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របាយការណ៍វាយតម្លៃសង្ខេប 
ក្នុងបណ្តា ឆ្ន ាំថ្មីៗន េះ ក្ម្ពុជាសនរម្ចបា សម្ិទ្ធផលគួរឲ្យចាប់
អារម្មណ៍នលីក្ាំនណី នសដ្ឋក្ិចច ការកាត់ប ថយភាពរក្ីរក្  ិង ការ
កក្លម្អនៅក្នុងការទ្ទ្ួលបា ការអប់រ ាំ។ ដូ្ចមា បង្ហា ញជូ ក្នុងរូប
ទ្ី ១ ចាំ ួ កុ្មារនៅនរៅសាលានរៀ នៅក្ម្ពុជាមា ក្រម្ិតទាបជាង
ក្រម្ិតម្ធ្យម្នៅតាំប ់អាសីុបូព៌ា   ិងបា៉ា សីុហ្វកិ្ (៥ ភាគរយ នៅ
បឋម្សិក្ា  ិង ១៤ ភាគរយនៅម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិនៅនរៅ
សាលានៅក្ម្ពុជា នធ្ៀបជាម្ួយ ឹង ៦ ភាគរយ  ិង ១៥ ភាគរយ 
ក្នុងតាំប ់)។ ប៉ាុក ា អរាបញ្ច ប់ការសិក្ានៅបឋម្សិក្ា ជា
ពិនសស សរមាប់កុ្មារា នៅមា លក្ខណៈម្ិ លអនៅន យីនៅក្ម្ពុ
ជា នោយសារមា កត ៧៦ ភាគរយប៉ាុនណ្តណ េះកដ្លបា បញ្ច ប់បឋម្
សិក្ាក្នុងឆ្ន ាំសិក្ា ២០១៧/១៨។ អរាន ការទ្ទ្ួលបា ការ
អប់រ ាំ ជារមួ្ មា លក្ខណៈម្ិ លអសរមាប់កុ្មារម្ក្ពីរគួសាររក្ីរក្
នៅជ បទ្។ ការសិក្ាកដ្លរតូវបា វាស់នោយការនធ្វីនតសាជាសា
ង់ោរ ក៏្បង្ហា ញផងកដ្រថានៅមា លទ្ធភាពកក្លម្អ ជាពិនសស 
សរមាប់រគួសារកដ្លជួបការលាំបាក្។ 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា មា បាំណងនោេះរសាយបញ្ហា របឈម្ន ភាព
រក្ីរក្  ិងសម្ធ្ម្៌ាទាាំងន េះ។ កផ ការយុទ្ធសាស្តសាអប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០១៤-
២០១៨  ិង យុទ្ធសាស្តសាជាតិគាំពរសងគម្ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២៥ 
ោក់្នចញ ូវកផ ការសរមាប់នគលបាំណងន េះ។ ក្ម្មវធិ្ីអាហារូប
ក្រណ៍កដ្លរគប់រគងនោយរក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គឺជាកូ្ 
នសារន កផ ការទាាំងន េះ។ ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍ សាំនៅនរជីស
នរសីកុ្មារពីរគួសាររក្ីរក្ កដ្លក្ាំពុងនរៀ នៅបឋម្សិក្ាក្រម្ិត
ខ្ពស់ (ថាន ក់្ទ្ី ៤ ដ្ល ់៦) ឬ  ម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិ (ថាន ក់្ទ្ី ៧ 
ដ្ល់ ៩)  ិង ផាលឲ់្យកុ្មារទាាំងន េះ ូវរបាក់្ឧបតថម្ភបីដ្ង ក្នុងម្ួយ
ដ្ងចាំ ួ  ២០ ដុ្លាា រអានម្រកិ្ នរៀងរាលឆ់្ន ាំ។ នដ្ីម្បបី ាទ្ទ្ួលបា 

អាហារូបក្រណ៍ សិសសរតូវនៅសាលាឲ្យបា នទ្ៀងទាត់   ិង ទ្ទ្ួល
បា លទ្ធផលសិក្ាលអ។  
 

គាំ ិតសាំខា ់គឺថារបសិ នបីរគួសាររក្ីរក្ទ្ទ្ួលបា អាហារូបក្រណ៍ 
បន្ទា ប់ម្ក្ ពួក្នគ ឹងចាយកា ់កតនរចី   ិងកា ់កតយក្ចិតាទុ្ក្
ោក់្នលីការអប់រ ាំកូ្ របស់ពួក្នគ។ ជាលទ្ធផល កុ្មារ ឹងនៅសាលា
បា កា ់កតនទ្ៀងទាត់  ិងនរតៀម្លក្ខណៈបា កា ់កតរបនសីរន ងី
នដ្ីម្បនីរៀ ។ របសិ នបីសាលាទាាំងន េះ ដ្ាំនណីរការលអ នន្ទេះសិសស
ទាាំងន េះ ឹងនរៀ បា កា ់កតនរចី ។ ការនរៀ បក ថម្ន េះគបបជីួយ
ពួក្នគក្នុងការរក្បា ការង្ហរលអ របសិ នបីនសដ្ឋក្ិចចដ្ាំនណីរការលអ។ 
‘រទ្សឹានី ការផ្លា សប់ាូរ’ ន េះ បង្ហា ញថានតីអាហារូបក្រណ៍រតូវបា 
រ ាំពឹងថា ឹងរមួ្ចាំកណក្យ៉ា ងដូ្ចនម្ាច ដ្ល់ការអប់រ ាំកា ់កតរបនសីរ
ន ងី  ិងការកាត់ប ថយភាពរក្ីរក្នៅក្ម្ពុជា។ 
 

ក្នុងឆ្ន ាំសិក្ា ២០១៧/២០១៨ អាហារូបក្រណ៍រតូវបា ផាល់ជូ 
សិសសចាំ ួ  ៨៦.១២៦ ន្ទក់្នៅសាលាបឋម្សិក្ាចាំ ួ  
៤.៦១១ កដ្លនៅក្នុងនន្ទេះ ៥២% ន សិសសទាាំងន េះ គឺជាកុ្មារ ី
 ិងផាល់ជូ សិសសចាំ ួ  ៧១.៦៦៩ ន្ទក់្នៅអ ុវទិ្ាល័យចាំ ួ  
៨០៩ កដ្លនៅក្នុងនន្ទេះ ៦០ ភាគរយន សិសសទាាំងនន្ទេះ គឺជា
កុ្មារ។ី 
រូបទី្ ១: ចាំ ួ កុ្មារនៅនរៅសាលា អាសីុអនគនយ ៍
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នគលបាំណងន ការវាយតនម្ា 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា ិងនដ្គូ ចង់បា ការវាយតនម្ាម្ួយនដ្ីម្បពីិ
 ិតយនម្ីលថានតកី្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍បា សនរម្ចនគលនៅន អា
ហារូបក្រណ៍ ពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ឬនទ្  ិងនដ្ីម្បពីិ ិតយ
នម្ីលថានតីមា ការកក្លម្អអវីឬនទ្កដ្លអាចនធ្វីបា ចាំនពេះការ
នរៀបចាំ ឬការផាល់អាហារូបក្រណ៍។ ជាពិនសស ការវាយតនម្ារតូវ
បា  នរៀបចាំនដ្ីម្បរីមួ្ចាំកណក្ដ្លក់្ិចចរបឹងករបងរបស់រក្សួងអប់រ ាំ 
យុវជ   ិងក្ីឡា ក្នុងការអភិវឌ្ឍរក្បខ័្ណឌ អាហារូបក្រណ៍បឋម្
សិក្ាម្ួយកដ្លនផ្លា តនលីសម្ធ្ម្៌ា កដ្លរតូវបញ្ច ប់ក្នុងកខ្ម្ីន្ទ ឆ្ន ាំ 
២០១៩។ ការវាយតនម្ាន េះ ក៏្ន្ាីយផងកដ្រ ូវសាំណួរជាក់្លាក់្
ម្ួយចាំ ួ ពរីក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា  ិង រក្សួងនសដ្ឋក្ិចច 
 ិងហ្រិញ្ញវតថុ ថានតី៖ 

