប់  ំកា នសពានាយចំរណ្េះដឹង កា ទទួលានព័ត៌្ាន កា រ ៀនសូក្ត្
ក្បរបរោយរុណ្ភាព និងក្បសិទធភាព និងកា នដល់រសវាឱ្យកាន់ណត្ានក្បសិទធភាព”។2 

 
2 សូមរមីល UNESCO. (2015). Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the 
Implementation of Sustainable Development Goal 4, page 8, at: https://en.unesco.org/education2030-sdg4  
 

https://en.unesco.org/education2030-sdg4
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រសចរដីក្បកាស Qingdao ឆ្ន  ំ២០១៥ រនុងសននិសីទអនត ជ្ជតិ្សដីពី ICT និងកា អប់ រំក្កាយឆ្ន  ំ២០១៥ បនត
រូសបញ្ហា រ់ពីសា ៈសំខាន់ម្នកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូ រដីមបឱី្យពួរររអាចបញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT រៅរនុងកា ង្វ  បស់
ពួរររក្បរបរោយក្បសិទធភាព។ រសចរដីក្បកាសរនេះណចងថ្ន  

កា បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT ក្បរបរោយរជ្ជរជយ័រៅរនុ ងកា រ ៀន និងបរក្ងៀន ទមទ ឱ្យ
ានកា រិត្ជ្ជថមីពីតួ្ ទី បស់ក្រ ូ និងកា ណរទក្មងក់ា រក្ត្ៀមរ ៀបចំក្រ ូ និងកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រ។ូ 
រសចរដីក្បកាសរនេះអំពាវ វឱ្យានកា រលីររមពស់វបបធមរុ៌ណ្ភាព រនុ ងក្របរិ់ចចកា ង្វ ទងំអស់ 
ដូចជ្ជ កា ោកំ្ទដល់បុរគលិរ កា ោកំ្ទដល់សិសស កា រ ៀបចំរមមវធីិសិរា កា រ ៀបចំវរគសិរា កា 
នដល់វរគសិរា កា រ ៀបចំណននកា យុទធសាស្រសត និងកា អភិវឌឍជ្ជរដីម។ ដូរចនេះ រយីងក្ត្វូធា ថ្ន 
ក្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រ ូ ទទួលានប កិាខ   និងកា រក្ត្ៀមរ ៀបចំ រដីមបីអាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា 
ICT ឱ្យានក្របក់្ោន ់ រនុ ងរោលរៅពក្ងីរអត្ថក្បរោជន៍ណដលានពីរមមវធីិបណ្ដុ េះបណ្ដត ល និង
អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ ដល់ក្រូបរក្ងៀនក្រប ូ់ប និងបំរពញតួ្ ទីជ្ជមូលោឋ ន រដីមបសរក្មចឱ្យាននូវ             
នវានុវត្តន៍រនុ ងវសិ័យអប ់ ំ រោយានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា។ រយីងររ៏បដជ្ជា នដល់ឱ្យក្រូនូវកា ោកំ្ទពី
ក្បព័នធទងំមូល រដីមបីជួយឱ្យពួរររអាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិារនុ ងកា អនុវត្តបរចចររទសរ ុរកាសលយ 
រលីរទឹរចិត្តក្រូឱ្យាននវានុវត្តន ៍និងបរងកីត្នូវបណ្ដដ ញ រ៏ដូចជ្ជរវទិកា ណដលនដល់លទធភាពឱ្យក្ររូធាី
កា ណចរ ណំលរបទពិរសាធន ៍និងរោលវធីិ  ណដលអាចានក្បរោជនស៍ក្ាប់មិត្ត មួកា ង្វ  បស់
ពួរររ និងតួ្អងគពារ់ពន័ធដម្ទរទៀត្។3 

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូ រំណណ្ទី ៣ រនេះ រផ្លដ ត្កា យរចិត្តទុរោរ់រលីកា អនុវត្តសរមមភាព 
រដីមបសីរក្មចកា របដជ្ជា ចិត្តអនត ជ្ជតិ្ទងំរនេះ តាម យៈកា នដល់កា ណណ្ អំំពីកា អភិវឌឍរមមវធីិបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ សដី
ពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំណដលក្តូ្វណរសក្មួល រដីមបរី ៃ្ីយត្បរៅនឹងត្ក្មូវកា រនុងមូលោឋ ន និង
រនុងក្បរទស។  

 
3 សូមរមីល UNESCO. (2015). Qingdao Declaration, page 2, at: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Qingdao_Declaration.pdf  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Qingdao_Declaration.pdf
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២. បោលការណ៍្អ តរវិស័យ 

រដីមប ីមួចំណណ្រដល់កា សរក្មចកា របដជ្ជា ចិត្តជ្ជអនត ជ្ជតិ្ ដូចរលីររ ងីខាងរលី ក្របខ័ណ្ឌ ភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ រំណណ្ទី ៣ រនេះ ានបញ្ចូ លរោលកា ណ៍្អនត វសិ័យ ឬរតាត ទូរៅជ្ជរក្ចីនរនុង ច សមព័នធ បស់ខៃួន       
ដូចជ្ជ សងគមពុទធិ កា  ច ជ្ជសរលកា រ ៀនសូក្ត្ទងំអស់ោន  និងកា អប់ បំ ោិបនន។ រោលកា ណ៍្អនត វសិ័យទងំ
រនេះ រួ យរមរអនុវត្តរៅរពលរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ដូចជ្ជ រពលរ ៀបចំរោល-
នរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំសដង់ោ ក្រូលរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្ាប់រធាីកា វាយត្ម្មៃ កា រ ៀបចំរមមវធីិ
សិរា និងវរគសិរាសក្ាប់បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូជ្ជរដីម។ 

២រ. សងគមពុទធិ  

សងគមពុទធិបណ្ដុ េះសាម  តី្ឱ្យទទួលយរភាពចក្មុេះ និងទញក្បរោជន៍ពីចំរណ្េះដឹងរក្ចីនទក្មង់ ចប់ពី
រតិ្បណ្ឌិ ត្ បស់ជនជ្ជតិ្រដីមភារតិ្ចរៅមូលោឋ ន  ហូត្ដល់ចំរណ្េះដឹងបរចចរវទិា និងវទិាសាស្រសត។ សងគមពុទធិ
សំរៅរលីសងគម ណដលរនុងរ េះមនុសសានសមត្ថភាព មិនក្តឹ្មណត្ទទួលានព័ត៌្ានប៉ាុរណ្ដណ េះរ េះរទ ណថមទងំណក្ប
កាៃ យព័ត៌្ានរៅជ្ជចំរណ្េះដឹង និងកា យល់ដឹងណដលនដល់ភាពអង់អាចឱ្យពួរររណរលមែជីវតិ្ និងជីវភាព ស់រៅ
 បស់ខៃួន និង មួចំណណ្រដល់កា អភិវឌឍសងគម និងរសដឋរិចចម្នសងគម បស់ពួរររ។ កា ណចរ ណំលរចំរណ្េះដឹង និង
ព័ត៌្ាន ជ្ជពិរសសតាម យៈ ICT ានអនុភាព មំរនូវកា ផ្លៃ ស់បតូ ជ្ជវជិាានដល់រសដឋរិចច និងសងគម។ យូរណ្សកូ
ខិត្ខំរសាងសងគមពុទធិណដលានលរខណ្ៈប ោិបនន និងនដល់ភាពអង់អាចដល់សហរមន៍មូលោឋ ន តាម យៈកា 
បរងកីនសិទធិទទួលានព័ត៌្ាន និងចំរណ្េះដឹង និងកា  រា រ៏ដូចជ្ជកា ណចរ ណំលរព័ត៌្ាន និងចំរណ្េះដឹងទងំ
រនេះ។4 

២ខ. កា  ច ជ្ជសរលសក្ាប់កា រ ៀនសូក្ត្ទងំអស់ោន  (UDL) 

 កា  ច ជ្ជសរល ានន័យថ្នជ្ជកា  ច នលិត្នល ប ោិកាស រមមវធីិ និងរសវារមម រដីមបឱី្យមនុសស
ក្រប់ ូបអាចរក្បីក្ាស់ានរនុងរក្មិត្ខពស់បំនុត្តាមណដលអាចរធាីរៅាន រោយមិនចាំច់រធាីកា ណរសក្មួល ឬរក្បី
ក្ាស់កា  ច ណដលានលរខណ្ៈឯររទសរ េះរ យី។ កា  ច ជ្ជសរលសក្ាប់កា រ ៀនសូក្ត្ទងំអស់ោន  

 
4 សូមរមីល UNESCO. (n.d.). Building Knowledge Societies, at: https://en.unesco.org/themes/building-
knowledge-societies  

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies


26 

 

 

ក្រ
បខ័
ណ្
ឌស
មត្
ថភា
ព 

IC
T ស

ក្ា
ប់ក្
រូ 
រ ៀ
បច
ំរោ
យ
យូ
រណ្

ស
ក ូ 

(UDL) រឺជ្ជដំរណី្ កា មួយ ណដលរនុងរ េះរមមវធីិសិរា (រោលរៅ វធីិសាស្រសត សាភ   និង ង្វា យត្ម្មៃ) ក្តូ្វាន
 ច រនុងរោលបំណ្ងនដល់នូវរោលវធីិណដលានលរខណ្ៈទន់ភៃន់ និងប ោិបនន ណដលអាចឱ្យររយររៅរធាីកា ណរ
សក្មួល រដីមបរី ៃ្ីយត្បចំរពាេះត្ក្មូវកា  បស់បុរគលាន រ់ៗ។ កា  ច ជ្ជសរល រដីមបបីរក្មីដល់កា រ ៀនសូក្ត្ នដល់
នូវក្របខ័ណ្ឌ មួយ សក្ាប់ត្ក្មង់ទិសដល់កា នដល់រសវាអប់  ំ ណដលានភាពបត់្ណបន និងង្វយក្សួលយល់ រៅតាម
 របៀបម្នកា បង្វា ញព័ត្៌ាន ឬ របៀបណដលសិសសរធាីកា រ ៃ្ីយត្ប ឬបង្វា ញពីចំរណ្េះដឹង និងជំ ញ និង របៀបណដល
ពួរររចូល មួរៅរនុងដំរណី្ កា រ ៀនសូក្ត្ (ឧទហ ណ៍្ តាម យៈខៃឹមសា ម្នវរគសិរា និងកា ក្ាក្ស័យទរ់ទង
ជ្ជមួយនឹងមិត្តភរតិ និងក្រូបរក្ងៀន បស់ពួរររ) រហយីរនុងរពលជ្ជមួយោន  កាត់្បនថយឧបសរគណដលណដលបនាុចបង្វែ រ់
ដល់កា បរក្ងៀន។5 UDL បញ្ចូ លកា  ច សាថ នភាពម្នកា រ ៀនសូក្ត្ណដលានលរខណ្ៈបត់្ណបន រោយនដល់នូវ
ជរក្មីសណដលអាចឱ្យររយររៅរធាីកា ណរសក្មួល រដីមបអីនុញ្ហា ត្ឱ្យសិសសក្រប់ ូប អាចរជឿនរលឿនរៅមុខ រចញពី
ចំណុ្ចចប់រនដីមរ ៀងៗខៃួន បស់ពួរររ។ 

២រ. កា អប ់បំ ោិបនន 

 កា សរក្មចាននូវប ោិបនន អាចសរក្មចរៅាន ណត្តាម យៈកា រោ ពរោលកា ណ៍្ UDL និង         
រោលកា ណ៍្មិនរ សីរអីង កា នដល់ភាពង្វយក្សួលដល់កា ទទួលានព័ត៌្ាន និងសមភាពរយនឌ័  រនុងកា នដល់
រសវាអប់ ណំត្ប៉ាុរណ្ដណ េះ។ ក្បកា ណដលសំខាន់ណដ រ េះ រឺសរមមភាពទងំឡាយក្តូ្វឈ រលីមូលោឋ នសិទធិមនុសស និង
រស ភីាព។ 

ភាសា និងវបបធម៌ 

  កា រក្បីក្ាស់ភាសាអង់ររៃសជ្ជភាសាម្នសរលភាវូបនីយរមម រធាីឱ្យររានជរាៃ េះតិ្ចតួ្ច រដីមបយីរភាសា
ដម្ទរទៀត្មររក្បីក្ាស់រនុងលំហអីុនធឺណិ្ត្ និងអាចជ្ជឧបសរគដ៏ធំមួយ ណដលររងំដល់កា ចូល មួដល់មនុសសទងំ
អស់ោន រនុងសងគមពុទធិ។ សរលភាវូពាណិ្ជារមម ឱំ្យានកា មិននដល់ និងកា ាត់្បង់ភាសា និងវបបធម៌មួយចំនួន។ 
ប៉ាុណនត ក្បសិនរបីរក្បីក្ាស់ក្តឹ្មក្តូ្វ បចចរវទិា ICT និងអីុនធឺណិ្ត្ អាចជ្ជឧបរ ណ៍្ដ៏ានអានុភាព រដីមបកីា ពា  និង
រលីររមពស់វបបធម៌ និងនដល់ត្ម្មៃដល់ភាសារនសងរទៀត្រក្ៅណត្ភាសាអង់ររៃស។ 

 
5 National Center on Universal Design for Learning. (2013). How has UDL been Defined?, at 
http://www.udlcentre.org/ aboutudl/udldefined  

http://www.udlcentre.org/aboutudl/udldefined
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ជនានពិកា ភាព 

 អងគកា សុខភាពពិភពរលារ ានរយកា ណ៍្កាលពីឆ្ន  ំ ២០១១ ថ្នានមនុសសជ្ជង ១ ពាន់លាន រ់ 
រពាលរឺរសមីនឹង ១៥ ភារ យម្នចំនួនក្បជ្ជជនស ុបរនុងពិភពរលារ6  ស់រៅជ្ជមួយនឹងពិកា ភាព រនុងទក្មង់មួយ
ចំនួន រហយីតួ្រលខរនេះរំពុងបនតររីនរ ងីក្សបរពលនឹងរំរណី្ននឹងចំនួនក្បជ្ជជន កា ររីនរ ងីនូវភាពក្រីក្រ 
រក្ោេះមហនតរយធមមជ្ជតិ្ កា បនតររីត្ានជរាៃ េះ និងកា ររីនរ ងីនូវចំនួនមនុសសចស់ រនុងក្បរទសមួយចំនួន។ 
ជនានពិកា ភាពជ្ជរក្ចីន រ់ ក្បឈមនឹងឧបសរគជ្ជរក្ចីនរនុងកា ទទួលានកា អប់ ។ំ ខណ្ៈរពលណដល              
បរចចរវទិាអាចនដល់ព័ត៌្ានបណនថមដល់សិសសតាមណបបណននរក្ចីនោ៉ា ង បរចចរវទិាមិនណមនរចេះណត្អនុញ្ហា ត្ឱ្យអនរ
រក្បីក្ាស់ទងំអស់ទទួលាននូវប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្ និងព័ត៌្ានដូចៗោន រ េះរ យី។  

បរចចរវទិាបចចុបបននរនេះ អាចបងកឱ្យានឧបសរគជ្ជរក្ចីននងណដ ។ ដូចោន រនេះណដ  វារ៏អាចនដល់នូវដំរណ្ដេះ
ក្សាយណដលានលរខណ្ៈនវានុវត្តន៍ សក្ាប់ជនានពិកា ភាពនងណដ ។ អនររ ៀបចំរមមវធីិសិរា និងក្រូ ចាំច់ក្ត្ូវ
ដឹងថ្ន សិសសានពិកា ភាព ក្តូ្វណត្ានលទធភាពរក្បីក្ាស់ក្រប់សាសភារទងំអស់ម្នដំរណី្ កា រ ៀនសូក្ត្          
(ដូចជ្ជ កា ចុេះរ ម្ េះ រិចចកា  ដឋាល កា សិរា និងសរមមភាពដម្ទរទៀត្) ណដលានសក្ាប់សិសសពំុានពិកា 
ភាព រហយីក្រូរួ ានឥ ោិបថវជិាាន និងរចេះរក្បីក្ាស់វធីិសាស្រសតរ ុរកាសលយានឱ្យានសមក្សប។7 រៅរពល
រក្បីក្ាស់ក្បរបរោយក្បសិទធភាព បរចចរវទិានដល់ជំនួយអាចនដល់ឱ្កាសឱ្យជនានពិកា ភាពទទួលានព័ត៌្ាន 
និងចូល មួានរពញរលញ រៅរនុងកា អប់ ។ំ 

សមភាពរយនឌ័  

 សមភាពរយនឌ័  ានន័យថ្នស្រសតី និងបុ សានសាថ នភាពរសមីភាពរនុងរនុងកា ទទួលានសិទធិមនុសស បស់
ពួរររឱ្យានរពញរលញ រ៏ដូចជ្ជ មួចំណណ្រ និងទទួលាននលពីកា អភិវឌឍរសដឋរិចច សងគម វបបធម៌ និង              
នរោាយ។  របៀបវា ៈអប់  ំ ២០៣០ ទទួលសាគ ល់ថ្ន សមភាពរយនឌ័ ត្ក្មូវឱ្យានកា រក្បីក្ាស់អភិក្រមណដល

 
6 សូមរមីល WHO. (2011). World Disability Report, at http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/  
7 សូមរមីល UNESCO. (2016). Learning for All: Guidelines on the Inclusion of Learners with Disabilities in 
Open and Distance Learning,  at:  http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244355e.pdf 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244355e.pdf
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ធា ថ្ន “ររមងក្សី និងររមងក្បុស ស្រសតី និងបុ ស មិនក្តឹ្មណត្អាចទទួលានកា អប់  ំ និងបញ្ច ប់កា អប់ ចំប់ចុងចប់
រដីមប៉ាុរណ្ដណ េះរទ ប៉ាុណនតណថមទងំទទួលានភាពអង់អាចរសមីភាពោន រនុងកា អប់  ំនិងតាម យៈកា អប់ នំងណដ ”។8  

 រៅរនុងប បិទជ្ជរក្ចីន កា ចូលរ ៀន កា សរក្មចាននូវលទធនលសិរា និងកា បនតកា អប់  ំ រៅានរាៃ ត្
រយនឌ័ ដ៏ធំ រោយររមងក្សីជ្ជអនរចញ់រក្បៀប របីរទេះជ្ជរៅតំ្បន់មួយចំនួនររមងក្បុសជ្ជក្រុមចញ់រក្បៀបោ៉ា ងណ្ដ
រ៏រោយ។ លទធភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រ៏ានរក្មិត្ខុសៗោន សក្ាប់ក្រូ និងសិសស រៅតាមរយនឌ័  បស់ពួរ
ររនងណដ ។ រលីសពីរនេះ ក្រូបំរពញតួ្ ទីោ៉ា ងសំខាន់ រនុងកា រលីររមពស់សមភាពរយនឌ័ រនុងថ្នន រ់រ ៀន តាម យៈ
កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងកា បរក្ងៀន និងរ ៀន។ ជ្ជកា សំខាន់ណ្ដស់ណដលរោលកា ណ៍្សមភាពរយនឌ័  
ក្តូ្វណត្ជ្ជណននរមួយដ៏សំខាន់ម្នកា អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ សំរៅធា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យភាពរជឿន
រលឿនណននរបរចចរវទិានដល់ក្បរោជន៍ដល់ស្រសតីនង និងបុ សនង។ 

សមត្ថភាព 

 បរចចរវទិា ICT ានសកាដ នុពលនដល់កា បំប៉ាន និងកា បរក្ងៀនបណនថមដល់សិសសណដលានសមត្ថភាពខុសៗ
ោន ។ បរចចរវទិាជួយក្រូ រនុងកា រ ៀបចំាោ៌រ ៀនសូក្ត្រនសងៗោន  រៅតាមសាថ នភាព បស់សិសសាន រ់ៗ រដីមបជួីយ    
ពួរររសរក្មចានលទធនលម្នកា សិរា។ 

 ដូរចនេះ រៅរពលណដលានកា រក្បីក្ាស់ពារយ “សិសស” រនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ពារយ
រនេះមិនណមនសំរៅរលីក្រុមសិសសណត្មួយរ េះរ យី ប៉ាុណនតសំរៅរលីសិសសណដលានសមត្ថភាព និងត្ក្មូវកា ខុសៗ
ោន ។ ក្រូចាំច់ក្តូ្វរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបបីរងកីត្នូវប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្ឱ្យានសមក្សប រៅតាមចំណ្ង់
ចំណូ្លចិត្តរនុងកា រ ៀនសូក្ត្ និង របៀបរ ៀនសូក្ត្ បស់ពួរររ។  

៣. សកាា  ុពល  ិងបញ្ហា ក្រឈមន  វា ុវត្ត ៍ ICT 
 ខណ្ៈរពលណដលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រលីររ ងីរោយសរងខបអំពីនវានុវត្តន៍បរចចរវទិា
មួយចំនួន ររពំុអាចរ ៀបរប់អស់ពីឱ្កាសរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាទងំរនេះរ យី។ រៅតាមប បិទ បស់ក្បរទស ឬថ្នន រ់

 
8 See UNESCO. (2015). Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the 
Implementation of Sustainable Development Goal 4, page 28, at: https://en.unesco.org/education2030-
sdg4 

https://en.unesco.org/education2030-sdg4
https://en.unesco.org/education2030-sdg4
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រ ៀននីមួយៗ និងអាក្ស័យរលីភាពអាច រានម្ននវានុវត្តន៍ទងំរនេះ ឱ្កាសរនសងរទៀត្អាចរលចរចញជ្ជ ូបរង 
តាម យៈកា រ ៀបចំរមមវធីិសិរាណដលានលរខណ្ៈទន់ភៃន់។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរំណណ្ទី ៣ រនេះ រ៏បង្វា ញពី           
នវានុវត្តន៍បចចុបបននមួយចំនួន រៅតាមទិដឋភាពណដលពារ់ព័នធរនុងរក្មិត្ទងំ ៣ នងណដ ។ 

៣រ. ធនធានអប ់រំបីរទូលាយ (OER)  

 ធនធានអប់ រំបីរទូលាយ (OER) រឺជ្ជធនធានអប់  ំ  (ដូចជ្ជ ណននទីរមមវធីិសិរា, ឯរសា សក្ាប់វរគ
សិរា, រសៀវរៅសិរា, វរីដអូណដលររអាចរមីលតាមក្បព័នធអនឡាញ, រមមវធីិពហុរមឌា (multimedia),                   
នដខាសត្៍ (podcasts) និងធនធានដម្ទរទៀត្ ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងីសក្ាប់រក្បីក្ាស់រនុងកា បរក្ងៀន និង
រ ៀន ណដលអាច រានរោយចំហ រដីមបឱី្យក្រូ និងសិសសយររៅរក្បីក្ាស់រោយមិនចាំច់បង់ក្ារ់ស ួយសា  ឬម្ថៃ
អាជ្ជា បណ្ណរ េះរ យី។ ធនធានអប់ រំបីរទូលាយ រឺជ្ជធនធានជ្ជប់អាជ្ជា បណ្ណ សក្ាប់បរក្មីដល់កា អប់  ំ ណដល
សក្មួលដល់កា យររៅរក្បីក្ាស់បនត និងអាចឱ្យរររធាីកា ណរសក្មួលរោយមិនក្តូ្វកា កា អនុញ្ហា ត្ជ្ជមុនពីាច ស់
សិទធិអនរនិពនធរ េះរ យី។ 

 ធនធានអប់ រំបីរទូលាយ កាៃ យជ្ជទសសនទន ណដលអាចជួយឱ្យានកា ផ្លៃ ស់បតូ ជ្ជវជិាានរៅរនុងវសិ័យ
អប់ ។ំ ខណ្ៈរពលណដលរុណ្ត្ម្មៃចំរពាេះកា អប់ មំ្នធនធានអប់ រំបីរទូលាយ អាក្ស័យរលីកា រក្បីក្ាស់ធនធាន
រនេះ ជ្ជវធីិសាស្រសតដ៏សំខាន់សក្ាប់បង្វា ញពីរមមវធីិសិរារៅរនុងវរគសិរា   (ដូចជ្ជ កា រ ៀនសូក្ត្ណនែរតាម
ធនធានណដលាន) អានុភាព មំរនូវកា ផ្លៃ ស់បដូ ជ្ជវជិាានម្នធនធានទងំរនេះ រឺអាក្ស័យរៅរលីភាពង្វយក្សួល 
រនុងកា ណចរ ណំលរធនធានទងំរនេះតាមក្បព័នធ    អីុនធឺណិ្ត្ រៅរពលណដលធនធានទងំរនេះក្ត្ូវានររយររៅបំ
ណ ងជ្ជធនធានឌីជីថល។ 

៣ខ. បណ្ដត ញទំ រ់ទំនងសងគម  

បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម រឺជ្ជររហទំព័  ឬរមមវធីិណដលនដល់លទធភាពឱ្យមនុសសអាចទំ រ់ទំនងោន តាម
ក្បព័នធអនឡាញ រោយរក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញអីុនធឺណិ្ត្ ជំុវញិចំណ្ដប់អា មមណ៍្ មួ ឬសរមមភាព មួណ្ដមួយ។ 
សរមមភាពតាមបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម  មួាន មនុសសបង្វា ញពីសាវតា  បស់ខៃួន ណដលនដល់ព័ត៌្ានអំពីពួរររ
ជ្ជរដីម។ Facebook, Twitter, Instagram និង LinkedIn សុទធណត្ជ្ជឧទហ ណ៍្ណដលបង្វា ញពីរមមវធីិបណ្ដដ ញ
ទំ រ់ទំនងសងគម (Apps) ណដលអាចនដល់ឱ្យក្រូ និងសិសសនូវឱ្កាសចូល មួរនុងថ្នន រ់រ ៀន សាលារ ៀន និងបណ្ដដ ញ
ជ្ជសរល។  
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ររអាចរក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម រដីមបឱី្យកា រធាីទំ រ់ទំនងតាមណបបរ ុរកាសលយកាន់ណត្ាន
ភាពលែក្បរសី  ជួយសក្មួលដល់សាថ ប័នណដលរលីររមពស់កា រ ៀនសូក្ត្ណបបអនត រមម និងពក្ងឹងសហរមន៍អនរសិរា 
និងក្រូបរក្ងៀន។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ ក្រូក្តូ្វកា ជំ ញ រដីមបរី ៃ្ីយត្ប និងកាត់្បនថយបញ្ហា    ដូចជ្ជ      
នលប៉ាេះពាល់អវជិាានណដលកា រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគមរលីសលុបានរលីសុខភាពនៃូវចិត្តនិង        
សុខភាពនៃូវកាយ កា សមៃុត្រំរម និងកា របៀត្របៀនតាមក្បព័នធអនឡាញ រ៏ដូចជ្ជកា នសពានាយ ូបភាពហងិា 
រ សីរអីងពូជសាសន៍ និងសមដីណដលានរចត្ រ សីរអីង។ 

៣រ. បរចចរវទិាចល័ត្ 

រៅរនុងសរលរលារទងំមូល ចំនួនមនុសសណដលានឧបរ ណ៍្ចល័ត្រក្បីក្ាស់ រំពុងានកា ររីនរ ងី ។ 
ឧបរ ណ៍្ចល័ត្ានដូចជ្ជ ទូ សពាម្ដ និងថ្នរបៃត្ រហយីសិសសកាន់ណត្រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាទងំរនេះ រដីមបទីទួល
ានព័ត៌្ានសក្ាប់បរក្មីដល់កា រ ៀនសូក្ត្ បស់ពួរររតាមក្បព័នធអីុនធឺណិ្ត្។ កា រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ទងំរនេះ
ក្បរបរោយភាពម្ចនក្បឌិត្ អាចរលីររមពស់សមធម៌ម្នកា អប់  ំ បរងកីនក្បសិទធភាព និងនលិត្ភាពរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន 
និងជួយសក្មួលដល់ការ ៀនសូក្ត្ ក្សបតាមសាថ នភាព បស់អនរសិរាាន រ់ៗ។ បរចចរវទិាចល័ត្នដល់ឱ្យក្រូ និង
សិសស នូវរោលវធីីរ ៀនសូក្ត្កាន់ណត្ានលរខណ្ៈទន់ភៃន់ តាម យៈកា នដល់លទធភាពឱ្យពួរររអាចរ ៀនសូក្ត្ក្រប់
រពល ក្រប់ទីរណនៃង និងអាចនា ភាា ប់រាៃ ត្ វាងកា រ ៀនសូក្ត្រនុងក្បព័នធ និងរក្ៅនៃូវកា ាន។ រនុងន័យរនេះ ចាំច់
ក្តូ្វានយុទធសាស្រសត និងយនតកា  រដីមបបីញ្ចូ លបរចចរវទិាចល័ត្រៅរនុងសំណំុ្បរចចរវទិាជ្ជរក្ចីន ណដលក្តូ្វរក្បីក្ាស់
រោយក្រូ និងអនរសិរា។ 

៣ . អីុនធឺណិ្ត្សក្ាបឧ់បរ ណ៍្ក្របោ់៉ា ង 

អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ង (Internet of Things) រឺជ្ជបណ្ដដ ញឧបរ ណ៍្រំុពយូទ័  ណដលក្ត្ូវ
ានបញ្ចូ លរៅរនុងវត្ថុណដលរក្បីក្ាស់ជ្ជរ ៀងរល់ម្ថា រក្ៅណត្ពីរំុពយូទ័  និងទូ សពាម្ដ ណដលនដល់លទធភាពឱ្យវត្ថុទងំ
រ េះអាចរនាី និងទទួលទិននន័យតាមក្បព័នធ         អីុនធឺណិ្ត្ាន។ អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ងរំពុងបងក
កា  ខំាន និងរំពុង មំរនូវកា ផ្លៃ ស់បតូ រនុងសរមមភាពជ្ជរក្ចីនម្នជីវតិ្ ស់រៅក្បចមំ្ថា។ រៅរនុងវសិ័យអប់  ំ              
អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ងរំពុងផ្លៃ ស់បតូ រ ៀន បស់សិសស និង របៀបបរក្ងៀន បស់ក្រូ។ ររអាចរក្បីក្ាស់ 
អីុនធឺណិ្ត្សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ងរៅរនុងវសិ័យអប់ តំាមណបបណននោ៉ា ងរក្ចីន រហយីាននលវាិរជ្ជរក្ចីន
ណដលររីត្រចញពីកា  ខំានទងំរនេះ។ 
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៣ង. បញ្ហា សិបបនិមមិត្ (AI)  

បញ្ហា សិបបនិមមិត្ ពំុាននិយមន័យ ណដលក្តូ្វានររទទួលយរជ្ជសរលរ េះរ យី។ ជ្ជទូរៅ ពារយថ្ន 
“បញ្ហា សិបបនិមមិត្” ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់រៅរពលណដលា៉ា សុីន ជ្ជពិរសសរំុពយូទ័ រធាីក្តាប់តាមកា រិត្ ឬឥ ោិបថ បស់
មនុសស រោយនា ភាា ប់ជ្ជមួយនឹងបញ្ហា  បស់មនុសស ដូចជ្ជ ការ ៀនសូក្ត្ កា និោយ និងកា រោេះក្សាយបញ្ហា        
ជ្ជរដីម។ ដំរណី្ កា ទងំរនេះ  មួាន កា រ ៀនសូក្ត្ កា ទទួលានព័ត៌្ាន និងវធិានសក្ាប់រក្បីក្ាស់ព័ត៌្ាន កា 
រលីររហតុ្នល (រក្បីក្ាស់វធិាន រដីមបី្ នរៅ ររសចរដីសននិោឋ ន) និងកា ណរត្ក្មូវខៃួនឯង។ រមមវធីិ AI ាន      
ដូចជ្ជ ក្បព័នធជំ ញ (expert systems), កា សាគ ល់សមដីនិោយ (speech recognition) និងកា វភិារភាសា
 បស់មនុសស (natural language processing), រំរហញី បស់ា៉ា សុីន (machine vision), និងបរចចរវទិា        
 ូបភាព (imagery technology)។ កា វវិឌឍចុងរក្កាយររ ររីត្រ ងីរោយសា ភាពរជឿនរលឿនម្នជំ ញ              
អាល់ហគូ ដឹីម (Algorithmic) សក្ាប់ “កា រ ៀន បស់ា៉ា សុីន (machine learning)” និង “កា រ ៀនសូក្ត្សុីជរក្ៅ 
(deep learning)” រួបនសនឹំងភាពអាច រានម្នរាៃ ងំរណ្ ដ៏សរមបមី និងលទធភាពរក្បីក្ាសទិ់ននន័យ big 
data។  

បចចុបបននរនេះ AI រំពុងក្តូ្វានរក្បីក្ាស់រនុងវសិ័យអប់  ំរនុងទក្មង់ជ្ជខៃឹមសា ណដលររអាចណរសក្មួលរៅតាម
សាថ នភាពជ្ជរ់ណសដង តាម យៈរមមវធីិ និងសុហារវៀ រ ៀនសូក្ត្ សក្មបតាមសាថ នភាពជ្ជរ់ណសដង, កា វភិារសក្ាប់តាម
ោន, សា័យក្បវត្តិរមម, កា ោរ់ពិនាុ និងក្រូបរក្ងៀនផ្លា ល់ រោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា AI (AI tutors) រទៀត្នង។         
បរចចរវទិា AI នឹងបនត មំរនូវឱ្កាសថមីៗបណនថមរទៀត្ រដីមបឱី្យកា រ ៀនសូក្ត្កាន់ណត្ានភាពលែក្បរសី  ជួយសក្មួល
ដល់កា រ ៀនសូក្ត្រនុងទក្មង់ថមីៗ និងបរងកីត្ាោ៌សក្ាប់រ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្ ណដលកាន់ណត្ានភាពបត់្ណបន
ជ្ជងមុន។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ ានកា ក្ពួយា មភកាន់ណត្រក្ចីនរ ងីពារ់ព័នធនឹងបញ្ហា ក្រមសីលធម៌ សនតិសុខ
ទិននន័យ និងសិទធិមនុសស រៅរពលណដលបរចចរវទិា AI រនេះរំពុងក្ជ្ជបចូលមររនុងវសិ័យអប់ ។ំ 

៣ច. Virtual Reality (VR) និង Augmented Reality (AR)  

Virtual reality (VR) រឺជ្ជកា រធាីក្តាប់តាមប សិាថ នខាងរក្ៅរោយរំុពយូទ័  ណដលមនុសសអាចានទំ រ់
ទំនងជ្ជមួយនឹងប សិាថ ន ណដលក្តូ្វានរធាីក្តាប់តាមរ េះ។ មនុសសចូលក្ប ូរផ្លា ល់ រនុងប សិាថ នណដលក្តូ្វានរធាី    
ក្តាប ់ និងអាចកាន់វត្ថុ ឬរធាីសរមមភាពជ្ជរក្ចីនរៅរនុងប សិាថ នរ េះ។ Augmented reality (AR) រឺជ្ជកា រមីល
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រ ញីប សិាថ នរនុងពិភពពិត្ក្ារដណដលធាតុ្នសរំៅរនុងប សិាថ នក្តូ្វានពក្ងី ររោយរក្បីក្ាស់ ូបភាពបរងកីត្ពី       
រំុពយូទ័ ។  ូបភាពទងំរនេះ ក្តូ្វានររបរងកីត្រ ងីជ្ជក្សទប់ៗរលីប សិាថ ន ូបវនតជ្ជរ់ណសដង។ បរចចរវទិា AR រធាីកា 
ផ្លៃ ស់បតូ កា យល់រ ញី រពលបចចុបបនន បស់មនុសសអំពីប សិាថ នរនុងពិភពពិត្ក្ារដ ខណ្ៈរពលណដល VR ជំនួស
ឱ្យប សិាថ នរនុងពិភពពិត្ក្ារដ ជ្ជមួយនឹងប សិាថ នណដលក្តូ្វានរររធាីក្តាប់តាម។  

បរចចរវទិា VR អាចនដល់លទធភាពឱ្យរររ ៀនសូក្ត្តាមណបបដរក្សង់បទពិរសាធន៍ តាម យៈកា រធាកី្តាប់
តាមប សិាថ នរនុងពិភពពិត្ក្ារដ។ សក្ាប់អនរណដលរ ៀនរចេះរោយរក្បីក្ាស់ ូបភាព និងអនរណដលានកា លំារ
រៅរនុងកា រ ៀនសូក្ត្ បរចចរវទិា VR នដល់នូវមរធាាយជ្ជជរក្មីស សក្ាប់ជួយដល់ពួរររ។ អត្ថក្បរោជន៍ម្នកា 
បញ្ចូ លបរចចរវទិា VR/AR រៅរនុងកា អប់  ំ មួាន សិសសអាចចូល មួរនុងសរមមភាព ដូចរៅរនុងជីវតិ្ជ្ជរ់ណសដង ណដល
រធាីឱ្យពួរររង្វយក្សួលយរចំរណ្េះដឹងណដលពួរររទទួលានរៅអនុវត្ត និងរៅណត្បនតចង់ចនូំវអាីណដលពួរររាន
រ ៀន។ 

៣្. Big Data  

រៅរពលណដលមនុសស និងឧបរ ណ៍្កាន់ណត្ភាា ប់ទំ រ់ទំនងតាមក្បព័នធអនឡាញ សងគមរំពុងបរងកីត្នូវ
ោនទិននន័យឌីជីថល (data traces) រនុងរក្មិត្មួយរក្ចីនខុសពីធមមតា ណដលមិនធាៃ ប់ានរៅរនុងក្បវត្តិសាស្រសត បស់
មនុសស។ Social computing, ឧបរ ណ៍្រក្បីក្ាស់ណដលត្ភាា ប់ជ្ជបណ្ដដ ញ (networked appliances), ក្បតិ្បត្តិ
កា អាជីវរមមតាមក្បព័នធរអរ ក្តូ្និរ, mobile computing, បរចចរវទិារសនសឺ ណដលររអាចពារ់រៅនឹងខៃួន, និង
ឧបរ ណ៍្សក្ាប់រសគនប សិាថ នជំុវញិ អាចបរងកីត្នូវក្ពឹត្តិកា ណ៍្រប់ពាន់លានណត្រនុង ១ វ ិទី ណដលក្ពឹត្តិកា ណ៍្ជ្ជ
រក្ចីនក្តូ្វានររ រាទុរសក្ាប់យររៅរធាីកា វភិាររៅរពលរក្កាយ ឬអាចរធាីកា វភិារភាៃ មៗណត្មដង ណនែរតាម
ទិននន័យណដលហូ ចូលមរ។ ពារយថ្ន “big data” ក្ត្ូវានរក្បីក្ាស់ រដីមបី្ ៃុេះបញ្ហច ងំពីប ាិណ្ទិននន័យដ៏រក្ចីនណបប
រនេះ និងជ្ជកា ផ្លៃ ស់បតូ ប ាិណ្ទិននន័យ ណដលទមទ ឱ្យានកា រិត្ណបបថមី និងកា បរងកីត្រហោឋ  ច សមព័នធមនុសស 
និងបរចចររទសណបបថមីនងណដ ។ កា  រីចរក្មីនណបបរនេះនដល់នូវឱ្កាស និងបញ្ហា ក្បឈមជ្ជរក្ចីនដល់សងគម និង           
សាថ ប័នណដលពាោមចង់ណសាងយល់ពីទិននន័យរនេះ។ រៅរនុងពិភពរលារទងំមូល រំពុងានកា ជណជរពិភារាអំពីអាី
ណដលចាំច់ក្តូ្វរធាី រដីមបធីា ថ្ន សងគមអាចយរទិននន័យដ៏រក្ចីនណបបរនេះមរបណមៃង រដីមបកី្បរោជន៍សាធា ណ្ៈ
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តាម យៈកា ជំ ុញឱ្យានចំរណ្េះដឹងក្បរភទថមី និងក្រមសីលធម៌ក្បរភទថមី និងក្បមូលនដុ ំរសវាពាណិ្ជារមម   ណដល
រក្បីទិននន័យ និងរសវារមមណដលានលរខណ្ៈរបីរចំហ។9 

៣ជ. រូដឌីង (Coding) 

រូដឌីង (ជំ ញស រស រូដ) រឺជ្ជអាីណដលជួយបរងកីត្សុហារវៀ រំុពយូទ័  រអបស៍ និងររហទំព័ ។ រូដសំរៅ
រលីសំណំុ្បញ្ហា  ណដលរំុពយូទ័ អាចយល់ាន។ មនុសសជ្ជអនរស រស រូដ រំណ្ត់្រូដឱ្យរំុពយូទ័  រហយីរំុពយូទ័ រឺជ្ជ
ឧបរ ណ៍្សក្ាប់បញ្ហា វត្ថុក្បចមំ្ថា។ អាីៗរសាី ណត្ក្រប់ណបបោ៉ា ង ណដលរដី រោយក្បព័នធអរគីសនី សុទធណត្រក្បីរូដ។         
រំុពយូទ័័  ដំរណី្ កា រោយរក្បីក្ាស់រូដាញនឹ  ី  (binary code) និងភាសារមមវធីិសក្ាប់បរណក្បកា បញ្ហា  បស់
រយងីរៅជ្ជរូដាញនឹ ។ី រមមវធីិរំុពយូទ័ រឺជ្ជកា ោរ់បញ្ហា ជ្ជលំោប់លំរោយ រដីមបឱី្យរំុពយូទ័ អាចរធាីកា បរណក្ប និង       
អនុវត្តបញ្ហា រនេះាន និងជ្ជមរធាាយណដលានក្បសិទធភាពសក្ាប់រធាីសា័យក្បវត្តិរមមដំរណី្ កា   ។ អាីណដល
ឋតិ្រៅពីរក្កាយក្រប់រមមវធីិរំុពយូទ័ ទងំអស់រឺអាលហ់គូ ដឹីម (Algorithmic) ណដលរធាីកា រំណ្ត់្ពី របៀបណដលរិចចកា 
មួយក្តូ្វរធាី។ កា រិត្ណបបអាល់រហាគ  ដឹីម ឬរររៅមា៉ាងរទៀត្ថ្ន ជ្ជកា រិត្ណបប computational thinking រឺជ្ជអាី
ណដលឋតិ្រៅពីរក្កាយវទិាសាស្រសតរំុពយូទ័  រហយីរនៃងមរ កាន់ណត្ានកា បំនុសចល ឱ្យានកា រិត្ណបប               
អាល់ហគូ ដឹីម រៅតាមសាលារ ៀន។  

កា បរក្ងៀនរូដឌីង ានរោលបំណ្ងរធាីឱ្យសិសសយល់ពីជំ ញណដលចាំច់សក្ាប់បរងកីត្រមមវធីិ             
រំុពយូទ័ ។ ដូចោន នឹងសិសសក្តូ្វរ ៀនស រស រទីបអាចរ ៀបចំ បង្វា ញ និងណចរ ណំលររំនិត្ណដ  កា រ ៀនរចេះស រស រូដ
បរក្ងៀនឱ្យសិសសរចេះរ ៀបចំបរញ្ចញ និងណចរ ណំលររំនិត្ បស់ពួរររតាមណបបថមីរោយរក្បីក្ាស់មរធាាយថមី។ 

