ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ
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េមរ ិកេដើមប ីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)

េមរ ិក

កមមវធ
ិ ី

កលបងទប់
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ិ
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ករពិនត
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រ្រ

វ្រជវ

កិចចសនយេលខ៖ EDH-I-00-05-00029-00
េបសកកមមករងរ៖ AID-OAA-TO-10-00010
ៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១

ករសិក ្រ

វ្រជវេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមប់ពិនិតយេឡើងវ ិញេ

រ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) និង្រតូវបនេរៀបចំេ
សិនណល (Creative Associates International ) ។

យទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

យ្រកុមហ៊ុន ្រគីេអធីវ

េម

សូសេុី អត អុីនធឺេណ

កមមវិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

ករពិនត
ិ យេឡើងវិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ក់ជូន ៖
ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមប ីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ

េនរដ្ឋធនី

៉ សុន
ី េ

ក់ជូនេ

នឌីស ី ុ

យ៖

Creative Associates International
េនរដ្ឋធនី

៉ សុន
ី េ

នឌីស ី ុ

ៃថងទ១
ី ៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១

ត្រមូវករ

ក

ខ

ក់ជូនេទ DEC

ករ្របគល់កិចចសនយរបស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ
េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)
ចំណងេជើងេគលេ
សហរដ្ឋ

និងេលខរបស់ទីភនក់ងរ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)

កិចចសនយេលខៈEDH-I-00-05-00029-00
េបសកកមមករងរៈ
AID-OAA-TO-10-00010
ករវ ិនិេយគេទេលើ្របជជន
កមមវ ិធី

គ

ចំណងេជើងគេ្រមង និងេលខរបស់ទីភនក់ងរ
សហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP) េន តំបន់
ព៌ៃនទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

សុី និងមជឈឹមបូ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ

ន៍អន្តរជតិ(USAID)

ឃ

ង

ច

ែផនកៃនកមមវ ិធី និងធតុផ ំៃនកមមវ ិធីរបស់ទីភនក់
ងរសហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ

ចំណងេជើងេសៀវេភ

េឈមះអនកនិពនធ

ករអប់រ ំ (ែផនកៃនកមមវ ិធី ៣.២)
ករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន (ធតុផ ំៃនកមមវ ិធី
៣.២.១)
ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
ករទប់

វ្រជវ-

ក ត់សិស េបះបង់

េ

ក្រសីបណិ្ឌ ត Lorie Brush,

េ

ក្រសី JenniferShin, េ

ក្រសី Rajani

Shrestha,
េ

ក្រសី Karen Tietjen

្រកុមហ៊ុន្រគីេអធីវ
សិន
េឈមះអនកទទួលកិចចសនយ
ឆ

រ្រ

សូសុីេអត

ំងធឺេណ

ល (Creative Associates

International) ែដលមន

ស័យ ្ឋ ន

5301 Wisconsin Avenue, NW, Suite 700
Washington, DC 20015
ទូរស័ពទេលខ៖២០២៩៦៦-៥៨០៤

ទូរ

រេលខ៖ ២០២៣៦៣-៤៧៧១

អុីែមល: KarenT@creativeDC.com

ជ

ឧបតថមភេ

យអងគភព្របតិបត្តិករ ៃនទីភនក់ងរ

AME/ME/TS

សហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)

េ

និង អនកតំ

ងបេចចកេទសរបស់អនកទទួលកិចច

សនយ(COTR)

ក្រសី Rebecca Adams, អនកតំ

បេចចកេទសរបស់អនកទទួលកិចចសនយ
(COTR)

ឈ កលបរ ិេចចទេបះពុមព ផ យ

ៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ញ ភ

អង់េគ្លស និងែខមរ

េ្របើ្របស់កុងឯក
ន

របយករណ៍េនះ
សហរដ្ឋ

រ

ចេចញជរូប ងបន

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) ។

្រតូវទំង្រសុងរបស់
International)

ង

្រគីេអធីវ

សូសេុី អត

េ

យ
ខ្លឹម

រែត្របជជន

េមរ ិកេឡើយ ។

មរយៈទីភនក់ងរ

រៃនរបយករណ៍េនះគឺជករទទួលខុស

ង
ំ ធឺេណសិន

ល

និងមិនឆ្លុះបញ
ច ំងពីទស នៈរបស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

(USAID) ឬ រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ

េមរ ិក

(Creative

Associates
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បញជ ី

ង

ងទី១ ៖ ទិននន័យស្ដីពីសិស េបះបង់
ងទី២ ៖ ចំនួន(ភគរយ)ៃនករសិក ែដលបង្ហញថក ្ត

និភ័យនីមួយៗជះ

នុភព

េលើករេបះបង់
ងទី៣ ៖ ក ្ត

និភ័យសំខន់ៗេនក្រមិត

ងទី៤ ៖ ទំនក់ទំនងរ ងក ្ត

(ស្រមប់ សហរដ្ឋ

េមរ ិកប៉ុេ

្ណ ះ)

និភ័យ និង្របេភទអន្ត គមន៍

ងទី៥ ៖ បញជីកមមវ ិធីអន្ត គមន៍ែដលបនឆ្លងកត់ករ យតៃម្លយ៉ងលម្អិត
ងទី៦ ៖ករែបងែចក្របេភទៃនកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់

ែដលបនឆ្លងកត់ករ យ

តៃម្លយ៉ងលម្អិត
ងទី៧ ៖ សំេណើអន្ត គមន៍ែដលបនមកពីករ្រ
ងទី៨ ៖អេថរលទធផលទទួល

វ្រជវេន្របេទសកំពុងអភិវឌ

នុភពពីេស អន្ត គមន៍អន្តរជតិែដលឆ្លងកត់ករ យតៃម្លយ៉ង

លម្អិត
ងទី៩ ៖ បញជីកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់

យរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់
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ងទី១០ ៖ ករែបងែចក្របេភទកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់
លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ែផ្អកេលើភស្តុ

ងរបស់កមមវ ិធី

ងទី១១ ៖ ក ្ត ផ្លស់បូរលទធ
្ត
ផលែដលទទួល

ែដល មិនបនេគរព

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

នុភពពីេស អន្ត គមន៍នីមួយៗែដលមិនបន

មលកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
យតៃម្លរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ង ក-១ ៖ សថិតិអប់រ ំស្រមប់្របេទសែដលមនកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េគរព

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ម

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ង ខ-១ ៖ ក ្ត

និភ័យៃនករេបះបង់

សហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)
ង ខ-២ ៖ ក ្ត

និភ័យៃនករេបះបង់

ង គ-១ ៖ កមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់
កមមវ ិធី

កលបងទប់

កនុងសហរដ្ឋ

េមរ ិក និងប

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ
ែដលេគរពបន្រគប់

មលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ របស់កមមវ ិធី

មអកខរ្រកមអង់េគ្លស

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ឆ របស់
មលកខណៈវ ិនិច័យ

ក ត់សិស េបះបង់

ង ឃ-១ ៖ កមមវ ិធីអន្ត គមន៍ជលកខណៈអន្តរជតិចំេពះករេបះបង់
បន្រគប់

្ដ ្របេទសៃនអងគករ

កលបងទប់

ែដលមិនបនេគរពឲយ

ក ត់សិស េបះបង់

(

ក់

មេឈមះ្របេទស)

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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បញជ ព
ី កយកត់
ALAS

សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

ែដលជកមមវ ិធី

BRIGHT

CREATE

កលបងទប់

ករេឆ្លើយតបរបស់ជនជតិបួគី

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក

ក ត់សិស េបះបង់

កនុងសហរដ្ឋ

េដើមបីេលើកសទួយឲយកុមរមនឳកសទទួលបន

េជគជ័យ ែដលជកមមវ ិធីេលើកកមពស់ករអប់រ ំកនុង្របេទសបួគី
សមគម្រ

EdStats

េមរ ិក

្វ សូ

កល វ ិទយល័យ ស៊ុយសិក

វ្រជវអំពីករទទួលបនករអប់រ ំ

សថិតិអប់រ ំ

EMIS

្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនអប់រ ំ

FFE

េសប ង

រេដើមបីករអប់រ ំ ែដលជកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កនុង្របេទសបង់ក្លេដស
HIV/AIDS

េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍

NDPC

មជឈមណ្ឌលជតិទប់

OECD

អងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច

PACES

កមមវ ិធី

PATH

កមមវ ិធីេលើកកមពស់សុខភព និងករអប់រ ំ ែដលជកមមវ ិធី
េបះបង់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

កនុង្របេទសកូឡំប៊ី
កលបងទប់

ក ត់សិស

កនុង្របេទសចៃម៉ក

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កនុង្របេទសហុងឌុយ ៉ ស់

PROGRESA កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កនុង្របេទសមិចសុិចកូ

PRAF

QED

គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍

RCT

គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមង

SDPP

កមមវ ិធី

SEAMEO

អងគករ្រគប់្រគងវ ិស័យអប់រ ំ

UIS

វ ិទយ
ធម៌

UNESCO

កលបងទប់

សុី

េគនយ៍

ថ នសថិតិរបស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ វ ិទយ

អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ វ ិទយ

U.S.

សហរដ្ឋ

USAID

ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

កមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

្រស្ត និងវបប

្រស្ត និងវបបធម៌

េមរ ិក

ក ត់សិស េបះបង់

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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េសចក្ដស
ី េងខបសំខន់
េគលបំណងៃនកមមវ ិធី
េលើ្របសិទធភពៃនកមមវ ិធី

កលបងទប់

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

សុីមជឈឹមបូព៌របស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ
កមពុជ ឥ

្ឌ

ជីគី

ក ត់សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP)
កនុងប

គឺេដើមបី

្ត ្របេទសទំងបួនៃនតំបន់

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) រួមមន ៖ ្របេទស

ថ ន និង្របេទសទីម័រែលស ។ កនុងឆនំដំបូងៃនគេ្រមងេនះ កមមវ ិធី
(SDPP)

កលបង

្រតូវេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ទំងេនះ

កលបងទប់

េហើយកនុងរយៈេពលពីរឆនំ

បនទប់ ្រតូវអនុវត្តគេ្រមងអន្ត គមន៍ទំងេនះ និង យតៃម្លភពេជគជ័យៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះេដើមបី
ទប់

ក ត់កំេណើនៃនកុមរេបះបង់
កមមវ ិធី

កលបងទប់

េបះបង់

។

ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP)

កំណត់និយមន័យពកយថ

ថជសិស ែដលមិនបនបញចប់វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នកនុង្របេទសមួយ

គេ្រមងមនតួនទីេរៀបចំគេ្រមងអន្ត គមន៍ដល់សិស េនបឋមសិក

ឬ មធយមសិក

ករៃន្របេទសនីមួយៗ និងលកខណៈសមគល់របស់សិស េបះបង់

ជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ វ ិទយ

េរៀន ។ េបើនិយយពីកុមរកនុង្របេទស

េនវដ្តអប់រ ំក្រមិតបឋមសិក

ស់ េ

យេគេឃើញថអ្រ

វ ិញ

្របេទសទំងេនះមនអ្រ

េទ ៩០ភគរយ

េ

សិក េនបឋមសិក
ឯក

រ្រ

។ េនសហរដ្ឋ

។ ែតេបើនិយយពី្របេទសកមពុជ ឥ

កលបងទប់

ជីគី

ថន

កនុង្របេទស

និង្របេទសទីម័រែលស

ថ នពី ៧៦

យេលើកេឡើងពីភពលំបកស្រមប់្រកុមកុមរខ្លះកនុងករទទួលបន

ឬបន្តករ

េហើយអ្រ
វ្រជវេនះ

ចុះេឈមះចូលេរៀនេនក្រមិតមធយមសិក កន់ែតទបេទៗ ។
ផ្ដល់រប
ូ ភពយ៉ ងចបស់អំពីលកខណៈសមគល់របស់កុមរេបះបង់

េមរ ិក និងប

ទំងេនះភគេ្រចើនមកពី្រគួ

កមមវ ិធី

ទំងបួន

ជីគី

្ត ្របេទសៃនអងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច ជេរឿយៗកុ មរ

រមមណ៍ ឬមិនមនករេប្តជញចិត្តកុងសិ
ន
ក

ក ្ត សំខន់ចំេពះ

្ឌ

ពិតៃនករចូលេរៀនេនបឋមសិក តិចជង្របេទស

មិនសូវមនភពេជគជ័យកនុងករសិក េនះេទ

ចប់

មត្រមូវ

ពិតៃនករចូល

េរៀនេនកនុងវដ្តអប់រ ំេនះមនចំនួន៩៧% ។ េពលែដលេគបរមភចំេពះកុមរេបះបង់

េនះគឺេនវដ្តអប់រ ំក្រមិតមធយមសិក

េហើយ

។ ទិនន
ន ័យអងគករសហ្របជ

្រស្ត និងវបបធម៌ (យូេណសកូ) េនកនុង្របេទសេគលេ

បង្ហញពីលកខណៈេផ ងគនៃនករចូលរួមេន
ពួកេគក្រមេបះបង់

េទ

សិស

រ្រកី្រក ។ េន

ថ នភពេសដ្ឋកិចច្រគួ
ក ត់សិស េបះបង់

ពួកេគេរៀន្រតួតថនក់

មកេរៀនមិនេទៀងទត់ មិនសូវ

េហើយកុមរភគេ្រចើនមនបញ
្ហ ែផនកវ ិន័យ ។ កុមរ
មប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ បែ្រមប្រមួលេសដ្ឋកិចចជ

រ ែដលត្រមូវឲយកុមររក្របក់ ឬជួយ្រគួ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

រ

មរយៈេធ្វើ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ vii

ករងរផទះ ។
សហរដ្ឋ

េ្រកពីកង្វល់ែផនកហិរញញ វតថុ

េមរ ិក និងប

េនមនបញ
្ហ បួនេផ ងេទៀតែដលេគេឃើញមនដូចគនេន

្ត ្របេទសៃនអងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច រួមមន ៖ សមិទិផ
ធ លៃន

ករសិក ទប ករេរៀន្រតួតថនក់ ឬេលើស

យុ វត្តមនចូលេរៀនតិចតួច និងករមិនសូវចប់

កនុងករសិក

មប

។ េលើសពីេនះេទេទៀត េន

េ្រចើនជកុមរ ីឬ ភគេ្រចើនេ

យ

រមមណ៍

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ សិស េបះបង់

រមនបញ
្ហ ពិករភពឬ បញ
្ហ សុខភព េរៀនេន

ភគ
ឆងយពីផទះ

និងរស់េនកនុងតំបន់ជនបទ។
ឯក

រ្រ

វ្រជវេនះ

រកេឃើញកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ លម្អិតអំពីភពពក់ព័នៃធ ន្របធនបទ
ករចូលេរៀន ករេនេរៀន ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

(រួមមន ករ ស់ែវងៃន

) ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងេពលេវ

វ ិធី និងករ យតៃម្ល្រតូវេធ្វើេឡើងពីឆនំ១៩៩០ ដល់ឆនំ២០១០) ភពពក់ពក់ៃនគំរូ
េនេរៀនែដល្របឈមនឹងករេបះបង់

)

ធន៍)។ កនុងចំេ

កមមវ ិធីសិស េបះបង់

របស់សហរដ្ឋ

ឬគេ្រមងែផ្អកេលើ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ។

េមរ ិក មនលកខណៈខុសគនពីកមមវ ិធីសិស េបះបង់

េនកនុង្រកុមេគលេ

ស្រមប់អន្ត គមន៍នន

ប៉ុែន្ត មនលកខណៈ្រសេដៀងគននឹងវ ិធី

និងេនកនុង

្រស្តៃនករ យតៃម្ល េពលគឺ កមមវ ិធី

េមរ ិកភគេ្រចើនេផ្តតសំខន់េទេលើសិស អនុវ ិទយល័យ និងវ ិទយល័យ ចំែណកឯកមម

វ ិធីែដលអនុវត្តេនប
េ

េនសហរដ្ឋ

្ត ្របេទសេផ ងេទៀត

្របេភទៃនករផ្តល់េស

(គេ្រមង្រពវៗ

មកមមវ ិធីទំង២៦េនះ មនកមមវ ិធីចំនួន០៦្រតូវបន្របតិបត្តិករេនសហរដ្ឋ

េមរ ិក និងកមមវ ិធីចំនួន២០្រតូវបន្របតិបត្តិករេនប

េនប

(កមម

ង(េផ្តតេលើសិស

និងភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង យតៃម្ល

េ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង
ករពិេ

ចំនួន២៦

្ត ្របេទសេផ ងេទៀត

ភគេ្រចើនេផ្តតេទេលើសិស ថនក់បឋមសិក ជេគល

េទវ ិញ។ ករសិក ភគេ្រចើនេនកនុង្រកុមទំងពីរ ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់

ចំេពះភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង្រ

វ្រជវ

្របកដកនុងករបង្ហញភពខុសគនៃន

គឺជគេ្រមងេ្រប បេធៀប្រពវៗេ

រដ៏រ ឹងមំរបស់េយើង

យផ្តល់សមតថភពពិ ត

នុភពជពិេសសេទេលើ្រកុមសិស ែដលមន

ថ នភពេសមើ

គន។

ករផ្តល់េស េនកនុងកមមវ ិធីសិស េបះបង់

ករផ្តល់េស េនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

េស ច្រមុះ។ សហរដ្ឋ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

េនសហរដ្ឋ

េនកនុងជេ្រមើសេស ជក់

េមរ ិកមនលកខណៈខុសគនពី
ក់ែដលនឹង្រតូវផ្តល់

និង

េមរ ិកមនករេពញចិត្តយ៉ងខ្លំងកនុងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកសិក ្របេភទមួយ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ viii

ចំនួន និងេស ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម េដើមបីឲយកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់

មុខវ ិជជរបស់ពួកេគ និងទទួលបនជំនួយគំ្រទ េដើមបីជួយពួកេគកនុងករេ

ចចប់បនជំនញេលើ
ះ្រ

យបញ
្ហ ផទល់ខួន
្ល ឬ

មកមមវ ិធីចំនួន៦របស់សហរដ្ឋ

បញ
្ហ សងគម ែដលពួកេគកំពុង្របឈមមុខ។ កមមវ ិធី៥ កនុងចំេ

េមរ ិក

រួមមន សមសភគែផនកសិក មួយចំនួន េហើយកមមវ ិធីទំងអស់េនះរួមមនសមសភគផទល់ខួន/
្ល
ស

ងគម។ េ្រកពីេនះ ពក់ក

្ត លៃនកមមវ ិធីរបស់សហរដ្ឋ

ផ្លស់បូរបរ
្ត
ិយកសេរៀនសូ្រត

េ

េមរ ិកមនសមសភពែផនករចនសមព័នធ ករ

យបេងកើត្រកុមៃនថនក់ែដលមនសិស តិចតួច

ឬផ្លស់បូរកមម
្ត
វ ិធី

កមមវ ិធីទំងេនះមិនបនផ្តល់ហិរញញ វតថុ

សិក េដើមបីឲយសិស ចូលេរៀនកន់ែតេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត។

្របក់េលើកទឹកចិត្ត ឬេស សុខភពេនះេទ។ េទះជយ៉ ងេនះក្តី េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ្របក់

េលើកទឹកចិត្ត េដើមបីបញូជ នកុមរេទ

េទេហើយ។ កមមវ ិធី១៣ កនុងចំេ

េរៀនគឺជករធមម

វ ិធីែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន២០ (៦៥ភគរយ) បនផ្តល់ជករេផទរ្របក់

ប្រត(ប័ណ្ណលក់ទំនិញ)

រស្រមប់្រគួ

រ បរ ិកខរ

កុមរចូលេរៀនេទៀងទត់ េហើយ១១ករណីកនុងចំេ

េរៀន ឬឯកស

មកមម

រូបករណ៍ សកខី

្ឋ នសិស េនេពលែដល

មករណីទំងេនះ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញ វតថុគឺជ

ជេ្រមើសែតមួយគត់ែដល្រតូវបនេគ យកមកអនុវត្ត។ កមមវ ិធីអន្តរជតិតិចជង១/៣(មួយភគបី) មនជ
ទិ៍ សមសភគែផនកសិក

ែផនកសុខភព ឬែផនករចនសមព័នធ មនែតកមមវ ិធីមួយប៉ុេ

្ណ ះែដល

ផ្ត

ល់ករគំ្រទែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម។
លទធផលស្រមប់អន្ត គមន៍ៃន្របេភទេផ ងគន្រតូវ
ករបេងកើនករចូលេរៀន ករកត់បនថយអ្រ
ចេ្រមើនេន

សិស េបះបង់

ក់បញូច លគន េដើមបីឲយមន្របសិទធភពកនុង
ឬករធនថ សិស េរៀនបនរ ីក

េរៀន។ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតបនបង្ហញពីករផ្លស់

ប្តូរជវ ិជជមនដ៏គួរឲយកត់សមគល់ ១២ករណី កនុងចំេ
មព័នធទទួលបនេជគជ័យ៣ករណី កនុងចំេ
ភព២ករណី កនុងចំេ

ម១៣ករណី(៩២ភគរយ) ករផ្លស់បូររចន
្ត
ស

ម៤ករណី (៧៥ភគរយ) ករគំ្រទែផនកសិក មន្របសិទធ

ម៤ករណី (៥០ភគរយ) េហើយអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពមន

ផលៃនករអប់រ ំ េនកនុងករសិក ២ កនុងចំេ
ខ្លួន/សងគមទទួលបនេជគជ័យ

ប៉ុែន្តេ

យ

នុភពេលើលទធ

មករសិក ៥ករណី(៤០ភគរយ)។ អន្ត គមន៍ផទល់
រែតអន្ត គមន៍េនះមនអន្ត គមន៍្របេភទេផ ងេទៀត

បនជនំឲយអូសបន្លយករណីសិក ែដលថ អន្ត គមន៍្របេភទេនះមន្របសិទធភព១០០ភគ រយ។
េមេរៀនសំខន់ៗបីស្រមប់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់
បង្ហញថ
កមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់
េនះ។

ទីមួយ

ក ្ត មួយចំនួនែដលែស្ដងេចញនូវឥរ ិយបថរបស់កុមរេន

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

បនេកើតេចញពី
ឯក

រ្រ

វ្រជវេនះ

េរៀនគឺមនទំនក់ទំនង

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ ix

េទនឹងសិស េបះបង់

េពលគឺ ពួកេគេរៀនបនពិនុទប
ទ
េរៀន្រតួតថនក់ ឬហួស

មកេរៀនមិនេទៀងទត់

និងមិនសូវមនចំ

អន្ត គមន៍េនះេឡើង
ទីពីរ

ប់

យុចូលេរៀន

េគេ្រគងេរៀបចំកមមវ ិធី

រមមណ៍កនុងករសិក ។

កនុងេគលបំណងេដើមបីកត់បនថយបញ
្ហ ចមបងរបស់សិស ទក់ទងនឹងករអប់រ ំ។
កមមវ ិធីអន្ត គមន៍ទំងេនះែតងែតកំណត់្រកុមកុមរេគលេ

ជេរឿយៗ

មរយៈលកខណៈ

សមគល់េផ ងៗ ដូចជ េយនឌ័រ(កុមរ ី) ពិករភព ឬបញ
្ហ សុខភព ឬកររស់េនកនុងតំបន់ជនបទ ឬេន

ឆងយពី

េរៀន

ពីេ្រពះលកខណៈសមគល់ទំងេនះក៏

កន់ែតេ្រចើនេឡើង។
េឡើងពីក ្ត ននែដលមន

ចកំណត់បនថ

កមមវ ិធីែដលេ្រគងេរៀបចំស្រមប់តំបន់ជក់

រៈសំខន់ស្រមប់កុមរ

និង្រគួ

េ

លគនែដលអន្ត គមន៍េនះ្រតួវបនពិចរ

យយកចិត្តទុក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក់

មែត

ក់

មួ យេនះ្រតូវេលើក

រេនកនុងតំបន់េនះ។

អន្ត គមន៍នីមួយៗត្រមូវឲយមនករ យតៃម្ល ែដល្រតូវបនេធ្វើែផនករ
េពលដំ

កុមរទំនងជេបះបង់

មវ ិធី

េនទីបញចប់

្រស្តចបស់

ស់ កនុង

និង្រតូវបនអនុវត្តឲយបនឆប់រហ័ស

និង

ចេធ្វើេទបន។

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ទំព័រ x

១េសចក្តីេផ្ដើម ០.
១េគលបំណងៃនករពិនិតយេឡើងវ ិញ ១.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

បំណងេដើមបីផ្តល់ករែណនំ

ែផ្អកេលើភស្តុ

អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) និងប
េបះបង់

េ

្របេទសេគលេ

យ

ដំបូងៃនគេ្រមងេនះ បុគល
គ ិកកមមវ ិធី

ងដល់េបសកកមមរបស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

ទិ៍ ្របេទសកមពុជ ឥ

ម្របេទសទំងបួនេនះ

ជីគី

ថ ន និងទីម័រែលស។ េនឆនំ
េនសហរដ្ឋ

្រតូវេធ្វើករពិនិតយេឡើងវ ិញេលើឯក

ករពិនិតយេឡើងវ ិញេលើឯក
កលបងទប់

រ្រ

ះ្រ

យរេបៀប

វ្រជវស្តីពីសិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

យ និងអន្ត គមន៍ននែដល្រតូវបន

េដើមបីកត់បនថយលំហូរៃនសិស េបះបង់

េផ ងេទៀត។
លបងទប់

ែដលកមមវ ិធីមួយចំនួនកនុងចំេ
ករយល់ដឹងអំពីករ្រ

ក ត់សិស េបះបង់

េនេពលចប់េផ្តើម

េនទូទំងពិភពេ

ក អនក្រ

។

កលបងកមមវ ិធី

មកមមវ ិធីទំងេនះ

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

រ សហ
ក ត់្របេភទ

ទទួលបនេជគជ័យេ្រចើនជងកមមវ ិធី

វ្រជវេនះនឹងែណនំអំពីភរកិចចបែនថមេទៀតេនកនុងកមមវ ិធី

ក្តីសេ្រមចចិត្តេលើគេ្រមងៃនកមមវ ិធី ែផ្អកេលើភស្តុ
កលបងទប់

ទីមួយ

វ្រជវទំងេនះបន្រតួត

ក៏ដូចជបរ ិបទៃន្រគួ

ទីពីរ អនកេរៀបចំែផនករកមមវ ិធីទំងេនះកន់ែតមនករយល់ដឹងអំពី

កមមវ ិធី

។

កលបងកន្លងមក។ កនុងកិចខ
ច ិតខំ្របឹងែ្របង

េរៀនរបស់ពួកេគ។ បនទប់មក ពួកេគបន

េផ ងៗគន

ក ត់កុមរកុំឲយេបះ

មនេគលបំណងេ្រចើនយ៉ ង។

ពិនិតយយ៉ ងដិតដល់េលើលកខណៈសមគល់ៃនកុមរែដលេបះបង់
គមន៍ និង

វ្រជវ

្ហ
អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ្រតូវេឈ្វងយល់ឲយបនសុីជេ្រមអំពីបញ

មុនេពលេ្រគងេរៀបចំគំនិតផ្តួចផ្តួចថមី
ែដល្រតូវេ

រ្រ

ទំងេនះ។ កនុងរយៈេពលពីរឆនំបនទប់ៃនគេ្រមងេនះ បុគគលិកទំងេនះ្រតូវ

មុនេពលបញចប់វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគេ

គេ្រមងៃនកមមវ ិធី

េមរ ិក និ ង

េដើមបីកត់បនថយចំនួនសិស េបះបង់

អនុវត្តគេ្រមងទំងេនះ និង យតៃម្លថ េតើពួកេគនឹងទទួលេជគជ័យកនុងករទប់

បង់

េនកនុង

ចនឹងទទួលបនេជគជ័យខពស់បំផុតស្រមប់្របេទសនីមួយៗ កនុង

និងេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ ែដល
ម្របេទសេគលេ

្ឌ

ក ត់សិស

ក ត់សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

េមរ ិកេដើមបី

សុី និងមជឈឹមបូព៌ស្តីពីករទប់

្ត ្របេទសននេន

កំណត់កមមវ ិធីអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត
ចំេ

្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេគល

កលបងេលើ្របសិទធភពៃនអន្ត គមន៍ទប់

ចំនួន៤ មនជ

្របេទសនីមួយៗកនុងចំេ

(SDPP)

ងចបស់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ក

រៈសំខន់ៃនករេធ្វើេសច

ស់អំពី្របសិទធភពៃនេគលវ ិធី្រសេដៀង
រ្រ
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ទំព័រ 1

ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវលទធផលៃនករ យតៃម្លេលើអន្ត គមន៍

គន។

តៃម្លលម្អិត

ែដលេ្របើ្របស់បេចចកេទស យ

ច្របប់អនកេរៀបចំគេ្រមងេ្រជើសេរ ើសអំពីក ្ត បរ ិបទ

េដើមបីយកមកពិចរ

េនកនុង

គេ្រមង ្របេភទៃនសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តឲយបនសម្រសបបំផុត និង្របេភទៃនករបណុ្ត ះប

្ត ល

ែដលអនកអនុវត្ត្រតូវករ េដើមបីេធ្វើឲយគេ្រមងេនះមន្របសិទធភព។
ទីបី

ភពេជគជ័យៃនគេ្រមងេនះគឺជករសំខន់

របស់ពួកេគ និងទទួលបននូវករគំ្រទដ៏ទូលំទូ

ែដលអនកអនុវត្ត្រតូវផ ភជប់សនិទនភព

យេនកនុងប

្ត ្របេទសនន ែដលពួកេគកំពុងេធ្វើ

ករ។ ករផ ព្វផ យចំេណះដឹងេនះដល់អនកដៃទអំពីករផ្តល់េស េនកនុងអន្ត គមន៍ ករចំ

េផ ងៗ

នុភពេនះ

និង

យ

ចទក់ទញ្រកុមមនុស សំខន់ៗឲយគំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុង

្របេទស ែដលេគរ ំពឹងថនឹងមននិរន្តរភព េនេពលែដលករផ្តល់មូលនិធិេលើកដំបូងចប់។
ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ទីបួន

នេយបយ អនកេរៀបចំគេ្រមងកមមវ ិធី និងអនក្រ
ពយយមេ

ះ្រ

រ្រ

វ្រជវេនះ

ចផ្តល់ករែណនំដល់អនកបេងកើតេគល

វ្រជវេផ ងេទៀត េនកនុង្របេទសជេ្រចើន ែដលកំពុង

យបញ
្ហ ្របេភទដូចគនចំេពះកុមរេបះបង់ករសិក

ែដលមិនបនបញចប់វដ្តអប់រ ំ

ក្រមិតមូល ្ឋ ន។ ករេធ្វើេសចក្តីសេងខបអំពីករសិក ែដល្រតូវបនអនុវត្ត ករទញយកគំនិតេនកនុង
ងែដលងយ្រសួលដល់អនកេ្របើ្របស់ និងករបង្ហញពីលទធផលរកេឃើញសំខន់ៗ

អនកដៃទ េនេពលែដលពួកេគរកេឃើញវ ិធីដ៏្របេសើរបំផុតេដើមបីជួយដល់កុមរេនេលើពិភពេ
១”សិស េបះបង់

ចជួយដល់
ក។

“ និយមន័យៃនពកយ ២.

មុនេពលពយយមពិនិតយេមើលអន្ត គមន៍ទំងេនះ េយើងចំបច់្រតូវេឈ្វងយល់ជរួម អំពីពកយ
“សិស េបះបង់

”

(SDPP)េនះ។

ដូចែដលេគយកមកេ្របើេនកនុងគេ្រមង

ពិតជគមនករ្រពមេ្រព ងជ

េណសកូ(២០០៥) ចត់ទុកសិស េបះបង់
ឈប់េរៀន។” េដើមបីពិចរ
្រតូវកំណត់េ

យយកចិត្តទុក

ឲយបនចបស់

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កលអំពីនិយមន័យេនះេនះេទ។

អងគករយូ

ថជ “កុមរែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀន េ្រកយមក
ស់ថ កុមរទំងេនះជអនក

ក់េទេលើ (ក)ក្រមិតៃនករអប់រ ំេន

េនះ ករសំខន់េយើង

េរៀន និង(ខ) អ្វីែដលមន

ន័យថ “េនេរៀន”។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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សំេណើសុំេបសកកមមករងរ ស្រមប់ កមមវ ិធី
សិស េបះបង់

ថជ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កំណត់

“សិស ែដលមិនបនបញចប់វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នេពញេលញ

េនកនុង

្របេទស” (ទំព័រទី២០) និងបញ
ជ ក់ថ កមមវ ិធីេនះ្រតូវេធ្វើករជមួ យក្រមិតអប់រ ំថនក់បឋមសិក

និងមធយម

សិក

កនុងេគល

េ

យកំណត់និយមន័យចបស់

ក់បញូច លកមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធេនកនុងនិយមន័យអំពី “

បំណងេដើមបីសេ្រមចថ េតើ្រតូវ
កមមវ ិធី

ែដរឬយ៉ ង

ស់អំពីឆនំៃនករអប់រ ំ ែដលនឹង្រតូវេធ្វើករពិចរ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

នឹងយកនិយមន័យ

េរៀន”

មអងគករយូ

េណសកូ ែដលបញ
ជ ក់ថ កុមរេនកនុងករអប់រ ំេ្រក្របព័នធ្រតូវបន ប់បញូច លថ ជកុមរែដល“េនេរៀន”

េនេពលែដលកមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធេនះ្រតូវបនទទួល
សិក ផ្លូវករ។

េដើមបីពិចរ

ថ េតើ សិស

“េនេ្រក

គ ល់ថ

មនតៃម្លេសមើនឹងករអប់រ ំថនក់បឋម

” េហើយសិស

“េនេរៀន”េនះ អងគករ

យូេណសកូកំ ណត់្រកុមទីមួយេនះថ ជកុមរែដល “មិនបនចូលេរៀន កនុងអំឡុងឆនំសិក ែដលមន

បញ
្ហ ” េហើយចត់ទុក្រកុមទីពីរថ ជកុមរែដលបនចូលេរៀនយ៉ ងេ
្រតូវបនចត់ទុកជ សិស េបះបង់

ចមួយៃថង។ ដូេចនះ កុមរមនក់

្របសិនេបើកុមរេនះបនចូលេរៀនយ៉ ងតិចមួយៃថង េហើយ

បនទប់មកឈប់េរៀនេនឆនំេនះ។ សមគម្រ

វ្រជវអំពីករទទួលបនករអប់រ ំ (CREATE ឆនំ២០១០)

បនពនយល់ពីេហតុផលេនះថៈ
(1) កុមរ
ដំ

ចឈប់េរៀន េ

យ

ំ ឬ្របមូលផលដំ

រែតត្រមូវករេសដ្ឋកិចចបេ

្ត ះ

សនន។ កុមរេនះ

ចេទ

មួយ ឬ្រតូវបនបញូជ នេទផទះ

ំ រយៈេពលមួយែខ េនេពល

ំ
ច់

ញតិ ឬបញូជ នេទេធ្វើករេដើមបីរក្របក់ េហើយពូកេគរ ំពឹងថនឹងវ ិល្រតឡប់មកេរៀនវ ិញ េនកនុង

ឆនំែដលពួកេគបនបញចប់ភរកិចចរបស់ខួនរួ
្ល ច ល់។

(2) កុមរមិន

ចចូលេរៀនបនទប់ពីមនេហតុករណ៍សំខន់ៗ ដូចជ មរណភពឪពុក/ ម្តយ ឬចំ

ក្រសុកៃន្រគួ

រ ប៉ុែន្តេគរ ំពឹងថ កុមរេនះនឹងវ ិលមកេរៀនវ ិញ ។

(3) កុមរែដលមិនបនចូលេរៀនរយៈេពលយូរ ្របែហលជចង់វ ិលមកេរៀនវ ិញ ប៉ុែន្តពួកេគ “ហួស
យុចូលេរៀន”េទេហើយ ជេហតុនំឲយពួកេគមនករខមសេអៀន េហើយេន្របេទសខ្លះ ពួកេគ
មិន្រតូវបនអនុញញតឲយចូលេរៀន េ

យេយង

មេគលនេយបយរបស់្របេទសេនះ។

្ល មរេដើរេដើមបីបញចប់ភពេនេ្រក
មរយៈករេឈ្វងយល់អំពីផូវកុ

និយមន័យរបស់អងគករយូេណសកូស្តីពីករចូលេរៀនរបស់កុមរ កនុងអំឡុងឆនំសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

និងករទទួល
កមមវ ិធី

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

គ ល់

កលបង
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ទប់

ក ត់ សិស េបះបង់

ចេ្រគងេរៀបចំ អន្ត គមន៍

បញូជ នពួកេគឲយេទេរៀនវ ិញ។
១និងេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍ វ ិធី
េដើមបីែស្វងរកឯក
សិស េបះបង់
បង់

”

របស់កុមរ

វ្រជវមកពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញ
វ្រជវរកឯក

បុគគលិកកមមវ ិធី

កលបងទប់

រេយងស្រមប់គេ្រមងែដលទក់ទងនឹង

“សិស អវត្តមនេ្រចើន” និង “សិស េរៀន្រតួតថនក់”។ ជេ្រមើសៃន “សិស អវត្តមនេ្រចើន”
េដើមបីកំណត់អំពី

អវត្តមនពី

នឹងេបះបង់

េរៀន ឬ

ថ នភពរបស់កុមរេនះ។ ជួនកល ករអវត្តមនេ្រចើន

ចេសមើ

េហើយដូចែដលបនពិភក ចុងេ្រកយេនកនុងរបយករណ៍េនះ ជេរឿយៗ

បុព្វេហតុែដលនំឲយសិស េបះបង់

ជេរៀងរហូត។

ដូេចនះ

េហើយបញ
្ហ េនះក៏ជបុពេ្វ ហតុមួយែដលនំឲយសិស េបះបង់
ក ត់សិស េបះបង់
កនុងករសិក ្រ

ជ

ករេរៀន្រតួតថនក់គឺជបញ
្ហ ែដល
ឬមិនបនចូលេរៀនេ

្រតូវេឆ្លើយតបឲយបនញឹកញប់េទនឹងសិស ែដលមិនសូវចូលេរៀន

កមមវ ិធី

ផងែដរ។

ះ

កលបងទប់

ក៏បនយកពកយ “សិស េរៀន្រតួតថនក់” េនះ មកេ្របើ្របស់ជឃ្លមួយេន

វ្រជវផងែដរ។

បុគគលិករបស់កមមវ ិធីេនះបន្រ
មប

្ណ ល័យ (គ)

បញ
្ហ សិស េបះបង់
េបះបង់

ក ត់

“សិស េបះ

េផ្តើមេចញពីនិយមន័យរបស់អងគករយូេណសកូ ែផ្អកេលើវត្តមនជក់ែស្ដងរបស់កុមរេន

ទិនននុបបវត្តិ

និ ង

្រស្តៃនករពិនិតយេឡើងវ ិញ ៣.

រ្រ

បន្រ

ែដលផ្លស់បូរទិ
្ត សេ

(ឧ.

វ្រជវអំពីករសិក
មេវប

យតៃម្ល (ក)

ម្របព័នធអុីនេធើែនត (ខ)

យរបស់អងគករនន េនសហរដ្ឋ

េមរ ិក ពក់ព័នធនឹង

What Works Clearinghouse, មជឈមណ្ឌលជតិទប់

ក ត់សិស

, មជឈមណ្ឌលវ ិទយល័យ) អងគករអនុវត្តកមមវ ិធី្រសេដៀងគនេនេ្រក្របេទស (ឧ. OECD,

CREATE, អងគករយូេណសកូ មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហ្របជជតិ) និងអងគករែដលអនុវត្ត និ ង
យតៃម្លគេ្រមងអប់រ ំអន្តរជតិ (ឧ. បណិ្ឌ តយសភេដើមបីអភិវឌ ករអប់រ ំ, វ ិទយ

្របព័នធ្រគប់្រគងអន្តរជតិ, កមមវ ិធីែកលម្អគុណភពអប់រ ំ, ធនគរពិភពេ
វ ិធីេនះបនពិនិតយ

ភគេ្រចើន

ម

នេទេលើឯក

រេយង

មួយេនកនុងឯក

វ្រជវ

េមរ ិក,

ក)។ បនទប់មកបុគល
គ ិកកមម
រ និងរបយករណ៍ទំងេនះ។

អ្វីែដលេយើងបនរកេឃើញេនះេរៀប ប់អំពីលកខណៈសមគល់សិស ែដលេបះបង់

ដូេចនះេដើមបី យតៃម្លបែនថមេទេលើកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់
្រ

ថ ន្រ

វ្រជវែដលេគ

គ ល់ថ

េយើងក៏បនទក់ទងអនក

បនេធ្វើករ យតៃម្លេដើមបីឲយ្របកដថ

េយើងមនរបយករណ៍េពញ

េលញ និងថមីបំផុតអំពីគេ្រមងទំងអស់។ េលើសពីេនះេទេទៀត េយើងបន្របគល់ភរកិចចឲយបុគគលិក
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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កនុង្របេទសរបស់េយើងេដើមបីែស្វងរកទិននន័យស្តីពីសិស េបះបង់

និង្រ

វ្រជវរកអតថបទេន

កនុង្របេទសរបស់ពួកេគ។

េដើមបីេ្រជើសេរ ើសេគលវ ិធី អន្ត គមន៍្របកបេ

បុគគលិកកមមវ ិធី

យ្របសិទធភព

កលបងទប់

បនជួបពិភក អស់រយៈេពលជិ តមួយៃថង េដើមបីពិនិតយេឡើងវ ិញនូវករ យ

ក ត់សិស េបះបង់

តៃម្លដ៏សំខន់នីមួយៗ។ អន្ត គមន៍

“្របកបេ

យ្របសិទធភព” ែដលនឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើសេនះ មន

បំណងេធ្វើឲយកុមរេនេរៀនបន្ត និង្រតូវបន យតៃម្លយ៉ងលម្អិត។ អន្ត គមន៍នីមួយៗ្រតូវេឆ្លើយតបេទ
នឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ដូចខងេ្រកម៖


ភពពក់ព័នៃធ ន្របធនបទ/លទធផល។ ករ យតៃម្លេនះ្រតូវ ប់បញូច លខនត ស់សង
ទ ់កុមរ្រគប់

យុចូលេរៀន ែដលេនេរៀន (ឧ. េនេរៀនរហូតដល់ចប់ឆនំ ឬចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីេនឆនំ

បនទប់) េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

(ឧ. េឡើងថនក់ ឬេរៀនចប់ថនក់ខពស់បំផុតេនកនុង

ដ្តអប់រ ំ) ឬករចូលេរៀន (ឧ. មកេរៀនេទៀតទត់)
េបះបង់ករសិក ។
បនថយអ្រ



រ្រ

វ្រជវ

មលទធផលបីែដល្រតូវបនបញ
ជ ក់េនះ។

ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងេពលេវ

្រគន់

េដើមបី

េរៀន

ប៉ុែន្តករសិក េលើកមមវ ិធីែបបេនះនឹង្រតូវបន

េទកនុងករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
ចំេ

ល់សូចនករទំងអស់ែដលកុមរមិនបន

អន្ត គមន៍ជេ្រចើនេដើមបីេលើកកមពស់គុណភព

សិស េបះបង់

វ

ក៏

ចកត់
ក់បញូច ល

្របសិនេបើពួកេគ ស់ែវងលទធផលមួយកនុង

។ កមមវ ិធីអន្ត គមន៍នីមួយៗ្រតូវែតេធ្វើេឡើងថមីៗឲយ បន្រគប់

ចយកមកអនុវត្តបនេនឆនំ២០១១

និង្រតូវបន យតៃម្លេនចេន្លះឆនំ១៩៩០

និងឆនំ២០១០។


ករពក់ព័នធៃនគំរូ

អន្តរជតិដល់កមមវ ិធី

ង។

បនទប់ពីមនករែណនំពីទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

កលបងទប់

េផ្តតេទេលើសិស កនុង

ក ត់សិស េបះបង់

កមមវ ិធី

លជងេនះ គឺករចំ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

អន្ត គមន៍េនះ្រតូវ

ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ និង ្រតូវេរៀប ប់អំពីបរ ិបទ រយៈ

េពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ករផ្តល់េស
វិ

េនះមក

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍

យ។

ត្រមូវករករ បណុ្ត ះប

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

្ត លបុគគលិក េហើយវ ិេសស
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ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងសិក ្រ

វ្រជវ។

លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុង

េសៀវេភ What Works Clearinghouse, ជែផនកមួយៃន្រកសួងអប់រ ំេនសហរដ្ឋ

បនកំណត់សង
្ត ់
េរៀន

រតឹងរុងេដើ
ឹ
មបីេធ្វើករ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែកទ្រមង់
ករ យតៃម្លេលើអន្ត គមន៍គឺ

(ក)គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ឬ
េ

េមរ ិក ែដល

គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍

យេ្របើ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀបសម្រសបេទនឹងទិននន័យមូល

្ឋ ន និងេ

យឆ្លងកត់អ្រ

រ ិចរ ិលទប ឬេ

យេ្របើគេ្រមងបញចប់ករថយចុះេធៀបនឹងអ្រ

រ ិចរ ិលទប។
ករ យតៃម្ល២៦ករណី

ែដលេឆ្លើយតបនូវ ល់លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ទំងអស់

្រតូវបនចត់ទុកជ

“អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត” និង្រតូវបនពិភក រយៈេពលែវងេនកនុងរបយករណ៍េនះ
េហើយ្រតូវបនសេងខបេនកនុងឧបសមព័នធ “គ”។
លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ទំងេនះ

ករ យតៃម្ល៨ករណីែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង

ក៏្រតូវបនេលើកយកមកបង្ហញផងែដរ

ប៉ុែន្តមិន្រតូវបនលម្អិតឲយបនសុី

ជេ្រមេនះេទ (សូមេមើលឧបសមព័នធ “ឃ”)។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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គេ្រមង
េនកនុង

យតៃម្លល ម្អត
ិ

គេ្រមង្រពវៗ
គ
ៗេ្រប បេធៀប្រកុ
កមមិនទទួលអ
អន្ត គមន៍ពីគេេ្រមង/្រកុមទទួ
ទួលអន្ត គមន៍
ន៍ពី

គេ្រមង
ង (RCT) កុមរែដលមនសិ
ម
សិទិច
ធ ូលរួម ្រតូវបនចត់
វ
្រកុមមិនទទួ
ន លអន្ត គមន៍
គ ពីគេ្រមង
ង េ

យេ្របើ

ំង
ងេនកនុង ្រកុមទ
ទទួលអន្ត គម
មន៍ពីគេ្រមង ឬ

ងចំនួន្រពវវៗ ឬេ

យ

ក់បញូច ល និង
ងចត់

េផ ងេទ
ទៀតេនកនុង្រកុមទទួ
ម លអន្ត គមន៍
គ
ពីគេ្រមង
ង។ េនកនុង គ
គេ្រមងែផ្អកេល
េលើករពិេ
្រ

វ្រជ
ជវេ្រប បេធៀប
ប

េរៀន ឬកុមរ េ

ចអន
នុវត្តអន្ត គមន៍
ន៍េន
េធៀប េ

េរៀៀន

យធនថ កុមរមន

ំងកុម
មរ

ធ
ធន៍ (QED)

អនក

យេ្របើ
យ
លកខណៈៈសមគល់ែដល
លពក់ព័នធ ឧទ
ទហរណ៍ ពួកេេគ

និងេ្រជើ
ជើសេរ ើស

លកខណៈសម
មគល់

វ

េរៀនែដលេន
នែកបរេនះេដើ
ដើមបីេធ្វើករេ្រប ប
និ ងបទពិេ

ធ
ធន៍េន

េេរៀន្រសេដៀងគ
គន

ិ “េ្រប បេធៀប
បជ្រកុម”)។ ជទូ
ជ េទ គេ្រម
្រមងបញច ប់កររថយចុះ (RD)
D) ្រតូវបនេ្របើ េនេពលកុម
មរ
(េគលវវ ិធី
ែដលម
មនសិទិច
ធ ូលរួមកន
ម ុងអន្ត គមន
ន៍ទំងអស់ទទួលបនករអន្ត
ន្ត គមន៍េនះ។
អន្ត គម
មន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀប អនក្រ

ណត់្រកុមទទួល
េដើមបីកំណ

វ្រជវេ្របើ្រ្របស់កុមរ/្រគួ
គួ

រ ែដលម
មនពិនុេ្រកមេ
ទ
េគ

ប៉ុែន្តេនជិ
ន តនឹងបនទតៃនភព្រសបច
ត់
ចបប់ និងទទួ
ទួលបនអន្ត គមន៍ជ “ករចូលរួម

កលបង” និងអនក

ែដលម
មនពិនុេលើ
ទ
សេគ
គ ប៉ុែន្តេន ជិតបន
ត
ទ ត់ និងមិនទទួលបនអ
អន្ត គមន៍ជ“ក
ករេ្រប ប េធៀប”។

ករណ៍
១.៤ ករេេរៀបចំរបយក
ឯក
ឯ

រែដលេនសល់្រតូវែបងែចកជបួ
បួនែផនក។ ែផន
ផនកទីពីរបង្ហញពី

អំពីលកខណៈសម
ណ
គ ល់ៃនកុ
ៃ
មរ
េ

និងយុ
ង វជនែដល
ល្របឈមនឹង
ងករេបះបង់
ង់

យករពិ ភក អំពីទំហំៃនបញ
្ហ សិស េបះប
បង់

ម
ក
ែតេកើតមនេនកន
ុងឯក

រ្រ

មុនេពលបញចប់ករសិក ។

េគ

េរៀនេនឆ
ឆនំសិក ថនក់អនុវ ិទយល័យ

ប
បនទប់មកេរៀប
ប ប់ក ្ត

ច ស់ែវងក
ក ្ត

និភ័យ
យមួយចំនួនកនុងចំេ

និភ័យេផ ង
ងេទៀត

ឬវ ិទយល័
ល័យ។

អន្ត គមន៍

េ

យេេលើកេឡើងអំពី
ពីករចត់ចំ

បង់

េ

យេរៀប ប់ថករចត់
ក
ចំ

ពិភក េនកនុងែផនកទីមួយ េ

។

ែផនកេនះចប
ប់េផ្តើម
និភ័យ ែដល
លែតង

វ្រជ
ជវេនះ េដើមបី
ម កំណត់្រកុម
មកុមរែដល្រ្របឈមនឹងក
ករេបះបង់

បឋមសិ
សិក មុនេគ េហើ
េ យក ្ត

េនះេន

ថ នភព ឬករបរយយ
ិយ

មក
ក ្ត

ចជ
ជករសំខន់ ពីេ្រពះកុមរចូល

ែផនក
កទីបីពិភក អ
អំពីភស្តុ

ងទក់ទងនឹងក
កមមវ ិធី

ត់ថនក់ៃន កមមវ ិធីអន្ត គ
គមន៍េដើមបីទប
ប់
ងក ្ត
ត់ថនក់េនកនុង

និភ័យ
យទំង

និភ
ភ័័ យ

យពិ
យ និតយេមើលកមមវ ិធីអន្ត គ
គមន៍្របកបេ

ក ត់សិស េបះ

ែដល
ល្រតូវបនេលើ
លកមក

យ្របសិទភ
ធភពរយៈេពល
លែវង

ិធីែដលមិនបនេឆ្លើយតបនូ
និង យត
តៃម្លេលើកមមវធី
នូវ ល់លកខណ
ណៈវ ិនិច័យ
ឆ េលើ
លើករ យតៃម្ល
ម្លទំងេនះ។ ែផនក
ទីបួន
កមមវ ិធី

ក់េចញនូវអន
នុ
កលបងទប់
ក

សន៍សីពី
ព
្ត ីគេ្រមងអន្ត
ន្ត គមន៍សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើ
ត
ងវ ិញនូវឯ ក

រ្រ

ែដលប
បនមកពីករស
សិក

វ្រជ
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្រ

វ្រជវអំ ពីលកខណៈសមគល់ៃនកុមរែដលេបះបង់

និងអន្ត គមន៍ែដលជួយទប់

ក ត់សិស

េបះបង់េនះ។
របយករណ៍េនះមនបួនឧបសមព័នធ៖
នីមួយៗ

កនុងចំេ

ងបង្ហញពីឯក

ម្របេទសអនុវត្តកមមវ ិធី

រ្រ

(ក)

ងបង្ហញពីសិត
ថ ិអប់រ ំសំខន់ៗ្របចំ្របេទស

កលបងទប់

វ្រជវែដលពិភក អំពីក ្ត

ករណីបនទប់មកមនេសចក្តីសេងខប១េទ២ទំព័រនិង

កមមវ ិធី

(ខ)

(ឃ)

ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតទំង២៦
ងបរ ិយយអំពីអន្ត គមន៍ទំង៨

មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ េលើករ យតៃម្លលម្អិតៃន
េបះបង់

ទំងបួន

និភ័យេផ ងៗគនពក់ព័នធនឹងសិស េបះបង់

ងបរ ិយយអំពីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់

(គ)

ក ត់សិស េបះបង់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ែដល

ក ត់សិស

។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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២.០

ថ នភព និងលកខណៈសមគល់កុមរនិងយុវជន្របឈមនឹងករេបះបង់

២ទំហៃំ ន ១.បញ
្ហ សិស េបះបង់
កនុងរយៈេពលពីរទសវត រ ៍កន្លងមកេនះ

គំនិតផ្តួចេផ្តើមអន្តរជតិជេ្រចើនបនេផ្តតេទេលើករ

ផ្តល់ឱកសឲយកុមរទទួលបនករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នជ
សមគល់។ េយង

កល

េហើយមនកររ ីកចេ្រមើនគួរឲយកត់

មអងគករយូេណសកូ(ឆនំ២០១០)បនឲយដឹងថ ចំនួនសរុបៃនកុមរេនេ្រក

បនធ្លក់ចុះមកេន្រតឹម្របមណ៣៨ភគរយ កនុងរយៈេពល៦ឆនំ េពលគឺ ពី១១៥

២០០១/០២ មកេន្រតឹម៧១
ែដលចូលេរៀនេទ។ កនុងចំេ
នឹងករេបះបង់

ននក់េនឆនំ២០០៧។ កុមរេនេ្រក

ននក់េនឆនំ

្របែហល៤៤ភគរយមិន

មកុមរែដលបនចូលេរៀនពិត្របកដ៥៦ភគរយ កុមរែដល្របឈម

មុនេពលបញចប់វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន

ឬមិនបនចូលេរៀនេនវដ្តបនទប់គឺមន

ចំនួនេ្រចើន។
ទំហំៃនបញ
្ហ េនះមនលកខណៈខុសគន
្របេទស

្រហិក
្វ

មតំបន់ និងេនកនុងតំបន់។ េនអនុតំបន់

កុមរថនក់បឋមសិក ែដលេនេ្រក

េឈមះចូលេរៀនេនះេទ ចំែណកឯេន

ចំនួន៦៤ភគរយទំនងជមិនបនមកចុ ះ

សុី និងប៉ សុីហិក
្វ ខងេកើត ខងតបូង និងខងលិច កុមរេន

ែត២០ េទ៣០ភគរយទំនងជមិនមកចុះេឈមះចូលេរៀនេនះេទ ប៉ុែន្តពួកេគេបះបង់

េ្រក

ដល់េទ៦០ភគរយ។ ក្តីរ ំពឹងៃនករេនេរៀនបន្ត គឺមនតិចតួចេន្របេទសឥ
េដស និងេណប៉ ល់ េពលគឺ កុមរេនេ្រក
៥០ភគរយេន្របេទសប៉ គី

៧០ភគរយេន្របេទសឥ

្ឌ

ប៉ គី

ថ ន បង់ក្ល

្ឌ បនេបះបង់

ថ ន និង៤០ភគរយេន្របេទសបង់ក្លេដស និងេណប៉ ល់។ េន

្ត លភគរយៃនកុមរេនេ្រក

ក

៉ ៃន

ែដល្រគប់

សុី

យុចូលេរៀនថនក់បឋមសិក បនេបះបង់

(៣៨%) េ្រចើនជងមិនបនចុះេឈមះចូលេរៀន(៣៥%) ឬចូលេរៀនយឺត (២៧%)។
ស្រមប់្របេទសែដលេផ្តតេទេលើេបសកកមមករងរ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ពីវ ិទយ

អ្រ
ពីអ្រ

សិស េបះបង់

ងទី១បង្ហញពីទិននន័យថមីបំផុតស្តីពី

ថ នមូល ្ឋ នទិននន័យសថិតិៃនអងគករយូេណសកូ និងទិនន
ន ័យស្តី

ពីមូល ្ឋ នទិននន័យ EdStats ៃនធនគរពិភពេ

ទិននន័យេនះបនមកពីទិននន័យែដល

ក។ សូមសមគល់ថ

ចរកបនេនឆនំចុងេ្រកយបង្អស់ ែដលមនលកខណៈខុសគនេន

ម្របេទសនីមួយៗ និងមូល ្ឋ នទិនន
ន ័យៃន្របេទសេនះ។ ្រកុមនីមួយៗេនកនុង្របេទសបនបង្ហញ

ពីលកខណៈខុសគនពីរ ៃនករចុះេឈមះចូលេរៀន។ ម៉យងវ ិញេទៀត កុមរេន្របេទស
ទំងអស់បនចុះេឈមះចូលេរៀន េហើយក្រមនឹងឈប់េរៀនកនុងអំឡុងឆនំសិក
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

ជីគី

ថ នេសទើរែត

(ថនក់ទី១ ដល់ទី៩)។ អ
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្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) កនុងឆនំ២០០៨ គឺមនកុមរ ី៩៥ភគរយ និងកុម ៩៩ភគរយសថិតេន

កនុង្រកុម្រគប់

យុចូលេរៀន។

្ឋ នទិននន័យ EdStats ក៏េ

ឆនំ២០០៩-១០

េទះបីជសថិតិសីព
្ត ីអ្រ

សិស េបះបង់

បនបង្ហញថ

អ្រ

សិស េបះបង់

រយ េហើយទិននន័យជតិបន យករណ៍ថ អ្រ
ភគរយ1។ េទះបីជអ្រ
្របេទសកំពុងអភិវឌ ក៏េ

យ

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER)

សិស េបះបង់

ថនក់មធយមសិក មនចំនួន៥

ក៏ ជករសំខន់ផងែដរកនុងករសមគល់ថ

ចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់កុម ។

ថ នពិតជបនមកចុះេឈមះចូលេរៀន
មួយចំនួន

េបះបង់គណនែផ្អកេលើអ្រ

េហើយ

ដូេចនះ

មធយមសិក េនកនុងប
អ្រ

្ត

ចុះេឈមះចូលេរៀន

កុមរភគេ្រចើ នេន្របេទស

េរៀនេនទីេនះពិតជធ្លប់ជួប្របទះបញ
្ហ

ែដលបនេកើតេឡើងភគេ្រចើនកនុងអំឡុងឆនំសិក ថនក់មធយមសិក

េនេពលេនះកុមរ ីទំនងជេបះបង់

1

ថន

ថនក់បឋមសិក មនតិចជង១ ភគរយ

ចុះេឈមះចូលេរៀនទំងេនះ ខពស់ស្រមប់

ស្រមប់កុមរ ីទបជងអ្រ
សិស េបះបង់

ជីគី

(ថនក់ទី១០ និងទី១១) មនកុមរ ីចំនួន៧៧ភគរយ និងកុម ចំនួន៨៨ភគ

មធយមសិក

ជីគី

ចរកបនពីមូល

យ ក៏្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនស្តីពីករអប់រ ំ(EMIS) េន្របេទស

ស្រមប់ថនក់ទី១ ដល់ទី៤ និង៤ភគរយស្រមប់ថនក់ទី៥ដល់ទី៩។ អ្រ
េន

មិន

េ្រចើនជងកុម ។

ចូលេរៀន្រគប់ថនក់េលើកែលងែតថនក់ទី៩ ៕ថនក់ទី៩ករេបះបង់កុងថ
ន
ន ក់គឺ គណនែផ្អក

េលើចំនួនសិស ែដលេរៀនចប់ថនក់ទី៕ ៩
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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2

ងទី១៖ ទិនន
ន ័យស្ដព
ី ស
ី ស
ិ
េបះបង់
អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន

េនថនក់បឋមសិក

្របេទស

កុមរ ី
កមពុជ

(2007)
ឥ

្ឌ

(2005)
ជីគី

ថន

(2008)
ទីម័រែលស
(2008)

ស្រមប់

េបះបង់

អ្រ

េនថនក់បឋមសិក

កុម

កុមរ ី

ពិតៃនករចូលេរៀន

េនថនក់មធយមសិក

កុម

កុមរ ី

កុម

88%

92%

43%

48%

32%

36%

87%

91%

35%

34%

គមនទិននន័យ

គមនទិននន័យ

95%

99%

គមនទិននន័យ

គមនទិននន័យ

77%

88%

74%

77%

32%

22%

33%(2007)

30% (2007)

ម៉យងវ ិញេទៀត ្របេទសកមពុជ ឥ

្រ

អ្រ

បឋមសិក

សិស េបះបង់

្ឌ

និងទីម័រែលស មនអ្រ

(ពី៧៤%ៃនកុមរ ីេនទីម័រែលសេទនឹង៩២%ៃនកុម េនកមពុជ)

ថនក់មធយមសិក ខពស់ជងេ្រចើន

៤៨%ៃនកុម េនកមពុជ) េ

(ពី២២%ៃនកុម េនទីម័រែលស

េទនឹ ង

បឋមសិក ។ បនទប់មក ្របេទសកមពុជ និងទីម័រែលសបង្ហញ

ថ អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀនស្រមប់ កុមរថនក់មធយមសិក ទបជង អ្រ

្របេទស

ជីគី

េ

និងអ

យេលើកេឡើងពីករលំបកជេ្រចើនស្រមប់្រកុមកុមរតូចៗមួយចំនួនកនុង

ករចូលេរៀន ឬេនេរៀនបន្តេន
ថន

ពិតៃនករចូលេរៀនទបជង

ពិតៃនករចូលេរៀនេនកនុង

្ណ ះបនចុះេឈមះចូលេរៀន

យមន្របែហលែតមួយភគបីប៉ុេ

េ

យេលើក

េឡើងថ កុមរមួយចំនួនតូចបនខិតខំេរៀនរហូតដល់ចប់វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន។ ករេបះបង់
គឺជបញ
្ហ ចមបងមួយេនកនុង្របេទសទំងេនះ

សិក

េហើយបញ
្ហ ទំងេនះចប់េផ្តើមេកើតមនេនថនក់បឋម

និងមនករេកើនេឡើង េនេពលែដលកុមរមន

យុកន់ែតេ្រចើន។ (េដើមបីបង្ហញឲយកន់ែត

ចបស់ែថមេទៀតអំពីទិននន័យទំងេនះ សូមេមើលឧបសមព័នធ “ក”)។

2

អ្រ

ពិ តៃនករចូ លេរៀន(NER) ទទួ លបនពី មូល ្ឋ នទិ ននន័យៃនវ ិទយ

អភិ វឌ វ ិស័យអប់ រ ំរបស់ធនគរពិ ភពេ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក។

ក ត់សិស េបះបង់

ថ នសថិតិរបស់ UNESCO,

ល់ព័ត៌មនទំងអស់បង្ហញពី សិត
ថ ិ ែដល

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

អ្រ

េបះបង់ បនមកពី ទិននន័យសថិតិ

ចរកេនឆនំចុងេ្រកយបង្អស់។

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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២បង់

ក ្ត ែដលមនទំនក់ទំនងនឹងកុមរេបះ ២.
កនុងករពិនិតយេមើលលកខណៈសមគល់ៃនកុមរែដលេបះបង់

ពិនិតយេទេលើករងរដ៏េ្រចើនែដលេគបនេធ្វើេដើមបីកុមរ
្រ

វ្រជវេនះមនលកខណៈលម្អិត និងទូលំទូ

ស្តង់

រតឹងរុងស្រមប់
ឹ
គេ្រមង្រ

េបះបង់

ជួលម្រន្តីទទួលបនទុកសិស េគច
ចមន

ធំៗ។

រៈ្របេយជន៍េនកនុងប

កនុងឯក

រ្រ

ក ្ត ទំងេនះបញ
ជ ក់អំពីទិសេ

នកុមរែដលេគច

្ត ្របេទស

េមរ ិក

េបះបង់

ឲយបនជ្របចំ។

ែដលបញ
្ហ សិស េបះបង់

និងឯក

រ្រ

ព័ត៌មន

េផ្តតេលើកុមរ

ដូចបនបង្ហញេន

វ្រជវពី្របេទសេផ ងេទៀត។

ជទូេទ

ឬគុណភពៃនលកខណៈសមគល់នីមួយៗទក់ទងនឹងសិស េបះបង់
ទំនក់ទំនងអវ ិជជមនរ ងក ្ត ទំងេនះ

េសទើរែត្រគប់ករណីទំងអស់េទេហើយ

។

និងសិស

គឺដូចគនទំងេន្របេទសអភិវឌ និង្របេទសកំពុងអភិវឌ ។ មនករេលើកែលងមួយគឺ

េយនឌ័រ ៖ េនសហរដ្ឋ
ជងកុមរ ី
ចបស់

ម

ពីេ្រពះចបប់

យុយ៉ងតិច១៦ឆនំ េហើយចបប់េនះែចងថ ្រតូវ

និភ័យសំខន់ៗស្តីពីករកុមរេបះបង់

វ្រជវរបស់សហរដ្ឋ

ពីេ្រពះករ

ជករសំខន់កុងករសម
ន
គ ល់ថ សិស

េមរ ិកគឺជកុមរែដលេរៀនេនថនក់មធយមសិក
ឲយ

ងទី២សេងខបអំពីក ្ត

េមរ ិក

យ េហើយេនកនុងករណីភគេ្រចើ ន េឆ្លើយតបេទនឹង

េន្របេទសេនះត្រមូវឲយកុមរ្រគប់រប
ូ េរៀនរហូតដល់
េនះ

និងយុវជនេនសហរដ្ឋ

វ្រជវ និងករវ ិភគ។

ភគេ្រចើ នេនសហរដ្ឋ

មន្របេយជន៍កុងករ
ន

េមរ ិក និងប

រ ីឯេន្របេទសកំពុងអភិវឌ វ ិញ

ស់ែដលមនបង្ហញេនកនុង

កំណត់ចបស់
នីមួយៗ។

ស់ថ

េតើក ្ត

េ្រចើ នជងកុម ។

កុមរ ីេបះបង់

ងេនះ្រតូវកត់្រ
និភ័យ

េ្រចើន
ករសិក

េនកនុង

ងឧបសមព័នធ “ខ” េដើមបី

យក ្ត

និភ័យេនកនុង

ចនឹង

ខ្លះ្រតូវបនេលើកយកមកពិភក េនកនុងករសិក

េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករបក្រ

បនែបងែចកជ បួន “ក ្ត ” មនជ
សហគមន៍

្ត ្របេទស OECD ែដលភគេ្រចើនកុម េបះបង់

ទិ៍ ក ្ត ផទល់ខួន
្ល
ក ្ត ្រគួ

រ ក ្ត

ងទំងេនះ្រតូវ

េរៀន និងក ្ត

្រស័យេលើ្របភពៃនក ្ត េនះ។ េនកនុងក ្ត នីមួយៗ េគែបងែចកជ្រកុមេទ

មអ្វីែដល

មនបង្ហញេនះ3 ។

3

គួ រកត់ សមគល់ថអនក្រ

វ្រជវមនក់ ៗបនេ្របើ និយមន័ យខុ សៗគន

េពចន៍ េនកនុងអតថបទេទ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េហតុ ដូេចនះេហើយពកយេពចន៍ េនកនុង

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

ងពិ តជមិ នដូ ចគននឹ ងពកយ
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ក ្ត “ផទល់ខួន”
្ល
មនលកខណៈសមគល់

វ

ដូចជ

យុេនេពលចុះេឈមះចូលេរៀន និង

េយនឌ័រ ទទួលខុស្រតូវេលើកដំបូងដូចមនុស េពញវ ័យេនកែន្លងេធ្វើករ និងេនផទះ ឥរ ិយបថសងគម
តៃម្ល និង

ខ្លះ ែដលសិស េនះមនទំនក់ទំនងជមួយ េហើយទំនក់ទនង

កបបកិរ ិយ (ឧ. មិត្ត

េនះមនលកខណៈយ៉ ងដូចេម្តច) លទធផលសិក េន
ជ័យកនុងករសិក យ៉ ង

កុមរបង្ហញេន

ខ្លះ) ទំនក់ទំនងេន

េរៀន) និងឥរ ិយបថ

េរៀន (ឧ.
េរៀន (ឧ.

