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ទិន្នន័្យសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំកនុងតំបន់្អាស ី ន្ិងម្ជ្ឈឹម្បូព៌ា  
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DEP/AME  

 

 

 

ជ្នំ្យួបនចេកនទស ន្ងិម្ររបម់្ររង ទនិ្នន្យ័អបរ់ ំII កចិេការនេខ ១៥ 

កចិេសន្ានេខ៖ AID-OAA-BC-១១-០០០០១ 
ខខកកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

 

ឯកសារន ោះព ម្ពផ្សាយនន្ោះ ម្រតូវ ន្ផ្សេតិន ើងសម្រាប់ការម្រតួតពនិ្តិយនដាយទភី្នន កង់ារសហរដឋអានម្រិកសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍអន្តរជាត ិ(USAID)។ ឯកសារនន្ោះ ម្រតូវ ន្នរៀបចំន ើងនដាយអងគការ 

RTI អន្តរជាតិ។ 



 

ទិន្នន័្យសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំកនុងតំបន់្អាស ី ន្ិងម្ជ្ឈឹម្បូព៌ា  

 

ការវាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវិសយ័អប់រំនៅកម្ពុជា 

 

DEP/AME  

 

ទនិ្នន្យ័អបរ់ ំII 

នេខនរៀងកចិេការ ១៥ 
ខខកកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

 

ម្រតវូ ន្នរៀបចនំ ើងសម្រាប៖់  

អងគការ USAID/កម្ពជុា 

 Mitch Kirby ទមី្របកឹាអបរ់ជំាន្ខ់ពស ់

 

ម្រតវូ ន្នរៀបចនំដាយ៖ 

អងគការ RTI អន្តរជាត ិ

ផ្សៃវូ ៣៤០ Cornwallis 

ម្របអបស់បំ ម្រត ១២១៩៤ 

Research Triangle Park, NC ២៧៧០៩-២១៩៤ 

 

អងគការRTI អន្តរជាតិ រឺជាពណិជ្ជសញ្ញា ខដេ ន្ច ោះបញ្ជី ន្ិងជាពណិជ្ជនាម្ម្ន្ម្ន្វិទាសាា ន្ម្រសាវម្រជាវម្រតីនកាណ។ 

 

ឯកសារន ោះព ម្ពផ្សាយនន្ោះ ម្ិន្ឆៃុោះបញ្ញេ ំងជាចំ ច់អពំទីសសន្ៈរបស់ទីភ្នន ក់ងារសហរដឋអានម្រិកសម្រាប់ការអភវិឌ្ឍអន្តរជាតិ ឬរដាឋ ភ ិេសហរដឋអានម្រិកន ើយ។ 



 

1 

 

នសចកដីខលៃងអំណររ ណ 

 

ការឯកសារវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងកនងុម្របនទសកម្ពុជានន្ោះ ន្ឹងម្ិន្អាចនេចនចញជារូបរាងន ើយម្របសនិ្នបើគ្មម ន្កចិេសហការ កដ៏ូចជាការចណំាយនពេនវលា ន្ិងការផ្សដេព់័ត៌ាាន្នដាយកដីសបបុរស

ពីសណំាកប់ រគេ ន្ិងវិទាសាា ន្នានា (សមូ្នម្ើេឧបសម្ពន័្ធ ញ សម្រាបប់ញ្ជអីនកផ្សដេ់សាា សន្៍ទងំអស)់។ ជាពិនសសបផំ្ស តននាោះ រឺម្ម្រន្តីទងំឡាយរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (MoEYS) 

ក៏ាន្ស ឆន្ទៈកនុងការជ្បួ ន្ិងផ្សដេព់ត័៌ាាន្សំខាន្់ៗជានម្រចើន្ម្របកបនដាយភ្នពនសាម ោះម្រតង់ សហការ ន្ិងសាម រតីខចករំខេក ខដេ ន្នធវើឲ្យម្រកុម្ាន្េទធភ្នពទទួេ ន្ទសសន្ៈដា៏ន្តម្ម្ៃអពំី

សាា ន្ភ្នពបចេុបបន្ននៅកនងុវិស័យអប់រំ។ នេើសពីនន្ោះនទៀត តំណាងរបស់ទភី្នន កង់ារម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងសាជ្កិម្ន្សហរម្ន្អ៍ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ (NGO) ខដេសកម្មនៅកនងុវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុា 
ក៏ ន្សាវ រម្ន្៍ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្ងិនបើកចហំរកនងុការផ្សដេ់ ពត័៌ាាន្ ឯកសារ ន្ិងការយេ់ន ើញរបស់ពួកនរទក់ទងន្ឹងបញ្ញា អាទិភ្នព ន្ិងឱកាសនៅកនុងវិស័យអប់រំផ្សងខដរ។  

ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃនន្ោះ ដកឹនាំនដាយប រគេិកអងគការ RTI អន្តរជាតិ ខដេរមួ្ាន្នលាក Joseph DeStefano នលាកម្រសី Jessica Mejia ន្ិងនលាកម្រស ី

Carmen Strigel។ ការងាររបស់នយើង ន្ទទួេការជ្ួយនម្រជាម្ខម្រជ្ងយ៉ា ងខាៃ ងំពសីំណាក់នលាក Mitch Kirby 

ម្ម្រន្តីអប់រំជាន្់ខពស់ម្ន្ការិយេ័យសម្រាប់ទវបីអាស ីរបស់ទីភ្នន ក់ងារសហរដឋអានម្រកិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាត។ិ នហើយម្រកុម្ការងារនយើងន្ឹងម្ិន្អាចនធវើការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ ន្ន ើយ 

ម្របសិន្នបើគ្មម ន្ការរួម្ចំខណកដស៏ំខាន្់ពអីងគការសកម្មភ្នពសរំាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពុជា (នខប) ខដេជាម្ដរូកនងុម្រសកុរបស់នយើងននាោះ។ ជាពិនសសផ្សងខដរ Kurt Bredenberg, Ul 

Run, Sokchanna Chhay ន្ិង Jacole Douglas អនកទងំអស់នន្ោះ ស ទធខត ន្ផ្សដេធ់ាត ចេូសំខាន្់ៗ ដេ់រ យការណ៍នន្ោះ 
ម្រពម្ទងំ ន្ផ្សដេ់ការខណនាំេអៗ  ន្ងិការគ្មំម្រទដេ់ម្រកុម្ការងាររបស់នយើងកនងុការនរៀបចភំ័សដុភ្នរទំងអស់ ខដេចំ ចស់ម្រាបក់ិចេម្របជ្ ំនៅកនុងទីម្រកងុភនំនពញ ន្ងិការនធវើដនំណើរនៅតាម្បណាដ នខតតនានាផ្សងខដរ។ 

នយើងកស៏ូម្ខលៃងអំណររ ណជាពិនសសផ្សងខដរចំនពោះសាជ្កិម្រកុម្របសអ់ងគការ នខប នលាក Chim Nin ខដេ ន្ជ្ួយនាផំ្សៃូវម្រកុម្ការងារនយើងម្របកបនដាយភ្នពសាទ តជ់្នំាញនៅកាន្ម់្េូដាឋ ន្ជ្ វិំញទមី្រកងុ 
ន្ិងខាងនម្រៅទីម្រកងុ នហើយសាន ម្ញញមឹ្ដ៏នជារជ្័យ ន្ងិអារម្មណ៍ដ៏ម្រសស់ថ្នៃ របស់គ្មត់ខតងខតនធវើឲ្យការងារម្របចំម្លៃពួកនយើងកាន្់ខតម្របនសើរន ើង។ 

ម្រកុម្ការងាររបស់នយើង ក៏សមូ្សខម្ដងន្ូវការនកាតសរនសើរចំនពោះទីភ្នន ក់ងារ USAID/កម្ពជុាចំនពោះការផ្សដេ់ឱកាសឲ្យនយើងនធវើការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ ម្រពម្ទំងរំន្តិ 
ន្ិងការខណនាំរបសព់ួកគ្មតអ់ំពីសាា ន្ភ្នពនៅកនុងម្របនទសកម្ពជុា ក៏ដចូជាព័ត៌ាាន្ម្រត ប់ ន្ងិធាត ចេូនានារបស់ពកួគ្មត់នៅកនងុរ យការណ៍នន្ោះ រមួ្ទំងទទួេសាវ រម្ន្៍យ៉ា ងរាក់ទក ់
ន្ិងគ្មំម្រទរបសព់កួគ្មត់ផ្សងខដរ។ 
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បញ្ជីអកសរកាត ់

 

ACR ការអាន្សម្រាបក់ ារទងំអស ់

AF ម្ូេន្ធិិអាស  ី

ASEAN  សារម្ន្៍ម្របជាជាតិអាស ីអានរនយ៍ 

CAS ម្របព័ន្ធវាយតម្ម្ៃជាម្របច ំ

CBI សូចនាកររបករំនហើញសនូេ  

CDCS យ ទធសាម្រសតអភិវឌ្ឍ ន្ិងកិចេសហម្របតបិតតកិារថ្នន ក់ម្របនទស  

CDPF ម្ូេន្ធិិម្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍សម្តាភ្នព  

CFS សាលាក ានម្ម្រត ី

CSC ប័ណណពនិ្ទុសហរម្ន្ ៍

DCD នាយកដាឋ ន្អភិវឌ្ឍន្ក៍ម្មវិធសីិកា 

DCLS រចនាម្ពន័្ធអកខរកម្មកនងុថ្នន ក់នរៀន្នផ្សសងៗគ្មន  

DFID ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតរិបស់ចម្រកភពអង់នរៃស 

DHS ការសទងម់្តិម្របជាសាម្រសត ន្ិងស ខភ្នព  

DOE ការិយេ័យអប់រំម្រសកុ  

DP ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្ ៍

DTMT ម្រកុម្បណតុ ោះបណាត េ ន្ិងតាម្ដាន្ម្រសកុ 

E2L រនម្រាងងាយម្រសួេនរៀន្ 

E4K រនម្រាងនសៀវនៅនអ ចិម្រតនូ្ិកសម្រាប់ភ្នសាខខមរ 

ECE ការអប់រកំ ារតចូ 

EGMA ការវាយតម្ម្ៃសម្តាភ្នពរណិតវិទាថ្នន ក់ដបំូង 

EGRA ការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង 

EGRA+ ការវាយតម្ម្ៃបខន្ាម្អណំាន្ថ្នន ក់ដំបងូ ម្របនទសេបី ៊ី 

EMIS ម្របព័ន្ធពត័៌ាាន្ម្ររប់ម្ររងការអប់រំ 

ESCUP ជ្ំន្ួយអប់រំដេក់ ារនៅកនុងចំនណាម្ម្របជាជ្ន្ខដេទទេួអតាម្របនយន្ទ៍ប 

ESWG ម្រកុម្ការងារវិសយ័អប់រំ 

ESP ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតអប់រំ  

EU សហភ្នពអឺរ  ប 

FLAT ការនធវើនតសតនដើម្បីវាយតម្ម្ៃអកខរកម្មវិជាជ ជ្ីវៈ 

GILO េទធផ្សេសកិាខដេ ន្ខកេម្អរបស់ក ារី ម្របនទសនអហសុបី 
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GPE ភ្នពជាម្ដរូសកេសម្រាបក់ារអប់រំ 

IIEP វិទាសាា ន្អន្តរជាតិសម្រាប់ខផ្សន្ការអប់រំ 

INSET ការអប់រ ំន្ងិការបណដុ ោះបណាដ េនពេកំព ងបនម្រម្ើការងារ 

JAPP ខផ្សន្ការសកម្មភ្នពរណនន្យយភ្នពរមួ្ 

IRD អងគការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិជ្ំន្ួយសនគងាគ ោះអន្តរជាតិ  

KAPE អងគការសកម្មភ្នពសរំាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពជុា  

LEG ម្រកុម្អប់រំតាម្ម្េូដាឋ ន្ 

MoEYS  ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា 

MPTC ម្រកសួងម្ម្របសណីយ៍ ន្ិងទូររម្នារម្ន្ ៍

NAEP ការវាយតម្ម្ៃថ្នន ក់ជាតិនេើវឌ្ឍន្ភ្នពវិស័យអប់រំ 

NCDD រណៈកាម ធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្របជាធិបនតយយនៅថ្នន ក់នម្រកាម្ជាតិ 

NEP ម្ដរូអប់រំរបសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ 

NIE វិទាសាា ន្ជាតអិប់រ ំ

NIPTICT វិទាសាា ន្ជាតិម្ម្របសណីយ៍ ទូររម្នារម្ន្៍ បនចេកវិទារម្នារម្ន្ ៍ន្ងិព័ត៌ាាន្ 

NGO  អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ 

NPSNDD កម្មវិធជីាតសិម្រាបក់ារអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្របជាធិនតយយនៅថ្នន កន់ម្រកាម្ជាត ិ 

PB លវិកាកម្មវិធ ី

PASEQ កម្មវិធីវិភ្នរម្របពន័្ធអប់រំ Confemen 

PISA កម្មវិធសីម្រាបក់ារវាយតម្ម្ៃសិសសអន្តរជាត ិ

POE ការិយេ័យអប់រំនខតត 

PRESET ការអប់រ ំន្ងិការបណដុ ោះបណាដ េម្ ន្នពេចូេបនម្រម្ើការងារ 

PRIMR រំន្តិផ្សដចួនផ្សតើម្សម្រាប់រណិតវិទា ន្ងិអំណាន្នៅថ្នន ក់បឋម្សិកា ម្របនទសនកន្យ៉ា  

PTTC សាលាររ នកាសេយនខតត 

QAD នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នព 

QEMIS  ម្របព័ន្ធពត័៌ាាន្ម្ររប់ម្ររងរ ណភ្នពអប់រ ំ 

QLE បរិយកាសសកិាម្របកបនដាយរ ណភ្នព  

REACH រនម្រាងបនងកើន្ភ្នពងាយម្រសួេចូេសាលានរៀន្តាម្រយៈការគ្មំម្រទពសីហរម្ន្៍  

RISE ការម្រសាវម្រជាវអំពីម្របព័ន្ធខកេម្អការអប់រ ំ

RtR អងគការរូម្ធូរីដ 

RWI ការបនម្រងៀន្អាន្ ន្ងិសរនសរ 

SCI អងគការសនម្រងាគ ោះក ារអន្តរជាត ិ



 

6 

SDPP កម្មវិធសីាកេបងទប់សាក ត់ការន ោះបង់ការសិកា 

SES សាា ន្ភ្នពសងគម្នសដឋកចិេ 

SESSP  រនម្រាងគ្មំម្រទវិស័យអប់រំនេើកទពីីរ  

SfL នរៀន្នពញម្ួយជ្ីវិត  

SIDA ទីភ្នន កង់ារអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតសិ  យខអត 

SIG ជ្ំន្ួយឥតសំណងនដើម្បីខកេម្អសាលានរៀន្  

SIPAR អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ រាងំខដេគ្មំម្រទបណាណ េ័យកនងុសាលានរៀន្កម្ពជុា 

SNC រណៈកម្មការថ្នន ក់នម្រកាម្ជាត ិ

SNDD ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្របជាធិបនតយយនៅថ្នន ក់នម្រកាម្ជាត ិ

SSC រណៈកាម ធិការគ្មំម្រទសាលានរៀន្ 

SSESP រនម្រាងគ្មំម្រទវិស័យអប់រំនេើកទពីីរ 

Swap កម្មវិធីម្ររបដណត ប់វិស័យ 

TCO ម្លៃនដើម្សរ បរួម្ 

TEPS សដង់ដារវិជាជ ជ្ីវៈអប់រំម្ររបូនម្រងៀន្ 

TEST រនម្រាងបខម្ៃងម្របពន័្ធបនចេកវិទាសម្រាប់វិស័យអប់រំ  

TTC សាលាររ នកាសេយនខតត 

TRAC វិធីសាម្រសតសរ បនដើម្បីពម្រងឹងអណំាន្សម្រាបក់ ារ 

TTS ធន្ធាន្សកិា 

UNESCO អងគការអប់រំ វិទាសាម្រសត ន្ិងវបបធម្៌ាម្ន្អងគការសហម្របជាជាត ិ

UNICEF ម្ូេន្ធិកិ ារអងគការសហម្របជាជាត ិ

USAID ទីភ្នន កង់ារសហរដឋអានម្រកិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាត ិ

USDA ម្រកសួងកសកិម្មសហរដឋអានម្រិក 

WEI អងគការអប់រពំិភពនលាក 

WASH  ទឹក អនាម្យ័ ន្ងិស ខភ្នព 

WFP កម្មវិធីនសបៀងអាហារពភិពនលាក 
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១. នសចកតីនផ្សតើម្ 

ម្របនទសកម្ពុជា  ន្នម្រតៀម្ខៃួន្រចួជានម្រសចកនងុការបនងកើន្េទធផ្សេសិកាឲ្យ ន្នម្រចើន្នៅកនងុសាលាបឋម្សកិា។ ថ្នន កដ់ឹកនាំខដេាន្រនំ្ិតខកទម្រម្ងក់នុងវិស័យអប់រំ ម្រកុម្ម្ដរូសហការអភិវឌ្ឍន្៍ខាៃ ំងកាៃ  ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្
រដាឋ ភ ិេខដេ ន្នបតជាា នេើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ  ន្រួម្គ្មន បនងកើតបរិបទអន្ នម្រគ្មោះ ម្ួយនដើម្បីនេើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ។ ប៉ា ខន្តផ្សទយុនៅវិញ ម្របនទសកម្ពុជាក៏ជាការសិកាម្ួយផ្សងខដរ។ 
វិស័យនសដឋកិចេាន្ការរីកេូតលាស់យ៉ា ងខាៃ ងំកនងុរយៈនពេម្ួយទសវតសរ៍ជាម្ួយន្ឹងកំនណើន្វិន្ិនយរ ន្ងិសាហរណកម្មនៅកនុងតបំន្អ់ាស អីានរនយ៍ខដេ កាន្់ខតាន្ភ្នពទូេទំូលាយជាងម្ ន្។ 
ផ្សេិតផ្សេកនុងម្រសុកសរ បកនងុម្ន្ សសាន ក់ ន្នកើន្ន ើងនសទើរខតបនួ្ដងនៅប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំលមីៗ នន្ោះ ជាម្ួយន្ឹងកំនណើន្វិន្ិនយរនេើកម្មន្តសាេធ ន្ម្រសាេជាពិនសសវិស័យកាត់នដរ 
រួម្ជាម្យួន្ងឹកំនណើន្ចំនួ្ន្ម្របជាជ្ន្ថ្នន ក់កណាត េនៅកនុងទមី្រកុងផ្សងខដរ។ នដាយសារភ្នររយម្ន្ចំណូេជាតិ ខដេ ន្ខបងខចកសម្រាប់ការអប់រំនៅាន្កម្រម្តិទបនៅន ើយ ម្របសនិ្ 

នបើនម្របៀបនធៀបនៅន្ឹងបណាដ ម្របនទសនផ្សសងនទៀតនៅកនងុតំបន្ ់ ន្ិងាន្ចនំ្ួន្ខតម្ួយភ្នររយម្ន្លវិកាជាតិននាោះ ចនំ្ួន្ទឹកម្រ ក់ខដេាន្កពំ ងខតនកើន្ន ើង (រតិជារបូយិប័ណណដ លាៃ របចេុបបន្ន) នពេរ ឺ

ាន្កំនណើន្ជាម្ធយម្ជាង ១០ភ្នររយកនងុម្ួយឆ្ន ំចបព់ីឆ្ន ំ២០១១ ដេ់ឆ្ន ំ២០១៣។ 1  ជាម្ួយន្ឹងកំនណើន្ម្ន្ការខបងខចកនន្ោះ ធន្ធាន្ខដេាន្សម្រាប់ការអប់រំ 

ន្ឹងកាន្់ខតជ្ួយខកេម្អឲ្យកាន្់ខតម្របនសើរន ើងខាៃ ំងខលម្នទៀត។ ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (MoEYS) 

 ន្ម្របឈម្ម្ ខន្ឹងបញ្ញា ជានម្រចើន្កនងុការអន្ វតតលវិការបសខ់ៃនួ្ឲ្យ ន្នពញនេញដចូ ន្បងាា ញនៅកនងុរូបភ្នពទី ១ ប៉ា ខន្តកា៏ន្ការខតិខំម្របងឹខម្របងនដើម្បីខកេម្អការខបងខចក ន្ិងការចណំាយនៅកនុងវិសយ័អប់រំ 
ជាពិនសសតាម្រយៈការបនងកើន្េហំូរធន្ធាន្នដាយផ្ទទ េ់នៅសាលានរៀន្។  

ម្របនទសកម្ពុជា ន្ទទួេអតាម្របនយជ្ន្ព៍ីសហរម្ន្អ៍ងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ 

(NGO) ខដេកំព ងាន្ការរីកចនម្រម្ើន្ 
ន្ិងាន្ភ្នពសកម្មរួរឲ្យកត់សាគ េ់នៅកនងុវិសយ័អប់រំ។ អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េជានម្រចើន្ 
កំព ងអន្ វតតការម្ចនម្របឌ្តិខដេ ន្
សន្ានៅកនងុការអប់រំខដេការម្ចនម្របឌ្ិតទំងនន្ោះម្យួចនំ្ួន្ន្ងឹនធវើឲ្យាន្េទធផ្សេសិកាកាន្់
ខតេអម្របនសើរ។ នហើយម្រកសងួអប់រ ំ
យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ក៏ាន្ទនំាកទ់ំន្ងការងាររឹងាំជាម្ួយអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេភ្នរនម្រចើន្ 
ផ្សងខដរ នដាយអាចទញយកនម្នរៀន្ពរីនម្រាង ន្ងិសកម្មភ្នពរបស់អងគការទងំននាោះ នហើយ 
សហការជាម្ួយអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េទងំននាោះកនងុការអភិវឌ្ឍរំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្ 
ន្ិងកំខណទម្រម្ងល់មីៗនៅកនុងវិស័យអប់រំ ដូចជាកនងុការនរៀបចំបនងកើតនសៀវនៅព ម្ពលមសីម្រាបក់ារ

បនម្រងៀន្អំណាន្ជាភ្នសាខខមរកនងុថ្នន ក់ទ១ី-៣ ។ 

ម្របព័ន្ធនន្ោះម្រតូវខតនម្របើម្រ ស់ឲ្យេអម្របនសើរន្ូវធន្ធាន្ ន្ិងការចេូរួម្ចំខណករបស់ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្ងិអន្ វតតរបស់ខៃនួ្ នដើម្បីឲ្យាន្ការនេើកកម្ពស់ខាៃ ងំចំនពោះេទធផ្សេសកិាខដេសសិសអាចសនម្រម្ច ន្។ 
ម្របសិន្នបើម្របនទសកម្ពុជាចង់ន ើញខផ្សៃផ្ទក ម្ន្ការេតូលាស់បចេបុបន្នរបស់ខៃនួ្រីករាេដាេនដាយនសមើភ្នពគ្មន  ន្ិងម្របសិន្នបើម្របនទសកម្ពជុាាន្បណំងទញយករ ណម្របនយជ្ន្៍ពឱីកាសនានា 

ខដេន្ងឹនបើកចហំរដេខ់ៃួន្តាម្រយៈសាហរណកម្មម្ន្សារម្ន្៍ម្របជាជាតិ អាស ីអានរនយ៍ (ASEAN) ននាោះ ម្របនទសកម្ពជុាម្រតវូនម្របើម្រ ស់ការចូេរមួ្ចំខណករបស់ម្ដរូ 
ន្ិងធន្ធាន្នានាឲ្យកាន្់ខតាន្ភ្នពឆ្ៃ តម្វជាងនន្ោះ។  

កំណត់ម្រតានជារជ្័យលមីៗនៅកនុងវិសយ័អប់រ ំ កពំ ងសាិតនៅកនុងដណំាកក់ាេពម្រងកីេទធភ្នពចូេនរៀន្។ អម្រតាច ោះន ម្ ោះចូេនរៀន្ថ្នន ក់បឋម្សិកា ន្នកើន្ន ើងរួរឲ្យកតស់ាគ េ់ ចបត់ាំងពីនពេច ោះហតានេខា

នេើសន្ធិសញ្ញា សន្តភិ្នពទីម្រកងុ ៉ា រីសឆ្ន ១ំ៩៩១។ ក៏ប៉ា ខន្តនៅខតាន្សិសសភ្នរនម្រចើន្ន ោះបង់ការសកិានចេម្ ន្នពេបញ្េប់ថ្នន ក់បឋម្សិកា នហើយវិសម្ភ្នពថ្នន ក់តបំន្់ ទីម្រកុង-ជ្ន្បទ 

ន្ិងសងគម្នសដឋកិចេាន្ន្័យថ្នខផ្សនកម្ួយចំន្នួ្ម្ន្ម្របជាជ្ន្ព សំូវាន្េទធភ្នពចេូនរៀន្ន ើយ។ 2  រដាឋ ភិ េ ន្នធវើកំខណទម្រម្ង់លមីៗ ខដេនផ្ទត តនេើកម្មវិធីសិកា ន្ិងការបនម្រងៀន្ ខកេម្អការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ាវតា ុ
ន្ិងការធានារ ណភ្នព ម្រពម្ទងំម្របម្េូផ្សដុធំន្ធាន្នដាយផ្ទទ េ់នៅសាលានរៀន្តាម្រយៈជ្នំ្ួយឥតសណំងខកេម្អសាលានរៀន្។ នទោះបជីាយ៉ា ងណាក៏នដាយ អម្រតាន ោះបង់ការសកិាខពស់ វិសម្ភ្នពកនងុម្របព័ន្ធ ន្ងិ
េទធផ្សេសិកានខាយ នៅខតាន្ ពីនម្រពោះសសិសទងំននាោះ ន្ទទួេជ្ំន្យួទងំនន្ោះនដាយខផ្សនកប៉ា នណាណ ោះ នដាយសារកម្រម្តិផ្សដេ់ម្េូន្ធិិទប ន្ិងការនម្របើម្រ ស់នដាយគ្មម ន្ម្របសិទធភ្នពចំនពោះធន្ធាន្រក ន្ 
ខដេបណាត េម្កពីម្របវតតិអភិ េ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងនខាយនៅកនុងវិស័យអប់រំ។  

                                                      
1នដាយខផ្សអកនេើតួនេខខដេ ន្ដាក់បញ្េូេកនុងឯកសារវាយតម្ម្ៃរនម្រាងរបស់ធនាគ្មរពិភពនលាកសម្រាប់ជ្ំន្ួយឥតសំណងបចេុបបន្នម្ន្ភ្នពជាម្ដរូសកេសម្រាប់ការអប់រំ (ខខម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៤) ន្ិងតួនេខខដេាន្នៅកនុងបទបងាា ញរបស់ម្រកសួងអប់រំ 
យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា នៅកនុងការច ោះកម្មសិការបស់ម្រកុម្ការងារបនចេកនទសរួម្ម្របចឆំ្ន កំាេពីខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
2 ទិន្នន្័យអំពីវិសម្ភ្នពម្ន្េទធភ្នពចូេនរៀន្ាន្បងាា ញនម្រកាម្ចំណងនជ្ើងរង “វិសម្ភ្នពកនុងការអប់រំ” ខដេចប់នផ្សតើម្នៅទំព័រ២០ ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ។ 

របូភ្នពទ១ី៖ ភ្នររយម្ន្លវកិាជាតសិម្រាបក់ារអបរ់ ំ

 

 ន្ខបងខចក 

 ន្ចំណាយ 

ម្របភព៖ ឯកសារវាយតម្ម្ៃរនម្រាង GPE របស់ធនាគ្មរពិភពនលាកឆ្ន ំ២០១៤ 
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ការដាក់ឲ្យដំនណើរការរនម្រាងវាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដបំងូ (EGRA) នៅកម្ពជុាកនងុឆ្ន ំ២០១០  ន្នផ្ទដ តនៅនេើកម្រម្តិទបម្ន្ភ្នពសាទ តជ់្ំនាញកនងុការអាន្កនងុចំនណាម្សិសសបឋម្សកិា។ សសិសម្របសុ 
ន្ិងសសិសម្រសីថ្នន ក់ទ១ី ចំន្នួ្ពក់កណាត េ ម្និ្ទន្់នចោះអកសរម្យួតួន ើយ ន្ងិសសិសចំន្នួ្ពីរភ្នរបីម្និ្អាចអាន្ពកយម្យួខដេធាៃ ប់សាគ េ់ន ើយ។ ម្រសនដៀងគ្មន នន្ោះខដរ សិសស ថ្នន ក់ទី ២ នសទើរខតពក់
កណាត េកម៏្ិន្អាចអាន្ពកយណាម្យួខដេធាៃ ប់សាគ េ់ខដរ។ 

នដើម្បីទទួេ ន្ការនកាតសរនសើរ ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  ន្នឆៃើយតបន្ងឹេទធផ្សេម្និ្េអទងំនន្ោះតាម្រយៈការខកសម្រម្ួេកម្មវិធីសិកា ន្ងិនសៀវនៅព ម្ពសម្រាប់បីឆ្ន ដំបំូងនៅកម្រម្តិ បឋម្សកិា 

នដាយខកខម្របពីវិធីសាម្រសតនផ្ទដ តនេើភ្នសាទំងម្រសងុនៅជាវិធសីាម្រសតខផ្សអកនេើការអាន្កាន្់ខតនម្រចើន្ ន្ិងនៅជាវិធីសាគសតបនម្រងៀន្ Chet Chhem ប រាណ (ដចូពណ៌ានាេម្អិតនៅកនងុឧបសម្ព័ន្ធ រ) 
។ នេើសពីនន្ោះ អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេម្ួយចំន្នួ្កក៏ពំ ងគ្មំម្រទយ៉ា ងសកម្មដេ់នេើកកម្ពស់ការអប់រមំ្ូេដាឋ ន្ ន្ិងជាពិនសសកនុងការបនម្រងៀន្អណំាន្។ ថ្នន កដ់ឹកនាំបចេុបបន្នរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា 

ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងម្ដរអូន្ វតតនានា កំព ងផ្សដេអ់ាទិភ្នពខពសដ់េ់ការនេើកកម្ពស់អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងឲ្យ ន្កាន្់ខតម្របនសើរន ើង ការបត់ខបន្ម្រពតឹតិការណន៍ានាខដេ 

ម្រសបគ្មន ជាម្យួន្ងឹយ ទធសាម្រសតអប់រំរបស់ទភី្នន ក់ងារសហរដឋអានម្រិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ន្ិងសាសភ្នពអប់រំម្ន្យ ទធសាម្រសតអភិវឌ្ឍ ន្ងិកចិេសហម្របតបិតតកិារថ្នន ក់ម្របនទស 

(CDCS) របស់ USAID/កម្ពុជា។ 

 ន្ិងការខណនាកំារអន្ វតតរបស់ USAID (២០១១-២០១៥) បងាា ញថ្នធន្ធាន្អប់ររំរួខតម្រតូវ ន្កំណត់ នដើម្បីសនម្រម្ចេទធផ្សេអប់រំខដេអាចវាស់ខវង ន្ ន្ងិាន្ចីរភ្នព។ 

ដូនចនោះម្រតូវាន្ការនបតជាា ទទូំងទីភ្នន ក់ងារនដើម្បីសនម្រម្ចនគ្មេនៅ “នេើកកម្ពស់ជ្នំាញអណំាន្ ដេក់ ារ ១០០ លាន្នាក់នៅថ្នន កប់ឋម្សកិាម្រតមឹ្ឆ្ន ២ំ០១៥”។ យ ទធសាម្រសតអភិវឌ្ឍ 
ន្ិងកិចេសហម្របតិបតតិការរបស់ម្របនទសកម្ពុជា ន្យកម្កអន្ វតត នហើយន្ងឹចេូរួម្កនុងនគ្មេនៅទី ១ ម្ន្យ ទធសាម្រសតអប់រំនម្រកាម្នគ្មេបំណងអភិវឌ្ឍន្៍ទពីីរ៖ រួម្ចំខណកនេើកកម្ពស់សាា ន្ភ្នពស ខភ្នព 

ន្ិងការអប់រំរបស់ម្របជាជ្ន្ងាយរងនម្រគ្មោះ។ ជាពិនសស USAID/កម្ពុជា នបតជាា ចតិតសហការជាម្ួយម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា នដើម្បីសនម្រម្ចេទធផ្សេម្ធយម្ចំនពោះ

ជ្ំនាញអកខរកម្មខដេ ន្ខកេម្អសម្រាបក់ ារកម្ពុជា ។ នគ្មេការណ៍របស់ USAID Forward  ន្កំណត់អាទិភ្នព នេើការនធវើការនដាយសហការយ៉ា ងជ្តិសនទិធជាម្យួរដាឋ ភ ិេ សម្ភ្នរី

សងគម្ស ីវិេ ន្ិងម្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍នផ្សសងនទៀត។ ការនធវើការងាររនបៀបនន្ោះនៅកនុងម្របនទសកម្ពជុា ន្ងឹម្និ្ម្រតមឹ្ខតជ្ួយដេ់USAID ប៉ា នណាណ ោះនទ ខលម្ទំងរួម្ចំខណកនធវើឲ្យជ្ំនាញអាន្ន្ិងសនសរកាន្់ខតម្របនសើរ
ន ើងផ្សងខដរ។ នដាយសារាន្ការបងាា ញការនបតជាា ចតិតរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា កនងុការខកទម្រម្ង់ម្របព័ន្ធទងំម្ូេខដេនផ្ទត តនេើការបនម្រងៀន្ ការម្ររប់ម្ររងម្របពន័្ធ ន្ងិការធានារ ណភ្នព ម្រពម្ទំង
ការម្ររប់ម្ររងការផ្សដេ់ហិរញ្ាបបទន្ ន្ងិហិរញ្ាវតាុខដេ ន្ខកេម្អននាោះ ទីភ្នន ក់ងារក៏ាន្ឱកាស រួម្ចំខណកកនុងការទទេួ ន្ឥទធពិេនន្ោះនៅកនងុកម្រម្ិតម្ួយខដេកាន្់ខតទំន្ងជាាន្ចីរភ្នព។  

ការវាយតម្ម្ៃវិស័យនន្ោះ ម្រតូវ ន្នរៀបចំនដាយការនបតជាា ដ៏ម្ តាំរបស់ USAID កនុងការនធវើការងារតាម្រយៈម្របពន័្ធរដាឋ ភ ិេនដើម្បីសនម្រម្ចឲ្យ ន្ន្ូវការនេើកកម្ពសអ់ណំាន្ម្របកបនដាយចីរភ្នព 
ន្ិងអាចវាស់ខវង ន្។ ដូនចនោះនហើយ នទើបាន្ការការយកចតិតទ កដាក់នៅនេើវិធីេអម្របនសើរបំផ្ស តកនងុការគ្មំម្រទកម្មវិធនីេើកកម្ពសអ់ំណាន្ខដេអាចវាសខ់វង ន្ ន្ងិម្របកបនដាយចីរភ្នពនដាយខផ្សអកនេើភសតុតាង។ 
នេើសពីនន្ោះនទៀត ការវាយតម្ម្ៃនន្ោះកព៏ាយម្កំណត់រកឱកាសខដេកម្មវិធីនន្ោះអាចគ្មំម្រទ ពម្រងងឹ ន្ិងនម្របើម្រ ស់សាា ប័ន្ខដេាន្ម្រសាបថ់្នន កជ់ាតិ នខតត ម្រសុក ន្ិងកម្រម្តិសាលាផ្សងខដរ 
នហើយអភិវឌ្ឍរនំ្ិតផ្សតួចនផ្សតើម្នផ្សសងៗអពំីអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងខដេទំន្ងជា ន្ទទេួនជារជ្័យ ន្ងិកពំ ងអន្ វតតនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា។ ដូនចនោះ ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃវិសយ័អប់រំ
 ន្អន្ វតតនគ្មេការណ៍សនេូខដេ ន្នេើកន ើងនៅកនងុខផ្សនក ២ ខាងនម្រកាម្កនងុការវិភ្នរសាា ន្ភ្នពបចេុបបន្ន ន្ិងកនុងការពិចរណាជ្នម្រម្ើសនានានដើម្បីគ្មំម្រទដេ់ការខកេម្អបខន្ាម្នទៀតកនុងការបនម្រងៀន្ 
ន្ិងការនរៀន្អំណាន្នៅថ្នន កដ់ំបងូម្ន្សាលាបឋម្សកិា។ 

 

២. នគ្មេការណ៍សនូេខដេខណនាំការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ 

វតាុនគ្មេបំណងម្ន្សកម្មភ្នពវាយតម្ម្ៃវិស័យនន្ោះ រឺនដើម្បីកណំត់ភ្នពខាៃ ំង ភ្នពនខាយ ន្ងិចំណ ចឥទធពិេសំខាន្់ៗ  នដើម្បីខកេម្អេទធផ្សេអណំាន្របសក់ ារ កនុងបរិបទសាា ប័ន្ម្ន្ម្របពន័្ធអប់រំរបស់ម្របនទសកម្ពជុា។ 

ពក់ពន័្ធន្ឹងការជ្ួយកំណត់នគ្មេជ្ហំរឲ្យ USAID/កម្ពជុា រួម្ចំខណកកនងុការនេើកកម្ពស់អណំាន្សម្រាបក់ ារកម្ពជុាភ្នរនម្រចើន្នន្ោះ នគ្មេការណ៍ទីម្យួខដេខណនាកំារវាយតម្ម្ៃនន្ោះ 
នផ្ទដ តនៅនេើតម្រម្ូវការជ្យួអន្តរារម្ន្៍នៅកម្រម្ិតរួរជាទីនពញចិតតម្ួយ។ 

 

នគ្មេការណទ៍ ី១៖ គ្មំម្រទសម្តាភ្នពម្ន្ម្របពន័្ធកម្ពជុាកនងុការនេើកកម្ពសអ់ណំាន្នៅកាន្ក់ម្រម្តិម្យួ 

 USAID បញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាសថ់្ន រនម្រាងម្រតូវខតបងាា ញឥទធពិេវិជ្ជាន្ខពសច់ំនពោះកំខណទម្រម្ងន់គ្មេន្នយ យ ន្ងិការពម្រងឹងម្របពន័្ធ។ ទភី្នន ក់ងារសងកត់
ធៃន្់នេើការដកម្រសង់នចញពកីិចេអន្តរារម្ន្ណ៍ាម្ួយខដេអតាន្័យ ន្ិងនម្នរៀន្ទំងននាោះាន្នរៀបរាបអ់ពំីការ នដាោះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈម្ ន្ងិការរាងំសទោះធំៗនៅកនងុវិស័យអប់រំ។ ដូនចនោះ ការម្រគ្មន្់ខតដំនណើរការ 
កម្មវិធសីាកេបង រឺម្និ្ទន្់ម្ររប់ម្រគ្មន្់ន ើយ។ ការអន្ វតតរនំ្តិផ្សតចួនផ្សតើម្លមីៗ កនងុវិស័យនន្ោះ រួរខតនម្របើម្រ ស់ ន្ិងរួម្ចំខណកកនងុការការពម្រងឹងម្របពន័្ធអប់រំកម្ពុជា ន្ងិជ្ួយពម្រងកីសម្តាភ្នពវិសយ័សាធារណៈ
តាម្រយៈការនេើកកម្ពសទ់ំនាក់ទនំ្ងជាម្យួម្ដរអូភិវឌ្ឍនផ្សសងៗ នដាយរាបប់ញ្េេូទងំអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ ន្ងិវិស័យឯកជ្ន្ផ្សងខដរ។ ជាការេអម្របនសើរននាោះ កម្មវិធគី្មំម្រទនន្ោះរួរខតាន្ការចេូរួម្ពីវិស័យ
អប់រំនៅកម្រម្ិតម្ួយខដេេកខណៈសខំាន្់ម្ន្នគ្មេន្នយ យម្របពន័្ធ អភិ េកចិេ ការម្ររប់ម្ររង ន្ិងម្របតបិតតកិារ ដំនណើរការរួម្គ្មន នដើម្បីនេើកកម្ពស់ ម្របសទិធភ្នព ន្ិងម្របសទិធផ្សេម្ន្ការផ្សដេន់សវា។  
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ឧទហរណ៍៖ ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា  ន្បនងកើតម្រកុម្បណតុ ោះបណាត េ ន្ងិតាម្ដាន្ម្រសកុ (DTMT) កនុងការខតិខំម្របងឹខម្របងនរៀបចំឲ្យកាន្់ខតេអម្របនសើរន្ូវការម្ររប់ម្ររង 

ន្ិងការគ្មំម្រទសាលានរៀន្នៅកនុងម្រសកុ។ បចេបុបន្ន ាន្រនម្រាងជានម្រចើន្ចេូរួម្ជាម្ួយ DTMT នៅនពេខដេផ្សដេ់ការបណតុ ោះបណាត េ ឬការគ្មំម្រទដេ់សាលានរៀន្ខដេរនម្រាងកំព ងឧបតាម្ាសកម្មភ្នព។ 

ការនធវើការជាម្យួ DTMT  ន្បងាា ញឲ្យន ើញការរាងំសទោះម្ួយចំន្នួ្ខដេម្រសុកនានាជ្ួបម្របទោះ ដចូជា ធន្ធាន្ាន្កម្រម្ិត ន្ិងកងវោះររ នកាសេយ ន្ិង/ឬជ្ំនាញគ្មំម្រទម្ររបូនម្រងៀន្ 

(ដូច ន្ពភិ្នកាបខន្ាម្កនុងឧបសម្ពន័្ធ ង)។ ប៉ា ខន្ត នដាយសារអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េម្និ្នធវើការជាញកឹញាប់ ជាម្យួសាលានរៀន្ទំងអសក់នុងម្រសកុននាោះ 
កិចេខិតខំម្របងឹខម្របងខបបនន្ោះាន្ភ្នពម្របល យម្របថ្នន្កនុងការពម្រងឹងរំន្តិខដេាន្ខតម្រសបតាម្រនម្រាងនន្ោះខតប៉ា នណាណ ោះ នទើបម្របព័ន្ធអាចបំនពញអាណតតិរបសខ់ៃួន្ ន្ 

(នរារសញ្ញា ម្ួយខដេប៉ាោះពេ់ម្របព័ន្ធអប់រំភ្នរនម្រចើន្កនងុបណាដ ម្របនទសកពំ ងអភិវឌ្ឍន្៍)។ តាម្រយៈការនធវើការងារទូទងំម្រសុក ឬេអជាងនន្ោះនទៀត នៅទូទំងនខតត ជ្ំន្យួ
ខាងនម្រៅអាចយកម្កនម្របើម្រ ស់នដើម្បីម្របឈម្ន្ងឹបញ្ញា ចម្បងៗដចូជាសម្តាភ្នព ធន្ធាន្ ការម្ររប់ម្ររង ន្ងិអភ ិេកចិេ ខដេបចេបុបន្នកំព ងកម្រម្ិតម្របសិទធភ្នពម្ន្ការគ្មំម្រទសាលានរៀន្ខដេ ន្នធវើវិម្ជ្ឈការ។ 

ជាសំណាងេអខដេាន្ការកំណតអ់ាទភិ្នពនៅកនុងវិសយ័អប់រំ សម្រាបរ់ំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្ម្និ្ខម្ន្ 
រដាឋ ភិ េខដេជ្ូន្ដំណឹង ន្ងិជ្យួនរៀបចំនគ្មេន្នយ យ ន្ងិយ ទធសាម្រសតរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា។ ឧទហរណ៍៖ ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា  ន្អនញ្ជើញអងគការម្ិន្ខម្ន្ 
រដាឋ ភិ េ ខដេអន្ វតតកម្មវិធីអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូម្កផ្សដេ់ម្របកឹានៅនេើកំខណទម្រម្ង់កម្មវិធសីិកាសម្រាបក់ារបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរពថី្នន ក់ទ១ី ដេ់ថ្នន កទ់ី៣។ 
ក៏ប៉ា ខន្តសកម្មភ្នពនម្រចើន្ហួសនហត របសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេនៅកនងុវិស័យនន្ោះ ម្និ្ ន្ផ្សារភ្នជ ប់នៅន្ងឹជ្ហំាន្បនាទ ប់ខដេចំ ចក់នុងការកសាងសម្តាភ្នពម្របព័ន្ធនដើម្បីខម្របកាៃ យនគ្មេន្នយ យនន្ោះនៅជា

ម្របតិបតតិការជាក់ខសតងន ើយ ដូនចនោះសមូ្នម្ើេនគ្មេការណ៍សនូេទពីីរខដេខណនាកំារវាយតម្ម្ៃនន្ោះ។3 

 

នគ្មេការណទ៍ ី២៖ គ្មំម្រទការនេើកកម្ពសម់្រសបជាម្យួន្ងឹសងាវ កត់ម្ម្ៃការអបរ់ទំំងម្េូ ន្ងិជ្រំ ញឲ្យាន្ការផ្សារភ្នជ បគ់្មន កាន្ខ់តេអម្របនសើរនៅកនងុវធិសីាម្រសតអណំាន្ថ្នន កដ់បំងូ  

កនុងរយៈនពេប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំច ងនម្រកាយនន្ោះ ាន្ការម្ចនម្របឌ្ិតយ៉ា ងនម្រចើន្នៅកនងុម្របពន័្ធអប់រំ ខដេរួម្ាន្ដចូជា ការបនងកើតនសៀវនៅម្ររូខដេាន្េម្អតិអពំីនម្នរៀន្ម្របចំម្លៃរបស់អងគការ រូម្ធូរីដ (Room to 

Read) ការបនងកើតឈ តនហគម្តាម្ឧបករណ៍នអ ិចម្រតនូ្ិកទំនន្ើប (Tablet) សម្រាបប់ំប៉ាន្ជ្ំនាញអកខរកម្មម្េូដាឋ ន្របសអ់ងគការសកម្មភ្នពសរំាបប់ឋម្សិកានៅកម្ពជុា (នខប) / 

អងគការអប់រពំិភពនលាក ម្រពម្ទងំការដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ម្រកបខណឌ រណនន្យយភ្នពសងគម្នៅកម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្របសអ់ងគការខ រ (CARE) នទៀតផ្សង។ ការម្ចនម្របឌ្តិទំងនន្ោះ 
ភ្នរនម្រចើន្ាន្ឥទធិពេនៅនេើនគ្មេន្នយ យ ន្ិងការផ្ទៃ ស់បតូរកម្រម្ិតសាា បន័្នៅកនងុវិស័យអប់រំ នហើយម្របការនន្ោះ ម្របខហេជាអាចឆៃុោះបញ្ញេ ំង ន្យ៉ា ងចាសប់ំផ្ស តតាម្រយៈការអន្ វតតម្រកបខណឌ សាលាក ារនម្ម្រតី 

(CFS) នៅកម្រម្តិថ្នន កជ់ាតផិ្សងខដរ។ នទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ ការយកចតិតទ កដាក់ម្និ្ម្ររប់ម្រគ្មន្់កំព ងខតនាំនៅរកសងាវ កត់ម្ម្ៃខដេនៅសេ់នផ្សសងនទៀត ដូចជាន្តីិវិធី ការអន្ វតត 

ន្ិងសម្តាភ្នពសាា បន័្ខដេម្រតូវជាច ំច់នដើម្បីបនងកើតេកខខណឌ សម្រាប់ការម្ចនម្របឌ្តិទងំនន្ោះ ន្ិងការម្ចនម្របឌ្ិតនផ្សសងៗនទៀតនដើម្បីទទួេ ន្នជារជ្័យនៅកនងុម្របព័ន្ធទំងម្ូេ។4  

ការម្របឈម្ម្ ខន្ឹងសំណួរថ្ននតើការម្ចនម្របឌ្ិតណាម្យួ ន្ឹងម្រតូវ ន្អន្ វតតយ៉ា ងទូេទំូលាយនៅកនុងវិស័យអប់រំយ៉ា ងដូចនម្តច នដើម្បីជ្ំរ ញឲ្យម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូរបស់ម្រកសងួ 

ម្ិន្ម្រតមឹ្ខតពិចរណាថ្ននតើការម្ចនម្របឌ្ិតនន្ោះ អាចរួម្ចំខណកនធវើឲ្យេទធផ្សេេអម្របនសើរន ើង (ខដេជាេកខខណឌ ម្ួយម្ិន្ទន្អ់ន្ វតត ន្ខាជ ប់ខាជ ន្់ម្ររប់ម្រគ្មន្់នៅន ើយ កនងុនពេបចេុបបន្ន 

នហើយន្ងឹម្រតូវពភិ្នកានៅកនងុនគ្មេការណ៍ទី ៣) ប៉ា ខន្តខលម្ទំងពិចរណាថ្ននតើការម្ចនម្របឌ្ិតនន្ោះ អាចម្រតូវ ន្អន្ វតតកនងុនពេកំព ងាន្បញ្ញា រាងំសទោះខផ្សនកធន្ធាន្ ន្ិងម្របតបិតតកិាររបស់ម្របពន័្ធអប់រំផ្សងខដរ។ 
ម្ា៉ា ងវិញនទៀត នតើការម្ចនម្របឌ្ិតនន្ោះអាចអន្ វតតម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពម្លៃចណំាយនៅកនងុម្រទង់ម្រទយធំ តាម្រយៈនម្របើម្រ ស់

សាា ប័ន្ខដេាន្ម្រសាប់នដាយគ្មម ន្ការកាត់បន្ាយេកខណៈខដេនធវើឲ្យការម្ចនម្របឌ្តិាន្ម្របសិទធភ្នពខពស់ខដរឬនទ? វិធសីាម្រសតខបបនន្ោះ ាន្េកខណៈម្រសបគ្មន ជាម្យួន្ងឹម្រកមុ្ម្របកឹាអភិវឌ្ឍន្ស៍កេរបស់ម្របធានាធិបតី

សហរដឋអានម្រិក ខដេនៅកនងុរ យការណ៍ទីពីររបសខ់ៃួន្ (២០១៥)  ន្សងកតធ់ៃន្ម់្និ្ម្រតឹម្ខតនៅនេើការខសវងរកលមីៗ ននាោះនទ ខលម្ទងំនៅនេើការនធវើនតសត (ការវាយតម្ម្ៃ) នហើយយកម្កវាស់ខវងការម្ចនម្របឌ្ិត 
នផ្សសងៗខដេផ្សដេ់វិធីាន្ម្របសទិធភ្នពម្លៃចំណាយនដើម្បីនដាោះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈម្កនុងការអភិវឌ្ឍ។  

ភ្នពាន្ម្របសទិធភ្នពម្លៃចណំាយ ន្ងិ “សម្តាភ្នពអន្ វតត” រួរខតជាេកខខណឌ ម្និ្អាចចរច ន្សម្រាបក់ារកំណត់ថ្ននតើការម្ចនបនងកើតណាម្ួយខដេាន្តម្ម្ៃកនុងការអន្ វតតននាោះ។ ការពិចរណានៅនេើ
ម្របសិទធភ្នពម្លៃចណំាយបងាា ញថ្ន វិធីសាម្រសតនម្របើម្រ ស់ធាត ចូេនម្រចើន្ ម្ិន្សូវាន្ម្របសិទធផ្សេកនុងការខកេម្អេទធផ្សេន ើយ។ ធាត ចូេខដេាន្ម្លៃនដើម្ខពស ់
ន្ឹងម្ិន្ទំន្ងជាបងាា ញម្របសទិធភ្នពម្លៃចំណាយន ើយសម្រាបក់ារអន្ វតតម្រទង់ម្រទយធំ េ ោះម្រតាខតធាត ចូេទំងននាោះអាចផ្សដេ់ការខកេម្អេទធផ្សេរួរឲ្យកតស់ាគ េ។់ ផ្សទុយនៅវិញ ដូច ន្ពន្យេ់នពេនម្រកាយនៅកនុង

រ យការណ៍នន្ោះ ការផ្ទៃ សប់តូររនបៀបនម្របើម្រ សធ់ាត ចូេខដេាន្ម្រសាប់ខដេរួម្ចំខណកកនងុការបនងកើន្ផ្សេិតភ្នព អាចបងាា ញរ ណតម្ម្ៃេអម្របនសើរ (ពកព់័ន្ធន្ឹងេទធផ្សេខដេ ន្ខកេម្អ) 

                                                      
3 ខណៈខដេរនម្រាងជានម្រចើន្ផ្សដេ់ការបណតុ ោះបណាត េ ន្ិងឱកាសកសាងសម្តាភ្នពនផ្សសងៗនទៀតសម្រាប់ម្ម្រន្តីអប់រំថ្នន ក់ម្រសុក ន្ិងថ្នន ក់នខតត រនម្រាងទងំននាោះជាញឹកញាប់ពឹងខផ្សអកទងំម្រសុងនេើការគ្មំម្រទពីអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ នដើម្បីអន្ វតតឲ្យ ន្នជារជ្័យ 
ដូនចនោះអាចកាត់បន្ាយសម្តាភ្នពរបស់វិស័យរដឋនៅកនុងការម្ររប់ម្ររងការនេើកកម្ពស់សាលានរៀន្។ 
4 នដាយសារម្រកបខណឌ  CFS ម្រតូវ ន្អន្ វតតកនុងសាលានរៀន្ម្ួយចំន្ួន្ម្របសិន្នបើម្ិន្ ន្ភ្នរនម្រចើន្ ចប់តាងំពីនពេសាលានរៀន្ន្ីម្ួយៗ ន្ិងសហរម្ន្៍របស់សាលាទងំននាោះ បំនពញ “តារាងវាយតម្ម្ៃខៃួន្ឯង” នដើម្បីវាយតម្ម្ៃការ 

េទធផ្សេការងារនធៀបន្ឹងសូចនាករ CFS ម្ក នយើងគ្មម ន្ព័ត៌ាាន្សំអាងនដើម្បីវាយតម្ម្ៃថ្ននតើ “ការបំនពញ ន្” តាម្សូចនាករទងំននាោះ ាន្ន្័យយ៉ា ងណាន ើយនៅកនុងបរិបទនផ្សសងៗ។ នហើយការខដេថ្នាន្សូចនាករនផ្សសងៗគ្មន ចំន្ួន្ ១៧៧ 

ម្រតូវ ន្ដាក់បញ្េូេកនុងម្រកបខណឌ  CFS ននាោះ នធវើឲ្យាន្ការសងស័យធៃន្់ធៃរថ្ននតើសូចនាករន្ីម្ួយម្រតូវ ន្ “វាយតម្ម្ៃ” ម្៉ាត់ចត់កម្រម្ិតណានៅកម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្។ 
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សម្រាប់សំនណើកិចេខិតខំម្របងឹខម្របងខដេកំព ងាន្នៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា។ ឧទហរណ៍ ការជ្ួយឲ្យម្ររបូនម្រងៀន្នម្របើម្រ សន់ពេនវលាបនម្រងៀន្ឲ្យកាន្់ខតាន្ម្របសទិធិផ្សេ ន្ងិម្របសទិធភ្នព (តាម្រយៈរចនាសម្ពន័្ធនម្នរៀន្ 

ន្ិងបនចេកនទសបនម្រងៀន្េអម្របនសើរជាងម្ ន្) ន្ឹងកាតប់ន្ាយតម្ម្ៃកាន្់ខតនម្រចើន្ពីកំខណទម្រម្ងន់ានាចំនពោះកម្មវិធីសកិាថ្នន កទ់១ី-៣ ខដេ ន្អន្ ម្ត័ទូទងំម្របនទស។ 

វិស័យអប់រំនានពេបចេបុបន្នម្រតូវ ន្កំណត់េកខណៈនដាយរនម្រាងជានម្រចើន្ ខដេរនម្រាងម្យួចនំ្ួន្ាន្សាសធាត រួម្គ្មន  នហើយរនម្រាងម្ួយចំន្នួ្នផ្សសងនទៀតនម្របើម្រ ស់វិធីសាម្រសតខដេ ន្សនម្រម្ចនផ្សសងពីនន្ោះ 

ចំខណកឯរនម្រាងភ្នរនម្រចើន្ផ្សសំធាត ចូេកនុងវិធីផ្សទយុគ្មន ។ ជាម្ួយម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ជានម្រចើន្ ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េជាង ១០០ ខដេសកម្មនៅកនុងវិស័យនន្ោះ ន្ិងាន្ន្ិនាន ការន្ិយយ “យេ់ម្រពម្” 
ចំនពោះសំនណើអន្តរារម្ន្ភ៍្នរនម្រចើន្ននាោះ បញ្ញា ម្របឈម្របស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា រឺរនបៀបកំណតថ់្ននតើរនបៀបណាម្យួខដេបនងកើតវិធីសាម្រសតទកទ់ងគ្មន  នហើយអាចម្រតូវ ន្អន្ វតតកនងុម្រទង់ម្រទយណាម្ួយ។ 

ាន្ភ័សតុតាងម្ួយចំន្ួន្ខដេបងាា ញថ្ន អយក នម្របើម្រ ស់បទពិនសាធន្៍របស ់ NGO នដើម្បីបនងកើតនគ្មេន្នយ យ ន្ងិ 
យ ទធសាម្រសតថ្នន ក់ជាត ិ ខដេាន្ការនបតជាា ចិតតកនងុការបនងកើតកម្មវិធីអណំាន្ថ្នន កជ់ាតដិ៏សម្ម្រសប 

ម្ួយ។ ម្រកុម្ខដេបំនពញការវាយតម្ម្ៃនន្ោះម្និ្ ន្ទម្ទរឲ្យាន្ដំនណាោះម្រសាយ “ម្រតូវម្ររប់សាា ន្ភ្នព” នន្ោះន ើយ។ ប៉ា ខន្ត 
នយើងម្រពួយ រម្ាថ្នម្របសនិ្នបើគ្មម ន្ការម្របងុម្របយ័តនចំនពោះបញ្ញា ខដេ ន្នេើកន ើងកនងុនគ្មេការណ៍ទំងនន្ោះ ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ ន្ងឹបន្តរាងំសទោះ នដាយសារធន្ធាន្ 
ន្ិងកិចេខិតខំម្របងឹខម្របងម្រតូវ ន្បខងវរនៅតាម្រំន្តិនផ្សសងវិញ នដាយម្ិន្ ន្យេ់ដងឹចាសល់ាស់ថ្ននតើម្រកុម្ណាម្យួខដេាន្រ ណសម្បតតិម្ររប់ម្រគ្មន្់ ន្ិងបំនពញតាម្េកខខណឌ ខដេពិភ្នកានៅចំណ ចនន្ោះ 
ដូចជាម្របសទិធភ្នព ម្របសទិធភ្នពម្លៃចំណាយ ន្ងិភ្នពអាចវាស់ខវង ន្ជានដើម្។  

 

នគ្មេការណទ៍ ី៣ ៖ វាសខ់វងឥទធពិេ ន្ងិទម្ទរភសតតុាងជាកខ់សតង 

នដើម្បីអន្ វតតនគ្មេការណ៍ទី ២ ខាងនេើ ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ម្រពម្ទងំម្ដរូនផ្សសងៗរបសខ់ៃួន្ អាចអន្ វតតវិធីជាក់ខសតងជាងនន្ោះនដើម្បីវាស់ខវងឥទធិពេ។ ការរួម្ចំខណកនៅកនងុកម្មវិធ ី
ន្ិងការម្ចនម្របឌ្តិនផ្សសងៗ ពកព់័ន្ធន្ងឹអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង រួរខតខផ្សអកតាម្ភសតុតាងខដេបងាា ញថ្ននតើាន្ឥទធពិេបខន្ាម្នម្រចើន្កម្រម្តិណាខដេបនងកើត ន្ នៅនពេខដេនម្របៀបនធៀបន្ឹងទីតាងំ ម្ររប់ម្ររង 
នដាយនម្របើម្រ ស់ា៉ា ម្រទីសអន្ វតតម្រសបគ្មន ។ នៅកនុងនពេបចេបុបន្ននន្ោះ ាន្ខតអងគការ 
រូម្ធូរីដប៉ា នណាណ ោះខដេាន្ភសតុតាងខបបនន្ោះ នដាយនម្របើម្រ ស់វិធាន្ការខផ្សអកនេើភ័សតតុាងនដើម្បីទទួេ ន្ការយេដ់ឹងបខន្ាម្ពីនេើបទពិនសាធន្៍ខដេធាៃ បឆ់ៃងកាត់នៅកនុងសាលាម្ររប់ម្ររង។ អងគការអប់រពំិភពនលាក 
ាន្ទនិ្នន្័យបងាា ញអំពកីារលយច ោះតម្រម្ូវការបំនពញវិជាជ នៅកនងុសាលានរៀន្ខដេអងគការនន្ោះ ន្អន្ វតតសាកេបងការម្ចនម្របឌ្តិរបសខ់ៃួន្។ កនុងរយៈនពេប៉ា នាម ន្ឆ្ន ចំ ងនម្រកាយ 

ាន្កំនណើន្ការនម្របើម្រ ស់វិធាន្ការេទធផ្សេសិកាខដេអាចទ កចិតត ន្ជានម្រចើន្ដូចជាការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូជានដើម្។ រនម្រាងទនិ្នន្័យអប់រំសម្រាប់នធវើការសនម្រម្ចចតិត (EdData) របស ់

USAID  ន្នចញន ោះព ម្ពផ្សាយធន្ធាន្ ឯកសារនយង ន្ងិនគ្មេការណ៍ខណនាំជានម្រចើន្អពំីរនបៀបអភិវឌ្ឍ ន្ងិនម្របើការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន កដ់បំូង។ នទោះបជីាយ៉ា ងណា ក៏នដាយ ការវាស់

ខវងផ្ទទ េ់របស់ម្រកសងួអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ចំនពោះឥទធពិេម្ន្កម្មវិធីសកិា ន្ិងនសៀវនៅភ្នសាខខមរលមីៗ ទំងនន្ោះ តាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់ការសទងម់្ត ិEGRA ជាតិឆ្ន ំ២០១០ ន្ងិ ២០១២ 

ម្រតូវ ន្កាត់បន្ាយតាម្នយបេ់របស់ម្រកមុ្វាយតម្ម្ៃនដាយសារការម្ររប់ម្ររង់ម្និ្ម្រតមឹ្ម្រតូវ ន្ិងការវិភ្នរេទធផ្សេម្ិន្សម្ម្រសប។ ឧទហរណ៍៖ ការនធវើនតសតតចូៗម្យួចនំ្នួ្ ខដេ ន្ដាកប់ញ្េេូកនងុ EGRA 

ម្ិន្ ន្កំណត់នពេនវលាឲ្យ ន្ម្រតឹម្ម្រតូវ នហើយនៅនពេវិភ្នរទនិ្នន្យ័ ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា  ន្នម្រជ្ើសនរីសនម្របើម្រ សព់ិន្ទចុម្រម្ុោះខដេផ្សសំជាម្ួយន្ងឹេទធផ្សេម្ន្ការនធវើនតសតតូចៗ 

ខដេនន្ោះម្ិន្ខដេម្រតូវ ន្ RTI ឬម្រកុម្ជ្ំនាញការខដេ ន្គ្មំម្រទ ដេ់ការបនងកើត ន្ិងខកសម្រម្េួការវាយតម្ម្ៃ ខណនាំថ្នជាវិធីសាម្រសតម្រតឹម្ម្រតូវសម្រាបរ់ាយការណ៍េទធផ្សេ EGRA ន ើយ។ 

កិចេអន្តរារម្ន្៍របសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េម្យួចនំ្ួន្អន្ វតតតាម្ការដកឹនាំរបស់ម្រកសងួពក់ពន័្ធន្ឹង EGRA នហើយខដេនាំឲ្យាន្ការបន្ាយសម្តាភ្នពរបសខ់ៃួន្
កនុងការផ្សដេ់វិធាន្ការេអៗ ចំនពោះឥទធិពេម្ន្កម្មវិធីរបសខ់ៃួន្។ ន្ឹងជាការម្របការដា៏ន្សារៈសខំាន្់ ខដេម្រតូវពចិរណាន ើងវិញទំងនៅនេើរនបៀបវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន កដ់បំងូខដេ ន្នធវើនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា 

(ថ្ននតើនម្របើនម្របើម្រ ស់ EGRA ឬឧបករណ៍នផ្សសងនទៀត) ន្ិងរនបៀបខដេម្រកបខណឌ តាម្ដាន្ ន្ងិវាយតម្ម្ៃម្រតូវ ន្អភិវឌ្ឍ ន្ិង ន្អន្ វតត ន្ខាជ បខ់ជួន្ខដរឬយ៉ា ងណា។ 

បខន្ាម្នទៀតនេើសពីនន្ោះនទៀត កម្ពជុាម្រតូវខតរកាកំនណើន្ជាម្របចំចំនពោះភ្នពសាទ តជ់្ំនាញកនងុការអាន្ជានម្រចើន្ឆ្ន ំនៅម្ ខនទៀត 

ម្របសិន្នបើម្របនទសនន្ោះាន្បណំងសនម្រម្ចឲ្យ ន្ន្ូវកម្រម្តិខដេម្រសបគ្មន ជាម្ួយម្របនទសជ្ិតខាង ន្ិងម្ដរ ូASEAN ននាោះ។ ភសតុតាងពកីម្មវិធីខដេម្រតូវ ន្វាយតម្ម្ៃយ៉ា ងម្៉ាតច់តក់នុងម្របនទសនផ្សសងៗ 

បងាា ញថ្ននទោះបជីាាន្ការខកេម្អរួរឲ្យកតស់ាគ េក់៏នដាយ (នដាយាន្ទំហឥំទធពិេតាម្នេខនរៀងពី ០,១៥ ដេ ់ ០,៤៩) 5 

សិសសជានម្រចើន្នៅខតសាតិនៅនម្រកាម្កម្រម្តិខដេចតទ់ កថ្នអាចយកទទួេ ន្ម្ន្ភ្នពសាទ ត់ជ្នំាញកនុងការអាន្ ន្ិងការយេ់ដងឹ។ ការវាស់ខវងការខកេម្អខដេ ន្នធវើន ើងនៅកនងុរយៈនពេខវងម្ួយ 

                                                      
5 តួនេខទងំនន្ោះ ខផ្សអកតាម្ការវាយតម្ម្ៃនេើការវាស់ខវងពក់កណាត េម្ន្ទំហំឥទធិពេខដេសនម្រម្ច ន្នៅកនុងជ្ំនាញ នផ្សសងៗ កនុងកម្មវិធីនផ្សសងៗគ្មន ខដេរហូតបចេុបបន្ន ន្បនងកើតម្ូេដាឋ ន្ភ័សតុតាងជាក់ខសដង ដូចជាបនងកើន្អកខរភ្នព (Literacy 

Boost) នៅម្របនទសម្ួយចំន្ួន្ Pratham នៅម្របនទសឥណាឌ  PRIMR នៅម្របនទសនកន្យ៉ា  GILO នៅម្របនទសនអហសីុប EGRA+ នៅម្របនទសេីប ៊ី ន្ិងអងគការរូម្ធូរីដនៅម្របនទសម្ួយចំន្ួន្តូច។ 

េទធផ្សេពីការសិកាកម្មវិធីទងំនន្ោះម្រតូវ ន្ចងម្រកង វិភ្នរ ន្ិងបងាា ញកនុងឯកសាររបស់ Crouch ន្ិង DeStefano ខដេ ន្បងាា ញនៅកនុងពិធីដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ការម្រសាវម្រជាវអំពីម្របព័ន្ធខកេម្អការអប់រំ (RISE) 

ខដេ ន្នធវើន ើងនដាយ DFID នៅម្លៃទី១៨ ខខម្ិល នា ឆ្ន ២ំ០១៥។ ឯកសារនន្ោះអាចរក ន្តាម្រយៈអាសយដាឋ ន្ខវបសាយត៍ខាងនម្រកាម្៖ https://www.rise.ox.ac.uk/content/ 

practical-approach-country-systems-research 

https://www.rise.ox.ac.uk/content/


 

11 

ន្ិងការនម្របៀបនធៀបេទធផ្សេពកព់័ន្ធន្ឹងកិចេអន្តរារម្ន្៍នផ្សសងៗ (នដាយនម្របើម្រ ស់ការផ្សសំធាត ចូេ ន្ងិការអន្ វតតនផ្សសងៗគ្មន ) ន្ឹងទម្ទរឲ្យាន្រនម្រាងម្រសាវម្រជាវម្របកបនដាយរ ណភ្នពខពស់ ការវិន្ិនយរជាម្របច ំ
ន្ិងការនបតជាា ចតិតចំនពោះការតាម្ដាន្ ន្ងិវាយតម្ម្ៃេម្អិត ម្រពម្ទងំការអន្ វតតម្រសបគ្មន  ន្ងិខាជ ប់ខាជ ន្ន់្ូវ ការវាយតម្ម្ៃអណំាន្។ ការអន្ វតតនម្នរៀន្ខដេ ន្សកិាពីការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយតម្ម្ៃ 
ន្ិងការម្រសាវម្រជាវរនម្រាង ន្ងឹទម្ទរឲ្យាន្ចំខណកពត័៌ាាន្ម្រត ប់រឹងាំ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងខដេាន្ភ្នពរហស័រហួន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ នដើម្បឆីៃុោះបញ្ញេ ងំេទធផ្សេម្រសបនពេជាម្ួយគ្មន  នហើយនធវើការខកសម្រម្េួ 
ន្ិងការខកេម្អចំ ច់នានាចំនពោះការអន្ វតត។ ដូនចនោះ កម្មវិធីខដេាន្ម្រសាប់ ន្ងិ ន្នសនើន ើង 
រួរខតម្រតូវ ន្វាយតម្ម្ៃផ្សងខដរសម្រាប់កម្រម្ិតខដេកម្មវិធទីំងននាោះម្រតូវពម្រងងឹសម្តាភ្នពម្របពន័្ធអប់រំសម្រាប់ការតាម្ដាន្ ព័ត៌ាាន្ម្រត ប់ ន្ងិការខកេម្អជាម្របចំម្របនភទនន្ោះ។ 

ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្ពាយម្អន្ វតតនគ្មេការណ៍ទំងបីខដេ ន្បញ្ញជ ក់នៅកនុងឯកសារនន្ោះ កនងុការពិន្តិយនម្ើេន ើងវិញនេើសកម្មភ្នពបចេបុបន្នកនុងវិស័យអប់រំនៅម្របនទសកម្ពុជា។ នគ្មេបំណង 

រឺនដើម្បផី្សដេម់្នធា យឲ្យ USAID រាជ្រដាឋ ភិ េកម្ពុជា ម្រពម្ទំងម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិអន្ វតត នផ្សសងនទៀតខដេគ្មំម្រទការខកេម្អេទធផ្សេអំណាន្ថ្នន ក់ដំបងូ ពិចរណាអពំីថ្ននតើធន្ធាន្ 
ន្ិងកិចេខិតខំម្របងឹខម្របងរបស់រដាឋ ភិ េផ្ទទ េ់ ន្ិងម្ដរូរបសខ់ៃួន្អាចនធវើឲ្យាន្ការរួម្ចំខណកជាអតបិរាដេច់ ងបញ្េប់នដាយរនបៀបណា។ ខផ្សនកទំងពីរបនាទ ប់ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ 
ាន្នរៀបរាប់សនងខបអំពេីទធផ្សេទទួេ ន្របសម់្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្ងិបងាា ញអពំីនសចកតីសន្និដាឋ ន្របស់នយើង។ ពត័៌ាាន្េម្អិតបខន្ាម្ម្ន្បរបិទបចេបុបន្នាន្នរៀបរាប់នៅកនុងឧបសម្ពន័្ធម្ន្អតាបទរ យការណ៍ទងំម្េូ។ 

វតាុនគ្មេបំណងរួម្ រឺនដើម្បីវាយតម្ម្ៃបរិបទវិស័យអប់រំបចេុបបន្ន ន្ិងកំណត់វិធីសាគសតនផ្សសងៗ 

ខដេតាម្រយៈនន្ោះ កិចេអន្តរារម្ន្ ៍ USAID ន្ឹងពម្រងងឹ ពម្រងីក ន្ិងខកេម្អនគ្មេន្នយ យ 
រដាឋ ភិ េ ការអន្ វតត ន្ងិសាា ប័ន្ ម្រសបនពេជាម្ួយគ្មន ន្ងឹការពម្រងឹងការរួម្ចំខណកពីសណំាក់អងគការសងគម្ស ីវិេ ន្ងិអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេនៅកនុងម្របពន័្ធអប់រំ ។ 

 

៣. េទធផ្សេទទួេ ន្ 

អំណាន្ថ្នន ក់ដបំូងនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា 

ដូច ន្នេើកន ើងខាងនេើ ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតអប់របំចេុបបន្នរបស់ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  ន្បញ្ញជ កច់ាសព់ីបំណងនេើកកម្ពស់អណំាន្ (រណិតវិទា) ថ្នន កដ់ំបងូ នហើយនគ្មេន្នយ យ អាទភិ្នព 
ន្ិងយ ទធសាម្រសតជានម្រចើន្នទៀតខដេដាក់នចញនដាយម្រកសងួរាឺន្បណំង នេើកកម្ពសស់ម្តាភ្នពម្របព័ន្ធអប់រំម្របនសើរន ើង នដើម្បបីនងកើន្េទធផ្សេសិកាភ្នសាខខមរចបថ់្នន កទ់ី ១ ដេ់ ៣ ។ ឧបសម្ព័ន្ធ ខ 
ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះាន្ការពនិ្ិតយនម្ើេន ើងវិញេម្អតិរយៈនពេ ១៥ឆ្ន ំនៅនេើកំខណទម្រម្ង់កនងុវិស័យអប់រំ ន្ងិពនិ្ិតយនម្ើេេម្អិតនេើយ ទធសាម្រសត ខផ្សន្ការ ន្ងិអាទិភ្នពនៅកនងុវិស័យបចេុបបន្ន ។ 
នសចកតីសនងខបអំពីការអភិវឌ្ឍសំខាន្់ៗបចេុបបន្នក៏ាន្នរៀបរាប់ នៅកនុងចំណ ចនន្ោះខដរ។ 

ដូច ន្នេើកន ើងរួចម្កនហើយនៅកនុងនសចកតីនផ្សតើម្ ការយកចិតតទ កដាក់នេើសារសខំាន្់ម្ន្អណំាន្ថ្នន កដ់បំូង នកើតនចញពីការអន្ វតត EGRA ថ្នន ក់ជាតិនេើកទមី្ួយកនុងឆ្ន ំ២០១០។ 

នម្រកាយពី ន្ពនិ្ិតយនម្ើេរ យការណ៍ខដេបងាា ញេទធផ្សេព ី EGRA ថ្នន ក់ជាតឆិ្ន ំ ២០១០ ន្ិង២០១២ ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃាន្ការម្រពួយ រម្ាយ៉ា ងខាៃ ងំចំនពោះេកខណៈម្ន្ការនធវើនតសត 

ខៃឹម្សារម្ន្េិខតិូបករណ៍សម្រាប់ការនធវើនតសតតចូជានម្រចើន្ រនបៀបម្រតួតពនិ្ិតយការនធវើនតសត នហើយបញ្ញា ខដេរួរឲ្យម្រពួយ រម្មខាៃ ំងនរននាោះរឺ រនបៀបវិភ្នរ ន្ិងបងាា ញេទធផ្សេម្ន្ការនធវើនតសត។ 6  ដូនចនោះ 

នយើងបងាា ញខតេទធផ្សេម្ួយចនំ្នួ្ប៉ា នណាណ ោះ នហើយអន្ វតតតាម្នដាយាន្ការបម្រម្ុងទ កយ៉ា ងខាៃ ំងអំពអីវីពិតជា ន្អោះអាង (តារាងទី ១) ។  

តារាងនន្ោះទនំ្ងជាបងាា ញថ្ន កម្មវិធសីិកាលមី 
ាន្ឥទធពិេរួរឲ្យកតស់ាគ េច់ំនពោះសិសសនខាយបផំ្ស ត នដាយកាតប់ន្ាយ ន្ពក់
កណាត េម្ន្ចំន្នួ្សិសសកនុងថ្នន កទ់ី១ ន្ងិ ២ ខដេម្ិន្អាចសាគ េអ់កសរម្ួយតួនសាោះ។ 
ភ្នររយម្ន្សិសសកនុងថ្នន ក់ទមី្ួយ ន្ងិទពីីរខដេម្ិន្អាចអាន្ពកយម្ួយធាៃ ប់សាគ េ ់ន្ 
ក៏ម្រតូវ ន្កាតប់ន្ាយផ្សងខដរ ប៉ា ខន្តម្ិន្នម្រចើន្នសមើន្ឹងកចិេការធម្មតាខដេម្រគ្មន្់ខតសាគ េ់
អកសរន ើយ។ ពនិ្ទុសនូ្យសម្រាបក់ារសាគ េ់សនម្ៃងដំបងូ ន្លយច ោះពីឆ្ន ំ២០១០ ដេ ់
២០១២ កនុងថ្នន កទ់ី១ ប៉ា ខន្តចខម្ៃកខបរជានកើន្ន ើងនៅកនុងថ្នន កទ់ី២ នៅវិញ។ 
នយើងអោះអាងជាលមថី្នទនិ្នន្យ័

                                                      
6 រ យការណ៍ EGRA ចំន្ួន្ពីរម្រតូវ ន្ពិន្ិតយនម្ើេន ើងវិញនដើម្បីនម្របៀបនធៀបេទធផ្សេឆ្ន ២ំ០១០ ន្ិង ២០១២។ រ យការណ៍ម្ួយខដេ ន្នរៀបចំន ើងនដាយ A. Schwartz ាន្ខតកនុងទម្រម្ង់ជានសចកតីម្រពងប៉ា នណាណ ោះ នហើយាន្

ទិន្នន្័យនៅនេើកិចេការរងជានម្រចើន្ ប៉ា ខន្តគ្មម ន្ការពន្យេ់ចាស់លាស់ពីរនបៀបចត់ខចងកិចេការរងទងំននាោះន ើយ។ រ យការណ៍ទីពីរខដេ ន្នរៀបចំន ើងនដាយ J. Seymour ម្ិន្ាន្ការពន្យេ់ពីកិចេការរង ន្ិងរាយការណ៍ខតពិន្ទុខដេ ន្បូករួច 

(ភ្នររយខកតម្រម្ូវនៅកនុងកិចេការរងទងំអស់) ខដេម្ិន្អាចយកជាផ្សៃូវការ ន្ (ដូច ន្ពិភ្នកាេម្អិតកនុងឧបសម្ព័ន្ធ រ) ។ 
7 ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃនម្រជ្ើសនរីសបងាា ញខតពិន្ទុសូន្យប៉ា នណាណ ោះនៅកនុងចំណ ចនន្ោះ ខផ្សអកនេើកំខណម្រពងម្ន្រ យការណ៍របស់ A. Schwartz នដាយសារនសចកតីពន្យេ់ខដេទទួេ ន្ពក់ព័ន្ធន្ឹងរនបៀបនរៀបចំ ន្ិងចត់ខចងចំណ ចនធវើនតសត 
នធវើឲ្យាន្ការនកើន្ន ើងន្ូវបញ្ញា ម្រពួយ រម្ាជានម្រចើន្ទក់ទងអវីខដេេទធផ្សេទិន្នន្័យបងាា ញជាក់ខសតង។ ពិន្ទុសូន្យរឺជា 
សូចនាករនខាយបំផ្ស តម្ន្ការខចកចយជ្ំនាញអំណាន្របស់សិសស។ ការលយច ោះម្ន្តួនេខទងំនន្ោះ រឺជាសូចនាករម្ួយខដេបងាា ញអំពីការនេើកកម្ពស់ជ្ំនាញម្ូេដាឋ ន្។ 

តារាងទ១ី៖ ភ្នររយសិសសខដេម្និ្ ន្នឆៃើយម្រតវូចណំ ចណាម្យួ (ពនិ្ទុសនូ្យ)7 

ការនធវើនតសតតចូៗ 
ថ្នន កទ់ី ១ ថ្នន កទ់ី២ 

២០១០ ២០១២ ២០១០ ២០១២ 

ចំនណោះដឹងអកសរ ៥០% ២៥% ៣៥% ១៧% 

ការសាគ េ់សនម្ៃងដំបូង  ៣១% ២៥% ៩% ១៣% 

ការអាន្ពកយធាៃ ប់សាគ េ់ ៦៧% ៤៣% ៤៨% ៣៣% 
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ទំងនន្ោះម្រតូវ ន្រាយការណ៍សម្រាប់ខតផ្សដេ់ជាសូចនាករម្រតសួៗម្ន្អវីខដេអាចនកើតន ើងពក់ពន័្ធន្ងឹជ្នំាញអំណាន្ម្េូដាឋ ន្កនងុម្របនទសកម្ពជុានម្រកាយពីការអន្ វតតកម្មវិធសីិកាលមបី៉ា នណាណ ោះ។ េកខណៈ

