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បញ្ាីអកសរការ់ 

 
CARE  អងគការ Care International (Care International) 
CL  បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (Computer Labs) 
EWS  ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (Early Warning System) 
FOI  ភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ៍ (Fidelity of Implementation) 
ICT  បលច្ចកវិទាព័រ៌ាន្យ ន្យងិសារគេនាគេន្យ ៍(Information and Communication Technology) 
ITT  លច្រនាលធវើត្បត្ពឹរតកេម (Intent-to-Treat) 
KAPE  អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា (Kampuchean Action for Primary Education) 
LAN  បណ្ដដញេេូោឋន្យ (Local Area Network) 
MDI  ឥទធិពេខដ្េអាច្រកលឃើញជាអបបបរា (Minimum Detectable Impact) 
MOEYS ត្កសួងអប់រាំ យុវជន្យ ន្យងិកីឡា (Ministry of Education, Youth and Sport) 
QUEST  អងគការ Quest Alliance (Quest Alliance) 
RCT  ការសាកេបងត្រួរពិន្យិរយលោយម្ច្ដ្ន្យយ (Randomized Control Trial) 
SDPP  កេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (School Dropout Prevention Pilot) 
STS   អងគការ School-to-School International (School-to-School International) 
SY   ឆ្នាំសិកា (School Year) 
TOT  ត្បត្ពឹរតកេមលេើអនកទទេួបាន្យត្បត្ពឹរតកេម (Treatment-on-the-Treated) 
USAID ទីភ្ននក់ងារសហរដ្ឋអាលេរិកសត្ាប់ការអភវិឌ្ឍអន្យតរជារ ិ(United States Agency for International 

Development) 
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លៅកនុងដ្ាំលណើរការ៖ 
 

Karen Tietjen  (អងគការ Creative Associates) 
 
Nancy Murray (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Quinn Moore (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Emilie Bagby (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Ali Protik (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Mark Strayer (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Kristine Johnston (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Kathy Buek (អររីត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Larissa Campuzano (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Jane Fortson (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Ebo Dawson-Andoh (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Owen Schochet (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Ron Palanca (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Jeremy Page (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Linda Molinari (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Serge Lukashanets (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Brendan Kirwan (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Carol Razafindrakoto (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Jonathan McCay (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
Ivonne Padilla  

Espinosa (ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research) 
 
ជា កុសេ (អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា) 
Carole Williams (អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា) 
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លលាក រោឋ (អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា) 
 
យី នាងលៅ  (ត្កុេហ ុន្យ Indochina Research Ltd – IRL)  
គនួ្យ ច្នាថ (ត្កុេហ ុន្យ Indochina Research Ltd – IRL)  
 

របាយការណ៍សលត្េច្លន្យេះ ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលោយ Nancy Murray, Quinn Moore, Emilie Bagby, Ali 
Protik, Kristine Johnston, Mark Strayer, Ebo Dawson-Andoh, Owen Schochet, Anitha 
Sivasankaran ន្យងិ Karen Tietjen។ 
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ខៃឹេសារសលងខប 
រយៈកាេពរីទសវរសរ៍កន្យៃងេកលន្យេះ ាន្យភ្នពរីកច្លត្េើន្យគរួឲ្យករស់ាគេ់លៅកនុងការលធវើឲ្យាន្យកាំលណើន្យសិសសច្ុេះល្មេះ
ច្េូលរៀន្យ។ លទេះជាោ ងណ្ដក៏លោយ កុារជាលត្ច្ើន្យពុាំបាន្យបញ្ចប់វដ្ដបឋេសិកា ឬេធយេសិកាល ើយ។ លៅោេបណ្ដដត្បលទស 
ន្យងិរាំបន្យជ់ាលត្ច្ើន្យ ាន្យភ្នគរយដ្៏ធាំេួយម្ន្យកុារលៅលត្ៅសាលាលរៀន្យ ខដ្េបាន្យលបាេះបង់ការសិកាលត្ច្ើន្យជាងការខដ្េពុាំធ្លៃប់បាន្យ
ច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ អន្យតរាគេន្យទ៍ាំងឡាយត្រូវបាន្យលធវើល ើងលៅសហរដ្ឋអាលេរិក ន្យងិលៅបរលទសលដ្ើេបី
ទប់សាារ់ការលបាេះបង់ការសិកា ប ុខន្យតភ័សតុោងលៅខរាន្យកត្េិរអាំពីការខដ្េពកួលគលធវើការបាន្យេអកត្េិរណ្ដលនាេះ ជាពិលសសលៅ
ោេបណ្ដដត្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍន្យ៍។ 
កេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (SDPP) ខដ្េជាកេមវិធីពហុត្បលទសរយៈលពេត្បាាំឆ្នាំឧបរថេភេូេន្យិធិ
លោយទីភ្ននក់ងារសហរដ្ឋអាលេរិកសត្ាប់ការអភវិឌ្ឍអន្យតរជារិ (USAID) ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបកីាំណរ់ន្យវូេលធាបាយ
លជាគជយ័កនុងការការ់បន្យថយអត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅោេសាលាបឋេសិកា ន្យិងសាលាេធយេសិកា។1 លោេលៅ
របស់កេមវិធីលន្យេះគឺ លដ្ើេបីសាកេបង ន្យងិពិលសាធន្យត៍្បសិទធភ្នពម្ន្យអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅត្បលទសច្ាំន្យួន្យ
បនួ្យគឺ កេពុជា ឥណ្ដឌ ោជីគីសាថន្យ ន្យងិត្បលទសទីេ័រខាងលកើរលដ្ើេបបីលងាើរន្យវូការខណនាាំបលងាើរកេមវិធីខដ្េខផអកលេើភ័សតុោង
សត្ាប់លបសកកេមរបស់ USAID ន្យិងបណ្ដដត្បលទសនានាលៅអាសុី ន្យិងអាសីុបូព៌។ លៅកនុងត្បលទសទាំងបនួ្យលន្យេះ កេមវិធី 
SDPP បាន្យខណនាាំឲ្យសាគេ់ន្យវូត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) ន្យងិអន្យតរាគេន្យក៍ារច្េូរួេរបស់សិសស លដ្ើេបីជាំរុញទឹកច្ិរត
ឲ្យាន្យការច្េូរួេពសិីសសកាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យ វរតាន្យកាន្យ់ខរត្បលសើរ ន្យិងាន្យច្ិរតច្ងល់ៅលរៀន្យបន្យត។ របាយការណ៍លន្យេះបងាាញន្យូវ
េទធផេពកីារវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅកេពុជា។ 

កេមវិធី SDPP លៅកេពុជា 
កេមវិធី SDPP របស់កេពុជា ាន្យសាសភ្នគសាំខាន្យ់ៗច្ាំន្យួន្យពរីគ៖ឺ (១) ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) ន្យងិ (២) បន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (CL) ខដ្េាន្យការបណដុេះបណ្ដដេអកខរកេមកុាំពយូទ័រ (Creative Associates International ២០១២a ន្យិង 
Creative Associates International ២០១២b)។ កេមវិធី SDPP ាន្យលោេលៅច្ាំលពេះសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទី៩ 
លៅោេបណ្ដដលខរតត្បាាំេួយ ពីលត្ពេះថ្ននក់ ន្យិងរាំបន្យភ់ូេិសាស្តសតទាំងលន្យេះបាន្យបងាាញន្យវូអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាខពស់ជាងលគ 
លហើយន្យងឹទទេួបាន្យន្យវូអរថត្បលោជន្យ៍ដ្ល៏ត្ច្ើន្យពកីេមវិធីទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (Shrestha, Rajani, Jennifer 
Shin ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១a)។ 
EWS ាន្យសាសភ្នគច្ាំន្យួន្យបីគឺ៖ (១) ការកាំណរ់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា (២) យុទធសាស្តសតលឆៃើយរប
ដ្ាំបូង ន្យងិ (៣) ការច្េូរួេរបស់សហគេន្យ។៍ សត្ាប់សាសភ្នគទី ១ កេមវិធី SDPP លធវើការជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការកាំណរ់
សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលោយខផអកលេើកោតច្ាំន្យួន្យត្បាាំេួយអាំពីហាន្យិភ័យសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ សត្ាប់សាសភ្នគទី ២ 

                                                 
1 SDPP ត្រូវបាន្យអន្យវុរតលោយអងគការ Creative Associates International ជាេួយម្ដ្គូអន្យតរជារិគឺ ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research ន្យិងអងគការ 
School-to-School International ន្យងិម្ដ្គូកនុងត្សុកគឺ អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា (KAPE) ន្យងិអងគការ Quest Alliance (QUEST) លៅឥណ្ដឌ 
ន្យងិអងគការ Care International (CARE) លៅទីេ័រខាងលកើរ។ អងគការ Creative Associates ាន្យការិោេ័យសាជីវកេមេួយលៅត្បលទសោជីគីសាថន្យ ខដ្េត្គបដ្ណដប់
លេើការទទេួខុសត្រូវម្ន្យម្ដ្គូកនុងត្សុកលៅកនុងត្បលទសលនាេះ។  
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កេមវិធី SDPP បាន្យជយួ ដ្េ់ត្គបូលត្ងៀន្យកនុងការលត្បើត្បាសល់ោេវិធី “ោេោន្យ ន្យងិលត្រៀេខៃួន្យ” លដ្ើេបីត្រួរពិន្យិរយឲ្យបាន្យដ្ិរដ្េ់
លៅលេើវរតាន្យ អាកបបកិរិោ ន្យិងកិច្ចការវគគសិការបស់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិផដួច្លផដើេសកេមភ្នព “លឆៃើយរបដ្ាំបូង” 
លៅលពេសិសសបងាាញន្យវូសញ្ជាម្ន្យការរស ូពុេះពរ ខដ្េាន្យេាំោប់ចប់ពីការយកច្ិរតទកុោក់លៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យ រហូរដ្េ់ការ
ទក់ទងោេការលផញើរសាំបុត្រ លៅទរូស័ពទ ន្យិង/ឬ ចប់ពីការច្ុេះទសសន្យកិច្ចដ្េ់ផទេះរហូរដ្េ់ការត្បជុាំត្គប់ត្គងករណីជាេួយ
បុគគេិកសាលាលរៀន្យ។ សាសភ្នគទី ៣ លផ្លដរលេើការលេើកកេពស់យេ់ដ្ឹងសហគេន្យ៍អាំពីបញ្ជាម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកា ការ
លធវើការជាេួយសាគេាោបិោ-ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិត្កុេសហគេន្យល៍ផសងៗលេើសកេមភ្នពរស ូេរ ិ ន្យងិច្ុេះបញ្ាីការោាំត្ទរបស់
ពកួលគសត្ាប់សកេមភ្នពលឆៃើយរបដ្ាំបូង លោយលធវើការោ ងជរិសនិទធជាេួយសាលាលរៀន្យ។  
កេមវិធីបន្យទប់កុាំពយូទ័រ (CL) រួេាន្យដ្ចូ្ជា ការដ្ាំល ើងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យងិការផដេ់ការបណដុេះបណ្ដដេអកខរកេមកុាំពយូទ័រដ្េ់
សិសសថ្ននក់លោេលៅ។ សាលាលរៀន្យន្យីេួយៗខដ្េទទេួអន្យតរាគេន្យល៍ន្យេះ ាន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រេយួបន្យទប់ ខដ្េាន្យកុាំពយូទ័រលេ
េយួលត្គឿង ន្យងិកុាំពយូទ័របខន្យថេ ១៦ លត្គឿងសត្ាប់សិសស ន្យិងា សីុន្យត្ពីន្យឡាស័រេយួលត្គឿង។ ផ្លទាំងពន្យៃឺត្ពេះអាទិរយខដ្េបាន្យ
ដ្ាំល ើងលៅលេើដ្ាំបូេម្ន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រផដេ់អគគិសន្យដី្េ់បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលនាេះ។ សិសសទទេួបាន្យការច្េូសិកាកនុងបន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័ររយៈលពេពរីលា ងកនុងេួយសបាដហ៍ (Creative Associates International ២០១២a)។ អវីខដ្េខសុខបៃកពីលគ
កនុងច្ាំលណ្ដេត្បលទសម្ន្យកេមវិធី SDPP អន្យតរាគេន្យប៍ខន្យថេលន្យេះ ត្រូវបាន្យផដេ់ជូន្យលៅកាន្យ់ខរសាំណុាំរងម្ន្យសាលាលរៀន្យទាំងឡាយ
ខដ្េបាន្យទទេួអន្យតរាគេន្យត៍្បពន័្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាដ្ាំបូង (EWS) ប ុលណ្ដណេះ។ ដ្ូលច្នេះលហើយលទើបសាលាលរៀន្យកេពុជាត្រូវបាន្យ
ខបងខច្កលៅជាបីត្កុេគ៖ឺ ត្កុេត្បត្ពឹរតកេមេយួខដ្េទទេួបាន្យអន្យតរាគេន្យ៍ EWS (ត្កុេ EWS) ត្កុេត្បត្ពឹរតកេមេួយខដ្េ
ទទេួបាន្យអន្យតរាគេន្យ៍ EWS ន្យងិបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (ត្កុេ EWS+បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទរ័) ន្យងិត្កុេត្គបត់្គងេយួត្កុេ។ អន្យតរាគេន្យ៍
ត្រូវបាន្យអភវិឌ្ឍន្យល៍ ើងលោយអន្យុលលាេលៅោេលោេន្យលោបាយរបស់ត្កសួងអប់រាំ យុវជន្យ ន្យងិកីឡា (MOEYS) លដ្ើេបី
ពត្ងីកការអប់រាំអកខរកេមកុាំពយូទ័រដ្េ់សាលាេធយេសិកា លហើយបាន្យលត្បើត្បាស់គាំរបូន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទរ័ខដ្េាន្យរម្េៃទប លដ្ើេបីបលងាើន្យ
ន្យវូភ្នពទាំន្យងម្ន្យការអន្យវុរតន្យជ៍ាបន្យតលៅកេពុជាឲ្យលេើសពរីយៈលពេឧបរថេភេេូន្យិធិ។ 

កេមវិធី SDPP សកេមលៅោេសាលាលរៀន្យនានាលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា (SY) ពរីគ ឺ ២០១២–២០១៣ ន្យិង ២០១៣–២០១៤។ 
សិសស ន្យិងត្គូម្ន្យថ្ននក់លោេលៅបាន្យទទេួបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេលោយខផនករយៈលពេេយួឆ្នាំ លៅអាំ ុងឆ្នាំទីេួយម្ន្យកេមវិធ ី
(ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣) លោយសារខរការកាំណរ់លពេបលងាើរ EWS ជាលេើកដ្ាំបូង។ សិសស ន្យិងត្គមូ្ន្យថ្ននក់លោេលៅលៅ
អាំ ុងឆ្នាំសិកាទីពីរបាន្យទទេួកេមវិធីោ ងលហាច្ណ្ដស់េយួឆ្នាំសិកាលពញ (ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤)។2  

លៅអាំ ុងលពេពរីឆ្នាំសិកាម្ន្យសកេមភ្នពកេមវិធី កេមវិធី SDPP បាន្យកាំណរ់លោេលៅសិសសលៅថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទី៩ 
ត្ពេទាំងត្គូរបស់ពកួលគ។ សិសសលៅថ្ននក់ទី៧ ន្យងិទ៨ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ បាន្យទទេួកេមវិធីលត្ច្ើន្យជាងេួយ
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 ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្រូវបាន្យបណដុេះបណ្ដដេជាលេើកដ្ាំបូងលៅខខសីហា ន្យិងខខកញ្ជា ឆ្នាំ ២០១២ េុន្យលពេចប់លផដើេឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ លៅខខរុលា។ 
ការបណដុេះបណ្ដដេេួយលទៀរបាន្យលធវើល ើងលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១៣ លៅលដ្ើេឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យដ្ាំល ើងលៅេុន្យឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ លហើយ
ថ្ននក់អកខរកេមកុាំពយូទ័របាន្យចប់លផដើេលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១២។ លោយសារខរាន្យភ្នពយឺរោ វកនុងការកាំណរ់អាំពីសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ EWS ពុាំបាន្យចប់លផដើេល ើយ ទេ់ខរ
ដ្េ់ខខេករា ឆ្នាំ ២០១៣ សត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។ សត្ាប់ថ្ននក់ទី៧ លមី ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៨ ន្យងិទ៩ី ខដ្េត្រ ប់េកវិញ លៅឆ្នាំសិកា 
២០១៣–២០១៤ វគគ EWS ន្យិងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ បាន្យចប់លផដើេលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១៣។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xiii 
 

ឆ្នាំ (ថ្ននក់ទី៩ គឺជាឆ្នាំច្ងុលត្កាយម្ន្យថ្ននក់អន្យុវិទាេ័យ)។ ការវាយរម្េៃោេោន្យលេើ៖ (១) ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ សិសស
ថ្ននក់ទី៨ ខដ្េបន្យតទទេួកេមវិធលីៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ លៅថ្ននក់ទី៩ (២) ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ សិសសថ្ននក់ទី៧ 
ខដ្េបន្យតទទេួកេមវិធីលៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ លៅថ្ននក់ទ៨ី ន្យងិ (៣) ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សិសសថ្ននក់ទី៧។3 
កេមវិធី SDPP លផ្លដរលៅលេើការវិភ្នគអាំពីលពេលវលាច្ងុលត្កាយបងអស់ខដ្េកនុងលនាេះសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យត្រូវបាន្យសលងារលេើេ
រហូរច្បឆ់្នាំសិកាទាំងពរីលន្យេះ។4 ច្ាំណចុ្សលងារច្ងុលត្កាយបងអស់លកើរល ើងលៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សត្ាប់សិសស
ទាំងអស់លត្កាយពបីាន្យវាយរម្េៃរួច្។  

កេមវិធី SDPP បាន្យវាយរម្េៃលៅលេើភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ៍សាសភ្នគត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) ន្យិងបន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (CL) លៅអាំ ុងច្ុេះទសសន្យកិច្ចដ្េ់ទកីខន្យៃងផ្លទេ់ ខដ្េបាន្យលធវើល ើងលៅខខេីនា/លេសា ន្យិងខខេិលុនា ឆ្នាំ ២០១៤។ 
សរុបេក សាលាលរៀន្យបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការអន្យវុរតន្យ៍ EWS ោេការលត្ោងទកុ (Creative Associates 
International ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។ សាលាលរៀន្យទាំងអស់បាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យូវការ
អន្យវុរតន្យ៍សាសភ្នគកុាំពយូទ័រោេការលត្ោងទុក។ លទេះជាោ ងណ្ដ ការវាយរម្េៃលៅលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ បាន្យបងាាញឲ្យលឃើញថ្ន 
ច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិជាំនាញខផនកកុាំពយូទ័ររបស់សិសសលៅខរាន្យកត្េិរទប លត្កាយពកីារបណដុេះបណ្ដដេលៅកនុងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទរ័អស់
រយៈលពេេយួឆ្នាំ (Creative Associates International ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។ 

ការលរៀបច្ាំវាយរម្េៃ 
កេមវិធី SDPP បាន្យទញសេមរិកេមថ្ន ការោាំត្ទខផនកការសិកា ន្យិងសងគេ ខដ្េរួេបញ្ចូេជាេួយន្យឹងសកេមភ្នពបាំប ន្យបខន្យថេ 
ជាពិលសសសត្ាប់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិងការផ្លៃស់បដូរការអន្យុវរតន៍្យរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងឹជួយ ខកេេអឥរិោបល ន្យិង
អាកបបកិរិោរបស់សិសស ខដ្េខត្បកាៃយេកជាកាំលណើន្យការច្ូេរួេរបស់សិសស ន្យិងការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 
លោយបាន្យដ្ឹកនាាំលោយគាំរូបញ្ារតិលន្យេះ កេមវិធី SDPP បាន្យលរៀបច្ាំការវាយរម្េៃេួយ លដ្ើេបីលោេះត្សាយសាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេ
ច្ាំន្យួន្យត្បាាំគឺ៖ 

១. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអអាកបបកិរិោ ន្យិងឥរិោបលរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្រឬលទ? 

២. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអឥរិោបលរបស់សិសសខដ្រឬលទ? 
៣. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការទប់សិសស ដ្ូច្ជាវរតាន្យ

ខដ្រឬលទ? 

៤. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្រឬលទ? 

៥. លរើអវីខៃេះជាឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP សត្ាប់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលត្ច្ើន្យជាងលគកនុងការលបាេះបង់ការសិកា? 

                                                 
3 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ សាំណុាំរងម្ន្យសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យាន្យសិទធិសរុប ត្រូវបាន្យយកេកលត្បើលៅកនុងការវិភ្នគលន្យេះ។ 

4 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ សាំណុាំរងម្ន្យសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យាន្យសិទធិសរុប ត្រូវបាន្យយកេកលត្បើលៅកនុងការវិភ្នគលន្យេះ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xiv 
 

ការវាយរម្េៃរបស់កេមវិធី SDPP បាន្យលោេះត្សាយសាំណួរត្សាវត្ជាវទាំងលន្យេះ លោយលត្បើការសាកេបងត្រួរពិន្យិរយលោយម្ច្ដ្ន្យយ 
(RCT) ខដ្េកនុងលនាេះ SDPP លត្បៀបលធៀបេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅោេសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៨ ខដ្េត្រូវបាន្យ
ចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយឲ្យផដេ់លសវា EWS+កុាំពយូទ័ររបស់កេមវិធី SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំង
លោយម្ច្ដ្ន្យយឲ្យផដេ់ខរលសវា EWS របស់កេមវិធី SDPP ប ុលណ្ដណេះ ដ្េ់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិសិសសលៅោេសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ 
ខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយឲ្យត្រួរពិន្យិរយត្កុេខដ្េផដេ់លសវាការងារោេធេមោ។ SDPP កប៏ាន្យលត្បៀបលធៀបោនផងខដ្រ
ន្យវូេទធផេរវាងត្កុេអន្យតរាគេន្យក៍េមវិធី SDPP ច្ាំន្យួន្យពរីត្កុេ (EWS ន្យងិ EWS+កុាំពយូទ័រ)។ ជាេួយន្យងឹការចរ់ោាំងលោយ
ម្ច្ដ្ន្យយ ការទទេួបាន្យកេមវធិី SDPP ពុាំាន្យពក់ព័ន្យធលោយផ្លទេ់លៅន្យឹងជលត្េើស ឬេកខណៈបុលរអរថិភ្នពម្ន្យ
អនកច្េូរួេសិកាល ើយ ខដ្េអន្យុញ្ជារឲ្យាន្យការច្េូរួេច្ាំខណកពីភ្នពខសុោនរវាងត្បត្ពឹរតកេម-ការត្រួរពិន្យិរយខដ្េបាន្យសលងារ
លេើេលៅកនុងេទធផេលៅកនុងកេមវិធី SDPP ។ 

ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ 
ទិន្យនន្យ័យខដ្េលត្បើលៅកនុងរបាយការណ៍លន្យេះ ត្រូវបាន្យត្បេូេពលីសៀវលៅោេោន្យការសិកា ន្យិងោេរយៈការសាភសន្យ៍ជាេួយ
ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ។ SDPP បាន្យត្បេូេទិន្យនន្យ័យច្ាំន្យួន្យត្បាាំដ្ងពីសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ៣២២ លៅកនុងការ
សិការយៈលពេបនួ្យឆ្នាំសិកា ច្លនាៃេះឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៤–២០១៥ លដ្ើេបោីេោន្យសិសសច្ាំន្យួន្យ
បីត្កុេ ខដ្េទទេួបាន្យអន្យតរាគេន្យ៍ពកីេមវិធី SDPP ោ ងលហាច្ណ្ដស់េយួឆ្នាំសិកាលពញ។  SDPP បាន្យត្បេូេព័រ៌ាន្យ
ពលីសៀវលៅោេោន្យការសិកាសត្ាប់សិសសច្ាំន្យួន្យ ១៩១,៧៧៦ នាក់ លហើយបាន្យសាភសន្យ៍ជាេួយសិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំន្យនួ្យ 
១៨,៩២០ នាក់ ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ៦,០៤១ នាក់។5 េទធផេសលត្េច្ទាំងអស់ ត្រូវបាន្យវាស់ខវង
លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សត្ាប់ត្កុេទាំងបីខដ្េបាន្យោេោន្យ (ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ សិសសថ្ននក់ទី៨ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ សិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សិសសថ្ននក់ទី៧)។  
សាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ាន្យេកខណៈខដ្េអាច្លត្បៀបលធៀបោនបាន្យលៅលពេ
ចប់លផដើេដ្ាំបូង ខដ្េាន្យភ្នពខសុោនខផនកសថិរិរចិ្រចួ្រវាងត្កុេទាំងលន្យេះ។6 សាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រទូលៅ ច្ុេះល្មេះ
សិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី ត្បខហេ ៣៨៩ នាក់ លបើលត្បៀបលធៀបជាេួយសិសសច្ាំន្យួន្យ ៣៨៦ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កេុ 
EWS ន្យងិ ៣៥៦ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ សាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ាន្យ
ត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី ៩ ច្ាំន្យួន្យ ១១ នាក់ជាេធយេ លបើលត្បៀបលធៀបជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ។ សាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS ាន្យកេមវិធលីហោឋរច្នាសេព័ន្យធសកេមរចិ្ជាងសាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
ច្ាំខណកសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ សថិរលៅឆ្ៃយពទីីរួេត្សកុជាងសាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS ។  
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 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ សាំណុាំរងម្ន្យសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យាន្យសិទធិសរុប ត្រូវបាន្យយកេកលត្បើលៅកនុងការវិភ្នគលន្យេះ។ 

6 ាន្យភ្នពខុសោនខផនកសថិរិសាំខាន្យ់ៗសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនច្ាំន្យួន្យ ៣ កនុងច្ាំលណ្ដេការលត្បៀបលធៀបច្ាំន្យួន្យ ៩០ ម្ន្យេកខណៈទាំងឡាយលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ េកខណៈច្ាំន្យួន្យ ៥ 
ត្រូវបាន្យរាំពឹងថ្នបណ្ដដេេកពីឱកាស។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xv 
 

ឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP 

គាំរូបញ្ារតិម្ន្យសកេមភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP ន្យងិរលបៀបខដ្េវាអាច្ប េះពេ់លៅលេើេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យ បាន្យ
ដ្កឹនាាំការលរៀបច្ាំកេមវិធី ន្យិងការវាយរម្េៃឥទធិពេ។ គាំរូលន្យេះផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិង
ាោបិោ—ខដ្េបាន្យខច្ករាំខេក ន្យងិពត្ងឹងបខន្យថេលោយសហគេន្យធ៍ាំទូលាយ—គឺជាធ្លរុច្ូេលៅកនុងឥរិោបលរបស់សិសស
ច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ន្យងិបាំណងត្បាថ្ននកនុងការអប់រាំ។ ឥរិោបលទាំងលន្យេះរបស់សិសសខត្បកាៃយលៅជាការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុង
សាលាលរៀន្យ រួេទាំងវរតាន្យ អាកបបកិរិោ ន្យិងការអន្យវុរតន្យ៍ការងារសិកសរបស់ពកួលគផងខដ្រ។ អន្យតរអាំលពើសមុគសាមញ ន្យិង
ខលេៗលេើោនម្ន្យកោតទាំងលន្យេះ គឺជាធ្លរុច្ូេលៅកនុងសេរថភ្នព បាំណងត្បាថ្នន ន្យិងការសលត្េច្ច្រិតរបស់សិសសកនុងការបន្យតសិកា 
ឬលបាេះបង់ការសិកា។ 
ការវាយរម្េៃលន្យេះបាន្យបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ឥរិោបលរបស់សិសស ការ
ច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិការលបាេះបង់ការសិការបស់សិសស។ លៅកនុងវិស័យន្យីេួយៗ កេមវិធី SDPP បាន្យ
លផ្លដរលៅលេើសាំណុាំេទធផេសាំខាន្យ់រចូ្េយួ ខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់េនុ្យលពេការវិភ្នគបាន្យចប់លផដើេ។  

ត្បអបអ់រថបទ ន្យងិរូបភ្នពខាងលត្កាេ សលងខបអាំពីេទធផេសត្ាប់ការវាស់ខវងបឋេលេើត្បសិទធភ្នពលៅកនុងវិស័យទាំងឡាយ
ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ឥរិោបលរបស់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ការច្េូរួេរបស់
សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិការលបាេះបង់ការសិការបស់សិសស។ ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP ខផអកលេើភ្នព
ខសុោនម្ន្យេទធផេជាេធយេសត្ាប់កេមវិធី SDPP ន្យងិសិសស ន្យិងត្គូកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេទាំងលន្យេះ 
រាំណ្ដងឲ្យភ្នពខសុោនម្ន្យេទធផេច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍លៅលពេច្បក់េមវិធី ខដ្េអាច្រួេច្ាំខណកលៅកនុងកេមវិធី EWS+កុាំពយូទ័រ 
ន្យងិកេមវិធី EWS ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសាថន្យភ្នពបច្ចុបបន្យន។ ការបា ន្យ់សាមន្យត្រូវបាន្យបងាាញជាភ្នគរយម្ន្យភ្នពខសុោនរវាងត្កុេ
ត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ លយើងកប៏ងាាញន្យវូការលកើន្យល ើង ឬការលយច្ុេះភ្នគរយម្ន្យេទធផេបឋេលៅទូទាំងត្កុេ
ត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ។ “ការខត្បត្បួេភ្នគរយ” ទាំងលន្យេះ ពុាំគរួត្រូវបកត្សាយថ្នជា “ការខត្បត្បួេ” ភ្នគរយ 
ខដ្េអាច្គណនាលៅកនុងការខត្បត្បួេេនុ្យ-លត្កាយ ឬលៅលពេចប់លផដើេ/លពេច្បក់េមវិធលី ើយ ប ុខន្យតគឺជាកាំលណើន្យ ឬការលយច្ុេះ
ម្ន្យការវាស់ខវងេទធផេរបស់ត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយលៅលពេច្បក់េមវិធី។ 

 

ត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងការជេះឥទធិពេលៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
សាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេ 

លរើកេមវិធី SDPP ប េះពេ់លៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្រឬលទ? 
ការវាស់ខវងបឋេលេើសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP  

 ការទទេួយកការអន្យវុរតន្យរ៍បស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា  
ការវាស់ខវងបខន្យថេលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP 

 សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
 សាមររទីទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
 ការអន្យវុរតន្យ៍កនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នព ន្យងិសាមររីទទេួខសុត្រូវ

របស់អនកត្គប់ត្គង 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xvi 
 

ការលធវើលរសតសថិរិ ត្រូវបាន្យលធវើល ើងលដ្ើេបវីាយរម្េៃថ្នលរើឥទធិពេន្យីេួយៗាន្យភ្នពខសុោនលត្ច្ើន្យពីសូន្យយខដ្រឬលទ។ ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពី
ឥទធិពេត្រូវបាន្យបរិោយថ្ន មានសារៈសំខាន់ផ្នែកសថិតិ  ត្បសិន្យលបើាន្យត្បូបាប ីេីលរ ៥ ភ្នគរយថ្ន វាគឺលោយសារខរឱកាស 
(លហើយេនិ្យខេន្យលោយសារខរកេមវិធី SDPP)។ ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេត្រូវបាន្យបរិោយថ្ន 
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ ត្បសិន្យលបើាន្យត្បូបាប ីេីលរគឺថ្ន វាគឺលោយសារខរឱកាស(លហើយេនិ្យខេន្យលោយសារខរ
កេមវិធី SDPP) គចឺ្លនាៃេះ ៥ ន្យងិ ១០ ភ្នគរយ។ 

អន្យតរាគេន្យក៍េមវិធី SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យ ខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនក
ត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់ត្កុេទាំងពរីរបស់កេមវិធី SDPP (រូបភ្នព ES.១)។ 
ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្ររួពិន្យិរយ ទទេួបាន្យពិន្យទុជាេធយេ ៥.៩៤ លេើាត្រោឋន្យត្បាាំបីពិន្យទុ ច្ាំខណកត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុង
ត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ទទេួបាន្យពិន្យទុខពស់ជាងជិរេយួពិន្យទុ (៦.៨៥ ន្យងិ ៦.៨៣ ពិន្យទុលរៀងៗខៃួន្យ)។ ភ្នព
ខសុៗោនលន្យេះ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។  

រូបភាព ES.១. ឥទ្ធិពលននកម្មវិធី  SDPP កម្ពុជាទៅទលើការអនុវតតន៍របស់គ្រូបទគ្រៀនកែុរការទ្ប់សាាត់សិសសទ ោះបរ់ការសិកា  

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP ន្យងិការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកា េិលុនា ២០១២ េករា 

២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាត្បចាំថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 
ដ្ូច្រលៅ៖ ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១,៤០៤ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ១,៣៥៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS  ន្យិង ១,៣០៥ សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

3.85*** 6.83*** 
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ពិន្
ទុល 
ើមាត្រា

ដ្ឋាន្
ត្ររាំប

ពីន្
ទ ុ

EWS group EWS+Computers group Control groupត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ  ត្កុេត្រួរពិនិ្យរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xvii 
 

ការវាយរម្េៃកប៏ាន្យត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រលៅលេើសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នព (សេរថភ្នពកនុងការលឆៃើយរបលៅន្យងឹកោតទាំងឡាយ
ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបងក់ារសិកា) ន្យងិសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ (ថ្នលរើពួកលគ
យេ់លឃើញថ្ន វាជារួនាទីរបស់ពួកលគកនុងការទប់សាារ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ លបាេះបង់ការសិកាខដ្រឬលទ)។ កេមវិធី SDPP 
ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលៅលេើសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេ 
EWS + កុាំពយូទ័រ ន្យងិោមន្យឥទធិពេលៅលេើសាមររីសវ័យសិកដិសិទធិភ្នពរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យកនុងត្កុេណ្ដេួយ។ កេមវិធី
ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យសាំខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើសាមររទីទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេទាំងពរី លហើយក៏
បាន្យខកេេអសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រផងខដ្រ។  

 

កេមវិធី SDPP ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើឥរិោបលផៃូវច្ិរត ខផនកបញ្ជា ឬខផនកអាកបបកិរិោរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះ
សាលាលរៀន្យល ើយ (រូបភ្នព ES.២) លទេះបីជាវាាន្យឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលេើការយេ់លឃើញរបស់
សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ាោបិោ ន្យិងឥទធិពេឯកោបខន្យថេលៅលេើការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់
ត្គូបលត្ងៀន្យក៏លោយ។ ការវាស់ខវងលេើឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ—ខដ្េ SDPP ទទេួបាន្យលោយសទង់េរិសិសស
ខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា លោយខផអកលេើេកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី—អាច្ាន្យការ
ផ្លៃស់បដូរន្យវូឥរិោបល ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ឬាោបិោ ឬលោយសារខរសកេមភ្នពអន្យតរាគេន្យ៍។7  លទេះជាោ ងណ្ដ 
លៅកេពុជាវាពុាំបាន្យខកេេអសត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ខដ្េបាន្យទទួេកេមវិធី SDPP ល ើយ។   

                                                 
7 ការវាស់ខវងទាំងបីលេើឥរិោបលរបស់សិសស ត្រូវបាន្យកសាងពីការលឆៃើយរបច្ាំលពេះការសទង់េរិខដ្េត្រូវបាន្យផដេ់លៅឲ្យគាំរូេួយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងត្កុេន្យីេួយៗ។ ការសទង់
េរិលន្យេះ ាន្យពន្យយេ់េេអិរបខន្យថេលៅកនុងឧបសេព័ន្យធបលច្ចកលទស – ខផនក ក។  

ត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅកនុងការជេះឥទធិពេលៅលេើេទធផេឥរិោបលរបស់សិសស 
សាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេ  

លរើកេមវិធី SDPP ប េះពេ់លៅលេើឥរិោបលរបស់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យខដ្រឬលទ? 
ការវាស់ខវងបឋេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP  

 ឥរិោបលផៃូវច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ (ឧ. សិសសច្េូច្ិរតសាលាលរៀន្យ)។ 
 ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ (ឧ. សិសសសត្េបខៃួន្យោេទាៃប់សិកាបាន្យកាន្យ់ខរត្បលសើរ)។ 
 ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ (ឧ. សិសសត្បរិបរតិោេេកខខណឌ ន្យងិបទបញ្ជា

សាលាលរៀន្យ។ 
ការវាស់ខវងបខន្យថេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP 

 ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
 ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ាោបិោ 

 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xviii 
 

រូបភាព ES.២. ឥទ្ធពិលននកម្មវិធី SDPP កម្ពុជាទៅទលើឥរិយាបថរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀន  

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិង

ឧសភ្ន ២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ ការសទង់េរិោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េលិនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ ឥទធិពេត្រូវបាន្យ
ម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនជាលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធ ី Benjamini-Hochberg។ សត្ាប់ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេ
ឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 
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ត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងការជេះឥទធិពេលៅលេើការច្េូរួេរបស់សិសស 
សាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេ  

លរើកេមវិធី SDPP ប េះពេ់លៅលេើវរតាន្យ សិសសទូលៅ ឬសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យខដ្រឬលទ? 
ការវាស់ខវងបឋេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP  

 វរតាន្យត្បចាំម្លៃជាេធយេរបស់សិសស  
ការវាស់ខវងបខន្យថេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP 

 ការអន្យវុរតន្យ៍ការងាររបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
 អាកបបកិរិោរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 

 

ឥរិោបលផៃវូច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xix 
 

កេមវិធី SDPP ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើវរតាន្យត្បចាំម្លៃសត្ាប់សិសសទូលៅ ឬសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យល ើយ (រូបភ្នព 
ES.៣)។ លៅលពេអវរតាន្យកេមវិធី អត្ោវរតាន្យគឺ ៧៩.១ ភ្នគរយ សត្ាប់សិសសទូលៅ ន្យិង ៧០.៥ ភ្នគរយសត្ាប់សិសស
ខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ។ អត្ោវរតាន្យពុាំាន្យភ្នពខសុោនខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
EWS ឬសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រល ើយ។   

រូបភាព ES.៣. ឥទ្ធពិលននកម្មវិធី SDPP កម្ពុជាទៅទលើវតតមានគ្បចំនថៃរបស់សិសសទូ្ទៅ និរសិសសមានហានិភ័យ 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិង

ឧសភ្ន ២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះ គឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិងទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ គាំរូរួេាន្យដ្ចូ្ជា សិសសច្ាំន្យួន្យ 

៤១,២៨៤ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៧,០៩៨ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ២,៨៩៩ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣១,២៨៧ នាក់) 
៤០,៧២៧ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS (ាន្យហាន្យិភ័យ ៦,៩២០ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,២៩៤ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣០,៥១៣ នាក់) ន្យងិ ៣៧,១១២ 
សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៦,៣៥៩ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ២,៧៤៣ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ២៨,០១០ នាក់)។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥ ន្យិង ជ.៦។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 
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EWS group EWS+Computers group Control groupត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
សិសសទាំងអស់ សិសសាន្យហាន្យិភ័យ សិសសោមន្យហាន្យិភ័យ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xx 
 

 

កេមវិធី SDPP កប៏ាន្យបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេលៅលេើការសិកាេខុវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសា ន្យិងអាកបបកិរិោរបស់សិសស
ផងខដ្រ ខដ្េបាន្យវាស់ខវងលៅច្ងុឆ្នាំសិកា ប ុខន្យតពុាំបាន្យរកលឃើញឥទធិពេលៅលេើការសិកា ឬអាកបបកិរិោល ើយ។ 

កេមវិធី SDPP បាន្យការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់សិសសខដ្េបាន្យឆៃងការ់កេមវិធីលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–
២០១៣ ន្យងិ ២០១៣–២០១៤ (រូបភ្នព ES.៤)។ សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នជាសិសសលបាេះបងក់ារសិកា ត្បសិន្យលបើពកួលគខេង
បន្យតការអប់រាំរបស់ពកួលគលៅកនុងលពេច្ងុលត្កាយបងអស់ខដ្េកេមវធិី SDPP បាន្យសលងារលេើេពកួលគ។ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេ
កេមវិធីលៅថ្ននក់ទី៧ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបងក់ារសិកា ត្បសិន្យលបើពកួលគពុាំបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យេដងលទៀរលៅកនុងឆ្នាំលមី
ច្ងុលត្កាយបងអស់ម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធលីៅថ្ននក់ទី៨ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការ
សិកា ត្បសិន្យលបើពកួលគពុាំបាន្យត្ប ងឆាសទីពីរត្គប់េខុវិជាាទាំងអស់លៅឆ្នាំខដ្េពកួលគសិកាថ្ននក់ទី៩។ សិសសពុាំបាន្យ
ចប់លផដើេកេមវិធីលៅថ្ននក់ទី៩ ន្យិងទទួេលសវាពកីេមវិធីលពញេយួឆ្នាំល ើយ។ 

សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ខដ្េាន្យខរត្កុេ EWS បាន្យលបាេះបង់ការសិកាលៅអត្ោ ៣៨.៧ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀប
លៅន្យឹងអត្ោ ៤១.១ ភ្នគរយសត្ាប់សិសសខដ្េសថិរលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។ ភ្នពខសុោនាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ 
សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ បាន្យលបាេះបង់ការសិកាលៅអត្ោ ៣៩.៣ ភ្នគរយ។ ភ្នពខុសោនម្ន្យអត្ោលន្យេះ ន្យិង
អត្ោសត្ាប់សិសសត្កុេត្រួរពិន្យិរយាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។ សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ បាន្យលបាេះបងក់ារសិកាលៅ
អត្ោខពស់ជាងលន្យេះគឺ៖ ៥៤.១ ភ្នគរយលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ៤៨.០ ភ្នគរយលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ន្យងិ ៥១.៦ 
ភ្នគរយលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ។ ភ្នពខសុោនរវាងត្កេុ EWS ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។  

ត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងការជេះឥទធិពេលៅលេើសិសសលបាេះបង់ការសិកា 
សាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេ  

លរើកេមវិធី SDPP ប េះពេ់លៅលេើសិសសលបាេះបងក់ារសិកា សិសសទូលៅ ឬសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យខដ្រឬលទ? 
ការវាស់ខវងបឋេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP  

 សិសសលបាេះបង់ការសិកាជាសាកេ  
ការវាស់ខវងបខន្យថេលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP  

 ភ្នពរីកច្លត្េើន្យរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
 ការវាស់ខវងជាំន្យួសលេើសិសសលបាេះបង់ការសិកា 

 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xxi 
 

រូបភាព ES.៤. ឥទ្ធពិលននកម្មវិធី SDPP ទៅទលើការទ ោះបរ់ការសិកា សិសសទូ្ទៅ និរសិសសមានហានិភ័យ 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ គាំរូរួេាន្យដ្ចូ្ជា សិសសច្ាំន្យួន្យ ៤៥,១៥៨ 

នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,៣៨១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,២១២ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣៣,៥៦៥ នាក់) ៤៤,៤៧៥ នាក់
សត្ាប់ត្កុេ EWS (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,២២១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,៦៤៩ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣២,៨៧៥ នាក់) ន្យងិ ៤១,៧៣៨ សត្ាប់ត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៧,៦៥៥ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,១៥៣ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣០,៩៣០ នាក់)។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥ ន្យិង ជ.៦។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 

កេមវិធី SDPP ក៏បាន្យវាស់ខវងលៅលេើការល ើងថ្ននក់ ឬថ្នលរើសិសសានក់បាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅថ្ននក់បនាទប់ ឬថ្ននក់ខពស់ជាង
េនុ្យលៅឆ្នាំលត្កាយខដ្រឬលទ។ ឧទហរណ៍ ត្បសិន្យលបើលរៀន្យត្រួរថ្ននក់ទ៩ី សិសសលនាេះន្យងឹេនិ្យត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នលបាេះបងក់ារសិកា
លៅច្លនាៃេះថ្ននក់លទ ប ុខន្យតត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យល ើងលៅថ្ននក់បនាទប់ ឬថ្ននក់ខពស់ជាងេុន្យ។ កេមវិធី SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យ
ខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការល ើងថ្ននក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រលៅកេពុជា។  
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សិសសទាំងអស់ សិសសាន្យហាន្យិភ័យ សិសសោមន្យហាន្យិភ័យ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xxii 
 

 
 

ទតើអែកទ្ទួ្លនលនិយាយដូចទម្េចខ្លោះអំពីអនតរារម្ន៍របស់កម្មវិធី SDPP? 

ការដ្ឹងអាំពីរលបៀបខដ្េអនកទទួេផេាន្យអន្យតរអាំលពើជាេួយអន្យតរាគេន្យ៍របស់កេមវិធី SDPP ទទួេបាន្យោេរយៈការសិកាត្សាវត្ជាវខបបគុណភ្នពេួយ។ 
ការលឆៃើយរបពីាោបិោសសិស សសិាន្យសុិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គង ាន្យេកខណៈវិជាាន្យបាំផុរអាំពីត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) ន្យិងបន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទរ័ (CL) របស់កេមវិធី។  

EWS:  ភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យាោបិោរបស់សសិសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិងសិសសលបាេះបង់ការសិកាបាន្យអេះអាងថ្ន ពួកលគពុាំបាន្យដ្ឹងពីសាថន្យភ្នពងាយរងលត្ោេះ
របស់កូន្យពួកលគលទ ទេខ់រពួកលគបាន្យទទួេេិខិរដ្ាំបូងពីសាលាលរៀន្យ។ ត្បរិកេមដ្ាំបូងរបស់ាោបិោច្ាំលពេះការខដ្េត្រូវបាន្យសាលាលរៀន្យទក់ទងលៅគឺ 
ការខឹងសេារ ន្យិងកដអីាា ស់ បនាទប់េកលទៀរាន្យការភ្នញក់លផអើេ ាន្យការសបាយច្ិរតច្ាំលពេះការវាយរម្េៃលៅលេើបញ្ជារបសកូ់ន្យពួកលគ។ 
ោ ងណ្ដក៏លោយ សិសសបាន្យរាយការណ៍ថ្ន ឪពុកាដយរបស់ពួកលគកាន្យខ់រាន្យការោាំត្ទលោយពីាន្យទាំនាក់ទាំន្យងជាេួយសាលាលរៀន្យ។ ឪពុកាដយ
ពួកលគបាន្យលេើកទឹកច្ិរតឲ្យពួកលគខិរខាំសិកា ោក់សាពធឲ្យពួកលគខកេេអវរតាន្យរបសពួ់កលគ ផដេ់សាភរៈសិកា បង់ម្លៃឈនួេលរៀន្យលត្ៅលា ង ន្យិង
ការ់បន្យថយការងារកនងុត្គួសារ ន្យិងការងារលៅលត្ៅផទេះ។ ជាេទធផេ េួយភ្នគធាំម្ន្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ (៨៨%) បាន្យន្យិោយថ្ន ពួកលគបាន្យដ្ឹងខៃនួ្យ
ថ្នត្រូវផ្លៃស់បដរូអាកបបកិរិោរបស់ពួកលគ លទេះបីជារិច្ជាង ៤២% ម្ន្យសិសសខដ្េបាន្យលបាេះបង់ការសិកាាន្យអារេមណ៍ថ្នត្រូវលធវើដ្ូច្ោនលន្យេះក៏លោយ។ ត្គូ
បលត្ងៀន្យភ្នគលត្ច្ើន្យ (៨៦%) បាន្យរាយការណ៍ថ្ន EWS លធវើឲ្យការងាររបស់ពួកលគកាន្យ់ខរាន្យភ្នពងាយត្សួេ ន្យិងបាន្យផ្លៃស់បដូរសាមររីទទួេខុសត្រូវរបស់
ពួកលគកនងុការោាំត្ទដ្េស់ិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ។ ពួកលគច្េូច្ិរតដ្ាំលណើរការ EWS ខដ្េាន្យរច្នាសេព័ន្យធសត្ាប់ោេោន្យវរតាន្យ ន្យិងការសិកា
របស់សសិស លហើយបាន្យលេើេលឃើញពីរម្េៃម្ន្យការត្បេូេ ន្យិងការលត្បើត្បាស់ទិន្យនន្យយ័អាំពីវរតាន្យ ន្យិងការសិកាសត្ាប់ពិភ្នកាជាេួយាោបិោសសិស។ 
សាជិកសហគេន្យ៍ យេ់លឃើញថ្ន ទាំនាក់ទាំន្យងជាេួយាោបិោសសិស ាន្យត្បសិទធភ្នពជាពិលសស លហើយនាយកសាលាបាន្យករ់សាគេ់លឃើញថ្ន 
លៅលពេណ្ដបាន្យទាំនាក់ទាំន្យងលៅកាន្យពួ់កលគ ាោបិោបាន្យផដចួ្លផដើេទាំនាក់ទាំន្យងលផសងៗលទៀរលោយខៃនួ្យឯង។ ជាក់ខសដង ត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទាំងអស់ (៩៧%) 
បាន្យរាយការណ៍ថ្ន ពួកលគាន្យបាំណងបន្យតការលត្បើត្បាស់ EWS។ 

CL: ាន្យការសាទរលត្ច្ើន្យលេើសេប់ច្ាំលពេះបន្យទប់កុាំពយូទ័រ (CL) ពីសិសាន្យសុិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ នាយកសាលា ន្យិងាោបិោសិសស។ សសិសាន្យហាន្យិភ័យ
ទាំងអស់ ន្យិងភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកាលជឿជាក់ថ្ន ជាំនាញកុាំពយូទ័រន្យងឹជួយ ដ្េពួ់កលគកនងុការទទេួបាន្យការងារនាលពេអនាគរ លហើយបាន្យ
ជួយ ដ្េ់ពួកលគលៅកនងុថ្ននក់សិកាេុខវិជាាពួកលគ។ ពួកលគករ់សាគេ់លឃើញថ្ន ថ្ននក់សិកាកុាំពយូទ័រគឺជាការទក់ទញដ្ា៏ន្យថ្នេពេកនុងការលធវើឲ្យពួកលគ
េកលរៀន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់។ ាោបិោាន្យការលពញច្ិរតច្ាំលពេះការខដ្េថ្ននក់សិកាពុាំាន្យគិរម្លៃ លហើយលជឿជាក់ថ្ន ជាំនាញកុាំពយូទ័របាន្យលេើកកេពស់ឱកាស
ការងារនាលពេអនាគររបស់កូន្យពួកលគ។ ាោបិោជាលត្ច្ើន្យសារភ្នពថ្ន ពួកលគលផទរកូន្យរបសពួ់កលគលៅកាន្យស់ាលាលនាេះលដ្ើេបីទទួេបាន្យអរថត្បលោជន្យ៍ពី
ថ្ននក់សិកាកុាំពយូទ័រ។ ភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនងុបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យិងនាយកសាលាទាំងអស់បាន្យរាយការណ៍ថ្ន បាន្យលេើេលឃើញផេវិជាាន្យរបស់
បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ៖ ពួកលគផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន សសិសខដ្េធ្លៃប់ខរអវរតាន្យលត្ច្ើន្យ បាន្យេកលរៀន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់ លហើយាន្យអាកបបកិរិោកាន្យខ់រេអត្បលសើរ
ជាងេុន្យ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ត្គូបលត្ងៀន្យលៅបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័របាន្យរអញូខរអរថ្ន ពុាំាន្យលពេលវលា ឬកុាំពយូទ័រត្គប់ត្ោន្យ់សត្ាប់សិសសហវឹកហារ់ជាេកខណៈ
ផ្លទេ់ខៃនួ្យ ជាពិលសសសត្ាប់សិសសខដ្េត្រូវការលពេលវលាលត្ច្ើន្យខលេលទៀរ។ ពួកលគក៏បាន្យសខេដងន្យូវកដកីងវេ់អាំពីកត្េិរច្ាំលណេះដ្ឹងខផនកកុាំពយូទ័ររបសពួ់កលគ
ផងខដ្រ លហើយអាច្លោេះត្សាយកេមវិធី CL លោយខៃនួ្យពួកលគបាន្យ។ លៅលពេសួរអាំពីការបន្យតលោយោមន្យការោាំត្ទពី SDPP ៩៦ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យ
សងឃឹេថ្ន ពួកលគអាច្បន្យតបាន្យ។ 

កេមវិធីសកេមភ្នពលត្ៅកេមវិធីសិកា (ECA) ាន្យត្បជាត្បិយភ្នពកនងុច្ាំលណ្ដេសិសសទាំងអស់ លទេះបីជាោ ងណ្ដសិសសភ្នគលត្ច្ើន្យយេថ់្នេួយម្លៃកនងុ
េួយសបាដហា៍ន្យភ្នពត្គប់ត្ោន្យ់ លហើយបាន្យបដ្ិលសធថ្នវាេិន្យបាន្យខកេេអវរតាន្យរបស់ពួកលគលៅម្លៃខដ្េលរៀន្យកុាំពយូទ័រលទ។ ឪពុកាដយក៏យេដ់្ូច្ោន
លន្យេះខដ្រ។ ពួកលគបាន្យករ់សាគេ់លឃើញរលបៀបខដ្េការច្ូេរេួលេងខេបងកេាន្យតជាេួយោនបាន្យខកេេអជាំនាញរបស់ពួកលគលៅកនុងកិច្ចសហការ ន្យិងការ
លោេះត្សាយទាំនាស់ លហើយវគគទាំងលនាេះបាន្យជួយ ខកេេអជាំនាញខផនកភ្នសាខខមរ ន្យិងគណិរវិទារបស់ពួកលគ។ ជាទូលៅ ាោបិោោាំត្ទកេមវិធី ECA លោយ
បាន្យករ់សាគេល់ឃើញថ្ន វាពិរជាបាន្យលធវើឲ្យកូន្យពួកលគកាន្យ់ខរាន្យភ្នពវិជាាន្យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ប ុខន្យតពួកលគលៅខរាន្យលោបេ់ផទយុោនអាំពីឥទធិពេរបស់
កេមវិធីលន្យេះលៅលេើវរតាន្យ។ ត្គូបលត្ងៀន្យេិន្យយេ់ត្សបដ្ូច្ោនលន្យេះលទ។ ពួកលគយេ់ថ្នកេមវិធី ECA ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យោ ងខាៃាំងលៅលេើការខកេេអវរតាន្យ 
អាកបបកិរិោ ន្យិងេទធផេសិកាទូលៅ។ ត្គូបលត្ងៀន្យក៏យេផ់ងខដ្រថ្នពួកលគបាន្យទទួេអរថត្បលោជន្យួពីការបណដុេះបណ្ដដេកេមវិធី ECA លោយបាន្យករ់
សាគេល់ឃើញថ្ន វាបាន្យជួយ ដ្េពួ់កលគកនងុការលត្បើត្បាស់អន្យតរអាំលពើ ន្យិងបលច្ចកលទសកនងុការបងាារ់បលត្ងៀន្យខបបអន្យុវរតជាក់ខសដងលៅកនងុថ្ននក់លរៀន្យជាត្បចាំ
របស់ពួកលគ។ ខណៈខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យាន្យកដកីងវេ់ថ្នកងវេះខារសាភរៈ អាច្រារាាំងដ្េស់េរថភ្នពពួកលគកនងុការបន្យតកេមវិធី ECA នាយកសាលាាន្យការ
ត្ពួយបារេភថ្នលរើត្គូបលត្ងៀន្យទទួេបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេត្គប់ត្ោន្យ់កនងុការដ្ឹកនាាំកេមវិធី ECA លោយខៃនួ្យឯងបាន្យខដ្រឬលទ លហើយបាន្យលសនើឲ្យាន្យការ
បណដុេះបណ្ដដេ ន្យិងការខណនាាំបខន្យថេ។ 

. 
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ការពិភ្នកា 
ការសិកាលន្យេះបងាាញថ្ន កេមវិធី SDPP លៅកេពុជាទទេួបាន្យលជាគជ័យកនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបងក់ារសិកា លោេលៅ
ដ្េ៏អត្បលសើររបស់កេមវិធ ីSDPP លៅកនុងត្ទឹសដីផ្លៃស់បដូរសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ កនុងច្ាំលណ្ដេេទធផេបឋេ វាបាន្យខកេេអការ
អន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ វាក៏បាន្យខកេេអេទធផេបនាទប់បន្យសាំជាលត្ច្ើន្យផងខដ្រ។ វាពុាំ
បាន្យប េះពេ់ដ្េ់ការខកេេអេទធផេបឋេសត្ាប់ឥរិោបល ន្យងិអាកបបកិរិោរបស់សិសសល ើយ ដ្ចូ្ជាវរតាន្យជាលដ្ើេ។   

តារារ ES.១. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការវាស់ផ្វរបឋម្ទលើគ្បសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធីទៅកម្ពុជា 

 
ឥទធិពេ 
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ការអន្យុវរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនងុការទប់សាារ់សសិសលបាេះបង់ការសិកា +++ +++ 
ឥរិោបលរបស់សសិសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 

ឥរិោបលផៃវូច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 
ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 
ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 

វរតាន្យ 
សិសសទូលៅ ○ ○ 
សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ○ ○ 

ការលបាេះបង់ការសិកា 
 សិសសទូលៅ — — — 
 សិសសាន្យហាន្យិភ័យ — — — ○ 
+ + +/+ +/+ ឥទធិពេវិជាាន្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
— — —/— —/— ឥទធិពេអវិជាាន្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
○ ឥទធិពេេិន្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។ 
 

តារារ ES.២. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការវាស់ផ្វរលទ្ធនលបផ្នថម្ទៅកម្ពុជា 
 
 

ឥទធិពេ 
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េទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
សវ័យសកដិសិទធភិ្នពរបសត់្គូបលត្ងៀន្យ ○ + 
សាមររីទទេួខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ +++ +++ 
ការអន្យុវរតន្យ៍របស់អនកត្គប់ត្គងកនងុការទប់សាារ់សសិសលបាេះបង់ការសិកា +++ +++ 
សវ័យសកដិសិទធភិ្នពរបសអ់នកត្គប់ត្គង ○ ○ 
សាមររីទទេួខុសត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គង ○ +++ 
ឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
ការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យអាំពីការោាំត្ទរបសា់ោបិោ ○ + 
ការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យអាំពីការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ +++ ○ 
ការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យអាំពីការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ○ ++ 
ការច្ូេរេួរបស់សសិស 
ការសិកាេុខវិជាាគណិរវិទា ○ ○ 
ការសិកាេុខវិជាាភ្នសា ○ ○ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xxiv 
 

