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សិនណល  (Creative Associates International ) ។ 
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ក 
ករ្របគល់កិចចសនយរបស់ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ
េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) 
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េបសកកមមករងរៈ  

AID-OAA-TO-10-00010 

ខ 
ចំណងេជើងេគលេ និងេលខរបស់ទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)

ករវនិិេយគេទេលើ្របជជន 

គ 
ចំណងេជើងគេ្រមង និងេលខរបស់ទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) 

កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់
 (SDPP) េន តំបន់ សីុ និងមជឈឹមបូ

ព៌ៃនទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ
ន៍អន្តរជតិ(USAID) 

ឃ 
ែផនកៃនកមមវធីិ និងធតុផ ំៃនកមមវធីិរបស់ទីភន ក់
ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 

ករអប់រ ំ(ែផនកៃនកមមវធីិ ៣.២) 

ករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន (ធតុផ ំៃនកមមវធីិ 
៣.២.១) 

ង ចំណងេជើងេសៀវេភ 
ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ- 
ករទប់ ក ត់សិស  េបះបង់  

ច 
េឈម ះអនកនិពនធ 

 

េ ក្រសីបណ្ឌិ ត  Lorie Brush, 

 េ ក្រសី JenniferShin, េ ក្រសី Rajani 
Shrestha,  

េ ក្រសី Karen Tietjen 

 

 

ឆ 

េឈម ះអនកទទួលកិចចសនយ 

្រកុមហុ៊ន្រគីេអធីវ សូសីុេអត ំងធឺេណ
សិន ល (Creative Associates 
International) ែដលមន ស័យ ្ឋ ន 
5301 Wisconsin Avenue, NW, Suite 700 
Washington, DC 20015 
ទូរស័ពទេលខ៖២០២៩៦៦-៥៨០៤  



 

 

ទូរ រេលខ៖ ២០២៣៦៣-៤៧៧១ 

អីុែមល:  KarenT@creativeDC.com 

ជ 

ឧបតថមភេ យអងគភព្របតិបត្តិករ ៃនទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) 

និង អនកតំ ងបេចចកេទសរបស់អនកទទួលកិចច
សនយ(COTR)  

AME/ME/TS  

េ ក្រសី Rebecca Adams, អនកតំ ង
បេចចកេទសរបស់អនកទទួលកិចចសនយ
(COTR) 

ឈ កលបរេិចចទេបះពុមព ផ យ ៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 

ញ 
 

ភ េ្របើ្របស់កនុងឯក រ អង់េគ្លស និងែខមរ 

 

 

 របយករណ៍េនះ ចេចញជរបូ ងបន េ យ រែត្របជជន េមរកិ មរយៈទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) ។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍េនះគឺជករទទួលខុស
្រតូវទំង្រសុងរបស់ ្រគីេអធីវ សូសីុេអត ងំធឺេណសិន ល  (Creative Associates 
International)  និងមិនឆ្លុះបញច ំងពីទស នៈរបស់ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ
(USAID) ឬ រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិេឡើយ ។ 
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បញជ ី ង 
ងទី១ ៖ ទិននន័យស្ដីពីសិស េបះបង់  

ងទី២ ៖ ចំនួន(ភគរយ)ៃនករសិក ែដលបង្ហ ញថក ្ត និភ័យនីមួយៗជះ នុភព

                  េលើករេបះបង់  
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ងទី១១ ៖ ក ្ត ផ្ល ស់ប្តូរលទធផលែដលទទួល នុភពពីេស អន្ត គមន៍នីមួយៗែដលមិនបន

េគរព មលកខណៈវនិិចឆ័យ យតៃម្លរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
 

ង ក-១ ៖ សថិតិអប់រសំ្រមប់្របេទសែដលមនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
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ង ខ-១ ៖ ក ្ត និភ័យៃនករេបះបង់ កនុងសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ដ ្របេទសៃនអងគករ
សហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD) 

 
ង ខ-២ ៖ ក ្ត និភ័យៃនករេបះបង់ កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ  

 
ង គ-១ ៖ កមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់ ែដលេគរពបន្រគប់ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់

កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
 

ង ឃ-១ ៖ កមមវធីិអន្ត គមន៍ជលកខណៈអន្តរជតិចំេពះករេបះបង់ ែដលមិនបនេគរពឲយ
បន្រគប់ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  ( ក់

មអកខរ្រកមអង់េគ្លស មេឈម ះ្របេទស) 
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បញជពីកយកត ់
 

ALAS សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក  
ែដលជកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ កនុងសហរដ្ឋ េមរកិ 

 
BRIGHT ករេឆ្លើយតបរបស់ជនជតិបួគី េដើមបីេលើកសទួយឲយកុមរមនឳកសទទួលបន

េជគជ័យ ែដលជកមមវធីិេលើកកមពស់ករអប់រកំនុង្របេទសបួគី ្វ សូ 
 
CREATE សមគម្រ វ្រជវអំពីករទទួលបនករអប់រ ំ កល វទិយល័យ សុ៊យសិក 
 
EdStats  សថិតិអប់រ ំ
 
EMIS  ្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនអប់រ ំ
 
FFE េសប ង រេដើមបីករអប់រ ំែដលជកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់

កនុង្របេទសបង់ក្ល េដស 
 
HIV/AIDS េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ 
 
NDPC មជឈមណ្ឌ លជតិទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
 
OECD អងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច 
 
PACES កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ កនុង្របេទសកូឡំបី៊ 
 
PATH កមមវធីិេលើកកមពស់សុខភព និងករអប់រ ំែដលជកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស

េបះបង់ កនុង្របេទសចៃម៉ក 
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PRAF កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ កនុង្របេទសហុងឌុយ ៉ស់ 
 
PROGRESA កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ កនុង្របេទសមិចសិុចកូ 
 
QED គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ 
 
RCT គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី

គេ្រមង 
 
SDPP កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
 
SEAMEO អងគករ្រគប់្រគងវស័ិយអប់រ ំ សីុ េគនយ៍ 
 
UIS វទិយ ថ នសថិតិរបស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំវទិយ ្រស្ត និងវបប

ធម៌ 
 
UNESCO អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធម៌ 
U.S. សហរដ្ឋ េមរកិ 
 
USAID ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 
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េសចក្ដសីេងខបសខំន ់

េគលបំណងៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) គឺេដើមបី កលបង 
េលើ្របសិទធភពៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  កនុងប ្ត ្របេទសទំងបួនៃនតំបន់

សីុមជឈឹមបូព៌របស់ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) រមួមន ៖ ្របេទស 
កមពុជ ឥ ្ឌ  ជីគី ថ ន និង្របេទសទីម័រែលស ។ កនុងឆន ំដំបូងៃនគេ្រមងេនះ កមមវធីិ កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ្រតូវេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ទំងេនះ េហើយកនុងរយៈេពលពីរឆន ំ
បនទ ប់ ្រតូវអនុវត្តគេ្រមងអន្ត គមន៍ទំងេនះ និង យតៃម្លភពេជគជ័យៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះេដើមបី
ទប់ ក ត់កំេណើ នៃនកុមរេបះបង់  ។ 

 
កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) កំណត់និយមន័យពកយថ សិស

េបះបង់  ថជសិស ែដលមិនបនបញច ប់វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នកនុង្របេទសមួយ េហើយ
គេ្រមងមនតួនទីេរៀបចំគេ្រមងអន្ត គមន៍ដល់សិស េនបឋមសិក  ឬ មធយមសិក  េទ មត្រមូវ
ករៃន្របេទសនីមួយៗ និងលកខណៈសមគ ល់របស់សិស េបះបង់  ។ ទិននន័យអងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ វទិយ ្រស្ត និងវបបធម៌ (យូេណសកូ) េនកនុង្របេទសេគលេ ទំងបួន
បង្ហ ញពីលកខណៈេផ ងគន ៃនករចូលរមួេន េរៀន ។ េបើនិយយពីកុមរកនុង្របេទស ជីគី ថ ន 
ពួកេគក្រមេបះបង់ េនវដ្តអប់រកំ្រមិតបឋមសិក ស់ េ យេគេឃើញថអ្រ ពិតៃនករចូល
េរៀនេនកនុងវដ្តអប់រេំនះមនចំនួន៩៧% ។ េពលែដលេគបរមភចំេពះកុមរេបះបង់ កនុង្របេទស
េនះគឺេនវដ្តអប់រកំ្រមិតមធយមសិក  ។ ែតេបើនិយយពី្របេទសកមពុជ ឥ ្ឌ  និង្របេទសទីម័រែលស 
វញិ ្របេទសទំងេនះមនអ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនេនបឋមសិក តិចជង្របេទស ជីគី ថ នពី ៧៦ 
េទ ៩០ភគរយ េ យេលើកេឡើងពីភពលំបកស្រមប់្រកុមកុមរខ្លះកនុងករទទួលបន ឬបន្តករ
សិក េនបឋមសិក  េហើយអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនេនក្រមិតមធយមសិក កន់ែតទបេទៗ ។ 

ឯក រ្រ វ្រជវេនះ ផ្ដល់របូភពយ៉ងចបស់អំពីលកខណៈសមគ ល់របស់កុមរេបះបង់
។ េនសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទសៃនអងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច ជេរឿយៗកុមរ

មិនសូវមនភពេជគជ័យកនុងករសិក េនះេទ ពួកេគេរៀន្រតួតថន ក់ មកេរៀនមិនេទៀងទត់ មិនសូវ
ចប់ រមមណ៍ ឬមិនមនករេប្តជញ ចិត្តកនុងសិក  េហើយកុមរភគេ្រចើនមនបញ្ហ ែផនកវន័ិយ ។ កុមរ
ទំងេនះភគេ្រចើនមកពី្រគួ រ្រកី្រក ។ េន មប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  បែ្រមប្រមួលេសដ្ឋកិចចជ
ក ្ត សំខន់ចំេពះ ថ នភពេសដ្ឋកិចច្រគួ រ ែដលត្រមូវឲយកុមររក្របក់ ឬជួយ្រគួ រ មរយៈេធ្វើ
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ករងរផទះ ។ េ្រកពីកង្វល់ែផនកហិរញញវតថុ េនមនបញ្ហ បួនេផ ងេទៀតែដលេគេឃើញមនដូចគន េន
សហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទសៃនអងគករសហករ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច រមួមន ៖ សមិទធិផលៃន
ករសិក ទប ករេរៀន្រតួតថន ក់ ឬេលើស យុ វត្តមនចូលេរៀនតិចតួច និងករមិនសូវចប់ រមមណ៍
កនុងករសិក  ។ េលើសពីេនះេទេទៀត េន មប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  សិស េបះបង់ ភគ
េ្រចើនជកុមរឬី ភគេ្រចើនេ យ រមនបញ្ហ ពិករភពឬ  បញ្ហ សុខភព េរៀនេន ឆង យពីផទះ 
និងរស់េនកនុងតំបន់ជនបទ។  

 

ឯក រ្រ វ្រជវេនះ រកេឃើញកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ចំនួន២៦
ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យលម្អិតអំពីភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ (រមួមន ករ ស់ែវងៃន
ករចូលេរៀន ករេនេរៀន ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ) ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងេពលេវ  (កមម
វធីិ និងករ យតៃម្ល្រតូវេធ្វើេឡើងពីឆន ំ១៩៩០ ដល់ឆន ំ២០១០) ភពពក់ពក់ៃនគំរូ ង(េផ្ត តេលើសិស
េនេរៀនែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ ) និងភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង យតៃម្ល (គេ្រមង្រពវៗ
េ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ឬគេ្រមងែផ្អកេលើ
ករពិេ ធន៍)។  កនុងចំេ មកមមវធីិទំង២៦េនះ មនកមមវធីិចំនួន០៦្រតូវបន្របតិបត្តិករេនសហរដ្ឋ

េមរកិ និងកមមវធីិចំនួន២០្រតូវបន្របតិបត្តិករេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  ។ 
 
កមមវធីិសិស េបះបង់ េនសហរដ្ឋ េមរកិ មនលកខណៈខុសគន ពីកមមវធីិសិស េបះបង់
េនប ្ត ្របេទសេផ ងេទៀត េនកនុង្រកុមេគលេ ស្រមប់អន្ត គមន៍នន និងេនកនុង

្របេភទៃនករផ្តល់េស  បុ៉ែន្ត មនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងវធីិ ្រស្តៃនករ យតៃម្ល េពលគឺ កមមវធីិ
របស់សហរដ្ឋ េមរកិភគេ្រចើនេផ្ត តសំខន់េទេលើសិស អនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ ចំែណកឯកមម
វធីិែដលអនុវត្តេនប ្ត ្របេទសេផ ងេទៀត ភគេ្រចើនេផ្ត តេទេលើសិស ថន ក់បឋមសិក ជេគល
េ េទវញិ។ ករសិក ភគេ្រចើនេនកនុង្រកុមទំងពីរ ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់ រដ៏រងឹមំរបស់េយើង
ចំេពះភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង្រ វ្រជវ គឺជគេ្រមងេ្រប បេធៀប្រពវៗេ យផ្តល់សមតថភពពិត
្របកដកនុងករបង្ហ ញភពខុសគន ៃន នុភពជពិេសសេទេលើ្រកុមសិស ែដលមន ថ នភពេសមើ
គន ។ 

 

ករផ្តល់េស េនកនុងកមមវធីិសិស េបះបង់  េនសហរដ្ឋ េមរកិមនលកខណៈខុសគន ពី
ករផ្តល់េស េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  េនកនុងជេ្រមើសេស ជក់ ក់ែដលនឹង្រតូវផ្តល់ និង  
េស ច្រមុះ។ សហរដ្ឋ េមរកិមនករេពញចិត្តយ៉ងខ្ល ំងកនុងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកសិក ្របេភទមួយ



 

កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	ix	
 

ចំនួន និងេស ផទ ល់ខ្លួន/សងគម េដើមបីឲយកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ ចចប់បនជំនញេលើ
មុខវជិជ របស់ពួកេគ និងទទួលបនជំនួយគំ្រទ េដើមបីជួយពួកេគកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួន ឬ
បញ្ហ សងគម ែដលពួកេគកំពុង្របឈមមុខ។ កមមវធីិ៥ កនុងចំេ មកមមវធីិចំនួន៦របស់សហរដ្ឋ េមរកិ 
រមួមន សមសភគែផនកសិក មួយចំនួន េហើយកមមវធីិទំងអស់េនះរមួមនសមសភគផទ ល់ខ្លួន/  ស
ងគម។ េ្រកពីេនះ ពក់ក ្ត លៃនកមមវធីិរបស់សហរដ្ឋ េមរកិមនសមសភពែផនករចនសមព័នធ ករ
ផ្ល ស់ប្តូរបរយិកសេរៀនសូ្រត េ យបេងកើត្រកុមៃនថន ក់ែដលមនសិស តិចតួច ឬផ្ល ស់ប្តូរកមមវធីិ
សិក េដើមបីឲយសិស ចូលេរៀនកន់ែតេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត។ កមមវធីិទំងេនះមិនបនផ្តល់ហិរញញវតថុ 
្របក់េលើកទឹកចិត្ត ឬេស សុខភពេនះេទ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ  ្របក់
េលើកទឹកចិត្ត េដើមបីបញជូ នកុមរេទ េរៀនគឺជករធមម េទេហើយ។ កមមវធីិ១៣ កនុងចំេ មកមម
វធីិែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន២០ (៦៥ភគរយ) បនផ្តល់ជករេផទរ្របក់ របូករណ៍ សកខី
ប្រត(ប័ណ្ណលក់ទំនិញ) រស្រមប់្រគួ រ បរកិខ រ េរៀន ឬឯកស ្ឋ នសិស  េនេពលែដល
កុមរចូលេរៀនេទៀងទត់ េហើយ១១ករណីកនុងចំេ មករណីទំងេនះ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុគឺជ 
ជេ្រមើសែតមួយគត់ែដល្រតូវបនេគ យកមកអនុវត្ត។ កមមវធីិអន្តរជតិតិចជង១/៣(មួយភគបី) មនជ

ទិ៍ សមសភគែផនកសិក  ែផនកសុខភព ឬែផនករចនសមព័នធ មនែតកមមវធីិមួយបុ៉េ ្ណ ះែដល    ផ្ត
ល់ករគំ្រទែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម។ 

 

លទធផលស្រមប់អន្ត គមន៍ៃន្របេភទេផ ងគន ្រតូវ ក់បញចូ លគន  េដើមបីឲយមន្របសិទធភពកនុង
ករបេងកើនករចូលេរៀន ករកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់  ឬករធនថ សិស េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន េរៀន។ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតបនបង្ហ ញពីករផ្ល ស់
ប្តូរជវជិជមនដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់ ១២ករណី កនុងចំេ ម១៣ករណី(៩២ភគរយ) ករផ្ល ស់ប្តូររចន  ស
មព័នធទទួលបនេជគជ័យ៣ករណី កនុងចំេ ម៤ករណី (៧៥ភគរយ) ករគំ្រទែផនកសិក មន្របសិទធ
ភព២ករណី កនុងចំេ ម៤ករណី (៥០ភគរយ) េហើយអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពមន នុភពេលើលទធ
ផលៃនករអប់រ ំ េនកនុងករសិក ២ កនុងចំេ មករសិក ៥ករណី(៤០ភគរយ)។ អន្ត គមន៍ផទ ល់
ខ្លួន/សងគមទទួលបនេជគជ័យ បុ៉ែន្តេ យ រែតអន្ត គមន៍េនះមនអន្ត គមន៍្របេភទេផ ងេទៀត 
បនជនំឲយអូសបន្ល យករណីសិក ែដលថ អន្ត គមន៍្របេភទេនះមន្របសិទធភព១០០ភគ រយ។ 

 

េមេរៀនសំខន់ៗបីស្រមប់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  បនេកើតេចញពី
ករពិនិតយេឡើងវញិនូវកមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់ េនះ។ ទីមួយ ឯក រ្រ វ្រជវេនះ
បង្ហ ញថ ក ្ត មួយចំនួនែដលែស្ដងេចញនូវឥរយិបថរបស់កុមរេន េរៀនគឺមនទំនក់ទំនង



 

កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	x	
 

េទនឹងសិស េបះបង់  េពលគឺ ពួកេគេរៀនបនពិនទុទប េរៀន្រតួតថន ក់ ឬហួស យុចូលេរៀន 
មកេរៀនមិនេទៀងទត់ និងមិនសូវមនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករសិក ។ េគេ្រគងេរៀបចំកមមវធីិ
អន្ត គមន៍េនះេឡើង កនុងេគលបំណងេដើមបីកត់បនថយបញ្ហ ចមបងរបស់សិស ទក់ទងនឹងករអប់រ។ំ 
ទីពីរ ជេរឿយៗ កមមវធីិអន្ត គមន៍ទំងេនះែតងែតកំណត់្រកុមកុមរេគលេ មរយៈលកខណៈ
សមគ ល់េផ ងៗ ដូចជ េយនឌ័រ(កុមរ)ី ពិករភព ឬបញ្ហ សុខភព ឬកររស់េនកនុងតំបន់ជនបទ ឬេន
ឆង យពី េរៀន ពីេ្រពះលកខណៈសមគ ល់ទំងេនះក៏ ចកំណត់បនថ កុមរទំនងជេបះបង់

កន់ែតេ្រចើនេឡើង។ កមមវធីិែដលេ្រគងេរៀបចំស្រមប់តំបន់ជក់ ក់ មួយេនះ្រតូវេលើក
េឡើងពីក ្ត ននែដលមន រៈសំខន់ស្រមប់កុមរ និង្រគួ រេនកនុងតំបន់េនះ។ េនទីបញច ប់ 
អន្ត គមន៍នីមួយៗត្រមូវឲយមនករ យតៃម្ល ែដល្រតូវបនេធ្វើែផនករ មវធីិ ្រស្តចបស់ ស់ កនុង
េពលដំ លគន ែដលអន្ត គមន៍េនះ្រតួវបនពិចរ  និង្រតូវបនអនុវត្តឲយបនឆប់រហ័ស និង
េ យយកចិត្តទុក ក់ មែត ចេធ្វើេទបន។ 
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១ .០ េសចក្តីេផ្ដើម  
១ .១  េគលបំណងៃនករពិនិតយេឡើងវញិ  

 កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  (SDPP)  ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេគល
បំណងេដើមបីផ្តល់ករែណនំ ែផ្អកេលើភស្តុ ងដល់េបសកកមមរបស់ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបី
អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) និងប ្ត ្របេទសននេន សីុ និងមជឈឹមបូព៌ស្តីពីករទប់ ក ត់សិស
េបះបង់  េ យ កលបងេលើ្របសិទធភពៃនអន្ត គមន៍ទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េនកនុង
្របេទសេគលេ ចំនួន៤ មនជ ទិ៍ ្របេទសកមពុជ ឥ ្ឌ  ជីគី ថ ន និងទីម័រែលស។ េនឆន ំ
ដំបូងៃនគេ្រមងេនះ បុគគលិកកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េនសហរដ្ឋ េមរកិ និង
្របេទសនីមួយៗកនុងចំេ ម្របេទសទំងបួនេនះ ្រតូវេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេលើឯក រ្រ វ្រជវ 
កំណត់កមមវធីិអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត េដើមបីកត់បនថយចំនួនសិស េបះបង់  
និងេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ ែដល ចនឹងទទួលបនេជគជ័យខពស់បំផុតស្រមប់្របេទសនីមួយៗ កនុង
ចំេ ម្របេទសេគលេ ទំងេនះ។ កនុងរយៈេពលពីរឆន ំបនទ ប់ៃនគេ្រមងេនះ បុគគលិកទំងេនះ្រតូវ
អនុវត្តគេ្រមងទំងេនះ និង យតៃម្លថ េតើពួកេគនឹងទទួលេជគជ័យកនុងករទប់ ក ត់កុមរកំុឲយេបះ 
បង់  មុនេពលបញច ប់វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគេ យរេបៀប ។ 
 
 ករពិនិតយេឡើងវញិេលើឯក រ្រ វ្រជវស្តីពីសិស េបះបង់  េនេពលចប់េផ្តើម
គេ្រមងៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  មនេគលបំណងេ្រចើនយ៉ង។ ទីមួយ 
មុនេពលេ្រគងេរៀបចំគំនិតផ្តួចផ្តួចថមី អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ្រតូវេឈ្វងយល់ឲយបនសីុជេ្រមអំពីបញ្ហ
ែដល្រតូវេ ះ្រ យ និងអន្ត គមន៍ននែដល្រតូវបន កលបងកន្លងមក។ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
េដើមបីកត់បនថយលំហូរៃនសិស េបះបង់ េនទូទំងពិភពេ ក អនក្រ វ្រជវទំងេនះបន្រតួត
ពិនិតយយ៉ងដិតដល់េលើលកខណៈសមគ ល់ៃនកុមរែដលេបះបង់  ក៏ដូចជបរបិទៃន្រគួ រ សហ
គមន៍ និង េរៀនរបស់ពួកេគ។ បនទ ប់មក ពួកេគបន កលបងកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់្របេភទ
េផ ងៗគន  ែដលកមមវធីិមួយចំនួនកនុងចំេ មកមមវធីិទំងេនះ ទទួលបនេជគជ័យេ្រចើនជងកមមវធីិ
េផ ងេទៀត។ ករយល់ដឹងអំពីករ្រ វ្រជវេនះនឹងែណនំអំពីភរកិចចបែនថមេទៀតេនកនុងកមមវធីិ ក
លបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ។ 
 

ទីពីរ អនកេរៀបចំែផនករកមមវធីិទំងេនះកន់ែតមនករយល់ដឹងអំពី រៈសំខន់ៃនករេធ្វើេសច
ក្តីសេ្រមចចិត្តេលើគេ្រមងៃនកមមវធីិ ែផ្អកេលើភស្តុ ងចបស់ ស់អំពី្របសិទធភពៃនេគលវធីិ្រសេដៀង
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គន ។ ករពិនិតយេឡើងវញិនូវលទធផលៃនករ យតៃម្លេលើអន្ត គមន៍ ែដលេ្របើ្របស់បេចចកេទស យ
តៃម្លលម្អិត ច្របប់អនកេរៀបចំគេ្រមងេ្រជើសេរ ើសអំពីក ្ត បរបិទ េដើមបីយកមកពិចរ េនកនុង
គេ្រមង ្របេភទៃនសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តឲយបនសម្រសបបំផុត និង្របេភទៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល
ែដលអនកអនុវត្ត្រតូវករ េដើមបីេធ្វើឲយគេ្រមងេនះមន្របសិទធភព។ 

 
ទីបី ភពេជគជ័យៃនគេ្រមងេនះគឺជករសំខន់ ែដលអនកអនុវត្ត្រតវូផ ភជ ប់សនិទនភព

របស់ពួកេគ និងទទួលបននូវករគំ្រទដ៏ទូលំទូ យេនកនុងប ្ត ្របេទសនន ែដលពួកេគកំពុងេធ្វើ
ករ។  ករផ ព្វផ យចំេណះដឹងេនះដល់អនកដៃទអំពីករផ្តល់េស េនកនុងអន្ត គមន៍  ករចំ យ  
េផ ងៗ និង នុភពេនះ ចទក់ទញ្រកុមមនុស សំខន់ៗឲយគំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុង
្របេទស ែដលេគរពឹំងថនឹងមននិរន្តរភព េនេពលែដលករផ្តល់មូលនិធិេលើកដំបូងចប់។ 

 
ទីបួន ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវេនះ ចផ្តល់ករែណនំដល់អនកបេងកើតេគល

នេយបយ អនកេរៀបចំគេ្រមងកមមវធីិ និងអនក្រ វ្រជវេផ ងេទៀត េនកនុង្របេទសជេ្រចើន ែដលកំពុង
ពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ ្របេភទដូចគន ចំេពះកុមរេបះបង់ករសិក  ែដលមិនបនបញច ប់វដ្តអប់រ ំ
ក្រមិតមូល ្ឋ ន។ ករេធ្វើេសចក្តីសេងខបអំពីករសិក ែដល្រតូវបនអនុវត្ត ករទញយកគំនិតេនកនុង

ងែដលងយ្រសួលដល់អនកេ្របើ្របស់ និងករបង្ហ ញពីលទធផលរកេឃើញសំខន់ៗ ចជួយដល់
អនកដៃទ េនេពលែដលពួកេគរកេឃើញវធីិដ៏្របេសើរបំផុតេដើមបីជួយដល់កុមរេនេលើពិភពេ ក។ 
 
១ .២  និយមន័យៃនពកយ “សិស េបះបង់”  

មុនេពលពយយមពិនិតយេមើលអន្ត គមន៍ទំងេនះ េយើងចំបច់្រតូវេឈ្វងយល់ជរមួ អំពីពកយ 
“សិស េបះបង់ ” ដូចែដលេគយកមកេ្របើេនកនុងគេ្រមង កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់

(SDPP)េនះ។ ពិតជគម នករ្រពមេ្រព ងជ កលអំពីនិយមន័យេនះេនះេទ។ អងគករយូ
េណសកូ(២០០៥) ចត់ទុកសិស េបះបង់ ថជ “កុមរែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀន េ្រកយមក
ឈប់េរៀន។” េដើមបីពិចរ ឲយបនចបស់ ស់ថ កុមរទំងេនះជអនក េនះ ករសំខន់េយើង
្រតូវកំណត់េ យយកចិត្តទុក ក់េទេលើ (ក)ក្រមិតៃនករអប់រេំន េរៀន និង(ខ) អ្វីែដលមន
ន័យថ “េនេរៀន”។ 
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សំេណើ សំុេបសកកមមករងរ ស្រមប់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  កំណត់
សិស េបះបង់ ថជ “សិស ែដលមិនបនបញច ប់វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នេពញេលញ េនកនុង
្របេទស” (ទំព័រទី២០) និងបញជ ក់ថ កមមវធីិេនះ្រតូវេធ្វើករជមួយក្រមិតអប់រថំន ក់បឋមសិក  និងមធយម
សិក  េ យកំណត់និយមន័យចបស់ ស់អំពីឆន ំៃនករអប់រ ំែដលនឹង្រតូវេធ្វើករពិចរ  កនុងេគល
បំណងេដើមបីសេ្រមចថ េតើ្រតូវ ក់បញចូ លកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធេនកនុងនិយមន័យអំពី “ េរៀន” 
ែដរឬយ៉ង  កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ នឹងយកនិយមន័យ មអងគករយូ
េណសកូ ែដលបញជ ក់ថ កុមរេនកនុងករអប់រេំ្រក្របព័នធ្រតូវបន ប់បញចូ លថ ជកុមរែដល“េនេរៀន” 
េនេពលែដលកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ មនតៃម្លេសមើនឹងករអប់រថំន ក់បឋម
សិក ផ្លូវករ។ 

េដើមបីពិចរ ថ េតើសិស  “េនេ្រក ”  េហើយសិស  “េនេរៀន”េនះ  អងគករ
យូេណសកូកំណត់្រកុមទីមួយេនះថ ជកុមរែដល “មិនបនចូលេរៀន កនុងអំឡុងឆន ំសិក ែដលមន
បញ្ហ ”  េហើយចត់ទុក្រកុមទីពីរថ ជកុមរែដលបនចូលេរៀនយ៉ងេ ចមួយៃថង។ ដូេចនះ កុមរមន ក់
្រតូវបនចត់ទុកជ សិស េបះបង់   ្របសិនេបើកុមរេនះបនចូលេរៀនយ៉ងតិចមួយៃថង េហើយ
បនទ ប់មកឈប់េរៀនេនឆន ំេនះ។ សមគម្រ វ្រជវអំពីករទទួលបនករអប់រ ំ(CREATE ឆន ំ២០១០) 
បនពនយល់ពីេហតុផលេនះថៈ 

(1) កុមរ ចឈប់េរៀន េ យ រែតត្រមូវករេសដ្ឋកិចចបេ ្ត ះ សនន។ កុមរេនះ ចេទ ំ
ដំ ំ ឬ្របមូលផលដំ ំរយៈេពលមួយែខ េនេពល មួយ  ឬ្រតូវបនបញជូ នេទផទះ ច់
ញតិ ឬបញជូ នេទេធ្វើករេដើមបីរក្របក់ េហើយពូកេគរពឹំងថនឹងវលិ្រតឡប់មកេរៀនវញិ េនកនុង
ឆន ំែដលពួកេគបនបញច ប់ភរកិចចរបស់ខ្លួនរចួ ល់។ 

(2) កុមរមិន ចចូលេរៀនបនទ ប់ពីមនេហតុករណ៍សំខន់ៗ ដូចជ មរណភពឪពុក/ ម្ត យ ឬចំ
ក្រសុកៃន្រគួ រ បុ៉ែន្តេគរពឹំងថ កុមរេនះនឹងវលិមកេរៀនវញិ ។ 

(3) កុមរែដលមិនបនចូលេរៀនរយៈេពលយូរ ្របែហលជចង់វលិមកេរៀនវញិ បុ៉ែន្តពួកេគ “ហួស
យុចូលេរៀន”េទេហើយ ជេហតុនំឲយពួកេគមនករខម សេអៀន េហើយេន្របេទសខ្លះ ពួកេគ

មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលេរៀន េ យេយង មេគលនេយបយរបស់្របេទសេនះ។ 
 

មរយៈករេឈ្វងយល់អំពីផ្លូវកុមរេដើរេដើមបីបញច ប់ភពេនេ្រក  និងករទទួល គ ល់
និយមន័យរបស់អងគករយូេណសកូស្តីពីករចូលេរៀនរបស់កុមរ កនុងអំឡុងឆន ំសិក  កមមវធីិ កលបង
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ទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ចេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ ែដលផ្ល ស់ប្តូរទិសេ របស់កុមរ និង
បញជូ នពួកេគឲយេទេរៀនវញិ។ 
 
១ .៣  វធីិ ្រស្តៃនករពិនិតយេឡើងវញិ និងេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍  

េដើមបីែស្វងរកឯក រ្រ វ្រជវមកពិនិតយេមើលេឡើងវញិ បុគគលិកកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់
សិស េបះបង់ បន្រ វ្រជវរកឯក រេយងស្រមប់គេ្រមងែដលទក់ទងនឹង “សិស េបះ
បង់ ”  “សិស អវត្តមនេ្រចើន” និង “សិស េរៀន្រតួតថន ក់”។ ជេ្រមើសៃន “សិស អវត្តមនេ្រចើន”  
េផ្តើមេចញពីនិយមន័យរបស់អងគករយូេណសកូ ែផ្អកេលើវត្តមនជក់ែស្ដងរបស់កុមរេន េរៀន ឬ
អវត្តមនពី  េដើមបីកំណត់អំពី ថ នភពរបស់កុមរេនះ។ ជួនកល ករអវត្តមនេ្រចើន ចេសមើ
នឹងេបះបង់  េហើយដូចែដលបនពិភក ចុងេ្រកយេនកនុងរបយករណ៍េនះ ជេរឿយៗ ជ
បុព្វេហតុែដលនំឲយសិស េបះបង់ ជេរៀងរហូត។ ដូេចនះ ករេរៀន្រតួតថន ក់គឺជបញ្ហ ែដល

្រតូវេឆ្លើយតបឲយបនញឹកញប់េទនឹងសិស ែដលមិនសូវចូលេរៀន ឬមិនបនចូលេរៀនេ ះ 
េហើយបញ្ហ េនះក៏ជបុព្វេហតុមួយែដលនំឲយសិស េបះបង់ ផងែដរ។ កមមវធីិ កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ ក៏បនយកពកយ “សិស េរៀន្រតួតថន ក់” េនះ មកេ្របើ្របស់ជឃ្ល មួយេន
កនុងករសិក ្រ វ្រជវផងែដរ។ 

 

បុគគលិករបស់កមមវធីិេនះបន្រ វ្រជវអំពីករសិក យតៃម្ល (ក) ម្របព័នធអីុនេធើែនត (ខ)
ទិនន នុបបវត្តិ មប ្ណ ល័យ (គ) មេវប យរបស់អងគករនន េនសហរដ្ឋ េមរកិ ពក់ព័នធនឹង
បញ្ហ សិស េបះបង់  (ឧ.  What Works Clearinghouse, មជឈមណ្ឌ លជតិទប់ ក ត់សិស
េបះបង់ , មជឈមណ្ឌ លវទិយល័យ) អងគករអនុវត្តកមមវធីិ្រសេដៀងគន េនេ្រក្របេទស (ឧ. OECD, 
CREATE, អងគករយូេណសកូ មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហ្របជជតិ) និងអងគករែដលអនុវត្ត និង
យតៃម្លគេ្រមងអប់រអំន្តរជតិ (ឧ. បណ្ឌិ តយសភេដើមបីអភិវឌ ករអប់រ,ំ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ េមរកិ, 

្របព័នធ្រគប់្រគងអន្តរជតិ, កមមវធីិែកលម្អគុណភពអប់រ,ំ ធនគរពិភពេ ក)។ បនទ ប់មកបុគគលិកកមម
វធីិេនះបនពិនិតយ ម នេទេលើឯក រេយង មួយេនកនុងឯក រ និងរបយករណ៍ទំងេនះ។ 
ភគេ្រចើន អ្វីែដលេយើងបនរកេឃើញេនះេរៀប ប់អំពីលកខណៈសមគ ល់សិស ែដលេបះបង់  
ដូេចនះេដើមបី យតៃម្លបែនថមេទេលើកមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់  េយើងក៏បនទក់ទងអនក
្រ វ្រជវែដលេគ គ ល់ថ បនេធ្វើករ យតៃម្លេដើមបីឲយ្របកដថ េយើងមនរបយករណ៍េពញ
េលញ និងថមីបំផុតអំពីគេ្រមងទំងអស់។ េលើសពីេនះេទេទៀត េយើងបន្របគល់ភរកិចចឲយបុគគលិក 
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កនុង្របេទសរបស់េយើងេដើមបីែស្វងរកទិននន័យស្តីពីសិស េបះបង់  និង្រ វ្រជវរកអតថបទេន
កនុង្របេទសរបស់ពួកេគ។ 

 

េដើមបីេ្រជើសេរ ើសេគលវធីិអន្ត គមន៍្របកបេ យ្របសិទធភព បុគគលិកកមមវធីិ កលបងទប់
ក ត់សិស េបះបង់ បនជួបពិភក អស់រយៈេពលជិតមួយៃថង េដើមបីពិនិតយេឡើងវញិនូវករ យ

តៃម្លដ៏សំខន់នីមួយៗ។ អន្ត គមន៍ “្របកបេ យ្របសិទធភព” ែដលនឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើសេនះ មន
បំណងេធ្វើឲយកុមរេនេរៀនបន្ត និង្រតវូបន យតៃម្លយ៉ងលម្អិត។ អន្ត គមន៍នីមួយៗ្រតូវេឆ្លើយតបេទ
នឹងលកខណៈវនិិចឆ័យដូចខងេ្រកម៖ 

 
 ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ/លទធផល។  ករ យតៃម្លេនះ្រតូវ ប់បញចូ លខន ត ស់សទង់កុមរ្រគប់

យុចូលេរៀន ែដលេនេរៀន (ឧ. េនេរៀនរហូតដល់ចប់ឆន ំ ឬចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីេនឆន ំ
បនទ ប់) េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  (ឧ. េឡើងថន ក់ ឬេរៀនចប់ថន ក់ខពស់បំផុតេនកនុង        វ
ដ្តអប់រ)ំ ឬករចូលេរៀន (ឧ. មកេរៀនេទៀតទត់) ល់សូចនករទំងអស់ែដលកុមរមិនបន
េបះបង់ករសិក ។ អន្ត គមន៍ជេ្រចើនេដើមបីេលើកកមពស់គុណភព េរៀន ក៏ ចកត់
បនថយអ្រ សិស េបះបង់  បុ៉ែន្តករសិក េលើកមមវធីិែបបេនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ ល 
េទកនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ ្របសិនេបើពួកេគ ស់ែវងលទធផលមួយកនុង
ចំេ មលទធផលបីែដល្រតូវបនបញជ ក់េនះ។ 
 

 ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងេពលេវ ។  កមមវធីិអន្ត គមន៍នីមួយៗ្រតូវែតេធ្វើេឡើងថមីៗឲយ បន្រគប់
្រគន់ េដើមបី ចយកមកអនុវត្តបនេនឆន ំ២០១១ និង្រតូវបន យតៃម្លេនចេន្ល ះឆន ំ១៩៩០ 
និងឆន ំ២០១០។ 
 

 ករពក់ព័នធៃនគំរូ ង។  បនទ ប់ពីមនករែណនំពីទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍
អន្តរជតិដល់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េនះមក អន្ត គមន៍េនះ្រតូវ   
េផ្ត តេទេលើសិស កនុង ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ និង ្រតូវេរៀប ប់អំពីបរបិទ រយៈ
េពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ករផ្តល់េស  ត្រមូវករករ បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក េហើយវេិសស
វ ិ លជងេនះ គឺករចំ យ។ 
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 ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងសិក ្រ វ្រជវ។  លកខណៈវនិិចឆ័យែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុង
េសៀវេភ What Works Clearinghouse, ជែផនកមួយៃន្រកសួងអប់រេំនសហរដ្ឋ េមរកិ ែដល
បនកំណត់ស្តង់ រតឹងរុងឹេដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែកទ្រមង់

េរៀន ករ យតៃម្លេលើអន្ត គមន៍គឺ (ក)គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ឬ គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ 
 េ យេ្របើ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀបសម្រសបេទនឹងទិននន័យមូល
្ឋ ន និងេ យឆ្លងកត់អ្រ រចិរលិទប ឬេ យេ្របើគេ្រមងបញច ប់ករថយចុះេធៀបនឹងអ្រ   

រចិរលិទប។ 
 
ករ យតៃម្ល២៦ករណី ែដលេឆ្លើយតបនូវ ល់លកខណៈវនិិចឆ័យទំងអស់ ្រតូវបនចត់ទុកជ 

“អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត” និង្រតវូបនពិភក រយៈេពលែវងេនកនុងរបយករណ៍េនះ 
េហើយ្រតូវបនសេងខបេនកនុងឧបសមព័នធ “គ”។  ករ យតៃម្ល៨ករណីែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង 
លកខណៈវនិិចឆ័យទំងេនះ ក៏្រតូវបនេលើកយកមកបង្ហ ញផងែដរ បុ៉ែន្តមិន្រតូវបនលម្អិតឲយបនសីុ
ជេ្រមេនះេទ (សូមេមើលឧបសមព័នធ “ឃ”)។ 



 

កមមវធីិ ក

 

 
១.៤ ករេ

ឯ
អំពីលកខណ
េ យក
ែតេកើតម
មុនេពល
េនះេន
េរៀនេនឆន
អន្ត គម
បង់
ពិភក េ
និង យត
ទីបួន 

 
គេ្រមង
្រកុមមិន
េផ ងេទ
្រ វ្រជ

ចអន
េធៀប េ
(េគលវ ិ
ែដលម
អន្ត គម
បុ៉ែន្តេន
ែដលម

កលបងទប់ ក ត់

េរៀបចំរបយក
ឯក រែដល
ណៈសមគ ល់ៃ
រពិភក អំពី

មនេនកនុងឯក
បញច ប់ករសិ

បឋមសិ
ឆន ំសិក ថន ក់
ន៍ េ យេ

 េ យ
នកនុងែផនកទី
តៃម្លេលើកមមវធីិ
ក់េចញនូវអន

េនកនុង គ
ង (RCT)  កុម
នទទួលអន្ត គ
ទៀតេនកនុង្រកុម
ជវេ្រប បេធៀប
នុវត្តអន្ត គមន៍

យធនថ 
វធីិ“េ្រប បេធៀប

មនសិទធិចូលរមួ
មន៍ពីគេ្រមង 

នជិតនឹងបនទ ត់
មនពិនទុេលើសេគ

សិស េបះបង់

ករណ៍ 
េនសល់្រតូវ
ៃនកុមរ និង
ទំហំៃនបញ្ហ
ក រ្រ វ្រជ
ក ។ េគ

សិក មុនេគ េ
អនុវទិយល័យ
េលើកេឡើងអំពី
េរៀប ប់ថក
មួយ េ យ
ធីែដលមិនប
នុ សន៍ស្តីពី

គេ្រមង្រពវៗ
មរែដលមនសិ
គមន៍ពីគេ្រមង
មទទួលអន្ត គ
ប េរៀន 
ន៍េន េរៀ
កុមរមន   

បជ្រកុម”)។ ជ
មកនុងអន្ត គមន
និង្រកុមេ្រប

តៃនភព្រសបច
គ បុ៉ែន្តេន ជិត

,ករពិនិត

ែបងែចកជបួ
ងយុវជនែដល
សិស េបះប
ជវេនះ េដើម
ច ស់ែវងក

េហើយក ្ត
យ ឬវទិយល័
ពីករចត់ចំ
ករចត់ចំ
យពិនិតយេមើល
នេឆ្លើយតបនូ
ពីគេ្រមងអន្ត

គេ្រមង

ៗេ្រប បេធៀប្រកុ
សិទធិចូលរមួ ្រតូវ
ង េ យេ្របើ
គមន៍ពីគេ្រមង
ឬកុមរ េ យ
ៀន និងេ្រជើ
លកខណៈសមគ
ជទូេទ គេ្រម
ន៍ទំងអស់ទទួ
បេធៀប អនក្រ
ចបប់ និងទទួ
តបនទ ត់ និងមិ

តយេឡើងវញិនូវឯ

បួនែផនក។ ែផន
ល្របឈមនឹង
បង់  ប
មបីកំណត់្រកមុ
ក ្ត និភ័យ
និភ័យេផ ង

ល័យ។ ែផនក
ត់ថន ក់ៃន

ត់ថន ក់េនកនុង
កមមវធីិអន្ត គ
នូវ ល់លកខណ
ន្ត គមន៍សិស

យតៃម្លល

កមមិនទទួលអ
វបនចត់ ំង

ងចំនួន្រពវ
ង។ េនកនុង គ
យេ្របើលកខណៈ
ជើសេរ ើស
មគ ល់ វ  និ
្រមងបញច ប់ករ
លបនករអន្ត
្រ វ្រជវេ្របើ្រ
ទួលបនអន្ត
នទទួលបនអ

ក រ្រ វ្រជ

ផនកទីពីរបង្ហ
ងករេបះបង់
បនទ ប់មកេរៀប
មកុមរែដល្រ
យមួយចំនួនកនុ
ងេទៀត ចជ
កទីបីពិភក អ
កមមវធីិអន្ត គ
ងក ្ត និភ័
គមន៍្របកបេ
ណៈវនិិចឆ័យេលើ
ស េបះបង់

ម្អតិ 

អន្ត គមន៍ពីគេ
ងេនកនុង ្រកុមទ
វៗ ឬេ យ
គេ្រមងែផ្អកេល
ៈសមគ ល់ែដល
េរៀនែដលេន

និងបទពិេ ធ
រថយចុះ (RD)
ន្ត គមន៍េនះ
្របស់កុមរ/្រគួ
គមន៍ជ “ក
អន្ត គមន៍ជ“ក

ជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ

ញពី ថ នភ
ង់ ។ 
ប ប់ក ្ត
្របឈមនឹងក
កនុងចំេ មក
ជករសំខន់ 
អំពីភស្តុ ង
គមន៍េដើមបីទប
ភ័យ ែដល

យ្របសិទធភ
លើករ យតៃម្ល

ែដលប

េ្រមង/្រកុមទទួ
ទទួលអន្ត គម
ក់បញចូ ល និង

េលើករពិេ ធ
លពក់ព័នធ ឧទ
នែកបរេនះេដើ
ធន៍េន េ

D) ្រតូវបនេ្របើ 
។ េដើមបីកំណ
គួ រ ែដលម
រចូលរមួ ក
ករេ្រប ប េធៀ

២០១១	 ទំ

ព ឬករបរយិ
ែផនកេនះចប
និភ័យ ែដល

ករេបះបង់
ក ្ត និភ័យ
ពីេ្រពះកុម
ទក់ទងនឹងក
ប់ ក ត់សិស

ល្រតូវបនេលើ
ភពរយៈេពល
ម្លទំងេនះ។ 

បនមកពីករស

ទួលអន្ត គមន៍
មន៍ពីគេ្រមង 
ងចត់ ំងកុម
ធន៍ (QED)  អន
ទហរណ៍ ពួកេ
ដើមបីេធ្វើករេ្រប
េរៀន្រសេដៀងគន
េនេពលកុម

ណត់្រកុមទទួល
មនពិនទុេ្រកមេ
លបង” និងអន
ប”។ 
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យយ
ប់េផ្តើម
លែតង

 
យទំង
រចូល
កមមវធីិ
េបះ

លកមក
លែវង
ែផនក

សិក

ន៍ពី
ឬ 

មរ
អនក
េគ
ប
គន  
មរ
ល
េគ 
អនក
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្រ វ្រជវអំពីលកខណៈសមគ ល់ៃនកុមរែដលេបះបង់  និងអន្ត គមន៍ែដលជួយទប់ ក ត់សិស
េបះបង់េនះ។ 

 

របយករណ៍េនះមនបួនឧបសមព័នធ៖ (ក) ងបង្ហ ញពីសថិតិអប់រសំំខន់ៗ្របចំ្របេទស
 នីមួយៗ កនុងចំេ ម្របេទសអនុវត្តកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ទំងបួន (ខ)

ងបង្ហ ញពីឯក រ្រ វ្រជវែដលពិភក អំពីក ្ត និភ័យេផ ងៗគន ពក់ព័នធនឹងសិស េបះបង់
 (គ) ងបរយិយអំពីអន្ត គមន៍សិស េបះបង់ ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតទំង២៦

ករណីបនទ ប់មកមនេសចក្តីសេងខប១េទ២ទំព័រនិង (ឃ) ងបរយិយអំពីអន្ត គមន៍ទំង៨ ែដល
មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យេលើករ យតៃម្លលម្អិតៃន កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស
េបះបង់ ។
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២.០ ថ នភព និងលកខណៈសមគ ល់កុមរនិងយុវជន្របឈមនឹងករេបះបង់  
២ .១  ទំហំៃន បញ្ហ សិស េបះបង់  

កនុងរយៈេពលពីរទសវត រក៍ន្លងមកេនះ គំនិតផ្តួចេផ្តើមអន្តរជតិជេ្រចើនបនេផ្ត តេទេលើករ   
ផ្តល់ឱកសឲយកុមរទទួលបនករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នជ កល េហើយមនកររកីចេ្រមើនគួរឲយកត់
សមគ ល់។ េយង មអងគករយូេណសកូ(ឆន ំ២០១០)បនឲយដឹងថ ចំនួនសរបុៃនកុមរេនេ្រក
បនធ្ល ក់ចុះមកេន្រតឹម្របមណ៣៨ភគរយ កនុងរយៈេពល៦ឆន ំ េពលគឺ ពី១១៥ ននក់េនឆន ំ
២០០១/០២ មកេន្រតឹម៧១ ននក់េនឆន ំ២០០៧។ កុមរេនេ្រក ្របែហល៤៤ភគរយមិន
ែដលចូលេរៀនេទ។ កនុងចំេ មកុមរែដលបនចូលេរៀនពិត្របកដ៥៦ភគរយ កុមរែដល្របឈម
នឹងករេបះបង់ មុនេពលបញច ប់វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន ឬមិនបនចូលេរៀនេនវដ្តបនទ ប់គឺមន
ចំនួនេ្រចើន។ 
  

ទំហំៃនបញ្ហ េនះមនលកខណៈខុសគន មតំបន់ និងេនកនុងតំបន់។ េនអនុតំបន់ ៉ ៃន
្របេទស ្រហិ្វក កុមរថន ក់បឋមសិក ែដលេនេ្រក ចំនួន៦៤ភគរយទំនងជមិនបនមកចុះ
េឈម ះចូលេរៀនេនះេទ ចំែណកឯេន សីុ និងប៉សីុហ្វិកខងេកើត ខងតបូង និងខងលិច កុមរេន
េ្រក ែត២០ េទ៣០ភគរយទំនងជមិនមកចុះេឈម ះចូលេរៀនេនះេទ បុ៉ែន្តពួកេគេបះបង់

ដល់េទ៦០ភគរយ។ ក្តីរពឹំងៃនករេនេរៀនបន្ត គឺមនតិចតួចេន្របេទសឥ ្ឌ  ប៉គី ថ ន បង់ក្ល
េដស និងេណប៉ល់ េពលគឺ កុមរេនេ្រក ៧០ភគរយេន្របេទសឥ ្ឌ បនេបះបង់  
៥០ភគរយេន្របេទសប៉គី ថ ន និង៤០ភគរយេន្របេទសបង់ក្ល េដស និងេណប៉ល់។ េន សីុ  
ក ្ត លភគរយៃនកុមរេនេ្រក ែដល្រគប់ យុចូលេរៀនថន ក់បឋមសិក បនេបះបង់  
(៣៨%) េ្រចើនជងមិនបនចុះេឈម ះចូលេរៀន(៣៥%) ឬចូលេរៀនយឺត (២៧%)។ 
 

ស្រមប់្របេទសែដលេផ្ត តេទេលើេបសកកមមករងរ ងទី១បង្ហ ញពីទិននន័យថមីបំផុតស្តីពី 
អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ពីវទិយ ថ នមូល ្ឋ នទិននន័យសថិតិៃនអងគករយូេណសកូ និងទិននន័យស្តី
ពីអ្រ សិស េបះបង់ ពីមូល ្ឋ នទិននន័យ EdStats ៃនធនគរពិភពេ ក។ សូមសមគ ល់ថ 
ទិននន័យេនះបនមកពីទិននន័យែដល ចរកបនេនឆន ំចុងេ្រកយបង្អស់ ែដលមនលកខណៈខុសគន េន

ម្របេទសនីមួយៗ និងមូល ្ឋ នទិននន័យៃន្របេទសេនះ។ ្រកុមនីមួយៗេនកនុង្របេទសបនបង្ហ ញ
ពីលកខណៈខុសគន ពីរ ៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀន។ ម៉យងវញិេទៀត កុមរេន្របេទស ជីគី ថ នេសទើរែត
ទំងអស់បនចុះេឈម ះចូលេរៀន េហើយក្រមនឹងឈប់េរៀនកនុងអំឡុងឆន ំសិក  (ថន ក់ទី១ ដល់ទី៩)។ អ
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្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) កនុងឆន ំ២០០៨ គឺមនកុមរ៩ី៥ភគរយ និងកុម ៩៩ភគរយសថិតេន
កនុង្រកុម្រគប់ យុចូលេរៀន។ េទះបីជសថិតិស្តីពីអ្រ សិស េបះបង់ មិន ចរកបនពីមូល
្ឋ នទិននន័យ EdStats ក៏េ យ ក៏្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនស្តីពីករអប់រ(ំEMIS) េន្របេទស ជីគី ថ ន 

ឆន ំ២០០៩-១០ បនបង្ហ ញថ អ្រ សិស េបះបង់ ថន ក់បឋមសិក មនតិចជង១ ភគរយ
ស្រមប់ថន ក់ទី១ ដល់ទី៤ និង៤ភគរយស្រមប់ថន ក់ទី៥ដល់ទី៩។ អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) 
េន មធយមសិក  (ថន ក់ទី១០ និងទី១១) មនកុមរចំីនួន៧៧ភគរយ និងកុម ចំនួន៨៨ភគ
រយ េហើយទិននន័យជតិបន យករណ៍ថ អ្រ សិស េបះបង់ ថន ក់មធយមសិក មនចំនួន៥
ភគរយ1។ េទះបីជអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនទំងេនះ ខពស់ស្រមប់ មធយមសិក េនកនុងប ្ត
្របេទសកំពុងអភិវឌ ក៏េ យ ក៏ ជករសំខន់ផងែដរកនុងករសមគ ល់ថ អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន
ស្រមប់កុមរទីបជងអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់កុម ។ ដូេចនះ កុមរភគេ្រចើនេន្របេទស

ជីគី ថ នពិតជបនមកចុះេឈម ះចូលេរៀន េហើយ េរៀនេនទីេនះពិតជធ្ល ប់ជួប្របទះបញ្ហ
សិស េបះបង់ មួយចំនួន ែដលបនេកើតេឡើងភគេ្រចើនកនុងអំឡុងឆន ំសិក ថន ក់មធយមសិក  
េនេពលេនះកុមរទំីនងជេបះបង់ េ្រចើនជងកុម ។ 

                                              
1អ្រ េបះបង់គណនែផ្អកេលើអ្រ ចូលេរៀន្រគប់ថន ក់េលើកែលងែតថន ក់ទី៩ ៕ថន ក់ទី៩  ករេបះបង់កនុងថន ក់គឺ គណនែផ្អក
េលើចំនួនសិស ែដលេរៀនចប់ថន ក់ទី  ៩  ៕  
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ងទី១៖ ទិននន័យស្ដពីសីសិ េបះបង់ 2  
 

្របេទស 

អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន
េនថន ក់បឋមសិក   

អ្រ េបះបង់  
េនថន ក់បឋមសិក  

អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន 
េនថន ក់មធយមសិក  

កុមរ ី កុម  កុមរ ី កុម  កុមរ ី កុម  
កមពុជ 
(2007) 

88% 92% 43% 48% 32% 36% 

ឥ ្ឌ  
(2005) 

87% 91% 35% 34% គម នទិននន័យ គម នទិននន័យ 

ជីគី ថ ន 
(2008) 

95% 99% គម នទិននន័យ គម នទិននន័យ 77% 88% 

ទីម័រែលស 
(2008) 

74% 77% 32% 22% 33%(2007) 30% (2007) 

 
ម៉យងវញិេទៀត ្របេទសកមពុជ ឥ ្ឌ  និងទីម័រែលស មនអ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនទបជង

ស្រមប់ បឋមសិក  (ពី៧៤%ៃនកុមរេីនទីម័រែលសេទនឹង៩២%ៃនកុម េនកមពុជ) និងអ
្រ សិស េបះបង់ ថន ក់មធយមសិក ខពស់ជងេ្រចើន (ពី២២%ៃនកុម េនទីម័រែលស េទនឹង
៤៨%ៃនកុម េនកមពុជ) េ យេលើកេឡើងពីករលំបកជេ្រចើនស្រមប់្រកុមកុមរតូចៗមួយចំនួនកនុង
ករចូលេរៀន ឬេនេរៀនបន្តេន បឋមសិក ។ បនទ ប់មក ្របេទសកមពុជ និងទីម័រែលសបង្ហ ញ
ថ  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនស្រមប់កុមរថន ក់មធយមសិក ទបជង អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនេនកនុង
្របេទស ជីគី ថ ន េ យមន្របែហលែតមួយភគបីបុ៉េ ្ណ ះបនចុះេឈម ះចូលេរៀន េ យេលើក
េឡើងថ កុមរមួយចំនួនតូចបនខិតខំេរៀនរហូតដល់ចប់វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន។ ករេបះបង់
គឺជបញ្ហ ចមបងមួយេនកនុង្របេទសទំងេនះ េហើយបញ្ហ ទំងេនះចប់េផ្តើមេកើតមនេនថន ក់បឋម
សិក  និងមនករេកើនេឡើង េនេពលែដលកុមរមន យុកន់ែតេ្រចើន។ (េដើមបីបង្ហ ញឲយកន់ែត
ចបស់ែថមេទៀតអំពីទិននន័យទំងេនះ សូមេមើលឧបសមព័នធ “ក”)។ 

 
 
                                              
2 អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន(NER) ទទួលបនពីមូល ្ឋ នទិននន័យៃនវទិយ ថ នសថិតិរបស់ UNESCO,  អ្រ េបះបង់បនមកពីទិននន័យសថិតិ
អភិវឌ វស័ិយអប់ររំបស់ធនគរពិភពេ ក  ។  ល់ព័ត៌មនទំងអស់បង្ហ ញពីសថិតិែដល ចរកេនឆន ំចុងេ្រកយបង្អស់។ 
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២ .២  ក ្ត ែដលមនទំនក់ទំនងនឹងកុមរេបះបង់  
 

កនុងករពិនិតយេមើលលកខណៈសមគ ល់ៃនកុមរែដលេបះបង់  មន្របេយជន៍កនុងករ
ពិនិតយេទេលើករងរដ៏េ្រចើនែដលេគបនេធ្វើេដើមបីកុមរ និងយុវជនេនសហរដ្ឋ េមរកិ ពីេ្រពះករ
្រ វ្រជវេនះមនលកខណៈលម្អិត និងទូលំទូ យ េហើយេនកនុងករណីភគេ្រចើន េឆ្លើយតបេទនឹង
ស្តង់ រតឹងរុងឹស្រមប់គេ្រមង្រ វ្រជវ និងករវភិគ។ ជករសំខន់កនុងករសមគ ល់ថ សិស
េបះបង់ ភគេ្រចើនេនសហរដ្ឋ េមរកិគឺជកុមរែដលេរៀនេនថន ក់មធយមសិក  ពីេ្រពះចបប់
េន្របេទសេនះត្រមូវឲយកុមរ្រគប់របូេរៀនរហូតដល់ យុយ៉ងតិច១៦ឆន ំ េហើយចបប់េនះែចងថ ្រតូវ
ជួលម្រន្តីទទួលបនទុកសិស េគច ឲយ ម នកុមរែដលេគច ឲយបនជ្របចំ។ ព័ត៌មន
េនះ ចមន រៈ្របេយជន៍េនកនុងប ្ត ្របេទស ែដលបញ្ហ សិស េបះបង់ េផ្ត តេលើកុមរ
ធំៗ។ 

 

ងទី២សេងខបអំពីក ្ត និភ័យសំខន់ៗស្តីពីករកុមរេបះបង់  ដូចបនបង្ហ ញេន
កនុងឯក រ្រ វ្រជវរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងឯក រ្រ វ្រជវពី្របេទសេផ ងេទៀត។ ជទូេទ 
ក ្ត ទំងេនះបញជ ក់អំពីទិសេ  ឬគុណភពៃនលកខណៈសមគ ល់នីមួយៗទក់ទងនឹងសិស េបះបង់

។ េសទើរែត្រគប់ករណីទំងអស់េទេហើយ ទំនក់ទំនងអវជិជមនរ ងក ្ត ទំងេនះ និងសិស
េបះបង់ គឺដូចគន ទំងេន្របេទសអភិវឌ  និង្របេទសកំពុងអភិវឌ ។ មនករេលើកែលងមួយគឺ
េយនឌ័រ ៖ េនសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទស OECD ែដលភគេ្រចើនកុម េបះបង់ េ្រចើន
ជងកុមរ ី រឯីេន្របេទសកំពុងអភិវឌ វញិ កុមរេីបះបង់ េ្រចើនជងកុម ។ ករសិក
ចបស់ ស់ែដលមនបង្ហ ញេនកនុង ងេនះ្រតូវកត់្រ េនកនុង ងឧបសមព័នធ “ខ” េដើមបី ចនឹង
កំណត់ចបស់ ស់ថ េតើក ្ត និភ័យ ខ្លះ្រតូវបនេលើកយកមកពិភក េនកនុងករសិក        
នីមួយៗ។ េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករបក្រ យក ្ត និភ័យេនកនុង ងទំងេនះ្រតូវ
បនែបងែចកជ បួន “ក ្ត ” មនជ ទិ៍ ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន ក ្ត ្រគួ រ ក ្ត េរៀន និងក ្ត       
សហគមន៍ ្រស័យេលើ្របភពៃនក ្ត េនះ។ េនកនុងក ្ត នីមួយៗ េគែបងែចកជ្រកុមេទ មអ្វីែដល
មនបង្ហ ញេនះ3  ។ 

 

                                              
3 គួរកត់សមគ ល់ថអនក្រ វ្រជវមន ក់ៗបនេ្របើនិយមន័យខុសៗគន  េហតុដូេចនះេហើយពកយេពចន៍េនកនុង ងពិតជមិនដូចគន នឹងពកយ
េពចន៍េនកនុងអតថបទេទ  ។  
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ក ្ត  “ផទ ល់ខ្លួន” មនលកខណៈសមគ ល់ វ  ដូចជ យុេនេពលចុះេឈម ះចូលេរៀន និង
េយនឌ័រ ទទួលខុស្រតូវេលើកដំបូងដូចមនុស េពញវយ័េនកែន្លងេធ្វើករ និងេនផទះ ឥរយិបថសងគម 
តៃម្ល និង កបបកិរយិ (ឧ. មិត្ត ខ្លះ ែដលសិស េនះមនទំនក់ទំនងជមួយ េហើយទំនក់ទនង
េនះមនលកខណៈយ៉ងដូចេម្តច) លទធផលសិក េន េរៀន (ឧ. េតើសិស េនះទទួលបនេជគ
ជ័យកនុងករសិក យ៉ង ខ្លះ) ទំនក់ទំនងេន េរៀន (ឧ. មពល ឬករេលើកទឹកចិត្ត ែដល
កុមរបង្ហ ញេន េរៀន) និងឥរយិបថ េរៀន (ឧ. ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់ ក្រមិតអប់រ ំ
របស់ឪពុកម្ត យទប) និងករ ស់ែវងទំនក់ទំនង្រគួ រជមួយ េរៀន និងករេប្តជញ ចិត្តកនុងករ
អប់រកូំនៗរបស់ពួកគត់ (ឧ.  ទំនក់ទំនងតិចតួចជមួយ េរៀន េ យគិតថករអប់រមិំនសូវ
សំខន់)។ ក ្ត  “  េរៀន” រមួមន ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. ផទះរបស់កុមរេនឆង យពី េរៀនេពក 
កង្វះអគរសិក ) និងែផនកមុខងរ (ឧ. គុណភពបេ្រង នេនមនក្រមិត កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវធីិ 
សិក )។ ជចុងេ្រកយេនះ ក ្ត  “សហគមន៍” រមួមន ក ្ត េរៀប ប់អំពីតំបន់ែដល េរៀនទក់
ទញសិស ឲយមកេរៀន (ឧ. ទី្រកុង ឬជនបទ, ករេកើតមនជេម្ល ះ ថ នភពបនទ ន់ ឬ ថ នភពងយ
េ្របះ្រ ំែផនកនេយបយ)។ ចំណុចែដលបញជ ក់េ យអក រដិតេខម េនចេន្ល ះខង ្ត ំៃដទំងពីរ
បង្ហ ញពីក ្ត នន ែដល្រតូវបនដក្រសង់ មរយៈករពិនិតយេឡើងវញិនូវអតថបទជងមួយភគបី។   
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ងទី២ ៖ ចំននួ(ភគរយ)ៃនករសកិ ែដលរកេឃើញក ្ត នភិ័យនមីួយៗថជ កររមួចំែណក
នឲំយសសិ េបះបង់  

 

ក ្ត  
សហរដ្ឋ េមរកិ 
និង្របេទស

OECD  (N=16) 

្របេទសកំពុង
អភិវឌ  (N=26) 

ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន 
លកខណៈសមគ ល់ វ ផទ ល់ខ្លួន  
 យុេ្រចើនេនេពលចុះេឈម ះចូលេរៀន (ហួស យុចូលេរៀន) -- 5 (19%) 
 េយនឌ័រ4 3 (19%) – កុម  9 (35%) – កុមរ ី
 មនបញ្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈ ឺ 5 (31%) 12 (46%) 
ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវយ័ 
 ចំ យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ យឱកស/ករងរ 5 (31%) 19 (73%) 
 ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្ត យ 5 (31%) 7 (27%) 
ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិកនុងសងគម 
 ្រកុមមិត្តភ័ក្តសិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/ឥរយិបថសងគម 4 (25%) -- 
 ករសរេសើរដល់សិស ឈប់េរៀន -- 3 (12%) 
លទធផលសិក េន េរៀន 
 សមិទធិផលទប 13 (81%) 9 (35%) 
 េរៀន្រតួតថន ក់/ហួស យុចូលេរៀន 8 (50%) 10 (38%) 
ទំនក់ទំនង េរៀន 
 មិនសូវចូលេរៀន 11 (69%) 8 (31%) 
 ក្តីរពឹំងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ 3 (19%) -- 
 ខ្វះករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក /មិនសូវមនចំ ប់ រមមណ៍េលើករ

សិក  
9 (56%) 

10 (38%) 

ឥរយិបថ េរៀន 
 ឥរយិបថមិនល្អ/ឥរយិបថមិនគបបី 8 (50%) 2 (8%) 

 

                                              
4 េនសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទស OECD ជេរឿយៗ កុម េបះបង់ករសិក េ្រចើនេ យែឡក្របេទសកំពុងអភិវឌ កុមរេីបះបង់
េ្រចើនជង។ 
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ក ្ត  
សហរដ្ឋ េមរកិ 
និង្របេទស

OECD  (N=16) 

្របេទសកំពុង
អភិវឌ  (N=26) 

ក ្ត ្រគួ រ 
លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ 
 ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប 8 (50%) 19 (73%) 
 ្រកុមជនជតិភគតិច/វណ្ណៈ/ភ  4 (25%) 7 (27%) 
 ក្រមិតអប់ររំបស់ឪពុកម្ត យទប 4 (25%) 12 (46%) 
 មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់ខ្លួន 6 (38%) 7 (27%) 
 ឪពុកម្ត យគម នករងរេធ្វើ 2 (13%) 4 (15%) 
 មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើន ជពិេសស យុេ្រកម០៥ឆន ំ 3 (19%) 5 (19%) 
 កររខំនកនុង្រគួ រ (ឧ. ករែលងលះគន  ឬមរណភព) 4 (25%) 5 (19%) 
 ្រគួ រចល័តេ្រចើន 6 (38%) 7 (27%) 
ទំនក់ទំនង្រគួ រ/ករេប្តជញ ចិត្តកនុងករអប់រ ំ
 បងប្អូនបេងកើតបនេបះបង់  3 (19%) -- 
 មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ  6 (38%) 2 (8%) 
 គិតថ ករអប់រមិំនសូវសំខន់ 4 (25%) 5 (19%) 

 

ក ្ត េរៀន 
រចនសមព័នធ 
 ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រចើន 3 (19%) -- 
 ដង់សីុេតសិស េ្រចើនស្រមប់អនកចំណូលទប និងជនជតិភគតិច 3 (19%) -- 
 េរៀនេនឆង យ/ េរៀនមនតិចតួច 1 (6%) 11 (42%) 
 ខ្វះអគរសិក  (ឧ. បងគន់) និងសមភ រៈេផ ងៗ -- 4 (15%) 
 ខ្វះ េរៀនេ្រកយបឋមសិក  -- 2 (8%) 
ែផនកមុខងរ 
 “គុណភព” េរៀនកន់ែតអន់ 1 (6%) 6 (23%) 
 គម នសុវតថិភព (ឧ. ្រកុមេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌ កមម ងកយ) 3 (19%) 6 (23%) 
 គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន -- 5 (19%) 
 មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវយ័េន េរៀន 4 (25%) -- 
 ភ អប់រមិំនែមនជភ កំេណើ តរបស់កុមរ 1 (6%) 3 (12%) 
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ក ្ត  
សហរដ្ឋ េមរកិ 
និង្របេទស

OECD  (N=16) 

្របេទសកំពុង
អភិវឌ  (N=26) 

 កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវធីិសិក  4 (25%) 3 (12%) 
 កង្វះករយកចិត្តទុក ក់កនុងករបេ្រង ន 6 (38%) -- 

 

ក ្ត សហគមន៍ 
 តំបន់ទី្រកុង/ជនបទ -- 1 (4%) 
 ជនបទ -- 8 (31%) 
 ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ជនជតិភគតិច ករេកើតេនេ្រក្រសុក/ឬេន

បរេទស មនែតឪពុក ឬម្ត យ ឬឪពុកម្ត យែដលមនករអប់រទំប
មនចំនួនេ្រចើន  

3 (19%) 1 (4%) 

 ករេកើតមនជេម្ល ះ ថ នភពបនទ ន់ ភពផុយ្រសលួៃននេយបយ -- 4 (15%) 
 សញញ ណវបបធម៌ៃនពិធី្របរពធែបប សន ែដល្រតូវេធ្វើមុនេពលចូល