ម្ន្ព័ត៌ាាន្ខដេាន្ ម្និ្អន្ ញ្ញា តឲ្យម្រកមុ្រាយការណ៍ម្របកបនដាយទនំ្ កចិតតន្ូវេទធផ្សេ EGRA ថ្នន ក់ជាតណិាម្ួយនផ្សសងនទៀតន ើយ។ 

នម្រកាយពី EGRA ថ្នន កជ់ាតិឆ្ន ំ២០១០ ម្រកសួង ន្នផ្ទត តនេើកចិេខតិខំម្របឹងខម្របងខកសម្រម្ួេយ៉ា ងរហ័សនេើនសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរ ខដេចប់នផ្សតើម្ជាម្ួយថ្នន កទ់ី១ កនងុឆ្ន ំ២០១១ ន្ិងបញ្េប់ម្រតមឹ្ថ្នន ក់ទ៣ី 

កនុងឆ្ន ំ២០១៣។ កំខណទម្រម្ង់នន្ោះពឹងខផ្សអកជាចម្បងនេើការម្រត ប់នៅរកវិធីសាម្រសតខផ្សអកនេើការអាន្សាគ េអ់កសរតាម្ខបបប រាណ (Chet Chhem) ដេ់ការបនម្រងៀន្អណំាន្ភ្នសាខខមរ 

(សម្រាប់ការពភិ្នកាេម្អិតអំពកីម្មវិធសីកិា ន្ិងនសៀវនៅព ម្ពនន្ោះ សូម្នម្ើេទពំ័រ ១៤ ន្ងិ ឧបសម្ព័ន្ធ រ) ។ ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ក៏ ន្នកៀរររកចិេខតិខមំ្របឹងខម្របងថ្នន កជ់ាតិនដើម្បតីម្រម្ងទ់ិស
ម្ររូបនម្រងៀន្ទំងអសក់នុងកម្រម្តិថ្នន ក់ន្មី្ួយៗ នៅនពេាន្នសៀវនៅពក់ពន័្ធផ្សងខដរ។ កានរៀបចំខចកចយនសៀវនៅព ម្ព ន្ងិការអន្ វតតការបណតុ ោះបណាត េម្និ្ ន្នរៀបចំម្រសបគ្មន  កនងុវិធ ី
ខដេន្ឹងបនងកើន្ម្របសិទធភ្នពម្ន្កម្មវិធសីកិាលមីខដេ ន្ខកទម្រម្ង់។ ឧទហរណ៍៖ សម្រាប់ថ្នន ក់ទ១ី កនុងឆ្ន ំ២០១១ ម្ររូបនម្រងៀន្ ន្ទទួេការបណដុ ោះបណាត េតម្រម្ង់ទិសរយៈនពេពីរម្លៃកនុងខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១១ 

ប៉ា ខន្តនសៀវនៅលមមី្ិន្ទន្ម់្កដេ់សាលារហូតដេ់ខខម្ីនា ឆ្ន ំ២០១២។8 នទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ ក៏ាន្កចិេម្រពម្នម្រពៀងឯកសណាឋ ន្ភ្នពថ្ន វិធីសាម្រសតកនងុការបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរកនុងនសៀវនៅព ម្ពលមីនន្ោះ រជឺា
វិធីម្ួយខដេាន្ភ្នពងាយម្រសេួសម្រាប់ម្ររបូនម្រងៀន្ នហើយដំនណើរទសសន្កិចេសាលានរៀន្ បទសាា សន្៍ជាម្ួយម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ិងការពិភ្នកានៅកនងុការវាយតម្ម្ៃនន្ោះទងំម្េូ 
 ន្បញ្ញជ កអ់ំពចីំណូេចិតតខាៃ ំងចំនពោះវិធសីាម្រសតបចេុបបន្នកនងុការបនម្រងៀន្អំណាន្។ នដាយាន្ការនេើកទឹកចិតត ការផ្ទៃ ស់បតូរម្កនម្របើម្រ សក់ម្មវិធីសកិាខដេ ន្ខកទម្រម្ង់នន្ោះ ម្រតូវ ន្នធវើជាសកេ 
ជាម្ួយន្ឹងសាលាទងំអស់ នហើយរនម្រាងទំងអស់ខដេគ្មំម្រទ ម្រកសងួអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  ន្នម្របើម្រ សន់សៀវនៅព ម្ពលមីនន្ោះ។ 
នហើយឱកាសកនងុការរួម្ចំខណកម្របកបនដាយផ្សេតិភ្នពកនងុេទធផ្សេសកិាខដេ ន្ខកេម្អនន្ោះ ន្ងឹម្រតូវបន្តនេើកកម្ពសប់ខន្ាម្នដាយ អវីខដេជាភ្នពដកឹនាំខដេាន្រនំ្តិខកទម្រម្ងច់ាស់លាស់នៅម្រកសងួអប់រំ 
យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ។ 

នបើន្ិយយឲ្យកាន្់ខតទូលាយនៅ នគ្មេន្នយ យលមី ន្ងិការតម្រម្ងទ់ិសជាយ ទធសាម្រសត ន្ិងខផ្សន្ការរបស់ម្រកសងួសម្រាប់កម្រម្ិតអប់រំន្មី្ួយៗ ម្រតូវ ន្ដាកប់ញ្េូេនៅកនុងខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសត អប់រំ (ESP) 

សម្រាប់ឆ្ន ំ២០១៤ - ២០១៨។ ESP បចេុបបន្ន ាន្បញ្ញជ កអ់ពំីការនផ្ទត តជាសំខាន្់នេើការពម្រងឹងរ ណភ្នពអប់រមំ្ូេដាឋ ន្ ន្ងិសងកតធ់ៃន្់នេើការកសាងជ្នំាញអណំាន្ ន្ងិសម្តាភ្នព 

រណិតវិទារបសស់ិសសនៅថ្នន កដ់បំូងម្ន្ការអប់រំបឋម្សកិា។ ESP នន្ោះ កំណត់នគ្មេន្នយ យចនំ្នួ្បីខដេអន្ វតតនៅម្ររបអ់ន្ វិស័យអប់រំដចូជា៖ 

 ការធានាឲ្យាន្សម្ភ្នពកនងុការទទួេ ន្នសវាអប់រំសម្រាប់ទំងអសគ់្មន  

 ការបនងកើន្រ ណភ្នព ន្ិងភ្នពទក់ទងន្ឹងការសិកា ន្ងិ  

 ការធានាភ្នពដកឹនាំ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពរបសប់ រគេិកអប់រំម្ររប់ កម្រម្ិតទំងអស ់

សូចនាកររបករំនហើញសនូេ (CBI) ម្រតូវ ន្កំណតស់ម្រាបន់គ្មេន្នយ យន្មី្ួយៗកនងុចំនណាម្នគ្មេន្នយ យទងំបីនន្ោះ។ ម្ិន្ាន្សូចនាករខដេទកទ់ងន្ឹងេទធផ្សេសកិាជាក់លាក់ន ើយ 
នហើយកម៏្ិន្ាន្សចូនាករខដេពកព់័ន្ធជាពិនសសន្ងឹការសនម្រម្ច ន្របសស់ិសសនៅកនងុអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងផ្សងខដរ។ ាន្ខតសូចនាករម្យួប៉ា នណាណ ោះពក់ពន័្ធន្ឹងការវាយតម្ម្ៃការសិកា នពេរឺទកទ់ងន្ឹងការអភិវឌ្ឍ 

ន្ិងការអន្ វតតការវាយតម្ម្ៃថ្នន កជ់ាតិនដើម្បវីាយតម្ម្ៃការសនម្រម្ច ន្កនងុការសកិានៅថ្នន កទ់ី៣ ទ៦ី ន្ងិទី៨ ទងំភ្នសាខខមរ ន្ងិរណិតវិទា។ ESP ពតិជាផ្សដេ់អាទភិ្នពដេ់ការបនងកើតម្រកបខណឌ  

ន្ិងឧបករណ៍សម្រាប់ការធានារ ណភ្នព ន្ិងការកសាងសម្តាភ្នពរបស់សាលានរៀន្ ន្ងិម្ររបូនម្រងៀន្ឲ្យបំនពញតាម្ “សតងដ់ារនសវាកម្ម” ខដេធានារ ណភ្នព ន្ិងភ្នពជាប់ពក់ពន័្ធតាម្រយៈ 

“កម្មវិធសីិកានឆៃើយតប សាា រសកិាម្ររប់ម្រគ្មន្ ់ ន្ិងសារៈម្របនយជ្ន្ក៍នុងការបនម្រងៀន្”។ ESP លមីនន្ោះ ក៏សងកតធ់ៃន្់នៅនេើការផ្ទៃ សប់តូរនៅរកការម្ររប់ម្ររងខផ្សអកនេើេទធផ្សេតាម្រយៈ 

“ការនរៀបចំខផ្សន្ការខផ្សអកនេើភ័សតតុាង ន្ងិេទធផ្សេ ម្របពន័្ធលវិកា ន្ិងតាម្ដាន្នៅថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក់នម្រកាម្ជាតិ”។ ការនបតជាា ចតិតដម៏្ តាំកនងុការនធវើ 
វិម្ជ្ឈការកជ៏ាភសតុតាងនៅកនងុខផ្សន្ការបចេុបបន្នផ្សងខដរ នហើយាន្បំណងនធវើការសាកេបង 
អាជាា ធរថ្នន ក់នខតតខដេធំជាងម្ ន្ពកព់័ន្ធន្ឹងការសនម្រម្ចចិតតនេើលវិកាអប់រ ំ។ 

 

                                                      
8 ខផ្សអកនេើបទសាា សន្៍អនកជ្ូន្ដំណឹង 
9 តួនេខខដេ ន្បងាា ញនៅកនុងចំណ ចនន្ោះ  ន្ម្កពីការិយេ័យធនាគ្មរពិភពនលាកម្របចំនៅកម្ពុជា ។ 

តារាងទ ី២៖ ម្ដរអូភវិឌ្ឍន្ច៍ម្បងៗខដេគំ្មម្រទការអបរ់មំ្េូដាឋ ន្ 

ទភី្នន ក់ងារ ខផ្សនកជ្នំ្យួ 

ម្េូន្ធិ ិ

(លាន្ដ លាៃ រ 

អានម្រកិ)9 

សហភ្នពអឺរ  ប ការគំ្មម្រទលវិកាសម្រាប់ ESP ១២,៥ 
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សម្រាបអ់ន្ វិសយ័អប់រំថ្នន កប់ឋម្សកិា ម្រកសួងអប់រ ំ 
យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា កំព ងពាយម្នម្របើម្រ ស់នជារជ្័យ 
ខដេខៃនួ្ ន្អន្ វតតកំខណទម្រម្ង់នេើកម្មវិធីភ្នសាខខមរសម្រា

ប់ថ្នន កទ់១ី - ៣ (នហើយអនកផ្សដេព់័ត៌ាាន្
ជានម្រចើន្ ន្បញ្ញជ កអ់ំពភី្នពចំ ចក់នងុការពនិ្ិតយនម្ើេន ើង
វិញ ន្ិងខកខម្របកម្មវិធសីិកា 
បនាទ បព់ចីំណ ចជានម្រចើន្ម្រតូវ ន្ចតទ់ កថ្នជាការអភិវឌ្ឍ

យ៉ា ងម្របញា៉ា ប់ម្របញាេ់របសខ់ៃួន្)។ នម្រៅពីនន្ោះ 
ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងឹ

បន្តអន្ វតតនគ្មេន្នយ យ ន្ិងម្រកបខណឌ  CFS នៅកនុងការអន្ វតតជ្ំន្យួឥតសំណងនដើម្បីខកេម្អសាលានរៀន្ (SIGs) ន្ិងខកេម្អការចណំាយលវិកាម្របតបិតតកិារសាលានរៀន្ (នយងនៅលវិកាកម្មវិធ ី

ឬ PBs)។ តួនាទីរបស់ការិយេយ័អប់រំម្រសុក (DOE) ម្រតូវ ន្នម្ើេន ើញជារន្ៃឹោះសំខាន្់នឆ្ព ោះនៅរកការផ្សដេ់នសវាអប់រមំ្របកបនដាយម្របសទិធភ្នពនៅកម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្តាម្រយៈម្របតិបតតិការរបស ់

DTMTs (ខដេាន្ពិភ្នកាេម្អតិកនងុខផ្សនកការធានារ ណភ្នព ន្ិងសម្តាភ្នពវិម្ជ្ឈការសម្រាបក់ារតាម្ដាន្ ន្ងិគ្មំម្រទសាលានរៀន្)។ 

សហរម្ន្៍ម្ដរូអភិវឌ្ឍខដេ ន្សម្រម្បសម្រម្ួេេអ ម្រតូវសម្រម្បតាម្ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតរបស់ម្រកសងួ នដាយរួម្ចំខណកគ្មំម្រទជាលវិកា ន្ិងជ្ំន្យួបនចេកនទសកនងុខផ្សនកសំខាន្់ៗជានម្រចើន្ (តារាងទី ២)។ 

ជ្ំន្ួយលវិកាពីសហភ្នពអឺរ  ប (EU) ធានាដេ់ម្លៃចណំាយម្របតបិតតកិារខដេពកព់ន្ធន្ឹង ESP ភ្នរនម្រចើន្។ ការគ្មំម្រទរបស់សហភ្នពអឺរ  បាន្េកខខណឌ នេើសម្ទិធកម្មរបស់រដាឋ ភ ិេ
ខដេទក់ទងន្ងឹការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ាវតាុ ន្ងិសាិរភ្នពា៉ា ម្រកូនសដឋកិចេ ន្ងិសម្រាប់សកម្មភ្នពជាក់លាក់កនងុវិសយ័អប់របំ៉ា នណាណ ោះ។ សម្រាបេ់កខខណឌ ច ងនម្រកាយនន្ោះ ាន្ធាត ចូេ ដំនណើរការ 
ន្ិងសចូនាករេទធផ្សេខដេទកទ់ងន្ឹងេទធភ្នពទទេួ ន្ រ ណភ្នព ន្ងិការម្ររប់ម្ររង ប៉ា ខន្តជាអក សេយខដេចំណ ចទងំនន្ោះទកទ់ងជាពិនសសន្ងឹេទធផ្សេសកិាន ើយ។ 

ការរួម្ចំខណកហិរញ្ាវតាសុំខាន្ម់្ួយនទៀតម្កពីភ្នពជាម្ដរសូាកេសម្រាប់ការអប់រំ (GPE)។ ជ្នំ្ួយឥតសំណង GPE ពីម្ ន្10  ន្ផ្សដេ ់ ជ្ំន្ួយបនចេកនទស ន្ិង ន្ឧបតាម្ាដេក់ារអន្ វតត 

EGRA សម្រាប់ឆ្ន ំ២០១០ ន្ិង ន្គ្មំម្រទការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិកា/នសៀវនៅព ម្ព (កនុងចំនណាម្ការគ្មំម្រទនផ្សសងនទៀត)។ ជ្ំន្ួយឥតសំណងនន្ោះ រួម្

ចំខណកជាការផ្សដេម់្ូេន្ិធសិម្រាប់ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតអប់រំឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ខដេ ន្ពម្រងកីការផ្សដេ់ការអប់រកំ ារតចូ អាហារបូករណ៍សម្រាបស់ិសសជ្បួការេ ំក ការអន្ វតត EGRA 

ន្ិងការវាយតម្ម្ៃសម្តាភ្នពរណិតវិទាថ្នន កដ់បំូង (EGMA) ការបណតុ ោះបណាត េម្ររបូនម្រងៀន្អំពកីារអប់រចំាសល់ាស់ ការបណតុ ោះបណាត េនាយកសាលាអំពភី្នពជាអនកដកឹនាំម្ររោឹះសាា ន្សិកា 

ន្ិងការម្ររប់ម្ររងសាលានរៀន្ ការកសាងការិយេយ័អបរំ់ម្រសុក ម្រពម្ទំងជ្ួយពួកគ្មតក់នុងការអភិវឌ្ឍសម្តាភ្នពគ្មំម្រទសាលានរៀន្ នហើយការដាកឲ់្យដំនណើរការការអប់រំក ារតូច (ECE) រួម្គ្មន  
ន្ិងម្របពន័្ធតាម្ដាន្ការអប់រនំៅថ្នន កប់ឋម្សកិា ខដេរាបប់ញ្េូេទងំការអភិវឌ្ឍម្របព័ន្ធតាម្ដាន្សិសសលមីផ្សងខដរ។  

កម្មវិធីនសបៀងអាហារពភិពនលាក (WFP) ន្ិងអងគការអភិវឌ្ឍន្ ៍ ន្ងិជ្នំ្ួយសនគងាគ ោះអន្តរជាតិ (IRD) នដាយនម្របើម្រ ស់ហិរញ្ាបបទន្របស់ម្រកសងួកសកិម្មសហរដឋអានម្រកិ (USDA) 

កំព ងអន្ វតតកម្មវិធផី្សដេ់អាហារូបតាម្ានៅសាលានរៀន្កនងុនគ្មេបំណងរមួ្ចំខណកនេើកកម្ពស់អណំាន្ថ្នន កដ់បំូងនៅកនុង សាលាចំន្នួ្ ៦០០ខនង ន្ងិ១៥០ខនងនរៀងគ្មន ។ ទភី្នន ក់ងារអភិវឌ្ឍន្៍អន្តរជាតិស  យខអ ត 

(SIDA) កំព ងជ្យួខកទម្រម្ង់វិធីសាម្រសតអធកិារកិចេ ន្ងិម្ររប់ម្ររងសាលានរៀន្។ ម្ូេន្ិធកិ ារអងគការសហម្របជាជាត ិ (UNICEF)  ន្គ្មំម្រទការអន្ វតតវិធីសាម្រសតរបស ់ CFS 

ជាយូរម្កនហើយ នហើយ UNESCO ក៏កពំ ងគ្មំម្រទដេ់ភ្នពអកខរកម្មសម្រាបម់្ន្ សសនពញវយ័តាម្សហរម្ន្៍ផ្សងខដរ។ នម្រៅពីការរួម្ចំខណករបសម់្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍ខាងនេើ សហភ្នពអឺរ  ប 

ន្ិងភ្នន ក់ងារអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតិស  យខអ ត ក៏ ន្បនងកើតម្ូេន្ិធិម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍សម្តាភ្នព (CDPF) នដើម្បីវិន្និយរនេើការអភិវឌ្ឍសម្តាភ្នពសំខាន្់របស់ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (ឧទហរណ៖៍ 

ម្របព័ន្ធពត័៌ាាន្ម្ររប់ម្ររងការអប់រំជានដើម្)។ លវិកាម្រតូវ ន្ម្ររប់ម្ររងនដាយម្ូេន្ិធកិ ារអងគការសហម្របជាជាត ិ(UNICEF)។  

នដាយសារខតគ្មម ន្ការកម្មវិធទីូទងំវិស័យផ្សៃូវការ កនុងវិសយ័អប់រំ ការសម្រម្បសម្រម្ួេកនុងចំនណាម្ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍ម្រតវូ ន្ធានាតាម្រយៈម្របតបិតតកិារម្ន្ម្រកមុ្ការងារវិស័យអប់រ ំ ខដេបចេបុបន្នម្រតូវ ន្ដឹកនាំនដាយ 

UNESCO ន្ិង UNICEF នហើយរួម្បញ្េូេទងំតណំាងពបីណាដ ញភ្នពជាម្ដរអូប់រំរបស់អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ (NEP) ផ្សងខដរ។ ម្រកុម្នន្ោះនធវើការជាម្រកមុ្អបរំ់តាម្ម្េូដាឋ ន្ 
ខដេផ្សដេ់ឱកាសម្ររប់ម្រគ្មន្ស់ម្រាបក់ារសម្រម្បតាម្ ការសម្រម្បសម្រម្ួេ ន្ិងការសហការគ្មន ។ ម្រកមុ្នន្ោះជ្ួបម្របជ្ ំម្របចំខខនដាយខៃួន្ឯង ន្ិងរួម្គ្មន ជាម្ួយថ្នន កដ់ឹកនាំរបសម់្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា 

នរៀងរាេ់ម្រតីាស ន្ងិច ោះកម្មសកិាម្របចំឆ្ន ំ ខដេនៅកនុងការច ោះកម្មសកិាម្របចំឆ្ន ំនន្ោះជាឱកាសពនិ្ិតយនម្ើេន ើងវិញម្របចំឆ្ន ំរមួ្គ្មន ។  

វិស័យម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េកនងុម្របនទសកម្ពុជាេូតលាស់ខាៃ ងំ នដាយាន្អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ ច ោះបញ្ជជីាង ២៦០០ នៅកនងុម្របនទសខដេកនុងននាោះចនំ្ួន្ ៨០% ជាអងគការកនងុម្រសុក។11 ម្របខហេ 
អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េម្របាណជា ១០០ កំព ងនធវើការនៅកនងុវិស័យអប់រំសាតិនម្រកាម្ភ្នពជាម្ដរូអប់រំរបសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ ខដេ ន្នធវើការជាកខន្ៃងម្របម្ូេ ន្ងិផ្សដេ់ពត័៌ាាន្

                                                      
10 ជ្ំន្ួយឥតសំណងចំន្ួន្ ៥៧,៤ លាន្ដ លាៃ រ ន្គ្មមំ្រទ ESP សម្រាប់ឆ្ន ំ២០០៨-២០១២ របស់ MoEYS ។ 
11 Strangio, ២០១៤, ទីព័រទី ១៩៣ 

USDA/WFP 
ការផ្សដេ់អាហារូបតាម្ានៅសាលា  

ន្ិងអំណាន្ថ្នន ក់ដំបងូ 
២៦,៦ 

SIDA អធិការកិចេ/ការម្ររប់ម្ររងសាលា 

ការនរៀបចំខផ្សន្ការខកេម្អសាលា 

១១,៣ 

UNICEF ECE, CFS, WASH ការអប់រំនម្រចើន្ 
ភ្នសាសម្រាប់ជ្ន្ជាតិនដើម្ភ្នរតិច  

៥,៩ 

UNESCO 
អកខរកម្មសម្រាប់ម្ន្ សសនពញវ័យ ០,៣ 

GPE ECE ខដេ ន្ពម្រងីក អាហារូបករណ៍ EGRA/EGMA 

ការគំ្មម្រទសាលាថ្នន ក់ម្រសុក 
៣៨,៥ 
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សម្រាប់សហរម្ន្ត៍ាំងពីឆ្ន ំ២០០២ ម្កនម្ៃ៉ាោះ។ ភ្នពជាម្ដរូអប់ររំបសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ នផ្ទត តជាសំខាន្់នេើការសហការជាម្ួយអងគការសាជ្ិក នដើម្បរីួម្ចំខណកនេើកកម្ពសរ់ណនន្យយភ្នព ន្ងិតាៃ ភ្នព
កនុងការផ្សដេ់នសវាអប់រ ំ ដូច ន្បងាា ញជាភសតតុាងនដាយការចេូរួម្របស់ខៃនួ្កនុងការសទង់ម្តិតាម្ដាន្ការចណំាយសាធារណៈ ន្ិងគ្មំម្រទដេក់ារនេើក
កម្ពសក់ារនម្របើម្រ សប់័ណណរាយការណ៍សហរម្ន្៍នដើម្បបីនងកើន្រណនន្យយភ្នពសងគម្នៅកម្រម្តិម្ូេដាឋ ន្។ 

អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េជានម្រចើន្ ន្ ន្ិងកំព ងនធវើការយ៉ា ងសកម្ម នដើម្បនីេើកកម្ពសអ់ណំាន្ ថ្នន ក់ដបំូងនៅកនុងរយៈនពេប៉ា នាម ន្ឆ្ន កំន្ៃងម្កនន្ោះ។ តារាងនន្ោះសនងខបចំន្នួ្សាលានរៀន្ ន្ិងម្រសកុ 
ខដេអងគការទងំនន្ោះកំព ងនធវើការជាម្យួ នហើយខផ្សន្ទីខដេបងាា ញអពំពី័ត៌ាាន្េម្អតិបខន្ាម្ទកទ់ងន្ងឹទីតាំងម្ន្កម្មវិធីរបសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េនផ្សសងៗគ្មន  ាន្ដាក់បញ្េូេកនុងឧបសម្ពន័្ធ ឆ។ 
ព័ត៌ាាន្ខដេ ន្បងាា ញកនងុតារាងទី ៣ នន្ោះផ្សងខដរ រជឺាព័ត៌ាាន្សនងខបខៃីម្ួយម្ន្កិចេអន្តរារម្ន្៍អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងខដេបនងកើត ន្ិងគ្មំម្រទនដាយអងគការម្និ្ខម្ន្ 
រដាឋ ភិ េទំងនន្ោះ។ 

អងគការរមូ្ធរូដី ន្បញ្េបក់ម្មវិធ ី
សាកេបងរយៈនពេបនួ្ឆ្ន ំនៅនខតតនសៀម្រាបខដេរួម្ាន្ការដាក់ឲ្យនម្របើ
ម្រ ស់នសៀវនៅម្ររូ ន្ងិការបណតុ ោះបណាត េម្ររ ូ
រយៈនពេបីឆ្ន ជំាបគ់្មន ខដេសងកត់ធៃន្់នេើការអភិវឌ្ឍភ្នសាន្ិយយ 
សាសភ្នពទងំម្រ មំ្ន្អណំាន្ ការនម្របើ
ម្រ ស់េំដាប់េំនដាយរចនាសម្ព័ន្ធម្ន្នម្នរៀន្ បនចេកនទស 
សម្រាបប់នងកើន្ការអន្ វតតរបសស់ិសសនៅកនុងជ្ំនាញន្មី្ួយៗ 
ន្ិងការនម្របើម្រ ស់សាច់នរឿងខដេបកខម្របជាភ្នសាសាម្ញ្ា 
ន្ិងនសៀវនៅអាន្ខដេខបងខចកតាម្កម្រម្ិត។ 
កម្មវិធនីន្ោះម្រតូវ ន្ពម្រងីកដេ់សាលានរៀន្នៅកនុងនខតតម្ម្រពខវងកាេពីឆ្ន ំ២០១

៤ នហើយនៅកនុងឆ្ន ំសិកា ២០១៥-២០១៦  
កម្មវិធនីន្ោះន្ឹងម្រតូវនម្របើម្រ ស់នៅកនងុនខតតកំពងធ់ំ ន្ិងកពំង់ចម្។ នៅទីននាោះ 
កម្មវិធីនន្ោះ ន្អន្ វតតនៅតាម្សាលានរៀន្ 
ខដេាន្ការគ្មំម្រទពីអងគការរូម្ធូរីដកនុងការគ្មំម្រទដេ់ការបនងកើតបណាណ េ័យ សាលានរៀន្។ អងគការរមូ្ធូរដីក ៏ន្បនងកើតនសៀវនៅខដេខម្របជាភ្នសាសាម្ញ្ាម្ួយចនំ្ួន្ 
ន្ិងនសៀវនៅតាម្កម្រម្ិតខដេអាចផ្សដេជ់្ូន្ ន្យ៉ា ងទេូំទូលាយផ្សងខដរ។ នៅឆ្ន ំបនាទ ប ់ អងគការ 
រូម្ធូរីដ នម្រគ្មងនេើកន ើងអពំបីញ្ញា នេបឿន្កនុងនសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់ទ១ី ន្ងិទី២។ កម្មវិធីនន្ោះន្ងឹខកសម្រម្ួេនេបឿន្ ន្ិងការនរៀបចំេំដាប់េំនដាយខដេ ន្នម្របើម្រ ស់នដើម្បីបនម្រងៀន្ខៃឹម្សារថ្នន ក់ទ១ី 
នដាយផ្សដេ់នពេនវលាកាន្់ខតនម្រចើន្សម្រាបេ់ិខតិប រគេន្មី្យួៗ ខដេបខន្ាម្ការអាន្អតាបទពកព់័ន្ធគ្មន នៅកនងុនម្នរៀន្ន្ីម្យួៗ។ 
អងគការរូម្ធូរីដក៏នម្រគ្មងបនងកើតចណំងនជ្ើងបខន្ាម្ខដេនរៀបចំន ើងសម្រាប់អនកអាន្ថ្នន ក់ដបំូង ន្ិងនធវើឲ្យកម្រម្តិចណំងនជ្ើងខដេាន្ម្រសាប់កាន្់ខតម្របនសើរន ើងនដើម្បីនធវើឲ្យសិសសកាន្់ខតងាយម្រសួេនៅកនុងការអាន្នសៀវនៅ 
ម្រសបតាម្សម្តាភ្នពអាន្របស់ពកួនរ។  

អងគការអបរ់ពំភិពនលាក (WEI)  ន្បនងកើតរនម្រាងវិធីសាគសតសរ បនដើម្បពីម្រងងឹអំណាន្សម្រាបក់ ារ (TRAC) នៅនម្រកាម្កម្មវិធីការអាន្សម្រាប់ក ារទំងអស់៖ ការម្របកតួម្របខជ្ងបញ្ញា ម្របឈម្ 

ដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខដេផ្សដេម់្ូេន្ិធិនដាយ USAID អងគការទសសន្ពិភពនលាកអន្តរជាតិ ន្ងិរដាឋ ភ ិេអូម្រសាត េី នហើយអន្ វតតសាកេបងនដាយអងគការទសសន្ពិភពនលាកនៅកនងុនខតតនសៀម្រាប។ 

TRAC  ន្សាកេបងដាក់ឲ្យនម្របើម្រ សន់្ូវន្ិយម្ ន្ិងសតងដ់ារសម្រាបក់ារអន្ វតតរបស់សិសសថ្នន ក់ទ១ី ន្ងិទី២ រមួ្ជាម្យួន្ងឹការនម្របើម្រ សឧ់បករណ៍វាយតម្ម្ៃជាម្របច ំ

នដើម្បីវាយតម្ម្ៃសកម្មភ្នពសិសសពកព់័ន្ធន្ឹងន្ិយម្ ន្ងិសតង់ដារនៅកនុង “រយៈនពេសម្រាក” នពញម្យួឆ្ន ំ។ ម្ររូបនម្រងៀន្អកខរកម្មខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីសនៅតាម្ម្ូេដាឋ ន្ (ចបត់ាងំប រគេកិខដេ ាន្ម្រសាប ់

ដូចជានាយករង ឬពីសហរម្ន្៍) ជ្ួយចត់ខចងការវាយតម្ម្ៃជាម្របចំ រួចបនាទ បម់្កម្ររប់ម្ររង “ការនឆៃើយតប” បំនពញវិជាជ សម្រាប់សសិសខដេ ន្ពិន្ទុទបនៅកនុងការសកិា។ ការនឆៃើយតបទងំនន្ោះ ម្រតូវ
 ន្នធវើន ើងកនងុនា៉ា ងបខន្ាម្ ខដេសសិសអាចនម្របើនហគម្ខដេម្រតូវ ន្ខណនាំជាក់លាក ់ សម្រាបជ់្នំាញខដេពួកនរម្រតូវការនរៀន្បខន្ាម្។ នៅកនងុឆ្ន ទំីពីរម្ន្ការសាកេបងរយៈនពេពីរឆ្ន  ំ
អងគការអប់រំពិភពនលាក ន្ខណនាំការអន្ វតតនហគម្តាម្ឧបករណ៍នអ ិចម្រតូន្ិកទំនន្ើបខដេ ន្បនងកើតន ើង នដើម្បផី្សដេ់េហំាត់បំនពញវិជាជ ជាទម្រម្ង់នហគម្។ លមីៗនន្ោះ អងគការអប់រំពិភពនលាកកំព ងបញ្េបក់ំខណឌ្ជី្លីេម្ន្

ឧបករណ៍វាយតម្ម្ៃជាម្របចំខដេពួកនរ ន្ ន្ិងកំព ងនម្របើម្រ ស់ ខដេន្ឹងម្រតូវ ន្ដាក់បញ្េូេនៅកនុងអន្ ខផ្សនកម្ន្សាលានរៀន្ ខដេអងគការអប់រំពិភពនលាកន្ឹងពម្រងីករនម្រាង TRAC នៅកនុងឆ្ន សំិកាបនាទ ប។់ 

KAPE  ន្សហការកនុងភ្នពជាម្ដរូជាម្ួយអងគការអប់រំពិភពនលាកនដើម្បីអន្ វតតរនម្រាងវិធីសាគសត សរ បនដើម្បីពម្រងឹងអំណាន្សម្រាប់ក ារ ន្ិង ន្បនងកើតភ្នពជាម្ដរូជាម្ួយ អងគការម្ិន្ខម្ន្ 

រដាឋ ភិ េនផ្សសងនទៀតជានម្រចើន្នដើម្បីអន្ វតតវិធីសាម្រសតនៅកនងុកញ្េប់របស់សាលានរៀន្នផ្សសងនទៀត។ ការអន្ វតតទងំនន្ោះរាបប់ញ្េូេទំងម្ូេន្ិធកិ ារអូម្រសាត េី អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ អ ីតាេខីដេនៅថ្ន We 

                                                      
12 ទងំនន្ោះរឺជាកម្មវិធីធំៗ នដាយខផ្សអកតាម្ទិន្នន្័យខដេទទួេ ន្តាម្រយៈការសាា សជាម្ួយតំណាងអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េនផ្សសងៗគ្មន ។ 

តារាងទ ី៣៖ អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេខដេនធវើការកនងុនម្រាងអណំាន្ថ្នន កដ់បំងូ12 

NGO រនម្រាង នេខម្រសកុ នេខសាលា 

KAPE E4K TBD ១០ 
ងាយម្រសួេនរៀន្ ២ ២៣ 

REACH ៤ ២២ 
សាលានរៀន្ម្របនសើរ ១ ១៥ 

អងគការរូម្ធូរដី ការបនម្រងៀន្អាន្ ន្ិងសនសរ ៤ ២១២ 
សនម្រងាគ ោះក ារ ខាុំកំព ងនរៀន្ ៥ ម្ិន្ាន្ 
អងគការអប់រំពភិពនលាក 

TRAC ៤ ៦ 

TRAC+ ១៣ ១៧០ 

TEST ៤ ៧ 

ម្ូេន្ិធិអាស ី 
បណាណ េ័យ 
នអ ិចម្រតនូ្ិកខខមរ 

៣ ៤ 
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World ន្ិងម្េូន្ធិិអាស ។ី អងគការ KAPE ក៏ន្ឹងដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់នសៀវនៅនអ ិចម្រតូន្កិ (នសៀវនៅនអ ិចម្រតូន្កិសម្រាប់ភ្នសាខខមរ ឬ E4K) នៅតាម្សាលានរៀន្ចនំ្នួ្ ១០ 
ជាេកខណៈសាកេបងនៅកនងុឆ្ន សំិកាបនាទ ប។់ នសៀវនៅខដេាន្ម្រសាប់ម្រតូវ ន្ខកខម្របជាសណំ ំនសៀវនៅម្ូេដាឋ ន្ជាទម្រម្ង់នអ ចិម្រតនូ្ិកខដេាន្េកខណៈអន្តរកម្ម រួម្ទំងការបងាា ញរំរូចម្រម្ុោះខដេបខន្ាម្ 
ពីនេើជ្នំាញភ្នសាន្ិយយរបសក់ ារ។ នសៀវនៅនអ ិចម្រតនូ្ិកក៏ន្ងឹបញ្េូេចំនណាទ ន្ងិេំហាត ់ នតសតឌ្ីជ្លីេនដើម្បីបនងកើន្ម្របសទិធផ្សេ ន្ិងស ពេភ្នពម្ន្ការ 
វាយតម្ម្ៃម្ររផូ្សងខដរ។  

អងគការសនម្រងាគ ោះក ារអន្តរជាតិ (SCI)  ន្ចប់នផ្សតើម្រនម្រាង “ខាុំកំព ងសកិា!” ជាការសាកេបង កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ តាម្សាលានរៀន្ចនំ្នួ្ ១៥ នដើម្បនីធវើនតសតរនម្រាងការអន្ វតតលមខីដេម្រតវូ ន្សាគ េថ់្ន 

បរយិកាសសកិាម្របកបនដាយរ ណភ្នព (QLE)។ QLE នេើកន ើងចំន្នួ្បនួ្ចណំ ច ៖ (i) ស ខាេភ្នពអារម្មណ ៍ ន្ងិផ្សៃូវចិតត (ii) ស ខាេភ្នពរាងកាយ (iii) 

នធវើឲ្យេទធផ្សេសកិាកាន្់ខតេអម្របនសើរ (ជាពិនសសការនចោះអាន្ ន្ងិសនសរ ន្ិងនេខន្ពន្ត) ន្ិង (iv) ការចូេរួម្ពីសហរម្ន្៍ ន្ងិ ឪព កាត យម្របកបនដាយម្របសទិធភ្នព ។ នម្រៅពនីន្ោះ 
អងគការសនគងាគ ោះក ារអន្តរជាតិ កំព ងបនងកើតនរឿងខដេខម្របជាភ្នសាសាម្ញ្ាខដេាន្តម្ម្ៃទប នដើម្បីនម្របើរួម្ជាម្ួយកម្មវិធកី ារតូចតាម្សហរម្ន្។៍ នសៀវនៅននាោះក៏អាចាន្សារសខំាន្់កនងុថ្នន ក់ទី ១ ខដរ ។ 

អងគការទសសន្ៈពភិពនលាក កពំ ងអន្ វតតការពម្រងីកកម្មវិធីវិធសីាគសតសរ បនដើម្បីពម្រងងឹអំណាន្ សម្រាបក់ ារ (ខដេបចេុបបន្ននៅថ្ន TRAC+) ដេ់ សាលានរៀន្ចនំ្ួន្១៧០។ សាលានរៀន្ទងំ ១០៧ 

កនុងចំនណាម្សាលាទងំអស់ន្ងឹទទួេ ន្កញ្េប់ជ្នំ្ួយនពញនេញខដេរាប់បញ្េេូទងំឧបករណ៍នអ ិចម្រតូន្កិទំនន្ើប (Tablet) សម្រាប់ខផ្សនកទន្ក់ារសិកាបំនពញវជិាជ  

ន្ិងសម្រាប់ចត់ខចងការវាយតម្ម្ៃឌ្ជី្ីលេជាម្របចំ។ សាលានរៀន្ចំន្នួ្ ៦៣ នផ្សសងនទៀតន្ឹងទទេួ ន្កញ្េបអ់ន្តរារម្ន្៍នដាយគ្មម ន្ឧបករណ៍នអ ចិម្រតនូ្ិកទនំន្ើប (Tablet)។ 
ការអន្ វតតនន្ោះផ្សដេន់្ូវឱកាសពិនសសនដើម្បកីាតផ់្ទត ច ់ ន្ិងវាយតម្ម្ៃនេើតម្ម្ៃបខន្ាម្ម្ន្សាសភ្នពវិធសីាម្រសតតាម្ឧបករណ ៍

នអ ចិម្រតនូ្ិកទំនន្ើប (Tablet)។ 

រូបទី ២ ខាងនម្រកាម្បងាា ញការរីករាេដាេភមូ្ិសាម្រសតម្ន្កម្មវិធីរបស់អងគការ NGO សំខាន្់ៗ  ខដេគ្មំម្រទសាលានរៀន្កនុងម្របនទសកម្ពុជា។ កម្មវិធីទំន្ងជានផ្ទត តនៅនេើម្រសុកម្ួយចនំ្ួន្កនុងតំបន្់ខដេ ន្ 
នម្រជ្ើសនរីស នហើយម្រសុកទំងនន្ោះជានម្រចើន្ាន្កម្មវិធីនេើសពមី្ួយខដេដំនណើរការម្រសបនពេគ្មន ។ ម្រសុកម្យួចនំ្ួន្ម្ន្នខតតម្រពោះវិហារ ដចូជានខតតបនាទ យាន្ជ្័យ ន្ិងកំពង់ចម្  

កម្មវិធីរបស ់អងគការ NGO កំព ងជ្ួយសាលានរៀន្រដឋចនំ្ួន្ជាងពកក់ណាដ េ។ កនុងនខតតនផ្សសងនទៀតជានម្រចើន្ ពកួនរ ន្ជ្យួសាលានរៀន្ខតម្ួយភ្នរបនួ្ ឬតចិជាងនន្ោះ។ 
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របូភ្នពទ ី២៖ ខផ្សន្ទសីាលានរៀន្ម្យួចនំ្នួ្ខដេគ្មំម្រទនដាយអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ13 

 

RtR – អងគការរូម្ធូរីដ; WEI – អងគការអប់រំពិភពនលាក; WV – អងគការទសសន្ពិភពនលាក; SCI – អងគការសនគងាគ ោះក ារអន្តរជាត ិ។ AF – ម្េូន្ធិអិាស ។ី KAPE – 

អងគការសកម្មភ្នពសំរាប់បឋម្សិកានៅកម្ពុជា 

 

ការដាកប់ញ្េូេគ្មន ម្ន្ការដឹកនាំនផ្ទត តនេើកំខណទម្រម្ងក់នុងម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាខដេាន្ អាទិភ្នពខពស់នៅកនងុការខកេម្អអណំាន្សម្រាប់សិសសថ្នន កដ់ំបងូ រួម្ជាម្ួយន្ងឹបណាត ញខដេ ន្បនងកើត
យ៉ា ងេអរបស់ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍ខដេគ្មំម្រទខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិ កីឡា ន្ងិវិស័យអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ ខដេកំព ងសកម្មនៅកនុងការដកពិនសាធន្៍នដាយនម្របើម្រ ស ់

វិធីសាម្រសតនផ្សសងៗនដើម្បីនធវើឲ្យការបនម្រងៀន្ ន្ងិការសិកាកាន្់ខតម្របនសើរន ើង បនងកើតឱកាសសម្រាប់ អងគការ USAID នធវើការវិន្ិនយរយ ទធសាម្រសតកនុងវិស័យខដេកសាងនេើភ្នពខាៃ ំងទងំនន្ោះ ។  

ខណៈខដេបរិយកាសទូនៅកនុងវិសយ័អប់ររំឺជាបរិយកាសម្ួយខដេាន្ភ្នពសម្ម្រសបសម្រាប់ អន្តរារម្ន្៍ខដេាន្អន្ ភ្នព ន្ិងម្របសិទធភ្នពខពស់ ដូចជាម្និ្សម្ម្រសបន ើងនៅកនុងការអោះអាងថ្ន 
ព ំាន្ការម្រពួយ រម្ាធៃន្ធ់ៃរពកព់័ន្ធន្ងឹថ្ននតើសាសភ្នពម្រតមឹ្ម្រតូវកនងុការដាក់បញ្េូេគ្មន សម្ម្រសប ម្រតូវ ន្ដាក់ផ្សគុំគ្មន ជារនបៀបម្ួយខដេអាចរួម្ចំខណកយ៉ា ងាន្ម្របសទិធភ្នព ន្ិងម្របសិទធផ្សេបំផ្ស ត 
នដើម្បីនធវើឲ្យសម្តាភ្នពអាន្កាន្់ខតម្របនសើរន ើង។ ដចូគ្មន នន្ោះខដរ សម្តាភ្នពអន្ វតតនខាយរបស ់ ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិបញ្ញា របស់ម្របនទសកម្ពជុាខដេពកព់័ន្ធន្ឹងអភិ េកិចេ ន្ងិ
ការម្ររប់ម្ររងកនងុវិសយ័សាធារណៈរជឺាការបងាអ ក ់ ខដេអន្តរារម្ន្៍កនងុអនារតម្រតូវជ្ម្នោះឲ្យ ន្។ បញ្ញា ម្របនភទនន្ោះម្រតូវ ន្ពិភ្នកាកនុងខផ្សនកបនាទ ប់ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ ន្ិង ន្បរយិយេអតិេអន្ ់នៅកនងុឧបសម្ពន័្ធ 
រ ។ 

                                                      
13 ខផ្សន្ទីនន្ោះម្ិន្ខម្ន្សម្រាប់ផ្សដេ់ជាព័ត៌ាាន្ម្ររប់ម្រជ្ុងនម្រជាយន ើយ។ ខផ្សន្ទីនន្ោះរួម្បញ្េូេន្ូវកម្មវិធីរបស់អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េធំៗ ន្ិងផ្ទត់នចញន្ូវកិចេអន្តរារម្ន្៍ម្រទង់ម្រទយតូចម្ួយចំន្ួន្។ 

ម្ណឌ េរីរី 

រតន្ៈរីរី 

ឧតតរាន្ជ្័យ 

បនាទ យាន្ជ័្យ 

នសៀម្រាប 

 ត់ដំបង 

ម្ប៉ាេិន្ កំពង់ធំ 

កំពង់សពឺ 

កំពត 
តាខកវ 

កណាត េ 

សាវ យនរៀង 

ម្ម្រពខវង 

កំពង់ចម្ 

ម្រកនចោះ 

សទឹងខម្រតង 

ខកប 
ម្រពោះសីហន្  

នពធិ៍សាត់ 

នកាោះក ង 

កំពង់ឆ្ន ងំ 

ម្រពោះវិហារ 

ភ្នររយសាលានរៀន្ខដេ 
 ន្នៅដេក់នុងម្យួម្រសកុ 

អនកផ្សដេ់មូ្េន្ិធិខតមួ្យ អនកផ្សដេ់មូ្េន្ិធិ 2-3 
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បញ្ញា សំខាន្់ៗខដេប៉ាោះពេ់ដេអ់ណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ 

ដូចគ្មន នៅន្ងឹបណាត ម្របនទសនផ្សសងៗជានម្រចើន្នទៀតខដរ ក ារខដេាន្សាវតារ ត់បង់ឱកាស ដូចជាក ារម្កពីខផ្សនកម្រកីម្រក ន្ិងដាច់ម្រសយេម្ន្ម្របនទសជានដើម្ 
ម្របឈម្ម្ ខន្ឹងបញ្ញា សកិាយ៉ា ងខាៃ ងំនៅនពេចេូនរៀន្នៅសាលា។ កងវោះអាហារូបតាម្ា ការអភិវឌ្ឍភ្នសាកម្រម្ិតទប ន្ងិ 
កងវោះេទធភ្នពទទេួ ន្ការជ្ំរ ញឱកាសអភិវឌ្ឍន្ក៍ ារតូចាន្ន្យ័ថ្ន ក ារជានម្រចើន្ទនំ្ងជាចេូនរៀន្នៅសាលាទងំាន្តម្រម្ូវការអភិវឌ្ឍជានម្រចើន្ 
នហើយតម្រម្ូវការទំងននាោះាន្ឥទធពិេនៅនេើេទធភ្នពរបសស់ិសសនៅកនងុការទទួេ ន្ជ្ំនាញអកខរកម្ម។ ការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ ម្ិន្អាចវាយតម្ម្ៃបញ្ញា ទងំនន្ោះនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជាន ើយ 
ប៉ា ខន្តម្រកមុ្ការងារម្ិន្ទទេួសាគ េ់ថ្នការយកចតិតទ កដាក់ចំនពោះការអប់រកំ ារតចូ ន្ងិនៅម្នតតយយសកិា ម្រពម្ទំងចំនពោះការសនម្រម្ច ន្តម្រម្ូវការបំប៉ាន្របស់សសិសអំ ងុកម្រម្ិតដំបងូ 
រឺជាបញ្ញា ខដេម្រតូវនដាោះម្រសាយផ្សងខដរ។ 

ភ្នសាខខមរ 

ម្របនទសកម្ពុជាទទួេ ន្អតាម្របនយជ្ន្៍នផ្សសងៗម្ន្ម្របជាជ្ន្ខដេសាតិនៅកនងុអំបូរខតម្ួយដូចគ្មន  ខដេជាង៩០ ភ្នររយម្ន្ជ្ន្ជាតិនដើម្កម្ពជុាន្ិយយភ្នសាខខមរ ។ ក៏ប៉ា ខន្តេកខណៈម្ន្ភ្នសាម្ួយ 
ចំន្នួ្នាំឲ្យាន្បញ្ញា ម្របឈម្នៅនពេបនម្រងៀន្ក ារឲ្យនចោះអាន្ ។ 

ភ្នសាខខមររឺជាភ្នសាអកខរម្រកម្ខដេជាខផ្សនកម្ន្ខម្កធាងភ្នសាខខមរ-ម្ន្ ។ ការផ្ទៃ ស់បតូរទម្រម្ង់សនំណរ ម្ន្ភ្នសា ន្ឆៃងកាត់ជានម្រចើន្ដណំាកក់ាេខដេខម្របម្របេួនៅតាម្ចលាចេន្នយ យលមីៗ នៅកនងុ ម្របនទស ។ 
ក៏ប៉ា ខន្តបចេុបបន្ននន្ោះ ម្របព័ន្ធម្របម្ពណី ន្កាៃ យជាវិធីសាម្រសតខដេម្ររបដណត ប់នៅកនុងម្របនទសកម្ពជុា ។ នដាយសារការផ្ទៃ ស់បតូរភ្នសា ម្របជាជ្ន្កម្ពុជាាន្ការភ្នន្់ម្រច អំពំីរនបៀប ម្របកបពកយ 
ខដេាន្ឪព កាត យធាៃ ប់ ន្សកិានម្រកាម្ម្របព័ន្ធម្ួយ នហើយនពេខៃោះផ្សដេក់ារខណនាំខ សដេ់កនូ្របស់ខៃនួ្ខដេឥ ូវនន្ោះកពំ ងសិកាការម្របកបខ សៗគ្មន ។  

ាន្ម្របខហេ ១០៦ សញ្ញា ភ្នសាសាម្រសតកនុងភ្នសាខខមរ នពេខដេផ្សសំជាម្យួេកខណៈពិនសស នផ្សសងនទៀតនៅកនុងភ្នសា នធវើឲ្យាន្ឧបសរគនៅកនងុការសកិា ជាពិនសសចំនពោះក ារ ។ ពយញ្ជន្ៈ
ាន្សំន ងម្រសៈភ្នជ ប់ម្កជាម្ួយខដេខម្របម្របួេអាម្រស័យនេើថ្ននតើពយញ្ជន្ៈទងំននាោះសាតិនៅកនុង ថ្នន កា់ន្សំន ង ឬគ្មម ន្សំន ង។ ទម្រម្ងស់រនសរកខ៏ សគ្មន នៅតាម្ទីតាងំនៅនពេផ្សសំជាម្ួយ ពយញ្ជន្ៈ។ 

ភ្នសាខខមរាន្ម្រសៈពីរម្រកមុ្ - ម្ិន្ឯករាជ្យ ន្ិងឯករាជ្យ - ការនម្របើម្រសៈទំងនន្ោះខ សគ្មន ខផ្សអក នេើថ្ននតើម្រសៈនៅខតឯង ឬនៅជាម្ួយពយញ្ជន្ៈ ។ ពកយខខមរម្ិន្ស ទធខតសរនសរកនងុទម្រម្ងខ់តម្យួនទ។ ពយញ្ជន្ៈ 

ន្ិងម្រសៈអាចយកទម្រម្ង់ម្ន្សញ្ញា ខដេនៅខាងនេើ (ខាងនេើតអួកសរ) ឬខាងនម្រកាម្តអួកសរ (ខាងនម្រកាម្តអួកសរ) ។ ភ្នសាខខមរក៏ាន្សញ្ញា ពិនសសចំន្នួ្បី ឬវណណយ តតខដេអាចផ្ទៃ ស់បតូរសំន ង 
ម្រសៈខដេពក់ពន័្ធ។ នយើងអាចម្រសម្ម្ដងឹថ្ន ការបនម្រងៀន្ក ារតចូឲ្យយេព់ីម្របព័ន្ធសញុាំម្ន្ថ្នន ក់ពយញ្ជន្ៈខ សគ្មន  ការបតូរសញ្ញា  ន្ិងសំន ងម្រសៈ ខាងនេើ ន្ងិខាងនម្រកាម្តអួកសរ ន្ិងវណណយ តត 

ន្ឹងាន្ការេ ំកប់៉ា ណាណ ។ វិធសីាម្រសតខដេកំព ងនម្របើម្រ សប់ចេបុបន្នតម្រម្ូវឲ្យសិសសចងចំរាេក់ារផ្សសំពយញ្ជន្ៈ-ម្រសៈសម្រាបព់យញ្ជន្ៈន្ីម្យួៗកនុងថ្នន កទ់ី ១។ 
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កម្មវធិសីិកាអណំាន្ ន្ងិឯកសារសម្រាប់ថ្នន ក់ទី ១–៣ 

ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្ម្របម្ូេផ្សតុំកចិេខតិខំម្របឹងខម្របងនដើម្បីនឆៃើយតបនៅន្ឹងេទធផ្សេ EGRA ឆ្ន ២ំ០១០ នដាយបនងកើតនសៀវនៅលមីស ទធសាធសម្រាបភ់្នសាខខមរថ្នន កទ់ី១-៣ (តារាង ៤)។ 

នហើយម្រកសងួ ន្អន្ វតតកិចេការនន្ោះ នដាយទញយកបទពិនសាធន្ព៍ីម្ដរូអងគការ NGO ខដេនធវើការងារកនុងនគ្មេបំណងនេើកកម្ពសក់ារបនម្រងៀន្អណំាន្កនុងថ្នន កទ់ំងននាោះ។  

នសៀវនៅខដេអន្ វតតវិធីសាម្រសតបនម្រងៀន្ខដេនផ្ទដ តនេើការបនម្រងៀន្តតតតតតត-តតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។ ដូច ន្នេើកន ើង នន្ោះរឺជាការវិេម្រត ប់នៅរក 
វិធីសាគសតខដេកាន្់ខតចសន់ៅកនុងការបនម្រងៀន្សិសសឲ្យនចោះអាន្ភ្នសាខខមរ ។ វិធីសាម្រសត 

Chet Chhem នដើម្ ដូច ន្នរៀបរាប់ខាងនេើរឺខផ្សអក
នេើការទនន្ទញរបស់សសិសម្ររបថ់្នន ក់ម្ន្ពយញ្ជន្ៈ ម្រសៈ ការផ្សសំពយញ្ជន្ៈម្រសៈ វណណយ តត ន្ងិខាង
នម្រកាម្តអួកសរតាម្េំដាប់េំនដាយជាកល់ាកម់្ួយ។ នសៀវនៅព ម្ពលមនីម្របើវិធី

សាម្រសតនន្ោះនដើម្បឲី្យាន្រាេ់ការផ្សសំអកសរ/សនំ ងកនងុថ្នន ក់ទ១ី ជាម្យួការរំឮកន ើង
វិញនៅកនុងថ្ននកទ់ី២។ នសៀវនៅថ្នន ក់ទី៣ នផ្ទត តនេើ ការអាន្អតាបទ ន្ងិការបនងកើតវាកយសពទ 
ការយេ ់ ន្ិងជ្ំនាញនវយាករណ៍ 

(នសចកតីេម្អិតនេើខៃមឹ្សារនសៀវនៅព ម្ពម្ន្ថ្នន កន់្មី្ួយៗាន្បងាា ញនៅកនុងឧបសម្ពន័្ធ រ)។  

ម្រកុម្ខដេនធវើការនេើការអភិវឌ្ឍនសៀវនៅលម ី  ន្សនម្រម្ចចតិតថ្នម្និ្បនងកើតនសៀវនៅខណនាំម្ររូដាច់នដាយខ កនទ។ កប៏៉ា ខន្តខផ្សនកខាងម្ ខម្ន្នសៀវនៅព ម្ពន្ីម្យួៗាន្ការពន្យេ់សនងខបអពំសីាសភ្នពទងំម្រ មំ្ន្ការអាន្ 
នសចកតីខណនាពំីរនបៀបបនម្រងៀន្សកម្មភ្នពន្មី្ួយៗកនងុនសៀវនៅ ន្ិងសម្រាប់ថ្នន កទ់ី២ ន្ិងទី៣ ខដេម្ររូម្រតូវអាន្នរឿងឲ្យ ន្ឮ។ ខផ្សនកនផ្សសងនទៀតម្ន្នសៀវនៅព ម្ពន្ីម្ួយៗ 
ម្រតូវ ន្ខបងខចកជានម្នរៀន្ខដេម្រតូវ ន្ផ្សតុំជាម្រកមុ្។ នម្នរៀន្ន្ីម្ួយៗាន្ចំណងនជ្ើង ន្ិងនេខ ម្រពម្ទំងចំន្នួ្នា៉ា ងចាស់លាស ់ ខដេម្រតូវការចណំាយនដើម្បបីញ្េប់នម្នរៀន្។ 

ខណៈខដេចំន្នួ្នា៉ា ងសម្រាប់ការបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរាន្នម្រចើន្ (៥២០ នាទីកនងុម្យួស ត ហ៍) បញ្ញា រឺនៅម្រតង់ថ្ននតើចំន្ួន្នម្នរៀន្សរ បខដេាន្កនុងឆ្ន ំសិកាាន្ចនំ្ួន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់នដើម្បមី្ររបដណត ប់ 
ចំន្នួ្នា៉ា ងនម្នរៀន្ខដេ ន្បងាា ញសម្រាបថ់្នន កន់្ីម្យួៗកនុងនសៀវនៅព ម្ព។ នយងតាម្អនកបនងកើតកម្មវិធសីិកា នសៀវនៅព ម្ពាន្នគ្មេបំណងនដើម្បដីាកប់ញ្េូេឲ្យអស់ន្ូវសាសភ្នពទងំម្រ ំម្ន្អណំាន្៖ 
ការយេដ់ងឹអពំីសំន ង នគ្មេការណត៍ួអកសរ ភ្នពសាទ ត់ជ្ំនាញ វាកយសពទ ម្រពម្ទងំការយេដ់ងឹអំពីការបងាា ត់សរនសរ ន្ិងនវយាករណ៍ខៃោះៗខដេ ន្ដាក់បញ្េួេកនុងថ្នន ក់ទី២ ន្ិងទី៣។ 
ាន្ការនផ្ទត តខាៃ ំងនេើនគ្មេការណ៍តួអកសរកនុងថ្នន ក់ទី១ ខណៈខដេថ្នន ក់ទី២ ន្ិងទី៣ នផ្ទត តសំខាន្់នេើ ភ្នពសាទ ត់ជ្នំាញ វាកយសពទ ន្ងិការយេ់ដងឹនផ្សសងៗ។ 

ចំណ ចនខាយសំខាន្់ម្ន្នសៀវនៅថ្នន ក់ទី ១ រពឺ ំសូវាន្ឱកាសអន្ វតត ន្ងិកសាងសម្តាភ្នពរបស ់សិសសនៅកនងុការអាន្អតាបទ វាកយសពទ ឬចំនណោះដងឹខដេាន្នៅកនុងនសៀវនៅននាោះ។ ជ្ំនាញទំង 

នន្ោះអាចចបន់ផ្សតើម្អភិវឌ្ឍតាម្រយៈការនម្របើសកម្មភ្នពន្យិយ ន្ិងសាត ប់ (ដចូជាម្ររអូាន្ឮៗ) ខដេ កសាងវាកយសពទ ន្ងិចំនណោះដឹងសូម្បីនៅម្ ន្នពេសសិសអាចបកម្រសាយអតាបទពកព់ន័្ធនដាយខៃនួ្ ឯង។ 
ដូច ន្ន្ិយយខាងនេើ ចំណ ចនផ្ទត តសំខាន្់ម្ន្នសៀវនៅរឺការបនម្រងៀន្ជ្ំនាញនគ្មេការណ៍ តួអកសរខដេម្រតូវការសិកាចនំ្ួន្ ៩៨ នម្នរៀន្កនងុចំនណាម្ ១០៤ នម្នរៀន្។ ការអន្ វតតនន្ោះនធវើឲ្យាន្ 
ឱកាសតិចតួចនៅកនងុការពម្រងឹងសម្តាភ្នពវាកយសពទ ឬចំនណោះដងឹនផ្សសងៗ។ នសៀវនៅថ្នន កទ់ី ១ ក ៏ សន្មតថ្ន សិសសផ្ទៃ សប់តូរនដាយងាយម្រសួេពីការអាន្ម្របនយរពមី្ួយដេប់ីខដេម្ិន្ពកព់័ន្ធគ្មន  
នៅជាការអាន្នរឿងទំងម្ូេខដេសរនសរនដាយាន្កថ្នខណឌ នម្រចើន្នដាយគ្មម ន្ការខណនាអំពំ ី
អតាបទខដេខវងជាង ឬជ្ំនាញម្រតិោះរិោះម្ ន្នពេចប់នផ្សតើម្នម្នរៀន្ទំងនន្ោះ។  

នសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់ទី ២ ាន្ខឹៃម្សារ ន្ិងសកម្មភ្នពថ្នន កទ់ី១ ន្ិងាន្បខន្ាម្វាកយសពទ ការយេ់ដឹង ន្ងិជ្ំនាញសនំណរម្ួយចនំ្ួន្។ នសៀវនៅចប់នផ្សតើម្នដាយាន្ការរំឮកខឹៃម្សារថ្នន ក់ទ១ី ចនំ្ួន្ ៣០នម្នរៀន្ 
បន្តនទៀតរាឺន្នម្នរៀន្ចនំ្ួន្ ៥១ ខដេដាកប់ញ្េេូគ្មន រវាងនម្នរៀន្អពំីការន្ិយយ ការសាត ប់ ការសរនសរ ន្ងិការអាន្។ ាន្នម្នរៀន្អណំាន្ចំន្នួ្ខត៣៤ប៉ា នណាណ ោះ ខដេនម្នរៀន្ន្មី្យួៗាន្ អតាបទចនំ្នួ្ម្យួ 
ន្ិងសកម្មភ្នពពកព់ន័្ធនផ្សសងៗ។ នម្នរៀន្រំឮករដឺូចគ្មន នៅន្ឹងនម្នរៀន្ថ្នន ក់ទី ១ ខដរ ខដេាន្ជ្ំហាន្នេឿន្ជាង។ បញ្ញា ម្របឈម្ខដេាន្កនុងនសៀវនៅនន្ោះ រួម្ាន្សងកត់ធៃន្់ខាៃ ងំនពក 
នៅនេើនគ្មេការណ៍តអួកសរនៅខផ្សនកខាងនដើម្ម្ន្នសៀវនៅ ន្ិងកងវោះភ្នពសាញំុំាម្ន្ជ្នំាញ ន្ិង សកម្មភ្នពនៅកនុងខផ្សនកច ងនម្រកាយម្ន្នម្នរៀន្។ ឧទហរណ ៍៣០ នម្នរៀន្ដបំងូខដេាន្ការរឮំកអពំ ីខៃមឹ្សារថ្នន កទ់ ី ១ 
ព ំាន្ការអាន្អតាបទ ឬការបនម្រងៀន្អពំីចំនណោះដឹងភ្នជ បម់្កជាម្យួន ើយ។ ការអន្ វតតខដេាន្នម្នរៀន្ព ំាន្ការអាន្នផ្សសងនទៀតាន្ចនំ្នួ្នេើសពីពកក់ណាត េម្ន្ឆ្ន ំសកិា 
ទំងម្េូខដេសិសសន្ងឹម្ិន្ ន្អាន្អតាបទកនុងនសៀវនៅ ឬកសាងជ្នំាញចំនណោះដងឹន ើយ។ នៅនពេសសិស ន្អាន្អតាបទកនុងនសៀវនៅនៅថ្នន ក់ទី ២ រឺាន្ខតនរឿងម្របឌ្ិតប៉ា នណាណ ោះខដេម្រតវូ  ន្នម្របើម្រ ស ់
ន្ិងាន្ខតចំនណោះដងឹន្័យម្រតង់ៗប៉ា នណាណ ោះខដេម្រតូវ ន្ពម្រងងឹ។ នសៀវនៅព ម្ពកម៏្ិន្ ាន្នេើកន ើងអំពីវិធីនម្របើម្រ ស់វណណយ តត ខដេនធវើឲ្យការអាន្អតាបទកនុងនសៀវនៅម្ិន្សូវាន្ភ្នពចាសល់ាស់ ន ើយ។ 
នសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់ទី ៣ ព ំសូវនផ្ទដ តនៅនេើការអាន្ ន្ិងជ្នំាញម្រតោិះរិោះឲ្យ ន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ន ើយ។ នសៀវនៅថ្នន ក់ទ៣ី នន្ោះាន្ 
នម្នរៀន្អណំាន្ដចូគ្មន នៅន្ងឹនសៀវនៅព ម្ពថ្នន កទ់ី ២ ផ្សងខដរ។ នហត នន្ោះ ឱកាសរបស់សិសសនៅកនុងអាន្អតាបទភ្នជ បរ់ពឺ ំម្ររប់ម្រគ្មន្់ខដេសិសស ន្នរៀន្អាន្ នដើម្បីាន្សម្តាភ្នពអាចអាន្នៅថ្នន កទ់ី ៤ ន ើយ។ 

 

                                                      
14 នយងតាម្ការវិភ្នររបស់ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃនេើខៃឹម្សារនសៀវនៅព ម្ព។ 

តារាងទ ី៤៖ ពត័៌ាាន្ខៃោះៗពនីសៀវនៅព ម្ពលមី14 

 ចំន្នួ្នម្នរៀន្ ចំន្នួ្អតាបទសម្រាប់សសិសអាន្ 

ថ្នន ក់ទី ១ ១០៤ ៥ 

ថ្នន ក់ទី ២ ៨១ ៣៤ 

ថ្នន ក់ទី ៣ ៦៤ ៣៤ 
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ជាទូនៅនៅកនុងម្របនទសកម្ពជុា អងគការ NGO ជាអនកផ្សេតិ 
ន្ិងផ្សដេឯ់កសារបខន្ាម្សម្រាបថ់្នន កប់ឋម្

សិកាឲ្យនៅសាលានរៀន្ខដេទទេួការឧបតាម្ាពរីនម្រាង (តារាងទ ី

៥) ។ ម្គន្តីម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាជានម្រចើន្រូប
ទទួេសាគ េ់ថ្នឯកសារទំងនន្ោះាន្ភ្នពចំ ច់ ប៉ា ខន្តក៏នេើកន ើង
ពីកងវោះខាតម្េូន្ធិ ិ ន្ិងធន្ធាន្នដើម្បីផ្សេតិ ន ោះព ម្ព ន្ិង
ខចកចយឯកសារទំងននាោះផ្សងខដរ។ អងគការចនំ្ួន្ប ីន្ផ្សេិត
នសៀវនៅអាន្តាម្កម្រម្តិ ន្ិងអងគការចនំ្ួន្ម្ួយ ន្ផ្សេិតនហគម្
សម្រាបក់ារសិកាជានម្រចើន្។  

អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ រាងំខដេគ្មំម្រទបណាណ េ័យកនងុសាលានរៀន្កម្ពជុា (SIPAR)  ន្ 
ផ្សេិតនសៀវនៅតាម្កម្រម្តិសម្រាប់ក ារតាំងពីនកើតរហូត ដេ់នរៀន្ថ្នន ក់ទ ី ៨។ នសៀវនៅទំងនន្ោះាន្ឯកសារម្ររប់ម្របនភទរាបត់ាំងពនីសៀវនៅម្រកដាសរឹងរហតូដេ់នសៀវនៅនម្នរៀន្ខៃីៗ 
ខដេម្យួចនំ្ួន្ម្ន្នសៀវនៅទំងននាោះាន្សំណួរម្រតិោះរិោះនៅខផ្សនកបញ្េប់។ នសៀវនៅសម្រាបស់ិសសាន្អាយ នម្រចើន្ជាងនន្ោះាន្បញ្េូេនរឿងម្ួយចនំ្នួ្ជាភ្នសាខខមរ ន្ិងម្ួយចំន្នួ្នទៀតជាភ្នសាអង់នរៃស។ 
អតាបទនៅកនងុនសៀវនៅទងំនន្ោះាន្ភ្នពសមុម្ររសាម ញជាងម្ ន្។ ការបនងកើន្ចំនណោះដងឹហាកដ់ូចជា នរៀបចំតាម្ជ្ំហាន្ ន្យ៉ា ងេអ។ រូបភ្នពស ទធខតាន្ពណ៌ា ន្ិងាន្នម្រចើន្ខបបនម្រចើន្យ៉ា ង។ 
រ ណភ្នពម្រពីន្ាន្ភ្នពចាស់េអខដេនធវើឲ្យនសៀវនៅាន្តម្ម្ៃម្លៃ។  

អងគការរូម្ធូរីដកផ៏្សដេ់ឲ្យន្ូវបណាណ េ័យ ន្ងិផ្សេតិនសៀវនៅាន្រូបផ្សងខដរ។ បណាណ េ័យាន្ទងំនសៀវនៅតាម្កម្រម្ិត ន្ិងនសៀវនៅសម្រាប់នកមងខដេនពញន្ិយម្នៅសហរដឋអានម្រិក 
ជាភ្នសាខខមរ។ ថ្នន ក់នរៀន្ខដេ អងគការរូម្ធូរីដផ្សដេ់ជ្ំន្ួយក៏ទទួេ ន្នសៀវនៅាន្រូប ខដេាន្តម្ម្ៃនថ្នកសម្រម្យផ្សងខដរ។ នសៀវនៅទំងនន្ោះយកេំនាំតាម្េំដាប់េំនដាយកនងុនសៀវនៅព ម្ពខខមរ 
ន្ិងាន្អតាបទទូនៅខៃីៗ ខដេសិសសអាចអាន្នដាយខៃួន្ឯង ន្។ នសៀវនៅម្រតូវ ន្ន ោះព ម្ពសនមម  ន្ងិាន្ម្របនយរម្ួយ ន្ងិរូបម្ួយកនុងទំព័រន្ីម្យួៗ ខដេម្និ្សូវចណំាយនម្រចើន្នៅនពេន ព ម្ពន ើងវិញ។  

KAPE  ន្ផ្សេិតឯកសារបនម្រងៀន្ ន្ិងសិកាបខន្ាម្ជាទម្រម្ង់សាា រ ន្ិងនហគម្ឌ្ជី្ីលេសម្រាប ់ នម្របើនេើឧបករណ៍នលបនបៃត។ ភ្នរនម្រចើន្ម្ន្សាា រៈទំងនន្ោះរឺជានហគម្ធម្មតាខដេសិសស
អាចនេង ន្ខដេាន្ការអន្ វតតនដាយនម្របើជ្ំនាញជាក់លាក ់ ន្ិងាតិកានៅកនុងនសៀវនៅព ម្ព។ នហគម្ ទំងនន្ោះភ្នរនម្រចើន្រឺជាម្របនភទនហគម្ខដេជ្ួយដេ់ការរិត ន្ិងាន្េកខណៈទកទ់ញសម្រាប់សសិស។ 
នហគម្ទងំននាោះនផ្ទដ តនេើខតជ្នំាញ ឬខឹៃម្សារខតម្តង នហើយភ្នរនម្រចើន្រងឺាយម្រសួេនម្របើ។ នរឿងាន្រូបភ្នពម្ួយចំន្នួ្ក៏ម្រតូវ ន្បំខេងនៅជានហគម្ឌ្ីជ្ីលេ ខដេកម្មវិធីខផ្សនកទន្់អាចអាន្ ឮៗឲ្យសសិសសាដ ប ់ នហើយ

កនុងននាោះកា៏ន្សំណួរម្រតោិះរិោះខដេពួកនរម្រតូវនឆៃើយផ្សងខដរ។ អវីខដេជាបញ្ញា សម្រាប ់ KAPE រឺសាា រៈទំងនន្ោះាន្តម្ម្ៃម្លៃ ន្ងិកម្រម្ិតម្ន្ការនម្របើម្រ សស់ាា រៈទំងនន្ោះឲ្យម្រសបតាម្ ការគ្មំម្រទ 
ន្ិងការម្ររប់ម្ររងខដេចំ ច់នដើម្បីធានាថ្នសិសសកំព ងទទួេ ន្ចំនណោះដងឹពសីាា រៈទំងននាោះនពេរឺព ំខម្ន្ម្រគ្មន្់ខតនេងធម្មតាន ើយ។ 

ការខណនាំ ន្ិងការអន្ វតតនៅកនុងថ្នន ក់នរៀន្ 

ដូចខដេ ន្នរៀបរាប់នៅខាងនេើ េកខណៈពិនសសវិជ្ជាន្ម្យួកនងុចំនណាម្េកខណៈពិនសស វិជ្ជាន្ខដេសខំាន្ប់ំផ្ស តម្ន្វិធសីាគសតលមីនៅកនុងបនម្រងៀន្សិសសឲ្យនចោះអាន្រឺជានពេនវលាខដេម្រតូវ
 ន្ខបងខចកជាពិនសសសម្រាប់ភ្នសាខខមរថ្នន ក់ទី ១ ដេ់ទី ៣ ។ ថ្នន ក់បឋម្សកិានៅម្របនទសកម្ពុជា អន្ វតតនវន្សិកាខដេាន្រយៈនពេបួន្នា៉ា ង ន្ងិម្រ មំ្ួយម្លៃកនុងម្ួយស ដ ហ។៍ កនងុស ដ ហ៍ ន្ីម្យួៗ 

ម្ររូម្រតូវបនម្រងៀន្នម្នរៀន្ខដេាន្រយៈនពេ ៤០ នាទចីនំ្ួន្ ១៣ នម្នរៀន្ ខដេជាសរ បាន្ចំន្នួ្ ៥២០នាទីកនុងម្ួយស ដ ហ៍ (នម្រចើន្ជាងម្ួយភ្នរបីម្ន្នពេនវលាបនម្រងៀន្សរ ប) ខដេម្រតូវ ន្ខបងខចក 
សម្រាបប់នម្រងៀន្សសិសអាន្ភ្នសាខខមរ។ នពេនវលាខដេ ន្ខបងខចកសម្រាប់ការបនម្រងៀន្អាន្ នន្ោះាន្ចនំ្ួន្នម្រចើន្ជាងបណាត ម្របនទសនផ្សសងៗនទៀតជានម្រចើន្នទៀត។ ប៉ា ខន្តការនម្របើម្រ ស់នពេនវលា 

ដ៏នម្រចើន្នន្ោះឲ្យាន្ម្របសទិធភ្នពរឺម្របខហេជាបញ្ញា ម្របឈម្សខំាន្់បផំ្ស តនៅកនងុការខកេម្អេទធផ្សេ ម្ន្ការនចោះអាន្របសស់ិសសនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា ។ 

នបើខផ្សអកនេើរំរូម្ន្ការអនងកតម្រទង់ម្រទយតចូខដេព ំាន្េកខណៈវិទាសាគសត 16  ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្ ន ើញនម្នរៀន្ខដេតម្រម្ូវឲ្យម្ររូឈរនៅម្ ខសិសសអាន្ពកយឬអកសរ នហើយសិសសអាន្តាម្ ន្ងិ/ឬ 
សរនសរនៅនេើកាដ រឆនួន្។ នពេខៃោះ សកម្មភ្នពសកិាាន្បញ្េេូការងារជាម្រកុម្ នហើយយ៉ា ងតិចម្តង ម្ររូ ន្ចតឲ់្យសិសសខដេពូខកជាងនរអាន្ជាម្ួយសិសសខដេកំព ងខំនរៀន្អាន្តាម្សិសសដម្ទ នផ្សសងនទៀត។ 
ម្ររូ ន្នម្របើនសៀវនៅព ម្ព ន្ិងសកម្មភ្នពនផ្សសងៗនទៀតខដេាន្នរៀបរាប់នៅកនុងទំព័រម្ ខ ម្ន្នសៀវនៅសម្រាប់ការបនម្រងៀន្សិសស។ ម្ររូទងំអស់ាន្នសៀវនៅព ម្ព នហើយនៅនពេាន្ការ 
នសនើស ំម្ររូម្យួចនំ្ួន្ ន្បងាា ញខផ្សន្ការនម្នរៀន្របសខ់ៃួន្ខដេ ន្នរៀបចំរួចដេ់សាជ្ិកម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ។ យ ទធសាគសតបនម្រងៀន្របស់ម្ររូនផ្ទដ តនេើការបងាា ញអតាបទដចូជាអកសរ ឬពកយការអាន្ឲ្យសិសសសាដ ប ់
ន្ិងឲ្យសសិសអាន្តាម្ជានម្រចើន្ដង។ នៅតាម្ថ្នន កខ់ៃោះ ម្ររូឲ្យសិសសសរនសរអកសរ ឬពកយនៅនេើកាដ រឆននួ្ នហើយនពេខៃោះនផ្ទត តនេើការបនងកើតពកយ ឬម្របនយរជាម្រកមុ្ ឬន្ិទន្នរឿងន ើងវិញ 

                                                      
15 នសៀវនៅាន្កម្រម្ិតរឺជានសៀវនៅខដេកាន្់ខតនម្រៅជាងម្ ន្ នហើយម្រតូវ ន្នរៀបនរៀងជាពិនសសសម្រាប់ “កម្រម្ិត” សម្តាភ្នពអាន្ជាក់លាក់។ នសៀវនៅាន្រូបយកេំនាតំាម្វិសាេភ្នព ន្ិងេំដាប់េំនដាយម្ន្នសៀវនៅព ម្ព 
ន្ិងាន្អតាបទខដេម្រតូវ ន្ម្រតួតពិន្ិតយ។ នសៀវនៅាន្រូបនន្ោះនម្របើខតពកយខដេសិសស ន្នរៀន្អាន្ពីម្ ន្ម្កប៉ា នណាណ ោះ។ តួនេខម្រតង់នន្ោះរឺខផ្សអកនេើព័ត៌ាាន្ខដេផ្សដេ់នដាយម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ។ សាា រម្ួយចំន្ួន្អាចម្ិន្ម្រតូវ ន្កំណត់ ឬដាក់បញ្េូេ។ 
16 ម្ររូនរៀបចំវិធីសាគសតតាម្សតង់ដារនដើម្បីអនងកតនម្នរៀន្ចំន្ួន្ ១២ នៅកនុងនខតត បួន្នផ្សសងគ្មន  ។ សាលារដឋខដេ ន្ច ោះនៅនម្ើេ ាន្សាលាខដេទទួេន្ិងម្ិន្ទទួេ ន្ជ្ំន្ួយពី អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ ន្ិងាន្ភ្នពងាយ
ម្រសួេកនុងការនធវើដំនណើរពីផ្សៃូវធំនៅសាលាទងំអស់ននាោះ ។ 

តារាងទ ី៥៖ នសៀវនៅបខន្ាម្ខដេាន្ម្រសាប់15 

ការនរៀបច ំ ម្របនភទ ចនំ្នួ្ចណំងនជ្ើង ថ្នន ក ់

អងគការរូម្ធូរីដ នសៀវនៅអាន្ខបងខចកតាម្កម្រម្តិ ១៩៣ ១-២ 

 
នសៀវនៅាន្រូប ៣៥ ១-២ 

SIPAR 
នសៀវនៅអាន្ខបងខចកតាម្កម្រម្តិ ១២០ តាំងពីនកើត-៨ 

KAPE 
នសៀវនៅាន្រូប ២៧  ១ 



 

20 

នហើយនពេខៃោះនទៀតរឺការនឆៃើយសំណួរ។ ជាទូនៅ ម្ររូហាក់ដូចនធវើជារំរដូេ់សសិសន្ូវអវីសិសសរួរនរៀន្ ឬអន្ វតតម្ ន្នពេឲ្យសិសសចប់នផ្សតើម្អន្ វតត។ ជានរឿយៗ ម្ររូនដើរជ្ ំវិញថ្នន ក់នរៀន្នដើម្បីពិន្តិយកចិេការរបសស់ិសស 
រួចនហើយផ្សដេ់នយបេ់នេើកចិេការននាោះ។  