 
 

ឥទធិពេ 

EWS  EWS + ក្ស ាំពយទូរ័ 

អាកបបកិរិោ ○ ○ 
ការលបាេះបង់ការសិកា 
ការល ើងថ្ននក់ ○ + 

+ + +/+ +/+ ឥទធិពេវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
— — —/— —/— ឥទធិពេអវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
○ ឥទធិពេេិន្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលទ។ 
 

លៅកេពុជា ការទទេួយក ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍ការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េបាន្យលេើកកេពស់លោយ EWS អាច្ជា
ការជាំរុញដ្រ៏ឹងាាំេយួកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា កនុងន្យយ័លធវើឲ្យសិសាន្យុសិសស ន្យិងាោបិោាន្យរបស់
ពកួលគជាំលន្យឿទុកច្ិរតថ្ន សិសសគរួខរអងគុយត្ប ងដ្ាំណ្ដច្់ឆ្នាំសិកា ន្យិងច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅឆ្នាំសិកាបនាទប់ ប ុខន្យតេនិ្យខេន្យជា
ការជេះឥទធិពេេួយលៅកនុងការធ្លនាន្យវូវរតាន្យត្បចាំម្លៃកនុងបរិោកាសេយួខដ្េរត្េូវការរបស់ត្គួសារឲ្យសិសសជយួ លធវើការងារ
លៅផទេះគឺជាការជាំរុញច្ិរតដ្រ៏ឹងាាំេយួល ើយ។ ខណៈខដ្េវរតាន្យ ន្យងិការលបាេះបង់ការសិកាាន្យការពក់ព័ន្យធោ ងខាៃាំង វាអាច្
លកើរល ើងលោយឯករាជយដ្េ់ោនលៅវិញលៅេក។ ាន្យការរាំពឹងទកុផងខដ្រថ្ន បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រន្យងឹជាំរុញឲ្យសិសសេកលរៀន្យបាន្យ
កាន្យ់ខរលទៀងទរ់។ លរឿងខដ្េថ្នវាេនិ្យអាច្លនាេះ គឺអាច្ជាេទធផេម្ន្យវិធីខដ្េសាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំ ន្យិង
កាំណរ់រច្នាសេព័ន្យធ។ កេមវិធីបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ អាច្ពុាំត្រូវបាន្យអន្យវុរតឲ្យបាន្យញឹកញាប់ត្គប់ត្ោន្យ់ ឬពុាំាន្យត្គូបងាារ់ខដ្េាន្យ
ជាំនាញត្គប់ត្ោន្យក់នុងការជាំរុញឲ្យសិសសច្េូលរៀន្យបាន្យលទៀងទរ់។ សិសសបីនាក់ខច្ករាំខេកោនលត្បើត្បាស់កុាំពយូទ័រេយួលត្គឿងលៅ
អាំ ុងលា ងសិកាកុាំពយូទ័រ ដ្ូលច្នេះលហើយលពេលវលាខដ្េាន្យកត្េិរសត្ាប់ការអន្យវុរតន្យ៍របស់សិសស អាច្លធវើឲ្យការជក់ច្ិរត
ដ្រិអារេមណ៍ាន្យការលយច្ុេះ។ 
សាសភ្នគ EWS ឬបន្យទប់កុាំពយូទ័រ ពុាំត្រូវបាន្យកាំណរវ់រថុបាំណងរឹងាាំកនុងការខកខត្បឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ
ល ើយ។ EWS លផ្លដរលៅលេើការខកេេអការោាំត្ទរបស់សាលាលរៀន្យ ន្យងិការច្ុេះផសពវផាយដ្េ់ត្គួសាររបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ
លដ្ើេបបីលងាើន្យការយេ់ដ្ឹងរបស់ពកួលគអាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងរលបៀបជយួ ដ្េ់កនូ្យពកួលគកនុងការលច្ៀសវាងការលបាេះបង់ការ
សិកា។ សាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រ ន្យងិបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលផ្លដរលេើការខកេេអភ្នពពក់ព័ន្យធម្ន្យការអប់រាំ លោយផដេ់ជាំនាញខដ្េ
ាោបិោ ន្យិងសិសាន្យុសិសសបាន្យផដេ់រម្េៃ។ វាពុាំបាន្យកាំណរ់លោេលៅជាពិលសសលៅលេើការសិការបស់សិសសល ើយ (ដ្ូច្លៅ
ោជីគីសាថន្យ) ឬឥរិោបលរបស់សិសស (ដ្ចូ្លៅឥណ្ដឌ ន្យិងទីេ័រខាងលកើរ)។  លរឿងខដ្េថ្នអន្យតរាគេន្យម៍្ន្យកេមវិធលីធវើឲ្យសិសសាន្យការ
ច្េូរួេលៅឥណ្ដឌ ោជីគីសាថន្យ ន្យងិទីេ័រខាងលកើរសុទធខរត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបលីេើកទកឹច្ិរតសិសសឲ្យលេើេលឃើញថ្នសាលាលរៀន្យ
គឺជាកខន្យៃងសបាយរីករាយ ន្យងិាន្យការោាំត្ទ អាច្ជាលរឿងគរួឲ្យសមុគសាមញេយួ ប ុខន្យតាន្យសារសាំខាន្យ់ជាសកាដន្យុពេ ាន្យភ្នព
ខសុខបៃកកនុងការលេើកទកឹច្ិរតឲ្យាន្យវរតាន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់។ លទេះបីជាវរតាន្យម្ន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័របាន្យខកេេអការយេ់លឃើញ
របស់សិសសអាំពីការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រក៏លោយ វាពុាំបាន្យខកេេអវរតាន្យោេការរាំពឹងទកុល ើយ។ ដ្ូលច្នេះ វាហាក់ដ្ចូ្ជាថ្ន លសវា 
EWS ខរេា ង ឬលសវា EWS បកូជាេួយន្យងឹសកេមភ្នពបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ លៅខរពុាំត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការខកេេអទាំនាក់ទាំន្យងរបស់
សិសសជាេួយន្យងឹសាលាលរៀន្យល ើយ ខដ្េពុាំបងាាញឲ្យលឃើញថ្នជាជាំហាន្យច្ាំលពេះេុខខដ្េចាំបាច្់កនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់
ការសិកាលៅោេសាលាអន្យុវិទាេ័យលៅកនុងបរិបទកេពុជាល ើយ។   
ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ពុាំាន្យឥទធិពេវិជាាន្យលត្ច្ើន្យជាងេនុ្យលៅលេើការវាស់ខវងបឋេលេើត្បសិទធភ្នពកេមវិធីល ើយ លៅលពេ
លត្បៀបលធៀបជាេួយត្កុេ EWS។ កងវេះឥទធិពេវិជាាន្យបខន្យថេ អាច្ជាេទធផេម្ន្យរលបៀបខដ្េសាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រត្រូវ
បាន្យលរៀបច្ាំ ន្យិងកាំណរ់រច្នាសេព័ន្យធ។ េទធផេម្ន្យឥទធិពេផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ន្យងិអរថិភ្នពម្ន្យបន្យទប់



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ xxv 
 

លរៀន្យកុាំពយូទ័រ —ដចូផ្ដល ននេល់ជូន—ពុាំបលងាើរបាន្យន្យវូអរថត្បលោជន្យ៍ត្គប់ត្ោន្យ់សត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ កនុងការជាំន្យេះ
រាេ់ឧបសគគលផសងៗខដ្េរារាាំងដ្េ់ការច្េូរួេលៅកនុងការសិការបស់ពកួលគល ើយ។ លន្យេះគឺជាការរកលឃើញេយួដ្ស៏ាំខាន្យ់ ពីលត្ពេះ
ការបខន្យថេបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រអាច្ជាអន្យតរាគេន្យខ៍ដ្េាន្យច្ាំណ្ដយលត្ច្ើន្យ។ េទធផេខដ្េទទេួបាន្យពកីារសិកាលេើកេមវិធ ី
SDPP អាច្ផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រទាំន្យងជាពុាំាន្យរម្េៃសេលៅោេការវិន្យិលោគដ្ល៏ត្ច្ើន្យដ្ចូ្ខដ្េខដ្េ
បាន្យរត្េូវល ើយ ត្បសិន្យលបើការលផ្លដរការយកច្ិរតទុកោក់គលឺៅលេើខរេទធផេម្ន្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា
លនាេះ។  
វាហាក់ដ្ូច្ជាថ្ន ការអន្យវុរតន្យល៍សវា EWS ខដ្េាន្យច្ាំណ្ដយទបខរេា ង លោយពុាំាន្យសាសភ្នគច្ូេរួេបខន្យថេ ាន្យភ្នព
ត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា។ េកខខណឌទាំងឡាយលៅោេបណ្ដដលខរតលោេលៅលៅកេពុជា 
អាច្ផដេ់បរិបទត្រឹេត្រូវសត្ាប់ខកេេអសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជាាន្យកត្េិរខពស់ 
(៤១ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ) លហើយការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាាន្យកត្េិរ
ទបខាៃាំង (៥.៩៤ កនុងច្ាំលណ្ដេាត្ោោឋន្យពិន្យទុ ៨ សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ) ដ្ូលច្នេះាន្យច្ាំណចុ្ខដ្េត្រូវខកេេអលៅលេើការវាស់ខវង
ទាំងពរី។ វាអាច្ជាថ្ន EWS ាន្យលជាគជយ័លត្ច្ើន្យបាំផុរកនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅោេបណ្ដដត្បលទស
ទាំងឡាយ ខដ្េាន្យការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យាន្យភ្នពលខាយកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបងក់ារសិកា រួេផសាំន្យឹងអត្ោ
សិសសលបាេះបង់ការសិកាខពស់។ 
ការលត្បៀបលធៀបេទធផេទាំងលន្យេះជាេួយន្យងឹការវាយរម្េៃេអិរេអន្យ់លៅលេើកេមវិធី SDPP លៅកនុងត្បលទសសិកាលផសងលទៀរច្ាំន្យួន្យ
បី ន្យឹងអន្យុញ្ជារឲ្យលយើងទញការសន្យនិោឋន្យជាទូលៅបាន្យេយួច្ាំន្យួន្យអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅកនុងបរិបទអាសីុដ្៏
ទូេាំទូលាយ ។ ការពិភ្នកាបខន្យថេលទៀរអាំពីឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅោេបណ្ដដត្បលទសទាំងអស់របស់កេមវិធី SDPP 
ាន្យបងាាញលៅកនុងរបាយការណ៍សលងខបបនួ្យត្បលទសោច្់លោយខ កពីោន (Creative Associates International ន្យិង 
Mathematica Policy Research ២០១៥)។  
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I. លសច្កដីលផដើេ 

រយៈកាេពរីទសវរសរ៍កន្យៃងេកលន្យេះ ាន្យភ្នពរីកច្លត្េើន្យគរួឲ្យករស់ាគេ់លៅកនុងការលធវើឲ្យាន្យកាំលណើន្យសិសសច្ុេះល្មេះ
ច្េូលរៀន្យ។ ចប់ពីឆ្នាំ ២០០០ ដ្េ់ ២០១១ ច្ាំន្យួន្យកុារខដ្េពុាំបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅសាលាលរៀន្យទូទាំងពិភពលលាកាន្យ
ការលយច្ុេះពី ១០២ លាន្យនាក់េកលៅត្រឹេ ៥៧ លាន្យនាក់ ខដ្េជាការលយច្ុេះលសទើរខរ ៤៥ ភ្នគរយ (របាយការណ៍លោេលៅ
អភវិឌ្ឍន្យស៍ហវរសរ៍ ឆ្នាំ ២០១៣)។ កិច្ចត្បឹងខត្បងលន្យេះត្រូវបាន្យោាំត្ទលោយអន្យតរាគេន្យវ៍ាយរម្េៃការត្សាវត្ជាវេអិរេអន្យ់ ខដ្េាន្យ
លោេបាំណងបលងាើន្យការទទេួបាន្យការសិកាលៅោេបណ្ដដត្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍន្យ៍ (Petrosino, Anthony, Claire 
Morgan, Trevor Fronius, Emily Tanner-Smith ន្យងិ Robert Boruch ២០១២)។  លទេះជាោ ងណ្ដក៏លោយ 
កុារជាលត្ច្ើន្យពុាំបាន្យបញ្ចប់វដ្ដបឋេសិកា ឬេធយេសិកាល ើយ។ កនុងច្ាំលណ្ដេកុារ ១៣៧ លាន្យនាក់លៅទូទាំងពិភពលលាក 
ខដ្េបាន្យច្េូលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី ១ លៅឆ្នាំ ២០១១ កុារ ៣៤ លាន្យនាក់ទាំន្យងជាឈប់លរៀន្យេនុ្យលពេពកួលគ្ន្យដ្េ់ថ្ននក់
ច្ងុលត្កាយលៅកត្េិរបឋេសិកា (របាយការណ៍លោេលៅអភវិឌ្ឍន្យ៍សហវរសរ៍ ឆ្នាំ ២០១៣)។ លៅោេបណ្ដដត្បលទស ន្យងិរាំបន្យ់
ជាលត្ច្ើន្យ ភ្នគរយដ្៏ធាំេយួម្ន្យកុារលៅលត្ៅសាលាលរៀន្យ ខដ្េបាន្យលបាេះបង់ការសិកាលត្ច្ើន្យជាងការខដ្េពុាំធ្លៃប់បាន្យច្ុេះល្មេះ
ច្េូលរៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ អន្យតរាគេន្យទ៍ាំងឡាយត្រូវបាន្យលធវើល ើងលៅសហរដ្ឋអាលេរិក ន្យងិលៅបរលទសលដ្ើេបទីប់សាារ់ការ
លបាេះបង់ការសិកា ប ុខន្យតភ័សតុោងលៅខរាន្យកត្េិរអាំពីការខដ្េពកួលគលធវើការបាន្យេអកត្េិរណ្ដលនាេះ ជាពិលសសលៅោេបណ្ដដ
ត្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍន្យ៍។ 
កេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (SDPP) ខដ្េជាកេមវិធីពហុត្បលទសរយៈលពេត្បាាំឆ្នាំឧបរថេភេូេន្យិធិ
លោយទីភ្ននក់ងារសហរដ្ឋអាលេរិកសត្ាប់ការអភវិឌ្ឍអន្យតរជារិ (USAID) ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបកីាំណរ់ន្យវូេលធាបាយ
លជាគជយ័កនុងការការ់បន្យថយអត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅោេសាលាបឋេសិកា ន្យិងសាលាេធយេសិកា។8 លោេលៅ
របស់កេមវិធីលន្យេះគលឺដ្ើេបផីដេ់ន្យវូការខណនាាំកេមវិធលីោយខផអកលេើភ័សតុោងដ្េ់លបសកកេមរបស់ USAID ន្យងិបណ្ដដត្បលទស
ទាំងឡាយលៅអាសុី ន្យិងេជឈឹេបូព៌ (AME) សដីពីការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា លោយសាកេបង ន្យងិពិលសាធន្យ៍
ត្បសិទធភ្នពម្ន្យអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅត្បលទសច្ាំន្យួន្យបនួ្យគ៖ឺ កេពុជា ឥណ្ដឌ ោជីគីសាថន្យ ន្យិងទីេ័រ
ខាងលកើរ។  លដ្ើេបីយេ់ដ្ឹងពវីិធីកនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅត្បលទសលោេលៅទាំងបួន្យលន្យេះ កេមវិធី SDPP 
បាន្យលត្បើត្បាស់ដ្ាំលណើរការខដ្េាន្យបដី្ាំណ្ដក់កាេគ៖ឺ (១) ពិន្យិរយឯកសារលដ្ើេបកីាំណរ់ការអន្យវុរតន្យ៍េអបាំផុររបស់អន្យតរជារិកនុង
ការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (២) វិភ្នគន្យិនានការលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងកាំណរ់កោតហាន្យិភ័យ ន្យងិេកខខណឌ
ទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗ ខដ្េជាខផនកម្ន្យការវិភ្នគសាថន្យភ្នព ន្យងិ (៣) 
លរៀបច្ាំ អន្យវុរត ន្យិងវាយរម្េៃអន្យតរាគេន្យោ៍ ងហមរ់ច្រល់ដ្ើេបរីកាឲ្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាលៅខរបន្យតការ
សិកាលទៀរ។ របាយការណ៍ទាំងឡាយកាេពលីេើកេនុ្យបរិោយអាំពីេទធផេពីដ្ាំណ្ដក់កាេពរីដ្ាំបូងរបស់គលត្ាង (Brush, 
Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha, ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១; Creative Associates 
                                                 
8 SDPP ត្រូវបាន្យអន្យវុរតលោយអងគការ Creative Associates International ជាេួយម្ដ្គូអន្យតរជារិគឺ ត្កុេហ ុន្យ Mathematica Policy Research ន្យិងអងគការ 
School-to-School International ន្យងិម្ដ្គូកនុងត្សុកគឺ អងគការសកេមភ្នពសាំរាប់បឋេសិកាលៅកេពុជា (KAPE) ន្យងិអងគការ Quest Alliance (QUEST) លៅឥណ្ដឌ 
ន្យងិអងគការ Care International (CARE) លៅទីេ័រខាងលកើរ។ អងគការ Creative Associates ាន្យការិោេ័យសាជីវកេមេួយលៅត្បលទសោជីគីសាថន្យ ខដ្េត្គបដ្ណដប់
លេើការទទេួខុសត្រូវម្ន្យម្ដ្គូកនុងត្សុកលៅកនុងត្បលទសលនាេះ។ 
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International ២០១៤a, ២០១៤b; Shin, Jennifer, Rajani Shrestha, ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១a, 
២០១១b; Shrestha, Rajani, Jennifer Shin, ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១a, ២០១១b)។ 

ខផអកលេើេទធផេខដ្េបាន្យពកីារពិន្យិរយឯកសារ ន្យងិការវិភ្នគសាថន្យភ្នព ក៏ដ្ូច្ជាធ្លរុច្ូេពីអនកពក់ព័ន្យធសាំខាន្យ់ៗលៅកនុង
ត្បលទសទាំងបនួ្យ SDPP បាន្យលធវើការជាេួយត្កសួងអប់រាំលៅោេត្បលទសន្យីេួយៗ លដ្ើេបីកាំណរ់អាំពីអន្យតរាគេន្យ៍ទាំងឡាយកនុងការ
លោេះត្សាយបញ្ជាសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ លៅកនុងត្បលទសទាំងបនួ្យ SDPP បាន្យខណនាាំអន្យតរាគេន្យត៍្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ 
(EWS) ន្យងិការច្េូរួេរបស់សិសសលដ្ើេបជីាំរុញទកឹច្ិរតសិសសឲ្យលៅបន្យតការសិកា។  

ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) គឺជាយុទធសាស្តសតទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការសន្យា
លៅសហរដ្ឋ ប ុខន្យតសត្ាប់យុទធសាស្តសតលន្យេះ ាន្យភ័សតុោងអន្យតរជារិរចិ្រួច្។9 អន្យតរាគេន្យ៍ EWS ពក់ព័ន្យធន្យងឹការកាំណរ់សិសស
ខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា (“សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ”) ការត្រួរពិន្យិរយភ្នពរីកច្លត្េើន្យរបស់សិសសទាំងលន្យេះលោយ
លត្បើលសៀវលៅោេោន្យការសិកាខដ្េបាន្យលធវើបច្ចុបបន្យនភ្នពជាត្បចាំ លហើយបនាទប់េកចរ់វិធ្លន្យការ “លឆៃើយរបដ្ាំបូង” លៅលពេ
សិសសបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូសញ្ជាពុេះពរការេាំបាក។ លៅកនុងការពិន្យិរយលៅលេើការត្សាវត្ជាវអាំពីការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការ
សិកា ខដ្េលធវើល ើងលោយ What Works Clearinghouse ម្ន្យត្កសួងអប់រាំសហរដ្ឋអាលេរិក កាំខណពរីម្ន្យ EWS 
កេមវិធីពិន្យិរយ ន្យិងភ្នាប់ (Check & Connect) ន្យងិកេមវិធី ALAS ត្រូវបាន្យរកលឃើញលដ្ើេបជីយួ ដ្េ់សិសសអន្យុវិទាេ័យ ន្យិង
សិសសវិទាេ័យពកីារលបាេះបង់ការសិកា លហើយជយួ ដ្េ់ពកួលគឲ្យល ើងថ្ននក់ជាសកាដន្យុពេលៅកនុងសាលាលរៀន្យ (វិទាសាថន្យ
ត្សាវត្ជាវអាលេរិក ២០០៦ក ២០០៦ខ)។ លទេះបីជាោ ងណ្ដ ការត្សាវត្ជាវខដ្េាន្យត្សាប់ពុាំបាន្យត្បាប់ឲ្យលយើងដ្ឹង
ថ្នលរើត្បព័ន្យធ EWS ាន្យឥទធិពេត្សលដ្ៀងោនលៅកនុងត្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍន្យខ៍ដ្រឬោ ងណ្ដលទ ត្បសិន្យលបើពិចរណ្ដលៅលេើបរិបទ
អប់រាំ ន្យិងវបបធេខ៌ុសៗោនលៅោេបណ្ដដត្បលទសទាំងលន្យេះ។ ត្សលដ្ៀងោនលន្យេះខដ្រ ត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធីត្បលភទទាំងលន្យេះលៅលេើ
សិសសវ័យលកមង ន្យងិសិសសលៅថ្ននក់ទបពុាំត្រូវបាន្យលគដ្ឹងល ើយ។  

លៅោេបណ្ដដត្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍន្យ៍ ាន្យភ័សតុោងខដ្េថ្នអន្យតរាគេន្យ៍ត្បលភទលផសងៗខដ្េត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបកីារ់បន្យថយ
កោតខដ្េជេះឥទធិពេលៅលេើសិសសលបាេះបង់ការសិកាដ្ចូ្ជា ការលផទរសាច្់ត្បាក់ (លៅកនុងបរិបទជាក់លាក់) អាហារូបករណ៍ ន្យិង
ការសាងសង់សាលាលរៀន្យ អាច្ខកេេអការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យ វរតាន្យ ន្យងិការទបស់ិសស (សូេលេើេឧទហរណ៍ Angrist, 
Joshua, Eric Bettinger, Erik Bloom, Elizabeth King, ន្យងិ Michael Kremer ២០០២; Levy, Dan, 
Matt Sloan, Leigh Linden, ន្យងិ Harounan Kazianga. ២០០៩; Schultz ២០០១)។ អន្យតរាគេន្យ៍ខដ្េកាំណរ់
លោេលៅត្កុេសិសសជាក់លាក់ ដ្ូច្ជា កុារី (សូេលេើេឧទហរណ៍ Friedman, Willa, Michael Kremer, Edward 
Miguel, ន្យងិ Rebecca Thornton ២០១១; Oster, Emily, ន្យងិ Rebecca Thornton ២០១១) ន្យងិសិសសលៅ
រាំបន្យ់ជន្យបទ (សូេលេើេឧទហរណ៍ Miguel, Edward, ន្យងិ Michael Kremer ២០០៤) កប៏ាន្យបងាាញឲ្យលឃើញ
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ខផនកលសដ្ឋកិច្ច ខដ្េត្រូវបាន្យបងាាញថ្នាន្យត្បសិទធភ្នពលោយការត្សាវត្ជាវកាេពីលេើកេុន្យ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 3 
 

លជាគជយ័ផងខដ្រ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ោេអវីខដ្េលយើងបាន្យដ្ងឹ ការវាយរម្េៃលៅលេើកេមវិធី SDPP បងាាញឲ្យលឃើញន្យូវ
ភ័សតុោងហមរ់ច្រស់ដីពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យ EWS លៅកនុងបរបិទត្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍន្យ៍។ ការសិកាលៅលេើអន្យតរាគេន្យទ៍ាំងឡាយ
ខដ្េបាន្យោក់បញ្ចូេសកេមភ្នពសិកាដ្ចូ្ជា ការបងាារ់បលត្ងៀន្យ បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យងិសកេមភ្នពលត្កាយច្បល់ា ងសិកា
លផសងៗ ាន្យេទធផេលាយ ាំោន លទេះបីជាាន្យភ័សតុោងហមរ់ច្រ់រចិ្រចួ្ពកីារវាយរម្េៃខដ្េលផ្លដរជាពិលសសលៅលេើ
សកេមភ្នពទាំងលន្យេះក៏លោយ (Banerjee, Abhijit, Shawn Cole, Esther Duflo, ន្យងិ Leigh Linden ២០០៧; 
Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha, ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១)។ 

កេមវិធី SDPP សត្ាប់ត្បលទសន្យីេួយៗកនុងច្ាំលណ្ដេត្បលទសទាំងបនួ្យបាន្យោក់បញ្ចូេត្បពន័្យធ EWS លាយជាេួយន្យឹង
សកេមភ្នពបខន្យថេលៅកនុងសាលាលរៀន្យខដ្េាន្យភ្នពខសុៗោនអាត្ស័យលៅោេត្បលទសន្យីេួយៗ។10 សកេមភ្នពបខន្យថេត្រូវ
បាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបជីាំរុញទកឹច្ិរតឲ្យាន្យការច្េូរួេពសិីសសកាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យ វរតាន្យកាន្យ់ខរត្បលសើរ ន្យងិបលងាើន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍
កនុងការបន្យតការសិកា។ អន្យតរាគេន្យត៍្រូវបាន្យខណនាាំដ្េ់ថ្ននក់លោេលៅលៅោេត្បលទសន្យីេួយៗលៅោេលពេលផសងៗោនលៅ
អាំ ុងឆ្នាំ ២០១២។  

លទេះបីជាកេមវិធី SDPP ទាំងអស់សុទធខរបាន្យបញ្ចូេត្បព័ន្យធ EWS ក៏លោយ វាាន្យខសុោនត្គប់ត្ោន្យ់លដ្ើេបសីេន្យងឹទទួេបាន្យ
ការវាយរម្េៃលោយឯករាជយលៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗ។ ការអន្យវុរតន្យ៍ត្បព័ន្យធ EWS លៅកនុងត្បលទសបនួ្យលផសងពីោន បាន្យអន្យុញ្ជារឲ្យ
ាន្យការវាយរម្េៃោេខបបពិលសាធន្យល៍ៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យអន្យតរាគេន្យ៍ទាំងលន្យេះលៅកនុងបរិបទជាលត្ច្ើន្យ ជាេួយន្យងឹេន្យុសស
ខសុៗោន លោយពត្ងឹងសុពេភ្នពពខីាងលត្ៅម្ន្យេទធផេរបស់លយើង។  

កេមវិធី SDPP បាន្យលធវើការវាយរម្េៃហមរ់ច្រល់ៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅកនុងត្បលទសទាំងបួន្យ។ លៅកនុងត្បលទស
ន្យីេួយៗ សាលាខដ្េាន្យសិទធិទទួេបាន្យកេមវិធតី្រូវបាន្យកាំណរ់ លត្ជើសលរើស ន្យងិលសនើសុាំការយេ់ត្ពេឲ្យច្ូេរួេលៅកនុងការសិកា
លន្យេះ។ បនាទប់េក សាលាខដ្េាន្យសិទធិលៅកនុងរាំបន្យល់ោេលៅ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយឲ្យច្ូេលៅកនុងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម 
SDPP ខដ្េផដេ់កញ្ចប់អន្យតរាគេន្យរ៍បស់ SDPP ឬត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ខដ្េពុាំាន្យផដេ់កញ្ចប់អន្យតរាគេន្យ៍។ សត្ាប់ត្បលទស
ន្យីេួយៗ SDPP បាន្យបា ន្យ់សាមន្យត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធីលោយលត្បៀបលធៀបេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
SDPP ជាេួយន្យងឹេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។  

របាយការណ៍លន្យេះបងាាញន្យវូេទធផេពកីារវាយរម្េៃឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅកេពុជា។ លៅកេពុជា កេមវិធីបាន្យោក់បញ្ចូេ
ត្បព័ន្យធ EWS លៅកនុងសាលាលរៀន្យទាំងអស់ ខដ្េរួេបញ្ចូេោនជាេួយបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យងិការបណដុេះបណ្ដដេអកខរកេមកុាំពយូទ័រ
លៅកនុងសាំណុាំរងម្ន្យសាលាខដ្េបាន្យលត្ជើសលរើស។ ការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេលត្បើត្បាសក់ាំណរ់ត្ោសាលាលរៀន្យ ន្យងិទិន្យនន្យ័យអាំពីការ
សទង់េរខិដ្េបាន្យត្បេូេលៅសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រច្ាំន្យួន្យ ១០៨ សាលាលរៀន្យ EWS ច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ន្យងិសាលាលរៀន្យ
ត្រួរពិន្យិរយច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ទូទាំងត្បាាំេួយលខរតលៅកេពុជា។ គាំរូសិសសរួេាន្យ សិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី ពឆី្នាំសិកាន្យីេួយៗម្ន្យ

                                                 
10 ថ្ននក់ខដ្េបាន្យកាំណរ់លោេលៅលៅោេត្បលទសន្យីេួយៗាន្យដ្ូច្រលៅ៖ ថ្ននក់ទី៧ ទី៨ ទី៩ លៅកេពុជា ថ្ននក់ទី៥ លៅឥណ្ដឌ ថ្ននក់ទី៩ លៅោជីគីសាថន្យ ន្យិងថ្ននក់ទី៤ ទី៥ លៅទីេ័រខាង
លកើរ។ 
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ឆ្នាំសិកាទាំងពរី (២០១២–២០១៣ ន្យងិ ២០១៣–២០១៤) ខដ្េលៅអាំ ុងលពេលនាេះ កេមវិធី SDPP កាំពុងខរាន្យ
សុពេភ្នព។  

េទធផេ ន្យងិព័រ៌ាន្យអាំពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេសត្ាប់កេមវធិី SDPP លៅកេពុជា ត្រូវបាន្យបងាាញជាពរីវ ូេូេ។ វ ូេូេ ១ 
បងាាញពេីទធផេម្ន្យការវាយរម្េៃឥទធិពេ ន្យងិវ ូេូេ ២ េេអិរអាំពីវិធីសាស្តសតខដ្េបាន្យលត្បើត្បាស់។  

របាយការណ៍លន្យេះ––វ ូេូេ ១––ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំដ្ូច្ខាងលត្កាេ។ ខផនកទី II បរិោយអាំពីកេមវិធី SDPP ន្យងិការអន្យវុរតន្យរ៍បស់
កេមវិធីលៅកេពុជា។ ខផនកទ ី III ពិភ្នកាអាំពីការលរៀបច្ាំវាយរម្េៃឥទធិពេ ន្យងិបរិោយអាំពីត្បលភទម្ន្យវិស័យេទធផេខដ្េបាន្យ
លត្បើត្បាស់កនុងការវាយរម្េៃកេមវិធ។ី ខផនកទ ីIV ពិភ្នកាអាំពីគាំរូ ន្យិងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ ខផនកទី V បរិោយអាំពីេកខណៈម្ន្យគាំរូ
េនុ្យលពេអន្យវុរតកេមវិធី។ ខផនកទី VI បងាាញពឥីទធិពេម្ន្យកេមវិធីលៅលេើេទធផេ ន្យិងឥរិោបលរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះ
សាលាលរៀន្យ ការច្េូរួេលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ ខផនកទ ី VII បងាាញពនី្យិនានការសិសសលបាេះបង់ការ
សិកាលៅថ្ននក់សាលាលរៀន្យ។ ខផនកទី VIII ពិភ្នកាអាំពីេទធផេ ន្យិងការសន្យនិោឋន្យ។  

វ ូេូេ ២––ឧបសេព័ន្យធបលច្ចកលទស––ផដេ់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការសិកា រួេទាំងលសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីត្កបខ័ណឌគាំរូ ការ
ត្បេូេទិន្យនន្យ័យ ន្យីរិវិធីបា ន្យ់សាមន្យ ការវិភ្នគត្កុេរង ការពិន្យិរយភ្នពខាៃាំង ន្យងិការវិភ្នគោេខបបរុករកបខន្យថេ។  
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II. កេមវិធី SDPP លៅកេពុជា 
កេមវិធី SDPP លៅកេពុជាាន្យសាសភ្នគធាៗំ ច្ាំន្យួន្យពរី៖ (១) ត្បព័ន្យធ EWS ន្យងិ (២) បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រជាេួយន្យឹងការ
បណដុេះបណ្ដដេអកខរកេមកុាំពយូទ័រ។  (Creative Associates International ២០១២a, ២០១២b)។ ដ្េ់កត្េិរេយួខដ្េ
អាច្លធវើបាន្យ សកេមភ្នពទាំងលន្យេះបាន្យលត្បើត្បាស់ជាេូេោឋន្យន្យវូកេមវិធីសិកា ន្យិងន្យីរិវិធខីដ្េាន្យត្សាប់របស់ត្កសួងអប់រាំលដ្ើេបី
សត្េបសត្េួេដ្េ់ច្រីភ្នពលត្កាយលពេគលត្ាងបាន្យបញ្ចប់។ 
ក. ការកាំណរ់លោេលៅថ្ននក់ ន្យិងរាំបន្យភ់ូេិសាស្តសតសត្ាប់អន្យតរាគេន្យ៍ 
លោយលត្បើទិន្យនន្យ័យខដ្េបាន្យពីត្បព័ន្យធព័រ៌ាន្យត្គប់ត្គងការអប់រាំជារិ SDPP កាំណរ់អាំពីសិសសខដ្េាន្យលត្បវា  ងល់បាេះបង់ការ
សិកាលត្ច្ើន្យ ន្យងិទទេួបាន្យអរថត្បលោជន្យល៍ត្ច្ើន្យបាំផុរពកីេមវិធីអន្យតរាគេន្យ៍សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ សិសសលបាេះបងក់ារសិកា
ត្រូវបាន្យរកលឃើញថ្នាន្យកត្េិរខពស់បាំផុរលៅកនុងវដ្ដេធយេសិកាបឋេភូេិ—ថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី—ខដ្េអត្ោលបាេះបង់ការ
សិកាគតឺ្បខហេ ២២ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបជាេួយអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកត្េិរបឋេសិកា (៩ ភ្នគរយ) ន្យិង
សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកត្េរិេធយេសិកាទុរិយភូេិ (១២ ភ្នគរយ) (រូបភ្នព II.ក.១) (Shrestha, Rajani, Jennifer 
Shin, ន្យងិ Karen Tietjen ២០១១a)។ ជាេទធផេ កេមវិធី SDPP កេពុជាបាន្យកាំណរ់លោេលៅសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិង
ទ៩ី លៅលខរតច្ាំន្យួន្យត្បាាំេួយខដ្េាន្យអត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាខពស់ គឺលខរតបនាទយាន្យជយ័ បារ់ដ្ាំបង កាំពង់សពឺ ម្ត្ពខវង 
លពធិ៍សារ់ ន្យិងសាវយលរៀង។11 

រូបភាព II.ក.១. អគ្តាសិសសទ ោះបរ់ការសិកាថ្នែក់ជាតិរិតតាម្ថ្នែក ់(២០០៩–២០១០) 

 
ត្បភព៖ Creative Associates International (២០១៤a) 

                                                 
11 អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិការួេសត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី លៅកនុងត្សុកទាំងលន្យេះ លោងលៅោេកាំណរ់ត្ោរបស់ត្កសួងគឺត្បខហេ ២៣ ភ្នគរយ ខដ្េាន្យេាំោប់
ចប់ពី ១៨.៥ ភ្នគរយ ដ្េ់ ២៩.២ ភ្នគរយ។ 
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ថ្ននក់ទី ១ ថ្ននក់ទី ២ ថ្ននក់ទី ៣ ថ្ននក់ទី ៤ ថ្ននក់ទី ៥ ថ្ននក់ទី ៦ ថ្ននក់ទី ៧ ថ្ននក់ទី ៨ ថ្ននក់ទី ៩ ថ្ននក់ទី ១០ ថ្ននក់ទី ១១ ថ្ននក់ទី ១២ 

 

សរបុ ត្បុស ត្ស ី

បឋេសិកា៖ ថ្ននក់ទី ១-៦   េធយេសិកាបឋេភូេិ៖ ថ្ននក់ទី ៧-៩ េធយេសិកាទុរិយភូេិ៖ ថ្ននក់ទី ១០-
១២     
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រូបភាព II.ក.២. តំបន់ទោលទៅរបស់កម្មវិធី SDPP 
 

 
 
ត្បភព៖ Creative Associates International ( ២០១៤b)។ 
 
 
ខ. អន្យតរាគេន្យ ៍ 

 ១. ការលត្ជើសលរើសអន្យតរាគេន្យ៍ SDPP 

SDPP បាន្យលត្ជើសអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េត្រូវអន្យវុរតលោយខផអកលេើេេូោឋន្យ៖ (១) ការពិន្យិរយលេើេ
ភ័សតុោងជារិ ន្យិងអន្យតរជារិខដ្េាន្យត្សាប់សដីពីអន្យតរាគេន្យខ៍ដ្េបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបកីារ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា (២) 
ការវិភ្នគលោេន្យលោបាយ ន្យិងកេមវិធីខដ្េាន្យត្សាប់លៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗខដ្េអាច្ប េះពេ់ដ្េ់ការលបាេះបង់ការសិកា 
(៣) ការវិភ្នគសាថន្យភ្នពម្ន្យកោត ន្យិងេកខខណឌទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗ 
ន្យងិ (៤) ធ្លរុច្ូេពីអនកពក់ព័ន្យធសាំខាន្យ់ៗលៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗ។ ការពិន្យិរយឯកសារបាន្យរកលឃើញភ័សតុោងហមរ់ច្រ់រចិ្រួច្
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អាំពីអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងបរិបទអន្យតរជារិ។12 អន្យតរាគេន្យ៍លផទរសាច្់ត្បាក់បាន្យបងាាញន្យវូឥទធិពេ
វិជាាន្យជាន្យិច្ចលៅលេើសិសសលបាេះបងក់ារសិកា ប ុខន្យតភ័សតុោងលផសងៗត្រូវបាន្យលាយ ាំច្េូោន ឬលផ្លដរការយកច្ិរតទកុោក់
លៅលេើអន្យតរាគេន្យខ៍ដ្េាន្យេេូោឋន្យលេើសហរដ្ឋអាលេរិក។  

SDPP បាន្យលធវើការត្សាវត្ជាវបឋេខដ្េលផ្លដរការយកច្ិរតទកុោក់លៅលេើថ្ននក់ទី ៧-៩ លៅលខរតច្ាំន្យួន្យបី (បនាទយាន្យជ័យ 
បារ់ដ្ាំបង ន្យងិលពធិ៍សារ់) ខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់លៅកនុងការវិភ្នគអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកា លដ្ើេបកីាំណរ់អាំពីកោតសាំខាន្យ់ៗ 
ន្យងិេកខខណឌទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា។13 ការវិភ្នគសាថន្យភ្នពបាន្យត្បេូេទិន្យនន្យ័យពី
សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ សិសសលបាេះបង់ការសិកា ាោបិោ/អាណ្ដពាបាេរបស់ពកួលគ អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ ន្យិង
ត្គូបលត្ងៀន្យ សាជិកសហគេន្យ៍ ន្យិងេស្តន្យតីអប់រាំកនុងេេូោឋន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ-សហគេន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ៣០។  

េទធផេពកីារវិភ្នគសាថន្យភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP បងាាញឲ្យដ្ងឹថ្ន េូេលហរុច្េបងច្ាំន្យួន្យបមី្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកាកនុង
ច្ាំលណ្ដេសិសសថ្ននក់ទី៧-៩ លៅកនុងត្សុកលោេលៅខច្កលច្ញជាពីរត្បលភទគ៖ឺ (១) េេូលហរុខផនកលសដ្ឋកិច្ច ន្យិង (២) េេូលហរុ
ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការសិកា ន្យិងសាលាលរៀន្យ (រូបភ្នព II.ខ.១)។14 េេូលហរុខផនកលសដ្ឋកិច្ច ត្រូវបាន្យលេើកល ើងលត្ច្ើន្យបាំផុរលោយ
កុារ ន្យងិត្កុេត្គួសាររបស់ពកួលគ៖ លសទើរពក់កណ្ដដេម្ន្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិាោបិោរបស់ពួកលគ ន្យិងេយួភ្នគបី
ម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងអនកលឆៃើយរបខដ្េជាាោបិោ/អាណ្ដពាបាេបាន្យលរៀបរាបអ់ាំពីអសេរថភ្នពកនុងការ
បង់ម្លៃច្ាំណ្ដយកនុងការសិកា លហើយអនកលឆៃើយរបត្បខហេពក់កណ្ដដេបាន្យច្ងអុេបងាាញអាំពីលសច្កដីត្រូវការផគរ់ផគង់ត្បាក់
ច្ាំណេូកនុងត្គួសារោេរយៈការលធវើការងារ។ ជាង ៧០ ភ្នគរយម្ន្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិងលសទើរ ៨០ ភ្នគរយម្ន្យសិសស
លបាេះបង់ការសិកាបាន្យលេើកល ើងអាំពកីារលធវើកិច្ចការលៅផទេះ (Creative Associates International ២០១៤b)។ 
លទេះជាោ ងណ្ដ សិសសជាលត្ច្ើន្យខដ្េលរៀន្យលៅថ្ននក់អន្យុវិទាេ័យកល៏បាេះបង់ការសិកាលោយសារខរេេូលហរុខដ្េពក់ព័ន្យធន្យឹង
ការសិកា ន្យិងសាលាលរៀន្យផងខដ្៖ ត្បខហេ ២០ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិសិសសលបាេះបង់ការសិកាបាន្យលេើកល ើង
អាំពីេទធផេសិកាលខាយ ន្យងិការត្ប ងធ្លៃក់។ លសទើរេយួភ្នគបមី្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកាបាន្យរាយការណ៍អាំពីការលរៀន្យេិន្យ
ទន្យ់លគឯង។  

                                                 
12 សូេលេើេ Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha ន្យិង Karen Tietjen (2011) សត្ាប់េទធផេទាំងត្សុងពីការពិន្យិរយឯកសារ។ 

13 ត្សុកច្ាំន្យួន្យបីលផសងលទៀរត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេលៅលពេលត្កាយ លដ្ើេបីបាំលពញោេេកខខណឌរត្េូវម្ន្យការយកគាំរូ។ 

14 សូេលេើេ Creative Associates International (2014b) សត្ាប់េទធផេទាំងត្សុងពីការវិភ្នគសាថន្យភ្នព។ 
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រូបភាព II.ខ្.១. មូ្លទេតុននសិសសទ ោះបរ់ការសិកាផ្ដលគ្តូវ នរាយការណ៍ 

 
ត្បភព៖  Creative Associates International (២០១៤a)។ 
 

លហរុផេទាំងលន្យេះនាាំលៅរក ឬលធវើឲ្យកាន្យ់ខរធៃន្យ់ធៃរល ើងលោយសារអវរតាន្យន្យយិេរបស់សិសសាន្យកត្េិរខពស់(រូបភ្នព 
II.ខ.២)។ ត្បខហេ ២៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិ ៣៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសលបាេះបងក់ារសិកា ខកខាន្យេនិ្យបាន្យេក
លរៀន្យលត្ច្ើន្យជាងពរីដ្ងកនុងេយួខខ លហើយជរិ ៣៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិលត្ច្ើន្យជាង ៥៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសលបាេះបង់
ការសិកា ខកខាន្យេនិ្យបាន្យេកលរៀន្យលត្ច្ើន្យជាង ១៥ ម្លៃជាប់ៗោន។ ជរិ ៦០ ភ្នគរយម្ន្យាោបិោ/អាណ្ដពាបាេ ពុាំបាន្យដ្ឹងពី
វរតាន្យលៅសាលាលរៀន្យរបស់កនូ្យពួកលគល ើយ។ ជរិ ៤០ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យបាន្យរាយការណ៍ថ្ន ឪពកុាដយរបស់
ពកួលគអន្យុញ្ជារឲ្យពកួលគលៅផទេះលៅលពេខដ្េេនិ្យឈឺ។  
 

រូបភាព II.ខ្.២. អវតតមាននិយម្ផ្ដលគ្តូវ នរាយការណទ៍ោយសិសសទ ោះបរ់ការសិកា និរសិសសមានហានិភ័យ 
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អវរតាន្យ ២ + ម្លៃ/ខខ អវរតាន្យ ១៥ + ម្លៃជាប់ៗោន 
សិសសលបាេះបង់ សិសសាន្យហាន្យិភ័យ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 9 
 

 
សិសសាន្យហាន្យិភ័យជាលត្ច្ើន្យបាន្យរាយការណ៍អាំពីត្បត្ពឹរតកេមលខាយលោយត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិបរោិកាសសាលាលរៀន្យខដ្េោមន្យ
េកខណៈោាំត្ទ (រូបភ្នព II.ខ.៣)។ លត្ច្ើន្យជាងេយួភ្នគបីបាន្យគរិថ្ន  ត្គូបលត្ងៀន្យរបស់ពកួលគពុាំបាន្យគរិថ្នពកួលគឆ្ៃរម្វល ើយ។ 
ជរិេយួភ្នគបីម្ន្យសិសសបាន្យរាយការណ៍ថ្ន ត្គូបលត្ងៀន្យត្បត្ពឹរតច្ាំលពេះសិសសេយួច្ាំន្យួន្យេអជាងសិសសេយួច្ាំន្យួន្យលទៀរ ខដ្េ
ជាទូលៅគឺជាសិសសខដ្េលរៀន្យពូខកជាង។ ភ្នគរយម្ន្យសិសសជរិលសមើោនលន្យេះន្យិោយថ្ន ត្គូបលត្ងៀន្យច្េូច្ិរតរិលទៀន្យសិសសខដ្េលឆៃើយ
សាំណួរេនិ្យបាន្យត្រឹេត្រូវ ប ុខន្យតាន្យកុាររចិ្រចួ្ខដ្េបាន្យរិេះគន្យត់្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះការលត្បើត្បាស់ទណឌកេមខផនករាងកាយ (១២ 
ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិង ១៣ ភ្នគរយម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកា)។ ការច្េូរួេរបស់សិសសាន្យកត្េិរទបបាំផុរ 
ខដ្េាន្យសិសសលត្ច្ើន្យជាងេយួភ្នគបខីរបន្យតិច្ប ុលណ្ដណេះខដ្េបាន្យលធវើកិច្ចការផទេះខដ្េត្គូោក់ឲ្យលធវើ លហើយសិសសេយួភ្នគបួន្យបាន្យ
រាយការណ៍អាំពីការខដ្េត្រូវបាន្យលគសេៃុរលធវើបាប។ ានក់កនុងច្ាំលណ្ដេសិសសាន្យហាន្យិភ័យត្បាាំនាក់បាន្យន្យិោយថ្ន សាលាលរៀន្យ
ពុាំខេន្យជាកខន្យៃងខដ្េសបាយ (រូបភ្នព II.ខ.៤)។   
 
រូបភាព II.ខ្.៣. គ្បគ្ពឹតតកម្មទោយគ្រូបទគ្រៀនផ្ដលគ្តូវ នរាយការណទ៍ោយសិសសមានហានិភ័យ 
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េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 10 
 

រូបភាព II.ខ្.៤. ការចូលរួម្របស់សិសសមានហានិភ័យទៅកែុរសាលាទរៀន 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យអាំពីការវិភ្នគសាថន្យភ្នពរបស់កេមវិធី  SDPP ឆ្នាំ ២០១១ 
 
លៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១១ កេមវិធី SDPP បាន្យលធវើសិកាខសាលាពិលត្ោេះលោបេ់េយួសដីពីកាលរៀបច្ាំកេមវិធីលៅកេពុជា លដ្ើេបីសុាំគាំន្យិរ 
ន្យងិកាំណរ់អាំពីអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅោេសាលាលរៀន្យ ជាេួយឱកាសដ្អ៏សាចរយកនុងការទទេួបាន្យ
លជាគជយ័ ន្យងិាន្យច្រីភ្នព។ កេមវិធី SDPP បាន្យដ្កឹនាាំអនកពក់ព័ន្យធ រួេាន្យជាអាទិ៍ អងគការេនិ្យខេន្យរោឋភិបាេ ន្យងិអាជាញធរ
អប់រាំ ោេរយៈេទធផេច្េបងខដ្េទទេួបាន្យពកីារពិន្យិរយឯកសារ ន្យងិការវិភ្នគសាថន្យភ្នព ន្យងិបាន្យពិភ្នកាអាំពីជលត្េើស
អន្យតរាគេន្យស៍ត្ាប់កេមវិធី SDPP ។ បា រា ខេ ត្រកិច្ចសន្យារបស់ SDPP ខដ្េបាន្យដ្កលច្ញឧបរថេភធន្យខផនកលសដ្ឋកិច្ច ការ
បណដុេះបណ្ដដេវិជាាជីវៈ ការខកេេអសាំណង់/លហោឋរច្នាសេព័ន្យធ ន្យិងវិត្កតឹ្រការត្គូបលត្ងៀន្យទូលៅ ត្រូវបាន្យយកេកពិន្យិរយ
ល ើងវិញ។15 សិកាខកាេច្េូរួេសិកាខសាលាលរៀបច្ាំបាន្យចរ់ថ្ននក់សាំណុាំជលត្េើសអន្យតរាគេន្យជ៍ាលត្ច្ើន្យ។ បន្យទប់េកកេមវិធី SDPP 
បាន្យលត្ជើសលរើសអន្យតរាគេន្យស៍ត្ាប់ត្បលទសកេពុជា លោយលត្បើច្ាំណ្ដរ់ថ្ននក់ទាំងលន្យេះជាេួយន្យងឹការពិចរណ្ដអាំពីកេមវិធី
បខន្យថេលទៀរ។ អន្យតរាគេន្យប៍ាំលពញបខន្យថេច្ាំន្យួន្យពរីត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំលធវើខផន្យការ លោយខផអកលៅលេើការគណនាអាំណ្ដច្ បា រា ខេ ត្រទាំហាំ
គាំរូ ន្យិងបនាទរ់លពេលវលា។16 

                                                 
15 ខណៈខដ្េការិោេ័យត្បចាំរាំបន្យ់អាសីុ ន្យិងេជឈឹេបូព៌របស់ USAID ទទេួសាគេ់រួនាទីខដ្េឧបសគគខផនកលសដ្ឋកិច្ច លហោឋរច្នាសេព័ន្យធ/សាំណង់ ន្យិងគុណភ្នពសាលាលរៀន្យ
អាច្លដ្ើររួនាទីលៅកនុងការសលត្េច្ច្ិរតរបស់ត្គួសារថ្នេិន្យបញ្ាូន្យកូន្យរបស់ពួកលគេកសាលាលរៀន្យលនាេះ ត្បលភទម្ន្យអន្យតរាគេន្យ៍ទាំងលន្យេះត្រូវបាន្យដ្កលច្ញពីការពិលសាធន្យ៍លោយសារេូេលហរុ
លផសងៗជាលត្ច្ើន្យ។ េូ ោឋន្យម្ន្យការត្សាវត្ជាវដ្រឹ៏ងាាំេួយាន្យអរថិភ្នពសត្ាប់ឧបរថេភធន្យខផនកលសដ្ឋកិច្ច ន្យិងការវាស់ខវងលៅលេើការជួយ សត្ាេបន្យទុកច្ាំណ្ដយ។ ការខកេេអលហោឋ
រច្នាសេព័ន្យធ ន្យិងសាំណង់លេើសពីផេត្បលោជន្យ៍ខដ្េអាច្ត្គប់ត្គងបាន្យរបស់ USAID ។ បាំណងត្បាថ្ននកនុងការលផ្លដរលៅលេើអន្យតរាគេន្យ៍ជាក់លាក់អាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកាបាន្យ
េុបបាំបារ់វិត្កឹត្រការត្គូបលត្ងៀន្យទូលៅសត្ាប់ការខកេេអការបងាារ់បលត្ងៀន្យ ខដ្េាន្យការឧបរថេភលត្កាេកេមវិធីលផសងៗលទៀររួច្លៅហយ។ លៅទីបញ្ចប់ ការឧបរថេភសត្ាប់ការអប់រាំ
េូេោឋន្យរបស់ USAID បាន្យហាេឃារ់ច្ាំណ្ដយរបស់លវិកាកេមវិធី SDPP លៅលេើសកេមភ្នពអប់រាំវិជាាជីវៈ។ 
16 កិច្ចសន្យា SDPP បាន្យបញ្ជាក់េេអិរអាំពីអន្យុសាសន្យច៍្ាំន្យួន្យពីរសត្ាប់អន្យតរាគេន្យ៍។ SDPP ពីលដ្ើេល ើយគឺជាកេមវិធីរយៈលពេបីឆ្នាំ លហើយពុាំបាន្យផដេ់លពេលវលាត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការ
លរៀបច្ាំ អភិវឌ្ឍន្យ៍ ន្យិងអន្យវុរតអន្យតរាគេន្យ៍លត្ច្ើន្យលៅកនុងត្បលទសន្យីេួយៗល ើយ។ 

33 
35 

20 

16 

24 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Rarely or never
completes required

homework

Spends less than
1 hour on homework

each night

School is not fun No participation
in school activities

Is bullied or picked on

ភាគ
រយ
នន្អ្

នក្សល្
លើយស

ាំណួ
រ 

កត្េ ឬេិន្យខដ្េលធវើកិច្ចការផទេះ
ខដ្េត្គូោក់ឲ្យលធវើ 

ច្ាំណ្ដយលពេរិច្ជាង១ លា ង
លេើកិច្ចការផទេះលរៀងរាេយ់ប់ 
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អន្យតរាគេន្យេ៍កួនុងច្ាំលណ្ដេអន្យតរាគេន្យប៍ាំលពញបខន្យថេ ាន្យលោេបាំណងការ់បន្យថយអាកបបកិរិោវិជាាន្យរបស់សិសសខដ្េពក់ព័ន្យធ
ន្យងឹការលបាេះបង់ការសិកាដ្ចូ្ជា  វរតាន្យ លហើយអន្យតរាគេន្យល៍ផសងលទៀរាន្យលោេបាំណងជាំរុញទកឹច្ិរតសិសសលោយខផអកលេើ
េទធផេម្ន្យការវិភ្នគលៅលេើសាថន្យភ្នព ខដ្េបាន្យរកលឃើញថ្ន សិសស ន្យិងឪពកុាដយរបស់ពកួលគពុាំបាន្យយេ់លឃើញថ្នការសិកា
ាន្យសារត្បលោជន្យ៍ ឬផដេ់ន្យវូជាំនាញខដ្េចាំបាច្់សត្ាប់ទីផារការងារល ើយ។ អនកពក់ព័ន្យធលៅកេពុជា បាន្យលត្ជើសលរើស EWS 
ជាសាសភ្នគបឋេម្ន្យកេមវិធី ន្យិងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រជាេួយន្យងឹការបងាារ់អកខរកេមកុាំពយូទ័រជាអន្យតរាគេន្យប៍នាទប់បន្យសាំ។17 
 
 ២.  ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ (EWS) 

លោេបាំណងម្ន្យ EWS គឺលដ្ើេបីកាំណរ់ ន្យិងផដេ់ការោាំត្ទលោេលៅដ្េ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ EWS 
លត្បើត្បាស់ទិន្យនន្យ័យខដ្េាន្យត្សាប់លៅកនុងសាលាលរៀន្យ ក៏ដ្ូច្ជាធ្លរុច្ូេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ 
ត្រួរពិន្យិរយពកួលគោ ងដ្ិរដ្េ់ ន្យិងកាំណរ់លោេលៅពកួលគសត្ាប់ការោាំត្ទបខន្យថេ។ វាាន្យលោេបាំណងលេើកកេពស់
សេរថភ្នពរបស់សាលាលរៀន្យកនុងការលោេះត្សាយលសច្កដីត្រូវការរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ពត្ងឹងភ្នពជាម្ដ្គូរវាង
ាោបិោ/អាណ្ដពាបាេ ន្យិងបុគគេិកសាលាលរៀន្យកនុងការត្រួរពិន្យិរយ ន្យិងខកេេអវរតាន្យ ន្យងិការអន្យវុរតន្យក៍ារងាររបស់
សាលាលរៀន្យ ន្យងិលេើកកេពស់យេ់ដ្ឹងកនុងច្ាំលណ្ដេាោបិោ/អាណ្ដពាបាេ ន្យងិសហគេន្យ៍អាំពីរម្េៃម្ន្យកូន្យៗរបស់ពកួលគកនុង
ការបន្យតការសិកា ន្យិងអវីខដ្េាោបិោ/អាណ្ដពាបាេអាច្លធវើបាន្យលដ្ើេបីជយួ ោាំត្ទដ្េ់កូន្យៗរបស់ពកួលគ។ EWS ាន្យ
សាសភ្នគបីគ៖ឺ (១) ការកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា (២) យុទធសាស្តសតលឆៃើយរបដ្ាំបូង ន្យងិ (៣) ការ
ច្េូរួេពសីាំណ្ដក់សហគេន្យ។៍  

លៅកនុងសាសភ្នគទី ១ កេមវិធី SDPP លៅកេពុជាបាន្យលធវើការជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យលដ្ើេបកីាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលោយខផអក
លេើការវាស់ខវងច្ាំន្យួន្យត្បាាំេួយលៅលេើហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា។ ការវាស់ខវងទាំងលន្យេះរួេាន្យ ABC ម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការ
សិកាខដ្េាន្យការទទេួសាគេ់ជាសាកេគវឺរតាន្យ (Attendance) អាកបបកិរិោ (Behavior) ន្យងិកិច្ចការវគគសិកា 
(Coursework) លហើយត្រូវបាន្យយកេកខវកខញកជាេួយន្យងឹសូច្នាករជាក់លាក់ោេបរិបទ លពេគឺ អាយុលត្ច្ើន្យហួស ន្យិងផទេះ
លៅឆ្ៃយពសីាលាលរៀន្យ (អងគការ Associates International ២០១៤ខ)។ SDPP លធវើការជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យលដ្ើេបោីក់ពិន្យទុ 
ន្យងិោក់ច្ាំណ្ដរ់ថ្ននក់កត្េិរម្ន្យហាន្យិភ័យរបស់សិសស។ សិសសខដ្េាន្យពិន្យទុខពស់ជាងលគត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នជាសិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យ ។18  

