
៖

��មី� ���ំ២០១៤



សទិធិទទួ

ក

ទលប

ករ

ករផួចេផ

នករ

វ ជ

ម វ ជ

ែខម

-1- 

អប់រកំន

វក មិ

ជវរមួគន មួយ

មីន ឆន ២ំ០

កនងុ ប

មតិស

យែដលេធេឡ

១៤ 

បេទស

ហគម

ឡងេ យ

កមពុជ

មន ៍

យ 

ជ 

៖



-2- 

 

តារាងមាតិកា  
សេចក្តីថ្លែងអណំរគុណ .............................................................................................................. 5 
១. សេចក្តីស្តើម ....................................................................................................................... 20 
២. វធិីសាស្តេត ......................................................................................................................... 21 
២.១. ទីតងំេំណាក្ .............................................................................................................. 21 

២.២ ក្ិចចេម្ភា េន ៍ព្រមទងំទំហំ និងការសព្រើេសរ ើេព្ក្ុមរិភាក្ា............................................................21 

២.៣. ព្ក្ុមព្រឹក្ាសោរល់េព្ម្ភរក់ារព្សាវព្ាវ ........................................................................... 24 
៣. ការវភិាគសៅសលើសាា នភាររចចុរបនន និងភេតុតងថ្ែលម្ភនព្សារ ់................................................. 24 
៣.១. ការទទួលបានការអររ់.ំ.................................................................................................... 24 
៣.២. គុណភារននការអររ់ ំ....................................................................................................... 31 
៤. លទធ្លរក្ស ើញ និងការវភិាគ ............................................................................................. 34 
៤.១. វត្តម្ភន នងិលទធភារទទួលបានសេវាអររ់ ំ............................................................................ 34 
៤.១.១. ក្តត ថ្ែលរងក្លរ ៉ះពាល់សៅសលើលទធភារទទួលបានសេវា ................................................. 35 
៤.១.២. េម្ភា រៈសរៀនេូព្ត្ ........................................................................................................ 37 
៤.១.៣. ឯក្េណាា នសាលាសរៀន .............................................................................................. 38 
៤.១.៤. មសធោបាយសធវើែំសណើ រ និងរយៈចម្ភា យសៅសាលាសរៀន ........................................................ 38 
៤១.៥. ព្គូរសព្ងៀន ៖ ររមិ្ភណ គុណភារ និងឥរោិរល ................................................................ 40 
៤.១.៦. ទឹក្សាា ត្ និងរងគនអ់នាមយ័ ររសិាា ន នងិអគារសាលាសរៀន .................................................. 41 
៤.១.៧. ឥរោិរលររេ់េិេស .................................................................................................. 41 
៤.១.៨. ឥរោិរលររេ់ឪរុក្ម្ភត យ............................................................................................. 42 
៤.១.៩. សធវើការសៅឯ្ទ៉ះ ឬ សធវើការសែើមបរីក្ព្បាក្ ់............................................................................. 43 
៤.១.១០. ភារព្ក្ីព្ក្ និងក្ងវ៉ះលវកិាេព្ម្ភរច់ំណាយសៅឯសាលាសរៀន .............................................. 44 
៤.១.១១. កុ្ម្ភររិការ .............................................................................................................. 46 
៤.១.១២. កុ្ម្ភរព្ក្ុមរនាត្សិែើមភាគត្ិច.................................................................................... 50 
៤.១.១៣. ការសព្រៀរសធៀរការសរៀនររេ់កុ្ម្ភរ ឆ្ន ២ំ០០៨ - ២០១៣ ................................................ 52 
៤.២. ភារអាចទទួលយក្បានននសេវាអររ់ ំ................................................................................. 53 
៤.២.១. ទេសន៉ះររេ់េិេសចំសពា៉ះព្គូរសព្ងៀន ............................................................................. 54 
៤.២.២. ការ្គត្់្ គង និងត្ព្មវូការររេ់ព្គូ .................................................................................... 55 
៤.២.៣. េិេសព្ត្ូវទទួលខុេព្ត្ូវចំសពា៉ះការសរៀនេូព្ត្ររេ់រួក្សគ .................................................... 56 
៤.២.៤. សេៀវសៅសមសរៀន និងេម្ភា រៈរសព្ងៀន ............................................................................... 57 
៤.២.៥. ការ្តល់ត្នមែចំសពា៉ះការអររ់ ំ........................................................................................... 57 
៤.២.៦. ការព្រព្រឹត្តមនិសេមើភារគាន ចំសពា៉ះេិេស ............................................................................ 57 
៤.៣. ភាររត្ថ់្រនននការអររ់ ំ................................................................................................... 59 



-3- 
 

៤.៣.១. ភពបតែ់បនៃនករអបរ់េំទ មេសចកី តវកររបស់កុមរពិករ............................................. 59 

៤.៣.២. ភពបតែ់បនៃនករអបរ់េំទ មេសចកី តវកររបស់ កមជនជតិេដមភគតិច ......................... 62 

៤.៣.៣. មតិកបេ ង ន និងកមមវធិីសិក  ..................................................................................... 64 

៥. េសចកីសននិ ន និងអនុ សន ៍............................................................................................. 66 

៥.១. េសចកីសននិ ន ............................................................................................................... 66 

៥.១.១. ករមនេស  និងលទធភពទទួលបនេស  ...................................................................... 66 

៥.១.២.ភព ចទទួលយកបន ................................................................................................. 69 

៥.១.៣.លទធភពស មប ........................................................................................................... 71 

៥.២. អនុ សន ៍..................................................................................................................... 72 

៦. ឧបសមពន័ធ ............................................................................................................................ 74 

ឧបសមពន័ធ១ ៖ ករចូលេរ នេលស យុ និងករចុះេឈម ះចូលេរ នពិតេនក មតិបឋមសិក  .................. 74 

ឧបសមពន័ធ២ ............................................................................................................................. 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-4- 
 

បញជ ីអក រកត ់
 

ASPBAE :      សមគម សីុប៉សីុហិកភគខងតបូងស មប់ករអប់រមូំល ននិង    

       មនុស េពញវយ័  

CWDCC  : មជឈមណលអភិវឌ ន៍កុមរ និង សីេនកមពុជ 

CSEF    :  មូលនិធិអប់រសំងគមសីុវលី 

CSES    :  ករអេងកតេសដកិចចសងគមេនកមពុជ 

DOE    :  ករយិល័យអប់រ ំ សក 

EMIS    :   បព័នធ គប់ គងពត៌មនអប់រ ំ

FGD    :   កមពិភក  

KAPE     :  អងគករសកមមភពស មប់បឋមសិក េនកមពុជ 

KHR    :  ែខមរេរ ល 

LSS    :  មធយមសិក បឋមភូមិ 

MoEYS   :  កសួងអប់រ ំយុវជន និង កី  

NUT    :  សហជីព គបេ ង នជតិៃនច កភពអង់េគស   

NER    :   អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពិត 

NGO    :   អងគករមិនែមនរ ភិបល 

NEP    :   ភពជៃដគូរអប់រៃំនអងគករេ ករ ភិបល 

NTFP    :  អងគករអនុផលៃ ពេឈ 

POE    :  មនទីរអប់រេំខត 

RTE    :  សិទធិទទួលបនករអប់រ ំ

RUPP    :   កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 

UN    :  អងគករសហ បជជតិ 

UNESCO  :  អងគករសហ បជជតិស មប់ករអប់រវំទិយ ស និង វបបធម៌ 

WFP    :  កមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក   



-5- 
 

េសចកីែថងអំណរគណុ 

 អងគករភពជៃដគូអបរ់ៃំនអងគករេ ករ ភបិល (NEP) សូមែថងអំណរគុណចំេពះនយក

គបេ ង ន សិស  កុមរពិករ កុមរជនជតិេដមភគតិច និងឪពុកមយទងំអស់ែដលបនចំ យេពល

េវ ដម៏នតៃមកនុងករផល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធស មបក់រ វ ជវេនះ។ សូមែថងអំណរគុណជពិេសស 

ចំេពះតំ ងមកពី េរ នទន យ អងគករ CWDCC, KAPE និង NTFP ែដលបនស មបស មល

ឱយកុមរពិករ កុមរជនជតិេដមភគតិច និងឪពុកមយរបស់ពួកេគបនចូលរមួេនកនុងសិកខ ពិេ គះ

េយបល់។ NEP សូមេកតសរេសរចំេពះេ ក យិនេស ង សូេមត៉ ម នីកមមវធិីជតិៃនអងគករយូេណសកូ
ករយិល័យ បចំ ជធនីភនេំពញស មបក់រចូលរមួដៃ៏ថថរបស់េ ក ចំេពះករ បមូលទិនននយ័កនុងេខត

កំពត។  

NEP កសូ៏មែថងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះអនក បមូលទិនននយ័ទងំអស់ែដលបន បមូលពត័ម៌ន 

យ៉ងសកមមពីមូល ន។ 

NEP សូមសែមងករដឹងគុណដល់សមជិក គបរូ់បៃន កម បឹក េយបល់ស មបក់រ វ ជវ

ែដលបនចំ យេពលេវ ដម៏មញឹករបស់ពួកេគេដមបចូីលរមួេនកនុងកិចច បជុំ កម បឹក េយបល់ស មប ់

ករ វ ជវ ពមទងំផល់មតិេយបល់ និងធតុចូល បកបេ យភព ថ បនចប់ ងំពីេពលដំបូងរហូត

ដល់ចុងបញចបៃ់នវដ វ ជវ។ កររមួចំែណករបស់ពួកេគបនជួយ ឱយ NEP ផលិតបននូវរបយករណ៍

វ ជវពកព់ន័ធ និង គប់ ជងេ ជយមយួស មបអ់ងគករ វេីអសអ ូនិងយូេណសកូ។ េយងខញុ ំសូមែថងអំណរ

គុណដល់េ ក Hervé Roqueplan ៃនអងគករ គ រថមី និងេ ក Jan Noorlander ៃនអងគករែឃរ 

ចំេពះវភិគទន បកបេ យអតថនយ័របស់ពួកេគទកទ់ងនឹងអន គមនេ៍ដមបជីួយ ដល់កុមរពិករ និងកុមរ

ជនជតិេដមភគតិច ពមទងំករផល់មតិេយបល់េទេលរបយករណ៍ វ ជវេនះ។ សូមែថងអំណរ

គុណផងែដរចំេពះ េ ក ជិន ចន័ទ សន នយក បតិបតិៃនអងគករ NEP ស មបក់រផល់មតិេយបល់ 

និងករ តតពិនិតយែកស មលរបយករណ៍េនះ។ 

សូមែថងអំណរគុណជពិេសសចំេពះករអងគករ VSO , NUT , យូេណសកូ Misereor និង CSEF 

ស មបក់ិចចគំ ទហិរញញ វតថុរបស់ពួកេគេដមបេីធឱយករសិក វ ជវេនះ ច ប ពឹតេទបន។ 
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ករ វ ជ
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អងគករ VSO 
VSO គឺជអងគករសបបុរសធមអ៌ភវិឌ នអ៍នរជតិនមំុខេគមយួកនុងពិភពេ ក ែដលេធករងរ ម 

រយៈអនកសម័ គចិតេដមបី បយុទធ បឆងំភព កី កេនកនុង បេទសកកំពុងអភវិឌ ន។៍ VSO បននិងកំពុងេធ 
ករងរេនកនុង បេទសកមពុជចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩១  មកេមះ៉។ VSO បងកលកខណៈឱយមនករជួបជុំគន  

េដមបែីចករែំលកជំនញនិងចំេណះដឹងសំេ បេងកតឱយមនករផស់បូរយូរអែងង។ អនកសម័ គចិតរបស់អងគករ 

VSO េធករងរេនកនុង ល់វស័ិយនន ែដលចបំចេ់ដមបី បយុទធ បឆងំេទនឹងកមងំចលករននែដល

េធឱយ បជពលរដបនសថិតេនកនុងភព កី ក បច់បព់ីវស័ិយអបរ់ ំ និងសុខភបិលរហូតដល់ករជួយ ដល់

បជពលរដឱយេរ នសូ តអំពីជំនញស មបច់ិញច ឹមជីវតិ។ 
អងគករយេូណសក ូ៖  

អងគករយូេណសកូមនជំេន ថសនិភព តវែត តវបនបេងកតេឡងេនេលមូល ន មគគីភព 
សីលធម ៌ និងបញញ របស់មនុស ជតិ។  អងគករយូេណសកូខិតខំកនុងករក ងប ញកនុងចំេ ម បេទស

ែដលអនុញញ តឱយ បេភទៃន មគគីភពេនះេ យ:  

‐ ករេក ងគរករអបរ់:ំដូេចនះថកុមរ គបរូ់បមនលទធភពទទួលបនករអបរ់ែំដលមនគុណភព

ែដលជសិទធិមនុស ជមូល ន។  
‐ ករក ងវបបធមៃ៌នករយល់ដឹងគន :  មរយៈករករពរេបតិកភណ  និងករគំ ទស មប់

ភពសមបូរែបបៃនវបបធម។៌  
‐ បនកិចចសហ បតិបតិករែផនកវទិយ ស:  ដូចជ បពន័ធ បកស សននស មបសូ៊់ ម ី ឬកិចច

ពមេ ព ង គប់ គងទឹកឆងកត់ ពំែដន។  
‐  ករករពរេសរភីពៃនករបេញចញមតិ: ជលកខខណចបំចស់ មបល់ទធិ បជធិបេតយយ 

ករអភវិឌ  និងេសចកីៃថថនូររបស់មនុស ។ 
សហជីព គបេ ងនជតិៃនច កភពអង់េគស  (NUT) 

NUT គឺជសហជីពមយួធំបំផុតៃនច កភពអងេ់គសស មប់ គបេ ង នបឋមសិក  និងមធយមសិក  

ែដលមនលកខណៈសមបតិសម សប។ NUT គំ ទយុទធនករមយួចំនួនែដលេ ះ យបញអភវិឌ នអ៍នរ 
ជតិកនុងេនះរមួមនទិ ដឹងគុណ គបេ ង នរបស់អងគករ VSO និងយុទធនករជសកលស មបក់រអបរ់។ំ 

NUT សហករជមយួសហជីពនិងអងគករមនិែមនរ ភបិលេន Global South េលគេ មងែដលមន

េគលបំណងផល់ករអបរ់ ំ បកបេ យគុណភពខពស់ជូនដល់កុមរ គបរូ់បករពរសុខុមលភព និងភពវជិជ  
ជីវៈរបស់ គបេ ង ន ពមទងំក ងសមតថភពរបស់សហជីព គបេ ង ន។ សកមមភពទងំេនះរមួមនករ 
ផល់មូលនិធិគំ ទស មបគ់េ មងរយៈេពលខីករផល់ថវកិស មបក់រងរ វ ជវ និងករេធករងរ

េ កមភពជៃដគូជមយួសហជីព ឬអងគករសងគមសីុវលិេលកមមវធិីអភវិឌ នរ៍យៈេពលែវង។  
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សមគម សុប៉ីសុហីកិភគខងតបងូស មប់ករអប់រមំូល ន  និងមនុស េពញវ័យ 
(ASPBAE) 

  សមគម សីុប៉សីុហិកភគខងតបូងស មបក់រអបរ់មំូល ន និងមនុស េពញវយ័ (ASPBAE) 

គឺជសមគមតំបនម់យួែដលមនអងគករ និងបុគគលជសមជិកជង២០០។ សមគមេនះេធករងរសំេ

េលកកមពស់ករអបរ់ ំ បកបេ យគុណភពស មបទ់ងំអស់គន  ពមទងំេលកកមពស់ករអបរ់ ំ និងករេរ ន

សូ តរបស់មនុស េពញវយ័អស់មយួជីវតិែដលជ មញឱយមនករផស់បូរនិងករទទួលយកគំនិតថមីៗ។ 

សមគមេនះខិតខំព ងឹងចលន សីុប៉សីុហិកមយួេដមបគីំ ទសហគមន ៍ និងអងគករម ជនសមពន័ធអបរ់ ំ

ជតិ សហជីព គបេ ង នប ញយុទធនករ និង កមសងគមសីុវលិ ពមទងំ ថ បន័ដៃទេទ តកនុងករេធឱយ

រ ភបិលនិងសហគមនម៍ច ស់ជំនួយអនរជតិមនគណេនយយភពកនុងករសេ មចបននូវេគលេ   និងករ

េបជញ ចិតចំេពះវស័ិយអបរ់។ំ 

 

MISEREOR 
MISEREOR គឺជអងគករសហ បតិបតិករអភវិឌ ន៍ សនកតូលិកមយួរបស់ លឺមង៉។់ អស់ 

រយៈេពលជង៥០ឆន កំនងមក MISEREOR បនេបជញ ចិត បយុទធ បឆងំភព កី កេនទីប ហិក សីុ 

និង េមរកិ ទីន។ កិចចគំ ទរបស់ MISEREOR មនផល់ជូនចំេពះមនុស គបរូ់ប ែដលមនត មវករ 

េ យមនិ បកន់ សន ជតិពនធុ(ជតិ សន) ឬេយនឌរ័េឡយ។ MISEREOR េជ េទេលករគំ ទ

ចំេពះគំនិតផួចេផមរបស់ជន កី ក និងជនែដលបតប់ង់ បេយជន។៍ េ យេយង មេគលករណ៍ៃនករ

ផល់ជំនួយសំេ េធឱយពួកេគ ចជួយ ខួនឯងបន។ ជកែ់សងអងគករមូល នគឺជអនក គប់ គងដំេណ រករ

គេ មងទងំេនះ។ 
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សេងខប 

ករសិក អំពីសិទធិទទួលបនករអបរ់កំនុង បេទសកមពុជេនះ គឺជែផនកមយួៃនគេ មងសកលរបស់ 

អងគករយូេណសកូ េដមបី តតពិនិតយេឡងវញិេទេល កបខណ័ចបប ់ និង កបខណ័េគលនេយបយជតិទក ់

ទងេទនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់។ំ េនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហិកគេ មងេនះ តវបនស មបស មលេ យ 

អងគករយូេណសកូ បចទំី កងបងកកេ យករសិក តវបនេធេឡងកនុង បេទសកមពុជ និង បេទសៃថកនុង

ឆន ២ំ០១៣។ 

NEP បនសហករជមយួអងគករ VSO និង យូេណសកូ េដមបេីធករ វ ជវក មតិសហគមនអ៍ំពី           

បទពិេ ធនរ៍បស់កុមរទកទ់ងេទនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ (RTE) របស់ពួកេគកនុងេគលបំណងកំណត់

រកភពេជគជយ័ និងបញ បឈមកនុងករអនុវតនេ៍គលនេយបយែដលទកទ់ងេទ នឹងសិទធិទងំេនះេន

កនុងករអបរ់មំូល ន(ថន កទ់ី១-៩)។ េនកនុង បេទសកមពុជ បជពលរដមនសិទធិទទួលបនករអបរ់មំូល ន

រយៈេពល៩ឆន េំ យឥតគិតៃថ។ ករវភិគបនអនុវត ម កបខណ័ 4A (លទធភពទទួលបន ភព ច

ទទួលយកបន ករមនេស  និងលទធភពស មប) ែដលអភវិឌ េ យ ចរយ Katarina 

Tomaševski (អតីតអនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ បជជតិសីពីសិទធិទទួលបនករអបរ់)ំ។ 

វិធី ស វ ជវ 

ករ វ ជវេនះ តវបនេធេឡងកនុងឃុំចំនួន១២ ៃនេខតចំនួន៣ ែដលរមួមនជ ទ រតនគិរ ី

េស ម ប និងកំពត។ ឃុំទងំេនះ គឺជឃុំែដលមនមូល នខុសៗគន រមួមន៖ តំបន់ ច់ សយលតំបន ់

ជនបទ និងតំបនជ់យ កង។ ករ បមូលទិនននយ័រមួមន កមពិភក សរុបចំននួ ៤៨ កម ជមយួឪពុកមយ 

របស់សិស បឋមសិក  ឪពុកមយរបស់សិស អនុវទិយល័យ សិស បឋមសិក  និងសិស អនុវទិយល័យ។  

កមពិភក នីមយួៗមនអនកចូលរមួចេនះពី៨នកេ់ទ១២នក។់ េយងកប៏នសមភ សនស៍រុបចំនួន១២៣

នកជ់មយួ គបេ ង នក មតិមលូ ន កុមរែដលបនេបះបងក់រសិក  និងកុមរែដលមនិធបប់នចូល

េរ ន។ បែនថមពីេនះេទ តេយងបនេរ បចំសិកខ ពិេ គះេយបល់មយួជពិេសសជមយួកុមរពិករ

កុមរជនជតិេដមភគតិច និងឪពុកមយរបស់ពួកេគ ពមទងំតំ ងអងគករមនិែមនរ ភបិល (អនកចូល

រមួសរុបចំនួន៣៤នក)់។ 

កម បឹក ផល់េយបល់ស មបក់រ វ ជវមយួ កមរមួមនសមជិក៦រូបមកពី កលវទិយល័យ

ភូមនិទភនេំពញ   អងគករយូេណសកូ បចំ បេទសកមពុជ អងគករ VSO កមពុជ អងគករ Action Aid និងសហជីព

គបេ ង ន។ សមជិក កមបនផល់មតិេយបល់ តឡប ់ និងធតុចូលេន គបដ់ំ កក់លសំខន់ៗ ទងំ

អស់ៃនករ វ ជវេដមបធីនថករ វ ជវេនះ តវបនេធេឡង សប មល័កខខណ័ត មវរបស់អងគករ

យូេណសកូ និងអងគករ VSO បចំ បេទសកមពុជ។ 
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ករវិភគេទេល ថ នភពបចចុបបនន និងភសុ ងែដលមន ប់ 

ករទទួលបនេស អប់រ ំ

សថិតិផូវករពី កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  (MoEYS) បងញឱយដឹងថ អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពិត 

(NER) េន បឋមសិក  (ថន កទ់ី១-៦) មនក មតិ ៩៧% កនុងឆន ២ំ០១២-២០១៣1។ យ៉ង

មុញិសថិតិែដល បមូលេ យ កសួងដៃទេទ ត បងញឱយេឃញថ អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពិតេនក មតិ

បឋមសិក មនចំនួន បមណ ៨៥%2។ ករចុះេឈម ះចូលេរ នេនអនុវទិយល័យ (ថន កទ់ី៧-៩) េនែតបន

ជបញ បឈម ស័យេ យ NER មនក មតិ តឹម ៣៧,៨%3 ប៉ុេ ះកនុងឆន សិំក  ២០១២-២០១៣។ 

េលសពីេនះេទ តអ េបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យេនែតបនមនក មតិខពស់រហូតដល់ ២០% 

កនុងឆន សិំក  ២០១១ -២០១២។ 4 

េដមបបីេងកនលទធភពទទួលបនករអបរ់ ំ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បន ងសង់ បឋមសិក ថមី 

ចំនួន៣៤៥ខនង និង អនុវទិយល័យថមីចំនួន៤២ខនងេនចេនះឆន សិំក  ២០០៩-២០១០ និង ឆន ំ

២០១២-២០១៣ េ យ េរ ន បមណពកក់ ល តវបន ងសងេ់នតំបនជ់នបទ និងពក់

ក លេទ តេនតំបនទ់ី កង។ 5 

កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  កមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក (WFP) និងអងគករមនិែមន

រ ភបិលបនផល់ រូបករណ៍ េដមបេីធឱយ បេសរេឡងនូវលទធភពកនុងករទទួលបនករអបរ់ ំ និងកត់

បនថយករេបះបងក់រសិក ជពិេសសេនកនុងចំេ មកុមរងយរងេ គះ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី
បនផល់ រូបករណ៍ែដលមនតៃម ៤៥ដុ 6 កនុងមយួឆន ជូំនដល់សិស អនុវទិយល័យចំនួន

៥៦.៤៧៧នក។់ អ េបះបងក់រសិក របស់សិស រូបករណ៍េនថន កទ់ី៧ និងថន កទ់ី៨ កនុងឆន សិំក  

២០១២-២០១៣ មនចំនួនតិចជងពកក់ លៃនអ េបះបងក់រសិក ទូទងំ បេទសកនុងឆន សិំក ឆន ំ

២០១១-២០១២ ប៉ុែនពុំមនផលបះ៉ពល់ស មបថ់ន កទ់ី៩ េឡយ7។ 

                                                            
1នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ 
2ករអេងកតសងគមេសដចកិចចកមពុជ បន យករណ៍ឱយដឹងអំពីអ  NER េនក មតិបឋមសិក  មនចំនួន ៨៤,៣% កនុងឆន ២ំ០១២ េហយមូល ន 

ទិនននយ័ឃំុបន យករណ៍ថ NER  បឋមសិក មនចំនួន ៨៧,៩% កនុងឆន ២ំ០១១ ទិនននយ័ទងំពីរេនះ តវបនចង កងេ យ កសួងែផនករ។ 
3តួេលខេនះ តវបនដក សងព់ីបទបងញមយួ ែដលេធេឡងេ យ Peter De Vries បធនែផនកអបរ់ៃំនអងគករយូនីេសហ បចំ បេទសកមពុជ   

េនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ េនកនុងកិចច បជុំមយួរបស់ កមករងរវស័ិយអបរ់។ំ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  មនិបន យករណ៍អំពី NER 

កនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣ ស មប ់ LSS េនកនុងសថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ ២០១២-២០១៣ េឡយ។ កនុងឆន សិំក  ២០១១-២០១២ េគបន  

យករណ៍ឱយដឹងថ LSS មនចំនួន ៣៥,១% ។ 
4នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ 
5នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ 
6 ល់រូបិយបណ័ដុ ទងំអស់ សំេ ចំេពះដុ សហរដ េមរកិ។ ៤០០០េរ ល មនតៃម ប ក់ បែហល១ដុ ។ 
7ដក សងព់ីបទបងញមយួែដលមនចំណងេជងថ “កមមវធិី របូករណ៍ស មបក់រអបរ់កំ មតិមធយមសិក ” ែដល តវបនបងញេនកនុងដំេណ រ 

ទស នកិចចពិភក បចឆំន រំបស់ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ៃថងទី២៣ រហូតដល់ៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ 
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កមមវធិីេសប ង រពិភពេ កបន និងកំពុងអនុវតកមមវធិី រូបករណ៍អស់រយៈេពលជិត១០ 

ឆន មំកេហយ។ េនកនុងឆន សិំក  ២០១២-២០១៣ កមមវធិី រូបករណ៍ទងំេនះបន គបដណបសិ់ស           

រូបករណ៍ចំនួន ៩៧.០០០នក ់ (៨៨.០០០នក ់ទទួលបនេសប ង រ នងិ ៩.០០០នក ់ទទួល

បន ច់ បក)់។ កមមវធិី រូបករណ៍ ច់ បកផ់ល់ថវកិចំនួន៥០ដុ  កនុងមយួឆន សំ មបកុ់មរែដល

កំពុងសិក ចេនះពីថន កទ់ី៤-៦ េហយអ េបះបងក់រសិក មនចំនួន ២,៣៧% ែដលទបជងអ

េបះបងក់រសិក ថន កជ់តិ េបេទះបីជ កមេនះសថិតេនកនុងចំេ ម កមកុមរែដលេគរពំឹងថមនក មតិ

េបះបងក់រសិក ខពស់ជងអ េបះបងក់រសិក ជមធយមកេ៏ យ8។ 

ឧបសគគមយួែដល ច ងំសទះដល់ករទទួលបនេស អបរ់ ំ ចជវតមនៃនករបងៃ់ថ េរ ន

េ កផូវករ។ េនកនុងករ វ ជវកនងមករបស់ NEP9 បនឱយដឹងថ អនកផល់ចេមយជសិស ចំនួន ៥៣% 

និងឪពុកមយចំនួន ៦៧% បន បបថ់ពួកេគ តវបងៃ់ថចំ យស មបអ់ីែដលេគរពំឹងថ ជករទទួល

ខុស តវរបស់ េរ ន និង កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ដូចមនបងញេនកនុង ងខងេ កម។ 

ងទី១ ៖ ករបងៃ់ថ េរ នេ កផវូករ 
 
បេភទៃនចំ យ ករេឆយតបរបស់សិស  ៖ 

ចំ យជមធយម (េរ ល) 

ករេឆយតបរបស់ឪពុកមយ ៖ 

ចំ យជមធយម (េរ ល) 

សមភ រៈេរ នសូ តរបស់ គបេ ង ន 1400 កនុងមយួេពល 6870 កនុងមយួេពល 

ៃថេផញកង ់ 2860 កនុងមយួែខ ទិនននយ័មនិបនផល់ តឡបម់កវញិ

ៃថ បឡង 2300 កនុងមយួេពល 2500 កនុងមយួេពល 

ៃថេរ នគួកនុង េរ ន 12500 កនុងមយួែខ 12,480 កនុងមយួែខ 

ៃថេរ នគួេ ក េរ ន 18400 កនុងមយួែខ 16410 កនុងមយួែខ 

ក សេមេរ នរបស់ គ 1800 កនុងមយួេពល 3090 កនុងមយួេពល 

ៃថ គបេ ង ន 13200 កនុងមយួែខ 16200 កនុងមយួែខ 

បណ័សរេសរ 1200 កនុងមយួែខ 1100 កនុងមយួែខ 

អំេ យស មប់ គបេ ង ន 6800 កនុងមយួឆន  ំ  

ចំ យដៃទេទ ត 1200 កនុងមយួេពល 6740 កនុងមយួេពល 
 

 

 

                                                            
8កមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក គំេហញពីករប៉ន់ បមណឆបរ់ហ័សមយួ សីពីករអនុវតន៍ កលបងកមមវធិី របូករណ៍ ច់ បកថ់មីជមយួ 
គឹះ ថ នហិរញញ វតថុ AMK។ មនិទនេ់បះពុមពផ យេនេឡយ។ 

9Ang, S. & Conochie, G. (2012). ករេលកកមពស់សិទធិេនកនុង េរ ន អងគករ NEP ភនេំពញ។ 
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គុណភពៃនករអប់រ ំ

ស មបក់រ តតពិនិតយេឡងវញិេនះ េយងបនពិចរ សូចនករមយួចំនួនដូចជ អ តតថន ក ់

ផលេធ ប គសិស  វ អបរ់រំបស់ គបេ ង នបនឆងកតក់របណុះប ល គរុេកសលយ និងករទទួល

បនករបណុះប លវ ិ កឹតករជសូចនករៃនគុណភពអបរ់។ំ 

អ តតថន កេ់នបឋមសិក  កនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣ មនចំនួន ៥,៣% ែដលអ េនះ
បនធកចុ់ះពី៩%កនុងឆន សិំក  ២០០៩-២០១០10 ប៉ុែន េនែតបងញឱយេឃញថ បញ បឈមេនែតបន          
េកតមន។ ផលេធ បសិស គេនក មតិបឋមសិក កនុង បេទសកមពុជគឺ៤៨:១ ែដលផលេធ បរ ងចំនួន
សិស  និង គបេ ង នេនះ មនក មតិខពស់ជងេគបំផុតលំ បេ់លខេរ ង ទី១៦ កនុងចំេ ម បេទសចំនួន 
២០២ េបែផកេលពត័ម៌នែដលអងគករយូេណសកូមន។ អងគករយូេណសកូបនផល់ដំបូនម នថ ផលេធ ប
សិស គទងំ យ ែដលេលសពី៤០:១ ចបងញថ ហួសពីលទធភព គប់ គងរបស់ គបេ ង ន11។ 

ចំនួន គបេ ង នបឋមសិក បនធកចុ់ះចំនួន៦៧១នក ់ ចប់ ងំពីឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ 
េ យ រែត គបេ ង នែដលចកេចញពីវជិជ ជីវៈេនះមនចំនួនេ ចនជង គបេ ង នែដល តវបនេ ជសេរ ស
ឱយចូលបេ មករងរ12។ បញេនះបនបងខំឱយ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  អនុវតវធិី ស គមន ក់
បេ ង នសិស េ ចននកេ់នកនុងថន កេ់រ ន គបេ ង នពីរេវន គបេ ង នេ ចនក មតិ និងករេ ប បស់ គកិចច
សនយែដលមនិបនទទួលករបណុះប លេដមបី គប់ គងេលបញខះ គបេ ង នែដលចំណុចទងំេនះ
សុទធសឹងែត ចបងកឱយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនេទេលករេរ នសូ តរបស់កុមរ។ 

េដមបកីយជ គបេ ង នបឋមសិក េនេពលេនះេបកខជន តវបញចបថ់ន កទ់ី១២។េបេទះជដូេចនះកី
គបេ ង បឋមសិក បចចុបបននចំនួន៥៤% ប៉ុេ ះែដលបនបញចបថ់ន កទ់ី១២ និង ៧% បនបញចបក់រអបរ់ ំ
តឹមក មតិបឋមសិក ។ ករអបរ់មំនក មតិទបែបបេនះ ទំនងនឹង ងំសទះចំេពះសមតថភពកនុងករអនុវត
ភរកិចចវជិជ ជីវៈរបស់ពួកេគ។ 

លទធផលសខំន់ៗ និងករវិភគ 
 

វតមន និងលទធភពទទួលបនេស អប់រ ំ

កមឪពុកមយេនកនុង គបេ់ខតទងំអស់ែដល តវបនសិក បន យករណ៍ឱយដឹងថករចុះេឈម ះ
ចូលេរ នគឺជដំេណ រករមយួែដលមនភពងយ សល និងឥតបងៃ់ថ ពមទងំមន គបេ ង ន ឬនយក

ជួយ បំេពញទ មង់ កព់កយកនុងករណីចបំច។់ កមអនកផល់ចេមយទងំអស់ បប់ញចូ លទងំកុមរ
ពិករ កុមរជនជតិេដមភគតិច និងឪពុកមយរបស់ពួកេគបននិយយថ ករទទួលបនករអបរ់មំនភព
ងយ សលជងកលពី៥ឆន មំុន េ យ រែតបចចុបបននមន េរ ន និង គបេ ង នេ ចនជងមុន។ 
េបេទះជដូេចនះកី កុមរពិករបននិយយថ ពួកេគបនេបះបងក់រសិក េ យ រែត គបេ ង នខះករ
                                                            
10នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ 
11Leng, T. & Conochie, G. (2013), កុមរ គបរ់បូ តវករ គបេ ង នែដលមនលកខណៈសមបតិ គបគ់ន ់NEP ភនេំពញ។ 
12Ibid. 
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យល់ដឹងអំពីបញពិករភពរបស់ពួកេគ និងមនករេរ សេអងពីមតិភកិ។ ឪពុកមយ និងសិស បនកំណត់
រកេឃញក មយួចំនួនែដលបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលលទធភពទទួលបនករអបរ់ដូំចមនបងញេន
កនុង ងខងេ កម។ 
 

ឪពុកមយ សិស  

សមភ រៈេរ នសូ ត (េស វេភ ប៊ចិ) សមភ រៈេរ នសូ ត (េស វេភ ប៊ចិ) 

សិស មនមេធយបយេធដំេណ រ សិស មនមេធយបយេធដំេណ រ 

េរ នេនជិតផទះរបស់សិស  េរ នេនជិតផទះរបស់សិស  

ករមន គបេ ង ន គប់ គន ់ ឥរយិបថ និងករេលកទឹកចិតរបស់ឪពុកមយ 

ទឹក ត និងបងគន ់ ឥរយិបថ គបេ ង ន ៖ វតមន ករទទួលយក បក ់

ករ ប ពឹតេទេលសិស  

សិស មនថវកិ គប់ គនស់ មបច់ំ យេនឯ 

េរ ន 

គុណភព គបេ ង ន 

សិស មនឯកស ន េរ ន សិស មនឯកស ន េរ ន 

 

