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ម្សចកតីថ្លែងអណំរគុណ 
 
េំុ្និងម្កុមការង្គរគលម្មាងសូមសំថ្ដងកត្ញ្ញូតាធមយ៌ា៉ា ងម្ជ្ជលលម្ៅ ជូនេំលោុះ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ ទូច ម្បធានោជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជ្ជ ថ្ដលបានផតល់
ទំ្នុកេិត្ត ឱ្កាស និង បានអ្នុញ្ហញ ត្ផតល់គលម្មាងម្សាវម្ជ្ជវដល់លយងីេ្ុ ំទាងំអ្ស់ោន  
និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ យង់ ម្ៅ អ្គាលលខាធិការននោជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជ្ជ ថ្ដលបាន
ជួយជំរុញសកមមភាពការង្គរទាងំឡាយថ្ដលជ្ជបទ់ាក់ទ្ងនឹងគលម្មាងម្សាវម្ជ្ជវសតីពី     
«កតាត និងបញ្ហា ម្បឈមននការសិកាគណិ្ត្វទិ្ាលៅមធយមសិកាននម្បលទ្សកមពុជ្ជ» ។ 

 

សូមថ្លែងអំ្ណ្រគុណ្និងដឹងគុណ្ដម៏្ជ្ជលលម្ៅ េំលោុះោជរោឋ ភិបាលកមពុជ្ជថ្ដល
បានផតល់លវកិាសម្មាបល់ធវីគលម្មាងលនុះ និង េំលោុះថាន កដឹ់កន្ទនិំងមស្រនតីោជការវទិ្ាសាថ ន
វទិ្ាសាស្រសតនិងបលេេកវទិ្ាននោជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជ្ជ ថ្ដលបានេូលរមួលម្ជ្ជមថ្ម្ជងលលី
គលម្មាងលនុះផងថ្ដរ។ 

  

លយងីេំុ្សូមបួងសួងដល់វត្ថុសកតិសិទ្ធទាងំឡាយកនុងលោក តាមជួយថ្លរកាពួក
ោត្ទ់ាងំអ្ស់ោន ឱ្យមានសុេភាពលា កមាែ ងំមាមួំន លេៀសផុត្ពីជំងឺទាងំឡាយ មានអយុ
យនឺយូរ ម្បកបលោយសុភមងាលជ្ជនិេេត្លៅ។ 
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សេចក្ដីស្ដើម 

 
១- សាវតា 

គណិតវទិ្យាជាមុខវជិាា វទិ្យាសាស្ត រ្មួយដែលជាមូលដ្ឋា នគគរឹះែម៏ានសារៈ្ំខាន់
្គមាបប់មគមើឱ្យការរ្់មៅរប្់មនុ្ស និង តគមូវការចបំាច់មសសងៗមានែូចជា៖ ការ
គិតមលខនព្វនរ ការមដ្ឋឹះគសាយលំហាតក់្នុងបលង់  ក្នុងលំហ ឬ គណនាផ្សៃគក្ឡានិងមាឌ  
ការមដ្ឋឹះគសាយចំមោទ្យមៅក្នុងជំនួញ ការគណនាការគបាក្និ់ងធនលាភមៅក្នុង
ធនាគារ ការមគបើគបា្់វធិើ ថ្ិតិក្នុងការវភិាគទិ្យនធនយ័និងការមគបើគបា្់គណិតវទិ្យាក្នុង      
វ ិ្ ័យវ ិ្ វក្មមបមចចក្វទិ្យា គព្មទងំវទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមសងដែរ។ មុខវជិាា គណិតវទិ្យាមៅដត
ជាមុខវជិាា ្ំខានក់្នុងការគបឡងងមសសងៗ គបក្បមដ្ឋយមមគុណមគចើន ជាពិ្ម្្ការ
គបឡងងមធយម្ិក្ាទុ្យតិយភូមិ។ ប ុដនរក្នុងអំឡុងងប ុនាម នឆ្ន ចុំងមគកាយមនឹះ ការ្ិក្ា       
គណិតវទិ្យា្គមាប់្ិ្សមៅក្គមិតមធយម្ិក្ាគឺមានបញ្ហា ធ្លល ក្ចុ់ឹះ ព្ើមគរឹះគណិត 
វទិ្យា ជាមុខវជិាា ដែលពិ្បាក្មរៀន ពិ្បាក្គិតនិងមដ្ឋឹះគសាយ មដ្ឋយសារដតពួ្ក្មគមិនមាន
មូលដ្ឋា នគគរឹះរ រងមាតំងំព្ើក្គមិតទបមឡងើងមក្។ មហតុមនឹះ្ិ្សភាគមគចើនមិនចូលចិតរ
មរៀនគណិតវទិ្យាមទ្យ ប ុដនរ្ិ្សទងំមនាឹះ មរៀនគណិតវទិ្យាមែើមបើដតគបឡងងទុ្យតិយភូមិ 
(គបឡងងបាក្់ឌុប)ដតប ុមោណ ឹះ។ មា ងមទ្យៀតជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ្ិ្សមៅតមវទិ្យាល័យ
នានាក្នុងគបមទ្យ្មយើងបានងាក្មៅមរៀនខាងវទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមកានដ់តមគចើនមឡងើង មនឹះ
ជាការគពួ្យបារមមណ៍្គមាបមុ់ខវជិាា មនឹះខាល ងំោ្់ មតើបោរ លមក្ព្ើមូលមហតុអវើ? 
មោងមលើចំណុចផ្នការគពួ្យបារមមណ៍មូលមហតុខាងមលើមនឹះ ដសនក្គណិតវទិ្យានិង ថ្ិតិ
ផ្នវទិ្យាសាថ នវទិ្យាសាស្ត រ្និងបមចចក្វទិ្យានរង្ិក្ាគមគមាងគសាវគជាវ ដ្ើព្ើ «ក្តរ និងបញ្ហា
គបឈមផ្នការ្ិក្ាគណិតវទិ្យាមៅមធយម្ិក្ាផ្នគបមទ្យ្ក្មពុជា» មនឹះមឡងើង។ មយើង
នរងដ វ្ងរក្ក្តរ និងបញ្ហា គបឈមនានាដែលមក្ើតមានមឡងើងមៅមលើ្ិ្សមធយម្ិក្ា
មៅតមវទិ្យាល័យមួយចំនួនផ្នទ្យើតងំបួនតំបនម់ាន៖ តំបននិ់រតើ តំបនរ់យព័្យ តំបន់
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ឦសាន តំបនអ់ាមគនយ-៍បូរ៌ា  មែើមបើគបមូលទិ្យនននយ័យក្មក្មធវើការវភិាគ មហើយរក្ឱ្យ
ម ើញនូវបញ្ហា ធ្លល ក្ចុ់ឹះទងំអ្់មនឹះ។ 
 

២- ចំសោទបញ្ហា   
ទក្ទ់្យងនរងបញ្ហា ខាងមលើមនឹះ មហតុែូមចនឹះមហើយបានជាមានការ្ិក្ាគសាវគជាវ

ដែលគតូវមចទ្យជា្ំណួរចំមរឹះគបធ្លនបទ្យែូចជា៖ មតើ្ិ្សចូលចិតរមរៀនមុខវជិាា គណិត
វទិ្យាឬមុខវជិាា ែផ្ទ្យមទ្យៀត? មតើ្ិ្សបាន្ិក្ាមុខវជិាា គណិតវទិ្យាបដនថមមគៅមមា ងដែរ
ឬមទ្យ? មតើ្ិ្សមានការយល់ែរងអំព្ើសារៈ្ំខានផ់្នមុខវជិាា គណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ? មតើ
មានក្តរ អវើខលឹះដែលនាឱំ្យមានជាឧប្គគឬបញ្ហា លំបាក្ក្នុងការ្ិក្ាគណិតវទិ្យា? មតើ
្ិ្សមានការយល់ោ ងោដែរចំមរឹះក្មមវធិើ្ិក្ាគណិតវទិ្យា្ព្វផ្ងៃ? មតើ្ិ្ស
មានមោបល់ោ ងោដែរ មែើមបើឱ្យការមរៀនគណិតវទិ្យាបានគបម ើ្រជាងមុន? មតើ
មលាក្គគូ អនក្គគូមានវធិើសាស្ត រ្ោ ងោក្នុងការបមគងៀនគណិតវទិ្យាតមក្មមវធិើ្ិក្ា
រប្់គក្្ួងអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា?  
 

៣- សោលបំណង 
ម ល្ើយតបមៅនរងចំមោទ្យបញ្ហា ខាងគកុ្មគសាវគជាវមានមគាលបំណង្ំខានក់្នុង

ការ្ិក្ាគសាវគជាវមៅមលើគបធ្លនបទ្យ ដ្ើព្ើ «ក្តរ និងបញ្ាឈមផ្នការ្ិក្ាគណិតវទិ្យា
មៅមធយម្ិក្ាផ្នគបមទ្យ្ក្មពុជា» ែូចខាងមគកាម៖ 

- ចងែ់រងអំព្ើចំណងចំ់ណូលចិតររប្់្ិ្សមលើមុខវជិាា គណិតវទិ្យានិងមុខវជិាា     
ែផ្ទ្យ។ 

- ចងែ់រងនូវការ្ិក្ាគណិតវទិ្យាបដនថមមគៅមមា ងក្នុង១្បារ ហ៍រប្់្ិ្សមៅ
មធយម្ិក្ាផ្នគបមទ្យ្ក្មពុជា។ 

- ដ្វងយលែ់រងអំព្ើសារៈ្ំខានផ់្នមុខវជិាា គណិតវទិ្យា។ 
- ដ្វងរក្នូវក្តរ ដែលនាឱំ្យមានជាឧប្គគ ឬ បញ្ហា លំបាក្ផ្នការ្ិក្ាគណិត       

វទិ្យារប្់្ិ្ស។ 
- ដ វ្ងរក្នូវក្គមិតផ្នក្មមវធិើ្ិក្ាគណិតវទិ្យាបចចុបបនន និង ក្គមិតផ្នការអនុវតរ 
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ជាក្ដ់ រ្ងក្នុងជើវភាព្រ្់មៅ។ 
- ដ្វងរក្នូវក្តរ  មែើមបើឱ្យការមរៀនគណិតវទិ្យាបានគបម ើ្រជាងមុន។ 

       - ដ្វងរក្ក្តរ ផ្នការវាយតផ្មលរប្់គគូគណិតវទិ្យានិងគណៈគគបគ់គងតំោង
វទិ្យាល័យមលើ្ិ្សមរៀនគណិតវទិ្យា។  

- ដ វ្ងរក្ក្តរ ខវឹះខាតព្ើគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា។ 
- មគបៀបមធៀបថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្នរងថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ្គមាប់្ ិ្សវទិ្យាល័យ 

(្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)។ 
្ិក្ាគសាវគជាវមែើមបើដ វ្ងយល់ព្ើមូលមហតុ ដែលនាឱំ្យមាននិនាន ការែូចបាន 

មរៀបរាបខ់ាងមលើ។ តមវធិើសាស្ត រ្ ថ្ិតិ គកុ្មអនក្គសាវគជាវមធវើការគណនារក្លទ្យធសលជាតួ
មលខ រាវរក្គបភព្ផ្នបញ្ហា  មធវើម្ចក្ដើ្ននិដ្ឋា ន និង សដល់ជូនជាអនុសា្ន៍ែល់គក្្ួង
ជាមាតបិត គឺគក្្ួងអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា ជូនមលាក្គជាប មែើមបើចតវ់ធិ្លនការ្ម
គ្ប។ មលើ្ព្ើមនឹះ គកុ្មអនក្គសាវគជាវខំដ វ្ងយល់ព្ើក្ងវល់រប្់្ិ្ានុ្ិ្ស និង គគូ
បមគងៀនគណិតវទិ្យា មហើយរនំាមំោបល់ជូនគក្្ួងជាមាតបិត គព្មទងំរមួចំដណក្
ជួយមដ្ឋឹះគសាយបញ្ហា តមលទ្យធភាព្នាមព្លអនាគតតមរយៈគមគមាងមសសងៗ  ដែល
យល់ថ្នជាការចបំាច់។ 
 

៤- ទីក្ន្លែងស្រសាវស្រាវ 
 ដសនក្គណិតវទិ្យានិង ថ្ិតិផ្នវទិ្យាសាថ នវទិ្យាសាស្ត រ្និងបមចចក្វទិ្យាផ្នរាជបណឌិ តយ 
្ភាក្មពុជា បានមធវើការចុឹះគសាវគជាវចំនួនបួនតំបនម់សសងគាន គឺ៖  
 - តំបនឦ់សាន (មខតរតបូង មុ ំមខតរគក្មចឹះ មខតរកំ្ព្ងធំ់ និង មខតរគព្ឹះវហិារ) 

- តំបនរ់យព័្យ (មខតរបនាៃ យមានជយ័ មខតរបាតែំ់បង និង មខតរមរធិ៍សាត)់ 
- តំបននិ់រតើ (មខតរមកាឹះកុ្ង មខតរគព្ឹះ ើ្ហនុ មខតរដក្ប និង មខតរកំ្ព្ត) 

 - តំបនអ់ាមគនយ-៍បូរ៌ា  (រាជធ្លនើភនំមព្ញ មខតរក្ោរ ល និង មខតរកំ្ព្ងច់ម)។ 
មដ្ឋយសារដតសាលាមរៀនមធយម្ិក្ាមៅគបមទ្យ្ក្មពុជាមយើង មានម ៃ្ើរដតគគបទ់្យើ

ក្ដនលងការងារគសាវគជាវមនឹះ មយើង្ូមមតរ តមៅមលើទ្យើតំបនដ់ែលមានអនក្្ិក្ាមគចើន 
មែើមបើងាយគ្ួលក្នុងការការ បព់្ត័៌ាមាន។  
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៥- វិធីសាស្រេតស្រសាវស្រាវ 
 ការ្ិក្ាគសាវគជាវមគបើវធិើ ថ្ិតិមៅក្នុងការមគជើ្មរ ើ្ គំរូតងតមមខតរ រាជធ្លនើ 
វទិ្យាល័យ គណៈគគប់គគងតំោងវទិ្យាល័យ គគូគណិតវទិ្យា និង ្ិ្សដែលគតូវ
្មាា ្ន។៍ មយើងមគបើវធិើសាស្ត រ្ែូចតមៅ៖ 

- បមងកើតមូលទិ្យនននយ័្គមាបគ់្ងព់្ត័៌ាមានព្ើក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ។ 
- ចុឹះមធវើការអមងកតតមរយៈក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយមៅតំបនចំ់នួនបួនដែលបាន 

កំ្ណតរ់មួមានតំបនឦ់សាន តំបនរ់យព័្យ តំបននិ់រតើ និង តំបនអ់ាមគនយ-៍បូរ៌ា ។ 
- បញ្ចូ លទិ្យនននយ័ព្ើលទ្យធសលផ្នក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ មហើយមធវើការវភិាគដបប ថ្ិតិ  

មែើមបើបក្គសាយទិ្យននន័យនិងបងាា ញលទ្យធសលគសាវគជាវតមដបបវទិ្យាសាស្ត រ្។ 
- មធវើម្ចក្ដើ្ននិដ្ឋា ននិងការ្ំណូមព្រ។ 

៦- វិសាលភាព លិង រយៈសពលអលុវត្តគសស្រោង 
គមគមាងគសាវគជាវមនឹះ ្ិក្ាដតមធយម្ិក្ាប ុមោណ ឹះ ជាពិ្ម្្មធយម្ិក្ា

ទុ្យតិយភូមិ និង មគបើរយៈមព្ល៨ដខ មដ្ឋយចបែំ់មណើ រការព្ើដខកុ្មាៈ ែល់ ដខក្ញ្ហា  ឆ្ន ំ
២០១៩ មហើយដបងដចក្ជាបួនែំោក្់កាលែូចមានតរាងគបតិទិ្យនការងារ។ 

តរាងគបតិទិ្យនការងារ 
្ក្មមភាព្ កុ្មាៈ មើនា មមសា ឧ្ភា មិងុនា ក្ក្កដ្ឋ ្ើហា ក្ញ្ហា  

មធវើក្គមង្ំណួរ និង 
គបមូលឯក្សាររក់្ព័្នធ 

×        

ចុឹះគបមូលទិ្យននន័យព្ើតំបន់ 
ចំននួបួនគឺតំបន់និរតើ រយព័្យ 
ឦសាន និង អាមគនយ-៍បូរ៌ា    

 

× × × × 
   

វាយបញ្ចូ លនិងវភិាគទិ្យននន័យ 
ទងំអ្់ រចួ្រម្ររបាយ 
ការណ៍ផ្នការវភិាគ 

    

× × 

  

្រម្ររបាយការណ៍បញ្ច ប់ 
មបាឹះពុ្មព និង មធវើ្ិកាា សាលា 
បងាា ញលទ្យធសលគសាវគជាវ  

      

× × 
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៧- ស្របត្ិទិលចុុះស្រសាវស្រាវ 
ការចុឹះគសាវគជាវបានចបម់ធវើមឡងើងមៅកាន់តំបនឦ់សានចំនួនព្ើរមលើក្គឺ៖ 
- មលើក្ទ្យើ១ មៅផ្ងៃទ្យើ២៥-២៦ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរតបូង មុ ំនិង មៅផ្ងៃ

ទ្យើ២៧ ដខកុ្មាៈ ែល់ផ្ងៃទ្យើ០១ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរគក្មចឹះ  ដែលមាន្មា្
ភាព្មស្តនរើ៤រូបគឺ បណឌិ ត ហាក្ ់ធើមរា មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ភួង តរារនិៃ 
មលាក្ លាវ តរុន និង និ្សតិ១រូប។ 

- មលើក្ទ្យើ២ មៅផ្ងៃទ្យើ១២-១៣ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរកំ្ព្ងធំ់ និង មៅ
ផ្ងៃទ្យើ១៤-១៥ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរគព្ឹះវហិារ  ដែលមាន្មា្ភាព្មស្តនរើ៣ 
រូបគឺ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ឡុងង ្ុរនិៃ មលាក្ យូ គងាគ  និង និ្សតិ២រូប។ 

ការចុឹះគសាវគជាវមៅតំបនរ់យព័្យចំនួនព្ើរមលើក្គឺ៖ 
- មលើក្ទ្យើ១ មៅផ្ងៃទ្យើ២២-២៣ ដខមមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរបនាៃ យមានជយ័ 

និង មៅផ្ងៃទ្យើ២៤-២៦ ដខមមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរបាត់ែំបង  ដែលមាន្មា្
ភាព្មស្តនរើ៤រូបគឺ ឯក្ឧតរមបណឌិ ត ឈតិ វណណឫទ្យធិ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ 
ភួង តរារនិៃ មលាក្ លាវ តរុន និង និ្សតិ១រូប។ 

- មលើក្ទ្យើ២ មៅផ្ងៃទ្យើ០៧-០៨ ដខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរមរធិ៍សាត ់និង 
មៅផ្ងៃទ្យើ០៩-១០ ដខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរបាតែំ់បង ដែលមាន្មា្ភាព្
មស្តនរើ៣រូបគឺ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ឡុងង ្ុរនិៃ មលាក្ យូ គងាគ  និង និ្សតិ
២រូប។ 

ការចុឹះគសាវគជាវមៅតំបននិ់រតើចំនួនព្ើរមលើក្គឺ៖ 
- មលើក្ទ្យើ១ មៅផ្ងៃទ្យើ២៣-២៤ ដខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរមកាឹះកុ្ង និង 

មៅផ្ងៃទ្យើ២៥ ដខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរគព្ឹះ ើ្ហនុ ដែលមាន្មា្ភាព្មស្តនរើ
៤រូបគឺ ឯក្ឧតរមបណឌិ ត អា៊ា ប បុោណ  មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ភួង តរារនិៃ 
មលាក្ លាវ តរុន និង និ្សតិ១រូប។ 

- មលើក្ទ្យើ២ មៅផ្ងៃទ្យើ១២ ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរដក្ប និង មៅផ្ងៃទ្យើ
១៣-១៤ ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរកំ្ព្ត ដែលមាន្មា្ភាព្មស្តនរើ៣រូបគឺ 
មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ឡុងង ្ុរនិៃ មលាក្ យូ គងាគ  និង និ្សតិ២រូប។ 
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ការចុឹះគសាវគជាវមៅតំបនអ់ាមគនយ-៍បូរ៌ា ចំនួនបើមលើក្គឺ៖ 
- មលើក្ទ្យើ១ មៅផ្ងៃទ្យើ២៩-៣០ ដខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅរាជធ្លនើភនំមព្ញ 

ដែលមាន្មា្ភាព្មស្តនរើ២រូបគឺ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ យូ គងាគ  និង 
និ្សតិ៣រូប។ 

- មលើក្ទ្យើ២ មៅផ្ងៃទ្យើ០៤-០៥ ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរក្ោរ ល ដែល
មាន្មា្ភាព្មស្តនរើ២រូបគឺ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ឡុងង ្ុរនិៃ និង
និ្សតិ៣រូប។ 

- មលើក្ទ្យើ៣ មៅផ្ងៃទ្យើ០៦-០៧ ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចុឹះមៅមខតរកំ្ព្ងច់ម ដែល
មាន្មា្ភាព្មស្តនរើ២រូបគឺ មលាក្ យរម អាយុវឌឍនៈវជិាា  មលាក្ ឡុងង ្ុរនិៃ និង
និ្សតិ៣រូប។ 

គួរក្ត់្ មាគ ល់សងដែរថ្ន ក្នុងចំណុចខលឹះ គបតិទិ្យនមានការដគបគបួល មដ្ឋយមូល
មហតុ ខវឹះងវកិា និង ្មា្ភាព្ចុឹះគសាវគជាវជាបរ់វល់ក្នុងការងារមសសងមទ្យៀត ប ុដនរមទឹះ 
ជាោ ងោ គកុ្មគសាវគជាវបាន្មគមចមគាលបំណងមដ្ឋយមជាគជយ័ ងវើមបើមានការ
យតឺោ វខលឹះៗក្ម៏ដ្ឋយ។ 
 
៨- លទធ្លរពំឹងទុក្ 
 លទ្យធសលផ្នការគសាវគជាវមនឹះនរងក្សាងបាននូវ៖ 

- ទិ្យនននយ័ជាតួមលខជាក្ដ់ ដ្ងដែលអាចឈានមៅបមងកើត្ក្មមភាព្ក្នុងការមគជាង 
មឡងើងវញិនូវចំណូលចិតរ្ិ្ានុ្ិ្សមរៀនគណិតវទិ្យា។ 

- ការ្ិក្ាមសៃៀងតៃ ត់តមដបប ថ្ិតិ មែើមបើរុក្រក្បញ្ហា គនលរឹះ។ 
- ឯក្សារមួយមានលក្ាណៈវទិ្យាសាស្ត រ្្គមាបជ់ាគបមោជន៍ែល់ការ្ិក្ាអបរ់ ំ

គណិតវទិ្យា និង វ ិ្ វក្មម ។ល។ 
- រក្ម ើញនូវក្តរ  ដែលបោរ លចិតរឱ្យ្ិ្សជំនានម់គកាយ្ិក្ាមលើមុខវជិាា      

គណិតវទិ្យាបានគបម ើ្រជាងមុន។  
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- រក្ឱ្យម ើញនូវវធិើសាស្ត រ្បមគងៀនលអៗ មសសងៗមទ្យៀត មែើមបើជំរុញនិងទ្យរក្ចិតរែល់
្ិ្សទងំអ្់ មែើមបើងាក្មក្គ្ឡាញ់និងចូលចិតរ្ិក្ាមុខវជិាា គណិតវទិ្យាមនឹះមឡងើង 
វញិ។  
    - មរៀបមរៀងនិងចងគក្ងម្ៀវមៅ រ្ើព្ើ «ក្តរ និងបញ្ហា គបឈមផ្នការ្ិក្ាគណិត
វទិ្យាមៅមធយម្ិក្ាផ្នគបមទ្យ្ក្មពុជា» មែើមបើសរល់ធ្លតុចូល្គមាបរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលក្៏ែូច
ជាបមគមើមៅក្នុងវ ិ្ ័យអបរ់រំប្់គបមទ្យ្ក្មពុជាមយើង។ 
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ជំពូក្ទី១  

ជំហាលនលគសស្រោង 
 

១-១  បសចេក្សទេ 
មែើមបើមគតៀមមៅកាន់ការចុឹះគបមូលទិ្យនននយ័ គកុ្មគសាវគជាវបានគបជំុចំនួន ៣ ែង 

ដែលការគបជំុមលើក្ទ្យើ១មធវើមឡងើងមៅផ្ងៃទ្យើ១១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ មែើមបើពិ្និតយក្គមង្ំណួរ-
ចមមលើយ្គមាប់្ ិ្ស ការគបជំុមលើក្ទ្យើ២មធវើមឡងើងមៅផ្ងៃទ្យើ១៣ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ មែើមបើ
ពិ្និតយក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូគណិតវទិ្យា មហើយការគបជំុមលើក្ទ្យើ៣មធវើមឡងើងមៅ
ផ្ងៃទ្យើ០៦ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មែើមបើពិ្និតយមឡងើងវញិនូវក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាប់
្ិ្សសង និង គគូគណិតវទិ្យាសង មហើយកំ្ណតយ់ក្វទិ្យាល័យតមតំបនទ់ងំបួនដែល
គតូវគបមូលទិ្យនននយ័។ 
 
 
 
 
 
 
 
រូបទ្យើ១៖ ការមរៀបចំក្គមង្ណួំរ-ចមមលើយ    រូបទ្យើ២៖ ការពិ្និតយក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
 

មដ្ឋយដឡងក្ ការគបជំុពិ្និតយរបាយការណ៍ពិ្និតយលទ្យធសលបូក្្រុប និង មធវើការ
្ននិដ្ឋា នលទ្យធសលព្ើការវភិាគទិ្យននន័យគព្មទងំសរល់អនុសា្ន៍សងដែរ មធវើមៅផ្ងៃទ្យើ១២ 
ដខក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 
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    រូបទ្យើ៣៖ ការបញ្ចូលទិ្យនននយ័           រូបទ្យើ៤៖ ការគបជំុពិ្និតយរបាយការណ៍បូក្្រុប 
 
១-២  ជសស្រមើេថ្នា ក្់ 

ការមគជើ្មរ ើ្ ថ្នន ក្យ់ក្មក្្ិក្ា មយើងមចៀ្វាងការរខំានែល់ការ្ិក្ាឱ្យមៅ
្ល់តិចបំសុត។ ការសាក្្ួរ្ិ្សមៅមធយម្ិក្ាបឋមភូមិ មិនអាចទ្យទួ្យលបានលទ្យធ
សលជាក្ដ់ ដ្ងពិ្តគបាក្ែមទ្យ មដ្ឋយ្ិ្សទងំមនាឹះមៅមានភាព្មក្មងខចើ អាចភយ័ខាល ច។
្ិ្សមៅថ្នន ក្ម់ធយម្ិក្ាទុ្យតិយភូមិ មានភាព្ច្់ទំុ្យ ដែលលទ្យធសលនរងអាចទ្យទួ្យល
យក្បាន។ ែូមចនឹះមហើយ គកុ្មអនក្គសាវគជាវកំ្ណតយ់ក្ថ្នន ក្ម់គាលមៅ គឺថ្នន ក្ទ់្យើ១០និងទ្យើ
១១។ 
 
១-៣  ជសស្រមើេវិទាលយ័ 

ការមគជើ្ មរ ើ្ វទិ្យាល័យ(សាលា)មធវើមឡងើងមដ្ឋយគិតតមតំបនដ់ែលបានកំ្ណត ់
មហើយតមវធិើសាស្ត រ្ ថ្ិតិ គតូវមានការចូលរមួមដ្ឋយ្មាមាគតគបហាក្គ់បដហលគាន រវាង
តំបន់ទ្យើគបជំុជននិងតំបនជ់នបទ្យ។ គកុ្មអនក្គសាវគជាវយក្្មាមាគត ២ភាគ៣ សាលា
មៅជនបទ្យ ទ្យល់នរង ១ភាគ៣ សាលាមៅទ្យើគបជំុជន។ មលើ្ព្ើមនាឹះ មែើមបើឱ្យ ថ្ិតិមាន
ភាព្មព្ញមលញ មយើងមធវើមលើសាលាមគចើនតមដែលអាច។ ជាមគាលការណ៍មយើងចង់
បាន 12 វទិ្យាល័យក្នុងមួយតំបន់។ ជាលទ្យធសលមយើងបានមគជើ្មរ ើ្ សាលាែូចតមៅ៖ 
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- តំបនឦ់សាន តំបនម់នឹះមានភាព្លំបាក្ មដ្ឋយមូលមហតុថ្ន មិន្ូវមានវទិ្យាល័
យមគចើនមទ្យ មទ្យើបមយើង្មគមចយក្ែល់មៅបួនមខតរចូលក្នុងការ្ិក្ាគសាវគជាវ រមួមាន
៖ មខតរតបូង មុមំានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ព្ញាដគក្ក្ វទិ្យាល័យប៊ាុនរា នើ 
ហ៊ាុន ដ្ន មមមត់ មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (ព្ញាដគក្ក្, មមមត)់ និង វទិ្យាល័យ្មមរចមតមជា 
ហ៊ាុន ដ្ន ្ួង មៅទ្យើគបជំុជន, មខតរគក្មចឹះមានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យគព្ឹះមហាក្សគតើ
ោនើកុ្្មៈ មៅទ្យើគបជំុជន វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ្មាបុរៈ និង វទិ្យាល័យ្ិលាមវទ្យើគាត 
ឈន ់មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (្ំបូរ, ល្ូង), មខតរកំ្ព្ង់ធំមានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យកំ្ព្ង់
ធំ មៅទ្យើគបជំុជន វទិ្យាល័យចំមណឹះទូ្យមៅនិងបមចចក្មទ្យ្អនុវតរកំ្ព្ងម់ឈើទល និង វទិ្យា
ល័យបារាយណ៍ មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (គបាសាទ្យ្ំបូរ, បារាយណ៍) មហើយមខតរគព្ឹះវហិារ
មានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យជា្ុើម ដតបងមានជ័យ មៅទ្យើគបជំុជន វទិ្យាល័យ្ងគមងមើ 
និង វទិ្យាល័យរមវៀង មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (្ងគមងមើ, រមវៀង)។ 

- តំបនរ់យព័្យ គបជំុមដ្ឋយវទិ្យាល័យមគចើន មទ្យើបក្នុងតំបនម់នឹះមយើងមគជើ្យក្
មខតរបនាៃ យមានជយ័មានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យជប់វារ ើ  វទិ្យាល័យមងគលបូរ ើ មៅតមទ្យើ
រមួគ្ុក្ (គព្ឹះមនគតគព្ឹះ, មងគលបូរ ើ) និង វទិ្យាល័យ្មមរចឳ មៅទ្យើគបជំុជន, មខតរបាត់
ែំបងមានគបាមួំយវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យងមមគាល វទិ្យាល័យបមវល វទិ្យាល័យមមាងឫ្សើ 
វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ភនំ្ំមៅ មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (ងមមគាល, បមវល, មមាងឫ្សើ, បាណ
ន)់ និង វទិ្យាល័យគព្ឹះមុនើវងស វទិ្យាល័យមនត យ ង ់មៅទ្យើគបជំុជន  មហើយមខតរមរធិ៍សាត់
មានបើវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យមរធិ៍សាតម់ៅទ្យើគបជំុជន និង វទិ្យាល័យបាកាន វទិ្យាល័យ 
ហ៊ាុន ដ្ន ១០មក្រា បរងក្នៃួត មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (បាកាន, គក្គរ)។ 

- តំបននិ់រតើ (តំបនម់ ន្រ្មុគទ្យ) មានវទិ្យាល័យតិច មទ្យើបក្នុងតំបនម់នឹះមយើងមគជើ្
យក្មខតរមកាឹះកុ្ងមានព្ើរវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យមកាឹះកុ្ង មៅទ្យើគបជំុជន និង វទិ្យាល័យ 
ដគ្អំបិល មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ដគ្អំបិល, មខតរគព្ឹះ ើ្ហនុមានព្ើរវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យ 
គកុ្ងគព្ឹះ ើ្ហនុ មៅទ្យើគបជំុជន និង វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន វាលមរញ មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ផ្គព្
នប់, មខតរដក្បមានមួយវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ចំការែូង មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្
ែំោក្ច់មងអើរ មហើយមខតរកំ្ព្តមានបួនវទិ្យាល័យគឺ វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ឈូក្ វទិ្យា    
ល័យប៊ាុនរា នើ ហ៊ាុន ដ្ន ែងទ្យង ់និង វទិ្យាល័យគព្ឹះបិតជាតិ មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្(ឈូក្, 
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ែងទ្យង់, កំ្ព្ងគ់តច) និង វទិ្យាល័យចំមណឹះទូ្យមៅនិងបមចចក្មទ្យ្គព្ឹះរាជ្មាា រ មៅទ្យើ
គបជំុជន។ 

- តំបនអ់ាមគនយ-៍បូរ៌ា  (តំបន់ក្ោដ ល) គតូវបានមគជើ្ចូលក្នុងការអមងកតនូវមខតរ
ចំនួនព្ើរគឺ មខតរក្ោដ ល និង មខតរកំ្ព្ង់ចម គព្មទងំរាជធ្លនើភនំមព្ញ។ សាលាក្នុងមខតរ
ក្ោដ លមានវទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន សាអ ង និង វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន មកាឹះធំ មៅតមទ្យើរមួ
គ្ុក្ (សាអ ង, មកាឹះធំ) មហើយវទិ្យាល័យ្ិរ ើមងគល និង វទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន ខាច់          
ក្ោរ លមៅទ្យើគបជំុជន។ ចំដណក្មខតរកំ្ព្ងច់មមានវទិ្យាល័យហ៊ាុន ដ្ន រមជើក្ង 
និង វទិ្យាល័យ្មមរចជួន ោត មៅតមទ្យើរមួគ្ុក្ (ក្ងមា្, កំ្ព្ងម់្ៀម) មហើយ 
វទិ្យាល័យគព្ឹះ ើ្ហនុ មៅទ្យើគបជំុជន។ ចំមរឹះរាជធ្លនើភនំមព្ញវញិ មយើងបានមគជើ្យក្
វទិ្យាល័យចំនួនបើគឺ វទិ្យាល័យជា្ុើម សាមគគើ វទិ្យាល័យបាក្់ទូ្យក្ និង វទិ្យាល័យគព្ឹះ្ុើ
្ុវតថិ។ 
 
១-៤  ក្ស្រមងេណួំរ-ចសមែើយ  

ការ្ិក្ាគសាវគជាវមនឹះ មធវើជារមបៀបអមងកតតមរយៈក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយព្ើរដបប 
និងទ្យគមងបំ់មព្ញព្ើរ។ ក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយទ្យើ១្គមាប់្ ិ្ស ដែលមានទ្យគមង់ែូច    
តមៅមនឹះ៖ 

 
ក្ស្រមងេណួំរ-ចសមែើយ សម្រាបស់សិសដែលរ ៀនរៅថ្នា កម់ធ្យមសិកា 

    ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត់។ 
១. មភទ្យ៖   គ ើ្   គបុ្ 
    ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត់។     
២. ថ្នន ក្៖់   ទ្យើ១០   ទ្យើ១១    
៣. មតើបអូនចូលចិតរ្ិក្ាមុខវជិាា គណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ? 
     ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអប់បានដតមរងគត។់     
  ចូលចិតរ   មិនចូលចិតរ   គាម នមោបល់ 
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៤. មតើមុខវជិាា មួយោដែលបអូនចូលចិតរជាងមគ? 
     ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអប់បានដតមរងគត។់     
  ភាសាដខមរ  គណិតវទិ្យា   ភាសាបរមទ្យ្ 

 រូបវទិ្យា   គើមើវទិ្យា    អបរ់កំាយ ក្ើឡា និង ្ុខភាព្ 
 ជើវវទិ្យា   គបវតរិវទិ្យា   ដសនែើនិងបរសិាថ នវទិ្យា 
 ភូមិវទិ្យា   ម្ែាកិ្ចច    ើ្លធម៌ា-ព្លរែាវជិាា  
 មគហវទិ្យា 

៥. មតើបអូនបាន្ិក្ាមុខវជិាា គណិតវទិ្យាបដនថមមគៅមមា ង (មរៀនគួរ) ដែរឬមទ្យក្នុង១       
     ្បារ ហ៍? ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត់។  
  មិនបាន្ិក្ាមសាឹះ    បាន្ិក្ាមៅសាលាមរៀនគួរ  

 បាន្ិក្ាមៅក្លរប្ិក្ា   បាន្ិក្ាមៅសាលាមរៀនគួរសងនិង 
                                                     ក្លរប្ិក្ាសង 

៦. ចូរគបាបចំ់នួនមមា ងមរៀនគណិតវទិ្យាបដនថមមគៅមមា ង (មរៀនគួរ) ក្នុង១្បារ ហ៍។ 
      ….…….មមា ង 

៧. មូលមហតុចមបងអវើមទ្យើបបអូនមៅ្ិក្ាគណិតវទិ្យាបដនថមមគៅមមា ង (មរៀនគួរ)? 
     ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអប់បានដតមរងគត។់ 

 មែើមបើចងប់ានគតរមដតគបឡងងជាប់  
 មដ្ឋយសារដតវាជាមុខវជិាា ពិ្បាក្ 
 មដ្ឋយសារដតការគ្ឡាញ់ចូលចិតរ  
 មែើមបើចងក់ាល យខលួនជាអនក្ពូ្ដក្គណិតវទិ្យា 
 មែើមបើចងប់ានពិ្នៃុលអផ្នមុខវជិាា គណិតវទិ្យាព្ើគគូគបចថំ្នន ក្់ 
 មែើមបើងាយគ្ួល្ិក្ាមុខវជិាា មសសងៗដែលមគបើគណិតវទិ្យា 
 ចងប់នរការ្ិក្ាមៅមហាវទិ្យាល័យ ឬ សាក្លវទិ្យាល័យ។ 