• របាក់្ឧបតថម្ភគឺជាចាំ ួ រតឹម្រតូវឬនទ្  ិងរតូវបា ផាល់ទា ់
នពលឬនទ្ 

• សិសសកដ្លសម្ទ្ទ្ួលបា អាហារូបក្រណ៍ រតូវបា នរជីស
នរសីឬនទ្  ិង 

• អាហារូបក្រណ៍បា ជួយដ្ល់ការ្ាងភូម្សិិក្ារបស់សិសសពី
បឋម្សិក្ាក្រម្ិតខ្ពស់នៅម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិឬនទ្។ 

វធិ្សីាស្តសាវាយតនម្ា 

ចាប់នផាីម្ក្នុងកខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ រក្ុម្វាយតនម្ាបា នរៀបចាំក្រម្ង
សាំណួរការវាយតនម្ាចុងនរកាយ ជាម្ួយរក្ុម្ពិនរគេះនយបល់ កដ្ល
រតូវបា ដ្ឹក្ន្ទាំនោយអគគន្ទយក្អប់រ ាំន រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិង
ក្ីឡា  ិង រគប់រគងនោយអងគការយូ ីនសហ្វ (UNICEF)។ 
សាំណួរទាាំងន េះ រតូវបា នរៀបចាំាម្លក្ខណៈវ ិិចឆ័យរបសគ់ណៈក្
មាម ធ្ិការជាំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ន អងគការសហ្របតិបតាិការ  ិងអភិវឌ្ឍ ៍
នសដ្ឋក្ិចច (នៅកាត់ថា OECD) សរមាប់វាយតនម្ាជាំ ួយអភិវឌ្ឍ
 ៍ៈ ភាពសម្រសប របសិទ្ធផល របសិទ្ធភាព ផលប៉ាេះពល់  ិង 
 ិរ ារភាព។ ពីនរពេះនគលនៅជាក់្លាក់្ន រក្បខ័្ណឌ នផ្លា តនលីសម្
ធ្ម្៌ា ការវាយតនម្ាន េះក៏្ពិ ិតយនម្ីលសម្ធ្ម្៌ាផងកដ្រ។  

បន្ទា ប់ម្ក្ រក្ុម្វាយតនម្ាបា ឯក្ភាពជាម្ួយរក្ុម្ពិនរគេះនយបល់
នលីវធិ្ីសាស្តសាម្ួយនដ្ីម្បនី្ាីយសាំណួរទាាំងន េះ នោយកផអក្នលី
សាំនណីដ្ាំបូងរបស់ពួក្នគ  ិងល័ក្ខខ័្ណឌ នយងការង្ហរ  ិង 
អ ុនលាម្ាម្ ិយម្ ិងសាង់ោររបស់រក្ុម្វាយតនម្ាសហ្របជា
ជាតិ សរមាប់ការវាយតនម្ា (២០១៦)។  

ដ្ាំបូង រក្ុម្វាយតនម្ានរៀបចាំន ងីវញិ ូវរទ្ឹសាីន ការផ្លា សប់ាូរន ក្ម្ម
វធិ្ីអាហារូបក្រណ៍។ រក្ុម្វាយតនម្ាបា នរបីរទ្ឹសាីន ការផ្លា សប់ាូរន េះ 
នោយក ក្នដ្ីម្បផីាល់ព័ត៌ាមា ដ្លន់គលវធិ្ីចាំនពេះសាំណួរអាំពី
របសិទ្ធភាព  ិងផលប៉ាេះពល់ នោយរបមូ្លភសាុាងនៅរគប់

ក្រម្ិតន រទ្ឹសាីន េះចាប់ពីសក្ម្មភាពដ្ល់ផលប៉ាេះពល់។ រទ្ឹសាីន 
ការផ្លា សប់ាូរ ក៏្ជួយផងកដ្រដ្ល់ការនរៀបចាំ ិងដ្ាំនណីរការសាំណួរ
វាយតនម្ាដ្នទ្នទ្ៀត។ 

កផអក្នលីរទ្ឹសាីន ការផ្លា សប់ាូរន េះ ការវាយតនម្ាបា នរបវីធី្ីចរម្ុេះ
ម្ួយនដ្ីម្បនី្ាីយសាំណួរវាយតនម្ា។ ពីនរពេះការវាយតនម្ាពិ ិតយនម្ីល
រត ប់នរកាយវញិពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៨ នគម្ិ អាចនរបី
នគលវធិ្ីសាក្លបងបា នទ្។ ផាុយនៅវញិ ការវាយតនម្ាបា កផអក្
នលី៖  

❖ ឯក្សារសិក្ាមា រសាប់អាំពីក្ម្មវធិ្អីាហារូបក្រណ៍ ដូ្ចជាការ
វាយតនម្ា ិងការពិ ិតយនម្ីលអាហារូបក្រណ៍ចាប់ាាំងពីឆ្ន ាំ 
២០០១ រមួ្ទាាំងការវាយតនម្ាសាក្លបងម្ួយកដ្លនធ្វីនោយ
ធ្ន្ទគរពិភពនលាក្។ 

❖ ទ្ិ ន ័យពក់្ព័ ធ ដូ្ចជារបព័ ធព័ត៌ាមា រគប់រគងក្ម្មវធិ្អីាហា
រូបក្រណ៍ របព័ ធព័ត៌ាមា រគប់រគងអប់រ ាំរបស់រក្សួង មូ្លោឋ  
ទ្ិ ន ័យប័ណណរក្ីរក្ន រគួសាររក្ីរក្ក្នុងរបនទ្សក្ម្ពុជា  ិង 
អនងេតាម្ោ ចាំណ្តយសាធារណៈឆ្ន ាំ ២០១៦  ិង  

❖ ទ្ិ ន ័យបឋម្កដ្លរបមូ្លនោយរក្ុម្វាយតនម្ា ជាពិនសស 
អនងេតម្ួយអាំពីលាំហូ្រ ិងវភិាជ ៍មូ្ល ិធ្ិកដ្លរបមូ្លម្ក្ពី
ម្ ាីរអប់រ ាំនខ្តា  ិងរតន្ទគរនខ្តា ីម្ួយ ការសមាភ សនរៀបចាំនបីក្
ទូ្លាយចាំ ួ  ២៧ ឬការពិភាក្ាជារក្ុម្ជាម្ួយបុគគលិក្អប់រ ាំ
នខ្តានៅនខ្តាចាំ ួ របាាំ (សូម្នម្ីលរូបទ្ី 1២)  ិងជាម្ួយ
បុគគលិក្អប់រ ាំរសុក្នៅរសុក្ចាំ ួ ដ្ប់នៅក្នុងនខ្តាទាាំងរបាាំនន្ទេះ 
 ិង ការសមាភ សនរៀបចាំនបីក្ទូ្លាយ  ិងការពិភាក្ាជារក្ុម្
ចាំ ួ  ៣៦៣ ជាម្ួយមាាបិាសិសស កុ្មារ រគូបនរងៀ   ិង 
បុគគលិក្អប់រ ាំនៅសាលានរៀ ចាំ ួ  ២៤ ក្នុងរសុក្ចាំ ួ របាាំប។ី  