ឪពុកមយ និងកុមរែដលបនេបះបងក់រសិក បន បបឱ់យដឹងថ ជញឹកញបព់ួកេគរែមងែតង

ខះសមភ រៈេរ នសូ តែដលេនះគឺជមូលេហតុប លឱយកុមរេបះបងក់រសិក ។ សិស បន បបឱ់យដឹងថ 

មរយៈបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខួនរបស់ពួកេគកងះសមភ រៈេរ នសូ តេធឱយពួកេគមនករលំបកកនុងករេទេរ ន 

ឱយបនេទ ងទត ់ ប៉ុែន មនិបនប លឱយពួកេគេបះបងក់រសិក េឡយ។ ករែដលគម នលទធភពទិញ

សមភ រៈេរ នសូ តមនទំនកទ់ំនងេទ នឹងបញ បឈមមយួេទ ត ែដលមនុស ជេ ចនបនពិភក េនះ គឺ
កងះថវកិស មបច់ំ យេនឯ េរ ន។ 

កុមរជិតពកក់ លែដលឆបេ់បះបងក់រសិក បន បបឱ់យដឹងថ ករែដលពួកេគឆបេ់បះបង់

ករសិក ែបបេនះ គឺប លមកពីភព កី ក និងករែដលឪពុកមយឧស ហ៍ បបឱ់យពួកេគេបះបងក់រ

សិក (េបេទះជដូេចនះកីេហតុផលែបបេនះមនិ តវបនេលកេឡងេ ចនដូចបញរយៈចមង យេទ េរ ន 

/កងះមេធយបយេធដំេណ រេឡយ)។ ទំនងជមនចំណុចពិចរ ចំនួនពីរែដលបះ៉ពល់ដល់កុមរ កី ក៖ 

១. កុមរគម នលទធភពេទ េរ នបនេ យ រែតកុមរ តវេធករងរ េដមបរីក បកឬ់ជួយ 

ឪពុកមយ។ 
 
២. កុមរគម នលទធភពេទ េរ នបន េ យ រែតកុមរពុំមនលទធភពទិញសមភ រៈមយួចំនួន 

ដូចជ កង ់ឬ សមភ រៈេរ នសូ តែដលចបំចេ់ដមបេីទ េរ ន។ 
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ភគេ ចន ចំណុចទី១ តវបនដក សងថ់ ជមូលេហតុែដលេធឱយសិស េបះបងក់រសិក  េ យ

ែឡកចំណុចទី២វញិ ភគេ ចន តវបនដក សងព់ីឪពុកមយថជបញ (េបេទះជដូេចនះកី ចំណុចទី១ ក៏

តវបនេលកេឡងញឹកញបផ់ងែដរ)។ កនុងចំេ មកុមរែដលឆបេ់បះបងក់រសិក  កុមរភគេ ចនបន 

និយយថកងះមេធយបយេធដំេណ រ គឺជមូលេហតុែដលប លឱយពួកេគេបះបងក់រសិក េ ចនជងករ

ែដលពួកេគ តវេធករជមយួ គ រ ឬេធករងរដៃទេទ តេដមបទីទួលបន បកក់ៃ ម។ េនេពលែដលេគ

បែនថមេទេលេយបល់ពីកុមរទងំេនះ អំពីករែដលពួកេគគម នលទធភពទិញសមភ រៈេរ នសូ ត េគេឃញថ

ពួកេគឯកភពេទ នឹងឪពុកមយែដលថ មូលេហតុទី២ គឺជបញែដលេកតេឡងញឹកញបជ់ង។ ដូេចនះ

ករផល់ រូបករណ៍ដល់កុមរ កី ក ចបងកលកខណៈឱយពួកេគចូលេរ នបនយ៉ងេ ចន។ 

សិស បន បបឱ់យដឹងថកងះមេធយបយេធដំេណ រ គឺជករលំបកធំបំផុតែដលពួកេគជួប បទះ

កនុងករេទេរ នឱយបនេទ ងទត ់ េហយករែដល េរ នេនឆង យខងំេពកក៏ តវបនគូសបញជ កញឹ់ក

ញបថ់ជឧបសគគកនុងករេទេរ នផងែដរ។ េបេទះជដូេចនះកី សិស មនិបនគិតថ ទងំេនះជមូលេហតុ

ចមបងែដលេធឱយពួកេគឆបេ់បះបងក់រសិក េឡយ។ ឪពុកមយមនករយល់េឃញេ យែឡក និងបន

កំណតថ់រយៈចមង យ និងកងះមេធយបយេធដំេណ រ គឺជមូលេហតុញឹកញបប់ំផុតៃនករឆបេ់បះបងក់រ

សិក   េបេធ បេទនឹងក ដៃទេទ ត។ រយៈចមង យេទ េរ ន និងកងះមេធយបយេធដំេណ រមនភព

ពកព់ន័ធជងេនតំបនជ់នបទេបេធ បេទនឹងតំបនទ់ី កង និងមនភពពកព់ន័ធជង ចំេពះ អនុវទិយ-

ល័យេបេធ បេទនឹង បឋមសិក ។ 

សិស មយួចំនួន ពមទងំឪពុកមយបន បបឱ់យដឹងថ មនបញខះ គបេ ង ន។ កុមរមយួចំនួន

ែដលេទេរ នយតឺរែមងែតងេ ជសេរ សមនិចូល  េ យ រែតពួកេគខចទទួលទណកមម។ សិស មយួ

ចំនួនតូចបនេរ ប បឱ់យដឹងថ គបេ ង ន ចេ បអំេពហិង ។ គួរកតស់មគ ល់ថបចចុបបននកំពុងមនករ

បមូលៃថសិក  េហយ ច ងំកុមរមនិឱយវលិ តឡបម់ក េរ នវញិេនកនុងឆន សិំក ដែដលេនះ

បសិនេបពួកេគអវតមន(ឧ.េនេពល បមូលផល)។ េបេទះជដូេចនះកី ឪពុកមយ សិស  ឬកុមរេនេ ក

េរ នមនិគិតថបញកងះ គបេ ង នគុណភពឬករ ប ពឹតរបស់ គបេ ង នគឺជមូលេហតុចមបងែដល

េធឱយកុមរមនិចូលេរ នេឡយ។ 

 ស មបសិ់ស វញិអីែដលសំខនជ់ងឥរយិបថរបស់ គបេ ង ន គឺជឥរយិបថរបស់សិស ខួនឯង

ផទ ល់។ កមសិស បនេរ ប បឱ់យដឹងថករែដលកុមរខជិល ចអូសឬេរ នមនិេចះ គឺជមូលេហតុធំបំផុតទី២ 

ែដលេធឱយកុមរសថិតេនេ ក េរ នែដលមូលេហតុេនះសំខនជ់ងករែដលកុមររស់េនឆង យពី
េរ ន ឬខះមេធយបយេធដំេណ រេទ តផង។ មនករបញជ កអ់ំពីតួនទីសំខនរ់បស់កុមរខួនឯងផទ ល់េន

េពលែដលកុមរភគេ ចនែដលបនឈបេ់រ នមុនថន កទ់ី៩បន បបឱ់យដឹងថ គឺជករសេ មចចិតរបស់

ពួកេគកនុងករេបះបងក់រសិក ។ កុមរទងំេនះបននិយយថពួកេគផល់តៃមចំេពះករអបរ់ ំ ប៉ុែនក

ដៃទេទ ត ដូចជកងះមេធយបយេធដំេណ រ និងសមភ រៈេរ នសូ ត ករែដល តវេធករងរ ឬែថទបំងបូន/

ឪពុកមយមនជមងបឺ លឱយពួកេគគិតថ តវឈបេ់រ ន។ ឥរយិបថរបស់ឪពុកមយ តវបនេគេមល

េឃញថមនិសូវមន រៈសំខន ់ ប៉ុែនកម៏ន កមសិស មយួចំនួនែដលបនេរ ប បអ់ំពីេសចកី តវករឱយ
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មនករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយផងែដរ។ កមសិស និងឪពុកមយមយួចំនួនតូចបន បបឱ់យដឹងថ អំេព
ហិង របស់ឪពុកមយចំេពះកូនបន ងំកុមរមនិឱយេទេរ នបនេទ ងទត។់ 

ករចបេ់ផមចូលេរ នថន កទ់ី១េន យុ៦ឆន  ំ បេងកនឱកសកនុងករេរ នចបថ់ន កក់នែ់តេ ចន។ មន

ែតកុមរមន កប់៉ុេ ះ កនុងចំេ មកុមរ២២នក ់ តវបនសមភ សនែ៍ដលបនេបះបងក់រសិក កនុងក មតិ

បឋមសិក ចូលេរ នេន យុ៦ឆន  ំ េ យែឡកកុមរចំនួនពកក់ លែដលបនេបះបងក់សិក េន

ក មតិអនុវទិយល័យចបេ់ផមចូលេរ នេន យុ៦ឆន ។ំ បសិនេបកុមរចូលេរ ន យុេលស៦ឆន ពំួកេគឈន

ដល់ យុមយួែដលពួកេគមនលទធភពកនែ់តេ ចនកនុងកររមួចំែណកេធករងរេនឯផទះ ឬេធករងរដៃទ

េទ តមុនេពលែដលពួកេគេរ នដល់ថន កទ់ី៩ ចំណុចេនះេធឱយតៃមក នុវតភពៃនករបនសិក េនឯ

េរ នមនតៃមកនែ់តខពស់។ កុមរចំនួនពកក់ លែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិបឋម

សិក មន យុ ១៤-១៦ឆន  ំរចួេទេហយ។ 

ភព ចទទួលយកបននូវេស អប់រ ំ  

កមសិស  និងឪពុកមយជេ ចនេលសលបម់នករេពញចិតេទនឹងគុណភពអបរ់។ំ េបេទះជ

ដូេចនះកី េគ តវពិចរ េទេលករេពញចិតេធ បេទនឹងកររពំឹងទុក។ បសិនេបកររពំឹងទុកចំេពះគុណ

ភពអបរ់មំនក មតិទបខងំេនេពលេនះេគមនិចបំចត់ មវឱយ បជពលរដមនករេពញចិតចំេពះគុណ

ភពអបរ់លំេឡយ។ សិស ចំនួនពីរ កមបននិយយថ ពួកេគមន រមមណ៍ថពួកេគទទួលបនករអបរ់ ំ

បកបេ យគុណភពល េ យ រែតពួកេគ ច ន និងសរេសរបន។ កុមរេសទរ គបរូ់ប តវបន

សមភ សនែ៌ដលេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ បន បបឱ់យដឹងថ ករអបរ់ែំដលពួកេគទទួលបនមនគុណ

ភពល ប៉ុែនមនែតពកក់ លប៉ុេ ះកនុងចំេ មកុមរទងំេនះែដលនិយយថពួកេគេចះគិតេលខ។ 

េគ ចេមលេឃញថកររពំឹងទុក គឺ តឹមែតេចះ ននិងសរេសរប៉ុេ ះ។ បែនថមពីេនះេទ តឪពុកមយរបស់

កុមរពិករនិងកុមរជនជតិេដមភគតិចែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ ពិេ គះេយបល់បន បបឱ់យ

ដឹងថ គុណភពអបរ់មំនិលេឡយ។ 

ឪពុកមយ និងសិស ភគេ ចន េលកែលងែតកុមរពិករមនករេពញចិតេទនឹងគុណភព គ

បេ ង នេនកនុង េរ នរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលសិស ែដលេជ ថ ពួកេគកំពុងទទួលបនករអបរ់ ំ

មយួដល៏ តវបនសួរថេហតុអីបនជពួកេគយល់េឃញែបបេនះចេមយទូេទបំផុតែដលទទួលបនកនងមក 

គឺពួកេគមន គបេ ង នមន កដ់ល៏។ េបេទះជដូេចនះកី កមសិស មយួ កមបនបេនទ សអំពីគុណភពអបរ់មំនិ

លេទេល គបេ ង នែដលមនិលេ យនិយយថ គបេ ង នក មពនយល់េមេរ នសរេសរេ ចនេពកេនេល
ករេខ ន និងមនិេ បលំ តជ់ឧទហរណ៍។ ឪពុកមយ និងសិស េនេខតេស ម ប និងេខតរតនគិរ ីបន

េលកេឡងនូវករ ពយបរមភអំពីករេ ប បស់ គកិចចសនយ គបេ ង នពីរេវន និង គបេ ង នេ ចនក មតិេន

កនុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ ឪពុកមយ និងសិស មយួចំនួនេនេខតេស ម បបននិយយឱយដឹងថ គ តវ

បេ ង នពីរថន ក់ សបេពលជមយួគន េនបនទបេ់ផ ងគន េទ តផង។ ករអនុវតទងំេនះ ចបងកឱយមនផលបះ៉

ពល់អវជិជមនេទេលគុណភពអបរ់។ំ 
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បសិនេបសិស  ឬឪពុកមយមនិេពញចិតេទនឹង គបេ ង នភគេ ចន ទកទ់ងេទនឹងឥរយិបថ

របស់ គ ចំេពះអវតមនឬករ បមូល បក។់ េបេទះបីជឪពុកមយនិងសិស ភគេ ចនមន រមមណ៍ថ 

សិស គបរូ់បទទួលបនករ ប ពឹតេសមភពគន កេ៏ យ ប៉ុែនមន កមឪពុកមយចំនួន៦ កមនិយយថ គ

បេ ង នមយួចំនួនមនភពលេម ងចំេពះកុមរែដលបងៃ់ថេរ នគួ ឬកុមរែដលឪពុកមយរបស់ពួកេគឱយ

បកេ់ទ គបេ ង នេដមបឱីយកូនរបស់ពួកេគ បឡងជប។់ 

 េបេយង មសិស បនឱយដឹងថ ក ែដលមនឥទធិពលខងំបំផុតលំ បេ់លខេរ ងទី២ ែដលនឱំយ

បះ៉ពល់ដល់គុណភពអបរ់ ំ គឺជឥរយិបថរបស់សិស  ឆនទៈរបស់សិស  និងសមតថភពេរ នសូ ត ពមទងំ

ករែដលសិស ជួយ គំ ទគន េទវញិេទមក។ អីែដលគំ ទដល់ចំណុចេនះផងែដរេនះគឺមូលេហតុទូេទបំផុត 

(ែដលផល់េ យសិស ចំនួន៦ កម) ចំេពះករែដលេរ នមនិទនេ់មេរ នគឺេ យ រែតករែដលសិស គម ន

វនិយ័េនកនុងថន ក ់ ប៉ុែន កមទងំេនះកប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថសិស ភគេ ចនមនករេបជញ ចិតចំេពះករ

េរ នសូ ត។ មនែតសិស ៤ កមប៉ុេ ះ ែដលបនបេនទ សេទេលករែដលសិស េរ នមនិទនេ់ យ រ

ែត គពនយល់មនិបនល ឬ ពិចរ េទេលសិស ែដលេរ នយតឺ។ 

កមសិស ជងពកក់ លបន បបឱ់យដឹងថ ពួកេគ ចេរ នទនេ់មេរ នែដល គបេ ង ន េហយ

ក មយួដសំ៏ខន ់ គឺថេតសិស មន រមមណ៍ថពួកេគ ចសូមឱយ គពនយល់មងេទ តឬពនយល់កនុងលកខណៈ

មយួែដលខុសពីមុនបនែដរឬេទ។  

កមសិស ចំនួនពកក់ លែដលកំណតថ់ េស វេភេមេរ ន និងសមភ រៈបេ ង នមន រៈសំខនស់ មប ់

ករអបរ់ ំ បកបេ យគុណភពបន បបឱ់យដឹងថពួកេគខះសមភ រៈទងំេនះ។ យ៉ង មុញិពុំមន កម 

សិស មយួេរ ប បថ់េស វេភេមេរ ន/សមភ រៈបេ ង ន គឺជមូលេហតុែដលេធឱយពួកេគទទួលបនករ

អបរ់ ំ បកបេ យគុណភពល មធយម ឬេខ យេនះេទ។ បែនថមពីេនះេទ តពុំមន កមសិស មយួ 

និយយថសិស េរ នមនិទនេ់ យ រែតខះេមេរ ន ឬសមភ រៈបេ ង នេឡយ។ 

ភពបត់ែបនបនៃនេស អប់រ ំ

ឪពុកមយ និងសិស បន យករណ៍ឱយដឹងថ កុមរពិករែភនក គ ឬថងម់នសញញ បកច ់ឬពិករ

សតិបញញ ភគេ ចនមនិចូលេរ ន េហយ េរ នមនិបនផល់ករគំ ទ មយួេដមបឱីយពួកេគេទ

េរ នឬជួយ ឪពុកមយេដមបផីល់ករអបរ់េំនឯផទះេឡយ។ េហតុផលចមបងៗចំនួនពីរែដលកុមរ បេភទេនះ

មនិេទ េរ នគឺេ យ រែត េរ នពុំមនសមភ រៈបរកិខ រស មបកុ់មរ បេភទេនះេហយ គបេ ង ន

មនិ ចស មបវធិី សបេ ង នរបស់ខួនឱយ សបេទ មេសចកី តវកររបស់កុមរទងំេនះេឡយ។ កុមរ

ពិករសតិបញញ ែដលបនចូលរមួសិកខ របស់េយងកប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ គបេ ង នមនិយល់អំពី
េសចកី តវកររបស់ពួកេគ និងមនិ ចស មបវធិី សបេ ង នរបស់ពួកេគេដមបជីួយ ដល់កុមរទងំេនះ។ 

ឪពុកមយនិងសិស បននិយយថ ភគេ ចនកុមរពិករ ងកយឬេខ យេ តវញិញ ណបនចូល

េរ ននិងទទួលបនកិចចគំ ទ រូបករណ៍ដូចជកងឬ់សមភ រៈេរ នសូ ត។ េនកនុង េរ នមយួេនេខត
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កំពតកុមរែដលេខ យចកខុវញិញ ណបនកយជសិស ពូែក េ យ រែត េរ នេធករែកស មលបនិច

បនួចដូចជករបងកលកខណៈឱយពួកេគអងគុយេនតុខងមុខ ករផល់េស វេភេមេរ នែដលមនអក រធំៗ និង

ែវន៉ សម សប។ េរ នេនះបនទទួលជំនួយពីអងគករ គ រថមី (អងគករមនិែមនរ ភបិលមយួ) 

ប៉ុែន េរ នដៃទេទ តមនិបនទទួលករគំ ទែបបេនះេឡយ េហយមនែត គបេ ង នែដល តវបន 

សមភ សន១៍១នក ់ ប៉ុេ ះកនុងចំេ ម៨៤នកប់ន បបឱ់យដឹងថ ពួកេគធបប់នទទួលករបណុះ       

ប លសីពីករអបរ់បំញចូ លគន ស មបកុ់មរ គប់ បេភទ។ ក រមួចំែណកចំេពះកងះករបណុះប ល

ខណៈេពលែដលកំពុងបេ មករងរគឺប លមកពីករេ ប បស់ គកិចចសនយែដលមនិបនទទួលករបណុះ

ប លមុនេពលចូលបេ មករងរែដល ចជួយ ដល់ពួកេគកនុងករស មបករបេ ង នរបស់ពួកេគស មប់

បេភទសិស េផ ងៗគន បប់ញចូ លទងំសិស ជជនជតិេដមភគតិចែដលភ ទី១របស់ពួកេគមនិែមនជ

ភ ែខមរផងែដរ។ 

ឪពុកមយកនុងេខតរតនគិរបីន បបឱ់យដឹងថ ជេរ យៗ គភ ែខមរមនិ ចនិយយភ ជនជតិ
កនុងមូល នបនល គប់ គនក់នុងករបេ ង នកុមរជភ ជនជតិេនះេឡយ។ មយ៉ងវញិេទ ត បសិនេប
គបេ ង នជភ ែខមរ សិស កមជនជតិេដមភគតិចមនិយល់ពកយែដល គេ ប បស់េនេពលពនយល់

េឡយ។ សិស បននិយយថកងះករយល់ដឹងអតថនយ័សីុជេ មរបស់ភ ែខមរេធឱយលទធភពរបស់ពួកេគ

មនក មតិកនុងករ ន និងេធកិចចករែដល គ កឱ់យេធេនឯផទះ។ ទកទ់ងេទនឹងបញវបបធម ៌ ឪពុកមយ

េជ ថ គបេ ង នជនជតិែខមរមយួចំនួនមនិបនេគរពវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតិចឱយបនសម សប ឬ 

ពយយមស មបករបេ ង នរបស់ពួកេគេដមបជីួយ ឱយសិស យល់េឡយ។ 

កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  មនករគំ ទពីអងគករែឃរ និងអងគករសហ បតិបតិករអនរជតិ
កមពុជកំពុងផល់ករអបរ់ពំីរភ េនកនុង បឋមសិក ។ ឪពុកមយចំនួនពីរ កមកនុងេខតរតនគិរមីន

ភពសបបយរកី យែដលកូនរបស់ពួកេគេរ នេចះ ន និងសរេសរភ ែខមរេ យ រែតពួកេគទទួលបន 

ករអបរ់ពំីរភ ។ 

កមឪពុកមយ និងសិស ជេ ចន កម ពមទងំ គបេ ង នបននិយយថ បធនបទេនកនុងកមមវធិី
សិក បចចុបបននមនភពពកព់ន័ធេទនឹងេសចកី តវកររបស់កុមរ េ យបនដក សងអ់ំពីសមតថភពរបស់ពួក

េគ កនុងករ ន សរេសរ នងិ បេ់លខ។ សិស បននិយយឱយដឹងថ េមេរ នជំនញបំណិនជីវតិមន រៈ 

បេយជនច៍ំេពះជីវតិរស់េន បចៃំថងរបស់ពួកេគ េហយសួនបែន ចជួយ ពួកេគកនុងករសន ំ បក់ មរយៈ

ករកតប់នថយករទិញបែនទទួលទនពីផ រ។េបេទះជដូេចនះកីសិស ចំនួន១០ កមបន យករណ៍ថ ពួក

េគមនិបនេរ នជំនញ មយួែដល ចមន រៈ បេយជនស៍ មបព់ួកេគឬ គ ររបស់ពួកេគេនេឡយ

េទែដលេនះគឺជករ ពយបរមភជក់ កម់យួរបស់កុមរេនអនុវទិយល័យ។សិស និង គបេ ង នបនកំណត់

រកេឃញ បធនបទបែនថមេទ តែដល ចមន រៈសំខនច់ំេពះពួកេគដូចជករេរ នេ ប បស់កុំពយូទរ័ និង

ភ បរេទស។ គួរកតស់មគ ល់ថពុំមន កមសិស មយួមន រមមណ៍ថ ពួកេគ ចេសន បធនបទ

ែដលពួកេគចងេ់រ នសូ តកនុងអំឡុងវគគជំនញបំណិនជីវតិបនេឡយេ យ រែតពួកេគមន រមមណ៍ថ ពួក

េគពុំមនសិទធិេធែបបេនះ។ 
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េសចកីសននិ ន 

បុគគលេសទរែត គបរូ់បែដលេយងបនជួបនិយយជមយួមន រមមណ៍ថ ករចូលេរ នេនេពលេនះ

មនភពងយ សលជងកលពី៥ឆន មំុន េហយបុគគលទងំេនះរមួមនកុមរពិករនិងឪពុកមយរបស់ពួកេគ 

និង កមជនជតិេដមភគតិច។ ចំណុចេនះឆុះបញច ំងអំពីវឌ នភពជកែ់សងែដលសេ មចបនកនុង បេទស   

កមពុជ ជពិេសសេនកនុងករអបរ់កំ មតិបឋមសិក  និងមនិគួរ តវបនបំេភចេនកនុងករពិភក អំពីបញ 

បឈមែដលេនេសសសល់េឡយ។ 

មូលេហតុទូេទបំផុតែដលកុមរបនផល់ជូនអំពីករេបះបងក់រសិក  គឺប លមកពីភព កី ក

ែដលេធឱយពួកេគគម នលទធភពកនុងករទិញកង ់ និងសមភ រៈេរ នសូ តស មបប់ងកលកខណៈឱយពួកេគ ចេទ

េរ នបន។ ពួកេគកទ៏ំនងនឹងេ ជសេរ សឈបេ់រ នេដមបែីថទបំងបូន េធករងរជមយួឪពុកមយរបស់ពួកេគ 

ឬែសងរកករងរេធ។ សិស កប៏នយល់េឃញផងែដរថភព កី ក គឺជមូលេហតុចមបងមយួៃនករេបះបង់

ករសិក  ប៉ុែនឪពុកមយមនិសូវេផតេទេលចំណុចេនះខងំប៉ុនម នេទ។ គួរកតស់មគ ល់ថកុមរភគេ ចន

ែដលេបះបងក់រសិក បនចបេ់ផមចូលេរ នថន កទ់ី១ េនេពលែដលពួកេគមន យុេលស ៦ឆន ។ំ កុមរ

ចំនួនពកក់ លែដលេបះបងក់រសិក កនុងក មតិបឋមសិក មន យុ១៤-១៦ឆន  ំ េនេពលែដលពួកេគ

េធយ៉ងដូេចនះសថិតកនុង យុេនះ ពួកេគមនលទធភពកនែ់តេ ចនកនុងករេធករងរេនឯផទះ ឬេធករងរេដមបី
រក បកែ់ដលជេហតុនឱំយមនករេកនេឡងនូវតៃមក នុវតភពៃនករចូលេរ ន។  

ៃថចំ យែដលជក បងកករលំបកបំផុតចំេពះករេទេរ នេនឯ  គឺជករទិញសមភ រៈ

េរ នសូ ត និងមេធយបយេធដំេណ រ ដូចជកងជ់េដម ចំណុចទងំេនះ តវបន គប់ កមទងំអស់េលកេឡង

មងេហយមងេទ តថជមូលេហតុែដលប លឱយកុមរេបះបង ់ ឬេទេរ នមនិបនេទ ងទត។់ កសួង

អបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរបនេគលនេយបយព ងីក រូបករណ៍របស់ខួន ស័យេ យ មនផលបះ៉

ពល់គួរឱយកតស់មគ ល់េទេលអ េបះបងក់រសិក េនក មតិបឋម និងមធយមសិក  េហយៃថចំ យ

មនក មតិទបបងគួរ (៥០-៦០ ដុ កនុងមយួឆន )ំ។ 

ឪពុកមយនិងសិស ភគេ ចនមនករេពញចិតេទនឹងគុណភពអបរ់េំលកែលងែតកុមរពិករ។          

េបេទះជដូេចនះកីក មតិៃនកររពំឹងទុកគឺ តឹមែតេចះ ននិងសរេសរប៉ុេ ះ។ គុណភពអបរ់កំំពុងរងផល 

បះ៉ពល់ពីបញកងះ គបេ ង នែដលប លឱយ គបេ ង នមយួចំនួន តវបេ ង នពីរថន កក់នុងបនទបព់ីរេ យ 

ែឡកពីគន េនេពលែតមយួ។ សិស មនករ ពយបរមភផងែដរថ ពួកេគមនិបនេរ នសូ តជំនញែដល នឹង 

ជួយ ឱយពួកេគ ចែសងរកករងរ ឬ រក បកច់ំណូលបនេឡយ។ 

ជញឹកញបកុ់មរពិករ និងឪពុកមយរបស់ពួកេគរែមងែតងនិយយថ គបេ ង នមនិ ចស មប

ករបេ ង នរបស់ពួកេគេដមបជីយួ ដល់កុមរពិករបនេឡយ។ ជេ មសមយួ គឺ តវមនមជឈមណលធនធន

មយួេនកនុង គបេ់ខតទងំអស់ែដល ចផល់ករបណុះប លជូនដល់ គបេ ង នែដលមនសិស ជកុមរ

ពិករឬ ចផល់ពត័ម៌ន/ដំបូនម នបន។ មជឈមណលធនធន ចមនបុគគលិកែដលចុះទស នកិចច ម
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េរ នេដមបជីួយ ដល់ គបេ ង ន និងផល់ករបណុះប លកនុងអំឡុងេពលកិចច បជុំបេចចកេទសេរ ង

ល់ៃថង ពហសបត។  

សិស កមជនជតិេដមភគតិចកប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ គបេ ង នមនិ ចស មបករបេ ង ន

របស់ខួនេដមបជីួយ ដល់ពួកេគបនេឡយ ឧទហរណ៍ដូចជ ករេ ប បស់ពកយេពចនជ៍ភ ែខមរែដលពួក

េគមនិយល់។ េគ ចេ ជសេរ ស គបេ ង នពីរភ បែនថមេទ ត េហយេនេពលែដលកំពុងមនករែបងែចក     

គរុសិស េគ ចេធករប មងទុកកូ មយួស មប់ គបេ ង នពីរភ ។ គបេ ង នទងំេនះ ចចូលរមួករ

បណុះប ល ប កតីរយៈេពល២ឆន មំុនេពលចូលបេ មករងរនិងករបណុះប លរយៈេពល២ែខបែនថម

េទ តេនចុងវគគេដមបេីផតេលករបេ ង នភ ជនជតិេដមភគតិច។ 

អនុ សន ៍ 

១)  កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរផល់មេធយបយេធដំេណ រ និងអេន សិក ន ជូនដល់សិស  

អនុវទិយល័យែដលមកពី គ រ កី ករស់េនឆង យពី េរ ន។ 

២)  កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរបនេគលនេយបយព ងីក រូបករណ៍របស់ខួនេដមប ី

ជួយ ដល់សិស កនុងករទិញសមភ រៈេរ នសូ ត ឯកស ន េរ ន ឬកង។់ 

៣)  កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរេ ជសេរ ស គបេ ង នបែនថមេទ ត ជពិេសសេនតំបនជ់នបទ 

និងព ងីកករបណុះប លខណៈេពលបេ មករងរឱយបនេ ចនេដមបកី ងសមតថភព គ   

បេ ង ន បប់ញចូ លទងំ គកិចចសនយផងែដរ។ 

៤)  កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរបេងកនថន កេ់រ នពិេសសស មបកុ់មរពិករេនកនុង រដ 

េន គប់ សកទងំអស់។ 

៥)  កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរែបងែចកកូ ស មប់ គបេ ង នពីរភ េនេពលេ ជសេរ ស 

គបេ ង នេហយ គបេ ង នែដលមន បេ់ន ម េរ នពីរភ គួរកយជម នី ជ

ករសីុវលិេពញសិទធិ ជជង គកិចចសនយ។ 

៦)  កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរទទួលយកករទទួលខុស តវកនុងករេបះពុមពេស វេភេមេរ ន 

ស មបក់រអបរ់ពំីរភ  និងេស វេភេមេរ នស មបកុ់មរពិករ។  
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១. េសចកេីផម 

 ករសិក អំពីសិទធិទទួលបនករអបរ់(ំRTE) េនកនុង បេទសកមពុជជែផនកមយួៃនគេ មង កល

របស់អងគករយូេណសកូ េដមបពីិនិតយេឡងវញិនូវ កបខណ័ចបប ់ និងេគលនេយបយជតិទកទ់ងនឹងសិទធិ
កនុងករអបរ់។ំ េនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហិក គេ មងេនះ តវបនស មបស មលេ យ អងគករយូេណសកូ េន

ទី កងបងកកជមយួ នឹងករសិក បនេធេឡងេនកនុង បេទសកមពុជ និង បេទសៃថកនុងឆន ២ំ០១៣ ។ 

េនកនុង បេទសកមពុជ អងគករ VSO កំពុងចបៃ់ដគូជមយួ អងគករភពជៃដគូអបរ់ៃំនអងគករេ ក

រ ភបិល (NEP) េដមបបីញចបក់រ វ ជវក មតិសហគមនេ៍នះ។ តំ ងមយួរូបៃនករយិល័យអងគករ

យូេណសកូ បចំ ជធនីភនេំពញ គឺជសមជិក កម បឹក េយបល់ស មបក់រ វ ជវែដលបេងកតេឡង

េ យអងគករ VSO និង NEP េដមបី តតពិនិតយេមលេទេលករ វ ជវេនះ។ NEP យូេណសកូ និង VSO 

បនឯកភពេទេលវ ិ លភពៃនករ វ ជវ ដូចតេទ ៖ 

• ករ វ ជវនឹងេផតយកចិតទុក កេ់ទេលករអបរ់មំូល ន (ថន កទ់ី១-៩)។ 

• ករ វ ជវនឹងកំណតេ់ទេលភពេជគជយ័ និងបញ បឈមកនុងករអនុវតនេ៍គលនេយបយ 

ែដលទកទ់ងេទនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់។ំ 

• ករ វ ជវនឹងេរ បចំឱយមននូវអនុ សន ៍ ស មប់ ជរ ភបិលបេងកតនិយមបទ ន និង

េគលនេយបយនន ែដល សប មបទ នអនរជតិទកទ់ងនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់។ំ 

ករសិក វ ជវេនះ នឹងេផតយកចិតទុក កេ់ទេលសិទធិទទួលបនករអបរ់េំនកនុងវស័ិយអបរ់មំូល ន 

េហយករវភិគនឹង តវបនេរ បចំរចនសមពន័ធេ យេ ប បស់ កបខណ័ A4 ែដលបេងកតេឡងេ យ 

ចរយ Prof. Katarina Tomaševski13 ៖  

លទធភពទទលួបនេស អបរ់ ំ៖ ថ បន័អបរ់ ំ តវមនចំនួនឱយបន គប់ គន់ បប់ញចូ លទងំសមភ រៈអនមយ័

ស មបសិ់ស ទងំពីរេភទទឹកទទួលទនមនសុវតថិភព គបេ ង នមនករបណុះប ល នងិទទួលបន

េប វត រស៍មរមយ ែបប បកួត បែជងកនុង សក ពមទងំករផល់សមភ រៈបេ ង ន។ 

ភព ចទទលួយកបនេស អបរ់ ំ៖ ទ មង ់ និងសមសធតុៃនករអបរ់ ំ តវែតមនលកខណៈ ចទទួលយក

បនចំេពះសិស និងឪពុកមយ។ គួរមនភពពកព់ន័ធ មនភពសម សបេទ មវបបធម ៌ និងមនគុណ

ភពល។ 

វតមន ៖ ថ បន័អបរ់ ំ តវបងកលកខណៈឱយជន គបរូ់ប ចេទេរ នសូ តបនេ យគម នករេរ សេអងទងំេន

កនុងចបប ់និងកនុងករអនុវតនជ៍កែ់សង។ 

                                                            
13Prof. Katarina Tomasevski គឺជអតីតនីតិវធិីពិេសសរបស់អងគករសហ បជជតិ សីពីសិទធិទទួលបនករអបរ់។ំ 
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ភពបតែ់បន៖ ករអបរ់ ំ តវមនភពបតែ់បនទនភ់នេ់ យស មបេទ មេសចកី តវកររបស់សងគមែដល

កំពុងមនករផស់បូរ និងសិស េ យេយងេទ មបរបិទសងគម និងវបបធមេ៌ផ ងៗគន របស់ពួកេគ។ 

២. វិធី ស 

២.១. ទី ងំសំ ក 

ករ វ ជវ តវបនេធេឡងេនកនុងេខតចំនួន៣ែដលរមួមនជ ទ៖ េខតរតនគិរ ី េខតេស ម ប 

និងេខតកំពត។ េខតទងំបីេនះ ឆុះបញច ំងនូវទិដភពែផនកេសដកិចចសងគម និងវបបធម ៌កនុង បេទសកមពុជ និង 