នបើនទោះជាម្រកមុ្វាយតម្ម្ៃ ន្សនងកតន ើញាន្ចំណ ចវិជ្ជាន្នៅកនងុការអន្ វតតដូចខដេ ន្នរៀបរាប់ខាងនេើក៏នដាយ ក៏នៅខតាន្បញ្ញា ម្របឈម្ចម្បងម្ួយចនំ្ួន្ខដេអាចខកតម្រម្ូវ ន្ខដរ។ ជាទូនៅ 
ាន្ការអន្ វតតសារច ោះសារន ើងជានម្រចើន្ដងសម្រាប់ជាយ ទធសាគសតពម្រងងឹទនំាកទ់ំន្ងរវាងសំន ងន្ងិសញ្ញា ។ 
សកម្មភ្នពខដេរួរខតអាចនផ្ទដ តនេើការបនងកើតវាកសសពទឬអភិវឌ្ឍន្៍ការម្រតោិះរិោះពិចរណាភ្នរនម្រចើន្រពឺ ំ ន្សនងកតន ើញន ើយ។ ជាទូនៅ សិសសចំណាយនពេនវលាសម្រាប់នរៀន្នម្នរៀន្ភ្នរនម្រចើន្នៅ 
នេើការអាន្សារច ោះសារន ើង ពិនសសរឺសូម្រតផ្ទទ េ់ាត់ជាម្រកុម្។ ការអាន្សារច ោះសារន ើងខបបនន្ោះ 
ជាពិនសសនដាយសងកតធ់ៃន្់នេើការនឆៃើយតបរបស់សសិសកនងុថ្នន ក់ព ំផ្សដេជ់ាេទធផ្សេនម្រចើន្ន ើយនម្រពោះចនម្ៃើយខដេ ន្សមូ្រត ន្ផ្ទដ ច់នចញពអីតាបទខដេសិសសម្រតូវអាន្។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត ម្រកមុ្វាយ 
តម្ម្ៃសនងកតន ើញថ្ន ម្ររូម្និ្ ន្ផ្សដេ់ឱកាសម្ររប់ម្រគ្មន្់ដេស់ិសសនដើម្បីអន្ វតតជ្ំនាញនផ្សសងៗគ្មន  ខដេកពំ ងបនម្រងៀន្ន ើយ។ ម្ររូខតងខតនៅសសិសឲ្យន ើងកាដ រនខៀន្ម្តងាន ក់ៗ នដើម្បសីរនសរ ឬអាន្ 

ខដេនៅនពេនធវើដូនចនោះនម្រចើន្ដង (ដចូ ន្សនងកតន ើញ)  ន្នធវើឲ្យសសិសនផ្សសងនទៀតព ទំទេួ ន្ អន្ វតតខដេាន្ម្របនយជ្ន្៍ន ើយ។ ការអន្ វតតខបបនន្ោះនធវើឲ្យសិសសខដេម្និ្ ន្ចូេរមួ្កនងុ 
សកម្មភ្នពាន្អារម្មណង៍ យនរង នហើយនពេខៃោះបងករការរំខាន្ដេ់់សិសសកនុងថ្នន ក។់ ថ្នន ក់នរៀន្ភ្នរ នម្រចើន្ ន្អន្ វតតវិធីសាគសតម្ិន្េអទំងនន្ោះនៅកនងុការម្ររប់ម្ររងនពេនវលាន្ិងថ្នន ក់នរៀន្ ខដេនធវើឲ្យ 
សិសសជានម្រចើន្នាកច់ូេរមួ្ម្និ្ ន្នពញនេញ ឬម្ិន្ ន្ចេូរួម្ទេ់ខតនសាោះនៅកនងុនម្នរៀន្ ។  

ការវាយតម្ម្ៃ 

ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាពិតជាយេអ់ំពីសារសំខាន្់ម្ន្ការវាយតម្ម្ៃម្រតមឹ្ម្រតូវនេើេទធផ្សេសិកា របស់សសិស។ កាេពបី៉ា នាម ន្កន្ៃងនៅនន្ោះថ្នន ក់ដកឹនាំនៅកនុងវិសយ័អប់រ ំន្នបដជាា  ន្ិង ន្បនងកើត 

ការវាយតម្ម្ៃទូទងំម្របនទសនេើអណំាន្ ន្ងិសម្តាភ្នពរណិតវិទាសម្រាបស់ិសសថ្នន កទ់ី ៣ ទ ី៦ ន្ងិ ៨។17 ការម្រប ងថ្នន កជ់ាតិនន្ោះាន្សំណួរនម្រជ្ើសនរីសនដាយាន្អណំាន្រចួបនាទ បម់្កាន្ការសរួ សណួំររំឮក 
ន្ិងម្រតោិះរិោះមួ្យចំន្ួន្។ អវីខដេជាបញ្ញា ននាោះរឺម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្ទទួេដំណឹងថ្ន ការម្រប ងនន្ោះម្រតូវ ន្នរៀបចំតាម្េកខណៈធម្មតានដាយព ាំន្ការវិន្ិចឆយ័នៅនេើចណំ ចណាម្យួ ន ើយ។  

ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្នរៀបចំ EGRA នៅថ្នន កដ់ំបងូ តាម្រំរូថ្នន កជ់ាតចិនំ្ួន្ពីរនៅកនុងឆ្ន ំ ២០១០ ន្ងិ ២០១២ នហើយកនងុឆ្ន ំនន្ោះ ាន្ខផ្សន្ការបនងកើត ន្ងិអន្ វតត 

EGMAខដេជាខផ្សនកម្ន្កញ្េប ់ជ្ំន្យួ EPG។ ម្រកសួងកប៏ងាា ញពកីារបន្តាន្ចណំាបអ់ារម្មណ៍នៅនេើការនរៀបចំ EGRAនៅថ្នន កដ់ំបូងថ្នន ក់ជាតិម្ួយនទៀតផ្សងខដរ ប៉ា ខន្តបចេបុបន្នម្រកសងួព ទំន្ា់ន្
ខផ្សន្ការ ឬជ្ំន្ួយជាក់លាក់សម្រាប ់នរៀបចំនៅន ើយនទ។ បខន្ាម្ពីនេើការវាយតម្ម្ៃទងំនន្ោះ ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ច ោះ ហតានេខាយេ់ម្រពម្ចូេរមួ្នៅកនងុកម្មវិធនីដើម្បកីារវាយតម្ម្ៃសសិសន្សិសិត

អន្តរជាតិ (PISA) ន្ិងការ ពភិ្នកាអំពកីារនរៀបចកំារម្រប ងថ្នន ក់តបំន្ស់ម្រាប់ម្របនទសអាសា ន្។ នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នព ( QAD) រាយការណ៍ថ្ន 
ម្រកសួងាន្ចំណាប់អារម្មណ៍ខាៃ ងំចំនពោះការផ្សសពវផ្សាយេទធផ្សេម្រប ង ម្រពម្ទងំនសនើឲ្យាន្ការនរៀបចំជារ យការណេ៍ទធផ្សេម្រប ងឆ្ន ំ ២០១៥ ន្ងិផ្សសពវផ្សាយជាសាធារណៈ ។ 

ដូច ន្នរៀបរាប់ខាងនេើ នៅនពេពិភ្នកាអពំីេទធផ្សេEGRA ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃាន្ការ រម្ាខាៃ ងំ ចំនពោះការបនងកើត ន្ងិការអន្ វតតការEGRA ម្រពម្ទំងវិធសីាម្រសតកនងុការវិភ្នរ ន្ងិរាយការណអ៍ពំ ី
េទធផ្សេវាយតម្ម្ៃនៅកនុងម្របនទសកម្ពុជា។ បញ្ញា នផ្សសងៗពក់ពន័្ធន្ឹងការម្រប ងនន្ោះម្រតូវ ន្នេើកម្កពិភ្នកានៅកនុងឧបសម្ពន័្ធ រ។ ជារមួ្ ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ ន្រកន ើញថ្ន ការម្រប ងនៅ

កនុងម្របនទសកម្ពុជាព  ំន្អន្ វតតតាម្វិធាន្ ន្ិងចាប់ 18 ខដេម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងនដាយអនកាន្ឯកនទសន ើយ។ អតាបទម្រតិោះរិោះព ំខម្ន្ជាន្ទិន្កថ្នន ើយ ប៉ា ខន្តរឺជាបណដុ ំម្របនយរពកព់ន័្ធ។ 
ការម្រប ងចំន្នួ្ពីរខផ្សនកខដេ ន្នម្របើនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា រឺព ំម្រតូវ ន្ខណនាឲំ្យនម្របើម្រ ស់នទៀតន ើយនហើយអកសរ ន្ងិពកយម្រតូវ ន្បងាា ញតាម្េំដាប់េំនដាយពីកម្រម្ិតម្រសេួបំផ្ស តនៅពិ កបំផ្ស ត 

(នហើយក៏ព ំខម្ន្ ជាការអន្ វតតតាម្សដង់ដារខដរ)។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត រ យការណ៍វិភ្នររឺខផ្សអកនេើពនិ្ទុជាម្ធយម្ ខដេនរៀបចំជាតារាងនេខខកនចញពពីិន្ទសុរ បម្ន្ការម្រប ងម្ររបខ់ផ្សនកទងំអស។់ វិធសីាគសតនន្ោះ ម្និ្

ធាៃ ប់យកម្កនម្របើម្រ ស់នៅកខន្ៃងនផ្សសងនទ ម្ិន្ម្រតូវ ន្ខណនាំឲ្យនម្របើម្រ ស់ន ើយ នហើយកព៏ ំាន្ស ពេភ្នពសម្រាប់ការនម្របើម្រ សខ់ដរ។19 ម្ ន្នពេនម្របើម្រ សក់ារវាយតម្ម្ៃនន្ោះបខន្ាម្ ច ំច់ម្រតូវពិន្តិយនម្ើេ 
ឧបករណ៍ ន្ងិការនម្របើម្រ ស់ឧបករណ៍ម្រពម្ទំងកសាងសម្តាភ្នពចំ ច់ន ើងវិញសម្រាបក់ារម្រតួតពិន្តិយសម្ម្រសប។ ការពិតនៅ ការនធវើការងារជាម្ួយម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្ងិម្ដរូនដើម្ប ី
នរៀបចំការម្រប ងខដេាន្ភ្នពសាម្ញ្ាជាងនន្ោះរឺជាយ ទធសាគសតម្ួយដ៏ាន្ម្របនយជ្ន្៍ ។ 

នម្រៅពីកចិេខតិខំម្របឹងខម្របងរបស់រដាឋ ភិ េកនងុការដាក់ឲ្យអន្ វតត ន្ិងនម្របើម្រ ស់ការវាយតម្ម្ៃកនងុ 
វិស័យអប់រំ ម្ដរូអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េទំងអសក់៏កពំ ងនម្របើម្រ ស់ការវាយតម្ម្ៃផ្សងខដរ។  
អងគការម្ួយចំន្ួន្កំព ងនម្របើម្រ ស់ការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន កដ់បំូង នដើម្បីវាយតម្ម្ៃកម្មវិធីរបសខ់ៃនួ្ ប៉ា ខន្តព អំន្ វតតតាម្ការដកឹនាំរបស់រដាឋ ភ ិេន ើយ។ នន្ោះាន្ន្័យថ្ន 
ពួកនរកក៏ំព ងនម្របើម្រ សម់្ិន្ម្រតឹម្ម្រតូវន្ូវការវាយតម្ម្ៃតាម្រនបៀបសំខាន្់ៗម្ួយចំន្នួ្ផ្សងខដរ ដូចជាការទទួេយកពនិ្ទុជាម្ធយម្ខដេ ន្បញ្ញជ កខ់ាងនេើសម្រាបរ់ាយការណ៍ពីេទធផ្សេ។ 

                                                      
17ការបនងកើតការវាយតម្ម្ៃថ្នន ក់ជាតិសម្រាប់ថ្នន ក់ទី ៣ ទី ៦ ន្ិង ៨ រឺជាេកខខណឌ ម្ួយ កនុងជ្ំន្ួយម្ូេន្ិធិរបស់ EU ។ 
18 ចាប់ ន្ិងសតង់ដារសម្រាប់ការអន្ វតត ន្ិងការវិភ្នរ EGRA ខដេបនងកើតន ើងនដាយជ្ំនាញការអកខរកម្មថ្នន ក់ដំបូងជានម្រចើន្នាក់ ន្ិងម្រតូវ ន្ផ្សដេ់ស ពេភ្នពតាម្រយៈការអន្ វតតជានម្រចើន្ អាចរក ន្នៅកនុងកញ្េប់សាា រ EGRA ន្ិង 

ឯកសារនគ្មេការណ៍ខណនា ំEGRA។ ឯកសារទងំពីរនន្ោះអាចនដាន្ ូតពីខវបសាយត៍ www.eddataglobal.org។  
19នយើងរួរកត់សាគ េ់ថ្ន រ យការណ៍ពិនម្រគ្មោះសម្រាប់ ការវាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូង ឆ្ន ំ ២០១៤ បញ្ញជ ក់ថ្ន ការនរៀបចំពិន្ទុនទេតាម្រនបៀបនន្ោះរឺព ំសម្ម្រសបន ើយ ប៉ា ខន្តបន្តបងាា ញទិន្នន្័យ ន្ិង នម្របើ “ពិន្ទុ”ខដេ ន្រណនាម្ិន្សម្ម្រសបទងំនន្ោះ 
នដើម្បីទញនសចកដីសន្និដាឋ ន្អំពី េទធផ្សេការអាន្ ។ 
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នម្រៅពីការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ ការវាយតម្ម្ៃនផ្សសងនទៀតកក៏ំព ងម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់ផ្សងខដរ ដូចជាការវាយតម្ម្ៃនេើ 

កម្មវិធសីិកាជាម្របចំខដេខណនាំនដាយ WEI ន្ិង KAPE នដាយនយងតាម្ន្ិយម្ខដេអន្ ម្័ត នដាយ អយក ខដេបនងកើតន ើងនដាយ KAPE ខផ្សអកតាម្ខៃមឹ្សារម្ន្នសៀវនៅព ម្ពលម ី
ឬឧបករណ៍ 

វាយតម្ម្ៃអកខរកម្មវិជាជ ជ្ីវៈ (FLAT) ខដេកំព ងនម្របើម្រ ស់នដាយអងគការទសសន្ៈពិភពនលាក ឬឧបករណ៍នផ្សសងនទៀតខដេម្ូេន្ធិកិ ារ ន្បនងកើតន ើង ន្ិងការវាយតម្ម្ៃថ្នន កទ់ី ៦ 
ខដេកម្មវិធីនសបៀងអាហារពភិពនលាកកពំ ងនម្របើម្រ ស់។ អវីខដេជាបញ្ញា រឺវិធសីាគសតម្ិន្ាន្សតងដ់ារសម្រាប់ការវាសខ់វង ន្ងិរាយការណ៍ពេីទធផ្សេខដេនសទើរខតនធវើឲ្យម្និ្អាចយេ ់
ន្ិងនម្របៀបនធៀបេទធផ្សេខដេកំព ងសនម្រម្ច ន្ តាម្រយៈអន្តរារម្ន្៍នផ្សសងៗគ្មន ។ អងគការខៃោះ កំព ងនធវើនតសតសិសសនេើជ្នំាញកនងុកម្មវិធសីិកា នហើយអងគការម្ួយចំន្នួ្កណំតស់តងដ់ារទបខាៃ ងំ ចំនពោះសម្តាភ្នពអាន្ 
ន្ិងខៃោះនទៀតចំដេ់ថ្នន ក់ទី ៦ នដើម្បីវាយតម្ម្ៃជ្នំាញអាន្ម្ូេដាឋ ន្។ ការជ្យួបនងកើតេកខខណឌ តម្រម្ូវម្ូេដាឋ ន្ម្យួចនំ្ួន្សម្រាប់វិធីសាម្រសតខដេ
កម្មវិធរីួររាយការណអ៍ំពីេទធផ្សេរឺជាម្នធា យដ៏សំខាន្់ម្យួនដើម្បីជ្ួយដេ់ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា នៅកនុងការវាយតម្ម្ៃ 
ន្ិងនម្របៀបនធៀបវិធីសាគសតខ សគ្មន កនុងការនធវើឲ្យេទធផ្សេអណំាន្កាន្់ខតាន្ភ្នពេអម្របនសើរ ។ 

ការធានារ ណភ្នព ន្ិងសម្តាភ្នពវមិ្ជ្ឈការសម្រាប់ការតាម្ដាន្ ន្ិងគ្មំម្រទសាលានរៀន្ 

ចប់តាងំពឆី្ន ំ២០០៩ ម្រកសងួអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្បញ្ញជ ក ់ ន្ិងតម្រម្ងទ់ិសន ើងវិញន្ូវ 
វិធីសាគសតធានារ ណភ្នពរបសខ់ៃនួ្។ ការបំខេងអគ្មរធិការដាឋ ន្នៅជានាយកដាឋ ន្ធានា 
រ ណភ្នព រកឺំព ងខតម្របម្រពតឹតនៅនពញនេញនដាយាន្ការគ្មំម្រទពីសណំាកភ់្នន កង់ារអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតសិ  យខអតសម្រាបក់ារបណដុ ោះបណាដ េ ន្ងិការអភិវឌ្ឍដំនណើរការធានារ ណភ្នព ។  

ម្រកុម្បណតុ ោះបណាត េន្ងិតាម្ដាន្ម្រសុក/ខណឌ រជឺាសាសធាត ដស៏ំខាន្់កនងុការធានារ ណភ្នព ន្ងិកចិេគ្មំម្រទសាលានរៀន្របស់ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា។ ម្រកមុ្ទងំនន្ោះទទេួខ សម្រតវូចនំពោះ អន្តរកម្មចនំ្នួ្ពរី

ម្របនភទជាម្ួយសាលានរៀន្ ខដេពកព់័ន្ធន្ឹងរដឋ េ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងសាលានរៀន្ រួម្ទំងការបនម្រងៀន្ ន្ងិការសកិា។ ម្រកមុ្បណតុ ោះបណាត េ ន្ិងម្រតតួពិន្តិយតាម្ដាន្ម្រសកុ/ខណ័ឌ  

ម្រតូវម្របឈម្ន្ឹងការដាកក់ំហតិធៃន្់ធៃរពិនសសរឺម្េូន្ធិិាន្កណំត់ខដេនម្របើសម្រាបក់ារច ោះនៅសាលានរៀន្។ ឧទហរណ៍ ការិយេ័យអប់រំនខតត (POEs) រាយការណ៍ពកីារទទួេ ន្ម្រ ក់បណំាច់ចនំ្នួ្ 

៣០០០ ដ លាៃ រ សម្រាប់ចណំាយនៅនេើការច ោះនៅសាលានរៀន្ខដេសាតិនម្រកាម្ខដន្យ តាត ធកិារ របសខ់ៃួន្។20 ជាក់ខសដង នៅថ្នន ក់ជាត ិ នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នពរពំឹងថ្ន នៅកនងុរយៈនពេម្រ ំឆ្ន ំ

នទៀតរចឺ ោះនៅតាម្សាលានរៀន្ខតចំន្ួន្ពក់កណាដ េប៉ា នណាណ ោះនៅកនុងម្របនទស។ បញ្ញា រាំងសទោះនផ្សសងៗនទៀតខដេម្រកុម្បណតុ ោះបណាត េ ន្ងិម្រតតួពនិ្ិតយតាម្ដាន្ម្រសកុ/ខ័ណឌ កំព ងជ្បួម្របទោះរឺកងវោះខាត
អនកជ្ំនាញររ នកាសេយពិនសសកនុងការបនម្រងៀន្អាន្នៅថ្នន កដ់ំបងូ។ ម្របសិន្នបើ នាយកដាឋ ន្ធានា រ ណភ្នពពតិជាធានាចំនពោះរ ណភ្នពម្ន្ការបនម្រងៀន្អាន្ថ្នន ក់ដបំូង ននាោះអនកជ្ំនាញបនចេកនទស ពក់ព័ន្ធ

ន្ឹងការបនម្រងៀន្អាន្ន្ឹងម្រតូវបនងកើតន ើងកនុងចំនណាម្សាជ្កិ ម្រកុម្បណតុ ោះបណាត េ ន្ិង ម្រតួតពនិ្ិតយតាម្ដាន្ម្រសកុ/ខ័ណឌ  (ឬនបើម្ិន្ដូនចន ោះនទ ពកួនរម្រតូវខតាន្ជ្នំ្ួយនៅកនុងបនងកើតភ្នពជា

ម្ដរូខដេអាចជ្ួយឲ្យដ ោះដាេន្ូវជ្ំនាញទំងនន្ោះ)។  

ខណៈាន្បញ្ជីម្រតួតពិន្តិយជាក់លាក់សម្រាប់ការច ោះតាម្សាលានរៀន្ នហើយការចងម្រកងរ យការណ៍ ខដេន្ឹងម្រតូវបនងកើតន ើងនៅតាម្បញ្ជីទំងននាោះ រំពឹងថ្នន្ឹងម្រតូវនដាោះម្រសាយនដាយម្របព័ន្ធព័ត៌ាាន្ម្ររប់ម្ររងអប់រំ 
ជាអនកចត់ខចងចងម្រកងរ យការណ៍នដាយខផ្សអកនេើតារាងទងំននាោះ បញ្ញា ម្របឈម្នៅកនងុការបំខេងទិន្នន្័យទងំនន្ោះឲ្យនៅជាពត័៌ាាន្ាន្ម្របនយជ្ន្៍រជឺាបញ្ញា សំខាន្់។ ឧទហរណ៍ ដូច ន្ពិភ្នកាខាងនេើ 
ម្របព័ន្ធបចេុបបន្ននផ្ទដ តជាសំខាន្់នៅនេើសចូនាករសាលាក ារ នម្ម្រតីដូចខដេ ន្ពិភ្នកាពីខាងនដើម្រឺាន្ចនំ្ួន្នម្រចើន្ ន្ិងពក់ពន័្ធជាម្ួយបញ្ញា ជានម្រចើន្។ កិចេការ ន្ឹងទម្ទរឲ្យាន្ការខិតខំខាៃ ំងកាៃ  
រួម្ទំងការម្ររប់ម្ររងទិន្នន្័យនដាយឆ្ៃ តម្វ ន្ិងជ្ំនាញវិភ្នរ នដើម្បីបំខេងព័ត៌ាាន្ទងំនន្ោះនៅជាអវីម្ួយខដេអាចឲ្យកចិេគ្មមំ្រទសាលានរៀន្នផ្ទដ តជាសំខាន្់នេើបញ្ញា ខដេប៉ាោះពេ់ដេេ់ទធផ្សេការអាន្បផំ្ស ត ។ 

ការជ្ួយដេ់ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាកនុងការនធវើជារំរអូំពីរនបៀប DTMT អាចដំនណើរការម្របកប នដាយម្របសទិធភ្នព វិធីខដេ DTMT អាចម្របម្ូេផ្សតុំថ្នម្ពេ 
ន្ិងកិចេខិតខំម្របងឹខម្របងរបសខ់ៃួន្នៅនេើ កតាត នានាខដេការម្រសាវម្រជាវចងអុេបងាា ញ រឺជាកចិេការខដេទំន្ងជាន្ងឹជ្ួយបនងកើន្រ ណភ្នពបផំ្ស ត ន្ិងវិធីនធវើឲ្យឧបករណ ៍

ន្ិងរ យការណ៍ទនិ្នន្័យខដេទទួេ ន្ពកីារច ោះតាម្សាលានរៀន្ាន្ សារៈម្របនយជ្ន្៍នៅកម្រម្ិតសាលានរៀន្   ំ/សងាក ត់ ន្ិងម្របពន័្ធរួរម្រតូវ ន្នេើកម្កបញ្ញជ កឲ់្យ ន្ ចាស់លាស់ ។ 

ការម្ររប់ម្ររងនៅកម្រម្ិតសាលានរៀន្ 

ាន្ការនរៀបចំសាា ន្ប័ន្ ន្ិងនគ្មេន្នយ យ ន្ិងការអន្ វតតជានម្រចើន្សម្រាប់ពម្រងឹងដេ់ការម្ររប់ម្ររង សាលានរៀន្។ រណៈកាម ធិការគ្មំម្រទសាលានរៀន្ (SSC) ម្របម្ូេផ្សតុំប រគេពកព់័ន្ធ ន្ិងប រគេិកនៅ 

កម្រម្តិសាលានរៀន្-សហរម្ន្៍ឲ្យនធវើសវយ័វាយតម្ម្ៃតាម្សាលានរៀន្ ន្ងិបនងកើតខផ្សន្ការខកេម្អសាលា។ សវ័យវាយតម្ម្ៃតាម្សាលានរៀន្សាតិនៅនម្រកាម្ការម្ររប់ម្ររងម្ន្ម្រកបខ័ណឌ  CFS នហើយសូចនាករ ន្ងិ 

ឯកសារនផ្សសងៗសម្រាបក់ារវាយតម្ម្ៃប រគេពកព់ន័្ធ ន្ិងប រគេិកនៅកម្រម្តិសាលានរៀន្-សហរម្ន្ទ៍ំង១៧៧ នន្ោះអាចាន្សម្រាប់ SSC នម្របើម្រ ស់។ បនាទ បម់្ក នទៀត ខផ្សន្ការខកេម្អម្រតវូ ន្បនងកើត 
ន ើងនេើកន ើងអពំីវិធីខដេសហរម្ន្ផ៍្សដេ់ការគ្មំម្រទដេ ់ សាលានរៀន្ ន្ិងវិធីនម្របើម្រ សធ់ន្ធាន្របស់សាលានរៀន្នដើម្បីនដាោះម្រសាយសចូនាការខដេម្រតូវការ ការខកេម្អ។ ជាទូនៅ 

សហរម្ន្៍នផ្ទដ តសខំាន្់នេើការខលទទំីធាៃ  ន្ិងការខកេម្អរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាម្ សាលានរៀន្។ ជាទូនៅ តម្រម្ូវការម្េូដាឋ ន្ម្រតូវ ន្បំនពញតាម្រយៈម្ូេន្ិធិរបសក់ម្មវិធី (ម្េូន្ិធ ិខដេម្រកសួងអបរ់ ំ យ វជ្ន្ 

                                                      
20ខផ្សអកនេើកិចេសាា សន្៍ជាម្ួយសាជ្ិកម្រកុម្ 
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ន្ិងកីឡាខបងខចកសម្រាប់សាលានរៀន្ន្មី្ួយៗ) ន្ិង 

តាម្រយៈ SIG។ ម្របភពម្ូេន្ធិិទងំពីរនន្ោះរួម្បញ្េូេគ្មន នដើម្បីម្រទម្រទង់សាលាន្មី្ួយៗកនុងរងវងទ់ឹកម្រ ក់ពីរបីរយដ លាៃ រសម្រាបឆ់្ន ំសកិានន្ោះ។ ម្កទេន់្ឹងបចេុបបន្ននន្ោះ 

សាលានរៀន្ម្ិន្ទន្ទ់ទេួ ន្ចំខណកម្ូេន្ធិិរបស់ខៃួន្ ន្ម្ររប់ចនំ្ួន្នៅន ើយនទ (ទទួេ ន្ខតចំខណកទឹកម្រ ក់ខតម្ួយ ឬពីរកនុងចំនណាម្បនួ្សម្រាប ់ឆ្ន សំកិា) ខដេម្េូនហត ចម្បងរនឺដាយសារខតម្រកសងួអបរ់ ំ 
យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាាន្ការយតឺយ៉ា វកនងុការខបងខចកម្ូេន្ិធទិំងនន្ោះ ។ រដាឋ ភិ េកពំ ងជ្ំរ ញកំខណទម្រម្ង់វិម្ជ្ឈការនៅកនងុការខបងខចកម្េូន្ធិិនៅថ្នន កម់្ូេដាឋ ន្នដាយផ្ទទ េ ់
ខដេវិធាន្ការនន្ោះអាចជ្យួនដាោះម្រសាយបញ្ញា  ន្ម្ួយចំន្នួ្។  

ថ្ននតើខផ្សន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សាលានរៀន្ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងធន្ធាន្នៅថ្នន ក់ម្ូេដាឋ ន្កពំ ងផ្សដេជ់្ំន្ួយខដេ អាចជ្ំរ ញដេក់ារអាន្នៅថ្នន ក់ដបំងូ ឬយ៉ា ងណាននាោះរឺខផ្សអកទងំម្រសុងនៅនេើេកខណៈម្ន្រនំ្ិត ផ្សដួចនផ្សដើម្នៅថ្នន ក់
ម្ូេដាឋ ន្។ នៅកនុងករណីភ្នរនម្រចើន្ អំណោះអំណាងនន្ោះរឺាន្ន្យ័ថ្ន សហរម្ន្ ៍សាលានរៀន្កំព ងនផ្ទដ តសំខាន្់នេើបញ្ញា នផ្សសងៗ ដូចជារចនាសម្ពន័្ធ ន្ងិការអភិវឌ្ឍន្រ៍ូបវ័ន្តចំនពោះបរិសាា ន្សាលានរៀន្ ។ 
សហរម្ន្៍សាលានរៀន្ម្ួយចំន្នួ្ទទេួសាគ េ់ន្ូវភ្នពចំ ច់នៅកនុងការអន្ វតតកិចេការនផ្សសៗ ដូចជាការទញិនសៀវនៅដាក់បណាណ េ័យ ឬការនធវើអន្តរារម្ន្៍នដើម្បីខលរកា ន្ិង 

ផ្ទៃ ស់បតូរតាម្ការច ំចន់្ូវនសៀវនៅព ម្ពខដេម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្ផ្សដេ់ឲ្យ។ អាចាន្ ឱកាសនដើម្បនីម្របើម្រ ស់ម្របពន័្ធខផ្សន្ការខកេម្អសាលានរៀន្ឲ្យកាន្េ់អម្របនសើរជាងម្ ន្ (ដូចជា ការនធវើ 

ឲ្យកាន្់ខតាន្េកខណៈងាយម្រសួេ) ន្ងិនផ្ទដ តកចិេខតិខំម្របងឹខម្របងកាន្់ខតាន្េកខណៈនដាយផ្ទទ េ ់នៅនេើការគ្មំម្រទនដើម្បីនធវើឲ្យការបនម្រងៀន្ ន្ិងសិកាថ្នន ក់ដបំូងកាន្់ខតាន្ភ្នពេអម្របនសើរ ។ 

ម្ររូ ន្ិងវជិាជ ជ្ីវៈបនម្រងៀន្ 

នៅកម្ពជុា េកខខណឌ បណដុ ោះបណាដ េម្ររូបនម្រងៀន្ថ្នន កប់ឋម្សិកាាន្ការផ្ទៃ ស់បដូរយ៉ា ងនម្រចើន្នៅកនងុ រយៈនពេប៉ា នាម ន្ទសសវតសរ៍កន្ៃងនៅនន្ោះ។ នៅខតាន្ម្ររបូនម្រងៀន្ខដេ ន្ចេូនៅកនងុវិជាជ  ជ្ីវៈបនម្រងៀន្ 

នៅនពេចំ ច់ម្រតូវាន្សម្តាភ្នពអប់រសំតងទ់បម្ ន្ន្ឹងទទេួការបណតុ ោះបណាត េ នធវើជាម្ររបូនម្រងៀន្។ េកខខណឌ បចេបុបន្នរឺម្រតូវាន្ការសកិារយៈនពេ ១២ ឆ្ន ំ (ចបម់្ធយម្សិកាទ តយិភមូ្)ិ 

ន្ិងការបណដុ ោះបណាដ េនម្រតៀម្រយៈនពេពីរឆ្ន ំនៅសាលាររ នកាសេយនខតត (PTTC)។ តារាងទី ៦ ខាងនម្រកាម្បងាា ញថ្ន ម្ររូនៅទទូំងម្របនទសចនំ្នួ្ ៣៨% ម្និ្ទន្ប់នំពញេកខខណឌ ខាងនេើនៅ 

ន ើយនទ ខដេកនុងននាោះាន្ចនំ្ួន្ ៣%  ន្បញ្េប់ម្រតមឹ្ខតថ្នន កប់ឋម្សកិាប៉ា នណាណ ោះ។ ចណំ ចនន្ោះ អាចបណាដ េម្កពីបញ្ញា ជានម្រចើន្ដូចជា កងវោះម្ររូបនម្រងៀន្នម្រចើន្ ឬចំន្ួន្ម្ររូវ័យចណំាស់ខដេ ន្ 
ចប់នផ្សដើម្បនម្រងៀន្នៅនពេេកខខណឌ នៅាន្កម្រម្ិតទបជាងនន្ោះ។ េកខណៈសម្បតិតម្ររបូនម្រងៀន្ នៅទូទំងម្របនទសាន្េកខណៈខ សគ្មន យ៉ា ងនម្រចើន្ រឺនដាយសារខតភ្នរនម្រចើន្ម្ន្ប រគេិកខដេាន្ 
េកខណៈសម្បតតិម្ររប់ម្រគ្មន្់ព ចំង់នៅបនម្រងៀន្នៅតាម្តបំន្ជ់្ន្បទ ឬតំបន្់ដាច់ម្រសយេ។ ការ នម្រជ្ើសនរីសម្ររបូនម្រងៀន្នៅខតនធវើន ើងនម្រៅផ្សៃូវការ ន្ងិតាម្រយៈការចរចជាេកខណៈប រគេ រាឺន្ន្័យថ្ន 
ទីតាំងម្ ខតំខណងខដេម្ិន្សូវចង់ ន្ ម្រតូវសាិតនៅទំនន្រ ឬបំនពញនដាយម្ររូបនម្រងៀន្តាម្ម្ូេដាឋ ន្ខដេព សំូវាន្េកខណៈសម្បតតបិ៉ា នណាណ ោះ។ 

នៅតាម្បណាត នខតតចំន្នួ្ម្រ  ំ ម្ររូបនម្រងៀន្ជាងពក ់ កណាដ េាន្កម្រម្តិវបបធម្៌ាទបជាងថ្នន ក ់
វិទាេ័យ ខណៈខដេម្ួយភ្នរបួន្ម្ន្ចំន្នួ្ម្ររបូនម្រងៀន្ទងំអស ់នៅនខតតចំន្នួ្បីនផ្សសងនទៀតកា៏ន្េកខណៈដូនចនោះខដរ។ នៅកម្រម្តិថ្នន ក់ម្រសុក ភ្នពខ សគ្មន នន្ោះអាចាន្ទហំំនម្រចើន្ជាងនន្ោះ។ 

ាន្ PTTC ចំន្នួ្ ១៨ ន្ិងការនម្រជ្ើសនរីសសិកាខ កាម្ ឲ្យទទួេការបណដុ ោះបណាដ េនៅទនីនាោះ 
ន្ិងការ នម្រជ្ើសនរីសពួកគ្មតឲ់្យនធវើជាម្ររបូនម្រងៀន្នៅនពេ បញ្េបក់ារសិការឺសាតិនៅបណាត េនខតតទងំអស។់ 

ប៉ា ខន្តេទធផ្សេរបស ់ PTTC ខដេទទួេ ន្ ម្ររូបនម្រងៀន្ចនំ្នួ្
ខតប៉ា នាម ន្ពន្់នាកក់នុងម្ួយឆ្ន ំម្រតូវ ន្រាយការណ៍ថ្នម្ររប់ម្រគ្មន្ស់ម្រាប់ខតការជ្ំន្ួសម្ររូខដេ ន្លាឈប់ប៉ា នណាណ ោះ 
នពេរមឺ្ិន្ម្ររប់តាម្តម្រម្ូវការនានពេបចេុបបន្នន ើយ ។ 

បចេបុបន្ន នាយកដាឋ ន្បណដុ ោះបណាដ េម្ររបូនម្រងៀន្រាយការណ៍ពីបញ្ញា ខវោះម្ររបូនម្រងៀន្កនងុចំន្ួន្នម្រចើន្ (ម្របខហេ 

១៩០០០ នាក់)។ តម្រម្ូវការប រគេកិនៅតាម្សាលានរៀន្ភ្នរនម្រចើន្ម្រតូវ ន្រាយការណ៍ ថ្ន 
អាចបំនពញម្ររប់ម្រគ្មន្់តាម្ខតរយៈការអន្ ញ្ញា តឲ្យម្ររូបនម្រងៀន្ពរីនវន្ ន្ិងការជ្ួេម្ររូនម្រៅម្រកបខណឌ  

ន្ិង/ឬនម្រជ្ើសនរីសម្ររូនៅតាម្ម្ូេដាឋ ន្ប៉ា នណាណ ោះ។ ម្រកសងួអបរ់ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡារាយការណថ៍្ន សាលា នរៀន្នៅទូទងំម្របនទសចនំ្ួន្ ៤៩ ភ្នររយ កពំ ងអន្ វតតកម្មវិធសីិកាពីរនវន្ នហើយម្ររូនម្រៅម្រកបខណឌ  

ចំន្ួន្ម្របខហេ ១៤៤៣ នាក់នធវើការនៅតាម្ជ្ន្បទ (៩៨ ភ្នររយ)។22 ការអន្ វតតខបងខចកម្ររូបនម្រងៀន្ ខបបនន្ោះ ន្រួម្ចំខណកនធវើឲ្យាន្កងវោះខាតម្ររបូនម្រងៀន្នៅតាម្បណាដ នខតត ន្ងិ  មំ្យួចនំ្នួ្ រ ឺ
នដាយសារខតម្ររូទងំននាោះចងប់នម្រងៀន្ខតនៅកខន្ៃងខដេខៃនួ្រស់នៅជាជាងនៅបនម្រងៀន្នៅតាម្ តំបន្ជ់្ន្បទឆ្ៃ យពីផ្សទោះ។ ខផ្សន្ទីនៅទំព័រទី ២៤ កនងុខផ្សនកម្ន្រ យការណ៍អពំីវិសម្ភ្នពកនងុម្របព័ន្ធ 
អប់រំបងាា ញពីការខម្របម្របេួម្ន្អម្រតាសិសស ន្ងិម្ររបូនម្រងៀន្នៅតាម្បណាដ េនខតត ខដេកនុងនខតតខៃោះ ជាម្ធយម្ម្ររាូន ក់ម្រតូវបនម្រងៀន្សិសសនម្រចើន្ជាង ៥៦ នាក់។ ម្រកសួងអបរ់ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាទទួេសាគ េ ់
ថ្នាន្ភ្នពម្ិន្នសមើគ្មន កនងុការខបងខចកម្ររបូនម្រងៀន្ ខដេនៅតាម្តបំន្់ជាយម្រកុងម្ួយចំន្នួ្ាន្ម្ររ ូ បនម្រងៀន្កនងុចនំ្ួន្នម្រចើន្នេើសេ ប។ ការពាយម្បញ្េោុះបញ្េូេម្ររូឲ្យទទួេការបនម្រងៀន្នៅតាម្ 

                                                      
21សាិតិរបស់ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ២០១៣/១៤ 
22សាិតិរបស់ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ២០១៣/១៤ 

តារាងទ ី៦៖ កម្រម្តិវបបធម្៌ារបសម់្ររបូនម្រងៀន្21 

 សរ ប % 

បឋម្សិកា ១៣៦៤ ៣% 

អន្ វិទាេ័យ ១៥៧៦៨ ៣៥% 

វិទាេ័យ ២៥៨៩៣ ៥៨% 

ឧតដម្សិកា ១៨៣២ ៤% 

នម្រកាយឧតដម្សិកា  ៣៨ ០% 

 
៤៤៨៩៥ 

 



 

23 

តំបន្់ដាច់ម្រសយេនៅខតព ទំន្អ់ាចនដាោះម្រសាយបញ្ញា ខដេម្ររភូ្នរនម្រចើន្ចង់នៅនធវើការនៅកនងុទីម្រកុង  ន្នៅន ើយ។ បខន្ាម្ពីនេើនន្ោះ ការម្ររប់ម្ររងប រគេិកនដាយាន្អំនពើព ករេួយអាចឲ្យម្ររូនធវើការងារ 
ខដេខៃនួ្ចង់នធវើតាម្រយៈការអន្ វតតន្តីិវិធមី្ិន្ម្រតឹម្ម្រតូវ។ ជាលមីម្ដងនទៀត ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិង កីឡាខតិខពំាយម្នៅកនុងការបនងកើន្ម្រ ក់បណំាច់ជ្នូ្ម្ររូខដេម្រតូវនៅនធវើការនៅតបំន្ដ់ាច់ម្រសយេ។  

ការនធវើការតបតាម្កិចេខិតខំរបស់ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡានដើម្បីនដាោះម្រសាយបញ្ញា ខវោះម្ររូបនម្រងៀន្ រឺជាសនម្រម្ចចិតតកនុងនគ្មេការណ៍នដើម្បនីេើកន ើងជាលមីពីេកខខណឌ នម្រតៀម្សម្រាប់ម្ររូថ្នន ក់បឋម្ សិកា។ 

ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតអប់រំ ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ តម្រម្វូឲ្យម្ររូម្ររប់រូបាន្បរិញ្ញា ប័ម្រត (១២ + ៤) រិតម្រតឹម្ឆ្ន ំ២០២០។ យន្តការនន្ោះន្ងឹកាត់បន្ាយអតាភិ្នពម្ន្ម្ររូខដេឆៃងកាតក់ារបណដុ ោះបណាដ េ 

នដាយព ំច ំចប់នងកើន្រ ណភ្នពម្ររូ។ ការនធវើឲ្យ PTTC កាន្់ខតាន្ភ្នពម្របនសើរន ើងខដេន្ឹងកាៃ យ ជាេកខខណឌ ចំ ច់សម្រាប់ការខកខម្របឲ្យកាៃ យនៅជាវិទាសាា ន្ផ្សដេក់ម្រម្តិអប់រំអាចន្ឹងម្រតូវការនម្របើ 
ម្រ ស់ធន្ធាន្សម្រាប់វិន្ិនយរនៅកនុងការខកេម្អការបនម្រងៀន្ ន្ិងនរៀន្ ។ 

នម្រៅពីការបណដុ ោះបណាដ េខដេផ្សដេ់នដាយអងគការ NGO ម្ររូបនម្រងៀន្នៅកនងុម្របនទសកម្ពុជាព ំទន្់នម្រតៀម្រួចរាេ់នដើម្បបីនម្រងៀន្អាន្ថ្នន ក់ដបំូងឲ្យាន្ម្របសទិធភ្នពនៅន ើយនទ។ 
ការតម្រម្ង់ទិសខដេម្រតូវ ន្អន្ វតតនដាយាន្ការនម្របើម្រ ស់នសៀវនៅព ម្ពលមីរឺនៅាន្កម្រម្តិទបខាៃ ំង ន្ិងខវោះការតាម្ដាន្ជាេកខណៈម្របពន័្ធ។ ការផ្សដេធ់ន្ធាន្សម្រាប់ការបន្តអភិវឌ្ឍន្៍វិជាជ ជ្ីវៈ
រឺព ំទន្់ម្ររប់ម្រគ្មន្់នៅន ើយនទ នហើយម្រកសួងអបរ់ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាន្ឹងបន្តយកចិតតទ កដាក់នេើបញ្ញា នផ្សសងៗនទៀតដូចជារណិតវិទាជានដើម្ នដាយព ំទន្់ ន្នធវើការងារ ម្ររប់ម្រគ្មន្់

នដើម្បីអភិវឌ្ឍជ្នំាញកនុងការបនម្រងៀន្អាន្នៅន ើយនទ។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត ការនេើក ទឹកចតិតម្ររូនៅាន្កម្រម្តិទប នធវើឲ្យម្ររូម្រតូវខសវងរកការងារបខន្ាម្នដើម្បីបនងកើន្ចំណូេ (ជារមួ្ាន្ចនំ្នួ្៤៨ ភ្នររយ ៦៧ 

ភ្នររយនៅកនុងតំបន្់ជ្ន្បទ)។23ម្ររូខដេបនម្រងៀន្កួនម្រៅនា៉ា ងកាន្់ខតាន្ចំន្នួ្នម្រចើន្ជាម្ ន្ នពេរឺាន្ចនំ្ួន្ ៩៧ ភ្នររយ (យកម្រ ក់ពសីិសស)។24 ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា 

 ន្បនងកើតសដងដ់ារម្ររបូនម្រងៀន្ ប៉ា ខន្តម្ររូភ្នរនម្រចើន្ព ំដងឹអពំីសដងទ់ំងនន្ោះន ើយ នហើយម្របពន័្ធវាយតម្ម្ៃ ន្ិងផ្សដេរ់ងាវ ន្់បចេុបបន្នម្រតូវ ន្កាត់ផ្ទដ ច់ពីសម្តាភ្នពរបស់ម្ររូ ន្ិងេទធផ្សេរបសស់ិសស។ ដូចខដេ

ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃសនងកតន ើញ ន្ងិាន្បងាា ញកនុងរ យការណ៍សតីពីការសកិារបសធ់នាគ្មរពិភពនលាកនានពេលមីៗ នន្ោះ ការបនម្រងៀន្ភ្នរនម្រចើន្រឺាន្េកខណៈម្ររូម្ជ្ឈម្ណឌ េ (teacher-centric) 

នហើយខជោះខាជ យនពេសិកានម្រចើន្ឥតម្របនយជ្ន្៍។ 

 

អភិ េកចិេ ន្ងិរណនន្យយភ្នព  

អភិ េកចិេសាលានរៀន្ម្ិន្ ន្េអ អាចកម្រម្ិតដេ់ម្របសទិធភ្នពរនម្រាងនផ្ទដ តនេើការបនងកើន្រ ណភ្នពនៅកនុងវិស័យអប់រំ។ ខណៈខដេម្ូេន្ធិមិ្ិន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់រជឺាបញ្ញា រា ំម្រ ប៉ាោះពេ់
ដេ់ការបនងកើន្រ ណភ្នពកនុងវិស័យនន្ោះ ចំខណកឯអភិ េកចិេម្ិន្េអ ន្ិងខវោះរណនន្យយភ្នពាន្ន្័យថ្ន ករណីខៃោះធន្ធាន្ខដេាន្កពំ ងខតខវោះខាត់ម្រសាប់ននាោះ ម្ិន្ម្រតូវ ន្ម្ររបម់្ររងឲ្យ ន្េអន ើយ។ ម្រកសួងអប់រ ំ

យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  ន្ខតិខំម្របឹងខម្របងពម្រងងឹអភិ េកិចេសាលានរៀន្តាម្រយៈការបនងកើតរណៈកាម ធិការពក់ពន័្ធនៅតាម្សាលានរៀន្ឲ្យ ន្ទូេទំូលាយខដេម្រតូវអន្ ម្័តឲ្យាន្ការនម្របើម្រ ស់ PB ន្ងិ 

SIG សម្រាប់សាលានរៀន្។ ការនេើកកម្ពស់តាៃ ភ្នពតាម្វិធសីាម្រសដនន្ោះ អាចជ្ួយកាត់បន្ាយការនម្របើម្រ ស់ម្និ្ម្រតូវម្រតមឹ្ន្ូវម្ូេន្ិធិសាលានរៀន្។ កម្រម្ិតេអម្របនសើរខដេនគ្មេន្នយ យ 
ន្ិងការអន្ វតតទងំអស់កាតប់ន្ាយការម្ររប់ម្ររងម្និ្ម្រតមឹ្ម្រតូវនៅថ្នន កម់្ូេដាឋ ន្ នៅខតពឹងខផ្សអកខាៃ ំងនេើស ចរិតភ្នពរបស់នាយកសាលាាន ក់ៗ ដខដេ។  

នាយកសាលា ន្ឹងកំណតក់តាត នានាទងំនៅកនងុការម្ររប់ម្ររងសាលា ន្ងិរ ណភ្នពបនម្រងៀន្ ន្ិង សកិា។ ការវាយតម្ម្ៃម្និ្អាចពនិ្ិតយនម្ើេពត័៌ាាន្ពក់ពន័្ធន្ឹងរនបៀបខដេនាយកសាលាផ្សដេ់ ការម្រតតួពនិ្តិយ 
ន្ិងការម្ររប់ម្ររងច ំច់នៅនេើសាលារបសគ់្មត់នៅកនុងនពេបចេបុបន្ន ម្រពម្ទំង ថ្ននតើពួកគ្មតផ់្សដេ់ការគ្មំម្រទ ន្ម្ររប់ម្រគ្មន្ដ់េ់ម្ររបូនម្រងៀន្ នដើម្បីនេើកកម្ពសរ់រ នកាសេយរបស់ ម្ររូបនម្រងៀន្ខដរឬនទ។ 

នទោះបីយ៉ា ងណា ម្រកមុ្ការងារទទេួសាគ េថ់្ន កតាត នន្ោះអាចជាខផ្សនកាន្សារសំខាន្ស់ម្រាបក់ារវិន្ិនយរកនងុនពេអនារត (ន្ិងាន្រំរូសម្រាប់នធវើការជាម្ួយនាយក សាលា 

ដូចជាកម្មវិធបីណតុ ោះបណាត េខដេអន្ វតតនដាយ VSO International)។ 

កនម្ាយម្ន្ម្រកបខណឌ បញ្ាតតិខដេម្ររប់ម្ររងនេើឥរិយបលរបស់ម្ររូបនម្រងៀន្នៅតាម្សាលារដឋ ន្ងិម្របព័ន្ធយកម្លៃឈនេួបនម្រងៀន្នម្រៅផ្សៃូវការខដេចកឫ់សយ៉ា ងនម្រៅនហើយននាោះ ក៏ជាបញ្ញា ដ៏សំខាន្់ម្យួនទៀតខដរ។ 
ការសិកាម្រសាវម្រជាវជានម្រចើន្ ន្កតស់ាគ េថ់្នការយកម្លៃឈនួេបនម្រងៀន្នម្រៅផ្សៃូវការាន្នសទើរម្ររប់នៅកខន្ៃង ន្ិងការខដេបញ្ញា នន្ោះប៉ាោះពេដ់េ់រ ណភ្នពអប់រ ំ បនងកើន្ 

វិសម្ភ្នពនៅកនុងវិស័យការអប់រ ំ ន្ងិបផំ្ទៃ ញស ចរតិភ្នពម្ន្ម្របព័ន្ធអប់រំជាម្ូេដាឋ ន្ 25 ។ ការបនម្រងៀន្ឯកជ្ន្ខដេម្ិន្អាចម្ររប់ម្ររង ន្នៅតាម្សាលារដឋ 

បនងកើតការជ្ំរ ញទឹកចិតតឲ្យម្ររូបនម្រងៀន្ម្និ្យកចតិតទ កដាក់ចំនពោះការបនម្រងៀន្របសខ់ៃួន្នៅកនងុនា៉ា ងសិកាធម្មតានដើម្បីបងខឲំ្យសិសសម្រតូវបង់ម្រ ក់នេើនា៉ា ងសកិា “ពិត” សម្រាប់ការនរៀន្រួរនម្រៅនា៉ា ង។ 
ម្ូេនហត ចម្បខដេនធវើឲ្យម្ររូបនម្រងៀន្យកម្រ ក់ឈនេួបនម្រងៀន្នម្រៅផ្សៃូវការ ធាៃ ប់ម្រតូវ ន្នេើកន ើងថ្ននដាយសារខត ម្ររូបនម្រងៀន្នៅសាលារដឋ ាន្ម្រ កន់បៀវតសរ៍ទប។ បចេបុបន្ន 
ម្រ ក់នបៀវតសរ៍ម្ររបូនម្រងៀន្ម្រតូវ ន្ដំន ើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ដូនចនោះជាការសខំាន្់ខដេថ្ន ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា 

អាចដាក់នចញន្ូវម្រកបខណឌ បញ្ាតតិកាន្់ខតតឹងរ ងឹនដើម្បីខដេទម្ទរឲ្យម្ររបូនម្រងៀន្បំនពញតួនាទីរបសខ់ៃួន្  ន្េអជាងម្ ន្នៅតាម្នបៀវតសរ៍ខដេ ន្ដំន ើងខពសជ់ាងម្ ន្ 

                                                      
23Tandon ន្ិង Fukao, ២០១៥, ទំព័រទី ៨០. 
24Ibid, ទំព័រទី ៧៧. 
25 សូម្នម្ើេឧទហរណ៍ UNDP ២០១៥ 



 

24 

ឬថ្ននតើម្ររូបនម្រងៀន្ន្ងឹម្រគ្មន្់ខតទទួេម្រ ក់នបៀវតសរ៍ខពស់ននាោះនហើយ ប៉ា ខន្តនៅខតម្របម្ូេម្រ កឈ់នួេបនម្រងៀន្នម្រៅនា៉ា ងដូចម្ ន្ឬយ៉ា ងណា។ រំន្តិផ្សដចួនផ្សដើម្លមីៗ នន្ោះ 
ាន្នគ្មេបំណងនេើកកម្ពស់រណនន្យយយភ្នពសងគម្នៅថ្នន ក់ម្េូដាឋ ន្ ខដេម្រតូវសន្ាថ្នន្ឹងលាតម្រតដាង បងាអ ក់ ន្ិងខកទម្រម្ង់ការអន្ វតតទំងននាោះ។  

វសិម្ភ្នពកនងុវសិ័យអប់រំ26 

ម្រសបនពេខដេម្របនទសកម្ពុជា កំព ងទទួេ ន្ការវិវតតយ៉ា ងេអម្របនសើរនៅកនងុការខកេម្អការទទួេ ន្ការអប់រំ ការទទួេ ន្ការអប់រនំដាយវិសម្ភ្នពនៅខតនកើតាន្ទងំនៅកម្រម្ិតម្ន្
ការអប់រកំនុងចំនណាម្ចនំ្ួន្ម្ន្ សសនពញវ័យ ន្ិងនៅកនងុអាម្រតាច ោះន ម្ ោះចេូនរៀន្របសក់ ារដេ់អាយ ចូេនរៀន្នៅកនុងជ្នំាន្់បចេបុបន្ន។ របូភ្នពទី ៣ ខាងនម្រកាម្នន្ោះ បងាា ញអំពកីម្រម្តិម្ន្ការអប់ររំបស់ប រស 
ន្ិងម្រសតនីៅកនុងម្ររួសារនៅតាម្ទជី្ន្បទ ន្ិងម្របជ្ ជំ្ន្។ ភ្នររយដ៏ខពសខ់ាៃ ំងម្ន្ចនំ្ួន្ប រស ន្ិងម្រសតជីាសាជ្ិកម្ររួសារខដេនៅទីជ្ន្បទម្ិន្ ន្ឬ  ន្សិកាម្រតឹម្ខតថ្នន ក់បឋម្សកិា៖ ម្រសតីាន្ចនំ្នួ្ ៧៤ភ្នររយ 

ន្ិងប រស៦២។ នៅទីម្របជ្ ជំ្ន្ ភ្នរនម្រចើន្ (៦០ ភ្នររយ) ម្ន្សាជ្កិម្ររួសារជាប រស ន្ងិ ៤៤ភ្នររយម្ន្សាជ្ិកជាម្រសត ី ន្ចូេនរៀន្នៅកម្រម្តិសកិាខពស់ជាងការអប់រថំ្នន ក់បឋម្សិកា។  

របូភ្នពទ ី៣៖ កម្រម្តិអបរ់តំាម្ម្ររសួារ 

 
ពក់ពន័្ធន្ឹងការចូេនរៀន្នៅថ្នន កប់ឋម្សកិាកនុងចំនណាម្ចនំ្នួ្ក ារដេ់អាយ ចេូនរៀបចេបុបន្ន វិសម្ភ្នពកនុងការចូេនរៀន្ រឺអាម្រសយ័នៅនេើទីតាំងភមូ្ិសាម្រសដ ន្ិងជ្ីវភ្នពរបសម់្ររួសារ។  

រូបភ្នពទី ៤ បងាា ញអំពអីម្រតាចេូនរៀន្សរ បកនុងកម្រម្តិបឋម្សកិារបសន់កមងម្របសុ ន្ងិនកមងម្រសនីៅតាម្កងទ់េី (Quintile) សងគម្នសដឋកចិេ (SES) ន្មី្យួៗ ចបព់កីម្រម្តិជ្វីភ្នពទបបផំ្ស ត 
ឬម្និ្សូវធូរធារ រហតូដេ់ កម្រម្តិជ្ីវភ្នពខពសប់ំផ្ស ត ឬធូរធារបំផ្ស ត។ 

រូបភ្នពនន្ោះ ន្បងាា ញថ្នក ារម្កពីម្ររួសារនៅ
កងទ់ីេ 
សាា ន្ភ្នពសងគម្ 
នសដឋកចិេទប ន្ច ោះន ម្ ោះ ន្ងិចូេនរៀន្ ន្
តិចជាងក ារម្កពីម្ររួសារនៅកនងុ 
កងទ់ីេសាា ន្ភ្នពសងគម្នសដឋកចិេខពស់ ជាង។  
នកមងម្របសុនៅកនងុកង់ទេីម្និ្សូវ
ធូរធារាន្អាម្រតាចេូនរៀន្សរ បម្រតឹម្ខត ៧៨ 
ភ្នររយប៉ា នណាណ ោះ 
នបើនបៀបនធៀបនៅន្ងឹនកមងម្របុស ន្ិងម្រសី
នៅកនុងកងទ់ីេសាា ន្ភ្នពសងគម្នសដឋកចិេទីបនួ្ 
ខដេាន្អាម្រតាចំន្នួ្ ៨៩ ភ្នររយ។  

នម្រៅពីការទទួេ ន្ការអប់រំម្របកបនដាយវិសម្
ភ្នពនដាយខផ្សអកនេើជ្ីវភ្នព ក៏ាន្ភ្នពខ សគ្មន  

រួរឲ្យកតស់ាគ េផ់្សងខដរនៅកនងុអាម្រតាចូេនរៀន្សរ បនៅកម្រម្តិបឋម្សិកានៅទទូំងនខតតនានាកនងុម្របនទសកម្ពុជា ដូចខដេ ន្បងាា ញកនងុរូបភ្នពទ៥ី។  

                                                      
26 ទិន្នន្័យខដេបងាា ញនៅកនុងខផ្សនកនន្ោះរឺដកម្រសង់នចញពីការសទង់ម្តិម្របជាសាម្រសត ន្ិងស ខភ្នពឆ្ន ២ំ០១០ [DHS]។ 

របូភ្នពទ ី៤៖ អាម្រតាចេូនរៀន្សរ បតាម្កងទ់េី ( Quintile) 

សាា ន្ភ្នពសងគម្នសដឋកចិេ  

 

ប រស 
 

ម្រសត ី

ប រស 
ម្រសត ីទីម្របជ្ ំជ្ន្ 

ជ្ន្បទ 

0% ២០% ៤០% ៦០% ៨០% ១០០% 

មិ្ន្ ន្ចូេនរៀន្ 
កម្រមិ្តណាមួ្យនៅម្ធយម្សិកា 

កម្រមិ្តណាមួ្យនៅបឋម្សិកា 
បញ្េបម់្ធយម្សិកា 

បញ្េបប់ឋម្សិកា 
ខពស់ជាងម្ធយម្សិកា 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

នកមងម្របុស 

នកមងម្រសី 

 ទបបផំ្ស ត ទីពីរ ម្ធយម្ ទីបនួ្ ខពស់បផំ្ស ត 
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របូភ្នពទ ី៥៖ ភ្នពខ សនៅកនងុអាម្រតាចេូនរៀន្សរ បទទូងំនខតតនានា 

 
អាម្រតាចូេនរៀន្ាន្ចំន្នួ្ខ សគ្មន ៗចប់ពីភ្នររយខពសរ់ ឺ ៩១ ភ្នររយនៅកនុងនខតតសាវ យនរៀង 

ម្កភ្នររយទប រឺម្រតឹម្ខត ៦៤ ភ្នររយនៅកនុងនខតតចំន្នួ្ពីររឺម្ណឌ េរីរី ន្ងិរតន្ៈរីរី (បញ្េូេគ្មន នៅកនងុទនិ្នន្យ័ម្ន្ការសទង់ម្តិម្របជាសាម្រសត ន្ិងស ខភ្នព)។ 
ម្ររប់អាម្រតាចូេនរៀន្ទងំអស់ខដេខផ្សអកនេើការសទង់ម្តិម្ររួសារម្ន្ការសទងម់្តិម្របជាសាម្រសត ន្ិងស ខភ្នព ទបជាងអាម្រតាច ោះន ម្ ោះចេូនរៀន្សរ បខដេ ន្រាយការណ៍នដាយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា 

ន្ិងនដាយខផ្សអកនេើជ្ំនរឿន្សាលានរៀន្ម្របចំឆ្ន ំផ្ទទ េ់ម្រកសងួផ្ទទ េ់។ 

នម្រៅពីអាម្រតាចេូនរៀន្ តារាងនន្ោះបងាា ញអំពសីាាម្រតសិសសខដេ ន្ច ោះន ម្ ោះចូេនរៀន្ ខដេនេើស ឬនម្រកាម្អាយ ចូេនរៀន្ (នៅរ នមម នមម )។ ម្ររប់នខតតទងំអសា់ន្យ៉ា ងនហាចណាស់ ១០ 
ភ្នររយម្ន្ម្របជាជ្ន្ដេ់អាយ ចេូនរៀន្ ខដេាន្អាយ នេើស ឬនម្រកាម្អាយ ចេូនរៀន្ ខណៈខដេនខតតម្យួចនំ្ួន្ាន្អាម្រតាយ៉ា ងខពស់ម្ន្ការច ោះន ម្ ោះខដេនេើស ឬនម្រកាម្អាយ ចូេនរៀន្ ដូចជា នខតតម្ណឌ េរីរ ី

ន្ិងរតន្ៈរីរី (បញ្េេូបញ្េេូគ្មន នសមើន្ឹង ៣៣ ភ្នររយ) ន្ិង 

ម្រពោះវិហារ ន្ិងសទឹងខម្រតង (បញ្េូេគ្មន នសមើន្ឹង ២២ ភ្នររយ)។ នខតតទំងបួន្នន្ោះស ទធខតសាតិនៅ 
ខប៉ាកឦសាន្ម្ន្ម្របនទស ខដេាន្ម្របជាជ្ន្តិច។ 

ចំណ ចច ងនម្រកាយ វិសម្ភ្នពកនងុការផ្សដេ់នសវាកម្មម្ូេដាឋ ន្កប៏ងាា ញយ៉ា ងជាក់ខសដងផ្សងខដរ នដាយសារចនំ្ួន្ម្ិន្ស គី្មន រវាងអន្  តសិសសនធៀបន្ឹងម្ររូបនម្រងៀន្ (pupil-teacher ratio) 

នៅ 
តាម្នខតតនានា។ នៅនពេខដេទនិ្នន្យ័េទធផ្សេសកិា ខបងខចកតាម្នខតតម្និ្ទន្់ាន្នៅន ើយ សូចនាករតណំាងឲ្យរ ណភ្នពសាលានរៀន្ អាម្រតាន ោះបង់ការសិកាជាម្ធយម្សម្រាប ់
បីថ្នន កដ់បំូងនៅកនុងកម្រម្តិបឋម្សិកា អាចនម្របើម្រ ស់ ន្។ រូបភ្នពទី ៦ បងាា ញអំពអីន្  តសសិសនធៀបន្ងឹម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ងិអាម្រតាន ោះបង់ការសកិាជាម្ធយម្សម្រាប់ថ្នន ក់ទី ១ ដេថ់្នន ក ់
ទី៣ នៅនេើខផ្សន្ទី បងាា ញអពំីរនបៀបខដេខបងខចកដងស់ ីនតម្របជាជ្ន្ទទូំងម្របនទស។ ជាលមមី្ដងនទៀត ាន្ការបងាា ញថ្នតំបន្់នៅតាម្ទដីាច់ម្រសយេភ្នរនម្រចើន្នៅកនុងម្របនទស ខដេាន្ 
ដង់ស ីនតម្របជាជ្ន្ទបបផំ្ស ត អន្  តសិសសនធៀបន្ងឹម្ររូបនម្រងៀន្ ន្ិងអាម្រតាន ោះបង់ការសិកាខពស់បផំ្ស ត។ តំបន្ដ់ងស់ ីនតទបម្យួចនំ្នួ្ ក៏ជាកខន្ៃងខដេជ្ន្ជាតិនដើម្ភ្នរតិចរស់នៅម្របម្េូផ្សតុំ 
នហើយអម្រតាន ោះបងក់ារសកិាខពស់នកើតន ើងចំនពោះសសិសម្កពីម្រកមុ្ទងំឡាយខដេម្និ្អាច ចូេសកិានៅកនុងបរិយកាសសាលាខដេន្ិយយខតម្យួភ្នសារឺភ្នសាខខមរ។

% នេើស ឬនម្រកាម្អាយ  អាម្រតាការចូេនរៀន្សរ ប 

សាវ យនរៀង 
ឧតតរាន្ជ័្យ 
 កំពង់សពឺ 
កំពង់ឆ្ន ំង 

កំពត/ខកប 
ម្ម្រពខវង 

នសៀម្រាប 
តាខកវ 

 ត់ដំបង/ម្ប៉ាេិន្ 
ភនំនពញ 

ម្ធយម្ភ្នរ  
កណាត េ 
កំពង់ចម្ 

ម្រពោះសីហន្ /នកាោះក ង 
បនាទ យាន្ជ័្យ  

ម្រពោះវិហារ/សទឹងខម្រតង 
នពធិ៍សាត់ 
ម្រកនចោះ 
កំពង់ធំ 

ម្ណឌ េរីរ/ីរតន្ៈរីរី 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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របូភ្នពទ ី៦៖ ចនំ្នួ្ម្របជាជ្ន្ អន្  តម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ងិអាម្រតាន ោះបងក់ារសកិា27 

នៅនពេកម្ពុជា  ន្អន្ វតតយ៉ា ងេអម្របនសើរនេើវិធាន្ការសម្ភ្នពនយន្ឌ្័រ សន្ទសសន្៍សម្ភ្នព 

នយន្ឌ្័រម្ន្ការចូេនរៀន្សរ បរឺ ,៩៩ នៅទីម្របជ្ ជំ្ន្ ន្ងិ ១,០១ នៅទីជ្ន្បទ ខដេនន្ោះបងាា ញយ៉ា ់ងចាសថ់្ន ចំ ច់ម្រតូវនធវើកិចេការឲ្យកាន្់ខតេអម្របនសើរកនុងការនដាោះម្រសាយអពំីបញ្ញា វិសម្ភ្នពកនងុការរកា 
ន្ិងរ ណភ្នពរវាងទីម្របជ្ ជំ្ន្ ន្ិងតំបន្់ដាច់ម្រសយេនៅកនងុម្របនទស។ 

ICT4E៖ កចិេសន្ា/ការរឹតបន្តឹងជាក់ខសតង 

ការអភិវឌ្ឍបនចេកវិទា ាន្ការរីកចនម្រម្ើន្រួរឲ្យរត់សាគ េ់នៅកម្ពុជាកនងុរយៈនពេប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំច ងនម្រកាយនន្ោះ។ ម្របជាជ្ន្សឹងខតម្ររប់គ្មន  ាន្ទូរសពទចេត័នម្របើម្រ ស់ នហើយតម្ម្ៃនសវា ន្ិងតម្ម្ៃទូរសពទ 

ក៏ាន្តម្ម្ៃកាន្់ខតទបជាងម្ ន្ផ្សងខដរ។ ម្របពន័្ធផ្សសពវផ្សាយកំព ងខតពម្រងីកការម្ររបដ់ណដ ប់ នហើយអនកនម្របើម្រ ស់រណន្ ីFacebook នៅកនុងម្របនទសម្រតវូ ន្ ៉ា ន្ស់ាម ន្ថ្នាន្ចនំ្នួ្ ១,៤ លាន្នាក ់

ខដេ ៨០ ភ្នររយម្ន្ចនំ្ួន្នន្ោះភ្នជ ប់នៅន្ឹងបណាត ញតាម្រយៈទូរសពទចេត័។ ទពំ័រ Facebook របស់ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាាន្អនកចេូនម្ើេនេើសព៤ី០០.០០០នាក។់ សាា រ ICT 

ជានម្រចើន្ាន្នៅកនុងម្រសុក រមួ្ទំងឧបករណ៍ទំនន្ើប ដចូជា Client ន្ិងឧបករណ៍ 

នអ ិចម្រតនូ្ិកទំនន្ើប (Tablet) ប៉ា ខន្តឧបករណ៍ទំងនន្ោះនៅខតតម្ម្ៃម្លៃនៅន ើយ។ នសវាកម្មខផ្សនកព័ត៌ាាន្វិទា (IT) ាន្នៅទផី្សារកនុងម្រសកុ ប៉ា ខន្តាន្រ ណភ្នពខ សគ្មន ៗ ជាពិនសស 
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អាម្រតាន ោះបង់ការសិកកា 

អន្  តសិសសនធៀបនឹ្ងម្ររូបនម្រងៀន្ 

ចំនួ្ន្ម្របជាជ្ន្កនុងមួ្យរី ូខម្៉ាតម្រកឡា 

ឧតតរាន្ជ័្យ 

បនាទ យាន្ជ័្យ 
នសៀម្រាប 

 ត់ដំបង 

ម្ប៉ាេិន្ 

កំពង់ធំ 

កំពង់សពឺ 

កំពត 
តាខកវ 

កណាត េ 
សាវ យនរៀង 

ម្ម្រពខវង 
កំពង់ចម្ 

ម្រកនចោះ 
ម្ណឌ េរីរី 

សទឹងខម្រតង 
រតន្ៈរីរី 

ខកប ម្រពោះសីហន្  

នពធិ៍សាត់ 

នកាោះក ង 

កំពង់ឆ្ន ំង 

ម្រពោះវិហារ 

ភនំនពញ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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នសវានៅនៅឆ្ៃ យពមី្ជ្ឈម្ណឌ េទីម្របជ្ ជំ្ន្សំខាន្់ៗ។ ទីផ្សារសម្រាបក់ារអភិវឌ្ឍកម្មវិធីខផ្សនកទន្់ (software) នៅរីកដ ោះដាេនម្រពងម្រពតផ្សងខដរ ប៉ា ខន្តនៅកនងុបរយិកាសម្យួនៅកម្រម្តិទបនៅន ើយ 
កម្មវិធសីិកាម្យួចំន្នួ្ក៏ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងសម្រាប់ការអប់រថំ្នន ក់បឋម្សិកាផ្សងខដរ។  

ការម្ចនម្របឌ្តិបនចេកវិទាម្ួយចំន្នួ្តូច ខដេភ្នរនម្រចើន្ទទួេ ន្ម្ូេន្ិធពិីាេ ស់ជ្នំ្ួយសម្រាប់ អណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើង ន្ិងដាក់ឲ្យនម្របើម្រ សន់ៅកនុងម្របនទស ខដេរនម្រាង 

ម្ួយចនំ្នួ្នទើបខតចប់នផ្សដើម្។ បនចេកវិទាខដេ ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ភ្នរនម្រចើន្ជាកម្មវិធ ីAndroid ខដេ ន្បនងកើន្ម្របសិទធភ្នពសម្រាបឧ់បករណ៍នអ ចិម្រតនូ្កិទនំន្ើប (Tablet) ន្ងិទរូសពទ

ឆ្ៃ តម្វ។ នន្ោះនដាយសារខត ចនំ្ួន្អនកនម្របើម្រ សទ់ូរសពទចេ័តនៅកនងុម្របនទសាន្ការនកើន្ន ើងខាៃ ងំ រហូតដេ់ម្របាណ ៩៦ ភ្នររយម្ន្ចនំ្ួន្ម្របជាជ្ន្ខដេាន្អាយ នេើស ១៥ ឆ្ន ំ28 

ខដេជ្តិម្យួភ្នរបីម្ន្ចនំ្ួន្នន្ោះ ាន្ទូរសពទឆ្ៃ តម្វ។ 

នទោះបីជានៅាន្ចំន្នួ្តចិតួចកដី ប៉ា ខន្តរួរឲ្យកត់សាគ េ់ផ្សងខដរថ្នរនំ្ិតផ្សតួចនផ្សតើម្បនចេកវិទានផ្ទត តនេើអណំាន្ថ្នន កដ់បំូង រមួ្ាន្ដចូជា៖ 

 TRAC/ កម្មវធិី Aan Khmer (អាន្ភ្នសាខខមរ) រជឺាកម្មវិធគី្មំម្រទដេ់អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងជាភ្នសាខខមរាន្េកខណៈជានហគម្ ម្រសបតាម្នសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរថ្នន កទ់ ី១ 

ខដេ ន្ខកសម្រម្ួេ ន្ិង ន្បញ្េូេនេើឧបករណ៍នអ ិចម្រតូន្កិទំនន្ើប (Tablet) ជាខផ្សនកម្ួយម្ន្ម្របពន័្ធនឆៃើយតបឆ្ប់រហ័យម្ររប់ម្រជ្ុងនម្រជាយសម្រាបក់ារនេើកកម្ពសក់ារអាន្។ កម្មវិធ ី

Aan Khmer ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងសម្រាប់ការនរៀន្ភ្នសាខខមរនម្រកាម្រនំ្ិតផ្សដួចនផ្សដើម្របស ់

វិធីសាម្រសតសរ បនដើម្បីពម្រងឹងអណំាន្សម្រាបក់ ារ (ឆ្ន ំ២០១២ – ២០១៤) ឧបតាម្ានដាយ ACR (ចូេរួម្ឧបតាម្ានដាយ AustralianAid, USAID 

ន្ិងអងគការទសសន្ៈពភិពនលាក) ។ កម្មវិធ ីAan Khmer រសឺាសភ្នរម្ួយកនុងចំនណាម្សាសភ្នរជានម្រចើន្ម្ន្ TRAC29។ កម្មវិធនីន្ោះម្រតវូ ន្ដាកឲ់្យនម្របើម្រ ស ់
ន្ិងសាកេបងនពញនេញកនងុសាលាបឋម្សកិាចំន្នួ្ម្រ ំប ីនហើយក៏ម្រតូវ ន្នម្របើម្រ សក់នងុសាលានរៀន្ម្យួចនំ្ួន្តូចនៅកនុងរនម្រាងនផ្សសងនទៀតផ្សងខដរ។ 

 កម្មវិធ ី TEST ជាកម្មវិធីខផ្សនកទន្់វាយតម្ម្ៃជាម្របចំ ម្រសបតាម្នសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរថ្នន កទ់ី១-២ លមី នហើយវិធសីាម្រសដវាយតម្ម្ៃជាម្របច ំ

ម្រតូវ ន្ដាក់ដំនណើការសាកេបងរួចនហើយនម្រកាម្កម្មវិធ ី TRAC។ កម្មវិធ ី TEST ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងនដាយការឧបតាម្ាពរីំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្ 

ការអភិវឌ្ឍ ការម្ចនម្របឌ្តិរបស់ USAID/កម្ពជុា។ ការអភិវឌ្ឍនន្ោះ ន្ចប់នផ្សតើម្នៅខខម្ិល នា ឆ្ន ំ២០១៤ ន្ិង ន្បញ្េប់នៅកនងុខខម្ិល នា ឆ្ន ំ២០១៥។ បចេុបបន្ន 

កម្មវិធីខផ្សនកទន្់នន្ោះម្រតូវ ន្នធវើដាក់នធវើនតសតនៅតាម្អតតីសាលានរៀន្ TRAC ម្ួយចនំ្ួន្ ប៉ា ខន្តម្ិន្ទន្់ម្រតូវ ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ សជ់ាផ្សៃូវការនៅន ើយនទ។ 

 កម្មវិធ ី TRAC+ ការពម្រងីកកញ្េប់អន្តរារម្ន្ជ៍ាម្ួយន្ឹងឧបករណ៍នអ ចិម្រតនូ្ិកទំនន្ើប (Tablet) របស់ TRAC ចប់ពីសាលាបឋម្សិកាដបំូងម្រតឹម្ខតចនំ្នួ្ ៨ 
រហូតដេ់សាលា បឋម្សិកាចនំ្នួ្ ១០៧ នៅកម្ពុជា ខដេ ន្ឧបតាម្ានដាយអងគការទសសន្ៈពិភពនលាក 
កម្ពជុា ន្ិងម្រតូវអន្ វតតចបព់ីខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៥ រហូតដេឆ់្ន ំ២០១៧។ ការដាក់ឲ្យ 
នម្របើម្រ ស់ជាក់ខសតងនៅតាម្សាលានរៀន្ន្ឹងចប់នផ្សតើម្នៅខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ ខាងម្ ខនន្ោះ។ 

 កម្មវិធ ី E4K (ឆ្ន ំ២០១៥ – ២០១៦) រជឺារនំ្ិតផ្សដួចនផ្សដើម្ខដេ ន្ឧបតាម្ានដាយ ACR កនងុនគ្មេបំណងអភិវឌ្ឍកម្រម្តិនសៀវនៅនអ ចិម្រតនូ្កិ (e-books) 

នដើម្បីបំនពញបខន្ាម្នេើនសៀវនៅភ្នសាខខមរថ្នន ក់ទី២ ន្ិងថ្នន ក់ទ៣ី ខដេ ន្ខកសម្រម្េួន ើងវិញសម្រាបស់ិសសសិកា ។ ការដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ជាក់ខសតងន្ូវកម្មវិធីខផ្សនកទន្់នន្ោះនៅតាម្ 

TRAC, TRAC+ ន្ិងសាលានរៀន្នផ្សសងៗនទៀតន្ឹងម្រតូវចប់នផ្សតើម្នៅខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ ខាងម្ ខនន្ោះ។ 

 

នេើសពីនន្ោះនទៀតននាោះ ាន្កម្មវិធដីំនណើរការនដាយខៃួន្ឯងម្ួយចនំ្ួន្សម្រាបទ់ូរសពទដំនណើរការនដាយម្របពន័្ធ iOS ន្ិង Android ខដេម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងកនងុនពេលមីៗ នន្ោះ នដាយតួអងគ 
ន្ិងម្រកមុ្ហ  ន្កម្មវិធីខផ្សនកទន្ឯ់កជ្ន្ជានម្រចើន្ ន្ងិម្រតូវ ន្ដាកេ់ក់នៅតាម្ហាងនានាផ្សងខដរ។ កម្មវិធីដំនណើរការនដាយខៃួន្ឯង កនុងបរិបទនន្ោះសំនៅដេក់ម្មវិធទីូរសពទទំងឡាយ 
ខដេម្និ្ម្រតូវ ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ សជ់ាខផ្សនកម្ួយម្ន្ការអន្តរារម្ន្អ៍ំណាន្ថ្នន ក់ដបំងូនគ្មេនៅន ើយ ប៉ា ខន្តសំនៅដេក់ារនេើកកម្ពសអ់ណំាន្ ន្ិងជ្ំនាញអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូជាភ្នសាខខមរ។  

ទិដឋភ្នពកាន្់ខតេម្អតិអពំីរនំ្ិតផ្សតចួនផ្សតើម្អណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូខាងនេើ ន្ិងការអភិវឌ្ឍនផ្សសងនទៀតពក់ពន័្ធនៅកនុងវិសយ័បនចេកវិទាសម្រាប់អណំាន្ថ្នន កដ់បំូង ាន្ពភិ្នកានៅកនងុឧបសម្ព័ន្ធ ជ្។ ម្រកមុ្ការងារវាយតម្ម្ៃ 
បញ្ញជ កថ់្នបរិយកាសបចេុបបន្នអាចនផ្ទត តជាសំខាន្់ខាៃ ងំនេើបនចេកវិទា  

                                                      
28 Phong, K., Sola, J. (២០១៤). ទូរស័ពទចេ័តនៅម្របនទសកម្ពុជា ។ ការម្រសាវម្រជាវឧបតាម្ានដាយ USAID/កម្ពុជា ន្ិងម្ូេន្ិធិអាស ី។ 
29 សម្រាប់ព័ត៌ាាន្បខន្ាម្អំពីរនម្រាង TRAC សូម្នម្ើេឧបសម្ព័ន្ធ ឆ។  



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

28 

ដូចជាម្រគ្មប់កាំនភៃើងនវទម្ន្តម្ួយដ៏ាន្សកាដ ន្ ពេដូនចន ោះខដរ។ ជាការឆៃោុះបញ្ញេ ងំកាន្់ខតស ជី្នម្រៅម្យួអពំីរនបៀបខដេបនចេកវិទា អាចជាធាត ចូេគ្មំម្រទដេ់កម្មវតាកុារអប់រកំំណតន់ដាយម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា 

ន្ិងម្ដរូនានា រឺជាការចំ ច់ នហើយការម្រគ្មន្់ខតនផ្ទត តតចិតួចនេើបនចេកវិទាន្ងឹនធវើឲ្យរំន្តិផ្សដចួនផ្សដើម្នន្ោះេំ កកនងុទទេួ ន្ភ្នពនជារជ្យ័ណាស់។  

អាចន្យិយ ន្ថ្ន រនំ្ិតផ្សតួចនផ្សតើម្ ន្ងិកម្មវិធមី្ួយចនំ្នួ្ខដេាន្ ដូចជាកម្មវិធីខដេ ន្នេើកន ើងខាងនេើ អាចន្ឹងផ្សដេជ់ាធន្ធាន្ដ៏ាន្សារសំខាន្់ៗដេ់ម្រកមុ្នគ្មេនៅ 

ម្របសិន្នបើកម្មវិធីទងំននាោះ ន្ខកសម្រម្ួេឲ្យកាន្់ខតសម្ម្រសបសម្រាប់ការនម្របើម្រ ស់ននាោះ។ កម្មវិធី Aan Khmer ន្ិងកម្មវិធីខដេាន្េកខណៈម្រសនដៀងគ្មន ន្ងឹបណាណ េ័យខខមរ 
អាចជ្យួនដាោះម្រសាយបញ្ញា កងវោះខាត់កនងុការទទួេ ន្ធន្ធាន្ ន្ងិអតាបទសម្រាប់អាន្កម្រម្តិសម្ម្រសបនៅនម្រៅថ្នន កនរៀន្ ម្រពម្ទំងជ្ួយនេើកកម្ពសស់ហរម្ន្៍ ឬការចូេរមួ្ពឪីព ក
ាត យនៅកនងុការអាន្ឲ្យកាន្់ខតេអម្របនសើរនទៀតផ្សង។ នៅកនុងបរិបទម្របនទសកម្ពុជា ការទម្ទរនេើការបនងកើតលមី ន្ិងការគ្មំម្រទ ន្ឹងាន្សារសខំាន្ក់នុងការបនងកើតឲ្យាន្ការចូេរួម្ទំងនន្ោះ។ 

