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បញ្ជី 
ពាក្យកាត់

AOP ផ្រនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្ន្រំ

CDP ភាពជាដ្រគូសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍសមត្ថភាព

CDPF មូលនិធិភាពជាដ្រគូសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍសមត្ថភាព

DoE ការិយាល័យអប់រំស្រុក

DoP នាយកដា្ឋ្រនផ្រនការ

DGPP អគ្គនាយកដា្ឋ្រនគោលនយោបាយ និងផ្រនការ

EMIS ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអប់រំ

ESP ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ

FGD កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ

KII ការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ

MoEYS ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

PoE មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត

SEGA ការវិភាគការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រ

SEM គម្រ្រងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំ

SSC គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា
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សេចក្ជីស្្ើម

វិស័យអប់រំ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពី 
ចំណុចសូន្រយ បនា្ទ្រប់ពីវិស័យន្រះត្រូវបានបំផ្លិចបំផា្ល្រញគ្ម្រន 
ស្រសសល់ នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពីពាក់ 
កណ្ដ្រលរហូតដល់ចុងទសវត្រសរ៍ឆ្ន្រំ ១៩៧០ ។ ចាប់តាំងពីព្រល 
នោះមក ការទទួលបានការអប់រំគឺមានភាពប្រសើរឡើងជាលំ 
ដាប់តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា។ ដើម្របីបន្តកិច្ចការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ ក្រសួង 
អប់រំយុវជន និងកីឡាបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិលើការបង្កើនចំនួន 
គ្របូង្រៀន នងិធ្វើកណំ្រទម្រងក់ារគ្របគ់្រងនៅតាមសាលារៀន 
ដោយមានការគំទ្រពីសំណក់ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា។

ទោះបីជាមានការធ្វើកំណ្រទម្រង់ និងមានភាពប្រសើរជារួម 
នៅក្នុងប្រព័ន្ធវិស័យអបរំក៏ដោយ ក៏កុមារមួយចំនួននៅត្រត្រូវ 
បានរារាំងពីការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ឬព ី
ការសិក្រសាដ៏ល្អប្រសើរ និងឱកាសរៀនរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្រសា 
ទោះបីជាពួកគ្រទទួលបានការអប់រំន្រះក៏ដោយ។ ជួនកាល 
ដោយសារត្រកុមារមានតម្រូវការរៀនសូត្រដ្រលគ្រូបង្រៀន ឬ 
នាយកសាលាមិនបានដឹង ឬមិនអាចបំព្រញតាមតម្រូវការទាំង 
អស់នោះដោយសារត្រពុំមានជំនួយ។ ក្នុងករណីខ្លះទៀត កុមារ 
បោះបង់ការសិក្រសា ពីព្រ្រះពួកគ្រល្រងត្រូវបានរំពឹងឱ្រយបន្តការ 
សិក្រសាតទៅទៀត។ ការរំពឹងទុកទំាងន្រះជារឿយៗបានចាក ់
ឫសគលន់ៅក្នងុបទដា្ឋ្រនយ្រនឌរ័ ឧទាហរណ ៍របៀបដ្រលសង្គម 
មើលឃើញចំពោះតួនាទីរបស់ក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រី បុរស 
និងស្ត្រី។ ហើយកុមារមួយចំនួនមិនចូលសាលារៀន ពីព្រ្រះ 
សម្រ្រប់ពួកគ្រ សាលារៀនមិនម្រនជាកន្ល្រងដ្រលមានសុវត្ថិ
ភាព និងមានផាសុកភាពដូចជាអ្វីដ្រលយើងគិតនោះឡើយ។ 
ទោះបីដោយសារហ្រតុផលអ្វីក៏ដោយ នៅថ្ន្រក់ណក៏ដោយ នៅ 
ព្រលដ្រលកុមារត្រូវបានរារំាងពីការទទួលបានការរៀនសូត្រល្អ 
ប្រសើរ និងការបញ្ចប់ការសិក្រសាដោយជោគជ័យ យើងអាច 
និយាយបានថជាការផាត់ច្រញពីសង្គម។

ជំហានដំបូងដើម្របីធានាថ កុមារគ្រប់រូប អាចរៀនសូត្របានល្អ 
ប្រសើរ នងិជោគជយ័នៅក្នងុសាលារៀនគតឺ្រវូធ្វើការស្វ្រងយល ់

ឱ្រយបានសុីជម្រ្រថតើកុមាររូបណខ្លះមិនត្រូវបានគ្រគិតគូរ និង 
មូលហ្រតុរបស់វា។ ន្រះគឺជាសនិទានន្រការវិភាគការផាត់ច្រញ 
ពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រ (SEGA)។ SEGA នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដ្រល 
ត្រវូការជាចំាបាច់សម្រ្រប់ការផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ 
និងបរិយាបន្ន ឧទាហរណ៍ ការអបរ់រំដ្រលស័ក្ដិសមសម្រ្រប់ 
មនុស្រសរាល់គ្ន្រ។ ដូចន្រះ បុគ្គលដ្រលទទួលខុសត្រូវក្នុងការ 
ធ្វើផ្រនការ និងផ្ដលក់ារអបរ់គំតឺ្រូវបានលើកទកឹចតិ្តឱ្រយបន្តអនវុត្ត 
SEGA ជាប្រចាំ។ ឯកសារ SEGA ន្រះជួយបំពាក់បំប៉នពួកគ្រ 
នូវជំនាញចាំបាច់ក្នុងការទាញយកព័ត៌មានសីុជម្រ្រចាប់ពីថ្ន្រក់
សកិ្រសាដំបងូបង្អស ់ជាពសិ្រស កុមារ នងិយវុជនដ្រលកពំងុសកិ្រសា 
និងបោះបង់ការសិក្រសា កុមារានិងកុមារី ដ្រលមានឬមិនមាន 
ពិការភាព ឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំរបស់ពួកគ្រ គ្រូបង្រៀន និង 
នាយកសាលាដើម្របីផ្ដល់ឯកសារដោយផ្អ្រកលើភស្តតុាងសម្រ្រប់ 
ការបង្កើតផ្រនការ    វិស័យអប់រំនៅថ្ន្រក់ខ្រត្ត ស្រកុ និងសាលារៀន។ 
ស្របព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ SEGA ក៏ជួយធ្វើឱ្រយអ្នកបង្កើត 
គោលនយោបាយ និងអ្នកធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តយល់ដឹងអំពី
ការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងបញ្ហ្រយ្រនឌ័រ ហើយឯកសារន្រះផ្ដល់
នូវភស្តុតាងសម្រ្រប់ការធ្វើវិភាជន៍ធនធានដ្រលមានស្រ្រប់ទៅ
កាន់កន្ល្រងដ្រលត្រូវការចាំបាច់ជាងគ្របំផុត។

សៀវភៅណ្រនាំស្ដីពី SEGA ន្រះត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្រប ី
សម្រលួដល់ការសិក្រសាអំពីវិសមភាពយ្រនឌ័រ និងការផាត់ច្រញពី 
សង្គមសង្គម។ បន្ថ្រមពីលើន្រះទៅទៀត សៀវភៅណ្រនាំន្រះគឺ 
ត្រូវបានបងកើតឡើងដើម្របីធ្វើជាឧបករណ៍មួយក្នុងការកំណត់ 
រកក្រុមប្រជាជន និងកុមារងាយរងគ្រ្រះ និងក្រមុប្រជាជនដ្រល 
មិនបានផាត់ច្រញពីអនុវត្តសិទ្ធិមូលដា្ឋ្រនរបស់ពួកគ្រក្នុងការ 
ទទួលបានការអប់រំ ព្រមទាំងដើម្របីមានឥទ្ធិពលដល់ការបង្កើត 
គោលនយោបាយនៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិផងដ្ររ។ 

សរុបមក សៀវភៅណ្រនាំស្ដីពី SEGA មានគោលដៅគំទ្រដល់ 
បុគ្គលដ្រលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើផ្រនការ 
និងផ្ដល់ការអប់រំ ឱ្រយយល់ដឹងអំពីអ្នកដ្រលត្រូវបានរារាំងក្នុងការ 
សកិ្រសាល្អប្រសើរ នងិការបញ្ចបក់ារសកិ្រសាប្រកបដោយជោគជយ័ 
ក៏ដូចជាហ្រតុផលន្រការផាត់ច្រញពីសង្គម។ សៀវភៅណ្រនាំ 
ន្រះក៏គំទ្រដល់ពួកគត់ក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងដើម្របីអនុវត្តន៍ 
វិធានការឆ្ព្រះទៅសម្រ្រចឱ្រយបាន ប្រកបដោយជោគជ័យនូវ 
គោលដៅដ្រលធានាថគ្ម្រននរណមា្ន្រក់ត្រវូបានទុកចោលឡើយ។ 
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តើពាកេយ SEGA.មានន័យដូចម្ដេច? 