ចបងកលកខណៈឱយករ វ ជវេធករឆុះបញច ំងអំពីបញសំខន់ៗ ែដលេកតមនេឡងប លមកពីក

ភូមិ សែដលមនលកខណៈពិេសសេផ ងៗគន ។ េនកនុងេខតនីមយួៗេយងបនចុះេធទស នកិចចឃុំចំនួន៤ 

ែដលឃុំទងំេនះសថិតេនកនុងតំបនខុ់សៗគន  ដូចជតំបន់ ច់ សយល តំបនជ់នបទ និងតំបនជ់យ កង 

ែដលឆុះបញច ំងអំពីទិដភពជរមួៃន បេទសកមពុជ។ េ យ រពុំមនេពលនិងធនធនេយងមនិ ចេធករ

សិក វ ជវេន ជធនីភនេំពញែដលជតំបនម់យួមនលកខណៈខុសែបកយ៉ងខងំពីតំបនដ់ៃទេទ តកនុង

បេទសកមពុជ និង ចមនបញ បឈមខុសគន ផងែដរ។ 

រតនគិរ ី គឺជេខត ច់ សយលមយួជប់ ពំែដន បេទសេវ ត ម េនភគឥ ន បេទស ែដល

េនទីេនះ បជជនភគេ ចនពឹងែផកេទេលធនធនធមមជតិ ដូចជករេធកសិកមមយថផល អនុផលៃ ព

េឈ (ឧ.ែផេឈផ តិ) េន ទ និងកសិឧស ហកមម ដូចជ យចនទី។ ថមីៗេនះមនកំេណ នឧស ហកមម

ែដលទញផលពីធនធនធមមជតិ ដូចជៃ ពេឈែដលេធឱយមនករែ ប បលេទេល ថ នភពសងគម េសដ-

កិចច។ រតនគិរ ី គឺជេខតមយួែដលភគេ ចនជសហគមនជ៍នជតិេដមភគតិចែដលេ ប បស់ភ េផ ងៗ 

គន ខុសពីភ ែខមរ។  

េស ម ប គឺជេខតមយួសថិតេនភគពយព័យ បេទសែដល បជពលរដភគេ ចន បកបរបរកសិកមម 

េហយេខតេនះកទ៏ទួលបននូវកំេណ នេភញ វេទសចរគួរឱយកតស់មគ ល់ផងែដរ េ យ រែតមន ប ទអងគរ

វត ប៉ុែនេបេទះជដូេចនះកី េ កពីតំបនទ់ី កង េខតេនះេនែតបនជេខតមយួកនុងចំេ មប េខត កី ក

ដៃទេទ ត។ េខតេស ម បកម៏នចំនួន បជជនេកនេឡងផងែដរ េ យ រែត បជពលរដចំ ក សក

មកកនេ់ខតេស ម ប។ កំពត គឺជេខតមយួសថិតេន មបេ យេឆនរភគខងតបូង បេទសែដល បជ

ពលរដភគេ ចន បកបរបរេន ទ និងេធែ សជចមបង ប៉ុែននេពលថមីៗេនះកម៏នកំេណ នេនកនុងវស័ិយ 

េទសចរណ៍ផងែដរ។ េខតេនះកម៏នសហគមនជ៍នជតិឥ មមយួដធ៏ំផងែដរ។ 

២.២ កិចចសមភ សន៍ ពមទងំទំហំ និងករេ ជសេរ ស កមពិភក  

កមពិភក ចំនួនពីរ កមែដលមន បជពលរដសហគមនចូ៍លរមួចេនះពី១០-១២នក់ តវបនេធ
េឡងេនកនុងឃុំនីមយួៗ កនុងេនះ កមពិភក មយួ កមេផតេលសហគមន៍ បឋមសិក  និង កម

ពិភក មយួ កមេទ តេផតេលសហគមន៍ អនុវទិយល័យ។ អនកចូលរមួរមួមនគណៈកមមករ ទ ទង ់
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េរ ន (SSC) និងឪពុកមយសិស េនកនុងតំបនែ់កបរ េរ ន។ ពួកេគ តវបនកំណត់ មរយៈ 

ករែណនពំី ជញ ធរមូល ន និងអងគករមនិែមនរ ភបិលែដលេធករងរេនកនុងឃុំនីមយួៗ។ េ យ  

មនជំនួយពីេមភូម ិ និងអងគករមនិែមនរ ភបិលែដលេធករងរេនកនុងមូល ន កម វ ជវរបស់ NEP 

បនអេញជ ញសហគមនឱ៍យចូលរមួ កមពិភក  មុនេពលករ បមូលទិនននយ័ជកែ់សង។  

មន កមពិភក ចំនួនពីរ បេភទ ែដលមនសិស ចូលរមួចេនះពី៨នកេ់ទ១០នកេ់នកនុង កម

នីមយួៗ កនុងេនះ កមពិភក មយួ តវបនេធេឡងជមយួសិស បឋមសិក  និង កមពិភក មយួ

េទ តេធេឡងជមយួសិស អនុវទិយល័យ។ ស មប់ កមទងំពីរេនះេយងមនេគលបំណងបងកលកខណៈឱយ

មនករចូលរមួេសមភពគន រ ងកុម  និងកុមរ ីែដលមន យុចេនះពី១០-១៦ឆន ។ំ  

េយងមនេគលបំណងសមភ សនកុ៍មរ២-៣នក ់កនុងមយួ សកែដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន ក់

ទី៩កនុងរយៈេពល៥ឆន កំនងមក និងែដលកំពុងរស់េនកនុងឃុំែដល តវបនេ ជសេរ ស ពមទងំមន យុ

ចេនះពី១០ឆន  ំ េទ ១៨ឆន  ំ េនេពលសមភ សន។៍ េយងកប៏នពិចរ េទេលកុមរែដលមនិធបប់នចូល

េរ នេ ះជេបកខភព បកបេ យសកនុពលស មបស់មភ សនផ៍ងែដរ។ 

កម វ ជវបនជួប បទះករលំបកមយួចំនួនកនុងករែសងរកកុមរែដលបនេបះបងក់រសិក

ឬមនិធបប់នចូលេរ នេដមបេីធសមភ សន។៍ ជញឹកញបព់ួកេគរែមងែតងចូលរមួេនកនុងសកមមភពបេងកន

បកច់ំណូលដូចជករេធែ សចមក រ ករលកក់មងំពលកមម និងករ បមូលអនុផលៃ ពេឈេនេ កភូម។ិ 

កុមរមយួចំនួនែដលបនេបះបងក់រសិក មនិចងន់ិយយជមយួ កម វ ជវេឡយ េហយកុមរដៃទ

េទ តមនករលំបកកនុងករ ប ស័យទកទ់ងដូចជកុមរពិករសតិបញញ ។ េដមបកីតប់នថយបញទងំេនះ

កមករងរបន តជ់ួបជមយួកុមរេនេ កេម៉ងេធកររបស់ពួកេគ ពមទងំបនេសនសំុករគំ ទពី
ពយបលកនុងករណីចបំចន់ិងសម សប។ 

គបេ ង នចំនួន៧នកម់កពី បឋមសិក និងអនុវទិយល័យកនុងឃុំនីមយួៗ តវបនសមភ សន។៍ 

គបេ ង ន តវបនេ ជសេរ សេ យេ ប បស់វធិី សេ ជសេរ សសំ កសម សប និង មរយៈករទក់

ទងជមយួនយក ។ កមករងររបស់ NEP បនសំុករអនុញញ តពី គបអ់នកចូលរមួទងំអស់ មុនេពល

សមភ សនព៍ួកេគ េដមបទីទួលបនករចូលរមួេ យសម័ គចិតកនុងករផល់ពត័ម៌ន។  
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តារាងទ៣ី ៖ ចនំនួអ្នកផ្តល់ចម្លើយមៅកនុងតបំនដ់ែលបានម្វើការសិកាស្រាវស្រាវ 
 

វ ិ្ ាីស្តសតស្រប្លូទនិននយ័ ចនំនួ FGD/ សម្ភា សន ៍
កនុងមេតតមសៀ្រាប 

ចនំនួ FGD/ សម្ភា សន ៍
កនុងមេតតកពំត 

ចនំនួ FGD/ សម្ភា សន ៍
កនុងមេតតរតនគរិ ី

សរបុ 

ស្រកុ្ពិភាកា(FGD) ា
្យួឪពុកម្ភត យរបស់សិសស
បឋ្សិកា 

4 4 4 12 

ស្រកុ្ពិភាកា(FGD) ា
្យួឪពុកម្ភត យ របស់
អ្នុវទិាល័យ 

4 4 4 12 

ស្រកុ្ពិភាកា(FGD) ា 
្យួសិសសបឋ្សិកា 

4 4 4 12 

ស្រកុ្ពិភាកា(FGD) ា
្យួសិសសអ្នុវទិាល័យ 

4 4 4 12 

កិចចសម្ភា សនា៍្យួសិសស 
មបាោះបងក់ារសិកា 

9 12 16 37 

កិចចសម្ភា សនា៍្យួកុម្ភរ 
ដែល្និធ្លល បប់ានចូលមរៀន 

0 1 1 2 
 

កិចចសម្ភា សនា៍្យួស្រគូ 
បឋ្សិកា 

14 16 13 43 

កិចចសម្ភា សនា៍្យួស្រគូ 
អ្នុវទិាល័យ 

14 12 15 41 

 

មស្រកាយមពលដែលមសចកតីស្រាងទី១ ននរបាយការណ៍ស្រតូវបានបញ្ចបសិ់កាា ាលាពិមស្ររោះមោបល់្យួ
ស្រតូវបានមរៀបចំម ើងមែើ្បសី្រប្ូលពត័ម៌្ភនបដនែ្មទៀត ាពិមសសពត័ម៌្ភនពកុីម្ភរពកិារ កុម្ភរជនាតមិែើ្
ភាគតិច ឪពុកម្ភត យរបស់ពួកមគ និងអ្ងគការ្និដ្នរដ្ឋា ភបិាលដែលម្វើការងារមលើវស័ិយពិការភាព និងជន
ាតិមែើ្ភាគតចិ។ ម្ភនកុម្ភរជនាតិមែើ្ភាគតិចចនំនួ៦នាក់្ កពីមេតតកំពត នងិមេតតរតនគិរ ី កុម្ភរពិការ
១០នាក់្ កពមីេតតមសៀ្រាប កំពត និងរាជធ្លនភីនមំពញ ឪពុកម្ភត យ៣នាក ់ ាស្រកុ្ ជនាតមិែើ្ភាគតិច្ក
ពីមេតតរតនគិរ ី ឪពុកម្ភត យកុម្ភរពិការចំនួន១០នាក់្ កពីមេតតមសៀ្រាប កពំត និងរាជធ្លនីភនមំពញ និង
តំណាងអ្ងគការ្និដ្នរដ្ឋា ភបិាលចំនួន៥នាក់្ កពីមេតតកពំត មសៀ្រាប រតនគិរ ី និងរាជធ្លនីភនមំពញ។  
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២.៣. កម ឹក េយបល់ស មប់ករ វ ជវ  

NEP បនេរ បចំបេងកត កម បឹក េយបល់ស មបក់រ វ ជវមយួែដលរមួមនសមជិកចំនួន៦រូប 
តំ ងឱយ កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ អងគករយូេណសកូ បចំ បេទសកមពុជ អងគករ VSO បច ំ
បេទសកមពុជ អងគករ Action Aid និង គបេ ង ន។ សមជិក កម បឹក េយបល់បនផល់មតិ និង 
េយបល់ តឡបេ់ន ល់ គបដ់ំ កក់លសំខន់ៗ ទងំអស់ៃនករ វ ជវ េដមបធីនថករ វ ជវ
េនះមនល័កខខណ័ សប មករត មវរបស់ អងគករយូេណសកូ និងអងគករ VSO បចំ បេទសកមពុជ។ 
កម បឹក េយបល់ស មបក់រ វ ជវបនជួប បជុំចំនួន៥េលក េហយសមជិកមយួចំនួនបនផល់ពត័ ៌
មនបែនថម និងអនុ សនេ៍ កកិចច បជុំទងំេនះ។ 

៣. ករវភិគេទេល ថ នភពបចចុបបនន និងភសុ ងែដលមន ប ់

៣.១. ករទទួលបនករអប់រ ំ

អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពិតេនក មតិបឋមសិក បនេកនេឡងពី៩៥,៨% កនុងឆន សិំក ២០០៩-
២០១០ទ៩៧% កនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣14។ េបេទះជដូេចនះកីពត័ម៌នែដលទទួលបនពីករអេងកត
សងគមេសដកិចចេនកមពុជ (CSES) និងមូល នទិនននយ័ឃុំស មបរ់យៈេពលដូចគន េនះបងញឱយេឃញថ 
ករចូលរមួេនកនុងករអបរ់កំ មតិបឋមសិក ចពុំមនក មតិខពស់ែបបេនះេឡយ15។  

រូបភពទ១ី ៖ អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពតិកនុងក មតិបឋមសិក   

 

 
                                                            
14នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ តួេលខពីឆន ២ំ០០៩ 

ដល់ឆន ២ំ០១១ តវបនដក សងព់ី EMIS 2009/10, EMIS 2010/11 និង EMIS 2011/12 
15តួេលខ CSES និងតួេលខមូល នទិនននយ័ឃំុ តវបន បមូលេ យ កសួងែផនករ។ តួេលខស មបឆ់ន ២ំ០០៩ និងឆន ២ំ០១០ ពីមូល ន 

ទិនននយ័ឃំុ តវបនេ នឡូតេនៃថងទី២០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ពីវុបិ យ ៖  http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle។ 

តួេលខឆន ២ំ០១១ តវបនដក សងព់ីបទបងញមយួ ែដលេធេឡងេ យ Peter De Vries បធនែផនកអបរ់ៃំនអងគករយូនីេសហ បចំ បេទស

កមពុជ   េនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ េនកនុងកិចច បជុំមយួរបស់ កមករងរវស័ិយអបរ់។ំ តួេលខ CSES តវបនេ នឡូតេនៃថងទី៩ ែខធនូ 

ឆន ២ំ០១៣ ពីវុបិ យ ៖ http://www.nis.gov.kh/index.php/social‐statistics/cses/cses‐tables ។ 
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អ ចុះេឈម ះចូលេរ នស មបអ់នុវទិយល័យមនក មតិទប ែដលប លមកពីកុមរជេ ចន

យុចេនះពី១២-១៤ឆន  ំ កំពុងសិក េនក មតិបឋមសិក េនេឡយេ កយេពលែដលពួកេគចបេ់ផមចូល

េរ នយតឺេនក មតិបឋមសិក ឬេរ ន តតថន ក។់ EMIS និងCSES បនផល់សថិតិែដលមនលកខណៈខុស

គន បនិចបនួចពីឆន សិំក  ២០០៩-២០១០ រហូតដល់ឆន សិំក ២០១២-២០១៣ ដូចមនបងញេនកនុង

រូបភពទី២។ 

រូបភពទ២ី ៖ អ ចុះេឈម ះចូលេរ នពតិេនក មតិមធយមសិក បឋមភមូិ

 
  

កនុងរយៈេពលដូចគន េនះ កុមរជមធយមចំនួន១១៨.០០០នកក់នុងមយួឆន បំនចូលេរ នថន កទ់ី១ 

េ កយ យុ៦ឆន ែំដលជ យុែដលពួកេគគួរចបេ់ផមចូលេរ ន16។ ចំណុចេនះបងញឱយដឹងថមនកុមរជ

េ ចនគួរឱយកតស់មគ ល់មនិបនចូលេរ នក មតិបឋមសិក េនេពលែដលពួកេគ ចចូលេរ នបន និងេនែត

មនបញទកទ់ងេទនឹងលទធភពទទួលបនេស ។ បែនថមពីេលអ េបះបងក់រសិក គួរឱយកតស់មគ ល់

កនុង គបថ់ន កទ់ងំអស់េនក មតិបឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ បនបងញឱយេឃញយ៉ងចបស់ថករ

សេ មចឱយបននូវករអបរ់សំ មបទ់ងំអស់គន  (EFA) េនែតជបញ បឈម េបេទះបីជអ ទងំេនះបន

ធកចុ់ះចប់ ងំពីមុនឆន ២ំ០០៦ កេ៏ យ។ 

 

 

 

 

                                                            
16នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ ភនេំពញ ៖ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  និងឯក រែដល តវបន 

េបះពុមពេនចេនះឆន ២ំ០០៩-២០១២។ សូមេមលឧបសមពន័ធ១ អំពីករវភិគចំនួនកុមរ ចបេ់ផមចូលេរ នថន កទ់ី១ េ កយ យុ៦ឆន  ំ ែដល 

បងញថអ ចុះេឈម ះចូលេរ នសុទធ ចមនចំនួនទបជង ៩៧%។ 
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រូបភពទ៣ី ៖ អ េបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក  (EMIS)17 

 

 

េដមបបីេងកនលទធភពទទួលបនករអបរ់ ំ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បននឹងកំពុង ងសង់

េរ ន គបក់ មតិទងំអស់កនុងេនះរមួមន បឋមសិក ថមីចំនួន ៣៤៥ និងអនុវទិយល័យចំនួន 

៤២េនចេនះឆន សិំក  ២០០៩-២០១០ និងឆន សិំក  ២០១២-២០១៣ កនុងេនះ េរ ន បមណ

ពកក់ លៃន បេភទ នីមយួៗ តវបន ងសងេ់នតំបនជ់នបទ និងពកក់ លេទ តេនតំបន់

ទី កង។ េបេទះជដូេចនះកី អនុវទិយល័យេនែតមនចំនួនទបជងកនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣  

េបេធ បេទនឹងឆន សិំក  ២០១០-២០១១18។ 

កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បនផល់ រូបករណ៍េដមបជីួយ ដល់ករទទួលបនករអបរ់ ំ និង

កតប់នថយករេបះបងក់រសិក  ជពិេសសកនុងចំេ មកុមរ កី ក។  េនកនុងឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ 

រូបករណ៍ចំនួន៥៦.៤៧៧នក ់ ែដលមនតៃមជទឹក បកច់ំនួន៤៥ដុ កនុងមយួឆន ំ តវបនផល់ជូន

សិស អនុវទិយល័យជទឹក បកច់ំនួន ៤៥ដុ 19។ អ េបះបងក់រសិក កនុងចំេ មសិស រូប-   

ករណ៍េនថន កទ់ី៧ និងថន កទ់ី៨ កនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣ មនក មតិទបជង គួរឱយកតស់មគ ល់េប 

េធ បេទ នឹងចំនួនសិស ទងំអស់ែដលេរ នថន កដូ់ចគន  កនុងឆន សិំក  ២០១១-២០១២ ែដលបងញឱយ 

េឃញអំពីកររមួចំែណកគួរឱយកតស់មគ ល់របស់ រូបករណ៍ កនុងករេលកកមពស់លទធភពទទួលបនករ 

អបរ់។ំ េបេទះជដូេចនះកី អ េបះបងក់រសិក របស់សិស រូបករណ៍េនថន កទ់ី៩ េនែតបនមន

ក មតិខពស់ដូចគន េទនឹងសិស ទូេទែដរ។  

                                                            
17នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ តួេលខពីឆន ២ំ០០៩ ដល់ 

ឆន ២ំ០១១ តវបនដក សងេ់ចញពី EMIS 2009/10, EMIS 2010/11 និង EMIS 2011/12។ សូមេមឧបសមពន័ធ២ ស មបក់រពិភក អំពីអ េបះបង ់

ករសិក ែដល តវបន យករណ៍ និងមូលេហតុែដលអ េនះទំនងនឹងមនក មតិខពស់ជងេ ចន ែដលមនចំនួន បមណ ៧,៦%។ 
18នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ ភនេំពញ ៖ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  និងឯក រែដល តវបន 

េបះពុមពចេនះពីឆន ២ំ០០៩-២០១២។ ល់ពត័ម៌នទងំអស់េនកនុងរបូភព ៥,៦,៧,៨ និង ៩ តវបនដក សងេ់ចញពី បភពេនះ។ 
19 កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បទបងញែដលមនចំណងេជងថ កមមវធិី របូករណ៍ស មបក់រអបរ់កំ មតិមធយមសិក  ែដល តវបនបងញ 

េនកនុងកិចច បជុំ បចឆំន រំបស់ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៃថងទី២៣-២៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ 
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ងទ៤ី ៖ អ េបះបងក់រសិក កនុងចេំ មសិស រូបករណ៍ 

 ថន កទ់៧ី ថន កទ់៨ី ថន កទ់៩ី 

អ េបះបងក់រសិក កនុងចេំ មសិស  

រូបករណ៍ (២០១២/២០១៣) 
5.01% 11.90% 23% 

អ េបះបងក់រសិក ទូទងំ បេទស 

(២០១១/២០១២) 
24.21% 22.3% 22.7% 

 
 

អងគករមនិែមនរ ភបិលកប៏នផល់ រូបករណ៍ផងែដរ។ កនុងឆន ២ំ០១០ អងគករមនិែមនរ  

ភបិលចំនួន៤៩ បនផល់សមភ រៈសិក ជូនដល់សិស បឋមសិក ចំនួន ១៩.៥២៤នក ់កនុងេខតចំនួន ១៨ 

និង ជធនីភនេំពញ។ អងគករមនិែមនរ ភបិលចំនួន ២៤ បនផល់ រូបករណ៍ជ ច់ បកជូ់នដល់ 

សិស បឋមសិក  និងមធយមសិក ចំនួន ២.៣១៣នក ់ កនុងេខតចំនួន៩ និង ជធនីភនេំពញ។ អងគករ 

មនិែមនរ ភបិលចំនួន៣ បនផល់សមភ រៈសិក  និងថវកិជូនដល់សិស បឋមសិក ចំនួន ២១៥នកក់នុង 

េខតចំនួន៣ និងអងគករមនិែមនរ ភបិលចំនួន១៣បនផល់កង ់ ជូនដល់សិស មធយមសិក ចំនួន 

៥.០០៤នក ់កនុងេខតចំនួន១១
20។ 

កមមវធិីេសប ង រពិភពេ កបន នឹងកំពុងដំេណ រករកមមវធិី រូបករណ៍អស់រយៈេពលជិត 

១០ឆន  ំ មកេហយ។ កមមវធិី រូបករណ៍ទងំេនះ (េសប ង រ ឬ ច់ បក)់ តវបនផល់ជូនដល់

គ រ កី កខងំែដលមនកូនកំពុងេរ នថន កទ់ី៤ េទ ថន កទ់ី៦។ បពន័ធ “អតសញញ ណកមម គ រ កី ក” (ID 

Poor) របស់រ ភបិល តវបនេ ប បស់េដមបេី ជសេរ ស គ រ កី ក។ រូបករណ៍ជេសប ង បចែំខ 

ផល់នូវអងករចំនួន១០គីឡូ កមកនុងមយួែខស មបរ់យៈេពល១០ែខែដលសិស េរ នេនឯ  េ យែឡក 

រូបករណ៍ជ ច់ បកផ់ល់នូវចំនួនទឹក បកស់មម តមយួ េ យែផកេលតៃមទីផ រអងករកនុង សក 

ឧទហរណ៍ដូចជ ២០.០០០ េរ លកនុងមយួែខ (២០០.០០០េរ ល ឬ ៥០ដុ  កនុងមយួឆន សិំក ) 

ជមយួនឹងល័កខខណ័ថ កុមរែដលទទួលបន រូបករណ៍ តវរក អ វតមនយ៉ងេ ច ស់ឱយបន 

៨០% ែដលអ េនះ តវបនគណន បចែំខ។ 

កមមវធិី រូបករណ៍ជេសប ង របននឹងកំពុងដំេណ រករចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៤ េហយកមមវធិី 

រូបករណ៍ជ ច់ បក់ តវបនែណន ំ ជេលកដំបូងេនចុងឆន ២ំ០១១។ កនុងឆន សិំក  ២០១២-

២០១៣ កមមវធិីទងំេនះបន គបដណបសិ់ស ចំនួន៩៧.០០០នក ់ (៨៨.០០០នកទ់ទួលបន រូប-

ករណ៍ជេសប ង រ និង៩.០០០នកទ់ទួលបន រូបករណ៍ជ ច់ បក)់ េនកនុង បឋម

សិក ចំនួន៤.២៧៥ (៦២%) កនុងេខតចំនួន១៥។ អ េបះបងក់រសិក ស មបក់មមវធិី រូបករណ៍

ជ ច់ បកម់នចំនួន២,៣៧% ែដលទបជងអ េបះបងក់រសិក ក មតិថន កជ់តិ េបេទះបីជ កម

                                                            
20NEP, របយករណ៍អងគករមនិែមនរ ភបិល ែដលេធករងរេលវស័ិយអបរ់ ំឆន ២ំ០១០, ២០១១ ភនេំពញ កមពុជ។ 
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េនះសថិតេនកនុងចំេ ម កមកុមរែដល េគរពំឹងថមនអ េបះបងក់រសិក ខពស់ជងក មតិមធយមភគ ក៏

េ យ21។ 

េបេទះបីជសិស ែដលទទួលបន រូបករណ៍ជ ច់ បក ់ តវបនេលកទឹកចិតឱយចំ យ 

ថវកិរបស់ពួកេគេទេលេសប ង រេដមបេីធឱយ បេសរេឡងនូវសនិសុខេសប ង គ រកេ៏ យ ប៉ុែនពកួ 

េគមនេសរភីពកនុងករេ ជសេរ សចំ យថវកិរបស់ពួកេគេទេលខទងច់ំ យដៃទេទ ត។ កុមរចំនួន  

៤១នក ់ និង ពយបលរបស់ពួកេគ តវបនសមភ សនក៍នុងអំឡុងេពលេធករ យតៃមកមមវធិី េហយពួក 

េគបនផល់ពត័ម៌នអំពីអីែដលពួកេគបនទិញ េ យេ ប បស់ ច់ បក់ រូបករណ៍22។  កុមរ/ - 

ពយបល គបរូ់បបនេ ប បស់ថវកិ េដមបទីិញសមភ រៈេរ នសូ តែដលចំណុចេនះមនលកខណៈគួរឱយចប ់

រមមណ៍ ស័យេ យកងះសមភ រៈទងំេនះរែមងែតង តវបនគូសបញជ កេ់នកនុងករសិក វ ជវេនះ 

ថ ជមូលេហតុមយួែដលេធឱយកុមរេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩។ 

 
ងទ៥ី ៖ ភគរយៃនករែបងែចកចំ យ បក់ រូបករណ៍ 

ខទងច់ំ យ ភគរយៃនអនកផល់សមភ សនែ៍ដលបន 

ចំ យថវកិេទេលខទងច់ំ យេនះ

ចនំនួថវកិែដលបនចំ យេទ 

េលខទងច់ំ យេនះ គតិជភគរយ 

ៃនចនំនួថវកិសរុបែដលបនចំ យ

សមភ រៈសិក  100% 20% 

ឯកស ន េរ ន 90% 21% 

រ 83% 56% 

ករែថទសុំខភព 22% 3% 

េផ ងៗ 12% 1% 

 

េ យព ងឹងបែនថមេទេលគេ មង រូបករណ៍ែដលមន ប ់ េនក មតិបឋមសិក  និងអនុ-

វទិយល័យ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  នឹងបេងកតឱយមនកមមវធិី រូបករណ៍ថន កជ់តិមយួស មប់

ថន កទ់ី៤ដល់ថន កទ់ី៩ ែដលនឹងគំ ទដល់កុមរចំនួន ១៣៣.០០០នកជ់េរ ង ល់ឆន ចំបព់ីឆន ២ំ០១៤ រហូត 

ដល់ឆន ២ំ០១៧។ ស មបថ់ន កទ់ី៤ រហូតដល់ថន កទ់ី៦សិស ចំនួន ៧០.០០០នក ់ ពី បឋមសិក  

ចំនួន១.០០០ ពី គបេ់ខតទងំអស់ 23 នឹងមនល័កខខណ័សម សបេដមបទីទួលបន រូបករណ៍ បចឆំន  ំ

ចំនួន៣០ដុ សហរដ េមរកិ និងសិស អនុវទិយល័យចំនួន ៦៣.០០០នក ់ មកពី អនុវទិយល័យ 

                                                            
21ករេឆយឆង មអុីែមល៉ រ ង គង ់កននិ  ៃនអងគករេសប រពិភពេ ក និង Gordon Conochie ទី បឹក  VSO របស់អងគករ NEP េនៃថងទី 

១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤។ 
22កមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក ៖គំេហញពីករ យតៃមឆបរ់ហ័សមយួេទេលករអនុវតន៍ កលបងកមមវធិី រូបករណ៍ ច់ បកថ់មីមយួ 
ជមយួ AMK។ មនិ តវបនេបះពុមពផ យ។ 
23ពុំមនករ តតសីុគន ជមយួសិស ែដលទទួលបន រូបករណ៍ មរយៈកមមវធិីេសប ង រពិភពេ កេឡយ។ 
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ចំនួន១.៧០០ ពី គបេ់ខតទងំអស់ នឹងមនល័កខខណ័សម សបេដមបទីទួលបន រូបករណ៍ បចឆំន  ំ

ចំនួន៦០ដុ សហរដ េមរកិ។ េនកនុងករណីទងំពីរេនះសិស នឹងទទួលបន រូបករណ៍លុះ  

ែតពួកេគបនចូលេរ ននិងទទួលបនពិនទុ គប់ គនេ់នឯ េរ ន24។ សិស នឹង តវបនេ ជសេរ ស េ យ 

ែផកេលពិនទុរបស់ពួកេគេនកនុងសនទស ន៍ និភយ័េបះបងក់រសិក ។ 

សមភ រៈបរកិខ រែដលមនេនឯ េរ ន ក៏ ចបះ៉ពល់ដល់ករចូលេរ នផងែដរ ដូចជករគម ន 

បងគន ់ឬទឹក ត ចេធឱយសិស មនិេទ េរ ន និងជួនកលពួកេគ តវ តឡបម់កផទះវញិេនេពល ែដល 

ពួកេគ តវករេ ប បស់សមភ រៈបរកិខ រទងំេនះកនុងេម៉ងេរ ន និងមនិ តឡបម់ក េរ នវញិ។ គឺជ 

េរ ងែដលគួរឱយ ពយបរមភ ស័យេ យសថិតិរបស់រ ភបិលបងញឱយដឹងថ មន េរ នែដលពុំមន 

ទឹក ត និងបងគនក់នុងក មតិភគរយខពស់ជងកនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣ េបេធ បេទនឹងឆន សិំក  

២០០៩-២០១០25។ េនកនុងប េខតែដលេយងេធករសិក ស មបរ់បយករណ៍េនះេខតរតនគិរ ី គឺជ 

េខតែដលមនទំេនរខពស់ជងេគែដលមន េរ នគម នទឹក ត និងបងគន ់ េបេធ បេទនឹង មធយមភគ 

ទូទងំ បេទស។ អីែដលគួរឱយចប់ រមមណ៍េនះ គឺពុំមនគមតេ ចនគួរឱយកតស់មគ ល់រ ងតំបនជ់នបទ និង 

តំបនទ់ី កងេឡយ 

រូបភពទ៤ី ៖ ភគរយៃន េរ នែដលមនករផគតផ់គងទ់កឹ  

 

                                                            
24ភពជៃដគូសកលស មបក់រអបរ់ ំ (GPE)  នឹងគំ ទដល់កមមវធិី របូករណ៍ស មបក់រអបរ់បំឋមសិក  កនុងឆន សិំក  ២០១៤-២០១៥។ 

កមមវធិី របូករណ៍ជតិស មបថ់ន កទ់ី៤ រហូតដល់ថន កទ់ី៦ នឹងទទួលបនហិរញញបបទនគំ ទពីថវកិកមមវធិីរបស់ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  

ចបព់ីឆន ២ំ០១៥តេទ។ GPE នឹងផល់ថវកិបែនថមចំនួន ១៥ដុ សហរដ េមរកិ ពីេលថវកិបចចុបបននចំនួន ៤៥ដុ  ស មបសិ់ស មយួនក ់ែដល 

ទទួលបនមូលនិធិគំ ទពីថវកិកមមវធិី របូករណ៍ជតិស មបអ់នុវទិយល័យ (សរបុទឹក បកម់នចំនួន ៦០ដុ សហរដ េមរកិកនុងមយួឆន )ំ។ 

មូលនិធិគំ ទសរបុរបស់ GPE  មនចំនួន៤ នដុ ។ កមមវធិី របូករណ៍ជតិស មបអ់នុវទិយល័យ នឹងទទួលបនហិរញញបបទនគំ ទពីថវកិ 

កមមវធិីរបស់ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី ចបព់ីឆន ២ំ០១៧ តេទ។ 
25នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។ តួេលខពីឆន ២ំ០០៩ ដល់ 

ឆន ២ំ០១១ តវបនដក សងេ់ចញពី EMIS 2009/10, EMIS 2010/11 និង EMIS 2011/12។ 
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រូបភពទ៥ី ៖ ភគរយៃន េរ នែដលមនបងគន ់

 

ឧបសគគមយួែដល ច ងំសទះដល់ករទទួលបនករអបរ់ ំ ចជវតមនៃនករបងៃ់ថ េរ ន 

េ កផូវករ។ េបេទះបីជកុមរមនសិទធិទទួលបនករអបរ់ឥំតគិតៃថរយៈេពល៩ឆន កំនុង បេទសកមពុជ 

កេ៏ យ ប៉ុែនករ វ ជវរបស់ NEP កនុងឆន ២ំ០១២បនរកេឃញថ សិស ែដលបនផល់ចេមយចំនួន 

៥៣% តវបង់ បកេ់នេពលែដលពួកេគចូលេរ នេនឯ  និងឪពុកមយែដល តវបនសមភ សនច៍ំនួន 

៦៧% បន បបឱ់យដឹងថ ពួកេគ តវចំ យ បកេ់នេពលែដលកូនរបស់ពួកេគេទេរ នេនឯ ។ 

ជញឹកញបទ់ងំេនះគឺជខទងច់ំ យែដលអនករពំឹងថ ជករទទួលខុស តវរបស់ េរ ន និង 

កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី 26។ 
ងទ៦ី ៖ ភពញឹកញបៃ់នករបងៃ់ថ េរ នេ កផូវករ ែបងែចកេទ មទី ងំ 

បេភទចំ យ ភគរយៃនសិស ែដល 
បង់ បក ់(តំបនទី់ កង)

ភគរយៃនសិស ែដល 
បង់ បក់ (តំបនជ់នបទ)

ភគរយៃនសិស ែដលបង់ បក ់
(តំបនទី់ ច់ សយល)

សមភ រៈបេ ង ន 
ស មប់ គបេ ង ន 

23% 15% 18% 

អំេ យស មប ់
គបេ ង ន 

21% 7% 3% 

ៃថ បឡង 22% 13% 22% 

ក សេមេរ នរបស់ គ 20% 12% 10% 

ៃថបេ ង ន បចៃំថង 25% 8% 3% 

េស វេភ ម នករ 
សិក  

41% 22% 11% 

ៃថេរ នគេួ ក េរ ន 32% 14% 11% 

ៃថេរ នគកួនុង េរ ន 56% 22% 16% 

 

                                                            
26Ang, S. & Conochie, G. (2012). ករេលកកមពស់សិទធិេនកនុង េរ ន  NEP: ភនេំពញ។  
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ងទ៧ី ៖ ចនំនួទកឹ បកែ់ដលបងេ់ យឪពុកមយ នងិសិស   

បេភទចំ យ ករេឆយតបរបស់សិស  ៖ 
ចំ យជមធយម (េរ ល)

ករេឆយតបរបស់ឪពុកមយ   ៖ 
ចំ យជមធយម(េរ ល) 