៣ឈ. ក្រមសីលធម ៌និងកា កា ពា ភាពជ្ជឯរជន  

 ខណ្ៈរពលណដលរលបឿនម្នកា  រីចរក្មីនម្នបរចចរវទិាកាន់ណត្ានសនាុេះរលឿនរៅៗ កា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំរលនីល
ប៉ាេះពាល់រលីក្រមសីលធម៌ និងសទិធិមនុសស រ៏ដូចជ្ជ រលីសមត្ថភាព បស់មនុសស រ៏ចាំច់ក្ត្ូវតាមឱ្យទន់សនាុេះម្នកា 
 រីចរក្មីនរនេះនងណដ ។ ក្បសិនរបីចាំច់ក្តូ្វអភិវឌឍ និងរក្បីក្ាស់នវានុវត្តន៍ ICT សក្ាប់រសវាអប់  ំនិងរដីមបរីោល

 
9 Simon Buckingham Shum. (2012). UNESCO IITE Policy Brief: Learning Analytics, at: 
http://iite.unesco.org/pics/ publications/en/files/3214711.pdf 

http://iite.unesco.org/pics/
http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.pdf
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បំណ្ង បស់មនុសសជ្ជតិ្ ចាំច់ក្ត្ូវណត្ានកា បញ្ហា រ់ជ្ជថមីថ្ន វធីិសាស្រសតរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT សក្ាប់រោល
បំណ្ងអប់  ំក្ត្ូវណត្រិត្រូ ពីត្ម្មៃ បស់មនុសស។  

 អានុភាព បស់បរចចរវទិា ICT ណដលររអាចរក្បីក្ាស់សក្ាប់រធាីកា តាមោន និងណចរ ណំលរទិននន័យ បស់
បុរគល បងកហានិភ័យជ្ជរក្ចីនពារ់ព័នធនឹងភាពជ្ជឯរជន និងសុវត្ថិភាពទិននន័យ។ វារ៏រូសបញ្ហា រ់ពីសា ៈសំខាន់ម្ន
កា នដល់ឱ្យនូវបុរគលាន រ់ៗនូវសិទធិក្រប់ក្រងទិននន័យផ្លា ល់ខៃួន បស់ពួរររ កា ពា ទិននន័យឯរជន ណដលអាចបង្វា ញពី
អត្តសញ្ហា ណ្បុរគល និងក្រប់ក្រងកា រក្បីក្ាស់ រដីមបរីោលបំណ្ងពាណិ្ជារមម។ ចាំច់ក្តូ្វានកា នដល់កា បណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លដល់ក្រូ និងសិសស រដីមបឱី្យពួរររយល់ដឹងពីកា កា ពា ទិននន័យ រ៏ដូចជ្ជជំ ញ រដីមបធីា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យ
ពួរររអាចក្រប់ក្រងទិននន័យផ្លា ល់ខៃួន បស់ពួរររានកាន់ណត្រក្ចីនជ្ជងមុន។  

 នវានុវត្តន៍បរចចរវទិា ICT រ៏ ឱំ្យានកា ក្ពួយា មភអំពីសិទធិមនុសសនងណដ ។ កា រក្បីក្ាស់ា៉ា សុីន រដីមបី
ណរសក្មួលខៃឹមសា តាមអីុនធឺណិ្ត្ រោយពំុានកា វនិិចឆ័យពីមនុសស ឬកា រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ ណដលររចូលរៅ        
ពិនិត្យរមីលាន អាចបងកនលប៉ាេះពាល់អវជិាានរលីសិទធិរនា  ណសាង រ និងទទួលព័ត៌្ាន រ៏ដូចជ្ជត្ាៃ ភាពព័ត្៌ាន។ 
បរចចរវទិាបញ្ហា សិបបនិមមិត្ (AI), big data និងបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម រ៏បរងកីនកា រ សីរអីង ពូជសាសន៍      
រយនឌ័  វបបធម៌ និងភាពលរមែៀងរនសងរទៀត្ ណដល ឱំ្យររ តឹ្ណត្ពិាររំណ្ត់្ដឹងពីកា រ សីរអីង ជ្ជធមមតា
រោយសា ណត្កា រ សីរអីងទងំរនេះក្តូ្វានររបញ្ចូ លរៅរនុងទិននន័យ និង/ឬអាល់ហគូ ដឹីមណត្មដង។  

 រនុងន័យរនេះ អងគកា អនត  ោឋ ភិាល  ោឋ ភិាល និងតួ្អងគពារ់ព័នធរនសងរទៀត្ទងំអស់ ចាំច់ក្ត្ូវណត្អនុម័
ត្រលីរោលកា ណ៍្ក្រមសីលធម៌ជ្ជប ា ន់ រដីមបតី្ក្មង់ទិសម្នកា អភិវឌឍ កា ោរ់ឱ្យរក្បីក្ាស់ និងកា រក្បីក្ាស់       
បរចចរវទិាជួ មុខ ជ្ជពិរសសរៅរនុងវសិ័យអប់ ។ំ រនេះរ៏ត្ក្មូវឱ្យានកា នដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លអំពីក្រមសីលធម៌
ដល់បុរគល និងសាថ ប័ន ជ្ជពិរសសក្រូ និងអនរក្រប់ក្រងក្បព័នធអប់  ំរដីមបរីសាងធនធានមនុសសណដលានចំរណ្េះដឹង
ទូលំទូលាយទូរៅអំពីនលប៉ាេះពាល់ម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាទងំរនេះ។  

 ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរំណណ្រនេះ រចៀសវាងមិនរលីរឱ្យចំបរចចរវទិា និងនវានុវត្តន៍ជ្ជរ់លារ់ 
រនុងកា ស រស រ ៀបរប់ពីសមត្ថភាព បស់ក្រូរ េះរ យី។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ាន
រលីររ ងីខៃេះណដ អំពីបរចចរវទិាជ្ជរ់លារ់រៅរនុងរោលរៅម្នក្របខ័ណ្ឌ រនេះ។ រលីសពីរនេះ រ៏ានកា រលីររ ងី
ោ៉ា ងរក្ចីនពីបរចចរវទិា និងនវានុវត្តន៍ជ្ជរ់លារ់នងណដ  រៅរពលនដល់ឧទហ ណ៍្ជ្ជរ់ណសដង។  
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៤.  ដំបណ្ើ រការអភិវឌ្ឍ ៍វិជាា ជីវៈក្រូបពញមួយជីវិត្ 
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ជំ ុញឱ្យានកា ចត់្ទុរកា អភិវឌឍក្រូ ជ្ជដំរណី្ កា រ ៀនសូក្ត្

រពញមួយជីវតិ្។ រដីមបសីរក្មចរោលរៅរនេះ កា រ ៀនជំ ញឌីជីថល និងកា រក្បីក្ាស់ជំ ញឌីជីថល បស់ក្រូ ក្តូ្វ
ានទទួលសាគ ល់ថ្នជ្ជណននរមួយដ៏សំខាន់ម្នកា អភិវឌឍសមត្ថភាពក្រូ ចប់ពីរពលបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល ហូត្ដល់កា 
អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បចរំនុងអាជីព បស់ពួរររ។  

រៅដំណ្ដរ់កាលបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ កា រក្ត្ៀមរ ៀបចំក្រូឱ្យរចេះចំរណ្េះដឹងអំពីមុខវជិ្ជា ជ្ជរ់លារ់ ឬចំរណ្េះដឹង
ពហុជំ ញ និងរោលវធីិរ ុរកាសលយ ានរោលបំណ្ងរសាងកា យល់ដឹង បស់ពួរររអំពីភាពពារ់ព័នធម្ន            
បរចចរវទិា ICT ដល់កា បរក្ងៀន និងរ ៀន ណដលជ្ជរ ឿយៗក្តូ្វានររសរងខបថ្នជ្ជ “ចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិាណដល
ក្តូ្វរក្បីក្ាស់រនុងរោលវធីិរ ុរកាសលយ (TPCK)”។ ខណ្ៈរពលណដលរៅរនុងក្បព័នធមួយចំនួន ក្រូណដលរំពុងបំរពញ
កា ង្វ  អាចពំុានទទួលកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លពីបរចចរវទិារនុងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លវកិ្រឹត្យកា  ជ្ជកា សំខាន់ណ្ដស់
ណដលកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លជំ ញ ICT មិនក្តូ្វរំហតឹ្ក្តឹ្មណត្រលី “កា រក្បីក្ាសជំ់ ញឌីជីថល” ប៉ាុរណ្ដណ េះរទ ប៉ាុណនតក្តូ្វ
រផ្លដ ត្រលីទិដឋភាពដម្ទរទៀត្ ដូចរលីររ ងីរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។ កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្ទឹសដី 
និងកា អនុវត្តជ្ជរ់ណសដង ណដលក្តូ្វនដល់ឱ្យក្រូ រពលអ រត្ ក្តូ្វរ ៀបចំរ ងី រដីមបនីដល់លទធភាពឱ្យពួរររអាចទទួល
ានចំរណ្េះដឹង ណសាងយល់ឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ និងរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ក្បរបរោយភាពម្ចនក្បឌិត្រៅរនុងកា 
បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររ។  

រៅរពលណដលសាថ នភាពពំុាននដល់នូវឱ្កាសទងំរនេះ កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លវកិ្រឹត្កា  អាចជួយពក្ងឹងកា           
រសាងសមត្ថភាព ICT បណនថមរទៀត្សក្ាប់ក្រូ។ យុទធសាស្រសតសាថ ប័ន សក្ាប់ជួយសក្មួលកា អនុវត្តរមមវធីីបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ ល និងវកិ្រឹត្កា  រដីមបធីា ឱ្យានកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និងកា នដល់កា ោកំ្ទដល់ក្រូណដលរំពុងបំរពញកា ង្វ  
រដីមបឱី្យពួររររចេះរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹងណដលពួរររានទទួលពីក្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ អាចជ្ជយុទធសាស្រសត
ណដលានក្បរោជន៍។ រលីសពីរនេះ រួ ានកា បនតោកំ្ទដល់កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បចសំក្ាប់ក្រូ រដីមបបីរងកីន
សមត្ថភាពក្រូ រនុងកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រៅរនុងរោលវធីីរ ុរកាសលយណដលក្រូរក្បីក្ាស់សក្ាប់ក្រប់ក្រង
ថ្នន រ់រ ៀន អនុវត្តរមមវធីិសិរា វាយត្ម្មៃសិសស និងសហកា ជ្ជមួយនឹងមិត្ត មួកា ង្វ ដម្ទរទៀត្។ 
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ជំពរូទី III  ចនាសមពន័្ធនន្ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាបក់្រ ូ

 

កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាថមីៗ រលីរទឹរចិត្តឱ្យក្រូបំរពញតួ្ ទីណបបថមី ណដលានការក្បីក្ាស់ជំ ញរ ុរកា-     
សលយ រោយានកា បញ្ចូ លជំ ញរ ុរកាសលយ និងរោលវធីិថមីៗរៅរនុងកា អប់ កំ្រូ។ រជ្ជរជ័យម្នកា បញ្ចូ ល        
បរចចរវទិា ICT រៅរនុងប ោិកាសម្នកា រ ៀនសូក្ត្ រឺអាក្ស័យរលីសមត្ថភាព បស់ក្រូរនុងកា រ ៀបចំកា សិរាតាម
ណបបថមី រោយយរបរចចរវទិាមរក្ចាច់បញ្ចូ លឱ្យានសមក្សបជ្ជមួយនឹងរោលវធីិរ ុរកាសលយ ជំ ុញឱ្យសិសស
ានសរមមភាពរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា រ ៀនសូក្ត្ណបបសហកា ោន  និងណបបរធាីកា ជ្ជក្រុម។ 
សក្ាប់ក្រូបរក្ងៀនជ្ជរក្ចីន រ់ រនេះត្ក្មូវឱ្យពួរររក្តូ្វរចេះជំ ញរនសងៗខុសពីជំ ញណដលពួរររាន រពល
បចចុបបននរនេះ។ ជំ ញបរក្ងៀន រពលអ រត្  មួាន សមត្ថភាព េិះ រវធីិថមីៗសក្ាប់រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបរីធាី
ឱ្យប សិាថ នរ ៀនសូក្ត្កាន់ណត្ានភាពលែក្បរសី  និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង កា ណសាង រពី
ចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ និងកា រសាងចំរណ្េះដឹងបណនថម។ កា រ ៀនសូក្ត្រក្មិត្វទិាជីវៈ បស់ក្រូ រឺជ្ជធាតុ្នសំ
មួយដ៏សំខាន់ម្នកា រលីររមពស់កា អប់ ណំបបរនេះ។  

រដីមបោីកំ្ទដល់កា ផ្លៃ ស់បតូ ណបបរនេះ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូានចងក្រងសមត្ថភាពពារ់ព័នធ
នឹងកា រក្បីក្ាស់ ICT រនុងកា អប់ ចំំនួន ១៨ រោយណបងណចរជ្ជ ៣ រក្មិត្ រោយរក្មិត្នីមួយៗាន ៦ ទិដឋភាព។ 
រក្មិត្នីមួយៗក្តូ្វានបនសុជី្ជមួយនឹង របៀបរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាជ្ជធមមតា បស់ក្រូ។ រក្មិត្ទី ១ រឺក្រូរក្ចីនរក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបបំីរពញបណនថមរលីអាីណដលពួររររំពុងរធាី ចួរៅរហយីរៅរនុងថ្នន រ់, រក្មិត្ទី ២ រឺក្រូចប់រនដីម
ទញក្បរោជន៍ពិត្ក្ារដពីបរចចរវទិា និងរធាីកា ផ្លៃ ស់បតូ ពី របៀបបរក្ងៀន និងរ ៀន, និងទី ៣ រឺកា ផ្លៃ ស់បតូ ណដល
រនុងរ េះ ក្រូ និងសិសសរសាងចំរណ្េះដឹង និងបរងកីត្យុទធសាស្រសតថមីៗ រដីមបបំីរពញមុខង្វ រៅរក្មិត្ខពស់បំនុត្ម្ន 
បំណណ្ងណចរកា រិត្ណបបបៃ ៊ូម  (Bloom’s taxonomy)។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ រក្មិត្នីមួយៗានទិដឋភាពអប់ ំ
ទងំ ៦ ដូចោន  រហយីរនុងរពលជ្ជមួយោន  ទមទ ឱ្យានកា បរងកីនរក្មិត្សាា ត់្ជំ ញម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា 
រដីមបសីរក្មចរោលរៅម្នកា អប់ ។ំ 

រក្មិត្ទងំ ៣ រពាលរឺកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង កា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ និងកា រសាង
ចំរណ្េះដឹង និងទិដឋភាពទងំ ៦ ម្នកា ង្វ  បស់ក្រូ - កា ណសាងយល់ពីរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងកា 
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អប់ ,ំ រមមវធីិសិរានិង ង្វា យត្ម្មៃ, រ ុរកាសលយ, កា រក្បីក្ាស់ជំ ញឌីជីថល, កា រ ៀបចំនិងកា ក្រប់ក្រង ដឋាល, 
និងកា រ ៀនសូក្ត្វជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះបរងកីត្នូវសមត្ថភាពចំនួន ១៨។  

រក្មិត្ទងំរនេះបង្វា ញពីដំណ្ដរ់កាលរនសងៗម្នកា រក្បីក្ាស់ ICT រនុងកា អប់ ។ំ រោលវធីីណដលក្តូ្វរក្បីក្ាស់
រោយក្បរទសណ្ដមួយ ក្សុរណ្ដមួយ ឬសាលារ ៀនណ្ដមួយ រឺអាក្ស័យរៅរលីថ្នរតី្ានកា បញ្ចូ ល ICT រក្មិត្
ណ្ដរៅរនុងសហរមន៍ និងរៅរនុងប បិទនីមួយៗ។  

១. រក្មិត្ 

រោយសា ណត្ក្រូបំរពញកា ង្វ តាមរក្មិត្ ចប់ពីរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង  ហូត្ដល់រក្មិត្រសាង
ចំរណ្េះដឹង សមត្ថភាព ICT កាន់ណត្ានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ ប៉ាុណនតររអាចអេះអាងានថ្ន កាន់ណត្រផ្លដ ត្តិ្ចតួ្ចរលីប
រចចរវទិា។     ខណ្ៈរពលណដលររចាំច់ក្តូ្វរ ៀនឱ្យរចេះសាា ត់្ជំ ញនូវជំ ញបរចចររទសជ្ជរ់លារ់មួយចំនួនពី
រដីមដំបូង រៅរក្មិត្កាន់ណត្ខពស់ កា រក្ជីសរ សីបរចចរវទិាណ្ដមួយ អាចរធាីានលែបំនុត្ រោយក្រុមណដលចូល មួ
ពារ់ព័នធនឹងកា រសាងចំរណ្េះដឹង។ រៅរពលរធាីកា រក្ជីសរ សីបរចចរវទិាបុរគលទងំរនេះសុទធណត្ដឹងពីត្ក្មូវកា       
ចាំច់។ ររចត់្ទុរបរចចរវទិាថ្នជ្ជមរធាាយ រដីមបសីរក្មចរោលរៅ រពាលរឺមិនណមនណត្រផ្លដ ត្រោលរៅរលីប
រចចរវទិារ េះរ យី។ ខណ្ៈរពលណដល ICT ានសា ៈសំខាន់ រដីមបសីរក្មចរោលរៅចុងរក្កាយ បរចចរវទិា ICT 
រនេះរ៏ជ្ជយនតកា ណដលបងកនូវលរខណ្ៈង្វយក្សួល រដីមបសីរក្មចរោលរៅនងណដ ។  

ចំណុ្ចសំខាន់ណដលក្តូ្វរូសបញ្ហា រ់នងណដ រ េះរឺថ្ន ក្រូភាររក្ចីននឹងពំុានភាពសាា ត់្ជំ ញលែបំនុត្រៅ
រក្មិត្ណត្មួយរ េះរ យី ប៉ាុណនតពួរររនឹងានសមត្ថភាពរៅទងំ ៣ រក្មិត្។ រក្មិត្នីមួយៗណបងណចរជ្ជ ៦ ទិដឋភាព 
រហយីក្រូអាចានភាពសាា ត់្ជំ ញរនុងទិដឋភាពមួយចំនួនជ្ជងទិដឋភាពរនសងរទៀត្។ លែបំនុត្ ឧបរ ណ៍្វភិារ        
សមត្ថភាពណដលរ ៀបចំរ ងី រដីមបរំីណ្ត់្ពីភាពសាា ត់្ជំ ញ បស់ក្រូាន រ់ៗ រួ រិត្ពីចំណុ្ចខាៃ ងំ និងចំណុ្ចរខាយ
 បស់ពួររររនុងទិដឋភាពនីមួយៗ រនុងចំរណ្ដមទិដឋភាពទងំ ៦។ 

រួ ានកា វាយត្ម្មៃក្រូឱ្យានជ្ជក្បច ំ រដីមបរំីណ្ត់្ពីសាវតា  បស់ពួររររៅក្រប់រក្មិត្ និងក្រប់ទិដឋភាព
ទងំអស់ និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យពួររររធាីកា អភិវឌឍបណនថមរទៀត្។  
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I - រក្មិត្៖ ការទទួលបា ចំបណ្េះដឹង 

រៅរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង10 រោលរៅ រឺនដល់លទធភាពឱ្យក្រូអាចជួយសិសសណដលានសមត្ថភាព 
អាយុ រយនឌ័  និងសាវតា  សងគម វបបធម៌ និងភាសាខុសៗោន  ឱ្យរចេះរក្បីក្ាស់ ICT រដីមបឱី្យពួរររអាចកាៃ យជ្ជអនរ
សិរាដ៏ានក្បសិទធភាព និងជ្ជសាជិរសងគមក្បរបរោយនលិត្ភាព។ ក្រូរួ ដឹងពីរោលរៅអភិវឌឍន៍ជ្ជតិ្ និងថ្ន
រតី្រោលរៅទងំរនេះានភាពពារ់ព័នធោ៉ា ងដូចរមដចខៃេះចំរពាេះកា អប់  ំ និងដឹងពីតួ្ ទី បស់ពួរររ រដីមបសីរក្មច
រោលរៅទងំរនេះ។  

លែបំនុត្ ក្រូរួ ទទួលានជំ ញ និងចំរណ្េះដឹងឌីជីថលរក្មិត្មូលោឋ ន រដីមបឱី្យពួរររអាចនដល់កា ោកំ្ទ
ដល់ប បិទពារ់ព័នធរនុងរមមវធីិសិរា។ រនេះត្ក្មូវឱ្យានកា ម្លរពលរនុងរមមវធីិសិរាណបបក្បម្ពណី្ រដីមបបីញ្ចូ ល
ឧបរ ណ៍្នលិត្ភាព និងធនធានបរចចរវទិាពារ់ព័នធជ្ជរក្ចីន។ កា ផ្លៃ ស់បតូ កា អនុវត្តរ ុរកាសលយ ត្ក្មូវឱ្យានកា 
រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល និងខៃឹមសា ឌីជីថលជ្ជរក្ចីនរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន និងរៅរនុងកា រធាីសរមមភាពជ្ជក្រុម និង
រធាីសរមមភាពរ ៀងៗខៃួន បស់សិសស។  

កា ផ្លៃ ស់បតូ  របៀបរធាីកា  បស់ក្រូ ត្ក្មូវឱ្យពួរររដឹងពីរណនៃង និងពីរពលណដលក្តូ្វរក្បីក្ាស់ (នឹងមិនក្តូ្វរក្បី
ក្ាស់) បរចចរវទិាសក្ាប់សរមមភាព និងកា រធាីបទបង្វា ញរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន កា ង្វ ក្រប់ក្រង និងកា ទទួលាន
ចំរណ្េះដឹងមុខវជិ្ជា  និងចំរណ្េះដឹងរ ុរកាសលយបណនថមរទៀត្ រដីមបោីកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្រក្មិត្វជិ្ជា ជីវៈ បស់         
ពួរររ។  

 
10 រៅរនុងរំណណ្មុនៗម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រក្មិត្រនេះរៅថ្ន “ចំរណ្េះដឹងបរចចរវទិា (TL)”។ ពារយថ្ន 
“កា ទទួលចំរណ្េះដឹង” ក្តូ្វានណរសក្មួលយរមររក្បីក្ាស់ឱ្យក្សបតាមរក្មិត្ ២ រនសងរទៀត្ រឺកា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យ
កាន់ណត្សីុជរក្ៅ និងកា រសាងចំរណ្េះដឹង។  
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 ូបភាពទី ២៖ រោលរៅម្នកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង 

រៅរក្មិត្រនេះានកា ផ្លៃ ស់បតូ តិ្ចតួ្ចប៉ាុរណ្ដណ េះរនុង ច សមព័នធម្នថ្នន រ់រ ៀន ឬប សិាថ ន
សិរា រក្ៅណត្ពីកា បញ្ចូ លធនធានបរចចរវទិារៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន ឬរនុងបនាប់រំុពយូទ័  ឬបនាប់ 
ICT រដីមបរីលីររមពស់កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាទងំរនេះក្បរបរោយសមធម៌។ រៅ      
ដំណ្ដរ់កាលអភិវឌឍន៍ដំបូងៗ សមត្ថភាពក្រូពារ់ព័នធនឹងរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង  មួ
ាន ជំ ញ និងចំរណ្េះដឹងឌីជីថល និងភាពជ្ជក្បជ្ជពល ដឋឌីជីថល  មួនឹងសមត្ថភាព
រចេះរក្ជីសរ សី និងរក្បីក្ាស់វរីដអូបរក្ងៀន ណលបង សុហារវៀ សក្ាប់ហារឹហាត់្ និងខៃឹមសា 
ព័ត៌្ានរនុងររហទំព័ ឱ្យានសមក្សបរនុងបនាប់រំុពយូទ័  ឬរនុងថ្នន រ់រ ៀន រដីមបបំីរពញ
បណនថមដល់រោលរៅរមមវធីិសិរាសដង់ោ  វធីិសាស្រសតវាយត្ម្មៃរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន និងវធីិ

សាស្រសតបរក្ងៀនណបប        ក្បម្ពណី្។ ក្រូរ៏រួ អាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបកី្រប់ក្រងទិននន័យរនុងថ្នន រ់រ ៀន និង
ោកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្វជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររនងណដ ។  

II - រក្មិត្៖ ការពក្ងឹងចំបណ្េះដឹងឱ្យកា ់ណត្សុីជបក្ៅ 

រៅរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ រោលរៅ រឺបរងកីនសមត្ថភាពក្រូ រដីមបអីាចោកំ្ទដល់សិសស
ណដលានសមត្ថភាព អាយុ រយនឌ័  សាវតា  សងគមវបបធម៌ និងភាសាខុសៗោន ឱ្យរចេះរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹង រដីមបី
រោេះក្សាយបញ្ហា ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ និងបញ្ហា ជ្ជអាទិភាពខពស់ណដលពួរររជួបក្បទេះរៅរនុងសាថ នភាព
ជ្ជរ់ណសដងរៅរណនៃងរធាីកា  រនុងសងគម និងរនុងកា  ស់រៅក្បចមំ្ថា។  

រៅរក្មិត្រនេះ ក្រូរធាីកា រំណ្ត់្ពី របៀបរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ណដលលែបំនុត្ រដីមបោីកំ្ទឱ្យានកា រ ៀន
សូក្ត្ពិត្ក្ារដ និងអាចនា ភាា ប់ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងបញ្ហា ណដលររីត្ានរៅរនុងពិភពពិត្ក្ារដ ដូចជ្ជ បញ្ហា
ណដលពារ់ព័នធនឹងប សិាថ ន សនតិសុខរសបៀង សុខភាព និងកា រោេះក្សាយជរាៃ េះជ្ជរដីម ជ្ជមួយនឹងលរខខណ្ឌ ត្ក្មូវ
រៅរនុងរមមវធីិសិរា។ ក្រូរួ យល់មិនក្តឹ្មណត្ពីរោលរៅ រោលនរោាយ និងអាទិភាពរនុងសងគមប៉ាុរណ្ដណ េះរ េះរទ 
រ៏បណនតរ៏ក្តូ្វអាចរចេះរំណ្ត់្ រ ៀបចំ និងរក្បីក្ាស់សរមមភាពជ្ជរ់លារ់រៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន រដីមបរី ៃ្ីយត្បចំរពាេះ          
រោលរៅ និងអាទិភាពទងំរនេះនងណដ ។ ជ្ជរ ឿយៗ រក្មិត្រនេះត្ក្មូវឱ្យានកា បរក្សាយរមមវធីិសិរារោយយរ
ចិត្តទុរោរ់រលីភាពសុីជរក្ៅម្នកា យល់ដឹង និងកា រក្បីក្ាស់យុទធសាស្រសត ង្វា យត្ម្មៃណដលសមក្សប និងពារ់ព័នធ
រៅនឹងប បិទជ្ជរ់ណសដង។  
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រោលវធីិរ ុរកាសលយពារ់ព័នធជ្ជមួយនឹងរក្មិត្រនេះ  មួាន កា រោេះក្សាយបញ្ហា ណបបសហកា  និងកា រ ៀន
សូក្ត្ណនែរតាមររក្ាង ណដលរនុងរ េះសិសសរធាីកា ណសាងយល់ពីក្បធានបទអាីមួយឱ្យសុីជរក្ៅ និងរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះ
ដឹង បស់ពួរររ រដីមបរី ៃ្ីយសំណួ្  និងរោេះក្សាយបញ្ហា សមុរសាម ញណដលពួរររជួបក្បទេះជ្ជរ ៀងរល់ម្ថា។  

 ូបភាពទី ៣៖ រោលរៅម្នកា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យសុីជរក្ៅ 

រៅរក្មិត្រនេះ កា បរក្ងៀនរឺរធាីរ ងីណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល រោយក្រូាន 
តួ្ ទីរ ៀបចំរិចចកា  នដល់កា ណណ្ សំិសសឱ្យយល់ និងជួយសិសសរៅរពលណដលពួរ
ររអនុវត្តររក្ាងរោយសហកា ោន ។ ក្រូជួយសិសសឱ្យបរងកីត្ អនុវត្ត និងពិនិត្យតាម
ោនណននកា ររក្ាង និងដំរណ្ដេះក្សាយ  ។ កា រ ៀបចំរមរ ៀន និងថ្នន រ់រ ៀន ាន         
លរខណ្ៈសរមមជ្ជងកា រ ៀបចំថ្នន រ់រ ៀនធមមតា ឬជ្ជងរៅរក្មិត្ទទលួានចំរណ្េះដឹង 
រោយសិសសក្តូ្វរធាីកា ជ្ជក្រុម រនុង យៈរពលណវង។ រនុងកា ណណ្ សំិសសយល់ពី
ទសសនទនសំខាន់ៗ ក្រូរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលណដលានលរខណ្ៈរបីរចំហ 
រៅតាមមុខវជិ្ជា  បស់ពួរររ ដូចជ្ជ កា រក្បីក្ាស់ ូបភាពរនុងវទិាសាស្រសត ឧបរ ណ៍្
វភិារទិននន័យ និងរណិ្ត្វទិា និងកា សណមដងតួ្រនុងមុខវជិ្ជា សិរាសងគមជ្ជរដីម។ ក្រូរ៏
អាចសុំឱ្យអនរជំ ញជួយដល់ពួរររ និងសហកា ជ្ជមួយនឹងក្រូរនសងរទៀត្ រដីមប ី    

ោកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្វជិ្ជា ជីវៈផ្លា ល់ខៃួន បស់ពួរររនងណដ ។  

III - រក្មិត្៖ ការរសាងចំបណ្េះដឹង 

រៅរក្មិត្រសាងចំរណ្េះដឹង រោលរៅរឺជួយឱ្យក្រូអាចចូល មួ និងទទួលានក្បរោជន៍ពីកា រសាង
ចំរណ្េះដឹង នវានុវត្តន៍ និងកា រ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្។ ក្រូរួ រចេះមិនក្តឹ្មណត្រ ៀបចំសរមមភាពថ្នន រ់រ ៀន រដីមបី
្នរៅសរក្មចរោលរៅទងំរនេះប៉ាុរណ្ដណ េះរទ ប៉ាុណនតរ៏ក្តូ្វរចេះរ ៀបចំរមមវធីិ រដីមបជួីយពួររររនុងសាលារ ៀន និង
រក្ៅសាលារ ៀននងណដ ។  

រៅរក្មិត្រនេះ រមមវធីិសិរាមិនណមនក្តឹ្មណត្រផ្លដ ត្រលីមុខវជិ្ជា ប៉ាុរណ្ដណ េះរទ ប៉ាុណនតក្តូ្វបញ្ចូ លជំ ញសងគមពុទធិ
ណដលចាំច់ រដីមបរីសាងចំរណ្េះដឹងថមីៗនងណដ  ដូចជ្ជ ជំ ញរោេះក្សាយបញ្ហា  ក្ាក្ស័យទរ់ទង សហកា  ដរ
ក្សង់ពិរសាធន៍ រិត្ពិច ណ្ដណបបលែិត្លែន់ និងកា សណមដងរចញក្បរបរោយភាពម្ចនក្បឌិត្ជ្ជរដីម។ ជំ ញទងំ
រនេះកាៃ យជ្ជរោលរៅអប់ ខំៃួនឯងនង និងរហយីជ្ជរ ឿយៗ ត្ក្មូវឱ្យានកា រក្បីក្ាស់វធីិសាស្រសត ង្វា យត្ម្មៃណបបថមី។ 
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រោលរៅណដលសំខាន់ជ្ជងររសក្ាប់ក្រូ រឺក្តូ្វអាចរំណ្ត់្ពីរោលរៅរ ៀនសូក្ត្ និងរ ៀបចំណននកា បរក្ងៀនរោយ
ខៃួនឯង រោយក្តូ្វរំណ្ត់្ពីអាីណដលខៃួនរចេះ ចួរៅរហយី វាយត្ម្មៃពីចំណុ្ចខាៃ ងំ និងចំណុ្ចរខាយ បស់ខៃួន រ ៀបចំ
រនៃងសក្ាប់កា សិរា បនតបំរពញរិចចកា  តាមោនភាព រីចរក្មីនផ្លា ល់ខៃួន រក្បីក្ាស់រជ្ជរជ័យណដលសរក្មចាន
រនៃងមរ និងណរសក្មួលអាីណដលរធាីឱ្យពួរររបរជ័យ និងចូល មួរៅរនុងសហរមន៍មិត្តរ ៀនសូក្ត្ពីមិត្ត។ ទងំរនេះ
សុទធណត្ជ្ជជំ ញណដលររអាចរក្បីក្ាស់រពញមួយជីវតិ្ រដីមបចូីល មួរៅរនុងសងគមណដលយរចិត្តទុរោរ់ចំរពាេះកា 
សិរារ ៀនសូក្ត្។  

 ូបភាពទី ៤៖ រោលរៅម្នកា រសាងចំរណ្េះដឹង 

តួ្ ទី បស់ក្រូ រឺក្តូ្វអនុវត្តដំរណី្ កា ទងំរនេះឱ្យសមក្សបតាមសាថ នភាព បស់
សិសសណដលានសមត្ថភាព អាយុ រយនឌ័  និងសាវតា សងគមវបបធម៌ និងភាសាខុសៗ
ោន ។ បរងកីត្នូវសាថ នភាព រដីមបឱី្យសិសសអាចអនុវត្តជំ ញទងំរនេះ និងជួយសិសសរនុង
កា រសាងចំរណ្េះដឹងផ្លា ល់ខៃួន បស់ពួរររ។ ក្រូរសាងសហរមន៍អនរសិរារៅរនុង
ថ្នន រ់រ ៀន ណដលរនុងរ េះសិសសបនតចូល មួអភិវឌឍជំ ញរ ៀនសូក្ត្ បស់ខៃួន និងជួយ
សិសសដម្ទរទៀត្រនុងកា អភិវឌឍជំ ញរ ៀនសូក្ត្ បស់ពួរររ។ ជ្ជកា ពិត្ សាលារ ៀន
ក្តូ្វានណរណក្បកាៃ យជ្ជសាថ ប័នណដលជំ ុញឱ្យានកា សិរារ ៀនសូក្ត្ ណដលរនុងរ េះ

សាជិរទងំអស់រៅរនុងសាលារ ៀនសុទធណត្ចូល មួរៅរនុងកា សិរារ ៀនសូក្ត្។ 
ប ា ប់មរក្រូអាចក្តូ្វានររចត់្ទុរថ្នជ្ជក្បធានសិសស និងជ្ជអនរសក្មបសក្មួល និង
អនរនលិត្ចំរណ្េះដឹង ណដលបនតចូល មួរនុងកា រធាីពិរសាធន៍ និងនវានុវត្តន៍អប់  ំ រោយ

សហកា ជ្ជមួយនឹងសហកា  ី និងអនរជំ ញពីខាងរក្ៅ រដីមបនីលិត្ចំរណ្េះដឹងថមីៗជំុវញិកា រ ៀន និងបរក្ងៀន។ 
ឧបរ ណ៍្ណដលត្ភាា ប់ជ្ជបណ្ដដ ញ ធនធានឌីជីថល និងប សិាថ នរអរ ក្តូ្និរជ្ជរក្ចីន ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់រដីមបរីសាង 
និងោកំ្ទដល់សហរមន៍រនេះរៅរនុងកា នលិត្ចំរណ្េះដឹង និងកា រ ៀនសូក្ត្ណបបសហកា រៅក្រប់រពល និងក្រប់ទី
រណនៃង។  

ក្រូណដលានសមត្ថភាពរៅរក្មិត្រសាងចំរណ្េះដឹង និងអាចរ ៀបចំធនធាន និងប សិាថ នសិរា រោយរក្បី
ក្ាស់ ICT, រក្បីក្ាស់ ICT រដីមបរីសាងចំរណ្េះដឹង និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរចេះរិត្រូ ពិច ណ្ដានលែិត្លែន់,    
ោកំ្ទដល់កា សិរាណដល ៃ្ុេះបញ្ហច ងំជ្ជក្បច ំបស់សិសស និងរសាងសហរមន៍ចំរណ្េះដឹងសក្ាប់សិសស និង        
សហកា ។ី ក្រូរ៏អាចបំរពញតួ្ ទីដឹរ  ំ រនុងកា រសាងចរខុវសិ័យ និងអនុវត្តសរមមភាព រដីមបី្ នរៅសរក្មច    
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ចរខុវសិ័យម្នសាលារ ៀន បស់ពួរររ រដីមបកីាៃ យជ្ជសហរមន៍ណដលាននវានុវត្តន៍ និងកា រ ៀនសូក្ត្ជ្ជក្បច ំជ្ជមួយ
នឹងបរចចរវទិា ICT សមបូ ណបប។  

២. ទិដឋភាព 

 រក្មិត្នីមួយៗានទិដឋភាពចំនួន ៦ ណដល ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីភា រិចចណដលក្រូក្តូ្វបំរពញជ្ជធមមតា ដូចជ្ជ កា ណសាង
យល់ពីរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់ ,ំ រមមវធីិសិរា និង ង្វា យត្ម្មៃ, រ ុរកាសលយ, កា រក្បី
ក្ាស់ជំ ញឌីជីថល, កា រ ៀបចំ និងកា ក្រប់ក្រង ដឋាល និងកា រ ៀនសូក្ត្វជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ។ រក្មិត្នីមួយៗរក្បី
ក្ាស់ជំ ញ និងចំរណ្េះដឹង ណនែរតាមជំ ញ និងចំរណ្េះណដលទទួលានរៅរក្មិត្មុន រដីមបនីដល់លទធភាពឱ្យក្រូ
បនត រីចរក្មីន និងអភិវឌឍ។  

I - ទិដឋភាព៖ ណសែងយល់ពីបោល បោបាយសាីពី ICT រនុងវិស័យអប់រ ំ

ទិដឋភាពរនេះរលីរទឹរចិត្តឱ្យក្រូដឹងថ្នរតី្ររអាចបនសុបីរចចរវទិា ICT ឱ្យក្សបតាមអាទិភាពអប់ ជំ្ជតិ្ ដូចរលីរ
រ ងីរៅរនុងរោលនរោាយរោយ របៀបណ្ដ។ ក្រូក្តូ្វានរលីរទឹរចិត្តឱ្យណសាងយល់ពីតួ្ ទីដ៏សំខាន់ បស់ពួរ
ររ រនុងកា រក្ត្ៀមរ ៀបចំមនុសសជំ ន់រក្កាយ ឱ្យកាៃ យជ្ជសាជិរសងគមដ៏ានក្បសិទធភាព និងនលិត្ភាព។ រៅ
រក្មិត្ម្នកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង ក្រូានទទួលានចំរណ្េះដឹងអំពីរោលនរោាយសដីពី ICT រនុងវសិ័យអប់ ។ំ 
រក្កាយមរ ានកា រលីរទឹរចិត្តក្រូឱ្យយល់ និងអនុវត្តទិសរៅរោលនរោាយរៅរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យ
កាន់ណត្សុីជរក្ៅបណនថមរទៀត្ និងរធាីកា ទិរត្ៀនរោលនរោាយរំណណ្ទក្មង់អប់ ជំ្ជតិ្ និងរលីរជ្ជសំណូ្មព  រដីមបី
ឱ្យានកា ណរលមែបណនថមនូវរក្មិត្ម្នកា រសាងចំរណ្េះដឹង។  

II - ទិដឋភាព៖ រមមវិធីសិរា  ិងរង្វែ យត្នមៃ 

ទិដឋភាពរនេះពិនិត្យរមីលថ្នរតី្បរចចរវទិា ICT អាចោកំ្ទដល់កា សរក្មចរោលរៅជ្ជរ់លារ់ ដូចណដលក្ត្ូវ
ានោរ់រចញរៅរនុងរមមវធីិសិរា និងបំរពញតួ្ ទីជួយដល់ ង្វា យត្ម្មៃរោយ របៀបណ្ដ។ ដំបូង ទិដឋភាពរនេះ
បង្វា ញថ្នរតី្បរចចរវទិា ICT នដល់ក្បរោជន៍អាីខៃេះដល់កា បរក្ងៀនតាមរមមវធីិសិរា និង ង្វា យត្ម្មៃរៅរក្មិត្ទទួល
ានចំរណ្េះដឹង ប ា ប់មររលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ទងំរនេះរៅរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹង រៅ
រក្មិត្រសាងចំរណ្េះដឹង រោយអំពាវ វឱ្យក្រូរធាីកា បរក្សាយរមមវធីិសិរារ ងីវញិ រដីមបឱី្យពួរររបំរពញមុខង្វ 
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ក្បរបរោយក្បសិទធភាពរនុងសងគមពុទធិ និងរសាងយុទធសាស្រសត ង្វា យត្ម្មៃពិត្ក្ារដ សក្ាបពិ់និត្យតាមោនកា       
អភិវឌឍ បស់សិសស។  

III - ទិដឋភាព៖ ររុបកាសលយ 

ទិដឋភាពរនេះរលីរទឹរចិត្តឱ្យក្រូរចេះជំ ញ ICT រដីមបោីកំ្ទដល់កា អនុវត្តវធីិសាស្រសតបរក្ងៀន និងរ ៀនក្បរប
រោយក្បសិទធភាព។ រៅរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង បរចចរវទិា ICT ក្តូ្វានបញ្ចូ លរៅរនុងវធីិសាស្រសតបរក្ងៀនណបប    
ក្បម្ពណី្។ ខណ្ៈរពលណដលរៅរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង ជ្ជរ ឿយៗ វធីិសាស្រសតបរក្ងៀនានលរខណ្ៈណបបក្រូជ្ជ
អនរបរក្ងៀន សិសសជ្ជអនរសាដ ប់ រៅរក្មិត្បនតប ា ប់ានកា រលីរទឹរចិត្តក្រូឱ្យរក្បីក្ាស់រ ុរកាសលយណបបសិសស
មជឈមណ្ឌ ល ដូចជ្ជ វធីិសាស្រសតណបបររក្ាង វធីិសាស្រសតរោេះក្សាយបញ្ហា ណដលានបញ្ចូ លកា សហកា  និងរិចច     
សហក្បតិ្បត្តិកា ជ្ជមួយោន ជ្ជរដីម។  