រូបទី្ 1: ទី្ក្ក ាងន ការវាយតនម្ានៅមូ្លោឋ   
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ការយក្សាំណ្តក្សិក្ារតូវបា នធ្វីនដ្ីម្បកី្ាំណត់នខ្តាកដ្លតាំណ្តង
ឲ្យតាំប ់ទាាំងបួ   ិងរសុក្ផាល់ ូវភាពឆ្ា យោច់រសយលនផសងៗ 
 ិងអរាភាពរក្ីរក្ខ្ពស់។ ទ្ិ ន ័យសមាភ ស ៍ រតូវបា វភិាគ  ិង
នផាៀងផ្លា ត់នោយរក្ុម្វាយតនម្ា  ិងនរបៀនធ្ៀបជាម្ួយព័ត៌ាមា មា 
រសាប់ពីការវាយតនម្ាន្ទន្ទ របព័ ធព័ត៌ាមា រគប់រគងអប់រ ាំ  ិង
ទ្ិ ន ័យដ្នទ្នទ្ៀត នដ្ីម្បដី្ក្រសង់របធា បទ្ ិងនសចក្ាីស និោឋ  
គ ាឹេះន្ទន្ទ។  
 

នដ្ីម្បផីាល់ព័ត៌ាមា ដ្ល់ការស ាន្ទកដ្លក្ាំពុងមា  ការវាយតនម្ា
បា នរៀបចាំក្ាំណត់រារបក្គាំនហុ្ញីដ្ាំបូង របាយការណ៍វាយតនម្ា
បឋម្ម្ួយ  ិងរបាយការណ៍វាយតនម្ាចុងនរកាយម្ួយ កដ្លរតូវ
បា បញ្ហា ក់្សុពលភាពជាម្ួយភាគីពក់្ព័ ធសាំខា ់ៗនៅរាជធា ី
ភនាំនពញ នៅនថ្ាទ្ី ៧ កខ្កុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ិងរតូវបា កក្លម្អនរកាយ
នពលបា ទ្ទ្ួលម្តិនយបល់ពីរក្ុម្ពិនរគេះនយបល់។ 

របក្គាំនហុ្ញីសាំខា ់ៗន ការវាយតនម្ា 

ការវាយតនម្ា ស និោឋ  ថាក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍មា លក្ខណៈសម្
រសបខ្ពស់ចាំនពេះតរម្ូវការរបស់របជាពលរដ្ឋក្ម្ពុជា  ិងអាទ្ិភាព
របស់រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា  ិងនដ្គូ។ ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍ទាាំង
ន េះ មា សងគតិភាពជាម្ួយឯក្សារ ិងអាទ្ិភាពរបសរ់ាជរោឋ ភិបា
ល ជាពិនសសកផ ការយុទ្ធសាស្តសាអប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨  ិង 
រក្បខ័្ណឌ នគល នយបាយជាតិគាំពរសងគម្ឆ្ន ាំ ២០១៦-
២០២៥។ អាហារូបក្រណ៍មា លក្ខណៈបាំនពញបក ថម្នលីក្ម្មវធិ្ី
ដ្នទ្នទ្ៀត នោយនហ្តុថាវាម្ិ រតួតសីុគន ជាម្ួយអាហារូបក្រណ៍
ដ្នទ្នទ្ៀតរបស់រាជរោឋ ភិបាលនទ្  ិងជារមួ្ នរបីមូ្លោឋ  ទ្ិ ន ័យប័
ណណរក្ីរក្នដ្ីម្បនីរជីសនរសីសិសស។ រូបទ្ី  បង្ហា ញទ្ាំន្ទក់្ទ្ាំ ងសម្
នហ្តុផលម្ួយរវាងចាំ ួ រគួសាររក្ីរក្នៅក្នុងនខ្តា  ិងចាំ ួ អាហា
រូបក្រណ៍។  

រូបទី្ ៣: អាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា  ិងរគួសាររកី្រក្ 

 

ការវាយតនម្ាភាពសម្រសបន ទ្ាំហ្ាំអាហារូបក្រណ៍ម្ួយ ម្ិ កម្ គឺ
ជាវទិ្ាសាស្តសាពិតនទ្។ ការវាយតនម្ានរបៀបនធ្ៀបទ្ាំហ្ាំន េះជាម្ួយ
 ឹងទ្ាំហ្ាំអាហារូបក្រណ៍ន ក្ម្មវធិ្ីដូ្ចគន នៅរបនទ្សដ្នទ្ (សូម្
នម្ីលរូបទ្ី ៤)  ិង ជាម្ួយនថ្ាចាំណ្តយន ការអប់រ ាំ (ឧទាហ្រណ៍ 
ឯក្សណ្តឋ  សិសស ឬ ការនធ្វីដ្ាំនណីរ)  ិងអវីកដ្លកុ្មារអាចរក្បា 
របសិ នបីម្ិ នៅសាលានរៀ  (សូម្នម្ីលរូបទ្ី ៥)។ រក្ុម្វាយតនម្ា
ក៏្បា វភិាគផងកដ្រ ូវទ្ិ ន ័យសមាភ ស ៍នៅក្រម្ិតសាលានរៀ   ិង
ការសិក្ានផសងៗនទ្ៀត។ កផអក្នលីការវភិាគន េះទ្ាំហ្ាំអាហារូបក្រណ៍
បចចុបប នហាក់្បីដូ្ចជាសថិតនៅក្នុងរងវង់សម្រសប។  

រូបទី្ ៤: នរបៀបនធ្ៀបអាហារូបក្រណ៍ជាម្ួយរបនទ្សដ្នទ្ 

 

រូបទី្ ៥: នរបៀបនធ្ៀបអាហារូបក្រណ៍ជាម្ួយនថ្ាចាំណ្តយអប់រ ាំ 

 

បចចុបប ន អាហារូបក្រណ៍រតូវបា ផាល់ជូ ជារបាក់្ជូ មាាបិា
សិសសនៅសាលានរៀ នៅក្នុងពិធ្ីសាធារណៈម្ួយ។ របការន េះ រមួ្
ចាំកណក្ដ្លក់ារនលីក្ទ្ឹក្ចិតាសិសសអាហារូបក្រណ៍ក្នុងលក្ខណៈ
វជិាមា ។ ការឈា នៅនរបីរបព័ ធនបីក្របាក់្នអ កិ្រតូ ិក្  ឹងកាត់
ប ថយឥទ្ធិពលវជិាមា ន េះ។ 

របសិទ្ធផលន ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍អាចកក្លម្អបា ។ ម្ក្ដ្ល់
នពលន េះ ការនផាររបាក់្អាហារូបក្រណ៍ម្ិ រតូវបា នធ្វនីៅនដ្ីម្ឆ្ន ាំ
សិក្ានទ្។ ចាំណុចន េះមា  ័យថា សិសសអាហារូបក្រណ៍ម្ិ អាច
ទ្ិញសមាភ រសិក្ានៅនពលកដ្លពួក្នគរតូវការសមាភ រទាាំងនន្ទេះបាំផុត
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បា ន យី  ិងមា  ័យផងកដ្រថាសិសសម្ិ បា ទ្ទ្ួលការនលីក្
ទ្ឹក្ចិតាន ការទ្ទ្ួលបា អាហារូបក្រណ៍ បា ទា ់នពលនទ្។ 