សមភ រៈបេ ង នរបស់ គបេ ង ន 1400 កនុងមយួេពល 6870 កនុងមយួេពល 

អេំ យស មប់ គបេ ង ន 6800 កនុងមយួឆន  ំ

ៃថ បឡង 2300 កនុងមយួេពល 2500 កនុងមយួេពល 

ក សេមេរ នរបស់ គ 1800 កនុងមយួេពល 3090 កនុងមយួេពល 

ៃថ គបេ ង ន 13200 កនុងមយួែខ 16200 កនុងមយួែខ 

េស វេភ ម នករសិក  1200 កនុងមយួែខ 1100 កនុងមយួែខ 

ៃថេរ នគកួនុង េរ ន 12500 កនុងមយួែខ 12,480 កនុងមយួែខ 

ៃថេរ នគេួ ក េរ ន 18400 កនុងមយួែខ 16410 កនុងមយួែខ 
 

អីែដលមនិគួរឱយភញ កេ់ផលេនះ គឺករ វ ជវដែដលេនះបនរកេឃញថ សិស េនតំបនទ់ី កង 

មនទំេនរខពស់ជងកនុងករបងៃ់ថ េរ នេ កផូវករ ែដលទំនងនឹងមនតៃមខពស់ជងផងែដរ។ 

ឧទហរណ៍ចំ យជមធយមែដល តវបងស់ មបៃ់ថ បឡងមនតៃម ៣.៥០០េរ ល កនុងមយួដងស មប ់

សិស េនតំបនទ់ី កងនិងមនតៃម ៩៥០េរ ល ប៉ុេ ះស មបសិ់ស េនតំបនជ់នបទ។ បែនថមពីេនះេទ ត 

េន ជធនីភនេំពញសិស ជិត៩០%បន យករណ៍ឱយដឹងថ ពួកេគបង់ បក់ បចៃំថងេទឱយ គបេ ង នែដល

ករបង់ បកែ់បបេនះ គឺជករណីក មេនកនុងេខតដៃទេទ ត។ បែនថមពីេនះេទ តសិស ជង ៩០% 

េន ជធនីភនេំពញ តវបនសូមឱយបងៃ់ថេស វេភ ម នករសិក បចែំខែដលមនតៃមខពស់ជងផងែដរ 

េបេធ បេទនឹងេខតដៃទេទ ត។  

៣.២. គុណភពៃនករអប់រ ំ

េនកនុងករ តតពិនិតយេឡងវញិេនះ េយងពិចរ េទេលសូចនករដូចតេទ៖ អ តតថន ក ់     

ផលេធ បរ ងចំនួន គបេ ង ន និងចំនួនសិស  និង វ អបរ់រំបស់ គបេ ង ន ករបណុះប លគរុេក-

សលយ ពមទងំករបណុះប លខណៈេពលកំពុងបេ មករងរ ស មបជ់សូចនករ ស់សទងគុ់ណភព 

អបរ់។ំ 

សូចនករមយួែដលបញជ កថ់ បេទសកមពុជមនបញ បឈមទកទ់ង នឹងគុណភពអបរ់គំឺអ

តតថន កែ់ដលមនក មតិខពស់េន បឋមសិក  ពមទងំអ តតថន កក់នុងក មតិមយួជក់ កេ់នអនុ- 

វទិយល័យ។ 

មូលេហតុែដលសិស ទទួលបនករអបរ់មំនិល ចប លមកពីកងះ គបេ ង ន និងករែដល 

បេទសកមពុជជួប បទះបញខះ គបេ ង នចប់ ងំពីទសវត ឆន ១ំ៩៨០។ ផលេធ បរ ងចំនួន គបេ ង ន 
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និងសិស ែដលមនចំនួនេ ចនជពិេសសេនតំបនជ់នបទ ចបងកឱយមនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរេទេលករ 

េរ នសូ ត។ 

អងគករយូេណសកូបនផល់ដំបូនម នថ ផលេធ ប គសិស ែដលេលសពី៤០:១ ចបងញថហួសពី 

លទធភព គប់ គងរបស់ គបេ ង ន27។ េនកនុង បេទសកមពុជផលេធ បរ ងចំនួនសិស  និងចំនួន គបេ ង ន 

េនក មតិបឋមសិក  គឺ៤៨,៥:១28 ែដលផលេធ បេនះ មនក មតិខពស់ជងេគបំផុតលំ បេ់លខេរ ងទី១៦ 

កនុងចំេ ម បេទសចំនួន២០២ េបែផកេលពត័ម៌នែដលអងគករយូេណសកូមន និងមនក មតិខពស់ជងេគ 

បំផុតេនេ កទីប ហិក29។ 

រូបភពទ៦ី ៖ អ តតថន កេ់នបឋមសិក  នងិមធយមសិក បឋមភមូ ិ(EMIS) 

 
 
រូបភពទ៧ី ៖ ផលេធ បរ ងចនំនួ គបេ ង ន នងិចនំនួសិស េន បឋមសិក  

 

                                                            
27 វទិយ ថ នសថិតិៃនអងគករយូេណសកូ (n.d). Education‐Teachers. ទទួលបនេនៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០១៣ ពី 
http:www.uis.unesco.org/Education/Pages/Teacher‐statistics.aspx. 
28នយក នែផនករ (២០១៣) សថិតិ និងសូចនករអបរ់ ំ២០១២-២០១៣។ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ៖ ភនេំពញ។  
29វទិយ ថ នសថិតិៃនអងគករយូេណសកូ (n.d.). UNESCO eAtlas of Teachers. ទទួលបនេនៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០១៣ 

ពីវទិយ ថ នសថិតិៃនអងគករយូេណសកូ៖ http://www.app.collinsindicate.com/uis‐atlas‐teachers/en‐us 
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របយករណ៍កនងមកមយួរបស់អងគករ NEP កប៏នគូសបញជ កអ់ំពីចំនួន គបេ ង នបឋមសិក

ែដលបនធកចុ់ះចំនួន៦៧១នកច់ប់ ងំពីឆន សិំក  ២០០៨-២០០៩ ស័យេ យ គបេ ង នែដល

ចកេចញពីវជិជ ជីវៈេនះមនចំនួនេ ចនជង គបេ ង នែដល តវបនេ ជសេរ ស30។ ករសិក វ ជវេនះ

បនពយករណ៍ថ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  នឹង តវករ គបេ ង នបឋមសិក ចំនួន ៥៤.៣៣៥នក់

េដមបសីេ មចឱយបននូវផលេធ បសិស ចំនួន៤០នកស់ មប់ គមយួនកក់នុងឆន ២ំ០១៣។ ដូេចនះមននយ័

ថ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  តវករ គបេ ង នចំនួន ៩.៤៩៥នកេ់ទ តបែនថមពីេលអីែដលពួកេគមន

កនុងឆន ២ំ០១៣។ 

បចចុបបននមនវធិីចំនួន៤ ស មប់ គប់ គងបញកងះ គបេ ង នេនះែដលវធិីទងំអស់េនះកំពុង តវ

បនអនុវតកនុង បេទសកមពុជ និងសុទធសឹងែតមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនេទេលករេរ នសូ តរបស់កុមរ ៖ 

• ផលេធ បរ ងចំនួន គបេ ង ន និងសិស ែដលមនចំនួនេ ចនេនកនុងថន ក។់ 

• គបេ ង នពីរថន កក់នុងមយួៃថង (ពីរេវន) ៖ ករ វ ជវរបស់ NEP បនរកេឃញថ ១៨,៥% 

ៃន គបេ ង នែដល តវបនអេងកតេន បឋមសិក បេ ង នពីរេវន31។ 

• គបេ ង នេ ចនក មតិ៖ សថិតិែដលទទួលបនពីនយក នបុគគលិកកនុងឆន ២ំ០១២ បនបងញ

ឱយថ គបឋមសិក ចំនួន ៣,៨% បេ ង នថន កេ់ ចនក មតិ32។ 

• ករេ ជសេរ ស គកិចចសនយ៖ កនុងឆន ២ំ០១៣ របស់ កសួងអបរ់ ំបនេ ប បស់ គកិចចសនយចំនួន 

៣.៤៥៥នក ់កនុងេនះ១.៨៥២នក ់បេ ង នេនកនុង េរ ន និង១.១៨៤នកេ់ទ តបេ ង ន

ថន កអ់កខរកមម។ ចំនួន គកិចចសនយែដលបេ ង នេនកនុង េរ នបនេកនេឡងពី១.៤២៩

នកក់នុងឆន សិំក  ២០១០-២០១១33។ 

 

បចចុបបនន កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  ត មវឱយេបកខភពគរុសិស បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ តវ

បញចបក់រអបរ់ថំន កទ់ី១២ េ យែឡកេខតរតនគិរ ី និងមណលគិរ ី មនករណីេលកែលងពិេសសែដល

អនុញញ តឱយេខតទងំពីរេនះទទួលយកេបកខភពគរុសិស បឋមសិក ែដលបនបញចបក់រអបរ់ ំ តឹមថន កទ់ី៩។ 

ករណីេលកែលងេនះ នឹង តវបញចបក់នុងឆន ២ំ០១៥។ េបេទះជដូេចនះកី មន គបេ ង នបឋមសិក ែដល

មន បច់ំនួន៥៤% ប៉ុេ ះបនបញចបក់រអបរ់ថំន កទ់ី១២ និង គបេ ង នបឋមសិក ចំនួន ៣% បន

បញចបក់រអបរ់កំ មតិបឋមសិក ប៉ុេ ះ។ គបេ ង នបឋមសិក បមណ ១២% គឺជអនកែដលបនបញចប់

ករសិក ក មតិបរញិញ ប តឬបរញិញ ប តជនខ់ពស់ េហយ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បន បកសថពួក

េគេ គងត មវឱយ គបេ ង នបឋមសិក  និងអនុវទិយល័យទងំអស់ តវមនបរញិញ ប តេនេពលអនគត។   
  

                                                            
30Leng, T. & Conochie, G. (2013), កុមរ គបរ់បូ តវករ គបេ ង នែដលមនលកខណៈសមបតិ គប់ គន ់ភនេំពញ NEP 
31Ang,  S ;  Friend‐Pereira,  J ;  Nsubuga,  D  and  Chhum,  S.  (2012), ករប៉ន់ បមណផលបះ៉ពល់ៃនេ គ ងេលកទឹកចិតេទេលទឹកចិត គបេ ង ន 

NEP : ភនេំពញ។ 
32Leng, T. & Conochie, G. (2013), កុមរ គបរ់បូ តវករ គបេ ង នែដលមនលកខណៈសមបតិ គប់ គន ់ភនេំពញ NEP 
33របយករណ៍សេងខបអំពីករបំេពញករងររបស់ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  កនុងឆន សិំក  ២០១២-២០១៤។ 
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ងទ៨ី ៖ ក មតិករអបរ់រំបស់ គបេ ង នបឋមសិក   (2012/13) 

 
 ក មតិបឋមសិក  ក មតិអនុវទិយល័យ ក មតិវទិយល័យ បរញិញ ប ត/ 

បរញិញ ប តជនខ់ពស់ 

េខតកពំត 1% 30% 65% 4% 

េខតរតនគរិ ី 20% 46% 33% 1% 

េខតេស ម ប 5% 39% 55% 2% 

ទូទងំ បេទស 3% 42% 52% 3% 

តបំនទ់ី កង 2% 36% 57% 5% 

តបំនជ់នបទ 4% 44% 50% 2% 

 

ងទ៩ី ៖ ក មតិករអបរ់រំបស់ គបេ ង នមធយមសិក   (2012/13) 

 
 ក មតិបឋមសិក  ក មតិអនុវទិយល័យ ក មតិវទិយល័យ បរញិញ ប ត/ 

បរញិញ ប តជនខ់ពស់ 

េខតកពំត 0% 14% 55% 31% 

េខតរតនគរិ ី 0% 2% 68% 30% 

េខតេស ម ប 1% 14% 57% 28% 

ទូទងំ បេទស 1% 17% 55% 27% 

តបំនទ់ី កង 1% 15% 46% 38% 

តបំនជ់នបទ 1% 17% 60% 21% 

 
៤. លទធផលរកេឃញ និងករវិភគ 

៤.១. វតមន និងលទធភពទទួលបនេស អប់រ ំ 

េនក មតិមូល នភគេ ចនលទធភពទទួលបនេស តវបន ងំសទះេ យ រែតដំេណ រករចុះ

េឈម ះចូលេរ នមនករពិបកឬ តវចំ យថវកិេ ចន។ ឪពុកមយេ ចនេលសលបប់ន យករណ៍ឱយដឹង

ថករចុះេឈម ះចូលេរ នេនឯ េរ នគឺជដំេណ រករមយួដង៏យ សល។ គប់ កមទងំអស់បន បប់

ឱយដឹងថេគ តវករឱយមនសំបុ តកេំណ ត េហយបុគគលមយួចំនួនបននិយយថេគក៏ តវករេស វេភ គ រ

ផងែដរ ឬេស វេភ គ រ ចេ ប បស់ជំនួសសំបុ តកំេណ ត។ ឪពុកមយជេ ចនបន បបឱ់យដឹងថ 

គបេ ង ន ឬនយក បនជួយ បំេពញទ មង ់ែដលេធឱយដំេណ រករមនភពងយ សល។ 



-35- 
 

ឪពុកមយមនិបន បបឱ់យដឹងថ ករែដល តវផល់សំបុ តកំេណ តគឺជបញេឡយ េ យែឡក

សិស េនកនុង កមពិភក មយួបនេលកេឡងអំពីចំណុចេនះថជបញ េ យែផកេលបទពិេ ធនផ៍ទ ល់

ខួនរបស់ពួកេគ។ ពុំមនរបយករណ៍ មយួែដលបញជ កថ់ ឪពុកមយ តវបង់ បកេ់ដមបចុីះេឈម ះកូន

ចូលេរ នេឡយ។ បែនថមពីេនះេទ តមន គបេ ង នចំនួន ៧% ប៉ុេ ះនិយយថមនករបងៃ់ថេស ពក់

ពន័ធមយួចំនួនកនុងអំឡុងេពលចុះេឈម ះចូលេរ ន។ 

៤.១.១. ក ែដលបងកផលប៉ះពល់េទេលលទធភពទទួលបនេស   
 

ងខងេ កមបងញអំពីក ននែដល តវបនដក សងញឹ់កញបព់ីឪពុកមយ និងសិស ថជ

ក ែដលមន រៈសំខន ់ េដមបេីធឱយកុមរមនភពងយ សលកនុងករចូលេរ ន។ ក ទងំេនះ តវបន 

ដក សងេ់ទ មលំ បលំ់េ យៃនភពញឹកញបែ់ដលបនេលកេឡង។ 

ងទ១ី០ ៖ ក បងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលលទធភពទទលួបនេស  ែដល តវបនេលកេឡង 

ញឹកញបប់ផុំត 

ឪពុកមយ សិស  

សមភ រៈេរ នសូ ត (េស វេភ ប៊ចិ) សមភ រៈេរ នសូ ត (េស វេភ ប៊ចិ) 
សិស មនមេធយបយេធដំេណ រ សិស មនមេធយបយេធដំេណ រ 

េរ នេនជិតផទះរបស់សិស  េរ នេនជិតផទះរបស់សិស  
មន គបេ ង ន គប់ គន់ ឥរយិបថ និងករេលកទឹកចិតរបស់ឪពុកមយ
មនទឹក ត និងបងគន ់ ឥរយិបថ គបេ ង ន ៖ វតមន ករទទួលយក បក ់

ករ ប ពឹតេទេលសិស
សិស មនថវកិ គប់ គនស់ មបច់ំ យេនឯ 

េរ ន 
គុណភព គបេ ង ន

សិស មនឯកស ន េរ ន សិស មនឯកស ន េរ ន 

 

គួរកតស់មគ ល់េទេលករឯកភពគន រ ងឪពុកមយ និងសិស េទេលក សំខនប់ំផុតទងំ៣ែដល

សថិតេនេលេគ។ ខណៈេពលែដលឪពុកមយចតទុ់កថករមន គបេ ង ន គប់ គនជ់បញសំខនច់ំណុច

េនះមនិ តវបនសិស េលកេឡងញឹកញបេ់ឡយេ យែឡកសិស េផតសំខនេ់ទេលឥរយិបថ គបេ ង ន 

និងគុណភព គបេ ង ន។ សិស េសទរែតមនិបនេលកេឡងអំពីករមនទឹក ត និងបងគនអ់នមយ័។ 

ក ដៃទេទ តែដល តវបនេលកេឡងរមួមនសមភ រៈបរកិខ រ គប់ គនេ់នឯ េរ ន (េស វេភ

េមេរ ន តុ េកអី) និងផូវថនល់ល។ ផូវថនល់គឺជបញ ពយបរមភមយួខងំេនរដូវវស កនុងេខតរតនគិរជីួនកល

មនិ ចជិះកងប់នេឡយេ យ រែតផូវមនភកេ់ ចនេពក។ កមពិភក មយួចំនួនែដលមនសមសភព
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ឪពុកមយចូលរមួបនេរ ប បអ់ំពី រៈសំខនៃ់នករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយេហយសិស មយួចំនួនគិតថ 

ករមនកែនងេកមងេលង េទង និង វតថុេកមងេលង គឺជក សំខន។់ 

ឪពុកមយ និង គបេ ង នេនេខតរតនគិរកីប៏នេរ ប បអ់ំពីអេន សិក ន និង រូបករណ៍ថ 

ជក ែដលមន រៈសំខនផ់ងែដរ បែហលជេ យ រែតដងសីុ់េត បជជនមនក មតិទបនិងបញ

រយៈចមង យពី េរ ន េ យែឡកឪពុកមយេនេខតដៃទេទ ត មនិបនេរ ប បអ់ំពីបញទងំេនះ

េឡយ។ 

អីែដលគួរឱយចប់ រមមណ៍េនះ គឺកុមរជនជតិភគតិច ដូចជកុមរជនជតិឥ មែដលមកពីេខតកំពត និង

កុមរជនជតិ គឹងមកពីេខតរតនគិរ ី ែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ ពិេ គះេយបល់បនកំណតរ់ក

េឃញក សេដ ងគន េទនឹងកុមរដៃទេទ ត ដូចមនកតស់មគ ល់េនកនុង ងទី១០ដូេចន ះែដរ ៖ ក បងក 
ឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលលទធភពទទួលបនេស  ែដល តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុត។ ក ទងំ៥ 

ែដល តវបនកំណតរ់កេឃញេនកនុងសិកខ េនះរមួមន ៖  

• សិស មនមេធយបយេធដំេណ រេទ េរ ន 

• សមភ រៈេរ នសូ ត 

• េរ នេនជិតផទះសិស  

• េរ នមនទឹក ត បងគន ់និងអនមយ័ 

• គបេ ង នលែដលមកបេ ង នេទ ងទត ់និងពនយល់សិស បនចបស់ ស់។ 

 

កុមរពិករបនកំណតរ់កេឃញក ចំនួន៥ ែដលេធឱយពួកេគងយ សលេទេរ នកនុងេនះក  

ចំនួន៣ គឺដូចគន េទនឹងក ៣ដំបូងេគែដលកុមរជនជតិភគតិចបនកំណតរ់កេឃញ។ ក ចំនួន២ 

ដៃទេទ ត គឺជករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយ និងករេលកទឹកចិតពីសងគម។ ករេលកទឹកចិតពីសងគម ចជ 

ករេលកទឹកចិតពី គបេ ង ន និងសិស ពមទងំបរយិកសមនិេរ សេអង។ 
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កមពិភក របស់សិស េន សក ឈូក េខតកំពត 

៤.១.២. សមភ រៈេរ នសូ ត 

ឪពុកមយ ជពិេសសឪពុកមយេន សកបនទ យ សី (តំបនជ់នបទៃនេខតេស ម ប) បន បបឱ់យ

ដឹងអំពីបញកងះសមភ រៈេរ នសូ ត េហយសិស បនេលកេឡងអំពីបញកងះសមភ រៈេរ នសូ តេនះ ញឹក

ញបជ់ងក ជេ ចនដៃទេទ តេនេពលែដលពួកេគពិចរ អំពីក ែដលេធឱយកុមរមនករលំបកកនុង

ករេទ េរ ន។ កមពិភក នីមយួៗែដលមនសមសភពសិស ចូលរមួកនុងេខតរតនគិរបីនេរ ប ប់

អំពីចំណុចេនះដូចគន េទនឹង កមពិភក េនតំបនជ់យទី កង និងតំបនជ់នបទេខតកំពតផងែដរ។ គួរកត់

សមគ ល់ថ គបេ ង នភគេ ចនបនកំណតថ់ សមភ រៈេរ នសូ ត គឺជក សំខនម់យួែដលរមួចំែណកបងក

ឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលលទធភពកនុងករទទួលបនករអបរ់។ំ គបេ ង នចំនួន៤២នកប់នឱយដឹងថ

មនសមភ រៈេរ នសូ ត េ យែឡក គបេ ង នចំនួន១៥នកេ់ផ ងេទ តបននិយយថ ពុំមនសមភ រៈេរ ន

សូ តេឡយ។  
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េបេទះជដូេចនះកី េនេពលែដលសិស តវបនសួរសំនួរថ េហតុអីបនជកុមរមយួចំនួនេបះបង់

ករសិក  ឬមនិធបប់នចូលេរ នពួកេគមនិែដលេលកេឡងឱយបនចបស់ ស់អំពីបញកងះសមភ រៈេរ ន

សូ តេឡយ។ ចំណុចេនះផទុយេទនឹងទស នៈរបស់ឪពុកមយ និងកុមរែដលបនេបះបងក់រសិក ។ កុមរ 

ចំនួន៨នកក់នុងចំេ មកុមរចំនួន ៣៧នក ់ តវបនសមភ សន ៍ ែដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ 

បននិយយថ ករែដលគម នសមភ រៈេរ នសូ ត គឺជមូលេហតុមយួ េហយកងះសមភ រៈេរ នសូ ត គឺជ 

មូលេហតុែដលឪពុកមយបនេលកេឡងញឹកញប ់ កនុងចំេ មប មូលេហតុនន ែដលប លឱយ

កុមរេបះបងក់រសិក ។ ឪពុកមយបននិយយថ កងះសមភ រៈេរ នសូ តបនេធឱយកុមរមនករលំបក

កនុងករេទេរ នឱយបនេទ ងទត។់ 

៤.១.៣ ឯកស ន េរ ន 

ឪពុកមយមយួចំនួនតូចជពិេសសេនេខតរតនគិរបីនឱយដឹងថ ករត មវឱយកុមរេស កពកឯ់ក

ស ន េរ នេធឱយកុមរមយួចំនួនពិបកេទេរ ន េហយេនះកជ៏មូលេហតុមយួែដលេធឱយកុមរមយួ

ចំនួនេបះបងក់រសិក ផងែដរ។ 

កងះឯកស ន េរ ន តវបនេលកេឡងេនកនុង កមពិភក  ែដលមនសមសភពសិស  

ចូលរមួ ជពិេសសេនតំបនជ់នបទកនុងេខតរតនគិរ ីេហយកុមរមយួចំនួនមនបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខួន អំពីករ

ែដលពួកេគមនករលំបកកនុងករេទ េរ នេ យ រែតបញេនះ។ យ៉ង មុញិសិស មនិបន

កំណតថ់កងះឯកស ន េរ ន គឺជមូលេហតុចមបងមយួែដលេធឱយកុមរមនិេទេរ នបនេទ ង

ទតេ់ទ ឬ េបះបងក់រសិក េឡយ។ បែនថមពីេនះេទ តមនែតកុមរមន កប់៉ុេ ះ ែដលបនេបះបង ់

ករសិក មុនថន កទ់ី៩បននិយយថករែដលគម នឯកស ន េរ ន គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយ 

គតេ់ទេរ នមនិបនេទ ងទត ់និងេបះបងក់រសិក ។ 

៤.១.៤. មេធយបយេធដំេណ រ និងរយៈចមង យេទ េរ ន 

េយងពិចរ េទេលក ទងំពីរេនះរមួគន ស័យេ យក ទងំពីរេនះមនទំនកទ់ំនងជមយួ

គន េទវញិេទមក។ សិស ែដលបនពិភក អំពីបទពិេ ធនែ៍ដលពួកេគបនជួប បទះ បន បបឱ់យដឹងថ 

កងះមេធយបយេធដំេណ រ គឺជករលំបកធំជងេគែដលពួកេគជួប បទះកនុងករេទេរ នឱយបនេទ ងទត ់

េហយករែដល េរ នសថិតេនឆង យេពកក៏ តវបនគូសបញជ កញឹ់កញបថ់ជឧបសគគមយួែដល ងំសទះ

ដល់ករេទេរ នផងែដរ។ ឪពុកមយបនកំណតរ់កេឃញថ កងះមេធយបយេធដំេណ រ និងករែដល

េរ នសថិតេនឆង យេពកគឺជមូលេហតុចំនួនពីរកនុងចំេ មប មូលេហតុនន ែដលេគបនេលក

េឡងញឹកញបជ់ងេគបំផុតថបនេធឱយកុមរមនករលំបកកនុងករេទេរ ន។ គបេ ង នចំនួន ៣៩% 

បន បបឱ់យដឹងថ មេធយបយេធដំេណ រមន រៈសំខនច់ំេពះសិស  និង គបេ ង នចំនួន១៨% បន

េរ ប បឱ់យដឹងថសិស របស់ពួកេគមយួចំនួនខះមេធយបយេធដំេណ រ។ 
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អីែដលមនិគួរឱយភញ កេ់ផលេនះ គឺក ទងំពីរេនះ តវបនេលកេឡងញឹកញបជ់ង េនតំបន ់

ជនបទ។ ឪពុកមយកនុងេខតកំពតទំនងនឹងេធករេលកេឡងជក់ កអ់ំពីកងះមេធយបយេធដំេណ រថជ 

បញេ យ ែឡកឪពុកមយេនេខតរតនគិរទីំនងនឹងេលកេឡងអំពីរយៈចមង យេទ េរ នថជបញ។ 

េរ នអនុវទិយល័យមយួចំនួនេនេខតរតនគិរបីនបេងកតអេន សិក ន ែដលផល់ រេពល ពឹក 

និងបយជូនដល់កុមរែដលរស់េនឆង យខងំពី េរ ន។ សិស និងឪពុកមយបនផល់តៃមេនេពល

ែដលមនករេរ បចំែបបេនះ។ 

រយៈចមង យេទ េរ ន និងកងះមេធយបយេធដំេណ រកទ៏ំនងនឹង តវបនេលកេឡងផងែដរ 

សំេ ចំេពះ េរ នអនុវទិយល័យ ជជង បឋមសិក ស័យេ យ េរ នអនុវទិយល័យ 

មយួចំនួនមនចមង យជង២០គីឡូែម៉ ត។ េបេទះបីជ មនភពចបស់ ស់ថរយៈចមង យេទ  

េរ ននិងកងះមេធយបយេធដំេណ រ គឺជបញពិត បកដស មបម់នុស មយួចំនួនកេ៏ យ ប៉ុែនគួរកត ់

សមគ ល់ថ មនុស មយួចំនួនបនេលកេឡងថ ករែដល េរ នសថិតេន ១,៥គីឡូែម៉ តពីផទះរបស់ 

ពួកេគគឺជរយៈចមង យែដលឆង យខងំេពក និងករែដល េរ នអនុវទិយល័យពុំមនរថយនស មបដ់ឹក 

កុមរេទ េរ ន តវបនចតទុ់កថជកងះមេធយបយេធដំេណ រ។ 

អីែដលគួរឱយចប់ រមមណ៍េនះគឺសិស  និងឪពុកមយមនិឯកភពអំពីករែដលរស់េនឆង យពី 

េរ ន និងគម នមេធយបយេធដំេណ រ គឺជមូលេហតុែដលនឱំយសិស េបះបងក់រសិក ។ សិស មនិ 

សូវបនេរ ប បអ់ំពីក ទងំេនះញឹកញបដូ់ចក ដៃទេទ តេឡយ ប៉ុែនឪពុកមយបនេលកេឡងអំពីមូល 

េហតុទងំពីរេនះញឹកញបជ់ងមូលេហតុដៃទេទ ត។ កុមរែដលឈបេ់រ នមុនថន កទ់ី៩ បនឯកភពជមយួ 

ឪពុកមយរបស់ពួកេគថកងះមេធយបយេធដំេណ រនិងករែដល េរ នសថិតេនឆង យខងំេពក គឺជ 

ក ដសំ៏ខនែ់ដលប លឱយសិស េបះបងក់រសិក ។ កុមរចំនួន១២នក ់(កនុងចំេ ម ៣៧នក)់ បន

បបឱ់យដឹងថករែដល េរ នសថិតេនឆង យខងំេពក គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយពួកេគេបះបងក់រ

សិក  ជពិេសសចំេពះក មតិអនុវទិយល័យេហយកុមរចំនួន១១នកប់ន បបឱ់យដឹងថកងះមេធយបយេធ
ដំេណ រ គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយពួកេគេបះបងក់រសិក ។ 

កមពិភក ែដលមនសមសភពចូលរមួពីឪពុកមយចំនួន៥ កមបន បបឱ់យដឹងថ កងះផូវថនល់

មនិលបនេធឱយកុមរមយួចំនួនមនករលំបកកនុងករេទេរ ន ប៉ុែនកុមរមនិែដលបនេលកេឡងថចំណុច

េនះ គឺជមូលេហតុែដលេធឱយពួកេគេបះបងក់រសិក េឡយ។ ឪពុកមយេនេខតេស ម ប និងេខតកំពត

បនសែមងអំពីករ ពយបរមភរបស់ពួកេគអំពីេ គះថន កែ់ដល ចេកតមនចំេពះកូនរបស់ពួកេគ ស័យ

េ យ េរ នមនទី ងំសថិតេន មបេ យផូវែដលមនច ចរណ៍េ ចន។ ឪពុកមយបនផល់មតិ
េយបល់ថគួរមនឆម មំយួនកេ់ដមបេីធច ចរណ៍និងជួយ សិស ឆងថនល់។ សិស កនុងេខតរតនគិរបីន

និយយអំពីករលំបកផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគកនុងករេ ប បស់ផូវថនល់េនរដូវវស ។ េបេទះជដូេចនះកី កដូ៏ច

គន េទនឹង កមឪពុកមយែដរ ពុំមន កមសិស មយួបន បបឱ់យដឹងថ ផូវថនល់មនិលគឺជមូលេហតុ 

ែដលេធឱយសិស េបះបងក់រសិក េនះេឡយ។ 
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៤.១.៥. គបេ ង ន  ៖ បរមិណ គុណភព និងឥរយិបថ  

សិស បនេលកេឡងអំពីភព គប់ គនៃ់ន គបេ ង ន គុណភព និងឥរយិបថរបស់ គបេ ង នទក់

ទងេទនឹងករបងៃ់ថ េរ នេ កផូវករ និងករចុះវតមន គឺជក សំខនែ់ដល ចបះ៉ពល់ដល់ករ

េទេរ នរបស់កុមរ។ េបេទះជដូេចនះកីមនែតសិស មយួចំនួនតូចប៉ុេ ះ ែដលបនេលកេឡងអំពីចំណុច

មយួកនុងចំេ មចំណុចទងំេនះថជមូលេហតុសំខនែ់ដល ងំសិស មនិឱយេទេរ នបនេទ ងទត។់ 

សិស ចំនួនពី កមបនេរ ប បឱ់យដឹងថ កងះ គបេ ង ន និងករែដល គមនិេគរពបទបញជ េធឱយ

កុមរមយួចំនួនមនិ ចចុះេឈម ះចូលេរ នបន។ មនែតសិស មយួ កមប៉ុេ ះ ែដលបន បបឱ់យដឹងថ

ករែដល គបេ ង ន បមូល បកេ់នេពលបេ ង ន គឺជមូលេហតុែដលេធឱយកុមរមនិេទេរ ន។ ករែដល

គបេ ង ន េ ប បស់អំេពហិង  (េនកនុងករណីេនះសំេ  ចំេពះករេ ប បស់អំេពហិង េទេលសិស

ែដលេរ នយតឺ) តវបនេលកេឡងចំនួនមយួដងទកទ់ងេទនឹងមូលេហតុែដលេធឱយកុមរមយួចំនួនមនិេទ

េរ ន។ 

សិស បន បបឱ់យដឹងថសិស ែដលេទេរ នយតឺរែមងែតងេ ជសេរ សមនិចូលេរ ន េ យ រែត

ពួកេគខចទទួលទណកមម ដូចជករែដល គឱយពួកេគឈរេជងមយួ ដងទឹក ឬរតជុ់ំវញិ គរ េរ ន។ 

ជកែ់សងសិស មកេរ នយឺតែដលេ ជសេរ សមនិចូលេរ នគឺជមូលេហតុែដលកុមរបនេលកេឡងញឹកញប់

បំផុតលំ បទ់ី៣ែដលេធឱយកុមរចូលេរ នមនិបនេទ ងទត។់ 

ទស នៈរបស់ឪពុកមយទកទ់ងេទនឹង គបេ ង នមនភពខុសគន ពីសិស ។ ជទូេទឪពុកមយ

ែតងរអ៊ូរទអំំពីករែដលគម ន គបេ ង ន គប់ គន ់ េបេទះបីជពួកេគមនិបននិយយថ គឺជក មយួ

ែដលេធឱយកុមរេបះបងក់រសិក កេ៏ យ។ េបេទះជដូេចនះកី កមពិភក ែដលមនសមសភពចូលរមួពី 

ឪពុកមយចំនួន៣ កមកនុងេខតរតនគិរបីននិយយថ ករែដល គអវតមន គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយ

កុមរេបះបងក់រសិក ។ ឪពុកមយកនុង សកបនទ យ សី(េខតេស ម ប)បនរអ៊ូរទអំំពីករែដល គបេ ង ន

មនិបនល គប់ គន ់ េហយឪពុកមយមយួចំនួនេន កងេស ម បបនរអ៊ូរទថំករែដល គអនុវទិយល័យ

បមូល បកេ់ធឱយកុមរកនែ់តមនករលំបកកនុងករេទេរ ន។  

កមពិភក មយួ កមបន បបឱ់យដឹងថករលំបកធំបំផុតគឺករែដល គបេ ង នទមទរ បកច់ំនួន 

២០០េរ លកនុងមយួៃថងពីសិស  និងករែដលសិស តវបង់ បកច់ំនួន១.០០០េរ លេនចុងែខ។ េលសពីេនះ

េទ ត បសិនេបសិស ឈបេ់រ នេនពកក់ លឆន សិំក  េហយមនបំណងចងចូ់លេរ នវញិ េរ ន

ទមទរឱយបង់ បកច់េនះពី៦០.០០០េរ លេទ៨០.០០០េរ ល។ យ៉ង មុញិមនែត កមឪពុកមយ

មយួ កមប៉ុេ ះ បន បបឱ់យដឹងថករែដល គទមទរឱយបង់ បក ់ គឺជមូលេហតុែដលេធឱយកុមរេបះ

បងក់រសិក ។ មរយៈ កមពិភក បនបងញឱយេឃញថ សិស ឬឪពុកមយមនិបនគិតថ គុណភព 

បរមិណ ឬឥរយិបថរបស់ គបេ ង ន គឺជមូលេហតុចមបងែដលេធឱយកុមរ មនិេទេរ នេឡយ។ 
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ពុំមនអីគួរឱយភញ កេ់ផលេឡយ ែដល គបេ ង នមនទស នៈខុសពី កមឪពុកមយ និងសិស  

