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េសចក្តីេផ្តម

ករសិក េនេលពិភពេ កេយងេនះ ្រតូវ
ែតមនករចំ យេ យនរ មន ក់។ ករអប់រ ំ
្រតូវចំ យថវកិេ្រចន។ ជទូេទ្របេទសកំពុង
អភិវឌ ពំុ ចៃលលកថវកិឲយ្រគប់្រគន់ស្រមប់
ចំ យេទេលករអប់រេំទ។ េហតុដូេចនះេហយ
ករចំ យមួយចំនួនេលករអប់រ្ំរតូវធ្ល ក់េទ
េល្រកុម្រគួ រសិស ។

ករេរៀនគួ្រតូវចត់ទុកថជករសិក បំេពញ
បែនថមស្រមប់ជជំនួយកនុងករ្របលង េ យ រ
ករ្របលងទមទរឲយមនករេរៀនគួ កនុងចំេ ម
សិស ែដលជករេរៀបចំដ៏ល្អមួយស្រមប់ករ
្របលងេផ ងៗ ែដលចំបច់ស្រមប់េឆព ះេទថន ក់
កន់ែតខពស់។ ករេរៀនគួក៏េកតមនផងែដរេន
េពលែដលសិស ្រតូវករជំនួយបែនថម េដមបីឲយ
មនសមតថភពខពស់េលមុខវជិជ ឬ្របធនបទអ្វី
មួយ ែដលេគយល់ថមនភពពិបកយល់អំឡុង
េពលសិក កនុងេម៉ងរដ្ឋ។ ករេរៀនគួក៏េកតេឡង
េ យ របញ្ហ ជេ្រចនផងែដរដូចជ៖ ករបេ្រង ន
េម៉ងរដ្ឋមនរយៈេពលខ្លីឬ្របក់ែខ្រគូតិចជេដម។
ឥទធិពលៃនក ្ត ទំងេនះ ក៏េធ្វឲយមនសមព ធសងគម
េកតេឡង ជពិេសសេល ពយបល និង
សិស ។ េ្រកពី្របេយជន៍ៃនករសិក  -
ពយបលនិងសិស ក៏យល់ថ ករេរៀនគួគឺជវធីិ
ដ៏មន្របសិទធភពមួយ េដមបទីទួលបន្របេយជន៍
កនុងករសិក កនុង រដ្ឋ និងទទួលបនលទធផល
សិក ល្អផងែដរ។

ដូេចនះ្រកុម្រគួ រសិស បនចូលរមួចំែណក
កនុងករចំ យេលករអប់ររំបស់កូនៗគត់។

មរយៈ េរៀនែដលេយងេធ្វករជមួយ
េយងបនដឹងថ មនករចំ យេ្រចនរបស់្រកុម
្រគួ រេលករអប់ររំបស់កូនគត់ ជពិេសសេល
ករេរៀនគួ។ ករបេងកនចំេណះដឹងេដមបីប្រងគប់
បែនថមនូវអ្វីែដលបនសិក េនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋ ជ
ចំណុចវជិជមនមួយែដលករេរៀនគួបនផ្ដល់ឲយ
បុ៉ែន្តករេរៀនគួ្រតូវករចំ យថវកិេទ្រគូ
បេ្រង នេដមបីបែនថមេល្របក់ែខរបស់ពួកគត់។
មនែតសិស មួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះែដលបនេទ
េរៀនគួ េ យ រ្រកុម្រគួ រពួកេគមនលទធភព
បង់ៃថ្លេរៀនគួ។ រឯីសិស មួយចំនួនេទៀតែដល
្រគួ រមិនមនលទធភពេនះ មិន ចេទេរៀនគួ
បនេឡយ (េបេទះបីមន្រគូបេ្រង នខ្លះមិនយក
លុយពីសិស ្រកី្រកក៏េ យ)។ បញ្ហ េនះេធ្វឲយករ
ទទួលបនករអប់រមំនលកខណៈមិនេសមគន ។ ម៉យង
េទៀត នេពលបចចុបបននេនះកំពុងែតមនករេកន
េឡងៃនករឲយតៃម្លេលករេរៀនគួេ្រចនជងករ
េរៀនេន រដ្ឋ ទំងែផនកចំេណះដឹង (ស្រមប់
សិស ) និងកររក្របក់ចំណូល (ស្រមប់្រគូ)។
េហតុដូេចនះេហយ បនជេយងេធ្វករសិក ្រ វ
្រជវេនះេឡង េដមបីឲយបនយល់ដឹងកន់ែតសីុ
ជេ្រមអំពីបញ្ហ សងគម ែដលប ្ដ លមកពីករ
េ្រជ តចូលនូវករអប់រឯំកជន (េរៀនគួ) េទកនុង 
្របព័នធអប់ររំបស់រដ្ឋ។ 
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បញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ

ខណៈែដលករេរៀនគួភគេ្រចនមនែត
ចំេពះអនកមនែដលរស់េនទី្របជំុជន ករេធ្វឯក
ជនភវបូនីយកមមក៏បន្រជបចូលកនុង រដ្ឋជ
លកខណៈ្របេយលនិងមិនផ្លូវករ។ ករបេ្រង នគួ
ក៏ជឯកជនភវបូនីយកមមដ៏ ក់កំបំងមួយកនុង
វស័ិយអប់រ ំ និងមនឫសគល់យ៉ងេ្រជនិងមន
ទ្រមង់ជករេរៀនគួេ្រចន្របេភទ។

មយ៉ងេទៀត េ យ រជីវភព្រគូបេ្រង ន
េនមនក្រមិត ករយកេមេរៀនកនុងេម៉ង បេ្រង ន 
រដ្ឋេទបេ្រង នកនុងថន ក់គួក៏ជវធីិមួយេដមបីរក្របក់
ចំណូលេដមបីផគត់ផគង់ជីវភពផងែដរ។ ្របក់ែខជ
បញ្ហ មួយែដល្រគូបេ្រង នែតងែតត្អូញែត្អរថពំុ
មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ែដល ចេធ្វឲយគត់រស់
េនបនសមរមយ្របសិនេបគម នចំណូលពី្របភព
េផ ងេទៀត។ មទិននន័យេនកនុងឆន ំ២០០៤ របស់
ធនគរពិភពេ កបនបង្ហ ញថ ្រគូបេ្រង ន 
៦៨.៥ % មនមុខរបរទី២ ដូចជេធ្វែ្រសចមក រ 
ចិញច ឹមសត្វ លក់ដូរអី ៉ន់េនផ រ និងរត់មូ៉តូឌុបជ
េដម (Benveniste, Marshall & Araujo, 2008, 
ទំ.68) ចំែណកឯ្របភពចំណូលមួយេទៀត គឺបន
មកពីករបេ្រង នគួ។

េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី ករេរៀនគួគឺជឧបសគគ
មួយដ៏ធំស្រមប់សិស ្រកី្រកជេ្រចន កនុងករចូល
េរៀនបែនថមេនះ េហយក៏ជករចូលរមួេធ្វឲយមន

វសិមភពកនុងសងគមែដរ (Bray, 1999)។ េ យ 
រពំុមន្របក់ស្រមប់ករេរៀនគួ េធ្វឲយសិស

មួយចំនួនពំុទទួលបនលទធផលសិក ល្អដូច
សិស ែដលេរៀនគួេឡយ េហយសិស ែដលពំុេរៀន
គួ ចនឹង្រតូវែបងែចកេចញពីសិស ែដលេរៀនគួ
េនេពលេគសិក ថន ក់រដ្ឋធមម  េហយករណីខ្លះ
្រគូក៏ចូលចិត្តនិងផ្ដល់ករយកចិត្តទុក ក់េលសិស
េរៀនគួជងសិស មិនេរៀនគួែដរ។

េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ

េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវគឺេដមបីែស្វង
រកភពខុសគន ៃនលទធផលសិក របស់សិស ែដល
េរៀនគួនិងមិនបនេរៀនគួ ភពខុសគន ៃនវធីិ ្រស្ត
បេ្រង នរបស់្រគូកនុងថន ក់រដ្ឋនិងកនុងថន ក់គួ ឥទធិពល
ៃនបរមិណសិស កនុងថន ក់រដ្ឋចំេពះថន ក់គួ ករ
ចូលរមួរបស់្រគួ រនិង ពយបលកនុងករ
េរៀនគួរបស់កូន និងករយល់េឃញទូេទរបស់
សងគមនិង្រគួ រចំេពះសមតថភពរបស់សិស
ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ។
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សណួំរ្រ វ្រជវ

១. េតសិស េរៀនគួនិងសិស មិនេរៀនគួមន
លទធផលសិក ខុសគន ដូចេម្ដច? 

២. េតវធីិ ្រស្តបេ្រង នរបស់្រគូកនុងថន ក់រដ្ឋ
និងកនុងថន ក់គួខុសគន ដូចេម្ដច?

៣. េតបរមិណសិស កនុងថន ក់រដ្ឋមនឥទធិពល
េលករេរៀនគួយ៉ងដូចេម្ដច? 

៤. េត្រគួ រនិង ពយបលបនចូល
រមួដូចេម្ដចកនុងករេរៀនគួរបស់កូន? 

៥. េតសិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ ្រតូវ
បនយល់េឃញខុសគន យ៉ងដូចេម្ដច?

រៈសខំន់ៃនករ្រ វ្រជវ

១. ករ្រ វ្រជវ ចនឹងរកេឃញរបក
គំេហញថមីៗៃនលទធផលសិក របស់សិស ែដល
េរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ វធីិ ្រស្តេផ ងគន ែដល្រគូ
បនយកមកបេ្រង នកនុងថន ក់រដ្ឋនិងថន ក់គួ និង
បរមិណសិស កនងុថន ក់រដ្ឋែដល ចនឹងមនឥទធពិល
េលថន ក់គួ។

២. ករសិក ក៏មន រៈសំខន់ផងែដរ 
េ យនឹងបង្ហ ញនូវរបកគំេហញថមីអំពីករចូលរមួ

រលំកឹ្រទឹស្ដី

ករេរៀនគួមិនមនែតេនកនុង្របេទសកមពុជ
េទ បុ៉ែន្តបនេកតេឡងេនកនុង្របេទសជេ្រចនេន
កនុងពិភពេ ក ដូចជ្របេទសកនុងសហគមន៍អឺរ ៉បុ 
(Bray, 2011, ទំ. 21-23) ្របេទសេអហ ុីប (Fergany,
1994 ដក្រសង់េ យ Bray, 2003, ទំ. 22) ឥ ្ឌ
(Aggarwal, 1998 ដក្រសង់េ យ Bray, 2003,
ទំ. 23) ្របេទសេកនយ៉ (Nzomo et al., 2001 ដក
្រសង់េ យ Bray, 2003, ទំ. 23) ្របេទសគុយែវត៉ 
(Hussein, 1987, ទំ. 92 ដក្រសង់េ យ Bray, 
2003, ទំ. 31) និង្រសីលងក រ (Nanayakkara &
Ranaweera, 1994, ទំ. 14 ដក្រសង់េ យ Bray,
2007, ទំ. 52)។ បុ៉ែន្តទ្រមង់ៃនករេរៀនគួេនកនុង
្របេទសនីមួយៗមិនដូចគន ទំងអស់េនះេទ។

របស់្រគួ រនិង ពយបល កនុងករេរៀនគួ
របស់កូននិងករយល់េឃញេផ ងគន េលសមតថភព
របស់សិស ែដលបនេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ។

៣. ករសិក ក៏មន រៈសំខន់ស្រមប់
បង្ហ ញជរបកគំេហញថមីៗស្រមប់អនកសិក
្រ វ្រជវេ្រកយៗេទៀតេល្របធនបទេនះ។
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អនក្រ វ្រជវបនរកេឃញនូវមូលេហតុ
េផ ងៗែដលេធ្វឲយមនករេរៀនគួេកតេឡង ែដល
មូលេហតុទំងេនះទក់ទងនឹងត្រមូវករនិងករ
ផគត់ផគង់ៃនកេរៀនគួ។ េ ក ម៉ក េ្រប(2011, ទំ. 
33-38) បនបង្ហ ញនូវមូលេហតុចមបង៣យ៉ង
ខងែផនកត្រមូវករគឺ៖ 

ទី១៖ មនករ្របលង្របែជងេ្រចន 

ទី២៖ កមមវធីិសិក េ្រចនេពក 

ទី៣៖ ក ្ត ជំរុញពីឪពុកម្ត យនិងមិត្តភក្ដិ។
ករេកនេឡងៃនករេរៀនគួក៏ប ្ដ លមកពីែផនក
ផគត់ផគង់ផងែដរ ដូចជ្របក់ែខ្រគូបេ្រង នទបនិង
គុណភពមិនសូវល្អៃន្របព័នធអប់ររំដ្ឋជេដម
(Hallak & Poisson, 2007, ទំ. 265-266)។