IV - ទិដឋភាព៖ ការអ ុវត្តជំនាញឌ្ីជីថល 

ទិដឋភាពរនេះានរក្មិត្ទូលំទូលាយ របីរធៀបនឹងរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង រក្ពាេះថ្នជំ ញ ICT រក្មិត្          
មូលោឋ នរឺជ្ជបុរ លរខខណ្ឌ សក្ាប់បញ្ចូ លបរចចរវទិារៅរនុងកា បំរពញភា រិចច បស់ក្រូ។ ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលណដល
ក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរក្មិត្រនេះ រឺជ្ជឧបរ ណ៍្ណដលរពញនិយម ដូចជ្ជ រមមវធីិវាយអត្ថបទ (word processors)      
សុហារវៀ សក្ាប់រធាីបទបង្វា ញ, រមមវធីិអីុរម៉ាល (e-mail clients) និង បណ្តា ញសង្គម (social networking)        
ជ្ជរដីម។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ រក្មិត្រនសងរទៀត្មិនសូវានកា រំណ្ត់្ឱ្យានជ្ជរ់លារ់អំពីឧបរ ណ៍្ណដលក្រូ
ក្តូ្វយរមររក្បីក្ាស់រ យី ណដលនដល់លទធភាពឱ្យសហរមន៍អនរសិរាអាចរធាីកា រំណ្ត់្ពីឧបរ ណ៍្សមក្សប
សក្ាប់រិចចកា រៅរនុងម្ដ បស់ពួរររ។ រៅរក្មិត្បនតប ា ប់ អាចានកា រំណ្ត់្ពីមុខង្វ ម្នឧបរ ណ៍្ឌីជីថល     
ជ្ជជ្ជងឧបរ ណ៍្ខៃួនឯង រដីមបពីក្ងឹង និងបរងកីនចំរណ្េះដឹងបណនថមរទៀត្។  

V - ទិដឋភាព៖ ការបរៀបចំ  ិងការក្រប់ក្រងរដឋបាល 

ទិដឋភាពរនេះ រលីររសនីនូវវធីិសាស្រសតសក្ាប់ក្រប់ក្រងធនធានឌីជីថលរៅរនុងសាលារ ៀន រ៏ដូចជ្ជ ធា       
សុវត្ថិភាពអនរណដលរក្បីក្ាស់ធនធានទងំរនេះ។ រៅរក្មិត្ម្នកា ទទួលានចំរណ្េះដឹង ានកា យរចិត្តទុរោរ់រលី
កា រ ៀបចំប សិាថ ន ូបវនត ដូចជ្ជ បនាប់រំុពយូទ័  និងថ្នន រ់រ ៀន រដីមបជួីយោកំ្ទឱ្យានកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
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ក្បរបរោយក្បសិទធភាព សក្ាប់កា សិរា ជ្ជរដីម។ រៅរក្មិត្បនតប ា ប់ ានកា បនតកា យរចិត្តទុរោរ់រលីកា     
រសាងនូវប សិាថ ន រដីមបជួីយសក្មួលដល់កា រ ៀនសូក្ត្ណបបសហកា ោន  ណក្បកាៃ យសាលារ ៀនរៅជ្ជក្រឹេះសាថ នសិរា 
ានកា ោកំ្ទដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្រៅរក្ៅថ្នន រ់រ ៀន និងបរងកីត្នូវប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្តាមក្បព័នធអនឡាញ
ណដលរធាីឱ្យប សិាថ នរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀនានកា ផ្លៃ ស់បតូ  និងជួយឱ្យសិសសបនតទទួលានកា អប់ ។ំ ទិដឋភាពរនេះរ៏ក្រប
ដណ្ដ ប់រលី របៀបណដលក្រូអាចជួយោកំ្ទដល់កា រ ៀបចំណននកា  ICT រដីមបអីនុវត្តយុទធសាស្រសតបរចចរវទិា បស់     
សាលារ ៀននងណដ ។   

VI - ទិដឋភាព៖ ការបរៀ សូក្ត្រក្មិត្វិជាា ជីវៈរបស់ក្រ ូ

ទិដឋភាពចុងរក្កាយ ក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបបីង្វា ញពីវធីិសាស្រសតណដលបរចចរវទិា ICT អាចនដល់ភាពអង់អាច
ដល់ក្រូ រដីមបឱី្យពួរររអាចចប់រនដីមរធាីកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈរពញមួយជីវតិ្។ ដំបូងរ យី ទិដឋភាពរនេះពិនិត្យរមីលថ្ន
រតី្ក្រូអាចអភិវឌឍចំរណ្េះដឹងឌីជីថល និងរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT សក្ាប់រលីររមពស់វជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួររររោយ
 របៀបណ្ដ។ ជ្ជបនតប ា ប់ ានកា យរចិត្តទុរោរ់រលី របៀបណដលក្រូអាចចូល មួសហកា ជ្ជមួយនឹងបណ្ដដ ញអប់  ំ
និង របៀបទទួលានធនធាន  ។ រៅរក្មិត្ចុងរក្កាយ ានកា ផ្លៃ ស់បតូ កា យរចិត្តទុរោរ់រលី របៀបណដលក្រូ
រនុង មជ្ជក្បធានក្រុមសិសស និងជ្ជអនរនលិត្ចំរណ្េះដឹង អាចបរងកីត្ និងអនុវត្តតាមឧត្តានុវត្តន៍   រោយ
បំរពញតួ្ ទីជ្ជអនរបងាឹរ និងអនរនដល់កា ណណ្ ដំល់មិត្ត មួកា ង្វ រៅរនុងសាលារ ៀន បស់ពួរររ។  
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ជំពរូទី IV ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាបក់្រូ 
រំថ្ណ្ទ ី៣ 

 

ការទទួលបា ចំបណ្េះដឹង  
រោលរៅម្នរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹង រឺជួយឱ្យក្រូកាៃ យជ្ជសាជិរដ៏ានក្បសិទធភាព និងាន                

នលិត្ភាពម្នសហរមន៍សាលារ ៀន និងអាចជួយឱ្យសិសសកាៃ យជ្ជសាជិរសហរមន៍ណដលចូល មួោ៉ា ងសរមម និង
ាននលិត្ភាព។  

រៅរក្មិត្រនេះ សរមមភាព ICT  បស់ក្រូានចំនួន ៦។ ក្រូណដលានរចេះសាា ត់្ជំ ញសមត្ថភាពរៅរក្មិត្ម្ន
កា ទទួលានចំរណ្េះដឹង អាច៖  

១. រ ៀបរប់ថ្នរតី្កា អនុវត្តរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន បស់ពួរររានរ ៃ្ីយត្ប និងោកំ្ទដល់រោលនរោាយសាថ ប័ន 
និង/ឬរោលនរោាយជ្ជតិ្រោយ របៀបណ្ដ។  

២.  រធាីកា វភិារសដង់ោ រមមវធីិសិរា និងរធាីកា រំណ្ត់្ថ្នរតី្ររអាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងកា អនុវត្ត
រោលវធីិរ ុរកាសលយរោយ របៀបណ្ដ រដីមបោីកំ្ទដល់កា សរក្មចសដង់ោ ទងំរនេះ។  

៣.  រធាីកា សរក្មចចិត្តអំពីបរចចរវទិា ICT សមក្សប រដីមបោីកំ្ទដល់កា អនុវត្តវធីិសាស្រសតរ ៀន និងបរក្ងៀនជ្ជរ់
លារ់។  

៤. រំណ្ត់្ពីមុខង្វ ណននរ ងឹ និងរមមវធីិសុហារវៀ នលិត្ភាពមួយចំនួនណដលរររក្បីក្ាស់ទូរៅ និងានសមត្ថភាព
រក្បីក្ាស់ណននរ ងឹម្នរមមវធីិទងំរ េះ។ 

៥. រ ៀបចំប សិាថ ន ូបវនត រដីមបធីា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យបរចចរវទិាអាចជួយោកំ្ទដល់វធីិសាស្រសតរ ៀនរនសងៗណដលាន
លរខណ្ៈប ោិបនន និង 

៦. រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបោីកំ្ទដល់អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររ។ 

 រោលបំណ្ង រោលរៅ និងសរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ខាងរក្កាម បង្វា ញកាន់ណត្ចាស់ពីអាីណដលចាំច់ក្តូ្វ
ានសក្ាប់សមត្ថភាពនីមួយៗ។ រោលបំណ្ងម្នរក្មិត្រនេះ រឺរដីមបនីដល់កា ណណ្ ជំ្ជមូលោឋ នអំពី របៀបរក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបាីនឥទធិពលជ្ជវជិាានរលីទិដឋភាពទងំ ៦ ម្នកា ង្វ  បស់ក្រូ។  
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ការទទួលបា ចំបណ្េះដឹង 
 រោលបំណ្ងរមមវធីិ

សិរាសក្ាប់កា បណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លក្រ ូ

សមត្ថភាពក្រូ  
(ក្រូអាច...) 

រោលរៅ 
(ក្រួរួ អាច) 

សរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ 

ទិដឋភាពទី ១ 

កា ណសាងយល់ពីរោល
នរោាយសដីពី ICT 
រនុងវស័ិយអប់  ំ

កា យល់ពីរោល-
នរោាយ៖ ក្រូអាច
នា ភាា ប់ទំ រទ់ំនង
 វាងរោលនរោាយ 
និងកា អនុវត្តរៅរនុង
ថ្នន រ់រ ៀន។ 

រ ៀបរប់ថ្នរតី្កា អនុវត្តរៅ
រនុងថ្នន រ់រ ៀន បស់ពួរររ
រ ៃ្ីយត្ប និងោកំ្ទដល់
រោលនរោាយសាថ ប័ន 
និង/ឬរោលនរោាយ
ជ្ជតិ្រោយ របៀបណ្ដ។ 

KA.1.a. រធាីកា រំណ្ត់្ថ្នរតី្កា 
អនុវត្តរោលនរោាយសក្មួច
កា អនុវត្តរនុងថ្នន រ់រ ៀនរោយ
 របៀបណ្ដ។ 

ពិភារាពីរោលនរោាយសាថ ប័ន និង/ឬ រោល
នរោាយជ្ជតិ្ និងកា អនុវត្តទូរៅរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន។ 
រំណ្ត់្ពីកា អនុវត្តទងំឡាយណដលនដល់កា ោកំ្ទដល់
រោលនរោាយ។ ក្រូអាចរំណ្ត់្ និងវភិារពីកា អនុវត្ត
រៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន បស់ពួរររ ដូចជ្ជ  របៀបណដលកា 
បរក្ងៀន បស់ពួរររ មួចំណណ្រដល់កា អនុវត្តរោល
នរោាយជ្ជរដីម។ 

KA.1.b. រំណ្ត់្ពីរោលកា ណ៍្
ម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
រនុងវស័ិយអប់ កំ្បរបរោយ
សុវត្ថិភាព និងនដល់ភាពង្វយ  
ក្សលួ។ 

រធាីកា ក្សាវក្ជ្ជវអំពីរុណ្សមបត្ត ិនិងរុណ្វបិត្តិម្នកា រក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា ICT រៅរនុងវស័ិយអប់ ។ំ រំណ្ត់្ពីកា 
រក្បីក្ាស់ ICT ណដលសមក្សប រដីមបោីកំ្ទ និងបរងកនី        
នលិត្ភាព ណរលមែវធីិសាស្រសតបរក្ងៀន កា ក្រប់ក្រងថ្នន រ់
រ ៀន និងោកំ្ទដល់កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បច។ំ  

ទិដឋភាពទី ២  
រមមវធីិសិរា និង       
 ង្វា យត្ម្មៃ 
 

ចំរណ្េះដឹងជ្ជ      
មូលោឋ ន៖  
ក្រូានចំរណ្េះដឹង
ជ្ជមូលោឋ នអំពី       
អត្ថក្បរោជន៍ណដល

វភិារសដង់ោ រមមវធីិ
សិរា និងរំណ្ត់្ពី
 របៀបរក្បីក្ាស់ ICT រនុង
រោលវធីិរ ុរកាសលយ 
រដីមបជួីយដល់កា 
សរក្មចសដង់ោ ទងំ

KA.2.a. នគូនគង់សដង់ោ រមមវធីិ
ជ្ជរ់លារ់ ជ្ជមួយនឹងរញ្ច ប់     
សុហារវៀ  និងរមមវធីិរំុពយូទ័  និង
រ ៀបរប់ថ្នរតី្រមមវធីិទងំរនេះ
អាចជួយោកំ្ទដល់កា សរក្មច
សដង់ោ ទងំរនេះរោយ របៀប

រំណ្ត់្ពីសដង់ោ រមមវធីិសិរា និងរំណ្ត់្ពីរញ្ច ប់        
សុហារវៀ  ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល និងធនធាន ណដលោកំ្ទដល់
កា សរក្មចសដង់ោ ទងំរនេះ។  
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ទទួលានពីកា 
បញ្ចូ លធនធាន ICT 
និងឧបរ ណ៍្        
នលិត្ភាពពារ់ព័នធ
ជ្ជរក្ចីន រៅរនុង   
មុខវជិ្ជា  រដីមបោីកំ្ទ
ដល់កា បរក្ងៀន និង
រ ៀន និងដល់ ង្វា យ
ត្ម្មៃ។  

រនេះ។ ណ្ដ។  

KA.2.b. ណសាង រ និងណ្ត់្ពី 
OER រដីមបោីកំ្ទដល់សដង់ោ 
រមមវធីិសិរា។  

ណសាង រ OER រក្បីឧបរ ណ៍្សក្ាប់ណសាង រព័ត៌្ាន       
លរខណ្ៈឯររទស និងានលរខណ្ៈទូរៅ និងរក្ជីសរ សី
ធនធានចំហ រដីមបបីរក្ងៀនតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរាជ្ជរ់    
លារ់។  

KA.2.c. រក្ជីសរ សីបរចចរវទិា 
ICT រដីមបោីកំ្ទដល់យុទធសាស្រសត
 ង្វា យត្ម្មៃ។ 

រំណ្ត់្ពី របៀបណដលបរចចរវទិា ICT អាចោកំ្ទដល់ របៀប
វាយត្ម្មៃសិសសតាមណបបរនសងៗោន  ដូចជ្ជ រក្មងសាន ម្ដ
សិសស កា វាយត្ម្មៃឱ្យោន រៅវញិរៅមរ  ង្វា យត្ម្មៃរផ្លដ ត្រលី
ដំរណី្ កា  និងកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំតាម យៈកា ស រស រំណ្ត់្
រហតុ្ក្បចមំ្ថា។  ក្រូក្តូ្វានណណ្ ឱំ្យរចេះរក្បីក្ាស់
ឧបរ ណ៍្វាយត្ម្មៃតាមក្បព័នធរអរ ក្តូ្និរ។ 

ទិដឋភាពទី ៣ 

រ ុរកាសលយ 

កា បរក្ងៀនរោយរក្បី   
បរចចរវទិា ICT ជ្ជ
ជំនយួ៖  

ក្រូបញ្ចូ លបរចចរវទិា 
ឧបរ ណ៍្ និងខៃមឹសា    
ឌីជីថល រដីមបោីកំ្ទដល់
កា បរក្ងៀន 

 

សរក្មចចិត្តរក្ជីរ សីបរចចរ
វទិា ICT ណដលសមក្សប 
រដីមបោីកំ្ទដល់វធីិសាស្រសត
រ ៀន និងបរក្ងៀនជ្ជរ់     
លារ់។ 

KA.3.a. រក្ជីសរ សីដំរណ្ដេះ
ក្សាយបរចចរវទិា ICT ណដល
សមក្សបសក្ាប់រក្បីក្ាស់រនុង
កា បរក្ងៀន រដីមបជួីយឱ្យសិសស
រ ៀនរចេះចំរណ្េះដឹងមុខវជិ្ជា ណ្ដ
មួយ។ 

រ ៀបរប់ពី របៀបណដលកា រក្បីក្ាស់ ICT រដីមបោីកំ្ទ និង
បំរពញបណនថមដល់កា បរក្ងៀនរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន។ ក្រូរធាីកា 
ក្សាវក្ជ្ជវពី របៀបណដលបរចចរវទិា ICT អាចជួយដល់សិសស
ណដលានសមត្ថភាព អាយុ រយនឌ័  និងសាវតា សងគម   
វបបធម៌ និងភាសាខុសៗោន  អាចចូល មួសិរាជ្ជមួយោន  
ជួយបរងកីននលិត្ភាព និងរធាីឱ្យកា បរក្ងៀន បស់ពួរររ
កាន់ណត្ានវជិ្ជា ជីវៈបណនថមរទៀត្។  

KA.3.b.រ ៀបចំរិចចណត្ងកា 
បរក្ងៀន ឬបញ្ចូ លសរមមភាព
ណដលានកា ជួយោកំ្ទពី        
បរចចរវទិា ICT រដីមបជួីយ
ឱ្យសិសស អាចទទួលាន

និពនធ ណចរ ណំលរ និងនដល់រោបល់រលីរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន
ណដលានបញ្ចូ លតួ្ ទីរនសងៗម្នបរចចរវទិា ICT។  រិចច
ណត្ងកា បរក្ងៀនអាចក្បរមីលរមីលជ្ជមុន ពី ICT ណដលនដល់
នូវកា បរក្ងៀន និងលំហាត់្ហារឹហានឺ ឬជួយនដល់នូវធនធាន
ឌីជីថលពហុភាសា ង្វយក្សួលរក្បីក្ាស់ រដីមបយីរមររក្បី
ក្ាស់ និងរធាីកា បរក្សាយរ ងីវញិ។ 
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ចំរណ្េះដឹងអំពីមុខវជិ្ជា ណ្ដ      
មួយ។ 

KA.3.c. រក្បីក្ាស់សុហារវៀវរធាី
បទបង្វា ញ និងធនធាន         
ឌីជីថល រដីមបោីកំ្ទ ដល់កា      
បរក្ងៀន។  

 
 

បង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់សុហារវៀវរធាីបទបង្វា ញ និងបញ្ចូ ល     
បរចចរវទិាឌីធីថលណដលានលរខណ្ៈប ោិបនន និងង្វយ
ក្សួលរក្បីក្ាស់ ដូចជ្ជ សំរ ង  ូបជីវចល និងបរចចរវទិា 
virtual reality និង/ឬ augmented reality រដីមបបំីរពញ
បណនថមរលីខៃឹមសា មុខវជិ្ជា ក្បរបរោយភាពទរ់ទញ និង
ានកា ចូល មួោ៉ា ងសរមម។  

   

ទិដឋភាពទី ៤  

កា រក្បីក្ាស់បរចចរ
វទិាឌីជីថល 

កា រក្បីក្ាស់៖  

ក្រូរក្បីក្ាស់រំុពយូទ័  
ឧបរ ណ៍្ចល័ត្        
សុហារវៀ ណដលង្វយ
ក្សួលរក្បីក្ាស់ និង
បណ្ដដ ញ រដីមបជួីយដល់
កា បរក្ងៀន និងរ ៀន និង
កា ក្រប់ក្រងរនុង
ក្របខ័ណ្ឌ ម្ន “កា រក្បី
ក្ាស់ក្បរបរោយ     
សុវត្ថិភាព”។ 

រំណ្ត់្ពីមុខង្វ ម្នណននរ ងឹ 
និងសុហារវៀ  និងសុហារវៀ    
នលិត្ភាព ណដលររនិយម
រក្បីក្ាស់ និងអាចរក្បីក្ាស់
ណននរ ងឹ និងសុហារវៀ ទងំ
រ េះ។ 

KA.4.a រ ៀបរប់ និងបង្វា ញពី
 របៀបរក្បីក្ាស់ណននរ ងឹណដលររ
រក្បីក្ាស់ជ្ជទូរៅ។ 

ពិភារា និងបង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់ង្វយៗ និងមុខង្វ      
បងកភាពង្វយក្សួលរៅតាមក្បរភទណននរ ងឹ ដូចជ្ជ រំុពយូទ័ 
រលីតុ្ រំុពយូទ័ យួ ម្ដ ា៉ា សីុនក្ពីន ា៉ា សីុនរសកន ឧបរ ណ៍្
ចល័ត្ និងមុខង្វ ណដលបងកភាពង្វយក្សួលដល់កា រក្បី
ក្ាស់ឧបរ ណ៍្ទងំរនេះ។ 

KA.4.b បរងកីត្ឯរសា អត្ថបទ
ង្វយៗណដលរក្បីក្ាស់សុហារវៀ  
word processor។ 

បង្វា ញពីមុខង្វ ង្វយៗម្នរមមវធីិ word processor និង
បង្វា ញថ្នរតី្ររអាចរក្បីក្ាស់សុហារវៀ រនេះរោយ របៀបណ្ដ 
រដីមបបីរក្ងៀនសិសសណដលានសមត្ថភាពខុសៗោន ។ 
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ការទទួលបា ចំបណ្េះដឹង 
 រោលបំណ្ងរមមវធីិ

សិរាសក្ាប់កា បណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លក្រ ូ

សមត្ថភាពក្រ ូ 
(ក្រអូាច...) 

រោលរៅ 
(ក្ររួ ួអាច) 

សរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ 

ទិដឋភាពទី ៤  

កា រក្បីក្ាស់         
បរចចរវទិាឌីជីថល 

កា រក្បីក្ាស់៖  

ក្រូរក្បីក្ាស់រំុពយូទ័  
ឧបរ ណ៍្ចល័ត្     
សុហារវៀ ណដលង្វយ
ក្សួលរក្បីក្ាស់ និង
បណ្ដដ ញ រដីមបជួីយ
ដល់កា បរក្ងៀន និង
រ ៀន និងកា ក្រប់ក្រង
រនុងក្របខ័ណ្ឌ ម្ន “កា 
រក្បីក្ាស់ក្បរបរោយ
សុវត្ថិភាព”។ 

រំណ្ត់្ពីមុខង្វ ម្ន
ណននរ ងឹ និង          
សុហារវៀ  និង        
សុហារវៀ នលិត្ភាព 
ណដលររនិយមរក្បី
ក្ាស់ និងអាចរក្បី
ក្ាស់ណននរ ងឹ និង          
សុហារវៀ ទងំរ េះ។ 

KA.4.c បរងកីត្បទបង្វា ញណដលាន
លរខណ្ៈសាមញ្ា។ 

ពិភារាពីរោលបំណ្ងម្នសុហារវៀ រធាីបទបង្វា ញសក្ាប់
កា អប់  ំនិងបង្វា ញពីលរខណ្ៈ និងមុខង្វ ទូរៅ។ បរងកីត្
បទបង្វា ញរៅតាមក្បធានបទណដលខៃួនានរក្ជីសរ សី។ 

  KA.4.d បរងកីត្ក្កាហារិណដលាន      
លរខណ្ៈសាមញ្ា។ 
 

បង្វា ញពីភាពសាា ត់្ជំ ញតាម យៈកា រក្បីក្ាស់ក្កាហា 
ណដលអាចរក្បីក្ាស់ជ្ជសាភ  ឧបរទស 

KA.4.e រចេះរក្បីក្ាស់អីុនធឺណិ្ត្។ ពិភារាពីរោលបំណ្ង និង ច សមព័នធម្នអីុធឺណិ្ត្ និង 
World Wide Web។  រក្បីក្ាស់ browser រដីមបចូីលរៅ
រក្បីក្ាស់ររហទំព័ រពញនិយម រោយរក្បីក្ាស់ URL 
រដីមបចូីលរៅរនុងររហទំព័ ទងំរ េះ។  

KA.4.f យល់ពីរោលកា ណ៍្ជ្ជ       
មូលោឋ នម្នសុវត្ថិភាព/សនតិសុខតាម

បង្វា ញពីចំរណ្េះដឹងឧត្តានុវត្តន៍អំពីសនតិសុខម្នក្បព័នធ       
អីុនធឺណិ្ត្ និងចំរណ្េះដឹងអំពីក្បព័នធនសពានាយ និង
ព័ត៌្ានវទិា។ ធា ឱ្យានកា រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញទំ រ់
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ក្បព័នធអីុនធឹណិ្ត្ និងានចំរណ្េះដឹង
អំពីក្បព័នធនសពានាយ និងបរចចរវទិា
ព័ត្៌ាន។ 

ទំនងសងគម និងឧបរ ណ៍្ចល័ត្ក្បរបរោយសុវត្ថិភាព។  

KA.4.g រក្បីក្ាស់ search engine 
រដីមបណីសាង រធនធានរមមវធីិសិរា។ 

បង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់ search engine រោយរក្បីក្ាស់
ពារយរនៃឹេះសាមញ្ា រដីមបណីសាង រធណ្ធានណដលពារ់ព័នធ
តាមមុខវជិ្ជា ។ ពិភារា និងពិច ណ្ដពីកា រក្បីក្ាស់        
យុទធសាស្រសតពារយរនៃឹេះ រដីមបទីទួលានលទធនលម្នកា ណសាង
 រឱ្យានលែបំនុត្។ 

KA.4.h បរងកតី្រណ្នីអីុណមល និងរក្បី
ក្ាស់អីុណមលរៅរនុងសរមមភាពក្បចំ
ម្ថា។ 

បរងកីត្ និងរក្បីក្ាស់រណ្នីអីុណមល រដីមបរីនាី និងរ ៃ្ីយ
ចំរពាេះអីុណមលភាា ប់ឯរសា ឌីជីថលជ្ជមួយនឹងសា អីុណមល។ 
បង្វា ញពីមុខង្វ  បស់អីុណមលរៅរលីឧបរ ណ៍្ចល័ត្។ 

KA.4.i រំណ្ត់្ រ និងរក្បីក្ាស់         
សុហារវៀ ហារឹហាត់្ រដីមបជួីយោកំ្ទ
ដល់កា រ ៀនសូក្ត្។ 

វភិារពីក្បសិទធភាពម្នវរីដអូបរក្ងៀន និងរញ្ច ប់លំហាត់្
សក្ាប់ហារឹហាត់្ រដីមបោីកំ្ទដល់កា ទទួលានចំរណ្េះដឹង
សក្ាប់មុខវជិ្ជា ជ្ជរ់លារ់។ សុហារវៀ អនឡាញអាចពិនិត្យ
តាមោនកា រក្បីក្ាស់ បស់សិសស អាចទញក្បរោជន៍ពី 
big data រដីមបណីសាង យល់ពី របៀបរ ៀន បស់សិសស។  

KA.4.j រំណ្ត់្ និងវាយត្ម្មៃសុហារវៀ 
អប់  ំនិងធនធានណដលានរៅតាមររ
ហទំព័  និងនគូនគង់ធនធានទងំរនេះ
ជ្ជមួយនឹងសដង់ោ រមមវធីិសិរា និង
ត្ក្មូវកា  បស់សិសស។  

ណសាង រព័ត៌្ានរៅរនុងអីុនធឺណិ្ត្ រដីមបរំីណ្ត់្ពីធនធាន 
និងឧបរ ណ៍្ឌីជីថល សក្ាប់បំរពញរៅតាមរោលរៅ 
និងសដង់ោ  ឬសដង់ោ សិរាជ្ជរ់លារ់ និងវភិារពីរញ្ច ប់      
បរចចរវទិាទងំរនេះ រដីមបរំីណ្ត់្ពីសុក្រឹត្ភាព និងភាព
ក្សបោន តាមរមមវធីិសិរា។ ពិភារាពីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យណដល
រក្បីក្ាស់សក្ាប់រធាីកា វភិារ និងវាយត្ម្មៃរលីឧបរ ណ៍្ 
និងធនធានឌីជីថល   និងភាពសមក្សបម្នឧបរ ណ៍្ 
និងធនធានទងំរនេះ សក្ាប់ណបបណននម្នកា សិរា និង
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សមត្ថភាពរ ៀនសូក្ត្ខុសៗោន ។ ពិភារាពីបរចចរវទិានដល់
ជំនួយដល់ជនានពិកា ភាព រោយរក្បីក្ាស់បញ្ហា សិបប-
និមមិត្។ 

KA.4.k រក្បីក្ាស់រមមវធីិសុហារវៀ  រា
ទុរ     ឯរសា  រដីមប ីរាទុរឯរសា 
 បស់សិសស។  

ពិភារាពីរោលបំណ្ង និងរុណ្សមបត្តិម្នក្បព័នធ រាទុរ
ឯរសា តាមក្បព័នធឌីជីថល និងបង្វា ញពី របៀបរក្បីក្ាស់
ក្បព័នធទងំរនេះ រដីមបរីត់្ក្តាទុរ ឧទហ ណ៍្ោរ់ពិនាុ រត់្
វត្តាន និងនដល់ពិនាុរៅតាមលទធនល បស់សិសស កា រក្បី
ក្ាស់អាល់ហគូ ដឹីមរៅរនុងសុហារវៀ  ដូចជ្ជ AI ជ្ជរដីម អាច
ជួយរំណ្ត់្កាលវភិារ និងោរ់ពិនាុរលីរត្សត  ។  

KA.4.l រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាទំ រ់ទំនង 
និងសហកា  ដូចជ្ជ បរចចរវទិាចល័ត្    
ជ្ជរដីម។  

ពិភារាពីរោលបំណ្ង និងរុណ្សមបត្តិរនេះបរចចរវទិា
ទំ រ់ទំនង និងសហកា រនសងៗ។ រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា
ទងំរនេះ រដីមបរីធាីកា ក្ាក្ស័យទរ់ទង និងសហកា ជ្ជមួយ
នឹងក្រូរនសងរទៀត្។  

KA.4.m រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញទំ រ់
ទំនងសងគម រដីមបរីធាីកា ទំ រ់ទំនងជ្ជ
មួយនឹងសហរមន៍អនររ ៀនសូក្ត្ធំៗ។ 

រ ៀបចំយុទធសាស្រសត និងរក្បីក្ាស់រអ ប បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនង
សងគម រដីមបបីញ្ចូ លក្រូ សិសស ឪពុរាដ យ និងភារីពារ់ព័នធ
ដម្ទរទៀត្រៅរនុងក្រុមនដល់កា ោកំ្ទ។  

KA.4.n រោេះក្សាយបញ្ហា  ICT រៅ
រពលបរចចរវទិាមិនដំរណី្ កា  រដីមបី
ធា ឱ្យានកា  ខំានតិ្ចតួ្ចបំនុត្ដល់
កា សិរា 

រធាីកា វភិាររលីបញ្ហា ណដលររីត្ានជ្ជទូរៅពារ់ព័នធនឹង ICT 
ដូចជ្ជកា ខាេះថ្នមពលអរគិសនី កា ធាៃ រ់ចូលនូវរក្មិត្ភាា ប់
ទំ រ់ទំនង និងកា មិនអាច រ់ចូលរៅរនុងក្បព័នធ និងរធាី
កា ជួសជុលណថទតិំ្ចតួ្ច ដូចជ្ជ កា ដំរ ងីរមមវធីិក្បឆ្ងំ
នឹងរមរររជ្ជរដីម។  

ទិដឋភាពទី ៥ សដង់ោ ថ្នន រ់រ ៀន៖ 
រនុងរ ណី្ណដលាន

រ ៀបចំប កិាខ  ូបវនត 
រដីមបធីា ឱ្យាន

KA.5.a. រ ៀបចំសិសស និងក្បព័នធ ICT 
រៅរនុងប សិាថ នសិរា រដីមបជួីយោកំ្ទ
ដល់កា បរក្ងៀន និងរ ៀន។ 

សក្មបសក្មួលកា សិរា បស់សិសស ណដលរនុងរ េះសិសសាន
រ់ៗអាចទទួលានរំុពយូទ័  ឬឧបរ ណ៍្ និងរនុងរ ណី្ណដល
សិសសាន រ់ៗអាចទទួលានរំុពយូទ័  ឬឧបរ ណ៍្សក្ាប់រក្បី
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កា រ ៀបចំ និងកា 
ក្រប់ក្រង ដឋាល 

 

ក្បរោន៍ និងសម
ក្សប ក្រូរធាីកា ណរ
សក្មួល របៀបរ ៀបចំតុ្
រៅអីុរនុងថ្នន រ់រ ៀន ឬ
បនាប់រំុពយូទ័  រដីមបី
បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT 
រៅរនុងរមរ ៀន និង
ជំ ុញឱ្យានកា បរងកីត្
ប សិាថ នរ ៀនសូក្ត្ 
ណដលានលរខណ្ៈ      
ប ោិបនន។ 

កា រក្បីក្ាស ់       
បរចចរវទិា រដីមបោីំ
ក្ទដល់កា រក្បី
ក្ាស់វធីិសាស្រសត
បរក្ងៀនខុសៗោន
តាមណបប               
ប ោិបនន។ 

ក្ាស់ និងរនុងប បិទណដលសិសសក្តូ្វរក្បីក្ាស់ មួោន ។ សូម
ចងចថំ្ន បរចចរវទិារក្បីជ្ជលរខណ្ៈបុរគល ចាំច់ក្តូ្វធា 
ោ៉ា ងណ្ដឱ្យទងំអស់ោន អាចចូល មួរៅរនុងសរមមភាព
សិរាាន។  

KA.5.b. ោកំ្ទដល់ក្រុមតូ្ច និងសិសស
ាន រ់ៗ ណដលានសមត្ថភាព អាយុ       
រយនឌ័  សាវតា សងគម វបបធម៌ និង
ភាសាខុសៗោន ឱ្យរចេះរក្បីក្ាស់
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន។ 

សក្មបសក្មួលកា រធាីកា ង្វ ជ្ជក្រុម បស់សិសស រនុងរ ណី្
ណដលសិសសានឧបរ ណ៍្ឌីជីថលរក្បីក្ាស់ ប៉ាុណនតពួរររក្តូ្វ
សហកា ោន  រដីមបសីរក្មចរោលរៅម្នកា សិរា។  

KA.5.c. រំណ្ត់្ របរចចរវទិាណដល
សមក្សប រប់បញ្ចូ លទងំឧបរ ណ៍្
ចល័ត្នង និងនគូនគង់ជ្ជមួយនឹងកា 
រ ៀបចំរៅរនុងសងគម រដីមបោីកំ្ទដល់
រោលរៅម្នកា សិរា។ រំណ្ត់្ពី    
មូលរហតុ្ណដលបញ្ហា ក្បឈមរនុងកា 
ធា ឱ្យានកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា
ទទួល ងនលប៉ាេះពាល់រោយសា រតាត
រនសងៗ ដូចជ្ជ រយនឌ័  និងសមត្ថភាព
ជ្ជរដីម។  

សក្មបសក្មួលសិសស និងបរចចរវទិា រដីមបោីកំ្ទដល់កា 
រ ៀនសូក្ត្រៅខាងរក្ៅថ្នន រ់រ ៀន ដូចជ្ជ រៅរនុងសហរមន៍ 
សរមមភាពរធាីរិចចកា នាេះ ឬសិរាតាមក្បព័នធអនឡាញ       
ជ្ជរដីម។  

KA.5.d. ពិនិត្យតាមោន និងកា ពា ណននរ
 ងឹ និងណននរទន់រៅរនុងសាលារ ៀន។  

ដំរ ងី និងរធាីបចចុបបននភាពសុហារវៀ ក្បឆ្ងំរមរររ និង
ក្បព័នធសក្មួលដល់កា រក្បីក្ាស់ ពិនិត្យ និងតាមោនប កិាខ  
រំុពយូទ័  និងពិនិត្យតាមោនសនតសុិខរៅរនុងបនាប់រ ៀន មនាី 
ពិរសាធន៍ និងទីរណនៃងរនសងរទៀត្ ណដល រាទុរឧបរ ណ៍្     
រំុពយូទ័ ។ រធាីកា ក្សាវក្ជ្ជវថ្នរតី្បរចចរវទិា អីុនធឺណិ្ត្
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សក្ាប់ឧបរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ងអាចអនុញ្ហា ត្ឱ្យររតាមោន
ឧបរ ណ៍្ និងកា ចូលរក្បីក្ាស់រោយ របៀបណ្ដ។  

ទិដឋភាពទី ៦ 

កា សិរាវជិ្ជា ជីវៈ
 បស់ក្រ ូ

ចំរណ្េះដឹងឌីជីថល៖ 
ក្រូានចំរណ្េះដឹង     
ឌីជីថល និងរក្បីក្ាស់
បរចចរវទិា ICT 
សក្ាប់កា អភិវឌឍ   
វជិ្ជា ជីវៈ។  

រក្បីក្ាស់បរចចរ
វទិា ICT ោកំ្ទ
ដល់កា អភិវឌឍ
វជិ្ជា ជីវៈ បស់      
ខៃួន។ 

KA.6.a. អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈតាម យៈកា រ ៀន
រចេះជំ ញ ICT រដីមបបីរងកីននលិត្-     
ភាព។  

រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ រដីមបសីនសសំំម្ចរពលរវលា និងសក្មួល
រិចចកា  ដឋាល ដូចជ្ជ កា រ ៀបចំ ាយកា ណ៍្ កា  រាទុរ
ឯរសា  និងកា រ ៀបចំកាលវភិារជ្ជរដីម។ សុហារវៀ អាច
ជួយសក្មួលដំរណី្ កា ទងំរនេះ។ រលីសពីរនេះ រក្បីក្ាស់
ក្ចរឌីជីថល រដីមបរីធាីឱ្យកាន់ណត្ក្បរសី នូវកា ក្ាក្ស័យ
ទរ់ទងជ្ជមួយនឹងអនរក្រប់ក្រង សហកា  ីាតាបិតា សិសស 
និងតួ្អងគពារ់ព័នធដម្ទរទៀត្។  

KA.6.b. អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈរៅតាមមុខវជិ្ជា  
រោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបី
ទទួលានធនធានសក្ាប់មុខវជិ្ជា  និង
ណសាងយល់ពីរោលវធីិបរក្ងៀនថមីៗ ។ 

រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបរំីណ្ត់្ពីធនធានរ ៀន និង
បរក្ងៀនណដលានបចចុបបននភាព។ ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងក្រូ
រនសងរទៀត្ តាម យៈក្ចរអនឡាញ និងបណ្ដដ ញទំ រ់
ទំនងសងគម រដីមបពិីច ណ្ដពីរោលវធីិបរក្ងៀនជ្ជជរក្មីស
   ជ្ជពិរសសធា ឱ្យានប ោិបនន ភាពចក្មុេះ កា ចូល
 មួ និងភាពរបីរចំហ។ 

KA.6.c. រំណ្ត្ ់និងក្រប់ក្រងបញ្ហា ក្រម
សីលធម៌ និងបញ្ហា សុវត្ថិភាពណដលពារ់
ព័នធនឹងកា រក្បីក្ាស់អីុនធឺណី្ត្។ 

ពិភារា និងរ ៀបចំយុទធសាស្រសតឱ្យសមក្សប រដីមបរី ៃ្ីយត្ប
ចំរពាេះបញ្ហា  ររ ឿង ខំានតាមក្បព័នធអីុនធឺណិ្ត្។ ធា ឱ្យ
ានឥ ោិបថ និងសរមមភាពសមក្សប រៅរពលរធាីកា 
ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងអនរដម្ទរទៀត្ តាមក្បព័នធអនឡាញ។ 
រំណ្ត់្ពីក្បភព និងនលប៉ាេះពាល់ណដលបងករ ងីរោយសា    
វ ីុស, scam, spam, cookies និង pop-up នាយពាណិ្ជា
រមម។ ក្រប់ក្រងកា  រាកា សាា ត់្ម្នទិននន័យផ្លា ល់ខៃួន និង
ដឹងពីអាីណដលក្តូ្វរធាី រៅរពលណដលរ ញីខៃឹមសា ណដលមិន
ានភាពសមក្សប។ សមត្ថភាពទងំរនេះ រឺានសា ៈ
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សំខាន់សក្ាប់កា រ ៀនតាមរំុពយូទ័ នង និងតាមឧបរ ណ៍្
ចល័ត្នង។  

KA.6.d. អនុវត្តជ្ជរំ ូនូវរោលកា ណ៍្
ភាពជ្ជពល ដឋឌីជីថល 

រធាីជ្ជរំ ូនូវកា អនុវត្តណដលសមក្សបរៅរពលរក្បីក្ាស់
ក្បព័នធអនឡាញ ជ្ជពិរសសពារ់ព័នធនឹងកា ក្ាក្ស័យ
ទរ់ទង សុជីវធម៌ កា រោ ពចាប់ កា កា ពា ខៃួន និងនិង
សិសស ធា សុខភាព និងសុខុាលភាព និងរោ ពសិទធិ និង
កា ទទួលខុសក្ត្ូវ។  

KA.6.e. វភិារ និងវាយត្ម្មៃធនធាន
បរក្ងៀនតាមក្បពន័ធឌីជីថល 

វាយត្ម្មៃរលីភាពសមក្សបម្នធនធានរ ៀន និងបរក្ងៀនតាម
ក្បព័នធឌីជីថល ជ្ជពិរសសពារ់ព័នធនឹង “សមត្ថរិចច” “រោល
បំណ្ង” “កា ក្របដណ្ដ ប់” “ ូបិយបណ្ណ” “សត្ានុម័ត្” និង 
“សុក្រឹត្ភាព”។ រក្បីក្ាស់ធនធានអប់ រំោយរបីរចំហ 
OER  និងបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម រដីមបណីសាង រ
ធនធាន  ។  
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ការពក្ងឹងចំបណ្េះដឹងឱ្យកា ់ណត្សុីជបក្ៅ 
រោលរៅម្នរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅរឺរដីមបនីដល់លទធភាពឱ្យក្រូរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 

រដីមបបីរងកីនក្បសិទធភាពរនុងក្រប់ទិដឋភាពទងំអស់ម្នវជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួររររៅតាមប បិទជ្ជរ់ណសដងនីមួយៗ។ ពួរររ
នឹងជួយឱ្យសិសសរចេះរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹង រដីមបរីោេះក្សាយបញ្ហា ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញជ្ជអាទិភាពខពស់
ណដលពួរររជួបក្បទេះរនុងសាថ នភាពពិត្ក្ារដ តាម យៈសរមមភាពរ ៀន និងបរក្ងៀន។  

ានសមត្ថភាព ICT ចំនួន ៦ សក្ាប់ក្រូរៅរក្មិត្រនេះ។ ក្រូណដលរចេះសាា ត់្ជំ ញសមត្ថភាពរៅរក្មិត្
ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យានសុីជរក្ៅ អាច៖ 

១. រ ៀបចំ ណរសក្មួល និងអនុវត្តទាៃ ប់រនុងថ្នន រ់រ ៀន ណដលោកំ្ទដល់រោលនរោាយសាថ ប័ន និង/ឬ រោល
នរោាយជ្ជតិ្ កា របដជ្ជា ចិត្តរក្មិត្អនត ជ្ជតិ្ (អនុសញ្ហា អងគកា សហក្បជ្ជជ្ជតិ្ និងអាទិភាពរនុងសងគម)។  

២. បញ្ចូ លបរចចរវទិា ICT រៅតាមខៃឹមសា មុខវជិ្ជា  ដំរណី្ កា បរក្ងៀន និង ង្វា យត្ម្មៃ និងតាមរក្មិត្ថ្នន រ់   
និងបរងកីត្ប សិាថ នសិរាអំរណ្ដយនលរោយានកា ជួយោកំ្ទពីបរចចរវទិា ICT ណដលសិសសអាចបង្វា ញពី
កា រចេះសាា ត់្ជំ ញរៅតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរា រោយានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា ICT។  

៣.  រ ៀបចំសរមមភាពរ ៀនសូក្ត្ណបបររក្ាង ណដលានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា ICT និងរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
រដីមបសីក្មបសក្មួលឱ្យសិសសរចេះបរងកីត្ អនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោនណននកា  បស់ររក្ាង និងរោេះក្សាយ
បញ្ហា ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ។  

៤. បញ្ចូ លឧបរ ណ៍្ឌីជីថល និងធនធាន   រដីមបបីរងកីត្ប សិាថ នសិរាចក្មុេះតាមក្បព័នធឌីជីថល រនុងរោល
បំណ្ងោកំ្ទដល់កា អភិវឌឍជំ ញរិត្រក្មិត្ខពស់ និងជំ ញរោេះក្សាយបញ្ហា  បស់សិសស។  

៥. រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលក្បរបរោយភាពទន់ភៃន់ រដីមបសីក្មបសក្មួលឱ្យានកា សហកា ោន រនុងកា រ ៀន
សូក្ត្ ក្រប់ក្រងសិសស និងម្ដរូសិរាដម្ទរទៀត្ និងក្រប់ក្រងចត់្ណចងដំរណី្ កា សិរាទងំមូល។ និង 

៦. រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបទំី រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងបណ្ដដ ញវជិ្ជា ជីវៈ រដីមបោីកំ្ទដល់កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ បស់     
ខៃួន។  

រោលបំណ្ង រោលរៅ និងសរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ខាងរក្កាម បង្វា ញឱ្យកាន់ណត្រ ញីពីអាីណដលត្ក្មូវឱ្យ
ានសក្ាប់សរមមភាពនីមួយៗ។ 
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ការពក្ងឹងចំបណ្េះដឹងឱ្យកា ់ណត្សុីជបក្ៅ 
 រោលបំណ្ងរមមវធីិ

សិរាសក្ាប់កា 
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រ ូ

សមត្ថភាពក្រ ូ 
(ក្រអូាច...) 