៨. មតើបអូនធ្លល បែ់រងអំព្ើសារៈ្ំខានផ់្នមុខវជិាា គណិតវទិ្យាឬមទ្យ? 
     ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអប់បានដតមរងគត។់ 
  មិនធ្លល បែ់រង     ធ្លល បែ់រង 
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៩. មបើធ្លល បែ់រង មតើតមរយៈអវើ? (្ូម្រម្រពិ្នៃុោមួយព្ើ១ មៅែល់៥ក្នុងគបអប់។  
     ពិ្នៃុ១ មាននយ័ថ្ន គបភព្មនាឹះសរល់ព្័ត៌ាមានតិចបំសុត ពិ្នៃុ៥ សរល់ព្ត័៌ាមានមគចើន 
     លំដ្ឋបខ់ព្់បំសុតព្ើសារៈ្ំខានផ់្នមុខវជិាា គណិតវទិ្យា) 
     ចូរបអូនៗដ្ឋក្់ពិ្នៃុក្នុងគបអបទ់ងំ៦ខាងមគកាម៖ 

 គគូគណិតវទិ្យាព្នយល់តៃ ល់ 
 ម ើញការមគបើគបា្់គណិតវទិ្យាមនាឹះក្នុងមុខវជិាា មសសងមទ្យៀតែូចជារូបវទិ្យា  
    គើមើវទិ្យា ម្ែាកិ្ចចជាមែើម 
 ្ិ្សចបងព្នយល់ 
 ការសសព្វសាយតមបោរ ញអុើនធឺណិត 
 ការអានម្ៀវមៅគណិតវទិ្យានានា 

       មសសងៗ………………………………………………………………………………. 
១០. ចំណុចអវើខលឹះដែលបអូនគិតថ្នជាឧប្គគឬបញ្ហា លំបាក្ក្នុងការ្ិក្ាគណិតវទិ្យា  
       (្ូម្រម្រពិ្នៃុោមួយព្ើ១មៅែល់៥ ក្នុងគបអប់។ ពិ្នៃុ១ មាននយ័ថ្ន ចំណុច 
       ដែលមលើក្មឡងើងមនាឹះជាឧប្គគតូចតចបំសុត ពិ្នៃុ៥ មានន័យថ្ន ចំណុចដែល        
       មលើក្មឡងើងមនាឹះជាឧប្គគធំបំសុត) ចូរបអូនៗដ្ឋក្់ពិ្នៃុក្នុងគបអបទ់ងំ១០ខាង 
       មគកាម៖ 

 មិនមានចំណូលចិតរតៃ ល់ខលួន     
 សារ បគ់គូមិនយល់មៅមព្លមរៀនគណិតវទិ្យា   
 ចំមណឹះែរងមូលដ្ឋា នគគរឹះតៃ ល់ខលួនព្ើថ្នន ក្ម់គកាមមានក្គមិតទប (ឬទបមព្ក្) 
 ក្ងវឹះឧបក្រណ៍ជួយក្នុងការ្ិក្ាែូចជាមា ្ុើនគិតមលខ កំុ្ព្យូទ្យរ័ smart  
    phone tablet ឬ ipad ជាមែើម 
 ក្ងវឹះឯក្សារគណិតវទិ្យា្គមាប់្ ិក្ាគសាវគជាវបដនថម 
 មានកិ្ចចការសៃឹះមគចើនមព្ក្ព្ើមាតបិតឬអាោព្ាបាល 
 ក្ងវឹះឧបក្រណ៍ឧបមទ្យ្ក្នុងការអនុវតរគទ្យរ រ្ើ 
 មមា ង្ិក្ាមៅក្នុងក្មមវធិើតិចមព្ក្   
 គាម នមិតរដែលពូ្ដក្គណិតវទិ្យាជួយ 
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 ជើវភាព្គគួសារគក្លំបាក្។   
១១. មតើបអូនៗយល់ោ ងោដែរចំមរឹះក្មមវធិើ្ិក្ាគណិតវទិ្យា្ព្វផ្ងៃ? 
       ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត។់ 
  មៅក្គមិតទបមព្ក្    មៅក្គមិតខព្់មព្ក្      មៅក្គមិតមធយម 
១២. មតើក្មមវធិើ្ិក្ាគណិតវទិ្យា្ព្វផ្ងៃ បានបងាា ញព្ើការអនុវតរជាក្ដ់ រ្ងក្នុងជើវភាព្ 
        រ្់មៅោ ងោដែរ? ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអប់បានដតមរងគត។់ 
  មានមគចើន     មានតិចតួច       អតម់សាឹះ 
១៣. មតើបអូនៗមានមោបល់ោ ងោដែរ មែើមបើឱ្យការមរៀនគណិតវទិ្យាបានគបម ើ្រជាង 
        មុន? ចូរបអូនៗមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត។់ 

 គតូវមានក្លរប្ិក្ាគណិតវទិ្យា 
 គតូវមានគគូបមគងៀនមានគរុមកា្លយ 
 គតូវមានគគូបមគងៀនដែលព្នយល់មមមរៀនគណិតវទិ្យាបានលអ 
 គតូវមានឧបក្រណ៍ជួយក្នុងការ្ិក្ាែូចជាមា ្ុើនគិតមលខ កំុ្ព្យូទ្យរ័ smart  
    phone tablet ឬ ipad ជាមែើម 
 គតូវមានបោណ ល័យដែលមានឯក្សារគណិតវទិ្យាជាមគចើន 
 គគូបមគងៀនមាន្ញ្ហា បគតខព្់ចបព់្ើបរញិ្ហា បគតគណិតវទិ្យាមឡងើងមៅ។ 

 
ចំមរឹះក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយទ្យើ២ មធវើមឡងើង្គមាបបំ់មព្ញមដ្ឋយគគូគណិតវទិ្យា។

មយើងទ្យទួ្យលយក្មោបល់មិនគតរមដតព្ើគគូថ្នន ក្ទ់្យើ១០និងទ្យើ១១ប ុមោណ ឹះមទ្យ គឺព្ើគគូគគប់
ក្គមិតផ្នវទិ្យាល័យ។ ក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយមានទ្យគមងដ់បបមនឹះ៖ 
 

កម្រមងសំណួ -ចរមលើយ សម្រាបរ់ោកម្ររ/ូអ្ាកម្ររូ 
ដែលបរម្រងៀនរណិតវិទ្យារៅថ្នា កម់ធ្យមសកិា 

្ូមមលាក្គគូ អនក្គគូមគបើ្ញ្ហា   ក្នុងគបអបប់ានដតមរងគត់្ គមាបគ់គប់្ ំណួរទងំ 
អ្់។ 
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១. កា វាយតម្មល បសម់្ររ ូ
១.១ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូយល់ថ្ន្ិ្សដែលចូលមក្្ិក្ាក្នុងវទិ្យាល័យមានមូលដ្ឋា ន 
       គគរឹះគណិតវទិ្យារ រងមាពំ្ើបឋម្ិក្ាមក្មហើយឬមៅ? 

1.  តិចតួចពិ្បាក្នរងបំមព្ញបដនថម 
2.  តិចតួចទល់ដតគបរងមទ្យើបបំមព្ញបដនថមបាន 
3.  ្មលមមងាយនរងបំមព្ញបដនថម 
4.  រ រងមាំ្ មរមយ 
5.  រ រងមាលំអោ្ ់  

១.២ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូយល់ថ្នក្តរ ្ំខានជ់ាងមគដែល្ិ្សមរៀនមខាយគណិត    
       វទិ្យាភាគមគចើនមដ្ឋយសារអវើ? 

1.  គគរឹះអនម់ខាយព្ើឆ្ន មុំន 
2.  ជើវភាព្គគួសារខវឹះខាត 
3.  មិនចូលចិតរ  
4.  ្ុខភាព្ទ្យនម់ខាយ 
5.  មិតរភក្រិអូ្ទញមែើរសលូវខុ្ 
6.  រង្មាព ធព្ើឪពុ្ក្មាដ យ អាោព្ាបាល 
7.  រង្មាព ធព្ើគគូ 
8.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់………………………………………………… 

១.៣ មតើក្នុងឆ្ន ំ្ ិក្ាមលាក្គគូ អនក្គគូអាចបញ្ចប់ក្មមវធិើ្ិក្ាគណិតវទិ្យាទនម់ព្ល 
       ដែរឬមទ្យ? មបើមិនទន់មតើក្តរ ្ំខាន់គឺអវើ? 

1.  ចប់ 
2.  មិនចប ់ព្ើមគរឹះក្មមវធិើ្ិក្ាដវងមព្ក្ 
3.  មិនចប ់ព្ើមគរឹះផ្ងៃ្គមាក្មគចើនមព្ក្ 
4.  មិនចប ់ព្ើមគរឹះរខំានមដ្ឋយមគគាឹះធមមជាតិ 
5.  មិនចប ់ព្ើមគរឹះ្ិ្សភាគមគចើនមិនគព្មមក្មរៀន 
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6.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ ………………………………………………… 
១.៤ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូយល់ថ្ន្ិ្សដែលគបរងដគបងមរៀនគណិតវទិ្យាមដ្ឋយសារអវើ? 

1.  គ្ួលមរៀន 
2.  ពិ្នៃុមមគុណមគចើន 
3.  យល់ថ្នមានអនាគតលអ 
4.  ការបងាិតបងាំព្ើឪពុ្ក្មាដ យ អាោព្ាបាល 
5.  ការបងាិតបងាំព្ើគគូ សាលា 
6.  ការអូ្ទញ ឬ ជំរុញព្ើមិតរភក្រិ 
7.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ ………………………………………………… 
 

២. វិធ្ើសាស្រសតបរម្រងៀនរោយរម្ររើសាា  ៈឧបរទ្យស 
២.១ មតើក្នុងសាលារប្់មលាក្គគូ អនក្គគូការ្ិក្ាគណិតវទិ្យាមានម្ៀវមៅមគាល 
       គគបគ់គាន់ឬមទ្យ? 

1.  គគបគ់គាន់ 
2.  ខវឹះខាតតិចតួច 
3.  ខវឹះខាតដតអាចមដ្ឋឹះគសាយបាន 
4.  មានមគបើតិចតួច 
5.  មាន្គមាបដ់តគគូ 

២.២ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូមានមគបើម្ៀវមៅមសសងជាជំនួយ្គមាបប់មគងៀនដែរឬមទ្យ?  
        មបើមានមតើមលាក្គគូ អនក្គគូបានមក្ព្ើោ? 

1.  មិនមានមគបើមទ្យ 
2.  មានមគបើមដ្ឋយខចើព្ើមគ 
3.  មានមគបើមដ្ឋយទិ្យញព្ើសារ 
4.  មានមគបើ្ ំមៅដែលមរៀបចំខលួនឯងឬមដ្ឋយគគូែូចគាន  
5.  មានមគបើម្ៀវមៅជាភាសាបរមទ្យ្ 

 



17 

២.៣ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងែល់មាត បិត/អាោព្ាបាល្ិ្ស 
        ដែលមរៀនមខាយគណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ? មបើធ្លល បប់ានជូនែំណរ ង មតើមលាក្គគូ អនក្ 
       គគូមគបើវធិើោ? 

1.  មិនធ្លល បម់ទ្យ 
2.  ធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងតមរយៈ្ិ្សមនាឹះ 
3.  ធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងតមរយៈមិតរភក្រិរប្់្ិ្សមនាឹះ 
4.  ធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងតមរយៈទូ្យរ្ព្ៃមៅមាតបិត/អាោព្ាបាល 
5.  ធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងតមរយៈលិខិតព្ើសាលា 
6.  ធ្លល បប់ានជូនែំណរ ងតមរយៈអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន 
7.  ធ្លល បប់ានមៅជួបតៃ ល់ជាមួយមាតបិត/អាោព្ាបាល 
8.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ …………………………………………………… 

២.៤ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូធ្លល ប់មគបើឧបក្រណ៍មសសងមទ្យៀតជាជំនួយែល់ការបមគងៀន        
       គណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ? (មគៅព្ើែើ្/ហវតឺ កាដ រមខៀននរងម្ៀវមៅ) មបើមានគឺអវើ? 

1.  មិនធ្លល បម់ទ្យ 
2.  ្ំោក្/គំរូ 
3.  រូបភាព្ 
4.  វ ើមែអូ 
5.  កំុ្ព្យូទ្យរ័ 
6.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ …………………………………………………… 

២.៥ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូធ្លល ប់មគបើគបភព្ឯក្សារមសសងៗព្ើអុើនធឺណិត ឬ E-book ជា 
       ជំនួយែល់ការបមគងៀនគណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ?  

1.  មិនធ្លល បម់ទ្យ 
2.  មគបើតិចតួច 
3.  ធ្លល បម់គបើខលឹះៗ 
4.  មគបើមគចើន 
5.  មគបើជាគបច ំ
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២.៦ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូមានទូ្យរ្ព្ៃមគបើឬមទ្យ?  
1.  គាម នមទ្យ 
2.  មានទូ្យរ្ព្ៃផ្ែសាមញ្ា 
3.  មានសាម តហវូនដតម្វាមខាយ 
4.  មានសាម តហវូនម្វាគគបគ់គាន់ 

២.៧ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូមានកំុ្ព្យូទ្យរ័មគបើឬមទ្យ? 
1.  គាម នមទ្យ 
2.  មានដតរប្់សាលា 
3.  មានកំុ្ព្យូទ្យរ័មៅមលើតុ (Desktop) 
4.  មានកំុ្ព្យូទ្យរ័យួរផ្ែ (Laptop) 
5.  មសសងៗមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ ………………………………………………… 

២.៨ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូមានលទ្យធភាព្មគបើអុើនធឺណិតឬមទ្យ? 
1.  គាម នមទ្យ 
2.  មានមៅទ្យើក្ដនលងសាធ្លរណៈ (Free WiFi) 
3.  មានមៅកំុ្ព្យូទ្យរ័សាលាដែលអាចមគបើបាន 
4.  មានមៅសាម តហវូន ឬ កំុ្ព្យូទ្យរ័ខលួនឯង 

២.៩ មតើមលាក្គគូ អនក្គគូធ្លល ប់បានែរងមទ្យថ្នមានវបិសាយគណិតវទិ្យាដែរឬមទ្យ?  
1.  មិនែរងមទ្យ 
2.  ែរងតិចតួច 
3.  ែរងថ្នមាន ដតជាភាសាបរមទ្យ្ 
4.  ែរងថ្នមានជាភាសាដខមរ ដតមិន្ូវបានមមើល 
5.  ែរងថ្នមានជាភាសាដខមរ មហើយឧ្ាហ៍មមើល 

២.១០ គប្ិនមបើមានវគគបំប ន មតើមលាក្គគូ អនក្គគូចងទ់្យទួ្យលការបំប នដសនក្អវើមុនមគ? 
1.  បំមព្ញបដនថមចំមណឹះែរងគណិតវទិ្យា 
2.  បំមព្ញបដនថមចំមណឹះែរងគណិតវទិ្យាមដ្ឋយមគបើបមចចក្វទិ្យាព្័ត៌ាមាន 
3.  មសសងមទ្យៀត (្ូមបញ្ហា ក្)់ …………………………………………………… 
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មៅមានទ្យគមងមួ់យ្គមាបគ់ណៈគគបគ់គងតំោងវទិ្យាល័យ មែើមបើបំមព្ញនូវអវើ

ដែលមយើងគតូវការក្នុងមគាលបំណង ថ្ិតិមានទ្យគមង់ែូចខាងមគកាមមនឹះ៖ 
 

ការស្រេង់ទលិាលយ័ពីវិទាលយ័ 
១. មឈាម ឹះវទិ្យាល័យ …………………………………….. 
២. មឈាម ឹះនាយក្/នាយកិា៖  …………………..   
៣. ្ិ្ស្រុប៖ ……………… នាក្ ់ គ ើ្ ………….. នាក្ ់            
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ …………. ថ្នន ក្ ់
៤. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ ………… នាក្ ់ គ ើ្ ……… នាក្ ់   
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ …………. ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ ………..ថ្នន ក្ ់    
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ …………….ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ ………. ថ្នន ក្ ់
៥. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ …………. នាក្ ់ គ ើ្ ……... នាក្ ់       
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ ……… ថ្នន ក្់ ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ …………. ថ្នន ក្ ់
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ …….. ថ្នន ក្ ់ ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ …… ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ …… ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ …….. ថ្នន ក្ ់   ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ ……. ថ្នន ក្ ់     

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ …… ថ្នន ក្់ 
៦. គគូបមគងៀន្រុប៖ …………. នាក្ ់ គ ើ្ ……… នាក្់ 
     គគូបមគងៀនបឋម៖ ………… នាក្ ់ គ ើ្ ……… នាក្់ 
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ ………. នាក្់  គ ើ្ .…… នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ …………. នាក្់  គ ើ្ …….. នាក្់ 
៧. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ ………… នាក្ ់ គ ើ្ ……. នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ .. នាក្ ់គ ើ្ .. នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ …. នាក្ ់គ ើ្ … នាក្់ 
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៨. មតើ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ ឬ វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម? ព្ើមគរឹះអវើ? 
មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិតវទិ្យា ្ិ្សោ ងមម ចដែរ? 

    ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះពួ្ក្គាតម់មើលម ើញភាគ
រយផ្នការគបឡងងជាប់្ញ្ហា បគតទុ្យតិយភូមិមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ពិ្ត។ មដ្ឋយដឡងក្
មុខវជិាា គណិតវទិ្យា ្ិ្សមរៀនមខាយភាគមគចើន ជាពិ្ម្្មលើគបមាណវធិើដែលជាគគរឹះ
ព្ើថ្នន ក្ម់គកាម។ 

៩. ្ូមគបាបនូ់វចំនួនភាគរយផ្នលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ 
ដែលបានគបឡងងជាប់៖ 
          ឆ្ន ២ំ០១៧ បាន ………….. %  ឆ្ន ២ំ០១៨ បាន ………….. %  
         ្ូមគបាបនូ់វចំនួនភាគរយផ្នលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត្រ
្ងគមដែលបានគបឡងងជាប់ 
          ឆ្ន ២ំ០១៧ បាន ………….. %  ឆ្ន ២ំ០១៨ បាន …………... % 

១០. មតើវទិ្យាល័យមនឹះមានបោណ ល័យមទ្យ? មបើមាន មតើមានម្ៀវមៅគណិតវទិ្យា
ដែរឬមទ្យ? ចូរមរៀបរាបស់ង។ 

 
មៅមានទ្យគមង់ចុងមគកាយមួយមទ្យៀត្គមាបគ់បធ្លនមនៃើរអបរ់ ំ យុវជន និង ក្ើឡា  

មែើមបើបំមព្ញនូវអវើដែលមយើងគតូវការក្នុងមគាលបំណង ថ្ិតិមានទ្យគមងែូ់ចតមៅមនឹះ៖ 
 

ការស្រេង់ទលិាលយ័ពីមលទីរអប់រ ំយវុជល លិង ក្ឡីា 
១. មនៃើរអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា រាជធ្លនើ/មខតរ…………….. 
២. មឈាម ឹះគបធ្លនមនៃើរ៖ ……………… 
៣. ចំនួនអនុវទិ្យាល័យ្រុប៖ ………………. ក្ដនលង (សាលា)    
     ចំនួនវទិ្យាល័យ្រុប៖ …………………… ក្ដនលង (សាលា) 
៤. ្ិ្ស្រុបក្នុងមខតរ៖ ………………. នាក្់  គ ើ្ …………….. នាក្់ 
     ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (បឋមភូមិ)៖ ……… នាក្ ់គ ើ្ …… នាក្ ់
     ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (ទុ្យតិយភូមិ)៖ ………... នាក្់  គ ើ្ …... នាក្ ់
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៥. គគូបមគងៀន្រុបក្នុងមខតរ៖ ……………… នាក្់  គ ើ្ …………. នាក្់ 
     គគូបមគងៀនបឋម្រុប៖ ……………… នាក្ ់ គ ើ្ ………….. នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖……... នាក្់  គ ើ្ … នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖  …….. នាក្ ់គ ើ្ ……. នាក្់ 
៦. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ ……………… នាក្់  គ ើ្ ……… នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖………..នាក្់  

               គ ើ្ ……. នាក្ ់
                គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ ………. នាក្ ់  
                                                                                        គ ើ្ …….. នាក្់ 
 

១-៥  ក្មមវិធីក្ុំពយទូ័រ 
ការបញ្ចូ លទិ្យនននយ័និងវភិាគ គកុ្មគសាវគជាវ្មគមចមគជើ្យក្ក្មមវធិើ SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences ) ដែលជាក្មមវធិើទ្យទួ្យលបានការ
មព្ញនិយមក្នុងការបញ្ចូ លទិ្យនននយ័និងវភិាគ។ ក្មមវធិើដែលគកុ្មគសាវគជាវមគបើគឺ SPSS 
Version 21 ។ គកុ្មគសាវគជាវក្ប៏ានមគជើ្យក្ក្មមវធិើ Microsoft Excel 2016 សងដែរ 
មែើមបើ្ ងគ់កាប្រ្រ និង គកាបសលិត។   
 

១-៦  ការបញ្េូលទិលាល័យ  
បនាៃ បព់្ើទ្យទួ្យលបានទិ្យនននយ័តមវទិ្យាល័យ ដែលមយើងបានមរៀបចំជាែំុៗដ្ឋច់

មដ្ឋយដឡងក្ព្ើគាន  មយើងចបម់សដើមបញ្ចូ លទិ្យនននយ័ជាបមណដើ រៗគ្បតមគបតិទិ្យនមប្ 
្ក្មមដែលបានចុឹះគបមូលទិ្យនននយ័។ 
 

១-៧  ការវិភាគទិលាល័យ  
ការវភិាគទិ្យននន័យ បានមធវើមឡងើងបនាៃ បព់្ើបានបញ្ចូ លទិ្យនននយ័្ព្វគគប ់ ប ុដនរ 

ទិ្យនននយ័ខលឹះមានភាព្មិនគគបគ់គាន ់ដែលគកុ្មគសាវគជាវបាន្មគមចែក្មចញព្ើការវភិាគ 
មនឹះ។ គកុ្មគសាវគជាវមានមលាក្បណឌិ ត ម ុង មា រា  និង មលាក្ និត លក្សមើ ជាអនក្វភិាគ
ទិ្យនននយ័។ មលាក្ និត លក្សមើ បាននិោយថ្ន ែំមណើ រការវភិាគទិ្យនននយ័ដែលទក្ទ់្យងនរង



22 

ក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូគណិតវទិ្យាគឺមានភាព្រលូន បញ្ហា ខលឹះមក្ើតមានមឡងើង
អំឡុងងមព្លែំមណើ រការវភិាគទិ្យនននយ័គតូវបានមដ្ឋឹះគសាយ មហើយមានការឯក្ភាព្ព្ើ
គបធ្លនគមគមាងនិងទ្យើគបរក្ាគមគមាង។    

ទ្យើបញ្ចប ់ មយើងទ្យទួ្យលបានទិ្យននន័យព្ើគបធ្លនមនៃើរអបរ់យុំវជននិងក្ើឡា គណៈ
គគបគ់គងតំោងវទិ្យាល័យ គគូគណិតវទិ្យា និង ្ិ្សវទិ្យាល័យ មហើយលទ្យធសលវភិាគ
ដែលនរងមរៀបរាប់ក្នុងជំពូ្ក្ជាបនរបនាៃ ប់។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  រូបទ្យើ៥៖ ការមរៀបចំចុឹះគបមូលទិ្យនននយ័              រូបទ្យើ៦៖ ការវភិាគទិ្យនននយ័ 
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ជំពូក្ទី២ 
ទលិាលយ័េថតិ្ពិវីទិាលយ័ក្ាងុត្បំលឦ់សាល 

គកុ្មអនក្គសាវគជាវរាជបណឌិ តយ្ភាក្មពុជាមយើងខាុ ំ បានចុឹះគបមូលទិ្យនននយ័ព្ើវទិ្យា
ល័យ១២ក្នុងតំបន់ឦសាន ដែលក្នុងមនាឹះ មយើងមគជើ្មរ ើ្ វទិ្យាល័យបើក្នុងមខតរតបូង មុ ំ
វទិ្យាល័យបើក្នុងមខតរគក្មចឹះ វទិ្យាល័យបើក្នុងមខតរកំ្ព្ង់ធំ និង វទិ្យាល័យបើក្នុងមខតរគព្ឹះ
វហិារ។ តមរយៈការ្ហការព្ើមនៃើរអបរ់ ំ យុវជន និង ក្ើឡាមខតរទងំបួន គកុ្មមយើងខាុ ំ
មានលទ្យធភាព្ចុឹះមៅមខតរតបូង មុ ំនិង មខតរគក្មចឹះមៅផ្ងៃទ្យើ២៥ ដខកុ្មាៈ ែល់ផ្ងៃទ្យើ១ ដខមើ
នា ឆ្ន ២ំ០១៩ មហើយបនាៃ បម់ក្បានចុឹះមៅមខតរកំ្ព្ងធំ់ និង មខតរគព្ឹះវហិារមៅផ្ងៃទ្យើ១២ 
ែល់ផ្ងៃទ្យើ១៦ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មែើមបើចុឹះមៅគបមូលទិ្យនននយ័តមរយៈមធវើបទ្យ្មាា ្ន៍
ព្ើគណៈគគបគ់គងតំោងវទិ្យាល័យ និង មធវើក្គមង្ំណួរព្ើគគូគណិតវទិ្យានិង្ិ្ស។ 
 
២-១ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័បីក្ាងុសេត្តត្បងូឃមុ ំ

គកុ្មអនក្គសាវគជាវមយើង បានទ្យទួ្យលទិ្យនននយ័ ថ្ិតិព្ើមលាក្ អិុន មៅ្មបតរ ិជា
គបធ្លនមនៃើរអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា មខតរតបូង មុ ំមៅផ្ងៃទ្យើ២ ដខ ើ្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូច 
តមៅ៖ 

១. ចំនួនអនុវទិ្យាល័យ្រុប៖ 55 ក្ដនលង    
     ចំនួនវទិ្យាល័យ្រុប៖ 24 ក្ដនលង 
២. ្ិ្ស្រុបក្នុងមខតរ៖ 43 160 នាក្់   គ ើ្ 23 166 នាក្ ់
     ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ(បឋមភូមិ)៖ 30139នាក្់ គ ើ្ 15967នាក្ ់
     ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (ទុ្យតិយភូមិ)៖ 13 021 នាក្ ់គ ើ្ 7 199 នាក្់ 
៣. គគូបមគងៀន្រុបក្នុងមខតរ៖ 4 934 នាក្់  គ ើ្ 2 323 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនបឋម្រុប៖ 2 856 នាក្់  គ ើ្ 1 591 នាក្់ 
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ្រុប(្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1595 នាក្ ់គ ើ្ 595 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖  483 នាក្់  គ ើ្ 137 នាក្ ់



24 

៤. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖  389 នាក្ ់ គ ើ្ 95 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 306 នាក្់   

       គ ើ្ 88 នាក្់ 
             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 83 នាក្់  
                                                                                         គ ើ្ 7 នាក្់ 
 
 
 
 
 
   
 

រូបទ្យើ៧៖ ការជួបអនុគបធ្លនមនៃើរអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា មខតរតបូង មុ ំ
        

២-១-១ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ហ ុល ន្េល ពញាន្ស្រក្ក្ 
ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៥ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ ហ៊ាុន ដ្ន ព្ញាដគក្ក្ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ ្ិុន 
រតនៈ មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖      

១. ្ិ្ស្រុប៖ 2 061 នាក្ ់ គ ើ្ 1 ០១៩ នាក្ ់              
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 35 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1 056 នាក្ ់ គ ើ្ 558 នាក្់    
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 17 ថ្នន ក្់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 6 ថ្នន ក្ ់ 
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 6 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 5 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1 005 នាក្ ់ គ ើ្ 461 នាក្ ់       
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 18 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 7 ថ្នន ក្់ 
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     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 6 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 2 ថ្នន ក្ ់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 

     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 5 ថ្នន ក្ ់         ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 2 ថ្នន ក្ ់     
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 3 ថ្នន ក្ ់

៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 56 នាក្ ់ គ ើ្ 22 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនបឋម៖ 3 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 26 នាក្់  គ ើ្ 11 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 27 នាក្ ់ គ ើ្ 8 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 11 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 6 នាក្់ គ ើ្ 2 នាក្់ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 5 នាក្ ់ គ ើ្ 1 នាក្់ 
៦. ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះពួ្ក្គាតម់មើលម ើញភាគ

រយផ្នការគបឡងងជាប់្ញ្ហា បគតទុ្យតិយភូមិមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ពិ្ត។ មដ្ឋយដឡងក្
មុខវជិាា គណិតវទិ្យា ្ិ្សមរៀនមខាយភាគមគចើន ជាពិ្ម្្មលើគបមាណវធិើដែលជាគគរឹះ
ព្ើថ្នន ក្ម់គកាម។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 66.29 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 53 %  មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យា
សាស្ត្រ្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 94.94 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន   
82 % ។ 

៨. បោណ ល័យផ្នវទិ្យាល័យមាន ដតមិនមានលក្ាណៈ រ្ងដ់្ឋមនាឹះមទ្យ មហើយក្៏
មានម្ៀវមៅគណិតវទិ្យាដែរ (ម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលរប្់គក្្ួង និង ឯក្សារគសាវ 
គជាវខលឹះៗ)។ 

 ៩. វទិ្យាល័យមនឹះមានក្ដនលងលក្ែូ់រ្មរមយ មហើយមានក្ដនលងមលងក្ើឡាបាល់ 
ទ្យឹះ បាល់ទត ់និង បាល់មបាឹះសងដែរ។ 
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រូបទ្យើ៨៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ ហ៊ាុន ដ្ន ព្ញាដគក្ក្ 

 
ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 3 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 254 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
 
       ២-១-២ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ប ុលរ៉ា លី ហ ុល ន្េល សមមត្់ 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៥ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់ 
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វទិ្យាល័យ ប៊ាុនរា នើ ហ៊ាុន ដ្ន មមមត ់និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ 
សាន មអឿន មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖ 

១. ្ិ្ស្រុប៖ 2 744 នាក្ ់ គ ើ្ 1 447 នាក្ ់            
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 60 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 998 នាក្ ់ គ ើ្ 517 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 21 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 7 ថ្នន ក្ ់ 
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 7 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 7 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1 746 នាក្ ់ គ ើ្ 930 នាក្ ់         
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 39 ថ្នន ក្់   ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 18 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 11 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 5 ថ្នន ក្ ់    
                                           ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 6 ថ្នន ក្ ់
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 10 ថ្នន ក្ ់   ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្ ់     
                                       ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 99 នាក្ ់ គ ើ្ 38 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 27 នាក្ ់ គ ើ្ 10 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 54 នាក្់  គ ើ្ 22 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 12 នាក្ ់ គ ើ្ 2 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 4 នាក្ ់គ ើ្ 2 នាក្់ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 8 នាក្ ់គ ើ្ 0 នាក្ ់
៦. ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម 

្ិ្សគបឡងងជាបប់ានមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិតវទិ្យា 
្ិ្សពំុ្្ូវមានចំោបអ់ារមមណ៍មទ្យ ព្ើមគរឹះវាពិ្បាក្មរៀន។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 61% និងឆ្ន ២ំ០១៨បាន 62% មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្់ទ្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្
្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 95 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 96 % ។ 
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៨. បោណ ល័យផ្នវទិ្យាល័យមនឹះមាន មហើយក្ម៏ានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិត
វទិ្យា្គមាប់្ ិ្សនិងគគូមួយចំនួន។  

៩. វទិ្យាល័យមនឹះមានក្ដនលងលក្ែូ់រ្មរមយ មហើយមានក្ដនលងមលងក្ើឡាបាល់
ទ្យឹះ បាល់ទត ់និង បាល់មបាឹះសងដែរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

រូបទ្យើ៩៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ ប៊ាុនរា នើ ហ៊ាុន ដ្ន មមមត ់
 
ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 3 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 209 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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       ២-១-៣ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ េសមតចសត្សា ហ ុល ន្េល េងួ  
ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៧ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ ្មមរចមតមជា ហ៊ាុន ដ្ន ្ួង និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្
នាយក្ ម្ង មឌឿន និងមលាក្នាយក្រង ឡាច ចនថ់្ន  មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើ
មលាក្ទងំព្ើរែូចតមៅ៖ 

១. ្ិ្ស្រុប៖  2 683 នាក្ ់ គ ើ្ 1 431 នាក្ ់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 52 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1 114 នាក្ ់ គ ើ្ 584 នាក្ ់  
    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 21 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 8 ថ្នន ក្ ់ 
    ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ៨៖ ៧ ថ្នន ក្ ់   ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 6 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1 569 នាក្ ់ គ ើ្ 947 នាក្ ់  
    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 31 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 13 ថ្នន ក្់ 
    ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 9 ថ្នន ក្ ់   ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 2 ថ្នន ក្ ់   
          ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 7 ថ្នន ក្់ 
    ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 9 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្ ់     

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 3 ថ្នន ក្ ់ 
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 130 នាក្ ់ គ ើ្ 51 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 58 នាក្ ់ គ ើ្ 33 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 72 នាក្ ់ គ ើ្ 18 នាក្ ់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 27 នាក្ ់ គ ើ្ 11 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ(្ិ្សបឋមភូមិ)៖12នាក្ ់គ ើ្ 10នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 15 នាក្ ់ គ ើ្ 1 នាក្ ់
៦. ្ិ្សចូលចិតរដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្មានចំនួន 60 % ផ្ន្ិ្ស្រុប និងដសនក្វទិ្យា

សាស្ត្រ្ងគមមានចំនួនគបដហល 4០ % ផ្ន្ិ្ស្រុប ព្ើមគរឹះ ្ិ្សយល់ម ើញថ្ន
ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមគបឡងង្ញ្ហា បគតជាបប់ានមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយ
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ដឡងក្ ្ិ្សក្ចូ៏លចិតរ្ិក្ាមុខវជិាា គណិតវទិ្យាដែរ ដតចំមរឹះ្ិ្សមរៀនដសនក្វទិ្យា
សាស្ត្រប ុមោណ ឹះ។   

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 57.45 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 50.38 % មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្
វទិ្យាសាស្ត្រ្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 73.33 %  និងឆ្ន ២ំ០១៨ 
បាន 86.93 % ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

រូបទ្យើ១០៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ្មមរចមតមជា ហ៊ាុន ដ្ន ្ួង 
 
៨. វទិ្យាល័យមនឹះមានបោណ ល័យមួយ និងមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិត 

វទិ្យា្គមាប់្ ិ្ស ដតខវឹះម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិតវទិ្យា្គមាបគ់គូ។ 
៩. វទិ្យាល័យមានក្ដនលងលក្់ែូរនំចំណើ មៅខាងមគកាយអគារ្ិក្ា និង មាន

ក្ដនលងមលងក្ើឡា (មានតរាងបាល់ទត ់បាល់មបាឹះ បាល់ទ្យឹះ មប តង)់។ 
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ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 10 នាក្ម់ៅ

វទិ្យាល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 204 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 

 
២-២ ទិលាល័យេថតិ្ិពវីិទាលយ័បីក្ាងុសេត្តស្រក្សចុះ 

គកុ្មអនក្គសាវគជាវមយើង បានទ្យទួ្យលទិ្យនននយ័ ថ្ិតិព្ើមលាក្ ឡាយ បូរា  ជាគបធ្លន
មនៃើរអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា មខតរគក្មចឹះ មៅផ្ងៃទ្យើ១២ ដខក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចតមៅ៖ 

១. ចំនួនអនុវទិ្យាល័យ្រុប៖ 43 ក្ដនលង    
     ចំនួនវទិ្យាល័យ្រុប៖ 11 ក្ដនលង 
២. ្ិ្ស្រុបក្នុងមខតរ៖ 18 956 នាក្ ់ គ ើ្ 10 153 នាក្ ់
     ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ(បឋមភូមិ)៖ 12917 នាក្់ គ ើ្ 6892 នាក្ ់
     ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (ទុ្យតិយភូមិ)៖ 6 039 នាក្ ់គ ើ្ 3 261 នាក្ ់
៣. គគូបមគងៀន្រុបក្នុងមខតរ៖ 3 021 នាក្ ់ គ ើ្ 1 680 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនបឋម្រុប៖ 1 951 នាក្ ់ គ ើ្ 1 169 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 783 នាក្ ់គ ើ្ 402 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 287 នាក្ ់គ ើ្ 109 នាក្ ់
៤. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖  199 នាក្ ់ គ ើ្ 64 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 161 នាក្ ់  
                                                                                គ ើ្ 57 នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 38 នាក្ ់  
   គ ើ្ 7 នាក្ ់
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២-២-១ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ស្រពុះមហាក្សស្រត្យីាលីក្េុមៈ 
ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៦ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅ

ែលវ់ទិ្យាល័យ គព្ឹះមហាក្សគតិោនើ កុ្្ុមៈ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្
នាយក្ មហ ប៊ាុនឈើ មហើយបានទ្យទួ្យលព្័ត៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖      

១. ្ិ្ស្រុប៖ 1466 នាក្ ់គ ើ្ 766 នាក្ ់    
    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 30 ថ្នន ក្់ 
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 130 នាក្ ់ គ ើ្ 64 នាក្់   
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 3 ថ្នន ក្់ ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 2 ថ្នន ក្ ់  
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ៨៖ 1 ថ្នន ក្ ់ ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ គាម ន 
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1336 នាក្ ់ គ ើ្ 702 នាក្ ់   
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 27 ថ្នន ក្់ ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 8 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 9 ថ្នន ក្ ់   ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 5 ថ្នន ក្ ់   
                                         ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 10 ថ្នន ក្ ់ ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 8 ថ្នន ក្ ់   
                                         ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្់ 
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 72 នាក្ ់ គ ើ្ 37 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 11នាក្ ់ គ ើ្ 8 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 58 នាក្ ់ គ ើ្ 28 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 10 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1 នាក្ ់គ ើ្ 1 នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 9 នាក្ ់ គ ើ្ 2 នាក្ ់
៦. តមការ្ននិដ្ឋា នព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យថ្ន៖ 
     - ចំមរឹះ្ិ្សដែលចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ ព្ើមគរឹះ្ិ្សមនាឹះភាគ

មគចើនចូលចិតរមរៀនមុខវជិាា វទិ្យាសាស្ត រ្ែូចជា៖ គណិតវទិ្យា រូបវទិ្យា គើមើវទិ្យា ជើវវទិ្យា និង 
ដសនែើវទិ្យា។ 
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     - ចំមរឹះ្ិ្សដែលចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះមគពូ្ដក្ខាង
មុខវជិាា វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមែូចជា៖ ភាសាដខមរ គបវតរិវទិ្យា ភូមិវទិ្យា ើ្លធម៌ា-ព្លរែា។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 53.28 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 49.77 %  ដតទងំព្ើរឆ្ន មំនឹះមិនមានដសនក្វទិ្យា
សាស្ត្រ្ងគមមទ្យ។ 

៨. វទិ្យាល័យគព្ឹះមហាក្សគតិោនើកុ្្មៈ មានបោណ ល័យ និង មានម្ៀវមៅ   
គណិតវទិ្យា្គមាប់្ិ្ស្ិក្ាគសាវគជាវ។ 