េ ក ម៉ក េ្រប (2009, ទំ. 13) បនេ
ករេរៀនគួជករអប់រែំបប្រសេមល (shadow 
education) េ យ រមូលេហតុ៤យ៉ង។

ទី១៖ ករេរៀនគួេកតេឡងេ យ រមន
ករសិក េន រដ្ឋ (mainstream education 
system)។ ្របសិនេបមិនមនករសិក េន
រដ្ឋេទេនះ្របែហលជមិនមនករេរៀនគួេទ។ 

ទី២៖ េនេពលទំហំនិងរបូ ងៃនករសិក
េន រដ្ឋែ្រប្របួលទំហំនិងរបូ ងៃនករេរៀន

គួក៏មនករែ្រប្របួលែដរ។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិន
េបមនករេកនេឡងថន ក់ៃនករ្របលងថន ក់ជតិ
េនះករេរៀនគួទំនងជនឹងមនករេកនេឡងែដរ
េហយ្របសិនេបចំនួនេម៉ងសិក េនកនុងថន ក់រដ្ឋ
មនករេកនេឡងេនះ ករេរៀនគួ ចនឹងថយ
ចុះ។ 

ទី៣៖ េសទ រែតេន្រគប់ទីកែន្លងទំងអស់ 
្រសេមលមិន្រតូវបនចប់ រមមណ៍ដូចវតថុពិត
របស់ េទ មនន័យថ ្របសិនេបេយងេលកយក
ពកយថ្របព័នធអប់រមំកជែជកគន  េនះមនុស ភគ
េ្រចនទំនងជនឹងេលកយកករសិក េន
រដ្ឋឬ ឯកជនមួយចំនួន មកនិយយបុ៉េ ្ណ ះ
េ យពំុបននិយយអំពីករេរៀនគួែដលេកតេឡង
េនេ្រក្របព័នធអប់ររំដ្ឋ និងែដលជែផនកមួយៃនករ
អប់រែំដរេនះេទ។

ទី៤៖  ្របព័នធអប់រែំបប្រសេមលមនលកខណៈ
មិនចបស់ ស់ មិនមនករកំណត់ដូចេនកនុង
្របព័នធអប់ររំដ្ឋេទ។ េយងដឹងេហយថ «្រសេមល»

មនលកខណៈមិនចបស់ដូច «របស់ពិត» េនះេទ។ 
្រតង់ចំណុចេនះេយងចត់ទុកករេរៀនគួេ្រប ប
បនដូចជ្រសេមល មនន័យថមិនមនករ ក់
ក្រមិតចបស់ ស់េទេលករេរៀនគួ ដូចេនករ
សិក េន រដ្ឋេទ។ ករេរៀនគួ ចេកតេឡង
េន្រគប់ទីកែន្លង (ដូចជ ផទះរបស់្រគូ ផទះរបស់
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សិស ខ្លះេទៀត េនកនុងបរេិវណ រដ្ឋ។ល។)
្រគូ ចបេ្រង នអ្វី េ យមិនមនករកំណត់ពី
្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  (តេទពកយ «្រកសួង»

នឹង្រតូវេ្របជំនួសពកយ «្រកសួងអប់រយុំវជន និង
កី ») សិស មិនចំបច់េស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន
ឬអងគុយេនកែន្លង ឲយពិត្របកដេនកនុងថន ក់
េរៀនគួេនះេទ។ ចំែណកឯេនកនុង្របព័នធអប់ររំដ្ឋ
វញិ ករសិក ្រតូវែតេកតេឡងេន រដ្ឋសិស
្រតូវែតេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន េហយ្រគូ្រតូវបេ្រង ន
េទ មកមមវធីិសិក របស់្រកសួង។

ជក់ែស្ដង េនកនុង្របេទសកមពុជករអប់រ ំ
មិនេកតេឡងែតេនកនុង រដ្ឋនិងេម៉ងសិក
របស់រដ្ឋេនះេទ េយងសេងកតេឃញសកមមភពៃន
ករអប់រេំកតេឡងជេរៀង ល់ៃថង សូមបីែតេនៃថង
ចុងសប្ត ហ៍។ សិស ចទទួលករអប់រេំផ ងៗគន
េទ មករេ្រជសេរ សរបស់ពួកេគ មរយៈករ
សិក ជលកខណៈឯកជនែដលេនកនុងេនះមន
ករេរៀនគួផងែដរ។ ករេរៀនគួេនកនុង្របេទស
កមពុជេកតេឡងេ្រកមរូបភពជេ្រចនដូចជ៖ 
ករេរៀនគួពិេសស (extra special private tutoring)
ករេរៀនគួធមម  (normal private tutoring) ករ
េរៀនគួេន ម ឯកជន (elective private 
tutoring) ករេរៀនគួស្រមប់ករ្របលង (test pre-
paration private tutoring) ករេរៀនគួេពលវសិ ម-
កល (vacation private tutoring) និងករេរៀន

គួជមួយ្រគូែដលមិនបនបេ្រង នខ្លួនេនថន ក់រដ្ឋ
េដមបីេធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវចំណុចខ្វះខត (reme-
dial private tutoring)។

ករេរៀនគួពិេសស (extra special private 
tutoring) ជទូេទេកតេឡងេនផទះរបស់្រគូឬផទះ
របស់សិស ផទ ល់ ែដលេនកនងុថន ក់គួេនះ្រគូបេ្រង ន
មន ក់បេ្រង នសិស មន ក់ឬសិស មួយ្រកុមតូច 
េ យសិស ្រតូវបង់ៃថ្លេ្រចនជងករេរៀនគួ
ធមម ។

េនកនុងករេរៀនគួធមម  (normal private 
tutoring) គឺសិស ភគេ្រចនមកពី រដ្ឋេទ
េរៀនជមួយ្រគូែដលបេ្រង នពួកេគេនកនុងថន ក់
រដ្ឋ។ ករេរៀនគួធមម េនះេកតេឡងេ្រកេម៉ងរដ្ឋ
េ យខ្លះេកតេឡងកនុងបរេិវណ រដ្ឋ ខ្លះេទៀត
េកតេឡងេ្រកបរេិវណ រដ្ឋ ដូចជេនផទះ
របស់្រគូបេ្រង នជេដម។

ស្រមប់ករេរៀនគួេន ម ឯកជន 
(elective private tutoring) សិស ចេ្រជសេរ ស
មុខវជិជ ែដលមិនមនេរៀនកនុង រដ្ឋេន ម
វទិយ ថ នឬ ឯកជននន ដូចជភ
បរេទស កំុពយូទ័រជេដម (ស្រមប់សិស បឋម
សិក ) កី និងត្រន្ត។ី ជទូេទ្រគូបេ្រង នេន

ឯកជនេនះ មិនែមនជ្រគូបេ្រង នរបស់
សិស ែដលេន រដ្ឋេនះេទ។
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រឯីករេរៀនគួស្រមប់ករ្របលង (test pre-
paration private tutoring) មនសិស យ៉ងេ្រចន
ជួបជំុគន េដមបី េរៀនគួេ្រត ម្របលងថន ក់ជតិ
និងេដមបីេ្រត ម្របលងចូលម វទិយល័យនន
ៃន កលវទិយល័យរដ្ឋ។ ្រគូបេ្រង នជេ្រចនេន

រដ្ឋបន្របមូលផ្ដុំគន េនទីកែន្លងមួយ ( ច
េបកជ ឯកជន) េដមបីបេ្រង នគួស្រមប់
ករេ្រត ម្របលងទំងេនះ។ មុខវជិជ ែដល្រតូវករ
េរៀនគួមនេនទីេនះទំងអស់ែដលេធ្វឲយមន
ភពងយ្រសួសដល់សិស កនុងករេ្រជសេរ ស
និងេធ្វឲយមនសិស យ៉ងេ្រចន្របមូលផ្ដុំគន
េនទីេនះ។

ករេរៀនគួេពលវសិ មកល (vacation pri-
vate tutoring) េកតេឡងេនេពលឆន ំសិក បញច ប់
ែដលសិស ្រតូវបនត្រមូវឲយឈប់ស្រមកពីករ
សិក េន រដ្ឋមុននឹងចប់េផ្ដមឆន ំសិក
ថមី។ េនចេន្ល ះេពលេនះេយងសេងកតេឃញថ
សិស មួយចំនួនេនែតបន្តករសិក របស់ពួក
េគេនថន ក់េរៀនគួជមួយនឹងអនគត្រគូេនឆន ំ
សិក ថមីរបស់ពួកេគ ឬជមួយនឹង្រគូែដលបេ្រង ន
ពួកេគេនឆន ំសិក ចស់។ េនថន ក់េរៀនគួេនះ
េយងមិនបនដឹងចបស់ថសិស បន្តសិក កមមវធីិ
សិក ថន ក់ចស់ឬកមមវធីិស្រមប់ថន ក់បនទ ប់ែដល
ពួកេគនឹងសិក េនឆន ំសិក ថមីេនះេទ។

ករេរៀនគួេដមបីេធ្វឲយ្របេសរេឡងនូវមុខ
វជិជ ឬចំណុច មួយែដលសិស េរៀនេខ យ 
(remedial private tutoring) េ យករបេ្រង ន

ចេធ្វ េឡងេ យនរ ក៏បនែដលមន 
សមតថភពជួយ ដូចជមិត្តភក្តិ បងប្អូន ឬ ចេន
កែន្លងែដលមនផ្ដល់េស ែបបេនះ។ ្រគួ រសិស
មិនចំបច់្រតូវែតចំ យេលករេរៀនគួ្របេភទ
េនះេទ។ 

េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ េយងមិន
បនសិក េទេលករេរៀនគួ្រគប់ទ្រមង់ទំងអស់
េនះ េទគឺេយងសិក ែតេលករេរៀនគួធមម េន
កនុង្របព័នធអប់រ ំ រដ្ឋែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យេផ្ត ត
សំខន់េទេលកមមវធីិសិក និងក ្ត សងគម។

េនកនុង្របេទសកមពុជកនុងទស វត រ១៍៩៩០
ករអេងកតេទេលសិស ថន ក់ទី៦ េន ចំនួន
៧៧ បនបង្ហ ញថ សិស ថន ក់ទី៦ ជង៣០%
បនេទេរៀនគួ ែដលជទូេទបេ្រង នេ យ្រគូេន

រដ្ឋរបស់ពួកេគ (Bray, 1999, ទំ. 57)។
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វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវ

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ែផ្អកេលទិននន័យ
ែដលបនមកពីករចុះសេងកតេន មថន ក់េរៀន
គួនិង មថន ក់េរៀនរដ្ឋ ករពិភក ្រកុមជមួយ្រគូ
បេ្រង ន សិស និងម បិ សិស  និងករេ្រប ប
េធៀបលទធផលៃនករសិក របស់សិស ែដលេរៀន
គួនិងសិស ែដលមិនបនេរៀនគួ។

១. ករចុះសេងកត

េនកនុងករ្របមូលទិននន័យ មរយៈករចុះ
សេងកតេន មថន ក់េរៀនគួនិង មថន ក់េរៀនេន

រដ្ឋ េយងបនេ្រប្របស់បញជ ីេផទ ងផទ ត់
(checklist) ែដលបនមកពីរបយករណ៍មួយរបស់
ធនគរពិភពេ ក (Benveniste, et al., 2008,
ទំ. 89-91)។ បញជ ីេផទ ងផទ ត់េនះេផ្ដ តសំខន់េទ
េលវធីិ ្រស្តបេ្រង នសកមមភពេនកនុងថន ក់េរៀន
(classroom characteristics) និងករេ្រប្របស់
េពលេវ េទេលសកមមភពេផ ងៗកនុងេពលេរៀន
និងបេ្រង ន។

េ្រកយពីបន្របមូលទិននន័យអំពីតៃម្លេរៀន
គួេន្រគប់អនុវទិយល័យទំងអស់(ចំនួន១៣) េន
កនុង្រសុកមួយរចួមក េយងបនេ្រជសេរ សយកអនុ
វទិយល័យចំនួន២ែដលមួយមនតៃម្លេរៀនគួខពស់
បំផុត (១០០០េរៀល ឬ្របែហល០.២៥ដុ ្ល រ -
េមរកិ) និងមួយេទៀតមនតៃម្លេរៀនគួទបបំផុត

(៥០០េរៀលឬ្របែហល០.១៣ដុ ្ល រ េម៉រកិ)។ 
អនុវទិយល័យទំងពីរេនះសថិតេនទី្របជំុជនមួយ
និងេនទីជនបទមួយ1។ បនទ ប់មកេយងេ្រជសេរ ស