របស់ឪពុកម្តយទប) និងករ ស់ែវងទំនក់ទំនង្រគួ
អប់រ ំកូនៗរបស់ពួកគត់ (ឧ.
សំខន់)។ ក ្ត “

េរៀន (ឧ. េតើសិស េនះទទួលបនេជគ
មពល ឬករេលើកទឹកចិត្ត ែដល

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់ ក្រមិតអប់រ ំ

រជមួយ

ទំនក់ទំនងតិចតួចជមួយ

េរៀន និងករេប្តជញចិត្តកុងករ
ន

េរៀន េ

យគិតថករអប់រ ំមិនសូវ

េរៀន” រួមមន ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. ផទះរបស់កុមរេនឆងយពី

េរៀនេពក

កង្វះអគរសិក ) និងែផនកមុខងរ (ឧ. គុណភពបេ្រង នេនមនក្រមិត កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវ ិធី

សិក )។ ជចុងេ្រកយេនះ ក ្ត

“សហគមន៍” រួមមន ក ្ត េរៀប ប់អំពីតំបន់ែដល

េរៀនទក់

ថ នភពបនទន់ ឬ

ថ នភពងយ

ទញសិស ឲយមកេរៀន (ឧ. ទី្រកុង ឬជនបទ, ករេកើតមនជេម្លះ
េ្របះ្រ

ំែផនកនេយបយ)។

ចំណុចែដលបញ
ជ ក់េ

បង្ហញពីក ្ត នន ែដល្រតូវបនដក្រសង់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

យអក រដិតេខមេនចេន្លះខង

្ត ំៃដទំងពី រ

មរយៈករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវអតថបទជងមួយភគបី។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ងទី២ ៖ ចំនន
ួ (ភគរយ)ៃនករសិក ែដលរកេឃើញក ្ត

និភ័យនីមួយៗថជ កររ ួមចំែណក

ន ំឲយសិស េបះបង់
សហរដ្ឋ
ក ្ត

េមរ ិក

្របេទសកំពុង

និង្របេទស

អភិវឌ (N=26)

OECD (N=16)
ក ្ត ផទល់ខួន
្ល

លកខណៈសមគល់

វ

ផទល់ខួ្លន

យុេ្រចើនេនេពលចុះេឈមះចូលេរៀន (ហួស



យុចូលេរៀន)

--

 េយនឌ័រ4

3 (19%) – កុម

9 (35%) – កុមរ ី

 មនបញ
្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ

5 (31%)

12 (46%)

 ចំ

5 (31%)

19 (73%)

5 (31%)

7 (27%)

4 (25%)

--

--

3 (12%)

13 (81%)

9 (35%)

8 (50%)

10 (38%)

 មិនសូវចូលេរៀន

11 (69%)

8 (31%)

 ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ

3 (19%)

--

ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវ ័យ
យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ

យឱកស/ករងរ

ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្តយ



ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

កបបកិរ ិយកនុងសងគម

 ្រកុមមិត្តភ័ក្តសិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ខស
ព ់/ឥរ ិយបថសងគម
 ករសរេសើរដល់សិស ឈប់េរៀន

លទធផលសិក េន

េរៀន

 សមិទិផ
ធ លទប
 េរៀន្រតួតថនក់/ហួស

ទំនក់ទំនង

េរៀន

យុចូលេរៀន

 ខ្វះករេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក /មិនសូវមនចំ
សិក

ឥរ ិយបថ

ប់

រមមណ៍េលើករ

9 (56%)

េនសហរដ្ឋ

10 (38%)

េរៀន

 ឥរ ិយបថមិនល្អ/ឥរ ិយបថមិនគបបី

4

5 (19%)

េមរ ិក និ ងប

8 (50%)

្ត ្របេទស OECD ជេរឿយៗ កុ ម េបះបង់ ករសិក េ្រចើ នេ

2 (8%)

យែឡក្របេទសកំ ពុងអភិ វឌ កុ មរ ីេបះបង់

េ្រចើ នជង។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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សហរដ្ឋ
ក ្ត

េមរ ិក

និង្របេទស
OECD (N=16)

ក ្ត ្រគួ

រ

លកខណៈសមគល់

វ

្រគួ

្របេទសកំពុង
អភិវឌ (N=26)

រ
8 (50%)

19 (73%)

 ្រកុមជនជតិភគតិច/វណ្ណ ៈ/ភ

4 (25%)

7 (27%)

 ក្រមិតអប់រ ំរបស់ឪពុកម្តយទប

4 (25%)

12 (46%)

 មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតរបស់ខួន
្ល

6 (38%)

7 (27%)

2 (13%)

4 (15%)

យុេ្រកម០៥ឆនំ

3 (19%)

5 (19%)

រ (ឧ. ករែលងលះគន ឬមរណភព)

4 (25%)

5 (19%)

6 (38%)

7 (27%)

 បងប្អូនបេងកើតបនេបះបង់

3 (19%)

--

 មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ

6 (38%)

2 (8%)

 គិតថ ករអប់រ ំមិនសូវសំខន់

4 (25%)

5 (19%)

 ករចុះេឈមះចូលេរៀនេ្រចើន

3 (19%)

--

 ដង់សុីេតសិស េ្រចើនស្រមប់អនកចំណូលទប និងជនជតិភគតិច

3 (19%)

--

1 (6%)

11 (42%)

--

4 (15%)

--

2 (8%)

េរៀនកន់ែតអន់

1 (6%)

6 (23%)

 គមនសុវតថិភព (ឧ. ្រកុមេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌកមម ងកយ)

3 (19%)

6 (23%)

--

5 (19%)

4 (25%)

--

1 (6%)

3 (12%)



ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប

 ឪពុកម្តយគមនករងរេធ្វើ

 មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើន ជពិេសស
 កររ ំខនកនុង្រគួ
 ្រគួ

រចល័តេ្រចើន

ទំនក់ទំនង្រគួ

ក ្ត

រ/ករេប្តជញចិត្តកុងករអប់
ន
រំ

េរៀន

រចនសមព័នធ



េរៀនេនឆងយ/

 ខ្វះអគរសិក
 ខ្វះ

ែផនកមុខងរ

េរៀនមនតិចតួច

(ឧ. បងគន់) និងសមភរៈេផ ងៗ

េរៀនេ្រកយបឋមសិក

 “គុណភព”

 គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន
 មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវ ័យេន
 ភ
កមមវ ិធី

អប់រ ំមិនែមនជភ
កលបងទប់

េរៀន

កំេណើតរបស់កុមរ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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សហរដ្ឋ
ក ្ត

េមរ ិក

និង្របេទស
OECD (N=16)

្របេទសកំពុង
អភិវឌ (N=26)

 កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវ ិធីសិក

4 (25%)

3 (12%)

 កង្វះករយកចិត្តទុក

6 (38%)

--

 តំបន់ទី្រកុង/ជនបទ

--

1 (4%)

 ជនបទ

--

8 (31%)

3 (19%)

1 (4%)

--

4 (15%)

--

2 (8%)

ក់កុងករបេ្រង
ន
ន

ក ្ត សហគមន៍

 ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ជនជតិភគតិច ករេកើតេនេ្រក្រសុក/ឬេន
បរេទស មនែតឪពុក ឬម្តយ ឬឪពុកម្តយែដលមនករអប់រ ំទប
មនចំនួនេ្រចើន
 ករេកើតមនជេម្លះ

ថ នភពបនទន់ ភពផុយ្រសួលៃននេយបយ

 សញញណវបបធម៌ៃនពិធី្របរពធែបប

សន ែដល្រតូវេធ្វើមុនេពលចូល

សិក

េនសហរដ្ឋ

េមរ ិក និងប

ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់

្ត ្របេទស OECD មនក្រមងក ្ត េផ ងៗគន កនុងករកំណត់កុមរ

។ កុម ទំងេនះជអនកទទួលបនេជគជ័យតិចតួច េ

េ្រចើនេរៀន្រតួតថនក់ មកេរៀនមិនបនេទៀងទត់

រមមណ៍ ឬករេប្តជញ
រ្រកី្រក

រចល័ត និងមិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតរបស់ខួន
្ល េហើយឪពុកម្តយរបស់ពួកេគមិន

សូវមនទំនក់ទំនងជមួយ
ទុក

ប់

្ហ ែផនកវ ិន័យ។ ជេរឿយៗ ពួកេគមកពី្រគួ
េហើយភគេ្រចើនគឺពក់ព័នធនឹងបញ

ចិត្តកុងករសិ
ន
ក
្រគួ

ក់ដូចជមិនសូវមនចំ

យភគ

ន
ន។
ក់កុងករបេ្រង

េរៀន។ េនេពលែដលេគសួរ ពួកគត់អះ

ដូេចនះ

េនេពលែដល្រកុមហ៊ុន

ងថ ្រគូមិនសូវយកចិ ត្ត

ឬអងគករអភិវឌ ពិចរ

េលើគេ្រមង

អន្ត គមន៍នន ្រកុមហ៊ុន ឬអងគករេនះគួរែតេផ្តតេទេលើករបេងកើនករចូលរួម និងសមិទិផ
ធ ល និ ង
ែកលម្អឥរ ិយបថ។
េនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ រូបភពេនះេមើលេទ

ក់ដូចមនលកខណៈខុសគនខ្លះៗ។ ក ្ត

ចមបងពីរែដលពិតជមនេនកនុងករសិក ៧៣ភគរយ គឺបែ្រមប្រមួលេសដ្ឋកិចច។ ក ្ត ទីមួយសថិតកនុង
ក ្ត ្រគួ

រ គឺភព្រកី្រកៃន្រគួ

រ និងក ្ត មួយេទៀតសថិតកនុងក ្ត ផទល់ខួនគឺ
្ល
ត្រមូវឲយកុមររក្របក់ ឬ

េធ្វើកិចចករផទះ។

រៈសំខន់ៃនក្តីកង្វល់ែផនកហិរញញ វតថុ និងករពិតថជេរឿយៗ ពួកគត់

កមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ឲយេទេរៀនជពិេសសេនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

គេ្រមងអន្ត គមន៍គួរែតសេ្រមចចិត្តេ

ដូេចនះ ទំនងជសមេហតុផលែដលអនកេរៀបចំ

យផទល់ េដើមបីេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ត្រមូវករហិរញញ វតថុ។ ក្តីកង្វល់

ហិរញញ វតថុបនទប់មកេទៀតគឺចំណុចមួយចំនួនែដល្រតូវបនេលើកេឡើងជញឹកញប់។

្របេទសកំពុងអភិវឌ ែដលទំនងជេបះបង់ករសិក ប
្រតួតថនក់ ឬហូស
ករចប់

កុមរេនកនុង

្ដ លមកពីលទធផលសិក េខ យ

យុចូលេរៀន េហើយពួកេគក៏បនបង្ហញពីកង្វះករេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក

រមមណ៍។ េលើសពីេនះេទេទៀត សិស េបះបង់

េនប

្រតូវេរៀន

និងកង្វះ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ភគ

េ្រចើនគឺជកុមរ ី, មនពិករភព ឬឈឺញឹកញប់ មនឪពុកម្តយែដលមនករអប់រ ំតិចតួច និងេទេរៀន
េន

ែដលេនឆងយពីផទះពីផទះ។

ប៉ុែន្តគួរកត់សមគល់ផងែដរថ

េបះបង់

េនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

មនកនុងចំេ

មសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់

ឯក

រ្រ

វ្រជវស្តីពីសិស

មិនបនគូសបញ
ជ ក់ពីបញ
្ហ ឥរ ិយបថ ែដលេគេឃើញ
េនសហរដ្ឋ

េមរ ិកនិងប

្ត ្របេទស OECD5

។

េនកនុងឯក

េបះបង់

រ្រ

វ្រជវពី្រគប់ប

្ត ្របេទសទំងអស់

មនករ្រពមេ្រព ងជទូេទថ

គឺជដំេណើរករមួយ ឬេហតុករណ៍មួយ ែដលសិស

មជឈមណ្ឌលជតិទប់

(Hammond, 2007) បនកំណត់

ក ត់សិស េបះបង់

េកើតមនចំេពះកុមរថនក់បឋមសិក
មនបង្ហញេនកនុង

ចចប់េផ្តើមេបះបង់េលើកដំបូង

េហើយមិនបនមកេរៀនវ ិញជេរៀងរហូត (Hunt ឆនំ២០០៨)។ េនសហរដ្ឋ

េនថនក់បឋមសិក

ងទី៣។ កូេ

មធយមសិក

មួយែដលមន

និភ័យននែដល

យុដូចគនមនន័យថ ក ្ត

រៈសំខន់េនកនុងសថិតិ, េលខ “១” មន

ន័យថ ករសិក មួយបនរកេឃើញក ្ត សំខន់ៗ និងសញញ “*” មនន័យថ យ៉ ងេ

សិក ពីរករណីបនរកេឃើញថ ក ្ត េនះមន
ពី
យ៉ ងេ

ងេនះ េយើង
ច

5

ស់ករសិក ពីរករណីបនបង្ហញថ

បញ
្ហ ឥរ ិយបថ

ស់ករ

មនលកខណៈខុសៗគន។

កុមរថនក់បឋមសិក ែដលជអនកទទួលេជគ

យុចូលេរៀន ឬអវត្តមនេ្រចើន និងកុមរមកពី្រគួ

ចេកើតមនេន្របេទសកំពុងអភិវឌ ផងែដរ។

េលើករ្រប្រពឹត្តខុសឆគង

ច

រៈសំខន់។

ចេឃើញថ េហតុផលៃនសិស េបះបង់

ជ័យតិចតួច បនេរៀន្រតួតថនក់ ឬហួស

េមរ ិក

និងវ ិទយល័យ។ លទធផលរកេឃើញរបស់ពួកេគ

នទំេនរមួយស្រមប់្រកុមែដលមន

េនះមិន្រតូវបនបង្ហញេនកនុងករសិក

ករ

េហើយករលំបកមួយចំនួនរបស់សិស ក៏

រ្រកី្រក

្រគូបេ្រង នេន្របេទសជេ្រចើនេ្របើទណ្ឌកមម ងកយេទ
ចដូចគននឹងអ្វីែដលបនេលើកេឡើងេនសហរដ្ឋ

េមរ ិក

ផងែដរ។
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ទំនងជេបះបង់

េ្រចើនជង ប៉ុែន្តលកខណៈសមគល់េផ ងេទៀត ដូចជ

េប្តជញចិត្តកុង្រគួ
ន

រចំេពះករអប់រ ំមិនទន់មនលកខណៈសុីសង្វក់គនេនេឡើយ។

េលើកដំបូងរបស់មនុស េពញវ ័យ

នុភពពីមិតភ
្ត ក្តិ និងទំនក់ទំនង្រគួ

មនករពក់ព័នធ េនេពលែដលកុមរ្រគប់
អ្វីែដលសំខន់េនះ

គឺ្រតូវេ

ះ្រ

នុភពពីមិត្តភក្តិ ឬករ
ករទទួលខុស្រតូវ

រជមួយនឹងករអប់រ ំកន់ែត

យុចូលេរៀន។ ដូេចនះស្រមប់អនកេរៀបចំគេ្រមងអន្ត គមន៍

យក ្ត

និភ័យ

ែដលពក់ព័នធនឹងករ្រគប់

យុចូលេរៀនរបស់

សិស ។
ងទី៣ ៖ ក ្ត

និភយ
័ សំខន់ៗេនក្រមិត

ក ្ត

លកខណៈសមគល់

វ

(ស្រមប់សហរដ្ឋ

និភ័យ

ផទល់ខួ្លន

ថនក់

ថនក់ទី ៦-

K-៥

៨

ថនក់ទី
៩-១២

មនបញ
្ហ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត ឬកររ ំខនផ្លូវចិត្ត

1

1



េធ្វើករេ្រចើនេម៉ ង

1

*



ភពជឪពុកម្តយ



ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវ ័យ

ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

*

កបបកិរ ិយសងគម



្រកុមសិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ខស
ព ់

*

1



ឥរ ិយបថសងគមែដលមន

*

1



សិស េនេ្រក

លទធផលសិក េន

និភ័យខពស់

មនចំនួនេ្រចើនកនុងសងគម

1

េរៀន



លទធផលសិក ទប



េរៀន្រតួតថនក់/ហួស

ទំនក់ទំនង

6

្ណ ះ)6

េមរ ិកប៉ុេ

េរៀន

យុចូលេរៀន

*

*

*

*

*

*

*

*

*



ករចូលរួមេខ យ



ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ

*

*



មិនសូវខិតខំ្របឹងែ្របង

1

1

មណ្ឌលជតិទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េនទំព័រទី៦កត់សមគល់ថ ។ ក ្ត

និង ្រគួ

រេហើយក ្ត ទំងេនះមនករខុសែប្លកខ្លះ ៗពី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ងទី១។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

និភ័យមនែតលកខណៈសមគល់ផទល់ខួ្លន

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ក ្ត



និភ័យ

ថនក់

ថនក់ទី ៦-

K-៥

៨

មិនសូវេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក

គមនករចូលរួមកនុងករកមមវ ិធីសិក បែនថម

ឥរ ិយបថសងគម

*

1

*
*

ឥរ ិយបថមិនល្អ

1

1



ករបំពនមកេលើអនកេផ ង

1

1

*

*








វ

្រគួ

រ

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់
ចល័តភពខពស់កុង្រគួ
ន

រ
1

មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើន

1

កររ ំខនកនុង្រគួ

1

មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតរបស់ខួន
្ល

1

រ

រ/ករេប្តជញចិត្តចំេពះករអប់រ ំ

1
1

ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ

*



បងប្អូនបនេបះបង់

1



មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ
មិនសូវពិភក អំពី

កំណត់សមគល់៖

េលខ“១”

េនក្រមិត

េរៀន

ក ្ត

*

េរៀនេនះេនកនុងករសិក មួយ េហើយ សញញ * បង្ហញថក ្ត
េនក្រមិត

កមមវ ិធី

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ក ត់សិស េបះបង់

1
1

និភ័យ្រតូវបនេគរកេឃើញថមនទំនក់ទំនងចមបងេទនឹងសិស េបះបង់

ទំនក់ទំនងចមបងេទនឹងសិស េបះបង់

កលបងទប់

*

*

េរៀន

បង្ហញថ

*
1





*

*

ឪពុកម្តយមនក្រមិតអប់រ ំទប

ទំនក់ទំនង្រគួ

៩-១២

1



លកខណៈសមគល់

ថនក់ទី

និភ័យ្រតូវបនេគរកេឃើញថមន

េរៀនេនះេនកនុងករសិក ពីរ ឬេ្រចើន។

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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៣អន្ត គមន៍េដើមបីទប់ ០.

ក ត់សស
ិ េបះបង់

៣ករែបងែចក្របេភទអន្ត គមន៍ ១.
េយើងមនកមមវ ិធីដ៏

្រសបគនេទនឹងេហតុផលចមបងជេ្រចើនស្តីពីកុមរែដលេបះបង់
េ្រចើន ែដល្រតូវបនេ្រគងេរៀបចំេធ្វើេឡើង េដើមបីទប់
មនចប់ពីសកមមភព

មញញ

ដូចជ

ក ត់សិស េបះបង់

។ អន្ត គមន៍ទំងេនះ

ករផ្តល់ជំនួយហិរញញ វតថុដល់្រគួ

រ្រកី្រក

មរយៈ

រូប

ករណ៍ ឬករេផទរ្របក់ េដើ មបីបរ ិយយលម្អិតអំពីកមមវ ិធីែដលមនអន្ត គមន៍េ្រចើនទក់ទងនឹងករផ្លស់
ប្តូរករសិក

បេងកើន

មធយមសិក

ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនសហរដ្ឋ

កុមរេរៀនបន្តេនថនក់បនទប់ េ

យ

េដើមបីជួយពួកេគកនុងករសិក អំពីឯក
និង មនទំនក់ទំនងជមួយ្រគួ
ជទូេទ េគ



ះ្រ

រ។

មរយៈសកមមភព្របំ្របេភទ ែដល្របេភទ

យបញ
្ហ ្របេភទខុសគន។

អន្ត គមន៍ែផនកសិក

េ

ះ្រ

យបញ
្ហ លទធផលសិក របស់សិស េ

យផទល់

ម រយៈករ

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់សិស ផ្តល់ករបេ្រង នគួរបែនថម ឬ

បញូច លជមួយថនក់ពិេសស (ឧ. ករេរៀនកុំពយូទ័រ ជំនញេ

អន្ត គមន៍ហិរញញ វតថុ ពយយមស្រមលបនទុកចំ
សិស េដើមបីឲយពួកេគេនបន្តករសិក



យបេ្រង នគួរបែនថមដល់សិស បនទប់ពីេរៀនចប់

រេនះ ផ្តល់ករ្របឹក េយបល់អំពីបញ
្ហ សងគម និងផទល់ខួន
្ល

ចបង្ហញអន្ត គមន៍ទំងេនះ

បេងកើនកមមវ ិធីសិក



េមរ ិក កនុងេគលបំណងេលើកទឹកចិត្តឲយ

ក់ពួកេគឲយេរៀនេនកនុងថនក់ែដលមនសិស តិច និង ៉ ប់រងេលើ

កមមវ ិធីសិក រយៈេពលពីរឆនំេនកនុងឆនំសិក មួយ េ

នីមួយៗេ

ម ញគឺ ករ

ម
សងគម/ផទល់ខួន
្ល និងរចនសមព័នធ។ ឧទហរណ៍អំពី្របេភទទីពីរៃនកមមវ ិធីសុគ

ះ ្រ

យបញ
្ហ )។

យេលើករសិក

ឬតៃម្លឳកសរបស់

ជជងឲយពួកេគេនផទះ ឬេធ្វើករេដើមបីរក្របក់។

អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព ែផ្អកេទេលើករសនមតថ កុមរមិន

ចេរៀនសូ្រតឲយបនពូែកេនះេទ

្របសិនេបើពួកេគមនបញ
្ហ ែផនកសុខភព ពីេ្រពះ ប៉ះពល់ដល់សមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករ

េផ្តតករយកចិត្តទុក
៉ ក់



ក់កុងករសិ
ន
ក

ំង ថនំកមចត់ដងកូវ្រពូន ឬចិញចឹមកុមរទំងេនះ។

អន្ត គមន៍ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម េលើកេឡើងពីឥរ ិយបថ តៃម្ល ឬ
ករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ េ

កមមវ ិធី

ឬនំឲយពួកេគអវត្តមនេ្រចើន ដូេចនះេយើង

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ថ នភពផទល់ខួន
្ល ែដល

យេ្របើបេចចកេទសែបបេនះេដើមបី្រគប់្រគងករណីដ៏ទូលំទូ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ចផ្តល់ថនំ
ង
ំ ដល់
យ
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ករ្របឹក េយបល់ ្រកុមពិភក ជមួយមិត្តភក្តិ កមមវ ិធីផ ព្វផ យ
សិក



ឬករបណុ្ត ះប

្ត លេ

យបុគគលិក

ម្រគួ

រ កមមវ ិធីចុះកមម

។

្ត
ែដលទំនងជេ្រជ តែ្រជកដល់ករចូលេរៀន
អន្ត គមន៍រចនសមព័នធ ផ្លស់បូរេគលនេយបយ
ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើន ឬករបញចប់ករសិក របស់សិស េ

េនះជកលវ ិភគ

េរៀន ឬរដូវ
របស់កុមរជភ

ែដល

ចផ្លស់បូរបន
្ត
េដើមបីស្រមួលដល់ចមងយេធ្វើដំេណើរេទកន់

ំដុះ ករឡីងថនក់េ
អប់រ ំេន

យស្វ័យ្របវត្តិ ករត្រមូវឲយេ្របើ្របស់ភ

បឋមសិក

ឬផ្តល់អំ

េដើមបីពិនិតយេមើលករចូលេរៀន និងគុណភព
ងទី៤
ពល។

។

បង្ហញពីករពយយមេរៀបចំ ក ្ត
ែផនកៃនក ្ត

និភ័យ និងសកមមភពគំរូ

ភគេ្រចើន អន្ត គមន៍េ្រចើន្របេភទ

ចមន

កំេណើត

ចដល់្រកុមឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង ន

និភ័យជមួយនឹងអន្ត គមន៍ដ៏មនសក្តនុ

និភ័យទំងេនះគឺសញញសមគល់

ែដលេលើកេឡើងពីែផនកក ្ត

យបេងកើតេគលនេយបយែបប

មជួរេនជប់នឹង្របេភទអន្ត គមន៍
ង។ ចូរកត់សមគល់ថ េនកនុងករណី

រៈ្របេយជន៍ កុងករេ
ន

ះ្រ

យបញ
្ហ ។ ឧទ

ហរណ៍ េនេពលែដលេគឲយកុមរទទួលយកករទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវ ័យ អន្ត គមន៍

េនះ

ចស្រមលករទទួលខុស្រតូវទំងេនះបន

មរយៈករេចញ្របក់ជួសកុំឲយកុមរេនះ

េទេធ្វើករ (អន្ត គមន៍ហិរញញ វតថុ) ឬបេងកើតមណ្ឌលែថទំកុមរេនកនុង

(អន្ត គមន៍រចន

សមព័នធ)។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ងទី៤ ៖ ទំនក់ទំនងរ
ែផនកៃនក ្ត

និភ័យ

ងក ្ត

និភ័យ និង្របេភទអន្ត គមន៍

្របេភទអន្ត គមន៍

ឧទហរណ៍

បុគគល
លកខណៈសមគល់

វ

បុគគល

ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស

េពញវ ័យ

ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

កបបកិរ ិយ

សងគម
លទធផលសិក េន
ទំនក់ទំនង

េរៀន

ឥរ ិយបថ

្រគួ

េរៀន

លកខណៈសមគល់

វ

ករបេ្រង នគួរដល់កុមរ ី

សុខភព

ករកមចត់ដងកូវ្រពូន

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

អ

រចនសមព័នធ

ករែថទំកុមរេន

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

ករបណុ្ត ះប

ែផនកសិក

កមមវ ិធីសិក រយៈពីរឆនំេនកនុង ឆនំ្រប្រកតិទិន

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

្រគួ

រ

ករតស៊ូមតិស្រមប់កុមរពិករ

ហិរញញ វតថុ

ហិរញញ វតថុ

េរៀន

រ

ែផនកសិក

រូបករណ៍
្ត ល

ករេផទរ្របក់

ករ្របឹក េយបល់

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

ករ្រគប់្រគងទិននន័យដ៏ទូលំទូ

ែផនកសិក

កមមវ ិធីអកខរកមមស្រមប់មនុស េពញ

ហិរញញ វតថុ

រស្រមប់្រគួ

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

ករបញូជ នេទរកេស

រចនសមព័នធ

រចនសមព័នធ

ែកលម្អអគរសិក

ចំណុចអន្ត គមន៍

រចនសមព័នធ

បេ្រង នជភ

ទំនក់ទំនង្រគួ
អប់រ ំ

រេទនឹងករ

េរៀន

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម

យ
វ ័យ

រ

ករព្រងឹងសមគមឪពុកម្តយ និង្រគូបេ្រង ន

េរៀន

សហគមន៍ៈ គមនអន្ត គមន៍្រតួតសុីគន េហើយក ្ត ទំងេនះគួរែត្រតូវបនទទួល

កំេណើតរបស់កុមរ
គ ល់ថ ជបរ ិបទស្រមប់អន្ត

គមន៍។

ខ្លួន។
កមមវ ិធី

ងេនះ យនមអន្ត គមន៍ទំង្របំ្របេភទ

សំេ

ចំេពះក ្ត

និភ័យេនកនុងក ្ត ផទល់

ងេនះបង្ហញេហតុផល្រតឹម្រតូវ ពីេ្រពះក ្ត ទំងេនះ្រតូវបនបង្ហញជ
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

កលថ ជករ
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ពយករណ៍ដ៏សំខន់អំពីករេបះបង់
េ

េហើយកុមរគឺជ “បុគគល” ែដល

្រតូវយកចិត្តទុក

ក់

យផទល់ និង្រគប់្រគងឲយបនល្អជទីបំផុត។ ឧទហរណ៍ៈ


អន្ត គមន៍ែផនកសិក

ចទទួលបនេជគជ័យកនុងករេធ្វើឲយក្រមិតៃនលទធផលសិក របស់

កុមរ្របេសើរេឡើង


ចមនន័យថ កុមរ

អន្ត គមន៍

សិក យ៉ ងឆប់រហ័ស




អន្ត គមន៍ហិរញញ វតថុមិន

ចចូលេរៀនេទៀតទត់ និងទទួលបនេជគជ័យ កនុងករ

ចអនុញញតឲយ្រគួ

អន្ត គមន៍ផទល់ខួន/សងគ
្ល
មេ

យមនុស េពញវ ័យ

ចស្រមលករលំបកេនផទះ និង

្ត
័នធ ដូចជ លុបេចលេគលនេយបយស្តីពីករេរៀនធ្លក់េ
ករផ្លស់បូររចនសមព
ស្វ័យ្របវត្តិចំេពះករអវត្តមនពីករសិក

េរៀនតេទមុ ខេទៀត។

អន្ត គមន៍ែបបេនះ

ចេធ្វើករទប់

កនុងអំឡុងរដូវ្របមូលផល

និភ័យកនុង្រគួ

អន្ត គមន៍បី្របេភទេលើកេឡើងពីក ្ត
សិក

រេ្របើកុមរេដើមបីរក្របក់ចំណូលេនះេទ

ក ត់សិស េបះបង់

រ

េ

បញូជ នេសប ង

រដល់ផទះ

បន “ទទួល”

រមិន

ច ឬមិន

នឹងមិន

ចកត់បនថយភព្រកី្រកកនុង្រគួ

ចមនឱកសទទួលទន

ចដំេណើរករបនេទ។

របនេទ

មរយៈករ

េហើយកុមរែដល

រេនះេទ។ ខណៈេពលែដលឪពុកម្តយ

អន្ត គមន៍ផទល់ខូន/សងគ
្ល
ម

មរយៈករផ្តល់ករបញូជ ន

េរៀន រួមមនករេរៀបចំ និង

កលបង ។ សកមមភពននដូចជ ករែបងែចកសិស ជសហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗ ករ

េផ្តតកមមវ ិធីសិក េទេលើមុខរបរ ឬករងរ ករែកលម្អអគរសិក

េ្រចើន

អន្ត គមន៍ែផនក

ចមន្របេយជន៍ដល់ឪពុកម្តយ

មនែតអន្ត គមន៍រចនសមព័នធេទែដលមនបំណងផ្លស់បូ្តរ

ករចូលរួម

ឧទហរណ៍េលើកេឡើងថ

នុភពខ្លំងេទេលើកុមរេនះេទ។ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញ វតថុ

សិស មនជេ្រមើសេ្របើ្របស់ករបញូជ នេនះ

េទរកេស

ចជួយឲយកុមរេន

យ្របេយល។

មរយៈករផ្តល់កមមវ ិធីអកខរកមមស្រមប់មនុស េពញវ ័យ

សិស ប៉ុែន្ត មិន្រតូវឲយមន

ប៉ុែន្ត

យ

ចេធ្វើឲយសិស កន់ែតមនចំ

េគមិនឲយេបះបង់

ប់

ឬករេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ្រគូអវត្តមន

រមមណ៍ និងេរៀនបនលទធផលល្អ្របេសើរ និងទប់

ក ត់ពួក

។ ជទូេទ អន្ត គមន៍ទំងេនះមិនចង់ផ្លស់បូរអន្ត
្ត
គមន៍កុង
ន សហគមន៍េនះ

េទ (ឧ. ទី្រកុង/ជនបទ ចំណូលទប ឬ ចល័តភពខពស់) ប៉ុែន្តទទួលយកអន្ត គមន៍ទំងេនះថ ជ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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“អន្ត គមន៍ែដលេគបនផ្តល់” ជែផនកមួយៃនបរ ិបទ និងេធើ្វឲយ្របកដថ អន្ត គមន៍េនះមនលកខណៈ
សម្រសប។
៣លទធផលៃនករ យតៃម្ល ២.លម្អិតអំពីកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សស
ិ េបះបង់
៣ករេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍ ១.២.
ខណៈេពលែដលអន្ត គមន៍ជេ្រចើនេ

វ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវៃនកមមវ ិធី

ះ្រ

កលបងទប់

យបញ
្ហ សិស េបះបង់
ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP) បនរកេឃើញែត

២៦ករណី ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតេដើមបីធនថ ្របសិទធភពេនះ
លទធផលៃនអន្ត គមន៍។

ដូចែដលបនពនយល់ខងេដើមមកអញចឹង

ករពិនិតយេឡើង

ច្រតូវបនេគសនមតថ ជ

លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ េលើ្របសិទធភព

មនដូចខងេ្រកម៖
 ភពពក់ព័នៃធ ន្របធនបទករសិក របស់សិស

ស់ែវងករចូលេរៀន ករេនេរៀន ឬកររ ីកចេ្រមើនកនុង

 ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងេពលេវ

- បនអនុវត្ត និង យតៃម្លេនចេន្លះឆនំ១៩៩០ និង ២០១១

 ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងសិក ្រ

វ្រជវ - េ្របើ្របស់គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួល

 ភពពក់ព័នៃធ នគំរូ

ង - េផ្តតេទេលើសិស េនកនុង

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង

ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់

គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍ជមួយ

នឹង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលសមម្រតនឹងមូល ្ឋ នព័ត៌មន
ឬគេ្រមងបពចប់ករថយចុះ។ គេ្រមងទំងអស់េនះមនអ្រ
ចូរកត់សមគល់ថ
យ៉ ងលម្អិតក៏េ

ឆ ទំងេនះធនថ
េទះបីជលកខណៈវ ិនិច័យ

អន្ត គមន៍្រតូវបន យតៃម្ល

យ ក៏លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ទំងេនះមិនធនបនថ កមមវ ិធីេនះមន្របសិទធភពេនះែដរ។

លទធផលៃនករ យតៃម្លទំងេនះេនែត
េរៀន

រ ិចរ ិលទប។

កត់ បនថយសិស េបះបង់

ចនិយយបនថ អន្ត គមន៍មិនបនបេងកើនចំនួនសិស ចូល
ឬជួយឲយកុមរេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

លទធផលរកេឃើញែដល្រតូវបនពិភក ខងេ្រកមេនះ

បង្ហញពីលកខណៈខុសគន

េរៀនេនះេទ។
ែដលេគបនរក

េឃើញថ មន្របសិទធភព។
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ងទី៥

យនម និងបរ ិយយខ្លីៗអំពីអន្ត គមន៍ទំង២៦ករណី ែដលបនេឆ្លើយតបេទនឹង

លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ទំងអស់។
លំ

អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនសហរដ្ឋ

ប់អកខរ្រកមៃនចំណងេជើងកមមវ ិធីអន្ត គមន៍

េហើយអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនប
ប់អកខរ្រកមៃនេឈមះរបស់្របេទសនីមួយៗ។

ម
្ត
ង

្របេទសកំពុងអភិវឌ

មន យនម

បរ ិយយលម្អិត

និងេសចក្តីសេងខបែដលមនពីរទំព័រស្តីពីអន្ត គមន៍នីមួយៗមនបង្ហញេនកនុង

ឧបសមព័នធ “ខ”។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

មលំ

េមរ ិកមន យនម

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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ងទី៥ ៖ បញជ ី យនមអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន

សហរដ្ឋ

ករបេងកើន
ទូ

េមរ ិក

ប

មធយមសិក ៖ ករសិក ្រ

យេនកនុងថនក់ែដលមនសិស តិចេ

វ ្រជវដ៏ទូលំ
យ្របឹក េយបល់

ជមួយគន (Dynarski et al., 1998)

សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជពលរដ្ឋ

េមរ ិក

េជគជ័យៃនករសិក (ALAS): ជំនញេ

ទីន

ះ្រ

មភព

យបញ
្ហ ករ

បណិ្ឌ តយសភករងរៈ ករងរែដល្រតូវបនេរៀប ចំកុងអំ
ន
ឡុង
សិក

េរៀនេនកនុង

្របេទសេ្របសុីល បុល

Burkina Faso, BRIGHT: ក

្វ មី

េរៀន” ករចុះកមម

(Kemple & Snipes, 2000; Kemple, 2004)

្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងៈ ករបេ្រង នគួរ ករ្រគប់្រគងករណី

(Sinclair et al., 1998, 2005)

វ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញៈ កមមវ ិធីសិក េ្រត មចូលម

វ ិទយល័

យ ថនក់ែដលមនសិស តិច េស គំ្រទ (Kemple et al., 2005)

្រតង់្របចំៃថង និងបណុ្ត ះប

្របេទសកមពុជៈ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

ៈ ករេផទរ្របក់ (Glewwe & Kassouf, 2010)

ង និងបំពក់ឧបករណ៍ថមីៗដល់

សហគមន៍ ផ្តល់ធញញជតិដល់្រគួ

្រគប់្រគងករណី (Larson & Rumberger, 2005)
បំេពញករងរ “

យតៃម្លលម្អត
ិ

រេដើមបីយកេទ

ំ និងសមភរៈ

េរៀន ្របមូលផ្តំុ
េរៀន

រៃថង

្ត លដល់សិស (Levy et al., 2009)

រូបករណ៍ (Filmer & Schady, 2009)

្របេទសកូឡំបី៊ៈ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ (Barrera-Osorio et al., 2008)
្របេទសកូឡំប៊ី, PACES: សកខីប្រតស្រមប់បង់ៃថ្លសិក េន

ពីកររ ីកចេ្រមើនេន

ឯកជន ល័កខខ័ណ្ឌស្តី

េរៀន (Angrist et al., 2002)

្របេទសហង់ដូ ៉ ស PRAF: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ (Glewwe & Olinto, 2004)

្របេទសឥ

្ឌ ៈ បេងកើនករចូលរួមពី្រគូបេ្រង ន (Duflo et al., 2010)

្របេទសឥ

្ឌ ៈ ករបេ្រង នគួរ ឬករេរៀនកុំពយូទ័រ (Banerjee et al., 2007)

្របេទសចៃម៉ក PATH: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ (Levy & Ohls, 2007)
្របេទសេកនយ៉ ៈ បង់ៃថ្លឯកស

្ឋ ន

េរៀន អន្ត គមន៍េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍

(Duflo et al., 2006)
្របេទសេកនយ៉ ៈ ផ្តល់្របក់បែនថមដល់្រគូែដលបេ្រង នឲយសិស ្របឡងបនពិនុខព
ទ ស់

(Glewwe et al., 2003)

េធ្វើកររួមគនៈ ជួយកិចចករែដល្រគូ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក់ឲយេធ្វើ, ្រកុមពិភក

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

្របេទសេកនយ៉ ៈ ផ្តល់េសៀវេភសិក ដល់
រ្រ
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េរៀន (Glewwe et al., 2007)
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សហរដ្ឋ

េមរ ិក

ប

(Dynarski et al., 1998)

្របេទសេកនយ៉ ៈ

ម

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

នកមមវ ិធី

រូបករណ៍ស្រមប់កុមរ ី (Friedman et al., 2011)

្របេទសេកនយ៉ ៈ ករកមចត់ដងកូវ្រពូន (Miguel & Kremer, 2004)
្របេទសម៉

ក

ក ៈ ឧបករណ៍្របតិបត្តិ និងករបណុ្ត ះប

្ត លដល់រដ្ឋបល ្រគូបេ្រង ន

និងឪពុកម្តយ (Duflo et al. 2008)
្របេទសម៉

វ ីៈ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ (Baird et al., 2010)

្របេទសមុិចសុីកូ PROGRESA: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ (Schultz, 2000)
្របេទសេណប៉ ល់ៈ ករែចកចយផលិតផលអនម័យរបស់្រស្តី (Oster & Thornton,
2009)
្របេទសប៉ គី

ថ នៈ ករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌដល់កុមរ ី (Chaudhury & Parajuli, 2006)

្របេទសហ្វីុលីពីនៈ សមភរៈសិក

ឬករផ្តល់

រដល់

េរៀន េ

យមន ឬមិន

មនភពជៃដគូរ ងឪពុកម្តយ និង្រគូបេ្រង ន (Tan et al., 1999)

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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៣ករបរ ិយយអំពីអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត ២.២.
ងទី៦បង្ហញពីករចត់ថនក់កមមវ ិធីែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត េ

េគលេ

វ ិធី

្រស្ត និង្របេភទេស ែដល្រតូវបន

យបង្ហញនូវព័ត៌មនស្តីពី្រកុម

ក់បញូច ល។7កមមវ ិធីសិស េបះបង់

េមរ ិក មនលកខណៈខុសគនពីកមមវ ិធីេន្របេទសេផ ងេទៀតេនកនុង្រកុមេគលេ

្របេភទេស ែដលេគបនផ្តល់ ប៉ុែន្ត មនលកខណៈ្រសេដៀងគននឹងវ ិធី
សហរដ្ឋ

េមរ ិក េផ្តតេទេលើសិស

មធយមសិក

េន្របេទសេផ ងេផ្តតេទេលើសិស ថនក់បឋមសិក
េ

យ

និងមធយមសិក ជេគលេ

្រស្ត យតៃម្លដ៏លម
្អ ួយេន្រគប់តំបន់ទំងអស់

េនះមនសមតថភពខ្លំងក្លកនុងករបង្ហញពីភពខុសែប្លកគនៃន

ឧបសម័ន
ព “គ” បញូច លព័ត៌មនទក់ទិននឹងករចំ

ផទល់េលើផលិតផល

ឬេស កមម .ឧ)ចំនួនៃនករចំ

ស

ែដលជែផនកតូចមួយៃនខទង់ចំ

្ឋ នសិស (

េនះ

ច

េមរ ិក ដូេចនះពួកេគមិន

បេ្រង ន ករបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគង

ៃថ្លចំ

ក ត់សិស េបះបង់

យេហតុែតគេ្រមងទំង

នុភពេទេលើ្រកុមសិស ដូចគន។

យេលើ

រូបករណ៍ ឬករេផទរ្របក់ដល់្រគួ

យកមមវ ិធីសរុប។

ចសេងខបបនែតចំ

រៃថ្លចំ

យសុខភព

យ
ឬឯក

មនន័យថមិនបន ប់បញូច លៃថ្លរដ្ឋបលបៃថ្ល្របតិនិង

ករកែន្លងស្រមប់្រគួ

រែដលប្តូរទីលំេនករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូ

យករេធ្វើដំេណើររបស់ ្រគូេពទយកនុងករពយបល ជមងឺ ។ ព័ត៌មនអំពីករ

ចេ្រប បេធៀបេទនឹងគេ្រមងឬ មិនមន្របេយជន៍កុងករកំ
ន
ណត់ករចំ

កលបងទប់

េ

យេលើអន្ត គមន៍ ប៉ុែន្តទិននន័យែដល្រតូវបនផ្តល់េនះ

ត◌ិ◌្តករករ មនដូចជ្របក់ែខ ្រគប់្រគងេលើករេផទរ្របក់

កមមវ ិធី

យុ១៦ឆនំេនសហរដ្ឋ

របស់ខួន។
្ល

យុ១៦ឆនំែបបេនះេទ។ គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុម

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងគឺវ ិធី

យគឺមិន

្រស្តៃនករ យតៃម្ល េពលគឺ កមមវ ិធីេន

េនថនក់បឋមសិក បនេឡើយ ចំែណកឯេន្របេទសកំពុងអភិវឌ វ ិញមិនបនត្រមូវឲយពួក

េគេរៀនរហូតដល់

ចំ

ស្រមប់អន្ត គមន៍ និងេនកនុង

និងវ ិទយល័យ ចំែណកឯកមមវ ិធីែដល្រតូវបនអនុវត្ត

រែតកុមរ្រតូវេគត្រមូវឲយចូលេរៀន រហូតដល់យ៉ងតិច

ចេបះបង់

7

េនសហរដ្ឋ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

យេលើគេ្រមងនេពលខងមុខ។
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ងទី៦ ៖ ករែបងែចក្របេភទៃនកមមវធ
ិ ីអន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់
ែដល្រតូវបន

យតៃម្លលម្អិត

ចំនួនកមមវ ិធីសស
ិ េបះបង់

លកខណៈសមគល់

ស.រ.អ (N=6)

អន្តរជតិ(N=20)

0 (0%)

13 (65%)

4 (66%)

13(65%)

មធយមសិក (ថនក់ទី៩-១២)

3 (50%)

5(25%)

 គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុម

5 (83%)

14(70%)

1 (17%)

6(30%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (83%)

4(20%)

0 (0%)

13(65%)

0 (0%)

5(25%)

6 (100%)

1 (5%)

3 (50%)

4(20%)

8

្រកុមេគលេ


បឋមសិក /



មធយមសិក /េលើបឋមសិក

 វ ិទយល័យ/
វ ិធី

េ្រកមបឋមសិក (ថនក់ទី១-៥)
(ថនក់ទី៦-៨)

្រស្ត

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង
 គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍

 េផ ងៗ
្របេភទេស

9

 ែផនកសិក

(ឧ. ករបេ្រង នគួរ កមមវ ិធីអកខរកមមឪពុកម្តយ េសៀវេភសរ

េសរ)
 ែផនកហិរញញ វតថុ (ឧ. ករេផទរ្របក់

រស្រមប់្រគួ

រ

រូបករ

ណ៍)


ែផនកសុខភិបល (ឧ. ករកមចត់ដងកូវ្រពូន ករផ្តល់

េរៀន ករចក់ថនំ ៉ ក់

រេន

ំង)

 ែផនកសងគម/ផទល់ខួន
្ល (ឧ. ករបណុ្ត ះប

្ត ល ករ្របឹក េយបល់ ករ

្រគប់្រគងករណី)

 ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. សហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗ ករពិនិតយវត្តមន
របស់្រគូបេ្រង ន ឧបករណ៍រដ្ឋបល និងករបណុ្ត ះ

8
9

្រកុមែដលមន
េគ

កមមវ ិធី

យុដូចគនេលើសពីមួយ

ចជេគលេ

ប

្ត ល)

េនកនុងអន្ត គមន៍។

ចផ្តល់្របេភទេស កមមេលើសពីមួយេនកនុងអន្ត គមន៍។
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ករផ្តល់េស េនកនុងកមមវ ិធីសិស េបះបង់

េនសហរដ្ឋ

េស េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ទំងករេ្រជើសេរ ើសេស ជក់

េទៀត។ មននិននករខ្លំងេនសហរដ្ឋ
ឲយសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់
សិក

ចចប់បនជំនញចបស់

al., 2008)
េបះបង់

ះ្រ

មនលកខណៈខុសគនពីករផ្តល់

ក់ែដលេគនឹងផ្តល់ និង េស ច្រមុះជេ្រចើ ន

េមរ ិកកនុងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកសិក

និងទទួលបនជំនួយគំ្រទេដើមបីជួយេ

ទះ។ ជករពិត

េមរ ិក

និងេស ផទល់ខួ្លន/សងគម េដើមបី

ស់េនេលើមុខវ ិជជែដលពួកេគបន

យបញ
្ហ ផទល់ខួន
្ល ឬបញ
្ហ សងគម ែដលពួកេគកំពុងជួប្រប

ស់េសៀវេភមនចំណងេជើង What Works Clearinghouse (សរេសរេ

បនផ្តល់អនុ

យ Dynarski et

្ត ី្របេភទ េស ទំងេនះេដើមបីអភិវឌ កមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស
សន៍យ៉ងចបស់សីព

។



ផ្តល់ករគំ្រទ និងករែកលម្អគុណភពសិក េដើមបីេធ្វើឲយលទធផលសិក របស់សិស ្របេសើរ េឡើង។



ផ្លស់បូរបរ
្ត
ិយកសេរៀនសូ្រត និងដំេណើរករអប់រ ំែណនំេដើ មបីឲយមនលកខណៈងយ្រសួល។



ផ្តល់ករែណនំែដលពក់ព័នធលម្អិតេដើមបីឲយសិស ចូលេរៀនបន្របេសើរេឡើង និងផ្តល់ជំនញែដលេគ

ត្រមូវឲយបញចប់ និងអនុវត្តជំនញទំងេនះឲយបនល្អ បនទប់ពីពួកេគឈប់េរៀន។

ំងអនកគំ្រទែដលជមនុស េពញវ ័យស្រមប់សិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់



ចត់



អនុវត្តកមមវ ិធីទំងេនះេដើមបីែកលម្អឥរ ិយបថកនុងថនក់េរៀន និងបំណិនសងគមរបស់សិស ។
េស ទំងបីខងេលើេរៀប ប់អំពីអីែ្វ ដលេយើងេ

ថ េស

ករេ្របើ្របស់េស ែផនកសិក

“ែផនកសិក ” ពីេ្រពះេស ទំងេនះេលើក
“សងគម/ផទល់ខួន”
្ល
ពីេ្រពះ េរៀប ប់អំពីកិចច

សទួយដំេណើរករេរៀនសូ្រត េហើយេស ពីរចុងេ្រកយគឺជេស
ខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករគំ្រទឥរ ិយបថរបស់សិស េ

យសម្រសប។

និងេស ផទល់ខួន/សងគ
្ល
មក៏្រតូវបនផ្តល់អនុ

ក្តីសេងខបេគលនេយបយស្តីពីករអប់រ ំពីមជឈមណ្ឌលេគលនេយបយ យតៃម្ល

Plucker, 2008), ែដលនិយយថ គន្លឹះេនកនុងកមមវ ិធី

កលបងទប់

េជគជ័យគឺ៖ ទំនក់ទំនង ភពពក់ព័នធ និងករយកចិត្តទុក

“…សិស ្រតូវមន

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

និងអប់រ ំ(Stanley

&

ែដលទទួលបន

ក់៖

រមមណ៍ថ ខ្លួនជែផនកមួយៃនសហគមន៍

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

សន៍ផងែដរេនកនុងេសច

ក ត់សិស េបះបង់

េរៀន និង្រតូវមន

ទំនក់ទំនងរ ឹងមំជមួយមនុស េពញវ ័យមនក់ ឬេ្រចើននក់ េនកនុង

កមមវ ិធី

។

រ្រ

េរៀន។ ទី
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ពីរ

សិស ្រតូវយល់ថ

អ្វីែដលពួកេគកំពុងេរៀនសូ្រតគឺមនទំនក់ទំនងគន

ឧទហរណ៍ ពក់ព័នធនឹងេពលេវ

និងទីកែន្លងបចចុបបនន េហើយទីបី សិស ្រតូវ

្របកួត្របែជងែផនកបញញ េនកនុងកមមវ ិធីសិក លម្អិត។” (ទំព័រទី២)
សន៍ទំងេនះ កមមវ ិធី៥កនុងចំេ

មែបបបទៃនអនុ

មកមមវ ិធីែដល្រតូវបន យ តៃម្លលម្អិតទំង៦

េមរ ិក រួមមនសមសភគែផនកសិក មួយចំនួន េហើយកមមវ ិធី

េនសហរដ្ឋ

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម។ េលើសពីេនះេទេទៀត កមមវ ិធីសហរដ្ឋ

េមរ ិក ពក់ក

ទំងអស់េនះមនសមសភគ

្ត លមនសមសភគែផនករចនស

មរយៈ ករបេងកើត្រកុមថនក់ែដលសិស តិចតួច ឬេរៀបចំកមមវ ិធីសិក ជ

្ត
ិយកសេរៀនសូ្រត
មព័នធ ករផ្លស់បូរបរ

ថមីេដើមបីេធ្វើឲយ កន់ែតមនករ ពក់ព័នធេទដល់សិស ។ កមមវ ិធីសហរដ្ឋ

េមរ ិកមិនបនផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្ត

ឬេស សុខភពេនះេទ។
ជករសំខន់កុងករកត់
ន
សមគល់ថេសៀវេភមនចំណងេជើង What Works Clearinghouse បន យ

តៃម្លេលើកមមវ ិធីសិស េបះបង់

េនថនក់មធយមសិក

ែដល (ក)កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់
កុមរ្រតូវចូលេរៀនឲយបនយ៉ ងេ
េនកនុងកមមវ ិធីសិក ពិេសស

ច

និងវ ិទយល័យេនសហរដ្ឋ

េមរ ិក េនកនុងបរ ិបទមួយ

បនេលើកេឡើងទំងបញ
្ហ ៃនករេរៀនសូ្រត និងឥរ ិយបថ (ខ)

យុ១៦ឆនំ និង(គ) មនបុគគលិក និង្រគូបេ្រង នែដល្រតូវបនចត់

និងេស គំ្រទ។

េនះមិនែមនជបរ ិបទេនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េនះេទ

េហើយដូចអ្វីែដលេគបនរ ំពឹងទុកអញចឹង គំនិតេផ ងៗគនអំពីអន្ត គមន៍ទំងេនះ ្រសបេទ
េនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

ករផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិតដ
្ត ល់្រគួ

ជេស ែដលមនករេពញចិត្តេ្រចើន ជធមម

ន។ កមមវ ិធី១៣កនុងចំេ

ល័កខខ័ណ្ឌ

េគផ្តល់្របក់េទឲយ្រគួ

ំង

មបរ ិបទខុសៗគន។

រឲយបញូជ នកុមរេទ

រ េហើយជួនកល ផ្តល់េទឲយ

េរៀនគឺ
េរៀ

មកមមវ ិធីែដល្រតូវបនេលើកេឡើងចំនួន២០(៦៥ភគរយ) បង្ហញពីករេផទរ្របក់មន

រូបករណ៍ សកខីប្រត

រស្រមប់្រគួ

រ

សមភរៈ

េរៀន ឯកស

្ឋ ន

ឬករ

ផ្តល់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង ន ជទូេទែចងថ កុមរ្រតូវចូ លេរៀនឲយបនេទៀងទត់ និង/ឬ្រតូវមកចុះេឈមះ
ចូលេរៀនេនឆនំសិក បនទប់។ ១០ករណីកនុងចំេ
មួយគត់ែដលេគបនផ្តល់។

ទន់បនេ

ះ្រ

មករណីទំងេនះ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញ វតថុ គឺជ្របេភទែត

កន់ែតសមេហតុផលជងេនះេទេទៀត

យស្រមប់សិស េបះបង់

េនប

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

យ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

ហិរញញ វតថុ។ កមមវ ិធីអន្ត គមន៍តិចជងមួយភគបី រួមមន េស ែផនកសិក

កមមវ ិធី

េ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

រែតក ្ត

និភ័យែដលមិ ន

ជទូេទគឺពក់ព័នន
ធ ឹង

្ត
េស សុខភព ឬករផ្លស់បូររចនស
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មព័នធ មនែតកមមវ ិធីមួយប៉ុេ

្ណ ះ (Levy et al., 2009 កមមវ ិធី BRIGHT េនេប៊ើគី

្វ សូ) ផ្តល់ករគំ្រទផទល់

ខ្លួន/ សងគម។
េនកនុងករពិនិតយេឡើងវ ិញដ៏លម្អិតនូវឯក

រ្រ

វ្រជវរបស់គត់សីព
្ត ី

សិស េបះបង់

េនកនុង

្របេទសកំពុងអភិវឌ Hunt (2008 ទំព័រទី៤៧-៥០) េរៀប ប់អំពីគំនិតៃនអន្ត គមន៍េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ
ែដលមនបង្ហញេនកនុង

និងធំេផ ងៗគន
មួយ
ចំេ

ងទី៧។

គត់បនទញយកគំនិតពីកិចខ
ច ិតខំ្របឹងែ្របង្រ

ែដលមិនបនែចងថ

ករ្រ

វ្រជវេនះេឆ្លើយតបេទនឹងេគលករណ៍ែណនំគុណភពែបប

ឬែថមទំងមនករ យតៃម្លអមមកជមួយ។10

ម្របេភទែដលកមមវ ិធី

កលបងទប់

វ្រជវ្រទង់្រទយតូច

គំនិតរបស់គត់្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទ

ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP) កំពុងេ្របើ (ឧ. ែផនកសិក

កនុង

ហិរញញ

វតថុ និងរចនសមព័នធ)។ ចូរកត់សមគល់ថ គត់មិនបនេលើកេឡើងអំពីករេ្របើ្របស់អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព ឬ
អន្ត គមន៍ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម។

េនសហរដ្ឋ

ម

ជបញ
្ហ ចមបងេនះេទ។

SDPP ដក្រសង់ករ្រ

កមមវ ិធី

បរ ិបទៃនប

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ មនលកខណៈខុសគនពីបរ ិបទ

េមរ ិក េហើយគត់កំពុងេផ្តតេទេលើអន្ត គមន៍ែផនកអប់រ ំ (មិនែមនែផនកសុខភព) និងបញ
្ហ

មួយែដលេគបនជួប្របទះេនប

10

ធមម

កលបងទប់

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ

ែដលកនុងេនះេគមិនបនកំណត់ថឥរ ិយបថមិ នល្អ

វ្រជវរបស់ Hunt ស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសករ យតៃម្លេលើរបយករណ៍េនះ។
ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ងទី៧ ៖ សំេណើអន្ត គមន៍ែដលបនមកពីករ្រ

វ្រជវេន្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ

11

្របេទសកំពុងអភិវឌ
ក ្ត ែផនកសិក
1.
2.
3.

បេងកើតមណ្ឌលមេត្តយយសិក ។

ផ្តល់កមមវ ិធីអកខរកមមស្រមប់ម្តយែដលមិនបនទទួលករអប់រ ំ។
ផ្តល់ទ្រមង់ជេ្រមើសស្រមប់ករអប់រ ំ (ឧ.

េរៀនែដលកំពុងដំេណើរករ)

ករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ
4.
5.
6.
7.

កនុងេនេពលមនបញ
្ហ ្របក់ចំណូល ផ្តល់ឱកសឲយទទួលបនឥណទន។
ផ្តល់ករគំ្រទមនល័កខខ័ណ្ឌ (ឧ. រូបិយវតថុ
ផ្តល់ករគំ្រទឥតល័កខខ័ណ្ឌ (ឧ. រូបិយវតថុ
ផ្តល់

9.
10.

រ)។

រូបករណ៍។

អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធ
8.

រ) ្របសិនេបើកុមរចុះេឈមះចូលេរៀន និងេនេរៀនបន្ត។

េរៀបចំកលវ ិភគ

េរៀនែដល

ចផ្លស់បូរ្ត េទ

ក់េចញនូវេគលនេយបយស្តីពីករេឡើងេ

កំណត់យកភ

ទីមួយ/ភ

ែខមរ ជភ

មកលវ ិភគសិក របស់កុមរ។

យស្វ័យ្របវត្តិ ជជងឲយេនេរៀន្រតួតថនក់។

អប់រ ំេនឆនំសិក ថនក់ដំបូង។

11.

ធនថ សហគមន៍ទំងេនះមនឱកសទទួលបនករអប់រ ំថនក់មធយមសិក ។

12.

មរយៈគណៈ្រគប់្រគង

13.

េធ្វើឲយករ្រតួតពិនិតយ និងគណេនយយភព ្របេសើរេឡើង
ឲយសហគមន៍ ចូលរួមកនុងករអប់រ ំ្រគប់រប
ូ ភព។

អន្ត គមន៍៤ករណីកនុងចំេ

ក ្ត ែផនកសិក មួយកនុងចំេ

BRIGHT េនកនុងេប៊ើគី

មអន្ត គមន៍ ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត២៦ករណី បនេលើកេឡើងពី

មក ្ត ែផនកសិក ជេ្រចើន ែដលមនេនកនុងបញជីរបស់ Hunt រួមមន កមមវ ិធី

្វ សូ ែដល្រតូវបនពិនិតយេឡើងវ ិញេ

វ ិធីអកខរកមមស្រមប់ឪពុកម្តយ (#2 េនកនុង

កមមវ ិធីេន្របេទសឥ
េ

្ឌ

ង ទី៧) និងក

យ Levy et al. (2009) បន

ង

ក់បញូច លកមម

េរៀនេនសហគមន៍ស្រមប់កុមរ (#3)

ែដល្រតូវបន យតៃម្លេ

យ Duflo et al. (2010) រួមមន ករបេ្រង នគួរដល់កុមរ

យ Tan et al. (1999) បនផ្តល់

សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតដល់្រគូបេ្រង ន (ករេលើក

យជំនួយករ្រគូបេ្រង ន(para-teacher) ឬករេរៀនកុំពយូទ័រ (#3) និងកមមវ ិធីេនកនុង្របេទសហ៉ីល
្វ ីពីន ែដល្រតូវ

បន យតៃម្លេ

កមពស់ដល់ករអប់រ ំេទៀងទត់ដូចែដលបនេលើកេឡើងេនកនុង
11

េរៀន។

#3)។

កមមវ ិធីេន្របេទសេកនយ៉ ែដល្រតូវបន

F. Hunt, ទំព័រទី 47-ដល់ទំព័រទី 50 ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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យតៃម្លេ

យ Glewwe et al. (2007) បនបែនថមជេ្រមើសមួយេនកនុងបញជីរបស់ Hunt េ

េសៀវេភសរេសរដល់

យផ្តល់ជូននូវ

េរៀន ែដលមិនសូវមនេសៀវេភ។ ករផ្តល់េសៀវេភេនះមនបំណងេលើកកមពស់

លទធផលសិក របស់កុមរ ដូេចនះេហើយបនជេគ

ក់បញូច លេទកនុងអន្ត គមន៍ “ែផនកសិក ” ប៉ុែន្តេសៀវេភ

ែដលបនផ្តល់ឲយេនះក៏សិត
ថ េនកនុង្របេភទបនទប់ៃនករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ។
កមមវ ិធី១៣ កនុងចំេ

េលើកេឡើងេ


យ Hunt មនជ

ករគំ្រទ
ធញញ ជតិេ



មកមមវ ិធី២៦បន
ទិ៍ៈ

ក់េចញនូវករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុមួយ ឬេ្រចើន ែដល្រតូវបន

មល័កខខ័ណ្ឌ្រតូវបនផ្តល់េនេប៊ើគី
យឥតគិតៃថ្ល។

្វ សូ (Levy et al., 2009) កនុង្រទង់្រទយជ

ករេផទរ្របក់ មនល័កខខ័ណ្ឌ្រតូវបនេ្របើេន្របេទសេ្របសុីល(Glewwe & Kassouf, 2010) ្របេទសកូឡំ

ប៊ី (Barrera-Osorio et al., 2008), ្របេទសកូឡំប៊ី (Angrist et al., 2002) ្របេទស ហង់ដូ ៉ ស់ (Glewwe

& Olinto, 2004) ្របេទសចៃម៉ក(Levy & Ohls, 2007) ្របេទសម៉
មិចសុីកូ (Schultz, 2000), ្របេទសប៉ គី

វ ី (Baird et al., 2010), ្របេទស

ថ ន (Chaudhury & Parajuli, 2006) និងេនកនុងេកនយ៉

(Glewwe et al., 2003) ជទីែដល្រគូបេ្រង នទទួល្របក់បែនថម ្របសិនេបើសិស ្របឡងបនលទធផល
ល្អ្របេសើរ និ ង
រូបករណ៍្រតូវបនផ្តល់េនកនុង្របេទសកមពុជ (Filmer & Schady, 2009) និង្របេទសេកនយ៉



(Friedman et al., 2011)។

គឺជរង្វន់ឥតល័កខ

ករផ្តល់េស ហិរញញ វតថុេនកនុងកមមវ ិធីែដល្រតូវ យតៃម្លលម្អិតេលើកទី១៣

េពលគឺ អន្ត គមន៍េន្របេទសេកនយ៉ ែដល្រតូវបន យតៃម្លេ
ស

្ឋ ន

ដល់សិស ្រគប់រប
ូ

ណ្ឌេនះ កមមវ ិធី BRIGHT េនេប៊ើគី

យ Duflo et al. (2006) បន

ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនេនេដើមឆនំ។
្វ សូ បនផ្តល់ករគំ្រទឥតល័កខខ័ណ្ឌ េ

េ្រកពីករគំ្រទ

ខ័ណ្ឌ

ផ្តល់ឯក
មល័កខខ័

យផ្តល់ សមភរៈសិក ដល់

កុមរ។
ជចុងេ្រកយេនះ កមមវ ិធី៣កនុងចំេ

ភគរចនសមព័នធ ្រតូវបនអនុវត្ត

្រទដល់ករអប់រ ំៈ ្របេទសេប៊ើគី
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

មកមមវ ិធីែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន៤ ជមួយនឹងសមស

មសំេណើរបស់ Hunt កនុងករ្របមូលផ្តំុឪពុកម្តយ ឬសហគមន៍ននេដើមបីគំ
្វ សូ (Levy et al., 2009) ្របេទសម៉
,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

ក

ក (Nguyen & Lassibille,
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ស់កមមវ ិធី BRIGHT េន្របេទសេប៊ើគី

2008) និង្របេទសហ៉ីល
្វ ីពីន (Tan et al., 1999)។ ជករពិត
សូ បនអនុវត្ត

មអនុ

េដើមបី្រទ្រទង់

សន៍របស់ Hunt េនកនុងករក

ងអគរសិក

េរៀន។ គំនិតកនុងករបេងកើនករចូលរួមពី្រគូបេ្រង ន េ

្រពឹក និងរេសៀលែដល្រតូវបនែណនំេន្របេទសឥ

្ឌ

និងករបណុ្ត ះប

្វ

្ត លៃដគូកុង្រសុ
ន
ក

យឲយសិស ថតរូបរបស់ពួកគត់ ល់

និងែដល្រតូវបន យតៃម្លេ

យ Duflo et al., (2010)

គឺជជេ្រមើសរចនសមព័នធមួយេផ ងេទៀត ប៉ុែន្ត Hunt មិនបនេលើកេឡើងពីគំនិតេនះេនះេទ។
៣ករ យ ៣.២.តៃម្លេលើ្របសិទភ
ធ ពៃនកមមវ ិធី
កមមវ ិធី២១ កនុងចំេ

ភពកនុងករេ

ះ្រ

យបញ
្ហ យ៉ ងេ

ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន
្រតួតពិនិតយេ

មកមមវ ិធីែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន២៦ ្រតូវបន យតៃម្លថមន្របសិទធ

យយកចិត្តទុក

។
ក់េ

ចមួយ កនុងចំេ

កមមវ ិធីសហរដ្ឋ

សិស េបះបង់

ងេនះេនះេទ។ ប៉ុែន្ត ករ្រ

្របសិទធភពេនះ។

េមរ ិកចំនួន៦្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពីកមមវ ិធីែដល្រតូវបន

យ What Works Clearinghouse ពីេ្រពះកមមវ ិធីទំងេនះ្រតូវបនបង្ហញ

ថមន្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយអ្រ

េនះេនកនុង

មបញ
្ហ ននពក់ព័នធនឹងករចូលេរៀន ករេនេរៀន ឬ

ដូេចនះេយើងមិនបន

ក់បញូច លកមមវ ិធីទំង

វ្រជវអន្ត គមន៍អន្តរជតិពិតជបនរកេឃើញភពខុសែប្លកគនៃន

ងទី៨បង្ហញពីអេថរចំណុះជអក រដិតេខម ែដលរង

នុភពជវ ិជជមនេ

យអន្ត គមន៍

អន្តរជតិនីមួយៗ។ អេថរែដលមិនបង្ហញជអក រដិតេខម ក៏្រតូវបន ស់ែវងផងែដរ ប៉ុែន្តេគមិនបនរកេឃើញ
ភពខុសែប្លកគន

មួយ រ ង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀបេនះេទ។

ងទី៨ ៖ អេថរលទធផលេ្រក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ម

នុភពៃនេស
ែដល្រតូវបន

អន្ត គមន៍អន្តរជតិ
យតៃម្លយ៉ងលម្អិត
្របសិទភ
ធ ពៃន្របេភទេស នីមួយៗ

អន្ត គមន៍

ែផនក
សិក

េ្របសុីល, Bolsa Familia: ករេផទរ្របក់

្វ សូ, BRIGHT: ក

បំពក់សមភរៈថមីៗដល់

ែផនកហិរញញវតថុ

សុ

ខភព

ែផនកសងគម/
ផទល់ខួន
្ល

ែផនក
រចន ស
មព័នធ

េនេរៀន

(Glewwe & Kassouf, 2010)

េប៊ើគី

ែផនក

េរៀនបនរ ីក
ចេ្រមើនេន

ង និង

ចូលេរៀន

ចូលេរៀន

ចូលេរៀន

ចូលេរៀន

ចូលេរៀន

េរៀន,

្របមូលផ្តំុ សហគមន៍, ផ្តល់ធញញជតិ
ដល់្រគួ

រេដើមបី យកេទ

ំ, សមភរៈ

រៃថង្រតង់្របចំ ៃថង និង
ករបេ្រង នគួរ ដល់សិស (Levy et al.,
2009)
កមពុជៈ

រូបករណ៍ (Filmer &

េនេរៀន

Schady, 2009)

កូឡំប៊ី, PACES: សកខីប្រតស្រមប់បង់

េរៀនបនរ ីក

al., 2002)

េនេរៀន

ៃថ្លសិក េន

កូឡំបី៊ៈ ករេផទរ

ឯកជន(Angrist et

ចេ្រមើនេន

ច់ ្របក់ (Barrera-

,

ចូលេរៀន, េនេរៀន

Osorio et al., 2008)

ហង់ដូ ៉ ស់, PRAF: ករ េផទរ្របក់

ចូលេរៀន,

(Glewwe & Olinto, 2004)

េនេរៀន,
េរៀនបនរ ីក
ចេ្រមើនេន

ឥ

្ឌ ៈ ករបេ្រង នគួរ ឬេរៀនកុំពយូទ័រ

(Banerjee et al., 2007)
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ចូលេរៀន,
េនេរៀន
,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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្របសិទភ
ធ ពៃន្របេភទេស នីមួយៗ
អន្ត គមន៍

ែផនក
សិក

ឥ

ែផនកហិរញញវតថុ

ែផនក

សុ

ខភព

ែផនកសងគម/
ផទល់ខួន
្ល

្ឌ ៈ បេងកើនករចូលរួមពី្រគូបេ្រង ន

ែផនក
រចន ស
មព័នធ
ចូលេរៀន

(Duflo et al., 2010)

, េន
េរៀន

ចៃម៉ក, PATH: ករេផទរ ្របក់ (Levy &

ចូលេរៀន

េកនយ៉ ៈ ករបង់ៃថ្លឯក ស

េនេរៀន

Ohls, 2007)
, អន្ត

្ឋ ន

េនេរៀន

គមន៍េមេ គេអដស៍/ជមងឺ

េអដស៍ (Duflo et al., 2006)
េកនយ៉ ៈ ្របក់បែនថមស្រមប់្រគូ

េនេរៀន

បេ្រង ន (Glewwe et al., 2003)
េកនយ៉ ៈ ករផ្តល់េសៀវេភសិក

ចូលេរៀន,

(Glewwe et al., 2007)

េនេរៀន,
េរៀនបនរ ីក
ចេ្រមើន េន

េកនយ៉ ៈ កមមវ ិធី

រូបករណ៍

ស្រមប់កុមរ ី (Friedman et al., 2011)

េនេរៀន,
េរៀនបនរ ីក
ចេ្រមើនេន

េកនយ៉ ៈ ករកមចត់ដងកូវ ្រពូន (Miguel

ចូលេរៀន

& Kremer, 2004)
ម៉

ក

ក ៈ ឧបករណ៍ រដ្ឋបល និង

ករបណុ្ត ះ ប

ចូលេរៀន

្ត ល (Duflo et al.,

2008)
ម៉

វ ីៈ ករេផទរ

ច់ ្របក់េទឲយកុមរ ី

េនេរៀន

(Baird et al., 2010)

មិចសុិកូ, PROGRESA: ករេផទរ្របក់

េនេរៀន

(Schultz, 2000)

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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្របសិទភ
ធ ពៃន្របេភទេស នីមួយៗ
អន្ត គមន៍

ែផនក

ែផនក

ែផនកហិរញញវតថុ

សិក

សុ

ែផនកសងគម/

ខភព

េណប៉ ល់ៈ ផ្តល់សមភរៈ ស្រមប់្រស្តី

ផទល់ខួន
្ល

ែផនក
រចន ស
មព័នធ

ចូលេរៀន

មករដូវ (Oster & Thornton 2009)
ប៉ គី

ថ នៈ ករេផទរ

ច់ ្របក់េទ

ចូលេរៀន

ឲយកុមរ ី (Chaudhury & Parajuli,
2006)
ហ្វីុលីពីនៈ សមភរៈេរៀន សូ្រត ឬករផ្តល់
រ ដល់

េរៀន េ

េនេរៀន

េនេរៀន

េនេរៀន

យ មន

(េស

ឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ (Tan et

ែផនក

al., 1999)

សិក )

ចំនួន (ភគរយ)ៃនអន្ត គមន៍មួយ

2/4

12/13

2/5

1/1

3/4

្របេភទ ែដលេគរកេឃើញថ មន

(50%)

(92%)

(40%)

(100%)

(75%)

្របសិទធភព

អន្ត គមន៍ែផនកសិក ។ អន្ត គមន៍២ករណីកនុងចំេ

្របេទសកំពុងអភិវឌ
បន

គឺមន្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយអ្រ

មអន្ត គមន៍ែផនកសិក ៤ករណីេន
សិស េបះបង់

ក់បញូច លសមសភគសិក ជមួយ សមសភគកមមវ ិធីយ៉ងេ

(2009) េនកនុងេប៊ើគី
ភនក់ងរសហរដ្ឋ

។

ចមួយេផ ង

ប

អន្ត គមន៍ទំងេនះ

េទៀតៈ Levy et al.,

្វ សូ បនពិនិតយេឡើងវ ិញនូវកមមវ ិធី BRIGHT ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ែដលបនផ្តល់

្ត

យទី

េរៀនដល់ភូមិែដលគមន

េរៀន។ គេ្រមងេនះបនពិនិតយេទេលើេស ទំង៥្របេភទដូចខងេ្រកមៈ




ែផនកសិក ៈ

បឋមសិក ែដល្រតូវបនេបើកេនកនុងភូមិែដលទន់មន

វ ័យទទួលបនករបណុ្ត ះប
ែផនកហិរញញ វតថុៈ

្ត លអកខរកមម

មរយៈករចូលរួមេនះ កុមរ ីបនទទួលធញញ ជតិសួត៨គី
ង
ឡូ្រកម េដើមបីយកេទផទះ

េហើយសិស ទំងអស់ទទួលបនេសៀវេភសិក


កមមវ ិធី

ែផនកសុខភពៈ ផ្តល់

កលបងទប់

េហើយមនុស េពញ

ក ត់សិស េបះបង់

និងសមភរៈសិក

ូ
រៃថង្រតង់្របចំៃថងដល់សិស ្រគប់រប

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ែផនកសងគម/ផទល់ខួនៈ
្ល ផ្តល់ករបណុ្ត ះប



ែផនករចនសមព័នធៈ ករ



មនបងគន់ែចក
្រទ្រទង់
េរៀនផងែដរ។

្ត លដល់កុមរ ី និង

ងសង់អគរសិក រួមមន ករផ្តល់កែន្លង

ច់ស្រមប់កុម

ន ក់េនស្រមប់្រគូបេ្រង ន៣នក់

និងកុមរ ី និងអណូ្ត ងសនប់ េហើយសហគមន៍្រតូវបន្របមូលផ្តំុេដើមបី

េរៀន និងផ្តល់ករបណុ្ត ះប

្ត លដល់ៃដគូកុង្រសុ
ន
ក េដើមបីឲយពួកគត់

ចជួយ

ករ យតៃម្លេនះបង្ហញថ ករ្របមូ លសមសភគទំងេនះ េលើកសទួយឲយមនករចូលរួម្របែហល១៦

ភគរយេលើសករ្របមូលសមសភពេនកនុង

ស្រមប់េ្រប បេធៀប។

អន្ត គមន៍ែផនកសិក ែដលទទួលបនេជគជ័យេលើកទីពីរ

វ ិញេ

យ Tan et al., (1999) ជករពិេ

ជេ្រមើសបួនដល់

េរៀន៖

គឺជអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនពិនិតយេឡើង

ធន៍មួយេន្របេទសហ្វីុលីពីនែដលផ្តល់ជេ្រមើសមួយកនុងចំេ

ម

(1) សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតេដើមបីឲយ្រគូយកេទេ្របើ្របស់
(2)

រៃថង្រតង់េន

េរៀន
យមនករេលើកទឹកចិតព
្ត ីឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ ឬ

(3) ករ្របមូលសមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតេ
(4) ករផ្តល់

រៃថង្រតង់េន

េរៀន េ

យមនឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ។

សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតកត់បនថយអ្រ

សិស េបះបង់

បនយ៉ ងតិច១០ភគរយ

ជ

ែដល្រតូវបន យតៃម្លេន

្របេទស

ពិេសស េនេពលែដលមនឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង នចូលរួមជៃដគូ។
អន្ត គមន៍ែផនកសិក ែដលមិនបនបង្ហញលទធ
ឥ

្ឌ េ

នុភពវ ិជជមន

យ Banerjee et al., (2007) និង្រតូវបន យតៃម្លេន្របេទសេកនយ៉ េ

យ Glewwe et al., (2007)

។ Banerjee et al បន យតៃម្លេលើេគលវ ិធីសិក ពីរករណីេនកនុងសងកត់ែដលមនចំណូលទបេនទី្រកុងៃន

្របេទសឥ

្ឌ ៈ (១)ផ្តល់ករបេ្រង នគួរបំប៉នបែនថម ២េម៉ ងេរៀង ល់ៃថង ដល់សិស ឬ (២)ផ្តល់កមមវ ិធីបេ្រង នកុំ

ពយូទ័រ២េម៉ ងកនុងមួយសប្តហ៍េដើមបីបេងកើនជំនញគណិតវ ិទយ។
េហើយក៏មិនបនកត់បនថយអ្រ

េសៀវេភសិក ដល់
កមមវ ិធី

កលបងទប់

សិស េបះបង់

ែដរ។

អន្ត គមន៍ទំងេនះមិនបនបេងកើនករចូលេរៀន
Glewwe

et

al

បន យតៃម្លេលើករផគត់ផគង់

េរៀន ែដលមិនសូវមនេសៀវេភ េហើយមិនបនរកេឃើញថ ករចូលរួមេនះមនករ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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េកើនេឡើង ឬ

ចកត់
តបនថយអ្រ

មួយចំនួនជអន្ត
ន
រជតិ ប៉ុែន្ត
បន

្រតួតថនក់ ឬអ្រ

េបះបង
ង់េនះេទ។ ដូេចនះេស ែផ
ផនកសិក បនេធ្វើករសនយ
យ

យៈអន្ត គមន៍
ន៍ ែដល្រតូវប
បន យតៃម្លល
លម្អិែត៤ប៉ុេ
មរយ

្ណ ះ លទធផល
លទំងេនះ្រតូ
តូវ

ស់។ ករេរៀប
បចំេគលវ ិធីច
ចមបងទំងេន
នះេនែតមិនទន់បន

ក់បញូច លគនយ៉ ងចបស់

កលបង ឬ យ

បនលម្អិតេនេឡើយេទ។
តៃម្លឲយប
្រ

អន្ត
អ គមន៍ែផនកហិ
ក រញញវតថុ។ អន្ត គមន៍១២
១ កនុងចំេ

ចូលេរៀន កត់បនថយអ្រ

សិស េបះបង់

មអន្ត គម
មន៍ែផនកហិរញញ វតថុ១៣ករណ
ណី បនបេងកើនអ

និង/ឬ បនធនថ សិស េរៀនប
បនរ ីកចេ្រមើ នេន

ឬស
សកខីប្រតដល់សិ
សិស និង្រគួ
ករផ្តលជ្របក់
់ជ

។

ល័កខខ័ណ្ឌស្តីព
ពីករចូលេរៀន ឬករចុះេឈ
ឈមះចូលេរៀន
រសិស ល

ជថមីេនឆ
ឆនំសិក បនទប់ បនបង
ងញថ
្ហ
ជម
មេធយបយដ៏ មន្របសិទធភ
ភពកនុងកររក
ក កុមរេនប

ស
្ត ្របេទស

កំពុងអភិវឌ ឲយេនេរៀនបន្តេទមុខេទៀត។ អន្ត គមន៍ែផនកហ
ហិរញញ វតថុែតមួ យគត់ ែដល
លមិនមន្របស
សិទធភពេនះគឺ
ន
នយ៉ ែដលផ្ត
ផ្តល់្របក់រង្វន់បែនថមដល់
ល្រគូ
កមមវ ិធី េន្របេទសេកន
មស្តង់

ែដល
លបេ្រង នឲយយសិស ្របឡងបនពិនុខព
ស
ទ ស់

រ (Glewwe
e et al., 200
03) ជ្របេភទ
ទកមមវ ិធីខុសគន ពី្របេទសេេផ ងេទៀត ែដលភគេ្រចើ នជកមមវ ិធីេផទរ

្របក់។
កមមវ ិធី PR
ROGRESA េន្របេទសមិច
ចសុីកូ ផ្តល់ក
ករេផទរ្របក់
ដល់្រគួ

រែដលមនកូ
រ
នេរៀនថនក់ទី៣ ដល់ទី៩ េន
នកនុងសហ

គមន៍ជនបទ
ទ្រកី្រក ឲយែតក
កុមរចូលេរៀនយ៉ ងេ
រយកនុងឆនំសិ
សិក ។ អ្រ
ឆ្លងភូមិសិក

ចប
បន៨៥ភគ

លេរៀនេនថនក់ទ
ចុះេឈមះចូល
ទី៧ ជឆនំ

បនេកើនេឡ
ឡើងដល់េទ១ ១.១ភគរយ េ

ិ េនះ (Schulttz, 2000)។
ែតមនកមមវ ិធី

អន្ត
អ គមន៍ែផនកសុ
ក ខភព។

កនុងចំេ

បេងកើនចំនួ
នួនសិស ចូលេរៀន
ល
ឬមិនបនកត់
ប
បនថយអ្រ

សិស េេបះបង់

សិស េបះបង់

េ
រៃថង្រតង់េន

រៃថង
ថង្រតង់នឹងមន
ន

កមមវ ិធី

កលបងទប់
ក

េរៀៀនេទ

នុភពជវ ិជជមនឬយ៉
យង

ក ត់សិស េបះបង់

េហើយកមមវ ិធីបីមិនបន

េនះេទ។ កមមវ ិធី BR
RIGHT េនេប៊ើ

យ្របសិទធភព េន
នេពលែដលក
កមមវ ិធីេនះបន

្វ សូ (Levy et
e al., 2009) ទទួលបនេេជគជ័យ្របក
កបេ
ប់បញូច លករផ្ត
ល
ល់

រ

មអន្ត គម
មន៍ែផនកសុខភ
ភពទំង៥កររណីេនកនុងក
កមមវ ិធីអន្តរជតិ

កមមវ ិធីពីរបនបេងកើនចំនួនសិស ចូលេរៀន
ល
ឬបនកត់បនថយ
យអ្រ
គី

យ

មទំហ
ដលបនផ្តល
លេនះ។
់
ប៉ុែន្ត មិនចបស់ថ
ហំៃនេស ែដ
េនះេេទ។ Tan et al., (1999) ែដលបន យតៃម្លេលើកមម

,ករពិនិតយេឡើ
ត
ងវ ិញនូវឯ ក

រ្រ

វ្រជ
ជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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វ ិធីេនកនុង្របេទសហ្វីុលីពីនបនរកេឃើញថ ករផ្តល់

េទេលើអ្រ

សិស េបះបង់

រដល់

េរៀនមិនមន

នុភពគួរឲយកត់សមគល់

េនះេទ។

េគលវ ិធីកមចត់ដងកូវ្រពូនែដល្រតូវបន យតៃម្លេ

យ Miguel និង Kremer (2004) គឺជ េគលវ ិធីែផនក

សុខភពដ៏មន្របសិទធភពទីពីរ កនុងករផ្តល់ថនំកមចត់ដងកូវ្រពូន បនកត់បនថយ ក្រមិតៃនករឆ្លងេទដល់កុមរ
េន

េរៀន ែដល

ចនំឲយពួកេគមិនសូវអវត្តមនេ្រចើន។ េទះបីជយ៉ ង

េផ្តតេទេលើករកត់បនថយជមងឺ អន្ត គមន៍ េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍េ

េនះក្តី អន្ត គមន៍េផ ងេទៀត

យបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង នអំពីកមម

វ ិធីសិក េមេ គេអដស៍/ ជមងឺេអដស៍ និងេលើកទឹកចិត្តឲយពួកគត់ពិភក ជមួយសិស េន្របេទសេកនយ៉ (ពិ
និតយេឡើងវ ិញេ

យ

Duflo

et

al.,

2006)

មន

នុភពតិចតួចេទេលើអ្រ

អន្ត គមន៍េន្របេទសេណប៉ ល់ែដលេគបនែចកចយកង
តិចតួចេទេលើករចូលេរៀនេន
ទំនងជមន

។ លទធផលទំងេនះ

នុភពេទេលើ

េទឲយកុមរ ីេពញវ ័យមន

ក់កុងសប
ន
ូន

ចិត្តទុក

និង
នុភព

ក់ដូចជេលើកេឡើងថ អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព

ថ នភពសុខភពេ្រចើនជងលទធផលៃនករអប់រ ំ។

អន្ត គមន៍ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម។ កមមវ ិធី BRIGHT េន្របេទសេប៊ើគី

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

សិស េបះបង់

កមមវ ិធីេនះបន ប់បញូច លកមមវ ិធីបណុ្ត ះប

្វ សូ បន

កលបងេគលវ ិធី

្ត លស្រមប់កុមរ ីេនកនុងអន្ត គមន៍េ

យយក

ក់ េដើមបីេលើកកមពស់ករអប់រ ំថនក់បឋមសិក ។ េទះបីជកមមវ ិធីទំងមូលទទួលបនេជគជ័យកនុងករ
យ ក៏ មិនចបស់ថ កមមវ ិធី

េលើកសទួយឲយមនករចូលរួមក៏េ

ករេ្រប បេធៀបេទនឹងករក
ខ្លួន/សងគម េ

េរៀន និងករផ្តល់សមភរៈ

ងអគរ

ំេនផទះ និងករផ្តល់

បណុ្ត ះប

រៃថង្រតង់េរៀង ល់ៃថង។ ប៉ុែន្តអនក្រ

្ត លេនះមនលកខណៈខុសគនកនុង
េរៀន ករផ្តល់ធញញ ជតិយកេទ

វ្រជវ្រតូវករ យតៃម្លេទេលើអន្ត គមន៍ផទល់

យគមនសមសភគដៃទដឹងចបស់អំពីកិចច្របឹងែ្របងៃនអន្ត គមន៍េនះេឡើយ។

អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័ន។
ធ

អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធចំនួន៤មនលទធ

នុភពវ ិជជមនខ្លះៗ។

អន្ត គមន៍ពីរគឺជករ យតៃម្លែផនករចនសមព័នធរបស់ Duflo et al., (2010) អំពីកិចច្របឹងែ្របងកនុងករកត់បនថយ