រោលរៅ 
(ក្ររួ ួអាច) 

សរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ 

ទិដឋភាពទី ១ 

កា ណសាងយល់
ពីរោលនរោ 
ាយសដីពី ICT 
រនុងវស័ិយអប់  ំ

កា រក្បីក្ាស់រោល-
នរោាយ៖ 

ក្រូរក្បីក្ាស់រោល
នរោាយ រនុងកា 
រ ៀបចំកា អនុវត្តរៅ
រនុងថ្នន រ់រ ៀន ណដល មួ
ចំណណ្រដល់កា អនុវត្ត
រោលនរោាយជ្ជតិ្ 
និងរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះ
បញ្ហា ណដលជ្ជអាទិភាព
ខពស់។  

រ ៀបចំ ណរសក្មលួ 
និងអនុវត្ត
សរមមភាពរៅរនុង
ថ្នន រ់រ ៀន ណដល   
ោកំ្ទដល់រោល
នរោាយ បស់
សាថ ប័ន និង/ឬ
រោលនរោាយ
ជ្ជតិ្ កា របដជ្ជា ចិត្ត
ជ្ជអនត ជ្ជតិ្     
(អនុសញ្ហា       
អងគកា សហក្បជ្ជ
ជ្ជតិ្ និងអាទិភាព
រៅរនុងសងគម។ 

KD.1.a រក្បីក្ាស់រោលកា ណ៍្ម្នប
រចចរវទិា ICT រនុងកា អប់  ំដូចណដលត្
រលីររ ងី រនុងរោលនរោាយ រនុង
សរមមភាពបរក្ងៀន បស់ខៃួន។  វភិារ
រលីបញ្ហា ណដលររីត្ានរ ងី រនុងកា 
អនុវត្តរោលនរោាយទងំរនេះ និង
 របៀបណដលររអាចរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះ
បញ្ហា ទងំរនេះ។  

ពិច ណ្ដរលីបញ្ហា ណដលររីត្ានរ ងី រៅរពលពាោមអនុវត្តរោល
កា ណ៍្ណដលានណចងរនុងរោលនរោាយជ្ជតិ្សដីពីបរចចរវទិា ICT 
រនុងវស័ិយអប់  ំរនុងសាលារ ៀន។ រំណ្ត់្ពីដំរណ្ដេះក្សាយណដលអាច
ាន រដីមបរី ៃ្ីយត្បចំរពាេះឧបសរគ   ។ 

ទិដឋភាពទី ២  
រមមវធីិសិរា 
និង ង្វា យ
ត្ម្មៃ 

កា រក្បីក្ាស់ចំរណ្េះ
ដឹង៖ 

បញ្ចូ លបរចចរវទិា 
ICT រៅរនុងខៃឹម
សា មុខវជិ្ជា  

KD.1.a. រក្បីក្ាស់ ICT ឱ្យានសមក្សប 
រដីមបសីរក្មចតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរា 

រក្ជីសរ សី និងរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល រដីមបជួីយសរក្មចតាម    
សតង់ោ រមមវធីិសិរា ដូចជ្ជ រក្បីក្ាស់មុខង្វ ពិនិត្យរនាៀងផ្លា ត់្
រវយារ ណ៍្ រនុងរមមវធីិ word processor រដីមបរីលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសស
ៃ្ុេះបញ្ហច ងំរលីសំណ្ង់ក្បរោរ រក្បីក្ាស់មុខង្វ សក្មួលកា យល់ដឹង 
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 ក្រូជួយសិសស រនុងកា 
អនុវត្តខៃឹមសា ម្នរមម
វធីិរា បរងកីត្ និង   
វាយត្ម្មៃ រដីមប ី    
រោេះក្សាយបញ្ហា ណដល
ររីត្ាន រៅរនុងពិភព
ជ្ជរ់ណសដង និងរំណ្ត់្
ពីអាទិភាពរៅរនុង
សងគម 

ដំរណី្ កា 
បរក្ងៀន និង       
 ង្វា យត្ម្មៃ និង
តាមរក្មិត្ថ្នន រ់ 
និងបរងកីត្នូវ      
ប សិាថ នសិរា
ណដលាន       
លរខណ្ៈ
អំរណ្ដយនល
រោយានកា     
ោកំ្ទពី ICT ណដល
រនុងរ េះសិសស 
រក្បីក្ាស់បរចចរ
វទិា ICT រដីមបី
បង្វា ញពីភាព
សាា ត់្ជំ ញរៅ
តាមសដង់ោ      
រមមវធីិសិរា។ 

សក្ាប់ជនានពិកា ភាព (accessibility checkers) និង
ឧបរ ណ៍្បរណក្ប និងរក្បីក្ាស់ ូបជីវចល ឬបរចចរវទិា AR រដីមបី
ក្តាប់តាមបញ្ាត្តវិទិាសាស្រសត និងរលីរទឹរចិត្តសិសសឱ្យរចេះរក្បីក្ាស់ 
អរថ  រដីមបយីល់ពីនលប៉ាេះពាល់ណដលអាចររីត្ានរ ងី។  

KD.2.a. រ ៀបចំ និងរក្បីក្ាស់ ូក្ប ីរចំរណ្េះ
ដឹង និងសមិទធរមម រដីមបវីាយត្ម្មៃរលីកា 
យល់ដឹង បស់សិសស អំពីបញ្ាត្តិ បំណិ្ន 
និងដំរណី្ កា តាមមុខវជិ្ជា ។ 

រក្បីក្ាស់រមមវធីិវាយអត្ថបទ  កមមវធីិរ ៀបចំរសៀវរៅបញ្ជ ី 
(spreadsheet) ឬឧបរ ណ៍្ ូក្ប ីរអនឡាញ, រ ៀបចំ និងបរងកីត្ ូក្ប ីរ
ណដលនដល់កា ណណ្ ដំល់កា វាយត្ម្មៃកា រ ៃ្ីយត្ប បស់សិសសរនុងោ៉ា ង
រហាចណ្ដស់ ៤ រក្មិត្។  

KD.2.b. រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមប ី  
ោកំ្ទដល់កា អនុវត្តរោលវធីិវាយត្ម្មៃជ្ជ
ជរក្មីស   ដូចជ្ជ រក្មងសាន ម្ដសិសស 
កា រ ៀបចំក្កាហារិ ឧបរ ណ៍្សក្ាប់វាយ
ត្ម្មៃ និង ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ និងកា វាយត្ម្មៃឱ្យោន
រៅវញិរៅមរ។  

រ ៀបចំ និងបរងកតី្រោលវធីិវាយត្ម្មៃណដលរក្បីក្ាស់វធីិសាស្រសតវាយត្ម្មៃ
ជ្ជជរក្មីសរនសងៗ (បណនថមរលីរត្សត និងកា ក្ប ង) និងបង្វា ញពី
ឧបរ ណ៍្ និងថ្នន ល់ឌីជីថល   ដូចជ្ជ កា  រាទុរសាន ម្ដសិសសរនុង
ក្បព័នធរអរ ក្តូ្និរ រវទិកាសក្ាប់ជួយដល់កា វាយត្ម្មៃដល់ោន រៅវញិ
រៅមរ និងជួយដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្។  

KD.2.d. ណរសក្មួល OER រដីមបោីកំ្ទដល់   
ប សិាថ នរៅរនុងមូលោឋ ន និងសដង់ោ រមមវធីិ
សិរា។  

ណសាង រ OER រៅរលីអីុនធឺណិ្ត្ វភិារពីភាពសមក្សបម្នធនធានទងំ
រនេះសក្ាប់ប បិទថមីៗ រោយរក្បីក្ាស់លរខណ្ៈវនិិចឆ័យរំណ្ត់្ពី     
រុណ្ភាព និងណរសក្មួលធនធានទងំរនេះ រដីមបោីកំ្ទដល់កា សិរារ ៀន
សូក្ត្។  

ទិដឋភាពទី ៣ 

រ ុរកាសលយ 

កា រោេះក្សាយបញ្ហា
ណដលានលរខណ្ៈ
សមុរសាម ញ៖  

រ ៀបចំសរមមភាព
រ ៀនសូក្ត្តាម
ររក្ាង រោយ
ានកា ោកំ្ទពី  
បរចចរវទិា ICT 

 
KD.3.a. រ ៀបរប់ថ្នរតី្បរចចរវទិា 
ICT អាចជួយោកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្
ណបបររក្ាងោ៉ា ងដូចរមដច។  

រ ៀបរប់ថ្នរតី្បរចចរវទិារនសងៗណដលសមក្សបរៅតាមរក្មិត្ថ្នន រ់ និង
មុខវជិ្ជា ខុសៗោន  អាចោកំ្ទដល់រិចចកា រនុងកា រ ៀនសូក្ត្ណបបររក្ាង
រោយ របៀបណ្ដ ដូចជ្ជ កា ក្សាវក្ជ្ជវ បស់សិសស កា ក្ាក្ស័យទរ់ទង
រៅរនុងក្រុម និងកា បង្វា ញលទធនល ររ ញី ជ្ជរដីម។ 

KD.3.b. រំណ្ត់្ របញ្ារនុងពិភពពិត្ ពិភារាពីលរខណ្ៈម្នបញ្ហា ពិត្ក្ារដណដលបញ្ចូ លបញ្ាត្តិសំខាន់ៗ,     
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រនុងកា សិរាណបប
ររក្ាងណដលានកា 
សហកា ោន  សិសស
ណសាងយល់ពីមុខវជិ្ជា អាី
មួយឱ្យានសីុជរក្ៅ 
និងយរចំរណ្េះដឹង
 បស់ពួររររៅរក្បី
ក្ាស់ រដីមបរី ៃ្យី
សំណួ្  និងរោេះ
ក្សាយបញ្ហា ក្បចមំ្ថា
ណដលានលរខណ្ៈ
សមុរសាម ញ។  

និងរក្បីក្ាស់ប
រចចរវទិា ICT 
រដីមបជួីយសក្មួល
សិសសរនុងកា 
បរងកីត្ អនុវត្ត និង
ពិនិត្យតាមោន
ណននកា ររក្ាង 
និងរោេះក្សាយ
បញ្ហា ណដលាន
លរខណ្ៈសមុរ    
សាម ញ។  

ក្ារដ រដីមបោីកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្ណបប
ររក្ាង។ 

ពិនិត្យរលីឧទហ ណ៍្អំពីបញ្ហា ទងំរនេះ និងឱ្យសិសសបរងកីត្ជ្ជ
ឧទហ ណ៍្ ដូចជ្ជ ភាពចាំច់ រដីមបបីរងកីននលិត្ភាពដំណ្ដ ំលរ់
នលិត្នលអាីមួយរៅរលីទីនា  ឬធា សមភាពរយនឌ័  រៅរនុងរមមវធីិ    
ជ្ជរដីម។ 

KD.3.c. រំណ្ត់្ និងវាយត្ម្មៃធនធាន
សក្ាប់ោកំ្ទដល់កា រ ៀនសូក្ត្ណបប      
ររក្ាង។ 

វភិាររលីឯរសា តាមក្បព័នធអនឡាញ រដីមបរំីណ្ត់្ រលរខណ្ៈសំខាន់ៗ
ម្នឯរសា ទងំរ េះ សក្ាប់ោកំ្ទឱ្យានកា យល់ដឹងសីុជរក្ៅ។ 
ឧទហ ណ៍្ រតី្ធនធានទងំរនេះនដល់នូវកា យល់រ ញីរនសង រដីមបឱី្យ
សិសសយររៅរក្បីក្ាស់រនុងកា ជណជរណវរណញរ និងកា ក្សាវក្ជ្ជវណដ 
ឬរទ? រតី្ទិននន័យណដលក្បមូលរោយសិសស និងកា វភិាររលី big data 
ានភាពសមក្សបសក្ាប់រោេះក្សាយបញ្ហា ជ្ជរ់លារ់ បស់ពួរររណដ 
ឬរទ?  

KD.3.d. រ ៀបចសំរមមភាពរ ៀនសូក្ត្ 
រដីមបជំី ុញឱ្យសិសសចូល មួរំណ្ត់្ រ
រហតុ្នល សហកា ោន  និងរោេះក្សាយ
បញ្ហា រនុងពិភពពិត្ក្ារដ។ 

រ ៀបចំសរមមភាព បស់សិសសណដលអនុញ្ហា ត្ឱ្យសិសសរធាីកា សហកា ោន  
រដីមប ីេិះ រដំរណ្ដេះក្សាយចំរពាេះបញ្ហា ណដលររីត្ានរៅរនុងពិភពពិត្
ក្ារដ។ រំណ្ត់្ របរចចរវទិាណដលអាចជួយោកំ្ទដល់សរមមភាពទងំ
រនេះ ដូចជ្ជ កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាចល័ត្ និងក្រុមទំ រ់ទំនងតាម
បណ្ដដ ញសងគម រដីមបរីលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា ពិភារា និងកា សំុជំនួយពី
អនរជំ ញខាងរក្ៅ។ រក្បីក្ាស់ទីរណនៃងសាធា ណ្ៈ ដូចជ្ជ បណ្ដណ ល័យ 
និងសា មនាី ។ ជរក្មីសមួយរទៀត្ រលីរទឹរចិត្តសិសសឱ្យរធាីកា ង្វ  មួោន
ឱ្យស រស រូដ រដីមប ីរដំរណ្ដេះក្សាយចំរពាេះបញ្ហា ក្បឈមណ្ដមួយ
ណដលររីត្ានរៅរនុងសហរមន៍ ឧទហ ណ៍្ រធាីោ៉ា ងណ្ដឱ្យរភៃីងសញ្ហា
ចរច ណ៍្ឱ្យកាន់ណត្ានក្បសិទធភាពជ្ជរដីម។  

 
KD.3.e. រ ៀបចំ ច សមព័នធម្នរិចច
ណត្ងកា បរក្ងៀន និងសរមមភាពរ ៀន 
ណដលរ ៀបរប់ពីកា រ ៀនសូក្ត្ណបប      

សំរោររំនិត្រ ៀនសូក្ត្ណបបររក្ាងចូលរៅរនុងរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន។ 
រំណ្ត់្ថ្នរតី្ក្តូ្វចប់រនដីមបរក្ងៀនរមរ ៀនរនេះរោយ របៀបណ្ដ, រតី្សិសស
នឹងជួបបញ្ហា រោយ របៀបណ្ដខៃេះ, រតី្ពួរររនឹងនឹងរក្បីក្ាស់ធនធាន
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ររក្ាង។ រោយ របៀបណ្ដ, រតី្ពួរររនឹងចូល មួសហកា រនុងសរមមភាពរនេះរោយ
 របៀបណ្ដ, រតី្អាីជ្ជលទធនលចុងរក្កាយ និង របៀបវាយត្ម្មៃសិសស។  

KD.3.f. អនុវត្តរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន
ណបបររក្ាងណដលានកា សហកា ោន  
និងនដល់កា ណណ្ ដំល់សិសស រដីមបឱី្យ
ពួរររបញ្ចប់ររក្ាង ក្បរបរោយ
រជ្ជរជ័យ។ 

អនុវត្ត និងសក្មបសក្មួលរំនិត្នដួចរនដីមសិរាណបបររក្ាង ណដលរនុង
រ េះ ក្រូជួយោកំ្ទ និងនដល់កា ណណ្ ដំល់កា រ ៀនសូក្ត្ណបបសិសស
មជឈមណ្ឌ ល រោយរធាីកា ពិច ណ្ដពីសមត្ថភាព អាយុ រយនឌ័  
សាវតា  សងគមវបបធម៌ និងភាសាខុសៗោន  បស់សិសស។  

ទិដឋភាពទី ៤ 

កា រក្បីក្ាស់  
បរចចរវទិា      
ឌីជីថល 

ប ោិបនន៖  

ក្រូរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្
បរចចរវទិាណដលាន
លរខណ្ៈរបីរចំហ 
រដីមបណីសាងយល់ និង
បរក្ងៀនទសសនទន     
សំខាន់ៗ។  

បញ្ចូ លឧបរ ណ៍្ 
និងធនធាន         
ឌីជីថល  
ជ្ជមួយោន  រដីមបី
បរងកីត្ប សិាថ ន
រ ៀនសូក្ត្តាម
ណបបឌីជីថលជ្ជ មួ
សក្ាប់ោកំ្ទដល់
កា អភិវឌឍ     
បំណិ្នរិត្ និង
រោេះក្សាយបញ្ហា
រក្មិត្ខពស់ បស់
សិសស។ 

KD.4.a. រក្បីក្ាស់រមមវធីិសុហារវៀ 
ណដលសមក្សបតាមមុខវជិ្ជា  រដីមបី
រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរចេះរិត្
ពិច ណ្ដរៅរក្មិត្ខពស់។  

រក្បីក្ាស់រមមវធីិសុហារវៀ ឯររទសណដលសមក្សបរៅតាមមុខវជិ្ជា  និង
ណដលោកំ្ទដល់កា បង្វា ញជ្ជ ូបភាព កា វភិារជ្ជទិននន័យ កា សណមដងតួ្ 
និងកា រធាីក្តាប់តាម។ រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា Virtual reality និង 
augmented reality (VR និង AR) រដីមបោីកំ្ទដល់កា រធាីក្តាប់តាម។  

KD.4.b. វាយត្ម្មៃសុក្រឹត្ភាព និងសា ៈ
ក្បរោជន៍ម្នធនធាន និងឧបរ ណ៍្ណដល
អាច រានតាមររហទំព័  រដីមបោីកំ្ទ
ដល់កា សិរាតាមមុខវជិ្ជា ។ 

វាយត្ម្មៃរលីភាពសមក្សបម្នធនធានរ ៀន និងបរក្ងៀនតាមក្បព័នធ        
ឌីជីថល។ ពិច ណ្ដថ្នរតី្ធនធាន និងឧបរ ណ៍្ទងំរនេះពិត្ជ្ជាន
ក្បរោជន៍សក្ាប់ោកំ្ទដល់កា សរក្មចតាមសដង់ោ រមមវធីិសិរាណដ 
ឬរទ ឬឧបរ ណ៍្ធនធានទងំរនេះអាចរធាីឱ្យររង្វររចញពីសដង់ោ      
រមមវធីិសិរារៅវញិ។  

KD.4.c. រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្និពនធ     
អត្ថបទ រដីមបរី ៀបចំឯរសា រមមវធីិ
សិរា។  

ស រស ឯរសា ធនធានសក្ាប់រ ៀន និងបរក្ងៀន រោយរក្បីក្ាស់       
សុហារវៀ  ចប់ពីរមមវធីិសុហារវៀ នលិត្ភាពណដលានលរខណ្ៈរពញ
និយម និងរមមវធីិតាមររហទំព័ ណដលានលរខណ្ៈឯររទស។  

KD.4.d. រក្បីក្ាស់សុហារវៀ ក្រប់ក្រង
សាលារ ៀន។  

រត់្ក្តាពិនាុ បរងកតី្ ាយកា ណ៍្ និង រាឯរសា ចុេះវត្តានរោយរក្បី
ក្ាស់សុហារវៀ ក្រប់ក្រងសាលារ ៀន ឬររក្ាង។ 

 
KD.4.e. រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ររក្ាងតាម
ក្បព័នធឌីជីថល រដីមបជួីយឱ្យសិសសរចេះ

រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបទំី រ់ទំនងជ្ជមួយសិសស រៅរពលណដល    
ពួរររមិនឋតិ្រៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន។ ឧបរ ណ៍្   ដូចជ្ជ ក្រុមបណ្ដដ ញ
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សហកា ោន រនុងថ្នន រ់រ ៀន និងខាងរក្ៅ
ថ្នន រ់រ ៀន។ 

ទំ រ់ទំនងសងគម និងអីុនក្តាណិ្ត្ បស់សាលារ ៀន និងកា រនាីសា ជ្ជ
អរស រៅមនុសសរក្ចីន រ់រនុងរពលណត្មួយ អាចយរមររក្បីក្ាស់ រដីមបី
ោកំ្ទដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្រក្កាយរា៉ា ងសិរា តាម យៈកា ណចរ
 ណំលរជ្ជធនធាន  លឹំរក្ាប់សិសសពីកាលប រិចឆទរំណ្ត់្ម្នកា ោរ់រិចច
កា ណដលក្រូោរ់ឱ្យរធាី និងរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះសំរណី្សំុជំនួយពារ់ព័នធនឹង
រិចចកា សាលាោរ់ឱ្យរធាីរៅនាេះ។  

KD.4.f. រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល
ណដលានទំ រ់ទំនងជ្ជមួយោន  រដីមបី
បរងកីត្បណ្ដដ ញណដលានកា ចូល មួពី
សិសស និងក្រូ នដល់លទធភាពឱ្យពួរររ
រធាីកា ណចរ ណំលរធនធានឌីជីថល
ជ្ជមួយោន  និងរធាីកា សហកា ោន រនុង
សរមមភាពរ ៀនសូក្ត្ បស់ពួរររ។  

រក្បីក្ាស់កាដ  រខៀនណបបអនត រមម រដីមបណីចរ ណំលរខៃឹមសា  និងធន
ធនធានតាម យៈឧបរ ណ៍្ បស់សិសស និងនដល់លទធភាពឱ្យសិសសសម័ក្រ
ចិត្តនដល់ព័ត៌្ានក្ត្ ប់មរកាន់កាដ  រខៀនរនេះវញិ។ ររអាចសរក្មច
រោលរៅរនេះតាម យៈកា រក្បីក្ាស់មុខង្វ  “clicker” និង/ឬ មុខង្វ 
ណចរ ណំលរព័ត៌្ានណដលភាា ប់ជ្ជមួយនឹងទូ សពាម្ដ និងឧបរ ណ៍្ថ្នរបៃត្
 បស់សិសស។  

KD.4.g. ណសាង រ និងវាយត្ម្មៃ
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល រដីមបជួីយសិសស
ានពិកា ភាព និងសិសសណដលមរពី
សហរមន៍រក្បីក្ាស់ភាសាភារតិ្ច 
និងធា ឱ្យានសមភាពរយនឌ័ រនុង
កា នដល់រសវាអប់ ។ំ  
 

រំណ្ត់្ និងរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្បរចចរវទិាណដលអាចជួយោកំ្ទដល់
សិសសានពិកា ភាព។ រនេះ មួានបរចចរវទិានដល់ជំនួយ ដូចជ្ជ សុហា
រវៀ បំណ ងអរស រៅជ្ជពារយនិោយ (text –to-speech) ជរក្មីសនដល់
ភាពង្វយក្សួលដល់ពីក្បភពរបីរចំហ និងកា រក្បី ញ័ំ  និងរភៃីងភៃឹបណភៃត្
សក្ាប់ជូនដំណឹ្ងជ្ជរដីម។ បរចចរវទិាបញ្ហា សិបបនិមមិត្ ជួយសក្មួលឱ្យ
ររបរងកីត្នូវឧបរ ណ៍្សក្ាប់ជួយសក្មួលដល់កា រក្បីក្ាស់ោ៉ា ងរក្ចីន
សក្ាប់សិសសានពិកា ភាព។  

ទិដឋភាពទី ៤  ក្រមុសហកា ៖ 

 យៈរពលរៅរនុងថ្នន រ់
រ ៀន និងកា រ ៀបចំ

រក្បីក្ាស់
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល
ក្បរបរោយភាព

KD.5.a. ចូលរក្បីក្ាស់ វាយត្ម្មៃ និង
នសពានាយធនធានឌីជីថល រដីមបជួីយោកំ្ទ
ដល់សរមមភាពរ ៀនសូក្ទណបបសិសស

រ ៀបចំបរចចរវទិា រដីមបឱី្យបរចចរវទិាអាចនដល់កា ោកំ្ទលែបំនុត្ដល់
ត្ក្មូវកា  បស់សិសស  មួនឹងសិសសណដលានសមត្ថភាព អាយុ រយនឌ័  
សាវតា សងគម វបបធម៌ និងភាសាខុសៗោន  រៅរពលណដលពួរររសហ
កា រធាីសរមមភាពណដលត្ក្មូវឱ្យពួររររធាីកា ក្សាវក្ជ្ជវជណជរណវរណញរ 
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កា រក្បីក្ាស់   
បរចចរវទិា      
ឌីជីថល 

ថ្នន រ់រ ៀនានលរខណ្ៈ
សរមមជ្ជងមុន រហយី
ក្រូជ្ជអនរសក្មប
សក្មួលឱ្យានកា 
សហកា  និងកា រក្បី
ក្ាស់ធនធានឌីជីថល  

ទន់ភៃន់ រដីមប ី    
សក្មសក្មួលកា 
សហកា ោន រនុង
កា រ ៀនសូក្ត្ 
ក្រប់ក្រងសិសស 
និងម្ដរូសិរា
ដម្ទរទៀត្ និង
ក្រប់ក្រងចត់្ណចង
ដំរណី្ កា ម្នកា 
រ ៀនសូក្ត្។ 

មជឈមណ្ឌ ល និងកា ក្ាក្ស័យទរ់ទងោន
រនុងសងគម។  

សហកា  និងបរងកីត្អាីមួយ មួោន ។ ពិច ណ្ដថ្នរតី្សិសសទងំអស់រៅរនុង
ក្រុមសុទធណត្ានបរចចរវទិារក្បីក្ាស់ ឬថ្នរតី្ររក្តូ្វកា ឧបរ ណ៍្ក្តឹ្មណត្
មួយ ឬពី  ឬក្រប់ក្ោន់។ រលីសពីរនេះ រធាីកា ពិច ណ្ដថ្នរតី្សិសសក្តូ្វ
កា បរចចរវទិាណដ ឬរទ រៅរពលណដលពួរររចប់រនដីមអនុវត្តសរមមភាព
ទងំរនេះ។  

 
KD.5.b. ក្រប់ក្រងសរមមភាពរ ៀន
សូក្ត្តាមររក្ាង បស់សិសស រនុង    
ប សិាថ នណដលានោកំ្ទពី            
បរចចរវទិា។  

រ ៀបចំបរចចរវទិា រដីមបោីកំ្ទដល់សរមមភាពសហកា ោន  បស់សិសស 
ណដលបង្វា ញឱ្យរ ញីពីកា ចូល មួសរមមភាព បស់ពួរររ។ រក្បីក្ាស់    
បរចចរវទិា ដូចជ្ជក្បព័នធក្រប់ក្រងកា រ ៀនសូក្ត្ (LMS) បណ្ដដ ញទំ រ់
ទំនងសងគម និងបៃុរជ្ជរដីម រដីមបនីដល់សិសសនូវថ្នន ល់សក្ាប់រធាកីា 
ទំ រ់ទំនងជ្ជមយួោន ។  

KD.5.c. ចូលរក្បីក្ាស់ វាយត្ម្មៃ 
រ ៀបចំ និងនសពានាយធនធាន         
ឌីជីថល រដីមបនីដល់កា ោកំ្ទដល់
សិសសានពិកា ភាព។ 

រំណ្ត់្ពី របៀបរ ៀបចំបរចចរវទិា និងឧបរ ណ៍្នដល់ជំនួយរនុងប សិាថ ន
សិរារនសងៗោន  រដីមបឱី្យសិសសានពិកា ភាពអាចរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ 
និងបរចចរវទិាទងំរ េះ។ ពិច ណ្ដថ្នរតី្រមមវធីិបំណ ងពារយនិោយ
រៅជ្ជអត្ថបទ (speech-to-text) អាចណរសក្មួលសក្ាប់រក្បីក្ាស់រនុង
ឧបរ ណ៍្ចល័ត្ រដីមបជួីយដល់សិសស។ បចចរវទិាបញ្ាសិបបនិមមិត្ នដល់
លទធភាពឱ្យររអាចរក្បីឧបរ ណ៍្បរចចរវទិា និងឧបរ ណ៍្បងកភាពង្វយ
ក្សួលថមីៗសក្ាប់ជនានពិកា ភាព។ 

KD.5.d. រ ៀបចំយុទធសាស្រសតបញ្ចូ លប
រចចរវទិា ICT តាមមុខវជិ្ជា /រឌា៉ា រត្ម៉ាង់
 បស់ពួរររ។ 

ៃ្ុេះបញ្ហច ងំរ ៀបចំចរខុវស័ិយ និងយុទធសាស្រសត រដីមបរីក្បីក្ាស់បរចចរវទិាឱ្យ
កាន់ណត្ក្បរសី សក្ាប់មុខវជិ្ជា រដា៉ា រត្ម៉ាង់/រក្មិត្ថ្នន រ់។ ពិច ណ្ដថ្នរតី្
ររអាចរ ៀបចំបរចចរវទិារដីមបនីដល់កា ោកំ្ទឱ្យានកាន់ណត្ក្បរសី ដល់
កា បរក្ងៀន កា រ ៀន និងកា ក្រប់ក្រង ដឋាលរោយ របៀបណ្ដ? រតី្
ានចំណុ្ចខាេះខាត្ណននរបរចចរវទិាអាីខៃេះណដលជ្ជឧបសរគររងំដល់កា 
សរក្មចចរខុវស័ិយរនេះ? រតី្បុរគលិរក្តូ្វកា បរងកតី្ជំ ញអាីខៃេះ រដីមបី
សរក្មចរោលរៅរនេះ?  
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KD.5.e. បរងកតី្យនតកា ក្ាក្ស័យ
ទរ់ទងតាមក្បព័នធឌីជីថល រដីមបី
ឱ្យសាលារ ៀនអាចនសពនាយ
ព័ត្៌ានឱ្យកាន់ណត្ទូលំទូលាយ
ដល់សហរមន។៍ 

ពិរក្ោេះរោបល់ជ្ជមួយនឹងសហរមន៍ និងសាលាទងំមូល រដីមបរីធាីកា 
រំណ្ត់្ថ្នរតី្ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលណ្ដមួយណដលានភាពរពញនិយម័យ។ 
ឧបរ ណ៍្ទំ រ់ទំនងអាចានដូចជ្ជ កា រនាីសា រចញដល់មនុសសរក្ចីន
ោន រនុងរពលណត្មួយ កា រនាីអីុណមលជ្ជក្រុម និងកា រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញ
ទំ រ់ទំនងសងគម។ បរងកីត្ និងបនត រាក្ចរទំ រ់ទំនងទងំរនេះ។  

ទិដឋភាពទី ៦ 

កា សិរា      
វជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ 

កា រសាងបណ្ដដ ញ៖ 
ក្រូរក្បីក្ាស់       ប
រចចរវទិា ICT រដីមបី
រក្បីក្ាស់ធនធាន និង
អភិវឌឍបណ្ដដ ញ     
វជិ្ជា ជីវៈ។ 

រក្បីក្ាស់បរចចរ-
វទិា រដីមបទំី រ់
ទំនងជ្ជមួយនឹង
បណ្ដដ ញអនរ
ជំ ញ និងោកំ្ទ
ដល់កា អភិវឌឍ
វជិ្ជា ជីវៈ បស់    
ពួរររ។ 

KD.6.a. រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញ ICT រដីមបី
ទទួលាន និងណចរ ណំលរធនធានណដល
ោកំ្ទដល់រោលរៅម្នកា អភិវឌឍ       
វជិ្ជា ជីវៈ។ 

ណសាង រ និងចូល មួជ្ជមួយនឹងបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងវជិ្ជា ជីវៈរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្ 
ថ្នន រ់តំ្បន់ និងថ្នន រ់សរល ណដលភាា ប់ទំ រ់ទំនងក្រូជ្ជមួយោន  និងរលីរ
ទឹរចិត្តឱ្យានកា ណចរ ណំលរជំ ញ និងធនធាន  ។  

KD.6.b. រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញ ICT រដីមបី
ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងអនរជំ ញពីខាង
រក្ៅ និងសហរមន៍អនរសិរារ ៀនសូក្ត្ 
រដីមបោីកំ្ទដល់រោលរៅម្នកា អភិវឌឍ
វជិ្ជា ជីវៈ។ 

បរងកីត្បណ្ដដ ញរ ៀនសូក្ត្ផ្លា ល់ខៃួន ដូចជ្ជ កា តាមោនព័ត៌្ានអំពីអនរ
ជំ ញណននរអប់ រំលីបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគមណ្ដមួយ រ៏ដូចជ្ជកា 
បរងកីត្បណ្ដដ ញជ្ជមួយនឹងក្រូបរក្ងៀនរៅរនុងក្សុរណដលានចំណ្ដប់
អា មមណ៍្ដូចោន ។  

KD.6.c. រក្បីក្ាស់បណ្ដដ ញវជិ្ជា ជីវៈ 
រដីមបរីក្បីក្ាស់ វភិារ និងវាយត្ម្មៃ       
ឱ្កាសរ ៀនសូក្ត្ រដីមបអីភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ។ 

ណសាង រ និងចូល មួរនុងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និងសហរមន៍បណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លតាមអនឡាញណដលនដល់ឱ្កាសអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ។ ពិច ណ្ដ
រក្បីក្ាស់រមមវធីិ podcasts, webinars, portals, blogs, និងវរគសិរា
តាមក្បព័នធអនឡាញ (MOOC) ណដលនដល់ឱ្យក្រូនូវកា អប់ វំរគសិរា
ណដលានវញិ្ហា បនបក្ត្ណដលនដល់រោយក្រឹេះសាថ នឧត្តមសិរា។  
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ការរសាងចំបណ្េះដឹង 
រោលរៅរៅរក្មិត្ម្នកា រសាងចំរណ្េះដឹង រឺរដីមបរីសាងសមត្ថភាពក្រូឱ្យរចេះបរងកីត្សងគមពុទធិសក្ាប់

សិសស មិត្ត មួកា ង្វ រៅរនុងសាលារ ៀន និងសហរមន៍។ ក្រូទងំរនេះអនុវត្តតាមកា អនុវត្តលែៗ  និងនដល់កា រលីរទឹរ
ចិត្តដល់អនរដម្ទរទៀត្។ 

ានសមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូចំនួន ៦ រៅរក្មិត្រនេះ។ ក្រូណដលរចេះសាា ត់្ជំ ញនូវសមត្ថភាពរៅរក្មិត្   
រសាងចំរណ្េះដឹងអាច៖ 

១. វាយត្ម្មៃរលីរោលនរោាយអប់  ំបស់សាថ ប័ន និងរោលរោាយអប់ ជំ្ជតិ្ រលីរជ្ជសំណូ្មពូ ឱ្យានកា 
ណរសក្មួល ណរលមែ និងពារ ណ៍្ពីនល់ប៉ាេះពាល់ណដលររីត្រ ងីរោយសា កា ផ្លៃ ស់បតូ ទងំរនេះ 

២. រំណ្ត់្ពីវធីិសាស្រសតណដលលែបំនុត្ រដីមបបីញ្ចូ លកា រ ៀនសូក្ត្ណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល និងកា រ ៀនសូក្ត្ណបប
សហកា ោន  រដីមបធីា ឱ្យានកា រចេះសាា ត់្ជំ ញតាមខៃឹមសា ណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរនុងសដង់ោ រមមវធីិ
សិរាពហុជំ ញ 

៣. រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរចេះក្រប់ក្រងខៃួនឯងរនុងកា រ ៀនសូក្ត្ណបបសិសសមជឈមណ្ឌ ល ណដលានកា សហកា 
ោន  រោយានកា រំណ្ត់្ពីា៉ា រ៉ា ណម៉ាក្ត្សក្ាប់កា រ ៀនសូក្ត្  

៤. រ ៀបចំបរងកីត្សហរមន៍ចំរណ្េះដឹង និងរក្បីក្ាសឧបរ ណ៍្ឌីជីថល រដីមបោីកំ្ទដល់កា បនតកា រ ៀនសូក្ត្ 

៥. បំរពញតួ្ ទីដឹរ រំនុងកា រ ៀបចំយុទធសាស្រសតបរចចរវទិាសក្ាប់សាលារ ៀន បស់ខៃួន រដីមបណីក្បកាៃ យសាលា
រ ៀនឱ្យកាៃ យរៅជ្ជក្រឹេះសាថ នណដលរលីររមពស់កា សិរា និង 

៦. បនតអភិវឌឍដរក្សង់បទពិរសាធន៍ បងាឹរ នវានុវត្តន៍ និងណចរ ណំលរឧត្តានុវត្តន៍ រដីមបរីធាីកា រំណ្ត់្ថ្នរតី្
សាលារ ៀនអាចទញក្បរោជន៍ានលែបំនុត្ពីបរចចរវទិារោយ របៀបណ្ដ។  

រោលបំណ្ង រោលរៅ និងសរមមភាពជ្ជរំ ូខាងរក្កាម នដល់ភាពចាស់លាស់ពីអាីណដលចាំច់ក្តូ្វាន
សក្ាប់សមត្ថភាពនីមួយៗ។ 
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ការរសាងចំបណ្េះដឹង 
 រោលបំណ្ងរមមវធីិ

សិរាសក្ាប់កា 
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រ ូ

សមត្ថភាពក្រ ូ 
(ក្រអូាច...) 

រោលរៅ 
(ក្ររួ ួអាច) 

សរមមភាពជ្ជឧទហ ណ៍្ 

ទិដឋភាពទី ១ 

កា ណសាងយល់
ពីរោល
នរោាយ    
សដីពី ICT រនុង   
វស័ិយអប់  ំ

នវានុវត្តន៍រោល
នរោាយ៖ ក្រូ និង
បុរគលិរ បស់សាលា
រ ៀន រឺជ្ជអនរចូល មួ
ោ៉ា ងសរមមរៅរនុងកា 
រ ៀបចំរោលនរោ- 
ាយរំណណ្ទក្មង់កា 
អប់ ។ំ 

វាយត្ម្មៃរលី
រោលនរោាយ
អប់  ំបស់សាថ បន័ 
និងរោលរោ-
ាយអប់ ជំ្ជតិ្ 
រលីរជ្ជសំណូ្ម
ព ឱ្យានកា ណរ
សក្មួល រ ៀបចំកា 
ណរលមែ និង
ពារ ណ៍្ពីនល
ប៉ាេះពាល់ណដលររីត្
រ ងីរោយសា 
កា ផ្លៃ ស់បតូ ទងំ
រនេះ។ 

KC.1.a. រ ៀបចំអនុវត្ត និងណរសក្មួល     
រមមវធីិរំណណ្ទក្មង់កា អប់ រំៅរក្មិត្
សាលារ ៀន។ 

រ ៀបចំអនុវត្តរំនិត្នដួចរនដីមជ្ជរក្ចីន រោយ មួសហកា 
ជ្ជមួយនឹងបុរគលិរដម្ទរទៀត្ រដីមបឱី្យសរមមភាពរៅ
រនុងសាលារ ៀន ក្សបតាមចរខុវស័ិយជ្ជតិ្ ដូចណចងរនុង
រោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវស័ិយ     
អប់ ។ំ  

KC.1.b. ៃ្ុេះបញ្ហច ងំរលីភាពពារ់ព័នធម្ន
រោលនរោាយរំណណ្ទក្មង់ និងនល
ប៉ាេះពាល់ណដលអាចររីត្រ ងីរោយសា 
រោលនរោាយទងំរនេះ។  

ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ និងស រស ជ្ជលាយលរខណ៍្អរស អំពីអាី
ណដលចាំច់ក្តូ្វរធាីកា ផ្លៃ ស់បតូ  រដីមបឱី្យានកា អនុវត្ត
តាមទិសរៅរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា និងកា 
អប់ ។ំ អាីណដលចាំច់ក្តូ្វររីត្ាន រដីមបធីា ឱ្យាន
ភាពអនុរលាមតាមទិសរៅរោលនរោាយទងំរនេះ 
រតី្កា រធាីណបបរនេះរៅរក្មិត្សាលារ ៀន និងថ្នន រ់ជ្ជតិ្ 
ានភាពពារ់ព័នធអាីខៃេះ? 