៩. វទិ្យាល័យមនឹះមានក្ដនលងលក្ែូ់រមរៀបរយនិង្មរមយ និង មានក្ដនលងមលង
ក្ើឡាបាល់ទ្យឹះ។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបទ្យើ១១៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ គព្ឹះមហាក្សគតិោនើ កុ្្ុមៈ 
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ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 6 នាក្ម់ៅវទិ្យា 

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 259 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
 
       ២-២-២ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ហ ុល ន្េល េមភបុរៈ 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៦ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ ហ៊ាុន ដ្ន ្ មាបុរ: និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ ប ៉ៃ      គឹ
មឡាយ មហើយបានទ្យទួ្យលព្័ត៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖  

១. ្ិ្ស្រុប៖  787 នាក្ ់  គ ើ្ 411 នាក្ ់               
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 18 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 399 នាក្ ់ គ ើ្ 193 នាក្ ់   
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 9 ថ្នន ក្ ់      ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 3 ថ្នន ក្ ់  

             ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ៨៖ 3 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 3 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 388 នាក្ ់ គ ើ្ 218 នាក្់   
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 9 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 3 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 3 ថ្នន ក្់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 3 ថ្នន ក្់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 37 នាក្ ់ (មាន 1 នាក្ព់្យួរការងារ)  គ ើ្ 12 នាក្ ់     
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 19 នាក្ ់ គ ើ្ 9 នាក្ ់     



35 

     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 17 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 8 នាក្់  គ ើ្ 2 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 3 នាក្់ គ ើ្ 2 នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 5 នាក្ ់ គ ើ្ (គាម ន) 
៦. ្ិ្សចូលមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ ឬ វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម គឺមដ្ឋយសារដតការ

គបឡងង ែូចជា្ិ្សចងម់រៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ គឺជា្ិ្សមរៀនពូ្ដក្ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្
្ងគម មហើយ្ិ្សខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ពួ្ក្មគគិតថ្នខលួនមខាយដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ 
មហើយក្គិ៏តថ្នខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមងាយគបឡងងជាបជ់ាងខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត ដ្។ 
មដ្ឋយដឡងក្្ិ្សចូលមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមគឺពួ្ក្មគមិនពូ្ដក្ឬមិនមចឹះគណិតវទិ្យា
មទ្យ រ ើឯ្ិ្សចូលមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្គើពួ្ក្មគពូ្ដក្គណិតវទិ្យាឬយល់ព្ើគណិតវទិ្យាថ្ន
អាចមធវើបាន។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 56.75 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 44.73 %  ប ុដនរមិនមានខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម
ទងំព្ើរឆ្ន ហំនរងមទ្យ។ 

៨. វទិ្យាល័យមនឹះមានបោណ ល័យ មហើយមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិតវទិ្យា
មួយចំនួន (្ិ្ស និង គគូគណិតវទិ្យា) មហើយ្គមាបឯ់ក្សារគសាវគជាវមានតិចតួច 
មិនគគបគ់គាន។់ 

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 3 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 248 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១២៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ ហ៊ាុន ដ្ន ្មាបុរ: 
 

២-២-៣ ទិលាលយ័េថតិ្ិពីវិទាលយ័ េលិាសវទីោត្ ឈល់ 
ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ២៧ ដខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ ្ិលាមវទ្យើគាត ឈន ់និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្គ ើ្នាយកិារង 
មុើ ម្ងសន តំោងមលាក្នាយក្ ជុត  ចនោ់ក្ ់មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើ     គ
ណៈគគបគ់គងទងំព្ើរែូចតមៅ៖ 

១. ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖  784 នាក្ ់ គ ើ្ 398 នាក្ ់ ដត
មិនមាន្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ) មទ្យ។  

     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 17 ថ្នន ក្់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖  6 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖  6 ថ្នន ក្់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 0 ថ្នន ក្ ់
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     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖  5 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 4 ថ្នន ក្់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 1 ថ្នន ក្ ់

២. គគូបមគងៀន្រុប៖ 45 នាក្ ់  គ ើ្ 17 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ មិនមាន 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 42 នាក្ ់  គ ើ្ 16 នាក្ ់
៣. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 8 នាក្់  គ ើ្ 3 នាក្់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ មិនមាន                 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 7 នាក្់  គ ើ្ 2 នាក្ ់
៤. ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ ព្ើមគរឹះ ពួ្ក្មគគិតថ្ន មុខវជិាា គណិតវទិ្យា 

រូបវទិ្យា គើមើវទិ្យា និង ជើវវទិ្យា បានបមគមើឱ្យជើវភាព្គបចផំ្ងៃ។ មដ្ឋយដឡងក្គណិតវទិ្យា 
្ិ្សចូលចិតរមរៀនសងដែរ។ 

៥. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 48.32 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 47.44 % ប ុដនរមិនមានខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្
្ងគមទងំព្ើរឆ្ន ហំនរងមទ្យ។  

៦. វទិ្យាល័យមនឹះមានបោណ ល័យមួយ ដែលមរៀបចំម្ៀវមៅតមលំដ្ឋបថ់្នន ក្ប់ាន
លអ និង មានម្ៀវមៅគគបមុ់ខវជិាា ជាមគចើន ជាពិ្ម្្មានម្ៀវមៅគណិតវទិ្យាព្ើថ្នន ក្់ទ្យើ
១០ រហូតែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២។ 

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 6 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 
ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-

ចមមលើយ្គមាប់្ ិ្សចំនួន 248 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៣៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ្ិលាមវទ្យើគាត ឈន ់

 
២-៣ ទិលាល័យេថតិ្ពិវីិទាលយ័បីក្ាងុសេត្តក្ំពង់ធំ 
       គកុ្មអនក្គសាវគជាវមយើង បានទ្យទួ្យលទិ្យនននយ័ ថ្ិតិព្ើមលាក្ តន ់ប៊ាុនហុង ជាគបធ្លន
មនៃើរអបរ់ ំយុវជន និង ក្ើឡា មខតរកំ្ព្ង់ធំ មៅផ្ងៃទ្យើ៨ ដខ ើ្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចតមៅ៖ 
១. ចំនួនអនុវទិ្យាល័យ្រុប៖ 66 ក្ដនលង  

     ចំនួនវទិ្យាល័យ្រុប៖ 25 ក្ដនលង 

២. ្ិ្ស្រុបក្នុងមខតរ៖ 156 111 នាក្ ់  គ ើ្ 79 001 នាក្ ់
     ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (បឋមភូមិ)៖ 17 462 នាក្់ គ ើ្ 9 667 នាក្់ 
     ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (ទុ្យតិយភូមិ)៖ 28 004 នាក្ ់ គ ើ្ 15 324 នាក្់ 
៣. គគូបមគងៀន្រុបក្នុងមខតរ៖ 5 281 នាក្់  គ ើ្ 2 515 នាក្់ 
     គគូបមគងៀនបឋម្រុប៖ 2 432 នាក្ ់ គ ើ្ 1 226 នាក្់ 
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖  2 012 នាក្់  គ ើ្ 872 នាក្ ់ 
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     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖  631 នាក្ ់ គ ើ្ 222 នាក្ ់
៤. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុបក្នុងមខតរ៖  491 នាក្់  គ ើ្ 108 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 396 នាក្់  
                                                                                     គ ើ្ 92 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 95 នាក្់  
                                                                                     គ ើ្ 16 នាក្ ់

 
២-៣-១ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ក្ំពង់ធ ំ
ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១២ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ កំ្ព្ងធំ់ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ កូ្យ គរមមហង 
មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖      

១. ្ិ្ស្រុប៖ 2 732 នាក្់  គ ើ្ 1 364 នាក្ ់            
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 62 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 774 នាក្ ់ គ ើ្ 332 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 21 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 7 ថ្នន ក្ ់  
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 7 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 7 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1 958 នាក្ ់ គ ើ្ 1057 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 41 ថ្នន ក្់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 14 ថ្នន ក្ ់     
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 14 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 8 ថ្នន ក្ ់
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 13 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 7 ថ្នន ក្ ់
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 130 នាក្ ់ គ ើ្ 58 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 62 នាក្់  គ ើ្ 30 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 68 នាក្់  គ ើ្ 28 នាក្់ 
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៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 23 នាក្ ់ គ ើ្ 5 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ(្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 11 នាក្ ់គ ើ្ 2នាក្ ់

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 12 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្់ 
៦. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្

្ងគម ្ិ្សគបឡងងជាបប់ានមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិត 
វទិ្យា ្ិ្សមានការគបរងដគបងមរៀនសងដែរ។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 62.82 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 58.89 % មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្
វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 90.98 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ 
បាន 94.36 % ។ 

៨. វទិ្យាល័យមានបនៃបប់ោណ ល័យមួយដែលមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិត
វទិ្យា្គមាប់្ ិ្សព្ើថ្នន ក្ទ់្យើ៧ែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២ និង ្គមាបគ់គូមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាល
គណិតវទិ្យាតិចតួច។ 

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 10 នាក្ម់ៅ

វទិ្យាល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 248 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៤៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ កំ្ព្ងធំ់ 
 
       ២-៣-២ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ចំសណុះទូសៅលិងបសចេក្សទេ 
                    អលវុត្តក្ំពង់សឈើាល 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១៣ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យចំមណឹះទូ្យមៅនិងបមចចក្មទ្យ្អនុវតរកំ្ព្ងម់ឈើទលនិងបាន្ំមណឹះ្ំោល
ជាមួយមលាក្នាយក្បណឌិ ត បិុច ម្ៀង និងមលាក្នាយក្រង ្ ំធ្លរា  មហើយបានទ្យទួ្យល
ព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖      

១. ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 380 នាក្ ់ គ ើ្ 230 នាក្ ់ដតមិន 
     មាន្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)មទ្យ។      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 9 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 3 ថ្នន ក្ ់     
ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១១៖ 3 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់
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     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 3 ថ្នន ក្់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់

២. គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 21 នាក្់  គ ើ្ 5 នាក្ ់ដតមិនមាន
គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ) មទ្យ។ 

៣. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 3 នាក្ ់ គ ើ្គាម នមទ្យ 
មហើយមិនមានគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)មទ្យ។ 

៤. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះ្ិ្សយល់ថ្ន វា
ងាយមរៀននិងងាយគបឡងងជាបជ់ាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិតវទិ្យា 
្ិ្សភាគមគចើនគិតថ្ន វាពិ្បាក្មរៀន។ 

៥. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 44.28 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 48.48 % ប ុដនរពំុ្ទនម់ានដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម
មៅមឡងើយមទ្យទងំព្ើរឆ្ន ហំនរង។ 

៦. វទិ្យាល័យមានបនៃបប់ោណ ល័យមួយដែលមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិត
វទិ្យា្គមាប់្ ិ្សព្ើថ្នន ក្ទ់្យើ៧ែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២ និង ្គមាបគ់គូមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាល
គណិតវទិ្យាតិចតួច។  

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 1 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយគាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 2 ថ្នន ក្ ់មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 198 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៥៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យចំមណឹះទូ្យមៅ 
                            និងបមចចក្មទ្យ្អនុវតរកំ្ព្ងម់ឈើទល 
 
       ២-៣-៣ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ បារយណ៍ 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១៥ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់ 

វទិ្យាល័យ បារាយណ៍ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្រង ចន ់ មុនើរទិ្យធ 
មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖      

១. ្ិ្ស្រុប៖ 1 124 នាក្់  គ ើ្ 631 នាក្ ់            
    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 26 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 628 នាក្ ់ គ ើ្ 364 នាក្់       
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 11 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 4 ថ្នន ក្ ់  
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 3 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 4 ថ្នន ក្ ់
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៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 496 នាក្ ់ គ ើ្ 267 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 15 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 6 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 5 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 2 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 3 ថ្នន ក្ ់
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 4 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 3 ថ្នន ក្ ់
៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 58 នាក្់  គ ើ្ 26 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 32 នាក្់  គ ើ្ 15 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 26 នាក្់  គ ើ្ 11 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 9 នាក្ ់ គ ើ្ 0 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 6 នាក្ ់គ ើ្ 0 នាក្់ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 3 នាក្ ់ គ ើ្ 0 នាក្់ 
៦. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្

្ងគម ្ិ្សគបឡងងជាបប់ានមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិត 
វទិ្យា ្ិ្សពិ្បាក្យល់និងមានមូលដ្ឋា នគគរឹះមៅទប។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 70% និងឆ្ន ២ំ០១៨បាន 70% មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្
្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 87 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 90 % ។ 

៨. វទិ្យាល័យមនឹះមានបនៃប់បោណ ល័យមួយដែលមានម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាល 
គណិតវទិ្យា្គមាប់្ិ្សនិងគគូព្ើថ្នន ក្ទ់្យើ៧ែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២មួយចំនួន។  

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 3 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 215 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៦៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ បារាយណ៍ 
 
២-៤ ទិលាល័យេថតិ្ិពវីិទាលយ័បីក្ាងុសេត្តស្រពុះវិហារ 

គកុ្មអនក្គសាវគជាវមយើង បានទ្យទួ្យលទិ្យននន័យ ថ្ិតិព្ើមលាក្ មចង លរមហា៊ា ន ់ជា
គបធ្លនមនៃើរអបរ់ ំ យុវជន និង ក្ើឡា មខតរគព្ឹះវហិារ មៅផ្ងៃទ្យើ៣១ ដខ ើ្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ែូចតមៅ៖ 

១. ចំនួនអនុវទិ្យាល័យ្រុប៖  48 ក្ដនលង   
     ចំនួនវទិ្យាល័យ្រុប៖ 16 ក្ដនលង 
២. ្ិ្ស្រុបក្នុងមខតរ៖ 12 946 នាក្់  គ ើ្ 7 118 នាក្់ 
     ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (បឋមភូមិ)៖ 8778 នាក្ ់គ ើ្ 4938 នាក្់ 
     ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុបក្នុងមខតរ (ទុ្យតិយភូមិ)៖ 4 168 នាក្ ់គ ើ្ 2 180 នាក្់ 
៣. គគូបមគងៀន្រុបក្នុងមខតរ៖  2 232 នាក្់  គ ើ្ 1042 នាក្់ 
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     គគូបមគងៀនបឋម្រុប៖  1 418 នាក្ ់ គ ើ្ 714 នាក្់ 
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 476 នាក្ ់គ ើ្ 194 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 338 នាក្ ់គ ើ្ 134 នាក្ ់
៤. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 115 នាក្់  គ ើ្ 31 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សបឋមភូមិ)៖  88 នាក្ ់  

      គ ើ្ 28 នាក្់ 
             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖  27 នាក្ ់  

    គ ើ្ 3 នាក្់ 
 
       ២-៤-១ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ ាេុមី ន្ត្បងោលជ័យ 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១៣ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ ជា្ុើម ដតបងមានជយ័ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ មៅ 
លើមហៀង មហើយបានទ្យទួ្យលព្័ត៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖  

១. ្ិ្ស្រុប៖ 1 936 នាក្់  គ ើ្ 1 010 នាក្ ់            
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 41 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 699 នាក្ ់ គ ើ្ 345 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 12 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 4 ថ្នន ក្ ់  
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 4 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 4 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 1 237 នាក្ ់ គ ើ្ 665 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 29 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 9 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 10 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 6 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត្រ្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 
     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 10 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 5 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 5 ថ្នន ក្ ់
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៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 104 នាក្ ់ គ ើ្ 60 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 52 នាក្់  គ ើ្ 34 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 52 នាក្់  គ ើ្ 26 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 13 នាក្ ់ គ ើ្ 9 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ(្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 10 នាក្ ់គ ើ្ 8នាក្់ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 3 នាក្ ់ គ ើ្ 1 នាក្់ 
៦. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្

្ងគម ្ិ្សគបឡងងជាបប់ានមគចើនជាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិត 
វទិ្យា ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដែរ ដតមានក្គមិតមៅទប។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
បាន 75.41 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 70 % មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យា
សាស្ត្រ្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 92.83 % និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 
97.78 % ។ 

៨. វទិ្យាល័យមានបនៃបប់ោណ ល័យមួយក្នុងអគារធនធ្លនដែលមានម្ៀវមៅ
្ិក្ាមគាលគណិតវទិ្យា្គមាប់្ ិ្សនិងគគូព្ើថ្នន ក្់ទ្យើ៧ែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២ខលឹះៗដែរ ដតមិន
គគបគ់គាន។់ 

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 2 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 242 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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 រូបទ្យើ១៦៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ បារាយណ៍ 
 
 
 

រូបទ្យើ១៧៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ ជា្ុើម ដតបងមានជយ័ 
 
       ២-៤-២ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ េងគមថ្ម ី

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១៤ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ៩ គព្រក្ គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់ 

វទិ្យាល័យ ្ងគមងមើ និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ តន ់ ្ុវោណ  
មហើយបានទ្យទួ្យលព្ត័៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖  

១. ្ិ្សវទិ្យាល័យ្រុប (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 428 នាក្ ់ គ ើ្ 242 នាក្ ់ដតមិន
មាន្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)មទ្យ។         

    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 10 ថ្នន ក្ ់   
    ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១០៖ 4 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត្រ្ងគម៖ 3 ថ្នន ក្ ់
    ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 3 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    

ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់
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     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 3 ថ្នន ក្់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 1 ថ្នន ក្ ់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 2 ថ្នន ក្ ់

២. គគូបមគងៀន្រុប៖ 14 នាក្់  គ ើ្ 5 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 2 នាក្់  គ ើ្ 2 នាក្ ់ 
គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 12 នាក្ ់ គ ើ្ 3 នាក្់ 
៣. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 3 នាក្ ់ គ ើ្គាម នមទ្យ  
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1 នាក្ ់គ ើ្គាម នមទ្យ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 2 នាក្ ់ គ ើ្គាម នមទ្យ 
៤. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះពួ្ក្មគមានមូល 

ដ្ឋា នគគរឹះខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្មៅក្គមិតទប និង គបឡងងងាយជាបជ់ាង មា ងមទ្យៀត 
្ិ្សខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ងាយគ្ួលបមគងៀនជាងខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម។ មដ្ឋយ
ដឡងក្មុខវជិាា គណិតវទិ្យា ្ិ្សចូលចិតរមរៀនខលឹះ និង មិនចូលចិតរខលឹះ។ 

៥. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៨ 
បាន 90%  ដតមិនមានដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្មទ្យឆ្ន ២ំ០១៧ មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្់ទ្យើ១២ 
ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 88 % និងឆ្ន ២ំ០១៨  
បាន 95.34 % ។ 

៦. វទិ្យាល័យមនឹះមិនមានបោណ ល័យមទ្យ។  
៧. វទិ្យាល័យមនឹះមានក្ដនលងលក្ែូ់រ្គមាប់្ ិ្សនិងគគូ។ 
ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 2 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 3 ថ្នន ក្ដ់ែរ មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 231 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៨៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ ្ងគមងមើ 
 
       ២-៤-៣ ទិលាល័យេថតិ្ិពីវិទាលយ័ រសវៀង 

ក្. ទិ្យនននយ័ព្ើគណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ 
មៅផ្ងៃទ្យើ១៤ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មវលាមមា ង ២ រម្ៀល គកុ្មមយើងខាុ ំបានមៅែល់

វទិ្យាល័យ រមវៀង និង បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយមលាក្នាយក្ មប នាង មហើយបាន
ទ្យទួ្យលព្័ត៌ាមាន ថ្ិតិព្ើមលាក្ែូចតមៅ៖  

១. ្ិ្ស្រុប៖ 1 057 នាក្ ់ គ ើ្ 577 នាក្ ់            
    ចំនួនថ្នន ក្់្រុប៖ 25 ថ្នន ក្ ់
២. ្ិ្សអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 244 នាក្ ់ គ ើ្ 140 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 6 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៧៖ 2 ថ្នន ក្ ់  
     ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៨៖ 2 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ៩៖ 2 ថ្នន ក្ ់
៣. ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 813 នាក្ ់ គ ើ្ 437 នាក្ ់      
     ចំនួនថ្នន ក្់្ រុប៖ 19 ថ្នន ក្ ់  ចំនួនថ្នន ក្ទ់្យើ១០៖ 7 ថ្នន ក្់ 
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     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១១៖ 6 ថ្នន ក្ ់     ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត្រ៖ 2 ថ្នន ក្ ់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 

     ចំនួនថ្នន ក្់ទ្យើ១២៖ 6 ថ្នន ក្ ់    ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្៖ 2 ថ្នន ក្ ់    
ចំនួនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម៖ 4 ថ្នន ក្់ 

៤. គគូបមគងៀន្រុប៖ 42 នាក្់  គ ើ្ 13 នាក្ ់
     គគូបមគងៀនអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 19 នាក្់  គ ើ្ 5 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 23 នាក្់  គ ើ្ 8 នាក្់ 
៥. គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា្រុប៖ 5 នាក្ ់ គ ើ្ 1 នាក្ ់ 
     គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាអនុវទិ្យាល័យ (្ិ្សបឋមភូមិ)៖ 1 នាក្ ់គ ើ្ 0 នាក្់ 

             គគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ)៖ 4 នាក្ ់ គ ើ្ 1 នាក្់ 
៦. ្ិ្សភាគមគចើនចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម ព្ើមគរឹះសនតគំ់និតផ្នការ

្ិក្ាមៅមិនរចួខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្។ មដ្ឋយដឡងក្មុខវជិាា គណិតវទិ្យា ្ិ្សដសនក្វទិ្យា
សាស្ត រ្ចូលចិតរមរៀន ដត្ិ្សដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមភាគតិចដែលចូលចិតរមរៀន។ 

៧. លទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៨ 
បាន 96 %  មហើយលទ្យធសល្ិ្សថ្នន ក្់ទ្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមដែលបានគបឡងង
ជាបឆ់្ន ២ំ០១៨ បាន 94.83 % ដតមិនទ្យទួ្យលបានទិ្យនននយ័ដសនក្ទងំព្ើរឆ្ន ២ំ០១៧មទ្យ។ 

៨. វទិ្យាល័យមានបនៃបប់ោណ ល័យមួយក្នុងអគារធនធ្លនដែលមានម្ៀវមៅ
្ិក្ាមគាលគណិតវទិ្យាព្ើថ្នន ក្ទ់្យើ៧ែល់ថ្នន ក្ទ់្យើ១២តិចតួច្គមាប់្ ិ្ស និង គាម ន
ម្ៀវមៅ្ិក្ាមគាលគណិតវទិ្យា្គមាបគ់គូមទ្យ។  

៩. វទិ្យាល័យមនឹះមានអគារគគបគ់គាន ់និង ខវឹះគគូបមគងៀន (គគូបឋមភូមិខវឹះតិច 
និង គគូទុ្យតិយភូមិខវឹះមគចើន) តមរយៈមលាក្នាយក្ថ្ន អាចខវឹះគបដហល២០នាក្ម់ទ្យៀត។ 

ខ. ទិ្យនននយ័ព្ើគគូគណិតវទិ្យា 
គកុ្មការងារមយើង ក្៏បាន្ំមណឹះ្ំោលជាមួយគគូគណិតវទិ្យា 3 នាក្ម់ៅវទិ្យា

ល័យមនឹះដែរ មហើយពួ្ក្គាតប់ានបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ្គមាបគ់គូរចួរាល់។ 
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រូបទ្យើ១៩៖ ្ក្មមភាព្គបមូលទិ្យនននយ័មៅវទិ្យាល័យ រមវៀង 
 

គ. ទិ្យនននយ័ព្ើ្ ិ្ ស 
តមការ្ហការព្ើមលាក្នាយក្ គកុ្មការងារមយើងក្ប៏ានជួប្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១០ 

ចំនួន 3 ថ្នន ក្ ់និងថ្នន ក្ទ់្យើ១១ ចំនួន 1 ថ្នន ក្ ់មែើមបើឱ្យបំមព្ញក្គមង្ំណួរ-ចមមលើយ 
្គមាប់្ ិ្សចំនួន 150 នាក្ប់ានរចួរាល់។ 
 
 ជា្រុប តមរយៈទិ្យនននយ័ព្ើគបធ្លនមនៃើរអបរ់ ំ យុវជននិងក្ើឡា និង ទិ្យននន័យព្ើ    
គណៈគគបគ់គងវទិ្យាល័យ ក្នុងមខតរតបូង មុ ំ គកុ្មគសាវគជាវមគជើ្មរ ើ្ បានគគូបមគងៀន     
គណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ(្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ចំនួន 16 នាក្ ់មធៀបនរង 28 នាក្ ់(57.14 %) 
ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង មធៀបនរង 83 នាក្ ់(19.27 %) ក្នុងមខតរទងំមូល។ រ ើឯ្ិ្ស
វទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) វញិ គកុ្មមយើងមគជើ្មរ ើ្ បានចំនួន 667 នាក្ ់មធៀបនរង 
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4 320 នាក្ ់(15.44 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង មធៀបនរង 13 021 នាក្ ់(5.12 %) 
ក្នុងមខតរទងំមូល។ 

ចំមរឹះមខតរគក្មចឹះ គកុ្មគសាវគជាវមគជើ្មរ ើ្ បានគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ 
(្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ចំនួន 15 នាក្ ់មធៀបនរង 21 នាក្ ់(71.43 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ 
និង មធៀបនរង 38 នាក្ ់(39.47 %) ក្នុងមខតរទងំមូល។ រ ើឯ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្ស
ទុ្យតិយភូមិ)វញិ  គកុ្មមយើងមគជើ្មរ ើ្ បានចំនួន 755 នាក្ ់ មធៀបនរង 2508 នាក្ ់
(30.10 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង មធៀបនរង 6 039 នាក្ ់(12.50 %) ក្នុងមខតរទងំ
មូល។ 

ចំមរឹះមខតរកំ្ព្ង់ធំវញិ គកុ្មគសាវគជាវមគជើ្មរ ើ្ បានគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យា
ល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ចំនួន 14 នាក្ ់មធៀបនរង 18 នាក្ ់(77.77 %) ផ្នវទិ្យាល័យ
ទងំបើ និង មធៀបនរង 95 នាក្ ់ (14.73 %) ក្នុងមខតរទងំមូល។ រ ើឯ្ិ្សវទិ្យាល័យ 
(្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) វញិ គកុ្មមយើងមគជើ្មរ ើ្ បានចំនួន 661 នាក្ ់មធៀបនរង 2 834 នាក្ ់
(23.32 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង មធៀបនរង 28 004 នាក្ ់(2.36 %) ក្នុងមខតរទងំ
មូល។ 

រ ើឯមខតរគព្ឹះវហិារ គកុ្មគសាវគជាវមគជើ្មរ ើ្ បានគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យាវទិ្យាល័យ 
(្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ចំនួន 7 នាក្ ់មធៀបនរង 9 នាក្ ់(77.77 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង 
មធៀបនរង 27 នាក្ ់(25.92 %) ក្នុងមខតរទងំមូល។ រ ើឯ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយ
ភូមិ) វញិ គកុ្មមយើងមគជើ្មរ ើ្ បានចំនួន 623 នាក្ ់មធៀបនរង 2 478 នាក្ ់(25.14 %) 
ផ្នវទិ្យាល័យទងំបើ និង មធៀបនរង 4 168 នាក្ ់(14.94 %) ក្នុងមខតរទងំមូល។ 

ជាចុងមគកាយតំបនឦ់សាន គកុ្មគសាវគជាវមគជើ្មរ ើ្ បានគគូបមគងៀនគណិតវទិ្យា
វទិ្យាល័យ (្គមាប់្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ចំនួន 52 នាក្ ់មធៀបនរង 76 នាក្ ់(68.42 %) 
ផ្នវទិ្យាល័យទងំែប់ព្ើរ និង មធៀបនរង 243 នាក្ ់(21.40 %) ផ្នមខតរទងំបួនក្នុងតំបន់
ឦសាន។ រ ើឯ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) វញិ គកុ្មមយើងមគជើ្មរ ើ្ បានចំនួន   
2 706 នាក្ ់មធៀបនរង 12 140 នាក្ ់(22.29 %) ផ្នវទិ្យាល័យទងំែប់ព្ើរ និង មធៀបនរង 
51 232 នាក្ ់ (5.28 %) ផ្នមខតរទងំបួនក្នុងតំបនឦ់សាន។ មា ងមទ្យៀតក្នុងតំបន់
ឦសានមនឹះ ្ិ្សវទិ្យាល័យ (្ិ្សទុ្យតិយភូមិ) ដែលមរៀនថ្នន ក្វ់ទិ្យាសាស្ត រ្ (83 ថ្នន ក្)់ 
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តិចជាងវទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម (87 ថ្នន ក្)់ ផ្នឆ្ន ២ំ០១៩មនឹះ រ ើឯលទ្យធសលជាមធយម្ិ្ស
ថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧ បាន 59.56 % ក្នុង 10 
វទិ្យាល័យ និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 61.72 % ក្នុង 12 វទិ្យាល័យ មហើយលទ្យធសលជាមធយម
្ិ្សថ្នន ក្ទ់្យើ១២ ដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមដែលបានគបឡងងជាបឆ់្ន ២ំ០១៧បាន 88.86% 
ក្នុង 7 វទិ្យាល័យ និងឆ្ន ២ំ០១៨ បាន 92.15 % ក្នុង 8 វទិ្យាល័យ។ គណៈគគបគ់គង
តំោងវទិ្យាល័យនើមួយៗ មានចំនួន 8 នាក្ក់្នុងចំមោម 12 នាក្ ់យល់ថ្ន ្ិ្សចូល
ចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគម និង 4 នាក្់មទ្យៀត យល់ថ្ន ្ិ្សចូលចិតរមរៀនដសនក្វទិ្យា
សាស្ត្រ មហើយថ្ន្ិ្សភាគមគចើនខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្្ងគមមិនចូលចិតរមុខវជិាា គណិត
វទិ្យាមទ្យ រ ើឯ្ិ្សភាគមគចើនខាងដសនក្វទិ្យាសាស្ត រ្ចូលចិតរមុខវជិាា គណិតវទិ្យា។  
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ជំពូកទី៣ 
ទនិ្នន្យ័ស្ថតិពិវីទិាលយ័កនងុតបំន្ព់ាយព័យ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវរាជបណ្ឌិ ត្យសភារមពុាយ ើងខុ្ុំ បានចុុះក្បមូលទិននន ័ពើវទិា
ល័ ១២រនុងត្ុំបន់ពា ព័យ ដែលរនុងយ ុះ យ ើងយក្ជើសយ ើសវទិាល័ បើរនុងយខត្តប ា  
មានជ ័ វទិាល័ ក្បាុំមួ រនុងយខត្តបាត្ែ់ុំបង និង វទិាល័ បើរនុងយខត្តយពាធិាត្់។ 
តាម  ៈកា សហកា ពើមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡាយខត្តទុំងបើ ក្រុមយ ើងខុ្ុំមានលទធ
ភាពចុុះយៅយខត្តប ា  មានជ ័ និង យខត្តបាត្់ែុំបងយៅថ្ងៃទើ២២ែលថ់្ងៃទើ២៦ ដខយម
ា ឆ្ន ុំ២០១៩ យហើ ប ា ប់មរបានចុុះយៅយខត្តយពាធិាត្ ់ និង យខត្តបាត្ែ់ុំបងយៅថ្ងៃ 
ទើ៧ែល់ថ្ងៃទើ១០ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យែើមបើចុុះយៅក្បមូលទិននន ័តាម  ៈយធវើបទ
សមាា សនព៍ើគណ្ៈក្គបក់្គងត្ុំណាងវទិាល័  និង យធវើរក្មងសុំណួ្ ពើក្គូគណិ្ត្វទិានិង
សិសស។ 
 
៣-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័បីកនងុខេតតបន្ទា យមាន្ជ័យ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ ឈូ ប ុនយ ឿង ាក្បធាន
មនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តប ា  មានជ ័ យៅថ្ងៃទើ៣ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 56 រដនែង    
    ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 28 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 152,590  រ ់  ក្សើ 76,099  រ់ 
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត(បឋមភូមិ)៖ 13765 រ់ ក្សើ 7300  រ ់
     សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត(ទុតិ្ ភូមិ)៖ 25301  រ ់ក្សើ 13 732  រ ់
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 5 670  រ ់ ក្សើ 2 650  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 3467  រ់  ក្សើ 1 745  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 670  រ ់ក្សើ 263  រ ់ 
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 1 430  រ ់ ក្សើ 539  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖  478  រ ់ ក្សើ 104  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 389  រ់   
                                                                                ក្សើ 96  រ់ 

             ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  92  រ់   
                                                                                      ក្សើ 8  រ់ 
 
       ៣-១-១ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ ជប់វារ ី

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២២ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ជបវ់ា ើ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ វា៉ោត្ ់វ ើ ៈ យហើ 
បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖      

១. សិសសស ុប៖ 1 349  រ់   ក្សើ 743  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 29 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  605  រ់  ក្សើ 307  រ់      

             ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 13 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  5 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  4 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖   744  រ ់  ក្សើ 436  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 16 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  5 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  5 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 68  រ់   ក្សើ 26  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 34  រ ់  ក្សើ 18  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 22  រ់  ក្សើ 6  រ់ 
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៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 9  រ់  ក្សើ 2  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 5  រ់ ក្សើ 2  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 4  រ ់ ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះយគគិត្ថ្ន ងា ក្សួល រកា ងា  

យធវើ។ យោ ដែរយលើមុខវាិា គណិ្ត្វទិា ខុ្ុំយ ើញថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនភាគយក្ចើនតាម 
 ៈកា យ ៀនយមា៉ោ ង ែឋ ឬរយ៏ៅយមា៉ោ ងយ ៀនគួរតើយ ើញសិសសយ ៀនយក្ចើនាងយមា៉ោ ងមុខវាិា យនសង
យទៀត្។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 53.66 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 44.83 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ូបទើ២០៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ជបវ់ា ើ 
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៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  ដែលយ ៀបចុំបានលអ និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 3  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 2 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 2 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 64  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៣-១-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ស្ខតតចឪ  

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៣ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  សយមតចឪ និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ គឹម ក្សូ  យហើ 
បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 780  រ ់ ក្សើ 914  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 39 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  657  រ់  ក្សើ 343  រ ់       
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 15 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 5 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  5 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 123  រ ់ ក្សើ 571  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 24 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  8 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  8 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  8 ថ្នន រ ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  8 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  6 ថ្នន រ់     
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ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 100  រ់  ក្សើ 41  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 37  រ់  ក្សើ 18  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 48  រ ់ ក្សើ 14  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 24  រ ់ ក្សើ 5  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 15  រ់ ក្សើ 5 រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 9  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសយ ៀនយខោ ខាងមុខវាិា គណិ្ត្វទិា  ូបវទិា គើមើវទិា និង ជើវវទិា ចូល

ចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះយគបានយ ើញនូវលទធនលថ្នកា ក្បែងាប់      
យក្ចើន។ សិសសយ ៀនមធយមយែើងែល់ពូដរ ចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះយគ ល់
ថ្នមានត្ថ្មែាង យហើ គិត្ថ្ន អ្នរ រដននរវទិាាស្រសតសងគម ាអ្នរអ្ន។់   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ូបទើ២១៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  សយមតចឪ 
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៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 68 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 52 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិាាស្រសតសងគម
យទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅមួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ ដត្អ្គា ធនធានរុំពុងែុំយណ្ើ  កា ាងសង ់យហតុ្យនុះមិនទនម់ានបនាប់
បណាា ល័ លអយទ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 7  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 151  រប់ាន ចួរាល់។ 

 
       ៣-១-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ តងគលបូរ ី 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៣ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  មងគលបូ ើ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ សុើ ទើ  យហើ 
បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖  2 169  រ ់ ក្សើ 1 217  រ ់   
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 41 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  995  រ់  ក្សើ 541  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 18 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 7 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  6 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  5 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 174  រ់  ក្សើ 676  រ ់  
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     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 23 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  8 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 7 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  6 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 1 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  8 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  7 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 1 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 143  រ់  ក្សើ 79  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 54  រ ់ ក្សើ 32  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 73  រ់  ក្សើ 38  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 20  រ់   ក្សើ 8  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 9  រ់ ក្សើ 7  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 11  រ ់ ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតយក្ចើនាងដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ 

យគ ល់ថ្ន យ ៀនដននរវទិាាស្រសតក្សបតាមប បិទសងគមងមើ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្ 
វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀនទុំងយមា៉ោ ង ែឋនិងយមា៉ោ ងគួ ។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 48.96 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 49.49 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបណាា ល័ តូ្ចមួ  ដែលយ ៀបចុំបានលអ និង មានយសៀវយៅ
ក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ
១២។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 9  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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 ូបទើ២២៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  មងគលបូ ើ 
 

គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 2 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 128  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
៣-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័ប្រតំួយកនងុខេតតរត់ដំបង 
       ៣-២-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ថ្មខោល 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៤ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ងមយគាល និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ង សុំ គឹមថ្ន 
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖  2 071  រ់  ក្សើ 1 116  រ ់   
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     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 33 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  802  រ់  ក្សើ 426  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 13 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  5 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  4 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 269  រ់  ក្សើ 690  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 20 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  7 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  7 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  4 ថ្នន រ ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  6 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 65  រ ់ ក្សើ 21  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 25  រ់  ក្សើ 11  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 40  រ់  ក្សើ 10  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 2  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 7  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 4  រ ់ ក្សើ 2  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតនង និង ដននរវទិាាស្រសតសងគមនង។ 
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 40.32 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 39.03 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅមួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ ដត្វាយៅខវុះអ្គា បណាា ល័ ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 4  រយ់ៅវទិា 

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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 ូបទើ២៣៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ងមយគាល 
 

គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១១ 

ចុំនួន 6 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបសិ់សសចុំនួន 235  រប់ាន
 ចួរាល់ ប៉ោុដនតក្រុមកា ងា យ ើងមិនបានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០យទ យោ ា ពួរយគយ ៀន
យពល យសៀល។ 
 
       ៣-២-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ បខវល 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៤ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  បយវល និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ហ  ួវុទធើ យហើ  
បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  
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១. សិសសស ុប៖ 2 634  រ់   ក្សើ 1 462  រ ់      
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 54 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  1 444  រ ់ ក្សើ 776  រ ់       
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 28 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  11 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 10 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 7 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 190  រ ់  ក្សើ 686  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 26 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  10 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  10 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  5 ថ្នន រ់     
           ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 5 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  4 ថ្នន រ ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 88  រ់   ក្សើ 36  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 39  រ់   ក្សើ 14  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 48  រ ់  ក្សើ 21  រ ់
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 15  រ់   ក្សើ 4  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 8  រ់ ក្សើ 2  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 7  រ់  ក្សើ 2  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម យោ យហតុ្ថ្ន ពួរគាត្ពុ់ុំសូវយចុះ