សាសភ្នគទី ២ លត្បើត្បាស់លោេវិធី “ោេោន្យ ន្យងិលត្រៀេខៃួន្យ”  កនុងការត្រួរពិន្យិរយឲ្យបាន្យដ្ិរដ្េ់លៅលេើភ្នពរីកច្លត្េើន្យរបស់
សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិងផដួច្លផដើេសកេមភ្នព “លឆៃើយរបដ្ាំបូង” លៅលពេសិសសបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូសញ្ជាពុេះពរការ
េាំបាក។ ត្គូបលត្ងៀន្យករ់ត្ោ ន្យិងោេោន្យអាកបបកិរិោសាំខាន្យ់ៗរបស់សិសស ដ្ូច្ជា វរតាន្យ អាកបបកិរិោ ន្យិងកិច្ចការ
វគគសិកា។ ច្ាំលពេះសញ្ជាម្ន្យបញ្ជាទាំងឡាយ ឧទហរណ៍ដ្ូច្ជា អវរតាន្យញឹកញាប់ ឬលរៀន្យធ្លៃក់ ត្រូវលត្រៀេខៃួន្យច្ាំលពេះវិធ្លន្យការ

                                                 
17 សូេលេើេ Shrestha, R. ន្យងិ K. Tietjen, SDPP Pilot Design Plan: Cambodia (February 2012)។ 
18 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការកាំណរ់ហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិការបស់កេមវិធី SDPP ។ 
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លឆៃើយរបភ្នៃេៗ ខដ្េាន្យេាំោប់ចប់ពីការយកច្ិរតទកុោក់លៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យ រហូរដ្េ់ការទក់ទងោេេិខិរ ការលៅោេ
ទរូស័ពទ ន្យិង/ឬចប់ពីការលៅទសសន្យកិច្ចដ្េ់ផទេះជាេួយាោបិោរហូរដ្េ់ការជបួត្បជុាំត្គប់ត្គងករណីជាេួយបុគគេិក
សាលាលរៀន្យលដ្ើេបបីលងាើរន្យវូកេមវិធីអន្យតរាគេន្យរ៍ត្េូវោេសិសស។  

សាសភ្នគទី ៣ លផ្លដរការយកច្ិរតទកុោក់លៅលេើការលេើកកេពស់យេ់ដ្ឹងជាេួយសហគេន្យអ៍ាំពីសារៈសាំខាន្យ់ម្ន្យការសិកា 
ន្យងិបញ្ជាម្ន្យការលបាេះបងក់ារសិកា។ SDPP លធវើការជាេួយសាគេាោបិោ-ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិត្កុេសហគេន្យ៍លផសងៗលទៀរលេើ
សកេមភ្នពរស ូេរិ  ន្យិងោក់បញ្ចូេលៅកនុងបញ្ាីោាំត្ទរបស់ពកួលគកនុងការោាំត្ទដ្េ់សកេមភ្នពលឆៃើយរបដ្ាំបូងេយួច្ាំន្យួន្យ លោយ
លធវើការជរិសនិទធជាេួយសាលាលរៀន្យ។ សត្ាប់សហគេន្យ៍សាលាលរៀន្យជាលត្ច្ើន្យ លន្យេះគឺជាលេើកទីេួយលហើយខដ្េសហគេន្យ៍ ឬ
អងគការលៅោេសាលាលរៀន្យ ន្យិងសាជិករបស់ពកួលគបាន្យច្េូរួេលៅកនុងសកេមភ្នពោាំត្ទសិសស ខដ្េេនិ្យកាំណរល់ៅលេើការ
ម្រអងាគសេេូន្យិធិ ឬការខកេេអលហោឋរច្នាសេព័ន្យធល ើយ។ សាសភ្នគលន្យេះកប៏ាន្យោក់បញ្ចូេន្យវូសកេមភ្នពផសពវផាយ ដ្ូច្ជា 
ត្ពឹរតិការណ៍លផសងៗកនុងសាលាលរៀន្យលដ្ើេបពីិភ្នកាអាំពីវិធខីដ្េាោបិោអាច្ជយួ ដ្េ់កនូ្យរបស់ពកួលគលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ 
សកេមភ្នពទាំងលន្យេះ ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំលដ្ើេបផី្លៃស់បដូរលោយផ្លទេ់ន្យវូអាកបបកិរោរបស់សាជិកសហគេន្យ ៍ ាោបិោ ន្យិងសិសស
ខៃួន្យឯងផងខដ្រ។ 

 ៣. បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (CL) 

ត្បខហេ ២០ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ សិសសលបាេះបង់ការសិកា ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យ
សទង់េរបិាន្យន្យិោយថ្ន ការាន្យកុាំពយូទ័រលៅសាលាលរៀន្យន្យងឹលធវើឲ្យសាលាលរៀន្យកាន្យ់ខរគរួឲ្យចប់អារេមណ៍ សបាយ ន្យងិ/ឬាន្យ
សារៈត្បលោជន្យ។៍ ភ្នគរយដ្ចូ្ោនម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិសិសសលបាេះបង់ការសិកាបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូបាំណងត្បាថ្នន
ច្ងទ់ទេួបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេវិជាាជីវៈ ន្យិងការោាំត្ទខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការងារ៖ ការច្េូលៅលត្បើត្បាស់កុាំពយូទ័រ ន្យងិលេលរៀន្យសដីពី
អកខរកេមកុាំពយូទ័រកត្េិរេេូោឋន្យ អាច្ផដេ់ឲ្យសិសសន្យវូជាំនាញទាំងឡាយខដ្េលគខសវងរកលៅកនុងទីផារការងារ។ ការផដេ់ការ
បណដុេះបណ្ដដេជាំនាញកុាំពយូទ័រកត្េិរេេូោឋន្យ អាច្ជាំរុញទកឹច្ិរតសិសស ន្យងិលធវើឲ្យឪពកុាដយរបស់ពកួលគាន្យទាំន្យុកច្ិរតកនុងការ
អន្យុញ្ជារឲ្យពកួលគបន្យតការសិកា ន្យិងេកលរៀន្យឲ្យបាន្យលទៀងទរ់។  
  
SDPP បាន្យដ្ាំល ើងកុាំពយូទ័រ ន្យងិបាន្យផដេ់ការបណដុេះបណ្ដដេអកខរកេមកុាំពយូទ័រដ្េ់សិសសថ្ននក់លោេលៅ។ អវីខដ្េខសុខបៃកពីលគ
កនុងច្ាំលណ្ដេបណ្ដដត្បលទសរបស់កេមវិធី SDPP លនាេះគឺ អន្យតរាគេន្យប៍ខន្យថេលន្យេះត្រូវបាន្យផដេ់ជូន្យខរសាំណុាំរងម្ន្យសាលាលរៀន្យ
ទាំងឡាយខដ្េទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ EWS ប ុលណ្ដណេះ។ សាលាលរៀន្យលៅកេពុជាត្រូវបាន្យខបងខច្កលៅជាបីត្កុេគ៖ឺ ត្កុេត្បត្ពឹរតកេម
េយួខដ្េទទេួអន្យតរាគេន្យ ៍EWS (ត្កុេ EWS) ត្កុេត្បត្ពរឹតកេមេយួខដ្េទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ EWS ន្យងិបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទរ័ 
(ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ) ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយេយួ។ សាលាលរៀន្យន្យីេួយៗខដ្េទទេួអន្យតរាគេន្យល៍ន្យេះ ាន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រេួយ
បន្យទប់ ខដ្េាន្យកុាំពយូទ័រលេេយួលត្គឿង ខដ្េបលត្េើជាសាថន្យីយ៍ការងាររបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិកុាំពយូទ័របខន្យថេច្ាំន្យួន្យ ១៦ លត្គឿង សត្ាប់
សិសសខដ្េត្រូវបាន្យរភ្នាប់លៅន្យឹងកុាំពយូទ័រលេោេរយៈបណ្ដដញេេូោឋន្យ (LAN) ន្យងិា សីុន្យត្ពីន្យឡាខស រេយួលត្គឿង។ ផ្លទាំងពន្យៃឺ
ត្ពេះអាទិរយខដ្េដ្ាំល ើងលៅលេើបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ផដេអ់គគិសន្យីដ្េ់បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលន្យេះ។ សិសសទទេួបាន្យសិទធិលត្បើត្បាស់បន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័ររយៈលពេពរីលា ងកនុងេួយសបាដហ៍ ខដ្េជាេធយេាន្យសិសសបនីាក់លត្បើកុាំពយូទ័រេយួលត្គឿង (Creative 
Associates International ២០១២a)។ 
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គ. ការអន្យវុរតន្យ៍កេមវិធី  

កេមវិធី SDPP សកេមលៅោេសាលាលរៀន្យនានាលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា (SY) ពរីគឺ ២០១២–២០១៣ ន្យិង ២០១៣–២០១៤ 
(រូបភ្នព II.គ.១)។ សិសស ន្យិងត្គូម្ន្យថ្ននក់លោេលៅបាន្យទទេួបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេលោយខផនករយៈលពេេយួឆ្នាំ លៅអាំ ុង
ឆ្នាំទីេួយម្ន្យកេមវិធី (ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣) លោយសារខរការកាំណរ់លពេបលងាើរកេមភ្នពកេមវិធីជាលេើកដ្ាំបូង។ សិសស 
ន្យងិត្គូម្ន្យថ្ននក់លោេលៅលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកាទីពីរបាន្យទទេួកេមវិធីោ ងលហាច្ណ្ដស់េយួឆ្នាំសិកាលពញ (ឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤)។19 

                                                 
19 ត្គូបលត្ងៀន្យ និ្យងអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្រូវបាន្យបណដេុះបណ្ដដេជាលេើកដ្ាំបូងលៅខខសហីា និ្យងខខកញ្ជា ឆ្នាំ ២០១២ េុន្យចប់លផដើេឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ លៅខខរុលា។ ការបណដុេះបណ្ដដេេួយលទៀរ
លធវើល ើងលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១៣ លៅលដ្ើេឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យដ្ាំល ើងលៅេុន្យឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ លហើយថ្ននក់សិកាអកខរកេមកុាំពយូទ័របាន្យច្ប់បលផដើេលៅខខរុលា ឆ្នាំ 
២០១២។ លោយសារាន្យភ្នពយឺរោ វកនុងការកាំណរ់សិសសាន្យហានិ្យភ័យ EWS ពុាំបាន្យចប់លផដើេល ើយរហរូទេខ់រដ្េខ់ខេករា ឆ្នាំ ២០១៣ សត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ ទី៨ និ្យងទី៩ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–
២០១៣។ សត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ លមី និ្យងសិសសថ្ននក់ទី៨ និ្យងទី៩ ខដ្េត្រ ប់េកវិញលៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ EWS និ្យងការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័របាន្យចប់លផដើេលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១៣។ 
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រូបភាព II.រ.១. ការផ្ណនឲំ្យសាាលអំ់ពីអនតរារម្ន៍ដំបូរទៅកម្ពុជា 

 

 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ 

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 
ការខណនាាំកេមវិធ ី    T  C   E         EC         EOA      
ការត្បេេូទិន្យនន្យយ័  X       X    X         X         X  
សាគេ់៖ ឆ្នាំសិកាលៅកេពុជាគឺចប់ពីខខរុលាដ្េ់ខខេិលុនា។  

T = ការបណដុេះបណ្ដដេត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យចប់លផដើេ E = អន្យតរាគេន្យ៍ EWS ត្រូវបាន្យខណនាាំដ្េ់សិសសជាលេើកដ្ាំបូង C = បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យខណនាាំដ្េ់សាលាលរៀន្យ ន្យងិសិសសជាលេើកដ្ាំបូង EOA = ច្ប់សកេមភ្នព X = ការ
ត្បេូេទិន្យនន្យ័យអាំពីការវាយរម្េៃឥទធិពេរបស់កេមវិធីលៅោេសាលាលរៀន្យ។ 

ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 
ឆ្នាំសិកា ២០១៤-២០១៥ 
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រូបភាព II.រ.២. ថ្នែក់រិតតាម្ឆ្ែំសិកាសគ្មាប់សិសស SDPP ទៅកម្ពុជា 

 
ឃ. ភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ៍ 
ជាខផនកេយួម្ន្យការលរៀបច្ាំត្សាវត្ជាវ ភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ ៍ (FOI) ត្រូវបាន្យវាស់ខវងលដ្ើេបកីាំណរ់ថ្នលរើអន្យតរាគេន្យរ៍បស់
កេមវិធី SDPP ត្រូវបាន្យអន្យវុរតដ្េ់កត្េិរខដ្េបាន្យលរៀបច្ាំខដ្រឬលទ។ SDPP បាន្យវាយរម្េៃលៅលេើ FOI ម្ន្យសាសភ្នគ 
EWS ន្យងិសាសភ្នគលត្កាយច្បល់ា ងសាលាលៅខខេីនា/លេសា ឆ្នាំ ២០១១៤ ន្យងិខខេិលិនា ឆ្នាំ ២០១៤។ 
លដ្ើេបវីាយរម្េៃលៅលេើភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ៍ EWS កេមវិធី SDPP បាន្យត្រួរពិន្យិរយថ្នលរើសាលាលរៀន្យ ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យ
បាន្យកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ោេោន្យវរតាន្យរបស់ពកួលគ ត្បាត្ស័យទក់ទងជាេួយាោបិោ ន្យងិផដេ់ការោាំត្ទោេោន្យ
បាន្យេអកត្េិរណ្ដ។ លៅកនុងឆ្នាំទីពីរម្ន្យការអន្យវុរតន្យ៍ ទិន្យនន្យ័យ FOI ច្ាំន្យួន្យពរីជុាំត្រូវបាន្យត្បេូេ ន្យងិវភិ្នគ។  
ជាទូលៅ សាលាលរៀន្យបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការអន្យវុរតន្យ៍ EWS ោេការលត្ោងទកុ ខដ្េាន្យភ្នពលសាមេះត្រង់ខពស់កនុងការ
អន្យវុរតន្យ៍ (Creative Associates International ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។ លៅកនុងជុាំទី ១ 
សាលាលរៀន្យ ៩០ ភ្នគរយខដ្េត្រូវបាន្យោក់ពិន្យទុ បាន្យបាំលពញ ឬលេើសពិន្យទុកត្េិរចប់ខត្បត្បួេ ៨០ ភ្នគរយ។ សាលាលរៀន្យបាន្យ
បាំលពញ ឬលេើសកត្េិរចប់ខត្បត្បួេសត្ាប់សាសភ្នគច្ាំន្យួន្យពរី (ការកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ការោេោន្យ ន្យិងការ
ត្រួរពិន្យិរយសិសសាន្យហាន្យិភ័យ) ប ុខន្យតធ្លៃក់លត្កាេកត្េិរចប់ខត្បត្បួេសត្ាប់សាសភ្នគច្ាំន្យួន្យពរី (ការត្បាត្ស័យទក់ទង
ជាេួយាោបិោ/អាណ្ដពាបាេ ន្យងិការចរ់វិធ្លន្យការកនុងការោេោន្យ) (រូបភ្នព II.ឃ.២)។  

ឆ្នាំសិកា (រលុា - េិលុនា) 

ថ្ននក់ទី ៧ 

ថ្ននក់ទី ៨ 

ថ្ននក់ទី ៩ 

ចប់លផដើេកេមវិធ ី ោេោន្យលេើកទី ១ ោេោន្យលេើកទី ២ ោេោន្យលេើកទី ៣ 

ការអនុ្យវរតន៍្យអន្យតរាគេន៍្យ 
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េទធផេខដ្េបាន្យពជីុាំទីពីរបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការខកេេអគរួឲ្យករស់ាគេ់។ លៅកនុងជុាំទី ២ ខដ្េាន្យកត្េិរច្ាំលពេះ
សាលាលរៀន្យខដ្េបាន្យធ្លៃក់លត្កាេកត្េិរចប់ខត្បត្បួេលៅកនុងជុាំទី ១ លនាេះ ៨០ ភ្នគរយម្ន្យសាលាលរៀន្យ បាន្យបាំលពញ ឬលេើសពី
កត្េិរចប់ខត្បត្បួេសត្ាប់ភ្នពលសាមេះត្រង់។ (រូបភ្នព II.គ.១)  គរិោេសាសភ្នគ ៩១ ភ្នគរយម្ន្យសាលាលរៀន្យ បាន្យបាំលពញ 
ឬលេើសពពីិន្យទុកត្េិរចប់ខត្បត្បេួសត្ាប់ការោេោន្យសិសសត្សាវត្ជាវ ន្យងិ ៩៤ ភ្នគរយសត្ាប់ការត្បាត្ស័យទក់ទងជាេួយ
ាោបិោ។ លទេះបីជា ៧៤ ភ្នគរយម្ន្យសាលាលរៀន្យបាន្យបាំលពញ ឬលេើសពកីត្េិរចប់ខត្បត្បួេសត្ាប់វិធ្លន្យការោេោន្យ ការ
ត្គប់ត្គងករណីជាបឋេ ខដ្េសថិរលត្កាេកត្េិរចប់ខត្បត្បួេក៏លោយ ការលន្យេះបាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការខកេេអជាលត្ច្ើន្យគួរឲ្យ
ករស់ាគេ់ពជីុាំទី ១ (រូបភ្នព II.គ.២)។   
រូបភាព II.ឃ.១. EWS: សមាមាគ្តននសាលាទរៀនផ្ដលបំទពញ ឬទលើស ៨០% ននកគ្មិ្តចប់ផ្គ្បគ្បួលរបស់ FOI  

 
ត្បភព៖ Creative Associates International ន្យងិ School-to-School International (២០១៥)។ 

90% 

80% 

Early Warning System Round 1
(n=216)

Early Warning System Round 2
(n=80)

ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ ជុាំទី ១ 
(n=២១៦) 

ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ ជុាំទី ២ 
(n=៨០) 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 17 
 

 
រូបភាព II.ឃ.២. EWS: សមាមាគ្តននសាលាទរៀនផ្ដលបំទពញ ឬទលើសកគ្មិ្តចប់ផ្គ្បគ្បួលរបស់ FOI រិតតាម្សមាសភារ 

 
ត្បភព៖ Creative Associates International ន្យិង School-to-School International (២០១៥)។ 

 
លដ្ើេបវីាយរម្េៃការអន្យវុរតន្យ៍បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ កេមវិធី SDPP ត្កល កលេើេថ្នលរើបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រខដ្េាន្យលៅន្យងឹកខន្យៃង ន្យិង
ដ្ាំលណើរការេខុងារ ថ្នលរើសិសសបាន្យទទេួការបងាារ់បលត្ងៀន្យលៅោេកេមវិធីការិោេ័យ ន្យងិថ្នលរើាន្យការផដេ់ការោាំត្ទសត្ាប់
បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យងិការបងាារ់បលត្ងៀន្យខដ្រឬលទ។ ភ្នពលសាមេះត្រង់កនុងការអន្យវុរតន្យ៍ាន្យកត្េិរខពស់ ខដ្េាន្យពិន្យទុជាេធយេ ៨០ 
ភ្នគរយ ឬខពស់ជាង។ លៅជុាំទី ១ ថ្ននក់លរៀន្យ ៩៧ ភ្នគរយបាន្យទទេួការបងាារ់បលត្ងៀន្យរយៈលពេពរីលា ង ឬលត្ច្ើន្យជាងលន្យេះ
ជាលរៀងរាេស់បាដហ៍ លហើយសាភរៈកនុងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រទាំងអស់ាន្យេទធភ្នពអាច្លត្បើត្បាស់បាន្យ ន្យិងដ្ាំលណើរការេខុងារ។ 
សាាត្រធាំបាំផុរម្ន្យសាលាលរៀន្យបាំលពញោេកត្េិរចប់ខត្បត្បួេលៅកនុងសាសភ្នគទី ១ (១០០ ភ្នគរយ) បនាទប់េកគឺ
សាសភ្នគទី ៣ ន្យងិទី ២។ លោយសារខរ FOI ាន្យកត្េិរខពស់ ជុាំទីពីរម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យពុាំត្រូវបាន្យលធវើល ើងលទ។  
លៅអាំ ុងជុាំទីពីរម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលៅខខេិលុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ការវាយរម្េៃសិសសត្រូវបាន្យលធវើល ើងលៅលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ 
លដ្ើេបកីាំណរ់អាំពីកត្េិរម្ន្យអកខរកេមកុាំពយូទ័ររបស់ពកួលគ។ លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យងឹបុលរលរសតខដ្េបាន្យផដេ់ឲ្យសិសសដ្ខដ្េលនាេះ ាន្យ
ការខកេេអេយួច្ាំន្យួន្យ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ជាទូលៅការសិកាបាន្យរកលឃើញថ្ន សិសសេយួភ្នគធាំេិន្យអាច្លឆៃើយត្រូវសាំណួរ
ភ្នគលត្ច្ើន្យលទ (Creative Associates International ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។  

94% 91% 
71% 

23% 

n/a 

100% 94% 

74% 

Component 1
(Identify and Track
At-Risk Students)

Component 2
(Attendance of At-

Risk Students)

Component 3
(Communication with

Parents)

Component 4
(Follow-up Support)

Round 1 (n=216) Round 2 (n=80)

សាសភ្នគទី ១ 
(កាំណរ់ ន្យិងោេោន្យ 
សិសសាន្យហាន្យិភ័យ) 

សាសភ្នគទី ៣ 
(ការត្បាត្ស័យទក់ទង
ជាេួយាោបិោ) 

សាសភ្នគទី ២ 
(វរតាន្យរបស ់

សិសសាន្យហាន្យិភ័យ) 

សាសភ្នគទី ៤ 
(ការោាំត្ទោេោន្យ) 

ជុាំទី ១ (n=២១៦) ជុាំទី ២ (n=៨០) 
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រូបភាព II.ឃ.៣. បនទប់ទរៀនកំុពយូទ័្រ៖ សមាមាគ្តននសាលាទរៀនផ្ដលបំទពញ ឬទលើស ៨០ % ននកគ្មិ្តចប់ផ្គ្បគ្បួលរបស់ FOI 

 
ត្បភព៖ Creative Associates International ន្យិង School-to-School International (២០១៥)។ 
 

រូបភាព II.ឃ.៤. បនទប់ទរៀនកំុពយូទ័្រ៖ ពិនទ ុFOI ជាម្ធយម្រិតតាម្សមាសភារ និរជុំននការគ្បមូ្លទិ្នែន័យ 

 
ត្បភព៖ Creative Associates International ន្យិង School-to-School International (២០១៥)។ 

 
លៅទីបញ្ចប់ កេមវិធី SDPP បាន្យត្រួរពិន្យិរយថ្នលរើសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយបាន្យទទេួសាសភ្នគទាំងឡាយម្ន្យកេមវិធ ី
SDPP ដ្េ់កត្េិរណ្ដ។ ពីត្កុេសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយច្ាំន្យួន្យ ៥១ សាលាលរៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យលត្ជើសលរើសលោយម្ច្ដ្ន្យយ ការសិកា
បាន្យរកលឃើញថ្ន ាន្យសាលាលរៀន្យរចិ្រចួ្បាំផុរបាន្យរាយការណ៍ថ្នាន្យត្គូបលត្ងៀន្យលផទរច្េូេកពសីាលាលរៀន្យ SDPP លហើយោមន្យ
សាលាលរៀន្យណ្ដេួយបាន្យអន្យវុរតសាសភ្នគ ឬសាភរៈរបស់កេមវិធី SDPP លទ (Creative Associates International 
ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។ 

  

100% 

81% 
93% 

Component 1
(Computer labs in place and

functional)

Component 2
(Students receive instruction

according to official
curriculum)

Component 3
(Support provided for

computer labs and instruction)

Round 1 (n=108)

98% 

93% 94% 

Component 1
(Computer labs in place and

functional)

Component 2
(Students receive instruction

according to official curriculum)

Component 3
(Support provided for computer

labs and instruction)

Round 1 (n=108)

សាសភ្នគទី ១ 
(បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលៅន្យឹងកខន្យៃង ន្យិង

ដ្ាំលណើរការេុខងារ) 

សាសភ្នគទី ២ 
(សិសសទទេួការបងាារ់បលត្ងៀន្យ 
លៅោេកេមវិធីការិោេ័យ) 

សាសភ្នគទី ៣ 
(ផដេ់ការោាំត្ទសត្ាប់បន្យទប់លរៀន្យ 
កុាំពយូទ័រ ន្យិងការបងាារ់បលត្ងៀន្យ) 

ជុាំទី ១ (n=១០៨) 

សាសភ្នគទី ១ 
(បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលៅន្យឹងកខន្យៃង ន្យិង

ដ្ាំលណើរការេុខងារ) 

សាសភ្នគទី ២ 
(សិសសទទេួការបងាារ់បលត្ងៀន្យ 
លៅោេកេមវិធីការិោេ័យ) 

ជុាំទី ១ (n=១០៨) 

សាសភ្នគទី ៣ 
(ផដេ់ការោាំត្ទសត្ាប់បន្យទប់លរៀន្យ 
កុាំពយូទ័រ ន្យិងការបងាារ់បលត្ងៀន្យ) 
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III. ការលរៀបច្ាំវាយរម្េៃ 

ក. ត្ទឹសដីម្ន្យការផ្លៃស់បដូររបស់ SDPP 

គាំរូបញ្ារតិម្ន្យសកេមភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP ន្យងិរលបៀបខដ្េវាអាច្ប េះពេ់លៅលេើេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យ បាន្យ
ដ្កឹនាាំការលរៀបច្ាំកេមវិធី ន្យិងការវាយរម្េៃឥទធិពេ (រូបភ្នព III.ក.១)។ គាំរូលន្យេះផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិការអន្យុវរតន្យ៍
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាោបិោ—ខដ្េបាន្យខច្ករាំខេក ន្យងិពត្ងឹងបខន្យថេលោយសហគេន្យ៍ធាំទូលាយ—គឺជាធ្លរុច្ូេលៅកនុង
ឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ន្យងិបាំណងត្បាថ្ននកនុងការអប់រាំ។ ឥរិោបលទាំងលន្យេះរបស់សិសសខត្បកាៃយលៅជាការ
ច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ រួេទាំងវរតាន្យ អាកបបកិរិោ ន្យិងការអន្យវុរតន្យក៍ារងារសិកសរបស់ពកួលគផងខដ្រ។ អន្យតរអាំលពើ
សមុគសាមញ ន្យងិខលេៗលេើោនម្ន្យកោតទាំងលន្យេះ គឺជាធ្លរុច្ូេលៅកនុងសេរថភ្នព បាំណងត្បាថ្នន ន្យិងការសលត្េច្ច្ិរតរបស់សិសសកនុង
ការបន្យតសិកា ឬលបាេះបង់ការសិកា។ 
រូបភាព III.ក.១. រំរបូញ្ញតតរិបស់កម្មវិធី SDPP កម្ពុជា 

 
 
លោេលៅដ្ត៏្បលសើរម្ន្យសកេមភ្នពទាំងលន្យេះគឺ លដ្ើេបកីារ់បន្យថយសិសសលបាេះបងក់ារសិកា លហើយសកេមភ្នពរបស់ SDPP ពក់ព័ន្យធ
ន្យងឹការលធវើការលោយផ្លទេ់ជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យ អនកត្គប់ត្គង ន្យងិាោបិោលោយាន្យលោេលៅលន្យេះលៅកនុងច្ិរត។ ត្គូបលត្ងៀន្យ
ទទេួបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេេអិរេអន្យ់លដ្ើេបជីេះឥទធិពេឥរិោបលរបស់ពកួលគច្ាំលពេះការអន្យវុរតន្យ៍ទាំងឡាយ ខដ្េបាន្យលត្បើ

ច្ាំលណេះដ្ឹង និ្យងការយេ់ដ្ឹងរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាោបិោ ន្យងិសហគេន៍្យជ 

ការោាំត្ទរបស់ 
ាោបិោឆ 

ការអនុ្យវរតន៍្យ និ្យងការោាំត្ទ
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការ 

ទប់សាារ់ច្ 

ឥរិោបល និ្យងការជាំរញុ
ចិ្រតរបស់សិសសង 

អាកបបកិរិោគ ការសិកាឃ 

ការលបាេះបង់ការសិកាក 

វរតាន្យខ 

សិសសលបាេះបង់ការសិកា 

 

ការចូ្េរួេរបសស់ិសសលៅកនងុ
សាលាលរៀន្យ 

ឥរិោបលរបស់សិសស 

អាកបបកិរិោរបសត់្គូបលត្ងៀន្យ 
និ្យងេទធផេឥរិោបល 
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ជាេួយសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ក៏ដ្ូច្ជាការបងាារ់បលត្ងៀន្យពរីលបៀបលត្បើត្បាស់ EWS លមីផងខដ្រ។ EWS ត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបី
ខកេេអវរតាន្យសិសស ន្យិងឥរិោបលច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ទាំងលោយផ្លទេ់ (ោេរយៈអន្យតរអាំលពើជាេួយសិសស) ន្យងិលោយត្បលោេ 
(ោេ 

រយៈអន្យតរអាំលពើជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាោបិោ)។ គាំន្យិរលៅពលីត្កាយត្បព័ន្យធលន្យេះគឺថ្ន ោេរយៈការផ្លៃស់បដូរច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យិង
អាកបបកិរិោច្ាំលពេះសិសសរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ អនកត្គប់ត្គង ន្យងិាោបិោ ឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យគរួខរផ្លៃស់បដូរ។ 
ការខកេេអខផនកឥរិោបលលន្យេះ គួរខរនាាំលៅរកការច្េូរួេរបស់សិសស ន្យងិទាំនាក់ទាំន្យងជាេួយសាលាលរៀន្យកាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យ ខដ្េជា
ការរបសនងត្រ បវ់ិញគរួខរការ់បន្យថយបាន្យន្យវូសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ ដ្ចូ្ោនលន្យេះខដ្រ សកេមភ្នពរបស់បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ត្រូវ
បាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបខីកេេអឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ន្យងិលេើកទកឹច្ិរតឲ្យសិសសេកលរៀន្យលទៀងទរល់ោយបលត្ងៀន្យ
សិសសន្យវូជាំនាញអកខរកេមកុាំពយូទ័រ។  

លោយទទេួសាគេ់ដ្ាំលណើរការសមុគសាមញខដ្េនាាំលៅរកការលបាេះបងក់ារសិកា យន្យតការទាំងឡាយខដ្េោេរយៈលន្យេះអន្យតរាគេន្យ៍
របស់កេមវិធី SDPP ាន្យបាំណងការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា ាន្យលផសងៗោន ន្យិងលផ្លដរលៅលេើការជេះឥទធិពេេទធផេ
ច្ាំលពេះេខុ ជាពិលសសឥរិោបល ការអន្យវុរតន្យ៍ ន្យិងអាកបបកិរិោរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាោបិោ ន្យិងសិសស ខដ្េអាច្ពក់ព័ន្យធន្យឹងការ
លបាេះបង់ការសិកា។ 
 
ខ. សាំណួរត្សាវត្ជាវ  

ខផអកលេើគាំរបូញ្ារតិលន្យេះ កេមវិធី SDPP បាន្យលរៀបច្ាំការវាយរម្េៃឥទធិពេលដ្ើេបីលោេះត្សាយសាំណួរត្សាវត្ជាវបឋេច្ាំន្យួន្យត្បាាំ៖20 

 

១. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអអាកបបកិរិោ ន្យិងឥរិោបលរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្រឬលទ? 

២. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអឥរិោបលរបស់សិសសខដ្រឬលទ? 
៣. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការទប់សិសស ដ្ូច្ជាវរតាន្យ

ខដ្រឬលទ? 

៤. លរើកេមវិធី SDPP ខកេេអអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្រឬលទ? 
៥. លរើអវីខៃេះជាឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP សត្ាប់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលត្ច្ើន្យជាងលគកនុងការលបាេះបង់ការសិកា? 

 

                                                 
20 សូេលេើេ Murray, Nancy, Quinn Moore, Larissa Campuzano, Kathy Buek, Emilie Bagby, និ្យង Mark Strayer 2012 សត្ាប់លសច្កដេីេអិរអាំពីការលរៀបច្ាំវាយរម្េៃ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 21 
 

គ. ការលរៀបច្ាំវាយរម្េៃ 

លដ្ើេបលីឆៃើយសាំណួរទាំងលន្យេះបាន្យ កេមវិធី SDPP បាន្យលត្បើការលរៀបច្ាំសាកេបងខដ្េត្រូវបាន្យត្គប់ត្គងលោយម្ច្ដ្ន្យយ ដ្ូច្បងាាញ
លៅកនុងរបូភ្នព III.គ.១។ កេមវិធី SDPP បាន្យចរ់ោាំងសាលាលរៀន្យលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ SDPP EWS ខដ្េផដេ់កេមវធិ ី
SDPP EWS ត្កុេ SDPP EWS+កុាំពយូទ័រ ខដ្េផដេ់កេមវិធី SDPP EWS ន្យងិកេមវិធី CL ឬត្កុេត្រួរពិន្យិរយខដ្េ
ត្បរិបរតិការជាធេមោលោយលត្បៀបលធៀបេទធផេខដ្េពក់ព័ន្យធសត្ាប់សិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ
ជាេួយន្យងឹកេមវិធី SDPP (ត្កេុ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ) ជាេួយន្យងឹេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុង
សាលាលរៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  

ត្កុេត្រួរពិន្យិរយខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយ គឺជាសាសភ្នគដ្៏
សាំខាន្យ់ម្ន្យការវាយរម្េៃឥទធិពេដ្៏ហមរ់ច្រ់េយួ ពីលត្ពេះវាអន្យុញ្ជារឲ្យអនក
វាយរម្េៃបា ន្យ់សាមន្យអាំពីអវីខដ្េន្យងឹអាច្លកើរល ើងបាន្យលបើោមន្យវរតាន្យកេមវិធី។ 
ជាេួយន្យងឹការចរ់ោាំងម្ច្ដ្ន្យយខដ្េាន្យការអន្យវុរតន្យប៍ាន្យេអ សិសស ន្យងិ
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្បត្ពឹរតកេម ន្យងឹត្សលដ្ៀងោនលៅន្យឹងសិសស ន្យិង
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយកនុងន្យយ័បុលរអរថិភ្នពរបស់ពកួលគ។ 
ភ្នពខសុោនជាត្បព័ន្យធរវាងត្កុេទាំងលន្យេះគឺថ្ន សិសស ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេ
ត្បត្ពឹរតកេម ត្រូវបាន្យផដេ់ជូន្យកេមវិធី SDPP លហើយសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅ
កនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយពុាំត្រូវបាន្យផដេ់ជនូ្យកេមវិធីលទ។ េទធផេគឺថ្ន ភ្នពខសុោន
រវាងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម-ត្កុេត្រួរពិន្យរិយខដ្េត្រូវបាន្យសលងារលឃើញខផនកេទធផេ 
អាច្សន្យមរ់ថ្នជាេទធផេរបស់កេមវិធី SDPP លហើយេនិ្យខេន្យសន្យមរ់ថ្នជា
េទធផេម្ន្យភ្នពខសុោនជាបុលរអរថិភ្នពខផនកេកខណៈរបស់សិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ 
ន្យងិសាលាលរៀន្យកនុងគាំរលូ ើយ។ 

 
រូបភាព III.រ.១. ការទរៀបចំសាកលបរគ្តួតពិនិតយកម្មវិធី SDPP ទោយនចដនយទៅកម្ពុជា 

 

 

ការចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយ 

ត្កុេ SDPP EWS 

សាលាលរៀន្យខដ្េាន្យសិទធ ិ

ត្កុេ SDPP EWS +  
បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ 

ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 

លរើការវាយរម្េៃឥទធិពេជាអវី? 

 លោេលៅ៖ ការវាយរម្េៃខដ្េត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំ
ល ើងលដ្ើេបផីដេ់ច្លេៃើយអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យលោេ
ន្យលោបាយ ឬកេមវិធី ាន្យលោេបាំណងបលងាើរ
ភ័សតុោងហមរ់ច្រ់លដ្ើេបលីឆៃើយសាំណួរអាំពីឥទធិពេ
របស់កេមវិធី 

 លោេបាំណង៖ បលងាើរនូ្យវត្បសិទធភ្នពធេមោម្ន្យ
អន្យតរាគេន៍្យោេរយៈការលត្បើលហរុការណ៍ផទុយ 

 យន្យតការ៖ ការលត្បៀបលធៀបសត្ាប់សាលាលរៀន្យ
ខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងត្កុេ SDPP និ្យង
ត្កុេត្រួរពិនិ្យរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 22 
 

ពីសាលាលរៀន្យខដ្េាន្យសិទធិច្ាំន្យួន្យ ៣២២ លៅកេពុជា សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ SDPP EWS ន្យងិសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៨ 
ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ SDPP EWS+ កុាំពយូទ័រ។ លៅអាំ ុងលពេអន្យវុរតគលត្ាង ាន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ
អាំពីសិសសជាេកខណៈបុគគេច្ាំន្យួន្យ ៦០,៧៣៩ នាក់ ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ២,៥១៦ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ សិសស
ច្ាំន្យួន្យ ៦៥,០៧៩ នាក់ ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ២,៦៧៧ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP EWS ន្យងិសិសសច្ាំន្យួន្យ ៦៥,៩៥៨ 
នាក់ ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ២,៨១០ នាក់ លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ។  

១. ភ្នពអាច្ទទេួបាន្យការសិកា  

លដ្ើេបាីន្យសិទធិទទេួបាន្យការវាយរម្េៃ សាលាលរៀន្យលៅកេពុជាត្រវូខរ៖ (១) ផដេ់ថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី (២) ោមន្យការលធវើច្ាំណ្ដក
ត្សុកខពស់ (៣) អាច្ច្េូលៅដ្េ់បាន្យ (៤) ាន្យបន្យទប់េយួខដ្េអាច្លត្បើជាបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័របាន្យ (៥) ាន្យត្គូបលត្ងៀន្យ
ោ ងលហាច្ណ្ដស់បនួ្យនាក់ខដ្េាន្យជាំនាញកុាំពយូទ័រ ន្យងិ (៦) ោមន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រខដ្េាន្យពីេុន្យេកត្សាប់។ ត្កុេវាយរម្េៃ
បាន្យកាំណរ់សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ៣២២ ខដ្េបាំលពញោេេកខណៈវិន្យិច្េ័យទាំងលន្យេះ21 សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំង
លោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ SDPP EWS សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៨ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងត្កុេ SDPP EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិង
សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ 

២. ការវិភ្នគអាំពីឥទធិពេបឋេ 

លោយពិចរណ្ដលៅលេើការលរៀបច្ាំការសាកេបងត្រួរពិន្យិរយលោយម្ច្ដ្ន្យយ (RCT) ការវាយរម្េៃលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធ ី
SDPP លផ្លដរការយកច្ិរតទកុោក់លៅលេើភ្នពខសុោនម្ន្យេទធផេជាេធយេលៅលពេោេោន្យច្ងុលត្កាយរបស់លយើង រវាងសិសស 
ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ SDPP ន្យងិសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយ
ម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ លោយសារការចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយាន្យន្យយ័ថ្ន ពុាំគរួាន្យភ្នពខសុោនជាត្បព័ន្យធអាំពីេកខណៈ
លៅលពេចប់លផដើេរវាងត្កុេ SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ភ្នពខុសោនដ្៏សាេញ្ាខផនកេទធផេលៅទូទាំងត្កុេ ផដេ់ន្យូវការ
បា ន្យ់សាមន្យហមរ់ច្រ់ ន្យិងេនិ្យេលេអៀងអាំពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP។ លទេះជាោ ងណ្ដ លយើងអាច្បលងាើន្យភ្នពច្ាស់លាស់ម្ន្យ
ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេ ន្យងិសេរថភ្នពរបស់លយើងកនុងការកាំណរ់ឥទធិពេថ្នាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលោយលត្បើគាំរូខបបសថិរិ 
ខដ្េបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ភ្នពខុសោនរចូ្ោច្អាំពីេកខណៈចប់លផដើេដ្ាំបូងម្ន្យត្កុេសិកាខដ្េអាច្បាន្យលកើរល ើងលោយម្ច្ដ្ន្យយ 
ឬលោយសារខរការេនិ្យលឆៃើយរបច្ាំលពេះការសទង់េរ។ិ22 លៅកនុងវិធីលន្យេះ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេម្េរត្េូវរម្េៃចប់លផដើេដ្ាំបូងម្ន្យ

                                                 
21 ការគណនាអាំណ្ដច្ខដ្េបាន្យលធវើល ើងជាខផនកេួយម្ន្យការលរៀបច្ាំការសិកា ន្យិងការសន្យទនាជាេួយត្កុេកេមវិធី SDPP លៅកេពុជាបាន្យផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ទាំហាំគាំរូម្ន្យសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ 
៣២២ ន្យឹងត្រូវការោក់បញ្ចូេលៅកនុងការសិកាលន្យេះលដ្ើេបីរកឥទធិពេជាច្ាំណុច្ ៧ ភ្នគរយលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកា។ ទាំហាំគាំរូលន្យេះធាំលត្ច្ើន្យជាងបណ្ដដត្បលទស SDPP ដ្ម្ទលទៀរ
ខដ្េទទេួបាន្យខផនកម្ន្យការសិកាច្ាំន្យួន្យបី ន្យិងច្ាំន្យួន្យម្ន្យសាលាលរៀន្យខដ្េបាំលពញោេេកខណៈវនិ្យិច្េ័យាន្យសិទធិទទេួបាន្យលៅកនុងរាំបន្យ់ភូេិសាស្តសតលោេលៅ។ សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក 
សត្ាប់ព័រ៌ាន្យបខន្យថេអាំពីការគណនាទាំងលន្យេះ។ 
22 សារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិាន្យពន្យយេ់លៅកនុងខផនកទី IV សូេលេើេត្បអប់អកសរអាំពី “សារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ”។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 23 
 

េទធផេច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ ក៏ដ្ូច្ជាេកខណៈជាបុគគេ ន្យងិេកខណៈលៅថ្ននក់សាលាលរៀន្យ។ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេម្ន្យ RCT 
ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នជាបទោឋន្យាសកនុងការវាយរម្េៃត្បសិទធភ្នពកេមវិធី។23, 24  

ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេទាំងលន្យេះ រាំណ្ដងឲ្យភ្នពខសុោនអាំពីេទធផេម្ន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍លៅច្ងុបញ្ចប់កេមវិធីខដ្េអាច្សន្យមរ់ថ្ន
ជាេទធផេម្ន្យកេមវិធី SDPP ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសាថន្យភ្នពបច្ចុបបន្យន។ ការបា ន្យ់សាមន្យត្រូវបាន្យបងាាញជាភ្នពខសុោនជា
ច្ាំណចុ្ភ្នគរយរវាងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេខដ្េបាន្យរាយការណ៍លៅកនុងការសិកាលន្យេះ គួរ
ខរត្រូវបាន្យបកត្សាយថ្នជាភ្នពខុសោនខផនកេទធផេខដ្េបាន្យពកីារទទេួអន្យតរាគេន្យរ៍បស់កេមវិធី SDPP។ ឧទហរណ៍ 
ឥទធិពេលៅលេើសិសសលបាេះបងក់ារសិកាខដ្េេលេអៀងលៅរកច្ាំណុច្ភ្នគរយ “X” បញ្ជាក់ថ្ន ជាេធយេអត្ោសិសសលបាេះបង់ការ
សិកាលត្កាេកេមវិធី SDPP គចឺ្ាំណុច្ភ្នគរយ “X” ខដ្េទបជាងអត្ោខដ្េវាសថិរលត្កាេត្បរិបរតិការអាជីវកេមោេធេមោ។ 
លយើងកប៏ងាាញអាំពីកាំលណើន្យ ន្យិងការលយច្ុេះភ្នគរយម្ន្យេទធផេបឋេលៅទូទាំងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ។ 
“ការខត្បត្បួេភ្នគរយ” ទាំងលន្យេះ េិន្យគរួត្រូវបាន្យបកត្សាយថ្នជា “ការខត្បត្បួេ” ភ្នគរយខដ្េអាច្ត្រូវបាន្យគណនាលៅកនុងការ
វាស់ខវងេនុ្យ-លត្កាយ ឬការខត្បត្បួេលៅលពេចប់លផដើេ/ច្ុងបញ្ចប់កេមវិធីល ើយ ប ុខន្យតគឺជាការលកើន្យល ើង ឬការលយច្ុេះម្ន្យការ
វាស់ខវងេទធផេរបស់ត្កុេត្បត្ពរឹតកេម ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយលៅច្ងុបញ្ចប់កេមវិធី។ 

ការវិភ្នគអាំពីឥទធិពេោក់បញ្ចូេន្យូវសិសសទាំងអស់លៅកនុងថ្ននក់លោេលៅលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យ
ត្រួរពិន្យិរយ លោយេនិ្យគរិថ្នលរើសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ច្េូរួេលៅកនុងសកេមភ្នពកកេមវិធី SDPP ឬោ ងណ្ដ
ល ើយ។ លហរុលន្យេះលហើយលទើបការបា ន្យ់សាមន្យរាំណ្ដងឲ្យឥទធិពេជាេធយេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើសិសសទំរអស់ លៅកនុង
សាលាលរៀន្យខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះ។ ទាំងលន្យេះលៅថ្នការបា ន្យ់សាមន្យលច្រនាលធវើត្បត្ពឹរតកេម (ITT) — វាឆៃុេះបញ្ជចាំងពីលរឿងខដ្េថ្ន 
េនិ្យខេន្យសាលាលរៀន្យ ឬសិសសទាំងអស់សុទធខរទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ (ោេរយៈលសវារបស់កេមវិធី) ន្យងិបាន្យច្ូេរួេជាក់ខសដងលៅកនុង
កេមវិធីល ើយ។ ដ្ូលច្នេះ ការបា ន្យ់សាមន្យ ITT លឆៃើយសាំណួរខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹលោេន្យលោបាយគឺ លរើភ្នពរីកច្លត្េើន្យលធវើឲ្យាន្យភ្នព
ខសុោនសត្ាប់សាលាលរៀន្យទាំងឡាយខដ្េបាន្យលត្ជើសលរើសច្ុេះល្មេះខដ្រឬលទ? ត្បលភទម្ន្យការបា ន្យ់សាមន្យទាំងលន្យេះ ត្រូវបាន្យលគ
លត្បើត្បាស់ោ ងទូេាំទូលាយលៅកនុងការវាយរម្េៃត្ទង់ត្ទយធាំ ន្យិងរកាសុច្រិរភ្នពកនុងការលរៀបច្ាំចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយ។ 
SDPP លធវើការជាេួយសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី ខដ្េេកពឆី្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ 
ដ្ូលច្នេះ SDPP លធវើការជាេួយ៖ (១) សិសសថ្ននក់ទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ខដ្េបន្យតទទេួបាន្យកេមវិធលីៅកនុងឆ្នាំសិកា 
២០១៣-២០១៤ លៅកនុងឆ្នាំថ្ននក់ទី៩ របស់ពកួលគ (២) សិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ខដ្េបន្យតទទេួបាន្យកេមវិធី
លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ លៅកនុងឆ្នាំថ្ននក់ទី៨ របស់ពកួលគ ន្យិង (៣) សិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ខដ្េ
ទទេួកេមវិធីខរលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤។ ការវិភ្នគត្កល កលេើេលៅលេើេទធផេសត្ាប់ត្កុេសិសសទាំងលន្យេះ។ 
េទធផេរបស់សាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យយកេកលត្បៀបលធៀបោន លហើយភ្នពខសុោនត្រូវបាន្យ

                                                 
23 កងវេ់អាំពីការលត្បៀបលធៀបជាលត្ច្ើន្យ ត្រូវបាន្យអន្យវុរតលៅកនុងការវិភ្នគលៅលេើត្បត្ពឹរតកេមជាលត្ច្ើន្យ។ ត្បសិន្យលបើាន្យត្កុេត្សាវត្ជាវបីលៅកេពុជា កេមវិធី SDPP ម្េរត្េូវសត្ាប់ការ
លត្បៀបលធៀបខដ្េផុសលច្ញពីការលរៀបច្ាំលន្យេះលោយលត្បើវិធីសាស្តសត Scheffé ខដ្េម្េរត្េូវកត្េិរម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបទាំងអស់ខដ្េអាច្លធវើលៅបាន្យ 
(Scheffé ១៩៥៩)។ ការខករត្េូវលន្យេះ ត្រូវបាន្យអន្យវុរតលៅលេើការវិភ្នគទាំងអស់លៅកេពុជា។ 
24 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ខ សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីវិធីសាស្តសតបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 24 
 

បា ន្យ់សាមន្យខណៈលពេត្រួរពិន្យិរយសត្ាប់ព័រ៌ាន្យថ្ននក់សាលាលរៀន្យ ន្យងិថ្ននក់បុគគេខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹឆ្នាំសិកាខដ្េពកួលគបាន្យ
ទទេួកេមវិធី SDPP។ 

៣. ការវិភ្នគអាំពីឥទធិពេសត្ាប់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ 
កេមវិធី SDPP ាន្យលោេបាំណងលធវើឲ្យខត្បត្បួេដ្េ់េទធផេឲ្យកាន្យ់ខរខាៃាំងសត្ាប់សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការ
សិកាជាជាងសិសសខដ្េោមន្យហាន្យិភ័យ ពីលត្ពេះលោេលៅម្ន្យ EWS គលឺដ្ើេបីបណដុេះបណ្ដដេត្គូបលត្ងៀន្យឲ្យលច្េះកាំណរ ់ ន្យិង
លធវើការជាេួយសិសសទាំងឡាយណ្ដខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ ដ្ូលច្នេះ កេមវិធី SDPP បាន្យវិភ្នគអាំពីឥទធិពេ
លៅលេើសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ SDPP បាន្យកាំណរ់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យ
ត្រួរពិន្យិរយថ្នាន្យហាន្យិភ័យ លោយខផអកលេើេកខណៈរបស់សិសសេនុ្យលពេពកួលគច្េូថ្ននក់ទី៨ លោយលធវើត្ោប់ោេដ្ាំលណើរការ
កាំណរ់របស់EWS ឲ្យបាន្យដ្ិរដ្េ់ោេខដ្េអាច្លធវើបាន្យជាេួយន្យងឹទិន្យនន្យ័យខដ្េាន្យេទធភ្នពអាច្លត្បើត្បាស់បាន្យ។ កេមវិធី 
SDPP ត្រូវបាន្យរឹររបិរច្ាំលពេះសិសសថ្ននក់ទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ លៅកនុងការត្កល កលេើេលៅលេើត្កុេរងខដ្េាន្យ
ហាន្យិភ័យ ពីលត្ពេះកេមវិធី SDPP អាច្ទទេួបាន្យព័រ៌ាន្យខរលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធពីលីសៀវលៅោេោន្យការសិកាសិសស
សត្ាប់សិសសទាំងឡាយខដ្េបាន្យលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី៧ ប ុលណ្ដណេះ (លសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់សិសសថ្ននក់ទី៧  ពុាំបាន្យ
ោេោន្យពកួលគពថី្ននក់បឋេសិកាេកលទ) ដ្ូលច្នេះ កេមវិធី SDPP ពុាំអាច្លត្បើត្បាស់ទិន្យនន្យ័យលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធីលដ្ើេបកីាំណរ់
សាថន្យភ្នពហាន្យិភ័យរបស់សិសសថ្ននក់ទី៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ឬឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ ល ើយ។ សិសស
ថ្ននក់ទី៩ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ពុាំត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេលៅកនុងការវិភ្នគអាំពីឥទធិពេណ្ដេួយរបស់លយើងល ើយ ពីលត្ពេះ
ពកួលគបាន្យទទេួកេមវិធី SDPP រយៈលពេរចិ្ជាងេយួឆ្នាំ។ កេមវិធី SDPP លធវើការវិភ្នគត្កុេរងលៅលេើសិសសថ្ននក់ទី៨ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ខដ្េ SDPP បាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យ។ ការវិភ្នគត្កុេរងលន្យេះ គឺជាខផនកម្ន្យការវាយរម្េៃ
ជាបឋេរបស់លយើងថ្នលរើ កេមវិធី SDPP សលត្េច្បាន្យលោេលៅរបស់ខៃួន្យត្បកបលោយត្បសិទធភ្នព (ឬាន្យត្បសិទធភ្នព) ខដ្រ
ឬលទ។  

អវីខដ្េសាំខាន្យ់លនាេះគឺ សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យសត្ាប់ការវិភ្នគត្កុេរងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ខផអក
លេើេកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី ពុាំចាំបាច្់ដ្ចូ្ោនន្យងឹសិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់លោយ EWS លៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
SDPP ល ើយ ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ាន្យច្ាំណុច្ត្រួរោនជាលត្ច្ើន្យលៅកនុងត្កុេទាំងលន្យេះ។ SDPP លផ្លដរលៅលេើការវិភ្នគជាបឋេ
លៅលេើត្កុេរងម្ន្យសិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាខផអកលេើេកខណៈរបស់ពួកលគលៅលពេ
ចប់លផដើេ ពីលត្ពេះវាន្យងឹអន្យុញ្ជារឲ្យលយើងកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយលោយដ្ាំលណើរការអាណ្ដ ុក។ អវី
ខដ្េសាំខាន្យ់ជាងលន្យេះលទៀរគឺ ការរកាសុច្រិរភ្នពម្ន្យការលរៀបច្ាំចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយរត្េូវឲ្យការវិភ្នគត្កុេរងត្រូវខផអកលេើ
េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេ ខដ្េត្រូវបាន្យសលងារលឃើញេនុ្យលពេទទួេលសវាពកីេមវិធី។ ដ្ូលច្នេះលហើយ សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យោេរលបៀបដ្ចូ្ោន។  

៤. ការវិភ្នគអាំពីត្កុេរងបខន្យថេ 

បខន្យថេពលីេើការត្កល កលេើេឥទធិពេោច្់លោយខ កពោីនសត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ កេមវិធី SDPP កប៏ាន្យលធវើការវិភ្នគ
ត្កុេរងបខន្យថេជាលត្ច្ើន្យផងខដ្រ។ កេមវិធី SDPP ពុាំខេន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបីឲ្យាន្យឥទធិពេខុសៗោនសត្ាប់ត្កុេរងខសុៗោនម្ន្យ
សិសស (លត្ៅពីសិសសាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា) ល ើយ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ឯកសារបាន្យផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន េទធផេ 
ន្យងិឥទធិពេអាច្ខសុោនសត្ាប់សិសសត្បលភទខសុោន។ អាច្ាន្យឥទធិពេខុសោនសត្ាប់សិសសខដ្េាន្យេកខណៈេយួច្ាំន្យួន្យ 
(ដ្ចូ្ជា លយន្យឌ្រ័ ឬអាយុលត្ច្ើន្យហួសសត្ាប់ថ្ននក់ខដ្េពកួលគលរៀន្យ) សត្ាប់សាលាលរៀន្យត្បលភទខសុៗោន (ដ្ចូ្ជា ភ្នគរយម្ន្យ
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សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិច្ាៃយរបស់សាលាលរៀន្យលៅកាន្យ់ទីរួេត្សុក) ឬសត្ាបបត់្បលភទត្គូបលត្ងៀន្យ
ខសុៗោន (ដ្ចូ្ជា ភ្នពខុសោនគរិោេលយន្យឌ្រ័ ឬគរិោេសាថន្យភ្នពបលត្ងៀន្យលពញលា ង) (ោរាង III.គ.១)។ ការវិភ្នគត្កុេរង
ទាំងលន្យេះ ផដេ់ន្យវូបរិ បទគរួឲ្យចប់អារេមណ៍សត្ាប់ការបកត្សាយេទធផេច្េបង ប ុខន្យតេនិ្យខេន្យជាខផនកម្ន្យការវាយរម្េៃជាបឋេ
លៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធីល ើយ។ លោយសារការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះ ាន្យេកខណៈជាការរុករក កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េ
រត្េូវសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនជាលត្ច្ើន្យ លៅលពេាន្យការលត្បៀបលធៀបត្កុេរងជាលត្ច្ើន្យ។ ការវិភ្នគត្កុេរង
ទាំងលន្យេះផដេ់ន្យវូបរិបទគរួឲ្យចប់អារេមណ៍សត្ាប់ការបកត្សាយរបស់លយើងអាំពីេទធផេច្េបង ន្យិងការយេ់ដ្ឹងអាំពីត្កុេ
ទាំងឡាយ ខដ្េកេមវិធី SDPP អាច្ន្យងឹទទេួលជាគជយ័លត្ច្ើន្យ ឬរិច្។25 

តារារ III.រ.១. ការវិភារអំពីគ្កុម្ររបឋម្ និរគ្កុម្ររបផ្នថម្ 
ត្កុេរង ត្បលភទត្កុេរង ន្យិយេន្យយ័ ត្បលភទម្ន្យការវិភ្នគ 

សិសសាន្យហាន្យិភ័យ / សសិស
ោមន្យហាន្យិភ័យ 

សិសស សិសសត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាលត្ច្ើន្យជាងលគ លោយ
ខផអកលេើព័រ៌ាន្យអាំពីេកខណៈរបស់ពួកលគខដ្េាន្យលៅកនងុលសៀវលៅោេោន្យការ
សិកាលៅលពេចប់លផដើេម្ន្យកេមវិធី េុន្យលពេច្ូេលៅកនុងថ្ននក់លោេលៅ។ 

បឋេ 

ត្សី/ត្បុស សិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ លភទរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យត្រូវបាន្យកាំណរ់លច្ញពីលសៀវលៅោេោន្យការ
សិកា។ 

បខន្យថេ 

សាថន្យភ្នពបលត្ងៀន្យលពញលា ង ត្គូបលត្ងៀន្យ ត្គូបលត្ងៀន្យត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នជាត្គូបលត្ងៀន្យលពញលា ង ឬេិន្យលពញលា ង (លត្ៅលា ង 
ជាប់កិច្ចសន្យា សមត័្គច្ិរត ឬត្បលភទត្គូបលត្ងៀន្យលផសងលទៀរខដ្េេិន្យខេន្យជាបុគគេិក
លពញលា ង) 

