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MOEYS ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (Ministry of Education, Youth and Sport)

MOOC វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលបើកទូលាយតាមអ៊ិនថឺណិត (Massive Open Online Course)

NC កម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ជាតិ (National Curriculum)

NEA ទីភា្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (National Employment Agency)

NGOs អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល (Non-governmental Organisation)

QA ការធានាគុណភាព (Quality Assurance)

R&D ការស្វជ្វ និងការអភិវឌ្ឍ (Research and Development)

RUPP សាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ (Royal University of Phnom Penh)

TQM ការគ្ប់គ្ងគុណភាពសរុប (Total Quality Management)

TVET ការអប់រំ និងបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ  
(Technical and Vocational Education and Training)

UNESCO អង្គការវប្បធម៌ វិទ្យោសាស្ត្ និងអប់រំ អង្គការសហប្ជាជាតិ  
(United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF  មូលនិធិកុមរ អង្គការសហប្ជាជាតិ (United Nation Children's Fund)
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បញ្ជីឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ

បណ្ឌិត ឆ្ម រិទ្ធី នាយកប្តិបត្តិ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
exd@cdri.org.kh

ឆុំ ធាវី អ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
theavy@cdri.org.kh

ឌី សំសុីដ្ត នាយកកម្មវិធីងអប់រំក្យឧត្តមសិក្សា 
ន្សាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ, dsamsideth@yahoo.com

បណ្ឌិត Kathryn Hibbert សាស្្តាចារ្យរង, មហាវិទ្យោល័យអប់រំ និង ឱសថសាស្ត្ 
ន្សាលា Schulich និង ទ័ន្តព្ទ្យ, សាកលវិទ្យោល័យ Western, 
ប្ទ្សកាណាដ, khibber2@uwo.ca

បណ្ឌិត ឃៀង សុធី អ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
sothykhieng@cdri.org.kh

លន់ ព្ជ្តារា ជាអ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
dara@cdri.org.kh

នូ ក្វសុទ្ធា ជាអ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
sothea@cdri.org.kh

បណ្ឌិត រស់ សុវាចា អ្នកស្វជ្វឯករាជ្យ ខាងផ្ន្កឧត្តមសិក្សា 
soveacha2002@yahoo.com

សំ ច័ន្ទភិរុណ Doctoral Researcher, VU 
សាកលវិទ្យោល័យ Amsterdam, ប្ទ្សហុល្លង់ 
sphirun@yahoo.com

បណ្ឌិត Jan Taylor ឯកទ្សស្វជ្វ និងទំនាក់ទំនង, ភ្នំព្ញ 
jan.taylor.cambodia@gmail.com

វា៉ា វា៉ាន់ដ អ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI  
vanda@cdri.org.kh
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អារម្ភកថា

តើប្ជាជនកម្ពុជាចង់បានអនាគតប្បណាសម្ប់កូនចៅ សង្គម និងប្ទ្សជាតិ? តើ 
ពួកគ្អាចជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងណាបាន ទំងខាងផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច និងការកសាងអត្តសញ្ញាណជាតិ 
ដ៏រឹងមំ ដ្លអាចឲ្យពួកគ្ងើបផុតពីស្មលអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ និងប្ះឆ ដោយមន ក្តី 
សង្ឃឹមជាថ្ម ី និងភាពក្លៀវកា្លាឡើងវិញ? តើយើងធ្វើដូចម្តច្ដើម្បីប្មូលផ្តុ ំនូវធាតុផ្សំ ផ្ស្ងៗ សម្ប់ 
ការកសាងសង្គម ដោយផ្អ្កលើការស្វជ្វពីប្ទ្សដទ្ទៀត និងការថ្រក្សាគុណតម្ល ្ស្នលូ 
របស់កម្ពជុា? ក្នងុឯកសារន្ះ យើង ពិនិត្យលើសំណួរទំងន្ះ និងសំណួរដទ្ទៀត ដោយ ព្យោយម 
អភិវឌ្ឍ យុវជនឲ្យមនសកា្តោនុពល ព្ញល្ញ និងសម្ចគោលដៅប្កប ដោយ  មហិច្ឆតា  ខ្ពស់ ន្ 
ការ រីកលូតលាស់ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចពិតៗ។

ការក្លំអប្ព័ន្ធអប់រំ ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដ្លកម្ពុជាកំពុងប្ឈមមុខ។ ដោយ 
ពិនិត្យឃើញការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំវិស័យអប់រំ និងកំណ្ទម្ង់ដ៏ជ្លជ្ក្នុង វិស័យ 
អប់រំ នោះ  វិទ្យោសា្ថាន បណ្ដុះបណា្ដាល និងស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ក៏បាន ផ្តួចផ្តើម 
អនុវត្ត គម្ងស្វជ្វចម្បងមួយ ដើម្បីពិនិត្យ ពី បញ្ហាចោទនៅក្នុងប្ព័ន្ធអប់រ ំនៅកម្ពុជា ដោយ 
ផ្តោត សំខាន់លើ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ។ ក្នុងឋានៈជានាយកប្តិបត្តិថ្មីន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI ខ្ញុំមន 
ស្ចក្តី  សោមនស្ស រីករាយ និងមនភ័ព្វល្អណាស់ ដោយបានចូលរួមបម្ើការនៅ វិទ្យោសា្ថាន ចំ ព្ល     
គម្ងដ៏សំខាន់ន្ះ ទើប ចាប់ដំណើរការ។ ន្ះជាការជួបជួនដ៏ប្សើរ ឬក៏ជាវាសនាល្អ ព្ះ 
កាល ពី ២០ឆ្នាំមុន ដោយសារមនចំណាប់អារម្មណ៍ និងការដក់ចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំបានសរស្រ 
និក្ខប្បទ   ថា្នាក់បណ្ឌតិមួយមនចំណងជើងថា "សាកលវិទ្យោល័យ និងមូលធនមនុស្ស  តាមទស្សនៈ 
អាសា៊ាន៖ ករណីប្ទ្សកម្ពុជា"។ ខ្ញុំក៏បានបង្ៀននៅសាកលវិទ្យោល័យជាតិន្ ប្ទ្ស សិង្ហបុរី 
(National University of Singapore) រយៈព្ល៥ឆ្នាំ ដ្លនៅទីនោះ ខ្ញុំបានដើរតួនាទី ដ៏សំខាន់ 
ជួយញាុាងំឲ្យ កំណ្ទម្ង់ដ៏ចម្បងមួយ ក្នងុការអប់រំ ផ្នក្វ្ជ្ជសាស្ត ្ទទួល បានជោគជ័យ។ សម្ប់ 
ជនជាតិ កម្ពុជាម្នាក់  ដ្លរស់នៅ ឯបរទ្សអស់រយៈព្ល៤០ឆ្នាំដូចជារូបខ្ញុំ គំនិតផ្តួចផ្តើម របស់ 
CDRI ដ៏មនអត្ថន័យ ចំពោះសង្គម និងចំព្លវ្លាន្ះ គឺជាប្សកកម្មដ៏ល្អបំផុត មួយ ដ្លខ្ញុំ  អាច 
ស្ម្ឃើញ។

គោលដៅដ៏សំខាន់ន្គម្ងន្ះ គឺការបង្កើតឯកសារមួយលើប្ធានបទ "ការពង្ឹង 
វិស័យ អប់រំ ដើម្បីផ្តល់ការងារ និងសិទ្ធិអំណាច"។ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដ៏សំខាន់ របស់ CDRI   
ដ្ល ធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្តងន្ះ បានផ្តល់រូបភាពច្បាស់លាស់មួយន្សា្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា។ 
ឯកសារន្ះផ្តោតលើប្ធានបទសំខាន់ៗជាច្ើន៖ ការដោះស្យបញ្ហាកង្វះជំនាញ, ការឈាន 
ទៅ សម្ច គោលដៅខ្ពស់ តាមរយៈការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា, ការរៀបចំ និងពង្ីកការអប់រំ និង 
បណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ, ការពង្ឹងការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា, ការដោះស្យ 
តម្ូវការ រៀនសូត្ជាមូលដ្ឋាន តាមរយៈការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា និងការរៀនសូត្មួយជីវិត 
តាម រយៈ សាលាមត្យ្យ និងការរីកលូតលាស់របស់កុមរតំាងពីក្មង្ខ្ច។ី ឯកសារបោះ ពុម្ព  ផ្សាយន្ះ 
បានរៀបចំ ឡើងដោយទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកកសាងគោល នយោបាយ    លំដប់ 
ខ្ពស់ៗ ជាពិស្ស ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នាបច្ចុប្បន្ន និង   ទៅអនាគត។
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គម្ងស្វជ្វន្ះ ជាលទ្ធផលន្ការពិគ្ះយោបល់ និងកិច្ចសហការជាមួយសា្ថាប័ន 
នីតិប្បញ្ញត្តិ និងនីតិប្តិបត្តិថា្នាក់ជាតិ, សា្ថាប័នអប់រំ, ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន ដ្ល បាន  ផ្តល់  
នូវកន្ល្ង រក្សាទុក ជំនាញ ចំណ្ះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្ើន។ អ្នកនិពន្ធ អត្ថបទ នីមួយៗ បាន 
ប្ើប្ភពទិន្នន័យ  បឋម និងទិន្នន័យប្ភពទី២ ផ្ស្ងៗ ដើម្បី បញ្ជាក់ លើ អំណះអំណាង របស់ ខ្លួន។ 
ឯកសារមនអ្នកនិពន្ធច្ើននាក់ប្បន្ះ នាំឲ្យ មន ទស្សនៈចម្ុះ ក៏ដូចជា ការយល់ឃើញ និងការ 
បក ស្យខុសៗគ្នា ដូចយើងអាចរំពឹង ឃើញ  បា ន នៅក្នុងសហគមន៍ ស្វជ្វមួយ។ ទោះ យ៉ាង  
ណា  ក្តី ការយល់ឃើញ និងការ បក  ស្យ  ខុសៗ គ្នាន្ះ អាចជាធនធានដ៏មនតម្ល្ ជួយឲ្យមន 
ស្ចក្តី សន្និដ្ឋានដ៏រឹងមំ នៅ ចុង បញ្ចប់។

ការស្វជ្វ និងការវិភាគរបស់យើងបានបងា្ហាញនូវ ចនោ្លាះខ្វះខាតជាច្ើនក្នុងការ  
ស្វជ្វ និងការប្ទំងប្ទើសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងទិន្នន័យ។ គម្ងជាមូលដ្ឋានន្ះ ជួយឲ្យ 
យើង អា ច ផ្តល់អាទិភាព និងអនុវត្តការសិក្សាបន្ថ្មទៀតដើម្បីពង្ឹង និងបញ្ជាក់ពីភាពត្ឹមត្ូវន្ 
ទិន្នន័យ  របស់ យើង, សាកសួរសំណួរស្វជ្វល្ៗអ  និង បង្កើតចំណ្ះដឹងថ្មីៗ និងច្ើន ប្ភ្ទទៀត 
ដើម្បីជំរុញ  និងផ្តល់ព័ត៌មនដល់ការកសាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង ហើយនាំ  ឲ្យ 
មន  ការក្លំអលទ្ធផលអប់រំសម្ប់គ្ប់គ្នា។

ប្ព័ន្ធអប់រំរឹងមំត្ឯកឯង មិនគ្ប់គ្ន់ទ្សម្ប់ការកសាងប្ទ្សជាតិឲ្យ រុងរឿង 
និង     រួបរួមគ្នា  ល្អ ដ្លឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្ល្ផ្ស្ងៗន្វប្បធម៌របស់សង្គម។ ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត របស់ យើងក្នុង 
នាម    ជា សា្ថាប័នស្វជ្វ និងអភិវឌ្ឍន៍ រួមមន សកម្មភាពទំងឡាយដ្លជួយជំរុញកិច្ចសន្ទនា  
រួម គ្នា    ដើម្បី កំណត់នូវចក្ខុវិស័យ និងគិតគូរពីជំហានបនា្ទាប់របស់យើង។ ការប្ប្ួល ក្នុងសង្គម 
និង ស្ដ្ឋកិច្ច តម្ូវឲ្យយើង ធ្វើការងារដោយរួមសហការគ្នា ដើម្បីជួយដល់ការបង្កើត គោល 
នយោបាយ ដ៏រឹងមំ  ដ្ល អាចកា្លាយជាឆ្អឹងខ្នងន្ដំណើរការរីកចម្ើនក្នុង ប្ព័ន្ធសង្គម ហើយ 
អនុញ្ញាត  ឲ្យយើង ឆ្លើយតប បានល្អទៅនឹងតមូ្វការ ន្ការប្បួ្ល ក្នងុស្ដ្ឋកិច្ច និង ទៅតាមប្បបទ 
មួយសំដៅកសាងសង្គម ឲ្យរុងរឿង។ នៅព្ល គិតគូរពីការ អប់រំអ្នក ជំនាន់ ក្យ យើងត្ូវ ផ្តោត 
លើ ទំងផ្ន្កគុណភាព និងភាពពាក់ព័ន្ធល្អ ហើយត្ូវរក្សាជំហរបើកចំហដល់គំនិតប្បថ្មី។ យើង  
សង្ឃឹមថា ការធ្វើវិនិយោគ ទៅលើ កំណ្ទម្ង់អប់រំជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ និងប្កប ដោយ គុណភាព 
នឹង ផ្តល់នូវធាតុផ្សំមន ស្ថិរភាពល្អ សម្ប់ការសម្ចគោលដៅរយៈព្លវ្ង របស់ យើង។ យើង 
ជា ប្ជាជាតិមួយកំពុង វិវត្តទៅមុខ។ គោលនយោបាយ និងការស្វជ្វ ដ៏ត្ឹមត្ូវ នឹងជួយយើង 
ក្នុង ការកំណត់ គន្លងដ៏រុងរឿងសម្ប់អនាគតប្ទ្សកម្ពុជា។

បណ្ឌិត ឆ្ម រិទ្ធី
នាយកប្តិបត្តិ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI
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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

គម្ងន្ះ ជាលទ្ធផលន្កិច្ចសហការរវាងអ្នកនិពន្ធជាច្ើនរូប រួមមន អ្នកស្វជ្វ នៅ 
វិទ្យោសា្ថាន CDRI និងអ្នកស្វជ្វមកពីខាងក្។ CDRI សូមអបអរសាទរចំពោះ កិច ្ច ប្ឹង  ប្ង 
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់របស់ សមជិកគ្ប់គ្នាក្នុងគម្ង។

វិទ្យោសា្ថាន CDRI សូមអរគុណជាពិស្សដល់បណ្ឌិត Srinivasa Madhur ប្ធាន ផ្ន្ក 
ស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI ចំពោះការបំព្ញតួនាទីស្នូលជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមស្វជ្វ ផ្ន្ក 
អប់រំ  ន្ះឡើង និងបណ្ឌិត ឃៀង សុធី អ្នកស្វជ្វនៅ CDRI ចំពោះការសម្បសម្ួល អនុវត្ត 
គមង្ន្ះ។ អ្នកទងំពរី បានបពំញ្ការងារយ៉ាងល្អ ក្នងុការគប្គ់ង្ នងិរមួគ្នាកស្ម្លួ ឯកសារ។ 
គម្ងន្ះ ក៏ទទួលបានជំនួយគំទ្ដ៏មនតម្លដ្ល់ការស្វជ្វពី កញ្ញា ឆុំ ធាវី អ្នកស្វជ្វ កញ្ញា 
តឹក មុយទៀង ជំនួយការផ្ន្កស្វជ្វ និង លោក ជួង ចនា្ថា អ្នកស្វជ្វ នៅ CDRI។

យើងខ្ញុំក៏សូមថ្ល្ងអំណរគុណយ៉ាងជ្លជ្ដល់លោក ជួង ចនា្ថា អ្នកស្វជ្វ និងលោក 
ជាសឹង តារាឫទ្ធិ ជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត ចំពោះការជួយក្សម្ួលអត្ថបទ, លោក ខ្ង  ស្ង អ្នកបកប្ 
លោក អ៊ុំ ចាន់ថា មន្ត្ីផ្ន្កផលិតកម្ម និង លោក យូ សិទ្ធីរិទ្ធ អ្នកគ្ប់គ្ងផ្ន្ក បោះពុម្ពផ្សាយ ចំពោះ 
ការសម្បសម្ួលជាទូទៅលើផលិតកម្ម និង ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារន្ះ។

យើងខ្ញុំសូមអរគុណជាអន្កប្បការ ដល់អ្នកជួយពិនិត្យខ្លឹមសារនៅខាងក្វិទ្យោសា្ថានជា
ច្ើន រូប។ បណ្ឌិត Kathryn Hibbert សាស្តោ្ចារ្យរងនៅមហាវិទ្យោល័យអប់រំ និង Schulich School 
of Medicine and Dentistry ន្សាកល វិទ្យោល័យ Western University ដ្លបានរួមចំណ្ក 
យ៉ាង  សំខាន់ ក្នុងការចងក្ង ឯកសារន្ះ ដោយបានផ្តល់មតិ ជាច្ើនដល់ក្ុមស្វជ្វនៅក្នុង 
ដំណើរ ការ ចងក្ងអត្ថបទ និងជួយស្វ្ងរក អ្នកពិនិត្យខ្លឹមសារនៅអន្តរជាតិ។ យើងសូមអរគុណ 
ផងដ្រ  ដល់អ្នកពិនិត្យខ្លឹមសារជាច្ើនរូបទៀត ដ្លបានច្ករំល្កយ៉ាងសប្បុរសនូវ ចំណ្ះដឹង 
ជំនាញ និងព្លវ្លាដ៏មនតម្ល្។

- បណ្ឌតិ Amanda Benjamin សាស្តោច្ារ្យរងន្មហាវិទ្យោល័យអប់រំ ន្សាកលវិទ្យោល័យ 
New Brunswick ប្ទ្សកាណាដ

- បណ្ឌិត Penelope Engel-Hills សាស្តោ្ចារ្យ និងមហាវិទ្យោធិការរង ន្មហាវិទ្យោល័យ  
Health and Wellness Sciences ន្សាកលវិទ្យោល័យ Cape Peninsula University 
of Technology ប្ទ្សអា ហ្វិកខាងត្បូង

- បណ្ឌិត ណូ ហា្វាតា សមជិកល្ខាធិការដ្ឋានន្ក្ុមប្ឹក្សាស្វជ្វផ្ន្កអប់រំ ន្ ក្សួង 
អប់រំ យុវជន និងកីឡា

- លោក Yijuan Ge និស្សិតថា្នាក់បណ្ឌិតនៅមហាវិទ្យោល័យអប់រំ ន្សាកលវិទ្យោល័យ 
Western University ប្ទ្សកាណាដ



xii

ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

- បណ្ឌិត Luigi Iannacci សាស្តោ្ចារ្យរង ន្មហាវិទ្យោល័យអប់រំ ន្សាកលវិទ្យោល័យ 
Trent University, Otonabee College, Symons Campus ប្ទ្សកាណាដ

- បណ្ឌិត Sharon Rich សាកលវិទ្យោធិការរងន្សាកលវិទ្យោល័យ Academic at 
Nipissing University ប្ទ្សកាណាដ

- បណ្ឌិត រស់ សុវាចា អ្នកស្វជ្វឯករាជ្យខាងផ្ន្កឧត្តមសិក្សា។

យើងខ្ញុំ សូមអរគុណជាពន្លឹក ដល់ការផ្តល់ជំនួយផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ ទីភា្នាក់ងារ 
សហប្តិបត្តិការ  អភិវឌ្ឍន៍ អន្តរជាតិស៊ុយអ្ត (Sida) និងដ្គូដទ្ទៀត សម្ប់ឯកសារ បោះពុម្ព 
ផ្សាយ ន្ះ និងការស្វជ្វ រយៈព្លវ្ងខាងផ្ន្កអប់រំរបស់ CDRI។
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Srinivasa MADHUR នាយកផ្នក្ស្វជ្វ និង បណ្ឌតិ ឆ្ម រិទ្ធ ីនាយកប្តិបត្ត ិន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI។

១

ហ្តុអ្វីត្ូវផ្តោតការប្ឹងប្ងលើការអប់រំ 
នៅកម្ពុជា ហើយហ្តុអ្វីត្ូវប្ឹងនៅព្លន្ះ?

១.១ សវតា

កម្ពុជាសម្ចបានកំណើនខា្លាំងកា្លាក្នុង ២ទសវត្សរ៍កន្លងមក ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងជិត ឡើង 
ឋានៈជាប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិតទប ដោយមនចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ ប្ហ្ល 
១០០០ដុលា្លារ។ ន្ះជាលទ្ធផលយ៉ាងឆ្នើមដ្លប្ទ្សជិតខាងដូចជា វៀតណាម សម្ច បាន 
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ និង  ឡាវក្នុងឆ្នាំ ២០១១ (CDRI 2013; Madhur and Menon 2014)។ ដោយ ផ្អ្ក 
លើជោគជ័យន្ះ រដ្ឋាភិបាលមនបំណង ជំរុញឲ្យកម្ពុជាឡើងឋានៈជា ប្ទ្ស  មន ប្ក់   ចំណូល 
មធ្យមកម្ិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០៣០ (ដោយមនចំណូល ក្នុងមនុស្សម្នាក់ ប្ហ្ល ៤០០០ ដុលា្លារ ដូច 
គ្នា នឹង ប្ទ្សថ្ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ និង ឥណ្ឌូន្សុីក្នុងឆ្នាំ ២០១៣) និងឡើង ឋានៈ ជាប្ទ្ស មន 
ចំណូល ខ្ពស់ (ដោយមនចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ប្ហ្ល ១២.០០០ដុលា្លារ) ក្នុងឆ្នាំ២០៥០ 
(RGC 2014)។ 

នៅព្លកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមនប្ក់ចំណូលមធ្យមន្ះ មនកតា្តោជាច្ើន 
អាច  រារាំង ដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍ។ មនការមូលមតិជាទូទៅក្នុងចំណោមអ្នកកសាងគោល
នយោបាយ វិស័យឯកជន អ្នកជំនាញខាងអភិវឌ្ឍន៍ និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ (ទ្វ្ភាគី និងពហុភាគី) 
នៅ  កម្ពុជាថា កង្វះជំនាញដ្លកំពុង ល្ចឡើង គឺជាកតា្តោសំខាន់មួយ។ ធនធានមនុស្សមន 
ជំនាញ ទំងសម្ប់ឧស្សាហកម្មប្ើប្ស់ច្ើននូវជំនាញកម្ិតទបទៅ មធ្យម កំពុងខ្វះខាត 
កាន់  ត ្ ខា្លាំងឡើងហើយ។ ម្យោ៉ាងទៀត គម្លាតរវាងធនធានមនុស្ស មនជំនាញ ដ្លឧស្សាហកម្ម 
និង   ពាណិជ្ជកម្មត្ូវការ ហើយនឹងអ្វីដ្លសា្ថាប័នអប់រំ (ទំងផ្ន្កសិក្សា  ស្វជ្វ និងការ បណ្ដុះ  
បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ) កំពុងផលិតច្ញ វាកាន់ត្រីកធំទៅៗសឹងត្រៀងរាល់ឆ្នាំ (Madhur 2014)។ 
កម្ពុជា នឹងត្ូវពិនិត្យដោះស្យបញ្ហាកំណើនកង្វះជំនាញន្ះ ប្សិនបើចង់សម្ច ឲ្យ បាន តាម 
ចក្ខុវិស័យ របស់ខ្លួន កា្លាយជាប្ទ្សមនចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់ក្នុងពីរទស្សវត្សរ៍ ខាងមុខ និង បន្ត 
ឈានឡើងទៀតនៅក្នុង ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ន្ះ។ 

ចំណុាចគួរចាប់អារម្មណ៍គឺ កង្វះជំនាញកំពុងល្ចឡើងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិស័យ 
ស្វាកម្ម ទោះបីកម្ពុជាកំពុងមនអតិរ្ក កម្លាំងពលកម្មមនការអប់រំមិនគ្ប់គ្ន់នៅតាម ជនបទ 
យុវជនមនការអប់រំ  ប៉ុន្ត្ មិនមនការងារធ្វើ ហើយនិងយុវជនគ្មានការងារធ្វើព្ញល្ញ នៅ  តាម  
ទីក្ុង។ ប្ព័ន្ធអប់រំអន់ខ្សាយ អាចជា កតា្តោដ្លពន្យល់ពីលក្ខណៈពិបាកយល់ន្ការ កើត  មន  ព្ម 
គ្នា   នូវអតិរ្កកម្លាំងពលកម្ម ហើយនិងកង្វះសមត្ថភាព ជំនាញ (Madhur 2014)។ ប្សិន  បើ កម្ពុជា 
មិន   អាច ដោះស្យ បាននូវបញ្ហានានា  ដ្លរាំងស្ទះ ដល់ការ អភិវឌ្ឍ ប្ព័ន្ធអប់រំ ដ៏រឹងមំ នោះទ្ 
កម្ពុជា  អាចជាប់ ផុងនៅក្នុងសា្ថានភាពមនចំណូលកម្ិតមធ្យម ត្មន កំណើន យឺតន្ះ។
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បទពិសោធន៍សកលបងា្ហាញថា សម្ប់រយៈព្លវ្ង ការអប់រំជាកតា្តោកំណត់ផង និងជា 
ធាតុ ផ្សំ ផងន្ ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងជាអ្វីដ្លព្លន្ះគ្ហៅថា ការអភិវឌ្ឍ 
មនុស្ស។ ពិតហើយ សង្គមមន ការអប់រំល្អ (គួបផ្សំទំងសុខភាពមំទំរបស់មនុស្សផង) វាផ្តល់ ឲ្យ 
ប្ទ្ស នូវ កម្លាំងពលកម្មមនផលិតភាព និង មនជំនាញ ដ្លញាុាំងឲ្យស្ដ្ឋកិច្ច មន កំណើន ខា្លាំង  
និងយូរអង្វ្ង។ ក្នុងព្លជាមួយគ្នា លទ្ធភាពទទួលបាន ការអប់រំមនគុណភាពល្អ និង ការ ទញ  
ផលបានពីការអប់រំ ជាពិស្សក្នុងចំណោមយុវជនដ្លជាមូលដ្ឋានគ្ឹះ ន្កំណើន និង ការ អភិវឌ្ឍ 
នាព្លអនាគត វាក៏ជាគោលដៅកំពូលមួយដ្រ។ ការអប់រំមិនតឹ្មត្រួមចំណ្ក ដល់ កំណើន 
ប្ក់ចំណូល និងជួយស្ចស្ង់មនុស្សច្ញពីភាពក្ីក្ប៉ុណោ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏ជួយ ឲ្យ ពួកគ ្ ច្ះ
ទញយកប្យោជន៍ពីឱកាសល្អក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនយោបាយ, ឲ្យម្នាក់ៗច្ះ គ្ប់គ្ង លើ 
វាសនា របស់ខ្លួន ហើយបានសប្បាយរីករាយច្ើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ។

កំណ្ទម្ង់ប្ព័ន្ធអប់រំដ្លទើបនឹងលូតលាស់ឡើងរបស់កម្ពុជាន្ះ វាសំខាន់បំផុត 
ព្ះ ជួយ ឲ្យប្ទ្សកម្ពុជា អាចឡើងឋានៈក្នុងចំណាត់ថា្នាក់កម្ិតប្ក់ចំណូលផង កាត់បន្ថយ 
ភាព ក្ីក្ផង និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្ជាជនរបស់ខ្លួនផង ដើម្បីពួកគ្អាចរួមចំណ្ក និង 
ទទួល បាន ផលប្យោជន៍ពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ការរីកចម្ើនក្នុងសង្គម និងការអភិវឌ្ឍរបប 
ប្ជាធិបត្យ្យនៅកម្ពុជា។ តាមន្ះ ការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើ ប្ព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា និងការ  
កំណត់ នូវប្ភ្ទន្កំណ្ទម្ង់ការអប់រំ ដ្លអ្នកកសាងគោលនយោបាយត្ូវប្ឹងអនុវត្តក្នុង 
ប៉ុនា្មាន  ឆ្នាំ និងប៉ុនា្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខន្ះ វាសំខាន់បំផុត។ ការសិក្សាន្ះជាការព្យោយម ឈាន 
មួយ ជំហានតូចទៅមុខ ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅន្ះ។

១.២ ការសិក្សា និងគោលបំណង

ការសិក្សាន្ះសំដៅពិនិត្យជាទូទៅពីនិនា្នាការកន្លងមក និងបញ្ហាគោលនយោបាយកំពុង 
ផុស ឡើង ក្នុង ប្ព័ន្ធអប់រំទំងមូល ដ្លមនតាំងពី ការគំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមរតូច (EDC) និង  
ការ   អប់រំ នៅ សាលាមត្យ្យ បឋមសិក្សា  មធ្យមសិក្សា រហូតដល់ ឧត្តមសិក្សា និង ការអប់រំ និង 
បណ្ដុះ បណា្ដាល បច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET)។ ការសិក្សាន្ះ មិនម្នដើម្បី កំណត់ ច្ញនូវ 
ដំណោះស្យ ផ្ន្កគោលនយោបាយអប់រំដ៏ជាក់លាក់  នោះទ្ ប៉ុន្ត្ ដើម្បីបំផុស ឲ្យឃើញបញ្ហាធំៗ 
មួយ  ចំនួនដ្លសង្គមជាទូទៅ និងអ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ    ជាពិស្សអាច ត្ូវប្ឈមមុខ 
និង  ស្វ្ង រក ដំណោះស្យអនុវត្តបានជាក់ស្ត្ងនៅថ្ង្ អនាគត។ ការសិក្សាន្ះ នឹងផ្តោតលើការ 
បំផុស  សំណួរជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ ជាជាង លើការផ្តល់ ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ នីមួយៗ។ ដូច្ន្ះ ការ 
សិក្សា ន្ះរំពឹងថា អាចរួម ចំណ្កដល់ ការពិភាក្សា និងជជ្ក វ្កញ្ក ជាលក្ខណៈសា្ថាបនា  អំពី 
កំណ្ ទម្ង់ វិស័យ អប់រំនៅកម្ពុជា។ តាមន្ះ ការសិក្សានឹងជួយបំផុស នូវបញ្ហាផ្ស្ងៗដ្លគួរ 
ពិនិត្យ វិភាគឲ្យបានកាន់ត្ សុីជម្ ក្នុងការស្វជ្វបន្ថ្មនៅព្ល ខាងមុខ។

នៅជំពូកបនា្ទាប់ (ជំពូក ២) មនបងា្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅន្បញ្ហាកង្វះជំនាញ កំពុង ល្ច ឡើង  
  នៅកម្ពុជា។ ជំពូកតៗមកទៀតពិនិត្យពី និនា្នាការកន្លងមក និងបញ្ហាកំពុង ល្ចឡើង ក្នុង ផ្ន្ក  ទំង 
៦ ន្ប្ព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា គឺមន ឧត្តមសិក្សា (ជំពូក ៣), ការអប់រំ និង បណ្ដុះ បណា្ដាល បច្ច្ក ទ្ស   
និង វិជា្ជាជីវៈ (TVET) (ជំពូក ៤), មធ្យម សិក្សា (ជំពូក ៥), បឋមសិក្សា (ជំពូក ៦), និងការ 
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

គំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមរតូច (EDC) និងថា្នាក់មត្យ្យ (ជំពូក ៧)។ ជំពូក ៨ ធ្វើ ការ   សន្និដ្ឋាន 
ដោយបូកសរុបនូវបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងផ្ន្កផ្ស្ងៗ ន្ប្ព័ន្ធអប់រំ ហើយផ្តុំវា  ទៅ  ជា  សំណួរ   ធំៗ 
    ដ្ល ត្ូវ លើកមកពិភាក្សា និងជជ្កវ្កញ្កឲ្យកាន់ត្សុីជម្ ដើម្បីស្វ្ងរក   ដំណោះ   ស្យ      
គោល នយោបាយដ្លអាចអនុវត្តបាន។

១.៣ វិធីសស្្ត ប្ភពទិន្នន័យ និងព័ត៌មន 

ការសិក្សាន្ះមនប្ើវិធីសាស្្តជាច្ើនចម្ុះគ្នា។ ទី១ ការសិក្សាន្ះ បានលើកយក 
ឯកសារ  ដ្ល មន ស្ប់ ស្តីពី ប្ព័ន្ធអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកម្ពុជា មកធ្វើជា  ចំណុាច 
ចាប់ផ្តើម ហើយបន្តការងារពីនោះទៀត។ ទី២ ការសិក្សាបានប្ើប្ស់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មនដ្ល 
មន ស្ប់ ទំងប្បបរិមណ និងប្បគុណភាព បានពី ប្ភព ក្នុងស្ុក និងក្ស្ុក។ ទី៣ 
ការសិក្សា បានបូកបញ្ចូលនូវសារសំខាន់ៗបានពី សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្ស  កម្ពុជា នៅខ្កុម្ភៈ 
២០១៤ លើប្ធានបទ "ការផ្តល់ជំនាញនៅកម្ពុជា៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការអប់រំ 
ដើម្បីបង្កើនភាពប្កួតប្ជ្ង និងភាពច្ន្ប្ឌិតរបស់កម្ពុជា" និង វ្ទិកាស្វជ្វអភិវឌ្ឍន៍ 
នៅខ្កញ្ញា ២០១៤ ស្តីពី "ការរៀបចំការអប់រំឲ្យបានត្ឹមត្ូវទៅតាមតម្ូវការកំពុងផ្លាស់ប្តូរ 
ន្ទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា៖ កំណ្ទម្ង់ និងអាទិភាពគោលនយោបាយអាទិភាព" (CDRI 
2014; Madhur 2015)។ អ្នកសម្បសម្ួល និងវាគ្មិន នៅក្នុងព្ឹតិ្តការណ៍ទំងពីរន្ះជាតំណាង 
យកមកពី ក្សួងមន្ទីររដ្ឋ  សាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ (RUPP) វិស័យឯកជន និង សា្ថាប័ន 
 ពហុភាគី ជាដើម។ ទី៤ ការសិក្សាព្យោយមបកស្យបញ្ហាសំខាន់ៗជាក្តីបារម្ភ របស់     រដ្ឋាភិបាល 
ដូចមនច្ងក្នុង ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្្តជាតិឆ្នាំ២០០១៤-១៨ និងផ្នការ   យុទ្ធ សាស្្ត   
វិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៤-១៨។ កិច្ចប្ឹងប្ងប្មូលព័ត៌មនទំងន្ះមនបំព្ញ បន្ថ្មដោយការ 
ពិគ្ះ  យោបល់ និងការធ្វើសម្ភាសន៍ពាក់កណា្ដាលរៀបរយ ជាមួយអ្នកតំណាង មក ពី ក្សួង 
មន្ទីររដ្ឋ ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍, សា្ថាប័នអប់រំ វិស័យឯកជន និងអង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា សិស្ស 
និង ឪពុកម្តោយសិស្ស។ សរុបមក មនការពិគ្ះ យោបល់ និងសម្ភាសន៍  ជាមួយអ្នកផ្តល់ ព័ត៌មន 
សំខាន់ៗ ប្ហ្ល ១០០នាក់ ក្នុងអំឡុងព្ល ពីខ្មិថុនា ដល់ សីហា  ២០១៤។ ក្នុង ចំណោម អ្នក 
ឆ្លើយសម្ភាសន៍ មនប្មណមួយភាគបី មកពីសា្ថាប័នអប់រំ (ទំងរដ្ឋ និងឯកជន) ហើយ ក្ ពីនោះ 
ជាតំណាងក្នុងចំនួនប្ហាក់ប្ហ្លគ្នាន្  ៥ផ្ន្កទៀត គឺ ក្សួងមន្ទីររដ្ឋ វិស័យ ឯកជន ដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ NGOs សិស្ស និងឪពុកម្តោយសិស្ស ។ 

១.៤ ចំណុចខ្វះខាត និងដ្នកំណត់

CDRI កំពុងចាប់អនុវត្ត កម្មវិធីស្វជ្វ និងកិច្ចពិភាក្សាផ្ន្កគោលនយោបាយ មន រយៈ 
ព្ល  ច្ើនឆ្នាំ ស្តីពី កំណ្ទម្ង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ហើយការសិក្សាន្ះ គឺជាស្ចក្តីផ្តើម។ 
កម្មវិធី ន្ះគ្ងដំណើរការរហូត ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយមនគោលដៅពីរ គឺការបង្កើតផលិតផល 
ការ  ស្វជ្វរឹងមំ និងជាប់ទក់ទិនល្អផ្ន្ក គោលនយោបាយ ដើម្បីរួមចំណ្ក ជំរុញកំណ្ទម្ង់ 
វិស័យ អប់រំដោយមនភស្តុតាងច្បាស់លាស់។ ហ្តុដូច្ន្ះ ការសិក្សាន្ះអាច ចាត់ទុកជា  "ការរៀន 
សូត្ តាមការអនុវត្ត" ដ្លជាចំណ្កមួយន្កម្មវិធីស្វជ្វដ៏ ធំទូលាយ និងយូរឆ្នាំរបស់ CDRI។
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ជំពូក ១

ក្នុងលក្ខណៈជាការសិក្សាស្វជ្វដំបូងគ្នោះ ជំពូកនានាគួរចាត់ទុកជា ឯកសារមួយ 
កម្ង ជាជាងធាតុផ្សំជាប់ទក់ទងគ្នាយ៉ាងរលូននៅក្នុងឯកសារមួយ។ ការសិក្សានីមួយៗគ្ប 
ដណ្ដប់ លើបញ្ហាធំទូលាយមួយ ដ្លរួមមន ការចុះឈ្មាះចូលរៀន និងលទ្ធភាពទទួលបានការ 
អប់រំ (បរិមណការអប់រំ), គុណភាពការអប់រំ, ការផ្តល់ថវិកាដល់វិស័យអប់រំ, សមសភាពរដ្ឋ-
ឯកជន រួមគ្នា, និង រដ្ឋបាល និងក្បខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន។ ទោះជាដូច្ន្ះក្តី ក៏គួរគូសរំល្ចតាំងដំបូងនូវ 
ចំណុាច ខ្វះខាតខ្លះៗ។ 

ទី១ ពុំមនកិច្ចប្ឹងប្ងខា្លាំងកា្លាណាស់ណាទ្ ដើម្បីញាុាំងឲ្យប្ភពទិន្នន័យមនភាព រលូន   
គ្នា  ល្អរវាង ជំពូកនានាដ្លមនអ្នកនិពន្ធខុសៗគ្នា។ ទី២ ក្នុងបញ្ហាធំៗទំង៥ ដូចបាន រៀប រាប់ 
នៅ ខាងលើ អ្នកនិពន្ធ ជំពូកនីមួយៗ អាចបត់ប្នបានច្ើន និងមនលទ្ធភាពធំទូលាយក្នុង ការ   
ជ្ើស រីស បញ្ហាដ្លត្ូវសិក្សា ស្វជ្វ ដោយមិនចាំបាច់មនទម្ង់ឯកភាពគ្នា រវាង   ជំពូក      នានា  
ទ្។ ទី៣ វិធីលើកយកបញ្ហាគោលនយោបាយ មកពិនិត្យពិភាក្សា អាចប្ប្ួល ខុស គ្នា រវាង  ជំពូក 
ទំង ឡាយ។ ជាលទ្ធផល ជំពូកខ្លះបានលើកមកពិនិត្យនូវ ផលពាក់ព័ន្ធផ្ន្ក គោល នយោបាយ  
ដ៏ ជាក់ លាក់ ជំពូកខ្លះទៀតពិភាក្សាលើបញ្ហាទូទៅមួយចំនួន ហើយខ្លះទៀត  ផ្តោតជា សំខាន់   ទៅ 
លើ និនា្នាការកន្លងមក និងសា្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដោយមិនសូវបានយកចិត្តទុកដក់ លើ បញ្ហា គោល 
នយោបាយទ្។ ទី៤ ជំពូកស្តីពី ឧត្តមសិក្សា (ជំពូក ៣) ដ្លរួមមន អនុជំពូកដល់ ទៅ ៤ តាក់ 
ត្ង ឡើងដោយអ្នកនិពន្ធខុសៗគ្នានោះ អាចមនលក្ខណៈមិនសុីគ្នាជាងគ្នៅ ក្នុង  ប្ធាន បទ ដ្ល  
បាន សិក្សា  និងបញ្ហាគោលនយោបាយដ្លបានបំផុសឡើង។ លក្ខណៈ  ខុស  ប្ល្ក  គ្នាច្ើន រវាង 
អនុជំពូកនានា  មនន័យថា ជំពូក៣ អាចមនភាពរលូនតិចជាងគ្នៅក្នុង សៀវ ភៅន្ះ។ 

សរុបមក បញ្ហាសំខាន់ៗជាច្ើនដ្លនៅចោទលើឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា វាស្ដៀងគ្នា នឹង   
លទ្ធផល  រកឃើញក្នងុការសកិស្ារបស ់Chhem (1997, ix) កាលពជីាង មយួទសវតស្រ ៍កន្លះ មក ហើយ៖ 
 

...[ឧត្តមសិក្សា] មនលក្ខណៈសម្ប់អ្នកមនឋានៈខ្ពស់... មនការគ្ប់គ្ងប្ប 
ប្មូល ផ្តុំ... មនភាពពាក់ព័ន្ធ តិចតួច និង ...មន លទ្ធផល មិន គ្ប់គ្ន់ទ្...។ 
ពិនិត្យ  តាម សា្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និង បរិយកាស ថ្មី នៅក្នុង  នយោបាយស្ដ្ឋកិច្ច និង  
ប្ទ្ស  ជាតិ នោះ ឧត្តម សិក្សា នៅកម្ពុជានឹងត្ូវប្ឈម នឹង បញ្ហា លំបាកៗ នៅព្ល 
ខាង មុខ។ វិស័យ អប់រំ  ក៏ត្ូវមន ការថ្លឹងថ្ល្ងល្អរវាង  តម្ូវការ សង្គម និងសមត្ថភាព 
របស់វា ក្នុងការ សម្ប  ខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ ដោយធ្វើការ អភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្ស 
និង  ផ្តល់ការ អប់រំ ដ៏ល្អ ដល់ ពួកនិស្សិតដ្លបានរៀនចប់  ...

សព្វថ្ង ្ប្ព័ន្ធឧត្តមសិក្សានៅកម្ពជុា នៅមនឧបសគ្គដូចគ្នាន្ះជាច្ើនរំាងស្ទះនៅឡើយ។ 
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ជំពូក  ២

ឆុំ ធាវី អ្នកស្វជ្វ និង Srinivasa MADHUR នាយកផ្នក្ស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI ។

២

កង្វះខាតជំនាញនៅកម្ពុជា៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

២.១. ជំនាញ៖  គោលគំនិតពាក់ព័ន្ធច្ើនរូបភាព

តាមការគិតឃើញជាទូទៅ ជំនាញ គឺជាសមត្ថភាពធ្វើអ្វីមួយបានល្អ។ និយមន័យជា 
ផ្លូវការ  ភាគ ច្ើន ក៏យល់ស្បនឹង គំនិតខាងលើដ្រ។ "ជំនាញ ជាសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាព" 
(Heckman and Mosso 2014: 6)។ ដូច្ន្ះ ជំនាញគឺជាគោលគំនិតពាក់ព័ន្ធ ច្ើនរូបភាព។ 
"ជំនាញ  មនច្ើនប្ភ្ទ ហើយរួមបញ្ចូលទំង ចំណ្ះ ដឹង បុគ្គលិកលក្ខណៈ កតា្តោចំណូលចិត្ត និង 
សុខភាព" (Heckman and Moses  2014: 6)។ 

ជំនាញ ក៏មនបរិបទជាក់លាក់ដ្រ។ ជំនាញដ្លគ្គិតថា មនប្យោជន៍ខា្លាំងនៅក្នុង វិជា្ជា 
ជីវៈ ណាមួយ ក៏អាចមិនបំព្ញបានតាមស្តង់ដអប្បបរមនៅក្នុងវិជា្ជាជីវៈមួយទៀតផង។ ទោះបី 
នៅក្នុងវិជា្ជាជីវៈដូចគ្នា ក៏ទំហំ និងប្ភ្ទជំនាញ ដ្លប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលទប ឬ សង្គម 
ក្ីក្ត្ូវការ វាអាចខុសគ្នាពី ជំនាញដ្លប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលមធ្យម ឬប្ទ្ស អ្នក មន 
ត្ូវការ។ ទោះបីនៅ ក្នុងប្ទ្សត្មួយ  ក៏សា្ថាប័នអប់រំ (ជាអ្នកផ្តល់ ជំនាញ ផ្ស្ងៗ ដ៏សំខាន់មួយ) 
អាច ព្ញចិត្តនឹងជំនាញដ្លពួកគ្ផ្តល់ឲ្យ      យុវជន ប៉ុន្ត្ និយោ ជកដ្ល ជាអ្នក ជួលប្ើពលករ អាច 
មើល ឃើញថា យុវជនទំងនោះខ្វះខាតជំនាញ ដ្លពួកគ ្ស្វ្ងរក សម្ប់ កន្ល្ងការងារ ហើយ 
ន្ះ  ជាករណីការអប់រំវាដច់គ្នាពី កន្ល្ងធ្វើការ ដ្លគ្ បានដឹង ជាទូទៅ។ 

ផ្អ្កលើនិយមន័យជាមូលដ្ឋានន្ះ ធនាគរពិភពលោកបានប្ើប្ស់គោលគំនិតមន  បី 
ចំណុាច ន្ជំនាញ ដ្លធំធ្ងជាងបញ្ហាគ្ន់ត្សម្ចបានការអប់រំ ដើម្បីផ្តោតទៅលើ ទិដ្ឋភាព 
ធនធាន មនុស្សដ៏ធំទូលាយ (WB 2014: 8)។ ជំនាញរបស់បុគ្គល ឬពលករ  ច្កច្ញជា ៣ ផ្ន្ក 
ធំៗ៖ ជំនាញគិត, ជំនាញផ្ន្កសង្គម/អារម្មណ៍ ឬជំនាញទន់ ឬជំនាញផ្ន្កអាកប្បកិរិយ, និង 
ជំនាញ បច្ច្កទ្ស។

និយមន័យជំនាញស្ដៀងគ្នាមួយទៀត ប្ើប្ស់ដោយ បណា្ដាញជាតិន្សមគម ជំនួញ  
និងឧស្សាហកម្មន្សហរដ្ឋអាម្រិក ដ្លផ្តោតជាពិស្សសលើភាពអាចបម្ើការងារ បាន  របស់ 
យុវជន  បានប្ងច្កជំនាញជាបួនប្ភ្ទ៖  ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន ជំនាញរបស់មនុស្ស ចំណ្ះ សម្ប់ 
អនុវត្ត និងជំនាញក្នុងកន្ល្ងធ្វើការ។ 

កំណើនចំនួនការងារទក់ទងច្ើនវិស័យ ដ្លគ្បដណ្ដប់លើ ស្ដ្ឋកិច្ច ការសិក្សាពី ជម្ងឺ 
ឆ្លង និងចិត្តវិទ្យោ នាំឲ្យមនការសន្និដ្ឋានដ៏សំខាន់ថា៖ ជំនាញស្វ្ងយល់ និងជំនាញផ្ន្កសង្គម-
អារម្មណ៍ វាចាប់កកើតឡើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងបំផុតក្នុង ជីវិតមនុស្ស (Heckman and Moss 
2014)។ ការស្វជ្វបានបងា្ហាញពី លក្ខណៈសំខាន់បំផុតន្ការរីកលូតលាស់តាំងពី ក្ម្ងខ្ចី ដើម្បី 
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ឲ្យ មនុស្សណាម្នាក់មន សមត្ថភាពខា្លាំងបំផុត។ សូម្បីត្ ជំនាញអាកប្បកិរិយ  ក៏ចាប់ផ្តើម កកើត 
ឡើង   នៅ ក្នុង ឆ្នាំដំបូងៗ ហើយបន្តរីកលូតលាស់រហូតដល់ព្លព្ញវ័យ។

ជារឿយៗ បុគ្គលទទួលបានជំនាញបច្ច្កទ្សនៅដំណាក់កាលក្យៗន្ជីវិតរស់ខ្លួន។ 
ជំនាញន្ះ ភាគច្ើនទទួលបានតាមរយៈការអប់រំនៅសាកលវិទ្យោល័យ, ការអប់រំ និង បណ្ដុះ 
បណា្ដាល   បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ  (TVET), ការរៀនសូត្ក្នុងព្លធ្វើការងារ, ទោះបីជំនាញ បច្ច្ក 
ទ្ស  ជាមូលដ្ឋានខ្លះ គ្រៀនវាបានក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗន្ការអប់រំក៏ដោយ។ ដំណើរការ ន្ ការ  
ទទួល បានជំនាញបច្ច្កទ្ស ផ្អ្កលើនិងមនទំនាក់ទំនងជាមួយ ដំណើរការ ន្ការ ទទួល បាន 
ច្ើន  ឡើងៗនូវជំនាញស្វ្ងយល់ និងជំនាញអាកប្បកិរិយ ដ្ល កើត មន ឡើង តាំងពី មុន នោះ 
ទៀត នៅក្នុងជីវិតមនុស្ស (WB 2013b: 17)។

ជាមួយនឹងការវិភាគពីការបង្កើត និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ  ជំពូកន្ះបងា្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅ ន្ 
បញ្ហាកង្វះជំនាញនៅកម្ពុជា។ អត្ថបទន្ះវិភាគពី ៖ បញ្ហាកង្វះជំនាញដ្លនិយោជក ជួបប្ទះ ក្នុង 
វិស័យឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្មមួយចំនួន, កង្វះជំនាញក្នុងផ្ន្កទ្សចរណ៍, ផលប៉ះពាល់ន្ បញ្ហា 
កង្វះជំនាញទៅលើកំណើន និងការអភិវឌ្ឍប្ទ្ស, និង កង្វះជំនាញ ក្នុងបរិបទសកល។

២.២ បញ្ហាកង្វះជំនាញនៅកម្ពុជា

មនការមូលមតិកាន់ត្ច្ើនហើយថា  ប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងជួបកំណើនគម្លាតរវាង ជំនាញ 
ដ្ល  ឧស្សាហកម្ម  និងជំនួញត្ូវការ ហើយនឹងជំនាញដ្លយុវជនទទួលបានពីសា្ថាប័នអប់រំ មន     
ទំង  គ្ឹះសា្ថានសិក្សាស្វជ្វ និងវគ្គរបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈផ្ស្ងៗ (CDRI 2013; 2014; Madhur 
2014; World Bank 2010; 2012a) ។ 

ក្នុងអង្ក្តនៅឆ្នាំ ២០១១ លើនិយោជក ៧៨នាក់ ធ្វើឡើងដោយក្ុមហ៊ុន Human 
Resources Inc. (HRINC) គឺមននិយោជក ៧៣% ប្ប់ថា  និស្សិតបញ្ចប់ សាកលវិទ្យោល័យ 
នៅ កម្ពុជា គ្មានជំនាញត្ឹមត្ូវទ្។ មននិយោជកជាង  ៦២% និយយថា សិស្សបានបញ្ចប់ វគ្គ 
បណ្ដុះ បណា្ដាលជំនាញ ក៏គ្មានជំនាញត្ឹមត្ូវដ្រ។ ម្យោ៉ាងទៀត មននិយោជកត្ឹមត្ ១២% 
ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លប្ប់ថា និស្សិតបញ្ចប់សាកលវិទ្យោល័យ មនចំនួនមិនគ្ប់គ្ន់ ហើយ ៣៨% 
ទៀត លើកថា និស្សិតបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណា្ដាល ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ នៅមនចំនួនតិចព្ក។  ដូច្ន្ះ 
និស្សិត បញ្ចប់សាកលវិទ្យោល័យដ្លមន ជំនាញមិនសីុគ្នានឹងតមូ្វការ  ហាក់ដូចជាមនច្ើនជាង 
និស្សិត បញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ។ ម្យោ៉ាងទៀត មននិយោជក ៣១% ប្ប់ថា 
ពួកគ្  ពិបាកធ្វើការ បណ្ដុះបណា្ដាល ឬបង្កើនជំនាញដល់កម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន របស់ខ្លួន ហើយ 
ចំណុាច    ន្ះ បងា្ហាញថា កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលសព្វថ្ង្មនគុណភាពទប ហើយពួក បុគ្គលិក នៅ   មន   
សមត្ថភាពជំនាញអន់ខ្សាយ (WB 2012a: 8)។ លទ្ធផលទំងន្ះបញ្ជាក់ ច្បាស់ថា ប្ព័ន្ធ អប់រំ 
នៅកម្ពុជា មិនបានផ្តល់ជំនាញត្ឹមត្ូវដល់យុវជន ដើម្បីជួយឲ្យរកបាន ការងារ ធ្វើនោះ ទ្។ និស្សិត 
បញ្ចប់ ការសិក្សា មិនត្ឹមត្មនជំនាញគុណភាពទប ឬខុសតម្ូវការ នោះទ្ ប៉ុន្ត្  ថ្ម ទំង ខ្វះ 
ជំនាញ មូលដ្ឋាន ដើម្បីអាចពង្ឹងបន្ថ្មតាម ការបណ្ដុះបណា្ដាលភា្ជាប់នឹង ការងារទៀតផង។ 
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ជំពូក  ២