សិក  
-- 2 (8%) 

 
េនសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ្ត ្របេទស OECD មនក្រមងក ្ត េផ ងៗគន  កនុងករកំណត់កុមរ

ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ ។ កុម ទំងេនះជអនកទទួលបនេជគជ័យតិចតួច េ យភគ
េ្រចើនេរៀន្រតួតថន ក់ មកេរៀនមិនបនេទៀងទត់ ក់ដូចជមិនសូវមនចំ ប់ រមមណ៍ ឬករេប្តជញ
ចិត្តកនុងករសិក  េហើយភគេ្រចើនគឺពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ែផនកវន័ិយ។ ជេរឿយៗ ពួកេគមកពី្រគួ រ្រកី្រក 
្រគួ រចល័ត និងមិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់ខ្លួន េហើយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគមិន
សូវមនទំនក់ទំនងជមួយ េរៀន។ េនេពលែដលេគសួរ ពួកគត់អះ ងថ ្រគូមិនសូវយកចិត្ត
ទុក ក់កនុងករបេ្រង ន។ ដូេចនះ េនេពលែដល្រកុមហុ៊ន ឬអងគករអភិវឌ ពិចរ េលើគេ្រមង
អន្ត គមន៍នន ្រកុមហុ៊ន ឬអងគករេនះគួរែតេផ្ត តេទេលើករបេងកើនករចូលរមួ និងសមិទធិផល និង
ែកលម្អឥរយិបថ។ 

 
េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  របូភពេនះេមើលេទ ក់ដូចមនលកខណៈខុសគន ខ្លះៗ។ ក ្ត

ចមបងពីរែដលពិតជមនេនកនុងករសិក ៧៣ភគរយ គឺបែ្រមប្រមួលេសដ្ឋកិចច។ ក ្ត ទីមួយសថិតកនុង
ក ្ត ្រគួ រ គឺភព្រកី្រកៃន្រគួ រ និងក ្ត មួយេទៀតសថិតកនុងក ្ត ផទ ល់ខ្លួនគឺត្រមូវឲយកុមររក្របក់ ឬ
េធ្វើកិចចករផទះ។ រៈសំខន់ៃនក្តីកង្វល់ែផនកហិរញញវតថុ និងករពិតថជេរឿយៗ ពួកគត់ ងំកុមរមិន
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ឲយេទេរៀនជពិេសសេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  ដូេចនះ ទំនងជសមេហតុផលែដលអនកេរៀបចំ
គេ្រមងអន្ត គមន៍គួរែតសេ្រមចចិត្តេ យផទ ល់ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ត្រមូវករហិរញញវតថុ។ ក្តីកង្វល់
ហិរញញវតថុបនទ ប់មកេទៀតគឺចំណុចមួយចំនួនែដល្រតូវបនេលើកេឡើងជញឹកញប់។ កុមរេនកនុង
្របេទសកំពុងអភិវឌ ែដលទំនងជេបះបង់ករសិក ប ្ដ លមកពីលទធផលសិក េខ យ ្រតវូេរៀន
្រតួតថន ក់ ឬហូស យុចូលេរៀន េហើយពួកេគក៏បនបង្ហ ញពីកង្វះករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក  និងកង្វះ
ករចប់ រមមណ៍។ េលើសពីេនះេទេទៀត សិស េបះបង់ េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ភគ
េ្រចើនគឺជកុមរ,ី មនពិករភព ឬឈឺញឹកញប់ មនឪពុកម្ត យែដលមនករអប់រតិំចតួច និងេទេរៀន
េន ែដលេនឆង យពីផទះពីផទះ។ បុ៉ែន្តគួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ ឯក រ្រ វ្រជវស្តីពីសិស
េបះបង់ េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  មិនបនគូសបញជ ក់ពីបញ្ហ ឥរយិបថ ែដលេគេឃើញ 
មនកនុងចំេ មសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ េនសហរដ្ឋ េមរកិនិងប ្ត ្របេទស OECD5

។  
 

េនកនុងឯក រ្រ វ្រជវពី្រគប់ប ្ត ្របេទសទំងអស់ មនករ្រពមេ្រព ងជទូេទថ ករ
េបះបង់ គឺជដំេណើ រករមួយ ឬេហតុករណ៍មួយ ែដលសិស ចចប់េផ្តើមេបះបង់េលើកដំបូង
េនថន ក់បឋមសិក  េហើយមិនបនមកេរៀនវញិជេរៀងរហូត (Hunt ឆន ំ២០០៨)។ េនសហរដ្ឋ េមរកិ 
មជឈមណ្ឌ លជតិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (Hammond, 2007) បនកំណត់ និភ័យននែដល 
េកើតមនចំេពះកុមរថន ក់បឋមសិក  មធយមសិក  និងវទិយល័យ។ លទធផលរកេឃើញរបស់ពួកេគ
មនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៣។ កូេ នទំេនរមួយស្រមប់្រកុមែដលមន យុដូចគន មនន័យថ ក ្ត
េនះមិន្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងករសិក មួយែដលមន រៈសំខន់េនកនុងសថិតិ, េលខ “១” មន
ន័យថ ករសិក មួយបនរកេឃើញក ្ត សំខន់ៗ និងសញញ  “*” មនន័យថ យ៉ងេ ច ស់ករ 
សិក ពីរករណីបនរកេឃើញថ ក ្ត េនះមន រៈសំខន់។ 

 
ពី ងេនះ េយើង ចេឃើញថ េហតុផលៃនសិស េបះបង់ មនលកខណៈខុសៗគន ។ 

យ៉ងេ ច ស់ករសិក ពីរករណីបនបង្ហ ញថ កុមរថន ក់បឋមសិក ែដលជអនកទទួលេជគ
ជ័យតិចតួច បនេរៀន្រតួតថន ក់ ឬហួស យុចូលេរៀន ឬអវត្តមនេ្រចើន និងកុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រក

                                              
5 បញ្ហ ឥរយិបថ ចេកើតមនេន្របេទសកំពុងអភិវឌ ផងែដរ។ ្រគូបេ្រង នេន្របេទសជេ្រចើនេ្របើទណ្ឌ កមម ងកយេទ
េលើករ្រប្រពឹត្តខុសឆគង េហើយករលំបកមួយចំនួនរបស់សិស ក៏ ចដូចគន នឹងអ្វីែដលបនេលើកេឡើងេនសហរដ្ឋ េមរកិ
ផងែដរ។ 
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ទំនងជេបះបង់ េ្រចើនជង បុ៉ែន្តលកខណៈសមគ ល់េផ ងេទៀត ដូចជ នុភពពីមិត្តភក្តិ ឬករ  
េប្តជញ ចិត្តកនុង្រគួ រចំេពះករអប់រមិំនទន់មនលកខណៈសីុសង្វ ក់គន េនេឡើយ។ ករទទួលខុស្រតូវ
េលើកដំបូងរបស់មនុស េពញវយ័ នុភពពីមិត្តភក្តិ និងទំនក់ទំនង្រគួ រជមួយនឹងករអប់រកំន់ែត
មនករពក់ព័នធ េនេពលែដលកុមរ្រគប់ យុចូលេរៀន។ ដូេចនះស្រមប់អនកេរៀបចំគេ្រមងអន្ត គមន៍  
អ្វីែដលសំខន់េនះ គឺ្រតូវេ ះ្រ យក ្ត និភ័យ ែដលពក់ព័នធនឹងករ្រគប់ យុចូលេរៀនរបស់
សិស  ។ 

 
 ងទី៣ ៖ ក ្ត នភិយ័សខំន់ៗេនក្រមតិ (ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិប៉ុេ ្ណ ះ)6  

 

ក ្ត និភ័យ ថន ក់ 
K-៥ 

ថន ក់ទី ៦-
៨ 

ថន ក់ទី 
៩-១២ 

លកខណៈសមគ ល់ វ ផទ ល់ខ្លួន 
 មនបញ្ហ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត ឬកររខំនផ្លូវចិត្ត  1 1 

ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវយ័ 
 េធ្វើករេ្រចើនេម៉ង  1 * 
 ភពជឪពុកម្ត យ   * 

ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិសងគម 
 ្រកុមសិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់  * 1 
 ឥរយិបថសងគមែដលមន និភ័យខពស់  * 1 
 សិស េនេ្រក មនចំនួនេ្រចើនកនុងសងគម   1 

លទធផលសិក េន េរៀន 
 លទធផលសិក ទប * * * 
 េរៀន្រតួតថន ក់/ហួស យុចូលេរៀន * * * 

ទំនក់ទំនង េរៀន 
 ករចូលរមួេខ យ * * * 
 ក្តីរពឹំងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ  * * 
 មិនសូវខិតខំ្របឹងែ្របង  1 1 

                                              
6 មណ្ឌ លជតិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េនទំព័រទី៦  ។ កត់សមគ ល់ថ ក ្ត និភ័យមនែតលកខណៈសមគ ល់ផទ ល់ខ្លួន

 និង ្រគួ រ  េហើយក ្ត ទំងេនះមនករខុសែប្លកខ្លះ ៗពី ងទី១។ 
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ក ្ត និភ័យ ថន ក់ 
K-៥ 

ថន ក់ទី ៦-
៨ 

ថន ក់ទី 
៩-១២ 

 មិនសូវេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក   1 * 
 គម នករចូលរមួកនុងករកមមវធីិសិក បែនថម  1 * 

ឥរយិបថសងគម 
 ឥរយិបថមិនល្អ 1 1 * 
 ករបំពនមកេលើអនកេផ ង 1 1  

លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ 
 ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់ * * * 
 ចល័តភពខពស់កនុង្រគួ រ  *  
 ឪពុកម្ត យមនក្រមិតអប់រទំប 1 1 * 
 មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើន 1  1 
 មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់ខ្លួន 1 1 * 
 កររខំនកនុង្រគួ រ 1   

ទំនក់ទំនង្រគួ រ/ករេប្តជញ ចិត្តចំេពះករអប់រ ំ
 ក្តីរពឹំងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ  *  
 បងប្អូនបនេបះបង់   1 1 
 មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ េរៀន  *  
 មិនសូវពិភក អំពី េរៀន  * 1 

កំណត់សមគ ល់៖ េលខ“១” បង្ហ ញថ ក ្ត និភ័យ្រតូវបនេគរកេឃើញថមនទំនក់ទំនងចមបងេទនឹងសិស េបះបង់
 េនក្រមិត េរៀនេនះេនកនុងករសិក មួយ េហើយ សញញ  * បង្ហ ញថក ្ត និភ័យ្រតូវបនេគរកេឃើញថមន

ទំនក់ទំនងចមបងេទនឹងសិស េបះបង់  េនក្រមិត េរៀនេនះេនកនុងករសិក ពីរ ឬេ្រចើន។ 
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៣ .០  អន្ត គមន៍េដើមបីទប់ ក ត់សិស េបះបង់  

៣ .១  ករែបងែចក្របេភទអន្ត គមន៍  

 ្រសបគន េទនឹងេហតុផលចមបងជេ្រចើនស្តីពីកុមរែដលេបះបង់  េយើងមនកមមវធីិដ៏
េ្រចើន ែដល្រតូវបនេ្រគងេរៀបចំេធ្វើេឡើង េដើមបីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ។ អន្ត គមន៍ទំងេនះ
មនចប់ពីសកមមភព មញញ ដូចជ ករផ្តល់ជំនួយហិរញញវតថុដល់្រគួ រ្រកី្រក មរយៈ របូ    
ករណ៍ ឬករេផទរ្របក់ េដើមបីបរយិយលម្អិតអំពីកមមវធីិែដលមនអន្ត គមន៍េ្រចើនទក់ទងនឹងករផ្ល ស់
ប្តូរករសិក  សងគម/ផទ ល់ខ្លួន និងរចនសមព័នធ។ ឧទហរណ៍អំពី្របេភទទីពីរៃនកមមវធីិសមុគ ម ញគឺ ករ
បេងកើន មធយមសិក  ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនសហរដ្ឋ េមរកិ កនុងេគលបំណងេលើកទឹកចិត្តឲយ
កុមរេរៀនបន្តេនថន ក់បនទ ប់ េ យ ក់ពួកេគឲយេរៀនេនកនុងថន ក់ែដលមនសិស តិច និង ៉ ប់រងេលើ
កមមវធីិសិក រយៈេពលពីរឆន ំេនកនុងឆន ំសិក មួយ េ យបេ្រង នគួរបែនថមដល់សិស បនទ ប់ពីេរៀនចប់ 
េដើមបីជួយពួកេគកនុងករសិក អំពីឯក រេនះ ផ្តល់ករ្របឹក េយបល់អំពីបញ្ហ សងគម និងផទ ល់ខ្លួន 
និង មនទំនក់ទំនងជមួយ្រគួ រ។ 
 
 ជទូេទ េគ ចបង្ហ ញអន្ត គមន៍ទំងេនះ មរយៈសកមមភព្របំ្របេភទ ែដល្របេភទ
នីមួយៗេ ះ្រ យបញ្ហ ្របេភទខុសគន ។ 
 

 អន្ត គមន៍ែផនកសិក  េ ះ្រ យបញ្ហ លទធផលសិក របស់សិស េ យផទ ល់ ម រយៈករ
បេងកើនកមមវធីិសិក  េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់សិស  ផ្តល់ករបេ្រង នគួរបែនថម ឬ
បញចូ លជមួយថន ក់ពិេសស (ឧ. ករេរៀនកំុពយូទ័រ ជំនញេ ះ ្រ យបញ្ហ )។ 

 អន្ត គមន៍ហិរញញវតថុ  ពយយមស្រមលបនទុកចំ យេលើករសិក   ឬតៃម្លឳកសរបស់
សិស េដើមបីឲយពួកេគេនបន្តករសិក  ជជងឲយពួកេគេនផទះ ឬេធ្វើករេដើមបីរក្របក់។ 

 អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព ែផ្អកេទេលើករសនមតថ កុមរមិន ចេរៀនសូ្រតឲយបនពូែកេនះេទ 
្របសិនេបើពួកេគមនបញ្ហ ែផនកសុខភព ពីេ្រពះ ប៉ះពល់ដល់សមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករ
េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់កនុងករសិក  ឬនំឲយពួកេគអវត្តមនេ្រចើន ដូេចនះេយើង ចផ្តល់ថន ំ  
៉ ក់ ំង ថន ំកមច ត់ដងកូវ្រពូន ឬចិញច ឹមកុមរទំងេនះ។ 

 អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លួន/សងគម េលើកេឡើងពីឥរយិបថ តៃម្ល ឬ ថ នភពផទ ល់ខ្លួន ែដល ងំដល់
ករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ េ យេ្របើបេចចកេទសែបបេនះេដើមបី្រគប់្រគងករណីដ៏ទូលំទូ យ 
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ករ្របឹក េយបល់ ្រកុមពិភក ជមួយមិត្តភក្តិ កមមវធីិផ ព្វផ យ ម្រគួ រ កមមវធីិចុះកមម
សិក  ឬករបណ្តុ ះប ្ត លេ យបុគគលិក ។ 

 អន្ត គមន៍រចនសមព័នធ ផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ ែដលទំនងជេ្រជ តែ្រជកដល់ករចូលេរៀន 
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើន ឬករបញច ប់ករសិក របស់សិស  េ យបេងកើតេគលនេយបយែបប
េនះជកលវភិគ ែដល ចផ្ល ស់ប្តូរបន េដើមបីស្រមួលដល់ចមង យេធ្វើដំេណើ រេទកន់

េរៀន ឬរដូវ ំដុះ ករឡីងថន ក់េ យស្វ័យ្របវត្តិ ករត្រមូវឲយេ្របើ្របស់ភ កំេណើ ត
របស់កុមរជភ អប់រេំន បឋមសិក  ឬផ្តល់អំ ចដល់្រកុមឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង ន 
េដើមបីពិនិតយេមើលករចូលេរៀន និងគុណភព ។ 

 
ងទី៤ បង្ហ ញពីករពយយមេរៀបចំក ្ត និភ័យជមួយនឹងអន្ត គមន៍ដ៏មនសក្ត នុ      

ពល។ ែផនកៃនក ្ត និភ័យទំងេនះគឺសញញ សមគ ល់ មជួរេនជប់នឹង្របេភទអន្ត គមន៍
ែដលេលើកេឡើងពីែផនកក ្ត និភ័យ និងសកមមភពគំរូ ង។ ចូរកត់សមគ ល់ថ េនកនុងករណី
ភគេ្រចើន អន្ត គមន៍េ្រចើន្របេភទ ចមន រៈ្របេយជន៍កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ។ ឧទ
ហរណ៍ េនេពលែដលេគឲយកុមរទទួលយកករទទួលខុស្រតូវដូចមនុស េពញវយ័ អន្ត គមន៍
េនះ ចស្រមលករទទួលខុស្រតូវទំងេនះបន មរយៈករេចញ្របក់ជួសកំុឲយកុមរេនះ
េទេធ្វើករ (អន្ត គមន៍ហិរញញវតថុ) ឬបេងកើតមណ្ឌ លែថទំកុមរេនកនុង  (អន្ត គមន៍រចន
សមព័នធ)។ 
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 ងទី៤ ៖ ទំនកទ់ំនងរ ងក ្ត និភ័យ នងិ្របេភទអន្ត គមន ៍
 

ែផនកៃនក ្ត និភ័យ ្របេភទអន្ត គមន៍ ឧទហរណ៍ 

បុគគល 
  លកខណៈសមគ ល់ វ បុគគល ែផនកសិក  

សុខភព 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម 

ករបេ្រង នគួរដល់កុមរ ី
ករកមច ត់ដងកូវ្រពូន 
ករតសូ៊មតិស្រមប់កុមរពិករ 

  ករឆប់ទទួលខុស្រតូវដូចមនុស  
េពញវយ័ 

ហិរញញវតថុ 
រចនសមព័នធ 

អ របូករណ៍ 
ករែថទំកុមរេន េរៀន 

  ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិ
សងគម 

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

 លទធផលសិក េន េរៀន ែផនកសិក  កមមវធីិសិក រយៈពីរឆន ំេនកនុង ឆន ំ្រប្រកតិទិន 
 ទំនក់ទំនង េរៀន ហិរញញវតថុ  

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម 
ករេផទរ្របក់ 
ករ្របឹក េយបល់ 

  ឥរយិបថ េរៀន ផទ ល់ខ្លួន/សងគម ករ្រគប់្រគងទិននន័យដ៏ទូលំទូ យ 
្រគួ រ 
 លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ ែផនកសិក  

ហិរញញវតថុ 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម  

កមមវធីិអកខរកមមស្រមប់មនុស េពញ    វយ័ 
រស្រមប់្រគួ រ 

ករបញជូ នេទរកេស  
  ទំនក់ទំនង្រគួ រេទនឹងករ
អប់រ ំ

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម ករព្រងឹងសមគមឪពុកម្ត យ និង្រគូបេ្រង ន 

េរៀន 
  រចនសមព័នធ រចនសមព័នធ ែកលម្អអគរសិក  

  ចំណុចអន្ត គមន៍ រចនសមព័នធ បេ្រង នជភ កំេណើ តរបស់កុមរ 

សហគមន៍ៈ គម នអន្ត គមន៍្រតួតសីុគន  េហើយក ្ត ទំងេនះគួរែត្រតូវបនទទួល គ ល់ថ ជបរបិទស្រមប់អន្ត
គមន៍។ 
 

ងេនះ យនមអន្ត គមន៍ទំង្របំ្របេភទ សំេ ចំេពះក ្ត និភ័យេនកនុងក ្ត ផទ ល់  
ខ្លួន។ ងេនះបង្ហ ញេហតុផល្រតឹម្រតូវ ពីេ្រពះក ្ត ទំងេនះ្រតូវបនបង្ហ ញជ កលថ ជករ
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ពយករណ៍ដ៏សំខន់អំពីករេបះបង់  េហើយកុមរគឺជ “បុគគល” ែដល ្រតូវយកចិត្តទុក ក់
េ យផទ ល់ និង្រគប់្រគងឲយបនល្អជទីបំផុត។ ឧទហរណ៍ៈ 

 
 អន្ត គមន៍ែផនកសិក ចទទួលបនេជគជ័យកនុងករេធ្វើឲយក្រមិតៃនលទធផលសិក របស់

កុមរ្របេសើរេឡើង 
 អន្ត គមន៍ ចមនន័យថ កុមរ ចចូលេរៀនេទៀតទត់ និងទទួលបនេជគជ័យ កនុងករ

សិក យ៉ងឆប់រហ័ស 
 អន្ត គមន៍ហិរញញវតថុមិន ចអនុញញ តឲយ្រគួ រេ្របើកុមរេដើមបីរក្របក់ចំណូលេនះេទ 
 អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លួន/សងគមេ យមនុស េពញវយ័ ចស្រមលករលំបកេនផទះ និង 
 ករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធ ដូចជ លុបេចលេគលនេយបយស្តីពីករេរៀនធ្ល ក់េ យ 

ស្វ័យ្របវត្តិចំេពះករអវត្តមនពីករសិក  កនុងអំឡុងរដូវ្របមូលផល ចជួយឲយកុមរេន
េរៀនតេទមុខេទៀត។  

 
អន្ត គមន៍បី្របេភទេលើកេឡើងពីក ្ត និភ័យកនុង្រគួ រ បុ៉ែន្ត ឧទហរណ៍េលើកេឡើងថ

អន្ត គមន៍ែបបេនះ ចេធ្វើករទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េ យ្របេយល។ អន្ត គមន៍ែផនក
សិក មរយៈករផ្តល់កមមវធីិអកខរកមមស្រមប់មនុស េពញវយ័ ចមន្របេយជន៍ដល់ឪពុកម្ត យ
សិស  បុ៉ែន្ត មិន្រតូវឲយមន នុភពខ្ល ំងេទេលើកុមរេនះេទ។ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុ មរយៈករ
បញជូ នេសប ង រដល់ផទះ នឹងមិន ចកត់បនថយភព្រកី្រកកនុង្រគួ របនេទ េហើយកុមរែដល
បន “ទទួល” រមិន ចមនឱកសទទួលទន រេនះេទ។ ខណៈេពលែដលឪពុកម្ត យ
សិស មនជេ្រមើសេ្របើ្របស់ករបញជូ នេនះ អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លូន/សងគម មរយៈករផ្តល់ករបញជូ ន
េទរកេស ច ឬមិន ចដំេណើ រករបនេទ។ 

 
មនែតអន្ត គមន៍រចនសមព័នធេទែដលមនបំណងផ្ល ស់ប្តូរ េរៀន រមួមនករេរៀបចំ និង

ករចូលរមួ កលបង ។ សកមមភពននដូចជ ករែបងែចកសិស ជសហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗ ករ
េផ្ត តកមមវធីិសិក េទេលើមុខរបរ ឬករងរ ករែកលម្អអគរសិក  ឬករេ ះ្រ យបញ្ហ ្រគូអវត្តមន
េ្រចើន ចេធ្វើឲយសិស កន់ែតមនចំ ប់ រមមណ៍ និងេរៀនបនលទធផលល្អ្របេសើរ និងទប់ ក ត់ពួក
េគមិនឲយេបះបង់ ។ ជទូេទ អន្ត គមន៍ទំងេនះមិនចង់ផ្ល ស់ប្តូរអន្ត គមន៍កនុងសហគមន៍េនះ
េទ (ឧ. ទី្រកុង/ជនបទ ចំណូលទប ឬ ចល័តភពខពស់) បុ៉ែន្តទទួលយកអន្ត គមន៍ទំងេនះថ ជ 
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“អន្ត គមន៍ែដលេគបនផ្តល់” ជែផនកមួយៃនបរបិទ និងេធើ្វឲយ្របកដថ អន្ត គមន៍េនះមនលកខណៈ
សម្រសប។ 
 
៣ .២  លទធផលៃនករ យតៃម្ល លម្អិតអំពីកមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់  

៣ .២.១  ករេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍  

 
ខណៈេពលែដលអន្ត គមន៍ជេ្រចើនេ ះ្រ យបញ្ហ សិស េបះបង់  ករពិនិតយេឡើង

វញិនូវឯក រ្រ វ្រជវៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  (SDPP) បនរកេឃើញែត
២៦ករណី ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតេដើមបីធនថ ្របសិទធភពេនះ ច្រតូវបនេគសនមតថ ជ
លទធផលៃនអន្ត គមន៍។ ដូចែដលបនពនយល់ខងេដើមមកអញច ឹង លកខណៈវនិិចឆ័យេលើ្របសិទធភព
មនដូចខងេ្រកម៖ 

 
 ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ- ស់ែវងករចូលេរៀន ករេនេរៀន ឬកររកីចេ្រមើនកនុង 

ករសិក របស់សិស  
 ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងេពលេវ  - បនអនុវត្ត និង យតៃម្លេនចេន្ល ះឆន ំ១៩៩០ និង ២០១១ 
 ភពពក់ព័នធៃនគំរូ ង - េផ្ត តេទេលើសិស េនកនុង ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់

 
 ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងសិក ្រ វ្រជវ - េ្របើ្របស់គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង     គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ជមួយ
នឹង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលសមម្រតនឹងមូល ្ឋ នព័ត៌មន 
ឬគេ្រមងបពច ប់ករថយចុះ។ គេ្រមងទំងអស់េនះមនអ្រ រចិរលិទប។ 

 
ចូរកត់សមគ ល់ថ េទះបីជលកខណៈវនិិចឆ័យទំងេនះធនថ អន្ត គមន៍្រតូវបន យតៃម្ល

យ៉ងលម្អិតក៏េ យ ក៏លកខណៈវនិិចឆ័យទំងេនះមិនធនបនថ កមមវធីិេនះមន្របសិទធភពេនះែដរ។ 
លទធផលៃនករ យតៃម្លទំងេនះេនែត ចនិយយបនថ អន្ត គមន៍មិនបនបេងកើនចំនួនសិស ចូល
េរៀន កត់បនថយសិស េបះបង់  ឬជួយឲយកុមរេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន េរៀនេនះេទ។ 
លទធផលរកេឃើញែដល្រតូវបនពិភក ខងេ្រកមេនះ បង្ហ ញពីលកខណៈខុសគន  ែដលេគបនរក
េឃើញថ មន្របសិទធភព។ 
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 ងទី៥ យនម និងបរយិយខ្លីៗអំពីអន្ត គមន៍ទំង២៦ករណី ែដលបនេឆ្លើយតបេទនឹង
លកខណៈវនិិចឆ័យទំងអស់។ អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនសហរដ្ឋ េមរកិមន យនម ម
លំ ប់អកខរ្រកមៃនចំណងេជើងកមមវធីិអន្ត គមន៍ េហើយអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនប ្ត
្របេទសកំពុងអភិវឌ  មន យនម មលំ ប់អកខរ្រកមៃនេឈម ះរបស់្របេទសនីមួយៗ។ ង
បរយិយលម្អិត និងេសចក្តីសេងខបែដលមនពីរទំព័រស្តីពីអន្ត គមន៍នីមួយៗមនបង្ហ ញេនកនុង
ឧបសមព័នធ “ខ”។ 
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ងទី៥ ៖ បញជ ី យនមអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អតិ 
 

សហរដ្ឋ េមរកិ ប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  

ករបេងកើន មធយមសិក ៖  ករសិក ្រ វ ្រជវដ៏ទូលំ
ទូ យេនកនុងថន ក់ែដលមនសិស តិចេ យ្របឹក េយបល់
ជមួយគន  (Dynarski et al., 1998) 

្របេទសេ្របសុីល បុល  ្វ មី ៈ ករេផទរ្របក់ (Glewwe & Kassouf, 2010) 
Burkina Faso, BRIGHT:  ក ង និងបំពក់ឧបករណ៍ថមីៗដល់ េរៀន ្របមូលផ្តុំ
សហគមន៍ ផ្តល់ធញញជតិដល់្រគួ រេដើមបីយកេទ ំ និងសមភ រៈ េរៀន រៃថង
្រតង់្របចំៃថង និងបណ្តុ ះប ្ត លដល់សិស  (Levy et al., 2009) 

សមិទធិផលស្រមប់្របជពលរដ្ឋ េមរកិ ទីន មភព
េជគជ័យៃនករសិក (ALAS): ជំនញេ ះ្រ យបញ្ហ  ករ
្រគប់្រគងករណី (Larson & Rumberger, 2005) 

្របេទសកមពុជៈ របូករណ៍  (Filmer & Schady, 2009) 

្របេទសកូឡំប៊ីៈ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ   (Barrera-Osorio et al., 2008) 

បណ្ឌិ តយសភករងរៈ ករងរែដល្រតូវបនេរៀប ចំកនុងអំឡុង
បំេពញករងរ “ េរៀនេនកនុង  េរៀន” ករចុះកមម
សិក  (Kemple & Snipes, 2000; Kemple, 2004) 

្របេទសកូឡំប៊ី, PACES:  សកខីប្រតស្រមប់បង់ៃថ្លសិក េន ឯកជន ល័កខខ័ណ្ឌ ស្តី
ពីកររកីចេ្រមើនេន េរៀន (Angrist et al., 2002) 
្របេទសហង់ដូ ៉ស PRAF: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  (Glewwe & Olinto, 2004) 

្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងៈ ករបេ្រង នគួរ ករ្រគប់្រគងករណី 
(Sinclair et al., 1998, 2005) 

្របេទសឥ ្ឌ ៈ បេងកើនករចូលរមួពី្រគូបេ្រង ន (Duflo et al., 2010) 

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

វទិយល័យអភិវឌ ជំនញៈ កមមវធិីសិក េ្រត មចូលម វទិយល័
យ ថន ក់ែដលមនសិស តិច េស គំ្រទ (Kemple et al., 2005) 

្របេទសចៃម៉ក PATH: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  (Levy & Ohls, 2007) 

្របេទសេកនយ៉ៈ បង់ៃថ្លឯកស ្ឋ ន េរៀន អន្ត គមន៍េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
(Duflo et al., 2006) 

្របេទសេកនយ៉ៈ ផ្តល់្របក់បែនថមដល់្រគូែដលបេ្រង នឲយសិស ្របឡងបនពិនទុខពស់ 
(Glewwe et al., 2003) 

េធ្វើកររមួគន ៈ ជួយកិចចករែដល្រគូ ក់ឲយេធ្វើ, ្រកុមពិភក  ្របេទសេកនយ៉ៈ ផ្តល់េសៀវេភសិក ដល់ េរៀន (Glewwe et al., 2007) 
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សហរដ្ឋ េមរកិ ប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  

(Dynarski et al., 1998) ្របេទសេកនយ៉ៈ ម នកមមវធិី របូករណ៍ស្រមប់កុមរ ី(Friedman et al., 2011) 

 ្របេទសេកនយ៉ៈ ករកមច ត់ដងកូវ្រពូន (Miguel & Kremer, 2004) 

្របេទសម៉ ក ក ៈ ឧបករណ៍្របតិបត្តិ និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបល ្រគូបេ្រង ន 
និងឪពុកម្ត យ (Duflo et al. 2008)  

្របេទសម៉ វៈី ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  (Baird et al., 2010) 

្របេទសមុិចសុីកូ PROGRESA: ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  (Schultz, 2000) 

្របេទសេណប៉ល់ៈ ករែចកចយផលិតផលអនម័យរបស់្រស្តី (Oster & Thornton, 
2009) 

្របេទសប៉គី ថ នៈ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ដល់កុមរ ី(Chaudhury & Parajuli, 2006) 

្របេទសហ្វុីលីពីនៈ សមភ រៈសិក  ឬករផ្តល់ រដល់ េរៀន េ យមន ឬមិន
មនភពជៃដគូរ ងឪពុកម្ត យ និង្រគូបេ្រង ន (Tan et al., 1999) 
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៣ .២.២  ករបរយិយអំពីអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត  

ងទី៦បង្ហ ញពីករចត់ថន ក់កមមវធីិែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត េ យបង្ហ ញនូវព័ត៌មនស្តីពី្រកុម
េគលេ  វធីិ ្រស្ត និង្របេភទេស ែដល្រតូវបន ក់បញចូ ល។7កមមវធីិសិស េបះបង់ េនសហរដ្ឋ
េមរកិ មនលកខណៈខុសគន ពីកមមវធីិេន្របេទសេផ ងេទៀតេនកនុង្រកុមេគលេ ស្រមប់អន្ត គមន៍ និងេនកនុង
្របេភទេស ែដលេគបនផ្តល់ បុ៉ែន្ត មនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងវធីិ ្រស្តៃនករ យតៃម្ល េពលគឺ កមមវធីិេន
សហរដ្ឋ េមរកិ េផ្ត តេទេលើសិស មធយមសិក  និងវទិយល័យ ចំែណកឯកមមវធីិែដល្រតូវបនអនុវត្ត 
េន្របេទសេផ ងេផ្ត តេទេលើសិស ថន ក់បឋមសិក  និងមធយមសិក ជេគលេ របស់ខ្លួន។ េនះ ច
េ យ រែតកុមរ្រតូវេគត្រមូវឲយចូលេរៀន រហូតដល់យ៉ងតិច យុ១៦ឆន ំេនសហរដ្ឋ េមរកិ ដូេចនះពួកេគមិន

ចេបះបង់ េនថន ក់បឋមសិក បនេឡើយ ចំែណកឯេន្របេទសកំពុងអភិវឌ វញិមិនបនត្រមូវឲយពួក
េគេរៀនរហូតដល់ យុ១៦ឆន ំែបបេនះេទ។ គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុម
ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងគឺវធីិ ្រស្ត យតៃម្លដ៏ល្អមួយេន្រគប់តំបន់ទំងអស់ េ យេហតុែតគេ្រមងទំង
េនះមនសមតថភពខ្ល ំងក្ល កនុងករបង្ហ ញពីភពខុសែប្លកគន ៃន នុភពេទេលើ្រកុមសិស ដូចគន ។ 

  

                                              
7 ឧបសម័ពន “គ” បញចូ លព័ត៌មនទក់ទិននឹងករចំ យេលើអន្ត គមន៍ បុ៉ែន្តទិននន័យែដល្រតូវបនផ្តល់េនះ ចសេងខបបនែតចំ យ
ផទ ល់េលើផលិតផល ឬេស កមម )ឧ. ចំនួនៃនករចំ យេលើ របូករណ៍ ឬករេផទរ្របក់ដល់្រគួ រ  ៃថ្លចំ យសុខភព  ឬឯក
ស ្ឋ នសិស ( ែដលជែផនកតូចមួយៃនខទង់ចំ យកមមវធីិសរបុ។  មនន័យថមិនបន ប់បញចូ លៃថ្លរដ្ឋបល  និងៃថ្ល្របតិប
ត◌ិ◌្តករ  មនដូចជ្របក់ែខ ករ ្រគប់្រគងេលើករេផទរ្របក់  ករកែន្លងស្រមប់្រគួ រែដលប្តូរទីលំេនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេ្រង ន ករបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគង  ៃថ្លចំ យករេធ្វើដំេណើ ររបស់ ្រគូេពទយ  កនុងករពយបល ជមងឺ  ។ ព័ត៌មនអំពីករ
ចំ យគឺមិន ចេ្រប បេធៀបេទនឹងគេ្រមង  ឬ មិនមន្របេយជន៍កនុងករកំណត់ករចំ យេលើគេ្រមងនេពលខងមុខ។   
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ងទី៦ ៖ ករែបងែចក្របេភទៃនកមមវធិីអន្ត គមន៍សសិ េបះបង់  
ែដល្រតវូបន យតៃម្លលម្អិត 

 

លកខណៈសមគ ល់ ចំនួនកមមវធីិសិស េបះបង់  

 ស.រ.អ (N=6) អន្តរជតិ(N=20) 
្រកុមេគលេ 8 
 បឋមសិក / េ្រកមបឋមសិក (ថន ក់ទី១-៥) 0 (0%) 13 (65%) 
 មធយមសិក /េលើបឋមសិក  (ថន ក់ទី៦-៨) 4 (66%) 13(65%) 
 វទិយល័យ/ មធយមសិក (ថន ក់ទី៩-១២) 3 (50%) 5(25%) 
វធីិ ្រស្ត 
 គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុម
ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង 

5 (83%) 14(70%) 

 គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ 1 (17%) 6(30%) 
 េផ ងៗ 0 (0%) 0 (0%) 
្របេភទេស 9 
 ែផនកសិក  (ឧ. ករបេ្រង នគួរ កមមវធីិអកខរកមមឪពុកម្ត យ េសៀវេភសរ
េសរ) 

5 (83%) 4(20%) 

 ែផនកហិរញញវតថុ (ឧ. ករេផទរ្របក់ រស្រមប់្រគួ រ របូករ
ណ៍) 

0 (0%) 13(65%) 

 ែផនកសុខភិបល (ឧ. ករកមច ត់ដងកូវ្រពូន ករផ្តល់ រេន
េរៀន ករចក់ថន ំ ៉ក់ ំង) 

0 (0%) 5(25%) 

 ែផនកសងគម/ផទ ល់ខ្លួន (ឧ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល  ករ្របឹក េយបល់ ករ
្រគប់្រគងករណី) 

6 (100%) 1 (5%) 

 ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. សហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗ   ករពិនិតយវត្តមន
របស់្រគូបេ្រង ន ឧបករណ៍រដ្ឋបល និងករបណ្តុ ះ         ប ្ត ល) 

3 (50%) 4(20%) 

 

                                              
8 ្រកុមែដលមន យុដូចគន េលើសពីមួយ  ចជេគលេ េនកនុងអន្ត គមន៍។ 
9 េគ ចផ្តល់្របេភទេស កមមេលើសពីមួយេនកនុងអន្ត គមន៍។ 
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ករផ្តល់េស េនកនុងកមមវធីិសិស េបះបង់ េនសហរដ្ឋ េមរកិ មនលកខណៈខុសគន ពីករផ្តល់
េស េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ  ទំងករេ្រជើសេរ ើសេស ជក់ ក់ែដលេគនឹងផ្តល់ និង  េស ច្រមុះជេ្រចើន
េទៀត។ មននិនន ករខ្ល ំងេនសហរដ្ឋ េមរកិកនុងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកសិក  និងេស ផទ ល់ខ្លួន/សងគម េដើមបី
ឲយសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ ចចប់បនជំនញចបស់ ស់េនេលើមុខវជិជ ែដលពួកេគបន
សិក  និងទទួលបនជំនួយគំ្រទេដើមបីជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួន ឬបញ្ហ សងគម ែដលពួកេគកំពុងជួប្រប
ទះ។ ជករពិត ស់េសៀវេភមនចំណងេជើង What Works Clearinghouse (សរេសរេ យ Dynarski et 
al., 2008)  បនផ្តល់អនុ សន៍យ៉ងចបស់ស្តីពី្របេភទ េស ទំងេនះេដើមបីអភិវឌ កមមវធីិអន្ត គមន៍សិស
េបះបង់ ។ 

 
 ផ្តល់ករគំ្រទ និងករែកលម្អគុណភពសិក េដើមបីេធ្វើឲយលទធផលសិក របស់សិស ្របេសើរ េឡើង។ 
 ផ្ល ស់ប្តូរបរយិកសេរៀនសូ្រត និងដំេណើ រករអប់រែំណនំេដើមបីឲយមនលកខណៈងយ្រសួល។ 
 ផ្តល់ករែណនំែដលពក់ព័នធលម្អិតេដើមបីឲយសិស ចូលេរៀនបន្របេសើរេឡើង និងផ្តល់ជំនញែដលេគ

ត្រមូវឲយបញច ប់ និងអនុវត្តជំនញទំងេនះឲយបនល្អ បនទ ប់ពីពួកេគឈប់េរៀន។ 
 ចត់ ំងអនកគំ្រទែដលជមនុស េពញវយ័ស្រមប់សិស ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់ ។ 
 អនុវត្តកមមវធីិទំងេនះេដើមបីែកលម្អឥរយិបថកនុងថន ក់េរៀន និងបំណិនសងគមរបស់សិស ។ 

 
េស ទំងបីខងេលើេរៀប ប់អំពីអ្វីែដលេយើងេ ថ េស  “ែផនកសិក ” ពីេ្រពះេស ទំងេនះេលើក

សទួយដំេណើ រករេរៀនសូ្រត េហើយេស ពីរចុងេ្រកយគឺជេស  “សងគម/ផទ ល់ខ្លួន” ពីេ្រពះ េរៀប ប់អំពីកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករគំ្រទឥរយិបថរបស់សិស េ យសម្រសប។ 

 
ករេ្របើ្របស់េស ែផនកសិក  និងេស ផទ ល់ខ្លួន/សងគមក៏្រតវូបនផ្តល់អនុ សន៍ផងែដរេនកនុងេសច

ក្តីសេងខបេគលនេយបយស្តីពីករអប់រពីំមជឈមណ្ឌ លេគលនេយបយ យតៃម្ល និងអប់រ(ំStanley & 
Plucker, 2008), ែដលនិយយថ គន្លឹះេនកនុងកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ែដលទទួលបន
េជគជ័យគឺ៖ ទំនក់ទំនង ភពពក់ព័នធ និងករយកចិត្តទុក ក់៖ 

 
 

“…សិស ្រតូវមន រមមណ៍ថ ខ្លួនជែផនកមួយៃនសហគមន៍ េរៀន និង្រតូវមន
ទំនក់ទំនងរងឹមំជមួយមនុស េពញវយ័មន ក់ ឬេ្រចើននក់ េនកនុង េរៀន។ ទី
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ពីរ សិស ្រតូវយល់ថ អ្វីែដលពួកេគកំពុងេរៀនសូ្រតគឺមនទំនក់ទំនងគន  
ឧទហរណ៍ ពក់ព័នធនឹងេពលេវ  និងទីកែន្លងបចចុបបនន េហើយទីបី សិស ្រតូវ
្របកួត្របែជងែផនកបញញ  េនកនុងកមមវធីិសិក លម្អិត។” (ទំព័រទី២) 

 
មែបបបទៃនអនុ សន៍ទំងេនះ កមមវធីិ៥កនុងចំេ មកមមវធីិែដល្រតូវបន យ តៃម្លលម្អិតទំង៦

េនសហរដ្ឋ េមរកិ រមួមនសមសភគែផនកសិក មួយចំនួន េហើយកមមវធីិ ទំងអស់េនះមនសមសភគ
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម។ េលើសពីេនះេទេទៀត កមមវធីិសហរដ្ឋ េមរកិ ពក់ក ្ត លមនសមសភគែផនករចនស
មព័នធ ករផ្ល ស់ប្តូរបរយិកសេរៀនសូ្រត មរយៈ ករបេងកើត្រកុមថន ក់ែដលសិស តិចតួច ឬេរៀបចំកមមវធីិសិក ជ
ថមីេដើមបីេធ្វើឲយ កន់ែតមនករ ពក់ព័នធេទដល់សិស ។ កមមវធីិសហរដ្ឋ េមរកិមិនបនផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្ត 
ឬេស សុខភពេនះេទ។ 

 
ជករសំខន់កនុងករកត់សមគ ល់ថេសៀវេភមនចំណងេជើង What Works Clearinghouse បន យ

តៃម្លេលើកមមវធីិសិស េបះបង់ េនថន ក់មធយមសិក  និងវទិយល័យេនសហរដ្ឋ េមរកិ េនកនុងបរបិទមួយ
ែដល (ក)កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ បនេលើកេឡើងទំងបញ្ហ ៃនករេរៀនសូ្រត និងឥរយិបថ (ខ)
កុមរ្រតូវចូលេរៀនឲយបនយ៉ងេ ច យុ១៦ឆន ំ និង(គ) មនបុគគលិក និង្រគូបេ្រង នែដល្រតូវបនចត់ ំង
េនកនុងកមមវធីិសិក ពិេសស និងេស គំ្រទ។ េនះមិនែមនជបរបិទេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េនះេទ 
េហើយដូចអ្វីែដលេគបនរពឹំងទុកអញច ឹង គំនិតេផ ងៗគន អំពីអន្ត គមន៍ទំងេនះ ្រសបេទ មបរបិទខុសៗគន ។ 

 

េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  ករផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគួ រឲយបញជូ នកុមរេទ េរៀនគឺ
ជេស ែដលមនករេពញចិត្តេ្រចើន ជធមម  េគផ្តល់្របក់េទឲយ្រគួ រ េហើយជួនកល ផ្តល់េទឲយ េរៀ
ន។ កមមវធីិ១៣កនុងចំេ មកមមវធីិែដល្រតូវបនេលើកេឡើងចំនួន២០(៦៥ភគរយ) បង្ហ ញពីករេផទរ្របក់មន
ល័កខខ័ណ្ឌ  របូករណ៍ សកខីប្រត រស្រមប់្រគួ រ      សមភ រៈ េរៀន ឯកស ្ឋ ន  ឬករ
ផ្តល់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគបូេ្រង ន ជទូេទែចងថ កុមរ្រតូវចូលេរៀនឲយបនេទៀងទត់ និង/ឬ្រតូវមកចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនេនឆន ំសិក បនទ ប់។ ១០ករណីកនុងចំេ មករណីទំងេនះ អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុ គឺជ្របេភទែត
មួយគត់ែដលេគបនផ្តល់។ កន់ែតសមេហតុផលជងេនះេទេទៀត េ យ រែតក ្ត និភ័យែដលមិន
ទន់បនេ ះ្រ យស្រមប់សិស េបះបង់ េនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  ជទូេទគឺពក់ព័នធនឹង
ហិរញញវតថុ។ កមមវធីិអន្ត គមន៍តិចជងមួយភគបី រមួមន េស ែផនកសិក  េស សុខភព ឬករផ្ល ស់ប្តូររចនស
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មព័នធ មនែតកមមវធីិមួយបុ៉េ ្ណ ះ (Levy et al., 2009 កមមវធីិ BRIGHT េនេប៊ើគី  ្វ សូ) ផ្តល់ករគំ្រទផទ ល់
ខ្លួន/   សងគម។ 

 
េនកនុងករពិនិតយេឡើងវញិដ៏លម្អិតនូវឯក រ្រ វ្រជវរបស់គត់ស្តីពី សិស េបះបង់ េនកនុង

្របេទសកំពុងអភិវឌ  Hunt (2008 ទំព័រទី៤៧-៥០) េរៀប ប់អំពីគំនិតៃនអន្ត គមន៍េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ
ែដលមនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៧។ គត់បនទញយកគំនិតពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រ វ្រជវ្រទង់្រទយតូច 
និងធំេផ ងៗគន  ែដលមិនបនែចងថ ករ្រ វ្រជវេនះេឆ្លើយតបេទនឹងេគលករណ៍ែណនំគុណភពែបប

មួយ ឬែថមទំងមនករ យតៃម្លអមមកជមួយ។10 គំនិតរបស់គត់្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទ កនុង
ចំេ ម្របេភទែដលកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) កំពុងេ្របើ (ឧ. ែផនកសិក  ហិរញញ
វតថុ និងរចនសមព័នធ)។ ចូរកត់សមគ ល់ថ គត់មិនបនេលើកេឡើងអំពីករេ្របើ្របស់អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព ឬ
អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លួន/សងគម។ ម  ធមម  បរបិទៃនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ មនលកខណៈខុសគន ពីបរបិទ
េនសហរដ្ឋ េមរកិ េហើយគត់កំពុងេផ្ត តេទេលើអន្ត គមន៍ែផនកអប់រ ំ (មិនែមនែផនកសុខភព) និងបញ្ហ
មួយែដលេគបនជួប្របទះេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  ែដលកនុងេនះេគមិនបនកំណត់ថឥរយិបថមិនល្អ
ជបញ្ហ ចមបងេនះេទ។ 

 

                                              
10 SDPP ដក្រសង់ករ្រ វ្រជវរបស់ Hunt ស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសករ យតៃម្លេលើរបយករណ៍េនះ  ។  
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ងទី៧ ៖ សេំណើ អន្ត គមន៍ែដលបនមកពីករ្រ វ្រជវេន្របេទសកំពងុអភិវឌ 11 

្របេទសកំពុងអភិវឌ  

ក ្ត ែផនកសិក  
1. បេងកើតមណ្ឌ លមេត្តយយសិក ។ 
2. ផ្តល់កមមវធីិអកខរកមមស្រមប់ម្ត យែដលមិនបនទទួលករអប់រ។ំ 
3. ផ្តល់ទ្រមង់ជេ្រមើសស្រមប់ករអប់រ ំ (ឧ. េរៀនែដលកំពុងដំេណើ រករ) 

ករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ 
4. កនុងេនេពលមនបញ្ហ ្របក់ចំណូល ផ្តល់ឱកសឲយទទួលបនឥណទន។ 
5. ផ្តល់ករគំ្រទមនល័កខខ័ណ្ឌ  (ឧ. របិូយវតថុ រ) ្របសិនេបើកុមរចុះេឈម ះចូលេរៀន និងេនេរៀនបន្ត។ 
6. ផ្តល់ករគំ្រទឥតល័កខខ័ណ្ឌ  (ឧ. របិូយវតថុ រ)។ 
7. ផ្តល់ របូករណ៍។ 

អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធ 
8. េរៀបចំកលវភិគ េរៀនែដល ចផ្ល ស់ប្តូរ េទ មកលវភិគសិក របស់កុមរ។ 
9. ក់េចញនូវេគលនេយបយស្តីពីករេឡើងេ យស្វ័យ្របវត្តិ ជជងឲយេនេរៀន្រតួតថន ក់។ 

10. កំណត់យកភ ទីមួយ/ភ ែខមរ ជភ អប់រេំនឆន ំសិក ថន ក់ដំបូង។ 
11. ធនថ សហគមន៍ទំងេនះមនឱកសទទួលបនករអប់រថំន ក់មធយមសិក ។ 
12. េធ្វើឲយករ្រតួតពិនិតយ និងគណេនយយភព ្របេសើរេឡើង មរយៈគណៈ្រគប់្រគង  េរៀន។ 
13. ឲយសហគមន៍ ចូលរមួកនុងករអប់រ្ំរគប់របូភព។ 

 
 អន្ត គមន៍៤ករណីកនុងចំេ មអន្ត គមន៍ ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត២៦ករណី បនេលើកេឡើងពី
ក ្ត ែផនកសិក មួយកនុងចំេ មក ្ត ែផនកសិក ជេ្រចើន ែដលមនេនកនុងបញជ ីរបស់ Hunt រមួមន កមមវធីិ 
BRIGHT េនកនុងេប៊ើគី  ្វ សូ ែដល្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិេ យ Levy et al. (2009) បន ក់បញចូ លកមម
វធីិអកខរកមមស្រមប់ឪពុកម្ត យ (#2 េនកនុង ង ទី៧) និងក ង េរៀនេនសហគមន៍ស្រមប់កុមរ (#3) 
កមមវធីិេន្របេទសឥ ្ឌ  ែដល្រតូវបន យតៃម្លេ យ Duflo et al. (2010) រមួមន ករបេ្រង នគួរដល់កុមរ
េ យជំនួយករ្រគូបេ្រង ន(para-teacher) ឬករេរៀនកំុពយូទ័រ (#3) និងកមមវធីិេនកនុង្របេទសហ៉្វីលីពីន ែដល្រតូវ
បន យតៃម្លេ យ Tan et al. (1999) បនផ្តល់     សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតដល់្រគូបេ្រង ន (ករេលើក
កមពស់ដល់ករអប់រេំទៀងទត់ដូចែដលបនេលើកេឡើងេនកនុង #3)។ កមមវធីិេន្របេទសេកនយ៉ែដល្រតូវបន

                                              
11 F. Hunt, ទំព័រទី 47-ដល់ទំព័រទី 50 ។ 
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យតៃម្លេ យ Glewwe et al. (2007) បនបែនថមជេ្រមើសមួយេនកនុងបញជ ីរបស់ Hunt េ យផ្តល់ជូននូវ
េសៀវេភសរេសរដល់ េរៀន ែដលមិនសូវមនេសៀវេភ។ ករផ្តល់េសៀវេភេនះមនបំណងេលើកកមពស់
លទធផលសិក របស់កុមរ ដូេចនះេហើយបនជេគ ក់បញចូ លេទកនុងអន្ត គមន៍ “ែផនកសិក ” បុ៉ែន្តេសៀវេភ
ែដលបនផ្តល់ឲយេនះក៏សថិតេនកនុង្របេភទបនទ ប់ៃនករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ។ 
 

 កមមវធីិ១៣ កនុងចំេ មកមមវធីិ២៦បន ក់េចញនូវករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុមួយ ឬេ្រចើន ែដល្រតូវបន
េលើកេឡើងេ យ Hunt មនជ ទិ៍ៈ 
 

 ករគំ្រទ មល័កខខ័ណ្ឌ ្រតូវបនផ្តល់េនេប៊ើគី  ្វ សូ (Levy et al., 2009) កនុង្រទង់្រទយជ
ធញញជតិេ យឥតគិតៃថ្ល។ 

 ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ្រតូវបនេ្របើេន្របេទសេ្របសីុល(Glewwe & Kassouf, 2010) ្របេទសកូឡំ
បី៊ (Barrera-Osorio et al., 2008), ្របេទសកូឡំបី៊ (Angrist et al., 2002) ្របេទស ហង់ដូ ៉ស់ (Glewwe 
& Olinto, 2004) ្របេទសចៃម៉ក(Levy & Ohls, 2007) ្របេទសម៉ វ ី (Baird et al., 2010), ្របេទស
មិចសីុកូ (Schultz, 2000), ្របេទសប៉គី ថ ន (Chaudhury & Parajuli, 2006) និងេនកនុងេកនយ៉ 
(Glewwe et al., 2003) ជទីែដល្រគូបេ្រង នទទួល្របក់បែនថម ្របសិនេបើសិស ្របឡងបនលទធផល
ល្អ្របេសើរ និង 

 របូករណ៍្រតូវបនផ្តល់េនកនុង្របេទសកមពុជ (Filmer & Schady, 2009) និង្របេទសេកនយ៉ 
(Friedman et al., 2011)។ 

 
ករផ្តល់េស ហិរញញវតថុេនកនុងកមមវធីិែដល្រតូវ យតៃម្លលម្អិតេលើកទី១៣ គឺជរង្វ ន់ឥតល័កខ  ខ័ណ្ឌ  

េពលគឺ អន្ត គមន៍េន្របេទសេកនយ៉ែដល្រតូវបន យតៃម្លេ យ Duflo et al. (2006) បន  ផ្តល់ឯក
ស ្ឋ ន ដល់សិស ្រគប់របូ ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនេនេដើមឆន ំ។ េ្រកពីករគំ្រទ មល័កខខ័
ណ្ឌ េនះ កមមវធីិ BRIGHT េនេប៊ើគី  ្វ សូ បនផ្តល់ករគំ្រទឥតល័កខខ័ណ្ឌ  េ យផ្តល់  សមភ រៈសិក ដល់
កុមរ។ 
 
 ជចុងេ្រកយេនះ កមមវធីិ៣កនុងចំេ មកមមវធីិែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន៤ ជមួយនឹងសមស
ភគរចនសមព័នធ ្រតូវបនអនុវត្ត មសំេណើ របស់ Hunt កនុងករ្របមូលផ្តុំឪពុកម្ត យ ឬសហគមន៍ននេដើមបីគំ
្រទដល់ករអប់រៈំ ្របេទសេប៊ើគី  ្វ សូ (Levy et al., 2009) ្របេទសម៉ ក ក  (Nguyen & Lassibille, 
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2008) និង្របេទសហ៉្វីលីពីន (Tan et al., 1999)។ ជករពិត ស់កមមវធីិ BRIGHT េន្របេទសេប៊ើគី  ្វ
សូ បនអនុវត្ត មអនុ សន៍របស់ Hunt េនកនុងករក ងអគរសិក  និងករបណ្តុ ះប ្ត លៃដគូកនុង្រសុក
េដើមបី្រទ្រទង់ េរៀន។ គំនិតកនុងករបេងកើនករចូលរមួពី្រគូបេ្រង ន េ យឲយសិស ថតរបូរបស់ពួកគត់ ល់
្រពឹក និងរេសៀលែដល្រតូវបនែណនំេន្របេទសឥ ្ឌ  និងែដល្រតូវបន យតៃម្លេ យ Duflo et al., (2010) 
គឺជជេ្រមើសរចនសមព័នធមួយេផ ងេទៀត បុ៉ែន្ត Hunt មិនបនេលើកេឡើងពីគំនិតេនះេនះេទ។ 
 
៣ .២.៣  ករ យ តៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកមមវធីិ 

 
កមមវធីិ២១ កនុងចំេ មកមមវធីិែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតចំនួន២៦ ្រតូវបន យតៃម្លថមន្របសិទធ

ភពកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ យ៉ងេ ចមួយ កនុងចំេ មបញ្ហ ននពក់ព័នធនឹងករចូលេរៀន ករេនេរៀន ឬ
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ។ កមមវធីិសហរដ្ឋ េមរកិចំនួន៦្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពីកមមវធីិែដល្រតូវបន
្រតួតពិនិតយេ យយកចិត្តទុក ក់េ យ What Works Clearinghouse ពីេ្រពះកមមវធីិទំងេនះ្រតូវបនបង្ហ ញ
ថមន្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់  ដូេចនះេយើងមិនបន ក់បញចូ លកមមវធីិទំង
េនះេនកនុង ងេនះេនះេទ។ បុ៉ែន្ត ករ្រ វ្រជវអន្ត គមន៍អន្តរជតិពិតជបនរកេឃើញភពខុសែប្លកគន ៃន
្របសិទធភពេនះ។ ងទី៨បង្ហ ញពីអេថរចំណុះជអក រដិតេខម  ែដលរង នុភពជវជិជមនេ យអន្ត គមន៍
អន្តរជតិនីមួយៗ។ អេថរែដលមិនបង្ហ ញជអក រដិតេខម  ក៏្រតូវបន ស់ែវងផងែដរ បុ៉ែន្តេគមិនបនរកេឃើញ
ភពខុសែប្លកគន មួយ រ ង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកមុេ្រប បេធៀបេនះេទ។ 

 
 

ងទី៨ ៖ អេថរលទធផលេ្រក 
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ម នភុពៃនេស អន្ត គមនអ៍ន្តរជត ិ
ែដល្រតវូបន យតៃម្លយ៉ងលម្អិត 

 

អន្ត គមន៍ 

្របសិទធភពៃន្របេភទេស នីមួយៗ 

ែផនក 
សិក  

ែផនកហិរញញវតថុ 
ែផនក      សុ
ខភព 

ែផនកសងគម/
ផទ ល់ខ្លួន 

ែផនក
រចន ស
មព័នធ 

េ្របសីុល, Bolsa Familia: ករេផទរ្របក់ 
(Glewwe & Kassouf, 2010) 

 េនេរៀន 
េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន  

   

េប៊ើគី  ្វ សូ, BRIGHT: ក ង និង
បំពក់សមភ រៈថមីៗដល់ េរៀន, 
្របមូលផ្តុំ សហគមន៍, ផ្តល់ធញញជតិ
ដល់្រគួ រេដើមបី យកេទ ំ, សមភ រៈ

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

ចូលេរៀន ចូលេរៀន ចូលេរៀន ចូលេរៀន ចូលេរៀន 

កមពុជៈ របូករណ៍ (Filmer & 
Schady, 2009) 

 េនេរៀន    

កូឡំបី៊, PACES: សកខីប្រតស្រមប់បង់
ៃថ្លសិក េន ឯកជន(Angrist et 
al., 2002) 

 េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន , 
េនេរៀន 

   

កូឡំបី៊ៈ ករេផទរ ច់ ្របក់ (Barrera-
Osorio et al., 2008) 

 ចូលេរៀន, េនេរៀន    

ហង់ដូ ៉ស់, PRAF: ករ េផទរ្របក់ 
(Glewwe & Olinto, 2004)  

 ចូលេរៀន,  
េនេរៀន, 
េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន 

  

   

ឥ ្ឌ ៈ ករបេ្រង នគួរ ឬេរៀនកំុពយូទ័រ 
(Banerjee et al., 2007) 

ចូលេរៀន, 
េនេរៀន 
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អន្ត គមន៍ 

្របសិទធភពៃន្របេភទេស នីមួយៗ 

ែផនក 
សិក  

ែផនកហិរញញវតថុ 
ែផនក      សុ
ខភព 

ែផនកសងគម/
ផទ ល់ខ្លួន 

ែផនក
រចន ស
មព័នធ 

ឥ ្ឌ ៈ បេងកើនករចូលរមួពី្រគូបេ្រង ន 
(Duflo et al., 2010) 

    ចូលេរៀន
, េន
េរៀន 

ចៃម៉ក, PATH: ករេផទរ ្របក់ (Levy & 
Ohls, 2007) 

 ចូលេរៀន    

េកនយ៉ៈ ករបង់ៃថ្លឯក ស ្ឋ ន
, អន្ត  គមន៍េមេ គេអដស៍/ជមងឺ 

េអដស៍ (Duflo et al., 2006) 

 េនេរៀន េនេរៀន   

េកនយ៉ៈ ្របក់បែនថមស្រមប់្រគូ
បេ្រង ន (Glewwe et al., 2003) 

 េនេរៀន    

េកនយ៉ៈ ករផ្តល់េសៀវេភសិក  
(Glewwe et al., 2007) 

ចូលេរៀន, 
េនេរៀន, 
េរៀនបនរកី
ចេ្រមើន េន

 

    

េកនយ៉ៈ កមមវធីិ របូករណ៍
ស្រមប់កុមរ ី(Friedman et al., 2011) 

 េនេរៀន, 
េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន   

   

េកនយ៉ៈ ករកមច ត់ដងកូវ ្រពូន (Miguel 
& Kremer, 2004) 

  ចូលេរៀន   

ម៉ ក ក ៈ ឧបករណ៍ រដ្ឋបល និង
ករបណ្តុ ះ ប ្ត ល (Duflo et al., 
2008) 

    ចូលេរៀន 

ម៉ វៈី ករេផទរ ច់ ្របក់េទឲយកុមរ ី
(Baird et al., 2010) 

 េនេរៀន    

មិចសិុកូ, PROGRESA: ករេផទរ្របក់ 
(Schultz, 2000) 

 េនេរៀន    
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អន្ត គមន៍ 

្របសិទធភពៃន្របេភទេស នីមួយៗ 

ែផនក 
សិក  

ែផនកហិរញញវតថុ 
ែផនក      សុ
ខភព 

ែផនកសងគម/
ផទ ល់ខ្លួន 

ែផនក
រចន ស
មព័នធ 

េណប៉ល់ៈ ផ្តល់សមភ រៈ ស្រមប់្រស្តី
មករដូវ (Oster & Thornton 2009) 

  ចូលេរៀន   

ប៉គី ថ នៈ ករេផទរ ច់ ្របក់េទ
ឲយកុមរ ី(Chaudhury & Parajuli, 
2006) 

 ចូលេរៀន    

ហ្វុីលីពីនៈ សមភ រៈេរៀន សូ្រត ឬករផ្តល់
រ ដល់ េរៀន េ យ មន

ឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ (Tan et 
al., 1999) 

េនេរៀន  េនេរៀន  េនេរៀន 
(េស
ែផនក 
សិក ) 

ចំនួន (ភគរយ)ៃនអន្ត គមន៍មួយ
្របេភទ ែដលេគរកេឃើញថ មន
្របសិទធភព 

2/4 
(50%) 

12/13 
(92%) 

2/5 
(40%) 

1/1 
(100%) 

3/4 
(75%) 

 
អន្ត គមន៍ែផនកសិក ។ អន្ត គមន៍២ករណីកនុងចំេ មអន្ត គមន៍ែផនកសិក ៤ករណីេន     ប ្ត

្របេទសកំពុងអភិវឌ  គឺមន្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ ។ អន្ត គមន៍ទំងេនះ
បន ក់បញចូ លសមសភគសិក ជមួយ សមសភគកមមវធីិយ៉ងេ ចមួយេផ ង  េទៀតៈ Levy et al., 
(2009) េនកនុងេប៊ើគី  ្វ សូ បនពិនិតយេឡើងវញិនូវកមមវធីិ BRIGHT ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ យទី
ភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ែដលបនផ្តល់ េរៀនដល់ភូមិែដលគម ន
េរៀន។ គេ្រមងេនះបនពិនិតយេទេលើេស ទំង៥្របេភទដូចខងេ្រកមៈ 

 
 ែផនកសិក ៈ បឋមសិក ែដល្រតូវបនេបើកេនកនុងភូមិែដលទន់មន  េហើយមនុស េពញ

វយ័ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លអកខរកមម 
 ែផនកហិរញញវតថុៈ មរយៈករចូលរមួេនះ កុមរបីនទទួលធញញជតិសងួត៨គីឡូ្រកម េដើមបីយកេទផទះ 

េហើយសិស ទំងអស់ទទួលបនេសៀវេភសិក  និងសមភ រៈសិក  
 ែផនកសុខភពៈ ផ្តល់ រៃថង្រតង់្របចំៃថងដល់សិស ្រគប់របូ 
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 ែផនកសងគម/ផទ ល់ខ្លួនៈ ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់កុមរ ីនិង 
 ែផនករចនសមព័នធៈ ករ ងសង់អគរសិក រមួមន ករផ្តល់កែន្លង ន ក់េនស្រមប់្រគូបេ្រង ន៣នក់ 

មនបងគន់ែចក ច់ស្រមប់កុម  និងកុមរ ីនិងអណ្តូ ងសនប់ េហើយសហគមន៍្រតូវបន្របមូលផ្តុំេដើមបី
្រទ្រទង់ េរៀន និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ៃដគូកនុង្រសុក េដើមបីឲយពួកគត់ ចជួយ
េរៀនផងែដរ។ 

 
ករ យតៃម្លេនះបង្ហ ញថ ករ្របមូលសមសភគទំងេនះ េលើកសទួយឲយមនករចូលរមួ្របែហល១៦

ភគរយេលើសករ្របមូលសមសភពេនកនុង ស្រមប់េ្រប បេធៀប។ 
 
អន្ត គមន៍ែផនកសិក ែដលទទួលបនេជគជ័យេលើកទីពីរ គឺជអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនពិនិតយេឡើង

វញិេ យ Tan et al., (1999) ជករពិេ ធន៍មួយេន្របេទសហ្វុីលីពីនែដលផ្តល់ជេ្រមើសមួយកនុងចំេ ម
ជេ្រមើសបួនដល់ េរៀន៖ 

 
(1) សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតេដើមបីឲយ្រគូយកេទេ្របើ្របស់ 
(2) រៃថង្រតង់េន េរៀន 
(3) ករ្របមូលសមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតេ យមនករេលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ ឬ 
(4) ករផ្តល់ រៃថង្រតង់េន េរៀន េ យមនឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង នជៃដគូ។  

 
សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិតកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ បនយ៉ងតិច១០ភគរយ ជ

ពិេសស េនេពលែដលមនឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង នចូលរមួជៃដគូ។ 
 

អន្ត គមន៍ែផនកសិក ែដលមិនបនបង្ហ ញលទធ នុភពវជិជមន ែដល្រតូវបន យតៃម្លេន ្របេទស
ឥ ្ឌ េ យ Banerjee et al., (2007) និង្រតូវបន យតៃម្លេន្របេទសេកនយ៉េ យ Glewwe et al., (2007) 
។ Banerjee et al បន យតៃម្លេលើេគលវធីិសិក ពីរករណីេនកនុងសងក ត់ែដលមនចំណូលទបេនទី្រកុងៃន
្របេទសឥ ្ឌ ៈ (១)ផ្តល់ករបេ្រង នគួរបំប៉នបែនថម ២េម៉ងេរៀង ល់ៃថង ដល់សិស  ឬ (២)ផ្តល់កមមវធីិបេ្រង នកំុ
ពយូទ័រ២េម៉ងកនុងមួយសប្ត ហ៍េដើមបីបេងកើនជំនញគណិតវទិយ។ អន្ត គមន៍ទំងេនះមិនបនបេងកើនករចូលេរៀន 
េហើយក៏មិនបនកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ ែដរ។ Glewwe et al បន យតៃម្លេលើករផគត់ផគង់
េសៀវេភសិក ដល់ េរៀន ែដលមិនសូវមនេសៀវេភ េហើយមិនបនរកេឃើញថ ករចូលរមួេនះមនករ
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វធីិេនកនុង្របេទសហ្វុីលីពីនបនរកេឃើញថ ករផ្តល់ រដល់ េរៀនមិនមន នុភពគួរឲយកត់សមគ ល់
េទេលើអ្រ សិស េបះបង់ េនះេទ។ 

 
េគលវធីិកមច ត់ដងកូវ្រពូនែដល្រតូវបន យតៃម្លេ យ Miguel និង Kremer (2004) គឺជ េគលវធីិែផនក

សុខភពដ៏មន្របសិទធភពទីពីរ កនុងករផ្តល់ថន ំកមច ត់ដងកូវ្រពូន បនកត់បនថយ ក្រមិតៃនករឆ្លងេទដល់កុមរ
េន េរៀន ែដល ចនំឲយពួកេគមិនសូវអវត្តមនេ្រចើន។ េទះបីជយ៉ង េនះក្តី អន្ត គមន៍េផ ងេទៀត
េផ្ត តេទេលើករកត់បនថយជមងឺ អន្ត គមន៍ េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍េ យបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នអំពីកមម
វធីិសិក េមេ គេអដស៍/ ជមងឺេអដស៍ និងេលើកទឹកចិត្តឲយពួកគត់ពិភក ជមួយសិស េន្របេទសេកនយ៉ (ពិ
និតយេឡើងវញិេ យ Duflo et al., 2006) មន នុភពតិចតួចេទេលើអ្រ សិស េបះបង់  និង
អន្ត គមន៍េន្របេទសេណប៉ល់ែដលេគបនែចកចយកង ក់កនុងសបូន េទឲយកុមរេីពញវយ័មន នុភព
តិចតួចេទេលើករចូលេរៀនេន ។ លទធផលទំងេនះ ក់ដូចជេលើកេឡើងថ អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព
ទំនងជមន នុភពេទេលើ ថ នភពសុខភពេ្រចើនជងលទធផលៃនករអប់រ។ំ 