បខន្យថេ 

លេើសអាយ ុ/ េិន្យលេើសអាយ ុ សិសស សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នលេើសអាយុ ត្បសិន្យលបើពួកលគាន្យអាយុលេើសអាយុ
សេត្សបពីរឆ្នាំសត្ាប់ថ្ននក់ខដ្េពួកលគលរៀន្យ លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹងសសិសខដ្េ
សថិរកនងុរយៈលពេពីរឆ្នាំម្ន្យអាយុសេត្សប។ 

បខន្យថេ 

% ហាន្យិភ័យខពស់/ % 
ហាន្យិភ័យទប 

សាលាលរៀន្យ កេមវិធី SDPP ខបងខច្កសាលាលរៀន្យលៅជាត្កុេេួយខដ្េសថិរលៅកនុងការគិរជា
ភ្នគរយទី ៧០ ឬខពស់ជាងម្ន្យសសិសាន្យហាន្យិភ័យលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធីកនុង
ច្ាំលណ្ដេសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (ត្កុេាន្យភ្នគរយខពស់) ន្យិងត្កុេខដ្េសថិរ
លត្កាេការគិរជាភ្នគរយទី ៧០ (ត្កុេភ្នគរយទប)។ 

បខន្យថេ 

ច្ាៃយលៅកាន្យស់ាលាលរៀន្យ សាលាលរៀន្យ កេមវិធី SDPP កាំណរ់ន្យិយេន្យយ័សាលាលរៀន្យខដ្េសថិរលត្កាេលេដ្ាន្យ
សាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយសត្ាប់ច្ាៃយលៅកាន្យ់ទីរួេត្សុក ថ្នជាសាលាលរៀន្យ 
“លៅជិរ” ទីរួេត្សុក (ត្កុេ “េិន្យោច្់ត្សោេ”) ន្យិងសាលាលរៀន្យខដ្េសថិរលេើ
លេដ្ាន្យថ្នជាសាលាលរៀន្យ “លៅឆ្ៃយ” ពីទីរួេត្សុក (ត្កុេ “ោច្់ត្សោេ”)។ 

បខន្យថេ 

 

៥. ការវាស់ខវងបឋេ ន្យងិការវាស់ខវងបខន្យថេលេើត្បសិទធភ្នពរបស់ SDPP 
លដ្ើេបលីត្ជើសលរើសេទធផេសត្ាប់ការសិកាឥទធិពេ កេមវិធី SDPP បាន្យកាំណរ់វិស័យសាំខាន្យ់ៗខដ្េរាំពឹងថ្នលធវើឲ្យខត្បត្បួេ
លោយកេមវិធី SDPP ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យបញ្ជាក់បងាាញលោយត្ទឹសដីម្ន្យការផ្លៃស់បដូររបស់កេមវិធី៖ (១) អាកបបកិរិោ ន្យិងឥរិោបល

                                                 
25 លោយសារការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះ ាន្យេកខណៈជាការរុករក កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវកត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ 
លៅលពេាន្យការលត្បៀបលធៀបត្កុេរងលត្ច្ើន្យ (Schochet, Peter Z. 2009)។ 
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របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ (២) ឥរិោបលសិសស (៣) ការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិ (៤) សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ លៅ
កនុងវិស័យន្យីេួយៗទាំងលន្យេះ កេមវិធី SDPP បាន្យកាំណរ់េទធផេសាំខាន្យ់ៗខដ្េកេមវិធី SDPP ាន្យលោេបាំណងលធវើឲ្យ
ខត្បត្បួេ។ េទធផេបឋេទាំងលន្យេះអាច្ត្រូវបាន្យលត្បើត្បាស់កនុងការវាយរម្េៃថ្នលរើកេមវិធីសលត្េច្បាន្យលោេលៅរបស់ខៃួន្យខដ្រឬលទ។ 
បខន្យថេពីលេើេទធផេបឋេ ការវាយរម្េៃបងាាញន្យវូេទធផេសត្ាប់េទធផេបខន្យថេលដ្ើេបផីដេ់បរិបទច្ាំលពេះការវិភ្នគបឋេ ន្យិង
លសច្កដីេេអិរបខន្យថេលទៀរអាំពីរលបៀបខដ្េសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យអាច្ត្រូវបាន្យលធវើឲ្យខត្បត្បួេលោយកេមវិធី SDPP។  
តារារ III.រ.២. ការវាស់ផ្វរបឋម្ នរិការវាស់ផ្វរបផ្នថម្អំពីគ្បសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី SDPP កម្ពុជាទៅទពលចបក់ម្មវិធី 
(ឆ្ែំសិកា ២០១២–២០១៣ និរ ឆ្ែំសិកា ២០១៣–២០១៤) 

វិស័យ ការវាស់ខវងបឋេអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី ការវាស់ខវងបនាទប់បន្យសាំ* 

េទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាត្រោឋន្យម្ន្យការអន្យុវរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនងុការទប់សាារ់
សិសសលបាេះបង់ការសិកា (េាំោប់៖ ១ ដ្េ់ ៨) 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤ ត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៧ ទី៨ ន្យិងទី៩ 

ាត្រោឋន្យសាមររីទទួេខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសស
ាន្យហាន្យិភ័យ (េាំោប់៖ ១ ដ្េ់ ៤) ឆ្នាំសិកា 
២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 
ត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៧ ទី៨ ន្យិងទី៩ 

ាត្រោឋន្យសាមររីសវ័យសកដិសិទធភិ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
(េាំោប់៖ ១ ដ្េ ់៥) សិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិង
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ ត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៧ ទី៨ 
ន្យិងទី៩ 

ាត្រោឋន្យការអន្យុវរតន្យ៍របស់អនកត្គប់ត្គងកនងុការទប់សាារ់
សិសសលបាេះបង់ការសិកា (េាំោប់៖ ១ ដ្េ់៨) ឆ្នាំសិកា 
២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ អនក
ត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ 

ាត្រោឋន្យសាមររីទទួេខុសត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងច្ាំលពេះ
សិសសាន្យហាន្យិភ័យ (េាំោប់៖ ១ ដ្េ ់៤) ឆ្នាំសិកា 
២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ អនក
ត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ 

ាត្រោឋន្យសាមររីសវ័យសកដិសិទធភិ្នពរបស់អនកត្គប់ត្គង 
(េាំោប់៖ ១ ដ្េ ់៥) សិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិង
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤  អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ 

ឥរិោបលរបស់សសិសាន្យ
ហាន្យិភ័យ 

ឥរិោបលផៃវូច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឆ្នាំសកិា ២០១២–
២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សត្ាប់
សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៨ លៅ
កនុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 

ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឆ្នាំសិកា ២០១២–
២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ សត្ាប់
សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៨ លៅ
កនុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 

ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឆ្នាំសិកា 
២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះត្គូបលត្ងៀន្យ ឆ្នាំសិកា 
២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 
សត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនងុត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៨ 
លៅកនងុឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣  

ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការច្ូេរេួរបស់ាោបិោ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤ សត្ាប់សសិសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនងុត្កុេ
សិសសថ្ននក់ទី៨ លៅកនងុឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣  

ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 27 
 

វិស័យ ការវាស់ខវងបឋេអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី ការវាស់ខវងបនាទប់បន្យសាំ* 

សត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនងុត្កុេសិសស
ថ្ននក់ទី៨ លៅកនុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 

២០១៤ សត្ាប់សសិសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនងុត្កុេ
សិសសថ្ននក់ទី៨ លៅកនងុឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 

ការច្ូេរេួលៅកនុងសាលាលរៀន្យ វរតាន្យ រុលា២០១២-េិលុនា ២០១៣ ឆ្នាំសិកា ២០១២–
២០១៣ រុលា ២០១៣-េិលុនា ២០១៤ ឆ្នាំសិកា 
២០១៣–២០១៤ ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិងទី៨ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៧ 
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ការសិកាេុខវិជាាភ្នសាខខមរ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិង
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិង
ទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងត្កុេសិសស
ថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ការសិកាេុខវិជាាគណិរវិទា ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 
ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ ត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៧ ន្យិង
ទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងត្កុេសិសស
ថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ពិន្យទុអាកបបកិរិោ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា 
២០១៣–២០១៤ ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិងទី៨ 
ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៧ 
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ការលបាេះបង់ការសិកា សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នលបាេះបង់ការសកិា ត្បសិន្យលបើ
ពួកលគខេងបន្យតការសិការបស់ពួកលគលៅអាំ ុងលពេ
ច្ុងលត្កាយបងអស់ខដ្េ SDPP បាន្យសលងារលេើេពួកលគ។ 
សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីកនងុនាេជាសិសសថ្ននក់ទី៨ 
លៅឆ្នាំទីេួយម្ន្យការអន្យុវរតន្យ៍កេមវិធី ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យ
លបាេះបង់ការសិកាត្បសិន្យលបើពួកលគេិន្យបាន្យបាំលពញការ
ត្ប ងបញ្ចប់ថ្ននក់ទី៩ របសពួ់កលគលៅកនុងឆ្នាំទីពីរម្ន្យការ
អន្យុវរតន្យ៍លទលនាេះ។ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីកនុងនាេ
ជាសិសសថ្ននក់ទី៧ លៅកនងុឆ្នាំទីេួយ ន្យិងឆ្នាំទីពីរម្ន្យការ
អន្យុវរតន្យ៍ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការសិកា 
ត្បសិន្យលបើពួកលគពុាំបាន្យច្ុេះល ម្េះច្ូេលរៀន្យសត្ាប់ឆ្នាំ
២០១៤/២០១៥ (កនងុនាេជាសសិសថ្ននក់ទី៨ ន្យិងទី៩)។ 

ការល ើងថ្ននក់ពីថ្ននក់ទី៧ លៅថ្ននក់ទី៩ ឬខពសជ់ាងលន្យេះ 
សត្ាប់ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១២–
២០១៣ ន្យិងការល ើងថ្ននក់ពីថ្ននក់ទី៧ លៅថ្ននក់ទី៨ ឬ
ខពស់ជាងលន្យេះ សត្ាប់ត្កុេសសិសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា 
២០១៣–២០១៤។ 

* ការរុករកឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេបខន្យថេម្ន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ទាំងលន្យេះ ាន្យេកខណៈជាការបរិោយ លដ្ើេបីផដេ់បរិបទ ន្យិងការយេ់ដ្ឹងកាន្យ់ខរត្បលសើរអាំពី
ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបឋេលោយកាំណរ់ត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP។ លៅកនុងការវិភ្នគោេខបបរុករកទាំងលន្យេះលៅលេើេទធផេបខន្យថេ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវ
កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ លៅលពេបងាាញឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី។ 

 
លៅកនុងវិស័យេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ការវាស់ខវងេទធផេបឋេគឺជាាត្រោឋន្យេយួខដ្េរាំណ្ដងឲ្យការអន្យវុរតន្យ៍របស់
ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបងក់ារសិកា (ោរាង III.គ.២)។ កេមវិធី SDPP បាន្យលធវើការលោយផ្លទេ់ជាេួយ
ត្គូបលត្ងៀន្យលដ្ើេបីខកេេអច្ាំលណេះដ្ងឹ ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ពកួលគខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 
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លោយសារត្គូបលត្ងៀន្យបណដុេះសាមររី ន្យិងលរៀបច្ាំឥរិោបល ន្យងិអាកបបកិរិោរបស់សិសស ការផ្លៃស់បដូរន្យវូការអន្យវុរតន្យ៍របស់
ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្រាំណ្ដងឲ្យកោេីករសត្ាប់ការផ្លៃស់បដូររបស់សិសស។ ដ្ូលច្នេះ ការផ្លៃស់បដូរឥរិោបលរបស់សិសស គួរខរបាន្យ
េទធផេេកពកីារផ្លៃស់បដូរឥរិោបល ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ដ្ូលច្នេះលហើយលទើបកេមវិធី SDPP ត្កល កលេើេេទធផេ
លៅកនុងវិស័យឥរិោបលរបស់សិសស។ េទធផេបឋេច្ាំន្យួន្យបលីៅកនុងវិស័យលន្យេះគឺ ឥរិោបលផៃូវច្ិរត ខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនក
អាកបបកិរិោរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។ ដ្ូលច្នេះ ការផ្លៃស់បដូរឥរិោបលរបស់សិសសគួរខរផដេ់េទធផេជាការច្េូរួេរបស់
សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ រួេទាំងវរតាន្យរបស់ពួកលគផងខដ្រ។ វរតាន្យទប អាច្បញ្ជាក់ត្បាប់ថ្ន សិសសគឺជាអនកច្េូរួេខដ្េេិន្យ
សូវសកេមលៅកនុងការសិការបស់ពួកលគ ខដ្េអាច្ជាសញ្ជាេយួខដ្េសិសសសថិរលៅលេើផៃូវលឆ្ពេះលៅកាន្យ់ការលបាេះបងក់ារសិកា។ 
ជាច្ុងលត្កាយ SDPP វិភ្នគលៅលេើសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅលពេត្បេូេទិន្យនន្យ័យសលត្េច្ច្ងុលត្កាយ។  

បខន្យថេពលីេើេទធផេបឋេ ការវាយរម្េៃវិភ្នគលៅលេើព័រ៌ាន្យបខន្យថេលដ្ើេបផីដេ់បរិបទច្ាំលពេះការវិភ្នគបឋេ ន្យងិបលងាើន្យការ
យេ់ដ្ឹងអាំពីវិធទីាំងឡាយ ខដ្េកនុងលនាេះកេមវិធីពុាំាន្យសុពេភ្នពកនុងការជេះឥទធិពេវិស័យជាក់លាក់េយួលទ។ ោរាង 
III.គ.២ លរៀបរាបអ់ាំពីេទធផេបខន្យថេទាំងលន្យេះ ខដ្េរួេាន្យជាអាទិ៍ដ្ចូ្ជា ឥរិោបល ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ការ
យេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាោបិោ ការសិកា អាកបបកិរិោ ន្យិងការល ើងថ្ននក់។ 

IV. ការលត្ជើសលរើសគាំរូ ន្យិងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ 

របាយការណ៍លន្យេះលត្បើត្បាស់ទិន្យនន្យ័យខដ្េបាន្យេកពតី្បភពទាំងបីលន្យេះគឺ៖ (១) លសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់សិសសខដ្េ
ត្បេូេបាន្យពសីាលាលរៀន្យ (២) ការសទង់េរខិដ្េលធវើល ើងជាេួយសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិ (៣) ការសទង់េរខិដ្េលធវើល ើង
ជាេួយអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី ខដ្េជាត្គូបន្យទុកថ្ននក់ ត្គូបលត្ងៀន្យេខុវិជាាគណិរវិទា   ន្យិង
ភ្នសាខខមរ។ SDPP ត្បេូេទិន្យនន្យ័យលន្យេះលៅច្ាំណចុ្លពេលវលាច្ាំន្យួន្យត្បាាំ អស់រយៈលពេជាងបនួ្យឆ្នាំសិកា ចប់ពីឆ្នាំសិកាេុន្យ
លពេខណនាាំកេមវិធីជាលេើកដ្ាំបូង (ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២) រហូរដ្េ់ឆ្នាំសិកាលត្កាយពបីញ្ចប់កេមវិធី (ឆ្នាំសិកា ២០១៤–
២០១៥) (រូបភ្នព II.គ.១)។ ឆៃងការ់ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យទាំងត្បាាំជុាំ SDPP បាន្យត្បេូេព័រ៌ាន្យអាំពីត្កុេសិសសទាំងបីត្កុេ
ខដ្េបាន្យលត្បើត្បាស់លៅកនុងការវិភ្នគ ត្គូបលត្ងៀន្យរបស់ពកួលគ ន្យិងសាលាលរៀន្យរបស់ពកួលគ។  

ឆៃងការ់ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យជុាំទាំងអស់ កេមវិធី SDPP បាន្យត្បេូេទិន្យនន្យ័យពសីាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ៣២២ កនុងលនាេះសាលាលរៀន្យ
ច្ាំន្យួន្យ ១០៨ សថិរលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ សថិរលៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ 
សថិរលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ខដ្េត្រូវបាន្យយកេកលត្បើលៅកនុងការវិភ្នគឥទធិពេ (ោរាង IV.១)។ កេមវិធី SDPP បាន្យវិភ្នគ
ទិន្យនន្យ័យអាំពីសិសសលច្ញពលីសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់សិសសសត្ាប់សិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៤,៨៥៥ នាក់លៅកនុងត្កេុ 
EWS+កុាំពយូទ័រ សិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៤,៣២៣ នាក់លៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិសិសសច្ាំន្យួន្យ ៥០,៣៣៦ នាក់លៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ 
ត្សលដ្ៀងោនលន្យេះខដ្រ កេមវិធី SDPP បាន្យវិភ្នគព័រ៌ាន្យខដ្េបាន្យត្បេូេពីបទសាភសន្យ៍ទាំងឡាយជាេួយសិសសច្ាំន្យួន្យ ១,៧៥៥ 
នាក់ខដ្េេកពតី្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ សិសសច្ាំន្យួន្យ ១,៨១៧ នាក់ខដ្េេកពតី្កុេ EWS ន្យងិសិសសច្ាំន្យួន្យ ១,៦៩៤ នាក់ខដ្េ
េកពតី្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ កេមវិធី SDPP បាន្យផដេ់បទសាភសន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ១,៦៣៩ ដ្េ់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េាន្យសិទធិលៅថ្ននក់ទី៧ ទី៨ 
ន្យងិទ៩ី លៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិបទសាភសន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ១,៥៨៧ ដ្េ់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េាន្យសិទធិលៅថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅកនុង
ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ កេមវិធី SDPP កប៏ាន្យផដេ់បទសាភសន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ២៤១ ដ្េ់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 
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បទសាភសន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ២៣៩ ដ្េ់អនកត្គប់ត្គងលៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិបទសាភសន្យ៍ច្ាំន្យួន្យ ២២៩ ដ្េ់អនកត្គប់ត្គងលៅកនុងត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ។ 26  

តារារ IV.១. ទំ្េំរំរូននការសិកា 

 ត្កុេ EWS + បន្យទប់លរៀន្យ 
កុាំពយូទ័រ 

ត្កុេ EWS ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ សរបុ 

សាលាលរៀន្យ ១០៨ ១០៧ ១០៧ ៣២២ 
លសៀវលៅោេោន្យការសិកា ៥៤,៨៥៥ ៥៤,៣២៣ ៥០,៣៣៦ ១៥៩,៥១៤ 
ការសទង់េរិសិសស ១,៧៥៥ ១,៨១៧ ១,៦៩៤ ៥,២៦៦ 
ការសទង់េរិត្គូបលត្ងៀន្យ ១,៦៣៩ ១,៥៩១ ១,៥៨៧ ៤,៨១៧ 
ការសទង់េរិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ ២៤១ ២៣៩ ២២៩ ៧០៩ 
ត្បភព៖ លសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP កត្េងសាំណួរអាំពីសាលាលរៀន្យ កត្េងសាំណួរអាំពីសិសស ន្យិងកត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯង

សត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យ ខខេិលុនា ឆ្នាំ២០១២ ខខេករា ឆ្នាំ២០១៣ ខខឧសភ្ន/ខខេិលុនា ឆ្នាំ២០១៣ ខខឧសភ្ន ឆ្នាំ២០១៤ ន្យិងខខធនូ ឆ្នាំ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ទាំហាំគាំរូលោងលៅលេើច្ាំន្យួន្យម្ន្យច្ាំណុច្ទិន្យនន្យ័យខុសខបៃកពីលគខដ្េបាន្យេកពីត្បភពត្បេូេទិន្យនន្យ័យន្យីេួយៗ ខដ្េត្រូវបាន្យលត្បើត្បាស់លៅកនុងការវិភ្នគឥទធិពេ។ ទិន្យនន្យ័យ
អាំពីត្កុេសិសសខុសៗោនបាន្យេកពីជុាំម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យខុសៗោន។   

កេមវិធី SDPP បាន្យផដេ់កត្េងសាំណួរអាំពីសាលាលរៀន្យជនូ្យនាយកសាលា ឬនាយករងសាលា លដ្ើេបីត្បេូេព័រ៌ាន្យអាំពី
េកខណៈសាលាលរៀន្យ ការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យ ន្យងិេកខណៈត្គូបលត្ងៀន្យលៅអាំ ុងលពេត្បេូេទិន្យនន្យ័យជុាំន្យីេួយៗ។ លយើងបាន្យផដេ់
កត្េងសាំណួរអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យដ្េ់នាយកសាលា នាយករងសាលា ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ ត្គូបលត្ងៀន្យេខុវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសា
ខខមរថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅច្ងុឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ 
កត្េងសាំណួរអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ោក់បញ្ចូេសាំណួរទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹបទពិលសាធន្យ៍ ន្យិងការបណដុេះបណ្ដដេរបស់អនក
លឆៃើយសាំណួរ ការយេ់ដ្ឹងអាំពីកោតហាន្យិភ័យខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងឥរោិបល ន្យងិការអន្យវុរតន្យខ៍ដ្េ
លត្បើត្បាស់ជាេួយសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យខដ្េាន្យសិទធិបាន្យលឆៃើយរបលៅអត្ោ ៨០ 
ភ្នគរយ ន្យងិ ៨២ ភ្នគរយលៅច្ាំណុច្ត្បេូេទិន្យនន្យ័យន្យីេួយៗ (ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 
ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤)។ 
លៅអាំ ុងជុាំន្យីេួយៗម្ន្យការត្បេេូទិន្យនន្យ័យ កេមវិធី SDPP បាន្យទទួេលសៀវលៅោេោន្យការសិកាផៃូវការលដ្ើេបតី្បេូេព័រ៌ាន្យ
អាំពីវរតាន្យ ការសិកា ត្បជាសាស្តសត ន្យិងការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យរបស់ត្កុេសិសសទាំងប។ី លៅអាំ ុងលពេត្បេូេទិន្យនន្យ័យទាំងបីជុាំ 
លៅលពេចប់លផដើេឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ច្ងុឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិច្ងុឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ កេមវិធី 
SDPP កប៏ាន្យសាភសន្យ៍សិសសទាំងឡាយខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាផងខដ្រ (លោយខផអកលេើេកខណៈលៅលពេ
ចប់លផដើេកេមវិធី) លដ្ើេបវីាយរម្េៃឥរិោបលរបស់ពួកលគអាំពីសាលាលរៀន្យ។ សាំណុាំរងេយួម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យពតី្កុេសិសស
ន្យីេួយៗ ត្រូវបាន្យលត្ជើសលរើសយកេកលធវើជាគាំរូសត្ាប់ការសាភសន្យ៍ ន្យិងត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេលៅកនុងការវិភ្នគ។ ដ្ាំលណើរការ
លត្ជើសលរើសគាំរូជាក់ខសដងលៅកនុងេេូោឋន្យាន្យភ្នពខសុៗោនលៅោេត្កុេសិសស លោយសារទិន្យនន្យ័យខដ្េាន្យេទធភ្នពអាច្

                                                 
26 សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ក សត្ាប់លសច្កដីេេអិរបខន្យថេអាំពីការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ សាំណុាំរងេួយម្ន្យសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េាន្យសិទធិត្រូវបាន្យយកេកលត្បើត្បាស់លៅកនុងការវិភ្នគ
លន្យេះ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 30 
 

លត្បើត្បាស់បាន្យកនុងការកាំណរ់អាំពីសាថន្យភ្នពសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅលពេលត្ជើសលរើសគាំរូ។ កេមវិធី SDPP បរិោយដ្ាំលណើរការ
លន្យេះោ ងេេអិរលៅកនុង ឧបសេព័ន្យធ ក។ 
ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យលពេពខីាងលដ្ើេ លដ្ើេបីកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យសត្ាប់លធវើការវាយរម្េៃ កេមវិធី SDPP លត្បើខរទិន្យនន្យ័យខដ្េ
ាន្យលៅកនុងលសៀវលៅោេោន្យការសិកាសត្ាប់ត្កុេ SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយទាំងអស់ប ុលណ្ដណេះ។ លន្យេះគឺជាវិធីសាស្តសតខុសោន
េយួពវីិធីសាស្តសតខដ្េត្រូវបាន្យយកេកលត្បើត្បាស់កនុងការកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យោេរយៈត្បព័ន្យធ EWS លៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
SDPP ។ លដ្ើេបីកាំណរ់សិសសខផអកលេើលសៀវលៅោេោន្យការសិកា កេមវិធី SDPP បាន្យលត្បើត្បាស់អាណ្ដ ុកបមី្ន្យសាសភ្នព
ាន្យហាន្យិភ័យទាំងត្បាាំេួយ ខដ្េលត្បើត្បាស់លៅកនុងដ្ាំលណើរការកាំណរ់ហាន្យិភ័យ EWS របស់កេពុជាគ៖ឺ (១) វរតាន្យពីខខេីនា 
ឆ្នាំ ២០១២ លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកាេុន្យ (ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២) (២) ពិន្យទុត្ប ងឆាសទី ១ ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ លេើ
េខុវិជាាភ្នសាខខមរ ន្យងិគណិរវិទា ន្យិង (៣) សាថន្យភ្នពលេើសអាយុសត្ាប់ថ្ននក់ខដ្េលរៀន្យ។27,28  
សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ខដ្េត្រូវបាន្យលត្ជើសលរើសសត្ាប់ការសាភសន្យ៍ បាន្យលឆៃើយរបសាំណួរអាំពីត្បជាសាស្តសត ឥរិោបលផៃូវច្ិរត 
ខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ន្យងិការយេ់លឃើញច្ាំលពេះត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាោបិោ។ សិសសខដ្េត្រូវបាន្យ
លត្ជើសលរើសលធវើជាគាំរូ បាន្យលឆៃើយរបលៅអត្ោ ៦៤ ភ្នគរយ ៦៨ ភ្នគរយ ន្យងិ ៥៥ ភ្នគរយលៅច្ាំណចុ្ត្បេូេទិន្យនន្យ័យន្យីេួយៗ 
(លៅច្ងុឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤)។ 

V. េកខណៈទាំងឡាយម្ន្យគាំរូេុន្យលពេអន្យវុរត 
ការាន្យទិន្យនន្យ័យអាំពីសាជិកគាំរេូុន្យលពេោក់ឲ្យពកួលគទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ គឺជាសាសភ្នគសាំខាន្យ់ម្ន្យការវាយរម្េៃឥទធិពេដ្៏
ហមរ់ច្រ។់ វាផដេ់ព័រ៌ាន្យអាំពីេកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធីរបស់គាំរូ ន្យិងអន្យុញ្ជារឲ្យលយើងពិន្យិរយលេើេលៅលេើភ្នព
សេេេូោនរវាងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ លៅកនុងករណីកេមវិធី SDPP លៅកេពុជា េកខណៈម្ន្យសិសស ន្យិង
ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េបាន្យត្បេូេលៅេនុ្យអន្យតរាគេន្យប៍ាន្យចប់លផដើេលៅកនុងសាលាលរៀន្យលៅខខរុលា ឆ្នាំ ២០១២ គឺជាច្ាំណចុ្លោង
របស់លយើងសត្ាប់រាេ់ការវាស់ខវង ន្យងិការវិភ្នគជាបន្យតបនាទប់ទាំងអស់។  
សាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ាន្យេកខណៈខដ្េអាច្លត្បៀបលធៀបោនបាន្យលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធ ី
(ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២) ាន្យភ្នពខសុោនខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរចិ្រចួ្ប ុលណ្ដណេះ (ោរាង V.១ ផ្លទាំងខាងលេើ)។ 
សាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយទូ័រខដ្េជារួោ ង បាន្យច្ុេះល្មេះសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី ត្បខហេ ៣៨៩ នាក់ 
លបើលត្បៀបលធៀបោនជាេួយន្យងឹសិសសច្ាំន្យួន្យ ៣៨៦ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS ន្យងិសិសសច្ាំន្យួន្យ ៣៥៦ នាក់លៅ

                                                 
27 សិសសថ្ននក់ទី៧ ខដ្េាន្យអាយុ ១៥ ឆ្នាំលៅម្លៃច្េូលរៀន្យដ្ាំបូង ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងសាថន្យភ្នពាន្យហាន្យិភ័យ ១ លហើយសិសសខដ្េាន្យអាយុ ១៦ ឆ្នាំ ឬលត្ច្ើន្យជាងលន្យេះ លៅម្លៃ
ច្េូលរៀន្យដ្ាំបូងត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងសាថន្យភ្នពាន្យហាន្យិភ័យ ២។ សិសសថ្ននក់ទី៨ ខដ្េាន្យអាយុ ១៦ ឆ្នាំត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងសាថន្យភ្នពាន្យហាន្យិភ័យ ១ លហើយសិសសខដ្េ
ាន្យអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលៅកនុងសាថន្យភ្នពខដ្េាន្យហាន្យិភ័យ ២។ ាន្យទិន្យនន្យ័យសត្ាប់ពិន្យទុយអាកបបកិរិោ ប ុខន្យតកត្េិរម្ន្យការបារ់ទិន្យនន្យ័យ ត្រូវបាន្យវិន្យិច្េ័យថ្នាន្យ
កត្េិរធៃន្យ់ធៃរលពកសត្ាប់យកេកលត្បើត្បាស់។  
28 លោយសារខរសាលាលរៀន្យពុាំបាន្យោក់បញ្ចូេថ្ននក់ទី៦ កេមវិធី SDPP អាច្ត្បេូេខរទិន្យនន្យ័យេុន្យអន្យតរាគេន្យ៍សត្ាប់អាណ្ដ ុកទាំងលន្យេះសត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៨ ន្យិងទ៩ី ម្ន្យឆ្នាំ
សិកា ២០១២–២០១៣ ប ុលណ្ដណេះ លៅលពេខដ្េពួកលគលរៀន្យលៅថ្ននក់ទ៧ី ន្យិងថ្ននក់ទី៨។ ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៩ ម្ន្យឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ត្រូវបាន្យដ្កលច្ញពីការវិភ្នគ ពីលត្ពេះពួកលគ
ពុាំបាន្យទទេួអន្យតរាគេន្យ៍លពញេួយឆ្នាំល ើយ ដ្ូលច្នេះការវិភ្នគលៅលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យោក់បញ្ចូេខរសិសសថ្ននក់ទី៨ លៅកនុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យ
ហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាប ុលណ្ដណេះ។  



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 31 
 

កនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ សាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ជាេធយេាន្យត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៩ 
ច្ាំន្យួន្យ ១១.១ ន្យងិ ១១.២ នាក់ លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យងឹត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០.២ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ អត្ោ
វរតាន្យលៅកនុងថ្ននក់ទី៧ ន្យងិថ្ននក់ទី៩ លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គ ឺ២–៣ ច្ាំណុច្ភ្នគរយខពស់ជាងអត្ោវរតាន្យ
លៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ សាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS ាន្យកេមវិធីលហោឋរច្នាសេព័ន្យធសាលាលរៀន្យសកេមរចិ្ជាង
សាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ច្ាំខណកសាលាលរៀន្យកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យច្ាៃយពទីីរួេត្សុកឆ្ៃយជាងសាលាលរៀន្យ
កនុងត្កុេ EWS ។29  
កេមវិធី SDPP បាន្យរកលឃើញភ្នពខសុោនខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងេកខណៈរបស់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS 
ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយសត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី។ ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេទាំងបី ាន្យអាយុច្លនាៃេះ ៣២ ន្យងិ ៣៣ ឆ្នាំ 
ន្យងិ ៣៣-៣៧% គឺជាស្តសតី។ ការផដេ់េិខិរបញ្ជាក់ការបលត្ងៀន្យាន្យភ្នពខសុោនបន្យតិច្បន្យតួច្រវាងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS ន្យិង
សាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ហាសិបបីភ្នគរយម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ាន្យ
បទពិលសាធន្យ៍បលត្ងៀន្យរចិ្ជាងដ្ប់ឆ្នាំ លបើលត្បៀបលធៀបន្យងឹ ៤៧ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS ។ សត្ាប់
ត្កុេទាំងពរី រចិ្ជាង ២ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យាន្យបទពិលសាធន្យ៍បលត្ងៀន្យ ៣០ ឆ្នាំ ឬយូរជាងលន្យេះ។ ត្គូបលត្ងៀន្យរចិ្រចួ្បាំផុរបាន្យ
ទទេួការបណដុេះបណ្ដដេខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសាន្យហាន្យិភ័យ លហើយត្គូបលត្ងៀន្យរចិ្ជាងលន្យេះលទៀរបាន្យទទួេការ
បណដុេះបណ្ដដេលន្យេះលៅកនុងឆ្នាំកន្យៃងេក។ ពិន្យទុលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធីអាំពីាត្រោឋន្យការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការ
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាគចឺ្លនាៃេះ ៦.១ ន្យងិ ៦.៣ លៅលេើាត្រោឋន្យ ៨ ពិន្យទុ។  

តារារ V.១. លកខណៈននសាលាទរៀនជាម្ធយម្ និរគ្រូបទគ្រៀនថ្នែកទ់ោលទៅទៅមុ្នអនតរារម្ន៍ (ថ្នែក់ទី្៧ ទី្៨ និរទី្៩ ឆ្ែំសិកា ២០១១–
២០១២) (ភាររយទលើកផ្លរមានការបញ្ជាក់ទនសរពីទនោះ) 

េទធផេ ត្កុេ EWS + បន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័រ 

ត្កុេ EWS ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 

េកខណៈសាលាលរៀន្យេុន្យលពេអន្យតរាគេន្យ៍    
ថ្ននក់ខដ្េបាន្យផដេ់ជូន្យ ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២    
   ផដេ់ថ្ននក់លត្ៅពីថ្ននក់ទី៧ ទី៨ ន្យិងទី៩ ២៩.៦  ២៣.៤ ២៨.០ 
ការច្ុេះល ម្េះច្ូេលរៀន្យ (ច្ាំន្យួន្យសសិស) ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២    

ថ្ននក់ទី ៧ ១៦២.៥  ១៦១.១  ១៥១.៧ 
ថ្ននក់ទី ៨ ១២៧.៧  ១២៦.៦  ១១៦.៤ 
ថ្ននក់ទី ៩ ៩៧.៩  ៩៨.៨  ៨៧.៦ 

ច្ាំន្យួន្យត្គូបលត្ងៀន្យ ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ២៤.៩  ២៤.៣  ២៣.២ 
ត្គូបលត្ងៀន្យកនងុេួយកត្េិរថ្ននក់ក ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២    

ថ្ននក់ទី ៧ ១២.៥  ១២.៥  ១១.៧ 
ថ្ននក់ទី ៨ ១២.២   ១២.៥  ១១.៨ 
ថ្ននក់ទី ៩ ១១.១*  ១១.២** ១០.២ 

                                                 
29 លោយពិចរណ្ដអាំពីច្ាំន្យួន្យម្ន្យការលត្បៀបជាលត្ច្ើន្យខដ្េបាន្យលធវើល ើង កេមវិធី SDPP រាំពឹងថ្នភ្នពខុសោនទាំងលន្យេះបាន្យលកើរល ើងលោយម្ច្ដ្ន្យយ។  
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េទធផេ ត្កុេ EWS + បន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័រ 

ត្កុេ EWS ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 

សាភ្នគសសិស-ត្គូបលត្ងៀន្យ ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២    
ថ្ននក់ទី ៧ ១៣.៤  ១៣.២  ១៣.២ 
ថ្ននក់ទី ៨ ១០.៩   ១០.២  ៩.៩ 
ថ្ននក់ទី ៩ ៨.៨  ៨.៨  ៨.៥ 

អត្ោវរតាន្យលៅលពេរាប់ច្ាំន្យួន្យសិសសលៅកនុងត្កុេន្យីេួយៗ ឆ្នាំសិកា ២០១១–
២០១២(%)    

ថ្ននក់ទី ៧ ៧៩.៨*  ៧៧.៨  ៧៧.៣ 
ថ្ននក់ទី ៨ ៧៦.៨  ៧៥.៦  ៧៥.១ 
ថ្ននក់ទី ៩ ៧៨.៣*  ៧៧.៩  ៧៥.៥ 

កេមវិធីសាលាលរៀន្យសកេមខ ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២    
ោមន្យកេមវិធីសកេមលផសងៗ ៨០.០  ៨៣.២  ៧៤.៨ 
លហោឋរច្នាសេព័ន្យធ ៨.៦   ៣.៧** ១១.២ 
លសៀវលៅសិសស ឬសាភរៈ ៥.៧   ៧.៥  ៨.៤ 
អាហារូបករណ៍ ឬលត្គឿងលេើកទឹកច្ិរត ១.៩  ៥.៦  ៣.៧ 
កេមវិធីសកេមលផសងៗ ៦.៧  ៧.៥  ១៣.១ 

ច្ាៃយលៅកាន្យទ់ីរួេត្សុក (គី ូខេ ត្រ) ១២.៨ ++ ១០.២  ១១.៩ 
េកខណៈត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ភ្នសាខខមរ ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទី៧ ទី៨ ន្យិងទី៩ េុន្យលពេអន្យតរាគេន្យ៍ (ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២) 
អាយុ (ឆ្នាំ) ៣២.៤  ៣៣.២  ៣២.៥ 
ស្តសតី  ៣៧.២  ៣៧.០  ៣៣.២ 
កត្េិរសញ្ជាបត្រខពស់បាំផុរគ  †††  

សញ្ជាបត្រគរុលកាសេយកត្េិរបឋេសិកា ១.១ ០.១ ២.៣ 
សញ្ជាបត្រគរុលកាសេយកត្េិរេធយេសិកាបឋេភូេិ ៧៧.៥ ៧៨.៨ ៧៤.១ 
សញ្ជាបត្រគរុលកាសេយកត្េិរេធយេសិកាទុរិយភូេិ ២០.៥ ២០.០ ២២.៨ 
សញ្ជាបត្រកត្េិរឧរដេ ០.៩ ១.១ ០.៨ 

បទពិលសាធន្យ៍បលត្ងៀន្យជាទូលៅគ    
រិច្ជាង ១០ ឆ្នាំ ៥៤.៤ ៤៦.៨ ៥៣.៣ 
១០ ឆ្នាំដ្េរិ់ច្ជាង ២០ ឆ្នាំ ១៩.៥ ២៤.០ ២២.៦ 
២០ ឆ្នាំដ្េរិ់ច្ជាង ៣០ ឆ្នាំ ២៤.៦ ២៨.៣ ២៣.០ 
៣០ ឆ្នាំ ឬលត្ច្ើន្យជាងលន្យេះ ១.៥ ០.៩ ១.១ 

បាន្យទទេួការបណដុេះបណ្ដដេពក់ព័ន្យធន្យឹងសសិសាន្យហាន្យិភ័យ    
ធ្លៃប់ ៤.៨  ៤.៤  ៦.៧ 
រិច្ជាង ១ ឆ្នាំកន្យៃងេកលហើយ ១.០*  ១.១  ២.៨ 

ាត្រោឋន្យការអន្យុវរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនងុការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
(េាំោប់៖ ១ ដ្េ ់៨) ឃ ៦.១  ៦.៣  ៦.២ 
ទាំហាំគាំរូ    

សាលាលរៀន្យ ១០៨ ១០៧ ១០៧ 

ត្គូបលត្ងៀន្យ ១,០០៦ ៩៩០ ៩០៦ 

ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងកត្េងសាំណួរអាំពីសាលាលរៀន្យលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី SDPP ខខេិលុនា ឆ្នាំ ២០១២ ន្យិងខខេករា ឆ្នាំ ២០១៣។ 
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សាគេ់៖ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពី
កត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ ទាំហាំគាំរូសត្ាប់េកខណៈេួយច្ាំន្យួន្យអាច្រូច្ជាងលន្យេះលោយសារការបារ់ច្លេៃើយរប។ 

ក ត្គូបលត្ងៀន្យានក់អាច្បលត្ងៀន្យលត្ច្ើន្យថ្ននក់/េុខវិជាា។ 
ខ កេមវិធីេកពីខាងលត្ៅគឺជាកេមវិធីទាំងឡាយណ្ដខដ្េត្រូវបាន្យឧបរថេភលវិកា ន្យិងអន្យវុរតលោយអងគការនានាលត្ៅពីត្បព័ន្យធសាលាលរៀន្យ។ កេមវិធីេកពីខាងលត្ៅលត្ច្ើន្យជាងេួយ អាច្
ត្បរិបរតិការលៅកនុងសាលាលរៀន្យេួយ។ ឧទហរណ៍អាំពីកេមវិធីលផសងៗរួេាន្យជាអាទិ៍ដ្ចូ្ជា ការបងាារ់បលត្ងៀន្យ ឬកេមវិធីខករត្េូវលហរុអាត្កក់ ន្យិងកេមវិធីលកៀរគរសហគេន្យ៍។ 
គ ភ្នពខុសោនរវាងបាំខណងខច្កត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យិងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត chi-squared test។ 
ឃ ាត្រោឋន្យលន្យេះរាំណ្ដងឲ្យផេបូកម្ន្យការលឆៃើយរបរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសាំណួរទាំងត្បាាំបី ខដ្េបញ្ជាក់ថ្នលរើត្គូបលត្ងៀន្យរាយការណ៍អាំពីការករ់វរតាន្យត្បចាំម្លៃខដ្រឬលទ លោយ
ចរ់វិធ្លន្យការត្បសិន្យលបើសិសសលនាេះអវរតាន្យច្ាំន្យួន្យបីម្លៃកនុងេួយខខ លោយផដេ់លោបេ់ត្រ ប់ដ្េ់សិសសលខាយ ពិភ្នកាអាំពី ការោាំត្ទសត្ាប់សិសសលខាយជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យ 
អភិវឌ្ឍន្យ៍ខផន្យការលដ្ើេបីោាំត្ទសិសសលខាយ ត្បាត្ស័យទក់ទងជាេួយាោបិោរបស់សិសសលខាយ ជួបជាេួយសិសសលខាយ ន្យិងាន្យបាំណងេកេុន្យលា ង ន្យិងលច្ញយឺរលា ងលដ្ើេបីជួយ 
ដ្េ់សិសសលខាយ។ 

***/**/* ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគម្ន្យត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយខដ្េបាន្យបញ្ជាក់ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគម្ន្យត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ + បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ 

.០១/.០៥/.១០។ 

†††/††/† ភ្នពខុសោនរវាងបាំខណងខច្កត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យិងត្កុេត្រួរពិន្យិរយខដ្េបាន្យបញ្ជាក់ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 

●●●/●●/● ភ្នពខុសោនរវាងបាំខណងខច្កត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ + បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យិងត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ 
.០១/.០៥/.១០។ 

សិសសខដ្េលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី៧ ន្យងិទី៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ក៏ត្សលដ្ៀងោនលៅទូទាំងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS 
ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ (ោរាង V.២)។30 ត្បខហេ ៤៨ ដ្េ់ ៤៩ ភ្នគរយម្ន្យសិសសលៅកនុងត្កេុទាំងអស់ គឺជាស្តសតី លហើយ
ត្បខហេ ៣.៦ ដ្េ់ ៤.៣ ភ្នគរយម្ន្យសិសសលៅកនុងត្កុេទាំងអស់ ពុាំាន្យអាយុសេត្សបសត្ាប់កត្េិរថ្ននក់របស់ពកួលគលទ។ 
កនុងច្ាំលណ្ដេសិសសកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ៧៥.២ ភ្នគរយាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកាលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី 
លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង ៧២.៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសត្កុេ EWS ន្យងិ ៧៥ ភ្នគរយម្ន្យសិសសត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ភ្នពខសុោនរវាងត្កុេ 
EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។31 វរតាន្យត្បចាំម្លៃាន្យកត្េិរខពស់លៅទូទាំងត្កុេ
ទាំងអស់ គឺត្បខហេ ៩៦ ភ្នគរយ។ ពិន្យទុេខុវិជាាគណិរវិទាលៅទូទាំងត្កុេទាំងអស់គចឺ្លនាៃេះ ៦៣.៣ ន្យងិ ៦៤.១ ភ្នគរយ។ 
ភ្នពខសុោនរវាងពិន្យទុេខុវិជាាភ្នសាខខមរលៅកនុងត្កុេ EWS (៦៦.៥ ភ្នគរយ) ន្យងិលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (៦៨.៥ ភ្នគរយ) 
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។ សិសសលៅកនុងគាំរាូន្យហាន្យិភ័យ ទាំន្យងជាលេើសអាយុលត្ច្ើន្យសត្ាប់កត្េិរថ្ននក់របស់ពួកលគ 
ប ុខន្យតាន្យេកខណៈត្សលដ្ៀងោនលៅន្យងឹសិសសលៅកនុងគាំរទូាំងត្សុង។32  

 

                                                 
30 សន្យមរ់ថ្នាន្យការល ើងថ្ននក់ជាលទៀងទរ់ សិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិងទ៨ី លៅឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ត្រូវបាន្យល ើងថ្ននក់ទី៨ ន្យិងទ៩ី លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។ 
31 លៅទូទាំងរបាយការណ៍លន្យេះ កេមវិធី SDPP លត្បើពកយ “ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ” លដ្ើេបីលោងលៅលេើភ្នពខុសោនខដ្េាន្យរម្េៃ p ០.១០ ឬទបជាងលន្យេះ ន្យិងពកយ 
“ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ” លដ្ើេបី លោងលៅលេើភ្នពខុសោនខដ្េាន្យរម្េៃ p ០.០៥ ឬទបជាងលន្យេះ។ 

32 លៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី SDPP បាន្យត្រួរពិន្យិរយការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំ (ការលត្បៀបលធៀបច្ាំន្យួន្យ ៣ សត្ាប់េកខណៈសាលាលរៀន្យ សិសស ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គង
សាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១៩៣ េកខណៈ)។ កនុងច្ាំលណ្ដេការលត្បៀបលធៀបខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹឥរិោបលសិសស SDPP បាន្យរកលឃើញភ្នពខុសោនកាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យរវាងត្កុេជាជាងអវីខដ្េរាំពឹងទកុ
លោយខផអកលេើឱកាស។ ាន្យភ័សតុោងរិច្រួច្អាំពីភ្នពខុសោនជាត្បព័ន្យធលៅកនុងត្កុេទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ ន្យិងត្កុេត្រួរពិន្យិរយអាំពីេកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធីលត្ៅពីឥរិោបល
របស់សិសស។ សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ឈ សត្ាប់ការពិភ្នកាបខន្យថេអាំពីេកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។   



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 34 
 

តារារ V.២. លកខណៈសិសសជាម្ធយម្ទៅម្ុនអនតរារម្ន៍ (ថ្នែក់ទ្ី៧ នរិទ្៨ី ឆ្ែំសិកា ២០១១ –២០១២) (ភាររយននសិសស ទលើកផ្លរមានបញ្ជាក់ទនសរពីទនោះ) 
 គាំរូទាំងត្សុង  គាំរូាន្យហាន្យិភ័យ 
 ត្កុេ EWS+ កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS  ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ  ត្កុេ EWS+ កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS  ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 

េកខណៈត្បជាសាស្តសត        
ស្តសត ី ៤៨.០  ៤៨.០  ៤៨.៨  ៤៤.៨  ៤៤.០  ៤៥.១ 
លេើសអាយសុត្ាប់កត្េិរថ្ននក់កាំពុងលរៀន្យ ក ៣.៦ ៣.៨ ៤.៣  ៦.៨ ៧.៧ ៧.០ 
កោតខដ្េពក់ព័ន្យធន្យឹងហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា        
ចរ់ជាត្បលភទាន្យហាន្យិភ័យលោយខផអកលេើព័រ៌ាន្យលៅលពេ
ចប់លផដើេកេមវិធី ខ ៧៥.២ + ៧២.៥  ៧៥.០ 

 
១០០.០ ១០០.០ ១០០.០ 

វរតាន្យត្បចាំម្លៃលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកាកន្យៃងេក គ ៩៦.១  ៩៥.៦  ៩៦.៥  ៩៥.៩  ៩៥.០  ៩៦.១ 
ការសិកាជាេធយេ ពិន្យទុត្ប ងឆាសលេើកទី១ ន្យិងលេើកទី ២ 
(េាំោប់ ១-១០០) 

 
  

  
  

គណិរវិទា ៦៤.១  ៦៣.៣  ៦៣.៤  ៦៥.៨  ៦៤.៣** ៦៦.៨ 
ភ្នសាខខមរ ៦៧.៨  ៦៦.៥* ៦៨.៥  ៦២.១  ៦០.៧  ៦១.៥ 

ទាំហាំគាំរ ូ        
សាលាលរៀន្យ ១០៨ ១០៧ ១០៧  ១០៨ ១០៧ ១០៧ 
សិសសថ្ននក់ទី ៧ ១៧,០៣៩ ១៦,៨៩៥ ១៥,៥៦៨  ៨,៤៤២ ៨,២៥៩ ៧,៦៩៥ 
សិសសថ្ននក់ទី ៨ ១៣,៤៧៣ ១៣,១៣៦ ១១,៩០៣  ៦,៣៣១ ៦,០៨៣ ៥,៦៨០ 
សិសសទូលៅ ៣០,៥១២ ៣០,០៣១ ២៧,៤៧១  ១៤,៧៦៣ ១៤,៣៤២ ១៣,៣៧៥ 

ត្បភព៖ ការសទង់េរិសិសស ន្យិងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យពីលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី SDPP ខខេិលុនា ឆ្នាំ២០១២ ន្យិងខខេករា ឆ្នាំ ២០១៣។ 
សាគេ់៖ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ ទាំហាំគាំរូសត្ាប់េកខណៈេួយច្ាំន្យួន្យអាច្រូច្ជាងលន្យេះលោយសារ

ការបារ់ច្លេៃើយរប។ 
ក  សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នលេើសអាយុសត្ាប់កត្េិរថ្ននក់របស់ពួកលគ ត្បសិន្យលបើពួកលគលេើសអាយុសេត្សបពីរឆ្នាំសត្ាប់កត្េិរថ្ននក់របស់ពួកលគ។ 
ខ សិសសត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យ ត្បសិន្យលបើ៖ (១) សិសសលនាេះទទេួបាន្យពិន្យទុ ២ លៅលេើសូច្នាករខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹវរតាន្យ (២) ផេបូកម្ន្យសូច្នាករាន្យហាន្យិភ័យរបស់សិសស (សន្យទសសន្យ៍ាន្យហាន្យិភ័យ) ធាំជាង ឬលសមើន្យឹង ៤ ឬ (៣) សន្យទសសន្យ៍ាន្យហាន្យិភ័យរបស់សិសស
សថិរលៅកនុងការគិរជាភ្នគរយទី ៤៤ ខផនកខាងលេើម្ន្យបាំខណងខច្កសន្យទសសន្យ៍ាន្យហាន្យិភ័យសត្ាប់ច្ាំណ្ដរ់ថ្ននក់របស់សិសស។ 
គ កាំណរ់ខរសត្ាប់សិសសខដ្េសថិរលៅកនុងគាំរូខដ្េសថិរលៅកនុងដ្ាំណ្ដក់កាេទី I ម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យប ុលណ្ដណេះ។ អត្ោវរតាន្យត្បចាំម្លៃ គឺជាភ្នគរយម្ន្យម្លៃសិកាខដ្េសិសសច្េូសិកាលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ខដ្េកសាងល ើងលោយរកេធយេភ្នគម្ន្យភ្នគរយត្បចាំខខសត្ាប់ឆ្នាំសិកា
លមីច្ងុលត្កាយបងអស់។ 
 
***/**/* ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគម្ន្យត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយខដ្េបាន្យបញ្ជាក់ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគម្ន្យត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ + បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ន្យិងត្កុេត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេុន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។
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VI. ឥទធិពេម្ន្យ SDPP  

ការវាយរម្េៃបាន្យបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ឥរិោបលរបស់សិសស ការ
ច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ ជាំពូកលន្យេះពិភ្នកាថ្នលរើ កេមវិធី SDPP ទទួេបាន្យ
លជាគជយ័កត្េិរណ្ដលៅកនុងការខកេេអការវាស់ខវងបឋេលៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធីលៅកនុងវិស័យន្យីេួយៗទាំងលន្យេះ។ ការ
វាយរម្េៃអាំពីត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លផ្លដរលៅលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីខដ្េត្រូវបាន្យវាស់ខវងថ្នជាភ្នពខសុោនខផនក
េទធផេគរិជាេធយេលៅលពេោេោន្យច្ងុលត្កាយរវាងសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេ 
SDPP ន្យងិសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ លោយម្េរត្េូវសត្ាប់េកខណៈ
លៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេខដ្េបាន្យរាយការណ៍លៅកនុងការសិកាលន្យេះ គួរខរត្រូវបាន្យបកត្សាយថ្នជា
ភ្នពខសុោនខផនកេទធផេខដ្េបាន្យពតី្បត្ពឹរតកេមរបស់កេមវិធី SDPP។ ឧទហរណ៍ ឥទធិពេលៅលេើសិសសលបាេះបងក់ារសិកា
ខដ្េេលេអៀងលៅរកច្ាំណចុ្ភ្នគរយ “X” បញ្ជាក់ថ្ន ជាេធយេអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលត្កាេកេមវិធី SDPP គចឺ្ាំណចុ្
ភ្នគរយ “X” ខដ្េទបជាងអត្ោខដ្េវាសថិរលត្កាេត្បរិបរតិការអាជីវកេមោេធេមោ។ លៅកខន្យៃងខៃេះ លដ្ើេបីផដេ់បរិបទបខន្យថេ 
លយើងកប៏ងាាញអាំពីកាំលណើន្យ ន្យិងការលយច្ុេះភ្នគរយម្ន្យេទធផេបឋេលៅទូទាំងត្កុេត្បត្ពឹរតកេម ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ។ 
“ការខត្បត្បួេភ្នគរយ” ទាំងលន្យេះ េិន្យគរួត្រូវបាន្យបកត្សាយថ្នជា “ការខត្បត្បួេ” ភ្នគរយខដ្េអាច្ត្រូវបាន្យគណនាលៅកនុងការ
វាស់ខវងេនុ្យ-លត្កាយ ឬការខត្បត្បួេលៅលពេចប់លផដើេ/ច្ុងបញ្ចប់កេមវិធីល ើយ ប ុខន្យតគឺជាការលកើន្យល ើង ឬការលយច្ុេះម្ន្យការ
វាស់ខវងេទធផេរបស់ត្កុេទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយលៅច្ងុបញ្ចប់កេមវធិី។ 

ការពិភ្នកាលន្យេះត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំជាវិស័យេទធផេ ដ្ូច្រលៅ៖ (១) េទធផេខផនកអាកបបកិរិោ ន្យងិឥរិោបលរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
(២) ឥរិោបលរបស់សិសស (៣) ការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិ (៤) សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ េទធផេអាំពី
ឥទធិពេសត្ាប់ការវាស់ខវងបឋេ ន្យងិការវាស់ខវងបខន្យថេលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី ត្រូវបាន្យបងាាញលោយោរាងរបារ ខដ្េ
ត្រូវោនន្យងឹកត្េិរេទធផេជាេធយេលោយគរិោេសាថន្យភ្នពត្កុេខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយ។ ភ្នពខុសោនខដ្េ
ខសុោនខផនកសថិរិជាងសូន្យយ ាន្យសាគេ់លោយសញ្ជាផ្លាយ។ 
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ក. ឥទធិពេលៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 

ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្លរៀបច្ាំឥរិោបល ន្យិងសកេមភ្នពរបស់សិសសោេរយៈ
វិធ្លន្យការរបស់ពកួលគ។ ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យបងាាញលៅកនុងត្ទឹសដីម្ន្យគាំរូ
បញ្ារតិផ្លៃស់បដូរ (រូបភ្នព III.ក.១) វិធ្លន្យការរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្
រាំណ្ដងឲ្យកត្េិរទីេួយម្ន្យការផ្លៃស់បដូរលៅកនុងការខកេេអេទធផេ
ច្ាំលពេះេខុរបស់សិសស ន្យិងការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 
កេមវិធី SDPP លធវើការលោយផ្លទេ់ជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យលដ្ើេបខីកេេអ
ច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិការយេ់ដ្ឹងរបស់ពកួលគអាំពីការលបាេះបង់ការសិកា 
លោយបណដុេះបណ្ដដេពកួលគឲ្យលច្េះកាំណរ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ 
ន្យងិលធវើការជាេួយសិសស ន្យងិត្គួសារពកួលគលដ្ើេបផីដេ់ការោាំត្ទ ន្យិង
ពត្ងឹងទាំនាក់ទាំន្យងរបស់ពកួលគជាេួយន្យងឹសាលាលរៀន្យ។ ត្គូបលត្ងៀន្យ
ត្រូវបាន្យបលត្ងៀន្យឲ្យលច្េះលត្បើត្បាស់ EWS លដ្ើេបខីកេេអការអន្យវុរតន្យ៍
របស់ពកួលគកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ ត្គូបលត្ងៀន្យ
កនុងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ ទទេួបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេអាំពីកុាំពយូទ័រ ន្យងិ
ត្គប់គញរងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ។ ការផ្លៃស់បដូរវិធ្លន្យការរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ អាច្ជាសូច្នាករដ្ាំបូងម្ន្យការផ្លៃស់បដូរអាកបបកិរិោរបស់
សិសស។  

ខផនកលន្យេះ ពិភ្នកាអាំពីឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើច្ាំលណេះដ្ឹង ឥរិោបល ន្យងិការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គង
សាលាលរៀន្យពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកា។  