ទកទ់ងេទ នឹង កមសីលធម ៌ និងករអនុវតនក៍រងររបស់ពួកេគ។ គបេ ង នភគេ ចនបននិយយថ 

មន គបេ ង ន គប់ គន ់ េហយកនុងចំេ មេនះ គបេ ង នជេ ចនមន កមសីលធមល៌មកបេ ង ន 

េទ ងទត ់និងមន សមតថភព។ 

៤.១.៦. ទឹក ត និងបងគន់អនម័យ បរ ិ ថ ន និងអគរ េរ ន  

ជញឹកញបឪ់ពុកមយបនេលកេឡងអំពីបញទឹក តនិងបងគនអ់នមយ័ថជក សំខនែ់ដល

េធឱយកុមរមនភពងយ សលកនុងករេទេរ ន េហយឪពុកមយភគេ ចនមនករេពញចិតចំេពះ

េរ នកនុងមូល នរបស់ពួកេគែដលមនទឹក តនិងបងគនអ់នមយ័។ មនែតេនេខតរតនគិរបី៉ុេ ះ ែដល

ឪពុកមយបន យករណ៍ឱយដឹងថគម នទឹក ត។ ពុំមន កមពិភក មយួែដលមនសមសភពចូល

រមួពីឪពុកមយ ឬសិស បនេលកេឡងថកងះទឹក ត ឬបងគនអ់នមយ័ គឺជក សំខនែ់ដលេធឱយសិស

អវតមនជេទ ងទត ់ឬ េធឱយកយុមរេបះបងក់រសិក េឡយ។ 

បរ ិ ថ ន េរ នក៏ តវបនេលកយកមកពិភក ជមយួសិស ផងែដរ េ យពួកេគបនេរ ប ប ់

អំពីករ ចងប់នកែនងេកមងេលង និងកែនងេលងកី មយួដល៏ េហយសិស មយួចំនួនេទ តកច៏ងប់ន 

សួនចបរនិង េដមេឈែដលផល់មបផ់ងែដរ។ 

៤.១.៧. ឥរយិបថរបស់សសិ   

ឪពុកមយ និងសិស បនគូសបញជ កអ់ំពីឥរយិបថរបស់សិស េនេពលែដលពិភក អំពីមូលេហតុ 

ែដលកុមរមនិេទេរ ន។ ស មបសិ់ស កុមរែដលខជិល ឬេរ នមនិេចះ គឺជមូលេហតុទូេទបំផុតទីពីរែដល

េធឱយកុមរមនិេទេរ ន។ េបេទះបីជេនេពលែដល ចបចប់ញចូ លគន នូវបញរយៈចមង យេទ េរ ន 

និងកងះមេធយបយេធដំេណ រកេ៏ យ សិស េនែតេជ ថកងះករេលកទឹកចិត និងលទធភពរបស់កុមរ គឺ
ជមូលេហតុធំជងែដលេធឱយកុមរេនេ ក េរ ន។ 

គបេ ង នេនេខតរតនគិរ ី បន បបឱ់យដឹងថកុមរែដល “េរ នយតឺ” កម៏និសូវទំនងថនឹងេទេរ ន

ផងែដរ ស័យេ យពួកេគភគេ ចនេបះបងក់រសិក េនេពលែដលពួកេគមន យុចេនះពី ១៣ឆន  ំ

េទ ១៥ឆន ។ំ 

ឪពុកមយបនដក សងក់ ដូចគន ទងំេនះថ ជមូលេហតុែដលេធឱយកុមរេនេ ក េរ ន 

េហយពួកេគមន រមមណ៍ថេនះគឺជមូលេហតុទូេទមយួែដលេធឱយកុមរេនេ ក េរ ន និងពុំសូវទក់

ទងេទ នឹងឥរយិបថរបស់ឪពុកមយេឡយ។ េបេទះជដូេចនះកី សិស មនិសូវបនេលកេឡងទូេទអំពី
បញឥរយិបថរបស់សិស េឡយ។ ឪពុកមយទំនងនឹងពិភក អំពីបញរយៈចមង យេទ េរ ន កងះ

មេធយបយេធដំេណ រកងះថវកិ និងសមភ រៈ។ 
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៤.១.៨. ឥរយិបថបរបស់ឪពុកមយ  

កុមរចំនួន ៣០នក ់កនុងចំេ មកុមរចំនួន៣៧នកែ់ដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ បន

និយយថ គឺជករសេ មចចិតរបស់ពួកេគកនុងករេបះបងក់រសិក និងមនែតកុមរចំនួន៧នកប់៉ុេ ះ

ែដលបននិយយថ ឪពុកមយរបស់ពួកេគគឺជអនកសេ មចចិតែបបេនះ។ កុមរមយួចំនួនែថមទងំបន

នយិយថ ពួកេគបនសេ មចចិតឈបេ់រ ន េបេទះបីជឪពុកមយរបស់ពួកេគអនុញញ ត/មនបំណងឱយពួក

េគេទេរ នកេ៏ យ។ ករ វ ជវនេពលថមីៗេនះេទេល កមជនជតិេដមភគតិចកនុងេខតរតនគិរកីប៏នរក

េឃញករណីែបបេនះេនកនុងចំេ ម កមកុមរជនជតិេដមភគតិចផងែដរ កនុងេនះកុមរមយួចំនួនបន

និយយថឪពុកមយរបស់ពួកេគបនបងខំឱយពួកេគេទេរ ន34។ 

ឪពុកមយក មេរ ប បអ់ំពី រៈសំខនៃ់នឥរយិបថរបស់ពួកេគខងំ ស់ែដលេនះ គឺជចំណុច

មយួគួរឱយ ពយបរមភ េ យែឡក កមឪពុកមយចំនួន៣ កមកនុងចំេ ម៤ កម កនុង សកបនទ យ សីបន

បបឱ់យដឹងថ ឥរយិបថរបស់ឪពុកមយបនេធឱយកុមរសថិតេនេ ក េរ ន។ កមសិស ចំនួនពក់

ក លៃនចំនួន កមសិស ទងំអស់កនុងេខតកំពតបន បបឱ់យដឹងថករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយ គឺជក

មយួដសំ៏ខនែ់ដលជះឥទធិពលដល់វតមនរបស់សិស េនឯ េរ ន។ េបេទះបីជពុំមនសិស មន ក ់

និយយថ កងះករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយ គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយសិស េបះបងក់រសិក  ក៏

េ យ ប៉ុែនបូករមួជមយួនឹងករេធករងរេនឯផទះ ឬ ករងរេ កផទះ ឥរយិបថរបស់ឪពុកមយ គឺជមូល

េហតុមយួែដល តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុត ថជក ែដល ងំកុមរមនិឱយេទេរ នបនេទ ង ទត។់ 

ជមយួនឹងករេលកទឹកចិតពីឪពុកមយ សិស កប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ អំេពហិង របស់ឪពុកមយេទ

េលពួកេគ គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយកុមរមនិេទេរ ន។ េនកនុង កមចំនួន២ សិស បននិយយអំពី
បទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខួនរបស់ពួកេគទកទ់ងនឹងបញេនះ។ សិស បនពនយល់ឱយដឹងថ ចំណុចេនះ ចបំផិច

បំផញទំនុកចិត និងករេជ ជកេ់លខួនឯងរបស់កុមរែដលេធឱយពួកេគមនភព ទ កេ់សទរកនុងករេទ

េរ ន។ កមពិភក របស់ឪពុកមយមយួ កមកប៏នពិចរ ផងែដរថ អំេពហិង របស់ឪពុកមយេទេល
កូនប លឱយកូនេបះបងក់រសិក ។ េគបនពនយល់ថសិស នឹងមន រមមណ៍ខម ស់េអ នេនេពលែដល

ពួកេគេទេរ នជមយួនឹង ន ម យដំេល ងកយរបស់ពួកេគ។ 

គបេ ង នមយួចំនួនតូច (១៤នក)់គិតថ ឪពុកមយេដរតួនទីមយួដសំ៏ខនេ់នកនុងករអបរ់កូំន

របស់ពួកេគកនុងេនះ គបេ ង ន១១នកប់ននិយយថ ឪពុកមយពិតជបនយកចិតទុក កច់ំេពះករអបរ់ ំ

កូនរបស់ពួកេគ។ 

 

 

                                                            
34Strickler, C (2012). របយករណ៍សីពីករវភិគេយនឌរ័ និងអំ ច។  អងគករែឃរអនរជតិ ៖ មនិ តវបនេបះពុមពផ យ។ 
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៤.១.៩. េធករេនឯផទះ ឬ េធករេដមបរីក ក ់ 

ឥទធិពលរបស់ឪពុកមយកប៏នបងញឱយេឃញយ៉ងចបស់ផងែដរ មរយៈចំនួនឪពុកមយ និង

សិស ែដលបន បបឱ់យដឹងថ កុមរមនិេទេរ នេ យ រែតមូលេហតុែដលត មវឱយមនករបងកបអ់តថនយ័

ផល់ករអនុញញ ត ឬ ករអនុញញ តេ យផទ ល់ពីឪពុកមយ ៖ 

• ពួកេគ តវេមលបូន ឬ ែថទឪំពុកមយ 

• ពួកេគ តវេធករជមយួឪពុកមយរបស់ពួកេគ( បប់ញចូ លទងំករេធចំ ក សកជមយួឪពុក

មយផងែដរ) 

• ពួកេគមនករងរេធ។ 
 
ស មបសិ់ស ករែដល តវេមលបូនេធករជមយួឪពុកមយឬមនករងរេធ គជឺមូលេហតុែដល

តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុត ថេធឱយសិស សថិតេនេ ក េរ ន។ ជទូេទ សិស ែតង បបឱ់យដឹង

ថ កុមរមយួចំនួន តវេធករជ “គូលី” (កូនឈនួល) ឬជួយ កនុងសកមមភពេធែ សចមក រ។ ក ទងំេនះកជ៏

មូលេហតុែដល តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុតផងែដរថ បន ងំសិស មនិឱយេទេរ នបនេទ ងទត។់ 

សិស ចំនួនពីរ កមេនេខតរតនគិរ ី កប៏ននិយយផងែដរថ េនរដូវវស ឪពុកមយដកកូនរបស់ពួកេគឱយ

េទេធករេនឯែ ស។ សិស មយួ កមបននិយយថ វតមនេនឯ េរ នបនធកចុ់ះពី ៧០% េនរដូវ

បងំមក ៥០% េនរដូវវស ។  

ស មបកុ់មរែដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ ករជួយ េធករងរេនឯផទះ គឺជមូលេហតុ

ែដល តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុត កនុងលំ បេ់លខេរ ងទី២ ែដលបនេធឱយពួកេគេបះបងក់រសិក  

កនុងេនះមនកុមរចំនួន១៥នក ់ កនុងចំេ ម៣៧នក ់ បនេលកេឡងអំពីចំណុចេនះ។ កុមរចំនួន៧នក ់

កនុងចំេ មកុមរ១៥នកទ់ងំេនះបននិយយថ េ យ រែតឪពុកមយរបស់ពួកេគឈេឺទបពួកេគ តវ 

ជួយ េធករងរេនឯផទះជជងេទ េរ ន។ ដូចគន េទនឹងអីែដលបនរពំឹងទុកផងែដរកុមរែដលបន

េបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យបនេលកេឡងអំពីមូលេហតុេនះេ ចនជង កុមរែដលបនេបះ

បងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក ។ 

កុមរចំនួន១០នក ់ កប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថពួកេគេបះបងក់រសិក  ស័យេ យពួកេគ

បនចបេ់ផមេធករងរកនុងេនះកុមរចំនួន៦នកេ់ធករងរជមយួ គ ររបស់ពួកេគ និងកុមរ ៤នកេ់ទ ត

បនែសងរកករងរេធ។ េបេទះបីជពួកេគេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ កេ៏ យកុមរជេ ចនបនឈន

ដល់ យុេធករងររចួេទេហយ។ កុមរែដលេយងបនសមភ សន ៍ចំនួន១២នក ់កនុងចំេ មកុមរ១៤នក់

ែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យមន យុចេនះពី ១៦ឆន  ំ េទ១៩ឆន េំនេពលែដលពួក

េគេបះបងក់រសិក ។ ពុំមនកុមរ មន កែ់ដលេបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក  មន យុេលស

១៦ឆន េំនេពលែដលពួកេគេបះបងក់រសិក េឡយ ប៉ុែនកុមរជិតពកក់ លកនុងចំេ មកុមរទងំេនះ

មន យុចេនះពី ១៤ ឆន  ំេទ ១៦ឆន  ំែដលសថិតកនុង យុេនះ គឺជេពលែដលពួកេគចបេ់ផមមនលទធភព

កនែ់តេ ចនកនុងករជួយ /រក បកច់ំណូល។ 
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កនុងចំេ មកុមរចំនួន២២នក ់ ែដល តវបនសមភ សន ៍ និងែដលបនេបះបងក់រសិក កនុងក មតិបឋម 

សិក មនែតកុមរមយួនកប់៉ុេ ះ បនចបេ់ផមចូលេរ នេន យុ៦ឆន ។ំ កុមរចំនួនពកក់ លែដល 

បនេបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យ បនចូលេរ នេន យុេលស៦ឆន ។ំ ចំណុចេនះបងញឱយ 

េឃញថ ករចបេ់ផមចូលេរ នយឺតេ កយ យុ៦ឆន កំតប់នថយចំនួនថន កែ់ដលកុមរ ចបញចបែ់ដលជថម 

មងេទ តចំណុចេនះគូសបញជ កអ់ំពីឥទធិពលៃនឥរយិបថរបស់ឪពុកមយ។ ករ វ ជវដៃទេទ តេន ម

េរ នជនបទកនុង បេទសកមពុជបនរកេឃញថ ករចូលេរ នយតឺមនទំនកទ់ំនងវជិជមនេទនឹងនិនន

ករៃនករេបះបងក់រសិក កនុងថន កទ់ី៥។ អនក វ ជវបនសននិ នថ35 ៖ 

“ ល់េគលនេយបយទងំ យ ែដល តវបនបេងកតេឡង េដមបកីតប់នថយអ េបះបងក់រសិក  
េនក មតិបឋមសិក កនុងតបំនជ់នបទ បេទសកមពុជ គបបទីកទ់ញកុមរែដល គប់ យុចូលេរ ន ឱយចូល 
េរ នបនឆបប់ផុំតដូចែដល ចេធេទបនជមនុសិន”។ 

ឪពុកមយបនឯកភពថ ករេមលបូន ឬ ករេធករងរជមយួឪពុកមយ គឺជមូលេហតុញឹកញប់

បំផុតែដលេធឱយកុមរមនិ ចេទេរ នបនេទ ងទត។់ េបេទះជដូេចនះកីឪពុកមយមនិសូវទំនងនឹងនិយយ

ថមូលេហតុទងំេនះ គឺជក ែដលេធឱយកុមរេបះបងក់រសិក េឡយ។ ក ដៃទេទ តដូចជរយៈចមង យ

េទ េរ ននិងមេធយបយេធដំេណ រកងះថវកិ និងសមភ រៈេរ នសូ ត តវបនេលកេឡងញឹកញបជ់ង។ 

គួរកតស់មគ ល់ថ ករេធចំ ក សកែដលជក ជក់ កម់យួមនិ តវបនេលកេឡង េនកនុង សក

មយួេឡយេ កពី សកបនទ យ សី (េខតេស ម ប)។ 

៤.១.១០. ភព កី ក  

ឪពុកមយ និងសិស បនេធករែបងែចករ ងភព កី ក និងករែដលគម ន បកស់ មបច់ំ យ

េនឯ េរ ន។ ចំណុចទងំពីរេនះ តវបនសិស េលកេឡងជទូេទ ថជក ែដលេធឱយពួកេគមន

ករលំបកកនុងករេទេរ នឱយបនេទ ងទត ់ កនុងេនះមនសិស ជេ ចនបននិយយអំពីបទពិេ ធនផ៍ទ ល់

ខួនរបស់ពួកេគ។ យ៉ង មុញិសិស បននិយយែតពរីដងប៉ុេ ះថ កងះថវកិស មបច់ំ យេនឯ 

េរ ន គឺជមូលេហតុមយួែដលេធឱយកុមរេនេ ក េរ ន េហយពួកេគមនិែដលបេនទ សេទេល 

ភព កី កជទូេទេឡយ។ ឪពុកមយបនេលកេឡងអំពីក ទងំេនះជញឹកញប ់ េហយ បសិនេបេគេធ 

ករ ចបចប់ញចូ លគន បនបងញឱយេឃញថក េនះ គឺជមូលេហតុទូេទបំផុតលំ បេ់លខេរ ងទី៣ ែដល

េធឱយកុមរសថិតេនេ ក េរ ន។ 

េសទរែតពកក់ លៃនកុមរ (១៨នក ់ កនុងចំេ ម៣៧នក)់ ែដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ 

បននិយយថ មូលេហតុែដលេធឱយពួកេគេបះបងក់រសិក ែបបេនះ គឺប លមកពីភព កី ក។ េនះគឺ 

                                                            
35No,  Sam  &  Kirakawa  (2012),  ករពិនិតយេឡងវញិេទេលករេបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក  កនុងតំបនជ់នបទៃន បេទសកមពុជ។ 
ទី កងេសអ៊ូល ៖ ករ តតពិនិតយេឡងវញិេទេលវស័ិយអបរ់េំនតំបន់ សីុប៉សីុហិក Vol. 13។ 
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ជមូលេហតុែដលពួកេគបនេលកេឡងជទូេទបំផុត។ ស័យេ យកុមរចំនួន ១០នក ់ែដលបន េបះ

បងក់រសិក បនេលកេឡងថ ពួកេគបនេបះបងក់រសិក េ យ រែតមូលេហតុ តវេធករងរ ដូេចនះ 

បនបងញឱយេឃញថស មប់ គ រមយួចំនួនតៃមក នុវតភពៃនករេទ េរ នមនក មតិខពស់

េពកេ យ រែតត មវករឱយមន បកច់ំណូលបែនថមពីករងរ។ 

បអបទ់១ី ៖ កខងំេពកែដលេធឱយគម នលទធភពេទ េរ ន 

កុមរមីន ក ់ យុ១៧ឆន  ំ រស់េន កងេស ម ប េខតេស ម ប បនេបះបងក់រសិក េនេពលែដលនង 

យុ ១៣ឆន  ំ េ យ រែតនងេរ នេខ យរមួផ នំឹងក កី ក។ នងរស់េនជមយួមយរបស់នងជ សី

េមម៉យ ែដលពយយមចិញច ឹម និងផល់ករអបរ់ដំល់កូន៤នក។់ េនេពលែដលកុមររូីបេនះេរ នថន ក ់ ទី៤ 

េន បឋមសិក េគក ចន ់នងពុំមន បកេ់ទ េរ នេឡយ ស័យេ យមយរបស់នង ពុំ

មន បកច់ំណូលពី បភព មយួេឡយ។ គបេ ង នរបស់នងបន បមូល បកច់ំនួន២០០េរ ល កនុងមយួ

ៃថងពីសិស េ យគម នករេលកែលង។ បសិនេបកុមររូីបេនះមនិបង់ បកឱ់យ គេទេនះ ចំនួនទឹក បកេ់នះ

នឹង តវេកនេឡងេនៃថងបនទ ប។់ បែនថមពីេនះេទ ត គរបស់នងែតងសរេសរេមេរ នេនេលករេខ ន េ យ

ផល់ករពនយល់តិចតួច ឬគម នផល់ករពនយល់ទល់ែតេ ះ និងទុកឱយសិស ចមងេមេរ នទងំេនះ។ នង

មនិ ច ន និងសរេសរបនលេឡយរហូតដល់នងេរ នថន កទ់ី៦ែដលេនេពលេនះ គរបស់នងបនខិត

ខំ បឹងែ បងែកលមករ ន និងករសរេសររបស់នង។ េនេពលែដលនងេរ នចបថ់ន កទ់ី៦នងបនសេ មច

ចិតេបះបងក់រសិក  ស័យេ យនងដឹងថ ករេរ នេន អនុវទិយល័យ តវចំ យ បកក់នែ់ត

េ ចនជងេន បឋមសិក ។ 

 

េនេពលែដល គ រកំពុងគណនៃថចំ យស មបកូ់នេទ េរ នករមន បកស់ មបច់ំ យេន 

ឯ េរ ន កសំ៏ខនផ់ងែដរ។ ឧបមថេស េរ ន តវបនផល់ជូន មចបបេ់ យឥតគិតៃថេយង

បនសួរថ េតកុមរ តវករ បកេ់ធអីេនេពលែដលពួកេគេទេរ ន។ េយងបន បមូលផុំចេមយរបស់ពួកេគ

ជ៤ កម ៖ 

• ត មវករចបំចរ់បស់សិស  ៖ ឧ. ឯកស ន េរ ន សមភ រៈេរ នសូ ត 

• ត មវករបនទ បប់ន រំបស់សិស  ៖ ឧ. រេនឯ េរ ន 

• ត មវករជសកនុពលរបស់សិស  ៖ ឧ.មេធយបយេធដំេណ រកែនង ន កេ់នែកបរ េរ ន 

• ៃថចំ យមនិសម សបេទេលសិស  ៖ ឧ. គបេ ង នត មវឱយបង់ បក។់ 
 

េនេពលែដលេគេធករវភិគេទេលក ខងេលទងំអស់េនះ បនបងញឱយេឃញថករែសងរក

ថវកិស មបស់មភ រៈេរ នសូ ត និងមេធយបយេធដំេណ រ គឺជបញ បឈមធំបំផុតចំនួនពីរែដលឪពុកមយ/ 

កុមរជួប បទះ និងជក ែដលេធឱយកុមរសថិតេនេ ក េរ ន។ 
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េបេទះបីជល័កខខណ័ៃនភព កី កកំពុងបេងកតឱយមនផលបះ៉ពល់ែដលប លឱយកុមរសថិតេន

េ ក េរ នកេ៏ យ ប៉ុែនដំេ ះ យចំេពះបញេនះមនិសថិតេនកនុងករ គប់ គងវស័ិយអបរ់េំនះ

េទ។ មនករលំបកខងំ ស់ស មប់ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េធករផស់បូរល័កខខណ័

របស់ គ រេដមបឱីយពួកេគឈបត់ មវឱយកូនរបស់ពួកេគជួយ េធករងរេនឯផទះ ឬេធករងរេដមបរីក បក។់ 

ចំណុចេនះបងញថ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរេផតយកចិតទុក កេ់លករកតប់នថយៃថចំ យ

ៃនករេទ េរ ន។ 

វធិី សមយួៃនករេធយ៉ងដូេចនះ គឺជករផល់ រូបករណ៍ែដលឪពុកមយ/សិស ចេ ប
បស់េដមបទីិញកងឬ់សមភ រៈេរ នសូ តនិងដូចមនពិភក េនកនុងែផនកទី៣ កមមវធិីបចចុបបននមនទំនកទ់ំនង

េទនឹងអ េបះបងក់រសិក ែដលមនក មតិទបជងមុន េន បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យកនុង

បេទសកមពុជ។កនុងេខតរតនគិរឪីពុកមយេនកនុង កមពិភក ចំនួន៦ កមបន បបឱ់យដឹងថ

រូបករណ៍ (ករផល់ រេនឯ េរ ន ឬករផល់ជ ច់ បក)់ គឺជក ដសំ៏ខនែ់ដល ចជួយ 

ឱយកុមរ មនលទធភពកនុងករេទ េរ នបន។ ឪពុកមយមយួចំនួនបននិយយអំពីបទពិេ ធនផ៍ទ ល់

ខួន របស់ពួកេគ អំពីករទទួលបន រូបករណ៍។ 

៤.១.១១. កុមរពកិរ 

កមពិភក េន គបឃុ់ំទងំអស់ែដលបនចុះេធទស នកិចចកនុងេខតកំពត និងេខតេស ម បបន

បបឱ់យដឹងថមនកុមរពិករេនកនុងឃុំរបស់ពួកេគ េហយកុមរពិករភគេ ចនមនិបនេទ េរ ន

េឡយ។ ជកែ់សងឪពុកមយែដលបនចូលរមួេនឯសិកខ ពិេ គះេយបល់របស់េយងបន បបឱ់យ

ដឹងថ េរ នមយួចំនួនបនបដិេសធទទួលយកកុមរពិករសតិបញញ ។ បនទ បព់ីកុមរ កី កនិងកុមរ

ែដលរស់េនឆង យពី េរ ន ឬខះមេធយបយេធដំេណ រ ជទូេទ គបេ ង នបននិយយថ កុមរពិករ 

មនិសូវទំនងថនឹងេទេរ នេឡយែដលករេលកេឡងែបបេនះ មនចំនួនេលសកុមរែដលរងផលបះ៉ពលពី
ចំ ក សកបនិច (េទកនុងសហគមន ៍និងចកេចញពីសហគមនប៍េ ះ សនន ឬ អចិៃ នយ)៍។ 

កុមរពិករសតិបញញ ចំនួន៣នកែ់ដលបនចូលរមួសិកខ ពិេ គះេយបល់បននិយយថ ពួក

េគឈបេ់ទេរ នេនឯ រដេទ តេហយ េ យ រែតពួកេគេរ នមនិទនសិ់ស ដៃទេទ ត។ ពួកេគមន

រមមណ៍ថ គមនិេចះអំពីវធិីបេ ង នពួកេគ និងមនិយល់អំពីេសចកី តវកររបស់ពួកេគែដលចំណុចេនះមន

ពិភក លមតិជងេនះេនកនុងែផនកែដលនិយយអំពីលទធភព ចបតែ់បនបន។ 

េនេពលពិភក អំពីបញកុមរពិករ ឪពុកមយរែមងែតងបញចូ លកុមរែដលមនជមងមឺយួចំនួន

ដូចជរ កេ មខួរ និងជមងឆឺកួត ជក36។ ឪពុកមយមយួ កមកនុងេខតេស ម បបននិយយថ កុម

មន កែ់ដលមនជមងឆឺកួត ជកេនកនុងឃុំរបស់ពួកេគមនិ ចេទេរ នបនេឡយេ យ រែតធមមជតិៃនជមងរឺបស់

គតន់ិងពុំមនកិចចគំ ទេដមបជីួយ ឱយគតេ់ទេរ នបនេនះេទ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករចុះទស នកិចចេទកន ់

                                                            
36 េគ ច គប់ គងេទេល ករៈ បកចប់ន បមណ ៧០% ៃនករណីសរបុ ជមយួនឹងករពយបលេវជជ សសម សប ែដល តវបនែកស មល 

ជេទ ងទត។់ នយក នសុខភពសិក  ចេដរតួនទីមយួដសំ៏ខនេ់នកនុងករណីែបបេនះ។ 
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បឋមសិក មយួ អនក វ ជវបនជួបកុម មន កែ់ដលមនជមងឆឺកួត ជក េនកនុងទីធ េរ ន។ 

អនក វ ជវបននិយយេទកនគ់ត ់មយរបស់គត ់ គបេ ង ន និងកុមរដៃទេទ ត និងបនរកេឃញថ 

គតធ់បេ់ទេរ នញឹកញបក់លពីមុន ប៉ុែន ឥឡូវេនះ គតឈ់បេ់ទេរ នេទ តេហយ។ មលូេហតុមយួែផនក 

ៃនករែដលគតឈ់បេ់រ នែបបេនះ គឺេ យ រែតគតម់នករលំបកកនុងករេរ នសូ ត េហយគតក់ម៏ន 

ករៈ បកចញឹ់កញបផ់ងែដរ។ កុមរែដលមនជមងឆឺកួត ជក ក មទទួលបនកិចចគំ ទែផនកសុខភពខងំ 

ស់ េហយ គបេ ង ន ចមនិដឹងចបស់អំពីវធិីេ ះ យចំេពះបញ បកចេ់នះ។ េនេពលចុះេធ 

ទស នកិចច អនក វ ជវបនេឃញេកមង បសមន កេ់នះ បកចេ់នកនុងកែនងេកមងេលង ប៉ុែន ពុំមននរ  

មន កដ់ឹងចបស់អំពីវធិីជួយ កុម មន កេ់នះ ឬ េតគួរជួយ កុម មន កេ់នះែដរឬអតេ់ឡយ។ ឪពុកមយបន 

បបឱ់យដឹងថ េរ នមនិបនេធករងរឱយបន គប់ គន ់ េដមបគីំ ទដល់កុមរែដលមនជមង ឺ ឬ កុមរ

ពិករឱយចូលេរ ន ឬ ជួយ ឪពុកមយរបស់ពួកេគឱយេចះអបរ់ពំួកេគេនឯផទះេឡយ។ 

ឪពុកមយរបស់កុមរពិករែដលបនចូលរមួសិកខ ពិេ គះេយបល់ បនេលកេឡងអំពីក

ដូចគន ែដល ងំសទះ ចំេពះលទធភពទទួលបនករអបរ់ ំ ដូចឪពុកមយេនកនុង កមពិភក ទូេទែដរ 

ឧទហរណ៍ករែដល េរ នសថិតេនឆង យពីផទះខងំេពក និងកងះមេធយបយេធដំេណ រ។ ចំណុចខុស

ែបកែតមយួគតែ់ដលបនេលកេឡង គឺកងះមណលសុខភពេនជិតផទះរបស់ពួកេគ។ កុមរពិករែដលបន

ចូលរមួសិកខ ពិេ គះេយបល់បនេលកេឡងអំពីក េផ ងៗគន  ែដលខុសពីកុមរដៃទេទ តបនេលក

េឡង ដូចជករែដល គមនិយកចិតទុក កច់ំេពះពួកេគ។ េបេទះបីជកុមរ និងឪពុកមយមយួចំនួនបន

យករណ៍ឱយដឹងអំពីបញករេរ សេអងកេ៏ យ ប៉ុែនកុមរ និងឪពុកមយដៃទេទ តបន បបឱ់យដឹងថកុមរ

ពិករមនលទធភពេទេរ នបនេ យ រែត គបេ ង ន និងសិស បនេលកទឹកចិតពួកេគ។ 

ឪពុកមយកុមរពិករបនផល់មូលេហតុខុសគន ពីឪពុកមយដៃទេទ តអំពីករែដលកូនរបស់ពួកេគ

បនេបះបងក់រសិក  ៖ 

• សិស មនករលំបកែផនកសតិបញញ  ដូេចនះពួកេគមនិ ចបនករសិក របស់ពួកេគេទក មតិខពស់

បន 

• ពុំមនថន កព់ិេសសស មបកុ់មរពិករ េនឯ រដ 

• កុមរពិកររងេ គះពីករេរ សេអងពីមតិភកិ និងសហគមន ៍

• ពុំមនកមមវធិី រូបករណ៍េដមបគីំ ទដល់កុមរពិករ 

• កុមរពិករមន រមមណ៍ខម ស់េអ ន និងខកចិតេនឯ េរ ន។ 

 

ដូចគន េទនឹងកុមរដៃទេទ តែដរកុមរពិករបននិយយថ កងះសមភ រៈេរ នសូ តនិងមេធយបយេធដំេណ រ 

គឺជក ែដលេធឱយពួកេគេបះបងក់រសិក ។ មូលេហតុែដលបនផល់ជូនជក់ កច់ំេពះ ថ នភពរបស់

ពួកេគរមួមន ករែដលពួកេគេរ នមនិទនេ់ យ រែតឈបជ់ញឹកញប ់ គឺពួកេគជសិស ែដលេរ នយឺត 

និងខះសមភ រៈបរកិខ រ ដូចជទីជ មល េកអី និងបងគនស់ម សប។  
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ករសិក មយួអំពីកុមរពិករេនតំបនជ់នបទ បេទសកមពុជបនរកេឃញថ កុមរពិករ គប់ យុ

ចូលេរ នចំនួន៥៥%ធបប់នចូលេរ នខះ ប៉ុែនពួកេគភគេ ចនេរ នបន តឹមថន កទ់ី១ ឬថន កទ់ី២ប៉ុេ ះ។ 

៤៥%េទ តមនិធបប់នចូលេរ នទល់ែតេ ះ37។ ករសិក មយួេទ តអំពីពិករភពសតិបញញ េនតំបនជ់ន

បទ បេទសកមពុជ បនរកេឃញអ វតមន សេដ ងគន មយួេនឯ េរ នែដលមនក មតិ ៥៤% កនុង

ចំេ មកុមរពិករ38 ែដលអ េនះទបជងមធយមភគថន កជ់តិយ៉ងខងំ។ កនុងចំេ មកុមរទងំេនះ

មនកុមរចំនួន ៧%បនចូលេរ នថន កអ់បរ់ពំិេសសស មបជ់នគថង ់ ែដលផល់ជូនេ យអងគករមនិែមន

រ ភបិលមយួ39។ 

ករសិក អំពីកុមរពិករេនតំបនជ់នបទ បេទសកមពុជបនប៉ន់ បមណថ បជពលរដ បមណ 

៤,៧% មនពិករភព បេភទ មយួ។ គួរកតស់មគ ល់ពីករសិក េនះថ កនុងចំេ ម ២៥% ែដលពិបក

កនុងករេមលមនែត ២% ប៉ុេ ះែដលពកែ់វន៉ ។ ៤២% មនករលំបកកនុងករេធចលន ប៉ុែនមនែត 

ពកក់ លប៉ុេ ះៃន កមេនះែដលេ ប បស់ឧបករណ៍ជំនួយករេធចលន។ កុមរមយួចំនួន ច តវ 

បនកំណតថ់ េខ យចកខុវញិញ ណ ដូចជេមលមនិសូវចបស់ ប៉ុែន មពិតពួកេគ គនែ់ត តវករែវន៉  ែដល

សម សបស មបព់ួកេគប៉ុេ ះ40។ 

កុមរមយួចំនួន ចមនពិករភព ប៉ុែនពួកេគមនិ តវបនកំណតថ់ជជនពិករេឡយេ យ រែត

ពិករភពរបស់ពួកេគពុំបនបងញឱយេឃញចបស់ ស់ និងខះកិចចសហ បតិបតិករកនុងចំេ មប

កសួង/ទីភន កង់រនន។ ែផនកមយួៃនបញេនះ គឺកងះេស សុខភព េបេទះបីជបញ តវបនកណំតរ់ក

េឃញកេ៏ យ។ េនកនុង បេទសកមពុជមនអងគករមនិែមនរ ភបិលជេ ចន ដូចជអងគករ គ រថមីមនុស

េ កថមី អងគករជនពិករអនរជតិ អងគករអតីតយុវជនអនរជតិកមពុជ េរ នទន យ និង Epic Arts 

ែដលេធករងរេដមបផីល់េស សុខភពនិង េស អបរ់ពំិេសស ជូនដល់កុមរពិករ (សូមេមល បអប ់ ២ ៖ 
េរ ន គ រថមីស មបកុ់មរពិករ)។ ជមយួនឹងករផល់េស ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគ អងគករមនិែមន 

រ ភបិលមយួចំនួនកេ៏ធករងរយ៉ងជិតសនិទធជមយួ េរ ន និង កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េដមបី
ែកលមលទធភពទទួលបនករអបរ់ផំងែដរ។ ឧទហរណ៍េនឯ បឋមសិក កងកំពត អងគករ គ រថមី
បននឹងកំពុងេធករងរជមយួ េរ ន េដមបបីងកលកខណៈឱយកុមរែដលេមលមនិសូវចបស់ តវបន

បញចូ លេនកនុងថន កេ់រ ន ពមទងំផល់ែកវព ងីក េជង ទេស វេភ អំពូលដេងក ប និងេស វេភ នែដល

មនទំហំអក រធំៗ។ អងគករ គ ថមីបនរកេឃញថ បនទ បព់ីករបណុះប លបឋម ដូចជករជួយ ឱយ

គបេ ង នយល់អំពី រៈសំខនៃ់នករេរ បចំឱយកុមរែដលេមលមនិសូវចបស់អងគុយេនតុខងមុខ ករបន
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40អងគករ គ រថមីបន បបឱ់យដឹងេនកនុងសិកខ ពិេ គះេយបល់ថ េនកនុង កបខណ័ៃនគេ មង កលបងមយួេនកនុងេខតកំពត កុមរ 

បមណ ២៥នក ់ តវបនកំណតអ់តសញញ ណបឋមថ េខ យចកខុវញិញ ណ។ េបេទះជដូេចនះកី េ កយកប៉ន់ បមណបែនថម េគបនដឹងថ កុមរ 

១៩នក ់កនុងចំេ មកុមរទងំេនះ តវករែតែវន៉ ប៉ុេ ះ េដមបឱីយពួកេគ ចេមលេឃញបន។ 
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ផល់ករបងតប់ងញមន រៈសំខនខ់ងំ ស់។ េនះគឺជឧទហរណ៍អំពីរេប បកំណតអ់តសញញ ណនិង