ការនផាររបាក់្ មា ការយតឺយ៉ា វនោយសារមូ្លនហ្តុសាំខា ់ពីរ។ 
បញ្ហា ទី្ម្យួ គឺថាវភិាជ ៍ថ្វកិាពីរក្សួងនសដ្ឋក្ិចច  ិងហ្រិញ្ញវតថុ គឺ
សថិតនៅក្នុងរតីមាសទ្ីម្ួយន ឆ្ន ាំសារនពីព ធកដ្លចាប់នផាីម្ក្នុងកខ្ 
ម្ក្រា កដ្លមា  ័យថារបាក់្ម្ិ បា នៅដ្លរ់តន្ទគរនខ្តាមុ្ កខ្ 
កុ្ម្ភៈ នទ្សរមាប់ឆ្ន ាំសិក្ាកដ្លចាប់នផាីម្កាលពីកខ្ វចិឆិកា មុ្ ។ នៅ
នពលន េះ បញ្ហា ន េះរតូវបា នោេះរសាយនោយក្ិចចរពម្នរពៀងរវាង
រក្សួងទាាំងពីរ កដ្លអាហារូបក្រណ៍ ឹងទ្ទ្ួលបា វភិាជ ៍ថ្វកិា
នៅក្នុងរតីមាសចុងនរកាយន ឆ្ន ាំហ្រិញ្ញវតថុមុ្ ។ បញ្ហា ទី្ពីរ គនឺពល
នវលាកដ្លរតូវចាំណ្តយសរមាប់ឲ្យសាលានធ្វីអតាសញ្ហញ ណក្ម្ម
សិសសអាហារូបក្រណ៍ នៅនដ្ីម្ឆ្ន ាំសិក្ា នហ្យីបន្ទា ប់ម្ក្បញ្ាូ  
នឈាម េះនៅថាន ក់្រសុក្ ិងនខ្តា។ បញ្ហា ន េះ នៅម្ិ ទា ់បា នោេះ
រសាយនៅន យី  ិងទ្ាំ ងជាមា  ័យថា ការនបីក្របាក់្អាហារូប
ក្រណ៍ដ្ាំបូង ឹងរតូវបា នធ្វីយ៉ា ងឆ្ប់បាំផុតនៅក្នុងកខ្ម្ក្រា។ 

របក្គាំនហុ្ញីចុងនរកាយអាំពីរបសិទ្ធផល គឺថាពុាំមា វភិាជ ៍ថ្វកិា
សរមាប់នសាហ្ ុយនធ្វីដ្ាំនណីរសរមាប់បុគគលិក្សាលានដ្ីម្បកីារង្ហរ
ាម្ោ  ឬ ការនរជីសនរសីសិសសអាហារូបក្រណ៍នន្ទេះនទ្។ ចាំណុច
ន េះ កាត់ប ថយផលប៉ាេះពល់ន អាហារូបក្រណ៍ ាម្វធិ្សីាំខា ់ៗបី
យ៉ា ង។ ទី្ម្យួ បុគគលិក្ម្ិ អាចចុេះសួរសិសសកដ្លម្ិ ម្ក្នរៀ បា 
នោយង្ហយនទ្ ដូ្នចនេះ ម្ិ ដ្ឹងថានតីរតូវជួយពួក្នគាម្រនបៀបណ្ត។ 
ទី្ពីរ រក្សួងមា ទ្ិ ន ័យមា ក្រម្ិតអាំពីសិសសអាហារូបក្រណ៍ 
សរមាប់នរៀ សូរត ិងកក្លម្អ  ិងសរមាប់ផសពវផាយនជាគជ័យ។ 
ទី្បី រគូបនរងៀ ម្ិ អាចពិ ិតយនម្ីលភាពសម្រសបន ការក្ាំណត់
នគលនៅ នោយចុេះដ្ល់លាំនៅឋា សិសសន យី។ ចាំណុចន េះ គឺ
ជាបញ្ហា ធ្ាំម្ួយ ជាពិនសស សរមាប់សិសសអ ុវទិ្ាល័យកដ្លរស់
នៅឆ្ា យពីសាលា។ 

អាហារូបក្រណ៍ រតូវបា ចាត់ទុ្ក្នោយសិសសទ្ទ្ួលអាហារូបក្រ
ណ៍ថាមា របសិទ្ធភាពណ្តស។់ សិសសទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍ ជា
រមួ្ មា នសចក្ាីនពញចិតាជាម្ួយអាហារូបក្រណ៍។ នគន ញីមា    
ភសាុាងយ៉ា ងចាសព់ីរបភពនផសងៗកដ្លថា អាហារូបក្រណ៍បា 
រមួ្ចាំកណក្ដ្ល់របការកដ្លកុ្មារនៅនរៀ បា យូរ  ិងមា ក្មាា ាំង
ចិតា។ សិសសរបុសថាន ក់្ទ្ី ៨ មាន ក់្ម្ក្ពីនខ្តាសាឹងករតង បា  ិយយ
ថា “ខ្្ុ ាំមា ក្មាា ាំងនដី្ម្បីប ាការសិក្ារបសខ់្្ុ ាំ។” 

ប៉ាុក ា ការវាយតនម្ាម្ិ បា រក្ន ញីភសាុាងកដ្លថា អាហារូបក្រ
ណ៍រមួ្ចាំកណក្ដ្ល់ការកក្លម្អលទ្ធផលសិក្ារបស់សិសសអាហារូប
ក្រណ៍នទ្ ពីនរពេះអាហារូបក្រណ៍កតម្ួយមុ្ខ្ គមឺ្ិ រគប់រគ ់នទ្
នដ្ីម្បជីាំ េះរាលឧ់បសគគទាាំងអស់ចាំនពេះការសិក្ា។ ម្ា៉ាងនទ្ៀត អា
ហារូបក្រណ៍ ម្ិ អាចជាំ េះបា នលីឧបសគគធ្ាំៗចាំនពេះការនៅនរៀ 
នទ្ៀងទាត់ន យី ដូ្ចជាវបិតាិក្នុងរគួសារ ឬ សិសសម្ិ ចង់នរៀ ។  

ការរបាប់សិសសអាហារូបក្រណ៍ថា ពួក្នគរតូវនៅនរៀ ឲ្យបា នទ្ៀង
ទាត់នដ្ីម្បទី្ទ្ួលបា អាហារូបក្រណ៍ បា ជួយពរងឹងរបសិទ្ធភាព
ន អាហារូបក្រណ៍។ ល័ក្ខខ័្ណឌ រតូវទ្ទ្ួលបា លទ្ធផលលអ ក្រម្រតូវ
បា អ ុវតាណ្តស ់ នហ្យីាម្ទ្សស ៈរបស់រក្ុម្វាយតនម្ា ការអ ុ
វតាល័ក្ខខ័្ណឌ ន េះ ឹងម្ិ ជួយដ្ល់ការសនរម្ចបា  ូវនគលបាំណង
ន អាហារូបក្រណ៍នទ្ ពីនរពេះវា ឹងោក់្ទ្ណឌ ក្ម្មដ្លសិ់សសកដ្ល
ម្ិ ពូកក្។  