SEGA មានន័យថ ការវិភាគការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រ។

ការផាត់ចេញពីសង្គមសំដៅដល់ប្រជាជន ឬក្រុមប្រជាជនដ្រលត្រូវបានគ្របដិស្រធជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំពោះសិទ្ធិ ធនធាន ស្រវាកម្ម 
ឱកាស ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ និងសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវិតសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច វប្របធម៌ និងនយោបាយ។ 

សមភាពយេនឌ័រ.ជាសា្ថ្រនភាពមួយដ្រលស្ត្រី បុរស ក្ម្រងស្រី ក្ម្រងប្រុស និងបុគ្គលដ្រលមិនត្រូវបានកំណត់ថជាបុរស ឬស្រី និង 
ដ្រលអាចទទួលបានសិទ្ធិ ធនធាន ឱកាស និងការការពារដូចគ្ន្រ។

ផ្នែក ក៖ 
និយមន័យ 
វាក្យេព្ទ
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ផ្នែក ខ៖ 
ចរតិលក្ខណៈ
នន SEGA

ដំណើរការរបស់ SEGA ផ្ដល់នូវទស្រសនាទានសំខាន់សម្រ្រប់ 
វិសមភាពយ្រនឌ័រ និងការផាត់ច្រញពីសង្គមហើយឧបករណ ៍
ន្រះជួយដល់អ្នកធ្វើផ្រនការវិស័យអប់រំក្នុងការសម្រ្រចចិត្តថ 
តើត្រវូសរួអ្វ ីសរួនរណ ហើយត្រវូសរួរបៀបណដើម្របទីាញយក 
ព័ត៌មានសុីជម្រ្រសម្រ្រប់ធ្វើការវិភាគ។ លើសពីន្រះទៅទៀត 
ឯកសារន្រះជួយឱ្រយអ្នកធ្វើផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ រួមទំាង 
នាយកសាលាសម្លឹងមើលកាន់ត្រទូលំទូលាយចំពោះបញ្ហ្រការ 
ផាត់ច្រញពីសង្គម និងវិសមភាពយ្រនឌ័រនៅក្នុងបរិបទន្រះ។

SEGA គឺជាដំណើរការស្រ្រវជ្រ្រវប្របគុណវិស័យ ដោយចាប់ 
ផ្ដើមពីការស្រ្រវជ្រ្រវទិន្នន័យពីប្រភពទីពីរ ដូចជា EMIS 
របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មថ្ន្រក់ស្រុក និងខ្រត្ត ការសិក្រសា និងការ 
វាយតម្ល្រគម្រ្រងដ្រលបានធ្វើឡើងដោយ អង្គការមិនម្រន 
រដា្ឋ្រភិបាល។ ការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចពិភាក្រសា 
ក្រុមគោលដៅ (FGDs) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ 
(KIIs) ដើម្របីប្រមូលព័ត៌មានអំពីចំណ្រះដឹង ឥរិយាបទ ការអនុវត្ត 
និងគោលគំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម និងអ្នកផ្ដល ់
ស្រវាកម្ម។ អ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មអាចរួមមាន កុមារ  និងយុវជន 
ដ្រលកំពុងសិក្រសា និងដ្រលមិនបានចូលសិក្រសា កុមារា និងកុមារ ី
ដ្រលមាន ឬមិនមានពិការភាព ឪពុកមា្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រទាំរបស ់
ពួកគ្រ ព្រមទំាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាផងដ្ររ។ អ្នកផ្ដល់ 
ស្រវាកម្មអាចរួមមានគ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលា។

កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGDs) គឺជាកិច្ចសន្ទនាធ្វើឡើង 
តាមការណ្រនាំដ្រលមានរយៈព្រលមួយម៉្រងជាមួយ នឹងអ្នក 
ប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម និងអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មដ្រលធ្វើឡើងជា 
ក្រុមពី ៣ ទៅ ៥ នាក់។ កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGDs) 

គួររួមបញ្ចូលក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រី បុរស និងស្ត្រីដ្រល 
មានអាយុខុសៗគ្ន្រ។ អ្នកចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចពិភាក្រសាន្រះត្រវូមាន 
សមភាពយ្រនឌ័រ ហើយយល់ល្អ កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ 
(FGDs) ន្រះត្រូវធ្វើឡើងដាច់ដោយឡ្រកពីគ្ន្រទៅតាមប្រភ្រទ
យ្រនឌ័រនីមួយៗដើម្របីធានាថអ្នកចូលរួមទំាងនោះមានអារម្មណ៍ 
ងាយស្រួលក្នុងការនិយាយ។

ការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs) គឺជាកិច្ចសមា្ភ្រសន៍
ដ្រលគ្ម្រនរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមា្ភ្រសន៍ម្ដងមា្ន្រក់ៗជាមួយនឹងអ្នក 

ប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម និងអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្ម។ ជាធម្មតា កិច្ចសមា្ភ្រសន៍ 
ន្រះមានរយៈព្រលយ៉ា្រងយូរបំផុតមួយម៉្រង។

កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGDs) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល ់
ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs) គឺអាស្រ័យទៅលើកម្រងសំណួរ (សំណួរ 
តម្រង់ទិស)។ ឯកសារស្រ្រវជ្រ្រវទាំងន្រះរួមមានកម្រងសំណួរ 
ដ្រលប្រើប្រ្រស់ក្នុងគោលបំណងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកឆ្លើយ។ 
ការស្រ្រវជ្រ្រវ SEGA ជាការស្រ្រវជ្រ្រវប្របគុណវិស័យដ្រល 
តម្រវូឱ្រយប្រើប្រ្រស់សំណួរបើក។ សំណួរបើកគឺជាសំណួរដ្រលត
ម្រវូឱ្រយឆ្លើយលើសពីមួយពាក្រយ។ ចម្លើយត្រូវត្រមានទម្រង់ជាបញ្ជី 
ពីរបីប្រយោគ ឬជាកថខ័ណ្ឌ។

ទំហំសំណករបស់ SEGA គឺអាស្រ័យទៅលើវិសាលភាព 
ក្របខណ័្ឌព្រលវ្រលា និងអត្ថភិាពន្រថវកិានិងមនសុ្រសដ្រលយើង 
ចង់បានសម្រ្រប់អនុវត្ត SEGA នោះ។ 

ព្រលវ្រលាដ៏ល្អប្រសើរសម្រ្រប់ធ្វើ SEGA គឺមុនព្រលធ្វើផ្រនការ 
និងប្រងច្រកធនធាន គួរត្របង្កើត ដំណើរការពិគ្រ្រះយោបល់
មួយដើម្របីអាចយកលទ្ធផលរកឃើញន្រ SEGA ទៅប្រើប្រ្រស់ 
និងដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្រនការ និងថវិកាទាំងន្រះបាន។ 

ដើម្របធី្វើ SEGA មានជហំានចនំនួ ៦ ដ្រលត្រវូអនវុត្តដចូមានរៀប 
រាប់ខាងក្រ្រម៖

ជំហានទី.១៖.ការរៀបចំ

នៅក្នុងជំហានទី១.មានអនុជំហានចំនួន៤៖

 អនុជំហានទ.ី១៖.ទមេង់ការងារនេរយៈពេលយោង.(ToR)

ជំហានន្រះផ្ដ្រតសំខាន់ ទៅលើផ្រនការរបស់អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ 
សម្រ្រប់ការសិក្រសា។ ផ្រនការន្រះផ្ដល់នូវគោលបំណងន្រការ 
ស្រ្រវជ្រ្រវ ការកំណត់បញ្ហ្រ វិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវ វិសាលភាព 
ន្រការសិក្រសា  ទំហំគំរូ ព្រលវ្រលា និងលទ្ធផលរំពឹងទុក។ ផ្រន 
ការស្រ្រវជ្រ្រវ SEGA មានកំណត់នៅក្នុងឯកសារ ទម្រង់ការងារ 
ន្ររយៈព្រលយោង (ToR))។ សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ១ សម្រ្រប់ 
ទម្រង់គំរូ។ 

សាវតារបរិបទ៖ ផ្ន្រកន្រះគឺមានច្រងអំពីសាវតារន្រការ 
ស្រ្រវជ្រ្រវ និងផ្ដល់នូវកតា្ត្រមូលដា្ឋ្រនដ្រលមានឥទ្ធិពល 
ដល់វិស័យអប់រំ (សា្ថ្រនភាពប្រជាសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រ 
ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌ រស់នៅក្នុងមូលដា្ឋ្រន 
អត្រ្រភាពក្រីក្រ ភាសាក្នុងស្រុក -ល-) ។

.លំនាំបញ្ហេ៖ ជាស្រចក្ដីពណ៌នាសង្ខ្របអំពីបញ្ហ្រដ្រលនឹង 
ត្រូវដោះស្រ្រយ ឬសា្ថ្រនភាពដ្រលត្រូវក្រលម្អ។ ស្រចក្ដ ី



6 ការវិភាគការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ (SEGA)

ថ្ល្រងបញ្ហ្រត្រវូត្ររៀបរាប់លម្អតិអំពីបញ្ហ្រជាក់លាក់ ហើយ 
ការស្រ្រវជ្រ្រវមានគោលដៅក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្រ 
ឬគោលបំណងន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។ ជារួមត្រូវមានភាព 
ច្របាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ ពិតប្រ្រកដជាក់ស្ដ្រង និងពាក់ព័ន្ធ 
នឹងបរិបទន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។

 គោលបំណង៖  SEGAមានគោលបំណងរួមដើម្របីស្វ្រងយល់ 
និងរកឱ្រយឃើញនូវដើមចមដ្រលជាមូលហ្រតុធ្វើឱ្រយកុមារ 
និងយុវជនរៀនមិនបានល្អ និងមិនបានជោគជ័យក្នុងការ 
រៀនសូត្រ និងដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រអំពីជំនឿរបស់ពួកគ្រ 
និងឪពុកមា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទំារបស់ពួកគ្រក្នុងការផា្ល្រស់ប្ដូរ/អន្ត
រាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ 

 វិធីសាស្តេសេេវជេេវ៖ ភាពចម្រុះគ្ន្រន្រកិច្ចពិភាក្រសាក្រុម
គោលដៅ (FGDs) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន 
គន្លឹះ (KII) ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របីទាញយកព័ត៌មានពី
អ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម និងអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្ម។

 ទំហំសំណាក៖ អាស្រយ័ទៅលើគម្រ្រង ថវិកា និងធនធាន 
មនុស្រសដ្រលមាន។

 កេបខ័ណ្ឌពេលវេលា៖ អាស្រ័យទៅលើវិសាលភាព និង 
ទំហំគំរូន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។

 អនុជំហានទី.២៖.បង្កើតកេុម SEGA

ក្រមុ SEGA គួរមានសមាជិកចាប់ពី ៣ ទៅ ៧ នាក់។ ចំនួនសមាជិក 
ក្រុមត្រូវត្រសម្រ្រចចិត្តទៅតាមវិសាលភាព ថវិកា និងក្របខ័ណ្ឌ 
ព្រលវ្រលាន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។  សម្រ្រប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដ្រង សូម 
ណ្រនាំឱ្រយមានការបង្កើតក្រុម ដោយមានតុល្រយភាពយ្រនឌ័រ 
ដ្រលមានសមាសភាគមកពីស្រុកត្រមួយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន 
មន្ដ្រកីារិយាល័យអប់រំស្រកុនិងនាយកសាលាត្រវូបានជ្រើសរីស 
ធ្វើជាក្រុម SEGA នៅក្នុងស្រុក មា្ន្រក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង
ពីរត្រូវត្រជាស្ត្រីភ្រទ។ ក្នុងអំឡុងព្រលបង្កើតក្រុម ត្រូវត្រ 
ពិភាក្រសាគ្ន្រអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ និងការចាត់តាំង 
តួនាទី (តើនរណជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងកត់ត្រ្រ?)។ 
ប្រធានក្រុមដើរតួនាទីក្នុងការដឹកនំាធ្វើផ្រនការសម្របសម្រួល 
សកម្មភាពគំទ្រលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស និងធានា 
គុណភាពន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។

តេូវកំណត់តួនាទីឱេយបានចេបាស់លាស់ដូចខាងកេេម៖.