បឋមសិក ចំនួន៤ែដលពីរមនទី ំង
ភូមិ ្រស្តជិតអនុវទិយល័យមួយខងេល និងពីរ
េទៀតេនជិតអនុវទិយល័យមួយេទៀត។

េនក្រមិតបឋមសិក  េយងចុះសេងកតថន ក់
ទី៦ និងអនុវទិយល័យេយងចុះសេងកតថន ក់ទី៩េល
មុខវជិជ គណិតវទិយ របូវទិយ គីមីវទិយ និងភ  
ែខមរ។ មុខវជិជ ទំងេនះ្រតូវបនេ្រជសេរ សមកេធ្វ
ករសេងកត េ យ របទពិេ ធផទ ល់របស់អនក
្រ វ្រជវែដលធ្ល ប់ដឹងនិងឆ្លងកត់ករេរៀនគួេល
មុខវជិជ ទំងេនះ េហយក៏មនករេលកេឡងផង
ែដរថ មុខវជិជ ទំងេនះជមុខវជិជ ែដលេពញនិយម
បំផុតស្រមប់ករបេ្រង នគួេនក្រមិតមធយមសិក
បឋមភូមិ (ម៉ក េ្រប & េសង បុ៊នលី, ២០០៥, 
ទំ.៤១)។ ករេ្រជសេរ សយកថន ក់ទី៦មកសិក
្រ វ្រជវ េ យ រថន ក់ទី៦ជថន ក់ែដលខពស់
ជងេគេនកនុងក្រមិតបឋមសិក  ែដលសិស ច
មនសមតថភព្រគប់្រគន់ស្រមប់ករចូលរមួកនុង
ករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ ចំែណកឯថន ក់ទី៩វញិ
ជថន ក់ែដលមនករ្របលងថន ក់ជតិ េដមបីឆ្លង
េទកន់ភូមិសិក មួយេទៀត (ក្រមិតមធយមសិក

1 ទំងពីរេនះ សថិតេនកនុង្រសុក/្រកុងែតមួយ។ េទះបីេយងគួរែតេ្របពកយ
 ថ្រកុងនិងជយ្រកុងក៏េ យ េនកនុងរបយករណ៍េនះ េយងេ្របពកយ្រកុង
 និងជនបទ េដមបែីបងែចកទី ងំអនុវទិយល័យទំងពីរ េ យ រអនុវទិយល័យ
 មួយ សថិតេនចំទីរមួ្រសុក/្រកុងែដល្របជជនភគេ្រចនមនផទះថម មេធយយ-
 បយេធ្វដំេណ រទំេនប ( ន មូ៉តូថមីៗ) និងមិនពឹងែផ្អកេលករេធ្វកសិកមម។ រឯី
 អនុវទិយល័យមួយេទៀតសថិតេនជយ្រសុក/្រកុង ែដល្របជជនភគេ្រចនមន
 ផទះេឈ/ស្លឹក េ្របកង់ជមេធយបយេធ្វដំេណ រ និងមុខរបរពឹងែផ្អកេលករេធ្វ
 កសិកមម។ 



8

ង១ង១៖ ចំនួនៃន៖ ចំនួនៃនករសេងកត មមុខវជិជ និងក្រមិតករសេងកត មមុខវជិជ និងក្រមិត

ក្រមិតក្រមិត
ថន ក់ចុះសេងកតថន ក់ចុះសេងកត

ថន ក់រដ្ឋ ថន ក់េរៀនគួ សរុប

ថន ក់ទី៩ថន ក់ទី៩

   ភ ែខមរ ៣ ២ ៥

   គណិតវទិយ ១ ២ ៣

   របូវទិយ ២ ៣ ៥

   គីមីវទិយ ០ ៤ ៤

ថន ក់ទី៦ថន ក់ទី៦ ៨ ៣ ១១

សរុបសរុប ១៤១៤ ១៤១៤ ២៨២៨

ទុតិយភូមិ) េហយែដលមនករេរៀនគួេ្រចនេទៀត
ផង។ ម៉យងេទៀតទិននន័យមួយចំនួនៃនថន ក់ទី៦
និងទី៩ ែដលបនពីករ្រ វ្រជវេនះ ចនឹង្រតូវ
បនេ្រប្របស់ស្រមប់េធ្វករេ្រប បេធៀបេទនឹង
ទិននន័យៃនករ្រ វ្រជវនេពលមុនៗ។

េយងបនចុះេធ្វករសេងកតបនចំនួន២៨
ដង ែដលេនកនុងេនះេធ្វេនថន ក់េរៀនគួចំនួន១៤ 

ដង និងេនថន ក់រដ្ឋចំនួន១៤ដងែដរ (សូមេមល
ង១)។ េនកនុងករចុះសេងកតទំង២៨ដងេនះ

មនករចុះសេងកតចំនួន១៥ដងែដលេយងបន
េ្របែតបញជ ីេផទ ងផទ ត់ ១៣ដងេទៀតេ្របទំងបញជ ី
េផទ ងផទ ត់និងកត់្រ រយៈេពលៃនសកមមភព
នីមួយៗរបស់្រគូបេ្រង នអំឡុងេពលសេងកត។
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២. ករេធ្វ្រកុមពិភក

េយងបនេធ្វករ្របមូលទិននន័យ មរយៈ
ករេធ្វ ្រកុមពិភក ជមួយសិស ែដលេរៀនគួ 
សិស ែដលមិនេរៀនគួ ្រគូែដលបេ្រង នគួ ្រគូែដល
មិនបេ្រង នគួ ម បិ សិស ែដលេរៀនគួនិង
ម បិ សិស ែដលមិនេរៀនគួ េ យេ្រប្របស់
ទ្រមង់បញជ ីសំណួរេផ ងៗគន ែដលេយងបនេរៀប
ចំកត់្រ ករពិភក  និងេ្របឧបករណ៍ថតសំេឡង
េដមបីេផទ ងផទ ត់ទិននន័យេឡងវញិ។

េនកនុងករេរៀបចំ្រកុមពិភក ជមួយសិស
េយងបនទក់ទងជមួយនយក ឬ្រគូ
បេ្រង នរបស់ពួកេគេ យផទ ល់និង មទូរសពទ
េដមបីឲយពួកគត់ជួយស្រមួលដល់ករេធ្វករពិ-
ភក ្រកុម។ ចំែណកឯករេរៀបចំករពិភក ្រកុម
ជមួយ្រគូបេ្រង នវញិ េយងបនទក់ទងេទពួក
គត់ផទ ល់ឬខ្លះ មរយៈនយក ឲយគត់ជួយ
ស្រមួលដល់ករងរេនះ។ 

ស្រមប់ករេរៀបចំករពិភក ្រកុមជមួយ
ម បិ សិស វញិ េយងបនទូរសពទេទកន់
សិស េហយសំុេលខទូរសពទម បិ របស់ពួក
េគ។ កនុងករេរៀបចំេនះមនករពិបកបន្តិច េ យ
ម បិ ខ្លះេនទី្របជំុជនមិនមនេពលេវ
ចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុមេនះ។ េហតុដូេចនះ េយង
្រតូវជួបឬទូរសពទេទកន់សិស ដែដលម្ដងេទៀត

េដមបីសំុេលខទូរសពទសិស ដៃទេទៀតេដមបីទក់
ទងេទកន់ម បិ របស់ពួកេគ។

េយងបនេធ្វករពិភក ្រកុមបនសរបុទំង
អស់ចំនួន២១្រកុម កនុងេនះមន១២្រកុមេយងបន
េធ្វករថតសំេឡងេ យមនករអនុញញ តពីអនក
ចូលរមួ។ កនុងករពិភក ្រកុមទំងអស់មនអនក
ចូលរមួសរបុទំងអស់១១៨នក់ ែដលកនុងេនះ
សិស េរៀនគួមនចំនួន៣៨នក់ សិស ែដលមិន
បនេរៀនគួចំនួន៣១នក់ ្រគូបេ្រង នគួចំនួន១៤ 
នក់ ្រគូមិនបនបេ្រង នគួចំនួន១២នក់ ម បិ
របស់សិស ែដលេរៀនគួចំនួន៩នក់ និងម បិ
របស់សិស ែដលមិនបនេរៀនគួចំនួន១៤នក់។
ករចូលរួមកនុង្រកុមពិភក មនសិស  (ថន ក់ទី៦)
៥០នក់និង្រគូ២០នក់មកពីក្រមិតបឋមសិក
េហយសិស  (ថន ក់ទី៩) ១៩នក់ និង្រគូ៦នក់ពី
ក្រមិតអនុវទិយល័យ។ ស្រមប់ម បិ  េយងមិន
មនករែបងែចកថមកពីក្រមិតបឋមសិក  ឬ
អនុវទិយល័យេទ េ យ រពួកគត់មនកូនេរៀន
េនក្រមិតេផ ងគន  េហយករផ្ដល់ព័ត៌មនរបស់
ពួកគត់មិនសងកត់ធងន់ែតេលកូនែដលេរៀនថន ក់
ទី៦ឬទី៩េទ។ (សូមេមលចំនួន្រកុម និងអនកចូលរមួ
កនុង្រកុមពិភក នីមួយៗេនកនុង ង២និង៣)។
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ង២៖ ចំនួនអនកចូលរមួនិងចំនួន្រកុមពិភក េនជនបទ (n=73)ង២៖ ចំនួនអនកចូលរមួនិងចំនួន្រកុមពិភក េនជនបទ (n=73)

ក្រមិតក្រមិត
្រគូ្រគូ សិសសិស ម បិ សិសម បិ សិស

បេ្រង នគួ មិនបេ្រង នគួ េរៀនគួ មិនេរៀនគួ េរៀនគួ មិនេរៀនគួ 

បឋម.បឋម. - ៧=២្រកុម ១៤=២្រកុម ១២=២្រកុម - -

អនុ.អនុ. - - ៧=១្រកុម ៧=១្រកុម - -

បឋម.និងអនុ.បឋម.និងអនុ. ៨=១្រកុម - - - ៤=១្រកុម ១៤=២្រកុម

សរុបសរុប ៨=១្រកុម ៧=២្រកុម- ២១=៣្រកុម ១៩=៣្រកុម ៤=១្រកុម ១៤=២្រកុម

ង៣៖ ចំនួនអនកចូលរមួនិងចំនួន្រកុមពិភក េនទី្របជំុជន(n=45)ង៣៖ ចំនួនអនកចូលរមួនិងចំនួន្រកុមពិភក េនទី្របជំុជន(n=45)

ក្រមិតក្រមិត
្រគូ្រគូ សិសសិស ម បិ សិសម បិ សិស

បេ្រង នគួ មិនបេ្រង នគួ េរៀនគួ មិនេរៀនគួ េរៀនគួ មិនេរៀនគួ 

បឋម.បឋម. ៣=១្រកុម ៥=១្រកុម ១២=២្រកុម ១២=២្រកុម - -

អនុ.អនុ. ៣=១្រកុម - ៥=១្រកុម - - -

បឋម.និងអនុ.បឋម.និងអនុ. - - - - ៥=១្រកុម -

សរបុសរបុ ៦=២្រកុម ៥=១្រកុម ១៧=៣្រកុម ១២=២្រកុម ៥=១្រកុម -
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៣. ករ ម នពិនទុនិងវត្តមនរបសស់សិ

េយងេធ្វករជមួយ េរៀនទំង្របំមួយ
ដែដលេដមបីេធ្វករេ្រប បេធៀបលទធផលៃនករ
សិក របស់សិស េរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ។ េយងមន
កិចច្រពមេ្រព ងជមួយមនទីរអប់រយុំវជននិងកី
និងជមួយ នីមួយៗស្រមប់ករេធ្វករសិក
្រ វ្រជវេនះ។ េយងមនករអនុញញ តពី
នីមួយៗឲយថតចម្លងពិនទុនិងបញជ ីវត្តមន្របចំែខ
សិស ថន ក់ទី៦និងថន ក់ទី៩។ បុ៉ែន្ត េរៀនែដល
េនទីជនបទ េយងមនករពិបកកនុងករ្របមូល
ទិននន័យ េ យ រេនទីេនះគម ន ងថតចម្លង 
ដូេចនះេយង្រតូវសំុខចីេសៀវេភ្រសង់ពិនទុរបស់េ ក
្រគូអនក្រគូ េដមបីយកមកថតចម្លងេនឯទី្របជំុជន
ឬេពលខ្លះេយងេ្របម៉សីុនថតបញជ ីពិនទុ ែដលេធ្វ
ឲយមនករពិបកេមល។