ការខដេម្របជាជ្ន្ាន្ទូរសពទចេ័តនម្របើនសទើរខតម្ររបគ់្មន  ន្ងិបទពិនសាធន្េ៍អៗជាម្ួយសារជាសំន ងនម្រកាម្ការខិតខំម្របងឹខម្របងរបស់ម្រកមុ្ហ  ន្ MobileMamaAlliance នៅកនុងម្របនទស 
ចងអុេបងាា ញអពំីវិធីសាម្រសដនានាខដេវិស័យអប់រំអាចនម្របើម្រ ស់បនចេកវិទានដើម្បីជ្ំរ ញឲ្យាន្វបបធម្៌ាម្ន្ការអាន្នៅតាម្ផ្សទោះ ន្ិងនៅកនុងសហរម្ន្ន៍ានាផ្សងខដរ។ 

នៅកម្រម្តិម្ររូ ការខដេម្របជាជ្ន្ាន្ទូរសពទចេ័តនម្របើម្រ ស់នសទើរខតម្ររប់គ្មន  ន្ិងការ ៉ា ន្់សាម ន្ថ្នាន្អាម្រតាខពស់ន្ូវការខចកចយទូរសពទឆ្ៃ តម្វននាោះ បនងកើតឱកាសកនុងការផ្សដេធ់ន្ធាន្គ្មំម្រទការបនម្រងៀន្

នដាយផ្ទទ េដ់េ់ម្ររូនៅកម្រម្តិម្យួនផ្សសងនទៀត។ ដចូខដេ ន្នរៀបរាប់េម្អតិនៅកនុងឧបសម្ពន័្ធ ជ្ ម្រកុម្ហ  ន្ Cellcard ជាម្រកមុ្ហ  ន្ទូររម្នារម្ន្ម៍្ួយនៅកម្ពជុា  ន្ដកពិនសាធន្ជ៍ាម្យួកម្មវិធទីួរសពទ
ទក់ទងន្ឹងសសិស ន្ងិរួម្ផ្សសំជាម្ួយន្ងឹបណាណ េយ័នសៀវនៅម្ធយម្សិកាទ តិយភូម្ិ នម្នរៀន្ជាវីនដអពូសីាម្រសាត ចរយ នហគម្ ន្ិងសំណួរអប់រ ំ នវទិកាសិសស ន្ងិម្របតិទនិ្ 
ថ្នន ក់នរៀន្។ អាចាន្ឱកាសសម្រាប់កម្មវិធីម្រសនដៀងគ្មន នន្ោះខដេបនងកើតន ើងនដាយនផ្ទត តនគ្មេនៅនេើម្ររូបនម្រងៀន្ នដាយរួម្បញ្េូេទំងធន្ធាន្ជានម្រចើន្រមួ្ាន្ នសៀវនៅនម្នរៀន្ វីនដអូរំរអូពំីទាៃ ប់ម្ន្ការអាន្ 

ឬនវទិកាម្ររបូនម្រងៀន្ឌ្ីជ្លីេសម្រាបក់ារគ្មំម្រទម្ររូបនម្រងៀន្នផ្សសងនទៀត។ បខន្ាម្ពីនន្ោះនទៀត ការរចនាន ើងវិញលមីម្ន្កម្មវិធី TEST ខដេ ន្នេើកន ើងខាងនេើ ជ្ួយសម្រម្ួេដេ់ម្ររបូនម្រងៀន្កនុងការវាយ
តម្ម្ៃការអាន្ជាម្របចំនៅកនុងថ្នន ក់នរៀន្ ឬអាចផ្សដេ់េទធភ្នពកនងុការម្រតតួពិន្តិយជាម្របព័ន្ធកាន្់ខតេអម្របនសើរនេើេទធផ្សេសិការបសស់ិសស។ បខន្ាម្ពីនន្ោះ ការគ្មំម្រទវិម្រកឹតយការតាម្កម្មវិធទីូរសពទ ន្ិង

ឧបករណ៍ម្រតួតពនិ្ិតយរ ណភ្នព អាចបនងកើន្កចិេការរបស់ DTMT កាន្់ខតេអម្របនសើរ (ន្ិងសម្រាប់បំនពញបខន្ាម្ដេ់ម្ររូបនម្រងៀន្ណាខដេខវោះខាតជ្ំនាញ)។ 

រន្ៃឹោះនដើម្បសីនម្រម្ចឲ្យ ន្ន្ូវរំន្ិតផ្សតួចនផ្សតើម្នានារឺសាហរណកម្មជាម្របពន័្ធជាម្ួយន្ឹងកចិេខិតខំម្របឹងខម្របងនផ្សសងនទៀតនដើម្បីធានាថ្នសាសភ្នរបនចេកវិទា ន្ងឹម្និ្ខម្ន្ជានគ្មេនៅច ងនម្រកាយន ើយ។ នេើសពីនន្ោះ 

ជាពិនសសទកទ់ងន្ងឹបនចេកវិទា ម្របសិទធភ្នពម្លៃចណំាយ ន្ិង “េទធភ្នពអន្ វតត” របបីអាចាន្ពតិម្រ កដដូចខដេ ន្រូសបញ្ញជ កស់ម្រាប់នគ្មេការណ៍២ ខាងនេើ 
េកខណៈវិន្ចិឆ័យម្ិន្អាចចរច ន្នដើម្បីកំណត់ថ្ននតើភ្នពម្ចនម្របឌ្ិតម្ួយណាខដេេអបំផ្ស តសម្រាប់ការអន្ វតតបន្ត។ អាន្ ភ្នពឧបករណ៍ាន្ម្រសាប់ ខដេ ន្ដាក់េក់យ៉ា ងទូេទំូលាយ ន្ងិសម្រាបអ់នកនម្របើម្រ ស់
ខដេកពំ ងនម្របើម្រ ស់រួចនហើយននាោះ ក៏ដចូជាម្លៃខលទំ អាចអន្ ញ្ញា តឲ្យជ្នំ្ួយខាងនម្រៅនផ្ទត តនេើការអភិវឌ្ឍ ការវាយតម្ម្ៃ ន្ងិការនេើកកម្ពសក់ារនម្របើម្រ ស់ម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពន្ូវាតិកា ន្ងិឧបករណ៍ពកព់ន័្ធ 
ជាជាងនេើការទិញ ការខចកចយ ន្ងិការជ្ួសជ្ េឧបករណ៍ទំងននាោះ។ 

 

៤. នសចកតីសន្និដាឋ ន្ 

បរិបទបចេុបបន្នកនងុម្របនទសកម្ពុជាាន្េកខណៈម្របនសើរសម្រាប់ការបនងកើតកិចេអន្តរារម្ន្៍ ខដេអាចបនងកើតជាការវិភ្នរទន្ចាស់លាស់ នដើម្បខីកេម្អេទធផ្សេអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូនៅកនងុរយៈនពេខៃី ឬម្ធយម្។ 
ថ្នន ក់ដកឹនាបំចេបុបន្នរបស់ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ខដេ ន្ផ្ទៃ ស់បដូរផ្សនតរ់ំន្តិ  ន្កណំតអ់ាទិភ្នពនេើការពម្រងឹងរ ណភ្នព ជាពិនសសកនងុការបនម្រងៀន្ ន្ិងការនរៀន្អាន្ ន្ងិរណិតវិទានៅថ្នន កដ់ំបងូ 
នហើយនបើកទូលាយចំនពោះការម្ចនម្របឌ្តិ ន្ិងវិធសីាម្រសដលមីៗ ផ្សងខដរ។ ាន្រនម្រាងជានម្រចើន្កពំ ងគ្មមំ្រទដេ់អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង ចបព់ីការខតិខំម្របឹងខម្របងផ្ទទ េរ់បស់ម្រកសងួអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា រហូតដេ់
រំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្ដកឹនាំនដាយអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេនានានៅកនុងវិស័យអប់រំ។ ម្រកសងួអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូនានាកពំ ងនធវើរមួ្គ្មន នៅកនងុសាម រតីសហការ ខដេម្រកសងួជា
ន្ិចេកាេាន្ឆន្ទៈសកិាពីរនម្រាងនផ្សសងៗ។ នទោះជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ ក៏វឌ្ឍន្ភ្នពកនុងការពម្រងឹងេទធផ្សេសិកាឲ្យទទេួ ន្ដកំំផ្សនួ្ ន្ឹងម្រតូវការនេើសពកីារម្រគ្មន្់ខតខចករំខេករនំ្ិតនយបេ ់

ន្ិងសាវ រម្ន្៍ចំនពោះអងគការអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េនដើម្បសីាកេបងជ្ំហាន្នផ្សសងៗខដេកពំ ងនកើន្ន ើង។ ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាន្ឹងពិន្តិយយ៉ា ងេម្អិតនេើការអន្ វតតនេើកម្មវិធីសកិា/
នសៀវនៅនម្នរៀន្ទន្់សម្័យ ន្ងិពចិរណានេើធាត ចេូ ន្ងិការគ្មំម្រទបខន្ាម្នេើអវីខដេន្ងឹម្រតូវការនដើម្បីជ្យួម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ិងសសិសឲ្យទទេួ ន្ 
អតាម្របនយជ្ន្៍នពញនេញពីខផ្សនកននាោះ។ ម្និ្ម្រតមឹ្ខតប៉ា នណាណ ោះ ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូអភិវឌ្ឍ កដ៏ូចជាម្ដរូអន្ វតតរបស់ខៃនួ្ផ្សងខដរននាោះ ន្ឹងម្រតូវការជ្ំហាន្កាន្់ខតហមត់ចតម់្ួយ
នដើម្បីកំណត់ថ្នការម្ចនម្របឌ្ិតលមីណាជាជ្នម្រម្ើសខដេអាចសនម្រម្ច ន្ម្របកបនដាយភ្ននជារជ្យ័ សម្រាប់ការនធវើឲ្យការបនម្រងៀន្ ន្ិងការនរៀន្កាន្់ខតេអម្របនសើរម្យួកម្រម្ិតនទៀត។ 

ចំណ ចចប់នផ្សតើម្េអម្ួយអាចជាេកខណៈវិន្ិចឆយ័ខដេកំណតន់ដាយរដឋនេខាធិការ ន្ិងអនកសម្រម្បសម្រម្ួេ EFA នលាកបណឌ ិត ណាត់ ប  ន្នរឿន្ កនុងនាម្ជា

នគ្មេការណខ៍ដេវាយតម្ម្ៃរនម្រាងម្ដរូរបស់នលាករួម្ាន្ដូចជា៖ ១)ភ្នពពកព់ន័្ធនៅន្ងឹកម្មវិធ ីន្ងិយ ទធសាម្រសតរបស់ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ២) ម្របសិទធផ្សេ ៣)ម្របសិទធភ្នព ៤)ផ្សេប៉ាោះពេ ់

ន្ិង ៥)ន្ិរន្តរភ្នព។ ាន្ឱកាសសម្រាប ់ USAID កនុងការគ្មំម្រទដេ់ភ្នពសម្នហត ផ្សេម្ន្សកម្មភ្នពនៅកនុងវិសយ័នន្ោះ 
ន្ិងការបងាា ញតាម្រយៈការនរៀបចកំម្មវិធីរបសខ់ៃួន្អំពីរនបៀបអន្ វតតនគ្មេការណ៍ទងំនន្ោះ។ 

ម្រកុម្ការងារ ន្កំណតន់្ូវវិធីសាគសតជាក់លាក់ម្យួចំន្ួន្ខដេ USAID អាចទទួេ ន្ 
អតាម្របនយជ្ន្ព៍ឱីកាសវិជ្ជាន្ខដេន្ឹងនបើកចំហនៅកម្រម្តិអប់រថំ្នន កប់ឋម្សកិា ន្ងិជ្ួយដេ់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូររបសខ់ៃួន្ កនងុការនដាោះម្រសាយឧបសរគម្យួចនំ្ួន្នដើម្ប ី



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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ពម្រងឹងេទធផ្សេសិការបសស់ិសសឲ្យ ន្ទេូំទូលាយ។ ជ្ំហាន្របស់នយើងកនុងការសនងខបន្ូវឱកាស ន្ិងជ្នម្រម្ើសខដេាន្សម្រាប ់ USAID/កម្ពុជា 
ម្រតូវ ន្ជ្ំរ ញពេីទធផ្សេម្រសាវម្រជាវខដេ ន្បងាា ញខផ្សនកសខំាន្់ៗនដើម្បពីម្រងងឹេទធផ្សេអណំាន្។ រូបភ្នពទី ៧ 
ខាងនម្រកាម្បងាា ញអពំីរនបៀបខដេកតាត ទងំនន្ោះន្ឹងម្រសបសម្រាប់ជ្ហំាន្ខដេគ្មំម្រទនេើសម្តាភ្នពកនងុម្របនទសកម្ពជុានដើម្បីទទួេ ន្េទធផ្សេេអម្របនសើរកាន្់ខតទេូំទលូាយ។ 

 

របូភ្នពទ ី៧៖ កតាត កនងុសាលាខដេជ្ោះឥទធពិេនេើេទធផ្សេសកិា 

 

 

ការបងាា ញខាងនេើនន្ោះ រឺជាកតាត កនងុសាលានរៀន្ម្ន្កម្មវិធសីិកា (អវីខដេម្រតូវបនម្រងៀន្) សាា រ (យន្យន្តសម្រាប់ការដកឹជ្ញ្ជូន្ាតកិា ន្ិងផ្សដេឲ់្យសិសសន្ូវការអន្ វតតឲ្យ ន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់) ន្ងិការបនម្រងៀន្ 

(វិធសីាម្រសដបនម្រងៀន្) ខដេកណំត់ឲ្យសសិសនរៀន្អាន្នៅកនុងថ្នន កអ់ប់រំដបំងូ។ កតាត កនុងសាលាទងំនន្ោះ ម្រតូវខតពម្រងឹងតាម្រយៈការបណតុ ោះបណាត េម្ររបូនម្រងៀន្ខដេាន្រ ណភ្នពខពស់ តាម្ដាន្ ន្ិងបន្តគ្មំម្រទ 
នហើយវឌ្ឍន្ភ្នពម្រតូវខតម្រតួតពិន្តិយតាម្រយៈការវាយតម្ម្ៃឲ្យ ន្េអតិេអន្់។ ទនំាកទ់ំន្ងរវាងសាលានរៀន្ ន្ិងសហរម្ន្៍ ខដេគ្មំម្រទដនេើបនម្រងៀន្ខដេ ន្ខកេម្អ 
ក៏អាចរមួ្ចំខណកដេ់េទធផ្សេខដេ ន្ខកេម្អផ្សងខដរ ប៉ា ខន្តម្រតូវាន្េកខណៈនផ្ទត តសខំាន្់ខាៃ ងំជាងម្ ន្។ ម្របសិន្នបើម្ររប់សាលានរៀន្ទំងអសក់នុងកម្ពុជាស ទធខតាន្សាសភ្នរទងំនន្ោះនហើយននាោះ 

ជ្ំហាន្បនាទ ប់រឺម្រតូវយកចិតតទ កដាក់ន ើងនេើបរិយកាសនគ្មេន្នយ យ ធន្ធាន្ ការម្ររប់ម្ររង ន្ិងអភ ិេកចិេនៅកនុងវិសយ័នន្ោះ (ថ្នន ក់ជាតិ វិម្ជ្ឈការ ន្ិងភូម្ភិ្នរ)។ 

ការអន្ វតតម្រកបខ័ណឌ នន្ោះ ម្រកុម្ការងារវាយតម្ម្ៃរកន ើញន្ូវឱកាសម្ួយចំន្នួ្ដចូខាងនម្រកាម្ ន្ិង 

ផ្សដេ់អន្ សាសន្៍ជ្នម្រម្ើសជាវិធីសាម្រសដខដេអាចឲ្យកម្មវិធីរបស់ USAID អាចទញយកអតាម្របនយជ្ន្៍ ពីឱកាសទំងននាោះ ពក់ពន័្ធន្ងឹកម្មវិធសីិកា សាា រ ការបនម្រងៀន្ វិម្រកិតការ ន្ិងគ្មំម្រទម្ររបូនម្រងៀន្ 

ការវាយតម្ម្ៃ ន្ងិទនំាកទ់ំន្ងរវាងសាលានរៀន្ ន្ងិសហរម្ន្៍ (តារាងទី ៧)។ 

តារាងទ ី៧៖ ឱកាស ន្ងិជ្នម្រម្ើស 
ឱកាស ជ្នម្រម្ើស 

ពកព់ន័្ធន្ងឹកម្មវធិសីកិា៖ 

 ការម្រតេបម់្កនម្របើជ្ំហាន្ខផ្សអកនេើសូរសពទនដើម្បីបនម្រងៀន្ការអាន្ រជឺាជ្ំហាន្ខដេម្រតូវ ន្ 
គ្មំម្រទសងឹខតជាេកខណៈជាសកេ ន្ងិទទួេយកនដាយម្ររបូនម្រងៀន្។ 

 

វិន្ិនយរកនងុការជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូរបសខ់ៃួន្ឲ្យរកាន្ូវការយក
ចិតតទ កដាកច់ំនពោះ ន្ងិកាៃ ំងចេករ នដើម្បីគ្មំម្រទថ្នន ក់អាន្ដំបងូនដាយ
ជ្ួយបនងកើតយន្តការសម្រម្បសម្រម្េួ ន្ងិ 

សហរម្ន្៍ម្ន្ការអន្ វតតកនុងរងវងក់ារនរៀបចខំដេាន្ (ដចូជាអងគការ ETWG  

នគ្មេន្នយ យ (អាទិភ្នព ESP/ ម្រកសងួអបរ់ ំយ វជ្ន្ ន្ងិកឡីា) 

ធន្ធាន្ម្ររបម់្រគ្មន្ម់្រតវូ ន្នម្របើម្រ សម់្របកបនដាយម្រតមឹ្ម្រតវូ 
អភ ិេកចិេ ការម្ររបម់្ររង ន្ងិរណនន្យយភ្នព 

ការបនម្រងៀន្ 

កម្មវធិសីកិា សាា រ 
x ៧.០០០ សាលា 

ការវាយតម្ម្ៃ វិម្រកិតការ ន្ិងការគំ្មម្រទម្ររូបនម្រងៀន្ 

ការភ្នជ ប់ 
សហរម្ន៍្សាលា 
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ន្ិង NEP)។ 

 កម្មវិធសីិកានម្របើម្រ ស់នពេនវលានម្រចើន្សម្រាបក់ារបនម្រងៀន្អាន្កនងុថ្នន ក់ដបំងូ ប៉ា ខន្តនពេ
នវលាបនម្រងៀន្ម្និ្ម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់ឲ្យម្របសទិធភ្នព ដូចន្ងឹកម្រម្ិតខដេន្ងឹអាចន ើយ។ 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាបនងកើតជ្ហំាន្ការបណតុ ោះបណាត េខដេសងកត់
ធៃន្់នេើនពេនវលាបនម្រងៀន្ បនចេកនទសបនម្រងៀន្ម្របនសើរនផ្សសងៗ 
ន្ិងនផ្ទត តការយកចតិតទ កដាក់នម្រចើន្នេើការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញអាន្ទូេំទលូាយសម្រាប់ថ្នន ក់ទ១ី។ 

អាចម្រតូវពិចរណានេើជ្ំហាន្របសអ់ងគការ Room to Read 

ខដេកពំ ងសាកេបងនេើវិធីសាម្រសដខដេម្ររបូនម្រងៀន្អកសរ 
ខដេអាចឲ្យសិសសអាចនរឿង ន្យ៉ា ងឆ្ប់រហស័ ន្ិងអភិវឌ្ឍជ្ំនាញខសវងយេ់ 
ន្ិងភ្នពសាទ ត់ជ្នំាញ។ 

 ចំណ ចនគ្មេ ន្ងិសដង់ដារខដេពន្យេ់នរៀបរាប់អពំីកម្មវិធីសកិាខដេ ន្បនងកើតន ើងនដាយរនម្រាងម្យួ 
នហើយម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា  ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ចំណ ចនគ្មេ 
ន្ិងសដង់ដារទងំនន្ោះចបព់ីខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ នដាយាន្រនម្រាងន ោះព ម្ព ន្ិងខចកផ្សាយនៅ 

ឆ្ន ំ២០១៥-២០១៦។ 

គ្មំម្រទការការខកខម្របនេើចំណ ចនគ្មេ ន្ងិសដង់ដារនដើម្បីឲ្យកាន្់ខតាន្េកខណៈទូនៅ 

(ជាជាងការដាកប់ញ្េូេរនម្រាងខដេ ន្នសនើស ំ ជាពិនសសសាា របខន្ាម្ 

ខដេសាលានរៀន្ភ្នរនម្រចើន្ម្ិន្អាចទទេួ ន្ដចូនពេបចេុបបន្ននន្ោះ) នដើម្បអីាចដាក់ឲ្យ
អន្ វតតកនងុកម្រម្តិសម្ម្រសបខដេកាន្់ខតទូេទំូលាយ។ ជ្យួម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ 
ន្ិងកីឡាកនងុការពចិរណាម្ិន្ម្រតឹម្ខតនេើវិធីសាម្រសដខបងខចកឯកសារចំណ ចនគ្មេ ន្ងិ
សដង់ដារទងំនន្ោះខតប៉ា នណាណ ោះនទ ប៉ា ខន្តខលម្ទងំនេើវិធីបណតុ ោះបណាត េម្ររូបនម្រងៀន្ 
អំពីការដឹកនាំការបនម្រងៀន្នម្នរៀន្ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃបន្តបនាទ បន់េើវឌ្ឍន្ភ្នពរបសស់ិសស។ 

- ពកព់ន័្ធន្ងឹសាា រ៖ 

 នសៀវនៅព ម្ពខដេាន្ផ្សដេត់ាម្ម្ូេដាឋ ន្  
សម្នហត ផ្សេនដើម្បីខកេម្អការបនម្រងៀន្អណំាន្ ប៉ា ខន្តរ ណភ្នពម្ន្ការន ោះព ម្ព 
ន្ិងការនរៀបចំខផ្សន្ការរយៈនពេខវងនដើម្បីការបំនពញន ើងវិញ ម្រតូវ ន្នេើកន ើង។ 

 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរូរបសខ់ៃួន្កនុងការវាយតម្ម្ៃនេើការនម្របើម្រ ស់ 
ន្ិងការសឹកនរចរឹេរបសន់សៀវនៅ នហើយនម្របើម្រ ស់ពត័៌ាាន្ននាោះនដើម្បីនរៀបចំខផ្សន្ការ
សម្រាប់ការបំនពញន ើងវិញនេើសតកុនសៀវនៅព ម្ព។ នេើសពនីន្ោះ ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ 
ន្ិងកីឡាអាចអន្ វតតការតាម្ដាន្ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃកាន្់ខតាន្េកខណៈ ជាម្របពន័្ធម្ន្នសៀវនៅព ម្ព 
ន្ិងនរៀបចំខផ្សន្ការសម្រាប់ការពនិ្ិតយនេើាតិកា ន្ិងរចនាសម្ព័ន្ធ 
នឆ្ព ោះនៅរកការនដាោះម្រសាយបញ្ញា ម្ួយចំន្នួ្ខដេនេើកន ើងនដាយការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ 

(សូម្នម្ើេ ឧបសម្ពន័្ធ រ) ។ 

 សាា របខន្ាម្ជានម្រចើន្ខដេអាចនម្របើម្រ ស់ ន្ាន្ដចូជា៖ 

- នសៀវនៅនរឿងាន្រូបភ្នព 

- អនកអាន្ាន្កម្រម្ិត 

- នសៀវនៅនម្នរៀន្សម្រាប់ម្ររបូនម្រងៀន្ 

- កម្មវធិ ីAan Khmer 

- កំខណនសៀវនៅនអ ិចម្រតនូ្កិ E4K 

- កម្មវិធ ីKhmer Library (ភ្នជ ប់ន្ងឹនសៀវនៅកំខណហាវ េ pdf) 

- កម្មវិធ ីTEST 

- អកខរៈម្រកម្ Draw Khmer (ការរូសរនំ្ូសអកសរ) 

- នសៀវនៅនអ ិចម្រតនូ្ិក Tiger, Monkey ន្ិង Rabbit។  

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរកូនងុការកំណតក់ញ្េបស់ាា រេអបំផ្ស តខដេ
ម្រតូវការនដើម្បីគ្មំម្រទអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ ន្ងិផ្សដេ់ជ្នំ្ួយនដើម្បីការវាយតម្ម្ៃយ៉ា ងេអិតេអន្់នេើតម្ម្ៃ 
ន្ិងការនម្រជ្ើសនរីសពកព់ន័្ធន្ឹងឯកសារន ោះព ម្ព ន្ងិ 
 នអ ិចម្រតនូ្ិក ។ 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិម្ដរកូនងុការពិចរណាកម្មវិធទីូរសពទ 
នផ្ទត តនេើម្ររូបនម្រងៀន្ឲ្យកាន្់ខតផ្ទទ េ ់
ជាពិនសសម្ររូបនម្រងៀន្ខដេអាចទទេួអតាម្របនយជ្ន្ព៍ីការនកើន្ន ើងម្ន្ទូរសពទ 
ន្ិងទូរសពទឆ្ៃ តម្វ នដាយសារតម្ម្ៃទបរឺនដើម្បផី្សដេ់ធន្ធាន្ដេ់ម្ររបូនម្រងៀន្ 
ន្ិងសម្រម្ួេកនងុការទកទ់ង ន្ងិការតាម្ដាន្។ 

ជ្ួយជ្ំរ ញភ្នពខដេអាចនម្របើម្រ ស់ ន្ងិការអាចរកទផី្សារខដេកំព ងនកើន្ន ើង សម្រាបស់ាា រ 
ន្ិងកម្មវិធីនអ ិចម្រតូន្កិសម្រាប់សសិស ន្ិងម្ររួសាររបសព់កួនរ។ 

 ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាាន្នគ្មេន្នយ យពកព់ន័្ធន្ងឹបណាណ េយ័សាលានរៀន្ 
នហើយតាម្រយៈការគ្មំម្រទពីម្ដរូនានា 

គ្មំម្រទការម្របងឹខម្របងនដើម្បបីនងកើត 
បណាណ េ័យម្ន្កម្រម្តិអនកអាន្ខដេាន្នៅម្ររបស់ាលាទំងអស់ ជាពិនសស
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ម្រកសួងកំព ងពាយម្បនងកើតបណាណ េ័យនៅម្ររប់សាលានរៀន្ទំងអស់ (បចេបុបន្ន ៣៦% ម្ន្

សាលានរៀន្ម្ររបក់ម្រម្ិតទំងអសា់ន្បណាណ េ័យ)។  

នដាយតាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់ឲ្យ ន្កាន្់ខតេអម្ន្ម្េូន្ធិិ PB ន្ងិ SIG 

ចំនពោះនគ្មេបំណងទំងនន្ោះ កដ៏ូចជាការនរៀងររភ្នពជាម្ដរូរវាងរដាឋ ភិ េ 
ន្ិងវិសយ័ឯកជ្ន្ ខដេអាចនរៀងររធន្ធាន្នដើម្បីបនងកើត ន្ងិសតុកទ ក 
បណាណ េ័យ។ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

32 

ឱកាស ជ្នម្រម្ើស 

ពកព់ន័្ធន្ងឹការបនម្រងៀន្៖ 
 ម្ររូបនម្រងៀន្ចង ់ន្ ន្ិងាន្ភ្នពងាយម្រសួេជាម្យួន្ងឹវិធសីាម្រសដបនម្រងៀន្អណំាន្បចេបុបន្ន ប៉ា ខន្តពកួគ្មត់

ម្រតូវការការខណនានំម្រចើន្នទៀតអពំីវិធដីាកប់ញ្េូេគ្មន  ន្ងិបនម្រងៀន្នម្នរៀន្ ខដេ 
នម្របើម្រ ស់នា៉ា ងបនម្រងៀន្កនុងថ្នន ក់នរៀន្ឲ្យកាន្់ខតាន្ម្របសិទធផ្សេ។ 

 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាដាកប់ញ្េេូវិធីម្រសាម្រសដ
ជាម្របពន័្ធកនងុការអភិវឌ្ឍម្ររូបនម្រងៀន្កពំ ងបនម្រម្ើការងារ ខដេនផ្ទត តនេើការបនម្រងៀន្អំណាន្  
រួម្ទំងបនចេកនទសបនម្រងៀន្ជាក់លាក់នដើម្បីឲ្យសិសសចេូរួម្
កនុងការអន្ វតតជ្នំាញាន្ផ្សេិតភ្នព។ 

 បទពិនសាធន្៍រនម្រាង TRAC កនងុនេើកន ើង ការបំនពញវិជាជ ។ ជ្ួយដេ់ការវាយតម្ម្ៃេអតិេអន្់នេើការ អន្ វតតពម្រងីក TRAC Design នដើម្បី
កំណតត់ម្ម្ៃបខន្ាម្ម្ន្វិធីសាម្រសដនផ្ទត តនេើការបំនពញវិជាជ ។ 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាកនងុការខបងខចកបនចេកនទសសាម្ញ្ាសម្រាបម់្ររូបនម្រងៀន្
នដើម្បីនម្របើម្រ ស់នៅតាម្ការបនម្រងៀន្ខ សៗគ្មន  ន្ងិនេើកន ើងអំពីការបំនពញវិជាជ  ជាបងាា ញ
នៅកនុងការអន្ វតតម្របចំម្លៃ។ 

- ពកព់ន័្ធន្ងឹវមិ្រកតិការ ន្ងិការគ្មំម្រទម្ររបូនម្រងៀន្៖ 

 ម្របព័ន្ធអប់រំខដេាន្នៅសាា ប័ន្  
នគ្មេន្នយ យ ន្ិងការអន្ វតតនៅកម្រម្តិ 
វិម្ជ្ឈការ ខដេអាចនម្របើម្រ ស់នដើម្បីគ្មំម្រទ 
ដេ់បរិយកាសបនម្រងៀន្។ ទំងនន្ោះរួម្ាន្៖ 

- DTMT 

- ការម្របជ្ ចំនងាក ម្ - ម្របចំស ត ហក៍នុងសាលា ន្ងិម្របចំខខតាម្សាលាទងំអស។់ 

 

ជ្ួយម្របតិបតតិការ DTMT 

កនុងការគ្មំម្រទសាលានរៀន្ទងំអស់នៅកនងុម្រសកុ/នខតតខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីស រួម្ទំង ការពម្រងងឹ

សម្តាភ្នព DTMT ន្ិងការបនងកើតភ្នពជាម្ដរូរវាង ការិយេ័យអប់រំម្រសុក ន្ិង 

តួអងគនផ្សសងនទៀត (ឧទហរណ ៍អងគការ ម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ) 
នៅថ្នន ក់ម្រសកុខដេអាចផ្សដេជ់្ំនាញកនងុការគ្មំម្រទ 
ររ នកាសេយ។ 

ជ្ួយការិយេយ័អប់រំនខតត 
ន្ិងការិយេ័យអប់រំម្រសកុនៅកនងុតបំន្់ខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីសកនុងការម្របតបិតតកិារ 
ន្ិងការចប់យកអតាម្របនយជ្ន្ម៍្របពន័្ធចនងាក ម្ម្របពន័្ធខដេាន្ម្រសាប់
នដាយការដាកឲ់្យនម្របើម្រ ស់ការនផ្ទត តចាស់លាស់នេើការបនម្រងៀន្អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង  
រួម្ទំងបនចេកនទសកនុងការនធវើឲ្យេអម្របនសើរន្ូវការអន្ វតតកនុងថ្នន ក់ផ្សងខដរ។ 

 ការហួរចូេខពស់របស់ទូរសពទចេ័ត ន្ិងការនកើន្ន ើងវតតាន្ទូរសពទឆ្ៃ តម្វ (ជា

ពិនសសកនុងចំនណាម្ម្ររបូនម្រងៀន្) បចេុបបន្ន ម្រកសងួអប់រំ  
យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡានម្របើម្រ ស់វីនដអូសម្រាប់ការ 
បណតុ ោះបណាត េម្ររូបនម្រងៀន្ រួម្ទងំការបណតុ ោះ 

បណាត េ ន្ងិការគ្មំម្រទតាម្វីនដអ ូខដេជាខផ្សនកម្យួម្ន្ខផ្សន្ការនម្ ICT។ 

ការនម្របើម្រ ស់វិធីសាម្រសដខផ្សអកនេើ 
បនចេកវិទាសម្រាប់ការតាម្ដាន្ម្ររូបនម្រងៀន្ ការគ្មំម្រទម្ររូបនម្រងៀន្នៅទីដាចម់្រសយេ 
ន្ិងបណាត ញម្ររូបនម្រងៀន្នដាយនម្របើទូរសពទចេ័តរបស់ម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ិងទទេួនម្នរៀន្
លមីៗទកទ់ងន្ឹងជ្នម្រម្ើសរវាងវិធសីាម្រសដខផ្សអកនេើនសៀវនៅព ម្ព ន្ិងសារជាសំន ង។ 

បនងកើតវីនដអអូំពទីាៃ ប់អន្ វតតេអៗ  ន្ងិដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់នៅកនងុសកម្មភ្នព 

គ្មំម្រទ/បណតុ ោះបណាត េម្ររបូនម្រងៀន្  
ជាពិនសសនសវាម្ ន្ការនម្របើម្រ ស ់

សាា រ ICT ខដេាន្ខតម្ដង។ 

- ទកទ់ងនៅន្ងឹការវាយតម្ម្ៃ៖ 

 ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្អន្ វតត EGRA ថ្នន កជ់ាតិចនំ្នួ្ពីរ ន្ងិនបតជាា ចតិតបន្ត 
ការវាយតម្ម្ៃេទធផ្សេអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងនៅកម្រម្តិម្របព័ន្ធ ប៉ា ខន្តរហូតម្កដេប់ចេបុបន្ន ាន្
កំហ សធៃន្ធ់ៃរជាំនម្រចើន្ពក់ពន័្ធន្ងឹការ 

នម្របើម្រ ស់ EGRA។ 

ផ្សដេ់ជ្នំ្ួយនៅម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡានដើម្បពីម្រងឹងការនម្របើម្រ ស់ 
ការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង រមួ្ទំងការដាកឲ់្យនម្របើ ស់ខដេ ន្អន្ ម្ត័ន្ូវកំខណ 

សម្រម្ួេជានម្រចើន្អំពកីារបនម្រងៀន្ជាភ្នសាខខមរសម្ម្រសបតាម្កម្រម្ិតថ្នន ក់ 
ការបណដុ ោះបណាដ េអពំីការបនញ្េញសំន ងសម្រាប់នតសដ ន្ងិការវិភ្នរទិន្នន្័យ 
ន្ិងការនធវើរ យការណ៍។ 

គ្មំម្រទម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្ិងសហរម្ន្៍អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េអំពីវិធនីម្របើម្រ ស់ 

ន្ិងបកម្រសាយេទធផ្សេ EGRA។ 

ខណនាំអំពកីារម្ររប់ម្ររង់នអ ិចម្រតូន្កិ EGRA។ 
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ឱកាស ជ្នម្រម្ើស 

 នជារជ្យ័ម្ួយចនំ្ួន្ខណនាកំារវាយតម្ម្ៃជាម្របចតំាម្រយៈរនម្រាង TRAC ន្ងិអន្តរារម្ន្៍
របស់អងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េពកព់័ន្ធនផ្សសងនទៀត។ 

ជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិសហរម្ន្៍អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ កនុង
ពិចរណានេើវិធីខដេការវាយតម្ម្ៃជាំម្របចអំាចម្រតូវសម្រម្េួឲ្យាន្េកខណៈសាម្ញ្ា 
ន្ិងបញ្េូេកនុងការអន្ វតតរបស់ម្ររបូនម្រងៀន្។ 

- ពកព់ន័្ធន្ងឹទនំាកទ់នំ្ងរវាងសាលានរៀន្ ន្ងិសហរម្ន្៖៍ 

 សាា ប័ន្ខដេាន្សម្រាប់ការចេូរួម្របស ់
សហរម្ន្ក៍ម្រម្តិសាលានរៀន្នៅកនុងការនរៀបចំខផ្សន្ការខកេម្អសាលានរៀន្ 
ប៉ា ខន្តការយកចតិតទ កដាកប់ចេបុបន្នម្រតូវ ន្ខបងខចកនេើទដិឋភ្នពនម្រចើន្នពកម្ន្បរិយកាសសាលានរៀន្ 
នដាយម្និ្ាន្ការយកចតិតទ កដាក់ម្ររប់ម្រគ្មន្់នេើអវីខដេសហរម្ន្អ៍ាចនធវើ ន្នដើម្បីគ្មំម្រទការបនម្រងៀន្ 
ន្ិងការនរៀន្អាន្។ 

 

អាចកសាងនេើរំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្រណនន្យយភ្នពសងគម្ខដេាន្ម្រសាប់តាម្រយៈការវិន្ិនយរ
នេើទំនាក់ទនំ្ងចំនពោះឪព ក 

ាត យ/សហរម្ន្៍ ន្ងិនដើម្បីជ្នូ្ដំណងឹដេព់ួកនរអពំីការបនម្រងៀន្ ន្ិងការនរៀន្អាន្។ 
អាចគ្មំម្រទនេើកចិេអន្តរារម្ន្ទ៍ំនាក់ទនំ្ងការផ្ទៃ សប់តូរអាកបបករិិយ 

សងគម្កនងុនគ្មេបំណងនដាោះម្រសាយឧបសរគចំនណោះដឹង អាកបបកិរិយ 

ន្ិងការអន្ វតតរបសឪ់ព កាត យពក់ពន័្ធន្ងឹការទទេួ ន្អកខរកម្មរបស់កនូ្ៗ 
ពួកគ្មត។់ 

 នជារជ្យ័កនងុការនរៀងររសហរម្ន្៍ឲ្យចូេរួម្នៅកនងុសកម្មភ្នពរណនន្យយភ្នពសងគម្ ន្ិងនដើម្បីាន្
ការបកម្រសាយកនងុការវាយតម្ម្ៃ 
ន្ិងការរួម្ចំខណកកាន្់ខតេអម្របនសើរនដើម្បីនធវើឲ្យេអម្របនសើរន ើងន្ូវការផ្សដេ់នសវាកនងុវិស័យអប់រំ។ 

អាចខសវងរកជ្នម្រម្ើសសារជាសនម្ៃងខដេាន្តម្ម្ៃទបសម្រាប់ទំនាកទ់ំណងជាម្យួម្រកុម្ម្ររួសារ 
ន្ិងការជ្ួបជ្ ំគ្មន  ម្រពម្ទងំសម្រាប់ការខចករំខេកព័ត៌ាាន្ 

ពក់ពន័្ធន្ឹងរណនន្យយភ្នពសងគម្នៅកម្រម្ិតសាលានរៀន្ (ឧទហរណ៍ ពក់ពន័្ធ 
ន្ឹងចំន្នួ្នសៀវនៅព ម្ពខដេាន្ វតតាន្ ម្ររបូនម្រងៀន្ ការនម្របើម្រ សម់្ូេន្ធិ ិ

សាលានរៀន្ ។េ។) 

 សកម្មភ្នពនៅតាម្សហរម្ន្៍ជានម្រចើន្នដាយាន្ភ្នពម្រចំខដេនេើការខតិខំម្របឹងខម្របង ន្ងិ
ភ្នជ ប់នៅន្ឹងការពម្រងងឹរ ណភ្នពអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ ឧទហរណ៍ វិធីសាម្រសដតាម្សហរម្ន្ស៍ម្រាប់

ក ារភ្នពដបំូង (SCI) ន្ងិកម្មវិធ ី

អកខរកម្មម្ន្ សសនពញវ័យតាម្សហរម្ន្៍ (UNESCO)។  

ខសវងរកវិធីសាម្រសដនដើម្បសីហការជាម្ួយ ECE តាម្សហរម្ន្៍ ន្ិងអកខរកម្មម្ន្ សសនពញ

វ័យ (ដូចជាកម្មវិធីរបស់ UNESCO) នដើម្បីបនងកើតកម្មវិធីពម្រងឹងនៅវិញនៅម្ក
សម្រាបឪ់ព កាត យ ន្ិងក ារទកទ់ងន្ឹងការអភិវឌ្ឍភ្នសា ន្ិងអកខរកម្ម។ 

 

នដើម្បីនគ្មេបំណងតណំាង ម្រកមុ្ការងារវាយតម្ម្ៃម្រតវូសនងខបឱកាសម្ួយចំន្នួ្នៅកនុងតារាងខាងនេើ។ ររួឲ្យនសាកសាត យ ការនធវើដចូនន្ោះផ្សដេ់ហាន្ិភយ័កនងុការបនងកើតជាទិដឋភ្នពម្ួយថ្នម្រកុម្នន្ោះ
កំព ងតស ូម្តិនេើរនំ្ិចផ្សតចួនផ្សតើម្ប រគេនផ្សសងៗ។ នយើងម្និ្អាចសងកត់ធៃន្់ខាៃ ងំថ្ននគ្មេបំណងរបស់នយើងរឺផ្សទយុន្ងឹការអន្ វតតជាក់ខសដងន ើយ។ កងវេ់សំខាន្់ម្យួនទៀតរបស់ម្រកុម្ការងារពកព់ន័្ធន្ងឹចំណ ចនន្ោះ 
រឺថ្នវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុា រំន្ចិផ្សតចួនផ្សតើម្ វិធីសាម្រសដ ន្ងិរនម្រាងនានាម្និ្ស ីសងាវ កគ់្មន កាន្់ខតខាៃ ងំន ើង។ ដូចនន្ោះ នយើងម្រតេប់នៅរកនគ្មេការណខ៍ដេ ន្ចប់នផ្សតើម្នៅចំណ ចដបំូងម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ ដចូជា 
ការពិចរណានេើសកម្មភ្នពកនុងនពេអនារតកនងុការគ្មំម្រទវិស័យអប់រំ ម្រតូវាន្ដចូតនៅ៖ 

 ចូេរួម្ចំខណកដេផ់្សេប៉ាោះពេ់នៅកម្រម្តិម្ួយ។ 

 នធវើការនដើម្បីនដាោះម្រសាយបញ្ញា ម្របពន័្ធចំ ច់សម្រាបអ់ន្តរារម្ន្៍កម្រម្តិសាលានដើម្បីអាចវាស់ខវង ន្ម្របកបនដាយចីរភ្នព ន្ិងពម្រងងឹភ្នពស ីសងាវ កេ់អ ដចូនន្ោះ សាា របនម្រងៀន្ ន្ិងសិកា 
វិធីសាម្រសដបនម្រងៀន្ ការវាយតម្ម្ៃ ន្ិងសកម្មភ្នពគ្មំម្រទសាលាម្រតូវ ន្ពម្រងងឹនៅវិញនៅម្ក ន្ងិ 

 ផ្សដេ់ភសតុតាងអពំីឲ្យកាន្់ខតសម្រាបផ់្សេប៉ាោះពេ់ ន្ងិទិន្នន្យ័អំពីម្របសទិធភ្នពម្លៃចណំាយ ន្ិងគ្មំម្រទម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាកនុងការទទួេ ន្ ន្ងិការនេើកកម្ពស់ការនម្របើម្រ ស់កាន្់ខតេអ
ម្របនសើរន្ូវឲ្យពត័៌ាាន្ខដេ ន្នេើកន ើង។ 

USAID អាចាន្តនួាទីយ៉ា ងសខំាន្ ់ តាម្រយៈការជ្ួយកសាងសម្តាភ្នពរបសម់្រកសងួអបរ់ ំ
យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេនដើម្បីអន្ វតតនគ្មេការណ៍ទងំនន្ោះ។ ឧទហរណ៍ តាម្រយៈការនធវើការជាម្យួម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡានដើម្បនីេើកកម្ពសក់ារអន្ វតត

ជ្ំហាន្ឲ្យកាន្់ខតសម្ម្រសបនដើម្បីវាយតម្ម្ៃេទធផ្សេសិកា ន្ិងនដើម្បីពម្រងឹងសដង់ដារឲ្យកាន្់ខតរឹងាំ សម្រាប់ការវាយតម្ម្ៃផ្សេប៉ាោះពេ់ USAID អាចជ្យួម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ 
ន្ិងកីឡាកនងុការកំណត់នគ្មេន្នយ យ នគ្មេការណ៍ខណនាំម្របតបិតតកិារ ខដេម្រតូវខតាន្នៅនពេជ្យួពម្រងឹងសម្តាភ្នពបណាត ម្ដរអូន្ វតតខដេម្រតូវនធវើការម្យួម្រកសងួកនងុការអន្ វតតនគ្មេការណ ៍ខណនាទំងំនន្ោះ។ 
គ្មំម្រទការអភិវឌ្ឍចំណ ចនគ្មេកំណត់តាម្កម្រម្ិត ន្ិងអាចវាស់ខវងនដាយផ្ទទ េស់ម្រាបជ់្ំនាញអាន្ក៏អាចរួម្ចំខណកយ៉ា ងេអម្របនសើរកនុងការពម្រងងឹវិធសីាម្រសដកាន្់ខតាន្សតងដ់ារនដើម្បវីាស់ខវងរនម្រាង 
ន្ិងឥទធពិេរបស់កម្មវិធ។ី 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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នេើសពីនន្ោះនទៀត ការខវោះខាតធន្ធាន្ ន្ងិភ្នពទន្់នខាយកនងុវិស័យអប់រ ំ ជាទូនៅនៅតាម្ 

សហរម្ន្ជ៍្ន្បទ ន្ងិទដីាច់ម្រសយេ ខដេ ន្ទទេួម្របនយជ្ន្៍តចិជាងនរពកីារខកេម្អលមីៗ នៅកនុងការផ្សដេ់ការអប់រនំៅកម្ពជុា។ USAID អាចជ្ួយម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាខសវងរក វាយតម្ម្ៃ 
ន្ិងដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់យ ទធសាម្រសតនជារជ្័យនដើម្បីបនងកើតឱកាសអប់រំកាន្់ខតសម្ម្រសបសម្រាប់ម្ររួសារ ន្ិងសហរម្ន្៍ខដេាន្ទទេួ ន្ម្របនយជ្ន្៍។ ក ារនៅខាងនម្រកាម្បងអស់ម្ន្វិសាេរម្ន្៍សងគម្នសដឋកចិេ 

រឺជាក ារខដេម្រតូវការឱកាសអប់រំនម្រចើន្ ន្ងិនពេនវលានម្រចើន្នដើម្បអីភិវឌ្ឍ ន្ិងអន្ វតតជ្ំនាញអកខរកម្ម។ USAID អាចគ្មំម្រទការបនងកើត ការអន្ វតត ន្ិងយ ទធសាម្រសតវាយតម្ម្ៃនដើម្បីធានា
ម្របសិទធភ្នពម្លៃចណំាយ វិធីសាម្រសដអាចវាស់ខវង ន្នដើម្បបីំនពញបខន្ាម្ដេក់ារបនម្រងៀន្។ 

ជាច ងនម្រកាយ កនងុខណៈនពេខដេម្រកុម្វាយតម្ម្ៃម្រតូវ ន្នេើកទកឹចតិតនដាយឱកាសខដេាន្នៅកនុងវិសយ័អប់រំកនុងម្របនទសកម្ពុជា សំខាន្ក់នុងការរំឭកន្ូវឧបសរគតាម្បរបិទ ន្ិងសាា ប័ន្ 
សំខាន្់ៗ ម្យួចនំ្ួន្ ខដេការអន្តរារម្ន្៍នពេអនារតន្ងឹម្រតូវម្របឈម្។ ការខបងខចកធន្ធាន្ាន្កម្រម្ិតនៅកនងុវិស័យអប់រំរបស់រដាឋ ភិ េ រឺជាអវីបញ្ញា ខដេម្រតូវបន្តនដាោះម្រសាយ តាម្រយៈកិចេសន្ទនា
នគ្មេន្នយ យជាបន្តបនាទ ប។់ ការជ្ួយបនងកើតទិន្នន្័យកាន្់ខតេអម្របនសើរអពំីតម្ម្ៃពកព់័ន្ធន្ឹងការអន្តរារម្ន្៍នផ្សសងៗគ្មន  ន្ិងជ្នម្រម្ើសម្របសិទធភ្នពម្លៃចំណាយរវាងជ្នម្រម្ើស វិធសីាម្រសដ ន្ិងយ ទធសាម្រសតខ សៗគ្មន  
អាចជ្យួម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា នចោះអពំីរនបៀបនម្របើម្រ ស់ឲ្យកាន្់ខតេអម្របនសើរន្ូវធន្ធាន្បខន្ាម្នានាខដេវិសយ័អប់រំម្រ កដថ្នន្ឹងទទេួនានពេអនារត។ សកម្មភ្នពគ្មំម្រទ
នគ្មេន្នយ យទន្ព់េនវលាម្រតមឹ្ម្រតូវ ន្ងិតាម្នគ្មេនៅ ឧទហរណ៍ អាចជ្យួវិភ្នរនេើម្របសទិធភ្នពភ្នពម្លៃចណំាយការអន្តរារម្ន្៍ខដេាន្ម្រសាប់ ខដេអាចបនងកើតការចេូរួម្ដ៏ាន្សារសខំាន្់នេើខផ្សនកនន្ោះ។  

ឧបសរគម្ួយនទៀត រឺសម្តាភ្នពអន្ វតតនៅាន្កម្រម្តិរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ជាពិនសសនៅថ្នន ក់វិម្ជ្ឈការខតម្ដង។ ជាឧទហរណ៍ ការបន្តនឆ្ព ោះនៅម្ ខ ន្ឹងាន្សារៈសំខាន្់
កនុងការកំណតអ់ពំីវិធសីាម្រសដកសាងសម្តាភ្នពម្ន្ម្របសិទធភ្នពម្លៃចណំាយរបស់ថ្នន ក់ម្រសុកនដើម្បីផ្សដេ់ការគ្មំម្រទដេក់ារបនម្រងៀន្បនងកើន្តម្ម្ៃបខន្ាម្ដេ់ម្ររូបនម្រងៀន្។ នធវើការងារជាម្ួយម្ដរូអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ
នានារបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡានដើម្បីបនងកើតរំរូសម្រាប់កចិេសហការ ន្ិងភ្នពជាម្ដរូរវាងរដាឋ ភិ េ ន្ិងវិស័យឯកជ្ន្ជ្ វិំញនសវាគ្មំម្រទសាលានរៀន្ អាចជាផ្សៃូវម្យួនដើម្បីនដាោះម្រសាយបញ្ញា

សម្តាភ្នពនៅាន្កម្រម្តិទងំនន្ោះ។ ច ំច់ម្រតូវភ្នជ ប់នដាយាន្នគ្មេបំណងនៅន្ឹងការខិតខំម្របងឹខម្របងនេើការគ្មំម្រទសាលានរៀន្ ន្ិងការធានារ ណភ្នព (ឧទហរណ៍ការខិតខំម្របងឹខម្របងខដេ SIDA 

កំព ងជ្យួបនងកើត QAD) ន្ិងសកម្មភ្នពកម្រម្តិសាលានរៀន្ខដេដឹកនាំនដាយអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េនដើម្បីពម្រងងឹសម្តាភ្នពម្របព័ន្ធទំងអស់នៅកនុងវិស័យនន្ោះ។ 

ជាច ងនម្រកាយ USAID រួរចបយ់កអតាម្របនយជ្ន្៍នេើការសហការ ន្ងិការសម្រម្បសម្រម្ួេកម្រម្តិខពស់ខដេាន្ម្រសាប់នៅកនងុវិស័យអប់រំ ន្ងិផ្សដេជ់្នំ្ួយដេម់្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា
កនុងការនធវើស ខដ ម្កម្មវិធីសាម្រសដវាយតម្ម្ៃ ការវាយតម្ម្ៃផ្សេប៉ាោះពេ់ ម្រពម្ទំងការនម្របើម្រ ស់ទនិ្នន្យ័នដើម្បីជ្នូ្ដំណងឹដេ់កិចេសន្ទនានគ្មេន្នយ យ ន្ិងការតាំងចិតតផ្សងខដរ។ 
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៥. សិកាខ សាលាពិភ្នកានគ្មេន្នយ យ 
នសចកតីម្រពងរ យការណ៍នន្ោះ ម្រតូវ ន្ផ្សសពវផ្សាយនៅខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥ ដេ់ភ្នរីពក់ពន័្ធឆៃង វិស័យធំម្ួយខដេតំណាងឲ្យ អយក សហរម្ន្អ៍ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ 
ន្ិងម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ខដេចូេរួម្សកម្មនៅកនុងវិសយ័អប់រំ។ បនាទ បម់្កភ្នរទីំងអស់ននាោះម្រតូវ ន្អនញ្ជើញឲ្យចូេរមួ្  
នៅកនុងសិកាខ សាលារយៈនពេកន្ៃោះម្លៃនៅម្លៃទ០ី៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ ខដេនៅកនងុនពេននាោះ ាន្ការនធវើបទបងាា ញសតពីីនសចកតីសនងខបអំពីេទធផ្សេរកន ើញ។ អនកចេូរួម្សកិាខ សាលាម្រតវូ 
 ន្ទ កនពេឲ្យនធវើការពិភ្នកាអំពេីទធផ្សេរកន ើញ ផ្សដេ់ម្តិម្រត ប់ ន្ិងផ្សដេ់ធាត ចូេបខន្ាម្ដេ់រ យការណ៍របស់ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ។ ម្តិនយបេ់ ន្ងិធាត ចូេទំងននាោះម្រតូវ ន្ដាក់បញ្េេូ 
កនុងរ យការណ៍ច ងនម្រកាយនន្ោះ។ ការរូសរំនេចម្ួយចនំ្ួន្អំពចីំណ ចខដេ ន្ពភិ្នកាាន្ សនងខបនៅកនុងឯកសារនន្ោះ។ 

បញ្ញា ម្យួខដេនកើតន ើងនៅកនងុសិកាខ សាលារភឺ្នសាខខមរ។ អនកចូេរួម្ជានម្រចើន្ ន្ចូេរមួ្នធវើការបញ្ញជ កថ់្ន នដាយសារភ្នសាខខមរាន្េកខណៈពិនសសម្ួយចំន្នួ្ (ដចូខដេ ន្ពភិ្នកានៅកនុងរ យការណ៍នន្ោះ) 
ម្របសិន្នបើាន្ការបនម្រងៀន្ម្រតឹម្ម្រតូវ ក ាររួរខតនរៀន្អាន្នៅកនុង  
រយៈនពេពឆី្ន ំដបំូងម្ន្ថ្នន កប់ឋម្សិកា។ ជាទូនៅ ភ្នរីពក់ពន័្ធយេ់ម្រពម្ថ្ននសៀវនៅព ម្ពលមី ន្ងិ វិធីសាម្រសតបនម្រងៀន្ជ្ ំវិញការនរៀបចំនសៀវនៅ រឺជាការន ោះជ្ហំាន្នៅម្ ខដ៏ធពំអីវីខដេម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់នៅថ្នន កដ់បំងូ 
ប៉ា ខន្តាន្ការម្រពយួ រម្ាថ្ន ាន្ការយកចិតតទ កដាកម់្ិន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ ចំនពោះការម្រតតួពនិ្ិតយ ន្ងិខកសម្រម្ួេខៃឹម្សារនសៀវនៅទំងននាោះ។ សារសំខាន្់ម្ន្ឯកសារ ជ្ំន្យួទំងនន្ោះ ក៏ម្រតូវ ន្នេើកន ើងផ្សងខដរ 
នដាយសងកត់ធៃន្់នៅនេើការនធវើឲ្យម្រ កដថ្នសាលាាន្ឯកសារអាន្បខន្ាម្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ នហើយសាា ន្ភ្នពនផ្សសងម្រតូវ ន្បងាា ញនដើម្បីនធវើឲ្យម្រ កដថ្ន ម្ររូបនម្រងៀន្ 
ន្ិងសសិសទទួេ ន្អតាម្របនយជ្ន្ព៍ីការនម្របើម្រ ស់ធន្ធាន្ទំងនន្ោះ។ ពក់ពន័្ធន្ឹង បញ្ញា នន្ោះ រឺកងវេច់ំនពោះការបនងកើតវបបធម្៌ាអណំាន្ទំងនៅតាម្សាលា ន្ិងផ្សទោះកនុងសហរម្ន្៍។ 
អនកចូេរួម្ចង់ន ើញាន្ការម្របម្ូេផ្សតុំកចិេខតិខំម្របឹងខម្របងបខន្ាម្នទៀត ខដេម្និ្ម្រតមឹ្ខតផ្សដេ ់
ឯកសារបខន្ាម្ប៉ា នណាណ ោះនទ ប៉ា ខន្តក៏ម្រតូវផ្សសពវផ្សាយអពំីតម្ម្ៃម្ន្ការអាន្ ន្ងិដាក់បញ្េូេឪព កាត យ ន្ិងសហរម្ន្៍កាន្់ខតទូេំទលូាយឲ្យចេូរួម្នៅកនុងការគ្មំម្រទសសិសនរៀន្អាន្ផ្សងខដរ។ 

បញ្ញា ចនំ្ួន្ពីរ ម្រតូវ ន្កំណតថ់្នព ាំន្នៅកនុងការងាររបស់ម្រកមុ្វាយតម្ម្ៃ នហើយម្រកុម្ទទេួសាគ េថ់្ននដាយសារាន្នពេនវលាម្និ្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ នទើបម្និ្អាចនេើកន ើងអពំីបញ្ញា ទំងពីរននាោះ ន្។ 
ទីម្ួយអនកចូេរមួ្ ន្នេើកន ើងអពំកីងវេ់ម្ន្តម្រម្ូវការអភិវឌ្ឍន្៍របសក់ ារនៅនពេ 
ពួកនរចូេសាលា ន្ងិនៅនពេន ើងពីកម្រម្ិតថ្នន កដ់បំូង។ កងវោះការអប់រំសម្រាបក់ ារតូច ន្ងិថ្នន ក់ម្នតតយយសកិានៅកនងុសហរម្ន្៍ជានម្រចើន្ ម្រពម្ទំងផ្សេប៉ាោះពេ់ម្ន្ភ្នពម្រកីម្រកនៅនេើ 
សាា ន្ភ្នពរីកចនម្រម្ើន្របស់ក ារនៅនពេពួកនរចេូនរៀន្នៅសាលា រឺជាបញ្ញា ខដេន្ឹងាន្  
សារសំខាន្ក់នុងការពិចរណា ន្ិងនដាោះម្រសាយ ម្របសិន្នបើម្របនទសកម្ពជុានម្ើេន ើញការរីកចនម្រម្ើន្រួរឲ្យកត់សាគ េ់ខផ្សនកអភិវឌ្ឍន្៍ភ្នសា ន្ិងអកខរកម្មនៅថ្នន កដ់ំបងូម្ន្សាលាបឋម្សិកា។ ការទទេួសាគ េ ់
ន្ិងបំនពញតម្រម្ូវការបំប៉ាន្របសក់ ារខដេព ទំទួេ ន្ការយកចតិតទ កដាក់ ម្ររប់ម្រគ្មន្់នៅនពេពកួនរចូេនរៀន្នៅសាលា ក៏ជាបញ្ញា ខដេម្រតូវយកចិតតដាកខ់ពសផ់្សងខដរ។ 

បញ្ញា ទពីីរខដេម្ិន្ ន្នេើកន ើងម្ររប់ម្រគ្មន្់នៅកនុងការវាយតម្ម្ៃវិស័យនន្ោះ រឺជាតួនាទីសំខាន្់ របស់នាយកសាលានៅកនងុការកំណតរ់ ណភ្នពសាលា។ នាយកសាលា រឺជាធន្ធាន្ដ៏សំខាន្ ់
ខដេអាចចូេរមួ្ម្របកបនដាយម្របសទិធភ្នពនៅកនងុការគ្មំម្រទដេ់ការខកេម្អរ ណភ្នពបនម្រងៀន្។ នដើម្បីអន្ វតតកិចេការនន្ោះ នាយកសាលាម្រតូវការការបណតុ ោះបណាត េ ន្ិងការគ្មំម្រទ នដើម្បីឲ្យ 

ពួកគ្មត់អាច ក) ដឹងអំពកីិចេការខដេម្ររូបនម្រងៀន្ម្រតូវអន្ វតត ខ) ផ្សដេ់ការគ្មំម្រទដេ់ម្ររូបនម្រងៀន្ នដើម្បីផ្ទៃ ស់បតូរទាៃ បប់នម្រងៀន្ម្របចំម្លៃរបស់ពកួគ្មត់ ន្ិង រ) តាម្ដាន្ឥរិយបលម្ររ។ូ កិចេខិតខ ំ
ម្របឹងខម្របងកនុងនពេអនារតនដើម្បីគ្មំម្រទអំណាន្ថ្នន កដ់ំបូងខដេាន្ការខកេម្អកនុងម្របនទសកម្ពុជា ក៏អាចពិចរណានៅនេើរនបៀបសហការជាម្ួយនាយកសាលាផ្សងខដរ។ 

អនកចូេរួម្ជានម្រចើន្យេ់ម្រសបចំនពោះេទធផ្សេរកន ើញពីការវាយតម្ម្ៃវិស័យអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូ ថ្ននពេនវលាម្ររប់ម្រគ្មន្់ ន្ិងការនម្របើម្រ ស់នពេនវលាម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពសម្រាប់ការ 
បនម្រងៀន្រឺាន្សារសំខាន្់បផំ្ស ត។ អនកចូេរួម្ ន្សនងកតនម្ើេរនបៀបពម្រងឹងសតងដ់ារវិជាជ ជ្ីវៈ សម្រាប់ម្ររូបនម្រងៀន្នដើម្បីធានាថ្នម្ររូបនម្រងៀន្ ន្បងាា ញ ន្ិងម្ររប់ម្ររងនា៉ា ងសិកា ន្សម្ម្រសប 
ម្រពម្ទងំកំណត់សតង់ដារម្ន្ការបនម្រងៀន្ ន្េអ។ 

តាម្រយៈការចូេរួម្ ន្ងិេកខណៈម្ន្ការពិភ្នកា ន្ងិម្តិនយបេ់នផ្សសងៗនៅអំ ងុសិកាខ សាលា ពិភ្នកាអំពីនគ្មេន្នយ យ 
នយើងអាចដងឹចាស់ថ្នភ្នរពីកព់័ន្ធទំងអសគ់្មំម្រទចំនពោះការាន្អំណាន្ថ្នន កដ់ំបងូជាអាទិភ្នពសម្រាប់ អយក ន្ិងម្ដរូអន្ វតត ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍របស់ខៃនួ្ផ្សងខដរ។ ភ្នរពីកព់័ន្ធទំងអស់ ន្បងាា ញថ្ន 
ពួកគ្មត់ាន្ឆន្ទៈកនុងការគ្មំម្រទបញ្ញា ជាអាទិភ្នពនន្ោះ នហើយបរិយកាសម្ន្កចិេសហការ ឆន្ទៈកនុងការសិកាពបីទពិនសាធន្៍គ្មន នៅវិញនៅម្ក ម្រពម្ទំង បំណងម្រ ថ្នន កនងុសម្រម្បសម្រម្ួេការនរៀបចំកម្មវិធី ន្ងិធន្ធាន្ 
អាចនធវើឲ្យពួកគ្មត់រមួ្សហការគ្មន  ម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពនៅកនុងការគ្មំម្រទកិចេអន្តរារម្ន្៍ខដេាន្នគ្មេនៅនេើកកម្ពស់  
េទធផ្សេអណំាន្នន្ោះ។ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

36 

៦. ឧបសម្ពន័្ធ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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ឧបសម្ពន័្ធ ក៖ នសចកតីខលៃងការវាយតម្ម្ៃនគ្មេបំណង ន្ងិវិធីសាម្រសតអណំាន្ថ្នន ក ់ដំបងូ 

នគ្មេបណំងម្ន្ការវាយតម្ម្ៃតាម្វសិយ័ 

េទធផ្សេនចញពីការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ ន្ឹងជ្ួយដេ់អនកនធវើនសចកតីសនម្រម្ចចតិត ជាពិនសសម្រកសងួអប់រំ  

យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាកម្ពុជា (អយក) ន្ងិ USAID ម្របចំម្របនទសកម្ពុជា កនុងការនរៀបចខំផ្សន្ការ អន្តរារម្ន្ន៍ផ្ទត តនេើអណំាន្ម្របកបនដាយម្របសទិធភ្នព ន្ងិយេដ់ងឹកាន្ខ់តចាសអ់ពំនីគ្មេ ន្នយ យ 

ការអន្ វតត ន្ងិឧបសរគរាងំសទោះបចេបុបន្នចំនពោះការអន្ វតតបនម្រងៀន្អណំាន្ជា ភ្នសាខខមរ។ នៅនពេបញ្េប់ការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃវិសយ័អណំាន្កម្រម្តិដបំងូ ន្ងឹជ្យួកណំតន់្វូចននាៃ ោះខវោះខាតទងំនន្ោះ 

ន្ិងផ្សដេន់្ូវរូបភ្នពវិភ្នរនពញនេញម្ន្េទធផ្សេ សនម្រម្ច ន្ បញ្ញា ម្របឈម្ ន្ិងឱកាសសំខាន្់ៗនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជាសម្រាបក់ម្មវិធអីណំាន្ ថ្នន ក់ដបំូងម្ររប់ម្រជ្ុងនម្រជាយ ន្ិងាន្រ ណភ្នពខពស។់ ជាធម្មតា 

នៅកនុងសកម្មភ្នព េំដាបេ់ំនដាយការងារ Ed-Data II រាេ់េទធផ្សេសនម្រម្ច ន្ ន្ិងផ្សេតិផ្សេពកព់័ន្ធខដេនចញពសីកម្មភ្នពនន្ោះ ន្ងឹដាក់បងាា ញជាសាធារណៈនៅនេើខវបសាយតរ៍បស ់

EdData II (https://www.eddataglobal.org/)។ 

ម្រកបខណ័ឌ  ន្ងិវធិសីាម្រសតវាយតម្ម្ៃតាម្វសិយ័ 

ម្រកុម្ជ្នំាញការវិសយ័អប់រំចនំ្ួន្បួន្រូបម្កពអីងគការ RTI International ទីម្របឹកាអប់រំជាន្់ខពស់ ម្ួយរូបម្កពីការិយេយ័ USAID ម្របចតំំបន្់អាស  ី

ន្ិងប រគេិកចំន្នួ្បនួ្រូបម្កពអីងគការ ម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េកនុងម្រសកុ អងគការសកម្មភ្នពសំរាប់បឋម្សកិានៅកម្ពុជា (KAPE)  ន្ម្ក នធវើការវាយតម្ម្ៃនន្ោះ។ 

ការពិន្តិយនម្ើេឯកសារេម្អតិម្រតូវ ន្អន្ វតតតាម្រយៈការនធវើបទ សាា សន្៍រយៈនពេបសី ត ហ៍នៅកនងុម្របនទស។ បញ្ជីន ម្ ោះម្ម្រន្តីម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា ប រគេិកម្ដរអូភិវឌ្ឍន្ ៍

ន្ិងម្ដរអូន្ វតតខដេ ន្ចូេរួម្នធវើបទសាា សន្៍នន្ោះ ាន្នៅកនងុ ឧបសម្ពន័្ធ ឈ ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ។ ការច ោះសិកានៅកនងុនខតតចនំ្នួ្៣ ម្រសុកចនំ្នួ្៤  ន្ងិ សាលានរៀន្ចំន្នួ្១០ 

 ន្ផ្សដេ់ន្ូវចកខុវិសយ័អពំ ី បញ្ញា ខដេកំព ងនកើតាន្នៅកនងុម្របព័ន្ធអប់រំ នៅកម្រម្ិតវិម្ជ្ឈការ។ ម្រកុម្ការងារ ន្នរៀបចំ ន្ិងអន្ វតតតាម្ម្រកបខ័ណឌ សម្រាប់ការម្របម្ូេ 

ទិន្នន្័យខដេម្ររបដណត ប់ពត័៌ាាន្ណាខដេម្រតូវម្របម្េូពក់ពន័្ធន្ងឹនគ្មេន្នយ យ ខផ្សន្ការ ន្ិងម្របតបិតតិការបចេុបបន្នរបស់ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាពកព់័ន្ធន្ឹងអំណាន្កម្រម្តិដបំូង 

ក៏ដចូជាម្រកុម្ម្ដរអូភិវឌ្ឍនៅកនងុរនម្រាងអប់រំកម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្ ន្ិងកិចេអន្តរារម្ន្៍កម្រម្ិតសាលា ខដេអន្ វតតនដាយអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េម្យួចនំ្ួន្ នដើម្បីគ្មំម្រទដេក់ារខកេម្អអណំាន្ កម្រម្តិដបំូងផ្សងខដរ។ 

 

ឧបសម្ពន័្ធ ខ៖ ទិដឋភ្នពទូនៅម្ន្វិស័យអប់រំនៅកនងុម្របនទសកម្ពជុា 

ម្រកសួងអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា (អយក) ជាអនកទទួេខ សម្រតូវនេើវិស័យអប់រំទងំម្េូនៅកនងុ ម្របនទសកម្ពជុាចប់តាំងពីការអប់រំសម្រាបក់ ារតូចរហូតដេ់ថ្នន ក់វិទាេ័យ ន្ិងសាកេវិទាេ័យ។ ម្រកសងួម្ជ្ឈមិ្ 

ម្រតូវ ន្នរៀបចឲំ្យនៅជាអរគនាយកដាឋ ន្សម្រាបក់ារអប់រថំ្នន កឧ់តតម្សកិា ការអប់រ ំ កម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្ យ វជ្ន្ន្ិងកីឡា ម្រពម្ទងំរដឋ េន្ងិហិរញ្ាវតា ុ ន្ិងអគ្មគ ធកិារដាឋ ន្។ ការអបរ់ ំ

កម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្ម្រតូវ ន្ខបងខចកបន្តនទៀតនៅជាការអប់រសំម្រាប់ក ារតចូ ថ្នន ក់បឋម្សិកា  

អន្ វិទាេ័យ ន្ងិវិទាេយ័ នហើយកា៏ន្ការិយេយ័ខដេទទួេខ សម្រតូវនេើខផ្សនកបនចេកនទស ជាក់លាក់សម្រាប់កម្មវិធីសកិា ន្ិងររ នកាសេយផ្សងខដរ។ ឧបសម្ព័ន្ធ   ម្ន្រ យការណ៍នន្ោះ 

ពិភ្នកាអំពទីំន្េួខ សម្រតូវ េកខណៈ ន្ិងកងវេជ់ាអាទភិ្នពរបស់នាយកដាឋ ន្នានាខដេាន្ អាណតតពិក់ពន័្ធន្ឹងការខកេម្អអំណាន្ថ្នន ក់ដបំូង។ នៅកម្រម្ិតវិម្ជ្ឈការ រដឋ េអប់រំថ្នន កទ់ី១២ 

ម្រតូវ ន្ធានានៅការិយេយ័អប់រំនខតតទំង ២៤នខតត ន្ងិ ១៨ ៥ ម្រសុក (រដឋ េវិម្ជ្ឈការាន្ ពភិ្នកានៅកនងុជ្ពំូកទី ៣ ការធានារ ណភ្នព ន្ិងសម្តាភ្នពវិម្ជ្ឈការសម្រាប់ការតាម្ដាន្ 

ន្ិងគ្មំម្រទសាលានរៀន្)។ ទិដឋភ្នពទូនៅសនងខបកនងុរយៈនពេលមីៗអពំីកំខណទម្រម្ង់វិស័យអប់រំាន្ បងាា ញជ្នូ្នៅកនុងឯកសារនន្ោះ ម្ ន្នពេចប់នផ្សតើម្កិចេពិភ្នកាអពំីខផ្សន្ការ ន្ងិអាទិភ្នពបចេុបបន្ន របស់ម្រកសងួ។ 
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ររររររររររររររររររររររររររ (រររររររររ 

ររររររររររររររររ) 

នទោះបីជាម្របព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ន្ទទួេការ 

វិន្ិនយរយ៉ា ងនម្រចើន្នៅកនុងអំ ុងទសវតសរ៍ឆ្ន  ំ

១៩ ៩ ០ បនាទ បព់ីការបញ្េបស់ម្រងាគ ម្ស ីវិេក៏នដាយ សូចនាករម្របសិទធផ្សេសាលានរៀន្ នៅខតាន្ 

េកខណៈម្ិន្ាន្ភ្នពខម្របម្របេួភ្នរនម្រចើន្សម្រាប់ ទសវតសរ៍ននាោះ។ ការម្រសាវម្រជាវេកខណៈពិនសាធន្ ៍

ខដេ ន្នធវើន ើងនៅនដើម្ទសវតសរ៍ឆ្ន ំ២០០០  ន្ បងាា ញថ្ន ការម្និ្សូវាន្ភ្នពរីកចនម្រម្ើន្នន្ោះ រ ឺ

បណាត េម្កពកីារនផ្ទត តខតនៅនេើធាត ចូេខាង ខផ្សនកផ្សគតផ់្សគងដ់ូចជា នសៀវនៅព ម្ព បណតុ ោះបណាត េ ររ នកាសេយ 

ន្ិងនហដាឋ រចនាសម្ពន័្ធ។ ការម្រសាវម្រជាវនន្ោះ ផ្សដេ់ជាម្ូេដាឋ ន្ពិនសាធន្ ៍

សម្រាបច់េនាកំខណទម្រម្ង់វិសយ័អប់រំគ្មំម្រទដេ ់ ម្របជាជ្ន្ម្រកីម្រក 

ខដេដាក់នចញន្ូវយ ទធសាម្រសតនដាោះម្រសាយបញ្ញា រាងំសទោះខផ្សនកតម្រម្ូវការដចូជា អាហារូបករណ ៍

កម្មវិធផី្សដេអ់ាហារតាម្សាលា ន្ិងការម្និ្បង់ម្លៃសាលា។ លវិកាដំនណើរការ 

សាលាម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់នដើម្បីបំនពញម្រ កច់ំណូេខដេខាតបង់នៅកម្រម្ិតសាលានដាយសារ ការេ បបំ តក់ារបង់ម្លៃសាលា។ កំខណទម្រម្ង់លមីខដេនាឲំ្យាន្កំនណើន្អម្រតាច ោះន ម្ ោះចេូ នរៀន្ស ទធ 

ជាពិនសសនៅកនងុចំនណាម្សាិតិម្របជាជ្ន្ម្រកីម្រកបផំ្ស ត (Engel ២០១០)។ នទោះជាយ៉ា ង នន្ោះកត ី អម្រតាម្កនរៀន្ស ទធកនុងចំនណាម្ចខំណកម្របជាជ្ន្ម្រកមី្រកបផំ្ស តនៅខតាន្កម្រម្តិទបជាង សាតិសិងគម្នសដឋកចិេ 

ខដេាន្កម្រម្តិខពស់ជាង (វិសម្ភ្នពបចេបុបន្នកនុងម្របពន័្ធអប់រំម្រតូវ ន្ ពិភ្នកាេម្អិតបខន្ាម្នៅកនងុខផ្សនកទី៣ វិសម្ភ្នពវិស័យអប់រំ)។ 

ដូនចនោះ វិធីសាម្រសតកាន្់ខតាន្ត េយភ្នពចំនពោះការវិន្ិនយរនេើវិស័យអប់រំ  ន្ដាក់បញ្េូេគ្មន  នៅជាយ ទធសាម្រសតរួម្ម្យួនៅថ្នសាលាក ារនម្ម្រតភី្នព (CFS)។ អយក  ន្ដាកឲ់្យនម្របើម្រ ស ់ នគ្មេន្នយ យ 

CFS ផ្សៃូវការកាេពីឆ្ន ំ២០០៨ ខដេនផ្ទត តការវិន្និយរជាលមីនៅនេើេកខណៈ សំខាន្់ៗទំងម្រ មំ្ួយម្ន្ការអភិវឌ្ឍសាលាទំងម្ូេ (រូបភ្នព ខ-១)។ ប៉ា ខន្ត ការសនម្រម្ចចតិតរបស់ អយក 

កនុងការដាក់នចញនគ្មេន្នយ យ CFS នន្ោះនៅទូទំងម្របនទសនដាយម្និ្នម្របើម្រ ស់ ដណំាកក់ាេនកើន្ន ើង ខដេ ន្នធវើឲ្យ តប់ង់យ៉ា ងនម្រចើន្ន្ូវអវីខដេសនម្រម្ច ន្នៅកនុង ដណំាកក់ាេសាកេបង 

(KAPE ២០០៧)។ នទោះបីជាយ៉ា ងនន្ោះកតី ម្រកបខ័ណឌ  CFS ន្ិងសចូនាករ នផ្សសងៗនទៀត ម្រតូវ ន្យកម្កនម្របើម្រ ស់យ៉ា ងទេូំទូលាយនៅកនុងវិស័យអប់រំ ន្ងិបនងកើតជា 

ម្ូេដាឋ ន្សម្រាប់ការនរៀបចំខផ្សន្ការនេើកកម្ពសស់ាលានរៀន្ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងសាលានរៀន្។ ទិន្នន្័យនៅកនុងកម្រម្តិវិសាេភ្នពខដេម្ររប់ខផ្សនកម្ន្សាលានរៀន្ទំងម្ូេ ម្រតូវ ន្នដាោះម្រសាយ យ៉ា ងម្ររប់ម្រគ្មន្ ់

ាន្នៅកម្រម្ិតសាលានរៀន្ខដេផ្សដេផ់្សដេជ់្ូន្នដាយ UNICEF ន្ិងាន្ សនងខបជ្ូន្នៅកនងុរូបភ្នព ខ-២ ខដេាន្បងាា ញថ្នចប់ឆ្ន ំ២០១០-១១ ដេ់ឆ្ន ំ២០១៣-១៤ 

ភ្នររយសាលានរៀន្ខដេផ្សដេ់ពនិ្ទុនៅកនងុ “កម្រម្តិម្ធយម្”  ន្នកើន្ន ើង នហើយសាលាខដេ ផ្សដេព់ិន្ទុម្រតឹម្ខត “កម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្”  ន្លយច ោះ។ រនបៀបវាយតម្ម្ៃសូចនាករ CFS 

នដាយម្និ្េនម្អៀងនៅកម្រម្ិតសាលានរៀន្ហាក់ដចូជាព ំចាសល់ាស់នៅន ើយ។ 

 

របូភ្នព ខ-២៖ ភ្នររយម្ន្សាលានរៀន្ខដេសនម្រម្ច ន្កម្រម្តិនផ្សសងៗគ្មន នៅតាម្សចូនាករ សាលាក ារនម្ម្រត ី 

របូភ្នព ខ-១ ទដិឋភ្នពសាលាក ារនម្ម្រត ី 

ទិដឋភ្នពទ ី១៖ ការអប់រំេកខណៈរួម្បញ្េូេ  

ទិដឋភ្នពទ ី២៖ បរិយកាសសិកាម្របកប នដាយម្របសទិធភ្នព 

ទិដឋភ្នពទ ី៣ ៖ ស ខភ្នព កចិេគ្មំពរ ន្ងិ ស វតាិភ្នព 

ទិដឋភ្នពទ ី៤ ៖ ភ្នពរនសើបខផ្សនកនយន្ឌ្័រ 

ទិដឋភ្នពទ ី៥ ៖ ការចូេរួម្របស់ឪព ក ាត យ សម្ហរម្ន្៍ ន្ិងក ារ 

ទិដឋភ្នពទ ី៦ ៖ បរិយកាសរដឋ េ អំនណាយផ្សេ (ម្របនទសកម្ពុជាខត ប៉ា នណាណ ោះ) 

ម្របភព៖ អយក ២០០៨  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត CFS តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត ១១ (១១ តតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតត 

(១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត/ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត)។  

រររររររររររររររររររររររររររររររ (២០ ០ ៨ រររ ២០ ១ ១ ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកកកកកក

កកកកក 
កកកកកកកកកក

ម  

កកកកកកកកកកក 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត ១១១តតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ តតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតការសទងម់្តិម្របជាសាម្រសត ន្ិងស ខភ្នព (DHS) តតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DHS តតតតត ២០១២ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ 

តតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(១១តតតតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតត (Ang 

&Conochie តតតតត២ ០ ១ ៣)។   

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត រ បតត តតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (PTTC) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតត១១+១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១+១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត ១១.១១១តតតត ១ 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EMIS ១១១១)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត១ តតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតត ១១១១)ត តតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតត ១១១១-១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១ តតតតតតតតតត 

១១១ តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតត ១,១ តតតតតតតតតត ១ 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៤ )។   

ររររររររររររររររររររ (៨៨៨៨ ររររររររររររររររររ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត រនម្រាងវាយតម្ម្ៃ អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង (EGRA) តតតតត២០ ១ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតត១  តត២  តតតតត៣ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តយ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (NGO) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតងតតតតតតតតតតតតតត២

០ ១ ៣ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតនដើម្បតីតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតត  

  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(ESP) តតតតតតតតតតតត ១១១១-១១១១ត តតតតតតត ESP តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ESP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតត (តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 ការធានាឲ្យាន្សម្ភ្នពកនងុការទទួេ ន្នសវាអប់រំសម្រាប់ទំងអសគ់្មន  

 ការបនងកើន្រ ណភ្នព ន្ិងភ្នពទក់ទងន្ឹងការសិកា ន្ងិ  

 ការធានាភ្នពដកឹនាំ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពរបសប់ រគេិកអប់រំម្ររប់ កម្រម្ិតទំងអស ់

សចូនាកររបករំនហើញសនូេ (CBI) ម្រតូវ ន្កំណត់សម្រាប់នគ្មេន្នយ យន្ីម្ួយៗកនុង ចំនណាម្នគ្មេន្នយ យទងំបីនន្ោះ។ ម្និ្ាន្សចូនាករខដេទក់ទងន្ងឹេទធផ្សេសិកា ជាកល់ាក់ន ើយ 

នហើយកម៏្និ្ាន្សចូនាករខដេពក់ពន័្ធជាពិនសសន្ងឹការសនម្រម្ច ន្របស ់ សិសសនៅកនងុអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងខដរ។ ាន្ខតសូចនាករម្ួយប៉ា នណាណ ោះពកព់័ន្ធន្ឹងការវាយតម្ម្ៃ ការសិកា។  

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៧ -១ ៨  អយក  

តតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៣ តត៦  តតតតត៨  

តតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត ការនរៀន្ម្រតួតថ្នន ក់ក៏ម្រតូវ ន្បញ្ញជ កថ់្នជាសូចនាករម្យួផ្សងខដរ 

ប៉ា ខន្តម្និ្ខម្ន្ការវាស់ខវងផ្ទទ េ់ន្ូវសម្តាភ្នពរបស់សសិសន ើយនដាយអាចនរៀន្ម្រតួត នដាយសារ នហត ផ្សេជានម្រចើន្ដូចជាកតាត អាយ  ឬវតតនម្រចើន្ដង ឬអសតាភ្នពកនុងការសិកា។ 

 

តតតតតតតតត ពិតជាផ្សដេ់អាទិភ្នពដេ់ការបនងកើតម្រកបខ័ណឌ  តតតតតតតឧបករណ៍សម្រាប់ការធានា រ ណភ្នព តតតការកសាងសម្តាភ្នពរបស់សាលានរៀន្ 

ន្ិងម្ររបូនម្រងៀន្ឲ្យបំនពញតាម្ “សតង់ដារ នសវាកម្ម” ខដេធានារ ណភ្នព ន្ងិភ្នពជាប់ពក់ពន័្ធតាម្រយៈ “កម្មវិធីសកិានឆៃើយតប សាា រ សិកាម្ររប់ម្រគ្មន្ ់ ន្ិងសារៈម្របនយជ្ន្៍កនងុការបនម្រងៀន្”។ 

តតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត កម្មវិធីនដើម្បីការវាយតម្ម្ៃសិសសន្សិសិតអន្តរជាតិ (PISA)។ 30 

                                                      
30  PISA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (ECD) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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ESP នន្ោះក៏សងកតធ់ៃន្់នៅនេើការផ្ទៃ សប់តូរនៅរកការម្ររបម់្ររងខផ្សអកនេើេទធផ្សេតាម្រយៈ “ការនរៀបច ំខផ្សន្ការខផ្សអកនេើភ័សតតុាង ន្ិងេទធផ្សេ ម្របពន័្ធលវិកា ន្ងិតាម្ដាន្នៅថ្នន កជ់ាត ិ ន្ងិ ថ្នន កន់ម្រកាម្ជាត”ិ។ 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត (NPSNDD) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត (SNA) តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតរណៈកាម ធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបម្របជាធិបនតយយនៅថ្នន ក់នម្រកាម្ជាតិ (NCDD)”។  

 

សម្រាបអ់ន្ វិសយ័អប់រំថ្នន កប់ឋម្សកិា ម្រកសងួអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា កំព ងពាយម្នម្របើម្រ ស ់ នជារជ្័យខដេខៃនួ្ ន្អន្ វតតតតតតតតត ESP តតត (២០០៩ –

២០១៣) តតតតតតតកម្មវិធីភ្នសាខខមរ សម្រាប់ថ្នន កទ់ី១ - ៣ តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតត 

ផ្សដេ់ឲ្យតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សងខដរ។  

តតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត CFS នហើយអភិវឌ្ឍ បខន្ាម្នេើតតតតតតតតជ្នំ្ួយឥតសំណងនដើម្បីខកេម្អសាលានរៀន្ (SIG) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតនរៀន្តតតតត ៦ ០ ០  តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្តតតតតតតតត 

តតតតតអំ ងុតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្ 

(តតតតតតតតតតតតត ឬ PB) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តនួាទរីបសក់ារិយេយ័អបរំ់ម្រសកុ 

(DOE) ម្រតូវ ន្នម្ើេន ើញ ថ្នជារន្ៃឹោះដ៏សំខាន្់នឆ្ព ោះនៅរកការផ្សដេ់នសវាអប់រមំ្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពនៅកម្រម្តិម្ូេដាឋ ន្ តាម្រយៈម្របតិបតតិការរបស់ DTMT។  

 

                                                                                                                                                                

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតយតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៥  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត២ ០ ១ ៤  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតត២ ០ ១ ៤  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត២០ ១ ៦  

 តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត SIG តតត PB។  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 
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 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PTTCs 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

១ PTTC តតតតតតតតតត តត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត  

 តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត ១.១១១ 

តត ១.១១១តតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EGRA តតត EGMA) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត DTMT តតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតត តត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៦ ។  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DTMT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត CFS។  

 តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតត DTMT តតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត ESP 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត

ព  ខ -១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

កកកកកក ខ -៣៖  កកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

 

1. តតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត 

2. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត 

3. តតតតតតតតតតតតតតតតត 

4. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

5. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត 

6. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត  

7. តតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតត 

8. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១.១១១ តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតត តតតតតតតតតតត១ 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត)។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតត 

១) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១

១ត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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ឧបសម្ពន័្ធ គ៖  បញ្ហា សំខាន្់ៗនៅក្នងុវិស័យអប់រំ 

រររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១ តតតតតតត 

“ពពពពពពពពពពពពព” តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត (តតតតតតតតតត)ត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

 តតតតតតតតត  ៣៣ 

 តតតតតតតតតតតត ៣២  

 តតតតតតតតតតតត  ២៣   

 តតតតតតតតត៖   ១ ៥  

 វណណយ តត៖ 31 ៣ 

 តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ ០ ៦  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត ១១១តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត “តតត” 

                                                      
31 តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតត) ពយញ្ជន្ៈតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតត ១១តត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ។  

 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
32 

តតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតពយញ្ជន្ៈតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្រសៈតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត។  

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
32 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ 
តតតតតតតត 
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(តតតតតតតតតត) តតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតត)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ឬ វណណយ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតវណណយ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ពកយក៏ម្និ្ម្រតូវ ន្សរនសរ ដាច់ៗ ពគី្មន  

នហើយវណណយ តតក៏ាន្េកខណៈរនងវើេខដេនធវើឲ្យភ្នសាខខមរកាន្់ខតាន្ការេំ កកនងុការសកិា ន្ិងអាន្ផ្សងខដរ។  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតវណណយ តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១ 

តតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយកត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតត៣។  33 

ររររររររររររររ ររររររររររររររររររររររររររររររ៨ 

រររររ៣ 

នសៀវនៅព ម្ព៖  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត១ EGRA 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត១ តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតត១ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

“តតតតតតតតតតតតតតត” តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតសពទតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត (PED) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតនសៀវនៅព ម្ពត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PED តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TTD តតត DCD) 

តតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតត PTTCត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
33 Abadzi, H. (២០១១). ការវាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូង (EGRA) កនុងម្របនទសកម្ពុជា៖ ការសនងកតតតតសម្នហត ផ្សេ ន្ិងសាលានរៀន្ (បទបងាា ញ) 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត នសៀវនៅព ម្ព តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតង  

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតត DCD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតត UNICEF 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត ១តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
34  តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត NGO 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
34 នដាយសារការអន្ វតតនន្ោះនធវើន ើងខតកនុងរយៈនពេម្ួយឆ្ន  ំខដេរួម្ទងំការតតតតតតតតតតតតតតតតតខៃឹម្សារផ្សងខដរ ដូនចនោះ នយើងម្ិន្ចាស់ថ្ននតើពកយ “ម្រតីាស” ខដេ PED 

រាយការណ៍ជ្ូន្ម្រកុម្ការងារាន្ន្័យដូចនម្តចន ើយ។ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត DCD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតនសៀវនៅម្ររ ូ តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត)។   

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ភ្នពជាម្ដរូសកេសម្រាប ់ ការអប់រ ំ (GPE)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

នសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត-តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត Chet Cham 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពយញ្ជន្ៈ តតតត 

តតតតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត១  តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ។  

តតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតសពទ 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត២  

តតតតត៣ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត PED តតត DCD 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១  

តតតតត២  តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតច  តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត គ -១  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកក គ -១ ៖  កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក១ -៣  

 តតតតតតត

តតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតត

តត
35 

តតតតតត

តត ១ ១០៤  ២-១១ តតតត ៥  ៤ ៩ ៤  

តតតតតត

តត ២ ៨ ១ ១ តតតត ៣៤  ៤ ៩ ៤  

                                                      
35 នៅកនុងបរិបទនន្ោះ នា៉ា ងសំនៅនៅនេើនម្នរៀន្នៅកនុងនា៉ា ងនរៀន្ ដូនចនោះតំណាងឲ្យនា៉ា ងបនម្រងៀន្រយៈនពេម្រតឹម្ខត ៤០ នាទីប៉ា នណាណ ោះ ម្ិន្ខម្ន្ជានា៉ា ងជាក់ខសតងខដេាន្រយៈនពេ ៦០នាទីន ើយ។ 
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តតតតតត

តត ៣ 
៦ ៤  ១០ តតតត ៣៤  ៤ ៩ ៤  

 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត ១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតត ១១តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១១១តតតត តតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត ១១តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១តតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

៣៨តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតត ឬតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

59 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

កកកកកកកកក តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតសពទ 

តតតតតតតតតតតតតតអកខរម្រកម្ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតសពទ 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតត១ត តតតតត ១-១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតសាសភ្នព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតអកខរម្រកម្តតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតត១ តតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតសពទ 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាសភ្នពតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត ១-១ តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

កកកកក គ -២៖  កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកសាសភ្នពកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក កកកកកកកកកកកកក 

សាសភ្នព ថ្នន កទ់ ី១ ថ្នន កទ់ ី២ ថ្នន កទ់៣ី 

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតពយញ្ជន្ៈ  

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតត 
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សាសភ្នព ថ្នន កទ់ ី១ ថ្នន កទ់ ី២ ថ្នន កទ់៣ី 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតត 

អកខរតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត

រ  

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតរកតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ព 

បំនពញចននាៃ ោះពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតត

ន  

តតតតតរកតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

នសៀវនៅព ម្ព 

 

តតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតងគ 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត ន្ 

តតតតតតតតតតត 

ការតតតតតតតតតតត 

1. អំណាន្តតតតត 

2. តតតតតតត  

3. តតតត 

តតតតតតតស 

តតតតតតតតតត

តត 

4. តតតតតតតត  

5. តតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតត

ង៖  

1. តតតតតតតតត

ប  

2. តតតតតតត  

3. តតតត 

តតតតតតតត 

តតតតតតតតត

តតត 

4. តតតតតតតត 

5. តតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត

តតតត 

តតតតតចននាៃ ោះពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត

តត 

តតតតតតតតតតតត

តតតត  

តតតតតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតត

ង  

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតត

យ 

តតតតតត 

តតតតតតតតតត 
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សាសភ្នព ថ្នន កទ់ ី១ ថ្នន កទ់ ី២ ថ្នន កទ់៣ី 

តតតតតត តតតតតម្រតិោះរិោះ 

(តតតតតតតតតតតតត

តតតតត) 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតម្រតិោះរិោះ 

តតតតតតតតត (៣) 

តតតតតតតតត (៦ ) 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

ព  

តតតតតម្រតិោះរិោះ 

តតតតតតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតត/តតតតតត 

តតតត តតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតពយញ្ជន្ៈ តតតត 

តតតតតតត តតតតត 

តតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតពយញ្ជន្ៈ តតតត 

តតតតតតត តតតតត 

តតតត តតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

១. តតតតតតតត 

១. 

តតតតតតតតតតតត

តត 

១. 

តតតតតតតតតតតត

ន  

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត

តតត 

 

តតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតត 

តតត 

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតត 

វណណយ តត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត គ -២  នសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតសាសភ្នពតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន  

តតតតតតត វណណយ តត តតតនជ្ើងពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Chet Chem ត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ត តតតតតតតត តត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត វណណយ តត តតតនជ្ើងពយញ្ជន្ៈត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត នសៀវនៅព ម្ព តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតផ្សដេ់ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអកខរម្រកម្ 

តតតតតតតតតតតតតតត ១១ តតតតត តតតតត ១០១ តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
36  តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (Cunningham តតត Stanovich ១១១១ Wu 

តតត Samuel ២០០១)១ Cunningham តតត Stanovich តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត Kuhn តតត Schwanenflugel (២០០១) 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតត១ ក៏សន្មតផ្សងខដរថ្ន សិសសអាចងាយម្រសួេផ្ទៃ ស់បតរូពីអាន្ម្របនយរម្ិន្ពកព់័ន្ធ តតតតចំន្នួ្ពមី្ួយនៅបីនៅជាការអាន្សាច់នរឿងទងំម្ូេ 

ខដេ ន្នសរនសរជាកថ្នខណឌ នម្រចើន្ នដាយគ្មម ន្ការបនម្រងៀន្អពំីអតាបទខវងជាង ឬជ្ំនាញម្រតិោះរិោះម្ ន្នពេនរៀន្នម្នរៀន្ទងំនន្ោះ។ នៅកនងុកម្មវិធសីិកាអំណាន្ថ្នន ក់ទ១ី ភ្នរនម្រចើន្ 

ម្ររូម្រតូវ ន្រពំឹងថ្នន្ងឹអាន្ឮៗឲ្យសិសសសាត ប ់នដើម្បតីតតតតតរំរអូំណាន្េអ តតតបនងកើតយ ទធសាម្រសតពម្រងងឹវាកយសពទ ន្ងិចំនណោះដឹង។ សសិសក៏រួរ អាន្អតាបទម្រតមឹ្ម្រតវូតាម្កម្រម្តិរបសខ់ៃនួ្ 

ខដេាន្ពកយតតតតតតតតតនរៀន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតអតាបទសមរុសាម ញនៅនពេសិសសនរៀន្ពកយបខន្ាម្នទៀត។ សកម្មភ្នពទងំនន្ោះ កពំ ងាន្ការខវោះខាតខាៃ ងំ។ ាន្សាច់នរឿងចំន្នួ្ម្រ ំនៅកនុងនសៀវនៅព ម្ពថ្នន កទ់១ី ខដេ សសិស 

                                                      
36Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (១៩ ៩ ៨ ). ម្របសិទធភ្នពម្ន្ការអាន្អតាបទនៅនេើការសាគ េ់ពកយ. Garan, E. M., & DeVoogd, 

G. (២០០៨ ). អតាម្របនយជ្ន្៍ម្ន្អំណាន្ខសឹប៖ ាន្ការម្រសាវម្រជាវខបបវិទាសាម្រសត ន្ិង ស ភវិន្ិចឆ័យ. ម្ររូបនម្រងៀន្អំណាន្ ៦ ២(៤ ), ៣៣៦ -៣៤ ៤ .Guthrie, J. T., Schafer, 

W. D., & Huang, C. W. (២០០១). អតាម្របនយជ្ន្៍ឱកាសកនុងការអាន្ ន្ិងការបនម្រងៀន្ាន្ត េយភ្នពនៅនេើ NAEP. ទិនាន ន្ បបវពពពពការម្រសាវម្រជាវវស័ិយ អប់រំ, ៩ ៤ (៣), 

១៤ ៥ -១៦ ២. Guthrie, J. T., Wigfield, A., Barbosa, P., Perencevich, K. C., Taboada, A., Davis, M. H. & 

Tonks, S. (២០០៤ ). ការបនងកើន្ចំនណោះដឹងអំណាន្ ន្ិងការតតេរួម្នៅកនុងការបនម្រងៀន្អំណាន្ខបងខចកតាម្ ទសសតតទន្. ទិនាន ន្ បបវតតិចិតតសាម្រសតអប់រំ, ៩ ៦ (៣), ៤ ០៣. 
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ចប់នផ្សតើម្នធវើកិចេការនន្ោះម្យួចនំ្ួន្ ប៉ា ខន្តដចូខដេបញ្ញជ ក់ខាងនេើាន្ខៃមឹ្សារនៅកនងុនសៀវនៅ នម្រចើន្ជាងនពេនវលាខដេអាចអន្ វតតនៅកនងុឆ្ន ំសកិា ដូនចនោះសសិសម្របខហេជាម្ិន្ អាចទទួេ 

 ន្ខៃមឹ្សារនម្នរៀន្ទងំនន្ោះន ើយ។ ជាពិនសសសិសសម្រតូវរង់ចំរយៈនពេម្យួឆ្ន ំសកិា នពញម្ ន្នពេនរៀន្ជ្ំនាញម្រតិោះរិោះ។  

 

នសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់ទី២ ាន្ខៃឹម្សារ ន្ងិសកម្មភ្នពថ្នន ក់ទ១ី ន្ងិាន្បខន្ាម្វាកយសពទ ចំនណោះដងឹ ន្ងិជ្ំនាញសរនសរម្យួចនំ្ួន្។ នសៀវនៅនន្ោះចប់នផ្សតើម្នដាយាន្នម្នរៀន្រំឮកចំន្នួ្ ៣០ខដេ 

ម្ររបដណត ប់នេើខៃឹម្សារថ្នន កទ់ី១ បនាទ បម់្កាន្នម្នរៀន្ន្យិយ សាត ប់ សំនណរ ន្ិងអំណាន្ ចនំ្ួន្៥១នម្នរៀន្។ នម្នរៀន្ចំន្នួ្ ៣៤នម្នរៀន្ នផ្ទត តនៅនេើការបនម្រងៀន្សិសសឲ្យអាន្អតាបទ 

ពក់ពន័្ធខដេនម្នរៀន្ន្មី្ួយៗាន្អតាបទចំន្នួ្ម្យួ ន្ិងសកម្មភ្នពពកព់័ន្ធម្ួយចំន្នួ្។ នម្នរៀន្ រំឮកដចូគ្មន នៅន្ឹងនម្នរៀន្ថ្ននកទ់១ី នដាយាន្នេបឿន្នេឿន្ជាង។ 

តតតតតតតតពន្យេ់ថ្ននម្នរៀន្ អំណាន្នរឿងរួរបញ្េេូការអាន្អតាបទជាបន្តបនាទ ប់ អម្នដាយសកម្មភ្នពនផ្សសងៗនដើម្បីនេើក កម្ពស់ចំនណោះដងឹសិសស។ 

សកម្មភ្នពសម្រាប់នម្នរៀន្ន្មី្ួយៗទំងនន្ោះរួម្ាន្៖ 

 ការពិភ្នការូបភ្នពពកព់័ន្ធន្ងឹអតាបទ  

 សិសសអាន្ខសឹបៗបនណត ើរ ខសវងរកពកយពិ កនៅកនុងសាច់នរឿងបនណត ើរ 

 ម្ររូរំឮកពកយព ិក ន្ិងវាកយសពទខដេាន្នៅកនងុនសៀវនៅព ម្ព 

 ការអាន្បណាដ ក់គ្មន ៖ ម្ររូអាន្ឮៗ ម្ររូអាន្ជាម្ួយសសិស ន្ងិសិសសអាន្ឮៗនដាយខៃនួ្ឯង 

 សិសសអាន្ខសឹបៗន ើងវិញ 

 សំណួរម្រតិោះរិោះខដេភ្នរនម្រចើន្ជាសំណួរពកព់ន័្ធន្ងឹអតាន្យ័ពកយ 

 ការសរនសរតាម្អាន្ ន្ងិនវយាករណ៍ ម្រពម្ទងំេំហាត់បនំពញចននាៃ ោះ 

 

នម្នរៀន្ន្ីម្យួៗម្រតូវការនពេនវលាបនម្រងៀន្ម្របខហេជា ៨នា៉ា ង។ 

 

បញ្ញា ម្របឈម្នៅកនងុនសៀវនៅព ម្ពនន្ោះ ាន្ការសងកត់ធៃន្់នេើនគ្មេការណ៍អកខរម្រកម្នៅខផ្សនក ខាងនដើម្ម្ន្នសៀវនៅ ន្ិងម្និ្សូវាន្ភ្នពេំ កពកព់័ន្ធន្ឹងជ្ំនាញ ន្ិងសកម្មភ្នពម្ន្ខផ្សនក នម្នរៀន្ច ងនម្រកាយន ើយ។ 

ឧទហរណ៍ នម្នរៀន្ចំន្នួ្ ៣០ដបំូងខដេាន្ខៃមឹ្សារថ្នន ក់ទី១ ន្ងឹម្រតូវពិន្តិយនម្ើេន ើងវិញ ព ំាន្អណំាន្អតាបទពកព់័ន្ធ ឬការបនម្រងៀន្អពំចីំនណោះដងឹ ន ើយ។ 

ចំន្នួ្នន្ោះតិចជាងពកក់ណាត េម្ន្ចំន្នួ្នម្នរៀន្នៅកនុងម្ួយឆ្ន ំសិកា ខដេសិសសនផ្ទត ត នៅនេើការអាន្អតាបទពកព់ន័្ធ ន្ងិកសាងជ្ំនាញម្រតិោះរិោះ។ នៅនពេសសិសចប់នផ្សតើម្អាន្ អតាបទពកព់័ន្ធ 

ាន្សាច់នរឿងម្របឌ្តិ នហើយចំនណោះដឹងរឺពក់ពន័្ធន្ឹងអតាន្័យពកយប៉ា នណាណ ោះ។ ទន្ទមឹ្ន្ងឹនន្ោះខដរ ព ំាន្ការពភិ្នកាអពំីការបនញ្េញសំន ងនៅកនងុនសៀវនៅនន្ោះន ើយ ខដេនធវើ 

ឲ្យការអាន្អតាបទពកព់័ន្ធម្ិន្សូវាន្ភ្នពចាស់លាស។់ ចំណ ចេអរបស់នម្នរៀន្ទំងនន្ោះ រឺម្ររូពភិ្នកាអំពសីាច់នរឿងម្ ន្ន្ងឹអាន្ ប៉ា ខន្តនម្នរៀន្កណំត់ឲ្យសសិសអាន្នដាយខៃនួ្ឯង ម្ ន្នពេម្ររូអាន្ឲ្យសាត ប ់

ឬពិភ្នកាអពំីវាកយសពទខដេអាចជ្ួយដេ់ការបនងកើន្ចំនណោះដឹង។ េំដាបេ់ំនដាយសកម្មភ្នពនន្ោះ រាឺន្ការកំណត់ឲ្យសិសសអាន្អតាបទតិចតចួប៉ា នណាណ ោះ។ 

ជាការាន្អតាម្របនយជ្ន្៍ជាងម្របសនិ្នបើម្ររូអាន្ម្ ន្នពេសសិសអាន្ បនាទ ប់ម្កអាន្ជាម្ួយ សសិស នហើយបនាទ បម់្កនទៀតសិសសអាន្នដាយខៃនួ្ឯង។ ការអន្ វតតនន្ោះអាចជាការនម្របើម្រ ស ់

នពេនវលាាន្ម្របសិទធភ្នពជាង ន្ងិជ្ួយដេស់ិសស ន្នម្រចើន្ជាង។ ច ងនម្រកាយសកម្មភ្នព សរនសរនៅកនុងនសៀវនៅព ម្ពរឺស ទធខតជាការសរនសរតាម្អាន្ ឬសកម្មភ្នពចម្ៃង។ ព ំាន្ 

សកម្មភ្នពខដេម្ររបូនម្រងៀន្សិសសសរនសរឃ្លៃ  ឬម្របនយរនដើម្ន ើយ។  
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នសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់តត ៣ ាន្ចនំ្ួន្ ៦៤នម្នរៀន្ខដេនផ្ទត តនេើការន្ិយយ សាត ប់ អំណាន្ ន្ិង សំនណរ។ នម្នរៀន្ចំន្ួន្បីភ្នរបនួ្ខផ្សអកនៅនេើការអាន្អតាបទម្ួយចំន្នួ្ ខដេាន្សកម្មភ្នព 

តាម្ដាន្ម្រសនដៀងនៅន្ងឹនម្នរៀន្ថ្នន ក់ទី២ ខដរ។ ភ្នពខ សគ្មន សំខាន្ព់ីថ្នន ក់ទី២ រឺការបខន្ាម្ យ ទធសាម្រសតចំនណោះដងឹដចូជារចនាសម្ព័ន្ធសាច់នរឿង នហត  ន្ិងផ្សេ ឬពិត-ម្ិន្ពតិ។ កា៏ន្ 

ផ្សងខដរន្ូវម្របនភទអតាបទចម្រម្ុោះ ដូចជានរឿងន្ិទន្ កំណាពយ ន្ងិការសខម្តងនផ្សសងៗផ្សងខដរ។ ថ្នន កទ់៣ី បខន្ាម្ន្ូវឱកាសតចិតចួសម្រាប់សិសសកនុងការបនងកើតសំនណរនដើម្ ការបនម្រងៀន្សសិស 

ឲ្យសរនសរឃ្លៃ នដាយនឆៃើយនៅន្ងឹសំណួរ ន្ិងដាកច់នម្ៃើយបញ្េូេគ្មន ។ នវយាករណ៍សាម្ញ្ាម្ួយ ចំន្ួន្ក៏ម្រតូវ ន្ដាក់បញ្េូេជាខផ្សនកម្យួម្ន្ការន្ិយយ ន្ិងបនញ្េញសំន ង។  

 

បញ្ញា ម្របឈម្នៅកនងុនសៀវនៅនន្ោះ រួម្ាន្ការខវោះខាតចនំពោះការរំឮកជ្ំនាញថ្នន កទ់ី២ ន ើងវិញ ន្ងិខវោះខាតការសកិាពកយបន្ត។ នដាយសារភ្នសាខខមរាន្នវយាករណ៍សាម្ញ្ា នទើបភ្នសាខខមរ 

ាន្ពកយនម្រចើន្ពាងគខដេអាចសកិា នដើម្បីនធវើឲ្យកាន្់ខតាន្ភ្នពងាយម្រសួេសម្រាប់សិសស កនងុការអាន្ពកយព ិក។ នម្នរៀន្អណំាន្ន្មី្ួយៗនម្រគ្មងន្ឹងម្រតូវចំណាយរយៈនពេ ១០នា៉ា ង 

ឬនសទើរខតម្យួស ត ហ៍នពញម្ន្ការបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរ។ ដូនចនោះ រឺាន្ន្័យថ្ន សសិសម្របខហេជា ម្រតូវអាន្អតាបទខតម្យួកនុងម្ួយស ត ហ៍នៅនពេនរៀន្នម្នរៀន្ទំងនន្ោះ។ នដាយសារការអាន្នម្រចើន្ ដងន្ូវអតាបទដចូគ្មន  

រឺជាយ ទធសាម្រសតដ៏ាន្សារម្របនយជ្ន្៍កនងុការបនងកើន្ភ្នពសាទ ត់ជ្ំនាញននាោះ នទើបជាម្របការសំខាន្់ខដេសិសសម្រតូវអាន្អតាបទនផ្សសងៗគ្មន  នដើម្បបីនងកើន្ជ្ំនាញវាកយសពទ ន្ិង ជ្ំនាញម្រតិោះរិោះរបស់ខៃនួ្។ 

នដាយសារាន្នម្នរៀន្អណំាន្ចំន្នួ្ ៣៤ នៅកនុងនសៀវនៅទំងម្េូ នទើបការចំណាយនពេម្ួយស ត ហ ៍ នដើម្បីអាន្អតាបទម្ួយម្ិន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់នដើម្បីឲ្យសិសសនម្រតៀម្ េកខណៈសកិាម្ ខវិជាជ ថ្នន ក់ទី៤ 

ដូចជាវិទាសាម្រសត ន្ងិសកិាសងគម្ជានដើម្។ នសៀវនៅនន្ោះ ាន្នម្នរៀន្ខដេម្ររូម្រតូវអាន្ឮៗចនំ្ួន្ម្រ មំ្ួយ ខដេជាក់ខសតងអាចាន្េកខណៈសម្ម្រសប ន្ិងាន្ម្របសិទធភ្នពជាងសម្រាប់ថ្នន ក់ទី១។ 

នដាយសារសិសសម្ររប់វ័យចង់ឲ្យម្ររអូាន្ឮៗនដាយ ាន្នពេនវលាបនម្រងៀន្តិច នទើបការអាន្ឮៗនន្ោះអាចាន្សារម្របនយជ្ន្៍ជាង នដើម្បីជា យ ទធសាម្រសតបនងកើន្ជ្ំនាញម្រតិោះរិោះ ន្ិងវាកយសពទសខំាន្់របស់សិសស 

ម្ ន្ន្ឹងបងាគ ប់ឲ្យសិសសអាន្ សាច់នរឿងនដាយខៃនួ្ឯង។  

 

អន្ សាសន្ ៍

សសិសម្រតវូការនពេនវលាបខន្ាម្នទៀតនដើម្បឆី្ប ់ន្អាន្អតាបទពកព់ន័្ធ។ ការនរៀន្ឲ្យកាៃ យជា អនកអាន្សាទ តជ់្ំនាញម្រតូវការនពេនវលាអាន្អតាបទឲ្យ ន្នម្រចើន្។ ម្របសិន្នបើសិសសរង់ចំចប់នផ្សតើម្ អាន្កាន្់ខតយូរ 

ននាោះសិសសក៏ម្រតូវការនពេនវលាកាន្់ខតនម្រចើន្នដើម្បកីាៃ យជាអនកអាន្សាទ តជ់្ំនាញ នៅតាម្ននាោះខដរ។ សិសសរួរទទួេ ន្ឱកាសអាន្អតាបទងាយខៃីៗខដេចប់នៅកនុងថ្នន កទ់ី១ 

នៅនពេពកួនរ ន្នរៀន្សំន ងតអួកសរម្ររប់ម្រគ្មន្់នដើម្បផី្សសំពកយបញ្េេូគ្មន ។ ម្របសិន្នបើអតាបទ ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងនដាយម្របងុម្របយត័នតាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់សំន ង ន្ិងតួអកសរខដេសសិស 

 ន្សកិាការអាន្អតាបទន្ងឹម្និ្ាន្ការព ិកន ើយ នហើយអាចឲ្យាន្ការអន្ វតត នទោះបជីា សាច់នរឿងាន្េកខណៈសាម្ញ្ាយ៉ា ងណាក៏នដាយ។  

 

សសិសម្រតវូការឯកសារអាន្បខន្ាម្នទៀត។ ជាទូនៅាន្ព ំាន្អតាបទម្ររប់ម្រគ្មន្ស់ម្រាបឲ់្យសិសស អាន្នៅកនុងនសៀវនៅព ម្ពន ើយ នសៀវនៅព ម្ពព ំម្រតូវ ន្បនងកើតបខន្ាម្ ឬកំណតថ់្នចំ ច់នដាយ រដាឋ ភ ិេន ើយ។ 

កតាត នន្ោះកម្រម្តិសម្តាភ្នព របសស់ិសសកនងុការអន្ វតតឲ្យ ន្ម្ររប់ម្រគ្មន្់ នៅនេើនសៀវនៅនផ្សសងៗ។ សិសសជានម្រចើន្ទនំ្ងជាព ំាន្ឯកសារម្រសបតាម្កម្រម្ិតម្ររប់ម្រគ្មន្់ សម្រាបអ់ាន្នៅផ្សទោះន ើយ 

ដូនចនោះការាន្អតាបទបខន្ាម្នៅសាលារឺជានរឿងសខំាន្។់ ឱកាស តិចតួចកនុងការអាន្ ន្ងិកសាងជ្ំនាញម្រតិោះរិោះទងំនន្ោះ ព ំម្ររប់ម្រគ្មន្ស់ម្រាបស់ិសសកនងុការនម្រតៀម្ ខៃនួ្ “នរៀន្អាន្” នៅកនងុថ្នន ក់ទី៤ ន ើយ។ 

សិសសម្រតូវការអតាបទចំនគ្មេនៅ ាន្កម្រម្តិ ចាស់លាស់ខដេពកួនរអាចអន្ វតតអាន្នដាយខៃនួ្ឯង ម្រពម្ទំងអតាបទខដេនេើសកម្រម្ិតរបស់ ខៃនួ្តចិតចួខដេអាចអាន្នដាយាន្ជ្ំន្យួពមី្ន្ សសធំ 

ឬសិសសខដេនចោះជាង។  

 

ររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

រររររររររររររររររររររររររររ  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត នសៀវនៅព ម្ព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

រររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

រររររររររររររររររររររររ រររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនសៀវនៅព ម្ពតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

ររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ 

តត ១១តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១តតតតតត 

១តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន

។  



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

67 

 

រររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត គ -៣។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតតតតត  

រររររ SIPAR 

SIPAR 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

១ ១១១ តតតតតតតត 

១១តតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ៨ ។  SIPAR  ន្ផ្សេតិនសៀវនៅតាម្កម្រម្តិសម្រាប់ក ារតាំងពីនកើតរហូតដេ់នរៀន្ថ្នន ក់ទី៨។ 

នសៀវនៅទំងនន្ោះ ាន្ឯកសារម្ររប់ម្របនភទរាបត់តតតតាងំពនីសៀវនៅម្រកដាសរឹងរហតូដេ់នសៀវនៅនម្នរៀន្ខៃីៗ។ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកក គ-គក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកក 

កកកកកកក កកកកកក 

កកកកក 

កកកកកក

ង  
កកកកក

កកក 

តតតតតតត

តតតតតតត

ដ   

នសៀវនៅព ម្ព 

តតតតតតតតត ១៩ ៣ ១-២ 

 

តតតតតតតតត

តត 

តតតតតតតតត

ញ 

៣៥  ១-២ 

SIPAR 
នសៀវនៅព ម្ពតតត 

តតតតតត 

១២០ តតត-៨  

KAPE 

តតតតតតតតត

តត 

តតតតតតតតត

ញ 

២៧  ១ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាភ្នសាខខមរ ន្ិងភ្នសាអង់នរៃស។ តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត ៦  តតតតតតត ១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតពរតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ជាច ងនម្រកាយ នយងតាម្ភ្នរីពក់ពន័្ធខដេម្រកមុ្ ការងារ ន្នធវើសាា ស 

ការទទេួ ន្សាា រទងំឡាយនៅខតាន្កម្រម្តិនៅន ើយ។ ជាងនន្ោះ នៅនទៀត សាា រភ្នរនម្រចើន្នធវើអំពីផ្ទៃ សទិកខដេនធវើឲ្យាន្ការេំ កកនងុការផ្ទៃ ស់បតូរនៅនពេ  ត់បង់ ឬខបក ក។់  
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ការបនម្រងៀន្ ន្ងិការអន្ វតតនៅកនងុថ្នន កន់រៀន្ 

ដូចខដេ ន្នរៀបរាប់នៅខាងនេើ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

រ  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

  

េកខណៈពិនសសវិជ្ជាន្ម្យួកនងុចំនណាម្េកខណៈពិនសសវិជ្ជាន្តតសខំាន្ប់ំផ្ស តតតតតតបនម្រងៀន្ តតតតតតតត រឺនពេនវលាខដេម្រតូវ

 ន្ខបងខចកជាពិនសសសម្រាប់ភ្នសាខខមរថ្នន ក់ទ១ី ដេ់ទី៣។ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១តតតត តតតតតតតតតតន។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតត តតតតតតត។  តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ -៣ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

១តតតត តតតតតតតតតតតតតតតត ១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

  

រូបភ្នពទូនៅម្ន្ការបនម្រងៀន្ខដេម្របម្ូេ ន្នដាយម្រកុម្វាយតម្ម្ៃម្និ្ខផ្សអកនៅនេើការនម្រជ្ើសនរីសថ្នន កជ់ាេកខណៈម្របព័ន្ធនដើម្បីសនងកតន ើយ ប៉ា ខន្តម្និ្ ន្បញ្េូេការសនងកតនេើវិធសីាម្រសតនម្នរៀន្ 

ខដេនរៀបចំជាេកខណៈសតងដ់ារនៅកនងុថ្នន ក់ទ១ី០-១២ នៅបណាដ នខតតខ សៗគ្មន ទងំបនួ្ន ើយ។ ន្ិនាន ការម្ួយចំន្នួ្នៅកនងុការសនងកតនន្ោះ ព ំាន្តម្ម្ៃអវីន ើយ។ សាលារដឋខដេ ន្ច ោះអនងកត 

រួម្ាន្សាលាខដេឧបតាម្ា ន្ិងម្ិន្ឧបតាម្ានដាយអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ ន្ិងស ទធខត ងាយម្រសេួនៅដេ់ នពេរមឺ្ិន្ឆ្ៃ យពីផ្សៃូវធ។ំ ចនំ្ួន្ ន្ងិម្របនភទម្ន្ការគ្មំម្រទខដេកំព ងផ្សដេ់ជ្នូ្ 

ាន្េកខណៈខ សៗគ្មន នៅតាម្រនម្រាងនផ្សសងៗគ្មន ខដេសកម្មនៅតាម្សាលា ខដេម្រកុម្ការងារ  ន្ច ោះអនងកត។  

ថ្នន ក់នរៀន្ភ្នរនម្រចើន្យ៉ា ងនហាចណាស់ាន្កម្រាេនបត ង ចំន្ួន្ត ខដេាន្ការខលទំេអម្របនសើរ ម្ររប់ម្រគ្មន្់ ឬត នធវើអពំីសាា រខ សៗគ្មន ។ ថ្នន ក់នរៀន្ទងំអស់ាន្បិទផ្ទទ ំងម្រកដាសនៅនេើជ្ញ្ញជ ងំ។ 

ខៃឹម្សារខ សគ្មន ពីការរំឮកអពំីវិន្យ័ រហូតដេ់តារាងអកខរកម្មវិធមី្ ខវិជាជ នផ្សសងៗជានដើម្។ កិចេការ សិសសម្យួចំន្នួ្ក៏ាន្នៅនេើជ្ញ្ញជ ងំផ្សងខដរ ប៉ា ខន្តម្និ្ដចូគ្មន ម្ររប់ថ្នន ក់ន ើយ។ ការនរៀបចំកខន្ៃង 

អងគុយជាទូនៅកនុងត ម្យួាន្សិសសអងគយុពី ២ នៅ ៤នាក់។ នៅកនុងថ្នន ក់នរៀន្ភ្នរនម្រចើន្ ជាទូនៅ សិសសខដេនរៀន្ពូខកអងគុយនៅខាងម្ ខនរ។ 

 

ជាទូនៅម្រកមុ្ការងារសនងកតន ើញថ្ន រនបៀបនរៀន្នម្នរៀន្រឺម្ររូឈរពមី្ ខសសិស នហើយអាន្ពកយ ឬអកសរ នហើយសសិសថ្នតាម្ ន្ងិ/ឬសរនសរនៅនេើកាត រឆននួ្។ នពេខៃោះសកម្មភ្នព រួម្ាន្ការងារ ជាម្រកមុ្ 

នហើយយ៉ា ងនហាចណាស់ម្តងម្ររូ ន្ចត់ឲ្យសសិសខដេាន្នរៀន្ពូខកអាន្ជាម្ួយសិសស ខដេនរៀន្ម្និ្ទន្់នរ។ ម្ររូនម្របើម្រ ស់នសៀវនៅព ម្ព ន្ងិសកម្មភ្នពខដេបងាា ញនៅទពំ័រម្ ខនដើម្បី បនម្រងៀន្។ 

ម្ររូទំងអស់ាន្នសៀវនៅព ម្ព នហើយនៅនពេាន្ការនសនើស ំ ម្ររូម្ួយចនំ្ួន្ ន្បងាា ញ ដេស់ាជ្កិម្រកមុ្ន្ូវខផ្សន្ការនម្នរៀន្ខដេខៃនួ្ ន្នរៀបច។ំ យ ទធសាម្រសតបនម្រងៀន្របស់ម្រររូឺនផ្ទត ត 

នេើការបងាា ញអតាបទនផ្សសងៗដចូជា អកសរ ឬពកយ អាន្ឲ្យសិសសសាត ប់ ន្ងិឲ្យសិសសអាន្តាម្ជា នម្រចើន្ដង។ នៅកនុងថ្នន ក់នរៀន្ម្ួយចំន្នួ្ ម្ររូឲ្យសិសសសរនសរអកសរ ឬពកយនៅនេើកាត រឆននួ្ 

នហើយនពេខៃោះសរនសរពកយ ឬឃ្លៃ ជាម្រកមុ្ ឬអាន្ ឬន្ទិន្នរឿងន ើងវិញ នហើយនពេខៃោះនឆៃើយ សំណួរនផ្សសងៗ។ ម្ររូហាកដ់ូចជាបងាា ញរំរូដូចៗគ្មន ន្ូវអវីខដេសសិសរួរសកិា ឬអន្ វតតម្ ន្នពេ ឲ្យសសិសអន្ វតត។ 

ជាញឹកញាប់ម្ររូនដើរជ្ ំវិញថ្នន ក់នដើម្បីម្រតតួពនិ្ិតយកិចេការរបស់សសិស ន្ិងផ្សដេ់ ការខណនាំម្រត ប់នៅវិញ។  

 

ឯកសារចម្បងខដេនម្របើម្រ ស់នៅកនងុថ្នន ក់នរៀន្ រឺនសៀវនៅព ម្ព នសៀវនៅកត់ម្រតា ន្ិង/ឬកាត រឆនួន្ របសស់ិសស ន្ិងប័ណណ ខដេាន្អកសរ ពាងគ ពកយ ឬម្របនយរ។ កាត រនខៀន្ម្របខហេជាឯកសារ 

បនម្រងៀន្ខដេាន្ការនម្របើម្រ សញ់ឹកញាប់បផំ្ស ត។ ម្ររជូានម្រចើន្ ន្សរនសរអកសរខដេម្រតូវអាន្ នៅនេើកាត រនខៀន្ ន្ិងចងអេុអកសរឲ្យសិសសអាន្។ ជាទូនៅម្ររូចងអុេតួអកសរន្ីម្យួៗនៅកនុងពាងគ 

ន្ិងពកយនដើម្បីឲ្យសិសសចប់អារម្មណ៍សញ្ញា ជាក់លាក់។ កនងុនពេនរៀន្នម្នរៀន្ជានម្រចើន្ សសិស ម្រតូវ ន្ផ្សដេឱ់កាសយ៉ា ងតចិម្តងនដើម្បីអន្ វតតការសរនសរ ឬបនងកើតពកយ ឬម្របនយរខដេម្ររូអាច ពនិ្ិតយនម្ើេ ន្ 

ន្ិងជាការវាយតម្ម្ៃនម្រៅផ្សៃូវការនេើការសកិារបស់សសិស។  

 

ខណៈខដេសកម្មភ្នពអណំាន្ខដេ ន្សនងកតអាចម្ិន្ាន្េកខណៈម្ចនម្របឌ្ិត ឬសមរុសាម ញ ននាោះ សកម្មភ្នពទំងនន្ោះភ្នរនម្រចើន្រឺជាសកម្មភ្នពខដេ ន្នរៀបរាប់នៅកនុងនសៀវនៅព ម្ព ន្ិង 

គ្មំម្រទដេ់ការសកិាសញ្ញា ខដេម្រតូវន្ងឹសូរសំន ងខដេជាម្េូដាឋ ន្ម្ន្ការសកិាអំណាន្។  
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នទោះបីជាម្រកុម្ការងារ ន្សនងកតន ើញការអន្ វតតវិជ្ជាន្ខដេ ន្នរៀបរាបខ់ាងនេើក៏នដាយ ក៏នៅខតាន្បញ្ញា ធំៗម្ួយចំន្នួ្ដខដេ។ ជាទូនៅ ាន្ការអាន្តាម្នម្រចើន្ដងនពកខដេជា 

យ ទធសាម្រសតសម្រាបព់ម្រងងឹសញ្ញា ខដេម្រតូវន្ងឹសូរសំន ង។ សកម្មភ្នពខដេអាចនផ្ទត តនៅនេើ ការកសាងវាកយសពទ ឬបនងកើន្ចំនណោះដឹង ព ំន ើញាន្នៅកនុងការសនងកតរបស់ម្រកមុ្ការងារ ន ើយ។ 

ការអាន្តាម្ម្យួចនំ្នួ្អាចជាការនជ្ៀសម្ិន្ផ្ស ត ជាពនិសសនដាយសារាន្សញ្ញា ម្រសៈ ន្ងិពយញ្ជន្ៈ ខដេេំ កម្រពម្ទំងការផ្សសំពកយភ្នសាខខមរ។ ប៉ា ខន្ត ជាញឹកញាប់សសិសចណំាយ 

នពេនរៀន្ភ្នរនម្រចើន្នដើម្បីអន្ វតតសារន ើងវិញ ខដេជាទូនៅសូម្រតម្រពម្ៗគ្មន ជាម្រកមុ្។ ការអាន្ តាម្ ជាពិនសសការសងកត់ធៃន្់នៅនេើចនម្ៃើយរបស់សិសសទំងអស់ ន្កាៃ យជាវិធីសាម្រសតខដេ 

ម្ិន្សូវទទេួ ន្េទធផ្សេ នដាយសារចនម្ៃើយខដេ ន្សូម្រតម្និ្ាន្ជាប់ពក់ពន័្ធន្ងឹអតាបទ ខដេសិសសម្រតូវអាន្។ នទោះបីជាម្ររអូាចចងអេុនៅតអួកសរខដេ ន្សរនសរនៅនេើកាត នខៀន្ ឬ ប័ណណក៏នដាយ 

ជាញឹកញាប់សសិស (ជាពិនសសសិសសពក់កណាដ េថ្នន ក់ខាងនម្រកាយ) ម្និ្ ន្ នម្ើេកាត រនខៀន្ ខណៈនពេកំព ងអាន្តាម្សិសសនផ្សសងនទៀតន ើយ។ សម្រាប់សិសសនៅខាង នម្រកាយថ្នន ក ់

បញ្ញា នន្ោះ ន្នកើតន ើងជាញកឹញាបប់ំផ្ស ត។ នដាយសារការម្ិន្យកចិតតទ កដាក់ ចំនពោះអតាបទអាន្នៅនពេន្ិយយតាម្សំន ង ឬពកយននាោះ នទើបនធវើឲ្យរ ណតម្ម្ៃម្ន្ការអន្ វតត របស់សិសសម្រតូវ ន្ តប់ង។់ 

 

ជាទូនៅ ម្រកមុ្ការងារ ន្សនងកតន ើញថ្នម្ររមូ្និ្ ន្ផ្សដេឲ់្យសិសសន្ូវនពេនវលាម្ររប់ម្រគ្មន្ក់នងុ ការអន្ វតតជ្ំនាញនផ្សសងៗខដេកំព ងបនម្រងៀន្ន ើយ។ ម្ររូខតងខតនៅសសិសខតាន ក់នៅឈរម្ ខ កាត រនខៀន្ រចួសរនសរ 

ឬអាន្ ខដេនៅនពេអន្ វតតនម្រចើន្ដង (ដចូខដេ ន្សនងកតន ើញ) សិសស នផ្សសងនទៀតនៅកនងុថ្នន ក់ម្រតូវ ន្ទ កនចេ នដាយព  ំន្អន្ វតតកចិេការខដេរីកចនម្រម្ើន្ដេ់ការ សិកាន ើយ។ កតាត នន្ោះ 

នាំឲ្យសិសសខដេព ំ ន្ចូេរួម្អន្ វតតម្ិន្សូវយកចិតតទ កដាកន់្ឹងកចិេការ នហើយជាញឹកញាប់ ន្រំខាន្ដេស់ិសសនផ្សសងនទៀត។  

 

ថ្នន ក់នរៀន្ជានម្រចើន្ ន្ខចករំខេកវិធីសាម្រសតម្និ្េអកនុងការម្ររប់ម្ររងនពេនវលា ន្ិងថ្នន ក់នរៀន្ ខដេ នធវើឲ្យសិសសជានម្រចើន្ម្ិន្ ន្ចូេរួម្សកម្មភ្នពនៅកនងុនម្នរៀន្ន ើយ។ ភ្នរនម្រចើន្បញ្ញា នន្ោះ 

នកើតន ើងចំនពោះសសិសខដេអងគយុចប់ពីពកក់ណាត េថ្នន កខ់ាងនម្រកាយនៅម្ររប់ថ្នន ក់ខដេម្រកមុ្ការងារច ោះសនងកត។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត ម្ររូាន្ទំននារនៅនេើការ នៅសិសសខដេអងគយុនៅពីរ បជី្ួរខាងម្ ខប៉ា នណាណ ោះ 

ខដេនធវើឲ្យកាន្់ខតដាច់ឆ្ៃ យពសីិសសខដេអងគយុនៅខាងនម្រកាយ។ ជាច ងនម្រកាយ ម្ររូជានម្រចើន្ ន្ខតិខំនធវើជារំរបូងាា ញសិសស ជាញឹកញាប់ការនធវើជារំរូ ន្ខម្រប 

កាៃ យនៅជាការអន្ វតតសកម្មភ្នពនដាយឲ្យសិសសនម្ើេរួចបនាទ ប់ម្កម្រគ្មន្់ខតនធវើតាម្ន្ូវអវីខដេម្ររូ ន្អន្ វតតជាជាងអន្ វតតន្ូវជ្ំនាញអវីខដេខៃនួ្ចូេចតិត។ 

បញ្ញា ម្របឈម្ជានម្រចើន្ខដេន ើញាន្នៅកនងុថ្នន ក់នរៀន្ ន្ិងខដេ ន្ពភិ្នកាកនងុឯកសារនន្ោះ ាន្កចិេការជានម្រចើន្នទៀតខដេម្រតូវអន្ វតតនដាយគ្មម ន្បញ្ញា ម្របឈម្នៅកនុងការបនម្រងៀន្ជាក់លាក់ តាម្អំណាន្ 

ប៉ា ខន្តនៅកនងុការបនម្រងៀន្ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងទូនៅនេើនពេនវលា ន្ិងការចូេរួម្របស់ សសិស។  

 

ជ្នម្រម្ើសសម្រាបន់េើកកម្ពសក់ារបនម្រងៀន្ 

ការម្ររបម់្ររងនពេនវលា ន្ងិម្របសទិធភ្នពនពេនវលាបនម្រងៀន្៖ បញ្ញា ម្របឈម្កនុងបនម្រងៀន្ជានម្រចើន្ ខដេ ន្សនងកតន ើញនៅកនុងថ្នន ក់ អាចនដាោះម្រសាយនដាយនម្របើយ ទធសាម្រសតសាម្ញ្ាម្យួចនំ្នួ្ 

ខដេអាចនម្របើម្រ ស់នពេនវលាកាន្់ខតាន្ម្របសទិធភ្នព។ ឧទហរណ៍ ផ្សដេឲ់្យសិសសទងំអស់ ន្ូវឱកាសអន្ វតត ឬនឆៃើយតបចំនពោះសំណួររបស់ម្ររូជាជាងឲ្យសសិសម្ួយចំន្នួ្ន ើងកាត រនខៀន្ នដើម្បីនឆៃើយសំណួរដូចគ្មន ។ 

ការស ំឲ្យសិសសអងគុយនៅខាងនម្រកាយថ្នន ក់ខដេទំន្ងជាម្ិន្សូវនចោះ អាន្ន ើងម្កអន្ វតតជាម្យួសិសសខដេនចោះជាង ន្ងឹនធវើឲ្យសិសសាន្ការចូេរួម្ ន្ិងអាចអន្ វតត កិចេការ ន្នម្រចើន្ជាងម្ ន្ 

នហើយម្ិន្សូវាន្សសិសនម្រចើន្ ខដេអងគុយនេងនដាយម្ិន្យកចតិត ទ កដាកច់ំនពោះការបនម្រងៀន្របស់ម្ររូន ើយ។ ម្ររូក៏អាចចណំាយនពេនវលាតចិជាងម្ ន្ កនងុការឲ្យសសិសអាន្តាម្ពកយ ឬម្របនយរន្ីម្ួយៗ។ 

ម្ររូអាចឲ្យសិសសខបរម្ ខរកគ្មន  រួចពិភ្នកា ជាម្យួម្ដរ ូ ឬាន្សកម្មភ្នពកំណត់នគ្មេនៅខៃីៗសម្រាប់ម្រកុម្តូចៗ ចំខណកម្ររជូាអនកម្រតតួ ពិន្តិយ។ ការនម្របើម្រ ស់នពេនវលានម្រចើន្ជាងម្ ន្ 

នដើម្បីឲ្យសិសសទងំអស់ចេូរួម្យ៉ា ងសកម្មនៅ កនុងការខសវងរកចនម្ៃើយ ឬនដាោះម្រសាយបញ្ញា ន្ងឹជ្យួជ្ំរ ញដេក់ារសិកាយ៉ា ងនម្រចើន្ ន្ងិអាចឲ្យ ម្ររូបនម្រងៀន្នៅម្ ខ ន្កាន្់ខតនេឿន្ 

ឬាន្នពេនវលាសម្រាប់សកម្មភ្នពបនម្រងៀន្នផ្សសងៗនទៀត ដចូជាការអាន្នដាយខៃនួ្ឯង ឬការបនម្រងៀន្តាម្រនបៀបនផ្សសង។ 

 

ការយកចតិតទ កដាកច់នំពោះនសៀវនៅព ម្ព៖ ម្រកុម្ការងារ ន្កត់សាគ េ់ថ្ន សិសស នហើយនពេខៃោះ ម្ររមូ្និ្សូវយកចតិតទ កដាក់ចំនពោះនសៀវនៅព ម្ពន ើយនៅខណៈនពេអាន្អកសរ ឬពកយ ឬម្របនយរ។ 

ជាការសំខាន្់ខដេម្រតូវាន្ការយកចិតតទ កដាក់ខពសច់ំនពោះនសៀវនៅព ម្ព ឬសិសសម្រតូវទនន្ទញ សំន ង ខតម្ិន្ ន្នរៀន្សរនសរសញ្ញា ខដេម្រតូវន្ឹងសំន ងននាោះន ើយ។ នន្ោះរឺជាជ្ំនាញសំខាន្ ់

នៅកនុងការនរៀន្នដើម្បសីម្រាយពកយ។ ម្របសិន្នបើសិសសកំព ងខតអាន្ សិសសរួរខតនផ្ទត តការយក ចិតតទ កដាក់នៅនេើនសៀវនៅព ម្ពម្ររប់នពេនវលា។ ម្របសនិ្នបើសិសសកពំ ងអាន្ពីនសៀវនៅព ម្ព របស់ខៃនួ្ 
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ការយកម្ដចងអេុ ជាពិនសសនៅថ្នន ក់ទ១ី រឺជាវិធីខដេាន្សារម្របនយជ្ន្ប៍ំផ្ស តទងំ សម្រាបស់ិសស ន្ិងម្ររ។ូ ការអន្ វតតនន្ោះកា៏ន្សារម្របនយជ្ន្៍ផ្សងខដរ នដើម្បីជ្ួយម្ររឲូ្យដងឹថ្ននតើ 

សិសសកពំ ងសម្រាយពកយជាក់ខសតង ឬម្របសិន្នបើសិសសកពំ ងន្ិយយតាម្ន្ូវអវីខដេខៃនួ្ ន្ឮ អនកនផ្សសងន្ិយយ។ នៅនពេសិសសកាន្់ខតាន្ភ្នពសាទ ត់ជ្ំនាញ ពួកនរម្ិន្ចំ ច់នម្របើម្រ ស់ម្ដ ចងអេុនទៀតន ើយ 

នដាយសារកតាត នន្ោះអាចនធវើឲ្យពកួនរអាន្យឺត។  

 

ឱកាសកាន្ខ់តនម្រចើន្នដើម្បឲី្យសសិសអន្ វតត៖ សិសសចណំាយនពេបនម្រងៀន្នម្រចើន្នដើម្បីរង់ចំ ឬ នម្ើេសិសសនផ្សសងនទៀតនឆៃើយសំណួរ ាន្ន្យ័ថ្នាន្សសិសខតាន ក់ខដេអន្ វតត នហើយម្ររូម្រគ្មន្ ់

ខតវាយតម្ម្ៃការសិការបសស់ិសសននាោះប៉ា នណាណ ោះ។ ជាការម្របនសើរម្របសិន្នបើសិសសទំងអស់ាន្ ឱកាសអន្ វតត ន្ងិនឆៃើយតបចំនពោះសកម្មភ្នពភ្នរនម្រចើន្ ឬទងំអស់នៅកនងុការសកិាម្របចំម្លៃ។ ជាលមីម្តងនទៀត 

ដំនណាោះម្រសាយសាម្ញ្ារឺការឲ្យសសិសខបរម្ ខនៅរកម្ដរូជាម្ ន្សនិ្ រួចបនាទ ប ់ ម្កនទៀតនៅសិសសខតពីរនាក់ឲ្យផ្សដេច់នម្ៃើយដេ់សសិសទំងអសក់នុងថ្នន ក់។ វិធីសាម្រសតនន្ោះអាច 

ឲ្យសិសសកនុងថ្នន ក់ទំងអស់ាន្ឱកាសរកន្ឹកចនម្ៃើយ ន្ិងនម្របើម្រ ស់ចនម្ៃើយននាោះនដើម្បីចូេរួម្ នៅកនុងការផ្សដេ់ការខណនាំម្រត ប់ដេ់សសិសខដេផ្សដេ់ចនម្ៃើយដេ់សសិស។ ការអន្ វតតខបបនន្ោះ ជាទាៃ ប ់

អាចផ្សដេ់ឱកាសឲ្យសសិសទំងអស់សាកេបង ន្ិងចេូរួម្នៅកនងុការសកិា នហើយក៏ ផ្សដេឱ់កាសដេ់ម្ររផូ្សងខដរនៅកនងុការនដើរជ្ ំវិញថ្នន ក ់ ន្ិងវាយតម្ម្ៃចនម្ៃើយរបស់សិសសជានម្រចើន្។ 

វិធីសាម្រសតបនម្រងៀន្ជានម្រចើន្នផ្សសងនទៀតខបបនន្ោះ អាចនធវើឲ្យសសិសាន្ឱកាសកាន្់ខតនម្រចើន្កនងុការ 

អន្ វតត។ 

 

ការនម្របើម្រ ស ់EGRA នៅកនងុម្របនទសកម្ពជុា 

ការនម្របើម្រ ស ់EGRA កនុងម្របនទសកម្ពុជារជឺាសាចន់រឿងដ៏អសាេ រយម្ន្ភ្នពនជារជ្័យ ន្ិងការម្របងុ ម្របយត័ន។ ម្រកសងួអបរ់ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកឡីាម្ន្ម្របនទសកម្ពជុា ន្នធវើការអន្ វតត EGRA ខដេ ន្ 

ផ្សដេ់ជ្នូ្ទូទំងម្របនទសចនំ្ួន្ពីរនដាយាន្ការគ្មំម្រទពខីាងនម្រៅតិចតចួ នម្រៅពីការផ្សដេម់្ូេន្ិធ ិ ន្ិងជ្ំន្យួបនចេកនទសម្ួយចំន្នួ្។ េទធផ្សេម្ន្ការវាយតម្ម្ៃទងំពីនន្ោះ  ន្នាំឲ្យាន្កំខណ 

ទម្រម្ង់ម្រទង់ម្រទយធដំចូខដេ ន្នេើកន ើងខាងនេើ។ តួអងគជានម្រចើន្នៅកនុងវិសយ័អប់រំ ន្ ពំនាំម្កន្ូវរូបភ្នពម្ន្ការសនម្រម្ច ន្នដាយខផ្សអកនេើអវីខដេពួកនរ ន្បកម្រសាយថ្ន ជាការ 

រីកចនម្រម្ើន្ដ៏ខាៃ ងំកាៃ នៅនពេនធវើការនម្របៀបនធៀបេទធផ្សេម្ន្ការអនងកតម្ូេដាឋ ន្ឆ្ន ំ២០១០ ន្ិង EGRA បន្តបនាទ ប់ខដេ ន្អន្ វតតនៅកនងុឆ្ន ំ២០១២។ នទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ ម្រកមុ្វាយ 

តម្ម្ៃ ន្កត់សាគ េ់ន ើញភ្នពម្ិន្ម្របម្រកតីធំៗ នៅកនងុ EGRA ខដេ ន្អន្ វតតនៅកនងុម្របនទស កម្ពជុា នហើយអាចនធវើឲ្យកាៃ យជាកងវេ់ធៃន្់ធៃរអពំីវិធីបកម្រសាយទនិ្នន្័យទំងននាោះ។ ការពិន្ិតយនម្ើេ 

របស់នយើងនៅនេើទនិ្នន្យ័ខដេាន្ម្រសាប់  ន្បងាា ញថ្នម្របនទសកម្ពុជាម្និ្ ន្អន្ វតតតាម្ នគ្មេការណ៍ខណនាំខដេ ន្ចងម្រកងយ៉ា ងេអម្របនសើរ ន្ងិអាចរក ន្ម្ររប់ទកីខន្ៃងខដេ USAID 

 ន្វិន្ិនយរនៅនេើការបនងកើតតាម្រយៈរនម្រាង EdData II ន ើយ។ នដាយាន្ការ ដកឹនាពំ ីPED នៅកនងុឆ្ន ២ំ០១០ ខដេាន្ការគ្មមំ្រទបនចេកនទសព ីGPE ឯកសារ EGRA 

ជាភ្នសាខខមរម្រតូវ ន្ខកសម្រម្ួេ ដាកឲ់្យនម្របើម្រ ស់សាកេបង ន្ងិនម្របើម្រ ស់នៅទទូំងម្របនទស។ ការសិកានន្ោះ ន្ដាក់បញ្េូេសសិសចនំ្ួន្ ២.៤០០នាក់ចបព់ីថ្នន ក់ទ ី ១-៦ នៅតាម្សាលានរៀន្ ចនំ្នួ្ 

៤០នៅកនុងនខតតចំន្នួ្១៨។ EGRA ដបំូងនន្ោះ  ន្បងាា ញថ្ន សសិសជានម្រចើន្នៅថ្នន កទ់៦ី ម្និ្នចោះអាន្សមូ្បខីតម្យួពកយ នហើយសសិសអាយ តចិជាងនន្ោះនរៀន្នខាយ។ េទធផ្សេទងំនន្ោះ  ន្នធវើឲ្យ អយក 

ដកលយ ន្ិងរិតសារជាលមអីំពីវិធីសាម្រសតបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមររបស់ខៃនួ្ ន្ិងនផ្ទត ត សារជាលមីនៅនេើសារសខំាន្់ម្ន្ការនរៀន្អាន្របស់សសិសនៅថ្នន ក់ដបំូង។ នៅកនុងឆ្ន ំ២០១២ បនាទ បព់នីសៀវនៅព ម្ពលមមី្រតវូ ន្ខចកផ្សាយ 

នហើយម្ររូម្រតូវ ន្តម្រម្ងទ់ិសនៅន្ឹង នសៀវនៅ ទងំនន្ោះ ការសកិា EGRA ទពីីរម្រតូវ ន្អន្ វតត ន្ិងទទេួ ន្េទធផ្សេខដេម្រតូវ ន្ អោះអាង ថ្នាន្ការរីកចនម្រម្ើន្ខាៃ ំង។ 

នហត ផ្សេកនងុការនចទសួរអពំីការរីកចនម្រម្ើន្ខដេ ន្រាយការណ៍ ទំងននាោះាន្ពភិ្នកានៅទីនន្ោះ។ 
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ឯកសារ EGRA ភ្នសាខខមរាន្ចនំ្ួន្ ៨ខផ្សនក ខដេខផ្សនកម្ួយម្រតូវ ន្ផ្សដេឲ់្យសិសសថ្នន ក់ទី២-៦ ប៉ា នណាណ ោះនដាយសារជាកម្រម្ិតេ ំក។ ខផ្សនកទងំនន្ោះ ចនំ្ួន្ម្រ ំម្ួយាន្ភ្នពស សីងាវ កគ់្មន នៅន្ងឹ 

ការអន្ វតតម្របនសើរបផំ្ស តរបស់ EGRA បចេុបបន្ន ប៉ា ខន្តខផ្សនកចំន្នួ្ពីរម្រតូវ ន្ដកនចញពីនគ្មេការណ៍ ខណនាំខដេនសនើន ើងកាេពីប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំកន្ៃងនៅនដាយខផ្សអកនេើការពនិ្តិយន ើងវិញ នដាយម្រកមុ្ ជ្នំាញការ។ 

ខផ្សនកនៅកនងុឯកសារ EGRA ម្របនទសកម្ពុជាាន្ដចូខាងនម្រកាម្៖ 

១. ន ម្ ោះ ន្ងិសនំ ងអកសរ៖ សសិសអាន្ពតីារាងពយញ្ជន្ៈ ម្រសៈ វណណយ តត នជ្ើងពយញ្ជន្ៈ ចនំ្នួ្ ១០០ ខ សៗគ្មន ។ បញ្ជនីន្ោះាន្េដំាបេ់នំដាយដចូខដេ ន្បងាា ញតាម្ វិធសីាម្រសត Chet 

Chem ខដរ។ ការនរៀបចំនន្ោះបងាា ញថ្ន អកសរម្រតូវ ន្នរៀបពកីម្រម្តិម្រសួេ នៅពិ ក។ ខផ្សនកនន្ោះម្រតូវ ន្រាយការណ៍ថ្ន ន្កំណត់នពេចំន្នួ្ ៦០វិនាទី។ 

២. ការខបងខចកតអួកសរ៖ សិសសម្រតូវ ន្អាន្ពកយម្យួ រួចស ំឲ្យបនញ្េញសំន ងពកយ ននាោះ។ ាន្ពកយចនំ្ួន្១០ នៅកនងុខផ្សនកនន្ោះ នហើយម្រតូវអាន្ផ្ទទ េា់តទ់ំងអស។់ វិធីសាម្រសតនន្ោះ 

ម្ិន្ម្រតូវ ន្ខណនាឲំ្យនម្របើម្រ ស់តាងំពឆី្ន ំ២០០៨ នដាយសារសិសសម្ិន្ នៅកនងុម្របនទសជានម្រចើន្ម្ិន្ទាៃ ប់អន្ វតតដនូចនោះ។ វិធីសាម្រសតនន្ោះម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់កនងុ នពេលមីៗ នន្ោះនៅម្របនទសនកន្យ៉ា  

នដើម្បីនម្របៀបនធៀបសិសសខដេ ន្ច ោះន ម្ ោះចូេនរៀន្ នៅសាលាអន្តរារម្ន្៍នដើម្បីម្ររប់ម្ររងសាលា នទោះបីជាម្ររូ ន្បនម្រងៀន្ជ្ំនាញនន្ោះ ចាសល់ាស់ជាខផ្សនកម្ួយម្ន្អន្តរារម្ន្៍ក៏នដាយ។ 

៣. ការខបងខចកសនំ ងដបំងូ៖ អនកវាយតម្ម្ៃអាន្ ៣ពកយឲ្យសិសសសាត ប់ នហើយសិសសម្រតូវ ផ្សដេ់សំន ងពយញ្ជន្ៈនៅកនងុពកយខដេខ សពីពកយនន្ោះចំន្នួ្ពីរនទៀត។  

៤. ការអាន្ពកយសាម្ញ្ា៖ នន្ោះរជឺាតារាងខដេាន្ ៥០ពកយខដេសសិសរួរខតអាចអាន្ នៅនពេបញ្េបថ់្នន កទ់ី១ នៅតាម្ PED។ ជាលមីម្តងនទៀតពកយទងំនន្ោះ ម្រតូវ ន្នរៀបចពំ ី

ម្រសួេនៅពិ ក។ សិសសម្រតូវាន្រយៈនពេ ៦០វិនាទីនដើម្បីអាន្ពកយឲ្យ ន្នម្រចើន្តាម្ ខដេនធវើនៅ ន្ឲ្យ ន្ម្រតឹម្ម្រតវូ។  

៥. ភ្នពសាទ តជ់្នំាញកនងុការអាន្ផ្ទទ េា់ត/់ការយេអ់ពំអីណំាន្៖ នន្ោះរជឺាតារាងខៃីម្យួ ម្ន្ម្របនយរពកព់័ន្ធខដេនរៀបចំន ើងនដាយអនកចូេរមួ្នៅកនងុសកិាខ សាលាខកសម្រម្ួេ។ 

សិសសម្រតូវាន្រយៈនពេ ៦០វិនាទីនដើម្បីអាន្អតាបទឲ្យ ន្នម្រចើន្តាម្ខដេនធវើនៅ ន្ ឲ្យម្រតឹម្ម្រតូវ។ បនាទ បម់្កនទៀតរាឺន្សំណួរម្រតោិះរិោះនេើអតាន្យ័ម្ន្ពកយចនំ្ួន្៥។ 

៦. ការយេដ់ងឹផ្ទទ េា់ត ់ ៖ នន្ោះរឺជាតារាងខៃមី្យួម្ន្ម្របនយរអពំីរនបៀបដា ំយខដេអាន្ ឲ្យសិសសសាត ប់ បនាទ បម់្កនទៀតរឺាន្សំណួរម្រតិោះរិោះនេើអតាន្យ័ម្ន្ពកយចំន្នួ្៥។ 

អនកចូេរួម្សិកាខ សាលាខកសម្រម្េួ ក៏ ន្តាក់ខតងអតាបទនន្ោះន ើងផ្សងខដរ។ PED  ន្ពន្យេ់ថ្នជ្ំនាញសាត ប់នន្ោះព ិកជាងវរគអណំាន្នៅនទៀត។ 

៧. ការសរនសរតាម្អាន្៖ ម្របនយរម្រតូវ ន្អាន្ឲ្យសសិសសាត បប់ីដងនៅនពេសិសស សរនសរម្របនយរនៅនេើម្រកដាសខដេាន្បនាទ ត។់  

៨. ភ្នពសាទ តជ់្នំាញម្ន្អណំាន្/ការយេដ់ងឹអពំអីណំាន្ខដេកាន្ខ់តព ិក៖ នន្ោះរឺជា តារាងខវងម្ួយអំពីម្របនយរខដេកាន្់ខតព ិក នដើម្បីឲ្យសិសសអាន្ឲ្យ ន្នម្រចើន្តាម្ 

ខដេអាចនធវើនៅ ន្កនងុរយៈនពេ ៦០នាទ។ី តារាងនន្ោះម្រតូវ ន្ បងាា ញជាទម្រម្ង់ កថ្នខ័ណឌ  ន្ងិម្រតូវ ន្តាក់ខតងន ើងនដាយម្រកុម្ខកសម្រម្ួេ។ បនាទ បព់ីការអាន្អតាបទ 

រឺជាសំណួរម្រតិោះរិោះនេើអតាន្យ័ម្ន្ពកយចនំ្ួន្៥។ វរគកាន្់ខតព ិកម្រតូវ ន្ ផ្សដេ់ជ្នូ្សិសស ចបព់ីថ្នន កទ់ី២ ដេ់ទ៦ី ខតប៉ា នណាណ ោះ។  

 

បញ្ញា ម្របឈម្ពកព់ន័្ធន្ងឹឯកសារ EGRA 

ខណៈឧបករណ៍ភ្នរនម្រចើន្រួម្ាន្ការអន្ វតត ន្ិងខផ្សនកនផ្សសងៗខដេេអបផំ្ស ត ន្ខណនាំនៅ កនុងសាា រ EGRA ន្ិងឯកសារនគ្មេការណ៍ខណនាំខដេបនងកើតន ើងនដាយ RTI ក៏នៅខតាន្ 

បញ្ញា ម្យួចនំ្ួន្ខដេម្រតូវពិចរណាពកព់ន័្ធន្ងឹការខកសម្រម្ួេឯកសារកម្ពជុា។ ជាដបំូងកំខណ 

បចេបុបន្នម្ន្ឯកសារ EGRA រឺខផ្សអកនៅនេើនសៀវនៅព ម្ពចស់ៗ  នហើយនៅម្និ្ម្រ កដនទថ្ន នតើខៃមឹ្សារនៅខតជាប់ពកព់ន័្ធ ន្ិងជាកម្រម្ិតថ្នន ក់សម្ម្រសបខផ្សអកនេើខៃមឹ្សារម្ន្នសៀវនៅព ម្ព បចេបុបន្ន។ 

ខៃឹម្សារសម្រាប់ការអាន្អកសរ ន្ិងពកយម្រតូវ ន្នរៀបចតំាម្េដំាបព់ីម្រសួេនៅ ពិ កនៅតាម្ PED។ ជាទូនៅ អកសរ EGRA ម្រតូវ ន្នរៀបតាម្េំដាប់ម្ចដន្យនដើម្បីឲ្យ 
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សិសសខដេម្ិន្សូវនចោះអាន្អាចាន្ឱកាសអាន្ពកយកនុងកម្រម្ិតពិ កជានម្រចើន្ នហើយបងាា ញ អំពីរូបភ្នពកាន្់ខតនពញនេញន្ូវជ្នម្រៅចំនណោះដងឹរបសស់ិសស។ នៅកនុងខផ្សនកអកសរជាពិនសស 

សិសសម្និ្សូវនចោះអាន្អាចសាគ េ់វណណយ តតម្ួយចំន្នួ្នៅនពេបញ្េប់ការនធវើនតសត ប៉ា ខន្តទនំ្ងជា ម្និ្អាចាន្ឱកាសសាកេបងន ើយនដាយសារសិសសម្ិន្អាច្ន្ដេដ់ណំាកក់ាេបញ្េប់ ម្ន្ការនធវើនតសត។  

អតាបទខៃី ន្ងិសំណួរម្រតោិះរិោះជាខផ្សនកសំខាន្ម់្ួយ។ ខផ្សនកទងំនន្ោះរឺម្រគ្មន្់ខតជាការវាស់ខវងចំនណោះ ដឹងនៅកនងុការវាយតម្ម្ៃប៉ា នណាណ ោះ ដូនចនោះវាាន្សារសខំាន្ប់ំផ្ស ត ន្ិងជាទូនៅាន្ការេ ំកកនុង 

ការយេ់ឲ្យ ន្ម្រតមឹ្ម្រតូវ។ កនុងចំនណាម្ឃ្លៃ ទងំបីនន្ោះ គ្មម ន្ខាៃណាម្ួយខដេាន្សាច់នរឿង ទក់ទងគ្មន ន ើយ ប៉ា ខន្តផ្សទយុនៅវិញសាច់នរឿងន្មី្ួយៗរឺជាឃ្លៃ ម្របនយរទកទ់ងគ្មន ដចូខដេ  ន្នរៀបរាប់នដាយ 

PED។ ឧទហរណ៍ ភ្នពសាទ តជ់្ំនាញកនងុការអាន្ ន្ងិអតាបទយេដ់ងឹខៃី ខដេ ន្បកខម្របនៅជាភ្នសាអង់នរៃសរឺ៖ 

សួសតីម្តិតទងំអស់គ្មន  ខាុំន ម្ ោះស ភ ី 

ខាុំាន្អាយ  ៧ឆ្ន ។ំ បងម្របសុខាុំន ម្ ោះស ភ្ន។ 

គ្មត់ាន្អាយ  ៥ ឆ្ន ។ំ ខាុកំ៏ាន្បអនូ្ម្រសីាន ក់ខដរ។ 

នាងន ម្ ោះា៉ា រី។ នយើងទងំអស់គ្មន រស់នៅទីម្រកងុភនំនពញ។  

នយើងនៅសាលានរៀន្នៅម្លៃចន្ទដេ់ម្លៃនៅរ៍។ 

នយើងចេូចតិតអាន្ ន្ងិសរនសរ។ ឪព កខាុរំឺជាកសកិរ។ 

ាត យរបសខ់ាុំរជឺាអនកេក់ម្រតីនៅផ្សារធំកនងុភមូ្។ិ 

ការអន្ វតតខដេ ន្ទទេួយកសម្រាប ់ EGRA រឺថ្នម្ររប់វរគទំងអសរ់ួរជាសាច់នរឿងន្ិទន្ ខដេាន្បញ្េូេការបងាា ញអពំីតអួងគ ន្ងិកាេអាកាស ចំនណាទបញ្ញា  ន្ងិដំនណាោះម្រសាយ។ 

អនកជ្ំនាញខដេ ន្ បនងកើតនគ្មេការណ៍ខណនាសំម្រាប ់EGRA  ន្កត់សាគ េ់ថ្ន សិសសាន្ការយេ់ដងឹយ៉ា ង នម្រចើន្អំពទីម្រម្ង់នន្ោះ នហើយជាទូនៅរជឺា ម្របនភទខដេងាយម្រសេួ អាន្ 

ន្ិងងាយម្រសួេយេ។់ នទោះជាយ៉ា ងនន្ោះកតី ព ំាន្សាច់នរឿងណាម្ួយខដេសកតិសម្ ន្ងឹការពិពណ៌ានានន្ោះន ើយ។ ទម្រម្ង់វរគខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីសកម៏្និ្ងាយាន្សណួំរម្រតិោះរិោះ កម្រម្តិខពស់ជាងនន្ោះខដរ។ 

ព ំាន្សំណួរ ខដេកណំត់ឲ្យសសិសនម្របើម្រ សព់័ត៌ាាន្ ឬចំនណោះដងឹ ម្ូេដាឋ ន្របស់ខៃនួ្ រួបផ្សសំជាម្យួព័ត៌ាាន្នៅកនងុអតាបទនដើម្បីផ្សដេច់នម្ៃើយន ើយ។ ម្របនភទសនំ្ួរ ខបបពិចរណាទងំនន្ោះ 

ជាទូនៅម្រតូវាន្នៅកនុង EGRA នដើម្បីនធវើការវាយតម្ម្ៃកម្រម្តិចំនណោះ ដឹងឲ្យ ន្ក់ាន្់ខតស ីជ្នម្រៅ។ ាន្សំណួរជានម្រចើន្ក៏ម្និ្សូវាន្ភ្នពភ្នពចាស់លាស់នដើម្បីឲ្យ 

សិសសដងឹអពំីចនម្ៃើយម្រតមឹ្ម្រតូវ។ ឧទហរណ៍ សំណួរទមី្យួនៅកនងុខផ្សនកចំនណោះដឹងផ្ទទ េ់ាត់រឺ “នតើពកួនរបរិនភ្នរអវី?”។ ព ំាន្ តអួងគខដេ ន្បញ្ញជ ក់នៅកនុងអតាបទថ្ននតើ “ពកួនរ” ននាោះសំនៅ 

នៅន្រណាន ើយ។ ដូចគ្មន នន្ោះ ខដរ PED  ន្ខលៃងថ្ន ចនម្ៃើយរបសស់ិសសជានម្រចើន្ម្និ្ពក់ពន័្ធ ន្ឹងអតាបទទេ់ខតនសាោះ ប៉ា ខន្ត នៅខតាន្ភ្នពសម្នហត ផ្សេ ដូចជា “ពួកនរបរិនភ្នរន្បំ ័ង”។ 