១. ប្រធានក្រុម – ទទួលខុសត្រូវដឹកនំា ធ្វើផ្រនការ និង 
សម្របសម្រួល 

២.                    អ្នកសម្របសម្រលួ – សម្របសម្រលួកិច្ចពិភាក្រសាក្រមុគោលដៅ 
(FDG) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KII)

៣. អ្នកកត់ត្រ្រ 

ការជ្រើសរីសសមាជិកក៏ជាកតា្ត្រដ៏សំខាន់មួយផងដ្ររក្នុងការ 
ធានានូវគុណភាព និងពង្រកីនូវឥទ្ធពិល SEGA ដ្រលជាលទ្ធផល 
នៅព្រលដ្រលបុគ្គលមា្ន្រក់ត្រូវបានជ្រើសរីសជាសមាជិកក្រុម  

SEGA បុគ្គលរូបនោះត្រូវត្របំព្រញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 
ដូចខាងក្រ្រម៖  

 ជាមន្ត្ររីៀបចំផ្រនការ /ប្រធានមន្ទរីអប់រំខ្រត្ត/ការិយាល័យ 
អប់រំស្រុក

 ជាជនបង្គ្រលផ្ន្រក យ្រនឌ័រ និងបរិយាបន្នសង្គមនៅមន្ទីរ 
អប់រំខ្រត្ត/ការិយាល័យអប់រំស្រុក/សាលារៀន

 ជានាយក/នាយិកាសាលាបឋមសិក្រសានាយកសាលាកម្រង
 ប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តមះមុតក្នុងការចូលរួមនិងសិក្រសារៀនសូត្រ
 មានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការប្រជុំ និងធ្វើដំណើរទៅ 

កាន់ទីតាំងផា្ទ្រល់
 មានឆន្ទៈ ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំប្រកបដោយ 

បរិយាបន្ននៅសាលារៀនក្នុងមូលដា្ឋ្រន

ប៉ុន្ត្រ មិនម្រនមានន័យថ សមាជិករបស ់ SEGA ទាំង 
អស់ត្រូវត្របំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងលើទាំងអស់ 
នោះទ្រ។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ 
ចំនួនក្នងុចំណោមលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ខាងលើន្រះបុគ្គលរូបនោះ 
នឹងអាចជួយបង្កើនសា្ម្ររតីក្រុម និងចូលរួមយា៉្រងសកម្ម 
ផងដ្ររ។

 អនុជំហានទី៣៖.តេួតពិនិតេយមើលឯកសារ

ការត្រួតពិនិត្រយឯកសារ គឺជាការពិនិត្រយមើលធនធានដ្រលមាន 
ស្រ្រប់ ដូចជា ស្ថិតិពាក់ព័ន្ធរបស់ភូមិ ឃុំ EMIS របស់ 
សាលារៀន របាយការណ៍សមិទ្ធផលរបស់ស្រុក ខ្រត្ត ការសិក្រសា 
និងការវាយតម្ល្រគម្រ្រងនានាដ្រលធ្វើឡើងដោយអង្គការមិនម្រន 
រដា្ឋ្រភិបាល ឬលទ្ធផលន្រការស្រ្រវជ្រ្រវប្រប សកម្មភាពប្រសិន 
បើមាន និងធនធានដ្រលគួរឱ្រយទុកចិត្តផ្រស្រងៗទៀត។ ធនធាន 
ទាំងន្រះជួយក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ ឬព័ត៌មាន 
សំខាន់ៗចំាបាច់ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគការផាត់ច្រញពីសង្គម 
និងយ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងបរិបទន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។ 
ដូចន្រះ អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវអាចទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់ត្រ 
ច្រើនបន្ថ្រមទៀតអពំបីញ្ហ្រ ក៏ដចូជារបៀបស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលពកួគ្រ
អាចរៀបចំបានតាមរយៈស្ថិតិ និងព័ត៌មានជាក់ស្ដ្រងទាំងន្រះ។ 

ការស្រ្រវជ្រ្រវឯកសារនៅព្រលធ្វើ SEGA ជួយឱ្រយអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ 
ក្នុងការសម្លឹងមើលពីទីតំាងន្រចំណុចខ្វះចនោ្ល្រះនៅក្នុងទិន្នន័យ 
បច្ចបុ្របន្ន និងទិន្នន័យដ្រលពួកគ្រមានបំណងចង់ស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រម 
ទៀត។ ការប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអប់រំ (EMIS)គឺ 
ជាជំហានដំបូងដ៏សមរម្រយបំផុតមួយ។ លើសពីន្រះទៅទៀត 
ប្រព័ន្ធន្រះអាចរំឭកអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវឱ្រយពិចារណលើរបៀបន្រការ 
ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព EMIS ជាមួយនឹងតួល្រខ ឬភាគរយន្រសិស្រស 
ដ្រលងាយរងគ្រ្រះ ដូចជា សិស្រសក្រីក្រ សិស្រសមានពិការ 
សិស្រសជនជាតិដើមភាគតិច និងសិស្រសជនជាតិភាគតិច ដើម្របី
ធានាថសិស្រសគ្រប់រូបគឺត្រូវបានគិតគូរ។ 
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សេចក្ដីពណ៌នា ចំនួន.
សរុប.%

សេី អត្តសញ្ញេណ.
ភេទផេសេងទៀត

កេីកេ ពិការ ជនជាត.ិ
ភាគតិច

ជនជាតិដើម
ភាគតិច

ចំនួនប្រជាជននៅក្នុង ភូមិ/ឃុំ

សិស្រសក្នុងសាលារៀន

ការចុះឈ្ម្រះចូលរៀនរបស់សិស្រស

សិស្រសត្រួតថ្ន្រក់

សិស្រសបោះបង់ការសិក្រសា

កុមារ/យុវជននៅក្រ្រសាលារៀន

គ្រូបង្រៀន

គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា (SSC)

ជនបង្គ្រលផ្ន្រក យ្រនឌ័រក្នងុសាលា

ចំនួន.
សកម្មភាព

សេចក្ដីពណ៌នា ឯកតា ចំនួន
ឯកតា

ចំនួនសេុក ចំនួនថ្ងេ/យប់ ថ្លេ.
ចំណាយ

សរុប យុត្តិកម្ម

១ ការបេជុំជាមុន

ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ង្រ នាក់

សា្ន្រក់នៅ នាក់

ធ្វើដំណើរ នាក់

អាហារសម្រន់ នាក់

ការរៀបចំ/សមា្ភ្ររ ឯកតា

សរុបរួម

បនា្ទ្រប់ពីត្រតួពិនិត្រយឯកសារ ក្រមុស្រ្រវជ្រ្រវនឹងទទួលបានទិន្នន័យជាក់លាក់ដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់ដើម្របីធ្វើការចាប់យកគំរូស្រ្រវជ្រ្រវដោយ
ច្រដន្រយ។ ជាលទ្ធផល ចំនួនសាលារៀនកិច្ចពិភាក្រសាក្រមុគោលដៅ (FGDs) ការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹ (KIIs) អ្នកឆ្លើយតប និង 
រយៈព្រលន្រកិច្ចការស្រ្រវជ្រ្រវគឺត្រវូបានកំណត់និងព្រមព្រៀង។

 អនុជំហានទី.៤៖.រៀបចំថវិកា.និងផេនការសកម្មភាព

បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឯកសាររួច ក្រមុអាចចាប់ផ្តើមរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព និង ថវិកាបានហើយ។ នៅក្នងុដំណើរការ SEGA 
គឺមានដំណក់កាលសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ការជួបប្រជំុជាមុន ការចុះប្រមូលទិន្នន័យ ការបញ្ចលូនិងបកស្រ្រយទិន្នន័យ ការ 
សរស្រររបាយការណ៍ និងចុងក្រ្រយ គឺសិកា្ខ្រសាលា បងា្ហ្រញលទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវ SEGA។ តាមសកម្មភាពនីមួយៗមានតម្រវូការសំភារៈ 
ប្រើប្រ្រស់ និងចំណយខុសៗគ្ន្រតាមសកម្មភាពនោះ ដូចជាការទូទាត់ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភប្រចំាថ្ង្រ ថ្ល្រសា្ន្រក់នៅ ធ្វើដំណើរ អាហារសម្រន់ 
ក្រដាសធំសម្រ្រប់សរស្ររ ហ្វតឺ និងឯកសារបោះពុម្ពផ្រស្រងៗទៀត -ល-។ វាតម្រវូឱ្រយអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ ជាពិស្រសប្រធានក្រមុត្រវូរៀបចំដោយ
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងបម្រងុថវិកាតាមតម្រវូការជាក់ស្ដ្រងរបស់ពួកគ្រ។ 

តារាងខាងក្រ្រមបងា្ហ្រញពីឧទាហរណ៍ន្ររបៀបគ្រប់គ្រងរៀបចំផ្រនការថវិកា៖
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បេធានបទ ពេលវេលា.
តេូវការ