អវត្តមនេ្រចើនរបស់្រគូបេ្រង នេន្របេទសឥ
ឧបករណ៍ និងករបណុ្ត ះប

្ឌ

និងករ យតៃម្លរបស់ Duflo et al., (2008) អំពីករផ្តល់

្ត លដល់រដ្ឋបល ្រគូបេ្រង ន និងឪពុកម្តយេន្របេទសម៉

ផលច្រមុះ។ គេ្រមងេន្របេទសឥ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក

ឬកត់បនថយ

ក បនបេងកើនករចូលេរៀនរបស់សិស

ក ត់សិស េបះបង់

ក

មនលទធ

្ឌ ទទួលបនេជគជ័យកនុងករេលើកទឹកចិតឲ
្ត យ្រគូបេ្រង នចូលរួម ប៉ុែន្តមិន

ទទួលបនេជគជ័យកនុងករឲយសិស ចូលេរៀនឲយបនេ្រចើន

គេ្រមងេន្របេទសម៉

ក

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

អ្រ

សិស េបះបង់

្របសិនេបើបុគល
គ ិក
វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

។

កនុងមូល ្ឋ ន
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ប
ទទួលបនករបណុ្ត ះប

្ត លអំពីឧបករណ៍រដ្ឋបលជមួយ
យឪពុកម្តយ។
។ ករផ្តល់ឧប
បករណ៍េនែត
តថនក់្រសុក ឬ

ម
ថនក់េ្រកម្រសុកមិនមន

នុភពខ
ខ្លំងក្លេទេល
លើករចូលរួម េនះេទ។

េដើមបីបេងកើនករចូលរួមពី
ម ្រគូបេ្រង ន េគបនផ្តល់ម
ម៉ សុីនថតេទឲយ
ច
្របព័នចនួ
ធ ំ នពក់ក
សឥ
្របេទស

្ឌ

្ត ល

កនុងច
ចំេ

ម

ែដល្រតូវបន្របតិបត្ត
ប ិករេ

បឋមសិក េ្រក

បឋមសិក េ្រក្របព័នធចំន
នួន១១៣េន
យអ
អងគករមិនែមន
នរ ្ឋ ភិបលមួយ
យ។ ម៉ សុីន

ថតនីមួយៗមនកំណត់
ណ កលបរ ិេចឆទ និងេម៉ ងេ នេលើរប
ូ ថតនី
នីមួយៗ ែដល
លមនមុខងរ
ខកូដចបស់
ចុះេលខ

ស់ និងមិន

ចែកែ្របបន។
។ េគរ ំពឹងថ ស
សិស នឹងថតរូប្រគូបេ្រង ន

និង្រកុមសិ
ម ស េនេពល
លចប់េផ្តើម េរៀន និងេរៀន
នចប់េនៃថងនីម
មួួ យៗ។ ្រគូបេ្រង នទទួល
បន

េបៀវត រ ៍េ

2
et al., 2010)។

យែផ្អ
យ កេទេលើករចូ
ក លរួម ែដ លមនបង្ហញ
ញេនកនុងរូបថត
តេនះ (Duflo

អន្ត
អ
គមន៍ពីរេផ ងេទៀត

្ត
នសមព័នប
ធ ន
ែដលេធ្វើករផ្លស់បូររច
ន្រចបច់បញូច លករផ្លស់ប
ប្តូរេនះជមួយ

្របេភទេស
ស េផ ងេទៀត េហើយសំណុំអន្ត គមន៍ទំងមូលទ
ទទួលបនេជ
ជគជ័យកនុងក
ករបេងកើនករចូ
ចូលរួម ឬកត់
ិ BRIGHT
។ ជពិេសស កមមវ ិធី
T េនេប៊ើគី

បនថយសិស េបះបង់

a 2009) បនបេងក
ប
ើតបរយកសអប់
ិយ
រេផ
ំ ងៗគន
Levy et al.,
េនដល់្រគូ
្រ បេ្រង ន

បងគន់

កុងទីន(កែន្លងទទួ
ទួលទន

េរៀៀន និងករផ្ត
ផល់េស ែផនកសិ
ក ក
លម្អរចន
នសមព័នធ។ កុមរេនកន
ម
ុង
យ។ ករពិេ

មរយៈករ ក

ហិរញញ វតថុ

ង

ន ក់

េរៀន ករផ្តល់កែន្លង

សុខ
ខភព និងេស
ស ផទល់ខួន/
្ល /សងគមបែនថម
មេទេលើករែក

េរៀន BRIGHT បន
នបង្ហញពីកំេេណើនៃនករច
ចូលេរៀន្របែហល១៦ភគ
គរ

ធន៍េន្របេទសហ្វ
ន
ីុលី
ល ពីន (ែដល
ល្រតូវបន យតៃម្លេ

យ Tan et al., 1999) រួមម
មន ករបេងកត
ើ
មជេ្រមើសបួ ន េហើយភ
ភពជែដគូទង
ំ

ន
ទធភពៃនករផ្ត
ព
ល់េស ែផនកសិក ។
ចបេងកើន្របសិ

ជអកុ
ជ
សល

្របេភទអ
អន្ត គមន៍ែដល
ល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត
ត២០ករណីេនកនុង្របេទស
សកំពុងអភិវឌ

មនករផ
ផ្លស់បូររចន
្ត
សមព័នធតិចតួចេលើ
ច
អន្ត គម
មន៍ែដល

ច
ចេធ្វើេទបន ដូេចនះ

ិ ទំងេនះ េេពលគឺ ្រតូវ
មនលកខណៈទូេទអំពី
ពីភពេជគជ័
ជ័យៃនេគលវវ ិធី

កមមវ ិធី

យ

្រពមទ
ទំងករ្របមូល
លផ្តំុសហគមន៍េដើមបី្រទ្រទង់

រ)

ដគូរ ងឪពុកម្តយ និង្រគូ
គូបេ្រង នេនកនុងជេ្រមើសពី រ កនុងចំេ
ភពជៃដ
េនះទំនងជ

្វ សូ (ែដ
ដល្រតូវបន យតៃម្លេ

កលបងទប់
ក

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើ
ត
ងវ ិញនូវឯ ក

រ្រ

ម
មនករលំបកកនុងករេធើឲយ
ឲ
្វ

កលបងឲយយបនេ្រចើនជ
ជងេនះ។

វ្រជ
ជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 42
4

៣ករ ៣.បរ ិយយៃនកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សស
ិ េបះបង់
របស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ

ក ត់សស
ិ េបះបង់

៣ករេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍ ១.៣.
អន្ត គមន៍ថីៗ
ម ៨ករណីេផ ងេទៀតេនកនុងប

វ ិនិច័យ
ឆ របស់កមមវ ិធី
គេ្រមងេពលេវ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ល់អន្ត គមន៍ទំងអស់មនដូចតេទ៖



រង្វស់ករចូ លេរៀន ករេនេរៀន និង/ឬកររេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន



ករអនុវត្ត និងករ យតៃម្លេនចេន្លះឆនំ១៩៩០ និង២០១០ និង



ករេផ្តតេទេលើសិស កនុង

យ

េរៀន

ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់។

ឆ អំពីភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង
អន្ត គមន៍មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ

រែតអន្ត គមន៍ទំងេនះបនេ្របើ្របស់គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ប៉ុែន្តមនករថយចុះគួរឲយកត់សមគល់ ឬ គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ
មិនសមមូលេទនឹង្រកុមមូល ្ឋ នព័ត៌មន។
េហើយ

ងទី៩

ងែដលមនព័ត៌មនបែនថម្រតូវបន ប់បញូច លជឧបសមព័នធ “គ”។

យរបស់កមមវិធី

្របេទស

ពីេ្រពះកមមវ ិធីទប់
ក ត់សិស េបះបង់

កមមវ ិធី

ធន៍ែដល

បង្ហញពីករបរ ិយយសេងខបអំពីអន្ត គមន៍ទំងេនះ

ងទី៩ ៖ បញជ ក
ី មមវធ
ិ អ
ី ន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់

12

លកខណៈ

អំពី ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ ភពពក់ព័នធៃន

ង12 េពលគឺ

និងភពពក់ព័នៃធ នគំរូ

េទះបីជយ៉ ងេនះក្តី
េ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ បនេឆ្លើយតបេទនឹង

កលបងទប់

ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវិនច
ិ ឆ័

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

អនក យតៃម្ល

ក ត់សិស េបះបង់

្របេភទេស

ប់រយបន

កលបងេនសហរដ្ឋ

បនសេ្រមចចិត្តេផ្តតេលើកមមវ ិធីេនប

ក ត់សិស េបះបង់

េមរ ិក ប៉ុែន្តមិន្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត កមមវ ិធីទប់

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េនកនុងែផនកេនះ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បង់ក្លេដស៖

រស្រមប់

កមមវ ិធីអប់រ ំ

បង់ក្លេដស៖

កមមវ ិធី្របក់

ឧបតថមភស្រមប់

Ahmed & del
Ninno (2002);

ែផនកហិរញញវតថុ៖ ផ្តល់្រគប់ពូជ្រសូវ

លី ឬ អងក្របចំែខ

មល័កខខ័ណ្ឌ

ស្តីពីករចូលេរៀន។

Meng & Ryan
(2007)
Khandker et al.
(2003)

ែផនកហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ

្រស្តី

េ្របសុីល

Graeff-Martins et

ែផនកសិក ៖ សិកខ

al. (2006)

ែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖ អន្តរកមមជមួយ្រគួ

េបះបង់

្រគូបេ្រង ន
រ ករ្របកួតត្រន្តីសីព
្ត ីសិស

េលខទូរស័ពទទំនក់ទំនងសុំជំនួយ កមមវ ិធីសីព
្ត ីគុណ

សមបត្តិៃនករេនេរៀន ករ យតៃម្លសុខភពៃនខួរកបលរបស់ កុមរ
ឥ

ពិេ

្ឌ ៖ ករ

ធន៍

Shankarpalle

ែដលអវត្តមនេ្រចើន
Reddy & Sinha

ែផនកសិក ៖

េរៀនេនរដូវេក្តស្រមប់កុមរហួស

(2010)

ែផនករចនសមព័ន៖
ធ យុទន
ធ ករចុះេឈមះកុមរ្រគប់រប
ូ ករផ្លស់បូរេគល
្ត
នេយបយស្តីពីករេឡើងថនក់ េ

យុចូលេរៀន

យស្វ័យ្របវត្តិ ករចុះេឈមះកុមរ

បឋមសិក មនរហូតដល់ថនក់

េពញមួយឆនំ និងករអនុញញតឲយ
ទី៧។

ឥណូ្ឌ េណសុី

Cameron (2009)

េប៉រូ

Santiago &

ែផនកហិរញញវតថុ៖

រូបករណ៍

មល័កខខ័ណ្ឌស្តីពីករបន្តចុះេឈមះចូល

ែផនកសុខភព៖

រេពល្រពឹកេន

េរៀន

េរៀន

Chinen (2008)

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ហ្វីុលីពីន

SEAMEO (1995)

គេ្រមង

ែផនកសិក ៖ ព្រងីក្របព័នធេរៀនសូ្រតជមួយ្រកុមសិក
បណុ្ត ះប

NODROPS

មផទះ កមមវ ិធីស្រមប់សិស

្ត ល្រគូបេ្រង ន ជេ្រមើស

េបះបង់

និងបេ្រង នគួរ

និងករអប់រ ំស្រមប់ឪពុកម្តយ

ែផនកហិរញញវតថុ៖ ករផ្តល់សមភរៈ
្របឈមនឹងករេបះបង់
ែផនកសុខភព៖ ករ

និងករែថទំសុខភពដល់សិស
េ

យឥតគិតៃថ្ល

ំបែន្លេដើមបីឧបតថមភ

រស្រមន់េន

េ

យ

ឥតគិតៃថ្ល
ែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖ ករជូនដំណឹងជមុនអំពីសិស េបះបង់

ករពិនិតយ

ម

នរបស់ឪពុកម្តយេ

យយកចិត្តទុក

ែផនករចនសមព័ន៖
ធ ក្តីកង្វល់អំពីសិស េគច

,

ក់

យុទន
ធ ករស្តីពី

រៈ

សំខន់ៃនករអប់រ ំ។
ហ ំេបៀ

Chatterji et al.

ែផនកសិក ៖

េរៀនេនសហគមន៍

(2010)

ែផនកសុខភព៖ ករផ្តល់

រដល់

និងេស គ្លីនិក

៣ករ ២.៣.បរ ិយយអំពីអន្ត គមន៍ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ របស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ េបះបង់
ងទី១០សេងខបអំពីអន្ត គមន៍ទំង៨េនះ
្រកុមេគលេ

វ ិធី

េដើមបីេធ្វើយ៉ង

ឲយកុមរេនេរៀនបន្ត

្រស្ត យតៃម្ល និង្របេភទៃនករផ្តល់េស ។ ជករពិត

េ

យបង្ហញពី

ស់ ្រកុមអន្ត គមន៍ដំបូងែដល

បនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ លម្អិត ែដលភគេ្រចើនៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះេផ្តតេទេលើកុមរថនក់បឋម
សិក

(៨៨ភគរយ) េហើយ ពក់ព័នន
ធ ឹងអន្ត គមន៍ែផនកហិរញញ វតថុ(៦២ភគរយ) េ្រចើនជង្របេភទេផ ងេទៀត។

ប៉ុែន្ត មនភពខុសែប្លកគនពីរ រ ង្រកុមសិក េនះ និងភពខុសែប្លកគនេនកនុង្រកុមែដល្រតូវបនចត់ថនក់េ

ករ យតៃម្លលម្អិត។ ទីមួយ េ
វ ិនិច័យ
ឆ វ ិធី

្រស្ត

យ

យ

រែតេគបនវ ិនិច័យ
ឆ ថអន្ត គមន៍ទំងេនះមិនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈ

ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លលម្អិត

សិក ទំងេនះេ្របើ្របស់ គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

មកររ ំពឹងទុក

បនជជទូេទករ

ធន៍ ជជងករចត់ែចង្រពវៗ ែដលជេរឿយៗមិនសម

មូលនឹង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងេនក្រមិតមូល ្ឋ ន។ ទីពីរ ជ
េរឿយៗ ករសិក ទំងេនះកន់ែតមនទំនក់ទំនងេទនឹងេស ែផនកសិក
៥០ភគរយ

ៃនកមមវ ិធីែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ េលើករ យតៃម្លៃនកមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់
កមមវ ិធី

និងេស ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម េពលគឺ

កលបងទប់

កលបងទប់

(SDPP) មនសមសភគែផនកសិក ផទុយគននឹងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្ល

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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លម្អិត២១ភគរយ េហើយ៣៨ភគរយេទៀតរួមមន េស ផទល់ខួន/សងគ
្ល
មផទុយគននឹងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន
យតៃម្លលម្អិត៧ភគរយ។

ងទី១០ ៖ ករែបងែចក្របេភទកមមវិធអ
ី ន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់
ណៈវិនច
ិ ឆ័យែផ្អកេលើភស្តុ

ងរបស់កមមវធ
ិ ី

កលបងទប់

ែដលមិនបនេឆ្លយ
ើ តបេទនឹងលកខ
ក ត់សស
ិ
េបះបង់

ចំនួន(ភគរយ)ៃន

លកខណៈសមគល់

កមមវ ិធីសស
ិ
េបះបង់
(N=8)

្រកុមេគលេ

13

បឋមសិក



7 (88%)

 មធយមសិក

3 (38%)

 វ ិទយល័យ

3 (38%)

វ ិធី

្រស្ត

 គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី

--

គេ្រមង
 គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍

7 (88%)

 េផ ងៗ

1 (12%)
14

្របេភទេស និង្របសិទភ
ធ ព
 ែផនកសិក

(ឧ. ករបេ្រង នគួរ អកខរកមម ឪពុកម្តយ)

 ែផនកហិរញញ វតថុ (ឧ. ករេផទរ្របក់ ករផ្តល់

រដល់្រគួ

ែផនកសុខភព (ឧ. ករកមចត់ដងកូវ្រពូន ករផ្តល់



 ែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម (ឧ. ករបណុ្ត ះប

4 (44%)
រ

រដល់

រូបករណ៍)
េរៀន ករចក់ថនំ ៉ ក់

5 (62%)
ំង)

្ត ល ករ្របឹក េយបល់ ករ្រគប់្រគងករណី)

 ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. សហគមន៍េរៀនសូ្រត

តូចៗ ករពិនិតយ

ម

នវត្តមនរបស់្រគូ

3 (38%)
3 (38%)
2 (25%)

បេ្រង ន)

13
14

្រកុមែដលមន
េគ

កមមវ ិធី

យុដូចគនេលើសពីមួយ

ចជេគលេ

ៃនអន្ត គមន៍។

ចផ្តល់្របេភទេស េលើសពីមួយេនកនុងអន្ត គមន៍។
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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កមមវ ិធី៤ែដលមនសមសភគែផនកសិក

អន្ត គមន៍ែផនកសិក ។

បនែណនំេស ខុសៗគនពី

អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត៖


សហគមន៍ ស្រមប់កុមរកំ្រព និងកុមរ

Chatterji et al. (2010) បនែស្វងរកភពេជគជ័យៃន
ែដលងយរងេ្រគះេន្របេទសហ ំេបៀ។



Graeff-Martins et al. (2006) បនពិនិតយអន្ត គមន៍ច្រមុះែផនកេនកនុង្របេទសេ្របសុីល ែដលបន ប់

បញូច លសិកខ

និងឥរ ិយបថ។



្រគូបេ្រង ន ស្តីពីករអភិវឌ កុមរ និងករ្រគប់្រគង ភព្រចបូក្រចបល់ែផនកផ្លូវចិត្ត

Reddy and Sinha (2010) បនពិនិតយេឡើងវ ិញនូវករពិេ
ែដលពក់ព័នធនឹង
មព័នធជេ្រចើន។



ធន៍ Shankarpalle េន្របេទស ឥ

េរៀនរដូវេក្តស្រមប់កុមរហួស

្ឌ

យុចូលេរៀន ជមួយនឹងករផ្លស់បូររចនស
្ត

SEAMEO (1995) បនេរៀប ប់អំពីគេ្រមង NODROPS េនកនុង្របេទសហ្វីុលីពីន ែដលបនអនុវត្តករ

ព្រងីក្របព័នេធ រៀនសូ្រត ស្រមប់កុមរ ករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង នេពលចូលបេ្រមើករងរ និងករ

អប់រ ំេ្រក្របព័នធស្រមប់ឪពុកម្តយេនកនុងេនកនុងកំែណទ្រមង់ដ៏ទូលំទូ

យ។

កមមវ ិធី៣ កនុងចំេ

មកមមវ ិធី៤ែដលមនសមសភគែផនកសិក ក៏មន

េនកនុងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត មនជ

ទិ៍ ករ្របឹក េយបល់ (េ្រកពីករអប់រ ំស្តីពីករបងករ

អន្ត គមន៍ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម។

្ល
ម។
សមសភគែផនកផទល់ខួន/សងគ

កមមវ ិធីទំងេនះបននំមកនូវទ្រមង់បែនថមៃនអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនផ្តល់

េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍) េនកនុង្របេទសហ ំេបៀ (Chatterji et al., 2010) អន្តរកមមដ៏ទូលំទូ

ឪពុកម្តយ

្ហ សិស េបះបង់
និងសិស ស្តីពីបញ

យជមួ យ

និងករ យតៃម្លសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់សិស ែដលអ

វត្តមនេ្រចើនេន្របេទសេ្របសុីល (Graeff-Martins et al., 2006) និង្របព័នធជូនដំណឹងជមុនេដើមបីកំណត់សិស
ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់

និងករ

ពិនិតយ

ម

នដិតដល់ពីម

ពីន (SEAMEO, 1995)។

បិ

សិស េនកនុង្របេទសហ្វីុលី

អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័ន។
ធ
កមមវ ិធីទំងពីរែដលបន ប់បញូច លអន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធបនបែនថម

យុទធនករ
កមមវ ិធី

ធរណៈេទកនុងសកមមភពច្រមុះ។ េនកនុងករពិេ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ធន៍ Shankarpalle េន្របទសឥ

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

្ឌ

ែដល
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្រតូវបន យតៃម្លេ

យ Reddy និង Sinha (2010) គេ្រមងេនះបនេបើកយុទធនករេលើកកមពស់ពលកមមកុមរ

និងចុះេឈមះចូលេរៀនដល់កុមរ្រគប់រប
ូ ។ េនកនុងកមមវ ិធី NODROPS េន្របេទសហ្វីុលីពីនែដល្រតូវបន យ

តៃម្លេ

យ SEAMEO (1995) យុទធនករេនះេផ្តតេទេលើ

មនករេបះបង់

រៈសំខន់ ៃនករអប់រ ំ និងបញ
្ហ ននែដលបងកឲយ

។

្ត
សកមមភពរចនសមព័នធេផ ងេទៀតរួមមនករផ្លស់បូរេគលនេយបយ

ទុកថជកររួមចំែណកនំឲយមនបញ
្ហ សិស េបះបង់
នេយបយថមី៣្រតូវបន


ករេឡើងថនក់េ

។ េនកនុងករពិេ

ក់េចញ កនុងេនះរួមមន៖

េរៀន ែដល្រតូវបនចត់
ធន៍ Shankarpalle េគល

យស្វ័យ្របវត្តិពីថនក់ទី១ េទថនក់ទី២ បនលុបបំបត់របំងដ៏ធំរបស់កុមរែដលេរៀន

្រតួតថនក់ទី១េ្រចើនឆនំ។


ករចូលេរៀនបន្តជស្វ័យ្របវត្តិេពញមួយឆនំ េ្រកពី េគលនេយបយអនុញញតឲយកុមរចូលេរៀនេនេដើម
ឆនំសិក នីមួយៗ និង



ករអនុញញតឲយ
េន

បឋមសិក មនរហូតថនក់ទី៧ ដូេចនះកុមរមនភពងយ្រសួលកនុងករេទេរៀន

កនុងមូល ្ឋ នរបស់ខួន។
្ល

េនកនុងគេ្រមង NODROPS

សិស អវត្តមនពី

េរៀន

េរៀនននបនផ្លស់បូរេគលនេយបយរបស់
្ត
ខួន
្ល ទក់ទងនឹង

មរយៈករកត់អវត្តមនេដើមបីពិនិតយ

ម

នឲយបនសកមមេទេលើសិស េគច

។
ជចុងេ្រកយេនះ ករពិេ
(Clear Class One)”

ធន៍ Shankarpalle បនអនុវត្តកមមវ ិធីថីម
ម ួយ មនេឈមះថ “បញចប់ថនក់ទី១

ស្រមប់៣រដូ វេក្តជប់គន េដើមបីជួយឲយកុមរធំៗ ែដលេរៀនេនថនក់ទី១បនេទេរៀនេន

ថនក់បនទប់ ឬខពស់ជង ្រសប

ម

យុរបស់ពួកេគ និងឲយ្រកុមកុមរ ែដលមន

យុែត៥-េទ ៦ឆនំចូលេរៀនេន

ថនក់ទី១។
អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព។
ចំេ

មអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពបី

កមមវ ិធីផល
្ត ់
មនជ

ទិ៍

្រតូវបនផ្តល់េនកនុងអន្ត គមន៍នីមួយៗកនុង

រដល់

េន្របេទសេប៉រូ

ផ្តល់

រេពល្រពឹ កេន

(Santiago & Chinen, 2008) េន្របេទសហ្វីុលីពីន គេ្រមងសួនជីវច្រមុះ ែដលបនផ្តល់
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

េរៀន

រស្រមន់ដល់
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កុមរ េ

យឥតគិតៃថ្ល (SEAMEO, 1995) និង េន្របេទសហ ំេបៀ ផ្តល់

(Chatterji et al., 2010)។ ចំេពះ
រ។ េន្របេទសេប៉រូ កមមវ ិធី

រៃថង្រតង់េន

រៃថង្រតង់េន

េរៀន

េរៀន ្របេទសហ ំេបៀក៏មនបែនថមេស គ្លីនិកផងែដ

រេពល្រពឹក គឺជអន្ត គមន៍គេ្រមងែតមួយគត់ ចំែណកឯេន្របេទសពីរេផ ង

េទៀត អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព្រតូវ្រចបច់បញូច លជមួយ្របេភទេស េផ ងេទៀត។
ច ំងពីករ ផ្តល់េស
អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុ។ េស ែផនកហិរញញ វតថុ៥េនកនុងអន្ត គមន៍ទំង៨េនះឆ្លុះបញ

េនកនុងកមមវ ិធីែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតដូចខងេ្រកមេនះ ៖


ករគំ្រទ
ស មនជ
សិក



មល័កខខ័ណ្ឌ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងកមមវ ិធីេសប ង
ទិ៍ អងករ និង្រសូវ

រស្រមប់ ករអប់រ ំ េន្របេទសបង់ក្លេដ

លី េនេពលែដលកុមរចូលេរៀនបនយ៉ ងេ

ច៨៥ភគរយៃនឆនំ

(Ahmed & del Ninno, 2002; Meng & Ryan, 2007)

ករេផទរ្របក់ មនល័កខខ័ណ្ឌ ្រតូវបនេ្របើេនកនុងកមមវ ិធីផ្តល់្របក់ឧបតថមដ
ភ ល់្រស្តីេន្របេទសបង់ក្លេដស

(Khandker et al., 2003)


កមមវ ិធី
េន



រូបករណ៍្រតូវបនផ្តល់េន្របេទសឥ

្ឌ

ែផ្អកេលើល័កខខ័ណ្ឌៃនសិស បន្តចុះេឈមះចូ លេរៀន

េរៀន (Cameron, 2009) និង

ផ្តល់សមភរៈសិក េ

យឥតល័កខខ័ណ្ឌដល់សិស េន្របេទសហ្វីុលីពីន (SEAMEO, 1995) និងេន

្របេទសហ ំេបៀវ ិញេចញៃថ្លសមភរៈសិក

និងៃថ្លសិក ដល់សិស (Chatterji et al., 2010)។

៣ករ យ ៣.៣.តៃម្លេលើ្របសិទភ
ធ ពៃនកមមវ ិធី
ងទី១១េនទំព័រខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីលទធផលៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះ
ចំណុះ ែដលេគរកេឃើញថរង
ទំងអស់េនះ្រតូវបនអះ
េបះបង់

នុភពជចមបងេ

យ

េ

យបញ
ជ ក់ពីអេថរ

រកមមវ ិធីេនះ។ គួរកត់សមគល់ផងែដរថ អន្ត គមន៍

ងថ មន្របសិទធភពកនុងករបេងកើនចំនួនសិស ចូលេរៀន ឬកត់បនថយអ្រ

ប៉ុែន្ត េយើង្រតូវយកចិត្តទុក

កំណត់ៃនគេ្រមង យតៃម្លរបស់ពួកេគ។

ក់កុងករទទួ
ន
ល

គ ល់េសចក្តីសននិ ្ឋ នេនះ េ

យ

សិស
រែតករ

មនេហតុផលយ៉ ងតិចបី ែដលអនកអនុវត្តមិនយកករចត់ែចង្រពវៗមកអនុវត្តកុងករេ្រគងេរៀបចំ
ន
ករ

យតៃម្លេលើកមមវ ិធីទំងេនះ។ េហតុផលទីមួយគឺថ អនកេ្រគងេរៀបចំកមមវ ិធី
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

ចជអនកនេយបយ ្រគូេពទយ ឬ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 49

្រគូបេ្រង ន ែដលចង់ផ្តល់េស
េហើយបនជពួកេគ

េហើយមិនយល់េឃើញថ ករ យតៃម្លជករសំខន់េនកនុងេស េនះ។ ដូេចនះ

ចចប់េផ្តើមេធ្វើអន្ត គមន៍ េ

ចូលរួមកនុងគេ្រមងេនះេ្រកយេគ
ពិេ

នឹង្រតូវេធ្វើឲយ

យគមនែផនករ យតៃម្ល េហើយអនក្រ

ថ នភពេនះ្របេសើរេឡើង

វ្រជវ ែដលមក

មរយៈគេ្រមងែផ្អកេលើករ

ធន៍ែដលកំណត់្រកុមេ្រប បេធៀប បនទប់ពីេហតុករណ៍េនះ។ ដូេចនះ េហតុផលទីមួយេនះ

ភពមិនសុីសង្វក់គនៃន្រកុមទំងេនះ។ េហតុផលទីពីរគឺថ ករចត់ែចង្រពវៗ
ែដលអនក្រ

វ្រជវ្រតូវ

ម

នសិស

ចបងកឲយមន

ចមន្របេយជន៍ េនេពល

ែដលទទួលបនេស ៃនកមមវ ិធីទំងេនះ និងសិស ែដលមិនទទួលបន
ចជករលំបកែផនកនេយបយ ែដលកុមរមួយ

េស ទំងេនះ។ េហតុផលចុងេ្រកយ ករចត់ែចង្រពវៗ
ចំនួននឹងមិនទទួលបនអ្វីែដលេគេជឿថ

ជអន្ត គមន៍ដ៏មន្របេយជន៍។

សរេសើរចំេពះករ យតៃម្លលម្អិតរបស់ពួកេគ េ

មចស់ជំនួយសែម្តងនូវករេកត

យក្តីអំណរអរគុណ និងមនឆនទៈកនុង ករផ្តល់មូលនិធិដល់

េហើយសហគមន៍ យតៃម្លេនះនឹងកំណត់េទេលើេគលវ ិធីកន់ែតេជឿនេលឿនេទមុខ ដូចជ គេ្រមង យតៃម្ល
នុភពៃនគេ្រមង ែដលនំឲយមនករវ ិភគលម្អិតអំពីអន្ត គមន៍ននែដលផ្តល់េស ដល់សិស

ឬ្រគួ

រ

ទំងអស់ែដលមនសិទិច
ធ ូលរួម។
ងទី១១ ៖ អេថរលទធផលែដលទទួល

នុភពពីេស

ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវិនច
ិ ឆ័យ
កមមវិធី

កលបងទប់

អន្ត គមន៍នម
ី ួយៗ
យតៃម្លរបស់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

្របសិទភ
ធ ពៃន្របេភទេស នីមួយៗ
អន្ត គមន៍

ែផនកសិក

ចូលេរៀន

ឧបតថមភដល់្រស្តី (Khandker et
បង់ក្លេដស៖

ែផនកសុខភព

វតថុ

បង់ក្លេដស៖ កមមវ ិធីផ្តល់្របក់

al., 2003)

ែផនកហិរញញ

រស្រមប់កមម

ែផនកផទល់

ែផនករចន

ខ្លួន/សងគម

សមព័នធ

ចូលេរៀន,

វ ិធីអប់រ ំ (Ahmed & del Ninno,

េនេរៀន

2002; Meng & Ryan, 2007)

េ្របសុីល៖ (Graeff-Martins et al.,

ចូលេរៀន,

ចូលេរៀន,

2006)

េនេរៀន

េនេរៀន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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្របសិទភ
ធ ពៃន្របេភទេស នីមួយៗ
អន្ត គមន៍
ឥ

្ឌ ៖ ករពិេ

ែផនកសិក

ធន៍

Shankarpalle (Reddy & Sinha,

ែផនកហិរញញ

ែផនកសុខភព

វតថុ

េនេរៀន

ែផនកផទល់

ែផនករចន

ខ្លួន/សងគម

សមព័នធ
េនេរៀន

2010)

ឥណូ្ឌ េណសុី៖ (Cameron, 2009)

េនេរៀន

េប៉រ៖
ូ (Santiago & Chinen, 2008)

ចូលេរៀន,
េនេរៀន

ហ្វីុលីពីន៖ គេ្រមងគមនករ

េនេរៀន

េនេរៀន

េនេរៀន

េនេរៀន

ហ ំេបៀ (Chatterji et al., 2010)

េនេរៀន

េនេរៀន

េនេរៀន

េនេរៀន

4/4

6/6

3/3

3/3

2/2

(100%)

(100% )

(100%)

(100%)

(100%)

េបះបង់ (SEAMEO, 1995)

ចំនួន(ភគរយ)ៃនអន្ត

គមន៍មួយ

្របេភទែដល េគរកបនរកេឃើញ

េនេរៀន

ថ មន្របសិទធភព

៤េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងអនុ

ក៏េ

សន៍ ០.

កនុងរយៈេពលមួយទសវត រ ៍កន្លងេនះ
យ

ក៏ទំហំៃនកុមរេបះបង់

លកខណៈខុសគនេទ

មតំបន់ និង

េទះបីជកុមរ្រគប់រប
ូ មនឱកសទទួលបនករអប់រ ំេ្រចើ នយ៉ ង
េនែតជបញ
្ហ េចទេនេឡើយ។

ម្របេទសក៏េ

េទះបីជទំហំៃនបញ
្ហ េនះមន

យ ក៏ទិននន័យថមីៗស្តីពីករអប់រ ំបង្ហញថ ភគរយៃនកុមរ

ែដលបនចូលេរៀនខពស់គួរឲយកត់សមគល់ ប៉ុែន្ត ពួកេគមិនបនបញចប់សូមបី

វដ្តអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នេនះេទ។

ករេរៀនមិនបនចប់ែបបេនះគឺជករខជះខជយធនធនដ៏ធំមួយស្រមប់ពួកេគផទល់

ក៏ដូចជ្របព័នអ
ធ ប់រ ំ

សងគមែដលពួកេគរស់េនផងែដរ។ េទះបីជមនមតិទូេទអំពីតៃម្លៃនករវ ិនិេយគ េដើមបីទប់

េបះបង់

ក៏េ

យ

ក៏េនែតមនករយល់្រសបតិចតួចអំពីថ

បំណងអ្វី។
េហតុផលែដលសិស េបះបង់
ពយករណ៍្រតឹម្រតូវ ឬទប់
កមមវ ិធី

កលបងទប់

គឺសុគ
ម

ក ត់សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

មញ

ស់។ េនទីបំផុត គមនក ្ត

រ្រ

ក ត់សិស កុំឲយ

េតើវ ិនិេយគទំងេនះេធើ្វេឡើងកនុងេគល

េនះេទ។ ជករពិត

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

និ ង

និភ័យែដល

ស់ ករសិក ្រ
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ចបស់ថ

ករែដលសិស េបះបង់

ចជមុខងរមួយៃនករ្របមូលក ្ត

កតព្វកិចចករងរ សមិទិផ
ធ លទប ភព្រកី្រកកនុង្រគួ

រ ្រគួ

េរៀន និងក ្ត សហគមន៍)។ ដូេចនះ េទះបីជ

ទិ៍ ក ្ត ផទល់ខួន
្ល ក ្ត ្រគួ

ចមនេហតុករណ៍ចបស់

ស់ ែដលជក

(ឧ. វ ិបត្តិ្របក់ចំណូលពីសមជិក្រគួ

ែដលនំឲយសិស េបះបង់

(ឧ.

េយនឌ័រ

រមិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ

េរៀន) ចំែណកឯក ្ត ច្រមុះវ ិញ មនជ

កររស់េនឆងយពី

និភ័យ

រែដល

េរៀន ឬ
រ ក ្ត

លីករ ឬ ធតុផ ំ

្ល ប់េទ) ក៏េ

យ ក៏ជទូេទ

គឺជដំេណើរករមួ យ ែដល្រតូវ្រប្រពឹត្តេទបន្តេទៀត។

ករេបះបង់

េនកនុងករងរែដលេយើងពិនិតយេឡើងវ ិញេលើឯក

បនរកេឃើញ២៦ករណី

វ្រជវស្តីពី កមមវ ិធីសិស េបះបង់

រ្រ

ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ទំងបួនស្រមប់

ទិ៍ ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ ភពពក់ព័នៃធ នគេ្រមងេពលេវ

េនះ មនជ

េយើង

ក់បញូច លកនុងរបយករណ៍

ភពពក់ព័នៃធ នគំរូ

ង និ ង

ភពពក់ព័នៃធ នទ្រមង់ យតៃម្ល៖




ករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ ែផនករចនសមព័នធ និងែផនកសិក

ភពបំផុតកនុងករេ

ះ្រ

យបញ
្ហ សិស េបះបង់

(

មលំ
េនប

្ត

ប់)

ចជករគំ ្រទដ៏មន្របសិទធ

្របេទសកំពុងអភិវឌ ។

ករគំ្រទែផនករចនសមព័នធកន់ែតទទួលបនេជគជ័យ េនេពលែដលករគំ្រទេនះ េផ្តតេទេលើតំបន់
មូល ្ឋ ន េពលគឺ ប់បញូច លទំង្រគូបេ្រង ន និងឪពុកម្តយសិស ។



ករគំ្រទែផនកសិក មនភពពក់ព័នេធ ្រចើនជងករផ្តល់សមភរៈ (ឧ. េសៀវេភសិក )



ករេផ្តតេទេលើវ ិធនករ ឬសកមមភពមួយជួយបង្ហញយ៉ ងចបស់ថ សកមមភពេនះ ជេហតុផល
មួយេដើមបីកត់បនថយអ្រ

សិស េបះបង់

ចមន

នុភពេសមើ

ករពិនិតយេឡើងវ ិញរបស់េយើងបនបង្ហញយ៉ ងចបស់អំពីត្រមូវករ

ឲយមន

គន ឬធំជងេទេលើករផ្លស់
ជចុងេ្រកយេនះ

នុភពេនះ។

ប៉ុែន្តបណំុ្ត ៃនសកមមភពទំងេនះ

អន្ត គមន៍ែដលេ្រគងេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ រួមមន វ ិធីពិនិតយ
វត្តកមមវ ិធី ែដល

ចផ្តល់ករែណនំែផ្អកេលើករ្រ

ម

ន និង យតៃម្លលម្អិតពីែផនកេដើមៃនករអនុ

វ្រជវស្តីពីេគលនេយបយ កមមវ ិធី និងករអនុវត្ត ែដលនំ

ឲយកុមរេនេរៀនបន្ត។

វ ិធី
កមមវ ិធី

អនុ

សន៍ ខងេ្រកមេនះអនុវត្ត

កលបងទប់
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

មករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវេនះ េនេពលែដលកមម

កំពុងេធ្វើែផនករសកមមភពគេ្រមងរបស់ខួនែដលេនសល់
្ល
៖

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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១.កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ េបះបង់

(SDPP) ្រតូវេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍នីមួយៗេដើមបីឲយ

្រសបេទនឹងបរ ិបទៃនតំបន់ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត
ល់ក ្ត និ

ភ័យទំងអស់ មិនែមនសុទធែតេកើតមនចំេពះកុមរេនះេទ េហើយក ្ត

កំពុងែតេកើតមនេនតំបន់

មួយ

ចមនលកខណៈខុសគនេ្រចើនពីក ្ត

មុនេពលេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ បុគគលិកកមមវ ិធី
េឈ្វងយល់អំពី

កលបងទប់

ថ នភពេនកនុង្របេទសេគលេ

និភ័យែដល

និភ័យេនតំបន់មួយេផ ងេទៀត។

ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP) ចំបច់្រតូវ

នីមួយៗ។ េនកនុង្របេទសមួយ

ចមនកម្លំងករងរខុស

គនេនកនុងសហគមន៍េផ ងៗគន ដូេចនះេហើយបនជដំេណើរករគេ្រមង្រតូវ ប់បញូច លកិចចពិភក អំពី្រកុមេគល
តំបន់ និងករវ ិភគែដលសម្រសបអំពីលកខណៈសមគល់សិស េបះបង់

េ

េនះ។

២.កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ េបះបង់

ហិរញញវតថុដ៏េ្រចើនេនកនុង្របេទសេគលេ

នីមួយៗ

(SDPP)

្រតូវពិចរ

ចផ្តលេ់ ស ជវតថុ ប៉ុែន្តមិនែមនជលុយេនះេទ េហើយកុមរមិន

លកខណៈសមគល់ពីរៃនសិស េបះបង់
ក៏េ

េពលគឺ

យ កមមវ ិធី

កលបងទប់

រែដល្រតូវករទំនុកប្រមុង្រគន់ែត

ចបរ ិចចគជវតថុដល់គេ្រមង

្រតូវត្រមូវឲយេនេធ្វើករេនផទះដែដល និងមិន
បនត្រមូវេឡើយ។
៣. កមមវ ិធី

កលបងទប់

(SDPP)

មនបញ
្ហ សុខភព និងកុមរែដលរស់េនឆងយពី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

រ

រ និង(ខ)ករត្រមូវឲយកុមរជួយេធ្វើ

ក ត់សិស េបះបង់
េរៀនប៉ុេ

(SDPP)
គ ល់ថ (ក)

្ណ ះ េហើយ (ខ)កុមរនឹង

ចចូលេរៀនឲយបនេ្រចើនេម៉ ងកនុងមួយៃថងេ្រចើនដូចែដលថនក់េរៀន

ក ត់សស
ិ េបះបង់

ែដល្រកុមទំងេនះទំនងជេបះបង់

រ

ចចូលរួមកនុងសកមមភព

មិនទទួលខុស្រតូវេលើកមមវ ិធីផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ កមមវ ិធីេនះ្រតូវទទួល

្រគួ

្រគួ

ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងញឹកញប់បំផុត េនកនុងឯក

វ្រជវទក់ទងនឹង្របេទសកំពុងអភិវឌ គឺ (ក)ក្រមិតៃនភព្រកី្រកកនុង្រគួ

ករេនផទះ ឬរក្របក់។ េទះបីជយ៉ ង

េលើភពពក់ព័នៃធ នត្រមូវករ

នីមួយៗកនុងករេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍

មួយបនេទ បនទប់ពីេម៉ ងសិក ។

្រ

េនកនុង្រកុម និងតំបន់ទំង

ចេផ្តតេទេលើកុមរ ី កុមរពិករ ឬកុមរ

េរៀន្របកបេ

យភពេជគជ័យ

ខណៈេពល

េ្រចើនជង្រកុមេផ ងេទៀត។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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កនុងចំេ

មលកខណៈសមគល់ ែដលេរៀប ប់អំពីសិស េបះបង់

េឡើងពីលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ អំពីទី

ំងៃនកមមវ ិធីអន្ត គមន៍ ឬ្រកុមកុមរេគលេ

មនក ្ត ជេ្រចើន ែដលេលើក
ជក់

ក់។ កុមរទំងេនះរួមមន

កុមរ ី កុមរពិករ ឬកុមរមនបញ
្ហ សុខភព និងកុមរែដលរស់េនឆងយពី
មួយ ឬក ្ត ទំងអស់េនះបង្ហញថ
កលបងទប់

មន

ក ត់សិស េបះបង់

រៈសំខន់ជពិេសស េនកនុង

េគ

េរៀន។ ្របសិនេបើក ្ត
ប

្ត ្របេទសេគលេ

ចេរៀបចំអន្ត គមន៍ទំងេនះេទ

ៃនកមមវ ិធី

មលកខណៈសមគល់ជក់

ក់។
៤. អន្ត គមន៍ៃនកមមវ ិធី

កលបងទប់

ិ េបះបង់
ក ត់សស

(SDPP)

ចេផ្តតេទេលើសកមមភពែត

មួយ ឬពក់ព័នន
ធ ឹងសកមមភពេ្រចើន
ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវកមមវ ិធីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់
តេទេលើករផ្តល់េស

ឬផលិតផលែតមួយ ដូចជ ករបេ្រង នគួរ ករផ្តល់ឯកស

្រពូន ឬករផ្តល់ឲយ្រគូបេ្រង ន និងគណៈកមមករ្រគប់្រគង
ចំេ

្ឋ ន

នូវទ្រមង់ យតៃម្ល

ករកមចត់ដងកូវ

េរៀន។ កមមវ ិធី១៨ កនុង

មកមមវ ិធីអន្តរជតិទំង២០និយយអំពីអន្ត គមន៍្របេភទេនះ។ េហតុផលដ៏លម
្អ ួយគឺថ ករ យតៃម្លេលើ

សកមមភពែតមួយ

ចបញ
ជ ក់ចបស់ថ សកមមភពេនះ

បនេឃើញផងែដរថ
ចំេ

េក្តបេទេលើអន្ត គមន៍ជេ្រចើនែដលេផ្ត

មេស ទំង្របំ

(SDPP) គួរែតពិចរ
៥. កមមវ ិធី
មព័នធ ែផនកសិក

កមមវ ិធី្របមូលផ្តំុេន្របេទសេប៊ើគី
មនលទធផលល្អជវ ិជជមន

ចបងកឲយមន
្វ សូ

ដូេចនះ

កមមវ ិធី

នុភព។ េទះជយ៉ ងេនះក្តី េយើងក៏
ែដលបនផ្តល់្របេភទេស នីមួយៗកនុង
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េលើជេ្រមើសេនះផងែដរ។
កលបងទប់

ិ េបះបង់
ក ត់សស

(SDPP) គួរែតពិចរ

េលើអន្ត គមន៍ែផនករចនស

និងែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម ខណៈេពលែដលករ យតៃម្លទង
ំ េនះបង្ហញថ អន្ត គមន៍ទង
ំ េនះ

មន្របសិទភ
ធ ពជងអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពទក់ទងនឹងលទធផលៃនករអប់រ ំ។

េដើមបីពិចរ

េលើសកមមភពជក់

ក់ទំងេនះ

បុគគលិកកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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(SDPP) គួរែតយកលទធផលរកេឃើញេ្របើ្របស់ដូចខងេ្រកម៖

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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រ្រ



អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធបី ែដលមន

នុភពចមបងេទេលើករចូលេរៀន និងករេបះបង់

របស់សិស រួមមន ករេធ្វើករជមួយឪពុកម្តយ និង សហគមន៍ េហើយអន្ត គមន៍ែដលមិនបន
បង្ហញពី



នុភព មិនមនសមសភគឪពុកម្តយេនះេទ។

អន្ត គមន៍ែផនកសិក មួយចំនួនតូច្រតូវបន

កលបង េហើយកនុងចំេ

ភពមនករពក់ព័នធនឹងករផ្តល់សមភរៈ និងករជួយេ
េចះេ្របើ្របស់សមភរៈទំងេនះ។

មធមម

មអន្ត គមន៍ដ៏មន្របសិទធ

យអនុវត្តផទល់ ឬករបណុ្ត ះប

ករផ្តល់េសៀវេភសិក

្ត លឲយ

ករផ្តល់កុំពយូទ័រ ឬកររួម

ចំែណកកនុងករបេ្រង នគួរ ែដល្រគូបេ្រង នបនេលើកេឡើងម្តងេហើយម្តងេទៀតអំពីករេរៀនទេនទញគឺ

មិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ។


ភពេជគជ័យេនសហរដ្ឋ

េមរ ិក។

នឹងបង្ហញពីលទធភព ែដលមចស់ជំនួយពិចរ

បង្ហញថ អន្ត គមន៍នន ដូចជ ក្លឹប ឬករ្របឹក
៦.

ល់អន្ត គមន៍្រតូវករករ យតៃម្លែដលចបស់

ែផ្អកេទេលើវ ិធី

េមេរៀនមួយ
និយយថ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ប៉ុែន្ត បនបង្ហញពី

អន្ត គមន៍ែផនកផទល់ខួន/សងគ
្ល
មក្រមនឹងអនុវត្តេនប

កនុងចំេ

ចមន

នុភព។

ស់ និង្រតូវបនអនុវត្តជមួយនឹងគេ្រមងេនះេ

យ

្រស្ត។
មេមេរៀនជេ្រចើន

ករ យតៃម្លែដល្រតូវបនពិចរ

វ ិនិច័យ
ឆ អំពីករ

េយបល់

េដើមបី

ែដលបនសិក ពីករពិនិតយេឡើងវ ិញេលើករ យតៃម្លកមមវ ិធី

បនទប់ពីករអនុវត្តកមមវ ិធីេនះ

ក់បញូច លេទកនុងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត។

េឡើងេទបន បនទប់អន្ត គមន៍បនចប់េផ្តើម េហើយគេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ក្រមេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈ
ករចត់ែចង្រពវៗមិន

ចេកើត

ធន៍ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង

បនទប់ពីចប់េផ្តើមកមមវ ិធី ជេរឿយៗបនរកេឃើញភពមិនសុីសង្វក់គន រ ង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង
្រកុមេ្រប បេធៀប េហើយ្របឈមេទនឹងអ្រ

រ ិចរ ិលគួរឲយកត់សមគល់។

នូវករ យតៃម្លមុនេពលចប់េផ្តើមអន្ត គមន៍ កមមវ ិធី

កសេ្រចើនកនុងករយល់ដឹងឲយបនចបស់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

មរយៈករេ្រគងេរៀបចំ និងករអនុវត្ត

ក ត់សិស េបះបង់

ស់ថ កមមវ ិធីេនះមន្របសិទធភព។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

(SDPP) មនឱ

ទំព័រ 55

ឯក

រេយង

Abbott, R., Hill, K., Catalano, R. & Hawkins, D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of
five theories. Journal of Educational Psychology, 92 (3), 568-582.

Ahmed, A. & del Ninno, C. (2002). The Food for Education program in Bangladesh: An evaluation of its

impact on educational attainment and food security. International Food Policy Research Institute.

Ampiah, J. & Adu-Yeboah, C. (2009). Mapping the incidence of school dropouts: A case study of
communities in Northern Ghana. Comparative Education, 45 (2), 219-232.

Angrist, J., Bettinger, E., Bloom, E., King, E., & Kremer, M. ((2002). Vouchers for private schooling in
Colombia: Evidence from a randomized natural experiment. The American Economic Review, 92 (5),
1535-1558.

Baird, S., McIntosh, C. & Ozler, B. (2009). Designing cost-effective cash transfer programs to boost

schooling among young women in sub-Saharan Africa. World Bank Policy Research Working Paper
5090.

Balfanz, R. Fox, J., Bridgeland, J., & McNaught, M. (2008). Grad nation: A Guidebook to help

communities tackle the dropout crisis. Prepared with support from the Bill & Melinda Gates Foundation.

Commissioned by America’s Promise Alliance.

Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). Remedying education: Evidence from two
randomized experiments in India. Quarterly Journal of Economics, 122 (3), 1235-1264.

Barrera-Osorio, F., Bertrand, M., Linden, L., & Perez-Calle, F. (Forthcoming). Improving the design of

conditional transfer programs: Evidence from a randomized education experiment in Colombia. Applied

Economic Journal: Applied Economics.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 56

Baschieri, A. & Falkingham, J. (2007). Staying in school: Assessing the role of access, availability and

opportunity cost. University of Southampton: Southampton Statistical Sciences Research Institute
Applications & Policy Working Paper A07/02.

Bredenberg, K. & Sovann, S. (2003). Cambodia Secondary Education Study: Educational demand in the

basic education sector & strategies for enhancement. Kampong Cham Province, Cambodia:
Kampuchean Action for Primary Education.

Bridgeland, J., Dilulio, J., & Morison, K. (2006). The Silent Epidemic: Perspectives of High School

Dropouts. A report by Civic Enterprises in association with Peter D. Hart Research Associates for the
Bill & Melinda Gates Foundation.

Cameron, L. (2009). Can a public scholarship program successfully reduce school dropouts in a time of
economic crisis? Evidence from Indonesia. Economics of Education Review, 28, 308-317.

CARE International Timor Leste. (2010). Young women’s education in a young nation: Baseline survey

report. Author.

Chatterji, M., Hutchinson, P., Buck, K., Murray, N., Mulenga, Y., & Ventimiglia, T. (2010). Evaluating the
impact of community-based interventions on schooling outcomes among orphans and vulnerable children
in Lusaka, Zambia, Vulnerable Children and Youth Studies, 5 (2), 130-141.

Chaudhury, N. & Parajuli, D. (2006). Conditional Cash Transfers and female schooling: The impact of

the female school stipend program on public school enrollment in Punjab, Pakistan. World Bank Policy
research Working Paper 4102.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 57

Christenson, S. & Thurlow, M. (2004). School dropouts: Prevention considerations, interventions, and
challenges. Current Directions in Psychological Science, 13 (1), 36-39.

Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity (CREATE). (2010). Typologies

of drop out in southern Ghana: CREATE Ghana Policy Brief 1.

Crighton, J. (2005). School drop-out and its consequences: The disadvantaged, the disaffected, the

disappeared. Zagreb, Croatia: Network of Education Policy Centers.

Das, P. (2010). Process of girls dropout in school education: Analysis of selected cases in India. In

Engendering Empowerment: Education and Equality e-Conference. 12 April-14 May. United Nations
Girls’ Education Initiative: New York. Available from URL:http://ww.e4conference.org/e4e.

Department of Elementary Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development,

Government of India. (2009). All India survey of out-of-school children of age 5 & in 6-13 years age

group. New Delhi: Author.

Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M., & Sinei, S. (2006). Education and HIV/AIDS prevention: Evidence from

a randomized evaluation in Western Kenya. World Bank Policy Research Working Paper 4024.

Duflo, E., Hanna, R. & Ryan, S. (2010). Incentives work: Getting teachers to come to school. National

Bureau of Economic Research Working Paper 11880.

Dynarski, M., Clarke, L., Cobb, B., Finn, J., Rumberger, R. & Smink, J. (2008). Dropout prevention: A

practice guide (NCEE 2008-4025). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and

Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from
http://ies.ed.gov/ncee/wwc.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 58

Dynarski, M. & Gleason, P. (2002). How can we help? What we have learned from recent federal
dropout prevention evaluations. Journal of Education for Students Placed at Risk, 7 (1), 43-69.

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998a). Impacts of dropout prevention

programs: Final report. A research report from the School Dropout Demonstration Assistance Program
evaluation. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. (New Jersey study, Accelerated Middle
Schools)

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998b). Impacts of dropout prevention

programs: Final report. A research report from the School Dropout Demonstration Assistance Program
evaluation. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. (Georgia study, Accelerated Middle
Schools)

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998c). Impacts of dropout prevention

programs: Final report. A research report from the School Dropout Demonstration Assistance Program
evaluation. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. (Michigan study, Accelerated Middle

Schools)

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998d). Impacts of dropout prevention

programs: Final report. A research report from the School Dropout Demonstration on Assistance

Program evaluation. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. (Twelve Together)

Filmer, D. Inequalities in education: Effects of gender, poverty, orphanhood, and disability. Chapter 6 in
M. Tembon & L. Fort (Editors). (2009). Girls’ Education in the 21st Century: Gender Equality,

Empowerment and Economic Growth. Washington, DC: World Bank, pages 95-113.

Filmer, D. & Shady, N. (2009). School Enrollment, Selection and Test Scores. Development Research
Group, The World Bank.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 59

Fuwa, N. (2001). The net impact of the Female Secondary School Stipend Program in Bangladesh.

MPRA Paper 23402, University Library of Munich, Germany.

Garnier, H., Stein, J., & Jacobs, J. (1997). The process of dropping out of high school: A 19-year
perspective. American Educational Research Journal, 34 (2), 395-419.

Glewwe, P., Ilias, N. & Kremer, M. (2003). Teacher Incentives. Cambridge, MA: Poverty Action Lab.
Paper No. 11.

Glewwe, P. & Kassouf, L. (2010). The impact of the Bolsa Escola/Familia Conditional Cash Transfer

Program on enrollment, grade promotion and dropout rates in Brazil.
http://www.apec.umn.edu/faculty/pglewwe/documents/BrBolsa6.pdf

Glewwe, P., Kremer, M., & Moulin, S. (2007) Many Children Left Behind? Textbooks and Test Scores in

Kenya.Cambridge, MA: The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Glewwe, P & Pedro, O. (2004). Evaluating the impact of conditional cash transfers on schooling: An

experimental analysis of Honduras’ PRAF Program. Final Report for USAID. International Food Policy

Research Institute.

Govinda, R. & Bandyopadhyay, M. (2008). Access to elementary education in India: Country analytical

review. University of Sussex: CREATE.

Graeff-Martins, A., Oswald, S., Comassetto, J., Kieling, C., Goncalves, R., & Rohde, L. (2006). A

package of interventions to reduce school dropout in public schools in a developing country. European &

Child Adolescent Psychiatry, 15 (8), 442-449.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 60

Hammond, C., Linton, D., Smink, J., & Drew, S. (2007). Dropout risk factors and exemplary programs: A

technical report.Washington, DC: National Dropout Prevention Center at Clemson University and
Communities In Schools, Inc.

Hanushek, E., Lavy, V., & Hitomi, K. (2006). Do students care about school quality? Quality-consistent

estimates of dropout behavior in developing countries. University of Buffalo: Paper prepared for the

Conference on Human Capital.

Heppen, J. & Therriault, S. (2008). Developing early warning systems to identify potential high school

dropouts. Issue Brief. Washington, DC: National High School Center.

Hunt, F. (2008). Dropping out from school: A cross-country review of literature. University of Sussex:

CREATE Pathways to Access, Research Monograph No. 16.

Kampuchean Action for Primary Education. (2003). Characteristics and definitions of student drop-out at

primary school level. Kampong Cham Province, Cambodia: Author.

Kampuchean Action for Primary Education. (2008). Situation analysis: Four studies in dropout and

retention in Kampong Cham Province, Cambodia. Kampong Cham Province, Cambodia: Author.

Kasente, D. (2003). Gender and education in Uganda. Makerere University, Kampala, Uganda: A case
study for EFA Monitoring Report.

Kemple, J. (2004). Career Academies: Impacts on labor market outcomes and educational attainment.

New York: MDRC (Manpower Demonstration Research Corporation).

Kemple, J., Herlihy, C., & Smith, T. (2005). Making progress toward graduation: Evidence from the

Talent Development High School model. New York: MDRC.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 61

Kemple, J., & Snipes, J. (2000). Career Academies: Impacts on students’ engagement and performance

in high school. New York: MDRC (Manpower Demonstration Research Corporation).

Kennelly, L. & Monrad, M. (2007). Approaches to dropout prevention: Heeding early warning signs with

appropriate interventions. Washington, DC: National High School Center at the American Institutes for
Research.

Khandker, S., Pitt, M., & Fuwa, N. (2003) Subsidy to promote girls’ secondary education: The Female
Stipend Program in Bangladesh. MPRA Paper 23688, University Library of Munich, Germany.
Friedman, W., Kremer, M., Miguel, E., &Thornton, R. (2011). Education as liberation?Cambridge, MA:

The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Larson, K., & Rumberger, R. (1995). ALAS: Achievement for Latinos through Academic Success. In H.
Thornton (Ed.), Staying in school. A technical report of three dropout prevention projects for junior high

school students with learning and emotional disabilities. Minneapolis, MN: University of Minnesota,

Institute on Community Integration.

Levy, D. & Ohls, J. (2007). Evaluation of Jamaica’s PATH Program: Final Report. Washington, DC:
Mathematica Policy Institute, Inc. submitted to Ministry of Labour and Social Security, Jamaica.

Levy, D., Sloan, M., Linden, L., Harounan, K. (2009). Impact evaluation of Burkina Faso’s BRIGHT

program. Final Report. Washington, DC: Mathematica Policy Research, Inc. submitted to Millennium

Challenge Corporation.

Lloyd, C. & Mensch, B. (2006). Marriage and childbirth as factors in school exit: An analysis of DHS data

from sub-Saharan Africa. New York: Population Council.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 62

Lloyd, C., Mete, C., & Grant, M. (2009). The implications of changing educational and family

circumstances for children’s grade progression in rural Pakistan: 1997-2004. Economics of Education

Review, 28, 152-160.

Lyche, C. (2010). Taking on the completion challenge: A literature review on policies to prevent dropout

and early school leaving. OECD Education Working Papers, No. 53, OECD Publishing. Doi:
10.1787/5km4m2159cmr-en.

Manacorda, M. (2006). Grade failure, drop out and subsequent school outcomes: Quasi-experimental

evidence from Uruguayan administrative data. London, England: London School of Economics. In:
Centre for the Economics of Education Seminar (13 Dec 2006: London, UK).

Meng, X. & Ryan, J. (2007). Does a food for education program affect school outcomes? The

Bangladesh case, No 2557. IZA Discussion Papers, Institute for the Study of Labor (IZA),

http://econpapers.repec.org/RePEc:iza:izadps:dp2557.

Miguel, E., & Kremer, M. (2004). Worms: Identifying impacts on education and health in the presence of
treatment externalities. Econometrica, 72 (1), 159-217.

National High School Center. (2007). Dropout prevention for students with disabilities: A critical issue for

State Education Agencies. Issue Brief. Available at http://www.betterhighschools.org.

Nauer, K., White, A., & Yerneni, R. (2008) Strengthening schools by strengthening families: Community

strategies to reverse chronic absenteeism in the early grades and improve supports for children and
families. New York: Center for New York City Affairs, the New School.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 63

Nguyen, T. & Lassibille, G. (2008). Improving Management in Education: Evidence from a Randomized

Experiment in Madagascar.Cambridge, MA: The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Okumu, I., Nakajjo, A., & Isoke, D. (2008). Socioeconomic determinants of primary school dropout: The

logistic model analysis. MPRA Paper No. 7851. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7851/.
Open Society Institute. (2002). Education development in Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan:

Challenges and ways forward. Budapest, Hungary: Education Support Program.

Open Society Institute. (2005). School dropouts: Challenges and ways of addressing them. Country

survey: Tajikistan. Budapest, Hungary: Education Support Program.

Open Society Institute. (2007). Monitoring school dropouts: Albania, Kazakhstan, Latvia, Mongolia,

Slovakia, and Tajikistan. Overview and Country Reports. Budapest, Hungary: Education Support
Program.

Oster, E.& Thornton, R. (2009). Menstruation and Education in Nepal. NBER Working PaperSeries no:

14853. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Prevatt, F., & Kelly, D. (2003). Dropping out of school: A review of intervention programs. Journal of

School Psychology, 41, 377-395.

Rawlings, L. & Rubio, G. (2003). Evaluating the impact of conditional cash transfer programs: Lessons

from Latin America. World Bank Policy Research Working Paper 3119.

Raynor, J. & Wesson, K. (2006). The Girls’ Stipend Program in Bangladesh. Journal of Education for

International Development, 2 (2). Retrieved from

http/://www.equip123.net/JEID/articles/3/Girls’StipendPrograminBangladesh.pdf on November 15, 2010.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 64

Reddy, A. & Sinha, S. (2010). School dropouts or pushouts? Overcoming barriers for the Right to

Education. CREATE Pathways to Access Research Monograph No. 40.

Roberts, K. (2006). Why Grade 3? A study on primary school dropout in Kampot Province, Cambodia.
Kampot, Cambodia: VSO, Mainstreaming Inclusive Education Project Community Research.

Rumberger, R. & Lim, S. (2008). Why students drop out of school: A review of 25 years of research.

California Dropout Research Project Policy Brief 15.

Santiago, C & Chinen, M. (2008). Educational impact of a school breakfast programme in rural Peru.

International Journal of Educational Development, 28 (2), 132-148.

Sarker, P. & Davey, G. (2009). Exclusion of indigenous children from primary education in the Rajshahi
division of northwestern Bangladesh. International Journal of Inclusive Education, 13 (10), 1-11.

Schultz, T. (2000). School subsidies for the poor: Evaluating a Mexican strategy for reducing poverty.
Washington, DC: IFPRI.

Schurmann, A. (2009). Review of the Bangladesh Female Secondary School Stipend Project using a
social exclusion framework. Journal of Health, Population and Nutrition, 4, 505-517.

Sinclair, M., Christenson, S., Evelo, D., & Hurley, C. (1998). Dropout prevention for youth with

disabilities: Efficacy of a sustained school engagement procedure. Exceptional Children, 65(1), 7–21.
Sinclair, M., Christenson, S., & Thurlow, M. (2005). Promoting school completion of urban secondary
youth with emotional or behavioral disabilities. Exceptional Children, 71(4), 465–482.

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 65

Son, H. (2008). Conditional cash transfer programs: An effective tool for poverty alleviation? Manila,

Philippines: Asian Development Bank, Economics and Research Department Policy Brief Series No. 51.
Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Center for Educational

Innovation and Technology. (1995). Project Learning System for Education For All: Final Report. The

Philippines: Author.

Stanley, K. & Plucker, J. (2008). Improving high school graduation rates. Center for Evaluation &

Education Policy, Education Policy Brief. 6, (7).

Tan, J., Lane, J., & Lassibille, G. (1999). Schooling outcomes in Philippine elementary schools:
Evaluation of the impact of four experiments. World Bank Economic Review, 13 (3),493-508.

UNESCO Institute for Statistics. (2005). Children Out of School: Measuring exclusion from primary

education. Montreal: Author.

UNESCO Institute for Statistics. (2010).
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
(accessed January 28, 2011).
World Bank EdStats Database (2010).www.worldbank.org/education/edstats (accessed January 28,
2011).

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 66

ឧបសមព័នធ ក
សថត
ិ ិអប់រ ំស្រមប់្របេទសែដលមនកមមវិធី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

កលបងទប់

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

ទំព័រ 67

ង ក-១ ៖ សថត
ិ ិអប់រ ំស្រមប់្របេទសែដលមនកមមវិធី
្របេទស
កមពុជ

15

អ្រ

អ្រ

ទិនន
ន ័យ15

្របភព

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់
ឆនំ

2005

2006

2007

2008

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

89

88

87

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

91

92

90

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

90

90

89

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS

22

28

32

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម

UIS

26

33

36

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS

34

31

34

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន (GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

120

118

115

112

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

130

126

124

120

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

125

122

120

116

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS

33

36

ពិ តៃនករចូ លេរៀន(NER): ករចុ ះេឈមះចូ លេរៀនៃន្រកុមកុ មរ្រគប់

យុចូលេរៀនជផ្លូវករស្រមប់ ក្រមិ តអប់ រ ំែដល្រតូវបនេលើកេឡើង បនបង្ហញភគរយៃនចំ នួនកុ មរែដល្រតួតសុីគន។

រួមៃនករចូ លេរៀន(GER): ករចុ ះេឈមះចូ លេរៀនសរុបេនក្រមិ តអប់ រ ំជក់

េឆ្លើយតបេទនឹ ងក្រមិ តអប់ រ ំដូ ចគនកនុងឆនំសិក

ក់ េ

យមិ នគិ តអំ ពី

យុ ដូ ចែដលបនបង្ហញភគរយៃនចំ នួនកុ មរ្រគប់

មួ យ។

អ្រ

គង់ វង ៖ ភគរយៃន្រកុមសិស ែដលចុ ះេឈមះចូ លេរៀនេនថនក់ ទី១ៃនករអប់ រ ំក្រមិ តបឋម

អ្រ

េបះបង់ ៖ ភគរយៃន្រកុមសិស ែដលចុ ះេឈមះចូ លេរៀនថនក់ ទី១ៃនករអប់ រ ំក្រមិ តបឋមល ែដលេគមិ នរ ំពឹ ងថបនេរៀនករអប់ រ ំក្រមិ តបឋមសិក ;

េហើយអ្រ

កមមវ ិធី

េនះ្រតូវបនគណន

កលបងទប់

មរយៈយក១០០%ដកអ្រ

ក ត់សិស េបះបង់

2009

យុចូលេរៀនជផ្លូវករ ។

មួ យកនុងឆនំសិក ែដលេគរ ំពឹ ងថនឹ ងឈនដល់ថនក់ បន្តបនទប់ េទៀត។

គង់ វង ថនក់ ចុងេ្រកយៃនបឋមសិក ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

ទំព័រ 68

្របេទស

ឥ

កមមវ ិធី

្ឌ

ទិនន
ន ័យ15

្របភព

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -កុម

អ្រ

ឆនំ
2005

2006

2007

UIS

42

44

រួមៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS

38

40

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

57

56

57

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

54

53

52

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

55

54

54

អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

EdStats

43

44

43

អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុម

EdStats

46

47

48

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

87

87

88

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

91

91

91

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប
UIS

89

89

90

2008

91

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

110

110

111

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

114

115

115

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

112

112

113

117

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS

49

50

52

56

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម

UIS

59

60

61

64

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS

54

55

57

60

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

2009

ទំព័រ 69

្របេទស

ជីគី

កមមវ ិធី

ថន

ឆនំ

ទិនន
ន ័យ15

្របភព

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

65

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

66

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

66

អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

EdStats

35

អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុម

EdStats

34

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

អ្រ

2006

2007

2008

96

95

95

95

UIS

99

99

99

99

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

97

97

97

97

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS

73

74

75

77

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម

UIS

87

87

88

88

អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS

80

81

81

83

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

98

98

98

100

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS

102

103

102

104

អ្រ
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អ្រ
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UIS
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83

84
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អ្រ
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្របេទស

ទិនន
ន ័យ15
គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS
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អ្រ
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UIS

99

អ្រ

េបះបង់

2006

2007

99
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2008
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េនក្រមិតបឋមសិក -ថនក់ទី(១-៤)-

អ្រ

េបះបង់

េនថនក់ទី(៥-៩)-សរុប

អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតមធយមសិក ថនក់ទី(១០-១១)

សរុប
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2005

អ្រ

សរុប

ធីមូលស
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ឆនំ

្របភព
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EMIS

3
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9

អ្រ
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UIS

67
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អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

69

65

76
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អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS
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អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម

UIS
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អ្រ

ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS
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អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS
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អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS
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ទិ ននន័យឆនំ២០០៥-២០០៧ មិ ន

ចយកជករបនទំង្រសុងេនះេទ-

ខ្លះទទួ លរងនូ វកររ ំខនយ៉ ងខ្លំងកនុងអំ ឡុងឆនំ២០០៦-២០០៧ េ

្រប្រកតី និ ងករ្របមូ លទិ ននន័យមិ នេទៀងទត់ ។ េបើ េទះជ្របព័ នធេនះមនករែកលំអេ្រចើ នក៏ េ

យ ក៏ េយើងគួ រែតពិ ចរ

កមមវ ិធី
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កលបងទប់
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រ្រ

េ

យយកចិ ត្តទុក

យ

រសភពករ្រចបូ ក្រចបល់កុង្របេទសេធ្វ
ន
ើ ឲយមនដំ េណើរករមិ ន

ក់ េលើទិននន័យមុ នឆនំ២០០៨។
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្របេទស

កមមវ ិធី

ឆនំ

ទិនន
ន ័យ15

្របភព

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS

100

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី

UIS

55

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម

UIS

55

អ្រ

រួមៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -សរុប

UIS

55

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

UIS

78

អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម

UIS
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អ្រ

គង់វង ដល់ថនក់បញចប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរុប

UIS
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អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី

EdStats
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អ្រ

េបះបង់

េនក្រមិតបឋមសិក -កុម
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កលបងទប់
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ឧបសមពន
័ ធខ
ក ្ត

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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និភយ
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- មន

វ

យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ

x

យឱកស/ករងរ

x

x

ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្តយ

ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

x

x

x

កបបកិរ ិយកនុងសងគម

អក រ“x” េន្របអប់មនន័យថក ្ត

កមមវ ិធី

Nauer et al. (2008)

(2007)

Lyche (2010)

Kennelly & Monrad (2007)

Heppen &Therriault (2008)

Hammond et al. (2007)

Garnier et al., 1997

Dynarski et al. (2008)

x17

ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ

17

x

យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន

- មនបញ
្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ

-

x

ផទល់ខួ្លន

- េភទ្របុស

- ចំ

Stanley & Plucker (2008)

លកខណៈសមគល់

Rumberger & Lim (2008)

ក ្ត ផទល់ខួន
្ល

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច(OECD)

Dynarski & Gleason (2002)

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

(2004)

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

េមរ ិក និងប

Bridgeland et al. (2006)

េមរ ិក និងប

កនុងសហរដ្ឋ

Balfanz et al. (2008)

និភ័យៃនករេបះបង់

កនងសហរដ្ឋ
ុ

Amonov et al. (2007)

ក ្ត

និភ័យៃនករេបះបង់

Abbott et al. (2000)

ង ខ-១ ៖ ក ្ត

x

x

x

x
x

x
x

x

x

និភ័យរកេឃើញថមនទក់ទិនយ៉ ងសំខន់នឹងសិស េបះបង់
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Stanley & Plucker (2008)

Rumberger & Lim (2008)

Nauer et al. (2008)

x

(2007)

x

Lyche (2010)

x

Kennelly & Monrad (2007)

Hammond et al. (2007)

x

Heppen &Therriault (2008)

Garnier et al., 1997

Dynarski et al. (2008)

Dynarski & Gleason (2002)

(2004)

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

Bridgeland et al. (2006)

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

Balfanz et al. (2008)

េមរ ិក និងប

កនុងសហរដ្ឋ

Amonov et al. (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Abbott et al. (2000)

ក ្ត

- ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/
ឥរ ិយបថសងគម

x

x

- ករេកតសរេសើរដល់អនកែដលឈប់េរៀន

លទធផលសិក េន

េរៀន

- សមិទិផ
ធ លទប

x

- ករេរៀន្រតួតថនក់/ករហួស

ទំនក់ទំនង

េរៀន

យុចូលេរៀន

-មិនសូវចូលេរៀន

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

-ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

x

េរៀន

ក ត់សិស េបះបង់

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ប់

រមមណ៍េលើករសិក

- ឥរ ិយបថមិនល្អ/ឥរ ិយបថមិនគបបី

x

x

x

-ខ្វះករេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក /មិនសូវមនចំ

ឥរ ិយបថ

x

x

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

x

រ្រ

x

x

x

x

x

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
x

x

x
x

x
x

x
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សន៍/វណ្ណ ៈ/ភ

x

x

ជនជតិភគតិច

x

- មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតទំងពីរ

x

x

ឆនំ

(2007)

Lyche (2010)

Kennelly & Monrad (2007)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

រ (ឧទហរណ៍ ករែលង

លះគន, មរណភព)
រប្តូរទីលំេនេ្រចើ ន

ករចូលរួម/ ករេប្តជញចិត្តរបស់្រគួ
អប់រ ំ

កលបងទប់

x

x

- មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ ជពិេសសេ្រកម៥

កមមវ ិធី

x

x

- ឪពុកម្តយគមនករងរេធ្វើ

- ្រគួ

x
x

- ឪពុកម្តយមនក្រមិតអប់រ ំទប

- មនបញ
្ហ កនុង្រគួ

Heppen &Therriault (2008)

Dynarski et al. (2008)

Dynarski & Gleason (2002)

x

រ

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប

- ជតិ

x

Stanley & Plucker (2008)

្រគួ

Rumberger & Lim (2008)

-

វ

Nauer et al. (2008)

- លកខណៈសមគល់

Hammond et al. (2007)

រ

Garnier et al., 1997

ក ្ត ្រគួ

(2004)

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

Bridgeland et al. (2006)

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

Balfanz et al. (2008)

េមរ ិក និងប

កនុងសហរដ្ឋ

Amonov et al. (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Abbott et al. (2000)

ក ្ត

ក ត់សិស េបះបង់

x
x

រចំេពះករ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

x

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
x

x
x

x

x
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- មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់

េរៀន

x

- គិតថ ករអប់រ ំមិនសូវសំខន់

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stanley & Plucker (2008)

Rumberger & Lim (2008)

Nauer et al. (2008)

(2007)

Lyche (2010)

Kennelly & Monrad (2007)

Heppen &Therriault (2008)

Hammond et al. (2007)

Garnier et al., 1997

Dynarski et al. (2008)

Dynarski & Gleason (2002)
x

- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ

ក ្ត

(2004)

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

Bridgeland et al. (2006)

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

Balfanz et al. (2008)

េមរ ិក និងប

កនុងសហរដ្ឋ

Amonov et al. (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Abbott et al. (2000)

ក ្ត

េរៀន

រចនសមព័នធ

- ករចុះេឈមះចូលេរៀនេ្រចើន

x

x

x

- ករេផ្តតខ្លំងេទេលើចំណូលទប

x

-

x

េរៀនេនឆងយ/

- កង្វះអគរសិក
- កង្វះ

េរៀនមនតិចតួច

x

និងសមភរៈសិក

េរៀនេ្រកយបឋមសិក

មុខងរ

- “គុណភព”

េរៀនេនមនក្រមិត

x

- គមនសុវតថិភព (ឧ. ្រកុមេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌកមម
កមមវ ិធី

x

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

x
រ្រ

x

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x
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Stanley & Plucker (2008)

Rumberger & Lim (2008)

Nauer et al. (2008)

(2007)

Lyche (2010)

Kennelly & Monrad (2007)

Heppen &Therriault (2008)

Hammond et al. (2007)

Garnier et al., 1997

Dynarski et al. (2008)

Dynarski & Gleason (2002)

(2004)

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

Bridgeland et al. (2006)

្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

Balfanz et al. (2008)

េមរ ិក និងប

កនុងសហរដ្ឋ

Amonov et al. (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Abbott et al. (2000)

ក ្ត

ងកយ)
- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន
- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវ ័យ
េន
-ភ

េរៀន

x

អប់រ ំមិនែមនជភ

x

x

x

កំេណើតរបស់កុមរ

x

- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវ ិធីសិក

x

x

- កង្វះករយកចិត្តទុក

x

x

ក់កុងករបេ្រង
ន
ន

x
x

x

x

x

x

ក ្ត សហគមន៍
ទី្របជុំជន
ជនបទ
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកជនជតិភគតិច ករេកើតេន
បរេទសឬេ្រក្រសុក
ករមនែតឪពុកឬមនែតម្តយ, ឪពុកម្តយមន
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

x
រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
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ក ្ត