អាហារូបក្រណ៍ រតូវបា កបងកចក្ដ្ល់នខ្តា ិងរសុក្ កផអក្នលីមូ្ល
ោឋ  ន ភាពរក្ីរក្ ដូ្ចកដ្លមា បង្ហា ញជូ ក្នុងរូបទ្ី ៣។ របការ
ន េះម្ិ រាប់បញ្ចូ លរគួសាររក្ីរក្កដ្លរស់នៅក្នុងរសុក្ កដ្លមា 
អរាភាពរក្ីរក្ទាប។ នគន ញីមា ភាពខុ្សគន នរចី នៅក្នុង
រនបៀបកដ្លសិសសរតូវបា នរជីសនរសី។ ថ្វីនបីសិសសអាហារូបក្រណ៍
ទាាំងអស់រតូវមា ប័ណណរក្ីរក្ក្ាី ក៏្នៅាម្សាលាភាគនរចី បាំផុត 
រក្ុម្វាយតនម្ាបា ជួបសិសសអាហារូបក្រណ៍កដ្លម្ិ មា ប័ណណរក្ី
រក្។ ជាធ្ម្មា ន្ទយក្សាលា ិងរគូបនរងៀ នរបីការសនរម្ចចិតា
របស់ខ្ាួ ក្នុងការនរជីសនរសីសិសសអាហារូបក្រណ៍ កដ្លតាំណ្តងឲ្យ
ហា ិភ័យម្ួយ ជាពិនសសស នៅអ ុវទិ្ាល័យ កដ្លរគូម្ិ សូវដ្ឹង
ពីសាវារសិសសរបស់ខ្ាួ ។ 

នោយពិ ិតយនម្ីលផលប៉ាេះពល់ នគន ញីមា ភសាុាងចាស់ថា
របាក់្អាហារូបក្រណ៍រតូវបា ចាយ ជាទូ្នៅនោយមាា យឬជីដូ្  
នលីសមាភ រសិក្ា ឬ នលីចាំណ្តយនផសងៗ ឬ នលីអាហារ។ ភសាុាង
ជារមួ្ បង្ហា ញថាអាហារូបក្រណ៍មា ផលប៉ាេះពល់វជិាមា នរចី ។ 
ប៉ាុក ា នគន ញីមា ផលប៉ាេះពល់អវជិាមា ខ្ាេះនលីសិសសម្ិ បា 
ទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍ កដ្លមា ការរចកណ  នហ្យីក្នុងក្រណីខ្ាេះ 
មា ការបាក់្ទ្ឹក្ចិតានោយម្ិ រតូវនគនរជីសនរសី។ ផលប៉ាេះពល់
អវជិាមា ទាាំងន េះ បា នក្ី ន ងីកថ្ម្នទ្ៀត នៅនពលកដ្លសាលា
គូសបញ្ហា ក់្ ូវភាពខុ្សគន រវាងសិសសទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍  ិង 
សិសសម្ិ បា ទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍។ 

អាហារូបក្រណ៍ ម្ិ អាចគាំរទ្ការ្ាងភូម្ិសិក្ាពី បឋម្សិក្ា
ក្រម្ិតខ្ពស់នៅម្ធ្យម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិន យី ពីនរពេះក្ម្មវធិ្អីាហា
រូបក្រណ៍ទាាំងន េះ ម្ិ រតូវបា សរម្បសរម្ួលបា លអនទ្។ ចាំណុច
ន េះរតូវបា បង្ហា ញយ៉ា ងសាម្ញ្ញនោយ រូបទ្ី៦  កដ្លបង្ហា ញថា
គម  ទ្ាំន្ទក់្ទ្ាំ ងរវាងចាំ ួ អាហារូបក្រណ៍ថាន ក់្ទ្ី៦  ិងចាំ ួ អា
ហារូបក្រណ៍ថាន ក់្ទ្ី៧ កដ្លមា ក្នុងនខ្តាណ្តម្ួយន យី។ រូបទ្ី៧  
សនងខបរបក្គាំនហុ្ញីអាំពីរបសិទ្ធភាព  ិង ផលប៉ាេះពល់។ 
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រូបទី្៦: នសចក្ាីសនងខបអាំពីលទ្ធផលរបក្បនោយរបសិទ្ធភាព  ិងលទ្ធផលន ផលប៉ាេះពល់ 

 
រូបទី្៧: អាហារូបក្រណ៍ថាន ក់្ទី្៦  ិងទី្៧ 

 
ជារមួ្  ិរ ារភាពមា លក្ខណៈរងឹមាាំ ជាម្ួយភាពជាមាច ស់ក្រម្ិត
ខ្ពស់របស់រាជរោឋ ភិបាល  ិងការនរបីធ្ ធា ហ្រិញ្ញវតថុ ិងធ្ ធា 
ម្ ុសសក្ម្ពុជា នដ្ីម្បដី្ាំនណីរការក្ម្មវធិ្ី។ ការពរងីក្  ឹងទាម្ទារ
ធ្ ធា  ិងសម្តថភាពបក ថម្  ិងការអភិវឌ្ឍ ីតិវធិ្ីថ្មីម្ួយចាំ ួ  
នដ្ីម្បធីាន្ទឲ្យបា  ូវការតភាា ប់គន រវាងបឋម្សិក្ា  ិងម្ធ្យម្
សិក្ា។ 

ចាំនពេះសម្ធ្ម្៌ា រក្សួងមា ទ្ិ ន ័យតិចតូចកតប៉ាុនណ្តណ េះអាំពីអាហា
រូបក្រណ៍កដ្លកបងកចក្ាម្នភទ្។ ពុាំមា ក្ក ាងរបមូ្លផាុ ាំនទ្
សរមាប់ទ្ិ ន ័យសាីពអីាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា ិងម្ធ្យម្សិក្ា។ 

នសចក្ាសី នោិឋ  សាំខា ់ៗ 

ទ្សស ៈរមួ្ៈ ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍ក្ាំពុងដ្ាំនណីរការបា លអ 
នោយកក្លម្អការទ្ទ្ួលបា ការអប់រ ាំ  ិង គឺជារបភពន នមាទ្
 ភាពសរមាប់ម្ស្ត ារីក្សួង បុគគលិក្សាលា  ិង របជាពលរដ្ឋជា
អនក្កា ់សិទ្ធិកដ្លទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍។ ប៉ាុក ា នគន ញីមា វ ិ
ស័យម្ួយចាំ ួ  កដ្លការនរៀបចាំ ិងការអ ុវតាអាហារូបក្រណ៍ 

អាចកក្លម្អបា  រមួ្មា ការនបីក្របាក់្ឲ្យបា ទា ់នពល ការ
អ ុវតារបក្បនោយរបសិទ្ធភាព (ជាពិនសស ការក្ាំណត់នគល
នៅ)  ិង ការាម្ោ   ិងការផាល់ម្តិកក្លម្អ។ អាហារូបក្រ
ណ៍យក្ចិតាទុ្ក្ោក់្នលីសម្ធ្ម្៌ាក្នុងការនរជីសនរសី  ិងការចាត់
កចង ប៉ាុក ា មា ការាម្ោ សម្ធ្ម្៌ា (ឬ ការាម្ោ ជា
ទូ្នៅ) តិចតួច។ 