ដននរវទិាាស្រសត ែូចាមុខវាិា  ូបវទិា គើមើវទិា គណិ្ត្វទិានិងជើវវទិា។ យោ ដែរ
មុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសមានកា លុំបាររនុងកា សិរោ។     

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 52 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 69 %  យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា
ាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 94 % ដត្ឆ្ន ុំ២០១៧ មិនមានដននរ
វទិាាស្រសតសងគមយទ។ 
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៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ សថិត្រនុងអ្គា ធនធាន ដែលយ ៀបចុំ
បានលអ និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើ 
ថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ២៤៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  បយវល 
 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 7  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 6 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបសិ់សសចុំនួន 210  រប់ាន
 ចួរាល់ ប៉ោុដនតក្រុមកា ងា យ ើងមិនបានជួបសិសសថ្នន រ់ទើ១១យទ យោ ា ពួរយគយ ៀន
យពលក្ពឹរ។ 
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៣-២-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ភ្នំស្ខំៅ   
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៥ ដខយមា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ភនុំសុំយៅ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ អិុ្ត្ 
ក្បាសឺត្ យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 557  រ ់ ក្សើ 834  រ ់   
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 30 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  689  រ់  ក្សើ 364  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 14 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  5 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  868  រ ់ ក្សើ 470  រ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 16 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  5 ថ្នន រ់     

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖  3 ថ្នន រ ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 75  រ ់ ក្សើ 28  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 25  រ់  ក្សើ 12  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 34  រ ់ ក្សើ 11  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 1  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 5  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសខែុះចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ឬ វទិាាស្រសតសងគមយៅតាមសមត្ថ

ភាព បស់ខែួន យហើ ពួរយគមានបុំណ្ងយធវើកា ងា ដែលទរទ់ងនឹងមុខវាិា វទិាាស្រសត 
ឬ វទិាាស្រសតសងគមដែលទមទ ឱ្យាោយ ើងត្ក្មង់ទិសពួរយគាមុន យែើមបើយធវើឱ្យ
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ពួរយគទទួលបានភាពយាគជ ័រនុងជើវតិ្ែូចគាន ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសស
ភាគយក្ចើនមិនចូលចិត្តយទ យោ ា ដត្ពួរយគ ល់ថ្ន ពិបារយ ៀន។     

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 37 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 32 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិាាស្រសត
សងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅមួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ ដត្អ្គា ធនធានរុំពុងែុំយណ្ើ  កា ាងសង ់យហតុ្យនុះមិនទនម់ានបនាប់
បណាា ល័ លអយទ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ូបទើ២៥៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ភនុំសុំយៅ 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 6  រយ់ៅវទិា 

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 266  រប់ាន ចួរាល់។ 
 

៣-២-៤ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប្ពះតុន្ីវងស 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៨ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ក្ពុះមុនើវងស និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ យអ្ង ភើ ុណ្ 
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖      

១. សិសសស ុប៖ 3 938  រ់  ក្សើ 2 075  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 70 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  1 331  រ់  ក្សើ 666  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 24 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 8 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 8 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 8 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖   2 607  រ់   ក្សើ 1 409  រ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 46 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 15 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 16 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 16 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 15 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 15 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 159  រ ់ ក្សើ 70  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 60  រ ់ ក្សើ 36  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 83  រ់  ក្សើ 29  រ ់
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៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 37  រ់  ក្សើ 11  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 16 រ ់ក្សើ 7  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 21  រ ់ ក្សើ 4  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះ ពួរយគគិត្ថ្ន យៅយពលចូលយ ៀន

យៅមហាវទិាល័  ឬ ារលវទិាល័  យគមានជយក្មើសបានយក្ចើនាងដននរវទិាាស្រសត
សងគម។  យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀននងដែ ។     

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 58.94 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 53.41 %  ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅមួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា ាយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្ែល់
ថ្នន រទ់ើ១២ ដត្អ្គា ធនធានរុំពុងែុំយណ្ើ  កា ាងសង ់ យហតុ្យនុះមិនទនម់ានបនាប ់     
បណាា ល័ លអយទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        ូបទើ២៦៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ក្ពុះមុនើវងស 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 13  រយ់ៅ

វទិាល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 221  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៣-២-៥ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ខន្ត យង៉ ់

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៩ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  យនត្  ៉ោង ់និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ យអ្ឿម យ ឿម 
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖      

១. សិសសស ុប៖ 1 966  រ ់ ក្សើ 1 110  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 48 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  512  រ់  ក្សើ 270  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 15 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 6 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 454  រ់  ក្សើ 840  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 33 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  11 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 10 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 5 ថ្នន រ់    
           ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 5 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 12 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 8 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 143  រ់  ក្សើ 67  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 57  រ ់ ក្សើ 35  រ ់
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 69  រ់  ក្សើ 24  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 23  រ ់  ក្សើ 1  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 10 រ ់ក្សើ 1  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 13  រ ់ ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ ពួរយគគិត្ថ្ន ដននរវទិា

ាស្រសតសងគមងា ក្បែងសាបត្ បក្ត្ទុតិ្ ភូមិ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា 
សិសសភាគយក្ចើនមិនចូលចិត្តយ ៀននងដែ ។     

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 52.03 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 58.67 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 88.32 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 
98.15 % ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ២៧៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  យនត្  ៉ោង ់
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៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបប់ណាា ល័ មួ សថិត្រនុងអ្គា ធនធាន ដែលយ ៀបចុំ
បានលអ និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើ
ថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ ដត្មិនក្គប់ត្ក្មូវកា  បស់សិសសយទ។ 

៩. ក្បតិ្រមមពើក្គូគណិ្ត្វទិាថ្ន រមមវធិើថ្នន រទ់ើ១០ និង ថ្នន រ់ទើ១២ ដវងយពរដែល
មិនសមក្សបនឹងចុំនួនយមា៉ោ ងបយក្ងៀនរនុង១សបាត ហ៍។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រប៏ានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 8  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១១  

ចុំនួន 1 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបសិ់សសចុំនួន 15  រប់ាន ចួ    
រាល។់ 
 
       ៣-២-៦ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ខមាងឫស្ស ី

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៩ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័ យមាងឫសសើ និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ លឹម សុនល 
និងយោរ  រ ង យវឿន ខុល យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖      

១. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖   2 280  រ់   ក្សើ 1 247  រ ់  
     ដត្មិនមានសិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ) យទ។ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 36 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  14 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  12 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    
           ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 10 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 5 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 5 ថ្នន រ់ 
២. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 73  រ់  ក្សើ 25  រ ់
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     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ មិនមាន 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 73  រ់   ក្សើ 25  រ ់
៣. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 14  រ ់  ក្សើ 1  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ មិនមាន                 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 14  រ ់ ក្សើ 1  រ ់
៤. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ ពួរយគគិត្ថ្ន អ្ក្តាក្បែង

សាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិបានយក្ចើនាងអ្ក្តាដននរវទិាាស្រសត យហើ ដននរវទិា
ាស្រសតសងគមងា ក្សួលយ ៀននិងងា ក្សួលក្បែងាប់។  

៥. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 58.20 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 53.50 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 95.30 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ 
បាន 93.60 % ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ២៨៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  យមាងឫសសើ 
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៦. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅមួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ១០  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ ដត្វាមិនទន់មានបនាប់បណាា ល័ លអឬអ្គា បណាា ល័ យទ។ 

៧. ក្គូគណិ្ត្វទិា ល់ថ្ន រមមវធិើសិរោគណិ្ត្វទិាថ្នន រ់ទើ១០  ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ
១២ មានរក្មិត្មធយម គឺសិសសទទួល របាន។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 13  រយ់ៅ

វទិាល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់ និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 169  រប់ាន ចួរាល់។ 

 
៣-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័បីកនងុខេតតខពាធិ៍សាត់ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ លើ សុគនធើ ាក្បធាន
មនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តយពាធិ៍ាត្ ់យៅថ្ងៃទើ២៩ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូច   
ត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 44 រដនែង   
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 15 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 104 684  រ ់ ក្សើ 52 250  រ ់
   សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 12 309  រ ់ 
                                                            ក្សើ 6 547  រ់ 
   សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 14 764  រ ់ក្សើ 7 867  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 4 027  រ ់ ក្សើ 1 714  រ់ 
   ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 2 020  រ ់ ក្សើ 1 039  រ់ 
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   ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប(សិសសបឋមភូមិ)៖ 1659  រ ់ក្សើ 578  រ់ 
   ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 348  រ ់ ក្សើ 97  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 268  រ ់ ក្សើ 38  រ ់

   ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 181  រ ់  
                                                                              ក្សើ 27  រ ់
   ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 54  រ ់ 
                                                                           ក្សើ 8  រ់ 
 
៣-៣-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ខពាធិ៍សាត ់
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៧ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  យពាធិ៍ាត្ ់និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ អាុំង តារ់
មុនើ យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 713  រ ់ ក្សើ 904  រ ់
     ដត្មិនមានសិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)យទ។  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 44 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 16 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 15 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 11 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 13 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 9 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
២. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 107  រ ់ ក្សើ 35  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 29  រ់  ក្សើ 11  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 76  រ ់ ក្សើ 24  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 21  រ់  ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 1  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 20  រ ់ក្សើ 3  រ ់
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៤. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះ ពួរយគគិត្ថ្ន វាាប យិាកាស
សងគមវទិាាស្រសតឧសោហរមមជុំ នទ់ើ៤។ យោ ដែរគណិ្ត្វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀន 
ពើយក្ពាុះ យគក្តូ្វកា គិត្យក្ចើនរនុងកា ងា ក្បចុំថ្ងៃ។ 

៥. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 52.64 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 39.96 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 86.49%  ដត្មិនមានថ្នន រ់
ក្បែងឆ្ន ុំ២០១៧យទ។ 

៦. វទិាល័ យនុះមានបណាា ល័ ធុំទូោ មួ  ដែលយ ៀបចុំយសៀវយៅតាម
លុំោបថ់្នន រប់ានលអ និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា ាយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវយៅ    
គណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ១០  ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ូបទើ២៩៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  យពាធិ៍ាត្ ់
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 6  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 182  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៣-៣-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ រកាន្ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៨ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  បាកាន និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ យាម សន យហើ 
បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 1 622  រ់  ក្សើ 940  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 35 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  773  រ ់ ក្សើ 431  រ ់ចុំនួន 
     ថ្នន រស់ ុប៖ 17 ថ្នន រ់   ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 6 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 6 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 5 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 849  រ់  ក្សើ 509  រ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 18 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 7 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 6 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 5 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 5 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 81  រ ់ ក្សើ 27  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 32  រ់  ក្សើ 13  រ ់
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 42  រ ់ ក្សើ 12  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 2  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 5  រ់ ក្សើ 1  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះ ពួរយគ ល់ថ្ន ក្សួល រកា ងា 

យធវើនិងមានក្បយយាជន៍សក្មាបពួ់រគាត្។់  
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 53.51% និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 54.30% ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិាាស្រសត
សងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបណាា ល័ តូ្ចមួ  ដែលយ ៀបចុំបានលអ និង មានយសៀវយៅ
ក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រ់  
ទើ១២ ដត្យៅខវុះខាត្យសៀវយៅសិរោ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ូបទើ៣០៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  បាកាន 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់ និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 218  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៣-៣-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ១០តករាបឹងកន្ាតួ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១០ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ១០មររាបឹងរនាួត្ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ
  រ លើ ប ុនយងង និងយោរ  រ ង សូ  វុត្ យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរ
ទុំងពើ ែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 1 239  រ់  ក្សើ 686  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 28 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  463  រ ់ ក្សើ 252  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 12 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 5 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 4 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 3 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 731  រ ់ ក្សើ 421  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 16 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 7 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 5 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 1 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 4 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 2 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 73  រ ់ ក្សើ 26  រ ់



81 

     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 22  រ់  ក្សើ 8  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 38  រ់  ក្សើ 13  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 9  រ់   ក្សើ 1  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 4  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 5  រ់  ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ ពួរយគ ល់ថ្ន យៅយពល

ក្បែង សិសសងា ទទួលបានសាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិ។ យោ ដែរគណិ្ត្ 
វទិា សិសសមានកា អ្ល់ឯរនូវកា សយក្មចចិត្តរនុងកា យ ៀនបនតយៅរក្មិត្ឧត្តមសិរោ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៣១៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ១០មររាបឹងរនាួត្ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 55.63% (ស ុបទុំងពើ ) និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 32.69% យហើ លទធនលសិសស
ថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាប់ឆ្ន ុំ២០១៧ បាន 55.63% 
(ស ុបទុំងពើ ) និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 82.40 % ។ 
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៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបោ់រយ់សៀវយៅសក្មាបឱ់្យសិសសខចើ និង មានយសៀវយៅ
ក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ
១២ ដត្យៅខវុះបណាា ល័ ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 1  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ គាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 2 ថ្នន រ ់ និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 2 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 87 បាន ចួរាល់។ 
 
 ាស ុប តាម  ៈទិននន ័ពើក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជននិងរើឡា និង ទិននន័ ពើ    
គណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  រនុងយខត្តប ា  មានជ ័ ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបាន
ក្គូបយក្ងៀន  គណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 19  រ ់យធៀបនឹង 24  រ ់
(79.16 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 92  រ ់ (20.65 %) រនុងយខត្តទុំង       
មូល។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 343 
 រ ់យធៀបនឹង 3041  រ ់(11.28 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 25 301  រ ់
(1.35 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តបាត្់ែុំបង ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិា
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 51  រ ់យធៀបនឹង 65  រ ់(78.46 %) ថ្នវទិាល័ 
ទុំងក្បាុំមួ ។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបាន
ចុំនួន 1 116  រ ់យធៀបនឹង 9 668  រ ់(11.54 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងក្បាុំមួ ។ 

ចុំយពាុះយខត្តយពាធិ៍ាត្់វញិ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិា
វទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 12  រ ់យធៀបនឹង 31  រ ់(38.71 %) ថ្នវទិា
ល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 54  រ ់(22.22%) រនុងយខត្តទុំងមូល។  ើឯសិសសវទិាល័  
(សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 487  រ ់យធៀបនឹង 3 293  រ ់



83 

(14.79 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 14 764  រ ់(3.30 %) រនុងយខត្តទុំង
មូល។ 

ាចុងយក្កា ត្ុំបនព់ា ព័យ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិា
វទិាល័ (សក្មាបសិ់សសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 82  រ ់យធៀបនឹង 120  រ ់(68.33 %) 
ថ្នវទិាល័ ទុំងែប់ពើ ។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើស
យ ើសបានចុំនួន 1 946  រ ់យធៀបនឹង 16 000  រ ់(12.16 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងែប់
ពើ ។ មា៉ោងយទៀត្រនុងត្ុំបនព់ា ព័យយនុះ សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ដែលយ ៀន
ថ្នន រវ់ទិាាស្រសត (149 ថ្នន រ)់ យក្ចើនាងវទិាាស្រសតសងគម (54 ថ្នន រ)់ ថ្នឆ្ន ុំ២០១៩
យនុះ  ើឯលទធនលាមធយមសិសសថ្នន រ់ទើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាប់ឆ្ន ុំ
២០១៧ បាន 52.57 % រនុង 12 វទិាល័  និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 48.24 % រនុង 12 វទិា
ល័  យហើ លទធនលាមធយមសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតសងគមដែលបាន 
ក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 79.75 % រនុង 3 វទិាល័ និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 90.93 % 
រនុង 5 វទិាល័ ។ គណ្ៈក្គបក់្គងត្ុំណាងវទិាល័ នើមួ ៗ មានចុំនួន 5  ររ់នុង
ចុំយណាម 12  រ ់ ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត, 4  រ ់ ល់ថ្ន សិសស
ចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម និង 3  រយ់ទៀត្  ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរ
ទុំងពើ យនុះ យហើ សិសសភាគយក្ចើនរ៏ចូលចិត្តមុខវាិា គណិ្ត្វទិាដែ ។  
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ជំពូកទី៤ 
ទនិ្នន្យ័ស្ថតិពិវីទិាលយ័កនងុតបំន្ន់្រិត ី

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវរាជបណ្ឌិ ត្យសភារមពុាយ ើងខុ្ុំ បានចុុះក្បមូលទិននន ័ពើវទិា
ល័ ៩រនុងត្ុំបន់និ ត្ើ ដែលរនុងយ ុះ យ ើងយក្ជើសយ ើសវទិាល័ ពើ រនុងយខត្តយកាុះរុង វទិា
ល័ ពើ រនុងយខត្តក្ពុះសើហនុ វទិាល័ មួ រនុងយខត្តដរប និង វទិាល័ បួនរនុងយខត្ត      
រុំពត្។ តាម  ៈកា សហកា ពើមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡាយខត្តទុំងបួន ក្រុមយ ើងខុ្ុំ
មានលទធភាពចុុះយៅយខត្តយកាុះរុងយៅថ្ងៃទើ២៣ែល់ថ្ងៃទើ២៤ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ប ា បម់រចុុះយៅយខត្តក្ពុះសើហនុយៅថ្ងៃទើ៣០ែល់ថ្ងៃទើ៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ប ា បម់រយទៀត្ចុុះយៅយខត្តដរបយៅថ្ងៃទើ១១ែល់ថ្ងៃទើ១២ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យហើ 
ាចុងយក្កា បានចុុះយៅយខត្តរុំពត្យៅថ្ងៃទើ១៣ែល់ថ្ងៃទើ១៤ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 
យែើមបើចុុះយៅក្បមូលទិននន ័តាម  ៈយធវើបទសមាា សនព៍ើគណ្ៈក្គបក់្គងត្ុំណាងវទិា  
ល័  និង យធវើរក្មងសុំណួ្ ពើក្គូគណិ្ត្វទិានិងសិសស។ 
 
៤-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ពីរកនងុខេតតខកាះកងុ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ ដង៉ោត្ ែងឹ ាក្បធាន
មនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជននិងរើឡា យខត្តយកាុះរុង យៅថ្ងៃទើ៣០ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 19 រដនែង   
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 11 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 36 206  រ់  ក្សើ 17 697  រ ់
   សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត(បឋមភូមិ)៖ 4 848  រ ់ក្សើ 2484  រ់ 
   សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 2 512  រ ់ ក្សើ 1 221  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 1 200  រ ់ ក្សើ 513  រ់ 
   ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 740  រ ់ ក្សើ 365  រ ់
   ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 158  រ ់ ក្សើ 54  រ់ 
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   ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 302  រ ់ ក្សើ 104  រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 71  រ ់ ក្សើ 8  រ ់

   ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 50  រ ់  
                                                                               ក្សើ 6  រ់ 
   ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 21  រ ់  
                                                                           ក្សើ 2  រ ់

 
       ៤-១-១ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ ខកាះកងុ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៣ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  យកាុះរុង និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរក្សើ  កិា ង អឹុ្ម   
វា៉ោនថ់្ន យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរក្សើែូចត្យៅ៖      

១. សិសសស ុប៖ 1 614  រ់  ក្សើ 781  រ ់   
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 34 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  609  រ ់ ក្សើ 303  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 13 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 5 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 4 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖   862  រ ់ ក្សើ 328  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 21 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  9 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 5 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 1 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 93  រ់  ក្សើ 35  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 48  រ ់ ក្សើ 22  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 45  រ់  ក្សើ 13  រ់ 
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៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 5  រ់ ក្សើ 3  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះ សិសសមាននិសស ័ខាងវទិា   

ាស្រសត។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀននងដែ ។   
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 44.59 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 33.33 % ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ សថិត្រនុងអ្គា ធនធាន ដែលយ ៀបចុំ
បានលអ និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួនសក្មាបឱ់្យសិសសខចើ ាពិយសសមាន
យសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៣២៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  យកាុះរុង 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 4  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 1 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 137  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៤-១-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ សប្ស្អំបិល 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៤ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ដក្សអ្ុំបិល និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ង យហង 
វបុិល យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 260  រ ់  ក្សើ 662  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 28 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  518  រ់  ក្សើ 280  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 14 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  6 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  4 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 742  រ ់ ក្សើ 382  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 14 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  4 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  4 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 73  រ ់  ក្សើ 25  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 37  រ់  ក្សើ 15  រ ់
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 26  រ់  ក្សើ 7  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 13  រ់  ក្សើ 1  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 7  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះ កាលក្បែងថ្នន រទ់ើ១២ពើឆ្ន ុំមុន 

សិសសដននរវទិាាស្រសតបានក្បែងាបយ់ក្ចើនាងដននរវទិាាស្រសតសងគម។ យោ ដែរ
មុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសភាគយក្ចើនទទួលបានពិនាុយៅរក្មិត្មធយមយៅបងគួ  ដត្សិសស
មួ ចុំនួនទទួលបានពិនាុយៅរក្មិត្លអ។   

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 74 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 58.13 %  ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិាាស្រសត
សងគមយទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ូបទើ៣៣៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ដក្សអ្ុំបិល 



89 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ សក្មាបឱ់្យសិសសខចើអាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 184  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
៤-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័ពីរកនងុខេតតប្ពះស្ហីន្ុ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរក្សើ អ្ ុច យាភា ា
ក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជននិងរើឡាសតើទើ យខត្តក្ពុះសើហនុ យៅថ្ងៃទើ២០ ដខរាបត្  ឆ្ន ុំ
២០១៩ ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 18 រដនែង    
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 9 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 12 243  រ ់  ក្សើ 6 224  រ់ 
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 8233  រ ់ក្សើ 4149  រ់ 
     សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 4 010  រ ់ ក្សើ 2 074  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 2 009  រ់  ក្សើ 893  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 847  រ់  ក្សើ 497  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 879  រ ់ក្សើ 329  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  283  រ ់ ក្សើ 67  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖  114  រ ់ ក្សើ 23  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖  66  រ់   
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      ក្សើ 16  រ ់
             បយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 48  រ់   
                                                                                     ក្សើ 7  រ ់
 

៤-២-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប្កុងប្ពះស្ហីន្ុ 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៣០ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ក្រុងក្ពុះសើហនុ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ស ុន ចិ ត  
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 997  រ ់ ក្សើ 494  រ ់ ដត្មិន
មានសិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ) យទ។   

     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 27 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  9 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  9 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 9 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
២. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 89  រ់  ក្សើ 24  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ គាម ន 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 89  រ់  ក្សើ 24  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ គាម ន                 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 11  រ ់ ក្សើ 3  រ ់
៤. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ សិសសយ ៀនដននរវទិាាស្រសត

សងគមងា ក្បែងាប ់យោ មិនចុំបាចយ់ ៀនគួ យក្ចើន យហើ សិសសភាគយក្ចើនយខោ 
ខាងគណ្ ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសមានកា ខិត្ខុំយ ៀន ដត្ហារែូ់ចា
សិសសភាគយក្ចើនមិនទទួលបានលទធនលលអយទ។ 
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៥. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ឆ្ន ុំ២០១៨ ដននរវទិាាស្រសតបានក្បែងាប ់   
75 % និងដននរវទិាាស្រសតសងគមបានក្បែងាប់ 93 %  ដត្ទុំងពើ ដននរយនុះមិនមាន
យទសក្មាបឆ់្ន ុំ២០១៧។ 

៦. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ រនុងអ្គា ធនធាន សក្មាបឱ់្យសិសស
ខចើអាន និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើ
ថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ និង យសៀវយៅរុំដណ្គណិ្ត្វទិាដែលក្គូៗយធវើលរយ់ៅ   
ទើនោ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ូបទើ៣៤៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ក្រុងក្ពុះសើហនុ 
 
ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 7  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 131  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៤-២-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ វាលខរញ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ហ ុន ដសន វាលយ ញ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ 
យងៀម សុើោរា យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 1 593  រ់  ក្សើ 787  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 30 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 726  រ ់ ក្សើ 370  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 13 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 5 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 4 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 4 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  867  រ ់ ក្សើ 417  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 17 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 5 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 3 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 3 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 81  រ ់  ក្សើ 21  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 39  រ់  ក្សើ 14  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 42  រ ់ ក្សើ 7  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 11  រ់  ក្សើ 0  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 6  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
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     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 5  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះសិសសយខោ យោ គាម ន

មូលោឋ នគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រយ់ក្កាមមរ និង គណិ្ត្វទិាមានភាពាុំញុុំពិបារ។ 
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 56 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 66 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា
ាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 65 % និងឆ្ន ុំ២០១៨បាន 73% ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ រនុងអ្គា យ ៀន សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ
អាន និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា មួ ចុំនួន ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើ
ថ្នន រទ់ើ៧  ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ ប៉ោុដនតយៅមានរក្មិត្។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៣៥៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន វាលយ ញ 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 117  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
៤-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័តួយកនងុខេតតសកប 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ ងួន ចន័ាសុាតា ា
ក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តដរប យៅថ្ងៃទើ២៩ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូច 
ត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 4 រដនែង   
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 2 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 2 547  រ់  ក្សើ 1 311  រ់ 
   សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 1 509  រ ់ក្សើ 753  រ់ 
   សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 1 038  រ ់ក្សើ 558  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 517  រ ់ ក្សើ 226  រ់ 
   ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 264  រ ់ ក្សើ 126  រ ់
   ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 192  រ ់ក្សើ 82  រ ់
   ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 61  រ ់ក្សើ 18  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 30  រ ់ ក្សើ 9  រ ់រនុងយ ុះមិនបយក្ងៀន       
     4  រ ់ក្សើ 0  រ ់(ក្គូទុតិ្ ភូមិ 1  រ)់ 

  ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 19  រ ់  
                                                                             ក្សើ 9  រ ់
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ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 7  រ ់  
                                                                         ក្សើ 0  រ់ 

 
៤-៣-១ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ចំការដូង 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១២ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ហ ុន ដសន ចុំកា ែូង និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ 
ែុង យាភា យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 813  រ ់ ក្សើ 448  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 20 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  226  រ ់ ក្សើ 123  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 5 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  2 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  2 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  1 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  587  រ ់ ក្សើ 325  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 15 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  5 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 1 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 1 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 71  រ់  ក្សើ 29  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 34  រ ់ ក្សើ 21  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 37  រ់  ក្សើ 8  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 5  រ់  ក្សើ 2  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 2  រ់ ក្សើ 2  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 3  រ ់ ក្សើ 0  រ ់
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៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម និង សិសសមិនសូវ
យចុះគណិ្ត្វទិា។  

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 79.41 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 78.95 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 91.38 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ 
បាន 96.12 % ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 ូបទើ៣៦៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ចុំកា ែូង 
 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ រនុងអ្គា ធនធាន សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ
អាន និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា  ាពិយសសមានយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិា   
ខែុះៗសក្មាបសិ់សសនិងក្គូគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ (បណាា ល័ យនុះ
មានលរខណ្ៈយ ៀប  លអតាមលុំោប)់។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ សម មយ យហើ  មានរដនែងយលងរើឡាបាល់
ទុះនងដែ ។ 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 3  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 202  រប់ាន ចួរាល់។ 
 

៤-៤ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័បួន្កនងុខេតតកំពត 
ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ តារ ហាប ់ាក្បធាន

មនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តរុំពត្ យៅថ្ងៃទើ១២ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូចត្យៅ៖ 
១. ចុំនួនាោមយត្ត យសិរោស ុប(ោច់ពើបឋមសិរោ)៖ 5 រដនែង 
     ចុំនួនាោបឋមសិរោស ុប៖ 311 រដនែង 
     ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 76 រដនែង    
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 24 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 44 119  រ់   ក្សើ 22 670  រ់  
    (មិនគិត្សិសសបឋមនិងមយត្ត យ) 
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 25 770  រ់  
                                                             ក្សើ 13 284  រ ់
     សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 18 349  រ ់ក្សើ 9 386  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 5 942  រ ់ ក្សើ 2 525  រ់  
     (គិត្ទុំងមនាើ និងកា យិាល័ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡាក្រុង/ក្សុរ) 
     ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 3 038  រ ់ ក្សើ 1 480  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប(សិសសបឋមភូមិ)៖ 1194  រ់ ក្សើ 472  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 1 400  រ ់ក្សើ 517  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖  545  រ ់ ក្សើ 131  រ ់ 
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     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 450  រ់   
                                                                               ក្សើ 109  រ ់

             ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 95  រ ់ 
             ក្សើ 22  រ់ 
 

៤-៤-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ឈកូ 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១៣ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ឈូរ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ែុង 
សមបត្ត ិយហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 2 439  រ់  ក្សើ 1 301  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 50 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 705  រ ់ ក្សើ 380  រ ់       
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 15 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 5 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  5 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 734  រ ់ ក្សើ 921  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 35 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  14 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  11 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 7 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  10 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 6 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 106  រ់  ក្សើ 38  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 42  រ ់ ក្សើ 18  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 64  រ់  ក្សើ 20  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 22  រ់   ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 10 រ ់ក្សើ 1  រ ់                
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     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 12  រ ់ ក្សើ 2  រ ់
៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះពួរយគ ល់

ថ្ន វាងា ក្សួលក្បែងបារ់ឌុបាបា់ងខាងដននរវទិាាស្រសត។ យោ ដែរគណិ្ត្ 
វទិា សិសសមិនសូវចូលចិត្តយ ៀនយទ យោ ា ពួរយគមានរក្មិត្យខោ មូលោឋ នក្គឹុះ
ដែលាបាា ពិបាររនុងកា យ ៀន។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 65.94 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 74.85 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 68.50 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 
88.28 % ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ូបទើ៣៧៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ឈូរ 
 
៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ រនុងអ្គា ធនធាន សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ 

អាន និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា  ាពិយសសមានយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិា   



100 

ខែុះៗសក្មាបសិ់សសពើថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ ដត្ពុុំមានយសៀវយៅសិរោយគាល       
គណិ្ត្វទិាសក្មាបក់្គូនិងឯរា គណិ្ត្វទិាយនសងៗយទៀត្យទ។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ សម មយនិងយ ៀប   យហើ  មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់ទុះនិងបាល់យបាុះនងដែ ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 7  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់ និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 197  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៤-៤-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប ុន្រ៉ាន្ី ហ ុន្ សស្ន្ ដងទង ់ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១៣ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ 

ែលវ់ទិាល័  ប ុនរា៉ោ នើ ហ ុន ដសន ែងទង់ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ 
  រ សុំ  ៉ោុន យហើ បានទទួលព័ត្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 2 125  រ់   ក្សើ 1 059  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 39 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 724  រ ់ ក្សើ 362  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 13 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  4 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 401  រ ់  ក្សើ 697  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 26 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  10 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  8 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
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     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  8 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    
ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 

៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 90  រ ់ ក្សើ 25  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 35  រ់  ក្សើ 14  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 55  រ់  ក្សើ 11  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 14  រ ់ ក្សើ 2  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 6  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 8  រ ់ ក្សើ 2  រ ់
៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគមាង ពើយក្ពាុះ យពល

ក្បែងសាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិ មានអ្ក្តាភាគ  ខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម
ាបយ់ក្ចើនាងខាងដននរវទិាាស្រសត។ យោ ដែរគណិ្ត្វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀន។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 54.32 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 71.12 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 94.88 % ដត្មិនមានយទ
សក្មាបឆ់្ន ុំ២០១៧។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  (ាលរខណ្ៈបនាបយ់ ៀនធមមតា) 
សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មានយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិាមិនក្គបក់្គាន់
សក្មាបសិ់សសពើថ្នន រ់ទើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ យហើ ខវុះយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្
វទិាសក្មាបក់្គូយទៀត្។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ សម មយនិងយ ៀប   យហើ  មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់ទុះនិងបាល់ទត្ន់ងដែ ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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 ូបទើ៣៨៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ប ុនរា៉ោនើ ហ ុន ដសន ែងទង ់
 

គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 257  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៤-៤-៣ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ចំខ ះទូខៅន្ងិបខចេកខទស្ 
                   ប្ពះរាជស្មាា រ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១៤ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ចុំយណ្ុះទូយៅនិងបយចចរយទសក្ពុះរាជសមាា   និង បានសុំយណ្ុះសុំណាល
ាមួ យោរ  រ ជើ ឆ្  យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖    
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១. សិសសស ុប៖ 768  រ ់(20  រ ់ប.ទ)   ក្សើ 404  រ ់(5  រ ់ប.ទ)   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 18 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  276  រ ់ ក្សើ 133  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 6 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  2 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  2 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  2 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  492  រ ់(20  រ ់ប.ទ)   
                                                 ក្សើ 271  រ់ (5  រ ់ប.ទ)        
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 12 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 4 ថ្នន រ់ (1 ថ្នន រ ់ប.ទ) 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  4 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  4 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 1 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 63  រ់  ក្សើ 23  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 30  រ់  ក្សើ 10  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 33  រ់  ក្សើ 13  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 7  រ់  ក្សើ 0  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 3  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 4  រ ់  ក្សើ 0  រ់ 
៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម ពើយក្ពាុះ ពួរយគ ល់

យ ើញថ្ន វាងា ក្បែងាបស់ាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិ។ យោ ដែរមុខវាិា   
គណិ្ត្វទិា សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀន ដត្ពួរយគគិត្ថ្ន វាពិបារ ល់ និង ពិបារយធវើ
លុំហាត្។់ 

៧. សូមក្បាបនូ់វចុំនួនភាគ  ថ្នលទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែល 
បានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 45.71 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 45.83 %  យហើ    
លទធនលសិសសថ្នន រ់ទើ១២ដននរវទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 
79.71 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 83.33 % ។ 
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៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបប់ណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិាមិនក្គបក់្គានស់ក្មាបសិ់សសពើថ្នន រទ់ើ៧ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ 
យហើ ខវុះយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិាសក្មាបក់្គូយទៀត្។ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៣៩៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័   
                                     ចុំយណ្ុះទូយៅនិងបយចចរយទសក្ពុះរាជសមាា   

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរ់ែូ យ ៀប  ខែុះ យហើ  មានរដនែងយលងរើឡា
បាល់យបាុះ ដត្រដនែងយលងរើឡាបាល់ទត្យ់ទើបដត្ាងសងយ់ទ។ 
សមាគ ល ់ 
ប.ទ មានន ័ថ្ន បយចចរយទសខាងជុំ ញ អ្គគិសនើ ដែលសិសសបានសិរោ៣ឆ្ន ុំ (ឆ្ន ុំទើ១
ែល់ឆ្ន ុំទើ៣) មានសាបត្ បក្ត្យសមើនឹងសាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 4  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រ់ទើ១១ ចុំនួន 2 ថ្នន រ ់យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាប់
សិសសចុំនួន 145  រ់បាន ចួរាល់។ 
 

៤-៤-៤ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប្ពះបិតាជាតិ 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ១៤ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  ក្ពុះបិតាាតិ្ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ង យៅ 
សុខុម យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 489  រ់  ក្សើ 724  រ ់     
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 29 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  305  រ ់ ក្សើ 151  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 6 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  2 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  2 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  2 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 184  រ ់ ក្សើ 573  រ ់    
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 23 ថ្នន រ់         ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  9 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 7 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 3 ថ្នន រ់    

                           ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 7 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 2 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 5 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 72  រ ់  ក្សើ 18  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 28  រ់  ក្សើ 11  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 39  រ់  ក្សើ 7  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 10  រ់   ក្សើ 0  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 3  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
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     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 7  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម យោ ា  ពួរយគ

 ល់យ ើញថ្ន វាងា ក្សួលរនុងកា ក្បែងសាបត្ បក្ត្មធយមសិរោទុតិ្ ភូមិ។ យោ 
ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសចូលចិត្តយ ៀនក្បមាណ្ 50% ថ្នសិសសទុំងអ្ស់ យហើ 
សិសសមរយ ៀនយក្ចើនទុំងថ្នន រយ់ ៀន ែឋនិងថ្នន រយ់ ៀនគួ។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ 
បាន 67.39 % និងលទធនលសិសសថ្នន រ់ទើ១២ ដននរវទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែង
ាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 89.52 %  ដត្ទុំងពើ ដននរយនុះមិនមានយទសក្មាបឆ់្ន ុំ២០១៧។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាបប់ណាា ល័ មួ  ាលរខណ្ៈបនាប់សិរោសក្មាប់ឱ្យ
សិសសខចើ អាន និង មានយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិាមិនក្គបក់្គានស់ក្មាបសិ់សសពើ
ថ្នន រទ់ើ៧ែល់ថ្នន រទ់ើ១២ យហើ ខវុះយសៀវយៅសិរោយគាលគណិ្ត្វទិាសក្មាបក់្គូយទៀត្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ូបទើ៤០៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ក្ពុះបិតាាតិ្ 
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៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់  យហើ មានរដនែងយលងរើឡាបាល់ទុះ និង 

បាល់ទត្។់ 
ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 4  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 253  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
 ាស ុប តាម  ៈទិននន ័ពើក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជននិងរើឡា និង ទិននន័ ពើ    
គណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័ រនុងយខត្តយកាុះរុង ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀន  
គណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 9  រ ់យធៀបនឹង 12  រ ់(75 %) ថ្ន
វទិាល័ ទុំងពើ  និង យធៀបនឹង 21  រ ់(42.85 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។  ើឯសិសសវទិា
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 321  រ ់យធៀបនឹង 1604 
 រ ់(20.01 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងពើ  និង យធៀបនឹង 2 512  រ ់(12.77 %) រនុងយខត្ត
ទុំងមូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តក្ពុះសើហនុ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិា
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 12  រ ់យធៀបនឹង 16  រ ់(75 %) ថ្នវទិាល័ ទុំង
ពើ  និង យធៀបនឹង 48  រ ់(25 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសស
ទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 248  រ ់ យធៀបនឹង 1 864  រ ់
(13.30 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងពើ  និង យធៀបនឹង 4 010  រ ់(6.18 %) រនុងយខត្តទុំង
មូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តដរប ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  
(សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 3  រ ់យធៀបនឹង 3  រ ់(100 %) ថ្នវទិាល័ មួ  (វទិា
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ល័  ហ ុន ដសន ចុំកា ែូង) និង យធៀបនឹង 7  រ ់(42.85 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។  ើឯ
សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 202  រ ់
យធៀបនឹង 587  រ ់ (34.41 %) ថ្នវទិាល័ មួ យនុះ និង យធៀបនឹង 1 038  រ ់
(19.46 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តរុំពត្វញិ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិា 
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 20  រ ់យធៀបនឹង 31  រ ់(64.51 %) ថ្នវទិាល័ 
ទុំងបួន និង យធៀបនឹង 95  រ ់(21.05 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។    ើឯសិសសវទិាល័  
(សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 852  រ ់យធៀបនឹង 4811  រ ់
(17.71 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបួនយនុះ និង យធៀបនឹង 18 349  រ ់(4.64 %) រនុងយខត្ត
ទុំងមូល។ 