 
អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លួន/សងគម។ កមមវធីិ BRIGHT េន្របេទសេប៊ើគី  ្វ សូ បន កលបងេគលវធីិ

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ កមមវធីិេនះបន ប់បញចូ លកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់កុមរេីនកនុងអន្ត គមន៍េ យយក
ចិត្តទុក ក់ េដើមបីេលើកកមពស់ករអប់រថំន ក់បឋមសិក ។ េទះបីជកមមវធីិទំងមូលទទួលបនេជគជ័យកនុងករ
េលើកសទួយឲយមនករចូលរមួក៏េ យ ក៏ មិនចបស់ថ កមមវធីិ   បណ្តុ ះប ្ត លេនះមនលកខណៈខុសគន កនុង
ករេ្រប បេធៀបេទនឹងករក ងអគរ េរៀន និងករផ្តល់សមភ រៈ េរៀន ករផ្តល់ធញញជតិយកេទ

ំេនផទះ និងករផ្តល់ រៃថង្រតង់េរៀង ល់ៃថង។  បុ៉ែន្តអនក្រ វ្រជវ្រតូវករ យតៃម្លេទេលើអន្ត គមន៍ផទ ល់
ខ្លួន/សងគម េ យគម នសមសភគដៃទដឹងចបស់អំពីកិចច្របឹងែ្របងៃនអន្ត គមន៍េនះេឡើយ។  

 
អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធ។ អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធចំនួន៤មនលទធ នុភពវជិជមនខ្លះៗ។ 

អន្ត គមន៍ពីរគឺជករ យតៃម្លែផនករចនសមព័នធរបស់ Duflo et al., (2010) អំពីកិចច្របឹងែ្របងកនុងករកត់បនថយ
អវត្តមនេ្រចើនរបស់្រគូបេ្រង នេន្របេទសឥ ្ឌ  និងករ យតៃម្លរបស់ Duflo et al., (2008) អំពីករផ្តល់
ឧបករណ៍ និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបល ្រគូបេ្រង ន និងឪពុកម្ត យេន្របេទសម៉ ក ក  មនលទធ
ផលច្រមុះ។ គេ្រមងេន្របេទសឥ ្ឌ ទទួលបនេជគជ័យកនុងករេលើកទឹកចិត្តឲយ្រគូបេ្រង នចូលរមួ បុ៉ែន្តមិន
ទទួលបនេជគជ័យកនុងករឲយសិស ចូលេរៀនឲយបនេ្រចើន ឬកត់បនថយ  អ្រ សិស េបះបង់ ។ 
គេ្រមងេន្របេទសម៉ ក ក បនបេងកើនករចូលេរៀនរបស់សិស  ្របសិនេបើបុគគលិក កនុងមូល ្ឋ ន 
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៣ .៣  ករ បរយិយៃនកមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់ ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង លកខណៈវនិិចឆ័យ

របស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  
 

៣ .៣.១  ករេ្រជើសេរ ើសអន្ត គមន៍  

 
អន្ត គមន៍ថមីៗ៨ករណីេផ ងេទៀតេនកនុងប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  បនេឆ្លើយតបេទនឹង     លកខណៈ

វនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ អំពី ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ ភពពក់ព័នធៃន
គេ្រមងេពលេវ  និងភពពក់ព័នធៃនគំរូ ង12 េពលគឺ ល់អន្ត គមន៍ទំងអស់មនដូចតេទ៖ 
 

 រង្វ ស់ករចូលេរៀន ករេនេរៀន និង/ឬកររេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន េរៀន 
 ករអនុវត្ត និងករ យតៃម្លេនចេន្ល ះឆន ំ១៩៩០ និង២០១០ និង 
 ករេផ្ត តេទេលើសិស កនុង ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់។ 

 
េទះបីជយ៉ងេនះក្តី អន្ត គមន៍មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យអំពីភពពក់ព័នធៃនគេ្រមង 

េ យ រែតអន្ត គមន៍ទំងេនះបនេ្របើ្របស់គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង បុ៉ែន្តមនករថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ ឬ គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ែដល
មិនសមមូលេទនឹង្រកុមមូល ្ឋ នព័ត៌មន។ ងទី៩ បង្ហ ញពីករបរយិយសេងខបអំពីអន្ត គមន៍ទំងេនះ 
េហើយ ងែដលមនព័ត៌មនបែនថម្រតូវបន ប់បញចូ លជឧបសមព័នធ “គ”។ 

 
ងទី៩ ៖ បញជកីមមវធិអីន្ត គមនស៍សិ េបះបង់ ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវិនចិឆ័

យរបសក់មមវិធី កលបងទប់ ក តស់សិ េបះបង់  
 

្របេទស អនក យតៃម្ល ្របេភទេស  

                                              
12 ពីេ្រពះកមមវធីិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ប់រយបន កលបងេនសហរដ្ឋ េមរកិ បុ៉ែន្តមិន្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត កមមវធីិទប់

ក ត់សិស េបះបង់ បនសេ្រមចចិត្តេផ្ត តេលើកមមវធីិេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េនកនុងែផនកេនះ។ 
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បង់ក្ល េដស៖ 
រស្រមប់

កមមវធីិអប់រ ំ

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

ែផនកហិរញញវតថុ៖  ផ្តល់្រគប់ពូជ្រសូវ លី ឬ អងក្របចំែខ មល័កខខ័ណ្ឌ
ស្តីពីករចូលេរៀន។ 

បង់ក្ល េដស៖ 
កមមវធីិ្របក់
ឧបតថមភស្រមប់
្រស្តី 

Khandker et al. 
(2003) 

ែផនកហិរញញវតថុ៖  ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  

េ្របសីុល Graeff-Martins et 
al. (2006) 

ែផនកសិក ៖  សិកខ ្រគូបេ្រង ន 
ែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖  អន្តរកមមជមួយ្រគួ រ ករ្របកួតត្រន្តីស្តីពីសិស
េបះបង់  េលខទូរស័ពទទំនក់ទំនងសំុជំនួយ កមមវធីិស្តីពីគុណ
សមបត្តិៃនករេនេរៀន ករ យតៃម្លសុខភពៃនខួរកបលរបស់ កុមរ
ែដលអវត្តមនេ្រចើន 

ឥ ្ឌ ៖ ករ
ពិេ ធន៍ 
Shankarpalle 

Reddy & Sinha 
(2010) 

ែផនកសិក ៖  េរៀនេនរដូវេក្ត ស្រមប់កុមរហួស យុចូលេរៀន 
ែផនករចនសមព័នធ៖ យុទធនករចុះេឈម ះកុមរ្រគប់របូ ករផ្ល ស់ប្តូរេគល
នេយបយស្តីពីករេឡើងថន ក់ េ យស្វ័យ្របវត្តិ ករចុះេឈម ះកុមរ
េពញមួយឆន ំ និងករអនុញញ តឲយ បឋមសិក មនរហូតដល់ថន ក់ 
ទី៧។ 

ឥណ្ឌូ េណសីុ Cameron (2009) ែផនកហិរញញវតថុ៖  របូករណ៍ មល័កខខ័ណ្ឌ ស្តីពីករបន្តចុះេឈម ះចូល
េរៀន 

េប៉រ ូ Santiago & 
Chinen (2008) 

ែផនកសុខភព៖  រេពល្រពឹកេន េរៀន 
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ហ្វុីលីពីន  
គេ្រមង 
NODROPS 

SEAMEO (1995) ែផនកសិក ៖  ព្រងីក្របព័នធេរៀនសូ្រតជមួយ្រកុមសិក  និងបេ្រង នគួរ  
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ជេ្រមើស មផទះ កមមវធីិស្រមប់សិស
េបះបង់  និងករអប់រសំ្រមប់ឪពុកម្ត យ 
ែផនកហិរញញវតថុ៖ ករផ្តល់សមភ រៈ  និងករែថទំសុខភពដល់សិស
្របឈមនឹងករេបះបង់ េ យឥតគិតៃថ្ល 
ែផនកសុខភព៖  ករ ំបែន្លេដើមបីឧបតថមភ រស្រមន់េន េ យ
ឥតគិតៃថ្ល 
ែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ ករជូនដំណឹងជមុនអំពីសិស េបះបង់ , 
ករពិនិតយ ម នរបស់ឪពុកម្ត យេ យយកចិត្តទុក ក់ 
ែផនករចនសមព័នធ៖  ក្តីកង្វល់អំពីសិស េគច  យុទធនករស្តីពី រៈ
សំខន់ៃនករអប់រ។ំ 

ហ ំេបៀ Chatterji et al. 
(2010) 

ែផនកសិក ៖  េរៀនេនសហគមន៍ 
ែផនកសុខភព៖  ករផ្តល់ រដល់  និងេស គ្លីនិក 

 

៣ .៣.២  ករ បរយិយអំពីអន្ត គមន៍ែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិ កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់  
 

ងទី១០សេងខបអំពីអន្ត គមន៍ទំង៨េនះ េដើមបីេធ្វើយ៉ង ឲយកុមរេនេរៀនបន្ត េ យបង្ហ ញពី
្រកុមេគលេ  វធីិ ្រស្ត យតៃម្ល និង្របេភទៃនករផ្តល់េស ។ ជករពិត ស់ ្រកុមអន្ត គមន៍ដំបូងែដល
បនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យលម្អិត ែដលភគេ្រចើនៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះេផ្ត តេទេលើកុមរថន ក់បឋម
សិក  (៨៨ភគរយ) េហើយ ពក់ព័នធនឹងអន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុ(៦២ភគរយ) េ្រចើនជង្របេភទេផ ងេទៀត។ 
បុ៉ែន្ត មនភពខុសែប្លកគន ពីរ រ ង្រកុមសិក េនះ និងភពខុសែប្លកគន េនកនុង្រកុមែដល្រតូវបនចត់ថន ក់េ យ
ករ យតៃម្លលម្អិត។ ទីមួយ េ យ រែតេគបនវនិិចឆ័យថអន្ត គមន៍ទំងេនះមិនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈ
វនិិចឆ័យវធីិ ្រស្ត ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លលម្អិត មកររពឹំងទុក បនជជទូេទករ
សិក ទំងេនះេ្របើ្របស់ គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ ជជងករចត់ែចង្រពវៗ ែដលជេរឿយៗមិនសម
មូលនឹង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងេនក្រមិតមូល ្ឋ ន។ ទីពីរ ជ
េរឿយៗ ករសិក ទំងេនះកន់ែតមនទំនក់ទំនងេទនឹងេស ែផនកសិក  និងេស ផទ ល់ខ្លួន/សងគម េពលគឺ 
៥០ភគរយ ៃនកមមវធីិែដលមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យេលើករ យតៃម្លៃនកមមវធីិ កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់  (SDPP) មនសមសភគែផនកសិក ផទុយគន នឹងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្ល
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លម្អិត២១ភគរយ េហើយ៣៨ភគរយេទៀតរមួមន េស ផទ ល់ខ្លួន/សងគមផទុយគន នឹងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន
យតៃម្លលម្អិត៧ភគរយ។ 

 
ងទី១០ ៖ ករែបងែចក្របេភទកមមវិធអីន្ត គមន៍សសិ េបះបង់ ែដលមនិបនេឆ្លើយតបេទនងឹលកខ

ណៈវិនចិឆ័យែផ្អកេលើភស្តុ ងរបសក់មមវធិី កលបងទប់ ក ត់សសិ េបះបង់  
 

លកខណៈសមគ ល់ 
ចំនួន(ភគរយ)ៃន 

កមមវធីិសិស
េបះបង់  

(N=8) 

្រកុមេគលេ 13 
 បឋមសិក  7 (88%) 
 មធយមសិក  3 (38%) 
 វទិយល័យ 3 (38%) 
វធីិ ្រស្ត  
 គេ្រមង្រពវៗេ្រប បេធៀប្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមង  

-- 

 គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ 7 (88%) 
 េផ ងៗ 1 (12%) 
្របេភទេស  និង្របសិទធភព14 
 ែផនកសិក  (ឧ. ករបេ្រង នគួរ អកខរកមម ឪពុកម្ត យ) 4 (44%) 
 ែផនកហិរញញវតថុ (ឧ. ករេផទរ្របក់ ករផ្តល់ រដល់្រគួ រ របូករណ៍) 5 (62%) 
 ែផនកសុខភព (ឧ. ករកមច ត់ដងកូវ្រពូន ករផ្តល់ រដល់ េរៀន ករចក់ថន ំ ៉ក់ ំង) 3 (38%) 
 ែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម (ឧ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ្របឹក េយបល់ ករ្រគប់្រគងករណី) 3 (38%) 
 ែផនករចនសមព័នធ (ឧ. សហគមន៍េរៀនសូ្រត     តូចៗ ករពិនិតយ ម នវត្តមនរបស់្រគូ

បេ្រង ន) 
2 (25%) 

                                              
13 ្រកុមែដលមន យុដូចគន េលើសពីមួយ ចជេគលេ ៃនអន្ត គមន៍។ 
14 េគ ចផ្តល់្របេភទេស េលើសពីមួយេនកនុងអន្ត គមន៍។ 
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អន្ត គមន៍ែផនកសិក ។ កមមវធីិ៤ែដលមនសមសភគែផនកសិក  បនែណនំេស ខុសៗគន ពី
អន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត៖ 

 
 Chatterji et al. (2010) បនែស្វងរកភពេជគជ័យៃន សហគមន៍ ស្រមប់កុមរកំ្រព និងកុមរ

ែដលងយរងេ្រគះេន្របេទសហ ំេបៀ។ 
 Graeff-Martins et al. (2006) បនពិនិតយអន្ត គមន៍ច្រមុះែផនកេនកនុង្របេទសេ្របសីុល ែដលបន ប់

បញចូ លសិកខ ្រគូបេ្រង ន ស្តីពីករអភិវឌ កុមរ និងករ្រគប់្រគង ភព្រចបូក្រចបល់ែផនកផ្លូវចិត្ត 
និងឥរយិបថ។ 

 Reddy and Sinha (2010) បនពិនិតយេឡើងវញិនូវករពិេ ធន៍ Shankarpalle េន្របេទស ឥ ្ឌ  
ែដលពក់ព័នធនឹង េរៀនរដូវេក្ត ស្រមប់កុមរហួស យុចូលេរៀន ជមួយនឹងករផ្ល ស់ប្តូររចនស
មព័នធជេ្រចើន។ 

  SEAMEO (1995) បនេរៀប ប់អំពីគេ្រមង NODROPS េនកនុង្របេទសហ្វុីលីពីន ែដលបនអនុវត្តករ
ព្រងីក្របព័នធេរៀនសូ្រត ស្រមប់កុមរ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នេពលចូលបេ្រមើករងរ និងករ
អប់រេំ្រក្របព័នធស្រមប់ឪពុកម្ត យេនកនុងេនកនុងកំែណទ្រមង់ដ៏ទូលំទូ យ។ 

 
អន្ត គមន៍ផទ ល់ខ្លួន/សងគម។  កមមវធីិ៣ កនុងចំេ មកមមវធីិ៤ែដលមនសមសភគែផនកសិក ក៏មន

សមសភគែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម។ កមមវធីិទំងេនះបននំមកនូវទ្រមង់បែនថមៃនអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនផ្តល់
េនកនុងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត មនជ ទិ៍ ករ្របឹក េយបល់ (េ្រកពីករអប់រសំ្តីពីករបងក រ
េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍) េនកនុង្របេទសហ ំេបៀ (Chatterji et al., 2010) អន្តរកមមដ៏ទូលំទូ យជមួយ
ឪពុកម្ត យ និងសិស ស្តីពីបញ្ហ សិស េបះបង់  និងករ យតៃម្លសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់សិស ែដលអ
វត្តមនេ្រចើនេន្របេទសេ្របសីុល (Graeff-Martins et al., 2006) និង្របព័នធជូនដំណឹងជមុនេដើមបីកំណត់សិស
ែដល្របឈមនឹងករេបះបង់  និងករ    ពិនិតយ ម នដិតដល់ពីម បិ សិស េនកនុង្របេទសហ្វុីលី
ពីន (SEAMEO, 1995)។ 
 
 អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធ។ កមមវធីិទំងពីរែដលបន ប់បញចូ លអន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធបនបែនថម
យុទធនករ ធរណៈេទកនុងសកមមភពច្រមុះ។ េនកនុងករពិេ ធន៍ Shankarpalle េន្របទសឥ ្ឌ  ែដល
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្រតូវបន យតៃម្លេ យ Reddy និង Sinha (2010) គេ្រមងេនះបនេបើកយុទធនករេលើកកមពស់ពលកមមកុមរ 
និងចុះេឈម ះចូលេរៀនដល់កុមរ្រគប់របូ។ េនកនុងកមមវធីិ NODROPS េន្របេទសហ្វុីលីពីនែដល្រតូវបន យ
តៃម្លេ យ SEAMEO (1995) យុទធនករេនះេផ្ត តេទេលើ រៈសំខន់ៃនករអប់រ ំ និងបញ្ហ ននែដលបងកឲយ
មនករេបះបង់ ។ 
 

សកមមភពរចនសមព័នធេផ ងេទៀតរមួមនករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ េរៀន ែដល្រតូវបនចត់
ទុកថជកររមួចំែណកនំឲយមនបញ្ហ សិស េបះបង់ ។ េនកនុងករពិេ ធន៍ Shankarpalle េគល
នេយបយថមី៣្រតូវបន ក់េចញ កនុងេនះរមួមន៖ 

 
 ករេឡើងថន ក់េ យស្វ័យ្របវត្តិពីថន ក់ទី១ េទថន ក់ទី២ បនលុបបំបត់របំងដ៏ធំរបស់កុមរែដលេរៀន

្រតួតថន ក់ទី១េ្រចើនឆន ំ។ 
 ករចូលេរៀនបន្តជស្វ័យ្របវត្តិេពញមួយឆន ំ េ្រកពីេគលនេយបយអនុញញ តឲយកុមរចូលេរៀនេនេដើម

ឆន ំសិក នីមួយៗ និង 
 ករអនុញញ តឲយ បឋមសិក មនរហូតថន ក់ទី៧ ដូេចនះកុមរមនភពងយ្រសួលកនុងករេទេរៀន

េន កនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 
 

េនកនុងគេ្រមង NODROPS  េរៀនននបនផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ទក់ទងនឹង

សិស អវត្តមនពី េរៀន មរយៈករកត់អវត្តមនេដើមបីពិនិតយ ម នឲយបនសកមមេទេលើសិស េគច

។ 

 ជចុងេ្រកយេនះ ករពិេ ធន៍ Shankarpalle បនអនុវត្តកមមវធីិថមីមួយ មនេឈម ះថ “បញច ប់ថន ក់ទី១ 

(Clear Class One)”  ស្រមប់៣រដូវេក្ត ជប់គន  េដើមបីជួយឲយកុមរធំៗ ែដលេរៀនេនថន ក់ទី១បនេទេរៀនេន

ថន ក់បនទ ប់ ឬខពស់ជង ្រសប ម យុរបស់ពួកេគ និងឲយ្រកមុកុមរ ែដលមន យុែត៥-េទ ៦ឆន ំចូលេរៀនេន

ថន ក់ទី១។ 

អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព។ កមមវធីិផ្តល់ រដល់ ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងអន្ត គមន៍នីមួយៗកនុង
ចំេ មអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពបី មនជ ទិ៍ េន្របេទសេប៉រ ូ ផ្តល់ រេពល្រពឹកេន េរៀន 
(Santiago & Chinen, 2008) េន្របេទសហ្វុីលីពីន គេ្រមងសួនជីវច្រមុះ ែដលបនផ្តល់ រស្រមន់ដល់
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កុមរ េ យឥតគិតៃថ្ល (SEAMEO, 1995) និង េន្របេទសហ ំេបៀ ផ្តល់ រៃថង្រតង់េន េរៀន 
(Chatterji et al., 2010)។ ចំេពះ រៃថង្រតង់េន េរៀន ្របេទសហ ំេបៀក៏មនបែនថមេស គ្លីនិកផងែដ
រ។ េន្របេទសេប៉រ ូកមមវធីិ រេពល្រពឹក គឺជអន្ត គមន៍គេ្រមងែតមួយគត់ ចំែណកឯេន្របេទសពីរេផ ង
េទៀត អន្ត គមន៍ែផនកសុខភព្រតូវ្រចបច់បញចូ លជមួយ្របេភទេស េផ ងេទៀត។ 

 
អន្ត គមន៍ែផនកហិរញញវតថុ។ េស ែផនកហិរញញវតថុ៥េនកនុងអន្ត គមន៍ទំង៨េនះឆ្លុះបញច ំងពីករ  ផ្តល់េស

េនកនុងកមមវធីិែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិតដូចខងេ្រកមេនះ  ៖ 
 

 ករគំ្រទ មល័កខខ័ណ្ឌ ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងកមមវធីិេសប ង រស្រមប់ករអប់រ ំ េន្របេទសបង់ក្ល េដ
ស មនជ ទិ៍ អងករ និង្រសូវ លី េនេពលែដលកុមរចូលេរៀនបនយ៉ងេ ច៨៥ភគរយៃនឆន ំ
សិក  (Ahmed & del Ninno, 2002; Meng & Ryan, 2007) 

 ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  ្រតូវបនេ្របើេនកនុងកមមវធីិផ្តល់្របក់ឧបតថមភដល់្រស្តីេន្របេទសបង់ក្ល េដស 
(Khandker et al., 2003) 

 កមមវធីិ របូករណ៍្រតូវបនផ្តល់េន្របេទសឥ ្ឌ  ែផ្អកេលើល័កខខ័ណ្ឌ ៃនសិស បន្តចុះេឈម ះចូលេរៀន
េន េរៀន (Cameron, 2009) និង 

 ផ្តល់សមភ រៈសិក េ យឥតល័កខខ័ណ្ឌ ដល់សិស េន្របេទសហ្វុីលីពីន (SEAMEO, 1995) និងេន
្របេទសហ ំេបៀវញិេចញៃថ្លសមភ រៈសិក  និងៃថ្លសិក ដល់សិស  (Chatterji et al., 2010)។ 

 
៣ .៣.៣  ករ យ តៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកមមវធីិ 

 
ងទី១១េនទំព័រខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីលទធផលៃនអន្ត គមន៍ទំងេនះ េ យបញជ ក់ពីអេថរ

ចំណុះ ែដលេគរកេឃើញថរង នុភពជចមបងេ យ រកមមវធីិេនះ។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ អន្ត គមន៍
ទំងអស់េនះ្រតូវបនអះ ងថ មន្របសិទធភពកនុងករបេងកើនចំនួនសិស ចូលេរៀន ឬកត់បនថយអ្រ សិស
េបះបង់  បុ៉ែន្ត េយើង្រតូវយកចិត្តទុក ក់កនុងករទទួល គ ល់េសចក្តីសននិ ្ឋ នេនះ េ យ រែតករ
កំណត់ៃនគេ្រមង យតៃម្លរបស់ពួកេគ។ 

 
មនេហតុផលយ៉ងតិចបី ែដលអនកអនុវត្តមិនយកករចត់ែចង្រពវៗមកអនុវត្តកនុងករេ្រគងេរៀបចំករ

យតៃម្លេលើកមមវធីិទំងេនះ។ េហតុផលទីមួយគឺថ អនកេ្រគងេរៀបចំកមមវធីិ ចជអនកនេយបយ ្រគូេពទយ ឬ
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្រគូបេ្រង ន ែដលចង់ផ្តល់េស  េហើយមិនយល់េឃើញថ ករ យតៃម្លជករសំខន់េនកនុងេស េនះ។ ដូេចនះ
េហើយបនជពួកេគ ចចប់េផ្តើមេធ្វើអន្ត គមន៍ េ យគម នែផនករ យតៃម្ល េហើយអនក្រ វ្រជវ ែដលមក
ចូលរមួកនុងគេ្រមងេនះេ្រកយេគ នឹង្រតូវេធ្វើឲយ ថ នភពេនះ្របេសើរេឡើង មរយៈគេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ែដលកំណត់្រកុមេ្រប បេធៀប បនទ ប់ពីេហតុករណ៍េនះ។ ដូេចនះ េហតុផលទីមួយេនះ ចបងកឲយមន
ភពមិនសីុសង្វ ក់គន ៃន្រកុមទំងេនះ។ េហតុផលទីពីរគឺថ ករចត់ែចង្រពវៗ ចមន្របេយជន៍ េនេពល
ែដលអនក្រ វ្រជវ្រតូវ ម នសិស  ែដលទទួលបនេស ៃនកមមវធីិទំងេនះ និងសិស ែដលមិនទទួលបន
េស ទំងេនះ។ េហតុផលចុងេ្រកយ ករចត់ែចង្រពវៗ ចជករលំបកែផនកនេយបយ ែដលកុមរមួយ
ចំនួននឹងមិនទទួលបនអ្វីែដលេគេជឿថ ជអន្ត គមន៍ដ៏មន្របេយជន៍។ មច ស់ជំនួយសែម្តងនូវករេកត
សរេសើរចំេពះករ យតៃម្លលម្អិតរបស់ពួកេគ េ យក្តីអំណរអរគុណ និងមនឆនទៈកនុង ករផ្តល់មូលនិធិដល់ 
េហើយសហគមន៍ យតៃម្លេនះនឹងកំណត់េទេលើេគលវធីិកន់ែតេជឿនេលឿនេទមុខ ដូចជ គេ្រមង យតៃម្ល

នុភពៃនគេ្រមង ែដលនំឲយមនករវភិគលម្អិតអំពីអន្ត គមន៍ននែដលផ្តល់េស ដល់សិស  ឬ្រគួ រ
ទំងអស់ែដលមនសិទធិចូលរមួ។ 

 
 ងទី១១ ៖ អេថរលទធផលែដលទទួល នុភពពីេស អន្ត គមន៍នមីួយៗ 

ែដលមនិបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវិនចិឆ័យ យតៃម្លរបស ់
កមមវិធី កលបងទប់ ក ត់សសិ េបះបង់  

 
 

អន្ត គមន៍ 
្របសិទធភពៃន្របេភទេស នីមួយៗ 

ែផនកសិក  ែផនកហិរញញ 
វតថុ 

ែផនកសុខភព ែផនកផទ ល់ 
ខ្លួន/សងគម 

ែផនករចន 
សមព័នធ 

បង់ក្ល េដស៖ កមមវធីិផ្តល់្របក់
ឧបតថមភដល់្រស្តី  (Khandker et 
al., 2003) 

 ចូលេរៀន    

បង់ក្ល េដស៖ រស្រមប់កមម
វធីិអប់រ ំ (Ahmed & del Ninno, 
2002; Meng & Ryan, 2007) 

 ចូលេរៀន, 
េនេរៀន 

   

េ្របសីុល៖ (Graeff-Martins et al., 
2006) 

ចូលេរៀន, 
េនេរៀន 

  ចូលេរៀន, 
េនេរៀន 
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អន្ត គមន៍ 

្របសិទធភពៃន្របេភទេស នីមួយៗ 
ែផនកសិក  ែផនកហិរញញ 

វតថុ 
ែផនកសុខភព ែផនកផទ ល់ 

ខ្លួន/សងគម 
ែផនករចន 
សមព័នធ 

ឥ ្ឌ ៖ ករពិេ ធន៍ 
Shankarpalle (Reddy & Sinha, 
2010) 

េនេរៀន    េនេរៀន 

ឥណ្ឌូ េណសីុ៖ (Cameron, 2009)  េនេរៀន    
េប៉រ៖ូ (Santiago & Chinen, 2008)   ចូលេរៀន, 

េនេរៀន 
  

ហ្វុីលីពីន៖ គេ្រមងគម នករ
េបះបង់ (SEAMEO, 1995) 

េនេរៀន េនេរៀន េនេរៀន េនេរៀន េនេរៀន 

ហ ំេបៀ (Chatterji et al., 2010) េនេរៀន េនេរៀន េនេរៀន េនេរៀន  

ចំនួន(ភគរយ)ៃនអន្ត  គមន៍មួយ
្របេភទែដល េគរកបនរកេឃើញ
ថ មន្របសិទធភព 

4/4 
(100%) 

6/6 
(100% ) 

3/3 
(100%) 

3/3 
(100%) 

2/2 
(100%) 

 
៤ .០ េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍  
 

កនុងរយៈេពលមួយទសវត រក៍ន្លងេនះ េទះបីជកុមរ្រគប់របូមនឱកសទទួលបនករអប់រេំ្រចើនយ៉ង
ក៏េ យ ក៏ទំហំៃនកុមរេបះបង់ េនែតជបញ្ហ េចទេនេឡើយ។ េទះបីជទំហំៃនបញ្ហ េនះមន

លកខណៈខុសគន េទ មតំបន់ និង ម្របេទសក៏េ យ ក៏ទិននន័យថមីៗស្តីពីករអប់របំង្ហ ញថ ភគរយៃនកុមរ
ែដលបនចូលេរៀនខពស់គួរឲយកត់សមគ ល់ បុ៉ែន្ត ពួកេគមិនបនបញច ប់សូមបី  វដ្តអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នេនះេទ។ 
ករេរៀនមិនបនចប់ែបបេនះគឺជករខជះខជ យធនធនដ៏ធំមួយស្រមប់ពួកេគផទ ល់ ក៏ដូចជ្របព័នធអប់រ ំ និង
សងគមែដលពួកេគរស់េនផងែដរ។ េទះបីជមនមតិទូេទអំពីតៃម្លៃនករវនិិេយគ េដើមបីទប់ ក ត់សិស កំុឲយ
េបះបង់ ក៏េ យ ក៏េនែតមនករយល់្រសបតិចតួចអំពីថ េតើវនិិេយគទំងេនះេធើ្វេឡើងកនុងេគល
បំណងអ្វី។ 

 

េហតុផលែដលសិស េបះបង់ គឺសមុគ ម ញ ស់។ េនទីបំផុត គម នក ្ត និភ័យែដល ច
ពយករណ៍្រតឹម្រតូវ ឬទប់ ក ត់សិស េបះបង់ េនះេទ។ ជករពិត ស់ ករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញ
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ចបស់ថ ករែដលសិស េបះបង់ ចជមុខងរមួយៃនករ្របមូលក ្ត និភ័យ (ឧ. េយនឌ័រ 
កតព្វកិចចករងរ សមិទធិផលទប ភព្រកី្រកកនុង្រគួ រ ្រគួ រមិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ េរៀន ឬ
កររស់េនឆង យពី េរៀន) ចំែណកឯក ្ត ច្រមុះវញិ មនជ ទិ៍ ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន ក ្ត ្រគួ រ ក ្ត
េរៀន និងក ្ត សហគមន៍)។ ដូេចនះ េទះបីជ ចមនេហតុករណ៍ចបស់ ស់ ែដលជក លីករ ឬ ធតុផ ំ
ែដលនំឲយសិស េបះបង់  (ឧ. វបិត្តិ្របក់ចំណូលពីសមជិក្រគួ រែដល ្ល ប់េទ) ក៏េ យ ក៏ជទូេទ
ករេបះបង់ គឺជដំេណើ រករមួយ ែដល្រតូវ្រប្រពឹត្តេទបន្តេទៀត។ 
 

េនកនុងករងរែដលេយើងពិនិតយេឡើងវញិេលើឯក រ្រ វ្រជវស្តីពី កមមវធីិសិស េបះបង់  េយើង
បនរកេឃើញ២៦ករណី ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យទំងបួនស្រមប់ ក់បញចូ លកនុងរបយករណ៍
េនះ មនជ ទិ៍ ភពពក់ព័នធៃន្របធនបទ ភពពក់ព័នធៃនគេ្រមងេពលេវ  ភពពក់ព័នធៃនគំរូ ង និង
ភពពក់ព័នធៃនទ្រមង់ យតៃម្ល៖  
 

 ករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ ែផនករចនសមព័នធ និងែផនកសិក  ( មលំ ប់) ចជករគំ ្រទដ៏មន្របសិទធ
ភពបំផុតកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ សិស េបះបង់ េនប ្ត  ្របេទសកំពុងអភិវឌ ។ 

 ករគំ្រទែផនករចនសមព័នធកន់ែតទទួលបនេជគជ័យ េនេពលែដលករគំ្រទេនះ េផ្ត តេទេលើតំបន់
មូល ្ឋ ន េពលគឺ ប់បញចូ លទំង្រគូបេ្រង ន និងឪពុកម្ត យសិស ។ 

 ករគំ្រទែផនកសិក មនភពពក់ព័នធេ្រចើនជងករផ្តល់សមភ រៈ (ឧ. េសៀវេភសិក ) 
 ករេផ្ត តេទេលើវធិនករ ឬសកមមភពមួយជួយបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ សកមមភពេនះ ជេហតុផល

មួយេដើមបីកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់  បុ៉ែន្តបណ្តុំ ៃនសកមមភពទំងេនះ ចមន នុភពេសមើ
គន  ឬធំជងេទេលើករផ្ល ស់ នុភពេនះ។ 
 
ជចុងេ្រកយេនះ ករពិនិតយេឡើងវញិរបស់េយើងបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់អំពីត្រមូវករ ឲយមន

អន្ត គមន៍ែដលេ្រគងេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ រមួមន វធីិពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លលម្អិតពីែផនកេដើមៃនករអនុ
វត្តកមមវធីិ ែដល ចផ្តល់ករែណនំែផ្អកេលើករ្រ វ្រជវស្តីពីេគលនេយបយ កមមវធីិ និងករអនុវត្ត ែដលនំ
ឲយកុមរេនេរៀនបន្ត។ 
 

អនុ សន៍ ខងេ្រកមេនះអនុវត្ត មករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវេនះ េនេពលែដលកមម
វធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  កំពុងេធ្វើែផនករសកមមភពគេ្រមងរបស់ខ្លួនែដលេនសល់ ៖ 
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១.កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ្រតូវេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍នីមួយៗេដើមបីឲយ
្រសបេទនឹងបរបិទៃនតំបន់ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត 

 
ល់ក ្ត និ ភ័យទំងអស់ មិនែមនសុទធែតេកើតមនចំេពះកុមរេនះេទ េហើយក ្ត និភ័យែដល

កំពុងែតេកើតមនេនតំបន់ មួយ ចមនលកខណៈខុសគន េ្រចើនពីក ្ត និភ័យេនតំបន់មួយេផ ងេទៀត។ 
មុនេពលេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ បុគគលិកកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ចំបច់្រតូវ
េឈ្វងយល់អំពី ថ នភពេនកនុង្របេទសេគលេ នីមួយៗ។ េនកនុង្របេទសមួយ ចមនកម្ល ំងករងរខុស
គន េនកនុងសហគមន៍េផ ងៗគន  ដូេចនះេហើយបនជដំេណើ រករគេ្រមង្រតូវ ប់បញចូ លកិចចពិភក អំពី្រកុមេគល
េ  តំបន់ និងករវភិគែដលសម្រសបអំពីលកខណៈសមគ ល់សិស េបះបង់ េនកនុង្រកុម និងតំបន់ទំង
េនះ។ 

២.កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ្រតូវពិចរ េលើភពពក់ព័នធៃនត្រមូវករ
ហិរញញវតថុដ៏េ្រចើនេនកនុង្របេទសេគលេ នីមួយៗកនុងករេ្រគងេរៀបចំអន្ត គមន៍ េពលគឺ ្រគួ រ
នីមួយៗ ចផ្តល់េស ជវតថុ បុ៉ែន្តមិនែមនជលុយេនះេទ េហើយកុមរមិន ចចូលរមួកនុងសកមមភព
មួយបនេទ បនទ ប់ពីេម៉ងសិក ។ 

 
លកខណៈសមគ ល់ពីរៃនសិស េបះបង់  ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងញឹកញប់បំផុត េនកនុងឯក រ

្រ វ្រជវទក់ទងនឹង្របេទសកំពុងអភិវឌ គឺ (ក)ក្រមិតៃនភព្រកី្រកកនុង្រគួ រ និង(ខ)ករត្រមូវឲយកុមរជួយេធ្វើ
ករេនផទះ ឬរក្របក់។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  (SDPP) 
មិនទទួលខុស្រតូវេលើកមមវធីិផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តេនះេទ។ ផទុយេទវញិ កមមវធីិេនះ្រតូវទទួល គ ល់ថ (ក)
្រគួ រែដល្រតូវករទំនុកប្រមុង្រគន់ែត ចបរចិច គជវតថុដល់គេ្រមង េរៀនបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ (ខ)កុមរនឹង
្រតូវត្រមូវឲយេនេធ្វើករេនផទះដែដល និងមិន ចចូលេរៀនឲយបនេ្រចើនេម៉ងកនុងមួយៃថងេ្រចើនដូចែដលថន ក់េរៀន
បនត្រមូវេឡើយ។ 

 
៣. កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ចេផ្ត តេទេលើកុមរ ី កុមរពិករ ឬកុមរ
មនបញ្ហ សុខភព និងកុមរែដលរស់េនឆង យពី េរៀន្របកបេ យភពេជគជ័យ  ខណៈេពល
ែដល្រកុមទំងេនះទំនងជេបះបង់ េ្រចើនជង្រកុមេផ ងេទៀត។ 
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កនុងចំេ មលកខណៈសមគ ល់ ែដលេរៀប ប់អំពីសិស េបះបង់  មនក ្ត ជេ្រចើន ែដលេលើក
េឡើងពីលកខណៈវនិិចឆ័យអំពីទី ំងៃនកមមវធីិអន្ត គមន៍ ឬ្រកុមកុមរេគលេ ជក់ ក់។ កុមរទំងេនះរមួមន 
កុមរ ីកុមរពិករ ឬកុមរមនបញ្ហ សុខភព និងកុមរែដលរស់េនឆង យពី    េរៀន។ ្របសិនេបើក ្ត
មួយ ឬក ្ត ទំងអស់េនះបង្ហ ញថ មន រៈសំខន់ជពិេសស េនកនុង  ប ្ត ្របេទសេគលេ ៃនកមមវធីិ

កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់  េគ ចេរៀបចំអន្ត គមន៍ទំងេនះេទ មលកខណៈសមគ ល់ជក់
ក់។ 

 
៤. អន្ត គមន៍ៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) ចេផ្ត តេទេលើសកមមភពែត

មួយ ឬពក់ព័នធនឹងសកមមភពេ្រចើន 
 

ករពិនិតយេឡើងវញិនូវកមមវធីិអន្ត គមន៍សិស េបះបង់  េក្ត បេទេលើអន្ត គមន៍ជេ្រចើនែដលេផ្ត
តេទេលើករផ្តល់េស  ឬផលិតផលែតមួយ ដូចជ ករបេ្រង នគួរ ករផ្តល់ឯកស ្ឋ ន  ករកមច ត់ដងកូវ
្រពូន ឬករផ្តល់ឲយ្រគូបេ្រង ន និងគណៈកមមករ្រគប់្រគង នូវទ្រមង់ យតៃម្ល េរៀន។ កមមវធីិ១៨ កនុង
ចំេ មកមមវធីិអន្តរជតិទំង២០និយយអំពីអន្ត គមន៍្របេភទេនះ។ េហតុផលដ៏ល្អមួយគឺថ ករ យតៃម្លេលើ
សកមមភពែតមួយ ចបញជ ក់ចបស់ថ សកមមភពេនះ ចបងកឲយមន នុភព។ េទះជយ៉ងេនះក្តី េយើងក៏
បនេឃើញផងែដរថ កមមវធីិ្របមូលផ្តុំេន្របេទសេប៊ើគី  ្វ សូ ែដលបនផ្តល់្របេភទេស នីមួយៗកនុង
ចំេ មេស ទំង្របំ មនលទធផលល្អជវជិជមន ដូេចនះ កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់
(SDPP) គួរែតពិចរ េលើជេ្រមើសេនះផងែដរ។ 
 

 ៥. កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ (SDPP) គួរែតពិចរ េលើអន្ត គមន៍ែផនករចនស

មព័នធ ែផនកសិក  និងែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគម  ខណៈេពលែដលករ យតៃម្លទំងេនះបង្ហ ញថ អន្ត គមន៍ទំងេនះ

មន្របសិទធភពជងអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពទក់ទងនឹងលទធផលៃនករអប់រ។ំ 

 
េដើមបីពិចរ េលើសកមមភពជក់ ក់ទំងេនះ បុគគលិកកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់
(SDPP) គួរែតយកលទធផលរកេឃើញេ្របើ្របស់ដូចខងេ្រកម៖ 
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 អន្ត គមន៍ែផនករចនសមព័នធបី ែដលមន នុភពចមបងេទេលើករចូលេរៀន និងករេបះបង់
របស់សិស   រមួមន ករេធ្វើករជមួយឪពុកម្ត យ និង សហគមន៍  េហើយអន្ត គមន៍ែដលមិនបន
បង្ហ ញពី នុភព មិនមនសមសភគឪពុកម្ត យេនះេទ។ 

 អន្ត គមន៍ែផនកសិក មួយចំនួនតូច្រតូវបន កលបង េហើយកនុងចំេ មអន្ត គមន៍ដ៏មន្របសិទធ
ភពមនករពក់ព័នធនឹងករផ្តល់សមភ រៈ និងករជួយេ យអនុវត្តផទ ល់   ឬករបណ្តុ ះប ្ត លឲយ
េចះេ្របើ្របស់សមភ រៈទំងេនះ។ មធមម  ករផ្តល់េសៀវេភសិក  ករផ្តល់កំុពយូទ័រ ឬកររមួ
ចំែណកកនុងករបេ្រង នគួរ ែដល្រគូបេ្រង នបនេលើកេឡើងម្តងេហើយម្តងេទៀតអំពីករេរៀនទេនទញគឺ
មិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ។ 

 អន្ត គមន៍ែផនកផទ ល់ខ្លួន/សងគមក្រមនឹងអនុវត្តេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  បុ៉ែន្ត បនបង្ហ ញពី
ភពេជគជ័យេនសហរដ្ឋ េមរកិ។ នឹងបង្ហ ញពីលទធភព ែដលមច ស់ជំនួយពិចរ េដើមបី
បង្ហ ញថ អន្ត គមន៍នន ដូចជ ក្លឹប ឬករ្របឹក  េយបល់ ចមន នុភព។ 

 
៦. ល់អន្ត គមន៍្រតូវករករ យតៃម្លែដលចបស់ ស់ និង្រតូវបនអនុវត្តជមួយនឹងគេ្រមងេនះេ យ
ែផ្អកេទេលើវធីិ ្រស្ត។ 

 
េមេរៀនមួយ កនុងចំេ មេមេរៀនជេ្រចើន ែដលបនសិក ពីករពិនិតយេឡើងវញិេលើករ យតៃម្លកមមវធីិ

និយយថ ករ យតៃម្លែដល្រតូវបនពិចរ បនទ ប់ពីករអនុវត្តកមមវធីិេនះ ក្រមេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈ
វនិិចឆ័យអំពីករ ក់បញចូ លេទកនុងអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបន យតៃម្លលម្អិត។ ករចត់ែចង្រពវៗមិន ចេកើត
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្របេទស ទិននន័យ15 ្របភព 
ឆន  ំ

2005 2006 2007 2008 2009 
កមពុជ អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS   89 88 87   
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS   91 92 90   
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ  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 -សរបុ UIS 34 31 34     
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន (GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 120 118 115 112   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 130 126 124 120   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 125 122 120 116   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី UIS   33 36     

                                              
15 អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន(NER): ករចុះេឈម ះចូលេរៀនៃន្រកុមកុមរ្រគប់ យុចូលេរៀនជផ្លូវករស្រមប់ក្រមិតអប់រែំដល្រតូវបនេលើកេឡើង បនបង្ហ ញភគរយៃនចំនួនកុមរែដល្រតួតសុីគន ។ 
អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER): ករចុះេឈម ះចូលេរៀនសរបុេនក្រមិតអប់រជំក់ ក់េ យមិនគិតអំពី យុ ដូចែដលបនបង្ហ ញភគរយៃនចំនួនកុមរ្រគប់ យុចូលេរៀនជផ្លូវករ ។ 
េឆ្លើយតបេទនឹងក្រមិតអប់រដំូចគន កនុងឆន ំសិក មួយ។ 
អ្រ គង់វង ៖ ភគរយៃន្រកុមសិស ែដលចុះេឈម ះចូលេរៀនេនថន ក់ទី១ៃនករអប់រកំ្រមិតបឋម មួយកនុងឆន ំសិក ែដលេគរពំឹងថនឹងឈនដល់ថន ក់បន្តបនទ ប់េទៀត។  
អ្រ េបះបង់៖ ភគរយៃន្រកុមសិស ែដលចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទី១ៃនករអប់រកំ្រមិតបឋមល ែដលេគមិនរពំឹងថបនេរៀនករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក ;  
េហើយអ្រ េនះ្រតូវបនគណន មរយៈយក១០០%ដកអ្រ គង់វង ថន ក់ចុងេ្រកយៃនបឋមសិក ។ 
    



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	69	
 

្របេទស ទិននន័យ15 ្របភព 
ឆន  ំ

2005 2006 2007 2008 2009 
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -កុម  UIS   42 44     
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER)ក្រមិតមធយមសិក -សរបុ  UIS    38 40     
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 57 56 57     
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 54 53 52     
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 55 54 54     
  អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី EdStats 43 44 43     
  អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតបឋមសិក -កុម  EdStats 46 47 48     
                
ឥ ្ឌ  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 87 87 88     
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 91 91 91     

  
អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ 
 UIS 89 89 90 91   

  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 110 110 111     
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 114 115 115     
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 112 112 113 117   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី UIS 49 50 52 56   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម  UIS 59 60 61 64   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -សរបុ UIS 54 55 57 60   



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	70	
 

្របេទស ទិននន័យ15 ្របភព 
ឆន  ំ

2005 2006 2007 2008 2009 
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 65         
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 66         
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 66         
  អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី EdStats 35         

អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតបឋមសិក -កុម  EdStats 34         
ជីគី ថ ន អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 96 95 95 95   

  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 99 99 99 99   
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ 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 -សរបុ UIS 80 81 81 83   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 98 98 98 100   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 102 103 102 104   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 100 100 100 102   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី UIS 75 75 76 78   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម  UIS 90 90 91 90   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -សរបុ UIS 82 83 84 84   
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 97         



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	71	
 

្របេទស ទិននន័យ15 ្របភព 
ឆន  ំ

2005 2006 2007 2008 2009 
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 100         
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 99 99 99     

  
អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតបឋមសិក -ថន ក់ទី(១-៤)-
សរបុ EMIS       0   

  អ្រ េបះបង់ េនថន ក់ទី(៥-៩)-សរបុ EMIS       3   

  
អ្រ េបះបង់ េនក្រមិតមធយមសិក ថន ក់ទី(១០-១១)
សរបុ EMIS       9   

                
ធីមូលិស16 អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 67   63 74 81 
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 70   66 77 83 
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 69   65 76 82 
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី UIS     33     
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម  UIS     30     
  អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀន (NER) ក្រមិតមធយមសិក -សរបុ UIS     31     
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS 96   90 103 109 
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS 104   96 110 116 

                                              
16 ទិននន័យឆន ំ២០០៥-២០០៧ មិន ចយកជករបនទំង្រសុងេនះេទ- ខ្លះទទួលរងនូវកររខំនយ៉ងខ្ល ំងកនុងអំឡុងឆន ំ២០០៦-២០០៧ េ យ រសភពករ្រចបូក្រចបល់កនុង្របេទសេធ្វើឲយមនដំេណើ រករមិន
្រប្រកតី និងករ្របមូលទិននន័យមិនេទៀងទត់។ េបើេទះជ្របព័នធេនះមនករែកលំអេ្រចើនក៏េ យ ក៏េយើងគួរែតពិចរ េ យយកចិត្តទុក ក់េលើទិននន័យមុនឆន ំ២០០៨។ 



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	72	
 

្របេទស ទិននន័យ15 ្របភព 
ឆន  ំ

2005 2006 2007 2008 2009 
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតបឋមសិក -សរបុ UIS 100   93 107   
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុមរ ី UIS 55         
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -កុម  UIS 55         
  អ្រ រមួៃនករចូលេរៀន(GER) ក្រមិតមធយមសិក -សរបុ UIS 55       51 
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុមរ ី UIS       78   
  អ្រ គង់វង ដល់ថន ក់បញច ប់ ក្រមិតបឋមសិក -កុម  UIS       68   
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ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន 
លកខណៈសមគ ល់ វ ផទ ល់ខ្លួន 

  - មន យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន 

  - េភទ្របុស x17 x x 

  - មនបញ្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ x x x x x 

  ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ 
  - ចំ យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ យឱកស/ករងរ x x x x x 
  - ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្ត យ x x x x x 
ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិកនុងសងគម 

                                              
17 អក រ“x” េន្របអប់មនន័យថក ្ត និភ័យរកេឃើញថមនទក់ទិនយ៉ងសំខន់នឹងសិស េបះបង់  
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  - ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/
ឥរយិបថសងគម x x x x 
  - ករេកតសរេសើរដល់អនកែដលឈប់េរៀន 
លទធផលសិក េន េរៀន 
  - សមិទធិផលទប x x x x x x x x x x x x x 
  - ករេរៀន្រតួតថន ក់/ករហួស យុចូលេរៀន x x x x x x x x 
ទំនក់ទំនង េរៀន 
-មិនសូវចូលេរៀន x x x x x x x x x x x 
-ក្តីរពំឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ x x x 
-ខ្វះករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក /មិនសូវមនចំ ប់

រមមណ៍េលើករសិក  x x x x x x x x x 
ឥរយិបថ េរៀន 
  - ឥរយិបថមិនល្អ/ឥរយិបថមិនគបបី x x x x x x x x 
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ក ្ត ្រគួ រ  
- លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ 
  - ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប x x x x x x x x 
  - ជតិ សន៍/វណ្ណៈ/ភ ជនជតិភគតិច x x x x 
  - ឪពុកម្ត យមនក្រមិតអប់រទំប x x x x 
  - មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតទំងពីរ x x x x x x 
  - ឪពុកម្ត យគម នករងរេធ្វើ x x 
  - មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ ជពិេសសេ្រកម៥
ឆន ំ x x x 
  - មនបញ្ហ កនុង្រគួ រ (ឧទហរណ៍  ករែលង
លះគន , មរណភព) x x x x 
  - ្រគួ រប្តូរទីលំេនេ្រចើន x x x x x x 
ករចូលរមួ/ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រគួ រចំេពះករ
អប់រ ំ



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	77	
 

ក ្ត និភ័យៃនករេបះបង់ កនុងសហរដ្ឋ
េមរកិ និងប ្ដ ្របេទសៃន អងគករសហករ និង
អភិវឌ េសដ្ឋកិចច (OECD) 

Ab
bo

tt e
t a

l. (
20

00
) 

Am
on

ov
 et

 al
. (

20
07

) 

Ba
lfa

nz
 et

 al
. (

20
08

) 

Br
idg

ela
nd

 et
 al

. (
20

06
) 

(2
00

4)
 

Dy
na

rsk
i &

 G
lea

so
n (

20
02

) 

Dy
na

rsk
i e

t a
l. (

20
08

) 

Ga
rn

ier
 et

 al
., 1

99
7 

Ha
mm

on
d e

t a
l. (

20
07

) 

He
pp

en
 &

Th
er

ria
ult

 (2
00

8)
 

Ke
nn

ell
y &

 M
on

ra
d (

20
07

) 

Ly
ch

e (
20

10
) 

(2
00

7)
 

Na
ue

r e
t a

l. (
20

08
) 

Ru
mb

er
ge

r &
 Li

m 
(2

00
8)

 

St
an

ley
 &

 P
luc

ke
r (

20
08

) 

  - មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់  x x x 
  - មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ េរៀន x x x x x x 
  - គិតថ ករអប់រមំិនសូវសំខន់ x x x x 

ក ្ត េរៀន 
រចនសមព័នធ 
  - ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រចើន x x x 
  - ករេផ្ត តខ្ល ំងេទេលើចំណូលទប  x x x 
  - េរៀនេនឆង យ/ េរៀនមនតិចតួច x 
  - កង្វះអគរសិក  និងសមភ រៈសិក  
  - កង្វះ េរៀនេ្រកយបឋមសិក  
មុខងរ  
- “គុណភព” េរៀនេនមនក្រមិត x 
- គម នសុវតថិភព (ឧ. ្រកមុេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌ កមម x x x 
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ងកយ) 
- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន 
- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវយ័
េន េរៀន x x x x 
- ភ អប់រមំិនែមនជភ កំេណើ តរបស់កុមរ x 
- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវធិីសិក  x x x x 
- កង្វះករយកចិត្តទុក ក់កនុងករបេ្រង ន x x x x x x 

ក ្ត សហគមន៍ 
ទី្របជុំជន 
ជនបទ 
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកជនជតិភគតិច ករេកើតេន
បរេទសឬេ្រក្រសុក  
ករមនែតឪពុកឬមនែតម្ត យ, ឪពុកម្ត យមន x x x 
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ក្រមិតអប់រទំបមនចំនួនេ្រចើន 

មនជេម្ល ះ-េ្រគះ សនន- ភពផុយ្រសួយៃន
នេយបយ 
សញញ ណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ៗែដលនំឲយ

ក់ខនដល់ករសិក  
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ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន 
លកខណៈសមគ ល់ វ ផទ ល់ខ្លួន 
  - មន យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន x x x x 
  - េភទ្រសី x x x x x x 
  - មនបញ្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ x x x x x x x 
  ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ 
  - ចំ យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ យឱកស/ករងរ x x x x x x x x x x x x x 
  - ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្ត យ x x x x x x 
ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិកនុងសងគម 
  - ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/ឥរយិបថ
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សងគម 
  - ករេកតសរេសើរអនកែដលឈប់េរៀន x x 
 
លទធផលសិក េន េរៀន 
  - សមិទធិផលទប x x x x x x x 
  - ករេរៀន្រតួតថន ក់/ករហួស យុចូលេរៀន x x x x x x x x x 
ទំនក់ទំនង េរៀន 
-មិនសូវចូលេរៀន x x x x x x 
-ក្តីរពំឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ
-ខ្វះករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក /មិនសូវមនចំ ប់

រមមណ៍េលើករសិក  x x x x x x x x 
ឥរយិបថ េរៀន 
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  - ឥរយិបថមិនល្អ/ឥរយិបថមិនគបបី x x 

ក ្ត ្រគួ រ  
- លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ 
  - ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប x x x x x x x x x x x 
  - ជតិ សន៍/វណ្ណៈ/ភ ជនជតិភគតិច x x x x x 
  - ឪពុកម្ត យមនក្រមិតអប់រទំប x x x x x x x 
  - មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតទំងពីរ x x x x x x 
  - ឪពុកម្ត យគម នករងរេធ្វើ x x 
  - មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ជពិេសសេ្រកម៥ឆន ំ x x x x 
  - មនបញ្ហ កនុង្រគួ រ(ឧទហរណ៍ករែលងលះ
គន  មរណភព) x x x 
  - ្រគួ រប្តូរទីលំេនេ្រចើន x x x 
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ករចូលរមួ/ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រគួ រចំេពះករអប់រ ំ
  - មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់  
  - មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ េរៀន x 
  - គិតថ ករអប់រមំិនសូវសំខន់ x x x x x 

ក ្ត  
រចនសមព័នធ 
  - ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រចើន 
  - ករេផ្ត ខ្ល ំងេទេលើចំណូលទប  
  - េរៀនេនឆង យ/ េរៀនមនតិចតួច x x x x x x x 
  - ខ្វះខតអគរសិក  និងសមភ រៈសិក  x x x 
  - ខ្វះខត េរៀនេ្រកយបឋមសិក  x 
មុខងរ  
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- “គុណភព” េរៀនេនមនក្រមិត x x x x x x 
- គម នសុវតថិភព (ឧ. ្រកមុេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌ កមម ង
កយ) x x x x 
- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន x x x 
- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវយ័េន

េរៀន 
- ភ អប់រមំិនែមនជភ កំេណើ តរបស់កុមរ x 
- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវធិីសិក  x 
- កង្វះករយកចិត្តទុក ក់កនុងករបេ្រង ន 

ក ្ត សហគមន៍ 
ទី្របជុំជន x 
ជនបទ x x x 
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្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ជនជតិភគតិច ករេកើតេន
បរេទសឬេ្រក្រសុក  
ករមនែតឪពុកឬមនែតម្ត យ, ឪពុកម្ត យែដលមន
ក្រមិតអប់រទំបមនចំនួនេ្រចើន x 
ករមនវបិត្តិេកើតេឡើងដូចជជេម្ល ះ-េ្រគះ សនន-
ភពផុយ្រសួលៃននេយបយ   x x 
សញញ ណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ងៗែដលនំឲយ ក់
ខនដល់ករសិក  x x 
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ក ្ត ផទ ល់ខ្លួន 
លកខណៈសមគ ល់ វ ផទ ល់ខ្លួន 
  - មន យុេ្រចើនេពលចូលេរៀន x 
  - េភទ្រសី x x x 
  - មនបញ្ហ ពិករភព/ឧស ហ៍ឈឺ x x x x x 
  ឆប់ទទួលបនទុកករងរដូចមនុស ធំ 
  - ចំ យែផនកេសដ្ឋកិចច/ចំ យឱកស/ករងរ x x x x x x 
  - ពហ៍ពិពហ៍/ភពជឪពុកម្ត យ x 
ឥរយិបថ តៃម្ល និង កបបកិរយិកនុងសងគម 
  - ្រកុមមិត្តភ័ក្ត្របឈមនឹងករេបះបង់ខពស់/ឥរយិបថសងគម 
  - ករេកតសរេសើរដល់អនកែដលឈប់េរៀន x 
លទធផលសិក េន េរៀន 
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  - សមិទធិផលទប x x 
  - ករេរៀន្រតួតថន ក់/ករហួស យុចូលេរៀន x 
ទំនក់ទំនង េរៀន 
-មិនសូវចូលេរៀន x x 
-ក្តីរពំឹងតិចតួចេទេលើករអប់រ ំ
-ខ្វះករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសិក /មិនសូវមនចំ ប់ រមមណ៍េលើករសិក  x x 
ឥរយិបថ េរៀន 
  - ឥរយិបថមិនល្អ/ឥរយិបថមិនគបបី 

ក ្ត ្រគួ រ  
- លកខណៈសមគ ល់ វ ្រគួ រ 
  - ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមអន់/ទប x x x x x x x x 
  - ជតិ សន៍/វណ្ណៈ/ភ ជនជតិភគតិច x x 



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ,ែខឧសភ	ឆន ំ២០១១	 ទំព័រ 	88	
 

ក ្ត និភ័យៃនករេបះបង់ កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ (ត) 

Llo
yd

 et
 al

. (
20

09
) 

Ma
na

co
rd

a (
20

06
) 

Ok
um

u e
t a

l. (
20

08
) 

Op
en

 S
oc

iet
y I

ns
titu

te 
(2

00
2)

 

Op
en

 S
oc

iet
y I

ns
titu

te 
(2

00
5)

 

Op
en

 S
oc

iet
y I

ns
titu

te 
(2

00
7)

 

Ro
be

rts
 (2

00
6)

 

Sa
rke

r &
 D

av
ey

 (2
00

9)
 

UN
ES

CO
 In

st.
 F

or
 S

tat
ist

ics
 (2

00
5)

 

UN
 M

ille
nn

ium
 P

ro
jec

t (
20

05
) 

  - ឪពុកម្ត យមនក្រមិតអប់រទំប x x x x x 
  - មិនបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យបេងកើតទំងពីរ x x 
  - ឪពុកម្ត យគម នករងរេធ្វើ x x 
  - មនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក់ជពិេសសេ្រកម៥ឆន ំ x 
  - មនបញ្ហ កនុង្រគួ រ(ឧទហរណ៍ករែលងលះគន  មរណភព) x x 
  - ្រគួ រប្តូរទីលំេនេ្រចើន x x x x 
ករចូលរមួ/ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រគួ រចំេពះករអប់រ ំ
  - មនបងប្អូនបេងកើតេបះបង់  
  - មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយ  x 
  - គិតថ ករអប់រមំិនសូវសំខន់ 

ក ្ត  
រចនសមព័នធ 
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  - ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រចើន 
  - ករេផ្ត តខ្ល ំងេទេលើចំណូលទប  
  - េរៀនេនឆង យ/ េរៀនមនតិចតួច x x x x 
  - ខ្វះខតអគរសិក  និងសមភ រៈសិក  x 
  - ខ្វះខត េរៀនេ្រកយបឋមសិក  x 
មុខងរ  
- “គុណភព” េរៀនេនមនក្រមិត 
- គម នសុវតថិភព (ឧ. ្រកមុេកមងទំេនើង ឬទណ្ឌ កមម ងកយ) x x 
- គុណភពបេ្រង នអន់/្រគូអវត្តមនេ្រចើន 
- មិនសូវមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស េពញវយ័េន េរៀន 
- ភ អប់រមំិនែមនជភ កំេណើ តរបស់កុមរ x x 
- កង្វះភពពក់ព័នធៃនកមមវធិីសិក  x x 
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- កង្វះករយកចិត្តទុក ក់កនុងករបេ្រង ន 

ក ្ត សហគមន៍ 
ទី្របជុំជន 
ជនបទ x x x x x 
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក  ជនជតិភគតិច  ករេកើតេនបរេទស    ឬេ្រក្រសុក 
ករមនែតឪពុក 
ឬមនែតម្ត យ, ឪពុកម្ត យែដលមនក្រមិតអប់រទំបមនចំនួនេ្រចើន 
មនវបិត្តិេកើតេឡើងដូចជជេម្ល ះ-េ្រគះ សនន- ភពផុយ្រសួលៃន
នេយបយ x x 
សញញ ណវបបធម៌/ពិធី្របៃពណីេផ ងៗែដលនំឲយ ក់ខនដល់ករសិក  
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ឧបសមពន័ធ គ 

េសចក្ដសីេងខបៃនករសកិ អំពអីន្ត គមន៍សសិ េបះបង់ ែដលេឆ្លើយតបេទនងឹលកខណៈវិនិចឆ័យរបស់
កមមវិធី កលបងទប់ ក ត់សសិ េបះបង់ (SDPP) 
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ង គ-១  ៖ កមមវិធីអន្ត គមន៍សសិ េបះបង់ ែដលេឆ្លើយតបនូវ លល់កខណៈវិនិចឆ័យរបសក់មមវិធី កលបងទប់ ក ត់
សសិ េបះបង់ (SDPP) 

អនកនិពនធ 
លទធផល
ចមបង 

្រកុមេគលេ  េស  វធិី ្រស្ត តៃម្ល នុភព 

អន្ត គមន៍េនកនុង្របេទសអភិវឌ  ( មលំ ប់អក រេឈម ះអន្ត គមន៍) 

1) ករបេងកើន
មធយម 

សិក  
(Dynarski et 
al., 1998) 

 េនេរៀនកនុង 
 

 េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន 

 
 

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់
ទី ៨ េន មទី្របជុំ
ជនចំនួន ៣ កែន្លង  
ល់ សិស ទំងេនះ 

េរៀនយឺតេ្រកយ
ក្រមិតថន ក់ពី១  
េទ២ ឆន ំ។ 
 
 

ករសិក ៖ 
 កមមវធិីសិក រយៈ
េពល ២ឆន ំ កនុងឆន ំ
សិក មួយឆន ំ  
 ករបេ្រង នគួរ 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ករ្របឹក េយបល់ 
 ករផ ព្វផ យ 
ដល់្រកុម្រគួ រ 
រចនសមព័នធ៖ 
 ទំហំថន ក់តូច 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖  សិស ចំនួន 
៨៤៧នក់ 
 GA៖ ៦០% ជជន
ជតិ េមរកិេដើម 
កំេណើ ត ្រហ្វិក, ជង
៧០% េភទ្របុស 
 NJ៖ ៧៥% ជជន
ជតិ េមរកិ- ្រហ្វិក 
២៥% ជជនជតិ េម
រកិ ទី(ហុីេស្តនិក) 
េ យ៥០%េភទ្របុស 
 MI៖ ៦០% ជជន
ជតិ េមរកិកត់ 

 ៧,០០០ដុ ្ល    
ស្រមប់សិស  
មន ក់ កនុងរយៈមួយ
ឆន ំេន GA។ 
 ១៣,០០០ 
ដុ ្ល រកនុងរយៈ 
មួយ ឆន ំេន NJ។ 
 ១១,០០០ 
ដុ ្ល កនុងរយៈមួយ
ឆន ំេន MI។  
 (តៃម្លគិតជ
ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ
២០០៧) 
  
 

 លទធផល 
វជិជមនេលើ 
ករេនេរៀន 
(ករេកើនេឡើង
ជមធយម 
១៨%) 
 លទធផល 
វជិជមនេលើ 
ករេរៀនបន 
រកីចេ្រមើនេន

 (ករ
េកើនេឡើងជ 
មធយម៣៥%) 
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ចមបង 

្រកុមេគលេ  េស  វធិី ្រស្ត តៃម្ល នុភព 

្រហ្វិក េ យ ៦០% 
េភទ្របុស 

2) សមិទធិផល 
ស្រមប់ជន
ជតិ េមរកិ

ទីន មរ
យៈភព
េជគជ័យៃន
ករសិក  
(ALAS) 
(Larson & 
Rumberger, 
2005)  

 េនេរៀនកនុង 
 

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន

  

សិស ថន ក់ទី៧ ដល់ 
ទី៨ េនឡូសេអនេជ 
េឡស រដ្ឋ CA (ទី
្របជុំជន) ្របឈម 
នឹងករេបះបង់

េ យ រ
ករសិក េខ យ ឬ
មនបញ្ហ ឥរយិ បថ 
 

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ថន ក់ពិេសសស្តី  អំពី
ជំនញេ ះ  ្រ យ
បញ្ហ  
 ករ្រគប់្រគងករណី 
 ករ ម នវត្តមន 
ដឹតដល់ 
 ករផ ព្វផ យដល់ 
្រកុម្រគួ រ 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុម 
ទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖សិស  ៩៤ 
នក់ មន៩៦% ជជន
ជតិ េមរកិ ទីន 
េ យ ៦៥%េភទ្របុស 
 

១,១៨៥ដុ ្ល រ
ស្រមប់សិស  
មន ក់កនុងរយៈ 
េពលមួយឆន ំ 
(២០០៥) 
 

 លទធផល 
វជិជមនេលើករ
េនេរៀន(េកើន
េឡើងជមធយម 
៤២%) 
 លទធផល 
វជិជមនេលើករ
េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន

 (ករ
េកើន េឡើង
មធយម ១៩%) 

3) ករសិក  
្រ វ្រជវជន់
ខពស់ (Kemple 
& Snipes, 

 េនេរៀនកនុង
 

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន

សិស វទិយល័យ 
ែដល្របឈមនឹងករ  
េបះបង់ េន  
ទី្របជុំជនចំនួន ៨ 

ករសិក ៖ 
 មុខវជិជ  ែដលបន
េរៀបចំទក់ទិននឹង
ករងរ 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 

៦០០ដុ ្ល រ េម 
រកិស្រមប់សិស
មន ក់ កនុងរយៈមួយ
ឆន ំ េ្រចើនជងករ

 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ
ករ េនេរៀន 
(ករេកើនេឡើង 
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អនកនិពនធ 
លទធផល
ចមបង 

្រកុមេគលេ  េស  វធិី ្រស្ត តៃម្ល នុភព 

2000; 
Kemple, 
2004) 

  កែន្លង កនុងរដ្ឋចំនួន៦ 
 

ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ចុះកមមសិក ជមួយ
នឹងនិេយជក មមូល
្ឋ ន 

 បណ្តុ ះប ្ត ល
េ យនិេយជកមូល
្ឋ ន 

រចនសមព័នធ 
 េនកនុង្រកប 
ខណ្ឌ មួយ 

(RCT)៖ សិស ចំនួន 
៤៧៤ នក់ កុមរមន

យុ១៥ឆន ំ ឬេ្រកម 
មន៧៩%, កុមរមីន
៥៧%ជនជតិហុីេសព
និក មន៥២% ជន
ជតិ េមរកិកត់

្រហ្វិក មន៣៨% 
 

ចំ យជ 
មធយមស្រមប់
សិស មន ក់េនកនុង
្រសុកមួយ (ឆន ំ
២០០៤) 
 

ជមធយម
១៣%) 
 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ
ករេរៀនបន 
រកីចេ្រមើនេន

 (ករ 
េកើនេឡើងជ
មធយម ១៣%) 

4) ្រតួតពិនិតយ 
និង ទំនក់
ទំនង(Sinclair 
et al., 1998, 
2005)  

 េនេរៀនកនុង
 

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន

 

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់ 
ទី១២ េន
Minneapolis (ទី្របជុំ
ជន) ែដលពិករខង
ករសិក  ខង

ម រតី និងកយវកិរ 
 

ករសិក ៖ 
 ករបេ្រង នគួរ 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ករ្រគប់្រគងករណី 
 ករ ម នវត្តមន
ដិតដល់ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
 ករផ ព្វផ យដល់
្រគួ រ 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល 
អន្ត គមន៍/្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍ (RCT)៖ 
មនសិស ចំនួន ២៣៨ 
ជន ជតិ េមរកិ កត់

្រហ្វិកមន៦២% 
េ យ៧៨%េភទ្របុស 
 

១,៤០០ដុ ្ល  
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងរយៈេពល
មួយឆន ំ (២០០១-
២០០២) 
 

 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ
ករេនេរៀន 
(ករេកើនេឡើង
ជមធយម 
២៥%) 
 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ 
ករេរៀនបន 
រកីចេ្រមើនេន 
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អនកនិពនធ 
លទធផល
ចមបង 

្រកុមេគលេ  េស  វធិី ្រស្ត តៃម្ល នុភព 

 (ករ
េកើនេឡើងជ 
មធយម៣០%) 