េយងបនេរៀបចំជបញជ ីវត្តមន េដមបីសំុឲយ
េ ក្រគូ/អនក្រគូបេ្រង នគួែដលេយងេធ្វករជ
មួយ ជួយ្រសង់វត្តមនសិស េរៀនគួេដមបីឲយដឹង
ថ េតនរ ខ្លះេទេរៀនគួេហយបនញឹកញប់
បុ៉ន  កនុងេគលបំណងេដមបីេ្រប បេធៀបេមល
លទធផលៃនករសិក េនកនុង រដ្ឋរបស់
ពួកេគ េទនឹងសិស ែដលមិនបនេរៀនគួ។ ករ
េ្រប បេធៀបេនះ េយង្រគន់ែតចង់បង្ហ ញថ េតករ
យល់េឃញថសិស ែដលបនេទេរៀនគួពិតជ
ទទួលបនលទធផលល្អជងសិស ែដលមិនបន
េទេរៀនគួែមនឬអត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មរយៈករ
េ្រប បេធៀបេនះ េយងមិន ចសននិ ្ឋ នបនថ

សិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួមួយ មន
ចំេណះដឹងពិត្របកដខពស់ជងមួយ េទ េ យ

រេយងេ្រប បេធៀបេមលែតពិនទុ្របចំែខមួយែខ
បុ៉េ ្ណ ះ េហយករ ក់្របធន្របលងនិងករ ក់
ពិនទុ្របចំែខមិនទន់មនលកខណៈបទ ្ឋ ន មន
ន័យថ ្របធន្របលងែដលេចញេពល្របលង
្របចំែខកនុងក្រមិតនីមួយៗមិនដូចគន  ដូចជ្របធន
េពល្របលងថន ក់ជតិែដលេចញេ យ្រកសួងឬ
មនទីរេនះេទ។

េយងេធ្វករ ម នវត្តមននិងពិនទុ្របចំ
ែខមួយែខេទេលសិស េនបឋមសិក ចំនួន៤
ថន ក់មនសិស សរបុចំនួន១៦២នក់ ែដលកនុង
េនះសិស េទេរៀនគួមនចំនួន៦៧នក់េសមនឹង
៤១.៣៥% (សូមេមល ង៤)។ េយងក៏បនេធ្វ
ករ ម នវត្តមននិងពិនទុ្របចំែខមួយែខេទេល
សិស អនុវទិយល័យ ែដលមនចំនួនសរបុ២៨២
នក់ (សិស ខ្លះ ចេទេរៀនគួេ្រចនជងមួយមុខ
វជិជ ) ែដលមនចំនួន៣ថន ក់េនទីជនបទ និង៣
ថន ក់េទៀតេនទី្របជំុជន េហយកនុងេនះមុខវជិជ
គណិតវទិយមនសិស ចំនួន៩៨នក់េសមនឹង
៥៧.៣១%េទេរៀនគួកនុងចំេ មសិស ១៧១
នក់ មុខវជិជ គីមីវទិយមនសិស ចំនួន៧៧នក់
េសមនឹង៣៧.០២% េទេរៀនគួកនុងចំេ មសិស
២០៨នក់និងមុខវជិជ ភ ែខមរមនចំនួន១១១
នក់េសមនឹង៥៤.៦៨%េទេរៀនគួកនុងចំេ ម
សិស ២០៣នក់ (សូមេមល ង៥)។
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ង៤៖ ចំនួនសំ កសិស ែដល្រតូវបន ម នវត្តមននិងពិនទុេនបឋមសិក (n=162)ង៤៖ ចំនួនសំ កសិស ែដល្រតូវបន ម នវត្តមននិងពិនទុេនបឋមសិក (n=162)

ទី ំងទី ំង
គណិតវទិយគណិតវទិយ

ថន ក់រដ្ឋថន ក់រដ្ឋ ថន ក់គួថន ក់គួ ភគរយភគរយ

្របជំុជន ៧១ ៤៣ ៦០.៥៦

ជនបទ ៩១ ២៤ ២៦.៣៧

សរបុសរបុ ១៦២១៦២ ៦៧៦៧ ៤១.៣៥៤១.៣៥

ង៥៖ ចំនួនសំ កសិស ែដល្រតូវបន ម នវត្តមននិងពិនទុេនអនុវទិយល័យ (n=282)ង៥៖ ចំនួនសំ កសិស ែដល្រតូវបន ម នវត្តមននិងពិនទុេនអនុវទិយល័យ (n=282)

ទី ំងទី ំង
គណិតវទិយគណិតវទិយ គីមីវទិយគីមីវទិយ ភ ែខមរភ ែខមរ

ថន ក់រដ្ឋថន ក់រដ្ឋ ថន ក់គួថន ក់គួ ភគរយភគរយ ថន ក់រដ្ឋថន ក់រដ្ឋ ថន ក់គួថន ក់គួ ភគរយភគរយ ថន ក់រដ្ឋថន ក់រដ្ឋ ថន ក់គួថន ក់គួ ភគរយភគរយ

្របជំុជន ៥៨ ៣៥ ៦០.៣៤ ៩៥ ៥៨ ៦១.០៥ ៩០ ៤៧ ៥២.២២

ជនបទ ១១៣ ៦៣ ៥៥.៧៥ ១១៣ ១៩ ១៦.៨១ ១១៣ ៦៤ ៥៦.៦៤

សរបុសរបុ ១៧១ ៩៨ ៥៧.៣១ ២០៨ ៧៧ ៣៧.០២ ២០៣ ១១១ ៥៤.៦៨
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 ករ្រ វ្រជវេនះ្រគន់ែតពឹងែផ្អកេល
ទិននន័យែដលបនមកពី ចំនួន ៦ បុ៉េ ្ណ ះ។ 
េហតុដូេចនះេហយេយងមិន ចសននិ ្ឋ នបនថ 

េរៀនទំងអស់េនកនុង្របេទសកមពុជមន
លកខណៈដូចគន នឹង េរៀនែដលេយងបនចុះ 
េធ្វករ្រ វ្រជវបនេទ េ យ រសំ កមន
ចំនួនតិច េពលគឺអនុវទិយល័យមនចំនួនែតពីរ
និងបឋមសិក ចំនួន៤ េហយសថិតេនកនុង្រសុក/
្រកុងមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ ករសេងកតេធ្វបនែតចំនួន២៨
ថន ក់ េហយេយងេធ្វករ ម នពិនទុបនែតមួយ
ែខបុ៉េ ្ណ ះ។ ម៉យងេទៀត េ យ រមនេពលខ្លះ
មនករពិបកេនកនុងករេ្រជសេរ សភគសំ ក 
េទបេយងបនសំុឲយ្រគូបេ្រង នឬនយក
ជួយេ្រជសេរ ស។ ្រតង់ចំណុចេនះ គត់ ចនឹង
េរ សភគសំ កេ យេចតនឬបងគ ប់អនកែដល
គត់េរ សឲយនិយយអ្វីែដលគត់ចង់ឲយនិយយ។
េហតុដូចេនះព័ត៌មនខ្លះែដលទទួលបន ចមិន
ពិត។ េទះបីមនបញ្ហ យ៉ងេនះក៏េ យ ក៏ទិននន័យ
ែដលេយងេ្របេនះ េនែត ចទុកចិត្តបន េ យ

រេយងបនេ្រប្របស់វធីិ ្រស្តេផ ងៗេដមបី
្របមូលទិននន័យមកេផទ ងផទ ត់គន ។ 

របកគំេហញ

១. េតសិស េរៀនគួនិងសិស មិនេរៀនគួមន១. េតសិស េរៀនគួនិងសិស មិនេរៀនគួមន
 លទធផលសិក ខុសគន ដូចេម្ដច? លទធផលសិក ខុសគន ដូចេម្ដច?

ភពខុសគន រ ងពិនទុរបសស់សិ េរៀនគួ និង 

មិនេរៀនគួ

េនកនុងករ ម នពិនទុរបស់សិស ែដល
េទេរៀនគួនិងមិនេទេរៀនគួ ្រគន់ែតបង្ហ ញនូវ
ភពខុសគន រ ងពិនទុរបស់ពួកេគបុ៉េ ្ណ ះ េហយ
េ យែផ្អកេលភពខុសគន េនះែតមួយមុខ េយង
មិន ចសននិ ្ឋ នបនថសិស េចះជងសិស

េទ។ ករ ម នពិនទុរបស់សិស េលសិស
ថន ក់ទី៩ ចំនួន២៨២នក់និងសិស ថន ក់ទី៦ ចំនួន
១៦២នក់បនបង្ហ ញថ សិស ែដលបនេទេរៀន
គួមនពិនទុេ្រចនជងសិស ែដលមិនេទេរៀនគួ
យ៉ងេ ច ស់១ពិនទុ។ េនកនុងទិននន័យែដល
បង្ហ ញេនះ សិស េរៀនគួជសិស ែដលបនចូល
រមួកនុងថន ក់គួ យ៉ងេ ច ស់ម្ដងកនុងអំឡុង
ែខែដលេធ្វករ ម ន រឯីសិស អត់េរៀនគួជ
សិស ែដលមិនបនចូលរួមកនុងថន ក់គួ មួយ
ទល់ែតេ ះ។
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្រកហ្វ១៖

េនថន ក់ទី៩ៃន ជនបទែដលេយង
ម នបនបង្ហ ញថ សិស េរៀនគួបនពិនទុេ្រចន

ជងសិស ែដលមិនបនេរៀនគួស្រមប់មុខវជិជ
គណិតវទិយនិងភ ែខមរ (្រកហ្វ១)។ បុ៉ែន្តស្រមប់
មុខវជិជ គីមីវទិយមនភពផទុយេទវញិ េ យសិស
ែដលមិនបនេរៀនគួទទួលបនពិនទុេ្រចនជងសិស

ែដលេរៀនគួ។ ចំេពះេរឿងេនះ េយង ចពនយល់
បនថ សិស ែដលេរៀនគួគីមីវទិយទំងអស់ ជ
សិស ែដលឧបតថមភេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល
មួយ។ ្របសិនេបគម នករឧបតថមភថវកិពីអងគករ
េទ ទំនងជគម នសិស មន ក់េទេរៀនមុខវជិជ
េនះែដរ េ្រពះេយង ចសននិ ្ឋ នថ ពិតជមន
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ភពងយ្រសួលស្រមប់សិស ទំងអស់ កនុងករ
ទទួលបននូវពិនទុខពស់ចំេពះមុខវជិជ េនះ មរយៈ
ករសងកតេមលពិនទុរបស់សិស ទំងអស់។ េយង
សេងកតេឃញថ ពិនទុមុខវជិជ េនះរបស់សិស េរៀន
គួនិងមិនេរៀនគួសថិតកនុងចំ ត់ថន ក់ល្អទំងអស់
គន  ែដលេនះេធ្វឲយមិនសូវមនត្រមូវករស្រមប់
ករេរៀនគួ។ ភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបន
ពិនទុល្អស្រមប់មុខវជិជ េនះេយងមិន ចសននិ ្ឋ ន
ថមកពីមូលេហតុ មួយឲយ្របកដេនះេទ
េ្រពះថ ្រគូជអនកេរៀបចំនិងឲយពិនទកុរ្របលង្របចំ
ែខេ យខ្លួនឯង េហយម៉យងេទៀតេយងទទួលបន
ែតពិនទុ្របលងបុ៉េ ្ណ ះ មិនបនទទួលវញិញ
្របលងេទ។ េហតុដូេចនះេយងមិន ច យតៃម្ល
ក្រមិតរបស់វញិញ ឬភពសុ្រកិតៃនករឲយពិនទុ
បនេទ។

េនថន ក់ទី៩ៃន ែដលេនទី្របជំុជន 
េយងក៏បនរកេឃញនូវភពខុសគន ៃនពិនទុរបស់
សិស េរៀនគួនិងសិស ែដលមិនបនេរៀនគួ េហយ 
ភពខុសគន េនះក៏មនលកខណៈខ្ល ំងគួរឲយកត់
សមគ ល់ផងែដរ (្រកហ្វ២)។ មុខវជិជ ែដលខុស
គន ខ្ល ំងបំផុតេនះ គឺគណិតវទិយនិងភ ែខមរ។ 
សិស ែដលេរៀនគួមុខវជិជ ទំងពីរេនះទទួលបន
ពិនទុជមធយមេ្រចនជងសិស ែដលមិនបនេទ
េរៀនគួពីរដង។ មុខវជិជ គណិតវទិយនិងមុខវជិជ
ភ ែខមរ មនឥទធិពលេលលទធផលៃនករសិក