រួរកតស់ាគ េថ់្ន ម្រកមុ្ការងារម្រតូវអាន្សណួំរទំងជាសំនកបកខម្រប ដូនចនោះសណួំរម្ួយចំន្នួ្ អាចាន្ភ្នពសម្ម្រសបជាងនបើសិាតនៅកនងុទម្រម្ង់នដើម្ នទោះបីខផ្សអកតាម្ការពភិ្នកាសំនកនន្ោះ 

ទំន្ងអាចជាអងគនហត សម្រាប់ សំណួរភ្នរនម្រចើន្ ឬទងំអស់ន ើយ។  

ច ងនម្រកាយ ការខបងខចកម្ូេសទទ ន្ងិខផ្សនកសរនសរតាម្អាន្ជាទូនៅម្និ្ម្រតូវ ន្ខណនាំឲ្យ នម្របើម្រ ស់ជាវិធាន្ការររួឲ្យនជ្ឿជាក់ ន្ងិសម្ម្រសបក៏នដាយ។ ខផ្សនកទំងនន្ោះម្រតូវ ន្ដកនចញពី នគ្មេការណ៍ខណនា ំ

EGRA បនាទ ប់ពីម្រកុម្ជ្ំនាញការ ន្ពនិ្ិតយនម្ើេ។ វិធាន្ការខបងខចក តតតតតតតជាទូនៅនាំឲ្យាន្ឥទធិពេម្េូដាឋ ន្ខដេាន្សសិសខតចំន្នួ្តិចតួច ឬគ្មម ន្នសាោះខដេ 

អាចនឆៃើយសំណួរនដាយនជារជ្យ័។ បនាទ បព់ីការអន្ វតតសារច ោះសាន ើង នយើង ន្រកន ើញថ្ន ការេំ កកនុងការវាយតម្ម្ៃភ្នពនជ្ឿជាក់នៅនេើការម្ររប់ម្ររង ន្ិងការផ្សដេ់ពនិ្ទុនៅនេើការនធវើនតសត 

តូចនៅនេើការសរនសរតាម្អាន្។ ការផ្សដេព់ិន្ទាុន្ភ្នពជាប់ពកព់ន័្ធជាពិនសសនដាយសារ ចំណ ចន្មី្ួយៗម្រតូវនធវើការលៃងឹខលៃង នហើយការកំណត់ន្ូវទម្ៃន្់ទងំននាោះចំ ច់ម្រតូវាន្ឯកនទស ខពស ់

ន្ិងាន្ជ្ំនាញភ្នសាជាក់លាក។់  

 

ការបណតុ ោះបណាត េ ន្ងិការអន្ វតត 

នបើនយងតាម្ PED ាន្ខតចំន្នួ្ពីរម្លៃប៉ា នណាណ ោះខដេម្រតូវ ន្កំណត់ទ កសម្រាប់ការបណតុ ោះ បណាត េអំពកីារនម្របើម្រ ស់ឯកសារ។ ព ំាន្ការខលៃងបញ្ញជ ក់អពំីភ្នពនជ្ឿជាក់រវាងអនកផ្សដេ់ពនិ្ទ ុ

ន ើយនៅកនុងនពេបណដុ ោះបណាត េ នហើយក៏ព ំាន្ការបញ្ញជ ក់អំពីការអន្ វតតជាម្ួយសិសសខដរ។ ជាទូនៅការបណតុ ោះបណាត េសម្រាបអ់នកវាយតម្ម្ៃដបំងូន្ងឹម្រតូវចណំាយនពេអស់៥ម្លៃ ន្ងិាន្ 

បញ្េូេការអន្ វតតម្របចំម្លៃជានម្រចើន្នា៉ា ង ម្រពម្ទំងការអន្ វតតម្ួយចំន្នួ្ជាម្ួយសសិសជាក់ខសតង នដាយាន្ការនធវើនតសតនេើភ្នពនជ្ឿជាក់រវាងអនកផ្សដេ់ពនិ្ទុចនំ្ួន្ពីរផ្សងខដរ នដើម្បីធានាថ្ន អនក 
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វាយតម្ម្ៃទងំអស់កពំ ងនម្របើម្រ ស់ការវាយតម្ម្ៃនៅកនងុរនបៀបដូចគ្មន ។ នៅនពេនធវើនតសតសសិស ជានម្រចើន្ពន្់នាក់ ការកំណតស់តងដ់ារម្ន្ការនម្របើម្រ សរ់ឺជាវិធីខតម្ួយរត់នដើម្បីធានា សសិសទំង អស់ាន្ឱកាស 

ន្ិងបទពិនសាធន្៍ដចូគ្មន  នទោះជាន្រណាជាអនកវាយតម្ម្ៃក៏នដាយ។  

 

បញ្ញា ម្ួយពកព់័ន្ធន្ឹងការអន្ វតតនៅកម្រម្ិតសាលាខដេម្រតូវ ន្លាតម្រតដាងតាម្រយៈការពិភ្នកា ជាម្ួយ PED រឺទីតាងំខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីសសម្រាប់ការនធវើនតសត។ នៅតាម្សាលាម្យួចនំ្ួន្ 

សិសសម្រតូវ ន្នធវើនតសតនៅចំនពោះម្ ខសិសសកនងុថ្នន ក់នផ្សសងនទៀតនដាយសារព ាំន្បន្ទបប់ម្រម្ុងទ ក នៅកនុងសាលាន ើយ។ នន្ោះជាបញ្ញា សមរុសាម ញខដេសសិសអាចាន្អារម្មណ៍ម្និ្េអនដាយ សារាន្ម្ររ ូ

ន្ិងសសិសដម្ទនទៀតឃ្លៃ ំនម្ើេខៃនួ្ ខដេនធវើឲ្យសម្តាភ្នពរបស់ខៃនួ្ធាៃ ក់ច ោះ។ ទន្ទមឹ្ ន្ឹងនន្ោះខដរ ព ំាន្វិធកីនុងការធានាថ្ន សិសសខដេរងច់នំធវើនតសតព  ំន្ឮចនម្ៃើយនម្រចើន្ដងន ើយ 

ខដេជ្យួឲ្យអនកនធវើនតសតបនាទ ប់អាចទទួេ ន្េទធផ្សេនតសតជាង។  

 

បញ្ញា អន្ វតតទីពីររឺថ្ន ឯកសារ EGRA សំនកដចូគ្មន ម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់ទងំសម្រាប់ការសកិា ឆ្ន ំ២០១០ ន្ងិ២០១២។ នដាយសារការសកិាខ សគ្មន ពីរឆ្ន  ំ នៅខតាន្ឱកាសខដេសិសសធាៃ ប ់

នធវើនតសតអាចនចោះអំពីនតសតននាោះ។ ទន្ទមឹ្ន្ងឹនន្ោះខដរ ាន្អងគការ NGO ម្ួយចនំ្ួន្ខដេនម្របើម្រ ស ់ ឯកសារនដើម្បីនធវើការវាយតម្ម្ៃ ន្ិងតាម្ដាន្ម្របសិទធភ្នពម្ន្រនម្រាងនដើម្បីឲ្យម្រ កដថ្នសិសស 

 ន្ន ើញឯកសារយ៉ា ងតិចម្តងម្របសនិ្នបើព ាំន្នពេនវលានម្រចើន្ដងរវាងការនម្របើម្រ ស់ន្មី្ួយៗ នទ។  

នម្រៅពីនន្ោះ ម្រកុម្ ន្ទទេួការខខវងរនំ្ិតគ្មន អពំីកំណត់នពេការនធវើនតសតតចូនៅនពេនម្របើម្រ ស់ ជាម្ួយសិសស។ ដូចខដេ ន្នរៀបរាប់ខាងនេើ ន ម្ ោះ ន្ងិសំន ងអកសរ ការអាន្ពកយ ន្ិងការ 

នតសតនេើភ្នពសាទ តជ់្ំនាញកនងុការអាន្ពកយ ន្ងិអាន្ផ្ទទ េ់ាត់ស ទធខតម្រតូវនធវើន ើងចនំ្ួន្៦០នាទ ី ខដេអាចឲ្យាន្ការរណនាចំន្នួ្សំណួរម្រតមឹ្ម្រតូវកនុងម្ួយនាទី។ នទោះជាយ៉ា ងនន្ោះកតី ម្របភព 

ផ្សដេ់ពត័៌ាាន្ជានម្រចើន្ ន្បងាា ញថ្នការនធវើនតសតម្រតូវ ន្អន្ វតតនដាយនម្របើម្រ ស់ការបនងកើន្នពេ នវលាកនុងម្យួសណួំរ ឬម្ួយបនាទ តស់ំណួរ។ ម្រកុម្ ន្ទទេួព័ត៌ាាន្ថ្ន សសិសម្រតូវ ន្ផ្សដេ ់

ចននាៃ ោះនពេនលរនដើម្បីនឆៃើយសំណួរ នហើយម្របសនិ្នបើសសិសម្ិន្ ន្នឆៃើយនៅន្ងឹសំណួរណាម្យួ នៅចននាៃ ោះនពេននាោះនទ សំណួរននាោះន្ងឹម្រតូវដាកក់ំណតស់ាគ េ ់ “គ្មម ន្ចនម្ៃើយ” (ខដេរាប់ថ្ន ម្ិន្ម្រតមឹ្ម្រតូវ) 

នហើយសិសសម្រតូវ ន្ខណនាំឲ្យបន្តនៅសំណួរបនាទ ប់។ សំខាន្ជ់ាងនន្ោះនៅនទៀត អនកតបសាា សន្ម៍្ួយចនំ្នួ្ ន្បងាា ញថ្ន សសិសម្រតូវ ន្កំណត់ឲ្យសាកេបងម្ររប់សណួំរ ទំងអស់នៅកនងុេកខណៈនន្ោះ 

(ជាជាងនម្ើេចនំ្ួន្ប៉ា នាម ន្ខដេសិសសអាចសាកេបង ន្ិងនឆៃើយ ម្រតមឹ្ម្រតូវ នៅកនងុរយៈនពេ៦០នាទី)។ ម្របសនិ្នបើវិធីនន្ោះពិតជាការអន្ តតខដេ ន្នម្របើម្រ ស់ នៅនពេនធវើនតសត 

បនាទ បម់្កនទៀតការវាស់ខវងនៅនេើភ្នពសាទ តជ់្ំនាញខដេ ន្រាយការណ៍ ពតិជាម្ិន្ម្រតឹម្ម្រតូវ ន្ិងម្ិន្អាចនម្របើម្រ ស់ ន្ន ើយ។  

េទធផ្សេ ន្ងិការដាកព់និ្ទ ុ

ម្រកុម្ ន្ពនិ្ិតយនម្ើេរ យការណ៍របសអ់នកពិនម្រគ្មោះនយបេ ់ (Seymour ២០១២) ខដេ ន្ នម្របៀបនធៀបេទធផ្សេ EGRA ពីឆ្ន ំ២០១០ ន្ិងឆ្ន ំ២០១២។ 

ភ្នរនម្រចើន្ម្ន្រ យការណ៍រឺាន្ ចំណ ចខវោះខាតនម្រចើន្ពកព់័ន្ធន្ឹងរនបៀបរាយការណ៍អំពីេទធផ្សេ។ ជាដបំូង េទធផ្សេសម្រាប់ EGRA 

រួររាយការណ៍តាម្ខផ្សនកនដាយសារជ្ំនាញម្និ្ស ទធខតាន្កម្រម្ិតម្ន្ភ្នពេំ កដចូគ្មន  ទំងអស់ន ើយ នហើយអវីខដេសំខាន្រ់ឺម្រតូវយេថ់្ននតើជ្ំនាញណាខៃោះខដេសិសសាន្ការ េ ំកយេ ់

ខដេនដើម្បីនធវើនសចកតីសនម្រម្ចចតិតអពំីរនបៀបផ្ទៃ សប់តូរឯកសារបងាា ត់បនម្រងៀន្។ ផ្សទុយនៅវិញ រ យការណ៍ផ្សដេន់្ូវតារាងម្យួខដេផ្សសំគ្មន ម្ររប់ថ្នន ក់ទងំអស់ ន្ងិផ្សដេ់ពនិ្ទុម្ធយម្ ម្ររប់ថ្នន ក់តាម្ខផ្សនក 

ន្ិងត ម្យួនទៀតខដេបងាា ញន្ូវខផ្សនកខដេេ ំកបំផ្ស តតាម្កម្រម្ិតថ្នន ក។់ តារាងដបំូងផ្សដេ់ ន្ូវព័ត៌ាាន្ខដេម្និ្អាចនម្របើម្រ ស់ ន្។ ព ំាន្នហត ផ្សេកនុងការដាកប់ញ្េេូ គ្មន ន្ូវេទធផ្សេពីថ្នន ក់ទី១ដេ់ទ៦ីន ើយ។ 

កាដាកប់ញ្េូេគ្មន ពនិ្ទុនៅម្ររប់ថ្នន ក់ ន្ិងការនធវើនតសត តូចនធវើឲ្យនយើងម្ិន្អាចដឹងអំពសីម្តាភ្នពរបស់ថ្នន ក់ន្មី្ួយៗ ន្ងិនធវើឲ្យាន្ភ្នពម្ិន្ចាស់លាស់ ថ្ននតើអវីខដេជា 

ព័ត៌ាាន្ាន្សារម្របនយជ្ន្៍អំពកីម្រម្ិតរីកចនម្រម្ើន្របស់សិសសចប់ពីថ្នន កទ់ីម្ួយ ដេថ់្នន ក់បន្តបនាទ ប់ នៅនេើជ្ំនាញខ សៗគ្មន ។  

 

តារាងទពីីរាន្សារម្របនយជ្ន្ជ៍ាង ប៉ា ខន្តនៅខតផ្សដេព់័ត៌ាាន្តិចតួចអំពីរនបៀបផ្ទៃ សប់តូរការ បនម្រងៀន្នដើម្បបីនងកើន្ចំនណោះដឹង។ បញ្ញា សំខាន្់ពក់ពន័្ធន្ងឹរ យការណ៍រឺថ្ន អនកនរៀបចំ ន្ 

យកម្ររបស់ំណួរនៅកនុងការនធវើនតសតនេើកខេងខតពកយនៅកនុងអំណាន្សំនណរ ន្ិងបូកសំណួរ ទំងននាោះបញ្េូេគ្មន នដើម្បីរកពិន្ទបុូកសរ បចនំ្នួ្១៨៤សម្រាប់ថ្នន ក់ទ១ី ន្ិង១៨៩សម្រាប់ថ្នន ក់ទី២-៦។ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

78 

ព ំាន្ការលៃងឹខលៃងម្រតូវ ន្អន្ វតតនដើម្បីពន្យេអ់ំពជី្ំនាញងាយម្រសួេជាង ឬពិ កជាង ន ើយ។ “ពិន្ទុ” សម្រាប់ការនធវើនតសតន្ីម្យួៗរឺជាចនំ្ួន្សំណួរម្រតឹម្ម្រតូវកនុងចំនណាម្សំណួរសរ ប។ បនាទ បម់្កនទៀត 

េទធផ្សេម្រតូវ ន្បងាា ញជាភ្នររយ។ ឧទហរណ៍ តារាងខាងនម្រកាម្ ខដេយក នចញពីរ យការណ៍ Seymour (២០១២) បងាា ញអពំីេទធផ្សេម្ធយម្តាម្ថ្នន ក់ ន្ងិឆ្ន ។ំ 

េទធផ្សេខដេ ន្បងាា ញនៅកនងុតារាងនន្ោះម្និ្ខម្ន្ជាវិធសីាម្រសតាន្ស ពេភ្នពនដើម្បី រាយការណ៍អពំីេទធផ្សេន ើយនដាយសារជ្ំនាញាន្កម្រម្ិតេំ កជាងការនធវើនតសតនផ្សសងនទៀត 

ជ្ំនាញកសាងបខន្ាម្ឲ្យគ្មន នៅវិញនៅម្ក នហើយជ្នំាញទងំអស់ម្និ្ខម្ន្ស ទធខតសម្ម្រសប សម្រាប់ម្ររបថ់្នន ក់ន ើយ។ 

តារាង រ-៤ . ពិន្ទុនតសតសរ បរតិជាម្ធយម្តាម្ថ្នន ក់ខដេាន្េទធលផ្សេនតសត T37 

តតតតតតត

ត 

២០១០ ២០១២ នតសត T 

ចំន្នួ្សិសស ពិន្ទ ុ ចំន្នួ្សិសស ពិន្ទ ុ តម្ម្ៃ T តម្ម្ៃ P 

១ ៣៩ ៩  ១៣,៨ ៧% ៣៩ ៩  ៣០,៣៨% -១១,៧ ៥  <០,០០០១ 

២ ៤ ០១ ២៤ ,៩ ៥ % ៤ ០០ 
៤ ៥ ,៤ ៣

% 

-១១,០៦  <០,០០០១ 

៣ ៤ ០០ 
៣៦ ,៥ ៣

% 

៤ ០០ ៦ ៩ ,៦ ០% -១៨ ,៤ ២ <០,០០០១ 

៤  ៤ ០០ ៤ ៥ ,២២% ៤ ០០ ៧ ៨ ,៦ ០% -២០,២១ <០,០០០១ 

៥  ៤ ០០ 
៥ ៥ ,៧ ៥

% 

៣៩ ៨  ៨៣,១៩ % 

-

១៧ ,៣៦  

<០,០០០១ 

៦  ៣៩ ៧  ៦ ០,១៧% ៤ ០០ 
៨ ៥ ,៣៣

% 

-១៨ ,៣០ <០,០០០១ 

All ២៣៩ ៧  ៣៩ ,៤ ០% ២៣៩ ៧  ៦ ៥ ,៤ ២% 

-

៣០,៥ ៩  

<០,០០០១ 

 

នន្ោះរឺជាភ្នពខវោះចននាៃ ោះដធ៏ំនៅកនុងរ យការណ៍។ រ យការណ៍បងាា ញអពំីការអភិវឌ្ឍេអម្របនសើរ នៅទូទងំនខតត ន្ិងថ្នន ក់ ប៉ា ខន្តព ំអាចដងឹថ្ននតើជ្ំនាញណាម្ួយខដេាន្ការអភិវឌ្ឍេអម្របនសើរ ន ើយ។ 

ម្របសិន្នបើសិសសរីកចនម្រម្ើន្ខតនៅនេើការសាគ េ់អកសរ ឬអាន្ពកយសាម្ញ្ាៗ  ប៉ា ខន្តលយ ច ោះពិន្ទចុំនណោះដឹង រ យការណ៍នន្ោះនៅខតបងាា ញអំពីការអភិវឌ្ឍេអម្របនសើរនម្រពោះអាចាន្សំណួរ សម្រាប់ការនធវើនតសតអកសរ 

ន្ិងពកយ នម្រចើន្ជាងសំណួរខដេាន្សម្រាប់ការនធវើនតសតចំនណោះដឹង។ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
37 Seymour (២០១២) ទំព័រ ១៤  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតយេខ់ សតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតត តតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតាន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត  

 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក EGRA  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត EGRA តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត EGRA តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA តតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតយ៉ា ងតិច៥ ចំន្ួន្តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ផ្សដេត់តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

រររររររររររររ ររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

រររររររររងរ់រររ 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត (QAD) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត  

កកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឯកតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(DTMT)ត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត QAD 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

មតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតពិនសាធន្ ៍ តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 
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កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតត QAD តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតត១, ១ តតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត១ត តតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត១, ១ 

តត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត QADត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  QAD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត  

 

ការវាយតម្ម្ៃន្មី្ួយៗកនងុចំនណាម្ការវាយតម្ម្ៃទំងបរីឺជាការវាយតម្ម្ៃសតង់ដាររួម្ទូនៅខដេាន្ វរគអណំាន្ម្យួចនំ្ួន្នហើយបនាទ ប់ម្ករសឺំណួរាន្នម្រចើន្ចនម្ៃើយ។ ការវាយតម្ម្ៃថ្នន កទ់ី៣ 

នម្របើម្រ ស់សំណួរខដេនផ្ទត តនេើវាកយសពទតាម្កម្រម្ិតថ្នន ក់ ន្ងិចំនណោះដឹងអំពីអតាន្័យពកយកម្រម្ិត ទបជាង។ ាន្សំណួរម្ួយចនំ្នួ្ខដេកំណតឲ់្យសិសសសរនសរចនម្ៃើយ ន្ងិសរនសរតាម្អាន្ ម្យួចនំ្ួន្។ 

ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នព ន្ពន្យេ់ថ្ន ការវាយតម្ម្ៃរឺម្រសបតាម្នសៀវនៅ ព ម្ពលមី ន្ងិយកតាម្សតង់ដារកម្មវិធសីិកា។ សសិសាន្រយៈនពេម្យួនា៉ា ងកន្ៃោះនដើម្បីបញ្េប់ការ វាយតម្ម្ៃ។ 
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ម្ម្រន្តីម្រកសួងនម្រៅពីម្ររូម្របចំថ្នន ក់នធវើការម្ររប់ម្ររងនៅនេើការវាយតម្ម្ៃ។ សាលាទទូំងម្របនទស ខដេម្រតូវ ន្នម្រជ្ើសនរីសរួម្ាន្សាលាចនំ្ួន្២១០នៅទូទងំម្របនទសកម្ពជុា។ សាលាទំងនន្ោះ 

ម្រតូវ ន្នម្រជ្ើសនរីសនដាយនម្របើម្រ សទ់ិន្នន្័យ EMIS ន្ិងកម្មវិធ ីIEP SAM។ ការវិភ្នរេទធផ្សេ វាយតម្ម្ៃ ន្ិងការសរនសរ យការណប៍ចេបុបន្នតម្រម្ូវឲ្យាន្ការគ្មំម្រទបនចេកនទសពីខាងនម្រៅ 

នទោះបីសម្តាភ្នពប រគេិកកំព ងម្រតូវ ន្វាយតម្ម្ៃនពេនន្ោះក៏នដាយ។ 

 

េទធផ្សេវាយតម្ម្ៃរឺម្រតូវនម្របើម្រ ស់នដើម្បីឆៃុោះបញ្ញេ ំង ន្ិងបនងកើតម្ររបក់ម្រម្តិម្ន្ម្របពន័្ធអប់រំ។ ម្របធាន្ QAD  ន្ពន្យេ់ថ្ន រ យការណ៍រឺម្រតូវខចករំខេករួម្ជាម្ួយន្ឹងអន្ សាសន្៍សម្រាប់អនកនរៀបចំ 

នគ្មេន្នយ យ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ងិនាយកដាឋ ន្ររ នកាសេយ (TTD)។ នទោះជា 

យ៉ា ងនន្ោះកតីនលាកម្របធាន្នាយកដាឋ ន្ ន្ិងម្ម្រន្តីរបស់គ្មតម់្ិន្អាច (ឬព ំាន្េទធភ្នពម្ររប់ម្រគ្មន្់) កនងុការផ្សដេ់អន្ សាសន្៍អពំបីនងកើតកម្មវិធីសកិា ន្ិងការបណតុ ោះបណាត េន ើយ។ ដូនចនោះរជឺាការ 

សនម្រម្ចចិតតរបស់នាយកដាឋ ន្ន្មី្ួយៗនៅកនុងការពិន្តិយនម្ើេទធផ្សេ ន្ិងបកម្រសាយចំនពោះ ផ្សេវិ កខដេនៅកនងុសម្រាប់នាយកដាឋ ន្ន្មី្ួយៗ។  

ម្របព័ន្ធវាយតម្ម្ៃថ្នន កជ់ាតបិចេបុបន្នរបស់ម្របនទសកម្ពុជារឺជាឱកាសម្យួនទៀតខដេាន្ម្រសាប់ នៅកនងុម្របពន័្ធនដើម្បីខកេម្អការអប់រំម្របកបនដាយរ ណភ្នព។ នទោះបីយ៉ា ងណា ាន្ចំណ ចជា 

នម្រចើន្ខដេម្រតូវខកេម្អនៅកនងុម្របព័ន្ធ។ ាន្សារសំខាន្់យ៉ា ងចាស់នៅកនងុការាន្ទនិ្នន្័យ ន្ងិ ការនម្របើម្រ ស់ទនិ្នន្យ័ទំងនន្ោះនដើម្បីនធវើការសនម្រម្ចចតិតនៅម្ររប់កម្រម្ិតម្ន្ម្របព័ន្ធ។ រួរនេើកទកឹចតិត 

ឲ្យាន្កិចេសហម្របតិបតតិការកម្រម្តិនាយកដាឋ ន្បខន្ាម្នទៀតនដើម្បីឲ្យេទធផ្សេវាយតម្ម្ៃដាក់បញ្េូេ ន្ូវអន្ សាសន្៍សម្រាប់នាយកដាឋ ន្ពកព់័ន្ធន្ីម្យួៗ។ ការវាយតម្ម្ៃក៏នផ្ទត តកាន្់ខតខាៃ ំងនៅនេើ 

ជ្ំនាញម្រតិោះរិោះកម្រម្ិតកាន្់ខតខពសផ់្សងខដរ ឧទហរណ ៍ការសរួសិសសន្ូវសំណួរសម្រាប់វរគអាន្ ន្មី្ួយៗ។  

 

នាយកដាឋ ន្ក៏ទទួេខ សម្រតូវផ្សងខដរនៅកនងុការម្ររប់ម្ររងដំនណើរការទូនៅម្ន្ការវាយតម្ម្ៃខដេ កំព ងនរៀបចំសម្រាប់ម្របនទសកម្ពុជា។ បចេុបបន្នកពំ ងពិរចណាចូេរួម្នៅកនុងការវាយតម្ម្ៃអន្តរជាតិ 

ជាកម្មវិធីសម្រាប់ការវាយតម្ម្ៃសិសសអន្តរជាតិ (PISA) ន្ងិ (កម្មវិធីវិភ្នរម្របពន័្ធអប់រំ Confemen (PASEQ)។ ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្នជ្ឿជាក់ថ្ន 

ការវាយតម្ម្ៃទងំនន្ោះន្ឹងផ្សដេន់្ូវពត័៌ាាន្បខន្ាម្អំពី ជ្ំនាញជាជាងការវាយតម្ម្ៃថ្នន កជ់ាតិខដេជាការវាស់ខវងតាម្កម្មវិធសីិកា។ កា៏ន្ការវាយតម្ម្ៃ 

ថ្នន ក់តបំន្ល់មីខដេកពំ ងបនងកើតន ើងជាខផ្សនកម្ួយម្ន្សាហរណកម្មអាសា ន្ផ្សងខដរ។ ការវាយតម្ម្ៃ នន្ោះសាិតនៅកនុងដណំាកក់ាេនរៀបចំខដេកំណត់សំណួរ ន្ិងម្របធាន្បទខដេម្រតូវដាក់បញ្េេូ នៅកនងុឯកសារ។ 

ការវាយតម្ម្ៃម្រទង់ម្រទយធំខតម្ួយខដេនាយកដាឋ ន្ព ទំន្ច់ូេរួម្រឺការសកិា 

EGRA នៅកនុងឆ្ន ំ២០១០ ន្ិង ២០១២។ នលាកម្របធាន្នាយកដាឋ ន្ដឹងអំពកីារវាយតម្ម្ៃប៉ា ខន្ត ន្ បញ្ញជ កច់ាស់ថ្ន PED ខតឯង ន្អន្ វតតន្វូការវាយតម្ម្ៃទងំនន្ោះ។ ពតិជាាន្ការយកចតិតទ កដាក ់

យ៉ា ងខាៃ ងំនៅកនងុម្រកសងួ ន្ិង QAD នៅនេើការវាយតម្ម្ៃទនិ្នន្័យ។ ម្រកសងួរួរខតពិចរណាថ្ននតើ ទិន្នន្័យទងំអស់នន្ោះាន្ភ្នពច ំច់នៅកនងុការខកេម្អរ ណភ្នពឬដចូនម្តច នទោះបីជាក់ខសតង 

ការវាយតម្ម្ៃម្យួចនំ្ួន្នេើសពតីម្រម្ូវការ នហើយដូនចនោះថ្ននតើម្ូេន្ធិិ ន្ងិថ្នម្ពេម្យួចនំ្ួន្អាច ខបងខចកជាលមីសម្រាបក់ារនរៀបចំអន្តរារម្ន្៍ខដេអាចគ្មំម្រទការខកេម្អកម្រម្តិសាលានៅកនុងការ បនម្រងៀន្ឬដចូនម្តច។ 

 

ការម្ររបម់្ររងកម្រម្តិសាលា ការនរៀបចខំផ្សន្ការខកេម្អសាលា ការផ្សដេហ់រិញ្ាបបទន្សាលា 

ាន្ការនរៀបចំម្ររឹោះសាា ន្ ម្រពម្ទំងនគ្មេន្នយ យ ន្ងិការអន្ វតតជានម្រចើន្សម្រាប់នេើកកម្ពស់ អភិ េកចិេ ន្ិងការម្ររប់ម្ររងសាលានរៀន្។ រណៈកាម ធកិារម្ររប់ម្ររងសាលាម្របម្ូេផ្សតុំភ្នរីពក់ ពន័្ធ 

ន្ិងប រគេិកនៅកម្រម្តិសាលា-សហរម្ន្៍នដើម្បីនធវើសវ័យវាយតម្ម្ៃសាលា ន្ិងនរៀបចំខផ្សន្ការ ខកេម្អសាលានរៀន្។ សវយ័វាយតម្ម្ៃរបស់សាលាម្រតូវ ន្ម្ររប់ម្ររងនដាយម្រកបខណឌ សាលាក ារ នម្ម្រតី នហើយសចូនាករ 

ន្ិងឧបករណ៍សម្រាប់វាយតម្ម្ៃសាលាចនំ្ួន្១៧៧ កនងុចំនណាម្សាលា ទំងនន្ោះរឺាន្ខដេរណៈកាម ធិការម្រទម្រទងស់ាលាអាចនម្របើម្រ ស់ ន្។ បនាទ ប់ម្កនទៀតខផ្សន្ការ ខកេម្អម្រតូវបនងកើតន ើង 

ខដេនេើកន ើងអពំីវិធីសាម្រសតខដេសហរម្ន្៍នម្របើម្រ ស់នដើម្បីគ្មំម្រទ សាលា ន្ងិរនបៀបនម្របើម្រ សធ់ន្ធាន្នដើម្បីនដាោះម្រសាយសូចនាករខដេម្រតូវការការខកេម្អ។ ជាទូនៅ 

សហរម្ន្រ៍ឺយកចតិតទ កដាក់នៅនេើការខលទំបរិនវណសាលា ន្ិងនធវើការខកេម្អ នហដាឋ ចរនាសម្ពន័្ធ។ តម្រម្ូវជាម្ូេដាឋ ន្ដខដេៗជាទូនៅអាចបំនពញ ន្តាម្រយៈលវិកាកម្មវិធី (SIG)។ 

ម្របភពម្ូេន្ិធទិំងពីរនន្ោះផ្សសំគ្មន នដើម្បីផ្សដេជ់្នូ្សាលាន្មី្ួយៗជាម្ួយន្ឹងទកឹម្រ ករ់ាប់ រយដ លាៃ រសម្រាប់ម្យួឆ្ន ំសកិា។ រហូតដេ់បចេុបបន្ន សាលាម្និ្ទន្់ ន្ទទួេម្រ ក់វិភ្នរ នពញនេញរបសខ់ៃួន្នៅន ើយនទ 
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(ជាទូនៅទទួេ ន្ម្រតមឹ្ខតការផ្សដេ់ម្រ កម់្ួយ ឬពីរកនងុ ចនំណាម្បួន្កនុងឆ្ន ំ) ភ្នរនម្រចើន្នដាយសារខតដំនណើរការការយិធិបនតយយយតឺយ៉ា វខដេម្រកសួង នម្របើម្រ ស់នដើម្បីខបងខចកម្ូេន្ធិិទំងននាោះ។ 

កំខណទម្រម្ង់វិម្ជ្ឈការខដេរដាឋ ភិ េកពំ ងខតិខ ំជ្ំរ ញឲ្យាន្ការខបងខចកម្េូន្ធិិនដាយផ្ទទ េ់ដេ់កម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្ខដេអាចេ បបំ ត់បញ្ញា  រាំងសទោះទងំនន្ោះ។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតយតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត សហគមតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតយកាសតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត (តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ររររររររររ រររររររររររររររររររ 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត១១តតតរយ តតត 

តតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតត 

ឆ្ន ំ១១១១)ត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត១តតតតតត តតតតតត TTD តតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តត១១តតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត១១តតតតត 

តតត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត (PTTC)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត១១តតតតត តតត១តតតតតតត TTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត២១១១ត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត៧៥ .០ ០ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតត តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតត ២០១៥ –២០១១ តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

១១.១១១តតតត តតតតបឋម្សកិាតតតតត១ ៤.៥៥៩តតតត ន្ងិម្ររូម្នតតយយចនំ្ួន្១.០០០ នាកត់ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតន  តតតតត ១១១ តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត២០១៥ –២០១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១.១១១តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

TTD តតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៥
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.០០០តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត១តត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតត តត១១តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

មតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តត១១ 

តត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត១១តតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតម្កពីតបំន្ជ់្ន្បទតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត នហើយកតាត នន្ោះនាំឲ្យកាន្់ខតាន្ការេំ កកនុងការខសវងរកម្ររូបនម្រងៀន្ ខដេាន្ឆន្ទៈនៅបនម្រងៀន្នៅកនុងតំបន្់ទងំននាោះត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

បតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត ៦ ១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត១១១តតតតត (តតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១១ 

តតតតតតត១)ត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតសតតតតតតតតតតតតតត 

1. តតតតតតតតតតតតតត – 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

2. តតតតតតតតតតតតតតត – 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត  

3. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត – 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

93 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ថតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត A, B ១ C 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTC 

 អតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

 ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតត 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PTTCត តតតPTTC តតតត 

តតតតត១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត (RTTC) តតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាកេវិទាតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតសតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD តតតតតតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត នាយក PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

នដើម្បីចេូនៅសកិានៅ PTTC សិសសម្រតូវបញ្េប់យ៉ា ងនហាចណាស់កម្រម្ិតវបបធម្៌ាម្ូេដាឋ ន្ម្រតឹម្ ថ្នន ក់ទ១ី២ ប៉ា ខន្តម្របធាន្ TTD  ន្ខលៃងថ្ន សិសសម្និ្ចំ ច់ម្រប ងជាប់វរគច ងនម្រកាយម្ន្ការ 

ម្រប ងនដើម្បីាន្សិទធចិូេនរៀន្នៅកនុងនពេនន្ោះន ើយ។ នយងតាម្ការសិការបសធ់នាគ្មរ ពិភពនលាកនៅនេើរ ណភ្នពម្ររបូនម្រងៀន្ ន្បងាា ញថ្ន សិសសច ំច់ម្រតូវឆៃងកាត់ការម្រប ង ថ្នន ក់ទីម្រ បំនួ្ 

ន្ិងថ្នន កទ់ី១២ខដេម្រតូវអន្ វតតចំនពោះ PTTC បនាទ ប់ម្ករកឺារម្រប ងចូេ TTC។ ពិន្ទសុម្រាបក់ារម្រប ងចូេនន្ោះម្រតូវ ន្កំណត់ ន្ងិទទួេយកនដាយអយកអាម្រសយ័នៅនេើ សម្តាភ្នពខដេាន្។ 

ជានរៀងរាេ់ឆ្ន  ំសិសសចនំ្ួន្៥០០០នាក់ម្រតូវ ន្អន្ ញ្ញា តឲ្យចូេនរៀន្។ (ធនាគ្មរពភិពនលាកឆ្ន ំ២០១៤ ទំព័រ៣៣-៣៤) សតង់ដារទំងនន្ោះសាតិនៅកនុងបួន្ខផ្សនក៖ ចនំណោះដឹងវិជាជ ជ្ីវៈ ការអន្ វតតវិជាជ ជ្វីៈ 

ការសិកាវិជាជ ជ្ីវៈ ន្ិងម្រកម្សេីធម្៌ាវិជាជ ជ្ីវៈ។ គ្មម ន្នាយក PTTC ណាាន ក់ខដេម្រតូវ ន្សាា ស ន្ន្យិយអពំី សតង់ដារទងំនន្ោះន ើយ។ នយងតាម្ ធនាគ្មរពិភពនលាក ន្ឲ្យដងឹថ្ន ាន្ 

PTTC ខតចំន្នួ្២២ ភ្នររយប៉ា នណាណ ោះខដេដងឹអពំ ីសតង់ដារទងំនន្ោះនៅកនុងឆ្ន ំ២០១៤ (ទំព័រ ៣៩ )។ 

ម្ររូបនម្រងៀន្ថ្នន កប់ឋម្ទទួេ ន្នរៀបចំរយៈនពេ២ឆ្ន ំនៅ PTTC ការនរៀបចំនន្ោះរួម្ាន្ការ បូកបញ្េូេការងារ វរគសិកា ន្ិងការហវឹកហវឺន្។ ការងារវរគសិការួម្ាន្ថ្នន កប់នម្រងៀន្អំពី ចិតតសាម្រសត 

ររ នកាសេយ វិធីសាម្រសត បរិយកាសថ្នន ក់នរៀន្ វបបធម្៌ា ន្ិងម្ ខវិជាជ សនូេដូចជា ភ្នសាខខមរ រណិតវិទា ន្ិងវិទាសាម្រសត។ សសិសក៏ន្ងឹម្រតូវសកិាអពំីរនបៀបនរៀបចំខផ្សន្ការនម្នរៀន្ នដាយនម្របើម្រ សទ់ម្រម្ង ់

ន្ិងសតង់ដារកំណត់នដាយម្រកសងួ។ ការហវឹកហវនឺ្សម្រាបន់្ិសសិតឆ្ន ំទ១ី រឺាន្ការអនងកតនៅកនុងថ្នន ក់នរៀន្ចនំ្ួន្២ស ត ហ៍ ន្ងិការបនម្រងៀន្អពំីការអន្ តតរយៈនពេ៤ ស ត ហ។៍ 

សិសសឆ្ន ំទពីីរាន្ការបនម្រងៀន្អពំីការអន្ វតតរយៈនពេ៨ស ត ហ៍។ ការហវឹកហវនឺ្ាន្ ចប់ពថី្នន កទ់ី១ដេទ់ី៦ នហើយន្ិសសតិន្ងឹម្រតូវនធវើការវាយតម្ម្ៃជានរៀងរាេឆ់្ន ំនៅនេើការអន្ វតត របស់ខៃនួ្។ 
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ការអន្ វតតនន្ោះរឺហវកឹហវឺន្សិសសសម្រាប់ម្ររប់ថ្នន ក់ ប៉ា ខន្តក៏អាចនធវើឲ្យសសិសទំងននាោះ ទទួេ ន្ន្ូវបទពិនសាធន្៍នម្រចើន្ម្របនភទនពកផ្សងខដរ។ ហាកដ់ូចជាព ាំន្ឱកាសកនងុការទទួេ 

 ន្ឯកនទសចាស់លាស់សម្រាប់កម្រម្ិតថ្នន កប់ឋម្សកិាន ើយ។ 

 

ការនរៀបចំសម្រាប់ការបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរពឹងខផ្សអកជាពិនសសនៅនេើវិធីសាម្រសតបនម្រងៀន្នៅកនុង នសៀវនៅព ម្ពសម្រាបថ់្នន ក់ទ១ីដេទ់ី៦។ នយងតាម្នាយក PTTC ខដេម្រកុម្ការងារ ន្ពិភ្នកា 

ជាម្ួយ ន្ឲ្យដឹងថ្ន សាម្រសាត ចរយ ន្ទទេួ ន្ការបណតុ ោះបណាត េអពំីនសៀវនៅព ម្ពលមមី្ួយ ចនំ្នួ្ពតីតតតតតតតតតតតតតត ដចូជានៅកនុងនខតតនសៀម្រាបជានដើម្។ នាយក 

PTTC នពញចិតតន្ឹង នសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរថ្នន ក់ទ១ី-៣ នដាយ ន្ន្ិយយថ្ន ការម្រត ប់នៅនម្របើម្រ ស់វិធីសាម្រសត ចស់នៅកនងុការបនម្រងៀន្ភ្នសាខខមរវិញរឺជាវិធីសាម្រសតេអម្របនសើរណាស់។ 

ដូចខដេ ន្នេើក ន ើងខាងនេើ នាយកសាលា PTTC នខតតនសៀម្រាប ន្ពន្យេ់ថ្ន ថ្នន ក់ភ្នសាខខមរនៅកនងុ សាលា PTTC 

របស់នលាកក៏ាន្បញ្េេូការបនម្រងៀន្ជ្នំាញភ្នសាខខមរម្យួចនំ្ួន្ផ្សងខដរ នដាយសារសិសសជានម្រចើន្ ន្ចេូនរៀន្សាលា PTTC នដាយព ំាន្ការនម្រតៀម្េកខណៈម្ររប់ ម្រគ្មន្។់ 

 

សាម្រសាត ចរយនៅ PTTC ជាទូនៅជាអតតីម្ររបូនម្រងៀន្។ ធនាគ្មរពិភពនលាក ន្ ៉ា ន្់ម្របាណថ្ន ៧០ភ្នររយម្ន្សាម្រសាត ចរយរឺជាអតតីម្ររបូនម្រងៀន្ចំខណក១០ភ្នររឺជាអតតីនាយកសាលា (ទពំ័រ ៤១)។ 

េកខខណឌ នដើម្បកីាៃ យជាសាម្រសាត ចរយរឺម្រតូវាន្សញ្ញា បម្រតបរញិ្ញា បម្រត ប៉ា ខន្តនទោះបី យ៉ា ងនៅ PTTC យ៉ា ងតចិចនំ្ួន្ម្ួយ ន្ទទួេសាគ េ់ថ្ន សាម្រសាត ចរយម្ួយចនំ្នួ្ាន្កម្រម្ិត 

វបបធម្៌ាម្ូេដាឋ ន្យ៉ា ងតចិម្រតមឹ្ថ្នន ក់ទី១២ ន្ងិធាៃ ប់ឆៃងកាតក់ារបណតុ ោះបណាត េររ នកាសេយ រយៈនពេ២ឆ្ន ។ំ សតង់ដារម្រតូវ ន្កាត់បន្ាយនដាយសារកងវោះខាតប រគេកិ ន្ងិការេ ំកកនងុ 

ការខសវងរកនបកខជ្ន្ខដេាន្េកខខណឌ កម្រម្តិវបបធម្៌ាអបបរបរា។ សាម្រសាត ចរយម្រតូវ ន្នរៀបចំ ជាអងគភ្នពតាម្ម្ ខវិជាជ ។ អងគភ្នពន្មី្ួយៗាន្ម្របធាន្ ឬអនកដកឹនាំខដេទទួេខ សម្រតូវកនុងការ 

ផ្សដេ់ការម្ររប់ម្ររងខផ្សនកររ នកាសេយតាម្រយៈការម្រតតួពនិ្ិតយខផ្សន្ការនម្នរៀន្ ន្ិងអនងកតនម្ើេ នម្នរៀន្។ អងគភ្នពទងំនន្ោះនម្របើម្រ ស់ម្លៃម្រពហសបតិ៍ទបីួន្ម្របចំខខជាម្លៃម្របជ្ ំបនចេកនទសដូចការ អន្ វតត 

នៅតាម្សាលារដឋខដរ។ សាម្រសាត ចរយជ្ួបម្របជ្ ំ ន្ងិនរៀបចំខផ្សន្ការនម្នរៀន្នៅអ ំុង នពេនន្ោះ។  

ខផ្សន្ការសកម្មភ្នពនគ្មេន្នយ យម្ររបូនម្រងៀន្ាន្ម្របសិទធភ្នពនៅនេើការនេើកកម្ពសក់ារ អប់រតំាម្រយៈសកម្មភ្នពដចូខាងនម្រកាម្៖  

 កម្មវិធអីប់រំម្ររូបនម្រងៀន្សាកេបង១២+៤ នៅ RTTC ទីម្រកុងភនំនពញ ន្ិងនខតត តដ់ំបង 

 ដាក់ឲ្យអន្ វតតន្ូវកម្មវិធីការអប់រំន្ិងការបណដុ ោះបណាដ េម្ ន្នពេចូេបនម្រម្ើការងារ បរិញ្ញា បម្រត+១ នៅកនុងTTC។ 

 ខម្របកាៃ យ TTC នៅជាសាលាបណតុ ោះបណាត េម្ររ ូ(TEC) 

 បនងកើន្កម្រម្តិ TTC ឲ្យម្រសបតាម្សដង់ដារវិជាជ ជ្វីៈអប់រំម្ររូបនម្រងៀន្ (TEPS) ន្ងិនេើកកម្ពស់ រ ណភ្នពទំងម្េូ (PRESET ន្ិងការអប់រំ 

ន្ិងការបណដុ ោះបណាដ េនពេកពំ ងបនម្រម្ើ ការងារ (INSET)) 

 បនងកើន្េកខណៈសម្បតិតម្ររបូណតុ ោះបណាត េ TTC នដើម្បីយ៉ា ងនហាចណាសទ់ទួេ ន្ MA 

ការបណតុ ោះបណាត េនពេកពំ ងបនំពញការងារ 

តួនាទចីម្បងម្យួកនងុចំនណាម្តួនាទចីម្បងៗរបស ់TTD រឺការម្ររប់ម្ររងនេើការអវិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈ ជាម្របច ំ(CPD) សម្រាបម់្ររទូងំអស។់ TTD នធវើកចិេការនដាយសហការយ៉ា ងជ្តិសនទិធជាម្យួ 

នាយកដាឋ ន្បនចេកនទសម្ួយចំន្នួ្នដើម្បីនរៀបចំ ន្ងិអន្ វតតការបណតុ ោះបណាត េនៅនពេម្រតូវការ ចំ ច់។ នបើនយងតាម្ការសន្ទនារបស់នយើងជាម្ួយនាយកសាលា រពឺ ំាន្េកខខណឌ អបប បរាសម្រាប់នា៉ា ង 

CPD ន ើយ ប៉ា ខន្តផ្សទយុនៅវិញ CPD នកើតន ើងនៅនពេាន្តម្រម្ូវការ ចំ ច់។ ឧទហរណ៍ នៅនសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរលមីម្រតូវ ន្នម្រតៀម្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ PED  ន្ សហការជាម្យួ 
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TTD នដើម្បីនរៀបចំរនបៀបវារៈបណតុ ោះបណាត េ ឯកសារ ន្ិងខផ្សន្ការភ័សតភុ្នរ សម្រាប់នធវើការបណតុ ោះបណាត េម្ររូ។ បនាទ ប់ម្កនទៀត CPD ន្ឹងទទេួ ន្ម្ូេន្ធិពិីអយក ឬ NGO 

ម្របសិន្នបើជាការបណតុ ោះបណាត េតាម្រនម្រាងពិនសស។  

ជាទូនៅ CPD ម្រតូវ ន្អន្ វតតនៅកនងុម្របព័ន្ធខដេម្ររបូណតុ ោះបណាត េសនូេម្ួយម្រកមុ្ម្កពីកម្រម្ិត នខតត រួម្ទងំ TTD នាយកដាឋ ន្ពកព់ន័្ធនផ្សសងៗនទៀត PTTC ម្រពម្ទងំប រគេកិកម្រម្ិតនខតតនធវើ 

ដំនណើរម្កកាន្ទ់ីម្រកងុភនំនពញនដើម្បីទទួេការបណតុ ោះបណាត េ រួចបនាទ បម់្កម្រត ប់នៅកាន្់ បណាត នខតតរបសខ់ៃួន្វិញនដើម្បីនធវើការបណតុ ោះបណាត េម្ររ។ូ អនកសម្រម្បសម្រម្ួេសម្រាប ់

នាយកដាឋ ន្វិជាជ ជ្ីវៈជាទូនៅម្រតូវាន្បទពិនសាធន្ខ៍ៃោះៗ ន្ងិម្រតូវាន្សញ្ញា បម្រតបរិញ្ាបម្រតផ្សងខដរ នទោះបីជាេកខខណឌ នន្ោះម្ិន្ខម្ន្ជាការអន្ វតតទូនៅនយងតាម្ TTD ក៏នដាយ។ 

 

ព ំាន្ម្របពន័្ធផ្សៃូវការខដេ ន្បនងកើតន ើងនដើម្បីវាយតម្ម្ៃការបណតុ ោះបណាត េទងំនន្ោះ ឬនដើម្ប ី តាម្ដាន្ថ្ននតើម្ររូណាខៃោះទទេួ ន្ការបណតុ ោះបណាត េនេើម្ ខវិជាជ អវីន ើយ។ TTD  ន្ខលៃងថ្ន 

នៅអំ ុងនពេនរៀបចំខផ្សន្ការ ាន្ការពភិ្នកាម្យួចនំ្ួន្រវាងនាយកដាឋ ន្ ន្ងិនាយកដាឋ ន្នដើម្បី ពិភ្នកាអំពថី្ននតើ ន្អភិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈអវខីៃោះ ន្ិងថ្ននតើាន្ម្ររចូំន្នួ្ប៉ា នាម ន្នាក់ខដេ ន្ចូេរមួ្។ 

ការគ្មំម្រទតាម្ដាន្សម្រាប់ម្ររូនៅាន្កម្រម្ិតនៅន ើយ។ អាម្រស័យនេើការសនម្រម្ចចតិតរបស់ ការិយេ័យថ្នន ក់នខតត ន្ងិថ្នន ក់ម្រសុកនៅកនងុការម្រតតួពនិ្ិតយសាលា ន្ិងនធវើឲ្យម្រ កដថ្ន ម្ររកូំព ង 

អន្ វតតន្ូវអវីខដេ ន្បនម្រងៀន្។ 

 

ទិដឋភ្នពពិនសសម្ួយម្ន្ CPD ម្ររូបនម្រងៀន្ខដេអន្ វតតនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជារឺនធវើន ើងនៅម្លៃ ម្រពហសបតិ៍ទីបនួ្ម្ន្ខខន្មី្ួយៗ។ នៅម្លៃនន្ោះ ថ្នន ក់នរៀន្ទងំអស់ម្រតូវសម្រាក នហើយម្របព័ន្ធអបរ់ ំ

ម្ររប់កម្រម្ិតទំងអស ់ន្ចំណាយរយៈនពេម្ួយម្លៃនដើម្បីនរៀបចំខផ្សន្ការ។ ខផ្សន្ការម្រតូវ ន្ កសាងនៅកនុងឆ្ន ំសិកាសម្រាប់ម្ររបូនម្រងៀន្ចបព់ីថ្នន ក់ម្នតតយយរហូតដេ់ PTTC។ ម្ររូបនម្រងៀន្ 

ាន្ឱកាសនរៀបចំខផ្សន្ការជាម្យួគ្មន នៅម្លៃនន្ោះ។ នាយកសាលាម្យួចនំ្ួន្នម្របើម្រ ស់នពេនវលា នន្ោះនដើម្បីដាកប់ញ្េូេ ន្ិងគ្មំម្រទម្ររបូនម្រងៀន្ជាពិនសសតាម្រយៈការពនិ្តិយន ើងវិញនេើខផ្សន្ការ នម្នរៀន្ 

ន្ិងការផ្សដេម់្តិម្រត ប។់ នពេនវលានន្ោះក៏ម្រតូវ ន្នម្របើម្រ ស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈ ឬនរៀបចំកចិេម្របជ្ ំម្រកុម្នផ្សសងៗផ្សងខដរ។ នទោះបីជានពេនវលានន្ោះហាក់ដាច់ឆ្ៃ យពីនពេនវលា បនម្រងៀន្ 

ខតក៏អាចផ្សដេ់ន្ូវឱកាសពិនសសនដើម្បីឲ្យម្ររទូទេួ ន្ការគ្មំម្រទ ន្ងិផ្សដេក់ារគ្មំម្រទ ចំនពោះគ្មន នៅវិញនៅម្កឲ្យ ន្នទៀងទត់ផ្សងខដរ។  

 

ការបណតុ ោះបណាត េពកព់ន័្ធន្ងឹអណំាន្ថ្នន កដ់បំងូ 

នៅចននាៃ ោះខខកកកដា ន្ងិខខវិចឆកា ឆ្ន ំ២០១១ ម្ររូបនម្រងៀន្ថ្នន ក់ទ១ីទងំអស់ ន្ទទួេន្ូវកម្មវិធី ម្ួយខដេនៅថ្ន ការតម្រម្ង់ទិសនឆ្ព ោះនៅនសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរ។ នសៀវនៅព ម្ពម្រតូវ ន្ ខចកចយកាេពីខខម្នីា 

ឆ្ន ំ២០១១ ដូនចនោះម្ររូបនម្រងៀន្ាន្នពេនវលាម្យួចនំ្ួន្នដើម្បីអាន្ នសៀវនៅម្ ន្នពេ CPD អាន្អន្ វតត ន្។ CPD ម្រតូវ ន្អន្ វតតរយៈនពេ៣ម្លៃម្រសបតាម្ PED 

ប៉ា ខន្តកម្មវិធីនផ្សសងនទៀតនៅកម្រម្ិតនខតត ន្ងិម្រសកុ ន្រាយការណ៍ថ្ន CPD ាន្រយៈនពេ២នៅ៤ ម្លៃ។ PED  ន្ដឹកនាំការបនងកើតខៃឹម្សារ ន្ិងការអន្ វតត CPD នន្ោះ។ នៅទទូំងម្រកសួង 

CPD នន្ោះ ម្រតូវ ន្នៅជាទូនៅថ្ន ការតម្រម្ងទ់ិសនឆ្ព ោះនៅនសៀវនៅ ខដេ ន្បងាា ញថ្ន ាន្ការយកចតិត ទ កដាក់តចិតចួនៅនេើរនបៀបបនម្រងៀន្នដាយនម្របើវិធសីាម្រសត។ ឆ្ន ទំីម្យួម្ន្ CPD 

ថ្នន ក់ទមី្ួយនន្ោះម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងនដាយ GPE នហើយម្រតូវ ន្រិតថ្ន ន្ដាក់បញ្េូេម្ររថូ្នន កទ់ី១ទំងអស។់ ម្របសិន្នបើគ្មម ន្ម្របពន័្ធម្រ កដសម្រាបត់ាម្ដាន្ថ្ននតើន្រណា ន្ចេូរមួ្ CPD នទ ន្ងឹាន្ការ 

េំ កកនុងការដងឹថ្ននតើម្ររូទំងអស ់ន្ទទេួការបណតុ ោះបណាត េឬដចូនម្តចជាក់ជាម្ិន្ខាន្។ ម្របធាន្ការិយេ័យម្រសុកនៅកនុងនខតតកំពង់ចម្ ន្ម្រ ប់នយើងថ្ន ព ំាន្ម្ររបូនម្រងៀន្ណាាន ក ់

 ន្ទទួេការបណតុ ោះបណាត េន ើយ។ នាយកម្របចំនខតតទងំអស ់ន្ឯកភ្នពថ្ន ម្ររូទងំអស់  ន្ទទួេការបណតុ ោះបណាត េ។  
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នៅកនុងឆ្ន ំ២០១២ ម្ូេន្ធិិ GPE ម្រតូវ ន្បញ្េប់ ខដេនធវើឲ្យម្រកសួងកាៃ យជាអនកផ្សដេម់្ូេន្ធិិ ន្ិងអន្ វតត CPD សម្រាប់ម្ររូថ្នន ក់ទី២។ CPD នន្ោះ ន្អន្ វតតរយៈនពេ២-៣ ម្លៃ 

នហើយម្និ្ ន្ ដេក់ម្រម្តិ នខតត ន្ិងម្រសកុទងំអស់ន ើយ។ នយងតាម្ PED  ន្ឲ្យដឹងថ្ន ម្ររូនៅកនងុនខតត ចំន្នួ្១០ម្និ្  ន្ទទួេការបណតុ ោះបណាត េន ើយរឺនដាយសារបញ្ញា លវិកា។  

តតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតត GPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត PEDត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១ តត ១១១តតតតតតតតតតត CPD 

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត CPD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត  
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កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

1. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ -១តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

  

ការច ោះអធកិារកចិេDTMTត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តត DTMT១ DTMT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

DTMT តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

DTMT តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត (១–១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DTMT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TGL)១ TGL តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TGL 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត  

រររររររររ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត១១,១ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

រររររររររររ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតរបស់នាយករងតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសខំាន្ត់តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

រររររររររររររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត 

PTTC POE តតត DOE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត NGO តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត  

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត NGO 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន  

បួន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត១ តតតតត១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ម្រពម្ទំងTGL ន្ិងប រគេកិការិយេ័យអប់រំម្រសុកត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត TRAC តតត TRAC+ត 

តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត $១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  

 

ហាក់ដចូជាព ំាន្ជ្នម្រម្ើសចាស់លាស់ រួចរាេ ់ ន្ិងាន្ចីរភ្នពសម្រាបក់ារគ្មំម្រទម្ររបូនម្រងៀន្ នៅនពេនន្ោះន ើយ។ នទោះជាយ៉ា ងនន្ោះកតី ាន្ជ្នម្រម្ើសជានម្រចើន្ខដេាន្ការខកសម្រម្ួេម្យួ 

ចំន្នួ្អាចយកម្កអន្ វតត ន្។ ចីរភ្នពនៅខតជាបញ្ញា ដ៏ចម្បង នដាយសារហាក់ដចូជាព ំាន្ ម្ូេន្ធិិម្ររប់ម្រគ្មន្់សម្រាប់ជ្នម្រម្ើសទងំនន្ោះនដើម្បីនធវើដំនណើរនៅសាលានរៀន្ន ើយ។ កតាត នន្ោះ 

អាចនធវើឲ្យតួនាទីគ្មំម្រទម្ររូបនម្រងៀន្កម្រម្ិតសាលានរៀន្កាន្់ខតសាតិនសារ ម្របសិន្នបើាន្វិធកីនុងការ នម្របើម្រ ស់នាយករងសម្រាប់សាលាធំៗ  នហើយម្របខហេជាការនម្របើម្រ សផ់្សសំគ្មន ម្យួចំន្នួ្រវាង នាយកសាលា ន្ងិ 

TGL កម្រម្ងសម្រាប់សាលាតូចៗ។ នៅកនុងជ្នម្រម្ើសទងំអស់ ប រគេិកនផ្សសងៗ ន្ឹងម្រតូវការចំ ចន់្ូវការអភិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈនេើយ ទធសាម្រសតបនម្រងៀន្ ន្ិងបងាា ត់ម្ររបូនម្រងៀន្។ 

វសិយ័អបរ់ឯំកជ្ន្ 

កនុងរយៈនពេ៥ឆ្ន ំច ងនម្រកាយ វិស័យឯកជ្ន្ាន្ការនកើន្ន ើងយ៉ា ងខាៃ ំងនដាយព ំាន្កិចេសហការ ជាម្យួវិស័យរដឋកនុងការបនងកើតសាលាឯកជ្ន្ឯករាជ្យជានម្រចើន្ន ើយ។ ការនកើន្ន ើងនន្ោះាន្ 

ភ្នពសិាតនសារបផំ្ស តនៅទីម្រកុងភនំនពញ ខដេម្ររួសារាន្ម្រទពយធន្ថ្នន ក់កណាត េខដេាន្ការនកើន្ ន ើង ន្បនងកើតតម្រម្ូវការម្ររប់ម្រគ្មន្់នដើម្បីនធវើឲ្យអាជ្ីវកម្មនសវាកម្មអប់រំអាចនៅសាតិនសារ ន្។ ពក់ពន័្ធន្ងឹបញ្ញា នន្ោះ 

ការិយេ័យអប់រ ំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡារាជ្ធាន្ភីនំនពញ  ន្រាយការណ៍ថ្ន បចេុបបន្ន ាន្សាលាឯកជ្ន្ថ្នន កប់ឋម្សកិាចនំ្ួន្១៩៩ នបើនម្របៀបនធៀបជាម្ួយសាលារដឋខដេ ាន្ចនំ្ួន្ ១៦៤នៅកនុងទីម្រកងុ។ 

នៅទីម្រកងុភនំនពញ អម្រតាច ោះន ម្ ោះចេូនរៀន្កម្រម្តិបឋម្សកិា នៅសាលាឯកជ្ន្ម្រតូវ ន្រាយការណ៍ថ្នាន្ចនំ្ួន្១៥ភ្នររយ។ តួនេខនន្ោះ ន្នកើន្ន ើង រហូតដេ់៤០ភ្នររយនៅតាម្ម្រសកុទីម្របជ្ ជំ្ន្ម្ួយចនំ្ួន្។ 

សាលាឯកជ្ន្ម្រតូវ ន្ច ោះបញ្ជីនៅ អយក ន្ិងម្រតូវសាិតនម្រកាម្ការម្ររប់ម្ររងរបសក់ារិយេ័យអប់រំម្រកងុ ប៉ា ខន្តសាលាទងំននាោះ ហាក់ដចូជាដំនណើរការនដាយឯករាជ្យ។ សាលាឯកជ្ន្ជានម្រចើន្ផ្សដេក់ារបនម្រងៀន្ម្និ្ខ សព ី

សាលារដឋន ើយ។ សាលាឯកជ្ន្ជានម្រចើន្អន្ វតតវិធសីាម្រសតម្ររប់ម្ររងសាលារបសខ់ៃួន្ខ សៗគ្មន ។ឧទហរណ៍ សាលាទំងននាោះពម្រងងឹវិន្យ័នដាយតម្រម្ូវឲ្យម្ររូម្កបនម្រងៀន្ឲ្យទន្់នពេ ន្ងិហាម្ 

ម្ិន្ឲ្យម្ររទូរម្រ ក់នម្រៅផ្សៃូវការពីសសិស38 ខដេផ្សទុយម្រស ោះនៅន្ឹងការអន្ វតតនៅតាម្សាលារដឋ។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត បចេុបបន្នវិស័យអប់រំឯកជ្ន្ផ្សដេន់្ូវជ្នម្រម្ើសម្របកបនដាយចីរភ្នព (នៅតបំន្់ ទីម្រកុង) 

                                                      
38 ការសិការបស់ KAPE ន្ិង SCI នៅកនុងឆ្ន ំ២០១៣ 
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ដេ់ម្របពន័្ធអប់រំសាលារដឋ ខដេម្ិន្ម្រគ្មន្់ខតសម្រាប់ម្ររួសារអភិជ្ន្នៅកនងុម្របនទសន ើយ ប៉ា ខន្តក៏សម្រាប់ម្ររសួារខដេាន្កម្រម្តិជ្ីវភ្នពម្ធយម្ជានម្រចើន្ផ្សងខដរ។ នៅម្រតង់បញ្ញា ថ្ននតើ អយក 

ន្ិងម្ដរូរបស់ខៃនួ្អាចបនងកើតម្រចកកាៃ ំងទផី្សារទងំនន្ោះនៅកនងុេកខណៈខដេជ្ួយគ្មំម្រទ ដេ់ការពម្រងឹងរ ណភ្នពនៅកនុងការបនម្រងៀន្ ន្ងិការសកិាទងំនៅសាលាឯកជ្ន្ ន្ងិសាលារដឋ 

ម្រពម្ទងំជ្នម្រម្ើសសាលាឯកជ្ន្ខដេនទើបនកើតន ើងនផ្សសងៗផ្សងខដរ។ 

 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 
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ឧបសម្ពន័្ធ  ៖ តួនាទី ន្ិងទំន្េួខ សម្រតូវរបសន់ាយកដាឋ ន្ អយក ពក់ពន័្ធន្ងឹ អណំាន្ថ្នន ក់ដបំូង 

នាយកដាឋ ន្អបរ់បំឋម្សកិា 

នាយកដាឋ ន្អប់របំឋម្សកិា (PED) រឺជាអងគភ្នពចម្បងខដេដកឹនារំាេ់បញ្ញា បនចេកនទស ពក់ពន័្ធទំងអសព់កព់័ន្ធន្ងឹការអប់រំថ្នន ក់បឋម្សកិា។ នាយកដាឋ ន្នន្ោះម្ររប់ម្ររងនដាយនាយក 

ដាឋ ន្ចំនណោះទូនៅ។ ទនំ្ួេខ សម្រតូវនកាត បនេើរាេប់ញ្ញា ខដេច ំច់សម្រាបក់ារបនម្រងៀន្ ន្ងិការ សកិាចបព់ីថ្នន កទ់១ីដេទ់៦ី។ ប រគេិកនាយកដាឋ ន្នធវើការនៅកនុង អយក ទងំម្េូនដើម្បីបនងកើត 

ន្ិងអន្ វតតកម្មវិធីសកិា នសៀវនៅព ម្ព ការអភិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈម្ររូបនម្រងៀន្ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃសិសស។ នន្ោះរឺាន្ន្យ័ថ្ន អនកឯកនទសខផ្សនកបញ្ញា នផ្សសងៗសហការជាម្យួអនកនរៀបចកំម្មវិធីសិកានដើម្បី បនងកើតនសៀវនៅព ម្ព។ 

ម្របសិន្នបើម្រតូវការការបណតុ ោះបណាត េ ប រគេកិនៅ PED បនងកើតខៃមឹ្សារ ន្ងិ សហការជាម្ួយប រគេិកកនុងនាយកដាឋ ន្ររ នកាសេយ (TTD) នដើម្បីនរៀបចំ ន្ងិនធវើខផ្សន្ការ បណតុ ោះបណាត េ 

ម្ររូបនងាគ េ ន្ិងម្ររូបនម្រងៀន្។  

PED ដឹកនាកំម្មវិធីជ្នំ្ួយអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូខដេនផ្ទត តនៅនេើការខកេម្អអំណាន្ថ្នន ក់ដបំងូនៅ ថ្នន កទ់ី១ដេទ់៣ី។ នាយកដាឋ ន្ ន្ដកឹនាកំារងារបនងកើត ន្ងិសកិាអពំីការវាយតម្ម្ៃអណំាន្ ថ្នន កដ់ំបងូ 

(EGRA) ឆ្ន ំ២០១០ ន្ងិ២០១២។ ប រគេកិ ន្នធវើការជាម្យួអនកពិនម្រគ្មោះនយបេ់ របស់ធនាគ្មរពិភពនលាកនដើម្បីបនងកើតឧបករណ៍វាយតម្ម្ៃ ន្ិងបណដុ ោះបណាត េអនកម្របម្ូេទនិ្នន្យ័ ម្កព ី PED 

ន្ិងនាយកដាឋ ន្ពកព់័ន្ធនផ្សសងៗនទៀត។ អនកពិនម្រគ្មោះនយបេធ់នាគ្មរពិភពនលាក ម្រតូវ ន្នម្រជ្ើសនរីសឲ្យនធវើការវិភ្នរ ន្ងិនរៀបចំរ យការណ៍។ ជាបន្តបនាទ បម់្កនទៀត PED 

 ន្ដកឹនាកំារតាក់ខតងនសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរសម្រាប់ថ្នន ក់ទី១ដេទ់ី៣។ បនាទ បព់ី EGRA ឆ្ន ំ២០១០ ម្រកុម្ការងារម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងនដើម្បីនរៀបចតំាក់ខតងនសៀវនៅព ម្ពថ្នន ក់ទ១ី។ 

នសៀវនៅព ម្ពម្រតូវ ន្ដាក់ឲ្យសាកេបង រួចបនាទ ប់នធវើការពិន្ិតយនម្ើេន ើងវិញម្ ន្នពេន ោះព ម្ព ន្ិងខចកចយ។ នសៀវនៅព ម្ពសម្រាប់ថ្នន កទ់ី២ ន្ងិថ្នន កទ់ី៣ អន្ វតតតាម្ដំនណើរដូចគ្មន នៅកនុងឆ្ន ំ ២០១១ ន្ិង ២០១២។ 

PED ក៏ ន្បនងកើតន្ូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិជាជ ជ្ីវៈសម្រាប់ម្ររបូនម្រងៀន្ ខដេនៅថ្ន ការតម្រម្ងទ់សិនឆ្ព ោះនៅការនម្របើម្រ ស់នសៀវនៅ ខដេនផ្ទត តនៅនេើការយេដ់ឹង អពំីនសៀវនៅ 

ន្ិងការសរនសរកិចេខតងការបនម្រងៀន្ជាជាងម្រទឹសតី ឬការអន្ វតតបនម្រងៀន្។ អនកជ្ំនាញបនចេកនទសព ី PED  ន្ដឹកនាំម្រកុម្ការងារនសៀវនៅព ម្ព ន្ិងបណតុ ោះបណាត េម្ររ ូ

នដាយសហការយ៉ា ងជ្ិតសនិទធជាម្ួយតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ិង TTD ខដេ ន្ចូេរួម្ នៅកនុងម្រកុម្ការងារផ្សងខដរ។ 

នាយកដាឋ ន្នរៀបចកំម្មវធិសីកិា 

តួនាទចីម្បងរបស ់DCD រឺម្ររប់ម្ររងនេើការនរៀបចកំម្មវិធសីិកា ន្ងិនសៀវនៅព ម្ពសម្រាប់ថ្នន ក់ទី ១ ដេទ់១ី២។ ម្ ន្ឆ្ន ១ំ៩៩៦ DCD ន្ិងប រគេិករបសខ់ៃនួ្ទទេួខ សម្រតវូនេើការតាកខ់តងកម្មវិធ ី

សិកា ន្ិងនសៀវនៅព ម្ពនដាយខៃនួ្ឯង។ ប រគេិកនៅកនងុនាយកដាឋ ន្នន្ោះម្ិន្ចំ ច់ខតជាអនក ឯកនទសនេើការនរៀបចំកម្មវិធីសិកាន ើយ ប៉ា ខន្ត នៅអំ ុងឆ្ន ំ១៩៩០ អងគការ UNICEF  ន្នធវើការ 

បណតុ ោះបណាត េប រគេកិាន្ម្រសាបម់្ួយចំន្នួ្នដើម្បីបនងកើន្ចំនណោះដឹង ន្ិងជ្ំនាញរបសខ់ៃួន្ឲ្យ សម្ម្រសបតាម្ការនរៀបចកំម្មវិធីសកិា។ ប រគេិកទំងនន្ោះជានម្រចើន្នៅខតនធវើការឲ្យនាយកដាឋ ន្ 

ន្ិងចូេរួម្នៅកនងុតាក់ខតងនសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរលម។ី បចេបុបន្នការងារតាក់ខតង ន្កាៃ យជា ដំនណើរការកចិេការម្របតិបតតកិារ ខដេនម្របើម្រ ស់ម្រកុម្ការងារឆៃងនាយកដាឋ ន្ ន្ិងការគ្មមំ្រទពីអនក ពិនម្រគ្មោះនយបេ់អន្តរជាត ិ

ម្រពម្ទងំប រគេកិព ីDCD ផ្សងខដរ។ 

DCD ក៏នដើរតួនាទីនៅកនុងការគ្មំម្រទការវាយតម្ម្ៃសសិសនៅម្ររប់សាលាបឋម្សកិាទងំអស។់ ពកួគ្មត់ នធវើការជាម្ួយប រគេិកខផ្សនកធានារ ណភ្នពនដើម្បនីធវើការវាយតម្ម្ៃថ្នន កទ់ ី៣, ៦  ន្ងិទ ី៨ ។ 

ការិយេ័យវាយតម្ម្ៃរបស ់ DCD ក៏កពំ ងនធវើការនដើម្បីបនងកើត ន្ងិអន្ វតតនគ្មេការណ៍ខណនាំ វាយតម្ម្ៃបញ្េបឆ់្ន ំផ្សងខដរ។ នគ្មេការណ៍ខណនាទំំងនន្ោះម្និ្ទន្់ម្រតូវ ន្បញ្េប់នៅន ើយនទ 

ប៉ា ខន្តន្ងឹម្រតូវផ្សដេជ់្ូន្ម្ររបូនម្រងៀន្នដើម្បីឲ្យពួកគ្មត់អាចនម្របើម្រ ស់នដើម្បដីឹងអំពីរនបៀបតាម្ដាន្ ន្ិង នធវើនតសតសិសសនៅកនងុឆ្ន ំសិកាទងំម្េូ។ 
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ាន្ខផ្សន្ការសម្រាប់កម្មវិធសីិកាលមីខដេម្រតូវតាក់ខតងន ើងកនងុឆ្ន ំ២០១៦ នដាយាន្ការបណតុ ោះ បណាត េនៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧។ ការបញ្េប់ការបនងកើត ន្ងិការបណតុ ោះបណាត េន្ឹងអាម្រស័យនៅនេើ ម្ូេន្ិធិខដេាន្។ 

ម្ររូម្ិន្ ន្ទទេួឯកសារកម្មវិធសីិកាន ើយ ប៉ា ខន្តន្ងឹទទេួ ន្ការបណតុ ោះ បណាត េ។ ឯកសារន្ឹងម្រតូវបញ្ជនូ្នៅនាយកសាលា។ ប រគេិកនៅ DCD ន្ឹងនធវើការជាម្ួយ TTD នដើម្បបីនងកើត 

ន្ិងអន្ វតតការបណតុ ោះបណាត េតាម្ការចំ ច់។ កម្មវិធសីិកាបចេុបបន្នរឺនផ្ទត តនៅនេើ ចនំ្ួន្ម្ ខវិជាជ  ន្ងិកម្រម្ិតញឹកញាបខ់ដេម្ ខវិជាជ ន្មី្ួយៗម្រតូវបនម្រងៀន្សម្រាប់ថ្នន ក់ទងំអស់។  

 

តួនាទីរបស ់ DCD នៅកនុងជ្ំន្យួអណំាន្ថ្នន ក់ដបំងូរឺគ្មំម្រទដេ់ការតាក់ខតងនសៀវនៅព ម្ព អកសរខខមរថ្នន កទ់ី១-៣លមី។ ប រគេិកពីនាយកដាឋ ន្នន្ោះរឺជាសាជ្កិម្រកមុ្ការងារខដេ ន្នរៀបច ំ

តាក់ខតងខៃមឹ្សារនសៀវនៅម្រពម្ទំងម្រកុម្ការងារខដេពិន្តិយនម្ើេឯកសារនម្រពៀងផ្សងខដរ។ 

ររររររររររររររររររ 

ខដន្វិសាេភ្នពរ បតត TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត (PTTC) តតតតត១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៦  តតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (NIE) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀបចតំតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PTTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១

១តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

“តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត”ត 

តត តតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 



EdData II, កិចេការទ១ី ៥ ,រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃអំណាន្ថ្នន ក់ដំបូងកនុងវស័ិយអប់រំម្របនទសកម្ពុជា 

108 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតត១តតតតតតតតតត៣តតត 

តតតតតតតតតតត១១១១តតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតត 

តតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតត១១១១ តត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត “តតតតតត” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត១ ២+៤ ។   

 

TTD តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(CPD) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ឬ  NGO តតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតតត CPD តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PED 

តតត DCD តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ CPDត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបណដុ ោះតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ទទួេខ សម្រតូវនេើតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតខដរ ឬនទ។  

តតតតតតតតតត TTD 

តតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតការនម្របើម្រ ស់តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១-១១ 

PED តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតត TTD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត NGO តតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត TTD តតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតត  

រររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត (QAD) រឺជាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

ត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត នដើម្បីបនងកើន្តតតតតតត តតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត អធកិារកិចេ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត QAD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្ដរូសាកេ សម្រាប់ការអប់រ ំ (GPE) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតវិទាសាា ន្អន្តរជាត ិ សម្រាប់ខផ្សន្ការអប់រំ (IIEP)។  

នាយកដាឋ ន្នន្ោះតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសិសសចេូនរៀន្កាន្ ់ ខតនម្រចើន្តតតតតតតតតតតកាន្់ខតនម្រចើន្ត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត១, ១ តតតតត ១តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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ត (តតតតតត SEMEAO) តតតតតតតតតតតតតតតតតត(PISA) តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

ការកសាងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអន្ វតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៥ ២១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

១តតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត QAD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត 

 

QAD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត PED តតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតត១១១១ តតត១១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត នសៀវនៅព ម្ពតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត QAD តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

រររររររររ ICT  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT តត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតត 

១១១១-១១១១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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រររររររររនរៀបចរំរររររ 
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២ ០ ១ ៨  (ESP)ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

“តតតតតតតតតត” 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POEត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតវ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាតតតតតម្ួយខផ្សនកម្ន្លវិការតបសត់តតតតត តតតតតតតត 

ររររររររររររររររ ររររររររររររររ ររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត MoEF 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត១តតតតតតត 

GDP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត ១តតតតតត តតតតតត MoEF តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត៧ តតតតតតត GDP 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  MoEF 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតនផ្សតើម្តតតតតតតតត/តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតនផ្សតើម្ 

តតតតតតតត១១ តតតតតត តតតត តតតតតតតតត១១ តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតត MoEF តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ MoEF 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១–១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត (PB)ត តតតតត តតតតត តតតតត តតតតតតតតត PB 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត PB 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដ

េត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

MoEF តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “checks and balances” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតត NGO 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

MoEF តតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ផ្សដេត់តតតតតតតតត NGO តតតត 

MoEF តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត NGO តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

NGO តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតត NGO តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF 

តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF តតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត MoEF 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ESP 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតតតតតតតតតតត” 

តតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតត ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត PB 

តតតតតតតតតតតតត  
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ឧបសម្ពន័្ធ ង៖  សម្ត្ថភាពអយក្ម្ជ្ឈការ 

រររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត (POE) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតត POE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតថ្ននកត់តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត ត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតនទោះ ជាយ៉ា ងណា 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតត ឬតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្ររប់ម្ររង 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (CPD) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតត CPD តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតសាលាររ នកាសេយនខតត (PTTC) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតកតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត CPD តតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតត CPD 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត  

កកកកកកកកកកកកកកក 

POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១-១១តតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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អយក។   

 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត១១១តត១១១តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត (តតតតត ១-

១)ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត CPD តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត១១ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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កកកកក ង -១៖  កកកកកកកកកកកកកកកកកកក (ទនិ្នន្យ័របសអ់យក) 

 
តតតតតតតត តតតតតត តតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត ១១.២៦ ៩  ៦ .២៥ ២ ៧ .០៦ ១ ៤ .៥ ៤ ៧  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១៣៣ ១០៨  ១០៨  ៩ ០ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២១០ ១២៩  ១៥ ៦  ១១២ 

តតតតតតតតត (តតតតតតតត) ១៧  ១១ ១៣ ៨  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៦ .១៦ ៩  ៣.៥ ៦ ២ ៣.៨ ៨ ៤  ២.៣២៩  

តតតតត ១៧  ១២ ១៣ ៨  

តតតតតតតតតតតតត ៧ ៩ ៦  ៥ ០០ ៥ ៣៦  ២៦ ១ 

តតតតតតតតតតតតតត ២៧ ៥ .១៧ ៤  ១៦ ៤ .២៣៦  ១៥ ៦ .១៣៣ ៧៣.២២០ 

តតតតតតតតតតតតត ៤ .៤ ៨ ២ ២.៧ ១២ ២,៧ ៧ ៧  ១.៩ ៣៨  

តតតតតត ៧ .០៦ ៦  ៤ .៣៦ ៣ ៤ .៤ ៧ ៩  ២.០៥ ៥  

តតតតតតតតតតតត
39 ២.៥ ៨ ៤  ១.៦ ៥ ១ ១.៧ ០២ ១១៧  

តតតតតតតតតតតតតត ៤ ០៥  ៤ ៤ ៨  ៣ ០ 

 

រររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

(DOE) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DOE 

ទទួេខ សម្រតូវនេើតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតត តតតតត ១-១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
39 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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កកកកក ង -២៖

 កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
40 

 
តតតតតតតត 

តតតតតត 

១ 
តតតតតត 

២ 

តតតតតតតតតតតតត ៤ ៩  ៧ ៥  ៦ ០ 

តតតតតតតតតតតតតត ១៥ .០០០ ២១.១៧ ៧  ១៨ .០០០ 

តតតតតតតតតតតតត ៨ ០០ ៣៩ ៧  ៥ ០០+ 

តតតតតតតតតតតត ១២០ ២០៦  ២០០ 

 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត DOE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតម្រកមុ្បណតុ ោះបណាត េ ន្ិងតាម្ដាន្ម្រសុក (DTMT)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាលាក ារនម្ម្រតីភ្នពត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត DTMT តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DTMT។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តត DTMT 

                                                      
40 នយងតាម្ការរណនារបស់ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃនដាយនម្របើម្រ ស់ទិន្នន្័យរបស់អយក 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១–១១ តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត  

កកកកកកកកកកកកកកក POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត POE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក។   

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

DOE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត DTMT ទទួេខ សម្រតូវនេើតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត DTMT 

ផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតត DTMT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

NGO តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតត DTMT តតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត DOE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត NGO តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតត POE តតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតត DOE តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