កមមវ ិធី

និភ័យៃនករេបះបង់

េមរ ិក និងប
្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង

មនជេម្លះ-េ្រគះ

កលបងទប់
ក ត់សិស េបះបង់

អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD)

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
រ្រ
វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

Stanley & Plucker (2008)

Rumberger & Lim (2008)

Nauer et al. (2008)

(2007)

Lyche (2010)

Kennelly & Monrad (2007)

Heppen &Therriault (2008)

Hammond et al. (2007)

Garnier et al., 1997

Dynarski et al. (2008)

Dynarski & Gleason (2002)

(2004)

Bridgeland et al. (2006)

Balfanz et al. (2008)

Amonov et al. (2007)

Abbott et al. (2000)

កនុងសហរដ្ឋ

ក្រមិតអប់រ ំទបមនចំនួនេ្រចើន

សនន- ភពផុយ្រសួយៃន

នេយបយ

សញញណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ៗែដលនំឲយ

ក់ខនដល់ករសិក
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- មន

វ

ផទល់ខួ្លន

យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន

- េភទ្រសី

x

- មនបញ
្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ

x

- ចំ

x

ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ
-

យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ

យឱកស/ករងរ

ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្តយ

ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

កបបកិរ ិយកនុងសងគម

x

Kasente (2003)

Kampuchean Action (2008)

Kampuchean Action (2003)

Hunt (2008)
x

x

x
x

x

Hanushek et al (2006)

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

Filmer (2009)

Das (2010)

Crighton (2005)

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Lloyd & Mensch (2006)

លកខណៈសមគល់

កនង្របេទសកំ
ពុងអភិវឌ
ុ

Laughan (2007)

ក ្ត ផទល់ខួន
្ល

CREATE (2010)

អភិវឌ

CARE (2010)

កនុង្របេទសកំពុង

Bredenberg & Sovann (2003)

និភ័យៃនករេបះបង់

Baschieri & Falkingham (2007)

ក ្ត

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ង ខ-២ ៖ ក ្ត

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

- ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/ឥរ ិយបថ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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Lloyd & Mensch (2006)

Laughan (2007)

Kasente (2003)

Kampuchean Action (2008)

Kampuchean Action (2003)

Hunt (2008)

Hanushek et al (2006)

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

Filmer (2009)

Das (2010)

Crighton (2005)

CREATE (2010)

CARE (2010)

អភិវឌ

Bredenberg & Sovann (2003)

កនុង្របេទសកំពុង

Baschieri & Falkingham (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ក ្ត

សងគម
- ករេកតសរេសើរអនកែដលឈប់េរៀន

លទធផលសិក េន

x

េរៀន

- សមិទិផ
ធ លទប

x

- ករេរៀន្រតួតថនក់/ករហួស

ទំនក់ទំនង

x

យុចូលេរៀន

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

េរៀន

-មិនសូវចូលេរៀន
-ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ
-ខ្វះករេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក /មិនសូវមនចំ

ប់

រមមណ៍េលើករសិក

ឥរ ិយបថ

កមមវ ិធី

x

េរៀន

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lloyd & Mensch (2006)

x

Hanushek et al (2006)

x
x

x
x

x

x

- មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ជពិេសសេ្រកម៥ឆនំ

x

x

x

x

x

x

x

រ(ឧទហរណ៍ករែលងលះ

គន មរណភព)

x

រប្តូរទីលំេនេ្រចើ ន
កលបងទប់

x

x

- ឪពុកម្តយគមនករងរេធ្វើ

កមមវ ិធី

x

ជនជតិភគតិច

- មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតទំងពីរ

- ្រគួ

Laughan (2007)

x

- ឪពុកម្តយមនក្រមិតអប់រ ំទប

- មនបញ
្ហ កនុង្រគួ

Kasente (2003)

សន៍/វណ្ណ ៈ/ភ

x

រ

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប

- ជតិ

Kampuchean Action (2008)

្រគួ

Kampuchean Action (2003)

-

វ

Hunt (2008)

- លកខណៈសមគល់

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

រ

Filmer (2009)

ក ្ត ្រគួ

Das (2010)

- ឥរ ិយបថមិនល្អ/ឥរ ិយបថមិនគបបី

Crighton (2005)

CREATE (2010)

CARE (2010)

អភិវឌ

Bredenberg & Sovann (2003)

កនុង្របេទសកំពុង

Baschieri & Falkingham (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ក ្ត

ក ត់សិស េបះបង់

x
,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
x

x
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េរៀន

- គិតថ ករអប់រ ំមិនសូវសំខន់

x

x

Lloyd & Mensch (2006)

Kampuchean Action (2008)

Kampuchean Action (2003)

Hunt (2008)

Hanushek et al (2006)

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

Filmer (2009)

Das (2010)

Laughan (2007)

- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ

Kasente (2003)

- មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់

Crighton (2005)

រចំេពះករអប់រ ំ

CREATE (2010)

ករចូលរួម/ ករេប្តជញចិត្តរបស់្រគួ

CARE (2010)

អភិវឌ

Bredenberg & Sovann (2003)

កនុង្របេទសកំពុង

Baschieri & Falkingham (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ក ្ត

x
x

x

x

x

x

ក ្ត

រចនសមព័នធ
- ករចុះេឈមះចូលេរៀនេ្រចើន
- ករេផ្តខ្លំងេទេលើចំណូលទប
-

េរៀនេនឆងយ/

- ខ្វះខតអគរសិក
- ខ្វះខត

មុខងរ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

េរៀនមនតិចតួច

x

x

x

និងសមភរៈសិក

x

េរៀនេ្រកយបឋមសិក

ក ត់សិស េបះបង់

x

x
x

x
x

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១
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x

x

Lloyd & Mensch (2006)

Laughan (2007)

x

Kasente (2003)

x

Kampuchean Action (2008)

x

Kampuchean Action (2003)

Hunt (2008)

Filmer (2009)

Das (2010)

Crighton (2005)

CREATE (2010)

x

Hanushek et al (2006)

េរៀនេនមនក្រមិត

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

- “គុណភព”

CARE (2010)

អភិវឌ

Bredenberg & Sovann (2003)

កនុង្របេទសកំពុង

Baschieri & Falkingham (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ក ្ត

- គមនសុវតថិភព (ឧ. ្រកុមេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌកមម ង
កយ)

x

x

- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន

x

x

x

x

x

- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវ ័យេន
េរៀន
-ភ

អប់រ ំមិនែមនជភ

កំេណើតរបស់កុមរ

x

- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវ ិធីសិក
- កង្វះករយកចិត្តទុក

x

ក់កុងករបេ្រង
ន
ន

ក ្ត សហគមន៍
ទី្របជុំជន

x

ជនបទ
កមមវ ិធី

x
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x
ទំព័រ 84

Lloyd & Mensch (2006)

Laughan (2007)

Kasente (2003)

Kampuchean Action (2008)

Kampuchean Action (2003)

Hunt (2008)

Hanushek et al (2006)

Govinda & Bandyopadhyay (2008)

Filmer (2009)

Das (2010)

Crighton (2005)

CREATE (2010)

CARE (2010)

Bredenberg & Sovann (2003)

អភិវឌ

កនុង្របេទសកំពុង

Baschieri & Falkingham (2007)

និភ័យៃនករេបះបង់

Ampiah et al. (2009)

ក ្ត

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ជនជតិភគតិច ករេកើតេន
បរេទសឬេ្រក្រសុក
ករមនែតឪពុកឬមនែតម្តយ, ឪពុកម្តយែដលមន
ក្រមិតអប់រ ំទបមនចំនួនេ្រចើន

x

ករមនវ ិបត្តិេកើតេឡើងដូចជជេម្លះ-េ្រគះ

សនន-

ភពផុយ្រសួលៃននេយបយ

x

សញញណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ងៗែដលនំឲយ

ក់

ខនដល់ករសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

x
x

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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x
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ក ្ត ផទល់ខួន
្ល

លកខណៈសមគល់
- មន

វ

ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ

យឱកស/ករងរ

x

ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្តយ

ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង

UN Millennium Project (2005)

x
x

យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ

UNESCO Inst. For Statistics (2005)

Sarker & Davey (2009)

Roberts (2006)

យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន

- មនបញ
្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ

-

Open Society Institute (2007)

ផទល់ខួន
្ល

- េភទ្រសី

- ចំ

Open Society Institute (2005)

Open Society Institute (2002)

Okumu et al. (2008)

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត)

Manacorda (2006)

និភ័យៃនករេបះបង់

Lloyd et al. (2009)

ក ្ត

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

កបបកិរ ិយកនុងសងគម

- ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/ឥរ ិយបថសងគម
- ករេកតសរេសើរដល់អនកែដលឈប់េរៀន

លទធផលសិក េន
កមមវ ិធី

កលបងទប់

x

េរៀន

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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- សមិទិផ
ធ លទប

េរៀន

UN Millennium Project (2005)

UNESCO Inst. For Statistics (2005)

Sarker & Davey (2009)

Roberts (2006)

Open Society Institute (2007)

Open Society Institute (2005)

Open Society Institute (2002)

x

- ករេរៀន្រតួតថនក់/ករហួស

ទំនក់ទំនង

Okumu et al. (2008)

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត)

Manacorda (2006)

និភ័យៃនករេបះបង់

Lloyd et al. (2009)

ក ្ត

x

យុចូលេរៀន

x

-មិនសូវចូលេរៀន

x

x

-ក្តីរ ំពឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ
-ខ្វះករេប្តជញចិត្តកុងករសិ
ន
ក /មិនសូវមនចំ

ឥរ ិយបថ

េរៀន

ប់

រមមណ៍េលើករសិក

x

x

x

x

- ឥរ ិយបថមិនល្អ/ឥរ ិយបថមិនគបបី
ក ្ត ្រគួ

រ

- លកខណៈសមគល់
-

្រគួ

រ

ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប

- ជតិ
កមមវ ិធី

វ

សន៍/វណ្ណ ៈ/ភ

កលបងទប់

x

ជនជតិភគតិច

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

x

x

x
រ្រ

វ្រជវ,ែខឧសភ ឆនំ២០១១

x

x

x

x
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x

- មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្តយបេងកើតទំងពីរ
x

- មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ជពិេសសេ្រកម៥ឆនំ
- ្រគួ

ករចូលរួម/ ករេប្តជញចិត្តរបស់្រគួ

Sarker & Davey (2009)

Roberts (2006)

Open Society Institute (2007)

Open Society Institute (2005)

x

x

x

x

x

រ(ឧទហរណ៍ករែលងលះគន មរណភព)

រប្តូរទីលំេនេ្រចើ ន

Open Society Institute (2002)

x

- ឪពុកម្តយគមនករងរេធ្វើ
- មនបញ
្ហ កនុង្រគួ

x

UN Millennium Project (2005)

x

UNESCO Inst. For Statistics (2005)

- ឪពុកម្តយមនក្រមិតអប់រ ំទប

Okumu et al. (2008)

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត)

Manacorda (2006)

និភ័យៃនករេបះបង់

Lloyd et al. (2009)

ក ្ត

រចំេពះករអប់រ ំ

- មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់

- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ

x

x

x

x

x

x

x

- គិតថ ករអប់រ ំមិនសូវសំខន់
ក ្ត

រចនសមព័នធ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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x

x

x

UN Millennium Project (2005)

Roberts (2006)

x

UNESCO Inst. For Statistics (2005)

Open Society Institute (2007)

x

Sarker & Davey (2009)

Open Society Institute (2005)

Open Society Institute (2002)

Okumu et al. (2008)

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត)

Manacorda (2006)

និភ័យៃនករេបះបង់

Lloyd et al. (2009)

ក ្ត

- ករចុះេឈមះចូលេរៀនេ្រចើន
- ករេផ្តតខ្លំងេទេលើចំណូលទប
-

េរៀនេនឆងយ/

- ខ្វះខតអគរសិក
- ខ្វះខត

មុខងរ

- “គុណភព”

េរៀនមនតិចតួច

x

និងសមភរៈសិក

x

េរៀនេ្រកយបឋមសិក

x

េរៀនេនមនក្រមិត

- គមនសុវតថិភព (ឧ. ្រកុមេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌកមម ងកយ)
- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន
- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវ ័យេន
-ភ

អប់រ ំមិនែមនជភ

េរៀន

កំេណើតរបស់កុមរ

x

- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវ ិធីសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

x

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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x

x
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UNESCO Inst. For Statistics (2005)

UN Millennium Project (2005)

Sarker & Davey (2009)

Roberts (2006)

x

Open Society Institute (2007)

Open Society Institute (2002)

x

Open Society Institute (2005)

Okumu et al. (2008)

- កង្វះករយកចិត្តទុក

កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត)

Manacorda (2006)

និភ័យៃនករេបះបង់

Lloyd et al. (2009)

ក ្ត

x

x

ក់កុងករបេ្រង
ន
ន

ក ្ត សហគមន៍
ទី្របជុំជន
ជនបទ

x

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ជនជតិភគតិច ករេកើតេនបរេទស

ឬេ្រក្រសុក

ករមនែតឪពុក
ឬមនែតម្តយ, ឪពុកម្តយែដលមនក្រមិតអប់រ ំទបមនចំនួនេ្រចើន
មនវ ិបត្តិេកើតេឡើងដូចជជេម្លះ-េ្រគះ

សនន- ភពផុយ្រសួលៃន

នេយបយ

x

សញញណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ងៗែដលនំឲយ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

x

ក់ខនដល់ករសិក

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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ឧបសមពន
័ ធគ
េសចក្ដស
ី េងខបៃនករសិក អំពអ
ី ន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់
កមមវិធី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវិនិចឆ័យរបស់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

រ្រ

វ្រជវ

(SDPP)
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ង គ-១ ៖ កមមវិធីអន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់

ែដលេឆ្លើយតបនូវ ល់លកខណៈវិនិចឆ័យរបស់កមមវិធី
សិស េបះបង់

លទធផល

អនកនិពនធ

្រកុមេគលេ

ចមបង

មធយម

 េនេរៀនកនុង

សិក

 េរៀនបនរ ីក

(Dynarski et

ចេ្រមើនេន

al., 1998)

សិស ថនក់ទី៦ ដល់
ទី ៨ េន

មទី្របជុំ

ជនចំនួន ៣ កែន្លង
ល់ សិស ទំងេនះ

ក ត់

(SDPP)
វ ិធី

េស

អន្ត គមន៍េនកនុង្របេទសអភិវឌ (
1) ករបេងកើន

កលបងទប់

មលំ

ករសិក ៖

 កមមវ ិធីសិក រយៈ

្រស្ត

តៃម្ល

ប់អក រេឈមះអន្ត គមន៍)
គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

 ៧,០០០ដុ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

វ ិជជមនេលើ

មនក់ កនុងរយៈមួយ

ករេនេរៀន

ឆនំេន GA។

(ករេកើនេឡើង

កនុងឆនំ អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

េពល ២ឆនំ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

សិក មួយឆនំ

នុភព

្ល

 លទធផល

េរៀនយឺតេ្រកយ

 ករបេ្រង នគួរ

(RCT)៖ សិស ចំនួន

 ១៣,០០០

ជមធយម

ក្រមិតថនក់ពី១

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

៨៤៧នក់

ដុ

១៨%)

 ករ្របឹក េយបល់

 GA៖ ៦០% ជជន

មួយ ឆនំេន NJ។

 ករផ ព្វផ យ

ជតិ

 ១១,០០០

វ ិជជមនេលើ

ដល់្រកុម្រគួ

កំេណើត

ដុ

ករេរៀនបន

េទ២ ឆនំ។

រ

េមរ ិកេដើម
្រហ្វិក, ជង

្ល រកនុងរយៈ

្ល កនុងរយៈមួយ

រចនសមព័ន៖ធ

៧០% េភទ្របុស

ឆនំេន MI។

 ទំហំថនក់តូច

 NJ៖ ៧៥% ជជន

(តៃម្លគិតជ

ជតិ

ដុ

េមរ ិក-

្រហ្វិក

២៥% ជជនជតិ
រ ិក
េ

េម

្ល រ កនុងឆនំ

២០០៧)

 លទធផល

រ ីកចេ្រមើនេន
(ករ
េកើនេឡើងជ
មធយម៣៥%)

ទី(ហុីេស្តនិក)
យ៥០%េភទ្របុស

 MI៖ ៦០% ជជន
ជតិ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

េមរ ិកកត់
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លទធផល

អនកនិពនធ

្រកុមេគលេ

ចមបង

វ ិធី

េស

្រហ្វិក េ

្រស្ត

តៃម្ល

នុភព

យ ៦០%

េភទ្របុស

2) សមិទិផ
ធ ល
ស្រមប់ជន
ជតិ

េមរ ិក

ទីន

មរ

 េនេរៀនកនុង

សិស ថនក់ទី៧ ដល់
ទី៨ េនឡូសេអនេជ

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

១,១៨៥ដុ

 ថនក់ពិេសសស្តី អំពី

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

វ ិជជមនេលើករ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

មនក់កុងរយៈ
ន

េនេរៀន(េកើន

 េរៀនបនរ ីក

េឡស រដ្ឋ CA (ទី

ជំនញេ

ចេ្រមើនេន

្របជុំជន) ្របឈម

បញ
្ហ

្រកុម

នឹងករេបះបង់

 ករ្រគប់្រគងករណី

ទទួលអន្ត គមន៍

 ករ

(RCT)៖សិស ៩៤

យៈភព
េជគជ័យៃន

េ

យ

រ

ះ ្រ

ម

យ

នវត្តមន

្ល រ

 លទធផល

េពលមួយឆនំ

េឡើងជមធយម

(២០០៥)

៤២%)
 លទធផល

ករសិក

ករសិក េខ យ ឬ

ដឹតដល់

នក់ មន៩៦% ជជន

វ ិជជមនេលើករ

(ALAS)

មនបញ
្ហ ឥរ ិយ បថ

 ករផ ព្វផ យដល់

ជតិ

េរៀនបនរ ីក

្រកុម្រគួ

េ

(Larson &

រ

េមរ ិក

ទីន

យ ៦៥%េភទ្របុស

ចេ្រមើនេន

Rumberger,

(ករ
េកើន េឡើង

2005)

មធយម ១៩%)
3) ករសិក
្រ

វ្រជវជន់

 េនេរៀនកនុង

សិស វ ិទយល័យ

៦០០ដុ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

រ ិកស្រមប់សិស

ជវ ិជជមនេលើ

មនក់ កនុងរយៈមួយ

ករ េនេរៀន

 មុខវ ិជជ ែដលបន
េរៀបចំទក់ទិននឹង

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

ករងរ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

 េរៀនបនរ ីក

េបះបង់

& Snipes,

ចេ្រមើនេន

ទី្របជុំជនចំនួន ៨

កលបងទប់

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ែដល្របឈមនឹងករ

ខពស់ (Kemple

កមមវ ិធី

ករសិក ៖

ក ត់សិស េបះបង់

េន

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ល រ

េម

ឆនំ េ្រចើនជងករ

 លទធផល

(ករេកើនេឡើង
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លទធផល

អនកនិពនធ

្រកុមេគលេ

ចមបង

2000;

កែន្លង កនុងរដ្ឋចំនួន៦

Kemple,
2004)

វ ិធី

េស
ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

(RCT)៖

 ចុះកមមសិក ជមួយ

នឹងនិេយជក
 បណុ្ត ះប
េ

្ត ល

យនិេយជកមូល

ខណ្ឌ
និង ទំនក់

ជមធយម

ឬេ្រកម សិស មនក់េនកនុង

១៣%)
 លទធផល
ជវ ិជជមនេលើ

៥៧%ជនជតិហុីេសព

ករេរៀនបន

និក មន៥២%

២០០៤)

ជន

រ ីកចេ្រមើនេន

េមរ ិកកត់

(ករ
េកើនេឡើងជ

្រហ្វិក មន៣៨%

មធយម ១៣%)

មួយ

្ល

 លទធផល

សិស ថនក់ទី៦ ដល់

ករសិក ៖

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

១,៤០០ដុ

ទី១២ េន

 ករបេ្រង នគួរ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

ជវ ិជជមនេលើ

្ល
ម៖
ផទល់ខួន/សងគ

អន្ត គមន៍/្រកុមទទួល

មនក់កុងរយៈេពល
ន

ករេនេរៀន

មួយឆនំ (២០០១-

(ករេកើនេឡើង

២០០២)

ជមធយម

ទំនង(Sinclair

 េរៀនបនរ ីក

Minneapolis (ទី្របជុំ

et al., 1998,

ចេ្រមើនេន

ជន) ែដលពិករខង

2005)

យជ

េនកនុង្រកប



 េនេរៀនកនុង

នុភព

មន៧៩%, កុមរ ីមន ្រសុកមួយ (ឆនំ

រចនសមព័នធ

4) ្រតួតពិនិតយ

សិស ចំនួន ចំ

យុ១៥ឆនំ

ជតិ

្ឋ ន

តៃម្ល

៤៧៤ នក់ កុមរមន មធយមស្រមប់

មមូល

្ឋ ន

្រស្ត

ករសិក

ខង

ម រតី និងកយវ ិករ

 ករ្រគប់្រគងករណី

អន្ត គមន៍ (RCT)៖

 ករ

មនសិស ចំនួន ២៣៨

ម

នវត្តមន

ដិតដល់

ជន ជតិ

 ករបណុ្ត ះប

្ត ល

 ករផ ព្វផ យដល់
្រគួ

រ

េមរ ិក កត់

្រហ្វិកមន៦២%
េ

យ៧៨%េភទ្របុស

២៥%)
 លទធផល

ជវ ិជជមនេលើ
ករេរៀនបន
រ ីកចេ្រមើនេន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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លទធផល

អនកនិពនធ

្រកុមេគលេ

ចមបង

វ ិធី

េស

្រស្ត

តៃម្ល

នុភព
(ករ
េកើនេឡើងជ
មធយម៣០%)

5) វ ិទយល័យ

 េរៀនបនរ ីក

អភិវឌ ជំនញ

ចេ្រមើនេន

(Kemple et

សិស វ ិទយល័យេន

វ ិទយល័យកនុងទី្របជុំ

ករសិក

 កមមវ ិធីសិក េផ្ត

ជនចំនួន១១ េនភី

al., 2005)

ែឌលហ្វីយ៉, PA
(តំបន់្របជុំជន)

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

៣៥០ដុ

ពិេ

ស្រមប់សិស

ជវ ិជជមនេលើ

មនក់កុងមួ
ន
យឆនំ

ករេរៀន បន

ធន៍QED៖

តេលើ ករេ្រត មចូល

(េស៊រ ីេពលេវ

ម

េ

វ ិទយល័យ ករ

បេ្រង នករ

ន និង

ករែណនំអំពី គណិ
ត

្រស្ត

 សិក េ្រកេម៉ ង

រ ំខន

យេ្រប បេធៀប, Ns

មិនបនបញូច លកនុង

របយករណ៍េនះេទ)

្ល រ

េ្រចើនជងករ
ចំ

 លទធផល

រ ីកចេ្រមើនេន
(េកើន

យជមធយម

ស្រមប់សិស

េឡើងជមធយម

មនក់េនកនុង្រសុក

៧%)

(ឆនំ២០០៥)

ស្រមប់សិស មន

បញ
្ហ វត្តមន ឬ វ ិន័យ
 បុគល
គ /សងគម៖
 េស ជំនួយ េ្រក
េម៉ ង
រចនសមព័ន៖ធ
្រតូវែកទ្រមង់



េឡើងវ ិញ េនកនុង

សហគមន៍សិក តូច
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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លទធផល

អនកនិពនធ
6) កមមវ ិធីគំ
្រទ និង

ម

្រកុមេគលេ

ចមបង
 េនេរៀនកនុង

នសិស

វ ិធី

េស

្រស្ត

តៃម្ល

នុភព
 លទធផល

សិស ថនក់ទី៦ ដល់

ករសិក ៖

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

៣០៧ដុ

ទី៩ េនជូ

 ជំនួយកិចចករ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

ជវ ិជជមនេលើ

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

មនក់កុងមួ
ន
យែខ

ករេនេរៀន

ស្រមប់៩ែខ ឬ

(េកើនេឡើង ជ

២,៧៦៣ដុ

មធយម ១៣%)

វី

្ត

រដ្ឋ CA (ទី្របជុំជន)

 ករពិភក ជ្រកុម

រយៈេពលមួយ
ឆនំ

េ្រកេម៉ ង្របចំសប្ត

ទទួលអន្ត គមន៍

េពញវ ័យែដលទទួល

ចំនួន ២១៩ នក់ េន

យៈឆនំ (ឆនំ

មធយមសិក

២០០៨)

ហ៍ជមួយនឹង មនុស

(Dynarski et
al., 1998)

្រកុម

បនករបណុ្ត ះ ប
្ត ល

 ទស នកិចចេន
ម

វ ិទយល័យ

ម

 ដំេណើរចុងសប្តហ៍
្របចំឆនំ

(RCT)៖ មនសិស
ជនជតិ

្ល រ

្ល រ

េមរ ិកកនុងមួយ រ

ហុីែសពនិកមន ៥០%
ជនជតិ
២៥%

សុីមន
េមរ ិកកត់

្រហិក
្វ មន ១០%, ជន
ជតិ ែសបកសមន
១៥% េ

យ មិនបន

ដឹងពីចំនួន្របុស/្រសី
េទ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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អន្ត គមន៍កង្របេទសកំ
នុ
ពង
ុ អភិវឌ (
7) ្របេទស

៧.៥០ ដុ

មនល័កខខ័ណ្ឌចំេពះ

ពិេ

ស្រមប់កូនមនក់

េកើនេឡើង ចប់

ចប់ ៦ឆនំ ដល់ ១៥

្រគួ

ទិននន័យជំេរឿនចប់ពី

ពី៥.៥%

ឆនំ (ថនក់ទី១ ដល់

េឈមះ និង ករចូលេរៀន

ឆនំ១៩៩៨ ដល់ឆនំ

កនុងមួយែខ ដល់

កូនបីនក់ ជអតិ

ស្រមប់ថនក់ទី

ថនក់ទី៨) េនកនុង

េន

២០០៥ េ

បបរម(២០០៥)

១ ដល់ទី៤ និង

្របេទស (ជនបទ

មន ៨៥% ៃនេម៉ ង

េរ ើសពី

និងទី្របជុំជន)

សិក

មនទិននន័យ្រគប់ឆនំ

្រគួ

Bolsa Familia

 េរៀនបនរ ីក

(Glewwe &

ចេ្រមើនេន

Kassouf,
2010)

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់

ប់អក រៃន្របេទសនីមយ
ួ ៗ)
គេ្រមងែផ្អកេលើករ

 េនេរៀនកនុង

េ្របសុស
ី

មលំ

រ្រកី្រក មន

កូនែដលមន

យុ

រែផ្អកេលើករ ចុះ
យ៉ ងតិច

ធន៍(QED)៖

យេ្រជើស
ែដល

្ល រ

 ករចុេឈមះ

ចប់ពី ៦.៥%
ស្រមប់ថនក់ទី
៥ ដល់ទី៨
 អ្រ

េបះ

បង់
ធ្លក់ចុះចប់ពី
០.៥%ស្រមប់
ថនក់ទី១ ដល់
ទី៤ និងចប់ពី
០.៤%
ស្រមប់ថនក់ទី
៥ដល់ទី៨
 អ្រ

េឡើង

ថនក់េកើនេឡើង
ចប់ពី ០.៩%

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ស្រមប់ថនក់ទី
១ ដល់ទី៤ និង
ចប់ពី ០.៣%
ស្រមប់ថនក់ទី
៥ ដល់ទី៨
8)

 ចូលេរៀន

កុមរេរៀនេនបឋម

ករសិក ៖

្របេទសបួគី

េន

សិក

 េបើក

្វ សូ,
ករេឆ្លើយ

កុមរ ី) េនភូមិ

ម

មួយ កនុង

ភូមិមួយ ែដលមិនធ្លប់

ជនបទ ចំនួន ១៣២
មេខត្តចំនួន ១០

តបរបស់
ជនជតិបួគី

(ជពិេសស

មនអ្រ

កុមរ ី

 ផ្តល់ករបណុ្ត ះ ប

លអកខរកមមដល់មនុស

បញចប់ករសិក

េពញវ ័យ

េលើកកមពស់

េនបឋមសិក ទប

ភពេជគជ័យ

បំផុត

ហិរញញវតថុ៖

េដើមបី

្ត

ែដលជកមមវ ិធី

 ជមួយនឹងករចូល

ទទួលធញញ ជតិសួត
ង ៨

គីឡូ េដើមបីយកេទផទះ

េលើកកមពស់

 ផ្តល់េសៀវេភពុមព និង

ករអប់រ ំកនុង

សមភរៈ សិក

្របេទសបួគី

ដល់្រគប់កុមរទំងអស់

្វ សូ

មិនមនព័ត៌មន

ពិេ

អំពីៃថ្ល

ធន៍(QED)៖ ករ

បញចប់ករថយចុះ ៖
កុមរេនភូមិ BRIGHT
ចំនួន ១៣២នក់េ្រប ប
េធៀបជមួយនឹងកុមរ
មកពីភូមិ្រប

េរៀនបន ៩០%កុមរ ី

របស់ កុមរ ី

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

ក់

្របែហលនឹងកុមរចូល
រួមកនុង BRIGHT ប៉ុែន្ត
មិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើ
ស។ ្រគួ

រចំនួន

៨,៧៩០ ែដលបន
អេងកត មនកុមរ

(BRIGHT)

ចំនួន ២១,៧៣០ នក់

(Levy et al.,

េ្រជើស ្របឡងគណិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

កុមរេន
BRIGHTបន
បង្ហញថ
 ករេកើន
េឡើង្របែហល
២០% កនុងករ

ចុះេឈមះចូល
េរៀន ែផ្អក

ម

ទិនន
ន ័យអេងកត
ពី្រគួ

រនិង

្របែហល
១៦% ែផ្អក
មទិននន័យ

 ករេកើន
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2009)

តវ ិទយ និងភ

សុខភព៖
 ផ្តល់

រៃថង្រតង់ជ

េរៀង ល់ៃថង

ង។ ទិននន័យស្តីអំពីករ
េទេរៀន និងករចុះ

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

េឈមះែដលបន

 ែណនំដល់កុមរ ី

្របមូល

ម

។

េឡើង្របែហល
១៦% ៃន
វត្តមន
 លទធផល
្របឡងគណិត
វ ិទយនិង ភ
ប ង
ំ

រចនសមព័ន៖ធ
ងសង់



ប ំ

មន

្របែហលខពស់

ថនក់េរៀនចំនួន៣ ផ្តល់

ជងគម្លតស្ត

កែន្លង

ង់

ន ក់េនដល់្រគូ

រ០.៤%

ចំនួន៣នក់និងបងគន់

(្របសិនេបើ

េផ ងគនស្រមប់

កុមរចប់ពី

កុមរ និងកុមរ ី និង

ភគរយខទង់

ម៉ សុីនបូមទឹក

៥០េនះ េគ

ងសង់



រ ្ឋ ន

្របែហល

េន

េកើនដល់ខទង់

 ្របមូលផ្តំុសហគមន៍ប

ភគរយ៨០

ណុ្ត ះប

្ត លៃដគូ

្ឋ នែដលបន

ម

កនុង

BRIGHT) ករ
ចុះេឈមះរបស់
កុមរ ីមន

នុភពវ ិជជ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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មនជង
កុម (៥%)
ប៉ុែន្តលទធផល
្របឡងគមន
ខុសែប្លក
ែផនកេយន
ឌ័រេទ
9) ្របេទស
កមពុជ

 េនេរៀនកនុង

្រគួ

រ្រកី្រកមនកូន

ែដលេរៀនេន អនុ

(Filmer &

វ ិទយល័យ (ចប់ពី

Schady,

ថនក់ទី៧ ដល់ ទី៩)

កុមរែដល

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

-

ណ៍ស្រមប់សស
ិ ្រកី្រក

ពិេ

សិស ចុះេឈមះ

ែដល្របឈមនឹងករ

បញចប់ករថយចុះ

ចូលេរៀនេ្រចើ ន

េបះបង់

រួមទំង អនកេសនើសុំ

ជង ២០០ នក់៖

ណ៍

ផ្តល់៦០ដុ

-េកើន២០%

ហិរញញវតថុ៖

រូបករ

ធន៍ (QED)៖

រូបករណ៍ និង

2009)
្រគួ

ររបស់ពួកេគ

ចំនួន ៣,២២៥ នក់

មន

្ល រ

ៃនចុះេឈមះ

នក់ែដល្របឈម

ចូលេរៀនេន

មនក្រមិត

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

អនុ វ ិទយល័យ
-េកើនពី២០%

ទបបំផុត ផ្តល់

េទ ២៥% េទ

៤៥ ដុ

េរៀន

្ល រ ដល់

សិស ២៥នក់

-មិនខុសពី

ែដល្របឈមនឹង

្រកុម េ្រប ប

ករេបះបង់េន

េធៀបេលើពិនុទ

ក្រមិតទបបនទប់
កលបងទប់

រូបករ

ដល់ សិស ២៥
នឹងករេបះបង់

កមមវ ិធី

ទទួលបន

្របឡង
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-

មុខវ ិជជ

មន

សិស ចុះេឈមះ
ចូលេរៀនតិចជង

គណិតវ ិទយ

និង កយស័ពទ

២០០ នក់៖ ផ្តល់
៦០ ដុ

្ល រ ដល់

សិស ១៥ នក់
ែដល្របឈមនឹង
ករេបះបង់មន
ក្រមិតទបបំផុត
ផ្តល់ ៤៥ ដុ

្ល រ

ដល់ សិស ១៥
នក់ែដល្របឈម
នឹងករេបះបង់
ក្រមិតទបបនទប់
10)្របេទសកូ
ឡប
ំុ ៊ី, កមមវ ិធី

 េរៀនបនរ ីក

សិស ថនក់ទី៦ ដល់

ចេ្រមើនេន

ទី ១១ េនតំ បន់ បូ

ហិរញញវតថុ៖ សកខីប្រត
ស្រមប់

ឯកជន,

PACES

េ

(Angrist et

និងចមុនឌី

្រ

al., 2002)

(Jamundi)(ទី្របជុំ

ជប់េឡើងថនក់បនទប់

គ

ចបន្តថីម បនលុះ

(Bogota )

ែតសិស ្របឡង

ជន) កនុងតំបន់មន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

-១៩០ ដុ

ពិេ

្របែហលជពក់

មក អនកែដល

ក

ទទួលសកខី

ធន៍(QED)៖ អនក

េសនើសុំចំនួន ១៦១៨
ស្រមប់សន្លឹកេឆនត
សកខីប្រតពក់ក

្ត ល

ប្រត និងពក់ក

រ្រ

វ្រជវ

្ល រ

្ត លៃនៃថ្ល
ឯកជន

(១៩៩៨)

ប្រតគឺ៖
 គមនខុសគន
ចំេពះអ្រ

ទទួលសកខី

ថ នភពេសដ្ឋកិចច

បីឆនំេ្រកយ

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

្ត ល

េនេរៀនកនុង
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សងគម ទបបំផុត

េទៀតមិនទទួលបនេទ

ចំនួន២

េ

(កនុងចំេ

ម៦)

យកុម

៨០៧

 តិចជង៥%

នក់, ជមធយមមន

េទ ៦% េរៀន

យុ ១២,៦ ឆនំ

្រតួតថនក់ និង
េ្រចើនជង
១០% បន
បញចប់ថនក់ទី៨
(ពួកេគេរៀន
្រតួតថនក់តិច
ជងមុន)
 សមិទិផ
ធ ល
្របឡងបន
ពិនុខព
ទ ស់ជង
តិចតួច

 ទំេនរេរៀប
ពហ៍ពិព
ហ៍ មនតិច
តួច
 េធ្វើករងរ
តិចជង ១,២
េម៉ ងកនុងមួយ
សប្តហ៍

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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 េកើនចំនួន
១៥% េទៀត
ចូលេរៀនេន
ឯកជន
មួយ
11) ្របេទសកូ
ឡប
ំុ ៊ី

(Barrera-

 ចូលេរៀន

សិស ថនក់ទី៦ ដល់

 េនេរៀនកនុង

ទី១១េនបូេ
(ទី្របជុំជន)

គ

្ល រ

េមរ ិក

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

១៥ដុ

មនល័កខ ខ័ណ្ឌចំនួន៣

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

្របេភទ៖

អន្ត គមន៍/្រកុមទទួល

មនក់កុងរយៈ
ន

អនកែដលេន
កនុង្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍ពី

Osorio et al.,

 បញចប់ករ

1) ែផ្អកេលើចំនួនករ

អន្ត គមន៍(RCT)៖

2008)

សិក

ចូលេរៀនយ៉ ងតិច

សិស ចំនួន

៨០% (អន្ត គមន៍ជ

១៣,៤៣៣ នក់្រតូវ

ចូលេរៀនចប់

មូល ្ឋ ន)

បនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ

ពី២,៩% េទ

2) ចំនួន ២/៣ ែផ្អក

ឲយចូលរួមជមួយ្រកុម

៥,០% ែដល

េលើករចូលេរៀនចំនួន

ទទួលអន្ត គមន៍ឬ

ែផ្អក

១/៣ែផ្អកេលើករចុះ

្រកុមមិនទទួល

ជេ្រមើសៃនករ

េឈមះចូលេរៀនេន

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង

ទទួលអន្ត

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េពលមួយែខ (ឆនំ

គេ្រមងគឺ៖

២០០៥)

 េកើនចំនួន

ម

ថនក់បនទប់ (អន្ត គមន៍

គមន៍ពី

ខងសន ំ)

គេ្រមង

3) ចំនួន ២/៣ ែផ្អកេលើ

 េកើនចំនួន

ករចូលេរៀន

ចុះេឈមះចូ ល

ចំនួន ១/៣ ែផ្អកេលើករ

េរៀនម្តងេទៀត

ចុះេឈមះចូ លេរៀនកនុង

ចប់ពី ៤%
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កមមវ ិធីឧត្តមសិក

(ករទទួល

(អន្ត គមន៍្របេភទទី៣)

អន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងសន ំ
និង្របេភទទី
៣)។
 ទំនងជ
បញចប់ករ
សិក

៤.០%

 ទំនងជចុះ
េឈមះចូល
េរៀនេនឧត្តម
សិក ៩,៤ %
(អន្ត គមន៍
សន ំ) និង
៤៨,៩%
(អន្ត គមន៍
្របេភទទី៣)
12) ហង់ឌូ ៉

 ចូលេរៀន

កុមរ

ស់

េន

សិក មន

PRAF

 េនេរៀនកនុង

(Glewwe &
Olinto, 2004)
កមមវ ិធី

 េរៀនបនរ ីក

កលបងទប់

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ករេផទរ្របក់ ៥

 ករេផទរ

មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌដល់

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ដុ

្របក់បេងកើនអ

ពី ៦ឆនំ ដល់១៣ ឆនំ

្រគួ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

សិស មនក់មួយែខ

្រ

េនទី្របជុំជនៃនតំ

េរៀន ឬបង់្របក់ដល់

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

, ចប់ពី១,៦០០

ចូលេរៀនចប់

បន់ជនបទចំនួន ៧០

សមគម្រទ្រទង់

(RCT) ៖ ទី្របជុំជនជ

ដុ

ពី ១% េទ

ក ត់សិស េបះបង់

បឋម
យុចប់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ចេ្រមើនេន

កែន្លងកនុង្របេទស
ហង់ឌូ ៉ ស

េរៀន (PTA )បេងកើនគុណ

េ្រចើន្រតូវ បនេ្រជើស

ភព អប់រ ំឲយ អ្រ

េរ ើស្រពវៗ ជ្រកុមចំនូ

ចុះ

េឈមះចូលេរៀន ្របេសើរ

ន៤

េឡើង

1) អន្ត គមន៍ែតែផនក

២៣,០០០ដុ

្ល រ

េមរ ិក ស្រមប់

ករចូលេរៀន

សមគម្រទ្រទង់

្រតឹម ចប់ ០,៨

េរៀនមួយ

ៃថង កនុងមួយែខ

(ឆនំ ២០០០)

ត្រមូវករ(២០)

២% ែដលេងកើន

កត់បនថយ អ
្រ

2) អន្ត គមន៍ទំង

េបះបង់

ត្រមូវករ និងករផគត់

ចប់

ផគង់(២០)

២% េទ ៣%

3) អន្ត គមន៍ែតែផនក

េហើយបេងកើន អ

ករផគត់ផគង់ប៉ុេ

្រ

្ណ ះ

េឡើង ថនក់

(១០)

្របចំឆនំ ចប់

4) ្រកុមមិនទទួល

២% េទ ៤%

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង

ពិនុទ

 ករបង់ៃថ្ល

គមនទទួលអន្ត គមន៍
(២០)។

េទសមគម

គំរូ

្រទ្រទង់

ង រួមមនចំនួន

៥,៧៤៨្រគួ

េរៀនមិនមន

រ និង

នុភព

កុមរចំនួន ៧,៦៧៨
នក់
13) ឥ

្ឌ

 គមន

(Banerjee et
កមមវ ិធី

កលបងទប់

សិស ថនក់ទី៣ ដល់

ករសិក

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

 ្រគូបេ្រង ន

 គមនកមមវ ិធី

ទី៤ េនតំបន់្របក់

 ករបេ្រង នគួរបែនថម

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ទទួល្របក់ពី១០

មន

ក ត់សិស េបះបង់
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al., 2007)

ចំណូលទប េនទី

្របជុំជន ៉ ដូ

េ

យ្រស្តីវ ័យេកមង
មមូល ្ឋ នមនក់ពី

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

ដល់ ១៥ដុ

្រកុមចូលរួម(RCT)៖

មួយែខ

្ល រ

 ៃថ្លកមមវ ិធីកុំពយូទ័

និងម៉ុមៃប៊ (ទី្របជុំ

អកខរកមមមូល ្ឋ ន និង

សិស ចំនួន ១៤,៩៧២

ជន)

េលខនព្វនស
្ត ្រមប់រ

នក់ េន

យៈេពល ២េម៉ ងកនុង

១៦៥ បនចូលរួម កមម

ស្រមប់សិស

វ ិធីេរៀនគួរបែនថមឆនំ

លៃនេម៉ ងសិក

២០០១ (ឆនំ២០០២

មនក់កុងមួ
ន
យឆនំ

មួយៃថង (ពក់ក
េម៉ ងេន

្ត

មន

៤េម៉ ង) ឬ
 េ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ

ចំនួន

រ ១៥,១៨ ដុ

(ឆនំ២០០៤)

េលើករចូល
េរៀន ឬអ្រ
េបះបង់

្ល

ទ
 ពិនុ្របឡង

បនេកើនេឡើង
ស្រមប់សិស

មិនបនបំេពញលកខ

េរៀនគួរបែនថម

ខណ្ឌវ ិនិច័យ
ឆ វ ិធី

ជពិេសស

្រស្ត

ស្រមប់សិស

ជំនួយករសិក

ស្រមប់ករ ប់បញូច ល

េទ)

ែដលេរៀន

កមមវ ិធីគណិតវ ិទយ

 សិស ចំនួន ៥,៩៤៥

េខ យខ្លំង

ស្រមប់រយៈេពល២

នក់ េន

េម៉ ងកនុងមួយសប្តហ៍

១១១ បនចូលរួមកនុង

 ពិនុ្របឡងគ
ទ

ណិ

ករបង្ហត់បេ្រង ន

តវ ិទយ បន

េ

េកើនេឡើង

ចំនួន

យេ្របើកុំពយូទ័

រជំនួយ ដល់ករសិក

ស្រមប់អនក

េនឆនំ២០០២ និង

ែដលេ្របើ

ចំនួនដែដលេនឆនំ

្របស់កុំពយូទ័រ

២០០៣



នុភពេលើ

ពិនុ្របឡង
ទ
បនថយេទ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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ម

េពលេវ
 ករជួល្រគូ
បេ្រង នគឺមន
្របសិទធភព
ជង
14) ឥ

្ឌ

(Duflo et al.,

 បញចប់ករ

្រគូបេ្រង នេ្រក

រចនសមព័ន៖ធ េដើមបី

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

្របែហល ២៣

 អវត្តមន

សិក

្រកបខ័ណ្ឌេន

បេងកើនវត្តមនរបស់្រគូ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ដុ

របស់្រគូ

បឋមសិក េ្រកផ្លូវ

បេ្រង ន កេម ៉ ្រតូវ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

បេ្រង នធ្លក់

ករែដលមន្រគូ

បនបំពក់ េន

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

បេ្រង នមនក់កុង
ន

មួយែខ (ឆនំ

ចុះ្រតឹម២១%

ចំនួន១១៣េនតំបន់

ចំនួនពក់ក

(RCT)៖

២០០៣)

 កុមរមនក់

ជនបទៃន្របេទស

េដើមបីផិត
្ត យករូបភព្រគូ

ឥ

បេ្រង ននិងសិស េន

2010)

្ឌ

្ត ល

ចំនួន

៥៧ ្រតូវបនផ្តល់កេម
៉ និងករែណនំ

្ល រស្រមប់្រគូ

េនកនុង

ទទួលអន្ត

េពលចប់េផ្តើម និងចុង

ចំនួន៥៦ េផ ង

គមន៍េកើន

េម៉ ងបេ្រង នេហើយ្រគូ

េទៀត្រតូវបនយកមក

េឡើង ៩%

បេ្រង នទទួលបន

េធ្វើករេ្រប បេធៀប

(ឬ៣០%)

្របក់កៃ្រមែផ្អកេលើ

េទៀតៃនៃថង

វត្តមន

បេ្រង ន
 វត្តមនរបស់
កុមរមិនសូវ
ខុសគនខ្លំង
ទ
 ពិនុ្របឡង
ភ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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ណិត វ ិទយ
របស់ កុមរ
េកើនេឡើង្រតឹម
០,១៧ៃន គម្ល
តស្តង់

រ

សថិតិ
 អ្រ

េបះ

បង់

គឺ

ទបជងតិច
តួចេធៀបនឹង
ទទួល
អន្ត គមន៍ពី
គេ្រមង
 ២៦% ៃន
សិស េន
ទទួ
អន្ត គមន៍
បនបញចប់ករ
សិក េន
រដ្ឋ
េ្រចើនជង និង
១០% េន
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ស្រមប់
េ្រប បេធៀប
15) ្របេទស

 ចូលេរៀន

កុមរ្រកី្រកពីកំេណើត

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

៦,៥០ដុ

 ករេផទរ្របក់ មនល័កខ

ពិេ

ស្រមប់កុមរមនក់

មន៖

ខ័ណ្ឌេដើមបីបេងកើនករចុះ

គេ្រមងបញចប់ករថយ

 េកើនេឡើង

PATH (Levy

ពិនិតយែថទំសុខភព

ចុះ៖ គំរូ

កនុងមួយែខ (ឆនំ

& Ohls,

(

្រគួ

2007)

ឆនំ) និងករចូលេរៀន

េនេ្រកមបនទប់្រកី្រក

េន

ែដលមនសិទិធស្រមប់

 េកើនេឡើង

ឆនំ ដល់១៧ឆនំ)

PATH េ្រប បេធៀបជ

ករចុះពិនិតយ

 លុបបំបត់ករបង់ៃថ្ល

មួយ្រគួ

សុខភព

ចៃម៉ករ

រហូតដល់

Jamaica,

ឆនំេនទូទំង្របេទស

យុ១៧

ហិរញញវតថុ៖

យុចប់ពី០ ដល់៥
(

យុចប់៦

និងចំ

យ

េលើចុះពិនិតយេន

ម

មជឈមណ្ឌលសុខភព

ធន៍(QED)៖
ងៃន្រកុម

្ល

អងគករPATH

២០០៥)

ចំនួនចូលេរៀន
ពី០,៥ ៃថង កនុង

រចំនួន២,៥០០

មួយែខ

រ២,៥០០

េនេលើបនទត់្រកី្រកមិន

ស្រមប់កុមរ

មនសិទិធចូលរួម

មន

អន្ត គមន៍

ពី ០ ដល់៦ ឆនំ

យុចប់

ពី ៣៨%
16) ្របេទស

 េនេរៀន

សិស

បឋម

េកន យ៉

សិក េន្រសុកចំនួន

Kenya (Duflo

២ េនភគខង លិច

et al., 2006)

្របេទសេកនយ៉ គឺ

សុខភព៖

តំបន់បុនេ

 បណុ្ត ះប

កមមវ ិធី

កលបងទប់

គ ម៉

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ហិរញញវតថុ៖

 បង់ៃថ្លឯកស

្ឋ ន

ស្រមប់ថនក់ទី៦
្ត ល្រគូប

មកមមវ ិធីេម

(Bungoma) និង បុត

េ្រង ន

េធើ មុមីញញ៉

េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

 បណុ្ត ប

្ត ល

្រគូបេ្រង ន៖

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

៥៥០ដុ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ស្រមប់មួយ

ស

កត់បនថយអ
្រ

បឋមសិក 328  ករពិភក អំពី
មិនទទួល

េ្រ

មអនម័យ៖

្ឋ ន
េដើមបី

្ល រ

(RCT)៖
៖

 ផ្តល់ឯក

េបះបង់
របស់

កុម និង
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(Butere-Mumias)

របស់រ ្ឋ ភិបល

អន្ត គមន៍ ចំនួន ៨២

គមនចំ

យអី្វ

កុមរ ីបន

 េលើកទឹកចិតឲ
្ត យសិស

 បណុ្ត ះប

្ត ល ្រគូ

 ឯកស

្ឋ ន

១៥%

 បណុ្ត ះប

្ត ល្រគូ

ពិភក អំពីេ្រ

មអន

ម័យ និងសរេសរែតង

បេ្រង នចំនួន ៤១

េសចក្តីសីព
្ត ីករករពរ

បេ្រង ននិងករ

ខ្លួនរបស់ពួកេគពីេម

ពិភក អំពីេ្រ

េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍

៖ ៦ដុ

្ល

 កមមវ ិធីមន

ស្រមប់សិស

ឥទិធពលតិច

មនក់ (ឆនំ២០០៣)

តួចេលើចំេណះ

ម អ

ដឹង

កបបកិរ ិ

នម័យមនចំនួន ៤២

យ ឥរ ិយបថ

 ឯកស

របស់សិស ឬ

្ឋ ន

មនចំនួន៨៣
 បណុ្ត ះប

ករណីមនគត៌
ទំងេនវ ័យ

្ត ល្រគូ

បេ្រង ន និង ឯក

ជំទង់(មនៃផទ

ស

េពះ)

្ឋ ន

៤០

 ទទួល្រគប់អន្ត គន៍
ទំងបីចំនួន ៤០
17) ្របេទស

ហិរញញវតថុ៖

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

្របក់បែនថមគិតពី

 គមនភព

្រគូបេ្រង នបន្របក់

េធៀប្រកុមមិនទទួល

២១% េទ៤៣%

ខុសគនៃនអ

(Glewwe et

បែនថមែផ្អកេលើករអនុ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

ៃន្របក់េបៀវត រ ៍

្រ

al., 2003)

វត្តរបស់

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

្របចំែខ

េកនយ៉

 េនេរៀនកនុង

សិស ចប់ពីថនក់ទី៤
ដល់ទី៨

ម

ករ្របឡង្របចំឆនំ កនុង

្រសុកទំងមូល

(RCT)៖

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង
ចំនួន ៥០ និង

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ទទួល

េបះបង់
ឬ្រតួត

ថនក់ រ ង
ទទួល
អន្ត គមន៍និង
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ស្រមប់េ្រប បេធៀប

េ្រប ប

ចំនួន ៥០

េធៀប
 សិស េន
ទទួល
អន្ត គមន៍
ទទួលបនពិនុទ
្របឡជមធយម
ខពស់ជង

18) ្របេទស

 ចូលេរៀន

សិស ចប់ថនក់ទី ៣

ករសិក ៖ េសៀេភពុមព

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

២,៦៥ដុ

េកនយ៉

េន

ដល់ ៨

ចំនួន ៦០% ស្រមប់

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់សិស

(Glewwe et

 េនេរៀនេន

េកមងមនក់្រតូវបនផ្តល់

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

មនក់

ជភ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ពុមព បេងកើន ករ

(RCT)៖ ករេ្រប ប

ចូលេរៀន កត់

al., 2007)

អង់េគ្លស និង

្ល

 គមនភស្តុ

ងបញ
ជ ក់ថ

ផ្តល់េសៀវេភ

 េរៀនបនរ ីក

វ ិទយ

ចេ្រមើនេន

ចំនួន៥០% ជ

េធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើង

បនថយករេរៀន

េសៀវេភពុមពគណិ

ពី្រកុមចំនួន៤ មក

្រតួតថនក់ ឬ

ពី

កត់បនថយអ

្រស្ត េហើយ

តវ ិទយ

ចំនួន២៥

ែដលទទួលេសៀវេភ

្រ

េបះបង់

ជបន្តបនទប់ េ្រប ប
េធៀបនឹង
មិនបនទទួល
េសៀវេភ

ែដល

 គមនភស្តុ

ងបញ
ជ ក់ថ

ករផ្តល់េសៀវ
េភពុមពបេងកើន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ពិនុ្របឡងជ
ទ
មធយមេឡើយ
 ករផ្តល់
េសៀវេភពុមព
ផ្តល់ផល
្របេយជន៍
ដល់សិស
ែដលចង់េរៀន
ខ្លំង មិនែមន
ស្រមប់សិស
េរៀនេខ យ
េនះេទ សិស
ថនក់ទី៨របស់
ទទួល
អន្ត គមន៍ជ
េ្រចើនបនបន្ត
ចូលេរៀនេន
វ ិទយល័យ។
19)្របេទសេក

 េនេរៀនេន

កុមរ ីថនក់ទី៦

នយ៉

ហិរញញវតថុ៖ ផ្តល់

 ៦,៤០ដុ

រូបករណ៍ដល់កុមរ ី

េធៀប្រកុមមិនទទួល

មួយឆនំ ផ្តល់េទ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

(Friedman et

 េរៀនបនរ ីក

ែដលបំេពញ

al., 2011)

ចេ្រមើនេន

្របឡងចុងឆនំ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

្ល រកនុង

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

មករ

វ្រជវ

មស្តង់

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

េដើមបី
ចត់ែចងេលើៃថ្ល

៤ឆនំេទ៥ឆនំ
បនទប់ពីទទួល
រូបករ
ណ៍ កុមរ ី៖
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ររបស់រដ្ឋែដល គត់
បនទទួលចំ

ត់ថនក់

១៥% ខពស់ជងេគ

(RCT)៖

ចំនួន

 ៧,៨%ទំនង

៦៩ (៣៤ ជ

 ១២,៨០ដុ

ទទួលអន្ត គមន៍(មន

កនុងមួយឆនំដល់

្ល រ

ជចុះេឈមះ
ចូលេរៀន

សិស ១៦៤០នក់)

ឪពុកម្តយ

 ៨.៦%

និង

ស្រមប់ករ

ទំនងជបន

ចំ

ចូលេរៀនយ៉ ង

មិនចូល

រួម

យេលើៃថ្ល

កលបងមន៣៥
(មនសិស ១៦៥២)

េ

ច

ស់

 សរុប ៣៨

ដល់ថនក់

ដុ

មធយមសិក

្ល រ ស្រមប់រ

យៈេពល២ឆនំ
20)

 ចូលេរៀន

ចប់ពី

្របេទស

េន

ដល់ ១៨ឆនំេន

េកនយ៉

យុ៦ឆនំ
បឋមសិក

(Miguel &

មជនបទេនតំបន់

សុខភព៖ ករេ្របើ

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

៣.៥០ដុ

្របស់ថនំបញុច ះដងកូវ្រពូន

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ស្រមប់កុមរ

ថយ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

មនក់(១៩៩៩)

បន

ម្តង ឬពីរដងកនុងមួយឆនំ

្ល រ

 អ្រ

ឆ្លង
យ៉ ង

ែដលែផ្អកេលើេ្រហ្វកង់

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

េ្រចើន

មូល ្ឋ នៃនករឆ្លង្រពូន

(RCT)៖ មន

 អវត្តមន

Kremer,

ប៊ូសុី Busia (ភគ

2004)

ខងេជើង្របេទសេក

ចំនួន ៧៥(មនេកមង

ថយចុះ ៥.១%

នយ៉ )

្របែហល៣០,០០០)

ពិនុេនកន
ទ
ុង្រកុម

ែបងែចកជបី្រកុម

ទទួលអន្ត គម

ែដលមន ២៥

ន៍ពីគេ្រមង

៖

 គមនភព

1) ផ្តល់ថនំបញុច ះ្រពូន

ខុសគនចំេពះ

ឥតគិតៃថ្លេនឆនំ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ពិនុ្របឡង
ទ
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១៩៩៨ និង ១៩៩៩
2) ផ្តល់ថនំបញុច ះ

្រពូន ឥតគិតៃថ្លេនឆនំ
១៩៩៩
3) ផ្តល់ថនំបញុច ះ្រពូន
ឥតគិតៃថ្លេនឆនំ

២០០១ មជឈមណ្ឌល
សិក េនឆនំ ១៩៩៨
និង ១៩៩៩។
ែដលមិនបនទទួលថនំ
បញុច ះ្រពូន មនតួនទី
ជ“

មិ នទទួល

អន្ត គមន៍”
21)

 ចូលេរៀន

សិស េន

រចនសមព័ន៖ធ ឧបករណ៍

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

 គមនព័ត៌មន

ទីកែន្លងែដល

េន

បឋមសិក

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ែដល្រតូវបនផ្តល់

(Nguyen &

្របតិបត្តិករ និងបណុ្ត ះ

ប

បណុ្ត ះប

Lassibille,

ពកយសុំ ស្រមប់ែតអនក

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

និង ឪពុកម្តយ

2008)

្រគប់្រគងថនក់្រសុក

(RCT) ៖ ្រសុកទទួល

៖

ស្រមប់បុគគលិកថនក់

អន្ត គមន៍ ១៥ និង

-វត្តមនសិស

្រសុក និងឃុំ ឬក៏

្រសុកមិន

េកើនេឡើងពី

បុគគលិកថនក់្រសុក និង

ទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន

៤.៣%

ឃុំ ជមួយនឹង្រគូ

១៥ និងករេ្រជើសេរ ើស

-ពិនុ្របឡង
ទ

ម៉

កមមវ ិធី

គ

ក

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

្ត ល ែដលរួមទំង

រ្រ

វ្រជវ

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

្ត

ល្រគូបេ្រង ន
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បេ្រង ន និងឪពុកម្តយ

ឃុំ និង

្រពវៗ

េកើនេឡើងពី
០.១ ៃនគម្លត
ស្តង់

22)

រ

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

 ករបង់្របក់

កុមរ ីទំងេនះ

ដល់ ២២ េន

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់

មនល័កខខ័ណ្ឌដល់

េធៀប្រកុមមិនទទួល

ដល់្រគួ

(Baird et al.,

Zomba (ទី្របជុំជន

ឪពុកម្តយ កុមរ ី និង

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

ដុ

្ល រ ដល់១០

កនុង

2010)

និងជនបទ) មន

។ កុមរ ី

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ដុ

(RCT)៖ “តំបន់ែដល

្ល រកនុងមួយែខ

 ករបង់្របក់

ករេផទរ្របក់

ដល់កុមរ ី៖ ០

មន៖

ម៉

 េនេរៀនេន

វី

កុមរ ី

យុចប់ ១៣

ច

សិទិច
ធ ូលេរៀនថនក់ទី

ទទួល្របក់ែដលមន

៧

ល័កខខ័ណ្ឌចំេពះវត្តមន

យេឈមះ

ម

រ៖ ៤

មមូល ្ឋ ន

ែដលទទួល

និងគមនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ ឬក៏

លំ

ប់” ចំនួន១៧៦

ដុ

្ល រ ដល់ ៥

 អ្រ

ពួកេគមិនទទួល

កុមរ ីចំនួន ៣,៨០៥

ដុ

បង់

្របក់

នក់្រតូវបនេ្រជើស

្ល រកនុងមួយែខ

 ករបង់្របក់

េរ ើសេ

ដល់

យ្រពវៗ

មៃថ្ល
(ឆនំ២០០៨)

៖

េន

េបះ

ទបជង
(៥% េធៀបនឹង
១១%)
 គមនភព
ខុសគនចំេពះ
ករចូលេរៀន
រ ងករេផទរ
្របក់ែដល
មនល័កខខ័ណ្ឌ
និងគមន
ល័កខខ័ណ្ឌ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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 គមនភព
ខុសគនកនុង ករ
បញចប់ករ
សិក
 អ្រ

អកខរ

កមមជភ
អង់េគ្លសេកើន
េឡើងេនកនុង
ស្តង់

រទី៥

និងទី៦
23)

 េនេរៀនេន

មុិចសិកូ
PROGRESA

សិស ថនក់ទី៣ដល់
ទី៩ កនុងសហគមន៍
្រកី្រក

(Schultz,

មជនបទ

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ែបងែចកេផ ងៗ

 អ្រ

្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ

េធៀប្រកុមមិនទទួល

គនេទ

េឈមះចូល

្របសិនេបើកុមរមន

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

និងេភទសិស

េរៀនេកើនេឡើង

វត្តមនយ៉ ងេ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ចប់ពីថនក់ទី៣

ទំងក្រមិត

(RCT)៖ សហគមន៍

េឡើង (៧,៧៤

បឋមសិក

ចំនួន ៤៩៥ េនរដ្ឋ្រកី

ដុ

និងមធយម

្រកបំផុតចំនួន០៧,

េពល២ែខ

សិក

ស្រមប់កុម

 ស្រមប់

និង១៨១ ទទួល

និងកុមរ ី) ដល់

សិស ថនក់ទី

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង

ថនក់ទី៩ (២៤,៨៦

៧, ករចុះ

ដុ

េឈមះចូល

2000)

ច

ស់បន ៨៥% ៃន
េម៉ ងសិក

៣១៤ េនកនុងកមមវ ិធី

មថនក់

្ល រកនុងរយៈ

្ល រកនុងរយៈ

េពល២ែខ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ចុះ

េរៀនេកើនេឡើង
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ស្រមប់កុម

១១.១% ពី អ

និង ២៨,១៨

្រ

ដុ

េ្រត ម ៥៨%

្ល រកនុងរយៈ

កមមវ ិធី

េពល ២ែខ

េទ ៦៩% ៖

ស្រមប់កុមរ ី)

េនះជចំណុច

(ឆនំ១៩៩៨)

ចមបងៃនករ
េបះបង់

24)

 ចូលេរៀន

េណប៉ ល់

េន

(Oster &
Thornton,

សិស ថនក់ទី៧ ដល់

ទី៨ កនុង និងជុំវ ិញ ទី

្រកុងប ៉ ពួរ េនជី

ត ៉ន

សុខភព៖ ករែបងែចក

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ផលិតផលអនម័

េធៀប្រកុមមិនទទួល

យទំេនើប

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

2009

បង់ៃថ្លេទម្តយ/
ពយបល
(១,៤៥ដុ

្ល រ)

 គមនចំណុច
ខុសគនគួរឲយ
កត់សមគល់ៃន

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ករចូលេរៀន

(RCT)៖ កុមរ ីជំទង់

 គមនចំណុច

ចំនួន១៩៨, ពក់ក

ខុសគនៃនពិនុទ

្ត លៃនកុមរ ីទំង

្របឡង

ម

េនះ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស

ករ ស់សង
ទ ់

្រពវៗ ឲយចូល្រកុម

េ

ទទួលអន្ត គមន៍ពី

ពីករេជឿជក់

គេ្រមង

េលើខួនឯង
្ល
ឬ

យខ្លួនឯង

សុខភពែផនក
េ គ្រស្តី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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25)
ប៉ គី

ថន

 ចូលេរៀន

សិស ថនក់ទី៦ ដល់

េន

ទី៨ េន្រសុក ៃន

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

្របែហល៣ដុ

មនល័កខ

ពិេ

ស្រមប់សិស

កំេណើនពិតៃន

ខ័ណ្ឌដល់កុមរ ីកនុង

គេ្រមងបញចប់ករថយ

មនក់កុងមួ
ន
យែខ

ករចុះេឈមះ

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់

(Chaudhury

េខត្តពុនចប

& Parajuli,

មនអ្រ

2006)

ចំនួន ៤០% ឬេ្រកម

្រ

៤០%

៨០%។

អកខរកមម

រដ្ឋែដលមន អ

ចូលេរៀនយ៉ ងតិច

ធន៍ QED៖

ចុះ៖

(២០០៥)

 កុមរ ីែដលេរៀនេន
ចំនួន ១,៧៧៩

 កុមរ ីែដលេរៀនេន

្របក់ឧបតថមភ

ចំនួន

ស្រមប់សិស

៣,១៥៦ នក់កុង្រសុ
ន
ក

៦នក់ កនុង

 កុម ែដលេរៀនេន

(៩%)
 ករចូលេរៀន
ស្រមប់កុមរ ី
ចប់ពី

្រកុមមិនទទួល

១០ឆនំ ដល់

អន្ត គមន៍ទី២

១៤ឆនំ ែដល

 កុម ែដលេរៀនេន

ទទួលបន

្របក់ឧបតថម/ភ េធៀបនឹង
វ្រជវ

មួយ

្របក់ឧបតថម/ភ េធៀបនឹង

កនុង្រសុក មិន ទទួល

រ្រ

ដល់ទី ៨ កនុង

ទទួលបន

៣,២៦៥ នក់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

កុមរ ីថនក់ទី៦

ឧបតថមភ

កនុង្រសុកទទួលបន

ក ត់សិស េបះបង់

ចូលេរៀនរបស់

្រសុកែដល

២,២៤៧នក់

កលបងទប់

 អ្រ

កនុង្រសុកទទួល្របក់

មិនទទួលបនឧបតថមភ

កមមវ ិធី

្ល រ

យុ

្របក់ឧបតថមភ
បនេកើនេឡើង
១២%
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្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ទី៣
26)

 េនេរៀនេន

ហ្វីលីពីន
(Tan et al.,

សិស ថនក់ទី១ ដល់

ករសិក ៖

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប

ព័ត៌មនមិន្រតូវ

ទី៦ កនុងសហគមន៍

 សមភរៈសិក េ្រចើន

េធៀប្រកុមមិនទទួល

បនផ្តល់

ក្រមិត (MLM) និង

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/

្របស់សមភរៈ

សុខភព៖

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

សិក េ្រចើន

(RCT)៖ ្រសុកែដល

ក្រមិត(MLM)

មន្របក់ចំណូលទប

ឬ សមភរៈ

ចំនួន២ េនកនុង្រកុមនី

សិក េ្រចើន

ម

ក្រមិត និង

 ភពជៃដគូរ រ ង

តំបន់៥,

េរៀន

ភពជៃដគូ

ឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង ន

ចំនួន៣ កនុង្រសុក១

រ ង ឪពុកម្ត

ំង្រព

យ-្រគូបេ្រង ន

វៗជ្រកុមេ្របើសមភរៈ

(MLM-PTP) អ

សិក េ្រចើនក្រមិត

្រ

្រកី្រក

1999)

ែដលផគត់ផគង់



រ (SF) ឬ
រចនសមព័ន៖ធ

(PTP)

មួយៗកនុងចំេ

្រតូវបនចត់

 កនុង

ែដលេ្របើ

េបះបង់

(MLM) ,្រកុមេ្របើសមភ
រៈសិក េ្រចើ នក្រមិត

យ៉ ងតិច្រតឹម

និង ភពជៃដគូ រ ង

១០%

ឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង ន

 កនុង

(MLM+PTP) ,្រកុមមិន
ទទួលអន្ត គមន៍,
ចំនួន៣កនុង
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ថយចុះ

ែដលេ្របើ
្របស់សមភរៈ
សិក េ្រចើន
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តំបន់េផ ងេទៀត្រតូវ

ក្រមិត និង

បនចត់

ំង្រពវជ

ភពជៃដគូ

្រកុម

ែដលផគត់

រ ងឪពុក

ផគង់

រ (SF), ្រកុម

ម្តយ-្រគូ

ែដលផគត់ផគង់
រ និង ភពជៃដ

បេ្រង ន
(MLM-PTP)

គូ រ ងឪពុកម្តយ-្រគូ

កុមរថនក់ទី១

បេ្រង ន (SF+PTP)

េរៀនបនពិនុទ

និង្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍

ខពស់ជងេន

េពល្របឡង
ភ

ភីលីពីន

និងអង់េគ្លស

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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កមមវិធីអន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់

េនសហរដ្ឋ

េមរ ិក

១ក. កមមវិធីពេនយ នករសិក េនអនុវិទយល័យ ៖ រដ្ឋចចជ
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998a).

អតថបទសិក
្រ

វ្រជវ

ចុងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ

វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវ ិធីជំនួយដល់ករបក្រ

វ្រជវេគលនេយយបយរបស់ Mathematica។ ករណីសិក អំពីរដ្ឋចចជ

ករ្រ

សំណួរៃនករ

េតើកមមវ ិធីពេនយ នករសិក

្រ

ែដលនំឲយសិស េនេរៀន និងេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

វ្រជវ

គំរូ
អនកចូលរួម
ករកំណត់
អន្ត គមន៍

នុភពៃនកមមវ ិធីទប់

ក ត់សិស េបះបង់

យអំពីកសិស េបះបង់

៖របយករណ៍

។ ្រពីនស្តន់ NJ:

(Accelerated) ែដលេក្តបេលើកមមវ ិធីសិក រយៈពីរឆនំសិក កនុងឆនំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម
ែដរឬេទ?

ងៃនករសិក រួមមន ្រកុម(cohort) សិស ១៦០នក់ ែដលចូលេរៀនកនុងថនក់ទី៧ ឬថនក់ទី៨ កនុង

េរៀនកនុង្រសុក

្រគីហីន
្វ

ព លឌីង(រដ្ឋចចជ) កនុងឆនំសិក ១៩៩៣/១៩៩៤ ។ សិស ទំងអស់េនះសុទធែតធ្លប់្រតួតថនក់យ៉ងតិចម្ដង ។ អនកចូលរួមមន

ជមធយម១៤ឆនំ េនេពលពួកេគចូលរួមកនុងកមមវ ិធីេនះ។ សិស ៦០%ជជនជតិ

្រហ្វិកកត់

េមរ ិក េ្រកពីេនះភគេ្រចើនជជនជតិ

ែសបកស ។ កុម មនេលើសពី៧០% ។ អនកចូលរួម្របមណបីភគបួនមនបញ
្ហ វ ិន័យកនុងឆនំសិក ពីមុនមក។
ករសិក កនុងរដ្ឋចចជេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង

េរៀន្រសុក្រគីហីន
្វ -

ព លឌីង ភគខងតបូង្រកុង

កមមវ ិធីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពល យតៃម្លេនះ អនុវ ិទយល័យ្រគីហីន
្វ ែដលធ្លប់េរៀន្រតួតថនក់យ៉ងតិច

េដើមបី

ក់បញូច លខ្លឹម

ស់ម្តងេទកនុងកមមវ ិធីេនះ ។ បនទប់មក

យុ

ត្លង់

រដ្ឋចចជ ។

ព លឌីងបនបញូច លសិស ថនក់ទី៧ និងថនក់ទី៨

េរៀនេនះបិទទ្វរ ។ េគលបំណងៃនកមមវ ិធីេនះគឺ

រៃនកមមវ ិធីសិក រយៈេពលពីរឆនំកុងរយៈេពលមួ
ន
យឆនំ េដើមបីឲយសិស ទំងេនះ

ច “េផ្លះ” េទេរៀនថនក់ទី៩

និងបនេរៀនជមួយមិត្តភក្តិកុងវ
ន ័យ្រសបលគន ្របសិនេបើពួកេគ្របឡងជប់្រគប់មុខវ ិជជត្រមូវ ។ ឧទហរណ៍ សិស កនុងកមមវ ិធីសិក

េនះ្រតូវេរៀនទំងជីវវ ិទយ និងែផនដីវ ិទយកនុងឆនំែតមួយ រ ីឯអនុវ ិទយល័យេផ ងេទៀតកនុង្រសុកជមួយគនដៃទេទៀត្រតូវេរៀនមុខវ ិជជ

នីមួយៗកនុងចំេ

មមុខវ ិជជទំងេនះកនុងរយៈេពលមួយឆនំេពញ។ កមមវ ិធីេនះទទួលសិស ្របមណ ២៥នក់កុងមួ
ន
យឆនំពីអនុវ ិទយល័យ

ទំងបីេនកនុង្រសុកេនះ ។ ករសិក ្រ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

វ្រជវេនះេធ្វើេនកនុង្រពះវ ិ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

រ

សន្រគឹស្ត ែដលមនកមមវ ិធី្រសេដៀងគនស្រមប់សិស វ ិទយ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ល័យែដលេរៀនមិនទន់េគ។ ទំងកមមវ ិធីស្រមប់អនុវ ិទយល័យ និងវ ិទយល័យ ែចករ ំែលកដល់្រគូបេ្រង ន បុគគលិករដ្ឋបល និងបុគគលិក
េផ ងេទៀតដូចគន ។
ករឲយតៃម្លខួនឯង
្ល
និងជំនញកនុងករសេ្រមចចិត្ត ៖

បនេ្របើកមមវ ិធីសិក

ជំនញកនុងករសេ្រមចចិត្ត េហើយបនបញូច លកមមវ ិធីសិក េនះេទកនុងកមមវ ិធីសិក សនូលរបស់

។

វ ិធី

េរៀនបនសងកត់ធងន់េទេលើករបេ្រង នេ

យអនុវត្តផទល់និងបននិយយ

្រស្តបេ្រង នមិនែមន

ស្រមលអំពីវ ិធី

មលកខណៈ្របៃពណី ៖

្រស្តបេ្រង ន

្ល
និង
“េជគជ័យ” ែដលេផ្ដតេលើករឲយតៃម្លខួនឯង

មែបប្របៃពណី។ េគបនផ្ដល់ឲយ្រគូបេ្រង ននូវភពងយបត់ែបនជង្រគូបេ្រង នថនក់្រសុកេផ ង

េទៀតកនុងករសេ្រមចចិត្តថ េតើ្រតូវ

ក់សមភរៈអ្វីខ្លះេនកនុងថនក់របស់គត់។ កមមវ ិធីសិក េនះមិនបន

មិនអនុញញតឲយសិស យកេសៀវេភេទផទះេទ ពីេ្រពះថសមជិកបុគគលិក

ក់កិចចករឲយេទេធ្វើេនផទះ និង

បរមភថ សិស នឹងមិន្របគល់សមភរៈសិក ទំងេនះ

មកឲយ

វ ិញ ។ កមមវ ិធីសិក អនុវ ិទយល័យេនះផ្ដល់ជូនមុខវ ិជជេ្រជើសេរ ើសតិចតួចប៉ុេ

ត្រន្តី ឬភ

បរេទសេទ េដើមបីទុកេពលេវ

្ណ ះ គឺមិនមនករបេ្រង នមុខវ ិជជសិលបៈ

ស្រមប់សិក មុខវ ិជជសំខន់ៗេផ ងេទៀត។ សិស ទំងេនះ

ច្រតឡប់េទេរៀនេន

អនុវ ិទយល័យេន្រសុកកំេណើតរបស់ពួកេគេដើមបីចូលរួមកនុងសកមមភពកមមវ ិធីសិក បែនថម ។
ករ្របឹក េយបល់៖
ពីករអេងកត

ម

បនជួលអនក្របឹក េយបល់េ្រកេម៉ ងឲយេធ្វើករជមួយសិស និង្រគួ

នសិស បង្ហញថ បុគគលិក

រសិស ។

បនបញូជ នសិស ជេ្រចើនឲយេទគំ្រទេស េនេ្រក

មព័ត៌មនែដលបន
។ េបើ

មរបយ

ករណ៍សិស បនដឹងថ ៤២%ៃនសិស ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនបញូជ នេទភនក់ងរេស សងគមេដើមបី្របឹក េយបល់ ត្រមូវ

ករេ្រប ប
េធៀប

កមមវ ិធី

ករែផនកសុខភព ឬជំនួយេផ ងៗេទៀត េ្រប បេធៀបនឹងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង្រតឹមែត១៥%ប៉ុេ
សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ជធមម

កនុង្រសុក្រគីហីន
្វ កលបងទប់

ព លឌីង ។

ក ត់សិស េបះបង់

េនេរៀនអនុវ ិទយល័យមួយកនុងចំេ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ណ ះ ។

មអនុវ ិទយល័យែបប្របៃពណីទំងបីកុង
ន

េន
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

វ ិធី

ករសិក កនុងរដ្ឋចចជ េ្របើ្របស់គេ្រមង្រ

្រស្ត

វ្រជវ

កលបងេបៀបេធៀប្រពវៗ(randomized controlled trial research design) ៖

សិស ៨០នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុង្រកុមបេងកើនករេរៀនសូ្រតេនអនុវ ិទយល័យ និងផ្ដល់ករអនុញញតឲយចូលេរៀន

កនុងកមមវ ិធីសិក អនុវ ិទយល័យ្រគីហីន
្វ -

ព លឌីង រ ីឯសិស ៨០នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលជ្រកុមមិនទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង េហើយជទូេទេរៀនេនអនុវ ិទយល័យ

លទធផល្រតូវបនដក្រសង់េចញពីករអេងកត

ម

មួយកនុងចំេ

មអនុវ ិទយល័យែបប្របៃពណីទំងបីេនកនុង្រសុកេនះ។

ន្រតូវបនេធ្វើេឡើងពីរឆនំ បនទប់ពីករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៖ សិស កនុង្រកុមទទួល

អន្ត គមន៍ចំនួន៦៧នក់(៨៤%) និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន៧៣នក់(៩១%)បនេឆ្លើយសំណួរអំពីករអេងកតេនះ។
ពីេ្រពះអ្រ

ចេម្លើយបង្ហញពីអ្រ

វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគល់ជមូល ្ឋ នៃនអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត

ទំង្រសុងេនះេទ” ។ អនក្រ
្រកុម្រ

េរចរ ិលខុសគនេលើសពី៥ភគរយ េទើបករសិក េនះ “េឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នភស្តុ

វ្រជវទំងពីរស្ដីពីករ ស់ែវង្របជ

្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច និង លទធផលសិក េន

លបងេលើសិត
ថ ិសីព
្ដ ីភពខុសគនជរួមរ ង្រកុម្រ
ខុសគនគួរឲយកត់សមគល់រ ង្រកុម្រ

នេនកនុង

េរៀនចំនួន១៣ចំណុច ។ ករ

ក

វ្រជវទំងពីរេលើលកខណៈសមគល់មូល ្ឋ នទំង១៣ បនរកេឃើញថពិតជមនភព

វ្រជវទំងពីរ (យ៉ ងតិច

ស់កុងក្រមិ
ន
តកត់សមគល់០,១០) ៖ សិស កនុង្រកុមទទួលបន

អន្ត គមន៍េ្រចើនែតមកពី្រគួ

រែដលមនទំងឪពុកនិងម្តយ ប៉ុែន្តមិនសូវទទួលបនជំនួយជ

ញប់ពី

វ្រជវបនេ្របើ្របស់គំរៃូ នករថយចុះ (regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគនទំងេនះ េនេពលប៉ ន់

ម នេលើ

កមមវ ិធី

ម

ងមិនបន

កលបងទប់

េរៀន ។ អនក្រ

ធរណៈ និងមិនសូវអវត្តមនញឹក

នុភពៃនកមមវ ិធីេនះ ។

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ខនតរង្វស់ និង

ករេនេរៀន ៖

លទធផលសំខ

អនុវ ិទយល័យែដលបេងកើនករសិក

ន់ៗ

នុភពវ ិជជមន ។ ករសិក កនុងរដ្ឋចកចជ បនរកេឃើញថអ្រ

៖

ស់េនកនុងករសិក

គនយ៉ ងសំខន់កុងសថ
ន
ិតិ ។
យ

វគគបណុ្ដ ះ
ប

្ដ ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

សរុប ៧ ០០០ដុ

មសិស

នុភពធំជង០,២៥) ។

និង៧,៩ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនចូលរួម

្ល រ/សិស មនក់/មួយឆនំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ

បុគគលិកអប់រ ំេនកមមវ ិធីសិក អនុវ ិទយល័យ្រគីហីន
្វ ្រកុមអនក្រ

(ទំហំ

នុភពវ ិជជមន ។ ចំនួនឆនំសិក ជមធយមែដល្រតូវបនបញចប់េនេពល

គឺ៨,៦ស្រមប់សិស អនុវ ិទយល័យែដលបេងកើនករសិក

ៃថ្លចំ

មនក្រមិតទបកនុងចំេ

៖ ៦% េធៀបនឹង១៤%ៃនសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ជភពខុសគនមួយែដល

មិនសូវសំខន់េនកនុងសថិតិ ប៉ុែន្ត សំខន់
ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

េបះបង់

្ល រកនុងឆនំ២០០៧)

ព លឌីងគឺជ្រគូ្របចំថនក់មកពី្រសុក្រគីហីន
្វ -

វ្រជវ យតៃម្លបនឲយដឹងថ ្រគូទំងេនះមិនបនទទួលករបណុ្ដ ះប

ម

នរយៈេពល២ឆនំ

កលបង ែដលេនះជភពខុស

ព លឌីង ។ េបើ

មករឲយដឹងពី

្ដ លបែនថមជែផនកមួយៃនកិចចករសិក ្រ

វ្រជវ

របស់ពួកគត់េនះេទ។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ទំព័រ 124

១ខ. កមមវិធីបេងកើនករសិក េនអនុវិទយល័យ ៖ រដ្ឋមីជីែហគន
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

្របភពៃនករ

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998b).

វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវ ិធីជំនួយដល់ករបក្រ

ចុងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ

សិក

ករ្រ

េតើកមមវ ិធីពេនយ នករសិក

្រ

េរៀន និងេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន
គំរូ

អនកចូលរួម

យអំពីកសិស េបះបង់

។ ្រពីនស្តន់ NJ:

ែដរឬេទ ?

ងៃនករសិក រួមមនសិស ១៩៨នក់ ែដលចូលេរៀនថនក់ទី៦ កនុង

សហគមន៍ភីន
្ល ( Flint )កនុងឆនំសិក ១៩៩២/

១៩៩៣ និង ១៩៩៣/១៩៩៤ ។ សិស ទំងអស់េនះសុទធែតសថិតេនេ្រកមក្រមិតថនក់យ៉ងតិចពីរថនក់ និងមន

១៤ឆនំ េនេពលពួកេគចូលរួមកនុងកមមវ ិធីេនះ។ សមជិក
ចត់ទុកថ ទំនងជ

យុចូលេរៀន២ឆនំឬេ្រចើនជង។ កនុងចំេ

ម្រកុមសិស ទំងេនះ េគបនេ្រជើសេរ ើសសិស ្រតូវបន

ចទទួលអតថ្របេយជន៍ពីកមមវ ិធីបេងកើនករសិក េនះ ។ សិស ៦០%ជជនជតិកូនកត់

្ហ វ ិន័យកនុងឆនំសិក ពីមុនមក ។
េលើជំនួយឧបតថមភពីរដ្ឋ ។ សិស េលើសពីពីរភគបីមនបញ

ករកំណត់

ករសិក កនុងរដ្ឋមីជីែហគនេនះេធ្វើេឡើងកនុង

អន្ត គមន៍

កមមវ ិធីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពល យតៃម្លេនះ កមមវ ិធីបេងកើនករសិក ្រ

្ត លរស់េនកនុង្រគួ

េមរ ិក េ្រកពី

រែដល

្រស័យ

វ្រជវ (AAA) បនបញូច លសិស អនុវ ិទយ

ល័

បន្ត្របតិបត្តិករ ប៉ុែន្តករបរ ិយយេនះេផ្ដតេលើ្របតិបត្តិករកមមវ ិធីកុងអំ
ន
ឡុង

េពល យតៃម្លេនះ) ។ េគលបំណងៃនកមមវ ិធីគឺេដើមបីបេងកើនេលប នកមមវ ិធីសិក

ន ័យ្រសបលគនេនវ ិទយល័យ ។
មិត្តភក្តិកុងវ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

្រហ្វិក-

សហគមន៍ភីន
្ល (Flint) កនុង្រសុកភ្លីន (Flint) រដ្ឋមីជីែហគន ។

យ ែដលេរៀនមិនទន់េគរយៈេពល២ ឬេ្រចើនឆនំ។ (

ក ត់សិស េបះបង់

យុជមធយម១៣ ឬ

េរៀនកនុង្រសុកបនកំណត់សិស ថមីស្រមប់កមមវ ិធីសិក េន ល់រដូវផក

េនះភគេ្រចើនជជនជតិែសបកស ។ កុម មន្របមណ៦០% ។ អនកចូលរួម្របមណពក់ក

កលបងទប់

៖របយករណ៍

ែដលេក្តបេលើកមមវ ិធីសិក ពីរឆនំសិក កនុងឆនំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម នំឲយសិស េន

រ ីកពីសិស ថនក់ទី៥ ែដលហួស

កមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់

វ្រជវេគលនេយយបយរបស់ Mathematica។ ករណីសិក អំពីរដ្ឋមីជីែហគន

សំណួរៃនករ
វ្រជវ

នុភពៃនកមមវ ិធីទប់

រ្រ

វ្រជវ

េដើមបីឲយសិស េរៀនមិនទន់េគ

ចចូលេរៀន ជមួយ
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ករបរ ិយយ

កមមវ ិធីស័យ
្វ សិក

៖ កមមវ ិធីបេងកើនករសិក ្រ

គរពីរជន់េផ ងេទៀត្រតូវបនកន់កប់េ

វ្រជវ (AAA) ជកមមវ ិធីមួយែដលកន់កប់អតីតអគរអនុវ ិទយល័យមួយជន់េពញ។
ឯកជន ។ ករចុះេឈមះចូលេរៀន្រតូវក្រមិតឲយមន្រតឹម១០០នក់ ។ កមមវ ិធី

យ

េនះផ្ដល់ជូននូវថនក់េរៀនែដលមនសិស តិចជងអនុវ ិទយល័យេផ ងេទៀតកនុង្រសុកភ្លីន(Flint) និងេផ្តតសំខន់េទេលើករែណនំែផនក

្របធនបទ និងបញូច លកមមវ ិធីសិក កនុង្រគប់មុខវ ិជជសំខន់ៗ ។
វ ិធី

្រស្តបេ្រង នមិនែមន

មែបប្របៃពណី៖ ្រគូបេ្រង នភគេ្រចើនបនេ្របើ្របស់វ ិធី

្រស្តថីរម ម
ួ មន្រកុមេរៀនែដលមនករសហករគន បេចចកេទសអប់រ ំែណនំ ករបេ្រង េ
េ

យមិត្តភក្តិ។ កមមវ ិធីសិក មនលកខណៈងយបត់ែបន និងមិន

្រស័យេទ

មែបប្របៃពណី ែដលវ ិធី

្រស្តមិនែមន

យមនករសហករ និ ងករបេ្រង នបែនថម

មខ្លឹម

រកនុងេសៀវេភពុ មពេនះេទ ។ េដើមបីឲយកមមវ ិធី

្ហ និង្រពឹតិក
្ត រណ៍បចចុបបនន ។ កមមវ ិធីបេងកើន
សិក មនទំនក់ទំនងគន និងទក់ទញករចូលរួម េទើបករែណនំភគេ្រចើនេផ្តតេលើបញ
សិក ្រ

វ្រជវ(AAA)បញូច លមុខវ ិជជសំខន់ៗចំនួន៥ ៖ មុខវ ិជជភ

េនះេទៀត កលវ ិភគសិក ជ្របចំទុកៃថងពុធជ “ៃថងពុធដ៏អ
េរ ើសេទ

៖ ៃថងសិក នីមួយៗចប់េផ្ដើមេ

នក់ ជួបជមួយបុគគលិក

យេម៉ ងសិក

។ េមេរៀនេនះ

បែនថម ករ្របឹក េយបល់ ករ

ន

្រស្ត សិក សងគម និងសិលបៈ។ េលើសពី

ច រយ” េនកនុងថនក់រម
ួ មនករផ្លស់បូរ្របធនបទ
្ដ
ែដល្រតូវបនេ្រជើស

មចំណូលចិត្តរបស់សិស មនក់ៗដូចជ ពិជគណិត ភ

្រកុមពិភក

គណិតវ ិទយ វ ិទយ

េអសប៉ ញ ករេដរប៉ ក់ និងក្លិបវ ិទយ

“រយៈេពល្រគួ

រ” ៣០នទី កនុងេនះ្រកុមនីមួយៗែដលមនសិស ១០

ចរួមបញូច លសកមមភពច្រមុះដូចជ ករេរៀនសូ្រតេ

យសហករគន ករបេ្រង នគួរ

ង ត់ៗ ឬករពិភក ជ្រកុម ។ កនុងអំឡុងេម៉ ងសិក េនះ សិស មនឱកសពិភក បញ
្ហ អំពីកី្ត

បរមភរបស់ពួកេគដូចជ អំេពើហិង កនុងសហគមន៍ ករេសព

រធតុេញ ន និងទំនក់ទំនងកនុង្រគួ

រ។

្របឹក េពញេម៉ ង និងបុគល
គ ិកសងគមេពញេម៉ ងស្រមប់ជួយដល់សិស ។ ករគំ្រទសិស ខ្លំងក្លែបបេនះ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

្រស្ត ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

បនជួលអនកផ្តល់

ចពនយល់ពីមូលេហតុ
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ករបរ ិយយ
ែដលសិស កនុង្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍ (៥%) មិនសូវ្រតូវបនបញូជ នេទទទួលេស ពីភនក់ងរផ្តល់េស សងគមខងេ្រកដូចសិស

កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ (១៨%)េនះេទ ។

ក៏បនជួលជំនួយករ“បុគគលិកគំ្រទសិស ” ពីរនក់ ែដលផ្ដល់ករបេ្រង នគួរ

បែនថមកនុងថនក់ និងករគំ្រទដល់សិស ដៃទេទៀត ។
ករេ្រប ប
េធៀប

វ ិធី

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ជធមម

េរៀនេនអនុវ ិទយល័យ

ភ្លីន (Flint)។

្រស្ត

ករសិក កនុងរដ្ឋមីជីែហគនេនះេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ

មួយកនុងចំេ

វ្រជវ្រពវៗេ្រប បេធៀបករ

មអនុវ ិទយល័យែបប្របៃពណីទំងបួនកនុង្រសុក

កលបង (randomized controlled trial research

design) ៖ សិស ១១២នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុង្រកុមបេងកើនករេរៀនសូ្រតេនអនុវ ិទយល័យ និងអនុញញតឲយចូល

េរៀនកនុងកមមវ ិធីបេងកើនករសិក ្រ

វ្រជវ(AAA) រ ីឯសិស ៨៦នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេដើមបីឲយចូលជ្រកុមមិនទទួល

អន្ត គមន៍ េហើយជទូេទ ចូលេរៀនេនអនុវ ិទយល័យ

ផលសេងខបេនទីេនះ្រតូវបនទញេចញពីករអេងកត

ម

មួ យកនុងចំេ

មអនុវ ិទយល័យែបប្របៃពណីទំងបួនកនុង្រសុកេនះ ។ លទធ

នែដលេធ្វើេឡើងពីរឆនំេ្រកយករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៖ សិស កនុង្រកុមទទួល

អន្ត គមន៍ចំនួន១០០នក់(៨៩,៣%) និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន៧២នក់(៨៧,៣%)បនេឆ្លើយសំណួរទំងេនះ។

េ

យេហតុ ថអ្រ

ចេម្លើយបង្ហញពីអ្រ

បនទំង្រសុងេនះេទ” ។ អនក្រ
កនុង្រកុម្រ
ករ

េរចរ ិលេផ ងៗេលើសពី៥ភគរយ េទើបករសិក េនះ “េឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នភស្តុ

វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគល់ជមូល ្ឋ នៃនអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត

វ្រជវទំងពីរ្រកុមេលើខនត ស់ែវងែផនក្របជ

កលបងសថិតិៃនភពខុសគនជរួមរ ង្រកុម្រ

សមគល់ប៉ុនមនេទរ ង្រកុម្រ

្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច និងលទធផលសិក េន

ម

ងមិន

នេន

ចំ នួន១៣ចំណុច។ ត

វ្រជវទំងពីរស្តីពីលកខណៈទំង១៣ បង្ហញថមិនមនភពខុសគនគួរឲយកត់

វ្រជវទំងពីរ កនុងក្រមិតៃន

រៈសំខន់ ០,១០ ។ ក៏ប៉ុែន្តអនក្រ

វ្រជវបនេ្របើ្របស់គំរៃូ នករថយចុះ

(model of regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគនតិចតួចកនុងលកខណៈសមគល់ដំបូងៃនសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ និងសិស
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ករបរ ិយយ
ម នឥទធិផលៃនកមមវ ិធីេនះ ។

កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ េនេពលប៉ ន់
ករេនេរៀន ៖
ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ

នុភពវ ិជជមន ។ សិស អនុវ ិទយល័យបេងកើនករេរៀនសូ្រត ២% បនេបះបង់

បនទប់ពីចូលរួមកនុងកមមវ ិធីេនះ

បនពីរឆនំ េបើេធៀបនឹង៩%ៃនសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដលេនះជភពខុសគនខងសថិតិយ៉ងសំខន់មួយ ។
ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

៖

នុភពវ ិជជមន ។ ចំនួនឆនំសិក ជមធយមែដល្រតូវបនបញចប់ករ

ម

នរយៈេពល២ឆនំ

បង្ហញថ ៧,៣ស្រមប់ពេន្ល នករសិក របស់សិស អនុវ ិទយល័យ និង ៦,៨ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដលេនះក៏

ជភពខុសគនយ៉ ងសំខន់ខងសថិតិផងែដរ ។
ៃថ្លចំ

យ

វគគបណុ្ដ ះ
ប

្ដ ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

សរុប ១១ ០០០ដុ

្ល រ/សិស មនក់/មួយឆនំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ

បុគគលិកអប់រ ំេនកមមវ ិធីពេន្ល នករសិក ្រ
បែនថមទក់ទិននឹងវគគបណុ្ដ ះប

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

្ល រកនុងឆនំ២០០៧)

វ្រជវ(AAA)គឺជ្រគូ្របចំថនក់ពី

្ដ ល្រគូបេ្រង នទំងេនះេទ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

សហគមន៍ភីន
្ល (Flint) កនុង្រសុក ។ មិនមនព័ត៌មន
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១គ. កមមវិធីពេន្ល នករសិក េនអនុវិទយល័យ៖ រដ្ឋញូជឺស ី ុ
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998c).

សិក
សំណួរៃនករ
្រ

វ្រជវ

សិក េនរដ្ឋញូជឺសុី

េតើកមមវ ិធីពេនយ នករសិក

អន្ត គមន៍

ក ត់សិស េបះបង់

៖ របយករណ៍
។ ករណី

ែដរឬេទ ?

ងៃនករសិក រួមមនសិស ៦២០នក់ ែដលចូលេរៀនកនុងថនក់ទី៦ ឬថនក់ទី៧ កនុង

រដ្ឋ Newark កនុងឆនំសិក ១៩៩២/

១៩៩៣ និងឆនំសិក ១៩៩៣/១៩៩៤ សុទធែតធ្លប់្រតួតថនក់យ៉ងតិចម្ដង ។ សិស ែដលចូលរួមកនុងកមមវ ិធីេនះមន

ឆនំ ។ សិស បីភគបួនជជនជតិ
ពក់ក

បរ ិបទ

ក ត់សិស េបះបង់

ែដលេក្តបេលើកមមវ ិធីសិក ពីរឆនំសិក កនុងឆនំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម នំឲយសិស េន

េរៀន និងេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន
គំរូ

អនកចូលរួម

វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវ ិធីជំនួយកនុងករបង្ហញអំពីករទប់

ចុងេ្រកយ។របយករណ៍្រ

្របភពៃនករ

នុភពៃនកមមវ ិធីទប់

្រហ្វិកកត់

្ដ ល ។ សិស ្របែហលពក់ក

បញ
្ហ ែផនកវ ិន័យកនុងឆនំសិក ពីមុនមក។

េមរ ិក េ្រកពីេនះភគេ្រចើនជជនជតិ

្ដ លរស់េនកនុង្រគួ

រែដលទទួលអំេ

េមរ ិក

យុជទូេទ១៣

ទីន ។ កុម មន្របែហល

យពីរដ្ឋ េហើយ្របែហលពក់ក

្ដ លេទៀតមន

រដ្ឋ Newark េនទី្របជុំជន្រកុងញូវ ឺក រដ្ឋញូជឺសុី ។

ករសិក កនុងរដ្ឋញូជឺសុីេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង

កមមវ ិធីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពលៃនករសិក េនះ ករពេន្ល នកមមវ ិធីសិក េន

មថនក់បនបញូច លសិស ថនក់ទី៦ និង

ថនក់ទី៧ ែដលធ្លប់្រតួតថនក់យ៉ងតិចម្ដង ។ (កមមវ ិធីេនះែលងមនដំេណើរករេទៀតេហើយ)។ េគលបំណងៃនកមមវ ិធីគឺេដើមបីែកស្រមួល

កមមវ ិធីសិក

េដើមបីឲយសិស អនុវ ិទយល័យែដលេរៀនមិនទន់េគពេន្ល នករសិក របស់ពួកេគ និង

្រសបលគន ។ ជធមម

ច “េរៀនទន់” មិត្តភក្តិកុងវ
ន ័យ

សិស ថនក់ទី៦សថិតេនកនុងកមមវ ិធីរយៈេពលពីរឆនំ និងេក្តបេលើកមមវ ិធីសិក រយៈេពលបី ឆនំសិក

។ សិស

ថនក់ទី៧សថិតេនកនុងកមមវ ិធីេនះរយៈេពល០១ឆនំ និងេក្តបេលើកមមវ ិធីសិក ថនក់ទី៧ និងថនក់ទី៨ ។ គេ្រមងពេន្ល នកមមវ ិធីសិក េន
មថនក់បន្របតិបត្តិករកនុង

(K–8 elementary schools) និង

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េរៀនកនុង្រសុកចំនួន៥

េរៀន េនទី្រកុងញូវ ឺក កនុងេនះ

ខ្លះេទៀតជអនុវ ិទយល័យែដលមនពីថនក់ទី៥ដល់ថនក់ទី៨ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ខ្លះ្រតូវបនេរៀបចំជថនក់ដំបូង

ទំព័រ 129

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
វ ិធី

្រស្ត

កនុង

(school-within-a-school)៖ គេ្រមងពេន្ល នកមមវ ិធីសិក

ទំងេនះ។ កមមវ ិធីនីមួយៗកនុងចំេ

និងដំេណើរករេនេ្រកក្រមងថនក់េរៀនេនកនុង

នក់ និងបេ្រង នេ

្រស្ត

កនុង

មកមមវ ិធីទំង្របំទទួលសិស ៥០

យ្រកុម្រគូបេ្រង នែដលមនគនបួននក់កុងមួ
ន
យ្រកុម ែដលកនុងេនះ្រគូមនក់ៗទទួលបនទុកេលើមុខវ ិជជមួយកនុង

មមុខវ ិជជទំងបួន ៖ ភ

ចំេ

មថនក់បនេ្របើ្របស់វ ិធី

អង់េគ្លស គណិតវ ិទយ ជំនញមូល ្ឋ ន និងវ ិទយ្រស្ត/សិក សងគម ។ (ផទុយេទវ ិញ េនកនុងអំឡុងឆនំ

ដូចគនេនះ ចំេពះថនក់េរៀនេផ ងេទៀតស្រមប់សិស េនអនុវ ិទយល័យកនុងទី្រកុង Newark ជទូេទ ្រគូបេ្រង នបនបេ្រង ន្រគប់មុខ

វ ិជជ េហើយេធ្វើករជមួយសិស ែតមួយ្រកុមេពញមួយៃថង)។ បុគគលិកអប់រ ំរបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក េន
្រស្តបេ្រង នជ្រកុម និងសហករគនេដើមបីផ ភជប់កមមវ ិធីសិក

មថនក់េ្របើ្របស់យុទធ

ម្របធនបទ្រគប់មុខវ ិជជទំងអស់។ បនទប់េរៀននីមួយៗមនសិស

តិច េហើយជទូេទមនសិស ែត១២េទ១៣នក់ ។
ករេផ្ដតេលើវ ិន័យ ៖ កមមវ ិធីេនះេផ្តតខ្លំងេទេលើវ ិន័យ និងករ
្របំបួនៃថងនឹង្រតូវបញឈប់ពីករសិក ។ ្រគូបេ្រង ន
Newark េដើមបីស្រមួលឲយសិស េនះយកចិត្តទុក

ម

នវត្តមនសិស ។ សិស

ែដលមិ នបនមកេរៀនេលើសពី

ក់កិចចករឲយសិស េទេធ្វើេនផទះេ្រចើនជង

ក់េលើកមមវ ិធីពេន្ល នសិក ។

ធមម

េផ ងេទៀតកនុង្រកុង

ករ្របឹក េយបល់ ៖ កនុងកមមវ ិធីេនះ អនក្របឹក េយបល់ែណនំេពញេម៉ ងមនក់បនេធ្វើករយ៉ ងជិតសនិទធជមួយសិស និង្រគូរបស់
គេ្រមងពេន្ល នករសិក

អេងកត

ម

មថនក់។ ្រសប

មចំណុចេផ្ដតរបស់កមមវ ិធីេនះេលើករ្របឹ ក េយបល់ និងករ្រគប់្រគងករណីស្ដីពីករ

នបនបង្ហញថមនសិស កនុង្រកុមអន្ត គមន៍(៧៤%) េ្រចើ នជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ (៥៩%)ែដលបន

ទទួលករ្របឹក េយបល់កុងអំ
ន
ឡុងឆនំ

ម

នដំបូង។ ្រសេដៀងគនែដរ សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍(២៧%)េ្រចើនជងសិស កនុង

្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(១៥%) បនទទួលករបញូជ នេទរកភនក់ងរេស សងគមខងេ្រក កនុងអំឡុងឆនំ

េនះ។ បុគគលិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

មថនក់្រតូវបន្រគប់្រគងេ

រ្រ

វ្រជវ

យនយក

ម

នដំបូង

។ េទះជយ៉ ងេនះក្ដី ្រកុមគេ្រមងព
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
េន្ល នករសិក

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងជធមម

ករេ្រប ប
េធៀប
វ ិធី

មថនក់នីមួយៗ មនស្វ័យភព្រគប់្រគន់កុងករ្របតិ
ន
បត្តិកមមវ ិធីរបស់ពួកេគ ។

ករសិក កនុងរដ្ឋញូ ៉វេជសុីេនះេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ

្រស្ត

្រ

េរៀនកនុង

កនុង្រសុក និងេរៀន

វ្រជវ្រពវៗេ្រប បេធៀបករ

មកមមវ ិធីសិក ស្តង់

កលបង។ កនុងចំេ

រកនុង្រសុកេនះ។

មសិស ៦២០នក់កុងគំ
ន
រូ

ង

វ្រជវេនះ សិស ៣៩២នក់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនេដើមបីពេន្ល នករសិក របស់ពួកេគេនអនុវ ិទយល័យ និងផ្ដល់ករ
មថនក់ រ ីឯសិស ២២៨នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេដើមបីឲយចូលជ្រកុម

ចុះេឈមះចូ លេរៀនកនុងគេ្រមងពេន្ល នករសិក

មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និងមិនបនចុះេឈមះកនុងកមមវ ិធីពេន្ល នករសិក េនះេទ ។ លទធផលសេងខបេនទីេនះ្រតូវបនទញ

េចញពីករអេងកត

ម

នែដលេធ្វើេឡើងពីរឆនំេ្រកយមក ៖ សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន៣៤១នក់(៨៧%) និងសិស កនុង្រកុម

មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន១៩៤នក់(៨៥%)បនេឆ្លើយសំណួរទំងេនះ។ អនក្រ
មូល ្ឋ នរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត
និងលទធផលសិក េន

ម

នេនកនុង្រកុម្រ

វ្រជវទំងពីរេលើករ ស់ែវងែផនក្របជ

ចំនួន១៣ ។ េតស្តសិត
ថ ិៃនភពខុសគនជរួមរ ង្រកុម្រ

បង្ហញនូវភពខុសគនដ៏គួរឲយកត់សមគល់រ ង្រកុម្រ

វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគល់ជ
្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច

វ្រជវទំងពីរស្តីពីលកខណៈទំង១៣ មិនបន

វ្រជវទំងពីរ កនុងក្រមិតកត់សមគល់០,១០េនះេទ ។ ប៉ុែន្តអនក្រ

វ្រជវបនេ្របើ

្របស់គំរប
ូ ង្ហញពីករថយចុះ(regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគនតិចតួចកនុងលកខណៈសមគល់ដំបូងៃនសិស កនុង្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងេនេពលប៉ ន់

ខនតរង្វស់ និង

ករេនេរៀន ៖ មិនមន

លទធផលសំខ

ស្តីពីសិស េបះបង់

មន

នុភពៃនកមមវ ិធីេនះ ។

នុភព ។ កមមវ ិធីពេន្ល នករសិក ស្រមប់សិស អនុវ ិទយល័យមិនមន
េនះេទ ។

នុភពចមបង

មួយេនកនុង សថិតិ

ន់ៗ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ករបរ ិយយ
ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

៖

នុភពវ ិជជមន ។ សិស េនកនុងកមមវ ិធីពេន្ល នករសិក េនអនុវ ិទយល័យបនបញចប់ឆនំសិក រ

យៈេពល៧,៨ ឆនំ េនេពលបញចប់ករសិក េនះ េបើេធៀបនឹង៧,៥ឆនំសិក ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដលេនះជ
ភពខុសគនដ៏សំខន់េនកនុងសថិតិ។
ចំ

យ

វគគបណុ្ដ ះ

ប

្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

សរុប ១៣ ០០០ដុ

្ល រ/សិស មនក់/មួយឆនំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ

្រគប់បុគគលិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក េន

្ល រកនុងឆនំ២០០៧)

មថនក់បនទទួលករបណុ្ដ ះប

េ្រត មស្រមប់ឆនំសិក ខងមុខ ។ េគលបំណងៃនវគគបណុ្ដ ះប
ទំងអស់សុទធែតបនអនុវត្ត

្ដ លរយៈេពល១-២សប្ដហ៍ កនុងែខសី

េដើមបី

្ដ លេនះគឺេដើមបីេរៀបចំែផនករស្រមប់កមមវ ិធី និងធនថបុគគលិក

មេគលវ ិធីែតមួយ ។ េលើសពីេនះ ្រគប់បុគល
គ ិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក ជួបជុំគនជ្រកុម ពី៥េទ៦

ដងកនុងមួយឆនំសិក េដើមបីពិភក អំពីបញ
្ហ កមមវ ិធី ។

២. សមិទធិផលស្រមប់្របជជន

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

្របភពៃនករ

Larson, K. A., & Rumberger, R. W. (1995). សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

សិក

(ALAS) ។ In H. Thornton (Ed.), ករេនេរៀន។ របយករណ៍បេចចកេទសគេ្រមងទប់
ទយល័យ ែដលមនមនបញ
្ហ ពិករខង
ន៍។

ករវ ិភគបែនថមេ

កមមវ ិធី

េមរ ិក

កលបងទប់

ម រតី និងករេរៀនសូ្រត។

ទីន

(ALAS)

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក

ក ត់សិស េបះបង់

កលវ ិទយល័យ Minnesota វ ិទយ

ថ នសមហរណកមមសហគម

យ Gándara, P., Larson, K. A., Mehan, H., & Rumberger, R. W. (1998). ករបញចូ លសិស

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ស្រមប់ សិស អនុវ

េមរ ិក

ទីនេទ
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ករបរ ិយយ

កនុងប
សំណួរៃនករ
្រ

វ្រជវ

អនកចូលរួម

្ដ ញសិក ។ េ

េតើករបណុ្ដ ះប

យ Berkeley. គេ្រមងេគលនេយបយ

្ដ លអំពីករេ

ះ្រ

េរៀន និងេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

េមរច
ិ

ទីន/Chicano

យបញ
្ហ និងករ្រគប់្រគងករណីសុីជេ្រម នំឲយសិស អនុវ ិទយល័យ
កនុងអ្រ

ខពស់ជង្រកុមសិស ែដលមិនបនចូលរួម

ខពស់េបើ្រគូថនក់ទី៦របស់ពួកេគកំណត់ចំ
រួមកនុងកមមវ ិធី

កលបងែដរឬេទ ?

ត់ថនក់សិស េនះថមនក្រមិតទបជងមធយមេនកនុងថនក់ ។ េសទើរែត្រគប់សិស ្របឈម

រៃថង្រតង់េ

មធយម សិស មន

េមរ ិក

ទីន(៩៦%) ភគេ្រចើនជបុរស(៦៥%) េហើយេសទើរែតទំងអស់ចូល

យមិនគិតៃថ្ល ឬបញុច ះតៃម្ល(៩១%) ។ សិស ្របមណ២៣% ជសិស ែដលេចះភ

(LEP) ្របមណ៣៣%ជសិស ែដលេចះភ

អង់េគ្លស

មនគំរូ

យុ១២ឆនំនិង៧ែខេនេពលេគចូលេរៀនកនុងថនក់ទី៧។ សិស ែដលមិននិយយភ

ងៃនសិស ែដលមនបញ
្ហ អសមតថភពែផនកសិក

ឬចត់ទុកថមនបញ
្ហ សតិ

្រតូវបន ប់បញូច លេទ ពីេ្រពះករវ ិភគេនះមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់
ករវ ិភគបែនថម ៖ ករវ ិភគេនះេផ្ដតេលើគំរូ
១៩៩០ េហើយេនេរៀនបន្តកុង
ន

េគលេ

ងរងៃនសិស ចំនួន៨១កនុងចំេ

(្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង) ។

អង់េគ្លស។ ជ

អង់េគ្លសមិន្រតូវបនបញូច ល

ួ
មសិស ទំងេនះេទ ។ កមមវ ិធីេនះក៏រម

រមមណ៍ ប៉ុែន្តករសិក អំពីគំរូ

ងេនះមិន

រ យតៃម្លេនះេទ។
មសិស ៩៤នក់ែដលចូលេរៀនកនុងថនក់ទី៧ កនុងឆនំ

(្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍) ឬ្រតូវបនបញូជ នេទអនុវ ិទយល័យកនុង្រសុកជមួយគន

ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងអនុវ ិទយល័យដ៏ធំមួយកនុងរដ្ឋឡូស ែអនេជើែឡស(Los Angeles Unified School) ។
ករបណុ្ដ ះប

ខងករសិក

កមមវ ិធី

អស់េគ្លសតិចតួច

ទ ត់ជំនញ េហើយេ្រកពីេនះជសិស ែដលនិយយែតភ

កនុងកមមវ ិធីេនះេទ េ្រពះថអន្ត គមន៍ែដលកមមវ ិធីផល
្ដ ់ជូនមិន្រតូវបនេរៀបចំេដើមបីស្រមបេទ

អន្ត គមន៍

ទីនែដលេន

ករសិក េនះេផ្ដតេលើ្រកុមសិស ្របឈមខពស់ចំនួន៩៤នក់ែដលចូលេរៀនថនក់ទី៧កនុងឆនំ១៩៩០។ េគចត់ទុកថជសិស ្របឈម

ខពស់ទំងអស់ែដលចូលរួមកនុងករសិក េនះជជនជតិ

បរ ិបទ

េមរ ិក

កលបងទប់

្ដ លអំពីករេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ៖ សិស របស់កមមវ ិធីសមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

(ALAS )ទទួលបនករបណុ្ដ ះប

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

្ដ លជំនញេ

រ្រ

វ្រជវ

ះ្រ

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យ

យបញ
្ហ កនុងរយៈេពល១០សប្ដហ៍ និងករេលើកទឹកចិត្ត និងករ
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ករបរ ិយយ
្របឹក េយបល់

ម

នរយៈេពល២ឆនំេលើករេ

បញ
្ហ និងចូលរួមជមួយ

ះ្រ

ផងែដរ ។

ករ្រគប់្រគងករណី និងករផ ព្វផ យដល់្រគួ

យបញ
្ហ ។ ឪពុកម្តយសិស ក៏្រតូវបនបណុ្ដ ះប

រសិស ៖ សិស មនក់ៗ្រតូវបនចត់

្ដ លពីករេ

ះ្រ

ំងជអនក្របឹក េយបល់ ែដលចំ

ម

យ

ន

សិស េផ ងេទៀតជបន្តបនទប់ ពួកេគេដើរតួជអនក្រគប់្រគងករណី និងធនថេគបនផ្ដល់្រគប់សមសភគៃនអន្ត គមន៍។ មនករ
នវត្តមនសិស េហើយេបើពួកេគអវត្តមន ពួកេគ្រតូវមកេរៀនសងវ ិញ។ េគនឹងទក់ទងេទឪពុកម្តយសិស ្របសិនេបើសិស

ម

ឬអវត្តមនរយៈេពលយូរ។ កមមវ ិធី (ALAS) បនផ្ដល់របយករណ៍ព័ត៌មន្រតឡប់្របចំៃថងដល់សិស និងឪពុក

មនក់េគច

ម្តយសិស ទក់ទងនឹងសមសភគថនក់េរៀន ក៏ដូចជកិចចករែដលមិនបនេធ្វើេរៀង ល់សប្ដហ៍ ឬ្របចំៃថងែតម្ដង កនុងករណីចំបច់ ។
ធ លស្រមប់្របជជន
ករេ្របើ្របស់េស សហគមន៍៖ បុគគលិកកមមវ ិធី (ALAS) (សមិទិផ

សិក )ជួយស្រមួលេ
សងគម ។

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករ

យផទល់ដល់យុវជននិងឪពុកម្តយសិស កនុងករេ្របើ្របស់េស សហគមន៍ដូចជេស សុខភពផ្លូវចិត្ត និងេស

ករវ ិភគបែនថម ៖ ្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍រម
ួ បញូច លែតសិស ែដលេនេរៀនជមួយអនុវ ិទយល័យរបស់កមមវ ិធី (ALAS) (សមិទិផ
ធ ល

ស្រមប់្របជជន
ករេ្រប ប
េធៀប

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យកនុងករសិក )បនេពញបីឆនំ(សិស ៣៦នក់)ប៉ុេ

្ណ ះ ។

សិស ចំនួន៤៨នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមេ្រប បេធៀប ។ សិស ទំងេនះទទួលបនកមមវ ិធីសិក ជ្របចំពី

េគលេ

។

ករវ ិភគបែនថម៖
្រកុមេ្រប បេធៀបស្រមប់ករសិក េនះ(សិស ៤៥នក់) រួមមនសិស ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលជសិស កនុង្រកុមមិន

ទទួលអន្ត គមន៍ េនេពលចប់េផ្ដើមេរៀនថនក់ទី៧ ទំងសិស ែដល្រតូវបន ឬមិន្រតូវបនបញូជ នឲយេទេរៀនេន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

កនុង្រសុកជមួយ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
គន ។

វ ិធី

្រស្ត

កនុងចំេ

មសិស ្របឈមខពស់ទំង៩៤នក់ សិស ចំនួន៤៦នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ េហើយ

សិស ៤៨នក់េផ ងេទៀតឲយចូលកនុង្រកុមសិស េ្រប បេធៀប។ សិស ែដលទទួលបនអន្ត គមន៍ពីកមមវ ិធី ALAS (សមិទិផ
ធ លស្រមប់

្របជជន

េមរ ិក

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) កនុងអំឡុងេពលេរៀនេនអនុវ ិទយល័យរយៈេពលបីឆនំ (ថនក់ទី៧ដល់

ទីន

ថនក់ទី៩) ឬរហូតដល់ពួកេគេរៀនចប់អនុវ ិទយល័យ ។
ករេនេរៀន ៖

នុភពវ ិជជមន ។ េនចុងឆនំសិក ៃនថនក់ទី៩ សិស របស់កមមវ ិធី ALAS (សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក )មនអ្រ

េមរ ិក

ទីន

ចុះេឈមះចូ លេរៀនបន្តេ្រចើនជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង (គឺ

ខនតរង្វស់ និង

មន៩៨%ទល់នឹង៨៣%) ។ រយៈេពលពីរឆនំបនទប់ពីអន្ត គមន៍ចប់េទ (ចុងថនក់ទី១១) ភគរយៃនសិស របស់កមមវ ិធី ALAS (សមិទិធ

លទធផលសំខ

ផលស្រមប់្របជជន

ន់ៗ

កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(គឺមន៧៥%ទល់នឹង៦៧%) ប៉ុែន្តភពខុសគនេនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។ ស្រមប់

ករវ ិភគអនុ្រកុមេ

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក )េនែតមនអ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបន្តខពស់ជងសិស

យ Gándara, Larson, Mehan, and Rumberger (ឆនំ១៩៩៨) េគេឃើញថភគរយៃនសិស របស់កមមវ ិធី ALAS

(សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

េមរ ិក

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) មនអ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបន្តេនចុងថនក់ទី

១០ខពស់ជងសិស កនុង្រកុម្រតួតពិនិតយ(គឺមន៨៦%ទល់នឹង៦៩%) ប៉ុែន្តភពខុសគនេនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។
ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន
េទេរៀនេន

៖ ស្រមប់សិស ែដលេនបន្តេរៀនេន

កនុង្រសុក(មិនបនេបះបង់

េផ ងេទៀត) េគេឃើញថសិស របស់កមមវ ិធី ALAS (សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

ជ័យខងករសិក ) មនអ្រ

េមរ ិក

ឬ្រតូវេផទរករសិក
ទីន

មរយៈភពេជគ

បញចប់ករសិក ថនក់ទី៩ទន់េពលេ្រចើនជងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍(គឺ៧២%ទល់នឹង

៥៣%) ។ ភពខុសគនេនះសំខន់េនកនុងសថិតិ ។ រយៈេពលពីរឆនំបនទប់ពីអន្ត គមន៍ចប់េទ ស្រមប់សិស ែដលេនបន្តេរៀនេន
កនុង្រសុក េគេឃើញថសិស របស់កមមវ ិធី ALAS មនអ្រ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

បញចប់ករសិក ថនក់ទី១១ទន់េពលេ្រចើនជងសិស កនុង្រកុមមិន
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(គឺ៣៣%ទល់នឹង២៦%) ប៉ុែន្តភពខុសគនេនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។ ស្រមប់ករវ ិភគអនុ្រកុម

េ

យ Gándara et al. (ឆនំ១៩៩៨) េគេឃើញថសមម្រតសិស របស់កមមវ ិធីALAS េរៀនចប់បនេ្រចើនេ្រកឌីតេដើមបីបញចប់អនុវ ិទយល័

យទន់េពលេ្រចើនជងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ េ

យករ ស់សង
ទ ់េនចុងថនក់ទី៩(មន៧៥%ទល់នឹង៤៤%) និងេនចុងថនក់

ទី១០(មន៤៤%េធៀបនឹង២២%) ។
ៃថ្លចំ

យ

វគគបណុ្ដ ះ

ប

្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

សរុប ១១៨៥ដុ

្ល រ/សិស មនក់/មួយឆនំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ

កមមវ ិធី ALAS (សមិទិផ
ធ លស្រមប់្របជជន

ទីន

មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) ្រតូវបនផ្ដល់ជូនេ

្រគប់្រគង អនក្របឹក េយបល់ និងបុគល
គ ិកករ ិយល័យែដលេធ្វើករេពញេម៉ ងកនុង

្របឹក េយបល់ ឬបុគគលិកសងគមែដលមនបទពិេ
និងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេស រ ង
បណុ្ដ ះប
េ

កមមវ ិធី

េមរ ិក

្ល រកនុងឆនំ២០០៥)

្ដ លអំពីរេបៀបបេ្រង នកមមវ ិធីជំនញេ

យែផ្អកេលើបទពិេ

កលបងទប់

្រគួ

ក ត់សិស េបះបង់

ធន៍េ្រចើ ន ផ្ដល់នូវបណុ្ដ ះប

។ អនក្រគប់្រគងែដលជ្រគូបេ្រង ន អនក
្ដ លបន្តដល់អក
ន ្របឹក េយបល់របស់កមមវ ិធី ALAS

រសិស និងសហគមន៍ ។ បុគគលិក និង្រគូបេ្រង នរបស់កមមវ ិធី ALAS ទទួលបនករ
ះ្រ

យបញ
្ហ ។ អនក្រគប់្រគង

ធន៍ពីមុនរបស់គត់ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

យអនក

រ្រ

វ្រជវ

ច ឬមិន

ចទទួលបនករបណុ្ដ ះប

្ដ ល
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៣. កមមវិធីសក
ិ
្រ

វ្រជវករងរ

សមសធតុ

ករបរ ិយយ

្របភពៃនករ

Kemple, J. J., & Snipes, J. C. (2000). កមមវ ិធីសិក ្រ

វ្រជវករងរ។

Kemple: J. J. (2004). កមមវ ិធីសិក ្រ

នុភពេលើលទធផលទីផ រ និងករទទួលបនករអប់រ ំ។ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖

សិក

វ ិទយល័យ។ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖ MDRC (

MDRC (

ជីវកមម្រ

វ្រជវកម្លំងពលកមម)

វ្រជវករងរៈ

វ្រជវកម្លំងពលកមម)

សំណួរ

េតើករេផ្ដតេលើករសិក មុខរបរជក់

្រ

បនចប់្រគប់ថនក់េន

វ្រជវ

ជីវកមម្រ

ក់នំឲយសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់

មុនេពលមនអន្ត គមន៍ ។ យុវជនទំងេនះតំ
មយុវជន្របឈមខពស់ទំងេនះ ៧៩%មន

ចំេ

ទីន(៥២%) ឬ

្រហ្វិកកត់

កិចច ឬករផគត់ផគង់េសប ង

ចេនេរៀន េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

និងេរៀន

ែដរឬេទ?

ករពិនិតយេនះេផ្ដតេលើអនុ្រកុមយុវជនចំនួន៤៧៤នក់កុងគំ
ន
រូ
អនកចូលរួម

នុភពៃនករចូលរួម និងលទធផលសិក របស់សិស កនុង

ងរបស់ករសិក ែដល្រតូវចត់ទុកថជ្របឈមខ្លំងនឹងករេបះបង់

ងឲយ២៧%ៃនគំរូ

ងៃនករសិក សរុបែដលមនសិស ១,៧៦៤នក់ ។ កនុង

យុតិចជងឬេសមើ១៥ឆនំ ភគេ្រចើនជនរ ី(៥៧%) េហើយេ្រចើនជជនជតិ

េមរ ិក(៣៨%) រស់េនកនុង្រគួ

េមរ ិក

រែដលមនែតឪពុកឬែតម្ដយ(៥០%) និងទទួលបនមូលនិធិសងគម

រ(៣២%)។ កនុងរយៈេពលមួយឆនំមុនករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៣៣%ៃនយុវជន្របឈមខពស់អវត្តមនពី

្របចំឆនំយ៉ងតិច១៥% ។ កនុងឆនំែដលមនករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៦២%ៃនយុវជន្របឈមខពស់េរៀនបនពិនុជមធយម២.០ឬតិ
ទ
ចជង

េនះ េហើយ៤៣%េលើស
ករកំណត់

យុេបើេធៀបនឹងក្រមិតថនក់ែដលេគេរៀន ។

ទំង៩ែដលសថិតកនុងករ យតៃម្លគឺសិត
ថ េនកនុងតំបន់ជយ្រកុងចំនួន៨កនុងរដ្ឋចំនួន៦៖ Pittsburgh, PA; Baltimore, MD;

Washington, DC; Miami Beach, FL; Socorro, TX; Santa Ana, CA; Watsonville, CA; and San Jose, CA។
អន្ត គមន៍

កមមវ ិធី

កមមវ ិធីសិក ្រ

កលបងទប់

វ្រជវករងរែដល្រតូវ យតៃម្លមនសមសភគសំខន់ៗចំនួន៣ ៖ ករេរៀបចំ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ករបរ ិយយ
កមមវ ិធីសិក បូកបែនថមទំងករបណុ្ដ ះប
• ករេរៀបចំ

្ដ លវ ិជជជីវៈេផ្តតេលើមុខរបរ និងភពជៃដគូជមួយនិេយជក។

េផ្តតេលើមុខរបរ ៖ កមមវ ិធីសិក ្រ

កនុង

វ្រជវករងរេនកនុងករសិក េនះ្រតូវបនេរៀបចំនូវ្របេភទមុខរបរ

ចំនួន៦ ៖ ពណិជជកមម និងហិរញញ វតថុ អគគិសនី និងបេចចកវ ិទយេអឡិច្រតូនិក និងអវកស េស សុខភព េស

ធរណៈ ករេធ្វើ

ដំេណើរ និងេទសចរណ៍ ្រពមទំងបេចចកវ ិទយែខ ភពយន្ត ។ កមមវ ិធីសិក ចំនួនពីរស្រមប់សិស ថនក់ទី៩ និងកមមវ ិធីចំនួន៧ស្រមប់

សិស ថនក់ទី១០ ។ កមមវ ិធីសិក ្រ

វ្រជវករងរភគេ្រចើនទទួលសិស ពី៥០េទ៧៥នក់កុងមួ
ន
យថនក់(ជមធយម ថនក់េរៀនរបស់កមម

វ ិធីេនះមនចំនួនសិស ្របែហលនឹងថនក់េរៀនេន

មួយកមមវ ិធីសិក

េហើយសិស

ែដលេគធ្លប់េរៀន្រ

ប់) ។ ្រកុម្រគូបេ្រង នពី២េទ៩នក់បេ្រង នសិស េពញ

ចមនឱកសេរៀនជមួ យ្រគូដែដលជេ្រចើនឆនំ ។

• កមមវ ិធីសិក បូកបែនថមករបណុ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជី វៈេផ្តតេលើមុខរបរ ៖ កមមវ ិធីសិក ផ្តល់ថនក់េរៀនទក់ទងនឹងមុខរបរជបន្តបនទប់

េហើយសិស េ្រជើសេរ ើសយក០២េទ០៤មុខវ ិជជកនុងមួយឆនំសិក ។ មុខវ ិជជែដលេនសល់រម
ួ មនកមមវ ិធីសិក សំខន់ៗែដលត្រមូវឲយ

បញចប់ ជធមម

្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេន

ែដលេគធ្លប់េរៀន្រ

ប់ ។ អនក្រ

វ្រជវបនសេងកតេឃើញថកមមវ ិធីសិក

និងករអនុ

វត្តែណនំេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគនរ ងល័កខខ័ណ្ឌអន្ត គមន៍ និងល័កខខ័ណ្ឌេ្រប បេធៀប ។
• ភពជៃដគូជមួយនិេយជក ៖ ទំនក់ទំនងផ្លូវករជមួយនិេយជកកនុងសហគមន៍បនគំ្រទកមមវ ិធីសិក

និងផ្ដល់ជូនសកមមភព

ទក់ទងនឹងមុខរបរស្រមប់សិស ។ ៃដគូនិេយជកពី៣- េទ ៥៤នក់មនទំនក់ទំនងជមួយកមមវ ិធីេនះ។ ្រគប់កមមវ ិធីសិក បនផ្ដល់

ឱកសឲយចុះកមមសិក ស្រមប់សិស

មរយៈៃដគូនិេយជក េហើយភគេ្រចើនកមមសិក េធ្វើេឡើងកនុងវ ិស មកលរដូវេក្ដេនចេន្លះ

ឆ ជអបបបរមេដើមបីឲយសិស
ថនក់ទី១១ និងទី១២ ។ កមមវ ិធីសិក ភគេ្រចើនបនកំណត់លកខណៈវ ិនិច័យ
ភគេ្រចើនទក់ទងនឹងករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

ចទទួលបនកមមសិក ែដល

របស់ពួកេគ។ េលើសពីេនះេទៀត ៃដគូនិេយជកបនផ្ដល់មូលនិធិ និងធនធន

ដៃទេទៀតជួយដល់កមមវ ិធីសិក េដើមបីកំណត់សកមមភពពក់ព័នធស្រមប់សិស ែដលចូលរួមជ គមិន និង្រគូឧេទទស និងេដើរតួជគណៈ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ករបរ ិយយ
កមមករ្របឹក េយបល់ស្រមប់កមមវ ិធីសិក មួយចំនួន។
យុវជនែដលមិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុងកមមវ ិធីសិក ្រ

ករេ្រប ប

កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបចុះេឈមះចូលេរៀនកនុងកមមវ ិធីសិក ទូេទកនុងវ ិទយល័យែដលពួកេគេរៀន្រ

េធៀប

កមមវ ិធីសិក

្រ
វ ិធី

វ្រជវករងរែដល្រតូវសថិតកនុងករ យតៃម្ល េបើេទះជពួកេគសថិតេនកនុង្រកុមេ្រប បេធៀបក៏េ

រហូតដល់បញចប់ករសិក
ករេនេរៀន ៖

យ។

វ្រជវករងរ េហើយ៨៦%ៃនយុវជន្របឈមខពស់នឹង

្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមកមមវ ិធីសិក េនះ ។ ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍

ករេបះបង់

ខនតរង្វស់ និង

ប់ ។ ខ្លះេទៀតចុះេឈមះចូលេរៀនកនុង

ឯកេទសដៃទេទៀតេនទូទំងទី្រកុង ។ សិស ្របមណ៣%បនចុះេឈមះចូលេរៀនកនុងកមមវ ិធីសិក

magnet ឬ

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុងកមមវ ិធីសិក ្រ

្រស្ត

ចចូលេរៀនកមមវ ិធីសិក េនះ

។

នុភពវ ិជជមន ។ េនចុងឆនំសិក ៃនថនក់ទី១២ េគេឃើញថ២១%ៃនសិស កនុង្រកុមកមមវ ិធីសិក ្រ

៣២%ៃន្រកុមេ្រប បេធៀបបនេបះបង់

លទធផលសំខ
ន់ៗ

វ្រជវករងរគឺជ្រកុមេ្រប បេធៀប។ ភគេ្រចើនៃនយុវជន

ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

៖

វ្រជវករងរ និង

។

នុភពវ ិជជមន ។ េនចុងឆនំសិក ៃនថនក់ទី១២ េគេឃើញថ សិស កនុងកមមវ ិធីសិក ្រ

វ្រជវ

ករងរេរៀនបនជមធយម១៩េ្រកឌីត រ ីឯ្រកុមេ្រប បេធៀបេរៀនបនជមធយម១៧េ្រកឌីត េហើយ៤០%ៃនសិស កនុង្រកុមកមមវ ិធីសិក

្រ

វ្រជវករងរ និង២៦%ៃនសិស កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបបនេរៀន្រគប់េ្រកឌីតេដើមបីបញចប់ករសិក

ករបញចប់ករសិក

៖ មិនមន

។

នុភព ។ ៤ឆនំបនទប់ពីចុងឆនំសិក ថនក់ទី១២ េគមិនេឃើញមនភពខុសគនសំខន់ៗកនុងសថិតិរ ង

ភគរយសិស របស់កមមវ ិធីសិក ្រ

វ្រជវករងរែដល្របឈមខពស់ និងយុវជនកនុង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលទទួលបនវ ិញញបនប្រត ឬ

សញញប្រតចំេណះដឹងទូេទ (GED ) ។ ៨៣%ៃនយុវជនកនុង្រកុមទំងពីរសុទធែតបនបញចប់វ ិញញបនប្រត ឬសញញប្រតចំេណះដឹងទូេទ

ដូចគន។

សរុប ៦០០ដុ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ល រ/សិស មនក់/មួយឆនំ េ្រចើនជងករចំ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

យជមធយមស្រមប់សិស មនក់កុង្រសុ
ន
កជមួយគន ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ

វ្រជវ
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ករបរ ិយយ

ៃថ្លចំ

កនុងឆនំ២០០៤)

យ

វគគបណុ្ដ ះ
ប

្ដ ល

បុគល
គ ក
ិ

្រគូបេ្រង នកមមវ ិធីសិក ្រ

វ្រជវករងរមនជំនញខងមុខវ ិជជកមមវ ិធីសិក

គត់មនជំនញ្របែហលគននឹង្រគូបេ្រង នឯេទៀតកនុង

និងបណុ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈជេ្រចើន ប៉ុែន្តជទូេទពួក

កនុង្រសុកែដរ។ មនករផ្ដល់ឱកសអភិវឌ ឯកេទសជូនដល់្រគូបេ្រង ន

ួ មនករេរៀនពីរេបៀបគំ្រទសិស េនកនុងបរ ិយកសសិក ដ៏តូចមួយ និងយុទធ
របស់កមមវ ិធីរម

្រស្តេរៀនសូ្រតេដើ មបីស្រមបស្រមួលករ

អភិវឌ មុខរបរ និងសកមមភពទក់ទងនឹងនិេយជក ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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៤. កមមវិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Sinclair, M. F., Christenson, S. L., Evelo, D. L., & Hurley, C. M. (1998). ករទប់

ករសិក

្របសិទធភពៃននិតិវ ិធីទំនក់ទំនង

្របកបេ

ក ត់សិស េបះបង់

យចីរភព ។ កុមរពិេសស ៦៥(១), ៧–២១ ។

ស្រមប់យុវជនពិករ៖

Sinclair, M. F., Christenson, S. L., & Thurlow, M. L. (2005). ករេលើកកមពស់ឲយបញចប់ករសិក របស់យុវជនពិករែផនក

ឬែផនកឥរ ិយបថ េនមធយមសិក ទី្របជុំជន ។ កុមរពេសស ៧១(៤), ៤៦៥–៤៨២ ។
សំណួរ

េតើករ

្រ

ឬេទ?

វ្រជវ

អនកចូលរួម

ម

នដិតដល់េលើសិស មនត្រមូវករពិេសស ប

ម រតី

្ត លឲយពួកេគេនបន្តេរៀន េរៀនបនរ ីកចេ្រមើន និងបញចប់ករសិក ែដរ

អនកចូលរួមកនុងករសិក ឆនំ ១៩៩៨ គឺជសិស អប់រ ំពិេសស ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនថនក់ទី៩ កនុងអំឡុងឆនំសិក ១៩៩៤–៩៥

ែដលបនចត់ថនក់ថ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត ផ្លូវ

រមមណ៍ ឬឥរ ិយបថ ។ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត្រតូវបនចត់ថនក់ជ

ទូេទបំផុត ែដលកនុងេនះអនកចូលរួម៧៥% បនេធ្វើេ គវ ិនិច័យ
ឆ េនះ ។

ជង៤០% ៃនអនកចូលរួម ្រតូវបនចត់ថនក់ថ មនពិករភពធងន់ធងរ ។ អនកចូលរួមភគេ្រចើនគឺជនជតិ

ភគេ្រចើនគឺជបុរស (៦៨%) និងភគេ្រចើនបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធី

មន

យុ១៥ឆនំ េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនថនក់ទី៩ ។

្រហ្វិកកត់

េមរ ិក (៥៩%)

រៃថង្រតង់មិនគិតៃថ្ល ឬបញុច ះតៃម្ល (៧១%) ។ ជមធយម សិស

ករសិក ឆនំ ២០០៥ េនះ បនបញូច លសិស អប់រ ំពិេសស ែដលបនចូលេរៀនថនក់ទី៩ កនុងឆនំ ១៩៩៦ និងឆនំ ១៩៩៧ ។ េដើមបីមនសិទិធ
ចូលរួមករសិក េនះ អនកចូលរួម្រតូវែតបនចត់ថនក់ថមនពិករភពខងផ្លូវចិត្ត ឬឥរ ិយបថ ។ អនកចូលរួមភគេ្រចើន គឺជជនជតិ
្រហ្វិកកត់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

េមរ ិកកំង (៦៤%) ភគេ្រចើនគឺជបុរស (៨៤%) និងភគេ្រចើនបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

រៃថង្រតង់មិនគិតៃថ្ល ឬបញុច ះ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
តៃម្ល (៧០%) ។ ជមធយម សិស មន

បរ ិបទ
អន្ត គមន៍

ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងប
អនក

ម

យុ១៤,៥ឆនំ េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនថនក់ទី៩ ។
វ ិទយល័យរដ្ឋ េនមីនេនៀផូលីស (Minneapolis) ។

្ត

ន៖ កមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង ែផ្អកេលើករ

ម

នដិតដល់េលើករបំេពញតួនទីរបស់

ក៏ដូចជករបង្ហត់

បេ្រង ន ករ្រគប់្រគងករណី និងករគំ្រទេផ ងៗេទៀត ។ កមមវ ិធីេនះមនសមសភគសំខន់ពីរ គឺ “្រតួតពិនិតយ” និង “ទំនក់ទំនង” ។

សមសភគ្រតួតពិនិតយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីបន្ត យតៃម្លេលើករចូលរួមរបស់សិស

មរយៈករ

ម

លទធផលេរៀនសូ្រត និងរ ីកចេ្រមើនរបស់សិស ។ សមសភគទំនក់ទំនងពក់ព័នធនឹងបុគគលិកកមមវ ិធីែដល
ទុក

ក់េ

យផទល់ដល់សិស កនុងភពជៃដគូជមួយបុគគលិក

បនចុះេឈមះកនុងកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង្រតូវបនចត់

សមជិក្រគួ
ំងជ “អនក

ម

នដិតដល់េលើសូចនករ
ផ្តល់ឲយមនករយកចិត្ត

រ និង្រកុមផ្តល់ េស សហគមន៍ ។ សិស ែដល
ន” ែដល ពិនិតយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស យ៉ ង

េទៀងទត់ (ជពិេសស ពិនិតយថេតើសិស មនបញ
្ហ កនុងករចូលេរៀន ឥរ ិយបថ ឬបញ
្ហ កនុងករសិក ែដរឬេទ) និងេធ្វើអន្ត គមន៍េន

េពលបញ
្ហ ្រតូវបនកំណត់ ។ អនក
្រតឡប់ និងសងកត់ធងន់េទេលើ

ម

នេនះក៏បនគំ្រទដល់សិស ស្រមបស្រមួលេស

រៈសំខន់ៃនករេនេរៀនបន្តកុង
ន

។

ដំេណើរករ្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងេនះបនបន្តកុងករសិ
ន
ក ឆនំ ២០០៥ ។ អនក

េបើេទះបីជសិស េនះបនេផទរេទេរៀនេន
ករេ្រប ប
េធៀប

ទំនងេទ ។

ែដលសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ចូលេរៀន។ កនុងករសិក ឆនំ២០០៥សិស ្រកុមមិន
ដូចគន ជសិស កនុង្រកុមអន្ត គមន៍ ប៉ុែន្តមិនបនចូលរួមកមមវ ិធី្រតួត

ករសិក ឆនំ១៩៩៨ បនេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ

កមមវ ិធី

យ។

នេនជមួយសិស េនះកនុងវ ិទយល័យ

ចំងចូលកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនសិស វ ិទយល័យ ។ សិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ចូលរួម
ទទួលអន្ត គមន៍បនចូលេរៀនកនុង

្រស្ត

េផ ងេទៀតកនុង្រសុកេនះក៏េ

ម

កនុងឆនំសិក ១៩៩៨ សិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍បនទទួលកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងថនក់ទី៧ និងថនក់ទី៨ បនទប់ពីចត់
ែដលមនបរ ិបទដូចគននឹង

វ ិធី

បន្តផល
្ត ់ជូនករេលើកទឹកចិត្ត និងព័ត៌មន

វ្រជវេលើករចត់

ពិនិតយ និងទំនក់

ំង្រពវៗ និងបនបញូច លសិស វ ិទយល័យចំនួន៩៤នក់ ែដល

សិស ៤៧នក់េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ េហើយសិស ៤៧នក់េទៀតកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍។ សិស ទំងេនះ្រតូវបនចត់

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ំង្រព
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
វៗ មុនេពលពួកេគចូលេរៀនថនក់ទី៩ ។
ស្រមប់ករសិក
ករចត់

ំង្រពវេ

ឆនំ ២០០៥ ្រកុមអន្ត គមន៍បនចូលរួមកនុងកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងរយៈេពលបួនឆនំ ែដលចប់េផ្តើម េធ្វើ
យខ្លួនឯងកនុងកមមវ ិធីថនក់ទី៩ ។ គំរូ

ង post-attrition បន

ក់បញូច លសិស វ ិទយល័យចំនួន១៤៤នក់ ែដលកនុង

េនះ៧១នក់កុង្រកុ
ន
មអន្ត គមន៍ និងសិស ៧៣នក់េផ ងេទៀតកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍។
ខនតរង្វស់ និង

៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ ករសិក ឆនំ ១៩៩៨ បន យករណ៍ថ សិស ថនក់ទី៩ ែដលបនចុះេឈមះកនុង កមម

ករេនេរៀនបន្តកុង
ន

វ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង ទំនងជមនតិចជង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍្រសេដៀងគនេនះែដលេបះបង់

េនចុងឆនំ

ម

លទធផលសំខ

ទី១ (េឆ្លើយតបេនចុងឆនំទី១ៃនវ ិទយល័យ) គឺ៩ភគរយេធៀបនឹង ៣០% ។ ករសិក ឆនំ២០០៥ េនះ បន យករណ៍ថ សិស ែដល

ន់ៗ

បនចុះេឈមះកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង មិនសូវទំនងជេបះបង់
៤ ស្រមប់ សិស ែដលេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនធមម

េនចុ ងឆនំ

ម

ន

នទី៤េនះេទ (េឆ្លើយតបនឹងឆនំទី

) គឺ ៣៩% េធៀបនឹង ៥៨% ។

៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ៖ ករសិក ឆនំ១៩៩៨េនះបន យករណ៍ថ សិស កនុង្រកុមកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ

ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

និងទំនក់ទំនងបនទទួលបនករេកតសរេសើរគួរឲយកត់សមគល់ េឆពះេទបញចប់ករសិក េនវ ិទយល័យ កនុងអំឡុងថនក់ទី៩េ្រចើន

ជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ។ ករសិក ឆនំ២០០៥ មិនបន យករណ៍អំពីលទធផលេ្រកឌីតេនវ ិទយល័យេនះេទ ។
ករបញចប់ករសិក ៖ គមន

នុភព ។ ករសិក ឆនំ២០០៥េនះបនពិនិតយេលើកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងថេតើ មន

េលើសិស បញចប់ករសិក

មកលកំណត់” ែដរឬេទ (កនុងរយៈេពលបួនឆនំៃនករចូលេរៀនថនក់ទី៩)។ ករសិក េនះ បនបង្ហញឲយ

េឃើញថ មិនមន

“

នុភពគួរឲយកត់សមគល់ ឬសំខន់េនកនុងសថិតិេលើករបញចប់ករសិក េនវ ិទយល័យ

េនចុងបញចប់ៃនរយៈេពល

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ម

នបួនឆនំ េ

នុភព

មេពលកំណត់េនះេទ ។

យបនបូកទំងករទទួលបនសញញប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ និងវ ិញញបនប្រត

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ចំេណះដឹងទូេទ អ្រ

មេពលកំណត់ គឺ្របែហលជដូចគន ស្រមប់្រកុមកមមវ ិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង

ៃនករបញចប់ករសិក

េធៀបនឹងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍គឺ ៣០% េធៀបនឹង ២៩% ។ (េន្រតង់ចំណុចេនះ សិស ទទួលអន្ត គមន៍៣១% និងសិស
មិនទទួលអន្ត គមន៍១៤% េនែតបនចុះេឈមះចូលេរៀន ប៉ុែន្តមិនទន់បនបញចប់ករសិក េនេឡើយេទ។) ករសិក ឆនំ១៩៩៨េនះ
មិនបនពិនិតយេទេលើ
ៃថ្លចំ

យ

១.៤០០ដុ

ករបណុ្ត ះ
ប

អនក

្ត ល

ម

នុភពេលើករបញចប់ករសិក េទ េ

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ កនុងមួយឆនំ ។ (ដុ

នបនចូលរួមកនុងសិកខ

ប្តហ៍ម្តងស្ដីពីករអភិវឌ បុគគលិក

ត្រមង់ទិសេ

ពិនិតយ

ម

ម

រែតករ

ម

នមនរយៈខ្លី ។

្ល រ កនុងឆនំ២០០១-២០០២) ។

េលើកដំបូង ។ ពួកេគក៏បនចូលរួមកិចច្របជុំបុគគលិក្របចំសប្តហ៍ ឬ្របចំពីរស

មកលកំណត់។ អនក

នេដើមបីធនឲយមននិរន្តរភពេនកនុងករ

បុគល
គ ក
ិ

យ

ម

្ត ីរេបៀបបំេពញេលើ
នមនក់ៗបនទទួលករែណនំសីព

ន និងករកំណត់។ អនក

ម

នបន

ក់ជូនកំណត់្រ

ងពិនិតយ

វត្តមនជមួយនឹង

ម

ង

នរបស់ពួកេគេដើមបីេធ្វើករេផទ ងផទត់ ។

៥. វិទយល័យអភិវឌ ជំនញ

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករសិក ពី

Kemple, J. J., Herlihy, C. M., & Smith, T.J. (2005). េធ្វើឲយមនកររ ីកចេ្រមើ នេឆពះេទរកករបញច ប់ករសិក រ៖ ភស្តុ

ករ្រ

វ្រជវ

សំណួរសិក

កមមវ ិធី

វ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញ។ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖ MDRC ។

ងបនពីគំរស
ូ

េតើសហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងវ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញ នំឲយសិស េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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និ ង

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

្រ

េរៀនឆប់េចះជងសិស េនកនុង

វ្រជវ

អនកចូលរួម

េ្រប បេធៀបែដរឬេទ?

សិស ជេ្រចើនែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់វ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញ្របឡងបនពិនុទប
ទ
និងេលើស

សិស ទំងេនះ គឺជនជតិ

្រហ្វិក

េមរ ិក េហើយ្របែហលជ១/៦ គឺជនជតិ

ែដលសិស ២/៣ មិនបនចូលេរៀនយ៉ ងេ

េកើតមនជធមម
ពួកេគ ។

េមរ ិក

ច ២០%ៃនៃថងសិក

យុចូលេរៀន។ ជង៣/៤ៃន

ទីន (Hispanic) ។ ករអវត្តមនេ្រចើនែតងែត

មកលវ ិភគ កនុងអំឡុងឆនំសិក ថនក់ទី៩របស់

បែនថមពីេលើេនះេទេទៀត សិស ជេ្រចើនេរៀនមិនបនរ ីកចេ្រមើនេឆពះេទរកករបញចប់ករសិក េនះេទ ែដលកនុងេនះសិស
្ណ ះបនេឡើងថនក់ទី១០ េនចុងឆនំសិក ទី៩របស់ពួកេគ ។ សិស កនុង

្រតឹមែតពក់ក

្ត លប៉ុេ

ករសិក អំពី

នុភពេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងវ ិទយល័យរដ្ឋែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសកនុងហ្វី

េ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនេធ្វើ

ករេ្រប បេធៀបជទូេទ្រសេដៀងនឹងសិស វ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញែផ្អកេលើលកខណៈសមគល់ទំងេនះ ។

ករកំណត់

ែឌលហ្វីយ៉

(Philadelphia) ។
អន្ត គមន៍

ករសិក ្រ

វ្រជវេ

យខ្លួនឯង៖

រដ្ឋហី្វ

បនចប់េផ្តើមដំេណើរករកមមវ ិធីកុងឆ
ន
ន ំ១៩៩៨ េ

ែឌលហ្វីយ៉បនអនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញេនវ ិទយល័យទំង្របំពីរ។ ្រសុកេនះ

យមនវ ិទយល័យមួយឬពីរ ចប់អនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ

ជំនញេរៀង ល់ឆនំស្រមប់កមមវ ិធី៥ឆនំ ។

វ ិទយល័យអភិវឌ ជំនញកនុង្រសុកហ្វី
ែដល្រតូវបង្ហត់េ

ែឌលហ្វីយ៉បនបេងកើតកមមវ ិធីសិក េនថនក់ទី៩េនជន់ ឬអគរសិក

យ្រកុមៃន្រគូបេ្រង ន៤េទ ៥នក់។

មនរយៈេពល៨០ េទ៩០នទី េ

េរៀននីមួយៗបនែណនំែផនករ និងេមេរៀន

យែណនំកមមិវ ិធី “double dose“ ស្រមប់មុខវ ិជជ គណិតវ ិទយ និងភ

ច់េ

យែឡកពីេគ

មកលវ ិភគ ែដល
អង់េគ្លសស្រមប់ថនក់ទី

៩ និងទី១០ ។
ែផនកបង្ហត់េទ្វដងស្រមប់មុខវ ិជជគណិតវ ិទយ និងភ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
កនុងរយៈេពលែតមួយឆនំ ។

េរៀន្រតួតថនក់ទី៩ េ

កមមវ ិធីសិក ្រ

យ

៦កនុងចំេ

៧បនផ្តល់កមមវ ិធីបែនថមេ្រកេម៉ ងស្រមប់សិស ថមី ឬសិស

ម

រែតអវត្តមនញឹកញប់ និងសិស មនបញ
្ហ ែផនកវ ិន័យ។

វ្រជវករងរ៖ កមមវ ិធីស្រមប់សិស ថនក់ទី១០ ដល់ទី១២ េផ្តតេលើកមមវ ិធីសិក ្រ

បនែបងែចកជ “សហគមន៍េរៀនសូ្រត” តូចៗ ទក់ទងនឹងចំ
េរៀបចំ ទក់ទងនឹង្របធនបទ

ប់

រមមណ៍ករងរយ៉ ងទូលំទូ

ករគំ្រទដល់ពួកេគ។
េធៀប
វ ិធី

រេ្រប បេធៀបេផ ងេទៀតមន

េ្រប បេធៀប និងជមួយសិស ែដលបនចូលេរៀនេន

អនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ េទពជំនញ។

អន្ត គមន៍មុននឹង

គំរវូ ិភគសំខន់ៗរួមមនដំបូង សិស ថនក់ទី៩មកពីវ ិទយល័យ៥ែដលចប់េផ្តើមអនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ ចេន្លះឆនំ ១៩៩៩ និង
២០០១ និងវ ិទយល័យេ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនផគួរផគងចំនួន៦ ។
េ្រប បេធៀបពីរ េទបួន្រតូវបនេ្រប បេធៀបជមួយ

ភគជតិ

សន៍/ជនជតិ និងអ្រ

ករសិក ្រ

កលបងទប់

អន្ត គមន៍នីមួយៗកនុងចំេ

េឡើងថនក់ស្រមប់សិស ថនក់ទី៩។

មន កមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ ជេ្រចើន ។

កមមវ ិធី

នឹងបែនថមកមមវ ិធីេ្រកយេម៉ ងសិក ជួយ និងផ្តល់

ែឌលហ្វីយ៉ែដលមិនបនអនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ ។ អនកនិពនធបន

េន្រសុកហ្វី

េ្រប បេធៀប្រកុមអន្ត គមន៍ជមួយសិស េនកនុង

្រស្ត

យ េហើយកមមវ ិធីសិក េនះ្រតូវបន

ជីពករងរ ។

កមមវ ិធីបនទប់ពីេម៉ ងសិក ៖ ចំេពះសិស ែដលមនបញ
្ហ អវត្តមន ឬវ ិន័យ
ករេ្រប ប

វ្រជវករងរ ែដលសិស ្រតូវ

ម

មកយកេ្រប បេធៀប

អន្ត គមន៍៥ែផ្អកេលើសមស
ចនឹងផគូផគងនឹង

ែដល

វ្រជវេ្រប បេធៀបលទធផលៃនសិស ថនក់ទី៩ែដលចូលរួមកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ េនកនុងរយៈេពលបីឆនំ បនទប់ពីកមមវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ទំងេនះកនុងរយៈេពល៣ឆនំ មុនេពលអនុវត្តកមមវ ិធី និងេ

េនះ្រតូវបនអនុវត្ត ជមួយសិស ថនក់ទី៩មកពី
គនកនុងរយៈេពលដូចគនស្រមប់

.

យមនលទធផលខុស

េ្រប បេធៀបែដលបន្រតូវផគូផគង។ ករសិក េនះពិនិតយេលើសិស បី្រកុម។

្រកុមសិស ទី១ រួមមនសិស េនកនុង

េ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនផគូផគងែដលបនចុះេឈមះចូ លេរៀនថនក់ ទី

អន្ត គមន៍ និង

៩ កនុងអំឡុងឆនំទី១ៃនករអនុវត្តកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ េន

អន្ត គមន៍។ ដូចគនេនះែដរ ស្រមប់ ្រកុម ២ និង្រកុម៣ រួមមន

សិស ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនថនក់ទី៩ េនឆនំទី២ និងទី៣ៃនករអនុវត្ត។ េដើមបីធនថ ទំហំគំរូ

ងស្រមប់

ពិនិតយ

ម

ន

ឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបី យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកមមវ ិធី។
ករ យតៃម្លេ្របើលទធផលឆនំទីពីរែផ្អកេលើករ្រកុមទី១ និង្រកុមទី២ ។

េរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន
ដំបូងេន

ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ
ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះប
្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

៖ ឥទិធពលវ ិជជមន ។ សិស េ្របើ្របស់ កមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញ ទទួលបនេ្រកឌីត៩,៥ ជមធយម កនុងពីរឆនំ

ចំែណកឯសិស កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបទទួលបនែតេ្រកឌីតមុខវ ិជជ៨,៦ ។ េលើសពីេនះេទៀត សិស កមមវ ិធីអភិវឌ

ជំនញ ទំនងជមនឱកសេឡើងថនក់ទី១០េ្រចើនជង្រកុមសិស ែដលមិនបនចូលរួម(៦៨%េធៀបនឹង៦០%)។ ភពខុសែប្លកទំងពីរ

េនះគឺជករសំខន់កុងសថ
ន
ិតិ។
ចំ

យមធយមស្រមប់សិស មនក់កុង្រសុ
ន
កគឺ ៣៥០ដុ

្រគូបេ្រង នេនកនុងកមមវ ិធីអភិវឌ ជំនញេន

“្រគូចំកមមវ ិធីសិក ” ជអនកែដល្រតូវបនបណុ្ត ះប

កនុងករអនុវត្តគំរក
ូ មមវ ិធីអភិវឌ ជំនញេន

្ល រកនុង១ឆនំ (ដុ

គឺជ្រគូេពញសិទិែធ ដលេធ្វើករឲយ
្ត លេ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

។ អនកបេងកើតអន្ត គមន៍ក៏បនផ្តល់វ ិទយ

រ្រ

រដ្ឋេនហ្វី

ែឌលហ្វីយ៉។

យអនកបេងកើតអន្ត គមន៍ ែដលទទួលបនជំនួយបេចចកេទសេននឹងកែន្លង

បុគគលិកផងែដរ ។

កមមវ ិធី

្ល រកនុងឆនំ២០០៥)

វ្រជវ

ថ នបណុ្ត ះប

្ត លស្រមប់រដូវេក្តដល់
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៦- កមមវិធីដប់ពីរនក់រ ួមគន
ធតុផ ំ

បរ ិយយ

ដក្រសង់ឯក

រ្រ

វ្រជវ

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998d).