សារៈសាំខាន់្យខផនកសថិរិ 

ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP ខផអកលៅលេើភ្នពខុសោនម្ន្យេទធផេជាេធយេសត្ាប់សិសស និ្យងត្គូបលត្ងៀន្យត្កុេ SDPP និ្យង
ត្កុេត្រួរពិនិ្យរយ។ លៅកនងុការបកត្សាយការបា ន្យ់សាមន្យទាំងលន្យេះ ជាការសាំខាន់្យណ្ដសខ់ដ្េត្រូវវាយរម្េៃថ្នលរើ វាាន្យទាំហាំធាំេមេ ខដ្េ
វាេិន្យទាំន្យងជាាន្យភ្នពខុសោនលោយសារខរឱកាសខដ្រឬលទ (លោយបញ្ជាក់ថ្ន កេមវិធី SDPP ពិរជាាន្យឥទធិពេ)។ ជាេយួនឹ្យង
គាំនិ្យរលន្យេះ ការលធវើលរសតខបបសថិរិត្រូវបាន្យលធវើល ើងលដ្ើេបវីាយរម្េៃថ្នលរើឥទធិពេនី្យេួយៗខុសោនលត្ច្ើន្យជាងសូន្យយខដ្រឬលទ។ ការបា ន្យ់សាមន្យ
ឥទធិពេត្រូវបាន្យបរិោយថ្នាន្យសារៈសាំខាន់្យខផនកសថិរិ ត្បសិន្យលបើាន្យត្បូបាប ីេីលរភ្នគរយរិច្ជាង ៥ លោយសារខរឱកាស (លហើយ
េិន្យខេន្យលោយសារខរកេមវិធី SDPP)។ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេ ត្រូវបាន្យបរិោយថ្នាន្យសារៈសាំខាន់្យខផនកឯកោបខន្យថេ ត្បសិន្យលបើ
ត្បូបាប ីេីលរលោយសារខរឱកាស (លហើយេិន្យខេន្យលោយសារខរកេមវិធី SDPP) គឺច្លនាៃេះ ៥ និ្យង ១០ ភ្នគរយ។ លៅកនុងោរាង និ្យង
រូបភ្នព ឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរលិៅកត្េិរ ១ ភ្នគរយ ៥ ភ្នគរយ និ្យង ១០ ភ្នគរយាន្យសាគេ់លោយសញ្ជាផ្លាយ
ជា ***, ** ឬ *។ 

ឱកាស (១%, ៥% ឬ ១០%) ខដ្េេទធផេខដ្េត្រូវបាន្យរាយការណ៍ កាំពុងខររាយការណ៍លោយខុសអាំពីកាំលណើន្យឥទធិពេ លៅលពេ
លធវើលរសតបខន្យថេ។ ដ្ូលច្នេះ គួរាន្យការត្បុងត្បយ័រនលៅលពេបកត្សាយអរថន័្យយម្ន្យការវិភ្នគោេខបបរុករករបស់លយើងអាំពីេទធផេបខន្យថេ 
និ្យងត្កុេរង ពីលត្ពេះលយើងេិន្យបាន្យខករត្េូវសត្ាប់ច្ាំនួ្យន្យសរុបម្ន្យការលត្បៀបលធៀបោនខដ្េបាន្យលធវើល ើងលទ។ ការលធវើលរសតនី្យេួយៗលៅលេើ
ភ្នពផទុយោនបខន្យថេម្ន្យត្បសិទធភ្នពកេមវិធីសត្ាប់ត្កុេរងដ្ម្ទលទៀរ ត្រូវបាន្យផដេ់ជនូ្យជាបរិបទបខន្យថេសត្ាប់របាយការណ៍ច្េបង។ 

េទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
ការវាស់ខវងបឋេលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី 

 ត្គូបលត្ងៀន្យទទួេយកការអនុ្យវរតន៍្យកនុងការ
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា   

ការវាស់ខវងបខន្យថេ 

 សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ កនុង
ការលោេះត្សាយបញ្ជាសិសសលបាេះបង់ការសិកា  

 សាមររីទទួេខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការ
លោេះត្សាយបញ្ជាសិសសលបាេះបង់ការសិកា 

 ការអនុ្យវរតន៍្យ សវ័យសកដិសិទធិភ្នព និ្យងសាមររី
ទទួេខុសត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងកនុងការ
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
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១. ឥទធិពេលៅលេើការទទេួយកការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 

ការវាស់ខវងបឋេលៅលេើឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យគឺ ាត្រោឋន្យត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់
សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ ាត្រោឋន្យលន្យេះ លឆៃើយរបលៅន្យឹងសាំណួរទាំងត្បាាំបីខដ្េបាន្យលចទសួរត្គបូន្យទុកថ្ននក់ ខដ្េជាអនកទទួេ
ខសុត្រូវច្ាំលពេះអន្យតរាគេន្យ ៍ EWS ន្យងិបាន្យលចទសួរត្គូបលត្ងៀន្យេខុវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ។ សាំណួរលផ្លដរលៅលេើ
អាកបបកិរិោរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េអាច្ជយួ ដ្េ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យឲ្យទទេួបាន្យលជាគជយ័កនុងការសិកា។ (សូេលេើេ 
ឧបសេព័ន្យធ គ សត្ាប់លសច្កដីេេអិរសដីពីការបលងាើរាត្រោឋន្យ។) 

 
កេមវិធី SDPP បងាាញឲ្យលឃើញន្យវូឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការ
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (រូបភ្នព VI.ក.១)។ ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ទទេួបាន្យពិន្យទុ ៦.៨៥ ន្យិង
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ ទទេួបាន្យពិន្យទុ ៦.៨៣ លេើាត្រោឋន្យ ៨ ពិន្យទុ ម្ន្យការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការ
សិកា លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង ៥.៩៤ ពិន្យទុ សត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។33 ទាំងពរីលន្យេះរាំណងឲ្យការខកេេអ 
១៥ ភ្នគរយសត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  

                                                 
33 ពិន្យទុខពស់ជាងេុន្យបញ្ជាក់ថ្ន ាន្យការអន្យវុងរតន្យ៍កាន្យ់ខរេអត្បលសើរកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 

ាត្រោឋន្យម្ន្យការអនុ្យវរតន៍្យរបសត់្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (ការវាស់ខវងបឋេ) 

ត្គូបលត្ងៀន្យបាន្យលឆៃើយរបលៅនឹ្យងកត្េងសាំណួរេួយ។ ការោក់ពិន្យទុគឺខផអកលៅលេើាត្រោឋន្យ ៨ ពិន្យទុ ខដ្េត្រូវោននឹ្យងការសទងេ់រិត្បាាំបីច្ាំណុច្ 
ថ្នលរើត្គូបលត្ងៀន្យបាន្យអនុ្យវរតន៍្យការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្រឬលទ។ ច្ាំណុច្ទាំងលនាេះរេួាន្យ៖ 

 ករ់វរតាន្យត្បចាំម្លៃ  
 ចរ់វិធ្លន្យការត្បសិន្យលបើសិសសអវរតាន្យបីម្លៃកនុងេួយខខ  
 ផដេ់លោបេ់ត្រ ប់ដ្េស់ិសសលខាយ  
 ពិភ្នកាអាំពីការោាំត្ទសត្ាប់សិសសលខាយជាេយួត្គូបលត្ងៀន្យដ្ម្ទលទៀរ  
 អភិវឌ្ឍន៍្យខផន្យការលដ្ើេបោីាំត្ទដ្េស់ិសសលខាយ 
 ត្បាត្ស័យទកទ់ងជាេយួាោបិោរបស់សិសសលខាយ 
 ជួបជាេយួសិសសលខាយ  
 លច្រនាកនុងការេកដ្េ់េុន្យលា ង និ្យងលៅយឺរលា ងលដ្ើេបជួីយ ដ្េស់ិសសលខាយ 
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រូបភាព VI.ក.១. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP កម្ពុជាទៅទលើការអនុវតតន៍របស់គ្រូបទគ្រៀនកែរុការទ្ប់សាាត់សិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅចុរ
បញ្ចបក់ម្មវិធី (ឆ្ែំសិកា ២០១២–២០១៣ និរឆ្ែំសិកា ២០១៣–២០១៤) 

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP ន្យងិការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកា េិលុនា ២០១២ េករា 

២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យងិភ្នសាត្បចាំថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤ 

ដ្ូច្រលៅ៖ ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១,៤០៤ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ១,៣៥៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS  ន្យិង ១,៣០៥ សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 
លទេះបីជាភ្នគរយម្ន្យត្គូបន្យទុកថ្ននក់ត្កុេ SDPP លៅខរជាត្គូបន្យទុកថ្ននក់សត្ាប់កាំ ុងលពេអន្យតរាគេន្យ៍ (៤៤ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបន្យទុក
ថ្ននក់ឆ្នាំសិកា ២០១២ លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ន្យងិ ៤៦ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបន្យទុកថ្ននក់ឆ្នាំសិកា ២០១២ លៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
EWS+កុាំពយូទ័រលៅខរជាត្គូបន្យទុកថ្ននក់លៅឆ្នាំសិកា ២០១៤) ខពស់ជាងសត្ាប់ត្គូបន្យទុកថ្ននក់លៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយក៏លោយ 
(៣២.៣ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបន្យទុកថ្ននក់ឆ្នាំសិកា ២០១២ លៅខរជាត្គូបន្យទុកថ្ននក់លៅឆ្នាំសិកា ២០១៤) ឥទធិពេលៅលេើការអន្យុវរតន្យ៍
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ អាច្ាន្យលត្ច្ើន្យជាងេនុ្យ ន្យងិាន្យភ្នគរយម្ន្យ SDPP លត្ច្ើន្យជាងេនុ្យខដ្េបាន្យទទួេអរថត្បលោជន្យ៍ពកីារ
បណដុេះបណ្ដដេ ន្យងិការអន្យវុរតន្យអ៍ន្យតរាគេន្យក៍េមវិធី SDPP រយៈលពេពរីឆ្នាំលពញ។ បខន្យថេពីលេើលន្យេះលទៀរ សាសភ្នគខដ្េ
អាច្កាំណរ់ទាំហាំបាន្យម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យលៅសាលាលរៀន្យ SDPP គឺ ២៣ ដ្េ់ ២៤ ភ្នគរយ ពុាំធ្លៃប់បាន្យទទួេការបណដុេះបណ្ដដេ
ណ្ដេយួពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសាន្យហាន្យិភ័យល ើយ។ 

SDPP ក៏បាន្យត្រួរពិន្យិរយលេើេឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបខន្យថេច្ាំន្យួន្យត្បាាំេួយផងខដ្រ៖ េយួទក់ទងន្យឹងការចរ់វិធ្លន្យការ
លដ្ើេបីការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា ពីរទក់ទងន្យងឹការបណដុេះបណ្ដដេត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិបទីក់ទងន្យឹងការយេ់ដ្ឹងរបស់
ត្គូបលត្ងៀន្យអាំពីសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ ត្សបោនជាេួយន្យងឹការខកេេអការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសស

6.85*** 6.83*** 
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លបាេះបង់ការសិកាខដ្រ ត្គូបលត្ងៀន្យកប៏ាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូកាំលណើន្យច្ាំលណេះដ្ឹងអាំពីកោតហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាផងខដ្រ។ 
លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្កាំណរ់ភ្នគរយជាេធយេ ៧២ ភ្នគរយម្ន្យកោតហាន្យិភ័យសត្ាប់សិសស
លបាេះបង់ការសិកា ន្យងិលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្កាំណរ់បាន្យ ៦៩.៤ ភ្នគរយ។ ពិន្យទុទាំងលន្យេះខពស់ជាង
សាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យអាច្កាំណរ់បាន្យត្រឹេខរ ៥៧.៨ ភ្នគរយម្ន្យកោតហាន្យិភ័យប ុលណ្ដណេះ ខដ្េភ្នពខុសោន
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ លៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ត្គូបលត្ងៀន្យអន្យវុរតន្យប៍ាន្យ ៨០.៤ ភ្នគរយ ន្យងិ ៨២.៤ 
ភ្នគរយម្ន្យសកេមភ្នពខដ្េអាច្លធវើបាន្យខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកា លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង ៧៥.៣ ភ្នគរយកនុង
ច្ាំលណ្ដេត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ខដ្េភ្នពខសុោនាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ ឥទធិពេវិជាាន្យទាំងលន្យេះលៅលេើ
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ត្រូវបាន្យសលងារលឃើញលទេះបីជាសាាត្រខដ្េអាច្កាំណរ់ទាំហាំបាន្យម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យលៅ
កនុងសាលាលរៀន្យ SDPP គឺ ២៣ ដ្េ់ ២៤ ភ្នគរយ ពុាំធ្លៃប់បាន្យទទេួការបណដុេះបណ្ដដេណ្ដេួយទក់ទងន្យងឹសិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យល ើយ។ េទធផេសត្ាប់ការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ ាន្យបងាាញេេអិរលៅកនុងោរាងឧបសេព័ន្យធ គ.៣។ 

SDPP កប៏ាន្យរុករុកត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើត្កេុរងបខន្យថេខដ្េពុាំត្រូវបាន្យកាំណរល់ោេលៅលោយផ្លទេ់លោយ
កេមវិធី ប ុខន្យតលៅខរាន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ។៍34 ការលត្បៀបលធៀបទាំងលន្យេះផដេ់ន្យវូបរិបទដ្ា៏ន្យសារៈត្បលោជន្យ៍ លហើយអាច្ផដេ់
លោបេ់អាំពីាោ៌ខដ្េកេមវិធី SDPP អាច្លធវើការផងខដ្រ។  

SDPP បាន្យត្រួរពិន្យិរយឥទធិពេលៅលេើេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាត្រោឋន្យការអន្យវុរតន្យរ៍បស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសស
លបាេះបង់ការសិកា សត្ាប់ត្កេុរងច្ាំន្យួន្យបនួ្យគូ (រូបភ្នព VI.ក.២)។ លោយខ ក SDPP បាន្យបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេ
ោច្់លោយខ កពីោន លោយគរិលៅោេលយន្យឌ្រ័របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ភ្នគរយម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ច្ាៃយ
របស់សាលាលរៀន្យលៅកាន្យ់ទីរួេត្សុក ន្យងិសាថន្យភ្នពបលត្ងៀន្យលពញលា ងរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ។ SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យលៅលេើការ
អន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងត្កុេរងលសទើរខរទាំងអស់ គលឺៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 
ន្យងិត្កុេ EWS ។ ភ្នពខុសោនខរេួយគរល់ៅកនុងឥទធិពេលៅលេើត្កុេរងគលឺយន្យឌ្រ័ ខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យជាស្តសតីបាន្យបងាាញន្យូវ
កាំលណើន្យាត្រោឋន្យម្ន្យការអន្យវុរតន្យក៍នុងការទប់សាារ់លត្ច្ើន្យជាងត្គូបលត្ងៀន្យជាបរុសលៅកនុងត្កុេ EWS លទេះបីជាភ្នពខសុោនាន្យ
សារៈសាំខាន្យ់ខរខផនកឯកោបខន្យថេក៏លោយ។ លបើពុាំដ្ូលចនេះលទ ពុាំាន្យគាំរូត្កុេរងរឹងាាំលៅកនុងឥទធិពេលៅលេើាត្រោឋន្យម្ន្យការអន្យុវរតន្យ៍
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាល ើយ។35   

                                                 
34 ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III លោយសារខរការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ 
លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនច្ាំន្យួន្យលត្ច្ើន្យក៏លោយ។ 

35 ភ្នពខុសោនរវាងឥទធិពេសត្ាប់ត្កុេរងន្យីេួយៗត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសត។ ាន្យភ្នពខុសោនខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេសត្ាប់ស្តសតី ន្យិងបុរសលៅ
កនុងត្កុេ EWS ។   
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រូបភាព VI.ក.២. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP កម្ពុជាទៅទលើការអនុវតតន៍របស់គ្រូបទគ្រៀនកែរុការទ្ប់សាាត់សិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅចុរ
បញ្ចបក់ម្មវិធី រិតតាម្គ្កុម្ររ 

 

ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 
២០១៤ ន្យងិធនូ ២០១៤  កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី ន្យិងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកា 
េិលុនា ២០១២ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យ
ម្េរត្េូវសត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ 
លោយសារការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 
ភ្នពខុសោនរវាងឥទធិពេរបស់ត្កុេរងត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិង
ត្កុេ EWS ពុាំត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតសត្ាប់ការវិភ្នគត្កុេរងល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
†††/††/† ភ្នពខុសោនខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងសត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ លៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
ᵒᵒᵒ/ᵒᵒ/ᵒ ភ្នពខុសោនខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងសត្ាប់ត្កុេ EWS លៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។
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សាលាលរៀន្យ 
ោច្់ត្សោេ 

សាលាលរៀន្យេិន្យ 
ោច្់ត្សោេ 
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គ្រូបទគ្រៀនទៅកម្ពុជាទដើរតាម្ជំហានរបស់ EWS យា៉ារជាប់លាប់
កែុរការកាត់បនថយសិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅកែុរសាលាទរៀន

ពកួទរ។ 

ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េាន្យការរស ូលច្េះរកាឲ្យសិសសលៅបន្យតការសិកា 
បច្ចបុបន្យនលន្យេះ ខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ទទួេបាន្យការបាំពកប់ាំប ន្យ
ន្យូវលោេវិធលីមីេួយច្ាំលពេះការរកាឲ្យសិសសាន្យហាន្យភិ័យលៅបន្យតការសិកា ពួកលគ
លេើេលឃើញថ្ន ពកួលគអាច្លធវើឲ្យាន្យការផ្លៃសប់ដូរធាំេួយ។ សូេបខីរសិសសរបស់ពួកលគ 
កអ៏ាច្លេើេលឃើញន្យូវឥទធិពេខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យរបសព់ួកលគកាំពុងខរាន្យផងខដ្រ។ ច្នាថ 
រសមី គឺជាសិសសានកខ់ដ្េឲ្យរម្េៃច្ាំលពេះការខិរខាំត្បឹងខត្បងរបសត់្គូោរល់ ម្េះ លភឿន្យ 
សេផសស ខដ្េលធវើឲ្យោរល់ៅបន្យតការសិកា។ រសមបីាន្យន្យិោយថ្ន “ខ្្ុំសបាយចិតត
ណាស់ផ្ដលខ្្ុអំាចម្កទរៀនម្េរទទ្ៀត ទេើយខ្្ុំសូម្ទបេជាច្ិតតថ្ននឹរទរៀនឲ្យចបថ់្នែក់
ម្ធយម្សកិា” ។  

ជាសិសសថ្ននកទ់ី ៧ លៅវិទាេ័យបនាទយត្កាាំងលៅកនុងត្បលទសកេពុជា រសម ី េនិ្យខដ្េ
យេ់ថ្នការសិកាាន្យភ្នពងាយត្សេួល ើយ។ ោរព់ុេះពរការេាំបាកអសរ់យៈលពេ
ជាលត្ច្ើន្យលត្ច្ើន្យឆ្នាំេកលហើយ។ លៅអាយុ ១៦ ឆ្នាំ ោរប់ាន្យលរៀន្យត្រួរថ្ននក់ លហើយឥ ូវ
លន្យេះោរច់សជ់ាងេិរតរួេថ្ននករ់បសោ់រ់។ លោយោមន្យការលេើកទឹកច្រិត បច្ចុបបន្យនលន្យេះ 
ោរខ់កខាន្យេិន្យបាន្យេកលរៀន្យជាញឹកញាប់។ សេផសស ខដ្េជាត្គរូបសោ់រប់ាន្យដ្ងឹ
ថ្ន រសមី កាំពុងខរសថិរលៅលេើវិធដី្៏លេឿន្យលឆ្ពេះលៅកាន្យក់ារលបាេះបងក់ារសិកា ប ុខន្យត ោរ់
ដ្ឹងពអីវីខដ្េោរអ់ាច្លធវើបាន្យលដ្ើេបទីបស់ាារវ់ាកុាំឲ្យលកើរល ើងបាន្យ។  

សេផសស បាន្យទទួេការបណដេុះបណ្ដដេអាំពតី្បព័ន្យធផដេព់័រ៌ាន្យជាេនុ្យ (EWS) ដ្ូលច្នេះ
ោរអ់ាច្កាំណរប់ាន្យថ្ន រសម ី ាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា។ លៅលពេោរប់ាន្យ
ករ់សាគេអ់វរតាន្យទាំងអសរ់បស់ រសមី ោរប់ាន្យលផញើេិខិរេួយច្ាបល់ៅកាន្យឪ់ពកុាដយរបស់ រសមី លដ្ើេបឲី្យពកួោរប់ាន្យដ្ងឹថ្នកូន្យត្បសុរបស់
ពួកោរខ់កខាន្យេិន្យបាន្យេកលរៀន្យ។ ោរោ់េោន្យេិខិររបសោ់រជ់ាេួយន្យឹងការលៅោេទូរសព័ទ ប ុខន្យតពុាំាន្យអវីផ្លៃស់បដូរល ើយ។ លត្កាយពបីាន្យ
ខច្ករាំខេកលរឿងរា វរបស ់ រសម ី លៅអាំ ុងលពេត្បជុាំត្គប់ត្គងករណីរបសស់ាលាលរៀន្យលដ្ើេបពីិភ្នកាអាំពសីិសសខដ្េាន្យហាន្យិភយ័ សេផសស បាន្យ
លធវើខផន្យការសត្ាបជ់ាំហាន្យបនាទបល់ៅកនងុដ្ាំលណើរការរបស ់EWS ។  

សេផសស បាន្យលៅលេងដ្េផ់ទេះរបស ់ រសមី លដ្ើេបខីសវងយេអ់ាំពអីវខីដ្េកាំពុងលកើរល ើង លហើយបាន្យលរៀបច្ាំខផន្យការេយួជាេយួឪពុកាដយរបសោ់រ ់
លដ្ើេបរីកាឲ្យ រសមី លៅបន្យតការសិកា។ ាដយរបស់ រសមី ាន្យការភ្នញកល់ផអើេោ ងខាៃាំងលៅលពេលឃើញត្គរូបសក់ូន្យត្បុសោរេ់កដ្េា់រ់ទវរ។ ាដយ
របស ់រសមី ន្យិោយថ្ន “ដំបូរខ្្ុឆំ្ៃលថ់្នទេតុអវ ីនគ្រមូ្កដលន់ទោះខ្្ុំ ទេើយបនទបម់្កខ្្ុំ នដឹរថ្ន វាចាស់ជាទក់ទ្រនឹរអវតតមានរបសក់ូនគ្បុសខ្្ុំ
ទេើយ” ។ ោរព់ន្យយេថ់្ន ោរត់្រូវការឲ្យកូន្យត្បុសោរឃ់ាវេលោត្កបី ខណៈខដ្េឪពកុរបស់ោរល់ៅលធវើការលៅឆ្ៃយជាអនករស់ោកស់ុី។ វាជាការ
លោេះត្សាយបញ្ជាត្កពេះកនុងត្គួសារ ោរេ់ិន្យអាច្បញ្ាូន្យកូន្យត្បុសរបសោ់រឲ់្យលៅលរៀន្យវិញបាន្យលទ។  

សេផសស លរៀបខរន្យឹងលបាេះបងល់ចេលៅលហើយ។ ោរ់ ន្យងិនាយកសាលា អេដ្ាំលណើរលោយសាជិកសាគេាោបិោ-ត្គូបលត្ងៀន្យានក់ បាន្យលៅ
ដ្េផ់ទេះរបស់ រសមី េដងលទៀរ។ ពួកលគបាន្យត្បាបា់ដយ រសមី ថ្ន ពកួលគយេព់ីសាថន្យភ្នពោរ់ ប ុខន្យតជាំរញុឲ្យោរព់ិចរណ្ដល ើងវិញ ពីលត្ពេះត្គួសារន្យឹង
ាន្យភ្នពត្បលសើរល ើងលត្ច្ើន្យ ត្បសនិ្យលបើកូន្យត្បុសោរទ់ទួេបាន្យការអប់រាំេអ។ ពួកលគបាន្យលសនើឲ្យោរប់ញ្ានូ្យសារលៅកាន្យឪ់ពកុរបស ់ រសមី លោយ
សងឃេឹថ្នពួកោរន់្យឹងបដូរការសលត្េច្ច្រិត។ ោរស់ន្យាថ្នោរន់្យឹងពិភ្នកាវាជាេួយបដោីរ់ លហើយន្យឹងសុាំឲ្យោរល់ៅទសសន្យកចិ្ចសាលាលរៀន្យលៅលពេ
ោរេ់កផទេះវញិលេើកលត្កាយ។ បន្យតិច្លត្កាយេកកនុងសបាដហល៍នាេះ ឪពកុរសមីបាន្យេកជួបជាេួយ សេផសស ន្យិងនាយកសាលា លហើយពួកលគបាន្យរួេោន
លធវើខផន្យការេួយលដ្ើេបឲី្យរសមលីៅបន្យតការសិកា។  

ឪពកុរសមីន្យិោយថ្ន “គ្បសិនទបើគ្រូ នយកសាលា នរិសមាជកិសមារម្មាតាបតិា-គ្រូបទគ្រៀនម្ិន នម្កដលន់ទោះខ្្ុ ំ និរ ននេលដ់ំបូនមនដល់
គ្រួសារខ្្ុំទទ្ទនោះ គ្បផ្េលជាខ្្ុ ំនឲ្យកូនគ្បុសខ្្ុទំ ោះបរក់ារសិកា ត់ទេើយ” ។ រសមី គជឺាសិសសានកក់នុងច្ាំលណ្ដេសិសសាន្យហាន្យិភយ័ជាលត្ច្ើន្យ 
ខដ្េលៅបន្យតការសិកាម្លៃលន្យេះ លោយសារខរត្គូ ន្យិងអនកដ្ម្ទលទៀរខដ្េាន្យការរស ូ ខដ្េបាន្យយកជាំហាន្យកនុងការទបស់ាារស់ិសសលបាេះបងក់ារ
សិកាេកអន្យុវរត។ លៅបនាទយត្កាាំង នាយកសាលាបាន្យករស់ាគេល់ឃើញថ្ន អត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាាន្យការលយច្ុេះោ ងខាៃាំង។ 
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២. ឥទធិពេលៅលេើេទធផេបខន្យថេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
លត្ៅពីការវាស់ខវងបឋេលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសស
លបាេះបង់ការសិកា SDPP បាន្យលត្បើត្បាស់ាត្រោឋន្យពរីលដ្ើេបតី្រួរពិន្យិរយសាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នព ន្យិងសាមររីទទេួខសុត្រូវ
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ SDPP ផដេ់េទធផេទាំងលន្យេះលៅទីលន្យេះ ពីលត្ពេះវាអាច្ាន្យផេត្បលោជន្យ៍ 
លហើយអាច្ជយួ បាំលពញបខន្យថេលៅលេើបទពិលសាធន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ។36  
 

ក. សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
សូច្នាករបខន្យថេេយួម្ន្យត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងការលោេះត្សាយបញ្ជាសិសសលបាេះបង់ការសិកាគឺ ការជិេះ
ឥទធិពេជាំលន្យឿរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េថ្ន ពួកលគអាច្លធវើឲ្យាន្យការខត្បត្បួេលៅលេើកោតខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកា 
ដ្ចូ្ជា អាកបបកិរិោេនិ្យេអ ការេនិ្យចប់អារេមណ៍លៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យ ន្យងិអវរតាន្យន្យយិេ។ េទធផេលន្យេះត្រូវបាន្យវាស់ខវងលោយ
លោងលៅោេាត្រោឋន្យសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ខដ្េ SDPP បាន្យយកេាំនាាំោេ Tschannen-Moran 
ន្យងិ Hoy (២០០១)។ សាំណួរលផ្លដរលៅលេើជាំលន្យឿរបស់ត្គបូលត្ងៀន្យខដ្េថ្ន ពួកលគអាច្ជយួ ដ្េ់សិសសាន្យហាន្យិភ័យកនុងការ
ទទេួបាន្យលជាគជយ័លៅកនុងការសិកា ដ្ូច្ជា ថ្នលរើត្គូបលត្ងៀន្យគរិថ្នោរ់អាច្លេើកទកឹច្ិរតសិសសឲ្យផដេ់រម្េៃលេើការលរៀន្យសូត្រ 
ន្យងិផដេ់ជាំន្យួយដ្េ់ត្គួសារលៅកនុងការជយួ ដ្េ់កនូ្យរបស់ពកួលគឲ្យទទេួលជាគជយ័លៅកនុងការសិកាខដ្រឬលទ។ 

ច្លេៃើយច្ាំលពេះសាំណួរអាំពីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាន្យេាំោប់ចប់ពី (ោមន្យអវីលសាេះ) ដ្េ់ ៥ (ច្ាំន្យួន្យលត្ច្ើន្យ) លហើយត្រូវ
បាន្យច្ងត្កងលៅជាាត្រោឋន្យេយួខដ្េកនុងលនាេះរម្េៃខពស់ជាងេនុ្យ ត្រូវោនន្យងឹសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពខពស់ជាងេុន្យ។ 

                                                 
36 ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III លោយសារការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ 
លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
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ភ្នពខសុោនរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយគសឺាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។ ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើត្កុេ EWS 
ល ើយ។ ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS ាន្យពិន្យទុជាេធយេ ៣.៥៥ ន្យងិ ៣.៥៤ 
លរៀងៗខៃួន្យ លៅលេើាត្រោឋន្យ ៥ ពិន្យទុ ម្ន្យសាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នព លបើលត្បៀបលធៀបជាេួយន្យងឹពិន្យទុ ៣.៥០ សត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅ
កនុងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (របូភ្នព VI.ក.៣)។ ការលន្យេះាន្យន្យយ័ថ្ន ជាទូលៅត្គូបលត្ងៀន្យាន្យអារេមណ៍ថ្នពកួលគអាច្លធវើបាន្យ
រវាង “ខៃេះ” ន្យងិ “បន្យតិច្បន្យតួច្” កនុងការលឆៃើយរបលៅន្យឹងកោតទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកា។  

ាត្រោឋន្យសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
ត្គូបលត្ងៀន្យត្រូវបាន្យសរួថ្នលរើពួកលគអាច្លធវើបាន្យលត្ច្ើន្យប ុណ្ដណ កនងុការទប់សាារ់ ឬលោេះត្សាយកោតទាំង ១២ ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យង
សិសសលបាេះបង់ការសិកា៖  
 
 អាកបបកិរិោរាំខាន្យលៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យ 
 ការជាំរញុទឹកចិ្រតសិសសខដ្េាន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍រិច្រួច្លៅកនុងការសិកា 
 ការលេើកទឹកចិ្រតសិសសឲ្យលជឿជាក់ថ្ន ពួកលគអាច្ទទួេលជាគជ័យលៅកនុងការសិកា 
 ការជួយ ឲ្យសិសសផដេ់រម្េៃលេើការលរៀន្យសូត្រ 
 ការលធវើឲ្យលេលរៀន្យកាន្យ់ខរគួរឲ្យចប់អារេមណ៍សត្ាប់សិសស 
 ការអនុ្យវរតន៍្យបទបញ្ជាកនងុថ្ននក់លរៀន្យ 
 ការលេើកទឹកចិ្រតឲ្យាន្យការចូ្េរួេោ ងសកេមកនុងច្ាំលណ្ដេសិសសខដ្េេិន្យបាន្យចូ្េរួេ 
 ការកាំណរ់សិសសខដ្េត្រូវការការោាំត្ទបខន្យថេ 
 ការករ់វរតាន្យសិសស 
 ការខកខត្បសកេមភ្នពបលត្ងៀន្យ និ្យងលរៀន្យលដ្ើេបជួីយ ដ្េស់ិសសលខាយ ឬសិសសខដ្េលរៀន្យលខាយ 
 ការជួយ ត្គួសារកនុងការជួយ ដ្េ់កូន្យរបស់ពួកលគឲ្យលរៀន្យពូខកលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
 ការជួយ ដ្េស់ិសសខដ្េលរៀន្យលខាយឲ្យលរៀន្យបាន្យកាន្យ់ខរត្បលសើរលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
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រូបភាព VI.ក.៣. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើសាមរតីសវ័យសកេិសិទ្ធិភាពរបស់គ្រូបទគ្រៀនទៅចុរបញ្ចបក់ម្មវិធី (ឆ្ែំសិកា ២០១២–
២០១៣ និរឆ្ែំសិកា ២០១៣–២០១៤) 

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ 

ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–

២០១៤។  

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ លោយសារ
ការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ ភ្នពខុសោន
រវាងឥទធិពេរបស់ត្កុេរងត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិងត្កុេ EWS ពុាំ
ត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតសត្ាប់ការវិភ្នគត្កុេរងល ើយ។ 

 ***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

ខ. សាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ 

បខន្យថេពីលេើាត្រោឋន្យម្ន្យសាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ កេមវិធី SDPP បាន្យអភវិឌ្ឍន្យន៍្យវូាត្រោឋន្យេយួលដ្ើេបីវាស់ខវង
សាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ សាំណួរលៅកនុងាត្រោឋន្យលន្យេះ លផ្លដរ
លៅលេើទសសន្យៈរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យអាំពីរលបៀបទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។  

3.54 3.55* 3.50 
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ច្លេៃើយរបសត្ាប់ាត្រោឋន្យលន្យេះាន្យេាំោប់ចប់ពី ១ (យេ់ត្សបខាៃាំង) ដ្េ់ ៤ (េនិ្យយេ់ត្សបខាៃាំង)។ ពិន្យទុាត្រោឋន្យគឺជា
េធយេភ្នគម្ន្យច្ាំណចុ្ទាំងត្បាាំ។ រម្េៃកាន្យ់ខរខពស់ ត្រូវោនលៅន្យឹងសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យកាន្យ់ខរខពស់ច្ាំលពេះសិសស
ាន្យហាន្យិភ័យ។ 

ភ្នពខសុោនរវាងពិន្យទុលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេត្រួរពិន្យិរយគសឺាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ (រូបភ្នព VI.ក.៤)។ 
វារាំណ្ដងឲ្យការខកេេអ ២ ភ្នគរយសត្ាប់ត្កុេទាំងពរីខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេត្សាវត្ជាវ
ទាំងអស់ាន្យទាំលនារាន្យសាមររីទទួេខសុត្រូវខពស់ច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុង
សាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS គ ឺ៣.៣២ ន្យងិ ៣.៣៣ (កនុងច្ាំលណ្ដេ ៤) លរៀងៗខៃួន្យ ខដ្េបញ្ជាក់
ថ្ន ត្គូបលត្ងៀន្យាន្យទាំលនារយេ់ត្សបថ្ន ពួកលគទទេួខសុត្រូវច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅ
កនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ៣.២៥ បញ្ជាក់ថ្នត្គូលៅសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយាន្យសាមររទីទេួខសុត្រូវទបជាងបន្យតិច្ច្ាំលពេះសិសស
ាន្យហាន្យិភ័យ ។   
រូបភាព VI.ក.៤. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើសាមរតីទ្ទួ្លខ្ុសគ្តូវរបស់គ្រូបទគ្រៀនទៅចុរបញ្ចប់កម្មវិធី (ឆ្ែំសិកា ២០១២-២០១៣ 
និរឆ្ែំសិកា ២០១៣-២០១៤) 
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ាត្រោឋន្យម្ន្យសាមររីទទួេខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសសាន្យហានិ្យភ័យ 
 
ាត្រោឋន្យលន្យេះ គឺខផអកទីលេើការយេ់ត្ពេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យជាេយួនឹ្យងត្បលោគទាំងឡាយខាងលត្កាេអាំពីសិសសាន្យហានិ្យភ័យ៖ 
 
 សិសសខដ្េាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា គួរខរខិរខាំលរៀន្យឲ្យខាៃាំងជាងេុន្យ 
 ត្គូបលត្ងៀន្យ ឬសាលាលរៀន្យអាច្លធវើបាន្យរិច្រួច្កនុងការជួយ ដ្េស់ិសសខដ្េាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា 
 ត្បសិន្យលបើសិសសណ្ដានក់ាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា េួយភ្នគធាំគឺជាកាំហុសរបស់ាោបិោ/អាណ្ដពាបាេ ឬត្គួសារ 
 សិសសាន្យហានិ្យភ័យត្បឈេនឹ្យងបញ្ជាលត្ច្ើន្យហួសលហរុកនុងការទទួេបាន្យលជាគជ័យកនុងការសិកា 
 សិសសាន្យហានិ្យភ័យត្រូវការជាំនួ្យយលត្ច្ើន្យជាងការខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យាន្យលពេលវលា ឬធន្យធ្លន្យសត្ាប់ផដេ់ឲ្យ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
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ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ 
ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤។  

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ លោយសារ
ការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ ភ្នពខុសោន
រវាងឥទធិពេរបស់ត្កុេរងត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ )two-tailed t-tests(។ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិងត្កុេ EWS ពុាំ
ត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតសត្ាប់ការវិភ្នគត្កុេរងល ើយ។ 

 ***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 

  

ពិន្យទុខពស់េមេលៅលេើាត្រោឋន្យសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាត្រោឋន្យសាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ
បញ្ជាក់ថ្ន ត្គូបលត្ងៀន្យាន្យការទទេួខសុត្រូវច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ លហើយពកួលគាន្យសេរថភ្នពខៃេះកនុងការលោេះត្សាយ
កោតទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ SDPP បងាាញព័រ៌ាន្យបខន្យថេអាំពីេទធផេសត្ាប់េទធផេ
បខន្យថេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិសត្ាប់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យលៅកនុង ឧបសេព័ន្យធ គ ។ 
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គ្រូបទគ្រៀនកម្ពុជាមានកំទណើនការទ្ទួ្លខ្សុគ្តូវចំទ ោះការគ្តួតពិនិតយ  
នរិតាម្ោនសិសសផ្ដលមានហានិភ័យ។ 

EWS ជាំរញុសាមររីទទួេខុសត្រូវរបសត់្គូបលត្ងៀន្យច្ាំលពេះសិសសរបស់ខៃួន្យ 

ទិរ សុជាោ ខដ្េជាត្គូបន្យទុកថ្ននក់េួយរូបលៅវិទាេ័យវាេវង់ កនុងត្បលទសកេពុជា ាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន "ចប់តារំពីកម្មវិធី SDPP 
 នម្កទធវើការទៅកែរុសាលាទរៀនខ្្ុមំ្ក ខ្្ុំ នបំទពញទសៀវទៅតាម្ោនការសិកាជាគ្បចំ” ។   

សុជាោ គឺជាត្គូបន្យទុកថ្ននកេួ់យរូបកនុងច្ាំលណ្ដេត្គូបន្យទុក
ថ្ននកច់្ាំនួ្យន្យ ១៥ រូបលៅវិទាេយ័វាេវង់ ខដ្េត្រូវ
បាន្យបណដុេះបណ្ដដេលោយ SDPP ឲ្យលត្បើត្បាស់ត្បព័ន្យធ
ផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យ (EWS) លៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យរបស់ោរ់ 
លដ្ើេបីកាំណរ់ និ្យងោាំត្ទដ្េស់ិសសខដ្េាន្យហានិ្យភ័យ
លបាេះបង់ការសិកា។ ោរ់បាន្យពន្យយេ់អាំពីរលបៀបខដ្េ 
EWS បាន្យលធវើឲ្យាន្យការផ្លៃស់បដូរលៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យរបស់
ោរ់ និ្យងថ្ននក់លរៀន្យរបស់ត្គូបន្យទុកថ្ននក់ ខដ្េជាេិរតភកដិ
របស់ោរ់។ “មុ្នទពលកម្មវិធី SDPP ចូលម្កដល់ ទយើរ

ពំុ នបំទពញរាល់ឯកសាររបស់សាលាទរៀន នលអទទ្” 
ប ុខន្យតអវីៗបាន្យផ្លៃស់បដូរអស់លហើយ។ 

ត្បាក់លបៀវរសរ៍ទប បាន្យបងខាំឲ្យបុគគេិកសាលាលរៀន្យជាលត្ច្ើន្យ
លធវើការងារបខន្យថេ លដ្ើេបីបាំលពញបខន្យថេលៅលេើត្បាក់ច្ាំណូេ
ត្គួសារ។ ការងារទីពីរលន្យេះ ត្បកួរត្បខជងជាេយួនឹ្យង

លពេលវលាខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យគួរខរបាំលពញការងារលៅ
សាលាលរៀន្យ។ កិច្ចការខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យេិន្យចរ់ទុកថ្ន

សាំខាន់្យ ជាពិលសសភ្នរកិច្ចខផនករដ្ឋបាេ ដ្ូច្ជាការោេោន្យលសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់ពួកលគខរងខរជាកិច្ចការដ្ាំបូងខដ្េត្រូវទុក
លចេេួយខ ក លៅលពេត្គូបលត្ងៀន្យាន្យេុខរបរទីពីរ។  

លទេះជាោ ងណ្ដ ចប់ោាំងពីកេមវិធី SDPP បាន្យចប់លផដើេជាេយួសាលាលរៀន្យរបស់ោរេ់ក លពេលន្យេះ សុជាោ បាន្យលេើេលឃើញនូ្យវ
ភ្នពសាំខាន់្យម្ន្យកិច្ចការទាំងលន្យេះ និ្យងេូេលហរុខដ្េោរគួ់រលធវើកិច្ចការទាំងលនាេះជាលរៀងរាេ់ម្លៃ។ វាបាន្យផ្លៃស់បដូររលបៀបខដ្េោរល់ធវើការងារ
របស់ោរ។់ “SDPP  នទធវើឲ្យខ្្ុ ំនយល់ដរឹកានន់ផ្តទគ្ចើនអំពីភាពសំខាន់កែុរការបំទពញឯកសារទំរអស់សគ្មាប់សិសស ដូចជា 
បញ្ាីវតតមានសិសស ទសៀវទៅសិកាខោរិក ទសៀវទៅតាម្ោនការសិកា និរទសៀវទៅពិនទុសិសស។ ពីមុ្នខ្្ុំធ្លលបផ់្តពិនិតយវតតមានសិសស
របស់ខ្្ុំម្េរមាាល ប៉ាុផ្នតឥឡូវទនោះ ខ្្ុដឹំរថ្នខ្្ុរួំរផ្តកត់គ្តាវាជាគ្បចំ។”  

ត្គូបលត្ងៀន្យបាន្យលរៀន្យសូត្រពី SDPP ថ្ន កិច្ចការរដ្ឋបាេទាំងលន្យេះេិន្យខេន្យត្ោន់្យខរជាច្េនាការិោធិបលរយយប ុលណ្ដណេះលទ ប ុខន្យត
គឺជាសកេមភ្នពសាំខាន់្យៗសត្ាប់ត្រួរពិនិ្យរយសិសស និ្យងរកាឲ្យពួកលគលៅបន្យតការសិកា។ ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យជួយ ដ្េ់
សាលាលរៀន្យកនុងការករ់ត្ោ ោេោន្យ និ្យងត្រួរពិនិ្យរយវរតាន្យ អាកបបកិរិោ និ្យងការសិការបស់សិសស។ វាអនុ្យញ្ជារឲ្យត្គូបលត្ងៀន្យអាច្
លត្បើព័រ៌ាន្យលន្យេះកនុងការកាំណរ់ លហើយបនាទបេ់កលទៀរោេោន្យសិសសខដ្េាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ “វាមិ្នផ្ម្នជាទរឿរថមី
ទនោះទទ្ ប៉ាុផ្នតឥឡវូទនោះខ្្ុ ំនយល់អំពីរទបៀបផ្ដលព័ត៌មានទំរទនោះអាចយកម្កទគ្បើទដើម្បីជួយ ដល់សិសស ន... វារឺជាការទ្ទួ្ល
ខ្ុសគ្តូវរបស់គ្រូបនទកុថ្នែក់ ដូចជាខ្្ុផំ្ដរ ផ្ដលគ្តូវបំទពញឯកសារទំរអស់របស់សាលាទរៀនឲ្យ នគ្តឹម្គ្តូវ និរទន់ទពលទវលា។ តាម្
រទបៀបទនោះ ខ្្ុំអាចតាម្ោនសិសសផ្ដលមានហានិភ័យ ន” ត្បសាសន៍្យរបស់ អនកត្គូ សុជាោ។  

សូយ ធិរិន្យទ នាយកវិទាេ័យវាេវង់ បាន្យទទួេសាគេ់ថ្ន ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យពិរជាបាន្យផ្លៃស់បដូរអាកបបកិរិោរបស់ត្គូបន្យទុក
ថ្ននកល់ៅកនងុសាលាោរខ់េន្យ។ លលាក ធិរិន្យទ បាន្យាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “វាផ្លរពិ កដូចមុ្នទទ្ៀតទេើយ កែុរការឲ្យគ្រូបនទុកថ្នែករ់បស់ខ្្ុំ
ទធវើបចចុបបនែភាពទសៀវទៅតាម្ោនសិសស។ ពួកោត់គ្បណំារគ្បផ្ជរោែបំទពញឯកសាររបស់ពួកោត់ នទន់ទពលទវលា” ។ 
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 ៣. ឥទធិពេលៅលេើេទធផេបខន្យថេរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ  
ឥទធិពេក៏ត្រូវបាន្យបា ន្យ់សាមន្យផងខដ្រ សត្ាប់ការអន្យវុរតន្យ៍ការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា  សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នព ន្យិង
សាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ សាមររីន្យីេួយៗទាំងលន្យេះ ត្រូវបាន្យវាស់ខវង
ដ្ចូ្ោនន្យងឹេទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្រ។  

ក. ការអន្យវុរតន្យរ៍បស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 

កេមវិធី SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យ ខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យកនុងការទប់សាារ់
សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា សត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ (រូបភ្នព VI.ក.៥)។ 

រូបភាព VI.ក.៥. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើមាគ្តោានននការអនវុតតនរ៍បស់អែកគ្រប់គ្ររសាលាទរៀនកែុរការទ្ប់សាាត់
សិសសទ ោះបរ់ការសិកា 

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ 

ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្គូបលត្ងៀន្យេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ន្យិងត្គូបន្យទុកថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–
២០១៤។  

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិឆ្នាំសិកា ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេថ្ននក់។ លោយសារ
ការវិភ្នគត្កុេរងទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ ភ្នពខុសោន
រវាងឥទធិពេរបស់ត្កុេរងត្រូវបាន្យយកេកលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេ EWS ពុាំត្រូវ
បាន្យយកេកលធវើលរសតសត្ាប់ការវិភ្នគត្កុេរងល ើយ។ 

 ***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។  
 

បខន្យថេពីលេើលន្យេះលទៀរ អនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ បាន្យកាំណរ់កោតាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា
ជាេធយេ ៧៥.២ ភ្នគរយ កនុងច្ាំលណ្ដេបញ្ាីកោតទាំង ៨ លហើយអនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS បាន្យកាំណរ់ជាេធយេ 
៧១.៤ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបជាេួយន្យងឹអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ខដ្េកាំណរ់បាន្យជាេធយេត្រឹេខរ ៦២.៦ 
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ភ្នគរយម្ន្យកោតហាន្យិភ័យ។ ភ្នពខសុោនរវាងអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្កុេ SDPP ន្យងិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយគឺ
សាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ 
 

ខ. សាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ 

ត្សបោនន្យងឹេទធផេសត្ាប់សាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យខដ្រ គឺពុាំាន្យឥទធិពេសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើសាមររី
សវ័យសកដិសិទធិភ្នពរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យល ើយ (រូបភ្នព VI.ក.៦)។  

រូបភាព VI.ក.៦. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើសាមរតីសវ័យសកេិសិទ្ធិភាពរបស់អែកគ្រប់គ្ររសាលាទរៀន 

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងោេោន្យកេមវិធី SDPP 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងអនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើ
លរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវលយលត្កាយ។ លោយសារការវិភ្នគបខន្យថេទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរ
ចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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គ. សាមររទីទួេខសុត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យ 

SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ 
EWS+កុាំពយូទ័រ ប ុខន្យតពុាំាន្យឥទធិពេលៅកនុងត្កុេ EWS ល ើយ (រូបភ្នព VI.ក.៧)។ អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យលៅកនុងត្កុេ
ត្សាវត្ជាវទាំងអស់ាន្យទាំលនារាន្យសាមររីទទេួខសុត្រូវកត្េិរខពស់ច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិសាលាលរៀន្យ EWS គឺ ៣.៤២ ន្យងិ ៣.៣៧ (កនុងច្ាំលណ្ដេ ៤ ពិន្យទុ) លរៀងៗខៃួន្យ 
ខដ្េបញ្ជាក់ថ្ន អនកត្គប់ត្គងាន្យទាំលនារយេ់ត្សបថ្ន ពួកលគទទេួខុសត្រូវច្ាំលពេះសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ៣.៣០ បញ្ជាក់ថ្ន អនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យត្កុេត្រួរពិន្យិរយាន្យសាមររីទទេួខសុត្រូវ
ច្ាំលពេះសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យទបជាងបន្យតិច្។  

រូបភាព VI.ក.៧. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើសាមរតីទ្ទួ្លខ្ុសគ្តូវរបស់អែកគ្រប់គ្ររសាលាទរៀន 

 
ត្បភព៖ កត្េងសាំណួរសួរខៃួន្យឯងអាំពីត្គូបលត្ងៀន្យលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងោេោន្យកេមវិធី SDPP 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងអនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើ
លរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវលយលត្កាយ។ លោយសារការវិភ្នគបខន្យថេទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរ
ចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យខកសត្េួេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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នយកសាលាទៅកម្ពជុារកីរាយនឹរការយក EWS ម្កអនុវតតទដើម្បកីាតប់នថយ
សិសសទ ោះបរក់ារសិកា។ 

នាយកសាលាការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលោយ EWS 
អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅអនុ្យវិទាេ័យម្ត្ជ លៅកនុង
ត្បលទសកេពុជា ពីេុន្យេកាន្យការលកើន្យល ើង ប ុខន្យតចប់ោាំងពី
បុគគេិកសាលាលរៀន្យបាន្យចូ្េរួេការបណដុេះបណ្ដដេលោយ 
SDPP សដីពរីលបៀបលត្បើត្បាស់ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យ 
(EWS) និ្យនានការលនាេះាន្យការផ្លៃស់បដូរ។ លលាក ន្យង សុខន្យ 
ខដ្េជានាយកសាលាេួយរូប បាន្យករ់សាគេ់លឃើញថ្ន
លត្កាយពីបាន្យលត្បើ EWS វាបាន្យជួយ ដ្េល់លាក និ្យងត្គូបន្យទុក
ថ្ននករ់បស់លលាកឲ្យលធវើការរួេោនកនងុការលោេះត្សាយបញ្ជាសិសស
លបាេះបង់ការសិកា។  

លលាកបាន្យច្ងអុេបងាាញអាំពីរលបៀបខដ្េ EWS លត្បើត្បាស់
នី្យរិវិធីត្បេូេទិន្យនន័្យយខដ្េាន្យត្សាប់របស់ត្កសួងអប់រាំ ដ្ូច្ជា 
បញ្ាីត្សង់វរតាន្យសិសស លសៀវលៅសិកាខោរិក និ្យងលសៀវលៅត្សង់
ពិន្យទុសិសស លដ្ើេបតី្រួរពិនិ្យរយសិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យ
ហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា។ លៅកនុងការបណដុេះបណ្ដដេរបស់
កេមវិធី SDPP សដីព ី EWS ពួកលគបាន្យលរៀន្យសូត្រអាំពីរលបៀបវិភ្នគលៅលេើលសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់ពួកលគ និ្យងលត្បើត្បាស់វាកនុងការ
ជូន្យដ្ាំណឹងដ្េា់ោបិោអាំពីអវីខដ្េកាំពុងលកើរល ើងជាេយួកូន្យពួកលគ។ ឧទហរណ៍ លលាកបាន្យពន្យយេ់ថ្ន លត្កាយពីសិសសខកខាន្យេិន្យ
បាន្យេកលរៀន្យបីម្លៃ លលាក និ្យងត្គូបន្យទុកថ្ននកប់ាន្យជួបជាេយួាោបិោ លដ្ើេបីខសវងយេ់អាំពីេូេលហរុខដ្េសិសសលនាេះខកខាន្យេិន្យបាន្យេក
លរៀន្យ និ្យងអវីខដ្េអាច្លធវើបាន្យលដ្ើេបខីកេេអវរតាន្យរបស់សិសស។ លលាកលេើេលឃើញថ្ន EWS ោាំត្ទដ្េ់ការសិកាជាបន្យតរបស់សិសស
ោេរយៈភ្នពជាម្ដ្គូរឹងាាំរវាងសាលាលរៀន្យ និ្យងត្គួសារ។  

ប ុខន្យតវាទេទរឲ្យាន្យការលបដជាញច្ិរត និ្យងភ្នពត្សបោនលដ្ើេបលីធវើឲ្យ EWS ាន្យត្បសិទធភ្នព។ លលាក ន្យង សុខន្យ បាន្យគូសបញ្ជាក់អាំពីអវីខដ្េ
លលាកបាន្យលធវើលដ្ើេបោីាំត្ទដ្េក់ារវាសខ់វងលៅលេើការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងសាលារបស់លលាក។ លលាកបាន្យច្ាំណ្ដយ
លពេជាលត្ច្ើន្យកនុងការពិនិ្យរយឯកសារសាលាលរៀន្យ និ្យងអាន្យរបាយការណ៍ត្គប់ត្គងករណីសត្ាប់សិសសាន្យហានិ្យភ័យខដ្េបាន្យបាំលពញ
លោយត្គូបន្យទុកថ្ននក់របស់លលាក។  

លលាកក៏បាន្យត្បជុាំជាេយួត្គូបលត្ងៀន្យផងខដ្រ លដ្ើេបីពិភ្នកាអាំពីអវីខដ្េកាំពុងលកើរល ើងជាេយួសិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យ។ 
លលាក ន្យង សុខន្យ បាន្យាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “ឥឡវូទនោះគ្រូបនទុកថ្នែក់របស់ខ្្ុបំំទពញឯកសារសាលាទរៀន នគ្តឹម្គ្តូវ និរទន់ទពលទវលា។” 
ត្គូបលត្ងៀន្យរបស់លលាកក៏យេ់ត្សបផងខដ្រថ្ន “ពួកោត់ហាក់ដូចជាមានភាពចាស់លាស់ជាម្យួនឹរកិចចការរបស់ពួកោត់ ទគ្កាយពីទ្ទួ្ល
ការបណេុោះបណាេលអំពីរទបៀបទគ្បើគ្ ស់គ្បព័នធនេលព័់ត៌មានជាម្នុ។”  

ត្គូបន្យទុកថ្ននក់េួយរូបល ម្េះ ញិរ ចិ្នាដ បាន្យាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “ខ្្ុឲំ្យតនម្លទៅទលើការខ្ិតខ្ំគ្បឹរផ្គ្បរកែុរការទ្ប់សាាត់សិសសពីការទ ោះបរ់
ការសិកា ពីទគ្ ោះសិសសបចចុបបនែទនោះរឺជាអនរតសគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គ្បទទ្សជាត។ិ កម្មវិធី SDPP ពិតជា នោស់សាមរតីខ្្ុំ និរ
គ្រូបនទុកថ្នែក់ទនសរទទ្ៀតឲ្យយកចិតតទុ្កោកប់ផ្នថម្ទៅទលើសិសសមានហានិភ័យ ទោយតាម្ោនអវីផ្ដលកំពុរផ្តទកើតទឡើរចំទ ោះពួកទរ និរ
នេលក់ារតាម្ោនពួកទរផ្ទទល់។” 

លលាក សខុន្យ បាន្យលបើកការត្បជុាំជាេយួអនកដ្ឹកនាាំសហគេន៍្យ រេួាន្យដ្ូច្ជា ត្ពេះសងឃកនុងេូេោឋន្យ លដ្ើេបធី្លនាថ្ន ពួកលគលធវើការរួេោនលដ្ើេបី
រកាឲ្យសិសសលៅបន្យតការសិកា។ 

ការខិរខាំត្បឹងខត្បងរួេោនរបស់ពកួលគផដេ់នូ្យវេទធផេជាលត្ច្ើន្យ។ លោងោេរបាយការណ៍របស់សាលា អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅ
អនុ្យវិទាេ័យម្ត្ជ ាន្យការលយចុ្េះចប់ពីលពេខដ្េសាលាលរៀន្យបាន្យចប់លផដើេលត្បើត្បាស់ EWS។ 
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ខ. ឥទធិពេលៅលេើឥរិោបលរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
គាំរូបញ្ារតិម្ន្យការផ្លៃស់បដូររបស់កេមវិធី SDPP (រូបភ្នព III.ក.១) 
ផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ការផ្លៃស់បដូរច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិការអន្យវុរតន្យរ៍បស់
ត្គូបលត្ងៀន្យអាច្នាាំលៅរកការផ្លៃស់បដូរឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះ
សាលាលរៀន្យ។ SDPP បាន្យរកលឃើញន្យវូការខកេេអជាលត្ច្ើន្យអាំពីការ
អន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
ន្យងិអាំពីសាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នព ន្យងិសាមររទីទេួខសុត្រូវរបស់
ត្គូបលត្ងៀន្យ។ ការផ្លៃស់បដូរទាំងលន្យេះ អាច្ខត្បកាៃយលៅជាការផ្លៃស់បដូរ
ឥរិោបលសិសស។ SDPP ចប់បាន្យឥរិោបលទាំងលន្យេះលោយលធវើ
ការសទង់េរសិិសសខដ្េ SDPP បាន្យកាំណរ់ ោេរយៈទិន្យនន្យ័យ
ខដ្េាន្យលៅលពេចប់លផដើេ ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទ ី IV 
ថ្នាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា។  
ខផនកលន្យេះបងាាញន្យវូេទធផេសដីពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP 
លៅលេើឥរិោបលរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ។  
១. ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបឋេអាំពីឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ  
ដ្ចូ្ាន្យបរិោយពីខាងលដ្ើេ SDPP លត្បើការវាស់ខវងច្ាំន្យួន្យបលីដ្ើេបីកាំណរ់អាំពីត្បសិទធភ្នពរបស់ SDPP លៅលេើឥរិោបល
របស់សិសស៖ ឥរិោបលផៃូវច្ិរត ខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនកអាកបបកិរិោរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។37,38  
ាត្រោឋន្យឥរិោបលផៃូវច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ វាស់ខវងលៅលេើអារេមណ៍របស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។ ការវាស់ខវងន្យីេួយៗត្រូវ
បាន្យកសាងពលីស រីម្ន្យសាំណួរទាំងឡាយខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹាត្រោឋន្យលន្យេះ លហើយត្រូវបាន្យចរ់ច្ូេជាត្កុេលដ្ើេបីបលងាើរបាន្យជា
ាត្រោឋន្យ ៤ ពិន្យទុ។ ពិន្យទុខពស់ជាងេនុ្យរាំណ្ដងឲ្យឥរិោបលកាន្យ់ខរវិជាាន្យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ (សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ឃ សត្ាប់
លសច្កដីេេអិរអាំពីការកសាងាត្រោឋន្យ ន្យងិសត្ាប់េទធផេខដ្េលត្បើការកសាងជាំន្យួសឲ្យការវាស់ខវងបឋេទាំងប)ី។ 