  

ររររររររររររររររររររររ-ររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត) តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត១១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតត Bredenberg & Ratcliffe,១១១១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត MoEF41 តតតត  

 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតត១១១១តតតតតត 

                                                      
41 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត POEYS, DOEYS តតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

រតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត EFA តតត ឬ  CEFACត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Dakar (Dakar Framework for Action) 

តតតតតតតតតតតត១១១១ តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EFA) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ២ ។ 42 

CEFAC តតតតតតតត តតត/តតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត/ត តតតតតតតតតតតតតត CEFAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
                                                      
42 តតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១.៦ ២១ 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ០ ២ ។  

ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព (LAMC) តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតការអប់រមំ្ូេដាឋ ន្ខដេាន្ ការខកេម្អ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

CEFAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (CIP)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត (MoI) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតេតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតម  MoI។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតម្រចសពីនន្ោះ។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(២ ០ ១ ៣)។  តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

គតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ ់

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ន  

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតដាកត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ២ ០  

តតតតតតតតតតតត១១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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ឧបសម្ពន័្ធ ច៖ ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្ ៍

ការសម្រម្បសម្រម្េួ ន្ងិកចិេសហការរបសម់្ដរអូភវិឌ្ឍន្ ៍

សហរម្ន្៍ម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ខដេគ្មំម្រទវិសយ័អប់រំនៅកនងុម្របនទសកម្ពជុា (DPs) រកាទំនាកទ់នំ្ង យ៉ា ងរឹងាំជាម្យួ អយក តាម្រយៈការចូេរួម្នៅកនងុម្រកមុ្ការងារវិស័យអប់រំ (ESWG)។ 

នៅនពេខដេព ំាន្កម្មវិធីម្ររបដណត ប់វិស័យ (Swap) នៅកនុងវិស័យអប់រំ កិចេសម្រម្បសម្រម្េួ កនងុចំនណាម្ម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍នានា ម្រតូវ ន្ធានាតាម្រយៈម្របតបិតតកិាររបស ់ESWG ខដេ 

បចេបុបន្នដឹកនាំនដាយអងគការ UNESCO ន្ិង UNICEF ម្រពម្ទងំតណំាងម្កពបីណាដ ញ ភ្នពជាម្ដរូអប់រំរបសអ់ងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ (NEP) ផ្សងខដរ។ 

ម្រកុម្ម្ដរូអភិវឌ្ឍន្៍នន្ោះក ៏នដើរតួនាទីជាម្រកុម្អប់រំតាម្ម្ូេដាឋ ន្ (LEG) ផ្សងខដរ នដាយផ្សដេឱ់កាសម្ររប់ម្រគ្មន្ស់ម្រាប់ ការបន្សីុ ការសម្រម្បសម្រម្េួ ន្ងិកចិេសហការ។ ម្រកុម្ម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍នន្ោះនរៀបចកំិចេម្របជ្  ំ

នរៀងរាេ់ខខនដាយខៃនួ្ឯង ន្ងិរួម្ជាម្ួយថ្នន កដ់ឹកនាំអយកនរៀងរាេ់ម្រតីាស ម្រពម្ទំងនរៀងរាេ់ ឆ្ន ំសម្រាប់ការនធវើនសចកដសីនម្រម្ចចិតត ខដេនម្រកាយម្កកាៃ យជាឱកាសម្រតួតពិន្តិយម្របចំឆ្ន ំរួម្គ្មន  ផ្សងខដរ។ 

កម្មវិធីខដេផ្សដេម់្ូេន្ធិពិីខាងនម្រៅ ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងជាពិនសសនដើម្បីគ្មំម្រទដេ់ខផ្សន្ការ យ ទធសាម្រសតអប់រ ំ (ESP) នហើយកម្មវិធមី្យួចនំ្នួ្ាន្េកខណៈចាសល់ាសជ់ាងកម្មវិធ ី នផ្សសងនទៀត។ ឧទហរណ ៍

ការផ្សដេម់្ូេន្ធិពិីម្ដរសូាកេសម្រាប់ការអប់រំ (GPE) ន្ិងពី សហភ្នពអឺរ  ប (EU) រួម្ចំខណកយ៉ា ងសំខាន្ច់ំនពោះខផ្សនកម្ួយចំន្នួ្ម្ន្សកម្មភ្នពខដេម្របកាស នៅកនងុ ESP បចេបុបន្ន 

(ដូចខដេ ន្ពិភ្នកាខាងនម្រកាម្)។ នយងតាម្កានរៀបរាប់ទងំអស់ អយក ន្ិងម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិម្ដរូអន្ វតតសំខាន្់ៗរបស់ខៃនួ្ទងំអស់ ន្ចេូរួម្នៅកនងុ 

កិចេសហការម្របកបនដាយភ្នពខផ្សៃផ្ទក ជាម្យួម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡាកនុងការខសវងរក នដាយនបើកចហំ ន្ិងនម្របើម្រ ស់ការខណនាំ បទពិនសាធន្៍ ន្ិងឯកនទសរបស់ម្ដរសូហការរបស់ ខៃនួ្។ 

ម្ដរូភ្នន ក់ងារផ្សដេ់ម្េូន្ធិិរបសអ់យកកាន្់ខតនម្រចើន្ន ើង ន្ផ្ទៃ ស់បដូរការនផ្ទដ តការយកចតិត ទ កដាក់របសខ់ៃួន្ខដេពីម្ ន្នផ្ទត តនេើធាត ចូេកនុងនាម្ជាអាណតតិគ្មហកសម្រាប់រ ណភ្នព 

ម្ន្ការអប់រំម្កជាការនផ្ទដ តការយកចតិតទ កដាក់កាន្់ខតខាៃ ងំន ើងនេើេទធផ្សេខដេអាចវាស់ខវង ថ្នជានគ្មេបំណងច នម្រកាយម្ន្ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសត ន្ិងកម្មវិធីតាម្វិស័យជ្នំ្ួសវិញ។  

ខាងនម្រកាម្នន្ោះ រជឺានសចកដីសនងខបអំពកីម្មវិធីម្ួយចនំ្ួន្ខដេជាជ្នំ្ួយរបស់ម្ដរូសំខាន្់ៗ របស់ ម្រកសួងអបរ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា។  

 

កម្មវធិអីបរ់ពំមី្ ន្របស ់USAID 

កាេពដីំបងូ USAID  ន្ចប់នផ្សដើម្វិន្ិនយរនេើវិស័យអប់រំម្េូដាឋ ន្នៅកនងុឆ្ន ១ំ៩៩៦ នដាយ រនម្រាងជ្នំ្ួយរនម្រាងគំ្មម្រទការអប់រំបឋម្សិកានៅកម្ពុជានៅកាតថ់្ន (CAPE) ខដេាន្ 

ចំន្នួ្ទកឹម្រ ក៣់០លាន្ដ លាៃ រ។ ការនផ្ទដ តជាសំខាន្់នេើកម្មវិធីអប់រំម្ររបូនម្រងៀន្ទូទំងម្របនទស ខដេ ន្ផ្សារភ្នជ ប់នៅន្ឹងម្ជ្ឈម្ណឌ េធន្ធាន្សាលាកម្រម្ង ប៉ា ខន្តរួរឲ្យនសាកសាត យ CAPE 

ម្រតូវបញ្េប់ម្របតិបតតិការរបស់ខៃួន្បនាទ បព់ីដំនណើរការ ន្ម្រតឹម្ខតរយៈនពេម្ួយឆ្ន ំកន្ៃោះ នដាយសារ ខតម្រពឹតតិការណន៍្នយ យនៅកនងុឆ្ន ១ំ៩ ៩ ៧ ។ នទោះជាយ៉ា ងណាក៏នដាយ សម្ទិធផ្សេច ងនម្រកាយ 

របស់រនម្រាងនន្ោះរឺការបនងកើតអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ (NGO) កនុងម្រសុកដ៏ធមំ្ួយ ខដេាន្ ន ម្ ោះថ្នអងគការសកម្មភ្នពសម្រាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពជុា (KAPE) ខដេ ន្បន្តអន្ វតតការងារ 

របស់ CAPE រហូតម្កដេប់ចេបុបន្ន។ ការរឹតតបិតជាបន្តបនាទ ប់នេើជ្នំ្ួយអភិវឌ្ឍន្៍នដាយសភ្ន  ន្នធវើឲ្យាន្ការខវោះចននាៃ ោះនៅកនងុការគ្មំម្រទនដាយផ្ទទ េ់ពី USAID សម្រាប់វិស័យអប់រំរហតូ 

ដេ់ឆ្ន ំ២០០៤ នទើបាន្ការចប់នផ្សដើម្រនម្រាងគំ្មម្រទនេើវិស័យអប់រំបឋម្សិកានៅកនងុ ម្របនទសកម្ពជុា (CBE៖ ២០០៤ –០៧ )។ CBE រឺជាកម្មវិធីជាតិម្យួខដេ ន្ជ្យួអយកកនងុការ 

បនងកើតសដងដ់ារកម្មវិធីសកិាសម្រាបថ់្នន កទ់៣ី ថ្នន កទ់៦ី  ន្ិងថ្នន កទ់៩ី  ក៏ដចូជាកម្មវិធបីំណិន្ជ្ីវិត កនុងម្រសកុនៅកម្រម្ិតថ្នន កប់ឋម្សកិា ន្ិងកម្រម្តិអន្ វិទាេ័យផ្សងខដរ។ សដងដ់ារកម្មវិធីសកិា 

ផ្សដេ់ឲ្យន្ូវការវាស់ខវងដ៏ាន្អតាម្របនយជ្ន្៍ សម្រាបក់ារវាយតម្ម្ៃេទធផ្សេម្ន្ការសកិា ភ្នសាខខមរ រណិតវិទា វិទាសាម្រសដ ន្ងិសកិាសងគម្។ USAID ក៏ ន្គ្មំម្រទផ្សងខដរចំនពោះ 

រនម្រាងម្រតូវ ន្យកចតិតទ កដាក់កាន្់ខតខាៃ ំងនៅកនុងតំបន្់ ដូចជារនម្រាងជ្នំ្ួយអប់រំដេ់ក ារ នៅកនងុចំនណាម្ម្របជាជ្ន្ខដេទទួេអតាម្របនយន្៍ទប (ESCUP៖ ២០០៥ –០៨ ) ន្ងិរនម្រាង 
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នរៀន្នពញម្ួយជ្ីវិត (SfL៖ ២០០៨ –០៩ ) ខដេ ន្បនងកើតការការម្ចនម្របឌ្តិការអប់រំជា នម្រចើន្នដើម្បីនដាោះម្រសាយកងវោះខាតម្ររបូនម្រងៀន្ នេើកកម្ពសរ់ំរូអភិវឌ្ឍន្ដ៍ឹកនាំនដាយភ្នរីពក់ពន័្ធ (ឧទហរណ៍ 

តាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់បញ្ជីសកម្មភ្នព) ន្ងិសម្រម្បសម្រម្េួនសវាអប់រំដេ់ សហរម្ន្ខ៍ដេ ន្ទទួេនសវាតាម្រយៈថ្នន ក់នរៀន្ម្ធយម្។ រនម្រាងទំងនន្ោះក៏ ន្ផ្សតចួនផ្សតើម្ 

ការបនងកើតបន្ទបអ់ន្ វតតក ពំយូរទ័រដំនណើរការនដាយថ្នម្ពេពន្ៃឺម្រពោះអាទិតយ ន្ងិរំរអូប់រំអនកនចោះពីរ ភ្នសាសម្រាប់ជ្ន្ជាតិភ្នរតចិចម្ខដេកាន្ស់ាសនាអ ីសាៃ ម្នទៀតផ្សង។ ទំង ESCUP ន្ងិ SfL 

រឺជារនម្រាងរួម្បញ្េេូខដេ ន្ខកនេើកកម្ពសក់ារអន្ វតតរនម្រាងសាកេបងសាលាក ារ នម្ម្រតី (CFS) ឲ្យ ន្កាន្់ខតទេូំទូលាយជាងម្ ន្ ជាពិនសសនៅតាម្តំបន្់ដាច់ម្រសយេ ន្ិង 

ទទួេអតាម្របនយន្ទ៍ប។ រនម្រាងទងំននាោះកជ៏ារនម្រាងដបំូងនរផ្សងខដរខដេ ន្ផ្សដេ់ បទពិនសាធន្៍យ៉ា ងរឹងាំនៅកនងុការពម្រងីកវិសាេភ្នពកម្មវិធី CFS ដេ់វិសយ័អប់រំសាលា ម្ធយម្សិកាផ្សងខដរ។ 

រនម្រាងអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យអប់រំចម្បងបផំ្ស តនៅកនងុរយៈនពេលមីៗ នន្ោះខដេគ្មំម្រទនដាយ USAID រួម្ាន្រនម្រាងកម្មវិធីខកេម្អការអប់រំកម្រម្តិម្េូដាឋ ន្ (IBEC៖ ២០០៩ –១៤ ) ន្ងិកម្មវិធ ី

សាកេបងទបស់ាក តក់ារន ោះបង់ការសកិា (SDPP៖ ២០១១–១៥ )។ IBEC រឺជារនម្រាងាន្ ទឹកម្រ ក់ចនំ្នួ្ ១០ លាន្ដ លាៃ រ 

ខដេពាយម្ពម្រងីកវិសាេភ្នពការងារខដេ ន្អន្ វតតនៅ នម្រកាម្រនម្រាង ESCUP ន្ិង SfL ប៉ា ខន្តនដាយាន្ការបខន្ាម្សម្ភ្នពរនម្រាង flagship 

ថ្នន ក់ជាតិនដើម្បីបនងកើតកម្មវិធសីិកាបណិំន្ជ្ីវិតនៅកម្រម្តិសាលាម្ធយម្សិកាកម្រម្តិទប។  

កិចេខិតខំម្របងឹខម្របងនន្ោះ រួម្ាន្ធាត ចូេម្ួយចំន្នួ្នដើម្បីបនងកើតបរិយកាសម្ររឹោះសាា ន្នៅកម្រម្តិ សាលានរៀន្ខដេអាចគ្មំម្រទដេ់ការអន្ វតតរំរូបំណិន្ជ្ីវិតជាក់ខសដង កនុងនគ្មេបំណងនដាោះម្រសាយ 

ន្ូវបញ្ញា ម្របឈម្ជានម្រចើន្ខដេរាំងសទោះដេ់ការអប់រំអំពីបណិំន្ជ្វិីតកន្ៃងម្ក (ឧទហរណ៍ព ំាន្ ម្ររូបនម្រងៀន្នធវើការបខន្ាម្នា៉ា ង វដដសិកាខដេ ន្កំណត់ម្និ្ ន្េអ កងវោះការខណនាំសម្រាប់ ម្ររូបនម្រងៀន្។េ។)។ 

កម្មវិធីសកិានន្ោះម្រតូវ ន្អន្ វតតឲ្យនម្របើម្រ ស់ជាផ្សៃូវការនដាយ អយក នៅកនងុឆ្ន ំ ២០១៤  កន្ៃងនៅនន្ោះ នហើយរឺជាការរួម្ចំខណកច ងនម្រកាយកនងុកិចេខិតខំម្របងឹខម្របងនដើម្ប ី

នដាោះម្រសាយឱន្ភ្នពជ្ំនាញខផ្សនកទន្់កនងុចំនណាម្យ វជ្ន្ខដេម្រតូវ ន្នេើកន ើងជាញឹកញាប់ នដាយន្ិនយជ្កកនុងម្រសកុ។ IBEC ក៏ ន្នធវើការយ៉ា ងជ្ិតសនិតជាម្យួអយកនដើម្បីបនងកើត នសៀវនៅព ម្ពអណំាន្លម ី

ន្ិង ន្ចូេរួម្នៅកនុងសកម្មភ្នពនានានដើម្បវីាយតម្ម្ៃនសៀវនៅអាន្លមី ខកសម្រម្ួេនសៀវនៅអណំាន្ ន្ិងជ្ួយកនុងការន ោះព ម្ពសម្រាបត់ំបន្់នគ្មេនៅ IBEC ផ្សងខដរ។  

SDPP រឺជារនម្រាងដ៏ធមំ្ួយខដេាន្កញ្េប់លវិកាចនំ្ួន្ ៨ ,៧  លាន្ដ លាៃ រ សាិតនម្រកាម្ការ ម្ររប់ម្ររងរបស ់ USAID/វា ស នី្នតាន្ 

ខដេនផ្ទដ តជាសំខាន្់នេើការអន្ វតតសាកេបងន្ូវសកម្មភ្នព ខផ្សអកនេើភសដុតាងនដើម្បីកាតប់ន្ាយការន ោះបង់នចេការសកិានៅកម្រម្ិតម្ធយម្សិកា។ 

រនម្រាងនន្ោះ ន្អន្ វតតតាម្ការរចនាពិនសាធន្៍យ៉ា ងម្៉ាត់ចត់នដើម្បីនធវើនតសដសម្តាភ្នពកនុងការ ទទេួ ន្បនចេកវិទារម្នារម្ន្៍ ន្ងិពត័៌ាាន្ (ICT) ន្ិងម្របពន័្ធម្រពាន្ជាម្ ន្ នដើម្បីជាវិធាន្ការ 

កនុងការកាតប់ន្ាយការន ោះបង់នចេការសកិា។ សម្ិទធផ្សេចម្បងម្យួម្ន្រនម្រាងនន្ោះ រកឺារពម្រងកីរំរបូន្ទប់អន្ វតត thin client ខដេដំនណើរការនដាយថ្នម្ពេពន្ៃមឺ្រពោះអាទតិយរបស ់IBEC 

នៅតាម្សាលាម្ធយម្សកិាជាង១០០ កខន្ៃងម្រតមឹ្ខតនៅកនុងរយៈខៃីប៉ា នណាណ ោះ។  

េទធផ្សេម្រសាវម្រជាវរបស់ SDPP ន្ឹងម្រតូវខចករំខេកជាម្ួយសាធារណជ្ន្នៅច ងឆ្ន ំ២០១៥  ខាង ម្ ខនន្ោះ។ USAID ក៏ ន្កំព ងគ្មំម្រទដេក់ារម្ចនម្របឌ្តិការអប់រំ នៅកនងុខផ្សនកម្ន្ការអាន្ 

តាម្រយៈ ជ្ំន្ួយការម្របឌ្តិការអាន្សម្រាបក់ ារទងំអស់ (ACR)។ ម្ដរូសងគម្ស ីវិេនៅកនងុម្របនទស កម្ពជុា ន្ទទួេជ្នំ្ួយ ACR ពីររួចម្កនហើយ។ ជ្នំ្ួយម្ួយកនងុចនំណាម្ទងំពរីនន្ោះ 

សម្រាប់វិធីសាម្រសតសរ បនដើម្បីពម្រងឹងអណំាន្សម្រាបក់ ារ (TRAC៖ ២០១២–១៤ ) ន្ិងរនម្រាង នសៀវនៅនអ ិចម្រតូន្កិម្ ខវិជាជ ភ្នសាខខមរ (E-book) កនុងនពេលមីៗនន្ោះ 

(២០១៥ –១៧ )។ ព័ត៌ាាន្ ទំងអស់នន្ោះាន្នរៀបរាប់កាន្់ខតេម្អិតនៅខផ្សនកខាងនម្រកាម្។ USAID ក៏ ន្ផ្សដេ់ការគ្មំម្រទដេ ់វិស័យអប់រំតាម្រយៈការរនម្រាងម្ចនម្របឌ្ិតការអភិវឌ្ឍន្៍ (DI៖ 

២០១៣–១៦ ) ខដេាន្នគ្មេបំណង នេើកកម្ពស់ម្របសិទធភ្នពការអភិវឌ្ឍនៅកនុងម្ររប់វិស័យតាម្រយៈបនចេកវិទា។ DI ផ្សដេជ់្ំន្យួម្រគ្មប ់

ពូជ្ម្ចនម្របឌ្តិតចូម្ួយដេ់ម្ដរូសងគម្ស ីវិេនដើម្បីនេើកកម្ពសក់ារនម្របើម្រ ស់បនចេកវិទាឲ្យាន្ ម្របសិទធភ្នពសម្រាប់កចិេការខដេខៃនួ្នធវើ។ ជ្នំ្ួយម្ួយនន្ោះ ម្រតូវ ន្ផ្សដេជ់្ូន្កនងុនពេលមីៗនន្ោះ 
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ដេ់វិស័យអប់រំពិភពនលាកនៅកនងុឆ្ន ២ំ០១៤ នដើម្បីបនងកើតនវទកិានធវើនតសដនអ ិចម្រតូន្កិសម្រាប់ ការបនងកើន្ភ្នពនជ្ឿទ កចតិតនេើការនធវើនតសដនៅតាម្សាលានរៀន្នដាយខផ្សអកនេើចំណ ចនគ្មេ 

អំណាន្លមីខដេ ន្បនងកើតន ើងជាម្ួយ អយក តាម្រយៈ រនម្រាង TRAC។ នវទិកានពញនេញ ន្ងឹរួចរាេស់ម្រាប់ការនម្របើម្រ ស់ទូនៅនៅកនងុសាលានរៀន្នៅពក់កណាដ េឆ្ន ំ២០១៥ ។ 

GPE 

GPE កនងុនពេលមីៗនន្ោះ ន្ផ្សដេ់ម្ូេន្ធិិដេរ់នម្រាងគ្មំម្រទវិសយ័អប់រំនេើកទីពីរ (SESSP) នដើម្បីជាការតាម្ដាន្នេើកម្មវិធីខដេខៃនួ្ ន្គ្មំម្រទកន្ៃងម្កតាម្រយៈការគ្មំម្រទចស់ខដេខៃនួ្ 

 ន្ផ្សដេ់ចំនពោះ GPE ដូចជារនំ្ិតផ្សដួចនផ្សដើម្ពនន្ៃឿន្ការអប់រំសម្រាប់ទងំអស់គ្មន  (EFA)។ នគ្មេបំណងម្ន្ SESSP បចេបុបន្ន រឺនដើម្បីជ្យួរដាឋ ភិ េនៅកនងុការពម្រងកីវិសាេភ្នព 

ការទទេួ ន្ការអប់រំសម្រាប់ក ារតូច ន្ិងរមួ្ចំខណកនៅកនុងការទទេួ ន្កាន្់ខតេអ ម្របនសើរន្ូវរ ណភ្នពម្ន្ការអប់រំម្ូេដាឋ ន្ ជាពិនសសសម្រាបក់ ារខដេាន្ម្របវតតិជាអនកម្និ្ទទួេ ន្ម្របនយជ្ន្៍។ 

សាសភ្នពទំងបួន្ម្ន្កម្មវិធ ី GPE ន្ិងកម្រម្ិតម្ន្ការផ្សដេ់ម្ូេន្ធិិ ាន្បងាា ញនៅកនុងតតតតត ច-១ ខាងនម្រកាម្។ សាសភ្នពទ ី១ រមួ្ាន្ការសាងសងអ់គ្មរសាលានរៀន្ចនំ្នួ្១០០ ខនង 

ជាសាលានរៀន្សម្រាប់ថ្នន កក់ ារតូច ន្ិងបឋម្សកិា ម្រពម្ទងំសម្រាប់ជាថ្នន ក់នរៀន្របស់ ការអប់រំក ារតូចនៅតាម្សហរម្ន្ច៍ំន្នួ្៥០០ ថ្នន ក។់ ជាងនន្ោះនទៀត កម្មវិធីន្ងឹគ្មំម្រទដេក់ារ 

បនងកើតសាលានរៀន្សម្រាប់ក ារតូចនៅតាម្សហរម្ន្៍ចនំ្ួន្១.០០០ កខន្ៃង ន្ិងនៅតាម្ផ្សទោះ ចំន្នួ្ ៥ ០០ កខន្ៃងនទៀតផ្សង។ ការគ្មំម្រទរបស ់GPE កន៏្ឹងផ្សដេ់ហិរញ្ាបបទន្សម្រាប់ទញិសាា រ 

នម្របើម្រ ស់សម្រាប់សាលានរៀន្ ន្ិងម្ណឌ េ ECE ក៏ដចូជាការបណដុ ោះបណាដ េនេើម្រកបខណឌ  ម្ររបូនងាគ េ ECE អនកដឹកនាំឪព កាដ យ (សម្រាបអ់ភមិ្រកម្នៅតាម្ផ្សទោះ ន្ងិសហរម្ន្)៍ ម្រពម្ទងំ 

នដើម្បីធានាន្ូវការគ្មំម្រទសម្រាបម់្ណឌ េធន្ធាន្ ECE ថ្នន ក់ជាតិចនំ្ួន្ ២៤ ។ SESSP គ្មំម្រទដេ់ ការបនងកើន្វិសាេភ្នពឲ្យសិសសម្ិន្ ន្ទទេួម្របនយជ្ន្ ៍ន្ចេូនរៀន្នៅសាលាបឋម្សកិា 

ន្ិងម្ធយម្សិកាតាម្រយៈការពម្រងកីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ខដេាន្ម្រសាប់។ នម្រៅពីនន្ោះ កម្មវិធី ស ខភ្នពនៅតាម្សាលានរៀន្របស ់ អយក ន្ងឹទទួេ ន្ការផ្សដេម់្ូេន្ធិិសម្រាប់ការចណំាយ 

នហើយម្ររូបនម្រងៀន្ន្ងឹទទួេ ន្ការបណដុ ោះបណាដ េសដពីីការពិន្តិយនម្ើេនេើអសម្តាភ្នព។ 

 

កកកកក ច-១៖ សាសភ្នពកម្មវធិ ីន្ងិកម្រម្តិផ្សដេម្េូន្ធិរិបស ់GPE 

សាសភ្នពរនម្រាង 
ម្លៃចណំាយរនម្រាង 

(លាន្ដ លាៃ រអានម្រិក) 

ការផ្សដេ ់

ហិរញ្ាបបទន្ 

GPE (លាន្ដ លាៃ រអានម្រកិ) 

ខកេម្អការទទេួ ន្ ន្ងិបទពិនសាធន្អ៍ប់រំរបស់សសិសងាយរង នម្រគ្មោះ ន្ងិម្និ្ទទួេ ន្ម្របនយជ្ន្ ៍ ២៣.៨ ០ 

 

២៣.៨ ០ 

បនងកើតចំណ ចនគ្មេសម្តាភ្នពរបស់សសិស 
៤ .៣០ ៤ .៣០ 

បនងកើន្ធន្ធាន្បនម្រងៀន្របសក់ម្ពជុា ២.៥ ០ ២.៥ ០ 

ការពម្រងងឹម្របពន័្ធ ន្ងិការម្ររប់ម្ររង ការតាម្ដាន្ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃរនម្រាង 
៧ .៩ ០ ៧ .៩ ០ 

ចំណាយសរ ប 
៣៨ .៥ ០ ៣៨ .៥ ០ 
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សាសភ្នពទី២ របស ់ SESSP ផ្សដេ់ការគ្មំម្រទសម្រាបក់ារអន្ វតតម្ន្ការសទង់ម្តិ ការវាយតម្ម្ៃ  

អំណាន្ថ្នន ក់ដបំូង ន្ិងការវាយតម្ម្ៃសម្តាភ្នពរណិតវិទាថ្នន ក់ដបំងូ (EGRA/EGMA) ន្ិង ការបនងកើត ម្រពម្ទងំការផ្សដេជ់្ូន្ន្ូវនសៀវនៅព ម្ពសម្រាបអ់ណំាន្ ន្ងិរណិតវិទា។ ជាងនន្ោះ 

នៅនទៀត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតអប់រ ំន្ឹងទទួេ ន្ន្ូវការគ្មំម្រទបនចេកនទសពកព់ន័្ធ ន្ឹងការអភិវឌ្ឍការវាយតម្ម្ៃថ្នន ក់ជាតិសម្រាប់ថ្នន ក់តត ៣ 

ថ្នន ក់ទ ី៦  ថ្នន កទ់៨ី  ន្ិងថ្នន កទ់ី១១។ 

សាសភ្នពទ៤ី  ផ្សដេម់្ូេន្ិធិនដើម្បីគ្មំម្រទដេក់ារបណដុ ោះបណាដ េកពំ ងបំនពញការងារ សម្រាប់ម្ររូបនម្រងៀន្ពក់ពន័្ធន្ងឹការអ់បរំសរ ប ន្ងិសម្រាប់ការបនម្រងៀន្ការនេើកកម្ពសក់ារ 

យេ់ដងឹអពំីការបនញ្េញសំន ង។ ការបណដុ ោះបណាដ េសដីពកីារម្ររប់ម្ររង ន្ិងភ្នពជាអនកដកឹនាំ សម្រាបន់ាយកសាលាក៏ម្រតូវ ន្រួម្បញ្េូេផ្សងខដរ។ សាសភ្នពច ងនម្រកាយម្ន្ SESSP ន្ងឹផ្សដេម់្ូេន្ធិ ិ

សម្រាប់ការសាងសង់ការិយេយ័អប់រំម្រសុកចំន្នួ្២០ ន្ិងផ្សដេ់ការបណដុ ោះ បណាដ េដេ់ការិយេ័យកម្រម្ិតម្ជ្ឈិម្ នខតត ន្ិងម្រសុកពក់ពន័្ធន្ងឹការអន្ វតត ECE រួម្បញ្េូេ ន្ិងវិធីសាម្រសដអប់រំថ្នន កដ់ំបងូ។  

សហភ្នពអរឺ  ប 

សហភ្នពអឺរ  ប រឺជាាេ ស់ជ្នំ្ួយពហ ភ្នរីធជំាងនរបផំ្ស តសម្រាប់វិស័យអប់រំនៅកនុងម្របនទស 

កម្ពជុា។ សហភ្នពអឺរ  បផ្សដេជ់្ំន្យួឥតសំណងសម្រាប់កម្មវិធអីប់រំជានម្រចើន្ រួម្ាន្ការគ្មំម្រទ លវិកា ន្ិងរនម្រាងម្របធាន្ពកព់័ន្ធខដេអន្ វតតនដាយអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេកនុងម្រសកុម្យួ 

ចំន្នួ្។ ការរួម្ចំខណកដ៏ធបំំផ្ស តម្ន្ការផ្សដេម់្ូេន្ិធសិហភ្នពអឺរ  ប ម្រតូវ ន្ផ្សដេ់ឲ្យតាម្រយៈ ការគ្មំម្រទលវិកាម្របខហេជា៥លាន្ដ លាៃ រកនុងម្ួយឆ្ន ំ។ សហភ្នពអឺរ  បក៏ផ្សដេ់ម្េូន្ធិិរួម្គ្មន ចំនពោះ 

ម្ូេន្ធិិភ្នពជាម្ដរអូភិវឌ្ឍន្៍សម្តាភ្នព (CDFP) ខដេជាម្េូន្ធិិជាទីទ កចិតតខាៃ ងំបំផ្ស ត សម្រាប់ការកសាងសម្តាភ្នព ន្ិងការពម្រងងឹម្របពន័្ធ អយក។ CDPF  ន្ចបន់ផ្សដើម្នៅកនងុឆ្ន ២ំ០១១ 

ន្ិងកិចេម្រពម្នម្រពៀងដណំាកក់ាេទ ី II ម្រតូវ ន្ច ោះហតានេខាសម្រាប់រយៈនពេឆ្ន  ំ ២០១៤ –២០១៨  នដើម្បីឲ្យម្រសបន្ងឹ ESP។ ការវាយតម្ម្ៃសាា ពរកំព ងខតដំនណើរការខដេន្ងឹ 

វាយតម្ម្ៃនេើផ្សេប៉ាោះពេ់ម្ន្កម្មវិធីដបំងូរបស ់ CDPF។ ការផ្សដេម់្ូេន្ិធិសម្រាប ់ CPDF ២.០ ាន្ចំន្នួ្ម្របាណ ៥  លាន្ដ លាៃ រ។ CDPF 

ម្ររបបណដ ប់នេើខផ្សនកបនចេកនទសយ៉ា ងទេូំទូលាយ រួម្ាន្ដចូជាការនរៀបចំខផ្សន្ការ ការម្ររប់ម្ររង ការនរៀបចំលវិកា ការវាយតម្ម្ៃ ន្ិងការអន្ វតត  

សម្តាភ្នព។ CPDF រឺជាយន្តការម្របកបនដាយភ្នពបត់ខបន្ខពស់បផំ្ស តខដេអាចផ្សដេន់្ូវការគ្មំម្រទនសទើរខតម្ររប់ខផ្សនកបនចេកនទសខដេពក់ពន័្ធន្ងឹការអន្ វតត ESP។  

េកខណៈវិន្ចិឆ័យទំងបួន្របស់សហភ្នពអឺរ  បខដេកម្ពជុាច ំច់ម្រតូវខតបំនពញឲ្យ ន្នដើម្បីអាចទទួេ ន្ការគ្មំម្រទលវិកា រួម្ាន្ជាអាទិ៍៖ ១) កំខណទម្រម្ង់ការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈ ២) 

នសារភ្នពា៉ា ម្រកូនសដឋកិចេ ៣) តាៃ ភ្នពលវិកា ន្ងិ៤ ) វឌ្ឍន្ភ្នពយ ទធសាម្រសដតាម្វិស័យ។ កម្ពុជាម្រតវូខតបំនពញឲ្យ ន្ូវេកខណៈវិន្ចិឆ័យេកខខណឌ ម្ររប់ម្រគ្មន្ទ់ំងបួន្ នដើម្បទីទេួ ន្ការទទូត ់

ចំខណកម្ូេដាឋ ន្។ ការទូទត់ចំខណកអនលរ ម្រតូវ ន្នធវើន ើងនដាយខផ្សអកនេើសចូនាករ  

ជាក់លាក់ម្យួចនំ្ួន្ខដេម្រតូវ ន្បន្សីុជាម្ួយន្ឹង ESP។  

ាន្កម្រម្ិតទទេួ ន្ រ ណភ្នព ន្ងិសូចនាករធាត ចេូ ដំនណើរការ ន្ិងេទធផ្សេម្ររប់ម្ររង់ជា នម្រចើន្ខដេម្រតូវ ន្នម្របើម្រ សស់ម្រាបទ់ូទត់ចំខណកអនលរ ប៉ា ខន្តគ្មម ន្សូចនាករណាម្យួ 

នផ្ទដ តការយកចតិតទ កដាក់ជាពិនសសនេើេទធផ្សេម្ន្ការសិកាន ើយ។ សូចនាកររ ណភ្នពម្ួយ ាន្ភ្នពពក់ពន័្ធន្ឹងការវាយតម្ម្ៃ ប៉ា ខន្តម្រគ្មន្់ខតតម្រម្ូវឲ្យនធវើការវាយតម្ម្ៃ វិភ្នរ ន្ិងខចករំខេក ប៉ា នណាណ ោះ។  

សហភ្នពអឺរ  ប ន្ខណនា ំUSAID នធវើយ៉ា ងណាឲ្យម្រ កដថ្នកម្មវិធីលមីៗ  ម្រតូវម្រសបជាម្យួន្ងឹ ESP ន្ិងបំនពញបខន្ាម្នេើអវីខដេម្ដរូអន្ វតតនផ្សសងនទៀតកពំ ងអន្ វតត។ សហភ្នពអឺរ  ប ន្សរួ 

សំណួរជាេកខណៈការទតូអពំកីម្មវិធនីានាបចេបុបន្នរបស់ USAID រួម្ទំង TRAC ន្ិងសាលានរៀន្ ជ្ំនាន្ល់មីខដេទនំ្ងជាកម្មវិធីខដេខតម្ួយរត់ម្និ្ម្រសបជាម្យួន្ងឹ ESP។ 

សហភ្នពអឺរ  បក៏ ន្ ម្រពាន្ផ្សងខដរថ្ន ការយកចតិតទ កដាក់ខាៃ ងំនេើអណំាន្ថ្នន ក់ដបំូងអាចាន្ផ្សេវិ កអវិជ្ជាន្ ខដេម្និ្ចង់ ន្ខដេនធវើឲ្យាន្ការម្និ្ផ្សដេ់តម្ម្ៃនេើតម្រម្វូការអន្ វិស័យសំខាន្់ៗ នផ្សសងនទៀត 
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ដូចជា រណតិវិទា ជានដើម្។ សហភ្នពអឺរ  ប ក៏ ន្ផ្សដេ់ខណនាំ USAID ថ្ន ការគ្មំម្រទបខន្ាម្ សម្រាប់ការនម្របើម្រ ស់ EGRA រួរខតម្រសបជាម្ួយន្ឹងការវាយតម្ម្ៃថ្នន ក់ជាតិសម្រាប់ថ្នន ក់ទី៣លម។ី  

 

អងគការអបរ់ ំវទិាសាម្រសត ន្ងិវបបធម្៌ាម្ន្អងគការសហម្របជាជាតិ (UNESCO) 

នម្រៅពីកពំ ងដឹកនា ំESWG រួម្គ្មន  UNESCO កំព ងគ្មំម្រទដេ់កម្មវិធអីកខរកម្មម្ន្ សសនពញវ័យ ថ្នន កជ់ាត ិ ខដេកណំតន់គ្មេនៅនេើអនកសកិាជាង៩ ០.០០០ នាកក់នងុចនំណាម្ម្ន្ សសខដេ 

ាន្អាយ ចននាៃ ោះចបព់ី ១៥ ដេ់៤៥ឆ្ន ។ំ កម្មវិធីនន្ោះកពំ ងផ្សដេម់្ូេន្ិធដិេថ់្នន កអ់កខរកម្មជាង ៣.៦ ០០ថ្នន ក់ ន្ងិផ្សដេ់ម្ររូបនងាគ េនម្ចំន្នួ្៦៦០នាក់ នហើយបនាទ បម់្កសហការជាម្យួ អយក 

នដើម្បីនម្រជ្ើសនរីស ន្ងិគ្មំម្រទម្ររូបនម្រងៀន្អកខរកម្មជានម្រចើន្នាក់នទៀតនដើម្បីនរៀបចំ ន្ងិដំនណើរការ ថ្នន ក់នរៀន្នៅកម្រម្តិម្ូេដាឋ ន្។ ម្ររបូនម្រងៀន្អកខរកម្មន្ឹងម្រតូវ ន្នម្រជ្ើសនរីសនចញពីចំនណាម្ 

ម្ររូបនម្រងៀន្ជានម្រចើន្នាក់ខដេាន្ម្រសាប់ នហើយម្ររូបនម្រងៀន្អកខរកម្មទងំននាោះ ន្ិងសិសសនពញវ័យ របស់ពកួនរអាចទទេួ ន្សាា រច ំចទ់ំងអស។់ កម្មវិធីនន្ោះាន្នគ្មេបំណងផ្សដេន់្ូវ 

វរគសិកាអកខរកម្មសម្រាប់ម្ន្ សសនពញវ័យនៅម្ររប់  ំទងំអស់នៅទូទងំម្របនទស នហើយ េទធផ្សេរំពឹងទ ករឺអនកសកិាទំងអស់អាចអាន្/សរនសរអកសរថ្នន កម់្េូដាឋ ន្ ម្រពម្ទំងអាចរិត 

នេខកម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្ផ្សងខដរ។ កចិេខតិខំម្របឹងខម្របងនន្ោះ ផ្សដេ់ម្ូេន្ិធិរមួ្គ្មន នដាយ UNESCO ន្ិង អយក ខដេម្ូេន្ធិិជ្តិ៨៥ភ្នររយកផ្សដេ់នដាយរដាឋ ភិ េកម្ពជុា។ 

 

ម្េូន្ធិកិ ារអងគការសហម្របជាជាត ិ(UNICEF) 

ដូចគ្មន ន្ងឹ UNESCO ខដរ UNICEF នដើរតួនាទជីាសហម្របធាន្ម្ន្ ESWG ន្ិងក៏គ្មំម្រទដេក់ម្មវិធីម្ួយចំន្ួន្នៅកនងុវិស័យអប់រំផ្សងខដរ។ នៅកនុងឆ្ន ំ២០០៣–២០០៤  

UNICEF  ន្អន្ វតតសាកេបង សាលានរៀន្ CFS នដាយសហការជាម្ួយ KAPE។ កម្មវិធីម្រតូវ ន្អន្ វតត ម្របកបនដាយនជារជ្័យ ន្ិងនៅកនុងរយៈនពេប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំនន្ោះ 

ម្រតូវ ន្បម្រញាា បចូេនៅកនុង វិធីសាម្រសដរបស ់ អយក សម្រាប់ការតាម្ដាន្សាលានរៀន្ ន្ិងការនរៀបចំខផ្សន្ការនេើកកម្ពស់ សាលានរៀន្។ UNICEF 

បន្តនធវើការងារជាម្ួយរដាឋ ភិ េនដើម្បីតាម្ដាន្សចូនាករ CFS នៅកនុង ការគ្មំម្រទខផ្សន្ការនម្សម្រាបក់ារអន្ វតតនគ្មេន្នយ យសដពី ីCFS របស ់ អយក (សម្រាបទ់ងំ (សាលានរៀន្កម្រម្តិបឋម្សកិា 

ន្ិងម្ធយម្សិកា)។ បចេុបបន្ន UNICEF កំព ងគ្មំម្រទដេ់ការបណដុ ោះបណាដ េសម្រាប់នាយកសាលា ន្ិងរណៈកាម ធិការសាលាខដេ ន្ផ្សារភ្នជ ប់នៅន្ឹង 

កិចេខិតខំម្របងឹខម្របងនរៀបចំខផ្សន្ការខកេម្អសាលានរៀន្របស់ អយក។ UNICEF ក៏គ្មំម្រទផ្សងខដរចំនពោះការអប់រំក ារតូចនៅតាម្សហរម្ន្៍។ 

 

ទភី្នន កង់ារអភវិឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតសិ  យខអត (SIDA) 

ម្រកុម្វាយតម្ម្ៃ  ន្ទទួេដំណឹងថ្នទភី្នន កង់ារអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតសិ  យខអត (SIDA) កំព ងគ្មំម្រទ កម្មវិធកីំខណទម្រម្ង់ ន្ងិការផ្ទៃ សប់ដូរនសវាម្រតួតពិន្តិយរបស់ អយក ន្ងិការផ្សដេ់ជ្នំ្ួយទូនៅ 

ជាម្ួយន្ឹងការនធវើឲ្យម្របនសើរន ើងន្ូវការធានារ ណភ្នពនៅកនងុវិស័យអប់រំ។ ប៉ា ខន្តម្រកមុ្ព ាំន្ ពត័៌ាាន្េម្អិតពកព់័ន្ធន្ឹងេកខណៈ/ចនំ្នួ្ជាក់ខសដងម្ន្ជ្នំ្ួយរបស ់SIDA ខដេម្រតូវ ន្ទទេួ ន ើយ 

នដាយសារខតម្រកមុ្ម្និ្អាចនសនើស ជំ្ួបជាម្ួយតណំាងទីភ្នន ក់ងារ។  

កម្មវធិនីសបៀងអាហារពភិពនលាក (WFP) 
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សាិតនម្រកាម្អាជាា ធរម្ន្កម្មវិធអីាហារូបតាម្ាសម្រាបក់ ារ ន្ងិនសបៀងអាហារសម្រាបក់ារអប់រ ំ McGovern-Dole អន្តរជាតិ ម្រកសួងកសកិម្មសហរដឋអានម្រកិ  ន្ផ្សដេជ់្នំ្យួឥតសណំងចនំ្នួ្ 

២០ លាន្ដ លាៃ រដេក់ម្មវិធីនសបៀងអាហារពិភពនលាក (WFP) នដើម្បីអន្ វតតកម្មវិធីចិញ្េមឹ្នៅតាម្ សាលានរៀន្ ន្ិងនដើម្បផី្សដេ់ការវិន្ិនយរជានម្រចើន្នផ្សសងនទៀតនៅកនងុការនេើកកម្ពសរ់ ណភ្នពការ 

អប់រំថ្នន ក់ដបំូងនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា។ នគ្មេបំណងនពញនេញរបសក់ម្មវិធី រួម្ាន្ដចូខាង នម្រកាម្៖  

 នេើកកម្ពស់ការយកចិតតទ កដាក់សាដ ប់ ន្ងិវតតាន្របស់សិកាតាម្រយៈការផ្សដេ់ឲ្យន្ូវ អាហារនៅសាលានរៀន្ ការអន្ ញ្ញា តឲ្យយកចំខណកអាហារនៅផ្សទោះ ន្ ន្ិងការបនងកើត 

សួន្ចារនៅកនងុទីធាៃ សាលានរៀន្។  

 ខកេម្អបរិយកាសសិការូបវ័ន្តតាម្រយៈការសាងសង់ ន្ិងការសាដ រនហដាឋ រចនាសម្ពន័្ធ រួម្ាន្ផ្សទោះ យ អណដូ ងទឹក ន្ងិ សាា ន្ីយ ន្ិងម្របពន័្ធទកឹ។  

 បនងកើន្ការទទួេ ន្ទកឹសាអ ត ន្ងិនសវាអនាម្័យតាម្រយៈការសាងសង់បងគន្។់ 

 នេើកកម្ពស់ស ខភ្នព ន្ិងការអន្ វតតការនម្រជ្ើសនរីសរបបអាហារបរិនភ្នរកនុងចំនណាម្ សសិស ឪព កាដ យ ម្ររូបនម្រងៀន្ ប រគេកិសាលានរៀន្ ន្ិងសាជ្កិសហរម្ន្៍នផ្សសងនទៀត 

នដាយការបនងកើន្ចំនណោះដងឹអពំីស ខភ្នព ន្ងិតាម្រយៈការផ្សដេ់ការនរៀបចំអាហារ ន្ិង ឧបករណ៍ទ កដាក់អាហារចំ ច ់ម្រពម្ទងំចម្រងាា ន្់សន្សំសំម្ចថ្នម្ពេផ្សងខដរ។ 

 បនងកើតភ្នពជាម្ដរូជាម្ួយម្រកមុ្កសិករនដើម្បីផ្សគត់ផ្សគង់ការងារដេ់សាលានរៀន្ ន្ិងនធវើការ ជាម្ួយ អយក នដើម្បីបនងកើតយ ទធសាម្រសដន្ិរន្តរភ្នព ន្ិង 

 នេើកកម្ពសរ់ ណភ្នពបនម្រងៀន្តាម្រយៈការផ្សដេ់ជ្នូ្ការផ្សគតផ់្សគង់ ន្ងិសាា រៈសាលានរៀន្ ន្ងិការបណដុ ោះបណាដ េម្ររបូនម្រងៀន្ កដ៏ូជាប រគេកិរដឋ េសាលានរៀន្ផ្សងខដរ។ 

កម្មវិធីនន្ោះ ម្ររបបណដ ប់នេើរំរូយ៉ា ងទូេទំូលាយម្ន្សហរម្ន្៍កម្ពុជានៅតាម្បណាដ នខតត ន្ិង ម្រសុក ខដេចនំ្នួ្ម្របជាជ្ន្នៅកនងុម្របនទសភ្នរនម្រចើន្បំផ្ស ត ខដេជាកខន្ៃងម្រតូវ ន្នផ្ទដ តការ យកចតិតទ កដាក់ (រូបភ្នព 

ច-១)។ ាន្សសិសចនំ្ួន្នម្រចើន្ជាង ១៥ ០.០០០ នាក់នៅកនងុសាលា បឋម្សិកាខដេកំព ងទទួេអតាម្របនយជ្ន្៍ពកីម្មវិធីអាហារនៅតាម្សាលានរៀន្ នហើយសាលា 

នរៀន្របស់កនូ្សិសសទងំអស់ននាោះកំព ងទទួេ ន្ធាត ចូេជានម្រចើន្ពក់ពន័្ធន្ឹងការនរៀបចំ ន្ងិការផ្សដេអ់ាហារទំងននាោះ។ កម្មវិធីនន្ោះក៏ាន្នគ្មេបំណងនេើកកម្ពស់សាា ន្ភ្នពអនាម្យ័ 

នៅតាម្សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗនដាយការដំន ើងបងគន្អ់នាម្័យនទៀតផ្សង។ ជាងនន្ោះនៅនទៀត កម្មវិធីនន្ោះាន្នគ្មេបំណងពម្រងឹងរ ណភ្នពបនម្រងៀន្នដាយការផ្សដេជ់្ូន្ន្ូវសាា រសាលានរៀន្ 

ន្ិងការបណដុ ោះបណាដ េដេ់ម្ររបូនម្រងៀន្ ន្ងិប រគេកិរដឋ េសាលានរៀន្ផ្សងខដរ។ កិចេខិតខំម្របងឹខម្របងភ្នរនម្រចើន្នៅកនងុកម្មវិធីនន្ោះ ាន្ទិសនៅនដើម្បីនដាោះម្រសាយតម្រម្ូវការអាហារូបតាម្ារបស់សិសស 

ប៉ា ខន្តកម្មវិធីនន្ោះរំពងឹថ្នន្ឹងាន្ឥទធពិេនេើេទធផ្សេសកិា។ ជាអក សេ 

សូចនាករសម្ទធផិ្សេពក់ពន័្ធខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីសនដើម្បីតាម្ដាន្សចូនាករពកព់ន័្ធន្ងឹការសកិារឺេទធផ្សេសកិាអំណាន្នៅកនងុថ្នន ក់ទី៦ 43។ 

                                                      
43 ការនម្រជ្ើសនរីសពកយនពជ្ន៍្ម្ន្សូចនាករេទធផ្សេាន្ដូចតនៅ៖ ភ្នររយរបស់សិកា (ម្របុស) ខដេ ម្រតឹម្ថ្នន ក់ទី៦ បងាា ញអំពី ភ្នពនពញនេញម្ន្អំណាន្ សាាម្រតនៅនឹ្ងកម្រមិ្តថ្នន ក់របស់ពួកនរ ដូចខដេ ន្កំណត់នដាយសដង់ដារថ្នន ក់ជាតិនៅតាម្ សាលានរៀន្ខដេគំ្មម្រទនដាយ 

USDA។ ឯកសារនយង1) USDA, ២០១៣ Commitment Document for Agreement FFE-៤ ៤ ២-២០១៣/០៣៥ -០០។ 
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រូបភ្នព ច-១៖ ខផ្សន្ទកីម្មវិធីរបស់កម្មវិធីនសបឿងអាហារពភិពនលាក 

 

អាហារនៅសាលានរៀន្ 

អាហារូបករណអ៍ាហារ 
អាហារូបករណស៍ាច់ម្រ ក ់

SSMP ន្ិងអាហារូបករណ៍ចណំីអាហារ 

SSMP ន្ិងអាហារូបករណ៍សាច់ម្រ ក ់

ម្រពំខដន្អន្តរជាត ិ

ម្រពំខដន្នខតត 
ទនន្ៃនម្ 

ម្ផ្សទទកឹ 

 

 

 

តំបន្់នគ្មេនៅអាហារនៅតាម្សាលានរៀន្ ន្ិងអាហារូបករណ៍នៅកនុងម្របនទសកម្ពុជារបស់កម្មវិធី WFP 

ការបដិនសធន្ម៍្និ្ទទួេខ សម្រតូវ៖ 
ម្រពំខដន្ ន្ិងន ម្ ោះខដេ ន្បងាា ញ ន្ិង ការរចនាខដេ  ន្នម្របើម្រ ស់នៅកនុងខផ្សន្ទីនន្ោះ ម្ិន្សំនៅនេើការអន្ ម្័ត 
ឬការទទួេសគេ់ជាផ្សៃូវការន ើយនដាយអងគការសហម្របជាជាតិន ើយ  

 រ ីូខម្៉ាម្រត 
 

ម្ណដ េរីរី 
 

រតន្រីរី 
 

ម្រកនចោះ 
 

សទឹងខម្រតង 
 

កំពងធ់ ំ
 

តបូង មុ ំ
 

សាវ យនរៀង 
 តាខកវ 

 

នវៀតណាម្ 
 

កំពត 
 

ខកប 
 

សីហន្  
 

នកាោះក ង 
 

នពធ៌ាសាត់ 
 

 ត់ដំបង 
 ម្ប៉ាេិន្ 

 

ម្រពោះវិហារ 
 

កំពង់ចម្ 
 

បនាទ យាន្ជ្យ័ 
 

នសៀម្នរៀប 
 

ឧតដរាន្ជ្័យ 
 

កំពង់ឆ្ន ងំ 
 

ភនំនពញ 
 

ម្ម្រពខវង 
 

កណាដ េ 
 

កំពង់សព ឺ
 

ឡាវ 
 

ម្ល 
 

 
កម្មវធិរីបសក់ម្មវធិនីសបឿងអាហារពភិពនលាក 
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ឧបសម្ពន័្ធ ឆ៖  ដៃគូអន្ុវត្តដៃលគំទ្រក្ម្មវិធអីំណាន្ថ្នន ក្់ៃបំងូ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (NEP) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកនុងតតតតតតតតតតកំខណទម្រម្ង់វិស័យតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនដាយាន្ការម្របកឹានយបេ់ 

តតតតតតតតតតតតតតតតន្ត៍តតតតតតតតតត 

ខដេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនទៀតតតតត 

ធ នាតតតត នហត តតតតតតតនហើយ តតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតអភិវឌ្ឍតតតតម្តតតតតត នដាយផ្ទទ េត់តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត NEP 

ម្រតួតស គី្មនតតតតតន្ឹង EDUCAM តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតនេើតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត NEP តតតតតតតត នវទកិានន្ោះទងំតតតតតត តតតតតតតតត EDUCAM 

ាន្តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន្ឹងតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតទំងតតតតតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតវិសាេភ្នពតតតតតជាតតតតតត

តតតតតតតតតតតពក់ពន័្ធន្ងឹ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតម្ន្ សសម្ួយចំន្ួន្តតតតតតថ្ន NEP 

តតតតតតតតកំណត់វិសាេភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតញពីតតតតតតតតតនដើម្បីអន្ វតតតតតតតតឲ្យតតតតតតតតតត

ម បខន្ាម្នទៀតខដេតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតនេើកនម្រកាយនន្ោះ ន្តតតតតតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអាចតតតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតអងគការម្និ្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត (ESWG) 

តតតតតកនងុតតតតតនពេតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សតតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យ តតតភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត NEP 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតនដើម្បតីតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតខដេ ន្តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតកម្មតតតតតតតតតឲ្យកាន្់ាន្ភ្នពេអម្របនសើរ។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភ ិេ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត-តតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត [KAPE]) 

តតតតតតតតតតតត Easy 2 Learn 

(ពពពពពពពពពពពពពពពពព 

(E2L)) 

តតតតតតត តតតត ១១១១ – តតតតតត ១១១១ 

(តតតតតតតតតខដេតាម្ការតតតតតតតតតត ន្ងឹតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតត ២ ០ ១ ៥ ) 

តតតតតតតតតតតតតត $៣៤ ៥ ,០ ០ ០  ផ្សដេត់តតតតតត 

តតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត  តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

១ 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតត

១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត 

២ ០ ១ ៦ ) 

តតតតត តតតតតតតតតតតតត (តតតអាចតតតតតតបខន្ាម្តត 

តតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (E១L) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនេើតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតត តតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាលានរៀន្ ន្ិងអាជាា ធរម្ូេដាឋ ន្)ត តតតតតតតតតតតតតតត E១L 

តតតតតតតតតតតតតតតនេើតតតតត តតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតៗាន្ភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតន ើង 

 សម្តាភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត mLearning) 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(TRAC) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតម្រកុម្តតតតបណតុ ោះបណាត េតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរ ជ្ំន្ួយតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

រតតត (RRS) តតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតូចត តតតតតតតតតតតតត តតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតត តតត KAPE 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អន្ វតតតតតតតតតត 
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E១L តតតតតតតតត តតតតត១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតអាចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២៣ នទៀតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត (២ ០ ១ ៥ –២០១ ៦ ) 

តតតតតតត E១L 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត E១L 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតត 

រនម្រាងនពញនេញតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត រតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតត KAPE តតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC។   

ម្របសិទធភ្នពតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 
តតតតតតតតតតតត តតត KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៤ –២០១១ តតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតការនរៀបចំជាេកខណៈពិនសាធន្៍តតតតតតតតតតរនម្រាង TRAC 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EGRA) 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជ្ំន្យួ

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតរបស់តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតអាណាពា េ តតងសសិស តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត

តតត 

តតតតត

តតតតត 

តតតតត

តតតតសាា រ 

តតតត

តត 

តតតតត

យ 

តតតតត 

តតតតត

តតតតត

តត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូតត

តតតតត

តតតតត

តត 

តតត

តតត 

ព ម្ព 

តតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតតតត

តត 

តតតត

តត 

 x X x x   x   
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តតតតតតតត

តតតត 
ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព (KAPE) (តតតតតតតតតតតតតតតតតត ធន្ធាន្សិកា – 

TTS) 

តតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតរ (E៤ K) 

តតតតតត

៖  

១ តតតតត (២ ០ ១ ៥ -១ ៦ ) 

តតតតតតតត

តតតតតត 
$២ ៤ ៥ .០ ០ ០  ផ្សដេត់តត 

តតតតតត

យ៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (ACR) 

តតតតតតត

តតត  
សាលាសាកេបងចនំ្ួន្ ១ ០  ន្ិងសាលាពិនសាធន្៍ចនំ្ួន្៤ តតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតត

តតតតអពំីសាវតា តតតតតតតតតតតតតតតតម្រតូន្កិតតតតតតតតតតតតតតតត Project (E១K) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

របស់តតតតតតតតតត២៥%តតតតតតតតតតតតតតតតថ្នន កត់តតតតតតតតកម្រម្ិតទបតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរបស់ធនាគ្មពភិពនលាក 

បងាា ញថ្ន ការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនៅខតបន្តាន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត២ ០ ១ ២ តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត៥ ០% តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ០តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនេើកតតតតតតតត 

តតតតពពពពពពពពពពពពពពពពពពព ពពពពពពពពពតតតតតតតតតត តតតរួម្ាន្ តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតត ១ តតតតតតតតតតេម្អតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតសសរតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សសរតតតតតតតតតតតតត តតតតត១ (i) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) (ii) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (iii) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្តតត

តតតតត (DCLS តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតនេើកតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត) តតត (iv) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតពពពពពពពពពពពត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតត DCLS តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសម្រម្ួេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្ទៃ សប់តូរតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតនអ ិចម្រតូន្កិតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាតតតតតតតតតតតតត  

សសរតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតត Facebook 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតនទៀត)។  សសរតតតតតតនន្ោះតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

(TTS)ត តតតតតតតតតតតតតត TTS តតតសាា រឧបនទសតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតនេើកន ើងតតតតតតត TTS 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតទីតាំងផ្សទកុតតតតតតតត (តតតតត Playstore) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតត តតតតតត តតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 
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ម្របសិទធភ្នព 

តតតតតតតត

តតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតង ជាក់ខសដងតតតតតតតតតពិនសាធម្រតតួពនិ្ិតយនម្រជ្ើសនរីសនដាយម្ចដន្យតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតរតតតតតតតតត (ម្រកុម្តតតត ម្រតូតពិន្តិយ) តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត DCLS តតតតតតតតតតតតតជាតតតតតតតតតតតតតតត តតតេកខខណឌ បំនពញបខន្ាម្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DCLS តតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតខបងខចងនៅតាម្េកខខណឌតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតខដេាន្ទំននារនៅរកតតតស តីតតត 

តតតនធវើការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ 

តតតតតតតតតតតត ន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

តតតតតត

តតតសាា រ 

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូតតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតតព 

ម្ពតតតតត 

(តតតតត 

តតតតតត

ក ) 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x x X X x  x x x 
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តតតតតតតតតតត

៖  

ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព (KAPE) 

តតតតតតតតតតត

៖  

សាលានដើម្បីភ្នពេអម្របនសើរ តតតតតត

៖  

តតតត ១១១១ តតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៥  

តតតតតតតតតតត

តតត 
$១ ៣៥ .០ ០ ០  ផ្សដេត់តតតត

តតតតតត 

ថ្នន ក់នរៀន្ម្ន្កតីសងឃឹម្ (Classroom of Hope) 

តតតតតតតតតត  តតតតតតតតត ១ ៥  តតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត

តត 

តតតតតតតត 

តតតតតតសាលានដើម្បីភ្នពេអម្របនសើរ (SfE) តតតតតតតតតតតតអន្ វតតនៅកនុងតតតតតសាលាចនំ្ួន្ពីតតតតតតតតតតតតតតតតតឆ្ម  

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតាន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតនន្ោះាន្នគ្មេបំណងនដើម្បតីតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបរិយកាសតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតេតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យាន្តតតតតតតតតតតតតត 

ន្ិងថ្នន ក់នរៀន្ាន្ភ្នពតតតតតតតនដាយនម្របើម្រ ស់សាា រឧបនទសបនម្រងៀន្ ន្ិងសាា រជ្ំន្ួយដេ់ការសកិានរៀន្សូម្រត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតកាន្់ខតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតជ្ួយគ្មំម្រទតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតាម្ដាន្តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្សូម្រត។  

តតតតតតតតតតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតត ន្ិងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនៅតតតតតតត ក៏ដចូជានានពេអនារតផ្សងនដរត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតត ១១១១ Classroom of Hope តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

(TRAC) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យកាន្់ម្របនសើន ើងត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត SfE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតធៃន្ធ់ៃរ តតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអណំាន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ជាតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតញ ម្ិន្អាចម្រតូវ ន្ខតងតាងំឲ្យាន្សម្រាបត់តតតតតតតតតតតតតតត ន្តតតត 

តតតតតតតតតតតតតត SfE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត នដាយទទួេ ន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតចបប់៉ា សតិ៍ 

តតតតតតតតតតតតតត SfE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតបំនពញតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជ្ួយតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យន្ ន្កាន្់ខតនម្រចើន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRACត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សារតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតយ៉ា ងផ្ស សផ្ស េ 

តតតតតតតតតតតតតនេើការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់ត

លន្ិធតិតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរយៈនពេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្របសិទធភិ្នពតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត 
KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EGRA) 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៤ –២០១១ តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតខផ្សអកនេើ TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឆ្ន តំតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតការនរៀបចំជាេកខណៈពិនសាធន្៍តតតតតតតតតតរនម្រាង TRAC តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតរបសត់តតតតតតតតត តតតតតតតតតអាណាពា េ តតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតត 

តតតតតត

តតតសាា រ 

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតត 

ព ម្ព 

តតតតត 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x X X x   x   
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តតតតតតតតតតត

៖  

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

៖  

កម្មវធិអីកខរកម្ម (ពីម្ ន្នៅថ្ន 

ពពពពពពពពពពពពពពពពព 

ពពពពពពពព) 

 

តតតតតត

៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១១ (តតតតតតតតត) 

សិសសខដេ ន្ចូេនរៀន្នៅឆ្ន នំ្ីម្យួៗទទេួ ន្ការឧបតាម្ារយៈនពេបួន្ឆ្ន ំ។ 

តតតតតតតតតតត

តតត 

គ្មម ន្ ផ្សដេត់តតតត

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត  ២ ១ ៣ តតតតត តតតតតតតតតតតត ន្ិងនខតតតបូង មុ ំ

តតតតតតតតតត

តតអពំីសាវតា 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរនំ្ិតផ្សតចួនផ្សតើម្តតតតតតតតតតតតរតតតតតតតតត

ៗ  តតតរួម្តតតតតតតតតតតតតតព ម្ពតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតរបស់តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតនន្ោះក៏ ន្តតតតតតតតតតតតតតតអកខរកម្មតាម្សាលា 

តតតតតតតតតតអន្តរារម្ន្ត៍តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតថ្នន ក់ដបំងូត 

តតតតតតតតអន្ វតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត សាា រសិកានៅតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្ររប់ម្រជ្ុងនម្រជាយត តតតតតតតតនន្ោះអន្ វតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកម្ពុជាតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១–

១១១១ តតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតសម្រាបត់តតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១១–

១១១១ តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ ៧ ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ២ –២ ០ ១ ៣។  បនាទ បម់្កនទៀត កម្មវិធីរួម្បញ្េេូសាលាចនំ្នួ្ 

២២បខន្ាម្នទៀតនៅនខតតម្ម្រពខវងកនុងឆ្ន ំ២០១៤។ តតតតតតតតអកខរកម្មតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត)ត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតសម្តាភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត ១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្ររឹោះតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតឲ្យ ន្តតតតតត ១) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត ១) 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអកខរកម្មតាម្រយៈម្៉ាូឌ្ េបណតុ ោះបណាត េសតង់ដារសម្រាបប់ រគេិក ន្ិងម្ររូបនម្រងៀន្។  

ម្របសិទធភ្នពតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត RWI 

តតតភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត

តតតការម្រតិោះរិោះតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតត ១១ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ប ខដេអាចអាន្ ន្ខត ១ ១  តតតតតតតតតតម្យួតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរបសក់ម្មវិធី តតតតតតតតតត 

១១%តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតខដេអាចអាន្ ន្ 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតត (នបើនម្របៀបនធៀបជាម្ួយ ៨%នៅសាលាម្ររប់ម្ររង) តតតតតតតសសិសតតត ១១% 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតសសិសតតតតត 

១១%តតតតតតតតតតតតតតតតម្រតិោះរិោះ ន្ម្រតឹម្ម្រតូវតតតតតតតតតតតសំណួរ។  

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

ការបនងកើតសាា រ 

សិកា 
តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតត 

ព ម្ពតតតតត 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 X x   x   x x 
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តតតតតតតតតតត

៖  

រររររររររររររររររររររររររររររ (តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (KAPE) & សារម្អភិវឌ្ឍសងគម្ម្រពោះព ទធសាសនា) 

តតតតតតតតតតត

៖  

តតតតតតតតតតតតត! 

(ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត 

តតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតត

៖  

តតតត ១១១១ – តតតត ២ ០ ១ ៨  

តតតតតតតតតតត

តតត 
៣+ លាន្ដ លាៃ រ ផ្សដេត់តត 

តតតតតត

យ៖  

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត   សាលាចំន្នួ្១១ (តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត) 

 តតតតត ១១១ តតតត 

(តតតតតតតតត QLE) 

តតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតត

តតអពំ ី

សាវតា 

តតតតតត “តតតតតតតតតតតតត!” តតតតតតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១ 

តតតតតតនធវើតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (QLE)ត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ចណំ ចតតតតតតត (i) ស ខាេភ្នពផ្សៃូវអារម្មណ ៍ន្ងិផ្សៃវូចតិត (ii) ស ខាេភ្នពរាងកាយ (iii) 

េទធផ្សេសកិាាន្ភ្នពេអម្របនសើរ (ជាពិនសស ការនចោះអាន្ន្ិងសនសរ ន្ងិនេខន្ពវន្ត) ន្ិង (iv) ការចេូរួម្ពសីហរម្ន្៍ ន្ងិឪព កាត យម្របកបនដាយម្របសទិធភ្នព។ តតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតនពេតតតតយន្ឹងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតហសតីតតបតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតាម្ខខសបនណាត យតតតតតតន្មី្ួយតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត QLEត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតសាកេវិទាេ័យ Oslo។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត QLE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្តតតតតតតតត ១ ១ ២ សាលាត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE តតតសារម្អភិវឌ្ឍសងគម្ម្រពោះព ទធសាសនាត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត QLE 

តតតតត ១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត QLE 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TRAC) 

 តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្នតយយសិកា 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសខំាន្ ់ KAPE តតតតតតតតតតតតត SCI 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

ម្របសិទធភិ្នពតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបញ្េូេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត QLE តតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១ KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាកេវិទាេ័យ 

Oslo តតតសាកេ វិទាេ័យតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតត

តត 

ការបនងកើតសាា រ 

សិកា 
តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតត 

តតតតតត

តតតតតត

តតតតតត 

តតតចូេតត តតតតតត 

ព ម្ពតតតតត 

តតតតតត

តតត 
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តតតតតត

តតតត 

តតតត តតតតតត ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x x x X x  x   
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តតតតតតតតតតត

៖  

WeWorld (តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

[KAPE]) 

តតតតតតតតតតត

៖  

ពពពពពពពពពពពពពពពពពព

ពពពពព 

ពពពពពពពពពពពពពពពពពព

រ  ពពពពពពពពពពពពពព 

(REACH) 

តតតតតត

៖  

តតតតតត ១១១១–តតតតតត ២ ០ ១ ៥  

(តតតតតតតតតតាម្ការតតតតតតតតតតន្ងឹតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត ២ ០ ១ ៥ ) 

តតតតតតតតតតត

តតត 
៧ ០ ០ .១១១ តតតតត ផ្សដេត់តតតត

តតតតតត 

We World (តតតត Intervita) 

តតតតតតតតតត  ២ ៤  សាលា តតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត

តតអពំីសាវតា 
តតតតតត REACH តតតតតតតតតតតតតតតត KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត WeWorld 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតត 

(១១១)១ REACH តតតតតតតតតង  ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ០ .១១១តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត REACH 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១) តតតតតតតតតតតប៉ាោះពេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតម្រកមុ្តតតតតតតតតតតតតតតត ១) 
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តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត ១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតត ១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត REACH តតតតតតតតតតតតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សាា រឧបនទសតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតត ១១១១ KAPE តតត WeWorld 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត WeWorld 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត WeWorld 

តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតត KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតត–តតតត តតតតត២ ០ ១ ៤  

បតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតត (TRAC) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត WeWorldត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

(តតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតាម្

ការតតតតតតតតតត តតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១ ៥ ។  តតតតតតតតតតតតតត WeWorld 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត បណាណតតតតតតតតតតតត តតត m-

learning។  

ម្របសិទធភ្នពតតត 

តតតតតតតតតត

តតតតតត 

KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA តតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៤ –២០១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឆ្ន តំតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ទទួេតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតការនរៀបចំជាេកខណៈពិនសាធន្ត៍តតតតតតតតត 

TRAC តតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត (EGRA) តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE តតត REACH 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតរបស់ម្ររូបនម្រងៀន្ តតតតតតតតតអាណាពា េ តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

ការបនងកើតសាា រ 

សិកា 
តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតតព 

ម្ពតតតតត 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x x X x   x   
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តតតតតតតត

តតតត 
ររររររររររររររររនលាក, (តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត [KAPE]) 

តតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត (TRAC) 

តតតតតត

៖  

១ តតតតត (១១ តតតត ១១១១ – ១១ តតតតត ២ ០ ១ ៤ ) 

តតតតតតតត

តតតតតត 
$៣០ ០ .០ ០ ០  ផ្សដេត់តត 

តតតតតត

យ៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (ACR) 

តតតតតតត

តតត  
៨  schools (បូករមួ្ ១ 

តតតតតតតតតតតតនទៀត) 

តតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត

តតតតអពំីសាវតា 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TRAC) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតត១ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតណ៍ 
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តតតតតតតតតតតតតតតឧបនទស តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) TRAC តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 ពពពពពពពពពពពពពព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១តត

តតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១% 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ដចូ ន្តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតត (តតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតសូរនម្រចើន្តតតតតតនេើតតតតតតតតតតតតត 

TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតនគ្មេបំណងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត អាចតតតតត ន្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកនងុការតតត តតតតតតតតណាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាម្របម្រកតី 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជា 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 ពពពពពពពពពពពពពព TRAC តតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនរៀន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជ្បួតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត mLearning តតតតតត៣១ នម្នរៀន្ តតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតត  
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ម្របសទិធភ្នព 

កកកកកកកក

កកកកកកកក

កកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាក់ខសតងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត (EGRA) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតត២ ៖  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតត” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតត” តតតតតតតតតតតតតត ១១% តត ១% 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ៨ ១ .៨% តតតតតតតតតត ១ តតតតតតតតតត ១ តតតតតតតតតតតតទី ១ 

(តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១.១% តតតតតតតតតតតតតត១ )។   

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតត” តតតតតតតតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតល តតតតតតតតតតតតត “តតតតត” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣៤ %។  

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EGRA 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត

តតតត 

តតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

ការបនងកើត 

សាា រ 

សិកា 

តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតតព 

ម្ពតតតតត 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x x x x x x x  x 

 

តតតតតតតតតត

រ ៖  

រររររររររររររររររររ  

តតតតតតតតតត

ង៖  

តតតតតតតតតតតតម្របពន័្ធតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត (TEST) 

តតតតតត

៖  

១ តតតតត ២ ០ ១ ៤  – ៣១  ឧសភ្ន ១១១១ 

(តតតតតតតតតតាម្ការតតតតតតតតតត ដេ់ខខសីហា ២០១៥) 

តតតតតតតតតត

តតតត 
$១ ០ ០ .០ ០ ០  ផ្សដេត់តត 

តតតតតត

យ៖  

USAID/រនម្រាងតតតតតតតតតតតតតតតតតន្ក៍ម្ពុជា 

តតតតតតតតតត  តតតតតតតតត ១ ០   តតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត ន្ងិនខតតតបងូ មុ ំ

តតតតតតតតតត

តតអពំីសាវតា 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TEST) 
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តតតតតតតតតតតតតតតតរនម្រាងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TRAC) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១–១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតតតតតត១១ TEST 

តតតតតតតតតកម្មវិធីតាម្ឧបករណ៍ចេ័តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតត ម្របព័ន្ធវាយតម្ម្ៃជាម្របចំ (CAS) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតត (តតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត (KAPE)។  

កម្មវិធតីាម្ឧបករណ៍ចេ័តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត CAS តតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនដាយនម្របើតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជ្បួ តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតខដេម្របម្ូេផ្សតុំពត័៌ាាន្តតតតតតតតតតតតតតតត តតត អយក តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សងខដរ។   

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត ១.១១១ តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត២ ០ ១ ៥ ។  

ម្របសិទធភ្នពតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតត ការបនងកើតសាា រ តតតតតត តតតតតត តតត តតតតតត តតតចូេតត តតតតតតព តតតតតត
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តតតតតត តត 

តតតតតត

តតតត 

សិកា តតតតត តតតតតត តតតតតត

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតត 
ម  

តតតត 

តតតតតត 

ម្ពតតតតត តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 X  x x      
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តតតតតតតតតត

រ ៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតត

ង៖  

ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព

ពពពពពពពពពពព 

ពពពពពពពពពពពព Plus (TRAC+) 

តតតតតត

៖  

១.១+ តតតតត (១ ធន ូ២ ០ ១ ៤  – ៣០ តតតតត ២ ០ ១ ៧ ) 

តតតតតតតតតត

តតតត 
១,១ តតតតតតតតតត ផ្សដេត់តតតត

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ម្របចកំម្ពជុា 

តតតតតតតតតត  ១ ៧ ០  សាលា តតតតត បនាទ យាន្ជ្័យ តតតតតតតតតតត តតតតតតតតត កំពងធ់ ំន្ិងនខតតតាខកវ 

តតតតតតតតតត

តតអពំីសាវាតា 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TRAC+) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត (១១១១–១១១១) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១១១ TRAC+ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតងចំន្ួន្ម្រ ំត តតតតតតតតតត TRAC+ 

តតតតតតតយ៉ា ងនកៀកម្របកតិតតតការតតតតរាតតតត តតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ 

តតតតត១ តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតត mLearning តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតត TRAC+ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  
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 ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព៣៖  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតត២  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC ផ្សងខដរននាោះ តតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតត (អយក ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត (KAPE) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣។   

 ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យ ន្តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC+ 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត USAID 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (២ ០ ០ ៩ –

២ ០ ១ ៤ )។ 

 ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព៤ –៦ ៖  តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតគ្មំម្រទតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត១ TRAC+ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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១–១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតត TRAC តត TRAC+ តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្របសិទធភ្នពតតត 

តតតតតតតតតត

តត 

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត TRAC+ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

ការបនងកើតសាា រ 

សិកា 
តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតត

តតតតត

តតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតតព 

ម្ពតតតតត 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 
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តតតតតត តតតតតត 

 X x x X x x x  x 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតត

៖  

តតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត [KAPE]) 

តតតតតតតតតតត

៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតត ២ ០ ១ ៥  ដេ់ តតតតត ២ ០ ១ ៦  

តតតតតតតតតតត

តតត 
$១ ០ .០ ០ ០  ផ្សដេត់តតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត  ៤  សាលា តតតតត តតតតតតតតតតតតត (១) តតតតតតតតតតតតត (១) 

តតតតតតតតត (១ ) 

តតតតតតតតតត

តតអពំីសាវតារ 
តតតតតតតត ពពពពពពពពពពពពពពពពព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១តតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត KAPEត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត បណាណ េយ័ សម្រាប់ទងំអសគ់្មន  (Libraries for 

All) តតតតតតតតតតតតម្និ្ខម្ន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរបសត់តតតតតតតតតតបតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតតតតតត 

១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតបណាណតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត KAPE តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត Cam Ant តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតបណាណ េយ័សម្រាប់ទំងអស់គ្មន  (Library for All)។  

ខផ្សនកតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (configured) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតត ស ី ៉ា  ា៉ា រីណ េ ន្ងិសារម្សម័ម្ររចតិត Shanti។ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្របនទសតតតតតត 

តតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតត ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត កត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតរបស់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត  

តតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត

តតតត 

ការបនងកើតសាា រ 

សិកា 
តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតត 

តតតតតត

តតតត 

តតតតតត

តតតតតត 

តតតតតត 

តតតចូេតត

ម  

តតតត 

តតតតតត 

តតតតតតព 

ម្ពតតតតត 

(តតតតត

តតតតតត

ក ) 

តតតតតត

តតត 

តតតតតត

តត 

តតតតតត 

 x x  X    x  
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ឧបសម្ពន័្ធ ជ ៖  ការអន្ុវត្ត ICT4E នៃើម្បីគំទ្រក្ម្មវិធអីំណាន្ថ្នន ក្ៃ់ំបងូ 

រររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតដត៏តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
44 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតឲ្យតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១ តតតការនម្របើម្រ ស់តតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

២ ០ ,៥  លាន្តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ តតតតតតត (តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត)។ 45 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ការតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១.១១១តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤ ។  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
44  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត $០ ,០ ៥ /តតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត $០ .០ ១  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្របហាក់ម្របខហេ គ្មនតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

$៥ /តតត តតតផ្សដេ់តតត ពិនសស តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត៥ –៦ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតអាចតតតតតតតត ន្ត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 
45 http://www.trc.gov.kh/mobile-phone-subscribers/ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតត
46  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១ ៤ 47 

តតតតតតតតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត
48  តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៩ ០ % 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត49 

Facebook 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១,១ តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតត ១១% តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតការនម្របើម្រ សត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Facebook តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១ តត ១១ តតតតតតតត 

តតតតតត ១១% តតតតតត តតត ១១% តតតតតតតតត
50  តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Facebook 

                                                      
46 http://www.budde.com.au/Research/Cambodia-Telecoms-Mobile-Internet-and-

Forecasts.html 

47 http://www.trc.gov.kh/internet-subscribers/ 

48Phong, K., Sola, J. (២ ០ ១ ៤ )។  ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពត 

តតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតត USAID/តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

49BBC Action Research. (២ ០ ១ ៤ ). 

ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព 
ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព ពពពពពពពពពពពពពពពពពពត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត UNDP តតតតតតតតតតតតតតតតត ទញយកតតត 

http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/Media%២ ០ Habits%២ ០ a

nd%២ ០ Information%២ ០ Sources%២ ០ of%២ ០ Youth%២ ០ in%២ ០ Cambodia.pdf 

50 http://geeksincambodia.com/facebook-statistics-in-cambodia-២ ០ ១ ៤ / 
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តតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតចណំាត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Facebook តតតត១១ 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតដាន្ (follower) តតតតត១១១.១១១ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតង  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (ICT) អយក តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្ិន្ម្រតូវ ន្តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតកតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ .០ ០ ០  តតតត
51 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៩ ៣% តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត៦ %តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

។  តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ៥  

តត៦ ៥  តតតតត តតត ៥ ៦ % តតតតតតតត តតត ៤ ៤ % តតតតតតត តតតតត ៩ ២% 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតត ៩ ៦ % តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនម្របើតតតតតតតតតតតតតតត browser 

តតតតតតកាត រតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត២ ៦ % 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត ៣០ % 

តតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតត ៥ ០ % 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
51 Phong&Sola, ២ ០ ១ ៤ . 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឯកប រគេតតតតតតតតតតត Wing 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត១ ,៥  តតតអនកតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត៧ ០ % តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ជនបទ ។ 52 

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្របកតួម្របខជ្ង 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Wing 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត ៤ ,៥  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត$១ ១ ០ ។ 53 តតតតតតតតត Wing តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត “ការនបើក្ទ្ាក់្ដែ ាញ់លុយពីវីងនៅវីងែលួន្ឯង បង់ដលលវិក្័យប័ទ្ត្ ន្ិងការ ចណំាយនៅតារាងលូត្លាស់របស់នសវាក្ម្មរបស់នយើង”។ 54 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត Wing 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត ន្។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
52 http://www.cgap.org/blog/wing-pushes-digital-finance-frontiers-further-cambodia 

53 https://mobilemoneyfordevelopment.wordpress.com/២ ០ ១ ៥ /០ ២ /១ ៣/wing-pushes-

digital-finance-frontiers-further-in-cambodia/ 

54 ទញនចញពីខវបសាយត៍ http://www.wingmoney.com/about-us 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សកល (USF)។  

USF តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតត២% តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត USF តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត USF តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៧ ។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតត ឧបករណ៍បណាត ញ (thin clients) តតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតទិន្នន្័យ តតតនម្របើម្រ សត់តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតដខដេ។  តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១ ៥  តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត $១ ៨  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត $១ ២ ០  តតត Samsung Galaxy Tab 

៣ តតតតតតតត តតតតតតតតតត$១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ខតនទោះជាយ៉ា ងណាតតតអនកតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតត ន្ិងអនកតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអនកតតតតតតតតតតតតតតតត IT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតកម្មវិធទីូរសពទចេ័តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

សាកេវិទាេ័យតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសាកេវិទាេ័យតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៦ ០ ០ –

១១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតខវបសាយត ៍

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតសាកេវិទាេយ័តតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ន។  

  

ICT រររររររររររររររររររររររររររររររររ – ររររររររររ 

រររររររររ រររររររររ  

តតតតតតតត ន្ម្កពីការនរៀបរាប់ម្រតសួៗរបស់តតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតខផ្សនកតតតតតតតតតនៅតាម្ម្េូដាឋ ន្ម្ន្តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរបស់ម្ររូប

នម្រងៀន្ តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នដាយតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្រ ក់តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣០ % តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៣–៤  តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ស។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតក  

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត Facebook តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តត៥ ឆ្ន ំ–១ ០ ឆ្ន ំតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ឬ ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត55 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតស តតតតតតតតតតតតតតត ៥ –១ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតត (ICT4E)។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ៤  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ៩ –២ ០ ១ ៣ តតតត ម្របនទស។  

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១ ៥  

តតតតតតតតតតតព ទំន្ត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតនចញតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT តតតតតតតត តតតតតតតតតត 

ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៣–២ ០ ១ ៨  

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតឧបករណ៍តតតតតតត ១ ) តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត ២ ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
55អយក  (២ ០ ១ ៣)។  ICT ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតខដេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT។  សូម្ទញយកតតត http://www.dvv-

international.la/files/userfiles/ICT%20in%20education%20in%20cambodia.pdf 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតត ៣) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ២ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត សំនកឯកសារ 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតល 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតការតតតតតតតតតតត (EMIS) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត ន្តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតរ ផ្សដេ់តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត [GPE] តតតតតផ្សដេត់តត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត) តតតតតតតត EMIS 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតខតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ៩ –

២ ០ ១ ៣ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

 តតតតត តតតតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតត ICT តតត 

តតតតតតតតតតតតត 

 តតតតត តតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតត តតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្របតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ៩ –២ ០ ១ ៣ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតត ១ ) 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតយ (TTC) តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត/តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត ៣) តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត ៤ ) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត ICT 

តតតតតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត56 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
56អយក  (២ ០ ១ ៤ )ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ០ ៩ –២ ០ ១ ៣។  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត ឬ គ្មតំតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត ICT តតតត អយក  តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត១ ៨  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ៥  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ៦ ៣ តតតតតតតតតតតតតតតតត តតត ២ .០ ០ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សកល 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតផ្សដេត់តត អយក  ឬ ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (DOE) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (POE) តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT តតតត តតតតតត 
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តតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តត $២ ០ ០  

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត IT 

តតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត IT។  តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត IT តតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតត TTC តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតត 

តតតតផ្សដេត់តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត (ADB) តតតតតតតតតតតតតតតតតត thin-client តតតតត១ ៨  

តតតតតតតម្ណឌ េតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត៣០  តតត TTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (EEQ) 

តតតតត២ ០ ០ ៨ –២ ០ ១ ៤ 57  តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតត Flemish 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
57ADB.(២ ០ ១ ៥ ). ពពពពពពពពពពពពពពពពពពពពព EEQP។  តតតតតតតតតតន្លី។  
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(VVOB)58 តតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ២ ០  តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត LCD តតត DVD តតត TTC តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតម្ូេដាឋ ន្តតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតត 

ICT តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣០ % តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតត

លផ្សដេត់តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន្ូវតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតខផ្សអកតតត ICT តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ឧប តាម្ាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត  តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ១  តតតតត១ ២  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត ៣០ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ០  

នដើម្បតីតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតផ្សដេត់តត TTC 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតាម្រយៈតតតតតតតតតតតតតតតតតត ADB, VVOB តតត 

                                                      
58អយក  ២ ០ ១ ៣។  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត
59 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតន  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតខវបសាយត៍តតតត (Krou) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
60 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

TTC តតតតតតតតតតតតតត POE តតត DOE តតតតតតតត 

តតតតតតត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ០ –២ ០ ១ ១  តតតតតតតតតតត ៣២  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
59អយក  ២ ០ ១ ៤ ។ 
60 ខវបសាយត៍តតតត (http://krou.moeys.gov.kh/en/) តតតតតតតតតតតតតតតតតតត VVOBត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត)ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតខវបសាយត៍តតតត អយក  

តតតតតតតតតត តតតតត២ ០ ១ ២ ត តតតតតតតតត ICT តតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតខវបសាយត៍តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត NGO 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (technology backend) រ បតតខវបសាយត៍តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតការម្របម្ូេចត់ខចងទិន្ន័យ (content curation) 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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193 

រ បស ់ NGO តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

“តតតតតតតតតតតតត” 

តតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតខវបសាយតត៍តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតវិស័យតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតន្ធ 61  តតតតតតត 

តតតតតេិកតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ងវ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
62 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត Metfone 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតតតតតតតតតតតតតតតត” 

តតតតតតតតតតតត ៥ ០ ០  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត២ ០ ០ ៩  មក។  តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៥  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (MOU) 

តតតតតតតតតតតតតតតតត Metfone 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ២  តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត Ezecom 

EzeCampus។  តតតតតតតតតតតតត តតតអនងកត 

                                                      
61អយក , ២ ០ ១ ៤ . 

62អយក , ២ ០ ១ ៣. 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតត តតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអខងវងតតតតតត។  

មតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត  

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

Barclay Bank, Intel, Microsoft, តតត Apple Corporation 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកនុងម្របនទសកម្ពជុាតតតផ្សដេ់តតត

តតតត តតតតតតតតតត USAID។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៧% តតតតតតតតតតតត តតតតតតត ២ ៤ % 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 63 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

                                                      
63យូនណសកូ។  (២ ០ ១ ៤ )។  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតរ តតតតតតតត (ICT) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតត២ ៨ ។  ទញនចញពីខវបសាយត៍ 

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-asia-en.pdf 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត ឬ សតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតផ្សដេ់តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ICT។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតាន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ICT។  តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ ០ ៨  

តតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតត  

រួរឲ្យតតតតតតតតតតផ្សងខដរតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ឬតតតតតតតតតតតតត ICT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត  

តតតតតតតត ICT តតតត (តតតតតតតត ICT តតតតត២ ០ ២ ០ ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត ICT តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតទងំម្រសុង។ 64 

ររររររររររ ICT៤ E ររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ ) TRAC/Aan Khmer, ២ ) TEST តតត ៣) E4K 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត 

តតតខកតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

TRAC/Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត ឆ  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (TRAC) 

តតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត (KAPE) តតតតតតតតតតត២០១២–២០១៤។  

                                                      
64
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត។  (២ ០ ១ ២ )។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត។  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត ១តតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតព  ជ -១ )។  

តតតតតតតតតតតតអំពតីតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan 

Khmer តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតបំណងតតតតតតតតតតតតតតតតតអកខរតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត១  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត ១តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត១១តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត ១ ) តតត—តតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតសម្រាបត់តតតត ២ ) 

តតតតតតតតតត—តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣) តតតតតតតតតតតត—

តតតតតតតម្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតភ្នពតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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កកកកកក ជ -១ . កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក Aan Khmer 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្របនទសកម្ពុជា 

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Android ១.១ តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត ១១១MBត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតត តតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

Aan Khmer តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត Samsung 

Galaxy Tab តតតតតតតតតតតតតតតត១១ តតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២០១៣–២០១៤ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ១ តតតតត ១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត Aan 

Khmer តតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត  

កតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៦  តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១ តតត១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតគ្មតំតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត ម្តិតអប់រំម្តិត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតត១តតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត TRAC 

តតតឆៃងតតតតតតតតតតតតតតតនេើតតតតតតតតតតតតតតតត 

ក៏តតតតតតតតតទន្ត់តតតតតតតតតតតតតតតនៅតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអន្តរារម្ន្ ៍

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតត Aan Khmer តតតតតតតតតតតតតតតតតត) តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ការនម្របៀបនធៀបជាម្ួយសាលាពឆី្ន ំទ១ី ដេ់ទី២ 

អាចបងាា ញអំពរីំន្តិខ សគ្មន ម្ួយចំន្នួ្ពក់ពន័្ធន្ងឹ ម្របសិទធភ្នពករណីាន្ ឬគ្មម ន្កម្មវិធ ីAan Khmer ប៉ា ខន្តការសកិាកាន្់ខតចាស់លាសម់្យួន្ងឹនធវើការ អន្ វតតការសកិានៅកនងុឆ្ន ខំតម្យួនដើម្បមី្រ កដថ្ន 

ព ំាន្ឥទធិពេម្រចបកូម្រចបេគ់្មន នដាយសារខត TARC Design ម្រតូវ ន្អន្ វតតរយៈនពេពីរឆ្ន ំនៅតាម្សាលាម្ួយចំន្នួ្ នហើយព័ត៌ាាន្ម្រតូវ ន្នេចធាៃ យ។ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
65

តតតតតតតតតតក ារតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ត តតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត/តតត តតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 
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តតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

$៣០ ០ .០ ០ ០ ។   

នយងតាម្ទិន្នន្័យម្លៃចណំាយខដេផ្សដេ់នដាយតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ងិ KAPE  ន្បងាា ញ ថ្ន ចណំាយនេើកម្មវិធ ីTRAC ទងំម្េូ 

នពេរមឺ្ិន្ម្រតមឹ្ខតកម្មវិធ ីAan Khmer សម្រាបម់្ួយឆ្ន ំ សកិារឺម្របខហេជា $២ .០ ៧ ៥  កនុងម្ួយសាលា ខដេរួម្ាន្ដូចខាងនម្រកាម្៖ 

 ការបណតុ ោះបណាត េ ន្ងិម្រ កឧ់បតាម្ាម្ររូអកខរកម្ម 

 េទធកម្មដំបងូន្ូវតតតតតតតតតតតតតតចនំ្ួន្២០នម្ររឿង (អាយ កាេនម្របើម្រ ស់រតិជាម្ធយ៣ឆ្ន ំ) ការបណតុ ោះបណាត េអពំីការនម្របើម្រ ស់ឧបករណ៍ទំងនន្ោះ 

ន្ិងការខលទំ (នពេនវលារបស់ ម្ម្រន្តី ICT ខតប៉ា នណាណ ោះ) 

 ន ោះព ម្ពនសៀវនៅកំណតស់តងដ់ារ ន្ិងទម្រម្ង់តតតតតតតតសម្រាប់ម្ររតូតតតតតតត ១  ថ្នន កទ់ី ២  ការបណតុ ោះបណាត េខដេពក់ពន័្ធ  

 សាា រឧបនទសជ្ំន្យួសម្រាប់ម្ររ ូ 

 សកម្មភ្នពចូេរមួ្របសឪ់ព កាត យ  

 សាា រសម្រាបស់កម្មភ្នពម្តិតអប់រំម្តិត 

 ម្លៃចណំាយខកេម្អការិយេ័យ 

អងគការអប់រពំិភពនលាក ន្ងិ KAPE  ៉ា ន្់សាម ន្ថ្ន ម្លៃចណំាយអន្តរារម្ន្៍សម្រាប់សិសស ាន ករ់ិតជា ម្ធយម្ម្របខហេ$៧  កនុងក ារាន កក់នុងម្ួយឆ្ន ំសកិា។ 

តតតតតតតតតតតតតតខដេ ន្ នម្រជ្ើសនរីស សម្រាប ់ TRAC ខដេពដីំបងូទទួេ ន្ពីម្រកមុ្ហ  ន្ា៉ា ន ស ី ម្ិន្ ន្ដំនណើរការេអ 

ដូចឧបករណ៍របស់ម្រកុម្ហ  ន្ដ៏ម្ទខដេជាា៉ា កេបីជាងនដាយលមកាន្់នភៃើង ន្យូរជាង ន្ិងថ្នម្ពេ ម្របូនសសស័រេអជាងន ើយ។ ដូនចនោះម្រកមុ្ការងាររនម្រាង ន្ផ្ទៃ ស់បតូរនៅ 

តតតតតតតតតតតតតត ខដេាន្តម្ម្ៃម្លៃជាង ខដេាន្តម្ម្ៃចរចជាង$១១១/តតតតតតតតតតតតតត ខដេនធវើឲ្យម្លៃចំណាយ 

កនុងម្ួយសាលានរៀន្នកើន្ន ើង។ ប៉ា ខន្តម្លៃចណំាយខដេ ន្នេើកន ើង នន្ោះម្និ្រួម្បញ្េូេម្លៃ ចណំាយទូនៅរបស់អងគភ្នពអន្ វតត ម្លៃប រគេិក ម្រពម្ទងំម្លៃចណំាយកម្មវិធី ន្ិងអភិវឌ្ឍនផ្សសងៗ នទៀតខដេាន្ដចូជាម្លៃបនងកើន្ 

ន្ិងខលទំកម្មវិធតីតតតតតតតខដេម្រតូវ ន្ចត់ ទ កជាខផ្សនកម្ួយម្ន្ម្លៃ ចណំាយនេើការម្ររតតម្ររងន ើយ (TCO)។ នន្ោះជាចំណ ចសំខាន្់ខដេម្រតូវកត់សាគ េ់នដាយសារ 

ខតការនកើន្ន ើងម្ន្ចំណាយនផ្សសងៗរបស់សាលា ដចូជា ចណំាយទូនៅ ចណំាយនេើកប រគេិក ន្ិងម្លៃចណំាយនធវើដំនណើរសម្រាប់ដំនណើរការកម្មវិធីរួម្ទងំការនធវើ េទធកម្មបរិកាខ រ ន្ិងនម្ររឿង សងាា រមិ្ ការនរៀបចទំកីខន្ៃង 

ប រគេកិ សាលាដំបងូ ម្រពម្ទំងពត័៌ាាន្សហរម្ន្៍ ន្ងិការតស ូម្តិ ន្ងិការបណតុ ោះបណាត េ ម្រពម្ទំងការតាម្ដាន្ការអន្ វតត ន្ិងចណំាយភស័តុភ្ននេើការគ្មំម្រទខផ្សនកបនចេកនទសជាម្របចំអាចន្ងឹាន្ចនំ្ួន្នម្រចើន្ផ្សងខដរ។  

តតតតត TRAC តតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអន្តរារម្ន្ត៍តតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឆ្បត់តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតក  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតបរិបទនន្ោះ 

តតតតតត ន្តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត TCO 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan Khmer 

អាចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតត 

តតតការនេើកម្ពស់តតតតតតតតតតតតតតតច ំចត់តតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតតម្រទតតតតតតតតតតតតតត 

 តតតតតនេើការតតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតកំខណ តតតតតតតតតតតតតតតត Android 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតពីតតតតតតតត 

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (bug) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្ តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតត  ន្បនងកើតន ើងយ៉ា ងេអ។ 

ប នចេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតដត៏តតឥទធិពេ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកំខណតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (interface user) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនាក់ (តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតនាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត/តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Google 
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Play storeត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត ១១១MB 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត Play store តតតតតតតតតតតតតតតតត ១១MB 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតត ICT តតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតខវបសាយត ៍ Krou តតតតតតតតត Facebook តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតម្ររតូតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ន្តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្រម្ូវតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត Androidត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតបរបិទ តតត តតតតតតតតតតតតតតត Aan Khmer 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(TEST) ជាកម្មវិធីខផ្សនកទន្វ់ាយតម្ម្ៃជាម្របច ំ ម្រសបតាម្នសៀវនៅព ម្ពភ្នសាខខមរថ្នន កទ់ី១-២លមី នហើយវិធសីាម្រសដវាយតម្ម្ៃជាម្របចំម្រតូវ ន្ដាក ់ ដំនណើការសាកេបងរួចនហើយនម្រកាម្កម្មវិធ ី TRAC។ 

កម្មវិធ ី TEST ម្រតូវ ន្បនងកើតន ើងតាម្ រយៈការឧបតាម្ាពីរនំ្ិតផ្សតចួនផ្សតើម្ការអភិវឌ្ឍការម្ចនម្របឌ្តិរបស់ USAID/កម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍនន្ោះ  ន្ចប់នផ្សតើម្នៅខខម្លិ នា ឆ្ន ំ២០១៤ 

ន្ិង ន្បញ្េប់នៅកនងុខខម្ិល នា ឆ្ន ំ២០១៥។ បចេុបបន្ន កម្មវិធីខផ្សនកទន្់នន្ោះម្រតូវ ន្ដាក់សាកេបងនៅតាម្អតតីសាលានរៀន្ TRAC ម្ួយចំន្នួ្ ប៉ា ខន្តម្និ្ទន្់ម្រតូវ ន្ដាកឲ់្យនម្របើម្រ ស់ជាផ្សៃូវការនៅន ើយនទ។ 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៖  TEST តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

TRACត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត១១ 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១១១-១១១១ តតតតតតតតត TRACត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(administrative interface) តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតនពេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតត 

បតតតតតតតតតតតេំហាតត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតម្ររូ 

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត ជ -២ ។  
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កកកកកក ជ -២៖  កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក TEST 

 

 

ផ្ទទ ំងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្ទទ ងំតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតផ្ទទ ំងតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

(តតតតតត ជ -៣)។  
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កកកកកក ជ -៣៖

 កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកក TEST  

 

 

តតតតតផ្ទទ ំងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតផ្សដេ់ តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតត 

ផ្ទទ ំងតតតតតតតតតតតតតួតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

TEST តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតច។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអងគចងច ំ SD card 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត cloudត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតអាប ់ូដតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតត 

អាប់ ដូតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតអាប់ ូដតតអងគចងច ំ SD card 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត EMIS 

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត EMIS 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្របព័ន្ធពត័៌ាាន្ម្ររប់ម្ររងការអប់រំ (QEMIS) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត QEMIS តតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត) តតតតតតតតត 

តតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Android 4.2 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតអកសរតចូតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតម្រតូតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតអាចតតតតតតតត ន្ តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

គតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត IT តតតតតតតតតតតតត 

TEST តតតតតតតតតតតតតតត។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបចេបុបន្ន តតត 

តតតតតតនដើម្បតីតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតនម្រពៀងទ កននាោះ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC ឲ្យ ន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតត 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត១១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត ១១ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត១ 

១តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត)។  

តតតតតតតតតតតទទួេ ន្នានពេតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

អ  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

TCO តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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211 

តតតតតតតតតត ត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១១តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan Khmer តតតតត) តតតតតតតតតត 

$១១១.១១១ តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតម្ន្ទកឹម្រ ក់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ម្ិន្ាន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

TCO នេើតតតតតតតតតតតន ើយត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត អន្ វតតខតឯងតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

១ TRACត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត RAC តតតតតតត 

តតតតតតតតតតត Aan Khmer តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរីតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតន  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតង  តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតថ្នតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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212 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត (administrator) នដើម្បតីតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអវីន ើយត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតេម្អតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតធម្មតា 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត cloud តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

បញ្ញា សំខាន្ត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតភ្នពតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតរតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

ត 

តតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតម្របតបិតតកិរតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតឯកជ្ន្ភ្នពតតតតតតតតតតតតម្ជ្ឈដាឋ ន្តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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213 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតអាប់ ដូតតតតតតតតតត cloud 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតយ តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតណតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតត។  

តតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតផ្សេតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេ់ពត័៌ាាន្ថ្ននតើ 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតខៃោះ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតឲ្យាន្ត េយភ្នពនេើតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនគ្មេបំណងតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតនគ្មេបំណងបងកឲ្យការេ ំកនផ្សសងៗតតតតតត 

ម្ា៉ា ងវិញនទៀត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនន្ោះកំព ងខតបនងកើតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតម្ររងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត១ ៥  តតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៧ .០ ០ ០  តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតត “តតតតតតតត” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TCO តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អាចន្ងឹតតតតតតតត ១ ៥  x 

$១ ៨ ០ = $២ .៧ ០ ០  តតតតតតតតត តតត)។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 
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ក៏តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត ន្តតត (តតតតតតតត តតតតតតត) 

តតតម្ិន្អាចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (៣–៥  តតតតត)។  

តតតន្ឹងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតយតតតតតប រគេាន ក់ៗ 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបតតតតតត តតតតតតតតរួម្គ្មនតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៦ –១១តតតតសម្រាប់តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតការអភិវឌ្ឍតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៤ -៥  

តតតតតតតតតតត ការវាយតម្ម្ៃ តតតតត ៤ ៥  x ១១តតតត ខដេាន្តតតតតតតតត ៥ -៦  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នម្ើេតតតាន្តតតខតិខតំតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ២ -៣ តតតតនទៀតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតបខន្ាម្តត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត ន្។  

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតខដេដំនណើរការខតឯងតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតជាងនន្ោះតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សងខដរ។  

តតតតតតតតតតតតតបនាទ ប់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TEST 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរ  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត  

 

តតតបមក  

ការចូេរួម្ចំខណកតតតតតតនធងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត DOE, POE 

តតត/ឬ  តតតតតត អយក  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

E4K 

E4K (២ ០ ១ ៥ –២០ ១ ៦ ) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតត 

“អំណាន្សម្រាបក់ ារទំងអស”់ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត២  តតតតត៣ 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត Aan Khmer តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត KAPE តតត TTS។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនចញជារូបរាងតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ន្ិងតតតតតតតតតតក  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតអំពតីតតតតតតតតត តតតតតតម្រសបគ្មនតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត E4K 

នម្រគ្មងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ៤  

តតតតតតតតតតតតេំ កបតីតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៧ ២ នរឿង។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២ ៤  តតតតតតតតត តតតតត១ ០  
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត២  តតត១ ៤  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៣។  តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតតតតតតតតតតតតតត” 

ខផ្សនកតតតតតតតតត តតតតតតតតត “តតតតតតតតតតត ឯង ” 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតទ កតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត cloud។   

 

តតតតតណឌ  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត Android 4.2 តតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៖  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត TRAC+ តតតការពម្រងកីតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត TRAC តតតត KAPE 

តតតតតតតតតតតត KAPE តតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត កម្មវិធីនន្ោះម្ិន្ម្រតូវ ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ ឬវាយតម្ម្ៃជាផ្សៃូវការនៅន ើយនទ។ 

TCO  ៉ា ន្់សាម ន្សម្រាប់ម្ន្ សសាន ក៖់  កម្មវិធនី្ឹងម្រតូវដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់ជាម្ួយន្ងឹកម្មវិធ ី Aan Khmer នហើយដូនចនោះអាចដាកប់ញ្េូេនៅកនងុការរណនាខាងនេើនដាយបខន្ាម្ខតម្លៃចណំាយ 

អបបបរាប៉ា នណាណ ោះ (ឧទហរណ ៍ នសៀវនៅខណនាំន ោះព ម្ពខដេាន្សកាដ ន្ ពេនដើម្បីគ្មំម្រទ ការនម្របើម្រ ស់ ម្របកបនដាយម្របសិទធភ្នពតាម្ររ នកាសេយន្ូវកម្មវិធី ឬសម្រាប់ការបណតុ ោះបណាត េ បខន្ាម្ ម្របសនិ្ 

នបើចំ ច់)។  

សាគ េ់៖ នដាយសារកម្មវិធីម្និ្ទន្់ម្រតូវ ន្ដាក់ឲ្យនម្របើម្រ ស់នៅន ើយ ការពនិ្ិតយនេើ បនចេកវិទា ការរចនា ន្ិងររ នកាសេយអាចនធវើន ើងនៅកនងុនពេនន្ោះនៅន ើយនទ។  

ប៉ា ខន្តសកាត ន្ ពេសម្រាបក់ម្មវិធីនន្ោះ ខដេបខន្ាម្ន្ូវ កម្មវិធី Aan Khmer សម្រាប់ថ្នន ក់ទី២ ន្ងិទ៣ី ផ្សដេន់្ូវឱកាសសម្រាប់ការអន្ វតតអណំាន្ថ្នន កដ់ំបងូបខន្ាម្ ន្ងិាន្េកខណៈជារចនាសម្ពន័្ធនម្រៅ 

ថ្នន ក់នរៀន្ (ខដេអាចនម្របើម្រ សប់នចេកវិទាពក់ពន័្ធ) ាន្ េកខណៈរួរជាទីសងឃឹម្។  
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នម្រៅពីការអន្ វតតបនចេកវិទារួម្បញ្េូេទំងនន្ោះ ាន្រំរូជានម្រចើន្នទៀតម្ន្កម្មវិធីឯករាជ្យ ខដេបចេុបបន្ន អាចទញយកសម្រាប់នម្របើម្រ ស់ជាសាធារណៈខដេ អាចដំនណើរការជាធន្ធាន្បខន្ាម្ 

ជាពិនសសសម្រាប់នម្របើម្រ ស់នម្រៅថ្នន ក់នរៀន្។ ឧទហរណ៍រួម្ាន្កម្មវិធ ី

បណាណ េ័យខខមរ Draw Khmer, Khmer Alphabet ន្ិង 

តតតតតតតតតតតតតតតតត ដូចជានរឿង ខាៃ  សាវ  ន្ិងទន្ាយជានដើម្។  

ក) បណាណ េ័យខខមរ 

នសចកតពីណ៌ានាកម្មវិធ៖ី  បណាណ េ័យខខមរតតតតតតតតតតតត Android 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

Aide et Action តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតនពញវ័យ 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Google Play 

store តតតតតតតតតតតតតតត២ ០ ១ ៤ ។  

តតតតតត Aide et Action តតតត 

មតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត ៨ ០ .០ ០ ០  ដង  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ៣៨ .១១១តតតត តតត 

តតតតតតតតតតត ១១១តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត Play store តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត តតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតត តតតតនហវសប  កតតតតត)។   

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Android 2.1 តតតតតតត 

4.4។  

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតន ើងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្ទទ េ ់ តតតតតត 

តតតតតជាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតចូេនម្របើម្រ សត់តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតឆៃងកាត់តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត bandwidth 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

bandwidth តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត តតតតតតតតត log-

in តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតាម្តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

អតាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

 

ខ ) Draw Khmer Alphabet 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Draw Khmer Alphabet តតតតតតតតតតតត 

Android តតតតតតតតនដាយតតតតត ឯង  តតតតតតតតតតតតតតតតតត Mobile One 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតត Google Play store 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត ១១.១១១ តតតតតត 

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត តតត ពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតពយញ្ជន្ៈតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 
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តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១-១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកកក ជ -៤ . កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

Draw Khmer Alphabet 

 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

នម្របើម្រ ស់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Android 2.3.3 តតតតតត  

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតផ្ទទ េត់តតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតការផ្សសពវផ្សាយពណជិ្ជកម្មតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតឲ្យនភ្នា ចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតទតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនដាយតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតទសសនាទន្តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតង  តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតកសសតតតតតតតតតតតតតត
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តតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតខបបតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត  

c) Khmer Alphabet (អកខរម្រកម្ខខមរ) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៖  Khmer Alphabet តតតតត តតតតតតតត Android 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត Google Play 

store តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតត១១១១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត ១ ០ ០ ១តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតន  តតតតពយញ្ជន្ៈ 

តតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតត តតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតនម្របើម្រ សត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Android 2.3 តតតតតត 

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតការផ្សសពវផ្សាយពណិជ្ជកម្ម 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតញ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 
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តតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត  

ង ) នសៀវនៅនរឿង ខាៃ  សាវ  ន្ិងទន្ាយ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត នរឿង ខាៃ  សាវ  ន្ិងទន្ាយ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត iOS 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត CamAntត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតម្រតិោះរិោះតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតន្ន 

នម្របើម្រ ស់តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

iPhone ១ iPad 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត iBook 3 តតត iOS 4.3។  

តតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតនន្ោះតតដងម្រសង់នចញពតីតតនម្រពងតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតនភ្នា ចតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតអាន្តតតតតតតត 

ររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ

ររររររររររររររររររររររររ 

ICT4E៖  េកខណៈអំនណាយផ្សេ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតត ១-១ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតរ  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកក ជ -១ . កកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកក កកកកកកកកកកកកក 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត (តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត ៣០ % 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតត 3G 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតត ១ ៥  តតតតត 

តតតតតត  

តតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត ២ ០ ១ ៨ ។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត ICT តតតតតតតតតតត 

អយក  តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត ICT តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ICT។  តតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត ផ្សដេត់តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត  

នគ្មេន្នយ យាន្ម្រសាបស់តីព ី ICT សម្រាប់ វិស័យអប់រំនដាយនផ្ទត តនេើការបនងកើតវីនដអ ូ នគ្មេន្នយ យខដេម្ិន្នផ្ទត តនេើអន្ វិសយ័ ថ្នន ក់បឋម្ ន្ិងម្និ្ម្រសបតាម្សាា ន្ភ្នពបចេុបបន្ន។ 
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សម្រាប់ម្ររបូនម្រងៀន្ នទោះបីជាគ្មម ន្នផ្ទត តនៅ 

នេើតតតតតតតតតតតតតតតតតក៏នដាយ។ 
នគ្មេបំណងសម្រាប់ឆ្ន  ំ ២០០៩–២០១៣ សនម្រម្ច ន្ខតម្ួយខផ្សនកប៉ា នណាណ ោះ។ កងវោះធន្ ធាន្ 

ន្ិងនសវាម្របកឹានយបេ់នដើម្បីនធវើ បចេុបបន្នភ្នពនគ្មេន្នយ យ។ អយក  

ព ំ ន្ដកឹនាំឲ្យ ន្សកម្មនៅនេើការនម្របើម្រ ស់ បនចេកវិទាចេ័ត ន្ងិម្រពម្ទងំធន្ធាន្ពកព់ន័្ធ 

ដេ់សាលានរៀន្។ ការពិចរណាតចិតចួនៅនេើ ការនម្របើម្រ ស់ជាេកខណៈររ នកាសេយន្ូវ 

តតតតតតតតតតតត ន្ិងចំណាយសរ បសម្រាបក់ារ 

នម្របើម្រ ស់ឧបករណ៍នដើម្បីអន្ វតតរំន្តិផ្សតចួនផ្សតើម្ នន្ោះ។  

អយក  ាន្ទពំ័រនហវសប  កខដេាន្អនកចូេ នម្ើេនម្រចើន្ 

(៤ ០ ០ .០ ០ ០  នាក)់។ នហវសប  ក 

ាន្ភ្នពនពញន្ិយម្នម្របើម្រ សយ់៉ា ងខាៃ ងំ កនងុចំនណាម្ប រគេិកអប់រំ។ 

ខណៈអាចាន្នវទិកាខចករំខេកព័ត៌ាាន្ ការផ្សដេខ់ឹៃម្សារ ន្ិងការគ្មំម្រទ ាន្ឯកជ្ន្ភ្នព ខផ្សនកទនិ្នន្យ័ 

ន្ិងកងវេ់អពំីសន្តិស ខពកព់ន័្ធន្ងឹ 

នហវសប  ក។ បទបបញ្ាតត ិUSAID អាចន្ឹងដាកក់ហំិតនៅនេើការនម្របើម្រ ស់នហវសប  ក។ 

POE, DOE 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតត

តតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត DOE, POE តតត 

TTS។   

តតតតតតភ្នរនម្រចើន្ខតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតន្តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត DOE តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតត EMIS តតតតតតត 

តតតតតតតតត  

TTC តតតតតតតតតតតតតតតត thin-

client តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

កងវោះតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

ICT តតតម្រសាបស់តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

រ ។  តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតត 

 

តតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតត ៣២  តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តត 

អន្ វិសយ័ថ្នន កប់ឋម្ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតបតតតតតតតតតត

តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត IT 

តតតតតតតតតតតត តតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតត IT 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតត 

តតតម្រទតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

។  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតត 

ម្របភពតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត IT 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតត 

ត  

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត 

 

ររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ

រររររររររររររររររររររររររររររររររ 

ររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររររ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតត តតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ១-១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតចូេរមួ្អីសណំាក់ តតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

1. គ្មំម្រទអន្តរារម្ន្៍ជាេកខណៈម្របពន័្ធនៅនេើការគ្មំម្រទជាសាធារណៈសម្រាប់ “តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត” 

ម្រពម្ទងំនេើកកម្ពស់រណនន្យយភ្នពសម្រាបទ់ិដឋភ្នពម្ូេដាឋ ន្ម្ររឹោះសខំាន្ប់ំផ្ស តម្ន្ការបនម្រងៀន្អណំាន្តាម្រយៈម្របពន័្ធទូរសពទសវយ័ម្របវតត។ិ អន្ សាសន្៍ជាក់លាកស់ម្រាបព់ិចរណា៖ 
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a. កសាងបខន្ាម្នៅនេើបទពិនសាធន្៍ខដេកំព ងទទួេ ន្ជាម្យួ mHealth Platform  

គ្មំម្រទនដាយ USAID ខដេាន្ម្របពន័្ធនឆៃើយតបជាសំន ងនឆៃើយឆៃងតាម្ទូរសពទ ចេ័ត ខវបសាយតអ៍ន្តរកម្ម ន្ងិទពំ័រនហវសប  ក។66 

b. កសាងតតតតតតនៅនេើបទាន្ម្រសាប់ខផ្សនកគ្មមំ្រទសងគម្ជាម្ួយបណាត ញតាម្អ ីន្ធឺណិត ន្ិង បណាត ញសងគម្នដើម្បីនេើកកម្ពស់វបបធម្៌ាអាន្នសៀវនៅតាម្ផ្សទោះ ឧទហរណ៍ 

តាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់សារជាសំន ងនៅទូរសពទម្ដនដើម្បីនេើកទកឹចតិតវបបធម្៌ា អំណាន្តាម្ផ្សទោះ ន្ងិតាម្សហរម្ន្។៍ ទីនន្ោះអាចាន្ឱកាសចប់ម្ដរូជាម្ួយម្រកុម្ ហ  ន្េក់ទូរសពទចេត័ 

នដាយសារម្រកុម្ហ  ន្ទងំននាោះកំព ងនម្របើម្រ ស់បនចេកវិទា ម្រសនដៀងគ្មន ម្រសាប់នដើម្បីនរៀបចំសារផ្សសពវផ្សាយ។ ក៏ាន្ផ្សងខដរន្ូវបទពិនសាធន្ ៍

ជាម្ួយវិទាសាា ន្នបើកទលូាយនៅកនុងវិសយ័ស ខាភិ េកនងុការនម្របើម្រ ស់សារ ទងំនន្ោះនដើម្បីការផ្ទៃ ស់បតូរឥរិយបល (MobileMamaAlliance 67 ) 

តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តាម្នសចកតចីង ់ន្។ ល។  

c. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតរាយ

តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត តតតតតតត ម្របពន័្ធ ទូរសពទសវ័យម្របវតតតិតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត តតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត/តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតត 

d. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

2. ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតការតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតតត១–១ 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

                                                      
66https://www.flickr.com/photos/usaid_cambodia/sets/72157652776368739/ 

67http://mobilemamaalliance.org/sites/default/files/mHealth%20Feasibility%20Survey%20R

esults_PIN_Jul13.pdf 
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតត 

បន្តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតត) តតត DI 

ផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតសម្រម្ួេ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតត)ត តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតនេើ៖  

a. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aan 

Khmer តតត តតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត១E4K 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតត 

តតតតតតតតត—ខដេាន្តតតតតតតតតចំ ចខ់ាៃ ំង!—

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត។  

b. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Khmer Library (តតតតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Aide et Action តតតតតតត កំខណ 

Khmer Early Library តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត binu 

(http://binu.com) តតតតតតតតតតត 

http://binu.com/
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តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត WorldReader 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

(http://www.worldreader.org/what-we-do/world reader-mobile/) តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

3. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត តតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

ខដេតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត 

4. តតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតតតតត) 

តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតត)។  

5. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតត VVOB តតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតត 

6. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Cellcard តតតត XG 

Seus App “Student” តតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត) តតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតាន្បញ្េេូតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតត តតត តតតតតតបនម្រងៀន្ តតតតតអប់រ ំ តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
68  តតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតត ជ -៥ ។  

                                                      
68https://www.appannie.com/apps/ios/app/xg-seus/ 

http://www.worldreader.org/what-we-do/world%20reader-mobile/
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កកកកកក ជ -៥ . កកកកកកកក XG Seus Student App 

 

7. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតតតតតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (Khmer Educator) តតត Aide et 

Action 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតត តតតតតតត Aide et Action 

តតតតតតផ្សដេត់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតត ន្តតតតត 

ន ើងតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

8. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

9. តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត
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តត ខបបខណនាំ (តតតតតតតតតតតតតតតតចំ ច់) 

តតតផ្សដេ់តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  តតតតតត 

ឬ កម្មវិធីខដេ នម្របើជាម្ួយតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត តតតតតតផ្សដេ់តតតតតត 

(តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត “តតតតតតតថ្នន ក់នរៀន្” តតតតតត 

តតតតាម្តតតត) 

10. នរៀបចំកម្មវិធ ី TEST ន ើងវិញនដើម្បីកាត់បន្ាយេកខខណឌ តម្រម្ូវឧបករណ៍ ន្ងិសម្រម្ួេ កម្មវិធីប៉ា ខន្តសម្រាប់ទនិ្ន័យេទធផ្សេនដើម្បីនរៀបចំការនធវើនសចកតីសនម្រម្ចចតិតបណតុ ោះ បណាត េ 

នហើយម្របសនិ្នបើអាច ការបបំ៉ាន្ខដេអន្ វតតនៅកនងុរំរតូតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត ខដេម្រតូវកណំត។់  

11. នេើកកម្ពស់ការនផ្ទត តនៅនេើការគ្មំម្រទររ នកាសេយចំនពោះការបនម្រងៀន្អំណាន្ខដេផ្សដេ់ នដាយ DTMT តាម្រយៈកម្មវិធីខដេនរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធម្របម្ូេទិន្នន្័យកម្រម្តិសាលា ការ សនងកតថ្នន ក់នរៀន្ 

ន្ិងនគ្មេការណ៍ខណនារំរ នកាសេយចំនពោះម្ររបូនម្រងៀន្។ 

12. កសាងបខន្ាម្ពីនេើបទពិនសាធន្អ៍ន្តរជាតិ ឧទហរណ៍ព ី USAID/Kenya Tusome (អតតី “កម្មវិធតីតតតតតតតតតតតតត 

Kenya National” ខដេគ្មំម្រទនដាយ DFID) ខដេនម្របើម្រ ស ់ ទរូសពទម្វឆ្ៃ ត/តតតតតតតតតតតតតតនដើម្បជី្យួដេ ់DTMT 

កនុងការផ្សដេ់ ការគ្មំម្រទនេើការបនម្រងៀន្ដេ់ម្ររូនៅនពេច ោះតាម្សាលានរៀន្ (តតតតតត ជ -៦ )។ ជាម្ួយគ្មន នន្ោះផ្សងខដរ 

នម្របើម្រ ស់ទូរសពទ/តតតតតនដើម្បីនេើកកម្ពស់រណនន្យយភ្នព សម្រាបក់ារច ោះតាម្សាលានដាយាន្ជ្នំ្ួយម្ន្រ យការណ៍អំពីការច ោះតាម្សាលា ដូចជា DTMT 

ខដេសនងខបេទធផ្សេពកីារវាយតម្ម្ៃសសិសខដេ ន្នម្រជ្ើសនរសីនឆ្ព ោះ នៅសតងដ់ារជាត។ិ 

កកកកកក ជ -៦ ៖ ការវភិ្នរទនិ្នន្យ័  Kenya Tusome 
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13. នេើកកម្ពស់នេបឿន្ ន្ិងរ ណភ្នពម្ន្ការម្របម្េូទនិ្នន្យ័នៅកនុងខផ្សនក EGRA នៅកម្រម្ិត ថ្នន ក់ជាតិតាម្រយៈការនម្របើម្រ ស់ឧបករណ៍ម្របម្ូេទិន្នន្័យនអ ិចម្រតូន្កិ។ 

14. ពិចរណានេើការនម្របើម្រ ស ់ Tangerine សម្រាបក់ម្មវិធីអនារតម្ន្ EGRA 

(http://www.tangerinecentral.org/aboutsite).  
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ឧបសម្ពន័្ធ ឈ៖  ប រគេ/អងគភ្នពខដេ ន្ពិនម្រគ្មោះនយបេ់សម្រាប់ការវាយត្ដម្លនន្ោះ 

ន ម្ ោះ ម្ ខតខំណង 

ប រគេកិរដាឋ ភ ិេ 
 

1. ឯ.ឧ. ណាត ប  ន្នរឿន្ រដឋនេខាធកិារ អយក  

2. ឯ.ឧ. ចន្់ ស ធ ី អរគនាយកលវិកា ម្រកសួងនសដឋកចិេ ន្ងិហិរញ្ាតា ុ

3. ឯ.ឧ. ជា ា៉ា ន្តិ អរគនាយកម្ន្អរគនាយកដាឋ ន្បនចេកវិទាពត័៌ាាន្ ន្ិងសាររម្នារម្ន្៍ ម្ន្ម្រកសងួម្ម្របណយី៍ ន្ិងទូររម្នារម្ន្ ៍(ប.ទ) 

4. ឯ.ឧ. Vat Chun អន្ រដឋនេខាធកិា ប.ទ 

5. នលាក លាង នសងហាក ់ ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្បណតុ ោះបណាត េ ន្ងិវិម្រកតឹយការ អយក  

6. នលាក នអង រឹម្េ ី តតតតតតនាយកដាឋ ន្អភិវឌ្ឍន្តតតតតតតតតតតតតត, អយក  

7. នលាក ចន្់ ស ភ្ន តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

8. នលាក េីម្ ស ធា តតតតតតតតតតតតតតតតតន្តតត, អយក  

9. នលាក េ ីសទធ ិ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

10. នលាក Mok Khemera តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

ប .ទ . 

11. នលាក អ  ង ចន្ណ់ា តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត អយក  

12. នលាក ស ខ ថ្ន តតតតតតតតតតតតតតតបនចេកវិទាព័ត៌ាាន្ទូររម្នារម្ន្អ៍យក  

13. តតតតតតត Sodany 

Tan 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតត តតត តតតតតតត ប .ទ . 

14. តតតតតតត នៅ៉ា  តាន្់ណាវី តតតតតតតតតនាយកដាឋ ន្អភិវឌ្ឍន្តតតតតតតតតតតតតត អយក  

15. នលាក យីន្ ស ដីា តតតតតតតតតតតតតតតរតតតតតត PED-អយក  

16. នលាក Om Serey Dy តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

17. នលាក Tuon Sokhom តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

18. នលាក Yos Sarath តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

19. នលាក Chea Sok តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសិកា ម្ន្ទីរតតតតត តតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 
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Chamrern 

20. នលាក Has Mongthara តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតសិកា ម្ន្ទីរតតតតត តតតតត 

តតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

21. នលាក Prom Borath នាយកសាលាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

22. នលាក Leav Ora នាយកសាលាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

23. នលាក Sao Sitha នាយកសាលាតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

24. នលាក Huot Menghong តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

25. នលាក Ros Bunthorn តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

26. នលាក Su Sarath តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

27. នលាក Phan Chantha តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

28. នលាក Thouch Sarout តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

29. Dr. Sopheap Seng នាយកវិទាសាា ន្តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត (NIPTICT) 

ប រគេកិសកិា 
 

30. នលាក Phal Sovan តតតតតតតតតតតតតរំរ ូតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

31. តតតតតតត Sorn 

Somalee 

តតតតតតតតតតតតត តតតតរំរូ តតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត 

32. នលាក Beng Heng តតតតតតតតតតតតតតតតតរំរ ូ

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

33. Nang Chhun Lin តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

34. Bun Krin តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

35. Kim Soeum Eng តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

36. Roth Sophy នាយកសាលាតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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37. នលាក Orn Sophan តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

38. នលាក Chea Neang តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

39. នលាក Nyiek Kim តតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត 

40. នលាក Brak Savy តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

41. នលាក Sun Veasna តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតត 

ម្ដរអូភវិឌ្ឍន្ ៍
 

42. Sean Callahan តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត USAID/កម្ពជុា  

43. Sheri-Nouane 

Duncan-Jones 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតត 

តតតតតតតត USAID/កម្ពជុា 

44. នលាក Tsuyoshi Fukao តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

45. តតតតតតត Lynn 

Dudley 

ម្ម្រន្តីឯកនទសតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត  

46. នលាក Chea Huot តតតតតតតតតតតតតតតតត UNICEF 

47. តតតតតតត Rachel 

McCarthy 

តតតតតតតតតតតតតតតតត UNICEF 

48. នលាក John Friend-

Pereira 

តតតតតតតតតតតតតតតតត UNICEF 

49. នលាក Sophea Mar តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

50. Gianpietro Bordignon តតតតត តតតនាយកតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត  

51. Edith Heines នាយករងតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

52. Kong Kannitha តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត (តតតតត) 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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53. នលាក Santhosh Khatri ម្ម្រន្តីឯកនទសតតតតតតតតតត យនូណសកូ 

54. នលាក Heng Sieng ម្ម្រន្តតីតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត USAID-ម្របនទសកម្ពជុា 

55. Corinne Boulet អន្ ព័ន្ធទទេួបន្ទុកកចិេការតតតតត តតតតតត តតតតតតតត តតតតតតតតតតត 

ម្ដរសូងគម្ស វីេិ 
 

56. នលាក Keo Sarath តតតតតតតតតតតតតតត អងគការសនម្រងាគ ោះក ារតតតតតតតតត 

57. នលាក Henk Van Beers តតតតតតអភិវឌ្ឍន្ត៍តតតតតតត តតតតតតតតត អងគការសនម្រងាគ ោះក ារ 

58. នលាក Soeum Vanna តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

59. តតតតតតត Huot 

Socheatha 

តតតតតតតតតតអងគការ Sipar 

60. នលាក Mao Lan តតតតតតតតតតតតតតតត DAI 

61. តតតតតតត Jessica 

Hein Zeiman 

តតតតតតតតតតតតតតតតនផ្សតើម្តតតតតតតតតតតត ICT DAI 

62. នលាក Jan Noorlander តតតតតតតតតតតតតតតតតតត CARE 

63. នលាក Chhorn Chayuth តតតតតតតតតតតត E4K, KAPE 

64. នលាក Soeung Vann តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត Beacon KAPE 

65. នលាក Mai Sarith តតតតតតតតតតតត REACH, KAPE 

66. តតតតតតត Ouk 

Sothira 

ម្ម្រន្តតីតតតតតតតតតតតតតត, SDPP-KAPE 

67. នលាក Chea Tha តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត, SDPP-KAPE 

68. នលាក Kuoy Pharin តតតតតតតតតតតតតតតតតតចេូតតតតតតតតតតតតត SDPP-

KAPE 

69. Chhoeung Sina តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត SDPP-KAPE 

70. តតតតតតត Kong តតតតតតតតតតតត, TRAC Plus, តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 
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Sonthara 

71. នលាក Eng Sok តតតតតតតតតតតតតតត, TRAC Plus, 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

72. នលាក Javier Sola តតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

73. នលាក Chin Chanveasna តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត (NEP) 

74. នលាក Prashant Verma តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត-

តតតតតតតតតត 

75. នលាក San Sothearo តតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតត-

តតតតតតតតតត 

76. Olivia Byler តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

77. នលាក Hor Sokhak តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

78. តតតតតតត Claire 

Wyatt 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតតតត 

កកកកកកកកក  

79. នលាក Sum Vannak តតតតតតតតតតតតតតតតតតត ធន្ធាន្សិកា (TTS) 

80. នលាក KeoKet តតតតតតតតតតតតតតតតតត Android App, CamMob 

81. នលាក Mao Hieng តតតតតតតតតតតតតតតតតត Android តតត iOS, CamMob 

82. នលាក Hean Thouch តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត, CamAnt 
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ឧបសម្ពន័្ធ ញ៖ បញ្ជីរាយនាម្អនកចេូរួម្នៅកនុងសកិាខ សាលាពិភ្នកានគ្មេន្នយ យ 

I. ថ្នន កដ់កឹនាំម្រកសងួ – ៥រូប 
ឯកឧតតម្បណឌ តិ ហង់ ជ្នួ្ ណារ  ន្ រដឋម្គន្តីម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា 

ឯកឧតតម្ ណាត ប  ន្នរឿន្  រដឋនេខាធកិារ 
ឯកឧតតម្ ហា ង ស ីនណ   អន្ រដឋនេខាធកិារ 
ឯកឧតតម្ េមី្ ស ធា   អរគនាយកនគ្មេន្នយ យ ន្ងិខផ្សន្ការ 
ឯកឧតតម្ ព ត សាម្តិត   អរគនាយកអប់រ ំ

 

II. នាយកដាឋ ន្ជ្នំាញអយក – ១៤រូប 
នលាក លាង នសងហាក ់ ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្បណតុ ោះបណាត េ ន្ងិវិម្រកតឹការ 
ម្គន្តីជ្នំាញ    នាយកដាឋ ន្បណតុ ោះបណាត េ ន្ងិវិម្រកឹតការ 
នលាក នអង រឹម្េ ី  ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសកិា 
ម្គន្តីជ្នំាញ   នាយកដាឋ ន្អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសកិា 
នលាក អ  ង ជ្ិន្ណា  ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នពអប់រ ំ
ម្គន្តីជ្នំាញ    នាយកដាឋ ន្ធានារ ណភ្នពអប់រំ 
នលាក ចន្់ ស ភ្ន  ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្បឋម្សកិា 
ម្គន្តីជ្នំាញ   នាយកដាឋ ន្បឋម្សកិា 
នលាក ម្រ ក់ ក សេ  ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្អប់រកំ ារតូច 
នលាក សួង សាវា ត  ម្របធាន្នាយកដាឋ ន្ពត័៌ាាន្ ន្ិងកចិេការអាសា ន្ 

នលាក ស ខ ថ្ន   ម្របធាន្ការិ. នាយកដាឋ ន្ព័ត៌ាាន្ ន្ិងកិចេការអាសា ន្ 
នាយកដាឋ ន្ខផ្សន្ការ 
នាយកដាឋ ន្នគ្មេន្នយ យ 
នលាក ឈីញ ស ីថ្ន  សាជ្កិម្រកមុ្ម្របកឹាម្រសាវម្រជាវអប់រ ំ

 

III. ម្ដរអូភវិឌ្ឍន្ ៍– ១០រូប 

នលាកម្រស ីLynn Dudley ម្ម្រន្តីឯកនទសតតតតតតតតតត តតតតតតតតតតតតត 

នលាក Chea Huot  តតតតតតតតតតតតតតតតត UNICEF 

នលាកម្រស ីErika Boak  ម្របធាន្ទទេួបន្ទុកវិស័យអប់រំ UNICEF 

នលាក Sophea Mar  តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

Gianpietro Bordignon តតតតត តតតនាយកតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតត តតតតតតត 

Kong Kannitha   តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

(តតតតត) តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នលាក Santhosh Khatri ម្ម្រន្តីឯកនទសតតតតតតតតតត យនូណសកូ 

Corinne Boulet អន្ ពន័្ធទទួេបន្ទុកកចិេការតតតតត តតតតតត តតតតតតតត 

តតតតតតតតតតត 

Beng Simeth   ធនាគ្មរពិភពនលាក 

Pech Thyda   JICA  
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IV. អងគការសងគម្ស វីេិ/សងគម្ស វីេិ – ១៥រូប 

នលាក Keo Sarath តតតតតតតតតតតតតតត អងគការសនម្រងាគ ោះក ារតតតតតតតតត 

នលាក Henk Van Beers តតតតតតអភិវឌ្ឍន្ត៍តតតតតតត តតតតតតតតត 

អងគការសនម្រងាគ ោះក ារ 

នលាកម្រស ីHuot Socheatha តតតតតតតតតតអងគការ Sipar 

នលាកម្រស ីJessica Hein Zeiman តតតតតតតតតតតតតតតតនផ្សតើម្តតតតតតតតតតតត 

ICT DAI 

នលាក Jan Noorlander តតតតតតតតតតតតតតតតតតត CARE 

នលាកម្រស ីKong Sonthara តតតតតតតតតតតត, TRAC Plus, 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នលាក Javier Sola តតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

នលាក Chin Chanveasna

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតតតតតតតតតតតតត (NEP) 

នលាក Prashant Verma

 តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

តតត-តតតតតតតតតត 

នលាក Hor Sokhak តតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

នលាកម្រស ីClaire Wyatt តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត 

តតតតតតតតតតតតតតត 

Sao Vanna នាយកម្របតបិតត ិKAPE 

Hok Sithi SIPAR 

Jason Evan អងគការទសសន្ពភិពនលាក 

Seng Tony Microsoft 

 

V. ថ្នន ករ់ាជ្ធាន្ ីនខតត 

នខតតនសៀម្រាប/នខតតនសៀម្រាប – ៧រូប 
នលាក អ  ង សិរីឌ្ ី  ម្របធាន្ម្ន្ទីរអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា 

នលាក រស ់ប  ន្លន្  ម្របធាន្ការិ.អប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាម្រសុកជ្ីខម្រកង 

នលាក ស  ូសារា ត ់  ម្របធាន្ការិ.អប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាម្រសុកជ្ីខម្រកង 
នលាក លាវ ឱរា   នាយកសាលាររ នកាសេយ ន្ិងវិម្រកតឹការនខតត 
នលាក ប  ន្ ម្ររីន្  នាយកបឋម្សកិាហ  ន្ខសន្រំរ ូម្រសុកជ្ីខម្រកង 
នលាក នអង ប  ន្ចន្ ់  នាយកបឋម្សកិាសាព ន្នតាន ត ម្រសុកជ្ីខម្រកង 
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នលាក រដឋ សូភ ី  នាយកបឋម្សកិានគ្មកលម ីម្រសុកពួក 
 

នខតតកពំងច់ម្ – ៨រូប 
នលាក ន្ួន្ ស ខ ម្  អន្ ម្របធាន្ម្ន្ទីរអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  

នលាក ជា ស ខចំនរីន្  ម្របធាន្ការិ.បឋម្សកិា  

នលាក ហួត នម្៉ាងហ ង  ម្របធាន្ការិ.អប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាម្រសុកកពំង់នសៀម្  

នលាក ម្រព ំបរូា ត  នាយកសាលាររ នកាសេយ ន្ិងវិម្រកតឹការនខតត  

នលាក  ៉ា េ ់ស វណណ  នាយកអន្ វិទាេ័យហ  ន្ខសន្អន្ វតតន្ ៍ម្រកុងកពំង់ចម្  

នលាកម្រស ីសន្ ស ា៉ា េ ី នាយិការងបឋម្សកិាហ  ន្ខសន្អន្ វតតន្៍ ម្រកងុកពំង់ចម្ 
នលាក នបង នហង  នាយិកាបឋម្សកិាហ  ន្ខសន្អន្ វតតន្ ៍ម្រកុងកពំងច់ម្  

នលាក ណាង ឈ ន្េមី្ នាយកបឋម្សកិាវតតអងគរ ម្រសុកកំពង់នសៀម្  

 

នខតតម្ម្រពខវង – ៤រូប 
នលាក ជា នាង   នាយកបឋម្សកិាម្រពោះឈរ ម្រសុកកំពង់ម្រតខបក  

នលាក ម្រ ក ់សាវី  នាយកបឋម្សកិាម្ម្រពសាៃ  ម្រសុកពរាងំ  

នលាក ស  ន្ វាសនា  នាយកបឋម្សកិាម្រសម្៉ាកនគ្ម ម្រសុកពរំាង  

នលាក ញឹម្ រីម្  នាយករងបឋម្សិកាម្រពោះឈរ ម្រសុកកពំង់ម្រតខបក  

 

នខតតសាវ យនរៀង – ៦រូប 
នលាក យស ់សារា ត ់  ម្របធាន្ម្ន្ទីរអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា  

នលាក ហាស ម្៉ា ងនតរា   ម្របធាន្ការិ.បឋម្សកិា  

នលាកម្រស ីខប៉ាន្ ចនាា   ម្របធាន្ការិ.អប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាម្រសុកសាវ យម្រជ្ុ ំ 

នលាក តូច សារ ូត  អន្ ម្របធាន្ការិ.អប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡាម្រសកុសាវ យម្រជ្ុ ំ  

នលាក នៅ ស ីថ្ន  នាយកសាលាររ នកាសេយ ន្ិងវិម្រកតឹការនខតត  

នលាក អន្ ស ផ្ទន្  នាយករងបឋម្សិកានម្រកាេនគ្ម ម្រសុកសាវ យម្រជ្ុ ំ  
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ឧបសម្ពន័្ធ ដ៖ រ យការណ៍ខដេ ន្ម្រតួតពិន្តិយនដើម្បីនធវើការវាយត្ដម្លនន្ោះ 

វិទាសាា ន្អានម្រិកសម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវ ន្ិងអងគការអប់រំពភិពនលាក (២០០៨)។ រ យការណ៍ 

ច ងនម្រកាយអំពី ESCUP៖ ជ្ំន្យួអប់រដំេក់ ារនៅកនងុចំនណាម្ម្របជាជ្ន្ ខដេទទួេអតាម្របនយន្ទ៍ប (កម្ពជុា)។ វា ស ីងនតាន្ ឌ្ីស ី៖ 

វិទាសាា ន្អានម្រកិសម្រាប់តតតតតតតតតតតតត។  

 

Ang, S.,&Conochie, G. (២០១២) ការនេើកកម្ពសស់ិទធិនៅតាម្សាលានរៀន្ ភននំពញ៖ NEP។ 

 

Ang, S., Conochie, G. ន្ិង Chhum, S. (២០១៤). សិទធទិទួេ ន្ការអបរ់កំនងុម្របនទសកម្ពជុា៖ ការម្រសាវម្រជាវកម្រម្តិសហរម្ន្.៍ ភននំពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ 

VSO, យូនណសក ូន្ងិ ម្ដរអូប់រំ របស់អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ. 

 

ធនាគ្មរអភិវឌ្ឍន្៍អាស ី (២០១៤). ម្របនទសកម្ពុជា៖ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យអប់រំនេើកទពីីរ (រ យការផ្សដេ់ស ពេភ្នព). ខផ្សនកវាយតម្ម្ៃម្ផ្សទកនុងធនាគ្មរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាស ី. 

 

ម្រកុម្ម្របកឹាអូម្រសាត េីនដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ៖ ម្រកុម្ការងារវិស័យអប់រ.ំ (២០១៤). ការទទេួ  ន្ ទំនាក់ទំន្ង ន្ិងេទធផ្សេ៖ ករណីសិកាអំពកីិចេការរបស់អងគការម្ិន្ខម្ន្រដាឋ ភិ េ អូម្រសាត េីនៅកនងុវិស័យអប់រំ. 

Deakin ACT អូម្រសាត េី៖ម្រកុម្ម្របឹកាអូម្រសាត េីនដើម្បី ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ. 

 

Benveniste, L., Marshall, J. ន្ិង Araujo, M.C. (២០០៨). ការបនម្រងៀន្កនុងម្របនទសកម្ពុជា.  

វា ស ីងនតាន្ ឌ្ីស ី៖ ធនាគ្មរពភិពនលាក ន្ងិរាជ្រដាឋ ភិ េកម្ពជុា. 

 

Bernard, A. (២០០៥). ការវាយតម្ម្ៃរនម្រាងសាលាក ារនម្ម្រតីរបស់អងគការយនូ្ីនសហវ ភនំនពញ៖ UNICEF-Sida. 

 

Bernard, A. (២០០៥). ឯកសារនម្របើម្រ ស់សម្រាប់រ យការតាម្ដាន្ពភិពនលាក EFA ឆ្ន ំ២០០៦ អកខរភ្នពនដើម្បីជ្ីវិត. យូនណសកូ. 

 

Bray, M. ន្ិង Bunly, S. (២០០៥). ការរកាត េយភ្នពនសៀវនៅ៖ ការផ្សដេហ់ិរញ្ាបបទន្ ម្ររួសារដេ់ការអប់រកំម្រម្ិតម្ូេដាឋ ន្កនុងម្របនទសកម្ពជុា. វា ស ងីនតាន្ឌ្សី ៖ី ធនាគ្មរ 

ពិភពនលាក ន្ិងសាកេវិទាេ័យម្ន្ម្ជ្ឈម្ណឌ េម្រសាវម្រជាវការអប់រំនម្របៀបនធៀបហ ងក ង 

 

Bredenberg, K. (២០០៧). ការផ្ទត់នចេខផ្សនកអប់រចំំនពោះម្របជាជ្ន្ម្សូៃីម្ចម្៖ រ យការណ៍ពី ម្របនទសកម្ពុជា. ទសសនាវដតអីប់រសំម្រាបក់ារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ៣(៣). 
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Bredenberg, K. (២០០៨). ឯកសារពិភ្នកា៖ បញ្ញា អភិ េកិចេនខាយនៅកនុងវិស័យអប់រំ៖ ភនំនពញ៖ KAPE-USAID. 

 

Bredenberg, K. (២០០៨). ចេនាសាលាក ារនម្ម្រតី ន្ងិតនួាទីរបស់សាលានៅកនុងការនេើក សទូយការអភិវឌ្ឍនដាយភ្នរីពកព់័ន្ធនៅកនុងតំបន្់អាស អីនរនយទ៍ងំម្េូ. [ឯកសារខដេ 

 ន្នៅឯសងគម្អប់រំនម្របៀបនធៀប ន្ងិអន្តរជាតិ (CIES), Charleston, SC]. 

 

Bredenberg, K. &Ratcliffe, M. (២០០២). ការបនងកើតសាលាកម្រម្ងនៅកនុងម្របនទសកម្ពុជា៖ ការវិភ្នរ ន្ងិេទធផ្សេ. ភនំនពញ៖ UNICEF-Sida. 

 

Brown, A., Foster, M., Norton, A. ន្ិង Naschold, F. (២០០១). សាា ន្ភ្នពវិធីសាម្រសតទូទំងវិស័យ. ទីម្រកុង ុងដ៖៍ វិទាសាា ន្អភិវឌ្ឍបរនទស.  

 

Brush, L., Shin, J., Shrestha, R. ន្ងិ Tietjen, K. (២០១១). រនម្រាងសាកេបងទបស់ាក តក់ារ ន ោះបងក់ារសកិា៖ ការពនិ្តិយនម្ើេអកសរសាម្រសត. 

វា ស ីងនតាន្ឌ្ីស ី៖ ម្ដរូម្ចនម្របឌ្តិ អន្តរជាតិ. 

 

Cambridge Education, Ltd., UK ន្ិង SDC Ltd. ម្របនទសកម្ពជុា. (២០០៧). ម្រពោះរាជាណាចម្រក កម្ពជុា៖ រនម្រាងនេើកកម្ពសរ់ ណភ្នពអបរ់ ំ

(រ យការណ៍ច ងនម្រកាយ ADB TA-៤៨២៣ CAM PPTA). ធនាគ្មរអភិវឌ្ឍន្៍អាស ី. 
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អងគការសកម្មភ្នពសរំាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពជុា & អងគការសនម្រងាគ ោះក ារ. (២០១៣). ន្ិនាន ការច ោះ ន ម្ ោះនៅទីម្រកុងភនំនពញ, ភនំនពញ៖ អងគការសនម្រងាគ ោះក ារ. 

 

វិទាសាា ន្ខខមរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ (KIND) & បណាត ញសម្ពន័្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្ (២០១៣). រ យការណ៍អនងកតតាម្ដាន្ចណំាយសាធារណៈ៖ េំហូរការខចកចយ 

នសៀវនៅសម្រាប់ថ្នន ក់វិទាេ័យនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ KIND& បណាត ញសម្ពន័្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្ . 

 

 

វិទាសាា ន្ខខមរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ & បណាត ញសម្ព័ន្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្ (២០១៤). រ យការណ៍៖ ប័ណណ រ យការណ៍ពេរដឋ (CRC) សតីពីកម្រម្តិម្ន្េទធភ្នពទទេួ ន្ 

នសៀវនៅសម្រាប់សិសសថ្នន ក់វិទាេយ័. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ KIND & បណាត ញសម្ពន័្ធនដើម្បរីណនន្យយភ្នពសងគម្.  

 

វិទាសាា ន្ខខមរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ ន្ិងបណាត ញសម្ពន័្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្ (២០១៤). ការតាម្ដាន្នសៀវនៅរ យការណ៍សវន្កម្មសងគម្. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ KIND& 

បណាត ញសម្ព័ន្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្. 

 

វិទាសាា ន្ខខមរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ ន្ិង បណាត ញសម្ព័ន្ធនដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្ (២០១៤). សាច់នរឿងនជារជ្័យម្ន្រនម្រាងតាម្ដាន្នសៀវនៅអាន្កនុងម្របនទសកម្ពុជានដាយនម្របើម្រ ស់ 

ឧបករណ៍រណន្ីយភ្នពសងគម្. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ KIND ន្ិងបណាត ញសម្ពន័្ធ នដើម្បីរណនន្យយភ្នពសងគម្. 

 

Khun, P. (Ed.). (២០១៤).រ យការណ៍ម្របចឆំ្ន ំរបសម់្ូេន្ិធកិ ារកម្ពជុា (២០១៣–២០១៤). Alexandria NSW Australia៖ J.A. 

Wales Printers. 
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ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា (២០០៧). ចាប់អប់រ ំ(ចាប់ន ោះផ្សាយជាភ្នសា រាងំ ន្ងិភ្នសា អង់នរៃស). ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រកសងួអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា ន្ងិធនាគ្មរអភិវឌ្ឍន្៍ អាស ី. 

 

Malik, K. (២០១៣). រ យការណ៍អភិវឌ្ឍន្ធ៍ន្ធាន្ម្ន្ សស ឆ្ន ំ២០១៣. កំនណើន្ភ្នរខាងតបូង៖ ការរីកចនម្រម្ើន្ធន្ធាន្ម្ន្ សសនៅកនងុពភិពចម្រម្ុោះ. ញ៉ាូវយ៉ាក NY៖ កម្មវិធអីភវិឌ្ឍន្ ៍

សហម្របជាជាតិ. 

 

Millar, M. (២០០៨). ការកសាងអនារតក ារកម្ពុជា. ដកម្រសង់នចញពីធនាគ្មរអភិវឌ្ឍន្៍អាស ៖ី http://www.adb.org/results/building-

future-cambodias-children 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (អយក). សាិតិ ន្ងិសូចនាករអប់រំអយកកម្ពុជា. ដកម្រសង់នចញពី http://www.moeys.gov.kh/en/stastic-and-

indicator/about-statistic-and-indicator.html#.VRwxNvnF-So 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. តិ ន្ងិសចូនាករអប់រំ. ដកម្រសង់នចញព ី

 http://www.moeys.gov.kh/en/stastic-and-indicator/about-statistic-and-

indicator.html#.VVrD7SiRVRF 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. ការអប់រំថ្នន កប់ឋម្. ដកម្រសង់នចញព ី

  http://www.moeys.gov.kh/en/primary-education.html#.VVq_KSiRVRE 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (២០០៧). សាលាក ារនម្ម្រតី. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (២០០៨). ការអប់រំសម្រាប់ទងំអសគ់្មន ៖ រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃ ពកក់ណាត េទសវតសរ៍ថ្នន ក់ជាតិ ២០០៥. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ អយក. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (២០០៨). នគ្មេន្នយ យអប់រំសម្រាប់ក ារពិការ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១០). ខផ្សន្ការនម្សម្រាបប់នចេកវិទាពត័៌ាាន្ ន្ងិ សាររម្នារម្ន្៍ កនុងវិសយ័អប់រំ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 
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ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១០). នគ្មេន្នយ យជាតិសតពីីការខលទំ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ ក ារតចូ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. (២០១១). សាិតិប រគេកិអប់រំតាម្សាា ន្ភ្នពបចេបុបន្ន ម្រកុម្រ ណវ ឌ្ឍន្៍ ន្ងិម្រកុម្អាយ  (ជាតិ). ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា.  

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. (២០១២). សចូនាករប រគេិកអប់រំ៖ ២០១១–២០១២. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា(២០១២). ម្របកាសសតីពីការនរៀបចំ ន្ិងការម្របម្រពឹតតនៅម្ន្នាយកដាឋ ន្ អប់រំថ្នន កប់ឋម្ (នេខ ៤១៨ អន្ .ម្រប). ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (២០១៣). សាិតិ ន្ិងសូចនាករការអប់រំ ២០១២/២០១៣. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា. សាតិិ ន្ិងសចូនាករការអប់រំ (២០១៣/១៤).ម្របនទសកម្ពជុា៖ ភ្នពខ សគ្មន ទូទងំនខតតម្ន្សចូនាករការអប់រំថ្នន កប់ឋម្ខដេ ន្នម្រជ្ើសនរីស. [ផ្ទទ ងំបងាា ញកម្មវិធ ី

PowerPoint]. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. (២០១៣). សាិតិ ន្ងិសូចនាករការអប់រំនម្រៅផ្សៃូវការ៖ ២០១៣. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា (២០១៣). រ យការណ៍វាយតម្ម្ៃសងគម្៖ រនម្រាងភ្នពជាម្ដរូ សកេកម្ពជុាសម្រាប់គ្មំម្រទវិសយ័អប់រំទពីីរ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា. (២០១៣). ការវាយតម្ម្ៃសងគម្សតីពកីារទទេួ ន្ការអប់រំ៖ រ យការណ៍សិកាច ោះផ្ទទ េ់ (រនម្រាងភ្នពជាម្ដរូសកេកម្ពុជាសម្រាប់គ្មំម្រទវិសយ័ អប់រទំពីីរ). ភនំនពញ 

ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា. (២០១៤). សន្ន ិតវិស័យអប់រំ៖ េទធផ្សេអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា កនងុឆ្ន ំសកិា ២០១២–២០១៣ ន្ងិនគ្មេនៅសម្រាបឆ់្ន ំសិកា ២០១៣–២០១៤. ភនំនពញ 

ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១៤).សាតិិ ន្ងិសចូនាករការអប់រំ ២០១៣/២០១៤.ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១៤). ខផ្សន្ការយ ទធសាម្រសតវិស័យអប់រំ (២០១៤–២០១៨). ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 
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ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. (២០១៤). ខផ្សន្ការនម្ EMIS៖ ២០១៤–២០១៨. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា. (២០១៤). រនម្រាងនេើកកម្ពសរ់ ណភ្នពអប់រំ៖ រ យការណ ៍ វឌ្ឍន្ភ្នពម្រតាីសទ ី ១ (ជ្នំ្យួឥតសណំងរបស ់ADB នេខ ០០9០-CAM (SF)). 

ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ រាជ្រដាឋ ភ ិេកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា. (២០១៤). សាិតិ ន្ងិសូចនាករការអប់រំនម្រៅផ្សៃូវការ៖ ២០១៤. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១៤). នគ្មេន្នយ យសតពីីចកខុវិស័យវិសយ័អប់រំថ្នន ក់ ឧតតម្សកិា ឆ្ន ំ២០៣០. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា.(២០១៥). សម្ទិធផ្សេកនុងឆ្ន សំិកា ២០១៣–២០១៤. [ឯកសារ]. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ងិកីឡា. (២០១៥). រនម្រាងនេើកកម្ពស់រ ណភ្នពអប់រំ (EEQP)៖ រ យការណ៍បញ្េបរ់នម្រាង (ជ្នំ្ួយឥតសំណងរបស ់ ADB នេខ ០០9០-CAM 

(SF)). ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ រាជ្រដាឋ ភិ េកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងអប់រ ំយ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា៖ ការអភិវឌ្ឍររ នកាសេយ. (២០១៥). ខផ្សន្ការនគ្មេន្នយ យម្ររូ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងអប់រំ យ វជ្ន្ ន្ិងកីឡា & ម្ូេន្ិធកិ ារអងគការសហម្របជាជាតិ. (២០០៥). កម្មវិធអីបរំ់ ម្េូដាឋ ន្ខដេ ន្ពម្រងកី (EBEP)៖ (ដណំាកក់ាេទ ីII) ២០០៦–២០១០ (សនំណើ). 

ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ រាជ្រដាឋ ភ ិេកម្ពជុា. 

 

ម្រកសួងកិចេការបរនទសស  យខអត. (២០១៤). យ ទធសាម្រសតេទធផ្សេសម្រាបក់ិចេសហម្របតិបតតិការ អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ម្របនទសស  យខអតជាម្ួយម្របនទសកម្ពុជា៖ ២០១៤–២០១៨. Stockholm៖ 

ម្រកសួងកិចេការបរនទសស  យខអត. 

 

ម្រកសួងខផ្សន្ការ៖ វិទាសាា ន្ជាតិសាតិិ. (២០០៧). ជ្នំរឿន្ម្របជាជ្ន្កនងុម្របនទសកម្ពុជា៖ នសៀវនៅខណនាំសម្រាប់អនកច ោះន ម្ ោះ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 

 

ម្រកសួងខផ្សន្ការ៖ វិទាសាា ន្ជាតិសាតិិ. (២០០៩). ជ្ំនរឿន្ម្របជាជ្ន្កនុងម្របនទសកម្ពជុា២០០៨៖ រ យការណជ៍ាតសិតីពេីទធផ្សេជ្ំនរឿន្ច ងនម្រកាយ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពជុា. 
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ម្រកសួងខផ្សន្ការ៖ ម្រកមុ្ការងារវិម្ជ្ឈការ ន្ងិសហវិម្ជ្ឈការ ន្ិងសិទធកិ ារ. (២០១២). ការកាត់ បន្ាយ ភ្នពម្រកីម្រកតាម្រាជ្ធាន្ី នខតត ម្រកុង ម្រសកុ ខណឌ  ន្ិង  ំ សងាក តត់ាម្ម្ូេដាឋ ន្ ទនិ្នន្យ័   ំ

(CDB), ២០០៤–២០១២.ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា; ម្រពោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា. 
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NAEP 

វិទាសាា ន្ជាតិសាតិ,ិ អគ្មគ ធិការដាឋ ន្ស ខាភ ិេ ន្ិង ICF Macro (២០១១). ម្របនទសកម្ពជុា ការអនងកតម្របជាសាម្រសត ន្ងិស ខភ្នពកម្ពុជា ២០១០. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា ន្ងិ 

Calverton, Maryland៖ វិទាសាា ន្ជាតសិាិត,ិ អគ្មគ ធិការដាឋ ន្ស ខាភិ េ ន្ងិ ICF Macro. 

 

Nonoyama-Tarumi, Y. ន្ិង Bredenberg, K. (២០០៨). េទធផ្សេអន្តរារម្ន្ក៍ម្មវិធីនម្រតៀម្ ចូេនរៀន្នៅនេើការសិការបសក់ ារកនងុម្របនទសកម្ពជុា. 

ទសសនាវដតអីភិវឌ្ឍន្៍ការអប់រំ អន្តរជាតិ. ២៩ (២០០៩), ៣៩ –៤៥. 

 

វិទាសាា ន្អភិវឌ្ឍបរនទស(២០០៤).ការខសវងយេ់អពំកីារផ្ទៃ ស់បតូរន្នយ យគ្មំម្រទម្របជាជ្ន្ម្រកីម្រក៖ វឌ្ឍន្ភ្នពនគ្មេន្នយ យ. (ខផ្សនកទី II៖ ម្របនទសកម្ពុជា ន្ិងម្របនទសនវៀតណាម្ រ យការណ៍ចប់នផ្សតើម្). 

ទីម្រកុង ុងដ៍៖ វិទាសាា ន្អភិវឌ្ឍបរនទស. 

 http://www.odi.org/publications/2991-understanding-pro-poor-political-

change-policy- process-vietnam 

 

Plan International-ម្របនទសកម្ពុជា. អាហារូបករណ៍គ្មំម្រទសាលា. ដកម្រសង់នចញព ី https://plan-international.org/where-

we-work/asia/cambodia/what-we-do/pro-school-scholarship 

 

Puthy, K. នឆ្ព ោះនៅការអាន្សម្រាប់ទងំអសគ់្មន ៖ ភ្នពខ សគ្មន ម្ន្េទធផ្សេវាយតម្ម្ៃអណំាន្ថ្នន ក់ ដំបងូរវាងម្របជាជ្ន្ជ្ន្បទ ន្ិងទីម្រកងុនៅកនងុម្របនទសកម្ពុជា [បទបងាា ញ PDF]. 

 http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Docum

ents/Education%20workshop%20dox/Montreal%202014/17.Rural%20urban

%20variations%20in%20early%20reading%20assessments%20results%20i

n%20Cambodia_EN.pdf 

 

Rao, N.,& Pearson, E. (២០០៧). ការវាយតម្ម្ៃកម្មវិធីខលទំ ន្ិងអប់រកំ ារតចូកនុង ម្របនទសកម្ពុជា. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ UNICEF. 

 

Ratcliffe, M.A. ការសកិា សតពីីបញ្ញា ម្របឈម្អភិ េកចិេសម្រាប់ការអប់រកំនុងសាា ន្ភ្នព ផ្ស យម្រសយួ៖ រ យការណ៍ម្របនទសកម្ពជុា. សហភ្នពអឺរ  ប & Euro-Trends. 

http://www.odi.org/publications/2991-understanding-pro-poor-political-change-policy-process-vietnam
http://www.odi.org/publications/2991-understanding-pro-poor-political-change-policy-process-vietnam
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 http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/Country_Report_-

_Cambodia.pd 

 

អងគការរូម្ធូរីដ. កម្មវិធីបនម្រងៀន្អាន្ ន្ងិសរនសរ៖ ការវាយតម្ម្ៃម្របសិទធភ្នពរយៈនពេពីរឆ្ន ំកនងុ ម្របនទសកម្ពុជា. 

 

អងគការរូម្ធូរីដ.(២០០៤). ទដិឋភ្នពទូនៅម្ន្កញ្េបអ់ន្ វតតសម្រាប់សាសភ្នរបនម្រងៀន្កម្មវធិអីកខរកម្ម. អងគការរូម្ធូរដី. 

 

អងគការរូម្ធូរីដ.(២០១១). រ យការណ៍របស់ាេ ស់ជ្នំ្យួសតពបីន្ទប់អាន្ម្របនទសកម្ពុជា. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពជុា៖ អងគការរូម្ធូរីដ. 

 

អងគការរូម្ធូរីដ.(២០១៥). នសចកតីសនងខបេទធផ្សេជ្នំាញអាន្កម្មវធិីអកខរកម្ម. អងគការរូម្ធូរីដ. 
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http://cambodia.worlded.org/Resources/Docs/CLP_Final_Report.pdf 

 

អងគការទសសន្ពភិពនលាក. ការនេើកកម្ពស់អកខរកម្ម៖ ការបនងកើតម្ូេដាឋ ន្អកខរកម្មរងឹាំសម្រាប់ អនកសិកាថ្នន ក់ដបំងូ [នសៀវនៅខណនាំសនងខប]. 
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អងគការទសសន្ពភិពនលាក ម្របនទសកម្ពុជា.(២០១៤). រ យការណ៍ម្របចឆំ្ន ំសតីពសី ខ ាេភ្នពក ារ. ភនំនពញ ម្របនទសកម្ពុជា៖ អងគការទសសន្ពិភពនលាក. 
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2014 
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