នគលបាំណងៈ កុ្មាររតូវបា រក្ានៅក្នុងសាលា កដ្លជាលទ្ធ
ផលន ការអ ុវតារបក្បនោយរបសិទ្ធភាពជារមួ្  ិងនោយសារ
វបបធ្ម្៌ាកដ្លគាំរទ្ខាា ាំងដ្ល់ការអប់រ ាំ។ ប៉ាុក ា អាហារូបក្រណ៍
មា នោយរបសិទ្ធភាពតិច ក្នុងការគាំរទ្ការ្ាងភូម្ិសិក្ាពី
បឋម្សិក្ានៅអ ុវទិ្ាល័យ នហ្យីសិសសខ្ាេះនៅកតម្ិ នៅ
នរៀ ឲ្យបា នទ្ៀងទាត់ នបីនទាេះបីជាបា ទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍
ក្ាី។ 

ឧបសគគចាំនពេះរបសិទ្ធភាពៈ ការសរម្បសរម្ួលមា លក្ខណៈ
មា ក្រម្ិតរវាងអាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា  ិងអាហារូបក្រណ៍
ម្ធ្យម្សិក្ា ការនបីក្របាក់្យតឺ នថ្ាចាំណ្តយឱកាសខ្ពស់ន ការ
អប់រ ាំ ជាពិនសសនៅម្ធ្យម្សិក្ា  ិង ការលាំបាក្ន ការោក់្
បក ថម្សិសសកដ្លនបាេះបង់ការសិក្ា នរកាយនពលមា វបិតាិ
របាក់្ចាំណូលចាំនពេះរគួសារពួក្នគ។ 

ការលាំបាក្ៈ ក្ិចចដ្ាំនណីរការនរជីសនរសី  ិងនបីក្របាក់្ដ៏្កវង
អន្ទា យ  ិង ការរបមូ្ល ិងរគប់រគងព័ត៌ាមា សាីពីអាហារូបក្រ
ណ៍ ជាពិនសស ព័ត៌ាមា ជាក់្លាក់្អាំពីសិសស។ 

ចាំណុចខាា ាំងៈ ការគាំរទ្ទូ្លាយកដ្លពួក្នគបា ទ្ទ្ួលក្នុងទូ្
ទាាំងរបនទ្សក្ម្ពុជា។ នរៅពីន្ទយក្សាលាតូចៗម្ួយចាំ ួ 
កដ្លយលថ់ាការអ ុវតាអាហារូបក្រណ៍គឺជាប ាុក្ម្ួយ អនក្
ន្ាីយតបមា នសចក្ាីនពញចិតា  ិងមា ភាពជាមាច ស់ខ្ពស់នលីអា
ហារូបក្រណ៍។ ក្ិចចដ្ាំនណីរការសនូល មា របសិទ្ធភាពៈ សិសស

បន្ទា យមនជ័យ

បាត់ដំបខ

កំពខ់ចាល
កំពខ់ឆ្េ ំខ

កំពខសពឺ

កំពខ់ធំ
កំពត កណាា ល

កកប

ង្កាោះកុខ

ក្កង្ ោះ
លណឌ លនិរ ៊ី

ឧតារមនជ័យ

ម្ប៉ាលិន

ភេំង្ពញ

ក្ពោះស៊ីហ្នុ

ក្ពោះវហិារ

ម្ក្ពកវខ

ង្ោធិ៍សាត់

រតននិរ ិ

ង្សៀលរាប

សាឹខកក្តខ

សាវ យង្រៀខ

តាកកវ

តបូខឃ្ុំ
R² = 0.0014
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អា
ហា
រូប
ករ
ណ៍
ថ្នេ
ក់ទ
៊ី៧

សិសសអាហារបូករណ៍ថ្នេ ក់ទ៊ី៦កដលរពឹំខថ្នឆ្ៃខភូលិសិកា

p 

ការងារក្បង្សើរ ផលប៉ាោះោល់ 

លទធផល 

ធាតុង្ ញ 

ជំន្ទញក្បង្សើរ 

ការទទួលបានការអប់រកំ្បង្សើរ 

ការង្ក្តៀលលកេណៈក្បង្សើរ 

 ំណាយកាន់កតង្ក្ ើនង្លើការអប់រ ំ

គ្្មនភសាុតាខ 

មនភសាុតាខខ្ៃោះ 

មនភសាុតាខខ្ៃោះ 
 

មនភសាុតាខលអ 

មនភសាុតាខលអ 
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ម្ក្ពីរគួសាររក្ីរក្រតូវបា ក្ាំណត់អតាសញ្ហញ ណ  ិង នបីក្របាក់្
ជូ  ៦០ ដុ្លាា រអានម្រកិ្ក្នុងម្ួយឆ្ន ាំ នហ្យីរបាក់្ន េះជួយពួក្នគ
ឲ្យសថិតនៅសាលានរៀ   ិងជាំរុញឲ្យពួក្នគខ្ាំនរៀ ។ 

ចាំណុចនខ្ាយៈ ការនបីក្របាក់្យតឺ ការសរម្បសរម្ួលម្ិ បា 
លអរវាងអាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា ិងអាហារូបក្រណ៍ម្ធ្យម្
សិក្ា ភាពម្ិ សុរក្ឹតនៅក្នុងការក្ាំណត់នគលនៅ  ិង ការ
ាម្ោ  ការផាល់ម្តិកក្លម្អ  ិង ទ្ាំន្ទក់្ទ្ាំ ងទ្ ់នខ្ាយ។  

ភាពម្ ិចាសល់ាសៈ់ ភាពទ្ ់ភា ់កដ្លផាល់ឲ្យអនក្កា ់ភារក្ិចច
នៅថាន ក់្សាលានរៀ  ជាពិនសស ន្ទយក្សាលា។ នៅទ្ីណ្ត
កដ្លអនក្កា ់ភារក្ិចចទាាំងន េះមា ការាាំងចិតាខ្ពស ់ ម្ិ គិត
របនយជ ៍ផ្លា លខ់្ាួ   ិងបា ទ្ទ្ួលព័ត៌ាមា រគប់រគ ់ ភាព
ទ្ ់ភា ់ន េះគឺជាចាំណុចខាា ាំងម្ួយ។ នៅទ្ីណ្តកដ្លពួក្នគម្ិ 
មា ចរតឹលក្ខណៈកបបន េះ នន្ទេះវាគឺជាចាំណុចនខ្ាយម្ួយ។ 
ការអ ុវតាលអ ិង វា ុវតា ៍កដ្លអាចពរងីក្ក្នុងក្ម្មវធិ្ីទាាំងមូ្ល 
នទាេះបីជាចាំណុចន េះម្ិ មា លក្ខខ្ណៈង្ហយយលក៏់្នោយ។ 

នម្នរៀ កដ្លបា ទ្ទ្លួ 

មា នម្នរៀ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្ួយចាំ ួ ពីការវាយតនម្ាកដ្លមា 
លក្ខណៈសម្រសបនៅក្ក ាងនផសង៖ 

ភាពសម្រសបៈ មាាបិា ិងសិសសក្ម្ពុជា មា ក្ាីរបាថាន  ិងក្ាីរ ាំពឹង
ខ្ពស់ចាំនពេះតួន្ទទ្ីន ការអប់រ ាំក្នុងការជួយរក្បា ការង្ហរលអ។ ក្ាី
រ ាំពឹងទាាំងន េះ  ឹងមា លក្ខណៈលាំបាក្ក្នុងការសនរម្ចបា  នបី
គម  សាលាមា គុណភាពលអ  ិងនបីគម  ការង្ហរ។ ប៉ាុក ា វាផាល់ ូវ
មូ្លោឋ  ដ៏្លអម្ួយសរមាប់នរៀបចាំ ិងអ ុវតាក្ម្មវធិ្ីអប់រ ាំពក់្ព័ ធ។ 