KC.1.c. រលីរសំរណី្អំពីកា ណរលមែរោល
នរោាយរំណណ្ទក្មង់អប់ ជំ្ជតិ្ណដល
រំពុងអនុវត្ត។ 

វាយត្ម្មៃរលីរោលនរោាយជ្ជតិ្សដីពីបរចចរវទិា និង
កា អប់ ម និងរ ៀបចំរក្ពៀងអនុសាសន៍សដីពី របៀបរធាី
បចចុបបននភាពធាតុ្នសរំៅរនុងរោលនរោាយទងំរនេះ 
និងកា ណរលមែ រដីមបទីញក្បរោជន៍ឱ្យានរពញ
រលញពីកា អភិវឌឍថមីៗរៅរនុងវស័ិយ ICT និងអប់ ។ំ 
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ទិដឋភាពទី ២  

រមមវធីិសិរា 
និង ង្វា យ
ត្ម្មៃ 

 

បំណិ្នសងគមពុទធិ៖ 

រមមវធីិសិរារនេះមិន
ក្តឹ្មណត្រផ្លដ ត្រលី
ចំរណ្េះដឹងអំពីមុខវជិ្ជា
ណដលបរក្ងៀនរៅតាម
សាលារ ៀនប៉ាុរណ្ដណ េះរទ 
ណថមទងំបញ្ចូ ល     
បំណិ្នសងគមពុទធិ ដូច
ជ្ជ បំណិ្នរោេះក្សាយ
បញ្ហា  ក្ាក្ស័យទរ់
ទង សហកា  និងកា 
ពិច ណ្ដលែិត្លែន់នង
ណដ ។្ ក្រូជយួសិសសឱ្យ
រធាីកា រំណ្ត់្ពី     
រោលរៅ និងណននកា 
សក្ាប់សិរារ ៀន
សូក្ត្ផ្លា ល់ខៃួន។         
 ង្វា យត្ម្មៃ រឺជ្ជណននរ
មួយម្នដំរណី្ កា 
រនេះ។ សិសសអាចរធាី
កា វាយត្ម្មៃរលី    
រុណ្ភាពម្ននលិត្-

រំណ្ត់្ពីវធីិ
សាស្រសតណដលលែ
បំនុត្ រដីមបី
បញ្ចូ លកា រ ៀន
សូក្ត្ណបបសិសស
មជឈមណ្ឌ ល និង
កា រ ៀនសូក្ត្ណបប
សហកា ោន  រដីមបី
ធា ឱ្យានកា 
រចេះសាា ត់្ជំ ញ
តាមខៃឹមសា ណដល
ក្ត្ូវានរំណ្ត្់
រៅរនុងសដង់ោ 
រមមវធីិសិរាពហុ
ជំ ញ។ 

KC.2.a. វភិាររលីសដង់ោ រមមវធីិសិរា 
រដីមបរំីណ្ត់្ រឱ្កាសណដលសិសសអាច
រ ៀនរចេះសាា ត់្ជំ ញនូវបំណិ្នសងគម
ពុទធិ និងបំណិ្នរ ៀនសូក្ត្ចំរណ្េះដឹង
ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ រោយ
រធាីកា ពិច ណ្ដពិណបបណននម្នកា រ ៀន
សូក្ត្ សមត្ថភាព និងបំណិ្នសងគម    
ភាសា។  

វភិាររលីរមមវធីិសិរាម្នមុខវជិ្ជា ណដលពារ់ព័នធោន  និង
រំណ្ត់្ពីសដង់ោ ណដលអាចជួយនដល់កា ោកំ្ទណដលលែ
បំនុត្ឱ្យសិសសរចេះរោេះក្សាយបញ្ហា  រិត្ពិច ណ្ដណបប
លែិត្លែន់ រចេះសហកា ោន  ក្រប់ក្រងព័ត៌្ាន និងាន
ភាពម្ចនក្បឌិត្ និងពិនិត្យថ្នរតី្មុខវជិ្ជា ទងំរនេះអាច
បញ្ចូ លជ្ជមួយនឹងមុខវជិ្ជា រនសងរទៀត្រោយ របៀប
ណ្ដ។ ក្បសិនរបីសិសសរ ៀនសូក្ត្រូដ រំណ្ត់្ពីររក្ាង
ស រស រូដណដលអាចភាា ប់ទំ រ់ទំនង វាងជំ ញរ ៀន
សូក្ត្ចំរណ្េះដឹងណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ ជ្ជមួយ
នឹងបំណិ្នសងគមពុទធិ។  

KC.2.b. ណណ្ ឱំ្យសិសសរចេះរធាកីា 
រក្ជីសរ សីបរចចរវទិា ICT ណដលសម
ក្សប និងរ ៀនរចេះជំ ញ រដីមបឱី្យពួរ
ររអាចណសាង រ ក្រប់ក្រង វភិារ វាយ
ត្ម្មៃ និងរក្បីក្ាស់ព័ត៌្ាន ណដលពារ់
ព័នធនឹងរមមវធីិសិរា។  

ធា ថ្ន សិសសានបំណិ្ន និងចំរណ្េះដឹងអំពីក្បព័នធ
នសពានាយ និងព័ត៌្ាន រ៏ដូចជ្ជឧបរ ណ៍្ឌីជីថល
ណដលសមក្សប រដីមបវីភិារព័ត៌្ានសក្ាប់ោកំ្ទដល់
កា សិរាតាមមុខវជិ្ជា  បស់ពួរររ។ សិសសចាំច់ក្តូ្វ
ានសមត្ថភាពរធាីកា សំរោរលទធនលណដលពួរររ រ
រ ញីតាមជំ ញរនសងៗ។ ពិច ណ្ដអនុវត្តររក្ាង
ក្សាវក្ជ្ជវណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរធាីកា ជ្ជក្រុម 
រដីមបកី្សាវក្ជ្ជវពីសាសភាររនសងៗម្នក្បធានបទណ្ដ
មួយ។ ប ា ប់មររ ៀបចំ ូបភាព រដីមបរីធាកីា បង្វា ញ 
បរងកីត្រអ បស៍ ឬររហទំព័ ណដលបង្វា ញពីចំណុ្ចក្បសពា
ោន ម្នលទធនល ររ ញី បស់ពួរររ។  

KC.2.c. ណណ្ ឱំ្យសិសសរចេះរធាកីា 
រក្ជីសរ សីបរចចរវទិា ICT ណដលសម
ក្សប រដីមបសីរក្មចតាមសដង់ោ រមមវធីិ

វភិាររលីរមមវធីិសិរាម្នមុខវជិ្ជា ណដលានទំ រ់
ទំនងជ្ជមួយោន  និងរធាីកា រំណ្ត់្ថ្នរតី្សដង់ោ ណ្ដ
ណដលអាចជួយោកំ្ទលែបំនុត្ដល់សិសសឱ្យរចេះជំ ញ    



66 

 

 

ក្រ
បខ័
ណ្
ឌស
មត្
ថភា
ព 

IC
T ស

ក្ា
ប់ក្
រូ 
រ ៀ
បច
ំរោ
យ
យូ
រណ្

ស
ក ូ 

នល បស់ខៃួន និង
នលិត្នល បស់ោន រៅ
វញិរៅមរ។  

សិរាណដលជួយោកំ្ទដល់កា  េិះ ររហតុ្
នល កា រធាីណននកា  កា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ និង
កា រសាងចំរណ្េះដឹង 

 េិះ ររហតុ្នល រ ៀបចំណននកា  រធាីកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ និង    
រសាងចំរណ្េះដឹង។ ពិច ណ្ដរ ៀបចំសំរណី្ ឬបរងកតី្   
ឱ្កាសឱ្យសិសសរចេះរធាីកា ក្សាវក្ជ្ជវ និងបរងកីត្វរីដអូ
បរក្ងៀនខាន ត្តូ្ចសក្ាប់រក្បីក្ាស់រនុងកា បរក្ងៀនមិត្ត
ភរតិ បស់ពួរររ។  

KC.2.d. ណណ្ ឱំ្យសិសសរចេះរក្បីក្ាស់    
បរចចរវទិា ICT រដីមបសីរក្មចតាមអាី
ណដលក្តូ្បានរលីររ ងីរៅរនុងរមមវធីិ
សិរា រដីមបជួីយដល់កា អភិវឌឍបំណិ្ន
ក្ាក្ស័យទរ់ទង និងបំណិ្នសហកា 
 បស់ពួរររ។  

វភិាររលីរមមវធីិសិរាម្នមុខវជិ្ជា ណដលានទំ រ់ទំនងជ្ជ
មួយោន  និងរធាកីា រំណ្ត់្ថ្នរតី្សដង់ោ ណ្ដណដលអាច
ជួយោកំ្ទានលែបំនុត្ ឱ្យសិសសរចេះអភិវឌឍបំណិ្ន
ក្ាក្ស័យទរ់ទង និងបំណិ្នសហកា ោន ។ ពិច ណ្ដ
រលីរទឹរចិត្តសិសសឱ្យរធាីកា ង្វ ជ្ជក្រុម រដីមបសី រស    
អត្ថបទ និងនលិត្វរីដអូអំពីក្បធានបទណដលពារ់ព័នធ
ជ្ជមួយនឹងមុខវជិ្ជា ទងំរនេះ។  

KC.2.e. ជួយសិសសឱ្យរចេះរ ៀបចំយុទធ
សាស្រសតវាយត្ម្មៃ រដីមបរីធាីរត្សតរលីកា 
យល់ដឹង បស់ពួរររ អំពីមុខវជិ្ជា        
សំខាន់ៗ និងពីបំណិ្ន ICT  មួនឹងកា 
វាយត្ម្មៃឱ្យោន រៅវញិរៅមរនង។  

រ ៀបចំយុទធសាស្រសតរដីមបរីលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរមីលរ ញី
ពីក្បរោជន៍ម្ន ង្វា យត្ម្មៃរលីដំរណី្ កា ម្នកា សិរា
 បស់ពួរររ។ ណណ្ ពួំរររឱ្យរក្បីក្ាស់ទិ ន នុបវត្តិ 
ឬបៃុរ ជ្ជឧបរ ណ៍្សក្ាប់រធាកីា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ និងរលីរ
ទឹរចិត្តឱ្យសិសសរធាីកា ក្សាវក្ជ្ជវ និងនដល់រោបល់ឱ្យោន
រៅវញិរៅមររលីអាីណដលពួរររានស រស ។  

ទិដឋភាពទី ៣ 

រ ុរកាសលយ 

សា័យក្រប់ក្រង៖ 
សិសសអនុវត្ត
សរមមភាពរៅរនុង
សហរមន៍អនរសិរា 

រលីរទឹរចិត្តឱ្យ
សិសសរចេះក្រប់
ក្រងខៃួនឯងរនុង
កា រ ៀនសូក្ត្ណបប

KC.3.a. បង្វា ញជ្ជរំ ូោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់អំពី
ជំ ញ េិះ ររហតុ្នល រោេះក្សាយបញ្ហា  
និងរសា ចំរណ្េះដឹងរពលរធាីកា បរក្ងៀន
សិសស។  

រធាីជ្ជរំ ូ - និងឱ្យសិសសរចេះរិត្រូ ឱ្យានហមត់្ចត់្ ចង់
ដឹងចង់លឺ ានភាពម្ចនក្បឌិត្ ានបំណិ្នអនត បុរគល 
និងបំណិ្នក្រប់ក្រងខៃួនឯង រពលរធាីកា សក្មបសក្មួល
ឱ្យសិសសចូល មួរនុងកា រធាីកា ង្វ សហកា ជ្ជក្រុម 



67 

 

 

ក្រ
បខ័
ណ្
ឌស
មត្
ថភា
ព 

IC
T ស

ក្ា
ប់ក្
រូ 
រ ៀ
បច
ំរោ
យ
យូ
រណ្

ស
ក ូ 

ណដលរនុងរ េះពួរររ
បនតចូល មួបរងកតី្
នលិត្នលចំរណ្េះដឹង 
និងរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះ
ដឹង និងបំណិ្នណដល
ពួរររានខៃួនឯង និង
ចំរណ្េះដឹង និង     
បំណិ្ន បស់មិត្តភរតិ។ 

សិសសមជឈ-
មណ្ឌ លណដលាន
កា សហកា ោន
រៅរពលរធាីកា 
រំណ្ត់្ពី           
ា៉ា រ៉ា ណម៉ាក្ត្សក្ាប់
កា រ ៀនសូក្ត្។ 

KC.3.b រ ៀចំឯរសា  និងសរមមភាពតាម
ក្បព័នធអនឡាញណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសស
ចូល មួសហកា  ក្សាវក្ជ្ជវ រោេះក្សាយ     
បញ្ហា ។  

រ ៀបចំសំណំុ្សរមមភាពណដលឱ្សសិសសរធាីកា  មួោន  រដីមបី
នលិត្នលិត្នលឌីជីថល ឬវត្ថុសិលបៈ ឬបរងកីត្ប សិាថ ន
តាមក្បព័នធអនឡាញ។ ជួយឱ្យក្រុមសិសសរធាីកា ក្សាវ
ក្ជ្ជវ និងរ ៀបចំពិព័ ណ៍្ណ៌្តាមររហទំព័  ឬពិព័ ណ៍្តាម
បរចចរវទិា VR ឬ AR។ ជរក្មីសមួយរទៀត្ សិសសក្តូ្វ
បរងកីត្ជ្ជក្កាហារិ ូបភាពរ ៀបរប់ពីក្បធានបទ រនុងរមមវធីិ
សិរា។ 

KC.3.c. ជួយសិសសរ ៀបចំណននកា  និង
សរមមភាពររក្ាងណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យ   
ពួររររចេះសហកា ោន ក្សាវក្ជ្ជវ រដីមប ី   
រោេះក្សាយបញ្ហា  និងម្ចនក្បឌិត្វត្ថុសិលបៈអាី
មួយ។  

រ ៀបចំរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន រដីមបនីដល់ឱ្យសិសសនូវជំ ញ
រចេះរ ៀបចំចត់្ណចងមុនរពលអនុវត្តររក្ាងធំអាីមួយ។ 
រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរ ៀបចំណននកា ររក្ាង តាម យៈ
កា រ ៀបរប់ពីសរមមភាព ក្របខ័ណ្ឌ រពលរវលា សមិទធ
នល បស់ររក្ាង និងកា ណបងណចរកា ទទួលខុសក្តូ្វ
ដល់សាជិរររក្ាងាន រ់ៗ។  

KC.3.d. ជួយឱ្យសិសសបរងកីត្ធនធាន       
ឌីជីថលណដលជួយដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្
 បស់ពួររររ៏ដូចជ្ជជួយពួររររនុងកា 
ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងក្រុមរោលរៅ បស់      
ពួរររ។  

រំណ្ត្់ និងក្ាប់សិសសអំពីឧបរ ណ៍្ក្បព័នធនសពានាយ
ណដលអាចានក្បរោជន៍សក្ាប់ររក្ាង បស់ពួរររ។ 
ពិច ណ្ដបរងកីត្ណអ បស៍ទូ សពាចល័ត្ រដីមបណីរ ូបថត្ និង
វរីដអូរញ្ច ប់ក្កាហារិណដលជួយដល់កា រ ៀបចំក្កាហារិ
ព័ត៌្ាន ឧបរ ណ៍្បរងកីត្ររហទំព័  និងជរក្មីស
នសពានាយព័ត៌្ានដម្ទរទៀត្ រដីមបកី្របដណ្ដ ប់រលីក្រុម
រោលរៅ។  

KC.3.e. ជួយឱ្យសិសសរធាីកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពី
កា រ ៀនសូក្ត្ផ្លា ល់ខៃួន បស់ពួរររ។ 

រ ៀបចំសរមមភាពណដលក្តូ្វសរក្មចឱ្យានរៅរនុងររក្ាង 
រដីមបរីលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសរធាីកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីដំរណី្ កា 
ម្នកា សិរារ ៀនសូក្ត្បស់ពួរររ។ ពិច ណ្ដរក្បីក្ាស់
បៃុរ ឬរំណ្ត់្រហតុ្ក្បចមំ្ថាតាម យៈកា ថត្វរីដអូ បស់
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សិសស រដីមបថីត្ និងណចរ ណំលរបទពិរសាធន៍តាម យៈ
កា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ។  

ទិដឋភាពទី ៤ 

កា រក្បីក្ាស់    
បរចចរវទិា      
ឌីជីថល 

កា រធាីឱ្យានកា ផ្លៃ ស់
បតូ ជ្ជវជិ្ជា ាន៖  

ក្រូ និងសិសសរក្បី
ក្ាស់ឧបរ ណ៍្ណដល
ត្ភាា ប់ជ្ជបណ្ដដ ញ
ធនធានឌីជីថល និង   
ប សិាថ នរអរ ក្តូ្និរ 
រដីមបនីលិត្ចំរណ្េះ
ដឹង និងសហកា រ ៀន
សូក្ត្។  

រ ៀបចំសហរមន៍
ចំរណ្េះដឹង និង
រក្បីក្ាស់
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល 
រដីមបោីកំ្ទដល់
កា បនតសិរារ ៀន
សូក្ត្។ 

KC.4.a. បរងកីត្ប សិាថ នរ ៀនសូក្ត្តាម
ក្បព័នធអនឡាញ រដីមបជួីយោកំ្ទឱ្យាន
កា បនតកា រ ៀនសូក្ត្។ 

ក្បមូល និងបញ្ចូ លបរចចរវទិា  ជ្ជមួយោន  រដីមបោីកំ្ទ
ដល់កា សិរា បស់សិសសរៅខាងរក្ៅថ្នន រ់រ ៀន។ 
ពិច ណ្ដរក្បីក្ាស់ LMS រធាជី្ជមូលោឋ នសក្ាប់រ ៀបចំ
សរមមភាពអនឡាញ ឬរំណ្ត់្ របណ្ដដ ញទំ រ់ទំនង
សងគមសក្ាប់បំរពញមុខង្វ រនេះ។  

KC.4.b.  រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល 
រដីមបជួីយសិសសឱ្យរចេះសហកា តាម 
ក្បព័នធអនឡាញ ជ្ជមួយនឹងសាជិរ 
ម្នសហរមន៍ចំរណ្េះដឹង។ 

រំណ្ត់្ និងបរងកតី្ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលណដលរលីរទឹរចិត្ត
ឱ្យានកា សហកា ោន ។ ពិច ណ្ដបញ្ចូ លរមមវធីិ word 
processor តាមក្បព័នធអនឡាញ កាដ  រខៀនអនត រមម 
(interactive board) និងកា នាយផ្លា ល់ (live video 
feeds) និងរមមវធីិរធាីបទបង្វា ញ និងរមមវធីិ 
spreadsheets ណដលអាចឱ្យអនរអភិវឌឍរមមវធីិរក្ចីន រ់
រធាីកា រៅរនុងឯរសា ណត្មួយ ឬណសាង រ wiki platform 
ណដលមិនរិត្ម្ថៃរសវា រដីមបឱី្យអនររក្បីក្ាស់រក្ចីនោន  មួោន
បរងកីត្ររហទំព័ ។ បរចចរវទិាចល័ត្រ៏អាចានសា ៈ
ក្បរោជន៍ជ្ជពិរសស រនុងកា សរក្មចរោលរៅរនេះនង
ណដ ។  

KC.4.c រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល 
រដីមបពិីនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មៃកា 
 មួចំណណ្រ បស់សិសស ដល់កា រ ៀន
សូក្ត្រៅរនុងសហរមន៍ចំរណ្េះដឹង។ 

រំណ្ត់្ និងរក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្អនឡាញ រដីមបតីាមោន
កា  មួចំណណ្រ បស់សិសសដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្។ 
ពិច ណ្ដរក្បីក្ាស់រវទិកា ណដលនដល់នូវឧបរ ណ៍្វភិារ
រោយរក្បីក្ាស់បញ្ហា សិបបនិមមិត្ ដូចជ្ជ LMS ជ្ជរដីម 
រដីមបនីដល់នូវសថតិិ្សក្ាប់វាស់ណវងកា ចូល មួសហកា 
 បស់សិសស។ Big data អាចជួយឱ្យររយល់សីុជរក្ៅអំពី
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កា ក្ាក្ស័យទរទ់ង បស់សិសស។ 
KC.4.d. រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសអភិវឌឍ
ឧបរ ណ៍្ឌីជីថលរោយខៃួនឯង រដីមបី
ោកំ្ទដល់កា សិរារ ៀនសូក្ត្។ 

រលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសស និងអនរអភិវឌឍន៍រមមវធីិបរងកីត្ណននរ
 ងឹ (hardware) និងសុហារវៀ  រោយខៃួនឯង។ 
ពិច ណ្ដរក្បីក្ាស់រក្បីក្ាស់ណននរ ងឹ និងសុហារវៀ ណដល
អាច រាន រដីមបរីលីរទឹរចិត្តឱ្យសិសសស រស រូដ 
បរងកីត្សុហារវៀ ថមីៗ។  

ទិដឋភាពទី ៥ 

កា រ ៀបចំ និង
កា ក្រប់ក្រង ដឋ
ាល 

 

ក្រឹេះសាថ នណដលរលីរ
រមពស់សិរារ ៀន     
សូក្ត្៖ 

សាលារ ៀនកាៃ យជ្ជ
ក្រឹេះសាថ នរលីររមពស់
កា សិរារ ៀនសូក្ត្ 
ណដលក្រប់ត្ួអងគពារ់
ព័នធទងំអស់សុទធណត្
ចូល មួរនុងដំរណី្ កា 
សិរារ ៀនសូក្ត្។ 

បំរពញតួ្ ទី
ដឹរ  ំរនុងកា 
រ ៀបចំយុទធសាស្រសត
បរចចរវទិា រដីមបី
ណក្បកាៃ យសាលា
រ ៀនជ្ជក្រឹេះសាថ ន
ណដលរលីររមពស់
កា សិរារ ៀន     
សូក្ត្។ 

KC.5.a.  របៀបចំបរងកីត្ប សិាថ នរសាង
ចំរណ្េះដឹងតាមក្បព័នធឌីជីថល រដីមបរីធាី
ឱ្យកា រ ៀន និងបរក្ងៀនកាន់ណត្ានភាព
លែក្បរសី ។ 

រធាីពិរសាធន៍ និងវាយត្ម្មៃរលីជរក្មីសបរចចរវទិារសាង
ចំរណ្េះដឹង   និងរធាីកា រំណ្ត់្ពីភាពពារ់ព័នធ
សក្ាប់សាលារ ៀន រៅរពលអនុវត្តតាមជរក្មីស          
នីមួយៗ។ វាយត្ម្មៃរលីឧបរ ណ៍្ និងរវទិកា    ដូច
ជ្ជ LMS ក្រុមបណ្ដដ ញទំ រ់ទំនង និងសងគម និងរវទិកា
សក្ាប់សហកា ោន ស រស ជ្ជរដីម។  

KC.5.b. រំណ្ត់្ និងបរងកីត្ឧបរ ណ៍្
រធាីណននកា ឌីជីថល រដីមបោីកំ្ទដល់កា 
ដល់កា រ ៀបចំ និងក្រប់ក្រង ដឋាល
 បស់សាលារ ៀន។ 

វាយត្ម្មៃរលីសុហារវៀ ក្រប់ក្រងសាលារ ៀន រំណ្ត់្ពីភាព
ពារ់ព័នធសក្ាប់សាលារ ៀន និងភាពសមក្សប ដូចជ្ជ 
ចំណ្ដយ កា អភិវឌឍបុរគលិរ និងត្ក្មូវកា រហោឋ  ច   
សមព័នធជ្ជរដីម។ រតី្សុហារវៀ ណដលានកា ោកំ្ទពីបញ្ហា
សិបបនិមមិត្អាចជួយសក្មួលដល់ដំរណី្ កា ទងំរនេះណដ 
ឬរទ?  

KC.5.c. បរងកីត្យុទធសាស្រសត រដីមប ី    
អនុវត្តណននកា រធាីសាហ ណ្រមម      
បរចចរវទិាទូទងំសាលារ ៀន។  

ដឹរ  ំឬនដល់ដំបូ ម នដល់អនរក្រប់ក្រងអំពីកា រ ៀបចំ
យុទធសាស្រសត រដីមបកី្រប់ក្រងបរចចរវទិារនុងសាលារ ៀន។ 
ពិច ណ្ដរ ៀបចំថវកិា ICT ក្តួ្ត្ពិនិត្យប កិាខ   ICT ណដល
ានក្សាប់ ពារ ណ៍្ពីត្ក្មូវកា  ICT  រពលអ រត្។ 
រ ៀបចំយុទធសាក្សតំ្ណហទ ំនិងរធាីកា រំណ្ញត់្ពីត្ក្មូវ
កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លបុរគលិរ និងកា ោកំ្ទណដល        
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សហរមន៍ទូរៅអាចនដល់ឱ្យាន។ រតី្បរចចរវទិារំណ្ត់្
ពីក្បរង់វទិយុ (RFID) ឬបរចចរវទិាក្សរដៀងោន រនេះ អាច
ជួយពិនិត្យតាមោនណននរ ងឹ និងក្រប់ក្រងកា ចូលរក្បី
ក្ាស់ានណដ ឬរទ?  

KC.5.d. ជំ ុញឱ្យានលំហូ ព័ត្ា៌ន
រៅវញិរៅមរ វាងតួ្អងគពារ់ព័នធទងំ
អស់រៅរនុងសាលារ ៀន តាម យៈក្ចរ
ទំ រ់ទំនង បស់សាលារ ៀន។ 

វាយត្ម្មៃក្ចរក្ាក្ស័យទរ់ទង បស់សាលារ ៀន  វាង     
តួ្អងគពារ់ព័នធ   និងណរលមែយនតកា  រដីមបធីា ឱ្យ
ានលំហូ ព័ត៌្ានរៅសាលារ ៀន និងមរពីសាលារ ៀ
ន។  

ទិដឋភាពទី ៦ 

កា សិរាវជិ្ជា   
ជីវៈ បស់ក្រូ 

ក្រជូ្ជនវានុវត្តន៍ជន៖ 

ក្រូខៃួនឯងកាៃ យជ្ជ
ក្បធានក្រុមសិសស 
រហយីជ្ជអនរដឹរ ំ
សិសស និងជ្ជអនរ       
នលិត្ចំរណ្េះដឹង
ណដលចូល មួរនុង
សរមមភាពនវានុវត្តន៍ 
រដីមបនីលិត្ចំរណ្េះ
ដឹងថមីៗអំពីកា រ ៀន 
និងបរក្ងៀន។ 

បនតរ ៀបចំកា រធាី
ពិរសាធន៍ កា     
បងាឹរ កា អនុវត្ត   
នវានុវត្តន៍ និង
ណចរ ណំលរកា    
អនុវត្តលែ រដីមបរីធាី
កា រំណ្ត់្ថ្នរតី្
សាលារ ៀនអាច
រក្បីក្ាស់          
បរចចរវទិាានលែ
បំនុត្រក្មិត្ណ្ដ។ 

 
KC.6.a. ោកំ្ទដល់ដំរណី្ កា អនុវត្តចរខុ
វស័ិយណដលរំណ្ត់្ថ្នរតី្សាលារ ៀន នឹង
កាៃ យជ្ជក្រឹេះសាថ នណបបរនេះ រៅរពល
ណដលានកា អនុវត្តបរចចរវទិារៅរនុង
រមមវធីិសិរា និងរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន។  

រំណ្ត់្ និងោកំ្ទដល់កា អនុវត្តយុទធសាស្រសត ICT  បស់
សាលារ ៀន។ ក្បមូល និងវភិារទិននន័យ រដីមបរី ៀបចំ   
យុទធសាស្រសត ICT។ បង្វា ញរៅកាន់មិត្ត មួកា ង្វ  និងអនរ
ក្រប់ក្រងអំពីអត្ថក្បរោជន៍ម្នកា ក្បមូល និងបរក្សាយ
ទិននន័យរោយរក្បីក្ាស់ក្បព័នធក្រប់ក្រងសាលារ ៀន ឬ
ក្បព័នធទិននន័យដម្ទរទៀត្។  

KC.6.b. រលីររមពស់នវានុវត្តន៍តាម យៈ
កា រលីរទឹរចិត្តឱ្យមិត្ត មួកា ង្វ បនត
សិរាជ្ជក្បច។ំ  

រ ៀបចំ និងអនុវត្តរំនិត្នដួចរនដីមវជិ្ជា ជីវៈជ្ជរក្ចីន រនុង
រោលបំណ្ងជួយឱ្យមិត្ត មួកា ង្វ ទទួលានជំ ញរក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា រដីមបណីរលមែកា បរក្ងៀន និងរ ៀន។ 
ជរក្មីសមួយរទៀត្ រក្ជីសរ សីក្រុមបុរគលិរឱ្យរធាកីា 
សិរា មួោន   រោយរក្បីក្ាស់វរគសិរាអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ
តាមក្បព័នធអនឡាញ។  

KC.6.c. បនតរធាីកា វាយត្ម្មៃ និង ៃ្ុេះ
បញ្ហច ងំរលីកា បំរពញវជិ្ជា ជីវៈ រដីមបរីលីរ
រមពស់នវានុវត្តន៍ និងជំ ុញឱ្យានកា ណរ
លមែ។  

រ ៀបចំរំនិត្នដួចរនដីមអភិវឌឍន៍បុរគល ណដលរនុងរ េះមិត្ត មួ
កា ង្វ បង្វា ញពីយុទធសាស្រសតបរក្ងៀនថមីៗ ណដលពួរររាន
បំណ្ងអនុវត្តន៍ ឬានអនុវត្ត និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យាន
កា ពិភារា និងរធាីកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ។ 
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KC.6.d. ណចរ ណំលរ និងពិភារាពីកា 
អនុវត្តលែៗ ពារ់ព័នធនឹងកា បរក្ងៀនរនុង
សហរមន៍អនរជំ ញ។ 

បង្វា ញពីកា អនុវត្តថមីៗរៅរនុងសាលារ ៀនរៅកាន់ក្រុម
ណដលឋតិ្រៅខាងរក្ៅសាលារ ៀន តាម យៈក្រុមវជិ្ជា ជីវៈ
តាមក្បព័នធអនឡាញ ឬតាម យៈកា ក្ប ងក្បណ្ដងំក្រូ
រៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្។  

KC.6.e. នដល់អាជ្ជា បណ្ណ និងណចរចយ
ធនធានបរក្ងៀនណដលខៃួននលិត្រចញពី
រំនិត្ផ្លា ល់ខៃួនរនុងទក្មង់ជ្ជ OER។  

ណចរ ណំលរធនធានបរក្ងៀន និងរ ៀនជ្ជរំ ូ ដូចជ្ជ រិចច
ណត្ងកា បរក្ងៀន តារងរំណ្ត់្សាគ ល់រនុងបនាប់រំុពយូទ័  
និងរត្សត ជ្ជមួយនឹងសហរមន៍អប់ ទូំរៅ តាម យៈកា 
បរញ្ចញធនធានទងំរនេះ រោយមិនានជ្ជប់           
អាជ្ជា បណ្ណ។ 
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ជំពរូទី V ឧទាហ ណ៍្បង្ហា ញពីកា អន្ុវត្ត ន្ងិ
ធន្ធាន្ 

បសចរាីប្តើ ម 

ឧទហ ណ៍្ទូរៅអំពីកា អប់ ទំងំរនេះ រួ យររៅរធាីកា ពិច ណ្ដរៅរពលណរសក្មួលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូឱ្យក្សបតាមប បិទជ្ជរ់ណសដងសក្ាប់កា អនុវត្ត។ រររួ ចត់្ទុរកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូ រផ្លដ ត្រលី    
សមត្ថភាព ICT ថ្នជ្ជដំរណី្ កា  ជ្ជជ្ជងជ្ជសរមមភាពពបណ្ដុ េះបណ្ដដ លោច់រោយណ រណត្ឯង។ សិកាខ សាលា ឬវរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លណត្មដងរហយីចប់ មិនសូវជ្ជានក្បសិទធភាព ដូចសរមមភាពអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បចរំ េះរ យី។ 
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រឺជ្ជឧបរ ណ៍្មួយសក្ាប់បញ្ចូ លរៅរនុងកា បនតនដល់កា ោកំ្ទដល់កា 
អភិវឌឍសមត្ថភាព ICT រពញមួយជីវតិ្ បស់ក្រូ និងរក្បីក្ាស់រដីមបសីក្មួលដំរណី្ កា ម្នកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និង
វកិ្រឹត្កា ក្រូ។ ដូរចនេះ កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈក្រូណដលានក្បសិទធភាព រួ យររំ ូតាម របៀបបរក្ងៀនណដលាន            
ក្បសិទធភាព។ រណនៃងបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និង របៀបអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ រួ ានលរខណ្ៈក្បហារ់ក្បណហលោន នឹង
ប ោិកាសរនុងថ្នន រ់រ ៀន ឱ្យានរក្ចីនបំនុត្តាមណដលអាចរធាីរៅាន។ កា បរក្ងៀន របៀបជ្ជកា អនុវត្តផ្លា ល់ និង
ឧទហ ណ៍្ណដលបង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT សក្ាប់រោលបំណ្ងរ ុរកាសលយ រឺចាំច់ រដីមបបីង្វា ញពី
 របៀបណដលររអាចរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ជ្ជឧបរ ណ៍្ដ៏សំខាន់សក្ាប់កា បរក្ងៀន និងសក្មបសក្មួលដំរណី្ 
កា សិរា បស់សិសស។ រលីសពីរនេះ សរមមភាពអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ រួ រលីរទឹរចិត្ត និងោកំ្ទឱ្យានកា សហកា ោន
 វាងក្រូ និងក្រូ។  

កា ពិនិត្យរ ងីវញិរលីរំណណ្ឆ្ន  ំ ២០២១ ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលរធាីរ ងីរនុងឆ្ន ំ
២០១៦ ាន ររ ញីថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ រនេះក្តូ្វានរររក្បីជ្ជទូរៅ ដូចខាងរក្កាម៖ 

១. ានឥទធិពលរលីកា តារ់ណត្ងរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ

២. ានឥទធិពលរលីកា រ ៀបចំសដង់ោ ក្រូរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្  

៣. រំណ្ត់្នូវលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ ង្វា យត្ម្មៃសក្ាប់រធាីកា រំណ្ត់្ពីរក្មិត្សមត្ថភាព ICT  បស់ក្រូ 

៤. សក្មួចកា រ ៀបចំរមមវធីិសិរាសក្ាប់ក្រូ និង 

៥. រ ៀបចំវរគសិរាសក្ាប់អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីៈក្រូ។ 
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មតិ្ក្ត្ ប់ណដលទទួលានពីអនររក្បីក្ាស់រំណណ្ដំបូងៗម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ានបង្វា ញឱ្យរ ញីថ្ន 
បញ្ហា ណដលររីត្ានរនៃងមរ រឺកា ខាេះឧទហ ណ៍្ និងកា ណណ្ អំំពីកា អនុវត្ត។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ មរ
ដល់រពលរនេះានភសតុតាងជ្ជរក្ចីនណដលបង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរៅទូទងំ
ពិភពរលារ។ ជំពូររនេះបង្វា ញនូវឧទហ ណ៍្ជ្ជរក្ចីនអំពីកា អនុវត្តទងំរនេះ។  

ជ្ជនិចចកាល យូរណ្សកូរៅណត្បនតរលីររ ងីថ្ន រររួ ចត់្ទុរក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្ររូនេះថ្ន 
“ចំណុ្ចចប់រនដីម” រពាលរឺជ្ជឯរសា រោង ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបនីដល់កា ត្ក្មង់ទិស និងរលីររសនីអំពី
សរមមភាព   ជ្ជជ្ជងជ្ជកា រំណ្ត់្ណដលមិនអាចផ្លៃ ស់បតូ ាន និងណត្ងណត្រលីរទឹរចិត្តឱ្យសាថ ប័នដម្ទរទៀត្រធាីកា 
ណរសក្មួល និងពក្ងីរវសិាលភាពក្របខ័ណ្ឌ រនេះរៅតាមសាថ នភាពសមក្សប។ ចំណុ្ចរនេះក្ត្ូវានរូសបញ្ហា រ់      
តាម យៈកា រាេះពុមពនសពានាយរំណណ្បចចុបបននម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រក្កាមអាជ្ជា បណ្ណរបីរចំហ 
ណដលរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា យរឯរសា រនេះរៅរក្បីក្ាស់សក្ាប់រោលបំណ្ងរនសងៗ។ ឧទហ ណ៍្ណដលបង្វា ញ
រៅរនុងណននររនេះ បង្វា ញជ្ជ មួពី របៀបណដលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់រោយ ោឋ ភិាល 
និងសាថ ប័ន  រៅទូទងំសរលរលារ។  

ជំពូររនេះបញ្ច ប់ជ្ជមួយនឹងព័ត៌្ានអំពីបណ្ដុ ំ ធនធានណដលរក្បីក្ាស់សក្ាប់រ ៀបចំវរគសិរាជ្ជចំហ រក្កាម
អាជ្ជា បណ្ណ OER Commons ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំជ្ជសនាសសន៍រៅតាមសមត្ថភាព និងរោលរៅម្នក្របខ័ណ្ឌ       
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។  

១. ឥទធិពល ICT មរបលើការតារ់ណត្ងបោល បោបាយរនុងវិស័យអប់រ ំ
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ានឥទធិពលរលីកា រ ៀបចំឯរសា រោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា 

ICT រនុងវសិ័យអប់ ។ំ រោលនរោាយជ្ជតិ្មួយចំនួនណថមទងំានរលីររ ងីោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់ពីក្របខ័ណ្ឌ       
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះរទៀត្នង។ ឧទហ ណ៍្សក្មង់អត្ថបទណដលានពីតំ្បន់អារម រិឡាទីន និងកា រីបៀន 
(LAC) ណដលក្តូ្វានរាេះពុមពនាយរនុងឆ្ន  ំ២០១៤ រលរីថ្ន  

កា អនុវត្តម័ត្រលីសំណំុ្សដងោ់ សដីពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ណដលានក្សាប់ និងអាច
ទទួលយរាន រនុ ងកា អប់  ំនិងកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល ឬក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរៅក្រប់
រក្មិត្ និងក្រប់ដណំ្ដរ់កាលទងំអស់។ រដីមបីសរក្មចរោលរៅរនេះ និងានកា ពិច ណ្ដរក្បីក្ាស់
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ (CFT)  បស់យូរណ្សកូ  ជ្ជឯរសា ត្ក្មងទិ់សកា អភិវឌឍ        
វជិ្ជា ជីវៈសក្ាប់អនរអប់ ។ំ ក្របខ័ណ្ឌ រនេះរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លជ ំញជ្ជរក្ចីន រក្ៅ
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ណត្ពីជ ំញ ICT រក្មិត្មូលោឋ ន និងរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះបញ្ហា រោលនរោាយ រមមវធីិសិរា  ង្វា យត្ម្មៃ 
រ ុរកាសលយ កា រ ៀបចំ និងអភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ រៅបីរក្មិត្ ណដលកាន់ណត្សីុជរក្ៅរៅៗ។  

កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ ក្តូ្វរផ្លដ ត្កា យរចិត្តទុរោរ់រលីក្រូក្រប់ ូប ណដលបរក្ងៀនក្រប់មុខវជិ្ជា
រៅក្រប់រក្មិត្ រដីមបីធា ឱ្យានកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT ក្បរបរោយក្បសិទធភាព ចប់ពីរក្មិត្
អប់ រុំា តូ្ចរៅ។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ  ក្តូ្វរក្បីក្ាស់ជ្ជក្របខ័ណ្ឌ
សក្ាប់ក្រប់ក្រងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ មុនរពលរចញបរក្មីកា ង្វ នង និងកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បច ំ
(CPD) នង សំរៅធា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យានរនៃងបណ្ដុ េះបណ្ដដ លសក្ាប់បនតរសាងសមត្ថភាព និង
នដល់នូវវរគ ឭំររ ីងវញិ។  

 ឧទហ ណ៍្ដរក្សង់រចញរោលនរោាយជ្ជតិ្មួយរទៀត្ (រាេះពុមពនាយរនុងឆ្ន  ំ២០១៣) រ៏ានរលីរ
រ ងីជ្ជរ់ចាស់ពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ រហយីដូចរោលនរោាយខាងរលីណដ  ោកំ្ទឱ្យាន
កា រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សសមត្ថភាពរនេះ រដីមបសីក្មួចកា រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូនង និងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈវកិ្រឹត្កា នង៖ 

 តាម យៈកា រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ  ក្រសួងអប់  ំយុវជន 
រីឡា និងយុវជន និងរិចចកា រយនឌ័  នឹងពាោមត្ក្មឹម និងរធាីសាហ ណ្រមមវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈណដលពារ់ព័នធណដលរំពុងាន រពលបចចុ បបននទងំអស់រៅរនុ ងក្បរទស ចូលរៅរនុ ង
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពជ្ជតិ្មួយ។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លទងំរនេះ  មួាន វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណដលនដល ់
[រោយសរលវទិាល័យរនុ ងក្សុរ] ក្រសួងខៃួ នឯង (តាម យៈ យរោឋ នអប់ កំ្រូ និងអងគភាព         
អភិវឌឍន៍រមមវធីិសិរា និងសាថ ប័នោកំ្ទដម្ទរទៀត្ ដូចជ្ជ សាថ ប័ន Commonwealth of Learning      
ជ្ជរដីម។ រនុ ងរ ណី្ណដលចាំច់ នឹងានកា ពិនិត្យរ ីងវញិរលីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លបចចុ បបនន រដីមបី
ធា ឱ្យានភាពបនសីុោន ជ្ជមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ រនេះ។  

២. ឥទធិពលមរបលើសាងដ់ារក្របូៅថ្នន រ់ជាត្ិ 
ចប់តាងំពីឆ្ន  ំ ២០១១ មរ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ានឥទធិពលរលីកា រ ៀបចំសដង់ោ               

បរចចរវទិា ICT សក្ាប់កា អប់ កំ្រូ ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបោីកំ្ទដល់កា អនុវត្តទិសរៅរោលនរោាយ។ 
សដង់ោ ទងំរនេះបង្វា ញពីជំ ញ និងសមត្ថភាព ICT ណដលរនុងរ េះក្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ និងរំនិត្នដួចរនដីម
អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈណបបវកិ្រឹត្កា ក្តូ្វានរលីរទឹរចិត្តឱ្យរធាីកា រ ៀបចំរមមវធីិ រដីមបអីភិវឌឍជំ ញ និងសមត្ថភាពទងំ



75 

 

 

ក្រ
បខ័
ណ្
ឌស
មត្
ថភា
ព 

IC
T ស

ក្ា
ប់ក្
រូ 
រ ៀ
បច
ំរោ
យ
យូ
រណ្

ស
ក ូ 

រនេះ។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះក្តូ្វានអនរណដលានភា រិចចរ ៀបចំសដង់ោ ទងំរនេះ ចត្់ទុរថ្ន ជ្ជចំណុ្ចចប់រនដីម 
រក្ពាេះក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះបង្វា ញពីសមត្ថភាព ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ ណដលានលរខណ្ៈក្រប់ក្ជុងរក្ជ្ជយ ណដល
ក្របដណ្ដ ប់រលីសពីក្តឹ្មណត្ជ្ជកា បរក្ងៀន និងរ ៀន ដូចជ្ជ កា ក្រប់ក្រង ដឋាលសាលារ ៀន កា រ ៀបចំថ្នន រ់រ ៀន និង
កា រ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្ ជ្ជរដីម។ ឧទហ ណ៍្ខាងរក្កាម បង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ រនុងកា រ ៀបចំសដង់ោ ទងំរនេះ។  