5) វទិយល័យ
អភិវឌ ជំនញ 
(Kemple et 
al., 2005)  

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន

 
 

សិស វទិយល័យេន 
វទិយល័យកនុងទី្របជុំ
ជនចំនួន១១ េនភី

ែឌលហ្វីយ៉, PA 
(តំបន់្របជុំជន) 
 

ករសិក  
 កមមវធិីសិក េផ្ត
តេលើ ករេ្រត មចូល 
ម វទិយល័យ ករ
បេ្រង នករ ន និង
ករែណនំអំពី គណិ
ត ្រស្ត 

 សិក េ្រកេម៉ង 
ស្រមប់សិស មន 
បញ្ហ វត្តមន ឬ វនិ័យ 

 បុគគល/សងគម៖ 
 េស ជំនួយ  េ្រក
េម៉ង  

រចនសមព័នធ៖ 
 ្រតូវែកទ្រមង់
េឡើងវញិ េនកនុង 
សហគមន៍សិក តូច 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍QED៖ 
(េស៊រេីពលេវ រខំន
េ យេ្រប បេធៀប, Ns 
 មិនបនបញចូ លកនុង 
របយករណ៍េនះេទ) 
 

៣៥០ដុ ្ល រ
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងមួយឆន ំ 
េ្រចើនជងករ 
ចំ យជមធយម
ស្រមប់សិស
មន ក់េនកនុង្រសុក 
(ឆន ំ២០០៥) 
 

 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ
ករេរៀន បន
រកីចេ្រមើនេន 

 (េកើន
េឡើងជមធយម 
៧%) 
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អនកនិពនធ 
លទធផល
ចមបង 

្រកុមេគលេ  េស  វធិី ្រស្ត តៃម្ល នុភព 

6) កមមវធិីគំ
្រទ និង ម

នសិស      
រយៈេពលមួយ
ឆន  ំ
(Dynarski et 
al., 1998) 

 េនេរៀនកនុង
 

 

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់ 
ទី៩ េនជូ  វ ី ្ត  
រដ្ឋ CA (ទី្របជុំជន) 
 
 

ករសិក ៖ 
 ជំនួយកិចចករ  
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ករពិភក ជ្រកុម 
េ្រកេម៉ង្របចំសប្ត
ហ៍ជមួយនឹង មនុស
េពញវយ័ែដលទទួល
បនករបណ្តុ ះ ប

្ត ល 
 ទស នកិចចេន ម
ម វទិយល័យ 

 ដំេណើ រចុងសប្ត ហ៍
្របចំឆន ំ 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុម 
ទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ មនសិស  
ចំនួន ២១៩ នក់ េន 
មធយមសិក   ជនជតិ 
ហុីែសពនិកមន ៥០% 
ជនជតិ សុីមន 
២៥%  េមរកិកត់
្រហិ្វកមន ១០%, ជន
ជតិ ែសបកសមន 
១៥% េ យ មិនបន
ដឹងពីចំនួន្របុស/្រសី
េទ 

៣០៧ដុ ្ល រ
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងមួយែខ 
ស្រមប់៩ែខ ឬ 
២,៧៦៣ដុ ្ល រ 

េមរកិកនុងមួយ រ
យៈឆន ំ (ឆន ំ 
២០០៨) 
 

 លទធផល 
ជវជិជមនេលើ
ករេនេរៀន 
(េកើនេឡើង ជ 
មធយម ១៣%) 
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អន្ត គមនក៍នងុ្របេទសកំពងុអភវិឌ  ( មលំ បអ់ក រៃន្របេទសនមីយួៗ) 

7) ្របេទស
េ្របសុីស 
Bolsa Familia 
(Glewwe & 
Kassouf, 
2010) 

 េនេរៀនកនុង
 

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន 

 
 

្រគួ រ្រកី្រក មន 
កូនែដលមន យុ
ចប់ ៦ឆន ំ ដល់ ១៥
ឆន ំ (ថន ក់ទី១ ដល់
ថន ក់ទី៨) េនកនុង
្របេទស (ជនបទ 
និងទី្របជុំជន) 
 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់
មនល័កខខ័ណ្ឌ ចំេពះ
្រគួ រែផ្អកេលើករ ចុះ
េឈម ះ និង ករចូលេរៀន
េន  យ៉ងតិច
មន ៨៥% ៃនេម៉ង
សិក  
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍(QED)៖
ទិននន័យជំេរឿនចប់ពី
ឆន ំ១៩៩៨ ដល់ឆន ំ 
២០០៥ េ យេ្រជើស
េរ ើសពី  ែដល
មនទិននន័យ្រគប់ឆន ំ 
 

៧.៥០ ដុ ្ល រ 
ស្រមប់កូនមន ក់ 
កនុងមួយែខ ដល់ 
កូនបីនក់ ជអតិ
បបរម(២០០៥) 
 

 ករចុេឈម ះ 
េកើនេឡើង ចប់
ពី៥.៥%
ស្រមប់ថន ក់ទី
១ ដល់ទី៤ និង
ចប់ពី ៦.៥% 
ស្រមប់ថន ក់ទី
៥ ដល់ទី៨ 
 អ្រ េបះ 
បង់  
ធ្ល ក់ចុះចប់ពី 
០.៥%ស្រមប់
ថន ក់ទី១ ដល់ 
ទី៤ និងចប់ពី 
០.៤% 
ស្រមប់ថន ក់ទី
៥ដល់ទី៨ 
 អ្រ េឡើង
ថន ក់េកើនេឡើង
ចប់ពី ០.៩% 
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ស្រមប់ថន ក់ទី
១ ដល់ទី៤ និង
ចប់ពី ០.៣% 
ស្រមប់ថន ក់ទី
៥ ដល់ទី៨ 

8)  
្របេទសបួគី

្វ សូ,
ករេឆ្លើយ 
តបរបស់ 
ជនជតិបួគី

េដើមបី
េលើកកមពស់ 
ភពេជគជ័យ
របស់ កុមរ ី
ែដលជកមមវធិី
េលើកកមពស់
ករអប់រកំនុង
្របេទសបួគី

្វ សូ 
(BRIGHT) 
 (Levy et al., 

 ចូលេរៀន
េន  

កុមរេរៀនេនបឋម
សិក  (ជពិេសស 
កុមរ)ី េនភូមិ ម
ជនបទ ចំនួន ១៣២ 

មេខត្តចំនួន ១០ 
មនអ្រ កុមរ ី
បញច ប់ករសិក   
េនបឋមសិក ទប
បំផុត 
 

ករសិក ៖ 
 េបើក មួយ កនុង
ភូមិមួយ ែដលមិនធ្ល ប់ 

 
 ផ្តល់ករបណ្តុ ះ ប ្ត
លអកខរកមមដល់មនុស
េពញវយ័ 
ហិរញញវតថុ៖ 
 ជមួយនឹងករចូល
េរៀនបន ៩០%កុមរ ី
ទទួលធញញជតិសងួត ៨ 
គីឡូ េដើមបីយកេទផទះ 
 ផ្តល់េសៀវេភពុមព និង
សមភ រៈ សិក  
ដល់្រគប់កុមរទំងអស់ 
 
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ

ពិេ ធន៍(QED)៖ ករ

បញច ប់ករថយចុះ ៖ 

កុមរេនភូមិ BRIGHT 

ចំនួន ១៣២នក់េ្រប ប

េធៀបជមួយនឹងកុមរ 

មកពីភូមិ្រប ក់

្របែហលនឹងកុមរចូល

រមួកនុង BRIGHT ប៉ុែន្ត

មិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើ

ស។ ្រគួ រចំនួន 

៨,៧៩០ ែដលបន

អេងកត មនកុមរ 

ចំនួន ២១,៧៣០ នក់ 

េ្រជើស ្របឡងគណិ

មិនមនព័ត៌មន
អំពីៃថ្ល  
 

កុមរេន
 

BRIGHTបន
បង្ហ ញថ 
 ករេកើន 
េឡើង្របែហល
២០% កនុងករ
ចុះេឈម ះចូល
េរៀន ែផ្អក ម
ទិននន័យអេងកត
ពី្រគួ រនិង
្របែហល 
១៦% ែផ្អក

មទិននន័យ 
 

 
 ករេកើន
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2009) សុខភព៖ 
 ផ្តល់ រៃថង្រតង់ជ
េរៀង ល់ៃថង 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ែណនំដល់កុមរ ី
 
រចនសមព័នធ៖ 
 ងសង់ មន
ថន ក់េរៀនចំនួន៣ ផ្តល់ 
កែន្លង ន ក់េនដល់្រគូ
ចំនួន៣នក់និងបងគន់
េផ ងគន ស្រមប់ 
កុមរ និងកុមរ ីនិង
ម៉សុីនបូមទឹក 
 ងសង់ រ ្ឋ ន
េន  
 ្របមូលផ្តុំសហគមន៍ប
ណ្តុ ះប ្ត លៃដគូ ម
្ឋ នែដលបន 

 

តវទិយ និងភ ប ំ

ង។ ទិននន័យស្តីអំពីករ

េទេរៀន និងករចុះ

េឈម ះែដលបន

្របមូល ម ។ 

 

េឡើង្របែហល 
១៦% ៃន
វត្តមន 
 លទធផល
្របឡងគណិត 
វទិយនិង ភ  
ប ងំ
្របែហលខពស់
ជងគម្ល តស្ត
ង់ រ០.៤%  
(្របសិនេបើ
កុមរចប់ពី
ភគរយខទង់
៥០េនះ េគ
្របែហល 
េកើនដល់ខទង់
ភគរយ៨០
កនុង  
BRIGHT) ករ
ចុះេឈម ះរបស់
កុមរមីន

នុភពវជិជ
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មនជង
កុម (៥%)
ប៉ុែន្តលទធផល
្របឡងគម ន
ខុសែប្លក 
ែផនកេយន     
ឌ័រេទ 

9) ្របេទស
កមពុជ 
(Filmer & 
Schady, 
2009)  

 េនេរៀនកនុង 
 

 

្រគួ រ្រកី្រកមនកូន 
ែដលេរៀនេន អនុ
វទិយល័យ (ចប់ពី
ថន ក់ទី៧ ដល់ ទី៩) 
 

ហិរញញវតថុ៖ របូករ
ណ៍ស្រមប់សិស ្រកី្រក 
ែដល្របឈមនឹងករ
េបះបង់  
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ (QED)៖ 
បញច ប់ករថយចុះ 
រមួទំង  អនកេសនើសុំ

របូករណ៍ និង
្រគួ ររបស់ពួកេគ
ចំនួន ៣,២២៥ នក់ 
 

- មន 
សិស ចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនេ្រចើន
ជង ២០០ នក់៖ 
ផ្តល់៦០ដុ ្ល រ 
ដល់ សិស ២៥
នក់ែដល្របឈម 
នឹងករេបះបង់

មនក្រមិត
ទបបំផុត ផ្តល់ 
៤៥ ដុ ្ល រ ដល់ 
សិស  ២៥នក់ 
ែដល្របឈមនឹង
ករេបះបង់េន 
ក្រមិតទបបនទ ប់ 

កុមរែដល 
ទទួលបន 

របូករ
ណ៍ 
-េកើន២០%  
ៃនចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនេន
អនុ វទិយល័យ  
-េកើនពី២០% 
េទ ២៥% េទ
េរៀន 
-មិនខុសពី
្រកុម េ្រប ប
េធៀបេលើពិនទុ
្របឡង 
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- មន 
សិស ចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនតិចជង 
២០០ នក់៖ ផ្តល់ 
៦០ ដុ ្ល រ ដល់ 
សិស ១៥ នក់ 
ែដល្របឈមនឹង 
ករេបះបង់មន 
ក្រមិតទបបំផុត 
ផ្តល់ ៤៥ ដុ ្ល រ 
ដល់ សិស  ១៥ 
នក់ែដល្របឈម 
នឹងករេបះបង់ 
ក្រមិតទបបនទ ប់ 

មុខវជិជ  
គណិតវទិយ 
និង កយស័ពទ 

 

10) ្របេទសកូ
ឡុំប៊ី, កមមវធិី 
PACES 
 (Angrist et 
al., 2002) 

 េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន

 

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់
 ទី ១១ េនតំបន់ បូ
េ គ  (Bogota )
និងចមុនឌី 
(Jamundi)(ទី្របជុំ
ជន) កនុងតំបន់មន

ថ នភពេសដ្ឋកិចច

ហិរញញវតថុ៖ សកខីប្រត
ស្រមប់ ឯកជន, 

ចបន្តថមី បនលុះ
្រ ែតសិស  ្របឡង
ជប់េឡើងថន ក់បនទ ប់  
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍(QED)៖ អនក
េសនើសុំចំនួន ១៦១៨ 
ស្រមប់សន្លឹកេឆន ត
សកខីប្រតពក់ក ្ត ល
ទទួលសកខី 
ប្រត និងពក់ក ្ត ល

-១៩០ ដុ ្ល រ 
្របែហលជពក់ 
ក ្ត លៃនៃថ្ល

ឯកជន
(១៩៩៨) 
 
 

បីឆន ំេ្រកយ 
មក អនកែដល
ទទួលសកខី
ប្រតគឺ៖ 
 គម នខុសគន  
ចំេពះអ្រ
េនេរៀនកនុង
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សងគម ទបបំផុត
ចំនួន២ 
(កនុងចំេ ម៦) 
 

េទៀតមិនទទួលបនេទ 
េ យកុម  ៨០៧
នក់, ជមធយមមន

យុ ១២,៦ ឆន ំ 
 

 
 តិចជង៥% 
េទ ៦% េរៀន 
្រតួតថន ក់ និង 
េ្រចើនជង 
១០%  បន 
បញច ប់ថន ក់ទី៨ 
(ពួកេគេរៀន
្រតួតថន ក់តិច
ជងមុន) 
 សមិទធិផល 
្របឡងបន
ពិនទុខពស់ជង
តិចតួច  
 ទំេនរេរៀប

ពហ៍ពិព
ហ៍ មនតិច 
តួច 
 េធ្វើករងរ 
តិចជង ១,២ 
េម៉ងកនុងមួយ
សប្ត ហ៍ 
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 េកើនចំនួន 
១៥% េទៀត
ចូលេរៀនេន

ឯកជន
មួយ 

11) ្របេទសកូ
ឡុំប៊ី 
 (Barrera-
Osorio et al., 
2008) 

 ចូលេរៀន 
 េនេរៀនកនុង

 
 បញច ប់ករ 
សិក  
 

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់
ទី១១េនបូេ គ  
(ទី្របជុំជន) 
 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់
មនល័កខ ខ័ណ្ឌ ចំនួន៣ 
្របេភទ៖ 
1) ែផ្អកេលើចំនួនករ 
ចូលេរៀនយ៉ងតិច 
៨០% (អន្ត គមន៍ជ 
មូល ្ឋ ន)  
2)  ចំនួន ២/៣ ែផ្អក
 េលើករចូលេរៀនចំនួន 
១/៣ែផ្អកេលើករចុះ
េឈម ះចូលេរៀនេន
ថន ក់បនទ ប់ (អន្ត គមន៍
ខងសន ំ)  
3) ចំនួន ២/៣ ែផ្អកេលើ
ករចូលេរៀន   
ចំនួន ១/៣ ែផ្អកេលើករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍/្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍(RCT)៖ 
សិស ចំនួន 
១៣,៤៣៣ នក់្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ
ឲយចូលរមួជមួយ្រកុម
ទទួលអន្ត គមន៍ឬ 
្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង 
 

១៥ដុ ្ល រ េមរកិ 
ស្រមប់សិស  
មន ក់កនុងរយៈ 
េពលមួយែខ (ឆន ំ 
២០០៥) 
 

អនកែដលេន
កនុង្រកុមទទួល
អន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងគឺ៖ 
 េកើនចំនួន 
ចូលេរៀនចប់
ពី២,៩% េទ 
៥,០% ែដល
ែផ្អក ម
ជេ្រមើសៃនករ 
ទទួលអន្ត
គមន៍ពី
គេ្រមង 
 េកើនចំនួន 
ចុះេឈម ះចូល
េរៀនម្តងេទៀត
ចប់ពី ៤% 
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កមមវធិីឧត្តមសិក
(អន្ត គមន៍្របេភទទី៣) 

(ករទទួល
អន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងសន ំ 
និង្របេភទទី
៣)។  
 ទំនងជ 
បញច ប់ករ 
សិក  ៤.០%  
 ទំនងជចុះ
េឈម ះចូល
េរៀនេនឧត្តម
សិក ៩,៤ %
(អន្ត គមន៍ 
សន ំ) និង 
៤៨,៩%  
(អន្ត គមន៍
្របេភទទី៣) 

12) ហង់ឌូ ៉
ស់  
PRAF 
(Glewwe & 
Olinto, 2004) 

 ចូលេរៀន
េន  
 េនេរៀនកនុង

 
 េរៀនបនរកី

កុមរ បឋម 
សិក មន យុចប់
ពី ៦ឆន ំ ដល់១៣ ឆន ំ 
េនទី្របជុំជនៃនតំ 
បន់ជនបទចំនួន ៧០ 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់
មនល័កខខ័ណ្ឌ ដល់  
្រគួ រ េដើមបីកុមរចូល
េរៀន ឬបង់្របក់ដល់
សមគម្រទ្រទង់

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT) ៖ ទី្របជុំជនជ

ករេផទរ្របក់៥
ដុ ្ល រស្រមប់
សិស មន ក់មួយែខ
, ចប់ពី១,៦០០ 
ដុ ្ល រ ដល់ 

 ករេផទរ 
្របក់បេងកើនអ
្រ ចុះេឈម ះ 
ចូលេរៀនចប់
ពី ១% េទ 
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ចេ្រមើនេន
 

 

កែន្លងកនុង្របេទស 
ហង់ឌូ ៉ស 
 

េរៀន (PTA )បេងកើនគុណ
ភព អប់រឲំយ អ្រ ចុះ
េឈម ះចូលេរៀន ្របេសើរ
េឡើង 
 

េ្រចើន្រតូវ បនេ្រជើស
េរ ើស្រពវៗ ជ្រកុមចំនូ
ន៤  
1) អន្ត គមន៍ែតែផនក
ត្រមូវករ(២០) 
2) អន្ត គមន៍ទំង
ត្រមូវករ  និងករផគត់
ផគង់(២០)  
3) អន្ត គមន៍ែតែផនក
ករផគត់ផគង់ប៉ុេ ្ណ ះ 
(១០)  
4) ្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង
គម នទទួលអន្ត គមន៍ 
(២០)។ 
គំរូ ង រមួមនចំនួន 
៥,៧៤៨្រគួ រ និង
កុមរចំនួន ៧,៦៧៨ 
នក់    
 

២៣,០០០ដុ ្ល រ
េមរកិ ស្រមប់

សមគម្រទ្រទង់ 
េរៀនមួយ 

(ឆន ំ ២០០០) 
 

២% ែដលេងកើន
ករចូលេរៀន
្រតឹម ចប់ ០,៨
ៃថង កនុងមួយែខ 
កត់បនថយ អ
្រ េបះបង់

ចប់ 
២% េទ ៣% 
េហើយបេងកើន អ
្រ េឡើង ថន ក់
្របចំឆន ំ ចប់ 
២% េទ ៤%
ពិនទុ 
 ករបង់ៃថ្ល
េទសមគម
្រទ្រទង់  
េរៀនមិនមន

នុភព 

13)  ឥ ្ឌ  
 (Banerjee et 

 គម ន 
 

សិស ថន ក់ទី៣ ដល់
ទី៤ េនតំបន់្របក់

ករសិក  
 ករបេ្រង នគួរបែនថម

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល

 ្រគូបេ្រង ន
ទទួល្របក់ពី១០ 

 គម នកមមវធិី
មន នុភព
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al., 2007)  ចំណូលទប េនទី
្របជុំជន ៉ ដូ  
និងម៉ុមៃប៊ (ទី្របជុំ
ជន) 
 

េ យ្រស្តីវយ័េកមង 
មមូល ្ឋ នមន ក់ពី 

អកខរកមមមូល ្ឋ ន និង
េលខនព្វន្តស្រមប់រ
យៈេពល ២េម៉ងកនុង 
មួយៃថង (ពក់ក ្ត
លៃនេម៉ងសិក
េម៉ងេន មន
៤េម៉ង) ឬ 

 េ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ 
ជំនួយករសិក  
កមមវធិីគណិតវទិយ 
ស្រមប់រយៈេពល២
េម៉ងកនុងមួយសប្ត ហ៍ 
 

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមចូលរមួ(RCT)៖ 
សិស ចំនួន ១៤,៩៧២ 
នក់ េន ចំនួន 
១៦៥ បនចូលរមួ កមម
វធិីេរៀនគួរបែនថមឆន ំ 
២០០១ (ឆន ំ២០០២ 
មិនបនបំេពញលកខ
ខណ្ឌ វនិិចឆ័យវធិី ្រស្ត 
ស្រមប់ករ ប់បញចូ ល
េទ) 
 សិស ចំនួន ៥,៩៤៥ 
នក់ េន ចំនួន 
១១១ បនចូលរមួកនុង
ករបង្ហ ត់បេ្រង ន
េ យេ្របើកុំពយូទ័
រជំនួយ ដល់ករសិក
េនឆន ំ២០០២ និង
ចំនួនដែដលេនឆន ំ
២០០៣ 
 

ដល់ ១៥ដុ ្ល រ
មួយែខ 
 ៃថ្លកមមវធិីកុំពយូទ័
រ ១៥,១៨ ដុ ្ល  
ស្រមប់សិស  
មន ក់កនុងមួយឆន ំ 
(ឆន ំ២០០៤) 
  

េលើករចូល
េរៀន ឬអ្រ
េបះបង់

 
 ពិនទុ្របឡង
បនេកើនេឡើង
ស្រមប់សិស  
េរៀនគួរបែនថម 
ជពិេសស 
ស្រមប់សិស
ែដលេរៀន 
េខ យខ្ល ំង 
 ពិនទុ្របឡងគ
ណិ
តវទិយ  បន
េកើនេឡើង
ស្រមប់អនក 
ែដលេ្របើ 
្របស់កុំពយូទ័រ 
 នុភពេលើ
ពិនទុ្របឡង 
បនថយេទ ម
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េពលេវ  
 ករជួល្រគូ 
បេ្រង នគឺមន
្របសិទធភព
ជង 

14) ឥ ្ឌ  
 (Duflo et al., 
2010)  

 បញច ប់ករ
សិក  

្រគូបេ្រង នេ្រក
្រកបខ័ណ្ឌ េន
បឋមសិក េ្រកផ្លូវ
ករែដលមន្រគូ 
ចំនួន១១៣េនតំបន់
ជនបទៃន្របេទស 
ឥ ្ឌ  
 

រចនសមព័នធ៖ េដើមបី
បេងកើនវត្តមនរបស់្រគូ
បេ្រង ន កេម ៉ ្រតូវ
បនបំពក់ េន
ចំនួនពក់ក ្ត ល
េដើមបីផ្តិតយករបូភព្រគូ
បេ្រង ននិងសិស  េន
េពលចប់េផ្តើម និងចុង
េម៉ងបេ្រង នេហើយ្រគូ
បេ្រង នទទួលបន
្របក់កៃ្រមែផ្អកេលើ
វត្តមន 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ ចំនួន 
៥៧ ្រតូវបនផ្តល់កេម
៉  និងករែណនំ

ចំនួន៥៦ េផ ង
េទៀត្រតូវបនយកមក
េធ្វើករេ្រប បេធៀប 
 

្របែហល ២៣ 
ដុ ្ល រស្រមប់្រគូ
បេ្រង នមន ក់កនុង
មួយែខ (ឆន ំ
២០០៣) 
 

 អវត្តមន
របស់្រគូ
បេ្រង នធ្ល ក់
ចុះ្រតឹម២១% 
 កុមរមន ក់
េនកនុង
ទទួលអន្ត
គមន៍េកើន
េឡើង ៩% 
(ឬ៣០%) 
េទៀតៃនៃថង
បេ្រង ន 
 វត្តមនរបស់
កុមរមិនសូវ
ខុសគន ខ្ល ំង 
 ពិនទុ្របឡង
ភ  និងគ



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ	 ទំព័រ 	108	
 

ណិត វទិយ
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
បនបញច ប់ករ 
សិក េន

រដ្ឋ 
េ្រចើនជង និង
១០%  េន
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ស្រមប់
េ្រប បេធៀប 

15) ្របេទស 
ចៃម៉ករ 
Jamaica, 
PATH (Levy 
& Ohls, 
2007) 

 ចូលេរៀន កុមរ្រកី្រកពីកំេណើ ត
រហូតដល់ យុ១៧
ឆន ំេនទូទំង្របេទស 
 

ហិរញញវតថុ៖ 
 ករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ័ណ្ឌ េដើមបីបេងកើនករចុះ
ពិនិតយែថទំសុខភព 
( យុចប់ពី០ ដល់៥
ឆន ំ) និងករចូលេរៀន
េន ( យុចប់៦
ឆន ំ ដល់១៧ឆន ំ)  
 លុបបំបត់ករបង់ៃថ្ល

 និងចំ យ
េលើចុះពិនិតយេន ម
មជឈមណ្ឌ លសុខភព 
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍(QED)៖ 
គេ្រមងបញច ប់ករថយ
ចុះ៖ គំរូ ងៃន្រកុម
្រគួ រចំនួន២,៥០០
េនេ្រកមបនទ ប់្រកី្រក
ែដលមនសិទិធស្រមប់ 
PATH េ្រប បេធៀបជ
មួយ្រគួ រ២,៥០០ 
េនេលើបនទ ត់្រកី្រកមិន
មនសិទិធចូលរមួ
អន្ត គមន៍ 
 

៦,៥០ដុ ្ល  
ស្រមប់កុមរមន ក់ 
កនុងមួយែខ (ឆន ំ
២០០៥) 
 

អងគករPATH 
មន៖ 
 េកើនេឡើង 
ចំនួនចូលេរៀន 
ពី០,៥ ៃថង កនុង 
មួយែខ 
 េកើនេឡើង
ករចុះពិនិតយ
សុខភព
ស្រមប់កុមរ
មន យុចប់
ពី ០ ដល់៦ ឆន ំ 
ពី ៣៨% 

16)  ្របេទស
េកន យ៉ 
Kenya (Duflo 
et al., 2006)  

 េនេរៀន 
 

សិស បឋម
សិក េន្រសុកចំនួន 
២ េនភគខង លិច
្របេទសេកនយ៉ គឺ 
តំបន់បុនេ គ ម៉
(Bungoma) និង បុត
េធើ មុមីញញ ៉  

ហិរញញវតថុ៖ 
 បង់ៃថ្លឯកស ្ឋ ន

ស្រមប់ថន ក់ទី៦ 
សុខភព៖ 
 បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូប
េ្រង ន មកមមវធិីេម
េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ 

បឋមសិក 328 
៖ មិនទទួល

 បណ្តុ ប ្ត ល
្រគូបេ្រង ន៖ 
៥៥០ដុ ្ល រ 
ស្រមប់មួយ 

 
 ករពិភក អំពី 
េ្រ មអនម័យ៖ 

 ផ្តល់ឯក 
ស ្ឋ ន

 េដើមបី
កត់បនថយអ
្រ េបះបង់

របស់
កុម និង 
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(Butere-Mumias) របស់រ ្ឋ ភិបល 
 េលើកទឹកចិត្តឲយសិស
ពិភក អំពីេ្រ មអន
ម័យ និងសរេសរែតង
េសចក្តីស្តីពីករករពរ
ខ្លួនរបស់ពួកេគពីេម
េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
 

អន្ត គមន៍ ចំនួន ៨២ 
 បណ្តុ ះប ្ត ល ្រគូ
បេ្រង នចំនួន ៤១  
 បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេ្រង ននិងករ 
ពិភក អំពីេ្រ ម  អ
នម័យមនចំនួន ៤២  
 ឯកស ្ឋ ន
មនចំនួន៨៣  
 បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេ្រង ន និង ឯក
ស ្ឋ ន ៤០ 
 ទទួល្រគប់អន្ត គន៍
ទំងបីចំនួន ៤០ 
 

គម នចំ យអី្វ 
 ឯកស ្ឋ ន

៖ ៦ដុ ្ល  
ស្រមប់សិស  
មន ក់ (ឆន ំ២០០៣) 
 

កុមរបីន
១៥% 
 កមមវធិីមន 
ឥទិធពលតិច
តួចេលើចំេណះ
ដឹង កបបកិរ ិ
យ ឥរយិបថ 
របស់សិស  ឬ
ករណីមនគត៌
ទំងេនវយ័
ជំទង់(មនៃផទ
េពះ) 
 

17) ្របេទស
េកនយ៉ 
(Glewwe et 
al., 2003) 

 េនេរៀនកនុង
 

 

សិស ចប់ពីថន ក់ទី៤ 
ដល់ទី៨ 
 

ហិរញញវតថុ៖  
្រគូបេ្រង នបន្របក់
បែនថមែផ្អកេលើករអនុ
វត្តរបស់  ម
ករ្របឡង្របចំឆន ំ កនុង
្រសុកទំងមូល 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ ទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង
ចំនួន ៥០ និង

្របក់បែនថមគិតពី
២១% េទ៤៣% 
ៃន្របក់េបៀវត រ ៍
្របចំែខ 

 គម នភព 
ខុសគន ៃនអ
្រ េបះបង់

 ឬ្រតួត 
ថន ក់ រ ង

 ទទួល
អន្ត គមន៍និង
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ស្រមប់េ្រប បេធៀប
ចំនួន ៥០ 
 

េ្រប ប
េធៀប 
 សិស េន

ទទួល
អន្ត គមន៍ 
ទទួលបនពិនទុ
្របឡជមធយម
ខពស់ជង 

18) ្របេទស
េកនយ៉ 
(Glewwe et 
al., 2007) 

 ចូលេរៀន
េន  
 េនេរៀនេន

 
 េរៀនបនរកី 
ចេ្រមើនេន

 
 

សិស ចប់ថន ក់ទី ៣ 
ដល់ ៨ 
 

ករសិក ៖ េសៀេភពុមព
ចំនួន ៦០% ស្រមប់
េកមងមន ក់្រតូវបនផ្តល់
ជភ អង់េគ្លស និង
វទិយ ្រស្ត េហើយ 
ចំនួន៥០% ជ 
េសៀវេភពុមពគណិ
តវទិយ 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ ករេ្រប ប
េធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើង
ពី្រកុមចំនួន៤ មក
ពី ចំនួន២៥ 
ែដលទទួលេសៀវេភ
ជបន្តបនទ ប់ េ្រប ប
េធៀបនឹង ែដល
មិនបនទទួល
េសៀវេភ  
 

២,៦៥ដុ ្ល  
ស្រមប់សិស  
មន ក់ 
 

 គម នភស្តុ
ងបញជ ក់ថ 

ផ្តល់េសៀវេភ
ពុមព បេងកើន ករ
ចូលេរៀន កត់
បនថយករេរៀន
្រតួតថន ក់ ឬ
កត់បនថយអ
្រ េបះបង់

 
 គម នភស្តុ

ងបញជ ក់ថ
ករផ្តល់េសៀវ
េភពុមពបេងកើន
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ពិនទុ្របឡងជ
មធយមេឡើយ 
 ករផ្តល់
េសៀវេភពុមព 
ផ្តល់ផល
្របេយជន៍
ដល់សិស
ែដលចង់េរៀន
ខ្ល ំង មិនែមន
ស្រមប់សិស  
េរៀនេខ យ
េនះេទ សិស
ថន ក់ទី៨របស់

ទទួល
អន្ត គមន៍ជ
េ្រចើនបនបន្ត
ចូលេរៀនេន
វទិយល័យ។ 

19) ្របេទសេក
នយ៉ 
 (Friedman et 
al., 2011) 

 េនេរៀនេន
 

 េរៀនបនរកី
ចេ្រមើនេន

កុមរថីន ក់ទី៦ 
 

ហិរញញវតថុ៖ ផ្តល់
របូករណ៍ដល់កុមរ ី
ែដលបំេពញ មករ
្របឡងចុងឆន ំ មស្តង់

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 

 ៦,៤០ដុ ្ល រកនុង
មួយឆន ំ ផ្តល់េទ

េដើមបី
ចត់ែចងេលើៃថ្ល

៤ឆន ំេទ៥ឆន ំ 
បនទ ប់ពីទទួល

របូករ
ណ៍ កុមរ៖ី 
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 ររបស់រដ្ឋែដល គត់
បនទទួលចំ ត់ថន ក់
១៥% ខពស់ជងេគ  

(RCT)៖ ចំនួន 
៦៩ (៣៤ ជ  
ទទួលអន្ត គមន៍(មន
សិស  ១៦៤០នក់) 
និង  មិនចូល
រមួ 

កលបងមន៣៥ 
(មនសិស  ១៦៥២) 
 

 
 ១២,៨០ដុ ្ល រ 
កនុងមួយឆន ំដល់
ឪពុកម្ត យ
ស្រមប់ករ
ចំ យេលើៃថ្ល

 
 សរបុ ៣៨ 
ដុ ្ល រ ស្រមប់រ
យៈេពល២ឆន ំ  

 ៧,៨%ទំនង
ជចុះេឈម ះ
ចូលេរៀន 
 ៨.៦% 
ទំនងជបន
ចូលេរៀនយ៉ង
េ ច ស់
ដល់ថន ក់
មធយមសិក  

20)  
្របេទស 
េកនយ៉ 
 (Miguel & 
Kremer, 
2004)  

 ចូលេរៀន
េន  
 

ចប់ពី យុ៦ឆន ំ 
ដល់ ១៨ឆន ំេន

បឋមសិក
មជនបទេនតំបន់

ប៊ូសុី Busia (ភគ
ខងេជើង្របេទសេក
នយ៉) 
  

សុខភព៖ ករេ្របើ
្របស់ថន ំបញចុ ះដងកូវ្រពូន
ម្តង ឬពីរដងកនុងមួយឆន ំ 
ែដលែផ្អកេលើេ្រហ្វកង់
មូល ្ឋ នៃនករឆ្លង្រពូន 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ មន
ចំនួន ៧៥(មនេកមង
្របែហល៣០,០០០) 
ែបងែចកជបី្រកុម 
ែដលមន ២៥ 
៖ 
1) ផ្តល់ថន ំបញចុ ះ្រពូន 
ឥតគិតៃថ្លេនឆន ំ 

៣.៥០ដុ ្ល រ 
ស្រមប់កុមរ 
មន ក់(១៩៩៩) 
 

 អ្រ ឆ្លង 
ថយ
បន       យ៉ង
េ្រចើន 
  អវត្តមន 
ថយចុះ ៥.១% 
ពិនទុេនកនុង្រកុម
ទទួលអន្ត គម
ន៍ពីគេ្រមង 
 គម នភព 
ខុសគន ចំេពះ 
ពិនទុ្របឡង 
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១៩៩៨ និង ១៩៩៩ 
2) ផ្តល់ថន ំបញចុ ះ
្រពូន  ឥតគិតៃថ្លេនឆន ំ 
១៩៩៩  
3) ផ្តល់ថន ំបញចុ ះ្រពូន 
ឥតគិតៃថ្លេនឆន ំ 
២០០១ មជឈមណ្ឌ ល 
សិក េនឆន ំ ១៩៩៨ 
និង ១៩៩៩។ 
ែដលមិនបនទទួលថន ំ
បញចុ ះ្រពូន មនតួនទី
ជ “ មិនទទួល
អន្ត គមន៍” 

 

21)  
ម៉ គ ក  
 (Nguyen & 
Lassibille, 
2008) 

 ចូលេរៀន
េន  
 

សិស េន  
បឋមសិក  
 

រចនសមព័នធ៖ ឧបករណ៍
្របតិបត្តិករ និងបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ែដលរមួទំង
ពកយសុំ ស្រមប់ែតអនក
្រគប់្រគងថន ក់្រសុក
ស្រមប់បុគគលិកថន ក់
្រសុក និងឃុំ ឬក៏
បុគគលិកថន ក់្រសុក និង
ឃុំ ជមួយនឹង្រគូ

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT) ៖ ្រសុកទទួល
អន្ត គមន៍ ១៥ និង
្រសុកមិន 
ទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន 
១៥ និងករេ្រជើសេរ ើស

 គម នព័ត៌មន 
ែដល្រតូវបនផ្តល់
 

ទីកែន្លងែដល
បណ្តុ ះប ្ត
ល្រគូបេ្រង ន 
និង ឪពុកម្ត យ
៖   
-វត្តមនសិស  
េកើនេឡើងពី 
៤.៣%  
-ពិនទុ្របឡង 
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បេ្រង ន និងឪពុកម្ត យ 
 

ឃុំ និង ្រពវៗ 
 

េកើនេឡើងពី
០.១ ៃនគម្ល ត
ស្តង់ រ 

22)  
ម៉ វ ី
 (Baird et al., 
2010) 

 េនេរៀនេន
 

 

កុមរ ី យុចប់ ១៣ 
ដល់ ២២ េន 
Zomba (ទី្របជុំជន 
និងជនបទ) មន
សិទធិចូលេរៀនថន ក់ទី
៧    
 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់
មនល័កខខ័ណ្ឌ ដល់
ឪពុកម្ត យ   កុមរ ីនិង 

។ កុមរ ី ច
ទទួល្របក់ែដលមន
ល័កខខ័ណ្ឌ ចំេពះវត្តមន 
និងគម នល័កខខ័ណ្ឌ  ឬក៏
ពួកេគមិនទទួល 
្របក់ 
 

 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖  “តំបន់ែដល
យេឈម ះ ម

លំ ប់” ចំនួន១៧៦  
កុមរចីំនួន ៣,៨០៥
នក់្រតូវបនេ្រជើស
េរ ើសេ យ្រពវៗ   
 

 ករបង់្របក់ 
ដល់្រគួ រ៖ ៤
ដុ ្ល រ ដល់១០ 
ដុ ្ល រកនុងមួយែខ 
 ករបង់្របក់ 
ដល់កុមរ៖ី ០ 
ដុ ្ល រ ដល់ ៥
ដុ ្ល រកនុងមួយែខ 
 ករបង់្របក់ 
ដល់ ៖ 

មៃថ្ល  
(ឆន ំ២០០៨) 
 

កុមរទីំងេនះ
កនុង េន

មមូល ្ឋ ន 
ែដលទទួល
ករេផទរ្របក់
មន៖  
 អ្រ េបះ 
បង់  
ទបជង   
(៥% េធៀបនឹង 
១១%) 
 គម នភព 
ខុសគន ចំេពះ
ករចូលេរៀន  
រ ងករេផទរ
្របក់ែដល 
មនល័កខខ័ណ្ឌ  
និងគម ន 
ល័កខខ័ណ្ឌ   
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 គម នភព 
ខុសគន កនុង ករ
បញច ប់ករ
សិក  
 អ្រ អកខរ
កមមជភ  
អង់េគ្លសេកើន 
េឡើងេនកនុង
ស្តង់ រទី៥ 
និងទី៦  

23)  
មុិចសិកូ 
PROGRESA 
(Schultz, 
2000) 

 េនេរៀនេន 
 

 

សិស ថន ក់ទី៣ដល់ 
ទី៩ កនុងសហគមន៍ 
្រកី្រក មជនបទ 
 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ 
្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  
្របសិនេបើកុមរមន
វត្តមនយ៉ងេ ច

ស់បន ៨៥% ៃន
េម៉ងសិក   
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ សហគមន៍ 
ចំនួន ៤៩៥ េនរដ្ឋ្រកី
្រកបំផុតចំនួន០៧,  
៣១៤ េនកនុងកមមវធិី   
និង១៨១ ទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង 
 

ែបងែចកេផ ងៗ
គន េទ មថន ក់
និងេភទសិស  
ចប់ពីថន ក់ទី៣
េឡើង (៧,៧៤
ដុ ្ល រកនុងរយៈ
េពល២ែខ
ស្រមប់កុម  
និងកុមរ)ី ដល់
ថន ក់ទី៩ (២៤,៨៦
ដុ ្ល រកនុងរយៈ
េពល២ែខ

 អ្រ ចុះ
េឈម ះចូល 
េរៀនេកើនេឡើង
ទំងក្រមិត 
បឋមសិក  
និងមធយម
សិក  
 ស្រមប់
សិស ថន ក់ទី
៧, ករចុះ
េឈម ះចូល
េរៀនេកើនេឡើង
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ស្រមប់កុម  
និង ២៨,១៨
ដុ ្ល រកនុងរយៈ
េពល ២ែខ
ស្រមប់កុមរ)ី 
(ឆន ំ១៩៩៨) 
 

១១.១% ពី អ
្រ កមមវធិី 
េ្រត ម ៥៨% 
េទ ៦៩% ៖ 
េនះជចំណុច
ចមបងៃនករ
េបះបង់

 
24)  
េណប៉ល់ 
(Oster & 
Thornton, 
2009 

 ចូលេរៀន
េន  
 

សិស ថន ក់ទី៧ ដល់
ទី៨ កនុង និងជុំវញិ ទី
្រកុងប ៉ ពួរ េនជី
ត ៉ន 

សុខភព៖ ករែបងែចក
ផលិតផលអនម័
យទំេនើប 
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ កុមរជីំទង់
ចំនួន១៩៨,  ពក់ក

្ត លៃនកុមរទីំង
េនះ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស
្រពវៗ ឲយចូល្រកុម 
ទទួលអន្ត គមន៍ពី 
គេ្រមង 
 

បង់ៃថ្លេទម្ត យ/
ពយបល 

(១,៤៥ដុ ្ល រ) 
 

 គម នចំណុច
ខុសគន គួរឲយ
កត់សមគ ល់ៃន
ករចូលេរៀន 
 គម នចំណុច
ខុសគន ៃនពិនទុ
្របឡង ម 
ករ ស់សទង់
េ យខ្លួនឯង 
ពីករេជឿជក់
េលើខ្លួនឯង ឬ
សុខភពែផនក
េ គ្រស្តី 
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25)  
ប៉គី ថ ន 
(Chaudhury 
& Parajuli, 
2006) 

 ចូលេរៀន
េន  

សិស ថន ក់ទី៦ ដល់
ទី៨ េន្រសុក ៃន
េខត្តពុនចប 
មនអ្រ អកខរកមម
ចំនួន ៤០% ឬេ្រកម 
៤០% 

ហិរញញវតថុ៖ ករេផទរ្របក់
មនល័កខ  
ខ័ណ្ឌ ដល់កុមរកីនុង

រដ្ឋែដលមន អ
្រ ចូលេរៀនយ៉ងតិច 
៨០%។ 
 

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ QED៖ 
គេ្រមងបញច ប់ករថយ
ចុះ៖  
 កុមរែីដលេរៀនេន

ចំនួន ១,៧៧៩ 
កនុង្រសុកទទួល្របក់
ឧបតថមភ 
 កុមរែីដលេរៀនេន 

ចំនួន
៣,១៥៦ នក់កនុង្រសុក
មិនទទួលបនឧបតថមភ 
 កុម ែដលេរៀនេន 

 ២,២៤៧នក់ 
កនុង្រសុកទទួលបន
្របក់ឧបតថមភ/េធៀបនឹង
្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ទី២ 
 កុម ែដលេរៀនេន 

៣,២៦៥ នក់
កនុង្រសុក មិន ទទួល
្របក់ឧបតថមភ/ េធៀបនឹង

្របែហល៣ដុ ្ល រ 
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងមួយែខ 
(២០០៥) 
 

  អ្រ         
កំេណើ នពិតៃន 
ករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនរបស់
កុមរថីន ក់ទី៦ 
ដល់ទី ៨ កនុង
្រសុកែដល
ទទួលបន 
្របក់ឧបតថមភ
ស្រមប់សិស
៦នក់ កនុង

មួយ 
(៩%) 
 ករចូលេរៀន
ស្រមប់កុមរ ី
ចប់ពី យុ
១០ឆន ំ ដល់ 
១៤ឆន ំ ែដល
ទទួលបន
្របក់ឧបតថមភ 
បនេកើនេឡើង
១២% 
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្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ទី៣ 

26)  
ហ្វីលីពីន 
 (Tan et al., 
1999) 

 េនេរៀនេន
 

 

សិស ថន ក់ទី១ ដល់
ទី៦ កនុងសហគមន៍
្រកី្រក 
 

ករសិក ៖ 
 សមភ រៈសិក េ្រចើន
ក្រមិត (MLM) និង 
សុខភព៖ 
 ែដលផគត់ផគង់

រ (SF) ឬ 
 
រចនសមព័នធ៖ 
 ភពជៃដគូរ រ ង 
ឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង ន 
(PTP)  
 

គេ្រមង្រពវៗេ្រប ប
េធៀប្រកមុមិនទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង/
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ 
(RCT)៖ ្រសុកែដល 
មន្របក់ចំណូលទប
ចំនួន២ េនកនុង្រកុមនី 
មួយៗកនុងចំេ ម
តំបន់៥, េរៀន 
ចំនួន៣ កនុង្រសុក១ 
្រតូវបនចត់ ំង្រព
វៗជ្រកុមេ្របើសមភ រៈ
សិក េ្រចើនក្រមិត 
(MLM) ,្រកុមេ្របើសមភ
រៈសិក េ្រចើនក្រមិត 
និង ភពជៃដគូ រ ង 
ឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង ន 
(MLM+PTP) ,្រកុមមិន
ទទួលអន្ត គមន៍, 

ចំនួន៣កនុង 

ព័ត៌មនមិន្រតូវ
បនផ្តល់ 
 

 កនុង  
ែដលេ្របើ
្របស់សមភ រៈ
សិក េ្រចើន
ក្រមិត(MLM) 
ឬ សមភ រៈ
សិក េ្រចើន
ក្រមិត និង 
ភពជៃដគូ 
រ ង ឪពុកម្ត
យ-្រគូបេ្រង ន 
(MLM-PTP) អ
្រ េបះបង់

ថយចុះ
យ៉ងតិច្រតឹម 
១០% 
 កនុង
ែដលេ្របើ 
្របស់សមភ រៈ
សិក េ្រចើន
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តំបន់េផ ងេទៀត្រតូវ 
បនចត់ ំង្រពវជ 
្រកុម ែដលផគត់
ផគង់ រ (SF), ្រកុម

ែដលផគត់ផគង់
រ និង ភពជៃដ

គូ រ ងឪពុកម្ត យ-្រគូ
បេ្រង ន  (SF+PTP)
និង្រកុមមិនទទួល
អន្ត គមន៍ 
 

ក្រមិត និង 
ភពជៃដគូ 
រ ងឪពុក    
ម្ត យ-្រគូ
បេ្រង ន 
(MLM-PTP) 
កុមរថន ក់ទី១
េរៀនបនពិនទុ
ខពស់ជងេន
េពល្របឡង
ភ ភីលីពីន 
និងអង់េគ្លស  
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កមមវិធីអន្ត គមន៍សសិ េបះបង់ េនសហរដ្ឋ េមរកិ 

១ក. កមមវិធីពេនយ នករសកិ េនអនុវិទយលយ័ ៖ រដ្ឋចចជ 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ ពី
អតថបទសិក  
្រ វ្រជវ 

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998a). នុភពៃនកមមវធិីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ៖របយករណ៍
ចុងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវធិីជំនួយដល់ករបក្រ យអំពីកសិស េបះបង់ ។ ្រពីនស្តន់ NJ: 
ករ្រ វ្រជវេគលនេយយបយរបស់ Mathematica។ ករណីសិក អំពីរដ្ឋចចជ 

សំណួរៃនករ
្រ វ្រជវ 

េតើកមមវធិីពេនយ នករសិក  (Accelerated) ែដលេក្ត បេលើកមមវធិីសិក រយៈពីរឆន ំសិក កនុងឆន ំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម 
ែដលនំឲយសិស េនេរៀន និងេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ែដរឬេទ? 

 
 
អនកចូលរមួ  

គំរូ ងៃនករសិក រមួមន ្រកុម(cohort) សិស ១៦០នក់ ែដលចូលេរៀនកនុងថន ក់ទី៧ ឬថន ក់ទី៨ កនុង េរៀនកនុង្រសុក      ្រគីហ្វីន
- ព លឌីង(រដ្ឋចចជ) កនុងឆន ំសិក ១៩៩៣/១៩៩៤ ។ សិស ទំងអស់េនះសុទធែតធ្ល ប់្រតួតថន ក់យ៉ងតិចម្ដង ។ អនកចូលរមួមន យុ
ជមធយម១៤ឆន ំ េនេពលពួកេគចូលរមួកនុងកមមវធិីេនះ។ សិស ៦០%ជជនជតិ ្រហ្វិកកត់ េមរកិ េ្រកពីេនះភគេ្រចើនជជនជតិ
ែសបកស ។ កុម មនេលើសពី៧០% ។ អនកចូលរមួ្របមណបីភគបួនមនបញ្ហ វនិ័យកនុងឆន ំសិក ពីមុនមក។ 

ករកំណត់ ករសិក កនុងរដ្ឋចចជេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង េរៀន្រសុក្រគីហ្វីន- ព លឌីង ភគខងតបូង្រកុង ត្លង់  រដ្ឋចចជ ។ 
អន្ត គមន៍ កមមវធិីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពល យតៃម្លេនះ អនុវទិយល័យ្រគីហ្វីន- ព លឌីងបនបញចូ លសិស ថន ក់ទី៧ និងថន ក់ទី៨

ែដលធ្ល ប់េរៀន្រតួតថន ក់យ៉ងតិច ស់ម្តងេទកនុងកមមវធិីេនះ ។ បនទ ប់មក េរៀនេនះបិទទ្វ រ ។ េគលបំណងៃនកមមវធិីេនះគឺ
េដើមបី ក់បញចូ លខ្លឹម រៃនកមមវធិីសិក រយៈេពលពីរឆន ំកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ េដើមបីឲយសិស ទំងេនះ ច “េផ្ល ះ” េទេរៀនថន ក់ទី៩ 
និងបនេរៀនជមួយមិត្តភក្តិកនុងវយ័្រសបលគន  ្របសិនេបើពួកេគ្របឡងជប់្រគប់មុខវជិជ ត្រមូវ ។ ឧទហរណ៍ សិស កនុងកមមវធិីសិក
េនះ្រតូវេរៀនទំងជីវវទិយ និងែផនដីវទិយកនុងឆន ំែតមួយ រឯីអនុវទិយល័យេផ ងេទៀតកនុង្រសុកជមួយគន ដៃទេទៀត្រតូវេរៀនមុខវជិជ
នីមួយៗកនុងចំេ មមុខវជិជ ទំងេនះកនុងរយៈេពលមួយឆន ំេពញ។ កមមវធិីេនះទទួលសិស ្របមណ ២៥នក់កនុងមួយឆន ំពីអនុវទិយល័យ
ទំងបីេនកនុង្រសុកេនះ ។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះេធ្វើេនកនុង្រពះវ ិ រ សន្រគឹស្ត ែដលមនកមមវធិី្រសេដៀងគន ស្រមប់សិស វទិយ
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ល័យែដលេរៀនមិនទន់េគ។ ទំងកមមវធិីស្រមប់អនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ ែចករែំលកដល់្រគូបេ្រង ន បុគគលិករដ្ឋបល និងបុគគលិក
េផ ងេទៀតដូចគន  ។  
 
ករឲយតៃម្លខ្លួនឯង និងជំនញកនុងករសេ្រមចចិត្ត ៖ បនេ្របើកមមវធិីសិក  “េជគជ័យ” ែដលេផ្ដ តេលើករឲយតៃម្លខ្លួនឯង និង
ជំនញកនុងករសេ្រមចចិត្ត េហើយបនបញចូ លកមមវធិីសិក េនះេទកនុងកមមវធិីសិក សនូលរបស់  ។ 
 
វធិី ្រស្តបេ្រង នមិនែមន មលកខណៈ្របៃពណី ៖ េរៀនបនសងកត់ធងន់េទេលើករបេ្រង នេ យអនុវត្តផទ ល់និងបននិយយ
ស្រមលអំពីវធិី ្រស្តបេ្រង ន មែបប្របៃពណី។ េគបនផ្ដល់ឲយ្រគូបេ្រង ននូវភពងយបត់ែបនជង្រគូបេ្រង នថន ក់្រសុកេផ ង
េទៀតកនុងករសេ្រមចចិត្តថ េតើ្រតូវ ក់សមភ រៈអ្វីខ្លះេនកនុងថន ក់របស់គត់។ កមមវធិីសិក េនះមិនបន ក់កិចចករឲយេទេធ្វើេនផទះ និង
មិនអនុញញ តឲយសិស យកេសៀវេភេទផទះេទ ពីេ្រពះថសមជិកបុគគលិក បរមភថ សិស នឹងមិន្របគល់សមភ រៈសិក ទំងេនះ
មកឲយ វញិ ។ កមមវធិីសិក អនុវទិយល័យេនះផ្ដល់ជូនមុខវជិជ េ្រជើសេរ ើសតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ គឺមិនមនករបេ្រង នមុខវជិជ សិលបៈ 
ត្រន្តី ឬភ បរេទសេទ េដើមបីទុកេពលេវ ស្រមប់សិក មុខវជិជ សំខន់ៗេផ ងេទៀត។ សិស ទំងេនះ ច្រតឡប់េទេរៀនេន
អនុវទិយល័យេន្រសុកកំេណើ តរបស់ពួកេគេដើមបីចូលរមួកនុងសកមមភពកមមវធិីសិក បែនថម ។ 
 
ករ្របឹក េយបល់៖ បនជួលអនក្របឹក េយបល់េ្រកេម៉ងឲយេធ្វើករជមួយសិស  និង្រគួ រសិស  ។ មព័ត៌មនែដលបន
ពីករអេងកត ម នសិស បង្ហ ញថ បុគគលិក បនបញជូ នសិស ជេ្រចើនឲយេទគំ្រទេស េនេ្រក  ។ េបើ មរបយ
ករណ៍សិស បនដឹងថ ៤២%ៃនសិស ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនបញជូ នេទភន ក់ងរេស សងគមេដើមបី្របឹក េយបល់ ត្រមូវ
ករែផនកសុខភព ឬជំនួយេផ ងៗេទៀត េ្រប បេធៀបនឹងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង្រតឹមែត១៥%ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

ករេ្រប ប
េធៀប 

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ជធមម េនេរៀនអនុវទិយល័យមួយកនុងចំេ មអនុវទិយល័យែបប្របៃពណីទំងបីកនុង េន

កនុង្រសុក្រគីហ្វីន- ព លឌីង ។ 
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

វធិី ្រស្ត ករសិក កនុងរដ្ឋចចជ េ្របើ្របស់គេ្រមង្រ វ្រជវ កលបងេបៀបេធៀប្រពវៗ(randomized controlled trial research design) ៖ 

សិស ៨០នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុង្រកុមបេងកើនករេរៀនសូ្រតេនអនុវទិយល័យ និងផ្ដល់ករអនុញញ តឲយចូលេរៀន

កនុងកមមវធិីសិក អនុវទិយល័យ្រគីហ្វីន- ព លឌីង រឯីសិស ៨០នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលជ្រកុមមិនទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង េហើយជទូេទេរៀនេនអនុវទិយល័យ មួយកនុងចំេ មអនុវទិយល័យែបប្របៃពណីទំងបីេនកនុង្រសុកេនះ។ 

លទធផល្រតូវបនដក្រសង់េចញពីករអេងកត ម ន្រតូវបនេធ្វើេឡើងពីរឆន ំ បនទ ប់ពីករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៖ សិស កនុង្រកុមទទួល

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

ពីេ្រពះអ្រ ចេម្លើយបង្ហ ញពីអ្រ េរចរលិខុសគន េលើសពី៥ភគរយ េទើបករសិក េនះ “េឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នភស្តុ ងមិនបន

ទំង្រសុងេនះេទ” ។ អនក្រ វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគ ល់ជមូល ្ឋ នៃនអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត ម នេនកនុង

្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរស្ដីពីករ ស់ែវង្របជ ្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច និង លទធផលសិក េន េរៀនចំនួន១៣ចំណុច ។ ករ ក

លបងេលើសថិតិស្ដីពីភពខុសគន ជរមួរ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរេលើលកខណៈសមគ ល់មូល ្ឋ នទំង១៣ បនរកេឃើញថពិតជមនភព

ខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់រ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរ (យ៉ងតិច ស់កនុងក្រមិតកត់សមគ ល់០,១០) ៖  សិស កនុង្រកុមទទួលបន

អន្ត គមន៍េ្រចើនែតមកពី្រគួ រែដលមនទំងឪពុកនិងម្ត យ ប៉ុែន្តមិនសូវទទួលបនជំនួយជ ធរណៈ និងមិនសូវអវត្តមនញឹក

ញប់ពី េរៀន ។ អនក្រ វ្រជវបនេ្របើ្របស់គំរៃូនករថយចុះ (regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគន ទំងេនះ េនេពលប៉ន់

ម នេលើ នុភពៃនកមមវធិីេនះ ។ 
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន ៖ នុភពវជិជមន ។ ករសិក កនុងរដ្ឋចកចជ បនរកេឃើញថអ្រ េបះបង់ មនក្រមិតទបកនុងចំេ មសិស

អនុវទិយល័យែដលបេងកើនករសិក  ៖ ៦% េធៀបនឹង១៤%ៃនសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ជភពខុសគន មួយែដល

មិនសូវសំខន់េនកនុងសថិតិ ប៉ុែន្ត សំខន់ ស់េនកនុងករសិក  (ទំហំ នុភពធំជង០,២៥) ។ 

ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ នុភពវជិជមន ។ ចំនួនឆន ំសិក ជមធយមែដល្រតូវបនបញច ប់េនេពល ម នរយៈេពល២ឆន ំ 

គឺ៨,៦ស្រមប់សិស អនុវទិយល័យែដលបេងកើនករសិក  និង៧,៩ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនចូលរមួ កលបង ែដលេនះជភពខុស

គន យ៉ងសំខន់កនុងសថិតិ ។ 

ៃថ្លចំ យ សរបុ ៧ ០០០ដុ ្ល រ/សិស មន ក់/មួយឆន ំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០៧) 
វគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល
បុគគលិក 

បុគគលិកអប់រេំនកមមវធិីសិក អនុវទិយល័យ្រគីហ្វីន- ព លឌីងគឺជ្រគូ្របចំថន ក់មកពី្រសុក្រគីហ្វីន- ព លឌីង ។ េបើ មករឲយដឹងពី
្រកុមអនក្រ វ្រជវ យតៃម្លបនឲយដឹងថ ្រគូទំងេនះមិនបនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លបែនថមជែផនកមួយៃនកិចចករសិក ្រ វ្រជវ 
របស់ពួកគត់េនះេទ។ 
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១ខ. កមមវិធីបេងកើនករសកិ េនអនុវិទយលយ័ ៖ រដ្ឋមីជីែហគន 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

្របភពៃនករ
សិក  

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998b). នុភពៃនកមមវធិីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ៖របយករណ៍
ចុងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវធិីជំនួយដល់ករបក្រ យអំពីកសិស េបះបង់ ។ ្រពីនស្តន់ NJ: 
ករ្រ វ្រជវេគលនេយយបយរបស់ Mathematica។ ករណីសិក អំពីរដ្ឋមីជីែហគន 

សំណួរៃនករ
្រ វ្រជវ 

េតើកមមវធិីពេនយ នករសិក  ែដលេក្ត បេលើកមមវធិីសិក ពីរឆន ំសិក កនុងឆន ំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម នំឲយសិស េន
េរៀន និងេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ែដរឬេទ ? 

 
អនកចូលរមួ 

គំរូ ងៃនករសិក រមួមនសិស ១៩៨នក់ ែដលចូលេរៀនថន ក់ទី៦ កនុង សហគមន៍ភ្លីន( Flint )កនុងឆន ំសិក ១៩៩២/
១៩៩៣ និង ១៩៩៣/១៩៩៤ ។ សិស ទំងអស់េនះសុទធែតសថិតេនេ្រកមក្រមិតថន ក់យ៉ងតិចពីរថន ក់ និងមន យុជមធយម១៣ ឬ
១៤ឆន ំ េនេពលពួកេគចូលរមួកនុងកមមវធិីេនះ។ សមជិក េរៀនកនុង្រសុកបនកំណត់សិស ថមីស្រមប់កមមវធិីសិក េន ល់រដូវផក
រកីពីសិស ថន ក់ទី៥ ែដលហួស យុចូលេរៀន២ឆន ំឬេ្រចើនជង។ កនុងចំេ ម្រកុមសិស ទំងេនះ េគបនេ្រជើសេរ ើសសិស ្រតូវបន
ចត់ទុកថ ទំនងជ ចទទួលអតថ្របេយជន៍ពីកមមវធិីបេងកើនករសិក េនះ ។ សិស ៦០%ជជនជតិកូនកត់ ្រហ្វិក- េមរកិ េ្រកពី
េនះភគេ្រចើនជជនជតិែសបកស ។ កុម មន្របមណ៦០% ។ អនកចូលរមួ្របមណពក់ក ្ត លរស់េនកនុង្រគួ រែដល ្រស័យ
េលើជំនួយឧបតថមភពីរដ្ឋ ។ សិស េលើសពីពីរភគបីមនបញ្ហ វនិ័យកនុងឆន ំសិក ពីមុនមក ។ 
 

ករកំណត់ ករសិក កនុងរដ្ឋមីជីែហគនេនះេធ្វើេឡើងកនុង សហគមន៍ភ្លីន(Flint) កនុង្រសុកភ្លីន (Flint) រដ្ឋមីជីែហគន ។ 
 
អន្ត គមន៍ 

 
កមមវធិីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពល យតៃម្លេនះ កមមវធិីបេងកើនករសិក ្រ វ្រជវ (AAA) បនបញចូ លសិស អនុវទិយ    ល័
យ ែដលេរៀនមិនទន់េគរយៈេពល២ ឬេ្រចើនឆន ំ។ ( បន្ត្របតិបត្តិករ ប៉ុែន្តករបរយិយេនះេផ្ដ តេលើ្របតិបត្តិករកមមវធិីកនុងអំឡុង
េពល យតៃម្លេនះ) ។ េគលបំណងៃនកមមវធិីគឺេដើមបីបេងកើនេលប នកមមវធិីសិក  េដើមបីឲយសិស េរៀនមិនទន់េគ ចចូលេរៀន ជមួយ
មិត្តភក្តិកនុងវយ័្រសបលគន េនវទិយល័យ ។  
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

 
កមមវធិីស្វ័យសិក  ៖ កមមវធិីបេងកើនករសិក ្រ វ្រជវ (AAA) ជកមមវធិីមួយែដលកន់កប់អតីតអគរអនុវទិយល័យមួយជន់េពញ។

គរពីរជន់េផ ងេទៀត្រតូវបនកន់កប់េ យ ឯកជន ។ ករចុះេឈម ះចូលេរៀន្រតូវក្រមិតឲយមន្រតឹម១០០នក់ ។ កមមវធិី
េនះផ្ដល់ជូននូវថន ក់េរៀនែដលមនសិស តិចជងអនុវទិយល័យេផ ងេទៀតកនុង្រសុកភ្លីន(Flint) និងេផ្ត តសំខន់េទេលើករែណនំែផនក
្របធនបទ និងបញចូ លកមមវធិីសិក កនុង្រគប់មុខវជិជ សំខន់ៗ ។ 
 
វធិី ្រស្តបេ្រង នមិនែមន មែបប្របៃពណី៖ ្រគូបេ្រង នភគេ្រចើនបនេ្របើ្របស់វធិី ្រស្តមិនែមន មែបប្របៃពណី ែដលវធិី
្រស្តថមីរមួមន្រកុមេរៀនែដលមនករសហករគន  បេចចកេទសអប់រែំណនំ ករបេ្រង េ យមនករសហករ និងករបេ្រង នបែនថម
េ យមិត្តភក្តិ។ កមមវធិីសិក មនលកខណៈងយបត់ែបន និងមិន ្រស័យេទ មខ្លឹម រកនុងេសៀវេភពុមពេនះេទ ។ េដើមបីឲយកមមវធិី
សិក មនទំនក់ទំនងគន  និងទក់ទញករចូលរមួ េទើបករែណនំភគេ្រចើនេផ្ត តេលើបញ្ហ  និង្រពឹត្តិករណ៍បចចុបបនន ។ កមមវធិីបេងកើន
សិក ្រ វ្រជវ(AAA)បញចូ លមុខវជិជ សំខន់ៗចំនួន៥ ៖ មុខវជិជ ភ  គណិតវទិយ វទិយ ្រស្ត សិក សងគម និងសិលបៈ។ េលើសពី
េនះេទៀត កលវភិគសិក ជ្របចំទុកៃថងពុធជ “ៃថងពុធដ៏អ ច រយ” េនកនុងថន ក់រមួមនករផ្ល ស់ប្ដូរ្របធនបទ ែដល្រតូវបនេ្រជើស
េរ ើសេទ មចំណូលចិត្តរបស់សិស មន ក់ៗដូចជ ពិជគណិត ភ េអសប៉ញ ករេដរប៉ក់ និងក្លិបវទិយ ្រស្ត ។  
 
្រកុមពិភក  ៖ ៃថងសិក នីមួយៗចប់េផ្ដើមេ យេម៉ងសិក  “រយៈេពល្រគួ រ” ៣០នទី កនុងេនះ្រកុមនីមួយៗែដលមនសិស ១០

នក់ ជួបជមួយបុគគលិក  ។ េមេរៀនេនះ ចរមួបញចូ លសកមមភពច្រមះុដូចជ ករេរៀនសូ្រតេ យសហករគន  ករបេ្រង នគួរ

បែនថម ករ្របឹក េយបល់ ករ ន ង ត់ៗ ឬករពិភក ជ្រកុម ។ កនុងអំឡុងេម៉ងសិក េនះ សិស មនឱកសពិភក បញ្ហ អំពីក្តី

បរមភរបស់ពួកេគដូចជ អំេពើហិង កនុងសហគមន៍ ករេសព រធតុេញ ន និងទំនក់ទំនងកនុង្រគួ រ ។ បនជួលអនកផ្តល់

្របឹក េពញេម៉ង និងបុគគលិកសងគមេពញេម៉ងស្រមប់ជួយដល់សិស  ។ ករគំ្រទសិស ខ្ល ំងក្ល ែបបេនះ ចពនយល់ពីមូលេហតុ
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ែដលសិស កនុង្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍ (៥%) មិនសូវ្រតូវបនបញជូ នេទទទួលេស ពីភន ក់ងរផ្តល់េស សងគមខងេ្រកដូចសិស

កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ (១៨%)េនះេទ ។ ក៏បនជួលជំនួយករ“បុគគលិកគំ្រទសិស ” ពីរនក់ ែដលផ្ដល់ករបេ្រង នគួរ

បែនថមកនុងថន ក់ និងករគំ្រទដល់សិស ដៃទេទៀត ។ 

ករេ្រប ប
េធៀប 

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ជធមម េរៀនេនអនុវទិយល័យ មួយកនុងចំេ មអនុវទិយល័យែបប្របៃពណីទំងបួនកនុង្រសុក

ភ្លីន (Flint)។ 

 
វធិី ្រស្ត 

ករសិក កនុងរដ្ឋមីជីែហគនេនះេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ វ្រជវ្រពវៗេ្រប បេធៀបករ កលបង (randomized controlled trial research 

design) ៖ សិស ១១២នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុង្រកុមបេងកើនករេរៀនសូ្រតេនអនុវទិយល័យ និងអនុញញ តឲយចូល

េរៀនកនុងកមមវធិីបេងកើនករសិក ្រ វ្រជវ(AAA)  រឯីសិស ៨៦នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេដើមបីឲយចូលជ្រកុមមិនទទួល 

អន្ត គមន៍ េហើយជទូេទ ចូលេរៀនេនអនុវទិយល័យ មួយកនុងចំេ មអនុវទិយល័យែបប្របៃពណីទំងបួនកនុង្រសុកេនះ ។ លទធ

ផលសេងខបេនទីេនះ្រតូវបនទញេចញពីករអេងកត ម នែដលេធ្វើេឡើងពីរឆន ំេ្រកយករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៖ សិស កនុង្រកុមទទួល

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

េ យេហតុថអ្រ ចេម្លើយបង្ហ ញពីអ្រ េរចរលិេផ ងៗេលើសពី៥ភគរយ េទើបករសិក េនះ “េឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នភស្តុ ងមិន

បនទំង្រសុងេនះេទ” ។ អនក្រ វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគ ល់ជមូល ្ឋ នៃនអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត ម នេន

កនុង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរ្រកុមេលើខន ត ស់ែវងែផនក្របជ ្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច និងលទធផលសិក េន ចំនួន១៣ចំណុច។   ត

ករ កលបងសថិតិៃនភពខុសគន ជរមួរ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរស្តីពីលកខណៈទំង១៣ បង្ហ ញថមិនមនភពខុសគន គួរឲយកត់

សមគ ល់ប៉ុនម នេទរ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរ កនុងក្រមិតៃន រៈសំខន់ ០,១០ ។ ក៏ប៉ុែន្តអនក្រ វ្រជវបនេ្របើ្របស់គំរៃូនករថយចុះ

(model of regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគន តិចតួចកនុងលកខណៈសមគ ល់ដំបូងៃនសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ និងសិស
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កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ េនេពលប៉ន់ ម នឥទធិផលៃនកមមវធិីេនះ ។ 

 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន ៖ នុភពវជិជមន ។ សិស អនុវទិយល័យបេងកើនករេរៀនសូ្រត ២% បនេបះបង់  បនទ ប់ពីចូលរមួកនុងកមមវធិីេនះ

បនពីរឆន ំ េបើេធៀបនឹង៩%ៃនសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដលេនះជភពខុសគន ខងសថិតិយ៉ងសំខន់មួយ ។ 

ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  ៖ នុភពវជិជមន ។ ចំនួនឆន ំសិក ជមធយមែដល្រតូវបនបញច ប់ករ ម នរយៈេពល២ឆន ំ 

បង្ហ ញថ ៧,៣ស្រមប់ពេន្ល នករសិក របស់សិស អនុវទិយល័យ និង ៦,៨ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដលេនះក៏

ជភពខុសគន យ៉ងសំខន់ខងសថិតិផងែដរ ។ 

ៃថ្លចំ យ សរបុ ១១ ០០០ដុ ្ល រ/សិស មន ក់/មួយឆន ំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០៧) 
វគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល
បុគគលិក 

បុគគលិកអប់រេំនកមមវធិីពេន្ល នករសិក ្រ វ្រជវ(AAA)គឺជ្រគូ្របចំថន ក់ពី សហគមន៍ភ្លីន(Flint) កនុង្រសុក ។ មិនមនព័ត៌មន
បែនថមទក់ទិននឹងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នទំងេនះេទ ។ 
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១គ. កមមវិធីពេន្ល នករសកិ េនអនុវិទយលយ័៖ រដ្ឋញូជឺសុ ី

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

 
្របភពៃនករ
សិក  

Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998c). នុភពៃនកមមវធិីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ៖ របយករណ៍
ចុងេ្រកយ។របយករណ៍្រ វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវធិីជំនួយកនុងករបង្ហ ញអំពីករទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ។ ករណី
សិក េនរដ្ឋញូជឺសុី 

សំណួរៃនករ
្រ វ្រជវ 

េតើកមមវធិីពេនយ នករសិក  ែដលេក្ត បេលើកមមវធិីសិក ពីរឆន ំសិក កនុងឆន ំ្រប្រកតិទិន និងផ្ដល់ករគំ្រទែផនកសងគម នំឲយសិស េន
េរៀន និងេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ែដរឬេទ ? 