ការសន្និដ្ឋានស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ បានផុសច្ញពីការធ្វើអង្ក្តនាព្លថ្មីៗឧបត្ថម្ភដោយ 
អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) និងអនុវត្តលើនិយោជក និងអ្នកដឹកនាំសហគ្សមកពី ៧ ប្ទ្ស   
ក្នុង អាសា៊ាន គឺមន កម្ពុជា ឥណ្ឌូន្សុី ឡាវ ម៉ាឡ្សុី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន និង សិង្ហបូរី (EMC, 
2014)។ សម្ប់កម្ពុជា ចម្លើយរបស់និយោជកបញ្ជាក់ថា មនត្ សិស្ស បញ្ចប់ វិទ្យោល័យ ២០% 
និងនិស្សិតបញ្ចប់សាកលវិទ្យោល័យ  និង TVET ៤០% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លមនជំនាញ   ដ្ល សហគ្ស  
នា នា  ត្ូ វការ (EMC 2014: 13-16)។ ម្យោ៉ាងទៀត មន និយោជកត្ឹមត្ ១០% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្ល 
ធ្វើចំណាត់ថា្នាក់គុណភាពការអប់រំ សាធារណៈនៅកម្ពុជាថាល្អ ឬល្អណាស់ ហើយ មន   ត  ្ប្ទ្ស   
មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណោ្ណោះ  ដ្លមនតួល្ខទបជាងកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្ទ្ស ទំង៧។ អ្នក  ឆ្លើយ    
សម្ភាសន៍ ដ្លបានធ្វើចំណាត់ថា្នាក់គុណភាពអ្នកផ្តល់ស្វាអប់រំឯកជនថា ល្អ ឬល្អ ណាស់ មន  ច្ើន  
   ជិតដល់ ៤០% ទោះបីតួល្ខន្ះវាល្អជាងត្ប្ទ្សឡាវមួយក្តី (EMC 2014: 16-17)។

ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ សម្ប់កម្ពុជា អង្ក្តរ បស់ធនាគរពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៣ ដ្លបាន 
ធ្វើសម្ភាសន៍ម្ចាស់អាជីវកកម្ម  និងអ្នកគ្ប់គ្ងកំពូលៗរបស់ ៤៧២សហគ្ស រួមមនខាង  
ឧស្សាហកម្ម (៧៦% ន្សហគ្សទំងអស់), ទ្សចរណ៍ (១៤%), ការក្ច្ន្កសិផល (១០%), 
បងា្ហាញថា មនសហគ្ស ២៧% បានកំណត់បញ្ហា  កម្លាំងពលកម្មមនការអប់រំមិន គ្ប់   គ្ន់ ជា  
ឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការធ្វើអាជីវកម្ម គឺវាខ្ពស់ជាខា្លាំង ជាងតួល្ខ  ១៦% សម្ប់ អាសុី  ខាង កើត   
និងតំបន់បា៉ាសុីហ្វិក។

អង្ក្តលើនិយោជកឆ្នាំ២០១២ អនុវត្តដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) លើការ បង្កើត  
សហគ្ស អាជីវកម្មជាង ៥០០ ស្ថិតក្នុង ៦វិស័យ ដ្លមន ៣ខាងផ្ន្កកម្មន្តសាល (អាហារ  និង    
 ភ្សជ្ជៈ សំលៀកបំពាក់ ស្ប្កជើង កៅស៊ូ និងផ្លាស្ទិក), ២ខាងផ្ន្កស្វាកម្ម (ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ធានា រា៉ាប់រ៉ង និងការសា្នាក់នៅ) និងការសាងសង់ (Bruni et al 2013)។   សហគ្ស ចំនួន 
៦០% បាន  ជួល  ប្ើ  អ្នក ស្វ្ងរកការងារធ្វើជាលើកដំបូង ដ្លទើបច្ញមកពី ប្ព័ន្ធអប់រំ មនតាំង 
ពី  សិស្ស   បញ្ចប់ វិទ្យោល័យ រហូតដល់និស្សិតបញ្ចប់មហាវិទ្យោល័យ និងសិស្សបញ្ចប់ការអប់រំ និង 
បណ្ដុះ  បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ (TVET)។

សហគ្សច្ើនជាង ១/៣ ប្ប់ថា កង្វះជំនាញក្នុងចំណោមអ្នកស្វ្ងរកការងារនាំឲ្យ   
លំបាក    ដល់ការជ្ើសរីសបុគ្គលិកថ្មី។ ខាងផ្ន្កស្វាកម្មសា្នាក់នៅ មនសណា្ឋាគរ និង ផ្ទះ សំណាក់   
ជាង  ពាក់កណា្ដាលបានលើកថា កង្វះជំនាញ បានរាំងស្ទះដល់ការជ្ើសរីស បុគ្គលិក ថ្មី ទៀត។ 
 តួ ល្ខសម្ប់វិស័យសំណង់ វាទបជាងបន្តិចត្ឹម ៤៦%។

បើគិតតាមកន្ល្ងការងារនៅទំន្រ ដោយសារត្អ្នកស្វ្ងរកការងារធ្វើ មនជំនាញមិន 
គ្ប់គ្ន់ កន្ល្ងការងារនៅទំន្រដ្លពិបាករកពលករមកបំព្ញមនជិតដល់ ៣០%។   ខាង   ផ្ន្ក     
សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្កជើង មនចំណ្កខ្ពស់ជាងគ្សម្ប់កន្ល្ងការងារទំន្រ  ព្ះ ត្  បញ្ហា 
គ្មានជំនាញគ្ប់គ្ន់ (មនប្ហ្ល ៨៥% ន្កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យទំង៦)  ចំណ្ក     ឯ ផលិតកម្ម 
កៅស៊ូ និងបា្លាស្ទិកមនចំណ្កតិចជាងគ្។ 

ចំណុាចគួរចាប់អារម្មណ៍ គឺជាង ៩០% ន្កង្វះជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និង  
ស្ប្ក  ជើង ភាគច្ើនសម្ប់ការងារសាមញ្ញៗបំផុត ដ្លមិនចាំបាច់មនការអប់រំជាផ្លួវការ ដូច ជា 
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

កម្មករប្ើកម្លាំងដ្  អ្នកបោសសំអាត អ្នកថ្ទំអាគរ អ្នកយមទ្វារ ហើយ  ៧% ទៀត គឺ អ្នក មន  
ជំនាញខ្ពស់ជាងន្ះបន្តិច ដូចជា ជាងផ្ស្ងៗ (Bruni et al 2013: 51)។ ក្នុងវិស័យ ៥ ផ្ស្ង 
ទៀត កង្វះជំនាញកើតមនក្នុងការងារទមទរជំនាញខ្ពស់ បន្តិច ទៀត ប៉ុន្ត្ក៏នៅត្ ការងារ មន 
ជំនាញ ទប និងមធ្យម ដូចជា បុគ្គលិកលក់និងបម្ើស្វាកម្ម (ក្នុង សណា្ឋាគរ និង ផ្ទះ សំណាក់) 
បុគ្គលិក ការិយល័យ (ក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារា៉ាប់រង សណា្ឋាគរ និងផ្ទះសំណាក់) បុគ្គលិក 
បច្ច្កទ្ស និងអ្នកបញ្ជាម៉ាសុីននិង គ្ឿងចក្ (ក្នុងការ សាងសង់ កៅស៊ូនិងបា្លាស្ទិក អាហារ និង 
ភ្សជ្ជៈ) និង អ្នកវិជា្ជាជីវៈនិងអ្នក គ្ប់គ្ង (មនកង្វះក្នុងវិស័យទំង ៦)។

ទោះបីក្នុងការងារប្ើជំនាញទប និងមធ្យមក្តី ក៏មនកង្វះជំនាញបច្ច្កទ្សដ្រ ទំង 
ជំនាញ ជាប់ទក់ទងនឹងការងារ និងជំនាញសម្ប់ការងារជាក់លាក់។ ជំនាញបច្ច្កទ្ស ដ្ល 
សហគ្ស ត្ងលើកញឹកញាប់ថាជា ឧបសគ្គរាំងស្ទះការជ្ើសរីសបុគ្គលិកថ្មី មន ដូចជា ជំនាញ 
បច្ច្កទ្ស ទូទៅ ជំនាញការងារជាក់លាក់ ចំណ្ះដឹងផ្ន្កកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ចំណ្ះ ភាសា បរទ្ស 
ជំនាញ និយយ និងសរស្រទក់ទង ជំនាញរដ្ឋបាល ធ្វើផ្នការ និង គ្ប់គ្ង អង្គភាព។

កង្វះជំនាញទន់សម្ប់ធ្វើការងារជាក្ុម និងបម្ើស្វាអតិថិជន គឺជាឧបសគ្គចម្បង 
បនា្ទាប់  ដ្លរាំងស្ទះការបំព្ញកន្ល្ងការងារទំន្រ ហើយបនា្ទាប់មកគឺ កង្វះជំនាញវិនិច្ឆ័យ ពិស្ស 
ជំនាញ ដោះស្យបញ្ហា។  ក្ុមហ៊ុនប្ហ្ល ២៤%  លើកថា  ការធ្វើការងារជាក្ុម និង ការ 
បម្ើ ស្វាអតិថិជន ជាឧបសគ្គធំមួយ ហើយ ២៤% ទៀតប្ប់ថា ជំនាញដោះស្យបញ្ហា ក៏ជា 
ឧបសគ្គ មួយដ្រ។ 

ទក់ទងនឹងបុគ្គលិកមនស្ប់  ៥៥% ន្អាជីវកម្មបានប្ប់ថា ពួកគ្បំព្ញកា រងារ   មិន    
បាន  ល្អ    ដល់ កម្ិតស្តង់ដទ្។ សហគ្សប្ហ្ល ពីរភាគបីបាន ប្ប់ ថា "កង្វះទឹកចិត្ត" ក៏ជា 
មូល ហ្តុ  មួយ ដ្រ  ន្លទ្ធផលការងារមិនទន់ល្អ របស់ បុគ្គលិក។ មូល ហ្តុ ចម្បងៗ ផ្ស្ងទៀត 
រួមមន "ការងារ នៅ ថ្មី សម្ប់បុគ្គលិក" និង "កង្វះការបណ្ដុះ បណា្ដាល" ឬ "កង្វះជំនាញ" (Bruni 
et al 2013: 57)។ 

២.៣ កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍

កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម មនគ្ចាប់អារម្មណ៍ច្ើនហើយនៅកម្ពុជា ប៉ុន្ត្ កង្វះ 
ជំនាញ ក្នុងវិស័យស្វាកម្ម ជាពិស្សទ្សចរណ៍  នៅមនការយកចិត្តទុកដក់តិច។ រឿងន្ះ 
មិនសមហ្តុផលទ្ ពីព្ះទ្សចរណ៍ ក៏ជាប្ភពដ៏សំខាន់មួយន្កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ និង 
ចំណូល រូបិយប័ណ្ណបរទ្ស ដ្រ។

អង្ក្តលើនិយោជកក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ ធ្វើឡើងដោយ ទីភា្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ 
(NEA) បានបងា្ហាញទិដ្ឋភាពទូទៅន្កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យន្ះ (NEA 2013)។ អង្ក្តមតិន្ះ 
បាន  ធ្វើឡើងនៅខ្ត្តសៀមរាប  ដ្លព្លនោះ សហគ្សចំនួន ៣០០ មនកន្ល្ងធ្វើការងារ 
ទំន្រ ដល់ប្ហ្ល  ៦២០០។

សហគ្សប្ហ្ល ៧៥% បានរាយការណ៍អំពី កង្វះអ្នកដ្ល មន ជំនាញ គ្ប់គ្ន់ ដើម្បី     
បំព្ញ   កន្ល្ង ធ្វើការងារទំន្រទំងនោះ។ បញ្ហាកង្វះ ជំនាញ ជាឧបសគ្គរារាំងការជ្ើសរីស   បុគ្គលិក  
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ជំពូក  ២

ថ្មី  ឃើញ  មនរាយការណ ៍ច្ើន បំផុត ដោយក្ុម ភោជនីយដ្ឋាន សណា្ឋាគរ និងផ្ទះ សំណាក់ 
(ប្ហ្ល ៨៥%)។ ក្ុមហ៊ុនទ្សចរណ៍ និងអ្នករៀបចំដំណើរកំសាន្តប្ប់ថា ជួបបញ្ហាកង្វះ  
ជំនាញ  ត ិច តួច ទ្  ក្នុងការជ្ើសរីសលិកថ្មី។ 

ដូចគ្នានឹងវិស័យទ្សចរណ៍ដ្រ វិស័យកាត់ដ្រជួបបញ្ហាកង្វះជំនាញភាគច្ើន សម្ប់ 
ការងារ មនជំនាញទបទៅមធ្យម។ ក្ុមហ៊ុនទំងនោះលើកថា បុគ្គលិកប្ហ្ល ២៤% ក្នុង  
ការងារ   សាមញ្ញៗដូចជា អ្នកបោសសំអាត អ្នកធ្វើការងារផ្ទះ អ្នកយមទ្វារ ពុំមន ជំនាញ   គ្ប់ គ្ន់  
ទ  ្  ក្នុងការងាររបស់ខ្លួន។ ដូចគ្នាដ្រ បុគ្គលិកតិចជាងពាក់កណា្ដាល ខាង ផ្ន្ក លក់  និង បម្ើ ស្វាកម្ម 
ភ្ញៀវ ក៏មនជំនាញវិជា្ជាជីវៈមិនគ្ប់គ្ន់ដ្រ (NEA 2013: 27)។ 

ជំនាញសម្ប់ការងារជាក់លាក់  នៅខ្វះខាតខា្លាំងជាងគ្លំដប់ទី២ ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក 
ក្នុង វិស័យទ្សចណ៍។ ជិតដល់ពីរភាគបីន្សហគ្សបានកត់សំគល់ថា ជំនាញសម្ប់ ការ ងារ 
ជាក់ លាក់ នៅខ្វះខាតច្ើនក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

សហគ្សប្ហ្លពាក់កណា្ដាលលើកថា កង្វះចំណ្ះដឹងភាសាបរទ្ស ជាកង្វះជំនាញ 
សំខាន់ ទី២។ កង្វះជំនាញបច្ច្កទ្ស និងជំនាញវិនិច្ឆ័យ ក៏ជាឧបសគ្គ មួយដ្រ សម្ប់ 
សហគ្ស   ជាច្ើន ដូចជា ចំណ្ះដឹងខាងល្ខនិងអក្សរ ជំនាញដោះស្យ បញ្ហា និង ជំនាញ 
ប្ស្័យទក់ទង។ កង្វះជំនាញវិនិច្ឆ័យ និងបច្ច្កទ្ស វាជាផ្ន្កតូចមួយប៉ុណោ្ណោះ ន្ បញ្ហា 
ធនធាន  មនុស្សក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។ មនសហគ្សជាច្ើនបានប្ប់ថា ជំនាញទន់ ដូចជា 
ការទទួលសា្វាគមភ្ញៀវ និងការធ្វើការក្ុម នៅខ្វះខាតនៅឡើយ ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកខ្លួន។  ដោយ 
មូលហ្តុន្ះ ក្ុមហ៊ុនទ្សចរណ៍ កម្ពុជា ក៏លំបាក រកបានអ្នកមនជំនាញគ្ប់គ្ន់ឲ្យមក បម្ើ 
ការ ជា មគ្គុទ្ទ្សន៍ អ្នកទទួលភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក ទទួលសា្វាគមន៍ភ្ញៀវ។

២.៤ ផលប៉ះពាល់ន្កង្វះជំនាញ

កង្វះជំនាញ ធ្វើឲ្យក្ុមហ៊ុនលំបាកនឹងរីកចម្ើន ប្ើគំនិតប្បថ្មី ផ្តល់ផលិតផល និងស្វា  
ទន់ព្ល  និងបំព្ញបានតាមស្តង់ដគុណភាពផលិតផល (Aring 2012: 12)។  ឥទ្ធិពល មិន    
ល្អ  ន្ កង្វះ ជំនាញ នៅកម្ពុជា អាចពិនិត្យឃើញតាមផលប៉ះពាល់ន្កន្ល្ងធ្វើការ ពិបាក រក មនុស្ស   
មក បំព្ញ ដ្លក្ុមហ៊ុនបានរាយការណ៍នៅក្នុងអង្ក្តឆ្នាំ២០១២ ធ្វើឡើង ដោយ ILO។ ក្នុង 
អង្ក្តន្ះ ក្ុមហ៊ុនប្ហ្ល ពីរភាគបី បានលើកពីការលំបាក ជ្ើសរីសបុគ្គលិកថ្មី មក  បំព្ញ  
កន្ល្ង ការងារនៅទំន្រ បានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការបង្កើត ផលិតផល និងស្វាថ្មីៗ។ ផល ប៉ះពាល់ 
ផ្ស្ងទៀត  មនដូចជា៖ បាត់បង់អាជីវកម្មទៅលើ គូប្ជ្ង (ជាង ៤០% ន្ សហគ្ស), ពិបាក 
បំព្ញ តាមលក្ខខណ្ឌរបស់អតិថិជន (៣០%), កើនបន្ទុកចំណាយ (ប្ ហ្ល ២០%) និង ពិបាក 
បំព្ញ បានតាមស្តង់ដ គុណភាព (ប្ហ្ល ២០%)។ ការយឺតយ៉ាវ ក្នុង ការ បង្កើត ផលិតផលថ្មី និង 
ការបាត់បង់ អាជីវកម្ម ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្ដ្ល ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្ប្ក ជើង 
បានលើកឡើង រីឯការងារច្ើនព្កសម្ប់បុគ្គលិកមន ស្ប់ ដ្លបាន ប៉ះពាល់ ដល់  គុណភាព 
ន្ ស្វាបម្ើអតិថិជន វាជាបញ្ហាប្ឈមចម្បងគ្ របស់ សណា្ឋាគរ និងផ្ទះសំណាក់ (Bruni et. 
Al 2013: 54)។  ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត សហគ្ស ត្ូវបង្ខំ ចិត្ត  ដក  ផលិតផល និងស្វាមួយចំនួន 
ច្ញ ពីទីផ្សារទៀតផង។ 
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ក្នងុវិស័យទ្សចរណ៍ កង្វះជំនាញមនផលប៉ះពាល់កាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ និងធំទូលាយ  ថ្មទៀត។ 
អង្ក្ត ឆ្នាំ២០១២ របស់ NEA បានបងា្ហាញច្បាស់ពីបញ្ហាខាងលើ។ សហគ្ស ជាង  ពាក់កណា្ដាល 
តាម ផ្ន្ក ផ្ស្ងៗក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍  បានរាយការណ៍ថា កង្វះជំនាញ របស់  បុគ្គលិកបាន នាំឲ្យ 
បុគ្គលិក  ដទ្ មនបន្ទុកការងារកាន់ត្ធ្ងន់ឡើង។

បុគ្គលិកជិត ៥០% និយយថា កង្វះជំនាញក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ការព្ញចិត្តរបស់ 
អតិថិជន  ដ្រ។ ផលប៉ះពាល់ផ្ស្ងៗទៀតមនដូចជា ការពិបាកបំព្ញបានតាមស្តង់ដគុណភាព 
(៤៤%) ការបាត់បង់អាជីវកម្ម (៣៨%) និងការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើតផលិតផល និងស្វាកម្ម 
ថ្មីៗ (៣៦%)។

ចំណុាចសំខាន់មួយទៀត គឺកង្វះជំនាញមិនម្នកសិកម្មកំពុងផុសឡើងហើយ ព្ះ 
វិស័យ  កសិកម្ម និងស្ដ្ឋកិច្ចនៅជនបទកម្ពុជា នៅមនអតិរ្កកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្ើន ហើយ 
បងា្ហាញ ថា ការផ្ទ្រអតិរ្កកម្លាំងពលកម្ម "ពីកសិដ្ឋាន ទៅ រោងចក្" ដ្លជា លក្ខណៈសំគល់ 
ន្ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម នឹងត្ូវបន្តទៅមុខយូរឆ្នាំទៀត (Madhur 2014)។ តាមន្ះ  ប្ទ្ស 
កម្ពុជាត្ូវប្ឈមនឹង៖ (១) កង្វះខាតនៅគ្ប់កន្ល្ងនូវជំនាញ គ្ប់ប្ភ្ទ- ចាប់ពីបុគ្គលិក មន 
ជំនាញទបទៅមធ្យម រហូតដល់អ្នកមនជំនាញឯកទ្ស ខ្ពស់ៗ  (២) យុវជនបញ្ចប់សាកល 
វិទ្យោល័យជាច្ើននាក់ណាស់ ទទួលបានការអប់រំ ប្បទូទៅ ហើយជំនាញប្បន្ះមិនអាចឆ្លើយ
តបនឹងតម្ូវការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម និង ទំនើបកម្មស្ដ្ឋកិច្ចបានទ្ ដូច្ន្ះហើយពួកគ្ក៏គ្មាន 
ការងារធ្វើ ឬមនការងារធ្វើមិន ព្ញល្ញ (៣) កម្លាំងពលកម្មមននៅសល់ច្ើនណាស់ ជា 
ពិស្ស កម្លាំងពលកម្ម គ្មានជំនាញនៅជនបទ។ កម្ពុជាមនប្ជាជនជាង ៥០%   ស្ថិតក្នុង ក្ុម អាយុ 
ពី ១៥-២៤ឆ្នាំ ដូច្ន្ះសា្ថានភាពមនកង្វះជំនាញ និងមនជំនាញមិនសុីគ្នានឹងតម្ូវ ការ ប្បន្ះ 
អាច នាំ ឲ្យមនការវឹកវរនៅក្នុងស្ទប់យុវជន និងផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ សង្គម និង នយោបាយ  
(Madhur 2014)។

ទោះបីជា ប្ទ្សក្ីក្ទទួលបានផលប្យោជន៍តិចពីអាសា៊ាន ដោយសារលំហូរកម្លាំង 
ពលកម្ម គ្មានជំនាញពុំមនការបើកទូលាយជាងន្ះក្តី ក៏លំហូរមនកម្ិត ប៉ុណ្ណ្ះ ន្កម្លាំង ពលកម្ម  
ជំនាញ ក្នុងសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) នៅត្ផ្តល់ភាពងាយស្ួល ដល់ ប្ទ្ស ដូចជា 
កម្ពុជា ដើម្បីនាំចូលអ្នកមនជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ដ្រ។ ការអនុវត្តប្បន្ះ អាចជួយឲ្យកម្ពុជាដោះស្យ 
បញ្ហាកង្វះជំនាញខ្ពស់ៗបាន។ ជាក់ស្ត្ងក្នុងអង្ក្តរបស់ EMC មនប្ហ្ល ៧០% ន្ និយោជក 
មកពី ប្ទ្សកម្ពុជា ប្ប់ថា លំហូរដោយស្រីជាងន្ះនូវពលករមនជំនាញខ្ពស់ក្នុង AEC នឹង 
ផ្តល់ ផលវិជ្ជមន (សុរបន្ចម្លើយវិជ្ជមន និងវិជ្ជមនខា្លាំង) ដល់សហគ្ស របស់ ពួកគ្។ តួល្ខ 
៧០% ន្ះ វាខ្ពស់ជាងគ្ក្នុងចំណោមប្ទ្សទំង ៧ ដ្លបានធ្វើអង្ក្ត ហើយតួល្ខ ន្ចម្លើយ 
វិជ្ជមន សម្ប់លំហូរដោយស្រីជាងន្ះនូវកម្លាំង ពលកម្ម ពាក់កណា្ដាលជំនាញ ក៏ធំដ្រ ប៉ុន្ត្ ទប 
ជាង  ន្ះបន្តិចត្ឹម ៤០% ប៉ុណោ្ណោះ (EMC 2014: 29-30)។

ប៉ុន្ត្បើសិនគ្មានវិធានការដ៏ចាំបាច់ៗ ដើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្ម   វ័យ 
ក្ម្ង  របស់ខ្លួនទ្ លំហូរកម្លាំងពលកម្មជំនាញកាន់ត្ស្រីនៅក្នុង AEC អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្ូវពឹង  
ផ្អ្ក យូរអង្វ្ងលើការនាំចូលពលកម្មជំនាញ (Madhur 2014)។ ការពឹងផ្អ្ក លើ ការនាំចូល  កម្លាំង  
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ពលកម្ម ជំនាញ ជាជាងបង្កើតកម្លាំងន្ះនៅក្នុងស្ុក អាចកា្លាយជា ឧបសគ្គ រាំងស្ទះការងារ របស់ 
យុវជន  កម្ពុជា និងពលករមនជំនាញមិនគ្ប់គ្ន់  ដ្លត្ូវ ប្កួតប្ជ្ង នឹងកម្លាំង ពលកម្មមន 
ជំនាញ នាំចូល។

សម្ប់សា្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចជាទូទៅ យុវជនមនជំនាញនិងមនការងារសមរម្យ  
ក៏ដូចជាសង្គមមនសុខភាពល្អដ្រ គឺជាកតា្តោកំណត់ និងធាតុផ្សំមួយន្ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស និងការ 
អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចជាទូទៅ។ ការដោះស្យបញ្ហាកង្វះជំនាញកំពុង ផុស ឡើង តាមការ ផ្តល់ 
ជំនាញត្ឹមត្ូវដល់យុវជន ក៏ជាគោលដៅកំពូលមួយដ្រ ក្ពី គោលដៅប្ើជាមធ្យោបាយដើម្បី 
សម្ច បានកំណើនខា្លាំង និងមនចីរភាព។

២.៥  កង្វះជំនាញរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទសកល

បញ្ហាយុវជនខ្វះខាតជំនាញ មិនម្នកើតមនត្នៅកម្ពុជានោះទ្។ វាជាបញ្ហាសាកល 
ដ្ល  កើត មន នៅគ្ប់ប្ទ្ស និងគ្ប់ទ្វីប។ ប៉ុន្ត្ប្ភ្ទន្កង្វះជំនាញ វាខុសគ្នា ទៅតាម 
ប្ទ្ស ក្នុងន្ះ ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ត្ង         ជួបកង្វះជំនាញខ្ពស់ៗ រីឯប្ទ្សមិនសូវ អភិវឌ្ឍន៍ជួប នឹង  
កង្វះ  ជំនាញនៅគ្ប់កន្ល្ង និងនៅច្ើនកម្ិត។  ជាក់ស្ត្ងនៅសហរដ្ឋ អាម្រិក កង្វះ សមត្ថភាព  
កើត មន  ឡើង ក្នុងឧស្សាហកម្មប្ើបច្ច្កវិទ្យោខ្ពស់ៗ ឧស្សាហកម្ម និងពាំណិជ្ជកម្មប្ើចំណ្ះដឹង 
ខា្លាំង ដ្ល ជំរុញការអនុវត្តប្បថ្មី ដោយប្ើបច្ច្កវិទ្យោ ឈានមុខបំផុត។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្ទ្ស កម្ពុជា 
និងវៀតណាម  ជួបកង្វះជំនាញនៅច្ើន កម្ិតជាង។ ដូចបានរៀបរាប់នៅខាងលើ កម្ពុជា ខ្វះខាត  
ធ្ងន់ធ្ងរ នូវអ្នកគ្ប់គ្ង វិស្វករ និងវ្ជ្ជបណ្ឌិតបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណា្ដាល ត្ឹមត្ូវ ហើយ ក៏ 
ខ្វះខាត បុគ្គលិកមនជំនាញ ទបនិងមធ្យម សម្ប់វិស័យឧស្សាហកម្ម និង ទ្សចរណ៍ ផងដ្រ។  

២.៦ ការសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗ

ទោះបីមនយុវជនប្ហ្ល ២៥មុឺននាក់ ឈានចូលទៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មជា រៀង រាល់ឆ្នាំ 
និង មនសិស្សចំនួនប្ហ្លគ្នាន្ះ ចុះឈ្មាះចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យោល័យក្តី ក៏កម្ពុជា នៅត្ 
ជួបបញ្ហាកង្វះជំនាញ សូម្បីក្នុងវិស័យទមទរជំនាញទបដូចជាខាងផ្ន្ក ផលិតសម្លៀក បំពាក់ 
បដិសណា្ឋារៈ ទ្សចរណ៍ និងការសាងសង់ក្តី។

កង្វះជំនាញសម្ប់វិស័យដ្លត្ូវការជំនាញច្ើន ដូចជា ការដំឡើងរថយន្ត គ្ឿង 
អ្ឡិចត្ូនិក និងបច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មននិងទំនាក់ទំនង មនកម្ិតកាន់ត្ខ្ពស់ខា្លាំងទៀត ក្ពី កង្វះ 
ធ្ងន់ធ្ងរ នូវអ្នកមនជំនាញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់ ដូចជា អ្នកគ្ប់គ្ង  វិស្វករ និងវ្ជ្ជបណ្ឌិត ជាដើម។

កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងនៅប្ទ្សកម្ពុជា 
ប៉ុន្ត្ កង្វះជំនាញក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍មនគ្យកចិត្តទុកដក់តិចជាង។ ចំណុាចគួរចាប់ អារម្មណ៍ 
គឺវិស័យទ្សចរណ៍ដ្លរួមចំណ្កធំណាស់ដល់កំណើនប្ក់ចំណូល និង ភាពមនការងារធ្វើ  
(និង មនសកា្កានុពលកាន់ត្ខា្លាំងឡើងទៀតនាព្លអនាគត)  កំពុងជួប កង្វះជំនាញធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា 
វិស័យ ឧស្សាហកម្មដ្រ។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

កង្វះជំនាញ កំពុងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនទៅលើអាជីវកម្មជាច្ើនវិស័យ។ ប្សិនបើមិន 
អាច  កាត់ បន្ថយបញ្ហាន្ះបានទ្ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និងសន្ទុះអាជីវកម្មនានានឹងត្ូវ រ្ចរិល  ទៅ  ថ្ង្ 
អនាគត។  ម្យោ៉ាងទៀត សម្ប់សា្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច ជាទូទៅ ការផ្តល់ ជំនាញ  ដល់ យុវជន 
ឲ្យអាចចូលបម្ើការងារបានព្ញល្ញ ជាកតា្តោសំខាន់បំផុត ដើម្បី ផ្តល់ សិទ្ធិ អំណាច សម្ប់ ការ 
គ្ប់គ្ង ខ្លួនពួកគ្ និងសម្ចគោលដៅធំទូលាយ ន្ការអភិវឌ្ឍ មនុស្ស។

កង្វះជំនាញ គ្ន់ត្ជាចំណ្កមួយន្បញ្ហាប៉ុណោ្ណោះ។ នៅកម្ពុជាសព្វថ្ង្ក៏មនច្ើនដ្រ 
នូវ ជំនាញមិនសុីគ្នានឹងការងារ។ ទោះបីអាជីវកម្មនានាកំពុងជួបកង្វះជំនាញដ៏ចាំបាច់ៗ សម្ប់ ការ 
ធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យបានលឿនក្តី ក៏ឃើញមនយុវជន បញ្ចប ់  សាកល 
វិទ្យោល័យ  ជាច្ើននាក់ ដ្លមនជំនាញមិនស្បតាម តម្ូវការ របស់ និយោជក និង សហគ្ស។ 
ជំនាញ  មិនសុីគ្នានឹងតម្ូវការប្បន្ះ បានប៉ះពាល់ ដល់ លទ្ធភាពមន ការងារធ្វើ របស ់យុវជន ដ្ល 
បាន  ទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលរួចជាស្ច ហើយអាចបង្កការវឹកវរក្នុងចំណោម យុវជន ចលាចល 
សង្គម និងអសិ្ថរភាពនយោបាយ។

កម្ពុជាត្ូវត្គិតគូរឡើងវិញអំពី វិធីដោះស្យបញ្ហាកង្វះជំនាញ និងជំនាញមិនសុីគ្នានឹង 
តម្ូវការ ប្សិនបើចង់ឈានឡើងជាប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលមធ្យមឲ្យបាន ហើយអាច សម្ប 
ខ្លួនទៅនឹង AEC នៅក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំ និងទស្សវត្សរ៍ខាងមុខន្ះ។ បញ្ហាសំខាន់គឺ ត្ូវផ្តល់ ការ អប់រំ 
ត្ឹមត្ូវដល់យុវជនកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យពួកគ្អាចត្ៀមខ្លួនបានល្អដោយមន ជំនាញ និង ចំណ្ះដឹង 
ត្ឹមត្ូវ សម្ប់ បម្ើការងារ។

តើប្ព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជា អាចរួមចំណ្កអ្វីខ្លះ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាកង្វះជំនាញ និង ជំនាញ  
មិនសុីគ្នានឹងតម្ូវការ ហើយកំណ្ទម្ង់ប្ភ្ទណាក្នុងប្ព័ន្ធទំងមូល-មនតាំងពីការ អប់រំ 
កម្ិត ខ្ពស់ រហូតដល់ថា្នាក់មត្ត្យ្យ និងការអភិវឌ្ឍកុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី តាមរយៈ សាលា បឋមសិក្សា 
អនុវិទ្យោល័យ វិទ្យោល័យ និង TVET នឹងមនលើកមកពិនិត្យ នៅក្នុង ៥ជំពូក ខាងមុខន្ះ។
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ជំពូក ៣

៣
ការសម្ចគោលដៅដ៏ខ្ពស់តាមរយៈ

ការអប់រំកម្ិតឧត្តម

រដ្ឋាភិបាលមនចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ ជំរុញឲ្យកម្ពុជាឡើងឋានៈជាប្ទ្សមនចំណូល មធ្យម   
កម្ិត ទប នៅត្ឹមឆ្នាំ២០១៨ និងមនចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់នៅត្ឹមឆ្នាំ២០៣០។ ឯកសារ 
ព្ងគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ មនកំណត់ផ្នទីបងា្ហាញ ផ្លូវ   មួយ    
សម្ប់ដំណាក់កាលបនា្ទាប់ន្ ការធ្វើពិពិធកម្ម  ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ និងភាព ប្កួត ប្ជ្ង ន្   
វិស័យ ឧស្សាហកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងន្ះក្តី កម្ពុជារំពឹងថានឹងត្ូវជួបបញ្ហា ប្ឈម  មួយ  ចំនួន នៅ 
ព្ល    ចាប់  ផ្តើម ដើរ តាមគន្លងកំណើនប្ក់ចំណូលឲ្យដល់ កម្ិតមធ្យមន្ះ។ កិច្ចការ  សំខាន់    បំផុត  
មួយ គឺត្ូវដោះស្យបញ្ហាជំនាញកម្ិតទប ភាពមនការងារធ្វើ មិន ព្ញ ល្ញ និង កម្ិត  អប់រំ   
ទប    ន្  កម្លាំង ពលកម្ម។ កម្ពុជាមនជោគជ័យខា្លាំងក្នុងការទក់ទញ  វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី    បរទ្ស    ក៏ ពិត 
ម្ន ប៉ុន្ត្ កង្វះ ខាតធ្ងន់ធ្ងរនូវពលករមនជំនាញ និងភាពមិន សុីគ្នា ផ្ន្ក ជំនាញ ជា ក្តី បារម្ភ ចម្បង   មួយ 
នៅ  ព្ល សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) ត្ូវចាប់ អនុវត្ត នៅ ចុង ឆ្នាំ២០១៥។ ការ សិក្សា ជា 
ច្ើន រួមទំង  ការសិក្សាន្ះផងដ្រ បានបងា្ហាញពីនិស្សិតមន សមត្ថ ភាព ខ្សាយ ដ្ល បាន រៀន   ចប់  
ច្ញ  ពីសា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា។ សូម្បីនិស្សិត មួយ ចំនួន តូច ដ្ល មន គុណ  សម្បត្តិ     គ្ប់ 
គ្ន់  នោះ ក៏មិនប្កដថា មនជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ឬជំនាញ ការងារស្នូល ស្ប ទៅតាម តម្ូវ ការ  ទីផ្សារ  
ការ ងារ  ដ្រ។ បញ្ហាប្ឈម ដទ្ទៀតសម្ប់ឧត្តមសិក្សា មនដូចជា អភិបាល កិច្ច ទន់ ខ្សាយ កង្វះ 
ការ  អប់រំពី សហគ្ិនភាព កង្វះការធ្វើវិនិយោគដោយ រដ្ឋាភិបាល និងកង្វះភាព ត្ៀម   ខ្លួន   បាន ល្អ  ក្នុង 
ការ  សិក្សា របស់ និស្សិត បញ្ចប់ការសិក្សា កម្ិត វិទ្យោល័យ។

ជំពូកន្ះមនគោលដៅ៖

- បងា្ហាញត្ួសៗពីសា្ថានភាព និងបញ្ហាប្ឈមន្ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា

- វ្កញ្កគំទ្ឲ្យមនការកសាងវប្បធមន៌្គណុភាពមយួ នៅក្នងុប្ពន័្ធអបរ់ំ ឧត្តម សិកស្ា    
ទំងមូល ដើម្បីក្លំអកម្មវិធីសិក្សា ហើយនិង ជំនាញនិងចំណ្ះដឹងរបស់ និស្សិតបញ្ចប់  
ការសិក្សា

- បងា្ហាញពីគោលគំនិតន្សាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន និង

- ស្វជ្វរកបច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មន និងទូរគមនាគមន៍  ដ្លរួមចំណ្កជួយ បំព្ញឲ្យ ការ 
បង្ៀន  និង ការរៀនសូត្តាមប្បប្ព្ណី ដើម្បីពង្ីកលទ្ធភាពទទួលបាន ចំណ្ះ 
ដឹង  ដ្លមិនទន់មនផ្តល់ នៅតាមសាកលវិទ្យោល័យកម្ពុជា ដោយសារកង្វះគ្ូបង្ៀន 
មន គុណសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់ និងកង្វះ ធនធាននៅក្នុងបណា្ណោល័យ។

បណ្ឌិត ឃៀង សុធី អ្នកស្វជ្វ និង បណ្ឌិត ឆ្ម រិទ្ធី នាយកប្តិបត្តិ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI។



15

ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ដើម្បីសម្ចបានតាមវត្ថុបំណងចម្បងៗខាងលើ អនុជំពូកស្តីពី "ការអប់រំកម្ិតឧត្តម 
សិក្សាៈ និនា្នាការ បញ្ហាចោទ និងជម្ើសគោលនយោបាយ" នឹងផ្តោតលើលទ្ធភាពទទួលបានការ 
អប់រំ គុណភាព និងភាពជាប់ទក់ទងល្អទៅនឹងកតា្តោសង្គម និងប្វត្តិសាស្ត្  ដ្លបន្តកំណត់ 
ទ្ង់  ទ្យ   ន្ ការអប់រំ កម្ិត ឧត្តមសិក្សា។ ការសិក្សាស្តីពី "តួនាទីន្ការធានាគុណភាពការអប់រំ 
កម្ិត    ឧត្តម សិក្សា" វ្កញ្កបងា្ហាញ ពីតម្ូវការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  តាមរយៈការអប់រំកម្ិត 
ឧត្តម   សិក្សា  មនគុណភាពខ្ពស់។ អនុជំពូកទី៣ បងា្ហាញពី គោលគំនិតន្ "សាកលវិទ្យោល័យប្ប 
សហគ្ិន" និងផលពាក់ព័ន្ធដល់ការអប់រំកម្ិត ឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា។ អនុជំពូកន្ះបងា្ហាញថា 
ការ  បង្កើត  ផ្នត់គំនិត និងជំនាញអំពីសហគ្ិនភាព អាចផ្តល់ អត្ថប្យោជន៍ច្ើនណាស់ដល់និស្សិត 
និង   អ្នកមនសញ្ញាប័ត្នានា ព្ះវាញាុាំងឲ្យពួកគ្ អាចរកចំណូល និងបង្កើតការងារ ជាជាងពឹង 
រដ្ឋាភិបាល   ឲ្យជួយស្វ្ងរកការងារឲ្យ។ អនុជំពូកទី៤ ពិភាក្សាពីសកា្តោនុពលន្ឧបករណ៍ និង បច្ច្ក 
វិទ្យោ   ចល័ត សម្ប់ឲ្យអ្នកសិក្សាវ័យក្ម្ងនៅកម្ពុជា  អាច ចូលរួម ក្នុងវគ្គសិក្សាផ្តល់ឲ្យតាមរយៈ វ្ទិកា 
អិុនថឺណិត។

ជំពូកន្ះ ផ្អ្កទៅលើការវិភាគខ្លឹមសារ ទិន្នន័យបានពីប្ភពទី២ និងព័ត៌មនទទួល បានពី 
បទសម្ភាសន៍   ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះ។ អនុជំពូកនីមួយៗនឹង ផ្តល់នូវស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន ដ្ល 
មន ភាព    ពាក់ព័ន្ធ  សំខាន់ សម្ប់អ្នកកសាងគោលនយោបាយ ថា្នាក់ដឹកនាំសា្ថាប័នឧត្តមសិក្សា និង 
វិស័យ ឯក ជន។



16

ជំពូក ៣.១

៣.១
ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាៈ  

និនា្នាការ បញ្ហាចោទ និងជម្ើសគោលនយោបាយ

ប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សារឹងមំល្អ ជួយរួមចំណ្កបង្កើនគុណភាពគ្ូ នាយកសាលា 
អ្នក ស្វជ្វ អ្នកកសាងគោលនយោបាយ និងអ្នកវិជា្ជាជីវៈផ្ស្ងៗទៀត ដើម្បីបម្ើគោលដៅ 
អភិវឌ្ឍជាតិ។ ការសិក្សាន្ះ ព្យោយមអធិប្បាយ និងវិភាគពីបញ្ហាចោទ និងនិនា្នាការបច្ចុប្បន្នក្នុង ការ 
អប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា ដូចជា លទ្ធភាពបានចូលរៀន គុណភាព និងភាពជាប់ ទក់ ទងល្អ 
និងអភិបាលកិច្ច។ អត្ថបទន្ះ ក៏មនលើកឡើងនូវជម្ើសគោលនយោបាយផ្ស្ងៗ សម្ប់ ធ្វើ 
កំណ្ទម្ង់ និងញាុាងំឲ្យវិស័យអប់រំកមិ្ត ឧត្តមសិក្សាល្អប្សើរឡើងទៀត។ ក្ពីការ ពិនិត្យ លើ 
ឯកសារមនស្ប់ ការសិក្សាន្ះផ្តោតលើ ការចុះធ្វើសម្ភាសន៍ អ្នកតំណាងគឹ្ះសា្ថាន ឧត្តម សិក្សា 
រដ្ឋ និងឯកជន ដ្លបានជ្ើសរីសទីភា្នាក់ងារផ្តល់ ការងារ អ្នកកសាងគោល  នយោបាយ និង ដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ នានានៅកម្ពុជា ចាប់ពីខ្សីហា ដល់ កញ្ញា ២០១៤។

តម្ូវការជាប្ញាប់នូវកម្មវិធីកំណ្ទម្ង់ដ៏ជាក់ស្ត្ងមួយ៖ ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា 
តូ្វ មន កំណ្ទម្ង់ធំៗ ទៅលើសមសភាគរឹង និងទន់ក្នងុ អនុវិស័យន្ះ ដើម្បី ដើរឲ្យ ទន់   សមជិក 
អាសា៊ានដទ្ទៀត ដ្លធូរធារជាង។ បញ្ហាប្ឈមនានា ក្នុងការទទួល បានការ  អប់រ ំ កម្ិត   ឧត្តម 
សិក្សា ទមទរនូវចម្លើយភា្លាមៗលើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងតម្ូវការជំនាញ ដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅនឹង  កំណើន  
ក្នុង វិស័យឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្ម។ អត្ទបន្សិស្សបញ្ចប់ការ សិក្សា  កម្ិត  មធ្យម សិក្សា វា 
រារាំង ដល់ឱកាសបានចូលរៀននៅកម្ិត ឧត្តមសិក្សា។ ភាពមិន សុីគ្នាមួយ  ក៏ បាន  ផុស ឡើង ដូច្ន្ះ  
ការរៀបចំវគ្គសិក្សាឡើងវិញនៅតាមគ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា (HEIs) គឺ ចាំបាច់ ណាស់  ដើម្បី ឆ្លើយ 
តប  ទៅនឹងតម្ូវការក្នុងពិភពការងារ និងការប្ប្ួលយ៉ាងលឿនន្ ទីផ្សារ ការងារ ជាពិស្ស 
ក្នុង មុខ ជំនាញ សំខាន់ៗផ្ន្កវិទ្យោសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យោ។ កម្ពុជាត្ូវ ការវិស្វករ និង ពលករ មន 
ជំនាញ  មធ្យម ជាច្ើននាក់ ដើម្បីអាចចូលប្ឡូកប្កបដោយភាព ជឿជាក់នៅក្នុង ដំណើរការ ធ្វើ 
សមហរណកម្ម ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន នៅក្យឆ្នាំ២០១៥។

កង្វះចំណងទក់ទងរវាងអ្នកផ្តល់ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា នឹងនិយោជក៖ ការដច់ច្ញ ពីគ្នា 
រវាង  ទីផ្សារពលកម្ម នឹងមុខជំនាញសិក្សា វាចោទបញ្ហាខា្លាំងជាង អត្ទបន្សិស្សចូលរៀន នៅ  
កម្ិត    ឧត្តម សិក្សា  ទៅទៀត។ គ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា បានផ្តល់នូវនិស្សិតបញ្ចប់ការ សិក្សា   
យ៉ាង  ច្ើន ខាងផ្ន្ក គណន្យ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ប់គ្ង។ ប៉ុន្ត្សម្ប់វិស័យកសិកម្ម និង   ការងារ 
នៅ  ជនបទ ក្ពីកសិកម្ម ដ្លជា សកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា និងកំពុងត្ូវក្ លំអ  ឡើងនោះ 
សព្វថ្ង្  មន សិស្សត្ឹម ២,៣% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លបានសិក្សារៀនសូត្លើមុខ ជំនាញ  ទំងន្ះ។ បញ្ហា 
ន្ះ អាច មើល ឃើញ មួយផ្ន្កតាម ការធ្វើអង្ក្ត នាព្លថ្មីៗលើយុវជន ដ្លបងា្ហាញថា សិស្ស មិន 

ឌី សំសុីដ្ត នាយកកម្មវិធីការអប់រំឧត្តមសិក្សា នៅសាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ។ 
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

បាន ដឹងពីជំនាញដ្លនិយោជកត្ូវការ ឬមួយ មិនបានទទួលនូវ ព័ត៌មន គួរ ឲ្យ ទុកចិត្ត ស្តីពី មុខ 
ជំនាញ   គួរ សិក្សា និងឱកាសការងារវិជា្ជាជីវៈ។

ប្វត្តិ ដ៏លំបាកន្ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ ការអភិវឌ្ឍគ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាមនប្វត្តិថ្មីទ ្នៅ  
កម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើមឡើងក្នុងទសវត្សរ៍១៩៦០ តាមការកសាង និងចាប់ដំណើរការ ព្ញល្ញ 
នូវ សាកលវិទ្យោល័យ ជាច្ើន។ កំណើនន្ះបានធា្លាក់ចុះវិញនៅដើមទសវត្សរ៍១៩៧០ និងបាន 
គំង   ទំងស្ុង ហើយខូចខាតយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ទំងហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងធនធានមនុស្ស ចាប់ពី  ពាក់  
កណា្ដាល ដល់ចុងទសវត្សរ៍១៩៧០ ដោយសារ សង្គា្មសុីវិល។ ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា មន  
រូបរាង ឡើងវិញ ក្យព្លបញ្ចប់ជម្លាះក្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០ និង១៩៩០ ដោយសារ អ្នក  ផ្តល់ 
ស្វា សាធារណៈ បានរួមដ្គ្នាជាមួយវិស័យឯកជន ប្ើប្ស់ឱកាសល្អដើម្បី ពង្ីក ការ  អប់រំ កម្ិត 
ឧត្តម សិក្សា។ ដោយសារការអប់រំកម្ិតន្ះ ពឹងផ្អ្កយ៉ាងខា្លាំងលើសិស្សបញ្ចប់ ការ សិក្សា ថា្នាក់ 
វិទ្យោល័យ ដូច្ន្ះការធ្វើវិនិយោគលើការអប់រំជាមូលដ្ឋានក្នុងទសវត្សរ៍១៩៩០ ជាការ ងារ   ចាំបាច់ មួយ 
ហើយ វា នាំឲ្យ ថយចុះការយកចិត្តទុកដក់លើការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា។

កង្វះក្បខ័ណ្ឌថា្នាក់ជាតិ និងអ្នកផ្តល់ជំនួយពីខាងក្៖ ក្បខ័ណ្ឌណ្នាំរបស់ជាតិសម្ប់ការ 
អភិវឌ្ឍ ការអប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សាក្នុងទសវត្សរ៍១៩៩០ មិនសូវច្បាស់លាស់ទ្។ សមត្ថភាពអ្នក 
កសាង  បទបញ្ញត្តិនាព្លនោះ នៅមនកម្ិត។ HEIs រដ្ឋភាគច្ើន បានធ្វើការក្លំអ និង ពង្ីក   
ខ្លួន ដោយផ្អ្កលើ ជំនួយទ្វ្ភាគី ឬពហុភាគី។ ផ្នការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យអប់រំកម្ិត ឧត្តម  សិក្សា 
មន ឆ្លុះ បញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុង ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្វិស័យអប់រំ របស់ក្សួង។ ជំនួយ  ពី ខាង    ក្  នៅ  
មនកំណត់ សម្ប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សា។ គម្ង ផ្តល ់  មូលនិធិ ដោយ  ធនាគរ   
ពិភពលោក ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងសមត្ថភាពក្នុង ការអប់រំកមិ្ត ឧត្តមសិក្សា   ឆ្នាំ ២ ០១០-១៥ 
ត្ូវ បានរំពឹងថា នឹងអាចជួយរៀបចំច្បាប់គ្ប់គ្ង និងបង្កើន គុណភាព និង ប្សិទ្ធភាព ក្នុង   វិស័យ  
អប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សា។ ដោយឡ្កគម្ងន្ះ បានជួយឲ្យ មនការ  កំណត់ និង អនុម័ត គោល 
នយោបាយ ស្តីពីចក្ខុវិស័យអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាឆ្នាំ២០៣០ នៅខ្ ម្សា ឆ្នាំ២០១៤។ ដើម្បី 
សម្ច   បានតាមចក្ខុវិស័យ សម្ប់ឆ្នាំ២០៣០ ន្ះ មនការ កសាង ផ្នទី បងា្ហាញ ផ្លូវមួយ ដក់ឲ្យ 
ពិគ្ះ  យោបល់គ្នា មុននឹង ទទួលបាន ការអនុម័ត ពីក្សួងអប់រំ ។

តុល្យភាពយ៉ាងល្អរវាងលទ្ធភាពបានចូលរៀន នឹងគុណភាព៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រំកម្ិត ឧត្តមសិក្សា 
ត្ូវ ផ្តោតជា អាទិភាពលើការក្លំអគុណភាព សមត្ថភាពសា្ថាប័ន និងលទ្ធភាពបានចូលរៀន។ តាម 
ន្ះ នៅពាក់កណា្ដាល ទសវត្សរ៍២០០០ សាកលវិទ្យោល័យរដ្ឋបានកើនឡើងនៅតាមខ្ត្តទំង តូច 
ទំងមធ្យម ដូចជា សាកលវិទ្យោល័យ ជា សុីម កំចាយមរ ខ្ត្តព្វ្ង និងកំពង់ចាម, សាកល 
 វិទ្យោល័យបាត់ដំបង ខ្ត្តបាត់ដំបង, សាកលវិទ្យោល័យ មនជ័យ ខ្ត្តបនា្ទាយមនជ័យ, និង សាកល 
វិទ្យោល័យសា្វាយរៀង ខ្ត្តសា្វាយរៀង, ដើម្បីញាុាំងឲ្យលទ្ធភាពបាន ចូលរៀនមន លក្ខណៈ ប្កប 
ដោយ សមធម៌ ជាជាងការបង្កើន គុណភាព  ពីព្ះ ការច្ករំល្កធនធាន មិនសូវ បាន ស្មើភាព គ្នា 
ល្អ ទ្ ជាមួយសាកលវិទ្យោល័យនៅរាជធានីភ្នំព្ញ។

ការចុះឈ្មាះចូលរៀនកម្ិតទប៖ ឱកាសអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ពឹងផ្អ្កយ៉ាងខា្លាំងលើអត្ចុះ 
ឈ្មាះ ចូលរៀន និងបញ្ចប់ការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា។ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនកម្ិតឧត្តម សិក្សា 
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សរុប គឺខ្ពស់ជាង ១០% បន្តិច (ទបជាងគ្ក្នុងតំបន់)។ និស្សិតសរុប ៥៦.៤១៩នាក់ បាន ចុះ 
ឈ្មាះ  ចូលរៀនថា្នាក់បរិញ្ញាបត្ឆ្នាំទី១ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១០/១១ ហើយសិស្សរៀនចប់ថា្នាក់ ទី១២ 
ក្នុង ឆ្នាំ២០០៩/១០ មន ៧៤.៥៤៨នាក់។ តួល្ខន្ះ បងា្ហាញថា ប្មណ ៧៥% ន្ សិស្សរៀន  
ចប់ ថា្នាក់វិទ្យោល័យក្នុងទូទំងប្ទ្ស បានបន្តការសិក្សាថា្នាក់ បរិញ្ញាបត្។

សមត្ថភាពស្ូបយកខា្លាំងរបស់អ្នកផ្តល់ស្វាឯកជន៖ សិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុង HEIs ឯកជន 
មន ច្ើនជាង នៅសាលារដ្ឋ ដោយសារចំនួន HEIs ឯកជន បន្តកើនឡើង ហើយកាលវិភាគ សិក្សា 
របស់ គ្ អាចបត់ប្នបាន។ HEIs ឯកជនខ្លះ ផ្តល់ការសិក្សាពីបួនដល់ប្ំវ្ន រួមទំង នៅ   ចុង 
សបា្តោហ៍ និងព្លលា្ងាចផង។ មនសិស្ស មួយចំនួនរៀននៅសាលា HEIs រដ្ឋផង និង ឯកជន ផង 
ហើយ ខ្លះទៀតរៀនវ្នខុសគ្នាក្នុងសាលាត្មួយ។ ដូច្ន្ះសិស្សទំងន្ះ អាចត្ូវ បាន រាប់ចូល ដល់ 
ទៅ ពីរ ដង ឬបីដង នៅក្នុងចំនួនសិស្សចុះឈ្មាះក្នុង  HEIs។