ប៉ន់ បមណ មញញៗេដមបផីល់ជំនួយយ៉ងងយ សលចំេពះកុមរែដល ចមនករលំបក។ 

បអបទ់២ី ៖ េរ ន គ រថមសី មបកុ់មរពកិរ 
 
គ រថមី គឺជអងគករមនិែមនរ ភបិលកនុង សកមយួ គប់ គង េរ នចំនួន៥ កនុង បេទសកមពុជ 

ែដលផល់ករអបរ់ជូំនដល់កុមរគថង។់ បសិនេបកុមរមន កជ់កុមរពិករែភនក ឬេមលមនិសូវចបស់កុមរ

េនះនឹង តវសិក ថន កទ់ី១រយៈេពល២ឆន េំន េរ ន គ រថមី បនទ បម់ក តវេរ នថន កទ់ី២រយៈេពល១ឆន  ំ

មុនេពលចូលេរ នថន កទ់ី៣េនឯ រដ។ េនេពលចូលេរ នេនឯ រដកុមរ តវេទេរ នកនះៃថងដូច

សិស ទូេទកនុង បេទសកមពុជែដរ និងបនទ បម់ក តវេរ នកនះៃថងបែនថមេទ តេនឯ េរ ន គ រថមី។ 

ស មបកុ់មរថងក់រសិក ពីថន កដ់ំបូង តវអនុវត មដំេណ រករដូចគន េទនឹងកុមរពិករែភនកែដរ ប៉ុែនពួកេគ

តវបនេរ នេន េរ ន គ រថមី រហូតដល់ថន កទ់ី៤ និងបនទ បម់ក តវអនុវត មមគ៌ដូចគន េទនឹងកុមរ

ពិករែភនក។កុមរថង់ តវេរ នេនកនុង េរ ន គ រថមីរយៈេពលយូរជងេ យ រែតពួកេគ តវចំ យ

េពលេវ យូរជងេដមបេីរ នភ សញញ  េបេធ បេទនឹងករែដលកុមរពិករែភនក តវេរ នអក រពក។ 

 

េរ នកនុង បេទសកមពុជ មនឧបករណ៍ពិេសសបនិចបនួច ឬេសទរែតគម នឧបករណ៍ពិេសស

ទល់ែតេ ះស មបកុ់មរពិករ។ ឧទហរណ៍ ករផលិតេស វេភអក រពកស មបកុ់មរពិករែភនក និង

េស វេភភ សញញ ស មបកុ់មរថង ់ តវបនអងគករ គ រថមីធនទងំ សងថ បនអនុវត មកមមវធិី
សិក ផូវកររបស់ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  ផល់ករ តតពិនិតយែក

ស មលមយួចំនួន41។ 

អងគករមនិែមនរ ភបិលែដលេយងជួបបនគំ ទដល់េគលបំណងៃនករអបរ់បំញចូ លគន  ដូចជ

កុមរពិករទទួលបនករអបរ់េំនកនុងថន កេ់រ នែដលមនលកខណៈជបទ ន។ េបេទះជដូេចនះកីពួកេគក៏

បនផល់ដំបូនម នផងែដរថ មនកុមរមយួចំនួន តវករឱយមនករអបរ់ ំ េ យែឡកែដលមនលកខណៈ

ឯកេទសជងេនះេទបជករ បេសរ។ យ៉ង មុញិ ថន កេ់រ ន ចេ់ យែឡកពីគន ទងំេនះេនែត ច

េធករ ចបចប់ញចូ លគន េនកនុង េរ នមយួែដលមនលកខណៈជបទ ន។ ដងសីុ់េតកុមរពិករែដល

មនចំនួនទបេធឱយមនករលំបកកនុងករ ងសង់ េរ ន ពិេសសេនកនុងតំបនែ់ដលសថិតេនជិតផទះ

របស់ពួកេគ ដូេចនះេគបនផល់មតិេយបល់ឱយ ងសងអ់េន សិក នស មបកុ់មរពិករ េនឯ េរ ន 

ពិេសស។ ករផស់បូរែបបេនះ ចជួយ បូរេទេលករែដល បពន័ធអបរ់បំចចុបបននមនិបនជួយ ដល់កុមរពិករ 

ឱយេទចូលេរ នេនឯ ។ 

                                                            
41អងគករ គ រថមីកំពុងេធករងរយ៉ងជិតសនិទធជមយួ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េហយេគសងឃមឹថេនេពលអនគត កសួងនឹងទទួលខុស តវ 

ឱយបនេ ចនជងេនះ កនុងករផល់េស វេភសម សបស មបកុ់មរថង ់ឬ កុមរពិករែភនក។ 
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៤.១.១២. កុមរ កមជនជតេិដមភគតចិ  

េបេទះបីជេយងបននិយយេទកន់ កមជនជតិេដមភគតិចេនេខតកំពត និងេខតរតនគិរ ី កនុង

អំឡុងេពលពិភក ជ កមកេ៏ យ ប៉ុែនកុមរ កមជនជតិេដមភគតិចមនិធប់ តវបនេលកេឡងថ ជ 

កមកុមរជក់ កម់យួែដលមនិសូវទំនងថនឹងបនេទ េរ នេឡយ។ បកដ ស់េនេពលពិចរ

េទេលសហគមនរ៍បស់ពួកេគែតមយ៉ង ពួកេគពុំែមនមកពីជនជតិេដមភគតិចមយួេឡយ ដូេចនះ មនិ

ទំនងកនុងករដកេចញនូវជតិពនធុ ថជមូលេហតុែដលប លឱយកុមរមយួចំនួនេទ េរ ន និងកុមរ

មយួចំនួនេទ តមនិេទ េរ នេឡយ។ 

អីែដលមនភពចបស់ ស់េនះ គឺឪពុកមយ គប់ កមទងំអស់ នងិឪពុកមយែដលបនចូលរមួ

េនកនុងសិកខ ពិេ គះេយបល់របស់េយងគិតថ មនភពងយ សលជងមុនស មបកុ់មរមកពី
កមជនជតិេដមភគតិចកនុងករចូលេរ នេនឯ  េបេ ប បេធ បេទនឹងកលពី៥ឆន មំុន។ ឪពុកមយ

ែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ េជ ថ សិស មនភពរកី យកនុងករេទ េរ ន និងទទួលបន 

ចំេណះដឹង ដូេចនះពួកេគេលកទឹកចិតឱយកុមរដៃទេទ តេទ េរ នផងែដរ។ ឪពុកមយទងំេនះ កប៏ន

បបឱ់យដឹងផងែដរថ អងគករមនិែមនរ ភបិលបនជួយ េលកកមពស់ករអបរ់។ំ សិស មន រមមណ៍ថកុមរ

កនែ់តេ ចនជងមុន មនមេធយបយេធដំេណ រ និងសមភ រៈេរ នសូ ត េហយ េរ នមនករផគតផ់គងទ់ឹក 

និងមនបងគន។់  

ករលំបកជេ ចនែដល តវបន យករណ៍ឱយដឹងេនកនុងសិកខ េនះ គឺជករលំបកែដល

េកតេឡងទូេទចំេពះកុមរដៃទេទ ត ៖ កងះថវកិស មបទ់ិញសមភ រៈ េរ នេនឆង យេពក និង ខះ

មេធយបយេធដំេណ រ។ េបេទះបីជមនអេនទ សិក នស មបសិ់ស ែដលរស់េនឆង យកេ៏ យសិស បន

បបឱ់យដឹងថ ជួនកលអេន សិក នទងំេនះ ចមនទំហំតូចេពក ដូចជសិស ៤០នក់ ន កេ់នកនុង

មយួបនទប។់ ក មយួែដលខុសែបក គឺឪពុកមយមកពី កមជនជតិេដមភគតិចមយួបន បបឱ់យដឹងថ 

សិស សី ចឆបឈ់បេ់រ នបន េ យ រែតពួកេគេរ ប ពហ៍ពិពហ៍េនវយ័េកមង។ ភពខុសគន មយួ

េទ ត គឺឪពុកមយបនរអ៊ូរទថំ ករែដល គបេ ង នមនគុណភពមនិល និងករែដលពួកេគមនិេចះ

និយយភ កនុងមូល ន គឺជមូលេហតុែដលប លឱយកុមរេបះបងក់រសិក  េ យចំណុចេនះសិស

កប៏នេលកេឡងដូចគន ផងែដរ។ េបេទះជដូេចនះកី ករ វ ជវដៃទេទ តេន អនុវទិយល័យេខត

រតនគរិបីនរកេឃញថ កងះ គបេ ង នែដលេចះនិយយភ កនុងមូល ន ពុំែមនជមូលេហតុែដលនឱំយ

មនករេបះបងក់រសិក េនះេទ ប៉ុែនដំេណ រករេរ នសូ តជកែ់សងជភ ែខមរ គឺជក ទូេទបំផុត

ែដលរមួចំែណកប លឱយមនករេបះបងក់រសិក 42។ 

អងគករមនិែមនរ ភបិលមយួ បនេធករទញទំនកទ់ំនងអំពីករែដល បជពលរដេជ ថ ករ

អបរ់កំនែ់តខពស់មនិបនេធឱយពួកេគមនបយទទួលទនេនេលតុកនែ់តេ ចនេឡយ។ បសិនេបកូនរបស់

                                                            
42អងគករែឃរអនរជតិ (២០១០)។ ករេធឱយ បេសរេឡងនូវអ សិក របស់សិស ជនជតិេដមភគតិច េនកនុង េរ នមធយមសិក កុមរ 
េម តី។ មនិ តវបនេបះពុមពផ យ។ 
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ពួកេគមន កេ់ទ េរ នពួកេគេនែតមនបរមិណបយេនេលតុ ដូចគន េទនឹងករែដលកូនរបស់ពួកេគ

េទែ សចមក រដូេចន ះែដរ។ កងះគុណភពអបរ់េំនះ តវបនដក សងថ់ជមូលេហតុសំខនប់ំផុតៃនករេបះ

បងក់រសិក  កនុងអំឡុងេពលៃនករ វ ជវេទេលកុមរែដលកំពុងេរ នសូ ត េនឯ េរ នកនុង

សហគមន ៍ ែខមរេលកនុងេខតរតនគិរ ី
43។ ចំណុចេនះ គឺេ យ រែត គបេ ង នមនិបនគំ ទដល់សិស ែដល

េរ នយតឺ។ ចមនិ តឹមែតជគុណភពអបរ់េំខ យែដលជក មយួែផនកប លឱយកុមរេបះបងក់រ

សិក េឡយ ប៉ុែនករលំបកទំនកទ់ំនងជមយួ គបេ ង នកប៏ លឱយកុមរេបះបងក់រសិក ផងែដរ44។ 

អងគករមនិែមនរ ភបិលមយួគិតថ បញ បឈមៃនករេរ នសូ តជភ ែខមរស មបអ់នកែដលភ

កំេណ ត មនិែមនជែខមរ និងវបបធមខុ៌សគន រ ង គបេ ង ន និងសិស  គឺជបញ បឈមពីរចមបងៗ។ 

បញទងំេនះ តវបនេលកយកមកពិភក លមតិជងេនះ េនកនុងែផនកែដលនិយយអំពីលទធភពស មប។ 

បញរយៈចមង យេទ េរ ន ច តវបនេធឱយកនែ់តមនភពធងនធ់ងរជងេនះ មរយៈករ

ផស់បូរឧស ហកមមកនុង បេទសកមពុជែដលកតប់នថយបរមិណដី ៃ ពែដលមនេនែកបរភូមមិននយ័ថ េន

កនុងករណីមយួចំនួនចមក រ កមជនជតិេដមភគតិចសថិតេនកនែ់តឆង យពីភូមែិដលេធឱយពួកេគមនិវលិ តឡប់

មកភូមរិបស់ពួកេគវញិ។ 

កមពិភក បន បបឱ់យដឹងថ ៃថចំ យៃនករេទ េរ ន បប់ញចូ លទងំៃថេរ នគួជ

ពិេសសេនក មតិអនុវទិយល័យបងកឱយមនករលំបកមយួចំនួន។ អងគករមនិែមនរ ភបិលបន បបឱ់យ

ដឹងថ បញេនះរមួជមយួនឹងឱកសកនែ់តេ ចនជងមុនកនុងកររក បកប់នបងកឱយមនជបញ។ ឥឡូវ

េនះកុមរ ចរក បកប់ន៥ដុ កនុងមយួៃថង េ យេធករងរេនកនុងៃ ព និងឧស ហកមមេកសូ៊ េហយ

ពួកេគ ចែកងបនំឯក ររបស់ពួកេគបនេដមបបីញជ កថ់ ពួកេគមន យុលមម ចេធករងរបន។ 

                                                            
43អងគករែឃរអនរជតិ (២០១០)។ ករេធឱយ បេសរេឡងនូវអ សិក របស់សិស ជនជតិេដមភគតិច េនកនុង េរ នមធយមសិក កុមរ 
េម តី។ មនិ តវបនេបះពុមពផ យ។ 
44អងគករែឃរអនរជតិ (២០១០)។ ករេធឱយ បេសរេឡងនូវអ សិក របស់សិស ជនជតិេដមភគតិច េនកនុង េរ នមធយមសិក កុមរ 
េម តី។ មនិ តវបនេបះពុមពផ យ។ 
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កុមរជនជតិេដមភគតិចចូលរមួសិកខ ពិេ គះេយបល់េនភនេំពញ 

កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  កំពុងេឆយតបេទនឹងេសចកី តវកររបស់កុមរ កមជនជតិេដមភគ

តិច និងបនេចញេសចកីែណនែំដលបេងកតឱយមននូវេគលករណ៍ែណនអំំពីវធិីអនុវតករអបរ់ពំីរភ ។ 

ែផនករសកមមភពរយៈេពល៥ឆន  ំ មយួកក៏ំពុង តវបនអភវិឌ ផងែដរ េហយេគកំពុងេធករងរជមយួ 

អងគករែឃរ េដមបេីរ បចំឱយមន គបេងគ លស មបប់េ ង នគរុសិស ពីរភ ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និង

កី កម៏ន េរ នពីរភ ចំនួន ៥២ ែដលមនថន កទ់ី១ រហូតដល់ថន កទ់ី៣ កនុងេខតចំនួន៤ (េខត

រតនគិរ ីមណលគិរ ីសទឹងែ តង និង កេចះ) េ យមនសិស ចំនួន ៤.១២៦នក ់និង គចំនួន ២០៥នក។់ 

៤.១.១៣. ករេ បេធ បករេរ នរបស់កុមរឆន  ំ២០០៨ - ២០១៣ 

គប់ កមពិភក ទងំអស់ែដលមនសមសភពចូលរមួពីឪពុកមយ េលកែលងែតមយួ កមបន

គិតថ ឥឡូវេនះកុមរមនភពងយ សលជងកនុងករេទ េរ ន េបេធ បេទនឹងកលពី៥ឆន មំុន។ 

មូលេហតុ ែដល តវបនផល់ញឹកញបប់ំផុត ស មបច់ំណុចេនះ គឺបចចុបបននមន េរ នេ ចនជងមុន 

ែដលេគ ចយល់បនថ េរ នទំនងនឹងសថិតេនកនែ់តជិតផទះរបស់ បជពលរដ។ ករមន គ

បេ ង នេ ចនជងមុន គឺជមូលេហតុែដល តវបនេលកេឡងញឹកញបប់ំផុត លំ បេ់លខេរ ងទី២។ ឪពុក

មយេនេខតកំពត និងេខតរតនគិរ ី រែមងែតងបន បបឱ់យដឹងថ ផូវថនល់ែដលលជងមុន (ឬ ព នែដល

កំពុង តវបន ងសង)់ បនេធឱយមនភពងយ សលជងមុនយ៉ងេ ចន។ ឪពុកមយេនេខតកំពតក៏
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បនេផត រៈសំខនយ៉់ងខងំ េទេលករែដលឪពុកមយ តវខិតខំេលកទឹកចិតកូនឱយេទ េរ ន

បែនថមេទ ត េ យែឡកឪពុកមយេនេខតរតនគិរ ី រែមងែតងបនេលកេឡងឱយដឹងថ មនភពងយ

សលជងមុនស មបកូ់នរបស់េគកនុងករេទ េរ ន េ យ រែតកុមរេ ចនជងមុនចងេ់រ នសូ តជ

ពិេសសពួកេគបនេលកេឡងអំពីចំណងច់ំណូលចិតកនុងករេរ នភ ែខមរ។ 

អីែដលគួរឱយចប់ រមមណ៍េនះ គឺខណៈេពលែដលផូវថនល់លជងមុន និង គបេ ង នេ ចនជងមុន 

គឺជក ែដលបនេធឱយមនភពងយ សលជងមុនកនុងករេទ េរ នកនុងរយៈេពល៥ឆន កំនងមកប៉ុែន 

ចំណុចទងំេនះមនិ តវបនកំណតថ់ ជក ែដល ងំសទះដល់ករេទ េរ ននេពលបចចុបបននេឡយ។ 

រយៈចមង យេទ េរ នេនែត តវបនេគយល់េឃញថមន រៈសំខន ់ ប៉ុែនជំនួសឱយេសចកី តវករ

េរ នបែនថម បជពលរដភគេ ចនចងប់នមេធយបយេធដំេណ រ។ ចំណុចេនះបងញឱយដឹងថអី
ែដលមនដំេណ រករ ប ពឹតេទបនេនេពលអតីតកល មនិគួរសននិ នថ ចមនដំេណ រករ ប ពឹតេទ

បនេនេពលអនគតេឡយ។ សកមមភពេនេពលអនគត ចេផតេលករជួយ ដល់ គ រជមយួនឹងៃថ

ចំ យស មបក់រេទេរ ន ដូចជសមភ រៈេរ នសូ តនិងករផល់មេធយបយេធដំេណ រេដមបជីួយ ដល់សិស

កនុងករេទ េរ ន។ 

មន កមពិភក ែដលមនសមសភពចូលរមួពីឪពុកមយមយួ កម ែដលេជ ថ បចចុបបននមនករ

លំបកជងមុនកនុងករេទ េរ ន េ យ កមឪពុកមយេនះសថិតេនកនុង កងេស ម ប។ ពួកេគបន

បបឱ់យដឹងថបចចុបបនន ពួកេគ តវចំ យថវកិេ ចនជងមុនកនុងករបញជូ នកូនេទ េរ ន។ អីែដលគួរ

ឱយចប់ រមមណ៍េនះគឺផលបះ៉ពល់ៃនេភញ វេទសចរកនុងេខតេស ម ប តវបន កមឪពុកមយ និងសិស

េន សកបនទ យ សីេមលេឃញជវជិជមន េ យពួកេគបន បបឱ់យដឹងថ ករែដលេភញ វេទសចរផល់េស វ

េភ ឬជួយ ែផនកភ អងេ់គសបនេធឱយកុមរកនែ់តមនភពងយ សលកនុងករបនេរ នសូ តេនឯ

េរ នេហយឪពុកមយមន កែ់ថមទងំបននិយយេទ តថ មរយៈករលកវ់តថុអនុស វរយី ៍កុមរ ចេទេរ ន 

បន។ 

 ឪពុកមយ កមជនជតិេដមភគតិច និងឪពុកមយជនពិករបននិយយថ ករេទ េរ ន

មនភពងយ សលជងកលពី៥ឆន ។ំ ចំណុចេនះគឺេ យ រែតមន េរ នេនកនុងភូមផូិវថនល់លជង

មុន និងសមភ រៈបរកិខ រេនឯ េរ នមនភព បេសរជងមុន។ 

៤.២. ភព ចទទួលយកបនៃនេស អប់រ ំ 

 សិស ភគេ ចនេលសលបប់ន យករណ៍ឱយដឹងថ ពួកេគទទួលបនករអបរ់មំយួែដលមនគុណ

ភពលេហយឪពុកមយភគេ ចនកប៏ន យករណ៍អំពីករេពញចិតេទនឹងគុណភពអបរ់ែំដលមនេនកនុង

េរ នរបស់ពួកេគផងែដរ។ យ៉ង មុញិក មតិៃនភពេពញចិត តវែតយកមកពិចរ េធ បេទនងឹ

ក មតិៃនកររពំឹងទុក។ បសិនេបកររពំឹងទុកេទេលគុណភពមនក មតិទបខងំេពលេនះ គុណភពអបរ់ ំ

មយួែដលលខងំមនិចបំចត់ មវឱយ បជពលរដមនករេពញចិតេឡយ។ ចំណុចេនះ ចជករពនយល់
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មយួែផនកអំពីករេពញចិតទងំេនះែដល តវបន យករណ៍ថមនក មតិខពស់ ស័យេ យសិស ចំនួនពីរ

កមបននិយយថ ពួកេគមន រមមណ៍ថពួកេគទទួលបនគុណភពអបរ់លំេ ពះពួកេគ ច ន និង

សរេសរបន។ 

សេដ ងគន េនះែដរ កុមរេសទរ គបរូ់ប តវបនសមភ សន ៍ែដលបនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩ បនគិតថ 

ករអបរ់ែំដលពួកេគទទួលបនមនគុណភពល េហយពួកេគភគេ ចននិយយថ ពួកេគ ច ន និង 

សរេសរបន។ េបេទះជដូេចនះកី កុមរែដលបនេបះបងក់រសិក បមណពកក់ លប៉ុេ ះ បន

និយយថពួកេគេចះេលខនពន។ េយងេឃញថកររពំឹងទុកគឺ តឹមែតេចះ ន និងសរេសរបន ប៉ុេ ះ។ 

េយងបនសួរកុមរែដលបនេបះបងក់រសិក  ថេតពួកេគចងេ់ធករងរអី។ ស មបកុ់មរែដល

បនេបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក ភគេ ចនេឆយថ ពួកេគមនិដឹងថខួនចងេ់ធអីេឡយ។ ចំណុច

េនះ ចឆុះបញច ំងអំពីករយល់ដឹងមយួកនុងចំេ មពួកេគថ ពួកេគមនិដឹងថពួកេគ ចេធករងរអីបន

េឡយជមយួនឹងករអបរ់ដំម៏នក មតិែបបេនះ។ ចេមយទូេទបំផុតបនទ ប ់ គឺពួកេគចងក់យជ គបេ ង ន 

ឬជងជួសជុលម៉ូតូ េ យបុគគលមន ក់ៗ បនេលកេឡងអំពីករងរមយួចំនួន ដូចជជងកតេ់ដរសេម ក

បំពកក់មមករសំណង ់ ជងអ៊ុតសក ់ និងអនកលកដូ់រ។ កុមរចំនួនពកក់ លមន រមមណ៍ថ ពួកេគមន

ករអបរ់ែំដលចបំចស់ មបក់រងរទងំេនះ។ 

ស មបកុ់មរែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យ មនែតកុមរចំនួន២នកក់នុង

ចំេ ម១៥នកប់៉ុេ ះែដលបននិយយថ ពួកេគមនិដឹងថចងេ់ធករងរអី។ ចេមយទូេទបំផុតចំនួនពីរ 

គឺករងរេនកនុងធនគរឬករងរជ គបេ ង ន។ ចថ បធនបទៃនកិចចសមភ សន ៍ (ករអបរ់)ំ បនជះ

ឥទធិពលេទេល បជពលរដឱយនិយយថ ករកយជ គបេ ង នគឺជករងរមយួែដលពួកេគចងេ់ធ។ មន

មនុស ២នក ់ កច៏ងក់យជេវជជបណិត និងេធករងរដៃទេទ តផងែដរ ដូចជជងកតេ់ដរ និងជងអ៊ុត

សក។់ កុមរែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យចងប់នករងរែដលទមទរឱយមនជំនញ

ខពស់ជង បេភទករងរែដលេលកេឡងេ យកុមរែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក ។ ជ

អកុសលយមហិចឆ មនទំហំធំ ប៉ុែនគមតរ ងមហិចឆ  និងតថភពជកែ់សងក៏ តវបនេគយល់េឃញថ

មនទំហំធំដូចគន ផងែដរ ស័យេ យកុមរភគេ ចនបននិយយថ ពួកេគពុំមនករអបរ់ចំបំចេ់ដមបី
េធករងរែដលពួកេគចងេ់ធេឡយ។ 

៤.២.១. ទស នៈរបស់សសិ ចំេពះ គបេ ង ន 

កមសិស េសទរ គប់ កមែដលេយងបននិយយជមយួបន បបឱ់យដឹងថ គលមន រៈសំខន់

េដមបេីធឱយគុណភពអបរ់លំ េហយឪពុកមយកប៏នែចករែំលកអំពី រមមណ៍ដូចគន េនះផងែដរ។ ជទូេទ 

េយងេឃញថទងំឪពុកមយ និងសិស សុទធសឹងែតេពញចិតេទនឹងគុណភព គបេ ង នេនកនុង េរ ន

របស់ពួកេគ េហយេនេពលែដលសិស េជ ថពួកេគទទួលបនករអបរ់មំយួដល៏ តវបនសួរថេហតុអីបន
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ជពួកេគេជ យ៉ងដូេចនះ ចេមយទូេទបំផុតែដលទទួលបនកនងមក គឺេ យ រែតពួកេគមន គបេ ង ន

មយួដល៏។ 

សូមបែីតេនតំបនជ់នបទ ដូចជ សកបនទ យ សី(េខតេស ម ប) កមសិស នីមយួៗបន យករណ៍

ឱយដឹងថ ពួកេគេពញចិតេទនឹងគុណភព គបេ ង នរបស់ពួកេគ។ មន កមមយួចំនួនតូចែដលមនិេពញចិត 

េទនឹងគុណភព គបេ ង នរបស់ពួកេគ ប៉ុែនចំណុចេនះមនិសូវបនេលកេឡងទូេទជក់ កេ់នកនុងេខត

មយួ ឬ មនភពខុសគន រ ងតំបនទ់ី កង និងតំបនជ់នបទេឡយ។ មនែតមយួ កមប៉ុេ ះែដលបន

បេនទ សអំពីគុណភពអបរ់មំនិលេទេល គមនិល េ យនិយយថ គបេ ង នក មពនយល់េមេរ ន សរេសរ

េ ចនេពកេនេលករេខ ន និងមនិេ ប បស់លំ តជ់ឧទហរណ៍។ កមមយួេទ តបន បបឱ់យដឹងថ ពួក

េគមន គបេ ង នមនិល ប៉ុែនពួកេគេនែតទទួលបនករអបរ់កំនុងក មតិមយួដល៏េ យ រែតសិស បឹង

េរ ន។ 

កមសិស ជងពកក់ លបននិយយថ ពួកេគ ច មទនេ់មេរ នែដល គបេ ង ន គបេ់ពល

ទងំអស់។ អីែដលសំខនេ់នះ គឺេតសិស មន រមមណ៍ថពួកេគ ចសូមឱយ គបេ ង នផល់ករពនយល់ជ

ថមីមងេទ ត ឬពនយល់កនុងលកខណៈមយួែដលខុសែបកពីមុនបនែដរឬេទ។ កមសិស ចំនួន៤ កមបន

និយយថ សិស មយួចំនួនេរ នមនិទន ់ េ យ រែត គបេ ង នពនយល់មនិបនល ឬមនិបនគិតគូអំពី
សិស ែដលេរ នយឺត។ េបេទះជដូេចនះកី កមសិស ចំនួន៥ កមបននិយយថ មូលេហតុែដលសិស េរ ន

មនិទនគ់ឺេ យ រែតសិស គម នវនិយ័េនកនុងថន ក។់ 

បសិនេបសិស  ឬឪពុកមយមនិេពញចិតេទនឹង គបេ ង ន ភគេ ចន ទកទ់ងេទនឹងឥរយិបថ

របស់ គបេ ង ន ពកព់ន័ធនឹងបញអវតមន ឬករ បមូល បក។់ ឪពុកមយមយួ កមបន បបឱ់យដឹងថ គ 

បេ ង នអវតមន េ យ រែតនយក មនិបនព ងឹងករអនុវតនប៍ទបញជ ែដលនឱំយបះ៉ពល់ដល់ 

គុណភព។ 

ឪពុកមយបនសងកតធ់ងនថ់ គបេ ង ន តវយកចិតទុក កេ់ទេលសិស របស់ពួកេគឱយបនលផល់

ករពនយល់ចបស់ ស់ តតពិនិតយេទេលករេរ នសូ តរបស់សិស ពួកេគឱយបនេទ ងទត ់ (ករ ន និង 

ករសរេសរ) បកនខ់ជ បវ់និយ័ឱយបនល និងែណនសិំស ឱយមនសីលធមល៌។ បែនថមពីេលលកខណៈសមបតិ 

ទងំេនះ គបេ ង ន តវេចះទទួលខុស តវ។ ឪពុកមយកប៏នកតស់មគ ល់ផងែដរថ គបេ ង នចបំច់ តវ 

ក ងទំនកទ់ំនងជមយួឪពុកមយ និង តវជូនដំណឹងេទឪពុកមយ បសិនេបកូនរបស់ពួកេគអវតមន 

ពីថន កេ់រ ន។ 

៤.២.២. ករផគត់ផគង ់និងត មវកររបស់ គ 

ដូច តវបនគូសបញជ កេ់នកនុងែផនកទី៣ បេទសកមពុជខះ គបេ ង នបឋមសិក  េហយឪពុកមយ

េនកនុងឃុំខន រសនយ (េខតេស ម ប) បន បបឱ់យដឹងថ គបេ ង នទងំេនក មតិបឋមសិក  និង

អនុវទិយល័យរែមងែតង តវបេ ង នេលសពីមយួថន កក់នុងេពលដំ លគន  េ យពួកេគ តវចបេ់ផមបេ ង ន
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សិស មយួថន កេ់នកនុងបនទបម់យួ បនទ បម់កពួកេគ តវចកេចញេទបេ ង នេនបនទបម់យួេទ ត។ កនុងេខត

រតនគិរ ី គបេ ង នបឋមសិក ចំនួន៥នកក់នុងចំេ ម១៤នក ់ ែដល តវបនសមភ សនប៍ន បបឱ់យដឹងថ

ពួកេគបេ ង នពីរេវន េហយពីរនកក់នុងចំេ មេនះ បេ ង នសិស េ ចនថន កេ់នេវនរេស ល។ ករេធ
ែបបេនះទំនងនឹងបងកឱយបះ៉ពល់លទធភពរបស់ពួកេគកនុងករពនយល់ឱយបនសម សប ឬយកចិតទុក កឱ់យ

បន គប់ គន។់ 

សិស ពីរ កមែដលធបម់នបទពិេ ធន ៍ េរ នជមយួ គកិចចសនយបននិយយឱយដឹងថ ជទូេទ គ

កិចចសនយផល់ករពនយល់បនល។ យ៉ង មុញិ សិស មយួ កមកប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ គបេ ង ន

បនផឹក មុនេពលមកបេ ង ន និងជកប់រ ីខណៈេពលែដលកំពុងបេ ង ន ពមទងំឈបប់េ ង ន បសិន

េបសិស េធឱយពួកគតខ់ឹង។ សិស ទងំេនះមន រមមណ៍ថ គកិចចសនយ ចខះករេលកទឹកចិតេ យ

រែតពួកេគដឹងថករងររបស់ពួកេគគឺជករងរបេ ះ សនន។ 

គបេ ង នមន កេ់នឯ លក ់ េខតរតនគិរ ី បន បបឱ់យដឹងថ គកិចចសនយចំនួន១០នកក់ំពុង

តវបនេ ប បស់េនកនុងឃុំលកក់នុងេនះ គកិចចសនយចំនួន៣នកប់េ ង នេនឯ លក។់ េនេពលសួរ

សំនួរអំពីករេ ប បស់ គបេ ង នកិចចសនយពួកេគភគេ ចនបននិយយថ ពួកេគមនករេបជញ ចិតខពស់កនុង

ករេធករងរមកបេ ង នេទ ងទត ់ និងមនចំេណះដឹងមូល ន គប់ គនេ់ដមបបីេ ង ន។ ជទូេទ គ

បេ ង នមន រមមណ៍វជិជមនចំេពះ គកិចចសនយ ស័យេ យ គកិចចសនយជួយ បេ ង នកុមរជេ ចន

ែដលេគមនិ ចមនលទធភពចូលេរ នបនេនកនុងតំបនម់យួចំនួន។ េបេទះជដូេចនះកី គបេ ង នមយួចំនួន

បនេលកេឡងអំពីសមតថភពមនក មតិរបស់ គកិចចសនយកនុងករេរ បចំកិចចែតងករ ដឹកនសំកមមភពេន

កនុងថន កេ់រ ន និងកងះជំនញគរុេកសលយ។ 

៤.២.៣. សសិ តវទទួលខុស តវស មប់ករសកិ របស់ពួកេគ 

ក ែដលសិស បនេលកេឡងទូេទបំផុតបនទ បែ់ដលជះឥទធិពលេទេលគុណភពអបរ់ ំគឺឆនទៈរបស់

សិស  និងសមតថភពេរ នសូ តរបស់សិស ។ បែនថមពីេលចំណុចេនះ កមសិស ចំនួន១២ កម កនុងចំេ ម

២៤ កមបនេរ ប បឱ់យដឹងថ ករេធកិចចករបែនថមេនឯផទះ គឺជករសំខនក់នុងេនះ កមសិស អនុវទិយល័យ

មយួ កមែថមទងំបនេលកេឡងេទ តថ ពួកេគចងប់នកិចចករ ែដល គ កឱ់យេធេនឯផទះចំនួន៣ 

ដងកនុងមយួសបហ៍ស មបម់ុខវជិជ នីមយួៗ។ 

ចំណុចេនះសងកតធ់ងនេ់ទេលតួនទីរបស់សិស េនកនុងករេរ នសូ តផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគែដល សប

េទនឹងករែដលសិស បន បបឱ់យដឹងថ មូលេហតុទូេទបំផុតែដលេធឱយសិស េរ នមនិទន ់ គឺេ យ រ

ែតឥរយិបថទនេ់ខ យរបស់សិស ។ េបេទះជដូេចនះកី កមសិស ភគេ ចនបននិយយថ សិស មនករ 

េបជញ ចិតកនុងករេរ នសូ ត េហយសិស ចំនួន៦ កមបនេលកេឡងថករែដលសិស េចះជួយ គន េទវញិេទ

មក គឺជក រមួចំែណកមយួដសំ៏ខនច់ំេពះគុណភពអបរ់។ំ 
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គួរចប់ រមមណ៍កតស់មគ ល់ថ សិស ទំនងនឹងេលកេឡងអំពីឥរយិបថរបស់សិស ថមន រៈសំខនជ់ង 