 
 
អនកចូលរមួ 

គំរូ ងៃនករសិក រមួមនសិស ៦២០នក់ ែដលចូលេរៀនកនុងថន ក់ទី៦ ឬថន ក់ទី៧ កនុង រដ្ឋ Newark កនុងឆន ំសិក ១៩៩២/
១៩៩៣ និងឆន ំសិក ១៩៩៣/១៩៩៤ សុទធែតធ្ល ប់្រតួតថន ក់យ៉ងតិចម្ដង ។ សិស ែដលចូលរមួកនុងកមមវធិីេនះមន យុជទូេទ១៣
ឆន ំ ។ សិស បីភគបួនជជនជតិ ្រហ្វិកកត់ េមរកិ េ្រកពីេនះភគេ្រចើនជជនជតិ េមរកិ ទីន ។ កុម មន្របែហល
ពក់ក ្ដ ល ។ សិស ្របែហលពក់ក ្ដ លរស់េនកនុង្រគួ រែដលទទួលអំេ យពីរដ្ឋ េហើយ្របែហលពក់ក ្ដ លេទៀតមន
បញ្ហ ែផនកវនិ័យកនុងឆន ំសិក ពីមុនមក។ 

បរបិទ ករសិក កនុងរដ្ឋញូជឺសុីេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង រដ្ឋ Newark េនទី្របជុំជន្រកុងញូវកឺ រដ្ឋញូជឺសុី ។ 
 
អន្ត គមន៍ 

កមមវធិីពេនយ នករសិក ៖ កនុងអំឡុងរយៈេពលៃនករសិក េនះ ករពេន្ល នកមមវធិីសិក េន មថន ក់បនបញចូ លសិស ថន ក់ទី៦ និង
ថន ក់ទី៧ ែដលធ្ល ប់្រតួតថន ក់យ៉ងតិចម្ដង ។ (កមមវធិីេនះែលងមនដំេណើ រករេទៀតេហើយ)។ េគលបំណងៃនកមមវធិីគឺេដើមបីែកស្រមួល
កមមវធិីសិក  េដើមបីឲយសិស អនុវទិយល័យែដលេរៀនមិនទន់េគពេន្ល នករសិក របស់ពួកេគ និង ច “េរៀនទន់” មិត្តភក្តិកនុងវយ័
្រសបលគន  ។ ជធមម  សិស ថន ក់ទី៦សថិតេនកនុងកមមវធិីរយៈេពលពីរឆន ំ និងេក្ត បេលើកមមវធិីសិក រយៈេពលបីឆន ំសិក  ។ សិស
ថន ក់ទី៧សថិតេនកនុងកមមវធិីេនះរយៈេពល០១ឆន ំ និងេក្ត បេលើកមមវធិីសិក ថន ក់ទី៧ និងថន ក់ទី៨ ។ គេ្រមងពេន្ល នកមមវធិីសិក េន

មថន ក់បន្របតិបត្តិករកនុង េរៀនកនុង្រសុកចំនួន៥ េរៀន េនទី្រកុងញូវកឺ កនុងេនះ ខ្លះ្រតូវបនេរៀបចំជថន ក់ដំបូង
(K–8 elementary schools) និង ខ្លះេទៀតជអនុវទិយល័យែដលមនពីថន ក់ទី៥ដល់ថន ក់ទី៨ ។ 
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វធិី ្រស្ត កនុង  (school-within-a-school)៖ គេ្រមងពេន្ល នកមមវធិីសិក មថន ក់បនេ្របើ្របស់វធិី ្រស្ត កនុង
 និងដំេណើ រករេនេ្រកក្រមងថន ក់េរៀនេនកនុង ទំងេនះ។ កមមវធិីនីមួយៗកនុងចំេ មកមមវធិីទំង្របំទទួលសិស ៥០

នក់ និងបេ្រង នេ យ្រកុម្រគូបេ្រង នែដលមនគន បួននក់កនុងមួយ្រកុម ែដលកនុងេនះ្រគូមន ក់ៗទទួលបនទុកេលើមុខវជិជ មួយកនុង
ចំេ មមុខវជិជ ទំងបួន ៖ ភ អង់េគ្លស គណិតវទិយ ជំនញមូល ្ឋ ន និងវទិយ្រស្ត/សិក សងគម ។ (ផទុយេទវញិ េនកនុងអំឡុងឆន ំ
ដូចគន េនះ ចំេពះថន ក់េរៀនេផ ងេទៀតស្រមប់សិស េនអនុវទិយល័យកនុងទី្រកុង Newark  ជទូេទ ្រគូបេ្រង នបនបេ្រង ន្រគប់មុខ
វជិជ  េហើយេធ្វើករជមួយសិស ែតមួយ្រកុមេពញមួយៃថង)។ បុគគលិកអប់ររំបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក េន មថន ក់េ្របើ្របស់យុទធ 

្រស្តបេ្រង នជ្រកុម និងសហករគន េដើមបីផ ភជ ប់កមមវធិីសិក ម្របធនបទ្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់។ បនទប់េរៀននីមួយៗមនសិស
តិច េហើយជទូេទមនសិស ែត១២េទ១៣នក់ ។ 
 
ករេផ្ដ តេលើវនិ័យ ៖ កមមវធិីេនះេផ្ត តខ្ល ំងេទេលើវនិ័យ និងករ ម នវត្តមនសិស  ។ សិស ែដលមិនបនមកេរៀនេលើសពី
្របំបួនៃថងនឹង្រតូវបញឈប់ពីករសិក ។ ្រគូបេ្រង ន ក់កិចចករឲយសិស េទេធ្វើេនផទះេ្រចើនជង ធមម េផ ងេទៀតកនុង្រកុង 
Newark េដើមបីស្រមួលឲយសិស េនះយកចិត្តទុក ក់េលើកមមវធិីពេន្ល នសិក ។ 
 
ករ្របឹក េយបល់ ៖ កនុងកមមវធិីេនះ អនក្របឹក េយបល់ែណនំេពញេម៉ងមន ក់បនេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសិស  និង្រគូរបស់

គេ្រមងពេន្ល នករសិក មថន ក់។ ្រសប មចំណុចេផ្ដ តរបស់កមមវធិីេនះេលើករ្របឹក េយបល់ និងករ្រគប់្រគងករណីស្ដីពីករ

អេងកត ម នបនបង្ហ ញថមនសិស កនុង្រកុមអន្ត គមន៍(៧៤%) េ្រចើនជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ (៥៩%)ែដលបន

ទទួលករ្របឹក េយបល់កនុងអំឡុងឆន ំ ម នដំបូង។ ្រសេដៀងគន ែដរ សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍(២៧%)េ្រចើនជងសិស កនុង

្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(១៥%) បនទទួលករបញជូ នេទរកភន ក់ងរេស សងគមខងេ្រក កនុងអំឡុងឆន ំ ម នដំបូង

េនះ។ បុគគលិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក មថន ក់្រតូវបន្រគប់្រគងេ យនយក  ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ្រកុមគេ្រមងព
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េន្ល នករសិក មថន ក់នីមួយៗ មនស្វ័យភព្រគប់្រគន់កនុងករ្របតិបត្តិកមមវធិីរបស់ពួកេគ ។  

ករេ្រប ប
េធៀប 

សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងជធមម េរៀនកនុង កនុង្រសុក និងេរៀន មកមមវធិីសិក ស្តង់ រកនុង្រសុកេនះ។ 

វធិី ្រស្ត ករសិក កនុងរដ្ឋញ៉ូវេជសុីេនះេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ វ្រជវ្រពវៗេ្រប បេធៀបករ កលបង។ កនុងចំេ មសិស ៦២០នក់កនុងគំរូ ង

្រ វ្រជវេនះ សិស ៣៩២នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនេដើមបីពេន្ល នករសិក របស់ពួកេគេនអនុវទិយល័យ និងផ្ដល់ករ

ចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុងគេ្រមងពេន្ល នករសិក មថន ក់ រឯីសិស ២២៨នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេដើមបីឲយចូលជ្រកុម

មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និងមិនបនចុះេឈម ះកនុងកមមវធិីពេន្ល នករសិក េនះេទ ។ លទធផលសេងខបេនទីេនះ្រតូវបនទញ

េចញពីករអេងកត ម នែដលេធ្វើេឡើងពីរឆន ំេ្រកយមក ៖ សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ចំនួន៣៤១នក់(៨៧%) និងសិស កនុង្រកុម

មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន១៩៤នក់(៨៥%)បនេឆ្លើយសំណួរទំងេនះ។ អនក្រ វ្រជវបនេ្រប បេធៀបលកខណៈសមគ ល់ជ

មូល ្ឋ នរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត ម នេនកនុង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរេលើករ ស់ែវងែផនក្របជ ្រស្ត សងគមេសដ្ឋកិចច 

និងលទធផលសិក េន ចំនួន១៣ ។ េតស្តសថិតិៃនភពខុសគន ជរមួរ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរស្តីពីលកខណៈទំង១៣ មិនបន

បង្ហ ញនូវភពខុសគន ដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់រ ង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរ កនុងក្រមិតកត់សមគ ល់០,១០េនះេទ ។ ប៉ុែន្តអនក្រ វ្រជវបនេ្របើ

្របស់គំរបូង្ហ ញពីករថយចុះ(regression) េដើមបីែកស្រមួលភពខុសគន តិចតួចកនុងលកខណៈសមគ ល់ដំបូងៃនសិស កនុង្រកុមទទួល

អន្ត គមន៍ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងេនេពលប៉ន់ ម ន នុភពៃនកមមវធិីេនះ ។ 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន ៖ មិនមន នុភព ។ កមមវធិីពេន្ល នករសិក ស្រមប់សិស អនុវទិយល័យមិនមន នុភពចមបង មួយេនកនុង  សថិតិ
ស្តីពីសិស េបះបង់ េនះេទ ។ 
 



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ	 ទំព័រ 	132	
 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  ៖ នុភពវជិជមន ។ សិស េនកនុងកមមវធិីពេន្ល នករសិក េនអនុវទិយល័យបនបញច ប់ឆន ំសិក រ

យៈេពល៧,៨ ឆន ំ េនេពលបញច ប់ករសិក េនះ េបើេធៀបនឹង៧,៥ឆន ំសិក ស្រមប់សិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍  ែដលេនះជ

ភពខុសគន ដ៏សំខន់េនកនុងសថិតិ។ 

ចំ យ សរបុ ១៣ ០០០ដុ ្ល រ/សិស មន ក់/មួយឆន ំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០៧) 
វគគបណ្ដុ ះ      
ប ្ត ល
បុគគលិក 

្រគប់បុគគលិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក េន មថន ក់បនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លរយៈេពល១-២សប្ដ ហ៍ កនុងែខសី េដើមបី
េ្រត មស្រមប់ឆន ំសិក ខងមុខ ។ េគលបំណងៃនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះគឺេដើមបីេរៀបចំែផនករស្រមប់កមមវធិី និងធនថបុគគលិក
ទំងអស់សុទធែតបនអនុវត្ត មេគលវធិីែតមួយ ។ េលើសពីេនះ ្រគប់បុគគលិករបស់គេ្រមងពេន្ល នករសិក ជួបជុំគន ជ្រកុម ពី៥េទ៦
ដងកនុងមួយឆន ំសិក េដើមបីពិភក អំពីបញ្ហ កមមវធិី ។ 
 

 

 

២. សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសកិ  (ALAS) 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

្របភពៃនករ
សិក  

Larson, K. A., & Rumberger, R. W. (1995). សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក   
(ALAS) ។  In H. Thornton (Ed.), ករេនេរៀន។ របយករណ៍បេចចកេទសគេ្រមងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ស្រមប់សិស អនុវ
ទយល័យ ែដលមនមនបញ្ហ ពិករខង ម រតី និងករេរៀនសូ្រត។ កលវទិយល័យ Minnesota  វទិយ ថ នសមហរណកមមសហគម
ន៍។ 
ករវភិគបែនថមេ យ Gándara, P., Larson, K. A., Mehan, H., & Rumberger, R. W. (1998). ករបញចូ លសិស េមរកិ ទីនេទ 
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កនុងប ្ដ ញសិក ។ េ យ  Berkeley. គេ្រមងេគលនេយបយ េមរចិ ទីន/Chicano 
 

សំណួរៃនករ
្រ វ្រជវ 

េតើករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ ះ្រ យបញ្ហ  និងករ្រគប់្រគងករណីសុីជេ្រម នំឲយសិស អនុវទិយល័យ េមរកិ ទីនែដលេន
េរៀន និងេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន កនុងអ្រ ខពស់ជង្រកុមសិស ែដលមិនបនចូលរមួ កលបងែដរឬេទ ? 

 
អនកចូលរមួ 

ករសិក េនះេផ្ដ តេលើ្រកុមសិស ្របឈមខពស់ចំនួន៩៤នក់ែដលចូលេរៀនថន ក់ទី៧កនុងឆន ំ១៩៩០។ េគចត់ទុកថជសិស ្របឈម
ខពស់េបើ្រគូថន ក់ទី៦របស់ពួកេគកំណត់ចំ ត់ថន ក់សិស េនះថមនក្រមិតទបជងមធយមេនកនុងថន ក់ ។ េសទើរែត្រគប់សិស ្របឈម
ខពស់ទំងអស់ែដលចូលរមួកនុងករសិក េនះជជនជតិ េមរកិ ទីន(៩៦%) ភគេ្រចើនជបុរស(៦៥%) េហើយេសទើរែតទំងអស់ចូល
រមួកនុងកមមវធិី រៃថង្រតង់េ យមិនគិតៃថ្ល ឬបញចុ ះតៃម្ល(៩១%) ។ សិស ្របមណ២៣% ជសិស ែដលេចះភ អស់េគ្លសតិចតួច 
(LEP) ្របមណ៣៣%ជសិស ែដលេចះភ អង់េគ្លស ទ ត់ជំនញ េហើយេ្រកពីេនះជសិស ែដលនិយយែតភ អង់េគ្លស។ ជ
មធយម សិស មន យុ១២ឆន ំនិង៧ែខេនេពលេគចូលេរៀនកនុងថន ក់ទី៧។ សិស ែដលមិននិយយភ អង់េគ្លសមិន្រតូវបនបញចូ ល
កនុងកមមវធិីេនះេទ េ្រពះថអន្ត គមន៍ែដលកមមវធិីផ្ដល់ជូនមិន្រតវូបនេរៀបចំេដើមបីស្រមបេទ មសិស ទំងេនះេទ ។ កមមវធិីេនះក៏រមួ
មនគំរូ ងៃនសិស ែដលមនបញ្ហ អសមតថភពែផនកសិក  ឬចត់ទុកថមនបញ្ហ សតិ រមមណ៍ ប៉ុែន្តករសិក អំពីគំរូ ងេនះមិន
្រតូវបន ប់បញចូ លេទ ពីេ្រពះករវភិគេនះមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់ រ យតៃម្លេនះេទ។ 
 
ករវភិគបែនថម ៖ ករវភិគេនះេផ្ដ តេលើគំរូ ងរងៃនសិស ចំនួន៨១កនុងចំេ មសិស ៩៤នក់ែដលចូលេរៀនកនុងថន ក់ទី៧ កនុងឆន ំ
១៩៩០ េហើយេនេរៀនបន្តកនុង េគលេ (្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍) ឬ្រតូវបនបញជូ នេទអនុវទិយល័យកនុង្រសុកជមួយគន
(្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង) ។ 

បរបិទ ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងអនុវទិយល័យដ៏ធំមួយកនុងរដ្ឋឡូស ែអនេជើែឡស(Los Angeles Unified School) ។ 
អន្ត គមន៍ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ ះ្រ យបញ្ហ  ៖ សិស របស់កមមវធិីសមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យ

ខងករសិក  (ALAS )ទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញេ ះ្រ យបញ្ហ កនុងរយៈេពល១០សប្ដ ហ៍ និងករេលើកទឹកចិត្ត និងករ
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្របឹក េយបល់ ម នរយៈេពល២ឆន ំេលើករេ ះ្រ យបញ្ហ  ។ ឪពុកម្ត យសិស ក៏្រតូវបនបណ្ដុ ះប ្ដ លពីករេ ះ្រ យ
បញ្ហ  និងចូលរមួជមួយ ផងែដរ ។ 
 
ករ្រគប់្រគងករណី និងករផ ព្វផ យដល់្រគួ រសិស ៖ សិស មន ក់ៗ្រតូវបនចត់ ំងជអនក្របឹក េយបល់ ែដលចំ ម ន
សិស េផ ងេទៀតជបន្តបនទ ប់ ពួកេគេដើរតួជអនក្រគប់្រគងករណី និងធនថេគបនផ្ដល់្រគប់សមសភគៃនអន្ត គមន៍។ មនករ

ម នវត្តមនសិស  េហើយេបើពួកេគអវត្តមន ពួកេគ្រតូវមកេរៀនសងវញិ។ េគនឹងទក់ទងេទឪពុកម្ត យសិស  ្របសិនេបើសិស
មន ក់េគច  ឬអវត្តមនរយៈេពលយូរ។ កមមវធិី (ALAS) បនផ្ដល់របយករណ៍ព័ត៌មន្រតឡប់្របចំៃថងដល់សិស  និងឪពុក  

ម្ត យសិស ទក់ទងនឹងសមសភគថន ក់េរៀន ក៏ដូចជកិចចករែដលមិនបនេធ្វើេរៀង ល់សប្ដ ហ៍ ឬ្របចំៃថងែតម្ដង កនុងករណីចំបច់ ។ 
ករេ្របើ្របស់េស សហគមន៍៖ បុគគលិកកមមវធិី (ALAS)  (សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករ
សិក )ជួយស្រមួលេ យផទ ល់ដល់យុវជននិងឪពុកម្ត យសិស កនុងករេ្របើ្របស់េស សហគមន៍ដូចជេស សុខភពផ្លូវចិត្ត និងេស
សងគម ។ 

 
ករវភិគបែនថម ៖ ្រកុមទទួលបនអន្ត គមន៍រមួបញចូ លែតសិស ែដលេនេរៀនជមួយអនុវទិយល័យរបស់កមមវធិី (ALAS) (សមិទធិផល
ស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យកនុងករសិក )បនេពញបីឆន ំ(សិស ៣៦នក់)ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

ករេ្រប ប
េធៀប 

សិស ចំនួន៤៨នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមេ្រប បេធៀប ។ សិស ទំងេនះទទួលបនកមមវធិីសិក ជ្របចំពី
េគលេ  ។ 
 
ករវភិគបែនថម៖ 
្រកុមេ្រប បេធៀបស្រមប់ករសិក េនះ(សិស ៤៥នក់) រមួមនសិស ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលជសិស កនុង្រកុមមិន
ទទួលអន្ត គមន៍ េនេពលចប់េផ្ដើមេរៀនថន ក់ទី៧ ទំងសិស ែដល្រតូវបន ឬមិន្រតូវបនបញជូ នឲយេទេរៀនេន កនុង្រសុកជមួយ
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

គន  ។ 
វធិី ្រស្ត កនុងចំេ មសិស ្របឈមខពស់ទំង៩៤នក់ សិស ចំនួន៤៦នក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ េហើយ

សិស ៤៨នក់េផ ងេទៀតឲយចូលកនុង្រកុមសិស េ្រប បេធៀប។ សិស ែដលទទួលបនអន្ត គមន៍ពីកមមវធិី ALAS (សមិទធិផលស្រមប់
្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) កនុងអំឡុងេពលេរៀនេនអនុវទិយល័យរយៈេពលបីឆន ំ (ថន ក់ទី៧ដល់
ថន ក់ទី៩) ឬរហូតដល់ពួកេគេរៀនចប់អនុវទិយល័យ ។ 
 

 
 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន ៖ នុភពវជិជមន ។ េនចុងឆន ំសិក ៃនថន ក់ទី៩ សិស របស់កមមវធិី ALAS (សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ  ទីន
មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក )មនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបន្តេ្រចើនជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង (គឺ

មន៩៨%ទល់នឹង៨៣%) ។ រយៈេពលពីរឆន ំបនទ ប់ពីអន្ត គមន៍ចប់េទ (ចុងថន ក់ទី១១) ភគរយៃនសិស របស់កមមវធិី ALAS (សមិទធិ
ផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក )េនែតមនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបន្តខពស់ជងសិស
កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(គឺមន៧៥%ទល់នឹង៦៧%) ប៉ុែន្តភពខុសគន េនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។ ស្រមប់
ករវភិគអនុ្រកុមេ យ Gándara, Larson, Mehan, and Rumberger (ឆន ំ១៩៩៨)  េគេឃើញថភគរយៃនសិស របស់កមមវធិី ALAS 
(សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) មនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបន្តេនចុងថន ក់ទី
១០ខពស់ជងសិស កនុង្រកុម្រតួតពិនិតយ(គឺមន៨៦%ទល់នឹង៦៩%) ប៉ុែន្តភពខុសគន េនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។  
 
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  ៖ ស្រមប់សិស ែដលេនបន្តេរៀនេន កនុង្រសុក(មិនបនេបះបង់  ឬ្រតូវេផទរករសិក
េទេរៀនេន េផ ងេទៀត) េគេឃើញថសិស របស់កមមវធិី ALAS (សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគ
ជ័យខងករសិក ) មនអ្រ បញច ប់ករសិក ថន ក់ទី៩ទន់េពលេ្រចើនជងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍(គឺ៧២%ទល់នឹង
៥៣%) ។ ភពខុសគន េនះសំខន់េនកនុងសថិតិ ។ រយៈេពលពីរឆន ំបនទ ប់ពីអន្ត គមន៍ចប់េទ ស្រមប់សិស ែដលេនបន្តេរៀនេន

កនុង្រសុក េគេឃើញថសិស របស់កមមវធិី ALAS មនអ្រ បញច ប់ករសិក ថន ក់ទី១១ទន់េពលេ្រចើនជងសិស កនុង្រកុមមិន
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង(គឺ៣៣%ទល់នឹង២៦%) ប៉ុែន្តភពខុសគន េនះមិនសំខន់េនកនុងសថិតិេនះេទ ។ ស្រមប់ករវភិគអនុ្រកុម
េ យ Gándara et al. (ឆន ំ១៩៩៨) េគេឃើញថសមម្រតសិស របស់កមមវធិីALAS េរៀនចប់បនេ្រចើនេ្រកឌីតេដើមបីបញច ប់អនុវទិយល័
យទន់េពលេ្រចើនជងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ េ យករ ស់សទង់េនចុងថន ក់ទី៩(មន៧៥%ទល់នឹង៤៤%) និងេនចុងថន ក់
ទី១០(មន៤៤%េធៀបនឹង២២%) ។  

ៃថ្លចំ យ សរបុ ១១៨៥ដុ ្ល រ/សិស មន ក់/មួយឆន ំ ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០៥) 
វគគបណ្ដុ ះ      
ប ្ត ល 
បុគគលិក 

កមមវធិី ALAS (សមិទធិផលស្រមប់្របជជន េមរកិ ទីន មរយៈភពេជគជ័យខងករសិក ) ្រតូវបនផ្ដល់ជូនេ យអនក
្រគប់្រគង អនក្របឹក េយបល់ និងបុគគលិកករយិល័យែដលេធ្វើករេពញេម៉ងកនុង  ។ អនក្រគប់្រគងែដលជ្រគូបេ្រង ន អនក
្របឹក េយបល់ ឬបុគគលិកសងគមែដលមនបទពិេ ធន៍េ្រចើន ផ្ដល់នូវបណ្ដុ ះប ្ដ លបន្តដល់អនក្របឹក េយបល់របស់កមមវធិី ALAS 
និងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេស រ ង  ្រគួ រសិស  និងសហគមន៍ ។ បុគគលិក និង្រគូបេ្រង នរបស់កមមវធិី ALAS ទទួលបនករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីរេបៀបបេ្រង នកមមវធិីជំនញេ ះ្រ យបញ្ហ  ។ អនក្រគប់្រគង ច ឬមិន ចទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
េ យែផ្អកេលើបទពិេ ធន៍ពីមុនរបស់គត់ ។ 
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៣. កមមវិធីសកិ ្រ វ្រជវករងរ 

សមសធតុ ករបរយិយ 

្របភពៃនករ
សិក  

Kemple, J. J., & Snipes, J. C. (2000). កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរ។ នុភពៃនករចូលរមួ និងលទធផលសិក របស់សិស កនុង
វទិយល័យ។ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖ MDRC ( ជីវកមម្រ វ្រជវកម្ល ំងពលកមម) 

 

Kemple: J. J. (2004). កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរៈ នុភពេលើលទធផលទីផ រ និងករទទួលបនករអប់រ។ំ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖ 

MDRC ( ជីវកមម្រ វ្រជវកម្ល ំងពលកមម) 

សំណួរ
្រ វ្រជវ 

េតើករេផ្ដ តេលើករសិក មុខរបរជក់ ក់នំឲយសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ ចេនេរៀន េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  និងេរៀន
បនចប់្រគប់ថន ក់េន ែដរឬេទ? 

 
 
អនកចូលរមួ 

ករពិនិតយេនះេផ្ដ តេលើអនុ្រកុមយុវជនចំនួន៤៧៤នក់កនុងគំរូ ងរបស់ករសិក ែដល្រតូវចត់ទុកថជ្របឈមខ្ល ំងនឹងករេបះបង់
មុនេពលមនអន្ត គមន៍ ។ យុវជនទំងេនះតំ ងឲយ២៧%ៃនគំរូ ងៃនករសិក សរបុែដលមនសិស ១,៧៦៤នក់ ។ កនុង

ចំេ មយុវជន្របឈមខពស់ទំងេនះ ៧៩%មន យុតិចជងឬេសមើ១៥ឆន ំ ភគេ្រចើនជនរ(ី៥៧%) េហើយេ្រចើនជជនជតិ េមរកិ
ទីន(៥២%) ឬ ្រហ្វិកកត់ េមរកិ(៣៨%) រស់េនកនុង្រគួ រែដលមនែតឪពុកឬែតម្ដ យ(៥០%) និងទទួលបនមូលនិធិសងគម

កិចច ឬករផគត់ផគង់េសប ង រ(៣២%)។ កនុងរយៈេពលមួយឆន ំមុនករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៣៣%ៃនយុវជន្របឈមខពស់អវត្តមនពី
្របចំឆន ំយ៉ងតិច១៥% ។ កនុងឆន ំែដលមនករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ៦២%ៃនយុវជន្របឈមខពស់េរៀនបនពិនទុជមធយម២.០ឬតិចជង

េនះ េហើយ៤៣%េលើស យុេបើេធៀបនឹងក្រមិតថន ក់ែដលេគេរៀន ។ 
ករកំណត់ ទំង៩ែដលសថិតកនុងករ យតៃម្លគឺសថិតេនកនុងតំបន់ជយ្រកុងចំនួន៨កនុងរដ្ឋចំនួន៦៖ Pittsburgh, PA; Baltimore, MD; 

Washington, DC; Miami Beach, FL; Socorro, TX; Santa Ana, CA; Watsonville, CA; and San Jose, CA។ 
អន្ត គមន៍ កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរែដល្រតូវ យតៃម្លមនសមសភគសំខន់ៗចំនួន៣ ៖ ករេរៀបចំ កនុង េផ្ត តេលើមុខរបរ 
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សមសធតុ ករបរយិយ 

កមមវធិីសិក បូកបែនថមទំងករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេផ្ត តេលើមុខរបរ និងភពជៃដគូជមួយនិេយជក។ 
 
• ករេរៀបចំ កនុង េផ្ត តេលើមុខរបរ ៖ កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរេនកនុងករសិក េនះ្រតូវបនេរៀបចំនូវ្របេភទមុខរបរ
ចំនួន៦ ៖ ពណិជជកមម និងហិរញញវតថុ អគគិសនី និងបេចចកវទិយេអឡិច្រតូនិក និងអវកស  េស សុខភព េស ធរណៈ ករេធ្វើ
ដំេណើ រ និងេទសចរណ៍ ្រពមទំងបេចចកវទិយែខ ភពយន្ត ។ កមមវធិីសិក ចំនួនពីរស្រមប់សិស ថន ក់ទី៩ និងកមមវធិីចំនួន៧ស្រមប់
សិស ថន ក់ទី១០ ។ កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរភគេ្រចើនទទួលសិស ពី៥០េទ៧៥នក់កនុងមួយថន ក់(ជមធយម ថន ក់េរៀនរបស់កមម
វធិីេនះមនចំនួនសិស ្របែហលនឹងថន ក់េរៀនេន ែដលេគធ្ល ប់េរៀន្រ ប់) ។ ្រកមុ្រគូបេ្រង នពី២េទ៩នក់បេ្រង នសិស េពញ
មួយកមមវធិីសិក  េហើយសិស ចមនឱកសេរៀនជមួយ្រគូដែដលជេ្រចើនឆន ំ ។ 
 
• កមមវធិីសិក បូកបែនថមករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេផ្ត តេលើមុខរបរ ៖ កមមវធិីសិក ផ្តល់ថន ក់េរៀនទក់ទងនឹងមុខរបរជបន្តបនទ ប់ 
េហើយសិស េ្រជើសេរ ើសយក០២េទ០៤មុខវជិជ កនុងមួយឆន ំសិក ។ មុខវជិជ ែដលេនសល់រមួមនកមមវធិីសិក សំខន់ៗែដលត្រមូវឲយ
បញច ប់ ជធមម ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេន ែដលេគធ្ល ប់េរៀន្រ ប់ ។ អនក្រ វ្រជវបនសេងកតេឃើញថកមមវធិីសិក  និងករអនុ
វត្តែណនំេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន រ ងល័កខខ័ណ្ឌ អន្ត គមន៍ និងល័កខខ័ណ្ឌ េ្រប បេធៀប ។ 
 
• ភពជៃដគូជមួយនិេយជក ៖ ទំនក់ទំនងផ្លូវករជមួយនិេយជកកនុងសហគមន៍បនគំ្រទកមមវធិីសិក  និងផ្ដល់ជូនសកមមភព
ទក់ទងនឹងមុខរបរស្រមប់សិស  ។ ៃដគូនិេយជកពី៣- េទ ៥៤នក់មនទំនក់ទំនងជមួយកមមវធិីេនះ។ ្រគប់កមមវធិីសិក បនផ្ដល់
ឱកសឲយចុះកមមសិក ស្រមប់សិស មរយៈៃដគូនិេយជក េហើយភគេ្រចើនកមមសិក េធ្វើេឡើងកនុងវសិ មកលរដូវេក្ដ េនចេន្ល ះ
ថន ក់ទី១១ និងទី១២ ។ កមមវធិីសិក ភគេ្រចើនបនកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យជអបបបរមេដើមបីឲយសិស ចទទួលបនកមមសិក ែដល
ភគេ្រចើនទក់ទងនឹងករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន របស់ពួកេគ។ េលើសពីេនះេទៀត ៃដគូនិេយជកបនផ្ដល់មូលនិធិ និងធនធន
ដៃទេទៀតជួយដល់កមមវធិីសិក េដើមបីកំណត់សកមមភពពក់ព័នធស្រមប់សិស ែដលចូលរមួជ គមិន និង្រគូឧេទទស និងេដើរតួជគណៈ
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កមម ករ្របឹក េយបល់ស្រមប់កមមវធិីសិក មួយចំនួន។  
ករេ្រប ប
េធៀប 

យុវជនែដលមិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុងកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរគឺជ្រកុមេ្រប បេធៀប។ ភគេ្រចើនៃនយុវជន
កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុងកមមវធិីសិក ទូេទកនុងវទិយល័យែដលពួកេគេរៀន្រ ប់។ ខ្លះេទៀតចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង
កមមវធិីសិក  magnet ឬ ឯកេទសដៃទេទៀតេនទូទំងទី្រកុង ។ សិស ្របមណ៣%បនចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុងកមមវធិីសិក
្រ វ្រជវករងរែដល្រតូវសថិតកនុងករ យតៃម្ល េបើេទះជពួកេគសថិតេនកនុង្រកុមេ្រប បេធៀបក៏េ យ ។ 

វធិី ្រស្ត ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលេរៀនកនុងកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរ េហើយ៨៦%ៃនយុវជន្របឈមខពស់នឹង
ករេបះបង់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលកនុង្រកុមកមមវធិីសិក េនះ ។ ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ ចចូលេរៀនកមមវធិីសិក េនះ
រហូតដល់បញច ប់ករសិក  ។ 

 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន ៖ នុភពវជិជមន ។ េនចុងឆន ំសិក ៃនថន ក់ទី១២ េគេឃើញថ២១%ៃនសិស កនុង្រកុមកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរ និង
៣២%ៃន្រកុមេ្រប បេធៀបបនេបះបង់  ។ 
 
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  ៖ នុភពវជិជមន ។ េនចុងឆន ំសិក ៃនថន ក់ទី១២ េគេឃើញថ សិស កនុងកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវ
ករងរេរៀនបនជមធយម១៩េ្រកឌីត រឯី្រកុមេ្រប បេធៀបេរៀនបនជមធយម១៧េ្រកឌីត េហើយ៤០%ៃនសិស កនុង្រកុមកមមវធិីសិក
្រ វ្រជវករងរ និង២៦%ៃនសិស កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបបនេរៀន្រគប់េ្រកឌីតេដើមបីបញច ប់ករសិក  ។ 
 
ករបញច ប់ករសិក  ៖ មិនមន នុភព ។ ៤ឆន ំបនទ ប់ពីចុងឆន ំសិក ថន ក់ទី១២ េគមិនេឃើញមនភពខុសគន សំខន់ៗកនុងសថិតិរ ង 
ភគរយសិស របស់កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរែដល្របឈមខពស់ និងយុវជនកនុង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលទទួលបនវញិញ បនប្រត ឬ
សញញ ប្រតចំេណះដឹងទូេទ (GED ) ។ ៨៣%ៃនយុវជនកនុង្រកុមទំងពីរសុទធែតបនបញច ប់វញិញ បនប្រត ឬសញញ ប្រតចំេណះដឹងទូេទ
ដូចគន ។ 

 សរបុ ៦០០ដុ ្ល រ/សិស មន ក់/មួយឆន ំ េ្រចើនជងករចំ យជមធយមស្រមប់សិស មន ក់កនុង្រសុកជមួយគន  ។ (ស្រមប់តៃម្លដុ ្ល រ
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ៃថ្លចំ យ កនុងឆន ំ២០០៤) 
វគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល
បុគគលិក 

្រគូបេ្រង នកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរមនជំនញខងមុខវជិជ កមមវធិីសិក  និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈជេ្រចើន ប៉ុែន្តជទូេទពួក
គត់មនជំនញ្របែហលគន នឹង្រគូបេ្រង នឯេទៀតកនុង កនុង្រសុកែដរ។ មនករផ្ដល់ឱកសអភិវឌ ឯកេទសជូនដល់្រគូបេ្រង ន
របស់កមមវធិីរមួមនករេរៀនពីរេបៀបគំ្រទសិស េនកនុងបរយិកសសិក ដ៏តូចមួយ និងយុទធ ្រស្តេរៀនសូ្រតេដើមបីស្រមបស្រមួលករ
អភិវឌ មុខរបរ និងសកមមភពទក់ទងនឹងនិេយជក ។ 
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៤. កមមវិធី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ ពី
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សំណួរ
្រ វ្រជវ  

េតើករ ម នដិតដល់េលើសិស មនត្រមូវករពិេសស ប ្ត លឲយពួកេគេនបន្តេរៀន  េរៀនបនរកីចេ្រមើន និងបញច ប់ករសិក ែដរ
ឬេទ?  

អនកចូលរមួ  អនកចូលរមួកនុងករសិក ឆន ំ ១៩៩៨ គឺជសិស អប់រពំិេសស ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទី៩ កនុងអំឡុងឆន ំសិក ១៩៩៤–៩៥ 
ែដលបនចត់ថន ក់ថ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត ផ្លូវ រមមណ៍ ឬឥរយិបថ ។ អសមតថភពកនុងករេរៀនសូ្រត្រតូវបនចត់ថន ក់ជ
ទូេទបំផុត ែដលកនុងេនះអនកចូលរមួ៧៥% បនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេនះ ។  
 
ជង៤០% ៃនអនកចូលរមួ ្រតូវបនចត់ថន ក់ថ មនពិករភពធងន់ធងរ ។ អនកចូលរមួភគេ្រចើនគឺជនជតិ ្រហ្វិកកត់ េមរកិ (៥៩%) 
ភគេ្រចើនគឺជបុរស (៦៨%) និងភគេ្រចើនបនចូលរមួកនុងកមមវធិី រៃថង្រតង់មិនគិតៃថ្ល ឬបញចុ ះតៃម្ល (៧១%) ។ ជមធយម សិស
មន យុ១៥ឆន ំ េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនថន ក់ទី៩ ។  
 
ករសិក ឆន ំ ២០០៥ េនះ បនបញចូ លសិស អប់រពំិេសស ែដលបនចូលេរៀនថន ក់ទី៩ កនុងឆន ំ ១៩៩៦ និងឆន ំ ១៩៩៧ ។ េដើមបីមនសិទធិ
ចូលរមួករសិក េនះ អនកចូលរមួ្រតូវែតបនចត់ថន ក់ថមនពិករភពខងផ្លូវចិត្ត ឬឥរយិបថ ។ អនកចូលរមួភគេ្រចើន គឺជជនជតិ

្រហ្វិកកត់ េមរកិកំង (៦៤%) ភគេ្រចើនគឺជបុរស (៨៤%) និងភគេ្រចើនបនចូលរមួកនុងកមមវធិី រៃថង្រតង់មិនគិតៃថ្ល ឬបញចុ ះ
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តៃម្ល (៧០%) ។ ជមធយម សិស មន យុ១៤,៥ឆន ំ េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនថន ក់ទី៩ ។  
បរបិទ ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងប ្ត វទិយល័យរដ្ឋ េនមីនេនៀផូលីស (Minneapolis) ។  
អន្ត គមន៍  អនក ម ន៖ កមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង ែផ្អកេលើករ ម នដិតដល់េលើករបំេពញតួនទីរបស់  ក៏ដូចជករបង្ហ ត់

បេ្រង ន ករ្រគប់្រគងករណី និងករគំ្រទេផ ងៗេទៀត ។ កមមវធិីេនះមនសមសភគសំខន់ពីរ គឺ “្រតួតពិនិតយ” និង “ទំនក់ទំនង” ។ 
សមសភគ្រតួតពិនិតយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីបន្ត យតៃម្លេលើករចូលរមួរបស់សិស  មរយៈករ ម នដិតដល់េលើសូចនករ
លទធផលេរៀនសូ្រត និងរកីចេ្រមើនរបស់សិស  ។ សមសភគទំនក់ទំនងពក់ព័នធនឹងបុគគលិកកមមវធិីែដល    ផ្តល់ឲយមនករយកចិត្ត
ទុក ក់េ យផទ ល់ដល់សិស កនុងភពជៃដគូជមួយបុគគលិក  សមជិក្រគួ រ និង្រកុមផ្តល់ េស សហគមន៍ ។ សិស ែដល
បនចុះេឈម ះកនុងកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង្រតូវបនចត់ ំងជ “អនក ម ន” ែដល   ពិនិតយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស យ៉ង
េទៀងទត់ (ជពិេសស ពិនិតយថេតើសិស មនបញ្ហ កនុងករចូលេរៀន ឥរយិបថ ឬបញ្ហ កនុងករសិក ែដរឬេទ) និងេធ្វើអន្ត គមន៍េន
េពលបញ្ហ ្រតូវបនកំណត់ ។ អនក ម នេនះក៏បនគំ្រទដល់សិស  ស្រមបស្រមួលេស  បន្តផ្តល់ជូនករេលើកទឹកចិត្ត និងព័ត៌មន
្រតឡប់ និងសងកត់ធងន់េទេលើ រៈសំខន់ៃនករេនេរៀនបន្តកនុង    ។  
         ដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងេនះបនបន្តកនុងករសិក ឆន ំ ២០០៥ ។ អនក ម នេនជមួយសិស េនះកនុងវទិយល័យ 
េបើេទះបីជសិស េនះបនេផទរេទេរៀនេន េផ ងេទៀតកនុង្រសុកេនះក៏េ យ ។  

ករេ្រប ប
េធៀប  

កនុងឆន ំសិក ១៩៩៨ សិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍បនទទួលកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងថន ក់ទី៧ និងថន ក់ទី៨ បនទ ប់ពីចត់
ចំងចូលកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍  េនេពលពួកេគបនចូលេរៀនសិស វទិយល័យ ។ សិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ចូលរមួ

ែដលមនបរបិទដូចគន នឹង ែដលសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ចូលេរៀន។ កនុងករសិក ឆន ំ២០០៥សិស ្រកុមមិន
ទទួលអន្ត គមន៍បនចូលេរៀនកនុង ដូចគន  ជសិស កនុង្រកុមអន្ត គមន៍ ប៉ុែន្តមិនបនចូលរមួកមមវធិី្រតួត    ពិនិតយ និងទំនក់
ទំនងេទ ។  

 
វធិី ្រស្ត 

ករសិក ឆន ំ១៩៩៨ បនេ្របើ្របស់គេ្រមង្រ វ្រជវេលើករចត់ ំង្រពវៗ និងបនបញចូ លសិស វទិយល័យចំនួន៩៤នក់ ែដល
សិស ៤៧នក់េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ េហើយសិស ៤៧នក់េទៀតកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍។ សិស ទំងេនះ្រតូវបនចត់ ំង្រព
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វៗ មុនេពលពួកេគចូលេរៀនថន ក់ទី៩ ។  
 
ស្រមប់ករសិក  ឆន ំ ២០០៥ ្រកុមអន្ត គមន៍បនចូលរមួកនុងកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងរយៈេពលបួនឆន ំ ែដលចប់េផ្តើម េធ្វើ
ករចត់ ំង្រពវេ យខ្លួនឯងកនុងកមមវធិីថន ក់ទី៩ ។ គំរូ ង post-attrition បន ក់បញចូ លសិស វទិយល័យចំនួន១៤៤នក់ ែដលកនុង
េនះ៧១នក់កនុង្រកុមអន្ត គមន៍ និងសិស ៧៣នក់េផ ងេទៀតកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍។  

 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀនបន្តកនុង ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ ករសិក ឆន ំ ១៩៩៨ បន យករណ៍ថ សិស ថន ក់ទី៩ ែដលបនចុះេឈម ះកនុង កមម
វធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង ទំនងជមនតិចជង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍្រសេដៀងគន េនះែដលេបះបង់ េនចុងឆន ំ ម ន
ទី១ (េឆ្លើយតបេនចុងឆន ំទី១ៃនវទិយល័យ) គឺ៩ភគរយេធៀបនឹង ៣០% ។ ករសិក ឆន ំ២០០៥ េនះ បន យករណ៍ថ សិស ែដល
បនចុះេឈម ះកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង មិនសូវទំនងជេបះបង់ េនចុងឆន ំ ម នទី៤េនះេទ (េឆ្លើយតបនឹងឆន ំទី
៤ ស្រមប់សិស ែដលេរៀនបនរកីចេ្រមើនធមម ) គឺ ៣៩% េធៀបនឹង ៥៨% ។  
 
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ ឥទធិពលវជិជមន ៖ ករសិក ឆន ំ១៩៩៨េនះបន យករណ៍ថ សិស កនុង្រកុមកមមវធិី្រតួតពិនិតយ 
និងទំនក់ទំនងបនទទួលបនករេកតសរេសើរគួរឲយកត់សមគ ល់ េឆព ះេទបញច ប់ករសិក េនវទិយល័យ កនុងអំឡុងថន ក់ទី៩េ្រចើន
ជងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ ។ ករសិក ឆន ំ២០០៥ មិនបន យករណ៍អំពីលទធផលេ្រកឌីតេនវទិយល័យេនះេទ ។  
 
 ករបញច ប់ករសិក ៖ គម ន នុភព ។ ករសិក ឆន ំ២០០៥េនះបនពិនិតយេលើកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនងថេតើ មន នុភព
េលើសិស បញច ប់ករសិក  “ មកលកំណត់” ែដរឬេទ (កនុងរយៈេពលបួនឆន ំៃនករចូលេរៀនថន ក់ទី៩)។ ករសិក េនះ បនបង្ហ ញឲយ
េឃើញថ មិនមន នុភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ឬសំខន់េនកនុងសថិតិេលើករបញច ប់ករសិក េនវទិយល័យ មេពលកំណត់េនះេទ ។   
 
 េនចុងបញច ប់ៃនរយៈេពល ម នបួនឆន ំ េ យបនបូកទំងករទទួលបនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ និងវញិញ បនប្រត
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ចំេណះដឹងទូេទ អ្រ ៃនករបញច ប់ករសិក មេពលកំណត់ គឺ្របែហលជដូចគន  ស្រមប់្រកុមកមមវធិី្រតួតពិនិតយ និងទំនក់ទំនង
េធៀបនឹងសិស ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍គឺ ៣០% េធៀបនឹង ២៩% ។ (េន្រតង់ចំណុចេនះ សិស ទទួលអន្ត គមន៍៣១% និងសិស
មិនទទួលអន្ត គមន៍១៤% េនែតបនចុះេឈម ះចូលេរៀន ប៉ុែន្តមិនទន់បនបញច ប់ករសិក េនេឡើយេទ។) ករសិក ឆន ំ១៩៩៨េនះ
មិនបនពិនិតយេទេលើ នុភពេលើករបញច ប់ករសិក េទ េ យ រែតករ ម នមនរយៈខ្លី ។  

ៃថ្លចំ យ ១.៤០០ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ កនុងមួយឆន ំ ។ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ២០០១-២០០២) ។   
ករបណ្តុ ះ   
ប ្ត ល
បុគគលិក 

អនក ម នបនចូលរមួកនុងសិកខ ត្រមង់ទិសេ េលើកដំបូង ។ ពួកេគក៏បនចូលរមួកិចច្របជុំបុគគលិក្របចំសប្ត ហ៍ ឬ្របចំពីរស
ប្ត ហ៍ម្តងស្ដីពីករអភិវឌ បុគគលិក មកលកំណត់។ អនក ម នមន ក់ៗបនទទួលករែណនំស្តីពីរេបៀបបំេពញេលើ ងពិនិតយ ម

នេដើមបីធនឲយមននិរន្តរភពេនកនុងករ ម ន និងករកំណត់។ អនក ម នបន ក់ជូនកំណត់្រ វត្តមនជមួយនឹង ង
ពិនិតយ ម នរបស់ពួកេគេដើមបីេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ ។  

 

 

 

៥. វិទយលយ័អភិវឌ ជំនញ 
 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករសិក ពី
ករ្រ វ្រជវ  

Kemple, J. J., Herlihy, C. M., & Smith, T.J. (2005). េធ្វើឲយមនកររកីចេ្រមើនេឆព ះេទរកករបញច ប់ករសិក រ៖ ភស្តុ ងបនពីគំរសូ
វទិយល័យអភិវឌ ជំនញ។ ទី្រកុងញូវយ៉ក៖ MDRC ។  

សំណួរសិក  េតើសហគមន៍េរៀនសូ្រតតូចៗែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងវទិយល័យអភិវឌ ជំនញ នំឲយសិស េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  និង
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្រ វ្រជវ  េរៀនឆប់េចះជងសិស េនកនុង េ្រប បេធៀបែដរឬេទ?  
អនកចូលរមួ  សិស ជេ្រចើនែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់វទិយល័យអភិវឌ ជំនញ្របឡងបនពិនទុទប និងេលើស យុចូលេរៀន។ ជង៣/៤ៃន

សិស ទំងេនះ គឺជនជតិ ្រហ្វិក េមរកិ េហើយ្របែហលជ១/៦ គឺជនជតិ េមរកិ ទីន (Hispanic) ។ ករអវត្តមនេ្រចើនែតងែត
េកើតមនជធមម  ែដលសិស ២/៣ មិនបនចូលេរៀនយ៉ងេ ច ២០%ៃនៃថងសិក មកលវភិគ កនុងអំឡុងឆន ំសិក ថន ក់ទី៩របស់
ពួកេគ ។  
         បែនថមពីេលើេនះេទេទៀត សិស ជេ្រចើនេរៀនមិនបនរកីចេ្រមើនេឆព ះេទរកករបញច ប់ករសិក េនះេទ ែដលកនុងេនះសិស
្រតឹមែតពក់ក ្ត លប៉ុេ ្ណ ះបនេឡើងថន ក់ទី១០ េនចុងឆន ំសិក ទី៩របស់ពួកេគ ។ សិស កនុង េ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនេធ្វើ
ករេ្រប បេធៀបជទូេទ្រសេដៀងនឹងសិស វទិយល័យអភិវឌ ជំនញែផ្អកេលើលកខណៈសមគ ល់ទំងេនះ ។  

ករកំណត់ ករសិក អំពី នុភពេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងវទិយល័យរដ្ឋែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសកនុងហ្វី ែឌលហ្វីយ៉ 
(Philadelphia) ។  

អន្ត គមន៍  ករសិក ្រ វ្រជវេ យខ្លួនឯង៖ រដ្ឋហ្វី ែឌលហ្វីយ៉បនអនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ ជំនញេនវទិយល័យទំង្របំពីរ។ ្រសុកេនះ
បនចប់េផ្តើមដំេណើ រករកមមវធិីកនុងឆន ំ១៩៩៨ េ យមនវទិយល័យមួយឬពីរ ចប់អនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ  
ជំនញេរៀង ល់ឆន ំស្រមប់កមមវធិី៥ឆន ំ ។ 
 
វទិយល័យអភិវឌ ជំនញកនុង្រសុកហ្វី ែឌលហ្វីយ៉បនបេងកើតកមមវធិីសិក េនថន ក់ទី៩េនជន់ ឬអគរសិក ច់េ យែឡកពីេគ
 ែដល្រតូវបង្ហ ត់េ យ្រកុមៃន្រគូបេ្រង ន៤េទ ៥នក់។ េរៀននីមួយៗបនែណនំែផនករ និងេមេរៀន មកលវភិគ ែដល
មនរយៈេពល៨០ េទ៩០នទី េ យែណនំកមមិវធិី “double dose“ ស្រមប់មុខវជិជ  គណិតវទិយ   និងភ អង់េគ្លសស្រមប់ថន ក់ទី
៩ និងទី១០ ។ 
 
ែផនកបង្ហ ត់េទ្វដងស្រមប់មុខវជិជ គណិតវទិយ និងភ អង់េគ្លសេធ្វើឲយសិស េ្រត មខ្លួន និងេរៀនមុខវជិជ េតៀមចូល កលវទិយល័យ
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កនុងរយៈេពលែតមួយឆន ំ ។ ៦កនុងចំេ ម ៧បនផ្តល់កមមវធិីបែនថមេ្រកេម៉ងស្រមប់សិស ថមី ឬសិស  
េរៀន្រតួតថន ក់ទី៩ េ យ រែតអវត្តមនញឹកញប់ និងសិស មនបញ្ហ ែផនកវនិ័យ។ 
 
 
កមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរ៖ កមមវធិីស្រមប់សិស ថន ក់ទី១០ ដល់ទី១២ េផ្ត តេលើកមមវធិីសិក ្រ វ្រជវករងរ ែដលសិស ្រតូវ
បនែបងែចកជ “សហគមន៍េរៀនសូ្រត” តូចៗ ទក់ទងនឹងចំ ប់ រមមណ៍ករងរយ៉ងទូលំទូ យ េហើយកមមវធិីសិក េនះ្រតូវបន
េរៀបចំទក់ទងនឹង្របធនបទ ជីពករងរ ។ 
    
កមមវធិីបនទ ប់ពីេម៉ងសិក ៖ ចំេពះសិស ែដលមនបញ្ហ អវត្តមន ឬវនិ័យ នឹងបែនថមកមមវធិីេ្រកយេម៉ងសិក ជួយ និងផ្តល់
ករគំ្រទដល់ពួកេគ។ 

ករេ្រប ប
េធៀប  

រេ្រប បេធៀបេផ ងេទៀតមន េន្រសុកហ្វី ែឌលហ្វីយ៉ែដលមិនបនអនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ ជំនញ ។ អនកនិពនធបន
េ្រប បេធៀប្រកុមអន្ត គមន៍ជមួយសិស េនកនុង េ្រប បេធៀប និងជមួយសិស ែដលបនចូលេរៀនេន អន្ត គមន៍មុននឹង
អនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ េទពជំនញ។ 

វធិី ្រស្ត  គំរវូភិគសំខន់ៗរមួមនដំបូង សិស ថន ក់ទី៩មកពីវទិយល័យ៥ែដលចប់េផ្តើមអនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ ជំនញ  ចេន្ល ះឆន ំ ១៩៩៩ និង
២០០១ និងវទិយល័យេ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនផគួរផគងចំនួន៦ ។ 

េ្រប បេធៀបពីរ េទបួន្រតូវបនេ្រប បេធៀបជមួយ អន្ត គមន៍នីមួយៗកនុងចំេ ម អន្ត គមន៍៥ែផ្អកេលើសមស
ភគជតិ សន៍/ជនជតិ និងអ្រ េឡើងថន ក់ស្រមប់សិស ថន ក់ទី៩។ មកយកេ្រប បេធៀប ចនឹងផគូផគងនឹង  ែដល
មន កមមវធិីអភិវឌ ជំនញ  ជេ្រចើន ។ 
 
ករសិក ្រ វ្រជវេ្រប បេធៀបលទធផលៃនសិស ថន ក់ទី៩ែដលចូលរមួកមមវធិីអភិវឌ ជំនញ   េនកនុងរយៈេពលបីឆន ំ បនទ ប់ពីកមមវធិី
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េនះ្រតូវបនអនុវត្ត ជមួយសិស ថន ក់ទី៩មកពី ទំងេនះកនុងរយៈេពល៣ឆន ំ មុនេពលអនុវត្តកមមវធិី និងេ យមនលទធផលខុស
គន កនុងរយៈេពលដូចគន ស្រមប់ េ្រប បេធៀបែដលបន្រតូវផគូផគង។ ករសិក េនះពិនិតយេលើសិស បី្រកុម។ 
.  
្រកុមសិស ទី១ រមួមនសិស េនកនុង អន្ត គមន៍ និង េ្រប បេធៀបែដល្រតូវបនផគូផគងែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទី
៩ កនុងអំឡុងឆន ំទី១ៃនករអនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ ជំនញ េន អន្ត គមន៍។ ដូចគន េនះែដរ ស្រមប់ ្រកុម ២ និង្រកុម៣ រមួមន
សិស ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទី៩ េនឆន ំទី២ និងទី៣ៃនករអនុវត្ត។ េដើមបីធនថ ទំហំគំរូ ងស្រមប់     ពិនិតយ ម ន
ឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបី យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនកមមវធិី។ 
ករ យតៃម្លេ្របើលទធផលឆន ំទីពីរែផ្អកេលើករ្រកុមទី១ និង្រកុមទី២ ។ 
 
 

 
 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

េរៀនបនរកីចំេរ ើនេន ៖ ឥទិធពលវជិជមន ។ សិស េ្របើ្របស់ កមមវធិីអភិវឌ ជំនញ ទទួលបនេ្រកឌីត៩,៥ ជមធយម កនុងពីរឆន ំ
ដំបូងេន  ចំែណកឯសិស កនុង្រកុមេ្រប បេធៀបទទួលបនែតេ្រកឌីតមុខវជិជ ៨,៦ ។ េលើសពីេនះេទៀត សិស កមមវធិីអភិវឌ
ជំនញ ទំនងជមនឱកសេឡើងថន ក់ទី១០េ្រចើនជង្រកុមសិស ែដលមិនបនចូលរមួ(៦៨%េធៀបនឹង៦០%)។ ភពខុសែប្លកទំងពីរ
េនះគឺជករសំខន់កនុងសថិតិ។ 

ៃថ្លចំ យ ចំ យមធយមស្រមប់សិស មន ក់កនុង្រសុកគឺ ៣៥០ដុ ្ល រកនុង១ឆន ំ (ដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០៥) 
ករបណ្តុ ះប

្ត ល
បុគគលិក  

្រគូបេ្រង នេនកនុងកមមវធិីអភិវឌ ជំនញេន  គឺជ្រគូេពញសិទធិែដលេធ្វើករឲយ រដ្ឋេនហ្វី ែឌលហ្វីយ៉។ 
“្រគូចំកមមវធិីសិក ” ជអនកែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លេ យអនកបេងកើតអន្ត គមន៍ ែដលទទួលបនជំនួយបេចចកេទសេននឹងកែន្លង
កនុងករអនុវត្តគំរកូមមវធិីអភិវឌ ជំនញេន  ។ អនកបេងកើតអន្ត គមន៍ក៏បនផ្តល់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់រដូវេក្ត ដល់
បុគគលិកផងែដរ ។ 
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៦- កមមវិធីដប់ពីរនក់រមួគន  

ធតុផ  ំ បរយិយ 

ដក្រសង់ឯក រ្រ វ្រជវ Dynarski, M., Gleason, P., Rangarajan, A., & Wood, R. (1998d). នុភពៃនកមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់
៖របយករណ៍ចុងេ្រកយ។ របយករណ៍្រ វ្រជវអំពីករ យតៃម្លកមមវធិីជំនួយស្រមប់សិស េបះបង់ ។ 

Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. 
សំណួរ្រ វ្រជវ េតើ កមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  ែដលជកមមវធិីមិត្តជួយមិត្ត និងអប់រែំណនំមិត្តទទួលបនេជគជ័យកនុងករងរជំរញុឲយសិស ថន ក់ទី

៨េនេរៀនបន្ត និងេរៀនបនរកីចំេរ ើនេន ែដរឬេទ? 
អនកចូលរមួ គំរៃូនករសិក របស់សិស ៥០០នក់មនពីរ្រកុម។ ្រកុមធំទី១ រមួមនសិស ១៣០នក់េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ (្រកុមទទួល

អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង) និងសិស ១១៦នក់ េនកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ែដលសុទធែតជសិស ថន ក់ទី៨ កនុងឆន ំ
សិក ១៩៩២-១៩៩៣ ។ ្រកុមទី២ រមួមនសិស ១៣៣នក់េន្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ (្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមង) និង សិស ១២១នក់េនកនុង្រកុមមិនបនចូលរមួកមមវធិីែដលសុទធែតជសិស ទី៨កនុងឆន សំិក ១៩៩៣-១៩៩៤ ។ អនក
ចូលរមួ ជមធយមមន យុ១៤ ឆន  ំេនេពលេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ្របែហលពក់ក ្ត លៃនគំរូ

ងគឺជអំបូរនិយយភ េអសប៉ញ (Hispanic) េហើយមួយភគបួនមកពីអំបូរ សុី និងជតិ សន៍ដៃទ ចំែណកអំបូរជន
ជតិែសបកសមន្របែហលមន ក់កនុងចំេ ម៧នក់ និងអំបូរជនជតិែសបកេខម មន្របែហលមន ក់កនុងចំេ ម១០នក់ ។ 
 
អនកចូលរមួែតមួយភគបួនប៉ុេ ្ណ ះរស់េនជមួយែតឪពុក ឬ ម្ត យ ឬេនកនុង្រគួ រគម នឪពុកម្ត យ។ សិស ្របែហលមន ក់កនុង
ចំេ ម៧នក់រស់េនកនុង្រគួ រែដលទទួលជំនួយពីរដ្ឋ េហើយមន ក់កនុងចំេ ម៥នក់ មិននិយយភ អង់េគ្លសេន
ផទះ ។ ្របែហលជងមួយភគបីមនបញ្ហ ែផនកវនិ័យកលពីឆន សំិក កន្លងេទ។ 



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ	 ទំព័រ 	149	
 

ធតុផ  ំ បរយិយ 

ករកំណត់ ករ្រ វ្រជវអំពីកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនថន ក់េរៀនទី៩ េនវទិយល័យ្រសុកស្វតី ត់ធឺញូេយៀន ែដលមនទី
ងំេន ជូ  វ ី ្ត  រដ្ឋកលីហ្វរ័ញ៉ (េនជិត ន ឌីហក)ូ។ 

អន្ត គមន៍ កមមវធិីគំ្រទមិត្តជួយមិត្ត និងអប់រែំណនំមិត្ត៖ កមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន   ជកមមវធិីមិត្តជួយមិត្ត និងអប់រែំណនំមិត្ត  
ស្រមប់សិស ថន ក់ទី៨។ កមមវធិីសម្រគចិត្ត១ឆន  ំផ្តល់្រកុមពិភក េ្រកេម៉ងសិក ្របចំសប្ត ហ៍ ។  ្រកុមនីមួយៗ  
មនសិស  ១២ នក់រមួមនចំនួនេសមើគន ពី្រកុម្របឈមនឹងបញ្ហ សិក បី្រកុម(្របឈមខពស់-មធយម និងទប) 
ែដល បនកំណត់ ។ ្រកុមទំងេនះដឹកនំេ យអនកស្រមបស្រមួលេពញវយ័សម្រគចិត្តែដលទទួល  
ករបណ្តុ ះប ្ត លពីរនក់ េធ្វើករស្រមបស្រមួលកិចចពិភក  ។ ្របធនបទ េ្រជើសេរ ើស មចំ ប់ រមមណ៍  
របស់សិស  េផ្ត តេលើបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួន ្រគួ រ និងសងគម ។ េ្រកពីករចូលរមួវគគពិភក េនះ សិកខ កម ឯកភព 
ថនឹងចូលរមួជេទៀងទត់ មិនអវត្តមន និង ពយយមខិតខំេរៀនបនពិនទុឲយបនល្អេឡើង។ អនកស្រមបស្រមួល 
េ្រចើនែតជនិស តិម វទិយល័យ ែដលជួយេធ្វើកិចចករ ផងែដរ ។  
សកមមភពកមមវធិីសិក បែនថម៖ ជួយជំរញុករ មគគីកនុង្រកុម និងអភិវឌ ជំនញេធ្វើករជ្រកុម មនដូចជកមមវធិី 
ចប់េផ្តើមករេបះជំរ ំចុងសប្ត ហ៍ ។ េ្រកពីេនះក៏រមួមនសកមមភពេផ ងេទៀតដូចជទស នកិចចេន 
 ម វទិយល័យ និងករចូលរមួ្រពឹត្តករណ៍សងគម។ 
 

ករេ្រប បេធៀប សិស កនុង្រកមុមិនទទួលអន្ត គមន៍មិនបនចូលរមួកនុងកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  និងមិនបនចូលេរៀនេនអនុវទិយល័យដូច្រកុម
ទទួលអន្ត គមន៍បំប៉នបែនថមេនះេទ។ សិស កនុង្រកមុមិនទទួលអន្ត គមន៍បនចូលេរៀនេនថន ក់បំប៉នបែនថមស្រមប់មុខ
វជិជ  ដូចជអក រ ្រស្ត គណិតវទិយ និងមុខវជិជ េផ ងេទៀតេ្រចើនជង្រកុមសិស ចូលរមួកមមវធិី (៤១%េធៀបនឹង ៣២%) ។  

វធិី ្រស្ត ករសិក ្រ វ្រជវអំពីកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  េ្របើគេ្រមង្រ វ្រជវ កលបង្រពវៗ។ ករចត់ែចង្រពវៗ្រតវូបនេធ្វើេឡើង
េនេដើមឆន សំិក ថន ក់ទី៨ ។ េដើមបីធនឲយមនសមតថភពសិក ច្រមុះ បនែបងែចកេបកខជនជ្របេភទ្របឈមក្រមិត
ខពស់ មធយម និងទប ។ េនកនុង្របេភទទំងេនះ បនេ្រប បេធៀបសិស ្រប ក់្របែហលគន  េហើយចត់ចំ ត់ថន ក់្រកុម
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ធតុផ  ំ បរយិយ 

ទំងេនះ មរយៈ ទិភពកនុងករចូលរមួកមមវធិីេនះ។ េ យមិនគិតពីចំនួនេបកខជន េនកនុងចំ ត់្របេភទ្របឈមនីមួយៗ
 េនេពល ក់ចូលកនុង្រកុមកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  ជក់ ក់មួយ ចំនួនេសមើគន ៃន្រកុមសិស ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពី្រកុម
នីមួយៗ េ យចប់េផ្តើមពី្រកុមែដលមន ទិភពខពស់េនកនុង្របេភទ្រកុមនីមួយៗ ។ បនទ ប់មក សិស មន ក់មកពី្រកុមនីមួយៗ
 ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗឲយចូលរមួកនុង្រកុម ចំែណកឯសិស មន ក់េទៀត្រតូវបនបញចូ លេទកនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគ
េ្រមង។ េហតុដូេចនះេហើយ ្រកុមនីមួយៗមនចំនួនសិស េសមើគន មកពី្របេភទនីមួយៗកនុងចំេ ម្របេភទ្របឈមទំង៣។ 
 
េដើមបីធនឲយមនករ ម នបន្ត្រគប់្រគន់កនុងករ យតៃម្ល នុភពេលើករេនេរៀនបន្ត និងករេរៀនបនរកីចំេរ ើនេន

 េគបនេ្របើលទធផល ម នឆន ទំីបី។ លទធផលទំងេនះបនមកពីករអេងកត ម នែដលអនុវត្តចំេពះសិស េនកនុង
្រកុមទី១ កនុងឆន ១ំ៩៩៥ ែដលមនរយៈេពល្របែហល៣ឆន  ំបនទ ប់ពីករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ-សិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងចំនួន១១៩នក់ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១០០នក់បនេឆ្លើយតប -អ្រ េឆ្លើយតបមន
 ៩២% និង ៨៦% ។ េ យ រអ្រ េឆ្លើយតបបង្ហ ញពីអ្រ េរចរលិខុសៗគន ជង៥% បនជករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបន 
យតៃម្លថជ “ករេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់ រភស្តុ ងមិនបនេពញេលញ” ។ អនក្រ វ្រជវេ្រប បេធៀបលកខណៈមូល ្ឋ នៃន

អនកេឆ្លើយសំណួរ ម នឆន ទំី៣កនុង្រកុម្រ វ្រជវទំងពីរ មខន តរង្វ ស់ែផនក្របជ ្រស្ត េសដ្ឋកិចចសងគម និងករអនុវត្ត
ករងរេន ទំង១៣ ។ ករ កលបងសថតិិៃនភពខុសគន ជទូេទរ ង្រកុម្រ វ្រជវអំពីលកខណៈមូល ្ឋ នទំង១៣បន
រកេឃើញថ ្រកុមទំងពីរមិនមនអ្វីខុសែប្លកេ្រចើនេទ។ 

ខន តរង្វ ស់ និងលទធផល  
បឋមសិក  

ករេនេរៀន៖  នុភពសំខន់ៗ។ េនចុងឆន ទំីបីៃនករ ម ន ៨%ៃនសិស កមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  បនេបះបង់
 េធៀបនឹងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងមន១៣%។ េទះជភពខុសែប្លកគន េនះមិនសំខន់ កនុងសថិតិក៏

េ យ ក៏ ធំលមមនឹង ចចត់ទុកបនថ សំខន់ខ្លះែដរ។ 
 
េរៀនបនរកីចំេរ ើនេន ៖ មិនមន នុភព។ េនចុងឆន ំ ម នទី៣ កមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន   មិនមនឥទិធពលអី្វេទេលើករ
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ធតុផ  ំ បរយិយ 

េរៀនបនរកីចំេរ ើនេន  មករ ស់ែវងថន ក់ខពស់បំផុតែដលពួកេគបនបញច ប់។  
ៃថ្លចំ យ ៣០៧ ដុ ្ល រស្រមប់សិស មន ក់កនុង១ែខ ស្រមប់រយៈេពល៩ែខ ឬេសមើនឹង ២ ៧៦៣ដុ ្ល រកនុង១ឆន (ំដុ ្ល រ២០០៤) 
ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក អនកស្រមបស្រមួលកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  ភគេ្រចើនជនិស តិ ឬក៏អតីតនិស តិបញច ប់ករសិក ពី កលវទិយល័យែស៊ន ឌីហកូ

ែសទត (San Diego State )។ កនុងអំឡុងេពល្របតិបតិ្តករ កលវទិយល័យបនផ្តល់មុខវជិជ ែដលមនគិតជេ្រកឌីតស្រមប់ប
ណ្តុ ះប ្ត លនិស តិឲយេធ្វើជ អនកស្រមបស្រមួលកមមវធិីដប់ពីរនក់រមួគន  
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កមមវិធីទប់ ក ត់សសិ េបះបង់ េន្របេទសកពំងុអភវិឌ  

៦-្របេទសេ្របសុលី៖ កមមវធិ្រគួ របលូ   ្វ មីេលៀ (Bolsa Familia) ៃនករេផទរ្របកម់នលក័ខខណ័្ឌ  

ធតុផ  ំ បរយិយ 

អតថបទដក្រសង់ 
្រ វ្រជវ 

Glewwe, P. & Kassouf, L. (2010). នុភពៃនកមមវធិីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ្រគួ របូល  េអសកូ / ្វ មីេលៀ េទេលើ
អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន ្រ ករេឡើងថន ក់ និងសិស េបះបង់ េន្របេទសេ្របសុីល។ 
http://www.apec.umn.edu/faculty/pglewwe/documents/BrBolsa6.pdf  

សំណួរ្រ វ្រជវ េតើកមមវធិីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ មន នុភពដល់លទធផលករអប់ររំបស់សិស បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ 

យ៉ង ខ្លះ? 