អ្នកសមេប.
សមេួល

ការអញ្ជើញមកដល់ និងចុះឈ្ម្រះអ្នកចូលរួម ១៥ នាទី ប្រធានក្រុម

សា្វ្រគមន៍អ្នកចូលរួម និងធ្វើបទបងា្ហ្រញពីកម្មវត្ថុចម្របងន្រកិច្ចប្រជុំ ១០ នាទី ប្រធានក្រុម

ធ្វើបទបងា្ហ្រញពីផ្រនការសិក្រសាលម្អិតដល់សមាជិកក្រុមទាំងមូលជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្រសាអំពីតម្រូវការសំ
ភារៈប្រើប្រ្រស់ អ្នកទទួលខុសត្រូវប្រមួលទិន្នន័យ និងការបញ្ជ្រក់ពីរចនាសម្ព័ន្នក្រុម (តួនាទីអាចផា្ល្រស់
ប្ដូរគ្ន្របានប្រសិនបើចាំបាច់)

៣០ នាទី ប្រធានក្រុម

សមេេកអាហារសមេន់ ១៥ នាទី ក្រុម SEGA

កំណត់កម្រងសំណួរសម្រ្រប់កិច្ចពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGD) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន 
គន្លឹះ (KII) ដើម្របីពិនិត្រយមើលពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រអំពីសំណួរតម្រង់ទិសនីមួយៗ

១ ម៉្រង ក្រុម SEGA

សម្ដ្រងសកម្មភាព (ក្រុមអនុវត្តការសម្របសម្រួល និងសួរសំណួរតម្រង់ទិស) ៤៥ នាទី ក្រុម SEGA

បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមុន ៥ នាទី ក្រុម SEGA

លេខ សកម្មភាព ឈ្មេះសាលា./
ឈ្មេះទីកន្លេង ខេត្ត/សេុក កេុមគោលដៅ ចំនួនថ្ងេ កាលបរិច្ឆេទ.

ចាប់ផ្ដើម

១ ការប្រជុំជាមុន

២ ការប្រមូល

៣ ការបញ្ចូលទិន្នន័យ

៤ សរស្រររបាយការណ៍

៥ សិកា្ខ្រសាលាធ្វើបទបងា្ហ្រញពីលទ្ធផល 
ស្រ្រវជ្រ្រវ SEGA 

ក្រ្រពីផ្រនការថវិកា ក៏ត្រូវត្របង្កើតផ្រនការសកម្មភាពផងដ្ររដើម្របីគំទ្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។ 

ដូចន្រះសូមមើលតារាងខាងក្រ្រមជាឧទាហរណ៍គំរូ៖

តារាងទំាងពីរខាងលើ គឺប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ពណ៌នាលម្អតិអំពីផ្រនការ។ ស្របព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ តារាងទំាងពីរន្រះក៏ធ្វើឱ្រយក្រមុ 
ស្រ្រវជ្រ្រវមើលឃើញកាន់ត្រច្របាស់អំពីចំនួនថវិកាដ្រលត្រវូការ និងរយៈព្រលដ្រលពួកគ្រត្រវូចាប់ផ្ដើមដល់បញ្ចប់ការស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ពួក
គ្រ។

ជំហានទ.ី២៖.សកម្មភាពមុនបេមូលទិន្នន័យ

មុនព្រលចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យ ជាការចំាបាច់បំផុតក្នងុការរៀបចំកិច្ចប្រជំុជាមុនក្នងុគោលបំណងពិនិត្រយមើលពីផ្រនការសិក្រសាឱ្រយបានគ្រប់
ជ្រងុជ្រ្រយ បញ្ជ្រក់អំពីទំនួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុ និងកំណត់កម្រងសំណួរឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ។ ប្រធានក្រមុគឺជាអ្នកសម្របសម្រលួចម្របងនៅ
ក្នងុកិច្ចប្រជំុជាមុនន្រះ ហើយជាធម្មតាកិច្ចប្រជំុន្រះគឺត្រវូចំណយរយៈព្រលកន្លះថ្ង្រ។ 

របៀបវារៈខាងក្រ្រមន្រះបងា្ហ្រញអំពីដំណើរការន្រះយ៉ា្រងលម្អតិ៖

ជំហានទ.ី៣៖.ការបេមូលទិន្នន័យ

ការប្រមលូទនិ្ននយ័គជឺាដណំើរការន្រការប្រមលូពត័ម៌ាន/ទនិ្ននយ័ពីភាគពីាកព់ន័្ធ នងិអ្នកប្រើប្រ្រសស់្រវាកម្មដើម្របសី្វ្រងរកចម្លើយសម្រ្រប ់
លំនាំបញ្ហ្រន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ។ នៅក្នុងវដ្ដន្រកិច្ចការស្រ្រវជ្រ្រវការប្រមូលទិន្នន័យក៏ជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ផងដ្ររនៅក្នុងការចម្រ្រញ ់
យកព័ត៌មាន/ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវ និងសម្រ្រប់ធ្វើការវិភាគ។ ហ្រតុដូចន្រះ ការចុះប្រមូលទិន្នន័យគឺត្រូវត្រធ្វើផ្រនការ រៀបចំ និងសម្រប 
សម្រួលឱ្រយបានល្អប្រសើរបំផុត។

ជាដំបូង ក្រុមត្រូវត្រប្រងច្រកទៅជា ៣ក្រុមតូចៗដ្រលក្នុងមួយក្រុមមានគ្ន្រ ២នាក់ (ការិយាល័យអប់រំស្រុកមា្ន្រក់ និងនាយក/នាយិកា 
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អ្វីដេលអ្នកសេេវជេេវគួរធ្វើ៖
 សា្ដ្រប់ និងអង្ក្រត
 ព្រយាយាមយល់ពីអ្នកឆ្លើយតប
 អត់ធ្មត់ និងឱនលំទោន
 លើកទឹកចិត្ត និងជម្រុញទឹកចិត្តអ្នកឆ្លើយតប
 គោរព និងផ្ដល់តម្ល្រដល់អ្នកចូលរួម
 មានភាពបត់ប្រន និងច្ន្រប្រឌិត
 និយាយច្របាស់ៗ
 ប្រើប្រ្រស់ភាសាសាមញ្ញ និងងាយស្រួលយល់
 ស្លៀកពាក់សា្អ្រតបាតអាស្រ័យលើបរិបទ និងវប្របធម៌
 រក្រសាព័ត៌មាន/ចម្លើយជាការសមា្ង្រត់

អ្វីដេលអ្នកសេេវជេេវមិនគួរធ្វើ៖
 និយាយច្រើនព្រក
 បងា្អ្រក់អ្នកចូលរួមក្នុងការបញ្ច្រញគំនិត ឬមតិយោបល់
 ព្រយាយាមគ្រប់គ្រងការពិភាក្រសា/អ្នកចូលរួម
 លើកឡើងពីបុគ្គលមា្ន្រក់ៗ
 ស្រ្រកគំហ៊កដាក់អ្នកចូលរួម
 វិនិច្ឆ័យអ្នកចូលរួម
 ប្រើប្រ្រស់អណំចជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្របីគប 

សង្កត់អ្នកឆ្លើយតប
 ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋ្រនរបស់មន្ត្រីរដា្ឋ្រភិបាល/

ឯកសណ្ឋ្រនអង្គការ
 បងា្ហ្រញទិន្នន័យ/ព័ត៌មានដល់សាធារណៈដោយគ្ម្រន 

ការព្រមព្រៀងយល់ព្រម

សាលាមា្ន្រក់មកពីស្រកុត្រមួយ) ទទួលខុសត្រវូស្រកុមួយ។ ជំហានទីពីរ សមាជិកមន្ទរីអប់រំខ្រត្ត ដ្រលជាប្រធានក្រមុស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលទទួល 
ខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួល និងផ្ដល់ការគំទ្របច្ច្រកទ្រស ប៉ុន្ត្រប្រធានក្រុមរូបន្រះមិនអាចគំទ្រក្រុមបីក្នុងព្រលត្រមួយបានទ្រ។ 
ហ្រតុដូចន្រះហើយ ប្រធានក្រុមអាចជ្រើសរីសក្រុមណមួយក្នុងចំណោមទំាងបីក្រុមន្រះដោយផ្អ្រកលើសមត្ថភាព និងតម្រូវការរបស់
ពួកគ្រដើម្របីធានាគុណភាពន្រការប្រមូលទិន្នន័យ។

ដើម្របីទទួលបានទិន្នន័យសំខាន់ៗ តម្រូវឱ្រយអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវមានជំនាញក្នុងការសម្របសម្រួល និងប្រ្រស្រ័យទាក់ទងល្អប្រសើរ។ អ្នក 
ស្រ្រវជ្រ្រវគួរត្រព្រយាយាមចៀសវាងមិនប្រើអាកប្របកិរិយាទាំងឡាយណដ្រលអាចបងា្អ្រក់អ្នកឆ្លើយតបក្នុងការបញ្ច្រញគំនិតយោបល់ពិត 
ឬបាត់បង់ទំនុកចិត្តមកលើក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវ។ ជាលទ្ធផល ក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើសមា្ភ្រសន៍ ឬពិភាក្រសាក្រុម ក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវត្រូវត្រប្រកានខ់ា្ជ្រប់
នូវក្រមសីលធម៌ដូចខាងក្រ្រម៖ 