ការគ្ប់គ្ង និងដឹកនាំ៖ ក្សួងអប់រំគ្ប់គ្ងលើ HEIs រដ្ឋ និងឯកជនច្ើន។ ក្សួងបាន ច្ញ 
គោលនយោបាយ និងក្បខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិ ដើម្បីណ្នាំ និងគ្ប់គ្ង HEIs យ៉ាងច្ើនន្ះ ដ្ល  
កើនពី ៩៧ នៅចុងឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ ១០៤ នៅចុងឆ្នាំ២០១៣។ អនុវិស័យអប់រំ កម្ិត ឧត្តម 
សិក្សា បានរីកលូតលាស់ យ៉ាងលឿន ប៉ុន្ត្សូចនាករវាស់វ្ងសំខាន់ៗបានល្អប្សើរ ឡើង យឺតៗ។ 
ធ្ងន់ធ្ងរជាងន្ះទៀត គុណភាពអប់រំ ដើរមិនទន់កំណើនការចុះឈ្មាះចូលរៀនទ្ ហើយ ភាព  ជាប់ 
ទក់ ទិនល្អទៅនឹងតម្ូវការ នៅយឺតយ៉ាវ ខា្លាំង ណាស់ ធៀបនឹងការប្ប្ួលយ៉ាង លឿន ន្ ទីផ្សារ។ 
សមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្ប់គ្ង និងបង្កើន គុណភាព HEIs នៅមន កម្ិត  ទប។ ទោះ មន 
ការ បង្កើតបទបញ្ញត្តិ និងយន្តការគ្ប់គ្ងគុណភាពក៏ដោយ ក៏ការ អនុវត្តនៅត្ខ្សាយ។

ស្វយ័ភាព បានផ្តល់ទៅឲ្យសាកលវិទ្យោល័យរដ្ឋធំៗនៅមនកមិ្តទប ដោយសារហ្តុផល 
ជាច្ើន ជាពិស្សសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងគ្ប់គ្ងធនធាន។ ថា្នាក់ដឹកនាំសា្ថាប័ន និងក្ុម 
បម្ើការ (ក្ុមសាស្តោ្ចារ្យនិង រដ្ឋបាល៖ Faculty members) ន្មហាវិទ្យោល័យនីមួយៗមន 
គុណ សម្បត្តិ មិនច្បាស់លាស់ទ្ សម្ប់ផ្តល់ស្វា មនគុណភាព និងការបង្ៀនមនប្សិទ្ធភាព 
ហើយ ការងារ ស្វជ្វរបស់មហាវទិ្យោល័យ កន៏ៅមនតចិតចួណាស់ សម្បយ់កទៅចុះផ្សាយ ក្នុង  
ទិនា នុប្បវត្តិ   សំខាន់ៗ ដ្លមនអ្នកក្នុងជំនាញដូចគ្នាជួយពិនិត្យផ្តល់មតិ។

ថវកិារដ្ឋាភបិាល៖ កស្ងួអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីា បានលច្ក្ថវកិាបច្ាឆំ្នា ំ៤% ទៅលើអនវុសិយ័អបរ់ ំ
កម្ិត  ឧត្តម សិក្សា ហើយចំណ្កន្ះរំពឹងថា នឹងកើនដល់ ២០%  នៅឆ្នា២ំ០១៨ ។ ការផ្តល់មូលនិធិ 
មន  កម្ិតរបស់រដ្ឋាភិបាល សម្ប់ការងារស្វជ្វ និងអភិវឌ្ឍសា្ថាប័ន ជាក្តីបារម្ភមួយ។ ការ 
ពិភាក្សា  មួយខ្ស្ ដើម្បីស្វ្ងរកភាពជាដ្គូ រវាងររដ្ឋ និងឯកជន នៅកម្ិតឧត្តមសិក្សា ក្នុងគោលដៅ  
កាត់ បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ទើបមន ច្ញជាសកម្មភាពតិចតួចទ្ រហូត មក ទល់ នឹង 
ព្លន្ះ។ ក្នុងព្លជាមួយគ្នា HEIs ឯកជនភាគច្ើន មនផ្តល់ វគ្គសិក្សាផ្ន្ក វិទ្យោសាស្ត្ សង្គម  
ច្ើន ជាងមុខជំនាញវិទ្យោសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យោ ដ្លត្ូវធ្វើវិនិយោគ ច្ើនព្ក លើ សម្ភារ។ HEIs 
របស់ រដ្ឋ ដូចជា សាកលវិទ្យោល័យបាត់ដំបង, សាកលវិទ្យោល័យ ជា សុីម កំចាយមរ, និងសាកល 
វិទ្យោល័យ មនជ័យជាដើម សព្វថ្ង្មនសម្ភារៈទំនើបៗ ប៉ុន្ត្ក្ុមសាស្តោ្ចារ្យខ្វះខាត សមត្ថភាព 
ដើម្បី ប្ើប្ស់វាឲ្យបានព្ញល្ញ។
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បញ្ហាអភិបាលកិច្ចសា្ថាប័ន៖ ការពង្ឹងអភិបាលកិច្ចលើការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ត្ូវពឹងផ្អ្ក យ៉ាង 
ខា្លាំងលើ ក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ ប្ព័ន្ធដឹកនាំនិងគ្ប់គ្ងដ្លមនតួនាទី  និងទំនួលខុសត្ូវកំណត់ ច្បាស់ 
លាស់។ បញ្ហាដ្លអភិបាលកិច្ចរបស់ HEIs នៅប្ទ្សកម្ពុជាត្ូវប្ឈមមុខ វាចាក់ឫស យ៉ាង 
ជ្ នៅ ក្នុង វប្បធម៌ ពីបុរាណរបស់ សា្ថាប័ននានា ដ្លដឹកនាំពួកគ្ និងស្ដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ 
ពួកគ្។ បរិយកាស និងរបៀបរៀបចំរបស់សា្ថាប័ន ក៏ដូចជា ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំពាធពីខាង ក្ 
បាន កំណត់ ទ្ង់ទ្យន្ការអភិវឌ្ឍកម្ិតឧត្តមសិក្សា និងធនធានសម្ប់ HEIs។

ធនធានក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ បញ្ហាល្ច្កធនធានឲ្យមនតុល្យភាពល្អបំផុត  រវាង 
ការ អប់រំ ទូទៅ នឹង ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ឃើញមនលើកឡើងក្នុងការពិភាក្សាជាច្ើន ស្តីពី 
គោល  នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ សម្ប់ វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា។ ការជជ្កពិភាក្សាន្ះបាន បងា្ហាញ 
លទ្ធផល  ថា លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ជាមូលដ្ឋាន មនគុណភាពល្អ នៅត្ជាអាទិភាព ចម្បង 
សម្ប់   រដ្ឋាភិបាល និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ព្ះវាជា ការធ្វើ អន្តរាគមន៍ឈរលើ សិទ្ធិជា មូលដ្ឋាន។ 
ម្យោ៉ាង ទៀត ក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ផលចំណ្ញផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច ត្ងបានទៅ ដល់បុគ្គល 
ម្នាក់ៗ  ច្ើនជាង។

គុណភាពស្វានៅក្នុង HEIs អាស្័យលើការគ្ប់គ្ងសា្ថាប័ន និងសមត្ថភាពដឹកនាំ។ 
ការ  ជួប ពិភាក្សា ជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនាំ HEIs នៅរាជធានីភ្នំព្ញ និងខ្ត្តបាត់ដំបង បនា្ទាយមនជ័យ 
សា្វាយរៀង និងព្វ្ង បានបងា្ហាញពី គម្លាតសមត្ថភាពរវាងសា្ថាប័នសិក្សានៅទីក្ុង និងនៅ តាម 
ខ្ត្ត ជាពិស្ស សមត្ថភាពរបស់ សាកលវិទ្យោធិការ សាកលវិទ្យោធិការង ព្ឹទ្ធបុរស និងក្ុម 
សាស្តោ្ចារ្យ។ សាស្តោ្ចារ្យព្ញម៉ាងមន សញ្ញាបត្ថា្នាក់បណ្ឌិត កម្មនណាស់ក្នុងសាកល 
វិទ្យោល័យ  នៅតាមខ្ត្តនានា។ សាស្តោ្ចារ្យមនសមត្ថភាពខ្ពស់ៗ ត្ងប្ងច្ក ព្លវ្លា របស់ 
គត់ រវាង HEIs រដ្ឋ នឹងឯកជន និងរវាងការបង្ៀននៅរាជធានីភ្នំព្ញ និងនៅតាមខ្ត្ត។

ក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកន្ះ រវាងធាតុចូលដ្លរដ្ឋផ្តល់ទៅលើការអប់រំកម្ិតនៅឧត្តម 
សិក្សា  ក្នុងកម្ិតធនធាន មន កំណត់ សម្ប់អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ហើយនឹងតួនាទី  
រ បស់   វិស័យ ឯកជនក្នុងការពង្ីក លទ្ធភាពបានចូលរៀននៅកម្ិតឧត្តមសិក្សា គឺមន តុល្យភាព ល្អ 
ណាស់។ វិស័យឯកជន បានធ្វើវិនិយោគ យ៉ាង ច្ើន ទៅលើមុខជំនាញទូទៅ និងមុខ ជំនាញ ឯកទ្ស 
ជាពិស្សលើវិទ្យោសាស្ត្សិក្សាពី មនុស្ស និងសង្គម។ ប៉ុន្ត្វិនិយោគរបស់ឯកជនទៅលើការអប់រំ
ផ្ន្កវិទ្យោសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យោ នៅមនតិចតួច ណាស់។  ដូច្ន្ះ យុទ្ធសា្រស្តធ្វើ អន្តរាគមន៍ ក្នុងរយៈ
ព្លវ្ងដើម្បីជំរុញការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា គួរផ្តោតលើការគ្ប់គ្ង និង  កំណ្ទម្ង់អភិបាល 
កិច្ចក្នុងសា្ថាប័ន ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពវិជា្ជាជីវៈ សំដៅផ្តល់នូវ ជំនាញ មន តម្ូវការខា្លាំង នៅក្នុងទីផ្សារ 
ប្កួតប្ជ្ងក្នុងតំបន់ ដូចជា វិទ្យោសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យោ ជាដើម សម្ប់បម្ើកំណើនតម្ូវការ 
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។

ការត្ៀមរៀបចំ សម្ប់ការចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រង៖ សិស្ស ភាគច្ើន  
បាន  ទៅ ចូលរៀន ក្នុង HEIs ភា្លាមៗក្យបញ្ចប់ថា្នាក់វិទ្យោល័យ។ ការប្ឹងប្ងដើម្បីបង្កើន 
គុណភាព  សិក្សា លទ្ធភាពបាន ចូលរៀន និង ជោគជ័យរបស់សិស្សនៅតាមវិទ្យោល័យ នឹងបង្កើន ការ 
ចុះ ឈ្មាះ ចូលរៀនក្នុង HEIs។ កម្មវិធីថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រង ផ្តល់ដោយ HEIs ជាច្ើន (ជាពិស្ស 
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សាលា ឯកជន) គួរផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពឲ្យត្ូវនឹង ទីផ្សារពលកម្ម។ សិស្សប្មណ 
៩០.០០០នាក់ បានបញ្ចប់ថា្នាក់ទី១២ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៣/១៤ ក្នុងនោះ ប្មណ ៥០% បាន 
ប្ឡង ជាប់ និងមនសមត្ថភាពគ្ប់គ្ន់ដើម្បីចូលរៀន ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្។ លទ្ធផលន្ះបាន 
បងា្ហាញ ពីលទ្ធភាពធំដើម្បីជំរុញការចូលរៀន ក្នុងកម្មវិធីថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រង ហើយសិស្ស គួរ ត្ៀម 
ខ្លួន ដើម្បី ចាប់យកឱកាសន្ះ។ ការបង្កើតកម្ិតខុសៗគ្នាសម្ប់ការចូល រៀន ក្នុង TVET និងថា្នាក់ 
បរិញ្ញាបត្ រង ដើម្បីបើកលទ្ធភាពឲ្យសិស្សមកពីគ្ប់មជ្ឈដ្ឋានអប់រំ គឺមន សារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុង 
ដំណាក់ កាលន្ះ។

ការលើកកម្ពស់ការស្វជ្វ និងការអនុវត្តប្បថ្មី៖ ដោយសារគុណភាពស្វា វាអាស្័យលើ 
គុណភាព  អ្នកផ្តល់ ស្វា ដូច្ន្ះ HEIs ត្ូវកំណត់សិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្ូវរបស់គ្ូ និងបុគ្គលិក ដើម្បី 
អាច ជំរុញ ការស្វជ្វ និងការអនុវត្តប្បថ្មីនៅតាមសាកលវិទ្យោល័យ។ ក្នុង ការ ពង្ឹង  ការ អប់រំ 
ផ្ន្ក  វិទ្យោសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យោ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការទីផ្សារ និងសមហរណកម្ម អាសា៊ាន 
ថា្នាក់ ដឹកនាំវិស័យអប់រំគួរពិចារណាឡើងវិញ និងទទួលសា្គាល់ពីទំនាក់ទំនង រវាងការអប់រំ កម្ិត 
មធ្យម   សិក្សា និងឧត្តមសិក្សា។

ការកសាងមូលធនមនុស្ស ឆ្លងតាមការលើកកម្ពស់ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ បញ្ហាចោទ និង 
និនា្នាការ បច្ចុប្បន្ន ក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា វាជាប់ទក់ទងជាខា្លាំងទៅនឹងឆន្ទៈ 
នយោបាយ និងដំណើរការ ស្ដ្ឋកិច្ច។ តម្ូវការអ្នកមនជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងអ្នកឯកទ្សមន ការ 
បណ្ដុះបណា្ដាលខ្ពស់ៗ គឺមិនទន់គ្ប់គ្ន់ ទ្ ដើម្បី ទក់ទញចំណាប់អារម្មណ៍ និងធនធាន ឲ្យបាន 
ច្ើន ឆ្នាំ ហើយការយកចិត្តទុកដក់របស់រដ្ឋាភិបាល និងមូលនិធិ របស់ម្ចាស់ជំនួយ កន្លងមកបាន 
ផ្តោត ជាសំខាន់ទៅលើការអប់រំជាមូលដ្ឋាន ជាជាងការអប់រំថា្នាក់ខ្ពស់ ជាងន្ះ។

ការបង្កើនគុណភាព និងភាពជាប់ទក់ទងល្អ៖ ការចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់មធ្យមសិក្សានៅមន 
កម្ិត   ទប ហើយការចុះឈ្មាះចូលរៀននៅឧត្តមសិក្សាក៏នៅទបដ្រ ដ្លបង្កក្តីបារម្ភជាច្ើន ក្នុង  
ចំណោម អ្នកពាក់ព័ន្ធ នានា អំពីការបង្កើនលទ្ធភាពបានចូលរៀន នៅកម្ិតឧត្តមសិក្សា។ ការ  ពិនិត្យ   
ឡើងវិញ នូវកម្មវិធីសិក្សាកម្ិត មធ្យមសិក្សា និងសមត្ថភាពគ្ូបង្ៀន ត្ូវធ្វើឡើង ជា បនា្ទាន់ និង 
ត្ូវ ឲ្យបានស្បគ្នាជាមួយ ការពិនិត្យឡើងវិញ នូវកម្មវិធីសិក្សាកម្ិតឧត្តមសិក្សា និង របៀប បង្ៀន 
របស់ គ្ូឧទ្ទ្សនាម។ បញ្ហាគុណភាព ភាពជាប់ទក់ទងល្អ ទៅនឹងតម្ូវការ និងចំណង ទក់ទង 
រវាង ការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា ក៏ត្ូវត្ដោះស្យដ្រ។

ការត្ួសត្យផ្លូវទៅមុខសម្ប់ក្យឆ្នាំ២០១៥៖ ព្លវ្លាល្អមកដល់ហើយ សម្ប់ ការ ធ្វើ 
កំណ្  ទម្ង់យ៉ាងកា្លាហាន និងសុីជម្។ ក្មការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្ីថ្មីន្ក្សួងអប់រំ យុវជន 
និង  កីឡា ផ្នការយុទ្ធសាស្ត ្វិស័យអប់រំឆ្នា២ំ០១៤-១៨ ដ្លមនមហិច្ឆតាខ្ពស់ អមដោយ កម្មវិធី 
កំណ្   ទម្ង់ជាអាទិភាព នានា ជាឱកាសសំខាន់សម្ប់ជំរុញ និងរៀបចំឡើងវិញនូវ ការអប់រំ កម្ិត   
ឧត្តម សិក្សានៅកម្ពុជា។ ការប្ត្ជា្ញាចិត្តរឹងមំខាងនយោបាយ (អាទិភាពកំណ្ទម្ង់ MoEYS 8) 
នឹង  ធានាសិ្ថរភាពន្លំហូរវិនិយោគ និងការគំទ្របស់ម្ចាស់ជំនួយ។ ការបង្ៀន ការរៀនសូត្ 
និង   ការស្វជ្វ នៅក្នុងការអប់រំ កម្ិត ឧត្តមសិក្សា កំពុងមនអនាគតកាន់ត្ភ្លឺថា្លាឡើងហើយ។



21

ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

៣.២
ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាៈ  

តួនាទីន្ការធានាគុណភាពការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា

៣.២.១ ស្ចក្តីផ្តើម

តួនាទីន្ការធានាគុណភាព (QA) ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា  ដើម្បីពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច ជា    
ប្ធានបទ ដ្លបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាច្ើននៅឆកអន្តរជាតិ។ នៅព្លដ្លសា្ថាប័ន 
ឧត្តម   សិក្សា ផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់ លើ ការទទួលសា្គាល់គុណភាព និង គណន្យ្យភាពនោះ 
សហគមន៍  អ្នកពាក់ព័ន្ធ បានទមទរពីអ្នកផ្តល់ស្វា អប់រំកម្ិត ឧត្តមសិក្សា នូវភស្តុតាងថា កម្មវិធី 
និង    ស្វា សិក្សាអប់រំ មនផ្តល់តម្ល្បន្ថ្ម។ ចាប់តាំងពី ពាក់កណា្ដាល ទសវត្សរ៍ ១៩៩០ មក អ្នក ផ្តល់   
ស្វា ភាគច្ើន បានព្យោយមដក់បញ្ចូលបទពិសោធន៍ ទទួល បានពី វិស័យ ជំនួញ ដើម្បី  ពង្ឹង 
គុណភាព  សា្ថាប័នឧត្តមសិក្សារបស់ខ្លួន។ ដូចគ្នានឹងនៅប្ទ្សអាសុីអាគ្ន្យ៍ ឯទៀត ដ្រ ថា្នាក់ដឹកនាំ   
នៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងព្យោយមដក់បញ្ចូលវប្បធម៌ QA ទៅក្នុងប្ព័ន្ធសិក្សាអប់រំថា្នាក់ ឧត្តម 
សិក្សា។ ការដក់បញ្ចលូគ្នាន្ះ អាចពងឹ្ងបន្ថម្ តាមរយៈយុទ្ធសាស្្តអប់រំ កមិ្តឧត្តមសិក្សា ដ៏  ល្អ  
ប្សើរ  មួយ (World Bank 2013; UNESCO 2006)។ ជំពូកន្ះ មនផ្តល់ជា មតិយោបល់  ដ្ល  
អាច  ជួយ ដល់ការសម្ចចិត្តនៅថា្នាក់ជាតិ លើការក្លំអផ្នការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា មន ស្ប់    
របស់ កម្ពុជា  ដោយផ្តោតលើអ្វីដ្ល QA អាចជួយពង្ឹងដល់ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្មទំង ពិភាក្សា ពី  
ប្បបទ  សម្ប់ជួយសម្ួល ដល់វប្បធម៌ QA ក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា។

នៅក្នុងជំពូកន្ះ អ្នកនិពន្ធនឹងវ្កញ្កពីតម្ូវការ នូវយុទ្ធសាស្្តកាន់ត្សុីគ្នាមួយន្ QA 
ផ្ទ្ក្នុង នងិពីខាងក្ នៅតាមសា្ថាប័នឧត្តមសិក្សារដ្ឋ នងិឯកជន និងការចលូរួមដ៏មននយ័ពី សំណាក់ 
អ្នកគ្ប់គ្ង នៅតាម កម្ិតនានាន្សា្ថាប័ននីមួយៗ៖ កម្ិតអន្តរជាតិ, កម្ិតតំបន់, កម្ិតជាតិ, 
កម្ិត  សា្ថាប័ន, កម្ិតដ្បា៉ាតឺម៉ង់ និងកម្ិតបុគ្គល។ ដូចគ្នានឹងករណីន្សា្ថាប័ន ឧត្តម សិក្សា នៅ 
កម្ពុជា ដ្រ QA បន្តកា្លាយជាតួនាទីកាន់ត្សំខាន់ របស់សា្ថាប័នឧត្តមសិក្សានៅក្នុង បណា្ដា ប្ទ្ស នៅ 
អាសុី អាគ្ន្យ៍ ដោយសារការបង្កើតសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច អាសា៊ាននៅចុងឆ្នាំ២០១៥។ ហ្តុន្ះ ក៏ 
មន  ការ  អំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដក់បង្កើតនូវកម្លាំងចលករមួយ  សម្ប់ជំរុញយុទ្ធសាស្្តសា្ថាប័ន
មន  ការ បន្សុីគ្នាល្អ ដើម្បីញាុាំងឲ្យមន QA ផ្ទ្ក្នុង, សូចនាករលទ្ធផល, ការទទួលសា្គាល់គុណភាព 
ការ អប់រំ, និងចលនាផ្តោតលើគណន្យ្យភាព, ដោយ គិតគូរ ជានិច្ចពី ការធ្វើ សាកលភាវូបនីយកម្ម 
តំបន់ ភាវូបនីយកម្ម និងនីតិវិធីថា្នាក់ជាតិ ន្ QA  ពីខាងក្។ 

បណ្ឌិត រស់ សុវាចា អ្នកស្វជ្វឯករាជ្យ ផ្ន្កឧត្តមសិក្សា។ 
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៣.២.២ ប្បបទអនុវត្តការធានាគុណភាពក្នុងការអប់រំ    
កម្ិតឧត្តមសិក្សានៅតំបន់អាសុី

នៅតាមតំបន់ផ្ស្ងៗន្ពិភពលោក គ្មនវិធីសាស្ត្ខុសៗគ្នាសម្ប់ការអនុវត្ត QA ក្នុង 
ការអប់រំកម្ិតឧត្តម សិក្សា ហើយជំពូកន្ះនឹងផ្តោតលើការអនុវត្ត QA នៅតំបន់អាសុី។ ដូចគ្នានឹង 
ប្បបទអនុវត្តជាច្ើនទៀតដ្រ QA ជាលទ្ធផលន្កម្លាំងសាកលភាវូបនីយកម្ម ដ្លហាក់នាំឲ្យ 
មនការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមន ជាពិស្ស  សម្ប់ប្ទ្សដ្លអាចទញយកប្យោជន៍ពីការរីក 
ចម្ើន ន្បច្ចក្វិទ្យោ និងទីផ្សារសាកល។ បុ៉ន្តស្ម្ប់ ប្ទ្សជាច្ើនដ្លមនស្ដ្ឋកិច្ចអន្តរកាល 
នៅ អាសុីអាគ្ន្យ៍ ដូចជា កម្ពុជា ជាដើម សាកលភាវូបនីយកម្ម  អាចនាំមកនូវបញ្ហាប្ឈមផ្ស្ងៗ 
ពីព្ះ  អាចត្ូវជួបនឹងការប្កួតប្ជ្ងក្នុងតំបន់។ ការងាកច្ញពី ស្ដ្ឋកិច្ចអាស្័យលើកម្លាំង 
ពលកម្ម មកជាទីផ្សារ អាស្័យលើ ចំណ្ះដឹងខ្ពស់ជាងមុន ដ្ល QA ក្នុងការអប់រំ កម្ិតឧត្តម 
សិក្សា  ជាសមសភាគមួយ ន្ទីផ្សារនោះ វាអាចធ្វើឲ្យប្ទ្សខ្លះចុះខ្សាយបាន។ នៅព្ល កំពុង   
ដោះស្យបញ្ហាន្ះ ប្ជាជាតិអាសីុអាគ្នយ៍្នានា បានប្តជ្ា្ញាចិត្តដើរឲ្យទន់ សាកលភាវូបនីយកម្ម  
ន្  រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ ស្ដ្ឋកិច្ច និងអភិបាលកិច្ចនយោបាយ  ដោយសង្ឃឹមថា នឹងអាច បំព្ញ បាន តាម 
ស្តង់ដ អន្តរជាតិនៅថ្ង្ណាមួយ។ ប៉ុន្ត្សម្ប់ប្ទ្សមួយចំនួន ក្តីរំពឹង សង្ឃឹមន្ះ បន្ត កើន ឡើង  
ដោយមិនឃើញមន គោលដៅបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ ប្ទ្សអាសុីអាគ្ន្យ៍ខ្លះ នៅ យឺតយ៉ាវ 
ជាងគ ្ក៏ពិតម្ន ប៉ុន្ត្កម្ពុជា និង ប្ទ្សដទ្ទៀតដ្លមនស្ដ្ឋកិច្ចអន្តរកាល មិន មន  ជម្ើស
ផ្ស្ងក្ពីត្ូវស្វ្ងរកវិធីផ្ស្ងៗ ដើម្បី ធ្វើវិនិយោគថ្មទៀតលើការអភិវឌ្ឍ មូលធន មនុស្ស តាម 
ការ  ពង្ឹងគុណភាពអប់រំនៅគ្ប់កម្ិត ជាពិស្ស កម្ិតឧត្តមសិក្សាដ្ល ត្ូវចូល រួមចំណ្ក យ៉ាង 
សំខាន់ ដល់ស្ដ្ឋកិច្ច អាស្័យលើចំណ្ះដឹង។

ប្បបទអនុវត្ត QA នៅបស្ចិម ប្ទ្ស បានជះឥទ្ធិពល ដល់តំបន់ អាសុី ពិស្សទៅលើ 
សា្ថាប័ន និងប្ព័ន្ធ អប់រំ  កម្ិត ឧត្តម សិក្សា នៅ អាសុីអាគ្ន្យ៍ (El-Khawas, Depietro-Juran, and 
Holm-Nielse 1998)។ ការពិនិត្យ  ដោយខ្លួន ឯងឡើងវិញ  មុនព្ល  អនុញ្ញាត  ឲ្យមន ការ ពិនិត្យ  
សា្ថាប័ន   ឡើងវិញ ពីខាងក្ ជាឧទហរណ៍ មួយ ន្ ឥទ្ធិពលន្ះ។ ឥទ្ធិពលផ្ស្ងទៀតមនដូចជា ការ 
ធានាគុណភាព ការអប់រំ កម្ិត ឧត្តមសិក្សា ដូចអ្វីដ្លបណា្ដាបណា្ដាញ QA នៅអាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក, 
បណា្ដាញ គុណភាព អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក (APQN), និងបណា្ដាញសាកលវិទ្យោល័យអាសា៊ាន (AUN) 
កំពុងធ្វើ។   

៣.២.៣ មតិរិះគន់អំពីការធានាគុណភាព

បនា្ទាប់ពីបងា្ហាញប្បបទអនុវត្ត QA ដ្លមនស្ប់ ផ្ន្កន្ះ នឹងពិនិត្យ ពីមតិ រិះគន់។ QA 
ត្ូវមន ការងារ ក្ដសសា្នាម បន្ថ្មទៀត (Rustin 2000)។ ក្នុងប្ទ្សដូចជា កម្ពុជា ដ្ល  
បៀវត្សរ៍  ផ្តល់ឲ្យ នៅ មន កម្ិតទប ការយល់ឃើញប្បន្ះ   រួមចំណ្កកាន់ត្សំខាន់ ញាុាំង 
ឲ្យ បុគ្គល   ថយចុះទឹកចិត្ត ក្នុងការបំព្ញនូវ ក្ដសតាមការតម្ូវ។ ម៉្យោងទៀត បន្ទុកការងារ 
ការិយល័យ ធិបត្យ្យ អាចជា ឧបសគ្គ រាំងស្ទះដល់ វប្បធម៌ន្ ការច្ន្ប្ឌិត និងការអនុវត្តប្បថ្មី 
(Ellis 1993) ពីព្ះវាតម្ូវឲ្យបុគ្គលបំព្ញ ឲ្យបាន តាមស្តង់ដគុណភាព ជាលាយលក្ខណ៍ 
អក្សរ ដ្លសម្ចឡើងដោយថា្នាក់ដឹកនាំ QA ដោយគ្មានការពិគ្ះយោបល់ ជាមួយអ្នកធ្វើការ  
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នៅ  ជួរ មុខប្ចាំ ថ្ង្  នោះទ្។  បញ្ហាន្ះ អាចចុះខ្សាយដល់លក្ខណៈសកម្មប្យុទ្ធន្ឯករាជ្យភាព   
របស់  សា្ថាប័ន  សិក្សាអប់រំ។  ដូច្ន្ះ  ការចូលរួមពីអ្នកអនុវត្ត QA នៅគ្ប់កម្ិត ក្នុងដំណើរការបង្កើត  
វប្បធម៌ គុណភាព របស់សា្ថាប័ន ជាការសំខាន់ណាស់ (Ros 2010) ពិស្សក្នងុការកំណត់និយមន័យ  
ន្  គុណភាព   សម្ប់សា្ថាប័ន។  បនា្ទាប់មកទៀត អ្នកអនុវត្តទំងនោះ អាចអនុវត្តរួមគ្នាខា្លាំងឡើង នូវ 
ក្មខ័ណ្ឌ QA  របស់សា្ថាប័ន ពីព្ះពួកគ្ជាអ្នករួមចំណ្កបង្កើតវាឡើង។ នៅព្ល QA របស់ 
សា្ថាប័ន  ត្ូវបានពង្ឹង  សា្ថាប័ននីមួយៗអាចត្ៀមខ្លួនបានកាន់ត្ល្អ សម្ប់ដំណើរការផ្តល់ការ 
ទទួល  សា្គាល់គុណភាព ពីខាងក្។

៣.២.៤ ហ្តុផលសម្ប់ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈការអប់រំ 
កម្ិតឧត្តមសិក្សាមនគុណភាពល្អ

ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា គ្ត្ងសំគល់ថា សំខាន់បំផុតសម្ប់ការផ្សព្វផ្សាយ លើក 
កម្ពស់ សហគមន៍ សង្គម-វប្បធម៌អាសា៊ាន (ASCC) និងសម្ប់ការពង្ឹងសុខដុមនីយកម្ម ស្ដ្ឋកិច្ច 
អាសា៊ាននៅត្ឹមឆ្នាំ២០១៥។ ការអប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅអាសា៊ាន មនការទទួលសា្គាល់ថា ជា 
អាទិភាព ដ៏សំខាន់មួយ សម្ប់ពងឹ្ង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅអាសីុ-អាគ្នយ៍្។ ក្នងុឆ្នា២ំ០០៩ 
ផ្នការប្កបដោយមហិច្ឆតាមួយ ត្ូវបាន បង្កើតឡើង ដើម្បី កសាង វ្ទិកាជាប្ព័ន្ធមួយ ជួយ 
សម្ួល ដល់ការប្កា្លាយសាកលវិទ្យោល័យក្នុងតំបន់ជា នីតិបុគ្គល។ ដើម្បីធ្វើសុខដុមនីយកម្មឲ្យ  
រចនាសម្ព័ន្ធការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សារបស់អាសា៊ាន ដ្លប្មូលផ្តុំសា្ថាប័នអប់រំឧត្តម សិក្សាចំនួន 
៦៥០០ និងអ្នកសិក្សា ១២ លាននាក់ អ្នកដឹកនាំការអប់រំថា្នាក់ឧត្តម សិក្សា បានកំណត់ អាទិភាព 
ចំនួន៤៖ QA, លំហូរអ្នកសិក្សា, កិច្ចសហការស្វជ្វ, និង ការផ្ទ្រឥណទន ពិន្ទុ។  ដើម្បីអនុវត្ត 
ផ្នការ  ន្ះបានជោគជ័យ សា្ថាប័នអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាក្នុងតំបន់ ត្ូវអនុវត្តសកម្មភាព ៥យ៉ាង 
តិច (Sirat 2014)៖ QA នៅក្នុង និងនៅក្តំបន់ ដ្លមនទំង ការទទួលសា្គាល់គុណភាព, ក្ប 
ខ័ណ្ឌ  កម្មវិធីសិក្សាឯកភាពគ្នា ដោយផ្អ្កលើលទ្ធផលសិក្សាដ្លស្បគ្នាទៅនឹងតម្ូវ ការ  ទីផ្សារ  
ពលកម្ម, ការសង្កត់ធ្ងន់លើការអប់រំបច្ច្កទ្ស និងជំនាញវិជា្ជាជីវៈ, និងកម្មវិធីបណ្ដុះ បណា្ដាល  
ផ្ស្ងៗ  ទៀត (Sen and Ros 2013), ការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់មុខមត់ក្នុងសង្គម សម្ប់   ការ 
បង្ៀន និងអាជីពសិក្សាអប់រំ តាមរយៈ កម្មវិធីផ្លាស់ប្តរូសាស្តោច្ារ្យរវាងមហា វិទ្យោល័យ ក្នុង តំបន់, 
និង ផ្សព្វផ្សាយដ្លជំរុញការប្ើប្ស់ភាសា អង់គ្ល្ស  ជាឧបករណ៍ន្កម្លាំងពលកម្ម។ ផ្នការ  
យុទ្ធ សាស្្ត   វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ (ESP) របស់កម្ពុជា មនច្ងពីផ្ន្កខ្លះន ្ គោល បំណង 
ទំង ន្ះ ប៉ុន្ត្សកម្មភាពជាក់ស្ត្ងមិនទន់ឃើញមននៅឡើយទ្។ ក្បខ័ណ្ឌ កម្មវិធី  សិក្សា ផ្អ្ក 
លើ លទ្ធផលរៀនសូត្ ជាឧទហរណ៍មួយបងា្ហាញថា ESP បច្ចុប្បន្ន វាស្បគ្នា នឹង ការ គិតគូរ ក្នុង 
តំបន់ ប៉ុន្ត្ត្ូវមនការអនុវត្តនៅតាមប្ទ្សជាបនា្ទាន់។

នៅកម្ិតប្ទ្សនីមួយៗ កម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាយុទ្ធសាស្្តមន អាទិភាពខ្ពស់   
សម្ប់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច  ប្កបដោយ ចីរភាពចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩ មក ក្នុង អំឡុងព្ល  ន្ 
ការ  ប្ជុំ ក្ុមពិគ្ះ  យោបល់   ស្តីពី  កម្ពុជានៅទីក្ុងបា៉ារីស (Japan International Cooperation 
Agency 2002; Tan 1974)។ បនា្ទាប់មក ការសិក្សាផ្ស្ងៗ របស់ ធនាគរ អភិវឌ្ឍ អាសា៊ាន, ក្ុម 
ការងារ ថា្នាក់ជាតិ សម្ប់ការ អប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សា, រាជដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា, យូណ្ស្គូ (UNESCO), 
និងធនាគរ ពិភពលោក បានបងា្ហាញពីតម្ូវការ  កសាង ផ្នការ យុទ្ធសាស្្ត ជាក់ស្ត្ងមួយ 
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សម្ប់  ក្ ទម្ង់ការអប់រំ ថា្នាក់ ឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា (Ahrens and Kemmerer 2002)។ ជា 
លទ្ធផល     ន្កិច្ចប្ឹងប្ងធ្វើកំណ្ ទម្ង់  ទំងន្ះ  ក្សួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា (MOEYS) បាន  
តម្ូវ ឲ្យ  សា្ថាប័ន អប់រំថា្នាក់ ឧត្តម សិក្សា  ទំងអស់ បង្កើតការិយល័យ QA។ មកទល់  បច្ចុប្បន្ន មន 
សាកល   វិទ្យោល័យចំនួនពីរ គឺសាកលវិទ្យោល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ (RUPP) និងសាកល វិទ្យោល័យ 
ភូមិន្ទ  នីតិសាស្្តនិងវិទ្យោសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច បានកា្លាយ ជាសមជិកន្បណា្ដាញ  សាកល វិទ្យោល័យ 
អាសា៊ាន (ASEAN University Network 2015)។ រឿងដ្ល RUPP បានកា្លាយជា សាកល 
វិទ្យោល័យ    សំខាន់ជាងគ្ នៅកម្ពុជាន្ះ អាចជាឱកាសល្អមួយ សម្ប់ឲ្យ MOEYS ផ្តល់ នូវ ការ 
គំទ្  យ៉ាងព្ញទំហឹងដល់ការិយល័យ QA របស់សាកលវិទ្យោល័យ។ បទពិសោធន៍ ទទួល បាន ពី 
ដំណើរ ការន្ះ អាចចងក្ងជាឯកសារ និង លើកមកពិនិត្យ សម្ប់ការដក់អនុវត្តលើ ការិយល័យ 
QA នៅតាមសា្ថាប័នអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាផ្ស្ងទៀត នៅកម្ពុជា។

៣.២.៥ ការពិនិត្យពីសំណើផ្ន្កគោលនយោបាយ

សំណើផ្ន្កគោលនយោបាយដ្លលើកមកពិនិត្យក្នុងផ្ន្កន្ះ មនគោលដៅ បំព្ញ 
បន្ថ្ម   ការអនុវត្ត QA ផ្ទ្ក្នុង និងពីខាងក្ នៅតាមសា្ថាប័នអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ដើម្បីពង្ឹង  
ស្ដ្ឋកិច្ច   កម្ពុជា។ សម្ប់គោលដៅ ន្ះ ទ្ឹស្តីអន្តរកម្ម ពីរយ៉ាង (Gravitational theory) របស់ លោក 
Ros (Ros 2010) ត្ូវបានជ្ើសរីសមកធ្វើឧបករណ៍ ផ្ន្កគោល នយោបាយ សម្ប់ ការ ពិចារណា 
បន្ថ្ម រ បស់អ្នកកសាងគោលនយោយ និងអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗ  តាមរយៈកិច្ចប្ជុំពិគ្ះយោបល់ 
មួយខ្ស្។ 

ចំណុាចសំខាន់ន្ទ្ឹស្តីរបស់ Ros គឺការផ្តោតលើវប្បធម៌គុណភាព ដ្លមនស្ប់នៅ 
តាម  សា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សា  ទន្ទឹមគ្នានឹងការទទួលយកប្បបទអនុវត្ត QA នៅក្នុងស្ុក ក្នុងតំបន់ 
និងសាកលលោក។ ជាដំបូង វប្បធម៌គុណភាពតួ្វកំណត់ឡើង សម្ប់យុទ្ធសាស្្តដ៏ ជាក់លាក់ 
មួយស្បតាម បរិបទរបស់សា្ថាប័ន។ ការកំណត់ន្ះ គឺដូចជាការធ្វើវិភាគ SWOT (ចំណុាចខា្លាំង 
ចំណុាច ខ្សាយ ឱកាស ការគំរាមកំហ្ង) របស់សា្ថាប័ន សម្ប់ស្វ្ងរកផ្លូវដើរទៅមុខទៀត។ 
ជាក់ស្ត្ង នៅ សាកលវិទ្យោល័យ ភូមិន្ទភ្នំព្ញ (Ros 2010) អ្នកអនុវត្ត QA បានប្តិបត្តិ QA 
ឆ្លង តាម   ដំណើរការមនអន្តរកម្មមិនសមមត្ មួយ (non-linear interaction dynamics 
process)  ន្វដ្ត អភិវឌ្ឍន៍មនបីដំណាក់កាល។  អ្នកអនុវត្តមនទ្ឹស្តី និងបទពិសោធន៍ ខុសគ្នាៗ 
ក៏មន   ការ យល់ឃើញ និងប្តិបត្តិ QA ខុសគ្នាដ្រ។ ទី១ អ្នកអនុវត្តនៅ RUPP ប្ើប្ស់ QA 
ដោយ មន  ទុនចំណ្ះដឹងផ្ស្ងៗ។ ទី២ អ្នកអនុវត្តបានក្សម្ួល QA ដោយមនសតិ សា្មារតី 
របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ទី៣ អ្នកអនុវត្តបានទៅហួសពី QA ដោយមនអន្តរកម្មច្ើនប្បយ៉ាង  រវាង 
បុគ្គល។ ចំណុាចន្ះបងា្ហាញថា  អ្នកអនុវត្តនៅ RUPP បានបន្តកំណត់ QA ទៀត នៅព្លកំពុង 
អនុវត្តវា។ សា្ថានភាពន្ះបងា្ហាញពី តម្ួវការបង្កើតប្ព័ន្ធ QA ផ្ទ្ក្នុងគ្ប់ជ្ុងជ្យមួយ 
សម្ប់ RUPP។ លទ្ធផលរកឃើញន្ះ ក៏ត្ឹមត្ូវសម្ប់សា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន  
ដទ្ទៀតនៅកម្ពុជាដ្រ។ ដូច្ន្ះ នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា (DHE) ន្ MOEYS ដ្លទទួល 
ខុសត្ូវ ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ដល់សា្ថាប័នអប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា ត្ូវត្ធ្វើឲ្យការិយល័យ QA ផ្ទ្ក្នុង 
នៅ តាម សាកលវិទ្យោល័យរដ្ឋ និងឯកជន មនដំណើរការឡើងវិញ។ ក្នុងព្លជាមួយគ្នា 
គណៈកម្មាធិការ ទទួលសា្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា (ACC) ដ្លជាអង្គភាព QA ពីខាងក្ 
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ត្ូវត្ សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ DHE ដ្លអាចផ្តល់ការគំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍ  សមត្ថភាព  
របស់  អ្នកអនុវត្ត QA តាមរយៈសិកា្ខាសាលា QA ទូទំងប្ទ្ស។ ម្យោ៉ាងទៀត តួនាទីន្អ្នក វាយ តម្ល្ 
ពីខាងក្ ន្ ACC គួរត្ពង្ីកបន្ថ្មពីលក្ខណៈជាព្ឹត្តិការណ៍ម្តងម្កាល ទៅជាដំណើរការបន្ត 
រហូតវិញ។ ប្សិនបើ អ្នកអនុវត្តគិតថា ការទទួលសា្គាល់គុណភាពអប់រំជាដំណើរការមួយ ពួកគ្ 
អាច  សុខចិត្ត បំព្ញឯកសារ តាមការតម្ូវ ដើម្បីគ្ន់ត្ធ្វើឯកសារនោះឲ្យបាន មិនម្នដើម្បី 
ចូល រួមចំណ្កដោយព្ញចិត្ត និងទំងអស់គ្នាបម្ើគោលដៅទំងមូលន្ QA នោះទ្។ ដើម្បី 
សម្ចគោលដៅរួមគ្នាន្ះ MoEYs មនតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្បសម្ួលកិច្ចប្ឹងប្ង 
ដ្លមនស្ប់ និងកំពុងផុសឡើង ដើម្បីធានា គុណភាពការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា។

វិធីសាស្ត ្ផ្ន្កគោលនយោបាយន្ QA គួរគំទ្ដល់នីតិវិធី QA ផ្ទ្ក្នុងផ្ស្ងៗ ដោយមន 
បុគ្គលិក និង អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅ គ្ប់កម្ិតចូលរួមកំណត់ពីគុណភាព និងឯកភាពគ្នាលើ 
ក្បខ័ណ្ឌ QA គ្ប់ជ្ុងជ្យមួយ ដ្ល ដោះស្យបានយ៉ាងប្សើរបំផុតនូវគោលដៅ និង 
តម្ូវការ  របស់សា្ថាប័ន។  

ក្បខ័ណ្ឌន្ះគួរសុីគ្នាជាមួយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងនីតិវិធីន្ QA ពីខាងក្ ដ្ល ACC 
ប្ើប្ស់។ នាបច្ចុប្បន្ន ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ACC ឡើងវិញ កំពុងត្ធ្វើបង្ហើយ ក្មការ 
គ្ប់គ្ង របស់ MoYES។ ដើម្បីឲ្យ ACC អាចបំព្ញតួនាទីវិជា្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបាន ប្ធាន ACC 
គួររាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ ទៅរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងអប់រំ។ ខ្ស្រយៈរាយការណ៍ន្ះ ស្បតាម ការតម្ូវ 
របស់ ASEAN-QA និងការធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ប្បបទ ទទួល សា្គាល់គុណភាព។ បើសិនប្ធាន 
ACC មិនរាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងអប់រំដោយផ្ទាល់ទ្ ACC នឹងថយចុះភាពឯករាជ ហើយ 
ដំណើរការ ក៏មិនបានងាយស្ួលដ្រ ។   

៣.២.៦ ផលពាក់ព័ន្ធផ្ន្កគោលនយោបាយ

យន្តការ QA ផ្ទ្ក្នុង និងពីខាងក្ ត្ូវត្ពង្ឹងក្នុងព្លជាមួយគ្នា។ សម្ប់ការអប់រំ 
ឧត្តម សិក្សានៅកម្ពជុា QA ផ្ទក្្នងុ សំដៅដល់សកម្មភាពផ្ស្ងៗដើម្បីត្ៀមសម្ប់ QA ពី ខាងក្ 
ពោលគឺ សកម្មភាពទទួល សា្គាល់គុណភាពអនុវត្តដោយ ACC។  រហូតមកដល់ព្លថ្មីៗន្ះ ACC 
ស្ថិត ក្ម ឱវាទរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្ី ប៉ុន្ត្ឥឡូវន្ះត្ូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុង MOEYS។

ការសិក្សាន្ះ អំពាវនាវឲ្យថា្នាក់ដឹកនាំសា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានានា មនសកម្មភាពឡើង 
ដើម្បី ឆ្លើយតប និងសម្បតាមការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្ត្ង ជាពិស្សកំណើនតម្ូវការ  
នូវគណន្យ្យភាព ការរីកធំន្មជ្ឈដ្ឋាននិស្សិតមនវប្បធម៌ចម្ុះ កំណើន លំហូរ អ្នកមន ជំនាញ 
ខ្ពស់ និងការប្កួតប្ជ្ងពីសា្ថាប័នផ្ស្ងៗ នៅក្នុងស្ុក និងក្នុង តំបន់។ MoYES បានដឹងពី 
សា្ថានភាពន្ះ ប៉ុន្ត្សំណួរផុសឡើង គឺ តើត្ូវធ្វើដូចម្ត្ច ដើម្បីទទួល យក កិច្ចសហការក្នុងតំបន់ 
និងការប្កួតប្ជ្ង។ ដូច្ន្ះថា្នាក់ដឹកនាំការអប់រំឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា ចាំបាច់ត្ូវត្បង្កើត និង 
ពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន QA ដោយផ្អ្កលើរបៀបរបបអនុវត្ត គុណភាពល្អ នៅក្នុងស្ុក និងក្នុង 
តំបន់។ ការសិក្សាជាច្ើនទៀតស្តីពីសា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា និង ក្នុងតំបន់ ដ្លមិន 
ទន់ បាន ទទួលយកដោយចំហនូវយុទ្ធសាស្្តនិងគោលការណ៍គុណភាព ឬកំពុង ព្យោយម  ដក់ 
បញ្ចូល QA ទៅក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន អាចបានជាប្យោជន៍ដល់ ថា្នាក់ដឹកនាំ សា្ថាប័នអប់រំឧត្តម 
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សិក្សា  នៅកម្ពុជាដ្លមន ធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុមនកម្ិត។ វិធីមួយ ដ្លអាច លើក  ទឹក  
ចិត្ត   ដល់អ្នកដឹកនាំបានកាន់ត្ច្ើន ឲ្យផ្តល់តម្ល្ខ្ពស់ដល់គុណភាពសា្ថាប័ន គឺការបង្កើត វ្ទិកា  
ពិភាក្សា    ថា្នាក់ជាតិមួយ ដើម្បីស្វ្ងរកគំរូមួយណាដ្លសមស្ប  ជាងគ្សម្ប់សា្ថាប័ន នៅ កម្ពុជា។ 
តាម រយៈវ្ទិកាន្ះ ពួកគ្អាចច្ករំល្កពី របៀបរបប  អនុវត្តល្អ នៅ ក្នុងសា្ថាប័នរបស់ខ្លួន និង 
បទពិសោធន៍ បានពីទស្សនកិច្ចនៅតាមសា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សា ក្នុងប្ទ្ស ផ្ស្ងទៀត។ ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ  ខ្លះ អាចមនឱកាសច្ើនជាងអ្នកដទ្ ដើម្បីទៅធ្វើទស្សនកិច្ច នៅតាមសា្ថាប័នអប់រំ ឧត្តម 
សិក្សា   ថា្នាក់អន្តរជាតិ។ ដូច្ន្ះវ្ទិកាថា្នាក់ជាតិន្ះ ជួយឲ្យពួកគ្អាច ផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបអនុវត្ត QA 
ក្នុងសា្ថាប័នខ្លួន ដ្លបានក្សម្ួលពីបទពិសោធអន្តរជាតិ ទំងនោះ។ កម្ពុជា មិនចាំបាច់ បង្កើត 
កម្មវិធី អ្វថី្ម ី សម្ប់វ្ទិកា ថា្នាក់ជាតិន្ះទ្ ព្ះអាចដក់ប ញ្ចលូការគិតគូរជាក់ស្តង្ពី នីតិវិធី QA 
ផ្ស្ងៗ ទៅក្នងុ កុ្មបឹ្ក្សាសាកលវិទ្យោធិការកម្ពជុា ដ្លក្សួងអប់រំបានបង្កើតឡើង (MoEYS 
2014) ដោយកា្តោប់ ជាប់ពីសារៈសំខាន់ ន្ការញាុាំងឲ្យមនការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់វិស័យ 
ឯកជន និងនិយោជកនានា នៅក្នុង វ្ទិកាន្ះ។

ដើម្បីរួមចំណ្កបានល្អដល់ វ្ទិកា ថា្នាក់ជាតិស្តីពី QA សម្ប់ឧត្តមសិក្សានោះ សា្ថាប័ន  
នីមួយៗ  ដំបូងតូ្វកំណត់ឲ្យច្បាស់នូវនិយមន័យពាក្យ "គុណភាព" និង "QA"សម្ប់ សា្ថាប័ន 
ខ្លួន។ ដោយមនបទបញ្ញត្តិរបស់នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា និង ACC ជួយណ្នាំ ពួកគ្ គួរ កំណត់  
ឡើង នូវសូចនាករន្ សមិទ្ធផលសា្ថាប័ន។ សា្ថាប័ននីមួយៗ ក៏គួរពិចារណា បង្កើត ឬពង្ឹងគំរូ QA 
ផ្ទ្ ក្នុង សា្ថាប័នខ្លួន ដោយក្សម្ួលទ្ឹស្តី gravitational theory របស់ លោក Ros ឲ្យ សម ស្ប       
ទៅតាមសា្ថានភាពផ្ទាល់របស់សា្ថាប័នខ្លនួ។ ដោយកា្តោប់ជាប់ពី វប្បធម៌  សា្ថាប័នន្ះ វ្ទិកា ថា្នាក់  ជាតិ  គួរ  
គិតគូរបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្លូវការ សម្ប់ការគ្ប់គ្ង  គុណភាព សរុប (TQM) ដើម្បី ពង្ឹង សា្ថាប័ន    
អប់រំឧត្តមសិក្សា។ TQM អាចមនគ ្ និយម  ត្មួយគ្ៗ ប៉ុន្ត្ ថា្នាក់ដឹកនាំការអប់រំ ឧត្តម  សិក្សា   
បានទទួលសា្គាល់វាថា ជាដំណោះស្យ ជាប្ព័ន្ធ ដ្លអាចជួយ ដក់ បញ្ជូលរបៀប របប ក្លំអ 
គុណភាពជាប់រហូត ទៅក្នុងវប្បធម៌សា្ថាប័ន ហើយវាក៏ជាប់ទក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅ នឹង យុទ្ធសាស្្ត  
អប់រំផ្អ្កលើសមត្ថភាព (de Jager and Nieuwenhuis 2005)។ ថា្នាក់ដឹកនាំការ អប់រំឧត្តម   សិក្សា 
នៅកម្ពុជា អាចស្វជ្វពីអត្ថប្យោជន៍របស់ TQM ដោយធ្វើការជាមួយពួកមន្្តី QA ដើម្បី   ក ្  
សម្ួលគោលការណ៍ផ្ស្ងៗន្ TQM ឲ្យស្បនឹងសា្ថានភាពផ្ទាល់របស់ សា្ថាប័ន និង   របស់ កម្ពុជា។

ចំណុាចមួយដ្លផុសឡើងពីការសិក្សាលើឯកសារមនស្ប់ស្តពីី QA គឺថា គោលគំនិតន្ះ 
 បានយកច្ញ មកពីការគ្ប់គ្ងជំនួញ ហើយក្សម្ួលសម្ប់ប្ើប្ស់វាយតម្ល្លទ្ធផល  ផ្ន្ក  
អប់រំ។ នៅកម្ពុជា បញ្ញត្តិខាងពុទ្ធសាសនា ក៏មនតួនាទីខ្លះដ្រក្នុងការកំណត់និយមន័យ និង ដក់ 
បញ្ចូល QA ទៅក្នុង ការអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា។ ដូច្ន្ះក្នុងការ  អនុវត្ត QA អ្នកកសាង គោល 
នយោបាយ គួរត្ គិតគូរ ពីពុទ្ធសាសនា  ហីនយន ផងដ្រ។ បញ្ហាសំខាន់ គឺវ្ទិកាថា្នាក់ជាតិ ស្តីពី QA 
បើ សិនដក់បញ្ចូល នៅក្នុងក្ុមប្ឹក្សា  សាកលវិទ្យោធិការ កម្ពុជា គួរមនការចូលរួមផងដ្រ ពី ក្សួង  
ធម្មការ និងសាសនា ដើម្ប ីតម្តម្ង់  ឡើងវិញនូវផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកអនុវត្ត QA នៅតាម សា្ថាប័ន  
អប់រំឧត្តមសិក្សា។ បើសិនគ្មាន  ការយល់ដឹងពី គោលការណ៍ QA នោះទ្ ពួកអ្នកអនុ វត្ត QA អាច មិន 
ព្មប្តិបត្តិតាម។ ក្សួងន្ះ ក៏អាចជួយបំផុសសា្មារតីរបស់បុគ្គលិកមហាវិទ្យោល័យ  ដ្ល អាច  
គិតថា ខ្លួនគត់ជាអ្នកទទួលផលប្យោជន៍ ឬអ្នករងគ្ះ អំពី QA ។
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៣.២.៧ ស្ចក្តីបញ្ចប់