៖របយករណ៍ចុ ងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ

Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc.
សំណួរ្រ

វ្រជវ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

វ្រជវអំ ពីករ យតៃម្លកមមវ ិធីជំនួយស្រមប់សិស េបះបង់

។

េតើ កមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន ែដលជកមមវ ិធីមិតជ
្ត ួយមិត្ត និងអប់រ ំែណនំមិត្តទទួលបនេជគជ័យកនុងករងរជំរញ
ុ ឲយសិស ថនក់ទី

៨េនេរៀនបន្ត និងេរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន
អនកចូលរួម

នុភពៃនកមមវ ិធី

ែដរឬេទ?

គំរៃូ នករសិក របស់សស
ិ ៥០០នក់មនពីរ្រកុម។ ្រកុមធំទី១ រួមមនសិស ១៣០នក់េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ (្រកុមទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង) និងសិស ១១៦នក់ េនកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ែដលសុទែធ តជសិស ថនក់ទី៨ កនុងឆនំ
សិក ១៩៩២-១៩៩៣ ។ ្រកុមទី២ រួមមនសិស ១៣៣នក់េន្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ (្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី

គេ្រមង) និង សិស ១២១នក់េនកនុង្រកុមមិនបនចូលរួមកមមវ ិធីែដលសុទែធ តជសិស ទី៨កនុងឆនស
ំ ក
ិ ១៩៩៣-១៩៩៤ ។ អនក
ចូលរួម ជមធយមមន

យុ១៤ ឆនំ េនេពលេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ស្រមប់ករសិក ្រ

ងគឺជអំបូរនិយយភ

េអសប៉ ញ (Hispanic) េហើយមួយភគបួនមកពីអំបូរ

ជតិែសបកសមន្របែហលមនក់កុងចំ
ន េ
អនកចូលរួមែតមួយភគបួនប៉ុេ
ចំេ

ម៧នក់រស់េនកនុង្រគួ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

្ណ ះរស់េនជមួយែតឪពុក ឬ ម្តយ ឬេនកនុង្រគួ
ន េ
រែដលទទួលជំនួយពីរដ្ឋ េហើយមនក់កុងចំ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

សុី និងជតិ

វ្រជវ

្ត លៃនគំរូ

សន៍ដៃទ ចំែណកអំបូរជន

ន េ
ម៧នក់ និងអំបូរជនជតិែសបកេខមមន្របែហលមនក់កុងចំ

ផទះ ។ ្របែហលជងមួយភគបីមនបញ
្ហ ែផនកវ ិន័យកលពីឆនស
ំ ក
ិ កន្លងេទ។

កមមវ ិធី

វ្រជវេនះ។ ្របែហលពក់ក

ម១០នក់ ។

រគមនឪពុកម្តយ។ សិស ្របែហលមនក់កុង
ន

ម៥នក់ មិននិយយភ

អង់េគ្លសេន
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ធតុផ ំ

បរ ិយយ

ករកំណត់

ករ្រ

វ្រជវអំពីកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនថនក់េរៀនទី៩ េនវ ិទយល័យ្រសុកស្វត
ី

ង
ំ េន ជូ

វី

្ត រដ្ឋកលីហរ័្វ ញ៉ (េនជិត

ន ឌីហ)។
ូក

ត់ធឺញូេយៀន ែដលមនទី

កមមវ ិធីគ្រំ ទមិតជ
្ត ួយមិត្ត និងអប់រ ំែណនំមិត្ត៖ កមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន ជកមមវ ិធីមិតជ
្ត ួយមិត្ត និងអប់រ ំែណនំមិត្ត

អន្ត គមន៍

ស្រមប់សស
ិ ថនក់ទី៨។ កមមវ ិធីស្រ័ម គចិត១
្ត ឆនំ ផ្តល្រ់ កុមពិភក េ្រកេម៉ ងសិក ្របចំសប្តហ៍ ។ ្រកុមនីមួយៗ

មនសិស ១២ នក់រម
ួ មនចំនួនេសមគ
ើ ន ពី្រកុម្របឈមនឹងបញ
្ហ សិក បី្រកុម(្របឈមខពស-់ មធយម និងទប)
ែដល

យអនកស្រមបស្រមួលេពញវ ័យសម្រ័ គចិតែ្ត ដលទទួល

បនកំណត់ ។ ្រកុមទំងេនះដឹកនំេ

ករបណុ្ត ះប

្ត លពីរនក់ េធ្វើករស្រមបស្រមួលកិចព
ច ិភក

របស់សស
ិ
េផ្តតេលើបញ
្ហ ផទល់ខួន
្ល ្រគួ

។ ្របធនបទ េ្រជើសេរ ើស

មចំ

ប់

រមមណ៍

រ និងសងគម ។ េ្រកពីករចូលរួមវគគពិភក េនះ សិកខកម ឯកភព

ថនឹងចូលរួមជេទៀងទត់ មិនអវត្តមន និង ពយយមខិតខំេរៀនបនពិនុឲយបនល្អ
ទ
េឡើង។ អនកស្រមបស្រមួល

េ្រចើនែតជនិស ត
ិ ម

វ ិទយល័យ ែដលជួយេធ្វើកិចក
ច រ

ុ ករ
សកមមភពកមមវ ិធីសិក បែនថម៖ ជួយជំរញ

ផងែដរ ។

មគគីកុង្រកុ
ន
ម និងអភិវឌ ជំនញេធ្វើករជ្រកុម មនដូចជកមមវ ិធី

ចប់េផ្តើមករេបះជំរ ំ ចុងសប្តហ៍ ។ េ្រកពីេនះក៏រម
ួ មនសកមមភពេផ ងេទៀតដូចជទស នកិចេច ន
ម

ករេ្រប បេធៀប

វ ិទយល័យ និងករចូលរួម្រពឹតក
្ត រណ៍សងគម។

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍មិនបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន និងមិនបនចូលេរៀនេនអនុវ ិទយល័យដូច្រកុម

ទទួលអន្ត គមន៍បំប៉នបែនថមេនះេទ។ សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍បនចូលេរៀនេនថនក់បំប៉នបែនថមស្រមប់មុខ

វ ិជជ ដូចជអក រ
វ ិធី

្រស្ត

ករសិក ្រ

្រស្ត គណិតវ ិទយ និងមុខវ ិជជេផ ងេទៀតេ្រចើនជង្រកុមសិស ចូលរួមកមមវ ិធី (៤១%េធៀបនឹង ៣២%) ។

វ្រជវអំពីកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន េ្របើគេ្រមង្រ

វ្រជវ

េនេដើមឆនស
ំ ក
ិ ថនក់ទី៨ ។ េដើមបីធនឲយមនសមតថភពសិក ច្រមុះ
ខពស់ មធយម និងទប ។ េនកនុង្របេភទទំងេនះ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

កលបង្រពវៗ។ ករចត់ែចង្រពវៗ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
បនែបងែចកេបកខជនជ្របេភទ្របឈមក្រមិត

បនេ្រប បេធៀបសិស ្រប

ក់្របែហលគន េហើយចត់ចំ

ត់ថនក់្រកុម

ទំព័រ 149

ធតុផ ំ

បរ ិយយ
ទំងេនះ
េនេពល
នីមួយៗ េ

មរយៈ

ទិភពកនុងករចូលរួមកមមវ ិធីេនះ។ េ

យមិនគិតពីចំនួនេបកខជន េនកនុងចំ

ក់ចូលកនុង្រកុមកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន ជក់
យចប់េផ្តើមពី្រកុមែដលមន

ត់្របេភទ្របឈមនីមួយៗ

ក់មួយ ចំនួនេសមើគនៃន្រកុមសិស ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពី្រកុម

ទិភពខពសេ់ នកនុង្របេភទ្រកុមនីមួយៗ ។ បនទប់មក សិស មនក់មកពី្រកុមនីមួយៗ

្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលរួមកនុង្រកុម ចំែណកឯសិស មនក់េទៀត្រតូវបនបញូច លេទកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគ

េ្រមង។ េហតុដូេចនះេហើយ ្រកុមនីមួយៗមនចំនួនសិស េសមគ
ើ ន មកពី្របេភទនីមួយៗកនុងចំេ
េដើមបីធនឲយមនករ

ម

េគបនេ្របើលទធផល

នបន្ត្រគប់្រគន់កុងករ
ន
យតៃម្ល
ម

ម្របេភទ្របឈមទំង៣។

នុភពេលើករេនេរៀនបន្ត និងករេរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន

នឆនទ
ំ ីបី។ លទធផលទំងេនះបនមកពីករអេងកត

ម

នែដលអនុវត្តចំេពះសិស េនកនុង

្រកុមទី១ កនុងឆន១
ំ ៩៩៥ ែដលមនរយៈេពល្របែហល៣ឆនំ បនទប់ពីករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ-សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងចំនួន១១៩នក់ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១០០នក់បនេឆ្លើយតប -អ្រ
៩២% និង ៨៦% ។ េ

យ

រអ្រ

េឆ្លើយតបបង្ហញពីអ្រ

យតៃម្លថជ “ករេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់
អនកេឆ្លើយសំណួរ
ករងរេន

ម

នឆនទ
ំ ី៣កនុង្រកុម្រ

ទំង១៣ ។ ករ

រភស្តុ

មខនតរង្វស់ែផនក្របជ

កលបងសថត
ិ ិៃនភពខុសគនជទូេទរ ង្រកុម្រ

រកេឃើញថ ្រកុមទំងពីរមិនមនអ្វីខុសែប្លកេ្រចើនេទ។
ខនតរង្វស់ និងលទធផល

ករេនេរៀន៖

បឋមសិក
េ

នុភពសំខន់ៗ។ េនចុងឆនទ
ំ ីបីៃនករ

កលបងទប់

យ ក៏ ធំលម
ម នឹង

ក ត់សិស េបះបង់

ម

វ្រជវេនះ្រតូវបន

វ្រជវេ្រប បេធៀបលកខណៈមូល ្ឋ នៃន
្រស្ត េសដ្ឋកិចស
ច ងគម និងករអនុវត្ត
វ្រជវអំពីលកខណៈមូល ្ឋ នទំង១៣បន

ន ៨%ៃនសិស កមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន បនេបះបង់

េធៀបនឹងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងមន១៣%។ េទះជភពខុសែប្លកគនេនះមិនសំខន់ កនុងសថិតិក៏

េរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន

កមមវ ិធី

េរចរ ិលខុសៗគនជង៥% បនជករសិក ្រ

ងមិនបនេពញេលញ” ។ អនក្រ

វ្រជវទំងពីរ

េឆ្លើយតបមន

ចចត់ទុកបនថ សំខន់ខះ
្ល ែដរ។
៖ មិនមន

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

នុភព។ េនចុងឆនំ

វ្រជវ

ម

ួ គន មិនមនឥទិព
ធ លអីេ្វ ទេលើករ
នទី៣ កមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
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បរ ិយយ
េរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន

ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះប

៣០៧ ដុ
្ត លបុគល
គ ក
ិ

្ល រស្រមប់សស
ិ មនក់កុង១ែខ
ន
ស្រមប់រយៈេពល៩ែខ ឬេសមើនឹង ២ ៧៦៣ដុ

ែសទត (San Diego State )។ កនុងអំឡងេពល្របតិ
បតិក
្ត រ
ុ

កលបងទប់

្ល រកនុង១ឆន(ំ ដុ

អនកស្រមបស្រមួលកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម
ួ គន ភគេ្រចើនជនិស ត
ិ ឬក៏អតីតនិស ត
ិ បញចប់ករសិក ពី

ណុ្ត ះប

កមមវ ិធី

មករ ស់ែវងថនក់ខស
ព ប
់ ំផុតែដលពួកេគបនបញចប់។

ក ត់សិស េបះបង់

្ល រ២០០៤)
កលវ ិទយល័យែស៊ន ឌីហូក

កលវ ិទយល័យបនផ្តលម
់ ុខវ ិជជែដលមនគិតជេ្រកឌីតស្រមប់ប

ួ គន
្ត លនិស ត
ិ ឲយេធ្វើជ អនកស្រមបស្រមួលកមមវ ិធីដប់ពីរនក់រម

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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កមមវិធីទប់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

៦-្របេទសេ្របសុល
ី ៖ កមមវធ
ិ ្រី គួ

របូល

ធតុផ ំ

បរ ិយយ

អតថបទដក្រសង់

Glewwe, P. & Kassouf, L. (2010).

្រ

អ្រ

វ្រជវ

ចុះេឈមះចូលេរៀន

្រ

េន្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ

្វ មីេលៀ (Bolsa Familia) ៃនករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ណ
័ ្ឌ

នុភពៃនកមមវ ិធីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ្រគួ

ករេឡើងថនក់ និងសិស េបះបង់

របូល

េអសកូ

េន្របេទសេ្របសុីល។

/

្វ មីេលៀ េទេលើ

http://www.apec.umn.edu/faculty/pglewwe/documents/BrBolsa6.pdf
សំណួរ្រ

វ្រជវ

េតើកមមវ ិធីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌមន
យ៉ ង

នុភពដល់លទធផលករអប់រ ំរបស់សិស បឋមសិក

ខ្លះ?

អនកចូលរួម

្រគួ

ករកំណត់

្របេទសេ្របសុីល (េនទូទំង្របេទស)

រ្រកី្រកែដលមនកូន

យុ ៦ ដល់ ១៥ឆនំ(េរៀនថនក់ទី ១ ដល់ថនក់ទី៨)

កមមវ ិធីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ៖ េដើមបីបំេពញល័កខខ័ណ្ឌកមមវ ិធី្រគួ
មនចំណូលតិចជង៦០ដុ

អន្ត គមន៍

្ល រកនុង១ែខ ែដលទបជងពក់ក

មន្របក់ចំណូល្របចំែខពី៣០ដុ
េ្រកម ១៦ ឆនំ ឬកូនេនេបេ
៣០ដុ

្ល រ្រតូវចត់ចំ

្ល រ េទ៦០ដុ

ែដលមន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ះ ឬគមនៃផទេពះក៏េ

រ ែដល

្ល រកនុងមួយែខ មនសិទិទ
ធ ទួលករឧបតថមភ ្របសិនេបើពួកេគមនកូន

ះ ឬក៏ជ្រស្តីមនៃផទេពះ។ ្រគួ

យុ

រែដលមន្របក់ចំណូល្របចំែខេ្រកម

្ល រ េបើេទះជ

យ ។ េដើមបីទទួល្របក់ស្រមប់កុមរ/្រស្តីមនក់ៗ កុមរមនក់ៗែដលមន
ច

ស់ចូលេរៀនឲយបន៨៥%ៃនៃថងចូលេរៀន េហើយ ្រស្តី

ះកូន្រគប់រប
ូ ្រតូវែតទទួ លេស ែថទំសុខភពមុននិងេ្រកយេពលស្រមលកូន េហើយកូន

យុ ០ឆនំដល់៧ឆនំ ្រតូវែតទទួល ក់

រ្រតូវបំ េពញពកយសុំ ែដលមនេន

ក ត់សិស េបះបង់

Bolsa Familia គឺស្រមប់្រគួ

្ត លៃន្របក់ែខអបបបរ ិមេន្របេទសេ្របសុីល ។ អនកែដល

យុ៦ឆនំ ដល់ ១៥ ឆនំ ្រតូវមកចុះេឈមះចូលេរៀន និងយ៉ ងេ
មនៃផទេពះ ឬ្រស្តីបំេបេ

របូល

ត់ថនក់ថជអនក្រកី្រកខ្លំង េហើយេនែតទទួល្របក់ឧបតថមភ្របចំែខ២៥ដុ

េគគមនកូនតូច កូនេនេបេ

្រគួ

និងអនុវ ិទយល័យ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ំងករពរជមងឺ

មករែណនំ។ េដើមបីចុះេឈមះចូលរួមកមមវ ិធីបូល

្រកុង municipio ែដលេសនើសុំព័ត៌មនអំពី្របក់ចំណូល និងសមសភគ្រគួ
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បរ ិយយ
រ។ ព័ត៌មនេនះនឹងកំណត់ភពមនសិទិធ ែដល
្រតូវបនេផទរេ

្រស័យេទ

យផទល់ពី្រកសួងអភិវឌ សងគម ដល់្រគួ

តួនទី្រគន់ែតកំណត់អត្តសញញណអនកទទួល្របក់ប៉ុេ

មថវ ិក
រ

្រកុងស្រមប់កមមវ ិធីបូល

មផទះ

មរយៈប័ណ្ណធនគរេហើយ

សិស ែដលចូលរួមកមមវ ិធីបូល

និងមិនចូលរួមកមមវ ិធី្រតូវបនេ្រប បេធៀបេ

វ ិធី

ករផ្លស់បូរែដលេ្រប
្ត
បេធៀបគន

មវ ិធី

អ្រ

េបះបង់

េន្រគប់

និងអ្រ

្រស្តប៉ន់

េឡើងថនក់ េ

ែដលអនុវត្តកមមវ ិធីបូល

របស់

កមមវ ិធីបូល

ម នកនុងករសិក ្រ

យេ្របើទិននន័យជំេរឿន

យេ្របើ ទិននន័យជំេរឿន

វ្រជវចំេពះអ្រ

រដ្ឋែដលអនុវត្តកមមវ ិធីបូល

នុភពៃនចំនួនឆនំ

ចុះេឈមះចូលេរៀន

ម នករថយចុះរបស់

នុភព

េរៀន និង និននករេម៉ ងសិក

កនុងឆនំ២០០១ និង និននករ្រសេដៀងគនស្រមប់

កនុងឆនំ ២០០២ ឬេពលេ្រកយមកេទៀត េហើយនិននករេពលេវ

េរៀន ែដលអនុវត្ត

ែផ្អកេលើករចុះេឈមះឆនំ១៩៩៨។

នុភពវ ិជជមន។ កមមវ ិធីេនះបនេធ្វើឲយករចុះេឈមះចូលេរៀនេកើនេឡើង េន្របេទសេ្របសុីល

ខនតរង្វស់ និង

ករចុះេឈមះចូលេរៀន៖ មន

លទធផលសំខន់ៗ

្របែហលជ៥.៥%ស្រមប់ថនក់ទី១ ដល់ទី៤ និង្របែហលជ ៦.៥%ស្រមប់ថនក់ទី៥ ដល់ទី៨ ។
ករេនេរៀន៖ មន

េរៀន

េរៀន រយៈេពល៨ឆនំ (ពីឆនំ១៩៩៨ដល់២០០៥)

េនេពលខុសគន ។ ករសិក េនះបនប៉ ន់

្រកុមេផ ងេទៀតែដលមិនចូលរួមកមមវ ិធីេដើមបីពិនិតយេលើ

េខត្តរដ្ឋធនីមន

្ណ ះ។

ករេ្រប បេធៀប
្រស្ត

។ មូលនិធិបូល

នុភពវ ិជជមន ។ កមមវ ិធីេនះបនកត់បនថយអ្រ

េបះបង់

០.៥% ស្រមប់កុមរ

ថនក់ទី១ ដល់ទី៤ និង ០.៤%ស្រមប់កុមរេរៀនថនក់ទី៥ដល់ទី៨។
ករេរៀនបនរ ីកចំេរ ើនេន

៖ មន

នុភពវ ិជជមន។ កមមវ ិធីបនបេងកើនអ្រ

េឡើងថនក់្របែហល០.៩% ស្រមប់កុមរ

ថនក់ទី១ដល់ទី៤ និងបន្របែហលជ០.៣%ស្រមប់កុមរេរៀនថនក់ទី៥ដល់ទី៨ ។
ៃថ្លចំ

យ

្រគួ

រែដលមនចំណូលពី៣០ដុ

្ល រេទ៦០ដុ

ដល់១៥ឆនំ ឬ្រសីម
្ត នៃផទេពះ ឬក៏្រស្តីបំេបេ

្ល រកនុង១ែខទទួលបន ៧.៥០ដុ

្ល រស្រមប់មនក់ៗ ( ប់ទំងកូន

យុ ០ឆនំ

ះកូន) រហូតដល់យ៉ងេ្រចើនបំផុត្រតឹម ៣នក់(េចៀសេវៀងករផ្តល់ករឧបតថមភ

េដើមបីបេងកើនករបងកកំេណើតបែនថមេទៀត) ។
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ
្រគួ

រែដលមនចំណូលេ្រកម៣០ដុ

េ្រចើនបំផុត្រតឹម៣នក់)។ (អ្រ
បណុ្ត ះប

កមមវ ិធី

្ត លបុគល
គ ក
ិ
មិនមនករ បណុ្ត ះប

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

្ល រ កនុង១ែខទទួលបន២៥ដុ

ប្តូរ្របក់ដុ

្ល រឆនំ២០០៥)

្ល រកនុង១ែខនិងបែនថម៧.៥០ដុ

្ល រស្រមប់មនក់ៗ(យ៉ ង

្ត លបុគល
គ ក
ិ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ើ ប ីេលើកកមពសវ
្វ សូ៖ កមមវធ
ិ ី BRIGHT េដម
់ ស
ិ យ
័ អប់រ ំ

្របេទសបួគី
ធតុផ ំ

បរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Levy, D., Sloan, M., Linden, L.,&Kazianga, H. (2009).ករ យតៃម្ល

អតថបទសិក

របយករណ៍ចុងេ្រកយ ។ េបះផ យេ

យ្រកុមហ៊ុន្រ

(១) េតើករេឆ្លើយតបរបស់្របេទសបួគី

មន

្រ

្វ សូ ។

វ្រជវេគលនេយបយ Mathematica ។

វ្រជវ

សំណួរ
្រ

នុភពៃនកមមវ ិធី BRIGHT របស់្របេទសបួគី

វ្រជវ

កមមវ ិធី BRIGHT ចំេពះករចុះេឈមះចូ លេរៀន?
(២)េតើកមមវ ិធីមន
(៣)េតើ

នុភពយ៉ ង

នុភពយ៉ ង

ដល់ករជ្រមុញឱកសដល់កុមរ ីេដើមបីសេ្រមចបន

ដល់កមមវ ិធីសីព
្ត ីពិនុ្របឡង?
ទ

នុភពស្រមប់កុមរ ីខុសគនេ្រចើនជង េបើេធៀបនឹងកុម ែដរឬេទ?

អនកចូលរួម

សិស

បឋមសិក េនភូមិ ចំនួន១៣២

បរ ិបទ

្របេទសបួគី

្វ សូ ។ េខត្ត១០ កនុង្របេទសេនះែដលមនអ្រ

បញចប់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក ស្រមប់កុមរ ីទបជងេគ

មន(Banwa, Gnagana, Komandjari, Namentenga, Oudalan,Sanmentenga, Seno, Soum, Tapoa, and Yagha)
អន្ត គមន៍

សំណង់ ៖ កមមវ ិធី

ងសង់

បឋមសិក ១៣២ េន

មភូ មិជនបទែដលមនអ្រ

ចុះេឈមះស្រមប់កុមរ ី

ទបជងេគ។
េរៀននីមួយៗ្រតូវរចនប្លង់េទ
ច់ស្រមប់កុម

និងកុមរ ី ។

រ ្ឋ នេន
របបេសប ង

កមមវ ិធី

កលបងទប់

មគំរេូ ដើមែដលរួមមន ថនក់េរៀនបី កែន្លង

(

រ្របចំៃថងស្រមប់្រគប់គន)៖ ផ្តល់

ន ក់េនស្រមប់្រគូបីនក់ អណូ្ត ងសនប់ និងបងគន់ែចក

រ្របចំៃថងដល់សិស ្រគប់គនេនកនុង

ទំងកុម

និងកុមរ ី។

រយកេទផទះ ៖ កុមរ ីែដលចូលេរៀនបន៩០% ទទួលបនេសប ងជធញញ ជតិេ្រក ម្របែហលជ ៨គីឡូ្រកម កនុង

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ
មួយែខយកេទផទះ ។
សមភរៈសិក

និងេសៀវេភ៖ េសៀវេភ និងសមភរៈសិក បនផ្តល់ដល់្រគប់សិស ទំងអស់គន ។

យុទធនករ្របមូលផ្តំុ៖ យុទធនករ្របមូលផ្តំុបននំឲយសហគមន៍ជួបជុំគនេហើយអនកែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធអប់រ ំ
ពិភក បញ
្ហ ែដលទក់ទិន និងអំពីឧបសគគដល់ករសិក របស់កុមរ ី។ យុទធនកររួមមនករ្របជុំេផ្តះប្តូរ

ព័ត៌មន ករ

កសួរដល់ផទះ ករបណុ្ត ះប

្ត លអំពីករយល់ដឹងែយនឌ័រដល់ម្រន្តី្រកសួងអធិករកិចចគរុេកសលយ្រគូបេ្រង ន និង

សមជិកសហគមន៍-បេងកើតទិ អប់រ ំស្រមប់កុមរ ី ករផ ព្វផ យ
អកខរកមម ៖ កមមវ ិធីអកខរកមម រួមមនករបណុ្ត ះប
ករក

េធៀប
វ ិធី

្រស្ត

សបិទផ យ និងផ្តល់រង្វន់ដល់អនក្រគូបេ្រង ន។

្ត ល អកខរកមមមនុស េពញវ ័យ និងករត្រមង់ទិសស្រមប់កុមរ ី

ងសមតថភពភពជៃដគូេនមូល ្ឋ ន៖ ករបណុ្ត ះប

មណ្ឌលែថរក កុមរ និង្រគូបេ្រង ន ។ ករបណុ្ត ះប
ករេ្រប ប

មវ ិទយុ ផទំង្រក

្ត លរួមនម្រន្តីមូល ្ឋ ន េនកនុង្រកសួងអប់រ ំ អនក្រគប់្រគង

្ត លជក់

ក់រម
ួ មនទំងករបំេពញពកយចុះេឈមះចូលេរៀន។

ទ្រមង់ យតៃម្លទក់ទិននឹងករេ្រប បេធៀបកុមរកនុងភូមិចូលរួមកមមវ ិធី BRIGHT ទំង១៣២ភូមិ (្រកុមចូលរួម) ជមួយ ្រកុមកុមរចំនួន

១៦១ភូមិែដល្រសបលគននឹងកុមរកនុងកមមវ ិធី BRIGHT ែដរក៏ប៉ុែន្តកុមរទំងេនះមិនបនចូលរួមកមមវ ិធីេទ(្រកុមស្រមប់េ្រប បេធៀប)
ករអេងកត

មផទះ ៖ ករអេងកតទល់មុខគន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

យរួមបញូច លសំណួរអំពី្របជ

្រស្ត

ម្រគួ

រ

លទធផលករសិក របស់កុមរ (ដូចជករចុះេឈមះចូលេរៀន និងករេទេរៀន) និងករយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្តយអំពី
ករអប់រ ំ។ គំរូ

ងេគលេ

គឺជគំរូ

ង្រពវៗេលើ្របជពលរដ្ឋ៣០្រគួ

២៩៣ ែដលអនុវត្តកមមវ ិធី BRIGHT កនុងចំេ

មចំនួន ៨ ៧៩០្រគួ

រ ែដលមនកុមរ ី្រគប់

រសរុប។

ករអេងកតេនះរួមមនករ្របឡងមុខវ ិជជគណិតវ ិទយ និងប ង
ំ ែដលអនុវត្ត្រគប់កុមរែដលមន
ឆនំ ែដលរស់េន
បន្របឡង។ អ្រ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

មផទះេ

យុចូលេរៀនកនុងភូមិចំនួន

យុ ៥ ឆនំដល់ ១២

យមិនគិតថេតើពួកេគបនចុះេឈមះចូលេរៀនឬអត់េទ ។ កុមរសរុប ២១ ៧៣០ នក់

េឆ្លើយតប មន ៩៧% ។

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ
ករអេងកត

៖ ករអេងកត

្រតូវបន្របមូលពីម្រន្តី

្រតូវបន្រគប់្រគងជពីរស
។ េនស

្ឋ ន ។ ស

្ឋ នទី១ ព័ត៌មនអំពីលកខណៈ

្ឋ នទីពីរ ទិននន័យស្តីពីករចូលេរៀន និងករចុះេឈមះ្រតូវបន្របមូលស្រមប់

កុមរែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀន(ែផ្អកេលើរបយករណ៍របស់ឪពុកម្តយសិស
គំរូ

ងេគលេ

មរយៈករអេងកត

ម្រគួ

រ)។

បឋមសិក ចំនួនបីេនជិតភូមិ ែដលអនុវត្តកមមវ ិធី BRIGHT ្របែហលជ១០

ស្រមប់ករអេងកតមន

គីឡូែម៉្រត េហើយជទូេទកុមរចូលេរៀនយ៉ ងេទៀងទត់េនកនុងភូមិទំងេនះ។ េនះជលទធផលចំនួន ៣៦០

េរៀន។ អ្រ

េឆ្លើយ

តបស្រមប់ករអេងកតមន៩៩%។

នុភពៃនកមមវ ិធីេនះគឺករបញចប់ករថយចុះ ែដលផ្តល់

បេចចកេទសសថិតិែដលេគយកមកេ្របើ េដើមបី យតៃម្ល

ទ
ទំង២៩៣ែដលបនអនុវត្តកមមវ ិធី បនផ្តល់ពិនុេពញេលញេ
សទួយលទធផលអប់រ ំរបស់កុមរ ី។
ករចុះេឈមះចូលេរៀន៖

ខនតរង្វស់ និង

ចូលេរៀន ែផ្អក

លទធផលសំខ

្រ

នុភពវ ិជជមន ។

មករអេងកត

យ្រកសួងអប់រ ំ្របេទសបួគី

រៈ្របេយជន៍ ដល់ភូមិ

្វ សូែផ្អកេលើសក្តនុពលកនុងករេលើក

េរៀនកមមវ ិធី BRIGHT បនបង្ហញពីករែកលម្អ្របែហល ២០%កនុងករចុះេឈមះ

មផទះ េហើយ ១៦%ែផ្អក

។ ដូេចនះកមមវ ិធី BRIGHT ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើនអ

មទិនន
ន ័យ

ចុះេឈមះចូលេរៀនពី្របែហល៣៥% េទ ៥៥% (លទធផល យករណ៍អំ ពី្រគួ

រ) ឬពី ៣១% េទ៤៧% (លទធផល

ម

)។

ន់ៗ
ករចូលេរៀន៖ មន

នុភពវ ិជជមន។

នុភព្រតង់ថេតើកុមរមនវត្តមនេនៃថងែដលេយើងេទទស នកិចចឬេទ

េនះគឺមន ១៦% ។
ពិនុ្របឡង៖
ទ

នុភពវ ិជជមន។

នុភពេលើពិនុមុ
ទ ខវ ិជជគណិតវ ិទយ និងភ

្របឡងេនះគឺេ្រចើនជងកមមវ ិធីអន្ត គមន៍អប់រ ំែដលេជគជ័យេនប
ពី០.១ និង០.៣ ៃនគម្លតស្តង់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

រ។

ប ង
ំ មនគម្លតស្តង់

រ្របែហល០.៤ ។ ករេកើនពិនុទ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េផ ងេទៀត ែដលមនទំហំ

នុភពៃនទំហំេនះមនន័យថ ស្រមប់សិស ែដលចប់េផ្តើមបន៥០% ៃនគំរូ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ
េយើង ករចូលរេរៀន

អនុវត្តកមមវ ិធី BRIGHT ្រតូវបនេគពយករណ៍ថនឹងេឡើងដល់េទ៨០%។

កុមរ ីេធៀបនឹងកុម ៖ េពលខ្លះកុមរ ីខ្លំងជ។ កមមវ ិធី BRIGHT េនះមន
ចូលេរៀនស្រមប់កុមរ ីមន
ែប្លកគនេ្រចើនេនះេទ។
ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះប
្ត

មិនមនព័ត៌មនអំពីៃថ្លចំ
ករបណុ្ត ះប
បំេពញ្រក

នុភពជវ ិជជមនស្រមប់កុម

នុភពេ្រចើនជងកុម ៥%។ ប៉ុែន្តស្រមប់ពិនុ្របឡង
ទ
ផលទទួលរ ងកុមរ ី និងកុម
យស្រមប់

មិនមនអ្វីខុស

នីមួយៗេទ។

្ត លស្រមប់ម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុង្រកសួងអប់រ ំ និងមណ្ឌលែថរក កុមរ ។ ករបណុ្ត ះប

សវត្តមនរបស់

និងកុមរ ី។ករចុះេឈមះ

្ត លជក់

ក់ រួមមនករ

។

លបុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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្របេទសកមពជ៖
កមមវិធី
ុ
ធតុផ ំ

បរ ិយយ

ករដក្រសង់ឯក

រ្រ

វ្រជវ

Filmer, D., & Schady, N. (2009). ករចុះេឈមះចូ លេរៀន ករេ្រជើសេរ ើស និងពិនុ្របឡង។្រកុ
ទ
ម្រ
ឌ ។េរៀបេរៀងេ

សំណួរសិក

រ ូបករណ៍ស្រមប់គេ្រមង្រទ្រទង់វិសយ
័ អប់រ ំេនកមពជ(CSP)
ុ

្រ

វ្រជវ

យធនគរពិភពេ

េតើកមមវ ិធីផល
្ត ់

ក។

រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក មន

ថនក់ និងពិនុ្របឡងែដរឬេទ?
ទ
អនកចូលរួម

វ្រជវអភិវ

នុភពធំេធងដល់ករចុះេឈមះចូលេរៀន វត្តមនកនុង

េរៀនធំៗែដលចូលរួមកមមវ ិធីCSP ែដលមនករចុះេឈមះចូលេរៀនសរុបេលើសពី

សិស ៣៨០០នក់។ េន

២០០ សិស ៥០នក់ ែដលទទួលពិនុទបជងេគ
ទ
ទទួលបន

រូបករណ៍ស្រមប់ ថនក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩។ េន

េរៀន ែដលមនសិស តិចែដលមនចូលរួមកមមវ ិធី CSP មនសិស ចុះេឈមះចូលេរៀនេ្រកម២០០នក់

េហើយសិស ៣០នក់ែដលទទួលពិនុទបជងេគទទួ
ទ
លបន
ករកំណត់

េន្របេទសកមពុជ(េនទូទំង្របេទស)

រូបករណ៍ផ្តល់ដល់កុមរ្រកី្រករយៈេពល៣ឆនំ េនវដ្តអប់រ ំក្រមិតអនុវ ិទយល័យ ។ ដំបូង រ ្ឋ ភិបលបន

អន្ត គមន៍

េ្រជើសេរ ើសអនុវ ិទយល័យចំនួន១០០

េនទូ ទំង្របេទសែដលចូលរួមកនុងកមមវ ិធី។

ចូលរួមកនុងគេ្រមង CSP ្រតូវបនេ្រជើ សេរ ើសេឡើងេ
បនបង្ហញេ

យែផនទីភព្រកី្រក និងេ

យ

យ

រមនអ្រ

មួយែដលកំណត់ថជ

បំប៉នបំរង
ុ បន លុះ្រ

ែត

ក ត់សិស េបះបង់

ែដលមនសិទិធ

ទំងេនះសថិតេនតំបន់្រកី្រក ដូចែដល

មិនបនចុះេឈមះចូលេរៀន និងអ្រ

យទិនន
ន ័យរដ្ឋបល ។ បនទប់មកេ

គេ្រមង CSP។ េន
កលបងទប់

រែត

េ្រចើន ដូចែដលករបង្ហញេ

អនុវ ិទយល័យកលពីប៉ុនមនឆនំថីៗ
ម េនះ) ែដលបនកំណត់ទី

កមមវ ិធី

រូបករណ៍។

យ

រ

េបះបង់

បឋមសិក ”បំប៉នបំរង
ុ ”(

េនះបនបញូជ នសិស បញចប់ករសិក េទេរៀន

ំងជអនុវ ិទយល័យែដលមនសិទិច
ធ ូលរួម កនុង

បំប៉នបំរង
ុ សិស ថនក់ទី៦ែដលជថនក់ចុងេ្រកយេនក្រមិតបឋមសិក បនបំេពញ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ធតុផ ំ

បរ ិយយ
ពកយសុំ

រូបករណ៍។ ចេម្លើយទំងេនះ្រតូវបនែបងែចកជ “ពិនុ្របឈមនឹ
ទ
ងករេបះបង់

ពិនុេនះនឹ
ទ
ងផ្តល់េ

” ែដលទំហំៃន

យលកខណៈបុគគល ែដលពយករណ៍ពីលទធភពែដលកុមរេនះមិនបនចុះេឈមះចូ លេរៀនថនក់

ទី៧ បនទប់ពីបញចប់ថនក់ទី៦។
ករេ្រប បេធៀប
វ ិធី

ករេ្រប បេធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមទទួលជំនួយ និង្រកុមមិនបនទទួលជំនួយពីគេ្រមង CSP
្របភពទិននន័យបី-(១)ពិនុសរុ
ទ
បៃនករ្របឈមនឹងករេបះបង់

្រស្ត

េបកខជន

រូបករណ៍(២៦ ៥៣៧) (៣)្រគួ

្រពវ) េហើយទិននន័យេន
ក៏បនេធ្វើទស នកិចចេ

ម

(២)លកខណៈបុគគលែដលទទួលបនស្រមប់

រ(េបកខជន និង្រគួ

រ ចំនួន ៣ ២២៥ នក់េ្រជើសេរ ើសេ

េរៀន្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ្រ

វ្រជវ។ ករសិក ្រ

ទ
យុទធ
នុភពៃនកមមវ ិធីអន្ត គមន៍េទេលើពិនុ្របឡង។

េគយកមកេ្របើេនកនុងករសិក េនះ គឺេដើមបីបញចប់ករថយចុះ។
ករេនេរៀន៖

ខនតរង្វស់ និងលទធផលសំខ
ន់ៗ

នុភពវ ិជជមន ។

រូបករណ៍គេ្រមង CSP មន

ថនក់្របែហលជទទួលពិនុពី
ទ ២០ េទ ២៥%។

ករចុះេឈមះចូលេរៀន៖

នុភពវ ិជជមន។ កុមរែដលទទួល

២០%េ្រចើនជងពីកលមិនទន់មនកមមវ ិធី៕

ពិនុ្របឡង៖
ទ
មិនមន
តវ ិទយ និងអក រ

នុភពអ្វីេទ។ កុមរែដលទទួលបន

វ្រជវ

កមមវ ិធី CSP ចំនួន១០០េដើមបី

យមិនបនជូនដំណឹងជមុនចំនួនបួនេលើកេទកន់

េផទ ងផទត់វត្តមនកនុងថនក់ជក់ែស្តង ។ េ្រកពីេនះេទៀត ករ្របឡងគណិតវ ិទយ និងអក រ

េដើមបីេឈ្វងយល់ពី

យ

្រស្ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើង

្រស្តអត្តសញញណកមមមូល ្ឋ នែដល

នុភពវ ិជជមនយ៉ ងេ្រចើនដល់វត្តមនកនុង

រូបករណ៍បនចុះេឈមះចូលេរៀន្របែហលជ
រូបករណ៍ មិនទទួលបនពិនុ្របឡង
ទ
ែផនកគណិ

្រស្តលជ
្អ ង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលមិនចូលរួមកនុងគេ្រមង បនទប់ពីចប់េផ្តើមគេ្រមងបនរយៈ

េពល១៨ែខកន្លងមក។
ៃថ្លចំ

យ

េន
៦០ដុ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ធំ ៗ សិស ២៥នក់ែដលមនពិនុ្របឈមនឹ
ទ
ងករេបះបង់

ទបបំផុត ទទួលបន

្ល រ េហើយសិស ២៥នក់េទៀតែដលទទូលពិនុទបបំ
ទ
ផុតទទួលបន៤៥ដុ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ល រ ចំែណកឯេន

រូបករណ៍
តូ ចៗ
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ធតុផ ំ

បរ ិយយ
សិស ១៥នក់ទទួលបន

ករបណុ្ត ះប

កមមវ ិធី

្ត លបុគល
គ ក
ិ

កលបងទប់

មិនមនករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

រូបករណ៍៦០ដុ

្ល រ និង ១៥នក់ទទួលបន

រូបករណ៍៤៥ដុ

្ល រ។

្ត លអ្វីេទ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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១០. ្របេទសកូឡប
ំុ ៊ី៖ កមមវធ
ិ ីសកខប
ី ្រត

ែដលមនកមមវិធទ
ី ប់

ក ត់ករេបះបង់

កនង្របេទសកូ
ឡប
ំុ ី៊ (PACES)
ុ
សមសភគ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពីករ
សិក
សំណួរសិក ្រ

វ

្រជវ
អនកចូលរួម

Angrist, J., Bettinger, E., Bloom, E., King, E., & Kremer, M. (2002). សកខីប្រតស្រមប់ករសិក ឯកជន កនុង្របេទស កូឡំុប៊ី៖

ភស្តុ

ងបនពីករពិេ

ធន៍្រពវៗេ

យធមមជតិមួយ ។ ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវេសដ្ឋកិចច

េតើសិស ឈនះេឆនត េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

េមរ ិក៩២(៥) ១៥៣៥-១៥៥៨ ។

ទទួលបនពិនុ្របលងខព
ទ
ស់ជងមុន និងកត់បនថយលទធភពែដលនំឲយមន

កររួមរស់ជប្តី្របពនធមិនបនេរៀបករកនុងវ ័យជំទង់ ឬភពមនករងរេធ្វើែដរឬេទ?
្រកុម្រគួ

រ ែដលរស់េនកនុងតំបន់្របជុំជន ែដល្រតូវបនចត់ចូលជ្រកុមវណ្ណ ៈសងគមេសដ្ឋកិចចទបបំផុតចំនួនពីរ (កនុងចំេ

៦) មនសិទិច
ធ ូលរួមកនុងករេលងេឆនតេនះ ្របសិនេបើ្រគួ

ម

រេនះមនកូនេរៀនថនក់ទី៦ (ករចប់េផ្តើមៃនមធយមសិក ) ែដលមន

យុ១៥ឆនំ ឬក៏តិចជងេនះ ។

បទសមភសន៍ទំងេនះ្រតូវពយយមេធ្វើជមួយេបកខជនេលងេឆនតជិត៣,០០០នក់ និង្រតូវបនបញចប់េ
េឆនតចំនួន១,៦១៨ នក់ េ

យទទួលបនអ្រ

េឆ្លើយតបជរួមេសនើនឹង៥៤% ។ កនុងចំេ

យមនេបកខជនេលង

មអនកែដល្រតូវបនទំនក់ទំនង

ម

ទូរស័ពទចំនួន១,៦១៨នក់ ៨៣០នក់បនទទួលសកខីប្រត (៥១,៣%) ែដលកនុងេនះ៨០៧ នក់ គឺជបុរស (៤៩,៩%) និងមន
យុជមធយម ១២,៦ ឆនំ ។

្របេទស កូឡំុប៊ី៖ សិស ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេចញពី្រកុមទំងបី មនជ

បរ ិបទ

ទិ៍ ្រកុមសិស ឆនំ១៩៩៣ មកពី ចមុនឌី (Jamundi)

ជតំបន់ជយ្រកុងមួយរបស់ទី្រកុង ខលី (Cali) និង្រកុមសិស ឆនំ១៩៩៥ និង្រកុមសិស ឆនំ១៩៩៧មកពីទី្រកុងបូហូគ

(Bogota)។
អន្ត គមន៍
កមមវ ិធី

សកខីប្រត
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

៖ រហូតមកទល់េពលបចចុបបននេនះ កមមវ ិធី ទប់
,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ក ត់ករេបះបង់

កនុង្របេទសកូឡុំបី៊ (PACES) ែដលជ
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សមសភគ

ករបរ ិយយ
ដ៏ធំបំផុតកនុង្របេទសកូឡុំបី៊ បនផ្តល់សកខីប្រតែដលមនតៃម្លជងពក់ក

កមមវ ិធីសកខីប្រត

មធយមសិក ឯកជនដល់សិស ចំនួន ១២៥,០០០ នក់ េ

កលវ ិភគ ។

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងសិស ឈនះេឆនត និងសិស ចញ់េឆនត ។

វ ិធី

គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ម

ធន៍មួយ ្រតូវបនេគយកមកេ្របើ េដើមបីេ្រប បេធៀបលទធផលៃនករអប់រ ំ និងលទធផលេផ ងេទៀត របស់

សិស ឈនះេឆនត និងសិស ចញ់េឆនត ។ លទធផលទំងេនះ ផ្តល់នូវភស្តុង

សិក ្រ

យ េន

យកំណត់ថ សិស បនេឡើងថនក់ពីមួយឆនំេទមួយឆនំ

ករេ្រប បេធៀប
្រស្ត

្ត លៃនករចំ

វ្រជវែដលបនមកពីករ

ង ស្តីពី

នុភពៃនកមមវ ិធី ែដល្រសេដៀងគននឹងករ

កលបង្រពវៗ ។

ករេនេរៀន៖ មិនមនឥទធិពលេទ ។ “ករសទង់មតិមួយេលើ្រកុមេបកខជនចំនួនបី្រកុម បង្ហញថមិនមនករខុសគនអ្វីគួរឲយកត់
ខនតរង្វស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ

សមគល់េនះេទ រ ងសិស ឈនះេឆនត និងសិស ចញ់េឆនត កនុងករចុះេឈមះចូលេរៀន េ្រកយពីករេលងេឆនតរយៈេពលបីឆនំ

េ

យសិស ភគេ្រចើន ទំងេនកនុង្រកុមសិស ឈនះ និង្រកុមសិស ចញ់ េនែតេរៀនបន្តដែដល ។ ប៉ុែន្តសិស ឈនះេឆនត ចំនួន
ឯកជនេ្រចើនជងចូលេរៀន

១៥ ភគរយ ទំនងជចូលេរៀន
េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេនកនុង

ករសិក ្រ

រដ្ឋ ។

៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ សិស ឈនះេឆនត ពី៥ េទ៦ ភគរយ ទំនងជមិនេរៀន្រតួតថនក់េនះេទ ។

វ្រជវ បនរកេឃើញថ សិស ្រសីទទួលរងឥទធិពលល្អ្របេសើរបន្តិចបន្តួចជងសិស ្របុស េ

របស់សិស ្រសី មិន្រតឹមែតថយចុះប៉ុេ

្ណ ះេទ ពួកេគែថមទំងបន្តករេរៀនសូ្រត ០,១៤ ឆនំបែនថមេទៀតកនុង

ករបញចប់ករសិក ៖ ឥទធិពលវ ិជជមន “...សិស ឈនះេឆនត បនបញចប់ករសិក
១០% ពិនុេ្រចើ
ទ
នជងសិស ចញ់េឆនត ទំនងជបញចប់ករសិក ថនក់ទី៨ េ

តួចប៉ុេ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

០.១ឆនំ បែនថមេទៀតេន

យករេរៀន្រតួតថនក់
។
និ ងមនចំនួន

យេហតុផលសំខន់គឺថពួកេគ េរៀន្រតូតថនក់តិច

្ណ ះ ”

ក ត់សិស េបះបង់
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សមសភគ

ករបរ ិយយ

ពិនុ្របឡង៖
ទ
ឥទធិពលវ ិជជមនអបបបរម ។ “សមិទិធផល្របលង ្រតូវបនចត់ចូលជែផនករងមួយៃនសិស ែដលបនេធ្វើករសទង់
មតិ ។ លទធផលេតស្ត្របឡង េសនើេឡើងថ ជមធយម សិស ឈនះេឆនត ទទួលពិនុទ ០.២ ៃនគម្លតស្តង់
ចញ់េឆនត ែដលជចំនួនេ្រចើន ប៉ុែន្ត្រគន់ែតខុសគនបនទប់បន ំែតប៉ុេ

ជង និង្រតូវបនប៉ ន់

សថិតិ ខពស់ជង សិស

្ណ ះ ។ ឥទធិពលេលើសិស ្រសី មនលកខណៈធំទូ

យ

ម នចបស់ជងឥទធិពលេលើសិស ្របុស ។”

លទធផលមិនែមនជករអប់រ ំ៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ “កមមវ ិធីសកខីប្រត មនឥទធិពលេលើលទធផលមិនែមនជករអប់រ ំ ។ ជក់ែស្តង
សិស ឈនះេឆនត ទំនងជនឹងមិនេរៀបករ ឬរស់េនរួមសង្វសជមួយគនេនះេទ និងេធ្វើករបនថយេម៉ ង ្របែហល ១.២ េម៉ ង
កនុងមួយសប្តហ៍ (ម្តងេទៀត ខុសគនភគេ្រចើនចំេពះសិស ្រសី) ។ លទធផលទំងពីរេនះ េសនើឲយមនករបេងកើនករយកចិត្តទុក
ក់េលើករសិក

កនុងចំេ

មសិស ឈនះេឆនត ។ ”

ករេ្របើ្របស់៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ សិស ឈនះេឆនត ១៥ភគរយ ភគេ្រចើនទំនងជចូលេរៀន
រដ្ឋ ។ “.. ្រតឹមែត្របែហល ៩០% ប៉ុេ

្ណ ះៃនសិស ឈនះេឆនត ធ្លប់បនេ្របើសកខីប្រត ឬ្របេភទៃន

េទៀត ្រសបេពលែដលសិស ចញ់េឆនតចំនួន ២៤ភគរយ បនទទួល
ក៏េ

យ ក៏សិស ឈនះេឆនតភគេ្រចើន នឹងចូលេរៀន

បនកត់បនថយករចំ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ចក៏ពីរេទបីឆនំែដរ េហើយេហតុផលេនះេហើយ

យេលើករអប់រ ំ ជកិចេច ឆ្លើយតបនឹងកមមវ ិធីេនះ ។

ករអប់រ ំរបស់ខួនយ៉
្ល
ងេ្រចើន េ

កមមវ ិធី

ររូបករណ៍េផ ង

ររូបករណ៍ពី្របភពេផ ងេទៀត ។” “េទះជយ៉ ង

ឯកជន យ៉ ងេ

មយ៉ ងវ ិញេទៀត សិស ឈនះេឆនត ែដល្រតូវបនអូសទញឲយផ្លស់បូរពី
្ត
ឯកជន ប៉ុេ

ឯកជន ជងចូលេរៀន

្ណ ះ ។ ែផ្អក

យ

រដ្ឋ មក

ឯកជន បនបេងកើនករចំ

រែតសកខីប្រតេនះ បន្រគបដណ្តប់្រតឹមែត្របែហលពក់ក

្ត លៃនករចំ

យេលើ
យេលើ

មសមតុលយ ៃថ្លសិក សរុប របស់សិស ឈនះេឆនត បនេលើសៃថ្លសិក របស់សិស ចញ់
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សមសភគ

ករបរ ិយយ
េឆនត ្របែហល ៧០ភគរយ ៃនចំនួនទឹក្របក់ែដលពួកេគបនទទួលពីសកខីប្រតេនះ ។ ជចុងេ្រកយ អនកទទួលសកខីប្រត
មនករេលើកទឹកចិត្តេ្រចើនជងេនះ េដើមបីេផ្តតេលើករសិក
ែដលមិនបនេរៀន្រតួតថនក់ ប៉ុេ

ៃថ្លចំ

យ

១៩០ ដុ

ករបណុ្ត ះ ប

្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

យ្របែហល ២៤ដុ

ឲយកុមរចូលេរៀនកនុង

រដ្ឋ ។

មិនមនករផ្តល់ជូនករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

ច្រតូវបនបន្តជថមីេទៀត បនែតចំេពះសិស

្ណ ះ ។”

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ ្របែហលជពក់ក

បល បនចំ

េ្រពះសកខីប្រត

ច

្ត លៃនករចំ

យេលើ

ឯកជន ។ (ដុ

្ល របែនថម ស្រមប់សិស ឈនះេឆនតកនុងមនក់ េ្រចើនជងករចំ

្ល រ កនុងឆនំ ១៩៩៨) ។ រ ្ឋ ភិ

យជធមម

កនុងករ

្ត លបុគគលិកេទ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ទំព័រ 165

ក់

១១. ្របេទសកូឡប
ំុ ី៖៊ ករេផទរ្របក់
សមសភគ

មល័កខ
ខ ័ណ្ឌ(CCT)

ករបរ ិយយ
Barrera-Osorio, F., Bertrand, M., Linden, L., & Perez-Calle, F. (មកដល់នេពលខងមុខ) ។ ករែកលម្អគេ្រមងៃនកមមវ ិធីេផទរ្របក់

ករដក្រសង់ ពី

មល័កខខ័ណ្ឌ៖ ភស្តុ

ង បនពីករេធ្វើពិេ

ធន៍ែដលបនពិនិតយ្រពវៗ កនុង្របេទស កូឡំុបី៊ ។ ទិនននុបបវត្តិេសដ្ឋកិចែច ដល្រតូវបនេ្របើ

ករសិក

្របស់៖ វ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកិចែច ដល្រតូវបនអនុវត្ត។

សំណួរសិក

េតើករស្រមប

មកមមវ ិធីេផទរ្របក់

្រ

មល័កខខ័ណ្ឌ (CCT) េធ្វើឲយករចូលេរៀន្របេសើរេឡើងរបស់សិស ែដរឬេទ?

វ្រជវ

អនកចូលរួម

កុមរសរុបចំនួន ១៣.៤៣៣នក់ បនចូលរួមកនុងករសិក េនះ ។ កុមរចំនួន ៧.៩៨៤នក់ កនុងចំេ

មកុមរទំងេនះ បនទទួលករ

េផទរ្របក់៖ កុមរចំនួន ៣.៤២៧នក់ បនចូលរួមកនុង អន្ត គមន៍“មូល ្ឋ ន” ។ កុមរចំនួន ៣.៤២៤ បនចូលរួមកនុង អន្ត គមន៍ “សន ំ”
េហើយកុមរចំនួន ១.១៣៣នក់ បនចូលរួមកនុង អន្ត គមន៍“្របេភទទីបី” (tertiary” )។ ចំេពះ្របអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន និងអន្ត គមន៍

សន ំ សិស ទំងអស់ បនេរៀនចប់យ៉ងេ

ច្រតឹមថនក់ទី៥ ។

ចំេពះអន្ត គមន៍្របេភទទីបីវ ិញ សិស ទំងអស់បនេរៀនចប់យ៉ងេ

ររបស់កុមរ ្រតូវែតបនចត់ថនក់ ចូលេទកនុង្រកុមចំនួនពីរេនខងេ្រកម

ប៉ុែន្តមិនទន់បនបញចប់ថនក់ទី១១េនេឡើយេទ េហើយ្រគួ
បរ ិបទ
អន្ត គមន៍

េគ កនុងសនទស ន៍ភព្រកី្រកីរបស់្របេទសកូឡំុបី៊។

្របេទស កូឡំុប៊ី៖ តំបន់

ចថនក់ទី៨ ។ កុមរទំងអស់្រតូវែតបនចុះេឈមះចូលេរៀន

ន ្រគីសូបល
្ត
(San Cristobal) និងស៊ូប(Suba) ជតំបន់េនកនុងទី្រកុងបូហូគ

(Bogota) ។

អន្ត គមន៍្រសបេពលែតមួយចំនួនបីពក់ព័នធនឹងករឧបតថមភ្របក់េលើករអប់រ ំ ្រតូវបនអនុវត្ត៖
អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន៖ ករេផទរ្របក់

មល័កខខ័ណ្ឌពីរែខម្តង

មលកខណៈ្របៃពណីេ

យែផ្អកេលើករចូលេរៀនយ៉ ងេ

ច៨០% ៃនឆនំ

សិក ។
អន្ត គមន៍សន ំ៖ ករេផទរ្របក់

មល័កខខ័ណ្ឌពីរែខម្តង

មលកខណៈ្របៃពណី ប៉ុែន្តផ្តល់ជូនែត ២/៣ ៃនមូលនិធិប៉ុេ

េលើករចូលេរៀនល្អ និងផ្តល់ជូនមូលនិធិេនសល់ចំនួន១/៣ ៃនឆនំសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ណ ះ េ

យែផ្អក

ស្រមប់ករចុះេឈមះចូលេរៀនម្តងេទៀត េនឆនំសិក បនទប់

ទំព័រ 166

សមសភគ

ករបរ ិយយ
។
អន្ត គមន៍្របេភទទីបី៖ ករេផទរ្របក់

មល័កខខ័ណ្ឌពីរែខម្តង

េរៀនមនវត្តមនល្អ ។ េនេពលបញចប់ករសិក
េដើមបីបញចប់ករសិក

មលកខណៈ្របៃពណី េ

យផ្តល់ជូន ២/៣ ៃនមូលនិធិ ែផ្អកេលើករចូល

សិស បនទទួលមូលនិធិ១/៣ បែនថមេទៀត េ

និងចុះេឈមះចូលេរៀនេនវ ិទយ

យផ្តល់ជូននូវ្របក់ េលើកទឹកចិត្ត

ថ នអប់រ ំក្រមិតខពស់ជងេនះ(ក្រមិតឧត្តមសិក )។

ទិ៍ ្រកុម ទទួលអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន អន្ត គមន៍សន ំ អន្ត គមន៍ទីបី និង្រកុម

ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ងបួន្រកុម មនជ

េធៀប

មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។ ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងស្រមប់អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន/អន្ត គមន៍សន ំ មនសិស ចំនួន
៤.០៥៦នក់ ។ ្រកុម មិនទទួលអន្ត គមន៍ស្រមប់ អន្ត គមន៍ទីបីមនសិស ចំនួន ១.៣៩៣នក់ ។

វ ិធី

្រស្ត

ករសិក េនះ បនអនុវត្តកិចខ
ច ិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេ្រជើសេរ ើសដ៏ធំមួយ ជលទធផលេធ្វើឲយសិស ចំនួន ១៣.៤៣៣នក់ ្រតូវបនចត់

ទុកថមនសិទិទ
ធ ទួលបនករេផទរ្របក់េនះ ។ សិស ចំនួន៧៩៨៤នក់ ្រតូវបនែបងែចក្រពវៗេទកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រម

ធ ុងតំ
ន
បន់
ង។ អនកចុះេឈមះែដលមនសិទិក

ន្រគីសូបល
្ត
(San Cristobal) ្រតូវបនែបងែចក្រពវៗរ ង ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពី

គេ្រមង, និង្រកុមអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន និង្រកុមអន្ត គមន៍សន ំ ។ អន្ត គមន៍ទីបី្រតូវបន យតៃម្ល

ពិេ

ធន៍មួយ េនស៊ូប (Suba) ជទីែដលសិស ្រតូវបនចត់

គំរៃូ នភពខុសគនដ៏
ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ

បន្លស់បូរ្ត

មអេថរ

ច់េ

យែឡក កនុងករេធ្វើ

ំង្រពវៗេទកនុងអន្ត គមន៍ទីបី ឬក៏្រកុមមិនទទួល អន្ត គមន៍។

មញញ មួយ ្រតូវបនេ្របើេដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ង្រកុមតូចេផ ងៗៃនគំរូ

ងេ

យគមនករេ្រប បេធៀបរក

មួយេនះេទ (covariates) ។

ជរួមអន្ត គមន៍ផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្ត បនេធ្វើឲយមនករផ្លស់បូរគួ
្ត រឲយកត់សមគល់ ដូចជ៖

ករចូលេរៀន៖

នុភពវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន បនបេងកើនករចូលេរៀន ៣,៣ ភគរយ ្រសបេពលែដលអន្ត គមន៍សន ំ បន

បេងកើនករចូលេរៀន ២,៩ភគរយ ។ អន្ត គមន៍ទំងពីរេនះ មន្របសិទធភព េហើយក៏មិនមនភស្តុ

ង ែដលបង្ហញថ អន្ត គមន៍

សន ំ មិនសូវមន្របសិទធភពដូចអន្ត គមន៍មូល ្ឋ នចំេពះករបេងកើនករចូលេរៀនេនះេទ េបើេទះបីជករចំ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

យ្របចំែខទបជង
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ករបរ ិយយ
យ៉ ង

ក៏េ

យ ។ ែផ្អកេលើអន្ត គមន៍្របេភទទីបី ឥទធិពលអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនប៉ ន

ម នេនះ គឺជករបេងកើនករចុះេឈមះចូល

េរៀន េ្រចើនជង៥ភគរយ ។
មនឥទធិពល ល

លៃនអន្ត គមន៍ទំងេនកនុង្រគួ

រ និងកនុងប

្ត ញមិត្តភក្តិ ។ ចំេពះ្រគួ

អវ ិជជមន ចំេពះកុមរ មិនេនកនុងកមមវ ិធីេនះ ។ ឧទហរណ៍ មនភស្តុ

រ

នុភព ល

ល មនលកខណៈ

ងបង្ហញថចំេពះកុមរមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ែដលមន

បងប្អូនបេងកើតទទួលអន្ត គមន៍មនករចូលេរៀនតិចតួចជង និងចូលរួមទីផ រករងរេ្រចើនជង េធៀបជមួយនឹងកុមរមិនបនចូល

រួម ែដលមនបងប្អូនបេងកើតមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ដូចគន ។
ករេនេរៀនកនុង

នុភពេនះ មនលកខណៈខ្លំងជពិេសស ចំេពះេកមង្រសី ។

៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍មូល ្ឋ នេនះ េសទើរែតមិនមនឥទធិពលេទេលើករចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីម្តង

េទៀត េនះេទ ។ េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ ក៏អន្ត គមន៍សន ំ បេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីបន ៤ភគរយ គួរឲយកត់សមគល់

ផងែដរ ។ អន្ត គមន៍សន ំ មនឥទធិពលជពិេសសេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងៃនករចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់សិស មនចំណូលទប
និងសិស ែដលមនអ្រ

ចូលរួមទបបំផុត ។ អន្ត គមន៍្របេភទទីបី បេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀនជថមី ៣,៧ភគរយ ។ អន្ត គមន៍

េនះ ក៏ជអន្ត គមន៍ដ៏មនឥទធិពលបំផុត ចំេពះសិស ែដលទំនងនឹងមិនចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីបំផុតេនះផងែដរ ។
ករចុះេឈមះចូលេរៀន េន
េរៀន េន

ថ ប័នឧត្តមសិក

ថ ប័នឧត្តមសិក ៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍សន ំ និងអន្ត គមន៍ទីបី បនបេងកើនអ្រ

ចុះេឈមះចូល

។ អន្ត គមន៍សន ំ បនបេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀន ៩,៤ ភគរយ្រសបេពលែដល អន្ត គមន៍្របេភទទី

បីបនបង្ហញពីឥទធិពលជពិេសស េ

យបនបេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀន ៤៨,៩ ភគរយ ។

ករបញចប់ករសិក ៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ ឥទធិពលអន្ត គមន៍មធយម ជរួម េសមើនឹង ៤,០ភគរយ ។
ៃថ្លចំ

យ

អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន៖ ្របែហល១៥ដុ
អន្ត គមន៍សន ំ៖ ្របែហល១០ដុ
្រតូវបន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ល រ កនុងមួយែខ ។ ករចំ

្ល រ កនុងមួយែខ ្រតូវបនចំ

យ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង ល់ពីរែខម្តង ។
យែផ្អក

មមូល ្ឋ នពីរែខម្តង ខណៈែដលែផនកទីបីែដលេនសល់

ក់កុងគណនី
ន
ធនគរ ។ លុះេ្រកយមក មូលនិធិែដលបនេកើនេឡើងបន្តបនទប់េនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រគួ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ររបស់សិស កនុង
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ករបរ ិយយ
អំឡុងេពលែដលសិស េ្រត មខ្លួនចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់ឆនំសិក បនទប់ ។
អន្ត គមន៍្របេភទទីបី៖ ្របែហល ១០ដុ
សិក

ករបណុ្ត ះប
្ត

្ល រ ្រតូវបនចំ

សិស មនសិទិទ
ធ ទួលករេផទរ្របក់ចំនួន៣០០ដុ

មិនមនករបណុ្ត ះប

យ្របចំែខ ស្រមប់សិស ែដលមកេរៀនេទៀតទត់។ េនេពលបញចប់ករ

្ល រ។ (ដុ

្ត លបុគគលិកេទ ។

្ល រ កនុងឆនំ ២០០៥)

លបុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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១២. ្របេទសហង់ដូ ៉ ស់៖ កមមវធ
ិ ី ករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ (PRAF) និងករបង់ចំ
ម

បិ

យេទឲយសមគម

-្រគូបេ្រងៀន (PTA)

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Glewwe, P. & Olinto, P. (2004). ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ (CCT) េទេលើករសិក ៖ ករវ ិភគេលើករ

ករសិក

េធ្វើពិេ

ធន៍ៃនកមមវ ិធី PRAF របស់្របេទស ហង់ដូ ៉ ស់ ។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ
មរយៈវ ិទយ

អន្តរជតិ (USAID)
សំណួរ្រ

វ

ថ នអន្តរជតិ្រ

េតើកមមវ ីធី PRAF ែដលជកមមវ ិធីេផទរ្របក់

ក់ជួនទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

វ្រជវេគលនេយបយេសប ង

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ

រ។

មល័កខខ័ណ្ឌ េធ្វើឲយលទធផលអប់រ ំ្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?

្រជវ
អនកចូលរួម

កុមរ

បរ ិបទ

្របេទស ហង់ដូ ៉ ស់ ។ ទីជនបទចំនួន៧០ កនុងចំេ

អន្ត គមន៍

យុពី ៦ ដល់១៣ ឆនំ កនុង

ករេផទរ្របក់េទ្រគួ
រូបិយវតថុេទឲយ្រគួ

បឋមសិក
មទីជនបទ្រកី ្រកបំផុតជេ្រចើនេនកនុង្របេទសេនះ ។

រ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្តែផ្អកេលើត្រមូវករស្រមប់ករអប់រ ំ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង

រស្រមប់កុមរមនក់ៗែដលមន

យុពី៦ ដល់១២ឆនំ ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនបនបួនឆនំដំបូងៃនបឋមសិក

និងចូលេរៀនេទៀងទត់ ។ ចំនួនជអតិបរមៃនកុមរមនរហូតដល់៣នក់កុង្រគួ
ន

េនះ គឺជករបែនថមពីេលើករទូទត់ចំ

យរូបិយវតថុ

ភព) ។ េដើមបីមនសិទិទ
ធ ទួលបនករទូទត់ចំ
៨៥%ៃនេម៉ ងសិក

បិ

រនីមួយៗ មនសិទិទ
ធ ទួលបនករេផទរ្របក់េនះ (

មួយ ែដលបនទទួលពី្របក់េលើកទឹកចិត្តែផនកត្រមូវកររបស់អន្ត គមន៍សុខ

យ កុមរ ្រតូវមកចុះេឈមះចូលេរៀនេន្រតឹមចុងែខមីន និង្រតូវមកេរៀនឲយបន

។

ករេផទរ្របក់ឲយសមគមម
សមគមម

មរយៈករេ្របើ ្របស់ករទូទត់

បិ

-្រគូបេ្រង ន(PTA) ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្តេលើករអប់រ ំែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ មនករទូទត់ ចំ

-្រគូបេ្រង ន ែដលបនេធ្វើករជមួយ

បឋមសិក នីមួយៗ ។ សមគមទំងេនះ្រតូវបនត្រមូវឲយទទួល

្រសបចបប់ និងឲយេរៀបចំែផនករមួយចំនួន ដូចជែផនករថវ ិកជេដើម េដើមបីែកលម្អគុណភព អប់រ ំ ែដល

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

យឲយ
នៈ

របស់ពួកេគនីមួយៗ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
បនផ្តល់ឲយ ។
ករេផទរ្របក់ឲយ្រស្តីមនៃផទេពះ៖ អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករែផនកសុខភព មនករេផទរ្របក់ឲយ្រស្តីមនៃផទេពះ និង ម្តយ ែដល
មនកូន
តប៉ុេ

យុេ្រកម៣ឆនំ ។ សកខីប្រត្រតូវបនផ្តល់ជូនែតចំេពះ្រស្តី ែដលបនេទពិនិតយសុខភពេនគ្លីនិកសុខភពេរៀង ល់ែខ

្ណ ះ ។

ករេផទរ្របក់ឲយ្រកុមែថទំសុខភពបឋម៖ អន្ត គមន៍ ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ែផនកសុខភព មនករេផទររូបិយវតថុឲយ្រកុមែថទំសុខភព
បឋម ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ

យសមជិកសហគមន៍ និងបុគគលិកែថទំសុខភពមូល ្ឋ ន (គិ

នុប ្ឋ យិក េហើយ្របសិនេបើ

ចេធ្វើេទបនគឺ េវជជបណិ្ឌ តែតម្តង)។ េដើមបីទទួលបនករេផទរេនះ ្រកុមនីមួយៗបនេរៀបចំែផនករ ែដលមនកិចក
ច រចបស់

និងថវ ិក េ

ស់

យមនបញ
ជ ក់ពីេឈមះឧបករណ៍ និងថនំេពទយ ែដលនឹង្រតូវទិញស្រមប់មណ្ឌលសុខភពេនះ ។

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងចំេ

ម្រកុមចំនួនបួនខងេ្រកមេនះ៖

ករេ្រប ប

១. មនែតអន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករ (២០្រកុង)

េធៀប

២. អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករ (២០្រកុង)
៣. មនែតអន្ត គមន៍ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ (១០្រកុង)
៤. ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍េ

វ ិធី

្រស្ត

្រកុងចំនួន ៧០ ្រតូវបនចត់

យគមនអន្ត គមន៍ (២០្រកុង)
ំ ងេ

យៃចដនយ េទកនុង្រកុមចំនួនបួនេផ ងគន ។ ្រកុមចំនួនបីដំបូង បនទទួលទំងអន្ត គមន៍ែផនកអប់រ ំ

និងសុខភព ។ ទិនន
ន ័យមូល ្ឋ ន្រតូវបន្របមូល មុនេពលអនុវត្តគេ្រមងកនុងប
សទង់មតិ

ម

ន្រតូវបន្របមូលកនុងរយៈេពលពីរឆនំេ្រកយ។

សហគមន៏ចំនួន៨ (“្រកុម”) កនុង្រកុងនីមួយៗ កនុងចំេ

ម្រកុងទំង៧០ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ

ចំនួន ១០នក់ កនុង្រកុមនីមួយៗ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ

នីមួយៗ កនុងចំេ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

យៃចដនយ េហើយអនករស់េនតំបន់េនះ

យៃចដនយ ស្រមប់ករ្របមូលទិននន័យ ។ ព័ត៌មន ែដលបន្របមូល ពី្រកុម

ម្រកុមទំង៥៦០ រួមមនដូចជ៖ ក) ថេតើសហគមន៍ មន

ក ត់សិស េបះបង់

្ត ្រកុង េនកនុង្រកុម១ ្រកុម២ និង្រកុម៣ ។ ទិននន័យ

វ្រជវ

បឋមសិក

មនទីរេពទយរដ្ឋ និងមេធយបយដឹក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ជញូជ ន

រធរណៈែដរឬេទ ខ) អ្រ

េបៀវត ្របចំៃថង ស្រមប់ករងរពក់ព័នន
ធ ឹងកសិកមម និងមិនពក់ព័នន
ធ ឹងកសិកមមេន

្ឋ ន គ)លទធភពេធ្វើករងរឆងយពីសហគមន៍ ឃ) ព័ត៌មនតិចតួចស្តីពីបទឧ្រកិដ្ឋេន
រមួយចំនួនធំ និងអ្រ

េបៀវត ្របចំៃថងេន

ក្រមងសំណួរ ក៏្រតូវបន្របគល់ជូន

បឋមសិក ចំនួនបី ែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ

បិ

យៃចដនយ កនុង្រកុងនីមួយៗ ៃន្រកុងទំង៧០

េរៀន (ដូចជៃថងសិក

ណៈសមគល់របស់្រគូបេ្រង ន គ) សមភរៈជំនួយខងគរុេកសលយ (ដូចជេសៀវេភប
(ដូ ចជសមគមម

មមូល ្ឋ ន និង ង) តៃម្ល ស្រមប់្របេភទ

មមូល ្ឋ ន ។

ផងែដរ េហើយបន្របមូលទិននន័យដូចខងេ្រកម៖ ក) ព័ត៌មនទូេទស្តីពី
ឃ) អងគករេន

ចំនួនថនក់ ជេដើម) ខ) លកខ

្ណ ល័យ វចននុ្រកម និងឯក

ករចុះេឈមះចូលេរៀន៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករ របស់កមមវ ិធីេនះ បនបេងកើនអ្រ

លទធផលសំខ

២ភគរយ ។

ចុះេឈមះចូលេរៀន ពី ១ េទ

ករចូលេរៀន៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវករ របស់កមមវ ិធីេនះ បនបេងកើនវត្តមនចូលេរៀនេន
ចុះេឈមះចូលេរៀន) បន្របែហល ០,៨ៃថង កនុងមួយែខ ។
ករេនេរៀនកនុង

រជេដើម) និង

-្រគូបេ្រង ន សមគម្រគូបេ្រង ន ជេដើម)។

ខនតរង្វស់ និង
ន់ៗ

មមូល

៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវកររបស់កមមវ ិធី េនះបនបនថយអ្រ

(ល័កខខ័ណ្ឌ េលើករ

សិស េបះបង់

ពី

២ េទ ៣ ភគរយ។
៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវករ បនបេងកើនអ្រ

ករេរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

េឡើងថនក់្របចំឆនំេទេរៀនថនក់បនទប់

េទៀតពី២ េទ៤ភគរយ ។
លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ ។ គមនឥទធិពល ។ មិនមនឥទធិពល
េទេទៀត អន្ត គមន៍ែផនកផគត់ផគង់ មិនមនឥទធិពលេលើលទធផល
ករេផទរ្របក់អប់រ ំ មនចំនួន ៥ដុ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

មួយ េទេលើករចូលរួមពលកមមកុមរេនះេទ ។ េលើសពីេនះ

មួយេទ ។

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ កនុងមួយែខ ។ ្រគួ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

រនីមួយៗ

ចទទួល្របក់ែខ

ររូបករណ៍ ស្រមប់
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ធតុផ ំ
ៃថ្លចំ

ករបរ ិយយ
យ

កូនជអតិបរមចំនួន ៣នក់ ។ សមគមម

បិ

-្រគូបេ្រង ន មនសិទិទ
ធ ទួលបន្របក់ពី ១.៦០០ ដុ

្ល រ ដល់ ២៣.០០០ ដុ

្ល រ ។

ជមធយម សមគមឪពុកម្តយ-្រគូបេ្រង ន បនទទួល្របក់ចំនួន ៤.០០០ កនុងមួយឆនំ ។ សកខីប្រត ពិនិតយសុខភពនីមួយៗ មនតៃម្ល
្របែហល ៤ដុ

្ល រ ។ ្រគួ

រនីមួយៗ

ទទួល្របក់ជមធយមចំនួន ៦.០០០ ដុ

ចទទួលសកខីប្រតេនះ បនរហូតដល់ចំនួន ៣ កនុងមួយែខ ។ ្រកុមែថទំសុខភពនីមួយៗ បន
្ល រ កនុងមួយឆនំ ។ ប៉ុែន្តចំនួនេនះ មនករែ្រប្របួល ពី ៣.០០០ដុ

្រស័យេលើទំហំៃនចំនួន្របជជន ែដលមណ្ឌលសុខភព បនបេ្រមើជូន ។(ដុ
ករបណុ្ត ះប
្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

មិនមន

នុភពៃនែផនកផគត់ផគង់េទ េ

េបើេទះបីជ្រគូបេ្រង នបនទទួលករបណុ្ត ះប

្រតូវផ្តល់ជូនសហគមន៍ទំងេនះ េដើមបីេធ្វើឲយ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

្ត ល កនុងសហគមន៍មួយចំនួន ែដលមនអន្ត គមន៍េនះក៏េ

វ្រជវ

េទបើយ ។

យ ក៏មូលនិធិ ែដលនឹង

មូល ្ឋ នរបស់ខួន្របេសើ
្ល
រេឡើង មិនែដលេកើតមនេនះេទ េ

រ្រ

្ល រ

្ល រឆនំ២០០០)

យមូលេហតុចមបងគឺ អន្ត គមន៍េនះមិនែដល្រតូវបនអនុវត្តឲយបនពិត្របកដ

ចបប់ទក់ទងនឹងែបបបទៃនករផ្តល់មូលនិធិទំងេនះ ។

កមមវ ិធី

្ល រ េទ ១៥.០០០ដុ

យ

រជេម្លះផ្លូវ
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១៣. ្របេទសឥ

្ឌ ៖ ករបេ្រងៀនគួរបែនថម ឬករេរៀនកុំពយទ័
ូ រ

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់

Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). ករែកលម្អករអប់រ ំ៖ ភស្តុ

អតថបទករ

្របេទសឥ

្ឌ

សិក
្រ

។ ទិនននុបបវត្តិេសដ្ឋកិច្រច បចំ្រតីមស ១២២(៣) ១២៣៥-១២៦៤ ។

ងេចញពីករេធ្វើពិេ

ធន៍្រពវៗចំនួនពីរ េនកនុង

វ្រជវ

សំណួរ្រ

វ

េតើកមមវ ិធីបេ្រង នគួរបែនថម ឬកមមវ ិធីេរៀនកុំពយូទ័រដ៏ទូលំទូ

្រជវ

េបះបង់

អនកចូលរួម

សិស ចំនួន១៤.៩៧២ នក់ កនុង

ករកំណត់

សិស

ែដរឬេទ?

នឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ខងវ ិធិ

ចំនួន១៦៥បនចូលរួមកនុងករសិក អប់រ ំែកលម្អេនះេនឆនំ ២០០១ (ជឆនំ ែដលេឆ្លើយតបេទ

្រស្តស្រមប់

ន
ក់បញូច ល ជកមមវ ិធីមន្របសិទធភពមួយ) ។ សិស ចំនួន៥.៩៤៥នក់កុង

១១១ បនចូលេរៀនកុំពយូទ័រ កនុងឆនំ២០០២ និងឆនំ២០០៣ (ឆនំទំងពីរ បនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ខងវ ិធី
្របេទស ឥ

្ឌ ៖ កមមវ ិធីអប់រ ំបំប៉នបែនថម (េ

(Mumbai) និងទី្រកុង
អន្ត គមន៍

យេនះេធ្វើឲយសិស េរៀនបនលទធផលល្អ្របេសើរ និងកត់បនថយអ្រ

ដូ

ចំនួន

្រស្ត) ។

ថកមមវ ិធី Balsakhi) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងតំបន់ទី្របជុំជន្រកី្រក កនុងទី្រកុង ម៉ុមៃប

(Vadodara) កនុង្របេទសឥ

្ឌ ភគខងលិច ។ កមមវ ិធីេរៀនកុំពយូទ័រមនែតេន ៉ ដូ

៉ ប៉ុេ

្ណ ះ។

ករអប់រ ំបំប៉នបែនថម៖ កមមវ ិធីអប់រ ំបំប៉នបែនថមបនយក្រស្តីេកមងៗពីសហគមន៍ឲយេធ្វើជជំនួយករ្រគូបេ្រង ន ។ ពួកេគ បនបំេពញ
ករងរ

មជំនញមូល ្ឋ ន ជមួយសិស េរៀនថនក់ទី៣ ឬថនក់ទី៤ ែដលមិនពូែកខងអក រ

្រស្ដ និងគណិតវ ិទយ ។ កុមរ្រតូវបន

យកេចញពីថនក់េរៀន េដើ មបីឲយេធ្វើករងរជមួយ្រគូបេ្រង នទំងេនះរយៈេពល២េម៉ ងៃនៃថងសិក រយៈេពល៤ េម៉ ង ។

ករេរៀនកុំពយូទ័រ៖ អន្ត គមន៍ទី២េនះេផ្តតេលើគណិតវ ិទយ ។ កុមរេរៀនថនក់ទី៤ មនេពលពីរេម៉ ង (មួយេម៉ ង អំឡុងៃថងសិក
មួយេម៉ ងេទៀត

អំឡុងេពល
ករេ្រប ប
កមមវ ិធី

ចកនុងអំឡុងេពលមុនចូល

ឬេ្រកយេចញពី

ែដលពួកេគេលងេហគមពក់ព័នន
ធ ឹងករេ

ះ្រ

យលំ

និង

) ៃនេម៉ ងេ្របើ្របស់កុំពយូទ័ររួម កនុងសប្តហ៍នីមួយៗ

ត់គណិតវ ិទយ ែដលក្រមិតៃនភពពិបករបស់លំ

ត់េនះ

្រស័យេលើសមតថភពរបស់កុមរ ។ ្រគូបេ្រង នេនកនុងបនទប់េរៀនមិនបនបេ្រង នសិស េទអំពីកិចចករេនះេទ។
ចំនួន២៤ ែដលមិនមនកនុងកមមវ ិធីេនះ កនុងទី្រកុង ៉ ដូ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

(Vadodara) បនេដើរតួនទីជ

មិនទទួលអន្ត គមន៍(មិនបន
ទំព័រ 174

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

េធៀប

្របប់ពីចំនួនសិស េទ)។

វ ិធី

្រស្ត

ប

្ត

េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ ្រតូវបនចត់

្រគូបេ្រង នមនក់េនថនក់ទី៣ េហើយ

ំង្រពវៗថជ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។

មួយចំនួនមនជំនួយករ

មួយចំនួនេផ ងេទៀតមនជំនួយករ្រគូបេ្រង នមនក់េនថនក់ទី៤ ។

ករចូលេរៀន៖ គមនឥទធិពល ។ មិនមនអន្ត គមន៍

មួយបនបេងកើនវត្តមនចូលេរៀនរបស់សិស េនះេទ។

ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ

ករេនេរៀនកនុង
ពិនុ្របលង៖
ទ

ន់ៗ

៖ គមន

នុភព។ មិនមនអន្ត គមន៍

មួយមន

យ

និពនធបនសននិ ្ឋ នថ ករជួលជំនួយករ្រគូបេ្រង ន គឺចំ

ករបណុ្ត ះប
្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

យអស់១៥,១៨ដុ

្ល រ កនុងមួយែខ និងៃថ្ល ២,២៥ ដុ

ស់។

្ល រ២០០៤)

រ អនក

ក៏មនតៃម្ល្របសិទធភព

្ត លេលើករព្រងឹងករអនុវត្ត

ែដលចំបច់ ។ ្រគូបេ្រង ន ែដលេធ្វើករងរជមួយកមមវ ិធីេរៀនកុំពយូទ័រេនះបនទទួលករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

គម្លតស្តង់

្ល រស្រមប់ សិស មនក់កុងមួ
ន
យឆនំ ។ កមមវ ិធីកុំពយូទ័

្ត លរយៈេពលពីរសប្តហ៏ េនេដើមឆនំ និងករបណុ្ត ះប

េពល្របំៃថង មុនេពលមកកន់បនទប់កុំពយូទ័រ ។ ្រគូបេ្រង នកនុង

កលបងទប់

យេផ ងៗកនុងឯក

យអស់តិចជងកមមវ ិធីទំងពីរេ្រចើន

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ កនុងមួយឆនំ ។ (ដុ

ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន បនទទួលករបណុ្ត ះប

េពល

យេមើលេទេលើករចំ

រ អំឡុងឆនំទី២ ។

យឲយ្របក់ែខខពស់ជងែដរ។

ជំនួយករ្រគូបេ្រង នរកកៃ្រមបនពី១០ េទ១៥ដុ
រចំ

រកនុងឆនំទី១។ ករទទួលបនលទធ

រ អំឡុងឆនំទី១េនះ និងេកើនបន ០,៤៧ ៃនគម្លតស្តង់

តៃម្ល្របសិទធភព៖ កមមវ ិធីអប់រ ំបំប៉នបែនថមមនតៃម្ល្របសិទធភព។ េ
េ្រចើនជងករជួល្រគូថីប
ម ែនថមេ

េនះេទ។

រែតកំេណើនដ៏េ្រចើនរបស់សិស ែដលេរៀនេខ យជងេគបំផុត ។ កមមវ ិធីករេរៀនេ្របើកុំពយូទ័រជំនួយ

បនេធ្វើឲយពិនុគណ
ទ
ិ តវ ិទយេកើនេឡើង០,៣៥ៃនគម្លតស្តង់

យ

សិស េបះបង់

នុភពវ ិជជមន៖ កមមវ ិធីអប់រ ំបំប៉នបែនថមបនបេងកើនពិនុ្របឡង០,១៤
ទ
ៃនគម្លតស្តង់

ផលទំងេនះភគេ្រចើន គឺេ

ៃថ្លចំ

នុភពេលើអ្រ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ត លែផនកកុំពយូទ័ររយៈ

មិនទទួលអន្ត គមន៍មិនបនទទួលករបណុ្ត ះ ប

្ត លេទ ។
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១៤. ្របេទសឥ

្ឌ ៖ ករ

ម

នវត្តមន្រគូបេ្រងៀន និងករេ្របើ្របស់្របក់េលើកទឹកចិត្ត

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពីករ

Duflo, E., Hanna, R. &. Ryan, S. (2010). ករងរមន្របក់េលើកទឹកចិត្ត ៖ េធ្វើឲយ្រគូមកបេ្រង នេន

សិក

http://econ-www.mit.edu/files/5995

សំណួរសិក
្រ

។. MIT mimeo.

េតើករ

ម

ន និង្របក់េលើកទឹកចិត្ត

ចកត់បនថយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន និងបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរែដរឬេទ?

វ្រជវ

អនកចូលរួម

សហគមន៍ជនបទចំនួន១១៣ ្រតូវបនចត់
េទៀតជ

បរ ិបទ

ច

ំង្រពវៗ ។

ចំនួន៥៧ជ

ទទួលអន្ត គមន៍ និង

៥៦

មិនទទួលអន្ត គមន៍ ។

ថ ន(Rajasthan) ្របេទសឥ

ដំេណើរេទតំបន់ ៉ ច

្ឌ ៖ តំបន់ អ៊ូ

ថ ន (Rajasthan) ។

យភឺរ ៍ (Udaipur) គឺជតំបន់មន្របជពលរដ្ឋរស់េនតិចតួច ែដលពិបកេធ្វើ
សហគមន៍ចំនួន៥៧ កនុងគំរូ

ងេបើកបេ្រង ន្របំមួយេម៉ ងកនុងមួយៃថង េហើយ

នីមួយៗ មនសិស ្របែហល ២០នក់ ។ សិស ទំងអស់្រតូវបនបេ្រង នកនុងថនក់េរៀនមួយ េ

បនេ្រជើសេរ ើសេចញពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងបនទទួលករអប់រ ំជមធយមថនក់ទី១០ ។

យ្រគូបេ្រង នមនក់ ្រតូវ

េរៀនេនះបនបិទទ្វរ េនេពល

គមនវត្តមន្រគូបេ្រង ន ។
អន្ត គមន៍

វត្តមន្រគូបេ្រង ន៖ េ

យ

រែតទី

ំង

ច់្រសយ៉ លរបស់

សហគមន៍កុងករសិ
ន
ក េនះ ករ

ម

ន្រគូបេ្រង នជ្រប

ចំគឺជករលំបក េហើយអវត្តមន្រគូបេ្រង នក៏មនក្រមិតខពស់ផងែដរ ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន ែដលបនេបើក
ទំងេនះ បនផ្តល់ឲយ្រគូចំនួន៥៧នក់កុង្រកុ
ន
មទទួលអន្ត គមន៍នូវម៉ សុីនថតមួយេ្រគ ង រួមជមួយេសចក្តីែណនំឲយ

សិស មនក់ ថតរូប្រគូបេ្រង ន េនេពលចប់េផ្តើម និងេពលបញចប់ករបេ្រង នៃនៃថងសិក នីមួយៗ ។
ម៉ សុីនថតេនះ មនកលបរ ិេចឆទចបស់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ស់ និងមុខងរកំណត់េម៉ ងថត ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករ្របមូលទិនន

ន័យចបស់

ស់អំពីវត្តមន្រគូបេ្រង ន េពលគឺ្រតូវបនេ្របើេដើមបីគណន្របក់ែខ្រគូបេ្រង ន ។ ្រគូបេ្រង ននីមួយៗបនទទួល

្របក់ែខ េទ

មចំនួនៃថងសិក

ក ត់សិស េបះបង់

ែដលពួកគត់បនមកបេ្រង នពិត្របកដ។ ៃថង “មកបេ្រង នពិត្របកដ” ្រតូវបនកំណត់ថ ជ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ៃថងែដលពួកគត់្រតូវបនេគថតរូបេពលចប់េផ្តើម និងេពលបញចប់ករបេ្រង ន មនរយៈេពលយ៉ ងតិច៥េម៉ ង េហើយរូបថតទំង
ពីរបនបង្ហញសិស យ៉ ងតិច៨នក់ ។
្របក់ែខ ចប់ពី ៥០០ រូពី (Rs) ដល់ ១.៣០០ រូពី (ឬពី១១,៥០ ដុ

្ល រ ដល់ ២៩,៥០ ដុ

្ល រ) ។ ្រគូបេ្រង នបនទទួល ៥០០ រូពី

្របសិនេបើពួកេគមកបេ្រង នតិចជង១០ៃថង កនុងែខែដលេគបនកំណត់ និងទទួលបន៥០រូពី េទៀតស្រមប់ៃថងបែនថម

(រហូតដល់ចំនួនៃថងអតិបរ ិម ២៥ ឬ២៦ ៃថង
ករេ្រប បេធៀប

្រស្ត

ជនបទ្រសេដៀងគនចំនួន ៥៦ ។ កនុង

េ្រប បេធៀបទំងេនះ ្រគូបេ្រង ន

្របក់ ែខេថរ (១ ០០០ រូពី) កនុងមួយែខ ។ ពួកេគ្រតូវចងចំថ ករមកបេ្រង នេទៀងទត់ គឺជត្រមូវករៃនករងរ

របស់ពួកេគ េហើយពួកេគ
វ ិធី

្រស័យេលើែខេនះ) ។

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ
បនទទួលអ្រ

ចនឹង្រតូវបនបេណ្តញេចញពីករងរ កនុងករណីែដលមកបេ្រង នមិនបនេទៀងទត់ ។

្របភពៃនទិនន
ន ័យវត្តមនចំនួនពីរ ្រតូវបន្របមូល ។ ទី១ ទិននន័យអំពីវត្តមន្រគូបេ្រង ន ្រតូវបន្របមូល
េ

យមិនបនជូនដំណឹងជមុនេ

យៃចដនយ េនទូទំង

្ត

អន្ត គមន៍។

មរយៈករេទពិនិតយ

េរៀនទំងអស់ ។ ទី២ ម៉ សុីនថត បនផ្តល់នូវ

យៃចដនយមួយ កនុងមួយែខ េន្រគប់

េរឿង ៉ វ “េមើលេឃើញផទល់ែភនក” ស្រមប់ប
ករ្រតួតពិនិតយេ

មួយ

មរយៈករេ្រប បេធៀបអ្រ

ទំងពីរ្របេភទ ករសិក េនះ បនកំណត់ពី

អវត្តមន ែដលបនទទួលពី

នុភពរបស់គេ្រមងេលើភព

អវត្តមន ។

ស្រមប់

ែដលបនដំេណើរករ អំឡុងេពលករចុះ្រតួតពិនិតយេនះ អនក យេឈមះ បនកត់្រ

ចំនួនសិស អងគុយ កនុងថនក់

េរៀន ថេតើ មនអ្វីសរេសរេលើក្តរេខៀនែដរឬេទ េហើយថេតើ ្រគូបេ្រង ននិយយជមួយសិស ែដរឬេទ ។ អនក យេឈមះ ក៏ បន
េ

េឈមះសិស កនុងបញជី និងពិនិតយេមើលថេតើមនកុមរអវត្តមន

មួយបនឈប់េរៀន ឬបនចុះេឈមះចូលេរៀនកនុង

រដ្ឋែដរឬេទ េហើយបនទប់មកេទៀត បនេធ្វើបចចុបបននភពបញជី យតៃម្ល េដើមបី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ក់បញូច លកុមរថមី ។
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
េដើមបីកំណត់ថ េតើករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ បនេកើនេឡើង េ
េពលសិក

ៃនករ្របឡងសមតថភពមូល ្ឋ នចំនួនបី ្រតូវបន

យកករ្របលងសរេសរ ។ កុមរែដលមិន

រែតកមមវ ិធីេនះ ែដរឬក៏អត់េនះ ករ្របឡងមុន និងេ្រកយ

ក់ឲយកុមរទំងអស់េធ្វើ ។ កុមរែដល

ចសរេសរបនទទួល

ចសរេសរ បនទទួលយកករ្របឡងផទល់មត់ ។

ករេធ្វើេតស្តផទល់មត់ បនសួរជំនញគណិតវ ិទយធមម
វគគស័ពទ ភ

យ

(ករ ប់េលខ ករបូកេលខមួយខទង់ ករែចកេលខធមម

) និងជំនញ

ហុីនឌូ (Hindi) មូល ្ឋ ន ្រសបេពលែដលករ្របឡងសរេសរ បនសួរសំណួរអំពីសមតថភពទំងេនះ បែនថម

ជមួយជំនញ គណិតវ ិទយែដលសមុគ

ម ញជងេនះ (ករបូកេលខនិងករដកេលខពីរខទង់ ករគុណេលខ និងករែចកេលខ)

សមតថភពបេងកើត្របេយគ និងករយល់ពីអំ

ន។

េហតុដូេចនះេហើយ ករ្របឡងសរេសរ បនសួរទំងសមតថភពសរេសរ និងសមតថភពេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ែដលត្រមូវឲយមន

សមតថភពក្រមិតខពស់ជងករ្របឡងផទល់មត់របស់កុមរ ។

ករេនេរៀនកនុង

៖ គមន

នុភពគួរឲយកត់សមគល់េទ ។ ករសិក េនះបនរកេឃើញថ ភពអវត្តមនរបស់សិស ្របចំៃថង

ខនតរង្វស់ និងលទធ

មនលកខណៈ្រសេដៀងគននឹង

ផលសំខន់ៗ

ញប់។ ជមួយគនេនះផងែដរ អ្រ

ថ នភព ែដល្រគូបេ្រង នមនវត្តមនញឹកញប់ និង
សិស េបះបង់

េន

ថ នភព ែដល្រគូបេ្រង នអវត្តមនញឹក

ទទួលអន្ត គមន៍មនក្រមិតទបជង ប៉ុែន្តមិនសំខន់េន

កនុងសថិតិេនះេទ ។
ពិនុ្របឡង៖
ទ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

នុភពវ ិជជមន ។ ពិនុ្របឡងភ
ទ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

និងគណិតវ ិទយរបស់កុមរបនេកើនេឡើង០,១៧ៃនគម្លតសទង់

វ្រជវ

រ។
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ករបញចប់ករសិក ៖

នុភពវ ិជជមន ។ ២៦ ភគរយៃនសិស កនុង

េធៀបនឹងចំនួនែត១៦ភគរយប៉ុេ

្ណ ះ ៃនសិស កនុង

រយេនះ មនន័យថេកើនេឡើងចំនួន៦២ភគរយៃនអ្រ

អន្ត គមន៍មនអ្រ
េពលេវ
ៃថ្លចំ

ករបណុ្ត ះ ប

្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

ស្រមប់ែណនំ៖

្របែហល ២៣ ដុ

កលបងទប់

នុភពវ ិជជមន ។ កុមរកនុង
េ្រប បេធៀប ។

្ល រ ស្រមប់្រគូបេ្រង នមនក់ កនុងមួយែខ (ដុ

មិនមនករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

បញចប់ករសិក

េហើយ មន
ម

្ត លបុគគលិកេទ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

រដ្ឋេ្រប ប

។ ភពខុសគនចំនួន១០ភគ

រៈសំខន់ ។

នវត្តមន្រគូបេ្រង ន ្រគូបេ្រង នកនុង

អវត្តមនចំនួន២១% េធៀបនឹង ៤៤% ៃនទិននន័យមូល ្ឋ ន និង ៤២% កនុង

ៃថងចូលេរៀនេ្រចើនជងកុមរកនុង

យ

េ្រប បេធៀប ែដលបនបញចប់ករសិក

នុភពវ ិជជមន ។ រយៈេពលជង៣០ែខ កនុងករ

្រគូអវត្តមនេ្រចើន៖

អន្ត គមន៍បនបញចប់ករសិក េន

េ្រប បេធៀប ។

ទទួលអន្ត គមន៍ទទួលបនពិនុ៩%
ទ
(ឬ ៣០%) ែដលជចំនួន
្ល រ កនុងឆនំ ២០០៣)។
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១៥. ្របេទស ចៃម៉ក៖ កមមវ ិធីេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ PATH

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Levy D. & Ohls, J. (2007). ករ យតៃម្លៃន កមមវ ិធី PATH របស់្របេទស ចៃម៉ក ។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ ។ ករសិក ្រ

ករសិក

េគលនេយបយ Mathematica, Inc

សំណួរសិក

(១) េតើកមមវ ិធី PATH(កមមវ ិធីអភិវឌ

្រ

(២) េតើកមមវ ិធីេនះមនឥទធិពលអ្វីខ្លះេទេលើពិនុ្របឡង?
ទ

វ្រជវ

វ្រជវ

មរយៈសុខភព និងករអប់រ ំ)មនឥទធិពលអ្វីខ្លះេទេលើករចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់កុមរ?

(៣) េតើឥទធិពលេនះមនលកខណៈខុសគនស្រមប់កុមរ ីេ្រចើនជងកុម ែដរឬេទ?
អនកចូលរួម

កុមរ្រកី្រក ចប់ពីេពលេកើត រហូត

យុ ១៧ឆនំ

បរ ិបទ

្របេទស ចៃម៉ក ។

អន្ត គមន៍

ជំនួយឥតសំណងស្រមប់កុមរ បនផ្តល់ថវ ិកែផនកសុខភព និងែផនកអប់រ ំស្រមប់កុមរ្រកី្រកែដលមនសិទិទ
ធ ទួល រហូត
។ វ ិកកយប្រតថវ ិកែផនកសុខភពស្រមប់កុមរ រហូត

យុ៦ឆនំ (មិនបនចុះេឈមះចូលេរៀនកនុង

យុ ១៧ឆនំ

) មនល័កខខ័ណ្ឌ េទ

មករ

េទពិនិតយសុខភពរបស់ពួកេគេនគ្លីនិកសុខភព េរៀង ល់ពីរែខម្តង អំឡុងឆនំទី១ ៃនកររស់េនរបស់ពួកេគ និងពីរដងកនុងមួយឆនំ ន
ឆនំបនទប់មកេទៀត ។

វ ិកកយប្រតៃនថវ ិកែផនកករអប់វ ំ ស្រមប់កុមរ

យុ ៦ឆនំ រហូត១៧ឆនំ មនល័កខខ័ណ្ឌឲយកុមរមកេរៀនេទៀងទត់ (យ៉ ងេ

ច ៨៥ភគ

រយៃនៃថងសិក ) ។

ថវ ិកជំនួយសងគម ក៏្រតូវបនផ្តល់ជូនមនុស េពញវ ័យទីទល់្រក ក៏ប៉ុែន្តមិន្រតូវបនយកមកពិភក េនទីេនះេទ។
ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងគំរូ

ងៃន្រគួ

រចំនួន២.៥០០្រគួ

េធៀប

យៈសុខភព និងករអប់រ ំ) (្រកុមអនកចូលរួម) ជមួយ្រកុម្រគួ

រ ែដលមនសិទិច
ធ ូលរួមកមមវ ិធី PATH (កមមវ ិធីអភិវឌ

រេផ ងេទៀត ែដល្រសេដៀងនឹង្រកុមអនកចូលរួមេនះែដរ ប៉ុែន្តមិន្រតូវ

បនចត់ទុកថមនសិទិធចូលរួមកមមវ ិធី PATH េនះេទ (្រកុមេ្រប បេធៀប) ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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មរ

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

វ ិធី

ទិននន័យស្រមប់ករ យតៃម្ល ្រតូវបន្របមូល

្រស្ត

មរយៈ៖

មែបបគុណភព ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយបុគគលិកកមមវ ិធី PATH ក៏ដូចជបុគគលិក

១. ករសមភសន៍

និងមណ្ឌលែថទំសុខភព

ែដលបេ្រមើឲយអតិថិជន PATH និងជមួយបុគគលិកករ ិយល័យៃ្របសណីយ៍ ។
២. ករេធ្វើកិចចពិភក ្រកុមេគលេ

ធន៍របស់ពួកេគជមួយកមមវ ិធីេនះ ។

ជមួយអតិថិជន PATH អំពីបទពិេ

៣. ទិននន័យដក្រសង់េចញពី្របព័ន្រធ គប់្រគងព័ត៌មន ែដល្រតូវបនេ្របើេដើមបី្របតិបត្តិករគេ្រមងេនះ និង
៤. ករអេងកត

រ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេ្រចើនេលើកេ្រចើន

ម្រគួ

ចូលរួម និង្រគួ

រ្រកុមេ្រប បេធៀប និងករអេងកត

ម

នេលើ្រគួ

រួមមនដូចជ ករអេងកតទិននន័យមូល ្ឋ នៃន្រគួ

រ្រកុមអនក

រដែដលេនះ បនទប់ពី្រកុមអនកចូលរួមបនទទួលករែបងែចកអតថ

្របេយជន៍ជេ្រចើន។
ករ យតៃម្លេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េនកនុងគេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ

ធន៍ ែដលបនេ្របើទិននន័យអេងកត

ម្រគួ

រយ៉ ងលម្អិតេដើមបី

កំណត់ថេតើ កមមវ ិធី PATH បនេទដល់ចំនួន្របជជនែដលជេគលបំណងរបស់ខួន
្ល និងបនបេងកើនទុនមនុស ៃន្រគួ

្រតូវបន ស់សង
ទ ់

មរយៈវត្តមនចូល

ករ យតៃម្លេនះ ក៏បន

និ ងករេ្របើ ្របស់តំែហែថសុខភពែដរឬអត់ ។

ក់បញូច លករវ ិភគ

មែបបគុណភពផងែដរ េ

េដើមបី យតៃម្លថេតើកមមវ ិធីេនះ្រតូវបនអនុវត្តបនល្អក្រមិត

ករចូលេរៀន៖

លទធផលសំខ

០,៥ ៃថង កនុងមួយែខ ។ ករេកើនេឡើងែដល្រតូវបនប៉ ន់

សំខន់កុងសិ
ន
ត
ថ ិ។

េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

៖ គមន

ដូចជ ថនក់ ឬករេឡើងថនក់ ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

យែផ្អកេលើ្រកុមេគលេ

និងបទសមភសន៍

្របតិបត្តិ

។

នុភពវ ិជជមន ។ ករវ ិភគេទេលើករថយចុះពហុគុណបនបង្ហញថ កមមវ ិធី PATH បេងកើនករចូលេរៀន ្របែហល

ខនតរង្វស់ និង
ន់ៗ

រ ្រកី្រក ដូច

ក ត់សិស េបះបង់

ម ន មន្របែហល៣ភគរយេលើក្រមិតទិននន័យមូល ្ឋ នេហើយ មន

នុភព ។ មិនមនភស្តុង

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ងបង្ហញថ កមមវ ិធី PATH មន

រៈ

នុភពេលើលទធផលរយៈេពលែវង
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ករបរ ិយយ
លទធផលមិនពក់ព័នន
ធ ឹងករអប់រ ំ៖

នុភពវ ិជជមន ។ កមមវ ិធី PATH បនទទួលេជគជ័យកនុងករេឆ្លើយតបនឹងេគលបំណងរបស់ខួន
្ល

កនុងករបេងកើនករេ្របើ ្របស់េស ែថទំសុខភពស្រមប់កុមរ កនុង្រគួ
មណ្ឌលែថទំសុខភពស្រមប់កុមរចប់ពីេពលេកើត រហូតដល់

វ ិធីេនះ ។
ៃថ្លចំ

យ

្ត ល

យុ ៦ឆនំ បនេកើនេឡើង្របែហល៣៨ភគរយ េ

យ

រែតមនកមម

អតថ្របេយជន៍្របចំែខជមធយមស្រមប់កុមរមនក់ ែដលទទួលបនថវ ិកែផនកសុខភព ឬែផនកអប់រ ំគឺមន្របែហល៦,៥០ ដុ
(ដុ

ករបណុ្ត ះ ប

រ PATH ។ លទធផលទំងេនះបនេលើកេឡើងថ ករេទ

្ល រ

្ល រ ឆនំ ២០០៥) ។

មិនមនករបណុ្ត ះប

្ត លបុគគលិកេទ ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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១៦. ្របេទស េកនយ៉៖ ករចំ

យេលើឯកស

ធតុផ ំ

បរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពី

Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M., & Sinei, S. (2006). ករអប់រ ំ និងករទប់

ករសិក

បនពីករ យតៃម្ល្រពវៗ កនុង្របេទស េកនយ៉ ភគខងលិច ។ ឯក
ពិភពេ

សំណួរ
្រ

វ្រជវ

អនកចូលរួម

ករកំណត់

្ឋ ន

ក ត់េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ (HIV/AIDS) ៖ ភស្តុ

រករងរសិក ្រ

វ្រជវេគលនេយបយរបស់ធនគរ

ង

ក ៤០២៤ ។

េតើអន្ត គមន៍េលើករអប់រ ំ និងករបងករេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ (HIV/AIDS) កត់បនថយករមនគត៌េនវ ័យជំទង់ែដរឬេទ?
សិស ចំនួន ៧០.០០០នក់ បនចុះេឈមះចូលេរៀន ចប់ពីថនក់ទី៥ ដល់ថនក់ទី៨ កនុង

បនទទួលទ្រមង់អន្ត គមន៍មួយ កនុងចំេ

មទ្រមង់ “អន្ត គមន៍”ចំនួន្របំ ។ ករសិក េនះ ក៏មនករចូលរួមរបស់្រគូបេ្រង នអនុ

វ ិទយល័យ ្របែហល ៣.០០០នក់ផងែដរ កនុង

៤៤៥នក់ បនចូលរួមកមមវ ិធីបណុ្ត ះប

បឋមសិក ចំនួន ៣២៨ ។ ២៤៦

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងមួយចំនួន ែដលកនុងចំេ

មេនះ ្រគូបេ្រង នចំនួន

្ត លស្តីពីេមេ គេអដស៍ ។

្របេទស េកនយ៉ ។ ្រសុកជនបទពីរ គឺ្រសុក បុនហគូម៉ (Bungoma) និង្រសុក បុេតេរ ៉ ម៉ូមី

ស (Butere-Mumias) េនភគខងលិច្រប

េទស។
អន្ត គមន៍

ករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង ន៖ អងគភព្រតួតពិនិតយជមងឺេអដស៍ របស់្រកសួងអប់រ ំ បនបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពី្របធនបទខុស

គនៗជេ្រចើន ែដលកនុងេនះរួមមន អងគេហតុមូល ្ឋ នស្តីពីេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ករបង្ហញពីេ្រ

្របឹក េយបល់ និងករេធ្វើេតស្តស័្រម គចិត្ត និងវ ិធី
អនកចូលរួម បនពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

មអនម័យ ព័ត៌មនស្តីពីករ

្រស្តអប់រ ំជមងឺេអដស៍ ។

រេនកនុងេសៀវេភរបស់អនកស្រមបស្រមួលេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ បនេរៀនសូ្រតទំង

រេបៀបពិភក បញ
្ហ េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ជែផនកមួយៃនថនក់េរៀន ែដលបនេផ្តតេលើ្របធបបទេផ ងេទៀត និងរេបៀបយកេម

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ
េរៀនទំងមូលេផ្តតេលើសកមមភពេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និងបនេរៀបចំែផនករេមេរៀនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អនកស្រមបស្រមួ
ល។
េនឯចុងបញចប់ៃនវគគបណុ្ត ះប

ជមងឺេអដស៍ េនកនុង

្ត លេនះ ្រគូបេ្រង ន្រតូវបនេសនើឲយេរៀបចំ “ែផនករសកមមភព” មួយ ស្រមប់អប់រ ំអំពីេមេ គ េអដស៍/

របស់ពួកេគ េ

យរួមមនរេបៀបែដលពួកេគនឹងជួយ្រគូបេ្រង នេផ ងេទៀតកនុង

បញូច លកមមវ ិធីេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍េទកនុងកលវ ិភគ ។ េ្រកពីករផ្តល់ជូនសកមមភពេន

ទទួលករបណុ្ត ះប

និងរេបៀប

ក់

មបនទប់េរៀន ្រគូបេ្រង នែដលបន

្ត ល ្រតូវបនផ្តល់េយបល់ឲយបេងកើតក្លឹបសុខភព េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយេជៀស ង

េមេ គេអដស៍

មរយៈ

សកមមភពេរៀនសូ្រតដ៏សកមម ដូចជករេដើរតួសំែដង ជេដើម ។
ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង៖ ពក់ក

្ត លៃន

ែដលទទួលបនករព្រងឹងេលើករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង ន ្រតូវបនេលើកទឹក

ចិត្តឲយេរៀបចំកិចព
ច ិភក មួយកនុងឆនំ២០០៥ ។ សិស ថនក់ទី៧ និងទី៨ទំងអស់គួរែតបនចូលរួមកនុងកិចព
ច ិភក េនះ។ ករផ្តួចេផ្តើមកិចច

ពិភក េនះគឺ៖ “សិស

គួរែត្រតូវបនបេ្រង នពីរេបៀបេ្របើេ្រ

ួ មក ក៏មន
មអនម័យ។” បនទប់ពីកិចព
ច ិភក ្រតូវបនបញចប់រច

ករ្របឡងែតងេសចក្តី។ សំណួរែតងេសចក្តី គឺ៖ “ចូរពិភក អំពីវ ិធីែដលអនក

ចករពរខ្លួនអនកមិនឲយឆ្លងេមេ គេអដស៍នេពលេនះ

និងនេពលេ្រកយកនុងជីវ ិតរបស់អនក។” សិស ក៏បនទទួលព័ត៌មនអំពីេ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

ឯកស
េ

្ឋ ន

៖ េដើ មបីកត់បនថយករចំ

យេលើករសិក

ម

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមួយ បនែចកឯកស

យឥតគិតៃថ្លដល់សិស មនក់ៗ ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនថនក់ទី៦ (

យុជមធយម ១៤ឆនំ) ។ េគបនែចកជូនឯកស

្របែហល ១០.០០០កំេប្ល ។ កុមរ ែដលមកចុះេឈមះចូលេរៀន កនុងអំឡុងឆនំសិក ទី២ បនទទួលឯកស

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

យុ និងេភទផងែដរ ។

្ឋ ន
្ឋ ន

្ឋ នសិស មួយកំេប្លេទៀត ។
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បរ ិយយ

ករេ្រប ប

ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ្រតូវបនយកមកេ្រប បេធៀបជមួយ

េធៀប

េនះ ។ ជក់ែស្តង ៤១

បនទទួល្រតឹមែតករបណុ្ត ះប

្រគូបេ្រង ន និងកិចចពិភក អំពីេ្រ
វ ិធី

ទទួលករបណុ្ត ះប

្រស្ត

មអនម័យ។ ៨៣

្ត ល្រគូបេ្រង ន និងឯកស

ករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេលើករបណុ្ត ះប

ភូមិ

្ណ ះ។ ៤២

បនទទួល្រតឹមែតឯកស
េហើយ ៤០

មួយ

បនទទួលករ បណុ្ត ះប

្ឋ ន

្ត ល

្ណ ះ ។ ៤០

ែត ប៉ុេ

បន

េទៀតបនទទួលអន្ត គមន៍ទំងបី ។
មរយៈករែបងែចក

ម

េទេលើករ្របឡងសញញប្រតបឋមភូមិឆនំ២០០១េន្របេទសេកនយ៉ និងផលេធៀប

មសិស បឋមសិក ក្រមិត២ ។

ករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេលើឯកស
ប

្ត ល្រគូបេ្រង នប៉ុេ

្ត ល្រគូបេ្រង ន្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ្រកយេពលចត់ថនក់

្រស្ត ករបំេពញតួនទីជមធយមរបស់

េយនឌ័រកនុងចំេ

្ឋ ន

ចំនួន៨២ ែដលមិនបនទទួលអន្ត គមន៍

្ឋ ន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទប់ពីចត់ចំ

្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពីករអប់រ ំេមេ គេអដស៍ែដរឬយ៉ ង

និង

ត់ថនក់ថេតើ
មរយៈទី

ឌ័រ។ េដើមបីទទួលទិននន័យអំពីករចុះេឈមះចូលេរៀន និងវត្តមនចូលេរៀនេន
លបនចុះេទ

ចំនួន៦ អំឡុងេពលែដលពួកគត់េ

បនទទួលករព្រងឹងេលើករ

ំងភូមិ

្រស្ត សមិទិផ
ធ ល

បណុ្ត ះ

និងផលេធៀបេយន

ម្រន្តីមូល ្ឋ នរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប

េឈមះកនុងបញជី ែដលបនចុះេឈមះេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ននិង បនសួរពី

ទីកែន្លងរស់េនរបស់សិស ែដលមិនមកេរៀនេនះ ។ េគេ្របើ្រកបខ័ណ្ឌថយចុះ(regression framework) ធមម

មួយ េដើមបី យតៃម្លេលើ

នុភពេនះ។
ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ

ករេនេរៀនកនុង
ែថមេទៀត។ អ្រ

៖

នុភពវ ិជជមន ។ ករចំ

យេទេលើឯកស

េបះបង់ករសិក ្រតូវបនកត់បនថយ អ្រ

យជំទង់ក៏មនក្រមិតទបជងមុនផងែដរ ។ សិស ្រសីកុង
ន

ន់ៗ

មិនេបះបង់

្ឋ ន

បនជួយសិស ឲយេនេរៀនបន្តកន់ែតបនយូរ

េរៀបករកនុងវ ័យជំទង់ទបជងមុន អ្រ

មនៃផទេពះ អ្រ

២,៥ ភគរយ ែដលបនទទួលឯកស

េនះេទ ែដលេនះបង្ហញពីករថយចុះចំនួន ១៥% ។ ចំេពះកុម

អ្រ

េបះបង់

្ឋ នេ

មនគត៌កុងវ
ន ័

យឥតគិតៃថ្ល ទំនងជ

ក៏បនធ្លក់ចុះចំនួន

១៥% ផងែដរ ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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បរ ិយយ

លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ៖

នុភពរួមបញូច លគន ។ េ្រកយរយៈេពលពីរឆនំ កមមវ ិធីបណុ្ត ះប

នុភពតិចតួចេលើចំេណះដឹងរបស់សិស និងសកមមភពផ្លូវេភទែដល យករណ៍េ

យ ឬករមនគត៌កុងវ
ន ័យជំទង់ ។ េទះបីជយ៉ ងេនះក្តី ករបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង នេនះមន

យខ្លួនឯង និងករេ្របើ្របស់េ្រ

ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះប
្ត ល

ម

នេលើបណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេ្រង ន និងក្លឹបែថទំសុខភពចំ

ករចំណយេលើកិចចពិភក អំពីេ្រ
មនករបណុ្ត ះប

មអនម័យេទ ។ ឯកស

អនម័

្ត ល្រគូបេ្រង នបនបេងកើនភពអត់ធមត់របស់កុមរ ចំេពះអនកផទុក

េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍។ ឥទធិពលរួមរបស់កមមវ ិធីេនះេទេលើករ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍មនលកខណៈមិនចបស់
ករ

ម

យអស់្របក់ចំនួន ៥៥០ដុ

្ឋ នមនតៃម្ល្របែហល ៦ដុ

្ល រស្រមប់

្ល រស្រមប់សិស មនក់។ (ដុ

ស់េនះេទ។

មួយ។ មិនមន
្ល រឆនំ២០០៣)

្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពីកមមវ ិធីសិក េមេ គេអដស៍ និងជមងឺេអដស៍ ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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១៧. ្របេទសេកនយ៉៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្រ្ត គូបេ្រងៀន
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Glewwe, P., Ilias N.,& Kremer, M. (2003). ្របក់េលើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រង ន ។ Cambridge, MA ៖ បនទប់ពិេ

ករសិក

្រក Abdul Latif Jameel (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) ។ ឯក

សំណួរសិក

េតើកមមវ ិធីផល
្ត ់្របក់េលើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រង នមនអនុភពអ្វីខ្លះេទេលើលទធផលេរៀនសូ្រតរបស់សិស និងឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង ន?

្រ

ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី

រេលខ ១១ ។

វ្រជវ

អនកចូលរួម

បឋមសិក ចំនួន ៥០ (ពីថនក់ទី៤ ដល់ទី៨)

ករកំណត់

្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) កនុង្របេទស េកនយ៉ ។

អន្ត គមន៍

កមមវ ិធីេនះ បនផ្តល់ឱកសដល់
េពញតួនទីេនកនុង

កនុងករផ្តល់្របក់បែនថមខងរូបិយវតថុ ដល់្រគូបេ្រង នចប់ពីថនក់ទី៤ដល់ទី៨ ែផ្អកេលើករបំ

ជរួមេលើករ្របឡងកនុង្រសុកៃនឆនំនីមួយៗ ។

្រគូបេ្រង នទំងអស់ ែដលបនបេ្រង នថនក់ទំងេនះ កនុង “
ទទួល្របក់បែនថម ។ ជរួម រង្វន់ ្រតូវបន្របគល់ជូន

ចំនួន២៤ កនុងចំេ

េសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) មនករ្របឡងកនុង្រសុក
កនុង្រសុកនីមួយៗ េទ
េដើមបី

ង
ំ

មចំែណកៃនចំនួន

កលបងទប់

ច់េ

ពីករបងខំសិស េខ យឲយេរៀន្រតួតថនក់ េបះបង់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ម

ែដលបនែកលម្អេ្រចើនបំផុត” បន
ចូលរួមចំនួន ៥០ ។ េ

យែឡកពីគន ្របក់បែនថម ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ

យ

រែត្រសុក ប៊ូ

យែឡកពីគន

កនុង្រសុកេនះ ។

្រតូវបនផ្តល់ជូនពិនុទទប ។ េលើសពីេនះេទៀត េដើមបី
កមមវ ិធី

ទទួលពិនុខព
ទ ស់” និងកនុង “

រ្រ

ង
ំ
វ្រជវ

ឬមិនចូលរួម្របឡង សិស ែដលមិនបនចូលរួម្របឡង

ពីករេ្រជើសេរ ើសសិស ខ្លំងឲយចូលរួម្របឡង មនែតសិស ែដលបន
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ករបរ ិយយ
ចុះេឈមះចូលេរៀន ្រតឹមែខកុមភៈ ឆនំ១៩៩៨ ប៉ុេ

ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង

េធៀប

អន្ត គមន៍ ។

ករេ្រប ប

កនុងចំេ

េធៀប

ម

្ណ ះ ្រតូវបន

ក់បញូច លកនុងករគណនពិនុជមធយមរបស់
ទ

ចំនួន ៥០ ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍ និង

ចំនួន១០០ ែដល្រកសួងអប់រ ំ បនេ្រជើសេរ ើសថជ

បនេ្រជើសេរ ើសេ

ចំនួន៥០ ែដលមិនបនទទួល

ែដល្រតូវករជំនួយជពិេសស

យៃចដនយ ស្រមប់ករផ្តល់អន្ត គមន៍េនះ ្រសបេពលែដល

។

ចំនួន ៥០ ្រតូវ

ចំនួន៥០េផ ងេទៀត បនេដើរតួនទីជ្រកុម

េ្រប បេធៀប ។
ទិននន័យ ្រតូវបន្របមូល

ម្របេភទជេ្រចើនៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រគូបេ្រង ន ដូចជ វត្តមន កិចចករេនផទះ បេចចកេទស

គរុេកសលយ និងេរៀបចំវគគសិក េ្រត ម្របលងបែនថម ក៏ដូចជ ទិននន័យអំពីពិនុេតស្ត
ទ
្របលងរបស់សិស េ្រកយេពលបញចប់កមមវ ិធី ។

កមមវ ិធីេនះ បនចប់េផ្តើមដំេណើរកររយៈេពលពីរឆនំ េ
ជមូល ្ឋ នកនុងករ ស់សង
ទ ់កររ ីកចេ្រមើន ។
វ ិធី

្រស្ត

ករេនេរៀនកនុង

៖ គមន

ករេរៀន្រតួតថនក់៖ គមន

ពិនុ្របឡង៖
ទ

នុភព ។ អ្រ

នុភព។ អ្រ

យបនចប់េផ្តើមកនុងឆនំ ១៩៩៨ ែដលមនពិនុទ ្របលងឆនំ ១៩៩៦ ្រតូវបនេ្របើ

េបះបង់

មិនមនករធ្លក់ចុះកនុង

េរៀន្រតួតថនក់មិនបនធ្លក់ចុះគួរឲយកត់សមគល់កុង
ន

នុភពវ ិជជមន ។ សិស កនុង

ែដលមនកមមវ ិធីេនះេទ ។
ផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តេនះេទ។

ែដលមនកមមវ ិធីផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង ន ទំនងជចូលរួម្របឡង និង

ទទួលបនពិនុខព
ទ ស់កុងរយៈេពលខ្ល
ន
ីេនះ ។
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

វត្តមន្រគូបេ្រង ន៖ គមនឥទធិពល ។ ្រគូបេ្រង ន កនុង
។ េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ ក៏្រគូបេ្រង នកនុង

សិស ឲយចុះេឈមះចូលេរៀនកនុង

មនកមមវ ិធី មិនមនអ្រ

វត្តមន ឬអ្រ

កិចក
ច រផទះ ខពស់ជងមុន េនះេទ

មនកមមវ ិធីបនបេងកើនសកមមភពេរៀបចំេតស្ត្របឡង និងបនេលើកទឹកចិត្ត

េដើមបីចូលរួមេធ្វើេតស្ត្របឡង ផងែដរ ។

លទធផលមិនពក់ព័នន
ធ ឹងករអប់រ ំ៖ ឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង ន (គរុេកសលយ) មិនមនករខុសគនគួរឲយកត់សមគល់ រ ង
េលើកទឹកចិត្ត និង

ទទួល្របក់

េ្រប បេធៀបេទ ។

ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ

ICS បនផ្តល់្របក់បែនថម ែដលមនតៃម្លចប់ពី ២១ ដល់៤៣% ៃន្របក់ែខ្របចំែខ្រគូបេ្រង នធមម

ន់ៗ

េលើលទធផលករងរេនសហរដ្ឋ

ៃថ្លចំ

យ

កមមវ ិធី

មិនមនករបណុ្ត ះប

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េ្រប បេធៀបនឹងកមមវ ិធីចំ

េមរ ិក ។

្ត លបុគគលិកេទ ។
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យ

១៨. ្របេទស េកនយ៉៖ ករផ្តលជ
់ ូនេសៀវេភសិក
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Glewwe, P., Kremer, M., & Moulin, S. (2007) សិស ជេ្រចើនបនេបះ

ករសិក
សំណួរ
្រ

វ្រជវ

េកនយ៉ ។ Cambridge, MA ៖ បនទប់ពិេ

ែមនេទ? េសៀវេភសិក

ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif Jameel ។

េតើករផ្តល់ជូនេសៀវេភសិក ផ្លូវករបេងកើនលទធផលអប់រ ំបនេ្រចើនដូចែដលបន ស់ែវង

អនកចូលរួម

បឋមសិក ែដលទទួលលទធផលទបចំនួន១០០ ។

ករកំណត់

Kenya. The Busia and Teso districts in Western Kenya
្របេទស េកនយ៉ ។ ្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) កនុង្របេទសេកនយ៉ ។

អន្ត គមន៍

ករផ្តល់ជូនេសៀវេភសិក ផ្លូវករ៖ េ
សិក

យ

រែតករែចកេសៀវេភសិក

៦០% កនុង ផលេធៀបសិស មនក់ ្រតូវបនផ្តល់ជូនជភ

បនផ្តល់ឲយសិស េសទើរែតទំងអស់គន ែចករ ំែលកករទទួលបនេសៀវេភសិក

។

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ង្រកុមចំនួនបួន ែដលមន

េធៀប

២ កនុងឆនំ ១៩៩៧ ្រកុមទី៣ កនុងឆនំ ១៩ ៩៨ និង្រកុមទី៤ កនុងឆនំ ២០០០ ។ កនុងឆនំនីមួយៗ

វ ិធី

្រស្ត
កមមវ ិធី

ចំនួន២៥៖ ្រកុមទី១ បនទទួល អន្ត គមន៍កុងឆ
ន
ន ំ ១៩៩៦ ្រកុមទី
ែដលមនកមមវ ិធី ្រតូវបនេ្រប បេធៀប

ែដលមិនទន់បនទទួល អន្ត គមន៍កមមវ ិធីេនះ ។

េនចុងឆនំ ១៩៩៥ ករ ិយល័យ្រសុករបស់្រកសួងអប់រ ំបនេ្រជើសេរ ើស
កលបងទប់

មួយ កនុង្របេទស េកនយ៉ េសៀវេភ

្រស្ត េហើយ ផលេធៀប៥០% ែផនកគណិតវ ិទយ

ករេ្រប ប

ជមួយ

មរយៈពិនុ្របឡងរបស់
ទ
សិស ែដរឬេទ?

គឺជករអនុវត្តធមម

អង់េគ្លស និងវ ិទយ

និងពិនុ្របឡងកន
ទ
ុង្របេទស

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
្រសុក េតសូ (Teso) េដើមបីចូលរួមកមមវ ិធីជំនួយ
ទំងេនះ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ

យ

(School Assistance Program (SAP)) ។
រ

ទំងេនះ ្រតូវបនេគយល់ថ្រតូវករជំនួយ និង (មនករណីេលើកែលងមួយ)

មិនបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធីែចកេសៀវេភសិក េលើកមុន ។ េមឌីយ៉នពិនុេតស្ត
ទ
្របឡងមធយមរបស់
កនុងឆនំ ១៩៩៥ មនក្រមិតទបជងពិនុេតស្ត
ទ
្របឡងជមធយម កនុងចំេ
សូ (Teso) ។

ចំនួន ១០០ ្រតូវបនែបងែចកជបួន្រកុម ែដលមួយ្រកុមមន
ឲយទទួលេសៀវសិក
េសមើនឹង ២,៦៥ដុ

ម

កនុងចំេ

ម

SAP

ទំង ៣៣៣ កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េត

ចំនួន២៥ េ

យៃចដនយ ។ ្រកុមមួយ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស

របស់រដ ជផ្លូវករ នេដើមឆនំ ១៩៩៦ ។ កនុងឆនំ ១៩៩៧ មួយ្រកុមេផ ងេទៀត ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឲយទទួលថវ ិក

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ េដើមបីយកេទេ្របើ ្របស់កុងករទិ
ន
ញសមភរៈសិក

(រួមបញូច លេសៀវេភសិក

កនុង្រកុមទី៣ និង្រកុមទី៤ បនទទួលថវ ិក្រសេដៀងគនេនះ នេដើមឆនំ ១៩៩៨ និងឆនំ ២០០០ េ

ទ្រមង់ៃនករ្របឡងកនុង្រសុក ្រតូវបន្របគល់ជូន

ទំងអស់ មុនេពលែចកជូនេសៀវេភសិក

ផងែដរ) ។

យែឡកៗពីគន ។

េហើយពិនុ្របឡងកន
ទ
ុង្រសុក ្រតូវ

បន្របមូល េនចុងឆនំកមមវ ិធីេពលេ្រកយ ស្រមប់េធ្វើករេ្រប បេធៀបទិននន័យ ។ សកមមភពកនុងថនក់េរៀន និងអ្រ

សិស េបះបង់

ក៏្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ផងែដរ ។

ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ

ករេនេរៀនកនុង
អ្រ

សិស េបះបង់

៖ គមនឥទធិពល ។ គមនភស្តុង

ង ែដលបង្ហញថ ករែចកេសៀវេភសិក

បនកត់បនថយករេរៀន ្រតួតថនក់ ឬ

េទ ។

ន់ៗ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
៖ ឥទធិពលវ ិជជមន ។ េសៀវេភសិក

េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

បនបេងកើនកររ ីកចេ្រមើន េឆពះេទ

អនុវ ិទយល័យ ស្រមប់

សិស ថនក់ទី៨ ។
ចំណុចេនះ បង្ហញភស្តុ

ងថ ស្រមប់សមមតិកមមែដលកមមវ ិធីេនះ ផ្តល់អតថ្របេយជន៍េ្រចើនបំផុតដល់សិស ពូែកៗ ពីេ្រពះ មនែត

សិស ពូែកៗេទ បនេរៀនដល់ថនក់ទី៨ និងមនសងឈឹមរ ីកចេ្រមើនេនមធយមសិក
េនះ គឺ្របកដ

ស់មិន

ច

្រសបេពលែដលសិស ជេ្រចើន េរៀនថនក់ទបជង

នេសៀវេភសិក េនះបនេទ ។ សិស ថនក់ទី៨ ែដលជ្រកុមពូែកខងករសិក

៥% ពិនុទ ទំនងជចូលេរៀនេនមធយមសិក

កនុងឆនំកមមវ ិធីទី២ ជងសិស

និងបនសំ ង
ំ មន

េ្រប បេធៀប ។

Test score: No effect. After one school year there was no evidence that the textbook provision increased average test scores.
ពិនុេតស្ត
ទ
្របឡង៖ គមនឥទធិពល ។ េ្រកយរយៈេពលមួយឆនំៃនករសិក រួចមក មិនមនភស្តុង

ង ែដលបង្ហញថ ករផ្តល់េសៀវេភ

សិក េនះ បនបេងកើនពិនុេតស្ត
ទ
្របឡងជមធយមេនះេទ ។

ៃថ្លចំ

យ

្រកុមទី២ ទី៣ និង្រកុមទី៤ បនទទួលថវ ិក េសមើនឹង ២,៦៥ដុ

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ ឬជមធយមចំនួន ៧២៧ដុ

ែដល៤៣%ៃនថវ ិកេនះ ្រតូវបនចំ

។ មិនមនករផ្តល់ជូនព័ត៌មនពក់ព័នធនឹង ករចំ

យេលើេសៀវេភសិក

្ល រ កនុង

មួយ

យេលើកមមវ ិធី

ស្រមប់្រកុមទី១ េទ ។
Each grade and subject that was given textbooks also received one copy of the associated teacher’s guide.

ករបណុ្ត ះ
ប

្ត ល

មុខវ ិជជ និងថនក់នីមួយៗ ែដលទទួលបនេសៀវេភសិក
ផងែដរ ។

ក៏បនទទួលេសៀវេភមួយកបល ៃនមគគុេទទសក៍របស់ ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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១៩. ្របេទស េកនយ៉៖ កមមវធ
ិ ី

ររ ូបករណ៍ស្រមប់កម
ុ រី

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពីករ

Friedman, W., Kremer, M., Miguel, E., and Thornton, R. (2011). េតើករអប់រ ំជកររ ំេ

សិក

បនទប់ពិេ

េតើកមមវ ិធី

សំណួរសិក
្រ

ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif Jameel ។

ះែមនែដរឬេទ? Cambridge, MA ៖

ររូបករណ៍ែផ្អកេលើលទធផលសិក បេងកើនវត្តមនសិស និង្រគូបេ្រង នែដរឬេទ?

វ្រជវ

អនកចូលរួម

កុមរ ីថនក់ទី៦ មកពី

បឋមសិក ចំនួន៦៩ ែដល្រតូវបន

ម

នរយៈេពល ៤ េទ៥ឆនំ េ្រកយេពលទទួលបន

រូប

ករណ៍ ។
្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) កនុង្របេទស េកនយ៉ ។ េកមង្រសី េនទីកែន្លងេនះ មិនយកចិត្តទុក

ករកំណត់

េហើយក៏គមនអំ

កប់សិទិអ
ធ ំ

ចខងនេយបយ ផងែដរ ។ ពួកេគ គឺជ្រស្តីវ ័យេកមង េនកនុងសងគម ជទីែដល្រកុមបុរសវ ័យចំ

ក់កុងសងគ
ន
ម
ស់ កន់

ច េហើយកុមរ ីទំងេនះ មកពី្រកុមជនជតិភគតិច Luhya និង Teso ែដលមនភពទន់េខ យខងនេយ

បយ ។
្របែហល ៨៥% ៃនកុមរ្រគប់

យុចូលេរៀនបឋមសិក

ប៉ុែន្តមនែត១/៣ ៃនចំនួនសិស ទំងអស់ប៉ុេ

េន្របេទស េកនយ៉ ភគខងលិច បនចុះេឈមះចូលេរៀនកនុង

្ណ ះ បនបញចប់បឋមសិក

ខពស់ជង ស្រមប់សិស ្រសី ។ កនុងឆនំ ២០០១ អ្រ

េបះបង់

។ អ្រ

សិស េបះបង់

ជធមម

មនក្រមិត

ស្រមប់ថនក់ទី៦ មនចំនួន១០% ស្រមប់សិស ្រសី និង

៧% ភគរយ ស្រមស់សិស ្របុស ។
កមមវ ិធី

អន្ត គមន៍

ររូបករណ៍ស្រមប់កុមរ ី(GSP) ្រតូវបនអនុវត្ត េ

យកមមវ ិធីអន្តរជតិគំ្រទកុមរ (ICS) េន

ររូបករណ៍េនះ បនផ្តល់រង្វន់ដល់សិស ្រសីថនក់ទី៦ កនុង

្របឡងបញចប់ឆនំ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

មស្តង់

ររបស់រ ្ឋ ភិបល បន

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

ក់ពួកេគេនលំ

វ្រជវ

្រហ្វិក ។ កមមវ ិធី

អន្ត គមន៍ែដលលទធផលេរៀនសូ្រតរបស់ខួនេលើ
្ល
ករ
ប់កំពូល ១៥% ។
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ង

ករេ្រប បេធៀប

និង

ចំនួន៣៥ (សិស ចំនួន ១.៦៥២នក់) ែដលមិនបនទទួល

កមមវ ិធី

្រស្ត

កំណត់េលខ្រពវ

ទទួលអន្ត គមន៍ និង

មកុំពយូទ័រ បនទប់ែបងែចកថនក់េលើកទីមួយ

ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកលពីេពលមុន ។
ម
និង

មិនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ្រតូវបនអនុវត្តេ

យេ្របើ ម៉សុីន

មរយៈករែបងែចកែផនករដ្ឋបល និងករចូលរួមកនុងកមមវ ិធីអងគ

ចំនួន៦៤ ្រតូវបនអេញជើញឲយចូលរួមកនុងកមមវ ិធីេនះ ។ េដើមបី យតៃម្លេលើភពឋិតេឋរៃន

ទំង១២៧

លទធផលសិក

នុភពរយៈេពលែវងេផ ងេទៀតៃនកមមវ ិធីេនះ ករអេងកត

ឆនំ េ្រកយពីករ្របកួត្របែជងកមមវ ិធី
គំរូ

អន្ត គមន៍និង គមនអន្ត គមន៍

ចអេងកតបន ែដលបនបង្ហញថ ករពិនិតយ្រពវៗេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីបេងកើត្រកុម្រសេដៀងគន ។

ករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ េទកនុង

កនុងចំេ

ររូបករណ៍ ។

រូបករណ៍

ររូបករណ៍របស់សិស ្រសី កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) មនលកខណៈ្រសេដៀងគន េលើលកខណៈសមគល់ទិននន័យមូល

្ឋ នែដល
វ ិធី

បឋមសិក ចំនួន៣៤ (សិស ចំនួន ១.៦៤០នក់) ែដលបនទទួល

ម

នមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង្របែហល៤ េទ៥

ររូបករណ៍ស្រមប់ កុមរ ី។

ងវ ិភគជចុងេ្រកយ ែដលមនទិននន័យអេងកតមូល ្ឋ ន ពិនុ្របឡងឆ
ទ
ន ំ២០០១ ឬពិនុេតស្ត
ទ
្របឡងឆនំ ២០០២ និងទិនន
ន ័យ

អេងកត

ម

ន រួមមនសិស ្រសីចំនួន១.៣៨៥នក់ ែដលេសទើែតមនតុលយភព រ ង

ទទួលអន្ត គមន៍ និង

មិន

ទទួលអន្ត គមន៍។
នុភពវ ិជជមន ។ សិស ្រសីកុង
ន

ខនតរង្វស់ និងលទធ

ករេនេរៀន៖

ផលសំខន់ៗ

េរៀន រយៈេពល៤ឆនំ េ្រកយពីរង្វន់
េរៀនបនរ ីកចេ្រមើនេន

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

៖

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន៧,៨% ទំនងជេនែតមកចុះេឈមះចូល

ររូបករណ៍េលើកដំបូង ។

នុភពវ ិជជមន ។ សិស ្រសីែដលបនទទួល

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ររូបករណ៍ចំនួន ៨,៦% ទំនងជបនចូល
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ករបរ ិយយ
េរៀនយ៉ ងេ

ចេន

មធយមសិក មួយចំនួ ។

នុភពវ ិជជមន ។ កមមវ ិធីេនះបនបេងកើនពិនុ្របឡង០,១៩%
ទ
ៃនគម្លតស្តង់

ពិនុ្របឡង៖
ទ

ចូលេរៀន មនសិទិទ
ធ ទួល

ររូបករណ៍េនះ។

នុភពទំងេនះគឺខ្លំងបំផុតកនុងចំេ

្រសុកែដលកមមវ ិធីេនះបនបេងកើនពិនុ០,២៧
ទ
ៃនគម្លតសទង់

រ។

រស្រមប់ កុមរ ី ែដលបនចុះេឈមះ
មសិស កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ(Busia) ជ

្របឡងវ ិជជមនភគេ្រចើន ក៏្រតូវបន
នុភព្រតូវបនរកេឃើញេនកនុង្រសុក េតសូ (Teso) េទ ។ ករទទួលបនពិនុេតស្ត
ទ

មិនមន

រកេឃើញផងែដរកនុងចំេ

មកុមរ ីកនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) ែដលមនឱកសតិចតួចកនុងករទទួលបនរង្វន់េនះ េ

នុភពមកពីខងេ្រកជវ ិជជមនេលើករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ។

េឡើងថមន

តបេទនឹងតៃម្លថនក់០,២ បែនថមេទៀតៃនករេរៀនសូ្រតថនក់បឋមសិក

យេលើក

នុភពកមមវ ិធីជមធយមស្រមប់កុមរ ីេនះេឆ្លើយ

េហើយករទទួលបនេនះមនរយៈេពលេពញមួយឆនំ

េ្រកយពីករ្របឡងបនបញចប់។
ក៏មនភស្តុង

ៃថ្លចំ

ងអំពី

នុភពខងេ្រកជវ ិជជមនៃនកមមវ ិធីមកេលើថនក់េរៀនទំងមូលផងែដរ េពលគឺ កុម

ទទួលរង្វន់េនះ) បនេឃើញមនករេកើនពិនុ០,០៨ៃនគម
ទ
្ល តស្តង់
រង្វន់េនះ រួមមនថវ ិកចំនួន ៥០០ KSh (៦,៤០ ដុ

យ

េលើៃថ្លសិក
ករចំ

្ល រ នេពលេនះ) ែដល្រតូវបនចំ

្ត លបុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ល រ) ្រតូវបនចំ

យឲយ

របស់កុមរ ី េដើមបី ៉ ប់រង

យឲយ្រគួ

ររបស់កុមរ ីេដើមបីទូទត់

យេលើករសិក េផ ងេទៀត កនុងឆនំនីមួយៗែដលមនរយៈេពលពីរឆនំ បនទប់ពីបនេធ្វើករ្របកួត្របែជង ែដលមនរយៈ
បឋមសិក

។ ដូេចនះ រង្វន់សរុបស្រមប់សិស ទទួលជ័យជំនះ មនតៃម្លជិត៣៨ដុ

រយៈេពលពីរឆនំ ។
ប

រេលើមធយមភគ ។

េហើយថវ ិកជ្របក់សុទធចំនួន ១.០០០ KSh (១២,៨០ ដុ

េពលពីរឆនំចុងេ្រកយេន
ករបណុ្ត ះ

(ែដលមិនមនសិទិធ

មិនមនករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

្ល រ កនុង

្ត លបុគគលិកេទ ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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២០. ្របេទស េកនយ៉៖ ករកមចត់ដងកវ្រពូ
ន
ូ
ធតុផ ំ

ករពិណ៌ន

ករដក្រសង់ ពី

Miguel, E. & Kremer, M. (2004). ដងកូវ្រពូន៖ ករកំណត់

ករសិក
្រ

វ្រជវ

សំណួរសិក
្រ

វ្រជវ

េសដ្ឋកិចចម្រត

្រស្ត ៧២(១) ១៥៩-២១៧ ។

នុភពេលើករអប់រ ំ និងសុខភព កនុងករណីមនអន្ត គមន៍ពីខងេ្រក។

េតើករកមចត់ដងកូវ្រពូនេធ្វើឲយករចូលេរៀន និងលទធផលសិក របស់សិស បន្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?

អនកចូលរួម

កុមរចំនួន ៣០.០០០នក់ ែដលមន

ករកំណត់

្របេទស េកនយ៉ ។ ្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) ភគខងតបូង របស់្របេទសេនះ គឺជតំបន់្រកី្រកេធ្វើែ្រសចំករែដលមន្របជពលរដ្ឋរស់េន

េ្រចើនកុះករ។ តំបន់េនះ មនអ្រ
អន្ត គមន៍

យុចេន្លះពី ៦ ដល់ ១៨ឆនំ មកពី

ឆ្លង្រពូនខពស់បំផុត ។

ករផ្តល់ឳសថស្រមប់កុមរ៖ បនទប់ពីមនអនុ

សន៍ពីអងគករសុខភពពិភពេ

េលើសពី៥០ភគរយ ្រតូវទទួលករពយបល្រទង់្រទយធំេ

បនទប់ពីអនុវត្ត
េនះេទ េ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

យ

មស្តង់

រ ពិធី

ម

រេវជជ

រែតករ្រពួយបរមភអំពី

ក ត់សិស េបះបង់

ែដលមនេ្រប ៉ ឡង់្រពូន

មភូមិ

្រស្ត

ែដលមនេ្រប ៉ ឡង់

យេ្របើថនំ praziquantel េរៀង ល់ឆនំ។

ទទួលអន្ត គមន៍ទំងអស់ បនេឆ្លើយតបនឹងករពយបលផ្តច់ដងកូវ្រពូន
ចំនួន១៦កនុងចំេ

ក

យេ្របើ ថនំ albendazole េរៀង ល់៦ែខ េហើយ

schistosomiasis េលើសពី ៣០% ្រតូវទទួលករពយបល្រទង់្រទយធំេ

េហើយ

បឋមសិក ជនបទចំនួន៧៥ ។

មភូមិ

្រស្ត ទំងកនុងឆនំ១៩៩៨ និងឆនំ ១៩៩៩

ទទួលអន្ត គមន៍២៥ បនេឆ្លើយតបនឹងករពយបលផ្តច់ schistosomiasis កនុងឆនំ ១៩៩៩។
្រស្តមិនបនអំពវឲយមនទទួលករពយបលកុមរ ី

យុ១៣ឆនំ ឬកុមរ ី

យុេ្រចើនជងេនះ

នុភពែដលមនកនុងថនំ teratogenicity ។

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ករពិណ៌ន

ករអប់រ ំអំពីករទប់
បេ្រង នែផនកសុខភព
ធងន់េទេលើ

ក ត់ដងកូវ្រពូន៖

ទទួលអន្ត គមន៍ក៏បនទទួលករអប់រ ំអំពីករទប់

ធរណៈជ្របចំ

រៈសំខន់ ៃនករ

ងបិទ

មជញ
ជ ំង និងករបណុ្ត ះប

ក ត់ដងកូវ្រពូនផងែដរ

មរយៈករ

្ត ល្រគូបេ្រង ន ។ ករអប់រ ំសុខភព បនសងកត់

ងៃដ េដើមបីេជៀស ងករឆ្លង្រពូន និងកូន្រពូន whipworm larvae ករពក់ែសបកេជើងេដើមបីេជៀស ង

ករឆ្លង្រពូនទំពក់ (hookworm) និងករមិនែហលទឹកែដលមនឆ្លងេ គេដើមបីេជៀស ងឆ្លងជមងឺ្រពូន schistosomiasis ។
ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមចំនួនបី ែដល្រកុមនីមួយៗមន

ចំនួន ២៥ ។ ្រកុមទី១ បនទទួល អន្ត គមន៍កុងឆ
ន
នំ

េធៀប

១៩៩៨ និងឆនំ ១៩៩៩ ្រកុមទី២ កនុងឆនំ ១៩៩៩ និង្រកុមទី៣ កនុងឆនំ ២០០១ ។ ដូេចនះ កនុងឆនំ ១៩៩៨

កនុង្រកុមទី១ គឺជ្រកុម

អន្ត គមន៍្រសបេពលែដល្រកុមទី២ និង្រកុមទី៣ គឺជ្រកុមេ្រប បេធៀប ។ កនុងឆនំ ១៩៩៩ ្រកុមទី១ និង្រកុមទី២ គឺជ្រកុម “ទទួល

អន្ត គមន៍ ចំែណកឯ្រកុមទី៣គឺជ្រកុម “េ្រប បេធៀប” ។
ជដំបូង
វ ិធី

្រស្ត

្រតូវបនចត់ថនក់

មរយៈអងគភពរងែផនករដ្ឋបល (តំបន់) និង

ែដលមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗេទៀត េហើយបនទប់មកេទៀត្រតូវបនេរៀប

មរយៈករចូលរួមរបស់

មអក រ េហើយ ល់

កនុងកមមវ ិធីជំនួយ

ទីបីទំងអស់្រតូវបនចត់

ំង

េទកនុង្រកុមគេ្រមងែដលេគបនផ្តល់។
ក្រមងសំណួរសិស និង

្រតូវបនេរៀបចំ េនេដើមឆនំ១៩៩៨ និងេរៀបចំម្តងេទៀត េនេដើមឆនំ១៩៩៩ ។ មុនេពល អន្ត គមន៍

្រកុមទំងេនះមនលកខណៈសមគល់្រសេដៀងគនទំងែផនក្របជ

្រស្ដ េសដ្ឋកិចស
ច ងគម និង

ំង្រពវៗ ែដលបនបេងកើត្រកុមែដលមនលកខណៈសមគល់្រសេដៀងគនក៏េ
េខ យជងសិស កនុង្រកុមទី២ និងទី៣ ជមួយនឹងវ ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

យ ក៏សិស កនុង្រកុមទី១ ទំនងជមន

ថ នភពអន់

លភពមួយចំនួន ែដលឲយមនករលំេអៀងយ៉ ងខ្លំងេទេលើកររកេឃើញ

នុភពកមមវ ិធីដ៏សំខន់ៗ។

មិនមនភពខុសគនសំខន់ៗកនុងសថិតិេនកនុង

រូបតថមភ ប៉ុែន្ត េទះបីជមនករចត់

្រកុមទី១ ្រកុមទី២ និង្រកុមទី៣ ពក់ព័នធនឹងករចុះេឈមះចូលេរៀន ចមងយេទកន់
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តំបន់ េឡកវ ិកធូេរៀ (Lake Victoria) បងគន់អនម័យេន
ករណ៍ពីជមងឺ្រគុនចញ់េ

ទមងន់្រតូវនឹង

យខ្លួនឯង ឬដង់សុីេតៃនចំនួនសិស

យុរបស់សិស កមមសិទិផ
ធ ទ ល់ខួនចំ
្ល
នួន១០ ករ យ

បឋមសិក េផ ងៗេទៀត ែដលមនទី

៣គីឡូែម៉្រត ឬក៏ពី ៣េទ៦គីឡូែម៉្រត ។
អ្រ
កនុង

ឆ្លង្រពូន កនុងតំបន់ភូមិ

្រស្តជុំវ ិញ ក៏េសទើែតមនលកខណៈដូចគនសុទធ

ធផងែដរេនកនុង្រកុមទំងបីេនះ។ អ្រ

មិ នមនករខុសគនគួរឲយកត់សមគល់អីេ្វ ទ េនេដើមឆនំ ១៩៩៨ មុនេពលមនអន្ត គមន៍ឱសថ កនុងដំ

បីជព័ត៌មនអំពីករចូលេរៀនមូល ្ឋ នេនះបនមកពីបញជី

ែដល្រតូវបនចត់ទុកថ មិន

ករពិនិតយ្រពវៗៃនអន្ត គមន៍កមចត់ដងកូវ្រពូន េនទូទំង

បនផ្តល់ឲយនូវករប៉ ន់

េ្រប បេធៀប

ទទួលអន្ត គមន៍ និង

ករសិក េនះបនប៉ ន់
មូល ្ឋ នរបស់

ម នេលើ

នុភពផទល់ និង

នុភពពីខងេ្រកេនកនុង

នុភពខងេ្រកេន្រគប់

ធន៍ េដើមបីែបងែចក

យ៉ ង

លទធផលសំខ

េធៀបទំងពីរឆនំៃនគេ្រមងេនះមនចំនួន ៥,១ ភគរយ េ

ន់ៗ

ែដលមនករេកើនេឡើងដ៏េ្រចើនជពិេសសកនុងចំេ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

េ

នុភពេទេលើ

នុភពវ ិជជមន ។ ករេកើនេឡើងៃនករចូលេរៀនជមធយមស្រមប់

ករចូលេរៀន៖

ក ត់សិស េបះបង់

ក៏េ

យ។
យករ

យ។

ម

យែផ្អកេលើករពិេ

បនបងក

ធន៍ក៏េ

យ ក៏

ែដលទទួលបនអន្ត គមន៍ េទជ

។

ខនតរង្វស់ និង

កលបងទប់

ក៏េ

មរយៈករទញយកអតថ្របេយជន៍ពីបែ្រមប្រមួលកនុងដង់សុីេត

នុភពកមមវ ិធីជរួម និង

្រស្តមិនែមនពិេ

ក់ កលទី១ េបើេទះ

ម នអំពីឥទធិពលរួមៃនកមមវ ិធីេនះ េ

ទទួលអន្ត គមន៍ែដលនំឲយមនករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗ។ ថ្វីតបិតែតករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេន

ករសិក េនះបនពឹងែផ្អកេលើវ ិធី

វត្តមនចូលេរៀន

ចេជឿជក់បនយ៉ ង

េ្រប បេធៀប េបើេទះជមនផលប៉ះពល់ខងេ្រក

នុភពខងេ្រកេន្រគប់

លកខណៈងយ្រសួលកនុងករកំណត់

កមមវ ិធី

ំង េនកនុងចមងយរ ង

ទទួលអន្ត គមន៍ េធៀបនឹង

យបនកត់បនថយអវត្តមនកនុង

ទំងមូល យ៉ ងេ

េ្រប ប
ច មួយភគបួន

មកុមរេកមងបំផុត ។
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នុភពធំជងេនះចំេពះកុមរតូចៗ

ចេ

យ

រែតមនអ្រ

នុភពដ៏ធំមួយេទេលើករកត់បនថយអវត្តមនេ្រចើនរបស់កុម
ខុសគន ។
ប៉ុែន្ត ក៏មន

ខពស់ជងមុនៃនករឆ្លងជមងឺពីក្រមិតមធយមេទធងន់ធងរ ។ ក៏មន
និងកុមរ ីតូចៗ ែដលផទុយគននឹងកុមរ ីធំៗ ្រសបេទ

នុភពសំខន់ៗស្រមប់កុមរ ីធំៗផងែដរ ែដល្របែហលជ

ចេ

យ

មអន្ត គមន៍

រែតករចូលេរៀន្របេសើរជងមុនរបស់ កុមរតូ

ចៗទំងេនះបនេធ្វើឲយពួកេគចូលេរៀនបនកត់ែតេទៀងទត់ែថមេទៀត ។
ពិនុ្របលង៖
ទ
គមន

នុភព ។ មិនមនភស្តុ

លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ៖

ងបញ
ជ ក់ថ ករកមចត់ដងកូវ្រពូនបនបេងកើនពិនុ្របឡងរបស់
ទ
សិស េនះេទ ។

នុភពវ ិជជមន ។ េ្រកយពីមនអន្ត គមន៍មក អ្រ

ឆ្លងបនថយចុះ ។ អ្រ

ឆ្លងេនចុងឆនំទី១

មនចំនួន ២៧ភគរយកនុង្រកុមទី១ (អន្ត គមន៍) និង ៥២ភគរយកនុង្រកុមទី២ (េ្រប បេធៀប) ។ លទធផលសុខភពេផ ងៗេទៀត (

របយករណ៍ស្តីពីជមងឺ និង ជមងឺេស្លក
ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះប

ករចំ

្ល ំង) មនលកខណៈ្របេសើរជងមុនេនកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍។

យេលើករពយបលកនុងមួយឆនំ គឺ ៣,៥០ ដុ

្រគូបេ្រង នមកពី

្ត ល

្ល រ (ដុ

្ល រ កនុងឆនំ១៩៩៩)

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងបនទទួលករបណុ្ត ះប

្ត លអំពីរេបៀបទប់

ក ត់ដងកូវ្រពូន ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ម

២១. ្របេទសម៉

ក

ក ៖ ករ្រគប់្រគងេលើករអប់រ ំថនក់បឋមសិក

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Nguyen, T. & Lassibille, G. (2008). ករែកលម្អករ្រគប់្រគងកនុងវ ិស័យអប់រ៖ំ ភស្តុ

អតថបទសិក
្រ

វ្រជវ

សំណួរសិក
្រ

វ្រជវ

អនកចូលរួម

ម៉

ក

ក ។ Cambridge, MA: បនទប់ពិេ

េតើករេលើកសទួយពីេលើចុះេ្រកម និងករ

ងពីករេធ្វើពិេ

ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif Jameel ។

ម

នមូល ្ឋ នរបស់

ធន៍្រពវៗកនុង្របេទស

ចេធ្វើឲយគុណភព និងទិននផលអប់រ ំ្របេសើរេឡើង

ែដរឬេទ?