រនុងឆ្ន  ំ ២០១៣ ក្រសួងអប់ មំរពីតំ្បន់អារម រិឡាទីននិងការ៉ា របៀន ានរចញនាយ ាយកា ណ៍្មួយ
ណដលរៅរនុងរសចរដីរនដីមម្ន ាយកា ណ៍្រនេះរលីររ ងីពីតួ្ ទីម្នឯរសា ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT  បស់             
យូរណ្សកូ រំណណ្ឆ្ន  ំ២០១១។ ឥទធិពលម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ានណសដងរចញឱ្យរ ញីោ៉ា ងចាស់ រក្ពាេះថ្ន    
សដង់ោ ណដលក្តូ្វានរធាីមូលោឋ នីយរមមាន ច សមព័នធដូចោន នឹងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដ  ប៉ាុណនត
ក្តូ្វានណរសក្មួល រដីមបឱី្យានលរខណ្ៈសមក្សបរៅនឹងសាថ នភាព បស់ក្រូរៅរនុងមូលោឋ ន។ ានកា ណបងណចរ
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះជ្ជបីរក្មិត្ (ណសាងយល់ រធាីសាហ ណ្រមម និងនវានុវត្តន៍) និងជ្ជទិដឋភាព មួចំនួន ៥    
(រ ុរកាលសយ ទំ រ់ទំនង កា ក្រប់ក្រង កា ក្សាវក្ជ្ជវ និងបរចចរវទិា) ដូចបង្វា ញរៅរនុងតារងទី ១។  

តារងទី ១៖ វសិាលភាពម្នសដង់ោ អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈណដលរផ្លដ ត្រលីសមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រោយរក្បីក្ាស់
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូជ្ជចំណុ្ចចប់រនដីម 

 
 
សមត្ថភាព 

រក្មិត្សមត្ថភាព 
កា ណសាងយល ់ កា រធាីសាហ ណ្រមម នវានុវត្តន ៍

សមត្ថភាពណននរបរចចរវទិា 
រដីមបរីធាីកា រក្ជីសរ សី និងរក្បី
ក្ាស់ឧបរ ណ៍្បរចចរវទិា
   សក្ាប់រោលបំណ្ង
ពារ់ព័នធ ក្បរបរោយកា 
ទទួលខុសក្តូ្វ និងក្បសិទធភាព
, យល់ពីរោលកា ណ៍្ណដល
សក្ាប់រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្
ទងំរនេះ  របៀបរក្បីក្ាស់
ឧបរ ណ៍្ទងំរនេះបញ្ចូ លោន  
និងយល់ពីអាជ្ជា បណ្ណណដល
 តឹ្ត្បតិ្រលីកា រក្បីក្ាស់

សាគ ល់ឧបរ ណ៍្បរចចរ
វទិាជ្ជរក្ចីនក្បរភទ 
និងវធីិសាស្រសត រដីមបី
យរឧបរ ណ៍្ទងំរនេះ
មររក្បីក្ាស់បញ្ចូ លោន  
រនុងកា អប់ ។ំ 

រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្បរចចរ
វទិា  រៅរនុងកា អប់ ំ
រៅតាមតួ្ ទីរ ៀងៗខៃួន
រៅតាមខៃឹមសា  រក្មិត្ 
និងប បិទម្នរមមវធីិរា 
ក្សបតាមសាថ នភាពរ ៀងៗ
ខៃួន។ 

រក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹង បស់
ខៃួនអំពីបរចចរវទិារនសងៗ 
រដីមបរីធាីកា រ ៀបចំ
ប ោិកាសរ ៀនសូក្ត្ណដល
ានលរខណ្ៈនវានុវត្តន៍ 
និងណសាង រដំរណ្ដេះក្សាយ
ចំរពាេះបញ្ហា ណដលក្ត្ូវាន
រំណ្ត់្ ររ ញី រនុងប បិទ
ជ្ជរ់ណសដង។ 
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ឧបរ ណ៍្ទងំរនេះ។ 

សមត្ថភាពទំ រ់ទំនង ទរ់
ទង និងចូល មួតាម យៈក្បព័នធ
 ូបភាព និងក្បព័នធរសាត្        
ទសសន៍ និងមរធាាយរនសងៗ
រទៀត្ និងអាចរក្បីក្ាស់រក្ចីន
ភាសារនុងរពលទនាឹមោន  និង
រនុងរពលរនសងៗោន ។  

រក្បីក្ាស់ក្ចរ និងភាសាជ្ជ
រក្ចីន ណដលពារ់ព័នធនឹង ICT 
រដីមបទំី រ់ទំនងរៅកាន់
សហរមន៍អប់ ។ំ  
 

រ ៀបចំយុទធសាស្រសតសហកា 
ោន  រៅរនុងសាលារ ៀន 
ណនែរតាមបទពិរសាធន៍
ណដលទទួលានពីកា ចូល
 មួរៅរនុងបណ្ដដ ញ និង   
សហរមន៍ ICT។ 

ចូល មួរនុងសហរមន៍ និង
រធាីកា នសពានាយពី
នលិត្នល បស់ខៃួន តាម   
 យៈក្បព័នធអនឡាញ 
រោយទញក្បរោជន៍ពី
កា ោកំ្ទឌីជីថលណដលាន 
និងរក្បីក្ាស់ភាសាណដល
ានកា ោកំ្ទពីបរចចរវទិា 
ICT។  

ានសមត្ថភាពរ ុរកាសលយ 
រដីមបរីក្បីក្ាស់បរចចរវទិា 
ICT សក្ាប់ោកំ្ទដល់ដំរណី្ 
កា រ ៀន និងបរក្ងៀន, ទទួល
សាគ ល់ពីលទធភាព និងណដន
រំណ្ត់្ម្នកា បញ្ចូ លបរចចរ-
វទិាទងំរនេះ រៅរនុងដំរណី្ 
កា អភិវឌឍសិសស និងកា 
អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈផ្លា ល់ខៃួន។ 

រំណ្ត់្ពីយុទធសាស្រសត និង
វធីិសាស្រសតីថមីៗ ណដលសក្មប
សក្មួលរោយ ICT រដីមបី
រក្បីជ្ជឧបរ ណ៍្រនុងកា 
បំរពញកា ង្វ វជិ្ជា ជីវៈ បស់
ខៃួន។  

រលីររសនីររក្ាង និង
រោលវធីិសក្ាប់សិរា
រ ៀនសូក្ត្ រោយរក្បីក្ាស់
បរចចរវទិា ICT រដីមបរីលីរ
រមពស់កា រ ៀនសូក្ត្ បស់
សិសស។  

ដឹរ សំរមមភាពរ ៀន
សូក្ត្រៅរនុងប ោិកាស
រនសងៗោន  រៅតាម     
ត្ក្មូវកា  និងចំណ្ដប់
អា មមណ៍្ បស់សិសស។ 

សមត្ថភាពក្រប់ក្រងកា រក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបី
បរងកីនក្បសិទធភាពម្នកា រធាី
ណននកា  កា រ ៀបចំ កា ក្រប់
ក្រង ដឋាល កា វាយត្ម្មៃរលី
រោលបំណ្ងម្នកា អប់  ំទងំ
រនុងកា បរក្ងៀននង ទងំរនុង
កា អភិវឌឍសាថ ប័ន។ 

រ ៀបចំសរមមភាពកា ង្វ 
វជិ្ជា ជីវៈ រោយរក្បីក្ាស់   
បរចចរវទិា ICT។ 

យរបរចចរវទិា ICT មររក្បី
រក្បីក្ាស់ រដីមបរីលីររមពស់
ដំរណី្ កា ណដលពារ់ព័នធនឹង
កា ក្រប់ក្រង កា សិរា       
 ដឋាល និងសហរមន៍រនុង
សហរមន៍ បស់ខៃួន 

រលីររសនី និងដឹរ ំ
សរមមភាពណរលមែដំរណី្ 
កា ក្រប់ក្រងសាលារ ៀន    
ជ្ជ មួ។  

សមត្ថភាពក្សាវក្ជ្ជវរក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិា ICT រដីមបី
 មំរនូវកា ផ្លៃ ស់បតូ ចំរណ្េះ
ដឹង និងបរងកីត្ចំរណ្េះដឹង
ថមីៗ។ 

រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា 
រដីមបរីត់្ក្តា និងតាម
ោនពីអាីណដលសរងកត្
រ ញីានរៅរនុងជីវតិ្
ជ្ជរ់ណសដង រៅតាមប បិទ
 បស់សិសស។  

ដឹរ រំរក្ាងក្សាវក្ជ្ជវ
ផ្លា ល់ខៃួន និងររក្ាង
ក្សាវក្ជ្ជវ បស់សិសស 

រ ៀបចំយុទធសាស្រសតអប់ ំ
ណដលានលរខណ្ៈ          
នវានុវត្តន៍ រោយានកា 
បញ្ចូ លកា រសាងចំរណ្េះ
ដឹង មួោន ។ 
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រចញនាយរៅរនុងឆ្ន  ំ ២០១១ ឧទហ ណ៍្មួយរទៀត្ ណដលបង្វា ញអំពីកា ណរសក្មួលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព
ICT សក្ាប់ក្រូ រៅតាមប បិទជ្ជរ់ណសដង ក្តូ្វានរធាីរ ងីរោយក្រសួងណដលទទួលខុសក្តូ្វវសិ័យអប់  ំ រៅត្ំបន់    
អាស្រហារិ។ រៅរនុងឧទហ ណ៍្រនេះ ានកា រក្បីក្ាស់រំណណ្ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ 
(ឆ្ន  ំ២០០៨)។ ខណ្ៈរពលណដលក្របខ័ណ្ឌ រនេះានទំ រ់ទំនងោ៉ា ងជិត្សនិទធជ្ជមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ រក្ពាេះាន រាទុរ ច សមព័នធ និងសមត្ថភាពជ្ជរក្ចីន កា ណរមក្សួលក្របខ័ណ្ឌ រនេះឱ្យក្សបតាមប បិទ
ជ្ជរ់ណសដង ានកា បណនថមរក្មិត្អភិវឌឍន៍មួយរទៀត្ ណដលរររៅថ្ន “រក្មិត្ចប់រនដីមអនុវត្ត (Emergent)” 
(សក្ាប់ក្រូណដលរទីបចប់រនដីមបំរពញកា ង្វ )។ រក្មិត្ ៣ រនសងរទៀត្ ក្តូ្វានោរ់រ ម្ េះថ្ន “ចំរណ្េះដឹងអំពី         
បរចចរវទិា” (សក្ាប់ក្រូណដលរំពុងបំរពញកា ង្វ ), “កា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ” (សក្ាប់ក្រូណដល
ានភាពសាា ត់្ជំ ញរៅរនុងកា បរក្ងៀន) និង “កា រសាងចំរណ្េះដឹង” (សក្ាប់ក្រូណដល មំរនូវកា ផ្លៃ ស់បតូ ជ្ជ
វជិាាន) រហយីសមត្ថភាពភាររក្ចីនក្តូ្វានររណរសក្មួលឃ្លៃ រឃ្លៃ ងរ ងីវញិ (សូមរមីលតារងទី ២)។  

តារងទី ២៖ អត្ថបទណដលដររចញពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលក្ត្ូវានណរសក្មួលឱ្យក្សបតាម     
ប បិទ 

 ចប់រនដីម ចំរណ្េះដឹងអំពីប
រចចរវទិា 

កា ពក្ងឹងចំរណ្េះ
ដឹងឱ្យកាន់ណត្សីុ
ជរក្ៅ 

កា រសាង
ចំរណ្េះដឹង 

 
ណននរ និងណននរ ងម្ន    
សមត្ថភាព 

សូច រ លទធ
នល 
ក្រូ... 

ក្រូណដល
រទីបចប់
រនដីមរចញ
បរក្ងៀន... 

ក្រូណដលរំពុង
បរក្ងៀន... 

ក្រូណដលានសមត្ថ
ភាពសាា ត់្ជំ ញ... 

ក្រូណដលអាច ំ
មរនូវកា ផ្លៃ ស់
បតូ ជ្ជវជិ្ជា ាន.. 

រោល
នរោ
ាយ និង
ចរខុវស័ិយ 

កា យល់ដឹង
អំពីបរចចរ-
វទិា 

ក្សាវក្ជ្ជវ វាយ
ត្ម្មៃ និងោកំ្ទ
ដល់រោល
នរោាយ និង
ចរខុវស័ិយ
សាលារ ៀន និង
ជ្ជតិ្ រដីមបី
បញ្ចូ លបរចចរ-
វទិា ICT រនុង
ក្រប់មុខវជិ្ជា ទងំ
អស់ 

រំណ្ត់្ និង
វាយត្ម្មៃ   
ចរខុវស័ិយ
រៅមូលោឋ ន
ថ្នន រ់ជ្ជតិ្ 
និងថ្នន រ់
សរលអំពី
កា បញ្ចូ ល 
បរចចរវទិា
រៅរនុងកា  
អប់  ំនិងកា 

 មួចំណណ្រដល់
កា រ ៀបច ំ       
ចរខុវស័ិយ មួ
សក្ាប់សាលា-
រ ៀន និងកា រធាី
ណននកា  រដីមបី
បញ្ចូ ល ICT រៅ
រនុងចរខុវស័ិយ និង
ណននកា រនេះណនែរ
តាមរោលនរោ- 
ាយជ្ជតិ្  

ពិភារា និង   
សហកា ជ្ជមួយ
នឹងអនរដម្ទរទៀត្ 
រដីមបរី ៀបចំ     
ចរខុវស័ិយ និងរធាី
ណននកា  រផ្លដ ត្រលី
កា ណសាងយល់ពី
រោលវធីិថមីៗណដល
កាន់ណត្ាន
ក្បសិទធភាព រដីមបី
បញ្ចូ ល ICT រៅ

ជួយបញ្ចូ ល 
ICT រៅរនុង
រោលនរោ-
ាយ និង     
ចរខុវស័ិយ បស់
សាលារ ៀន/
ក្សុរ/ជ្ជតិ្ 
តាម យៈកា 
អនុវត្តកា ង្វ 
ក្បចមំ្ថា ចូល
 មួសហកា 
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អភិវឌឍ រនុងក្រប់មុខវជិ្ជា
ទងំអស់រនុង
សាលារ ៀន  

ជ្ជមួយសិសស 
និងបង្វា ញកា 
អនុវត្តជ្ជរំ  ូ

កា អនុវត្ត
រនុងថ្នន រ់រ ៀន 

រ ៀបចំណរ
សក្មួល និង     
រសាងកា អនុ
វត្តរនុងថ្នន រ់រ ៀន 
និងរ ៀបចំរមមវធីិ
សាលារ ៀន 
រដីមបអីនុវត្ត
រោលនរោ-
ាយជ្ជតិ្សដីពី 
ICT និងរំណណ្
ទក្មង់អប់  ំ 

រ ៀបចំរិចច
ណត្ងកា 
បរក្ងៀន ណនែរ
តាមរោល
នរោាយ 
និងកា      
អនុវត្ត        
បរចចរវទិា 
ICT រៅ
រក្មិត្ 
សាលារ ៀន 
និង/ឬថ្នន រ់
ជ្ជតិ្។  

រំណ្ត់្ពីលរខណ្ៈ
សំខាន់ៗម្នកា   
អនុវត្តរនុងថ្នន រ់រ ៀន 
និងរធាីកា រំណ្ត់្
ថ្នរតី្លរខណ្ៈទងំ
រនេះអាចចូល មួ
អនុវត្តរោល
នរោាយ 
(I.A.1) (រោល
នរោាយជ្ជតិ្ 
និង/ឬរោលនរោ
ាយសាលារ ៀន 
សដីពីកា បញ្ចូ ល    
បរចចរវទិា ICT 
រៅរនុងក្រប់មុខវជិ្ជា
ទងំអស់) 

រំណ្ត់្ពីទសសន
ទន និងដំរណី្ 
កា ណដលពារ់ពន័ធ
នឹងខៃឹមសា 
បរក្ងៀន, រ ៀបរប់
ពីមុខង្វ  និង
រោលបំណ្ងម្ន
កា រធាីក្តាប់តាម
កា បង្វា ញជ្ជ     
 ូបភាព ឧបរ ណ៍្
ក្បមូលទិននន័យ 
និងសុហារវៀ វភិារ
ទិននន័យ និងថ្នរតី្
ឧបរ ណ៍្ និង     
សុហារវៀ ទងំរនេះ
អាចជួយឱ្យសិសស
យល់ពីទសសនទន 
និងដំរណី្ កា      
សំខាន់ៗ រ៏ដូចជ្ជ
កា អនុវត្តរៅរនុង
ពិភពខាងរក្ៅ
ថ្នន រ់រោយ របៀប
ណ្ដ (II.A.1) 

រ ៀបចំ អនុវត្ត 
និងណរសក្មួល
រមមវធីិរំណណ្
ទក្មង់រៅ
រក្មិត្សាលា
រ ៀន និងរក្មិត្
សាថ ប័ន ណដល
អនុវត្តសាស
ភារសំខាន់ៗ
ម្នរោល
នរោាយអប់ ំ
ជ្ជតិ្ (III.A.1) 
(រក្បីក្ាស់     
បរចចរវទិា 
រដីមបោីកំ្ទដល់
កា រធាីរំណណ្
ទក្មង់) 

សាគ ល់៖ ក្បរោរណដលានោរ់រលខសាគ ល់ សំរៅរលីសមត្ថភាពរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស ់           
យូរណ្សកូ។  

រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដលក្តូ្វានណរសក្មួលឱ្យក្សបតាមប បិទ
រនេះរៅណត្បនតភាា ប់ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងឯរសា រដីម រដីមបធីា ឱ្យានទំ រ់ទំនងោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់  វាងឯរសា 
ទងំ ២ រនេះ តាម យៈកា រក្បីរូដរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព បស់យូរណ្សកូ។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់
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ក្រូណដលក្ត្ូវានណរសក្មួលរនេះ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបរី ៀបចំរំនិត្នដួចរនដីមអភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈរៅរនុងក្បរទសអាស្រហារិ
ចំនួន ២ ។  

កា ណរសក្មួលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូឱ្យក្សបតាមប បិទ រឺជ្ជអាីណដលររីត្រ ងីជ្ជទូរៅ រៅ
រនុងក្បរទសជ្ជរក្ចីន រនេះរបីតាមកា វាយត្ម្មៃរលីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាបក់្រូ បស់យូរណ្សកូ កាលពីឆ្ន ំ
២០១៦។ ានកា រយកា ណ៍្ជ្ជទូរៅថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព បស់យូរណ្សកូរនេះក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ជ្ជសដង់ោ 
សក្ាប់កា រធាីមូលោឋ ននីយរមម និងកា ណរសក្មួលសដង់ោ សដីពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិារនុងកា អប់ រំៅតាមប បិទ
ជ្ជរ់ណសដង។ អនរណដលទទួលភា រិចចរ ៀបចំសដង់ោ ទងំរនេះ ានរលីររ ងីថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ
រឺជ្ជចំណុ្ចចប់រនដីមដ៏លែមួយ សក្ាប់កា ណរសក្មួលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពឱ្យក្សបតាមប បិទ បស់ពួរររ រក្ពាេះថ្ន
ឯរសា រនេះនដល់នូវទសសនយល់រ ញីពីអនរជំ ញ និងានកា ោកំ្ទពីសាថ ប័នណដលទទួលានកា ទទួលសាគ ល់ និង
កា រោ ព។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រ៏បង្វា ញឧទហ ណ៍្ជ្ជរ់លារ់ពីសមត្ថភាពនងណដ  និងជ្ជ         
ឯរសា ណដលង្វយក្សួលយររៅរក្បីក្ាស់។ 

៣. រំណ្ត្់ពីលរខណ្ៈវិ ិចឆ័យរង្វែ យត្នមៃ បដើមបរីំណ្ត្់ពីរក្មិត្សមត្ថភាព ICT របស់ក្រ ូ
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រំពុងក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបរំីណ្ត់្ពីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្ាប់រធាីកា 

វាយត្ម្មៃសមត្ថភាព ICT  បស់ក្រូរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្ ឬសក្ាប់វភិាររលីរំនិត្នដួចរនដីមបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល  ។  

រនុងតំ្បន់អាស្រហារិ អនរក្សាវក្ជ្ជវានរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដលក្ត្ូវានណរសក្មួល 
រនុងកា សិរាមួយណដលវាស់ណវងពីរក្មិត្សមត្ថភាព ICT  បស់ក្រូរៅថ្នន រ់ជ្ជតិ្ និងជរក្មីសនដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
សក្ាប់អភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ បស់ពួរររ។ លទធនល ររ ញីម្នកា ក្សាវក្ជ្ជវរនេះបង្វា ញថ្ន រំនិត្នដួចរនដីមវកិ្រឹត្កា 
រផ្លដ ត្ណត្រលីសមត្ថភាព ICT រៅរក្មិត្ទបជ្ជងររ (រសមីនឹងរក្មិត្ទទួលានចំរណ្េះដឹងរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូ)។ ដូរចនេះ ណននកា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល រពលអ រត្ រួ រផ្លដ ត្រលីសមត្ថភាពរៅរក្មិត្ខពស់ៗម្ន
ក្របខ័ណ្ឌ រនេះ។ រោយសា កា ក្សាវក្ជ្ជវរនេះ រំនិត្នដួចរនដីមបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូចប់រនដីមរលីជំ ញរក្មិត្ខពស់ ដូចជ្ជ 
រៅរក្មិត្ “ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ” និង “រសាងចំរណ្េះដឹង” ជ្ជរដីម។  

រំនិត្នដួចរនដីមមួយណដលអនុវត្តកាលពីឆ្ន  ំ ២០១៣ រៅតំ្បន់អាសុីា៉ា សុីហារិ ណដលរ ៀបចំរោយក្រសួងអប់ ំ
 បស់ក្បរទសរនេះ ានរក្បីក្ាស់ម៉ាូណដលសិសសាន រ់រំុពយូទ័ មួយរក្រឿង រនុងសាលារ ៀនណដលក្តូ្វានរក្ជីសរ សីចំនួន 
១២ រណនៃងទូទងំក្បរទស។ សមត្ថភាពណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ក្ត្ូវ
ានរក្បីក្ាស់ រដីមបរី ៀបចំឧបរ ណ៍្សក្ាប់វាយត្ម្មៃកា រក្ត្ៀមខៃួន បស់ក្រូ សក្ាប់អនុវត្តររក្ាង រនុង          
ដំណ្ដរ់កាលរក្ត្ៀមរ ៀបចំ។  
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រៅតំ្បន់អឺ ៉ាុប និងអារម រិខាងរជីង សាសភារម្នរំនិត្នដួចរនដីមអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈក្រូជំុវញិកា រក្បីបរចចរវទិា
រនុងកា អប់  ំ ានបញ្ចូ លឧបរ ណ៍្សា័យវាយត្ម្មៃតាមក្បព័នធអនឡាញ។ ឧបរ ណ៍្រនេះនដល់លទធភាពឱ្យក្រូរធាីកា 
វាយត្ម្មៃពីរក្មិត្ ICT និងសមត្ថភាពនវានុវត្តន៍ បស់ខៃួន។ ឧបរ ណ៍្រនេះរ៏បំរពញតួ្ ទីជ្ជយនតកា  រដីមបរីលីរទឹរ
ចិត្តឱ្យក្រូបនតអភិវឌឍសមត្ថភាពរៅតាមរក្មិត្រនសងៗម្នរមមវធីិនងណដ ។ រលីសពីរនេះក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូណដលក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបរំីណ្ត់្ពីណននរ និងអនុណននរ   សក្ាប់កា រ ៀបចំអត្ថបទពិពណ៌្  “ជ្ជរ់
លារ់” អំពីសមត្ថភាព ជ្ជពិរសសសមត្ថភាពជំុវញិ “កា បរក្ងៀនរោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT (សមត្ថភាព
រ ុរកាសលយ)”។  

៤. ការសក្មចួការបរៀបចំរមមវិធីសិរាសក្ាប់ក្រ ូ
ជ្ជជំហានប ា ប់រចញពីកា រ ៀបចំសដង់ោ  និងកា រំណ្ត់្ពីរក្មិត្ជំ ញ រឺកា អភិវឌឍរមមវធីិសិរា រដីមបី

ជួយឱ្យក្រូទទួលានសមត្ថភាព ដូចរលីររ ងីរនុងឯរសា សដង់ោ ។ ានភសតុតាងណដលបង្វា ញថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ     
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពរនេះ។  

រនុងឆ្ន  ំ ២០១២ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបរី ៀបចំរមមវធីិសិរា សដីពី         
បរចចរវទិារនុងកា អប់  ំសក្ាប់ថ្នន រ់ប ញិ្ហា បក្ត្រោយសារលវទីាល័យមួយ រៅអារម រិឡាទីន និងតំ្បន់ការ៉ា របៀន 
និងសក្ាប់រមមវធីិអប់ រំក្មិត្ប ញិ្ហា បក្ត្ ង ណដលនដល់រោយសាលារ ុរកាសលយមួយ។  

ឯរសា រមមវធីិសិរា រលីររ ងីថ្ន៖ 

រមមវធីិសិរារនេះរក្បីក្ាស់ព័ត៌្ានជ្ជរក្ចីន ណដលានពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ  ជ្ជពិរសសសក្ាប់ដណំ្ដរ់កាលចំនួន ២ ម្នដណំ្ដរ់កាលអភិវឌឍន៍
ក្រូ ដូចជ្ជចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិា និងកា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សីុជរក្ៅ។ រទេះជ្ជោ៉ា ង
ណ្ដរ៏រោយ រមមវធីិសិរាណដលរ ៀបរប់ខាងរក្កាម ក្តូ្វានរ ៀបចំរ ីងសក្ាប់ប បិទជ្ជតិ្ ណដល
រនុ ងរ េះកា បរក្ងៀនជ្ជរក្ចីនរធាីរ ីងរៅតំ្បន់ោច់ក្សោល ណដលានកា ភាា ប់ទំ រ់ទំនង
រក្មិត្រខាយ និងណដលលទធភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិារៅានរក្មិត្តិ្ចតួ្ចបំនុត្។ រទេះជ្ជោ៉ា ង
ណ្ដរ៏រោយ របីរទេះបីជ្ជានកា ណរសក្មួលមួយចំនួនរ៏រោយ រមមវធីិសិរារនេះរៅណត្ក្សប
តាមសាម  តី្ម្នក្របខ័ណ្ឌ  បស់យូរណ្សកូ ដណដល។  

កា ង្វរដ៏សំខាន់មួយរចញពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រឺកា បញ្ចូ លសាសភារជំ ញ ICT 
រក្មិត្មូលោឋ នរៅរនុងរមមវធីិសិរាឆ្ន ទីំ ១។ បុរគលិរណដលបរក្ងៀនរមមវធីិសិរារនេះ ានរសនីឱ្យានកា បណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លខៃេះអំពីបរចចរវទិា ICT រក្ពាេះថ្ន រ ុសិសសភាររក្ចីនណដលចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនរនុងរមមវធីិប ញិ្ហា បក្ត្ ងរនេះ 
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ធាៃ ប់ានបទពិរសាធន៍រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT តិ្ចតួ្ចប៉ាុរណ្ដណ េះ រហយីមិនទំនងជ្ជសាគ ល់សុហារវៀ  និងណននរ ងឹម្ន    
បរចចរវទិា ICT រ េះរ យី។  

ឯរសា រមមវធីិសិរារនេះ ានបនតរលីររ ងីពីកា ណបងណចរកា សិរា រដីមបកី្របដណ្ដ ប់រលីរក្មិត្ចំនួន ២ ម្ន
រក្មិត្រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ រមមវធីិសិរា ICT សក្ាប់ក្រូ៖ ចំរណ្េះដឹងពីបរចចរវទិា/កា ទទួលានចំរណ្េះដឹង និងកា 
ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ (សូមរមីលតារងទី ៣)។  

តារងទី ៣៖ ឧទហ ណ៍្ណដលបង្វា ញពីរមមវធីិរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងកា អប់  ំសក្ាប់រ ុសិសស 

វធីិសាស្រសតរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ៖ 
ចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិា 

 
រមមវធីិប ញិ្ហា បក្ត្ ង 
ឆ្ន ទីំ ១  ២ រក្រឌីត្ ៣០ រា៉ា ង 
ឆ្ន ទីំ ២ ២ រក្រឌីត្ ៣០ រា៉ា ង 

វធីិសាស្រសតរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ៖ កា 
ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ 

រមមវធីិប ញិ្ហា បក្ត្អប់  ំ
ឆ្ន ទីំ ៣ ៣ រក្រឌីត្ ៤៥ រា៉ា ង 
ឆ្ន ទីំ ៤ ៣ រក្រឌីត្ ៤៥ រា៉ា ង 

 

តារងទី ៤ បង្វា ញពីអត្ថបទណដលដរក្សង់រចញពីណននរមួយម្នរមមវធីិសិរា។ ទក្មង់ឯរសា រនេះ រឺជ្ជទក្មង់
ណដលរក្បីក្ាស់រនុងក្រប់ឯរសា រមមវធីីសិរាទងំអស់រៅរនុងក្បរទសរនេះ ប៉ាុណនតឧទហ ណ៍្រនេះានបណនថមណននរមួយ 
ណដលានទំ រ់ទំនងរោយផ្លា ល់ជ្ជមួយនឹងរោលរៅមួយ រនុងចំរណ្ដមរោលរៅ   ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូ។ 
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តារងទី ៤៖ ឧទហ ណ៍្បង្វា ញពីរមមវធីសិរា និងទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងរោលរៅម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ  

ឆ្ន ទីំ ១៖ ជំ ញ ICT ថ្នន រ់មូលោឋ ន និងចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិា  I 

ក្បធានបទ 
រោលរៅ 

 
ខៃឹមសា  

សរមមភាព/ឯរសា  កា វាយត្ម្មៃ 
ណននរណដលក្ត្ូវ
បញ្ចូ លោន  ចំណិ្ន      

សមបទ 
ចំរណ្េះសមបទ កា យល់ដឹង ច ោិសមបទ 

វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរក្មិត្ប ញិ្ហា បក្ត្ ងជំ ញ ICT រក្មិត្មូលោឋ ន – រមរ ៀនទី ១ 
ណននរ ងឹ បស់រំុពយូ
ទ័  

លំ មំ្ន
កា រក្បី
ក្ាស់ណននរ
 ងឹ បស់         
រំុពយូទ័  

វារយសពា
បរចចររទស 
និងមុខង្វ ម្ន
សាសភារ
   បស់
ណននរ ងឹ 

កា រោេះក្សាយ
បញ្ហា  ក្បសិនរបី     
រំុពយូទ័ មិនដំរណី្ 
កា  

កា ជមនេះកា ភ័យ
ខាៃ ចពារ់ព័នធនឹង
កា រក្បីក្ាស់       
បរចចរវទិា 

មុខង្វ ម្នណននរ    
រនសងៗ បស ់        
រំុពយូទ័  និងរក្រឿង
ប ា ប់បនស ំដូចជ្ជ 
រំុពយូទ័ យួ ម្ដ 
ា៉ា សីុនក្ពីន 
ឧបរ ណ៍្ រាទុរ
ឯរសា  

វារយសពាណដល
ក្តឹ្មក្តូ្វ 

កា រោេះក្សាយ
បញ្ហា ង្វយៗរៅ
រនុងរំុពយូទ័  

សូមរមីលវរីដអូបរក្ងៀន 
តាម យៈររហទពំ័ ៖ http:// 
www.gcflearnfree.org/ 
ComputerBasics 

លទធភាពវាយ
ត្ម្មៃរលីកា រចេះ
បំណិ្នសាា ត់្
ជំ ញ តាម        
 យៈកា រំណ្ត់្
ពីរិចចកា ណដល
ក្តូ្វរធា ី

 

រោលរៅរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស ់                   
យូរណ្សកូ៖ 

រ ៀបរប់ និងបង្វា ញពីកា រក្បីក្ាស់ណននរ ងឹទូរៅ (TL.4.a) 

http://www.gcflearnfree.org/ComputerBasics
http://www.gcflearnfree.org/ComputerBasics
http://www.gcflearnfree.org/ComputerBasics
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វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរក្មិត្ប ញិ្ហា បក្ត្ ងជំ ញ ICT រក្មិត្មូលោឋ ន – រមរ ៀនទី ២ 

WORD 
PROCESSING 

លំ សំដីពី
កា រក្បី
ក្ាស ់      
រមមវធីីវាយ
អត្ថបទ 

ានចំរណ្េះ
ដឹងជ្ជ       
មូលោឋ នអំពី
ជរក្មីស 
ទក្មង់      
ឯរសា  និង
រពលណដល
ក្តូ្វរក្បីក្ាស់
ទក្មង់ទងំ
រ េះ 

ភាពខុសណបៃរោន
 វាងរមមវធីិវាយ
អត្ថបទនិង
ា៉ា សីុន    អងគលី
រលខ  

យល់ពីលទធភាព
បរងកីននលិត្ភាព 
សនសសំំម្ចរពល
រវលា និងកា 
បរងកីនរក្មិត្វជី្ជា ជី
វៈរៅរពលរធាីកា 
រ ៀបចំឯរសា 
   

សុហារវៀ  រមមវធីិ
វាយអត្ថបទ 
(ដូចជ្ជ MS 
Word) 

មុខង្វ ជ្ជ      
មូលោឋ ន កា 
រ ៀបចំទក្មង់ណរ
អត្ថបទ កា        
ពិនិត្យ             
វាយយរ ណ៍្  និង
កា ក្បរប  

កា រាេះពុមព 

សូមរមីលវរីដអូបរក្ងៀន 
តាម យៈររហទពំ័ ៖ 
http:// 
www.gcflearnfree.org/ 
word2010 

 

មូលឌុលទី ១ រមរ ៀនទី ៣ 
ម្ន CD-Rom សក្ាប់វរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូអំពីប
រចចរវទិា ICT និងកា អប់  ំ

រសៀវរៅសិរាឌីជីថល
រោយអាចរក្បីក្ាស់រោយ
ឥត្រិត្ម្ថៃ៖: Word 2010 
Introduction from 
Bookboon 

លទធភាពវាយ
ត្ម្មៃរលីកា រចេះ
បំណិ្នសាា ត់្
ជំ ញ តាម     
 យៈកា រំណ្ត់្
ពីរិចចកា ណដល
ក្តូ្វរធាី 

មុខវជិ្ជា ទងំអស់ 
និងណននរណដលក្តូ្វ
រ ៀន 

រោលរៅរៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់
យូរណ្សកូ៖ 

រ ៀបរប់ និងបង្វា ញពីរិចចកា ង្វយៗ និងកា រក្បីក្ាស់រមមវធីិ
វាយអត្ថបទ ដូចជ្ជ កា វាយបញ្ចូ លអត្ថបទ កា ណរអត្ថបទ 
កា ណរសក្មួលទក្មង់អត្ថបទ និងកា រាេះពុមព (TL.4.b) 

   

http://www.gcflearnfree.org/word2010
http://www.gcflearnfree.org/word2010
http://www.gcflearnfree.org/word2010
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៥. ការបរៀបចំវរគបណ្ាុ េះបណ្ដា ល បដើមបអីភិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈក្រ ូ

កា សិរាវាយត្ម្មៃមួយណដលរធាីរ ងីរនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ានរយកា ណ៍្ថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់
ក្រូ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ញឹរញាប់ជ្ជងរររនុងកា រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈក្រូ និងកា រំណ្ត់្ពីរមរ ៀន
សក្ាប់សិរា។ កា រក្បីក្ាស់សក្ាប់រោលបំណ្ងណបបរនេះ រឺខុសណបៃរពីកា រ ៀបចំរមមវធីិសិរាណដលរលីររ ងី
ខាងរលី រក្ពាេះវាត្ក្មូវឱ្យានកា រ ៀបចំសរមមភាព និងឯរសា រ ៀន និងបរក្ងៀន បញ្ចូ លរៅរនុងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
ណដលាន ច សមព័នធក្តឹ្មក្តូ្វ ជ្ជជ្ជងក្ោន់ណត្រ ៀបចំរចញជ្ជរមមវធីិសិរា។ មិនថ្នរផ្លដ ត្រលីរ ុសិសស ឬក្រូណដល
រំពុងបំរពញកា ង្វ រ េះរទ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លទងំរនេះក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបឱី្យក្រូានសមត្ថភាពដូចណដលក្តូ្វ
ានរំណ្ត់្រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ។  

វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លមួយចំនួនយរខៃឹមសា រចញពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះផ្លា ល់ណត្មដង ខណ្ៈរពលណដលវរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនសងរទៀត្ានរធាីកា ណរសក្មួលសមត្ថភាពទងំរនេះឱ្យក្សបតាមត្ក្មូវកា រៅរនុងមូលោឋ ន។ ខាង
រក្កាមរនេះ រឺជ្ជឧទហ ណ៍្មួយចំនួនអំពីរំនិត្នដួចរនដីមអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈទងំរនេះ។ រំនិត្នដួចរនដីមភាររក្ចីន ក្តូ្វាន
រ ៀបចំរ ងី រក្កាមក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងអប់  ំ ប៉ាុណនតរ៏ានភសតុតាងបង្វា ញថ្ន ានក្រុមហ ុនឯរជនយរក្របខ័ណ្ឌ      
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរៅរក្បីក្ាស់នងណដ ។  

រំ ិត្ ា្ួចប ា្ើ មថ្នន រ់ជាតិ្  

រៅត្ំបន់អារម រិឡាទីន និងការ៉ា របៀន ឯរសា  និងសរមមភាពបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបី
អភិវឌឍសមត្ថភាពជ្ជរក្ចីនដល់ក្រូ និងរដីមបសីរក្មចរោលរៅជ្ជរក្ចីន ណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ     
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រោយរក្បីក្ាស់ OER រដីមបកីាត់្បនថយ
ចំណ្ដយ និងពរនៃឿនដំរណី្ កា ម្នកា រ ៀបចំ រក្កាមរហតុ្នលថ្នឯរសា ទងំរនេះមិនចាំច់រ ៀបចំពីទរទសាែ ត្រ េះ
រ យី រក្ពាេះររអាចយរឯរសា ពីរនេះពីរ េះមរនកុ ំបញ្ចូ លោន ានោ៉ា ងរលឿន។ 

ដំបូងរ យី វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះរធាីរ ងីរនុងទក្មង់ជ្ជក្រោសសាន ម រោយសា ណត្ានកា ក្ពួយា មភថ្ន 
កា រក្បីក្ាស់រំុពយូទ័  និងកា ត្ភាា ប់ទំ រ់ទំនងរៅតំ្បន់ោច់ក្សោលានរក្មិត្ទប។ រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ 
រៅរពលណដលកា ទទួលានសាភ   ូបវនតទងំរនេះានភាពលែក្បរសី  និងានកា ផ្លៃ ស់បតូ កា យរចិត្តទុរោរ់រៅ
នដល់កា ោកំ្ទដល់រ ុសិសសណដលានកា ធា កា រក្បីក្ាស់ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល និងកា ភាា ប់អីុនធឺណិ្ត្ រមរ ៀន  
ក្តូ្វានណរសក្មួលជ្ជទក្មង់ររហទំព័  រដីមបណីចរចយតាម យៈ CD-ROM រហយីបចចុបបននរនេះ រមរ ៀនទងំរនេះអាច



85 

 

 

ក្រ
បខ័
ណ្
ឌស
មត្
ថភា
ព 

IC
T ស

ក្ា
ប់ក្
រូ 
រ ៀ
បច
ំរោ
យ
យូ
រណ្

ស
ក ូ 

 រានតាមក្បព័នធអឺុនធឺណិ្ត្។ ទំ រ់ទំនង វាងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះជ្ជមួយនឹងសមត្ថភាព និងរោលរៅម្ន
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរលីររ ងីោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់រៅរដីមរមរ ៀននីមួយៗ។  

វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រោយរក្បីក្ាស់ធនធាន OER និងទទួលអាជ្ជា បណ្ណ Creative 
Commons Attribution (CC-BY) រពាលរឺក្បរទសរនសងរទៀត្អាចយរឯរសា រនេះរៅណរសក្មួលសក្ាប់រោល
បំណ្ងរនសងរទៀត្។ ក្បរទសជ្ជរក្ចីនានរធាីកា ណរសក្មួលពក្ងីរណរលមែ និងរ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរោយខៃួនឯង 
រោយរក្បីក្ាស់ខៃឹមសា ណដលក្តូ្វានដរក្សងរចញពីឯរសា ណដលរក្បីក្ាស់រៅអារម រិឡាទីន និងានណចរ
 ណំលរវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លខៃួនានរ ៀបចំជ្ជមួយនឹងក្បរទសរនសងរទៀត្។ កា ភាា ប់ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌ
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរៅណត្ានដណដលរនុងឧទហ ណ៍្ទងំអស់ណដលរលីររ ងីខាងរក្កាម ដូចោន នឹងទំ រ់
ទំនងជ្ជមួយនឹងអាជ្ជា បណ្ណរបីរចំហនងណដ ។  

ក្រសួងអប់ មំួយ (រៅត្ំបន់អាស្រហារិ) ានរធាីកា សក្មបសក្មួលសាថ ប័នជ្ជរក្ចីន បស់ ោឋ ភិាល និង
ជ្ជមួយនឹងសរលវទិាល័យរនុងក្សុរ រដីមបរី ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ រផ្លដ ត្រលីបរចចរវទិា ICT រនុង   
វសិ័យអប់ សំក្ាប់ក្រូណដលរំពុងបំរពញកា ង្វ ។ ត្ក្មូវកា រនេះររីត្រ ងីរោយសា កា របដជ្ជា ចិត្ត បស់ ោឋ ភិាល 
រនុងកា នដល់លទធភាពឱ្យសាលារ ៀនបឋមសិរាទូទងំក្បរទស អាចានបរចចរវទិារក្បីក្ាស់ានកាន់ណត្លែជ្ជង     
មុន។ ទីក្បឹរាានរលីររ ងីថ្ន ក្រូជ្ជរក្ចីនក្តូ្វកា កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល រដីមបអីាចបរក្ងៀនសិសសរោយរក្បីក្ាស់ប
រចចរវទិា ICT រទីបបរចចរវទិាណដលក្តូ្វានវនិិរោររនេះអាចក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ឱ្យានសមក្សប រហយីានកា 
រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល រដីមបរី ៃ្ីយត្បចំរពាេះត្ក្មូវកា រនេះ។  

វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះនដល់ឱ្កាសសិរាដល់ក្រូណដលានបញ្ច ប់វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល ICT រក្មិត្មូលោឋ ន ចួ
រៅរហយី។ ជ្ជលទធនល វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះរផ្លដ ត្ខាៃ ងំរលីរក្មិត្ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ។ រនេះរឺជ្ជ
វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លបញ្ចូ លោន  រពាលរឺកា សិរា យៈរពល ២៤ រា៉ា ងរធាីរ ងីផ្លា ល់ទល់មុខោន  និង ៦៣ រា៉ា ងរធាី
រ ងីតាម យៈក្បព័នធ LMS។ រដីមបបីរងកីត្រមរ ៀន ររានណរសក្មួលធនធាន OER ឱ្យក្សបតាមប បិទរៅមូលោឋ ន។ 
សាភ  ថមីៗមួយចំនួនរ៏ក្តូ្វានរ ៀបចំបរងកីត្រ ងីនងណដ ។ អនរស រស រមមវធីិរៅរនុងក្សុរ ានបណនថមសរមមភាព       
អនឡាញជ្ជរក្ចីន រដីមបជំី ុញឱ្យានកា អភិវឌឍសមត្ថភាពណដលចង់ាន។ យុទធសាស្រសតវាយត្ម្មៃក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី 
រដីមបកី្បមូលភសតុតាងបង្វា ញពីសមត្ថភាព បស់ក្រូ រនុងកា រក្បីក្ាស់សមត្ថភាពណដលទទួលានទងំរនេះរៅរនុងថ្នន រ់
រ ៀន បស់ពួរររ។ នឹងានកា បង្វា ញឧបរ ណ៍្ោកំ្ទជ្ជរក្ចីន ដូចជ្ជ រសៀវរៅណណ្ សំដីពីកា បងកភាពង្វយក្សួល
ានពិកា ភាពជ្ជរដីម។ អនរស រស រមមវធីិរៅរនុងក្សុររ៏ានរ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល អនរសក្មបសក្មួលតាម
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ក្បព័នធអនឡាញ ណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបជួីយដល់បុរគលិរណដលានភា រិចចជួយោកំ្ទដល់ក្រូណដលរធាីកា 
សិរាតាម LMS។  

រៅរនុងក្បរទសដណដលរនេះ រ៏រំពុងានកា បរងកីត្រំនិត្នដួចរនដីមអភិវឌឍវរគសិរាមួយរទៀត្ រោយរក្បីក្ាស់
ធនធាន OER រដីមបបីរងកីត្វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈ រផ្លដ ត្រលីក្រូវទិាសាស្រសត បរចចរវទិា ភាសាអង់ររៃស 
និងរណិ្ត្វទិា (STEM)។ រំ ូណដលរំពុងក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបរី ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លទងំរនេះ រក្បីក្ាស់
ក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន ២ ទនាឹមោន  រឺក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ និងក្របខ័ណ្ឌ ចំរណ្េះដឹង           
បរចចរវទិា-រ ុរកាសលយ- ខៃឹមសា  (Technology- Pedagogy-Content Knowledge-TPACK)11។ ក្របខ័ណ្ឌ
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបបីង្វា ញពីរក្មិត្សមត្ថភាព និងពីសមត្ថភាពជ្ជរ់លារ់រនុងកា 
រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT រនុងកា អប់  ំខណ្ៈរពលណដលក្របខ័ណ្ឌ  TPACK រផ្លដ ត្រលីបរចចរវទិាឌីជីថល វធីិសាស្រសត
បរក្ងៀន និង/ឬ ខៃឹមសា មុខវជិ្ជា  STEM។ ខណ្ៈរពលណដលកា ភាា ប់ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងសមត្ថភាពរនុងឯរសា 
 បស់យូរណ្សកូក្តូ្វបង្វា ញរ ញីោ៉ា ងជ្ជរ់ចាស់ សាសភារដ៏ធំមួយម្នវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះ រផ្លដ ត្រលីកា នដល់
ឱ្យបុរគលក្រប់ក្រងសាលារ ៀននូវជំ ញក្រប់ក្រងបរចចរវទិា ICT រៅរនុងសាលារ ៀន។ ដូរចនេះណននរម្នវរគបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លរនេះ ក្តូ្វរ ៀបចំរ ងីរោយរធាីកា ណរសក្មួលក្របខ័ណ្ឌ រនសងៗ រក្ពាេះថ្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់
ក្រូ ពំុានក្របដណ្ដ ប់រលីសមត្ថភាពទងំរនេះរ យី។  

រនុងឧទហ ណ៍្មួយរនសងរទៀត្រនុងតំ្បន់អាស្រហារិ ក្រសួងណដលទទួលខុសក្តូ្វរលីវសិ័យអប់  ំានរក្បីក្ាស់
វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់ ណំដលពំុជ្ជប់អាជ្ជា បណ្ណអាីទងំអស់ ដូចរលីររ ងីខាងរលី និង
ានបង្វា ញត្ម្មៃដល់វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះតាម យៈកា រក្បីក្ាស់ធនធាន OER បណនថមរទៀត្ រដីមបរី ៀបចំវរគបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លរៅរក្មិត្ “ចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិា” (រក្មិត្ “កា ទទួលានចំរណ្េះដឹង” រនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT 
សក្ាប់ក្រូ រំណណ្ទី ៣)។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះរក្បីក្ាស់វធីិសាស្រសតសិរាបញ្ចូ លោន  រពាលរឺរ ៀនផ្លា ល់ ៤០ រា៉ា ង 
និងរ ៀនតាមអនឡាញ ២០ រា៉ា ង។ វរគតាមក្បព័នធអនឡាញដំរណី្ កា  យៈរពល ៥ សាដ ហ៍ រក្កាយរពលចប់វរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លផ្លា ល់ និងានរោលបំណ្ងនដល់ឱ្យអនរចូល មួនូវរពលរវលាបណនថម រដីមបអីាចរក្បីក្ាស់ និងពក្ងឹង
ជំ ញណដលពួរររមិនអាចរធាីានរនុងសិកាខ សាលា យៈរពល ៥ ម្ថា។ រោយសា ណត្ររ ពឹំងថ្នវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះ
នឹងអាចនដល់ឱ្យក្រូនូវជំ ញ ICT រក្មិត្មូលោឋ ន វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះានបរងកីត្នូវរមរ ៀនណដលពំុក្តូ្វានក្រប

 
11 សូមរមីល  http://www.tpack.org/ សដីពីទិដឋភាព មួទូរៅម្នក្របខ័ណ្ឌ  TPACK រនេះ។ 

http://www.tpack.org/
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ដណ្ដ ប់ផ្លា ល់ រនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូឆ្ន  ំ ២០១១។ ានណននរណដលរផ្លដ ត្រលីកា សិរាណដលរក្បី
ក្ាស់វធីិសាស្រសតបញ្ចូ លោន  និងណននរណដលរផ្លដ ត្រលីកា រោេះក្សាយបញ្ហា ង្វយៗ បស់រំុពយូទ័ ។  

បនតពីរំនិត្នដួចរនដីមខាងរលី ក្រសួងអប់ រំៅរនុងក្បរទសទី ៣ រៅតំ្បន់អាស្រហារិ ានរធាីកា ណរសក្មួលវរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះបនតរទៀត្។ វរគសិរារឺរធាីរ ងីរោយមិនចាំច់ភាា ប់អីុនធឺណិ្ត្។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះ ក្តូ្វ
ានររ             រោនរឡាត្យររៅរធាីកា ណរសក្មួលបណនថម រដីមបី្ ៃុេះបញ្ហច ងំពីកា អនុវត្តជ្ជរ់ណសដងរៅរនុងថ្នន រ់រ ៀ
ន។ ររអាចទញយរឯរសា  និងសរមមភាព  រនុងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះរចញពី អងគចងច ំ(memory stick) 
យរមររក្បីក្ាស់ រនុងរ ណី្ណដលពំុានអីុនធឺណិ្ត្។ សាលារ ៀនណត្ងតាងំក្រូបរង្វគ លាន រ់ ណដលានភា រិចចនដល់
កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លដល់ក្រូ រោយរក្បីក្ាស់ឯរសា  និងសរមមភាពណដលក្តូ្វាននដល់ឱ្យ។ កា ោកំ្ទក្ត្ូវាននដល់
រោយបុរគលិរជ្ជរក្ចីន រ់ណដលចូល មួរនុងកា រ ៀបចំខៃឹមសា ទងំរនេះ រោយពួររររធាីកា ណចរ ណំលរបទពិរសាធន៍ 
និងនដល់កា ោកំ្ទឱ្យោន រៅវញិរៅមរ។  

សារលវទិាល័យចំនួន ២ មរពីក្បរទសរៅតំ្បន់អាស្រហារិានរ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល រោយរក្បីក្ាស់
ក្របខ័ណ្ឌ  ICT សក្ាប់ក្រូជ្ជភាសាារងំ។ សារលវទិាល័យទី ១ រក្បីក្ាស់ធនធានអប់ ដំែលរបីកចំហ ជ្ជភាសា
អង់ររៃសណដលានក្សាប់ ក្សបតាមក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ រដីមបរី ៀបចំឱ្កាសបណ្ដុ េះបណ្ដដ លវជិ្ជា ជី
វៈដល់បុរគលិរណដលបរក្ងៀនរៅរក្មិត្ឧត្តមសិរា។ ធនធាន OER ក្តូ្វានបរណក្បជ្ជភាសាារងំ និងប ា ប់មរ
ក្តូ្វានណរសក្មួល រដីមបរី ៃ្ីយត្បរៅនឹងសាថ នភាពជ្ជណសដង បស់សារលវទិាល័យរនេះ។ ររអាចចូលរមីលវរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះតាម យៈក្បព័នធ LMS។ សារលវទិាល័យទី ២ ានណរសក្មួលរំណណ្ជ្ជភាសាារងំរនេះ រដីមបី
ោកំ្ទដល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ។  

រនុងឆ្ន  ំ ២០១៧ សាលារ ុរកាសលយមួយានណរសក្មួលសាសភារមួយចំនួនម្នវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លអំពី
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលរលីររ ងីខាងរលី និងានបណនថមឯរសា ថមីៗមួយចំនួន ជ្ជពិរសស
សក្ាប់រក្មិត្រសាងចំរណ្េះដឹង។ ចរខុវសិ័យ បស់សាលារនេះរឺបរងកីត្រមរ ៀនតូ្ចៗចរ ៃ េះពី ៣០  ទីរៅ ២ រា៉ា ង 
រៅ ៣ រក្មិត្ រឺរក្មិត្ចំរណ្េះដឹងអំពីបរចចរវទិា កា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅ និងកា រសាងចំរណ្េះ-  
ដឹង។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះចាំច់ក្តូ្វានភាពទរ់ទញចំរពាេះក្រូរៅក្រប់រក្មិត្ទងំអស់ រក្ពាេះថ្នរៅរនុងរខត្ត
រនេះក្រូានសមត្ថភាព ICT ខុសោន ឆ្ា យ។ សាលារនេះានបរងកីត្រមរ ៀនចំនួន ៥៤ ស ុបរសមីនឹង ៨០ រា៉ា ង។ 
រទេះជ្ជោ៉ា ងណ្ដរ៏រោយ ក្រូក្តូ្វានកា ឱ្យក្រូបញ្ច ប់វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណត្ចរ ៃ េះពី ២០ រៅ ៣០ រា៉ា ងរនុងមួយឆ្ន ំ
ណត្ប៉ាុរណ្ដណ េះ។ កា រធាីរត្សតមុនចូលរ ៀនរនុងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបរំីណ្ត់្ ររមរ ៀនណដលអាច
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យរមរនដុ ំោន ានលែបំនុត្សក្ាប់ក្រូាន រ់ៗ រៅតាមរក្មិត្សាា ត់្ជំ ញម្នកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT បចចុបបនន
 បស់ពួរររ។  

រលីសពីរនេះ រនុងឆ្ន  ំ ២០១៧ វទិាសាថ នសិរាពីចាា យមួយរៅតំ្បន់អាស្រហារិានចប់រនដីមដំរណី្ កា 
រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរោយខៃួនឯង រោយរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះជ្ជរោល រពាលរឺ
ដរក្សងខៃឹមសា រចញពីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណដលរ ៀបរប់ខាងរលី។ វទិាសាថ នរនេះអាចរធាីណបបរនេះាន រោយសា ណត្
ានកា បរងកីត្មជឈមណ្ឌ លព័ត៌្ានអំពីក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដលក្បមូលនដុ ំធនធាន OER 
Commons រពាលរឺធនធានណដលររអាចរក្បីក្ាស់រោយចំហរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT រនេះ និងភាា ប់វាជ្ជមួយ
នឹងសមត្ថភាពណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ (សូមរមីលព័ត៌្ានបណនថមខាង
រក្កាម)។ វទិាសាថ នអប់ ពីំចាា យានដរណក្បខៃឹមសា  OER ជ្ជភាសាអង់ររៃសរៅជ្ជព័ ទុយហាក ល់។  

បណនថមរលីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល OER ណដលរ ៀបរប់ខាងរលី រ៏ានឧទហ ណ៍្អំពីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណដល
ានទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូងនងណដ  ប៉ាុណនតវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លទងំរនេះមិនណមន
រក្បីក្ាស់ក្តឹ្មណត្ធនធានណដលអាចទទួលានរោយចំហរ េះរ យី។ ឧទហ ណ៍្រមមវធីិមួយណដលក្តូ្វានបរងកីត្
រ ងីរៅតំ្បន់ ដឋអារ៉ា ប់ ានរោលបំណ្ងជួយសរក្មចយុទធសាស្រសតជ្ជតិ្ រដីមបបំីពារ់បរចចរវទិា ICT រៅតាមក្រប់
សាលារ ៀនទងំអស់រៅរនុងក្បរទស។ រមមវធីិបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះណដលក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រនុងទក្មង់ជ្ជម៉ាូឌុលរផ្លដ ត្
រលីក្រូ អធិកា  និង យរសាលា រៅ ៣ រក្មិត្ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។ បចចុបបននរនេះ រមមវធីិរនេះ
ានកាៃ យជ្ជណននរមួយម្នណននកា យុទធសាស្រសតអប់ ជំ្ជតិ្ និងានកា រផ្លដ ត្រោលរៅរលីក្រូបរក្ងៀនជ្ជង ២០០.០០០ 
 រ់ និងក្រូឧរទាសចំនួន ៩០០  រ់ រៅរនុងរមមវធីិទងំមូល។ រមមវធីិរនេះនដល់ជូននូវវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លផ្លា ល់ និងវរគ
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លអនឡាញសក្ាប់មុខវជិ្ជា ចំនួន ៤៖ បរចចរវទិា ICT និងកា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ, បរចចរវទិា ICT និងកា 
រលីររមពស់សិទធិទទួលានព័ត៌្ាន, បរចចរវទិា ICT សក្ាប់របីរទា  សាលារ ៀនជូនសហរមន៍ណដលរៅជំុវញិ និង
បរចចរវទិា ICT សក្ាប់រសាងវបបធម៌ភាពជ្ជម្ដរូ។  

រំ ិត្ ា្ួចប ា្ើ មរបស់សាជីវរមម 

 ក្រុមហ ុន Microsoft រឺជ្ជម្ដរូអភិវឌឍន៍ដ៏សំខាន់សក្ាប់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលរ ៀបចំ
រោយអងគកា យូរណ្សកូ ឆ្ន  ំ២០១១។ រនុងឆ្ន  ំ២០១២ ក្រុមហ ុន Microsoft ានរ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លមួយណដល
ានរ ម្ េះថ្ន “កា បរក្ងៀនរោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា” ណដលវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្តូ្បានរ ៀបចំរ ងីក្សបតាម
ខៃឹមសា ម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ណដលរ ៀបចំរ ងីរោយយូរណ្សកូរនេះ។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្តូ្វ
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ានអនុវត្តរៅរនុងប បិទរនសងៗជ្ជរក្ចីន ដូចជ្ជរៅរនុងក្បរទស រអហសុបី   ូសស ីអាស្រហារិខាងត្បូង និងទុយរណ្សុី។ 
រក្កាយមររមមវធីិរនេះក្តូ្វានណរសក្មួលបណនថមរទៀត្ រដីមបរី ៃ្ីយត្បរៅនឹងត្ក្មូវកា ជ្ជមូលោឋ ន។  

 វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល “កា បរក្ងៀនរោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា” ក្តូ្វាននសពានាយថ្នជ្ជវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល
រ ៀបចំ ចួជ្ជរក្សច សក្ាប់ក្បរទស  ណដលានបំណ្ងចង់រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។ 
ឧទហ ណ៍្ រៅរនុងក្បរទសមួយរៅរនុងតំ្បន់ ដឋអារ៉ា ប់ ណដលយរក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះរៅណរសក្មួលសក្ាប់
រក្បីក្ាស់ ក្រសួងអប់ ាំនបរងកីត្អងគភាពមួយឱ្យទទួលខុសក្តូ្វរលីកា អនុវត្តរមមវធីិរនេះសក្ាប់នដល់នូវសមត្ថភាព 
ICT ណដលពារ់ព័នធ។ បចចុបបននរនេះអងគភាពរនេះរំពុងនដល់នូវវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល “បរក្ងៀនរោយរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា” 
 មួនឹងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លដម្ទរទៀត្ជ្ជភាសាអារ៉ា ប់ (សូមរមីល ូបភាពទី ៥) រោយានកា សក្មបសក្មួលពីក្រូ
ឧរទាសចំនួន ១៦៥  រ់ រហយីក្រុមហ ុន Microsoft ាននដល់ឱ្យក្រូនូវវញិ្ហា បនបក្ត្ (Microsoft Certified 
Educator-MCE) រក្កាយរពលបញ្ច ប់វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្បរបរោយរជ្ជរជ័យ។ រនុងឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៦ ក្រូ
បរក្ងៀនចំនួន ៤០.០០០  រ់ មរពីរខត្តចំនួន ២៤ ម្នក្បរទសរនេះានទទួលវញិ្ហា បនបក្ត្ MCE រនេះ។  

 ឧទហ ណ៍្មួយរទៀត្ ណដលបង្វា ញពីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណដលក្តូ្វានក្រុមហ ុនឯរជនរ ៀបចំឱ្យក្សបតាម
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ រឺរមមវធីិ “Transforming Learning”  បស់ក្រុមហ ុន       
Intel®។ វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបបីណ្ដុ េះបំណិ្នរ ៀនសូក្ត្សត្វត្ស ទី៍ ២១ ដល់អនរណដល
ចូល មួរៅរនុងវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនេះ រហយីវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លដំបូងានរលីររ ងីពីជំ ញណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្
រៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដលរ ៀបចំរ ងីរោយយូរណ្សកូរនេះ។ 

៦. ធ ធា ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពក្រណូដលា បៅបលើធា ធា អប់របំបើរទូលាយ 

 រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ យូរណ្សកូានបរងកីត្នូវបណ្ដុ ំ ព័ត៌្ានរៅរលីធនធានអប់ រំបីរទូលាយ រលីររហទំព័  បស់
វទិាសាថ នសិរាពីកា ក្រប់ក្រងចំរណ្េះដឹងរនុងវសិ័យអប់  ំ(ISKME) រោយធនធានសក្ាប់វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លណដល
ររអាចទទួលានរោយទូលាយ ក្តូ្វានរ ៀបចំជ្ជសនាសសន៍ ក្សបតាមសមត្ថភាព និងរោលរៅម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថ
ភាព ICT សក្ាប់ក្រូបរក្ងៀន។ មជឈមណ្ឌ លព័ត៌្ានរនេះ ានឧបរ ណ៍្ណសាង រណដលអនុញ្ហា ត្ឱ្យអនរស រស រមមវធីិ
ណសាង រ និងរំណ្ត់្ រធនធាន រដីមបជួីយឱ្យក្រូសរក្មចានរោលរៅជ្ជរ់លារ់ណដលក្តូ្វានរលីររ ងីរៅរនុង
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ (សូមរមីល ូបភាពទី ៦)។  
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 ូបភាពទី ៥៖ តារងា៉ា ក្ទីសសក្ាប់ណសាង រព័ត៌្ានរនុងមជឈមណ្ឌ លព័ត៌្ាន (Hub) ធនធានអប់ រំបីរទូលាយ ម្ន
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ បស់យូរណ្សកូ 

 

ណសាងយល់ពីបរចចរវទិា 
ICT រនុងកា អប់  ំ

កា យល់ដឹងអំពីបរចចរវទិា 

កា យល់ដឹងអំពីរោលនរោាយ 

១៩ ធនធាន 

កា ពក្ងឹងចំរណ្េះដឹងឱ្យ
កាន់ណត្សីុជរក្ៅ 

កា រសាងចំរណ្េះដឹង 

រមមវធីិសិរា និង ង្វា យ
ត្ម្មៃ 

រ ុរកាសលយ 

បរចចរវទិា ICT 

កា រ ៀបចំ និងកា 
ក្រប់ក្រង ដឋាល 

កា រ ៀនសូក្ត្រក្មិត្  
វជិ្ជា ជីវៈ បស់ក្រូ 

កា រក្បីក្ាស់រោលនរោាយ 

២០ ធនធាន 

នវានុវត្តន៍រោលនរោាយ 

១០ ធនធាន 

ចំរណ្េះដឹងជ្ជមូលោឋ ន 

២០ ធនធាន 

កា រក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹង 

២៧ ធនធាន 

បំណិ្នសងគមពុទធិ 

២០ ធនធាន 

កា បញ្ចូ លបរចចរវទិា 

២៣ ធនធាន 

កា រោេះក្សាយបញ្ហា ណដលាន
លរខណ្ៈសមុរសាម ញ 
២៨ ធនធាន 

 

សា័យក្រប់ក្រង 

១៧ ធនធាន 

ឧបរ ណ៍្រក្មិត្មូលោឋ ន 

៣៣ ធនធាន 

ឧបរ ណ៍្ណដលានលរខណ្ៈសមុរសាម ញ 

២៩ ធនធាន 

ឧបរ ណ៍្ណដលរក្បីក្ាស់ជ្ជទូរៅ 

១៣ ធនធាន 

ថ្នន រ់រ ៀនសដង់ោ  

១៨ ធនធាន 

ក្រុមសហកា ោន  

១៦ ធនធាន 

ក្រឹេះសាដ នណដលជំ ុញឱ្យានកា សិរារ ៀន
សូក្ត្ 

៩ ធនធាន 

ចំរណ្េះដឹងឌីជីថល 

២៤ ធនធាន 

ក្រប់ក្រង និងនដល់កា ណណ្  ំ

១៦ ធនធាន 

ក្រូជ្ជអនរសិរាជ្ជរំ ូ 

១២ ធនធាន 
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 រៅរពលស រស ឯរសា រនេះ មជឈមណ្ឌ លព័ត៌្ានរនេះានតំ្ណ្ភាា ប់ភាររក្ចីនភាា ប់រៅកាន់រមរ ៀនណដល
ពារ់ព័នធនឹងរោលរៅមួយ ឬរក្ចីនម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ។ រមរ ៀនទងំរនេះ ាន យៈរពលចប់ពី 
៣០  ទី  ហូត្ដល់ ៦ រា៉ា ង និងជ្ជប់អាជ្ជា បណ្ណណដលានលរខណ្ៈរបីរទូលាយ ដូចជ្ជ អាជ្ជា បណ្ណ Creative 
Commons ជ្ជរដីម។  

អាជ្ជា បណ្ណណដលានលរខណ្ៈរបីរទូលាយណបបរនេះ នដល់លទធភាពឱ្យក្រប់ោន អាចរក្បីក្ាស់ និងណរសក្មួលរម
រ ៀនទងំរនេះរៅតាមសាថ នភាពសមក្សប បស់ពួរររ រោយមិនចាំច់សុំកា អនុញ្ហា ត្ពីអនរនិពនធ និងពំុានកា បង់
ម្ថៃរសវាអាីរ េះរ យី។ រមរ ៀនទងំរនេះក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រោយអនរអភិវឌឍន៍រមមវធីិសិរាមរពីតាមររក្ាងណដល
អនុវត្តរោយយូរណ្សកូ/ក្រសួងអប់  ំ រនុងក្បរទសក្បាណ្ ១០ រៅអាស្រហារិ អាសុី និងា៉ា សុីហារិ ក្ពមទងំតំ្បន់         
អារម រិឡាទីន និងការ៉ា របៀន ពីឆ្ន  ំ២០១២ ដល់ឆ្ន  ំ២០១៨12។ 

រៅរនុងសននិាត្ពិភពរលាររលីរទី ២ សដីពីធបធានអប់ រំបីរទូលាយ ណដលរ ៀបចំរធាីរ ងីកាលពីឆ្ន  ំ
២០១៧ មជឈមណ្ឌ លរនេះានកាៃ យជ្ជ “ទីសំចត្ (home)” អនឡាញម្នបណ្ដដ ញម្នបណ្ដដ ញសាថ ប័នរ ន្ីម 
(Network of Institutional Champions) ជ្ជសហរមន៍អនរជំ ញណដលបរងកីត្រ ងី រដីមបោីកំ្ទ និងនដល់កា 
ណណ្ ដំល់អនរអភិវឌឍន៍រមមវធីិសិរាថមីៗណដលានបំណ្ងចង់យរធនធានទងំរនេះរៅណរសក្មួលបណនថម និងបរងកីត្
ជ្ជធនធានថមីៗ ណនែរតាមក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ។ ឧបរ ណ៍្ទំ រ់ទំនងណដលអាច រានពី
មជឈមណ្ឌ ល (Hub) រនេះ ជួយភាា ប់ទំ រ់ទំនងរៅកាន់អនរណដលានសាន ម្ដរ ន្ីមជ្ជអនត ជ្ជតិ្ខាង OER/ក្របខ័ណ្ឌ
សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ និងភាា ប់ទំ រ់ទំនងពួរររជ្ជមួយនឹងអនរជំ ញថមីៗ។  

  

 
12 Visit the ICT CFT Hub on OER Commons at https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO. 

https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
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ជំពរូទី VI 
រសចរដសីន្និោា ន្ 

 

ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ានរោលបំណ្ងនដល់ជ្ជព័ត៌្ានដល់អនរជំ ញណននរអប់  ំ អនរតារ់
ណត្ងរោលនរោាយ បុរគលិរណដលនដល់កា ោកំ្ទដល់ក្រូ និងអនរនដល់រសវាសិរាវជិ្ជា ជីវៈអំពីតួ្ ទីម្នបរចចរវទិា 
ICT រនុងរំណណ្ទក្មង់អប់  ំរ៏ដូចជ្ជជួយដល់ ដឋជ្ជសាជិរយូរណ្សកូ រនុងកា រ ៀបចំសដង់ោ សមត្ថភាព ICT ថ្នន រ់ជ្ជតិ្
សក្ាប់ក្រូ។ ានសញ្ហា ណដលបង្វា ញថ្ន រិត្ ហូត្មរដល់រពលបចចុបបននរនេះ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ 
ានទទួលរជ្ជរជ័យរនុងកា សរក្មចចរខុវសិ័យរនេះ។ ានភសតុតាងជ្ជរក្ចីនណដលបង្វា ញថ្ន ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព 
ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ ក្ត្ូវានរក្បីក្ាស់ រដីមបនីដល់ជ្ជព័ត៌្ានដល់កា រ ៀបចំសដង់ោ ជ្ជតិ្សដីពី ICT សក្ាប់អនរអប់  ំ
និងកា រ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លរនុងរោលបំណ្ងអភិវឌឍន៍សមត្ថភាព ICT ដល់ក្រូ។ រលីសពីរនេះរ៏ានភសតុតាង
បង្វា ញនងណដ ថ្ន រៅរនុង យៈរពលប៉ាុ ម នឆ្ន ចុំងរក្កាយរនេះ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ 
រដីមបោីកំ្ទដល់កា រ ៀបចំរោលនរោាយសដីពីបរចចរវទិា ICT រនុងវសិ័យអប់  ំ និងរំណណ្ទក្មង់   ណដលរក្បី
ក្ាស់បរចចរវទិាជ្ជរតាត ជួយរលីររមពស់កា នដល់រសវាអប់ ។ំ ខុសពីអាីណដលានរក្ោងទុរកាលពីដំបូង ក្របខ័ណ្ឌ
សមត្ថភាពរនេះ ាននដល់ជ្ជព័ត៌្ានសក្ាប់កា អភិវឌឍរមមវធីិសិរា និងកា បរងកីត្ឧបរ ណ៍្វាយត្ម្មៃរក្មិត្ ICT 
 បស់ក្រូ។ ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ រ៏ានទរ់ទញអនរោកំ្ទកាន់ណត្រក្ចីនជ្ជងកា  ពឹំងទុរដំបូងៗ រហយីរ៏ាន
ក្រុមហ ុនមួយចំនួនរមីលរ ញីត្ម្មៃម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះនងណដ ។  

ចប់តាងំពីឆ្ន  ំ ២០០៨ មរ ានកា អនុវត្តកា ង្វ ជ្ជរក្ចីនរៅរនុងណននរខាងរលី រហយីបចចុបបននរនេះាន
ឧទហ ណ៍្ជ្ជរក្ចីន ណដលបង្វា ញពីឧទហ ណ៍្ និងពីរោលវធីិសក្ាប់រក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ។ រោល
វធីិ “បត់្ណបន”  បស់យូរណ្សកូ រនុងកា ណចរ ណំលរក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូានន័យថ្ន រនុងរ ណី្ជ្ជ
រក្ចីនអនរតារ់ណត្ងរោលនរោាយ និងអនររ ៀបចំវរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ លានរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះជ្ជ
ចំណុ្ចចប់រនដីម សក្ាប់អនុវត្តន៍រំនិត្នដួចរនដីមថមីៗ ជ្ជជ្ជងយរអត្ថបទម្នក្របខ័ណ្ឌ រនេះរៅរក្បីក្ាស់តាមអាីណដល
ក្តូ្វានស រស ទុររ េះ។ រនេះ ឱំ្យានកា បរក្សាយក្របខ័ណ្ឌ រនេះោ៉ា ងរក្ចីន ណដលកា បរក្សាយមួយចំនួនក្តូ្វ
ានរលីរយរមរបង្វា ញរៅរនុងឯរសា រនេះ។ កា បរក្សាយក្របខ័ណ្ឌ រនេះមួយចំនួន រធាីរ ងីរក្កាមអាជ្ជា បណ្ណ
របីរចំហ ណដលនដល់លទធភាពឱ្យររអាចយរធនធានម្នក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះយររៅណរសក្មួល 
រដីមបរីក្បីបនត និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យានកា បរក្សាយបណនថមរទៀត្។  
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ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូ ដំរណី្ កា រៅានលែបំនុត្រៅរពលណដលក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ
អាចានឥទធិពល និងរលីរទឹរចិត្តឱ្យអនររក្បីក្ាស់ានទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងសហរមន៍ទូរៅ ណដលរក្បីក្ាស់
ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូរនេះ និងរក្បីក្ាស់ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ រ៏ដូចជ្ជធនធានណដលពារ់ព័នធ 
រដីមបរី ៀបចំរំនិត្នដួចរនដីមក្សបតាមប បិទជ្ជរ់ណសដងណនែរតាមខៃឹមសា រនុងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ។  
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សនាា ន្ុក្រម 
 

និយមន័យង្វយៗមួយចំនួនម្នវារយសពាបរចចររទសណដលរក្បីក្ាស់រៅរនុងឯរសា រាេះពុមភនាយរនេះ៖  

- កា បងកភាពង្វយក្សលួ (accessibility) – ពារយរនេះរ ៀបរប់ពីរក្មិត្ណដលប សិាថ ន រសវា ឬនលិត្នល 
នដល់ភាពង្វយក្សួលដល់មនុសសរក្ចីន រ់បំនុត្តាមណដលអាចរធាីរៅាន ជ្ជពិរសសជនានពិកា ភាព។  

- មុខង្វ បងកភាពង្វយក្សលួ (accessibility features) – មុខង្វ រនុងសុហារវៀ  រដីមបបីរងកីនភាពង្វយក្សួល
ដល់អនររក្បីក្ាស់ណដលានភាពរខាយជ្ជរ់លារ់។  

- រអ ប (app) – រមមវធីិរំុពយូទ័  (សូមរមីលពារយថ្ន រមមវធីិ (programme))។ 

- បញ្ហា សិបបនិមមិត្ (artificial intelligence - AI) –  កា រធាីក្តាប់ បស់ា៉ា សុីន ជ្ជពិរសសរំុពយូទ័  តាមបញ្ហា
 បស់មនុសស។  

-  ង្វា យត្ម្មៃកា សិរា (assessment for learning) – ជ្ជរ ម្ េះថមីតំ្ណ្ដងឱ្យកា  ង្វា យត្ម្មៃដំរណី្ កា  
(សូមរមីល ង្វា យត្ម្មៃរលីដំរណី្ កា ខាងរក្កាម)។  

- បរចចរវទិានដល់ជំនួយ (assistive technology - assistive ICT) – បរចចរវទិាដរលក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ 
រដីមបបីរងកីន  រា ឬរធាីឱ្យកាន់ណត្ក្បរសី នូវសមត្ថភាពបំរពញមុខង្វ  បស់ជនានពិកា ភាព។ 

-  augmented reality (AR) – កា រមីលរ ញីប សិាថ នរនុ ាងពិភពពិត្ក្ារដ រោយធាតុ្នស ំ ម្នប សិាថ ន
រនេះក្តូ្វានពក្ងីរ តាម យៈ ូបភាពណដលបរងកីត្រ ងីរោយរំុពយូទ័ ។  ូបភាពទងំរនេះបរងកីត្ជ្ជក្សទប់
បណនថមរលីប សិាថ ន ូបវនតពិត្ក្ារដ។  

- authoring environment – សុហារវៀ សក្ាប់បរងកីត្ររហទំព័ ។  

- blog – ររហទំព័  ជ្ជធមមតាក្តូ្វានណថទរំោយមនុសសាន រ់ ណដលអាចបរង្វា េះរោបល់ រសចរដីពិពណ៌្ ម្ន
ក្ពឹត្តិកា ណ៍្  ូបភាព ឬវរីដអូ។ អនររក្បីក្ាស់រនសងរទៀត្ អាចស រស រោបល់រៅរលីបៃុររនេះ ប៉ាុណនតានណត្
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ាច ស់បៃុរណត្ប៉ាុរណ្ដណ េះណដលអាចណរត្ក្មូវបៃុរជ្ជរ់ណសដងាន។ ជ្ជរ ឿយៗ រររៅបៃុរថ្នជ្ជ “កាណសត្               
អនឡាញ”។  

- កា រសាងសមត្ថភាព (capacity building) – កា បរងកីនសមត្ថភាព បស់មនុសស ជ្ជពិរសសសមត្ថភាព
បំរពញកា ង្វ  បស់ពួរររតាម យៈកា បរងកីនចំរណ្េះដឹង និងជំ ញ បស់ពួរររ។  

- កា សហកា  (collaboration) – មនុសសចប់ពី ២  រ់រ ងីរៅ រធាីកា ង្វ  មួោន  រដីមបី្ នរៅសរក្មច
រោលរៅ មួមួយ។ ខណ្ៈរពលណដលពារយរនេះក្សរដៀងោន នឹងពារយថ្ន រិចចសហក្បតិ្បត្តិកា  (សូមរមីល
ខាងរក្កាម) ពារយរនេះត្ក្មូវឱ្យានកា បនសុោីន ជ្ជមួយនឹងអនរចូល មួ និងកា រំណ្ត់្តួ្ ទី និងកា ទទួល
ខុសក្តូ្វឱ្យានចាស់លាស់ បស់សាជិរក្រុម។  

- សមត្ថភាព (competency) – បំណិ្ន ជំ ញ និងកា យល់ដឹងណដលចាំច់ រដីមបរីធាីអាីមួយឱ្យាន
រជ្ជរជ័យដល់រក្មិត្សដង់ោ វជិ្ជា ជីវៈ។  

- បនាប់រំុពយូទ ័ (computer laboratory - lab) – ថ្នន រ់រ ៀនណដលបំពារ់រោយរំុពយូទ័  រដីមបឱី្យសិសសាន រ់ៗ
ានរំុពយូទ័ រោយខៃួនឯងសក្ាប់កា រក្បីក្ាស់។  

- រិចចសហក្បតិ្បត្តិកា  (cooperation) – មនុសសចប់ពី ២  រ់រ ងីរៅ រធាីកា ង្វ  មួោន  រដីមបសីរក្មច
រោលរៅជ្ជរ់លារ់ណដលនដល់ក្បរោជន៍ឱ្យោន រៅវញិរៅមរ (ជ្ជជ្ជងក្បរួត្ក្បណជងោន )។  

- វរគបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល (course) – រមមវធីិសិរា។  

- រមមវធីិសិរា (curriculum) – បញ្ា ីក្បធានបទណដលក្តូ្វរ ៀន រៅរនុងវរគសិរាណ្ដមួយ។ បណ្ដុ ំ វរគសិរា
ណដលខៃឹមសា ក្តូ្វានរ ៀបចំរ ងី រដីមបរំីណ្ត់្ពីលំោប់លំរោយម្នកា សិរា។ (ពារយថ្ន “រមមវធីិសិរា” 
និង “រមមវធីិសិរាលមែិត្” ក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ខុសោន តិ្ចតួ្ចរៅរនុងក្បរទសរនសងៗោន  ប៉ាុណនតពារយទងំពី រនេះ
សំរៅរលីបញ្ា ីរ ៀបរប់អំពីអាីណដលក្តូ្វរ ៀន)។  

- ក្របខណ័្ឌ រមមវធីិសិរា (curriculum framework) – បណ្ដុ ំ រំនិត្ និងរោលកា ណ៍្ណដលរររក្បីក្ាស់ជ្ជ
មូលោឋ នសក្ាប់រ ៀបចំរមមវធីិសិរា ឬរមមវធីិសិរាលមែិត្ឱ្យកាន់ណត្សុីជរក្ៅបណនថមរទៀត្។  
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- សដងោ់ រមមវធីិសិរា (curriculum standards) – រក្មិត្ និងវសិាលភាពម្នជំ ញ និងកា យល់ដឹង
ណដលសិសសក្តូ្វសរក្មចឱ្យាន។  

- សមត្ថភាព/សនតិសុខតាមក្បព័នធអនឡាញ (cyber safety/security) – កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
ក្បរបរោយសមត្ថភាព និងកា ទទួលខុសក្តូ្វ, កា អនុវត្ត និងបក្មុងក្បយត័្នណដលក្តូ្វរោ ពតាម រៅរពល
រក្បីក្ាស់អីុនធឺណិ្ត្ រដីមបធីា មិនឱ្យានកា រលចធាៃ យព័ត៌្ានផ្លា ល់ខៃួន និងខូចខាត្ដល់ឧបរ ណ៍្។ 

- ឧបរ ណ៍្វភិារ (diagnostic tool) – វធីិសាស្រសតសក្ាប់រធាីកា រំណ្ត់្ថ្នរតី្សិសសក្តូ្វកា កា បំប៉ានបណនថម
ណដ ឬរទ។  

- កា បរក្ងៀនណបបក្រូជ្ជអនរបង្វា ញរមរ ៀន (didactic teaching/didactic instruction) – កា បរក្ងៀន
រោយក្ាប់សិសសអំពីមុខវជិ្ជា ៈ, កា បរក្ងៀនតាម យៈកា និោយ ពនយល់ បង្វា ញ រធាីាឋរថ្ន សួ សំណួ្ 
រៅកាន់សិសស រ ៃ្ីយសំណួ្  បស់សិសស និងរ ៀបចំកា ពិភារាជ្ជមួយសិសស។ រនេះរឺនាុយោន នឹង របៀប
បរក្ងៀនតាមណបបជួយសិសសឱ្យរ ៀនតាម យៈកា រធាីពិរសាធន៍ និងកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំ តាម យៈកា ឱ្យសិសសរធាី
សរមមភាពរនសងរក្ៅណត្ពីកា សាដ ប់ក្រូនិោយ។  

- ឌីជីថល (digital) (ដូចរៅរនុងខៃឹមសា ឌីជីថល ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល ធនធានឌីជីថល និងបរចចរវទិាឌីជី
ថល) – ជ្ជពារយរក្បីជំនួសឱ្យរំុពយូទ័  និងបរចចរវទិារំុពយូទ័ ។ (រំុពយូទ័  រាទុរ និងវភិារព័ត៌្ាន តាម យៈ
កា បំណ ងព័ត៌្ានទងំអស់រៅជ្ជរលខមួយខាង់ ណដលរររៅថ្ន៖ digits) 

- ភាពជ្ជពល ដឋឌីជីថល (digital citizenship) – កា ានប កិាខ   និងជំ ញ ICT រដីមបចូីល មួរនុងសងគមឌី
ជីថល ឧទហ ណ៍្ រដីមបទីទួលានព័ត៌្ាន បស់ ោឋ ភិាលតាមក្បព័នធអនឡាញ រក្បីក្ាស់ររហទំព័ 
បណ្ដដ ញទំ រ់ទំនងសងគម និងរក្បីទូ សពាម្ដជ្ជរដីម។  

- ចំរណ្េះដឹងឌីជីថល (digital literacy) – សមត្ថភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាឌីជីថល ឧបរ ណ៍្ទំ រ់ទំនង 
ឬបណ្ដដ ញ រដីមបណីសាង រ វាយត្ម្មៃ រក្បីក្ាស់ និងបរងកីត្ព័ត៌្ាន។ សមត្ថភាពរនេះរ៏សំរៅរលីសមត្ថភាព
ណសាងយល់ និងរក្បីក្ាស់ព័ត៌្ានរនុងរក្ចីនទក្មង់ រោយរក្បីក្ាស់ក្បភពខុសៗោន សក្ាប់បង្វា ញព័ត៌្ាន
តាម យៈរំុពយូទ័  ឬសំរៅរលីសមត្ថភាព បស់មនុសសាន រ់ រដីមបរីធាីរិចចកា ក្បរបរោយក្បសិទធភាព រៅរនុង
ប សិាថ នឌីជីថល។ 
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- ឧបរ ណ៍្ឌីជីថល (digital tool) – រ ម្ េះមួយរទៀត្ណដលសំរៅរលីបរចចរវទិា ICT។ 

- ពិកា ភាព (disability) – ពារយរនេះក្របដណ្ដ ប់រលីកា បំរពញមុខង្វ ានរំណ្ត់្ បស់មនុសស ដូចជ្ជ ភាព
រខាយខាងកាយសមបទ បញ្ហា សាម  តី្ ឬញាណ្ដឹង សាថ នភាពសុខភាព ឬជំងឺនៃូវចិត្តជ្ជរដីម។  

- សុហារវៀ ហារឹហាត្ ់(drill-and-practice software) – រមមវធីិរំុពយូទ័ ណដលជួយឱ្យសិសសរ ៀនតាម យៈកា 
ហារឹហាត់្ដណដលៗ ឧទហ ណ៍្ ទរនាញពារយជ្ជភាសាប រទស ឬរ ៀន របៀបរណ្ លំហាត្់រណិ្ត្វទិា     
ជ្ជរដីម។  