ាចុងយក្កា ត្ុំបននិ់ ត្ើ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិា
វទិាល័  (សក្មាបសិ់សសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 44  រ ់យធៀបនឹង 62  រ ់(70.96 %) 
ថ្នវទិាល័ ទុំងក្បាុំបួន និង យធៀបនឹង 171  រ ់(25.73 %) ថ្នយខត្តទុំងបួនរនុងត្ុំបន់
និ ត្ើ។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)វញិ  ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន         
1 623  រ ់យធៀបនឹង  8 866  រ ់(18.30 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងក្បាុំបួនយនុះ និង យធៀប
នឹង 25 909  រ ់(6.26 %) ថ្នយខត្តទុំងបួនរនុងត្ុំបន់និ ត្ើ។ មា៉ោងយទៀត្រនុងត្ុំបន់និ ត្ើ
យនុះ សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ដែលយ ៀនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត (65 ថ្នន រ)់ យក្ចើន
ាងវទិាាស្រសតសងគម (53 ថ្នន រ)់ ថ្នឆ្ន ុំ២០១៩យនុះ  ើឯលទធនលាមធយមសិសសថ្នន រ ់
ទើ១២ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាប់ឆ្ន ុំ២០១៧បាន 59.99 % រនុង 7 វទិាល័  
និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 63.40 % រនុង 9 វទិាល័  យហើ លទធនលាមធយមសិសសថ្នន រ ់    
ទើ១២ ដននរវទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 76.14 % រនុង 4 
វទិាល័ និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 88.30 % រនុង 7 វទិាល័ ។ គណ្ៈក្គបក់្គងត្ុំណាង
វទិាល័ នើមួ ៗ មានចុំនួន 2  រ់រនុងចុំយណាម 9  រ ់ ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀន
ដននរវទិាាស្រសត និង 7  រយ់ទៀត្  ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម 
យហើ សិសសភាគយក្ចើនរចូ៏លចិត្តមុខវាិា គណិ្ត្វទិាដែ ។ 
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ជំពូកទី៥ 
ទនិ្នន្យ័ស្ថតិពិវីទិាលយ័កនងុតបំន្អ់ាខននយ-៍បពូា៌ា  

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវរាជបណ្ឌិ ត្យសភារមពុាយ ើងខុ្ុំ បានចុុះក្បមូលទិននន ័ពើវទិា
ល័ ១០រនុងត្ុំបនអ់ាយគន -៍បូព៌ា ដែលរនុងយ ុះ យ ើងយក្ជើសយ ើសវទិាល័ បើរនុងរាជ     
ធានើភនុំយពញ វទិាល័ បួនរនុងយខត្តរណាត ល និង វទិាល័ បើរនុងយខត្តរុំពង់ចម។ តាម  
  ៈកា សហកា ពើមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡារាជធានើភនុំយពញនិងយខត្តទុំងពើ  ក្រុម
យ ើងខុ្ុំមានលទធភាពចុុះយៅរាជធានើភនុំយពញយៅថ្ងៃទើ២៩ែល់ថ្ងៃទើ៣០ ដខឧសភា  ឆ្ន ុំ
២០១៩ ប ា បម់រចុុះយៅយខត្តរណាត លយៅថ្ងៃទើ៤ែល់ថ្ងៃទើ៥ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 
យហើ ាចុងយក្កា បានចុុះយៅយខត្តរុំពង់ចមយៅថ្ងៃទើ៦ែល់ថ្ងៃទើ៧ ដខមិងុ   ឆ្ន ុំ
២០១៩ យែើមបើចុុះយៅក្បមូលទិននន ័តាម  ៈយធវើបទសមាា សនព៍ើគណ្ៈក្គបក់្គង
ត្ុំណាងវទិាល័  និង យធវើរក្មងសុំណួ្ ពើក្គូគណិ្ត្វទិានិងសិសស។ 
 
៥-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័បីកនងុរាជធាន្ីភ្នំខពញ 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ ដហម សុើណាយ ៉ោត្ ា
ក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា រាជធានើភនុំយពញ យៅថ្ងៃទើ៧ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងរាជធានើភនុំយពញ៖ 28 រដនែង    
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុបរនុងរាជធានើភនុំយពញ៖ 40 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងរាជធានើភនុំយពញ៖ 87 066  រ ់ ក្សើ 43 577  រ់ 
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុប (បឋមភូមិ)៖ 49 675  រ់  ក្សើ 24 852  រ់ 
     សិសសវទិាល័ ស ុប (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 37 391  រ់  ក្សើ 18 725  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងរាជធានើភនុំយពញ៖ 7 249  រ់  ក្សើ 3  
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖  4 465  រ់  

        ក្សើ 2 323  រ ់ 
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  2 784  រ ់ 
    ក្សើ 1 089  រ់ 

៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុបរនុងរាជធានើភនុំយពញ៖ 957  រ់ ក្សើ 299  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 583  រ់   

     ក្សើ 205  រ់ 
             ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 374  រ ់  

   ក្សើ 94  រ ់
 
       ៥-១-១ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ ជា ស្ុតី សាតនគី 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៩ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ាសុើម ាមគគើ និងបានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ផាន ់ណិ្ល 
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 6 053  រ់   ក្សើ 3 123  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 108 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  3 067  រ ់ ក្សើ 1 604  រ ់   

      ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 56 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 20 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 18 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 18 ថ្នន រ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  2 986  រ ់ ក្សើ 1 519  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 52 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 18 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 16 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 16 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 18 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 18 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 253  រ់   ក្សើ 129  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 122  រ់   ក្សើ 67  រ ់
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     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 131  រ់   ក្សើ 62  រ ់
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 41  រ ់  ក្សើ 8  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 20 រ់ ក្សើ 3  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 21  រ ់ ក្សើ 5  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ាពិយសសមុខវាិា គណិ្ត្វទិា។ 
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 28 %  និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 30 %  យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា
ាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 30% និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 31%។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យ ៀប  តាមលុំោប ់ យហើ មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា យា៉ោ ងយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវ 
យៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៤១៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ាសុើម ាមគគើ 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូខាងយក្កាម ចួ
រាល។់ 

គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
ខាងយក្កាមសក្មាបសិ់សសចុំនួន 255  រ់បាន ចួរាល់។ 
 
       ៥-១-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ រក់ទូក 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ២៩ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅ

ែលវ់ទិាល័  បារ់ទូរ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ តូ្ច រ ត ល ់
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 4 082  រ់   ក្សើ 1 839  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 95 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  1 952  រ ់ ក្សើ 886  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 42 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  14 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  14 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  14 ថ្នន រ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  2 130  រ ់ ក្សើ 953  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 53 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 15 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 16 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 14 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 22 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 20 ថ្នន រ ់  

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
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៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 270  រ់   ក្សើ 148  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 127  រ ់ ក្សើ 81  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 143  រ ់ ក្សើ 67  រ ់
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 45  រ ់ ក្សើ 20  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 21 រ ់ក្សើ 9  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 24  រ ់ក្សើ 11  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះពួរយគគិត្ថ្ន មិនលុំបារទយនាញ

យមយ ៀន។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀន។ 
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 53.90 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 48.89 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 88.63 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ 
បាន 78.77 % ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ូបទើ៤២៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  បារទូ់រ 
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៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យ ៀប  តាមលុំោប ់ យហើ មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា យា៉ោ ងយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវ 
យៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 3  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 175  រប់ាន ចួរាល់។ 

 
៥-១-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប្ពះស្ុសី្វុតថិ 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៣០ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ក្ពុះសុើសុវត្ថិ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ មូល ស ុ  
យហង យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 3 740  រ់   ក្សើ 1 828  រ ់   
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 80 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  1 291  រ ់ ក្សើ 631  រ ់     
ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 26 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  8 ថ្នន រ់      
 ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៨៖  8 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 10 ថ្នន រ់  

៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖   2 355  រ់   ក្សើ 1 162  រ ់
      ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 54 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 16 ថ្នន រ់ 

     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 18 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 16 ថ្នន រ ់   
ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
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     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  20 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 17 ថ្នន រ ់  
ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 

៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 239  រ់  ក្សើ 85  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 67  រ ់ ក្សើ 19  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 157  រ ់ ក្សើ 60  រ ់
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 44  រ់  ក្សើ 5  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 15 រ ់ក្សើ 2  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 29  រ ់ ក្សើ 3  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះរនុងកា សិរោ សិសសឆ្បច់ប់

បាននូវចុំយណ្ុះែឹងពើយោរក្គូនិងអ្នរក្គូ យហើ អាចនិយា ថ្ន សិសសមានបាបត្ យវៀងថ្វ
យលើមុខវាិា វទិាាស្រសតទុំងយ ុះ។ ចុំយពាុះវទិាាស្រសតសងគម ពួរគាត្ពុ់ុំសូវ ល់ដននរ
វទិាាស្រសត ដែលអាចនិយា ថ្ន បាបត្  បស់ពួរគាត្ច់ប់មិនបានដននរវទិាាស្រសត។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 68.98 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 51.20 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 55.93 % ដត្មិនមានសក្មាប់
ឆ្ន ុំ២០១៧យទ។    

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យ ៀប  តាមលុំោប ់ យហើ មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា យា៉ោ ងយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវ 
យៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 6  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ  
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 154  រប់ាន ចួរាល់។ 
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 ូបទើ៤៣៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ក្ពុះសុើសុវត្ថ ិ
     
៥-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័បួន្កនងុខេតតកណ្តត ល 

ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ យចង សុំអ្ ុល ាក្បធាន
មនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តរណាត ល យៅថ្ងៃទើ៧ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 102 រដនែង    
     ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 38 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 72 701  រ់  ក្សើ 38 882  រ់ 
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 46 602  រ់  
                                                             ក្សើ 24 248  រ ់
     សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 26 099  រ ់  
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                                                          ក្សើ 14 634  រ់ 
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 9 133  រ ់ ក្សើ 4 626  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 3 979  រ់  ក្សើ 2 439  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 3 587  រ់  
                                                                 ក្សើ 1 608  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 567  រ ់ក្សើ 579  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 692  រ់  ក្សើ 140  រ ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖  244  រ់   

ក្សើ 51  រ់ 
             ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 448  រ ់  

   ក្សើ 89  រ ់
 

៥-២-១ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ សាា ង 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៤ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ាអ ង និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ  ុន សុើវ 
ឆុង យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 2 473  រ ់  ក្សើ 1 438  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 53 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  1 035  រ ់ ក្សើ 591  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 24 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 10 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 8 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  6 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 1 438  រ ់ ក្សើ 847  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 29 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 10 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 10 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 7 ថ្នន រ ់   
                                           ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
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     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 9 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 5 ថ្នន រ់    
ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 

៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 120  រ ់ ក្សើ 47  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 69  រ់  ក្សើ 27  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 45  រ់  ក្សើ 16  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 16  រ់  ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 8  រ់ ក្សើ 2  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 8  រ ់ ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះពួរគាត្ ់ល់ថ្ន វាងា រនុងកា 

 រកា ងា យធវើ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀន។ 
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 50 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 30.86 %  ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិាាស្រសត
សងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យសៀវយៅមុខវាិា ទុំងអ្ស់រនុងរមមវធិើសិរោ ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ
៧ ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ១២ ប៉ោុដនតយៅខវុះខាត្។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប  និងសម មយ និង មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់ទត្។់  

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 8  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និង ថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 173  រប់ាន ចួរាល់។ 
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 ូបទើ៤៤៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ាអ ង 
 
       ៥-២-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ខកាះធំ 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៤ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន យកាុះធុំ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ហា ន      វ
ណាា  យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 512  រ ់  ក្សើ 835  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 33 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  537  រ ់ ក្សើ 272  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 11 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  4 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  4 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  3 ថ្នន រ ់  



120 

៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 975  រ់  ក្សើ 563  រ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 22 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  9 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 7 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 6 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 1 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  6 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 74  រ ់ ក្សើ 21  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 19  រ់  ក្សើ 5  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 42  រ ់ ក្សើ 11  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 13  រ់  ក្សើ 1  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 6  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 7  រ់  ក្សើ 1  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះសិសស ល់យ ើញថ្ន ពួរយគអាច

ចូលយ ៀនយៅារលវទិាល័   បាន និង ងា  រកា ងា យធវើ។ យោ ដែរមុខវាិា  
គណិ្ត្វទិា សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនណាស់។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 45.56 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 54.09 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 68.75 % ដត្មិនមានសក្មាប ់
ឆ្ន ុំ២០១៧យទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ តូ្ចលមមមួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន 
និង មានយសៀវយៅមុខវាិា ទុំងអ្ស់រនុងរមមវធិើសិរោ ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្
វទិាមួ ចុំនួន ដត្មិនក្គបក់្គានត់ាមចុំនួនសិសសយទ។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប  និងសម មយ និង មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់ទុះ។ 
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 ូបទើ៤៥៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន យកាុះធុំ 
 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 4  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 198  រប់ាន ចួរាល់។ 
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៥-២-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ស្រិតីងគល 
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៥ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់ 

វទិាល័  សិ ើមងគល និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ  ុត្ គឹមដអ្ ល  
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖      

១. សិសសស ុប៖ 1 953  រ់   ក្សើ 1 091  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 45 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  579  រ ់ ក្សើ 317  រ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 12 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  4 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  4 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 374  រ ់ ក្សើ 774  រ ់ 
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 33 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  11 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  11 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 11 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 11 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 7 ថ្នន រ ់
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 145  រ់   ក្សើ 73  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 54  រ ់  ក្សើ 23  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 91  រ ់  ក្សើ 50  រ ់
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 19  រ់   ក្សើ 8  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 8  រ់ ក្សើ 3  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 11  រ ់ ក្សើ 5  រ ់
៦. សិសសភាគយក្ចើនចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគមយក្ចើនាងដននរវទិា

ាស្រសត ពើយក្ពាុះសិសសយមើលយ ើញតាម  ៈលទធនលក្បែង សិសសក្បែងាបយ់ក្ចើន
ខាងដននរវទិាាស្រសតសងគម។ 

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 49 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 51 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា 
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ាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ បាន 58% និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 68%។ 
៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន

យសៀវយៅគណិ្ត្វទិាតិ្ចតួ្ច យោ ខវុះខាត្។ 
៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់  និង មានរដនែងយលងរើឡាបាល់ទត្។់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ូបទើ៤៦៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  សិ ើមងគល 
 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 11  រយ់ៅ

វទិាល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 220  រប់ាន ចួរាល់។ 
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៥-២-៤ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ េាចក់ណ្តត ល  
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៥ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ខោច់រណាត ល និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ
ដប៉ោន ប ុណាា  យហើ បានទទួលពត័្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖ 

១. សិសសស ុប៖ 1 498  រ់  ក្សើ 790  រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 32 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  311  រ ់ ក្សើ 158  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 6 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  2 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  2 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  2 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  1 187  រ ់ ក្សើ 632  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 26 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖ 10 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  9 ថ្នន រ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 9 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 7 ថ្នន រ ់      ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 3 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 75  រ ់  ក្សើ 38  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 36  រ់  ក្សើ 20  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 37  រ់  ក្សើ 17  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 8  រ់   ក្សើ 0  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 3  រ់ ក្សើ 0  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 5  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសាង 50 % ចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះពួរយគចងយ់ ៀនយៅ

មហាវទិាល័ លអៗ ។ យោ ដែរមុខវាិា គណិ្ត្វទិា សិសសចងយ់ ៀន ប៉ោុដនតពួរយគខវុះក្គឹុះ
ពើថ្នន រយ់ក្កាមមរ។ មរែល់ថ្នន រទ់ើ១២ សិសស រដននរវទិាាស្រសតសងគមយក្ចើនាងដននរ
វទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះពួរយគបា មាខាែ ចធាែ រ។់  
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៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 52.64 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 68.83 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 81.66% និងឆ្ន ុំ២០១៨បាន 
87.91% ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ ធុំលមមមួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន ដត្
មិនសូវយ ៀប  លអ និង មានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាមួ ចុំនួន ប៉ោុដនតមិនទនក់្គបក់្គានយ់ទ។ 

៩. វទិាល័ យនុះខវុះក្គូគណិ្ត្វទិា។ 
១០. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប  និងសម មយ យហើ មានរដនែង

យលងរើឡាបាល់ទុះនិងបាល់យបាុះ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ូបទើ៤៧៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ខោចរ់ណាត ល 
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ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 3  រយ់ៅវទិា 

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 202  រប់ាន ចួរាល់។ 
 

៥-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពវីិទាលយ័បីកនងុខេតតកំពង់ចាត 
ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយ ើង បានទទួលទិននន ័សថិតិ្ពើយោរ លើ យម៉ោងាន ា

ក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជន និង រើឡា យខត្តរុំពងច់ម យៅថ្ងៃទើ១៧ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
ែូចត្យៅ៖ 

១. ចុំនួនអ្នុវទិាល័ ស ុប៖ 80 រដនែង 
    ចុំនួនវទិាល័ ស ុប៖ 43 រដនែង 
២. សិសសស ុបរនុងយខត្ត៖ 64 531  រ ់ ក្សើ 35 221  រ ់
     សិសសអ្នុវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (បឋមភូមិ)៖ 42 118  រ ់   

           ក្សើ 22 592  រ់ 
     សិសសវទិាល័ ស ុបរនុងយខត្ត (ទុតិ្ ភូមិ)៖ 22 431  រ ់ 

        ក្សើ 12 629  រ ់
៣. ក្គូបយក្ងៀនស ុបរនុងយខត្ត៖ 7 777  រ ់ ក្សើ 4 052  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនបឋមស ុប៖ 3 733  រ ់ ក្សើ 2 086  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖ 2 724  រ ់  

       ក្សើ 1 351  រ់  
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  889  រ ់ក្សើ 307  រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖  372  រ ់ ក្សើ 173  រ ់ 
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     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ ស ុប (សិសសបឋមភូមិ)៖  235  រ ់  
       ក្សើ 155  រ់ 

             ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័ ស ុប (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 137  រ ់  
            ក្សើ 18  រ់ 

       ៥-៣-១ ទិន្នន្យ័ស្ថតិិពីវិទាលយ័ ប្ពះស្ហីន្ ុ
រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៦ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ក្ពុះសើហនុ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ ថ្នវ សុខនល 
យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 3 103  រ ់  ក្សើ 1 627  រ ់   
    ចុំនួនថ្នន រ់ស ុប៖ 69 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 786  រ ់ ក្សើ 388  រ ់     
ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 19 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 7 ថ្នន រ ់ 
ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៨៖  6 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  6 ថ្នន រ ់  

៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  2 317  រ់   ក្សើ 1 239  រ ់  
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 50 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  17 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 16 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 16 ថ្នន រ ់   

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 0 ថ្នន រ ់
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖ 17 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 13 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 4 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 203  រ់  ក្សើ 100  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 112  រ់  ក្សើ 68  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 59  រ់  ក្សើ 15  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 40  រ ់ ក្សើ 14  រ ់
    ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័ (សិសសបឋមភូមិ)៖ 25 រ់ ក្សើ 12 រ ់                
    ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 15  រ ់ ក្សើ 2  រ ់
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៦. រនែងមរ សិសសភាគយក្ចើនយ ៀនដននរវទិាាស្រសត យទើបមរឆ្ន ុំ ២០១៨-២០១៩ 
យនុះមានសិសសបតូ មរយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគមបាន 28.63 % ពើយក្ពាុះសិសសយមើល
យ ើញនូវលទធនលខាងដននរវទិាាស្រសតសងគមាបយ់ក្ចើនាងខាងដននរវទិាាស្រសត។ 
ប៉ោុដនតយទុះបើាយា៉ោ ងណា សិសសគិត្ថ្ន វទិាាស្រសតសុំខានា់ង យហតុ្យនុះសិសសចូលចិត្ត
យ ៀនយក្ចើន។  

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 54.99 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 48.30 %  ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានអ្គា បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យ ៀប  តាមលុំោប ់យហើ មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា យា៉ោ ងយក្ចើន ាពិយសសមានយសៀវ 
យៅគណិ្ត្វទិាពើថ្នន រ់ទើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រទ់ើ១២។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ូបទើ៤៨៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ក្ពុះសើហនុ 
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៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប  និងសម មយ យហើ មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់ទុះ បាល់យបាុះនិងបាល់ទត្។់ 

១0. កា យមើលងា គាន យៅវញិយៅមរ វាងក្គូនិងក្គូ ឬ សិសសនិងសិសសថ្ន សិសស
យ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតសងគមយខោ  ឬរ៏ខាងដននរវទិាាស្រសតយខោ ។ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 10  រយ់ៅ

វទិាល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 222  រប់ាន ចួរាល់។ 
 
       ៥-៣-២ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ស្ខតតចជួន្ ណ្តត  

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៦ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ២  យសៀល ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  សយមតចជួន ណាត្ និង បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ យោរ  រ យមៀច 
ា ងយ ៉ោត្ យហើ បានទទួលព័ត្ម៌ានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 1 691  រ ់  ក្សើ 932  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 42 ថ្នន រ់ 
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  808  រ ់ ក្សើ 417  រ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 21 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖ 8 ថ្នន រ ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖ 7 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖ 6 ថ្នន រ ់  
៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖  883  រ ់ ក្សើ 515  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 21 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  8 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖ 7 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
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     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  6 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 4 ថ្នន រ់    
ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 

៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 110  រ់   ក្សើ 70  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 47  រ់  ក្សើ 34  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 43  រ ់ ក្សើ 24  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 13  រ់   ក្សើ 7  រ់ 
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 7  រ់ ក្សើ 5  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 2  រ ់
៦. សិសសភាគយក្ចើនយ ៀនខាងវទិាាស្រសត ពើយក្ពាុះសិសស ល់ថ្ន យៅយពលក្បែង

បារឌុ់បចបក់្សួល រាោយ ៀននិងយ ៀនចបក់្សួល រកា ងា យធវើ។ ចុំដណ្រមុខវាិា       
គណិ្ត្វទិាវញិ សិសសចូលចិត្តយ ៀនយក្ចើន។  

៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 
បាន 42.47 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 34.84 %  ដត្ទុំងពើ ឆ្ន ុំយនុះមិនមានដននរវទិា
ាស្រសតសងគមយទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  (បណាា ល័  ាថ្នន រយ់ ៀន និង កា 
យ ៀប  មិនសូវលអយទ) សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មានយសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា  ា
ពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាសក្មាប់សិសសក្គបក់្គានព់ើថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្ែល់ថ្នន រ់ទើ
១២ ដត្ខវុះយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាយគាលសក្មាបក់្គូ។  

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប   និង មានរដនែងយលងរើឡាបាល់   
ទត្។់ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 5  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ  
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 182  រប់ាន ចួរាល់។ 
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 ូបទើ៤៩៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  សយមតចជួន ណាត្ 
 
       ៥-៣-៣ ទិន្នន្័យស្ថតិិពីវិទាលយ័ ហ ុន្ សស្ន្ ពាតជីកង 

រ. ទិននន ័ពើគណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័  
យៅថ្ងៃទើ៧ ដខមិងុ  ឆ្ន ុំ២០១៩ យវោយមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹរ ក្រុមយ ើងខុ្ុំបានយៅែល់

វទិាល័  ហ ុន ដសន ពាមជើរង (ាោយ ៀនជុំ ន់ងមើ) និង បានសុំយណ្ុះសុំណាល
ាមួ យោរ  រ តូ្ច វុទធើ យហើ បានទទួលពត័្៌មានសថិតិ្ពើយោរែូចត្យៅ៖  

១. សិសសស ុប៖ 1 330  រ ់  ក្សើ 758  រ ់      
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 29 ថ្នន រ ់
២. សិសសអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖  540  រ ់ ក្សើ 298  រ ់     
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 14 ថ្នន រ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៧៖  5 ថ្នន រ់   
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ៨៖  5 ថ្នន រ ់     ចុំនួនថ្នន រទ់ើ៩៖  4 ថ្នន រ ់  
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៣. សិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 793  រ ់  ក្សើ 460  រ់   
     ចុំនួនថ្នន រស់ ុប៖ 15 ថ្នន រ ់  ចុំនួនថ្នន រទ់ើ១០៖  6 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១១៖  5 ថ្នន រ ់    ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 2 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 3 ថ្នន រ់ 
     ចុំនួនថ្នន រ់ទើ១២៖  4 ថ្នន រ់     ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត៖ 2 ថ្នន រ់    

ចុំនួនថ្នន រវ់ទិាាស្រសតសងគម៖ 2 ថ្នន រ់ 
៤. ក្គូបយក្ងៀនស ុប៖ 93  រ់   ក្សើ 48  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 38  រ ់ ក្សើ 22  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 55  រ់  ក្សើ 26  រ់ 
៥. ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាស ុប៖ 10  រ់   ក្សើ 3  រ ់
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាអ្នុវទិាល័  (សិសសបឋមភូមិ)៖ 4  រ់ ក្សើ 3  រ ់                
     ក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ)៖ 6  រ់  ក្សើ 0  រ ់
៦. សិសសចូលចិត្តយ ៀនខាងដននរវទិាាស្រសតនិងវទិាាស្រសតសងគមែូចគាន ។  
៧. លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិាាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧ 

បាន 49.56 % និងឆ្ន ុំ២០១៨ បាន 50.68 % យហើ លទធនលសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរ
វទិាាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៨ បាន 77.89 % ដត្មិនមានសក្មាប់
ឆ្ន ុំ២០១៧យទ។ 

៨. វទិាល័ យនុះមានបនាប់បណាា ល័ មួ  សក្មាបឱ់្យសិសសខចើ អាន និង មាន
យសៀវយៅក្គបមុ់ខវាិា  ាពិយសសមានយសៀវយៅគណិ្ត្វទិាក្គបក់្គានព់ើថ្នន រទ់ើ៧ ហូត្
ែល់ថ្នន រ់ទើ១២។ បណាា ល័ យនុះមានលរខណ្ៈសតងោ់និងយ ៀប  លអ។ 

៩. វទិាល័ យនុះមានរដនែងលរែូ់ យ ៀប  និងសម មយ យហើ  មានរដនែងយលង
រើឡាបាល់យបាុះ និង បាល់ទត្។់ 

ខ. ទិននន ័ពើក្គូគណិ្ត្វទិា 
ក្រុមកា ងា យ ើង រ៏បានសុំយណ្ុះសុំណាលាមួ ក្គូគណិ្ត្វទិា 6  រយ់ៅវទិា

ល័ យនុះដែ  យហើ ពួរគាត្ប់ានបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ សក្មាបក់្គូ ចួរាល់។ 
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 ូបទើ៥០៖ សរមមភាពក្បមូលទិននន ័យៅវទិាល័  ហ ុន ដសន ពាមជើរង 
 

គ. ទិននន ័ពើសិសស 
តាមកា សហកា ពើយោរ  រ ក្រុមកា ងា យ ើងរប៏ានជួបសិសសថ្នន រទ់ើ១០ 

ចុំនួន 3 ថ្នន រ ់និងថ្នន រទ់ើ១១ ចុំនួន 3 ថ្នន រដ់ែ  យែើមបើឱ្យបុំយពញរក្មងសុំណួ្ -ចយមែើ 
សក្មាបសិ់សសចុំនួន 276  រប់ាន ចួរាល់។ 
សមាគ ល ់ វទិាល័ យនុះ ាាោយ ៀនជុំ នង់មើ1 សក្មាបព់ក្ងឹងគុណ្ភាពយៅរនុងក្បពន័ធ
អ្ប ់ ុំទុំងមូល យោ បដនថមយលើបយចចរវទិាអ្ប ់ ុំ វធិើាស្រសដ STEM ។ STEM ារមមវធិើ
អ្ប ់ ុំ យែើមបើយ ៀបចុំសិសសបឋមភូមិ និង សិសសទុតិ្ ភូមិសក្មាប់កា សិរោយៅវទិាល័ 
និងបញ្ចបក់ា សិរោយលើមុខវាិា វទិាាស្រសត បយចចរវទិា វសិវរមម និង គណិ្ត្វទិា។ សពវ 
ថ្ងៃ វទិាល័ ដែលាាោយ ៀនជុំ នង់មើមាន 11 រដនែងយៅរនុងក្បយទសរមពុាយ ើង។ 
                                                 

1 https://drive.google.com/file/d/0B_AL0pEehzrARVh4MG5mUGdM   
              bGM/view 

https://drive.google.com/file/d/0B_AL0pEehzrARVh4MG5mUGdM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AL0pEehzrARVh4MG5mUGdM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bGM/view
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 ូបទើ៥១៖ បណាា ល័ ថ្នវទិាល័  ហ ុន ដសន ពាមជើរង 
 

ាស ុប តាម  ៈទិននន ័ពើក្បធានមនាើ អ្ប ់ ុំ  ុវជននិងរើឡា និង ទិននន័ ពើ    
គណ្ៈក្គបក់្គងវទិាល័ រនុងរាជធានើភនុំយពញ ក្រុមអ្នរក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូ
បយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 14  រ ់ យធៀបនឹង 74  រ ់
(18.92 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 374  រ ់ (3.74 %) រនុងរាជធានើ
ភនុំយពញទុំងមូល។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើស
បានចុំនួន 584  រ ់យធៀបនឹង 7 471  រ់ (7.81 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើ និង យធៀប
នឹង 37 391  រ ់(1.56 %) រនុងរាជធានើភនុំយពញទុំងមូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តរណាដ ល ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិាវទិា   
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 26  រ ់យធៀបនឹង 31  រ ់(83.87 %) ថ្នវទិាល័ 
ទុំងបួន និង យធៀបនឹង 448  រ ់(5.80 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។  ើឯសិសសវទិាល័  
(សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 793  រ ់យធៀបនឹង 4 974  រ ់
(15.94 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបួន និង យធៀបនឹង 26 099  រ ់(3.04 %) រនុងយខត្ត
ទុំងមូល។ 

ចុំយពាុះយខត្តរុំពងច់មវញិ ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀនគណិ្ត្វទិា
វទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 21  រ ់យធៀបនឹង 27  រ់ (77.77 %) ថ្នវទិា
ល័ ទុំងបើ និង យធៀបនឹង 137  រ ់(15.33 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។   ើឯសិសសវទិា 
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ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 680  រ ់ យធៀបនឹង         
3 993  រ ់ (17.03 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងបើយនុះ និង យធៀបនឹង 22 431  រ់        
(3.03 %) រនុងយខត្តទុំងមូល។ 

ាចុងយក្កា ត្ុំបនអ់ាយគន -៍បូព៌ា ក្រុមក្ាវក្ាវយក្ជើសយ ើសបានក្គូបយក្ងៀន         
គណិ្ត្វទិាវទិាល័  (សក្មាបសិ់សសទុតិ្ ភូមិ) ចុំនួន 61  រ ់យធៀបនឹង 132  រ ់
(46.21 %) ថ្នវទិាល័ ទុំងែប់ និង យធៀបនឹង 959  រ ់ (6.36 %) ថ្នរាជធានើ
ភនុំយពញនិងយខត្តទុំងពើ រនុងត្ុំបនអ់ាយគន -៍បូព៌ា។  ើឯសិសសវទិាល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) 
វញិ ក្រុមយ ើងយក្ជើសយ ើសបានចុំនួន 2 057  រ ់យធៀបនឹង  16 438  រ ់(12.51 %) 
ថ្នវទិាល័ ទុំងែបយ់នុះ និង យធៀបនឹង 85 921  រ ់(2.39 %) ថ្នរាជធានើភនុំយពញនិង
យខត្តទុំងពើ រនុងត្ុំបន់អាយគន -៍បូព៌ា។ មា៉ោងយទៀត្រនុងត្ុំបនអ់ាយគន -៍បូព៌ាយនុះ សិសសវទិា
ល័  (សិសសទុតិ្ ភូមិ) ដែលយ ៀនថ្នន រវ់ទិាាស្រសត (191 ថ្នន រ)់ យក្ចើនាងវទិាាស្រសត
សងគម (44 ថ្នន រ)់ ថ្នឆ្ន ុំ២០១៩យនុះ  ើឯលទធនលាមធយមសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា
ាស្រសតដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 49.51% រនុង 10 វទិាល័ និងឆ្ន ុំ២០១៨ 
បាន 46.87 % រនុង 10 វទិាល័  យហើ លទធនលាមធយមសិសសថ្នន រទ់ើ១២ ដននរវទិា
ាស្រសតសងគមដែលបានក្បែងាបឆ់្ន ុំ២០១៧បាន 64.57 % រនុង 4 វទិាល័ និងឆ្ន ុំ
២០១៨បាន 66.89 % រនុង 7 វទិាល័ ។ គណ្ៈក្គបក់្គងត្ុំណាងវទិាល័ នើមួ ៗ 
មានចុំនួន 8  ររ់នុងចុំយណាម 10  រ ់ ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសត និង 
2  រយ់ទៀត្  ល់ថ្ន សិសសចូលចិត្តយ ៀនដននរវទិាាស្រសតសងគម យហើ សិសសភាគយក្ចើន
រចូ៏លចិត្តមុខវាិា គណិ្ត្វទិាដែ ។ 

 
 

 



136 

 
 

ជំពូកទី៦ 
ការមមើលម ើញ នងិ ការសណូំមពរ 

 
៦-១ ការមមើលម ើញបញ្ហា ប្បឈមសសិស 
៦-១-១ ការមមើលម ើញពីគណៈប្គប់ប្គងតំណាងវទិាលយ័ 
យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវស្រាវ យ ើងបាៃទ្ទួ្លពត័៌មាៃពើការយមើលយ ើញ

របស់គណៈស្រគបស់្រគងតំណាងវទិ្ាល័ ដូចតយៅ៖ 
- មូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះរបស់សិសសភាគយស្រចើៃយៅកស្រមិតទាប (យសទើរតត 43 វទិ្ាល័ )។ 
- ស្រគួារាបបំ់ណុលអងគការ ឬ ធនាគារ តដលនាកូំៃរបស់គាតត់ដលាសិសស

យៅទ្ើយៃឹះ យៅរកសុើស្រសុកឆ្ងា   សិសសខ្លឹះយទ្ៀតយ ើងភ្នំតាមស្រគួារ (អាចឈប ់២០ នងា 
ៃិង ាលាអៃុយស្រគាឹះ) វាាយេតុយធវើឱ្យសិសសយរៀៃយខ្ោ  គឺស្រតូវការបយស្រងៀៃយ ើងវញិ ា
ឧទាេរណ៏យៅវទិ្ាល័  េ ុៃតសៃ ១០មករាបរងកៃទួតយៅយខ្តតយោធិ៍ាត។់ 

- ភាពស្រកើស្រក ការផ្លល ស់ទ្ើតាមមាតាបិតា ៃិង កងវឹះជើវភាពយៅយធវើការយរាងចស្រក។ 
- ការបយងកើតថ្នន កបំ់យពញវាិា  នាឱំ្យសិសសថ្ន អាចស្រប ងាបស់ញ្ញា បស្រតមធយម

សិកោទុ្តិ ភូ្មិងា ស្រសួលាង។ 
      
៦-១-២ ការមមើលម ើញពីប្គូគណិតវិទា 
ស្រកុមអនកស្រាវស្រាវយ ើង បាៃទ្ទួ្លព័តម៌ាៃពើការយមើលយ ើញរបស់ស្រគូគណិតវទិ្ា

ដូចតយៅ៖ 
- សិសសមួ ចំៃួៃរស់យៅតំបៃឆ់្ងា  ៗពើវទិ្ាល័  ាយេតុពិបាកមកយរៀៃ យរៀៃ

គួរឬកលរបសិកោ ាឧទាេរណ៍យៅវទិ្ាល័  េ ុៃ តសៃ ចំការដូង។ 
- កមមវធិើសិកោសស្រមាបសិ់សសថ្នន កទ់្ើ១០តវងយពក។ 
- សិសសមិៃខ្វល់ពើការយរៀៃសូស្រត ៃិង អវតតមាៃពើសិសសមិៃចូលយរៀៃឬយរៀៃយខ្ោ 

ស្រតូវបាៃយ ើងថ្នន ក់ដូចគាន ៃរងសិសសតដលខំ្យរៀៃតដរ។ 
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- សម ័យ ើងាសម័ ទំ្យៃើប សិសសវកៃ់រងបយចេកវទិ្ាយដ្ឋ យភ្លចការសិកោ។ 
- មូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះរបស់សិសសភាគយស្រចើៃយៅកស្រមិតទាប តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូ

បយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 
- កតាត ខ្លួៃឯងាចំបង (ខ្ាិលយរៀៃ ៃិង យស្របើទូ្រសពទ)។ 
- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតម់ាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះពើ

ថ្នន កយ់ស្រកាម ៃិង ចំណងចំ់ណូលចិតត។ 
- សិសសតាមមិៃទាៃ់ចំណុចៃើមួ ៗនៃយមយរៀៃ តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូ

បយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 
- កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាយស្រចើៃតដលមាៃយមយរៀៃៃើមួ ៗតវង ស្រតូវចំណា យពល

បយស្រងៀៃយស្រចើៃ យេើ នងាបុណយសស្រមាកយស្រចើៃ តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាម
កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារគាតា់សិសសតដលយរៀៃពូតក 
ៃិង មាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះពើបឋមសិកោ។ 

- សិសស ល់ថ្ន គណិតវទិ្ា ាមុខ្វាិា ពិបាក តដលយធវើឱ្យសិសសមិៃចូលចិតតយរៀៃ
ឬយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារគាតង់ា ស្រសួលយដ្ឋឹះស្រា 
លំហាតគ់ណិតវទិ្ាកនុងការស្រប ង កអាហារូបករណ៍បរយទ្ស។ 

- ចំយណឹះដរងរបស់ស្រគូបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ាយៅមាៃកស្រមិត តដលយធវើឱ្យសិសសយរៀៃ
យខ្ោ គណិតវទិ្ា។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារការស្រប ងស្របតជងយលើតផនក
វទិ្ាាស្រសត ភាគយស្រចើៃស្រតូវបាៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា។ 

- ការសិកោគណិតវទិ្ាឆ្ងន មុំៃមិៃបាៃបញ្េបយ់ដ្ឋ យពញយលញ តដលយធវើឱ្យសិសស
យរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា។ 

- កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាថ្នន ក់ទ្ើ១០មាៃយមយរៀៃយស្រចើៃយពក យេើ សិសសពំុសូវ
មាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះពើថ្នន កយ់ស្រកាម តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោ   
គណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 
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- សិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ យដ្ឋ ារតផនកអបរ់យំខ្ោ  ពិយសស
ការស្រគបស់្រគងមិៃដិតដល់។ 

- សិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ យដ្ឋ ារការយស្របើស្របាស់ទូ្រសពទយលង
យេគមៃិងបញ្ញា យលើបណាត ញសងគម។ 

- យមា៉ោ ងកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាតិច (៤ យមា៉ោ ងកនុង១សបាត េ៍) តដលយធវើឱ្យយលាក
ស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប់។ 

- សិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ យដ្ឋ ារសិសសខ្លួៃឯងមិៃ កចិតត
ទុ្កដ្ឋក់ការយរៀៃសូស្រត មិៃយធវើលំហាតឬ់កិចេការផទឹះ យេើ សិសសខ្លឹះមាៃមាតាបិតាយៅយធវើ
ការយៅស្របយទ្សនង។ 

- កងវឹះថ្នន កយ់រៀៃយៅតាមវទិ្ាល័ មួ ចំៃួៃ ៃិង ចំៃួៃយមា៉ោ ងបយស្រងៀៃមិៃស្រគប់
ស្រគាៃ ់តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 

- មូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះរបស់សិសសយៅកស្រមិតទាប មិៃអៃុវតតយមយរៀៃៃិងលំហាតយ់ ើងវញិ
យៅផទឹះ យេើ ខ្វឹះការស្រាវស្រាវ តដលយធវើឱ្យសិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារវាទាកទ់្ងៃរងការយរៀៃរក
ការងារ យរៀៃវសិវករៃិងពត័ម៌ាៃវទិ្ា។ 

- យលាកស្រគូៃិងអនកស្រគូមួ ចំៃួៃមិៃបាៃ កចិតតទុ្កដ្ឋកយ់លើសិសសឱ្យបាៃស្រគប់
ស្រជុងយស្រា យទ្ តដលយធវើឱ្យសិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាត ់ល់ថ្ន ការយចឹះមុខ្
វាិា គណិតវទិ្ា យនាឹះមុខ្វាិា យផសងយទ្ៀតក៍ងា ស្រសួលកនុងការយរៀៃតដរ។ 

- សិសសយរៀៃគណិតវទិ្ា តឺ ៃិង ចូលចិតតមុខ្វាិា យៃឹះតិចតួច តដលយធវើឱ្យយលាក
ស្រគូៃិងអនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាត ់ល់ដរងពើតផនកវទិ្ា
ាស្រសត។ 

- កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាតវងយពក នងាបុណយសស្រមាកយស្រចើៃ ៃិង ស្រគូខ្លឹះបយស្រងៀៃ
 តឺ តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 
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- សិសសខ្លឹះមាៃបញ្ញា ស្រគួារ ខ្វឹះភាពពាោមខ្លួៃឯង យេើ  សមាភារ រៈៃិ ម (ទូ្រ
សពទ Smart Phone) អូសទាញៃិងយស្រចើៃយស្របើខុ្សទិ្សយៅពើវស័ិ អបរ់ ំតដលយធវើឱ្យ
សិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ។ 

- យពលខ្លឹះបញ្ញា សិសសពិបាកៃរងទ្ទួ្ល (មិៃាត បស់្រគូពៃយល់) យបើស្រគូបយស្រងៀៃ
យលឿៃយពក វាពិបាកចំយោឹះសិសសខ្លឹះតដលមិៃ ល់ៃិងយរៀៃតាមមិៃទាៃ ់មាៃនងាបុណយ
សស្រមាកយស្រចើៃ ៃិង កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាថ្នន កទ់្ើ១០តវងបៃតិច តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ 
អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប់។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតា់សិសសមាៃមូល
ដ្ឋា ៃស្រគរឹះពើថ្នន កយ់ស្រកាម ៃិង ចូលចិតតយរៀៃគណិតវទិ្ាផងតដរ។ 

- ថ្នន កខ់្លឹះមាៃសិសសយរៀៃគណិតវទិ្ាយខ្ោ យស្រចើៃ ៃិង ចំៃួៃយមា៉ោ ងបយស្រងៀៃមិៃ
ស្រគបស់្រគាៃ ់តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតម់ាៃយទ្ពយកាសលយ
តផនកគណិតវទិ្ា រមួៃរងការ ល់ដរងពើារៈសំខាៃរ់បស់វាផង។ 

- សមតថភាពសិសសមាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ាយៅកស្រមិតទាបៃិងយរៀៃមិៃបាៃ
ចបព់ើថ្នន កយ់ស្រកាម តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូៃិងអនកស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា
មិៃចប។់ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាត់គិតថ្ន គណិតវទិ្ា 
ាមុខ្វាិា តបបវទិ្ាាស្រសត ៃិង មាៃភាពទាកទ់ាញផងតដរ។ 

- សិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃ យដ្ឋ ារពួកគាតម់ាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគ
ណិតវទិ្ាយៅកស្រមិតទាប ៃិង ភាគយស្រចើៃមិៃចូលចិតតមុខ្វាិា យៃឹះ។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាត់ខ្លឹះចូលចិតតចៃិំងយស្របើ
រូបមៃតគណិតវទិ្ា។ 

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតម់ាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះ   
គណិតវទិ្ាស្រគបស់្រគាៃ់ ងា ស្រសួល ល់យមយរៀៃៃិងលំហាត ់យេើ  ពិៃទុគណិតវទិ្ាមាៃ
យមគុណយស្រចើៃ។ 
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- សិសសភាគយស្រចើៃយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតភ់ាគយស្រចើៃចូលចិតត
យដើរយលងយស្រចើៃាងការសិកោ។ 

- សិសសចូលចិតតអៃុវតតៃលំ៍ហាតយ់ស្រចើៃ។ ស្របសិៃយបើស្រគូដ្ឋកលំ់ហាតតិ់ចយពក (១ឬ
២លំហាត)់ គឺសិសសពិបាកៃរង ល់ណាស់ យេតុយៃឹះ កនុងរ ៈយពល២យមា៉ោ ងោ៉ោ ងណា 
ចំណុចៃើមួ ៗនៃយមយរៀៃ ស្រគូបាៃដ្ឋកលំ់ហាតព់ើពើរយៅបើយ ើង តដលយធវើឱ្យយលាកស្រគូ អនក
ស្រគូបយស្រងៀៃតាមកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាមិៃចប។់ 

- សិសសភាគយស្រចើៃយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតម់ាៃអាណាពា  
បាលពំុសូវ កចិតតទុ្កដ្ឋកចំ់យោឹះកូៃៗ។  

- សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យដ្ឋ ារពួកគាតអ់ាចយរៀៃ កតផនក
វទិ្ាាស្រសត យេើ យរៀៃចប់ទ្ទួ្លបាៃការងារលអ។ 

 

៦-២ ការសណូំមពរ 
៦-២-១ ការសណូំមពរពីគណៈប្គបប់្គងតំណាងវិទាលយ័ 
ស្រកុមអនកស្រាវស្រាវយ ើង បាៃទ្ទួ្លព័តម៌ាៃៃូវការសំណូមពរពើគណៈស្រគបស់្រគង

តំណាងវទិ្ាល័ ដូចតយៅ៖ 
- ការស្រប ងសញ្ញា បស្រតមធយមសិកោទុ្តិ ភូ្មិ មិៃចបំាចត់ញកាពើរ៖ វទិ្ា

ាស្រសតសងគម ៃិង វទិ្ាាស្រសតយទ្ គឺសំណូមពរឱ្យមាៃការស្រប ងយៃឹះមាៃលកខណៈរមួ 
មួ ប៉ោុយណាណ ឹះ។ 

- ការតញកាពើរ៖ វទិ្ាាស្រសតសងគម ៃិង វទិ្ាាស្រសត យធវើឱ្យមាៃការយមើលងា 
គាន យៅវញិយៅមក រវាងស្រគូៃិងស្រគូ ឬ សិសសៃិងសិសសថ្ន     សិសសយរៀៃតផនកវទិ្ាាស្រសត
សងគមយខ្ោ ឬតផនកវទិ្ាាស្រសតយខ្ោ ។ យេតុយៃឹះ យ ើងសំណូមពរឱ្យមាៃការស្រប ង
មាៃលកខណៈរមួមួ ។ 

- សូមឱ្យមាៃយសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាសស្រមាបសិ់សសៃិងស្រគូស្រគបស់្រគាៃ់
កនុងបណាណ ល័ នៃវទិ្ាល័  យដើមបើឱ្យសិសសៃិងស្រគូអាចអាៃ ៃិង ខ្េើបាៃ។ 

- យដ្ឋ ារកមមវធិើសិកោអតម់ាៃលកខណៈារមួ យេតុយៃឹះ យ ើងសំណូមពរឱ្យ
មាៃសិកាខ ាលាមួ តដលមាៃលកខណៈបយស្រងៀៃារមួៃិងសដងដ់្ឋ។ 
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៦-២-២ ការសណូំមពរពីប្គូគណិតវិទា 
ស្រកុមអនកស្រាវស្រាវយ ើងខំុ្្ បាៃទ្ទួ្លពត័ម៌ាៃៃូវការសំណូមពរពើស្រគូគណិតវទិ្ា 

ដូចតយៅ៖ 
- យដ្ឋ ារកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា ថ្នន ក់ទ្ើ១០ តវងយពក គឺមាៃ៣០យមយរៀៃ តត

យមា៉ោ ងរដា ៦ យមា៉ោ ងកនុង១សបាត េ៍តិចយពក យេតុយៃឹះ សូមឱ្យមាៃការបតៃថម២យមា៉ោ ងយទ្ៀត 
គឺស្រតូវការ ៨ យមា៉ោ ងកនុង១សបាត េ៍។ 

- យដ្ឋ ារវទិ្ាល័  េ ុៃ តសៃ ១០ មករា បរងកៃទួត យៅយខ្តតយោធិ៍ាត ់មាៃ
យសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាសស្រមាបស់្រគូៃិងសិសសតិចតួច យេើ ដ្ឋកក់នុងបៃទបស់្រគូ 
តតអាចឱ្យសិសសៃិងស្រគូខ្េើៃិងអាៃបាៃ យេតុយៃឹះ សូមឱ្យស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា 
ជួ បណាណ ល័ មួ ផង។ 

- យដ្ឋ ារសិសសយស្រតៀម IMO ស្រតូវបាៃយចញកនុងវញិ្ញា ាគណិតវទិ្ាសិសសពូតក 
40% តតសិសសយៅតាមវទិ្ាល័ អតប់ាៃដរង យេតុយៃឹះ សូមឱ្យស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិង
កើឡា យចញវញិ្ញា ាគណិតវទិ្ាសិសសពូតកឱ្យមាៃភាពយសមើគាន ស្រគបក់ារស្រប ងស្របតជង។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា គួរតតផ្លល ស់បតូរស្របធាៃមណឌ លៃិងអៃុរកស
ពើាលាមួ យៅាលាមួ យទ្ៀតកនុងការស្រប ងសញ្ញា បស្រតមធយមសិកោបឋមភូ្មិ (ពើ
ថ្នន កទ់្ើ៩យៅថ្នន ក់ទ្ើ១០) យដើមបើឱ្យការស្រប ងយៃឹះមាៃស្របសិទ្ធភាពៃិងគុណភាពតដល
អាចទ្ទួ្ល កបាៃ។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា គួរមាៃការពៃយល់ស្រតួសៗពើអតថៃ ័ៃិងផល
ស្របយោជៃព៍ើស្រគូឯកយទ្សតាមមុខ្វាិា ៃើមួ ៗយៅដល់សិសសមុៃៃរងចបយ់ផតើមចូលយរៀៃ
យៅតាមវទិ្ាល័ ៃើមួ ៗ។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា គួរតតចងស្រកងយសៀវយៅសិកោយគាលគណិត 
វទិ្ាតតមួ កាល យដើមបើងា ស្រសួលកនុងការបយស្រងៀៃ។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា គួរតតសស្រមួលឱ្យមាៃយសៀវយៅសិកោយគាល  
គណិតវទិ្ាតតមួ កាល (ថ្នន កទ់្ើ១០ ៃិង ថ្នន កទ់្ើ១២) តតយកាត បខ្លរមាររមួ។ 
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- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា យមតាត ផលិតយសៀវយៅគណិតវទិ្ាឱ្យបាៃ
យស្រចើៃទាកទ់្ងៃរងយមយរៀៃកនុងយសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាពើថ្នន កទ់្ើ៩ ដល់ថ្នន ក់      
ទ្ើ១២។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃ ៃិង កើឡា មាៃសិកាខ ាលាឬសៃនិសើទ្គណិតវទិ្ា
កាៃត់តស្របយសើរ។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡាបណតុ ឹះបណាត លស្រគូគណិតវទិ្ាបតៃថមយៅវទិ្ា
ល័ តាមយខ្តត។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា តចករតំលកឯការតាមអុើធឺណិតយដ្ឋ ឥត
គិតនងលៃិងជួ ាយសៀវយៅសិកោស្រាវស្រាវបតៃថមដល់បណាណ ល័ ។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា ជួ សស្រមួលកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាឱ្យបាៃ
ខ្លើាងយៃឹះ។ 

- សូមឱ្យយលាកស្រគូៃិងអនកស្រគូគណិតវទិ្ា យស្របើយសៀវយៅសិកោយគាលផង ៃិង យស្របើ
ឯការតាមអុើៃធឺណិតផងកនុងការបយស្រងៀៃៃិងការយរៀៃខ្លួៃឯង យេើ  សូមស្រកសួងអប់រ ំ
 ុវជៃៃិងកើឡា ជួ យធវើយសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាតដលមាៃដំយណាឹះស្រា   
លំហាតយ់ពញយលញ យដ្ឋ គាម ៃដំយណាឹះស្រា កាតយ់ទ្។ 

- សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា មាៃវគគបំប៉ោៃពើចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ាងមើៗ
ៃិងតិចៃិចកនុងការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ា។ 
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ជំពូកទី៧ 
ការវភិាគទនិននយ័ នងិ ការបង្ហា ញលទធផល 

 
៧-១ ការវិភាគទិននន័យពីសសិស និង លទធផល 

ការវភិាគទិ្ៃនៃ័ យលើកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ ពើសមាភារ សសិសសតាមកមមវធិើ SPSS 
មក ស្រកុមអនកស្រាវស្រាវយ ើងបាៃលទ្ធផលដូចតយៅ៖ 
៧-១-១  មេទ និង កប្មិតថ្នន ក ់   

 យៅកនុងចំយណាមសិសសទាងំអស់ចំៃួៃ 8332 នាក ់តដលបាៃយ ល្ើ សំណួរមាៃ
សិសសស្របុសចំៃួៃ 3230 នាក ់តដលស្រតូវាស្របមាណ 38.8% ៃិង សិសសស្រសើចំៃួៃ      
5102 នាក ់តដលស្រតូវាស្របមាណ 61.2%។ សិសសថ្នន កទ់្ើ១០មាៃចំៃួៃ 4424 នាក់ ស្រតូវ
ា 53.1 % ៃិង ថ្នន ក់ទ្ើ១១មាៃចំៃួៃ 3 908 នាក់ តដលស្រតូវៃរង 46.9 % បងាា ញយៅ
កនុងតារាងទ្ើ១ខាងយស្រកាមៃិងរូបទ្ើ៥២2។ 
  
  តារាងទ្ើ១៖ របា ចំៃួៃសិសសតដលយ ល្ើ សំណួរតាមកស្រមិតថ្នន កៃិ់ងតាមយភ្ទ្ 

កស្រមិតថ្នន ក ់ យភ្ទ្ សរុប 
សិសសស្របុស សិសសស្រសើ 

ថ្នន កទ់្ើ១០ 1 694 2 730 4 424 (53.1%) 
ថ្នន កទ់្ើ១១ 1 536 2 372 3 908 (46.9%) 
សរុប 3 230 (38.8%) 5 102 (61.2%) 8 332 

 
 
 
                                                 

2 កមមវធិើ SPSS Version 21 
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រូបទ្ើ៥២៖ភាគរ សិសសស្របុសៃិងស្រសើយៅតាមកស្រមិតថ្នន ក់ទ្ើ១០ឬទ្ើ១១តដលបាៃយ ល្ើ សំណួរ 
 
៧-១-២  សណួំរទ៣ី៖ ចំណូលចិតតមខុវិជ្ជា គណិតវិទា  

 ចំយោឹះសំណួរតដលយលើកយ ើងថ្ន «យតើបអូៃចូលចិតតសិកោមុខ្វាិា គណិតវទិ្ាតដរ
ឬយទ្?» មាៃ 99.4 % នៃសិសសតដលស្រតូវបាៃាកសួរបាៃផតល់ចយមលើ ។ កនុងចំយណាម
សិសសតដលផតល់ចយមលើ ទាងំយៃឹះ 76.9 % យ ល្ើ ថ្នចូលចិតត 9.6 % យ ល្ើ ថ្នមិៃចូលចិតត 
ៃិង 13.5% យ ល្ើ ថ្នគាម ៃយោបល់ (សូមយមើលតារាងទ្ើ១កនុងឧបសមពៃ័ធ)។  
 កនុងចំយណាមសិសសស្រសើសរុបចំៃួៃ 5 102 នាក់ អនកយ ល្ើ សំណួរមាៃចំៃួៃ 5 075 
នាកត់ដលស្រតូវៃរង 99.5 % រ ើឯសិសសស្របុសតដលយ ល្ើ សំណួរមាៃ 3 208 នាក ់ យៅកនុង
ចំយណាមចំៃួៃសរុប 3 230 នាក ់តដលស្រតូវៃរង 99.3 % ។ ភាគរ នៃសិសសតដលយ ល្ើ 
ថ្នចូលចិតត មិៃចូលចិតត ៃិង គាម ៃយោបល់កនុងចំយណាមសិសសស្រសើ (រូបទ្ើ៥៣) ៃិង 
សិសសស្របុស (រូបទ្ើ៥៤) បងាា ញយៅកនុងតារាងទ្ើ២អំពើរបា ភាគរ នៃសិសសយៅតាម
យភ្ទ្ៃិងយោបល់អំពើចំណូលចិតតគណិតវទិ្ា (លទ្ធផលលមអិតសូមយមើលតារាងទ្ើ២ៃិង
តារាងទ្ើ៣កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 
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តារាងទ្ើ២៖ របា ភាគរ នៃសិសសយៅតាមយភ្ទ្ៃិងយោបល់អំពើចំណូលចិតតគណិតវទិ្ា 

យភ្ទ្ ការចូលចិតតសិកោមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា 
ចូលចិតត មិៃចូលចិតត គាម ៃយោបល់ 

សិសសស្របុស 76.6 % 10.4 % 13.0 % 
សិសសស្រសើ 77.1 % 9.1 % 13.8 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

រូបទ្ើ៥៣៖ភាគរ នៃអនកយ ល្ើ ចូលចិតត មិៃចូលចិតត ៃិង គាម ៃយោបល់កនុងចំយណាមសិសសស្រសើ 
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រូបទ្ើ៥៤៖ភាគរ នៃអនកយ ល្ើ ចូលចិតត មិៃចូលចិតតៃិងគាម ៃយោបល់កនុងចំយណាមសិសសស្របុស 
 

យៅកនុងចំយណាមសិសសថ្នន កទ់្ើ១០ទាងំអស់ចំៃួៃ 4 424 នាក់ មាៃចំៃួៃ 4 403
នាកត់ដលយ ល្ើ សំណួរ «យតើបអូៃចូលចិតតសិកោមុខ្វាិា គណិតវទិ្ាតដរឬយទ្?» ។ សិសស
យ ល្ើ ថ្នចូលចិតតមាៃ 78.2% មិៃចូលចិតតមាៃ 9.1% ៃិង គាម ៃយោបល់មាៃចំៃួៃ
12.7% (លមអិតសូមយមើលតារាងទ្ើ៤កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ ទ្ៃទរមគាន យៃឹះតដរ កនុងចំយណាម
សិសសថ្នន កទ់្ើ១១ទាងំអស់ចំៃួៃ 3 908 នាក ់សិសសចំៃួៃ 3 880 នាក ់យ ល្ើ ៃរងសំណួរ 
យៅកនុងយនាឹះសិសសតដលយ ល្ើ ថ្ន ចូលចិតតមាៃចំៃួៃ 75.4% មិៃចូលចិតតចំៃួៃ 10.1%
ៃិង គាម ៃយោបល់ 14.4% (លមអិតសូមយមើលតារាងទ្ើ៥កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 
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៧-១-៣  សណួំរទី៤៖ មុខវិជ្ជា ណាមួយដែលចូលចិតតជ្ជងមគ  
យៅកនុងចំយណាមសិសស 8332 នាក ់មាៃសិសសតដលយ ល្ើ សំណួរថ្ន « យតើមុខ្វាិា

ណាមួ តដលបអូៃចូលចិតតាងយគ? » ចំៃួៃ 8311 នាក។់ មុខ្វាិា តដលផតល់ឱ្យមាៃ
ចំៃួៃ ១៣ មុខ្។ មុខ្វាិា គណិតវទិ្ាមាៃភាពយលចយធាល ាងយគ យដ្ឋ មាៃសិសសយស្រជើស
យរ ើសចំៃួៃ 26.2% ។ នាមុំខ្បនាទ បគឺ់មុខ្វាិា ភាាតខ្មរ តដលមាៃចំៃួៃ 25.3%។ 
លំដ្ឋបចុ់ឹះមកយទ្ៀត មាៃភាារបរយទ្ស (8.5%) ៃិង គើមើវទិ្ា (8.0%) (លមអិតកនុង
តារាងទ្ើ៦កនុងឧបសមព័ៃធ)។  

យបើពិៃិតយយមើលយដ្ឋ ត កចំយោឹះសិសសស្រសើវញិ ចំៃួៃសរុបមាៃ 5102 នាក ់
ចំៃួៃអនកយ ល្ើ សំណួរមាៃ 5087 នាក ់ តដលយៅកនុងយនាឹះមុខ្វាិា ភាាតខ្មរទ្ទួ្លការ
ៃិ មនាមុំខ្ គឺមាៃដល់យៅ 27.5%។ មុខ្វាិា គណិតវទិ្ាសថិតកនុងលំដ្ឋបទ់្ើពើរគឺ 
23.9% លំដ្ឋបប់ៃតបនាទ បយ់ទ្ៀតគឺ ភាាបរយទ្ស (9.4%) ៃិង គើមើ (8.8%) (លមអិត
កនុងតារាងទ្ើ៧កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ ចំយោឹះសិសសស្របុសវញិ កនុងចំយណាមសិសសសរុប 3230 
នាក់ សិសសយ ល្ើ សំណួរមាៃ 3224 នាក។់ យៅកនុងចំយណាមសិសសស្របុស មុខ្វាិា គណិត
វទិ្ាទ្ទួ្លការៃិ មនាមុំខ្ (29.9%) មុខ្វាិា ភាាតខ្មរសថិតយៅលំដ្ឋបទ់្ើពើរ (21.9%) 
ៃិង មុខ្វាិា រូបវទិ្ាយៅលំដ្ឋបប់នាទ ប់ (7.5%) (សូមយមើលតារាងទ្ើ៨កនុងឧបសមពៃ័ធ)។  
 
៧-១-៤ សណួំរទ៥ី៖ « មតើបអូនសកិាគណិតវិទាបដនែមមប្ៅម ៉ោ ង 
            សាលារែឋដែរឬមទ? » 
ចំយោឹះសិសសវទិ្ាល័  េ ុៃ តសៃ ោមជើកង តដលាាលាយរៀៃជំនាៃ់ងមើ ចំៃួៃ 

276 នាក ់ តដលបាៃចូលរមួយៅកនុងការសមាភារ ស មាៃសិសសចំៃួៃ 275 នាក ់ តដលផតល់
ចយមលើ ចំយោឹះសំណួរយៃឹះ កនុងយនាឹះសិសសចំៃួៃ 5.8% យ ល្ើ ថ្ន មិៃបាៃយរៀៃបតៃថម
យាឹះ, 67.3% យរៀៃថ្នន កប់ងលុ់  (យរៀៃគួ), 0.4% យរៀៃយៅកលរបគណិតវទិ្ា ៃិង 
26.5% យ ល្ើ ថ្ន យរៀៃថ្នន កប់ងលុ់ ផងៃិងយរៀៃយៅកលរបគណិតវទិ្ាផង (សូមយមើល
តារាងទ្ើ៩កនុងឧបសមព័ៃធ)។ ចំយោឹះសិសសវទិ្ាល័ ធមមតាវញិ (មិៃតមៃាលាយរៀៃ
ជំនាៃង់មើ) តដលចូលរមួយៅកនុងការសទង់មតិចំៃួៃ 8056 នាកយ់ផសងយទ្ៀត មាៃសិសស
ចំៃួៃ 8047 នាកប់ាៃយ ល្ើ សំណួរយៃឹះ។ លទ្ធផលបងាា ញថ្ន 14.9% យ ល្ើ ថ្ន មិៃបាៃ
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យរៀៃបតៃថមយាឹះ, 73.7% យរៀៃថ្នន កប់ងលុ់  (យរៀៃគួ), 3.6% យរៀៃយៅកលរបគណិតវទិ្ា 
ៃិង 7.8% យ ល្ើ ថ្ន យរៀៃថ្នន កប់ងលុ់ ផងៃិងយរៀៃយៅកលរបគណិតវទិ្ាផង តដលបងាា ញ
យៅរូបទ្ើ៥៥ខាងយស្រកាម (លទ្ធផលលមអិតសូមយមើលតារាងទ្ើ១០កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៥៥៖ ភាគរ នៃសិសសសិកោគណិតវទិ្ាបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងាលារដា 
 
៧-១-៥ សណួំរទ៦ី៖ ចំនួនម ៉ោ ងមរៀនបដនែមមប្ៅពីម ៉ោ ងរែឋកនងុ 
            មួយសប្តត ហ ៍
 តាមរ ៈចយមលើ បាៃការពើសិសសចំៃួៃ 7 059 នាក ់ (84.7% នៃចំៃួៃ

សរុបយៅកនុងការសមាភារ ស) យមដាៃយសមើ 6 យមា៉ោ ង។ មធយមៃពវៃតនៃចំៃួៃយមា៉ោ ងតដលសិសស
យរៀៃគណិតវទិ្ាយស្រៅពើយមា៉ោ ងរដាគឺ 5.99 យមា៉ោ ង (95% CI [5.93, 6.05]) (សូមយមើល
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លមអិតតារាងទ្ើ១១កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ ចំយោឹះលទ្ធផលលមអិតតងមយទ្ៀត យៅតាមស្របយភ្ទ្
ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ ៃិង ាលាយរៀៃមិៃតមៃជំនាៃង់មើ ៃរងបងាា ញកនុងតារាងទ្ើ៣ខាង
យស្រកាម (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ១២ៃិងតារាងទ្ើ១៣នៃឧបសមពៃ័ធ)។ 
 

តារាងទ្ើ៣៖ចំៃួៃយមា៉ោ ងតដលសិសសយរៀៃគណិតវទិ្ាបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងរដាកនុង១សបាត េ៍ 

រងាវ ស ់ ស្របយភ្ទ្ាលាយរៀៃ 
ជំនាៃង់មើ មិៃតមៃជំនាៃង់មើ 

យមដាៃ 6 6 
មធយមៃពវៃត 6.74 5.96 

ចយនាល ឹះយជឿាក់ 95% 6.42 – 7.06 5.90 – 6.02 
 
៧-១-៦  សណួំរទី៧៖ មូលមហតុចមបងអ្វីមទើបបអូនមៅសកិា 
             គណិតវទិាបដនែមមប្ៅម ៉ោ ងរែឋ 
យៅកនុងការពិៃិតយារមួ សិសសចំៃួៃ 7092 នាកក់នុងចំយណាម 8332 នាក់

(85.1%) បាៃផតល់ចយមលើ ចំយោឹះសំណួរយៃឹះ។  មូលយេតុចមបងសំខាៃ់ៗ រមួមាៃ មុខ្
វាិា លំបាក (47.4%), សិសសពូតកគណិតវទិ្ា (8.9%), ការសិកោយៅឧតតមសិកោ 
(22.4%)ៃិងមូលយេតុយផសងៗយទ្ៀត (5.5%)(លមអិតកនុងតារាងទ្ើ១៦នៃឧបសមពៃ័ធ)។ 
យៅកនុងចំយណាមសិសសាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ 276 នាក ់សិសសចំៃួៃ 260 នាក ់បាៃផតល់
ចយមលើ ។ ចំយោឹះាលាយរៀៃធមមតា (មិៃតមៃជំនាៃង់មើ) មាៃសិសសចំៃួៃ 6 832 នាក់
កនុងចំយណាម 8 056 នាក ់ បាៃផតល់ចយមលើ ។ លទ្ធផលបងាា ញកនុងតារាងទ្ើ៤អំពើមូល
យេតុចមបងតដលយធវើឱ្យសិសសយៅសិកោគណិតវទិ្ាបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ង (លមអិតកនុងតារាង
ទ្ើ១៤ៃិងតារាងទ្ើ១៥នៃឧបសមពៃ័ធ)។ 
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 តារាងទ្ើ៤៖ មូលយេតុចមបងតដលយធវើឱ្យសិសសយៅសិកោគណិតវទិ្ាបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ង 
 

មូលយេតុចមបងតដល  
សិសសយៅយរៀៃបតៃថម 

ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ 
(N = 260) 

ាលាយរៀៃធមមតា 
(N = 6 832) 

មុខ្វាិា លំបាក 32.3 % 48.0 % 
ចងយ់រៀៃពូតកគណិតវទិ្ា 10.4 % 8.8 % 
ស្រគរឹះសស្រមាបមុ់ខ្វាិា យផសងៗ 36.2 % 21.9 % 
ចងប់ៃតការសិកោយៅឧតតមសិកោ 18.8 % 15.7 % 
យផសងៗយទ្ៀត 2.3 % 5.6 % 

 

សមាគ ល ់យផសងៗយទ្ៀតមាៃដូចា ចងប់ាៃស្រតរមតតស្រប ងាប ់ចងប់ាៃពិៃទុលអនៃមុខ្វាិា
គណិតវទិ្ាពើស្រគូស្របចថំ្នន ក ់ៃិង យដ្ឋ ារតតការស្រសឡាញ់ចូលចិតត។ 
 

៧-១-៧  សណួំរទី៨និងទី៩៖ មតើបអូនធ្លា ប់ែឹងអ្ំពីសារៈសខំាន់ននមខុ 
             វិជ្ជា គណិតវិទាដែរឬមទ? មបើធ្លា ប់ែងឹ មតើតាមរយៈអ្វី? 
ចំយោឹះសំណួរថ្ន «យតើបអូៃធាល បដ់រងអំពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ាតដរ

ឬយទ្?» មាៃសិសសផតល់ចយមលើ ចំៃួៃ 8324 នាក ់កនុងចំយណាម 8332 នាក់ (99.9%) 
យៅកនុងយនាឹះ 9.4% យ ល្ើ ថ្នមិៃដរង ៃិង 90.6% យ ល្ើ ថ្នបាៃដរង។ សិសសស្រតូវបាៃ
ាកសួរអំពើស្របភ្ពព័តម៌ាៃតដលនាឱំ្យពួកយគដរងអំពើារៈសំខាៃ់នៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា 
យដ្ឋ ពួកយគផតល់ាពិៃទុកនុងកស្រមិត 1-5 តាមលំដ្ឋប់ពើតិចបំផុតយៅយស្រចើៃបំផុតចំយោឹះ
ស្របភ្ពព័តម៌ាៃ គឺថ្ន ពិៃទុ១ មាៃៃ័ ថ្ន ស្របភ្ពយនាឹះផតល់ព័តម៌ាៃតិចបំផុត រេូតដល់ 
ពិៃទុ៥ ផតល់ព័តម៌ាៃយស្រចើៃបំផុតពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា។ លទ្ធផលពិៃទុ
មធយមនៃស្របភ្ពៃើមួ ៗបងាា ញយៅកនុងតារាងទ្ើ៥អំពើពិៃទុនៃស្របភ្ពពត័ម៌ាៃតដលនាឱំ្យ
ដរងអំពើារៈសំខាៃគ់ណិតវទិ្ា (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ១៧នៃឧបសមព័ៃធ)។ 
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តារាងទ្ើ៥៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពពត័ម៌ាៃតដលនាឱំ្យដរងអំពើារៈសំខាៃគ់ណិតវទិ្ា 

ស្របភ្ពពត័ម៌ាៃ ចំៃួៃចយមលើ  (N) មធយមភាគ (M) គមាល តសតងដ់្ឋ (SD) 
ស្រគូគណិតពៃយល់ 7 531 4.08 1.12 
យ ើញការយស្របើស្របាស់ 
យៅកនុងមុខ្វាិា ដនទ្ 

7 520 3.64 1.22 

សិសសចបងពៃយល់ 7 494 2.13 1.12 
តាមអុើៃធឺណិត 7 501 2.74 1.20 
ការអាៃយសៀវយៅ 
គណិតវទិ្ា 

7 505 2.70 1.20 

យផសងៗយទ្ៀត 6 866 2.41 1.34 
 
 

ចំយោឹះាលាយរៀៃជំនាៃង់មើៃិងាលាយរៀៃធមមតា លទ្ធផលបងាា ញយៅកនុងតារាង  
ទ្ើ៦ៃិងតារាងទ្ើ៧យរៀងគាន  (លមអិតតារាងទ្ើ១៨ៃិងតារាងទ្ើ១៩នៃឧបសមពៃ័ធ)។  
 
 

តារាងទ្ើ៦៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពពត័ម៌ាៃតដលនាឱំ្យដរងអំពើារៈសំខាៃគ់ណិតវទិ្ា 
(ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 

ស្របភ្ពពត័ម៌ាៃ ចំៃួៃចយមលើ  (N) មធយមភាគ (M) គមាល តសតងដ់្ឋ (SD) 
ស្រគូគណិតពៃយល់ 260 4.32 1.00 
យ ើញការយស្របើស្របាស់ 
យៅកនុងមុខ្វាិា ដនទ្ 

260 3.82 1.08 

សិសសចបងពៃយល់ 259 2.30 1.10 
តាមអុើៃធឺណិត 260 2.50 1.15 
ការអាៃយសៀវយៅ 
គណិតវទិ្ា 

260 3.01 1.08 

យផសងៗយទ្ៀត 260 2.45 1.25 
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តារាងទ្ើ៧៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពពត័ម៌ាៃតដលនាឱំ្យដរងអំពើារៈសំខាៃគ់ណិតវទិ្ា 
(ាលាយរៀៃធមមតា) 

ស្របភ្ពពត័ម៌ាៃ ចំៃួៃចយមលើ  (N) មធយមភាគ (M) គមាល តសតងដ់្ឋ (SD) 
ស្រគូគណិតពៃយល់ 7 271 4.08 1.13 
យ ើញការយស្របើស្របាស់ 
យៅកនុងមុខ្វាិា ដនទ្ 

7 260 3.64 1.23 

សិសសចបងពៃយល់ 7 235 2.13 1.12 
តាមអុើៃធឺណិត 7 241 2.47 1.21 
ការអាៃយសៀវយៅ 
គណិតវទិ្ា 

7 245 2.69 1.20 

យផសងៗយទ្ៀត 6 606 2.41 1.34 
 
 

 

៧-១-៨  សណួំរទី១០៖ កតាត ដែលសសិសគិតថ្នជ្ជឧបសគគឬបញ្ហា  
             លបំ្តកកនងុការសកិាគណិតវិទា 
សិសសតដលផតល់សមាភារ សស្រតូវដ្ឋកពិ់ៃទុកនុងកស្រមិតពើ 1-5 តាមលំដ្ឋបព់ើតូចតាចបំផុត

យៅធំបំផុតចំយោឹះកតាត ឧបសគគឬបញ្ញា លំបាក គឺថ្នពិៃទុយសមើ 1 បងាា ញថ្នកតាត យនាឹះា
ឧបសគគឬបញ្ញា លំបាកតូចតាចបំផុតកនុងការសិកោគណិតវទិ្ារបស់ពួកយគ រេូតដល់ 
ពិៃទុ 5 មាៃៃ ័ថ្ន កតាត យនាឹះាឧបសគគឬបញ្ញា លំបាកធបំំផុត។ យ ើងបាៃលទ្ធផល
បងាា ញយៅតារាងទ្ើ៨ៃិងតារាងទ្ើ៩ាបៃតបនាទ ប ់ (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ២០ តារាង
ទ្ើ២១ ៃិង តារាងទ្ើ២២កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 

តារាងទ្ើ៨៖ ពិៃទុនៃកតាត តដលាឧបសគគឬបញ្ញា លបំាកដល់ការសិកោ (រមួ) 
កតាត ឧបសគគឬលបំាក N K M SD 

ខ្វឹះស្រគរឹះចំយណឹះដរងថ្នន កយ់ស្រកាម 8 258 1 3.08 1.28 
ខ្វឹះឯការគណិតវទិ្ា 8 211 2 3.01 1.29 
ខ្វឹះឧបករណ៍ឧបយទ្សអៃុវតតៃស៍្រទ្រសតើ 8 173 3 2.93 1.35 
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មិៃ ល់ការពៃយល់របស់ស្រគូ 8 227 4 2.70 1.29 
ជើវភាពស្រគួារស្រកលំបាក 7 969 5 2.53 1.34 
គាម ៃមិតតតដលពូតកគណិតវទិ្ាជួ  7 970 6 2.50 1.3 
យមា៉ោ ងសិកោយៅកនុងកមមវធិើតិចយពក 8 163 7 2.45 1.3 
ខ្វឹះឧបករណ៍បយចេកវទិ្ា 8 199 8 2.38 1.36 
មាៃកិចេការផទឹះយស្រចើៃយពកពើមាតាបិតា 8 168 9 2.06 1.18 
មិៃមាៃចំណូលចិតតផ្លទ ល់ខ្លួៃ 8 173 10 2.04 1.29 
 

សមាគ ល ់ N : ចំៃួៃសិសសតដលយ ល្ើ សំណួរ, K : ចំណាតថ់្នន កក់តាត ឧបសគគឬបញ្ញា
លំបាក, M : មធយមភាគរបស់កតាត  (គិតកនុងកស្រមិត 1-5) ៃិង SD : គមាល តសតងដ់្ឋ។ 
 