ជំពូកន្ះ ពិនិត្យជាសំខាន់លើភស្តុតាងបានពីការសិក្សា ស្វជ្វ នៅព្លមួយ ទៅលើ 
សាកលវិទ្យោល័យ រដ្ឋ មួយ (Ros 2010) ហើយ ព្យោយម ប្ើប្ស់  លទ្ធផលរកឃើញ ទៅលើ 
សា្ថាប័ន អប់រំឧត្តមសិក្សាទំងរដ្ឋ និង ឯកជន។ ដោយទទួល សា្គាល់ថា ការចូលរួម របស់អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
ត្ង  ខុសៗគ្នា ហើយការ មូល មតិ ទមទរ  ព្លវ្លាច្ើននោះ ការពិនិត្យតាមដនពីការរំពឹង  សង្ឃឹម 
ចំណ្ះ ដឹង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ អាចមនប្យោជន៍ ព្ះពួកគ្រីកចម្ើនឡើង 
និង  កា្តោប ់បានតួនាទ ីខុសៗគ្នា តាមរយៈវ្ទិកាផ្ស្ងៗ។ ការសិក្សាប្បគុណភាព តាមព្ល ជា  
បន្តបនា្ទាប់ ដ្លគ្  ត្ង ប្ើសម្ប់ការសិក្សាសុីជម្ប្បគុណភាព លើ ដំណើរការជា បន្តបនា្ទាប់ 
មួយ អាច កា្តោប់ បាន  អំពីការរំពឹងសង្ឃឹម និងលំនាំន្ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ច្ើននាក់ នៅក្នុង 
QA (Cohen, Manion, and Morrisson 2000)។ វិធីសាស្ត្ប្បន្ះ អាចមន ប្យោជន ៍
សម្ប  ់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ លើចំណ្ះដឹងមនស្ប់ និងបន្ថម្ចំណ្ះដឹងថ្មីៗ  អំពីការអនុវត្ត ប្បថ្ម ីនៅ តាម 
សា្ថាប័ន អប់រំ  ឧត្តមសិក្សា និងប្បបទដ្លផ្នការយុទ្ធសាស្្តរបស់ពួកគ្វិវត្តទៅមុខ។ ម្យោ៉ាងទៀត 
គួរមនការ សិក្សា ស្វជ្វអំពីលក្ខណៈចំហផ្ស្ងៗន្ QA នៅកម្ពុជា ក្នុងនោះមនទំង ការបង្កើត 
ឬការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព រចនាសម្ព័ន្ធ QA របស់សា្ថាប័ន ដ្លត្ូវពាក់ព័ន្ធរហូតដល់និយោជក អ្នក រៀន 
សូត្ និងមតាបិតាសិស្ស។ សរុបមក អ្នកប្ើប្ស់ស្វាអប់រំជាអ្នកទទួលផល សម្ច  ន្ការ 
ក្លំអ គុណភាព ដូច្ន្ះការយល់ឃើញរបស់ ពួកគ្អំពីគុណភាព និងការក្លំអ  គុណភាព ជាប្ចាំ 
គឺជា ប្ភពព័ត៌មនដ៏ប្សើរ។

នៅព្លកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់ការរីកចម្ើនស្ដ្ឋកិច្ចនោះ សា្ថាប័នអប់រំ ឧត្តម  សិក្សារដ្ឋ 
និង ឯកជននានា គួរដក់បញ្ចូលប្ព័ន្ធ TQM និង QA ជាពិស្ស សកម្មភាព  ក្លំអ គុណភាព ជា 
ប្ចាំទៅក្នុង កម្មវិធីសិក្សា ស្វជ្វ និងស្វាផ្ស្ងៗ របស់ខ្លួន ដើម្បីត្ៀមរៀបចំពួកនិស្សិត ឲ្យ 
ឈានចូល និងរក្សាសមត្ថភាព ប្កួតប្ជ្ង  នៅក្នុង ទីផ្សារ ការងារដ្លប្ប្ួលយ៉ាងលឿន។ 
និយមន័យ QA នឹងប្បួ្លខុសគ្នារវាង វប្បធម៌ផ្ស្ងៗ និងខុសគ្នាច្ើនពីវប្បធម៌ដ្លបង្កើតវាឡើង 
(Altbatch, Reisberg, and Rumbley 2009)។ ដូច្នះ្ថា្នាក់ដឹកនំាការអប់រំឧត្តមសិក្សា និងអ្នកអនុវត្ត 
QA គួរយកចិត្តទុកដក់ពីភាព ខុសគ្នា តាមវប្បធម៌,  តាមតំបន់, តាមសា្ថានភាពសា្ថាប័ន, និងតាម 
កម្ិត ធនធានដ្លមន។ ប្សិទ្ធភាពន្ QA ក្នុងការ អប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅទីបំផុតវា អាស្័យ 
លើការក្សម្ួលរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និង លទ្ធផល ការងារទៅអនាគត របស់ គណៈកម្មការ  ទទួល 
សា្គាល់ គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា។
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៣.៣
ការប្កា្លាយស្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា 

ទៅជាសកលវិទ្យាល័យប្បសហគ្ិន

អត្ថបទន្ះ  ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានផ្ន្កទ្ឹស្តីមួយសំដៅទៅលើការកសាងចំណ្ះដឹង និង   
ចំ ណាប់    អារម្មណ៍ អំពី គោលគំនិត ន្ សាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ដ្លជាគំនិតថ្មីមួយនៅ 
ក្នុង ប្ ទ្ស  កំពុង អភិវឌ្ឍន៍។ ស្បតាម និនា្នាការក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ន្ដំណើរផ្លាស់ប្តូរ របស់ 
សាកល   វិទ្យោល័យ អត្ថបទន្ះ យកប្ទ្សកម្ពុជាធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថា តើសា្ថាប័ន 
អប់រំ  កម្ិតឧត្តមសិក្សា (HEIs) អាចធានា នូវការបង្ៀន និងរៀនសូត្ ប្កបដោយ គុណ  ភាព   
យ៉ាងណាបាន នៅក្នុង បរិយកាស មនការធ្វើជំនួញកាន់ត្ខា្លាងំឡើង និងមន HEIs កាន់ ត្ ច្ើន  
ចូល មក ប្កួត ប្ជ្ង គ្នា។ បនា្ទាប់ពីស្ចក្តីផ្តើមបងា្ហាញពីទស្សនៈធំ ទូលាយ ន្ការអប់រំ ថា្នាក់ ឧត្តម 
សិក្សា  នៅកម្ពុជា អត្ថបទន្ះ  លើកពីការសិក្សាលើឯកសារមនស្ប់ ស្តីពី តួនាទីរបស់ សាកល  
វិទ្យោល័យ  នៅក្នុង ស្ដ្ឋកិច្ច   ពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង។ បន្តមកទៀតមន ការពិភាក្សា ពី ប្សក កម្ម   ទី៣  
របស់  សាកល វិទ្យោល័យ និងគោលគំនិតន្សាកលវិទ្យោល័យ ប្បសហគ្ិន។ នៅ ចុង បញ្ចប់ មន 
ការ ផ្តល់ ជាគំនិត ពី លក្ខណៈ ពិស្ស  ៤យ៉ាង ដ្លអាច ផ្លាស់ប្តូរ សា្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សានៅ កម្ពុជា 
ទៅជា សាកល វិទ្យោល័យ តាមប្បសហគ្ិន។ 

៣.៣.១ ស្ចក្តីផ្តើម

នៅព្លសមហរណកម្មក្នុងតំបន់កាន់ត្ជឿនលឿនទៅមុខ ហើយសហគមន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
អាសា៊ាន ក៏ជិតខិតមកដល់ ប្ទ្សកម្ពុជាអាចដើរក្យគ្ បើសិនមិនអាចក្លំអឡើងបាននូវ 
ការអប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សា ដ្លឥឡូវន្ះគ្ចាត់ទុកថា សំខាន់បំផុតដើម្បីញាុាំងឲ្យ ប្ទ្សជាតិ 
សម្បូរ  រុងរឿង។ ដោយទទួលសា្គាល់ពីការរួមចំណ្កដ៏សំខាន់ ន្វិស័យអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាក្នុង 
ការ អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដក់ខា្លាំង លើវិស័យន្ះ ដូចមន 
បងា្ហាញច្បាស់នៅក្នុង គម្ងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងគុណភាពឧត្តមសិក្សា គ្ប់ ជ្ុងជ្យ 
លើកទី១  សម្ប់ឆ្នាំ២០១០-២០១៥ ដ្លមនកិច្ចសហការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទន ដោយរដ្ឋាភិបាល 
និងធនាគរពិភពលោក, ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ២០១៤-១៨, និងចក្ខុវិស័យ ឧត្តម 
សិក្សា ឆ្នាំ២០៣០។ 

នាបច្ចុប្បន្ន ដំណើរការខាងលើន្ះកំពុងជួបបញ្ហា និងឧបសគ្គមួយចំនួន។ ក្យមន 
ការអនុញ្ញាត នៅឆ្នាំ១៩៩៧ ឲ្យវិស័យឯកជន ចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ចំនួន 
សា្ថាប័ន   អប់រំឧត្តមសិក្សាបានកើនឡើងយ៉ាងលឿន។ ឯកជនភាវូបនីយកម្មន្ះ នំាឲ្យមនការផ្លាស់ប្តរូ 
ចម្បងៗពីរ គឺ ១) កម្មវិធីសិក្សាបង់ប្ក់ ត្ូវបានអនុញ្ញាតក្នុង HEIs រដ្ឋ និង ២) វិស័យ ឯកជន  
ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការ HEIs (Sam, Zain and Jamil 2012) ។ ការអនុញ្ញាតន្ះ 

សំ ច័ន្ទភិរុណ, សាកលវិទ្យោល័យ អាំស្ទ័រដម VU, ប្ទ្សហូឡង់។
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នាំឲ្យ  HEIs ឯកជន កើនតួនាទីយ៉ាងខា្លាំង និងកា្លាយជាអ្នកផ្តល់ស្វាឧត្តមសិក្សាចម្បងគ្នៅ 
កម្ពុជា (Chet, 2009; You, 2012)។ ទោះជាយ៉ាងន្ះក្តី នៅឆ្នាំ២០១៣ ក្នុងចំណោមសិស្ស  រៀន 
ចប់ថា្នាក់វិទ្យោល័យ មនមិនដល់ ១០%  ទ្ ដ្លបានទៅចូលរៀននៅឧត្តមសិក្សា។

កំណើនយ៉ាងលឿនន្ចំនួន HEIs ដ្លមនធនធានតិច បានជះឥទ្ធិពលទៅលើ 
ប្សិទ្ធភាព និងគុណភាពន្ការបង្ៀន  ទោះបីជាមនការបង្កើតគណៈកម្មាធិការទទួលសា្គាល់ 
គុណ ភាព  អប់រំកម្ពជុា ក្ត ី (Ford, 2003, 2006)។ បញ្ហាប្ឈម រួមមន កម្មវិធីសិក្សាគុណភាពអន់ 
ការ ធានា គុណភាពមិនគ្ប់គ្ន់ អភិបាលកិច្ចនិងការគ្ប់គ្ងនៅខ្សាយ កង្វះការដឹកនាំនិង ការ 
ធ្វើ ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្ និងកង្វះតម្លាភាពក្នុងការជ្ើសរីសបុគ្គលិកគ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិកបង្ៀន 
នៅតាម HEIs របស់រដ្ឋ។ HEIs រដ្ឋ កំពុងបង្ៀនមុខវិជា្ជាស្ដៀងគ្នានឹង គ្ឹះសា្ថានឯកជនដ្រ 
ដូចជា ខាងផ្ន្កជំនួញ  ស្ដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មន រីឯផ្ន្កដទ្ទៀត ដូចជា វិទ្យោសាស្ត្ 
គណិតសាស្ត្ កសិកម្ម និង វ្ជ្ជសាស្ត្ មិនសូវបានយកចិត្តទុកដក់ទ្ ទំងខាងរដ្ឋ និងឯកជន 
(Sam, Zain, and Jamil 2012)។ ម្យោ៉ាងទៀត សាកលវិទ្យោល័យ ភាគច្ើន នៅកម្ពុជា ជាសា្ថាប័ន 
សម្ប់បង្ៀនត្ប៉ុណោ្ណោះ ហើយមនតិចណាស់ដ្លបានផ្តួចផ្តើម ធ្វើសកម្មភាពស្វជ្វខ្លះៗ 
(Kwok et al., 2010)។ HEIs ឯកជន ពឹងផ្អ្កស្ទើរត្ទំងស្ុងលើថ្ល្សិក្សាបង់ដោយនិស្សិត 
( Un, Chuon and Ngin 2013) ដូច្ន្ះហើយក៏ត្ូវទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនយ៉ាងច្ើន តាមអាច 
ធ្វើបាន រហូតដល់ លើសពី សមត្ថភាព របស់ខ្លួន។ បញ្ហាន្ះ ក៏នាំឲ្យមនការមិនយកចិត្តទុកដក់ 
លើ ការស្វជ្វ និងជំនាញ ដ្លវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវការ។ និនា្នាការន្ះ ក៏កើតមនឡើងនៅតាម 
HEIs  របស់រដ្ឋដ្រ ដ្លបច្ចុប្បនុ្ន មនទុនរហូតដល់ ៨០% ទទួលបានពីខាងឯកជន (Ahrens & 
McNamara, 2013)។

សរុបមក កម្មវិធីអប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិក្សានាបច្ចុប្បន្ន ឆ្លើយតបបានតិចតួចណាស់ទៅនឹង ការ 
ផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងលឿន ន្តម្ូវការក្នុងទីផ្សារពលកម្ម។ ដូច្ន្ះ HEIs ត្ូវចាប់យកតួនាទីថ្មីៗ និង ធ្វើ 
អន្តរកម្មនៅក្នុងសង្គម ដើម្បីក្លំអគុណភាពស្វា និងពង្ឹងអនាគតរបស់ខ្លួន។ Clark (1998) 
បានលើកមតិថា សាកលវិទ្យោល័យទំងអស់គួរមនប្បបទធ្វើការ និងមនប្តិបត្តិការ ទៅតាម 
របៀប សហគ្ិនជាងន្ះទៀត។ ពួកគ្គួរប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងទៅស្វ្ងរកទុនពីប្ភព ខាងក្ 
ថ្មីៗទៀត ដើម្បីអាចមនឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុដច់ពីរដ្ឋាភិបាល និងអាចទ្ទ្ង់ខ្លួនឯង បាន នៅ 
ក្នុង ស្ដ្ឋកិច្ច ពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹងន្ះ។ ម៉្យោងវិញទៀត HEIs ពិបាកធ្វើការដោយឯកោ ដច់ 
ត្ ឯងណាស់  គឺដូច Etzkowitz (2003) បានលើកបញ្ជាក់ថា អន្តរកម្មរវាងសាកលវិទ្យោល័យ 
ឧស្សាហកម្ម  និងរដ្ឋាភិបាល វាជាកតា្តោគន្លឹះសម្ប់ក្លំអលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់នានា ដើម្បីបំផុស 
ការអនុវត្តប្បថ្មី នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើ ចំណ្ះដឹង។ ដូច្ន្ះ អត្ថបទន្ះនឹងពិនិត្យពី គោល 
គំនិត  ន្សាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ដ្លជានិនា្នាការ សាកលក្នុងសតវត្សទី២១ ដោយ ប្ឹង 
ផ្តោតលើប្បបទដ្លប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍នានា បានយកគោលគំនិតន្ះ ទៅ អនុវត្ត ដើម្បី រកមើល 
ចំណុាចផ្ស្ងៗទៀត ដ្លកម្ពុជាអាចរៀនសូត្បានពីការអនុវត្តទំងនោះ ហើយ យកវា មកពង្ឹង 
គុណភាព  អប់រំនៅថា្នាក់ ឧត្តមសិក្សា និងលទ្ធផលការងារ របស់ HEIs ។
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៣.៣.២ តួនាទីរបស់សកលវិទ្យាល័យក្នុងការកសងបណ្តាញ  
 សម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង

តួនាទីរបស់សាកលវិទ្យោល័យនៅទូទំងពិភពលោក បានវិវត្តឈានទៅមុខហួសពី មុខងារ 
ជា ប្ព្ណីន្ការបង្ៀន និងស្វជ្វ ទៅទទួលតួនាទីថ្មី ន្ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច 
និង សុខមលភាព (Etzkowitz 2003a)។ ការធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាស្វជ្វ ន្ះ មនពីរ 
ទម្ង់។ ទម្ង់ទី១ គឺការផ្លាស់ប្តួរពីសា្ថាប័នបង្ៀន ទៅជា សា្ថាប័នមនដក់បញ្ចូល ការស្វជ្វ 
ទៅក្នុងការបង្ៀន (Etzkowitz, 2003a)។ ការស្វជ្វភាគច្ើនដ្លធ្វើឡើងនៅតាម សាកល 
វិទ្យោល័យ មិនបានជួយទ្ទ្ង់ដល់ការបង្កើតសហគ្សថ្មីៗទ្ ព្ះគ្ត្ងយល់ថា សាកល 
វិទ្យោល័យ ជាអ្នកផ្តល់នូវមនុស្សដ្លមនការបណ្ដុះបណា្ដាល ទៅឲ្យសា្ថាប័នផ្ស្ងៗ (Etzkowitz, 
2008)។ ទម្ង់ទី២ ជាប់ទក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងការបង្ៀន នឹងការ ស្វជ្វ ហើយកតា្តោ 
ទំងន្ះគួបផ្សំគ្នា វាជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច (Etzkowitz 2003a, 2008)។ 
នៅក្នុង  ទម្ង់ទី២  ន្ះ លទ្ធផលស្វជ្វ និងចំណ្ះដឹង អាចយកទៅ ប្ើបាន ដោយ  រដ្ឋាភិបាល 
និង     វិស័យ ឧស្សាហកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិ គឺមិនម្នសម្ប់ត្យក ទៅបង្ៀន នោះ ទ្។ 
Etzkowitz (2008) បានសន្និដ្នានថា  ប្សកកម្មទី១ គឺការបង្ៀន វាញាុាំង ឲ្យមន  ប្សកកម្ម ទី២ 
គឺ ការ ស្វជ្វដ្លនាំទៅដល់ប្សកកម្មទី៣ គឺការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។

ប្សកកម្មទី៣ អាចកំណត់តាមនិយមន័យទូលំទូលាយបានថា ជា សកម្មភាពផ្ស្ងៗរបស់ 
សាកលវិទ្យោល័យដើម្បីតភា្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងពិភពខាងក្។ ជានិយមន័យចង្អៀត គ្អាច 
កំណត់ថាជា "ការផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យោ" (Hackett & Dilts, 2004)  ឬជា "សហប្តិបត្តិការរវាង 
សាកលវិទ្យោល័យ-វិស័យអាជីវកម្ម" (Adamsone-Fiskovica et al. 2009)។ ទោះជា ក្នុង ន័យ 
ទូលាយ  ឬន័យចង្អៀតក្តី ប្សកកម្មទី៣ ជាប់ទក់ទងដល់  ការចូលរួមរបស់សាកលវិទ្យោល័យក្នុង
ការ  អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ឬការបង្កើតធនធាន។ គោលគំនិតន្ះ គ្ត្ងបកស្យតាមប្ប 
ប្ព្ណីថាជា "ស្វាសម្ប់សហគមន៍" និង  "ការឈងទៅដល់ពិភពខាងក្"។   បុ៉ន្ត ឥ្ឡូវន្ះ 
គ្បាន  ដក់បញ្ចូលទិដ្ឋភាពថ្មីមួយទៀត គឺ "សហគ្ិនភាពប្បថ្មី"។ ក្នុងការអនុវត្ត ប្សកកម្មទី៣ 
សាកល  វិទ្យោល័យបានដក់បញ្ចូលសកម្មភាពជាច្ើន ដូចជា ការសុំបា៉ាតង់ និងអាជា្ញាប័ណ្ណជាដើម 
(Sampat, 2006; Shane, 2004), សកម្មភាពអាជីវកម្មបនា្ទាប់បន្សំ ផ្អ្កលើលទ្ធផល ន្ការ 
ស្វជ្វ (Etzkowitz 2008), ការស្វជ្វជាប់កិច្ចសន្យោ (Etzkowitz et al 2000) , និងការ 
អភិវឌ្ឍ    វិជា្ជាជីវៈជា បន្តបនា្ទាប់ (Zukas 2012)។ ស្បតាមគោលគំនិតន្ះ គ្បាន ប្ដូច ប្សកកម្ម  
ទី៣ ទៅនឹង "ការទញផលប្យោជន៍ផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចពីចំណ្ះដឹងដ្ល អ្នក ស្វជ្វ 
ផលិតបាន ដោយបង្កើតឲ្យមនតម្ូវការនូវ យុទ្ធសាស្ត្ រចនាសម្ព័ន្ធ និងយន្តការ ផ្ស្ងៗ នៅក្នុង 
សាកលវិទ្យោល័យ ដ្លជួយសម្ួល និងបង្កើនការផ្ទ្រចំណ្ះដឹងទៅឲ្យ វិស័យ ឯកជន" (Fayolle 
and Redford 2014, 2)។ តួនាទីកាន់ត្ធំទូលាយន្សាកលវិទ្យោល័យ ច្ញពីអ្នក ផ្តល់ការអប់រំ 
ទៅជាអ្នកបង្កើតសកម្មភាពប្បសហគ្ិន នៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើ ចំណ្ះដឹង វាជួយលើក 
កម្ពស់អន្តរកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាល សាកលវិទ្យោល័យ និងវិស័យ ឧស្សាហកម្ម (Mok 2005)។
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បច្ចុប្បន្ន សកម្មភាបប្បសហគ្ិន កាន់ត្មនជាក្ឹត្យក្មហើយ តាមសាកល វិទ្យោល័យ 
ជា ច្ើននៅ សហរដ្ឋអាម្រិក និងក្នុងពិភពលោក (Etzowitz, Asplund and Nordman 2001)។ 

ទោះបីមនការសិក្សាជាច្ើនបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពប្បសហគ្ិនគ្មានឥទ្ធិពលអាក្ក់អ្វីទ្   
ទៅលើការបង្ៀន និងការស្ វជ្វរបស់សាកលវិទ្យោល័យ ក្តី (see Van Looy et al. 2004)  
ក៏នៅ មនមតិជាច្ើនជំទស់ថា ប្សកកម្មទី៣ បង្កនូវបញ្ហាប្ឈមមួយចំនួន។ តួយ៉ាង Brook 
(1994) បានក្ើនរំលឹកថា ការធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យោល័យកា្លាយជាពាណិជ្ជកម្ម វាគំរាមកំហ្ងដល់ 
ប្ព័ន្ធ ស្វជ្វ ព្ះវាអាចបំប្រការស្វជ្វទៅផ្តោតលើបញ្ហាដ្លមនទីផ្សារ ហើយប៉ះពាល់ 
ដល់ប្សកកម្មជាប្ព្ណីរបស់សា្ថាប័នសិក្សាស្វជ្វ។ Etzkowitz et al. (2000) បានកត់ 
សំគល់ថា សហគ្ិនភាពក្នុងការសិក្សាស្វជ្វ បានជះឥទ្ធិពលទៅលើប្សកកម្មជា ប្ព្ណី 
របស់ HEIs។ ក្ពីការទិតៀន និងក្ើនរំលឹកទំងន្ះ កន្លងមកមនការផ្លាស់ប្តរូគួរឲ្យ កត់ សំគល់ 
នៅក្នុងអន្តរកម្មរវាង សាកលវិទ្យោល័យ-រដ្ឋាភិបាល-វិស័យអាជីវកម្ម។ ជាក់ស្ត្ងការរីក ចម្ើន  ន្ 
ស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង វាជាកម្លាំងមួយជំរុញប្សកកម្មទី៣ របស់ សាកលវិទ្យោល័យ និង 
ទំនាក់ ទំនង កាន់ត្ជិតស្និទ្ធជាមួយ រដ្ឋាភិបាល វិស័យអាជីវកម្ម ដើម្បីបម្ើការអភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច (Etzkowitz et al. 2000) ។ 

៣.៣.៣ ការយល់ដឹងពីគោលគំនិតន្សកលវិទ្យាល័យប្បសហគ្ិន

ការដក់បញ្ចូលសកម្មភាពនានាន្ប្សកកម្មទី៣ បានប្កា្លាយសាកលវិទ្យោល័យប្ប 
ប្ព្ណី ទៅជាសាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិនវិញ (Fayolle & Redford 2014)។  Etzkowitz 
(2008) អះអាងថា សាកលវិទ្យោល័យត្ូវកសាងទិសដៅ និងវប្បធម៌ឲ្យកាន់ត្តាមប្ប 
សហគ្ិនឡើង ដោយប្កា្លាយការស្វជ្វ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ឲ្យទៅជាប្ភពដ៏សំខាន់ 
មួយ  ន្ បច្ច្កវិទ្យោ ធនធានមនុស្ស និងចំណ្ះដឹង ដើម្បីផ្តល់នូវគំនិតថ្មីៗ សម្ប់ សហគ្ស ដ្ល 
មនស្ប់ និងការបង្កើតសហគ្សថ្មីៗទៀត។ វប្បធម៌សហគ្ិន ក៏បានជំរុញមហាវិទ្យោល័យ នានា 
ឲ្យប្ើប្ស់ លទ្ធផលស្វជ្វរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើនសកា្កានុពលផ្ន្កប្ជា្ញា និងជំនួញ របស់ខ្លួន 
និង  ស្វ្ងរក ហិរញ្ញប្បទនពីខាងក្ សម្ប់ធ្វើ ការស្វជ្វ (Etzkowitz 2008)។ 

ការរីកចម្ើនមួយក្នុងចំណុាចខាងលើ គឺការបញ្ចូលការអប់រំពីសហគ្ិនភាព ទៅក្នុងកម្មវិធី 
សិក្សា  តាម សាកលវិទ្យោល័យ  (Sam & van der Sijde 2014)។ សាកលវិទ្យោល័យមន គោលដៅ  
អប់រ ំបុគ្គល និងតម្ង់ទិសអង្គការ តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំ និងបណ្ដុះបណា្ដាលពីសហគ្ិនភាពផ្ស្ងៗ 
(Etzkowitz 2008)។ ក្នុងគំរូន្ះ សហគ្ិនភាពឃើញមនយកមកបង្ៀនដល់សិស្សខាងផ្ន្ក 
ដូចជា វិទ្យោសាស្្ត វិស្វកម្ម  បច្ច្កវិទ្យោ ពាណិជ្ជកម្ម និង មនុស្សជាតិ (Levenburg, Lane and 
Schwarz 2006)។  ការផុសឡើងនូវសាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន នាំឲ្យមនការផ្លាស់ប្តូរ កម្មវិធី 
សិក្សា (Sam and van der Sijde 2014) ហើយឧទហរណ៍ជាក់ស្ត្ងមួយ គឺការដក់ បញ្ចូល ការ 
អប់រំ  ពីសហគ្ិនភាព ដើម្បីបណ្ដុះបំប៉នសា្មារតីពួកនិស្សិតឲ្យចង់ធ្វើសហគ្ិន។  សាកល វិទ្យោល័យ 
តាម  គំរូ  ថ្មីន្ះ បានផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់អន្តរកម្មរវាង សាកលវិទ្យោល័យ រដ្ឋាភិបាល និង  វិស័យ 
ឧស្សាហកម្ម  (Fayolle & Redford, 2014)។ កិច្ចសហការរវាងមជ្ឈដ្ឋាន ទំងបីន្ះ មនការ  
គោរព  ដល់ សាកល វិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ព្ះវាមនស្វ័យភាពកម្ិតខ្ពស់។ ចំណុាចន្ះបើក 
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ផ្លូវឲ្យសាកល វិទ្យោល័យ កំណត់នូវ ទិសដៅជា យុទ្ធសាស្្ត របស់ខ្លួន និងសហការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល 
និងវិស័យឧស្សាហកម ្មដោយស្មើភាពគ្នា (Etzkowitz 2008)។ ម្យោ៉ាងទៀត គំរូន្ះផ្តល់ សារៈសំខាន់  
ដល់សាកលវិទ្យោល័យក្នុងលក្ខណៈជាសា្ថាប័នឈានមុខ ដើម្បីជំរុញ ការអនុវត្តប្បថ្មី និងកំណើន 
ស្ដ្ឋកិច្ច (Etzkowitz 2008; Mueller 2006)។ ចំណុាចស្នូលក្នុង គោលគំនិតន្សាកលវិទ្យោល័យ 
ប្បសហគ្ិន គឺការតភា្ជាប់រវាង "ប្សាទសរសរមួយ" ន្សា្ថាប័នសិក្សាស្វជ្វ ហើយនឹង 
"ពិភពពិត" ន្ការងារ។ Etzkowitz បានសរស្រថា (2003b, 111-112) "ដូចដ្លសាកល 
វិទ្យោល័យ  បានបណ្ដុះបណា្ដាលនិស្សិតជាបុគ្គល និងបញ្ជូនពួកគ្  ទៅក្នុង ពិភពលោក ឥឡូវន្ះ 
សាកលវិទ្យោល័យ  ក៏កំពុងអនុវត្តដូចគ្នាសម្ប់អង្គការនានាដ្រ... សាកលវិទ្យោល័យជាថា្នាល 
បណ្ដុះធម្មជាតិមួយ ដ្លផ្តល់នូវប្ព័ន្ធគំទ្ដល់គ្ូបង្ៀន និងនិស្សិត ឲ្យផ្តួចផ្តើមនូវគម្ងថ្មីៗ 
ខាងផ្ន្កបញ្ញាសា្មារតី ពាណិជ្ជកម្ម និងគួបផ្សំគ្នា"។

គ្ឃើញមនភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗជាច្ើនរវាង សាកលវិទ្យោល័យ ប្បសហគ្ិន នឹង 
សកម្មភាព ប្បសហគ្ិនរបស់សាកលវិទ្យោល័យ ហើយសាកលវិទ្យោល័យភាគច្ើនមន អនុវត្ត 
សកម្មភាពប្បសហគ្ិន។ ការអប់រំជាទ្ង់ទ្យធំ ការផ្តល់ថវិកាមនកម្ិតពីវិស័យ សាធារណៈ 
ការប្កួតប្ជ្ងពីអន្តរជាតិ និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង បានជំរុញឲ្យ 
HEIs ឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច ហើយអនុវត្តសកម្មភាពប្បសហគ្ិន។ ការជាប់ ពាក់ 
ព័ន្ធ   ជាមួយពិភពខាងក្ ក៏ជះឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ និងអង្គការល្ខ របស់ 
សាកលវិទ្យោល័យដ្រ នៅព្លតូ្វឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តរូក្នងុតមូ្វការ តាមរយៈ សកម្មភាព 
ពាណិជ្ជកម្ម ផ្ស្ងៗ ដូចជា ការបង្កើតសម្ពន័្ធភាព ការចូលហុ៊ន និងការរួមដ្គូ ជាមួយ វិស័យ ឯកជន 
(Yokoyama  2006)។ ដើម្បីបង្កើតសាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម ត្ូវ 
បង្កើត  ឡើងនូវតម្ល្បន្ថ្មសម្ប់មុខងារស្នូលន្ការបង្ៀន និងស្វជ្វ ហើយការបង្ៀន   
និង  ស្វជ្វន្ះនៅព្លដំណើរការ ក៏ត្ូវបង្កើតឲ្យបាននូវតម្ល្បន្ថ្មដ្រ។ គ្រំពឹងផងដ្រថា 
សាកល វិទ្យោល័យ  ប្បសហគ្ិន នឹងអាចទទួលយក មុខងារជាច្ើន នៅក្នុងសង្គម និងជួយបំព្ញ 
ចនោ្លាះ ខ្វះខាត នៅក្នុងប្ព័ន្ធប្បថ្មីមួយ (Sam & van der Sijde 2014)។  សរុបមកគ្រំពឹងថា 
សាកល វិទ្យោល័យ នឹងមនអន្តរកម្មកាន់ត្ជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យ ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី 
បង្កើត បច្ច្កវិទ្យោ និងចំណ្ះដឹងថ្មីៗ ហើយពង្ឹងតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមដ្ល  ពឹង ផ្អ្កលើ  
ចំណ្ះដឹង ព្មទំងធ្វើពិពិធកម្មលើប្ភពចំណូលរបស់ខ្លួន។ ម្យោ៉ាងទៀត សាកលវិទ្យោល័យ 
ត្ូវ ផ្តល់នូវ ចំណ្ះដឹង និងនិស្សិតរៀនចប់មនគុណសម្បត្តិល្អ និងផ្តល់ជាថា្នាលសម្ប់បណ្ដុះ 
សហគ្សថ្មីៗ (Marques, Caeraça, & Diz 2006)។ Laine (2008) អះអាងថា សាកល 
វិទ្យោល័យ ប្បសហគ្ិន ផ្តល់ឲ្យនិស្សិតនូវបរិយកាសអំណោយផលមួយសម្ប់ឲ្យពួកគ្ សិក្សា 
ស្វជ្វពីហានិភ័យ និងឱកាសល្អ (ទំងក្នុងបរិសា្ថានមនការការពារ និងក្នុងសង្គមពិតៗ) និង 
កំណត់បាននូវឱកាសសម្ប់ធ្វើអាជីវកម្ម។ តួនាទីប្ប្ួលចុះឡើងរបស់សាកលវិទ្យោល័យនៅ 
ក្នុង  ស្ដ្ឋកិច្ច ពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង ហាក់បានលូតលាស់ហួសពីការបង្ៀន និងស្វជ្វ នៅ 
ព្ល  ទទួលយកតួនាទីស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅក្នុងប្សកកម្មទី៣ ដើម្បីបង្កើត និងប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹង 
សម្ប់ បម្ើសង្គម និងវិស័យឧស្សាហកម្ម។ Sam & van der Sijde (2014, 901) បាន សន្និដ្ឋាន 
ថា  "សាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ត្ូវប្ឹងកំណត់យ៉ាងសកម្ម និងប្ើប្ស់ឱកាសល្អ ដើម្បី 
ក្លំអ ខ្លួនឯង (ទក់ទិននឹងការបង្ៀន និងស្វជ្វ) និងបរិសា្ថានជុំវិញខ្លួន (ប្សកកម្មទី៣: 
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ការផ្ទ្រ ចំណ្ះដឹង) និងត្ូវមនសមត្ថភាពគ្ប់គ្ងលើការពឹងផ្អ្កលើគ្នាទៅវិញទៅមក និង ផល 
ប៉ះពាល់ ន្ប្សកកម្មទំងបីរបស់សាកលវិទ្យោល័យ។

ការកកើតសាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន បានផ្តល់ឱកាសសម្ប់ឲ្យពិចារណាពីការរីក 
លូតលាស់ HEIs នៅកម្ពុជា ធៀបនឹងការវិវត្តក្នុងពិភពលោក (Etzkowitz 2008; Lo 2010; Mok 
2005)។ ជាការសន្និដ្ឋាន HEIs នៅកម្ពុជា ផ្តោតកម្លាំងជាសំខាន់លើប្សកកម្មជាប្ព្ណីន្ ការ 
បង្ៀន និងស្វជ្វ ហើយនៅមិនទន់ ងាកខ្លួនទៅអនុវត្តតាមប្បសហគ្ិន ដើម្បីរក្សាទីតាំង 
របស់ខ្លួន តាមការបង្កើត និងរក្សាបាននូវឧត្តមភាពក្នុងការប្កួតប្ជ្ង និងដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំ 
ឧត្តម សិក្សាមនគុណភាពខ្ពស់ និងការត្ៀមអ្នកធ្វើការសម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះ ដឹង  
នោះទ្។ បញ្ហា HEIs ភាគច្ើននៅកម្ពុជា ត្ូវពឹងផ្អ្កស្ទើរត្ទំងស្ុងទៅលើថ្ល្ចូល សិក្សា 
មន ន័យថា ការឆ្លើយតបនឹងការប្ប្ួលតម្ូវការនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្ម នៅមន កម្ិតទប។ 
ទីផ្សារ  ពលកម្មបច្ចុប្បន្ន តម្ូវឲ្យនិស្សិតរៀនចប់មនសមត្ថភាពជាទូទៅ ព្មទំងមនជំនាញ ប្ើ 
ការ   បាន។ សមត្ថភាពទំងន្ះ មន  ៧យ៉ាងជាសំខាន់ (7C skills)៖ ការគិតគូរវិភាគ និងការ 
ដោះ ស្យ បញ្ហា ការច្ន្ប្ឌិតនិងការអនុវត្តប្បថ្មី កិច្ចសហប្តិបត្តិការការងារជាក្ុមនិងភាពជា 
អ្នក ដឹក នាំ ការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ច្ើន ការប្ស្័យទក់ទងនិងការយល់ដឹងពី ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ 
ចំណ្ះ ពី ការគិតល្ខនិងបច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មននិងទូរគមនាគមន៍ និងការពឹងផ្អ្ក  លើខ្លួនឯង សម្ប់ 
ការ រីកលូតលាស់ ក្នុងអាជីព និងចំណ្ះដឹង (Trilling and Fadel 2009)។

ដោយសារ សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) ជិតចូលមកដល់ ដូច្ន្ះ HEIs ត្ូវត្ប្ឹង 
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការជំនាញក្នុងទីផ្សារពលកម្ម។ Sen (2013) អះអាងថា សាកលវិទ្យោល័យ 
ឆ្នើមៗក្នុងតំបន់ន្ះ នឹងមកបើកសាខានៅកម្ពុជានៅព្លនោះ។ ដូច្ន្ះអាចមនការប្កួតប្ជ្ង 
រវាងសាកលវិទ្យោល័យអន្ករជាតិ នឹងសាកលវិទ្យោល័យនៅប្ទ្សកម្ពុជា ហើយសាកលវិទ្យោល័យ 
ក្នុងស្ុក  ត្ូវត្ធ្វើកំណ្ទម្ង់ និងក្លំអស្វា និងគុណភាពខ្លួន។

៣.៣.៤ សន្និដ្ឋាន

សាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ត្ូវធ្វើសកម្មភាពប្បសហគ្ិនដ្លបង្កើតបាននូវ លំហូរ  
ចំណូលទី៣ លើកកម្ពស់អន្តរកម្មដ៏មនសន្ទុះជាមួយពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងក្ និងជំរុញការអប់រ ំ ពី 
សហគ្ិនភាព ព្មទំងបង្កើតតម្ល្បន្ថ្មដ្លការបង្ៀន និងស្វជ្វត្ូវទទួលបាន។ ថ្វីបើ 
គំរូ ន្ សាកល វិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន ឃើញមនប្ើប្ស់យ៉ាងធំទូលាយក្នុងប្ទ្ស អភិវឌ្ឍន ៍ 
ជាច្ើនក្ត ី បុ៉ន្តវ្ាជាបាតុភូតមួយថ្ម ី ឬទើបផុសឡើងនៅក្នងុប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ដូច្នះ្សម្ប់  
ប្ទ្ស មួយដូចជាកម្ពុជា ការអនុម័តប្ើគំរូន្ះ ដើម្បី ដោះស្យបញ្ហា កង្វះ ធនធាន  វាហាក់ដូចជា 
មិន ប្កដនិយមទ្។ ប៉ុន្ត្គំរូន្តួនាទីសាកលវិទ្យោល័យ ប្បសហគ្ិននៅក្នុងប្ទ្ស អភិវឌ្ឍន៍ 
វាអាច ផ្តល់ជាម្រៀនសម្ប់ការរីកលូតលាស់ និងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្របស់ HEIs   នៅ កម្ពុជា។ 
គំរូន្ះ ជួយបង្កើនជម្ើសសម្ប់ឲ្យ HEIs អាចទ្ទ្ង់ ខ្លួនឯងបានខាងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ក្លំអ 
គុណភាព  កម្មវិធីសិក្សា និងបង្កើនប្សិទ្ធភាព ក្នុងការផ្តល់ឲ្យនិស្សិត នូវជំនាញ  និង ចំណ្ះដឹង 
ស្ប តាម  តមូ្វការទីផ្សារពលកម្ម។ អ្នកនិពន្ធបានផ្តល់មតិថា HEIs កម្ពជុា អាចប្ើប្ស់ លក្ខណៈ 
ពិស្ស ៤យ៉ាង ដើម្បី កា្លាយទៅ ជាសាកលវិទ្យោល័យប្បសហគ្ិន៖ 
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ទី១ កិច្ចសហការវាង សាកលវិទ្យោល័យ រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យ ឧស្សាហកម្ម នឹងជួយ ក្ 
លំអ គុណភាព HEIs ព្មទំងដោះស្យបញ្ហាភាពមិនសុីគ្នាន្ការអប់រំ និងជំនាញ របស់ 
និស្សិត  បញ្ចប់ សាកលវិទ្យោល័យ តាមការបង្កើនភាពជាប់ទក់ទិនល្អន្កម្មវិធីសិក្សារបស់ សាកល 
វិទ្យោល័យ។ ដើម្បីឲ្យកិច្ចសហប្តិបត្តិការសម្ចបានជោគជ័យ កតា្តោសំខាន់គឺ រដ្ឋាភិបាលត្ូវធ្វើ  
អន្តរាគមន៍ផ្ន្កគោលនយោយបាយ និងផ្តល់ការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ជាជាងទុក ឲ្យ HEIs  ទទួល  
ខុសត្ូវ ត្ឯង ក្នុងការរៀបចំឲ្យមនការចូលពាក់ព័ន្ធដ្លផ្តល់ផលប្យោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមក។ 
ម្យោ៉ាងទៀត អាចត្ូវមនអ្នកសម្បសម្ួលម្នាក់ ដើម្បីជួយសម្បសម្ួលដល់កិច្ចសហការ ព្ះ 
ការ  ទក់ទញឲ្យគ្ប់មជ្ឈដ្ឋានមកចូលរួមទំងអស់គ្នាន្ះ  វាជាបញ្ហាប្ឈម ធំមួយ  នៅក្នុង បរិបទ  
ក្នុង ស្ុក។ ការស្វជ្វ ក៏គួរយកមកប្ើប្ស់ដ្រ ដើម្បីទក់ទញពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅ ខាងក្ 
និង HEIs ឲ្យជួបជុំគ្នាក្នុងវ្ទិកាមួយ ហើយដោះស្យគោលដៅរួមគ្នាន្ះ។

ទី២ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យោល័យ ត្ូវត្លើកមកពិនិត្យរៀបចំឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យ 
មនការអប់រំ ពីសហគិ្នភាព និងការលើកកម្ពស់សា្មារតីចង់ធ្វើសហគិ្នរបស់និស្សិតកម្ពជុា។ HEIs 
ត្ូវផ្តោតកម្លាំង បន្ថ្មលើការផលិតនិស្សិត ឲ្យមនគំនិតចង់ធ្វើសហគ្ិន និងមនជំនាញ អាច 
បំព្ញ  បានតាម តម្ូវការន្ទីផ្សារពលកម្មអាសា៊ាន ប្កបដោយលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ង។

ទី៣ ដោយសាររដ្ឋផ្តល់ថវិកាមនកម្ិតនោះ HEIs កម្ពុជា ត្ូវធ្វើពិពិធកម្មប្ភពចំណូល 
ដោយ ប្កា្លាយខ្លួនជាអង្គភាពប្បសហគ្ិន។ HEIs គួរវិវត្តខ្លួនឲ្យហួសពីតួនាទីជា ប្ព្ណីនន្ 
ការ បង្ៀន ហើយចូលធ្វើការស្វជ្វ ដ្លមនជំនួយឧបត្ថម្ភពីខាងក្ុមហ៊ុនផ្តល់ស្វាពិគ្ះ 
យោបល់  និងការសុំបា៉ាតង់លើរបកគំហើញ។ HEIs  ក្នុងស្ុក អាចដួលរលំបាន បើសិនរកចំណូល 
បានត្ពី ការបង់ថ្ល្សិក្សារបស់និស្សិត ជាពិស្សនៅព្លមនការប្កួតប្ជ្ងពីសាខា សាកល 
វិទ្យោល័យ នានានៅក្នុងសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន។ រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឧស្សាហកម្ម អាចជា 
ប្ភព  ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាតាមរយៈ ការចុះកិច្ចសន្យោធ្វើការស្វជ្វ ជាដើម។ វិធីន្ះទមទរ ឲ្យ 
HEIs កសាងសមត្ថភាពខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ការស្វជ្វប្កបដោយគុណភាព។

ទី៤ ការជំរុញការស្វជ្វ និងការអភិវឌ្ឍ (R&D) វាចាំបាច់ណាស់នៅព្លដ្ល ស្ដ្ឋកិច្ច 
កំពុងឈានទៅពឹងផ្អក្លើចំណ្ះដឹង។ ចំណុាចន្ះ  ទមទរការវិនិយោគទុនយ៉ាងធ ពីំរដ្ឋាភិបាល។ 
ក្នុងព្លជាមួយគ្នា កម្ពុជា និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ក៏ត្ូវធ្វើការងារដោយ រួម សហការ គ្នាដ្រ ដើម្បី 
មន ប្សិទ្ធភាពទ្វ្គុណឡើង ហើយអាចជំរុញ R&D ឲ្យជឿនលឿនទៅមុខ និង ចូលរួមចំណ្ក 
ដល់ ការ អភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិ។
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៣.៤
ឧបករណ៍ចល័តៈ ឧបករណ៍ជំនួយបន្ថ្មដល់ការអប់រំ 

កម្ិតឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា ដោយឆ្លងតាមវ្ទិកា 
បណ្តុះ បណ្តាលបើកទូលាយក្នុងអុិនថឺណិត

ជំពូកន្ះជាការអំពាវនាវឲ្យមនយុទ្ធនាការថា្នាក់ជាតិមួយ ជំរុញការប្ើប្ស់ ឧបករណ៍ 
ចល័ត (ទូរស័ព្ទ smart phone, tablets, កុំព្យូទ័រយួរដ្) ដោយអ្នករៀនសូត្តាមឧបករណ៍ចល័ត 
(m-learners) នៅកម្ពុជា ដើម្បី ចូលទៅប្ើប្ស់ វ្ទិកាន្វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលបើកទូលាយ តាម 
អុិនថឺណិត (Massive Open Online Course: MOOC) ដើម្បី បំព្ញបន្ថ្មលើការសិក្សារបស់ 
ខ្លួន នៅកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅប្ទ្សកម្ពុជា។ វ្ទិកា MOOC ជាធនធានបើកទូលាយឲ្យប្ើប្ស់ 
ដ្លមនដូចជា Coursera, edX, FutureLearn, Iversity, Open2Study, KhanAcademy និង 
Udacity ជាដើម។ យុទ្ធនាការដ្លស្នើឡើងន្ះ អាចនឹង ផ្លាស់ប្តូរទំងស្ុងនូវឥរិយបថ របស់  
អ្នក ប្ើឧបករណ៍ចល័ត ពីការប្ើប្ស់ជា ចម្បងក្នុងបំណងលំហ្កំសាន្ត ទៅជាការ ប្ើប្ស់  
សម្ប់គោលបំណងសិក្សា។ យុទ្ធនាការន្ះអាចដៅទៅរកគ្ប់កម្ិត អប់រំ ប៉ុន្ត្ ជំពូក ន្ះ  ផ្តោត 
ត្ លើការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាប៉ុណោ្ណោះ និងជាការសិក្សាផ្ន្កទ្ឹស្តី។ ទី១ យើង កំណត់  រក អ្នក 
រៀន សូត្តាមឧបករណ៍ចល័តនៅកម្ពុជា (m-learners), កំណត់ និយមន័យ ន្ការ សិក្សា តាម 
ឧបករណ៍ចល័ត និងពិភាក្សាពីការ ប្ើប្ស់ឧបករណ៍ចល័តសម្ប់ ការរៀនសូត្ ប្ប ន្ះ ក្នុង 
បណា្ដា ប្ទ្សលូតលាស់តិចជាងគ្។ ទី២ យើងវិភាគពីផលប្យោជន៍ន្ការ ប្ើប្ស់ វ្ទិកា 
MOOC និងពិនិត្យលើបញ្ហាគោលការណ៍អប់រំល្អ រួមមន connectivism (ការ អប់រំ តាមរយៈ ការ ភា្ជាប់ 
ទំនាក់ ទំនង), lifelong learning (ការរៀនសូត្ព្ញមួយជីវិត) និង heutagogy (ការ រៀន សូត្  
ផ ្អ្កលើការតាំងចិត្តខ្លួនឯង) ដ្លជះឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សា។ ទី៣ យើង ពិនិត្យ ពីវិធីឈានទៅ 
សម្ច យុទ្ធនាការថា្នាក់ជាតិន្ះ។ ទី៤ យើងលើកមតិពីផល ពាក់ព័ន្ធ ផ្ស្ងៗ ដល់យុទ្ធសាស្ត្ និង 
គោល នយោបាយ អប់រំកម្ិត ឧត្តមសិក្សា។ ទី៥ យើងផ្តល់ យោបល់ ពី ផល ពាក់ព័ន្ធនានា  សម្ប់ 
អ្នក កសាងគោលនយោបាយ អ្នកអនុវត្តគោល នយោបាយ និង អ្នករៀន សូត្។

៣.៤.១ ស្ចក្តីផ្តើម

ការរីកចម្ើនផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យោ បានប្ផ្លាស់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មន និង 
ចំណ្ះដឹង ដោយគ្មានការប្ងច្ក តាមឋានៈ ឬតាមលទ្ធភាពចូលរៀននៅក្នុងសា្ថាប័នអប់រំ។ 
ចំណុាច ន្ះ  សំខាន់ ណាស់សម្ប់ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយលទ្ធភាពប្ើប្ស់បាននៅគ្ប់ 
កន្ល្ង ប្បន្ះ អាចពង្ឹង បន្ថ្មដោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្អប់រំដ៏ល្អមួយ (Ally 2010)។ ជំពូក 
ន្ះ ផ្តល់នូវព័ត៌មនអាច ជួយសម្ួលដល់ការសម្ចចិត្តថា្នាក់ជាតិ លើការពង្ឹងផ្នការ បច្ច្ក 

បណ្ឌិត រស់ សុវាចា អ្នកស្វជ្វឯករាជ្យ ផ្ន្កឧត្តមសិក្សាុា បណ្ឌិត ឆ្ម រិទ្ធី នាយកប្តិបត្តិ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI 
និងលោក Kathy Hibbert សាស្តោ្ចារ្យមហាវិទ្យោល័យអប់រំ ន្សាកលវិទ្យោល័យ Western University។
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វិទ្យោ ព័ត៌មន  និងទូរគមនាគមន៍  ដ្លមនស្ប់នៅកម្ពុជា តាមការប្ឹងជំរុញការប្ើប្ស់ 
ឧបករណ៍ ចល័ត (smart phones, tablets, laptops) ដោយពួក m-learners នៅកម្ពុជា ដើម្បី 
ចូល ទៅ កាន់ វ្ទិកា MOOC ហើយរៀនសូត្ បំព្ញបន្ថ្ម លើការ សិក្សាថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា របស់ខ្លួន។ 
វ្ទិកា MOOC ដ្លអាចប្ើប្ស់ បានដោយឥតគិតថ្ល្ មនជាអាទិ៍ Coursera, edX, Future 
Learn, Iversity, Open2Study, Khan Academy និង Udacity។

ចាប់តាំងពីពាក់កណា្ដាលទសវត្សរ៍១៩៩០ មក អង្គការ ដូចជា ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី, 
UNESCO, UNICEF និងធនាគរ ពិភពលោក បានបងា្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ចូល បច្ច្ក   
វិទ្យោ  ព័ត៌មន និងទូរគមនាគមន៍ (ICT) ទៅក្នុងកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍ នៅកម្ពុជា (Richardson 2014; 
UNESCO 2006)។ គ្សង្ក្តឃើញថា នៅព្លចាប់ប្ើពីដំបូង ឧបករណ៍ ចល័ត គឺ  សម្ប់   
បំព្ញ ជាចម្បងនូវ  តម្ូវការទក់ទងគ្នា និងការចង់ដឹងផ្ស្ងៗ។ ប៉ុន្ត្នាបច្ចុប្បន្ន មនុស្ស  ហាក់ 
កាន់  ត្  បានដឹងបានសា្គាល់ពីបច្ច្កវិទ្យោន្ះ និងមនទំនុកចិត្តកាន់ត្ច្ើនឡើងហើយ ក្នុងការ 
ប្ើ  ប្ស់ វា។ ដូច្ន្ះ វាដល់ព្លត្ូវប្ើឧបករណ៍ ចល័តដ៏មនឥទ្ធិពលន្ះ ឲ្យមនប្យោជន៍ 
សម្ប់ ការ  អប់រំ  ហើយ។ ដោយសារលទ្ធភាពប្ើប្ស់ ឧបករណ៍ចល័តជាកតា្តោ ដ៏សំខាន់ ត្នៅ 
មន កម្ិត ជំពូកន្ះគឺជា "ភស្តុតាងបញ្ជាក់ គោលគំនិត" មួយដ្លបងា្ហាញពីប្បបទគួរ ប្ើប្ស់ 
ឧបករណ៍ ដើម្បីពង្ឹងការអប់រំ ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា  តាមរយៈវ្ទិកា MOOC។ វាក៏រួមចំណ្កជួយ 
ដល់   ផ្នការ ICT ដ្លមនស្ប់ នៅកម្ពុជា ហើយទ្ទ្ង់ដល់បំណងប្ថា្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដូច 
ជា  ការឈានឡើងជាប្ទ្សមនចំណូល មធ្យមកម្ិតខ្ពស់ នៅត្ឹមឆ្នាំ២០៣០ និងការចូល ក្នុង 
សហគមន៍ ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) នៅឆ្នាំ២០១៥។ ផ្នការ ICT របស់កម្ពុជា មនទំង ICT 
ក្នុង ការអប់រំផង វារលូនគ្នាជាមួយ ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ២០១៤-១៨ និងផ្ន ការ 
គោល ICT អាសា៊ាន សម្ប់ឆ្នាំ ២០១៥។ ជំពូកន្ះ រួមចំណ្កជួយដល់ក្សួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា ក្នុងការដក់អនុវត្តផ្នការគោល សម្ប់បច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មន និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ ២០០៩-
២០១៣ ខាងផ្ន្កអប់រំ ជាពិស្សនៅកម្ិត ឧត្តម សិក្សា ដូចមនចុះក្នុងផ្នការ យុទ្ធសាស្ត្ វិស័យ 
អប់រំ ឆ្នាំ២០១៤-១៨។

ការប្ើបច្ចក្វិទ្យោចល័តសម្ប់ការអប់រំ តូ្វជួបបញ្ហាប្ឈមមួយចំនួន។ តួយ៉ាងនៅ  កម្ពជុា 
គោលនយោបាយការដោះស្យបញ្ហាស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងកិច្ចការនយោបាយ មិនទន់ចុះ 
សម្ុងគ្នា ល្អទ្ សម្ប់ការអនុវត្តផ្នការអប់រំ ICT ដ្លមនស្ប់ (Richardson 2014)។ 
នៅ មន កិច្ចការជាច្ើនទៀតដ្លត្ូវធ្វើ ដើម្បីឲ្យទិដ្ឋភាព ទំងបីន្ះ ដើរសុីចងា្វាក់គ្នាល្អ សម្ប់ 
ICT ក្នុងផ្ន្កអប់រំ។ ម្យោ៉ាងវិញទៀត m-learners មួយចំនួននៅកម្ពុជា មិនទន់មន  លទ្ធភាព រកបាន 
ឧបករណ៍ចល័តមកប្ើទ្។ លទ្ធភាពខាងផ្ន្កបច្ច្កទ្ស ក៏ជាទិដ្ឋភាពមួយ សំខាន់ដ្រ នៅព្ល 
ពិចារណាពីការប្ើឧបករណ៍ចល័ត សម្ប់ជួយបំព្ញបន្ថ្មដល់ការរៀនសូត្។ ប៉ុន្ត្ ជំពូកន្ះ 
មិនបានផ្តោតលើតម្ូវការ ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស ដើម្បីចូលប្ើប្ស់វ្ទិកា MOOC នោះទ្ គឺគ្ន់ ត្ 
គូស បញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមន ន្ការប្ើប្ស់ ឧបករណ៍ចល័តឆ្លងតាមវ្ទិកា MOOC ។

ក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅប្ទ្សកម្ពុជា គ្បានបង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ ជា 
ច្ើន (MoEYS 2014a; MoEYS 2009) ដើម្បីបំព្ញតាមតម្ូវការផ្ស្ងៗរបស់អ្នក រៀនសូត្។ 
បច្ច្កវិទ្យោ ចល័ត បានជះឥទ្ធិពលទៅលើមធ្យោបាយរៀនសូត្ ទំងក្នុងប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ និង  
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កំពុង  អភិវឌ្ឍន៍ (Wong 2011)។ អ្នករៀនសូត្បានពឹងផ្អ្កលើបច្ច្កវិទ្យោចល័ត ដើម្បីទទួលបាន 
ព័ត៌មន  ក្នុងទម្ង់ផ្ស្ងៗ ដូចជា អុីម្ល និងបណា្ដាញសង្គម ជាដើម (Peterson and Low 
2011)។ បច្ច្កវិទ្យោចល័ត អនុញ្ញាតឲ្យមនការរៀនសូត្ក្នុងទម្ង់ធម្មតាៗ។ ផ្អ្កលើអត្ថបទ 
របស់ Ramaley and Zia (2005) បច្ចក្វិទ្យោចល័តប្បអន្តរសកម្ម អាចជួយពងឹ្ង ការរៀនសូត្ 
ប្ប បុរាណនៅតាមសាលារៀន។ ក្សួងអប់រំ បានសហការ ជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីប្ើប្ស់ 
ICT ជួយពង្ឹងគុណភាពសាលារៀន (MoEYS 2014b)។ ទោះយ៉ាងន្ះក្តី ត្ូវមនការសិក្សា 
ប្បវិទ្យោសាស្ត្ជាច្ើនទៀត ស្តីពី ឥទ្ធិពលន្ បច្ច្កវិទ្យោចល័ត លើការអប់រំ  (Pozzi 2007)។ 
ប៉ុន្ត្   វា ក៏ មិន គួររារាំងយើង ក្នុងការជំរុញ អ្នករៀនសូត្ឲ្យបំព្ញបន្ថ្មលើការអប់រំថា្នាក់ឧត្តមរបស់ 
ខ្លួន  តាមរយៈវ្ទិកា MOOC នោះដ្រ។

៣.៤.១.១ តើ M-Learners នៅកម្ពុជា មនអ្នកណាខ្លះ?