រដ្ឋបល្រសុក និងអនុ្រសុក និង្រគូបេ្រង នមកពី
ករយកចិត្តទុក
ក

ក់េទេលើ

មនអ្រ

ក ៖ ្រគប់តំបន់ទី

ំងភូមិ

បឋមសិក ចំនួន៣.៧៧៤ េនកនុង្រសុកែដលមន

រដ្ឋចំនួន៣០េផ្ដត

េរៀន្រតួតថនក់ខពស់ជងមុន ។

ករកំណត់

្របេទស ម៉

្រស្តទំងអស់េនកនុង្របេទសេនះ ។

អន្ត គមន៍

អន្ត គមន៍ថនក់្រសុក៖ កនុង្រសុកទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងទំង១៥ រដ្ឋបល្រសុកបនទទួលឧបករណ៍្របតិបត្តិករ និងករបណុ្ត ះប
្ត ល ែដលរួមមនទ្រមង់ស្រមប់ទស នកិច្រច តួតពិនិតយ

េរៀន ឯក

រលទធកមមស្រមប់បរ ិកខរ

េរៀន និងជំនួយ។

អន្ត គមន៍ថនក់អនុ្រសុក៖ េនកនុងអនុ្រសុកែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ បុគគលិកក៏ទទួលបនឧបករណ៍ និងករបណុ្ត ះប

្ត លផងែដរ

។

អន្ត គមន៍ថនក់

៖ កនុង

ែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេនកនុងអនុ្រសុក ្រគូបេ្រង នបនទទួលឧបករណ៍រដ្ឋបល និង

គរុេកសលយ (ឧទហរណ៍ដូចជ ករេធ្វើែផនករេមេរៀន ករចូ លេរៀន និងកររ ីកចេ្រមើ នរបស់សិស ) េហើយឪពុកម្ដយសិស បនចូល
រួមកនុងករ

ម

នសកមមភព

ពក់ព័នធនឹងកិច្រច បជុំ

ែដលបនផ្តល់ឲយឪពុកម្តយសិស នូវ “ប័ណ្ណ យករណ៍” និ ងបន

ឲយពួកេគេធ្វើករអ្វីមួយរួមគនទក់ទិននឹងករអប់រ ំកនុងភូមិ ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ

ករេ្រប ប

អន្ត គមន៍

េធៀប
វ ិធី

មួយេនះេទ ។

ចំ នួន១.៧២១ េចញពីអនុ្រសុកចំនួន ២០៧ កនុង្រសុកចំនួន១៥ ែដលមិនបនទទួល

នុភពៃនអន្ត គមន៍ពីេលើចុះេ្រកមែតមួយេធៀបនឹងករបូកបញូច លគនជមួយ គណេនយយភពមូល

្ឋ ន ក៍្រតូវបនេធ្វើករេ្រប បេធៀបផងែដរ ។
្រស្ត

ទិននន័យចូលេរៀនរបស់សិស ្រតូវបន្របមូលអំឡុងេពលករចុះ្រតួតពិនិតយេ

សិស េចញពីករ្របឡងសមិទិផ
ធ លសិក ែដល្រតូវបន្រគប់្រគងេ

យមិនបនជូនដំណឹងជមុន និងពិនុ្របឡងរបស់
ទ

យឯក ជយ ។ បែនថមពីេលើករចុះពិនិតយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន និង

និង្រគូបេ្រង ន្រតូវបនសមភសអំពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ និងករអនុវត្តខងគរុេកសលយ និងរដ្ឋប

សិស ដល់កែន្លង នយក
លរបស់ពួកគត់ ។
ខនតរង្វស់ និង

ចូលេរៀន (អន្ត គមន៍ថនក់

នុភពវ ិជជមន ។ េកើនេឡើង៤,៣ ភគរយកនុងវត្តមនចូលេរៀនជមធយម។

)៖

លទធផលសំខ
ពិនុ្របឡង
ទ
(អន្ត គមន៍ថនក់

ន់ៗ

)៖

នុភពវ ិជជមន ។ ពិនុ្របឡងរបស់
ទ
សិស កនុង្រកុមេនះ មន ០,១ ៃន គម្លតស្តង់

រខពស់ជង

ពិនុ្របឡងរបស់
ទ
សិស កនុង្រកុមស្រមប់េ្រប បេធៀប ។
ឥរ ិយបថរបស់រដ្ឋបល្រសុក និងអនុ្រសុក៖
រង៩០% និងជងពក់ក

្ត លេ

គមន៍មូល ្ឋ នកនុងករពិនិតយ

ម

យេច
ន

នុភពជអបបបរម ។ េទះបីជឧបករណ៍នីមួយៗ្រតូវបនេ្របើេ
្វ យ្រសុកក៏េ

យេច

្វ យ្រសុក

យ ក៏ជមធយមពួកគត់មិនបនចូលរួមសកមមជមួយឪពុកម្តយ និងសហ

េនះេទ ។

ករេរៀបចំែផនករេមេរៀនរបស់្រគូបេ្រង ន (អន្ត គមន៍ថនក់

)៖

នុភពវ ិជជមន ។ ្រគូបេ្រង នបនេរៀបចំែផនករេមេរៀននិង

បន យតៃម្លសិស របស់ខួន
្ល កន់ែតញឹកញប់ជមុន ។ ករអនុវត្តកិចចែតងកររបស់្រគូបេ្រង នបនែកលម្អ០,២៦ ៃនគម្លតស្តង់
ជមធយម េហើយករអនុវត្តករ យតៃម្លសិស បនែកលម្អ ០,១៤ ៃនគម្លតស្តង់

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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រ

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង នេផ ងៗេទៀត(អន្ត គមន៍ថនក់

)៖ គមន

នុភព ។ វត្តមន្រគូបេ្រង ន និងទំនក់ទំនងរបស់

ជមួយ

ឪពុកម្តយមិនបន្របេសើរេឡើងេទ ។
ៃថ្លចំ

យ

ករបណុ្ត ះ
ប

្ត ល

គមនព័ត៌មនអំពីៃថ្លចំ

យ។

ម្រន្តី្រសុក និងអនុ្រសុកបនទទួលករបណុ្ត ះប

ឧបករណ៍រដ្ឋបល និងគរុេកសលយ ។

្ត លស្តីពីឧបករណ៍្របតិបត្តិករ។ ្រគូបេ្រង នបនទទួលករបណុ្ត ះប

្ត លស្តីពី

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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២២. ្របេទស ម៉

វី៖ កមមវិធីេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ័ណ្ឌ

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Baird, S., McIntosh, C.,& Özler, B. (2009). ករេរៀបចំកមមវ ិធីេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌែដលមន្របសិទធភពខងករចំ

អតថបទសិក
្រ

វ្រជវ

សំណួរសិក
្រ

វ្រជវ

អនកចូលរួម

េដើមបីេលើកសទួយករសិក
្រ

កនុងចំេ

ម្រស្តីេកមងៗ កនុងអនុតំបន់

វ្រជវេគលនេយបយធនគរពិភពេ

៉ ន (sub-Saharan) ទ្វីប

ក ៥០៩០ ។

េតើកុមរ ីែដលទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌេនេរៀនបន្តកុង
ន

្រហ្វិក ។ ឯក

ែដរឬេទ?

ករសិក េនះបនចប់េផ្តើមជមួយគំរូ

ងៃនកុមរ ីចំនួន៣.៨០៥នក់ មន

យុេនចេន្លះពី១៣ ដល់២២ឆនំ (មិនធ្លប់េរៀបករ) ែដល

ំងកុមរ ីចំនួន១.២២៥នក់ េទកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។

េនចុងឆនំ កុមរ ីសរុបចំនួន៣.៥៤៥នក់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករអេងកត

ម

នមួយ ែដលកនុងេនះកុមរ ីចំនួន១.១៤១ នក់

សថិតកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍។ ្រកុមកុមរ ីទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង មនកុមរ ីែដលបនេបះបង់
SDPP មនែតលទធផលស្រមប់កុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នប៉ុេ
ម៉





មនចំនួន្របជជនេ្រចើនលមមេនកនុងតំបន់ភូមិ

ប់

រមមណ៍ ។

្រស្តតូចលមមមួយ ែដលបងកលកខណៈកន់ែតងយ្រសួលដល់ភស្តុភរ

យេលើករដឹ កជញូជ នកន់ែតទប ។

គឺជ្រសុកមួយែដលមនចំនួន្របជជនខពស់ជងេគ ប៉ុែន្តចមងយពីទី្រកុងកនុង្រសុក (្រកុង ហ ុ មប Zomba Town) គឺេនជិត។

ហ ុ មប មនអ្រ

សិស េបះបង់

ខពស់ និងអ្រ

បនឲយដឹងថ មូលេហតុចមបងបំផុតៃនករេបះបង់

កលបងទប់

្ណ ះ ែដលជចំ

វ ី៖ ហ ុ មប (Zomba) ្រតូវបនេ្រជើ សេរ ើសជទី កែន្លងស្រមប់ករសិក េនះ ស្រមប់េហតុផលមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖
ករងរមូល ្ឋ ន និងេធ្វើឲយករចំ



រួចេហើយ (សិស េបះបង់

េនទិននន័យមូល ្ឋ ន (កុមរ ីេនទិននន័យមូល ្ឋ ន) ។ ចំេពះគេ្រមង

េនទិ ននន័យមូល ្ឋ ន) និងកុមរ ីែដលេនេរៀនកនុង

កមមវ ិធី

រករងរសិក

េតើកុមរ ីែដលបនឈប់េរៀន ចូលេរៀនវ ិញែដរឬេទ េនេពលពួកេគបនទទួលករេផទរ្របក់ែដរឬេទ?
បនចត់

ករកំណត់

យ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ទទួលបនករអប់រ ំមនក្រមិតទប ។ េយង

ម IHS-២ (២០០៤)

គឺបញ
្ហ ហិរញញ វតថុ ។
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អ្រ

េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍របស់្រស្តី ែដលមន

យុចប់ពី ១៥ឆនំ ដល់៤៩ឆនំ មនក្រមិតខពស់បំផុតេនកនុង្របេទសេនះ គឺ

២៤,៦% (MDHS,២០០៤)។
គំរូ
អន្ត គមន៍

ង ្រតូវបនដក្រសង់េចញពីតំបន់ចំនួនបី មនជ

ជនបទឆងយពី្រកុង ហ ុ មប (Zomba Town) ។

ទិ៍ តំបន់ទី្របជុំជន តំបន់ជនបទជិត្រកុង ហ ុ មប (Zomba Town) និងតំបន់

ករេផទរ្របក់ មនល័កខខ័ណ្ឌ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្ត (ដូចជករបង់ៃថ្លសិក

និងករេផទរ្របក់) ្រតូវបនផ្តល់េទឲយកុមរ ី េនេពលបចចុបបនន

ករបង់្របក់ទំងេនះ រួមមន

ច់្របក់េផទរឲយកុមរ ីេ

េនះ និង្រស្តីវ ័យេកមង ែដលបនេបះបង់

នេពលថមីៗ េដើមបីឲយេនេរៀនបន្ត ឬចូលេរៀនវ ិញ ។

ច់្របក់ែដលបនេផទរឲយឪពុកម្តយ

ៃថ្លសិក ស្រមប់កុមរ ីកនុងេគលបំណងទទួលអន្ត គមន៍

យផទល់ និងករបង់្របក់ផទល់េទេលើ

មល័កខខ័ណ្ឌ េដើមបីឲយពួកេគចូលេរៀន

មធយមសិក ។

ជែផនកមួយៃនកមមវ ិធីេនះ ករចូលេរៀនរបស់អនកទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌទំងអស់ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេរៀង ល់ែខ េហើយករ
បង់្របក់ស្រមប់ែខបនទប់្រតូវបនកត់េចញ ចំេពះសិស
ករ្រតួតពិនិតយេលើវត្តមនចូលេរៀនរបស់អនកទទួលអន្ត គមន៍េ

មនក់ ែដលមនអ្រ

ចូលេរៀនទបជង៧៥%កនុងែខ មុន ។ មិនមន

យគមនល័កខខ័ណ្ឌេនះេទ ។

ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងែដលបនទទួលករេផទរ្របក់ មនល័កខខ័ណ្ឌ ្រកុមេផ ងេទៀត

េធៀប

ែដលបនទទួលករេផទរ្របក់គមនល័កខខ័ណ្ឌ និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងែដលមិនបនទទួលករេផទរ្របក់ ។

វ ិធី

្រស្ត

គំរូ

ងៃនតំបន់ យេឈមះចំនួន ១៧៦ (Enumeration Areas) (EAs) ្រតូវបនដក្រសង់្រពវៗេចញពីតំបន់ EA សរុបចំនួន៥៥០ កនុង

្រសុក ហ ុ មប (Zomba) េហើយ

ថ នភពទទួលអន្ត គមន៍េនះ្រតូវបនចត់ែចងេនថនក់ EA ។ EA ែដលបនេ្រជើសេរ ើស ចំនួន១៧៦

្រតូវបនែបងែចកជពីរ្រកុមេសមើគនគឺ ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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េលើសេនះេទេទៀត កុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នកនុង EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងនីមួយៗ ្រតូវបនចត់

ំង្រពវៗឲយទទួល

ករេផទរ្របក់ មនល័កខខ័ណ្ឌ ឬក៏ករេផទរ្របក់គមនល័កខខ័ណ្ឌ។ កនុង EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង សិស េបះបង់

ទិននន័យមូល ្ឋ នទំងអស់បនទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ។
គំរូ

ងៃន EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន៨៨ ្រតូវបនែបងែចកជបី្រកុម េ

យែផ្អកេលើ

េនកនុង

ថ នភពទទួលអន្ត គមន៍ពី

គេ្រមងរបស់កុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន ។ កនុង EA ចំនួន៤៦ ករកំណត់្រពវៗេលើចំែណករបស់កុមរ ី បនទទួលករេផទរ្របក់

មនល័កខខ័ណ្ឌ ។ កនុង EA ចំនួន២៧ ករកំណត់្រពវៗេលើចំែណករបស់កុមរ ីបនទទួលករេផទរ្របក់ គមនល័កខខ័ណ្ឌ េហើយកនុង EA
ែដលេនសល់ចំនួន១៥ មនែតសិស េបះបង់

េនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នប៉ុេ

្ណ ះេទើបបនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ចំែណក

ឯកុមរ ីកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នមិនបនទទួលករេផទរ្របក់េនះេទ ។
កនុង EA ែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ សិស េបះបង់
្រតូវបនយកមក

េដើមបីប៉ន់

មន

ករេ្របើ្របស់
ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ

កលបែដលភគរយេនះ

ែដលមនសិទិទ
ធ ំងអស់ និងពី៧៥% េទ១០០% ៃនកុមរ ីែដលមនសិទិធ

្រស័យេលើ

យុរបស់កុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន ។

នុភពរបស់កមមវ ិធីេនះ ករសិក េនះបនប៉ ន់

ម នករថយចុះៃនភពខុសគនមួយេទភពខុសគនមួយេទៀតេ

នុភពេថរនីមួយៗ។ េគថ្លឹងែថ្លងករថយចុះេនះជតំ

ងឲយករសិក ្រ

វ្រជវEA។

លទធផលស្រមប់កុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន មនដូចខងេ្រកម៖
ករចូលេរៀនពក់ព័នធនឹងទំហំៃនករេផទរ្របក់៖ គមន

នុភព ។ “មិនមនភស្តុ

ងបញ
ជ ក់ថ ករេកើនេឡើងៃនទំហំេផទរ្របក់ សរុបមន

នុភពខ្លំងេទេលើករចូលេរៀនឲយេលើសពីករទទួលទំហំេផទរ្របក់អបបបរមេនះេទ ។”

កមមវ ិធី

យ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
ករេនេរៀន៖

នុភពវ ិជជមនតិចតួច ។ “

ករថយចុះជង៤០%ៃនសិស េបះបង់
អកខរកមមភ

នុភពៃនអន្ត គមន៍ករេបះបង់
ពីអ្រ

្ណ ះ (ស្តង់

មន

មួយ្រតូវបនេគរកេឃើញេនះេទ។”

នុភពអន្ត គមន៍ែផនកខងេលើ

នុភព ។ “មិនមន

េនះេទ។”
យ

មកុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន

េឃើញមនេនក្រមិតថនក់ទបបំផុតប៉ុេ

ករបញចប់ករសិក ៖ គមន
ៃថ្លចំ

ៃន្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១០,៩%។”

នុភពវ ិជជមនមួយចំនួន ។ “កនុងចំេ

អង់េគ្លស៖

រយៈេពលមួយឆនំចំនួន៤,៦ភគរយ បនបង្ហញពី

រទី៥ និង៦) េហើយេ្រកយមក អកខរកមមបនសេ្រមចក្រមិតខពស់លម
ម ែដលមិន

ន
េ
នុភពគួរឲយកត់សមគល់េនកនុងសថិតិកុងចំ

ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវផ្តល់ជូនឪពុកម្តយ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗចប់ពី ៤ ដុ

ជេរៀង ល់ែខ ។ (ដុ
ករបណុ្ត ះ
ប

្ត ល

មសំបុ្រតេដើមបីឈនះទឹក្របក់ពី១ដុ

្ល រ កនុងឆនំ ២០០៨)

េគមិនបនផ្តល់ករបណុ្ត ះប

មកុមរ ីេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន

្ល រ ដល់១០ដុ

អស់េនកនុង EA បនទទួលចំនួន្របក់េសមើគន ។ ចំនួនទឹក្របក់េផទរមនក់ៗ្រតូវបនកំណត់េ
ែដលកុមរ ីបនេ្រជើសេរ ើសេលខេចញពីេ្រ

នុភពទំងេនះ្រតូវបនេគ

្ល រ ដល់៥ដុ

្ល រកនុងមួយែខ ែដលអនកទទួលទំង

យករចប់េឆនត ជពិេសសេនេពល

្ល រកនុងមួយែខ ។ ករេផទរ្របក់ េធ្វើេឡើង

្ត លបុគល
គ ិកេទ ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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២៣. ្របេទសមិចសុក
ី ៖ូ កមមវិធេី ផទរ្របក់មនល័កខ
ខ ណ
័ ្ឌ ៃនកមមវិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

េន្របេទសមិចសុក
ី ូ (PROGRESA)
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Schultz, T. (2000). ករឧបតថមភធន

អតថបទសិក
្រ

វ្រជវ

សំណួរ
្រ

្រក ។ ទី្រកុង ៉ សុីនេ

េតើករឧបតថមភធនដល់

ស្រមប់ សិស ្រកី្រក៖ ករ យតៃម្លេលើយុទធ

ន ឌីសុី (Washington, DC)៖ វ ិទយ

ថ នអន្តរជតិ្រ

្រស្តមិចសុីកូ កនុងករកត់បនថយ

វ្រជវេគលនេយបយេសប ង

ភព្រកី

រ។

មនអនុភពអ្វីខ្លះេទេលើករចុ ះេឈមះចូលេរៀន?

វ្រជវ

អនកចូលរួម

ករកំណត់

សិស ថនក់ទី៣ ដល់ទី៩ មកពីសហគមន៍ជនបទ្រកី្រកចំនួន៤៩៥ កនុង្របេទស មិចសុីកូបនចូលរួមកនុងករសិក េនះ ។ កនុងចំេ

សហគមន៍ទំងេនះ សហគមន៍ចំនួន៣១៤សថិតកនុងកមមវ ិធីទប់

សហគមន៍ចំនួន១៨១េផ ងេទៀត មិនសថិតកនុងកមមវ ិធីេនះេទ ។
្របេទស មិចសុីកូ ។ រដ្ឋ្រកី្រកបំផុតចំនួន្របំពីរ មនជ

(Queretaro)

ក ត់ករេបះបង់

ទិ៍ រដ្ឋ ហុី

ម

េនកនុង្របេទសមិចសុីកូ(PROGRESA) េហើយ

លហគូ(Hidalgo) មីេឆេខន (Michoacan) ផឺប្ល (Puebla) ហគឺេរ

រូ

ន ល្វីស ផូតូសុី (San Luis Potosi) វ ឺ ្រកូស (Veracruz) និងរដ្ឋហឺេគ ររូ (Guerrero) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់

អន្ត គមន៍េនះ ។
អន្ត គមន៍

ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ៖ កមមវ ិធី (PROGRESA) បនផ្តល់ឲយម្តយកនុងសហគមន៍ជនបទ្រកី្រកនូវថវ ិកអប់រ ំ ្របសិនេបើកូនែដល
េរៀនថនក់ ទី៣ ដល់ទី៩ របស់ពួកគត់ចូលេរៀនឲយបនយ៉ ងេ

ច៨៥% ៃនេម៉ ងសិក

។ េដើមបីឲយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់

សិស ្រតូវែតមកចុះេឈមះចូលេរៀននេពលថមីៗេនះ និង្រតូវេរៀនឲយចប់ថនក់មុន ។
ករេ្រប ប
េធៀប
វ ិធី

្រស្ត

កមមវ ិធី

ករេ្រប បេធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងកុមរកនុងសហគមន៍្រកី្រកែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ែដលកនុងេនះម្តយរបស់ពួកេគបន

ទទួលថវ ិកេនះ និងម្តយទំងេនះមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ឧបតថមភធនេនះ ប៉ុែន្តមិនបនទទួល េនះេទ ។

ទំងចំនួនសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេគអេងកតពីរដងកនុងមួយឆនំ មុនេពលកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
េនះ្រតូវបន្របកស និង្រតូវបនអនុវត្តអស់រយៈេពលពីរឆនំ បនទប់ពីកមមវ ិធីេនះបនចប់េផ្តើម េ
ចំនួន៥ ។ ករសិក េនះ បនេផ្តតេលើអ្រ
ែដលពួកេគបនេរៀបចប់ ។
ករែបងែចកៃនគំរូ

ចុះេឈមះចូលេរៀនេនកនុងចំេ

ងេនះបនស្រមួលដល់ករប៉ ន់

យបង្ហញពីវដ្ដៃនករអេងកតសរុប

ម្រកុមកុមរែដល្រតូវបនចត់ថនក់

មរយៈចំនួនថនក់

ម នេលើអនុភពៃនកមមវ ិធី។ ស្រមប់កុមរមនក់មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់

កនុងករទទួលបនថវ ិកអប់រ ំរបស់កមមវ ិធី PROGRESA កុមរេនះ្រតូវែតេរៀនចប់ថនក់ទី២ដល់ថនក់ទី៨ េហើយបនចុះេឈមះចូលេរៀន

េនថនក់បនទប់នេពលថមីៗេនះ ។
គំរូ

ងចំនួនពីរ្រតូវបនវ ិភគពីជំេរឿនមូល ្ឋ ន និងករអេងកត

រួមមនកុមរ
ស្តីពី

យុ ករសិក

ំងេទនឹងឯក

ង្រកុមេនះ្រតូវបន

ចម្តង និង

មូល ្ឋ នេនះ ។

ក់កំហិតបែនថមេទៀត េដើមបីបញូច លែតកុមរែដលេគ
ង

ច្រតូវបនភជប់េទកនុងទិននន័យ្រគួ

លទធផលសំខ

និង០,៧៤% ស្រមប់កុម

។ (អ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់ កុម

រ្រ

ម

ន និងេ្រប បេធៀប កនុងដំ

វ្រជវ

អ្រ

ក់កលអេងកត
ឆនំ ១៩៩៨ ែខ

យុពី៥ឆនំ ដល់១៨ឆនំ ទំងអស់ ែដល្រតូវបន

រឲយបន្រគប់្រគន់ េដើ មបីប៉ន់

នុភពវ ិជជមន ។ េនឯក្រមិតបឋមសិក

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ច

ម្រកុមធំទី២បនបញូច លកុមរ

ករចុះេឈមះចូលេរៀន ៖

ក ត់សិស េបះបង់

ង្រកុមេនះ

ឆនំ ១៩៩៧ ែដលបនបំេពញសំណួរ

្ណ ះ េហើយបនទប់មកេនកនុងករអេងកតចំនួនបីេទៀត កនុងែខតុ

ខនតរង្វស់ និង

កលបងទប់

ម្រកុម ។ គំរូ

រព័ត៌មនសហគមន៍េផ ងេទៀត ។

ឧសភ ឆនំ១៩៩៩ និងែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩៩៩ ។ គំរូ
អេងកតយ៉ ងេ

រ កលពីែខតុ

ង

និងករចុះេឈមះចូលេរៀន ែដលកនុងេនះេគបន យករណ៍អំពីករេរៀនសូ្រតរបស់ឪពុក ម្តយរបស់សិស និង

មុនេពលមនកមមវ ិធីបនទប់កុងែខមី
ន
ន ឆនំ១៩៩៨ប៉ុេ

កមមវ ិធី

ន៖ ្រកុមសមតុលយមួយ និងគំរូ

យុចប់ពី៥ ដល់១៦ឆនំ ែដល្រតូវបនអេងកតេនកនុងជំេរឿន្រគួ

េ្រប បេធៀបទី
គំរូ

ម

ម នពីគំរៃូ នករចុះេឈមះចូលេរៀនជ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង០,៩៦% ស្រមប់កុមរ ី

និងកុមរ ីចប់េផ្តើមបន៩៤%)។ េនឯក្រមិត

មធយ

ទំព័រ 209

ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ន់ៗ

មសិក

អ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង៩,៣ ភគរយស្រមប់កុមរ ី និង៥,៨ភគរយ ស្រមប់កុម

ស្រមប់កុម ចប់េផ្តើមបន៧៣% េហើយអ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់ កុមរ ីចប់េផ្តើមបន៦៧%) ។

សមបត្តិ្រគប់្រគន់ េដើមបីចុះេឈមះចូលេរៀនេនអនុវ ិទយល័យ ។ ចំេពះ្រកុមេនះ អ្រ
អ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀន

នុភពវ ិជជមន ។ ភពខុសគនដ៏ធំបំផុត្រតូវបនេគរកេឃើញថ កុមរែដលបនេរៀនចប់ថនក់ទី៦ និងមន

ករេនេរៀន៖
ពីអ្រ

(អ្រ

មុនេពលមនកមមវ ិធី ៥៨% េទ ៦៩% ។ ចំេពះកុមរ ី អ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់កុម

លកខណៈ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង១១,១ ភគរយ

ចុះេឈមះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង១៤,៨ភគរយេបើេ្រប បេធៀបនឹង

ែដលបនេកើនេឡើង៦,៥ភគរយ ។

ភពខុសគនមួយេទភពខុសមួយេទៀតជមធយមមន ៣,៦ ភគរយ េន្រគប់ក្រមិតថនក់ទំងអស់ ស្រមប់េភទទំងពីរែដលបន
ៃថ្លចំ

យ

បញូច លគនេនះ។ េគបនប៉ ន់

ម នថ្របែហល២/៣ ៃនឆនំសិក េ្រចើនជងមុន ស្រមប់ អនកចូលរួមកមមវ ិធី PROGRESA ។

ទំហំៃនករផ្តល់្របក់ឧបតថមភេនះបនេកើនេឡើងបួនដងពីថនក់ទី៣ ដល់ថនក់ទី៩ ។ ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភេនះមនចប់ពី៧,៧៤ ដុ
កនុងរយៈេពលពីរែខ ស្រមប់សិស ថនក់ទី៣ (ទំងពីរេភទ) រហូតដល់២៤,៨៦ដុ
២៨,១៨ ដុ

្ល រ កនុងរយៈេពលពីរែខស្រមប់កុមរ ីថនក់ទី៩ ។

ករបណុ្ត ះ
ប

្ត ល

យ

រែតកុមរ ីមកចុះេឈមះចូលេរៀន

្របែហល៦% េនកនុងក្រមិតេនះ ។ ចំនួនទឹក្របក់ ែដលកុមរ ីថនក់ទី៩បនទទួលគឺ្របែហល៤៤% ៃន្របក់ឈួលរបស់
ន

ពលករមនក់កុងមួ
ន
យៃថង េនកនុងសហគមន៍កសិកមម ។ (ដុ

េគមិនបនផ្តល់ករបណុ្ត ះប

្ល រ ឆនំ១៩៩៨)

្ត លបុគល
គ ិកេទ ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ល រ

្ល រកនុងរយៈេពលពីរែខ ស្រមប់កុម ថនក់ទី៩ និង

្របក់ឧបតថមេភ នះ្រតូវបនផ្ដល់ឲយកុមរ ីេ្រចើនជងកុម បន្តិចបន្តួច េនក្រមិតអនុវ ិទយល័យ េ
យឺតជងកុម

ក់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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២៤. ្របេទស េនប៉ល់៖ ដំេណើរមនរដូវ និងករអប់រ ំ កនង្របេទសេនប
៉ ល់
ុ
ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពី

Oster, Emily and Rebecca Thornton. (2009). ដំេណើរមនរដូវ និងករអប់រ ំកនុង្របេទស េនប៉ ល់ ។ ឯក

អតថបទសិក
្រ

ខៈ ១៤៨៥៣ ។

វ្រជវ

សំណួរសិក
្រ

រករងរ NBER េស៊រ ីេល

េតើអីេ្វ ទជ

វ្រជវ

នុភពៃនករផ្តល់ផលិតផលអនម័យទំេនើបៗេនកនុងករអប់រ ំរបស់កុមរ ី?

អនកចូលរួម

សិស ថនក់ទី៧ និងទី៨ (កុមរ ីចំនួន១៩៨នក់) ។ កុមរ ីពក់ក

ករកំណត់

្របេទស េនប៉ ល់ ។

អន្ត គមន៍

ចំនួនបួន (

្ត លបនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ។

កនុងទី្របជុំជនចំនួនពីរ និង

ជយ្រកុងចំនួនពីរេទៀត) កនុង និងជុំវ ិញទី្រកុង ប តផឺ

រ (Bharatpur City) កនុង្រសុក ជិត ៉ ន (Chitwan District) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អន្ត គមន៍េនះ ។

េកមង្រសី កនុងករសិក េនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយែពងស្រមប់េពលមនរដូវមួយ ស្រមប់េ្របើ ្របស់ អំឡុងេពលមករដូវ្របចំែខរបស់ខួន
្ល

និង្រតូវបន

ម

ន រយៈេពល ១៥ែខ េដើមបី ស់សង
ទ ់ឥទធិពលរបស់អន្ត គមន៍េនះ ។ ែពងស្រមប់្រស្តីមនរដូវ គឺជវតថុតូច មន

រ

ធតុសុីលីខុន (silicone) េហើយ ងដូចកណឹ្ត ង ែដលេ្របើ េនែផនកខងកនុង អំឡុងេពលមនរដូវ ។ េនេពលឈមរដូវេពញែពងេនះ
និង្រតូវចក់ េចល និង

ង្របែហលជេរៀង ល់១២េម៉ ងម្តង ។ ្របសិនេបើែថរក ឲយបន្រតឹម្រតូវ ែពងេនះ

ចេ្របើ្របស់បន

រហូតដល់មួយទស វត រ ៍ ។
ករេ្រប ប

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងកុមរ ីែដលបនទទួលែពងស្រមប់ េពលមនរដូវ និងកុមរ ីែដលមិនបនទទួលែពងេនះ ។

េធៀប
វ ិធី

្រស្ត

េនឯកិចច្របជុំដំបូង ករអេងកតទិនន
ន ័យមូល ្ឋ នមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ចំេពះទំងេកមង្រសី និងម្តយរបស់ពួកេគ ។ ករសទង់មតិេនះ
បន ប់បញូច លនូវសំណួរស្តីពី្របជ

្រស្តមូល ្ឋ ន ករសិក

ដំបូងេនះ ករពិនិតយ្រពវៗ ្រតូវបនអនុវត្ត

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

ដំេណើរមនរដូវ និងករេគរពខ្លួនឯង ។ េនឯចុងបញចប់កិច្រច បជុំេលើក

មរយៈករចប់េឆនត

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ធរណៈ។ កុមរ ីែដលេលខរបស់ខួន្រតូ
្ល
វបនចប់េចញមកេ្រក
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ធតុផ ំ

ករបរ ិយយ
្រតូវបនចត់

ំងេទកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ជមួយ

ពយបល ឬម្តយរបស់ពួកេគ ។ កុមរ ីទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេសនើឲយបន្តេន

កនុងកិចច្របជុំេនះ េហើយកុមរ ីទទួលអន្ត គមន៍នីមួយៗ និង

ពយបលជ្រស្តីរបស់ខួន
្ល បនទទួលែពងស្រមប់េពលមនរដូវមួយ

។

េ្រកយេពលកិច្រច បជុំេលើកដំបូងេនះរួចមក កុមរ ី្រតូវបន

ម

កុមភៈ ឆនំ២០០៨ កិច្រច បជុំេលើកទី២្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុង

ន្របែហលជរយៈេពល១៥ែខ (អំឡុងែខមក
នីមួយៗ។ េនឯកិច្រច បជុំេនះ ករអេងកត

ន
ក ្រ
េដៀងនឹងករអេងកតទិនន
ន ័យមូល ្ឋ ន្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។ កុមរ ី១៨៣នក់កុងករសិ
សំណួរែដលបនមកពីករអេងកតមូល ្ឋ ន និងករអេងកត

ម

ន

ឆនំ ២០០៨)។ កនុងែខ

ម

នមួយ ែដល្រស

វ្រជវ បនចូលរួមកិច្រច បជុំ

ចឲយេយើង ស់ែវងករផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបថ និង

ម

ន។

កបបកិរ ិយជករ

េឆ្លើយតបេទនឹងករទទួលែពងេពលមនរដូវ។ េនកនុងករអេងកតទំងពីរ កុមរ ី្រតូវបនេគសួរអំពីវត្តមនចូលេរៀន និងលទធផលសិក

ក៏ដូចជករេគរពខ្លួនឯង ករផ្តល់អំ

ច និងសុខភពរបស់ខួនផងែដរ។
្ល

ករែបងែចកែពង្រពវៗបននំឲយមនករប៉ ន់

ម នមិនលំេអៀងអំពីភពខុសគន រ ងកុមរ ីែដលទទួលអន្ត គមន៍ និងកុមរ ី ែដលមិន

ទទួលអន្ត គមន៍។ ករសិក េនះបនេ្របើ្របស់វ ិធី

្រស្តពីរយ៉ ង េដើមបីេធ្វើករប៉ ន

ម នកន់ែតចបស់ែថមេទៀត ជមួយករប៉ ន់

ម នភពខុសគនមួយេទភពខុសគនមួយេទៀត ែដល (១) ករេ្របើ្របស់ទិននន័យមុនេពលអន្ត គមន៍ជ ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពី
ខនតរង្វស់ និង
លទធផលសំខ

គេ្រមងនិង (២) ករេ្របើ្របស់ទិននន័យ កនុងអំឡុងៃថងមនរដូវ និងៃថងគមនរដូវ ។
វត្តមនចូលេរៀន៖ គមន

នុភព ។ េទះបីជកុមរ ី៣% ទំនងជមិនចូលេរៀនេនៃថងមករដូវក៏េ

យ ក៏មិនមន

នុភពគួរឲយកត់

សមគល់ៃនករែបងែចកែពងស្រមប់េពលមនរដូវ េទេលើវត្តមនចូលេរៀនេនះេទ ។

ន់ៗ
ពិនុ្របឡង៖
ទ
គមន

នុភព ។ មិនមន

ភពេ គ្រស្តីេនះេទ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

នុភពេលើពិនុ្របឡង
ទ
ករ យករណ៍េ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ
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ករបរ ិយយ

េ

យែឡក

នុភពទបៃនផលិតផលអនម័យទំេនើប

ចេ

យ

រែតផលិតផលអនម័យ្រតឹមែតជួយ្រគប់្រគងឈមរដូវប៉ុេ

្ណ ះ

មិនែមនជួយចុកេពះ ឬអស់កម្លំងេនះេទ។ កុមរ ីេនកនុងករសិក េនះបន យករណ៍ថ មូលេហតុចមបងែដលពួកេគមិនបនចូល

េរៀនអំឡុងេពលមករដូវរបស់ខួន
្ល គឺេ

យ

រែតករចុកេពះ ។

នុភពេផ ងេទៀត៖ េបើេទះបីជមនករខ្វះខត
ៃនផលិតផលទំងេនះែដរ ។ កនុងចំេ

ទិននន័យមូល ្ឋ ន និងកិចច្របជុំ

ម

េ្រកយមកបនទទួលែពងេនះ ។

យ ក៏ករសិក េនះពិតជបនគំ្រទដល់គុណតៃម្លខ្លះៗ

មកុមរ ីទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង៦១ភគរយបនេ្របើ្របស់ែពង េនចេន្លះរ ងកិច្រច បជុំរក
ន េហើយករេ្របើ្របស់េនះមនក្រមិតកន់ែតខពស់ កនុងចំេ

បែនថមពីេលើករ យករណ៍ពីភពធូរ្រ
កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍បនចំ

នុភពេលើករសិក ក៏េ

មកុមរ ីមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដល

ល និងភពងយ្រសួល ជមួយករផ្លស់ទី និងករ្រគប់្រគងឈមរដូវ កុមរ ីែដលសថិតេន

យេពលតិចជងមុន២០នទីេរៀង ល់ៃថង កនុងករេបកគក់េនៃថងែដលពួកេគមករដូវ ។ លទធផល

េនះបនេលើកេឡើងថ ពិតជមនឧបសគគ្របកដែមនស្រមប់ កុមរ ីទក់ទិននឹងករមករដូវេនះ។ ប៉ុែន្ត ្រគន់ែតករ
ផលិតផលអនម័យទំេនើបៗដល់កុមរ ីប៉ុណឹ ្ណ ងមិន

ៃថ្លចំ

យ

ករចូលរួមកនុងករសិក េនះ គឺ

្រក
ករបណុ្ត ះ
ប

្ត ល

ចជដំេ

ះ្រ

យកនុងករលុបបំបត់ ឬកត់បនថយឧបសគគទំងេនះេទ ។

្រស័យេលើករចូលរួមេនកនុងកិច្រច បជុំសិក េលើកទី១ ែដលេពលេនះ កុមរ ីបនទទួលប៊ិច និង

សបកបិទ (stickers) េហើយម្តយបនទទួល ១០០ រូពីេនប៉ ល់(១,៤៥ ដុ

មិនមនករបណុ្ត ះប

ផ្តល់ជូន

្ល រ)

្ត លបុគគលិកេទ ។

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ
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កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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រ្រ
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២៥. ្របេទសប៉គី
ធតុផ ំ

ថ នៈ កមមវីធផ
ី ្តល្រ់ បក់ឧបតថមភដល់

កុមរ ី

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ពីអតថបទ Chaudhury, N. & Parajuli, D. (2006). ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ និងករអប់រ ំកុមរ ី៖
សិក ្រ

កុមរ ីេលើករចុះេឈមះចូលេរៀនេន

វ្រជវ

េលខ៩ ធនគរពិភពេ
សំណួរ្រ

វ្រជវ

អនកចូលរួម

រដ្ឋកុងេខត្ត
ន
ភុនចប (Punjab) ្របេទសប៉ គី

ក។

េតើកមមវ ិធីេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌបេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់កុមរ ីេនកនុង
កុមរ ីទំងអស់ែដលេរៀនថនក់ទី៦ ដល់ទី៨ េនកនុង្រសុកមួយកនុងចំេ

អ្រ
ករកំណត់

នុភពៃនកមមវ ិធីផ្តល់្របក់ឧបតថមដ
ភ ល់
ថ ន។ ករ យតៃម្លេលើ

នុភព

រដ្ឋែដរឬេទ?

ម្រសុកទំង១៥របស់េខត្ត ភុនចប (Punjab) ែដលមនខ

អកខរកមម ៤០% ឬក៏ទបជងេនះ មនសិទិទ
ធ ទួលបន្របក់ឧបតថមភេនះ ។

េខត្ត ភុនចប ្របេទសប៉ គី
ែដលអ្រ

ថ ន។ េខត្ត ភុនចប គឺជេខត្តធំជងេគបង្អស់ និងមនជងេគបង្អស់ កនុង្របេទស ប៉ គី

ថ ន ជទី

ចុះេឈមះចូលេរៀន មនក្រមិតខពស់ជងេគ េហើយភពខុសគនខងេយនឌ័រ ក៏មនក្រមិតទបជងេគែដរ េនះេបើ

េ្រប បេធៀបជមួយេខត្តដៃទេទៀត ។ េបើេទះបីជេខត្តេនះជេខត្តនំមុខេគ កនុង្របេទស ប៉ គី

អប់រ ំ យ៉ ង

ក៏េ

យអប់រ ំ ភពកំេ

ថ ន ទក់ទិននឹងលទធផលៃនករ

យ ក៏េខត្តេនះ េនែតជួប្របទះបញ
្ហ ជេ្រចើនផងែដរ ដូចជករែបងែចកធនធនមិន្រគប់្រគន់ ចំេពះវ ិស័

យជ្របព័នក
ធ ុងករផគ
ន
ត់ផគង់ េស

ធរណៈ ែដលប

្ត លមកពីករេធ្វើ ្របព័នធមជឈករ េ្រចើនេពក ករ្រគប់

្រគងមិន្រគប់្រគន់ និងករបំេពញតួនទីខង្របព័នអ
ធ ប់រ ំមិនបនល្អពក់ព័នន
ធ ឹងគុណភព ករទទួលបន និងអភិបលកិចច ។
ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ។ េនកនុងកមមវ ិធីេនះ កុមរ ីមនក់ៗបនទទួល្របក់ឧបតថមម
ភ នល័កខខ័ណ្ឌ េនេពលែដលពួកេគមកចុះ

អន្ត គមន៍

េឈមះចូលេរៀន ចប់ពីថនក់ទី៦ ដល់ថនក់ទី៨ េន

យ៉ ងេ

ច៨០ភគរយ ។

មូលនិធិ្រតូវបនេផទរេទឲយ្រគួ
ករេ្រប បេធៀប

កមមវ ិធី

កលបងទប់

រដ្ឋ កនុង្រសុកេគលេ

រសិស េ

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងចំេ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

យផទល់
ម

រ្រ

មរយៈករបញ
ជ ្របក់

និងកុមរ ីទំងេនះ្រតូវមកេរៀនជមធយមឲយបន

មៃ្របសណីយ៍េចញពីករ ិយល័យអប់រ ំ្រសុក។

បួន្រកុម ដូចខងេ្រកមេនះ៖
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ករបរ ិយយ
កុមរ ីកនុង្រសុកមនកមមវ ិធី (អន្ត គមន៍៖

១.

កុមរ ីចំនួន ១.៧៧៩ របស់្រសុកអន្ត គមន៍ចំនួន១៥)

កុ មរ ី កនុង្រសុកមិនមនកមមវ ិធី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១៖

២.

កុមរ ីចំនួន៣.១៥៦របស់្រសុកមិន

មនអន្ត គមន៍ចំនួន១៩)
៣.

កនុង្រសុកមនកមមវ ិធី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង២៖

កុ ម

សិស ្របុសចំនួន ២.២៤៧ របស់្រសុក

អន្ត គមន៍ចំនួន ១៥)
៤.

កនុង្រសុកមិនមនកមមវ ិធី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង៣៖

កុម

កុម ចំនួន៣.២៦៥ របស់្រសុកមិន

មនអន្ត គមន៍ចំនួន ១៩)។
វ ិធី

្រស្ត

ករសិក េនះ បនេរៀបចំទិននន័យ្រកុមរបស់

នន េចញពីជំេរឿន

េរៀនៃន្របព័ន្រធ គប់្រគង់ព័ត៌មនអប់រ ំេខត្ត ឆនំ

២០០៣ (មុនេពលមនកមមវ ិធីេនះ) និងេនឆនំ២០០៥ (េ្រកយេពលមនកមមវ ិធីេនះ)។ ករសិក េនះបនពិចរ
ប៉ ន់

មរយៈករេ្របើ ្របស់េគលវ ិធីែផ្អកេលើករពិេ

ម ននន

គេ្រមង triple-differencing (DDD)) េ
ខនតរង្វស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ

យុទធ

មអេថរនីមួយៗ(covariates)។

នុភពវ ិជជមន។ ករសិក េនះ បនរកេឃើញ

របស់កុមរ ីចប់ពី

ទិ៍ គេ្រមង double differencing (DD) និង

យបញូច លគនជមួយគេ្រមង យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនអន្ត គមន៍ (regression-

discontinuity design) និងេ្រប បេធៀបករផ្លស់បូរ្ត
ករចូលេរៀន៖

ធន៍ មនជ

នុភពអន្ត គមន៍ជមធយមមួយេលើភគរយៃនវត្តមនចូលេរៀន

យុ ១០ឆនំ ដល់ ១៤ឆនំ ្របែហលជបនពិនុ១២ភគរយ
ទ
។ ករប៉ ន

្រស្តែផ្អកេលើករពិេ

ម ន ែដលបនមកពីកររួមបញូច លគនៃន

ធន៍ គេ្រមង DDD និង គេ្រមង យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនអន្ត គមន៍ (RDD) បនេលើកេឡើងថ

នុភពៃនកមមវ ិធីជមធយមេនះ គឺជករេកើ នេឡើងៃនកុមរ ីចំនួន៦នក់ ែដលបនចុះេឈមះចូលេរៀនេន

ករចំ

ទងនឹងករផ្លស់បូរទំ
្ដ
ង្រសុង និងករេកើនេឡើងចំនួន៩ភគរយ

យ

ករបណុ្ត ះប

្របែហល ៣ដុ

្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ល រ ស្រមប់សិស មនក់ កនុងមួយែខ (ដុ

មិនមនករបណុ្ត ះប

ក ត់សិស េបះបង់

េទេលើករ

មរយៈករផ្លស់បូរេ
្ដ

នីមួយៗ ទក់

យេ្រប បេធៀប។

្ល រ េនឆនំ ២០០៥)

្ត លបុគគលិកេទ ។
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២៦. ្របេទសហ្វល
ី ព
ី ន
ី ៖ សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត
ភពជៃដគូរ

ងម

បិ

ករបរ ិយយ

ករដក្រសង់ ពីអតថ

Tan, J. P., J. Lane, & Lassibille, G. (1999). លទធផលករសិក

បទសិក

េលើ

្រ

កនុង

បឋមសិក

េន្របេទសហ្វីលីពីន៖ ករ យតៃម្ល

ធន៍បួនេលើក។ ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវេសដ្ឋកិចចធនគរពិភពេ

ក (World Bank Economic

Review) ១៣(៣), ៤៩៣-៥០៨ ។

វ្រជវ

សំណួរ្រ

និង

-្រគូបេ្រងៀន

សមសធតុ

នុភពៃនករេធ្វើពិេ

រៃថង្រតង់េន

វ្រជវ

អនកចូលរួម

េតើផ្តល់ជូនសមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត ឬ
កត់បនថយអ្រ

ៃនសិស េបះបង់

រៃថង្រតង់េន

េ

ករកំណត់

បិ

-្រគូបេ្រង ន

និងេធ្វើឲយករសិក របស់សិស ្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?

សិស ចំនួន ៣.៩៥៣នក់ និង្រគូបេ្រង នចំនួន ១៨០ នក់ េន
ែដលបនេ្រជើសេរ ើសេធ្វើជ

យមន ឬគមនភពជៃដគូរ ងម

បឋមសិក ចំនួន ២៩ (

មិនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវែតដកេចញ)។

មួយកនុងចំេ

ម

្របេទសហ្វីលីពីនៈ គេ្រមងេនះ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង្រសុកមនចំណូលទបចំនួនពីរ េនកនុងតំបន់នីមួយៗរបស់តំបន់ចំនួន្របំ

កនុង្របេទសេនះ ។ ្រសុកែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ ្រតូវែតេឆ្លើយតបនឹងលកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ឲយបនយ៉ ងេ

ចចំនួនបី ៃន

លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ េលើភព្រកី្រកទំង្របំ ពក់ព័នន
ធ ឹងករអប់រ ំ សុខភព ករសង់លំេន ភពគមនករងរ និងករេ្របើ្របស់្របចំ
្រគួ

រ។

អន្ត គមន៍ចំនួនបួន ្រតូវបនអនុវត្ត៖
អន្ត គមន៍

១. ករផ្តល់ជូនសមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) ែដលជសមភរៈគរុេកសលយស្រមប់្រគូបេ្រង ន េដើមបីជួយពួកេគឲយពេន្ល ន
ករបេ្រង នរបស់ខួន
្ល ឲយ្រសប

២. ករផ្តល់ជូន

មសមតថភពខុសៗគនរបស់សិស ពួកេគ ។

រៃថង្រតង់េន

(SL)

រមិនគិតៃថ្លស្រមប់ៃថងសិក េន

៣. សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើ នក្រមិត រួមជមួយភពជៃដគូរ ងម

បិ

គឺេនកនុងឆនំសិក

-្រគូបេ្រង នជៃដគូ ែដលមនករ្របជុំ្រកុម (្របចំែខ)

េទៀងទត់ជបន្តបនទប់ និង
៤.
កមមវ ិធី

កលបងទប់

រៃថង្រតង់េន

ក ត់សិស េបះបង់

រួមជមួយភពជៃដគូរ ងម
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សមសធតុ

ករបរ ិយយ

វ ិធី

្រស្តទីមួយ

ចឲយ្រគូបេ្រង ន ពេន្ល នករបេ្រង ន េទ

ករបំប៉នបែនថមេន
ប៉ុែន្ត
ករេ្រប បេធៀប

ឆងយ

ស់ ។ ភពជៃដគូរ ងម

បិ

ចជួយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស ទំងេនផទះ និងេន
្រសេដៀងគនេនកនុង្រសុកនីមួយៗ ្រតូវបនចត់
រៃថង្រតង់េន

(SL) ,

-្រគូបេ្រង ន មនតៃម្លេសទើរែតមិនចំ

យអ្វីទល់ែតេ

ះ

។

ំង្រពវៗ ជ (ក) សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) , សមភរៈេរៀន

សូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) រួមផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម
(ខ)

មេសចក្តី្រតូវករខុសៗគនរបស់សិស និងមនតៃម្លេថក ជង

បិ

រៃថង្រតង់េន

-្រគូបេ្រង ន(PTP) និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងនិង
(SL) រួមផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម

បិ

-្រគូបេ្រង ន (PTP)

និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។
វ ិធី

្រស្ត

េនកនុង្រសុកនីមួយៗ មនករេ្រជើសេរ ើស


មលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ែដល

ចំនួនបី ្រសប

ផ្តល់ករែណនំ្រគប់ក្រមិតថនក់ទំងអស់េនកនុងវដ្តអប់រ ំបឋមសិក

យែផ្អកេលើរបយករណ៍រដ្ឋបល

មនអ្រ

ខពស់ េ



មិនសថិតេនកនុងតំបន់ែដល្របឈមនឹងបញ
្ហ សន្តិសុខ ឬសុវតថិភព និង

មិនផ្តល់េស បំប៉នបែនថមេន

កនុង្រសុកមួយ ៃនតំបន់នីមួយៗ

មួយេទ ។

ចំនួនបី ្រតូវបនចត់

ំ ងេ

រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) រួមផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម
ង។ េនកនុង្រសុកេផ ងេទៀត មនករចត់
រួមផ ំជមួយ ភពជៃដគូរ ងម

មួយឆនំសិក

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ែដលមនបនទប់េរៀនមួយស្រមប់សិស កនុងមួយថនក់





េបះបង់

បិ

នីមួយៗ៖

ំង

ចំនួនបី

យៃចដនយ ឲយមនសមភរៈសិក េ្រចើនក្រមិត (MLM), សមភ
បិ

-្រគូបេ្រង ន PTP ឬ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រម

រៃថង្រតង់េន

(SL) ,

រៃថង្រតង់េន

(SL)-

-្រគូបេ្រង ន PTP និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។ កមមវ ិធីេនះ បនបន្តេពញ

។ ទិននន័យ ្រតូវបន្របមូលេនឆនំមុនអន្ត គមន៍ និងេនឆនំអន្ត គមន៍ ។

ក ត់សិស េបះបង់
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សមសធតុ

ករបរ ិយយ

ខនតរង្វស់ និងលទធ

ករេនេរៀន៖

ផលសំខន់ៗ

បេ្រង ន (PTP) មនករធ្លក់ចុះៃនអ្រ
ពិនុ្របឡង៖
ទ

នុភពវ ិជជមន។

នុភពជប់

ននបនបង្ហញថ េ

ែដលេ្របើសមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត េ
េបះបង់

បិ

-្រគូ

ចំនួន១០% ឬក៏េ្រចើនជងេនះ ។

ហ្វីលីពីន និងអង់េគ្លស ។ ករវ ិភគេលើករថយចុះ (Regression analyses)

ប់ ស្រមប់ភ

យេ្រប បេធៀបេលើអេថរ

េ្រចើនក្រមិតរួមជមួយភពជៃដគូរ ងម

យមន ឬគមនភពជៃដគូរ ងម

បិ

វ

និងពិនុ្របឡងេលើ
ទ
កដំបូង សិស េន

ែដលេ្របើសមភរៈេរៀនសូ្រត

-្រគូបេ្រង ន (PTP) បនេធ្វើឲយលទធផលសិក ថនក់ដំបូងជភ

ហ្វីលីពីន និង

អង់េគ្លស្របេសើរេឡើងេ្រចើន។ សិស ទំងេនះក៏មនកររ ីកចេ្រមើនែផនកគណិតវ ិទយផងែដរ ក៏ប៉ុែន្តភពខុសគនទំងេនះមិនសំខន់
េនកនុងសថិតិេនះេទ ។
អនកនិពនធបនសននិ ្ឋ នថ កររួមបញូច លគនរ ងសមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត និងភពជៃដគូរ ងម

បិ

-្រគូបេ្រង ន(PTP)

ចជអន្ត គមន៍ដ៏មនតៃម្ល្របសិទធភពបំផុត ។

ករចំ

យ

ករបណុ្ត ះប

េគមិនបនផ្តល់ចំ
្ត ល

បុគល
គ ក
ិ

កមមវ ិធី

យេទេលើអន្ត គមន៍នីមួយៗេនះេទ។

្រគូបេ្រង នែដលេ្របើ្របស់សមភរៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត្រតូវបនផ្តល់នូវករបណុ្ត ះប

អនុវត្ត ។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

្ត លរយៈេពលមួយសប្តហ៍ មុនេពល
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ឧបសមពន
័ ធ ឃ៖
េសចក្ដស
ី េងខបអំពក
ី រសិក អន្ត គមន៍ែដលមិនបនេឆ្លយ
ើ តបេទនឹងលកខណៈវិនច
ិ ឆ័យលម្អត
ិ របស់
កមមវិធី

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

កលបងទប់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

រ្រ

វ្រជវ

(SDPP)
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ង ឃ-១ ៖ កមមវធ
ិ ីអន្ត គមន៍សស
ិ
េបះបង់
របស់កមមវធ
ិ ី

កលបងទប់

លទធផលសំ

អនកនិពនធ

ខន់ៗ

អន្តរជតិ ែដលមិនបនេឆ្លយ
ើ តបនូវ ល់លកខណៈវិនិចយ
ឆ័

ក ត់សស
ិ
េបះបង់

្រកុមេគល

(SDPP) (
វ ិធី

េស

េ

ក់

មលំ

ប់អកខរ្រកមៃន្របេទសនីមយ
ួ )

្រស្ត

ៃថ្លចំ

QED: ករអេងកត

ថនក់ទី៦

ែផនកហិរញញវតថុ៖

 ករេផទរ្របក់មនល័កខ

កមមវ ិធីផល
្ត ់

ដល់ទី១០

ខ័ណ្ឌ ្របសិនេបើកុមរ ី

បនទប់ពីករអនុវត្ត មិន

ដុ

្របក់ឧបតថមភ

េនតំបន់

ចូលេរៀនយ៉ ងេ

ចបន

ែខ ស្រមប់

ដល់កុមរ ី

ជនបទ

៧៥% ៃនឆនំសិក

និង

សមមូលគន េនកនុង

១)្របេទស បង់

 វត្តមន

កុមរ ីចប់ពី

ក្លេដស

ចូល

រ និង

្របចំឆនំយ៉ងេ

al., 2003; and

រហូតទទួលបន សញញប
្រតមធយមសិក
នដល់

្ល រ កនុងមួយ

ឬក៏ឈ

ឥទធិពល
 ករចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់
កុមរ ី បនេកើនេឡើង ២%
េលើសអ្រ

ែដលបនអេងកត មុនេពលមន
កមមវ ិធីផ្តល់្របក់ឧបតថមភ េដើមបី

រហូតដល់

ឈនដល់ករលុបបំបត់
្ល រ

កនុងមួយែខ

គម្លតេយនឌ័រ

ស្រមប់កុមរ ី

 អ្រ

ថនក់ទី១០

មនក្រមិតខពស់េនេឡើយ៖

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

េបះបង់

មករប៉ ន

យុ ១៨ឆនំ

បង់


ទំេនរ ៃនកំេណើន

កុមរ ីថនក់ទី៦
០,៨៨ដុ

ច

៤៥% េហើយេនលីវ

Fuwa, 2001)

បូកសរុបតៃម្ល

មុន និង ចប់ពី០,៣៧

ទិននន័យមូល ្ឋ នេទ

បនទទួលពិនុ្របឡង
ទ

(Khandker et

ម្រគួ

យ

េន

ម ន អ្រ

េបះ

ចំេពះកុមរ ី

្របែហលជ១៨% ពីថនក់ទី៦

ែដលមន

សិស ទទួលបនករេផទរ

ដល់ថនក់ទី៧ និងេកើនេឡើង

្របក់

ដល់២៤% ពីថនក់ទី៩ ដល់ទី

មល័កខខ័ណ្ឌ

ទទួលបន្របក់ឧបតថមភ

១០ ខពស់ជងអ្រ

េលើៃថ្ល

ករសិក របស់កុម ឆងយ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

េបះបង់

ទំព័រ 222

លទធផលសំ

អនកនិពនធ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

ខន់ៗ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ឥទធិពល
ស់ គឺ១៥% ពីថនក់ទី៦
ដល់ថនក់ទី៧ និង១៨% ពីថនក់
ទី៩ ដល់ថនក់ទី១០

២)្របេទសបង់

 វត្តមន

្រគួ

ក្លេដស កមមវ ិធី

ចូលេរៀន

បទ្រកី ្រក
ែដលមន

រេដើមបី
ករអប់រ ំ (FFE)

 ករេន

(Ahmed & del

េរៀន

Ninno, 2002

រជន

កូនេរៀនេន
បឋមសិក

ឆនំ២០០២៖

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

៣ដុ

 របបអងករពី ១២-េទ

ពិេ

ស្រមប់សិស

១៦ គីឡូ្រកម ឬ្រសូវ

២០០២៖ ក្រមងសំណួរ

គីឡូ្រកម ្របចំែខមិន

្រគួ

ែផនកហិរញញវតថុ៖

ជំេរឿនភូមិ េទេលើ ៦០០

លីពី១៥េទ២០

គិតៃថ្ល

្រស័យេលើចំនួន

and Meng &

កុមរមនវត្តមនចូល

Ryan, 2007)

េរៀន យ៉ ងេ

ច ៨៥%

ធន៍ (QED) ឆនំ

រ កនុងភូមិចំនួន

៦០ កនុងក្រមងសំណួរ
សហជីព និង

្ល រ

មនក់កុនងមួយ
ែខ (ដុ

១៩៩៨)

្ល រ ឆនំ

 ករចុះេឈមះចូលេរៀន េន
កមមវ ិធី

អប់រ ំ (FFE) បនេកើនេឡើង
ចំនួន៣៥% កនុងរយៈេពលពីរ

ឆនំដំបូង ។ ករចុះេឈមះចូល
េរៀនេន

ចំនួន ៣០ស្រមប់

មិនមនកមមវ ិធី

រេដើមបីករអប់រ ំ បនេកើន

ចំនួន ១១០ កនុង

ៃនឆនំសិក

រេដើមបីករ

េឡើងចំនួន ២,៥%

សហជីពចំនួន៣០ ដូច

គន្រតូវបន្របមូលចប់ពី

 ករចូលេរៀនេន

កមម

ែខកញញ ដល់ែខតុ

វ ិធី

ឆនំ២០០០។ មិនមនទិនន

មនចំនួន ៧០% និងករចូល

ន័យមូល ្ឋ ន្រប

េរៀនេន

ក់

រេដើមបីករអប់រ ំ (FFE)
មិនមនកមមវ ិធី

រេដើមបីករអប់រ ំ (FFE)

្របែហលេទ ។

មនចំនួន៥៨%
គេ្រមងែផ្អកេលើករពិ
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

 អ្រ

េបះបង់

មន
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ
ខន់ៗ

្រកុមេគល
េ

វ ិធី

េស
េ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

ធន៍ QED, ឆនំ

ឥទធិពល
្របែហល ៦% ស្រមប់សិស

២០០៧៖ គំរូ Probit
regression និងករ

កនុងកមមវ ិធី

រេដើមបីករអប់

េបះបង់

ចំនួន ១៥%

រ ំ (FFE) េ្រប បេធៀបនឹងអ្រ

េ្រប បេធៀបពិនុលំ
ទ េអៀង
(propensity score

matching) ្រតូវបន

យ

ក់

ស្រមប់សិស េន
មនកមមវ ិធី

មិន

រេដើមបីករ

បញូច លគនជមួយគំរូ

អប់រ ំ (FFE)

មួយ(difference-in-

 ពិនុ្របឡង
ទ
ទបជងេនកនុង

ភពខុសគនពីមួយេទ

differences )ស្តីពីអ្រ
ចូលេរៀនេន
បឋមសិក

។ ខ្វះភព

សមមូលៃន្រកុមកនុង

កមមវ ិធី

រេដើមបីករ

អប់រ ំ (FFE) (៤៥%ៃនពិនុសរុ
ទ
ប
) េធៀបនឹង
វ ិធី

មិនមនកមម

រេដើមបីករអប់រ ំ (FFE)

ទិននន័យមូល ្ឋ នែដល

(៥៣%)

បនបង្ហញ

ឆនំ ២០០៧៖ កមមវ ិធី

រ

េដើមបីករអប់រ ំ (FFE)
 បេងកើនវត្តមនចូលេរៀន ពី
១៥- េទ ២៧%
 បេងកើនរយៈេពលៃនករ
សិក
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ពី០,៧ឆនំ េទ១,០៥ ឆនំ
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លទធផលសំ

អនកនិពនធ

្រកុមេគល

៣) ្របេទស

 វត្តមន

េ្របសុីល

ចូល

(Graeff-

 េនេរៀន

Martins et al.,
2006)

សិស
បឋមសិក

វ ិធី

េស

េ

ខន់ៗ

ចំនួនពីរ ្រតូវបនេ្រជើស

ផ្តល់ព័ត៌មន

ករអភិវឌ របស់កុមរ

េរ ើស្រពវៗ េចញពី

អំពីករ

មធយមចំនួន៨ៃថង តិចជង

ចំ

សិស កនុង

ម រតី

ចំនួន១០ កនុងទី

្រកុងែដលមនអ្រ

 លិខិតេផញើជូន្រគួ

៥៦១ នក់ បនចុះ

រស្តី

ពីសិស េបះបង់

Porto

 ជំនួបជមួយម

Alegre

ចំនួនបីដង ស្តីពីករេបះ

ពីគេ្រមង។ សិស

(ទី្របជុំជន)

បង់

ទទួលអន្ត គមន៍

បិ

 សិស កនុង

ទទួល

អន្ត គមន៍ មនអ្រ

េបះបង់

្របែហល ៤% តិចជង
សិស កនុង

េ្រប បេធៀប

៧០៧នក់ ចុះេឈមះ

ខុសគនេនះ គឺេ

យ

 ករ្របឡងត្រន្តីសីព
្ត ី

ចូលេរៀនេន

ករេកើនេឡើងៃនអ្រ

សិស េបះបង់

េ្រប បេធៀប ។

 ្របព័នធទូរស័ពទសុំជំនួយ

េរៀនមួយមិន្រគប់្រគន់

ស្រមប់ម

េទ ។

បិ

រ្រ

េនកនុង

រែត
េបះបង់
េ្រប ប

េធៀប ។

ចំេ

ម សិស េបះបង់
៣៨ នក់ (េសមើនឹង

ស្តីពីអតថ្របេយជន៍ៃនករ
,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ែដលមនចំនួន១០% ។ ករ

 សិស ១៨ នក់ កនុង

ស្រមប់សិស ថនក់ទី៧

ក ត់សិស េបះបង់

េ្រប បេធៀប

ែដលមនអវត្តមន ១១ៃថង

េឈមះចូលេរៀនេន

ខពស់េន

 កមមវ ិធីរយៈេពល១ៃថង

កលបងទប់

យេទ

អន្ត គមន៍មនអវត្តមនជ

ខពស់

បំផុត ។ សិស ចំនួន

ពិភក អំពីបញ
្ហ នន

កមមវ ិធី

ទទួល

្រគូបេ្រង នចំនួនពីរស្តីពី

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

បង់

 សិស កនុង

មិនមនករ

េបះបង់

េបះ

ឥទធិពល

ធន៍QED៖

ែដលមន
អ្រ

យ

ពិេ

ខងឥរ ិយបថ និង

ចំនួនពីរ

ៃថ្លចំ

ករសិក ៖ សិកខ

និងករ្រគប់្រគងជមងឺវ ិបត្តិ

កនុង

្រស្ត

វ្រជវ

៤៥%) ែដលបនឆ្លងកត់ករ
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

ខន់ៗ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

េនេរៀន

ឥទធិពល
យតៃម្លសុខភពផ្លូវចិត្ត បន

ចូលេរៀនវ ិញ

 ករ យតៃម្លសុខភព
ផ្លូវចិត្តស្រមប់សិស

ែដលអវត្តមនចំនួន១០

ៃថងជប់គន ឬេ្រចើនជង
េនះ បនទប់ពីករបញូជ ន

េទរកេស
៤) ្របេទស

 ករេន

ឥ

េរៀន

ពិេ

្ឌ

ករ
ធន៍េន

សិស

េនរដូ

ទិននន័យ្រតូវបន្របមូល

វេក្ត ែដលេរៀបចំេដើមបីឲយ

ពីរបយករណ៍ផ្លូវករ ។

ករសិក ៖

បឋមសិក

កុមរែដលេលើស

Shankarpalle

េន

ចូលេរៀនបនចូលេរៀន

(Reddy &

Shankarpal ្រសប

Sinha, 2010)

le Mandal,

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ម

យុ

មិនមនករ
យករណ៍ពី

 សិស បនេរៀនចប់ថនក់ទី១,
៉ រ ីយ៉ង់ៃនចំនួនសិស ចប់ពី

មិនមន្រកុមេ្រប បេធៀប

ទិនន
ន ័យតៃម្ល

ថនក់ទី១ ដល់ទី១០ បនធ្លក់

េនះេទ

េទ

ចុះគួរឲយកត់សមគល់
 ចំនួនសរុបៃនសិស ចូល

យុពួកេគ

បនេកើនេឡើង ពី
៩.០៦៣នក់ កនុងឆនំសិក

Andhra

រចនសមព័ន៖ធ

Pradesh

 យុទធនករលុបបំបត់

(មិនមន

ពលកមមកុមរ និងចុះ

ករ

េឈមះចូលេរៀនស្រមប់

បរ ិយយ

កុមរ្រគប់រប
ូ

អំពីតំបន់ទី

 េគលនេយបយ

 អ្រ

្រកុងេនះ

េឡើងថនក់ស័យ
្វ ្របវត្តិពី

ចេន្លះថនក់ទី១ និងថនក់ទី២

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

១៩៩៥-១៩៩៦ ដល់១២.២០៦
នក់ កនុងឆនំសិក

២០០៥-

២០០៦ ។

វ្រជវ

េបះបង់

េន
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ

្រកុមេគល

េទ)

វ ិធី

េស

េ

ខន់ៗ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ថនក់ទី១ េទថនក់ទី២

ឥទធិពល
បនធ្លក់ចុះពី ២៨,៥% កនុងឆនំ

 េគលនេយបយកនុង

សិក ១៩៩៦-៩៧ មកេន
្រតឹម ១០,១% កនុងឆនំសិក

ករចុះេឈមះកុមរឲយ

២០០៤- ២០០៥

ចូលេរៀនេពញមួយឆនំ

 អ្រ

 េគលនេយបយកនុង

េបះបង់

េន

ករអនុញញតឲយ

ចេន្លះថនក់ទី៦ និងថនក់ទី៧

បឋមសិក បែនថមថនក់

បនថយចុះពី ២១,៣% កនុងឆនំ
សិក ១៩៩៦-៩៧ មកេន

ទី៧

្រតឹម ១២,៦% កនុងឆនំសិក
២០០៤- ២០០៥

៥)្របេទស

 ករេន

សិស បឋម

ឥណូ្ឌ េនសុី

េរៀនកនុង

សិក អនុ

(Cameron,
២០០៩)

ែផនកហិរញញវតថុ៖ សិស

ទទួល

វ ិទយល័យ

រូបករណ៍

្រតូវបនកំណត់េ

យ

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

 ១០ ដុ

ពិេ

កនុងមួយឆនំ

ធន៍ QED: “ករ

អេងកតភូមិ១០០” ែដល

េន

អនុវ ិទយល័យ បនធ្លក់ចុះ៣

ស្រមប់សិស

ភគរយ ឬ៣៨% ពីក្រមិតមុន

គណៈកមមធិករ

ភូមិនីមួយៗមន ១២០

បឋមសិក

 សិស េបះបង់

ល័យេន

េរៀន ។ រង្វន់មនល័កខ

្រគួ

មនក់

បឋមសិក

មិនបនទទួលរង

ខ័ណ្ឌែផ្អកេលើករចុះ

កនុងែខសី

 ករប៉ ន

ម នពីសិស េបះ

្ត

ភូមិជនបទ

េឈមះចូលេរៀនបន្ត

រ ្រតូវបន្របមូល
និងែខធនូ

ឆនំ១៩៩៨ ។ ្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍ និង្រកុម

្រកី្រក

េ្រប បេធៀប មិន

ច

េ្រប បេធៀបគនបនេទ
កលបងទប់

 សិស េបះបង់

និងវ ិទយ
មប

កមមវ ិធី

្ល រ

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

 ២០ ដុ

្ល រ

កនុងមួយឆនំ

ស្រមប់សិស
អនុវ ិទយល័យ
មនក់

េន

ផលប៉ះពល់ពីកមមវ ិធីេទ
បង់

េនវ ិទយល័យ មិន

ចេធ្វើេឡើងបនេទ េ
រែតទំហំគំរូ

យ

ងតូចេពក
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លទធផលសំ

អនកនិពនធ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

ខន់ៗ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

 ៣០ ដុ

្ល រ

ឥទធិពល

កនុងមួយឆនំ

ស្រមប់សិស

វ ិទយល័យមនក់
 វត្តមនចូល
៦) ្របេទស េប៉រូ

កុមរ្រគប់

សុខភព៖

យុចូល

ករផ្តល់ជូន

រ េពល

គេ្រម ងែផ្អកេលើករ

១៦,៤០ ដុ

ពិេ

ស្រមប់សិស

ធន៍ QED៖ កុមរ

សិក េន

កនុង

(Santiago &

 ករេន

េរៀន មេត្ត

Chinen, 2008)

េរៀន

យយ

នយក ្ឋ នែដលេន

និងបឋម

ែកបរគនចំនួនពីរ

សិក

(Apurimac និង Cusco)

្រពឹកេន

បន

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ ជ

មធយម មនវត្តមនចូលេរៀន ពី
៩០េទ៩៥% កនុងែខនីមួយៗ

េ្រប បេធៀបនឹង៨០េទ៨៧%
កនុង្រកុមេ្រប បេធៀប ។

បនេដើរតួនទី ជ្រកុម

ចូលេរៀន

េ្រប បេធៀប ។ មិនមន

្រកុមទទួលអន្ត គមន៍បន

េន

ករ

បង្ហញពីករធ្លក់ចុះៃនអ្រ

រដ្ឋ កនុង

សមមូលៃនទិននន័យមូល

កលបងេលើភព

្ឋ នេនះេទ ។

 សិស ថនក់ទី១ ដល់ទី៦ កនុង

េបះបង់

ពីឆនំ ១៩៩៥

ដល់ឆនំ ១៩៩៨ (មិនមនករ
បង្ហញពីភពខុសគនពី

្ឋ ន

កលបងទប់

ឆនំ

 សិស ថនក់ទី១ ដល់ទី៦ កនុង

ចុះេឈមះ

នយក

កមមវ ិធី

មនក់កុងមួ
ន
យ

្ល រ

Ayacucho,

េ្រប បេធៀបេនះេទ)

Apurimac

 លទធផលៃនករ្របឡង្របចំ

និង

ថនក់ទី៤ ្រតូវបន

Huancaveli

គនជមួយថនក់េ្រចើនកនុង

ក ត់សិស េបះបង់

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវ

ក់បញូច ល
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លទធផលសំ

អនកនិពនធ

ខន់ៗ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ឥទធិពល

ca (ជនបទ)

មួយ ែដលទទួលអតថ
្របេយជន៍ពី

ទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។
៧) ្របេទសហ្វី
លីពីន គេ្រមង

 េនេរៀនកនុង

សិស

ករសិក ៖
 ្របព័នធសិក

Project No

បឋមសិក

Drops

ែដល្រប

(SEAMEO,

ឈមនឹង

1995)

ករេបះបង់

េ្រប ប

មិនមនករផ្ត

េធៀបចំនួន៦្រតូវបន

ល់ទិននន័យស្តី

េ្រជើសេរ ើសេ

ពីករចំ

QED៖
ែដលបន

ព្រងីក ស្រមប់កុមរេន

ម្រន្តី

ែដល្រតូវ

សិក ជ្រកុមមិតអ
្ត ប់រ ំមិត្ត

យក

េរៀនសូ្រតជមួយមិត្តភក្តិ

ជមួយ

១មក ផគូផគង

ជិតសនិទធ និងករបេ្រង ន

អន្ត គមន៍នីមួយៗ ។

(ជនបទ

គួរបែនថម

មិនមនទិននន័យស្តីពី

និងទី្រកុង)

 វគគបណុ្ត ះប

(ឧទហរណ៍

ទូលំទូ

មផទះ)
្ត លដ៏

យដល់្រគូ

ទិនន
ន ័យមូល ្ឋ នេទ

េនះក្តី អ្រ

េបះបង់

បនធ្លក់ចុះេនកនុង

ទទួលអន្ត គមន៍ទំង៦ (កនុង
ចំនួន៤ េទ០) ខណៈ

េពលែដលអ្រ

េបះបង់

បនធ្លក់ចុះ េនកនុង
េ្រប បេធៀបចំនួន៣

(កនុង

ចំនួន១ េទ០)
េ្រប បេធៀប ចំនួន៣

 កររួមបញូច លគនៃនករ

េផ ងេទៀត ។

និងករេរៀនសូ្រត

អន្ត គមន៍ឈនដល់ក្រមិត

េរៀនសូ្រត

 សិស េនកនុង

ម

មផទះ

អកខរកមម

ស្រមប់សិស េបះបង់
បេ
ក ត់សិស េបះបង់

េទ

យ

កនុងកុំពយូទ័រេទ េទះជយ៉ ង

េហើយបនេកើនេឡើងេន

ករងរ

កលបងទប់

ទទួល

ភពសមមូលគនេនកនុង

បេ្រង នែដលចូលបេ្រមើ

កមមវ ិធី

យ្រកុម

 មិនមនករបញូច លសថិតិេទ

្ត ះ

,ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

មមុខងរញឹកញប់

ជងសិស េនកនុង
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ
ខន់ៗ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ
ឬ

មរដូវកល

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ឥទធិពល
េ្រប បេធៀប ។

 ករេរៀនសូ្រតសេងខបៗ
និងករេរៀនសូ្រតែបប
េលឿនស្រមប់សិស
េបះបង់
អចិៃ្រន្ដយ៍
 ករអប់រ ំេ្រក្របព័នធ
ស្រមប់ឪពុកម្តយសិស
ែផនកហិរញញវតថុ៖

 ករផគត់ផគង់សមភរៈ
សិក

និងករែថទំ សុខ

ភពេ

យឥតគិតៃថ្ល

ដល់សិស េបះបង់
សុខភព៖
 ករេធ្វើសួនជីវៈច្រមុះ
េដើមបីផគត់ផគង់
ស្រមន់េ

រ

យឥតគិតៃថ្ល

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ
ខន់ៗ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ឥទធិពល

 ្របព័នធជូនដំណឹងជ
មុនស្រមប់្រគូបេ្រង ន
កនុងករកំណត់អត្ត

សញញណសិស ែដល
្របឈមនឹងករេបះបង់
 ករ

ម

នដិតដល់

របស់ឪពុកម្តយ
រចនសមព័ន៖ធ
 ក្ដីកង្វល់អំពីសិស េគច
 យុទធនករស្តីពី

រៈ

សំខន់ៃនករអប់រ ំ
៨) ហ មេបៀ

 ករេនេរៀន

កុមរកំ្រព

ករសិក ៖

(Chatterji et

និងកុមរ



al., 2010)

ងយរង
យុពី

៨ ដល់១៩
កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់

មិនមនករផ្ត

 េនេពល

២.៩២២នក់ ែដលកនុង

ល់ជូនទិនន
ន ័យ

េឃើញថ សិស ទទួល

តៃម្លេទ

អន្ត គមន៍ទំនងជេនបន្តករ

េនះសិស ទទួល

េ្រគះ ែដល
មន

សហគមន៍

QED៖ OVCs ចំនួន

ម

ន េយើង

ែផនកហិរញញវតថុ៖

អន្ត គមន៍ចំនួន

សិក េ្រចើនជង។

១.២៤២នក់ និងសិស

 សិស ទទួលអន្ត គមន៍

សិក

មិនទទួលអន្ត គមន៍

ទំនងជេរៀនេនថនក់ែដល

 ករចំ

យេលើៃថ្ល
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អនកនិពនធ

លទធផលសំ
ខន់ៗ

្រកុមេគល

វ ិធី

េស

េ

្រស្ត

ៃថ្លចំ

យ

ឥទធិពល

ឆនំ េន

 ករផ្តល់ជូននូវករផគត់

ែដល្រតូវបនេគេ្រប ប

សម្រសបេទនឹង

Lusaka (ទី

ផគង់បរ ិកខរ

េធៀបចំនួន១.៦៨០នក់

ខ្លួន

។ គំនិត “អនកជិតខង

្រកុង)

េនែកបរបំផុត” ្រតូវបន

សុខភព
 ករផ្តល់

យុរបស់

រេន

េ្របើ េដើមបីបេងកើត្រកុម
េ្រប បេធៀប ។ ករ

 េស គ្លីនិក

អេងកតពី

ផទល់ខួន/សងគ
្ល
ម៖

បនេធ្វើេឡើង កនុងឆនំ

 ករអប់រ ំស្តីពីករទប់

គមនករ ស់ែវងេលើភព

 ករ្របឹក េយបល់

ថ នភព ្រតូវ

២០០៣ និង២០០៦ ។
សមមូលគនេនកនុង

ក ត់េមេ គេអដស៍

ទិននន័យមូល ្ឋ នេទ។

កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់
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