ទំងមូលរបស់សិស ខ្ល ំងជងមុខវជិជ ដៃទេទៀត 
េ យ រមុខវជិជ ទំងពីរេនះមនពិនទុអតិបរម
េ្រចនជងពិនទុមុខវជិជ ដៃទេទៀតពីរដង េពលគឺ
គណិតវទិយនិងភ ែខមរមនពិនទុ ១០០ រឯីមុខ
វជិជ ដៃទេទៀតរមួទំងគីមីវទិយផងែដរមនពិនទុ៥០ 
េហយពិនទុេនះក៏េធ្វឲយមនត្រមូវករៃនករេរៀនគួ
ខ្ល ំងផងែដរ។ េបេ្រប បេធៀបទិននន័យទំងពីរេនះ 
េយងសេងកតេឃញថមនភពខុសគន ខ្ល ំងផងែដរ 
រ ងសិស េនជនបទនិងទី្របជំុជន។
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្រកហ្វ២៖

ករ ម នពិនទុសិស ថន ក់ទី៦បនេធ្វេឡង
្រសេដៀងគន នឹងថន ក់ទី៩ (្រកហ្វ៣)។ េ យមិន
គិតអំពីទី ំងសិស ែដលេរៀនគួទទួលបនពិនទុជ
មធយម្របចំែខខពស់ជងសិស ែដលមិនបនេរៀន
គួ។ អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍េនះ គឺថពិនទុសិស
េនជនបទខពស់ជងពិនទុសិស េនទី្របជំុជនេទ

វញិស្រមប់ថន ក់ទី៦។ ្របសិនេបកមមវធីិសិក ្រតូវ
បនផ្ដល់ដូចគន ្រគប់ទី ំង េនះ ចនឹងមនមូល
េហតុពីរែដលប ្ដ លឲយសិស មនពិនទុខុសគន គឺ
្រគូេនទី្របជំុជនេរៀបចំករ្របលង្របចំែខពិបក
ជងឬ្រគូេនជនបទផ្ដល់ពិនទុខពស់ជង្រគូេនទី្របជំុ
ជន។ កររកេឃញេនះពំុមនេនថន ក់ទី៩េឡយ។
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្រកហ្វ៣៖

*ចំ ៈំ េនកនុងករគណនេនះ សិស េរៀនគួជសិស ែដលចូលរមួកនុងថន ក់េរៀនគួយ៉ងេ ច ស់ម្ដង
កនុងែខែដលេយង ម ន។ 

២. េតវធីិ ្រស្តបេ្រង នរបស់្រគូកនុងថន ក់រដ្ឋ និង២. េតវធីិ ្រស្តបេ្រង នរបស់្រគូកនុងថន ក់រដ្ឋ និង
 កនុងថន ក់គួខុសគន ដូចេម្ដច? កនុងថន ក់គួខុសគន ដូចេម្ដច?

ទិននន័យេនកនុង ងខងេ្រកមបនមកពី
ករសេងកតថន ក់េរៀន េហយបង្ហ ញថសកមមភព 
ៃនដំេណ រករេរៀននិងបេ្រង នទំងេនកនុងថន ក់
រដ្ឋនិងថន ក់គួមនភព្រសេដៀងគន  (ភគរយ)។ 
ទិននន័យេនះរមួផ ជំមួយនឹងទិននន័យពីករពិភក
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ង៦៖ ភព្រសេដៀងគន េនកនុងថន ក់រដ្ឋនិងថន ក់េរៀនគួែដលបនសេងកតង៦៖ ភព្រសេដៀងគន េនកនុងថន ក់រដ្ឋនិងថន ក់េរៀនគួែដលបនសេងកត

គរេុកសលយ្រគូបេ្រង នគរេុកសលយ្រគូបេ្រង ន
ថន ក់រដ្ឋ១៤ថន ក់ថន ក់រដ្ឋ១៤ថន ក់ ថន ក់គួ១៤ថន ក់ថន ក់គួ១៤ថន ក់

ចំនួនថន ក់ចំនួនថន ក់ ភគរយភគរយ ចំនួនថន ក់ចំនួនថន ក់ ភគរយភគរយ

សិស ពូែកេធ្វករជមួយសិស េខ យ ៤ ២៨.៦ ២ ១៤.៣

សិស ពូែកជួយបេ្រង នសិស កនុងថន ក់ ១០ ៧១.៤ ៧ ៥០

្រគូេ សិស េខ យឲយេឆ្លយសំណួរ ៧ ៥០ ៦ ៤២.៩

សិស េឆ្លយសំណួរពហុេ្រជសេរ ស ២ ១៤.៣ ២ ១៤.៣

សិស េធ្វករេនក្ដ រេខៀន ១៤ ១០០ ១០ ៧១.៤

្រគូ ក់កិចចករឲយេធ្វេនផទះ ៩ ៦៤.៣ ៦ ៤២.៩

្រគូបេ្រង នចំណុចថមី ១១ ៧៨.៦ ៥ ៣៥.៧

្រគូែណនំសិស ឲយេធ្វសកមមភព ១៤ ១០០ ១២ ៨៥.៧

សិស េឆ្លយ្រពមគន ១០ ៧១.៤ ៩ ៦៤.៣

្រគូឲយឧទហរណ៍េទសិស ទំងអស់ ១១ ៧៨.៦ ១១ ៧៨.៦

្រកុម ចេធ្វឲយេយងសននិ ្ឋ នបនថ ្រតង់ចំណុច
ជេ្រចនៃនករេរៀនគួគឺជករបន្ត (វធីិ ្រស្តបេ្រង ន
និងកមមវធីិសិក ) ពីថន ក់រដ្ឋ (សូមេមល ង ៦)។
ជឧទហរណ៍ភគរយៃនករ ក់កិចចករឲយសិស
េធ្វេនផទះរបស់្រគូបេ្រង ន មនលកខណៈ្រប ក់
្របែហលគន  (៤៣%ចំនួនថន ក់េរៀនគួែដលបន
សេងកតនិង ៦៤% េនកនុងថន ក់រដ្ឋក៏ដូចជករឲយ
ឧទហរណ៍េទសិស ទំងអស់ក៏មនលកខណៈ

ដូចគន ែដរ (៧៨% ទំងេនថន ក់គួនិងេនថន ក់រដ្ឋ)។
្រសេដៀងគន េនះែដរសិស មនករចូលរមួសកមម-
ភពដូចគន  ទំងេនកនុងថន ក់េរៀនគួនិងថន ក់រដ្ឋ ដូច
ជករេឆ្លយសំណួរពហុេ្រជសេរ ស (១៤%) និង
សិស េឆ្លយ្រពមគន (៧១% េនថន ក់រដ្ឋនិង៦៤% 
េនថន ក់គួ)។
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ទិននន័យែដលបនមកពីករេធ្វករពិភក
្រកុមបនបង្ហ ញថ េពលេវ ស្រមប់ករបេ្រង ន
និងេរៀនេន រដ្ឋនេពលបចចុបបននេនះ ជ
ទូេទមិន ចឲយ្រគូបេ្រង នបញច ប់កមមវធីិសិក

មករកំណត់របស់្រកសួងបនេទ េហយសិស
ភគេ្រចនក៏មិន ចទទួលចំេណះដឹងបន្រគប់
្រគន់ េ យ្រគន់ែតេទសិក េនកនុងថន ក់េរៀន
រដ្ឋែដរ។ ករបេ្រង ន្រតូវេផ្ត តសំខន់េទេលករ
បញច ប់កមមវធីិសិក ជជងគុណភពៃនករអប់រ ំ
ែដលសិស ្រតូវទទួល។ ្រគូបេ្រង នមួយចំនួន្រតូវ
ពេន្ល នករបេ្រង នេដមបីបញច ប់កមមវធីិសិក របស់
្រកសួងឲយបនទន់េពលេវ  េ យេធ្វករសេងខប
ឬកត់បនថយែផនកខ្លះៃនេមេរៀនរបស់គត់។ 

្រគូបេ្រង នមន ក់កនុងចំេ ម្រគូបេ្រង ន
ែដលចូលរួមកនុ ងករពិភក ្រកុមបនមន
្រប សន៍ថ៖ «េយង ចសេងខបយកចំណុច

ែដលសំខន់ៗដូចជមួយេមេរៀនមនមួយ
ទំព័រ េយង ចសេងខប្រតឹមបួន្របំបនទ ត់មកេដមបី
បេ្រង ន»។ ករបេ្រង ន្រសូតែបបេនះមិនែមន
មនន័យថសិស ទំងអស់សុទធែតមិនបនទទួល
បននូវអ្វីែដល្រគូបនបេ្រង នេនះេទ។ ស្រមប់
សិស ែដល្រតូវបនចត់ទុកថជសិស ឆ្ល តឬ
ពូែក ច មទន់នូវអ្វីែដល្រគូបន បេ្រង ន បុ៉ែន្ត
ស្រមប់សិស េខ យវញិ្របកដជមនករ
លំបកកនុង មឲយទន់ចំេពះករបេ្រង នែបបេនះ

ស់។ ្រគូបេ្រង នដែដលេនះ បនបែនថមថ៖ 
«្របសិនេបេយងបេ្រង នយកេលឿន មកមមវធីិ
សិស មិន ចទទួលបនចំេណះដឹងេនះ... គុណ-
ភពេខ យ េហយអនកពូែកេចះែតេទមុខ»។

េនេពលដំ លគន េនះែដរ ្រគូបេ្រង ន
មួយចំនួនេទៀតមិនបនយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ំងេទ
េលករបញច ប់កមមវធីិសិក  មករកំណត់របស់
្រកសួងេនះេទ េ យគត់យល់ថេពលេវ
ែដល្រកសួងផ្ដល់ឲយមនចំនួនតិចតួចេពក ែដល
នឹង ចឲយគត់សេ្រមចករងរេនះបន។ ជក់
ែស្ដងមន្រគូបេ្រង នមន ក់បនេលកេឡងថ៖ 
«ឲយតិចអីុចឹង ខញុំបេ្រង ន មដំេណ រ អត់ចប់កមម
វធីិអត់េទ េ្រពះអីេម៉ងតិច ខំយ៉ងេម៉ចក៏េទ
អត់រចួ»។

កនុងករពិភក ្រកុម ទំង្រគូបេ្រង ននិង
សិស បនអះ ងថ ្រទឹស្ដី្រតូវបនេលកយកមក
បេ្រង នេ្រចនជងករអនុវត្ត។ ្រគូបេ្រង នបន
កត់បនថយករអនុវត្តេលលំ ត់ែដលមនេនកនុង
េសៀវេភពុមពរបស់្រកសួង េ យេផ្ដ តភគេ្រចន
េទេល្រទឹស្ដីេដមបីបញច ប់កមមវធីិសិក ។ គត់យល់
ថកមមវធីិសិក មនលកខណៈែវងេពកស្រមប់
រយៈេពលកនុងេម៉ងរដ្ឋែដល្រកសួងបនកំណត់
ឲយ។ ពួកគត់ពំុ ចេលកយកលំ ត់ែដលមន
េនកនុងេសៀវេភពុមពមកអនុវត្តឲយបនទំងអស់
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េនះេទ េ យលំ ត់ែដលេនសល់ខ្លះ្រតូវបន
ក់ឲយសិស េធ្វេនផទះ ខ្លះេទៀតកត់េចលឬយក

េទបេ្រង នេនថន ក់គួ។ ្រគូបេ្រង នមន ក់បនេលក
េឡងថ៖ «មនលំ ត់ចំនួន្របំពីរែដលមនេន
កនុងេសៀវេភពុមព បុ៉ែន្តេ យ រេពលេវ មិន
្រគប់្រគន់ ខញុំបេ្រង នបនែតពីរបុ៉េ ្ណ ះ»។ គត់
បនបែនថមេទៀតថ លំ ត់ទំង្របំពីរមនក្រមិត
ពី្រសួលេទលំបក េហយលំ ត់ចុងេ្រកយ
ស្រមប់ផ រភជ ប់េទេមេរៀនបនទ ប់ ែដលមនន័យ
ថខញុំ់គួរែតបេ្រង នលំ ត់ទំង្របំពីរ។