អនកចូលរមួ ្រគួ រ្រកី្រកែដលមនកូន យុ ៦ ដល់ ១៥ឆន ំ(េរៀនថន ក់ទី ១ ដល់ថន ក់ទី៨) 
ករកំណត់ ្របេទសេ្របសុីល (េនទូទំង្របេទស) 
 
អន្ត គមន៍ 

កមមវធិីករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ៖ េដើមបីបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ កមមវធិី្រគួ របូល  Bolsa Familia គឺស្រមប់្រគួ រ ែដល 
មនចំណូលតិចជង៦០ដុ ្ល រកនុង១ែខ ែដលទបជងពក់ក ្ត លៃន្របក់ែខអបបបរមិេន្របេទសេ្របសុីល ។ អនកែដល
មន្របក់ចំណូល្របចំែខពី៣០ដុ ្ល រ េទ៦០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ មនសិទធិទទួលករឧបតថមភ ្របសិនេបើពួកេគមនកូន យុ
េ្រកម ១៦ ឆន ំ ឬកូនេនេបេ ះ ឬក៏ជ្រស្តីមនៃផទេពះ។ ្រគួ រែដលមន្របក់ចំណូល្របចំែខេ្រកម  
៣០ដុ ្ល រ្រតូវចត់ចំ ត់ថន ក់ថជអនក្រកី្រកខ្ល ំង េហើយេនែតទទួល្របក់ឧបតថមភ្របចំែខ២៥ដុ ្ល រ េបើេទះជ 
េគគម នកូនតូច កូនេនេបេ ះ ឬគម នៃផទេពះក៏េ យ ។ េដើមបីទទួល្របក់ស្រមប់កុមរ/្រស្តីមន ក់ៗ កុមរមន ក់ៗែដលមន 

យុ៦ឆន ំ ដល់ ១៥ ឆន ំ ្រតូវមកចុះេឈម ះចូលេរៀន និងយ៉ងេ ច ស់ចូលេរៀនឲយបន៨៥%ៃនៃថងចូលេរៀន េហើយ ្រស្តី
មនៃផទេពះ ឬ្រស្តីបំេបេ ះកូន្រគប់របូ ្រតូវែតទទួលេស ែថទំសុខភពមុននិងេ្រកយេពលស្រមលកូន េហើយកូន 
ែដលមន យុ ០ឆន ំដល់៧ឆន ំ ្រតូវែតទទួល ក់ ំងករពរជមងឺ មករែណនំ។ េដើមបីចុះេឈម ះចូលរមួកមមវធិីបូល
្រគួ រ្រតូវបំេពញពកយសុំ ែដលមនេន ្រកុង municipio ែដលេសនើសុំព័ត៌មនអំពី្របក់ចំណូល និងសមសភគ្រគួ
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ធតុផ  ំ បរយិយ 

រ។ ព័ត៌មនេនះនឹងកំណត់ភពមនសិទិធ ែដល ្រស័យេទ មថវកិ ្រកុងស្រមប់កមមវធិីបូល ។ មូលនិធិបូល
 ្រតូវបនេផទរេ យផទ ល់ពី្រកសួងអភិវឌ សងគម ដល់្រគួ រ មផទះ មរយៈប័ណ្ណធនគរេហើយ េខត្តរដ្ឋធនីមន

តួនទី្រគន់ែតកំណត់អត្តសញញ ណអនកទទួល្របក់ប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ករេ្រប បេធៀប សិស ែដលចូលរមួកមមវធិីបូល  និងមិនចូលរមួកមមវធិី្រតូវបនេ្រប បេធៀបេ យេ្របើទិននន័យជំេរឿន េរៀន 
វធិី ្រស្ត ករផ្ល ស់ប្តូរែដលេ្រប បេធៀបគន មវធិី ្រស្តប៉ន់ ម នកនុងករសិក ្រ វ្រជវចំេពះអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន 

 អ្រ េបះបង់  និងអ្រ េឡើងថន ក់ េ យេ្របើទិននន័យជំេរឿន េរៀន រយៈេពល៨ឆន ំ (ពីឆន ំ១៩៩៨ដល់២០០៥)  
េន្រគប់ ែដលអនុវត្តកមមវធិីបូល  េនេពលខុសគន  ។ ករសិក េនះបនប៉ន់ ម នករថយចុះរបស់ 
្រកុមេផ ងេទៀតែដលមិនចូលរមួកមមវធិីេដើមបីពិនិតយេលើ នុភពៃនចំនួនឆន ំ នុភព េរៀន និង និនន ករេម៉ងសិក
របស់ រដ្ឋែដលអនុវត្តកមមវធិីបូល  កនុងឆន ំ២០០១ និង និនន ករ្រសេដៀងគន ស្រមប់ េរៀន ែដលអនុវត្ត 
កមមវធិីបូល  កនុងឆន ំ ២០០២ ឬេពលេ្រកយមកេទៀត េហើយនិនន ករេពលេវ ែផ្អកេលើករចុះេឈម ះឆន ំ១៩៩៨។ 

ខន តរង្វ ស់ និង 
លទធផលសំខន់ៗ 

ករចុះេឈម ះចូលេរៀន៖ មន នុភពវជិជមន។ កមមវធិីេនះបនេធ្វើឲយករចុះេឈម ះចូលេរៀនេកើនេឡើង េន្របេទសេ្របសុីល
្របែហលជ៥.៥%ស្រមប់ថន ក់ទី១ ដល់ទី៤ និង្របែហលជ ៦.៥%ស្រមប់ថន ក់ទី៥ ដល់ទី៨ ។ 
 

ករេនេរៀន៖ មន នុភពវជិជមន ។ កមមវធិីេនះបនកត់បនថយអ្រ េបះបង់ ០.៥% ស្រមប់កុមរ 
ថន ក់ទី១ ដល់ទី៤ និង ០.៤%ស្រមប់កុមរេរៀនថន ក់ទី៥ដល់ទី៨។ 
 

ករេរៀនបនរកីចំេរ ើនេន ៖ មន នុភពវជិជមន។ កមមវធិីបនបេងកើនអ្រ េឡើងថន ក់្របែហល០.៩% ស្រមប់កុមរ  
ថន ក់ទី១ដល់ទី៤ និងបន្របែហលជ០.៣%ស្រមប់កុមរេរៀនថន ក់ទី៥ដល់ទី៨ ។ 

ៃថ្លចំ យ ្រគួ រែដលមនចំណូលពី៣០ដុ ្ល រេទ៦០ដុ ្ល រកនុង១ែខទទួលបន ៧.៥០ដុ ្ល រស្រមប់មន ក់ៗ ( ប់ទំងកូន យុ ០ឆន ំ
ដល់១៥ឆន ំ ឬ្រសី្តមនៃផទេពះ ឬក៏្រស្តីបំេបេ ះកូន) រហូតដល់យ៉ងេ្រចើនបំផុត្រតឹម ៣នក់(េចៀសេវៀងករផ្តល់ករឧបតថមភ
េដើមបីបេងកើនករបងកកំេណើ តបែនថមេទៀត) ។  
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្រគួ រែដលមនចំណូលេ្រកម៣០ដុ ្ល រ កនុង១ែខទទួលបន២៥ដុ ្ល រកនុង១ែខនិងបែនថម៧.៥០ដុ ្ល រស្រមប់មន ក់ៗ(យ៉ង
េ្រចើនបំផុត្រតឹម៣នក់)។ (អ្រ ប្តូរ្របក់ដុ ្ល រឆន ំ២០០៥) 
 

បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក មិនមនករ បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក 
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ករដក្រសង់ ពី
អតថបទសិក
្រ វ្រជវ 

Levy, D., Sloan, M., Linden, L.,&Kazianga, H. (2009).ករ យតៃម្ល នុភពៃនកមមវធិី BRIGHT របស់្របេទសបួគី ្វ សូ ។ 
របយករណ៍ចុងេ្រកយ ។ េបះផ យេ យ្រកុមហ៊ុន្រ វ្រជវេគលនេយបយ Mathematica ។  

សំណួរ
្រ វ្រជវ 

(១) េតើករេឆ្លើយតបរបស់្របេទសបួគី  មន នុភពយ៉ង ដល់ករជ្រមុញឱកសដល់កុមរេីដើមបីសេ្រមចបន 
កមមវធិី BRIGHT ចំេពះករចុះេឈម ះចូលេរៀន? 
(២)េតើកមមវធិីមន នុភពយ៉ង ដល់កមមវធិីស្តីពីពិនទុ្របឡង? 
(៣)េតើ នុភពស្រមប់កុមរខីុសគន េ្រចើនជង េបើេធៀបនឹងកុម ែដរឬេទ? 

អនកចូលរមួ សិស បឋមសិក េនភូមិ ចំនួន១៣២ 
បរបិទ ្របេទសបួគី  ្វ សូ ។ េខត្ត១០ កនុង្របេទសេនះែដលមនអ្រ បញច ប់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក ស្រមប់កុមរទីបជងេគ

មន(Banwa, Gnagana, Komandjari, Namentenga, Oudalan,Sanmentenga, Seno, Soum, Tapoa, and Yagha) 
អន្ត គមន៍ សំណង់ ៖ កមមវធិី ងសង់ បឋមសិក ១៣២ េន មភូមិជនបទែដលមនអ្រ ចុះេឈម ះស្រមប់កុមរ ី

ទបជងេគ។ 
េរៀននីមួយៗ្រតូវរចនប្លង់េទ មគំរេូដើមែដលរមួមន ថន ក់េរៀនបី កែន្លង ន ក់េនស្រមប់្រគូបីនក់ អណ្តូ ងសនប់ និងបងគន់ែចក

ច់ស្រមប់កុម  និងកុមរ ី។ 
 

រ ្ឋ នេន  ( រ្របចំៃថងស្រមប់្រគប់គន )៖ ផ្តល់ រ្របចំៃថងដល់សិស ្រគប់គន េនកនុង ទំងកុម  និងកុមរ។ី 
 
របបេសប ង រយកេទផទះ ៖ កុមរែីដលចូលេរៀនបន៩០% ទទួលបនេសប ងជធញញជតិេ្រក ម្របែហលជ ៨គីឡូ្រកម កនុង
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មួយែខយកេទផទះ ។ 
សមភ រៈសិក  និងេសៀវេភ៖ េសៀវេភ និងសមភ រៈសិក បនផ្តល់ដល់្រគប់សិស ទំងអស់គន  ។ 
យុទធនករ្របមូលផ្តុំ៖ យុទធនករ្របមូលផ្តុំបននំឲយសហគមន៍ជួបជុំគន េហើយអនកែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធអប់រ ំ
ពិភក បញ្ហ ែដលទក់ទិន និងអំពីឧបសគគដល់ករសិក របស់កុមរ។ី យុទធនកររមួមនករ្របជុំេផ្ត ះប្តូរ 
ព័ត៌មន ករ កសួរដល់ផទះ ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករយល់ដឹងែយនឌ័រដល់ម្រន្តី្រកសួងអធិករកិចចគរេុកសលយ្រគូបេ្រង ន និង
សមជិកសហគមន៍-បេងកើតទិ អប់រសំ្រមប់កុមរ ីករផ ព្វផ យ មវទិយុ ផទ ំង្រក សបិទផ យ និងផ្តល់រង្វ ន់ដល់អនក្រគបូេ្រង ន។ 
អកខរកមម ៖ កមមវធិីអកខរកមម រមួមនករបណ្តុ ះប ្ត ល អកខរកមមមនុស េពញវយ័ និងករត្រមង់ទិសស្រមប់កុមរ ី
ករក ងសមតថភពភពជៃដគូេនមូល ្ឋ ន៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួនម្រន្តីមូល ្ឋ ន េនកនុង្រកសួងអប់រ ំអនក្រគប់្រគង 
មណ្ឌ លែថរក កុមរ និង្រគូបេ្រង ន ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លជក់ ក់រមួមនទំងករបំេពញពកយចុះេឈម ះចូលេរៀន។ 
 

ករេ្រប ប
េធៀប 

ទ្រមង់ យតៃម្លទក់ទិននឹងករេ្រប បេធៀបកុមរកនុងភូមិចូលរមួកមមវធិី BRIGHT ទំង១៣២ភូមិ (្រកុមចូលរមួ) ជមួយ ្រកុមកុមរចំនួន
១៦១ភូមិែដល្រសបលគន នឹងកុមរកនុងកមមវធិី BRIGHT ែដរក៏ប៉ុែន្តកុមរទំងេនះមិនបនចូលរមួកមមវធិីេទ(្រកុមស្រមប់េ្រប បេធៀប) 

វធិី ្រស្ត ករអេងកត មផទះ  ៖ ករអេងកតទល់មុខគន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យរមួបញចូ លសំណួរអំពី្របជ ្រស្ត ម្រគួ រ   
លទធផលករសិក របស់កុមរ (ដូចជករចុះេឈម ះចូលេរៀន និងករេទេរៀន) និងករយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ត យអំពី  
ករអប់រ។ំ  គំរូ ងេគលេ គឺជគំរូ ង្រពវៗេលើ្របជពលរដ្ឋ៣០្រគួ រ ែដលមនកុមរ្រគប់ យុចូលេរៀនកនុងភូមិចំនួន
២៩៣ ែដលអនុវត្តកមមវធិី BRIGHT កនុងចំេ មចំនួន ៨ ៧៩០្រគួ រសរបុ។  
 
ករអេងកតេនះរមួមនករ្របឡងមុខវជិជ គណិតវទិយ និងប ងំែដលអនុវត្ត្រគប់កុមរែដលមន យុ ៥ ឆន ំដល់ ១២ 
ឆន ំ ែដលរស់េន មផទះេ យមិនគិតថេតើពួកេគបនចុះេឈម ះចូលេរៀនឬអត់េទ ។ កុមរសរបុ ២១ ៧៣០ នក់ 
បន្របឡង។ អ្រ េឆ្លើយតប មន ៩៧% ។ 
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ករអេងកត ៖ ករអេងកត ្រតូវបន្រគប់្រគងជពីរស ្ឋ ន ។ ស ្ឋ នទី១ ព័ត៌មនអំពីលកខណៈ   
្រតូវបន្របមូលពីម្រន្តី  ។ េនស ្ឋ នទីពីរ ទិននន័យស្តីពីករចូលេរៀន និងករចុះេឈម ះ្រតូវបន្របមូលស្រមប់ 
កុមរែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀន(ែផ្អកេលើរបយករណ៍របស់ឪពុកម្ត យសិស មរយៈករអេងកត ម្រគួ រ)។ 
គំរូ ងេគលេ ស្រមប់ករអេងកតមន បឋមសិក ចំនួនបីេនជិតភូមិ ែដលអនុវត្តកមមវធិី BRIGHT ្របែហលជ១០
គីឡូែម៉្រត េហើយជទូេទកុមរចូលេរៀនយ៉ងេទៀងទត់េនកនុងភូមិទំងេនះ។ េនះជលទធផលចំនួន ៣៦០ េរៀន។ អ្រ េឆ្លើយ
តបស្រមប់ករអេងកតមន៩៩%។ 
 
បេចចកេទសសថិតិែដលេគយកមកេ្របើ េដើមបី យតៃម្ល នុភពៃនកមមវធិីេនះគឺករបញច ប់ករថយចុះ ែដលផ្តល់ រៈ្របេយជន៍ដល់ភូមិ
ទំង២៩៣ែដលបនអនុវត្តកមមវធិី បនផ្តល់ពិនទុេពញេលញេ យ្រកសួងអប់រ្របេទសបួគី ្វ សូែផ្អកេលើសក្ត នុពលកនុងករេលើក
សទួយលទធផលអប់ររំបស់កុមរ។ី  

 
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករចុះេឈម ះចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។  េរៀនកមមវធិី BRIGHT បនបង្ហ ញពីករែកលម្អ្របែហល ២០%កនុងករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀន ែផ្អក មករអេងកត មផទះ េហើយ ១៦%ែផ្អក មទិននន័យ  ។ ដូេចនះកមមវធិី BRIGHT ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើនអ
្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនពី្របែហល៣៥% េទ ៥៥% (លទធផល យករណ៍អំពី្រគួ រ) ឬពី ៣១% េទ៤៧% (លទធផល ម )។ 
 
ករចូលេរៀន៖ មន នុភពវជិជមន។ នុភព្រតង់ថេតើកុមរមនវត្តមនេនៃថងែដលេយើងេទទស នកិចចឬេទ 
េនះគឺមន ១៦% ។ 
 
ពិនទុ្របឡង៖ នុភពវជិជមន។ នុភពេលើពិនទុមុខវជិជ គណិតវទិយ និងភ ប ងំមនគម្ល តស្តង់ រ្របែហល០.៤ ។ ករេកើនពិនទុ
្របឡងេនះគឺេ្រចើនជងកមមវធិីអន្ត គមន៍អប់រែំដលេជគជ័យេនប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ េផ ងេទៀត ែដលមនទំហំ នុភពចេន្ល ះ
ពី០.១ និង០.៣ ៃនគម្ល តស្តង់ រ។ នុភពៃនទំហំេនះមនន័យថ ស្រមប់សិស ែដលចប់េផ្តើមបន៥០% ៃនគំរូ ងរបស់
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ធតុផ  ំ បរយិយ 

េយើង ករចូលរេរៀន អនុវត្តកមមវធិី BRIGHT ្រតូវបនេគពយករណ៍ថនឹងេឡើងដល់េទ៨០%។ 
 
កុមរេីធៀបនឹងកុម ៖ េពលខ្លះកុមរខី្ល ំងជ។ កមមវធិី BRIGHT េនះមន នុភពជវជិជមនស្រមប់កុម  និងកុមរ។ីករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនស្រមប់កុមរមីន នុភពេ្រចើនជងកុម ៥%។ ប៉ុែន្តស្រមប់ពិនទុ្របឡង ផលទទួលរ ងកុមរ ីនិងកុម  មិនមនអ្វីខុស
ែប្លកគន េ្រចើនេនះេទ។ 

ៃថ្លចំ យ មិនមនព័ត៌មនអំពីៃថ្លចំ យស្រមប់ នីមួយៗេទ។ 
ករបណ្តុ ះប

្ត
លបុគគលិក 

ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុង្រកសួងអប់រ ំនិងមណ្ឌ លែថរក កុមរ ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លជក់ ក់ រមួមនករ
បំេពញ្រក សវត្តមនរបស់ ។ 
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្របេទសកមពុជ៖ កមមវិធី របូករណ៍ស្រមបគ់េ្រមង្រទ្រទង់វិសយ័អប់រេំនកមពុជ(CSP) 
 

ធតុផ  ំ បរយិយ 

ករដក្រសង់ឯក រ្រ វ្រជវ Filmer, D., & Schady, N. (2009). ករចុះេឈម ះចូលេរៀន ករេ្រជើសេរ ើស និងពិនទុ្របឡង។្រកុម្រ វ្រជវអភិវ
ឌ ។េរៀបេរៀងេ យធនគរពិភពេ ក។ 

សំណួរសិក  ្រ វ្រជវ េតើកមមវធិីផ្តល់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក មន នុភពធំេធងដល់ករចុះេឈម ះចូលេរៀន វត្តមនកនុង
ថន ក់ និងពិនទុ្របឡងែដរឬេទ? 

អនកចូលរមួ សិស ៣៨០០នក់។ េន េរៀនធំៗែដលចូលរមួកមមវធិីCSP ែដលមនករចុះេឈម ះចូលេរៀនសរបុេលើសពី
 ២០០  សិស ៥០នក់ ែដលទទួលពិនទុទបជងេគ ទទួលបន របូករណ៍ស្រមប់ថន ក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩។ េន

េរៀន ែដលមនសិស តិចែដលមនចូលរមួកមមវធិី CSP មនសិស ចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រកម២០០នក់
 េហើយសិស ៣០នក់ែដលទទួលពិនទុទបជងេគទទួលបន របូករណ៍។ 
 

ករកំណត់ េន្របេទសកមពុជ(េនទូទំង្របេទស) 
អន្ត គមន៍ របូករណ៍ផ្តល់ដល់កុមរ្រកី្រករយៈេពល៣ឆន ំ េនវដ្តអប់រកំ្រមិតអនុវទិយល័យ ។ ដំបូង រ ្ឋ ភិបលបន

េ្រជើសេរ ើសអនុវទិយល័យចំនួន១០០ េនទូទំង្របេទសែដលចូលរមួកនុងកមមវធិី។ ែដលមនសិទិធ
ចូលរមួកនុងគេ្រមង CSP ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេឡើងេ យ រែត ទំងេនះសថិតេនតំបន់្រកី្រក ដូចែដល
បនបង្ហ ញេ យែផនទីភព្រកី្រក និងេ យ រមនអ្រ មិនបនចុះេឈម ះចូលេរៀន និងអ្រ េបះបង់
េ្រចើន ដូចែដលករបង្ហ ញេ យទិននន័យរដ្ឋបល ។ បនទ ប់មកេ យ រ បឋមសិក ”បំប៉នបំរងុ”(
មួយែដលកំណត់ថជ បំប៉នបំរងុបន លុះ្រ ែត េនះបនបញជូ នសិស បញច ប់ករសិក េទេរៀន
អនុវទិយល័យកលពីប៉ុនម នឆន ំថមីៗេនះ) ែដលបនកំណត់ទី ំងជអនុវទិយល័យែដលមនសិទធិចូលរមួ កនុង
គេ្រមង CSP។ េន បំប៉នបំរងុ សិស ថន ក់ទី៦ែដលជថន ក់ចុងេ្រកយេនក្រមិតបឋមសិក បនបំេពញ
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ធតុផ  ំ បរយិយ 

ពកយសុំ របូករណ៍។ ចេម្លើយទំងេនះ្រតូវបនែបងែចកជ “ពិនទុ្របឈមនឹងករេបះបង់ ” ែដលទំហំៃន
ពិនទុេនះនឹងផ្តល់េ យលកខណៈបុគគល ែដលពយករណ៍ពីលទធភពែដលកុមរេនះមិនបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់
ទី៧ បនទ ប់ពីបញច ប់ថន ក់ទី៦។ 

ករេ្រប បេធៀប ករេ្រប បេធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមទទួលជំនួយ និង្រកមុមិនបនទទួលជំនួយពីគេ្រមង CSP 
 
វធិី ្រស្ត 

្របភពទិននន័យបី-(១)ពិនទុសរបុៃនករ្របឈមនឹងករេបះបង់ (២)លកខណៈបុគគលែដលទទួលបនស្រមប់ 
េបកខជន របូករណ៍(២៦ ៥៣៧) (៣)្រគួ រ(េបកខជន និង្រគួ រ ចំនួន ៣ ២២៥ នក់េ្រជើសេរ ើសេ យ
្រពវ) េហើយទិននន័យេន ម េរៀន្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ្រ វ្រជវ។ ករសិក ្រ វ្រជវ
ក៏បនេធ្វើទស នកិចចេ យមិនបនជូនដំណឹងជមុនចំនួនបួនេលើកេទកន់ កមមវធិី CSP ចំនួន១០០េដើមបី
េផទ ងផទ ត់វត្តមនកនុងថន ក់ជក់ែស្តង ។ េ្រកពីេនះេទៀត ករ្របឡងគណិតវទិយ និងអក រ ្រស្ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េដើមបីេឈ្វងយល់ពី នុភពៃនកមមវធិីអន្ត គមន៍េទេលើពិនទុ្របឡង។ យុទធ ្រស្តអត្តសញញ ណកមមមូល ្ឋ នែដល
េគយកមកេ្របើេនកនុងករសិក េនះ គឺេដើមបីបញច ប់ករថយចុះ។ 

 
ខន តរង្វ ស់ និងលទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ របូករណ៍គេ្រមង CSP មន នុភពវជិជមនយ៉ងេ្រចើនដល់វត្តមនកនុង
ថន ក់្របែហលជទទួលពិនទុពី២០ េទ ២៥%។ 
ករចុះេឈម ះចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន។ កុមរែដលទទួល របូករណ៍បនចុះេឈម ះចូលេរៀន្របែហលជ
២០%េ្រចើនជងពីកលមិនទន់មនកមមវធិី៕ 
ពិនទុ្របឡង៖ មិនមន នុភពអ្វីេទ។ កុមរែដលទទួលបន របូករណ៍ មិនទទួលបនពិនទុ្របឡង ែផនកគណិ
តវទិយ និងអក រ ្រស្តល្អជង្រកុមេ្រប បេធៀបែដលមិនចូលរមួកនុងគេ្រមង បនទ ប់ពីចប់េផ្តើមគេ្រមងបនរយៈ
េពល១៨ែខកន្លងមក។  

ៃថ្លចំ យ េន ធំៗ សិស  ២៥នក់ែដលមនពិនទុ្របឈមនឹងករេបះបង់ ទបបំផុត ទទួលបន របូករណ៍
 ៦០ដុ ្ល រ េហើយសិស ២៥នក់េទៀតែដលទទូលពិនទុទបបំផុតទទួលបន៤៥ដុ ្ល រ ចំែណកឯេន តូចៗ 
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សិស ១៥នក់ទទួលបន របូករណ៍៦០ដុ ្ល រ និង ១៥នក់ទទួលបន របូករណ៍៤៥ដុ ្ល រ។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លអ្វីេទ។ 
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១០. ្របេទសកឡូុបំ៊ី៖ កមមវធិីសកខបី្រត  ែដលមនកមមវិធទីប់ ក ត់ករេបះបង់  

កនងុ្របេទសកឡូុបំ៊ី (PACES)   

សមសភគ ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ពីករ
សិក   

Angrist, J., Bettinger, E., Bloom, E., King, E., & Kremer, M. (2002). សកខីប្រតស្រមប់ករសិក ឯកជន កនុង្របេទស កូឡុំប៊ី៖   
ភស្តុ ងបនពីករពិេ ធន៍្រពវៗេ យធមមជតិមួយ ។ ករពិនិតយេឡើងវញិនូវេសដ្ឋកិចច េមរកិ៩២(៥) ១៥៣៥-១៥៥៨ ។  

សំណួរសិក ្រ វ
្រជវ 

េតើសិស ឈនះេឆន ត េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន  ទទួលបនពិនទុ្របលងខពស់ជងមុន និងកត់បនថយលទធភពែដលនំឲយមន
កររមួរស់ជប្តី្របពនធមិនបនេរៀបករកនុងវយ័ជំទង់ ឬភពមនករងរេធ្វើែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  ្រកុម្រគួ រ ែដលរស់េនកនុងតំបន់្របជុំជន ែដល្រតូវបនចត់ចូលជ្រកុមវណ្ណៈសងគមេសដ្ឋកិចចទបបំផុតចំនួនពីរ (កនុងចំេ ម
៦) មនសិទធិចូលរមួកនុងករេលងេឆន តេនះ ្របសិនេបើ្រគួ រេនះមនកូនេរៀនថន ក់ទី៦ (ករចប់េផ្តើមៃនមធយមសិក ) ែដលមន

យុ១៥ឆន ំ ឬក៏តិចជងេនះ ។  
  
បទសមភ សន៍ទំងេនះ្រតូវពយយមេធ្វើជមួយេបកខជនេលងេឆន តជិត៣,០០០នក់ និង្រតូវបនបញច ប់េ យមនេបកខជនេលង
េឆន តចំនួន១,៦១៨ នក់ េ យទទួលបនអ្រ េឆ្លើយតបជរមួេសនើនឹង៥៤% ។ កនុងចំេ មអនកែដល្រតូវបនទំនក់ទំនង ម
ទូរស័ពទចំនួន១,៦១៨នក់ ៨៣០នក់បនទទួលសកខីប្រត (៥១,៣%) ែដលកនុងេនះ៨០៧ នក់ គឺជបុរស (៤៩,៩%) និងមន

យុជមធយម ១២,៦ ឆន ំ ។  
បរបិទ ្របេទស កូឡុំប៊ី៖ សិស ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេចញពី្រកុមទំងបី មនជ ទិ៍ ្រកុមសិស ឆន ំ១៩៩៣ មកពី ចមុនឌី (Jamundi) 

ជតំបន់ជយ្រកុងមួយរបស់ទី្រកុង ខលី (Cali) និង្រកុមសិស ឆន ំ១៩៩៥ និង្រកុមសិស ឆន ំ១៩៩៧មកពីទី្រកុងបូហគូ
(Bogota)។  
 

អន្ត គមន៍  សកខីប្រត ៖ រហូតមកទល់េពលបចចុបបននេនះ កមមវធិីទប់ ក ត់ករេបះបង់  កនុង្របេទសកូឡុំប៊ី (PACES) ែដលជ    
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កមមវធិីសកខីប្រត ដ៏ធំបំផុតកនុង្របេទសកូឡុំប៊ី បនផ្តល់សកខីប្រតែដលមនតៃម្លជងពក់ក ្ត លៃនករចំ យ េន
មធយមសិក ឯកជនដល់សិស ចំនួន ១២៥,០០០ នក់ េ យកំណត់ថ សិស បនេឡើងថន ក់ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ ម

កលវភិគ ។  
 

ករេ្រប បេធៀប  ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងសិស ឈនះេឆន ត និងសិស ចញ់េឆន ត ។  
វធិី ្រស្ត  គេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍មួយ ្រតូវបនេគយកមកេ្របើ េដើមបីេ្រប បេធៀបលទធផលៃនករអប់រ ំនិងលទធផលេផ ងេទៀត របស់

សិស ឈនះេឆន ត និងសិស ចញ់េឆន ត ។ លទធផលទំងេនះ ផ្តល់នូវភស្តុង ង ស្តីពី នុភពៃនកមមវធិី ែដល្រសេដៀងគន នឹងករ
សិក ្រ វ្រជវែដលបនមកពីករ កលបង្រពវៗ ។ 

 
ខន តរង្វ ស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ 

ករេនេរៀន៖ មិនមនឥទធិពលេទ ។ “ករសទង់មតិមួយេលើ្រកុមេបកខជនចំនួនបី្រកុម បង្ហ ញថមិនមនករខុសគន អ្វីគួរឲយកត់
សមគ ល់េនះេទ រ ងសិស ឈនះេឆន ត និងសិស ចញ់េឆន ត កនុងករចុះេឈម ះចូលេរៀន េ្រកយពីករេលងេឆន តរយៈេពលបីឆន ំ 
េ យសិស ភគេ្រចើន ទំងេនកនុង្រកុមសិស ឈនះ និង្រកុមសិស ចញ់ េនែតេរៀនបន្តដែដល ។ ប៉ុែន្តសិស  ឈនះេឆន ត ចំនួន
១៥ ភគរយ ទំនងជចូលេរៀន ឯកជនេ្រចើនជងចូលេរៀន រដ្ឋ ។  
 
េរៀនបនរកីចេ្រមើនេនកនុង ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ សិស ឈនះេឆន ត ពី៥ េទ៦ ភគរយ ទំនងជមិនេរៀន្រតួតថន ក់េនះេទ ។ 
ករសិក ្រ វ្រជវ បនរកេឃើញថ សិស ្រសីទទួលរងឥទធិពលល្អ្របេសើរបន្តិចបន្តួចជងសិស ្របុស េ យករេរៀន្រតួតថន ក់
របស់សិស ្រសី មិន្រតឹមែតថយចុះប៉ុេ ្ណ ះេទ ពួកេគែថមទំងបន្តករេរៀនសូ្រត ០,១៤ ឆន ំបែនថមេទៀតកនុង  ។  
 
ករបញច ប់ករសិក ៖ ឥទធិពលវជិជមន  “...សិស ឈនះេឆន ត បនបញច ប់ករសិក   ០.១ឆន ំ បែនថមេទៀតេន  និងមនចំនួន
១០% ពិនទុេ្រចើនជងសិស ចញ់េឆន ត ទំនងជបញច ប់ករសិក ថន ក់ទី៨ េ យេហតុផលសំខន់គឺថពួកេគ េរៀន្រតូតថន ក់តិច
តួចប៉ុេ ្ណ ះ  ” 
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ពិនទុ្របឡង៖ ឥទធិពលវជិជមនអបបបរម ។ “សមិទិធផល្របលង ្រតូវបនចត់ចូលជែផនករងមួយៃនសិស  ែដលបនេធ្វើករសទង់
មតិ ។ លទធផលេតស្ត្របឡង េសនើេឡើងថ ជមធយម សិស ឈនះេឆន ត ទទួលពិនទុ ០.២ ៃនគម្ល តស្តង់ សថិតិ ខពស់ជង សិស
ចញ់េឆន ត ែដលជចំនួនេ្រចើន ប៉ុែន្ត្រគន់ែតខុសគន បនទ ប់បន ំែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ ឥទធិពលេលើសិស ្រសី មនលកខណៈធំទូ យ
ជង និង្រតូវបនប៉ន់ ម នចបស់ជងឥទធិពលេលើសិស ្របុស ។” 
 
 លទធផលមិនែមនជករអប់រ៖ំ ឥទធិពលវជិជមន ។ “កមមវធិីសកខីប្រត មនឥទធិពលេលើលទធផលមិនែមនជករអប់រ ំ។ ជក់ែស្តង 
សិស ឈនះេឆន ត ទំនងជនឹងមិនេរៀបករ ឬរស់េនរមួសង្វ សជមួយគន េនះេទ និងេធ្វើករបនថយេម៉ង ្របែហល ១.២ េម៉ង 
កនុងមួយសប្ត ហ៍ (ម្តងេទៀត ខុសគន ភគេ្រចើនចំេពះសិស ្រសី) ។ លទធផលទំងពីរេនះ េសនើឲយមនករបេងកើនករយកចិត្តទុក

ក់េលើករសិក  កនុងចំេ មសិស ឈនះេឆន ត ។  ”  
 
ករេ្របើ្របស់៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ សិស ឈនះេឆន ត ១៥ភគរយ ភគេ្រចើនទំនងជចូលេរៀន ឯកជន ជងចូលេរៀន 

រដ្ឋ ។  “.. ្រតឹមែត្របែហល ៩០% ប៉ុេ ្ណ ះៃនសិស ឈនះេឆន ត ធ្ល ប់បនេ្របើសកខីប្រត ឬ្របេភទៃន ររបូករណ៍េផ ង
េទៀត ្រសបេពលែដលសិស ចញ់េឆន តចំនួន ២៤ភគរយ បនទទួល ររបូករណ៍ពី្របភពេផ ងេទៀត ។” “េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ក៏សិស ឈនះេឆន តភគេ្រចើន នឹងចូលេរៀន ឯកជន យ៉ងេ ចក៏ពីរេទបីឆន ំែដរ េហើយេហតុផលេនះេហើយ 
បនកត់បនថយករចំ យេលើករអប់រ ំជកិចចេឆ្លើយតបនឹងកមមវធិីេនះ ។ 
 
មយ៉ងវញិេទៀត សិស ឈនះេឆន ត ែដល្រតូវបនអូសទញឲយផ្ល ស់ប្តូរពី រដ្ឋ មក ឯកជន បនបេងកើនករចំ យេលើ
ករអប់ររំបស់ខ្លួនយ៉ងេ្រចើន េ យ រែតសកខីប្រតេនះ បន្រគបដណ្ត ប់្រតឹមែត្របែហលពក់ក ្ត លៃនករចំ យេលើ

ឯកជន ប៉ុេ ្ណ ះ ។ ែផ្អក មសមតុលយ ៃថ្លសិក សរបុ របស់សិស ឈនះេឆន ត បនេលើសៃថ្លសិក របស់សិស ចញ់
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េឆន ត ្របែហល ៧០ភគរយ ៃនចំនួនទឹក្របក់ែដលពួកេគបនទទួលពីសកខីប្រតេនះ ។ ជចុងេ្រកយ អនកទទួលសកខីប្រត ច
មនករេលើកទឹកចិត្តេ្រចើនជងេនះ េដើមបីេផ្ត តេលើករសិក  េ្រពះសកខីប្រត ច្រតូវបនបន្តជថមីេទៀត បនែតចំេពះសិស  
ែដលមិនបនេរៀន្រតួតថន ក់ ប៉ុេ ្ណ ះ ។” 

ៃថ្លចំ យ ១៩០ ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ ្របែហលជពក់ក ្ត លៃនករចំ យេលើ ឯកជន ។ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ១៩៩៨) ។ រ ្ឋ ភិ
បល បនចំ យ្របែហល ២៤ដុ ្ល របែនថម ស្រមប់សិស ឈនះេឆន តកនុងមន ក់ េ្រចើនជងករចំ យជធមម  កនុងករ ក់
ឲយកុមរចូលេរៀនកនុង រដ្ឋ ។  

ករបណ្តុ ះ   ប ្ត ល
បុគគលិក  

មិនមនករផ្តល់ជូនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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១១. ្របេទសកឡូុបំ៊ី៖ ករេផទរ្របក់ មលក័ខខ័ណ្ឌ (CCT) 

សមសភគ ករបរយិយ 

 
ករដក្រសង់ ពី
ករសិក   

Barrera-Osorio, F., Bertrand, M., Linden, L., & Perez-Calle, F. (មកដល់នេពលខងមុខ) ។ ករែកលម្អគេ្រមងៃនកមមវធិីេផទរ្របក់
មល័កខខ័ណ្ឌ ៖ ភស្តុ ង បនពីករេធ្វើពិេ ធន៍ែដលបនពិនិតយ្រពវៗ កនុង្របេទស កូឡុំប៊ី ។ ទិនន នុបបវត្តិេសដ្ឋកិចចែដល្រតូវបនេ្របើ

្របស់៖ វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចែដល្រតូវបនអនុវត្ត។   
សំណួរសិក
្រ វ្រជវ  

េតើករស្រមប មកមមវធិីេផទរ្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ  (CCT) េធ្វើឲយករចូលេរៀន្របេសើរេឡើងរបស់សិស ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  កុមរសរបុចំនួន ១៣.៤៣៣នក់ បនចូលរមួកនុងករសិក េនះ ។ កុមរចំនួន ៧.៩៨៤នក់ កនុងចំេ មកុមរទំងេនះ បនទទួលករ
េផទរ្របក់៖ កុមរចំនួន ៣.៤២៧នក់ បនចូលរមួកនុង អន្ត គមន៍“មូល ្ឋ ន” ។ កុមរចំនួន ៣.៤២៤ បនចូលរមួកនុង អន្ត គមន៍ “សន ំ” 
េហើយកុមរចំនួន ១.១៣៣នក់ បនចូលរមួកនុង អន្ត គមន៍“្របេភទទីបី” (tertiary” )។ ចំេពះ្របអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន និងអន្ត គមន៍
សន ំ សិស ទំងអស់ បនេរៀនចប់យ៉ងេ ច្រតឹមថន ក់ទី៥ ។  
ចំេពះអន្ត គមន៍្របេភទទីបីវញិ សិស ទំងអស់បនេរៀនចប់យ៉ងេ ចថន ក់ទី៨ ។ កុមរទំងអស់្រតូវែតបនចុះេឈម ះចូលេរៀន 
ប៉ុែន្តមិនទន់បនបញច ប់ថន ក់ទី១១េនេឡើយេទ េហើយ្រគួ ររបស់កុមរ ្រតូវែតបនចត់ថន ក់ ចូលេទកនុង្រកុមចំនួនពីរេនខងេ្រកម
េគ កនុងសនទស ន៍ភព្រកី្រកីរបស់្របេទសកូឡុំប៊ី។   

បរបិទ ្របេទស កូឡុំប៊ី៖ តំបន់ ន ្រគីស្តូបល (San Cristobal) និងស៊ូប(Suba)  ជតំបន់េនកនុងទី្រកុងបូហគូ  (Bogota) ។  
អន្ត គមន៍  អន្ត គមន៍្រសបេពលែតមួយចំនួនបីពក់ព័នធនឹងករឧបតថមភ្របក់េលើករអប់រ ំ្រតូវបនអនុវត្ត៖  

អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន៖ ករេផទរ្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ ពីរែខម្តង មលកខណៈ្របៃពណីេ យែផ្អកេលើករចូលេរៀនយ៉ងេ ច៨០% ៃនឆន ំ
សិក ។  

អន្ត គមន៍សន ំ៖ ករេផទរ្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ ពីរែខម្តង មលកខណៈ្របៃពណី ប៉ុែន្តផ្តល់ជូនែត ២/៣ ៃនមូលនិធិប៉ុេ ្ណ ះ េ យែផ្អក
េលើករចូលេរៀនល្អ និងផ្តល់ជូនមូលនិធិេនសល់ចំនួន១/៣ ៃនឆន ំសិក  ស្រមប់ករចុះេឈម ះចូលេរៀនម្តងេទៀត េនឆន ំសិក បនទ ប់ 
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។  

អន្ត គមន៍្របេភទទីបី៖ ករេផទរ្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ ពីរែខម្តង មលកខណៈ្របៃពណី េ យផ្តល់ជូន ២/៣ ៃនមូលនិធិ ែផ្អកេលើករចូល
េរៀនមនវត្តមនល្អ ។ េនេពលបញច ប់ករសិក  សិស  បនទទួលមូលនិធិ១/៣ បែនថមេទៀត េ យផ្តល់ជូននូវ្របក់េលើកទឹកចិត្ត 
េដើមបីបញច ប់ករសិក  និងចុះេឈម ះចូលេរៀនេនវទិយ ថ នអប់រកំ្រមិតខពស់ជងេនះ(ក្រមិតឧត្តមសិក )។ 

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ងបួន្រកុម មនជ ទិ៍ ្រកុម ទទួលអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន អន្ត គមន៍សន ំ អន្ត គមន៍ទីបី និង្រកុម
មិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។ ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងស្រមប់អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន/អន្ត គមន៍សន ំ មនសិស ចំនួន 
៤.០៥៦នក់ ។ ្រកុម មិនទទួលអន្ត គមន៍ស្រមប់ អន្ត គមន៍ទីបីមនសិស ចំនួន ១.៣៩៣នក់ ។  

វធិី ្រស្ត  ករសិក េនះ បនអនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេ្រជើសេរ ើសដ៏ធំមួយ ជលទធផលេធ្វើឲយសិស ចំនួន ១៣.៤៣៣នក់ ្រតូវបនចត់
ទុកថមនសិទធិទទួលបនករេផទរ្របក់េនះ ។ សិស ចំនួន៧៩៨៤នក់ ្រតូវបនែបងែចក្រពវៗេទកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រម
ង។ អនកចុះេឈម ះែដលមនសិទធិកនុងតំបន់ ន្រគីស្តូបល (San Cristobal) ្រតូវបនែបងែចក្រពវៗរ ង ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមង, និង្រកុមអន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន និង្រកុមអន្ត គមន៍សន ំ ។ អន្ត គមន៍ទីបី្រតូវបន យតៃម្ល ច់េ យែឡក កនុងករេធ្វើ
ពិេ ធន៍មួយ េនស៊ូប (Suba) ជទីែដលសិស ្រតូវបនចត់ ំង្រពវៗេទកនុងអន្ត គមន៍ទីបី ឬក៏្រកុមមិនទទួល   អន្ត គមន៍។  
 
គំរៃូនភពខុសគន ដ៏ មញញមួយ ្រតូវបនេ្របើេដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ង្រកុមតូចេផ ងៗៃនគំរូ ងេ យគម នករេ្រប បេធៀបរក   
បន្ល ស់ប្តូរ មអេថរ មួយេនះេទ (covariates) ។  

ខន តរង្វ ស់ និង 
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ជរមួអន្ត គមន៍ផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្ត បនេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរគួរឲយកត់សមគ ល់ ដូចជ៖  

ករចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន បនបេងកើនករចូលេរៀន ៣,៣ ភគរយ ្រសបេពលែដលអន្ត គមន៍សន ំ បន
បេងកើនករចូលេរៀន ២,៩ភគរយ ។ អន្ត គមន៍ទំងពីរេនះ មន្របសិទធភព េហើយក៏មិនមនភស្តុ ង ែដលបង្ហ ញថ អន្ត គមន៍
សន ំ មិនសូវមន្របសិទធភពដូចអន្ត គមន៍មូល ្ឋ នចំេពះករបេងកើនករចូលេរៀនេនះេទ េបើេទះបីជករចំ យ្របចំែខទបជង



 

កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ ,ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ	 ទំព័រ 	168	
 

សមសភគ ករបរយិយ 

យ៉ង ក៏េ យ ។ ែផ្អកេលើអន្ត គមន៍្របេភទទីបី ឥទធិពលអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបនប៉ន ម នេនះ គឺជករបេងកើនករចុះេឈម ះចូល
េរៀន េ្រចើនជង៥ភគរយ ។  

មនឥទធិពល ល លៃនអន្ត គមន៍ទំងេនកនុង្រគួ រ និងកនុងប ្ត ញមិត្តភក្តិ ។ ចំេពះ្រគួ រ នុភព ល ល  មនលកខណៈ
អវជិជមន ចំេពះកុមរ មិនេនកនុងកមមវធិីេនះ ។ ឧទហរណ៍ មនភស្តុ ងបង្ហ ញថចំេពះកុមរមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ែដលមន
បងប្អូនបេងកើតទទួលអន្ត គមន៍មនករចូលេរៀនតិចតួចជង និងចូលរមួទីផ រករងរេ្រចើនជង  េធៀបជមួយនឹងកុមរមិនបនចូល
រមួ ែដលមនបងប្អូនបេងកើតមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ដូចគន  ។ នុភពេនះ មនលកខណៈខ្ល ំងជពិេសស ចំេពះេកមង្រសី ។    

ករេនេរៀនកនុង ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍មូល ្ឋ នេនះ េសទើរែតមិនមនឥទធិពលេទេលើករចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីម្តង
េទៀត េនះេទ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏អន្ត គមន៍សន ំ បេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីបន ៤ភគរយ គួរឲយកត់សមគ ល់
ផងែដរ ។ អន្ត គមន៍សន ំ មនឥទធិពលជពិេសសេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់សិស មនចំណូលទប 
និងសិស ែដលមនអ្រ ចូលរមួទបបំផុត ។ អន្ត គមន៍្របេភទទីបី បេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមី ៣,៧ភគរយ ។ អន្ត គមន៍
េនះ ក៏ជអន្ត គមន៍ដ៏មនឥទធិពលបំផុត ចំេពះសិស ែដលទំនងនឹងមិនចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីបំផុតេនះផងែដរ ។  

ករចុះេឈម ះចូលេរៀន េន ថ ប័នឧត្តមសិក ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍សន ំ និងអន្ត គមន៍ទីបី បនបេងកើនអ្រ ចុះេឈម ះចូល
េរៀន េន ថ ប័នឧត្តមសិក  ។ អន្ត គមន៍សន ំ បនបេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀន ៩,៤ ភគរយ្រសបេពលែដល អន្ត គមន៍្របេភទទី
បីបនបង្ហ ញពីឥទធិពលជពិេសស េ យបនបេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀន ៤៨,៩ ភគរយ ។  

ករបញច ប់ករសិក ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ ឥទធិពលអន្ត គមន៍មធយម ជរមួ េសមើនឹង ៤,០ភគរយ ។  
ៃថ្លចំ យ អន្ត គមន៍មូល ្ឋ ន៖ ្របែហល១៥ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ ។ ករចំ យ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង ល់ពីរែខម្តង ។  

អន្ត គមន៍សន ំ៖ ្របែហល១០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ ្រតូវបនចំ យែផ្អក មមូល ្ឋ នពីរែខម្តង ខណៈែដលែផនកទីបីែដលេនសល់ 
្រតូវបន ក់កនុងគណនីធនគរ ។ លុះេ្រកយមក មូលនិធិែដលបនេកើនេឡើងបន្តបនទ ប់េនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រគួ ររបស់សិស  កនុង
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សមសភគ ករបរយិយ 

អំឡុងេពលែដលសិស េ្រត មខ្លួនចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់ឆន ំសិក បនទ ប់ ។   
អន្ត គមន៍្របេភទទីបី៖ ្របែហល ១០ដុ ្ល រ ្រតូវបនចំ យ្របចំែខ ស្រមប់សិស ែដលមកេរៀនេទៀតទត់។ េនេពលបញច ប់ករ
សិក  សិស មនសិទធិទទួលករេផទរ្របក់ចំនួន៣០០ដុ ្ល រ។ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ២០០៥) 

ករបណ្តុ ះប
្ត

លបុគគលិក  

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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១២. ្របេទសហងដ់ូ ៉ ស៖់ កមមវធិី ករេផទរ្របក់មនលក័ខខ័ណ្ឌ  (PRAF) នងិករបងច់ំ យេទឲយសមគម        
ម បិ -្រគូបេ្រងៀន (PTA) 

 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ ពី
ករសិក   

Glewwe, P. & Olinto, P. (2004). ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  (CCT) េទេលើករសិក ៖ ករវភិគេលើករ
េធ្វើពិេ ធន៍ៃនកមមវធិី PRAF របស់្របេទស ហង់ដូ ៉ស់ ។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ ក់ជួនទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ
អន្តរជតិ (USAID) មរយៈវទិយ ថ នអន្តរជតិ្រ វ្រជវេគលនេយបយេសប ង រ។  

សំណួរ្រ វ
្រជវ  

េតើកមមវធីី PRAF ែដលជកមមវធិីេផទរ្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ  េធ្វើឲយលទធផលអប់រ្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  កុមរ យុពី ៦ ដល់១៣ ឆន ំ កនុង បឋមសិក   
បរបិទ ្របេទស ហង់ដូ ៉ស់ ។ ទីជនបទចំនួន៧០ កនុងចំេ មទីជនបទ្រកី្រកបំផុតជេ្រចើនេនកនុង្របេទសេនះ ។   
អន្ត គមន៍  ករេផទរ្របក់េទ្រគួ រ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្តែផ្អកេលើត្រមូវករស្រមប់ករអប់រ ំ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈករេ្របើ្របស់ករទូទត់

របូិយវតថុេទឲយ្រគួ រស្រមប់កុមរមន ក់ៗែដលមន យុពី៦ ដល់១២ឆន ំ ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនបនបួនឆន ំដំបូងៃនបឋមសិក  
និងចូលេរៀនេទៀងទត់ ។ ចំនួនជអតិបរមៃនកុមរមនរហូតដល់៣នក់កនុង្រគួ រនីមួយៗ មនសិទធិទទួលបនករេផទរ្របក់េនះ (
េនះ គឺជករបែនថមពីេលើករទូទត់ចំ យរបូិយវតថុ មួយ ែដលបនទទួលពី្របក់េលើកទឹកចិត្តែផនកត្រមូវកររបស់អន្ត គមន៍សុខ
ភព) ។ េដើមបីមនសិទធិទទួលបនករទូទត់ចំ យ កុមរ ្រតូវមកចុះេឈម ះចូលេរៀនេន្រតឹមចុងែខមីន និង្រតូវមកេរៀនឲយបន
៨៥%ៃនេម៉ងសិក  ។  
 
ករេផទរ្របក់ឲយសមគមម បិ -្រគូបេ្រង ន(PTA) ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្តេលើករអប់រែំផ្អកេលើករផគត់ផគង់ មនករទូទត់ ចំ យឲយ
សមគមម បិ -្រគូបេ្រង ន ែដលបនេធ្វើករជមួយ បឋមសិក នីមួយៗ ។ សមគមទំងេនះ្រតូវបនត្រមូវឲយទទួល នៈ
្រសបចបប់ និងឲយេរៀបចំែផនករមួយចំនួន ដូចជែផនករថវកិជេដើម េដើមបីែកលម្អគុណភព អប់រ ំែដល របស់ពួកេគនីមួយៗ 
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បនផ្តល់ឲយ ។  
ករេផទរ្របក់ឲយ្រស្តីមនៃផទេពះ៖ អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករែផនកសុខភព មនករេផទរ្របក់ឲយ្រស្តីមនៃផទេពះ និង   ម្ត យ ែដល
មនកូន យុេ្រកម៣ឆន ំ ។ សកខីប្រត្រតូវបនផ្តល់ជូនែតចំេពះ្រស្តី ែដលបនេទពិនិតយសុខភពេនគ្លីនិកសុខភពេរៀង ល់ែខ
តប៉ុេ ្ណ ះ ។  
ករេផទរ្របក់ឲយ្រកុមែថទំសុខភពបឋម៖ អន្ត គមន៍ ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ែផនកសុខភព មនករេផទររបូិយវតថុឲយ្រកុមែថទំសុខភព
បឋម ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យសមជិកសហគមន៍ និងបុគគលិកែថទំសុខភពមូល ្ឋ ន (គិ នុប ្ឋ យិក េហើយ្របសិនេបើ

ចេធ្វើេទបនគឺ េវជជបណ្ឌិ តែតម្តង)។ េដើមបីទទួលបនករេផទរេនះ ្រកុមនីមួយៗបនេរៀបចំែផនករ ែដលមនកិចចករចបស់ ស់ 
និងថវកិ េ យមនបញជ ក់ពីេឈម ះឧបករណ៍ និងថន ំេពទយ ែដលនឹង្រតូវទិញស្រមប់មណ្ឌ លសុខភពេនះ ។  

 
ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងចំេ ម្រកុមចំនួនបួនខងេ្រកមេនះ៖ 
១. មនែតអន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករ  (២០្រកុង) 
២. អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករ (២០្រកុង)  
៣. មនែតអន្ត គមន៍ែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ (១០្រកុង) 
៤. ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍េ យគម នអន្ត គមន៍ (២០្រកុង)  

វធិី ្រស្ត  ្រកុងចំនួន ៧០ ្រតូវបនចត់ ំងេ យៃចដនយ េទកនុង្រកុមចំនួនបួនេផ ងគន  ។ ្រកុមចំនួនបីដំបូង បនទទួលទំងអន្ត គមន៍ែផនកអប់រ ំ
និងសុខភព ។ ទិននន័យមូល ្ឋ ន្រតូវបន្របមូល មុនេពលអនុវត្តគេ្រមងកនុងប ្ត ្រកុង េនកនុង្រកុម១ ្រកុម២ និង្រកុម៣ ។ ទិននន័យ
សទង់មតិ ម ន្រតូវបន្របមូលកនុងរយៈេពលពីរឆន ំេ្រកយ។ 
 
សហគមន៏ចំនួន៨ (“្រកុម”) កនុង្រកុងនីមួយៗ កនុងចំេ ម្រកុងទំង៧០ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ េហើយអនករស់េនតំបន់េនះ
ចំនួន ១០នក់ កនុង្រកុមនីមួយៗ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ ស្រមប់ករ្របមូលទិននន័យ ។ ព័ត៌មន ែដលបន្របមូល ពី្រកុម
នីមួយៗ កនុងចំេ ម្រកុមទំង៥៦០ រមួមនដូចជ៖ ក) ថេតើសហគមន៍ មន បឋមសិក  មនទីរេពទយរដ្ឋ និងមេធយបយដឹក
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ជញជូ ន រធរណៈែដរឬេទ ខ) អ្រ េបៀវត ្របចំៃថង ស្រមប់ករងរពក់ព័នធនឹងកសិកមម និងមិនពក់ព័នធនឹងកសិកមមេន មមូល
្ឋ ន គ)លទធភពេធ្វើករងរឆង យពីសហគមន៍ ឃ) ព័ត៌មនតិចតួចស្តីពីបទឧ្រកិដ្ឋេន មមូល ្ឋ ន និង ង) តៃម្ល ស្រមប់្របេភទ

រមួយចំនួនធំ និងអ្រ េបៀវត ្របចំៃថងេន មមូល ្ឋ ន ។  
 
ក្រមងសំណួរ ក៏្រតូវបន្របគល់ជូន បឋមសិក ចំនួនបី ែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ កនុង្រកុងនីមួយៗ ៃន្រកុងទំង៧០ 
ផងែដរ េហើយបន្របមូលទិននន័យដូចខងេ្រកម៖ ក) ព័ត៌មនទូេទស្តីពី េរៀន (ដូចជៃថងសិក  ចំនួនថន ក់ ជេដើម) ខ) លកខ
ណៈសមគ ល់របស់្រគូបេ្រង ន គ) សមភ រៈជំនួយខងគរេុកសលយ (ដូចជេសៀវេភប ្ណ ល័យ វចននុ្រកម និងឯក រជេដើម) និង 
ឃ) អងគករេន  (ដូចជសមគមម បិ -្រគូបេ្រង ន សមគម្រគូបេ្រង ន ជេដើម)។  

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករចុះេឈម ះចូលេរៀន៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍ែផ្អកេលើត្រមូវករ របស់កមមវធិីេនះ បនបេងកើនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន ពី ១ េទ 
២ភគរយ ។  
ករចូលេរៀន៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវករ របស់កមមវធិីេនះ បនបេងកើនវត្តមនចូលេរៀនេន  (ល័កខខ័ណ្ឌ  េលើករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀន) បន្របែហល ០,៨ៃថង កនុងមួយែខ ។  
ករេនេរៀនកនុង ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវកររបស់កមមវធិីេនះបនបនថយអ្រ សិស េបះបង់ ពី  
២ េទ ៣ ភគរយ។  
ករេរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ អន្ត គមន៍ែផនកត្រមូវករ បនបេងកើនអ្រ េឡើងថន ក់្របចំឆន ំេទេរៀនថន ក់បនទ ប់
េទៀតពី២ េទ៤ភគរយ ។  
លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ។ គម នឥទធិពល ។ មិនមនឥទធិពល មួយ េទេលើករចូលរមួពលកមមកុមរេនះេទ ។ េលើសពីេនះ
េទេទៀត អន្ត គមន៍ែផនកផគត់ផគង់ មិនមនឥទធិពលេលើលទធផល មួយេទ ។  
 

 ករេផទរ្របក់អប់រ ំមនចំនួន ៥ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ កនុងមួយែខ ។ ្រគួ រនីមួយៗ ចទទួល្របក់ែខ ររបូករណ៍ ស្រមប់
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ៃថ្លចំ យ កូនជអតិបរមចំនួន ៣នក់ ។ សមគមម បិ -្រគូបេ្រង ន មនសិទធិទទួលបន្របក់ពី ១.៦០០ ដុ ្ល រ ដល់ ២៣.០០០ ដុ ្ល រ ។ 
ជមធយម សមគមឪពុកម្ត យ-្រគូបេ្រង ន បនទទួល្របក់ចំនួន ៤.០០០ កនុងមួយឆន ំ ។ សកខីប្រត ពិនិតយសុខភពនីមួយៗ មនតៃម្ល
្របែហល ៤ដុ ្ល រ ។ ្រគួ រនីមួយៗ ចទទួលសកខីប្រតេនះ បនរហូតដល់ចំនួន ៣ កនុងមួយែខ ។ ្រកុមែថទំសុខភពនីមួយៗ បន
ទទួល្របក់ជមធយមចំនួន ៦.០០០ ដុ ្ល រ កនុងមួយឆន ំ ។ ប៉ុែន្តចំនួនេនះ មនករែ្រប្របួល ពី ៣.០០០ដុ ្ល រ េទ ១៥.០០០ដុ ្ល រ 

្រស័យេលើទំហំៃនចំនួន្របជជន ែដលមណ្ឌ លសុខភព បនបេ្រមើជូន ។(ដុ ្ល រឆន ំ២០០០) 
ករបណ្តុ ះប

្ត ល
បុគគលិក  

មិនមន នុភពៃនែផនកផគត់ផគង់េទ េ យមូលេហតុចមបងគឺ អន្ត គមន៍េនះមិនែដល្រតូវបនអនុវត្តឲយបនពិត្របកដ      េទបើយ ។ 
េបើេទះបីជ្រគូបេ្រង នបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល កនុងសហគមន៍មួយចំនួន ែដលមនអន្ត គមន៍េនះក៏េ យ ក៏មូលនិធិ ែដលនឹង
្រតូវផ្តល់ជូនសហគមន៍ទំងេនះ េដើមបីេធ្វើឲយ មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន្របេសើរេឡើង មិនែដលេកើតមនេនះេទ េ យ រជេម្ល ះផ្លូវ
ចបប់ទក់ទងនឹងែបបបទៃនករផ្តល់មូលនិធិទំងេនះ ។  
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១៣. ្របេទសឥ ្ឌ ៖ ករបេ្រងៀនគួរបែនថម ឬករេរៀនកុំពយទូ័រ 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ 
អតថបទករ
សិក
្រ វ្រជវ  

Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). ករែកលម្អករអប់រ៖ំ ភស្តុ ងេចញពីករេធ្វើពិេ ធន៍្រពវៗចំនួនពីរ េនកនុង
្របេទសឥ ្ឌ  ។ ទិនន នុបបវត្តិេសដ្ឋកិចច្របចំ្រតីមស ១២២(៣) ១២៣៥-១២៦៤ ។ 

សំណួរ្រ វ
្រជវ  

េតើកមមវធិីបេ្រង នគួរបែនថម ឬកមមវធិីេរៀនកុំពយូទ័រដ៏ទូលំទូ យេនះេធ្វើឲយសិស េរៀនបនលទធផលល្អ្របេសើរ និងកត់បនថយអ្រ សិស
េបះបង់ ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  សិស ចំនួន១៤.៩៧២ នក់ កនុង ចំនួន១៦៥បនចូលរមួកនុងករសិក អប់រែំកលម្អេនះេនឆន ំ ២០០១ (ជឆន ំ ែដលេឆ្លើយតបេទ
នឹងលកខណៈវនិិចឆ័យខងវធិិ ្រស្តស្រមប់ ក់បញចូ ល ជកមមវធិីមន្របសិទធភពមួយ) ។ សិស ចំនួន៥.៩៤៥នក់កនុង ចំនួន
១១១ បនចូលេរៀនកុំពយូទ័រ កនុងឆន ំ២០០២ និងឆន ំ២០០៣ (ឆន ំទំងពីរ បនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យខងវធិី ្រស្ត) ។  

ករកំណត់ ្របេទស ឥ ្ឌ ៖ កមមវធិីអប់របំំប៉នបែនថម (េ ថកមមវធិី Balsakhi) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងតំបន់ទី្របជុំជន្រកី្រក កនុងទី្រកុង ម៉ុមៃប 
(Mumbai) និងទី្រកុង ដូ  (Vadodara) កនុង្របេទសឥ ្ឌ ភគខងលិច ។ កមមវធិីេរៀនកុំពយូទ័រមនែតេន ៉ ដូ ៉ ប៉ុេ ្ណ ះ។  

អន្ត គមន៍  ករអប់របំំប៉នបែនថម៖ កមមវធិីអប់របំំប៉នបែនថមបនយក្រស្តីេកមងៗពីសហគមន៍ឲយេធ្វើជជំនួយករ្រគូបេ្រង ន ។ ពួកេគ បនបំេពញ
ករងរ មជំនញមូល ្ឋ ន ជមួយសិស េរៀនថន ក់ទី៣ ឬថន ក់ទី៤ ែដលមិនពូែកខងអក រ ្រស្ដ និងគណិតវទិយ ។ កុមរ្រតូវបន
យកេចញពីថន ក់េរៀន េដើមបីឲយេធ្វើករងរជមួយ្រគូបេ្រង នទំងេនះរយៈេពល២េម៉ងៃនៃថងសិក រយៈេពល៤ េម៉ង ។  
ករេរៀនកុំពយូទ័រ៖ អន្ត គមន៍ទី២េនះេផ្ត តេលើគណិតវទិយ ។ កុមរេរៀនថន ក់ទី៤ មនេពលពីរេម៉ង (មួយេម៉ង អំឡុងៃថងសិក  និង
មួយេម៉ងេទៀត ចកនុងអំឡុងេពលមុនចូល  ឬេ្រកយេចញពី ) ៃនេម៉ងេ្របើ្របស់កុំពយូទ័ររមួ   កនុងសប្ត ហ៍នីមួយៗ 
អំឡុងេពល ែដលពួកេគេលងេហគមពក់ព័នធនឹងករេ ះ្រ យលំ ត់គណិតវទិយ ែដលក្រមិតៃនភពពិបករបស់លំ ត់េនះ

្រស័យេលើសមតថភពរបស់កុមរ ។ ្រគូបេ្រង នេនកនុងបនទប់េរៀនមិនបនបេ្រង នសិស េទអំពីកិចចករេនះេទ។ 
ករេ្រប ប ចំនួន២៤ ែដលមិនមនកនុងកមមវធិីេនះ កនុងទី្រកុង ៉ ដូ  (Vadodara) បនេដើរតួនទីជ មិនទទួលអន្ត គមន៍(មិនបន
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

េធៀប  ្របប់ពីចំនួនសិស េទ)។  
វធិី ្រស្ត  ប ្ត េនកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ ្រតូវបនចត់ ំង្រពវៗថជ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។ មួយចំនួនមនជំនួយករ

្រគូបេ្រង នមន ក់េនថន ក់ទី៣ េហើយ មួយចំនួនេផ ងេទៀតមនជំនួយករ្រគូបេ្រង នមន ក់េនថន ក់ទី៤ ។  
  
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករចូលេរៀន៖ គម នឥទធិពល ។ មិនមនអន្ត គមន៍ មួយបនបេងកើនវត្តមនចូលេរៀនរបស់សិស េនះេទ។  
 
ករេនេរៀនកនុង ៖ គម ន នុភព។ មិនមនអន្ត គមន៍ មួយមន នុភពេលើអ្រ សិស េបះបង់ េនះេទ។  
ពិនទុ្របលង៖ នុភពវជិជមន៖ កមមវធិីអប់របំំប៉នបែនថមបនបេងកើនពិនទុ្របឡង០,១៤ ៃនគម្ល តស្តង់ រកនុងឆន ំទី១។ ករទទួលបនលទធ
ផលទំងេនះភគេ្រចើន គឺេ យ រែតកំេណើ នដ៏េ្រចើនរបស់សិស  ែដលេរៀនេខ យជងេគបំផុត ។ កមមវធិីករេរៀនេ្របើកុំពយូទ័រជំនួយ
បនេធ្វើឲយពិនទុគណិតវទិយេកើនេឡើង០,៣៥ៃនគម្ល តស្តង់ រ អំឡុងឆន ំទី១េនះ និងេកើនបន ០,៤៧ ៃនគម្ល តស្តង់ រ អំឡុងឆន ំទី២ ។  
 
តៃម្ល្របសិទធភព៖ កមមវធិីអប់របំំប៉នបែនថមមនតៃម្ល្របសិទធភព។ េ យេមើលេទេលើករចំ យេផ ងៗកនុងឯក គម្ល តស្តង់ រ អនក
និពនធបនសននិ ្ឋ នថ ករជួលជំនួយករ្រគូបេ្រង ន គឺចំ យអស់តិចជងកមមវធិីទំងពីរេ្រចើន ស់។ ក៏មនតៃម្ល្របសិទធភព
េ្រចើនជងករជួល្រគូថមីបែនថមេ យឲយ្របក់ែខខពស់ជងែដរ។ 
 

ៃថ្លចំ យ ជំនួយករ្រគូបេ្រង នរកកៃ្រមបនពី១០ េទ១៥ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ និងៃថ្ល ២,២៥ ដុ ្ល រស្រមប់សិស មន ក់កនុងមួយឆន ំ ។ កមមវធិីកុំពយូទ័
រចំ យអស់១៥,១៨ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ កនុងមួយឆន ំ ។ (ដុ ្ល រ២០០៤) 

ករបណ្តុ ះប
្ត ល

បុគគលិក  

ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលពីរសប្ត ហ៏ េនេដើមឆន ំ និងករបណ្តុ ះប ្ត លេលើករព្រងឹងករអនុវត្ត 
េពល ែដលចំបច់ ។ ្រគូបេ្រង ន ែដលេធ្វើករងរជមួយកមមវធិីេរៀនកុំពយូទ័រេនះបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកុំពយូទ័ររយៈ
េពល្របំៃថង មុនេពលមកកន់បនទប់កុំពយូទ័រ ។ ្រគូបេ្រង នកនុង មិនទទួលអន្ត គមន៍មិនបនទទួលករបណ្តុ ះ   ប ្ត លេទ ។  
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១៤. ្របេទសឥ ្ឌ ៖  ករ ម នវត្តមន្រគូបេ្រងៀន និងករេ្របើ្របស្របក់េលើកទឹកចិត្ត 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ពីករ
សិក  

Duflo, E., Hanna, R. &. Ryan, S. (2010). ករងរមន្របក់េលើកទឹកចិត្ត ៖ េធ្វើឲយ្រគូមកបេ្រង នេន  ។. MIT mimeo.  
http://econ-www.mit.edu/files/5995 

សំណួរសិក
្រ វ្រជវ  

េតើករ ម ន និង្របក់េលើកទឹកចិត្ត ចកត់បនថយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន និងបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  សហគមន៍ជនបទចំនួន១១៣ ្រតូវបនចត់ ំង្រពវៗ ។ ចំនួន៥៧ជ ទទួលអន្ត គមន៍ និង ៥៦
េទៀតជ មិនទទួលអន្ត គមន៍ ។  

បរបិទ ច ថ ន(Rajasthan) ្របេទសឥ ្ឌ ៖ តំបន់ អ៊ូ យភឺរ ៍(Udaipur) គឺជតំបន់មន្របជពលរដ្ឋរស់េនតិចតួច ែដលពិបកេធ្វើ
ដំេណើ រេទតំបន់ ៉ច ថ ន (Rajasthan) ។ សហគមន៍ចំនួន៥៧ កនុងគំរូ ងេបើកបេ្រង ន្របំមួយេម៉ងកនុងមួយៃថង េហើយ