- រក្មងសាន ម្ដតាមក្បព័នធរអរ ក្ត្ូនិរ (e-portfolio) – ឬរៅមា៉ាងរទៀត្ថ្នជ្ជរក្មងសាន ម្ដឌីជីថល/          
អនឡាញ រក្មងសាន ម្ដតាមក្បព័នធរអរ ក្តូ្និររឺជ្ជបណ្ដុ ំ ភសតុតាងណដលរ ៀបចំ និងក្បមូលចងក្រងរោយ
សិសស ណដលអាចានដូចជ្ជ អត្ថបទ ឯរសា រអរ ក្តូ្និរ  ូបភាព វរីដអូ សរមៃង និងកា ស រស រលីបៃុរ      
ជ្ជរដីម។ 

- សុវត្ថិភាពតាមក្បព័នធរអរ ក្ត្ូនិរ (e-safety) – កា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិាក្បរបរោយសុវត្ថិភាព និងកា 
ទទួលខុសក្តូ្វ  មួនឹងកា រក្បីក្ាស់អីុនធឺណិ្ត្ និងកា ទំ រ់ទំនងណដលរក្បីមរធាាយរអរ ក្តូ្និរ ណដល
ររអាចរៅមា៉ាងរទៀត្ថ្ន “សុវត្ថិភាពអីុនធឺណិ្ត្” (សូមរមីលសុវត្ថិភាពតាមក្បព័នធអនឡាញ (cyber 
safety))។ 

- ថ្នន ររ់ ៀនណបបចក្មេុះ (flipped classroom) – យុទធសាស្រសតរ ៀនសូក្ត្ណបបចក្មុេះបញ្ចូ លកា ជួបោន ផ្លា ល់ 
ជ្ជមួយនឹងកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា, ប សិាថ នសិរាណបបក្បម្ពណី្ក្តូ្វានផ្លៃ ស់បតូ រោយសិសស រមីលកា 
បង្វា ញពីខៃឹមសា រមរ ៀនរៅនាេះ តាម យៈវរីដអូ ឬខៃឹមសា ឌីជីថល និងានកា រ ៀនណបបសរមមរៅរនុងថ្នន រ់
រ ៀន។  

-  ង្វា យត្ម្មៃរៅរនុងដំរណី្ កា សិរា (formative assessment) (ឬពារយថ្ន “ ង្វា យត្ម្មៃកា សិរា”) –  
ង្វា យត្ម្មៃណដលជួយឱ្យសិសសរ ៀន និងជួយសក្មួច ឬរសាងកា រ ៀនសូក្ត្ បស់ពួរររ តាម យៈកា បង្វា ញ
ពីអាីណដលសិសសមិនយល់ អាីណដលសិសសចាំច់ក្តូ្វរធាីមដងរហយីមដងរទៀត្ និងថ្នរតី្សិសសអាចបនតរៅ
ដំណ្ដរ់កាលប ា ប់ានណដ ឬរទ (សូមរមីល ង្វា យត្ម្មៃណដលរផ្លដ ត្រលីដំរណី្ កា នងណដ )។  
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- រយនឌ ័ (gender) – ទំ រ់ទំនងណដលក្តូ្វានរំណ្ត់្រៅរនុងសងគម វាងបុ ស និងស្រសតី។ សងគមរធាីកា 
សរក្មចចិត្តពីធនធានណដលបុ ស និងស្រសតី អាចរក្បីក្ាស់ ឬោច់រោយណ រពីោន  ពីកា ង្វ ណដលពួរររអាច
រធាីាន ពីសរមៃៀរបំពារ់ណដលពួរអាចរសៃៀរពារ់ាន និងពីចំរណ្េះដឹងពួរររអាចទទួលាន ដូចជ្ជ 
 របៀបទទួល និងរក្បីក្ាស់ចំរណ្េះដឹងទងំរ េះ។ រយនឌ័ សំរៅរលីទំ រ់ទំនងណដលអាចានកា ណក្ប
ក្បួលពីរពលមួយ រៅរពលមួយរទៀត្ និងពីរណនៃងមួយរៅរណនៃងមួយរទៀត្។ ខណ្ៈរពលណដលរភទរក្ចីនណត្
អាីណដលរឋ មិនណក្បក្បួល រយនឌ័ រឺជ្ជអាីណដលអាចណរណក្បានពីរពលមួយរៅរពលមួយ អាក្ស័យរៅតាម         
កាលៈរទសៈ។ ទំ រ់ទំនងរយនឌ័  វាងបុ ស និងស្រសតី អាចណក្បក្បួល វាងវណ្ណៈ ពូជសាសន៍ និងវបបធម៌។ 
សាថ ប័ន  អាចានវបបធម៌ណដលរធាីកា រំណ្ត់្ពីតួ្ ទីក្បតិ្បត្តិ តួ្ ទី ដឋាល និងតួ្ ទីនដល់រសវា បស់
បុ ស និងស្រសតី។ 

- សមភាពរយនឌ័  (gender equality) – រនេះធា ថ្ន ស្រសតី និងបុ សានសាថ នភាពដូចោន  និងទទួលាន    
ឱ្កាសរសមីភាពោន រនុងកា អនុវត្តសិទធិមនុសស និងសរក្មចសកាដ នុពល បស់ពួរររឱ្យានរពញរលញ រដីមបី
 មួចំណណ្រដល់កា អភិវឌឍរសដឋរិចច សងគម វបបធម៌ និងនរោាយ និងទទួលនលពីលទធនលម្នកា អភិវឌឍ
ទងំរនេះ។ វារឺជ្ជត្ម្មៃរសមីភាពោន ណដលសងគមនដល់ឱ្យរោយរិត្ពីលរខណ្ៈដូចោន  និងលរខណ្ៈខុសោន  វាង
ស្រសតី និងបុ ស និងតួ្ ទីខុសៗោន  បស់ពួរររ។ សមភាពរយនឌ័ អាចក្តូ្វានរលីររមពស់រៅរពលណដល
ធនធាន ឱ្កាស និងកា ោកំ្ទ   ក្តូ្វាននដល់ដល់បុ ស និងស្រសតីរោយមិនរិត្ពីរភទជីវសាស្រសត បស់     
ពួរររ។  

- ឧបរ ណ៍្សក្ាបរ់ ៀបចំ ូបភាព (graphic organizer) –  ូបភាពណដលបង្វា ញពីព័ត៌្ាន និងទំ រ់ទំនង
 វាងអងគរហតុ្ ទសសនទន ឬរំនិត្  ។  

- សុហារវៀ ក្កាហារិ (graphics software) – រមមវធីិរំុពយូទ័  ដូចជ្ជ Photoshop ណដលនដល់លទធភាពឱ្យររ
អាចនលិត្ និងណរណក្ប ូបភាព  ូបថត្ ដាក្កាម និង ូបរំនូ ។  

- បរចចរវទិា ICT (ICT) – បរចចរវទិាព័ត៌្ាន និងសា រម រមន៍ ណដលសំរៅរលីរំុពយូទ័  ទូ សពាម្ដ 
ា៉ា សុីនថត្ ូបឌីជីថល ក្បព័នធណសាង រនៃូវតាមផ្លក យ ណ្ប ឧបរ ណ៍្រអរ ក្តូ្និរ ដូចជ្ជ ា៉ា សុីនថត្ទិននន័យ 
វទិយុ ទូ ទសសន៍ បណ្ដដ ញរំុពយូទ័  ក្បព័នធផ្លក យ ណ្ប ឬអាីៗរនសងរទៀត្ណដលានតួ្ ទីទុរោរ់ និង
នសពានាយព័ត៌្ានតាមក្បព័នធរអរ ក្តូ្និរ។ បរចចរវទិា ICT រប់បញ្ចូ លណននរ ងឹ (ប កិាខ  ឧបរ ណ៍្) និង
ណននរទន់ (សុហារវៀ ) (ណដលសំរៅរលីរមមវធីិរំុពយូទ័ រៅរនុងឧបរ ណ៍្ប កិាខ  ទងំរ េះ)។  
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- ICT CFT – ក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រូណដលរ ៀបចំរ ងីរោយយូរណ្សកូ។  

- ប ោិបនន – កា នដល់ភាពង្វយក្សួលដល់មនុសសក្រប់ ូប និងធា ោ៉ា ងណ្ដឱ្យមនុសសអាចទទួលាន
ព័ត៌្ាន និងង្វយក្សួលរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT។  

- អីុនធឺណិ្ត្ – អីុនធឺណី្ត្ និង World Wide Web (ឬ web, ឬ websites–ររហទំព័ ) ជ្ជរ ឿយៗក្ត្ូវាន
រររក្បីក្ាស់ជំនួសឱ្យោន រៅវញិរៅមរ ប៉ាុណនតរបីនិោយឱ្យោច់ណ្ដត់្ អីុនធឺណិ្ត្សំរៅរលីបណ្ដដ ញណដល
ភាា ប់ទំ រ់ទំនងរំុពយូទ័ រៅទូទងំពិភពរលារ រហយីររហទំព័ សំរៅរលីឯរសា   ូបភាព និងខៃឹមសា ដម្ទ
រទៀត្រៅរលីបណ្ដដ ញរ េះ។ 

- អីុនធឺណិ្ត្សក្ាបឧ់បរ ណ៍្ក្រប់ោ៉ា ង– បណ្ដដ ញឧបរ ណ៍្រដី រោយរំុពយូទ័  ណដលក្តូ្វានបរងកីត្រៅរនុង
វត្ថុរក្បីក្ាស់ជ្ជក្បចមំ្ថា ណដលអាចឱ្យវត្ថុទងំរ េះរនាី និងទទួលទិននន័យតាមក្បព័នធអីុនធឺណិ្ត្។ 

- សុវត្ថិភាពទិននន័យ – សូមរមីលសុវត្ថិភាពតាមក្បព័នធរអរ ក្តូ្និរ (e-safety) និងសុវត្ថិភាពអីុនធឺណិ្ត្ 
(cyber safety)។ 

- សងគមពុទធិ – សងគមណដលបណ្ដុ េះឱ្យានកា ទទួលយរភាពចក្មុេះ និងណដលទញក្បរោជន៍ពីទក្មង់ចំរណ្េះ
ដឹងជ្ជរក្ចីន ចប់ពីរតិ្បណ្ឌិ ត្ បស់ជនជ្ជតិ្រដីមភារតិ្ចរនុងមូលោឋ ន  ហូត្ដល់ចំរណ្េះដឹងបរចចរវទិា និង
វទិាសាស្រសតរៅរក្មិត្ខពស់។ ទសសនទនរនេះរូសបញ្ហា រ់ថ្ន ចំរណ្េះដឹងមិនណមនក្តឹ្មណត្នលិត្រៅរនុងមនាី 
ពិរសាធន៍វទិាសាស្រសតប៉ាុរណ្ដណ េះរទ រ៏ប៉ាុណនតចំរណ្េះដឹងរ៏សំរៅរលីបទពិរសាធន៍បងគ ទុររប់ឆ្ន  ំបស់មនុសស
ជ្ជតិ្រនុងក្រប់ក្បជ្ជជ្ជតិ្ទងំអស់នងណដ ។  

- បំណិ្នសងគមពុទធិ – បំណិ្នណដលចាំច់ រដីមបទុីរោរ់ និងបរងកីត្ព័ត៌្ាន និងចំរណ្េះដឹង រពាលរឺសំរៅ
រលីបំណិ្ន   ដូចជ្ជ បំណិ្នរោេះក្សាយបញ្ហា  កា រិត្ណបបលែិត្លែន់ កា វភិារ កា សហកា  កា ក្ាស័យ
ទរ់ទង និងណសាងយល់ពីកា យល់រ ញី បស់អនរដម្ទ និងកា ានសមត្ថភាពរក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
ណដលជ្ជឧបរ ណ៍្មួយដ៏សំខាន់សក្ាប់ទុរោរ់ព័ត៌្ាន។  

- ក្បព័នធក្របក់្រងកា សិរា (LMS) – ជ្ជសុហារវៀ  ឬបរចចរវទិាតាមររហទំព័  ណដលក្តូ្វានរក្បីក្ាស់ រដីមបី
រធាីណននកា អនុវត្ត និងវាយត្ម្មៃដំរណី្ កា ម្នកា សិរាណដលនដល់លទធភាពឱ្យក្រូអាចបរងកីត្ និងនដល់ខៃឹមសា 
តាមោនកា ចូល មួ បស់សិសស និងវាយត្ម្មៃលទធនល បស់សិសស។  
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- សាថ បន័ណដលរលីររមពស់កា សិរា – សាថ ប័នដូចជ្ជសាលារ ៀន ឬក្រុមហ ុនណដលទទួលយររំនិត្ណដលថ្ន 
មនុសសក្រប់ោន ចាំច់ក្តូ្វបនតរ ៀនសូក្ត្រពញមួយជីវតិ្។ ដូរចនេះ ក្រូក្តូ្វបនតរ ៀនបណនថមរទៀត្អំពីមុខវជិ្ជា ណដល
ពួរររបរក្ងៀន និងណសាងយល់បណនថមរទៀត្អំពី របៀបបរក្ងៀនមុខវជិ្ជា ទងំរ េះ។  

- សងគមណដលរលីររមពស់កា សិរា – សងគមណដលទទួលយររំនិត្ណដលថ្នមនុសសក្រប់ោន រួ បនតសិរារពញ
មួយជីវតិ្។  

- ឧបរ ណ៍្ចល័ត្ – ឧបរ ណ៍្កាន់ម្ដ ដូចជ្ជទូ សពាម្ដ ឬថ្នរបៃត្ជ្ជរដីម។  

- ម៉ាូឌុល – ណននរម្នអាីមួយ៖ វរគសិរារនុងរមមវធីិអប់ កំ្រូ ឬរមមវធីិសិរាវជិ្ជា ជីវៈ អាចក្តូ្វានណបងណចរជ្ជ           
ម៉ាូឌុល។ វរគសិរាទងំមូល ានរក្ចីនម៉ាូឌុល។  

- វរគសិរាអនឡាញណដលអាចរក្បីក្ាស់រោយចំហ (massive open online course – MOOC) – ជ្ជ       
រមមវធីិរ ៀនសូក្ត្ពីចាា យតាមររហទំព័  ណដលនដល់រោយមិនរិត្ម្ថៃរនុងរោលបំណ្ងនដល់លទធភាពឱ្យ
មនុសសរក្ចីន រ់រនុងពិភពរលារចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀន។  

- ចំរណ្េះដឹងអំពីក្បព័នធនសពានាយ និងពត័្៌ាន – រោលវធីិរ ុរកាសលយណដលទទួលសាគ ល់ពីកា ផ្លៃ ស់បតូ  និង
កា អនុវត្តរនុងវសិ័យ ICT ណដលបង្វា ញពីភាពចាំច់ បស់បុរគលាន រ់ៗរនុងកា រក្បីក្ាស់ វភិារ វាយត្ម្មៃ 
បរងកីត្ និងរក្បីក្ាស់បរចចរវទិាព័ត៌្ាន និងសា រម រមន៍, ភាពចាំច់ បស់បុរគលាន រ់ៗ រដីមបរីធាីជ្ជ
អនរនិពនធនង និងជ្ជអនររក្បីក្ាស់ព័ត៌្ាន និងខៃឹមសា រនុងក្បព័នធនសពានាយនង, ភាពចាំច់ បស់បុរគល      
ាន រ់ៗ រដីមបរីធាីកា វភិារឱ្យានលែិត្លែន់រលីព័ត៌្ាន និងខៃឹមសា រនុងក្បព័នធនសពានាយ រោយរក្បីក្ាស់កា 
ក្សាវក្ជ្ជណបបសរមម, និងភាពចាំច់ រដីមបឱី្យពួររររក្បីក្ាស់ព័ត៌្ាន និងក្បព័នធនសពានាយ រដីមបទីមទ 
ឱ្យានកា រោ ពសិទធិមនុសស និងរលីររមពស់កា អភិវឌឍរោយចី ភាព។  

- បណ្ដដ ញ – រំុពយូទ័ ណដលត្ភាា ប់ជ្ជមួយោន ។ រំុពយូទ័ អាចត្ភាា ប់ជ្ជមួយោន តាមណខស ឬឥត្ណខស។ បណ្ដដ ញ        
រំុពយូទ័ ណដលត្ភាា ប់ជ្ជមួយោន  អាចក្តឹ្មណត្ជ្ជរំុពយូទ័ រៅរនុងថ្នន រ់រ ៀន ឬរៅរនុងអោ កា ោិល័យ (local), 
ឬបណ្ដុ ំ រំុពយូទ័ រៅរនុងទីក្រុងមយួ (metropolitan), ឬកា ភាា ប់រំុពយូទ័ ពីណននររនសងរទៀត្ម្នពិភពរលារ       
(អីុនធឺណិ្ត្)។  
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- សុហារវៀ អប ់ ំ off-the-shelf – រមមវធីិអប់ ណំដលសិសសអាចយរមររក្បីក្ាស់រោយខៃួនឯងរោយមិន
ចាំច់ានក្រូបរក្ងៀនពួរររ ឧទហ ណ៍្ រមមវធីិណដលជួយសិសសអាចរចេះក្បរបអរស ជ្ជរដីម។ រនេះរឺនាុយ
ោន នឹងធនធានឌីជីថលណដលក្រូបរងកីត្រ ងី ដូចជ្ជ បញ្ា ីពារយសក្ាប់ក្បរបណដលក្រូបរងកីត្រោយរក្បីក្ាស់
រមមវធីិ word-processing ជ្ជរដីម។  

- អនឡាញ – កា ភាា ប់រៅនឹងអីុនធឺណិ្ត្ ឧទហ ណ៍្ កា ចូលរៅរមីលររហទំព័  និងកា រក្បីក្ាស់អីុណមល
ជ្ជរដីម។  

- ធនធានអប ់រំបីរទូលាយ (OER) – ធនធានបរក្ងៀន និងអប់ ណំដលានអាជ្ជា បណ្ណរបីរចំហ និងនដល់ជូន
រោយមិនរិត្ម្ថៃ។ 

- ឧបរ ណ៍្ណដលរក្បីក្ាស់សក្ាប់រោលបំណ្ងរក្ចីនោ៉ា ង (open-ended tools) – រមមវធីិរំុពយូទ័ ណដល
អាចរក្បីក្ាស់រនុងរោលបំណ្ងរក្ចីនោ៉ា ង ឧទហ ណ៍្ រមមវធីិ word-processing ឬ spreadsheet។ រនេះ
រឺនាុយោន រៅនឹងរមមវធីិរំុពយូទ័ ណដលអាចរក្បីសក្ាប់រោលបំណ្ងណត្មួយ ដូចជ្ជ រមមវធីិណដលបង្វា ញដំរណី្ 
កា វទិាសាស្រសតអាីមួយរនុងទក្មង់ជ្ជ ូបភាពជ្ជរដីម។  

- អាជ្ជា បណ្ណរបីរទូលាយ (open licence) – បញ្ហា រ់ពីអាីណដលអាច និងមិនអាចរធាីានជ្ជមួយនឹងសាន ម្ដអាី
មួយ (ដូចជ្ជ អត្ថបទ  ូបភាព សុហារវៀ  ឬ multimedia)។ ជ្ជធមមតា អាជ្ជា បណ្ណចំហអនុញ្ហា ត្ឱ្យរររក្បី
ក្ាស់ រក្បីក្ាស់បនត និងណចរចយបនតសាន ម្ដអាីមួយ រោយានកា  តឹ្ត្បតិ្តិ្ចតួ្ច និងត្ក្មូវឱ្យានកា ណថៃង      
អំណ្ រុណ្ដល់ាច ស់សាន ម្ដ។  

- ក្បតិ្បត្តិកា  (ដូចរៅរនុងក្បតិ្បត្តិកា ណននរ ងឹ និងសុហារវៀ ) – កា រក្បីក្ាស់ណននរ ងឹ និងសុហារវៀ  
ឧទហ ណ៍្ ដូចជ្ជ ចុចប ូតុ្ង  រិំលដងកាន់ រៃិររៅរលីមីុនុយ ថត្ ូបជ្ជមួយនឹងា៉ា សុីនថត្ ូបឌីជីថល វាស់
ណវងរោយរក្បីឧបរ ណ៍្វាស់រំរៅសីតុ្ណ្ា ភាពជ្ជរដីម។  

- រញ្ចប ់– រមមវធីិរំុពយូទ័  (សូមរមីលរមមវធីិ)។  

- រ ុរកាសលយ – ជ្ជធមមតា រនេះានន័យថ្នជ្ជវធីិសាស្រសតបរក្ងៀន ណបបណននម្នបរចចររទសបរក្ងៀន  របៀបណដល
ក្រូរធាីកា បរក្ងៀន។ វារ៏ានន័យក្តឹ្មណត្ជ្ជកា បរក្ងៀន ឬជ្ជកា សិរាពីកា បរក្ងៀនជ្ជរដីម។  
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- កា វាយត្ម្មៃរៅវញិរៅមរ – វធីិសាស្រសតណដលសិសស ឬមិត្តភរតិរធាីកា វាយត្ម្មៃកា ង្វ  បស់ោន រៅវញិរៅមរ 
ណនែររៅតាមចំណុ្ចរៅណដលរំណ្ត្់រោយក្រូ។  

- ជនានពិកា ភាព – ពារយរក្បីក្ាស់សំរៅរលីក្រប់ជនានពិកា ភាពទងំអស់ ដូចជ្ជ អនរណដលាន
ររមាយកាយសមបទ បញ្ហា  ឬញាណ្ដឹង យៈរពលណវង ណដលជ្ជរតាត បនាុចបង្វែ រ់ដល់កា ចូល មួ បស់      
ពួរររឱ្យានរពញរលញ និងក្បរបរោយក្បសិទធភាពរៅរនុងសងគមរោយរសមីភាពោន ជ្ជមួយនឹងអនរដម្ទ
រទៀត្។  

- pervasive learning – ដំរណី្ កា រៅរនុងសងគមណដលនដល់លទធភាពឱ្យសិសសរសាងបទពិរសាធន៍ម្នកា 
សិរាណដលរ ៃ្ីយត្បក្បរបរោយអត្ថន័យ តាម យៈកា ភាា ប់ទំ រ់ទំនងសិសសជ្ជមួយនឹងសហរមន៍ 
ឧបរ ណ៍្ មនុសស និងសាថ នភាពរនសងៗ។  

- ឧបរ ណ៍្សក្ាបរ់ធាីណននកា  និងក្តិ្េះ េិះពិច ណ្ដ – រមមវធីិរំុពយូទ័ ណដលអាចរក្បីក្ាស ់រដីមបបីរងកីត្ជ្ជបញ្ា ី
ក្បតិ្ទិន កា វភិារ ដា៉ាក្កាម ឬឯរសា ក្បរភទរនសងរទៀត្ ណដលរក្បីក្ាស់រៅរនុងកា រធាីណននកា  និងក្តិ្េះ េិះ
ពិច ណ្ដ។  

- សុហារវៀ រធាីបទបង្វា ញ – រមមវធីិរំុពយូទ័  ដូចជ្ជ PowerPoint ណដលរក្បីក្ាស់ រដីមបបីរងកីត្ និងបង្វា ញ      
សាៃ យដ៍ (ណដលានអត្ថបទ និង ូបភាព) រៅកាន់អនររមីលរលីរអក្រង់ធំ។  

- សុហារវៀ  (ឬឧបរ ណ៍្) នលិត្ភាព – សុហារវៀ  word-processing, spreadsheet និង presentation។  

- កា សិរាវជិ្ជា ជីវៈ – បំណិ្ន និងចំរណ្េះដឹងបណនថមណដលក្រូទទួលានរនុងកា ង្វ  បស់ខៃួន រក្ៅណត្ពីអាីណដល
ពួរររានរ ៀន រដីមបកីាៃ យជ្ជក្រូ។ ក្រូអាចទទួលានចំរណ្េះដឹង និងជំ ញបណនថមទងំរនេះតាមណបបណនន    
ខុសៗោន  ដូចជ្ជ តាម យៈវរគសិរា រមមវធីិ សននិសីទ សិកាខ សាលា ក្ពឹត្តិកា ណ៍្ជ្ជរដីម ពីមិត្ត មួកា ង្វ រធាី 
តាម យៈបទពិរសាធន៍ និងកា រធាីពិរសាធ កា ក្សាវក្ជ្ជវ និងកា ៃ្ុេះបញ្ហច ងំផ្លា ល់ខៃួន និងតាម យៈកា រធាីជ្ជ
សាជិរបណ្ដដ ញ និងសារមន៍វជិ្ជា ជីវៈ ណដលរពលខៃេះរររៅថ្ន “កា អភិវឌឍវជិ្ជា ជីវៈ” ឬ “កា អភិវឌឍ        
វជិ្ជា ជីវៈជ្ជក្បច ំCPD”។  

- រមមវធីិ – ជ្ជពារយមួយរនសងរទៀត្ ណដលរក្បីសក្ាប់សាគ ល់រលីសុហារវៀ  ណអ ប រញ្ច ប់ ឧទហ ណ៍្ Microsoft 
Word, ឬ Photoshop ណដលជ្ជសំណំុ្បញ្ហា  ណដលររបញ្ហា រៅរនុងរំុពយូទ័  រដីមបឱី្យរំុពយូទ័ អាចបំរពញ       
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មុខង្វ ជ្ជរ់លារ់ ដូចជ្ជ វាយអត្ថបទ បរងកីត្ជ្ជតារង រធាីបទបង្វា ញ បរងកីត្ក្បព័នធទិននន័យ និងណរសក្មួល
 ូបភាពជ្ជរដីម។  

- បរចចរវទិារាេះពុមពនាយ – វធីិសាស្រសតឌីជីថលសក្ាប់នសពានាយព័ត៌្ាន រៅកាន់ក្រុមរោលរៅរក្ចីន
 រ់ ដូចជ្ជ រមមវធីិ desktop publishing (សុហារវៀ ណដលរក្បីក្ាស់សក្ាប់នលិត្ឯរសា រាេះពុមព) 
podcasts និងររហទំព័ ជ្ជរដីម។ 

- ធនធាន (ដូចជ្ជ  រនុងធនធានឌីជីថល បរចចរវទិា ICT ររហទំព ័ និងធនធានអនឡាញ) – សំរៅរលី
ព័ត៌្ានឌីជីថល ណននរ ងឹឌីជីថល និងសុហារវៀ ឌីជីថល។ 

-  ូក្ប រី (rubrics) (ដូចរៅរនុង ូក្ប ីរសក្ាប់វាយត្ម្មៃ  ូក្ប ីរណនែរតាមចំរណ្េះដឹង  ូក្ប រីណនែរតាមសមិទធរមម) 
– លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្ាប់វាយត្ម្មៃ មុខង្វ ណដលក្តូ្វពិនិត្យសក្ាប់រធាីកា វាយត្ម្មៃសាន ម្ដសិសស។ 
ឧទហ ណ៍្ លរខណ្ៈវនិិចឆ័យណដលរក្បីក្ាស់សក្ាប់វាយត្ម្មៃរលីអត្ថបទសំរណ្ អាីមួយ អាច មួានកា 
ក្បរប និងកា រក្បីសញ្ហា ក្តឹ្មក្តូ្វ កា រក្បីក្ាស់កា ណបងណចររថ្នខណ្ឌ ានលែ និងសំណ្ង់ក្បរោរ
ចាស់លាស់ ក្បទរ់ក្រឡាោន ។ ជ្ជរ ឿយៗ  ៉ាូបក្បិរ  មួានកា ោរ់ពិនាុ កា កា នដល់ពិនាុសក្ាប់ណននររនសងៗ
ម្នសាន ម្ដអាីមួយ។  

- ក្បព័នធក្របក់្រងសាលារ ៀន – ក្បព័នធទិននន័យណដលអាចរក្បីក្ាស់សក្ាប់ក្រប់ក្រងកា ង្វ ក្បចមំ្ថា បស់
សាលារ ៀន។  

- ណននកា រធាីសាហ ណ្រមមបរចចរវទិារនុងសាលារ ៀន – យុទធសាស្រសតណដលរក្បីក្ាស់រៅតាមសាលារ ៀន 
រដីមបរីក្បីក្ាស់ និងណថទកំ្បព័នធ ICT ក្ពមទងំសមត្ថភាព និងជំ ញណដលក្តូ្វានសក្ាប់អនុវត្តណននកា 
រនេះ។  

- សុហារវៀ  (រញ្ចបសុ់ហារវៀ  ។ល។) – សំរៅរលីរមមវធីិរំុពយូទ័  (សូមរមីលពារយរមមវធីិ)។  

- បណ្ដដ ញសងគម – ររហទំព័  ឬណអ បណដលរក្បីក្ាស់សក្ាប់ត្ភាា ប់ទំ រ់ទំនងមនុសស និងនដល់លទធភាពឱ្យ
ពួរររអាចរធាីកា ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយោន  តាម យៈកា ណចរ ណំលរ ូបថត្  ូបភាព និងសា ជ្ជរដីម។  

- សងគមវបបធម ៌– រតាត សងគម និងវបបធម៌បញ្ចូ លោន ។  
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- សងគមភាសា – ទំ រ់ទំនង វាងអាយុ រយនឌ័  វរគរនុងសងគម សាវតា  ទីតាងំ និងវបបធម៌ជ្ជមួយនឹងភាសា។  

- សុហារវៀ បំណ ងពីពារយសមដី រៅជ្ជអត្ថបទ – ក្បរភទសុហារវៀ ណដលអាចបំណ ងសំរ ង និងរធាីក្បតិ្ច រឹជ្ជ
ពារយសំរណ្ រនុងរមមវធីិ word processor។ រនេះរឺជ្ជក្បរភទបរចចរវទិានដល់ជំនួយ (សូមរមីលពារយខាង
រលី) ណដលានក្បរោជន៍សក្ាប់ជនានពិកា ភាពណដលពិាររក្បីក្ាស់កាដ  ចុច។ សូហារវៀ បំណ ងពារយ
សមដីជ្ជអរស  អាចក្តូ្វានរររៅមា៉ាងរទៀត្ថ្ន “សុហារវៀ សាគ ល់សរមៃង”។  

- សិសសមជឈមណ្ឌ ល (ដូចរនុងកា បរក្ងៀនសិសសមជឈមណ្ឌ ល ឬសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឌ ល) – ណបបណនន
ម្នកា បរក្ងៀន ឬសរមមភាពរ ៀនណដលសិសសរធាីសរមមភាព ជ្ជជ្ជងអងគុយណត្សាដ ប់ រពាលរឺពួរររក្តូ្វរធាី
ររក្ាង ឬក្សាវក្ជ្ជវ ឬរធាីកា ពិរសាធន៍ ជ្ជជ្ជងក្តឹ្មណត្អងគុយសាដ ប់ក្រូ។  

- សិសសានពិកា ភាព – សូមរមីល “ជនានពិកា ភាព”។  

- កា វាយត្ម្មៃបញ្ចប ់ (summative assessment) – សំរៅរលីកា វាយត្ម្មៃណដលបូរស ុបអាីណដលសិសស
ានរ ៀនរចេះ ចំណុ្ចណដលពួររររ ៀនដល់ រដីមបពិីនិត្យរមីលថ្នរតី្ពួរររអាចទទួលានវញិ្ហា បនបក្ត្ 
ឬ ង្វា ន់ ឬចូល មួរៅរនុងសារលវទិាល័យ ឬបំរពញកា ង្វ អាីមួយ។ កា វាយត្ម្មៃរលីលទធនលសិរា ជ្ជធមម
តារធាីរ ងីរៅចុងវរគសិរា និងនដល់នូវព័ត៌្ានណដលភារីទី ៣ ដូចជ្ជ និរោជិត្ ឬមស្រនតីកា ោិល័យទទួល
ចុេះរ ម្ េះសិសសយររៅរក្បីក្ាស់។ កា វាយត្ម្មៃក្បរភទរនេះរឺនាុយោន រៅនឹងកា វាយត្ម្មៃរផ្លដ ត្រលីដំរណី្ 
កា  (formative) (សូមរមីលពារយខាងរលី) ណដលរធាីរ ងីរៅរនុងវរគសិរា និងនដល់ព័ត៌្ានដល់ក្រូ និង
សិសស រដីមបជួីយឱ្យសិសសរ ៀនរចេះ។ ភាពខុសណបៃរោន  វាងកា វាយត្ម្មៃទងំ ២ ក្បរភទរនេះរឺរោលបំណ្ង
ម្នកា វាយត្ម្មៃ ជ្ជជ្ជងទក្មង់រត្សត ឬកា ក្ប ង។ ដូរចនេះ ឧទហ ណ៍្កា រធាីរត្សតរលីកា ក្បរបអាចជ្ជរត្
សតក្បរភទវាយត្ម្មៃរលីលទធនលសិរា ឬដំរណី្ កា ម្នកា សិរា អាក្ស័យរៅរលីថ្នរតី្ររយរលទធនលទងំ
រនេះរៅរក្បីក្ាស់ណបបណ្ដ។  

- រមមវធីិសិរាលមែិត្ – ជ្ជពារយមួយរទៀត្សក្ាប់ពារយថ្ន រមមវធីិសិរា (សូមរមីលពារយថ្ន រមមវធីិសិរា)។  

- កា អប ់កំ្រ ូ– វរគសិរាជ្ជធមមតារផ្លដ ត្រោយសារលវទិាល័យ ឬក្រឹេះសាថ នឧត្តមសិរារនសងរទៀត្ រដីមបឱី្យ
មនុសសាន រ់ានសមត្ថភាពរធាីជ្ជក្រូបរក្ងៀន។ រពលខៃេះរររៅថ្ន “កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូមុនរពលរចញ
បរក្មីកា ង្វ ” ឬ “កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូរក្មិត្ដំបូង”។  
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- ក្រមូជឈមណ្ឌ ល (ដូចរៅរនុងពារយកា បរក្ងៀនក្រមូជឈមណ្ឌ ល ឬសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឌ ល) – កា 
បរក្ងៀនណបបក្រូបង្វា ញរមរ ៀនឱ្យសិសសសាដ ប់ (សូមរមីលពារយថ្ន កា បរក្ងៀនណបបក្រូសូមរមរ ៀនឱ្យសិសស
សាដ ប់ និងសិសសមជឈមណ្ឌ ល)។  

- បរចចរវទិា – ជ្ជរ ឿយៗ ជ្ជពារយមួយរទៀត្សំរៅរលី ICT របីរទេះបីជ្ជពារយថ្ន “បរចចរវទិា” អាចានន័យ
រសាី ណត្ដូចោន រៅនឹងក្បរភទឧបរ ណ៍្ ឬកា អនុវត្តចំរណ្េះដឹង។ ឧទហ ណ៍្ រមម ម្ដ និងក្រោស កាដ  រខៀន 
សុទធណត្ជ្ជក្បរភទបរចចរវទិាសំរណ្ ។  

- ធនធានបរចចរវទិា – ធនធានឌីជីថល ហាដរវៀ  និងឧបរ ណ៍្សុហារវៀ ។  

- វរីដអូបរក្ងៀន (ជ្ជក្បរភទសុហារវៀ ) – ជ្ជធមមតា ជ្ជវរីដអូណដលរធាីកា ពនយល់ ឬបង្វា ញអាីមួយ។  

- កា រ ៀនសូក្ត្រៅក្របទី់រណនៃង – កា រ ៀនសូក្ត្រៅក្រប់ទិសទីរៅក្រប់ទីរណនៃង ដូរចនេះវាានទំ រ់ទំនង
ោ៉ា ងជិត្សនិទធជ្ជមួយនឹងបរចចរវទិាចល័ត្។  

- រមរ ៀន (ដូចរៅរនុងរិចចណត្ងកា បរក្ងៀន) – ណននរមួយម្នវរគសិរា ម៉ាូឌុល។  

- កា  ច បៃងស់ក្ាប់រក្បីក្ាស់ានទងំអស់ោន  – កា  ច នលិត្នល ប សិាថ ន រមមវធីិ និងរសវារមម រដីមបី
ឱ្យមនុសសក្រប់ ូបអាចរក្បីក្ាស់ានរនុងរក្មិត្រក្ចីនបំនុត្ណដលអាចរធាីរៅាន រោយមិនចាំច់រធាីកា ណរ
សក្មួល ឬានកា  ច ណបបឯររទសអាីរ យី។  

- កា  ច ជ្ជសរលសក្ាបក់ា រ ៀនសូក្ត្ទងំអស់ោន  (UDL) – វធីិសាស្រសតសក្ាប់រ ៃ្ីយត្បចំរពាេះលរខណ្ៈ
ចក្មុេះម្នត្ក្មូវកា  បស់សិសស តាម យៈកា រលីររសនីឱ្យានកា រំណ្ត់្រៅលរៅ វធីិសាស្រសត សាភ   និង
ដំរណី្ កា វាយត្ម្មៃណដលានលរខណ្ៈទន់ភៃន់ រដីមបជួីយឱ្យក្រូអាចបំរពញរៅតាមក្តូ្វកា ខុសៗោន  បស់
សិសស។ រមមវធីិសិរាណដលបរងកីត្រ ងីរោយរក្បីក្ាស់ UDL ក្តូ្វានរ ៀបចំពីរដីមដំបូងរៅ រដីមបបំីរពញ
ត្ក្មូវកា  បស់សិសសក្រប់ោន ។ ក្របខ័ណ្ឌ  UDL បញ្ចូ លកា រ ៀបចំសាថ នភាពសិរាណបបទន់ភៃន់ ជ្ជមួយនឹង
ជរក្មីសណដលររអាចយររៅរធាីកា ណរសក្មួល រដីមបឱី្យសិសសអាចរ ៀនពីចំណុ្ចចប់រនដីមរោយខៃួនឯង។ 

- virtual reality (VR) – កា រធាីក្តាប់តាមប ោិកាសអាីមួយរៅរនុងរំុពយូទ័  ណដលរនុងរ េះមនុសសាន រ់អាច
ទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងប ោិកាសណបបរនេះ។ មនុសសរ េះចូលរៅរនុងប ោិកាសណបបរនេះ និងអាចប៉ាេះកាន់
វត្ថុ ឬរធាីសរមមភាពជ្ជរក្ចីន។  
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- ខៃឹមសា ពត័្៌ានតាមររហទំព័  – ព័ត៌្ានជ្ជអត្ថបទ  ូបភាព និងសរមៃងណដលរាេះពុមពនាយ រៅរលីររហ
ទំព័ ។ 

- ភាពង្វយក្សលួរនុងកា រក្បីក្ាស់ររហទំព ័ – កា ធា ថ្ន ររហទំព័  ឧបរ ណ៍្ និងបរចចរវទិា   ក្តូ្វ
ាន ច  និងបរងកីត្រ ងី រដីមបឱី្យជនានពិកា ភាពអាចរក្បីក្ាស់ររហទំព័  ឧបរ ណ៍្ និងបរចចរវទិា
ទងំរ េះ និងមនុសសក្រប់ ូបអាចដឹង យល់ រក្បីក្ាស់ និងទំ រ់ទំនងជ្ជមួយនឹងអីុនធឺណិ្ត្ និង មួចំណណ្រ
រៅកាន់អីុនធឺណី្ត្វញិ។  

- ររហទំព ័ – ររហទំព័  រឺជ្ជបណ្ដុ ំ ទំព័ ណដលានទំ រ់ទំនងជ្ជមួយោន  ដូចជ្ជ ខៃឹមសា ពហុរមឌា
(multimedia) ជ្ជធមមតា សាគ ល់រោយរ ម្ េះ domain ដូចោន  និងនសពានាយរលី web server ោ៉ា ង
រហាចណ្ដស់ចំនួនមួយ។  

- wiki – ជ្ជររហទំព័  ឬធនធានអនឡាញណដលអនុញ្ហា ត្ឱ្យមនុសសាន រ់ណ្ដាន រ់ បរងកីត្ធនធាន ណដលរនុង
រ េះធនធានអាចក្តូ្វានបរងកីត្រ ងី មួោន  ឬអនុញ្ហា ត្ឱ្យមនុសសក្រប់ោន អាចរបីររមីល រដីមបបីណនថម ឬណរ
សក្មួលខៃឹមសា ណដលានក្សាប់។  
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ក្របខណ័្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្រ ូ(រៅកាត្់ថ្ន ICT CFT) រំណណ្ទី ៣ រឺជ្ជឧបរ ណ៍្ 
រដីមបនីដល់កា ណណ្ ដំល់កា បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល និងវកិ្រឹត្កា ក្រូ អំពីកា រក្បីក្ាស់បរចចរវទិា ICT 
រនុងក្បព័នធអប់ ទំងំមូល។ ឯរសា ានរោលបំណ្ងឱ្យររអាចយររៅណរសក្មួលក្សបតាមប បិទ
សក្ាប់ោកំ្ទដល់កា សរក្មចរោលរៅ បស់ជ្ជតិ្ និងរោលរៅ បស់សាថ ប័ន។ ក្រុមរោលរៅ
 បស់ឯរសា រនេះរឺបុរគលិរបណ្ដុ េះបណ្ដដ លក្រូ អនរជំ ញខាងណននរអប់  ំ អនរតារ់ណត្ងរោល
នរោាយ បុរគលិរណដលនដល់កា ោកំ្ទដល់ក្រូ និងអនរនដល់រសវាអភិវឌឍន៍វជិ្ជា ជីវៈដម្ទរទៀត្។ កា 
អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថភាពរនេះ ក្តូ្វកា ដឹរ រំក្មិត្ខពស់ពី ោឋ ភិាល ពីអនរណដលទទួលខុសក្តូ្វ
រលីកា ង្វ អប់ កំ្រូ និងបណ្ដុ េះបណ្ដដ លវជិ្ជា ជីវៈក្រូ ណដលរំពុងបំរពញភា រិចច និងពី យរសាលា។   

ក្របខណ័្ឌ សមត្ថភាព ICT សក្ាប់ក្ររំូណណ្ទី ៣ រ ៃ្ីយត្បចំរពាេះ របៀបវា ៈអភិវឌឍន៍
ក្បរបរោយចី ភាព ឆ្ន  ំ២០៣០ ណដលអនុម័ត្រោយមហាសននិាត្អងគកា សហក្បជ្ជជ្ជតិ្ ណដល
រូសបញ្ហា រ់ពីកា ង្វររចញរៅជ្ជទូរៅរនុងសរលរលារទងំមូល រៅ រកា រសាងសងគមពុទធិ
ណដលានលរខណ្ៈប ោិបនន។ ឯរសា រនេះរ ៃ្ីយត្បចំរពាេះកា អភិវឌឍណននរបរចចរវទិា និង
រ ុរកាសលយកាលរពលថមីៗរនេះរៅរនុងវសិ័យ ICT និងអប់  ំនិងបញ្ចូ លរោលកា ណ៍្ប ោិបនន ដូច
ជ្ជ រោលកា ណ៍្មិនរ សីរអីង កា នដល់ភាពង្វយក្សួលដល់កា ទទួលានព័ត៌្ានរោយចំហ និង
ក្បរបរោយសមធម៌ និងសមភាពរយនឌ័  រនុងកា នដល់រសវាអប់  ំ រោយានកា ោកំ្ទពីបរចចរ
វទិា។  

 

 

 

 

 