េនះជបញ្ហ មួយែដលជំរុញឲយសិស េទ
េរៀនគួ េដមបីប្រងគប់ចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ។ េន
កនុងថន ក់េរៀនគួ ្រគូបេ្រង នបនេផ្ដ តេទេលករ
អនុវត្តេ្រចននិងេល្រទឹស្ដីែតបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ។
កនុងករបេ្រង នគួ ្រគូបេ្រង នបនបន្តករអនុវត្ត
្រទឹស្ដីែដលបនេរៀនេន រដ្ឋ េ យេលកយក
លំ ត់េនកនុងេសៀវេភពុមពរបស់្រកសួងែដលមិន
ទន់បនបេ្រង នមកអនុវត្ត និងមនបែនថមលំ ត់
េផ ងេទៀត ែដលគត់បនេធ្វករ្រ វ្រជវពី្របភព
េផ ងៗ។ ្រគូបេ្រង នមន ក់បនេលកេឡងថ៖ «េគ
[្រគូែដលបេ្រង នគួ] យកេមេរៀនែដលេគបនេរៀន
ពីកនុងថន ក់រចួេហយ េទអនុវត្តេនេពលបេ្រង នគួ
េ្រចនជងេគអនុវត្តេហយេគព្រងីកបែនថមេទៀត»។

េទះបីជមនករអះ ងថ មនករអនុវត្ត
េនកនុងថន ក់េរៀនគួេ្រចនជងេនកនុងថន ក់រដ្ឋក៏េ យ

មរយៈករសេងកតេលសកមមភពនីមួយៗ េន
េពលដំេណ រករបេ្រង ននិងេរៀន ែដលមនែបង
ែចកជសកមមភពអនុវត្តនិងមិនអនុវត្ត (សូមេមល

ង៧)។ េយងេឃញថ សកមមភពែដលអនុវត្ត
េនកនុងករថន ក់េរៀន គួមនរយៈេពល្រប ក់
្របែហលគន នឹងរយៈេពលៃនករអនុវត្តេនកនុង
ថន ក់រដ្ឋែដរ។ បុ៉ែន្តអ្វីែដលេយង ចដឹង មរយៈ
ករសេងកតេនះ គឺេនកនុងថន ក់គួ ្រគូបេ្រង នេ្រប
វធីិ ្រស្តៃនករអនុវត្តជលកខណៈបុគគលជជង
ករេ្របករអនុវត្តជ្រកុម។ េនកនុងករអនុវត្តជ
លកខណៈបុគគលេនកនុងថន ក់េរៀនគួ ្រគូ ចជួយ
ពនយល់ជលកខណៈបុគគលេទកន់សិស មន ក់ៗ
បន្របេសរជងេនកនុងថន ក់រដ្ឋ េ យ រកនុង
ថន ក់េរៀនគួមនចំនួនសិស តិច។ ជទូេទករ
អនុវត្តែបបេនះេធ្វឲយសិស គិតថទទួលបនគុណ
ភពល្អជងេនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋ ែដលមនករ
លំបកកនុងករេធ្វែបបេនះេ យ រចំនួនសិស
េ្រចន។ 
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ង៧៖ សកមមភពអនុវត្តនិងមិនអនុវត្តេនកនុងថន ក់េរៀនគិតជភគរយនិងនទី ៃនចំនួនេម៉ងសិកង៧៖ សកមមភពអនុវត្តនិងមិនអនុវត្តេនកនុងថន ក់េរៀនគិតជភគរយនិងនទី ៃនចំនួនេម៉ងសិក
សរបុរបស់ថន ក់គួេធៀបនឹងថន ក់េរៀនរដ្ឋសរបុរបស់ថន ក់គួេធៀបនឹងថន ក់េរៀនរដ្ឋ

សកមមភពសកមមភព
ថន ក់គួ ៧ថន ក់ថន ក់គួ ៧ថន ក់ ថន ក់រដ្ឋ ៦ថន ក់ថន ក់រដ្ឋ ៦ថន ក់

ភគរយភគរយ នទីនទី ភគរយភគរយ នទីនទី

សកមមភពកនុងថន ក់េរៀនែដលមិនែមនជករអនុវត្តសកមមភពកនុងថន ក់េរៀនែដលមិនែមនជករអនុវត្ត

   ្រគូបេ្រង នេមេរៀន ២៩.០៩ ១៦ ២៩.៣១ ១៧

   សិស និយយលកខណៈបុគគល ឬទំងអស់គន ៧.២៧ ៤ ១០.៣៥ ៦

   ករ្រគប់្រគងថន ក់េរៀន (វត្តមន ្រគូ ក់លំ ត់េនផទះ                            
   ករែណនំទូេទនិង/ឬ្របមូល្របក់)

១៤.៥៥ ៨ ៨.៦២ ៥

សរបុរងសរបុរង ៥០.៩១៥០.៩១ ២៨២៨ ៤៨.២៨៤៨.២៨ ២៨២៨

សកមមភពកនុងថន ក់េរៀនែដលជករអនុវត្តសកមមភពកនុងថន ក់េរៀនែដលជករអនុវត្ត

   សិស /្រគូេ ះ្រ យលំ ត់ឧទហរណ៍េនក្ដ រេខៀន ២៩.០៩ ១៦ ២៧.៥៩ ១៦

   សិស េ ះ្រ យលំ ត់ឧទហរណ៍េនកែន្លងអងគុយ ១៨.១៨ ១០ ៦.៨៩ ៤

   សិស េ ះ្រ យលំ ត់ឧទហរណ៍ជ្រកុម(ចប់ពី
   បីនក់)

០.០០ ០ ១៧.២៤ ១០

   សិស េធ្វករជគូ ១.៨២ ១ ០.០០ ០

សរបុរងសរបុរង ៤៩.០៩៤៩.០៩ ២៧២៧ ៥១.៧២៥១.៧២ ៣០៣០

សរបុសរបុ ១០០១០០ ៥៥៥៥ ១០០១០០ ៥៨៥៨
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៣. េតបរមិណសិស កនុងថន ក់រដ្ឋមនឥទធិពលេល ៣. េតបរមិណសិស កនុងថន ក់រដ្ឋមនឥទធិពលេល 
 ករេរៀនគួយ៉ងដូចេម្ដច? ករេរៀនគួយ៉ងដូចេម្ដច?

បរមិណសសិ េនកនងុថន ក់េរៀន

ក ្ត មួយែដលជំរញុឲយសិស េទេរៀនគួ គឺ
ចំនួនសិស េ្រចនេពកេនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋនីមួយៗ។
សិស ទំងអស់េនកនុងថន ក់េរៀនពំុមនឱកស្រគប់
គន េដមបីអនុវត្ត្រទឹស្ដីែដលបនេរៀនេទ េ យ រ
ចំនួនសិស េនកនុងថន ក់នីមួយៗមនចំនួនេ្រចន
េពក។ េនះជចំណុចមួយែដលបងកករលំបកដល់
ដំេណ រករៃនបេ្រង ននិងេរៀន ែដលេធ្វឲយសិស
មិន ចយល់េមេរៀនបនល្អ េ យ រភពឡូ
ែដលងយនឹង ចេកតេឡង េហយ្រគូបេ្រង នក៏
ពំុ ចពនយល់បន្រគប់្រជុងេ្រជយេទកន់សិស
ទំងអស់េនះែដរ។ សិស មន ក់បនរអូ៊ថ៖ «ខញុំេរៀន
កនុងថន ក់មិនសូវចូល េហយ មួយសិស កនុង
ថន ក់មនេ្រចនេពក»។ ចំណុចេនះឪពុកម្ដ យរបស់
សិស ក៏បនេលកេឡងផងែដរថចំនួនសិស
េ្រចនេនកនុងថន ក់ េធ្វឲយករពនយល់របស់្រគូេទ
កន់សិស ពំុមនលកខណៈ្រគប់្រគន់។ ម៉យងេទៀត 
្រគូបេ្រង នក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ៖ «េបចង់ឲយ
គុណភពអប់រកំន់ែត្របេសរ ទល់ែតកត់បនថយ
ចំនួនសិស េនកនុងថន ក់ឲយមកេន្រតឹម២៥នក់ឬ
តិចជងេនះ... េបចង់ឲយមនស្ដង់ ទល់ែត២៥
នក់កនុងមួយថន ក់បនមនស្ដង់ »។ ចំណុចេនះ

ែដលេធ្វឲយសិស ែបរេទករេរៀនគួ ែដលេគេមល
េឃញថមនគន តិចជងេនកនុងថន ក់រដ្ឋ េហយ
មនឱកសបនអនុវត្តលំ ត់េ្រចននិង្រគប់ៗគន ។

េនកនុងករ្រ វ្រជវេនះ ភពខុសគន រ ង
ចំនួនសិស កនុងថន ក់រដ្ឋនិងថន ក់េរៀនគួ ្រតូវបនរក
េឃញផងែដរ។ េ យែផ្អកេលករសេងកតនិងករ

ម នពិនទុ ចំនួនសិស ជមធយមកនុងមួយថន ក់
េនថន ក់ទី៩េន រដ្ឋ មនចំនួន៤២នក់ (ទំង
េនជនបទនិងទី្របជំុជន) េហយេនកនុងថន ក់េរៀន
គួជមធយមមនចំនួន២១នក់។ េបេយងបង្ហ ញ
ទិននន័យេទ មទីកែន្លង ចំនួនសិស ជមធយមកនុង
មួយថន ក់េនអនុវទិយល័យ (ថន ក់ទី៩) េនទី្របជំុ
ជនមនចំនួន៥៦នក់និងេនជនបទ មនចំនួន
៣៥នក់ េហយសិស អនុវទិយល័យែដលេរៀនគួ
កនុងមួយថន ក់េនទី្របជំុជនមនចំនួន៣៧នក់ និង
១៧នក់េនជនបទ។ ម៉យងេទៀតតួេលខសិស ជ
មធយមរបស់សិស ថន ក់ទី៦កនុងមួយថន ក់ៃន
រដ្ឋេនទី្របជំុជន គឺ៣១នក់ ចំែណកឯេនថន ក់
េរៀនគួវញិគឺ១៧នក់។ តួេលខទំងេនះ បង្ហ ញថ
ចំនួនសិស េនកនុងថន ក់េរៀនគួតិចជងចំនួន
សិស េនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋ មិនថេនជនបទឬេន
ទី្របជំុជនេទ។
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៤. េត្រគួ រនិង ពយបលបនចូលរមួដូច  ៤. េត្រគួ រនិង ពយបលបនចូលរមួដូច  
 េម្ដចកនុងករេរៀនគួរបស់កូន? េម្ដចកនុងករេរៀនគួរបស់កូន?

ករចូលរមួចំែណករបស់្រកុម្រគួ រេទេល
ករសិក របស់កូន ជែផនកមួយែដល្រតូវបនចត់
ទុកថមន រៈសំខន់ស្រមប់ករអប់ររំបស់
សិស ។ «ករចូលរមួចំែណក» របស់្រកុម្រគួ រ 
កនុងករសិក របស់សិស  ្រតង់ចំណុចេនះ មន
ន័យថ្រគួ រយល់្រពមបញជូ នឬអនុញញ តឲយកូន
របស់គត់ េទេរៀនគួឬអេញជ ញ្រគូឲយមកបេ្រង ន
គួកូនរបស់គត់ដល់ផទះ និងមនករ ម នករ
សិក របស់កូនគត់។ ចំែណកឯពកយ «្រគួ រ» 
សំេ េទឪពុកនិង/ឬម្ដ យ េ្រពះមិន្របកដថ
ទំងឪពុកនិងទំងម្ដ យេទ ែដលបនដឹងអំពីករ
សិក របស់កូនគត់ ដូចជមនឪពុកខ្លះបនដឹង
ថកូនរបស់គត់េរៀនគួមុខវជិជ អ្វីខ្លះ ែតគត់ពំុបន
ដឹងអំពីករចំ យេទេលករេរៀនគួទំងេនះេទ
េ យ រករចំ យេនះ គឺភរយិរបស់គត់ជ
អនកចត់ែចង។ េនះ ចមកពីទម្ល ប់របស់្រកុម
្រគួ រេន្របេទសកមពុជែដល្រស្តជីអនកែថរក
លុយកក់និង្រទពយសមបត្តិេផ ងៗេនកនុងផទះនិង
ទទួលខុស្រតូវេលករចំ យេនកនងុ្រកុម្រគួ រ។ 

មន្រគួ រមួយចំនួន បនចូលរមួចំែណក
យ៉ងសកមមកនុងករសិក របស់កូនពួកគត់ បុ៉ែន្ត

្រកុម្រគួ រខ្លះ្រតូវបនយល់េឃញថ មិនបន
ចូលរមួចំែណកេទ ឬចូលរមួចំែណកតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។
េនកនុងករពិភក ្រកុមជមួយ ពយបល
សិស  ឪពុកម្ដ យខ្លះបនដឹងអំពីករសិក  ដូចជ
កូនរបស់គត់បនេរៀនអ្វីខ្លះ េរៀនពូែកឬេខ យ 
(បនចំ ត់ថន ក់េលខបុ៉នម ន) ករចំ យ្របចំ
ែខេលករសិក កូនរបស់គត់មន ក់ៗអស់បុ៉នម ន
ជេដម។ រឯីឪពុកម្ដ យខ្លះេទៀត ពំុបនដឹងឬដឹង
តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះអំពីករសិក របស់កូនគត់ ដូចជ
គត់្រគន់ែតដឹងថកូនរបស់គត់េទេរៀនែតមិន
បនដឹងថេរៀនអ្វីខ្លះេនះេទ។

្រគូបេ្រង នបនយល់េឃញថ សិស ែដល
បនេទេរៀនគួនិងសិស ែដលេរៀនពូែក ភគេ្រចន 
មនកររមួចំែណកពី្រកុម្រគួ រ េ យពួកគត់
(្រគូបេ្រង ន) បនេលកេឡងអំពីករអនុញញ តឲយ
កូនមកេរៀនគួ ជួយជំរញុកូនឲយមក ឲយបន 
េទៀងទត់ ជួយជំរញុកូនឲយសិក បែនថមេនផទះ 
ផ្ដល់េពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករសិក របស់
កូនគត់ជេដម។ ជក់ែស្ដងេនកនុងករពិភក
្រកុម ្រគូបេ្រង នមន ក់គត់ដក្រសង់ពកយសម្ដីរបស់

ពយបលសិស មន ក់ែដលចង់ឲយកូនគត់
េទេរៀនគួថ៖ «អនក្រគូមិនបនបេ្រង នគួេទេអ្ហ?»