                                                 
37 SDPP កសាងការវាស់ខវងច្ាំន្យួន្យបីលៅលេើឥរិោបលរបស់សិសស ខដ្េបាន្យេកពីការលឆៃើយរបលៅន្យឹងការសទង់េរិខដ្េបាន្យផដេ់ជូន្យគាំរូម្ន្យសិសសលៅកនុងត្កុេសិសសន្យីេួយៗកនុង
ច្ាំលណ្ដេសិសសទាំងបីត្កុេ។ សិសសលៅកនុងត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៨ ម្ន្យឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នជាសិសសាន្យហាន្យិភ័យលោយខផអកលៅលេើេកខណៈរបស់ពួកលគេុន្យ
លពេទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ពីកេមវិធី។ លោយសារលន្យេះគឺជាត្កុេខរេួយគរ់ខដ្េកេមវិធី SDPP អាច្កាំណរ់សាថន្យភ្នពាន្យហាន្យិភ័យរបស់ពួកលគ េុន្យលពេខដ្េកេមវិធី SDPP បាន្យ
ចប់លផដើេលៅកនុងសាលាលរៀន្យ លន្យេះគឺជាត្កុេខរេួយគរ់ខដ្េត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេលៅកនុងការវភិ្នគសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ការសទង់េរិត្រូវបាន្យបលងាើរល ើងោេរយៈការបលងាើរ ន្យងិ
លធវើលរសតសាំណួរលមីៗ ន្យិងការម្េរត្េូវរលៅោេការច្េូរួេរបស់សិសសខដ្េាន្យត្សាប់ ការសទង់េរិអាំពីឥរិោបលខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនកអាកបបិរិោ (សូេលេើេ Fredericks, 
Jennifer A., Phyllis Blumenfeld, Jeanne Friedel, and Alison Paris, 2005; and Finlay, Krystina A. 2006.)។ 
38 លោយសារខរការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ គឺជាេទធផេបឋេលៅកនុងវិស័យឥរិោបលសិសសាន្យហាន្យិភ័យ កេមវិធី SDPP បាន្យម្េរត្េូវកត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ
សត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធីសាស្តសតរបស់ Benjamini-Hochberg ។ 

ឥរិោបលរបស់សិសសាន្យហានិ្យភ័យច្ាំលពេះេទធផេរបស់
សាលាលរៀន្យ 
 
ការវាស់ខវងបឋេលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី៖ 
 ឥរិោបលផៃូវចិ្រត ខផនកបញ្ជា និ្យងអាកបបកិរិោច្ាំលពេះ

សាលាលរៀន្យ   
 
ការវាស់ខវងបខន្យថេ៖ 
 ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់

ត្គូបលត្ងៀន្យ 
 ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់

ាោបិោ 
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ោមន្យឥទធិពេលៅលេើឥរិោបលផៃូវច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ លៅកនុងត្កេុ SDPP ល ើយ (រូបភ្នព VI.ខ.១)។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់
ត្កុេទាំងអស់ាន្យកត្េិរខពស់អាច្លត្បៀបលធៀបបាន្យ។ ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិង
សាលាលរៀន្យ EWS គ ឺ៣.៦១ (កនុងច្ាំលណ្ដេ ៤ ពិន្យទុ) ពិន្យទុជាេធយេសត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយគឺ ៣.៥៩។  

រូបភាព VI.ខ្.១. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថនលូវចិតតរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀន 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងធនូ ២០១៤ ការសទង់េរិ

ោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ។ គាំរូោក់បញ្ចូេសិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៩៦ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 

៦២៣ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យិង ៥៦៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ ឥទធិពេ
ត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធីសាស្តសតរបស់ Benjamini-Hochberg ។ សត្ាប់ការបងាាញជាោរាងម្ន្យេទធផេទាំងលន្យេះ 
សូេលេើេ ោរាងឧបសេព័ន្យធ ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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ឥរិោបលផៃូវចិ្រតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 

សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបលៅនឹ្យងកត្េងសាំណួរ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលៅលេើការ
លឆៃើយរបរបស់សិសសច្ាំលពេះការសទង់េរិទាំងត្បាាំេយួច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងអារេមណ៍របស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ៖ 

 សាលាលរៀន្យគឺជាកខន្យៃងសបាយរីករាយ។ 
 ាន្យត្គូបលត្ងៀន្យខដ្េខញុាំអាច្និ្យោយជាេយួបាន្យ។ 
 ខញុាំចូ្េរួេលៅកនងុសកេមភ្នពរបស់សាលាលរៀន្យលត្កាយច្ប់លា ងសិកា។ 
 ខញុាំរីករាយនឹ្យងការចូ្េរួេលៅកនងុសកេមភ្នពកនុងថ្ននក់លរៀន្យ។ 
 ខញុាំទន្យទឹងរង់ចាំការលៅសាលាលរៀន្យ។ 
 កេមវិធីបងាារ់បលត្ងៀន្យនឹ្យងជួយ ដ្េខ់ញុាំជាេយួនឹ្យងការសិការបស់ខញុាំ។ 

 
  

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
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SDPP បាន្យកាំណរ់លោេលៅសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា។ លទេះជាោ ងណ្ដ ាន្យត្កុេរងម្ន្យសិសសខដ្េការ
យេ់ដ្ឹងអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវធិី SDPP លៅលេើឥរិោបលរបស់សិសសន្យងឹផដេ់បរិបទបខន្យថេខដ្េាន្យត្បលោជន្យល៍ៅកនុងការ
យេ់អាំពីអន្យតរាគេន្យ៍ ន្យិងាោ៌សកាដន្យុពេខដ្េវាាន្យត្បសិទធភ្នពោេរយៈលនាេះ។ លៅទីលន្យេះ SDPP រុករកឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី
លៅលេើឥរិោបលផៃូវច្ិរតរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យលោយលត្បើត្កុេរងម្ន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍បខន្យថេ។39 ពុាំាន្យ
ឥទធិពេសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការច្េូរួេផៃូវច្ិរតរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងត្កុេរងណ្ដេួយល ើយ (រូបភ្នព 
VI.ខ.២)។ 

រូបភាព VI.ខ្.២. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថនលូវចិតតរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀន រតិតាម្
គ្កុម្ររ  

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤  ការសទង់េរិោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ លោយសារការ
វិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

 ពុាំាន្យភ្នពខុសោនខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងល ើយ។ 
***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

                                                 
39 ដ្ូច្បរិោយលៅកនុងខផនកទី III លោយសារការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក េទធផេពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ លទេះបីជាាន្យការ
លត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
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ោច្់ត្សោេ 

សាលាលរៀន្យេិន្យ 
ោច្់ត្សោេ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ 
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ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ វាស់ខវងអាំពីរលបៀបខដ្េសិសសគរិអាំពីសាលាលរៀន្យ ន្យងិការងាររបស់សាលាលរៀន្យ។ ការ
វាស់ខវងន្យីេួយៗត្រូវបាន្យកសាងពីលស រីសាំណួរខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹាត្រោឋន្យលន្យេះ លហើយត្រូវបាន្យចរ់ជាត្កុេលដ្ើេបីបលងាើរបាន្យជា
ាត្រ     ោឋន្យ ៤ ពិន្យទុ។ ពិន្យទុកាន្យ់ខរ ខពស់រាំណ្ដងឲ្យឥរិោបលកាន្យ់ខរវិជាាន្យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។  

 
ពិន្យទុលៅលេើាត្រោឋន្យឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យទបជាងលៅលេើាត្រោឋន្យពរីលផសងលទៀរ ខដ្េាន្យពិន្យទុច្លនាៃេះ 
៣.០២ ន្យងិ ៣.០៤ ប ុខន្យតពុាំាន្យឥទធិពេខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើឥរិោបលខផនកបញ្ជារបស់សិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យល ើយ។ (រូបភ្នព VI.ខ.៣)។  

ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
 

សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបកត្េងសាំណួរ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលេើការលឆៃើយរប
របស់សិសសច្ាំលពេះការសទងេ់រិទាំងត្បាាំបួន្យច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងរលបៀបខដ្េសិសសគិរអាំពីសាលាលរៀន្យ៖ 
 

 ខញុាំនឹ្យងលរៀន្យឲ្យច្ប់ថ្ននក់ទី ៩។ 
 ការលរៀន្យច្ប់ថ្ននក់ទី ៩ នឹ្យងាន្យត្បលោជន៍្យច្ាំលពេះខៃួន្យខញុាំ និ្យងត្គួសារខញុាំ។ 
 ការខកខាន្យេិន្យបាន្យេកសាលាលធវើឲ្យប េះពេ់ដ្េក់ារសិការបស់ខញុាំ។ 
 ការលធវើកិច្ចការផទេះជួយ ឲ្យខញុាំលរៀន្យបាន្យពូខកលៅសាលាលរៀន្យ។ 
 ខញុាំចប់អារេមណ៍ច្ាំលពេះការងារខដ្េខញុាំត្រូវលធវើលៅកនុងថ្ននករ់បស់ខញុាំ។ 
 ខញុាំពិនិ្យរយលេើេការងារសាលារបស់ខញុាំខត្កងាន្យកាំហុស។ 
 ខញុាំត្រូវការជាំនួ្យយបខន្យថេជាេួយនឹ្យងការសិកា ឬកិច្ចការផទេះរបស់ខញុាំ។ 
 ខញុាំាន្យការេាំបាកកនុងការយកចិ្រតទុកោកល់ៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ 
 ខញុាំពាោេលធវើឲ្យបាន្យេអបាំផុរលៅសាលាលរៀន្យ លទេះបីជាវាេិន្យេអឥរលខាចេះក៏លោយ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 56 
 

រូបភាព VI.ខ្.៣. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថផ្នែកបញ្ជញរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀន  

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងធនូ ២០១៤ ការសទង់េរិ

ោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ។ គាំរូោក់បញ្ចូេសិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៩៦ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 

៦២៣ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យិង ៥៦៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ ឥទធិពេ
ត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធីសាស្តសតរបស់ Benjamini-Hochberg ។ សត្ាប់ការបងាាញជាោរាងម្ន្យេទធផេទាំងលន្យេះ 
សូេលេើេ ោរាងឧបសេព័ន្យធ ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 
ដ្ចូ្ោនជាេួយន្យងឹឥរិោបលផៃូវច្រិតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យខដ្រ លយើងរុករកឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើឥរិោបលខផនកបញ្ជា
របស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ លោយលត្បើត្កុេរងម្ន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍បខន្យថេ។ SDPP បាន្យរកលឃើញថ្ន កេមវិធី SDPP ាន្យ
ឥទធិពេរិច្រចួ្ ខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលៅលេើឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យសត្ាប់សិសសលេើសអាយុលៅកនុង
ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ (រូបភ្នព VI.ខ.៤)។  
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EWS only EWS+Computers group Control groupត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 57 
 

របូភាព VI.ខ្.៤. ឥទ្ធិពលរបសក់ម្មវធិី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថផ្នែកបញ្ជញរបសស់ិសសមានហានិភយ័ចំទ ោះសាលាទរៀន រិតតាម្គ្កមុ្ររ

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤  ការសទង់េរិោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ លោយសារការ
វិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

 ពុាំាន្យភ្នពខុសោនខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងល ើយ។ 
***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 
ឥរិោបលខផនកអាកបបិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ វាស់ខវងអាំពីរលបៀបខដ្េសិសសរាយការណ៍អាំពីអាកបបកិរិោខដ្េទក់ទងន្យឹង
សកេមភ្នពរបស់សាលាលរៀន្យ។  ការវាស់ខវងន្យីេួយៗត្រូវបាន្យកសាងពីលស រីសាំណួរខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹាត្រោឋន្យលន្យេះ លហើយត្រូវបាន្យ
ចរ់ជាត្កុេលដ្ើេបីបលងាើរបាន្យជាាត្រោឋន្យ ៤ ពិន្យទុ។ ពិន្យទុកាន្យ់ខរ ខពស់រាំណ្ដងឲ្យឥរិោបលកាន្យ់ខរវិជាាន្យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។ 
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ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 58 
 

ពុាំាន្យឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោរបស់សិសសាន្យហានិ្យភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យល ើយ។ (រូបភ្នព 
VI.ខ.៥)។ 

រូបភាព VI.ខ្.៥. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថផ្នែកអាកបកិរិយារបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀនទៅចុរបញ្ចប់
កម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងធនូ ២០១៤ ការសទង់េរិ

ោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ។ គាំរូោក់បញ្ចូេសិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៩៦ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 

៦២៣ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យិង ៥៦៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  
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ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
 

សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបកត្េងសាំណួរ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលេើការលឆៃើយរប
របស់សិសសច្ាំលពេះការសទងេ់រិទាំង ១០ ច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងរលបៀបខដ្េសិសសត្បត្ពឹរតលៅសាលាលរៀន្យ៖ 
 ខញុាំបាន្យគិរអាំពីការលបាេះបង់ការសិកា។ 
 ខញុាំេកលរៀន្យលទៀងទរ។់ 
 ខញុាំេកដ្េ់សាលាលរៀន្យទន្យ់លពេលវលា។ 
 ខញុាំលៅផទេះេិន្យលៅសាលាលរៀន្យ លទេះបីជាខញុាំេិន្យឈឺក៏លោយ។ 
 ខញុាំលគច្លា ងសិកាខៃេះលៅអាំ ុងលពេលៅសាលាលរៀន្យ។ 
 ខញុាំលគច្សាលា ឬខកខាន្យេិន្យបាន្យលរៀន្យលា ងខៃេះ លោយេិន្យបាន្យត្បាប់ឪពុកាដយខញុាំលទ។ 
 ខញុាំលធវើកិច្ចការផទេះខដ្េត្គូបាន្យោក់ឲ្យខញុាំលធវើ។ 
 ខញុាំលោរពោេបទបញ្ជាសាលាលរៀន្យ។ 
 ខញុាំាន្យបញ្ជាលៅសាលាលរៀន្យ។ 
 ខញុាំាន្យការេាំបាកកនុងការត្បាត្ស័យទកទ់ងជាេយួសិសសដ្ម្ទ។ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 59 
 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ ឥទធិពេ
ត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធីសាស្តសតរបស់ Benjamini-Hochberg ។ សត្ាប់ការបងាាញជាោរាងម្ន្យេទធផេទាំងលន្យេះ 
សូេលេើេ ោរាងឧបសេព័ន្យធ ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

ត្សលដ្ៀងោនលន្យេះខដ្រ ត្កុេការងារ SDPP ពុាំបាន្យរកលឃើញឥទធិពេរបស់កេមវិធីលៅលេើឥរិោបលខផនកអាកបកិរិោរបស់សិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យកនុងច្ាំលណ្ដេត្កុេរងណ្ដេួយល ើយ។ (រូបភ្នព VI.ខ.៦)។ 

រូបភាព VI.ខ្.៦. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើឥរិយាបថផ្នែកអាកបបកិរិយារបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះសាលាទរៀន រិតតាម្
គ្កុម្ររ  

 

ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 
២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤  ការសទង់េរិោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ លោយសារការ
វិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេភ្នពសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

 ពុាំាន្យភ្នពខុសោនខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងល ើយ។ 
***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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២. ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបខន្យថេអាំពីឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 

បខន្យថេពីលេើការវាស់ខវងឥទធិពេលៅលេើេទធផេបឋេទាំងបីខផនកឥរិោបលរបស់សិសសដ្ចូ្ាន្យបរិោយខាងលេើ កេមវិធី 
SDPP កប៏ាន្យវាយរម្េៃឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេបីបខន្យថេលទៀរខផនកឥរិោបលសត្ាបសិ់សសាន្យ
ហាន្យិភ័យផងខដ្រ គ៖ឺការយេ់លឃើញរបស់ពកួលគអាំពកីារោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិាោបិោច្ាំលពេះភ្នពលជាគជយ័របស់ពួកលគ
លៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិការយេ់លឃើញរបស់ពកួលគអាំពីការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ។40 ាត្រោឋន្យទាំងលន្យេះ គឺខផអកលៅលេើការ
លឆៃើយរបច្ាំលពេះការសទង់េរសិិសសាន្យហាន្យិភ័យ។ ពិន្យទុកាន្យ់ខរខពស់លៅលេើាត្រោឋន្យទាំងលន្យេះរាំណ្ដងឲ្យការយេ់លឃើញរបស់
សិសសកាន្យ់ខរវិជាាន្យអាំពីការោាំត្ទខដ្េពកួលគទទេួបាន្យពីត្គូ ន្យិងឪពកុាដយ ន្យងិទសសន្យៈ កាន្យ់ខរវិជាាន្យអាំពីការ
បណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ។41  

 

SDPP បាន្យរកលឃើញឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការយេ់លឃើញរបស់សិសសអាំពីោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ
សត្ាប់ត្កុេ EWS ខដ្េរាំណ្ដងឲ្យការខកេេអ ៣ ភ្នគរយ។ ពុាំាន្យឥទធិពេសត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រល ើយ (រូបភ្នព 
VI.ខ.៧)។ សិសសខដ្េេកពតី្កេុ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ទទេួបាន្យពិន្យទុជាេធយេ ៣.១៥ ន្យងិ ៣.១១ ពិន្យទុ (កនុង
ច្ាំលណ្ដេ ៤ ពិន្យទុ) ត្កុេត្រួរពិន្យិរយទទេួបាន្យពិន្យទុ ៣.០៥។  
                                                 
40 ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III លោយសារការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ 
លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
41 ឧបសេព័ន្យធ ឃ បរិោយអាំពីការកសាងការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ។ 

ការយេ់លឃើញរបស់សិសសអាំពីការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
 

សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបកត្េងសាំណួរ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលេើការលឆៃើយរប
របស់សិសសច្ាំលពេះការសទងេ់រិទាំង ១១ ច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងរលបៀបខដ្េសិសសយេ់លឃើញអាំពីការោាំត្ទខដ្េផដេ់លោយ
ត្គូរបសពួ់កលគ៖ 

 ខញុាំាន្យការេាំបាកកនុងការត្បាត្សយ័ទកទ់ងជាេយួត្គូរបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំយកចិ្រតទុកោក់អាំពីរលបៀបខដ្េខញុាំត្បត្ពឹរត។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំនិ្យោយេកកាន្យ់ខញុាំអាំពីរលបៀបខដ្េខញុាំលធវើលេើកិច្ចការផទេះ និ្យង/ឬការត្ប ងរបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំជួយ ដ្េ់ខញុាំត្បសិន្យលបើខញុាំាន្យបញ្ជាជាេយួនឹ្យងលេលរៀន្យ។ 
 ខញុាំាន្យភ្នពងាយត្សួេកនុងការលសនើសុាំជាំនួ្យយពីត្គូខញុាំជាេយួនឹ្យងលេលរៀន្យរបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំនិ្យោយេកកាន្យ់ខញុាំ ត្បសិន្យលបើខញុាំខកខាន្យេិន្យបាន្យេកលរៀន្យ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំគិរថ្នខញុាំាន្យសេរថភ្នពលរៀន្យច្ប់ថ្ននកប់ច្ចុបបន្យនរបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំបាន្យនិ្យោយេកកាន្យ់ខញុាំអាំពីខផន្យការអនាគររបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំបាន្យទកទ់ងឪពុកាដយខញុាំអាំពីការងារសាលារបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំបាន្យទកទ់ងឪពុកាដយខញុាំអាំពីវរតាន្យរបស់ខញុាំ។ 
 ត្គូរបស់ខញុាំ និ្យងេិរតភកដិខញុាំលេើកទឹកចិ្រតខញុាំកុាំឲ្យលបាេះបង់ការសិកា។ 
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រូបភាព VI.ខ្.៧. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការយល់ទឃើញរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះការោំគ្ទ្របស់គ្រូបទគ្រៀនទៅចុរ
បញ្ចបក់ម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងធនូ ២០១៤ ការសទង់េរិ

ោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ។ គាំរូោក់បញ្ចូេសិសសច្ាំន្យួន្យ ៥៩៦ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ 

៦២៣ នាក់ សត្ាប់ត្កុេ EWS ន្យិង ៥៦៦ នាក់សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ ឥទធិពេ
ត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យលោយលត្បើវិធីសាស្តសតរបស់ Benjamini-Hochberg ។ សត្ាប់ការបងាាញជាោរាងម្ន្យេទធផេទាំងលន្យេះ 
សូេលេើេ ោរាងឧបសេព័ន្យធ ជ.៥។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេគឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ គឺសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។
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សិសសមានការសបាយចិតតផ្ដល នម្កទរៀនវិញ 

ការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ៖ ត្គូរបស់ខញុាំជួយ ឲ្យខញុាំលៅបន្យតការសិកា 
 

លរឿងរា វអាំពីសិសសខដ្េលបាេះបង់ការសិកាាន្យេកខណៈត្សលដ្ៀងោនណ្ដស៖់ ពួកលគាន្យរត្េូវការខពស់ខដ្េោក់បន្យទុកលេើពួកលគលៅផទេះ 
ខដ្េជាការត្បខជងលពេលវលា និ្យងការយកចិ្រតទុកោក់របស់ពួកលគ។ ពួកលគខកខាន្យេិន្យបាន្យេកលរៀន្យជាញឹកញាប់ លហើយពួកលគលរៀន្យេិន្យ
ទន្យល់គឯង លហើយលរៀន្យលខាយ។ សាំណ្ដង ចន្យ់ម្រ និ្យង លបឿន្យ គឹេលន្យរ បាន្យខច្ករាំខេកលរឿងរា វលន្យេះអាំពីការរស ូពុេះពរការេាំបាក ការត្ប ង
ធ្លៃក ់និ្យងការលបាេះបង់ការសិកា។ 
កនុងនាេជាកូន្យត្សីច្បងលៅកនុងត្គួសារ សាំណ្ដង ខរងខរេាញឹកនឹ្យងការជួយ ាដយរបស់នាងច្េអិន្យអាហារ សាអរផទេះ និ្យងលេើេបអូន្យៗត្បុស
របស់នាង។ ឪពុករបស់នាង ត្រូវបងខាំចិ្រតលធវើដ្ាំលណើរលៅលខរតលផសងលដ្ើេបខីសវងរកការងារលធវើ ដ្ូលច្នេះាដយរបស់នាងពឹងខផអកទាំងត្សុងលៅលេើការ
ការជួយ ទាំនុ្យកបត្េុងពីសាំណ្ដង។ ឪពុករបស់នាងសារភ្នពថ្ន វរតាន្យជាត្បចាំលៅសាលាពុាំាន្យជាអាទិភ្នពខពស់េួយលទ។  
លបឿន្យ រស់លៅជាេយួាដយរបស់ោរ់ បងត្បុសពីរនាក់ និ្យងបអូន្យត្សីានក។់ ឪពុកាដយរបស់ោរខ់េងេេះោន លហើយោរត់្រូវរាំពឹងថ្នជួយ 
ទាំនុ្យកបត្េុងត្គួសារលៅផទេះ។ លទេះបីជាាដយរបសោ់រ់ច្ង់ឲ្យកូន្យត្បុសលៅលរៀន្យក៏លោយ ាដយរបស់ោរ់ាន្យភ្នពេាញឹកលពកកនុងការ
ត្រួរពិនិ្យរយអវីខដ្េកាំពុងខរលកើរល ើងជាេួយនឹ្យងការសិការបស់ោរ់ លហើយពុាំបាន្យដ្ឹងពីអវរតាន្យញឹកញាប់ និ្យងការលរៀន្យលខាយរបស់
ោរ់លទ។ 
ត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យរបស់កេមវិធី SDPP ខដ្េកាំណរ់សិសសាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា លដ្ើេបឲី្យពួកលគទទួេបាន្យការោាំត្ទ
ខដ្េពួកលគត្រូវការលដ្ើេបលីៅបន្យតការសិកា បាន្យចប់លផដើេទន្យ់លពេលវលា។ 
លៅលពេ សាំណ្ដង និ្យង លបឿន្យ ត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យខពស់កនុងការលបាេះបង់ការសិកា ាន្យការលផញើរសាំបុត្រលៅកាន្យត់្គួសារពួកលគ 
លហើយាន្យការលៅទសសន្យកិច្ចដ្េ់ផទេះពួកលគ លដ្ើេបីពិភ្នកាអាំពីអវីខដ្េអាច្លធវើបាន្យ លដ្ើេបខីកេេអវរតាន្យរបស់ពួកលគ។ ប ុខន្យតការឲ្យពួកលគលៅ
លរៀន្យលរៀងរាេ់ម្លៃ គឺត្ោន់្យខរជាជាំហាន្យដ្ាំបូងប ុលណ្ដណេះ។ ត្បសិន្យលបើសាលាលរៀន្យ និ្យងថ្ននក់លរៀន្យពុាំាន្យការសាវគេន៍្យ និ្យងោាំត្ទលទលនាេះ សិសសខដ្េ
ាន្យហានិ្យភ័យដ្ូច្ជា សាំណ្ដង និ្យង លបឿន្យ នឹ្យងបន្យតខកខាន្យេិន្យបាន្យេកលរៀន្យ 
និ្យងលរៀន្យលខាយដ្ខដ្េ។  
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅសាលាលរៀន្យពួកលគ ទទួេបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេអាំពីរលបៀប
លធវើឲ្យថ្ននកល់រៀន្យកាន្យ់ខរាន្យការសាវគេន៍្យ និ្យងោាំត្ទ ខដ្េាន្យេាំោប់ចប់ពី
កិច្ចការងាយៗ រហូរដ្េកិ់ច្ចការខដ្េកាន្យ់ខរសមុគសាមញ។ ត្គូបន្យទុកថ្ននក់
របស់ សាំណ្ដង និ្យង លបឿន្យ ក៏បាន្យយេ់ត្សបផងខដ្រថ្ន វាត្រូវការលត្ច្ើន្យជាង
ការោេោន្យវរតាន្យលដ្ើេបរីកាឲ្យសិសសលៅបន្យតការសិកា។ ោរ់ាន្យ
ត្បសាសន៍្យថ្ន “ការកំណត់សិសសមានហានិភ័យ រឺជាជហំានសំខាន់ដំបូរ
ននគ្បព័នធ EWS ទដើម្បីឲ្យបុរាលិកសាលាទរៀនដឹរថ្នគ្តូវនេល់ការោំគ្ទ្
បផ្នថម្ម្ដល់សិសសណាខ្លោះ។” លលាកត្គូបាន្យលរៀបរាប់អាំពីអវីខដ្េោរល់ធវើលៅ
កនុងថ្ននកល់រៀន្យរបស់ោរល់ដ្ើេបជួីយ ោាំត្ទដ្េស់ិសសាន្យហានិ្យភ័យ៖ ការ
សាវគេន៍្យពួកលគលោយលៅល ម្េះពួកលគ ការសរួថ្នពួកលគបាន្យលធវើដ្ូច្លេដច្ 
ការបងាាញពីច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍លៅកនុងការសិការបស់ពួកលគ ការធ្លនាថ្ន
ពួកលគយេ់លេលរៀន្យ និ្យងការផដេ់ដ្ាំបូនាមន្យ និ្យងការដ្កឹនាាំ។   
ការលធវើឲ្យត្គូបាន្យដ្ឹងអាំពីរត្េូវការបលងាើរថ្ននក់លរៀន្យកុារលេត្រី ខដ្េាន្យ
ការសាវគេន៍្យ និ្យងាន្យការោាំត្ទទទួេបាន្យេទធផេជាលត្ច្ើន្យ។ លបឿន្យ 
និ្យោយថ្ន “គ្បសិនទបើគ្រូបនទកុថ្នែក់មិ្ន នតាម្ោន និរទលើកទឹ្កចិតតខ្្ុំ
ទទ្ទនោះ គ្បផ្េលជាខ្្ុឈំប់ទរៀន តទ់េើយ” ។ សាំណ្ដងក៏យេ់ត្សបផងខដ្រថ្ន 
“ខ្្ុ ំនម្កទរៀនទទ្ៀរទត់ ទេើយទរៀន នកាន់ផ្តគ្បទសើរកែុរថ្នែក់ ទោយសារផ្ត
គ្រូបនទុកថ្នែក់របស់ខ្្ុំ។” 
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SDPP បាន្យរកលឃើញឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅលេើការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់
ឪពកុាដយលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ខដ្េរាំណ្ដងឲ្យការខកេេអ ២ ភ្នគរយ។ ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើត្កុេ EWS ល ើយ។ 
(រូបភ្នព VI.ខ.៨)។  
 

រូបភាព VI.ខ្.៨. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការយល់ទឃើញរបស់សិសសមានហានិភ័យចំទ ោះការោំគ្ទ្របស់ឪពុកមាេយទៅចុរ
បញ្ចបក់ម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤  ការសទង់េរិោេោន្យសិសស ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ន្យិងឧសភ្ន ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣។  

3.38 3.39** 3.32 
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ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ឪពុកាដយ 
 

សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបកត្េងសាំណួរ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលេើការលឆៃើយរប
របស់សិសសច្ាំលពេះការសទងេ់រិទាំង ១០ ច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងរលបៀបខដ្េសិសសយេ់លឃើញអាំពីការោាំត្ទខដ្េផដេ់
លោយឪពុកាដយរបស់ពួកលគ៖ 

 ឪពុកាដយខញុាំដ្ងឹលៅលពេខញុាំេិន្យបាន្យបាំលពញកិច្ចការផទេះ និ្យងកិច្ចការត្សាវត្ជាវរបស់ខញុាំ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំបាន្យនិ្យោយជាេយួត្គូខញុាំអាំពីពិន្យទុត្ប ង ឬអវរតាន្យរបស់ខញុាំ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំបាន្យនិ្យោយជាេយួត្គូខញុាំអាំពីវរតាន្យរបស់ខញុាំ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំលធវើឲ្យត្បាកដ្ថ្នខញុាំលៅលរៀន្យជាលរៀងរាេ់ម្លៃ។ 
 វាាន្យសារៈសាំខាន់្យច្ាំលពេះឪពុកាដយរបស់ខញុាំខដ្េថ្ន ខញុាំលធវើបាន្យេអលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំចូ្េរួេត្ពឹរតិការណ៍លផសងៗលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំនិ្យោយជាេួយខញុាំអាំពីការខកេេអថ្ននករ់បស់ខញុាំ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំពាោេេោាំត្ទដ្េក់ារសិការបស់ខញុាំ។ 
 ឪពុកាដយខញុាំលធវើឲ្យខញុាំាន្យលពេទាំលន្យរសត្ាប់លធវើកិច្ចការសាលា។ 
 ឪពុកាដយខញុាំច្ង់ឲ្យខញុាំលរៀន្យច្ប់ថ្ននកប់ច្ចុបបន្យនរបស់ខញុាំ។ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 64 
 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ 
លោយសារទាំងលន្យេះគឺជាេទធផេបខន្យថេ លហើយការវិភ្នគាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការ
លត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 65 
 

ជាម្យួនរឹសាលាទរៀនទៅកម្ពុជាផ្ដលផ្កលម្អការចុោះតាម្សេរម្នត៍ាម្រយៈគ្បពន័ធ EWS មាតាបតិា
យល់គ្សបកែុរការកាតប់នថយតគ្ម្ូវការការងារផ្ដលោកប់នទុកទលើកូនពួកទរទៅទគ្ៅសាលាទរៀន 
ទេើយសសិសមានការទលើកទ្កឹចតិតកាន់ផ្តទគ្ចើនឲ្យនេល់អាទ្ិភាពទៅទលើការសិការបសព់ួកទរ។ 

“ឪពុកាដយខញុាំទាំនុ្យកបត្េុងដ្េ់ការសិការបស់ខញុាំលហើយលៅលពេលន្យេះ” 
 

កនុងនាេជាកូន្យត្បុសច្បងលៅកនងុត្គួសារ នី្យ វិចិ្ត្រ ត្រូវបាន្យរាំពឹងថ្នភ្នញក់ពីត្ពេឹេជាលរៀងរាេ់ត្ពឹកលដ្ើេបឃីាវេលោត្បាាំកាេរបស់ត្គួសារ។ ោរ់ក៏
បាន្យជួយ ដ្េ់ាដយរបស់ោរក់នងុការច្េអនិ្យេាបូ ត្ចូ្រលមមលោ និ្យងឲ្យបាយត្ជូកផងខដ្រ។ ការងារបខន្យថេទាំងអស់លន្យេះ លធវើឲ្យោរល់ៅលរៀន្យ
យឺរលពេលសទើររាេ់ម្លៃ លហើយខកខាន្យេិន្យបាន្យលៅលរៀន្យរហូរដ្េ់បីដ្ងកនុងេួយសបាដហ៍។ វាក៏លធវើឲ្យោរ់លរៀន្យកាន្យ់ខរលខាយលសទើរត្គប់េុខវិជាា
ផងខដ្រ លហើយបនាទប់េកចប់លផដើេត្ប ងធ្លៃក។់  

ត្គូបន្យទុកថ្ននក់របស់ោរគឺ់ សាេុន្យ បុបាផ និ្យងនាយកសាលា បាន្យលត្រៀេរួច្រាេ់កនុងការចរ់វិធ្លន្យការ។ ពួកោរ់បាន្យចូ្េរួេលៅកនុងការ
បណដុេះបណ្ដដេសដីពីត្បព័ន្យធផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យ (EWS) លហើយដ្ឹងថ្ន វចិិ្ត្រ ាន្យហានិ្យភ័យខពស់កនុងការលបាេះបង់ការសិកា។ ដ្ូលច្នេះ លៅលពេ
វរតាន្យរបស់វិចិ្ត្រពុាំាន្យភ្នពត្បលសើរល ើងលត្កាយពីការលផញើរសាំបុត្រលៅកាន់្យត្គួសារោរល់ទលនាេះ ពួកោរ់បាន្យលៅទសសន្យកិច្ចដ្េផ់ទេះោរ។់ បុបាផ 
ាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “ឪពុកមាេយសិសស និរសមាជិកសេរម្ន៍មានការភា្ក់ទនអើលទៅទពលទឃើញខ្្ុំម្កទ្សសនកិចចនទោះរបស់ពកួោត់។”   

ាដយរបស់វិចិ្ត្រ គឹេ ត្សីន្យរិ ដ្ាំបូងល ើយ
ាន្យកដីអាា ស់។ ោរ់ពុាំបាន្យដ្ឹងថ្នការសិកា
របស់កូន្យោរល់ខាយកត្េិរណ្ដលទ លហើយក៏
េិន្យដ្ឹងថ្ន កូន្យត្បុសោរា់ន្យហានិ្យភ័យខពស់ 
កនុងការលបាេះបង់ការសិកាខដ្រ។ ប ុខន្យត ោរ់
ាន្យការដ្ឹងគុណ លៅលពេបុបាផបាន្យពន្យយេ់
ត្បាប់អាំពីសារៈសាំខាន់្យម្ន្យវរតាន្យ ច្ាំលពេះការ
លរៀន្យសូត្រឲ្យបាន្យពូខកលៅកនុងសាលាលរៀន្យ និ្យង
សារៈសាំខាន់្យម្ន្យការលរៀន្យឲ្យច្ប់ ច្ាំលពេះអនាគរ
របស់វិចិ្ត្រ។  ត្សីន្យិរ បាន្យលឆៃើយរបភ្នៃេៗ
ច្ាំលពេះអវីខដ្េោរប់ាន្យដ្ឹង។ បុបាផ ាន្យការ
ភ្នញក់លផអើេ លៅលពេវិចិ្ត្រ បងាាញខៃួន្យលៅ
សាលាលរៀន្យលៅម្លៃបនាទប់។  

 

វិចិ្ត្រនិ្យោយថ្ន ឥរិោបលរបស់ឪពុកាដយ
ោរប់ាន្យផ្លៃស់បដូរទាំងត្សុងលត្កាយពីត្គូបាន្យ

េកទសសន្យកិច្ចផទេះរបស់ោរ។់ ត្សីន្យិរ បលងាើប
ឲ្យដ្ឹងថ្ន ោរេិ់ន្យច្ង់ឲ្យកូន្យត្បុសរបស់ោរ់

ខវេះការអប់រាំដ្ូច្ោរល់ទ។ េកទេ់នឹ្យងលពេជួបជាេយួនឹ្យងត្គូរបស់វិចិ្ត្រ ោរ់ោមន្យលោបេ់អវីច្ាំលពេះការេាំបាកសត្ាប់កូន្យត្បុសរបស់ោរឲ់្យ
លធវើបាន្យេអលៅកនងុសាលាលរៀន្យលទ លៅលពេោរ់េកដ្េស់ាលាលរៀន្យយឺរលពេ ឬអវរតាន្យញឹកញាប់។ ោរ់បាន្យសារភ្នពថ្ន “ខ្្ុមិំ្នចរ់ឲ្យកូន
គ្បុសខ្្ុំដូចខ្្ុំទទ្។”  ោរ់បាន្យសន្យាថ្ននឹ្យងការប់ន្យថយបន្យទុកការងាររបស់កូន្យត្បុសោរ់ និ្យងលេើកទឹកចិ្រតឲ្យកូន្យត្បុសោរល់ៅលរៀន្យជាលរៀងរាេ់
ម្លៃ។  

វិចិ្ត្របាន្យករ់សាគេល់ឃើញាន្យការផ្លៃស់បដូរជាលត្ច្ើន្យ ច្ាំលពេះវិធីខដ្េឪពុកាដយោរ់ទាំនុ្យកបត្េុងដ្េក់ារសិការបស់ោករ់លត្កាយពីត្គូបាន្យ
េកទសសន្យកិច្ចដ្េផ់ទេះោរ។់ វិចិ្ត្រនិ្យោយថ្ន “គ្បសិនទបើគ្រូខ្្ុំមិ្ន នអទញ្ាើញម្កដល់ដល់នទោះខ្្ុំ ទេើយមិ្ន នជំរញុទឹ្កចិតតឪពុកមាេយខ្្ុំឲ្យ
អនុញ្ជញតឲ្យខ្្ុមំ្កទរៀនវិញទទ្ទនោះ គ្បផ្េលជាខ្្ុឈំប់ទរៀន ត់ទេើយ។ ទទោះបីខ្្ុមិំ្នផ្ម្នជាទកមរឆ្លតក៏ទោយ ក៏ខ្្ុទំៅផ្តទបេជា្បនតការសិកា
របស់ខ្្ុំឲ្យដល់ថ្នែក់ទី្ ៩ ផ្ដរ។” ឥ វូលន្យេះ វិចិ្ត្របាន្យលរៀន្យច្ប់ថ្ននក់ទី ៧ លហើយជាេយួនឹ្យងការទាំនុ្យកបត្េុងពីឪពុកាដយ ោរក់ាំពុងខរសថិរលៅលេើ
វិលីលឆ្ពេះលៅកាន់្យការសលត្េច្លោេលៅរបសោ់រ។់ 
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សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ កប៏ាន្យបងាាញឲ្យលឃើញន្យវូការយេ់លឃើញច្ាំលពេះការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រេអត្បលសើរ
ជាងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ ន្យិងសាលាលរៀន្យ EWS ផងខដ្រ (រូបភ្នព VII.៩)។ ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើត្កុេ EWS 
ល ើយ។ 

រូបភាព VII.ខ្.៩. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការយល់ទឃើញរបស់សិសសមានហាភ័យចំទ ោះការបណេុោះបណាេលកំុពយូទ័្រទៅចុរ
បញ្ចបក់ម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងោេោន្យកេមវិធី SDPP ន្យិងកត្េងសាំណួរអាំពីសិសសាន្យហាន្យិភ័យ។  

សាគេ់៖ ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (ឬេធយេភ្នគរវាងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្បសិន្យលបើអាច្អន្យវុរតបាន្យ) ត្រូវបាន្យ
ពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។  រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវលយលត្កាយ។ លោយសារការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការ
រុករកលនាេះ កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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ការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ 
 

លៅកេពុជា សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា បាន្យលឆៃើយរបសាំណួរអាំពីសារៈត្បលោជន៍្យម្ន្យការ
បណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ និ្យងសារៈសាំខាន្យ់ម្ន្យជាំនាញកុាំពយូទ័រ។ ាត្រោឋន្យលន្យេះគឺខផអកលៅលេើការលឆៃើយរបរបស់សិសសច្ាំលពេះការសទងេ់រិទាំង
ត្បាាំេយួច្ាំណុច្ខាងលត្កាេ ខដ្េពក់ព័ន្យធនឹ្យងការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ៖ 

 ការលរៀន្យជាំនាញកុាំពយូទ័រនឹ្យងជួយ ដ្េខ់ញុាំកនងុការខសវងរកការងារលធវើ។ 
 ការលរៀន្យជាំនាញកុាំពយូទ័រនឹ្យងជួយ ដ្េក់ារសិការបស់ខញុាំ។ 
 ការលរៀន្យជាំនាញកុាំពយូទ័រាន្យសារៈសាំខាន្យស់ត្ាប់អនាគររបស់ខញុាំ។ 
 ត្បសិន្យលបើសាលាខញុាំផដេ់ការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ខញុាំច្ង់េកលរៀន្យ។ 
 ត្បសិន្យលបើសាលាខញុាំផដេ់ការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ខញុាំត្បាកដ្ជាេកលរៀន្យលៅម្លៃខដ្េបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលបើកបលត្ងៀន្យ។ 
 ត្បសិន្យលបើសាលាខញុាំផដេ់ការបណដុេះបណ្ដដេជាំនាញកុាំពយូទ័រ ខញុាំច្ង់លៅបន្យតការសិកាឲ្យបាន្យកាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យ។ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
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សិសសេវកឹហាតជំ់នញអកខរកម្មកុំពយទូ្័រ 

អកខរកេមេកុាំពយូទ័រលធវើឲ្យសាលាលរៀន្យកាន់្យខរាន្យការពក់ព័ន្យធ  
 

រី ផ្លន្យរិ ខដ្េជាសិសសជន្យជារិខខមរលរៀន្យថ្ននកទី់ ៩ ាន្យ
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ាន្យការជក់ចិ្រតច្ាំលពេះកុាំពយូទ័រ។   ោរ់ជា
សិសសានកក់នុងច្ាំលណ្ដេសិសស ២៩២ នាក់ម្ន្យអនុ្យវិទាេ័យ 
បាយ ដ្ាំរាាំ ខដ្េទទួេបាន្យការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ
ខដ្េជាខផនកម្ន្យអន្យតរាគេន៍្យសត្ាប់គលត្ាងសាកេបង
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា (SDPP) 
របស់USAID។ ជាការលឆៃើយរបលៅនឹ្យងការរអញូខរអររបស់
ាោបិោ និ្យងសិសសថ្ន ពួកលគពុាំទទួេបាន្យជាំនាញខដ្េ
ពួកលគនឹ្យងលធវើឲ្យការអប់រាំពួកលគរីកច្លត្េើន្យលៅេុខ ឬខកេេអ
ឱកាសការងាររបស់ពួកលគលនាេះ SDPP បាន្យដ្ាំល ើងបន្យទប់
លរៀន្យកុាំពយូទ័រខដ្េច្ាំណ្ដយទប ដ្ាំលណើរការថ្នេពេលោយ
ផ្លទាំងពន្យៃឺត្ពេះអាទិរយ និ្យងបាន្យបណដុេះបណ្ដដេត្គូបលត្ងៀន្យឲ្យលធវើ
ជាត្គូបណដុេះបណ្ដដេលៅកនុងសាលាលរៀន្យច្ាំនួ្យន្យ ១០៨។  

ាន្យសិសសច្ាំនួ្យន្យ ៣៣ នាក់លៅកនងុថ្ននក់ទី ៩ របស់ផ្លន្យរិ។ លទេះបីជាោរល់េើេលៅលកមងជាងេិរតភកដិលៅកនុងថ្ននកោ់រ់ខេន្យ ការលបដជាញច្ិរត
របស់ោរ់កនុងការសិកា លធវើឲ្យោរល់េើេលៅហាក់ដ្ូច្ជាចសជ់ាង និ្យងចស់ទុាំជាង។ ជាការពិរណ្ដស់ ទាំងត្គូ និ្យងសិសសខដ្េជាេិរតភកដិ
របស់ោរ់ចរ់ទុកថ្នោរ់គឺជាសិសសខដ្េឧសាហ៍ពាោេជាងលគលៅកនុងថ្ននកស់ិកាកុាំពយូទ័រ។ ផ្លន្យរិបាន្យនិ្យោយថ្ន “ខ្្ុំជក់ចិតតនឹរការ
ទរៀនកំុពយូទ័្រ ពីទគ្ ោះការមានចំទណោះដឹរកំុពយូទ័្រ មានសារៈសំខាន់សគ្មាប់ការសិកា និរអាជីពរបស់ខ្្ុំទៅទពលអនរត។ ខ្្ុំពិតជាមាន
ចំណាប់អារម្មណ៍នឹរការវាយអតថបទ្ទៅកែុរកំុពយូទ័្រ ការបញ្ចូល និរការផ្ករបូភាពទៅកែុរអតថបទ្ទនោះ។ ទៅទពលទពលទយើរមានភាពសាទត់
ជំនញ ទយើរនឹរអាចឌី្េាញបលរ់កាផ្សត និរទ្សសនវដេី ន។” 

ាស ចន្យ់បុបាផ ខដ្េជាត្គូបលត្ងៀន្យកុាំពយូទ័ររបស់ផ្លន្យរិ បាន្យាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “ផ្ទនតិ រឺជាសិសសមាែកក់ែុរចំទណាម្សិសសសកម្មជារទរ
ទៅកែុរថ្នែកកំុ់ពយូទ័្ររបស់ខ្្ុំ។ ទៅទពលណាខ្្ុនំេល់លំហាត់អនុវតតន៍ដល់សិសសខ្្ុំ ផ្ទនិតផ្តរផ្តបញ្ចបវ់ា នមុ្នសិសសដនទ្ទទ្ៀត។ ទៅទពល
ណាោតមិ់្នគ្ កដនឹរចំណុចណាមួ្យទៅកែរុទម្ទរៀន ោត់ផ្តរផ្តសុំឲ្យខ្្ុពំនយល់បផ្នថម្។” 

ផ្លន្យរិ ាន្យបអូន្យត្បុសពីរនាក់ និ្យងបអូន្យត្សីានក។់ ឪពុកាដយរបស់ោរ់គឺជាកសិករ លហើយរាំពឹងឲ្យោរជួ់យ ការងារលៅកនុងផទេះ និ្យងការងារលៅ
កនុងកសិោឋន្យពួកលគ។ រវាងការពវកិច្ចលៅសាលាលរៀន្យ និ្យងការពវកិច្ចលៅផទេះរបស់ោរ់ ោរា់ន្យភ្នពេាញឹកោ ងខាៃាំង។ ោរ់ក៏ត្រូវលធវើ
ដ្ាំលណើរផៃវូឆ្ៃយលៅកាន់្យសាលាផងខដ្រ ខរសាំណ្ដងេអោរ់ាន្យកង់េួយលត្គឿង ការជិេះច្ាៃយ ៤ គី ូខេ ត្រោេផៃូវលៅជន្យបទលៅខរត្រូវ
ច្ាំណ្ដយលពេជាលត្ច្ើន្យ។ លៅម្លៃខដ្េអាកាសធ្លរេិុន្យេអ ោរ់ត្រូវច្ាំណ្ដយលពេ ២០ នាទីលដ្ើេបីជិេះកង់លៅសាលាលរៀន្យ។  

លទេះបីជាោរ់ត្រូវលធវើដ្ាំលណើរផៃវូឆ្ៃយ និ្យងការពវកិច្ចខដ្េត្បខជងោនជាលត្ច្ើន្យក៏លោយ ផ្លន្យរិ កត្េខកខាន្យេិន្យលៅលរៀន្យណ្ដស់ ពីលត្ពេះោរ់
បាន្យបាន្យលរៀន្យសូត្រអាំពីសារៈសាំខាន់្យម្ន្យការេកលរៀន្យជាលរៀងរាេ់ម្លៃ។ ោរ់ខលេទាំងាន្យការលសាកសាដយលៅលពេសាលាលរៀន្យត្រូវបិទលៅម្លៃ
ឈប់សត្ាកបុណយទន្យលទៀរផង! ជាពិលសសោរា់ន្យការខកចិ្រតលៅលពេម្លៃឈប់សត្ាកច្ាំម្លៃខដ្េោរល់រៀន្យកុាំពយូទ័រ។ ឆ្នាំលន្យេះ ផ្លន្យិរ 
ត្រូវត្ប ងឌ្ីបៃូេ។ ោរ់ាន្យទាំនុ្យកចិ្រតថ្នោរនឹ់្យងត្ប ងជាប់ លហើយោរផ់ដេ់រម្េៃលៅលេើការោាំត្ទខដ្េោរប់ាន្យទទួេពីកេមវិធី SDPP ជា
ខផនកេួយខដ្េលធវើឲ្យោរ់បន្យតការសិកាោរប់ាន្យខវងឆ្ៃយ។ 

ោក់ ច័្ន្យទកុយ នាយកអនុ្យវិទាេ័យ បាយ ដ្ាំរាាំ ាន្យត្បសាសន៍្យថ្ន “ការោកប់ញ្ចូលបនទប់ទរៀនកំុពយូទ័្រជាម្យួោែនឹរគ្បព័នធ EWS  នកាត់
បនថយអគ្តាសិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅកែរុសាលាខ្្ុទំៅឆ្ែំសិកាទនោះ។ កម្មវិធី SDPP មិ្នគ្តឹម្ផ្តនេលបំ់ណិនជីវិត (អកខរកម្មកំុពយូទ័្រ) 
ដល់សិសសរបស់ខ្្ុបំ៉ាុទណាណោះទទ្ កម្មវិធីក៏ នតាម្ោនសិសសមានហានិភ័យអំពីវតតមាន អាកបបកិរិយា និរការសិការបស់ពួកទរនរផ្ដរ។” 
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គ. ឥទធិពេលៅលេើការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 

គាំរូបញ្ារតិម្ន្យការផ្លៃស់បដូររបស់កេមវិធី SDPP ផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន 
ការខកេេអឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ន្យងឹនាាំេកន្យវូ
ការខកេេអការច្េូរួេរបស់ពកួលគលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ SDPP 
លត្បើេទធផេច្ាំន្យួន្យបលីដ្ើេបវីាស់ខវងការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុង
សាលាលរៀន្យគ៖ឺ វរតាន្យ ការសិកា ន្យិងអាកបបកិរិោ។ SDPP 
លត្បើលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលដ្ើេបីកសាងការវាស់ខវងលៅលេើ
េទធផេ។ លោយសារកេមវិធី SDPP ាន្យលោេបាំណងខកេេអ
វរតាន្យរបស់សិសសលនាេះ វាគឺជាការវាស់ខវងបឋេេយួ ខដ្េោេ
រយៈលន្យេះ លយើងកាំណរ់ត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុង
វិស័យលន្យេះ។ 

ខផនកលន្យេះបងាាញន្យវូេទធផេសដីពីឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើឥរិោបលរបស់សិស្ាន្យហាន្យិភ័យ។ 

១. ឥទធិពេលៅលេើវរតាន្យត្បចាំម្លៃរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 

 លោយសារកេមវិធី SDPP ាន្យលោេបាំណងខកេេអវរតាន្យរបស់សិសសលនាេះ វាគឺជាការវាស់ខវងបឋេខដ្េត្រូវបាន្យលត្បើត្បាស់
កនុងការកាំណរ់ន្យវូត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងវិស័យលន្យេះ។ សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកាអាច្
ខកខាន្យេនិ្យបាន្យលៅលរៀន្យញឹកញាប់ ខដ្េបណ្ដដេឲ្យពកួលគលរៀន្យលខាយ ន្យងិលរៀន្យេនិ្យទន្យ់លគឯង ខដ្េជាការរារាាំង ន្យងិលធវើឲ្យ
ពកួលគងាកលរពកីារសិកា សាលាលរៀន្យ ន្យងិេិរតរួេថ្ននក់ពកួលគ។ SDPP បាន្យបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេលៅលេើវរតាន្យសត្ាប់សិសស
ទាំងអស់ ក៏ដ្ូច្ជាសត្ាប់សិសសទាំងឡាយខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា លោយខផអកលេើេកខណៈ
របស់ពួកលគលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ 

 
SDPP ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើវរតាន្យសត្ាប់ត្កុេសិសស ខដ្េត្រូវបាន្យោក់ឲ្យទទេួអន្យតរាគេន្យព៍ីកេមវិធីរយៈលពេោ ងលហាច្
ណ្ដស់េយួឆ្នាំ (រូបភ្នព VI.គ.១)។ សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យអត្ោវរតាន្យត្បចាំម្លៃជាេធយេ ៧៩.០ 
ភ្នគរយ ច្ាំខណកសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ាន្យអត្ោវរតាន្យត្បចាំម្លៃជាេធយេ ៧៨.២ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង 
៧៩.១ ភ្នគរយសត្ាប់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។ ភ្នពខុសោនទាំងលន្យេះ េនិ្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។42  

                                                 
42 SDPP ក៏បាន្យគណនាអត្ោវរតាន្យលៅថ្ននក់សាលាលរៀន្យផងខដ្រ លោយលត្បើការរាប់ច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យេកពីម្លៃត្បេូេទិន្យនន្យ័យ ន្យិងអត្ោវរតាន្យត្បចាំខខលោយលត្បើលសៀវលៅ
ោេោន្យការសិកា។ ការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ បងាាញន្យវូឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិេួយច្ាំន្យួន្យលៅលេើវរតាន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិសាលាលរៀន្យត្កុេ 

 

វរតាន្យរបស់សិសស 

ការវាស់ខវងលៅលេើវរតាន្យ គឺវរតាន្យត្បចាំម្លៃជាេធយេសត្ាប់េួយឆ្នាំសិកាលពញ។  អត្ោវរតាន្យត្បចាំម្លៃ គឺជាភ្នគរយម្ន្យលៃសសិកា
ខដ្េសិសសបាន្យេកលរៀន្យលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា  ខដ្េកសាងលោយភ្នគរយជាេធយេសត្ាប់ឆ្នាំសិកាលមីចុ្ងលត្កាយបងអស់។ 

ការចូ្េរួេរបស់សិសសលៅកនុងេទធផេរបស់សាលាលរៀន្យ 
 
ការវាស់ខវងបឋេលៅលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី 

 វរតាន្យត្បចាំម្លៃ   
 
ការវាស់ខវងបខន្យថេ 

 ការសិការបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
 អាកបបកិរិោរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 

 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 69 
 

អត្ោវរតាន្យជាេធយេ ខសុោន
សត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ លៅ
កនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ (៦៩.៦ 
ភ្នគរយ) ត្កុេ EWS (៦៩.៥ 
ភ្នគរយ) ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
(៧០.៥ ភ្នគរយ) ប ុខន្យតភ្នពខសុោន
ទាំងលន្យេះេនិ្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផអក
សថិរិលទ។ ឧបសេព័ន្យធ ង បងាាញ
េទធផេ លោយខផអកលេើការវាស់ខវង
វរតាន្យជាំន្យួស។ 

 

រូបភាព VI.រ.១. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើវតតមានគ្បចំនថៃ សាថនភាពសិសសទូ្ទៅ និរសាថនភាពសិសសមានហានិភ័យ  

 

 

ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា២០១៣ ន្យិង
ឧសភ្ន ២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 

                                                                                                                                                             
EWS លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ អាត្ស័យលៅលេើកត្េិរថ្ននក់ ន្យិងការវាស់ខវង។ ការកសាងការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ ន្យិងេទធផេាន្យេេអិរលៅកនុង 
ឧបសេព័ន្យធ ឈ ខផនក ឃ។ 
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ទិន្យនន័្យយវរតាន្យ 
 
SDPP បាន្យត្បេូេទិន្យនន័្យយផដុាំោេរយៈការរាប់ច្ាំនួ្យន្យសិសស លៅអាំ ុងកិច្ចត្បឹងខត្បងត្បេូេ
ទិន្យនន័្យយនី្យេួយៗលៅអាំ ុងពក់កណ្ដដេត្ពឹក។ រម្េៃទាំងលន្យេះ ត្សលដ្ៀងោនលៅកនុង
សាលាលរៀន្យ SDPP និ្យងសាលាលរៀន្យត្រួរពិនិ្យរយ។  
 
បនាទបេ់ក អត្ោវរតាន្យពីទិន្យនន័្យយទាំងលន្យេះ  ត្រូវបាន្យយកេកលត្បៀបលធៀបជាេយួនឹ្យងការ
វាស់ខវងវរតាន្យខដ្េទទួេបាន្យពីទិន្យនន័្យយលៅថ្ននកស់ិសសពីលសៀវលៅសិកាខោរិក។ អត្ោ
វរតាន្យខដ្េខផអកលេើការរាប់ច្ាំនួ្យន្យសិសស ទបជាងអត្ោខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ោេរយៈ
លសៀវលៅសិកាខោរិកលៅកនុងត្កុេត្សាវត្ជាវទាំងពីរ។ 

ត្កុេ EWS 

សិសសទាំងអស់ សិសសាន្យហាន្យិភ័យ សិសសោមន្យហាន្យិភ័យ 

ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 70 
 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះ គឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យិងទី៨ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ គាំរូរួេាន្យដ្ចូ្ជា សិសសច្ាំន្យួន្យ 
៤១,២៨៤ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៧,០៩៨ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ២,៨៩៩ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣១,២៨៧ នាក់) 
៤០,៧២៧ នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS (ាន្យហាន្យិភ័យ ៦,៩២០ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,២៩៤ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣០,៥១៣ នាក់) ន្យងិ ៣៧,១១២ 
សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៦,៣៥៩ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ២,៧៤៣ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ២៨,០១០ នាក់)។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៥ ន្យិង ជ.៦។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 