ក្នុងជំពូកន្ះ ពាក្យ "m-learners នៅកម្ពុជា" សំដៅដល់និស្សិតថា្នាក់ឧត្តម ដ្លមន 
ទឹក ចិត្ត   ខ្លួនឯង ក្នុងការរៀនសូត្  តាមវ្ទិកា MOOC ដោយប្ើឧបករណ៍ចល័តភា្ជាប់នឹងប្ព័ន្ធ 
អុិនថឺណិត។ m-learners នៅកម្ពុជា ជាអ្នករៀនសូត្ ព្ញវ័យ  ដ្លសម្ចចិត្តលើប្ធានបទ 
តូ្វ រៀន និងរៀបចំកាលវិភាគរៀនសូត្របស់ខ្លនួឯងផ្ទាល់ ដោយមនការជួយ សមួ្លពីគូ្បង្ៀន 
តាម ប្ព័ន្ធអុិនថឺណិត ដោយឥតគិតថ្ល្។ ការរៀនសូត្ m-learning ក្នុងជំពូកន្ះ សំដៅដល់ 
វិធីសាស្ត្ រៀនសូត្ឈរលើ heutagogy (ការរៀនសូត្ ផ្អ្កលើការតាំងចិត្តខ្លួនឯង) (Beaven 
et al. 2014) ដើម្បី បំព្ញបន្ថ្មលើដំណើរការរៀនសូត្ដ្លមនស្ប់ នៅតាមសា្ថាប័ន ឧត្តម 
សិក្សា។ ស្បតាមតម្ូវការរៀនសូត្  និងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន m-learners នៅកម្ពុជា សម្ចចិត្ត 
ចុះ  ឈ្មាះ  ចូលរៀនក្នុងវ្ទិកា MOOC ។

ក្នុងជំពូកន្ះ ពាក្យ "អ្នករៀនសូត្ព្ញវ័យ" និង "m-learners នៅកម្ពុជា" អាចប្ើ 
ជំនួស គ្នាបាន និងសំដៅលើអ្នកចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិក្សានា បច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងន័យទូលាយ 
អ្នករៀនសូត្ព្ញវ័យ ក៏មនទំងអ្នក មិនបានចុះ ឈ្មាះ ចូលរៀនក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំផ្លូវការដ្រ ប៉ុន្ត្ 
ជំពូកន្ះ មិនផ្តោតលើអ្នកទំងនោះទ្។ បើសិនមនការយល់ព្ម ឲ្យអនុវត្ត យុទ្ធនាការ ថា្នាក់ជាតិ 
ដ្ល បានស្នើឡើង នោះ និយមន័យពាក្យអ្នករៀនសូត្ព្ញវ័យក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតឧត្តម និង ខ្ពស់ 
ជាង អាចនឹងត្ូវកំណត់ឡើងវិញ។

៣.៤.១.២ ការកំណត់និយមន័យពាក្យ M-Learning

ការរៀនសូត្ចល័ត ឬ M-learning អាចមននិយមន័យផ្ស្ងៗគ្នា សម្ប ់សហគមន៍ 
ខុស ៗ  គ្នា។ ក្សួង អប់រំ បានទទួល សា្គាល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់ន្ ICT ក្នុងការរៀនសូត្ និង ការ 
បង្ៀន, ក្នុងការញាុាំងឲ្យ លទ្ធផលអប់រំជាប់ទក់ទង កាន់ត្ល្អទៅនឹងទីផ្សារការងារ, ក្នុងការក្ប្  
ខ្លឹមសារអប់រំ និងការពង្ឹង "ចំណ្ះដឹងផ្ន្កព័ត៌មន" (MoEYS 2010)។ ក្សួងអប់រំមិនទន់ 
បានកំណត់ និយមន័យ ការរៀនសូត្ ចល័តន្ះច្បាស់ទ្។ នៅក្នុង ផ្នការ គោល ដ្លមនស្ប់ 
(MoEYS 2010) គ្ច្ើនសំគល់ការរៀនសូត្ចល័តថាជា យន្តការផ្គត់ផ្គង់មួយ ឬហៅថា "រថយន្ត 
ដឹកសម្ភារៈ សិក្សា ចល័ត" (ទំព័រ ១៩) ដ្លសម្ប់ ដឹក សម្ភារៈសិក្សា ផ្អ្កលើ ICT ទៅកាន់   
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តំបន់ដច់ស្យល។ មកដល់ឆ្នាំ២០១៣ អ្នករៀនសូត្ វ័យជំទង់ និងព្ញវ័យ អន់ខ្សាយក្នុង 
៦ខ្ត្តគឺ កោះកុង មណ្ឌលគិរី ព្ះវិហារ រតនគិរី ឧត្តរមនជ័យ និងសា្វាយរៀង ទទួលបាន 
លទ្ធភាព ប្ើប្ស់ឯកសារ វីដ្អូអប់រំស្ត្ី  ស្តីពីជំនាញបង្កើត ប្ក់ចំណូល និង បំណិន ជីវិត ផ្ស្ងៗ 
តាមរយៈ កុំព្យូទ័រយួរដ្ ម៉ាសុីនថតរូបឌីជីថល និងឧបករណ៍ ICT ដទ្ទៀត ដ្លគ្ បញ្ជនូទៅ 
ដល់ សហគមន៍របស់ អ្នកទំងនោះ តាមរយៈរថយន្តដឹកសម្ភារៈ សិក្សា ចល័ត។ ដោយមន ជំនួយ 
ទ្ទ្ង់ពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ក្សួងអប់រំបានផលិតឯកសារ សម្ប់រៀនសូត្ និងដឹកជញ្ជូន ធនធាន 
ទំងនោះទៅដល់កន្ល្ង ដោយប្ើរថយន្តដឹកសម្ភារៈសិក្សាចល័ត។

ក្នងុជំពូកន្ះ ពាក្យ "m-learning" សំដៅដល់ការប្ើប្ស់ឧបករណ៍ចល័ត ដើម្បីរៀនសូត្  
ពីមុខវិជា្ជាតាមជម្ើស របស់អ្នករៀនសូត្ នៅគ្ប់ព្ល និងគ្ប់កន្ល្ង (Crescente and Lee 
2011)។ មួយវិញទៀត m-learning ក៏អាចកំណត់និយមន័យឲ្យទូលាយថាជា "ការរៀនសូត្ 
គ្ប់ប្ប ដ្លកើតមនឡើងនៅព្លអ្នករៀនសូត្មិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងជាប់លាប់ និងកំណត់ 
ជាមុនណាមួយ ឬក៏ការរៀនសូត្ដ្លកើតមនឡើងនៅព្លអ្នករៀនសូត្ អាច ចាប់យក ឱកាស 
ល្អន្ការរៀនសូត្ ផ្តល់ឡើងដោយបច្ច្កវិទ្យោចល័ត" (O'Malley et al. 2003: 6)។ ដោយសារ  
m-learning អាចកើតមនឡើងនៅតាមទីកន្ល្ងខុសៗគ្នានោះ យើងនឹង ផ្តោតត្លើឱកាស រៀន 
សូត្ ឆ្លងតាម វ្ទិកា MOOC ដូចជា Coursera, edX, FutureLearn, Iversity, Open2Study និង 
Udacity ប៉ុណោ្ណោះ ។

៣.៤.១.៣ ការប្ើឧបករណ៍ចល័តសម្ប់ M-Learning ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ការរៀនសូត្ M-learning នៅមនកម្ិតនៅក្នុងប្ទ្សលូតលាស់តិចជាងគ្។ ទោះ 
ជាយ៉ាង ណាក្តី វាហាក់កាន់ត្កា្លាយជា សមសធាតុដ៏មនប្សិទ្ធភាពន្ការអប់រំពីចម្ងាយ ដ្ល 
អាច   ក្ សម្ួលឲ្យស្បទៅតាមក្បខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន និងតម្ូវការ របស់បុគ្គល។ ឧបករណ៍ ចល័ត អាច  
រក   បាន នៅសឹងគ្ប់កន្ល្ង និងមនតម្ល្ថោកជាងកុំព្យូទ័រលើតុ (World Bank 2010; Traxler and 
Kukulska-Hulme 2005)។ ម្យោ៉ាងទៀត ឧបករណ៍ចល័តអាចផ្តល់ប្យោជន៍ ផ្ន្ក អប់រំ ដូចជា 
លទ្ធភាព ប្ើប្ស់ ធនធានសម្ប់ការបង្ៀន និងរៀនសូត្ ដោយប្ើប្ព័ន្ធ អុិនថឺណិត គ្មាន ខ្ស្ 
ដ្លអាចធ្វើការបាន ដូចគ្នានឹង កុំព្យូទ័រ លើតុដ្រ ហើយឧបករណ៍ត្មួយវា មន ច្ក ទំនាក់   ទ ំ នង  
យ៉ាងច្ើន (Kukulska-Hulme and Traxler, 2005)។ មួយវិញទៀត បណា្ដាញ Facebook បាន 
និងកំពុងធ្វើការលើគម្ងមួយ ដើម្បីរៀបចំ ឲ្យសាមញ្ញនូវ ព័ត៌មន ចុះផ្សាយ ក្នុង នោះ មន ទំង កិច្ច 
សហប្តិបត្តិការជាមួយ edX ដ្លជាវ្ទិកា MOOC មួយសម្ប់ឧបករណ៍ចល័ត។ កិច្ចការ ន្ះ 
ផ្តោតជាពិស្សទៅលើប្ទ្សលូតលាស់តិចជាងគ្ ព្ះមនច្ើនប្ទ្សបាន ដើរ រំលង ជំនាន់ 
កុំព្យូទ័រ លើតុ ហើយនិយមប្ើឧបករណ៍ចល័តទូលំទូលាយ ជាងគ្ត្ម្តង បើធៀប នឹង ទូរស័ព្ទលើតុ 
កំុព្យូទ័រ  លើតុ ឬឧបករណ៍ភា្ជាប់បណា្ដាញ អិុនថឺណិតនៅជាប់ មួយកន្លង្ (NewsB3ta 2013)។ ចំណុាច 
ន្ះ មនន័យថា ក្នុងអនាគតយ៉ាងខ្លី m-learners នៅកម្ពុជា នឹងអាចប្ើប្ស់ edX តាមរយៈ 
ឧបករណ៍ ចល័តគ្ប់ប្ភ្ទដ្លអាចភា្ជាប់នឹងប្ព័ន្ធអុិនថឺណិត។

សមគមអង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលមួយនៅកម្ពុជា ឈ្មាះថា ភាពជាដ្គូផ្ន្កអប់រំន្ 
អង្គការ    មិនម្ន  រដ្ឋាភិបាល បានបង្កើតជាវីដ្អូខ្លីមួយផ្អ្កទៅលើការស្វជ្វ ដើម្បីជំរុញការ ប្ើ 
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ប្ស់ ICT ក្នុងការ រៀនសូត្មួយជីវិត និងការសិក្សា ក្ផ្លូវការ ដោយគូសបញ្ជាក់ពី ប្បបទ ដ្ល 
ICT អាចពងឹ្ង លទ្ធភាពរបស់អ្នករៀនសូត្ក្នងុការទទួលបានជំនាញ  និងការអភិវឌ្ឍសង្គម។ វីដ្អូ 
នោះ បងា្ហាញថា ប្ជាជន អាចរៀនពីអ្វីដ្លខ្លួន ចាប់អារម្មណ៍ ដោយស្វ្ងរកចំណ្ះដឹងនោះ នៅលើ 
គ្ហទំព័រ YouTube ដូចជាពី របៀបជួសជុលរថយន្ត ឬរកមើលការបងា្ហាត់បងា្ហាញពី របៀប ត្ង មុខ 
ប្ប ថ្មី ជាដើម។ ក្នុងវិធីន្ះ គ្ ប្ហ្លមិនចាំបាច់មនសមត្ថភាពភាសាអង់គ្ល្សទ្ ដើម្បី អាច ស្វង្ 
យល់ ពីរបៀប ធ្វើបងា្ហាញជារូបភាព ព្ះមនចំណ្ះដឹងពីមុនមកខ្លះដ្រ ដ្លអាចជួយដល់តម្ូវការ 
រៀន  សូត្ ន្ះ។ អង្គការ ភាពជាដ្គូអប់រំ ន្អង្គការ មិនម្នរដ្ឋាភិបាល (2014) បញ្ជាក់ថា ការប្ើ 
ប្ស់ ICT អាចបង្កើន តម្ល្ដល់ ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា, ការអប់រំផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ និងការ 
រៀន  សូត្ មួយជីវិត។

៣.៤.២ ក្បខ័ណ្ឌទ្ឹស្តី និងហ្តុផល

ជំពូកន្ះ ប្ើប្ស់ទ្ឹស្តី connectivism (ការអប់រំតាមរយៈ ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង) និង 
heutagogy (ការរៀនសូត្ ផ្អ្កលើការតាំងចិត្តខ្លួនឯង)។ វ្ទិកា MOOC ផ្តល់នូវ ធនធានដ្ល 
បាន  កំណត់ ទុកមុន ក្នុងក្បខ័ណ្ឌព្លវ្លា ជាកំណត់មួយ និងសកម្មភាព ជាទៀងទត់  ហ្តុន្ះ 
វា មន លក្ខណៈសីុគ្នា នឹងទឹ្ស្ត ី connectivism ដ្លផ្តោតលើបរិបទ ន្ការរៀនសូត្ ក្នងុនោះ មន 
  ទំង វប្បធម៌ផង  ដ្លជួយ តម្ង់ទិសការយល់ដឹង និងការចង់ច្ះចង់ដឹងរបស់អ្នក រៀនសូត្។ ការ 
យល់ដឹង និងការរួមចំណ្ក របស់អ្នករៀនសូត្ម្នាក់ៗ អាច ច្ករំល្កគ្នា តាមរយៈ វ្ទិកា MOOC 
ដើម្បីពង្ីកការ យល់ដឹង ជាក់ស្ត្ងជារួមរបស់សហគមន៍ ស្តីពី ប្ធានបទនីមួយៗ។ នៅ ព្ល 
m-learners នៅកម្ពុជា សម្ចតាំងចិត្ត បំព្ញ បន្ថ្ម លើការ រៀនសូត្ របស់ខ្លួន នៅ គ្ឹះសា្ថាន  
ឧត្តមសិក្សា តាមរយៈវ្ទិកា MOOC នោះ គឺពួកគ្កំពុងធ្វើ សកម្មភាព   ស្បតាម គោលការណ៍ 
រៀនសូត្ មួយជីវិត  (Department of Education and Science 2000)។ ដោយសារ  ហ្តុផល 
ផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងវិជា្ជាជីវៈ m-learners នៅកម្ពុជា អាចទទួល បាន ប្យោជន៍ ពី ធនធាន  រៀនសូត្ ដ្ល 
មិន អាចរក បាន ក្នុងគុណភាពដូចគ្នា  នៅឯគ្ឹះសា្ថានអប់រំ ដ្ល ខ្លួន កំពុង សិក្សា (Siemens 2012)។ 
ន្ះ ជាហ្តុផលចម្បងមួយ ដ្លវ្ទិកា MOOC អាចផ្តល់ នូវ ធនធាន សម្ប់បង្ៀន និងរៀនសូត្  
ដល់ ក្ុមអ្នករៀនសូត្ក្នុងទូទំង ពិភពលោក ក្នុង ព្ល ដំណាលគ្នា។

រាល់ទ្ឹស្តីខាងលើ ស្ថិតក្នុងគោលគំនិតមួយន្ heutagogy ក្នុងលក្ខណៈជាវិធីសាស្ត្ជួយ
បំភ្លឺពី ចរិតលក្ខណៈន្ការ រៀនសូត្តាមរយៈវ្ទិកា MOOC ដ្លទមទរនូវការតាំងចិត្តខ្លួនឯង 
(Hase and Kenyon 2007) ដើម្បីសម្ច គោលដៅ រៀនសូត្របស់ខ្លនួ។ Heutagogy កំណត់ថា 
អ្នក រៀន សូត្ តាមការតាំងចិត្តខ្លួនឯង គឺជាគន្លឹះន្ការ រៀនសូត្ របស់ពួកគ្ (Wheeler 2012) 
តាម រយៈវ្ទិកា MOOC។ អ្នករៀនសូត្ត្ូវមនភាពឯករាជ្យខ្ពស់ ដើម្បីអាចប្ើប្ស់ សម្ភារៈ រៀន 
សូត្ ដោយមនការជួយទ្ទ្ង់តិចតួចពីអ្នកសម្បសម្ួលនៅក្នុងប្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

វ្ទិកាអប់រំតាមអុិនថឺណិត ផ្តល់បទពិសោធន៍មិនដូចគ្នានឹងគ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាទ្។ វ្ទិកា 
MOOC មិនម្នសម្ប់ ជំនួសទ្ ត្សម្ប់ជួយបំព្ញបន្ថ្មដល់គ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា។ វ្ទិកា 
MOOC មិនម្នជាវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល តាមអុិនថឺណិតតាមប្បពីមុននោះទ្។ វាជាវ្ទិកា បើក ចំហ 
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សម្ប់ មនុស្សគ្ប់រូប នៅគ្ប់ទីកន្ល្ងដ្លមនលទ្ធភាព ប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធអុិនថឺណិត អាច ទុក ចិត្ត 
បាន ហើយទទួលអ្នកចុះឈ្មាះចូលរៀនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ។

វ្ទិកា MOOC មនស្ប់ តាមធម្មតាផ្តល់វគ្គសិក្សាមួយចំនួនដោយឥត គិតថ្ល្ ប៉ុន្ត្តម្ូវ ឲ្យ 
បង់ ប្ក់ នៅព្ល អ្នកសិក្សាចង់បានវិញ្ញាបនប័ត្បញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់វគ្គ ឬ កម្ិតសិក្សា  របស់ ខ្លួន។ 
ជំពូកន្ះ លើកទឹកចិត្ត ឲ្យ m-learners នៅប្ទ្សកម្ពុជា ទញយក អត្ថប្យោជន៍ពីការរៀនសូត្ 
ដ្ល  អាចទទួលបាន ដោយឥតគិត ថ្ល្ និងអាច ជ្ើសរីសបង់ប្ក់ ទៅ តាម តម្ូវការ  ផ្ស្ង ទៀត 
របស់ខ្លួន។

វ្ទិកា MOOC មិនម្នជាសាកលវិទ្យោល័យតាមប្ព័ន្ធអុិនថឺណិតនោះទ្។  សាកល 
វិទ្យោល័យ   ល្បីៗ  បាន បង្កើតវាឡើង ក្នុងបំណងកសាងនូវធនធាន សម្ប់ជួយឲ្យអ្នករៀនសូត្ រាប់   
លាន  នាក់ ពង្ីក  គុណសម្បត្តិខ្លួន។ អ្នករៀនសូត្អាច ស្វ្ងរកវ្ទិកា MOOC ដ្លប្មូលផ្តុំ  ដច់ ត ្ 
ឯង ឬជាលក្ខណៈក្ុម នៅក្នុង Apple App Store។ ក្ុម MOOC និង MOOCs4U ជា កម្មវិធី ឥត គិត 
ថ្ល្ ពីរនៅក្នុង Apple App Store ដ្លផ្តល់នូវវ្ទិកា MOOC រួមគ្នា៖ Coursera, edX, FutureLearn, 
Iversity, Open2Study និង Udacity។ វ្ទិកា MOOC មួយចំនួន ដូចជា Coursera និង Udacity ក៏ 
អាច រកបានក្នុងលក្ខណៈជាកម្មវិធីដច់ត្ឯងដ្រ។

MOOCs មិនម្នគ្មានចោទបញ្ហានោះទ្។ អ្នករៀនសូត្ច្ើននាក់ព្កនៅក្នុង MOOC ជាក់ 
លាក់ ណាមួយ, ការទក់ទងគ្នា ទៅវិញទៅមកក្នុងកម្ិតទប រវាងអ្នករៀនសូត្ នឹងគ្ូ ព្ម ទំង   
កង្វះការសន្សំពិន្ទុ (credit) សម្ប់បញ្ជាក់ នូវការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា ធ្វើឲ្យអ្នករៀនសូត្ ជាច្ើន  នាក់ 
ដកខ្លួន ច្ញពី វគ្គសិក្សា។ Morris (2013) រាយការណ៍ថា បញ្ហា ប្ឈមទំងន្ះ ធ្វើឲ្យ  សាកល 
វិទ្យោល័យ Harvard (Harvard Busines Review 2014) អំពាវនាវឲ្យមនការ ត្ួត ពិនិត្យ  ច្ើន ថ្ម 
ទៀត  លើ MOOCs ដ្លផ្តល់តាមរយៈ edX ។ បំណងប្ថា្នាខា្លាំងកា្លាចង់រៀនសូត្ និង សមត្ថភាព  ធ្វើ 
ការ  ដោយឯករាជ្យ ទំនងជាកតា្តោជំរុញជោគជ័យក្នុងបរិបទន្ MOOC នាបច្ចុប្បន្ន។

៣.៤.៣ ការឈានទៅធ្វើយុទ្ធនាការថា្នាក់ជាតិដូចបានស្នើឡើង

ដើម្បីឈានទៅធ្វើយុទ្ធនាការថា្នាក់ជាតិដូចបានស្នើឡើង សម្ប់ជំរុញការប្ើប្ស់វ្ទិកា 
MOOC នោះ CDRI បានប្ត្ជា្ញាចិត្ត និងត្ៀមខ្លួនជាស្ច ធ្វើការពិភាក្សាបន្ថ្មពីយុទ្ធនាការន្ះ 
ជាមួយ  ក្សួងអប់រំ, សមជិកក្ុមការងារ វិស័យអប់រំ (ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី, UNESCO, ធនាគរ 
ពិភពលោក, UNICEF និង USAID), វិស័យឯកជន និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដទ្ទៀត។ ផ្អក្លើ  ចក្ខវិុស័យ 
រួមគ្នាមួយ យុទ្ធសាស្ត្លំអិតសម្ប់យុទ្ធនាការន្ះ អាចរចនា រៀបចំឡើងនៅ ព្លក្យតាម ការ 
ជួប គ្នាពិគ្ះយោបល់។

នាបច្ចប្ុបន្ន យើងស្នើឡើងនូវមធ្យោបាយមួយចំនួន សម្ប់ជំរុញគំនិតផ្តចួផ្តើមន្ះទៅមុខ។ 
ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយសង្គម ជាមធ្យោបាយមួយសម្ប់ឈងឲ្យដល់សាធារណជន ជាពិស្ស 
m-learners នៅកម្ពុជា។ សកម្មភាពជាក់ស្ត្ងមួយ  អាចជាការបង្កើតគ្ហទំព័រ Facebook 
សម្ប់  យុទ្ធនាការ ពន្យល់លំអិតពីវ្ទិកា MOOC ដ្លមនស្ប់ និងវិធីដ្លអ្នករៀនសូត្អាច 
ប្ើប្ស់វាបាន។ នៅលើគ្ហទំព័រ Facebook គ្អាចប្ងច្កជាផ្ន្កមួយសម្ប់ ត្សំណួរ 
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និង  ចម្លើយ ដ្លអាចឲ្យសាធារណជន និង m-learners ទក់ទងជាមួយសមជិក ក្ុមយុទ្ធនាការ 
បាន។ ក្នុងចំណោមឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានា Facebook មនឥទ្ធិពលជាខា្លាំង ហើយផ្តល់ 
នូវ អត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ ជាច្ើន សម្ប់ផ្ន្កអប់រំ។ គ្ហទំព័រ Facebook អាចបង្កើតនូវវត្តមន 
សង្គម និង អារម្មណ៍ផ្សារភា្ជាប់ជាក្ុម ដ្លផ្តល់នូវ អត្ថប្យោជន៍ផ្ន្កអប់រំជាច្ើន (Garrison, 
Anderson and Archer 1999) សម្ប់អ្នករៀនសូត្ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ Gunawardena and 
Zittle (1997) បញ្ជាក់ថា វត្តមនសង្គមបង្កើតនូវអារម្មណ៍ព្ញចិត្តនឹងកម្មវិធីរៀនសូត្។ វាក៏ផ្តល់ 
នូវ  អារម្មណ៍ ចូលរួម ជាសហគមន៍ ដ្លគ្ត្ងត្រាយការណ៍ថា នៅខ្វះខាតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ 
MOOC បច្ចុប្បន្ន ហើយដ្លអាចឲ្យអ្នកសិក្សាវគ្គស្ដៀងៗគ្នា ធ្វើការទក់ទងគ្នា និងជួយគំទ្ គ្នា 
ទៅ វិញ ទៅមកបាន។

បណា្ដាញសង្គមមនឥទ្ធិពលវិជ្ជមនដូចលើកខាងលើក៏ពិតម្ន ប៉ុន្ត្ក៏អាចបង្កក្តីបារម្ភផ្ន្ក 
ក្មសីលធម៌ មួយចំនួនដ្រ។ បណា្ដាញសង្គមមនគោលដៅមួយ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មនគ្នាឲ្យ បាន 
រហ័ស ក៏ប៉ុន្ត្ មនុស្សព្ញវ័យខ្លះ មិនមនទម្លាប់បងា្ហាញ ពីគំនិតរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈទ្ ប្សិន 
បើពួកគ្មិនអាច គ្ប់គ្ងលើការច្ករំល្កព័ត៌មននោះបាន (Cain and Fink 2010) ព្ះ   
ព័ត៌មន សម្ប់  ច្ក រំល្កត្ដល់ក្ុមសង្គមជាក់លាក់ណាមួយ វាអាចបានទៅ ដល់  ក្ុម    មិន ម្ន  
គោលដៅ  ដទ្ទៀត។ ម្យោ៉ាងទៀត អ្នកប្ើប្ស់ខ្លះអាចច្ន្ប្ើប្ស់បណា្ដាញ សង្គម  ឲ្យ បម្ើ ផល 
ប្យោជន៍ របស់ខ្លួន ឬក្ុមខ្លួន។ ដោយសារហ្តុផលន្ះ អ្នកប្ើប្ស់ បណា្ដាញ សង្គម ត្ូវ យល់  
ច្បាស់  ពីផលប៉ះពាល់ បនា្ទាប់បន្សំផ្ស្ងៗ មុននឹងវាយតម្ល្ ទៅលើ  ព័ត៌មន ដ្ល ទទួល បាន។ ការ  
ក្ប្   គោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់ របស់បុគ្គល និងប្បបទ ដ្ល បណា្ដាញ សង្គមប្ើប្ស់ ព័ត៌មន 
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល កំពុងត្ ដំណើរការទៅមុខ។ ដើម្បីប្ើ ប្ស់ បណា្ដាញ សង្គម គ្គួរ ប្យ័ត្ន 
ប្យ្ង បង្កើត នូវស្ចក្តីណ្នាំ បងា្ហាត់បងា្ហាញផ្ស្ងៗ ដើម្បីជួយអ្នក ទើប ប្ើ ដំបូង ឲ្យយល់ ដឹង ព្ញ 
ល្ញ ពីអត្ថប្យោជន៍ និងគុណវិបត្តិន្ បណា្ដាញសង្គម ។

៣.៤.៤ ផលពាក់ព័ន្ធទៅដល់គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសស្ត្អប់រំ 
កម្ិតឧត្តមសិក្សា

ជំពូកន្ះ អំពាវនាវឲ្យមនយុទ្ធនាការថា្នាក់ជាតិមួយ ដើម្បីជំរុញការប្ើប្ស់វ្ទិកា MOOC 
ហ្តុន្ះ គួរលើកបងា្ហាញពីផលពាក់ព័ន្ធខ្លះៗដល់ផ្ន្កអប់រំ ជាពិស្ស គោលនយោបាយ និង 
យុទ្ធសាស្ត ្  កំណ្ទម្ង់ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ដ្លអាចរួមចំណ្កជួយទ្ទ្ង់ដល់ ផ្នការ 
យុទ្ធសាស្ត្  វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៤-១៨។

នៅក្នុងវប្បធម៌លើកកម្ពស់ការចូលរួមន្សតវត្សរ៍ទី២១ ន្ះ អ្នករៀនសូត្ ល្ងជាអ្នក ចាំ  
ត្ ទទួល ចំណ្ះដឹងដូចកាលពីមុន ទៀតហើយ ប៉ុន្ត្ជាអ្នករួមចំណ្កសកម្មបង្កើតចំណ្ះដឹងនោះ 
(Gunawardena, Lowe and Anderson 1997; Hibbert and Rich 2006; Kilgore 2001) 
ដោយពួកគ្ចូលរួម ធ្វើការជាមួយគ្នា ឬចូលពាក់ព័ន្ធប្ើប្ស់សម្ភារៈ ឯកសារផ្តល់ឲ្យ តាមរយៈ  
សំណុាំ ទិន្នន័យជាប្ព័ន្ធ ដូចជា វ្ទិកា MOOC ជាដើម។ ដោយសារវ្ទិកា  ទំងន្ះ បើកចំហ  
ដោយ   ឥតគិតថ្ល្ សម្ប់ អ្នករៀនសូត្ ក្នុងទូទំងពិភពលោក ដូច្ន្ះកម្ពុជា អាចប្ើប្ស់ វា  ធ្វើជា 
ចំណុាច ចាប់ផ្តើមបាន។ នៅព្ល ប្ជាជនកម្ពុជាយល់ដឹងពី មតិកា ន្វ្ទិកាទំងនោះ និង បង្កើត 
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ជំនាញបច្ច្កទ្សរបស់ខ្លួនបានហើយ ពួកគ្អាច  បង្កើតនូវ ចំណ្ះដឹង និង ព័ត៌មន សមស្ប 
នឹងបរិបទ តម្ូវការ និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន។ ចំណុាច សំខាន់ បំផុតគឺ ចំណ្ះដឹង និងព័ត៌មន 
ល្ងមន ត្នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សា ឬ  ការចងចាំ  របស់ គ្ូបង្ៀន ទៀតហើយ។ បច្ច្កវិទ្យោបាន 
បើក ឲ្យ មន លទ្ធភាពប្ើប្ស់ព័ត៌មនដ៏ សន្ធឹកសនា្ធាប់ ដ្លស្តុកទុកនៅក្នុងសំណុាំទិន្នន័យ និង 
ច្ករំល្កតាមរយៈប្ព័ន្ធអុិនថឺណិត។ នៅព្លយើង  កំពុង  គិតគូរកំណត់ទិសដៅថ្មី សម្ប់ 
កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូបង្ៀន នៅកម្ពុជានោះ យើងក៏ត្ូវ គិតគូរ ឡើង វិញ  ពីតួនាទី របស់ ពួក 
គត់ ដ្រ។ គ្ូបង្ៀននៅសតវត្សរ៍ទី២១ ត្ូវយល់ដឹងពីវិធីធ្វើឲ្យអ្នករៀនសូត្  ចូលរួម  គិតគូរ ថ្លឹង 
ថ្ល្ង អំពីចំណ្ះដឹងអាច ស្វ្ងរកបាន។ អ្នករៀនសូត្ត្ូវរៀនពីរបៀបវាយ តម្ល្ ពីប្ភព ពិត ឥត 
ក្ល្ង កា្លាយ, ក្រ្តិ៍ឈ្មាះ និង សិទ្ធិអំណាច។ ពួកគ្ត្ូវសិក្សាឲ្យដឹងថា តើសិទ្ធិអំណាច វា ធ្វើការ យ៉ាង 
ណា  នៅក្នុង និង តាមរយៈ អត្ថបទផ្ស្ងៗ និង តើអត្ថបទមនជំហរយ៉ាងណា ហើយ នរណា បាន 
ចំណ្ញ ពី ជំហរន ្ឯកសារ សិក្សាទំងន្ះ។ ពួកគ្ត្ូវត្កា្លាយទៅជា អ្នកជួយសម្ួល  ក្នុងការ 
រៀនសូត្ (Khnowles 1975) ឬ "គ្ូបងា្ហាត់បង្ៀន" ដ្លអាចជួយបងា្ហាញផ្លូវ ដល់អ្នករៀនសូត ្  
ឲ្យច្ះ ពីវិធីស្វ្ងរកចំណ្ះដឹងដោយខ្លួនឯង។ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលគូ្បង្ៀន ត្ូវត្កា្លាយជា វគ ្គ 
កូន កាត់  រវាង យុទ្ធសាស្ត្ បង្ៀនដូចពីអតីតកាលដ្លត្ូវធ្វើឡើងនៅទល់មុខគ្នា ជាមួយនឹង  
បរិបទ   រៀនសូត្ប្បចល័ត ឬតាមប្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដ្លក្នុងនោះអ្នករៀនសូត្មនលទ្ធភាព  ចូល 
ស្វ្ង រក  ព័ត៌មនសម្ប់បំព្ញបន្ថ្ម និងពង្ឹងនូវលទ្ធផល  សិក្សា តាមការ កំណត់នៅ ក្នុង កម្មវិធី 
សិក្សាជាតិ។

ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ជាអតិបរមពីវ្ទិកា MOOC ពួក m-learners នៅកម្ពជុា 
ត្ូវពង្ីកយ៉ាងហោចណាស់ នូវចំណ្ះដឹងពីរមុខ គឺ ភាសាអង់គ្ល្ស និងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកដ្ល  
បំព្ញ  តាមតម្ូវការចាំបាច់ន្ះបានហើយ គឺអាចចុះឈ្មាះ ចូលរៀនភា្លាមៗក្នុងវ្ទិកា MOOC 
តាមរយៈ  កម្មវិធី ចល័តដ្លមនស្ប់។ ចំពោះអ្នកដ្លមនជំនាញកុំព្យូទ័រ និងភាសា អង់គ្ល្ស 
មនកម្ិតវិញ ប្ហ្លត្ូវការជំនួយទ្ទ្ង់បន្ថ្មទៀត។ ក្សួងអប់រំ គួរស្វ្ង រក មធ្យោបាយ 
ប្បថ្មី ដើម្បីផ្តល់ ជំនួយទ្ទ្ង់ដ៏ចាំបាច់ន្ះដល់អ្នករៀនសូត្។ ន្ះហើយជាមូលហ្តុ ដ្ល ត្ូវ 
អំពាវនាវ  ឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការ ថា្នាក់ជាតិមួយ ដើម្បីជំរុញការប្ើប្ស់  ឧបករណ៍ចល័ត។

៣.៤.៥ ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន

គោលការណ៍ Heutagogy អាចអនុវត្តបានល្អជាមួយ m-learning និង m-learners។ 
ប៉ុន្ត្  គោលការណ៍ន្ះ បានធ្វើការ សន្មត់មួយចំនួនអំពី ចំណ្ះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាព  ដ្ល 
អ្នក   រៀន  សូត្ មនស្ប់ សម្ប់អនុវត្តកិច្ចការន្ះ។ សម្ប់ប្ជាជនកម្ពុជាជាច្ើននាក ់
លទ្ធភាព  បានចូលរ ៀនក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលរបស់ក្សួងអប់រំ ស្តីពី "ការផ្លាស់ប្តូរទៅរក MOOC" 
អាច មន  ប្យោជន៍។ វគ្គសិក្សាប្បន្ះ អាចធានាថា អ្នករៀនសូត្មនជំនាញភាសាអង់គ្ល្ស 
ជំនាញ  បច្ចក្ទ្ស និងជំនួយទ្ទ្ង់ដ៏ចំាបាច់ ដើម្បី  អភិវឌ្ឍ "ចំណ្ះដឹងផ្នក្សិក្សាស្វជ្វ"។ 
មុខ វិជា ្ជា នីមួយៗត្ងមនប្បបទផ្ទាល់របស់វា សម្ប់ការសរស្រអំពីប្ធាន បទផ្ស្ងៗដោយ 
មន   វាក្យស័ព្ទ និងប្វត្តិសាស្ត្ពាក់ព័ន្ធជាច្ើនផង។ វ្ទិកា MOOC ជាជម្ើស មួយ  ដ្លកម្ពុជា  
អាច  គិតគូរ ពិចារណា នៅព្លឈានចូលក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា  សាកល មួយ   កំពុង  
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ផ្លាស់ ប្តូរ  ជាបន្ត បនា្ទាប់។ វគ្គសិក្សាដ្លអាចរកបានតាមរយៈ MOOCs អាចមន ប្យោជន៍  ដើម្បី 
ទទួល  បានព័ត៌មន និងចំណ្ះដឹងដ្លគ្បានចងក្ងឡើង និងច្ករំល្ក ដោយ ឥតគិតថ្ល្។ 
ប៉ុន្ត្ គ្មានសៀវភៅ ឬវគ្គ សិក្សាណាមួយដ្ល អព្យោក្ិត្យនោះទ្។ វគ្គសិក្សារចនា រៀបចំ ឡើង 
ដោយ សាកលវិទ្យោល័យធំៗ នៅបស្ចឹមប្ទ្ស  ប្ហ្លមិនសុីគ្នានឹងបរិបទនៅក្នុង ប្ទ្ស ផ្ស្ង 
ទ្។ ដោយទទួលសា្គាល់ថា វគ្គសិក្សាមកទល់សព្វថ្ង្មនជួបបញ្ហា ដូចជា កង្វះ ជំនួយ ទ្ទ្ង់ និង 
គុណ ភាពអន់ជាដើម នោះ កម្ពុជា អាចធ្វើសកម្មភាពជំរុញការប្ើប្ស់ MOOCs ឲ្យកា្លាយ ទៅជា 
យុទ្ធ សាស្ត្  អប់រំមួយ តាមរយៈការផ្តល់ ជំនួយ ទ្ទ្ង់ដ៏ចាំបាច់ ដើម្បីធានាឲ្យអ្នករៀនសូត្ ទទួល 
បាន  ជោគជ័យ។ យុទ្ធសាស្ត្ជំរុញការ ប្ើប្ស់ MOOCs គួរមនបញ្ចូលនូវរបៀបវារៈ ស្វជ្វ 
មួយ  ដ្ល អាចកំណត់ និងដោះស្យបញ្ហា ទក់ទងនឹង តម្ូវការ និងបទពិសោធន៍ ជាក់លាក់ របស់ 
ប្ជាជន  កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការក្លំអជា បន្តបនា្ទាប់។
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លន់ ព្ជ្តារា អ្នកស្វជ្វ និង  បណ្ឌតិ ឃៀង សុធី អ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI។ 

៤
ការរៀបចំ និងពង្ីក ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល 

បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា

៤.១ ស្ចក្តីផ្តើម

ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្លស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ដ្ឋកិច្ចមនកំណើនខ្ពស់ជាងគ្នៅក្នុងតំបន់ 
ត្ូវបាន ជម្ុញ ដោយការរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿនន្វិស័យឯកជន និងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្ស។ 
ដើម្បីទ្ទង់ ដល់កំណើនន្ះ  និងធានាឲ្យវិស័យឯកជន អាចរីកលូតលាស់យ៉ាងខា្លាំងកា្លានៅក្នុង 
បរិបទ  ន្កំណើន សមហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងសាកលលោក និងតម្ូវការន្ស្ដ្ឋកិច្ចមួយដ្ល 
ពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹងនោះ អាទិភាព ចម្បង របស់ រដ្ឋាភិបាល គឺបង្កើនកម្លាំងពលកម្ម។ វិស័យ  
ឯកជន បានបង្កើតនូវឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ប៉ុន្ត្ មិនទន់មន ការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មជំនាញ 
គ្ប់គ្ន់ទ្ ដោយសារមួយផ្នក្មកពីប្ព័ន្ធអប់រំបច្ចប្ុបន្នផ្តោតខា្លាងំលើ ការអប់រំទូទៅ និង មិនម្ន 
លើការអប់រំ  និង  បណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) (D'Amico 2012)។ TVET 
ផ្តល់នូវ   ជំនាញ ចាំបាច់ដល់កម្លាំងពលកម្ម និងជួយបំព្ញកង្វះខាត ក្នុងទីផ្សារ ពលកម្ម បច្ចុប្បន្ន 
(Roosdiono 2012)។ រដ្ឋាភិបាលបានទទួលសា្គាល់ថា TVET នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពជុា "គស់កំណប់" 
កម្លាំង  ពលកម្ម (KhmerTimeshttp://www.khmertimes kh.com/news/799/public-private-
partnership------contributes-to-labor-development/)។ TVET ក៏មនសកា្តោនុពលជួយបង្កើន 
ផលិតភាព  កសិកម្ម និងការ ប្កបមុខរបរដោយខ្លួនឯង ក្នុងចំណោមជនងាយរងគ្ះ និងអ្នក 
កី្ក្នៅជនបទ (ADB 2009)។ បុ៉ន្តក្ន្លងមក ការអភិវឌ្ឍ TVET នៅកម្ពជុា តូ្វរំាងស្ទះ ដោយសារ 
កង្វះការយល់ដឹងពី ទីផ្សារការងារ ការយល់ខុសពីការងារផ្អ្កលើ TVET ថាជាការងារលំដប់ទី២ 
និងមនគុណភាពទបជាង ក្នុងការអប់រំជាទូទៅ។

ជំពូកន្ះ បងា្ហាញពីសកា្តោនុពលន្ TVET ក្នងុការបង្កើតពលករមនជំនាញ និងអ្នករៀនសូត្ 
មួយជីវិត ដ្លអាចចូលបម្ើការងារជួយជំរុញឧស្សាហូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា។ ជំពូកន្ះជាដំបូង 
រៀបរាប់ត្ួសៗពី TVET ក្នុងសា្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ព័ត៌មនពីទីផ្សារពលកម្ម ឧបសគ្គនិងប្បទដ្ល 
TVET អាចជួយបំព្ញកង្វះជំនាញឲ្យយុវជន ជាមួយនឹងការផ្តល់ការងារឲ្យពួកគ្។ នៅចុងបញ្ចប់ 
នឹងមនការផ្តល់ជាអនុសាសន៍ ផ្ន្កគោលនយោបាយមួយចំនួនលើ TVET ។

៤.២ វិធីសស្ត្ស្វជ្វ និងកម្ងសំណួរ

ការសិក្សាន្ះ ប្ើវិធីសាស្តស្្វជ្វប្បគុណភាព ដ្លពឹងផ្អក្ជាចម្បងលើការ ប្មូល 
ទិន្នន័យ ពីឯកសារ និងទិន្នន័យបឋមបានពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ស្វា TVET ក្នុង អង្គការ 
មិនម្នរដ្ឋាភិបាល (NGOs) សា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងក្ុមហ៊ុនឯកជននានា។ ទិន្នន័យទំងន្ះ បាន 
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ចងក្ងឡើងដើម្បី ឆ្លើយនឹងសំនួរស្វជ្វ ៤ សំខាន់ៗ៖ តើ TVET នៅកម្ពុជាមនសា្ថានភាពយ៉ាង 
ណានាព្លបច្ចុប្បន្ន? តើទីផ្សារពលកម្មមនតម្ូវការអ្វីខ្លះ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាជាមួយនឹង 
TVET? តើ TVET ត្ូវប្ឈមនឹង ឧបសគ្គចម្បងៗអ្វីខ្លះ? តើយើងអាចរៀបចំ និងពង្ីក TVET 
យ៉ាង ណាដ្រ ដើម្បីបង្កើនចំនួនពលករ មន ជំនាញ និងអ្នករៀនសូត្មួយជីវិត? នៅខ្ កក្កដ 
២០១៤ មនការធ្វើសម្ភាសន៍ពាក់កណា្ដាលរៀបរយ ជាមួយក្ុមហ៊ុនឯកជនចំនួន ៦ និងអ្នក ផ្តល់ 
ស្វា TVET ពីសា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួន ៤ និង NGO ចំនួន ៤។ បទសម្ភាសន៍នានា បានយក មកចម្លង 
ច្ញ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហើយប្ធានបទ និងប្ធានបទរង ន្បទសម្ភាសន៍ បានយក មក 
រៀបចំ និងផ្តុំគ្នា សម្ប់ការធ្វើវិភាគទិន្នន័យទៅតាមសាច់រឿង។

៤.៣ លទ្ធផលរកឃើញតាមការធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះ 

៤.៣.១ កង្វះខាតជំនាញ

អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀននៅគ្ប់ថា្នាក់ នៅមនកម្ិតទប លើកល្ងត្ថា្នាក់បឋមសិក្សា។ 
បញ្ហាន្ះ នាំឲ្យមនភាពមិនសុីគ្នាជាខា្លាំងរវាងតម្ូវការកម្លាំងពលកម្ម នឹងកម្លាំងពលកម្មយ៉ាង 
ច្ើនដ្លគ្មានជំនាញ (OECD 2013)។ ផ្អ្កលើអង្ក្តនាព្លថ្មីៗ ស្តីពីទីផ្សារពលកម្មនៅកម្ពុជា 
(Bruni, Luch and Kuoch 2013) មនជំនាញ ៤ ដ្លត្ងត្ខ្វះខាតរឿយៗជាងគ្ គឺជំនាញ 
បច្ចក្ទ្ស ជំនាញជាក់លាក់តាមប្ភ្ទការងារ ជំនាញភាសាបរទ្ស និងជំនាញធ្វើទំនាក់ទំនង។ 
មនគ្ឹះសា្ថានប្មណ ៥៥% បញ្ជាក់ថា លទ្ធផលការងាររបស់និយោជិត មិនបានព្ញល្ញ
តាមតម្ូវការរបស់និយោជកទ្ (Bruni, Luch and Kuoch 2013)។ ចំណុាចន្ះគូសបញ្ចាក់ពី 
សារៈសំខាន់ន្ជំនាញទន់ និងជំនាញស្នូល (soft skills and hard skills) ដ្លនឹង មន 
ពិភាក្សាដូចតទៅ។

 ៤.៣.២ ជំនាញទន់

ជំនាញទន់ដ្លអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនបានលើកឡើង មនដូចជា ការធ្វើទំនាក់ទំនង ការធ្វើ 
ការងារជាក្ុម ភាពសុចរិត ការមនវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន ការសម្ចចិត្ត និង ការគោរពព្លវ្លា។ 
ម្យោ៉ាងទៀត យុវជនកម្ពជុា នៅខ្វះជំនាញច្ះគិតគូរដ៏ចំាបាច់សម្ប់ការងាររបស់ខ្លនួ (F4 and N3)។ 
ម្ចាស់ក្ុមហ៊ុនឯកជននានា បានបញ្ជាក់ពីការខកចិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលិកដ្លមិនគោរព តាមច្បាប់ 
និង បទ បញ្ជាគោលរបស់ក្ុមហ៊ុន ដូចជា ការគោរពព្លវ្លា និងការឈប់សម្កពីការងារ 
ជាដើម។ ក្ុមហ៊ុនត្ងចាត់ទុកបញ្ហាន្ះ មួយផ្ន្កមកពីបុគ្គលិកមនកម្ិតអប់រំទប។

ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាទំងន្ះ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះមកពីអង្គភាពផ្តល់ស្វា TVET បាន 
ប្ប់ថា សា្ថាប័នរបស់ គត់បានដក់បញ្ចូលកម្មវិធីជំនាញទន់ (soft skill programmes) ទៅ ក្នុង 
កម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីបង្ៀនសិស្ស ត្ៀមសម្ប់ព្លចូលធ្វើការ បនា្ទាប់ពីបានសិក្សាចប់។ អ្នក 
ផ្តល់ស្វា TVET ក្នុងវិស័យ សាធារណៈ បានលើកឡើងថា វិស័យឯកជនត្ូវបញ្ឈប់ល្ប្ង ស្តី 
បនោ្ទាស អ្នកផ្តល់ស្វា TVET ក្នុងរឿងជំនាញទន់ន្ះ។ ពួកគត់រំពឹងថា និយោជកនឹងមន វិធាន 
ការដោះស្យបញ្ហាន្ះទំងអស់គ្នា តាមរយៈការបណ្ដុះបណា្ដាល ជាទៀងទត់នៅ កន្ល្ងធ្វើការ 
ដូចបានអនុវត្តដោយក្ុមហ៊ុន F2, F3 និង F6 ។
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ការស្វជ្វរបស់យើងលើជំនាញទន់ បានហុចលទ្ធផលស្បគ្នានឹង ការសិក្សាដ្ល 
មន ស្ប់។ សមជិកអាសា៊ាន ដូចជា ឥណ្ឌូន្សុី ម៉ាឡ្សុី សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន បានទទួល 
សា្គាល់  ជា យូរមកហើយ ពីសារៈសំខាន់ន្ជំនាញទន់សម្ប់ការងារ (ព្មទំង គណិតវិទ្យោ 
វិទ្យោសាស្ត្ និង ICT) ហើយគ្បានដក់បញ្ចូលជំនាញទំងនោះ ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា (Awang 
2012:138)។ ក្សួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា (2014b:13) ក៏បានបញ្ជាក់ 
ដ្រថា "ការបញ្ចូលជំនាញទន់ ដូចជា គំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើជាសហគ្ិន, ជំនាញគិតល្ខ និង ភាសា 
បរទ្ស ដ្លជាគុណសម្បត្តិត្ូវមន និងការ បង្កើតវគ្គខ្លីៗស្តីពីជំនាញទន់ នឹងបង្កើនភាព 
ងាយ  រក បានការងារធ្វើ"។ ជម្ើសល្អមួយ គឺពិនិត្យលទ្ធភាពប្ើវិធីសាស្ត្បង្ៀនបីកន្ល្ង 
រួមគ្នា គឺកន្ល្ងមិនផ្លូវការ (សួនកុមរ) កន្ល្ងផ្លូវការ (ថា្នាក់រៀន) និងកន្ល្ងអនុវត្ត (រោងជាង) 
(Cheng 2010)។ ករណីសិក្សាធ្វើឡើងដោយ Cheng (2010) លើ TVET ផ្តល់ដោយ NGOs 
សម្ប់យុវជនងាយរងគ្ះនៅទីក្ុង បងា្ហាញថា វិធីសាស្ត្រួមបញ្ចូលគ្នាន្ះ ធ្វើឲ្យសិស្ស ជា 
ពិស្ស  យុវជនងាយរងគ្ះ អាចទទួលបានការងារ និងសិទ្ធិអំណាច។ វិធីសាស្ត្ន្ះ មន 
សកា្តោនុពល  ជួយរួមចំណ្កក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍បុគ្គល និងទំនួលខុសត្ូវរបស់ 
បុគ្គល  នៅក្នុងសង្គម។ ដំណោះស្យគន្លឹះមួយដើម្បីជួយសិស្សដ្លច្ញពីសាលា TVET ឲ្យ 
ងាយ រកការងារធ្វើ គឺត្ូវក្សម្ួលកម្មវិធីសិក្សា ដោយដក់បញ្ចូលបន្ថ្មនូវជំនាញទន់។