តារាងទ្ើ៩៖ ពិៃទុនៃកតាត តដលាឧបសគគឬបញ្ញា លបំាកដល់ការសិកោ  
(ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើៃិងធមមតា) 

កតាត ឧបសគគឬលបំាក 
ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ ាលាយរៀៃធមមតា 

N K M SD N K M SD 
មិៃមាៃចំណូលចិតត
ផ្លទ ល់ខ្លួៃ 

275 9 2.02 1.26 7898 10 2.05 1.29 

មិៃ ល់ការពៃយល់
របស់ស្រគ ូ

272 5 2.53 1.21 7955 4 2.70 1.29 

ខ្វឹះស្រគរឹះចំយណឹះដរងថ្នន ក់
យស្រកាម 

276 3 2.78 1.25 7982 1 3.09 1.27 

ខ្វឹះឧបករណ៍ 
បយចេកវទិ្ា 

276 6 2.37 1.31 7923 8 2.38 1.36 

ខ្វឹះឯការគណិតវទិ្ា 276 2 2.99 1.24 7935 2 3.01 1.29 
មាៃកិចេការផទឹះយស្រចើៃ
យពកពើមាតាបិតា 

275 10 1.82 1.09 7893 9 2.06 1.19 
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ខ្វឹះឧបករណ៍ឧបយទ្ស
អៃុវតតៃស៍្រទ្រសតើ 

276 1 3.13 1.32 7897 3 2.92 1.35 

យមា៉ោ ងសិកោយៅកនុងកមម
វធិើតិចយពក 

276 4 2.60 1.38 7887 7 2.45 1.30 

គាម ៃមិតតតដលពូតក     
គណិតវទិ្ាជួ  

276 7 2.17 1.14 7694 6 2.51 1.30 

ជើវភាពស្រគួារស្រក
លំបាក 

276 8 2.07 1.14 7693 5 2.55 1.34 

 

សមាគ ល ់ N : ចំៃួៃសិសសតដលយ ល្ើ សំណួរ, K : ចំណាតថ់្នន កក់តាត ឧបសគគឬបញ្ញា
លំបាក, M : មធយមភាគរបស់កតាត  (គិតកនុងកស្រមិត 1-5) ៃិង SD : គមាល តសតងដ់្ឋ។ 
 

៧-១-៩  សណួំរទ១ី១៖ ការយលម់ ើញអ្ំពីកប្មិតននកមមវិធីសកិា 
                     គណិតវិទាសពវនងៃ 

ការ ល់យ ើញរបស់សិសសចំយោឹះកស្រមិតនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាតដលពួកយគ
កំពុងអៃុវតត កស៏្រតូវបាៃរាប់បញ្េូ លយៅកនុងការយធវើអយងកតផងតដរ។ សំណួរមួ តដលបាៃ
ដ្ឋកចំ់យោឹះសិសសគឺ «យតើបអូៃ ល់ោ៉ោ ងណាតដរចំយោឹះកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាសពវ
នងា?»។ ារមួកនុងចំយណាមសិសសចំៃួៃ 8332 នាក ់ តដលចូលរមួយៅកនុងការអយងកត 
សិសសចំៃួៃ 8305 នាក ់(99.7%) បាៃផតល់ចយមលើ ចំយោឹះសំណួរយៃឹះ។ សិសសចំៃួៃ 
2.4% យ ល្ើ ថ្ន កមមវធិើសិកោមាៃកស្រមិតទាបយពក, 11.1% យ ល្ើ ថ្ន កមមវធិើមាៃកស្រមិត
ខ្ពស់យពក ៃិង 86.4% យ ល្ើ ថ្ន កមមវធិើសិកោយៃឹះមាៃកស្រមិតលមម (មធយម) (សូមយមើល
លមអិតតារាងទ្ើ២៣កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 

ការអយងកតយដ្ឋ ត កៗចំយោឹះាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ ៃិង ាលាយរៀៃធមមតា បាៃ
បងាា ញលទ្ធផលកនុងតារាងទ្ើ១០អំពើការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើកស្រមិតនៃកមមវធិើ
សិកោគណិតវទិ្ា (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ២៤ ៃិង តារាងទ្ើ២៥កនុងឧបសមព័ៃធ)។ 
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      តារាងទ្ើ១០៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើកស្រមិតនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា 

កស្រមិតនៃកមមវធិើ 
សិកោគណិតវទិ្ា 

ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ 
(N = 276) 

ាលាយរៀៃធមមតា 
(N = 8 029) 

ទាបយពក 0.4 % 2.5 % 
ខ្ពស់យពក 5.4 % 11.4 % 
លមម (មធយម) 94.2 % 86.1 % 

 
៧-១-១០  សណួំរទី១២៖ ការយលម់ ើញអ្ំពីការអ្នវុតតជ្ជក់ 

                        ដសតងកនងុជីវភាពរសម់ៅននកមមវិធសីកិាគណិតវិទា 
ការអៃុវតតកនុងបញ្ញា ជើវភាពរស់យៅាកត់សតងសស្រមាបមុ់ខ្វាិា សិកោៃើមួ ៗ កា៏

កតាត សំខាៃ់មួ សស្រមាបក់ារចូលចិតតយលើមុខ្វាិា យនាឹះរបស់សិសស។ វាមាៃារៈសំខាៃ់
ទាងំសស្រមាបត់ផនកបំណិៃជើវតិផងៃិងទាងំសស្រមាបក់ារសិកោថ្នន កខ់្ពស់របស់សិសសផង។ 
ារមួការទាកទ់្ងយៅៃរងការអៃុវតតយមយរៀៃគណិតវទិ្ាកនុងជើវភាពរស់យៅាកត់សតង ថ្ន
យតើវាមាៃកស្រមិតណាតដរយនាឹះ គឺថ្នយៅកនុងចំយណាមសិសសតដលយ ល្ើ សំណួរចំៃួៃ 8 312 
នាក ់ យ ើងបាៃលទ្ធផលដូចតយៅ៖ 63.2 % យ ល្ើ ថ្ន មាៃយស្រចើៃ, 35.6 % យ ល្ើ ថ្ន
មាៃតិចតួចយៅយ ើ  ៃិង 1.1%  ល់ថ្ន មិៃមាៃទាល់តតយាឹះ (សូមយមើលលមអិត
តារាងទ្ើ២៦នៃឧបសមពៃ័ធ)។  

ការអយងកតយដ្ឋ ត កៗចំយោឹះាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ ៃិង ាលាយរៀៃធមមតា បាៃ
បងាា ញលទ្ធផលកនុងតារាងទ្ើ១១អំពើ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការអៃុវតតកនុងជើវ 
ភាពាកត់សតងនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ២៧ ៃិង តារាង  
ទ្ើ២៨នៃឧបសមពៃ័ធ)។ 
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តារាងទ្ើ១១៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការអៃុវតតកនុងជើវភាពាកត់សតង 
នៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា 

 

កស្រមិតនៃការអៃុវតត 
ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ 

(N = 276) 
ាលាយរៀៃធមមតា 
(N = 8 036) 

មាៃយស្រចើៃ 71.4 % 62.9 % 
មាៃតិចតួច 27.9 % 35.9 % 
អតយ់ាឹះ 0.7 % 1.1 % 

 
៧-១-១១  សណួំរទី១៣៖ «មតើបអនូៗ នមោបលោ់៉ោ ងណាដែរ មែើមប ី
               ឱ្យការមរៀនគណិតវិទាប្តនប្បមសើរជ្ជងមនុ?» 
កតាត សខំាៃ់បំផុតមួ កនុងចំយណាមកតាត ទាងំស្របាមួំ តដលសិសសយស្រជើសយរ ើសា

អាទិ្ភាពកនុងការជួ ឱ្យការសិកោគណិតវទិ្ារបស់ពួកយគបាៃស្របយសើរយ ើង ស្រតូវបាៃ
ដ្ឋកប់ញ្េូ លយៅកនុងកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ សស្រមាបសិ់សសផងតដរ។ លទ្ធផលារមួបាៃ 
បងាា ញយៅកនុងតារាងទ្ើ១២ខាងយស្រកាម យេើ ចំយោឹះលទ្ធផលយដ្ឋ ត កៗ សស្រមាប់
ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើៃិងាលាយរៀៃធមមតា បាៃបងាា ញយៅកនុងតារាងទ្ើ១៣នៃទំ្ពរ័      
ទ្ើ១៥៧ (សូមយមើលលមអិតតារាងទ្ើ២៩ ៃិង តារាងទ្ើ៣០កនុងឧបសមពៃ័ធ)។ 
 
តារាងទ្ើ១២៖ កតាត ាអាទិ្ភាពតដលជួ ឱ្យការសិកោគណិតវទិ្ាស្របយសើរយ ើង (ារមួ) 

កតាត អាទិ្ភាព ភាគរ នៃសិសសតដលកំណត ់កកតាត  
ៃើមួ ៗាអាទិ្ភាព (N = 8 284) 

កលរបសិកោគណិតវទិ្ា 23.9 % 
ស្រគូមាៃគរុយកាសលយ 4.1 % 
ស្រគូពូតកពៃយល់ 56.0 % 
ឧបករណ៍បយចេកវទិ្ា (មា៉ោ សុើៃគិត
យលខ្ កំុពយូទ្រ័ ទូ្រសពទវ ័ឆ្ងល ត) 

3.0 % 
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បណាណ ល័  9.3 % 
ស្រគូកស្រមិតបរញិ្ញា បស្រតយ ើងយៅ 3.6 % 

 
តារាងទ្ើ១៣៖ កតាត ាអាទិ្ភាពតដលជួ ឱ្យការសិកោគណិតវទិ្ាស្របយសើរយ ើង  

(ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើៃិងធមមតា) 

កតាត អាទិ្ភាព ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ 
(N = 276) 

ាលាយរៀៃធមមតា 
(N = 8 008) 

កលរបសិកោគណិតវទិ្ា 25.7 % 23.9 % 
ស្រគូមាៃគរុយកាសលយ 9.4 % 3.9 % 
ស្រគូពូតកពៃយល់ 53.3 % 56.1 % 
ឧបករណ៍បយចេកវទិ្ា(មា៉ោ សុើៃគិត
យលខ្ កំុពយូទ្រ័ ទូ្រសពទវ ័ឆ្ងល ត) 

0.7 % 3.1 % 

បណាណ ល័  9.4 % 9.3 % 
ស្រគូកស្រមិតបរញិ្ញា បស្រតយ ើងយៅ 1.4 % 3.7 % 

 

 
៧-២ ការវិភាគទិននន័យពីប្គូគណិតវិទា និង លទធផល 

ការវភិាគទិ្ៃនៃ័ យលើកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ ពើសមាភារ សស្រគូគណិតវទិ្ាតាមកមមវធិើ 
SPSS ៃិង Microsoft Excel មក ស្រកុមអនកស្រាវស្រាវយ ើងបាៃលទ្ធផលដូចតយៅ៖ 

៧-២-១  ចំនួនប្គគូណិតវិទាដែលប្តនស ា សន៍  

តារាងបំតណងតចកយស្របកង ់(តារាងទ្ើ១៤នៃទំ្ពរ័ទ្ើ១៥៨) ៃិោ អំពើចំៃួៃស្រគូ 
គណិតវទិ្ាតាមយខ្តតយគាលយៅៃិងរាជធាៃើភ្នំយពញតដលបាៃជួបសមាភារ សៃយ៍ដ្ឋ ភាា ប់
ាមួ រូបទ្ើ៥៦ៃិងទ្ើ៥៧ (ទំ្ពរ័ទ្ើ១៥៩)។ 
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តារាងទ្ើ១៤៖ ចំៃួៃៃិងភាគរ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃ ៍

យខ្តត យស្របកង ់ ភាគរ  
តបូង មុ ំ 16 6.7 % 
ស្រកយចឹះ 15 6.3 % 
កំពង់ធំ 14 5.9 % 
ស្រពឹះវហិារ 7 2.9 % 
បនាទ  មាៃជ ័ 19 7.9 % 
បាតដំ់បង 51 21.3 % 
យោធិ៍ាត ់ 12 5.0 % 
យកាឹះកុង 9 3.8 % 
ស្រពឹះសើេៃុ 12 5.0 % 
ភ្នំយពញ 14 5.9 % 
កណាត ល 26 10.9 % 
កំពងច់ម 21 8.8 % 
តកប 3 1.3 % 
កំពត 20 8.4 % 

សរុប 239 100.0 % 
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រូបទ្ើ៥៦3 ៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃ ៍

 
រូបទ្ើ៥៧៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃ ៍(%) 

                                                 

3 កមមវធិើ Microsoft Excel 2016 
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ការតបងតចកការសិកោា៤តំបៃ់ គឺតំបៃៃិ់រតើមាៃ៤យខ្តតដូចាយខ្តតយកាឹះកុង 
យខ្តតស្រពឹះសើេៃុ យខ្តតតកប ៃិង យខ្តតកំពត។ តំបៃោ់ ព័យមាៃ៣យខ្តតដូចាយខ្តត
បនាទ  មាៃជ ័ យខ្តតបាតដំ់បង ៃិង យខ្តតយោធិ៍ាត។់ តំបៃ់អាយគន -៍បូោ៌មាៃរាជធាៃើ
មួ ៃិង២យខ្តតដូចារាជធាៃើភ្នំយពញ យខ្តតកណាត ល ៃិង យខ្តតកំពងច់ម។ ចំតណកឯ
តំបៃឦ់ាៃមាៃ៤យខ្តត ដូចា យខ្តតតបូង មុ ំ យខ្តតស្រកយចឹះ យខ្តតកំពង់ធំ ៃិង យខ្តតស្រពឹះ
វហិារ។ លទ្ធផលបាៃបងាា ញយៅកនុងតារាងទ្ើ១៥ខាងយស្រកាមយដ្ឋ ភាា បា់មួ រូបទ្ើ៥៨ 
ៃិងរូបទ្ើ៥៩ាបៃតបនាទ ប។់ 
 

តារាងទ្ើ១៥៖ ចំៃួៃៃិងភាគរ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃក៍នុងតំបៃទ់ាងំ៤ 

តំបៃ ់ យស្របកង ់ ភាគរ  
ៃិរតើ 44 18.4 % 
ោ ព័យ 82 34.3 % 
អាយគន -៍បូោ៌ 61 25.5 % 
ឦាៃ 52 21.8 % 

សរុប 239 100.0 % 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

រូបទ្ើ៥៨៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃត៍ាមតំបៃ ់
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រូបទ្ើ៥៩៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលបាៃសមាភារ សៃត៍ាមតំបៃ ់(%) 
 
៧-២-២  ការវាយតនមារបសប់្គូគណិតវិទា 
១. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូ ល់ថ្នសិសសតដលចូលមកសិកោកនុងវទិ្ាល័ មាៃមូល

ដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ារ រងមាពំើបឋមសិកោយេើ ឬយៅ? 
តារាងទ្ើ១៦៖ កស្រមិតមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ារបស់សិសស 

មូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ា យស្របកង ់ ភាគរ  
តិចតួចពិបាកៃរងបំយពញបតៃថម 26 10.9 % 
តិចតួចទាល់តតស្របរងយទ្ើបបំយពញបតៃថមបាៃ 150 62.8 % 
សមលមមងា ៃរងបំយពញបតៃថម 56 23.4 % 
រ រងមាសំមរមយ 5 2.1 % 
រ រងមាលំអណាស់ 2 ០.8 % 

សរុប 239 100.0 % 

18.4%

34.3%
25.5%

21.8%
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រូបទ្ើ៦០៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដល លថ់្នសិសសមាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ា 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៦១៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដល លថ់្នសិសសមាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិតវទិ្ា (%) 
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២. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូ ល់ថ្នកតាត សំខាៃ់ាងយគតដលសិសសយរៀៃយខ្ោ គណិត
វទិ្ាភាគយស្រចើៃយដ្ឋ ារអវើ? 

តារាងទ្ើ១៧៖ កតាត សខំាៃត់ដលសិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា 

កតាត សខំាៃត់ដលសិសសយរៀៃយខ្ោ  យស្របកង ់ ភាគរ  
ស្រគរឹះអៃយ់ខ្ោ ពើឆ្ងន មុំៃ 183 76.6 % 
ជើវភាពស្រគួារខ្វឹះខាត 8 3.3 % 
មិៃចូលចិតត 30 12.6 % 
សុខ្ភាពទ្ៃយ់ខ្ោ  0 0 % 
មិតតភ្កតិអូសទាញយដើរផលូវខុ្ស 7 2.9 % 
រងសមាព ធពើឪពុកមាត   អាណាពាបាល 0 0 % 
រងសមាព ធពើស្រគូ 0 0 % 
យផសងយទ្ៀត 11 4.6 % 

សរុប 239 100.0 % 
 

សមាគ ល ់ មតិយោបល់យផសងយទ្ៀតមាៃដូចា មិៃចូលចិតតយរៀៃគណិតវទិ្ា ៃិង ស្រគរឹះ
យខ្ោ ខាងតផនកគណិតវទិ្ា បញ្ញា ស្រគួារ ខ្វឹះការពាោម សមាភារ រៃិ ម ចំយណឹះដរង
ទាបសស្រមាបស់្រគូបងាា ត់គណិតវទិ្ា សមាភារ រៈៃិ មកនុងផលូវខុ្សដូចាយលងទូ្រសពទៃិងយលង
យេគម ខ្ាិលយរៀៃៃិងយលងទូ្រសពទ ចូលចិតតយដើរយលងយស្រចើៃាងការសិកោ មិៃ កចិតតទុ្ក 
ដ្ឋកយ់រៀៃសូស្រត ពើយស្រោឹះយៅចុងឆ្ងន យំគអាចយ ើងថ្នន កប់ាៃ ស្របព័ៃធស្រគបស់្រគងយខ្ោ ខាង
តផនកអបរ់។ំ 
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រូបទ្ើ៦២៖ ចៃំៃួស្រគូគណិតវទិ្ាតដល លថ់្នសិសសមាៃកតាត សខំាៃត់ដលសិសសយរៀៃយខ្ោ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបទ្ើ៦៣៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដល លថ់្នសិសសមាៃកតាត សខំាៃត់ដលសិសសយរៀៃយខ្ោ  (%) 
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៣. យតើកនុងឆ្ងន សិំកោ យលាកស្រគូ អនកស្រគូអាចបញ្េបក់មមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាទាៃ់
យពលតដរឬយទ្? យបើមិៃទាៃ ់យតើកតាត សំខាៃ់គឺអវើ? 

 តារាងទ្ើ១៨៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលអាចបញ្េប/់មិៃបញ្េបក់មមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា 

កតាត  យស្របកង ់ ភាគរ  
ចប់ 61 25.5 % 
មិៃចប ់ពើយស្រោឹះកមមវធិើសិកោតវងយពក 118 49.4 % 
មិៃចប ់ពើយស្រោឹះនងាសស្រមាកយស្រចើៃយពក 43 18.0 % 
មិៃចប ់ពើយស្រោឹះរខំាៃយដ្ឋ យស្រគាឹះធមមាតិ 2 0.8 % 
មិៃចប ់ពើយស្រោឹះសិសសភាគយស្រចើៃមិៃស្រពមយរៀៃ 1 0.4 % 
យផសងយទ្ៀត 14 5.9 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
សមាគ ល ់  មតិយោបល់យផសងយទ្ៀត៖ ពើយស្រោឹះរ ៈយពលខ្លើ កមមវធិើសិកោតវងៃិងនងាឈប់
សស្រមាកយស្រចើៃ យលបឿៃនៃការបយស្រងៀៃ តឺ យមយរៀៃយស្រចើៃ  យមយរៀៃតវង យមយរៀៃតវងៃិងនងា
សស្រមាកយស្រចើៃ សិសសភាគយស្រចើៃមាៃស្រគរឹះយខ្ោ គណិតវទិ្ាស្រតូវការបយស្រងៀៃៃូវលំហាត់
យស្រចើៃសស្រមាបរ់ ៈយពល២យមា៉ោ ងមាៃចំណុចស្រតូវមាៃ២ឬ៣លំហាត ់ ថ្នន កយ់រៀៃមិៃស្រគប់
ស្រគាៃៃិ់ងយពលយវលាមិៃស្រគបស់្រគាៃ ់ សិសសតាមមិៃទាៃយ់មយរៀៃៃើមួ ៗ ថ្នន កយ់រៀៃខ្លឹះ
បញ្េបទ់ាៃយ់ពលយវលា ៃិង ថ្នន ក់ខ្លឹះយបើសិសសយខ្ោ  កមមវធិើសិកោមិៃចប់ កមមវធិើថ្នន ក ់  
ទ្ើ១០ តវង។ 
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រូបទ្ើ៦៤៖ ចៃំៃួស្រគូគណិតវទិ្ាតដលអាចបញ្េប/់មិៃបញ្េ ប់កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៦៥៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលអាចបញ្េប/់មិៃបញ្េ ប់កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា  (%) 
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៤. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគ ូល់ថ្ន សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ាយដ្ឋ ារអវើ? 

តារាងទ្ើ១៩៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដល ល់ពើមូលយេតុសិសសស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា 

មូលយេតុ យស្របកង ់ ភាគរ  
ស្រសួលយរៀៃ 1 0.4 % 
ពិៃទុយមគុណយស្រចើៃ 70 29.3 % 
 ល់ថ្នមាៃអនាគតលអ 148 61.9 % 
ការបងខិតបងខំពើឪពុកមាត   អាណាពាបាល 1 0.4 % 
ការបងខិតបងខំពើស្រគូ ាលា 3 1.3 % 
ការអូសទាញ ឬ ជំរុញពើមិតតភ្កតិ 0 0 % 
យផសងយទ្ៀត 16 6.7 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
សមាគ ល ់ មតិយោបល់យផសងយទ្ៀត៖ ការទាកទ់ាញៃិងាមុខ្វាិា វទិ្ាាស្រសត អាចរក
ការងារយធវើៃិងសិកោជំនាញវសិវកមម ពត័៌មាៃវទិ្ា ការស្រប ងស្របតជងនានាយលើតផនកវទិ្ា
ាស្រសតស្រតូវការគណិតវទិ្ា សិសសមាៃស្រគរឹះស្រគបស់្រគាៃង់ា  ល់យដ្ឋឹះស្រា លំហាត់    
គណិតវទិ្ា ពូតកគណិតវទិ្ាគឺពូតកមុខ្វាិា ដនទ្យទ្ៀត មាៃសមតថភាពសិកោគណិតវទិ្ា
ៃិងដរងពើារៈសំខាៃ់របស់វា សិសសពូតកគណិតៃិងមាៃស្រគរឹះពើថ្នន កប់ឋមសិកោ យេើ  
សិសសចូលចិតតសិកោគណិតវទិ្ាយពលស្រគូបយស្រងៀៃពៃយល់ចាស់។ 
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រូបទ្ើ៦៦៖ ចៃំៃួស្រគូគណិតវទិ្ាតដល ល់ពើមូលយេតុសិសសស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបទ្ើ៦៧៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដល ល់ពើមូលយេតុសិសសស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា (%) 
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៧-២-៣  វិធីសាស្រសតបមប្ងៀនមោយមប្បើស ា រៈឧបមទស 
១. យតើកនុងាលារបស់យលាកស្រគូ អនកស្រគូ ការសិកោគណិតវទិ្ាមាៃយសៀវយៅយគាល

ស្រគបស់្រគាៃត់ដរឬយទ្? 

     តារាងទ្ើ២០៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតមាៃយសៀវយៅសិកោយគាល 

កស្រមិតមាៃយសៀវយៅសិកោយគាល យស្របកង ់ ភាគរ  
ស្រគបស់្រគាៃ់ 112 46.9 % 
ខ្វឹះខាតតិចតួច 69 28.9 % 
ខ្វឹះខាតតតអាចយដ្ឋឹះស្រា បាៃ 43 18.0 % 
មាៃយស្របើតិចតួច 13 5.4 % 
មាៃសស្រមាបត់តស្រគូ 2 0.8 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទ្ើ៦៨៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតមាៃយសៀវយៅសិកោយគាល 
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រូបទ្ើ៦៩៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតមាៃយសៀវយៅសិកោយគាល (%) 
 

២. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូមាៃយស្របើយសៀវយៅយផសងាជំៃួ សស្រមាបប់យស្រងៀៃតដរ
ឬយទ្? យបើមាៃយតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូបាៃមកពើណា? 

តារាងទ្ើ២១៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតនៃការយស្របើយសៀវយៅជំៃួ  

កស្រមិតនៃការយស្របើយសៀវយៅជំៃួ  យស្របកង ់ ភាគរ  
មិៃមាៃយស្របើយទ្ 16 6.7 % 
មាៃយស្របើយដ្ឋ ខ្េើពើយគ 7 2.9 % 
មាៃយស្របើយដ្ឋ ទិ្ញពើផោរ 104 43.5 % 
មាៃយស្របើសំយៅតដលយរៀបចំខ្លួៃឯង 
ឬយដ្ឋ ស្រគូដូចគាន  

74 31.0 % 

មាៃយស្របើយសៀវយៅាភាាបរយទ្ស 38 15.9 % 
សរុប 239 100.0 % 
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រូបទ្ើ៧០៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតនៃការយស្របើយសៀវយៅជំៃួ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៧១៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ៃូវកស្រមិតនៃការយស្របើយសៀវយៅជំៃួ  (%) 
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៣. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងដល់មាតាបិតា/អាណាពាបាលសិសស
តដលយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ាតដរឬយទ្? យបើធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ង យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូយស្របើ
វធិើណា?  

    តារាងទ្ើ២២៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើវធិើជូៃដំណរ ង 

ការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើវធិើជូៃដំណរ ង យស្របកង ់ ភាគរ  
មិៃធាល បយ់ទ្ 34 14.2 % 
ធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងតាមរ ៈសិសសយនាឹះ 43 18.0 % 
ធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងតាមរ ៈមិតតភ្កតិរបស់
សិសសយនាឹះ 

19 7.9 % 

ធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងតាមរ ៈទូ្រសពទយៅ 
មាតាបិតា/អាណាពាបាល 

76 31.8 % 

ធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងតាមរ ៈលិខិ្តពើាលា 25 10.5 % 
ធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងតាមរ ៈអាា្ធរមូលដ្ឋា ៃ 1 0.4 % 
ធាល បប់ាៃយៅជួបផ្លទ ល់ាមួ មាតាបិតា/
អាណាពាបាល 

34 14.2 % 

យផសងយទ្ៀត 7 2.9 % 
សរុប 239 100.0 % 

 
សមាគ ល ់ មតិយោបល់យផសងយទ្ៀត៖ ទូ្រសពទស្របាបៃិ់ងជស្រមាបបញ្ញា ស្របាបឪ់ពុកមាត   
ជស្រមាបតាមរ ៈយសៀវយៅតាមដ្ឋៃសិសស ជស្រមាបស្របាបយ់ៅយពលជួបយដ្ឋ ផ្លទ ល់យៅ
ាលាៃិងទ្ើាធារណៈ ឬ ាលាជួៃដំណរ ងដល់ឪពុកមាត  ។ 
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រូបទ្ើ៧២៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើវធិើជូៃដំណរ ង 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៧៣៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើវធិើជូៃដំណរ ង (%) 
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៤. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូធាល បយ់ស្របើឧបករណ៍យផសងយទ្ៀតាជំៃួ ដល់ការបយស្រងៀៃ   
គណិតវទិ្ាតដរឬយទ្? (យស្រៅពើដើស េវតឺ កាត រយខ្ៀៃ ៃិង យសៀវយៅ) យបើមាៃគឺអវើ? 

  តារាងទ្ើ២៣៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើឧបករណ៍ជំៃួ  

ការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើឧបករណ៍ជំៃួ  យស្របកង ់ ភាគរ  
មិៃធាល បយ់ទ្ 60 25.1 % 
សំណាក/គំរូ 43 18.0 % 
រូបភាព 104 43.5 % 
វ ើយដអូ 9 3.8 % 
កំុពយូទ្រ័ 13 5.4 % 
យផសងយទ្ៀត 10 4.2 % 

សរុប 239 100.0 % 
 

សមាគ ល ់  មតិយោបល់យផសងយទ្ៀតមាៃដូចា រូបភាពស្រកាប កាតុង បនាទ ត ់ តដកឈាៃ 
ាម តេវូៃៃិងកំុពយូទ្រ័ជំៃួ កនុងការគូររូប យដ្ឋឹះស្រា លំហាត ់ ស្របដ្ឋប់វ់ាស់មំុតកង យស្របើ
ស្របាសស់មាភារ រៈឧបយទ្ទសកនុងថ្នន ក។់ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបទ្ើ៧៤៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើឧបករណ៍ជំៃួ  
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រូបទ្ើ៧៥៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើឧបករណ៍ជំៃួ  (%) 
 

៥. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូធាល បយ់ស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗពើអុើៃធឺណិត ឬ អុើបុក    
(E-book) ាជំៃួ ដល់ការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ាតដរឬយទ្? 

 តារាងទ្ើ២៤៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗ 

ការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗ យស្របកង ់ ភាគរ  
មិៃធាល បយ់ទ្ 39 16.3 % 
យស្របើតិចតួច 58 24.3 % 
ធាល បយ់ស្របើខ្លឹះៗ 94 39.3 % 
យស្របើយស្រចើៃ 41 17.2 % 
យស្របើាស្របច ំ 7 2.9 % 

សរុប 239 100.0 % 
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រូបទ្ើ៧៦៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបទ្ើ៧៧៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ពើការធាល ប/់មិៃធាល បយ់ស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗ(%) 
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៦. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូមាៃទូ្រសពទយស្របើឬយទ្? 

          តារាងទ្ើ២៥៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃទូ្រសពទយស្របើ 

មិៃមាៃ/មាៃទូ្រសពទយស្របើ យស្របកង ់ ភាគរ  
គាម ៃយទ្ 0 0 % 
មាៃទូ្រសពទនដាមញ្ា 41 17.2 % 
មាៃាម តេវូៃតតយសវាយខ្ោ  61 25.5 % 
មាៃាម តេវូៃយសវាស្រគបស់្រគាៃ់ 137 57.3 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៧៨៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃទូ្រសពទយស្របើ 
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រូបទ្ើ៧៩៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃទូ្រសពទយស្របើ (%) 
 

៧. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូមាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើឬយទ្? 

          តារាងទ្ើ២៦៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើ 

មិៃមាៃ/មាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើ យស្របកង ់ ភាគរ  
គាម ៃយទ្ 71 29.7 % 
មាៃតតរបស់ាលា 31 13.0 % 
មាៃកំុពយូទ្រ័យៅយលើតុ (Desktop) 24 10.0 % 
មាៃកំុពយូទ្រ័ ួរនដ (Laptop) 111 46.4 % 
យផសងៗយទ្ៀត 2 0.8 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
សមាគ ល ់ មតិយោបល់យផសងយទ្ៀតគឺ ខ្េើកំុពយូទ្័រអនកដនទ្។ 
 
 

0.0%
17.2%

25.5%
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រូបទ្ើ៨០៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
រូបទ្ើ៨១៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើ (%) 
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៨. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូមាៃលទ្ធភាពយស្របើអុើៃធឺណិតឬយទ្? 

 តារាងទ្ើ២៧៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃលទ្ធភាពយស្របើអុើៃធឺណិត 

មិៃមាៃ/មាៃលទ្ធភាពយស្របើអុើៃធឺណិត យស្របកង ់ ភាគរ  
គាម ៃយទ្ 44 18.4 % 
មាៃយៅទ្ើកតៃលងាធារណៈ (Free WiFi) 27 11.3 % 
មាៃយៅកំុពយូទ្រ័ាលាតដលអាចយស្របើបាៃ 16 6.7 % 
មាៃយៅាម តេវូៃ ឬ កំុពយូទ្រ័ខ្លួៃឯង 152 63.6 % 

សរុប 239 100.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបទ្ើ៨២៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃលទ្ធភាពយស្របើអុើៃធឺណិត 
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18.4%

11.3%

6.7%
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រូបទ្ើ៨៣៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ ថ្នមិៃមាៃ/មាៃលទ្ធភាពយស្របើអុើៃធឺណិត (%) 
 

៩. យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូធាល បប់ាៃដរងយទ្ថ្ន មាៃវបិា គណិតវទិ្ាតដរឬយទ្? 

 តារាងទ្ើ២៨៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ មិៃដរង/ដរងថ្នមាៃវបិា គណិតវទិ្ា 

មិៃដរង/ដរងថ្នមាៃវបិា គណិតវទិ្ា យស្របកង ់ ភាគរ  
មិៃដរងយទ្ 25 10.5 % 
ដរងតិចតួច 97 40.6 % 
ដរងថ្នមាៃ តតាភាាបរយទ្ស 24 10.0 % 
ដរងថ្នមាៃាភាាតខ្មរ តតមិៃសូវបាៃយមើល 46 19.2 % 
ដរងថ្នមាៃាភាាតខ្មរ យេើ ឧសោេ៍យមើល 47 19.7 % 

សរុប 239 100.0 % 
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រូបទ្ើ៨៤៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ មិៃដរង/ដរងថ្នមាៃវបិា គណិតវទិ្ា 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទ្ើ៨៥៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលយ ល្ើ មិៃដរង/ដរងថ្នមាៃវបិា គណិតវទិ្ា (%) 
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១០. ស្របសិៃយបើមាៃវគគបំប៉ោៃ យតើយលាកស្រគូ អនកស្រគូចងទ់្ទួ្លការបំប៉ោៃតផនកអវើមុៃ
យគ? 