+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 

កេមវិធី SDPP ពុាំខេន្យលរៀន្យច្ាំល ើងលដ្ើេបឲី្យាន្យឥទធិពេខុសៗោនសត្ាប់ត្កុេរងម្ន្យសិសសខសុៗោនល ើយ (លត្ៅពសិីសសខដ្េ
ាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកា) លទេះជាោ ងណ្ដឯកសារផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន េទធផេ ន្យងិឥទធិពេអាច្ខសុោនសត្ាប់
ត្បលភទសិសសខសុោន។43 ត្សបោនជាេួយន្យងឹេទធផេច្េបងរបស់លយើងខដ្រ កេមវិធី SDPP ពុាំាន្យត្បសិទធភ្នពលៅលេើវរតាន្យ
លៅកនុងត្កុេរងណ្ដេួយល ើយ (រូបភ្នព VI.គ.២)។ 

រូបភាព VI.រ.២. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើវតតមានគ្បចំនថៃសគ្មាប់សិសសទូ្ទៅ ទៅចុរបញ្ចប់កម្មវិធី រិតតាម្គ្កុម្ររ 

 
 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤ ។ 

                                                 
43 ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III ខដ្រ លោយសារខរការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យ
ល ើយ លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
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ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ 
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សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ លោយសារការ
វិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ។ 

 ពុាំាន្យភ្នពខុសោនខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិរវាងការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេរបស់ត្កុេរងល ើយ។ 
***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

 
២. ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបខន្យថេលេើការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 

បខន្យថេពីលេើការវាស់ខវងឥទធិពេលៅលេើវរតាន្យត្បចាំម្លៃខដ្ាន្យបរិោយខាងលេើ កេមវិធី SDPP បាន្យវាយរម្េៃឥទធិពេរបស់
កេមវិធីលៅលេើេទធផេម្ន្យការច្េូរួេពរីលផសងលទៀរគ៖ឺ េទធផេសិកាេខុវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ន្យងិអាកបបកិរិោលៅ
កនុងសាលាលរៀន្យ។ 

 

ក. េទធផេសិកាលេើេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ 

SDPP ក៏បាន្យត្រួរពិន្យិរយឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីលៅលេើេទធផេសិកាផងខដ្រ ពីលត្ពេះកាំលណើន្យវរតាន្យអាច្នាាំឲ្យាន្យការខកេេអ
ទូលៅលេើេទធផេសិកាលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។ SDPP ពុាំាន្យបាំណងជេះឥទធិពេលោយផ្លទេ់លៅលេើេទធផេសិកាល ើយ 
ដ្ូលច្នេះលហើយលទើបការលន្យេះគឺជាខផនកម្ន្យការកាំណរ់របស់លយើងលៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី។44  

SDPP បាន្យរកលឃើញថ្ន កេមវិធី SDPP ពុាំាន្យត្បសិទធភ្នពលៅលេើេទធផេសិកាល ើយ (រូបភ្នព VI.គ.៣ ន្យងិរូបភ្នព 
VI.គ.៤)។ ពិន្យទុជាេធយេលេើេុខវិជាាគណិរវិទាកនុងច្ាំលណ្ដេត្កេុទាំងបី ាន្យេាំោប់ចប់ពី ៦០.៦ ភ្នគរយដ្េ់ ៦២.៧ 
ភ្នគរយ។ ពិន្យទុជាេធយេលេើេុខវជិាាភ្នសាខខមរាន្យេាំោប់ចប់ពី ៦៧.៨ ភ្នគរយដ្េ់ ៦៩.២ ភ្នគរយ។ ឥទធិពេលេើពិន្យទុត្ប ង
េខុវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរេនិ្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលទ។  

                                                 
44 លេើសពីលន្យេះលទៀរ ការបា ន្យ់សាមន្យឥទធិពេសត្ាប់េទធផេសិកាអាច្ាន្យភ្នពេលេអៀង ត្បសិន្យលបើកេមវិធីាន្យភ្នពលជាគជ័យលៅកនុងការរកាឲ្យសិសសលខាយលៅបន្យតការសិកា។ ដ្ចូ្
ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III ខដ្រ លោយសារការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យល ើយ លទេះបី
ជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 

េទធផេសិកាេុខវិជាាគណិរវិទា ភ្នសាខខមរ និ្យងអាកបបកិរិោ 
 

ទិន្យនន័្យយអាំពីេទធផេសិកា បាន្យេកពីពិន្យទឆុាសទីពីរសត្ាប់សិសស។ សត្ាប់េុខវិជាាគណិរវិទា និ្យងភ្នសាខខមរ សាលាលរៀន្យបាន្យោក់
ពិន្យទុសិសសលេើាត្រោឋន្យ ១០០ ពិន្យទុ ចប់ពី ១ ដ្េ់ ១០០។ សត្ាប់អាកបបកិរិោ សាលាលរៀន្យបាន្យោក់ពិន្យទុសិសសចប់ពី ១ ដ្េ់ ៣៖ ១ 
គឺ “េអ/េអណ្ដស់” ២ គឺ “េធយេ” និ្យង ៣ គឺ “លខាយ”។ រម្េៃទាំងលន្យេះ ត្រូវបាន្យោកល់េខកូដ្បស្តញ្ជចស លដ្ើេបឲី្យពិន្យទុខដ្េកាន្យ់ខរខពស់
លឆៃើយរបលៅនឹ្យងអាកបបកិរិោខដ្េកាន្យ់ខរេអ។  
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រូបភាព VI.រ.៣. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើលទ្ធនលសិកាមុ្ខ្វិជាារណិតវិទ្ាទៅចុរបញ្ចប់កម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤ ។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ 
លោយសារេទធផេបខន្យថេ ន្យិងការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោន
លត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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រូបភាព VI.រ.៤. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើលទ្ធនលសិកាមុ្ខ្វិជាាភាសាផ្ខ្មរទៅចុរបញ្ចប់កម្មវិធី 

 
 

ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 
២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤ ។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ 
លោយសារេទធផេបខន្យថេ ន្យិងការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោន
លត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
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ខ. អាកបបកិរិោរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ  

SDPP ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើពិន្យទុអាកបបកិរិោល ើយ (រូបភ្នព VI.គ.៥)។ ពិន្យទុអាកបបកិរិោគឺជរិលសមើន្យងឹពិន្យទុអរិបរាបីរួច្
លៅលហើយ ដ្ូលច្នេះាន្យច្ាំណចុ្ខដ្េត្រូវខកេេអរចិ្រចួ្ប ុលណ្ដណេះ។ 

រូបភាព VI.រ.៥. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើអាកបបកិរិយារបស់សិសស 

 
 

ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 
២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤ ។ 

សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ 
លោយសារេទធផេបខន្យថេ ន្យិងការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករក កត្េិរចប់ខត្បត្បួេម្ន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិពុាំត្រូវបាន្យម្េរត្េូវសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោន
លត្ច្ើន្យល ើយ។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 

ឧបសេព័ន្យធ ង បងាាញន្យវូេទធផេបខន្យថេសត្ាប់វិស័យការច្េូរួេខដ្េខផអកលេើការវាស់ខវងវរតាន្យជាំន្យួស រួេទាំងលោេវិធីជាំន្យួស
កនុងការពិចរណ្ដលៅលេើរម្េៃខដ្េបារ់ពលីសៀវលៅោេោន្យសិសសផងខដ្រ។ 
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ឃ. ឥទធិពេលៅលេើសិសសលបាេះបង់ការសិកា 

ការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា គឺជាលោេលៅបឋេម្ន្យ
អន្យតរាគេន្យរ៍បស់កេមវិធី SDPP ។ សិសសខដ្េលបាេះបង់ការ
សិកាបារ់បងត់្បាក់ច្ាំណូេជាលត្ច្ើន្យលៅកនុងជីវិរការងារ
របស់ពួកលគ (Duflo, Esther ២០១១) រឹររបិរការទទេួបាន្យ
ការអប់រាំ ន្យិងការបណដុេះបណ្ដដេរបស់ពកួលគ ការ់បន្យថយ
សេរថភ្នពរបស់ពកួលគកនុងការរួេច្ាំខណកដ្េ់សុខុាេភ្នពម្ន្យ
សហគេន្យ៍ពកួលគ ន្យិងបខន្យថេការខារបងធ់ន្យធ្លន្យខដ្េបាន្យ
វិន្យិលោគលៅកនុងការសិការបស់ពួកលគ។ SDPP លត្បើ
លសៀវលៅោេោន្យការសិកា លដ្ើេបីវាស់ខវងការលបាេះបង់ការសិការបស់សិសស។  

សត្ាប់ត្បលទសកេពុជា កេមវិធី SDPP បាន្យកាំណរ់ការវាស់ខវងបឋេលេើការលបាេះបង់ការសិកាថ្ន លៅកនុងរងវង់ថ្ននក់ (ថ្នលរើ
សិសសបញ្ចប់ឆ្នាំសិកាសត្ាប់ការបញ្ចប់វដ្ដម្ន្យថ្ននក់លោេលៅខដ្រឬលទ) ឬ លៅច្លនាៃេះថ្ននក់ (ថ្នលរើសិសសបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យវិញ
លៅឆ្នាំបនាទប់ពបីាន្យបញ្ចប់ថ្ននក់លោេលៅខដ្រឬលទ) អាត្ស័យលៅលេើត្កុេសិសសលនាេះ។45 សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នលបាេះបង់ការ
សិកាលៅកនុងរងវង់ថ្ននក់ ត្បសិន្យលបើសិសសលនាេះខកខាន្យេនិ្យបាន្យេកត្ប ងឆាសលេើកទី ២ លហើយសិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្ន
លបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ ត្បសិន្យលបើសិសសលនាេះេនិ្យបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅឆ្នាំសិកាបនាទប់។ លៅកនុងខផនកលន្យេះ កេមវិធី 
SDPP លត្បើលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលដ្ើេបវីាស់ខវងសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។  

ខផនកលន្យេះបងាាញន្យវូេទធផេអាំពីឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 

១. ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបឋេអាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកា  

 

 
 

                                                 
45 សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីលៅថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ឬឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការសិកា ត្បសិន្យលបើពួកលគពុាំបាន្យ
ច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យេដងលទៀរលៅកនុងឆ្នាំលមីច្ងុលត្កាយបងអស់ម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ។ ដ្ូលច្នេះ សត្ាប់ត្កុេសិសសទាំងពីរត្កុេលន្យេះ លយើងលត្បើការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះ
ថ្ននក់។ សិសសខដ្េចប់លផដើេកេមវិធីលៅថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការសិកា 
ត្បសិន្យលបើពួកលគពុាំបាន្យត្ប ងឆាសទីពីរត្គប់េុខវិជាាទាំងអស់លៅឆ្នាំខដ្េពួកលគកាំពុងសិកាថ្ននក់ទី៩ ការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងរងវង់ថ្ននក់។ 

ការវាស់ខវងបឋេអាំពីត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធីសត្ាប់សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នជាសិសសលបាេះបង់ការសិកា ត្បសិន្យលបើពួកលគខេងបន្យតការសិការបស់ពួកលគលៅអាំ ុងលពេចុ្ងលត្កាយបងអស់
ខដ្េលយើងបាន្យសលងារលេើេពួកលគ។ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីលៅថ្ននក់ទី៧ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការសិកា ត្បសិន្យលបើ
ពួកលគពុាំបាន្យចុ្េះល្មេះចូ្េលរៀន្យេដងលទៀរ លៅកនុងឆ្នាំលមចុី្ងលត្កាយបងអស់ម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន័្យយ។ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីលៅ
ថ្ននក់ទី៨ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យលបាេះបង់ការសិកា ត្បសិន្យលបើពួកលគពុាំបាន្យត្ប ងឆាសទីពីរត្គប់េុខវិជាាទាំងអស់លៅឆ្នាំខដ្េពួកលគ
សិកាថ្ននក់ទី៩។ សិសសពុាំបាន្យចប់លផដើេកេមវិធីលៅថ្ននក់ទី៩ និ្យងទទួេលសវាពីកេមវិធីលពញេួយឆ្នាំល ើយ។ 

 

េទធផេអាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកា 
 
ការវាស់ខវងបឋេអាំពីត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី 

 សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
 
ការវាស់ខវងបខន្យថេ 

 ភ្នពរីកច្លត្េើន្យរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 76 
 

SDPP បាន្យការ់បន្យថយការលបាេះបងក់ារសិកាសត្ាប់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ន្យងិសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ 
(រូបភ្នព VI.ឃ.១)។ សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS លបាេះបង់ការសិកាលៅអត្ោ ៣៨.៦ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបន្យងឹ ៤១.១ 
ភ្នគរយសត្ាប់សិសសលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ ភ្នពខសុោនលន្យេះាន្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។ សិសស 
EWS+កុាំពយូទ័រ លបាេះបងក់ារសិកាលៅអត្ោ ៣៩.៣ ភ្នគរយ លហើយភ្នពខសុោនខដ្េលត្បៀបលធៀបជាេួយន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។ 46  
  
សិសសាន្យហាន្យិភ័យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS 
លបាេះបង់ការសិកាលៅអត្ោពិន្យទុ ៦.១ ភ្នគរយទបជាង
សិសសាន្យហាន្យិភ័យកនុងត្កុេត្ររួពិន្យិរយ លហើយភ្នព
ខសុោនលន្យេះាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ សិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ លបាេះបង់
ការសិកាលៅអត្ោពិន្យទុ ២.៥ ភ្នគរយទបជាងសិសសលៅ
កនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ លទេះជាោ ងណ្ដ ភ្នពខសុោនលន្យេះ
េនិ្យាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។47 ពុាំាន្យភ្នព
ខសុោនអាំពីឥទធិពេរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ 
EWS+កុាំពយូទ័រល ើយ។  

SDPP ក៏បាន្យវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកា
លៅច្លនាៃេះថ្ននក់កនុងច្ាំលណ្ដេត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៧ ឆ្នាំ
សិកា ២០១២-២០១៣ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ 
ផងខដ្រ លហើយបាន្យរកលឃើញការលយច្ុេះខដ្េាន្យសារៈ
សាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ អាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ លៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ប ុខន្យតេនិ្យខេន្យលៅកនុង
សាលាលរៀន្យ EWS លទ។ េទធផេទាំងលន្យេះ ាន្យបងាាញេេអិរលៅកនុងោរាងឧបសេព័ន្យធ ច្.២។  

                                                 
46 ការលន្យេះខត្បកាៃយលៅជាការការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិការបស់សិសសត្បខហេ ១,៥០០ នាក់ លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ន្យងិសិសសត្បខហេ ១,២០០ នាក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
EWS + កុាំពយូទ័រ។ ការគណនាដ្េុលន្យេះ លត្បើលេខបងគរ់ លហើយសមរ់ថ្នឥទធិពេន្យងឹត្សលដ្ៀងោនសត្ាប់សិសសទាំងអស់លៅកនុងថ្ននក់លោេលៅលៅកនុងសាលាលរៀន្យសិកា។ លត្កាេការ
សន្យមរ់ជាំន្យួស ច្ាំន្យួន្យទាំងលន្យេះអាច្ខត្បត្បួេខុសោន។  
47 លយើងក៏បាន្យបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេលៅលេើត្បត្ពឹរតកេមលេើអនកទទេួបាន្យត្បត្ពឹរតកេម (TOT) ផងខដ្រសត្ាប់សិសសខដ្េត្រូវបាន្យកាំណរ់ោេរយៈ EWS សត្ាប់លសវារបស់កេមវិធី 
SDPP លោយលត្បើបលច្ចកលទសខបបពិលសាធន្យ៍ (quasi-experimental technique)។ ការបា ន្យ់សាមន្យ TOT ត្សបោនជាេួយន្យងឹឥទធិពេសត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យខដ្េាន្យ
បងាាញលៅទីលន្យេះ (សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ញ សត្ាប់លសច្កដីេេអិរ)។ 

ឥទធិពេលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា៖  
លរើវាាន្យន័្យយដ្ូច្លេដច្? 

ឥទធិពេខដ្េលេអៀងលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកាាន្យន័្យយថ្ន សិសស
លៅខរបន្យតការសិកាលត្ច្ើន្យជាងការខដ្េោមន្យកេមវិធី SDPP។  

SDPP ការប់ន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាបាន្យ ៦ ភ្នគរយ (សិសស
ត្បខហេ ១,៥០០ នាក់) លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS និ្យងការប់ន្យថយ
ការលបាេះបង់ការសិកាបាន្យ ៤ ភ្នគរយ (សិសសត្បខហេ ១,២០០ 
នាក់) លៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS + កុាំពយូទ័រ។ 

SDPP ការប់ន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់សិសសាន្យ
ហានិ្យភ័យបាន្យ ១១ ភ្នគរយ (សិសសត្បខហេ ២,០០០ នាក់) លៅ
កនុងសាលាលរៀន្យ EWS ។ 

 
 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 77 
 

រូបភាព VI.ឃ.១. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការទ ោះបរ់ការសិការបស់សិសស រិតតាម្សាថនភាពទូ្ទៅ និរសាថនភាព
មានហានិភ័យ  

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤ ។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ ។  
 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ

សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្កុេសិសស ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់ការ
បងាាញេទធផេទាំងលន្យេះជាោរាង សូេលេើេោរាងឧបសេព័ន្យធ ជ.៥ ន្យិង ជ.៦។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

លោយសារត្កុេសិសសទាំងបីត្កុេគឺ សិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី បាន្យទទេួអន្យតរាគេន្យ៍ ន្យិងត្រូវបាន្យោក់ឲ្យទទេួអន្យតរាគេន្យ៍
ខដ្េាន្យរយៈលពេខសុោន ន្យិងលៅច្ាំណចុ្លពេលវលាខសុោនលនាេះ កេមវិធី SDPP ករ៏ុករកការលបាេះបង់ការសិកា
ោច្់លោយខ កពីោនសត្ាប់ត្កេុសិសសន្យីេួយៗផងខដ្រ (រូបភ្នព VI.ឃ.២)។48 ដ្ចូ្ាន្យលពេពីខាងលដ្ើេ កេមវិធី SDPP ពុាំ
បាន្យវាយរម្េៃការលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់ត្កុេសិសសខដ្េលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី ៩ លៅអាំ ុងឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ល ើយ 
ពីលត្ពេះពកួលគត្រូវបាន្យោក់ឲ្យទទេួអន្យតរាគេន្យព៍កីេមវិធី SDPP រយៈលពេរចិ្ជាងេយួឆ្នាំ។ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកា
ាន្យភ្នពខសុោនលត្ច្ើន្យគរួឲ្យករស់ាគេ់លៅទូទាំងត្កុេសិសសទាំងបតី្កុេ ខដ្េបាន្យទទេួអន្យតរាគេន្យព៍កីេមវិធី SDPP ោ ង
លហាច្ណ្ដស់រយៈលពេេយួឆ្នាំ។ ឆ្នាំត្កុេសិសសត្រូវបាន្យកាំណរ់ន្យយិេន្យយ័ថ្នជាឆ្នាំខដ្េសិសសច្េូលរៀន្យលៅថ្ននក់លោេលៅ 
លទេះបីជាលយើងវាស់ខវងការលបាេះបង់ការសិកាលៅច្ាំណចុ្ទិន្យនន្យ័យខដ្េាន្យលមីច្ងុលត្កាយបងអស់ក៏លោយ។ សត្ាប់ត្កុេសិសស
ថ្ននក់ទី ៨ ម្ន្យឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ កេមវិធី SDPP ាន្យឥទធិពេលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកាដ្ចូ្ខដ្េបាន្យវាស់ខវងលៅ

                                                 
48 ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III ខដ្រ លោយសារខរការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យ
ល ើយ លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
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េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 78 
 

ច្ងុឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ (លៅលពេសិសសគរួខរបាន្យបញ្ចប់ថ្ននក់ទី ៩)។ សិសសលៅកនុងត្កុេ EWS លបាេះបងក់ារសិកាលៅ
អត្ោ ៤៤.៣ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបន្យងឹ ៤៨.៧ ភ្នគរយកនុងត្កេុ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិ ៥០.០ ភ្នគរយកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ 
ភ្នពខសុោនរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ លហើយភ្នពខសុោនរវាងត្កុេ SDPP ទាំងពីរត្កុេ 
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ។ ពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា 
២០១៣-២០១៤ ល ើយ លបើោេការវាស់ខវងលៅលដ្ើេឆ្នាំសិកា ២០១៤-២០១៥។  

រូបភាព VI.ឃ.២. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការទ ោះបរ់ការសិការបស់សិសស រិតតាម្គ្កុម្សិសស (ឆ្ែំសិកា ២០១២-២០១៣ 
និរឆ្ែសំិកា ២០១៣-២០១៤)49 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ គាំរូរួេាន្យដ្ចូ្ជា សិសសច្ាំន្យួន្យ ៤៥,១៥៨ 

នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,៣៨១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,២១២ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣៣,៥៦៥ នាក់) ៤៤,៤៧៥ នាក់
សត្ាប់ត្កុេ EWS (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,២២១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,៦៤៩ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣២,៨៧៥ នាក់) ន្យងិ ៤១,៧៣៨ សត្ាប់ត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៧,៦៥៥ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,១៥៣ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣០,៩៣០ នាក់)។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.៧។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 
 

                                                 
49 ត្កុេសិសសត្រូវបាន្យបងាាញោេេាំោប់ពីចស់លៅលកមង – ត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៨ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-១៣ គឺជាត្កុេសិសសដ្ាំបូងខដ្េបាន្យបញ្ចប់ថ្ននក់ទី ៩ លហើយាន្យអាយុលេើស 
បនាទប់េកគឺត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៧ ឆ្នាំសិកា ២០១២-១៣ ន្យិងបនាទប់េកលទៀរគឺត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣-១៤។  
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ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 79 
 

SDPP ក៏រុករកផងខដ្រន្យវូឥទធិពេរបស់កេមវិធី SDPP លៅលេើការលបាេះបង់ការសិកាសត្ាប់ត្កេុរងច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ច្ាំន្យួន្យបួន្យ
ត្កុេបខន្យថេលទៀរគ៖ឺ លយន្យឌ្រ័ លេើសអាយុសត្ាប់សាថន្យភ្នពកត្េិរថ្ននក់ ថ្នលរើសាលាលរៀន្យាន្យភ្នគរយសិសសាន្យហាន្យិភ័យទប 
ឬខពស់ ន្យិងច្ាៃយពសីាលាលរៀន្យលៅកាន្យ់ទីរួេត្សុក។50 SDPP បាន្យរកលឃើញការលយច្ុេះខាងសិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េ
ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS សត្ាប់ត្កុេរងជាលត្ច្ើន្យ រួេាន្យជាអាទិ៍ សិសសត្បុស សិសសាន្យអាយុ
សេសត្េបោេកត្េិរថ្ននក់ពកួលគ ន្យិងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យខដ្េាន្យភ្នគរយសិសសាន្យហាន្យិភ័យទប (រូបភ្នព 
VI.ឃ.៣)។ ាន្យការលយច្ុេះខាងសិសសលបាេះបងក់ារសិកាខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេកនុងច្ាំលណ្ដេសិសសត្សី។ 
ាន្យការលយច្ុេះខាងសិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកនុងច្ាំលណ្ដេសិសសលៅសាលាលរៀន្យ 
EWS+កុាំពយូទ័រ ខដ្េសថិរលៅឆ្ៃយពទីីរួេត្សុក ាន្យឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលៅលេើសិសសខដ្េាន្យ
អាយុសេត្សបលៅោេកត្េិរថ្ននក់របស់ពកួលគ។  

រូបភាព VI.ឃ.៣. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការទ ោះបរ់ការសិការបស់សិសសទៅចុរបញ្ចប់កម្មវិធី រិតតាម្គ្កុម្ររ 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ គាំរូរួេាន្យដ្ចូ្ជា សិសសច្ាំន្យួន្យ ៤៥,១៥៨ 

នាក់សត្ាប់ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,៣៨១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,២១២ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣៣,៥៦៥ នាក់) ៤៤,៤៧៥ នាក់
សត្ាប់ត្កុេ EWS (ាន្យហាន្យិភ័យ ៨,២២១ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,៦៤៩ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣២,៨៧៥ នាក់) ន្យងិ ៤១,៧៣៨ សត្ាប់ត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ (ាន្យហាន្យិភ័យ ៧,៦៥៥ នាក់ ោមន្យហាន្យិភ័យ ៣,១៥៣ នាក់ ន្យិងពុាំបាន្យកាំណរ់សាថន្យភ្នព ៣០,៩៣០ នាក់)។ 

 ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ជ.១៦។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
+++/++/+ 

ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS និ្យងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន់្យខផនកសថិរិលៅកត្េិរ.០១/.០៥/.១០ ។ 

                                                 
50 ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III ខដ្រ លោយសារខរការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យ
ល ើយ លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 
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EWS Group EWS+Computers Group

ត្សី ត្បុស លេើស
អាយុ 

េិន្យលេើសអាយុ %ហាន្យិភ័យខពស់ %ហាន្យិភ័យទប សាលាលរៀន្យ 
ោច្់ត្សោេ 

សាលាលរៀន្យេិន្យ 
ោច្់ត្សោេ 

ត្កុេ EWS ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 80 
 

វិបុល និរអែកគ្រូរបស់ោតទ់ ម្ោះ អ ុ៊ុំ កុត  

ការជាំន្យេះសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា — េដងសិសសានក់ 
លអេ វិបុេ ខដ្េជាសិសសលរៀន្យថ្ននក់ទី ១០ លៅវិទាេ័យ
រហាេ កនុងលខរតបនាទយាន្យជ័យ លៅភ្នគពយ័ពយម្ន្យ
ត្បលទសកេពុជា បាន្យនិ្យោយថ្ន “ខ្្ុសំបាយចិតតខាលំរ
ណាសផ់្ដល នបញ្ចបថ់្នែកទី់្ ៩ ផ្ដលជាការអប់រំកគ្មិ្ត
មូ្លោាន ទេើយខ្្ុទំបេជា្ចិតតថ្ននឹរទធវើជាវិសវករទៅទពល
អនរត"។ កាេពីេួយឆ្នាំេុន្យ វិបុេ ត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្ន
ជាសិសសាន្យហានិ្យភ័យលបាេះបង់ការសិកា លោយត្បព័ន្យធ
ផដេ់ព័រ៌ាន្យជាេនុ្យ ម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសស
លបាេះបង់ការសិកា (SDPP) របស់ USAID។ 

កាេពីវិបុេលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី ៩ ោរ់រស់លៅជាេយួឪពុក 
ជីដ្ូន្យ បអនូ្យត្បុស និ្យងបអនូ្យត្សីរបស់ោរ់។  ាដយ និ្យង
បងត្សីរបស់ោរប់ាន្យលធវើច្ាំណ្ដកត្សុកលៅលធវើការលៅត្បលទសម្ល។ វិបុេ ាន្យការេាញឹកខាៃាំងជាេយួនឹ្យងការងារលៅផទេះ ដ្ូច្ជា លបាស
សាអរផទេះ លធវើេាូប លេើេខលបអូន្យៗ និ្យងជួយ លធវើខត្សឪពុកោរ់ លហើយជាេទធផេោរត់្រូវអវរតាន្យញឹកញាប់ពីសាលាលរៀន្យ។ អវរតាន្យ
ញឹកញាប់បាន្យលធវើឲ្យោរល់រៀន្យលខាយលសទើរត្គប់េុខវិជាា។ អវរតាន្យញឹកញាប់ និ្យងការលរៀន្យលខាយ គឺជាកោតច្េបងពីរខដ្េនាាំលៅរកការ
លបាេះបង់ការសិកា។  

លោយលត្បើ EWS ត្គូបន្យទកុថ្ននក់របស់វិបុេគឺអនកត្គូ អ ុ៊ុំ កុរ បាន្យកាំណរ់ោរថ់្នជាសិសសាន្យហានិ្យភ័យ ខដ្េត្រូវការការត្រួរពិនិ្យរយ និ្យងផដេ់
ការោាំត្ទបខន្យថេ។ អនកត្គូបាន្យលៅទសសន្យកិច្ចលៅផទេះរបស់ោរល់ដ្ើេបខីសវងយេ់អាំពីេូេលហរុខដ្េលធវើឲ្យោរអ់វរតាន្យ លហើយបាន្យលេើក
ទឹកចិ្រតឪពុករបស់ោរឲ់្យអនុ្យញ្ជារឲ្យោរេ់កលរៀន្យឲ្យបាន្យលទៀងទរ។់ ការាន្យទាំនាក់ទាំន្យងជាេយួឪពុកាដយោេរយៈការលៅទសសន្យកិច្ច
ដ្េផ់ទេះ ការលផញើសាំបុត្រ និ្យងការលៅទូរស័ពទ ផដេ់នូ្យវឱកាសសត្ាប់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការជូន្យដ្ាំណឹងដ្េឪ់ពុកាដយអាំពីអវរតាន្យរបស់កូន្យ
ពួកលគ  ពិភ្នកាអាំពីបញ្ជាខដ្េប េះពេ់ដ្េវ់រតាន្យ និ្យងការសិការបស់ពួកលគ និ្យងជាំរញុឲ្យពួកលគអនុ្យញ្ជារឲ្យកូន្យពួកលគបាន្យលរៀន្យច្ប់ោ ង
លហាច្ណ្ដសថ់្ននក់ទី ៩ ខដ្េជាការអប់រាំកកត្េិរេូេោឋន្យ។ 

លៅអាំ ុងលពេទសសន្យកិច្ច អនកត្គូ អ ុ៊ុំ កុរ បាន្យពន្យយេ់អាំពីសារៈសាំខាន់្យម្ន្យការអប់រាំច្ាំលពេះត្គួសាររបស់វិបុេ។ អនកត្គូ អ ុ៊ុំ កុរ បាន្យាន្យ
ត្បសាសន៍្យថ្ន “ឪពុកមាេយសសិសមានការភា្ក់ទនអើលផ្ដល នទឃើញខ្្ុទំៅដល់នទោះពួកោត់ ទៅទពលផ្ដលកូនពួកោត់អវតតមាន
ជាញឹកញាប់ ឬទៅទពលផ្ដលពួកទរទរចសាលាមួ្យរយៈ។” 

ត្គួសារ វិបុេ េិន្យត្រឹេខរាន្យការភ្នញក់លផអើេប ុលណ្ដណេះលទ ខលេទាំងសបាយចិ្រតខដ្េបាន្យលឃើញត្គូរបស់ោរា់ន្យច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ និ្យង
ត្ពួយបារេភអាំពីការសិការបសោ់រ។់ ឪពុករបស់ោរ់ ហឺ អា ន្យ ពុាំបាន្យលរៀន្យច្ប់ថ្ននកប់ឋេសិកា លហើយក៏េិន្យច្ង់ឲ្យកូន្យត្បុសរបស់ោរដ់្ូច្
ោរខ់ដ្រ។ ោរប់ាន្យនិ្យោយថ្ន “កែុរនម្ជាអែកទ្ទួ្ល នការអប់រំតិចតួចមាែក់ ខ្្ុរំក នផ្តការងារណាផ្ដលមានជំនញទបប៉ាុទណាណោះ 
ទេើយមិ្នអាចរក នគ្ ក់ចំណូលទគ្ចើនពីការងារគ្បទភទ្ទនោះទទ្។ ខ្្ុំសនាថ្ននឹរអនុញ្ជញតឲ្យកូនគ្បុសខ្្ុំទៅទរៀនឲ្យ នទទ្ៀរទត់ ពីទគ្ ោះ
ខ្្ុមិំ្នចរ់ឲ្យោតទ់្ទួ្ល នការអប់រំតិចតួចដូចខ្្ុំទទ្។" ជីដ្ូន្យរបស់វិបុេ ខដ្េាន្យវ័យ ៨១ ឆ្នាំ ល ម្េះ ទួន្យ លៅ បាន្យខច្ករាំខេកអារេមណ៍
ខបបលន្យេះថ្ន “ខ្្ុផំ្តរផ្តោស់ទតឿនទៅគ្បុសខ្្ុំឲ្យយកចិតតទុ្កោក់ទរៀនសូគ្ត ពីទគ្ ោះចំទណោះដឹររឺជាគ្ទ្ពយផ្ដលោមនទចរណាអាចលួច ន
ទទ្។”  

ជាេទធផេម្ន្យការេកទសសន្យកិច្ច និ្យងការយកចិ្រតបខន្យថេពីអនកត្គូរបស់ោរ់ វរតាន្យរបស់វិបុេលៅសាលាលរៀន្យាន្យការខកេេអល ើងវិញ។ 
បន្យតិច្េដងៗ ការសិការបស់ោរក៏់ាន្យការខកេេអផងខដ្រ លហើយោរ់អាច្លរៀន្យច្ប់ថ្ននក់ទី ៩ ផងខដ្រ។ 
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២. ឥទធិពេលៅលេើការវាស់ខវងបខន្យថេអាំពីការលបាេះបង់ការសិកា 

ក. ការល ើងថ្ននក់ 

SDPP ក៏បាន្យគណនាន្យវូការវាស់ខវងេយួលៅលេើការល ើងថ្ននក់សត្ាប់សិសសលៅកនុងត្កុេសិសសថ្ននក់ទី ៧ ច្ាំន្យួន្យពរីត្កុេផងខដ្រ 
គសិឺសសខដ្េបាន្យច្េូលរៀន្យថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ន្យងិសិសសខដ្េបាន្យច្េូលរៀន្យថ្ននក់ទី ៧ លៅឆ្នាំសិកា 
២០១៣-២០១៤។ ការល ើងថ្ននក់គឺសាំលៅលៅលេើការខដ្េសិសសបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅថ្ននក់បនាទប់ ឬថ្ននក់ខពស់ជាងលន្យេះ លៅ
កនុងឆ្នាំខដ្េទទេួបាន្យអន្យតរាគេន្យ៍ពីកេមវិធី SDPP ។51 លទេះបីជាេិន្យត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេលៅកនុងវិស័យការលបាេះបង់ការសិកា
ក៏លោយ ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងោរាង IV.១ ការវាស់ខវងលន្យេះផដេ់ន្យវូព័រ៌ាន្យបខន្យថេអាំពីការល ើងថ្ននក់លោយលជាគជយ័របស់
សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ។  

 

កេមវិធី SDPP ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលៅលេើការល ើងថ្ននក់លៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
EWS+កុាំពយូទ័រ ប ុខន្យតេនិ្យខេន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ល ើយ (រូបភ្នព VI.ឃ.៤)។ 

                                                 
51 ដ្ចូ្ាន្យបរិោយលៅកនុងខផនកទី III ខដ្រ លោយសារខរការវិភ្នគទាំងលន្យេះាន្យេកខណៈជាការរុករកលនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំបាន្យម្េរត្េូវេទធផេសត្ាប់ការលត្បៀបលធៀបោនលត្ច្ើន្យ
ល ើយ លទេះបីជាាន្យការលត្បៀបលធៀបោនេួយច្ាំន្យួន្យធាំក៏លោយ។ 

ការល ើងថ្ននក់ 
 

សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យល ើងថ្ននក់ ត្បសិន្យលបើពួកលគបាន្យចុ្េះល្មេះចូ្េលរៀន្យលៅថ្ននកប់នាទប់ ឬថ្ននកខ់ពស់ជាងលន្យេះលៅឆ្នាំបនាទប។់ 
សិសសខដ្េអាច្ល ើងពីថ្ននក់ទី ៩ លៅកាន្យថ់្ននកខ់ពស់ជាងលន្យេះ ពុាំត្រូវបាន្យោកប់ញ្ចូេលៅកនុងការវិភ្នគលន្យេះលទ ពីលត្ពេះសាលាលរៀន្យលៅកនងុការ
សិកាលន្យេះ ាន្យផដេ់ការបលត្ងៀន្យត្រឹេខរថ្ននក់ទី ៧–៩ ប ុលណ្ដណេះ។  
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រូបភាព VI.ឃ.៤. ឥទ្ធពិលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការទឡើរថ្នែកទ់ៅចុរបញ្ចបក់ម្មវិធី 

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យិងលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP េិលុនា ២០១២ េករា ២០១៣ ឧសភ្ន/េិលុនា ២០១៣ ឧសភ្ន 

២០១៤ ន្យិងធនូ ២០១៤។ 
សាគេ់៖ ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើត្កុេសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ ន្យិងសិសសថ្ននក់ទី៧ ឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។  

ភ្នពខុសោនម្ន្យេធយេភ្នគរវាង SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ត្រូវបាន្យពិលសាធន្យ៍លោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ រម្េៃជាេធយេត្រូវបាន្យម្េរត្េូវ
សត្ាប់េកខណៈលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធី។ ការវិភ្នគបាន្យពិចរណ្ដអាំពីកត្េងសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យិងត្បសិទធភ្នពលលរោេត្កុេ ន្យងិឆ្នាំសិកា។ សត្ាប់
ការបងាាញខដ្េលរៀបច្ាំជាោរាងអាំពីេទធផេទាំងលន្យេះ សូេលេើេឧបសេព័ន្យធ ោរាង ច្.៣។ 

***/**/* ការបា ន្យ់សាមន្យអាំពីឥទធិពេាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០ ។ 
 

សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ច្ សត្ាប់េទធផេខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹវិស័យការលបាេះបង់ការសិកាខដ្េខផអកលេើការវាស់ខវងជាំន្យួសអាំពីការ
លបាេះបង់ការសិកា។ ជាេួយោនលន្យេះផងខដ្រ សូេលេើេ ឧបសេព័ន្យធ ឆ សត្ាប់េទធផេសត្ាប់ការវាស់ខវងបខន្យថេអាំពីការ
ល ើងថ្ននក់។ ការវាស់ខវងលេើកទីេួយត្រូវបាន្យកាំណរ់ន្យយិេន្យយ័ថ្ន ជាសិសសខដ្េបាន្យច្េូលរៀន្យលៅថ្ននក់បនាទប់ ប ុខន្យតេនិ្យខេន្យថ្ននក់
ខពស់ជាងលន្យេះលទ លៅឆ្នាំសិកាលត្កាយ។ លៅកនុងការវាស់ខវងទីពីរ សិសសខដ្េបាន្យចប់លផដើេកេមវិធី SDPP ខណៈលពេកាំពុង
សិកាលៅថ្ននក់ទី ៨ ត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យល ើងថ្ននក់លៅកាន្យ់ថ្ននក់បនាទប់ ត្បសិន្យលបើលសៀវលៅោេោន្យការសិការបស់ពួកលគ
បញ្ជាក់ថ្ន ពួកលគបាន្យបញ្ចប់ថ្ននក់ទី ៩ លហើយត្រូវបាន្យឲ្យល ើងថ្ននក់ទី ១០។ 

62.3 63.3* 61.5 
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េទធផេម្ន្យការត្សាវត្ជាវោេខបបគុណភ្នពលៅកេពុជា 
លៅអាំ ងុឆ្នាំទីពីរម្ន្យការអន្យុវរតន្យអ៍ន្យតរាគេន្យល៍ៅកនងុសាលាលរៀន្យត្បត្ពរឹតកេម ត្កេុការងារម្ន្យកេមវិធ ី SDPP បាន្យលធវើការសិកាត្សាវត្ជាវោេខបបគុណភ្នព
េួយលៅកេពជុា លដ្ើេបឲី្យបាន្យកាន្យ់ខរត្បលសើរអាំពី៖ (១) លហរអុវបីាន្យជាការផ្លៃស់បដូរអាកបបកិរិោ ន្យិងឥរិោបលរបស់សិសស ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យលកើរល ើងបាន្យ 
ន្យិង (២) រលបៀបខដ្េអនកទទេួផេ ន្យងិលោេលៅ (សិសស ត្គបូលត្ងៀន្យ នាយកសាលា ាោបោិ ន្យងិសាជកិសហគេន្យ)៍ លឆៃើយរប ន្យងិាន្យត្បរិកេម
ច្ាំលពេះអន្យតរាគេន្យ។៍ េទធផេេួយច្ាំន្យនួ្យត្រូវបាន្យគូសបញ្ជាកល់ៅខាងលត្កាេ។  

ទតើអែកទ្ទ្ួលនលនិយាយដូចទម្េចអំពគី្បពន័ធនេល់ពត័៌មានជាម្ុន? 

បញ្ជាលសដ្ឋកចិ្ច គឺជាកាៃាំងច្េករលៅកនុងការសលត្េច្ច្រិតថ្នលរើលៅបន្យតការសិកា ឬលបាេះបងក់ារសិកា។ សសិសខដ្េលៅទីបាំផុរបាន្យឈប់លរៀន្យ បាន្យ
ច្ងអុេបងាាញអាំពេីទធផេសិកាលខាយ ន្យិងអវរតាន្យរបសព់ួកលគថ្នជាច្ាំណុច្ច្ុងលត្កាយ ខដ្េជាំរញុឲ្យពួកលគត្រូវសថិរលៅលត្ៅទវរសាលាលរៀន្យ។ លៅ
លពេសរួថ្នលរើន្យរណ្ដជាអនកសលត្េច្ច្រិតឲ្យឈបល់រៀន្យ ច្ាំន្យួន្យសិសសដ្៏លត្ច្ើន្យលេើសេប ់(៩៣%) បាន្យសារភ្នពថ្ន ពួកលគគឺជាអនកលធវើការសលត្េច្ច្រិត។ ជាង
ពីរភ្នគបមី្ន្យសិសសខដ្េាន្យហាន្យិភយ័ ន្យិងសិសសលបាេះបងក់ារសិកា បាន្យអេះអាងថ្នាន្យន្យរណ្ដានកព់ីសាលាលរៀន្យ ជាទូលៅគតឺ្គូពួកលគ បាន្យទកទ់ងេក
ត្គួសារពួកលគអាំពវីរតាន្យលខាយរបសព់កួលគ។ ឪពុកាដយភ្នគលត្ច្ើន្យ ទាំងឪពុកាដយរបសស់ិសសាន្យហាន្យភិ័យ ន្យិងសិសសលបាេះបង់ការសិកា បាន្យ
អេះអាងថ្ន ពកួលគពុាំបាន្យដ្ឹងពីសាថន្យភ្នពងាយរងលត្ោេះរបសក់ូន្យពួកលគលទ ទេ់ខរពួកលគបាន្យទទួេសាំបុត្រដ្ាំបងូពសីាលាលរៀន្យ។  
សិសសាន្យហាន្យភិ័យេួយភ្នគធាំ (៨៨%) បាន្យរាយការណ៍ថ្ន ទាំនាកទ់ាំន្យងរបសស់ាលាលរៀន្យជាេួយឪពកុាដយពួកលគបាន្យលធវើឲ្យពួកលគដ្ឹងពីរត្េូវការ
ផ្លៃស់បដូរអាកបបកិរិោរបសព់ួកលគ។ ផទយុេកវិញ ាន្យត្រឹេខរ ៤២ ភ្នគរយម្ន្យសិសសខដ្េលបាេះបងក់ារសិកាប ុលណ្ដណេះ ខដ្េយេ់ថ្នពួកលគត្រូវខរផ្លៃស់បដូរ
អាកបបកិរិោរបសព់ួកលគ។ សសិសភ្នគលត្ច្ើន្យ (៨៨% ម្ន្យសិសសាន្យហាន្យភិយ័ ន្យិង ៧៨% ម្ន្យសិសសលបាេះបងក់ារសិកា) បាន្យរាយការណ៍ថ្ន ឥរិោបល
របសឪ់ពកុាដយពួកលគបាន្យផ្លៃស់បដូរលត្កាយពីាន្យទាំនាក់ទាំន្យងជាេយួបុគគេកិសាលាលរៀន្យ។ ពកួលគទទេួបាន្យការលេើកទកឹច្រិតកនុងការសិកា
កាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យ ការោកស់ាពធឲ្យខកេេអវរតាន្យរបសព់ួកលគ ការផដេស់ាភរៈសិកាត្បលសើរជាងេនុ្យ ន្យងិការបង់ម្លៃលរៀន្យគួរ។ ការផ្លៃសប់ដូរខដ្េគួរឲ្យ
ករ់សាគេជ់ាងលគបាំផុរលៅកនុងត្គួសារអាំពកីារលបាេះបងក់ារសិកាគឺ ការអន្យញុ្ជារឲ្យកូន្យពួកលគត្រ បេ់កលរៀន្យវិញ ន្យិងការប់ន្យថយបន្យទុកការងារលៅផទេះ ន្យងិ
ការងារលៅលត្ៅផទេះ។ ប ុខន្យត លៅទីបាំផុរ លៅទីបាំផរុ លសច្កដតី្រូវការទាំន្យុកបត្េងុត្គួសារ កដ៏្ូច្ជាកដីអាា សល់ោយសារខរការលរៀន្យេិន្យទន្យល់គឯង បាន្យបងខាំឲ្យ
សិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ ពកួលគកប៏ាន្យលរៀបរាបទ់ាំងលត្កៀេត្កាំថ្ន ការទាំនាក់ទាំន្យងរបសស់ាលាលរៀន្យជាេួយន្យឹងឪពុកាដយពួកលគ លធវើឲ្យពួកលគាន្យការ
លសាកសាដយលោយសារេិន្យាន្យេទធភ្នពត្រ បល់ៅលរៀន្យវិញ លហើយបលងាើន្យច្ាំណងរ់បស់ពកួលគកនុងការត្រ បេ់កលរៀន្យវិញ។ ពីរភ្នគប ី (៦៥%) ម្ន្យសិសស
ខដ្េបាន្យលបាេះបងក់ារសិកាយេ់ថ្ន សាលាលរៀន្យអាច្លធវើកិច្ចការលត្ច្ើន្យជាងេនុ្យ លដ្ើេបរីកាឲ្យពួកលគលៅបន្យតការសិកា។  
ត្បរកិេមដ្ាំបងូរបសា់ោបិោច្ាំលពេះការខដ្េត្រូវបាន្យសាលាលរៀន្យទក់ទងលៅគឺ ការខឹងសេារ ន្យិងកដអីាា ស ់ បនាទបេ់កលទៀរាន្យការភ្នញកល់ផអើេ ាន្យ
ការសបាយច្ិរតច្ាំលពេះការវាយរម្េៃលៅលេើបញ្ជារបសក់ូន្យពួកលគ។ ាោបោិភ្នគលត្ច្ើន្យ (៧៦%) បាន្យន្យិោយថ្ន ឥ ូវលន្យេះពួកលគបាន្យយេ់ដ្ឹងកាន្យ់ខរ
លត្ច្ើន្យអាំពសីារៈសាំខាន្យម់្ន្យការសិកា ន្យងិាន្យការយេ់ដ្ងឹកាន្យ់ខរត្បលសើរអាំពអីវខីដ្េពួកលគអាច្លធវើបាន្យលដ្ើេបជីួយ ទាំន្យុកបត្េងុដ្េក់ារសិកា ន្យងិេទធផេ
សិការបសក់ូន្យពួកលគ។ ពកួលគករ់សាគេល់ឃើញថ្ន ត្គូបលត្ងៀន្យាន្យការោាំត្ទដ្េ់សិសស។ ាោបោិលសទើរខរទាំងអស ់ (៩១%) យេ់ថ្ន កេមវិធី
សាកេបងទប់សាារស់ិសសលបាេះបងក់ារសិកា បាន្យជេះឥទធពិេលៅលេើការសលត្េច្ច្ិរតរបសព់ួកលគកនុងការអន្យុញ្ជារឲ្យកូន្យពួកលគលៅបន្យតការសិកា លហើយ
បាន្យច្ងអុេបងាាញអាំពី EWS ច្ាំលពេះការជួយ ខកេេអគាំរវូរតាន្យរបសក់ូន្យពួកលគ ន្យិងច្ាំលពេះការបលងាើន្យន្យូវការជាំរញុច្ិរតឲ្យលធវើកិច្ចការសាលា។ 
ត្គូបលត្ងៀន្យភ្នគលត្ច្ើន្យ (៨៦%) បាន្យរាយការណ៍ថ្ន EWS លធវើឲ្យការងាររបសព់ួកលគកាន្យ់ខរាន្យភ្នពងាយត្សួេ លហើយបាន្យផ្លៃស់បដូរសាមររទីទួេខុសត្រវូ
របសព់កួលគច្ាំលពេះការោាំត្ទដ្េស់ិសសាន្យហាន្យិភយ័។ ពួកលគលពញច្រិតន្យឹងដ្ាំលណើរការជាត្បពន័្យធរបស់ EWS សត្ាបោ់េោន្យវរតាន្យ ន្យិងការសិកា
របស់សសិស លហើយបាន្យលេើេលឃើញពគីុណរម្េៃម្ន្យការត្បេូេ ន្យិងលត្បើទិន្យនន្យយ័អាំពវីរតាន្យ ន្យិងការសិការបសស់សិសសត្ាបព់ិភ្នកាជាេួយាោបោិ។ 
ពួកលគន្យិោយថ្ន វាបាន្យជួយ ដ្េព់ួកលគកនុងការបលងាើរន្យូវទាំនាក់ទាំន្យងកាន្យ់ខរវិជាាន្យជាេយួសិសស។ ជាក់ខសដង ត្គបូន្យទកុថ្ននកទ់ាំងអស់ (៩៧%) បាន្យ
រាយការណ៍ថ្ន ពួកលគាន្យបាំណងបន្យតការលត្បើត្បាស ់ EWS។ នាយកសាលាទាំងអស ់ ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យលសទើរខរទាំងអសប់ាន្យករ់សាគេល់ឃើញន្យូវការ
ផ្លៃស់បដូរអាកបបកិរិោរបសស់ិសស លត្កាយពីាន្យទាំនាក់ទាំន្យងជាេយួឪពុកាដយពួកលគ។ នាយកសាលាកប៏ាន្យលេើកល ើងផងខដ្រថ្ន ាន្យទាំនាក់ទាំន្យង
កាន្យ់ខរលត្ច្ើន្យជាេយួសាលាលរៀន្យខដ្េផដចួ្លផដើេលោយាោបិោ លត្កាយពាីន្យទាំនាកទ់ាំន្យងដ្ាំបូងជាេយួពួកលគ។ សាជកិសហគេន្យយ៍េល់ឃើញថ្ន 
ទាំនាកទ់ាំន្យងជាេួយាោបិោពិរជាាន្យត្បសិទធភ្នព។  
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ទតើអែកទ្ទ្ួលនលនិយាយដូចទម្េចខ្លោះអពំបីនទបទ់រៀនកុំពយូទ្័រ? 