៤.៣.៣ ជំនាញស្នូល

ការស្វជ្វន្ះ បានប្មូលព័ត៌មនអំពីកង្វះខាតជំនាញស្នូល ដ្លវិស័យឯកជន និង 
អ្នក ផ្តល់ស្វា TVET ត្ងលើកឡើងជាញឹកញាប់ គឺមន (តាមលំដប់សារៈសំខាន់) បច្ច្កទ្ស 
អគ្គិសនី គ្ឿងយន្ត កសិកម្ម ICT ទ្សចរណ៍និងបដិសណា្ឋារកិច្ច វិស្វកម្មសំណង់សុីវិល និង 
ជំនាញផ្ស្ងទៀតទក់ទងនឹង សំណង់។ ការស្វជ្វក៏បានរកឃើញដ្រថា ជាទូទៅការរីក 
ចម្ើន  ន្ បច្ច្កវិទ្យោ និងអាគរ/សម្ភារៈ សម្ួលការ ក្នុងវិស័យឯកជន ត្ងលឿន ជាងក្នុងវិស័យ 
សាធារណៈ ជាពិស្សក្នុងសា្ថាប័នអប់រំនៅកម្ពុជា (ក៏ដូចប្ទ្ស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះ ទៀតដ្រ)។ 
វិស័យ   ឯកជនត្ងទទួលយកនូវបច្ច្កវិទ្យោទំនើបៗយ៉ាងលឿន ដើម្បីបង្កើន ផលិតភាព រីឯ សា្ថាប័ន 
អប់រំ   ត្ងដើរយឺតជាង ខាងផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យោ។

ការស្វជ្វ អំពីកង្វះជំនាញស្នូល វាខុសគ្នាខ្លះពីការស្វជ្វដ្លមនស្ប់។ 
ការស្វជ្វលើគំរូតាង យ៉ាងធំមួយដោយ Bruni, Luch and Kuoch (2013) បងា្ហាញថា ភាគរយ 
ខ្ពស់បំផុតន្ការងារដ្លពិបាករក មនុស្សបំព្ញ (hard-to-fill vacancies) ស្ថិតក្នុងវិស័យ កៅស៊ូ  
និងបា្លាស្ទិច (៩១,៧%), បនា្ទាប់មកគឺ វិស័យកាត់ដ្រសម្លៀកបំពាក់និងស្ប្កជើង និង អាហារ និង 
ភ្សជ្ជៈ ដ្លមនអត្លើកម្ិតមធ្យមបន្តិច (៧៥,១%), រួចហើយ សំណង់ និងការសា្នាក់នៅ 
(៦៧% ស្មើគ្នា)។ ពលករកសិកម្មមនជំនាញ អ្នកបញ្ជាគ្ឿងម៉ាសុីន អ្នកគ្ប់គ្ង និងអ្នក 
សិប្បកម្ម សម្ប ់វិស័យដូចខាងលើ គឺសុទ្ធត្ពិបាករក។ ដោយឡ្កនៅកម្ពុជាដ្លមនពលករ 
គ្មានជំនាញច្ើនសឹងត្ប្ើមិនអស់ គ្គិតថា ប្ហ្ល ៧៥% ន្ កន្ល្ងនៅទំន្រក្នុងការងារ 
សាមញ្ញៗ គឺសុទ្ធត្ ពិបាករកពលករមកបំព្ញ (Bruni, Luch and Kuoch 2013)។ ការប្ប្ួល 
ខុសគ្នាន្ះ ប្ហ្ល ដោយសារបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្ុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់ស្វា TVET មន 
ចំនួនតិច ដូច្ន្ះ មិន អាចតំណាងឲ្យសា្ថានភាពទូទៅនៅកម្ពុជាទ្។
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ជំពូក ៤

ក្នុងករណីន្ះ និយោជកអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការបំព្ញបន្ថ្មនូវជំនាញទន ់
ពីលើជំនាញស្នូល។ ឧទហរណ៍ជាក់ស្ត្ងមួយគឺ កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលនៅធនាគរ អ្សុីលីដ 
ដ្លផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិកនូវ  ការកសាងសមត្ថភាពទំងលើជំនាញស្នូល និងជំនាញទន់។ ក្ុម ស្វជ្វ  
ក៏បានកត់ត្ពីការអនុវត្តប្បន្ះ នៅក្នុងក្ុមហ៊ុន F2, F3 និង F4។

៤.៣.៤ ឧបសគ្គ និងការយល់ខុសលើការអភិវឌ្ឍ និងផ្សព្វផ្សាយអំពី TVET

កម្មវិធី TVET កំពុងប្ឈមនឹងបញ្ហាបនា្ទាន់ពីរ៖ ការយល់ខុស និងឧបសគ្គរារាំងការ 
ផ្សព្វផ្សាយ និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។ បទសម្ភាសន៍បងា្ហាញថា កម្មវិធី និងសា្ថាប័នផ្តល់ TVET 
គ្មិនសូវសា្គាល់ច្ើនទ្ ហើយសិស្ស និងឪពុកម្តោយភាគច្ើនយល់ថា វាមិនសូវមនតម្ល្ឡើយ។ 
ពួកសិស្សរៀនចប់មធ្យមសិក្សា បានដឹងតិចតួចណាស់អំពីសា្ថាប័ន TVET កុំថាឡើយដល់សា្គាល់ថា 
កម្មវិធី TVET ជាអ្វី ឬមនប្យោជន៍ យ៉ាងណា ក្យបានសញ្ញាប័ត្ហើយនោះ។ បញ្ហាព័ត៌មន 
អំពី TVET មិនបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយន្ះ ធ្វើឲ្យសិស្សរារ្កក្នុងការចុះឈ្មាះ ចូលរៀន។ 
ម្យោ៉ាងទៀត សិស្សត្ងយល់ឃើញតាំងពីដំបូងថា សា្ថាប័ន TVET មនគុណភាពទប ឬកម្ិតទប 
និង ជាកន្ល្ងសំរាប់អ្នកបោះបង់ការសិក្សា (តារាង ៤.១)។ សា្ថាប័ន TVET ភាគច្ើន ប្ើពាក្យ 
"សាលា" ឬ "មជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងឈ្មាះរបស់គ្ ដ្លហាក់ដូចជាបនា្ទាបតម្ល្ ខ្លួនឯង បន្តិច 
(រាយការណ៍ ដោយ F3)។ គ្ត្ងគិតថា និស្សិតរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យោល័យមនឱកាស   ការងារ   
ច្ើនជាង និស្សិត រៀនចប់ TVET ព្ះក្នុងស្ចក្តីប្កាសជ្ើសរីសបុគ្គលិក  ត្ងមន ការ ទមទរ 
នូវ បរិញ្ញាបត្ ជាជាងសញ្ញាប័ត្កម្មវិធី TVET (រាយការណ៍ដោយ N4)។ សំខាន់ជាងន្ះទៀត 
សិស្សទំងនោះមិនដឹងទ្ថា គ្អាចរៀនកម្មវិធី TVET បន្តពីកម្ិតសញ្ញាប័ត្ ទៅដល់អនុបណ្ឌិត 
ឬបណ្ឌិតនោះទ្។

តារាង ៤.១៖ ការយល់ខុសអំពី TVET

ការយល់ខុស ចំនួនអ្នកផ្តល់សម្ភាសន៍

ការងារ TVET មិនម្នសម្ប់ស្ត្ី 5

ការងារ TVET ប្ើកម្លាំង កខ្វក់ ក្ផ្ទះ និងនៅហាលថ្ង្ (ការងារប្ើកម្លាំង) 2

សញ្ញាប័ត្សាកលវិទ្យោល័យផ្តល់ឱកាសការងារច្ើនជាង សញ្ញាប័ត្ TVET 1

ការងារ TVET គឺសម្ប់អ្នកមិនសូវឆ្លាត រៀនថា្នាក់ទបនៅសាលា 
និងបោះបង់ការសិក្សា

1

ការងារ TVET គឺសម្ប់អ្នកក្ីក្/មនសា្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សាយ 
និងអ្នកជនបទ 

1
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ជាទូទៅ គ្យល់ថា TVET មិនសមរម្យសម្ប់ស្ត្ីទ្ ព្ះវគ្គសិក្សាភាគច្ើនផ្តោត លើ  
ជំនាញ បច្ច្កទ្ស ដ្លត្ូវប្ើកម្លាំងនិងព្លច្ើន ធ្វើការនៅខាងក្ និង ជួនកាល ប្ឈម 
នឹងគ្ះថា្នាក់ ដូចជាខាង វិស្វកម្ម អគ្គិសនី ម្កានិក ព្ទ្យសត្វ កសិកម្ម ជាងទឹក ការងារ នៅ ហាល 
ថ្ង្ និងកខ្វក់ប្ឡាក់ប្ឡូស។ ការយល់ខុសទំងន្ះ បានបងា្អាក់សិស្សក្នុងការជ្ើសរៀន មុខ 
វិជា្ជានៅតាមសាលា TVET ដូច្ន្ះត្ូវត្ ក្ប្ ការយល់ខុសន្ះច្ញជាបនា្ទាន់។ តារាង ៤.២ ចុះ 
សង្ខ្ប ពីការយល់ខុសផ្ស្ងៗ ដ្លស្ង់បានក្នុងព្លជួបសម្ភាសន៍។

នៅមនឧបសគ្គជាច្ើនទៀតដ្លរារាំង TVET ។ កង្វះភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋ-ឯកជន គឺជា 
បញ្ហាប្ឈម ចម្បងមួយ។ ដោយសារអាគរ សម្ភារ និងមន្ទីរពិសោធន៍ សម្ប់វគ្គសិក្សាក្នុង TVET 
អាចមនតម្ល្ខ្ពស់ ដល់រាប់ស្ន ឬរាប់លានដុលា្លារ (ឧ. មន្ទីរពិសោធន៍អគ្គិសនី និងអ្ឡិចត្ូនិក 
នៅវិទ្យោសា្ថាន G4) រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន មិនធ្វើវិនិយោគលើតម្ូវការដ៏ចាំបាច់ទំងន្ះទ្ 
ដ្លធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យោល័យ និងអ្នកផ្តល់ ស្វា TVET ជាច្ើន មិនចង់បង្កើតវគ្គសិក្សាទំងន្ះ។ 
ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគ្សុខចិត្តផ្តល់វគ្គសិក្សាខាងផ្ន្ក ជំនួញ គ្ប់គ្ង គណន្យ្យ និងទ្សចរណ៍ 
ដ្លត្ូវការត្ឹមត្ថា្នាក់រៀនមួយ តុ កៅអី កា្តោរខៀន និងគ្ូប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្ជំនាញទំងន្ះមន
ព្ញណ្នទីផ្សារទៅហើយ។ ដោយសារគ្មានបន្ទប់ពិសោធន៍ និស្សិតរៀនបានត្ឹមទ្ឹស្តី ដោយ 
មន បទពិសោធន៍អនុវត្តជាក់ស្ត្ងតិចតួច។ ម្យោ៉ាងទៀត សា្ថាប័នរដ្ឋដ្ល ផ្តល់ស្វា TVET ជួបការ 
លំបាកក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនិយោជក ដើម្បីឲ្យពួកគ្យល់ព្មទទួលយក សិស្ស TVET ទៅ ហាត់ 
ការនៅក្នុងអង្គភាពរបស់គ្ ព្ះនិយោជកមិនមនទីកន្ល្ង និងមូលនិធិគ្ប់គ្ន់ សម្ប់គំទ្ 
កម្មវិធីហាត់ការន្ះទ្។

សិស្ស និងឪពុកម្តោយ មិនមនព័ត៌មនអំពីកម្មវិធី  TVET និងការងារនានាដ្លអាចរកបាន 
ក្យព្ល បញ្ចប់ការសិក្សានោះទ្។ នៅវិទ្យោសា្ថាន G4 សិស្សមកចុះឈ្មាះចូលរៀន សុទ្ធត្ 
ជា សាច់ញាតិរបស់ បុគ្គលិកធ្វើការនៅទីនោះ ដោយបានដឹងស្ប់ថា ការងារ ក្នុងជំនាញ ទំងន្ះ 
មនច្ើន និងមនប្ក់ខ្សមរម្យ ផងដ្រ។ គំនិតដ្លថា សាលាបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្កទ្ស 
និងវិជា្ជាជីវៈ មិនសមស្បសម្ប់ស្ត្ីនោះ ជាការយល់ខុសមួយ ព្ះមនការងារសម្ប់ស្ត្ីដ្រ 
ខាង ផ្ន្កអគ្គិសនី ធ្វើផ្នការគម្ង ទំនាក់ទំនង អតិថិជន ការរចនាម៉ូត គំនូរ ដ្លសុទ្ធសឹង 
ជា   ការងារមិនប្ើកម្លាំងច្ើន។ កង្វះការផ្តល់ ព័ត៌មន ឬការណ្នាំក្នុងព្លសិក្សានៅថា្នាក់ 
អនុវិទ្យោល័យ និងវិទ្យោល័យ ធ្វើឲ្យសិស្ស ភាគច្ើនមិនបាន ដឹងថា សាលា ឬសាកលវិទ្យោល័យ 
TVET មនបង្ៀនអ្វីខ្លះ ពោលគឺ សិស្សខ្វះខាត ព័ត៌មន អំពីមុខវិជា្ជាដ្លមនបង្ៀន និង ការ រីក  
ចម្ើន ផ្ន្កវិជា្ជាជីវៈក្យព្លបញ្ចប់ការសិក្សា។ ឪពុកម្តោយ និងមិត្តភក្តិ មនឥទ្ធិពល ខា្លាំង បំផុត 
ទៅ លើ យុវជន ជាពិស្សក្នុងការជ្ើសរីសមុខវិជា្ជាសិក្សានៅតាម សាកលវិទ្យោល័យ ឬសាលា 
TVET (រាយការណ៍ដោយ G3)។

លទ្ធផលស្វជ្វចុងក្យរបស់យើងន្ះ ក៏មនបងា្ហាញផងដ្រក្នុង Kim et al. (2010: 
91) ដ្លរកឃើញថា "សិស្សរៀនចប់ ថា្នាក់វិទ្យោល័យ មិនសូវមនព័ត៌មនគ្ប់ គ្ន់ អំពី តម្ូវ ការ 
ទីផ្សារការងារ នោះទ្ នៅព្លជ្ើសរីសជំនាញ ដ្លត្ូវរៀន។ សិស្សខ្លះបានជ្ើសរីសជំនាញ 
ដ្ល មនឈ្មាះហុឺហា ដូចជា គ្ប់គ្ង និងការដឹកនាំ, ការគ្ប់គ្ងអាវជីកម្ម ជាដើម ដោយ មិន  
បាន យកចិត្តទុកដក់ ពី លទ្ធភាពរកបានការងារធ្វើនោះទ្"។ ការសិក្សាមួយទៀត អនុវត្តលើ យុវជន  
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ជំពូក ៤

ជាង ៧០០នាក់ (និស្សិត ឆ្នាទីំមួយ ឬមនការងារធ្វើហើយ) បានរក ឃើញថា ៣០% ន្ និស្សិត មន 
ការ ងារធ្វើហើយ និង ៣៤% ន្និស្សិតឆ្នាំទីមួយ បានជ្ើសរីសមុខវិជា្ជា សិក្សា  ដោយ បាន ពិគ្ះ 
យោបល់ជាមួយ ឪពុកម្តោយ រីឯ ៣៣% និង ១៨% ន្កុ្មដដ្លន្ះ បាន ពិគ្ះ យោបល់ ជាមួយ 
មិត្តភក្ត,ិ មួយចំនួន បានទទួលការផ្តល់គំនិតខ្លះពីគ្ូបង្ៀន (១៨%  និង ២៤%), បងប្អូន (១៣%  
និង ១៣%), និង និស្សិត ថា្នាក់ខ្ពស់ជាង (៦% និង ១១%) (Un 2014)។

បញ្ហាមួយទៀត គឺកង្វះការបណ្ដុះបណា្ដាលសមស្បផ្ន្ក គណិតវិទ្យោ គីមីវិទ្យោ និង 
វិទ្យោសាស្ត្ នៅមធ្យមសិក្សា ដោយសារសាលាជាច្ើនខ្វះមន្ទីរពិសោធន៍ និងខ្វះសម្ភារបរិកា្ខារ 
ចាំបាច់ ផ្ស្ងៗ។ ក្នុងករណីន្ះ សិស្សអាចកើនចំណ្ះផ្ន្កទ្ឹស្តី ប៉ុន្ត្មិនបានទទួលជំនាញ អនុវត្ត 
ជាក់ស្ត្ង។ ជាលទ្ធផល យុវជនដ្លនៅខ្សាយផ្ន្កគណិតវិទ្យោ រូបវិទ្យោ គីមីវិទ្យោ និង វិទ្យោសាស្្ត 
ជាទូទៅច្ើនត្បន្តរៀនជំនាញងាយៗ ផ្នក្សិល្បៈទូទៅ ជាជាងជំនាញ បច្ចក្ ទ្ស។

ដោយសារកម្ពុជាកាន់ត្ធ្វើសមហរណកម្មខា្លាំងចូលទៅក្នុងតំបន់ ដូច្ន្ះលំហូរកាន់ត្ស្រី 
ន្ពលករក្នុង បណា្ដាប្ទ្សអាសា៊ាន នឹងនាំឲ្យមនជនបរទ្ស ដ្លមនជំនាញឯកទ្សច្ើន 
ចូលមកប្កួតប្ជ្ង ជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាដ្លមនជំនាញទប។ បើសិន TVET មិនមន ការ 
រីក ចម្ើនទ្នោះ យុវជនកម្ពុជា អាចជួបបញ្ហាយ៉ាងធំក្នុងការរក្សាភាពប្កួតប្ជ្ងរបស់ខ្លួន។

វិធីអាចប្ើបានដើម្បីលើកកម្ពស់ TVET

មនវិធីជាច្ើនក្នុងការដោះស្យឧបសគ្គ និងការយល់ខុសផ្ស្ងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់ 
TVET ក្នងុន្ះ វិធានការសំខាន់ៗមនជាអាទិ៍ ការបង្កើនការចូលរួម និងភាពជាដ្គូ រវាង មជ្ឈមណ្ឌល 
TVET និង វិស័យ ឯកជន (តាមរយៈ វគ្គហាត់ការ ការពិគ្ះយោបល់លើជំនាញ មន  តម្ូវការ និង 
ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា) និងការសហការកាន់ត្ប្សើរឡើង (តារាង ៤.២)។

តារាង ៤.២៖ ជម្ើសជាយុទ្ធសាស្្តដើម្បីលើកម្ពស់ TVET

យុទ្ធសាស្្ត ចំនួនអ្នកឆ្លើយ 
សម្ភាសន៍

សម្ង់ពាក្យសំដី

ការចូលរួមន្ វិស័យឯកជន 6 កិច្ចសហការរវាងរដ្ឋ នឹងវិស័យឯកជន ក្នុងការបង្កើន 
គុណភាព TVET។

បង្កើតពិពណ៌ការងារ/អាជីព ដើម្បីកសាងបណា្ដាញ និង 
ទំនាក់ ទំនងរឹងមំរវាងរដ្ឋ វិស័យឯកជន សហគមន៍ 
នឹងនិស្សិត។

ផ្តល់វគ្គហាត់ការ ឬ 
ទស្សនកិច្ចសិក្សា

6 សិស្សដ្លមនការអប់រំទូទៅ ពីថា្នាក់ទី៩  ដល់ ទី១២ 
គួរមន  ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតាមសាលា TVET។

បង្កើនគុណភាពអប់រំទូទៅ 5 តភា្ជាប់គ្ប់កម្ិតអប់រំ តាំងពីក្ម្ងខ្ចី ទៅដល់ថា្នាក់ខ្ពស់ និង 
ផ្តោតលើការអប់រំថា្នាក់មធ្យមសិក្សា ព្ះវាជារយៈព្ល 
អន្តរកាលពីកុមរភាព ទៅវ័យជំទង់។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

បង្កើនគុណភាពគ្ូ/អ្នក 
បណ្ដុះបណា្ដាល,  អាគរ 
សម្ភារបរិកា្ខារ

5 គ្ូ និងអ្នកបណ្ដុះបណា្ដាល គឺជាទ្ព្យដ៏មនតម្ល្ដ្លផ្តល់នូវ 
ធនធានមនុស្សមនគុណភាពខ្ពស់ ដូច្ន្ះគួរទទួលបាន 
បៀវត្សរ៍សមរម្យ ការគំទ្ និងការគោរពរាប់អាន។
ត្ូវបណ្ដុះបណា្ដាល គ្ូ TVET ជាប្ចាំទំងនៅក្នុងស្ុក 
និង នៅបរទ្ស ដើម្បីពួកគត់អាចបណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូ នៅ 
តាមសា្ថាប័ននានា។ សហគ្សគួរបញ្ចូនគ្ូដ្ល មន 
ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត សុចរិត និងច្ះភាសាអង់គ្ល្ស ទៅទទួល ការ 
បណ្ដុះបណា្ដាល នៅក្ប្ទ្ស ដើម្បីវិលមកជួយបណ្ដុះ 
បណា្ដាលបុគ្គលិក នៅក្នុងស្ុករបស់សហគ្សវិញ។
សហគ្សព្យោយមកាត់បន្ថយការជួលជំនាញការបរទ្ស 
ព្ះគត់ម្នាក់ថ្ល្ស្មើបុគ្គលិកក្នុងស្ុក ១០នាក់ ដ្លគ្ 
អាចបញ្ជូនឲ្យទៅទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលនៅក្ស្ុក 
(រាយការណ៍ដោយ F2)។
ការបណ្ដុះបណា្ដាលភា្ជាប់នឹងការងារ សំខាន់បំផុតសម្ប់ ការ 
អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកថ្មីៗ និងបុគ្គលិកមនស្ប់។

កិច្ចសហការរវាងវិស័យ 
ឯកជន នឹងអ្នកផ្តល់ ស្វា 
TVET 

5 ខាងឯកជនមួយចំនួនបានកសាងកិច្ចសហការ យ៉ាង 
ជិតស្និទ្ធ តាមការចុះហត្ថល្ខាអនុស្សារណៈ យោគយល់ 
(MoU) ជាមួយអ្នកផ្តល់ស្វា TVET ដើម្បីទទួល សិស្ស ឲ្យ  
មក ហាត់ការ /ហ្វឹកហ្វឺន។ ក្ុមហ៊ុន F2 បានចុះហត្ថល្ខា 
MoU ជាមួយ NGO អ្នកផ្តល់ស្វា TVET មួយ ដើម្បីផ្តល់ 
ឱកាសហាត់ការ ក្នុងជំនាញម្កានិក អគ្គិសនី និងជាងទឹក។

ផ្តោតលើតំបន់ជនបទ 
តំបន់ក្ីក្ និងតំបន់ អន់ 
ខ្សាយ

3 ការអប់រំគួរដោះស្យតាំងពីថា្នាក់ក្ម ពីជនបទទៅ 
ទីក្ុង ដោយប្ើវិធីសាស្ត្ពីក្មឡើងលើ ព្ះប្ជាជន 
៨០% រស់នៅជនបទ ហើយការអប់រំតាំងពីក្ម្ងខ្ចី គឺ 
សំខាន់ណាស់។

ទំនាក់ទំនង និងការ សម្ប 
សម្ួលល្អក្នុង ចំណោមអ្នក 
កសាង គោលនយោបាយ 
TVET និងរដ្ឋាភិបាល 
(ដូចជា ក្សួងការងារ និង 
ក្សួងអប់រ)ំ

2 ត្ូវមនការសម្បសម្ួលល្អរវាងសា្ថាប័នរដ្ឋទំងពីរ ដើម្បី 
សម្ួល និងបន្សុីគ្នានូវគោលនយោបាយ TVET។

បង្កើនតួនាទី និងមុខមត់ ថ្មី 
ន្ TVET

2 អង្គភាព TVET គួរប្តូរនាមពី "មជ្ឈមណ្ឌល" ឬ "សាលា" 
ទៅជា "វិទ្យោសា្ថាន" ដើម្បីក្ប្មុខមត់របស់ខ្លួន។

ពង្ីកវិទ្យោល័យ 
បច្ច្កទ្ស និង 
ចំណ្ះទូទៅ

2 បណ្ដុះបណា្ដាលសិស្សមធ្យមសិក្សា ឲ្យកា្លាយជាអ្នក 
បច្ច្កទ្ស ខាងអគ្គិសនី ព្ទ្យសត្វ ក្ស្ត្វិទូ ជាងម្កានិក 
គណន្យ្យករ កសិករ ។ល។ ក្យបាន រៀន ចប់  និងមន 
ជំនាញ ពួកគ ្អាចរកចំណូលបាន។
គួរមនវិទ្យោសា្ថាន TVET ច្ើនជាងសាកលវិទ្យោល័យ 
ព្ះ មនសិស្សវិទ្យោល័យកាន់ត្ច្ើនដ្លឈប់រៀន 
និងរៀនធា្លាក់ ហើយត្ូវការសាលា TVET។

ក្ប្ និងធ្ចើ ស្តង់ដនីយកម្ម 
កម្មវិធីសិក្សា

2 កម្មវិធីសិក្សាក្នុង TVET ត្ូវឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការទីផ្សារ 
ក្នុងស្ុក និងក្នុងតំបន់។
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រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិស្ស ក្សួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ និងក្សួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា បានប្ឹងប្ងយ៉ាងខា្លាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះជំនាញ និងជំនាញមិនសុីគ្នានឹង 
ការងារ នៅកម្ពុជា។ TVET ត្ូវផ្តោតការងាររបស់ខ្លួនឲ្យខា្លាំង ដើម្បីទក់ទញសិស្សវិទ្យោល័យ និង 
សិស្សបោះបង់ការសិក្សា បានកាន់ត្ច្ើន ឲ្យមករៀនយកសញ្ញាប័ត្ផ្ន្កន្ះ។ ន្ះជាជំហាន 
ដំបូងដ៏សំខាន់ន្កំណ្ទម្ង់ TVET សម្ប់ប្ទ្ស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា កម្ពុជា (Smith-
Comyn 2011)។ ជំហានទី២ គឺត្ូវបង្កើនគុណភាព TVET ទំងជំនាញទន់ និងជំនាញស្នូល 
ដើម្បី បំព្ញតាមតម្ូវការទីផ្សារពលកម្មដ្លប្ប្ួល តាមការពង្ឹង និងបង្កើន សមត្ថភាពគ្ូ 
និងអ្នកបណ្ដុះបណា្ដាល  ដោយផ្អ្កទៅលើបច្ច្កវិទ្យោ និងវិទ្យោសាស្ត្រថ្មីៗ និងតាមរយៈការបន្ថ្ម 
អាគរ និងសម្ភារបរិកា្ខារសម្ប់ការបណ្ដុះបណា្ដាល។ លើសពីន្ះ ត្ូវបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្អ្កលើ
សមត្ថភាព ដ្លឆ្លើយតបទៅនឹងនិនា្នាការថ្មីៗន្បច្ច្កវិទ្យោ បង្កើននិងជំរុញការប្ើប្ស់ធនធាន 
ថ្មីៗ (ពង្ីកប្ព័ន្ធ អិុនថឺណិត) និងរួមសហការជាមួយនិយោជក និងអ្នកផ្តល់ស្វាបង្ៀនជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ និងការផ្តល់ ការបណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងព្លបម្ើការងារ។

វិស័យឯកជន មនតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នងុការងារសំខាន់ៗ និងលំបាកៗ នៅព្លដ្ល 
រដ្ឋាភិបាលជួប បញ្ហាស្មុគសា្មាញ និងមិនសូវមនសមត្ថភាពនិងធនធានគ្ប់គ្ន់ (Roosdiono 
2012)។ តម្ូវការ និងកង្វល់របស់វិស័យឯកជន អាចដោះស្យបានតាមកិច្ចសហការជាដ្ 
ជាមួយអ្នកផ្តល់ ស្វា TVET និងសា្ថាប័នកសាងគោលនយោបាយនានា។ កិច្ចសហការ ន្ះ 
អាចមនជា  ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា ការបណ្ដុះបណា្ដាល ការហ្វឹកហ្វឺន ការហាត់ការ និងការធ្វើ 
វិនិយោគ និងផ្តល់មូលនិធិពីវិស័យឯកជន។ ប្ព័ន្ធពីរដើរទន្ទឹមគ្នា១1ដូចជា នៅប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ 
និងប្ទ្សអាសា៊ានខ្លះ ជាឧទហរណ៍ជាក់ស្ត្ងមួយន្ ភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋ នឹងឯកជន។ តារាង 
៤.៣ បងា្ហាញពី បញ្ហាប្ឈមសំខាន់ៗ និងជម្ើសគោលនយោបាយ ជាប់ទក់ទិន។

១ នៅក្នុងប្ព័ន្ធពីរដើរទន្ទឹមគ្នា ការបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ ធ្វើឡើងជាពីរច្ក៖ ការបណ្ដុះបណា្ដាល ភា្ជាប់នឹង 
ការងារ ឬក្នុងក្ុមហ៊ុន និងការបណ្ដុះបណា្ដាលនៅតាមសាលា ដ្លមនរយៈព្លប្ហ្ល ៣ឆ្នាំ។ 
សម្ប់ព័ត៌មនលំអិត សូមមើល  Schmidt and Alex (1995)។
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តារាង ៤.៣៖ បញ្ហាប្ឈមសំខាន់ៗ ជម្ើសគោលនយោបាយ និងអនុសាសន៍

បញ្ហាប្ឈម ជម្ើសគោលនយោបាយ និងអនុសាសន៍

ការបានចូលរៀន និង តម្ល្ 
សមរម្យ

បង្កើនចំនួនអង្គភាពផ្តល ់TVET ផ្លូវការ និង មិនផ្លូវការ តាមរយៈ •	
មជ្ឈមណ្ឌល បណ្ដុះបណា្ដាលតាមខ្ត្ត ដ្លគ្ប់ឃុំអាចទៅរៀន បាន 
ជាពិស្ស តំបន់ដច់ស្យល។
បង្កើនការចុះឈ្មាះចូលរៀននៅសា្ថាប័ន TVET ដោយបំផុសចំណាប់ •	
អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមសាធារណជន សមគមឪពុកម្តោយសិស្ស និង 
ក្ុមសហគមន៍។ 
ផ្តល់ឱកាសបន្ថ្មទៀតដល់សិស្សមធ្យមសិក្សា ឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ច •	
សិក្សា នៅតាមសា្ថាប័ន TVET ដើម្បបីានដឹង និងអាច ធ្វើផ្នការ អាជីព 
របស់ខ្លួន តាមរយៈសាលាន្ះ។
ក្លំអប្ព័ន្ធពត័៌មនទីផ្សារពលកម្ម និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទំង ប្ទ្ស •	
តាមរយៈបណា្ដាញសង្គម។
ផ្តល់អាហារូបករណ៍ច្ើនថ្មទៀត សម្ប់សិស្ស TVET និងត្ូវធានា •	
ឲ្យវាមនតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌។

គម្លាតយ្នឌ័រ ក្នុងការ 
ចូលរៀន និងតម្ល្សមរម្យ

លើកទឹកចិត្តសិស្សស្ី ឲ្យចុះឈ្មាះចូលររៀនក្នុងសា្ថាប័ន TVET •	
ដោយផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ពិស្ស និងការលើកទឹកចិត្ត ផ្ស្ងៗ។
បង្កើតវិទ្យោសា្ថាន TVET គំរូមួយ ដ្លមនលក្ខណៈសំខាន់ ៣ ព្មគ្នា៖ •	
សាលារៀន កន្ល្ងសា្នាក់នៅ និងកន្ល្ងធ្វើការ ដើម្បឲី្យ សិស្សអាច 
រៀនសូត្ ធ្វើការ  និងរស់នៅ ក្នុងកន្ល្ងត្មួយ។
ជំរុញនិយោជកឲ្យផ្តល់កន្ល្ងហាត់ការ ឬការងារ ដល់សិស្សស្ី •	
ក្យព្លរៀនចប។់

គុណភាព TVET៖ វគ្គសិក្សា, 
កម្មវិធីសិក្សា, មុខវិជា្ជា ជាប់ 
ទក់ទងនឹងទីផ្សារការងារ 
និងងាយស្ួលមនការងារធ្វើ

ក្សួងការងារ និង ក្សួងអប់រ,ំ និយោជក និងអ្នកផ្តល់ស្វា TVET, •	
គួរបង្កើតក្ុមការងារមួយន្បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ដើម្ប ីចូល រួមធ្វើការ 
សម្ចចិត្តក្នុងកំណ្ទម្ង់ TVET។ និយោជក និង អ្នកផ្តល់ TVET 
ក៏អាចមនអារម្មណ៍ជាម្ចាស់លើគោល នយោបាយ ឬកម្មវិធីសិក្សាដ្ល 
គ្បានរួមគ្នាបង្កើត និងជួយធានាឲ្យមន លទ្ធផលល្អ។
វិធីសាស្តត្្មួយប្ើបានគ្ប់គ្នា មិនអាចដំណើរការបានទ្ ប្សិនបើ •	
ក្សួងការងារ និង ក្សួងអប់រ ំព្យោយមកំណត ់កម្មវិធ ីសិក្សា ទៅលើ 
គ្ប់សា្ថាប័ន TVET ដោយគ្មានការពិគ្ះ យោបល ់ សុីជម្ ជាមួយ 
ពួកគ្។ ក្សួងគួរផ្តលត់្អនុសាសន ៍ផ្លាស់ប្តូរចំណុាចខ្លះៗដល់ កម្មវិធី 
សិក្សា របស់សា្ថាប័ន TVET ហើយទុក លទ្ធភាព ឲ្យពួកគ្គិតគូរ បំព្ញ 
ឲ្យបានតាមតម្ូវការ ចាំបាច់។
ពង្ីក និងក្លំអពពិណក៌ារងារ ដើម្បីជួបជុំគ្នាជាមួយ និយោជក •	
អ្នកផ្តល់ ស្វា TVET និងសិស្សនិស្សិត ដើម្បីបង្កើន ទំនាក់ទំនងល្អ 
សម្ប់ អាជីព និងការកសាងបណា្ដាញ។ កិច្ចការន្ះចាំបាច់ណាស់ 
សម្ប់ តំបនជ់នបទនិងដច់ស្យល និងតំបន់មនការអភិវឌ្ឍ 
ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចកម្ិតទប និងអាត្ខ្ពស់ន្ការបោះបង ់ការសិក្សា 
ថា្នាក់វិទ្យោល័យ។
ជំនាញទន់ ជំនាញស្នូល និងជំនាញត្ូវនឹងការងារ ត្ូវដក់បញ្ចូលក្នុងក•	
ម្មវិធីសិក្សារបស់ TVET។



58

ជំពូក ៤

សម្ភារបរិកា្ខារ និងកន្ល្ង សិក្សា 
សម្ប់ TVET

ក្សួងការងារ និងក្សួងអប់រ ំគួរផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ សា្ថាប័ន TVET •	
ណា ដ្លសុខចិត្តធ្វើវិនិយោគលើការអប់រំ។ នីតិវិធីន្ការលើកទឹកចិត្ត 
ត្ូវមនយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព។
ភាពជាដ្គូរវាងរដ្ឋនឹងឯកជន គួរពង្ឹងនិងផ្តល់អាទិភាព ដើម្បីទទួល •	
មូលនិធិនិងការគំទ្ សម្ប់បង្កើនសម្ភារបរិកា្ខារ និងកន្ល្ងសិក្សា។

ធាតុផ្សំន្ចំណ្ះដឹង  និង 
បទញ្ញត្តិផ្ស្ងៗ និង  
អ្នក បណ្ដុះបណា្ដាល

គ្ូបង្ៀន TVET ត្ូវទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលជាបន្តបនា្ទាប់ ដើម្បតីាម•	
ទនល់្បឿនន្ការវិវត្តបច្ច្កវិទ្យោ 

អ្នកបណ្ដុះបណា្ដាល ត្ូវទទួលបានការគោរព  និងប្កប់ៀវត្សរ៍ សមរម្យ •	
ទៅតាមការប្ត្ជា្ញាចិត្ត គុណភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់គត់។
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នូ ក្វសុទ្ធា អ្នកស្វជ្វ ន្វិទ្យោសា្ថាន CDRI។ 

៥
ការពង្ឹងការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា

៥.១ ស្ចក្តីផ្តើម

ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) ន្ប្ទ្សកម្ពុជា មនប្សកកម្មវ្ងឆ្ងាយ 
ធានាឲ្យបានកម្ិត ថា កុមរ និង យុវជន កម្ពុជាទំងអស់ មនឱកាសស្មើគ្នា ដើម្បីទទួលបានការអប់រំ 
ប្កបដោយគុណភាព។ ប្សកកម្មន្ះស្បតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្ទ្សកម្ពុជា និងអនុសញ្ញា អង្គការ 
សហប្ជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមរ។ ប៉ុន្ត្ទោះបីមនកំណ្ទម្ង់ជាច្ើន ទសវត្សរ៍មកហើយក្តី 
ក៏នៅមនការយល់ឃើញជាទូទៅថា គុណភាព និង លទ្ធផល ន្ការអប់រំកម្ិត មធ្យម សិក្សា   
នៅមន កម្ិតទប ហើយត្ូវប្ឹងប្ងបន្ថ្មទៀតដើម្បីក្លំអវាឡើង។  ក្នុងការប្លង មធ្យម 
សិក្សា ទុតិយភូមិជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ ក្សួងអប់រំបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរុឹង ទប់សា្កាត់សកម្មភាព 
បន្លំផ្ស្ងៗ ហើយជាលទ្ធផលក្នុងចំណោម ប្ក្ខជនប្លង ៩៣.០០០នាក់ មនត្  ១/៤ ប៉ុណោ្ណោះ 
ដ្លប្លងជាប់ ក្នុងន្ះមនជាង ២២% បាននិទ្ទ្ស E, ជិតដល់ ៣% បាននិទ្ទ្សពី B ដល់ D, 
និង ១១  នាក់ បាននិទ្ទ្ស A។  ក្នុងឆ្នាំ២០១២ និង ២០១៣ សិស្សប្លងជាប់ មនជាង ៨០% 
ព្ះអាចលួចចម្លងបានក្នុងព្លប្លង។ លទ្ធផលន្ះ បងា្ហាញថា ត្ូវប្ឹងប្ង បន្ថ្ម ដើម្បី 
ទប់សា្កាត់ សកម្មភាពបន្លំក្នុងព្លប្លង និងពង្ឹង គុណភាព ការអប់រំ។ ការត្ួតពិនិត្យ តឹងរុឹង 
លើ ការប្លង និងការក្ប្ទស្សនៈរបស់សិស្ស លើការលួចចម្លង ត្ូវអនុវត្តឡើងដើម្បី បងា្ហាញ 
សិស្សានុសិស្សថា ចំណុាចសំខាន់ មិនម្ន ដើម្បីប្លងជាប់នោះទ្ បុ៉ន្ត្គឺការមនចំណ្ះដឹងពិតៗ 
និងការគោរពច្បាប់។

ក្នុងឋានៈជាសមជិកន្សមគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍ (អាសា៊ានៈ ASEAN) ប្ទ្ស 
កម្ពុជា  បាន ប្ត្ជា្ញា ធ្វើកំណ្ទម្ង់ការអប់រំ ដូចតទៅ៖ ១)  ពង្ីកបន្ថ្ម និងធ្វើស្តង់ដនីយកម្ម ការ  
អប់រំ  កម្ិត មធ្យមសិក្សា ២)  ធ្វើកំណ្ ទម្ង់កម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីពង្ឹងចំណ្ះជាមូលដ្ឋានក្នុង  
ការអាន ការសរស្រ ពិជគណិត និង ភាសាអង់គ្ល្ស ៣)  កំណ្ទម្ង់ការអប់រំ ដើម្បីឲ្យស្ប 
តាម  រចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មីន្វិស័យឧស្សាហកម្ម។  កំណ្ទម្ង់សាលារៀន មនជាសំខាន់ការផ្លាស់ប្តូរ  
វិធីសាស្្តបង្ៀន ដើម្បីជួយឲ្យសិស្សមនឱកាស និងលទ្ធផលសិក្សា កាន់ត្ ប្សើរ ហើយវា 
ផ្តោតលើគំនិត ៤យ៉ាង។  ទី១ ការអនុវត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំត្ូវមន គោលដៅច្បាស់លាស់  ការជួយ 
គំទ្ ភាពវិជ្ជមន និងជំរុញ លទ្ធផល សិក្សា។ ទី២ ការលើកកម្ពស់ សិទ្ធិ អំណាច ការអភិវឌ្ឍ 
សមត្ថភាព សីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ និងការរួបរួមគ្នា របស់គ្ូបង្ៀន។ ទី៣ បរិយកាស  ក្នុងសាលារៀន 
ត្ូវត្ត្ជាក់ត្ជុំ មនសណា្ដាប់ធា្នាប់ និងពោរព្ញដោយក្តីរំពឹងសង្ឃឹមខ្ពស់។ ទី៤ ការវាយតម្ល្ 
ថា្នាក់ជាតិ ស្តីពីការរីកចម្ើនរបស់សិស្ស ត្ូវធ្វើឡើង ជាញឹកញាប់។  

ការសិក្សាន្ះ មនគោលដៅដើម្បីស្វ្ងយល់ពី កតា្តោកំណ្ទម្ង់សំខាន់ៗ ដ្លអាចជួយ 
ឲ្យ សិស្ស ទទួលបានការអប់រំ មធ្យមសិក្សាមនគុណភាពខ្ពស់។   លទ្ធផលសិក្សាទបរបស់សិស្ស 
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អាចបណា្ដាលមកពីវិធីសាស្្តបង្ៀន មិនសមស្ប។ កំណ្ទម្ង់ និងការដឹកនាំសាលារៀន គឺ
ជាផ្ន្កដ៏សំខាន់ៗន្វិធីសាស្្តបង្ៀន ដ្លរួមចំណ្កធ្វើឲ្យ សិស្ស មន លទ្ធផលសិក្សា ទប ឬ 
ខ្ពស់។ វិធីសាស្្តបង្ៀនសមស្ប គួរត្បានគិតគូរពីសិស្ស គ្ូបង្ៀន និងនាយក សាលា។ 
សំណួរសំខាន់ក្នុងការសិក្សាន្ះគឺ តើមនកតា្តោអ្វីខ្លះដ្លរួមចំណ្កដល់លទ្ធផល សិក្សាល្អ របស់ 
សិស្ស នៅមធ្យមសិក្សា។ ព័ត៌មនប្បគុណភាព ក្ុមស្វជ្វ ទទួល បានពីអ្នកផ្តល់ ព័ត៌មន 
 គន្លឹះ និងបទសម្ភាសសុីជម្ រីឯទិន្នន័យប្បបរិមណ គឺស្ង់បានពីទិន្នន័យ បនា្ទាប់បន្សំ។  
ការសិក្សាន្ះ បានពិនិត្យឡើងវិញផងដ្រលើការសិក្សា ពីមុនៗ និងបាន ទទួលមតិយោបល់ពីអ្នក 
ជួយ ពិនិត្យ ខ្លឹមសារ។ 

៥.២ កំណ្ទម្ង់ និងការដឹកនាំសលារៀន 

ក្នុងកិច្ចប្ឹងប្ងក្លំអសាលារៀន និងផ្តល់ការសិក្សាល្អដល់សិស្ស អ្នកកសាងគោល 
នយោបាយអប់រំ បានព្យោយម បង្កើនគណន្យ្យភាពជាសាធារណៈន្ សាលារៀន ជាពិស្ស 
តាមរយៈពិន្ទុរបស់ សិស្ស  (Robinson 2010)។  ការទមទរ គណន្យ្យភាព បាន ដក់សំពាធ 
យ៉ាងខា្លាំង ទៅលើនាយកសាលា ដ្លគ្រំពឹងថា គត់ត្ូវចូលរួមធ្វើការ ដើម្បីញាុាំង ឲ្យមន លទ្ធផល 
ល្អ ដូចបំណង (Leithwood and Day 2008)។

ក្នុងចំណោមការសិក្សានានាក្នុងព្លកន្លងមក ស្តីពីសារៈសំខាន់ន្ថា្នាក់ដឹកនាំសាលានោះ 
អ្នកស្វជ្វ Leithwood and et al. (2003) បានផ្តល់ការសន្និដ្ឋានមួយគួរឲ្យចាប់ អារម្មណ៍  
ជាងគ្ ត្មនមតិជំទស់ច្ើន ថា ថា្នាក់ដឹកនាំ សាលា មនឥទ្ធិពលសំខាន់បំផុតលំដប់ទី២ 
លើការសិក្សារបស់ សិស្ស បនា្ទាប់ពីគុណភាពន្កម្មវិធីសិក្សា និងការណ្នំា របស់គូ្។  Leithwood et 
al. (2003) បានប្ងច្កការអនុវត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំសាលារៀន និងអង្គភាព មិនម្នសាលារៀន 
ជា ៤ក្ុម ដោយផ្អ្កលើការស្វជ្វយ៉ាងធំ និងរឹងមំមួយ ស្តីពី អ្វីដ្លអ្នកដឹកនាំមន ជោគជ័យ 
បានធ្វើ គឺមន ១) ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ និងការកំណត់គោលដៅ ២) ការស្វ្ងយល់ និងការ 
អភិវឌ្ឍ មនុស្ស ៣) ការសា្ថាបនា រចនាសម្ព័ន្ធសា្ថាប័នឡើងវិញ ៤) ការគ្ប់គ្ងកម្មវិធីបង្ៀន និង 
កម្មវិធីរៀនសូត្។ 

Leithwood, Harris and Hopkins (2008) ក៏បានផ្តល់ហ្តុផល ៥យ៉ាង ដ្លបញ្ជាក់ 
ពី តួនាទីដ៏សំខាន់ ន្ការដឹកនាំ។ ទី១  ភស្តុតាងបានពីករណីសិក្សាប្បគុណភាព បងា្ហាញថា ថា្នាក់ 
ដឹកនំា របស់សាលា គត់ជះឥទ្ធពិល ដល់ការ រៀនសូត្របស់សិស្សផង និង សា្ថានភាពផ្ស្ងទៀត 
របស់ សាលាផង។  ទី២ ការពិនិត្យឡើងវិញលើការសិក្សា ខា្នាតធំប្បគុណភាព បងា្ហាញ ថាឥទ្ធិពល 
ដោយ ផ្ទាល់ និងដោយប្យោល ន្ការដឹកនាំសាលាទៅលើលទ្ធផល សិក្សា របស់សិស្ស  មនតិច 
ទ្ ប៉ុន្ត្មនច្ើនទៅលើការអប់រំ។ ទី៣ ការសិក្សាប្បគុណភាពស្តីពី ឥទ្ធិពល ន្ការ  អនុវត្ត ជាក់ 
លាក់  របស់ថា្នាក់ដឹកនាំ បងា្ហាញថា កំណើនមួយចំនួនក្នុងពិន្ទុប្លង របស់ សិស្ស   អាចបា ន ពី ការងារ 
របស់ នាយក សាលា។ ទី៤ ការសិក្សាពីឥទ្ធិពលន្ការដឹកនាំ ទៅលើការ ខឹតខំ របស់សិស្ស បងា្ហាញ 
នូវ លទ្ធផល វិជ្ជមន។ ទី៥ ការសិក្សាលើការបន្តតំណ្ង នាយកសាលា ដោយ គ្មាន ការ គ្ង ទុក 
បងា្ហាញ នូវ ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនទៅលើលទ្ធផលសិក្សា របស់សិស្ស។
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៥.៣ ការដឹកនាំ មនផលប៉ះពាល់ដល់សលាមធ្យមសិក្សា

ការដឹកនាំមនតួនាទីសំខាន់បីយ៉ាង ដ្លជះឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស 
ឥរិយបទ និងអាជីពគ្ូបង្ៀន  និង ការសម្ចចិត្តរបស់នាយកសាលា។  

លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស 

ការដឹកនាំ ជាកតា្តោសំខាន់បំផុតមួយដ្លកំណត់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។  Robinson 
(2010) បានធ្វើវិភាគស្ថិតិ លើការស្វជ្វជាច្ើន ស្តីពី ឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និងដោយ ប្យោល 
ន្ការដឹកនាំសាលាទៅលើលទ្ធផលសិក្សា ហើយរកឃើញថា ការដឹកនាំប្ប ដក់ បទបញ្ជា 
មនឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលសិក្សាសិស្ស រហូតដល់ ៣ ឬ ៤ដង ធំជាងការដឹកនាំតាមប្បធ្វើការ
ផ្លាស់ប្តូរ។

Frederick, Blumenfeld and Paris (2004) បានពិនិត្យឡើងវិញលើការសិក្សាពីមុនៗ 
ទក់ទងនឹងការចូលរួ មន្ អាកប្បកិរិយ សា្មារតី និងការប្ឹងស្វ្ងយល់របស់សិស្ស។ ពួកគ្បាន 
វិភាគលើការសិក្សាដ្លបងា្ហាញថា បណា្ដាកតា្តោ កមិ្តសាលា  (school-level  factors) វារួមចំណ្ក 
សំខាន់កំណត់ការចូលរួមរបស់សិស្ស  ហើយសាលាដ្លលើក ទឹកចិត្ត  ឲ្យ សិស្សចូលរួមក្នុងការ 
កសាងគោលនយោបាយនិងការគ្ប់គ្ង និងផ្តល់ឱកាសដល់ គ្ូ និងសិស្ស ឲ្យ ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធី 
ផ្ស្ងៗ  និងការស្វជ្វ ដើម្បីជំរុញការរីកចម្ើនក្នុងវិជា្ជាជីវៈ,  គឺពិតជាអាចបង្កើនការចូលរួម 
របស់សិស្ស។ 

អាកប្បកិរិយ និងវិជា្ជាជីវៈគ្ូបង្ៀន

Leithwood, Harris and Hopkins (2008) បានបងា្ហាញថា ប្បបទដ្លនាយកសាលា 
បង្កើត ដោយផ្ទាល់នូវវប្បធម៌ វិជ្ជមន ន្ការបង្ៀន និងការរៀនសូត្ វាមនឥទ្ធពិលដោយប្យោល 
ត្ខា្លាងំកា្លាទៅលើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ ដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ជោគជ័យនៅក្នងុ សាលា នាយក 
សាលា  ត្ូវបង្កើតនូវចក្ខុវិស័យមួយដ្លងាយយល់ វិជ្ជមន សុទិដ្ឋិនិយម និង ឆ្លើយតបតាម 
តម្ូវការរបស់សាលា និងសហគមន៍។ ចក្ខុវិស័យងាយយល់ វាជួយពង្ឹង វប្បធម៌ន្ទំនុកចិត្តគ្នា
ទៅវិញទៅមក ដ្លក្នុងនោះ គ្ូដឹងច្បាស់ពីអ្វីដ្លគ្រំពឹងថាគត់ ត្ូវធ្វើ ហើយនរណា នឹងគំទ្ 
ដល់គត់។ 

ការសិក្សាមួយធ្វើដោយ Penlington, Kington and Day (2008) ទក់ទងនឹងទស្សនៈ 
ស្តីពី តួនាទីន្ការដឹកនាំក្នុង ការអភិវឌ្ឍសាលារៀន បងា្ហាញថា ការពង្ឹងសមត្ថភាពបង្ៀននៅ 
ក្នុង សាលា  ជាគន្លឹះមួយសម្ប់ដោះស្យបញ្ហា ដូចជា លទ្ធផលទបក្នុងមុខវិជា្ជាខ្លះ ឬសិស្ស 
មួយក្ុម។ សមត្ថភាព  គ្ូបង្ៀន  អាចពង្ឹងបាន តាមរយៈ យុទ្ធសាស្្ត ធ្វើការ អភិវឌ្ឍជំនាញ។ 
ការពិនិត្យឡើងវិញដោយ Leithwood, Harris and Hopkins (2008) បានសន្និដ្ឋានថា ឥទ្ធិពល 
ន្ថា្នាក់ដឹកនាំសាលាទៅលើ ការខិតខំ ការប្ត្ជា្ញា និងជឿជាក់របស់គ្ូ បង្ៀនទៅលើ លក្ខខណ្ឌ 
ការងារ នឹងជួយ ក្លំអដោយប្យោលនូវការបង្ៀន និងការរៀនសូត្។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

តួនាទីរបស់នាយកសាលា

Reitzug et al. (2008) ក្នុងការសិក្សាប្បគុណភាពអំពីសំឡ្ងរបស់នាយកសាលា ក្នុង 
ការ បង្កើតការដឹកនាំ តាម ប្បបទ បញ្ជា បងា្ហាញថា ប្បបទដ្លនាយកសាលាផ្សារភា្ជាប់ ការ អនុវត្ត 
របស់គត់ទៅនឹងការក្លំអបទបញ្ជា វាប្ប្ួលខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សំគល់។ ការសិក្សា ដោយ 
Pennington, Kington and Day (2008) បងា្ហាញថា នាយក សាលា មនតួនាទីស្នូលក្នុង ការ ធ្វើឲ្យ 
សាលា មនជោគជ័យ និងមនតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យដ៏រឹងមំ សម្រប់ ជោគជ័យ 
ទៅ  អនាគត និងការបង្កើតវប្បធម៌ដើម្បីសម្ចចក្ខុវិស័យនោះ។ គន្លឹះសំខាន់មួយ គឺត្ូវបង្កើតនិង 
បងា្ហាញ  ចក្ខុវិស័យមួយច្បាស់លាស់ដល់សាលា  និងបង្កើតសីលធម៌ ឬវប្បធម៌មួយ  ដ្ល លើកទឹកចិត្ត 
គ្ូ ឲ្យបង្កើតគនំតិថ្មី  ដើមប្ី ញាុាំងឲ្យមនការរីកចម្ើនជាបរ់ហូត។ ចក្ខវុសិ័យត្ូវ ត្ជាប់ទកទ់ងល្អទៅ 
នឹង បរិបទសាលារៀន។