េនះបង្ហ ញឲយេឃញពីត្រមូវករៃនករេរៀនគួពី
្រគួ រសិស ។ មនេពលខ្លះឪពុកម្ដ យមិនបន
បង្ហ ញពីករចូលរួមចំែណកេ យផទ ល់ដូេចនះ
េទ ែតគត់បង្ហ ញ មរយៈករអនុញញ តឲយកូន 
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របស់គត់េទេរៀនគួ េ យបនផ្ដល់ជថវកិនិង
េពលេវ ស្រមប់ករេរៀនគួេនះជេដម។ ្រគូ
បេ្រង នមន ក់បនេលកេឡងថ ្របសិនេបឪពុក
ម្ដ យេឆ្លយតបេទកន់សិស ថ៖ «េទ! គម នលុយ
េទ!» េនះករបេ្រង នគួក៏មិន ចេកតមនេឡង
ែដរ។

បញ្ហ ថវកិេនះជមូលេហតុមួយ កនុងចំេ ម
មូលេហតុទំង យ ែដលេធ្វឲយ្រគួ ររបស់សិស
ែដលមិនបនេរៀនគួឬេទេរៀនេន រដ្ឋមិន
ជប់ ប់ ្រតូវបនយល់េឃញថមិនសូវបនចូល
រមួចំែណកកនុងករសិក របស់កូនគត់។ េនកនុង
ករពិភក ្រកុម មនករេលកេឡងថ «សិស
ែដលេទេរៀនមិនបនជប់ ប់ ប ្ដ លមកពី
បញ្ហ ជីវភពនិងករមិនយកចិត្តទុក ក់ពី្រកុម
្រគួ រ»។ ្រគូបេ្រង នមន ក់បនមន្រប សន៍
ថ៖ «េម៉ងរដ្ឋេយងធមម មិនែមនជេម៉ងេរៀន
គួ ែតសិស េនះភគេ្រចនឧស ហ៍ឈប់ផង...
មកពីបញ្ហ ជីវភព្រគួ រេនះឯង... ែម៉ឪមិនសូវ
យកចិត្តទុក ក់ផង មកពីបញ្ហ ជីវភពផង េបថ
កូនមិនមកេរៀន គឺអត់បងខំឲយកូនមកែតម្ដង»។ 
«ជីវភព» សំេ េលត្រមូវករចំបច់ ស្រមប់
កររស់េន្របចំៃថងដូចជករហូបចុកនិងករ
េស្ល កពក់ជេដម។ «ជីវភព» ្រតូវយល់េឃញ
ថជ ទិភពសំខន់ជងករសិក របស់កូនៗ
គត់ ដូចែដលសិស មន ក់បនអះ ងថ៖ «ម្ដ យ

របស់ខញុំមិនែមនមិនអនុញញ តឲយខញុំេទេរៀនគួេទ ែត
គត់ឲយខញុំជួយករងរផទះគត់សិន»។ ម៉យងេទៀត
ឪពុកម្ដ យខ្លះសម្លឹងេឃញថេពលបចចុបបននេនះ
សិស មួយចំនួន ែដលបនបញច ប់ថន ក់មធយមសិក
ទុតិយភូមិ ឬក្រមិតបរញិញ ប្រតេនែតមិនមន
ករងរេធ្វ។ េហតុដូេចនះេធ្វឲយពួកគត់មិនបនយក
ចិត្តទុក ក់ឬជួយជំរញុករសិក របស់កូនគត់
េទ។ េនះមិនខុសពីអ្វីែដលេ ក ម៉ក េ្រប និង
េសង បុ៊នលី បនេលកេឡងេនកនុង «េសៀវេភ
តុលយករ» របស់គត់េទែដលថ៖ «េនេពល
ែដល្រគួ រសិស ពិចរ ថ េតគួរបញជូ នកូន
េទ ឬមិនបញជូ ន ម បិ បនេធ្វករ យ
តៃម្លេ្រកផ្លវូករ េដមបពិីនិតយេមលថ េតករចំ យ
ស្រមប់បញជូ នកូនេទ េរៀន ចផ្ដល់ផល
្របេយជន៍ក្រមិត » (2005, ទំ. 83)។

បញ្ហ ជីវភពជមូលេហតុមួយែដលេធ្វឲយ
េកមងគម នទំងថវកិនិងេពលេវ េទេរៀនគួ។ 
បញ្ហ ជីវភពត្រមូវឲយសិស ែដលេទេរៀនេន

រដ្ឋមិនបនជប់ ប់ឬមិនបនេទេរៀន
គួ ្រតូវជួយេធ្វករ្រកុម្រគួ រ េដមបីជួយស្រមួល 
បនទុករបស់្រគួ រ។ កនុងេនះមនសិស ខ្លះជួយ
េធ្វករងរែ្រសចមក រ ចក់ក្រន្តក េធ្វករងរផទះ ដូចជ
េមលផទះ សម្អ តផទះ េមលប្អូនតូចៗ ឃ្វ លេគ 
េទកប់ឧសជេដម។ ពិតែមនែតករជួយេនះមិន
បនផ្ដល់ជលុយកក់េ យផទ ល់ដល់េកមងក៏េ យ
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ក៏ករងរេនះជួយស្រមួលដល់បនទុកករងរេន
កនុង្រគួ រ ឬ ចេធ្វឲយឪពុកម្ដ យមនេពលេវ
ស្រមប់េទេធ្វករងរេ្រកផទះេដមបីរកចំណូល
ស្រមប់ជីវភពរបស់្រគួ រែដរ។ ជឧទហរណ៍ 
សិស មន ក់្រតូវជួយកិនេម  និងេទជួយកប់ឧស
ម្ដ យរបស់នងេ្រកយេពលទទួលទន រ
ៃថង្រតង់រចួ។ នងនិយយថ៖ «ហូបបយេហយ 
គត់កិនេម  កិនេម េហយ ដល់េពលៃថង្រតង់
បន្តិច គត់េទកប់ឧស ខញុំេទកប់ជមួយគត់»។ 
រឯីសិស មួយចំនួនេទៀត បនេឆ្ល តេពលេ្រកេម៉ង
សិក រដ្ឋេទេធ្វករងរេផ ងៗេនេ្រកផទះែដល
ពួកេគ ចេធ្វបន េដមបីរក្របក់ចំណូលេដមបី
ស្រមលបនទុកៃនករចំ យរបស់្រគួ រ ដូច
ែដលករណីសិស មន ក់ ែដលេធ្វករេនកសិ ្ឋ ន
េសះមួយកែន្លង ែដលមនេភញ វេទសចរេទជិះេសះ
កម ន្តបន្របប់ថ៖ «ខញុំេធ្វករខងជិះេសះជូន
េភញ វ ជូតករយិល័យនិងបនទប់ទឹកនិងេធ្វករេផ ង
េទៀត»។

៥. េតសិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ្រតូវបន៥. េតសិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ្រតូវបន
 យល់េឃញខុសគន យ៉ងដូចេម្ដច? យល់េឃញខុសគន យ៉ងដូចេម្ដច?

ករយលេ់ឃញេទេលសសិ េរៀនគួនិងមិន
េរៀនគួ

ករេរៀនគួ្រតូវយល់េឃញថមន រៈ
សំខន់កនុងករជួយបេងកនចំេណះដឹងរបស់សិស

បែនថមេលករខ្វះខតែដលបនេរៀនេន
រដ្ឋ។ បុ៉ែន្តេ យ របញ្ហ ៃថ្លបង់គួ េទបេធ្វឲយ
សិស មួយចំនួនមិនបនចូលេរៀនគួ (េបេទះបី
មន្រគូខ្លះបនអនុញញ តឲយសិស ែដលពំុមន
លទធភពបង់គួចូលេរៀនគួេ យឥតគិតៃថ្លឬជំពក់
ក៏េ យ ក៏ករណីេនះពំុសូវេឃញមនសិស គម ន
លទធភពេទេរៀនគួេ្រចនែដរ)។ ករែដលមិនបន
េទេរៀនគួេនះឯង េធ្វឲយមនករយល់េឃញែបប
េផ ងៗគន េទសិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀនគួ។ 

េបនិយយពីែផនកសមភ រវញិេយងេឃញ
មនករទទួល គ ល់ភពខុសគន រ ង្រគួ រែដល
បញជូ នកូនេទេរៀនគួនិង្រគួ រែដលមិនបន
បញជូ ន។ ្រគួ រ ែដលមនមេធយបយេធ្វ
ដំេណ រទំេនប (ដូចជមូ៉តូេស៊រ ី០៥ េឡង) មន
ផទះថម្របក់េកប ង មនដីធំ ឬលក់អី ៉ន់េនកនុងភូមិ 
េនះកូនរបស់គត់ទំនងជ្រតូវបនបញជូ នេទេរៀន
គួ។ រឯី្រគួ រែដលទំនងជមិនបនបញជូ នកូនេទ
េរៀនគួវញិេនះ ជ្រគួ រែដលកូនរបស់គត់មិន
មនសេម្ល កបំពក់ឬឯកស ្ឋ នស្រមប់េទ

្រគប់្រគន់ គម ន រហូបចុក្រគប់្រគន់ 
គម ន្របក់ែថទំសុខភព រស់េនកនុងផទះតូចគម ន
ដីេធ្វកសិកមមនិងមនសមជិក្រគួ រេ្រចន។ 

េនកនុងករពិភក ្រកុម ភគេ្រចនសិស
ែដលបនេទេរៀនគួ្រតូវយល់េឃញថជសិស
ល្អ ពូែក យកចិត្តទុក ក់ ឧស ហ៍ពយយមេរៀន
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សូ្រតទំងេនផទះនិងេន ។ េនកនុងថន ក់េរៀន 
មនភពក្ល ន ៊ នសួរ្រគូ ល់ចំណុច
ែដលេគមិនយល់មនេពលេវ ្រគប់្រគន់
ស្រមប់ករសិក ែដលខុសពីសិស ែដលមិនបន
េរៀនគួ។ សិស មិនបនេរៀនគួខ្លះ្រតូវបនយល់
េឃញថខ្វះថវកិនិងេពលេវ ស្រមប់ករ
សិក  មិនសូវមនភពក្ល ន សូមបីែតកនុងករ
សួរឬេឆ្លយសំណួរកនុងថន ក់េរៀន។ មនករយល់
េឃញថ ចំេណះដឹងជចំែណកមួយែដលេធ្វឲយ
សិស េរៀនគួមនភពក្ល ន។ េហតុដូេចនះេហយ
េទបេធ្វឲយេកមងែដលមិនបនេរៀនគួមួយចំនួនមន

រមមណ៍តូចចិត្តនឹងខ្លួនឯង ្រចែណនឬអស់សងឃមឹ
កនុងករសិក របស់ពួកេគ។ សិស មន ក់ែដលមិន
បនេរៀនគួបនេលកេឡងថ៖ «េនេពលេគ [សិស
ែដលេរៀនគួ]េរៀនគួ េពល្រគូ ក់សំណួរេគេធ្វរចួ
មុនរហូត ដល់េពល ច់ែខេគជប់េលខ១»។ 
សិស មន ក់េទៀតបននិយយថ៖ «ខញុំមន រមមណ៍
ថ្រចែណននិងអស់សងឃឹម [កនុងករ្របលង]»។ 
រ ីឯ ្រគូបេ ្រង នមន ក់បនមន្រប សន៍ថ៖
«សិស ែដលមិនបនេរៀនគួ្របែហលជអន់ចិត្ត
ខ្លះ ែដលពួកេគមិនមនលុយេទេរៀនគួ េហយ
្របែហលជគិតថ សិស ែដលេទេរៀនគួ្របកដ
ជេចះជងខ្លួន»។ 