របសិទ្ធភាពៈ អាហារូបក្រណ៍មា របសិទ្ធភាពក្នុងការពរងឹងទ្សស
 ៈវជិាមា ទាាំងន េះអាំពីការអប់រ ាំ។ ប៉ាុក ា អាហារូបក្រណ៍ម្ិ ទ្ាំ ងជា
អាចនោេះរសាយបញ្ហា នបាេះបង់ការសិក្ាបា ទាាំងរសុងនទ្ សូម្បកីត
វាផាល់របាក់្អាហារូបក្រណ៍នរចី ក្ាី។ សិសស ឹងប ានបាេះបង់ការ
សិក្ា ពីនរពេះរគួសារនធ្វីចាំណ្តក្រសុក្ ឬមា បញ្ហា សុខ្ភាព ឬ
បញ្ហា របឈម្នផសងៗនទ្ៀត។ មា រពាំកដ្ ចាំនពេះរបសិទ្ធភាព
ន ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍នៅក្នុងបរបិទ្ន ភាពរក្ីរក្ ការនធ្វី
ចាំណ្តក្រសុក្  ិងបញ្ហា ជាម្ួយគុណភាពសាលានរៀ ។ 
របការន េះ មា លក្ខណៈរសបគន ជាម្ួយ ឹងការសិក្ាអាំពីកុ្មារ
នៅនរៅសាលានៅក្ម្ពុជា  ិងនៅរបនទ្សដ្នទ្នទ្ៀត។ 

របសិទ្ធផលៈ ក្ម្មវធិ្អីាហារូបក្រណ៍មា  មា ទ្រម្ង់នរចី នៅ
សាលានផសងៗគន  កដ្លគឺជារបភពន ចាំណុចខាា ាំងផង  ិងចាំណុច
នខ្ាយផងសរមាប់ក្ម្មវធិ្ីន េះ។ ជាកសាង ចាំណុចន េះមា  ័យថា
របសិទ្ធផលន ការអ ុវតា –  ិង របសិទ្ធភាព ផលប៉ាេះពល់  ិងសម្

ធ្ម្៌ានៅនពលបន្ទា ប់ – រតូវបា សនរម្ចយ៉ា ងនរចី នោយអនក្កា ់
ភារក្ិចចក្រម្ិតមូ្លោឋ  ។ ចាំណុចន េះមា លក្ខណៈធ្ម្មានៅក្នុង
ក្ម្មវធិ្ីជានរចី   ិង ចាំនពេះការផាល់នសវា ជាពិនសស នៅក្នុងវស័ិយ
អប់រ ាំ កដ្លនៅក្នុងនន្ទេះ ‘ការសនរម្ចចិតារបសបុ់គគលិក្ជួរមុ្ខ្’ គឺ
សាំខា ់ (ឧទាហ្រណ៍ ចាំនពេះការបនរងៀ លអ)។ ចាំណុចន េះដ្ាំនណីរ
ការបា លអ នៅទ្ីណ្តកដ្លរគូបនរងៀ  ិងន្ទយក្សាលា មា ទាាំង
ចាំនណេះដ្ឹងផង ទាាំងការយក្ចិតាទុ្ក្ោក់្ផង  ិងដ្ាំនណីរការម្ិ 
បា លអ នៅទ្ីណ្តកដ្លពួក្នគម្ិ មា ចរតិលក្ខណៈដូ្ចន េះ។ 
អារស័យនហ្តុន េះ វាតរម្ូវឲ្យមា ការាម្ោ  ការបណាុ េះបណ្តា ល 
 ិងទ្ាំន្ទក់្ទ្ាំ ងរបក្បនោយរបសិទ្ធភាព។ ក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍ 
ម្ិ បា វ ិិនយគរគប់រគ ់នលី ចាំណុចទាាំងន េះ នហ្យីរបការន េះ
ម្ិ មា របសិទ្ធផលន យី។  

 រិ ារភាពៈ អនក្កា ់សិទ្ធិ ិងអនក្កា ់ភារក្ិចច បា នផ្លា តនលីសារៈ
សាំខា ់ន សម្ធ្ម្៌ា  ិងសម្ភាព។ ចាំណុចន េះ គឺមា លក្ខណៈធ្ម្ម
ានៅក្នុងរបនទ្សជានរចី  ជាពិនសសនៅតាំប ់ជ បទ្។ ចាំណុច
ន េះមា ផលប៉ាេះពល់នលីការពរងីក្ ការក្ាំណត់នគលនៅ  ិង ការ
ក្ាំណត់ទ្ាំហ្ាំន ការនផាររបាក់្អាហារូបក្រណ៍ – ជាទូ្នៅ អនក្កា ់
សិទ្ធិ  ិងអនក្កា ់ភារក្ិចចក្រម្ិតមូ្លោឋ  ចង់ឲ្យមា របជាពលរដ្ឋ
ចាំ ួ នរចី ទ្ទ្ួលបា របាក់្នផារតិច ជាងរបជាពលរដ្ឋចាំ ួ តិច
ទ្ទ្ួលបា របាក់្នផារនរចី ។ 

សម្ធ្ម្៌ាៈ អវតាមា ន ព័ត៌ាមា កុ្មារជាក់្លាក់្នៅក្ម្ពុជា 
(ឧទាហ្រណ៍ ការម្ិ មា ព័ត៌ាមា កុ្មារជាក់្លាក់្នៅក្នុងរបព័ ធ
ព័ត៌ាមា រគប់រគងអប់រ ាំ (EMIS) រារា ាំងរបសិទ្ធភាពអាហារូបក្រណ៍ ក៏្
ដូ្ចជាទ្ិដ្ឋភាពនផសងៗនទ្ៀតន ការផាល់នសវាអប់រ ាំ។ 

អ ុសាស ៍ 

អ ុសាស ៍សាំខា ់បាំផុត គឺថាក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍ គបបរីតូវប ា 
 ិងកក្លម្អ។ នលីសពីន េះ៖ 

១. ការនបកី្របាក់្ឲ្យបា ទា ់នពល៖ វធិា ការ
សាំខា ់ៗម្ួយចាំ ួ  រតូវបា អ ុវតារចួនហ្យីនដ្ីម្បី
កក្លម្អភាពទា ់នពល។ ប៉ាុក ា រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងក្ីឡា គបបយីក្ចិតាទុ្ក្ោក់្បក ថម្នទ្ៀតនលីបញ្ហា ន េះ។ ជា
ពិនសស រក្សួងគបបបីរងួញ ីតិវធិ្ី កដ្លនៅក្នុងនន្ទេះ ១) សាលា
នរជីសនរសីសិសសនផ្ីបញ្ា ីន េះនៅថាន ក់្រសុក្ ិងនខ្តា  ិង ២) ម្ ាីរ
អប់រ ាំនខ្តាដ្ក្របាក់្នផារពីរតន្ទគរនខ្តា។ ាម្វធិ្ីន េះ ការនបីក្របាក់្
អាហារូបក្រណ៍នលីក្ទ្ីម្ួយ គបបរីតូវនធ្វីឲ្យបា មុ្ ពក់្ក្ណ្តា លកខ្ 
ម្ក្រា រាល់ឆ្ន ាំ នោយចាប់នផាីម្ក្នុងឆ្ន ាំ ២០២០។  