៥.៤ ការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងចំណយរបស់សិស្ស នៅក្នងុអាស៊ាន  និង នៅ កម្ពជុា

អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀន និងអត្បោះបង់ការសិក្សា ជាសូចនាករសំខាន់ៗបំផុត ន  ្សាលា 
រដ្ឋ  នៅ ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លមនផ្តល់ការសិក្សារហូតដល់ថា្នាក់ទី៩ ដោយមិនមន ការ បង់ប្ក់។ 
អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធ ១ នៅមធ្យម សិក្សា នៅកម្ពុជា ធៀបនឹងបណា្ដា ប្ទ្ស អាសា៊ាន បាន ល្អ 
ជាងប្ទ្សឡាវត្មួយប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្នៅទបជាខា្លាំងជាងប្ទ្ស ព្ុយណ្ ថ្ និង ឥណ្ឌូន្សុី 
(តារាង ៥.១)។  

តារាង ៥.១៖ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធនៅមធ្យមសិក្សាក្នុងបណា្ដាប្ទ្សអាសា៊ាន (%)

ប្ទ្ស ឆ្នាំ
2001 2006 2011

ព្ុយណ្ n/a 88.38 92.59

កម្ពុជា n/a   60.00  55.00

ឥណ្ឌូណ្សុី 50.24 59.17 74.81

ឡាវ 28.97 33.86 38.73

ម៉ាឡ្សុី 65.63 67.73 66.32

មីយ៉ាន់ម៉ា n/a n/a  n/a  

ហ្វីលីពីន n/a  n/a  n/a  

សិង្ហបុរី 50.85 59.17 n/a 

ថ្ n/a 67.15 81.69

វៀតណាម n/a n/a n/a
ប្ភព៖ UIS

១  ការចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធ នៅមធ្យម សិក្សា (net enrollment rate for secondary school) ជាចំនួន 
សិស្ស គ្ប់អាយុចូលរៀន  ដ្លបានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាពិត។ អត្ចុះឈ្មាះចូល រៀន 
សុទ្ធ ជា  ផលធៀប  ន្ ចំនួន សិស្សគ្ប់អាយុចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាដ្លបានចុះឈ្មាះចូលរៀន ទំងអស់ 
ទៅនឹង  ចំនួន  សិស្ស ដ្ល  គ្ប់អាយុចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាទំងអស់។
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ជំពូក  ៥

នៅកម្ពុជា អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនដុល២ នៅវិទ្យោល័យ វាទបជាខា្លាំងជាងនៅអនុវិទ្យល័យ 
ហើយនៅជនបទទប វាជាងនៅទីក្ុង។ តួល្ខន្ះបងា្ហាញថា រដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដក់ 
បន្ថ្មទៅលើតំបន់ជនបទដ្លមន សិស្ស ភាគច្ើនរស់នៅ (តារាង ៥.២)។ 

តារាង ៥.២៖ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនដុលនៅមធ្យមសិក្សានៅកម្ពុជា គិតតាមតំបន់  (%)

2005-06 2009-10 2012-13

អនុវិ វិទ្យោ អនុវិ វិទ្យោ អនុវិ វិទ្យោ

អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនដុល (ទីក្ុង) 88.5 46 76.4 62.9 59.4 47.2

អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនដុល 
(ជនបទ)

50.2 13.1 54.6 24.7 52.2 22.3

អត្ការចុះឈ្មាះចូលរៀនដុល 
(មធ្យមភាគ)

53.3 19.3 58.1 32.3 53.6 27.4

ប្ភព៖ MoEYS 2005/2006, 2009/2010, 2012/2013

តារាង ៥.៣ បងា្ហាញថា អត្បោះបង់ការសិក្សានៅមនកម្ិតខ្ពស់ ពិស្សនៅតាមជនបទ។ 

តារាង ៥.៣៖ អត្បោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សមធ្យមសិក្សា តាមតំបន់ (%)

 2004-05 2008-09 2012-13

 អនុវិ វិទ្យោ អនុវិ វិទ្យោ អនុវិ វិទ្យោ
បោះបង់ការសិក្សា (ទីក្ុង) 14.3 9.8 12.2 5.9 14.3 8.3
បោះបង់ការសិក្សា (ជនបទ) 25.4 23.9 21.4 14.9 23.2 17.2
បោះបង់ការសិក្សា (ប្ទ្ស) 22.3 17 18.8 11.3 21.2 14

ប្ភព: MoEYS, 2004/2005, 2008/2009, 2013/2014

ក្នុងចំណោមសិស្សបោះបង់ការសិក្សា មនជិតដល់ ៥០% ន្សិស្សស្ី ប្ប់ថា កតា្តោ 
ស្ដ្ឋកិច្ច ជាមូលហ្តុចម្បង ន្ការឈប់ទៅរៀន ហើយ "ក្ម្ងព្ក" ជាមូលហ្តុបនា្ទាប់ (រូបភាព 
៥.១)។ ប៉ុន្ត្ក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្បគុណភាព គឺ កង្វះជនគំរូ និងការធ្វើតាមអ្នកជិតខាងជា មូលហ្តុ 
ចម្បង ន្ការបោះបង់ការសិក្សា។ អ្នកបោះបង់ការសិក្សាម្នាក់ប្ប់ថា  "ខ្ញុំឈប់រៀននៅថា្នាក់ទី៩ 
ព្ះខ្ញុំឃើញស្ីៗដ្លឈប់រៀនសា្អាតៗណាស់ នៅព្លពួកគ្ឈប់សម្កពីការងារ នៅ 
ភ្នំព្ញ  ហើយមកល្ងផ្ទះ ខ្ញុំចង់សា្អាតដូចពួកគ្ ហើយចង់រកលុយដោយខ្លួនឯង"។ ម្នាក់ទៀត 
លើកថា  "ឪពុកម្តោយខ្ញុនឹំងទិញមូ៉តូឲ្យខ្ញុ ំ ប្សិនបើខ្ញុនំៅរៀនបន្ត បុ៉ន្តខ្្ញុយំំអស់ពីរបីថ្ងទ្មំ្ ពួកគត់ 
យល់ព្មឲ្យខ្ញុំឈប់រៀន។" ក្ម្ងស្ីទំងពីរនាក់ន្ះ ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នក បោះបង់ ការសិក្សា និង 
កំពុង បម្ើការជាអ្នករត់តុនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និងរង្គសាលក្នុងក្ុងភ្នំព្ញ។ 

ដូចគ្នាដ្រ  ៤៨% ន្បុរសដ្លបោះបង់ការសិក្សា បានលើកពីកតា្តោស្ដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់មកគឹ 
លទ្ធផលសិក្សាមិនល្អ រួចហើយ មិនចង់ទៅរៀនសាលា។

២  អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនដុល (gross enrollment rate for secondary school) គឺជាផលធៀប  ន្ ចំនួន 
សិស្ស ដ្លបានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាទំងអស់ ទៅនឹង ចំនួន  សិស្ស ដ្ល  គ្ប់អាយុចូលរៀន
នៅមធ្យមសិក្សាទំងអស់។
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រូបភាព ៥.១៖ មូលហ្តុរបស់ស្្តី និងបុរស ក្នុងការមិនចូលរៀនមធ្យមសិក្សា (%)
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ប្ភព៖ Cambodia Socio-Economic Survey

៥.៥ កម្មវិធីសិក្សា កម្ិតជំនាញរបស់គ្ូបង្ៀន និងបញ្ហាប្ឈម

សាលាមធ្យមសិក្សានៅកម្ពុជា មនចាប់ពីថា្នាក់ទី៧ ដល់ ទី១២ និងច្កច្ញជា ២កម្ិតគឺ 
អនុវិទ្យោល័យ  ចាប់ពីថា្នាក់ទី៧  ដល់ ទី៩ និងវិទ្យោល័យ ចាប់ពីថា្នាក់ទី១០  ដល់ ទី១២។ កម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ 
ជាតិសម្ប់កម្ិត សិក្សា ទំងពីរ ត្ូវបានរៀបចំដច់ដោយឡ្កពីគ្នា។ 

កម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ជាតិ (NC) និង កម្មវិធីបំណិនជីវិតក្នុងមូលដ្ឋាន (LLSP) មនដច់ 
ដោយ ឡ្ក  ពីគ្នានៅអនុវិទ្យោល័យ  និងកម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ទី១០។ LLSP គឺជាបំណិនជីវិត ដ្ល 
ទំនង ត្ូវ ដក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សា អាស្័យលើបរិយកាស បរិបទ និងការសម្ប សម្ួល 
នៅក្នុង មូលដ្ឋាន។ នៅថា្នាក់ទី១១-១២ មិនមន LLSP ទ្។  ម៉ាងសិក្សាសម្ប់ NC និង LLSP 
នៅអនុវិទ្យោល័យ មនពី ៣២ ដល់ ៣៥ម៉ាង (១ម៉ាង ច្កច្ញជា ៥០នាទី សម្ប់ការបង្ៀន 
និង ១០នាទីសម្ក)។ 

ទោះបីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាឆ្នា២ំ០០៥-២០០៩ មនលក្ខណៈយ៉ាងណាក្តី 
(MoEYS 2004)  ប៉ុន្ត្កម្មវិធីសិក្សានៅអនុវិទ្យោល័យ គឺមនមុខវិជា្ជា  NC និង LLSP ចំនួន ៦មុខ 
ហើយការប្ងច្កម៉ាងសិក្សា ផ្អ្កលើសារៈសំខាន់ន្មុខវិជា្ជានីមួយៗ (តារាង ៥.៤)។

ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដូចនៅខាងលើ គ្ូបង្ៀនជាអ្នកផ្តល់ចំណ្ះដឹងដ៏សំខាន់ ដូច្ន្ះ 
គឺ ជាស្នូលន្  ជោគជ័យ ហើយត្ូវមនការយកចិត្តទុកដក់ពីសាលា។ ប៉ុន្ត្យោងតាម ប្ព័ន្ធគ្ប់
គ្ងព័ត៌មនការអប់រំ EMIS (2013-2014) កម្ិតជំនាញរបស់គ្ូបង្ៀន នៅប្ប្ួលខុសគ្នា។ 
គ្ូខ្លះបានបញ្ចប់ត្ឹមបឋមសិក្សា រួចហើយក៏កា្លាយជាគ្ូបង្ៀន អនុវិទ្យោល័យ រីឯគ្ូខ្លះទៀតបាន 
បញ្ចប់អនុវិទ្យោល័យ។ ចំណុាចល្អគឺមន គ្ូបង្ៀន មធ្យមសិក្សាខ្លះ  បានបញ្ចប់ថា្នាក់ អនុបណ្ឌិត និង 
បណ្ឌិត។
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តារាង ៥.៤៖ ការប្ងច្កព្លវ្លាសម្ប់មុខវិជា្ជានីមួយៗ ពីថា្នាក់ទី៧ ដល់  ទី៩

មុខវិជា្ជា ចំនួនម៉ាងបង្ៀនក្នុង ១ឆ្នាំ

ភាសាខ្ម្រ 228

គណិតវិទ្យោ 228

ការសិក្សាសង្គម 228

វិទ្យោសាស្្ត 228

ភាសាបរទ្ស 152

ការអប់រំរាងកាយ សុខភាព និងកីឡា 76

សរុបរង 1140

LLSP (មនទំងការអប់រំសិល្បៈផង) 76-190

សរុប 1216-1330
ប្ភព៖ MOEYS 2004

តារាង ៥.៥ បងា្ហាញពី ចំនួនគ្ូដ្លបានបញ្ចប់កម្ិតជំនាញនីមួយៗ។ យោងតាមបទ 
សម្ភាសន៍ ជាមួយអ្នកផ្តល់ ព័ត៌មន គន្លឹះ ចំនួនគ្ូដ្លមនកម្ិតជំនាញគ្ប់គ្ន់ ពិស្សនៅ 
ជនបទ ជាបញ្ហាចម្បងមួយ។ គ្ូបង្ៀនមិនមន គ្ប់គ្ន់ទ្ នៅជនបទ ព្ះនាំគ្នាមកប្មួលផ្តុំ 
នៅតាម ទីក្ុង។ អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ខ្លះលើកថា  នៅជនបទមិនទន់ មនគ្ូគ្ប់គ្ន់ទ្ ដូច្ន្ះ  បើ 
មនគ្ូមិនមនជំនាញគ្ប់គ្ន់មកបង្ៀនសិស្ស វាប្សើរជាងគ្មានការបង្ៀន។ ការប្ើប្ស់  
គ្ូមនជំនាញមិនគ្ប់គ្ន់ អាចនាំឲ្យមនគ្ូមួយចំនួនប្មូលយកលុយពីសិស្ស ក្នុងការ ឲ្យ 
ពិន្ទុល្អ។ អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ម្នាក់និយយថា "កូនរបស់មិត្តខ្ញុំម្នាក់ទទួលពិន្ទុ បាន ជិតដល់ ១០០% 
ក្នុងការប្លង។ ថ្ង្មួយ មិត្តខ្ញុំដ្លភា្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលសិក្សា បានប្ប់ កូនគត់ ឲ្យធ្វើ 
លំហាត់ម្តងទៀត ប៉ុន្ត្ក្ម្ងមិនអាចធ្វើកើតទ្ ហើយប្ប់គត់ថា ខ្ញុំទៅរៀនគួរ ហើយគ្ូ បានឲ្យ 
ចម្លើយមកខ្ញុំ ដូច្ន្ះខ្ញុំគ្ន់ត្ចម្លងចម្លើយទំងនោះ ក្នុងព្លប្លង ប៉ុណោ្ណោះ។"

តារាង ៥.៥៖ ការបង្ៀនជំនាញដល់គ្ូមធ្យមសិក្សា

កម្ិត
បណ្ដុះបណា្ដាល 

បឋម
សិក្សា

អនុ
វិទ្យោល័យ 

វិទ្យោល័យ ឧត្តមសិក្សា ថា្នាក់ក្យ 
ឧត្តមសិក្សា

បណ្ឌិត សរុប

ចំនួនគ្ូបានបញ្ចប់
ការបណ្ដុះបណា្ដាល 

164 6240 21,733 10,728 518 3 39,386

ប្ភព៖ MoEYS (2013-2014)

តារាង ៥.៦ បងា្ហាញពី សមភាគគ្ូ-សិស្ស នៅមធ្យមសិក្សាពីឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ២០១១ នៅ 
តាម  ប្ទ្សអាសា៊ាន។ កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមប្ទ្សមនសមភាគន្ះខ្ពស់ ប៉ុន្ត្ នៅ ទប ជាង 
មីយ៉ាន់ម៉ា និងហី្វលីពីន។  សមភាគនៅកម្ពុជា កើនពី  ២០  ដល់ ៣០ ពីឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ២០០៦។ 
ប៉ុន្ត្ យោងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះ សមភាគ សម្ប់សាលា មធ្យម  សិក្សា 
នៅ ជនបទ វាខ្ពស់ដល់ ៤០ ឬ ៦០។ សិស្សច្ើន ប្ប ន្ះ ជាការលំបាកធំមួយ សម្ប់គ្ូក្នុង ការធ្វើ 
លំហាត់ ក្នុងថា្នាក់ ដើម្បីបំព្ញ តាមកម្មវិធីសិក្សា។
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តារាង ៥.៦៖ សមភាគគ្ូ-សិស្ស សម្ប់ការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សានៅតាមប្ទ្សអាសា៊ាន

ប្ទ្សអាសា៊ាន
ឆ្នាំ

2001 2006 2011

ព្ុយណ្ 10.95 10.78 9.94

កម្ពុជា 19.56 29.99 n/a 

ឥណ្ឌូន្សុី 14.26 12.27 14.77

ឡាវ 22.73 24.73 19.89

ម៉ាឡ្សុី 17.89 16.30 13.58

មីយ៉ាន់ម៉ា 30.82 33.77 n/a 

ហ្វីលីពីន 36.39 37.27 n/a 

សិង្ហបុរី n/a n/a n/a 

ថ្ 24.04 21.69 19.91

វៀតណាម n/a n/a n/a 
ប្ភព៖ UIS

ជាទូទៅ បៀវត្សរ៍គ្ូបង្ៀននៅកម្ពុជាមនកម្ិតទបណាស់ សឹងត្មិនគ្ប់សម្ប់ 
ទ្ទ្ង់  ជីវភាពផង។ ពួកគត់ ត្ូវរកប្ក់ចំណូលបន្ថ្មតាមវីធីផ្ស្ងៗ ដូចជាធ្វើជា អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 
កសិករ កម្មករ  និងអ្នកលក់ដូរ។ សកម្មភាព ទំងន្ះ បានប៉ះពាល់ជាខា្លាំង ដល់ម៉ាងបង្ៀន។ 
ពួកគត់ គ្មានព្លគ្ប់គ្ន់សម្ប់ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ម្រៀន ឬពិនិត្យ តាមដន លទ្ធផលសិក្សា របស់ 
សិស្ស នោះទ្។ ន្ះជាកតា្តោចម្បងមួយទៀត ដ្លរួមចំណ្កធ្វើឲ្យសិស្ស បោះបង់ ការសិក្សា។   
ការដឹកនាំល្អ ការកសាងសមត្ថភាពគ្ូបង្ៀន និងការបង្កើតគ្ឿង លើកទឹកចិត្តត្ឹមត្ូវ អាចជួយ 
កាត់ បន្ថយ ចំនួន សិស្សបោះបង់ការសិក្សា។

រដ្ឋាភិបាល បានដំឡើងបៀវត្សរ៍គូ្បង្ៀននៅមធ្យមសិក្សា ដល់ ១៥០ដុលា្លារក្នងុឆ្នា២ំ០១៤ 
ហើយចាប់ពីខ្កុម្ភៈ ២០១៥ តទៅ នឹងបង្កើនប្ក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពគូ្ បង្ៀន នៅ  ជនបទ   និងតំបន ់  
ដច់ស្យល ដោយបន្ថ្ម ១៥ដុលា្លារ, ១៧,៥ដុលា្លារ និង ២០ដុលា្លារ ទៅលើ ប្ក់  ឧបត្ថម្ភ 
បច្ចុប្បន្ន។ ន្ះជាកំណ្ទម្ង់ដ៏វិជ្ជមនមួយ។  ប៉ុន្ត្ដោយសារ ផសស ក្នុង មនុស្សម្នាក់ កើនដល់ 
ប្មណ  ១០០០ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ហើយចំណាយក្នុងការរស់នៅ ក៏កើន ឡើងដ្រ ដូច្ន្ះ 
កំណើន ប្ក់ប៉ុណ្ណ្ះ សឹងត្មិនអាចដោះស្យចំណាយជាមូលដ្ឋានក្នុង គ្ួសារ បានផង ហើយ 
គ្ូ  បង្ៀនត្ូវរកការងារបន្ថ្មដើម្បីទ្ទ្ង់ជីវភាពគ្ួសារ។ អ្នកចូលរូម ក្នុង បទសម្ភាសន៍ខ្លះ ផ្តល់ 
មតិថា ដើម្បី ជំរុញ គ្ូបង្ៀនឲ្យផ្តោតចិត្តលើការបង្ៀននោះ បៀវត្សរ៍សម្ប់ គ្ូមធ្យមសិក្សា មន  
ជំនាញ ច្បាស់លាស់ គួរបាន ស្មើនឹង ៣ដងន្ ផសស ក្នុងមនុស្សម្នាក់ ឬប្ហ្ល ២៥០ដុលា្លារ 
ក្នុងមួយខ្។  

ក្សួងអប់រំ នៅក្នុងទិវាគ្ូបង្ៀនឆ្នាំ២០១៤ បានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាច្ើនទក់ទងនឹង 
គុណភាព  ការអប់រំមធ្យមសិក្សា៖ កង្វះគ្ូមនជំនាញនិងគុណភាព, សៀវភៅអាននិងសម្ភារសិក្សា, 
បៀវត្សរ៍ទបសម្ប់បុគ្គលិក និងគ្ូបង្ៀន នៅតំបន់ជនបទមួយចំនួន, ការយឺតយ៉ាវក្នុងការ បើក 
ប្ក់បៀវត្សរ៍ដល់គ្ូថ្មី, ការគ្ប់គ្ងបុគ្គលិកគ្មានប្សិទ្ធភាព, និងកង្វះមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា តាម 
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តំបន់ សម្ប់សកម្មភាពកីឡាថា្នាក់ជាតិ។ បញ្ហាទំងអស់ន្ះផ្តល់គំនិតថា កម្ពុជាត្ូវ ធ្វើដំណើរវ្ង
ឆ្ងាយទៀតដើម្បីសម្ចបានការផ្លាស់ប្តូរពិតៗ ហើយអាចលើកស្ទួយលទ្ធផល សិក្សារបស់សិស្ស 
និង សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈរបស់គ្ូបង្ៀន។ 

៥.៦ ស្ចក្តីសង្ខ្ប

របៀបដឹកនាំគឺមន ៤ ជាមូលដ្ឋាន៖ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ     និងការកំណត់ទិសដៅ ការអភិវឌ្ឍ 
ចំណ្ះដឹងនិង ជំនាញ គ្ូបង្ៀន ការបង្កើតសា្ថានភាពជួយទ្ទ្ង់ដល់ការងារ និង ការគ្ប់គ្ង 
កម្មវិធីបង្ៀននិងសិក្សា។  នាយកសាលា មនឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និង ដោយប្យោលជាច្ើន 
ទៅ លើកម្ិតច្ះអក្សរ ច្ះល្ខ និងការចូលរួមរបស់សិស្ស។ នាយកសាលា អាចធ្វើការ ជាមួយ 
គ្ូបង្ៀនដើម្បីពង្ឹងការរៀនសូត្របស់សិស្ស ដោយផ្តល់ ឱកាស សម្ប់កិច្ចសហការ  គ្នា ធ្វើការ 
សាកសួរស្វជ្វ ត្ឹះរិះពិចារណា ជំរុញការរីកចម្ើន ក្នុងវិជា្ជាជីវៈ ទទួលព័ត៌មន ត្ឡប់ និង 
ធ្វើការវាយតម្ល្។ ទិដ្ឋភាពន្ការដឹកនាំទំងអស់ន្ះ អាចរួមចំណ្កក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ វិធីសាស្្ត  
បង្ៀន ដើម្បី ដោះស្យបញ្ហាចម្បងៗក្នុង វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា។
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វា៉ា វា៉ាន់ដ ជាអ្នកស្វជ្វ នៅវិទ្យោសា្ថាន CDRI ។ 

៦

ដោះស្យតម្ូវការរៀនសូត្ជាមូលដ្ឋាន 
តាមរយៈការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា

ជំពូកន្ះ សង្ខ្បពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សានៅកម្ពុជា។ គ្បាន 
វ្កញ្កថា បើសិន គ្មានការរៀនសូត្ព្ញល្ញនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាដ្លផ្តល់ចំណ្ះ 
អានអក្សរ និងគិតល្ខរឹងបុឹងនោះទ្ គ្ពិបាកនឹងកសាងនូវជំនាញ  បច្ច្កទ្ស និង សមត្ថភាព  
សង្គម ដើម្បីសម្ចគោលដៅលើកស្ទួយស្ដ្ឋកិច្ច និង សា្ថានភាព សង្គមន្ះ ណាស់។ ជំពូកន្ះ 
ជាដំបូង រៀបរាប់ត្ួសៗពីអត្ចុះឈ្មាះចូលរៀន និងអត្បញ្ចប់ការសិក្សា ហើយ បនា្ទាប់មក 
ពិនិត្យពីកតា្តោនានាដ្លអាចប៉ះពាល់ទៅលើវា។ គុណភាពអប់រំ, លទ្ធភាព ចូលរៀន, ចំណ្ះដឹង 
និងបទញ្ញត្តិផ្ស្ងៗ រួមមន កម្មវិធីសិក្សា គ្ូបង្ៀន អភិបាលកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ត្ូវគ្បាន កំណត់ 
ថាជាកតា្តោមនលក្ខណៈព្ញល្ញ និង មនទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយ ទំងអស់ន្ះត្ូវលើក  យកមក 
គិតគូរក្នុងការព្យោយមក្លំអ ប្ព័ន្ធ   អប់រំមូលដ្ឋានឲ្យរឹងមំ។ កុមរនៅ តាមសាលាបឋម សិក្សា 
សាធារណៈមនដល់ ៦៨% ន្កុមរ  ទំងអស់ ចាប់ពីថា្នាក់ មត្ត្យ្យ ដល់ថា្នាក់ វិទ្យោល័យ (MOEYS 
2014a) ។ ដូច្ន្ះ សាលា បឋម សិក្សា សំខាន់ណាស់ សម្ប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា។ ការសិក្សាន្ះ 
មិន បានផ្តោតលើការ ចូលរៀន  នៅតាម សាលាបឋម សិក្សាឯកជនទ្ ព្ះមនការចុះឈ្មាះ  
ត្ឹម ត្ ១,៤% ន្ចំនួន សរុប ប៉ុណោ្ណោះ។  ព័ត៌មនន្ះបានមកពីប្ភពនានា ដូចជា ឯកសារ 
យុទ្ធសាស្ត្, គោលការណ៍ ណ្នាំនិងស្ថិតិបានពី MOEYS, ទិន្នន័យបាន ពី UNESCO វិទ្យោសា្ថាន 
ស្ថិតិ, និងសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្តល់ ព័ត៌មនគន្លឹះ។

១. អត្ចុះឈ្មោះចូលរៀន បោះបង់ការសិក្សា បញ្ចប់ថា្នាក់ និងត្ួតថា្នាក់

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៣/១៤ កុមរ ២.០៧៣.៨១១នាក់ បានចុះឈ្មាះចូលរៀនតាមសាលា 
បឋមសិក្សាសាធាណៈ ក្នុងនោះ ១៦% នៅទីក្ុង និង ៨៤%  នៅជនបទ។ គ្ូបង្ៀនមន 
៤៤.៨៩៥នាក់ ក្នុងនោះ ២២% បង្ៀននៅទីក្ុង និង ៧៨% បង្ៀននៅជនបទ (MOEYS 
2014a)។

ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សាជាសាកល ជាគោលដៅកំណត់តាំងពីយូរ ហើយកម្ពុជាកំពុង 
បងា្ហាញសញ្ញាជាវិជ្ជមន ន្ការ សម្ចបានការសិក្សាកម្ិតបឋម ដោយមនអត្ចុះឈ្មាះ 
ចូលរៀនជាមធ្យម ៩៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ អត្ន្ះគួរឲ្យព្ញចិត្តណាស់ ប៉ុន្ត្នៅមនបញ្ហាខ្លះ 
ស្តីពីប្បបទដ្លកុមរទៅរៀន  និងរៀន បានយូរប៉ុណា្ណោ។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៣/១៤ អត្ បោះបង់ 
ការសិក្សាជាមធ្យមគឺ ១០,៥% នាំឲ្យមនអត្ឆ្លងពីកម្ិត បឋមសិក្សាទៅ មធ្យមសិក្សា ប្មណ 
៧៧% និងអត្បញ្ចប់ការសិក្សាជាមធ្យម ៨៩% (MOEYS 2014a) (រូបភាព ៦.១)។
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រូបភាព  ៦.១៖ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធ និងអត្បោះបង់ការសិក្សានៅកម្ិតបឋមសិក្សា 
ឆ្នាំ២០១៣/១៤ និងអត្ឆ្លងកម្ិតឆ្នាំ២០១២/១៣

ស្ី ប្ុស មធ្យម ស្ី ប្ុស មធ្យម ស្ី ប្ុស មធ្យម

ចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធ បោះបង់ការសិក្សា ឆ្លងពីកម្ិតបឋមទៅមធ្យមសិក្សា
(2012/2013)

តំបន់ទីក្ុង 84.6 82.7 83.6 6.6 8.9 7.8 94.1 93.4 93.7

តំបន់ជនបទ 98.4 98.4 98.4 8.6 13.0 10.9 78.9 68.9 73.6

ទូទំងប្ទ្ស 95.8 95.4 95.6 8.3 12.4 10.5 81.4 72.7 76.8
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ប្ភព៖ MOEYS (2014a)

២. គុណភាពអប់រំ

ការទទួលបានការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សានៅកម្ពុជា មនភាពល្អប្សើរឡើងជាខា្លាំង។ 
សាលាបឋមសិក្សា ជាច្ើន  បានកសាងឡើងដើ ម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនតម្ូវការ ហើយមន ការ 
ដក់អនុវត្តគោលនយោបាយ និងយន្តការ គំទ្ផ្ស្ងៗ។ គ្ូបង្ៀនបានទទួលការបណ្ដុះ បណា្ដាល 
និង អភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈ ដើម្បីអាចអនុវត្តតាម កម្មវិធីអប់រំ ប្កបដោយគុណភាព។ ពិនិត្យតាមអត្ទប
ន្ការឆ្លងទៅថា្នាក់ទី៧ គ្ត្ូវពិនិត្យប្ព័ន្ធអប់រំ ឲ្យបាន ដិតដល់ថា តើគោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិ 
និង  វិធីសាស្្តបង្ៀនដ្លមនស្ប់ បានអនុវត្ត ប្កប ដោយប្សិទ្ធភាពហើយឬនៅ ដើម្បី 
សម្ច  បាន លទ្ធផលមនគុណភាពល្អ និងមូលដ្ឋានរឹងមំសម្ប់ ថ្ង្អនាគត។

នៅឆ្នាំ២០០៧ លទ្ធផលន្ការវាយតម្ល្ស្តង់ដរថា្នាក់ជាតិសម្ប់ថា្នាក់ទី៦  ដ្លមនចុះ 
ក្នុង តារាង ៦.១ បងា្ហាញនូវពិន្ទុសរុបពី ៦៦% ទៅ ៧៤% ក្នុងមុខវិជា្ជាភាសាខ្ម្រ និង ៤៨% ទៅ 
៥៤% ក្នុងគណិតវិទ្យោ (CESSP 2008)។ ជាទូទៅ គ្មានភាពខុសគ្នាអ្វីពីការរំពឹងទុកនោះទ្ 
ក្នុងការសិក្សាភាសាខ្ម្រ និងគណិតវិទ្យោ ដូចជាសម្ប់ថា្នាក់ទី៦ សិស្សនៅទីក្ុងរៀន ពូក្ ជាង 
សិស្ស នៅជនបទ ត្ឹម ៤%    ទៅ ៩% ប៉ុណោ្ណោះ។ លទ្ធផលផ្ស្ងទៀតដូចជា ការវាយ តម្ល្ស្តង់ដរ 
ថា្នាក់ ជាតិឆ្នាំ២០០៩ បងា្ហាញថា ពិន្ទុរបស់សិស្សស្ី និងសិស្សប្ុស មន ភាពខុសគ្នា តិចតួច លើក 
ល្ង ត្នៅតំបន់ដច់ស្យល ដ្ល សិស្សប្ុសមនពិន្ទុល្អជាងសិស្សស្ី លើមុខវិជា្ជាទំងពីរ 
(CESSP 2010) (រូបភាព ៦.២)។
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ជំពូក ៦

តារាង ៦.១៖ លទ្ធផលការវាយតម្ល្ស្តង់ដរថា្នាក់ជាតិសម្ប់ថា្នាក់ទី៦ នៅឆ្នាំ២០០៧    
(% ចម្លើយត្ឹមត្ូវ)

 មុខវិជា្ជា សមសភាគន្មុខវិជា្ជា
តំបន់ជនបទ តំបន់ទីក្ុង

មធ្យម
តូច ធំ តូច ធំ

គណិតវិទ្យោ ពិន្ទុសរុប 48 51 53 60 53

ល្ខ 44 47 47 55 48
ធរណីមត្ 57 59 61 66 60
ស្ថិតិ 51 54 57 57 54
ពិជគណិត 47 50 55 62 52
សកម្មភាពផ្ស្ងៗ 64 67 68 70 67

ភាសាខ្ម្រ ពិន្ទុសរុប 66 67 70 74 68

ការអាន៖ លំអិត 67 68 70 74 69
ការអាន៖ វ្វចនៈសព្ទ-

អវ្វចនៈសព្ទ
66 66 66 75 67

ការអាន៖ សព្វនាម 61 61 64 66 62
ការអាន៖ កិរិយវិស្សន៍ 35 36 39 42 37
វណ្ណយុត្ត 69 70 71 78 71
ការសរស្រ 61 64 68 72 65

ប្ភព៖ CESSP (2008)

រូបភាព ៦.២៖ លទ្ធផលការវាយតម្ល្ស្តង់ដរថា្នាក់ជាតិសម្ប់ថា្នាក់ទី៣ នៅឆ្នាំ២០០៩ 
មនប្ងច្កតាមភ្ទ និងតំបន់

ស
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ប្ភព៖ CESSP (2010)

តួល្ខខាងលើន្ះ ពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានឲ្យបានមំទំបន្តិច ព្ះគ្មានកម្ិតគោល ច្បាស់ 
លាស់  សម្ប់ បញ្ជាក់លើលទ្ធផល។ ដូច្ន្ះ ដើម្បីវាស់វ្ងឲ្យបានសព្វគ្ប់នូវលទ្ធផលន្ការរៀន 
សូត្  របស់ សិស្ស គួរមន ការ វាយតម្ល្ស្តង់ដរទូទំងប្ទ្សជាទៀងទត់ ដ្លក្នុងនោះ ការ ធ្វើ  
ត្ស្ត អាចកំណត់កម្ិតគោល ច្បាស់លាស់បាន។ គ្ូបង្ៀន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ រួមមន ដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកកសាងគោលនយោបាយ គួរចូលរួមរចនា រៀបចំត្ស្តទំងន្ះ។ ក្នុង ព្ល ជា មួយ 
គ្នា យន្តការមនស្ប់សម្ប់ធានាគុណភាព គួរត្ពង្ឹងឡើង ដើម្បីជំរុញនិង ជួយ ទ្ទ្ង់ ការ ក្ 
លំ អផ្ស្ងៗ។
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៣. សម្ភារបរិកា្ខារ ការបានចូលរៀន និងតម្ល្សមរម្យ

ក្នងុ ២០ឆ្នាកំន្លងមកន្ះ ចំនួនសាលាបឋមសិក្សានៅកម្ពជុា កើនជិតដល់ ៥០% ពី ៤៦៩៣ 
នៅឆ្នា១ំ៩៩៣ ដល់ ៦៩៩៣ នៅឆ្នា២ំ០១៣ ហើយចំនួនថា្នាក់ក្នងុសាលាទំងនោះ កើនជាង ៦០% 
(MOEYS 2014a)។ នៅឆ្នាំ២០១២/១៣ សាលារៀនប្មណ ១០% (៦៧៣) ស្ថិតនៅ ទីក្ុង និង 
៩០% (៦៣២០) នៅជនបទ ដ្លបងា្ហាញថា ប្ជាជនភាគច្ើនរស់នៅឯជនបទ។ ក្នុងចំណោម 
សាលា បឋមសិក្សាទំងអស់ន្ះ មន ១២៩ ឬជិតដល់ ២% ជួបការលំបាកផ្ន្ក ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
(MOEYS 2014a)។

ដោយសារចំនួនសាលារៀនកើនឡើងខា្លាំងប្បន្ះ ក្ុងភ្នំព្ញក៏ធា្លាក់ទបជាងកម្ិត 
មធ្យម ទូទំង ប្ទ្សបន្តិច ត្អាចប្ើសាលារៀនបានកាន់ត្ច្ើន (រូបភាព ៦.៣)។ សា្ថានភាព 
ន្ះ អាចមកពីសាលាឯកជនក្នុង រាជធានី កំពុងឆក់យកឱកាស ដោយសារមនកំណើនប្ជាប្ិយ
ភាពជាខា្លាំង។

រូបភាព ៦.៣៖ ចំនួនសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ និងកុមរក្នុងអាយុសិក្សា ឆ្នាំ២០១៣/១៤ 
តាមខ្ត្ត

ចំនួនកុមរអាយុពី ៦ឆ្នាំ-១១ឆ្នាំ
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ប្ភព៖ MOEYS (2014a)

ទោះបីចំនួនសាសាបឋមសិក្សាបានកើនឡើងច្ើនទូទំងប្ទ្សក្តី ក៏នៅមនបញ្ហាចោទ 
មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសំណង់សាលា និងសា្ថានភាពក្នុងសាលា។ គុណភាព អាគរ ថា្នាក់ 
រៀន និងសម្ភារៈ តាមសាលារៀននៅជនបទ ច្ើនត្អន់ជាង សាលានៅ ទីក្ុង។ ជាដំណោះស្យ 
ខ្លះ  ក្នុងបញ្ហាន្ះ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកផ្នការឲ្យ សាលារៀនរហូតដល់ ៩០% 
មន ទឹកសា្អាត និងបង្គន់អនាម័យ ក្នុង ៥ឆ្នាំខាងមុខ (MOEYS 2014b)។
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៤. កម្មវិធីសិក្សា គ្ូបង្ៀន និងការបង្ៀន

គោលនយោបាយស្តីពីការកសាងកម្មវិធីសិក្សា បានច្កថា្នាក់ជា ២ក្ុម (ថា្នាក់ទី១-៣ និង 
ទី៤-៦) កំណត់រយៈព្លរៀនចំនួន ៤០នាទី និងចំនួនម៉ាងសិក្សាប្ចាំសបា្តោហ៍ពី ២៧ ទៅ ៣០ 
ម៉ាង សម្ប់ថា្នាក់នីមួយៗ (MOEYS 2004) (តារាង  ៦.២)។

តារាង ៦.២៖ ចំនួនម៉ាងសិក្សាប្ងច្កតាមមុខវិជា្ជានីមួយៗ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកម្ិតបឋម 
នៅកម្ពុជា

កម្មវិធិសិក្សាតាមមុខវិជា្ជាថា្នាក់ជាតិ (NCS)
ចំនួនម៉ាងក្នុង ១សបា្តោហ៍

ថា្នាក់ទី ១-៣ ថា្នាក់ទី ៤ ថា្នាក់ទី ៥-៦

ភាសាខ្ម្រ 13 10 8

គណិតវិទ្យោ 7 6 6

វិទ្យោសាស្ត្
3

3 4

សិក្សាសង្គម (រួមទំង សិល្បៈ) 4 5

អប់រំផ្ន្កសុខភាព និងរាងកាយ 2 2 2

ចំនួនម៉ាងសរុបប្ងច្កទៅ NCS 25 25 25

កម្មវិធីបំណិនជីវិតក្នុងស្ុក 2-5 2-5 2-5

ចំនួនម៉ាងសរុបប្ងច្កទៅមុខវិជា្ជាទំងអស់ 27-30 27-30 27-30
ប្ភព៖ MOEYS (2014)

កម្មវិធីសិក្សាដូចបងា្ហាញខាងលើ មនលក្ខណៈសព្វគ្ប់ហើយ ប៉ុន្ត្គ្ូបង្ៀនថា្នាក់បឋម 
ហាក់មនបន្ទុកការងារ ច្ើនហួស ដោយសារថា្នាក់នីមួយៗមនសិស្សច្ើន។ ពិតណាស់ អនុបាត 
សិស្ស-គ្ូ សម្ប់ថា្នាក់បឋម នៅកម្ពុជា វាខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្ទ្សអាសា៊ាន។ ជាទូទៅ គ្ូ 
ថា្នាក់ បឋមមួយនៅកម្ពុជា ត្ូវបង្ៀនសិស្ស ៤៦នាក់ ធៀបនឹងប្មណ ១៧នាក់នៅសិង្ហបុរី ១៦ 
នាក់ នៅថ្ និង ១៩នាក់នៅវៀតណាម (រូបភាព ៦.៤)។ កម្ពុជាស្ថិតក្នុងបញ្ជីន្ ២៦ ប្ទ្ស 
ក្នុងពិភពលោក ដ្លមនអនុបាតសិស្ស-គ្ូថា្នាក់បឋម ធំជាង ៤០ ។ អង្គការ UNESCO បាន 
កំណត់ ថា បើតួល្ខឡើងខ្ពស់ជាង ៤០ នោះ គុណភាពអប់រំនឹងមនបញ្ហាចោទ ហើយក្នុង បញ្ជី 
២៦ ប្ទ្សខាងលើ មន ២៣ប្ទ្ស ស្ថិតក្នុងទ្វីបអា្រហ្វិក (Madhur 2014)។

អនុបាតសិស្ស-គ្ូយ៉ាងខ្ពស់ន្ះបងា្ហាញថា កម្ពុជាកំពុងប្ឈមនឹងកង្វះគ្ូ ដោយប្មណ 
៧៦% ន្សាលាបឋមសិក្សាជាតិ ត្ូវដំណើរការដោយប្ើប្ព័ន្ធបង្ៀនពីរព្ល (MOEYS 
2014a) ពោលគឺ គ្ូបឋម ជាច្ើនត្ូវបង្ៀនពីរថា្នាក់ មួយនៅព្លព្ឹក និង មួយទៀត នៅ ព្ល 
ថ្ង្។ ស្បព្លគ្ូបង្ៀនមន ប្ក់ខ្ និងអត្ថប្យោជន៍តិចនៅឡើយ ថា្នាក់រៀនមន សិស្ស ច្ើន 
ព្ក ប្បន្ះ អាចប៉ះពាល់ទៅលើ គុណភាព និងប្សិទ្ធភាពន្ការបង្ៀន។

បញ្ហាចោទមួយទៀត គឺកម្ិតអប់រំរបស់គ្ូថា្នាក់បឋម។ ដូចមនបងា្ហាញក្នុង រូបភាព ៦.៥ 
ក្នុង ចំណោម គ្ូបង្ៀន ទំង ៤៤.៨៩៥នាក់ (MOEYS 2014a) មន ៣% បានទទួលការអប់រំ 
ត្ឹម ថា្នាក់  បឋម, ៣៥% បានបញ្ចប់អនុវិទ្យោល័យ, ៥៨% បានបញ្ចប់វិទ្យោល័យ, ហើយ ៤% មន 
បរិញ្ញាប័ត្ ឬសញ្ញាប័ត្អនុបណ្ឌិត ឬបណ្ឌិត។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

រូបភាព ៦.៤៖ អនុបាតសិស្ស-គ្ូថា្នាក់បឋមសិក្សា ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន
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រូបភាព ៦.៥៖ កម្ិតអប់រំគ្ូថា្នាក់បឋមសិក្សា ឆ្នាំ២០១៣/១៤

4.17% 3.04%

បឋមសិក្សា

អនុវិទ្យោល័យ

វិទ្យោល័យ

បពា្ចាប់បរិញ្ញាប័ត្ ឬលើស

35.12%

57.67%

ប្ភព៖ MOEYS (2014a)

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះគុណភាពន្គ្ូបង្ៀន លោក Madhur (2014, 7) បាន បក 
ស្យ សា្ថានភាព បច្ចុប្បន្នថា "ជាអនា្ទាក់វិលវង់ន្ការអប់រំអន់ខ្សាយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺ 
សិស្ស សព្វថ្ង្ខ្សាយ ព្ះគ្ូ សព្វថ្ង្ខ្សាយ ហើយគ្ូនៅថ្ង្ក្យខ្សាយ ព្ះសិស្សខ្សាយ 
សព្វថ្ង្ នឹងកា្លាយជាគ្ូនៅថ្ង្ក្យ បន្តគ្នាទៀត"។

៥. អភិបាលកិច្ច ការដឹកនាំ និងការគ្ប់គ្ងសលារៀន

ដោយអនុវត្តតាមសា្មារតីន្ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៩-១៣ អភិបាលកិច្ច និង 
ការគ្ប់គ្ង សាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ ត្ូវបានពង្ឹង និងមនភាពល្អប្សើរឡើង តាមការ 
លើក កម្ពស់វិមជ្ឈការសាលារៀន។
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ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង នៅមនបញ្ហាចោទមួយចំនួន។ ឧទហរណ៍មួយ គឺគណៈកម្មការ 
ទ្ទ្ង់សាលា (SSCs) មនដំណើរការនៅខ្សាយ។ តា មគោលការណ៍ គណៈកម្មការន្ះជា 
យន្តការ មួយ សម្ប់ប្មូលយកមតិពី ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា និងសម្ចអារកាត់លើការអភិវឌ្ឍ 
សាលា និងគម្ងថវិកា។ ក្នុងការពិតជាក់ស្ត្ង ពុំឃើញមនការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្ជាជន 
ឬ មតាបិតាសិស្សនៅក្នុង SSCs នោះទ្៖ អ្នកភូមិមិនបាន ប្ើប្ស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួន ដើម្ប ី 
ផ្លាស់ប្តរូ  សមសភាពក្នងុគណៈកម្មការ ឬក៏បញ្ចញ្មតិតាមរយៈ គណៈកម្មការ នោះទ្។ ម្យោ៉ាងទៀត 
អ្នកគ្ប់គ្ង និងនាយកសាលាបឋមសិក្សានៅមនស្វ័យភាពតិច ដោយសារសាលានានា  ស្ថិត 
ក្ម ការគ្ប់គ្ងដោយផ្ទាល់ពី ការិយល័យអប់រំស្ុក/ក្ុង។

ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាសិទ្ធិអំណាចមនកម្ិតរបស់នាយកសាលា និងតម្ូវការចាំបាច់ 
តម្ង់ ទិសឡើងវិញលើ ការគ្ប់គ្ងសាលានោះ គ្ត្ូវផ្តោតការប្ឹងប្ងទៅលើ ការបង្កើត 
របៀប ដឹកនាំថ្មីក្នុងសាលា។ ជំនួសឲ្យ ការដឹកនាំពីលើចុះក្មតាមឋានានុក្មនោះ ការដឹកនាំ មួយ 
ដ្លជំរុញនូវវប្បធម៌ សហការគ្នាក្នុងសាលារៀន ដើម្បីក្លំអការបង្ៀននិងការរៀន សូត្ កំពុង 
ទទួលបានការ យកចិត្តទុកដក់ច្ើនក្នុងលក្ខណៈជា យុទ្ធសាស្ត្សម្ប់ធ្វើកំណ្ទម្ង់ (Ross 
and Gray 2006)។ ច្បាស់ហើយថា ការប្ឹងប្ងក្លំអដំណើរការរបស់សាលា រៀន មិនអាច 
បាន ជោគ ជ័យ ទ្ បើសិនគ្មានការ ដឹកនាំ សាលារៀនប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ ដូចន្ះ ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
សាលា រៀន  ត្ូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ដើម្បី ជំនះលើ បញ្ហាប្ឈម និងឧបសគ្គរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្តូរ 
និង  ការក្លំអនានា។

៦. ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋាភិបាល ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុត ក្នុងការជួយគំទ្ដល់សាលាបឋមសិក្សាក៏ពិតម្ន 
ប៉ុន្ត្ម្ចាស់ជំនួយផ្ស្ងៗ ទៀត ក៏បានផ្តល់ការគំទ្ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្ើនដ្រដល់វិស័យន្ះ ដូចជា 
អ្នក នយោបាយ អង្គការមិនម្ន រដ្ឋាភិបាលនិងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍និងប្ជាជន អង្គភាព ក្នុង 
វិស័យឯកជន និងសាលារៀនផ្ទាល់។

ក្នុងចំណោមប្ទ្សអាសា៊ាន ចំណាយសាធារណៈលើសិស្សបឋមសិក្សានៅកម្ពុជា ស្ថិត នៅ 
លំដប់ទបបំផុត ទី៣ (រូបភាព ៦.៦)។ ខណៈដ្លកម្ពុជាចំណាយអស់ប្មណ ៧% ន្ ផសស 
ក្នុងមនុស្សម្នាក់ សម្ប់សិស្សម្នាក់ៗនៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងឆ្នាំ២០១០ សិង្ហបុរី ចំណាយ អស់ 
ប្មណ ១១%, វៀតណាម ២៥% និងថ្ ៣៨%។

ក្នុងលក្ខណៈជាដ្គូដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន បានរួមចំណ្កយ៉ាងច្ើន 
ដល់ ការ ផ្លាស់ប្តូរក្នុង ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា ជាពិស្សនៅតាមទីក្ុង ទោះបីចំនួនកុមរ 
ចូលរៀននៅសាលាឯកជន គិតជាភាគរយន្កុមរគ្ប់អាយុចូលរៀនទំងអស់នៅឆ្នាំ២០០៤-១៣ 
មន តិចជាង ២% ក្តី (រូបភាព ៦.៧)។
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រូបភាព ៦.៦៖ ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសិស្សបឋមសិក្សាម្នាក់ៗ គិតជា  % ន្ ផសស 
ក្នុងមនុស្សម្នាក់ ក្នុងអាសា៊ាន (ស្ថិតិចុងក្យន្ះ) 
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រូបភាព ៦.៧៖ សិស្សបឋមសិក្សាទៅចូលរៀននៅសាលាឯកជន គិតតាមឆ្នាំ (%)
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៧. សន្និដ្ឋាន

ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសម្ប់ចំណ្ះដឹង ជំនាញ និងការកសាង 
សមត្ថភាព ទៅថ្ង្មុខ ដូច្ន្ះត្ូវមនការធ្វើវិនិយោគក្នុងរយៈព្លវ្ង និងជាប់រហូត។ ទោះបីការ 
វិនិយោគលើការអប់រំ មិនបានផ្តល់ លទ្ធផលអាចឃើញច្បាស់ភា្លាមៗក្តី ក៏មិនត្ូវអើពើពីគោលដៅ 
យូរអង្វ្ងឡើយ ព្ះត្មនសម្ពោធ ពីក្ឲ្យយើងបងា្ហាញលទ្ធផលភា្លាមៗ (demonstrate 
instant impact)។  ដើម្បីទក់ទញវិនិយោគ យើងត្ូវត្មនទំនុកចិត្តទៅលើសា្ថានភាន ្ ការ 
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ជំពូក ៦

អប់រំ នាព្លអនាគត ហើយដើម្បីផ្តល់ទំនុកចិត្តថា ទុនវិនិយោគទៅលើ ការអប់រំកម្ិតបឋម សិក្សា 
ជា  ការ ចាយវាយបាន ល្អនោះ កម្ពុជាត្ូវមនចក្ខុវិស័យក្នុងរយៈព្លវ្ងមួយ អមដោយ  វិធាន ការ  
គ្ប់គ្ន់ ដើម្បីធានាចីរភាព លទ្ធភាពទទួលបាន សមធម៌ គុណភាព និង ប្សិទ្ធភាព។ គំរូ ឬ 
បទពិសោធន៍ពីប្ទ្សផ្ស្ងទៀត ដូចជា ហា្វាំងឡង់នៅអឺរ៉ុប និងកូរ៉្ ខាងត្បូង នៅ អាសុី អាច យក មក 
ប្ើ ដើម្បី អភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធអប់រំបឋមសិក្សានៅកម្ពុជា។ មនកតា្តោជាច្ើន ដ្ល ប៉ះពាល់ ដល់គុណភាព 
និង ភាពព្ញល្ញ ន្ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា ហើយតាមន្ះ អាច ជះឥទ្ធិពលដល់ទំនុកចិត្ត 
របស់ ប្ជាជន ទៅលើប្ព័ន្ធអប់រំ សាធារណៈ។ ដូចន្ះ ដំណោះស្យ ទំង សម្ប់រយៈព្លខ្លី 
និង រយៈ ព្លវ្ង ត្ូវត្រកឲ្យឃើញ និងកំណត់ លំដប់អាទិភាព ដោយ ផ្អ្កលើ វត្តមន ធនធាន 
និង កំណ្ ទម្ង់ត្ូវអនុវត្ត ដើម្បីគ្ប់គ្ងលើបញ្ហា ប្ឈម និងឱកាសនានា ដ្លផុស ច្ញ ពីការ 
ផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងប្ទ្ស និងនិនា្នាការក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោក។

ជាអាទិភាពមួយ រដ្ឋាភិបាលគួរធានាឲ្យមនការឆ្លងកម្ិត និងការបន្តដោយរលូនពីបឋម  
សិក្សា ទៅមធ្យមសិក្សា ក៏ដូចជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតស្វាកម្មបង្ៀន រវាងថា្នាក់មត្ត្យ្យនឹង បឋម 
សិក្សា។ ការអប់រំគួរត្ផ្តោតលើការបង្កើន គុណភាព និងការបណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូបង្ៀន, ការ រៀបចំ  
កម្មវិធីសិក្សាឡើងវិញ, ការធ្វើទំនើបកម្មលើវិធីសាស្ត្ បង្ៀន, ការកសាងសមត្ថភាព ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
សាលារៀន, ការបង្កើនស្វ័យភាពរបស់សាលារៀន ក៏ដូចជា ការប្មូលមូលនិធិ ឲ្យបាន គ្ប់គ្ន់ 
ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមនជំនួយទ្ទ្ង់ថវិកាយូរអង្វ្ង, សាលារៀនល្អ គ្ូល្អ, ប្ក់ខ្ និង  អត្ថប្យោជន៍ 
ច្ើនសម្ប់គ្ូបង្ៀន, និងការគ្ប់គ្ងសាលាមនប្សិទ្ធភាព។ ដើម្បីសម្ច កិច្ចការ ជាប់ទក់ 
ទិន គ្នា ទំងន្ះ វិធីសាស្ត្ដោះស្យបញ្ហានានាទមទរឲ្យមនការដឹកនាំយ៉ាង បុ្ង ប្យ័ត្ន និង 
មន តុល្យភាព។ ពិតហើយ កម្ពជុាគួរផ្តល់ប្ក់ខ្ខ្ពស់ដល់គូ្បង្ៀន បុ៉ន្តប្្ក់ខ្ត មួ្យ មុខ មិន 
អាច ធានាឲ្យការបង្ៀនមន គុណភាពខ្ពស់បានឡើយ ព្ះមនកតា្តោចូលរួមផ្ស្ងទៀត ដូចជា 
ការ បណ្ដុះបណា្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍គ្ូបង្ៀន ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា យុទ្ធសាស្ត្បង្ៀន និង ការ 
ដឹកនាំ សាលារៀន ជាដើម។ សំខាន់ដូចគ្នាដ្រ គឺត្ូវជំរុញមតាបិតា និងសហគមន៍ឲ្យជួយគំទ្ 
ដល់  ការរៀនសូត្របស់កុមរ តាមការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនការចូលរួមឲ្យបានកាន់ត្ច្ើនថ្ម ទៀត  
ក្នុង  សកម្មភាព សាលារៀន។
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Jan Taylor អ្នកស្វជ្វ  និងឯកទ្សទំនាកទំនង។