នីមួយៗ មនសិស ្របែហល ២០នក់ ។ សិស ទំងអស់្រតូវបនបេ្រង នកនុងថន ក់េរៀនមួយ េ យ្រគូបេ្រង នមន ក់ ្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសេចញពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងបនទទួលករអប់រជំមធយមថន ក់ទី១០ ។ េរៀនេនះបនបិទទ្វ រ េនេពល
គម នវត្តមន្រគូបេ្រង ន ។  

អន្ត គមន៍  វត្តមន្រគូបេ្រង ន៖ េ យ រែតទី ំង ច់្រសយ៉លរបស់ សហគមន៍កនុងករសិក េនះ ករ ម ន្រគូបេ្រង នជ្រប
ចំគឺជករលំបក េហើយអវត្តមន្រគូបេ្រង នក៏មនក្រមិតខពស់ផងែដរ ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន ែដលបនេបើក

ទំងេនះ បនផ្តល់ឲយ្រគូចំនួន៥៧នក់កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍នូវម៉សុីនថតមួយេ្រគ ង រមួជមួយេសចក្តីែណនំឲយ
សិស មន ក់ ថតរបូ្រគូបេ្រង ន េនេពលចប់េផ្តើម និងេពលបញច ប់ករបេ្រង នៃនៃថងសិក នីមួយៗ ។  
 
ម៉សុីនថតេនះ មនកលបរេិចឆទចបស់ ស់ និងមុខងរកំណត់េម៉ងថត ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករ្របមូលទិនន
ន័យចបស់ ស់អំពីវត្តមន្រគូបេ្រង ន េពលគឺ្រតូវបនេ្របើេដើមបីគណន្របក់ែខ្រគូបេ្រង ន ។ ្រគូបេ្រង ននីមួយៗបនទទួល
្របក់ែខ េទ មចំនួនៃថងសិក  ែដលពួកគត់បនមកបេ្រង នពិត្របកដ។ ៃថង “មកបេ្រង នពិត្របកដ” ្រតូវបនកំណត់ថ ជ
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ៃថងែដលពួកគត់្រតូវបនេគថតរបូេពលចប់េផ្តើម និងេពលបញច ប់ករបេ្រង ន មនរយៈេពលយ៉ងតិច៥េម៉ង េហើយរបូថតទំង
ពីរបនបង្ហ ញសិស យ៉ងតិច៨នក់ ។  
្របក់ែខ ចប់ពី ៥០០ រពូី (Rs) ដល់ ១.៣០០ រពូី (ឬពី១១,៥០ ដុ ្ល រ ដល់ ២៩,៥០ ដុ ្ល រ) ។ ្រគបូេ្រង នបនទទួល ៥០០ រពូី 
្របសិនេបើពួកេគមកបេ្រង នតិចជង១០ៃថង កនុងែខែដលេគបនកំណត់ និងទទួលបន៥០រពូី េទៀតស្រមប់ៃថងបែនថម មួយ 
(រហូតដល់ចំនួនៃថងអតិបរមិ ២៥ ឬ២៦ ៃថង ្រស័យេលើែខេនះ) ។  

ករេ្រប បេធៀប  ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ ជនបទ្រសេដៀងគន ចំនួន ៥៦ ។ កនុង េ្រប បេធៀបទំងេនះ ្រគូបេ្រង ន 
បនទទួលអ្រ ្របក់ែខេថរ (១ ០០០ រពូី) កនុងមួយែខ ។ ពួកេគ្រតូវចងចំថ ករមកបេ្រង នេទៀងទត់ គឺជត្រមូវករៃនករងរ
របស់ពួកេគ េហើយពួកេគ ចនឹង្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីករងរ កនុងករណីែដលមកបេ្រង នមិនបនេទៀងទត់ ។  

វធិី ្រស្ត  ្របភពៃនទិននន័យវត្តមនចំនួនពីរ ្រតូវបន្របមូល ។ ទី១ ទិននន័យអំពីវត្តមន្រគូបេ្រង ន ្រតូវបន្របមូល មរយៈករេទពិនិតយ
េ យមិនបនជូនដំណឹងជមុនេ យៃចដនយមួយ កនុងមួយែខ េន្រគប់ េរៀនទំងអស់ ។ ទី២ ម៉សុីនថត បនផ្តល់នូវ 
េរឿង ៉ វ “េមើលេឃើញផទ ល់ែភនក” ស្រមប់ប ្ត អន្ត គមន៍។ មរយៈករេ្រប បេធៀបអ្រ អវត្តមន ែដលបនទទួលពី
ករ្រតួតពិនិតយេ យៃចដនយ េនទូទំង ទំងពីរ្របេភទ ករសិក េនះ បនកំណត់ពី នុភពរបស់គេ្រមងេលើភព
អវត្តមន ។  
 
 
ស្រមប់  ែដលបនដំេណើ រករ អំឡុងេពលករចុះ្រតួតពិនិតយេនះ អនក យេឈម ះ បនកត់្រ ចំនួនសិស អងគុយ កនុងថន ក់
េរៀន ថេតើមនអ្វីសរេសរេលើក្ត រេខៀនែដរឬេទ េហើយថេតើ្រគូបេ្រង ននិយយជមួយសិស ែដរឬេទ ។ អនក យេឈម ះ ក៏បន
េ េឈម ះសិស កនុងបញជ ី និងពិនិតយេមើលថេតើមនកុមរអវត្តមន មួយបនឈប់េរៀន ឬបនចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង
រដ្ឋែដរឬេទ េហើយបនទ ប់មកេទៀត បនេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ី យតៃម្ល េដើមបី ក់បញចូ លកុមរថមី ។  
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េដើមបីកំណត់ថ េតើករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ បនេកើនេឡើង េ យ រែតកមមវធិីេនះ ែដរឬក៏អត់េនះ ករ្របឡងមុន និងេ្រកយ
េពលសិក  ៃនករ្របឡងសមតថភពមូល ្ឋ នចំនួនបី ្រតូវបន ក់ឲយកុមរទំងអស់េធ្វើ ។ កុមរែដល ចសរេសរបនទទួល
យកករ្របលងសរេសរ ។ កុមរែដលមិន ចសរេសរ បនទទួលយកករ្របឡងផទ ល់មត់ ។  
 
ករេធ្វើេតស្តផទ ល់មត់ បនសួរជំនញគណិតវទិយធមម  (ករ ប់េលខ ករបូកេលខមួយខទង់ ករែចកេលខធមម ) និងជំនញ
វគគស័ពទ ភ ហុីនឌូ (Hindi) មូល ្ឋ ន ្រសបេពលែដលករ្របឡងសរេសរ បនសួរសំណួរអំពីសមតថភពទំងេនះ បែនថម
ជមួយជំនញ គណិតវទិយែដលសមុគ ម ញជងេនះ (ករបូកេលខនិងករដកេលខពីរខទង់ ករគុណេលខ និងករែចកេលខ) 
សមតថភពបេងកើត្របេយគ និងករយល់ពីអំ ន ។  
 
េហតុដូេចនះេហើយ ករ្របឡងសរេសរ បនសួរទំងសមតថភពសរេសរ និងសមតថភពេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលត្រមូវឲយមន
សមតថភពក្រមិតខពស់ជងករ្របឡងផទ ល់មត់របស់កុមរ ។  
 
 

 
ខន តរង្វ ស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ 

ករេនេរៀនកនុង ៖ គម ន នុភពគួរឲយកត់សមគ ល់េទ ។ ករសិក េនះបនរកេឃើញថ ភពអវត្តមនរបស់សិស ្របចំៃថង 
មនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង ថ នភព ែដល្រគូបេ្រង នមនវត្តមនញឹកញប់ និង ថ នភព ែដល្រគូបេ្រង នអវត្តមនញឹក
ញប់។ ជមួយគន េនះផងែដរ អ្រ សិស េបះបង់ េន ទទួលអន្ត គមន៍មនក្រមិតទបជង ប៉ុែន្តមិនសំខន់េន
កនុងសថិតិេនះេទ ។  
 
ពិនទុ្របឡង៖ នុភពវជិជមន ។ ពិនទុ្របឡងភ  និងគណិតវទិយរបស់កុមរបនេកើនេឡើង០,១៧ៃនគម្ល តសទង់ រ។  
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ករបញច ប់ករសិក ៖ នុភពវជិជមន ។ ២៦ ភគរយៃនសិស កនុង  អន្ត គមន៍បនបញច ប់ករសិក េន រដ្ឋេ្រប ប
េធៀបនឹងចំនួនែត១៦ភគរយប៉ុេ ្ណ ះ ៃនសិស កនុង េ្រប បេធៀប ែដលបនបញច ប់ករសិក  ។ ភពខុសគន ចំនួន១០ភគ
រយេនះ មនន័យថេកើនេឡើងចំនួន៦២ភគរយៃនអ្រ បញច ប់ករសិក  េហើយ មន រៈសំខន់ ។  
 
្រគូអវត្តមនេ្រចើន៖ នុភពវជិជមន ។ រយៈេពលជង៣០ែខ កនុងករ ម នវត្តមន្រគូបេ្រង ន ្រគូបេ្រង នកនុង  
អន្ត គមន៍មនអ្រ អវត្តមនចំនួន២១% េធៀបនឹង ៤៤% ៃនទិននន័យមូល ្ឋ ន និង ៤២% កនុង េ្រប បេធៀប ។   
 
េពលេវ ស្រមប់ែណនំ៖ នុភពវជិជមន ។ កុមរកនុង ទទួលអន្ត គមន៍ទទួលបនពិនទុ៩% (ឬ ៣០%) ែដលជចំនួន
ៃថងចូលេរៀនេ្រចើនជងកុមរកនុង េ្រប បេធៀប ។  

ៃថ្លចំ យ ្របែហល ២៣ ដុ ្ល រ ស្រមប់្រគូបេ្រង នមន ក់ កនុងមួយែខ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ២០០៣)។  
ករបណ្តុ ះ  ប ្ត ល 
បុគគលិក  

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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១៥. ្របេទស ចៃម៉ក៖ កមមវធិីេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  PATH 
 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ ពី
ករសិក   

Levy D. & Ohls, J. (2007). ករ យតៃម្លៃន កមមវធិី PATH របស់្របេទស ចៃម៉ក ។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ ។ ករសិក ្រ វ្រជវ
េគលនេយបយ Mathematica, Inc 

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

 (១) េតើកមមវធិី PATH(កមមវធិីអភិវឌ មរយៈសុខភព និងករអប់រ)ំមនឥទធិពលអ្វីខ្លះេទេលើករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុមរ?  
(២) េតើកមមវធិីេនះមនឥទធិពលអ្វីខ្លះេទេលើពិនទុ្របឡង?  
(៣) េតើឥទធិពលេនះមនលកខណៈខុសគន ស្រមប់កុមរេី្រចើនជងកុម ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  
 

កុមរ្រកី្រក ចប់ពីេពលេកើត រហូត យុ ១៧ឆន ំ  

បរបិទ ្របេទស ចៃម៉ក ។  
អន្ត គមន៍  ជំនួយឥតសំណងស្រមប់កុមរ បនផ្តល់ថវកិែផនកសុខភព និងែផនកអប់រសំ្រមប់កុមរ្រកី្រកែដលមនសិទធិទទួល រហូត យុ ១៧ឆន ំ 

។   វកិកយប្រតថវកិែផនកសុខភពស្រមប់កុមរ រហូត យុ៦ឆន ំ (មិនបនចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង ) មនល័កខខ័ណ្ឌ  េទ មករ
េទពិនិតយសុខភពរបស់ពួកេគេនគ្លីនិកសុខភព េរៀង ល់ពីរែខម្តង អំឡុងឆន ំទី១ ៃនកររស់េនរបស់ពួកេគ និងពីរដងកនុងមួយឆន ំ ន
ឆន ំបនទ ប់មកេទៀត ។  
វកិកយប្រតៃនថវកិែផនកករអប់វ ំស្រមប់កុមរ យុ ៦ឆន ំ រហូត១៧ឆន ំ មនល័កខខ័ណ្ឌ ឲយកុមរមកេរៀនេទៀងទត់ (យ៉ងេ ច ៨៥ភគ
រយៃនៃថងសិក ) ។  
ថវកិជំនួយសងគម ក៏្រតូវបនផ្តល់ជូនមនុស េពញវយ័ទីទល់្រក ក៏ប៉ុែន្តមិន្រតូវបនយកមកពិភក េនទីេនះេទ។  

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងគំរូ ងៃន្រគួ រចំនួន២.៥០០្រគួ រ ែដលមនសិទធិចូលរមួកមមវធិី PATH (កមមវធិីអភិវឌ មរ
យៈសុខភព និងករអប់រ)ំ (្រកុមអនកចូលរមួ) ជមួយ្រកុម្រគួ រេផ ងេទៀត ែដល្រសេដៀងនឹង្រកុមអនកចូលរមួេនះែដរ ប៉ុែន្តមិន្រតូវ
បនចត់ទុកថមនសិទធិចូលរមួកមមវធិី PATH េនះេទ (្រកុមេ្រប បេធៀប) ។  
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

វធិី ្រស្ត  ទិននន័យស្រមប់ករ យតៃម្ល ្រតូវបន្របមូល មរយៈ៖ 
១. ករសមភ សន៍ មែបបគុណភព ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយបុគគលិកកមមវធិី PATH ក៏ដូចជបុគគលិក  និងមណ្ឌ លែថទំសុខភព 
ែដលបេ្រមើឲយអតិថិជន PATH និងជមួយបុគគលិកករយិល័យៃ្របសណីយ៍ ។  
២. ករេធ្វើកិចចពិភក ្រកុមេគលេ ជមួយអតិថិជន PATH អំពីបទពិេ ធន៍របស់ពួកេគជមួយកមមវធិីេនះ ។ 
៣. ទិននន័យដក្រសង់េចញពី្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មន ែដល្រតូវបនេ្របើេដើមបី្របតិបត្តិករគេ្រមងេនះ និង 
៤. ករអេងកត ម្រគួ រ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  រមួមនដូចជ ករអេងកតទិននន័យមូល ្ឋ នៃន្រគួ រ្រកុមអនក
ចូលរមួ និង្រគួ រ្រកុមេ្រប បេធៀប និងករអេងកត ម នេលើ្រគួ រដែដលេនះ បនទ ប់ពី្រកុមអនកចូលរមួបនទទួលករែបងែចកអតថ
្របេយជន៍ជេ្រចើន។  
 
ករ យតៃម្លេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េនកនុងគេ្រមងែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ ែដលបនេ្របើទិននន័យអេងកត ម្រគួ រយ៉ងលម្អិតេដើមបី
កំណត់ថេតើ កមមវធិី PATH បនេទដល់ចំនួន្របជជនែដលជេគលបំណងរបស់ខ្លួន និងបនបេងកើនទុនមនុស ៃន្រគួ រ ្រកី្រក ដូច
្រតូវបន ស់សទង់ មរយៈវត្តមនចូល  និងករេ្របើ្របស់តំែហែថសុខភពែដរឬអត់ ។  
ករ យតៃម្លេនះ ក៏បន ក់បញចូ លករវភិគ មែបបគុណភពផងែដរ េ យែផ្អកេលើ្រកុមេគលេ  និងបទសមភ សន៍         ្របតិបត្តិ 
េដើមបី យតៃម្លថេតើកមមវធិីេនះ្រតូវបនអនុវត្តបនល្អក្រមិត  ។  

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ ករវភិគេទេលើករថយចុះពហុគុណបនបង្ហ ញថ កមមវធិី PATH បេងកើនករចូលេរៀន ្របែហល 
០,៥ ៃថង កនុងមួយែខ ។ ករេកើនេឡើងែដល្រតូវបនប៉ន់ ម ន មន្របែហល៣ភគរយេលើក្រមិតទិននន័យមូល ្ឋ នេហើយ មន រៈ
សំខន់កនុងសិថតិ ។  
េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ គម ន នុភព ។ មិនមនភស្តុង ងបង្ហ ញថ កមមវធិី PATH មន នុភពេលើលទធផលរយៈេពលែវង 
ដូចជ ថន ក់ ឬករេឡើងថន ក់ ។  
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ៖ំ នុភពវជិជមន ។ កមមវធិី PATH បនទទួលេជគជ័យកនុងករេឆ្លើយតបនឹងេគលបំណងរបស់ខ្លួន 
កនុងករបេងកើនករេ្របើ្របស់េស ែថទំសុខភពស្រមប់កុមរ កនុង្រគួ រ PATH ។ លទធផលទំងេនះបនេលើកេឡើងថ ករេទ
មណ្ឌ លែថទំសុខភពស្រមប់កុមរចប់ពីេពលេកើត រហូតដល់ យុ ៦ឆន ំ បនេកើនេឡើង្របែហល៣៨ភគរយ េ យ រែតមនកមម
វធិីេនះ ។  

ៃថ្លចំ យ អតថ្របេយជន៍្របចំែខជមធយមស្រមប់កុមរមន ក់ ែដលទទួលបនថវកិែផនកសុខភព ឬែផនកអប់រគំឺមន្របែហល៦,៥០ ដុ ្ល រ 
(ដុ ្ល រ ឆន ំ ២០០៥) ។  
 

ករបណ្តុ ះ ប
្ត ល 

បុគគលិក  

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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១៦. ្របេទស េកនយ៉៖ ករចំ យេលើឯកស ្ឋ ន   
 

ធតុផ  ំ បរយិយ  

ករដក្រសង់ ពី
ករសិក   

Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M., & Sinei, S. (2006). ករអប់រ ំនិងករទប់ ក ត់េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ (HIV/AIDS) ៖ ភស្តុ ង 
បនពីករ យតៃម្ល្រពវៗ កនុង្របេទស េកនយ៉ ភគខងលិច ។ ឯក រករងរសិក ្រ វ្រជវេគលនេយបយរបស់ធនគរ
ពិភពេ ក ៤០២៤ ។  
 

សំណួរ
្រ វ្រជវ  

េតើអន្ត គមន៍េលើករអប់រ ំនិងករបងក រេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ (HIV/AIDS) កត់បនថយករមនគត៌េនវយ័ជំទង់ែដរឬេទ?  
 

 
អនកចូលរមួ  

សិស ចំនួន ៧០.០០០នក់ បនចុះេឈម ះចូលេរៀន ចប់ពីថន ក់ទី៥ ដល់ថន ក់ទី៨ កនុង បឋមសិក ចំនួន ៣២៨ ។ ២៤៦  
បនទទួលទ្រមង់អន្ត គមន៍មួយ កនុងចំេ មទ្រមង់ “អន្ត គមន៍”ចំនួន្របំ ។ ករសិក េនះ ក៏មនករចូលរមួរបស់្រគូបេ្រង នអនុ
វទិយល័យ ្របែហល ៣.០០០នក់ផងែដរ កនុង ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងមួយចំនួន ែដលកនុងចំេ មេនះ ្រគូបេ្រង នចំនួន
៤៤៥នក់ បនចូលរមួកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេមេ គេអដស៍ ។ 

ករកំណត់ ្របេទស េកនយ៉ ។ ្រសុកជនបទពីរ គឺ្រសុក បុនហគូម៉ (Bungoma) និង្រសុក បុេតេរ ៉ម៉ូមី ស (Butere-Mumias) េនភគខងលិច្រប
េទស។  

 
អន្ត គមន៍  

ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន៖ អងគភព្រតួតពិនិតយជមងឺេអដស៍ របស់្រកសួងអប់រ ំបនបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពី្របធនបទខុស
គន ៗជេ្រចើន ែដលកនុងេនះរមួមន អងគេហតុមូល ្ឋ នស្តីពីេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ករបង្ហ ញពីេ្រ មអនម័យ ព័ត៌មនស្តីពីករ
្របឹក េយបល់ និងករេធ្វើេតស្តសម័្រគចិត្ត និងវធិី ្រស្តអប់រជំមងឺេអដស៍ ។  
 
អនកចូលរមួ បនពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រេនកនុងេសៀវេភរបស់អនកស្រមបស្រមួលេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ បនេរៀនសូ្រតទំង
រេបៀបពិភក បញ្ហ េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ជែផនកមួយៃនថន ក់េរៀន ែដលបនេផ្ត តេលើ្របធបបទេផ ងេទៀត និងរេបៀបយកេម
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ធតុផ  ំ បរយិយ  

េរៀនទំងមូលេផ្ត តេលើសកមមភពេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និងបនេរៀបចំែផនករេមេរៀនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អនកស្រមបស្រមួ
ល។  
 
េនឯចុងបញច ប់ៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ្រគូបេ្រង ន្រតូវបនេសនើឲយេរៀបចំ “ែផនករសកមមភព” មួយ ស្រមប់អប់រអំំពីេមេ គ េអដស៍/
ជមងឺេអដស៍ េនកនុង របស់ពួកេគ េ យរមួមនរេបៀបែដលពួកេគនឹងជួយ្រគូបេ្រង នេផ ងេទៀតកនុង  និងរេបៀប ក់
បញចូ លកមមវធិីេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍េទកនុងកលវភិគ ។ េ្រកពីករផ្តល់ជូនសកមមភពេន មបនទប់េរៀន ្រគូបេ្រង នែដលបន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល ្រតូវបនផ្តល់េយបល់ឲយបេងកើតក្លឹបសុខភព េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយេជៀស ង        េមេ គេអដស៍ មរយៈ
សកមមភពេរៀនសូ្រតដ៏សកមម ដូចជករេដើរតួសំែដង ជេដើម ។  
 
ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង៖ ពក់ក ្ត លៃន  ែដលទទួលបនករព្រងឹងេលើករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ្រតូវបនេលើកទឹក
ចិត្តឲយេរៀបចំកិចចពិភក មួយកនុងឆន ំ២០០៥ ។ សិស ថន ក់ទី៧ និងទី៨ទំងអស់គួរែតបនចូលរមួកនុងកិចចពិភក េនះ។ ករផ្តួចេផ្តើមកិចច
ពិភក េនះគឺ៖ “សិស គួរែត្រតូវបនបេ្រង នពីរេបៀបេ្របើេ្រ មអនម័យ។” បនទ ប់ពីកិចចពិភក ្រតូវបនបញច ប់រចួមក ក៏មន
ករ្របឡងែតងេសចក្តី។ សំណួរែតងេសចក្តី គឺ៖ “ចូរពិភក អំពីវធិីែដលអនក ចករពរខ្លួនអនកមិនឲយឆ្លងេមេ គេអដស៍នេពលេនះ 
និងនេពលេ្រកយកនុងជីវតិរបស់អនក។” សិស  ក៏បនទទួលព័ត៌មនអំពីេ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ ម យុ និងេភទផងែដរ ។  
 
 
ឯកស ្ឋ ន ៖ េដើមបីកត់បនថយករចំ យេលើករសិក  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមួយ បនែចកឯកស ្ឋ ន
េ យឥតគិតៃថ្លដល់សិស មន ក់ៗ ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទី៦ ( យុជមធយម ១៤ឆន ំ) ។ េគបនែចកជូនឯកស ្ឋ ន
្របែហល ១០.០០០កំេប្ល  ។ កុមរ ែដលមកចុះេឈម ះចូលេរៀន កនុងអំឡុងឆន ំសិក ទី២ បនទទួលឯកស ្ឋ នសិស មួយកំេប្លេទៀត ។  
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ករេ្រប ប
េធៀប  

 ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ្រតូវបនយកមកេ្រប បេធៀបជមួយ ចំនួន៨២ ែដលមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ មួយ
េនះ ។ ជក់ែស្តង ៤១ បនទទួល្រតឹមែតករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នប៉ុេ ្ណ ះ។ ៤២  បនទទួលករ  បណ្តុ ះប ្ត ល
្រគូបេ្រង ន និងកិចចពិភក អំពីេ្រ មអនម័យ។ ៨៣  បនទទួល្រតឹមែតឯកស ្ឋ ន ែត  ប៉ុេ ្ណ ះ ។ ៤០ បន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងឯកស ្ឋ ន  េហើយ ៤០ េទៀតបនទទួលអន្ត គមន៍ទំងបី ។   

វធិី ្រស្ត  ករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេលើករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ្រកយេពលចត់ថន ក់ មរយៈករែបងែចក ម
ភូមិ ្រស្ត ករបំេពញតួនទីជមធយមរបស់ េទេលើករ្របឡងសញញ ប្រតបឋមភូមិឆន ំ២០០១េន្របេទសេកនយ៉ និងផលេធៀប
េយនឌ័រកនុងចំេ មសិស បឋមសិក ក្រមិត២ ។  
 
ករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេលើឯកស ្ឋ ន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីចត់ចំ ត់ថន ក់ថេតើ បនទទួលករព្រងឹងេលើករ       បណ្តុ ះ
ប ្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពីករអប់រេំមេ គេអដស៍ែដរឬយ៉ង  និង មរយៈទី ំងភូមិ ្រស្ត សមិទធិផល  និងផលេធៀបេយន
ឌ័រ។ េដើមបីទទួលទិននន័យអំពីករចុះេឈម ះចូលេរៀន និងវត្តមនចូលេរៀនេន  ម្រន្តីមូល ្ឋ នរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប
លបនចុះេទ ចំនួន៦ អំឡុងេពលែដលពួកគត់េ េឈម ះកនុងបញជ ី ែដលបនចុះេឈម ះេនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ននិង បនសួរពី
ទីកែន្លងរស់េនរបស់សិស ែដលមិនមកេរៀនេនះ ។ េគេ្របើ្រកបខ័ណ្ឌ ថយចុះ(regression framework) ធមម មួយ េដើមបី យតៃម្លេលើ

នុភពេនះ។  
 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀនកនុង ៖ នុភពវជិជមន ។ ករចំ យេទេលើឯកស ្ឋ ន បនជួយសិស ឲយេនេរៀនបន្តកន់ែតបនយូរ
ែថមេទៀត។ អ្រ េបះបង់ករសិក ្រតូវបនកត់បនថយ អ្រ េរៀបករកនុងវយ័ជំទង់ទបជងមុន អ្រ មនៃផទេពះ អ្រ មនគត៌កនុងវ ័
យជំទង់ក៏មនក្រមិតទបជងមុនផងែដរ ។ សិស ្រសីកនុង ២,៥ ភគរយ ែដលបនទទួលឯកស ្ឋ នេ យឥតគិតៃថ្ល ទំនងជ
មិនេបះបង់ េនះេទ ែដលេនះបង្ហ ញពីករថយចុះចំនួន ១៥% ។ ចំេពះកុម  អ្រ េបះបង់  ក៏បនធ្ល ក់ចុះចំនួន 
១៥% ផងែដរ ។   
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ធតុផ  ំ បរយិយ  

 
លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ៖ំ នុភពរមួបញចូ លគន  ។ េ្រកយរយៈេពលពីរឆន ំ កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នេនះមន

នុភពតិចតួចេលើចំេណះដឹងរបស់សិស  និងសកមមភពផ្លូវេភទែដល យករណ៍េ យខ្លួនឯង និងករេ្របើ្របស់េ្រ ម      អនម័
យ ឬករមនគត៌កនុងវយ័ជំទង់ ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នបនបេងកើនភពអត់ធមត់របស់កុមរ ចំេពះអនកផទុក
េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍។ ឥទធិពលរមួរបស់កមមវធិីេនះេទេលើករ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍មនលកខណៈមិនចបស់ ស់េនះេទ។  

 
ៃថ្លចំ យ 

ករ ម នេលើបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងក្លឹបែថទំសុខភពចំ យអស់្របក់ចំនួន ៥៥០ដុ ្ល រស្រមប់ មួយ។ មិនមន
ករចំណយេលើកិចចពិភក អំពីេ្រ មអនម័យេទ ។ ឯកស ្ឋ នមនតៃម្ល្របែហល ៦ដុ ្ល រស្រមប់សិស មន ក់។ (ដុ ្ល រឆន ំ២០០៣) 

ករបណ្តុ ះប
្ត ល 

បុគគលិក  

មនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នស្តីពីកមមវធិីសិក េមេ គេអដស៍ និងជមងឺេអដស៍ ។  
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១៧. ្របេទសេកនយ៉៖ ្របកេ់លើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រងៀន  
 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ពី
ករសិក   

Glewwe, P., Ilias N.,& Kremer, M. (2003). ្របក់េលើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រង ន ។ Cambridge, MA ៖ បនទប់ពិេ ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី
្រក Abdul Latif  Jameel (Abdul Latif  Jameel Poverty Action Lab) ។ ឯក រេលខ ១១ ។  

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើកមមវធិីផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រង នមនអនុភពអ្វីខ្លះេទេលើលទធផលេរៀនសូ្រតរបស់សិស  និងឥរយិបថ្រគូបេ្រង ន?  
 
 

អនកចូលរមួ  បឋមសិក ចំនួន ៥០ (ពីថន ក់ទី៤ ដល់ទី៨) 
 

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

អន្ត គមន៍  កមមវធិីេនះ បនផ្តល់ឱកសដល់  កនុងករផ្តល់្របក់បែនថមខងរបូិយវតថុ ដល់្រគូបេ្រង នចប់ពីថន ក់ទី៤ដល់ទី៨ ែផ្អកេលើករបំ
េពញតួនទីេនកនុង ជរមួេលើករ្របឡងកនុង្រសុកៃនឆន ំនីមួយៗ ។  

្រគូបេ្រង នទំងអស់ ែដលបនបេ្រង នថន ក់ទំងេនះ កនុង “ ទទួលពិនទុខពស់” និងកនុង “ ែដលបនែកលម្អេ្រចើនបំផុត” បន
ទទួល្របក់បែនថម ។ ជរមួ រង្វ ន់ ្រតូវបន្របគល់ជូន ចំនួន២៤ កនុងចំេ ម ចូលរមួចំនួន ៥០ ។ េ យ រែត្រសុក ប៊ូ
េសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) មនករ្របឡងកនុង្រសុក ច់េ យែឡកពីគន  ្របក់បែនថម ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យែឡកពីគន  
កនុង្រសុកនីមួយៗ េទ មចំែណកៃនចំនួន  កនុង្រសុកេនះ ។  

េដើមបី ងំ ពីករបងខំសិស េខ យឲយេរៀន្រតួតថន ក់ េបះបង់  ឬមិនចូលរមួ្របឡង សិស ែដលមិនបនចូលរមួ្របឡង 
្រតូវបនផ្តល់ជូនពិនទុទប ។ េលើសពីេនះេទៀត េដើមបី ងំ ពីករេ្រជើសេរ ើសសិស ខ្ល ំងឲយចូលរមួ្របឡង មនែតសិស ែដលបន
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ចុះេឈម ះចូលេរៀន ្រតឹមែខកុមភៈ ឆន ំ១៩៩៨ ប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងករគណនពិនទុជមធយមរបស់  ។  

ករេ្រប ប
េធៀប 

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង ចំនួន ៥០ ែដលបនទទួលអន្ត គមន៍ និង ចំនួន៥០ ែដលមិនបនទទួល
អន្ត គមន៍ ។  
 

ករេ្រប ប
េធៀប  

កនុងចំេ ម ចំនួន១០០ ែដល្រកសួងអប់រ ំបនេ្រជើសេរ ើសថជ ែដល្រតូវករជំនួយជពិេសស ចំនួន ៥០ ្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ ស្រមប់ករផ្តល់អន្ត គមន៍េនះ ្រសបេពលែដល ចំនួន៥០េផ ងេទៀត បនេដើរតួនទីជ្រកុម
េ្រប បេធៀប ។  
 
ទិននន័យ ្រតូវបន្របមូល ម្របេភទជេ្រចើនៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រគូបេ្រង ន ដូចជ វត្តមន កិចចករេនផទះ បេចចកេទស
គរេុកសលយ និងេរៀបចំវគគសិក េ្រត ម្របលងបែនថម ក៏ដូចជ ទិននន័យអំពីពិនទុេតស្ត្របលងរបស់សិស  េ្រកយេពលបញច ប់កមមវធិី ។ 
កមមវធិីេនះ បនចប់េផ្តើមដំេណើ រកររយៈេពលពីរឆន ំ េ យបនចប់េផ្តើមកនុងឆន ំ ១៩៩៨ ែដលមនពិនទុ ្របលងឆន ំ ១៩៩៦ ្រតូវបនេ្របើ
ជមូល ្ឋ នកនុងករ ស់សទង់កររកីចេ្រមើន ។  
 

វធិី ្រស្ត  ករេនេរៀនកនុង ៖ គម ន នុភព ។ អ្រ េបះបង់  មិនមនករធ្ល ក់ចុះកនុង ែដលមនកមមវធិីេនះេទ ។  
 
ករេរៀន្រតួតថន ក់៖ គម ន នុភព។ អ្រ េរៀន្រតួតថន ក់មិនបនធ្ល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់កនុង ផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តេនះេទ។  
 
 
ពិនទុ្របឡង៖ នុភពវជិជមន ។ សិស កនុង  ែដលមនកមមវធិីផ្តល់្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង ន ទំនងជចូលរមួ្របឡង និង
ទទួលបនពិនទុខពស់កនុងរយៈេពលខ្លីេនះ ។  
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

 
  
វត្តមន្រគូបេ្រង ន៖ គម នឥទធិពល ។ ្រគូបេ្រង ន កនុង មនកមមវធិី មិនមនអ្រ វត្តមន ឬអ្រ កិចចករផទះ ខពស់ជងមុន េនះេទ 
។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏្រគូបេ្រង នកនុង មនកមមវធិីបនបេងកើនសកមមភពេរៀបចំេតស្ត្របឡង និងបនេលើកទឹកចិត្ត
សិស ឲយចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង េដើមបីចូលរមួេធ្វើេតស្ត្របឡង ផងែដរ ។  
 
 
លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ៖ំ ឥរយិបថ្រគូបេ្រង ន (គរេុកសលយ) មិនមនករខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់ រ ង ទទួល្របក់
េលើកទឹកចិត្ត និង េ្រប បេធៀបេទ ។  
 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

  
ICS បនផ្តល់្របក់បែនថម ែដលមនតៃម្លចប់ពី ២១ ដល់៤៣% ៃន្របក់ែខ្របចំែខ្រគូបេ្រង នធមម  េ្រប បេធៀបនឹងកមមវធិីចំ យ
េលើលទធផលករងរេនសហរដ្ឋ េមរកិ ។ 
 

ៃថ្លចំ យ មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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១៨. ្របេទស េកនយ៉៖ ករផ្តលជ់ូនេសៀវេភសកិ  

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ពី
ករសិក   

Glewwe, P., Kremer, M., & Moulin, S. (2007) សិស ជេ្រចើនបនេបះ ែមនេទ? េសៀវេភសិក  និងពិនទុ្របឡងកនុង្របេទស 
េកនយ៉ ។ Cambridge, MA ៖ បនទប់ពិេ ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif  Jameel ។ 

សំណួរ
្រ វ្រជវ  

េតើករផ្តល់ជូនេសៀវេភសិក ផ្លូវករបេងកើនលទធផលអប់របំនេ្រចើនដូចែដលបន ស់ែវង មរយៈពិនទុ្របឡងរបស់សិស ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  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៖ េ យ រែតករែចកេសៀវេភសិក  គឺជករអនុវត្តធមម មួយ កនុង្របេទស េកនយ៉ េសៀវេភ
សិក  ៦០% កនុង ផលេធៀបសិស មន ក់ ្រតូវបនផ្តល់ជូនជភ អង់េគ្លស និងវទិយ ្រស្ត េហើយ ផលេធៀប៥០% ែផនកគណិតវទិយ 
បនផ្តល់ឲយសិស  េសទើរែតទំងអស់គន  ែចករែំលកករទទួលបនេសៀវេភសិក  ។  
 

 
ករេ្រប ប
េធៀប  

 
ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ង្រកុមចំនួនបួន ែដលមន ចំនួន២៥៖ ្រកុមទី១ បនទទួល អន្ត គមន៍កនុងឆន ំ ១៩៩៦ ្រកុមទី
២ កនុងឆន ំ ១៩៩៧ ្រកុមទី៣ កនុងឆន ំ ១៩ ៩៨ និង្រកុមទី៤ កនុងឆន ំ ២០០០ ។ កនុងឆន ំនីមួយៗ ែដលមនកមមវធិី ្រតូវបនេ្រប បេធៀប
ជមួយ ែដលមិនទន់បនទទួល អន្ត គមន៍កមមវធិីេនះ ។  
 

 
វធិី ្រស្ត  

 
េនចុងឆន ំ ១៩៩៥ ករយិល័យ្រសុករបស់្រកសួងអប់របំនេ្រជើសេរ ើស បឋមសិក ចំនួន១០០កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង 
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្រសុក េតសូ (Teso) េដើមបីចូលរមួកមមវធិីជំនួយ  (School Assistance Program (SAP)) ។ 
 

ទំងេនះ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ យ រ ទំងេនះ ្រតូវបនេគយល់ថ្រតូវករជំនួយ និង (មនករណីេលើកែលងមួយ) 
មិនបនចូលរមួកនុងកមមវធិីែចកេសៀវេភសិក េលើកមុន ។ េមឌីយ៉នពិនទុេតស្ត្របឡងមធយមរបស់  កនុងចំេ ម  SAP 
កនុងឆន ំ ១៩៩៥ មនក្រមិតទបជងពិនទុេតស្ត្របឡងជមធយម កនុងចំេ ម ទំង ៣៣៣ កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េត
សូ (Teso) ។  
 
 

ចំនួន ១០០ ្រតូវបនែបងែចកជបួន្រកុម ែដលមួយ្រកុមមន ចំនួន២៥ េ យៃចដនយ ។ ្រកុមមួយ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស 
ឲយទទួលេសៀវសិក  របស់រដ ជផ្លូវករ នេដើមឆន ំ ១៩៩៦ ។ កនុងឆន ំ ១៩៩៧ មួយ្រកុមេផ ងេទៀត ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឲយទទួលថវកិ 
េសមើនឹង ២,៦៥ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ េដើមបីយកេទេ្របើ្របស់កនុងករទិញសមភ រៈសិក  (រមួបញចូ លេសៀវេភសិក  ផងែដរ) ។ 

កនុង្រកុមទី៣ និង្រកុមទី៤ បនទទួលថវកិ្រសេដៀងគន េនះ នេដើមឆន ំ ១៩៩៨ និងឆន ំ ២០០០ េ យែឡកៗពីគន  ។  
 
ទ្រមង់ៃនករ្របឡងកនុង្រសុក ្រតូវបន្របគល់ជូន ទំងអស់ មុនេពលែចកជូនេសៀវេភសិក  េហើយពិនទុ្របឡងកនុង្រសុក ្រតូវ
បន្របមូល េនចុងឆន ំកមមវធិីេពលេ្រកយ ស្រមប់េធ្វើករេ្រប បេធៀបទិននន័យ ។ សកមមភពកនុងថន ក់េរៀន និងអ្រ សិស េបះបង់

 ក៏្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ផងែដរ ។  
 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករេនេរៀនកនុង ៖ គម នឥទធិពល ។ គម នភស្តុង ង ែដលបង្ហ ញថ ករែចកេសៀវេភសិក  បនកត់បនថយករេរៀន ្រតួតថន ក់ ឬ
អ្រ សិស េបះបង់  េទ ។  
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ ឥទធិពលវជិជមន ។ េសៀវេភសិក  បនបេងកើនកររកីចេ្រមើន េឆព ះេទ អនុវទិយល័យ ស្រមប់ 
សិស ថន ក់ទី៨ ។  
 
ចំណុចេនះ បង្ហ ញភស្តុ ងថ ស្រមប់សមមតិកមមែដលកមមវធិីេនះ ផ្តល់អតថ្របេយជន៍េ្រចើនបំផុតដល់សិស ពូែកៗ ពីេ្រពះ មនែត
សិស ពូែកៗេទ បនេរៀនដល់ថន ក់ទី៨ និងមនសងឈឹមរកីចេ្រមើនេនមធយមសិក  ្រសបេពលែដលសិស ជេ្រចើន េរៀនថន ក់ទបជង
េនះ គឺ្របកដ ស់មិន ច នេសៀវេភសិក េនះបនេទ ។ សិស ថន ក់ទី៨ ែដលជ្រកុមពូែកខងករសិក  និងបនសំ ងំ មន
៥% ពិនទុ ទំនងជចូលេរៀនេនមធយមសិក  កនុងឆន ំកមមវធិីទី២ ជងសិស េ្រប បេធៀប ។  
 
 
Test score: No effect. After one school year there was no evidence that the textbook provision increased average test scores. 
ពិនទុេតស្ត្របឡង៖ គម នឥទធិពល ។ េ្រកយរយៈេពលមួយឆន ំៃនករសិក រចួមក មិនមនភស្តុង ង ែដលបង្ហ ញថ ករផ្តល់េសៀវេភ
សិក េនះ បនបេងកើនពិនទុេតស្ត្របឡងជមធយមេនះេទ ។   
 

 
ៃថ្លចំ យ 

្រកុមទី២ ទី៣ និង្រកុមទី៤ បនទទួលថវកិ េសមើនឹង ២,៦៥ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ ឬជមធយមចំនួន ៧២៧ដុ ្ល រ កនុង មួយ 
ែដល៤៣%ៃនថវកិេនះ ្រតូវបនចំ យេលើេសៀវេភសិក  ។ មិនមនករផ្តល់ជូនព័ត៌មនពក់ព័នធនឹង ករចំ យេលើកមមវធិី 
ស្រមប់្រកុមទី១ េទ ។  

 
ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល
បុគគលិក  

Each grade and subject that was given textbooks also received one copy of the associated teacher’s guide. 
មុខវជិជ  និងថន ក់នីមួយៗ ែដលទទួលបនេសៀវេភសិក  ក៏បនទទួលេសៀវេភមួយកបល ៃនមគគុេទទសក៍របស់ ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន 
ផងែដរ ។  
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១៩. ្របេទស េកនយ៉៖ កមមវធិី ររបូករណ៍ស្រមប់កមុរ ី

ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ ពីករ
សិក   

Friedman, W., Kremer, M., Miguel, E., and Thornton, R. (2011). េតើករអប់រជំកររេំ ះែមនែដរឬេទ? Cambridge, MA ៖  
បនទប់ពិេ ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif  Jameel ។ 

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើកមមវធិី ររបូករណ៍ែផ្អកេលើលទធផលសិក បេងកើនវត្តមនសិស  និង្រគូបេ្រង នែដរឬេទ?  
 

អនកចូលរមួ  កុមរថីន ក់ទី៦ មកពី បឋមសិក ចំនួន៦៩ ែដល្រតូវបន ម នរយៈេពល ៤ េទ៥ឆន ំ េ្រកយេពលទទួលបន របូ
ករណ៍ ។  

 
ករកំណត់ 

្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) និង ្រសុក េតសូ (Teso) កនុង្របេទស េកនយ៉ ។ េកមង្រសី េនទីកែន្លងេនះ  មិនយកចិត្តទុក ក់កនុងសងគម 
េហើយក៏គម នអំ ចខងនេយបយ ផងែដរ ។ ពួកេគ គឺជ្រស្តីវយ័េកមង េនកនុងសងគម ជទីែដល្រកុមបុរសវយ័ចំ ស់ កន់
កប់សិទធិអំ ច េហើយកុមរទីំងេនះ មកពី្រកុមជនជតិភគតិច Luhya និង Teso ែដលមនភពទន់េខ យខងនេយ    
បយ ។   
 
្របែហល ៨៥% ៃនកុមរ្រគប់ យុចូលេរៀនបឋមសិក  េន្របេទស េកនយ៉ ភគខងលិច បនចុះេឈម ះចូលេរៀនកនុង  
ប៉ុែន្តមនែត១/៣ ៃនចំនួនសិស ទំងអស់ប៉ុេ ្ណ ះ បនបញច ប់បឋមសិក  ។ អ្រ សិស េបះបង់  ជធមម មនក្រមិត
ខពស់ជង ស្រមប់សិស ្រសី ។ កនុងឆន ំ ២០០១ អ្រ េបះបង់  ស្រមប់ថន ក់ទី៦ មនចំនួន១០% ស្រមប់សិស ្រសី និង
៧% ភគរយ ស្រមស់សិស ្របុស ។  

អន្ត គមន៍  កមមវធិី ររបូករណ៍ស្រមប់កុមរ(ីGSP) ្រតូវបនអនុវត្ត េ យកមមវធិីអន្តរជតិគំ្រទកុមរ (ICS) េន ្រហ្វិក ។ កមមវធិី
ររបូករណ៍េនះ បនផ្តល់រង្វ ន់ដល់សិស ្រសីថន ក់ទី៦ កនុង អន្ត គមន៍ែដលលទធផលេរៀនសូ្រតរបស់ខ្លួនេលើករ

្របឡងបញច ប់ឆន ំ មស្តង់ ររបស់រ ្ឋ ភិបល បន ក់ពួកេគេនលំ ប់កំពូល ១៥% ។ 
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

 
ករេ្រប បេធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ង បឋមសិក ចំនួន៣៤ (សិស ចំនួន ១.៦៤០នក់) ែដលបនទទួល របូករណ៍ 
និង ចំនួន៣៥ (សិស ចំនួន ១.៦៥២នក់) ែដលមិនបនទទួល ររបូករណ៍ ។  អន្ត គមន៍និង គម នអន្ត គមន៍
កមមវធិី ររបូករណ៍របស់សិស ្រសី កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) មនលកខណៈ្រសេដៀងគន  េលើលកខណៈសមគ ល់ទិននន័យមូល
្ឋ នែដល ចអេងកតបន ែដលបនបង្ហ ញថ ករពិនិតយ្រពវៗេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីបេងកើត្រកុម្រសេដៀងគន  ។  

 
វធិី ្រស្ត  ករេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ េទកនុង ទទួលអន្ត គមន៍ និង មិនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ្រតវូបនអនុវត្តេ យេ្របើម៉សុីន

កំណត់េលខ្រពវ មកុំពយូទ័រ បនទ ប់ែបងែចកថន ក់េលើកទីមួយ មរយៈករែបងែចកែផនករដ្ឋបល និងករចូលរមួកនុងកមមវធិីអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកលពីេពលមុន ។  
 
កនុងចំេ ម ទំង១២៧ ចំនួន៦៤ ្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួកនុងកមមវធិីេនះ ។ េដើមបី យតៃម្លេលើភពឋិតេឋរៃន
លទធផលសិក  និង នុភពរយៈេពលែវងេផ ងេទៀតៃនកមមវធិីេនះ ករអេងកត ម នមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង្របែហល៤ េទ៥
ឆន ំ េ្រកយពីករ្របកួត្របែជងកមមវធិី ររបូករណ៍ស្រមប់កុមរ។ី  
 
គំរូ ងវភិគជចុងេ្រកយ ែដលមនទិននន័យអេងកតមូល ្ឋ ន ពិនទុ្របឡងឆន ំ២០០១ ឬពិនទុេតស្ត្របឡងឆន ំ ២០០២ និងទិននន័យ
អេងកត ម ន រមួមនសិស ្រសីចំនួន១.៣៨៥នក់ ែដលេសទើែតមនតុលយភព រ ង ទទួលអន្ត គមន៍ និង មិន
ទទួលអន្ត គមន៍។  

ខន តរង្វ ស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ 

ករេនេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ សិស ្រសីកនុង ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន៧,៨% ទំនងជេនែតមកចុះេឈម ះចូល
េរៀន រយៈេពល៤ឆន ំ េ្រកយពីរង្វ ន់ ររបូករណ៍េលើកដំបូង ។  
 
េរៀនបនរកីចេ្រមើនេន ៖ នុភពវជិជមន ។ សិស ្រសីែដលបនទទួល ររបូករណ៍ចំនួន ៨,៦% ទំនងជបនចូល
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

េរៀនយ៉ងេ ចេន មធយមសិក មួយចំនួ ។    
ពិនទុ្របឡង៖ នុភពវជិជមន ។ កមមវធិីេនះបនបេងកើនពិនទុ្របឡង០,១៩% ៃនគម្ល តស្តង់ រស្រមប់កុមរ ីែដលបនចុះេឈម ះ
ចូលេរៀន មនសិទធិទទួល ររបូករណ៍េនះ។ នុភពទំងេនះគឺខ្ល ំងបំផុតកនុងចំេ មសិស កនុង្រសុក ប៊ូេសៀ(Busia) ជ
្រសុកែដលកមមវធិីេនះបនបេងកើនពិនទុ០,២៧ ៃនគម្ល តសទង់ រ។  
 
មិនមន នុភព្រតូវបនរកេឃើញេនកនុង្រសុក េតសូ (Teso) េទ ។ ករទទួលបនពិនទុេតស្ត្របឡងវជិជមនភគេ្រចើន ក៏្រតូវបន
រកេឃើញផងែដរកនុងចំេ មកុមរកីនុង្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) ែដលមនឱកសតិចតួចកនុងករទទួលបនរង្វ ន់េនះ េ យេលើក
េឡើងថមន នុភពមកពីខងេ្រកជវជិជមនេលើករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ។ នុភពកមមវធិីជមធយមស្រមប់កុមរេីនះេឆ្លើយ
តបេទនឹងតៃម្លថន ក់០,២ បែនថមេទៀតៃនករេរៀនសូ្រតថន ក់បឋមសិក  េហើយករទទួលបនេនះមនរយៈេពលេពញមួយឆន ំ 
េ្រកយពីករ្របឡងបនបញច ប់។   
 
ក៏មនភស្តុង ងអំពី នុភពខងេ្រកជវជិជមនៃនកមមវធិីមកេលើថន ក់េរៀនទំងមូលផងែដរ េពលគឺ កុម  (ែដលមិនមនសិទធិ
ទទួលរង្វ ន់េនះ) បនេឃើញមនករេកើនពិនទុ០,០៨ៃនគម្ល តស្តង់ រេលើមធយមភគ ។  

ៃថ្លចំ យ រង្វ ន់េនះ រមួមនថវកិចំនួន ៥០០ KSh (៦,៤០ ដុ ្ល រ នេពលេនះ) ែដល្រតូវបនចំ យឲយ របស់កុមរ ីេដើមបី ៉ ប់រង
េលើៃថ្លសិក  េហើយថវកិជ្របក់សុទធចំនួន ១.០០០ KSh (១២,៨០ ដុ ្ល រ) ្រតូវបនចំ យឲយ្រគួ ររបស់កុមរេីដើមបីទូទត់
ករចំ យេលើករសិក េផ ងេទៀត កនុងឆន ំនីមួយៗែដលមនរយៈេពលពីរឆន ំ បនទ ប់ពីបនេធ្វើករ្របកួត្របែជង ែដលមនរយៈ
េពលពីរឆន ំចុងេ្រកយេន បឋមសិក  ។ ដូេចនះ រង្វ ន់សរបុស្រមប់សិស ទទួលជ័យជំនះ មនតៃម្លជិត៣៨ដុ ្ល រ កនុង    
រយៈេពលពីរឆន ំ ។  

ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លបុគគលិក  

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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២០. ្របេទស េកនយ៉៖ ករកមច ត់ដងកូវ្រពូន  
 

ធតុផ  ំ ករពិណ៌ន  

ករដក្រសង់ ពី
ករសិក
្រ វ្រជវ 

Miguel, E. & Kremer, M. (2004). ដងកូវ្រពូន៖ ករកំណត់ នុភពេលើករអប់រ ំនិងសុខភព កនុងករណីមនអន្ត គមន៍ពីខងេ្រក។ 
េសដ្ឋកិចចម្រត ្រស្ត ៧២(១) ១៥៩-២១៧ ។   

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើករកមច ត់ដងកូវ្រពូនេធ្វើឲយករចូលេរៀន និងលទធផលសិក របស់សិស បន្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?  
 

អនកចូលរមួ  កុមរចំនួន ៣០.០០០នក់ ែដលមន យុចេន្ល ះពី ៦ ដល់ ១៨ឆន ំ មកពី បឋមសិក ជនបទចំនួន៧៥ ។  
ករកំណត់ ្របេទស េកនយ៉។ ្រសុក ប៊ូេសៀ (Busia) ភគខងតបូង របស់្របេទសេនះ គឺជតំបន់្រកី្រកេធ្វើែ្រសចំករែដលមន្របជពលរដ្ឋរស់េន

េ្រចើនកុះករ។ តំបន់េនះ មនអ្រ ឆ្លង្រពូនខពស់បំផុត ។  
អន្ត គមន៍  ករផ្តល់ឳសថស្រមប់កុមរ៖ បនទ ប់ពីមនអនុ សន៍ពីអងគករសុខភពពិភពេ ក ែដលមនេ្រប ៉ឡង់្រពូន មភូមិ ្រស្ត

េលើសពី៥០ភគរយ ្រតូវទទួលករពយបល្រទង់្រទយធំេ យេ្របើថន ំ albendazole េរៀង ល់៦ែខ េហើយ ែដលមនេ្រប ៉ឡង់ 
schistosomiasis េលើសពី ៣០% ្រតូវទទួលករពយបល្រទង់្រទយធំេ យេ្របើថន ំ praziquantel េរៀង ល់ឆន ំ។  
 

ទទួលអន្ត គមន៍ទំងអស់ បនេឆ្លើយតបនឹងករពយបលផ្ត ច់ដងកូវ្រពូន មភូមិ ្រស្ត ទំងកនុងឆន ំ១៩៩៨ និងឆន ំ ១៩៩៩ 
េហើយ ចំនួន១៦កនុងចំេ ម ទទួលអន្ត គមន៍២៥ បនេឆ្លើយតបនឹងករពយបលផ្ត ច់ schistosomiasis កនុងឆន ំ ១៩៩៩។ 
បនទ ប់ពីអនុវត្ត មស្តង់ រ ពិធី រេវជជ ្រស្តមិនបនអំពវឲយមនទទួលករពយបលកុមរ ី យុ១៣ឆន ំ ឬកុមរ ី យុេ្រចើនជងេនះ
េនះេទ េ យ រែតករ្រពួយបរមភអំពី នុភពែដលមនកនុងថន ំ teratogenicity ។  
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ធតុផ  ំ ករពិណ៌ន  

 
ករអប់រអំំពីករទប់ ក ត់ដងកូវ្រពូន៖ ទទួលអន្ត គមន៍ក៏បនទទួលករអប់រអំំពីករទប់ ក ត់ដងកូវ្រពូនផងែដរ មរយៈករ
បេ្រង នែផនកសុខភព ធរណៈជ្របចំ ងបិទ មជញជ ំង និងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ។ ករអប់រសំុខភព បនសងកត់
ធងន់េទេលើ រៈសំខន់ៃនករ ងៃដ េដើមបីេជៀស ងករឆ្លង្រពូន និងកូន្រពូន whipworm larvae ករពក់ែសបកេជើងេដើមបីេជៀស ង
ករឆ្លង្រពូនទំពក់ (hookworm) និងករមិនែហលទឹកែដលមនឆ្លងេ គេដើមបីេជៀស ងឆ្លងជមងឺ្រពូន schistosomiasis ។ 

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមចំនួនបី ែដល្រកុមនីមួយៗមន ចំនួន ២៥ ។ ្រកុមទី១ បនទទួល អន្ត គមន៍កនុងឆន ំ 
១៩៩៨ និងឆន ំ ១៩៩៩ ្រកុមទី២ កនុងឆន ំ ១៩៩៩ និង្រកុមទី៣ កនុងឆន ំ ២០០១ ។ ដូេចនះ កនុងឆន ំ ១៩៩៨ កនុង្រកុមទី១ គឺជ្រកុម 
អន្ត គមន៍្រសបេពលែដល្រកុមទី២ និង្រកុមទី៣ គឺជ្រកុមេ្រប បេធៀប ។ កនុងឆន ំ ១៩៩៩ ្រកុមទី១ និង្រកុមទី២ គឺជ្រកុម “ទទួល
អន្ត គមន៍ ចំែណកឯ្រកុមទី៣គឺជ្រកុម “េ្រប បេធៀប” ។  

 
វធិី ្រស្ត  

ជដំបូង ្រតូវបនចត់ថន ក់ មរយៈអងគភពរងែផនករដ្ឋបល (តំបន់) និង មរយៈករចូលរមួរបស់ កនុងកមមវធិីជំនួយ
ែដលមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗេទៀត េហើយបនទ ប់មកេទៀត្រតូវបនេរៀប មអក រ េហើយ ល់ ទីបីទំងអស់្រតូវបនចត់ ំង
េទកនុង្រកុមគេ្រមងែដលេគបនផ្តល់។  
 
ក្រមងសំណួរសិស  និង ្រតូវបនេរៀបចំ េនេដើមឆន ំ១៩៩៨ និងេរៀបចំម្តងេទៀត េនេដើមឆន ំ១៩៩៩ ។ មុនេពល អន្ត គមន៍   
្រកុមទំងេនះមនលកខណៈសមគ ល់្រសេដៀងគន ទំងែផនក្របជ ្រស្ដ េសដ្ឋកិចចសងគម និង របូតថមភ ប៉ុែន្ត េទះបីជមនករចត់

ំង្រពវៗ ែដលបនបេងកើត្រកុមែដលមនលកខណៈសមគ ល់្រសេដៀងគន ក៏េ យ ក៏សិស កនុង្រកុមទី១ ទំនងជមន ថ នភពអន់
េខ យជងសិស កនុង្រកុមទី២ និងទី៣ ជមួយនឹងវ ិ លភពមួយចំនួន ែដលឲយមនករលំេអៀងយ៉ងខ្ល ំងេទេលើកររកេឃើញ

នុភពកមមវធិីដ៏សំខន់ៗ។  
 
មិនមនភពខុសគន សំខន់ៗកនុងសថិតិេនកនុង ្រកុមទី១ ្រកុមទី២ និង្រកុមទី៣ ពក់ព័នធនឹងករចុះេឈម ះចូលេរៀន ចមង យេទកន់
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តំបន់ េឡកវកិធូេរៀ (Lake Victoria)  បងគន់អនម័យេន  ទមងន់្រតូវនឹង យុរបស់សិស  កមមសិទធិផទ ល់ខ្លួនចំនួន១០ ករ យ
ករណ៍ពីជមងឺ្រគុនចញ់េ យខ្លួនឯង ឬដង់សុីេតៃនចំនួនសិស បឋមសិក េផ ងៗេទៀត ែដលមនទី ំង េនកនុងចមង យរ ង
៣គីឡូែម៉្រត ឬក៏ពី ៣េទ៦គីឡូែម៉្រត ។  
 
អ្រ ឆ្លង្រពូន កនុងតំបន់ភូមិ ្រស្តជុំវញិ ក៏េសទើែតមនលកខណៈដូចគន សុទធ ធផងែដរេនកនុង្រកុមទំងបីេនះ។ អ្រ វត្តមនចូលេរៀន
កនុង មិនមនករខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់អ្វីេទ េនេដើមឆន ំ ១៩៩៨ មុនេពលមនអន្ត គមន៍ឱសថ កនុងដំ ក់កលទី១ េបើេទះ
បីជព័ត៌មនអំពីករចូលេរៀនមូល ្ឋ នេនះបនមកពីបញជ ី  ែដល្រតូវបនចត់ទុកថ មិន ចេជឿជក់បនយ៉ង ក៏េ យ ។  
 
ករពិនិតយ្រពវៗៃនអន្ត គមន៍កមច ត់ដងកូវ្រពូន េនទូទំង  បនផ្តល់ឲយនូវករប៉ន់ ម នអំពីឥទធិពលរមួៃនកមមវធិីេនះ េ យករ
េ្រប បេធៀប ទទួលអន្ត គមន៍ និង េ្រប បេធៀប េបើេទះជមនផលប៉ះពល់ខងេ្រក  យ៉ង ក៏េ យ ។  
 
ករសិក េនះបនប៉ន់ ម នេលើ នុភពខងេ្រកេន្រគប់  មរយៈករទញយកអតថ្របេយជន៍ពីបែ្រមប្រមួលកនុងដង់សុីេត
មូល ្ឋ នរបស់ ទទួលអន្ត គមន៍ែដលនំឲយមនករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗ។ ថ្វីតបិតែតករ្រតួតពិនិតយ្រពវៗេន ម បនបងក
លកខណៈងយ្រសួលកនុងករកំណត់ នុភពកមមវធិីជរមួ និង នុភពខងេ្រកេន្រគប់ េ យែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ក៏េ យ ក៏
ករសិក េនះបនពឹងែផ្អកេលើវធិី ្រស្តមិនែមនពិេ ធន៍ េដើមបីែបងែចក នុភពេទេលើ  ែដលទទួលបនអន្ត គមន៍ េទជ

នុភពផទ ល់ និង នុភពពីខងេ្រកេនកនុង ។  
ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ករចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ ករេកើនេឡើងៃនករចូលេរៀនជមធយមស្រមប់ ទទួលអន្ត គមន៍ េធៀបនឹង េ្រប ប
េធៀបទំងពីរឆន ំៃនគេ្រមងេនះមនចំនួន ៥,១ ភគរយ េ យបនកត់បនថយអវត្តមនកនុង ទំងមូល យ៉ងេ ច មួយភគបួន
ែដលមនករេកើនេឡើងដ៏េ្រចើនជពិេសសកនុងចំេ មកុមរេកមងបំផុត ។  
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នុភពធំជងេនះចំេពះកុមរតូចៗ ចេ យ រែតមនអ្រ ខពស់ជងមុនៃនករឆ្លងជមងឺពីក្រមិតមធយមេទធងន់ធងរ ។ ក៏មន
នុភពដ៏ធំមួយេទេលើករកត់បនថយអវត្តមនេ្រចើនរបស់កុម  និងកុមរតីូចៗ ែដលផទុយគន នឹងកុមរធីំៗ ្រសបេទ មអន្ត គមន៍

ខុសគន  ។  
 
ប៉ុែន្ត ក៏មន នុភពសំខន់ៗស្រមប់កុមរធីំៗផងែដរ ែដល្របែហលជ ចេ យ រែតករចូលេរៀន្របេសើរជងមុនរបស់  កុមរតូ
ចៗទំងេនះបនេធ្វើឲយពួកេគចូលេរៀនបនកត់ែតេទៀងទត់ែថមេទៀត ។  
 
ពិនទុ្របលង៖ គម ន នុភព ។ មិនមនភស្តុ ងបញជ ក់ថ ករកមច ត់ដងកូវ្រពូនបនបេងកើនពិនទុ្របឡងរបស់សិស េនះេទ ។  
 
លទធផលមិនពក់ព័នធនឹងករអប់រ៖ំ នុភពវជិជមន ។ េ្រកយពីមនអន្ត គមន៍មក  អ្រ ឆ្លងបនថយចុះ ។ អ្រ ឆ្លងេនចុងឆន ំទី១ 
មនចំនួន ២៧ភគរយកនុង្រកុមទី១ (អន្ត គមន៍) និង ៥២ភគរយកនុង្រកុមទី២ (េ្រប បេធៀប) ។ លទធផលសុខភពេផ ងៗេទៀត ( ម
របយករណ៍ស្តីពីជមងឺ និង ជមងឺេស្លក ្ល ំង) មនលកខណៈ្របេសើរជងមុនេនកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍។  

ៃថ្លចំ យ ករចំ យេលើករពយបលកនុងមួយឆន ំ គឺ ៣,៥០ ដុ ្ល រ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ១៩៩៩)  
ករបណ្តុ ះប

្ត ល 
បុគគលិក  

្រគូបេ្រង នមកពី ទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបទប់ ក ត់ដងកូវ្រពូន ។  
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២១. ្របេទសម៉ ក ក ៖ ករ្រគប្រគងេលើករអប់រថំន ក់បឋមសកិ  

ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ពី
អតថបទសិក
្រ វ្រជវ 

Nguyen, T. & Lassibille, G. (2008). ករែកលម្អករ្រគប់្រគងកនុងវសិ័យអប់រ៖ំ ភស្តុ ងពីករេធ្វើពិេ ធន៍្រពវៗកនុង្របេទស  
ម៉ ក ក  ។  Cambridge, MA: បនទប់ពិេ ធន៍សកមមភពៃនភព្រកី្រក Abdul Latif  Jameel ។ 

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើករេលើកសទួយពីេលើចុះេ្រកម និងករ ម នមូល ្ឋ នរបស់  ចេធ្វើឲយគុណភព និងទិននផលអប់រ្របេសើរេឡើង  
ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  រដ្ឋបល្រសុក និងអនុ្រសុក និង្រគូបេ្រង នមកពី បឋមសិក ចំនួន៣.៧៧៤ េនកនុង្រសុកែដលមន រដ្ឋចំនួន៣០េផ្ដ ត
ករយកចិត្តទុក ក់េទេលើ មនអ្រ េរៀន្រតួតថន ក់ខពស់ជងមុន ។  

ករកំណត់ ្របេទស ម៉ ក ក ៖ ្រគប់តំបន់ទី ំងភូមិ ្រស្តទំងអស់េនកនុង្របេទសេនះ ។  
អន្ត គមន៍  អន្ត គមន៍ថន ក់្រសុក៖ កនុង្រសុកទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងទំង១៥ រដ្ឋបល្រសុកបនទទួលឧបករណ៍្របតិបត្តិករ និងករបណ្តុ ះប

្ត ល ែដលរមួមនទ្រមង់ស្រមប់ទស នកិចច្រតួតពិនិតយ េរៀន ឯក រលទធកមមស្រមប់បរកិខ រ េរៀន និងជំនួយ។ 
 
អន្ត គមន៍ថន ក់អនុ្រសុក៖ េនកនុងអនុ្រសុកែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ បុគគលិកក៏ទទួលបនឧបករណ៍ និងករបណ្តុ ះប ្ត លផងែដរ 
។ 
 
អន្ត គមន៍ថន ក់ ៖ កនុង ែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗេនកនុងអនុ្រសុក ្រគូបេ្រង នបនទទួលឧបករណ៍រដ្ឋបល និង
គរេុកសលយ (ឧទហរណ៍ដូចជ ករេធ្វើែផនករេមេរៀន ករចូលេរៀន និងកររកីចេ្រមើនរបស់សិស ) េហើយឪពុកម្ដ យសិស បនចូល
រមួកនុងករ ម នសកមមភព ពក់ព័នធនឹងកិចច្របជុំ  ែដលបនផ្តល់ឲយឪពុកម្ត យសិស នូវ “ប័ណ្ណ យករណ៍” និងបន
ឲយពួកេគេធ្វើករអ្វីមួយរមួគន ទក់ទិននឹងករអប់រកំនុងភូមិ ។  
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ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ ចំនួន១.៧២១ េចញពីអនុ្រសុកចំនួន ២០៧ កនុង្រសុកចំនួន១៥ ែដលមិនបនទទួល
អន្ត គមន៍ មួយេនះេទ ។ នុភពៃនអន្ត គមន៍ពីេលើចុះេ្រកមែតមួយេធៀបនឹងករបូកបញចូ លគន ជមួយ គណេនយយភពមូល
្ឋ ន ក៍្រតូវបនេធ្វើករេ្រប បេធៀបផងែដរ ។  

វធិី ្រស្ត  ទិននន័យចូលេរៀនរបស់សិស  ្រតូវបន្របមូលអំឡុងេពលករចុះ្រតួតពិនិតយេ យមិនបនជូនដំណឹងជមុន និងពិនទុ្របឡងរបស់
សិស េចញពីករ្របឡងសមិទធិផលសិក ែដល្រតូវបន្រគប់្រគងេ យឯក ជយ ។ បែនថមពីេលើករចុះពិនិតយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន និង
សិស ដល់កែន្លង នយក  និង្រគូបេ្រង ន្រតូវបនសមភ សអំពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ និងករអនុវត្តខងគរេុកសលយ និងរដ្ឋប
លរបស់ពួកគត់ ។  

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

ចូលេរៀន (អន្ត គមន៍ថន ក់ )៖ នុភពវជិជមន ។ េកើនេឡើង៤,៣ ភគរយកនុងវត្តមនចូលេរៀនជមធយម។ 
 
ពិនទុ្របឡង (អន្ត គមន៍ថន ក់ )៖ នុភពវជិជមន ។ ពិនទុ្របឡងរបស់សិស កនុង្រកុមេនះ មន ០,១ ៃន គម្ល តស្តង់ រខពស់ជង
ពិនទុ្របឡងរបស់សិស កនុង្រកុមស្រមប់េ្រប បេធៀប ។  
 
ឥរយិបថរបស់រដ្ឋបល្រសុក និងអនុ្រសុក៖ នុភពជអបបបរម ។ េទះបីជឧបករណ៍នីមួយៗ្រតូវបនេ្របើេ យេច ្វ យ្រសុក
រង៩០% និងជងពក់ក ្ត លេ យេច ្វ យ្រសុកក៏េ យ ក៏ជមធយមពួកគត់មិនបនចូលរមួសកមមជមួយឪពុកម្ត យ និងសហ
គមន៍មូល ្ឋ នកនុងករពិនិតយ ម ន េនះេទ ។  
 
ករេរៀបចំែផនករេមេរៀនរបស់្រគូបេ្រង ន (អន្ត គមន៍ថន ក់ )៖ នុភពវជិជមន ។ ្រគូបេ្រង នបនេរៀបចំែផនករេមេរៀននិង
បន យតៃម្លសិស របស់ខ្លួន កន់ែតញឹកញប់ជមុន ។ ករអនុវត្តកិចចែតងកររបស់្រគូបេ្រង នបនែកលម្អ០,២៦ ៃនគម្ល តស្តង់ រ
ជមធយម េហើយករអនុវត្តករ យតៃម្លសិស បនែកលម្អ ០,១៤ ៃនគម្ល តស្តង់  ។   
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ឥរយិបថ្រគូបេ្រង នេផ ងៗេទៀត(អន្ត គមន៍ថន ក់ )៖ គម ន នុភព ។ វត្តមន្រគូបេ្រង ន និងទំនក់ទំនងរបស់  ជមួយ
ឪពុកម្ត យមិនបន្របេសើរេឡើងេទ ។  

ៃថ្លចំ យ គម នព័ត៌មនអំពីៃថ្លចំ យ។  
ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល
បុគគលិក  