ាន្យការសារទរដ្៏អសាចរយសត្ាបប់ន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (CL) ពតី្គប់ោនដ្ូច្ជា សសិស ត្គូបលត្ងៀន្យ នាយកសាលា ន្យងិាោបិោ។ លទេះបជីាពួកលគាន្យ
គាំន្យរិជាលត្ច្ើន្យអាំពរីលបៀបខកេេអបន្យទបល់រៀន្យកុាំពយូទ័រក៏លោយ ដ្ចូ្ជា កុាំពយូទ័រលត្ច្ើន្យជាងេនុ្យ រយៈលពេហវឹកហារល់ត្ច្ើន្យជាងេនុ្យ ន្យិងខៃឹេសារម្ន្យវគគសិកា
ក៏លោយ ក៏លៅខរាន្យការោាំត្ទលសទើរខរជាឯកច្េ័ន្យសត្ាបព់ួកលគ ន្យងិាន្យការលបដជាញច្ិរតកត្េរិខពសក់នុងការបន្យតដ្ាំលណើរការបន្យទបល់រៀន្យកុាំពយូទ័រលៅកនងុ
សាលាលរៀន្យពួកលគ។  

សិសសភ្នគលត្ច្ើន្យ (៩៩% ម្ន្យសិសសាន្យហាន្យភិ័យ ន្យិង ៧៩% ម្ន្យសិសសលបាេះបងក់ារសិកា) បាន្យកាំណរអ់ាំពជីាំនាញដ្ចូ្ជា សេរថភ្នពវាយអរថបទ 
ន្យិងឯកសារ បលងាើរ ន្យិងបញ្ចូេោរាង គណនា លត្បើពណ ៌ បដូរពុេភអកសរ ខកសត្េួេរូបភ្នព ន្យិងរកាទុកឯកសារ។ សិសសាន្យហាន្យភិ័យទាំងអស ់
(១០០%)  ន្យិងសិសសលបាេះបង់ការសិកាភ្នគលត្ច្ើន្យ (៩១%) លជឿជាក់ថ្ន ជាំនាញទាំងលន្យេះន្យឹងជួយ ដ្េ់ពួកលគទទួេបាន្យការងារលៅលពេអនាគរ។ 
ភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យសិសស (៩២% ម្ន្យសិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យិង ៧៤% ម្ន្យសិសសលបាេះបង់ការសិកា) លជឿជាក់ថ្ន ជាំនាញកុាំពយទូ័រលមរីបស់ពួកលគ បាន្យជួយ 
ដ្េព់ួកលគលៅកនុងការសិកាេុខវិជាាកនុងថ្ននក់លរៀន្យ ោេរយៈការខកេេអការគណនារបស់ពួកលគ លោយខកេេអច្ាំលណេះដ្ងឹខផនកភ្នសាខខមរ ន្យិងការសិកា
ភ្នសាអង់លគៃសរបស់ពួកលគ។ សិសសេួយភ្នគធាំ (៨០% ម្ន្យសិសសាន្យហាន្យភិយ័ ន្យិង ៥៧% ម្ន្យសិសសលបាេះបងក់ារសិកា) បាន្យករ់សាគេល់ឃើញ
ថ្ន ថ្ននកល់រៀន្យកុាំពយូទ័រ គឺជាការទកទ់ញដ្ា៏ន្យថ្នេពេលៅកនុងការលធវើឲ្យពួកលគេកលរៀន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរជ់ាងេុន្យ។ សិសសខដ្េាន្យហាន្យភិ័យ 
(៨៦%) ន្យិងសិសសលបាេះបង់ការសិកា (៧២%) បាន្យរាយការណ៍ថ្ន ឪពុកាដយរបសព់ួកលគយេ់ថ្ន ថ្ននកស់ិកាកុាំពយូទ័រ គឺជាគាំន្យិរដ្៏េអេួយ។  

ាោបោិាន្យការលពញច្រិតច្ាំលពេះការខដ្េថ្ននក់សកិាពុាំាន្យគិរម្លៃ លហើយលជឿជាកថ់្ន 
ជាំនាញកុាំពយទូ័របាន្យលេើកកេពសឱ់កាសការងារនាលពេអនាគររបស់កនូ្យពួកលគ។ ាោបិោជាលត្ច្ើន្យសារភ្នពថ្ន 
ពួកលគលផទរកូន្យរបសព់ួកលគលៅកាន្យ់សាលាលនាេះលដ្ើេបទីទេួបាន្យអរថត្បលោជន្យ៍ពីថ្ននក់សកិាកុាំពយូទ័រ។  លទេះបីជាោ ងណ្ដ ភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យាោបោិ  
(៩២%) ន្យិោយថ្ន ពួកលគដ្ឹងថ្នសាលាលរៀន្យាន្យផដេថ់្ននកស់ិកាកុាំពយទូ័រ ាន្យខរ ១០ ភ្នគរយប ុលណ្ដណេះខដ្េបាន្យន្យិោយថ្នពកួលគបាន្យេក
ទសសន្យកចិ្ចបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ លហើយាន្យខរ ១៣ ភ្នគរយប ុលណ្ដណេះខដ្េបាន្យន្យិោយថ្ន ពកួលគបាន្យលឃើញថ្ននក់សកិាកុាំពយូទ័ររបសក់ូន្យពួកលគាន្យ
ដ្ាំលណើរការ។ ាោបោិភ្នគលត្ច្ើន្យ (៩០%) ន្យិោយថ្ន ថ្ននក់សិកាកុាំពយទូ័របាន្យបលងាើន្យជាំនាញ ន្យិងសេរថភ្នពរបស់កូន្យពកួលគកនុងការលត្បើត្បាស់
កុាំពយទូ័រ។ ជាង ៨០ ភ្នគរយន្យិោយថ្ន ថ្ននកស់ិកាកុាំពយទូ័របាន្យជួយ ដ្េក់ារសិកា វរតាន្យ ឬអាកបបកិរោិរបសក់ូន្យពួកលគ។ ជាក់ខសដង 
ាោបោិទាំងអស់ (៩៨%) ន្យិោយថ្ន ថ្ននកស់ិកាកុាំពយទូ័រាន្យត្បសិទធភ្នពកនុងការលោេះត្សាយសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ 

ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងនាយកសាលាបាន្យយេ់ត្សបថ្ន៖ សិសសរីករាយ ន្យិងបាន្យទទួេអរថត្បលោជន្យព៍បីន្យទបល់រៀន្យកុាំពយូទរ័ ពួកលគបាន្យខកេេអវរតាន្យ 
លហើយាោបិោាន្យកដសីបាយរីករាយច្ាំលពេះការខដ្េកូន្យពួកលគាន្យឱកាសលរៀន្យបលច្ចកវទិា។ ត្គបូលត្ងៀន្យករ់សាគេល់ឃើញភ្នព
សបាយរីករាយលៅលេើម្ផទេុខរបសស់សិស លៅលពេពួកលគហវឹកហារល់ៅលេើកុាំពយូទ័រ។ លៅលពេសួរថ្នលហរអុវី ពួកលគបាន្យកាំណរេ់ូេលហរបុោី ង
គឺ៖ ១) បន្យទបល់រៀន្យកុាំពយទូ័រត្រជាកជ់ាង សាអរជាង ាន្យផ្លសកុភ្នពជាង ន្យងិាន្យការទក់ទញជាងបន្យទប់លរៀន្យលផសងៗលទៀរ  ២) ខៃឹេសារ ន្យងិ
សកេមភ្នពលរៀន្យអន្យុវរតជាក់ខសដងខដ្េលត្បើត្បាសល់ៅកនងុថ្ននកស់ិកាកុាំពយទូ័រ កាន្យ់ខរលធវើឲ្យាន្យការច្ូេរួេពីសិសស( “រលបៀប” ចក់វីលដ្អ ូ គូររូបភ្នព 
ន្យិងបញ្ចូេរូបភ្នពលៅកនុងឯកសារ ការវាយអរថបទ ន្យងិការលេើេលឃើញកិច្ចការរបសព់ួកលគត្ពីន្យលច្ញេកលត្ៅ) ន្យងិ ៣) ពួកលគលពញច្ិរតន្យឹងការ
ាន្យឱកាសបាន្យលរៀន្យបលច្ចកវទិាលមី ខដ្េពួកលគយេ់ថ្នន្យឹងាន្យសារៈត្បលោជន្យប៍ាំផរុសត្ាបក់ារខសវងរកការងារេអៗ ។  

ភ្នគលត្ច្ើន្យម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យកុាំពយូទ័រ (៩៦%) ន្យិងនាយកសាលាទាំងអស់ បាន្យលេើេលឃើញពីត្បសទិធភ្នពម្ន្យបន្យទបល់រៀន្យកុាំពយូទ័រលៅលេើសិសស។ ពួកលគ
ផដេជ់ាលោបេថ់្ន សិសសខដ្េពីេនុ្យេកធ្លៃបខ់រអវរតាន្យលត្ច្ើន្យ ឥ ូវលន្យេះេកលរៀន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់។ ពកួលគកប៏ាន្យសលងារលឃើញផងខដ្រថ្ន សិសស
លផទរេកពីសាលាលរៀន្យដ្ម្ទលទៀរ លដ្ើេបទីទួេបាន្យការបណដេុះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រលន្យេះ។ ពួកលគយេ់ថ្ន សសិសរបសព់ួកលគបាន្យទទួេអរថត្បលោជន្យព៍ី
ថ្ននក់សកិាកុាំពយូទ័រ ន្យងិបងាាញឲ្យលឃើញន្យូវច្ាំលណេះច្ាំណ្ដន្យលេើជាំនាញកុាំពយូទរ័។ ពួកលគក៏បាន្យករស់ាគេល់ឃើញការខកេេអអាកបបកិរោិផងខដ្រ។ 
ឧទហរណ ៍សិសសាន្យលច្រនាសាអរថ្ននក់លរៀន្យ េកដ្េថ់្ននកល់រៀន្យេុន្យលា ង ន្យិងហវឹកហារល់េើកុាំពយទូ័រលោយោមន្យការរអូញខរអរ។ សសិសរអូញខរអរលៅ
លពេលា ងសិកាកុាំពយូទ័រប េះច្ាំម្លៃឈបស់ត្ាក លហើយលសនើឲ្យលត្ោងលពេលរៀន្យល ើងវិញ។ លទេះជាោ ងណ្ដ 
ត្គូបលត្ងៀន្យលៅបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយទូ័របាន្យរអញូខរអរថ្ន ពុាំាន្យលពេលវលា ឬកុាំពយទូ័រត្គប់ត្ោន្យស់ត្ាប់សសិសហវឹកហារ់ជាេកខណៈផ្លទេខ់ៃួន្យ 
ជាពិលសសសត្ាប់សសិសខដ្េត្រូវការលពេលវលាលត្ច្ើន្យខលេលទៀរ។ 
ពួកលគកប៏ាន្យសខេដងន្យូវកដីកងវេអ់ាំពកីត្េិរច្ាំលណេះដ្ឹងខផនកកុាំពយូទ័ររបស់ពកួលគផងខដ្រ លហើយអាច្លោេះត្សាយកេមវិធ ី CL លោយខៃនួ្យពកួលគបាន្យ។ 
លៅលពេសរួអាំពីការបន្យតលោយោមន្យការោាំត្ទព ីSDPP ៩៦ ភ្នគរយម្ន្យត្គូបលត្ងៀន្យសងឃេឹថ្ន ពកួលគអាច្បន្យតបាន្យ។ 
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VII.  ន្យិនានការលបាេះបងក់ារសិកាលៅថ្ននក់សាលាលរៀន្យ 
ការវិភ្នគខដ្េបាន្យបងាាញជនូ្យកន្យៃងេកលន្យេះ លត្បើការវាស់ខវងអាំពីការលបាេះបង់ការសិកាលៅថ្ននក់សិសស។ ខផនកលន្យេះបងាាញជូន្យន្យូវ
ត្បលភទខសុៗោនម្ន្យទិន្យនន្យ័យខដ្េត្រូវរុករក ត្បសិន្យលបើការវាស់ខវងជាំន្យួសអាច្ផដេ់ការយេ់ដ្ឹង ឬការោាំត្ទបខន្យថេដ្េ់េទធផេ
ខដ្េាន្យបងាាញពខីាងលដ្ើេ។ SDPP ាន្យការវាស់ខវងអាំពីការលបាេះបង់ការសិកាលៅកត្េិរថ្ននក់ោេខបបបាំលពញបខន្យថេ លោយ
លត្បើទិន្យនន្យ័យអាំពីការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យ ន្យងិការរាបសិ់សសលផទរពលីសៀវលៅោេោន្យការសិកា ពីលត្ពេះវាខរងខរលធវើជាញឹកញាប់លៅ
កនុងការសិកាអាំពីការអប់រាំ។52 ការកសាងអត្ោកត្េិរថ្ននក់ខដ្េខផអកលេើការរាបច់្ាំន្យួន្យសិសស ទេទរឲ្យាន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ
រចូ្ជាងការត្បេូេលសច្កដីេេអិរអាំពីសិសសានក់ៗលៅកនុងថ្ននក់េយួ ឬសាលាលរៀន្យេយួ។ ត្បព័ន្យធសាលាលរៀន្យខរងខររាយការណ៍
អាំពីការវាស់ខវងត្បេូេផដុាំអាំពីការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យ ន្យងិការលបាេះបងក់ារសិកាខដ្េជាខផនកម្ន្យការរាយការណ៍ជាត្បចាំ លហើយអនក
ពក់ព័ន្យធខរងខរយេ់លឃើញថ្នការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ ងាយត្សួេយេ់ ន្យិងងាយត្សួេបកត្សាយជាងការវាស់ខវងលផសងលទៀរ។ 
ដ្ូលច្នេះ លដ្ើេបឲី្យអនកអាន្យកាន្យ់ខរសុាាំជាេួយន្យងឹការវាស់ខវងទាំងលន្យេះ SDPP បងាាញវាបខន្យថេពីលេើការបា ន្យ់សាមន្យលៅកត្េិរសិសស។ 
ការវាស់ខវងកត្េិរថ្ននក់ទាំងលន្យេះ អាច្លត្បើត្បាស់បាន្យសត្ាប់ថ្ននក់ទ៧ី ទ៨ី ន្យងិទ៩ី។ SDPP បងាាញអត្ោសិសសលបាេះបង់ការ
សិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ ន្យិងកនុងរងវង់ថ្ននក់ខបបត្បេូេផដុាំបន្យតិច្េដងៗ លៅទូទាំងឆ្នាំសិកាបីឆ្នាំលពញ (ឆ្នាំសិកា ២០១១-២០១២ 
ដ្េ់ឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤) សត្ាប់ថ្ននក់ទី ៧–៩ លៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។53  
ការវាស់ខវងកត្េិរថ្ននក់ លទេះបីជាាន្យភ្នពងាយត្សួេកនុងការត្បេូេទិន្យនន្យ័យជាងទិន្យនន្យ័យកត្េិរបុគគេក៏លោយ ជាទូលៅខរងខរ
ាន្យកាំហុសកនុងការវាស់ខវងជាលត្ច្ើន្យ ពីលត្ពេះវាាន្យការេាំបាកកនុងការខវកខញកឲ្យលឃើញភ្នពខសុោនរវាងសិសសខដ្េបាន្យ
ច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យ សិសសលបាេះបង់ សិសសលផទរ សិសសត្រួរថ្ននក់ ន្យិងសិសសខដ្េលទើបច្ុេះល្មេះច្ូេលរៀន្យលមី។ ការវាស់ខវងសិសស
លបាេះបង់ការសិកាោេខបបត្បេូេផដុាំ ពិរជាោក់បញ្ចូេសិសសលៅកនុងសាថន្យភ្នពទាំងអស់លន្យេះ។ ដ្ូលច្នេះ ទាំហាំម្ន្យការវាស់ខវងសិសស
លបាេះបង់ការសិកាោេខបបត្បេូេផដុាំ ាន្យេកខណៈពិបាកលោេះត្សាយ ថ្នលរើាន្យសិសសលផទរច្ូេ ឬាន្យសិសស
ត្រួរថ្ននក់លត្ច្ើន្យជាងសិសសលបាេះបង់ការសិកា ឬសិសសលផទរលច្ញ។ ទាំហាំអាច្ទាំងផ្លៃស់បដូរសញ្ជាផងខដ្រ លដ្ើេបបីងាាញអត្ោសិសស
លបាេះបង់ការសិកាអវិជាាន្យ។ ជាេទធផេ អាត្ស័យលៅលេើកត្េិរម្ន្យការលផទរ ការត្រួរថ្ននក់ ន្យិងការលបាេះបង់ការសិកា អាច្ាន្យ 
ឬេនិ្យអាច្ាន្យទិនានការខដ្េអាច្សលងារលឃើញលៅកនុងការលបាេះបង់ការសិកាល ើយ លៅលពេលត្បើត្បាស់ការវាស់ខវងដ្ចូ្ជា ការ
វាស់ខវងទាំងលន្យេះ ខដ្េត្រូវបាន្យកសាងពកីាររាបក់ត្េិរថ្ននក់ោេខបបត្បេូេផដុាំ។  
អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ ាន្យសត្ាប់ខរថ្ននក់ទ៧ី ន្យងិទ៨ី លៅកនុងសាលាលរៀន្យសិកាប ុលណ្ដណេះ ពីលត្ពេះោមន្យ
សាលាលរៀន្យណ្ដេួយផដេ់ការបលត្ងៀន្យថ្ននក់ទី ១០ លទ។ ការវាស់ខវងោេខបបត្បេូេផដុាំលន្យេះ ាន្យការខត្បត្បួេោ ងទូេាំទូលាយលៅ
ទូទាំងកត្េិរថ្ននក់ ន្យិងឆ្នាំសិកាលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ន្យងិសាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ។ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាាន្យខពស់
ជាងេនុ្យសត្ាប់ថ្ននក់ទាំងពរី (២០.៦ ភ្នគរយដ្េ់ ២៥.៨ ភ្នគរយ) បនាទប់ពីឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ខដ្េខពស់ជាងកាេពី
លត្កាយឆ្នាំសិកា ២០១១-២០១២ ឬលត្កាយឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ លៅលពេវាាន្យេាំោប់ចប់ពី -១៥.៨ ភ្នគរយដ្េ់ ៦.០ 

                                                 
52 ច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅលពេចប់លផដើេឆ្នាំសិកាន្យីេួយៗ ន្យងិច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅអាំ ុងខខច្ុងលត្កាយម្ន្យឆ្នាំសិកាន្យីេួយៗ (េីនា) ត្រូវ
បាន្យត្បេូេ ន្យិងលត្បើត្បាស់កនុងការគណនាសិសសលបាេះបង់ការសិកាកនុងរងវង់ថ្ននក់ ន្យិងសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់។  
53 លោយសារខរសាលាលរៀន្យភ្នគលត្ច្ើន្យផដេ់ជូន្យខរថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យិងទ៩ី លនាេះ កេមវិធី SDPP ពុាំអាច្ត្បេូេព័រ៌ាន្យអាំពីការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យថ្ននក់ទី ១០ បាន្យល ើយ។ ដ្ូលច្នេះ SDPP 
ាន្យការវាស់ខវងលៅច្លនាៃេះថ្ននក់សត្ាប់ខរសិសសខដ្េលរៀន្យលៅថ្ននក់ទី ៧ ន្យិងទ៨ី ប ុណណលណ្ដេះ។  
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ភ្នគរយ (រូបភ្នព VII.១)។54 រវាងឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៤-២០១៥  អត្ោលបាេះបងក់ារសិការបស់
សិសសថ្ននក់ទី ៧ គឺ ២២.៥ ភ្នគរយដ្េ់ ២២.៦ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេ  EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យងិលៅកនុងត្កុេ EWS លរៀងៗខៃួន្យ 
លបើលត្បៀបលធៀបន្យងឹ ២៥.៨ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ លហើយភ្នពខសុោនលន្យេះាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ ការលបាេះបង់ការ
សិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់លៅកនុងថ្ននក់ទី ៨ គឺ -៥.៩ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេ EWS លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង ០.៧ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេ 
EWS+កុាំពយូទ័រ លហើយភ្នពខសុោនលន្យេះ ក៏ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិខដ្រ។ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលផសងលទៀររវាង
ត្កុេ៖ អត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ រវាងឆ្នាំសិកា ២០១១-២០១២ ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ លៅកនុងត្កុេ 
EWS+កុាំពយូទ័រ ទបជាងលៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យរិយ។ ដ្ចូ្ោនលន្យេះខដ្រ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់
រវាងឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ទបជាងលៅ កនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ។  
អត្ោខដ្េាន្យបងាាញជនូ្យទីលន្យេះសត្ាប់ថ្ននក់ទ៧ី ន្យងិថ្ននក់ទី ៨ ាន្យភ្នពខសុោនលត្ច្ើន្យពអីត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាខដ្េាន្យ
បងាាញលៅកនុងរូបភ្នព VI.ឃ.១។ ភ្នពខសុោនលន្យេះលកើរល ើងេួយខផនកលោយសារខរការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកាជា
សាកេបាន្យោក់បញ្ចូេការលបាេះបងក់ារសិកាទូលៅសត្ាប់សិសសលៅថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី កនុងរយៈលពេេយួ ឬពរីឆ្នាំសិកា 
ច្ាំខណកការវាស់ខវងសាលាលរៀន្យលផ្លដរលៅលេើការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ លៅលពេច្បឆ់្នាំសិកាន្យីេួយៗ។ 
បខន្យថេពលីេើលន្យេះលទៀរ ការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់របស់សាលាលរៀន្យ រាប់ច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះ
ច្េូលរៀន្យលៅច្ាំណចុ្លពេលវលាជាក់លាក់ ជាពិលសសលៅលដ្ើេ ឬលៅច្ុងឆ្នាំសិកា លហើយលត្បើត្បាស់រម្េៃកត្េិរថ្ននក់ទាំងលន្យេះលដ្ើេបី
ទទេួបាន្យអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកា ជាំន្យួសឲ្យការោេោន្យសិសសានក់ៗបន្យតិច្េដងៗលដ្ើេបីសលងារលេើេអវីខដ្េលកើរល ើង
ច្ាំលពេះពកួលគ។ ដ្ចូ្ោនលន្យេះខដ្រសិសសខដ្េលផទរច្េូ ន្យងិលផទរលច្ញលៅអាំ ុងឆ្នាំលនាេះ ពុាំត្រូវបាន្យយកេកពិចរណ្ដឲ្យបាន្យត្រឹេត្រូវលៅ
កនុងការវាស់ខវងល ើយ ខដ្េខបបលន្យេះលហើយលទើបលធវើឲ្យាន្យកាំហុស។55 ាន្យខរការោក់បញ្ចូេការវាស់ខវងោេខបបត្បេូេផដុាំ
ប ុលណ្ដណេះខដ្េខណនាាំកាំហុសលៅកនុងការវាស់ខវងសិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 

                                                 
54 ត្បសិន្យលបើសិសសច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យលៅអាំ ុងឆ្នាំសិកាលនាេះលត្ច្ើន្យជាងសិសសខដ្េលបាេះបង់ការសិកា ឬសិសសខដ្េលផទរលច្ញលៅអាំ ុងត្កបខណឌលពេលវលា
ខរេួយលនាេះ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាន្យងឹអវិជាាន្យ។  
55 វាជាលរឿងខដ្េអាច្លធវើលៅបាន្យកនុងការោក់បញ្ចូេការរាប់សិសសលផទរលៅកនុងការវាស់ខវងលន្យេះ ប ុខន្យតជាញឹកញាប់ពុាំាន្យការរកាឲ្យកាំណរ់ត្ោអាំពីការលផទរាន្យភ្នពត្សបោនលៅកនុង
សាលាលរៀន្យល ើយ។ SDPP បងាាញការវាស់ខវងោេខបបត្បេូេផដុាំទាំងលន្យេះលៅកនុងឧបសេព័ន្យធ ច្ លោយោក់បញ្ចូេព័រ៌ាន្យអាំពីការលផទរខដ្េាន្យេទធភ្នពអាច្លត្បើត្បាស់បាន្យ។   
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រូបភាព VII.១. អាគ្តាសិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅចទនលោះថ្នែករ់បស់សាលាទរៀន រិតតាម្ថ្នែក់ និរឆ្ែំសិកា  

 
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP ឆ្នាំសិកា ២០១១-២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ឆ្នាំសិកា 

២០១៣-២០១៤ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៤-២០១៥។ 
សាគេ់៖ ការលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ ត្រូវបាន្យវាស់ខវងលោយច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅលដ្ើេឆ្នាំសិកា ន្យិងច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះច្ូេលរៀន្យលៅ

លដ្ើេឆ្នាំលត្កាយ។ លោយសារខរការវាស់ខវងលន្យេះេិន្យពិចរណ្ដអាំពីសិសសលផទរលនាេះ ាន្យរម្េៃអវិជាាន្យ លៅលពេណ្ដាន្យសិសសលមីខដ្េច្ូេលរៀន្យថ្ននក់លនាេះលត្ច្ើន្យជាងសិសស
ខដ្េលបាេះបង់ការសិកា។ 

 ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើទិន្យនន្យ័យរាប់ការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យោេខបបត្បេូេផដុាំ សត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យងិទ៨ី ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 
ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ 

 ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគត្កុេ SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយត្រូវបាន្យលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ 
***/**/* ភ្នពខុសោនពីត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 

+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 

អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងរងវង់ថ្ននក់ ាន្យភ្នពខសុោនទូទាំងឆ្នាំសិកា ន្យិងត្កុេសិកា ប ុខន្យតជាទូលៅលដ្ើរោេគាំរូដ្ូច្ោន
លៅទូទាំងកត្េិរថ្ននក់ទាំងអស់ (រូបភ្នព VII.២)។ លៅឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ អត្ោសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅទូទាំង
កត្េិរថ្ននក់ទាំងអស់គចឺ្លនាៃេះ  ១០.៨ ភ្នគរយ ន្យងិ ២២.៥ ភ្នគរយ។ ដ្ចូ្ោនន្យងឹការលបាេះបង់ការសិកាលៅច្លនាៃេះថ្ននក់ខដ្រ អត្ោ
សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងរងវង់ថ្ននក់ាន្យកត្េិរខពស់ជាងឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ខដ្េាន្យេាំោប់ចប់ពី ៣០.៥ 
ភ្នគរយដ្េ់ ៣៦.៣ ភ្នគរយ។ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅទូទាំងកត្េិរថ្ននក់ទាំងបលីន្យេះ ាន្យខពស់បាំផុរលៅកនុងត្កុេ
ត្រួរពិន្យិរយ ន្យិងទបបាំផុរលៅកនុងត្កុេ EWS លហើយភ្នពខសុោនរវាងត្កុេទាំងពរីាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។ លៅឆ្នាំសិកា 
២០១២-២០១៣ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុង EWS គឺ ១០.៨ ភ្នគរយ លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យឹង ១៧.៣ ភ្នគរយលៅ
កនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ លហើយភ្នពខសុោនលន្យេះាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ។  
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ថ្ននក់ទី ៧ ថ្ននក់ទី ៨ 

ត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ត្កុេ EWS ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 88 
 

រូបភាព  VII.២. អគ្តាសិសសទ ោះបរ់ការសិកាទៅកែុរររវរ់ថ្នែក់របស់សាលាទរៀន រិតតាម្ថ្នែក ់និរឆ្ែំសិកា 

 
  
ត្បភព៖ ការត្បេូេទិន្យនន្យ័យលសៀវលៅោេោន្យការសិកាលៅលពេចប់លផដើេ ន្យងិលពេោេោន្យកេមវិធី SDPP ឆ្នាំសិកា ២០១១-២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២-២០១៣ ឆ្នាំសិកា 

២០១៣-២០១៤ ន្យិងឆ្នាំសិកា ២០១៤-២០១៥។ 
សាគេ់៖ ការលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងរងវ់ថ្ននក់ ត្រូវបាន្យកាំណរ់លោយច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅលដ្ើេឆ្នាំសិកាម្ន្យឆ្នាំសិកា ន្យិងច្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបាន្យច្ល្មេះ

ច្េូលរៀន្យលៅច្ងុឆ្នាំសិកា។ សិសសត្រូវបាន្យចរ់ទុកថ្នបាន្យច្ុេះល្មេះលៅកនុងសាលាលរៀន្យលៅច្ងុឆ្នាំសិកាលនាេះ ត្បសិន្យលបើពួកលគត្ប ងឆាសលេើកទីពីរ ត្គប់េុខវិជាា
ទាំងអស់។ 

 ការវិភ្នគលន្យេះគឺខផអកលេើទិន្យនន្យ័យរាប់ការច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យោេខបបត្បេូេផដុាំ សត្ាប់សិសសថ្ននក់ទី៧ ន្យងិទ៨ី ឆ្នាំសិកា ២០១១–២០១២ ឆ្នាំសិកា ២០១២–២០១៣ 
ន្យងិឆ្នាំសិកា ២០១៣–២០១៤។ 

 ភ្នពខុសោនរវាងេធយេភ្នគត្កុេ SDPP ន្យងិត្កុេត្រួរពិន្យិរយត្រូវបាន្យលធវើលរសតលោយលត្បើលរសត t កន្យទុយពីរ (two-tailed t-tests)។ 
***/**/* ភ្នពខុសោនពីត្កុេត្រួរពិន្យិរយ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 

+++/++/+ ភ្នពខុសោនរវាងត្កុេ EWS ន្យិងត្កុេ EWS + កុាំពយូទ័រ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
 

លោយពិចរណ្ដអាំពីបញ្ជាលៅកនុងការវាស់ខវងអត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាទាំងលន្យេះ ជាការេអត្រូវទញសន្យនិោឋន្យអាំពីត្បសិទធភ្នព
ម្ន្យកេមវិធលីោយលត្បើការបា ន្យ់សាមន្យោេកត្េិរថ្ននក់។ ការបា ន្យ់សាមន្យទាំងលន្យេះអាច្ាន្យាន្យសារៈត្បលោជន្យ៍លៅកនុងការយេ់ដ្ឹងអាំពី
រលបៀបខដ្េកត្េិរម្ន្យការលបាេះបង់ការសិកាអាច្ន្យងឹាន្យការខត្បត្បេួលៅទូទាំងថ្ននក់ទាំងអស់ (ឧទហរណ៍ វាសថិរលៅកត្េិរ
ត្សលដ្ៀងោនលៅទូទាំងកត្េិរថ្ននក់ទាំងអស់គថឺ្ននក់ទី ៧-៩) ប ុខន្យតេិន្យអាច្លត្បើត្បាស់កនុងការបា ន្យ់សាមន្យកត្េិរត្រឹេត្រវូម្ន្យសិសស
លបាេះបង់ការសិកាបាន្យល ើយ។ 

SDPP កប៏ាន្យត្រួរពិន្យិរយលៅលេើន្យិនានការលោយលត្បើព័រ៌ាន្យត្សលដ្ៀងោនសត្ាប់ការច្ុេះល្មេះច្ូេលរៀន្យ ន្យងិសត្ាប់វរតាន្យ
ផងខដ្រ ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យវាស់ខវងលោយការរាបច់្ាំន្យួន្យសិសស។ លៅអាំ ុងជុាំន្យីេួយៗម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យ ត្កុេការងារ SDPP បាន្យ
រាបច់្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបងាាញេខុលៅកនុងថ្ននក់លរៀន្យទាំងអស់ គឺថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី លៅម្លៃខដ្េត្បេូេទិន្យនន្យ័យលនាេះ លោយ
លៅកាន្យន្យថ់្ននក់លរៀន្យលៅអាំ ុងច្ាំណុច្ពក់កណ្ដដេលៅកនុងម្លៃសិកា ន្យិងលោយរាបច់្ាំន្យួន្យសិសសខដ្េបងាាញេុខ។ ការរាបច់្ាំន្យួន្យ
សិសសខដ្េត្រូវបាន្យត្បេូេលោយ SDPP លៅអាំ ុងជុាំន្យីេួយៗម្ន្យការត្បេូេទិន្យនន្យ័យបងាាញថ្ន ច្ាំន្យួន្យជាេធយេម្ន្យសិសស
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ថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី ខដ្េបងាាញេខុលៅលពេត្បេូេទិន្យនន្យ័យ ជាទូលៅគតឺ្សលដ្ៀងោនលៅកនុងសាលាលរៀន្យ SDPP ន្យិង
សាលាលរៀន្យត្រួរពិន្យិរយ លទេះបីជាាន្យភ្នពខសុោនេយួច្ាំន្យួន្យ ប ុខន្យតោមន្យទាំលនារច្ាស់លាស់បន្យតិច្េដងៗលៅទូទាំងត្កុេ
ន្យីេួយៗល ើយ។ បនាទប់េក ច្ាំន្យួន្យលន្យេះត្រូវបាន្យលត្បៀបលធៀបោនជាេួយន្យងឹការវាស់ខវងវរតាន្យខដ្េទទេួបាន្យពទីិន្យនន្យ័យកត្េិរ
សិសស លដ្ើេបី កាំណរ់ថ្នលរើត្បភពទិន្យនន្យ័យទាំងពរីត្សលដ្ៀងោនកត្េិរណ្ដ។ ជាទូលៅ ច្ាំន្យួន្យសិសសជាេធយេខដ្េបងាាញេុខគឺ
ទបជាងេនុ្យ ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យកាំណរ់ោេរយៈការរាបច់្ាំន្យួន្យសិសស លៅលពេលត្បៀបលធៀបជាេួយន្យងឹអត្ោវរតាន្យខដ្េទទេួបាន្យ
លោយផ្លទេ់ពលីសៀវលៅោេោន្យការសិកា។ ឧបសេព័ន្យធ ឈ បងាាញេទធផេទាំងលន្យេះលោយេេអិរខលេលទៀរ។  

VIII. ការពិភ្នកា 

កេមវិធី SDPP លៅកេពុជាាន្យលោេបាំណងការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាកនុងច្ាំលណ្ដេសិសសថ្ននក់ទី៧ ទ៨ី ន្យងិទ៩ី ខដ្េជា
កត្េិរេធយេសិកាបឋេភូេិលៅកេពុជា។ អន្យតរាគេន្យរ៍បស់ SDPP បាន្យោក់បញ្ចូេ EWS លដ្ើេបីកាំណរ់ ន្យិងោក់លោេលៅ
សិសសខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រលដ្ើេបជីាំរញការច្េូរួេរបស់កុារ ន្យងិទាំនាក់ទាំន្យង
ជាេួយសាលាលរៀន្យ។ SDPP បាន្យទញសេមរិកេមថ្ន បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រសត្ាប់សិសស ជាេួយន្យងឹការផ្លៃស់បដូរការអន្យវុរតន្យ៍របស់
ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិការច្េូរួេពក់ព័ន្យធពសីាំណ្ដក់ាោបិោខដ្េត្រូវបាន្យខណនាាំោេរយៈ EWS ន្យងឹខកេេអឥរិោបល ន្យិង
អាកបបកិរិោរបស់សិសស ខដ្េខត្បកាៃយលៅជាការបលងាើន្យន្យវូការច្េូរួេរបស់សិសស ន្យងិការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិកា។ 
ការវាយរម្េៃកេមវិធ SDPP លៅកេពុជា បាន្យត្រួរពិន្យិរយលេើេលៅលេើត្បសិទធភ្នពម្ន្យ SDPP លោយលត្បើការសាកេបងត្រួរពិន្យិរយ
លោយម្ច្ដ្ន្យយ ខដ្េកនុងលនាេះ SDPP លត្បៀបលធៀបេទធផេរបស់សិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៨ ខដ្េត្រូវ
បាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយ លដ្ើេបីផដេ់លសវា EWS ន្យងិបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ (EWS+កុាំពយូទ័រ) ន្យងិលៅកនុងសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ ១០៧ 
ខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលដ្ើេបផីដេ់ខរលសវា EWS ជនូ្យត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិសិសាន្យុសិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យច្ាំន្យួន្យ 
១០៧ ខដ្េត្រូវបាន្យចរ់ោាំងលោយម្ច្ដ្ន្យយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យរិយ ខដ្េផដេ់លសវាដ្ចូ្អាជីវកេមធេមោ។ ការវាយរម្េៃកេមវិធី 
SDPP លៅកេពុជា គឺជាខផនកេយួម្ន្យការសិកាកាន្យ់ខរទូេាំទូលាយអាំពីអន្យតរាគេន្យទ៍ប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាត្សលដ្ៀងោន 
ខដ្េត្រូវបាន្យអន្យវុរតលៅកនុងបណ្ដដត្បលទសលៅអាសីុច្ាំន្យួន្យបនួ្យត្បលទស។  

ក. ទិដ្ឋភ្នពទូលៅម្ន្យេទធផេ 

SDPP បាន្យត្រួរពិន្យិរយត្បសិទធភ្នពម្ន្យកេមវិធី SDPP លៅលេើេទធផេបឋេ ន្យងិេទធផេបខន្យថេខដ្េកេមវិធី SDPP ាន្យ
បាំណងលធវើឲ្យាន្យការផ្លៃស់បដូរខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹការអន្យវុរតន្យរ៍បស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ឥរិោបលរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលនាេះ
សាលាលរៀន្យ ការច្េូរួេរបស់សិសសលៅកនុងសាលាលរៀន្យ ន្យងិការលបាេះបង់ការសិកា។ រូបភ្នព VIII.ក.១ បងាាញន្យវូឥទធិពេរបស ់
SDPP លោយលោងលៅោេត្ទឹសដីម្ន្យការផ្លៃស់បដូររបស់ខៃួន្យ។ ត្បអប់ពណ៌ត្កហេបងាាញេទធផេខដ្េកេមវិធី SDPP ាន្យ
ឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ ន្យិងាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេ ដ្ចូ្ខដ្េបាន្យវាស់ខវងលោយការវាយរម្េៃ
លៅលេើឥទធិពេ។ 
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 រូបភាព VIII.ក.១. រំរបូញ្ញតតនិនកម្មវិធី SDPP ជាម្យួនឹរឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី 

 
សាគេ់៖ កត្ាស់ម្ន្យត្ពាំខដ្ន្យជុាំវិញត្បអប់ន្យីេួយៗបញ្ជាក់អាំពីច្ាំន្យួន្យម្ន្យឥទធិពេេលេអៀងខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិ ឬាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកឯកោបខន្យថេលៅលេើេទធផេបឋេ 

ន្យងិេទធផេបនាទប់បន្យសាំលៅកនុងវិស័យខដ្េបាន្យបញ្ជាក់។ ឥទធិពេលៅលេើត្កុេរងពុាំត្រូវបាន្យោក់បញ្ចូេល ើយ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

ក ការលបាេះបង់ការសិការួេាន្យ ការវាស់ខវងបឋេលៅលេើការលបាេះបង់ការសិកា ការលបាេះបង់ការសិកាជាសាកេ។ 
ខ វរតាន្យគឺជាវរតាន្យត្បចាំម្លៃខដ្េគិរជាេធយេកនុងរយៈលពេេួយឆ្នាំសិកាលពញ។  
គ សិសសត្រូវបាន្យចរ់ោាំងពិន្យទុេទធផេអាកបបកិរិោេួយលោយត្គូបលត្ងៀន្យពួកលគ។  
ឃ េទធផេសិកាេុខវិជាាគណិរវិទា ន្យិងភ្នសាខខមរ ត្រូវបាន្យវាស់ខវងលេើេាំោប់ ០–១០០ ខដ្េ ០ ទបបាំផុរ ន្យិង ១០០ ខពស់បាំផុរ។  
ង ឥរិោបល ន្យិងការជាំរុញច្ិរតរបស់សិសស ត្រូវបាន្យវាស់ខវងសត្ាប់ខរសិសសាន្យហាន្យិភ័យប ុលណ្ដណេះ លហើយោក់បញ្ចូេឥរិោបលផៃូវច្ិរត ខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនកអាកបបកិរិោរបស់សិសស
ច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ។  
ច្ ការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គងកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ។  
ឆ ការោាំត្ទរបស់ាោបិោ ត្រូវបាន្យវាស់ខវងលោយាត្រោឋន្យការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ាោបិោ។  
ជ សាមររីសវ័យសកដិសិទធិភ្នព ន្យិងសាមររីទទេួខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យិងអនកត្គប់ត្គង។  

SDPP ាន្យផេវិជាាន្យលៅលេើការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា ខដ្េជាការវាស់ខវង
បឋេអាំពីច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ លៅកនុងត្កុេអន្យតរាគេន្យទ៍ាំងពរី។ ាន្យការខកេេអសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេ

ច្ាំលណេះដ្ឹង និ្យងការយេ់ដ្ឹងរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ាោបិោ ន្យងិសហគេន៍្យជ 

ការោាំត្ទរបស់ 
ាោបិោឆ 

ការអនុ្យវរតន៍្យ និ្យងការោាំត្ទ
របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការ 

ទប់សាារ់ច្ 

ឥរិោបល និ្យងការជាំរញុ
ចិ្រតរបស់សិសសង 

អាកបបកិរិោគ ការសិកាឃ 

ការលបាេះបង់ការសិកាក 

វរតាន្យខ 

សិសសលបាេះបង់ការសិកា 
 

 

ការចូ្េរួេរបសស់ិសសលៅកនងុ
សាលាលរៀន្យ 

 

ឥរិោបលរបស់សិសស 

អាកបបកិរិោរបសត់្គូបលត្ងៀន្យ 
និ្យងេទធផេឥរិោបល 

 

ឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់វិស័យលន្យេះ ត្រូវបាន្យរកលឃើញលៅលេើេទធផេេួយ 

ឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់វិស័យលន្យេះ ត្រូវបាន្យរកលឃើញលៅលេើេទធផេពីរ 

ឥទធិពេខដ្េាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិសត្ាប់វិស័យលន្យេះ ត្រូវបាន្យរកលឃើញលៅលេើេទធផេបី



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 91 
 

ទាំងពរីផងខដ្រ ន្យងិសាមររសីវ័យសកដិសិទធិភ្នពលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ក៏ដ្ូច្ជាការអន្យវុរតន្យ៍របស់អនកត្គប់ត្គងកនុងការ
ទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុងត្កុេទាំងពរី ន្យងិសាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គងលៅកនុងសាលាលរៀន្យ 
EWS+កុាំពយូទ័រ។ លទេះជាោ ងណ្ដ កេមវិធីពុាំាន្យឥទធិពេលៅលេើឥរិោបលផៃូវច្ិរត ខផនកបញ្ជា ន្យិងខផនកអាកបបកិរិោរបស់សិសស
ាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ឬច្ាំលពេះវរតាន្យត្បចាំម្លៃលៅកនុងត្កុេអន្យតរាគេន្យណ៍្ដេួយ លទេះបីជាោ ងណ្ដវាពរិជា
ាន្យឥទធិពេវិជាាន្យលៅលេើការយេ់លឃើញរបស់សិសសច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិការោាំត្ទរបស់
ាោបិោលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ។ អវីខដ្េសាំខាន្យ់ជាងលគលនាេះគឺ  SDPP បាន្យការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាលៅកនុង
សាលាលរៀន្យ EWS ន្យងិសាលាលរៀន្យ EWS+កុាំពយូទ័រ។ SDPP បាន្យការ់បន្យថយការលបាេះបង់ការសិកាកនុងច្ាំលណ្ដេសិសសខដ្េ
ត្រូវបាន្យកាំណរ់ថ្នាន្យហាន្យិភ័យ លោយខផអកលេើេកខណៈរបស់ពកួលគលៅលពេចប់លផដើេកេមវិធលីៅកនុងសាលាលរៀន្យ EWS ។ 
ោរាង VIII.ក.១ ន្យងិ VIII.ក.២ សលងខបអាំពីឥទធិពេទាំងលន្យេះ។ 
 

តារារ VIII.ក.១. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការវាស់ផ្វរបឋម្អំពីគ្បសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធីទៅកម្ពុជា 

 
ឥទធិពេ 

EWS EWS + ការច្ូេរួេ  
(កុាំពយូទ័រ) 

ការអន្យុវរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនងុការទប់សាារ់សសិសលបាេះបង់ការសិកា +++ +++ 
ឥរិោបលរបស់សសិសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 

ឥរិោបលផៃវូច្ិរតច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 
ឥរិោបលខផនកបញ្ជាច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 
ឥរិោបលខផនកអាកបបកិរិោច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ ○ ○ 

វរតាន្យ 
សិសសទូលៅ ○ ○ 
សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ○ ○ 

ការលបាេះបង់ការសិកា 
 សិសសទូលៅ — — — 
 សិសសាន្យហាន្យិភ័យ — — — ○ 
+ + +/+ +/+ ឥទធិពេវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
— — —/— —/— ឥទធិពេអវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
○ ឥទធិពេពុាំាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។ 
 

តារារ VIII.ក.២. ឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធី SDPP ទៅទលើការវាស់ផ្វរបផ្នថម្អំពីលទ្ធនលទៅកម្ពុជា 
 ឥទធិពេ 

EWS EWS + ការច ូរមួ  
(ក្ស ាំពយទូរ័) 

េទធផេរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ 
សវ័យសកដិសិទធភិ្នពរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ○ + 
សាមររីទទេួខុសត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ +++ +++ 
ការអន្យុវរតន្យ៍របស់អនកត្គប់ត្គងកនងុការទប់សាារ់សសិសលបាេះបង់ការសិកា +++ +++ 
សវ័យសកដិសិទធភ្នពរបសអ់នកត្គប់ត្គង ○ ○ 
សាមររីទទេួខុសត្រូវរបស់អនកត្គប់ត្គង ○ +++ 
ឥរិោបលរបស់សសិសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ 
ការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ឪពុកាដយ ○ + 
ការយេ់លឃើញរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យច្ាំលពេះការោាំត្ទរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ +++ ○ 



 

េទធផេពីការវាយរម្េៃលេើឥទធិពេម្ន្យកេមវិធីសាកេបងទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា ទាំព័រ 92 
 

 ឥទធិពេ 

EWS EWS + ការច ូរមួ  
(ក្ស ាំពយទូរ័) 

ការយេ់លឃើញច្ាំលពេះការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ○ ++ 
ការច្ូេរេួរបស់សសិស 
េទធផេសិកាេុខវិជាាគណិរវិទា ○ ○ 
ភ្នសាខខមរ ○ ○ 
អាកបបកិរិោ ○ ○ 
ការលបាេះបង់ការសិកា 
ការល ើងថ្ននក់ ○ + 
+ + +/+ +/+ ឥទធិពេវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
— — —/— —/— ឥទធិពេអវិជាាន្យ ាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិលៅកត្េិរ .០១/.០៥/.១០។ 
○ ឥទធិពេពុាំាន្យសារៈសាំខាន្យ់ខផនកសថិរិល ើយ។ 

ខ. កោតបរិបទខដ្េពក់ព័ន្យធន្យឹងេទធផេ 

លៅកនុងការបកត្សាយេទធផេពកីារវាយរម្េៃ វាជាលរឿងាន្យត្បលោជន្យ៍កនុងការពិចរណ្ដលៅលេើបរិោកាសន្យលោបាយខដ្េ
កេមវិធី SDPP ត្រូវអន្យវុរត ន្យិងកោតបរិបទលផសលងៗខដ្េអាច្ជេះឥទធិពេលេើត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវធិី។ 

SDPP ទទេួបាន្យលជាគជយ័លៅកនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកា ប ុខន្យតេិន្យទទេួលជាគជយ័លៅកនុងការបលងាើន្យ
វរតាន្យ។ ខណៈខដ្េវរតាន្យ ន្យិងការលបាេះបង់ការសិកាាន្យការពក់ព័ន្យធោ ងខាៃាំង វាអាច្លកើរល ើងលោយឯករាជយលៅលេើោន
លៅវិញលៅេក។ លៅកេពុជា ការទទេួយក ន្យងិការអន្យវុរតន្យរ៍បស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា ខដ្េ
ត្រូវបាន្យលេើកកេពស់លោយ EWS អាច្ជាកាៃាំងច្េករដ្ខ៏ាៃាំងពិលសសច្ាំលពេះការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា។ 
អន្យតរាគេន្យរ៍បស់កេមវិធី SDPP លធវើការជរិសនិទធលោយផ្លទេ់ជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យលៅសាលាលរៀន្យ ន្យងិាោបិោលៅផទេះ លដ្ើេបី
ផ្លៃស់បដូរច្ាំលណេះដ្ឹង ន្យងិការយេ់ដ្ឹងរបស់ពកួលគអាំពីការលបាេះបងក់ារសិកា។ ជាខផនកម្ន្យ EWS ត្គូបន្យទុកថ្ននក់បាន្យត្រួរពិន្យិរយ
វរតាន្យរបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ ន្យងិទក់ទងាោបិោត្បសិន្យលបើសិសសអវរតាន្យជាប់រហូរ។ ការងារលន្យេះាន្យបាំណងខកេេអ
ការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងការោាំត្ទរបស់ាោបិោសត្ាប់សិសស។  

SDPP ទទេួបាន្យលជាគជយ័លៅកនុងការបលងាើន្យពិន្យទុលៅលេើាត្រោឋន្យ ៨ ពិន្យទុ ម្ន្យការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់
សិសសលបាេះបង់ការសិកា ជិរេយួពិន្យទុលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ន្យិងត្កុេ EWS ខដ្េរាំណ្ដងឲ្យការខកេេអ ១៥ ភ្នគរយ 
ខដ្េពក់ព័ន្យធន្យងឹត្កុេត្រួរពិន្យិរយ។ សាមររីទទេួខសុត្រូវរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ ន្យងិអនកត្គប់ត្គងសាលាលរៀន្យច្ាំលពេះសិសសាន្យ
ហាន្យិភ័យាន្យភ្នពត្បលសើរល ើង។ ការវិភ្នគលៅលេើភ្នពលសាមេះត្រង់ម្ន្យការអន្យវុរតន្យប៍ាន្យរកលឃើញថ្ន EWS ត្រូវបាន្យអន្យុវរតោេ
ការលត្ោងទកុ (Creative Associates International ន្យងិ School-to-School International ២០១៥)។ េទធផេ
ពកីារវិភ្នគោេខបបគណុភ្នព បាន្យបញ្ជាក់អេះអាងថ្ន ាោបិោ ន្យិងសាជិកសហគេន្យ៍ាន្យការត្បាត្ស័យទក់ទងលកើន្យល ើង
ជាេួយត្គូបលត្ងៀន្យ លហើយពកួលគដ្ងឹថ្នពកួលគកាំពុងខរលេើកទកឹច្ិរតឲ្យកនូ្យពកួលគលៅលរៀន្យបន្យត ន្យិងលៅលរៀន្យឲ្យបាន្យលទៀងទរ ់
(Creative Associates International ២០១៥)។ ោេរយៈការលត្បើ EWS សាលាលរៀន្យ ន្យងិត្គូបលត្ងៀន្យបាន្យបងាាញឲ្យ
លឃើញន្យវូត្បសិទធភ្នពជាពិលសសកនុងការលធវើឲ្យសិសស ន្យិងឪពកុាដយពួកលគាន្យទាំន្យុកច្ិរតថ្ន ពួកលគន្យងឹត្ប ងបញ្ចប់ឆ្នាំ ន្យិង
ច្ុេះល្មេះច្េូលរៀន្យលៅឆ្នាំសិកាបនាទប់។ ពកួលគហាក់ដ្ូច្ជាេនិ្យទន្យ់សាទរ់ជាំនាញលៅកនុងការធ្លនាវរតាន្យត្បចាំម្លៃ កនុង
បរិោកាសេយួខដ្េរត្េូវការរបស់ត្គួសារឲ្យសិសសជយួ ការងារលៅផទេះាន្យភ្នពខាៃាំងជាពិលសសលៅល ើយលទ។ េទធផេម្ន្យការ
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វិភ្នគសាថន្យភ្នពខដ្េាន្យបងាាញពីខាងលដ្ើេបាន្យបញ្ជាក់ថ្ន លហរុផេខផនកលសដ្ឋកិច្ចគឺជាកោតនាាំេុខលគសត្ាប់ការលបាេះបង់ការ
សិកា ន្យិងការខកខាន្យេនិ្យបាន្យេកសាលាលរៀន្យ។ ខណៈខដ្េាោបិោ ន្យិងសិសាន្យុសិសសហាក់ដ្ូច្ជាបាន្យទទេួសារអាំពីការ
េនិ្យលបាេះបង់ការសិកា ភ្នពចាំបាច្់ម្ន្យការងារ ន្យងិការជយួ ការងារលៅផទេះពីេយួម្លៃលៅេយួម្លៃ អាច្បងាឲ្យាន្យការេាំបាកសត្ាប់
ឲ្យកេមវិធី SDPP ាន្យផេវិជាាន្យលៅលេើវរតាន្យ។ វាហាក់ដ្ចូ្ជាអាច្លៅរួច្ខដ្េថ្ន EWS ទទេួបាន្យលជាគជយ័លៅកនុងការ
លេើកទកឹច្ិរតាោបិោ ន្យិងសិសាន្យុសិសសកុាំឲ្យលបាេះបងក់ារសិកាបាន្យទាំងត្សុង ប ុខន្យតលៅេនិ្យទន្យ់ត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការការ់បន្យថយ
របាាំងខដ្េរារាាំងកុារពកីារេកសាលាលរៀន្យជាលរៀងរាេ់ម្លៃ។  

ាន្យការរាំពឹងទុកផងខដ្រថ្ន បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រន្យងឹជាំរុញទកឹច្ិរតសិសសឲ្យេកលរៀន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់ ខដ្េទក់ទញលោយសារការ
រាំពឹងថ្នបាន្យទទេួច្ាំលណេះដ្ឹងខផនកកុាំពយូទ័រ ខដ្េសិសសភ្នគលត្ច្ើន្យខវេះខារច្ាំលណេះដ្ឹងលន្យេះ លហើយអាច្ទទេួបាន្យខរោេរយៈ
វគគសិកាលៅសាលាឯកជន្យខដ្េាន្យរម្េៃម្លៃប ុលណ្ដណេះ។ លរឿងខដ្េថ្នកេមវិធីបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រេនិ្យបាន្យបលងាើន្យវរតាន្យ អាច្ជាេកពី
វិធីខដ្េសាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំ ន្យិងកាំណរ់រច្នាសេព័ន្យធ។ កេមវិធីបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ អាច្ជាពុាំត្រូវបាន្យអន្យុវរត
ឲ្យបាន្យញឹកញាប់ត្គប់ត្ោន្យ់ ឬលោយត្គបូងាារ់ខដ្េាន្យជាំនាញត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការជាំរុញទកឹច្ិរតឲ្យសិសសេកលរៀន្យ។ សិសសបីនាក់
ខច្ករាំខេកោនលត្បើកុាំពយូទ័រេយួលត្គឿង ដ្ូលច្នេះវាបាន្យរឹររបិរលពេលវលាសត្ាប់ការហវឹកហារ់របស់សិសសានក់ៗ លហើយអាច្លធវើឲ្យ
ច្ាំណ្ដប់អារេមណ៍ាន្យការលយច្ុេះ។ េទធផេពកីារវិភ្នគោេខបបគណុភ្នពបងាាញថ្ន សិសស ន្យិងត្គូាន្យកងវេ់ថ្នការទទួេ
បាន្យជាំនាញកុាំពយូទ័ររបស់សិសសត្រូវបាន្យរារាាំងលោយកោតទាំងលន្យេះ លហើយេទធផេលខាយខដ្េបាន្យេកពីការលធវើលរសតជាំនាញ
កុាំពយូទ័រឆ្ប់រហ័ស ហាក់ដ្ូច្ជាបាន្យជយួ ោាំត្ទដ្េ់បញ្ជាលន្យេះ។ 

សាសភ្នគ EWS ឬបន្យទប់កុាំពយូទ័រ ពុាំត្រូវបាន្យកាំណរវ់រថុបាំណងរឹងាាំកនុងការខកខត្បឥរិោបលរបស់សិសសច្ាំលពេះសាលាលរៀន្យ    
ល ើយ។ EWS លផ្លដរលៅលេើការខកេេអការោាំត្ទរបស់សាលាលរៀន្យ ន្យិងការច្ុេះផសពវផាយដ្េ់ត្គួសាររបស់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ
លដ្ើេបបីលងាើន្យការយេ់ដ្ឹងរបស់ពកួលគអាំពីសិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងរលបៀបជយួ ដ្េ់កនូ្យពកួលគកនុងការលច្ៀសវាងការលបាេះបង់ការ
សិកា។ សាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រ ន្យងិបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទរ័លផ្លដរលេើការខកេេអភ្នពពក់ព័ន្យធម្ន្យការអប់រាំ លោយផដេ់ជាំនាញខដ្េ
ាោបិោ ន្យិងសិសាន្យុសិសសបាន្យផដេ់រម្េៃ។ វាពុាំបាន្យកាំណរ់លោេលៅជាពិលសសលៅលេើការសិការបស់សិសសល ើយ 
(ដ្ូច្លៅោជីគីសាថន្យ) ឬឥរិោបលរបស់សិសស (ដ្ូច្លៅឥណ្ដឌ ន្យិងទីេ័រខាងលកើរ)។  លរឿងខដ្េថ្នអន្យតរាគេន្យម៍្ន្យកេមវិធីលធវើឲ្យ
សិសសាន្យការច្េូរួេលៅឥណ្ដឌ ោជីគីសាថន្យ ន្យងិទីេ័រខាងលកើរសុទធខរត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំល ើងលដ្ើេបីលេើកទកឹច្ិរតសិសសឲ្យលេើេ
លឃើញថ្នសាលាលរៀន្យគឺជាកខន្យៃងសបាយរីករាយ ន្យងិាន្យការោាំត្ទ អាច្ជាលរឿងគរួឲ្យសមុគសាមញេយួ ប ុខន្យតាន្យសារសាំខាន្យ់
ជាសកាដន្យុពេ ាន្យភ្នពខសុខបៃកកនុងការលេើកទកឹច្ិរតឲ្យាន្យវរតាន្យកាន្យ់ខរលទៀងទរ់។ លទេះបីជាវរតាន្យម្ន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ
បាន្យខកេេអការយេ់លឃើញរបស់សិសសអាំពីការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រក៏លោយ វាពុាំបាន្យខកេេអវរតាន្យោេការរាំពឹងទកុល ើយ។ 
ដ្ូលច្នេះ វាហាក់ដ្ចូ្ជាថ្ន លសវា EWS ខរេា ង ឬលសវា EWS បកូជាេួយន្យងឹសកេមភ្នពបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ លៅខរពុាំត្គប់ត្ោន្យ់
កនុងការខកេេអទាំនាក់ទាំន្យងរបស់សិសសជាេួយន្យងឹសាលាលរៀន្យល ើយ ខដ្េពុាំបងាាញឲ្យលឃើញថ្នជាជាំហាន្យច្ាំលពេះេុខខដ្េ
ចាំបាច្់កនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅោេសាលាអន្យុវិទាេ័យលៅកនុងបរិបទកេពុជាល ើយ។     

ាន្យការរាំពឹងទកុផងខដ្រថ្ន បន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រន្យងឹជាំរុញច្ិរតសិសសឲ្យេកលរៀន្យ ន្យងិខកេេអការយេ់លឃើញរបស់ពកួលគច្ាំលពេះការ
សិកា ប ុខន្យតសិសស ន្យិងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ពុាំាន្យឥទធិពេវិជាាន្យលត្ច្ើន្យជាងេនុ្យលៅលេើការវាស់ខវងបឋេលេើ
ត្បសិទធភ្នពកេមវិធីល ើយ លៅលពេលត្បៀបលធៀបជាេួយត្កុេ EWS។ កងវេះឥទធិពេវិជាាន្យបខន្យថេ អាច្ជាេទធផេម្ន្យរលបៀបខដ្េ
សាសភ្នគអកខរកេមកុាំពយូទ័រត្រូវបាន្យលរៀបច្ាំ ន្យិងកាំណរ់រច្នាសេព័ន្យធ។ េទធផេម្ន្យឥទធិពេផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ការ
បណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រ ន្យងិអរថិភ្នពម្ន្យបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រ —ដចូផ្ដល ននេល់ជូន—ពុាំបលងាើរបាន្យន្យវូអរថត្បលោជន្យត៍្គប់ត្ោន្យ់
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សត្ាប់សិសសាន្យហាន្យិភ័យ កនុងការជាំន្យេះរាេ់ឧបសគគលផសងៗខដ្េរារាាំងដ្េ់ការច្េូរួេលៅកនុងការសិការបស់ពកួលគល ើយ។ 
លន្យេះគឺជាការរកលឃើញេយួដ្ស៏ាំខាន្យ់ ពីលត្ពេះការបខន្យថេបន្យទប់លរៀន្យកុាំពយូទ័រអាច្ជាអន្យតរាគេន្យខ៍ដ្េាន្យច្ាំណ្ដយលត្ច្ើន្យ។ េទធផេ
ខដ្េទទេួបាន្យពកីារសិកាលេើកេមវិធី SDPP អាច្ផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ការបណដុេះបណ្ដដេកុាំពយូទ័រទាំន្យងជាពុាំាន្យរម្េៃសេលៅ
ោេការវិន្យិលោគដ្ល៏ត្ច្ើន្យដ្ចូ្ខដ្េខដ្េបាន្យរត្េូវល ើយ ត្បសិន្យលបើការលផ្លដរការយកច្ិរតទុកោក់គលឺៅលេើខរេទធផេម្ន្យសិសស
ខដ្េាន្យហាន្យិភ័យលបាេះបងក់ារសិកាលនាេះ។ 

វាហាក់ដ្ូច្ជាថ្ន ការអន្យវុរតន្យល៍សវា EWS ខដ្េាន្យច្ាំណ្ដយទបខរេា ង លោយពុាំាន្យសាសភ្នគច្ូេរួេបខន្យថេ ាន្យភ្នព
ត្គប់ត្ោន្យ់កនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជា។ េកខខណឌទាំងឡាយលៅោេបណ្ដដលខរតលោេលៅលៅកេពុជា 
អាច្ផដេ់បរិបទត្រឹេត្រូវសត្ាប់ខកេេអសិសសលបាេះបងក់ារសិកា។ អត្ោសិសសលបាេះបង់ការសិកាលៅកេពុជាាន្យកត្េិរខពស់ 
(៤១ ភ្នគរយលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយ) លហើយការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកាាន្យកត្េិរ
ទបខាៃាំង (៥.៩៤ កនុងច្ាំលណ្ដេាត្ោោឋន្យពិន្យទុ ៨ សត្ាប់ត្កុេត្រួរពិន្យិរយ)។ លត្កាយលពេអន្យវុរតបាន្យរយៈលពេពរីឆ្នាំ ត្គូបលត្ងៀន្យ
លៅកនុងត្កុេ EWS ន្យងិត្កុេ EWS+កុាំពយូទ័រ ាន្យពិន្យទុជាេធយេ ៦.៨៥ ន្យងិ ៦.៨៣ លរៀងៗខៃួន្យ ខដ្េបងាាញឲ្យលឃើញន្យូវ
ការខកេេអលត្ច្ើន្យគរួឲ្យករស់ាគេ់ ប ុខន្យតាន្យពិន្យទុទប លបើលត្បៀបលធៀបលៅន្យងឹបណ្ដដត្បលទស SDPP បលីផសងលទៀរ ខដ្េត្គូបលត្ងៀន្យ
ទទេួបាន្យពិន្យទុលេើស ៧.៤ រួេទាំងត្គូបលត្ងៀន្យលៅកនុងត្កុេត្រួរពិន្យិរយផងខដ្រ។ ការលន្យេះេនិ្យត្រឹេខរបន្យសេ់ទកុច្ាំណចុ្ខដ្េត្រូវ
ខកេេអប ុលណ្ដណេះលទ ប ុខន្យតខលេទាំងផដេ់ជាលោបេ់ថ្ន ជាេួយន្យងឹពិន្យទុខពស់ជាងេនុ្យរបស់ត្គូបលត្ងៀន្យ -- បកូរួេន្យងឹសាមររទីទួេ
ខសុត្រូវខពស់រួច្ជាលត្សច្របស់ត្គបូលត្ងៀន្យ--ឥរិោបល ន្យងិអាកបបកិរិោរបស់សិសសអាច្ន្យងឹាន្យការខកេេអត្បលសើរល ើង។ វា
អាច្ជាថ្ន EWS ាន្យលជាគជយ័លត្ច្ើន្យបាំផុរកនុងការការ់បន្យថយសិសសលបាេះបងក់ារសិកាលៅោេបណ្ដដត្បលទសទាំងឡាយ 
ខដ្េាន្យការអន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យាន្យភ្នពលខាយកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា រួេផសាំន្យឹងអត្ោសិសសលបាេះបង់
ការសិកាខពស់។  

គ. សន្យនិោឋន្យ 

ការសិកាលន្យេះបងាាញថ្ន កេមវិធី SDPP លៅកេពុជា ទទួេបាន្យលជាគជយ័លៅកនុងការខកេេអេទធផេេួយច្ាំន្យួន្យ ជាពិលសសការ
អន្យវុរតន្យ៍របស់ត្គូបលត្ងៀន្យកនុងការទប់សាារ់សិសសលបាេះបង់ការសិកា ន្យិងការលបាេះបង់ការសិកា ប ុខន្យតពុាំបាន្យខកេេអេទធផេច្ាំលពេះ
េខុេយួច្ាំន្យួន្យដ្ចូ្ជា វរតាន្យ ន្យងិឥរិោបលរបស់សិសសល ើយ។ លបើលត្បៀបលធៀបោនជាេួយន្យឹងការវាយរម្េៃហមរ់ច្រ់
លៅលេើេទធផេរបស់កេមវិធី  SDPP លៅកនុងត្បលទសសិកាបលីផសងលទៀរខដ្េាន្យបរិបទខសុោន ន្យឹងអន្យុញ្ជារឲ្យលយើងទញ
ការសន្យនិោឋន្យទូលៅបាន្យខៃេះអាំពីត្បសិទធភ្នពរបស់កេមវិធី SDPP លៅកនុងបរិបទអាសីុ។ ការពិភ្នកាបខន្យថេអាំពីឥទធិពេម្ន្យកេមវិធី 
SDPP លៅទូទាំងបណ្ដដត្បលទស SDPP ទាំងអស់ ាន្យបងាាញលៅកនុងរបាយការណ៍សលងខបោច្់លោយខ កសត្ាប់បួន្យ
ត្បលទស (Creative Associates International ន្យងិ Mathematica Policy Research ២០១៥)។ 
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