ក្រ្រពីជំនាញសម្របសម្រលួ និងជំនាញប្រ្រស្រយ័ទាក់ទង ដ្រលរួមទំាងក្រមសីលធម៌ផងនោះអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវក៏ត្រវូត្រស្វ្រងយល់ឱ្រយបាន 
ច្របាស់លាស់អំពីការរៀបចំកិច្ចពិភាក្រសាក្រមុគោលដៅ (FGDs) និងការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹ (KIIs) ដោយសារត្រវាអាចប៉ះពាល់ 
ដល់គុណភាពន្រការប្រមូលទិន្នន័យ។ យោងតាមការពន្រយល់បកស្រ្រយពីខាងលើ កិច្ចពិភាក្រសាក្រមុគោលដៅ (FGDs) ត្រវូបង្កើតឡើង
ដោយមានអ្នកចូលរួមចាប់ពី ៣ – ៥ នាក់ ដូចន្រះពួកគ្រគួរត្រអង្គយុជារង្វង់ដើម្របីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្រឱ្រយបានយ៉ា្រងល្អប្រសើរនៅ
ក្នងុក្រមុ។ ដំណលព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ អ្នកសម្របសម្រលួគួរត្រធ្វើការអង្ក្រតអំពីអន្តរកម្ម និងជំរុញទឹកចិត្តអ្នកឆ្លើយតបណដ្រល 
មិនសូវសកម្មឱ្រយចូលរួមបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់ពួកគ្រ។ ការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លះឹ (KIIs) គឺជាការសមា្ភ្រសន៍លក្ខណៈបុគ្គល 
ឬការពិភាក្រសាជាគូ ដូចន្រះ អ្នកសមា្ភ្រសន៍និងអ្នកឆ្លើយតបគួរត្រអង្គយុទល់មុខគ្ន្រនៅកន្ល្រងដ្រលសមរម្រយដ្រលពួកគ្រមានភាពងាយស្រលួ
និងមិនតានតឹង។
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ចំណាត់ថ្នេក់នេការដក់កូដ

កំណត់អាកប្របកិរិយា 
ន្រការរីសអើង

កំណត់អត្តសញ្ញ្រណ 
ក្រុម/បុគ្គលដ្រល 
មិនត្រូវបានគិតគូរ

វិភាគ 
ពីដើមចម

វិភាគពីបញ្ហ្រ 
ប្រឈមក្នុង 
ការអនុវត្ត

វិភាគពីលទ្ធផល  
និងននិា្ន្រការ 
អនាគត

កំណត ់
ដំណោះស្រ្រយ

ព្រយាយាមស្វ្រងយល ់
ពីការប្រព្រឹត្តមិន 
ស្មើភាពគ្ន្រ និង 
បុរ្រវិនិច្ឆ័យក្នុង
បរិបទវិស័យអប់រំ

ជូនដំណឹងដល ់
កុមារដ្រលងាយ 
រងគ្រ្រះនៅ 
ក្នុងវិស័យអប់រ ំ
របស់ពួកគ្រ

ពិនិត្រយកតា្ត្រ 
សំខាន់ៗដ្រល 
បង្កភាពមិនមាន 
បរិយាបន្ន និង 
ការរីសអើង

ពិនិត្រយឧបសគ្គ 
រារាំងសមិទ្ធផល 
ក្នុងសា្ថ្រនភាព 
ជាក់ស្ដ្រង

ពិនិត្រយហានិភ័យ/
គ្រ្រះថ្ន្រក់ន្រ  
តួអង្គចម្របង

ស្វ្រងរកវិធានការ/គំនិត 
សម្រ្រប់ការដោះស្រ្រយ 
បញ្ហ្រនៅក្នងុវិស័យអប់រំ

ប្រភ្រទ សំណួរ ចម្លើយ ការដាក់កូដ លទ្ធផលរកឃើញ

ការផាត់ច្រញពី 
សង្គមនិងយ្រនឌ័រ

តើនរណមិនត្រូវ 
បានគ្រគិតគូរ ឬ  
បាត់បង់ឱកាស 
ពីប្រព័ន្ធអប់រំក្នុង 
មូលដា្ឋ្រន?

ខ្ញុំគិតថ កុមារពិការ 
កុមារក្រីក្រ ក្ម្រងស្រី និង 
កុមារដ្រលមកពីគ្រួសារ 
ដ្រលមានអំពើហឹង្រសា។ 

បុគ្គល និងក្រុម 
ដ្រលគ្រមិនគិតគូរ

ការសិក្រសាន្រះរកឃើញថក្រុមដ្រល
គ្រមិនគិតគូរក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំគឺជា 
កុមារពិការ ក្ម្រងស្រី កុមារក្រីក្រ  
និងកុមារមកពីគ្រួសារដ្រលមាន 
អំពើហឹង្រសាក្នុងគ្រួសារ។

ជំហានទ.ី៤៖.ការវិភាគទិន្នន័យ

ទិន្នន័យគុណវិស័យ ដ្រលបានប្រមូលពSីEGA គឺមានលក្ខណៈអរូបី និងមានលក្ខណៈជាការនិទានជាជាងទិន្នន័យបរិមាណវិស័យ។ អ្នក 
ស្រ្រវជ្រ្រចាំបាច់ត្រូវត្រមានការយល់ដឹងច្របាស់លាស់អំពីបញ្ហ្របរិបទនិងននិា្ន្រការ ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទ្វ្រដងនៅព្រលធ្វើការវិភាគ
និងបកស្រ្រយទិន្នន័យ។

.អនុជំហានទី.១៖.ការដក់កូដទិន្នន័យ

ការដាក់កូដ គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការសមា្គ្រល់ឬចាតថ់្នក់អត្ថបទដើម្របីបង្កើតជាក្របខណ្ឌខ្លឹមសារន្រគំនិត។ ការដាក់កូដ គឺត្រូវបានកត ់
ត្រ្រចូលទៅក្នងុតារាងវិភាគដ្រលអាចបង្កើតនៅក្នងុកម្មវិធី Ms. Word បាន។ អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវត្រវូត្រធ្វើស្រចក្ដសីន្នដិា្ឋ្រនចម្លើយទំាងអស់ដ្រល 
បានមកពីអ្នកឆ្លើយតប/ក្រុមនីមួយដោយប្រើប្រ្រស់បញ្ជីកត់ត្រ្រនៅព្រលចុះសមា្ភ្រសន៍ដើម្របីធានាថការវិភាគទិន្នន័យគឺមិនមានភាព 
លម្អៀងឡើយ។

 អនុជំហានទី.២៖.ការបកសេេយទិន្នន័យ

មា៉្រទ្រីករបស់ SEGA គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងការវិភាគ និងការរៀបចំសរស្រររបាយការណ៍ដូចមានបងា្ហ្រញ
ខាងក្រ្រម៖

មា៉្រទ្រីករបស់ SEGA គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងការវិភាគ និងការរៀបចំសរស្រររបាយការណ៍ដូចមានបងា្ហ្រញខាង 
ក្រ្រម៖

ជំហានទ.ី៥៖.ការសរសេររបាយការណ៍

ការសរស្រររបាយការណ៍គឺជាជំហានចុងក្រ្រយគ្របង្អស់នៅក្នុងដំណើរការសិក្រសាពSីEGA។ របាយការណ៍ន្រះ គឺជាស្រចក្ដីពណ៌នាអំព ី
ការបំព្រញកិច្ចការស្រ្រវជ្រ្រវនិងលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ ព្រមទាំងអនុសាសន៍ផងដ្ររ។ របាយការណ៍ត្រូវត្រសង្ខ្របខ្លី ជាក់លាក ់
ច្របាស់លាស់ និងងាយស្រួលអាន និងអនុវត្តតាម។ 
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ដើមេបីសរសេររបាយការណ៍ឱេយបានល្អ.សូមអានសេចក្ដីណេនាំខាងកេេម៖.

 សេចក្ដីផ្ដើម៖ ត្រូវត្រសរស្ររដោយប្រើគំនិតគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំ ឬក៏អាចសរស្ររទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ 
ភូមិសាស្រ្ត បញ្ហ្រការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រ។ ជារឿយៗ ស្រចក្ដីផ្ដើមគឺសរស្ររត្រមួយទំព័រប៉ណុោ្ណ្រះ។

 សេចក្ដីសង្ខេប៖ សង្ខ្របរបាយការណ៍របស់អ្នក។ ជាធម្មតា ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រះគឺត្រូវសរស្ររបនា្ទ្រប់ពីចំណុចផ្រស្រងៗទៀតនៅក្នុង 
របាយការណ៍គឺត្រូវបានសរស្ររចប់សព្វគ្រប់។

 គោលបំណងនេការសេេវជេេវ៖ ដកស្រង់ច្រញពីលក្ខខណ្ឌយោងរបស់អ្នក។
 វិធីសាស្តេសេេវជេេវ៖.ដកស្រង់ច្រញពីសៀវភៅណ្រនាំ SEGA ឬលក្ខខណ្ឌយោង។
 វិសាលភាព. និងគំរូ៖ ចំណុចទាំងពីរន្រះគឺត្រូវបានគូសបងា្ហ្រញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយោង និងដកស្រង់ចំណុចន្រះដាក់ចូលទៅក្នុង 

របាយការណ៍របស់អ្នក។
 លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ៖ ផ្ន្រកន្រះគឺជាចំណុចស្នូលន្ររបាយការណ៍ ដោយសារត្រផ្ន្រកន្រះត្រូវរៀបរាប់លម្អិតអំពីលទ្ធផល 

រកឃើញ និងសំយោគព័ត៌មានទៅជាលទ្ធផលន្រស្រចក្ដីពណ៌នា។ ជារឿយៗ ផ្ន្រកន្រះមាន 2 ឬ 3 ទំព័រ។
 អនុសាសន៍៖ ចំណុចន្រះត្រូវត្រជាគំនិតឆ្ល្រតវ្រ អាចធ្វើទៅបាន អាចសម្របបាន ឬអាចរួមបញ្ចូលស្រចក្ដីណ្រនាំសម្រ្រប់ការសិក្រសា

បន្ថ្រមដោយផ្អ្រកលើលទ្ធផលរកឃើញដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ។
 ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ចូរភា្ជ្រប់លក្ខខណ្ឌយោង និងកម្រងសំណួរដ្រលអ្នកបានប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ។

ទមេង់គំរូសមេេប់សរសេររបាយការណ៍ SEGA៖

កេបមុខ
ចំណងជើងកិច្ចការ 
ស្រ្រវជ្រ្រវ៖ .....................
ឈ្ម្រះខ្រត្ត៖....................
ស្រុក៖............................
ឈ្មេះកេុម៖.
១/..................................
២/.................................
៣/.................................
៤/..................................
៥/..................................
ឆ្ន្រំ២០១៨ - ២០១៩

មាតិកា
ស្រចក្ដីផ្ដើម.................១
I.  ស្រចក្ដីសង្ខ្រប........២
II.  គោលបំណងន្រ
    ការស្រ្រវជ្រ្រវ..........៣
III. វិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវ..៤
IV. វិសាលភាព និងគំរូ...៥
V.  លទ្ធផលសំខាន់ៗ.....៦
VI. សន្នដិា្ឋ្រន.................៧
VII. អនុសាសន៍............៨

I. ស្រចក្ដីសង្ខ្រប…………

II. គោលបំណងន 
ៃការស្រ្រវជ្រ្រវ

.....................................
III. វិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវ
.....................................
IV. វិសាលភាព និងគំរូ
.....................................
V. លទ្ធផលសំខាន់ៗ
.....................................