តារាងទ្ើ២៩៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលចងទ់្ទួ្លការបំប៉ោៃ 

តផនកតដលចងទ់្ទួ្លការបំប៉ោៃ យស្របកង ់ ភាគរ  
បំយពញបតៃថមចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ា 80 33.5 % 
បំយពញបតៃថមចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ា
យដ្ឋ យស្របើបយចេកវទិ្ាពត័ម៌ាៃ 

154 64.4 % 

យផសងយទ្ៀត 5 2.1 % 
សរុប 239 100.0 % 

 
សមាគ ល ់ មតិយោបល់យផសងយទ្ៀតមាៃដូចា គាម ៃយោបល ់វធិើាស្រសតបយស្រងៀៃ ទ្ទួ្ល
ការបណតុ ឹះបណាត លតផនកចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ា ៃិង បយចេកវទិ្ាងមើៗ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រូបទ្ើ៨៦៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាតដលចងទ់្ទួ្លការបំប៉ោៃ 
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រូបទ្ើ៨៧៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាតដលចងទ់្ទួ្លការបំប៉ោៃ (%) 
 
៧-៣ ការវិភាគទិននន័យពីគណៈប្គប់ប្គងវិទាលយ័និងលទធផល 

ពើទិ្ៃនៃ ័ៃិងលទ្ធផលសរុបកនុងជំពូកទ្ើ២រេូតដល់ជំពូកទ្ើ៥  ស្រកុមស្រាវស្រាវ
យ ើញថ្ន គណៈស្រគបស់្រគងតំណាងវទិ្ាល័ ៃើមួ ៗនៃវទិ្ាល័ ទាងំ 43 កតៃលងកនុង
តំបៃទ់ាងំបួៃមាៃចំៃួៃ 19 នាកក់នុងចំយណាម 43 នាក ់  ល់ថ្ន សិសសចូលចិតតយរៀៃ
តផនកវទិ្ាាស្រសត, 21 នាក ់  ល់ថ្ន សិសសចូលចិតតយរៀៃតផនកវទិ្ាាស្រសតសងគម ៃិង 3 
នាកយ់ទ្ៀត  ល់ថ្ន សិសសចូលចិតតយរៀៃតផនកទាងំពើរ  យេើ សិសសភាគយស្រចើៃក៏ចូលចិតត
មុខ្វាិា គណិតវទិ្ាតដរ។ យ ើងកស៏ងប់ាៃតារាងទ្ើ៣០ តារាងទ្ើ៣១ ៃិង តារាងទ្ើ៣២
ាបៃតបនាទ ប។់ ពើតារាងទ្ើ៣០ ស្រកុមស្រាវស្រាវយស្រជើសយរ ើសបាៃស្រគូបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ាវទិ្ា
ល័  (សស្រមាបសិ់សសទុ្តិ ភូ្មិ) ចំៃួៃ 239 នាក ់យធៀបៃរង 390 នាក ់(61.28 %) 
នៃវទិ្ាល័ ទាងំ 43 កតៃលងកនុងតំបៃទ់ាងំបួៃ ៃិង សិសសវទិ្ាល័  (សិសសទុ្តិ ភូ្មិ) 

33.5%

64.4%

2.1%
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វញិ ស្រកុមយ ើងយស្រជើសយរ ើសបាៃចំៃួៃ  8 332 នាក ់យធៀបៃរង 53 444 នាក ់(15.59 %) 
នៃវទិ្ាល័ ទាងំ 43 កតៃលង កនុងតំបៃទ់ាងំបួៃ។ 

តារាងទ្ើ៣០៖ ស្រគូគណិតវទិ្ាទុ្តិ ភូ្មិ ៃិង សិសសទុ្តិ ភូ្មិតាមតំបៃទ់ាងំ៤ 

តំបៃ ់ A B C D E 

ឦាៃ 12 76 52 12 140 2 706 
ោ ព័យ 12 120 82 16 000 1 946 
ៃិរតើ 9 62 44 8 866 1 623 
អាយគន -៍បូោ៌ 10 132 61 16 438 2 057 

សរុប 43 390 239 53 444 8 332 
 

សមាគ ល ់ A : ចំៃួៃវទិ្ាល័ កនុងតំបៃៃ់ើមួ ៗ,  B : ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាទុ្តិ ភូ្មិ
ាកត់សតងតាម A, C: ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាទុ្តិ ភូ្មិតដលបាៃយធវើកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ , 
D : ចំៃួៃសិសសទុ្តិ ភូ្មិាកត់សតងតាម A ៃិង E : ចំៃួៃសិសសទុ្តិ ភូ្មិតដលបាៃយធវើ
កស្រមងសំណួរ-ចយមលើ ។ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

រូបទ្ើ៨៨៖ ចំៃួៃស្រគូគណិតវទិ្ាទុ្តិ ភូ្មិាកត់សតងៃិងស្រគូគណិតវទិ្ាទុ្តិ ភូ្មិតដល
បាៃសមាភារ សៃយ៍ៅតាមវទិ្ាល័ កនុងតំបៃទ់ាងំ៤ 
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រូបទ្ើ៨៩៖ ចំៃួៃសិសសទុ្តិ ភូ្មិាកត់សតងៃិងសិសសទុ្តិ ភូ្មិតដលបាៃសមាភារ សៃយ៍ៅ
តាមវទិ្ាល័ កនុងតំបៃទ់ាងំ៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រ 

រូបទ្ើ៩0៖ សិសសទុ្តិ ភូ្មិតដលបាៃសមាភារ សៃយ៍ៅតាមវទិ្ាល័ កនុងតំបៃទ់ាងំ៤ (%) 
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តារាងទ្ើ៣១៖ ចំៃួៃថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសត ៃិង ថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតសងគមតាមតំបៃទ់ាងំ៤ 

តំបៃ ់ ចំៃួៃវទិ្ាល័  ថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសត ថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតសងគម 

ថ្នន កទ់្ើ១១ ថ្នន កទ់្ើ១២ ថ្នន កទ់្ើ១១ ថ្នន កទ់្ើ១២ 

ឦាៃ 12 39 43 46 38 
ោ ព័យ 12 78 71 28 26 
ៃិរតើ 9 34 31 25 28 
អាយគន -៍បូោ៌ 10 101 90 14 30 

សរុប 43 
252 235 113 122 

487 235 
 

យដ្ឋ វទិ្ាល័ សងគមងមើមាៃការតបងតចកថ្នន កទ់្ើ១០ាពើរគឺ ថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសត
មាៃ 1 ថ្នន ក ់ ៃិង ថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតសងគមមាៃ 3 ថ្នន ក ់ យេើ តាមតារាងទ្ើ៣១ យ ើង
យ ើញថ្ន ឆ្ងន ២ំ០១៩យៃឹះ សិសសវទិ្ាល័  (សិសសទុ្តិ ភូ្មិ) តដលយរៀៃថ្នន កវ់ទិ្ា
ាស្រសតមាៃ 488 ថ្នន ក ់ៃិង វទិ្ាាស្រសតសងគមមាៃ 238 ថ្នន កក់នុងចំយណាម 726 ថ្នន កន់ៃ 
វទិ្ាល័ ទាងំ 43 កតៃលងកនុងតំបៃទ់ាងំបួៃ។ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

រូបទ្ើ៩១៖ ចំៃួៃថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតៃិងថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតសងគមនៃវទិ្ាល័ ទាងំ 43 កតៃលង 
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រូបទ្ើ៩២៖ ចំៃួៃថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតៃិងថ្នន កវ់ទិ្ាាស្រសតសងគមសរុប 

តារាងទ្ើ៣២៖ លទ្ធផលាមធយមរបស់សិសសថ្នន កទ់្ើ១២តដលស្រប ងាបប់ាកឌុ់ប   តាម
តំបៃទ់ាងំ៤យៅឆ្ងន ២ំ០១៧ ៃិង ឆ្ងន ២ំ០១៨ 

តំបៃ ់ តផនកវទិ្ាាស្រសត (%) តផនកវទិ្ាាស្រសតសងគម (%) 

ឆ្ងន ២ំ០១៧ ឆ្ងន ២ំ០១៨ ឆ្ងន ២ំ០១៧ ឆ្ងន ២ំ០១៨ 

ឦាៃ 59.56 (10) 61.72 (12) 88.86 (7) 92.15 (5) 
ោ ព័យ 52.57 (12) 48.24 (12) 79.75 (3) 90.93 (5) 
ៃិរតើ 59.99 (7) 63.40 (9) 76.14 (4) 88.30 (7) 
អាយគន -៍បូោ៌ 49.51 (10) 46.87 (10) 64.57 (4) 66.89 (7) 
មធយម 54.91 (39) 54.85 (43) 79.12 (18) 83.40 (24) 

 

សមាគ ល ់ 59.56 (10) មាៃៃ ័ថ្ន លទ្ធផលាមធយមរបស់សិសសថ្នន កទ់្ើ១២ តផនកវទិ្ា
ាស្រសតតដលបាៃស្រប ងាបប់ាកឌុ់បឆ្ងន ២ំ០១៧ បាៃ 59.56 % កនុង 10 វទិ្ាល័ យៅ
តំបៃឦ់ាៃ។ 

488, 67.2%

238, 32.8%
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 តាមតារាងទ្ើ៣២ ស្រកុមស្រាវស្រាវយ ើញថ្ន លទ្ធផលាមធយមសិសសថ្នន កទ់្ើ១២ 
តផនកវទិ្ាាស្រសតតដលបាៃស្រប ងាបម់ធយមសិកោទុ្តិ ភូ្មិ (បាកឌុ់ប) ឆ្ងន ២ំ០១៧ 
បាៃ 54.91 % កនុង 39 វទិ្ាល័  ៃិងឆ្ងន ២ំ០១៨ បាៃ 54.85 % កនុង 43 វទិ្ាល័  
យេើ លទ្ធផលាមធយមសិសសថ្នន កទ់្ើ១២ តផនកវទិ្ាាស្រសតសងគមតដលបាៃស្រប ងាប់
ឆ្ងន ២ំ០១៧បាៃ 79.12 % កនុង 18 វទិ្ាល័  ៃិងឆ្ងន ២ំ០១៨ បាៃ 83.40 % កនុង 24 
វទិ្ាល័ នៃតំបៃទ់ាងំបួៃ។ 
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ជំពូកទី៨ 
ការសននោិឋ ន នងិ ការសណូំមពរ 

 
៨-១ ការសននិោឋ ន 

យោងយលើលទ្ធផលនៃការវភិាគទិ្ៃនៃ័ ពើកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ របស់សិសសរចួមក 
យ ើងបាៃសៃនិដ្ឋា ៃដូចតយៅ៖ 

១. សិសសភាគយស្រចើៃស្របតេល 76.9 % ចូលចិតតយរៀៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា។ 
២. សិសសស្របតេល 26.2 % យស្រជើស កមុខ្វាិា គណិតវទិ្ាាចំបងសថិតយៅ

លំដ្ឋបទ់្ើ១កនុងចំយណាម 13 មុខ្វាិា នៃកមមវធិើសិកោរបស់ស្រកសួងអបរ់ ំ  ុវជៃ ៃិង       
កើឡា។ 

៣. សិសសភាគយស្រចើៃ(ស្របតេល 67.3 %)យរៀៃបតៃថមយៅថ្នន កប់ងស់្របាក់(យរៀៃគួ)។ 
៤. ចំៃួៃយមា៉ោ ងាមធយមតដលសិសសយរៀៃគណិតវទិ្ាបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងរដាយៅកនុង១

សបាត េ៍គឺស្របតេល 5.96 យមា៉ោ ង (ាលាយរៀៃធមមតា) ៃិង 6.74 យមា៉ោ ង (ាលាយរៀៃ
ជំនាៃង់មើ)។  

៥. សិសសស្របតេល 48 %  ល់ថ្នគណិតវទិ្ាាមុខ្វាិា លំបាក (32.3 % ា  
លាយរៀៃជំនាៃង់មើ),  21.9 %  ល់ថ្នយដើមបើងា ស្រសួលសិកោមុខ្វាិា យផសងៗ (36.2 % 
ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) ៃិង 15.7 %   ល់ថ្នចង់បៃតការសិកោយៅមហាវទិ្ាល័  ឬ 
ាកលវទិ្ាល័  (18.8 % ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ)។ 

៦. សិសស ល់ពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ាភាគយស្រចើៃតាមរ ៈការ 
ពៃយល់របសស់្រគូគណិតវទិ្ាផ្លទ ល់ ៃិង មួ តផនកយទ្ៀត ល់ថ្នមាៃការយស្របើស្របាស់កនុងមុខ្
វាិា យផសងយទ្ៀត (លទ្ធផលស្រសយដៀងគាន ទ្ទួ្លបាៃពើាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ)។ 

៧. ចំណុចតដលសិសសគិតថ្នាឧបសគគឬបញ្ញា លំបាកកនុងការសិកោគណិតវទិ្ា
តាមលំដ្ឋប់ពើខ្ពស់មកទាប រមួមាៃ៖  

- ចំយណឹះដរងមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះផ្លទ ល់ខ្លួៃពើថ្នន កយ់ស្រកាមមាៃកស្រមិតទាប (ឬទាបយពក) 
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  - កងវឹះឯការគណិតវទិ្ាសស្រមាបសិ់កោស្រាវស្រាវបតៃថម 
  - កងវឹះឧបករណ៍ជួ កនុងការសិកោ 

        - ាត បស់្រគូមិៃ ល់យៅយពលយរៀៃគណិតវទិ្ា   
  - ជើវភាពស្រគួារស្រកលំបាក។   
៨. សិសសភាគយស្រចើៃ ល់ថ្ន កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាសពវនងាមាៃកស្រមិតមធយម 

(យលើសពើ 85 %)។ 
៩. សិសសភាគយស្រចើៃ ល់ថ្ន កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាសពវនងាបាៃបងាា ញពើការ

អៃុវតតាកត់សតងកនុងជើវភាពរស់យៅ (យលើសពើ 60 %)។ 
១០. សិសស ល់ថ្ន យដើមបើឱ្យការយរៀៃគណិតវទិ្ាបាៃស្របយសើរាងមុៃ គឺទ្ើ១ស្រតូវ

មាៃស្រគូបយស្រងៀៃតដលពៃយល់យមយរៀៃគណិតវទិ្ាបាៃលអ (55.7 %) ៃិងទ្ើ២ស្រតូវមាៃកលរប
សិកោគណិតវទិ្ា (23.8 %)។ 

 
យោងយលើលទ្ធផលនៃការវភិាគទិ្ៃនៃ័ ពើកស្រមងសំណួរ-ចយមលើ របស់ស្រគគូណិត

វទិ្ារចួមក យ ើងបាៃសៃនិដ្ឋា ៃដូចតយៅ៖ 
១. ស្រគូ ល់ថ្នសិសសតដលចូលមកសិកោកនុងវទិ្ាល័ មាៃមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណិត 

វទិ្ាយខ្ោ ពើបឋមសិកោមកដល់យៅ 86.3 % ។  
២. តាមមតិរបស់ស្រគូ កតាត សំខាៃា់ងយគតដលសិសសយរៀៃយខ្ោ គណិតវទិ្ា 

ភាគយស្រចើៃយដ្ឋ ារស្រគរឹះអៃយ់ខ្ោ ពើឆ្ងន មុំៃ 76.4 % ។ 
៣. សតើពើការបញ្េប់កមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ាទាៃយ់ពល ស្រគូភាគយស្រចើៃ (74.4 %)  

មិៃអាចបញ្េបក់មមវធិើសិកោបាៃយ ើ  កនុងយនាឹះយដ្ឋ កមមវធិើសិកោតវងយពក(49.2 %), 
នងាឈបស់ស្រមាកយស្រចើៃយពក (18.2 %) ៃិង កតាត យផសងៗយទ្ៀត (5.92 %)។ 
 ៤. ស្រគូ ល់ថ្ន សិសសតដលស្របរងតស្របងយរៀៃគណិតវទិ្ា យស្រោឹះ លថ់្នមាៃអនាគត 
លអ (62 %) ៃិង ពិៃទុយមគុណយស្រចើៃ (28.9 %)។ 

៥. សតើពើយសៀវយៅសិកោយគាល  ស្រគូ 46.3 %  ល់ថ្នស្រគបស់្រគាៃ ់ៃិង ស្រគូ 47.6 % 
 ល់ថ្ន ខ្វឹះខាតតិចតួច។  
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៦. ស្រគូបាៃយស្របើយសៀវយៅយផសងាជំៃួ សស្រមាប់បយស្រងៀៃតាមស្របភ្ព៖ ទិ្ញពើផោរ 
(43.4%), យរៀបចំខ្លួៃឯងឬយដ្ឋ ស្រគូដូចគាន  (31%) ៃិង យសៀវយៅាភាាបរយទ្ស 
(15.7%)។ 

៧. ស្រគូធាល បប់ាៃជូៃដំណរ ងដល់មាតាបិតា/អាណាពាបាលសិសស តដលយរៀៃ
យខ្ោ គណិតវទិ្ាតាមរ ៈការជូៃដំណរ ងតាមរ ៈទូ្រសពទ(31.4%), ការជូៃដំណរ ង 
តាមរ ៈសិសសផ្លទ ល់(18.2%), ការយៅជួបផ្លទ ល់មាតាបិតា/អាណាពាបាល(14.9%) 
ៃិង តាមរ ៈលិខិ្តពើាលា (10.3 %)។ 

៨. ស្រគូយស្របើសមាភារ រៈឧបយទ្សយផសងយទ្ៀត (យស្រៅពើដើស/េវតឺ កាដ រយខ្ៀៃៃរងយសៀវយៅ) 
ាជំៃួ ដល់ការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ាមាៃដូចា រូបភាព (43 %), សំណាក/គំរូ 
(18.2%) ៃិង មិៃធាល បយ់ស្របើយាឹះ (25.6 %)។ 

៩. ស្រគូ (59 %) ធាល ប់យស្របើស្របភ្ពឯការយផសងៗពើអុើៃធឺណិត ឬ E-book ា
ជំៃួ ដល់ការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ា។ 

១០. ស្រគូយលើសពើ 82.2 % មាៃទូ្រសពទាម តយស្របើស្របាស់។  
១១. ស្រគូយលើសពើ 70 % មាៃកំុពយូទ្រ័យស្របើស្របាស់។  
១២. ស្រគូយលើសពើ 63 % មាៃអុើៃធឺណិតយស្របើស្របាស់។ 
១៣. ស្រគូស្របតេល 50 % មិៃដរងអំពើវបិា គណិតវទិ្ា។ 
១៤. ស្រគូស្របតេល 65 % ចងបំ់យពញបតៃថមចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ាយដ្ឋ យស្របើ       

បយចេកវទិ្ាពត័៌មាៃ។ 
 
តាមរ ៈទិ្ៃនៃ ័ពើគណៈស្រគបស់្រគងតំណាងវទិ្ាល័ ចំៃួៃ 43 កតៃលងតដលមាៃ

កនុងជំពូកទ្ើ២រេូតដល់ជំពូកទ្ើ៥ ៃិង ជំពូកទ្ើ៨មក យ ើងបាៃសៃនិដ្ឋា ៃដូចតយៅ៖ 
១. គណៈស្រគបស់្រគងតំណាងវទិ្ាល័ យសទើរតតទាងំអស់ ល់ថ្ន មូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះ

របស់សិសសភាគយស្រចើៃយៅកស្រមិតទាប។ 
២. គណៈស្រគបស់្រគងភាគយស្រចើៃ ល់ថ្ន សិសសយរៀៃយខ្ោ  យដ្ឋ ារតតភាពស្រកើស្រក 

ការផ្លល ស់ទ្ើតាមមាតាបិតា កងវឹះជើវភាពយៅយធវើការយរាងចស្រក ៃិង ស្រគួារាបបំ់ណុលអងគ
ការឬធនាគារ។ 



193 

៣. គណៈស្រគបស់្រគងភាគយស្រចើៃ ល់ថ្ន សិសសចូលចិតតយរៀៃតផនកវទិ្ាាស្រសតសងគម
ាងតផនកវទិ្ាាស្រសត យេើ សិសសភាគយស្រចើៃចូលចិតតមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា។ 

៤. កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩យៃឹះ សិសសវទិ្ាល័  (សិសសទុ្តិ ភូ្មិ) តដលយរៀៃថ្នន កវ់ទិ្ា
ាស្រសតមាៃចំៃួៃថ្នន ក់យស្រចើៃាងវទិ្ាាស្រសតសងគម។ 
 ៥. លទ្ធផលគិតាភាគរ ាមធយមរបស់សិសសថ្នន កទ់្ើ១២ តផនកវទិ្ាាស្រសត
តដលបាៃស្រប ងាប់មធយមសិកោទុ្តិ ភូ្មិ (បាកឌុ់ប) ឆ្ងន ២ំ០១៧ៃិងឆ្ងន ២ំ០១៨ 
តិចាង តផនកវទិ្ាាស្រសតសងគម ប៉ោុតៃតយបើយស្របៀបយធៀបៃរងចំៃួៃវទិ្ាល័ ៃិងចំៃួៃថ្នន ក់
វញិ ចំៃួៃសិសសថ្នន ក់ទ្ើ១២ តផនកវទិ្ាាស្រសតសងគមតដលបាៃស្រប ងាប់មធយមសិកោ
ទុ្តិ ភូ្មិមិៃស្របាកដាយស្រចើៃាងចំៃួៃសិសសថ្នន កទ់្ើ១២ តផនកវទិ្ាាស្រសតយទ្។ 
 

៨-២ ការសណូំមពរ 
យស្រកា ពើការសិកោស្រាវស្រាវយៃឹះមក យ ើងសូមជូៃៃូវសំណូមពរដូចតយៅ៖ 
១. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា យលើកកមពស់មុខ្វាិា គណិតវទិ្ាាអាទិ្ភាព

ទ្ើ១កនុងចំយណាម 13 មុខ្វាិា នៃកមមវធិើសិកោ។ 
២. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា បយងកើៃស្របតេល 6 យមា៉ោ ង យដើមបើយរៀៃគណិត

វទិ្ាបតៃថមយៅកលរបសិកោកនុង១សបាត េ៍យស្រៅយមា៉ោ ងរដា។ 
៣. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ  ុវជៃៃិងកើឡា ផសពវផោ ារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិត 

វទិ្ា តាមរ ៈការពៃយល់របស់ស្រគូគណិតវទិ្ាផ្លទ ល់ ៃិង មាៃការយស្របើស្របាស់កនុងមុខ្វាិា
យផសងយទ្ៀត។ 

៤. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា ពស្រងរងចំយណឹះដរងមូលដ្ឋា ៃស្រគរឹះគណើ តវទិ្ា
ដល់សិសសមាន ក់ៗ ពើថ្នន កយ់ស្រកាមមក។ 

៥. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា បយងកើតឱ្យមាៃឯការគណិតវទិ្ាាភាា
តខ្មរ សស្រមាបសិ់កោស្រាវស្រាវបតៃថមដូចា យសៀវយៅកំតណ យសៀវយៅស ូគិៃយតសត (យតសត
សដងដ់្ឋរបស់ស្របយទ្សជប៉ោុៃ) … ៃិង ឧបករណ៍ជួ កនុងការសិកោដូចា មា៉ោ សុើៃគិត
យលខ្ កមមវធិើ Geogebra។ 
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៦. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា មាៃស្រគូបយស្រងៀៃតដលពៃយល់យមយរៀៃគណិត
វទិ្ាបាៃលអ ៃិង បយងកើតកលរបសិកោគណិតវទិ្ាឱ្យបាៃយស្រចើៃ។ 

៧. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា កាត់បៃថ យមយរៀៃនៃកមមវធិើសិកោគណិត  
វទិ្ា (ថ្នន កទ់្ើ១០ តវងយពក) ឱ្យសមៃរងចំៃួៃយមា៉ោ ងបយស្រងៀៃកនុង១សបាត េ៍។ 

៨. សូមស្រកសួងអបរ់ ំ ុវជៃៃិងកើឡា ផតល់យសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាស្រគប់ 
ស្រគាៃក់នុងវទិ្ាល័ ៃើមួ ៗ។ 

៩. សូមស្រគូទាងំអស់ យស្របើសមាភារ រៈឧបយទ្សយផសងយទ្ៀត (យស្រៅពើដើស/េវតឺ កាដ រយខ្ៀៃ 
ៃរងយសៀវយៅ) ាជំៃួ ដល់ការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ាមាៃដូចា រូបភាព ៃិង សំណាក/
គំរូ ឬកត៏សវងរកវបិា គណិតវទិ្ាតាមរ ៈសេគមៃអ៍នកគណិតវទិ្ា។ 

១០. សូមយលាកស្រគូៃិងអនកស្រគូគណិតវទិ្ា យស្របើយសៀវយៅសិកោយគាលផង ៃិង យស្របើ
ឯការតាមអុើៃធឺណិតផងកនុងការបយស្រងៀៃៃិងការយរៀៃខ្លួៃឯង យេើ សូមស្រកសួងអប់រ ំ
 ុវជៃៃិងកើឡា ជួ យធវើយសៀវយៅសិកោយគាលគណិតវទិ្ាតដលមាៃដំយណាឹះស្រា     
លំហាតយ់ពញយលញ យដ្ឋ គាម ៃដំយណាឹះស្រា កាតយ់ទ្។ 

១១. សូមស្រកសួងអប់រ ំ  ុវជៃៃិងកើឡា មាៃវគគបំប៉ោៃពើចំយណឹះដរងគណិតវទិ្ា  
ងមើៗៃិងតិចៃិចកនុងការបយស្រងៀៃគណិតវទិ្ា ាពិយសសចងបំ់យពញបតៃថមចំយណឹះដរង      
គណិតវទិ្ាយដ្ឋ យស្របើបយចេកវទិ្ាពត័៌មាៃ។ 
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ឧបសមព័នធ4 
 

តារាងទ្ើ១ 
Do you like studying mathematics? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Yes 6372 76.5 76.9 76.9 
No 794 9.5 9.6 86.5 
no idea 1117 13.4 13.5 100.0 
Total 8283 99.4 100.0  

Missing System 49 .6   
Total 8332 100.0   
 

តារាងទ្ើ២ (សិសសស្រសើ) 
Do you like studying mathematics?  (Female students) 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Yes 3915 76.7 77.1 77.1 
No 461 9.0 9.1 86.2 
no idea 699 13.7 13.8 100.0 
Total 5075 99.5 100.0  

Missing System 27 .5   
Total 5102 100.0   

 

                                                 

4 កមមវធិើ SPSS Version 21 
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តារាងទ្ើ៣ (សិសសស្របុស) 

Do you like studying mathematics? (Male students) 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Yes 2457 76.1 76.6 76.6 
No 333 10.3 10.4 87.0 
no idea 418 12.9 13.0 100.0 
Total 3208 99.3 100.0  

Missing System 22 .7   
Total 3230 100.0   

 
 

តារាងទ្ើ៤ (សិសសថ្នន កទ់្ើ១០) 

Do you like studying mathematics? (Grade 10) 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Yes 3445 77.9 78.2 78.2 
No 401 9.1 9.1 87.3 
no idea 557 12.6 12.7 100.0 
Total 4403 99.5 100.0  

Missing System 21 .5   
Total 4424 100.0   
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តារាងទ្ើ៥ (សិសសថ្នន កទ់្ើ១១) 

Do you like studying mathematics? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Yes 2927 74.9 75.4 75.4 
No 393 10.1 10.1 85.6 
no idea 560 14.3 14.4 100.0 
Total 3880 99.3 100.0  

Missing System 28 .7   
Total 3908 100.0   

 

តារាងទ្ើ៦៖ របា នៃសិសសសរុបតដលចូលចិតតាងយគមុខ្វាិា ណាមួ  

What subject do you like the most? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Khmer Literature 2102 25.2 25.3 25.3 
Physics 574 6.9 6.9 32.2 
Biology 416 5.0 5.0 37.2 
Geology 173 2.1 2.1 39.3 
Housework 55 .7 .7 39.9 
Mathematics 2181 26.2 26.2 66.2 
Chemistry 667 8.0 8.0 74.2 
History 395 4.7 4.8 79.0 
Economic 57 .7 .7 79.7 
Foreign languages 703 8.4 8.5 88.1 
Physical sports and health education 219 2.6 2.6 90.7 
Earth and Environment science 228 2.7 2.7 93.5 
Morality and citizenship 541 6.5 6.5 100.0 
Total 8311 99.7 100.0  

Missing System 21 .3   
Total 8332 100.0   
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តារាងទ្ើ៧៖ របា នៃសិសសស្រសើតដលចូលចិតតាងយគមុខ្វាិា ណាមួ  

What subject do you like the most? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Khmer Literature 1397 27.4 27.5 27.5 
Physics 333 6.5 6.5 34.0 
Biology 282 5.5 5.5 39.6 
Geology 102 2.0 2.0 41.6 
Housework 37 .7 .7 42.3 
Mathematics 1218 23.9 23.9 66.2 
Chemistry 448 8.8 8.8 75.0 
History 236 4.6 4.6 79.7 
Economic 29 .6 .6 80.2 
Foreign languages 478 9.4 9.4 89.6 
Physical sports and 
health education 

47 .9 .9 90.6 

Earth and 
Environment science 

146 2.9 2.9 93.4 

Morality and 
citizenship 

334 6.5 6.6 100.0 

Total 5087 99.7 100.0  
Missing System 15 .3   
Total 5102 100.0   
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តារាងទ្ើ៨៖ របា នៃសិសសស្របុសតដលចូលចិតតាងយគមុខ្វាិា ណាមួ  

What subject do you like the most? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Khmer Literature 705 21.8 21.9 21.9 
Physics 241 7.5 7.5 29.3 
Biology 134 4.1 4.2 33.5 
Geology 71 2.2 2.2 35.7 
Housework 18 .6 .6 36.3 
Mathematics 963 29.8 29.9 66.1 
Chemistry 219 6.8 6.8 72.9 
History 159 4.9 4.9 77.9 
Economic 28 .9 .9 78.7 
Foreign languages 225 7.0 7.0 85.7 
Physical sports and 
health education 

172 5.3 5.3 91.0 

Earth and 
Environment science 

82 2.5 2.5 93.6 

Morality and 
citizenship 

207 6.4 6.4 100.0 

Total 3224 99.8 100.0  
Missing System 6 .2   
Total 3230 100.0   
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តារាងទ្ើ៩៖ សិសសាលាយរៀៃជំនាៃ់ងមើ សិកោយស្រៅយមា៉ោ ងរដា 
Do you study extra math class? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

not at all 16 5.8 5.8 5.8 
paid class 185 67.0 67.3 73.1 
mathematics club 1 .4 .4 73.5 
both paid class and 
mathematics club 

73 26.4 26.5 100.0 

Total 275 99.6 100.0  
Missing System 1 .4   
Total 276 100.0   
 
តារាងទ្ើ១០៖ សិសសាលាយរៀៃធមមតា (មិៃតមៃាលាយរៀៃជំនាៃ់ងមើ) សិកោយស្រៅយមា៉ោ ងរដា 

Do you study extra math class? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

not at all 1197 14.9 14.9 14.9 
paid class 5933 73.6 73.7 88.6 
mathematics club 288 3.6 3.6 92.2 
both paid class 
and mathematics 
club 

629 7.8 7.8 100.0 

Total 8047 99.9 100.0  
Missing System 9 .1   
Total 8056 100.0   
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តារាងទ្ើ១១៖ ចំៃួៃយមា៉ោ ងតដលសិសសយរៀៃបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងរដា (បុរស) 

 Statistic Std. Error 

How many hours 
per week do you 
study extra math 
class? 

Mean 5.99 .030 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

5.93  

Upper 
Bound 

6.05  

5% Trimmed Mean 5.82  

Median 6.00  

Variance 6.202  

Std. Deviation 2.490  

Minimum 1  

Maximum 25  

Range 24  

Interquartile Range 1  

Skewness 1.913 .029 

Kurtosis 6.388 .058 

 
តារាងទ្ើ១២៖ ចំៃួៃយមា៉ោ ងតដលសិសសយរៀៃបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងរដា (ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 

 Statistic Std. Error 

How many hours 
per week do you 
study extra math 
class? 

Mean 6.74 .163 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

6.42  

Upper 
Bound 

7.06  

5% Trimmed Mean 6.55  

Median 6.00  

Variance 6.904  

Std. Deviation 2.628  

Minimum 1  

Maximum 16  

Range 15  

Interquartile Range 3  

Skewness 1.403 .151 

Kurtosis 1.746 .301 
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តារាងទ្ើ១៣៖ ចំៃួៃយមា៉ោ ងតដលសិសសយរៀៃបតៃថមយស្រៅយមា៉ោ ងរដា (ាលាយរៀៃធមមតា) 

 Statistic Std. Error 

How many hours 
per week do you 
study extra math 
class? 

Mean 5.96 .030 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

5.90  

Upper 
Bound 

6.02  

5% Trimmed Mean 5.79  

Median 6.00  

Variance 6.154  

Std. Deviation 2.481  

Minimum 1  

Maximum 25  

Range 24  

Interquartile Range 1  

Skewness 1.942 .030 

Kurtosis 6.665 .059 

 

តារាងទ្ើ១៤៖ មូលយេតុចមបងអវើតដលនាឱំ្យសិសសយៅយរៀៃបតៃថម(ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

just pass the exam 3 1.1 1.2 1.2 

hard subject 84 30.4 32.3 33.5 

Preference 2 .7 .8 34.2 

strong math 
knowledge 

27 9.8 10.4 44.6 

high score in math 
class 

1 .4 .4 45.0 

foundations for 
other subjects 

94 34.1 36.2 81.2 

higher education in 
math 

49 17.8 18.8 100.0 

Total 260 94.2 100.0  

Missing System 16 5.8   

Total 276 100.0   
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តារាងទ្ើ១៥៖ មូលយេតុចមបងអវើតដលនាឱំ្យសិសសយៅយរៀៃបតៃថម (ាលាយរៀៃធមមតា) 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

just pass the exam 177 2.2 2.6 2.6 

hard subject 3277 40.7 48.0 50.6 

Preference 181 2.2 2.6 53.2 

strong math 
knowledge 

601 7.5 8.8 62.0 

high score in math 
class 

32 .4 .5 62.5 

foundations for 
other subjects 

1494 18.5 21.9 84.3 

higher education in 
math 

1070 13.3 15.7 100.0 

Total 6832 84.8 100.0  

Missing System 1224 15.2   

Total 8056 100.0   

 
តារាងទ្ើ១៦៖ មូលយេតុចមបងអវើតដលនាឱំ្យសិសសយៅយរៀៃបតៃថម (រមួ) 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

just pass the exam 180 2.2 2.5 2.5 

hard subject 3361 40.3 47.4 49.9 

Preference 183 2.2 2.6 52.5 

strong math 
knowledge 

628 7.5 8.9 61.4 

high score in math 
class 

33 .4 .5 61.8 

foundations for 
other subjects 

1588 19.1 22.4 84.2 

higher education in 
math 

1119 13.4 15.8 100.0 

Total 7092 85.1 100.0  

Missing System 1240 14.9   

Total 8332 100.0   
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តារាងទ្ើ១៧៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពផតលព់ត័ម៌ាៃអំពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា (រមួ) 

 N Minimum Maximum Mean Std.  
Deviation 

Yes, through the 
explanation of the teacher. 

7531 1 5 4.08 1.122 

Yes, I can see the use of 
math in Physics, Chemistry, 
and Economics and the 
like. 

7520 1 5 3.64 1.223 

Yes, my seniors tell me. 7494 1 5 2.13 1.122 
Yes, internet search. 7501 1 5 2.47 1.204 
Yes, I read math text 
books. 

7505 1 5 2.70 1.199 

Yes, other sources. 6866 1 5 2.41 1.337 
Valid N (listwise) 6797     

 
តារាងទ្ើ១៨៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពផតលព់ត័ម៌ាៃអំពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា 

 (ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Yes, through the 
explanation of the teacher. 

260 1 5 4.32 .998 

Yes, I can see the use of 
math in Physics, Chemistry, 
and Economics and the 
like. 

260 1 5 3.82 1.080 

Yes, my seniors tell me. 259 1 5 2.30 1.101 
Yes, internet search. 260 1 5 2.50 1.151 
Yes, I read math text 
books. 

260 1 5 3.01 1.076 

Yes, other sources. 260 1 5 2.45 1.246 
Valid N (listwise 259     
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តារាងទ្ើ១៩៖ ពិៃទុនៃស្របភ្ពផតលព់ត័ម៌ាៃអំពើារៈសំខាៃន់ៃមុខ្វាិា គណិតវទិ្ា 
 (ាលាយរៀៃធមមតា) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Yes, through the 
explanation of the teacher. 

7271 1 5 4.08 1.13 

Yes, I can see the use of 
math in Physics, Chemistry, 
and Economics and the 
like. 

7260 1 5 3.64 1.23 

Yes, my seniors tell me. 7235 1 5 2.13 1.12 
Yes, internet search. 7241 1 5 2.47 1.21 
Yes, I read math text 
books. 

7245 1 5 2.69 1.20 

Yes, other sources. 6606 1 5 2.41 1.34 
Valid N (listwise) 6538     

 
តារាងទ្ើ២០៖ ពិៃទុនៃកតាត តដលាឧបសគគឬបញ្ញា លបំាកដល់ការសិកោ (រមួ) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

I realize that my foundation 
in math is low. 

8258 1 5 3.08 1.28 

Lack of math document 8211 1 5 3.01 1.29 
Lack of material 8173 1 5 2.93 1.35 
I don't understand my 
teacher explanations. 

8227 1 5 2.70 1.29 

Poverty 7969 1 5 2.53 1.34 
No help from friends 7970 1 5 2.50 1.30 
Too few hours of in-class 
study 

8163 1 5 2.45 1.30 

Lack of calculator computer 
smart phone or tablet and 
the like 

8199 1 5 2.38 1.36 

too much housework 8168 1 5 2.06 1.18 
I personally don't like math. 8173 1 5 2.04 1.29 
Valid N (listwise) 7856     

 
 



206 

តារាងទ្ើ២១៖ ពិៃទុនៃកតាត តដលាឧបសគគឬបញ្ញា លបំាកដល់ការសិកោ (ាលាយរៀៃជនំាៃង់មើ) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Lack of material 276 1 5 3.13 1.318 
Lack of math document 276 1 5 2.99 1.243 
I realize that my foundation in 
math is low. 

276 1 5 2.78 1.252 

Too few hours of in-class study 276 1 5 2.60 1.381 
I don't understand my teacher 
explanations. 

272 1 5 2.53 1.215 

Lack of calculator computer 
smart phone or tablet and the 
like 

276 1 5 2.37 1.314 

No help from friends 276 1 5 2.17 1.135 
Poverty 276 1 5 2.07 1.140 
I personally don't like math. 275 1 5 2.02 1.260 
too much housework 275 1 5 1.82 1.088 
Valid N (listwise) 270     

 
តារាងទ្ើ២២៖ ពិៃទុនៃកតាត តដលាឧបសគគឬបញ្ញា លបំាកដល់ការសិកោ (ាលាយរៀៃធមមតា) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

I personally don't like math. 7898 1 5 2.05 1.288 
I don't understand my 
teacher explanations. 

7955 1 5 2.70 1.291 

I realize that my foundation in 
math is low. 

7982 1 5 3.09 1.275 

Lack of calculator computer 
smart phone or tablet and the 
like 

7923 1 5 2.38 1.361 

Lack of math document 7935 1 5 3.01 1.288 
too much housework 7893 1 5 2.06 1.185 
Lack of material 7897 1 5 2.92 1.348 
Too few hours of in-class 
study 

7887 1 5 2.45 1.302 

No help from friends 7694 1 5 2.51 1.302 
Poverty 7693 1 5 2.55 1.344 
Valid N (listwise) 7586     
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តារាងទ្ើ២៣៖ ការ ល់យ ើញពើកស្រមិតនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា (រមួ) 

How do you think about math curriculum level nowadays? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

too low 203 2.4 2.4 2.4 

too high 928 11.1 11.2 13.6 

Moderate 7174 86.1 86.4 100.0 

Total 8305 99.7 100.0  

Missing System 27 .3   

Total 8332 100.0   

 
តារាងទ្ើ២៤៖ ការ ល់យ ើញពើកស្រមិតនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា (ាលាយរៀៃធមមតា) 

How do you think about math curriculum level nowadays? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

too low 202 2.5 2.5 2.5 

too high 913 11.3 11.4 13.9 

Moderate 6914 85.8 86.1 100.0 

Total 8029 99.7 100.0  

Missing System 27 .3   

Total 8056 100.0   

 
តារាងទ្ើ២៥៖ ការ ល់យ ើញពើកស្រមិតនៃកមមវធិើសិកោគណិតវទិ្ា (ាលាយរៀៃជនំាៃង់មើ) 

How do you think about math curriculum level nowadays? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

too low 1 .4 .4 .4 

too high 15 5.4 5.4 5.8 

Moderate 260 94.2 94.2 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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តារាងទ្ើ២៦៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការអៃុវតតកនុងជើវភាពាកត់សតងនៃកមមវធិើ
សិកោគណិតវទិ្ា (រមួ) 

Do you think learning math can be applied in real world problem in 
your daily life? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

a lot 5255 63.1 63.2 63.2 

Little 2963 35.6 35.6 98.9 

not at all 94 1.1 1.1 100.0 

Total 8312 99.8 100.0  

Missing System 20 .2   

Total 8332 100.0   

 

 

តារាងទ្ើ២៧៖ ការ លយ់ ើញរបស់សិសសអំពើការអៃុវតតកនុងជើវភាពាកត់សតងនៃកមមវធិើ
សិកោគណិតវទិ្ា (ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 

Do you think learning math can be applied in real world problem in 
your daily life? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

a lot 197 71.4 71.4 71.4 

Little 77 27.9 27.9 99.3 

not at all 2 .7 .7 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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តារាងទ្ើ២៨៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការអៃុវតតកនុងជើវភាពាកត់សតងនៃកមមវធិើ
សិកោគណិតវទិ្ា (ាលាយរៀៃធមមតា) 

Do you think learning math can be applied in real world problem in your 
daily life? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

a lot 5058 62.8 62.9 62.9 

Little 2886 35.8 35.9 98.9 

not at all 92 1.1 1.1 100.0 

Total 8036 99.8 100.0  

Missing System 20 .2   

Total 8056 100.0   

 
តារាងទ្ើ២៩៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការយរៀៃគណិតវទិ្ា 

បាៃស្របយសើរាងមុៃ (ាលាយរៀៃជំនាៃង់មើ) 
What do you choose for you better learning of math? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

math club 71 25.7      25.7 25.7 

pedagogical teacher 26 9.4 9.4 35.1 

teachers who are 
good at explaining 
math lessons 

147 53.3 53.3 88.4 

calculator computer 
smart phone 

2 .7 .7 89.1 

Library 26 9.4 9.4 98.6 

bachelor of math or 
higher 

4 1.4 1.4 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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តារាងទ្ើ៣០៖ ការ ល់យ ើញរបស់សិសសអំពើការយរៀៃគណិតវទិ្ា 
បាៃស្របយសើរាងមុៃ (ាលាយរៀៃធមមតា)

What do you choose for you better learning of math? 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

math club 1912 23.7 23.9 23.9 

pedagogical 
teacher 

314 3.9 3.9 27.8 

teachers who 
are good at 
explaining math 
lessons 

4493 55.8 56.1 83.9 

calculator 
computer smart 
phone 

249 3.1 3.1 87.0 

Library 745 9.2 9.3 96.3 

bachelor of 
math or higher 

295 3.7 3.7 100.0 

Total 8008 99.4 100.0 
Missing System 48 .6 
Total 8056 100.0 
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