មរយៈរបកគំេហញៃនករសិក េនះករ
េរៀនគួមនឥទធិពលេលករេរៀននិងបេ្រង នេន

រដ្ឋ។ 

ទី១៖ ទិននន័យេនកនុងករសិក េនះបង្ហ ញ
ថ ករេរៀនគួេនថន ក់ទី៦ មនករេកនេឡងេ្រចន
ជងទិននន័យេនកនុងទសវត រ ៍១៩៩០ ែដលបង្ហ ញ
េ យេ ក ម៉ក េ្រប (Bray, 1999)។ 

ទី២៖ ទិននន័យបង្ហ ញថសិស ែដលេរៀន
គួេនថន ក់ទី៩ មនចំនួនេ្រចនជងសិស េរៀនគួេន
ថន ក់ទី៦។ ចំណុចទំងពីរេនះ្រសប មកររក
េឃញអំពីកំេណ នៃនករេរៀនគួេនេលពិភពេ ក
ជពិេសសេនទ្វីប សីុ (Bray & Lykins, 2012)។ 

ទី៣៖ ភព្រសេដៀងគន ៃនករសិក េនកនុង
ថន ក់រដ្ឋនិងថន ក់េរៀនគួភគចេ្រចនបង្ហ ញថ ករ
សិក េនថន ក់គួជករបន្តករសិក ពីកនុងថន ក់
រដ្ឋ។ េនកនុងថន ក់គួ្រគូ ចេ្របវធីិ ្រស្តៃនករ
បេ្រង ន ែដលស្រមបេទ មត្រមូវកររបស់សិស
េ្រចនជងេនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋ។ 

ទី៤៖ េយងរកេឃញថអនកែដលចូលរួម
ភគេ្រចនយល់េឃញថ ករេរៀនគួគឺេដមបីបញច ប់
កមមវធីិសិក រដ្ឋ និងេដមបនឹីងទទួលបនចំេណះដឹង
ល្អ ែដលនឹងេធ្វឲយអនគតសិស មនភពរងុេរឿង។ 

ករពិភក
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ទី៥៖ ករសិក ្រ វ្រជវេនះ បនរកេឃញ
នូវគម្ល តសងគមរ ងសិស ែដលេរៀនគួនិងមិនេរៀន
គួ។ ជទូេទករេរៀនគួ គឺជេស អប់រសំ្រមប់
សិស មកពី្រគួ រែដលជីវភពធូរធរនិងមធយម
េនកនុងសងគម។ 

េនេពលេយងសួរ្រគូបេ្រង នថ េតេធ្វយ៉ង
េម៉ចេដមបីឲយករអប់ររំបស់សិស បនល្អ គត់បន
ផ្ដល់េយបល់ថ៖ «ករសិក របស់សិស ទក់ទង
នឹងក ្ត បីយ៉ងគឺ៖ ករជួយជំរញុពីឪពុកម្ដ យ ករ
យកចិត្តទុក ក់ពី្រគូបេ្រង ន និងករហូបចុក្រគប់
្រគន់»។ 

ទី១៖ ករជួយជំរុញពីឪពុកម្ដ យទក់ទង
នឹងភពខុសគន រ ង្រគួ ររបស់សិស េរៀនគួ
និងសិស មិនេរៀនគួ (ដូចែដលបនេរៀប ប់ខង
េល)។ បញ្ហ ជីវភព ត្រមូវឲយឪពុកម្ដ យេធ្វករ
សេ្រមចចិត្តយ៉ងលំបក ថេតគួបញជូ នកូនេទ
េរៀនគួឬមួយឲយកូនជួយេធ្វករងរផទះ េដមបីករ
រស់េន្របចំៃថង។ 

ទី២៖ ករយកចិត្តទុក ក់ពី្រគូបេ្រង នបង្ហ ញ
ពីទំនក់ទំនងរ ងសិស និង្រគូបេ្រង ន។ ទំនក់
ទំនងេនះ ចនឹងមនទំេនរេទរកភពមិនល្អេន
េពលែដលករអប់រ្ំរតូវបនចត់ទុកជទំនិញ
េពលគឺខណៈែដលសិស ខ្លះបនបង់្របក់េទ្រគូ
បេ្រង នរបស់ខ្លួនស្រមប់ករសិក បែនថម េនះ

ភពលេម្អ ងៃនករយកចិត្តទុក ក់របស់្រគូ
មួយចំនូន េទេលសិស េនកនុងថន ក់េរៀនរដ្ឋ ច
នឹងេកតេឡង។ 

ទី៣៖ ករហូបចុកឲយបន្រគប់្រគន់ជបញ្ហ
សំខន់ែដលទក់ទងនឹងករចំ យេនកនុង
្រគួ រែដរ។ ្របសិនេបករអប់រគឺំជករចំ យ
ដ៏េ្រចនបំផុតរបស់្រគួ រ (Bray & Bunly, 2005;
NEP, 2007) េនះករ ែរកចិត្តកនុងករបញជូ នកូន
េទេរៀន ឬទិញ រហូបចុកឲយបន្រគប់្រគន់
នឹងក្ល យជទម្ល ប់ៃនករគិត្របចំៃថងរបស់ឪពុក
ម្ដ យ។ សិស ខ្លះេមលេឃញថ ករសិក ឬករ
េរៀនគួពំុបនផ្ដល់អតថ្របេយជន៍អ្វីដល់ខ្លួនេឡយ
ដូចគន នឹងករយល់េឃញរបស់ឪពុកម្ដ យសិស
ខ្លះែដលបនេលកេឡងខងេលែដរ។ សិស េរៀន
គួមន ក់បននិយយថ ខ្លួនបនែណនំមិត្តរមួថន ក់
មន ក់របស់ខ្លួនែដលកំពុងេលងបល់ទត់ឲយេទ
េរៀនគួ ែតមិត្តភក្ដិរបស់ខ្លួនបនេឆ្លយមកវញិថ
«េរៀនបនសីុ?» ពិតែមនថ ពកយសម្ដីេនះេ្រចន
េ្របជករនិយយេលង បុ៉ែន្តអនកេ្របសម្ដីេនះ ច
េមលេឃញថករអប់រ្ំរតូវករចំ យថវកិ
េ្រចននិងរយៈេពលយូរ េហយមិន្របកដថករ
អប់រ ំ ចផ្ដល់ផល្របេយជន៍ដល់ខ្លួនឬអត់េនះ
េទ។
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អ្វីែដលបែនថមេលក ្ត ទំងបីខងេលគឺ្របព័នធ
អប់រពំុំទន់មនករឧបតថមភ្រគប់្រគន់២ និងថន ក់
េរៀនមនគន េ្រចនេពក ែដលបនប្ដូរករផ្ដល់ករ
អប់រែំដលមនគុណភពពី្របព័នធអប់ររំដ្ឋេទកនុង
្របព័នធេរៀនគួែដល្រតូវបង់លុយ េហយជលទធផល
្របព័នធេរៀនគួេធ្វឲយមនករយល់េឃញខុសគន
(េ យសិស ខ្លួនឯង ្រគូបេ្រង ន ឪពុកម្ដ យ) ចំេពះ
សិស ដូចជឧស ហ៍/មិនសូវឧស ហ៍ ក្ល ន/
មិនសូវក្ល ន ឬឆ្ល ត/មិនសូវឆ្ល ត ្រស័យេល
លទធភពរបស់ពួកេគ កនុងករចូលេរៀនគួេនះឯង។  

ជរ ្ឋ ភិបល និងអនក្រ វ្រជវមួយចំនួន
ក៏បនដឹងអំពីករចំ យេ្រកផ្លូវកររបស់្រគួ រ
េទេលករអប់ររំបស់កូនៗគត់ែដរ។ េហតុដូេចនះ
ជរ ្ឋ បលបនពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ

េ យមនេចញេសចក្ដី្របកសេលខ ៥១៣ ពី
្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  េនឆន ំ២០០៥ ស្ដីពី
ករលប់បំបត់ករចំ យេ្រកផ្លូវកររបស់សិស
េនបឋមសិក និងមធយមសិក និងេនឆន ំ
២០០៨ បនេចញអនុ្រកឹតយស្ដីពី្រកមសីលធម៌វជិជ
ជីវៈ្រគូបេ្រង នែដលកនុងេនះបន ម្របមករ
យកលុយេ្រកផ្លូវករពីសិស និងករេធ្វ ជីវកមម
កនុងបរេិវណ ។ ឧទហរណ៍៖ ម្រ ១៣ 
ៃនអនុ្រកឹតយេនះបនែចងថ៖ «្រគូបេ្រង នមិន្រតូវ
ៃរអងគ ស្របក់ឬ្របមូល្របក់េ្រកផ្លូវករឬេធ្វ ជីវ

២ កមពុជចំ យថវកិ ២.៣%ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ(GDP) េលវស័ិយអប់រ ំែដលចំនួន
 េនះសថិតេនកនុងចំេ ម្របេទសែដលចំ យតិចបំផុតេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ និងេន
 េ្រកមករចំ យជមធយមរបស់ពិភពេ កែដលមនចំនួន ៤.៨% (European Commis
 sion 2012)

កមមននកនុងថន ក់េរៀនេឡយ។ ្រគូបេ្រង ន្រតូវ
េជៀស ងករ្របកបមុខរបរេផ ងកនុងបរេិវណ
្រគឹះ ថ នសិក »។
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សននិ ្ឋ ន

េ យ រករេរៀនគួជករបន្តករសិក ពី
រដ្ឋ េយង ចេ ករអប់រែំបបេនះថជ

្របព័នធអប់រកូំនកត់ «រដ្ឋ-ឯកជន»។ េដមបីទទួល
បនករអប់រ្ំរគប់្រគន់ សិស ្រតូវចំ យថវកិ
េលករសិក េ្រកេម៉ងបែនថម។ បនទុកៃនករ
ចំ យេនះ ្រតូវធ្ល ក់េទេល្រគួ រសិស ែដល
្រតូវកំណត់បរមិណនិង្របេភទៃនករអប់រែំដល
កូនរបស់គត់្រតូវករ។ របយករណ៍េនះ េផ្ដ ត
សំខន់េទេលតួនទីៃនករេរៀនគួេនកនុង្របព័នធ
អប់ររំដ្ឋ េ យេយងេធ្វករសិក និងេ្រប បេធៀប
វធីិ ្រស្តបេ្រង នែដល្រគូបនេ្របេនកនុងថន ក់
រដ្ឋនិងថន ក់េរៀនគួ។ េយងក៏េធ្វករសិក អំពីផល
ប៉ះពល់ែផនកសងគម ែដលប ្ដ លមកពី្របព័នធ
េរៀនគួផងែដរ។ 

ករទទួលេស អប់រជំលកខណៈែបបេនះេធ្វ
ឲយទិដ្ឋភពៃនករអប់រមំនលកខណៈមិនេសមគន
ែដលក្រមិតៃនគុណភពអប់រ្ំរតូវ ្រស័យេលករ
េ្រជសេរ សរបស់ឪពុកម្ដ យ េ យ រែតករេកន
េឡងៃនករពឹងែផ្អកេលេស ឯកជន។ ្របព័នធអប់រ ំ
កូនកត់ «រដ្ឋ-ឯកជន» េនះេធ្វឲយសិស ្រកី្រកមិន

ចទទួលបនករអប់រដូំចសិស ែដលមនជីវភព
ធូរធរេទ ែដលេនះេធ្វឲយមនគម្ល តសងគម។ េដមបី
កត់បនថយគម្ល តេនះ ជជំ នដំបូងេយង្រតូវ
ទទួល គ ល់គម្ល តសងគមែដលបេងកតេឡងេ យ

ករេរៀនគួេនះ និងចប់េផ្ដមនិយយអំពី្របព័នធ
អប់រ ំ េ យេលកយកទំងករអប់ររំដ្ឋនិងេរៀនគួ
ែដលេយងេមលេឃញទំងអស់គន ។ 

េដមបចីប់េផ្ដមករនិយយេនះបន េយង្រតូវ
ករេធ្វករសិក ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេលកមមវធីិ
សិក  និងវធីិ ្រស្តបេ្រង នែដល្រគូេ្របទំងេន
កនុងករ រដ្ឋនិងេនថន ក់េរៀនគួនិងសិក
អំពីផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងេលសងគម ែដល
ប ្ដ លមកពីករេរៀនគួ៕
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