VII. សន្នដិា្ឋ្រន
.....................................
VIII. អនុសាសន៍
.....................................
ឧបសម្ព័ន្ធ I៖ លក្ខខណ្ឌយោង
ឧបសម្ព័ន្ធ II៖ កម្រងសំណួរ
ឧបសម្ព័ន្ធ៖ រចនាសម្ព័ន្ធក្រុម
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បេធានបទ ពេលវេលាតេូវការ អ្នកសមេបសមេូល

ការអញ្ជើញមកដល់ និងចុះឈ្ម្រះអ្នកចូលរួម ១៥ នាទី ពិធីករមកពីក្រុម SEGA 

សា្វ្រគមន៍អ្នកចូលរួម និងធ្វើបទបងា្ហ្រញពីកម្មវត្ថុចម្របងន្រកិច្ចប្រជុំ ១០ នាទី ពិធីករមកពីក្រុម SEGA 

ក្រុម SEGA ធ្វើបទបងា្ហ្រញអំពីលទ្ធផលន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ SEGA អំព ី
របាយការណ៍នីមួយៗរបស់មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត និងការិយាល័យអប់រំស្រុក
 គោលបំណងន្រការសិក្រសា
 វិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវ
 វិសាលភាព និងគំរូ
 លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ
 បញ្ហ្រប្រឈម
 បទពិសោធន៍
 ស្រចក្ដីសន្និដា្ឋ្រន
 អនុសាសន៍

១២០ នាទី ពិធីករមកពីក្រុម SEGA 

សម្រ្រកអាហារសម្រន់ ១៥ នាទី អ្នកចូលរួមទាំងអស់

សំណួរ ចម្លើយ ១០ នាទី

ប្រងច្រកក្រុមធំទៅជាក្រុមតូចៗតាមថ្នក់ស្រុក និងថ្ន្រក់ខ្រត្ត (នាយក 
សាលាចូលគ្ន្រតាមស្រុក) ដើម្របីពិភាក្រសាឱ្រយបានសីុជម្រ្រអំពីរបៀបជ្រើស
រីស និងផ្ដល់អាទិភាពវិធានការ/ដំណោះស្រ្រយសម្រ្រប់បញ្ចូលទៅក្នុង 
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ និងផ្រនការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្ន្រំ។

១ ម៉្រង ក្រុម SEGA

សុន្ទរកថបញ្ចប់កម្មវិធីដោយប្រធាន ឬតណំងមន្ទីរអប់រំខ្រត្ត ១០ នាទី ពិធីករមកពីក្រុម SEGA 

ជំហានទ.ី៦៖.សិកា្ខេសាលាផេសព្វផេសាយ

សិកា្ខ្រសាលាផ្រសព្វផ្រសាយស្ដីពី SEGA គឺជាជំហានចុងក្រ្រយគ្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការន្រសៀវភៅណ្រនាំ SEGA ដើម្រប ី
ដាក់បញ្ចូលលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗទៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ និងផ្រនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្ន្រំនាំរបស់មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត/ 
ការិយាល័យអប់រំស្រុក/សាលា (PoE, DoE, School)។ សិកា្ខ្រសាលាន្រះគួរត្ររៀបចំឡើង បនា្ទ្រប់ពីក្រុម SEGA បានរៀបច ំ
និងសរស្ររបញ្ចប់របាយការណ៍ SEGA ទាំង ៤ (របាយការណ៍ស្រុកចំនួន ៣  និងរបាយការណ៍ខ្រត្តចំនួន១)។ ដូចន្រះ ក្រុម 
ស្រ្រវជ្រ្រវត្រូវត្រមានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីរៀបចំផ្រនការក្នុងការរៀបចំសិកា្ខ្រសាលាផ្រសព្វផ្រសាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង 
ដោយភាពរលូន។ 

សិកា្ខ្រសាលាន្រះមានគោលដៅសម្រ្រប់ត្របុគ្គលសំខាន់ៗ ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតផ្រនការវិស័យអប់រំ និងការគ្រប់គ្រង 
ភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុណោ្ណ្រះ ដូចន្រះអ្នកចូលរួមដ្រលត្រូវអញ្ជើញឱ្រយចូលរួមក្នុងសិកា្ខ្រសាលាន្រះត្រូវត្រជាប្រធានមន្ទីរអប់រំខ្រត្ត ប្រធាន 
ការិយាល័យផ្រនការ សមាជិកក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសន្រមន្ទីរអប់រំខ្រត្ត និងការិយាល័យអប់រំស្រុក និងនាយកសាលាគោលដៅ។ 
ក្រ្រពីមន្ទីរអប់រំខ្រត្ត ការិយាល័យអប់រំស្រុក និងតំណងរបស់សាលារៀន បុគ្គលសំខាន់ដ្រលមកពី DGPP គឺត្រូវអញ្ជើញដោយសារ 
ត្រពួកគ្រនិងផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនអំពីសង្គតិភាពន្រការធ្វើផ្រនការរវាងថ្នក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។ របៀបវារៈខាងក្រ្រមន្រះនឹងបងា្ហ្រញពី
ដំណើរការសិកា្ខ្រសាលា៖
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គឺមិនម្រនត្រឹមជាឧបករណ៍ស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីបង្កើតឯកសារភស្តុតាងសម្រ្រប់បង្កើតផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ និងផ្រនការប្រតិបត្ត ិ
ប្រចាំឆ្ន្រំប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រក៏ជាឧបករណ៍ដើម្របីស្វ្រងរកដើមចមបញ្ហ្រ និងចំណុចខ្វះចនោ្ល្រះនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ 
និងការអនុវត្តន៍ផងដ្ររ។ SEGA គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងឱ្រយកាន់ត្រមានរបៀបរៀបរយ និងមានភាពជាប្រព័ន្ធជាងមុន ដោយសារត្រវា 
ចងភា្ជ្រប់ការកំណត់បញ្ហ្រស្រ្រវជ្រ្រវ គោលបំណងន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ វិធីសាស្ត្រន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ ការប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគទិន្នន័យ 
និងការសរស្រររបាយការណ៍ជាមួយគ្ន្រ។ SEGA អាចមានភាពបត់ប្រនទៅតាមវិសាលភាពន្រការសិក្រសា ទំហំគំរូ រយៈព្រលដោយ 
អាស្រ័យទៅលើបរិបទ ភូមិសាស្ត្រ ថវិកាដ្រលមាន និងធនធានមនុស្រស ទើបវាតម្រូវឱ្រយមានការរំឭកទ្រឹស្ដីមុននឹងក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវចាប ់
ផ្ដើមបង្កើតលក្ខខណ្ឌយោង។

SEGA អាចមើលទៅជាការស្មគុសា្ម្រញសាញំ៉្រសំម្រ្របក់្រមុមនសុ្រស ឬបគុ្គលដ្រលមនិធា្ល្របប់ានចលូរមួជាមយួឬធ្វើការស្រ្រវជ្រ្រវ ប៉នុ្ត្រយើង 
សង្រឃឹមថដំណើរការមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្របីឱ្រយមានភាពងាយស្រួលអនុវត្ត និងងាយស្រួលប្រើប្រ្រស់ ព្រមទាំងមិនយូរប៉ុនា្ម្រន 
ក្រ្រយមកនឹងបង្កើតបានជាផ្ន្រកមួយន្រដំណើរការពិគ្រ្រះយោបល់ជាប្រចាំ និងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដ្រលធានាថផ្រនការវិស័យ 
អប់រំគឺផ្អ្រកទៅលើភស្តុតាង និងមានសមធម៌ពិតប្រ្រកដ។

ផ្នែក គ៖  
សេចក្ជីេននែិដ្ឋា ន 
SEGA
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ឧបសម្ព័ន្ធ.I.៖.គំរូលក្ខខណ្ឌយោង.(ToR)

១..សាវតានេបរិបទ

សូមសរសេរចំណុចខាងកេេមឱេយបានកេបាះកេបាយ៖ 

• ឈ្ម្រះទីតាំងមួយ (ឬច្រើន) និងទីតាំងរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
• ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រមួយចំនួនន្រទីតាំង ដូចជាចំនួនប្រជាជន ក្រុមជនជាតិភាគតិច បំណ្រងច្រកអាយុ ចណំកស្រុក 

(ប្រសិនបើសំខាន់) និងពិការភាព (ប្រសិនបើមាន)
• ជីវភាពរស់នៅចម្របងនៅក្នុងទីតាំង
• ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីវិស័យអប់រំដូចជា ចំនួនសាលារៀនតាមអនុវិស័យ ចំនួនមជ្រឈមណ្ឌលយុវជន (ប្រសិនបើមាន) ស្ថិត ិ

សំខាន់ៗដូចជាការចុះឈ្ម្រះចូលរៀន និងការបញ្ចប់ការសិក្រសាតាមអនុវិស័យ និងប្រងច្រកដាច់ដោយឡ្រកតាមភ្រទ
• បញ្ហ្រប្រឈមសំខាន់ៗជាងគ្រចំនួន ៣ សម្រ្រប់ការផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងសមធម៌នៅក្នុងទីតាំង 
• អាទិភាពសំខាន់ជាងគ្របំផុតចំនួន ៣ នៅក្នុង P-ESP និង/ឬ P-AOP និង/ឬ D-AOP បច្ចុប្របន្ន។