កិចចគំ ទពីឪពុកមយ។ ចំណុចេនះផទុយេទនឹងករយល់េឃញរបស់សិស អំពីតួនទីរបស់ឪពុកមយកនុង 

ករជួយ សិស េទ េរ ន។ ចំណុចេនះទំនងជសិស គិតថ កិចចគំ ទរបស់ឪពុកមយមន រៈសំខន ់

កនុងករជួយ កូនរបស់ពួកេគឱយេទ េរ ន ប៉ុែនឪពុកមយទំនងជមនិសូវមនផលបះ៉ពល់េទេល គុណ

ភពអបរ់េំឡយ។ ឪពុកមយមយួចំនួនបនទទួល គ ល់ថ េដមបឱីយកូនេរ នសូ តបនកនែ់ត បេសរឪពុក

មយ តវអបរ់កូំនឱយមន កបបកិរយិ តឹម តវជួយ ពនយល់អំពីកិចចករ ែដល គ កឱ់យពួកេគេធ េនផទះ 

និង តតពិនិតយេទេលដំេណ រកររកីចេ មនរបស់ពួកេគ មរយៈករ ប ស័យទកទ់ងជមយួ គបេ ង ន។ 

៤.២.៤. េស វេភេមេរ ន និងសមភ រៈបេ ង ន 

កមសិស ចំនួនពកក់ លែដលបនកំណតថ់េស វេភេមេរ ន និងសមភ រៈបេ ង នមន រៈ

សំខនស់ មបគុ់ណភពអបរ់បំន បបឱ់យដឹងថខះសមភ រៈទងំេនះ។ យ៉ង មុញិពុំមន កមសិស

មយួែដលបនេលកេឡងថ សមភ រៈបេ ង នគឺជមូលេហតុែដលេធឱយពួកេគទទួលបនគុណភពអបរ់មំយួ

ដល៏ មធយម ឬ អនេ់ខ យេឡយ។ បែនថមពីេនះេទ តពុំមន កមសិស មយួបន បបឱ់យដឹងថ សិស

េរ នមនិទនេ់ យ រែតខះេស វេភេមេរ ន ឬ សមភ រៈបេ ង នេនះេទ។ 
 
៤.២.៥. ករផល់តៃមចំេពះករអប់រ ំ

តៃមៃនករអបរ់ ំ តវបនបញជ កច់បស់ ស់េនកនុងកិចចពិភក កមសហគមន ៍ ែដលឪពុកមយបន

េលកេឡងអំពីកររពំឹងទុករបស់ពួកេគជេ ចនចំេពះករអបរ់។ំ កនុងេនះរមួមនករទទួលបនចំេណះវជិជ

េដមបឱីយកូនរបស់ពួកេគ ចទទួលបនករងរមយួដល៏ និងេដមបឱីយពួកេគ ចផគតផ់គងខួ់នឯង និង គ រ

របស់ពួកេគបន។ រៈសំខនរ់បស់ គ រ គឺជ បធនបទមយួែដលបនេលកេឡងេនកនុងមតិេយបល់ 

ជេ ចនែដលបនផល់ជូន េ យឪពុកមយមនបំណងឱយកូនរបស់ពួកេគេចះេគរព និងយកចិតទុក ក ់

ចំេពះ គ រពួកេគ និងកយជអនកសនង គ រ។ េបេទះជដូេចនះកី ឪពុកមយភគេ ចនយល់ថ ករអបរ់ ំ

គឺជ ចកេដមបទីទួលបនករងរមយួដល៏។ 
 
៤.២.៦. ករ ពតឹមិនេសមភពគន ចំេពះសសិ  

កមឪពុកមយចំនួន៦ កម កនុងេនះ៣ កមេនេខតេស ម បបន បបឱ់យដឹងថ កុមរ គបរូ់បមនិ

បនទទួលករយកចិតទុក កេ់សមភពគន េឡយ ែដលទេងែបបេនះ ចបងកឱយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនេទ 

េលគុណភពអបរ់ែំដលសិស ទងំេនះទទួលបន។ ពួកេគបន បបឱ់យដឹងថ គបេ ង នមនភពលេម ង 

ចំេពះសិស ែដលបនបង់ បកេ់រ នគួ ឬសិស ែដលឪពុកមយបនផល់ បកេ់ទឱយ គបេ ង នេដមបី បឡង

ជប។់ សិស មយួ កមបន បបឱ់យដឹងថ គរបស់ពួកេគបនផល់ពិនទុខពស់ជងយ៉ងខងំេទឱយសិស  ែដល

េរ នគួជមយួ គ េបេធ បេទនឹងសិស ែដលមនិបនេរ នគួជមយួ គ េបេទះបជីចេមយរបស់សិស េន

កនុងករ បឡងមនលកខណៈដូចគន កេ៏ យ។ ថន កេ់រ នគបួែនថមមនតៃម ៥០០ េរ ល។ ឪពុកមយមយួ កម
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បន បបឱ់យដឹងថ ឪពុកមយ ចបង់ បក៨់០ដុ េដមបឱីយកូនរបស់ពួកេគេឡងថន កទ់ី៩ េបេទះបីជ

កុមរេនះមនិបនេទេរ ន ឬ បឡងមនិជបក់េ៏ យ។ កមមយួេទ តេនេខតេស ម បបនពិភក អំព ី

រេប បែដល គលក់ ក ស បឡង (៥០០េរ ល)។ 

ករ វ ជវកនងមក ែដលេធេឡងេ យអងគករ NEP បនរកេឃញថសិស ចំនួន ៣៣% បន 

យករណ៍ឱយដឹងថ ពួកេគបង់ បកស់ មបេ់រ នគួេនកនុង េរ ន45។ េនះ គនែ់តជសិស មយួចំនួន 

តូចេនកនុង េរ នែដលមនករណីែបបេនះ េហយករបង់ បកែ់បបេនះ ទំនងនឹងមនតៃមជមធយម 

បមណ១២.៥០០េរ ល កនុងមយួែខែដល គ រជេ ចនពុំមនលទធភព។ ដូេចនះ មនែតកុមរៃន គ រ 

ែដលមន ទពយធនប៉ុេ ះ េទប ចមនលទធភពបង់ បក ់និងទទួលបន បេយជនព៍ីករេរ នគួបែនថមេនះ 

ែដលបងញឱយេឃញថបនេធឱយករេរ នសូ តរបស់សិស មនភពកនែ់ត បេសរ46។ 

គបេ ង ន តវបនអនុញញ តឱយបេ ង នគួបែនថម េហយ បសិនេបសិស មនឆនទៈកនុងករចូលេរ នគួបែនថម 

ចំណុចេនះ ច តវបនេគេមលេឃញថជករផល់តៃមចំេពះករអបរ់។ំ េបេទះជដូេចនះកី Brehm et al 

បនរកេឃញថ ថន កប់េ ង នគួបែនថម តវបនេ ប បស់េដមបបីនបេ ង នកមមវធិីសិក ជតិ ែដលករបេ ង ន 

េនះមនិ តវបនយកមកបេ ង នេឡងវញិេនកនុងថន កេ់រ នេឡយ ប៉ុែនេនះ គនែ់តជករសិក មយួេទេល 

េរ នចំនួន៦ប៉ុេ ះ។ ចជមនសិស ែដលមនិទទួលបនកមមវធិីសិក ទងំមូល េ យ រែត 

ពួកេគមនិ ចមនលទធភពបង់ បកស់ មបេ់រ នគួបែនថម។ 

 

កមពិភក របស់ឪពុកមយេន សកបនទ យ សី េខតេស ម ប 

                                                            
45Ang, S. & Conochie, G. (2012). ករេលកកមពស់សិទធិេនកនុង េរ ន ភនេំពញ, អងគករ NEP 
46Brehm,  Silova  and Mono  (2012), ករ កប់ងំអំពីឯកជននីយកមម េទេលករអបរ់ ំ ធរណៈកនុង បេទសកមពុជ ៖ ផលបះ៉ពល់ និង អតថនយ័ 
ៃនករបេ ង នគួ អងគករ Open Society Foundations 
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៤.៣. ភពបត់ែបនៃនករអប់រ ំ

េនេពលពិនិតយេមលេទេលភពបតែ់បនៃនេស អបរ់ ំ ក មតិអបរ់រំបស់ គបេ ង ន និងគុណភពៃន

ករបណុះប លែដល គបេ ង នបនទទួលគួរ តវបនយកមកពិចរ ។ គបេ ង នបឋមសិក តវ

បេ ង នគណិតវទិយ ភ ែខមរ ចំេណះវទិយ ស និងមុខវជិជ សិក សងគម (ែដលបញចូ លជំនញបំណិន 

ជីវតិមយួែផនកផងែដរ) ខណៈេពលែដលករបណុះប លគរុេកសលយ និងចំេណះដឹងេលមតិកៃនមុខវជិជ

ទងំេនះ ចមនក មតិ។ ចំណុចេនះេធឱយ គបេ ង នកនែ់តមនករលំបកកនុងករដឹងអំពីវធិីស មបករ

បេ ង នរបស់ពួកេគេលមុខវជិជ ទងំេនះ េដមបឱីយកុមរ គបរូ់ប ចេរ នេចះ ជពិេសសេនេពលែដល គ

បេ ង នជេ ចនមនិបនទទួលករបណុះប លអំពីករអបរ់បំញចូ លគន ។ 

៤.៣.១. ករបត់ែបនករអប់រេំទ មេសចកី តវកររបស់កុមរពិករ 

កមឪពុកមយ និង កមសិស បន បបឱ់យដឹងថ មន កមកុមរេនកនុងឃុំរបស់ពួកេគ ែដល ច

តវករអន គមនព៍ិេសសេដមបទីទួលបនករអបរ់។ំ កុមរទងំេនះរមួមន កុមរគថង ់ កុមរពិករែភនក 

កុមរេខ យអវយវៈ ងកយកុមរមនជមងឆឺកួត ជក និងកុមរពិករសតិបញញ ។ បែនថមពីេនះេទ ត ឪពុកមយ 

និង សិស រែមងែតងបនេលកេឡងអំពី “កុមរែដលេរ នយតឺ”។ កមឪពុកមយភគេ ចនបន និយយថ 

កុមរេខ យអវយវៈ ងកយ កុមរែដល បម់និសូវឮ ឬ “កុមរែដលេរ នយតឺ” បនេទ េរ ន។ 

យ៉ង មុញិកុមរពិករែភនក កុមរគថង ់ កុមរមនជមងឆឺកួត ជក ឬកុមរពិករសតិបញញ មនិបនេទ

េរ នេឡយ។ បែនថមពីេនះេទ ត េរ នមនិបនផល់កិចចគំ ទ មយួេដមបឱីយពួកេគ ចេទេរ នបន ឬ 

ជួយ ឪពុកមយកនុងករផល់ករអបរ់ដំល់ពួកេគេនឯផទះេឡយ។ 

 

បអបទ់៣ី ៖ កុមរេខ យចកខុវញិញ ណចូលេរ នេនឯ កនុងេខតកពំត 

នយក បឋមសិក កងកំពតបន យករណ៍ឱយដឹងថ មនសិស ១៥នក ់ ែដលេខ យចកខុវញិញ ណ 

កំពុងេរ នថន កទ់ី២-ថន កទ់ី៦េនកនុង របស់គត។់ សិស ទងំេនះបន បឡងជបេ់ឡងថន កជ់េរ ង ល់

ឆន ។ំ កលពីឆន មំុនសិស ៣នកក់នុងចំេ មសិស ទងំេនះបនទទួលចំ តថ់ន កសិ់ស ពូែកចំនួន៥នក់

េលេគេនកនុងថន ករ់បស់ពួកេគ។ ពួកេគនីមយួៗបនទទួលបណ័សរេសរពី េរ នស មប ់ សមទិធិផល

េរ នសូ តរបស់ពួកេគ។ 

នយក បននិយយថ មនិចបំច់ តវករឱយមនករផស់បូរចមបងៗេដមបបីងកលកខណៈឱយកុមរ ទងំ

េនះចូលេរ នេនកនុងថន កជ់មយួកុមរដៃទេទ តេឡយ។ កុមរទងំេនះបនទទួលជំនួយមយួចំនួន ដូចជ 

ែវន៉  ែកវព ងីក ឬឧបករណ៍ដៃទេទ ត េដមបជីួយ ឱយពួកេគេមលអតថបទបនកនែ់តចបស់។ េរ ន

បនផល់េស វេភេមេរ ន និងឯក រេមេរ នជសំេ េបះពុមពមយួែដលមនទំហំអក រធំៗ េហយ គ

បេ ង នបនអនុញញ តឱយពួកេគអងគុយេនតុជួរខងមុខ។ 
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នយក មន រមមណ៍ថ កុមរែដលេខ យចកខុវញិញ ណ តវបនេធសមហរណកមមយ៉ងល បេសរេន 

កនុងថន កេ់រ នពួកេគមនមតិភកិលៗែដលពួកេគ ចេធករនិងេលងជមយួបន េហយឥឡូវេនះពួកេគកន់

ែតមនទំនុកចិតេលខួនឯង និងទទួលបនករេលកទឹកចិតេនកនុងករេរ នសូ ត។ េលសពីេនះេទ តពុំមន

េសចកី យករណ៍ មយួអំពីករេរ សេអងេទេលពួកេគេឡយ។ 

 

កុមរមយួចំនួនែដលេខ យអវយវៈ ងកយេខ យចកខុវញិញ ណ ឬ“កុមរែដលេរ នយតឺ” បនទទួល

កិចចគំ ទមយួចំនួនពី េរ ន ដូចជ រូបករណ៍ កង ់ឬ សមភ រៈេរ នសូ ត។ ជួនកល គបេ ង នបន

គំ ទពួកេគ េ យអនុញញ តឱយពួកេគអងគុយេនតុជួរខងមុខ ឬអងគុយជមយួសិស ែដលេរ នពូែក។ កម

សិស មយួចំនួនេនេខតកំពតបននិយយថ គបេ ង នមយួចំនួនផល់ករពនយល់បែនថមដល់សិស ែដល

េរ នយឺត ពមទងំេលកទឹកចិតឱយសិស ជួយ បេ ង នគន េទវញិេទមក េហយ កមឪពុកមយចំនួន៣ កម

បន បបឱ់យដឹងថ េរ ន និង គបេ ង នេលកទឹកចិតឱយសិស ែដលេរ នយតឺឱយមកេរ នេទ ងទត ់ និង

ផល់ថន កប់ំបន៉េដមបេីធឱយករ ន និងករសរេសររបស់ពួកេគមនភព បេសរេឡង កនុងអំឡុងេពល

វសិ មកល47។ 

យ៉ង មុញិេគបន យករណ៍ឱយដឹងថ កុមរថង ់ ឬពិករែភនកមនិបនេទ េរ នេឡយ។ 

សិស បនផល់មូលេហតុដូចខងេ កមស មបប់ញេនះ ៖ ១) ពួកេគមនិ ចេទ េរ នបនេ យខួន

ឯង េហយឪពុកមយរបស់ពួកេគមនិ ចជូនពួកេគេទ េរ ន ២) េរ នពុំមនសមភ រៈបរកិខ រ

ស មបកុ់មរ បេភទេនះ និង ៣) គបេ ង នមនិ ចផល់កិចចគំ ទជូនដល់កុមរថង ់ ឬកុមរពិករែភនកបន

េ យ រែតខះសមតថភព។ ជទូេទ រដពុំមនសមភ រៈបរកិខ រ ឬឧបករណ៍ជក់ កស់ មបកុ់មរ

ពិករអវយវៈ ងកយេឡយេបេទះបីជ េរ នមយួចំនួនែដលបនចុះេធទស នកិចចមនទីជ មល និង

បងគនអ់នមយ័ស មបកុ់មរពិករកេ៏ យ។ 

កមសិស ចំនួន៤ កម និង កមឪពុកមយចំនួន៤ កមបន យករណ៍ឱយដឹងថ េរ នមនិ

បនផល់កិចចគំ ទ មយួជូនដល់កុមរេខ យអវយវៈ ងកយ ឬកុមរេខ យចកខុវញិញ ណេឡយ។ ពួកេគ

មន រមមណ៍ថ គបេ ង នមនិ ចស មបវធិី សបេ ង នរបស់ខួនេទ មេសចកី តវកររបស់កុមរទងំ 

េនះបនេឡយ េហយកុមរទងំេនះទំនងនឹងឆបេ់បះបងក់រសិក េន បមណ តឹមថន កទ់ី៤។ កុមរពិករ

សតិបញញ ែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ របស់េយង កប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដថ គបេ ង នមនិយល់

អំពីេសចកី តវកររបស់ពួកេគ និងមនិ ចស មបវធិី សបេ ង នេដមបជីួយ ដល់ពួកេគបនេឡយ។ 

                                                            
47 េរ ន ចេបកថន កសិ់ក េនេពលវសិ មកល ចេនះពីែខសី  េទែខតុ  ែដលថន កសិ់ក ទងំេនះ រែមងែតងមនករចូលេរ នពីសិស  

ែដលមនិទំនងថនឹង ចេឡងថន កប់ន។ ជកែ់សង ថន កសិ់ក េនះ គឺជែផនកមយួៃនកមមវធិីចូលេរ នេឡងវញិ ែដលមនេគលបំណងជួយ ដល់កុមរ 

ែដលេនេ ក េរ នឱយវលិ តឡបម់ក េរ នវញិ ប៉ុែនភគេ ចន ថន កសិ់ក ទងំេនះមនករចូលេរ នពីសិស ែដល បឈមេទនឹងករមនិ 

បនេឡងថន កប់៉ុេ ះ។ 
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អងគករ គ រថមីបនចបេ់ផមកមមវធិីថមីមយួេនកនុង សកចំនួន១២ែដលអងគករ គ រថមីេធករងរេ កមភព

ជៃដគូជមយួករយិល័យអបរ់ ំ សកេ យសហករជិតសនិទធជមយួបុគគលិកមន កែ់ដល នឹងទទួលបនករ

បណុះប លបែនថមទកទ់ងេទនឹងករអបរ់សំ មបកុ់មរពិករ (ជពិេសស កុមរេខ យចកខុវញិញ ណកុមរ

ពិករែភនក និងកុមរថង)់។ បុគគលិកអងគករ គ រថមីមន ក ់ នឹងចុះេធទស នកិចច េរ នជមយួបុគគលិក

ករយិល័យអបរ់ ំ សករូបេនះេដមបផីល់កិចចគំ ទ និងេ កយមកបុគគលិកករយិល័យអបរ់ ំ សក នឹង តវេធ
ករងរេនះែតមន កឯ់ង។ 
 

៤.៣.២. ភពបត់ែបនករអប់រេំទ មេសចកី តវកររបស់ កមជនជតេិដមភគតិច 
 

ឪពុកមយមកពី កមជនជតិេដមភគតិចមយួបន បបឱ់យដឹងថ ជញឹកញប ់ គបេ ង នជនជតិ
ែខមរមនិេចះនិយយភ មូល នឱយបនល គប់ គន ់េដមបបីេ ង នកុមរជភ របស់ពួកេគេនះេឡយ។ 

េ យែឡក បសិនេបករបេ ង ន តវបនេធេឡងជភ ែខមរ សិស ែដលមកពី កមជនជតិេដមភគតិច

បននិយយថ ជួនកល គបេ ង នរបស់ពួកេគពនយល់ េ យេ ប បស់ពកយេពចនែ៍ដលសិស មនិយល់។ 

សិស បន បបឱ់យដឹងថ កងះករយល់ដឹងពកយេពចនជ៍ភ ែខមររបស់ពួកេគ បនេធឱយសមតថភពកនុង 

ករ ន និងេធកិចចករ របស់ពួកេគមនក មតិ។ អងគករមនិែមនរ ភបិលមយួែដលមនេឈម ះថ 

អងគករែឃរ បន បបឱ់យដឹងថ ភ ែខមរគឺជភ មយួែដលពិបកេរ នខងំ ស់ស មបអ់នកែដលមនិ

ែមនជអនកនិយយភ កំេណ ត េហយរមួផ ជំមយួនឹងក វបបធម ៌ បនេធឱយ កយជករលំបកចមបង

មយួែដលសិស មកពី កមជនជតិេដមភគតិចជួប បទះ េនេពលែដលពួកេគពយយមេរ នមុខវជិជ េផ ងៗ

គន ។ 

ករអបរ់ពំីរភ ចេដរតួនទីមយួដសំ៏ខនក់នុងករធនថ កុមរជនជតិេដមភគតិចទទួលបន

ករអបរ់4ំ8 េហយ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េ យមនកិចចគំ ទពីអងគករមនិែមនរ ភបិលមយួចំនួន 

ដូចជអងគករែឃរ និងអងគករសហ បតិបតិករអនរជតិេនកមពុជInternational Cooperation Cambodia 

កំពុងផល់ករអបរ់ពំីរភ េន បឋមសិក  ៖ 

• ថន កទ់ី១ ៖ េពលេវ ចំនួន ៨០% ជភ កនុង សក និងេពលេវ ចំនួន ២០% ជភ ែខមរ 

• ថន កទ់ី២ ៖ េពលេវ ចំនួន ៦០% ជភ កនុង សក និងេពលេវ ចំនួន ៤០% ជភ ែខមរ 

• ថន កទ់ី៣ ៖ េពលេវ ចំនួន ៣០% ជភ កនុង សក និងេពលេវ ចំនួន ៧០% ជភ ែខមរ 

• ចបព់ីថន កទ់ី៤េឡងេទ ៖ េពលេវ ចំនួន ១០០% ជភ ែខមរ។ 
 

ឪពុកមយមយួចំនួនមន រមមណ៍ថ គបេ ង នែដលមនិែមនជជនជតិេដមភគតិចរបស់ពួកេគ 

ដូចជ គបេ ង នជនជតិែខមរមនិខល់ថ េតសិស យល់អំពីករពនយល់របស់ពួកេគេឡយ ដូេចនះពួកេគមនិ

បនពយយមស មបបេចចកេទសបេ ង នរបស់ពួកេគេឡយ។ ទកទ់ងេទនឹងបញវបបធម ៌ឪពុកមយេជ ថ 

                                                            
48 Klaus, D. (2003).  ករេ ប បស់ភ ជនជតិេដមភគតិចេនកនុងករអបរ់មំូល នដបំូង េន បេទស Papua New Guinea ។  
Language and Education Journal, Vol 17, Issue 2. 
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គបេ ង នជនជតិែខមរមយួចំនួនមនិបនេគរពវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតិចឱយបន តឹម តវេនះេទ។ 

អងគករមនិែមនរ ភបិលបន បបឱ់យដឹងថ វបបធមែ៌ខមរ និងវបបធមរ៌បស់ជនជតិេដមភគតិចរែមងែតង 

ចមនភពខុសគន ខងំែដលនឱំយមនកររពំឹងទុកខុសគន  និងឥរយិបថខុសគន ។ ចំណុចេនះ ចបងកឱយ 

មនករលំបករ ង គបេ ង ន និងសិស ។ េបេទះជដូេចនះកី សិស បន បបឱ់យដឹងថ ជួនកល គ

បេ ង នបនពយយមេ ប បស់ ឧទហរណ៍ពីវបបធមរ៌បស់ពួកេគេដមបជីួយ ឱយពួកេគយល់េមេរ ន ឬករ

អនុវតទូេទេនកនុងវបបធមែ៌ខមរ។ 

បេយជនៃ៍នករអបរ់ពំីរភ  គឺសិស ក៏ ចេរ នភ ែខមរបនផងែដរ េហយឪពុកមយចំនួន

ពីរ កមកនុងេខតរតនគិរមីនភពរកី យែដលកូនរបស់ពួកេគេរ នេចះ ន និងសរេសរភ ែខមរ េ យ រ

ែតបនចូលេរ នករអបរ់ពំីរភ ។ បចចុបបននមន េរ នពីរភ ចំនួន ៥២ ចបព់ីថន កទ់ី១រហូតដល់

ថន ក៣់ កនុងេខតចំនួន៤ (េខតរតនគិរ ីមណលគិរ ីសទឹងែ តង និង កេចះ) ែដលមនសិស ចំនួន ៤.១២៦ នក ់

និង គបេ ង នចំនួន ២០៥ នក។់ េបេទះជដូេចនះកី គបេ ង នទងំេនះសុទធសឹងែតជ គកិចចសនយ ប៉ុែន 

ពួកេគបនទទួលករបណុះប លយ៉ងេ ចនពីអងគករែឃរ។ អងគករែឃរកប៏នផលិតេស វេភេមេរ ន 

ចំនួន៥ភ េផ ងៗគន  ែដលអនុវត សប មកមមវធិីសិក ផូវករ េហយេស វេភេមេរ នទងំេនះ តវបន 

េ ប បស់េនកនុង េរ នពីរភ ។ 

បចចុបបនន មនល័កខខណ័មយួែដលកំណតថ់ ម នី ជករសីុវលិ ច តវបនេ ជសេរ សលុះ ែត

ពួកេគមន យុេ កម២៥ឆន បំ៉ុេ ះយ៉ង មុញិកម៏នករណីេលកែលងមយួចំនួនផងែដរ។ កសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកី  គួរពិចរ ផល់ករេលកែលងចំេពះ គកិចចសនយែដលបេ ង នេនឯ ពីរភ  

េដមបឱីយពួកេគ ចកយជ គបេ ង ន រដែដល តវបនទទួល គ ល់ជផូវករ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន 

និងកី  កគ៏ួរពិចរ េលកែលង ចំេពះល័កខខណ័ត មវឱយទទួលបនករបណុះប លគរុេកសលយរយៈ

េពល២ឆន មំុនេពលកំណតថ់ មនលកខណៈសមបតិ គប់ គនេ់ដមបេីធជ គបេ ង ន ស័យេ យ ច

មនករ លំបកស មប់ គពីរភ បចចុបបននកនុងករឈបប់េ ង ន និងរក បកច់ំណូលរហូតដល់រយៈេពល

២ឆន ។ំ បសិនេបេគត មវឱយមនករបណុះប លបែនថម េគ ចេធយ៉ងដូេចនះកនុងអំឡុងេពលវសិ មកល

កនុងែខ សី  និងែខកញញ ។ 

បអបទ់៤ី ៖ គបេ ង នកចិចសនយស មបក់រអបរ់ពំេិសស ចកយជម នី ជករសីុវលិេពញសិទធ ិ

កនងមក គបេ ង នេនកនុង េរ ន គ រថមី បនបេ មករងរ និងទទួលបន បកេ់ប វត រព៍ីអងគករ 

គ រថមីប៉ុេ ះ។ គបេ ង នមយួចំនួនបនកយជ គបេ ង ន ែដលទទួលបនវញិញ បនប តបញជ ករ់ចួេទ 

េហយ ប៉ុែនពុំែមន គបេ ង ន គបរូ់បសុទធសឹងែតទទួលបនវញិញ បនប តបញជ កេ់នះេទ។ បចចុបបនន គ

បេ ង នទងំេនះ គបរូ់បបនទទួល នៈជម នី ជករសីុវលិ និងទទួលបន បកេ់ប វត រម៍ូល នរបស់ 

ពួកេគពី កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី ។ ពួកេគបនទទួលបន បកឧ់បតថមភបែនថមពីអងគករ គ រថមី។ េន

េពលែដលពួកេគ តវបនេផទរេទជម នី ជករសីុវលិ ពួកេគមនិចបំច់ តវេទសិក េនឯមជឈមណល 

បណុះប ល និងវ ិ កឹតយករ ឬ តវ បឡងអីេឡយ។ េ យ រែតបទពិេ ធន ៍និងករបណុះប ល
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ជក់ កែ់ដលពួកេគបនទទួលពីអងគករ ជពិេសសបនផល់ជូនឱយពួកេគបន ចកយជម នី ជករ

សីុវលិ េបេទះបីជពួកេគមន យុេលស២៥ឆន កំេ៏ យ។ ករណីដូចគន េនះ ចអនុវតបនចំេពះ គ

បេ ង នែដលមន បច់ំនួន ២០៥នក ់ែដលកំពុងបេ ង នេនកនុង េរ នពីរភ ។ 

 

តំបនែ់ដលមនសមម ត កមជនជតិេដមភគតិចខពស់ជង ដូចជ េនតំបន់ ច់ សយលៃនេខតរតនគិរ ី

កជ៏តំបនែ់ដលរងេ គះពីកងះ គបេ ង នផងែដរ។ បញេនះនឱំយឈនេទរកករេ ប បស់ គកិចចសនយ 

ែដលមនិធបប់នចូលេរ នវគគបណុះប លរយៈេពល២ឆន មំុនេពលចូលបេ មករងរ ែដល គេនឯ  

រដ តវេធេហយពួកេគកម៏និទំនងថនឹងទទួលបនករបណុះប លខណៈេពលកំពុងបេ មករងរផងែដរ។ 

ឪពុកមយមយួចំនួនេជ ថ គបេ ង នទងំេនះមនិសូវមនលទធភពកនុងករស មបវធិី សបេ ង នរបស់ 

ពួកេគ េទ មេសចកី តវកររបស់កុមរេឡយ។ អងគករមនិែមនរ ភបិលែដលបនចូលរមួេនកនុងសិកខ  

ពិេ គះេយបល់ បនផល់អនុ សនថ៍ រ ភបិលគួរកំណត់ ទិភពេលករផល់ករបណុះ 

ប លបែនថម ជូនដល់ គកិចចសនយ េដមបឱីយពួកេគ ចកយជ គបេ ង នេនឯ រដ។ ពួកេគកប៏ន 

គិតផងែដរថ រ ភបិលគួរខិតខំេ ជសេរ ស គបេ ង នពី កមជនជតិេដមភគតិច ែដលយល់អំពីវបបធម ៌

និងភ កនុងមូល ន។ េនេពលែដលទីកែនងបេ មករងររបស់គរុសិស កំពុង តវបនែបងែចក េគ ច 

ប មងទុកនូវកូ មយួស មប់ គបេ ង នពីរភ ។ គបេ ង នទងំេនះ ចចូលរមួករបណុះប ល 

ប កតីរយៈេពល២ឆន  ំ មុនេពលចូលបេ មករងរ ជមយួនឹងរយៈេពល២ែខបែនថមេទ តេនចុងវគគបណុះ 

ប លេដមបេីផតេលករបេ ង នជភ  ជនជតិេដមភគតិច។ 

៤.៣.៣. មតិកបេ ង ន និងកមមវិធីសកិ   
 

កមឪពុកមយ និងសិស ពមទងំ គបេ ង នភគេ ចនបន បបឱ់យដឹងថ មុខវជិជ ែដលមនេន

កនុងកមមវធិីសិក នេពលបចចុបបនន មនភពពកព់ន័ធេទនឹងេសចកី តវកររបស់កុមរ េ យពួកេគបនេលក

េឡងអំពីករែដលកុមរេចះ ន សរេសរ និង បេ់លខ។ សិស បន បបឱ់យដឹងថ េមេរ នជំនញបំណិន

ជីវតិមន រៈ បេយជនច៍ំេពះជីវភព បចៃំថងរបស់ពួកេគ េហយសួនបែន ចជួយ សន ំ បកព់ួកេគ ម

រយៈករកតប់នថយករទិញបែនពីទីផ រ។ ឪពុកមយេន កងកំពតបននិយយថ ជំនញែដលបនេរ ន

សូ តបនបងកលកខណៈឱយកូនរបស់ពួកេគ ចជួយ ដល់ ជីវកមម គ របន។ យ៉ង មុញិ សិស ចំនួន

១០ កមបន យករណ៍ឱយដឹងថ ពួកេគមនិបនេរ នសូ តជំនញ មយួែដលមន បេយជនស៍ មបព់ួក

េគ និង គ ររបស់ពួកេគេនេឡយ ។ េនះគឺជករ ពយបរមភមយួស មបកុ់មរេន អនុវទិយល័យ 

េ យែឡកសិស បឋមសិក មន រមមណ៍ថ ពួកេគេនេកមងេពកកនុងករេរ នជំនញអីមយួ។ 

ទងំសិស  និង គបេ ង នបនកំណតរ់កេឃញមុខវជិជ បែនថមែដលមន រៈសំខនច់ំេពះពួកេគ ដូចជករ

េរ នេ ប បស់កុំពយូទរ័ និងភ បរេទសដៃទេទ ត។ សិស េន គបេ់ខតទងំអស់បនេរ ប បភ់ អង់

េគស និងភ ប ងំថមន រៈសំខន ់ េ យែឡក េនេខតេស ម ប ពួកេគកប៏នេរ ប បអ់ំពីភ

កូេរ ៉ និងភ ចិនផងែដរ។ ចបេ់ផមកនុងឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ ភ អងេ់គសនឹង តវបេ ង នចបព់ី
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សន ៍ បន ប

សហគមន ៍ េ

សិក េនកនុងេ

េផតយកចិត

យថ ពួកេគ

12

2

ញបំណិនជី ិ

េស ម ប

ជេ ចននឹងទម

ស អំពីវធិីេ បក

ពរបស់ គបេ

ជជ ទងំេនះគឺ
ងឆន ២ំ០១៥។

នញមយួ ែ

សិកមម ជងម៉

ែកសមផស ។

បធនបទ

ថ ពួកេគពុំម

នរបស់ពួកេគេ

ះ េ យ រ

លជំនញបណំ

មនែត គបេ

បបឱ់យដឹងថ 

យែឡក 

ស វេភេមេរ

ទុក កេ់លភ

មនិបនបេ ង

វតិ

យក
របស់ កស

ស ម
កររបស់

មទរឱយមនក

កុំពយូទរ័ តវប

ង នកនុងករេ

ជមុខវជិជ ែដល

។ សិស អនុវ ិ
ដលជួយ ឱយពួ

ម៉សីុន ជង

  អីែដលគួ

ទែដលពួកេគច

មនសិទធិកនុងក

េទ មេសច

សមតថភពរប

ណិនជីវតិមូល

ង នបឋមសិ

ពួកេគបនេ

គបេ ង នបឋ

ន។ គបេ ង

ភ ែខមរ េ

ង នេមេរ នបណំ

មកមមវធីិសិក
សួងអប់រ ំ

មបេទ មត ម
សហគមន៍

ករបណុះ

ន ងំសទះ 

េ ប បស់

លសំខន ់

វទិយល័យ

ពួកេគ ច

ងជួសជុល

គួរឱយ ពយ

ចងេ់រ នពី
ករេធយ៉ង

ចកី តវករ

បស់ពួកេគ 

ល នមយួ

សិក ចំននួ 

ជសេរ ស 

ឋមសិក  

ង នចំនួន 

យែឡក 

ណិនជីវតិ

 

ក

មវ
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េបេទះបីជកមមវធិីជំនញបំណិនជីវតិ តវបនេធសមហរណកមមេទកនុងកមមវធិីសិក េនឯ េរ នជ 

ផូវករកេ៏ យ ប៉ុែនកមមវធិីេនះមនិទំនងនឹងបនផល់ជំនញជក់ ក់ មយួ េទឱយសិស ែដល ចយក 

មកេ ប បស់េដមបជីួយ ឱយពួកេគ ចចូលេទកនុងទីផ រករងរបនេឡយ។ សិស េនតំបនទ់ី កង ទំនងនឹង 

មនលទធភព បេសរជងកនុងករទទួលបនកមមវធិីអភវិឌ នជ៍ំនញ េបេធ បេទនឹងសិស េនតំបនស់ហគមន ៍

ជនបទ ែដលមនឱកសតិចតួច។ ជទូេទ េនតំបនទ់ី កងឱកសទងំេនះ តវបនេរ បចំេ យទីភន កង់រ 

ឯកជន និងអងគករែដលមនិែសងរក បកច់ំេណញ។ 

កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បន យករណ៍ឱយដឹងថ មនមជឈមណលសិក សហគមន ៍ ែដល 

សកមមចំនួន៣២៣ ទូទងំ បេទស និងមនសិស ចំនួន ១០.៨៩៣នក ់ (៥៨% ជកុមរ)ី ចូលរមួេនកនុង 

សកមមភពរបស់មជឈមណលទងំេនះ49។ ករសិក េនះបនរកេឃញថ មនវតមនមជឈមណលសិក មយួ 

េនកនុងឃុំភគេ ចនែដលេយងបនចុះេធទស នកិចច ប៉ុែនមជឈមណលទងំេនះ កប់ីដូចជផល់ 

បេយជនត៍ិចតួចចំេពះយុវជន និងកុមរេនេ ក េរ ន។ មជឈមណលសិក ទងំេនះ ពុំមនភព 

សកមមេឡយ េហយ បជពលរដភគេ ចនែដល តវបនសមភ សន៍ បប់ញចូ លទងំ គបេ ង នមនិបនដឹង និង 

មនិធបប់នេ ប បស់មជឈមណលទងំេនះេឡយ។ េនកនុងេខតកំពតសមជិកសហគមនប៍នេរ ប បឱ់យ 

ដឹងថ មជឈមណលផល់ បេយជន ៍ ចំេពះែតមនុស មយួចំនួនតូចប៉ុេ ះ ប៉ុែន មនិបនផល់ បេយជន ៍

ដល់ បជពលរដ កី កែដលពុំមនសកនុពលកនុងករបេងកត ជីវកមម មយួ េ កយេពលបញចបក់របណុះ 

ប លវជិជ ជីវៈេឡយ។ បែនថមពីេនះេទ តពួកេគបនេរ ប បឱ់យដឹងេទ តថ មជឈមណលផល់ករបណុះ

ប លជំនញអំពីត នី បៃពណីែដលមនិបនជួយ ដល់កររក បកេ់ឡយ។  

៥. េសចកសីននិ ន និងអនុ សន ៍

៥.១. េសចកីសននិ ន 

៥.១.១.វតមន និងលទធភពទទួលបនេស  

បុគគលេសទរែត គបរូ់បែដលេយងបនជួបនិយយជមយួមន រមមណ៍ថ ករចូលេរ នេនេពលេនះ

មនភពងយ សលជងកលពី៥ឆន មំុន េហយបុគគលទងំេនះរមួមនកុមរពិករ និងឪពុកមយរបស់

ពួកេគ និង កមជនជតិេដមភគតិច។ ចំណុចេនះ ឆុះបញច ំងអំពីវឌ នភពជកែ់សងែដលសេ មចបនកនុង

បេទសកមពុជ ជពិេសស េនកនុងករអបរ់កំ មតិបឋមសិក  និងមនិគួរ តវបនបំេភចេនកនុងករពិភក អំពី
បញ បឈមែដលេនេសសសល់េឡយ។ ជញឹកញបឪ់ពុកមយបនពនយល់ថ កររកីចេ មនទងំេនះ 