២. សងគតភិាពៈ រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គបបនីរៀបចាំ 
ឲ្យបា ឆ្ប់ាម្កដ្លអាចនធ្វីនៅបា   ូវនសៀវនៅកណន្ទាំលម្អិត
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ម្ួយសរមាប់អនក្កា ់ភារក្ិចចនៅក្រម្ិតសាលា កដ្លោក់្បញ្ចូ ល
រាលស់ក្ម្មភាពទាាំងអស់  ិងនរៀបចាំកផ ការនដ្ីម្បផីាល់ការបណាុ េះប
ណ្តា លជូ អនក្កា ់ភារក្ិចចសាំខា ់ៗ ឲ្យបា មុ្ កខ្ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០១៩។ នលីសពីន េះ រក្សួងគបបផីសពវផាយាម្រយៈម្ ាីរអប់រ ាំ
នខ្តា  ិងការយិល័យអប់រ ាំរសុក្ ថាសាលាម្ិ គបបោីក់្សាា ក្សិសស
អាហារូបក្រណ៍នៅក្នុងថាន ក់្នទ្  ិង គបបកុី្ាំសូវបង្ហា ញក្នុងថាន ក់្នរៀ 
ថាមា សិសសខ្ាេះបា ទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍។ 

៣. ការក្ាំណត់នគលនៅ៖ រក្សួងអប់រ ាំ យុ
វជ   ិងក្ីឡា គបបនីរៀបចាំ ិងអ ុវតា ឲ្យបា ឆ្ប់
ាម្កដ្លអាចនធ្វីនៅបា   ូវមូ្លោឋ  របក្បនោយ
សងគតិភាពម្ួយសរមាប់ការកបងកចក្អាហារូបក្រណ៍នៅឲ្យនខ្តា 
រសុក្  ិង សាលានៅក្នុងក្ម្មវធិ្ីអាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា  ិងអា
ហារូបក្រណ៍ម្ធ្យម្សិក្ា។ ចាំណុចន េះគបបរីាប់បញ្ចូ លការកបង
កចក្អាហារូបក្រណ៍បឋម្សិក្ា  ិងអាហារូបក្រណ៍ម្ធ្យម្សិក្ា
នៅឲ្យរសុក្ នោយកផអក្នលីមូ្លោឋ   (ដូ្ចគន ) ន ភាពរក្ីរក្ ឬ សូ
ចន្ទក្រអប់រ ាំ។ បន្ទា ប់ម្ក្ រសុក្គបបកីបងកចក្អាហារូបក្រណ៍នៅឲ្យ
សាលា នោយកផអក្នលីមូ្លោឋ  ន ភាពរក្ីរក្ សូចន្ទក្រអប់រ ាំ (ដូ្ច
ជាអរានបាេះបង់ការសិក្ា ជានដ្ីម្)  ិង ទ្ាំន្ទក់្ទ្ាំ ងរវាងសាលា
បឋម្សិក្ា  ិងអ ុវទិ្ាល័យ នដ្ីម្បធីាន្ទឲ្យបា  ូវការ្ាងភូម្ិ
សិក្ា (សូម្នម្ីលអ ុសាស ៍ ៥)។ រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា 
គបបផីាល់នគលការណ៍កណន្ទាំចាស់លាស់សរមាប់ឲ្យសាលានរជីស
នរសី សិសស នោយកផអក្នលីមូ្លោឋ  ន ភាពរក្ីរក្ (រមួ្ទាាំងប័ណណរក្ី
រក្)  ិង ការនៅនរៀ   ិងផាល់ថ្វកិាសរមាប់ឲ្យបុគគលិក្សាលាចុេះ
ាម្ផាេះនដ្ីម្បនីផាៀតផ្លា ត់សាថ  ភាពភាពរក្ីរក្របស់រគួសារ។ កូ្ា
កផអក្នលីនយ ឌ័្រ គបបរីតូវលុបនចាល។ 

៤. ការាម្ោ   ងិការនរៀ សូរតកក្លម្អ៖    
រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គបបនីរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសា
ាម្ោ  ិងសិក្ាម្ួយកដ្លមា ក្ាំណត់នថ្ាចាំណ្តយ

សរមាប់ក្ម្មវធិ្អីាហារូបក្រណ៍ សរមាប់ការផាល់ហ្រិញ្ញបបទា 
នោយរក្សួងនសដ្ឋក្ិចច  ិងហ្រិញ្ញវតថុ ក្នុងឆ្ន ាំ ២០២០/២០២១។ 
ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០២០ រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គបបវី ិិនយគនលី
ការផសពវផាយអាំពីសិទ្ធិ  ិងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបា  របព័ ធផាល់ម្តិកក្លម្អ 
 ិងការនរបីទ្ិ ន ័យទាាំងន េះ នដ្ីម្បជីួយឲ្យអនក្កា ់សិទ្ធិដ្ឹងអាំពសិីទ្ធិ
របស់ពួក្នគ  ិងអាចោក់្បណាឹ ង របសិ នបីសិទ្ធិទាាំងន េះម្ិ រតូវ
បា បាំនពញ នហ្យីអនក្កា ់ភារក្ិចចន្ាីយតបនៅ ឹងបណាឹ ងទាាំង
ន េះ។ រក្សួងទាាំងពីរគបបឯីក្ភាពគន ក្នុងការបនងេី ថ្វកិាសរមាប់
ការាម្ោ សិសស។ 

៥. ការសរម្បសរម្លួ៖ រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងក្ីឡា គបបោីក់្បញ្ចូ លនៅក្នុងរក្បខ័្ណឌ អាហារូប
ក្រណ៍កក្សរម្ួលន ងីវញិ ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៩  ូវការ
ាាំងចិតាម្ួយក្នុងការនរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសាម្ួយ សរមាប់ឲ្យក្ម្មវធិ្ីអា
ហារូបក្រណ៍អាចគាំរទ្សិសសក្នុងការ្ាងភូម្ិសិក្ាពីថាន ក់្ទ្ី៦ នៅ
ថាន ក់្ទ្ី៧ ឲ្យបា កា ់កតរបនសីរន ងី។   យុទ្ធសាស្តសា្ាងភូម្ិសិក្ា
រយៈនពលកវងម្ួយ តរម្ូវឲ្យមា អតាសញ្ហញ ណក្ម្មមា កតម្ួយ
សរមាប់សិសស កដ្ល រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គបបនីធ្វីការវ ិិ
នយគ។ សរមាប់រយៈនពលខ្ាី រក្សួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងក្ីឡា គបបី
នធ្វីការសាក្លបង  ិងវាយតនម្ានគលវធិ្ីម្ួយន ការកក្លម្អការ្ាង
ភូម្ិសិក្ាក្នុងរសុក្កតម្ួយ។ 

៦. លក័្ខខ័្ណឌ ៖      ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៩ រក្សួងអប់រ ាំ 
យុវជ   ិងក្ីឡា គបបលុីបនចាលល័ក្ខខ័្ណឌ កដ្លក្ាំណត់
ឲ្យសិសសទ្ទ្ួលអាហារូបក្រណ៍សនរម្ចបា លទ្ធផល
សិក្ាលអ។ ល័ក្ខខ័្ណឌ តរម្ូវឲ្យនៅនរៀ នទ្ៀតទាត់ គបបរីតូវរក្ាទុ្ក្ 
ប៉ាុក ា រគូបនរងៀ គបបបី ាអ ុវតាល័ក្ខខ័្ណឌ ន េះនោយរបយត័ន
របកយង  ិងជួយគាំរទ្សិសសកដ្លជួបការលាំបាក្ក្នុងការម្ក្នរៀ  
នោយសារមូ្លនហ្តុសម្រសប។ 
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