២..ការកំណត់បញ្ហេ
កាលពីឆ្ន្រំមុន/ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំមុន វិស័យអប់រំនៅក្នុង [ឈ្ម្រះទីតាំង] មានការរីកចម្រើនតាមវិធីសាស្ត្រដូចជា៖ [សរស្ររពីការរីក 
ចម្រើន]។ ក៏ប៉ុន្ត្រ តាមរយៈស្ថិតិខាងលើ កុមារ និងយុវជនមួយចំនួនគឺមិនបានចុះឈ្ម្រះចូលរៀន ឬរៀនមិនបានចប់ចុងចប ់
ដើមឡើយ។ [សរស្ររបញ្ហ្រវិស័យអប់រំជាក់លាក់សម្រ្រប់ទីតាំងនោះ]  

៣..គោលបំណងនេការសិកេសា
គោលបំណងរួមរបស់ SEGA គឺដើម្របីស្វ្រងយល់ និងរកឱ្រយឃើញនូវដើមចមន្រមូលហ្រតុធ្វើឱ្រយកុមារ និងយុវជន [ឈ្ម្រះទីតាំង] 
រៀនមិនបានល្អ និងមិនបានជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រ និងដើម្របីវាយតម្ល្រអំពីជំនឿរបស់ពួកគ្រ និងឪពុកមា្ដ្រយ/អ្នកថ្រទាំរបស់
ពួកក្នុងការផា្ល្រស់ប្ដូរ/អន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត។  

៤..វិធីសាស្តេសេេវជេេវ
SEGA គឺជាដំណើរការស្រ្រវជ្រ្រវប្របគុណភាព។ ការត្រួតពិនិត្រយឯកសារ ការពិភាក្រសាក្រុមគោលដៅ (FGDs) និងការសមា្ភ្រសន ៍
បុគ្គលព័ត៌មានសំខាន់ៗ(KIIs) គឺជាវិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ប្រមូលទិន្នន័យដើម្របីធ្វើការវិភាគអំពី 
ចំណ្រះដឹង ឥរិយាបទ ការអនុវត្ត និងគោលគំនិតន្រអ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម និងអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្ម។ FGDs គឺត្រូវបានអនុវត្ត 
ជាមួយអ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មដូចជាឪពុកមា្ដ្រយ យុវជន កុមារដ្រលមិនបានចូលរៀន កុមារពិការ អ្នកឆ្លើយតបជាជនជាត ិ
ដើមភាគតិច និងជាជនមា្ច្រស់ស្រុក ហើយការសមា្ភ្រសន៍អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs) គឺត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាមួយអ្នកផ្ដល់ស្រវា 
កម្មមានដូចជាគ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលាដោយការប្រងច្រកទៅជាភ្រទ អាយុ និងយ្រនឌ័រខុសៗគ្ន្រ។

៥..វិសាលភាព.និងគំរូ
ការសិក្រសាពី SEGA នឹងធ្វើឡើងនៅខ្រត្ត _____ និងស្រុក _____ ។ _____ សាលាគំរូ និង _____ អ្នកឆ្លើយតប /FGDs 

នឹងត្រូវជ្រើសរីសតាមការចាប់ដោយច្រដន្រយ។ ចំនួនអ្នកចូលរួមដ្រលបានបា៉្រន់សា្ម្រនគឺ _____ រួមមាន ៥០% ជាស្ត្រី 
និងក្ម្រងស្រី។

៦..កេុមសេេវជេេវ
ក្រុម SEGA នឹងបង្កើតឡើងពីមន្ទីរអប់រំខ្រត្ត ការិយាល័យអប់រំស្រុក និងនាយកសាលា។ ក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវមានសមាជិក ៧ 
នាក់រួមមាន _____ ជាស្ត្រី ហើយមាន មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត មា្ន្រក់ ការិយាល័យអប់រំស្រុក ៣ នាក់ និងនាយកសាលា ៣ នាក់។

៧..រយៈពេល
ការស្រ្រវជ្រ្រវពី SEGA នឹងចាប់ផ្ដើមនៅ _____ ដល់ _____។

៨..លទ្ធផលរំពឹងទុក
ជាលទ្ធផល ដើមចមន្រការផាត់ច្រញពីសង្គមនិងយ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិនឹងត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹង
សកម្មភាព/អន្តរាគមន៍សមស្របដ្រលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ    វិស័យអប់រំ និងផ្រនការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្ន្រំ។ 



15ការវិភាគការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ (SEGA)

ឧបសម្ព័ន្ធ.II៖.គំរូកមេងសំណួរ

ការពិភាកេសាកេុមគោលដៅ (FGD)

ក..សេចក្ដីផ្ដើម

អារុណ/ទិវាសួស្ដី! ជាបឋម ខ្ញុំសូមណ្រនាំខ្លួនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្រសាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ង្រន្រះ។ ខ្ញុំឈ្ម្រះ 
________ ហើយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំឈ្ម្រះ ________។ ពួកយើងទាំងពីរនាក់មកពី ________។

សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការចំណយព្រលវ្រលាដ៏មានតម្ល្ររបស់លោកអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្រសារបស់យើងនៅថ្ង្រន្រះក៏ 
ដូចជាសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការច្រករំល្រកគំនិត មតិយោបល់ បទពិសោធន៍ និងការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកទៅលើប្រធានដ្រល 
យើងលើកយកមកពិភាក្រសានៅថ្ង្រន្រះ។ បច្ចុប្របន្នយើងកំពុងធ្វើការអង្ក្រតទៅលើការផាត់ច្រញពីសង្គម និងវិសមភាពយ្រនឌ័រនៅក្នុង 
វិស័យអប់រំថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ដ្រលមានគោលដៅសុើបអង្ក្រត និងសង្ក្រតអំពីចំណ្រះដឹង គោលគំនិត ការអនុវត្ត និងស្វ្រងរកមតិត្រឡប់ 
និងអនុសាសន៍ពីឪពុកមា្ដ្រយ សិស្រស គ្របូង្រៀន គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នងុការបង្កើតឯកសារផ្អ្រកលើភស្តតុាង 
ដើម្របីជូនដំណឹងដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងអ្នកធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត និងបុគ្គលដ្រលទទួលបន្ទុកដើម្របីពង្រឹង
គុណភាពវិស័យអប់រំ។

ដូចន្រះ រាល់ព័ត៌មាន ឬចម្លើយដ្រលបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសាន្រះនិងរក្រសាទុកជាអនាមិកដោយមិនបញ្ច្រញអត្តសញ្ញ្រណ។ 
មានន័យថ យើងនឹងមិនច្រករំល្រកទិន្នន័យនោះទ្រ ហើយទិន្នន័យទំាងន្រះនឹងមិនភា្ជ្រប់កាតព្វកិច្ចចំពោះបុគ្គលឬក្រមុណមួយឡើយ។ 
កិច្ចពិភាក្រសារបស់យើងប្រហ្រលជាចណំយព្រលប្រហ្រល១ម៉្រង។ ដូច្ន្រះខ្ញុំសូមស្នើសុំអ្នកចូលរួមទាំងអស់ ម្រតា្ត្រអត់ធ្មត់។ ប្រសិន 
បើមានសំណួរ ឬស្នើសុំឱ្រយមានការបញ្ជ្រក់ឱ្រយបានច្របាស់លាស់ សូមប្រ្រប់ដល់យើងខ្ញុំមុននឹងសួរសំណួរ។ 

មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ.ខ្ញុំសូមផ្ដល់និយមន័យមួយចំនួនដោយសង្ខេបថ៖.

-.ការផាត់ចេញពីសង្គមសម្ដ្រដល់មនុស្រស ឬក្រុមដ្រលត្រូវបានគ្របដិស្រធជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំពោះសិទ្ធិ ធនធាន ស្រវាកម្ម ឱកាស 
ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ និងសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវិតសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច វប្របធម៌ និងនយោបាយ។ 

-. សមភាពយេនឌ័រ. គឺជាសា្ថ្រនភាពមួយដ្រលស្ត្រី បុរស ក្ម្រងស្រី ក្ម្រងប្រុស និងបុគ្គលមិនត្រូវកំណត់ថជាប្រុស ឬក៏ជាស្រី 
ទទួលបាននូវសិទ្ធិ ធនធាន ឱកាស និងការការពារដូចគ្ន្រ។

សូមចំណយព្រលពីរបីនាទីដើម្របីគិតអំពីសំណួរទាំងន្រះ ជជ្រកគ្ន្រខ្លីៗដើម្របីធានាថអ្នកយល់ ហើយសួរសំណួរនៅព្រលដ្រលអ្នក 
មិនច្របាស់នៅព្រលដ្រលយើងនឹងសួរអ្នកអំពីសំណួរទាំងន្រះ។ 

ខ..ការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ

១.  តើកុមារណខ្លះដ្រលត្រូវបាត់បង់ឱកាស ឬមិនត្រូវបានគ្រគិតគូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ? 
២.  ហ្រតុអ្វបីានជាកុមារខាងលើ (កុមារនៅក្នងុសំណួរទី១) ត្រវូបានគ្រមិនគិតគូរនៅក្នងុវិស័យអប់រំក្នងុមូលដា្ឋ្រន?ដោយរបៀបណ?
៣.  តើអ្នកគិតថសាលាគឺជាកន្ល្រងមានម្រត្រីភាពសម្រ្រប់កុមារពិការដ្ររឬេទ្រ? ប្រសិនបើម្រន/មិនម្រន ហ្រតុអ្វី?
៤.  តើការដ្រលមានកម្មវិធីសិក្រសាពិស្រសសម្រ្រប់កុមារពិការ និងកុមារមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច (អ៊ីសា្ល្រម វៀតណម ឡាវ....)  

និងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅសាលាក្នុងមូលដា្ឋ្រនពិតជាចាំបាច់ម្រនដ្ររឬទ្រ? ប្រសិនបើម្រន/មិនម្រន ហ្រតុអ្វី? 
៥.  តើនរណដ្រលប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់ការសិក្រសាខ្ពស់ជាងគ្រ? តើមានកតា្ត្របញ្ហ្រសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ? 
៦. តើអ្នកយល់ស្របឬទ្រដ្រលថយ្រនឌ័រគឺជាកតា្ត្រសំខាន់មួយន្រការបោះបង់ចោលការសិក្រសា? ប្រសិនបើយល់ស្រប/មិនយល់ 

ស្រប សូមរៀបរាប់ឱ្រយបានក្របាះក្របាយ។
៧.  រវាងក្ម្រងប្រុសនិងក្ម្រងស្រី តើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពដល់នរណសម្រ្រប់ថ្ន្រក់ឧត្ដមសិក្រសា? ហ្រតុអ្វី?
៨. តើវាពិតជាសំខាន់ម្រនដ្ររឬទ្រក្នុងការផា្ត្រច់បង្គន់ក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រីដាច់ដោយឡ្រកពីគ្ន្រនៅសាលារៀនក្នុងមូលដា្ឋ្រន? 

ហ្រតុអ្វី?
៩.  តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើបញ្ហ្រទាំងន្រះនៅត្រកើតមានឡើង? (ចំពោះបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍)
១០. តើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្របគីំទ្រកុមារងាយរងគ្រ្រះ ឬកុមារដ្រលមិនត្រូវបានគ្រគិតគូរក្នុងការសម្រ្រចឱ្រយបាននូវសមភាពវិស័យអប់រំក្នុង 

មូលដា្ឋ្រន?

គ..សេចក្ដីណេនាំ./អនុសាសន៍

១១. ជាចុងក្រ្រយ តើអ្នកមានស្រចក្ដីណ្រនាំ ឬអនុសាសន៍សម្រ្រប់សាលា ឬអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មអប់រំក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំដើម្របីឱ្រយ
គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន?



16 ការវិភាគការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ (SEGA)

ការសមា្ភេសន៍ជាមួយបុគ្គលសំខាន់.(KII)
ក..សេចក្ដីផ្ដើម

ជំរាបសួរ! អារុណ/ទិវាសួស្ដី។ ជាបឋម ខ្ញុំសូមណ្រនាំខ្លួនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្រសាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅ
ថ្ង្រន្រះ។ ខ្ញុំឈ្ម្រះ ________ ហើយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំឈ្ម្រះ ________។ ពួកយើងទាំងពីរនាក់មកពី ________។ 
គោលបំណងន្រការសមា្ភ្រស ________។

សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការចំណយព្រលវ្រលាដ៏មានតម្ល្ររបស់អ្នកដើម្របីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្រសារបស់យើងនៅថ្ង្រន្រះក៏ដូចជា 
សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការច្រករំល្រកគំនិត មតិយោបល់ បទពិសោធន៍ និងការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកទៅលើប្រធានដ្រល
យើងលើកយកមកពិភាក្រសានៅថ្ង្រន្រះ។ បច្ចុប្របន្ន យើងកំពុងធ្វើការអង្ក្រតលើអបរិយាបន្នសង្គម និងវិសមភាពយ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យ 
អប់រំថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ដ្រលមានគោលដៅសុើបអង្ក្រត និងអង្ក្រតអំពីចំណ្រះដឹង គោលគំនិត ការអនុវត្ត និងស្វ្រងរកមតិត្រឡប់ និង 
អនុសាសន៍ពីឪពុកមា្ដ្រយ សិស្រស គ្រូបង្រៀន គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើតឯកសារផ្អ្រកលើភស្តុតាង 
ដើម្របីជូនដំណឹងដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងអ្នកធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត និងបុគ្គលដ្រលទទួលបន្ទុកដើម្របីពង្រឹង
គុណភាពវិស័យអប់រំ។

ដូចន្រះ រាល់ព័ត៌មាន ឬចម្លើយដ្រលបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសាន្រះនឹងរក្រសាទុកជាការសមា្ង្រត់ជូន មានន័យថ យើងនឹងមិន 
ច្រករំល្រកទិន្នន័យនោះទ្រ ហើយទិន្នន័យទាំងន្រះនឹងមិនភា្ជ្រប់កាតព្វកិច្ចចំពោះបុគ្គល ឬក្រុមណមួយឡើយ។ 

កិច្ចពិភាក្រសារបស់យើងអាចចំណយព្រលប្រហ្រល 1 ម៉្រង។ ដូច្ន្រះខ្ញុសូំមណ្រនំាឱ្រយអ្នកដ្រលចូលរួមទំាងអស់ម្រតា្ត្រអត់ធ្មត់។ ប្រសិន 
បើអ្នកមានសំណួរ ឬស្នើសុំឱ្រយមានការបញ្ជ្រក់ឱ្រយបានច្របាស់លាស់ សូមផ្ដល់ដំណឹងដល់យើងខ្ញុំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ។ 

មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ.ខ្ញុំសូមផ្ដល់និយមន័យមួយចំនួនដោយសង្ខេបថ៖.

-.. ការផាត់ចេញពីសង្គមសម្ដ្រដល់មនុស្រស ឬក្រមុដ្រលត្រវូបានគ្របដិស្រធជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំពោះសិទ្ធ ិ ធនធាន ស្រវាកម្ម ឱកាស 
ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ និងសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវិតសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច វប្របធម៌ និងឆកនយោបាយ។ 

-.. សមភាពយេនឌ័រ គឺជាសា្ថ្រនភាពមួយដ្រលស្ត្រី បុរស ក្ម្រងស្រី ក្ម្រងប្រុស និងបុគ្គលមិនត្រូវកំណត់ថជាប្រុស ឬក៏ជាស្រី ទទួល 
បាននូវសិទ្ធិ ធនធាន ឱកាស និងការការពារដូចគ្ន្រ។

សូមចំណយព្រលពីរបីនាទីដើម្របីគិតអំពីសំណួរទាំងន្រះ ជជ្រកគ្ន្រខ្លីៗដើម្របីធានាថអ្នកយល់ ហើយសួរសំណួរនៅព្រលដ្រលអ្នក 
មិនច្របាស់នៅព្រលដ្រលយើងសួរអ្នកអំពីសំណួរទាំងន្រះ។ 

ខ..ការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ

១.  តើកុមារណខ្លះដ្រលត្រូវបាត់បង់ឱកាស ឬមិនត្រូវបានគ្រគិតគូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ? ហ្រតុអ្វី? ដោយរបៀបណ?
២. តើអ្នកគិតថសាលាគឺជាកន្ល្រងមានម្រត្រភីាពសម្រ្រប់កុមារពិការដ្ររឬេទ្រ? ប្រសិនបើម្រន/មិនម្រន ហ្រតុអ្វ?ី(សូមឱ្រយឧទាហរណ៍)
៣.  តើការដ្រលមានកម្មវិធីសិក្រសាពិស្រសសម្រ្រប់កុមារពិការ និងកុមារមកពីជនជាតិដើមភាគតិច (អី៊សា្ល្រម វៀតណម ឡាវ....) និង 

សហគមន៍មា្ច្រស់ស្រកុនៅសាលាក្នងុមូលដា្ឋ្រនពិតជាចំាបាច់ម្រនដ្ររឬទ្រ? ប្រសិនបើម្រន/មិនម្រន ហ្រតុអ្វ?ី ដោយរបៀបណ?
៤.  តើនរណដ្រលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការធានាកម្មវិធីសិក្រសាពិស្រសនៅសាលារៀនក្នុងមូលដា្ឋ្រន?
៥.  តើនរណដ្រលប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់ការសិក្រសាខ្ពស់ជាងគ្រ? តើមានកតា្ត្របញ្ហ្រសំខាន់ៗអ្វីខ្លះចំពោះបញ្ហ្រន្រះ? 
៦.  តើអ្នកយល់ស្របឬទ្រដ្រលថយ្រនឌ័រគឺជាកតា្ត្រសំខាន់មួយន្រការបោះបង់ចោលការសិក្រសា? ប្រសិនបើយល់ស្រប/

មិនយល់ស្រប សូមរៀបរាប់ឱ្រយបានក្របាះក្របាយ។
៧.  រវាងក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រី តើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពដល់នរណសម្រ្រប់ថ្ន្រក់ឧត្ដមសិក្រសា? ហ្រតុអ្វី
៨.  ឪពុកមា្ដ្រយកំពុងត្រពិភាក្រសាគ្ន្រអំពីការផ្ដល់អាទិភាពរៀនសូត្រដល់កូនៗ ដោយពួកគត់ព្រញចិត្តឱ្រយកូនប្រុសបានចូលរៀនថ្ន្រក ់

ឧត្ដមសិក្រសាជាង។ អ្នកបានឮការពិភាក្រសាន្រះដោយច្រដន្រយ ហើយតើអ្នកគួរធ្វើអ្វី?
៩.  តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នក តើគ្រូប្រព្រឹត្តចំពោះសិស្រសខុសគ្ន្រតាមយ្រនឌ័រដ្ររឬទ្រ? (ឧទាហរណ៍ ការកំណត់តួនាទី 

និងទំនូលខុសត្រូវ)
១០.  តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើបញ្ហ្រទាំងន្រះនៅត្រកើតមានឡើង? (ចំពោះបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍)
១១.  តើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្របីគំទ្រកុមារងាយរងគ្រ្រះ ឬកុមារដ្រលមិនត្រូវបានគ្រគិតគូរក្នុងការសម្រ្រចឱ្រយបាននូវសមភាពវិស័យអប់រំក្នុង 

មូលដា្ឋ្រន?
គ..សេចក្ដីណេនាំ./អនុសាសន៍

១២.  ជាចុងក្រ្រយ តើអ្នកមានស្រចក្ដីណ្រនាំ ឬអនុសាសន៍សម្រ្រប់សាលា ឬអ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មអប់រំក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំដើម្របី
ឱ្រយគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និងប្រកបដោយបរិយាបន្នដ្ររឬទ្រ?



17ការវិភាគការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ (SEGA)



18 ការវិភាគការផាត់ចេញពីសង្គមនិងយេនឌ័រ (SEGA)
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