ប លមកពីករមន េរ ន និង គបេ ង នេ ចនជងមុន ប៉ុែនពួកេគមនិសូវបនេផតេទេលករ 

ែដលមនផូវថនល់លជងមុនេឡយ។ ឪពុកមយកនុងេខតកំពតកប៏នេផត រៈសំខនខ់ងំេទេលករែដល 

ឪពុកមយខិតខំេលកទឹកចិតកូនឱយេទ េរ នផងែដរ េ យែឡកឪពុកមយកនុងេខតរតនគិរ ី រែមងែតង 

                                                            
49តួេលខទងំេនះ តវបនដក សងេ់ចញពីបទបងញមយួែដលេធេឡងេ យ ឯកឧតម ត ប៊ុនេរ ន រដេលខធិករ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

េនៃថងទី ១៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៤ េនឯសននិបតអបរ់។ំ 
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បបឱ់យដឹងថ កុមរចងេ់រ នសូ តេ ចនជងមុន ជពិេសស ពួកេគបនេលកេឡងអំពីករែដលកុមរជនជតិ 

េដមភគតិចចងេ់រ នភ ែខមរ។ ឪពុកមយបននិយយថ ករចុះេឈម ះចូលេរ នេនឯ  គឺជ 

ដំេណ រករមយួដ៏ មញញ  ស័យេ យេគ តវករែតសំបុ តកំេណ ត ឬេស វេភ គ រប៉ុេ ះ និង ពុំមន

ករបង់ បកអ់ីេឡយ។ គួរកតស់មគ ល់ផងែដរថ ករសិក េនះ តវបនេធេឡងភគេ ចនេនតំបនជ់នបទ 

និងតំបនជ់យ កងប៉ុេ ះ េហយ ថ នភព ចខុសគន េន ជធនីភនេំពញ ឬ តំបនទ់ី កងដៃទេទ ត។  

មូលេហតុទូេទបំផុតែដលកុមរបនផល់ជូន អំពីករេបះបងក់រសិក  គឺប លមកពីភព កី ក 

ែដលេធឱយពួកេគគម នលទធភពកនុងករទិញកង ់ និងសមភ រៈេរ នសូ ត ស មបប់ងកលកខណៈឱយពួកេគ ចេទ

េរ នបន។ ពកួេគកទ៏ំនងនឹងេ ជសេរ សឈបេ់រ នេដមបែីថទបំងបូន េធករងរជមយួឪពុកមយរបស់ពួកេគ 

ឬ ែសងរកករងរេធ។ សិស កប៏នយល់េឃញផងែដរថ ទងំេនះគឺជមូលេហតុចមបងែដលេធឱយពួកេគ 

េបះបងក់រសិក  ប៉ុែន ឪពុកមយមនិសូវេផតេទេលចំណុចេនះខងំប៉ុនម នេទ។ គួរកតស់មគ ល់ថ កុមរ 

ភគេ ចនែដលេបះបងក់រសិក  បនចបេ់ផមចូលេរ នថន កទ់ី១ េនេពលែដលពួកេគមន យុេលស 

៦ឆន ។ំ កុមរចំនួន១២នក ់កនុងចំេ ម១៤នក ់ែដលេយងបនសមភ សន ៍និងែដលបនេបះបងក់រសិក  

េនក មតិអនុវទិយល័យ មន យុចេនះពី១៦ឆន  ំ េទ ១៩ឆន  ំ េនេពលែដលពួកេគេបះបងក់រសិក ។ 

កុមរេសទរែតពកក់ លែដលេបះបងក់រសិក កនុងក មតិបឋមសិក មន យុ១៤-១៦ឆន ។ំ សថិតកនុង

យុេនះពួកេគ ចចបេ់ផមរក បកច់ំណូលបន។ មន រៈ សំខនែ់ដល កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

គបបេី ះ យបញចូលេរ នយតឺរបស់កុមរ។  

ជកែ់សងពុំែមនែតឱកសកនុងកររក បកប់៉ុេ ះេទ ែដលប លឱយកុមរ កី កមយួចំនួនេបះ

បងក់រសិក  ប៉ុែនករេទ េរ នកម៏នៃថចំ យមយួចំនួនែដលេធឱយពកួេគមនករលំបកផងែដរ។ 

បជពលរដបនេធករែបងែចកភពខុសគន រ ងភព កី ក និងករែដល តវករ បកស់ មបច់ំ យេន ឯ

េរ ន។ ៃថចំ យៃនករេទ េរ នែដលបងកឱយមនករលំបកបំផុត គឺករទិញសមភ រៈេរ ន

សូ ត និងមេធយបយេធដំេណ រ ដូចជកងជ់េដមែដល គប់ កមទងំអស់បនេលកេឡងដែដលៗថ ជមូល

េហតុៃនករេបះបងក់រសិក  ឬករមនិបនេទេរ នេទ ងទត។់ 

កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរបនេគលនេយបយរបស់ខួនកនុងករព ងីកកមមវធិី រូបករណ៍ 

ស័យេ យ មនផលបះ៉ពល់គួរឱយកតស់មគ ល់ េទេលអ េបះបងក់រសិក េនថន កទ់ី៧ និង ថន ក់

ទី៨ និងេនក មតិបឋមសិក ។ កនុងឆន សិំក ២០១២-២០១៣ កមមវធិីេសប ង រពិភពេ កបនផល់

រូបករណ៍ជ ច់ បកច់ំនួន ៩.០០០នក ់ (៥០ដុ កនុងមយួឆន )ំ ជូនដល់កុមរែដល តវបន 

កំណតអ់តសញញ ណថជកុមរែដល កី កបំផុតេនកនុងឃុំរបស់ពួកេគ។ អ េបះបងក់រសិក ស មប ់

កមមវធិី រូបករណ៍ជ ច់ បក ់ មនចំនួន ២,៣៧% ែដលមនក មតិទបជងអ េបះបងក់រសិក  

ទូទងំ បេទស េបេទះបីជកុមរទងំេនះ សថិតេនកនុងចំេ ម កមកុមរែដលេគរពំឹងថមនអ េបះបង ់

ករសិក ខពស់ជងអ េបះបងក់រសិក ជមធយមកេ៏ យ។ េនកនុងករ តតពិនិតយមយួេទេលសិស  

រូបករណ៍មយួចំនួនបនឱយដឹងថ កុមរនីមយួៗបនេ ប បស់ បក់ រូបករណ៍េដមបទីិញសមភ រៈ 

េរ នសូ ត ែដលបងញឱយេឃញថមនេសចកី តវករសមភ រៈេរ នសូ ត។ 



-68- 
 

ឪពុកមយ និងកុមរេន គបេ់ខតទងំអស់បនេលកេឡងថ រយៈចមង យពីផទះេទ េរ ន និងកងះ 

មេធយបយេធដំេណ រ គឺជករលំបកមយួដធ៏ំែដល ងំកុមរមនិឱយេទេរ នបនេទ ងទត ់ ជពិេសស 

គឺកុមរែដលកំពុងសិក េនក មតិអនុវទិយល័យ។ ឃុំមយួចំនួនពុំមន អនុវទិយល័យេឡយ ប៉ុែន 

ឃុំទងំេនះ ចមន បឋមសិក េ ចន។ អនុវទិយល័យមយួចំនួនកនុងេខតរតនគិរ ី បនបេងកត 

អេនទ សក នស មបសិ់ស កី ក ែដលក េនះ បនេ ះ យបញករេធដំេណ រេទ េរ ន។ 

េដមបេី ះ យបញសិស ែដលមនផទះេនឆង យពី េរ ន េគពុំរែមងែតងែត តវ ងសង់ េរ ន 

ថមីេនះេទ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  ក៏ ចពិចរ ផល់មេធយបយេធដំេណ រ ឬអេន សិក ន 

ផងែដរ។ 

េបេទះបីជកុមរេ ចនជងមុនបនចូលេរ នកេ៏ យ ប៉ុែន កមកុមរជក់ កម់យួចំនួនដូចជ 

កុមរពិករ ងកយ កុមរពិករេ តវញិញ ណ ឬកុមរពិករសតិបញញ មនឱកសតិចតួចកនុងករចូលេរ ន ឬ 

ទំនងនឹងេបះបងក់រសិក ។ េនកនុងរបយករណ៍េនះេយងបនគូសបញជ កអ់ំពី ថ នភពកុមរពិករ នងិ

កុមរ កមជនជតិេដមភគតិច។ េយងេឃញថ បសិនេបពុំមនកិចចគំ ទគួរឱយកតស់មគ ល់ពីអងគករមនិែមន

រ ភបិលេទេនះលទធភពកនុងករេទ េរ នរបស់ពួកេគនឹង តវមនក មតិ។ ឧទហរណ៍ េស វេភ

េមេរ នស មបកុ់មរពិករែភនក និងកុមរែដលនិយយភ េ យែឡក តវបនផលិតេ យអងគករមនិែមន

រ ភបិលជជងេ យ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី ។ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី បនេធ
សមហរណកមម គបេ ង ន ស មបកុ់មរថងន់ិងកុមរពិករែភនក េទកនុង កបខណ័ម នី ជករសីុវលិ

បកបេ យេជគជយ័ប៉ុែន កសួងមនិទនប់នេធយ៉ងដូេចនះជមយួ គបេ ង ន ពីរភ េនេឡយ

េទែដលមននយ័ថពួកេគ គនែ់តជ គកិចចសនយប៉ុេ ះ។ ករបូរពួកេគឱយកយេទជម នី ជករសីុវលិ

េពញសិទធិគួរែតជ ទិភពមយួស មប់ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  េហយ ទិភពរបស់ កសួងកគ៏ួរេផត

េលករទទួលខុស តវផលិតេស វេភេមេរ នេផ ងៗគន ផងែដរ។ 

អវតមនេនឯ េរ ន ពុំែមនសំេ ចំេពះែតកុមរែដលមនកំេ យអវយវៈជក់ ក់ មយួ 

ឬ កុមរែដលមនក មតិចំេពះសកមមភព មយួេឡយ។ ជកែ់សង េគ តវបេងកនករយកចិតទុក ក ់

េ ះ យឧបសគគែដល ងំសទះចំេពះករេទ េរ ន ស មបកុ់មរពិករជេ ចនែដលមនិទនទ់ទួល 

បនករប ញជ បឱយបន គប់ គន។់ បែនថមពីេនះេទ ត បសិនេបមនេស អបរ់ពំិេសសស មបអ់នុ កម 

កុមរែដលមនពិករភពសមុគ ម ញ ឬ ធងនធ់ងរ េស ទងំេនះមនចំេពះែតតំបនភ់ូមិ សជក់ កម់យួ 

ចំនួនប៉ុេ ះ និង តវេធករព ងីកបែនថម។ 
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៥.១.២. ភព ចទទួលយកបន 

ឪពុកមយ និងសិស ភគេ ចនេពញចិតេទនឹងគុណភពអបរ់។ំ យ៉ង មុញិ ក មតិៃនភពេពញ

ចិត តវយកមកពិចរ េធ បេទនឹងក មតិៃនកររពំឹងទុក។ បសិនេបកររពំឹងទុកេទេលគុណភពមន

ក មតិទបខងំ េពលេនះេគមនិចបំចត់ មវឱយ បជពលរដមនករេពញចិតេទនឹងគុណភពអបរ់មំយួ

ែដលលខងំេឡយ។ េនះ ចជករពនយល់មយួែផនកអំពីករេពញចិតែដល តវបន យករណ៍ថមនក មតិ

ខពស់យ៉ងដូេចនះ ស័យេ យសិស ចំនួន២ កមេន ជនបទេខតរតនគិរ ី មន រមមណ៍ថពួកេគ

េពញចិត ចំេពះគុណភពអបរ់េំ យ រែតពួកេគ ច ន និងសរេសរបនែដលចំណុចេនះបងញអំពី 

កររពំឹងទុកែដលមនក មតិទប។ សេដ ងគន េនះែដរកុមរេសទរ គបរូ់បែដល តវបនសមភ សន ៍ និងែដល 
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បនេបះបងក់រសិក មុនថន កទ់ី៩គិតថ ករអបរ់ែំដលពួកេគបនទទួលមនគុណភពល។ េបេទះជ 

ដូេចនះកីកុមរចំនួនពកក់ លប៉ុេ ះបននិយយថពួកេគេចះេលខនពន។ េយងេឃញថកររពំឹងទុក 

គឺ តឹមែតេចះ ន និងសរេសរប៉ុេ ះ។ 

កុមរែដលេយងបនជួបនិយយជមយួ និងែដលបនេបះបងក់រសិក េនក មតិអនុវទិយល័យ 

មនិ ចែសងរកករងរែដលពួកេគចងេ់ធបនេឡយ ស័យេ យមនគមតមយួដធ៏ំរ ងជំនញែដលេគ

តវករនិងជំនញែដលពួកេគមន។ កុមរភគេ ចនែដលបនេបះបងក់រសិក កនុងក មតិបឋមសិក មនិ

ដឹងថពួកេគចងេ់ធករងរអីេឡយ េហយពួកេគេធែតករងរហតថកមមនិងជួយ ករងរ គ រ។ 

សិស  និងឪពុកមយេសទរែត គប់ កមបន បបឱ់យដឹងថ គបេ ង នដល៏ គឺជក ដសំ៏ខនែ់ដល

េធឱយមនគុណភពអបរ់លំ េហយ កមសិស  និងឪពុកមយភគេ ចន បប់ញចូ លទងំេនតំបនជ់នបទផង

ែដរ បន យករណ៍ឱយដឹងថ ពួកេគេពញចិតេទ នឹងគុណភព គបេ ង នេនកនុងឃុំរបស់ពួកេគេផ ងៗគន ។ 

បសិនេបសិស ឬឪពុកមយមនិេពញចិតេទនឹង គបេ ង ន ទំនងនឹងទកទ់ងេទនឹងឥរយិបថរបស់ គ

បេ ង នចំេពះបញអវតមនឬករ បមូល បក។់ ឪពុកមយបន បបឱ់យដឹងថ គបេ ង នមនភពលេម ង 

ចំេពះកុមរែដលបង់ បកេ់រ នគួឬកុមរែដលឪពុកមយរបស់ពួកេគបនផល់ បកេ់ទឱយ គបេ ង នេដមបី
បឡងជប។់ សិស កប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ គរបស់ពួកេគបនផល់ពិនទុខពស់ជងយ៉ងខងំេទឱយសិស

ែដលេរ នគួជមយួ គ េបេធ បេទនឹងសិស ែដលមនិបនេរ នគួជមយួ គ េបេទះបីជចេមយរបស់ពួកេគ

េនកនុងករ បឡងមនលកខណៈដូចគន កេ៏ យ។  

េគបន យករណ៍ឱយដឹងអំពីបញកងះ គបេ ង ន ជពិេសសេនេខតេស ម ប និងេខតរតនគិរ។ី េនេខត 

េស ម ប គបេ ង នទងំេន បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ រែមងែតងែត តវបេ ង នេលសពីមយួ

ថន ក់ សបេពលដំ លគន ។ ពួកេគចបេ់ផមបេ ង នសិស មយួថន កេ់នកនុងបនទបេ់រ នមយួបនទ បម់កពួកេគ

តវចកេចញេទបេ ង នមយួថន កេ់ទ ត។ េនេខតរតនគិរ ី គបេ ង នបឋមសិក ចំនួន៥នកក់នុង

ចំេ ម១៤នកប់េ ង នពីរេវន កនុងេនះមន២នកប់េ ង នេ ចនក មតិេផ ងៗគន េនេវណរេស ល។ ក

ទងំេនះទំនងនឹងបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលលទធភពរបស់ពួកេគ កនុងករពនយល់ឱយបនសម សបឬយក

ចិតទុក កឱ់យបន គប់ គន។់ បែនថមពីេនះេទ តមនករេ ប បស់ គបេ ង នជេ ចនែដលមនិបនទទួល

ករបណុះប លកនុងេខតរតនគិរ។ី 

បនទ បព់ីក គបេ ង នឆនទៈេរ នសូ តរបស់សិស  គឺជក ែដល តវបនេលកេឡងទូេទបំផុត 

ែដលជះឥទធិពលេទេលគុណភពអបរ់។ំ សិស មយួចំនួនែថមទងំបន បបឱ់យដឹងេទ តថ ពួកេគចងប់ន

កិចចករ កឱ់យេធេនផទះចំនួន៣ដងកនុងមយួសបហ៍។ គួរចប់ រមមណ៍កតស់មគ ល់ថ សិស គិតថ 

កិចចគំ ទពីឪពុកមយមន រៈសំខនក់នុងករជួយ កូនឱយេទេរ ន ប៉ុែនឪពុកមយមនិសូវមនឥទធិពលេទ 

េលគុណភពអបរ់េំឡយ។ 
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សិស បន បបឱ់យដឹងអំពីកងះេស វេភេមេរ ន។ េបេទះជដូេចនះកី េនេពលែដលេយងបន កសួរអំពី 

ករយល់េឃញរបស់ពួកេគចំេពះគុណភពអបរ់ែំដលពួកេគបនទទួល និងផល់មូលេហតុស មបក់រវនិិចឆយ័ 

របស់ពួកេគ ពុំមន កមសិស មយួេលកេឡងអំពីសមភ រៈបេ ង ន ថជមូលេហតុែដលេធឱយពួកេគទទួល 

បនគុណភពអបរ់មំយួដល៏ មធយម ឬ អនេ់ខ យេឡយ។ 

៥.១.៣.លទធភពស មប 

ឪពុកមយបន បបឱ់យដឹងថ េរ នមនិបនផល់កិចចគំ ទ ឬ ភពបតែ់បនទនភ់ន់ គប់ គន់

េដមបជីួយ ដល់កុមរែដលពិករែភនក ថង ់ មនជមងឆឺកួត ជក ឬកុមរពិករសតិបញញ េដមបឱីយពួកេគ ចេទ

េរ នបនេឡយ។ បែនថមពីេនះេទ ត េរ នកម៏និបនជួយ ដល់ឪពុកមយកនុងករអបរ់កូំនេន

ឯផទះផងែដរ។ ពួកេគមន រមមណ៍ថ េរ នពុំមនឧបករណ៍ ឬសមភ រៈបរកិខ រជក់ កស់ មបកុ់មរ

ពិករេឡយ េបេទះបីជ េរ នមយួចំនួនែដលបនចុះេធទស នកិចចមនទីជ មល និងបងគនអ់នមយ័

ស មបកុ់មរពិករកេ៏ យ។ េយងេឃញថករេឆយតបរបស់ បពន័ធអបរ់ចំំេពះេសចកី តវកររបស់កុមរ

ពិករ និងកុមរជនជតិេដមភគតិចេនមនក មតិេនេឡយ។ 

ជញឹកញបកុ់មរពិករ និងឪពុកមយរបស់ពួកេគរែមងែតងនិយយថ គបេ ង នមនិ ចស មប

ករបេ ង នេដមបជីួយ ដល់ពួកេគបន។ គបេ ង នមយួចំនួនតូចបន បបឱ់យដឹងថ ពួកេគបនទទួលករ 

បណុះប លអំពីករអបរ់បំញចូ លគន  ប៉ុែនពួកេគចងេ់រ នសូ តបែនថមេទ ត។ ជេ មសមយួគឺ តវមន     

មជឈមណលធនធនមយួេនកនុង គបេ់ខតទងំអស់ែដល ចផល់ករបណុះប លជូនដល់ គបេ ង ន

ែដលមនសិស ពិករ ឬ ចផល់ពត័ម៌ន និងដំបូនម ន និង ចបេងកតេមេរ នមយួជក់ កស់ មបក់ិចច បជុំ 

បេចចកេទសៃថង ពហសបត។ បុគគលិកែដលបនទទួលករបណុះប លពិេសស ចចុះេធទស នកិចច ម 

េរ នេដមបផីល់កិចចគំ ទ និងដំបនូម ន ជូនដល់ គបេ ង នរបស់កុមរពិករែដល សេដ ងគន េទនឹង គ

បេ ង នចល័តែដលអងគករធបប់នេ ប បស់េនកនុងគេ មងមយួែដលពួកេគបនអនុវតនេពលថមីៗេនះនិង

ែដល តវបនអនុវតផងែដរេនកនុង បេទសដៃទេទ តដូចជ បេទសអងេ់គស។  នេពលថមីៗេនះអងគករ

គ រថមីបនចបេ់ផមកមមវធិីថមីមយួេនកនុង សកចំនួន១២ែដលេនកនុង សកទងំេនះ អងគករ គ រថមីបន

ចបៃ់ដគូជមយួករយិល័យអបរ់ ំ សក េ យសហករជិតសនិទធជមយួបុគគលិក១រូប ែដលនឹងទទួលបនករ

បណុះប លបែនថមអំពីករអបរ់សំ មបកុ់មរពិករ(ជពិេសសស មបកុ់មរេខ យចកខុវញិញ ណកុមរពិករ

ែភនកនិងកុមរថង)់។ បុគគលិកអងគករ គ រថមី១រូបនឹងចុះេធទស នកិចច ម េរ នជមយួបុគគលិកមនទីរ

អបរ់ ំ សកមន កេ់នះេដមបផីល់កិចចគំ ទ េហយេ កយមកបុគគលិកមនទីរអបរ់ ំ សកេនះនឹង តវចុះេធករងរែត

មន កឯ់ង។ 

សិស កមជនជតិេដមភគតិច កប៏ន បបឱ់យដឹងផងែដរថ គបេ ង នមនិ ចស មបករបេ ង ន

របស់ខួនេដមបជីួយ ដល់ពួកេគបនេឡយ ឧទហរណ៍ដូចជ ករេ ប បស់ពកយេពចនជ៍ភ ែខមរែដលពួក

េគមនិយល់។ េគ ចេ ជសេរ ស គបេ ង នពីរភ បែនថមេទ ត េហយេនេពលែដលកំពុងមនករែបងែចក     

គរុសិស េគ ចេធករប មងទុកកូ មយួស មប់ គបេ ង នពីរភ ។ គបេ ង នទងំេនះ ចចូលរមួករ
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បណុះប ល ប កតីរយៈេពល២ឆន មំុនេពលចូលបេ មករងរនិងករបណុះប លរយៈេពល២ែខបែនថម

េទ តេនចុងវគគេដមបេីផតេលករបេ ង នភ ជនជតិេដមភគតិច។ 

ទកទ់ងេទនឹងករស មបមតិកឱយ សបេទ មេសចកី តវកររបស់សិស  សិស បន បបឱ់យដឹង

ថ េមេរ នជំនញបំណិនជីវតិមន រៈ បេយជនច៍ំេពះជីវតិរស់េន បចៃំថងរបស់ពួកេគ និង ចជួយ ដល់

ពួកេគសន ំ បកប់នមយួចំនួន មរយៈករកតប់នថយទិញបែនពីទីផ រ។ ឪពុកមយកយ៏ល់េឃញផងែដរ

ថ កុមរបនេរ នសូ តជំនញដម៏ន រៈ បេយជនែ៍ដល ចជួយ ដល់ ជីវកមម គ របន។ េបេទះជ

ដូេចនះកីសិស អនុវទិយល័យជេ ចនមនករ ពយបរមភថ ពួកេគមនិបនេរ នសូ តជំនញ មយួែដល

មន រៈ បេយជនស៍ មបព់ួកេគ និង គ ររបស់ពួកេគេនេឡយេទ។  

៥.២. អនុ សន៍ 

ែផកេលគំេហញ និងករវភិគពីករ វ ជវរបស់េយង េយងសូមផល់អនុ សនដូ៍ចខងេ កម 

េដមបេីធឱយ បេសរេឡងនូវលទធភពទទួលបន ករមនេស  ភព ចទទួលយកបន និងលទធភពស មប 

ៃនេស អបរ់កំនុង បេទសកមពុជ។ 

• កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរផល់មេធយបយេធដំេណ រ និងអេនទ សិក ន ជពិេសសស មប ់

កុមរសិក េនក មតិអនុវទិយល័យ េដមបជីួយ ឱយពួកេគ ចបនសិក េនឯ េរ ន ជពិេសស 

េនដំ កក់លឆងភូមសិិក េទក មតិអនុវទិយល័យ។ 

• កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរបនអនុវតេគលនេយបយព ងីក រូបករណ៍របស់ខួន 

េដមបជីួយ ដល់សិស កនុងករទិញសមភ រៈេរ នសូ ត ឯកស ន េរ ន ឬ កង។់ 

• កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរេធយុទធនករែដលកំណតេ់គលេ េនតំបនជ់នបទេដមបបីញចុ ះ

បញចូ លឪពុកមយឱយចុះេឈម ះកូនចូលេរ នថន កទ់ី១ េនេពលែដលពួកេគមន យុ៦ឆន  ំជជងេន

េពលែដលពួកេគមន យុ៧ឆន  ំឬ ៨ឆន ។ំ 

• កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរផល់ករក ងសមតថភពជូនដល់ គបេ ង នអំពីករអបរ់បំញចូ ល

គន  េ យមនេមេរ នជក់ កែ់ដល តវបនបញចូ លេនកនុងកិចច បជុំបេចចកេទសៃថង ពហសបត។ 

• យ៉ងេ ច ស់គួរមន េរ នមយួេនកនុង សកនីមយួៗែដលផល់ថន កអ់បរ់ពំិេសសស មប់

កុមរេ យែផកេល បេភទពិករភពរបស់ពួកេគ។ 

• កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរកំណតរ់ក េរ នែដលពួកេគ ច ងសងអ់េន សិក ន 

និងមនថន កអ់បរ់ពំិេសសស មបកុ់មរពិករេនកនុង េរ នទូេទមយួ។ ចំណុចេនះ មននយ័ 

ថកុមរពិករ ចេធសមហរណកមម និង ប ស័យទកទ់ងជមយួកុមរដៃទេទ ត ប៉ុែនពួកេគមន 

ថន កអ់បរ់ពំិេសស េ យែផកេលេសចកី តវកររបស់ពួកេគ។ 

• ករ តតពិនិតយេទេលកុមរពិករគួរ តវបនេធេឡងជមយួនយក នសុខភពសិក  និងសហករ

ជមយួទីភន កង់រពកព់ន័ធ កសួងសុខភបិលនិង កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
សមបទ។ 
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• កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  តវេ ជសេរ ស គបេ ង នបែនថមេទ ត ជពិេសសេនតំបនជ់នបទ និង 

អភវិឌ នក៍មមវធិីបណុះប លខណៈេពលកំពុងបេ មករងរ េដមបកី ងសមតថភព គបេ ង ន 

បប់ញចូ លទងំ គកិចចសនយ/ គសហគមនផ៍ងែដរ។ េគ ចេ ជសេរ ស គបេ ង នពីរភ បែនថមេទ ត 

េហយេគ ចេធករប មងទុកកូ មយួ ស មប់ គបេ ង នពីរភ ។ គបេ ង នទងំេនះ ចចូល 

រមួករបណុះប ល ប កតីរយៈេពល២ឆន មំុនេពលចូលបេ មករងរ និងករបណុះប ល 

រយៈេពល២ែខបែនថមេទ តេនចុងវគគ េដមបេីផតេលករបេ ង នភ ជនជតិេដម ភគតិច។ 

• កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរបញចូ ល គបេ ង នពីរភ េនកនុងសហគមន ៍ ឱយកយជម នី 

ជករសីុវលិេពញសិទធិ។ 

• កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរទទួលខុស តវចំេពះករេបះពុមពេស វេភេមេរ ន ស មបក់រអបរ់ ំ

ពីរភ  និងស មបកុ់មរពិករ។ បចចុបបនន អងគករមនិែមនរ ភបិលគឺជអនកផលិតសមភ រៈ 

ទងំេនះ េហយ កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  គួរវភិជនថ៍វកិអបរ់រំបស់ខួនស មបេ់ធករេបះពុមព 

សមភ រៈទងំេនះ ពមទងំផល់ករបណុះប លជូនដល់ គបេ ង ន។ 

• គបបមីនឱកសស មបកុ់មរ កនុងករទទលួបនករបណុះប លជំនញេនកនុង ឬ េ ក េរ ន។ 

មជឈមណលសិក សហគមន ៍ គួរេដរតួនទីសំខនក់នុងករផល់ករបណុះប លជំនញពកព់ន័ធ 

ជូនដល់កុមរែដលេនេ ក េរ ន។ 
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៦. ឧបសមព័នធ 

ឧបសមព័នធ១  ៖ ករចូលេរ នេលស យុ និងករចុះេឈម ះចូលេរ នសុទធេនក មិតបឋមសិក  

 

ជេរ ង ល់ឆន  ំ កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  េបះពុមព ៖ 
 

ក.  ចំនួនកុមរែដលមន យុចេនះពី៦-១១ឆន  ំ( យុសម សបស មបក់រអបរ់កំ មតិបឋមសិក ) 

ខ. អ ចុះេឈម ះចូលេរ នសុទធស មបក់ មតិបឋមសិក  

គ. ចំនួនកុមរចូលេរ នថន កទ់ី១ េលកដំបូង 

ឃ. ចំនួនភគរយកុមរចូលេរ នថន កទ់ី១ េលកដំបូង ែដលេលស យុ ( យុេ ចនជង៦ឆន )ំ។ 

 

ចំនួនកុមរ យុចេនះពី៦-១១ឆន  ំ ែដលមនិបនចូលេរ នេន បឋមសិក  តវបនគណន មរយៈ 

ករគុណចនំួនកុមរ យុចេនះពី ៦-១១ឆន  ំ េទនឹងអ ចុះេឈម ះចូលេរ នសុទធេនក មតិបឋមសិក       

(ក x ខ)។ ចំនួនកុមរេលស យុែដលចូលេរ នថន កទ់ី១ តវបនគណន មរយៈករគុណចំនួនកុមរ 

ចូលេរ នថន កទ់ី១ េលកដំបូង េទនឹងចំនួនភគរយៃនកុមរចូលេរ នថន កទ់ី១ េលកដំបូងែដលេលស យុ   

(គ x ឃ)។ លទធផលពីករគណនទងំេនះ តវបនបញចូ លេទកនុង ងខងេ កម។ 
 
ឆន សិំក  ចនំនួកុមរ យុចេនះព៦ី-១១ឆន  ំ ែដល 

មនិបនចូលេរ នេន បឋមសិក  

ចនំនួកុមរេលស យុែដល 

ចូលេរ នថន កទ់១ី 
2008/09 104,778 135,060 
2009/10 93,007 150,137 
2010/11 90,038 94,755 
2011/12 62,565 125,095 
2012/13 38,086 103,529 

 
េនកនុងឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ េយង មសថិតិ មនកុមរ យុចេនះពី ៦-១១ឆន  ំចំនួន ១០៤.៧៧៨ នក ់

មនិបនចូលេរ នេន បឋមសិក ។ យ៉ង មុញិ កនុងឆន សិំក ២០០៩-២០១០ មនកុមរ យុ 

េលស៦ឆន ចំំនួន ១៥០.១៣៧នក ់ បនចូលេរ ន បឋមសិក ជេលកដំបូង។ េគមនិបនរពំឹងទុក 

េឡយថចំនួនកុមរែដលបនចបេ់ផមចូលេរ នេលស យុ៦ឆន  ំ កនុងឆន សិំក ២០០៩-២០១០ មនចំនួន 

េ ចនជងកុមរ យុ ចេនះពី៦-១១ឆន  ំ ែដលមនិបនចូលេរ នកលពីឆន មំុន។ លទធផលែដលេគមនិបន 

រពំឹងទុក សេដ ងគន េនះ កប៏នេកតេឡងេនកនុងឆន បំនបនទ បផ់ងែដរ។ សថិតិទងំេនះ ចមនសងគតភព 

បសិនេបមនកុមរ យុេលសពី ១១ឆន ំ បព់នន់ក ់ចូលេរ នថន កទ់ី១ េលកដំបូង។ 
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ឧបសមព័នធ២ 

កសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  បន យករណ៍ឱយដឹងថ អ េបះបងក់រសិក េនក មតិបឋម

សិក  ស មបឆ់ន សិំក ២០១១-២០១២ មនចំនួន ៣,៧% ទូទងំ បេទសកមពុជ កនុងេនះ ៥,៣% 

ស មបត់ំបន ់ទី កង និង ៣,៥% ស មបត់បំនជ់នបទ។ តួេលខេនះ មនសងគតភពេទនឹងអ េបះបង់

ករសិក  ស មប់ គបថ់ន កទ់ងំអស់េនក មតិបឋមសិក  ែដលខពស់ជង ៣,៧% និងជទូេទមនចំនួន

បមណ ៨%។ មរយៈករេ ប បស់អ េឡងថន កស់ មបថ់ន កន់ីមយួៗេនក មតិបឋមសិក  និង

តួេលខអ តតថន ក ់ េគ ចគណនចំនួនកុមរែដលេបះបងក់រសិក កនុងថន កន់ីមយួៗ ពមទងំឈន

េទេធករគណនអ េបះបងក់រសិក សរុបស មបក់ មតិបឋមសិក ។ មរយៈករគណនេនះនឱំយ

ទទួលបនអ េបះបងក់រសិក េនក មតិបឋមសិក មនចំនួន ៧,៦% ទូទងំ បេទសកមពុជ (៦,៥% 

ស មបទ់ី កង និង ៧,៨% ស មបត់ំបនជ់នបទ)។ 
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អនកនិពនធ៖ អនក សី ង សូផ        េ កហគូដុង កូណូឈ ី       កញញ ឈុ ំសីុរ ៉ុម 

អនក តតពិនិតយអកខ វរុិទធ៖ េ កជិន ចន័ទ សន    េ កអ៊ុន វុ ថ     េ ក រចិ ចេំរ ន 

អងគករភពជៃដគូអបរ់ៃំនអងគករមនិែមនរ ភបិល     (NEP)  គឺជអងគករសមជិកភពមយួែដល 

េលកកមពស់ករពិភក យ៉ងសកមមពីសំ កអ់ងគករជសមជិករបស់ខួនែដលេធករងរកនុងវស័ិយអបរ់ ំនងិ

ជំនួសមុខឱយអងគករជសមជិកកនុងករតសូ៊មតិេនកនុងកិចចពិភក េគលនេយបយននជមយួ កសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកី េនកមពុជ។ មនអងគករេធករងរវស័ិយអបរ់ចំំនួន១៣៩ ែដលជសមជិករបស់ NEP ។ 

 

ស មបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់ំនងៈ 

sopha@nepcambodia.org 

info@nepcambodia.org 

Tel: 023 224 774 

Website: www.nepcambodia.org 
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