ម្រន្តី្រសុក និងអនុ្រសុកបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីឧបករណ៍្របតិបត្តិករ។ ្រគូបេ្រង នបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី
ឧបករណ៍រដ្ឋបល និងគរេុកសលយ ។  
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ករដក្រសង់ពី
អតថបទសិក
្រ វ្រជវ 

Baird, S., McIntosh, C.,& Özler, B. (2009). ករេរៀបចំកមមវធិីេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមន្របសិទធភពខងករចំ យ  
េដើមបីេលើកសទួយករសិក  កនុងចំេ ម្រស្តីេកមងៗ កនុងអនុតំបន់ ៉ ន (sub-Saharan) ទ្វីប ្រហ្វិក ។ ឯក រករងរសិក
្រ វ្រជវេគលនេយបយធនគរពិភពេ ក ៥០៩០ ។  

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើកុមរែីដលទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ េនេរៀនបន្តកនុង ែដរឬេទ? 
េតើកុមរែីដលបនឈប់េរៀន ចូលេរៀនវញិែដរឬេទ េនេពលពួកេគបនទទួលករេផទរ្របក់ែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  ករសិក េនះបនចប់េផ្តើមជមួយគំរូ ងៃនកុមរចីំនួន៣.៨០៥នក់ មន យុេនចេន្ល ះពី១៣ ដល់២២ឆន ំ (មិនធ្ល ប់េរៀបករ) ែដល
បនចត់ ំងកុមរចីំនួន១.២២៥នក់េទកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។  
 
េនចុងឆន ំ កុមរសីរបុចំនួន៣.៥៤៥នក់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករអេងកត ម នមួយ ែដលកនុងេនះកុមរចីំនួន១.១៤១ នក់
សថិតកនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍។ ្រកុមកុមរទីទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង មនកុមរែីដលបនេបះបង់ រចួេហើយ (សិស េបះបង់

េនទិននន័យមូល ្ឋ ន) និងកុមរែីដលេនេរៀនកនុង  េនទិននន័យមូល ្ឋ ន (កុមរេីនទិននន័យមូល ្ឋ ន) ។ ចំេពះគេ្រមង
SDPP  មនែតលទធផលស្រមប់កុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ ែដលជចំ ប់ រមមណ៍ ។  

ករកំណត់ ម៉ វ៖ី ហ ុមប (Zomba) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជទីកែន្លងស្រមប់ករសិក េនះ ស្រមប់េហតុផលមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖  
 មនចំនួន្របជជនេ្រចើនលមមេនកនុងតំបន់ភូមិ ្រស្តតូចលមមមួយ ែដលបងកលកខណៈកន់ែតងយ្រសួលដល់ភស្តុភរ 

ករងរមូល ្ឋ ន និងេធ្វើឲយករចំ យេលើករដឹកជញជូ នកន់ែតទប ។  
  គឺជ្រសុកមួយែដលមនចំនួន្របជជនខពស់ជងេគ ប៉ុែន្តចមង យពីទី្រកុងកនុង្រសុក (្រកុង ហ ុមប Zomba Town) គឺេនជិត។  
 ហ ុមប មនអ្រ សិស េបះបង់ ខពស់ និងអ្រ ទទួលបនករអប់រមំនក្រមិតទប ។ េយង ម IHS-២ (២០០៤) 

បនឲយដឹងថ មូលេហតុចមបងបំផុតៃនករេបះបង់ គឺបញ្ហ ហិរញញវតថុ ។  
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 អ្រ េមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍របស់្រស្តី ែដលមន យុចប់ពី ១៥ឆន ំ ដល់៤៩ឆន ំ មនក្រមិតខពស់បំផុតេនកនុង្របេទសេនះ គឺ 
២៤,៦% (MDHS,២០០៤)។  
 

គំរូ ង ្រតូវបនដក្រសង់េចញពីតំបន់ចំនួនបី មនជ ទិ៍ តំបន់ទី្របជុំជន តំបន់ជនបទជិត្រកុង ហ ុមប (Zomba Town) និងតំបន់
ជនបទឆង យពី្រកុង ហ ុមប (Zomba Town) ។  

អន្ត គមន៍  ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ៖ ្របក់េលើកទឹកចិត្ត (ដូចជករបង់ៃថ្លសិក  និងករេផទរ្របក់) ្រតូវបនផ្តល់េទឲយកុមរ ីេនេពលបចចុបបនន
េនះ និង្រស្តីវយ័េកមង ែដលបនេបះបង់ នេពលថមីៗ េដើមបីឲយេនេរៀនបន្ត ឬចូលេរៀនវញិ ។  
 
ករបង់្របក់ទំងេនះ រមួមន ច់្របក់ែដលបនេផទរឲយឪពុកម្ត យ ច់្របក់េផទរឲយកុមរេី យផទ ល់ និងករបង់្របក់ផទ ល់េទេលើ
ៃថ្លសិក ស្រមប់កុមរកីនុងេគលបំណងទទួលអន្ត គមន៍ មល័កខខ័ណ្ឌ  េដើមបីឲយពួកេគចូលេរៀន មធយមសិក ។  
 
ជែផនកមួយៃនកមមវធិីេនះ ករចូលេរៀនរបស់អនកទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ទំងអស់ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេរៀង ល់ែខ េហើយករ
បង់្របក់ស្រមប់ែខបនទ ប់្រតូវបនកត់េចញ ចំេពះសិស មន ក់ ែដលមនអ្រ ចូលេរៀនទបជង៧៥%កនុងែខ   មុន ។ មិនមន
ករ្រតួតពិនិតយេលើវត្តមនចូលេរៀនរបស់អនកទទួលអន្ត គមន៍េ យគម នល័កខខ័ណ្ឌ េនះេទ ។  

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងែដលបនទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  ្រកុមេផ ងេទៀត 
ែដលបនទទួលករេផទរ្របក់គម នល័កខខ័ណ្ឌ  និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងែដលមិនបនទទួលករេផទរ្របក់ ។  

វធិី ្រស្ត  គំរូ ងៃនតំបន់ យេឈម ះចំនួន ១៧៦ (Enumeration Areas) (EAs) ្រតូវបនដក្រសង់្រពវៗេចញពីតំបន់ EA  សរបុចំនួន៥៥០ កនុង

្រសុក ហ ុមប (Zomba) េហើយ ថ នភពទទួលអន្ត គមន៍េនះ្រតូវបនចត់ែចងេនថន ក់ EA ។ EA ែដលបនេ្រជើសេរ ើស ចំនួន១៧៦ 
្រតូវបនែបងែចកជពីរ្រកុមេសមើគន គឺ ្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ។  
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េលើសេនះេទេទៀត កុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នកនុង EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងនីមួយៗ ្រតូវបនចត់ ំង្រពវៗឲយទទួល

ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  ឬក៏ករេផទរ្របក់គម នល័កខខ័ណ្ឌ ។ កនុង EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង សិស េបះបង់ េនកនុង
ទិននន័យមូល ្ឋ នទំងអស់បនទទួលករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  ។  
 
គំរូ ងៃន EA ែដលទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងចំនួន៨៨ ្រតូវបនែបងែចកជបី្រកុម េ យែផ្អកេលើ ថ នភពទទួលអន្ត គមន៍ពី

គេ្រមងរបស់កុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន ។ កនុង EA ចំនួន៤៦ ករកំណត់្រពវៗេលើចំែណករបស់កុមរ ីបនទទួលករេផទរ្របក់

មនល័កខខ័ណ្ឌ  ។  កនុង EA ចំនួន២៧ ករកំណត់្រពវៗេលើចំែណករបស់កុមរបីនទទួលករេផទរ្របក់គម នល័កខខ័ណ្ឌ  េហើយកនុង EA 
ែដលេនសល់ចំនួន១៥ មនែតសិស េបះបង់ េនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះេទើបបនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង ចំែណក
ឯកុមរកីនុងទិននន័យមូល ្ឋ នមិនបនទទួលករេផទរ្របក់េនះេទ ។  
 
កនុង EA ែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ សិស េបះបង់ ែដលមនសិទធិទំងអស់ និងពី៧៥% េទ១០០% ៃនកុមរែីដលមនសិទធិ
្រតូវបនយកមក កលបែដលភគរយេនះ ្រស័យេលើ យុរបស់កុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន ។  
 
េដើមបីប៉ន់ ម ន នុភពរបស់កមមវធិីេនះ ករសិក េនះបនប៉ន់ ម នករថយចុះៃនភពខុសគន មួយេទភពខុសគន មួយេទៀតេ យ
ករេ្របើ្របស់ នុភពេថរនីមួយៗ។ េគថ្លឹងែថ្លងករថយចុះេនះជតំ ងឲយករសិក ្រ វ្រជវEA។ 

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

លទធផលស្រមប់កុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន មនដូចខងេ្រកម៖  
 
ករចូលេរៀនពក់ព័នធនឹងទំហំៃនករេផទរ្របក់៖ គម ន នុភព ។ “មិនមនភស្តុ ងបញជ ក់ថ ករេកើនេឡើងៃនទំហំេផទរ្របក់សរបុមន

នុភពខ្ល ំងេទេលើករចូលេរៀនឲយេលើសពីករទទួលទំហំេផទរ្របក់អបបបរមេនះេទ ។” 
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ករេនេរៀន៖ នុភពវជិជមនតិចតួច ។ “ នុភពៃនអន្ត គមន៍ករេបះបង់ រយៈេពលមួយឆន ំចំនួន៤,៦ភគរយ បនបង្ហ ញពី
ករថយចុះជង៤០%ៃនសិស េបះបង់ ពីអ្រ ៃន្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១០,៩%។” 
 
អកខរកមមភ អង់េគ្លស៖ នុភពវជិជមនមួយចំនួន ។ “កនុងចំេ មកុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន នុភពទំងេនះ្រតូវបនេគ
េឃើញមនេនក្រមិតថន ក់ទបបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ (ស្តង់ រទី៥ និង៦) េហើយេ្រកយមក អកខរកមមបនសេ្រមចក្រមិតខពស់លមម ែដលមិន
មន នុភពអន្ត គមន៍ែផនកខងេលើ មួយ្រតូវបនេគរកេឃើញេនះេទ។” 
 
ករបញច ប់ករសិក ៖ គម ន នុភព ។ “មិនមន នុភពគួរឲយកត់សមគ ល់េនកនុងសថិតិកនុងចំេ មកុមរេីនកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន
េនះេទ។” 

ៃថ្លចំ យ ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវផ្តល់ជូនឪពុកម្ត យ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗចប់ពី ៤ ដុ ្ល រ ដល់១០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ែដលអនកទទួលទំង
អស់េនកនុង EA  បនទទួលចំនួន្របក់េសមើគន  ។ ចំនួនទឹក្របក់េផទរមន ក់ៗ្រតូវបនកំណត់េ យករចប់េឆន ត ជពិេសសេនេពល
ែដលកុមរបីនេ្រជើសេរ ើសេលខេចញពីេ្រ មសំបុ្រតេដើមបីឈនះទឹក្របក់ពី១ដុ ្ល រ ដល់៥ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ។ ករេផទរ្របក់ េធ្វើេឡើង
ជេរៀង ល់ែខ ។ (ដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ២០០៨)  
 

ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល
បុគគលិក  

េគមិនបនផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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២៣. ្របេទសមិចសុកី៖ូ  កមមវិធេីផទរ្របកម់នលក័ខខណ័្ឌ ៃនកមមវិធី កលបងទប់ ក ត់សសិ េបះបង់             
េន្របេទសមិចសុកី ូ(PROGRESA) 

 

ធតុផ  ំ ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ពី
អតថបទសិក
្រ វ្រជវ 

Schultz, T. (2000). ករឧបតថមភធន ស្រមប់សិស ្រកី្រក៖ ករ យតៃម្លេលើយុទធ ្រស្តមិចសុីកូ កនុងករកត់បនថយ       ភព្រកី
្រក ។  ទី្រកុង ៉សុីនេ ន ឌីសុី (Washington, DC)៖ វទិយ ថ នអន្តរជតិ្រ វ្រជវេគលនេយបយេសប ង រ។  

សំណួរ
្រ វ្រជវ  

េតើករឧបតថមភធនដល់ មនអនុភពអ្វីខ្លះេទេលើករចុះេឈម ះចូលេរៀន?  

អនកចូលរមួ  សិស ថន ក់ទី៣ ដល់ទី៩ មកពីសហគមន៍ជនបទ្រកី្រកចំនួន៤៩៥ កនុង្របេទស មិចសុីកូបនចូលរមួកនុងករសិក េនះ ។ កនុងចំេ ម
សហគមន៍ទំងេនះ សហគមន៍ចំនួន៣១៤សថិតកនុងកមមវធិីទប់ ក ត់ករេបះបង់ េនកនុង្របេទសមិចសុីកូ(PROGRESA)  េហើយ
សហគមន៍ចំនួន១៨១េផ ងេទៀត មិនសថិតកនុងកមមវធិីេនះេទ ។  

ករកំណត់ ្របេទស មិចសុីកូ ។ រដ្ឋ្រកី្រកបំផុតចំនួន្របំពីរ មនជ ទិ៍ រដ្ឋ ហុី លហគូ(Hidalgo) មីេឆេខន (Michoacan) ផឺប្ល  (Puebla) ហគឺេរ រ ូ
(Queretaro) ន ល្វីស ផូតូសុី (San Luis Potosi)  វ ឺ ្រកូស  (Veracruz) និងរដ្ឋហគឺេររ ូ(Guerrero) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់
អន្ត គមន៍េនះ ។  

អន្ត គមន៍  ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ៖ កមមវធិី (PROGRESA) បនផ្តល់ឲយម្ត យកនុងសហគមន៍ជនបទ្រកី្រកនូវថវកិអប់រ ំ្របសិនេបើកូនែដល
េរៀនថន ក់ទី៣ ដល់ទី៩ របស់ពួកគត់ចូលេរៀនឲយបនយ៉ងេ ច៨៥% ៃនេម៉ងសិក  ។ េដើមបីឲយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ 
សិស ្រតូវែតមកចុះេឈម ះចូលេរៀននេពលថមីៗេនះ និង្រតូវេរៀនឲយចប់ថន ក់មុន ។  

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងកុមរកនុងសហគមន៍្រកី្រកែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រពវៗ ែដលកនុងេនះម្ត យរបស់ពួកេគបន
ទទួលថវកិេនះ និងម្ត យទំងេនះមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ឧបតថមភធនេនះ ប៉ុែន្តមិនបនទទួល េនះេទ ។  

វធិី ្រស្ត  ទំងចំនួនសិស កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ និងសិស កនុង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេគអេងកតពីរដងកនុងមួយឆន ំ មុនេពលកមមវធិី
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េនះ្រតូវបន្របកស និង្រតូវបនអនុវត្តអស់រយៈេពលពីរឆន ំ បនទ ប់ពីកមមវធិីេនះបនចប់េផ្តើម េ យបង្ហ ញពីវដ្ដៃនករអេងកតសរបុ
ចំនួន៥ ។ ករសិក េនះ បនេផ្ត តេលើអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនេនកនុងចំេ ម្រកុមកុមរែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ មរយៈចំនួនថន ក់ 
ែដលពួកេគបនេរៀបចប់ ។  
 
ករែបងែចកៃនគំរូ ងេនះបនស្រមួលដល់ករប៉ន់ ម នេលើអនុភពៃនកមមវធិី។ ស្រមប់កុមរមន ក់មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់
កនុងករទទួលបនថវកិអប់ររំបស់កមមវធិី PROGRESA កុមរេនះ្រតូវែតេរៀនចប់ថន ក់ទី២ដល់ថន ក់ទី៨ េហើយបនចុះេឈម ះចូលេរៀន
េនថន ក់បនទ ប់នេពលថមីៗេនះ ។   
 
គំរូ ងចំនួនពីរ្រតូវបនវភិគពីជំេរឿនមូល ្ឋ ន និងករអេងកត ម ន៖ ្រកុមសមតុលយមួយ និងគំរូ ង ម្រកុម ។ គំរូ ង្រកុមេនះ  
រមួមនកុមរ យុចប់ពី៥ ដល់១៦ឆន ំ ែដល្រតូវបនអេងកតេនកនុងជំេរឿន្រគួ រ កលពីែខតុ  ឆន ំ ១៩៩៧ ែដលបនបំេពញសំណួរ
ស្តីពី យុ ករសិក  និងករចុះេឈម ះចូលេរៀន ែដលកនុងេនះេគបន យករណ៍អំពីករេរៀនសូ្រតរបស់ឪពុក  ម្ត យរបស់សិស  និង
េ្រប បេធៀបទី ំងេទនឹងឯក រព័ត៌មនសហគមន៍េផ ងេទៀត ។  
 
គំរូ ង្រកុមេនះ្រតូវបន ក់កំហិតបែនថមេទៀត េដើមបីបញចូ លែតកុមរែដលេគ ច ម ន និងេ្រប បេធៀប កនុងដំ ក់កលអេងកត
មុនេពលមនកមមវធិីបនទ ប់កនុងែខមីន ឆន ំ១៩៩៨ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយបនទ ប់មកេនកនុងករអេងកតចំនួនបីេទៀត កនុងែខតុ  ឆន ំ ១៩៩៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ១៩៩៩ និងែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៩ ។ គំរូ ង ម្រកុមធំទី២បនបញចូ លកុមរ យុពី៥ឆន ំ ដល់១៨ឆន ំ ទំងអស់ ែដល្រតូវបន
អេងកតយ៉ងេ ចម្តង និង ច្រតូវបនភជ ប់េទកនុងទិននន័យ្រគួ រឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបីប៉ន់ ម នពីគំរៃូនករចុះេឈម ះចូលេរៀនជ
មូល ្ឋ នេនះ ។  

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ

ករចុះេឈម ះចូលេរៀន ៖ នុភពវជិជមន ។ េនឯក្រមិតបឋមសិក  អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង០,៩៦% ស្រមប់កុមរ ី
និង០,៧៤% ស្រមប់កុម  ។ (អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់កុម  និងកុមរចីប់េផ្តើមបន៩៤%)។ េនឯក្រមិត         មធយ
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ន់ៗ មសិក  អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង៩,៣ ភគរយស្រមប់កុមរ ីនិង៥,៨ភគរយ ស្រមប់កុម  (អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន
ស្រមប់កុម ចប់េផ្តើមបន៧៣% េហើយអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់កុមរចីប់េផ្តើមបន៦៧%) ។  
 
ករេនេរៀន៖ នុភពវជិជមន ។ ភពខុសគន ដ៏ធំបំផុត្រតូវបនេគរកេឃើញថ កុមរែដលបនេរៀនចប់ថន ក់ទី៦ និងមន       លកខណៈ
សមបត្តិ្រគប់្រគន់ េដើមបីចុះេឈម ះចូលេរៀនេនអនុវទិយល័យ ។ ចំេពះ្រកុមេនះ អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង១១,១ ភគរយ 
ពីអ្រ មុនេពលមនកមមវធិី ៥៨% េទ ៦៩% ។ ចំេពះកុមរ ីអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបនេកើនេឡើង១៤,៨ភគរយេបើេ្រប បេធៀបនឹង
អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុម  ែដលបនេកើនេឡើង៦,៥ភគរយ ។  
 
ភពខុសគន មួយេទភពខុសមួយេទៀតជមធយមមន ៣,៦ ភគរយ េន្រគប់ក្រមិតថន ក់ទំងអស់ ស្រមប់េភទទំងពីរែដលបន ក់
បញចូ លគន េនះ។ េគបនប៉ន់ ម នថ្របែហល២/៣ ៃនឆន ំសិក េ្រចើនជងមុន ស្រមប់អនកចូលរមួកមមវធិី PROGRESA ។  

ៃថ្លចំ យ ទំហំៃនករផ្តល់្របក់ឧបតថមភេនះបនេកើនេឡើងបួនដងពីថន ក់ទី៣ ដល់ថន ក់ទី៩ ។ ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភេនះមនចប់ពី៧,៧៤ ដុ ្ល រ 
កនុងរយៈេពលពីរែខ ស្រមប់សិស ថន ក់ទី៣ (ទំងពីរេភទ) រហូតដល់២៤,៨៦ដុ ្ល រកនុងរយៈេពលពីរែខ ស្រមប់កុម ថន ក់ទី៩ និង
២៨,១៨ ដុ ្ល រ កនុងរយៈេពលពីរែខស្រមប់កុមរថីន ក់ទី៩ ។  
 
្របក់ឧបតថមភេនះ្រតូវបនផ្ដល់ឲយកុមរេី្រចើនជងកុម បន្តិចបន្តួច េនក្រមិតអនុវទិយល័យ េ យ រែតកុមរមីកចុះេឈម ះចូលេរៀន
យឺតជងកុម  ្របែហល៦% េនកនុងក្រមិតេនះ ។ ចំនួនទឹក្របក់ ែដលកុមរថីន ក់ទី៩បនទទួលគឺ្របែហល៤៤% ៃន្របក់ឈនួលរបស់
ពលករមន ក់កនុងមួយៃថង េនកនុងសហគមន៍កសិកមម ។ (ដុ ្ល រ ឆន ំ១៩៩៨) 

ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល
បុគគលិក  

េគមិនបនផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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២៤. ្របេទស េនប៉ល៖់ ដំេណើ រមនរដូវ និងករអប់រ ំកនងុ្របេទសេនប៉ល ់ 
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ករដក្រសង់ពី
អតថបទសិក
្រ វ្រជវ 

Oster, Emily and Rebecca Thornton. (2009). ដំេណើ រមនរដូវ និងករអប់រកំនុង្របេទស េនប៉ល់ ។ ឯក រករងរ NBER េស៊រេីល
ខៈ ១៤៨៥៣ ។  

សំណួរសិក  
្រ វ្រជវ  

េតើអ្វីេទជ នុភពៃនករផ្តល់ផលិតផលអនម័យទំេនើបៗេនកនុងករអប់ររំបស់កុមរ?ី  
 

អនកចូលរមួ  សិស ថន ក់ទី៧ និងទី៨ (កុមរចីំនួន១៩៨នក់) ។ កុមរពីក់ក ្ត លបនទទួលអន្ត គមន៍េនះ ។  
ករកំណត់ ្របេទស េនប៉ល់ ។ ចំនួនបួន ( កនុងទី្របជុំជនចំនួនពីរ និង ជយ្រកុងចំនួនពីរេទៀត) កនុង និងជុំវញិទី្រកុង ប តផឺ

រ (Bharatpur City) កនុង្រសុក ជិត ៉ន (Chitwan District) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អន្ត គមន៍េនះ ។  
អន្ត គមន៍  េកមង្រសី កនុងករសិក េនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយែពងស្រមប់េពលមនរដូវមួយ ស្រមប់េ្របើ្របស់ អំឡុងេពលមករដូវ្របចំែខរបស់ខ្លួន 

និង្រតូវបន ម ន រយៈេពល ១៥ែខ េដើមបី ស់សទង់ឥទធិពលរបស់អន្ត គមន៍េនះ ។ ែពងស្រមប់្រស្តីមនរដូវ គឺជវតថុតូច មន រ
ធតុសុីលីខុន (silicone)  េហើយ ងដូចកណ្តឹ ង ែដលេ្របើេនែផនកខងកនុង អំឡុងេពលមនរដូវ ។ េនេពលឈមរដូវេពញែពងេនះ 
និង្រតូវចក់ េចល និង ង្របែហលជេរៀង ល់១២េម៉ងម្តង ។ ្របសិនេបើែថរក ឲយបន្រតឹម្រតូវ ែពងេនះ ចេ្របើ្របស់បន
រហូតដល់មួយទស វត រ ៍។  

ករេ្រប ប
េធៀប  

ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើង រ ងកុមរែីដលបនទទួលែពងស្រមប់េពលមនរដូវ និងកុមរែីដលមិនបនទទួលែពងេនះ ។  

វធិី ្រស្ត  េនឯកិចច្របជុំដំបូង ករអេងកតទិននន័យមូល ្ឋ នមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ចំេពះទំងេកមង្រសី និងម្ត យរបស់ពួកេគ ។ ករសទង់មតិេនះ 
បន ប់បញចូ លនូវសំណួរស្តីពី្របជ ្រស្តមូល ្ឋ ន ករសិក  ដំេណើ រមនរដូវ និងករេគរពខ្លួនឯង ។ េនឯចុងបញច ប់កិចច្របជុំេលើក
ដំបូងេនះ ករពិនិតយ្រពវៗ ្រតូវបនអនុវត្ត មរយៈករចប់េឆន ត ធរណៈ។ កុមរែីដលេលខរបស់ខ្លួន្រតូវបនចប់េចញមកេ្រក 
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្រតូវបនចត់ ំងេទកនុង្រកុមអន្ត គមន៍ជមួយ ពយបល ឬម្ត យរបស់ពួកេគ ។ កុមរទីទួលអន្ត គមន៍្រតូវបនេសនើឲយបន្តេន
កនុងកិចច្របជុំេនះ េហើយកុមរទីទួលអន្ត គមន៍នីមួយៗ និង ពយបលជ្រស្តីរបស់ខ្លួន បនទទួលែពងស្រមប់េពលមនរដូវមួយ 
។  
 
េ្រកយេពលកិចច្របជុំេលើកដំបូងេនះរចួមក កុមរ្រតូវបន ម ន្របែហលជរយៈេពល១៥ែខ (អំឡុងែខមក  ឆន ំ ២០០៨)។ កនុងែខ
កុមភៈ ឆន ំ២០០៨ កិចច្របជុំេលើកទី២្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុង នីមួយៗ។ េនឯកិចច្របជុំេនះ ករអេងកត ម នមួយ ែដល្រស
េដៀងនឹងករអេងកតទិននន័យមូល ្ឋ ន្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។ កុមរ១ី៨៣នក់កនុងករសិក ្រ វ្រជវ បនចូលរមួកិចច្របជុំ ម ន។ 
សំណួរែដលបនមកពីករអេងកតមូល ្ឋ ន និងករអេងកត ម ន ចឲយេយើង ស់ែវងករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ  និង កបបកិរយិជករ
េឆ្លើយតបេទនឹងករទទួលែពងេពលមនរដូវ។ េនកនុងករអេងកតទំងពីរ កុមរ្រតូវបនេគសួរអំពីវត្តមនចូលេរៀន និងលទធផលសិក  
ក៏ដូចជករេគរពខ្លួនឯង ករផ្តល់អំ ច និងសុខភពរបស់ខ្លួនផងែដរ។  
 
ករែបងែចកែពង្រពវៗបននំឲយមនករប៉ន់ ម នមិនលំេអៀងអំពីភពខុសគន  រ ងកុមរែីដលទទួលអន្ត គមន៍ និងកុមរ ីែដលមិន
ទទួលអន្ត គមន៍។ ករសិក េនះបនេ្របើ្របស់វធិី ្រស្តពីរយ៉ង េដើមបីេធ្វើករប៉ន ម នកន់ែតចបស់ែថមេទៀត ជមួយករប៉ន់

ម នភពខុសគន មួយេទភពខុសគន មួយេទៀត ែដល (១) ករេ្របើ្របស់ទិននន័យមុនេពលអន្ត គមន៍ជ ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពី
គេ្រមងនិង (២) ករេ្របើ្របស់ទិននន័យ កនុងអំឡុងៃថងមនរដូវ និងៃថងគម នរដូវ ។  

ខន តរង្វ ស់ និង
លទធផលសំខ
ន់ៗ 

វត្តមនចូលេរៀន៖ គម ន នុភព ។ េទះបីជកុមរ៣ី% ទំនងជមិនចូលេរៀនេនៃថងមករដូវក៏េ យ ក៏មិនមន នុភពគួរឲយកត់
សមគ ល់ៃនករែបងែចកែពងស្រមប់េពលមនរដូវ េទេលើវត្តមនចូលេរៀនេនះេទ ។  
 
ពិនទុ្របឡង៖ គម ន នុភព ។ មិនមន នុភពេលើពិនទុ្របឡង ករ យករណ៍េ យខ្លួនអំពីករ ស់ែវងេលើករេគរពខ្លួនឯង ឬសុខ
ភពេ គ្រស្តីេនះេទ។   
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េ យែឡក នុភពទបៃនផលិតផលអនម័យទំេនើប ចេ យ រែតផលិតផលអនម័យ្រតឹមែតជួយ្រគប់្រគងឈមរដូវប៉ុេ ្ណ ះ 
មិនែមនជួយចុកេពះ ឬអស់កម្ល ំងេនះេទ។ កុមរេីនកនុងករសិក េនះបន យករណ៍ថ មូលេហតុចមបងែដលពួកេគមិនបនចូល
េរៀនអំឡុងេពលមករដូវរបស់ខ្លួន គឺេ យ រែតករចុកេពះ ។  
 

នុភពេផ ងេទៀត៖ េបើេទះបីជមនករខ្វះខត នុភពេលើករសិក ក៏េ យ ក៏ករសិក េនះពិតជបនគំ្រទដល់គុណតៃម្លខ្លះៗ
ៃនផលិតផលទំងេនះែដរ ។ កនុងចំេ មកុមរទីទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង៦១ភគរយបនេ្របើ្របស់ែពង េនចេន្ល ះរ ងកិចច្របជុំរក
ទិននន័យមូល ្ឋ ន និងកិចច្របជុំ ម ន េហើយករេ្របើ្របស់េនះមនក្រមិតកន់ែតខពស់ កនុងចំេ មកុមរមីិនទទួលអន្ត គមន៍ ែដល
េ្រកយមកបនទទួលែពងេនះ ។  
 
បែនថមពីេលើករ យករណ៍ពីភពធូរ្រ ល និងភពងយ្រសួល ជមួយករផ្ល ស់ទី និងករ្រគប់្រគងឈមរដូវ កុមរែីដលសថិតេន
កនុង្រកុមទទួលអន្ត គមន៍បនចំ យេពលតិចជងមុន២០នទីេរៀង ល់ៃថង កនុងករេបកគក់េនៃថងែដលពួកេគមករដូវ ។ លទធផល
េនះបនេលើកេឡើងថ ពិតជមនឧបសគគ្របកដែមនស្រមប់កុមរទីក់ទិននឹងករមករដូវេនះ។ ប៉ុែន្ត ្រគន់ែតករ    ផ្តល់ជូន
ផលិតផលអនម័យទំេនើបៗដល់កុមរបី៉ុណ្ណឹ ងមិន ចជដំេ ះ្រ យកនុងករលុបបំបត់ ឬកត់បនថយឧបសគគទំងេនះេទ ។  

ៃថ្លចំ យ ករចូលរមួកនុងករសិក េនះ គឺ ្រស័យេលើករចូលរមួេនកនុងកិចច្របជុំសិក េលើកទី១ ែដលេពលេនះ កុមរបីនទទួលប៊ិច និង
្រក សបកបិទ (stickers) េហើយម្ត យបនទទួល ១០០ រពូីេនប៉ល់(១,៤៥ ដុ ្ល រ) 

ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល
បុគគលិក  

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។  
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២៥. ្របេទសប៉គី ថ នៈ កមមវីធផី្តល្របកឧ់បតថមភដល់ កមុរ ី

ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

ករដក្រសង់ពីអតថបទ
សិក ្រ វ្រជវ 
 

Chaudhury, N. & Parajuli, D. (2006). ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ  និងករអប់រកំុមរ៖ី នុភពៃនកមមវធិីផ្តល់្របក់ឧបតថមភដល់
កុមរេីលើករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន រដ្ឋកនុងេខត្ត ភុនចប (Punjab) ្របេទសប៉គី ថ ន។  ករ យតៃម្លេលើ នុភព 

េលខ៩  ធនគរពិភពេ ក។ 
សំណួរ្រ វ្រជវ េតើកមមវធិីេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុមរេីនកនុង រដ្ឋែដរឬេទ? 

អនកចូលរមួ កុមរទីំងអស់ែដលេរៀនថន ក់ទី៦ ដល់ទី៨ េនកនុង្រសុកមួយកនុងចំេ ម្រសុកទំង១៥របស់េខត្ត ភុនចប (Punjab) ែដលមនខ
អ្រ អកខរកមម ៤០% ឬក៏ទបជងេនះ មនសិទធិទទួលបន្របក់ឧបតថមភេនះ ។ 

ករកំណត់ េខត្ត ភុនចប ្របេទសប៉គី ថ ន។ េខត្ត ភុនចប គឺជេខត្តធំជងេគបង្អស់ និងមនជងេគបង្អស់ កនុង្របេទស ប៉គី ថ ន ជទី
ែដលអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន មនក្រមិតខពស់ជងេគ េហើយភពខុសគន ខងេយនឌ័រ ក៏មនក្រមិតទបជងេគែដរ េនះេបើ
េ្រប បេធៀបជមួយេខត្តដៃទេទៀត ។ េបើេទះបីជេខត្តេនះជេខត្តនំមុខេគ កនុង្របេទស ប៉គី ថ ន ទក់ទិននឹងលទធផលៃនករ
អប់រ ំយ៉ង ក៏េ យ ក៏េខត្តេនះ េនែតជួប្របទះបញ្ហ ជេ្រចើនផងែដរ ដូចជករែបងែចកធនធនមិន្រគប់្រគន់ ចំេពះវសិ័
យអប់រ ំភពកំេ យជ្របព័នធកនុងករផគត់ផគង់ េស ធរណៈ ែដលប ្ត លមកពីករេធ្វើ ្របព័នធមជឈករ េ្រចើនេពក ករ្រគប់
្រគងមិន្រគប់្រគន់ និងករបំេពញតួនទីខង្របព័នធអប់រមំិនបនល្អពក់ព័នធនឹងគុណភព ករទទួលបន និងអភិបលកិចច ។ 

អន្ត គមន៍ ករេផទរ្របក់មនល័កខខ័ណ្ឌ ។ េនកនុងកមមវធិីេនះ កុមរមីន ក់ៗបនទទួល្របក់ឧបតថមភមនល័កខខ័ណ្ឌ  េនេពលែដលពួកេគមកចុះ
េឈម ះចូលេរៀន ចប់ពីថន ក់ទី៦ ដល់ថន ក់ទី៨ េន រដ្ឋ កនុង្រសុកេគលេ  និងកុមរទីំងេនះ្រតូវមកេរៀនជមធយមឲយបន
យ៉ងេ ច៨០ភគរយ ។  
 
មូលនិធិ្រតូវបនេផទរេទឲយ្រគួ រសិស េ យផទ ល់ មរយៈករបញជ ្របក់ មៃ្របសណីយ៍េចញពីករយិល័យអប់រ្រសុក។ 

ករេ្រប បេធៀប ករេ្រប បេធៀប ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងចំេ ម បួន្រកុម ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
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ធតុផ  ំ ករបរយិយ 

១. កុមរកីនុង្រសុកមនកមមវធិី (អន្ត គមន៍៖ កុមរចីំនួន ១.៧៧៩ របស់្រសុកអន្ត គមន៍ចំនួន១៥) 
២. កុមរ ីកនុង្រសុកមិនមនកមមវធិី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង១៖ កុមរចីំនួន៣.១៥៦របស់្រសុកមិន  
មនអន្ត គមន៍ចំនួន១៩) 
៣. កុម  កនុង្រសុកមនកមមវធិី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង២៖ សិស ្របុសចំនួន ២.២៤៧ របស់្រសុក
អន្ត គមន៍ចំនួន ១៥) 
៤. កុម   កនុង្រសុកមិនមនកមមវធិី (្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង៣៖ កុម ចំនួន៣.២៦៥ របស់្រសុកមិន
មនអន្ត គមន៍ចំនួន ១៩)។ 

វធិី ្រស្ត ករសិក េនះ បនេរៀបចំទិននន័យ្រកុមរបស់ នន េចញពីជំេរឿន េរៀនៃន្របព័នធ្រគប់្រគង់ព័ត៌មនអប់រេំខត្ត ឆន ំ
២០០៣ (មុនេពលមនកមមវធិីេនះ) និងេនឆន ំ២០០៥ (េ្រកយេពលមនកមមវធិីេនះ)។ ករសិក េនះបនពិចរ េទេលើករ
ប៉ន់ ម ននន មរយៈករេ្របើ្របស់េគលវធិីែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ មនជ ទិ៍ គេ្រមង double differencing (DD) និង
គេ្រមង triple-differencing (DDD)) េ យបញចូ លគន ជមួយគេ្រមង យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនអន្ត គមន៍ (regression-
discontinuity design) និងេ្រប បេធៀបករផ្ល ស់ប្តូរ មអេថរនីមួយៗ(covariates)។   

ខន តរង្វ ស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ 
 

ករចូលេរៀន៖ នុភពវជិជមន។ ករសិក េនះ បនរកេឃើញ នុភពអន្ត គមន៍ជមធយមមួយេលើភគរយៃនវត្តមនចូលេរៀន
របស់កុមរចីប់ពី យុ ១០ឆន ំ ដល់ ១៤ឆន ំ ្របែហលជបនពិនទុ១២ភគរយ ។ ករប៉ន ម ន ែដលបនមកពីកររមួបញចូ លគន ៃន
យុទធ ្រស្តែផ្អកេលើករពិេ ធន៍ គេ្រមង DDD និង គេ្រមង យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនអន្ត គមន៍ (RDD) បនេលើកេឡើងថ 

នុភពៃនកមមវធិីជមធយមេនះ គឺជករេកើនេឡើងៃនកុមរចីំនួន៦នក់ ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនេន នីមួយៗ ទក់
ទងនឹងករផ្ល ស់ប្ដូរទំង្រសុង និងករេកើនេឡើងចំនួន៩ភគរយ មរយៈករផ្ល ស់ប្ដូរេ យេ្រប បេធៀប។ 

ករចំ យ ្របែហល ៣ដុ ្ល រ ស្រមប់សិស មន ក់ កនុងមួយែខ (ដុ ្ល រ េនឆន ំ ២០០៥) 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល
បុគគលិក 

មិនមនករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេទ ។ 
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២៦. ្របេទសហ្វលីពីនី៖ សមភ រៈេរៀនស្រតេ្រចើនក្រមតិ រៃថង្រតងេ់ន  និង  
ភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រងៀន 

សមសធតុ  ករបរយិយ  

ករដក្រសង់ ពីអតថ
បទសិក  
្រ វ្រជវ 

Tan, J. P., J. Lane, & Lassibille, G. (1999). លទធផលករសិក  កនុង បឋមសិក  េន្របេទសហ្វីលីពីន៖ ករ យតៃម្ល
េលើ នុភពៃនករេធ្វើពិេ ធន៍បួនេលើក។ ករពិនិតយេឡើងវញិនូវេសដ្ឋកិចចធនគរពិភពេ ក (World Bank Economic 
Review) ១៣(៣), ៤៩៣-៥០៨ ។  

 

សំណួរ្រ វ្រជវ 
េតើផ្តល់ជូនសមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត  ឬ រៃថង្រតង់េន  េ យមន ឬគម នភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន 
កត់បនថយអ្រ ៃនសិស េបះបង់   និងេធ្វើឲយករសិក របស់សិស ្របេសើរេឡើងែដរឬេទ?  

អនកចូលរមួ  សិស ចំនួន ៣.៩៥៣នក់ និង្រគូបេ្រង នចំនួន ១៨០ នក់ េន បឋមសិក ចំនួន ២៩ ( មួយកនុងចំេ ម
ែដលបនេ្រជើសេរ ើសេធ្វើជ មិនទទួលអន្ត គមន៍្រតូវែតដកេចញ)។  

ករកំណត់ ្របេទសហ្វីលីពីនៈ គេ្រមងេនះ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង្រសុកមនចំណូលទបចំនួនពីរ េនកនុងតំបន់នីមួយៗរបស់តំបន់ចំនួន្របំ 
កនុង្របេទសេនះ ។ ្រសុកែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ ្រតូវែតេឆ្លើយតបនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យឲយបនយ៉ងេ ចចំនួនបី ៃន     
លកខណៈវនិិចឆ័យេលើភព្រកី្រកទំង្របំ ពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំសុខភព ករសង់លំេន ភពគម នករងរ និងករេ្របើ្របស់្របចំ
្រគួ រ ។  

 
អន្ត គមន៍  

អន្ត គមន៍ចំនួនបួន ្រតូវបនអនុវត្ត៖ 
១. ករផ្តល់ជូនសមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) ែដលជសមភ រៈគរេុកសលយស្រមប់្រគូបេ្រង ន េដើមបីជួយពួកេគឲយពេន្ល ន
ករបេ្រង នរបស់ខ្លួន ឲយ្រសប មសមតថភពខុសៗគន របស់សិស ពួកេគ ។  
២. ករផ្តល់ជូន រៃថង្រតង់េន  (SL) រមិនគិតៃថ្លស្រមប់ៃថងសិក េន  គឺេនកនុងឆន ំសិក   
៣. សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត រមួជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង នជៃដគូ ែដលមនករ្របជុំ្រកុម (្របចំែខ) 
េទៀងទត់ជបន្តបនទ ប់ និង 
៤. រៃថង្រតង់េន  រមួជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន។  
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សមសធតុ  ករបរយិយ  

 
វធិី ្រស្តទីមួយ ចឲយ្រគូបេ្រង ន ពេន្ល នករបេ្រង ន េទ មេសចក្តី្រតូវករខុសៗគន របស់សិស  និងមនតៃម្លេថក ជង 
ករបំប៉នបែនថមេន ឆង យ ស់ ។ ភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន មនតៃម្លេសទើរែតមិនចំ យអ្វីទល់ែតេ ះ 
ប៉ុែន្ត ចជួយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស  ទំងេនផទះ និងេន  ។  

 
ករេ្រប បេធៀប 

 
្រសេដៀងគន េនកនុង្រសុកនីមួយៗ ្រតូវបនចត់ ំង្រពវៗ ជ (ក) សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) , សមភ រៈេរៀន

សូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) រមួផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន(PTP)  និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមងនិង  
(ខ) រៃថង្រតង់េន  (SL) , រៃថង្រតង់េន  (SL) រមួផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន (PTP)   
និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។  

វធិី ្រស្ត  េនកនុង្រសុកនីមួយៗ មនករេ្រជើសេរ ើស ចំនួនបី ្រសប មលកខណៈវនិិចឆ័យែដល នីមួយៗ៖  
 ផ្តល់ករែណនំ្រគប់ក្រមិតថន ក់ទំងអស់េនកនុងវដ្តអប់របំឋមសិក  ែដលមនបនទប់េរៀនមួយស្រមប់សិស កនុងមួយថន ក់ 
 មនអ្រ េបះបង់ ខពស់ េ យែផ្អកេលើរបយករណ៍រដ្ឋបល 
 មិនសថិតេនកនុងតំបន់ែដល្របឈមនឹងបញ្ហ សន្តិសុខ ឬសុវតថិភព និង 
 មិនផ្តល់េស បំប៉នបែនថមេន មួយេទ ។ 

 
កនុង្រសុកមួយ ៃនតំបន់នីមួយៗ ចំនួនបី ្រតូវបនចត់ ំងេ យៃចដនយ ឲយមនសមភ រៈសិក េ្រចើនក្រមិត (MLM), សមភ
រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត (MLM) រមួផ ំជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន PTP ឬ្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រម
ង។ េនកនុង្រសុកេផ ងេទៀត មនករចត់ ំង ចំនួនបី  រៃថង្រតង់េន  (SL) , រៃថង្រតង់េន  (SL)- 
រមួផ ំជមួយ ភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន PTP   និង្រកុមមិនទទួលអន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។ កមមវធិីេនះ បនបន្តេពញ
មួយឆន ំសិក  ។ ទិននន័យ ្រតូវបន្របមូលេនឆន ំមុនអន្ត គមន៍ និងេនឆន ំអន្ត គមន៍ ។  
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សមសធតុ  ករបរយិយ  

 
ខន តរង្វ ស់ និងលទធ
ផលសំខន់ៗ 

ករេនេរៀន៖ នុភពវជិជមន។ ែដលេ្របើសមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត េ យមន ឬគម នភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូ
បេ្រង ន (PTP) មនករធ្ល ក់ចុះៃនអ្រ េបះបង់ ចំនួន១០% ឬក៏េ្រចើនជងេនះ ។  
 
ពិនទុ្របឡង៖ នុភពជប់ ប់ ស្រមប់ភ ហ្វីលីពីន និងអង់េគ្លស ។ ករវភិគេលើករថយចុះ (Regression analyses) 
ននបនបង្ហ ញថ េ យេ្រប បេធៀបេលើអេថរ វ  និងពិនទុ្របឡងេលើកដំបូង សិស េន ែដលេ្របើសមភ រៈេរៀនសូ្រត
េ្រចើនក្រមិតរមួជមួយភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន (PTP) បនេធ្វើឲយលទធផលសិក ថន ក់ដំបូងជភ ហ្វីលីពីន និង
អង់េគ្លស្របេសើរេឡើងេ្រចើន។ សិស ទំងេនះក៏មនកររកីចេ្រមើនែផនកគណិតវទិយផងែដរ ក៏ប៉ុែន្តភពខុសគន ទំងេនះមិនសំខន់
េនកនុងសថិតិេនះេទ ។  
 
អនកនិពនធបនសននិ ្ឋ នថ កររមួបញចូ លគន រ ងសមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត និងភពជៃដគូរ ងម បិ -្រគូបេ្រង ន(PTP)  

ចជអន្ត គមន៍ដ៏មនតៃម្ល្របសិទធភពបំផុត ។  
ករចំ យ េគមិនបនផ្តល់ចំ យេទេលើអន្ត គមន៍នីមួយៗេនះេទ។  
ករបណ្តុ ះប ្ត ល
បុគគលិក  

្រគូបេ្រង នែដលេ្របើ្របស់សមភ រៈេរៀនសូ្រតេ្រចើនក្រមិត្រតូវបនផ្តល់នូវករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលមួយសប្ត ហ៍  មុនេពល
អនុវត្ត ។  
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ឧបសមពន័ធ ឃ   ៖  
េសចក្ដសីេងខបអំពកីរសកិ អន្ត គមន៍ែដលមនិបនេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិចិឆ័យលម្អតិរបស ់

កមមវិធី កលបងទប់ ក ត់សសិ េបះបង់ (SDPP) 
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ង ឃ-១ ៖ កមមវធិីអន្ត គមន៍សសិ េបះបង់ អន្តរជតិ ែដលមនិបនេឆ្លើយតបនូវ លល់កខណៈវិនិចឆយ័
របសក់មមវធិី កលបងទប់ ក តស់សិ េបះបង់  (SDPP) ( ក់ មលំ ប់អកខរ្រកមៃន្របេទសនីមយួ) 

អនកនិពនធ លទធផលសំ
ខន់ៗ 

្រកុមេគល

េ  
េស  វធិី ្រស្ត ៃថ្លចំ យ ឥទធិពល 

១)្របេទស បង់
ក្ល េដស  
កមមវធិីផ្តល់
្របក់ឧបតថមភ
ដល់កុមរ ី
(Khandker et 
al., 2003; and 
Fuwa, 2001)  
  

 វត្តមន 
ចូល  
 

កុមរចីប់ពី
ថន ក់ទី៦ 
ដល់ទី១០ 
េនតំបន់
ជនបទ 

ែផនកហិរញញវតថុ៖ 
 ករេផទរ្របក់មនល័កខ
ខ័ណ្ឌ  ្របសិនេបើកុមរ ី
ចូលេរៀនយ៉ងេ ចបន 
៧៥% ៃនឆន ំសិក  និង
បនទទួលពិនទុ្របឡង  
្របចំឆន ំយ៉ងេ ច 
៤៥%  េហើយេនលីវ
រហូតទទួលបន សញញ ប
្រតមធយមសិក  ឬក៏ឈ
នដល់ យុ ១៨ឆន ំ 
  
  ែដលមន
សិស ទទួលបនករេផទរ
្របក់ មល័កខខ័ណ្ឌ  
ទទួលបន្របក់ឧបតថមភ
េលើៃថ្ល   

QED: ករអេងកត ម្រគួ
រ និង  មុន និង

បនទ ប់ពីករអនុវត្ត  មិន
សមមូលគន  េនកនុង
ទិននន័យមូល ្ឋ នេទ  

បូកសរបុតៃម្ល
ចប់ពី០,៣៧ 
ដុ ្ល រ កនុងមួយ
ែខ ស្រមប់
កុមរថីន ក់ទី៦ 
រហូតដល់
០,៨៨ដុ ្ល រ 
កនុងមួយែខ 
ស្រមប់កុមរ ី
ថន ក់ទី១០ 

 ករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់
កុមរ ីបនេកើនេឡើង ២% 
េលើសអ្រ ទំេនរ ៃនកំេណើ ន 
ែដលបនអេងកត មុនេពលមន
កមមវធិីផ្តល់្របក់ឧបតថមភ េដើមបី
ឈនដល់ករលុបបំបត់     
គម្ល តេយនឌ័រ  
 
 អ្រ េបះបង់  េន
មនក្រមិតខពស់េនេឡើយ៖ 

មករប៉ន ម ន  អ្រ េបះ
បង់ ចំេពះកុមរ ី        
្របែហលជ១៨% ពីថន ក់ទី៦ 
ដល់ថន ក់ទី៧ និងេកើនេឡើង
ដល់២៤% ពីថន ក់ទី៩ ដល់ទី
១០ ខពស់ជងអ្រ េបះបង់
ករសិក របស់កុម ឆង យ
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អនកនិពនធ លទធផលសំ
ខន់ៗ 

្រកុមេគល

េ  
េស  វធិី ្រស្ត ៃថ្លចំ យ ឥទធិពល 

ស់ គឺ១៥% ពីថន ក់ទី៦ 
ដល់ថន ក់ទី៧ និង១៨% ពីថន ក់
ទី៩ ដល់ថន ក់ទី១០  

២)្របេទសបង់
ក្ល េដស កមមវធិី

រេដើមបី
ករអប់រ ំ(FFE) 
(Ahmed & del 
Ninno, 2002 
and Meng & 
Ryan, 2007) 

 វត្តមន 
ចូលេរៀន

 
 ករេន 
េរៀន  
 
 

្រគួ រជន
បទ្រកី្រក 
ែដលមន 
កូនេរៀនេន

បឋមសិក  

ែផនកហិរញញវតថុ៖ 
  របបអងករពី ១២-េទ
១៦ គីឡូ្រកម ឬ្រសូវ

លីពី១៥េទ២០ 
គីឡូ្រកម ្របចំែខមិន
គិតៃថ្ល ្រស័យេលើចំនួន
កុមរមនវត្តមនចូល
េរៀន យ៉ងេ ច ៨៥% 
ៃនឆន ំសិក    

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ (QED) ឆន ំ
២០០២៖ ក្រមងសំណួរ
ជំេរឿនភូមិ េទេលើ ៦០០
្រគួ រ កនុងភូមិចំនួន 
៦០ កនុងក្រមងសំណួរ 
សហជីព និង  
ចំនួន ៣០ស្រមប់

ចំនួន ១១០ កនុង
សហជីពចំនួន៣០ ដូច
គន ្រតូវបន្របមូលចប់ពី
ែខកញញ  ដល់ែខតុ  
ឆន ំ២០០០។ មិនមនទិនន
ន័យមូល ្ឋ ន្រប ក់
្របែហលេទ ។ 
 
គេ្រមងែផ្អកេលើករពិ

៣ដុ ្ល រ 
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងមួយ
ែខ (ដុ ្ល រ ឆន ំ
១៩៩៨) 

ឆន ំ២០០២៖  
 ករចុះេឈម ះចូលេរៀន េន 

កមមវធិី រេដើមបីករ
អប់រ ំ(FFE) បនេកើនេឡើង
ចំនួន៣៥% កនុងរយៈេពលពីរ
ឆន ំដំបូង ។ ករចុះេឈម ះចូល
េរៀនេន មិនមនកមមវធិី

រេដើមបីករអប់រ ំបនេកើន
េឡើងចំនួន ២,៥%  
 
 ករចូលេរៀនេន កមម
វធិី រេដើមបីករអប់រ ំ(FFE) 
មនចំនួន ៧០% និងករចូល
េរៀនេន មិនមនកមមវធិី

រេដើមបីករអប់រ ំ(FFE) 
មនចំនួន៥៨%  
 អ្រ េបះបង់  មន
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េ ធន៍ QED, ឆន ំ 
២០០៧៖ គំរ ូProbit 
regression និងករ
េ្រប បេធៀបពិនទុលំេអៀង 
(propensity score 
matching) ្រតូវបន ក់
បញចូ លគន ជមួយគំរ ូ
ភពខុសគន ពីមួយេទ
មួយ(difference-in-
differences )ស្តីពីអ្រ
ចូលេរៀនេន
បឋមសិក  ។ ខ្វះភព
សមមូលៃន្រកុមកនុង
ទិននន័យមូល ្ឋ នែដល
បនបង្ហ ញ  

្របែហល ៦% ស្រមប់សិស  
កនុងកមមវធិី រេដើមបីករអប់
រ ំ(FFE)  េ្រប បេធៀបនឹងអ្រ
េបះបង់  ចំនួន ១៥% 
ស្រមប់សិស េន មិន
មនកមមវធិី រេដើមបីករ
អប់រ ំ(FFE)  
 
 ពិនទុ្របឡង ទបជងេនកនុង

កមមវធិី រេដើមបីករ
អប់រ ំ(FFE) (៤៥%ៃនពិនទុសរបុ
) េធៀបនឹង មិនមនកមម
វធិី រេដើមបីករអប់រ ំ(FFE) 
(៥៣%) 
ឆន ំ ២០០៧៖ កមមវធិី រ
េដើមបីករអប់រ ំ(FFE) 
 បេងកើនវត្តមនចូលេរៀន ពី
១៥- េទ ២៧% 
 បេងកើនរយៈេពលៃនករ
សិក  ពី០,៧ឆន ំ េទ១,០៥ ឆន ំ 
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 ៣) ្របេទស 
េ្របសុីល  
(Graeff-
Martins et al., 
2006) 

 វត្តមន 
ចូល  
 េនេរៀន  

សិស

បឋមសិក  
កនុង  
ចំនួនពីរ 
ែដលមន 
អ្រ េបះ
បង់
ខពស់េន 
Porto 
Alegre 
(ទី្របជុំជន) 

ករសិក ៖ សិកខ
្រគូបេ្រង នចំនួនពីរស្តីពី
ករអភិវឌ របស់កុមរ 
និងករ្រគប់្រគងជមងឺវបិត្តិ 
ខងឥរយិបថ និង ម រតី 
 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 លិខិតេផញើជូន្រគួ រស្តី
ពីសិស េបះបង់  
 ជំនួបជមួយម បិ
ចំនួនបីដង ស្តីពីករេបះ
បង់   
 ករ្របឡងត្រន្តីស្តីពី
សិស េបះបង់   
 ្របព័នធទូរស័ពទសុំជំនួយ 
ស្រមប់ម បិ
ពិភក អំពីបញ្ហ នន  
 កមមវធិីរយៈេពល១ៃថង 
ស្រមប់សិស ថន ក់ទី៧ 
ស្តីពីអតថ្របេយជន៍ៃនករ

ពិេ ធន៍QED៖ 
ចំនួនពីរ ្រតូវបនេ្រជើស
េរ ើស្រពវៗ េចញពី

ចំនួន១០ កនុងទី
្រកុងែដលមនអ្រ
េបះបង់ ខពស់
បំផុត ។ សិស ចំនួន 
៥៦១ នក់ បនចុះ
េឈម ះចូលេរៀនេន

ទទួលអន្ត គមន៍
ពីគេ្រមង។ សិស
៧០៧នក់ ចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនេន
េ្រប បេធៀប ។ 
េរៀនមួយមិន្រគប់្រគន់
េទ ។ 

មិនមនករ    
ផ្តល់ព័ត៌មន
អំពីករ
ចំ យេទ 

 សិស កនុង ទទួល 
អន្ត គមន៍មនអវត្តមនជ
មធយមចំនួន៨ៃថង តិចជង
សិស កនុង េ្រប បេធៀប 
ែដលមនអវត្តមន ១១ៃថង 
 
 សិស កនុង ទទួល 
អន្ត គមន៍ មនអ្រ េបះបង់

្របែហល ៤% តិចជង
សិស កនុង េ្រប បេធៀប 
ែដលមនចំនួន១០% ។ ករ
ខុសគន េនះ គឺេ យ រែត
ករេកើនេឡើងៃនអ្រ េបះបង់

េនកនុង េ្រប ប
េធៀប ។  
 
 សិស ១៨ នក់ កនុង
ចំេ ម សិស េបះបង់

៣៨ នក់ (េសមើនឹង
៤៥%) ែដលបនឆ្លងកត់ករ
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េនេរៀន 
 ករ យតៃម្លសុខភព
ផ្លូវចិត្តស្រមប់សិស
ែដលអវត្តមនចំនួន១០ 
ៃថងជប់គន  ឬេ្រចើនជង
េនះ  បនទ ប់ពីករបញជូ ន
េទរកេស   

យតៃម្លសុខភពផ្លូវចិត្ត បន
ចូលេរៀនវញិ 

៤) ្របេទស
ឥ ្ឌ  ករ
ពិេ ធន៍េន 
Shankarpalle  
(Reddy & 
Sinha, 2010) 

 ករេន 
េរៀន  
 

សិស

បឋមសិក  
េន 
Shankarpal
le Mandal, 
Andhra 
Pradesh 
(មិនមន
ករ
បរយិយ
អំពីតំបន់ទី 
្រកុងេនះ

ករសិក ៖ េនរដូ
វេក្ត  ែដលេរៀបចំេដើមបីឲយ
កុមរែដលេលើស យុ
ចូលេរៀនបនចូលេរៀន 
្រសប ម យុពួកេគ 
 
រចនសមព័នធ៖ 
 យុទធនករលុបបំបត់
ពលកមមកុមរ និងចុះ
េឈម ះចូលេរៀនស្រមប់
កុមរ្រគប់របូ  
 េគលនេយបយ
េឡើងថន ក់ស្វ័យ្របវត្តិពី

ទិននន័យ្រតូវបន្របមូល 
ពីរបយករណ៍ផ្លូវករ ។ 
មិនមន្រកុមេ្រប បេធៀប
េនះេទ  

មិនមនករ
យករណ៍ពី

ទិននន័យតៃម្ល
េទ 

 សិស បនេរៀនចប់ថន ក់ទី១, 
៉ រយី៉ង់ៃនចំនួនសិស  ចប់ពី

ថន ក់ទី១ ដល់ទី១០ បនធ្ល ក់
ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់  
 ចំនួនសរបុៃនសិស ចូល

 បនេកើនេឡើង ពី 
៩.០៦៣នក់ កនុងឆន ំសិក  
១៩៩៥-១៩៩៦ ដល់១២.២០៦
នក់ កនុងឆន ំសិក  ២០០៥-
២០០៦ ។  
 
 អ្រ េបះបង់  េន
ចេន្ល ះថន ក់ទី១ និងថន ក់ទី២ 
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េទ) ថន ក់ទី១ េទថន ក់ទី២   
 េគលនេយបយកនុង
ករចុះេឈម ះកុមរឲយ
ចូលេរៀនេពញមួយឆន ំ  
 េគលនេយបយកនុង
ករអនុញញ តឲយ
បឋមសិក បែនថមថន ក់  
ទី៧  

បនធ្ល ក់ចុះពី ២៨,៥% កនុងឆន ំ
សិក ១៩៩៦-៩៧ មកេន
្រតឹម ១០,១% កនុងឆន ំសិក
២០០៤- ២០០៥  
 អ្រ េបះបង់  េន
ចេន្ល ះថន ក់ទី៦ និងថន ក់ទី៧ 
បនថយចុះពី ២១,៣% កនុងឆន ំ
សិក ១៩៩៦-៩៧ មកេន
្រតឹម ១២,៦% កនុងឆន ំសិក
២០០៤- ២០០៥ 

៥)្របេទស
ឥណ្ឌូ េនសុី 
(Cameron, 
២០០៩) 

 ករេន 
េរៀនកនុង 

 

សិស បឋម 
សិក អនុ
វទិយល័យ 
និងវទិយ 
ល័យេន

មប ្ត
ភូមិជនបទ
្រកី្រក  
 

ែផនកហិរញញវតថុ៖ សិស
ទទួល របូករណ៍ 
្រតូវបនកំណត់េ យ   
គណៈកមម ធិករ
េរៀន ។ រង្វ ន់មនល័កខ   
ខ័ណ្ឌ ែផ្អកេលើករចុះ
េឈម ះចូលេរៀនបន្ត  

គេ្រមងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ QED: “ករ
អេងកតភូមិ១០០” ែដល
ភូមិនីមួយៗមន ១២០
្រគួ រ ្រតូវបន្របមូល
កនុងែខសី  និងែខធនូ 
ឆន ំ១៩៩៨ ។ ្រកុមទទួល 
អន្ត គមន៍ និង្រកុម
េ្រប បេធៀប មិន ច
េ្រប បេធៀបគន បនេទ  

 ១០ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយឆន ំ 
ស្រមប់សិស
បឋមសិក
មន ក់ 
 ២០ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយឆន ំ 
ស្រមប់សិស
អនុវទិយល័យ
មន ក់ 

 សិស េបះបង់  េន
អនុវទិយល័យ បនធ្ល ក់ចុះ៣
ភគរយ ឬ៣៨% ពីក្រមិតមុន  
 សិស េបះបង់  េន
បឋមសិក  មិនបនទទួលរង
ផលប៉ះពល់ពីកមមវធិីេទ  
 ករប៉ន ម នពីសិស េបះ
បង់ េនវទិយល័យ មិន

ចេធ្វើេឡើងបនេទ េ យ
រែតទំហំគំរូ ងតូចេពក 
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  ៣០ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយឆន ំ 
ស្រមប់សិស
វទិយល័យមន ក់ 

  
៦) ្របេទស េប៉រ ូ
(Santiago & 
Chinen, 2008) 

 វត្តមនចូល
 

 ករេន 
េរៀន  
 

កុមរ្រគប់
យុចូល

េរៀន មេត្ត
យយ  
និងបឋម
សិក  បន
ចុះេឈម ះ
ចូលេរៀន 
េន
រដ្ឋ កនុង
នយក 
្ឋ ន 

Ayacucho, 
Apurimac 
និង  
Huancaveli

សុខភព៖ 
ករផ្តល់ជូន រ េពល
្រពឹកេន  
 

 គេ្រម ងែផ្អកេលើករ
ពិេ ធន៍ QED៖ កុមរ
សិក េន  កនុង
នយក ្ឋ នែដលេន
ែកបរគន ចំនួនពីរ 
(Apurimac និង Cusco) 
បនេដើរតួនទី ជ្រកុម
េ្រប បេធៀប ។ មិនមន
ករ កលបងេលើភព
សមមូលៃនទិននន័យមូល
្ឋ នេនះេទ ។ 

១៦,៤០ ដុ ្ល រ 
ស្រមប់សិស
មន ក់កនុងមួយ
ឆន ំ  

 សិស ថន ក់ទី១ ដល់ទី៦ កនុង
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍ ជ
មធយម មនវត្តមនចូលេរៀន ពី
៩០េទ៩៥% កនុងែខនីមួយៗ 
េ្រប បេធៀបនឹង៨០េទ៨៧% 
កនុង្រកុមេ្រប បេធៀប ។  
 សិស ថន ក់ទី១ ដល់ទី៦ កនុង
្រកុមទទួលអន្ត គមន៍បន
បង្ហ ញពីករធ្ល ក់ចុះៃនអ្រ
េបះបង់  ពីឆន ំ ១៩៩៥ 
ដល់ឆន ំ ១៩៩៨ (មិនមនករ
បង្ហ ញពីភពខុសគន ពី  
េ្រប បេធៀបេនះេទ)  
 លទធផលៃនករ្របឡង្របចំ
ថន ក់ទី៤ ្រតូវបន ក់បញចូ ល
គន ជមួយថន ក់េ្រចើនកនុង
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ca (ជនបទ) មួយ ែដលទទួលអតថ 
្របេយជន៍ពី ទទួល
អន្ត គមន៍ពីគេ្រមង។  

៧) ្របេទសហ្វី
លីពីន គេ្រមង  
Project  No 
Drops 
(SEAMEO, 
1995) 
 

 េនេរៀនកនុង
  

សិស

បឋមសិក  
ែដល្រប
ឈមនឹង
ករេបះបង់

 
(ជនបទ 
និងទី្រកុង) 

ករសិក ៖ 
 ្របព័នធសិក  ែដលបន
ព្រងីក ស្រមប់កុមរេន

 (ឧទហរណ៍ 
សិក ជ្រកុមមិត្តអប់រមំិត្ត 
េរៀនសូ្រតជមួយមិត្តភក្តិ
ជិតសនិទធ និងករបេ្រង ន
គួរបែនថម មផទះ) 
 វគគបណ្តុ ះប ្ត លដ៏
ទូលំទូ យដល់្រគូ
បេ្រង នែដលចូលបេ្រមើ
ករងរ  
 កររមួបញចូ លគន ៃនករ
េរៀនសូ្រត ម  
និងករេរៀនសូ្រត មផទះ 
ស្រមប់សិស េបះបង់

បេ ្ត ះ សនន 

QED៖ េ្រប ប
េធៀបចំនួន៦្រតូវបន
េ្រជើសេរ ើសេ យ្រកុម
ម្រន្តី   ែដល្រតូវ 
យក ១មក ផគូផគង
ជមួយ ទទួល
អន្ត គមន៍នីមួយៗ ។ 
មិនមនទិននន័យស្តីពី 
ភពសមមូលគន េនកនុង
ទិននន័យមូល ្ឋ នេទ  

មិនមនករផ្ត
ល់ទិននន័យស្តី
ពីករចំ យ
េទ 

 មិនមនករបញចូ លសថិតិេទ
កនុងកុំពយូទ័រេទ េទះជយ៉ង 
េនះក្តី  អ្រ េបះបង់  
បនធ្ល ក់ចុះេនកនុង
ទទួលអន្ត គមន៍ទំង៦ (កនុង

ចំនួន៤ េទ០) ខណៈ
េពលែដលអ្រ េបះបង់

បនធ្ល ក់ចុះ េនកនុង
េ្រប បេធៀបចំនួន៣ 

(កនុង ចំនួន១ េទ០) 
េហើយបនេកើនេឡើងេន

េ្រប បេធៀប ចំនួន៣ 
េផ ងេទៀត ។  
 សិស  េនកនុង ទទួល
អន្ត គមន៍ឈនដល់ក្រមិត
អកខរកមម មមុខងរញឹកញប់
ជងសិស េនកនុង
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ឬ មរដូវកល  
 ករេរៀនសូ្រតសេងខបៗ 
និងករេរៀនសូ្រតែបប
េលឿនស្រមប់សិស
េបះបង់             
អចិៃ្រន្ដយ៍  
 ករអប់រេំ្រក្របព័នធ  
ស្រមប់ឪពុកម្ត យសិស  
ែផនកហិរញញវតថុ៖  
 ករផគត់ផគង់សមភ រៈ
សិក  និងករែថទំ សុខ
ភពេ យឥតគិតៃថ្ល 
ដល់សិស េបះបង់

 
សុខភព៖ 
 ករេធ្វើសួនជីវៈច្រមុះ 
េដើមបីផគត់ផគង់ រ
ស្រមន់េ យឥតគិតៃថ្ល  
 
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 

េ្រប បេធៀប ។  
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 ្របព័នធជូនដំណឹងជ
មុនស្រមប់្រគូបេ្រង ន 
កនុងករកំណត់អត្ត
សញញ ណសិស ែដល
្របឈមនឹងករេបះបង់

  
 ករ ម នដិតដល់
របស់ឪពុកម្ត យ 
 
រចនសមព័នធ៖  
 ក្ដីកង្វល់អំពីសិស េគច

 
 យុទធនករស្តីពី រៈ
សំខន់ៃនករអប់រ ំ  

៨) ហ មេបៀ 
(Chatterji et 
al., 2010) 

 ករេនេរៀន កុមរកំ្រព 
និងកុមរ 
ងយរង
េ្រគះ ែដល
មន យុពី
៨ ដល់១៩

ករសិក ៖  
 សហគមន៍ 
 
ែផនកហិរញញវតថុ៖  
 ករចំ យេលើៃថ្ល
សិក   

QED៖ OVCs ចំនួន 
២.៩២២នក់ ែដលកនុង
េនះសិស  ទទួល
អន្ត គមន៍ចំនួន 
១.២៤២នក់ និងសិស
មិនទទួលអន្ត គមន៍ 

មិនមនករផ្ត
ល់ជូនទិននន័យ
តៃម្លេទ  

 េនេពល ម ន េយើង
េឃើញថ សិស ទទួល
អន្ត គមន៍ទំនងជេនបន្តករ
សិក េ្រចើនជង។  
 សិស ទទួលអន្ត គមន៍
ទំនងជេរៀនេនថន ក់ែដល
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ឆន ំ េន 
Lusaka (ទី
្រកុង) 

 ករផ្តល់ជូននូវករផគត់
ផគង់បរកិខ រ   
 
សុខភព  
 ករផ្តល់ រេន 

  
 េស គ្លីនិក  
ផទ ល់ខ្លួន/សងគម៖ 
 ករ្របឹក េយបល់ 
 ករអប់រសំ្តីពីករទប់

ក ត់េមេ គេអដស៍ 

ែដល្រតូវបនេគេ្រប ប
េធៀបចំនួន១.៦៨០នក់ 
។ គំនិត “អនកជិតខង
េនែកបរបំផុត” ្រតូវបន
េ្របើ េដើមបីបេងកើត្រកុម
េ្រប បេធៀប ។ ករ
អេងកតពី ថ នភព ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង កនុងឆន ំ 
២០០៣ និង២០០៦ ។ 
គម នករ ស់ែវងេលើភព
សមមូលគន េនកនុង
ទិននន័យមូល ្ឋ នេទ។  

សម្រសបេទនឹង យុរបស់
ខ្លួន  
 

 
 