៧
សលាមត្ត្យ្យ និងការវិវត្តន៍របស់កុមរ

ការអប់រំថា្នាក់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ប៉ុន្ត្ឱកាសចូលរៀនថា្នាក់ 
មត្ត្យ្យ  កំពុងកើនឡើង ដើម្បីបញ្ចូលកុមរអាយុចាប់ពី ៣ឆ្នាំ ទៅ ៦ឆ្នាំ ទៅក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំ។  ទោះ 
ជា យ៉ាងណាក្តី ការផ្តោតទៅលើការវិវត្តន៍របស់កុមរនៅដំណាក់កាលមុនន្ះទៀត ដូចជា ការអប់រំ 
តាំង ពី   ក្នុង  គភ៌  ជាដើម មនឥទ្ធិពល ខា្លាំង  ទៅលើការអប់រំរបស់កុមរនាព្លអនាគត (ក្ុម ពិគ្ះ 
យោ បល់ និងក្ុមការងារ  ស្តីពី ការថ្ ទំ និង ការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ង ខ្ចី (ECCD) ឆ្នាំ 
២០ ១២)។ ដូច្ន្ះត្ូវមនការផ្តោតទំងទៅ លើ ការត្ៀមខ្លួន របស់កុមរ សម្ប់ ការ  សិក្សា និង  ទៅ  
លើ     សមសធាតុ ផ្ស្ងៗទៀតដ្លរួមចំណ្ក ក្នុងការ អភិវឌ្ឍរបស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី ដូចជា ការរីក 
លូត លាស់    របស់ បុគ្គល សង្គម និងអារម្មណ៍ ព្មទំងការច្ះចាំ ជាដំបូងៗ នូវ ជំនាញ គិតល្ខ និង 
អាន អក្សរ។

នាបច្ចុប្បន្ន មនភស្តុតាងជាច្ើនដ្លគំទ្គំនិតថា រយៈព្ល ១០០០ថ្ង្ ឬ ៣ឆ្នាំដំបូង 
ន្ជីវិតរបស់កុមរ គឺជាព្លមនការលូតលាស់យ៉ាងលឿន។ "សំណង់ខួរក្បាល" វាកកើតឡើង 
ក្នុងឆ្នាំ ដំបូង  បំផុត ក្មឥទ្ធិពល ន្កតា្តោសង្គមនិងចិត្តសាស្្ត និងការស្ូបយកជីវជាតិ បំប៉ន   ដ៏ចាំ 
បាច់  នានា ដ្លដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុងការលូតលាស់ន្ខួរក្បាលរបស់កុមរ (Walkers et al. 
2011)។ កង្វះការជំរុញទឹកចិត្ត សម្ពោធផ្លូវចិត្ត  និងរបប អាហារ មិនគ្ប់គ្ន់ វាជះឥទ្ធិពល មិន ល្អទ្។  
ការប៉ះពាល់ដល់ ការរីកលូតលាស់បញ្ញារបស់ កុមរ អាចកើត មន តំាងពីនៅក្នងុ ផ្ទម្្តោយម្្លះ៉ ព្ះ 
មន ការសិក្សាជាច្ើនបងា្ហាញថា សម្ពោធផ្លូវចិត្ត របស់ស្ត្ីមនគភ៌  គួបផ្សំអាហារូបត្ថម្ភមិន គ្ប់គ្ន់ 
វាប៉ះពាល់ទៅ លើ ការរីកលូតលាស់ របស់កុមរតាំងពី នៅ ក្នុងដំណាក់កាល ន្ះ។ ការសិក្សា  ជាច្ើន  
ក៏បានបញ្ជាក់ ពីសារៈសំខាន់ ន្បរិយកាសជួយទ្ទ្ង់នៅក្នុង គ្ួសារ ក្នុងន្ះ អន្តរកម្ម  រវាង កុមរ 
នឹងអាណាព្យោបាល គឺជាកតា្តោសំខាន់បំផុតចំពោះការរៀនសូត្ក្នុងវ័យក្ម្ងខ្ចី។ នៅក្នុងគោលដៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ សហសវត្សរ៍ ក៏មនការ ទទួលសា្គាល់ ផងដ្រថា កុមរក្នុងវ័យក្ម្ងខ្ចីត្ងត្ងាយ   រងគ្ះ   
ជា ខា្លាំងខាងផ្ន្កសុខភាព ដូច្ន្ះការយកចិត្តទុកដក់ លើ បញ្ហាទឹក និង អនាម័យ ក៏សំខាន់ ណាស់ដ្រ 
ទំងសម្ប់ ការរស់រានរបស់ កុមរតូចៗ ទំងសម្ប់ជួយឲ្យពួកគ្ឲ្យមន សុខភាព  ល្អ គ្ប់គ្ន់  
ដើម្បីអាចប្ើប្ស់សកា្តោនុពល របស់ខ្លួន បានព្ញល្ញ។ "ការអប់រំកូន តឹងរុឹងព្ក" ក៏អាចជា កតា្តោ
រាំងស្ទះដល់ការរីកលូតលាស់របស់កុមរដ្រ។ ដូច្ន្ះ ការអនុវត្ត "វិធីសាស្្ត  គ្ប់ជ្ុងជ្យ មួយ" 
(holistic approach) ចាំបាច់ខា្លាំងណាស់ សម្ប់ ដំណាក់កាល ដំបូង បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់កុមរ  
(GTZ 2009)។ 
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៧.១ ផលប្យោជន៍ន្ការផ្តោតលើសលាមត្ត្យ្យ និងការវិវត្តន៍របស់កុមរី

៧.១.១ គ្ឿងលើកទឹកចិត្តផ្ន្កស្មោរតី

ការជួយឲ្យកុមរអាចប្ើប្ស់សកា្តោនុពលរបស់ខ្លួនបានព្ញល្ញ និងទទួលប្យោជន៍ 
ពី ការអប់រំគ្ប់ ជ្ុងជ្យ ជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងគោលនយោបាយ និងគំនិតផ្តួចផ្តើម 
អន្តរជាតិមួយចំនួន ដ្ល កម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យោ ដូចជា អនុសញ្ញាអង្គការសហប្ជាជាតិ ស្តីពី  
សិទ្ធិកុមរ ជាដើម។ អន្តរាគមន៍ទៅលើការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី (ECD) ក៏ជួយ 
លើក កម្ពស់ដល់គោលការណ៍ន្ការអប់រំ សម្ប់ គ្ប់គ្នា  ដ្លជាចលនា សកលមួយដឹកនាំដោយ 
UNESCO ។

៧.១.២ គ្ឿងលើកទឹកចិត្តផ្ន្កភាពជាពលរដ្ឋ

លំនាំន្ការគិតគូរ និងអាកប្បកិរិយ ចាប់ផ្តើមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងៗន្ការរីក 
លូតលាស់   របស់កុមរ  ដ្លនឹងជំរុញឲ្យពួកគ្ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងសកម្មភាពសម្ចចិត្ត 
នានា ដើម្បី កំណត់ ពី អនាគត របស់សហគមន៍ និងប្ទ្សជាតិ។ សរុបមក ពួកគ្នឹង កា្លាយជា 
ពលរដ្ឋ   ដ្លចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងប្កប ដោយទំនួលខុសត្ូវខ្ពស់។

៧.១.៣ គ្ឿងលើកទឹកចិត្តផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច

មនភស្តុតាងកាន់ត្ច្ើនបងា្ហាញថា ប្ទ្សនានាអាចបានចំណ្ញច្ើនផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច 
បើសិនប្ឹងផ្តោតលើការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី (ECD)។ លោកសាស្្តាចារ្យ 
James Heckman ស្ដ្ឋវិទូឈានមុខ ក្នុងវិស័យន្ះ បានបងា្ហាញថា អត្ទទួល ផលត្ឡប់អំពី
វិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស មន កម្ិតខ្ពស់បំផុត ក្នុង ក្ុមបឋមវ័យ (Economist 
Intelligence Unit (EIU) 2012; Engle et al. 2011)។ 

៧.១.៤ គ្ឿងលើកទឹកចិត្តផ្ន្កសមភាព និងភាពសម្ប់គ្ប់គ្នា

ភស្តុតាងក៏បងា្ហាញដ្រថា ការផ្តោតលើ ECD ផ្តល់ផលប្យោជន៍ភាគច្ើនក្នុងបណា្ដា 
គ្ួសារងាយ រងគ្ះ បំផុត៖ កតា្តោន្ះ អាចមនឥទ្ធិពលខា្លាំងទៅលើការកាត់បន្ថយវិសមភាព 
ធនធាន និងវិសមភាពយ្នឌ័រ (UNESCO EFA Report 2007; Engle et al. 2011)។ 

៧.២ អគរ និងប្ភ្ទន្សលាមត្ត្យ្យ

បច្ចុប្បន្ន សាលាមត្ត្យ្យនៅកម្ពុជា មន ៤ប្ភ្ទ ដ្លដំណើរការដោយ ៤ ក្ុមធំៗ គឺ 
ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MOEYS), អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល (NGOs), ក្ុមប្ឹក្សា 
ឃុំនៅក្មក្សួងមហាផ្ទ្, និង  វិស័យឯកជន។ សាលាមត្ត្យ្យទំង ៤ ប្ភ្ទ  រួមមន សាលា 
មត្ត្យ្យផ្លូវការ ឬសាលាមត្ត្យ្យរដ្ឋ, សាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍, កម្មវិធីបង្ៀននៅផ្ទះ និងសាលា 
មត្ត្យ្យ                   ឯកជន។
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សាលាមត្ត្យ្យរដ្ឋមនច្ើនជាងគ្ រហូតដល់ ៥៤% ន្អត្ សិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀន 
សរុប ហើយសាលា មត្ត្យ្យ ៣ប្ភ្ទផ្ស្ងទៀត  ទទួលបាន ៤៥% (MOEYS 2014)។ 

ការប្តជ្ា្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការពងី្កវិសាលភាព ECD ឆ្លះុបញ្ចាងំនូវការពិត ជាក់ស្តង្   
ថាមនត្ ៣៤% ន្កុមរកម្ពជុាក្នងុកុ្មអាយុពី ៣ ទៅ ៥ឆ្នាបុ៉ំណោ្ណោះ ដ្លបានចុះឈ្មាះចូលរៀន 
ទោះបីជាតួល្ខសម្ប់ ក្ុម អាយុទំងអស់ក្ពីក្ុមអាយុ៣ឆ្នាំ បានកើនឡើងជាខា្លាំងក្នុងប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំថ្មីៗ ជាពិស្សក្នុងចំណោម ក្ុមកុមរអាយុ ៥ឆ្នាំ។

ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និងផ្នការទៅថ្ង្អនាគត

គោលនយោបាយជាបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាល សម្ប់ការអប់រំកុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី (ECE) គឺ 
ការក្លំអ ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលា និងថា្នាក់រៀន ដោយផ្តោតលើបញ្ហាអនាម័យ និងលទ្ធភាព 
ប្ើប្ស់ទឹកសា្អាត, កន្លង្សម្ប់លាងដ្, ប្អប់សម្ភារសង្គាះ្បនា្ទាន់ និងទីធា្លាសម្ប់ក្មង្ល្ង 
(ផ្នការ យុទ្ធសាស្្ត វិស័យ អប់រំ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ របស់ MOEYS) ព្មទំងការផ្តល់ អាហារ 
ព្លព្ឹក ដោយឥតគិតថ្ល្នៅតាមសាលា មួយចំនួន។ រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើន ចំនួន ថា្នាក់មត្ត្យ្យនៅ 
តាមសាលាបឋមសិក្សា និងបន្តលើកកម្ពស់ សាលា មត្ត្យ្យនៅតាមសហគមន៍ និងកម្មវិធី អប់រំ 
នៅផ្ទះ។

៧.៣ លទ្ធភាពចូលរៀន និងចំណយអាចរ៉ាប់រងបាន

ប្សិនបើចង់ឲ្យសាលាមត្្តយ្យកា្លាយជាគ្ឹះដ៏រឹងមំ ដើម្បីសម្ចបានតាម គោលដៅអប់រំ 
នាព្លអនាគត ត្ូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមរនៅគ្ប់កន្ល្ង អាចចូលរៀនក្នុង សាលាទំងនោះបាន។ 
ម្យោ៉ាងទៀត ត្ូវធ្វើ យ៉ាងណា ឲ្យឪពុកម្តោយអាចទញយកប្យោជន៍ ឬអាចយល់ដឹងថា សាលា 
មត្ត្យ្យពិតជា មនប្យោជន៍ម្ន។ កុមរនានា ក៏ត្ូវ "ត្ៀមខ្លួន" ដើម្បី ចូលរៀនសាលាមត្ត្យ្យ 
ដោយត្ូវមនសុខភាព និងអាហារបំប៉នល្អ គ្ប់គ្ន់។

៧.៣.១ បញ្ហាប្ឈមន្ភាពក្ីក្

ទោះបីដំណើរការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្បានជឿនលឿនទៅមុខក្តី  ប៉ុន្ត្តួល្ខ នាព្លថ្មីៗ 
បងា្ហាញថា ១៨,៦% ន្ប្ជាជនកម្ពុជា នៅត្រកចំណូលបានតិចជាង ១,២៥ដុលា្លារ/ថ្ង្ ហើយ 
ជិត ៥០% រកចំណូលបានតិចជាង ២ដុលា្លារ/ថ្ង្ (CDRI 2013)។ ដូច្ន្ះគ្អាចសន្និដ្ឋាន យ៉ាង 
សមរម្យថា ក្ម្ងជាច្ើនដ្លកើតក្នុងគ្ួសារ ក្ីក្ មិនបានរីករាយនឹងបឋមវ័យរបស់ខ្លួនទ ្
ព្ះ ត្ូវរស់ជាមួយនឹងទុក្ខកង្វល់របស់អ្នកថ្ទំពួកខ្លួន  ដ្លត្ងបារម្ភជានិច្ច ពី លទ្ធភាពរស់រាន 
ជីវិត។ ក្នុងសា្ថានភាពន្ះ សូម្បីត្ក្ម្ងតូចៗក៏ត្ូវធ្វើពលកម្មដ្រ ជាពិស្សក្នុងគ្ួសារកសិករ។ 
អ្នកមើលថ្ក្ម្ងដ្លត្ូវជាប់រវល់នៅឯស្ចំការព្ញៗមួយថ្ង្ ជួបនឹង បញ្ហាប្ឈមមួយទៀត 
ដោយសារ សាលាមត្ត្យ្យដំណើរការត្ឹមត្ពីរបីម៉ាងក្នុងមួយថ្ង្ ហើយក្ម្ងៗត្ូវ មន អ្នកជូន  
ទៅ សាលា និងជូនមកផ្ទះវិញ។ ទោះបីការសិក្សានៅសាលាមត្ត្យ្យគ្មានការយកថ្ល្ក្តី ក៏នៅត្ 
ត្ូវចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនក្ម្ងទៅរៀននិងមកផ្ទះវិញ និងអាចមនការបង់ប្ក់ឲ្យគ្ូខ្លះផង 
ដ្លធ្វើឲ្យ ឪពុកម្តោយក្ីក្រារ្កនឹងទញយកផលប្យោជន៍អំពីសាលាមត្ត្យ្យ។ 
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បញ្ហាប្ឈមផ្ន្កសុខភាពមិនល្អ និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ម្គង្គ កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្ទ្សមនអត្មរណៈទរក និង 
កុមរអាយុក្ម៥ឆ្នាំ ខ្ពស់ជាងគ្ ដោយសារលក្ខណៈចោះៗន្ការថ្ទំមតាក្ យ ព្លឆ្លង  
ទន្ល្និងបញ្ហាស្ត្ីជិតសម្លកូន  និងកុមរតូចៗខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ព្ះជារឿយៗ ពួកគ្  ខ្វះខាត  
សារធាតុ ចិញ្ចឹមសម្ប់ការរីកលូតលាស់ រាងកាយ និងបញ្ញាសា្មារតី។ យោងតាមតួល្ខ បានពី 
អង្គភាព គំពារសង្គមន្ក្ុមប្ឹក្សា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  និងកសិកម្ម (CARD) នោះ កម្ពុជាស្ថិត 
ក្នុងចំណោម ២០ប្ទ្សលើពិភពលោក ដ្លមនកុមរខ្វះខាត អាហាររូបត្ថម្ភ  ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្ 
ក្នុងនោះ មនកុមរ ២៨% មិនគ្ប់ទម្ងន់, ជិត ៤០% មិនគ្ប់ កម្ពស់ (ក្ិន), ប្មណ ១៧% 
ស្គមសា្គាំង, និង ៥៥% ស្ល្កសា្លាំងដោយសារខ្វះជាតិដ្ក និងសារធាតុ ចិញ្ចឹម ផ្ស្ងទៀត។ 
របាយការណ៍ CARD បានអះអាងថា កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់កុមរ វាប៉ះពាល់មិនល្អ ទៅលើ 
សុខភាព និងសមត្ថភាពរក ចំណូលអស់មួយជីវិត  ហើយដោយសារស្ត្ីខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភ 
ត្ង មន កូន ខ្វះ អាហារូបត្ថម្ភដ្រនោះ ដូច្ន្ះបញ្ហា កង្វះសារធាតុ ចិញ្ចឹម អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ 
មនុស្ស ជំនាន់ក្យ។ កង្វះ សារធាតុចិញ្ចឹម ក៏នាំឲ្យប្ព័ន្ធការពាររបស់កុមរ ចុះខ្សាយ ធ្វើឲ្យ 
ពួកគ្ងាយឈឺថា្កាត់ ហើយសា្ថានភាព កាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដោយសារកង្វះចំណ្ះដឹងអំពីមូលហ្តុ
ន្ជំងឺ និង ការមិនសូវបានទទួល ទឹកសា្អាត ប្ើប្ស់ និងអនុវត្តក្បួនអនាម័យឲ្យបានត្ឹមត្ូវ។

បញ្ហាប្ឈមន្កង្វះការអប់រំរបស់ឪពុកម្តោយ 

កុមរកម្ពុជាជាច្ើន កើតច្ញពីម្តោយដ្លមិនច្ះអក្សរ។ ទោះបីកម្ិតន្ការអប់រំបាន 
កើនឡើងជាខា្លាំងក្តី ក៏រហូតដល់ ២២% ន្ក្ម្ងជំទង់នៅកម្ពុជា នៅត្មិនច្ះអាន និង សរស្រ 
(Madhur and Menon 2014)។ Rao and Pearson (2009) និងអ្នកស្វជ្វជាច្ើនទៀត 
វ្កញ្កថា ម្តោយដ្លគ្មានកម្ិតអប់រំ ច្ើនត្ មិនបានគិតថា ការចូល រៀន វាចាំបាច់សម្ប់ 
កូនៗរបស់គត់។ ពួកគត់មនការយល់ដឹង និងឲ្យតម្ល្តិចតួច ទៅលើការ អប់រំ ហើយភាព ក្ីក្ 
ធ្វើឲ្យគត់មនព្ល និងថាមពលតិចតួចក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនៗ គត់ ទៅតាមប្បបទ 
ជួយជំរុញទឹកចិត្ត ដូចដ្លក្ុមជំនាញការខាង គរុកោសល្យ បាន ផ្តល់មតិ (e.g. Melhuished al. 
2012)។  របាយការណ៍ EFA របស់ UNESCO (2007) យល់ស្បថា នៅទូទំង ពិភពលោក 
កុមរ មន ម្តោយ ដ្លមិនបានទទួលការអប់រំ មនអត្បោះបង់ការសិក្សា ខ្ពស់ជាងកុមរមនម្តោយ 
ដ្លមន ការអប់រំខ្លះៗ ដល់ទៅ ២ដង។

បញ្ហាប្ឈមន្ទម្លាប់អនុវត្តរបស់ឪពុកម្តោយ ដ្លរំាងស្ទះដល់ការរីកលូតលាស់របស់កូន

កុមរកើតច្ញពីគ្ួសារងាយរងគ្ះ ត្ងទទួលរងនូវអំពើហិង្សាពី ឪពុកម្តោយដ្ល 
ធា្លាប់រងគ្ះ ដោយអំពើហិង្សាកាលពីនៅកុមរ ព្ះថា ឪពុកម្តោយដ្លមិនធា្លាប់បានទទួលការ 
ថា្នាក់ថ្នមថ្ទំយ៉ាងល្អ ត្ងធ្វើតាមលំនាំដដ្លន្ះជាមួយកូនៗខ្លួនទៀត។
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ជំពូក ៧

បញ្ហាប្ឈមន្ទីកន្ល្ង

ប្មណ ៩០% ន្ប្ជាជនក្ីក្បំផុតរស់នៅតាមទីជនបទ ជាពិស្សក្នុងខ្ត្តឆ្ងាយៗ 
នៅភាគឦសាន (Madhur and Menon 2014) ហើយកុមរនៅទីជនបទមនឱកាសតិចជាង 
កុមរនៅទីប្ជុំជន ដើម្បីបាន ចូល រៀន នៅសាលាមត្ត្យ្យ។ តាមរយៈការជួយទ្ទ្ង់ដល់សាលា
មត្ត្យ្យរបស់សហគមន៍ និងកម្មវិធី បង្ៀន នៅផ្ទះ NGOs បានជួយបំព្ញច្ើនណាស់នូវកង្វះ 
ខាត ក្នុងការផ្តល់សាលាមត្ត្យ្យរបស់រដ្ឋ។ 

៧.៣.២ ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និងគម្ងទៅថ្ង្អនាគត

រដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីបញ្ហាចោទជាច្ើន ហើយបានធ្វើផ្នការជាស្ចដើម្បីដោះស្យ
វា។ ដោយទទួល សា្គាល់ពីតម្ូវការទក់ទញគ្ូឲ្យបានច្ើននាក់ទៀត ដើម្បីទៅបង្ៀននៅតំបន់ 
ជនបទក្ីក្នោះ MOEYS បានក្សម្ួលនូវលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ូដ្លត្ូវជ្ើសរីសសម្ប់ 
សាលាមត្ត្យ្យរដ្ឋ។ ទោះបីជាទូទៅ ប្ក្ខជនគ្ូត្ូវបានរៀនចប់ថា្នាក់ទី១២ ក្តី ប៉ុន្ត្បើសិនត្ូវ 
ទៅ បង្ៀននៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី  ឬរតនគិរី នោះ ពួកគ្អាចមនត្ឹមលិខិតបញ្ជាក់ការរៀនចប់ 
ថា្នាក់ទី៩។ 

ការពង្ីកវិសាលភាពរបស់ ECE ជាគោលនយោបាយថ្មីមួយរបស់ MOEYS ប៉ុន្ត្ឥឡូវន្ះ 
គ្មើលឃើញថា ជាកតា្តោរួមចំណ្កយ៉ាងសំខាន់ជួយបង្កើនលទ្ធផលរៀនសូត្នៅថា្នាក់បឋម 
សិក្សា និងជាមធ្យោបាយសម្ប់កាត់បន្ថយអត្រៀនត្ួតថា្នាក់ អត្បោះបង់ការសិក្សា និងបង្កើន 
ការ យល់ដឹង របស់ឪពុកម្តោយអំពីការអប់រំ (Hang 2014) ក៏ដូចជាជំរុញឲ្យសិស្សចូលរៀនថា្នាក់ 
បឋមសិក្សាបានទន់ព្ល។ រដ្ឋាភិបាលបានលើកផ្នការបង្កើនភាគរយសិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀន
នៅសាលាមត្ត្យ្យ រួមមន សាលា មត្ត្យ្យរដ្ឋ  និង សាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍ កម្មវិធីអប់រំនៅផ្ទះ 
និងសាលា               ឯកជន ឲ្យបានរហូតដល់ ៨០% ន្កុមរអាយុ៥ឆ្នាំ ៤៥% ន្កុមរអាយុ៤ឆ្នាំ និង 
៤០% ន្កុមរអាយុ៣ឆ្នាំ នៅឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ (ផ្នការយុទ្ធសាស្្តវិស័យអប់រំឆ្នាំ 
២០១៤-២០១៨ របស់ MOEYS)។ កម្មវិធីអប់រំនៅផ្ទះ នឹងជួយដល់ការរីកលូតលាស់របស់កុមរ 
តាំងពីនៅព្លនៅក្នុងផ្ទ្ រហូតដល់អាយុ៥ឆ្នាំ។ កុមរក្ីក្ កុមរជនជាតិភាគតិច និងកុមរពិការ 
នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្ស។ ស្វាផ្តល់អាហាររូបត្ថម្ភ និងបង្កើនការថ្ទំ 
សុខភាព នឹងមនបង្កើតឡើង ក៏ដូចជាការអប់រំដល់ឪពុកម្តោយ  និងអាណាព្យោបាល (ផ្នការ 
យុទ្ធសាស្្តវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ របស់ MOEYS; គណៈកម្មការជាតិ ស្តីពីការថ្ទំ និង 
ការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី និងផ្នការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការថ្ទំ 
និង ការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី)។ ការណ្នាំដល់ឪពុកម្តោយ និង អ្នកមើលថ្ក្ម្ង 
អំពីតម្ូវការ ឲ្យមនអនាម័យ អាហាររូបត្ថម្ភ សុខភាព និង ការគំពារកុមរឲ្យបានល្អ ក៏មន គ្ង 
ផងដ្រ ដោយមនផ្តោតខា្លាំងលើការចុះសំបុត្កំណើត។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

៧.៤ គុណភាពន្ការផ្តល់ស្វាសលាមត្ត្យ្យ

ការផ្តល់ស្វាសាលាមត្ត្យ្យនៅកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្ន នៅមនលក្ខណៈចោះៗ និងមិនទន់ 
មន ស្តង់ដរ ឬបទបញ្ញត្តិគ្ប់គ្ងដូចគ្នានោះទ្ ទោះបីមនការលើកផ្នការជាច្ើនហើយ 
ដើម្បីក្លំអសា្ថានភាពន្ះ។ តួយ៉ាង ផ្នការសកម្មភាពជាតិថ្មី (ឆ្នាំ២០១៤)  បានកំណត់ច្ញ 
នូវបញ្ជីន្គោលដៅផ្ស្ងៗ សម្ប់ការថ្ទំ និងការរីកលូតលាស់ របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី។ 
នៅក្នុងដំណាក់កាលពីដំបូងៗ អន្តរាគមន៍ជួយ ដល់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចីនៅកម្ពុជា ត្ូវបន្តផ្តោត លើ 
បញ្ហាជាក់ស្ត្ង ដូចជា ការផ្តល់អាហាររូបត្ថម្ភ និងការ ចាក់ថា្នាំ បងា្ការជាដើម។ ប៉ុន្ត្នៅព្លមន
ការអភិវឌ្ឍមួយកម្ិតទៀត ជាពិស្សលើការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា កម្ពុជានឹងមនបញ្ហាប្ឈម
បន្ថ្មដ្លត្ូវដោះស្យឲ្យបានព្ញល្ញ ជាពិស្សទក់ទងនឹងការ កសាងអាកប្បកិរិយ 
(ការរីកចម្ើនរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ របស់សង្គម និងខាងសតិ អារម្មណ៍) និងការបណ្ដុះ គំនិតច្ន្ប្ឌិត 
និងចំណង់ចំណូលចិត្តខាង "សិល្បៈស្ត្ងច្ញ (expressive arts) ដ្លមនដូចជា សិល្បៈ តន្ត្ី 
របាំ ការរចនារៀបចំ និង បច្ច្កវិទ្យោ។ 

៧.៤.១ បញ្ហាប្ឈមខាងប្វត្តិសស្្តថ្មីៗ និង វប្បធម៌នាព្លសព្វថ្ង្ 

ការភ័យខា្លាចកើតច្ញពីសង្គា្មសុីវិល បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរវាងប្ជាជន ហើយ 
កម្ពុជា ត្ូវចំណាយ ព្លច្ើនឆ្នាំដើម្បីដោះស្យបញ្ហាន្ះ។ ការប្ប្ួលផ្លូវចិត្តដោយសារ 
បទពិសោធន៍គួរឲ្យរន្ធត់ទំងនោះ អាចនៅត្មនផ្ទ្របន្តទៅឲ្យសមជិកគ្ួសារក្ម្ងៗ។  Sen 
(2008) និងអ្នកសិក្សាជាច្ើនទៀត  បានរៀបរាប់ពីប្បបទដ្លកុមរស្ូបយកដោយមិនដឹង ខ្លួន 
នូវបទពិសោធដ៏តក់ស្លុតទំងនោះ  អំពី សមជិកគ្ួសារជិតស្និទ្ធទំងឡាយ។ វប្បធម៌ខ្ម្របានធ្វើ 
ឲ្យ បញ្ហាន្ះកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរឡើង ព្ះជំរុញឲ្យក្ម្ងៗ សា្តោប់តាមមនុស្សចាស់ និងត្ូវលាក់បាំងនូវ 
គំនិតនិងអារម្មណ៍ខ្លួន។  ទង្វើន្ះអាចជាកតា្តោមួយរាំងស្ទះ ដល់ការអនុវត្តឲ្យបានព្ញល្ញនូវ 
អនុសញ្ញា របស់អង្គការសហប្ជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមរ និងការកសាង សមត្ថភាពកុមរក្នុងការ 
វិភាគ ពិចារណាប្កបដោយគំនិតច្ន្ប្ឌិត  និងការមនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ក្នុងការ បញ្ច្ញមតិ 
(Gourley 2009)។

៧.៤.២ ស្ថានភាពថ្មីនៅក្នុងសលាមត្ត្យ្យទាំង ៤ប្ភ្ទ

សាលាមត្ត្យ្យរដ្ឋ

អត្សិស្ស/គ្ូ (ធំជាង ៣៤) វាខ្ពស់ខា្លាំងណាស់ និងចោទបញ្ហាដល់គ្ូ ហើយអាច បណា្ដាល 
ឲ្យ ខូចគុណភាព ។

អំពីគ្ូបង្ៀន ការបណ្ដុះបណា្ដាល  និងប្ក់បៀវត្សរ៍

គូ្ជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋ ហើយទទួលបានការបណ្ដះុបណា្ដាលរយៈព្ល២ឆ្នា ំ នៅមជ្ឈមណ្ឌល 
បណ្ដុះបណា្ដាល គ្ូមត្ត្យ្យនៅភ្នំព្ញ។ គ្ូសាលាមត្ត្យ្យរបស់រដ្ឋ ទទួលបានប្ក់បៀវត្សរ៍តាម 
រយៈប្ព័ន្ធ ប្ក់បៀវត្សរ៍ របស់រដ្ឋាភិបាល ហើយបច្ចុប្បន្នទទួលបានបៀវត្សរ៍ដូចគ្នានឹងគ្ូបឋមដ្រ 
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ជំពូក ៧

គឺ ៤០០.០០០រៀល/ខ្ (ប្មណ ១០០ដុលា្លារ)។ នៅកម្ពជុា សព្វថ្ងម្ន ៣១៨៤សាលា មត្តយ្្យ 
រដ្ឋ និងគ្ូ ៤៧១៧នាក់ ហើយ សិស្សត្ូវ បានប្ងច្កតាមអាយុឲ្យរៀនក្នុងថា្នាក់ផ្ស្ងគ្នា។ 

កម្មវិធីសិក្សា និងសម្ភារសម្ប់រៀនសូត្

កម្មវិធីសិក្សាបច្ចប្ុបន្ន បានរៀបចំឡើងតំាងពីឆ្នា២ំ០០៦ ដោយផ្អក្លើស្តង់ដររបស់ អង្គការ 
UNICEF លើការរីកលូតលាស់ និងការសិក្សារបស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី។ 

សាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍

អំពីគ្ូ បង្ៀន ការបណ្ដុះបណា្ដាល  និងបៀវត្សរ៍

សព្វថ្ង្មនគ្ូសាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍ ប្មណ ២៥២៣នាក់ កំពុងបម្ើការនៅ 
មណ្ឌល សាលា មត្ត្យ្យសហគមន៍ចំនួន ២២២០មណ្ឌល។ អត្សិស្ស/គ្ូ គឺ១៨-២៥ ហើយ 
ថា្នាក់រៀនច្ើនមន សិស្សអាយុ ៣ឆ្នាំ ៤ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ នៅជាមួយគ្នា។ របាយការណ៍នានា 
ពីការបណ្ដុះបណា្ដាល បានបងា្ហាញ ពីភាពមិនសុីគ្នាមួយ។ ប៉ុន្ត្របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៤របស់ 
UNICEF បញ្ជាក់ថា ពួកគ្ូបានទទួលការ បណ្ដុះបណា្ដាលចំនួន ៣៥ថ្ង្ មុនព្លចូលបម្ើការងារ 
ហើយ MOEYS ទទួលខុសតូ្វផ្តល់ការ បណ្ដះុបណា្ដាលចំនួន ១០ថ្ង។្ ប្ក្ខជនគូ្តូ្វបានរៀន ចប់ 
ថា្នាក់ទី៦ ទើបក្ុមប្ឹក្សាឃុំអាចពិនិត្យ ជ្ើសរីស ឲ្យធ្វើជាគ្ូមត្ត្យ្យសហគមន៍។ របាយការណ៍ 
របស់  Rebello Britto et al. (2013) បញ្ជាក់ថា គ្ូសាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍ភាគច្ើនជាគ្ូ
ស្ម័គ្ចិត្ត ប៉ុន្ត្បើសិនគត់នៅធ្វើការក្នុងខ្ត្តដ្លឧបត្ថម្ភដោយ UNICEF គត់ទទួលបានប្ក់ 
៣០.០០០រៀល/ខ្ (ប្ហ្ល៧,៥ដុលា្លារ)។ ជាទូទៅ ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ លើកទឹកចិត្ត និង ការ 
ថ្ទំអាគរនិងសម្ភារ ជាទំនួលខុសត្ូវរបស់ក្ុមប្ឹក្សាឃុំ។

កម្មវិធីសិក្សា និងសម្ភារសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាសាលាមត្ត្យ្យសហគមន៍ ក៏បានរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ២០០៦ ដ្រ ហើយ 
សម្ប់ គ្ូដ្ល មិនសូវមនសមត្ថភាព កម្មវិធីសិក្សាត្ូវបានក្សម្ួលឲ្យសាមញ្ញជាងបុគ្គលិក 
ផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ដោយផ្អ្ក លើសកម្មភាពជាសំខាន់។

កម្មវិធីអប់រំនៅផ្ទះ

"ម្តោយធំ" និងការបណ្ដុះបណា្ដាលពួកគត់

សព្វថ្ង្មនម្តោយធំ ប្មណ ២៦០០នាក់ បានស្ម័គ្ចិត្តដឹកនាំស្ត្ីឯទៀតក្នុង ក្ុមម្តោយ 
ដ្លមកជួប ប្ជុំគ្នាជារៀងរាល់ខ្។ ពួកគត់ទទួលបានប្ក់ឧបត្ថម្ភ នៅព្លគត់ចូលរួមក្នុងវគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដាល ដ្លតាមធម្មតាមនរយៈព្លប្ហ្ល ៥ថ្ង្។   សម្ប់កម្មវិធីអប់រំនៅផ្ទះ ពុំមន 
អត្គ្ូ/សិស្ស ស្តង់ដរទ្។ 

សម្ប់សាលាមត្តយ្្យទំង ៣ប្ភ្ទខាងលើ ជាការប្សើរ បើសិនបុគ្គលិកទទួលបាន ការ 
បណ្ដះុបណា្ដាល ក្នងុព្លបម្ើការងារ ចំនួន ២ ឬ ៣ថ្ង/្ឆ្នា។ំ បុ៉ន្តក្ន្លងមកការបណ្ដះុបណា្ដាលន្ះ 
អនុវត្តបានមួយចំនួនប៉ុណោ្ណោះ ព្ះខ្វះខាតធនធាន។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

សាលាមត្ត្យ្យឯកជន

កម្មវិធីសិក្សា ការជ្ើសរីសនិងការបណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូ ការបណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងព្លកំពុង
បម្ើការងារ និងអត្គ្ូសិស្ស ជាទូទៅមិនមនបទបញ្ញត្តិកំណត់សម្ប់សាលា ឯកជនទ្។ ជា 
លទ្ធផល គុណភាព មនតាំងពីល្អវិស្ស រហូតដល់ ខ្សាយ។ 

៧.៤.៣ រូបភាពទូទៅន្សលាមត្ត្យ្យជាតិ

គ្ូបង្ៀន៖ ការជ្ើសរីស ការបណ្ដុះបណា្ដាល និង លក្ខខណ្ឌការងារ

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះក្នុងគម្ង បានបញ្ជាក់ថា គួរមនការសង្កត់ធ្ងន់ជាងន្ះទៅលើ
គុណភាព នៅសាលាមត្ត្យ្យ ក្នុងន្ះចំណុាចសំខាន់គឺ ការជ្ើសរីសគ្ូមត្ត្យ្យកាន់ត្ច្ើន 
និងផ្តល់បៀវត្សរ៍ កាន់ត្ល្អ ហើយចំនួនសិស្សក្នុងថា្នាក់នីមួយៗគួរត្កាត់បន្ថយ។

កម្មវិធីសិក្សា

ជាទូទៅគ្ចាត់ទុកថា កម្មវិធីសិក្សាសាលាមត្ត្យ្យមិនទន់ល្អគ្ប់គ្ន់ទ្  ដោយគ្ូ 
មត្ត្យ្យ ជារឿយៗមន ការ យល់ដឹង តិចតួច ដូចជាថា តើការបង្ៀនរបស់គត់គួរជួយទ្ទ្ង់ យ៉ាង 
ណា ដល់ការកសាងអាកប្បកិរិយ អារម្មណ៍ និងសង្គមជាដើម។ គ្គិតដ្រថា ការបង្ៀនត្ង 
ផ្តោតខា្លាំងព្កទៅលើសកម្មភាពដដ្លៗ ន្ការគូររូបផត់ពណ៌ ច្ៀង និងល្ងល្ប្ងផ្ស្ងៗ ។

ការពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្ល្

អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ជាច្ើននាក់ បានសម្ត្ងការសោកសា្តោយថា ការប្ឹងប្ង ពិនិត្យ 
តាមដន និងវាយតម្ល្ សព្វថ្ង្ន្ះមនតិចតួចណាស់ ហើយជារឿយៗ មនអំពើ ពុករលួយផង។ 
គ្មើលឃើញទៀតថា កង្វះការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើសាលាឯកជន វាបង្កគ្ះថា្នាក់ផង និង 
នាំឲ្យបាត់បង់ឱកាសល្អផង។ ជាទូទៅ សាលាឯកជនទទួលបានការ កោតសរសើរ  ចំពោះលទ្ធផល 
ល្អក្នុងការអប់រំក្ម្ងតូចៗ។ ប៉ុន្ត្ដូចដ្លអ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍បានបញ្ជាក់ប្ប់ លទ្ធផល វិជ្ជមន  
ទំង ន្ះក៏ត្ូវមនរដ្ឋកំណត់ស្តង់ដរ ឲ្យច្បាស់លាស់ ដើម្បីឲ្យឪពុកម្តោយ សិស្ស អាចធ្វើការសម្ច
ចិត្តបានត្ឹមត្ូវ និងមនគំនិតប្កដ និយម អំពីគោលបំណង និងកម្មវត្ថុ របស់សាលាមត្ត្យ្យ។ 

៧.៤.៤ ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និងគម្ងទៅថ្ង្អនាគត

រដ្ឋាភិបាលបានប្កាសថា ECE ជាអាទិភាពគោលនយោបាយមួយ ហើយមនផ្នការ 
ប្កបដោយ មហិច្ឆតាដើម្បីពង្ីកវា។ ប្ក់បៀវត្សរ៍របស់គ្ូមត្ត្យ្យ ទោះបីនៅទប ត្ត្ូវ  
បានតម្លើងនា ព្លថ្មីៗ ឲ្យសុីគ្នានឹងបៀវត្សរ៍របស់គ្ូបឋម ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មនគម្ងបង្កើត 
រហូត ដល់ ៧០សាលាមត្ត្យ្យគំរូ ដើម្បីច្ករំល្កចំណ្ះដឹង និងរបៀបអនុវត្តល្អជាមួយបណា្ដា 
សហគមន៍ជាដ្គូ។ កម្មវិធីសិក្សាសាលាមត្ត្យ្យ គ្កំពុងសើរីពិនិត្យឡើងវិញដ្រ ដើម្បីឲ្យវា ជាប់ 
ទក់ទង កាន់ត្ប្សើរជាមួយកម្មវិធីសិក្សា របស់សាលា បឋមសិក្សា  ហើយ  MOEYS ក៏កំពុង  ធ្វើការ  
ជាមួយពួកដ្គូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពឲ្យបានដូច សាលាល្អៗ ក្នុង ពិភពលោក។ 
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ជំពូក ៧

ក្នុងព្លជាមួយគ្នា ទំងផ្នការយុទ្ធសាស្្តវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ និង ផ្នការ 
សកម្មភាពជាតិស្តីពី ការ អភិវឌ្ឍនិងថ្ទំកុមរឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ បានបងា្ហាញនូវ ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត 
ធ្វើការ ក្លំអការ បណ្ដុះបណា្ដាល មុនព្ល និងក្នុងព្លបម្ើការងារ  សម្ប់គ្ូមត្ត្យ្យរដ្ឋ  និង 
គ្ូមត្ត្យ្យសហគមន៍ និងដើម្បីកសាងនិង អនុវត្ត ប្ព័ន្ធ ធានាគុណភាពសាលាមត្ត្យ្យ។ ប្ព័ន្ធ 
អាជីព គ្ូបង្ៀនមួយ នឹងត្ូវកំណត់ឡើង ដោយក្នុងនោះ ការដំឡើងកាំថា្នាក់ត្ូវផ្អ្កលើសមត្ថភាព 
ហើយតម្ូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់គ្ូនៅកម្ពុជា ត្ូវត្ួតពិនិត្យ ឡើងវិញឲ្យបានទៀងទត់។

៧.៥ អភិបាលកិច្ច និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ

៧.៥.១ អភិបាលកិច្ច

វិធីសាស្ត្រួមសម្ប់ការរីកលូតលាស់ និងការថ្ទំកុមរនៅកម្ពុជា ត្ូវមនការ សម្ប 
សមួ្ល  រវាង ក្សួង ជាច្ើន ក៏ដូចជា ឪពុកម្តោយ គួ្សារ ដ្គូអភិវឌ្ឍ និង សង្គមសីុវិល។ ការបង្កើត  
គណៈកម្មការជាតិ ជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្បសម្ួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ នានា ហើយ  
ផ្នការសកម្មភាព ជាតិ ស្តីពី ការ អភិវឌ្ឍនិងការថ្ទំកុមរឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ បាន កំណត់  ច្បាស់  
ពីបណា្ដាអង្គការ និងក្សួងមន្ទីរមនទំនួល ខុសត្ូវលើកម្មវិធីនិង សកម្មភាព នីមួយៗ ដ្ល បាន 
លើក ឡើង។ ប៉ុន្ត្កំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ នៅមិនទន់ បានចប់សព្វគ្ប់ ផ្គួប ផ្សំ 
នឹង កង្វះខាតសមត្ថភាព ជាពិស្សផ្ន្កអភិបាលកិច្ចនៅថា្នាក់កណា្ដាល និង ថា្នាក់ខ្ត្ត កំពុង  រាំងស្ទះ 
ដល់ ការ សម្បសម្ួល ដ្លអាចជួយយ៉ាងច្ើនឲ្យ  គ្ូសាលាមត្ត្យ្យ  សហគមន៍ អ្នកថ្ទំ កុមរ 
តាមផ្ទះ និងបុគ្គលិកថ្ទំសុខភាព ធ្វើការ ជាមួយគ្នា  បានប្កប  ដោយប្សិទ្ធភាព។ អ្នកឆ្លើយ 
សម្ភាសន៍ បានយល់ស្បថា ដំណើរការ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ សំខាន់ខា្លាំងណាស់ ហើយឃុំ 
គឺ ជាច្ក មួយ ល្អវិស្ស សម្ប់ធ្វើការ ប្ងច្កធនធានប្កបដោយប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ បំផុត។ ប៉ុន្ត្ 
កិច្ចការន្ះ ទមទរ ព្លវ្លា ច្ើន ដើម្បី សម្ចបាន។ 

៧.៥.២ ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ

កង្វះថវិកាជាឧបសគ្គចៀសមិនផុតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សាលាមត្ត្យ្យ ហើយការពឹងផ្អ្កលើ 
ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យ ឯកជន ឲ្យជួយបំព្ញកង្វះខាតសាលាមត្ត្យ្យរដ្ឋ នៅត្ត្ូវការជាចាំបាច់ 
បើតាមការប្មើល មើល។

៧.៥.៣ ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និងគម្ងទៅថ្ង្អនាគត

ចាប់ពីព្លចូលកាន់ដំណ្ងជារដ្ឋមន្្តី  ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន បានបងា្ហាញពី 
ការ ប្ត្ជា្ញាចិត្ត បង្កើតគណៈកម្មការជាតិ  ECCD មួយ និងអនុវត្តផ្នការសកម្មភាព ECCD ដោយ 
លើកកម្ពស់ វិធីសាស្្តរួម  និងពាក់ព័ន្ធច្ើនវិស័យមួយ មនជាអាទិ៍ អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ ការអប់រំ  
២ភាសា និងការអប់រំបញ្ចូលគ្នា និងបង្កើតប្ព័ន្ធអប់រំជាតិ ECE ដូចជា ស្តង់ដរ ម្រៀន សម្ប់ 
បណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូ និងបទបញ្ញត្តិគោលសម្ប់ គ្ូបង្គាល (Hang 2014, 25) ដ្លរួមមន 
ក្បខ័ណ្ឌ សម្ប់ការពិនិត្យតាមដននិងវាយតម្ល្ និងការ ប្មូលទិន្នន័យឲ្យបានត្ឹមត្ូវនិង មន  
ប្សិទ្ធភាព។ នាបច្ចុប្បន្ន គណៈកម្មការជាតិសម្ប់  ECCD  បានកើតឡើងហើយ ដោយមន 
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

សមសភាពជាមន្ត្ីជាន់ខ្ពស់មកពី ក្សួងពាក់ព័ន្ធទំងអស់ សង្គមសុីវិល វិស័យឯកជន វិទ្យោសា្ថាន 
សិក្សានិងស្វជ្វ អង្គការអន្តរជាតិ និងទីភា្នាក់ងារនានាន្អង្គការសហប្ជាជាតិ។ ផ្នការ 
សកម្មភាពមួយក៏បានផ្សព្វផ្សាយច្ញដ្រ ដ្លគ្បា៉ាន់សា្មានថា ត្ូវចំណាយថវិកាអស់សរុប 
៥៦.៥៣៨.០០០ដុលា្លារអាម្រិក ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗ ឈានទៅ  សម្ចគោលដៅ។ 
ផ្នការ ន្ះ គំទ្ ជាពិស្សដល់ ផ្នការយុទ្ធសាស្្តវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៤  -  ២០១៨ ដោយមន 
លើក ឡើង នូវការណ្នាំថ្មីៗ និងគោលការណ៍ខាងអភិបាលកិច្ច  សម្ប់ ការ គ្ប់គ្ង និងប្ើប្ស់ 
ធនធាន របស់សាលាមត្ត្យ្យ  និង ការពិនិត្យឡើងវិញ នូវ  តួនាទីនានា ដើម្បី ឆ្លើយតបប្កប ដោយ 
ប្សិទ្ធភាព ទៅនឹងគោលនយោ បាយវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ។ ក្បខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ ក៏នឹង ត្ូវ 
ធ្វើទំនើបកម្មផងដ្រ។

៧.៧ ការប្ៀបធៀបក្នុងបរិបទអាស៊ាន  និងអន្តរជាតិផ្ស្ងទៀត

កម្ពុជាមនចំនួនសាលាមត្ត្យ្យតិចជាងគ្នៅក្នុងតំបន់។  ប៉ុន្ត្បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាល បាន 
ទទួល សា្គាល់ពី ដំណាក់កាល ន្ ការរីកលូតលាស់របស់កុមរន្ះ ជាពិស្ស ការរួមចំណ្កនៅក្នុង 
កម្លាំង ពលកម្ម និង ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅព្លធំព្ញវ័យ។ ក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា 
នាព្លបច្ចុប្បន្ន រដ្ឋាភិបាលកំពុង ពិនិត្យបទពិសោធន៍ របស់ប្ទ្សអាសុីដទ្ទៀត ដូចជា សិង្ហបុរី 
ជាដើម។ អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ផ្ស្ងទៀត ក៏បានស្នើឲ្យពិចារណាពីវិធីសាស្ត្ និង កម្មវិធី សិក្សា 
នៅប្ទ្សឯទៀត ដូចជា ហា្វាំងឡង់ នូវ្លហ្ស្ឡង់ និងអង់គ្ល្ស ដ្រ។ 

ខណៈដ្លប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ទំងឡាយនៅលោកខាងលិច មនលទ្ធភាពផ្តោតលើ ការ រីក  
លូតលាស់  របស់កុមរ ផ្ន្កអត្តចរិត សង្គម និងសតិអារម្មណ៍ ប្ទ្សក្ីក្ដូចជា កម្ពុជាបន្ត   ផ្តោត   
លើ ស្វា សុខភាព និងកម្មវិធីថ្ទំ កូន របស់ឪពុកម្តោយ (EIU 2012)។ ដោយសារ មន  វប្បធម៌ 
ខុសគ្នា  កម្ពជុា ត្ូវពិនិត្យពីវិធីសាស្្តរបស់ បស្ចឹមប្ទ្សដោយប្ុងប្យ័ត្ន និង ចង ចា ំ  ជានិច្ច ពី 
ឥទ្ធិពលន ្ វប្បធម៌ ទៅលើចិត្តគំនិតរបស់ប្ជាជន៖ អ្វីដ្លល្អសម្ប់កុមរ នៅ ប្ទ្ស   ហា្វាំងឡង់ 
នូវ្លស្ឡង់ និងអង់គ្ល្ស អាចធ្វើឲ្យកុមរកម្ពុជា ប្រមនការ តឹងត្ង និង ច្បូក  ច្បល់ ក្នុង 
ចិត្តទៅវិញ។ ចំណុាចន្ះ បញ្ជាក់ថា ឧទហរណ៍ពីបណា្ដាប្ទ្សនៅក្នុងតំបន់ អាចផ្តល់ ជា គំនិត ល្អៗ 
បផំតុ នៅ ព្លន្ះ សម្បប់ង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្ទ្សកម្ពជុា ដើម្បី ប្កតួ ប្ជ្ង ជាមយួប្ទ្ស 
មន ស្ដ្ឋកិច្ច ពឹងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹងនានា ទំងនៅក្នុងអាសា៊ាន និងក្នុង ពិភពលោក។
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៨
ការអប់រំដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណច៖  
ការគួបផ្សំ ផ្ន្កផ្ស្ងៗជាមួយគ្នា

៨.១ ស្ចក្តីផ្តើម

លើកល្ងត្មនកិច្ចប្ឹងប្ងព្មព្លគ្នា ដើម្បីដោះស្យកង្វះខាតជំនាញ និង 
សមត្ថភាព  ជំនាញដ្ល មិន សុីគ្នានឹងតម្ូវការនោះ បញ្ហាទំងន្ះនឹងកាន់ត្អាក្ក់ឡើង  ហើយ 
នៅ ទីបំផុត  នឹង បណា្ដាលឲ្យកម្ពុជាត្ូវចាញ់ ប្ៀប គ្ពីរជាន់ក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំ និងប៉ុនា្មាន ទសវត្សរ៍ ខាង 
មុខន្ះ។ វាក៏អាច ពន្យឺត ដល់ដំណើរការ ឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លនឹង  
កាត់ បន្ថយ កំណើនក្នុង រយៈព្លវ្ង និងនាំឲ្យមនការបះបោរយុវជន ចលាចលក្នុងសង្គម និង 
អស្ថិរភាព នយោបាយ។ ម្យោ៉ាងទៀត សម្ប់សា្ថានការណ៍ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចជាទូទៅ ការអភិវឌ្ឍ 
ជំនាញ ដើម្បីបង្កើន ភាពមនការងារធ្វើ របស់យុវជន វាសំខាន់បំផុតសម្ប់ការពង្ឹងសិទ្ធិអំណាច 
និងសម្ចបាន គោលដៅធំទូលាយ ន្ការអភិវឌ្ឍ មនុស្ស។     

កង្វះជំនាញ និងភាពមិនសុីគ្នាផ្ន្កជំនាញនៅកម្ពុជា អាចកំណត់បានថាជាផលបូកន្ 
កង្វះខាត  ពីរយ៉ាង ក្នុងការអប់រំ៖ កង្វះខាតក្នុងការចូលរៀន និងកង្វះកង្វះខាតក្នុងការរៀន សូត្  
(សូមមើល Madhur 2014)។ កង្វះខាតក្នុងការចូលរៀន វាជាប់ទក់ទងភាគច្ើនទៅនឹងចំនួន 
ដ្លបានមកពីអត្ចុះឈ្មាះ ចូលរៀន កម្ិតទប អត្បោះបង់ការសិក្សា កម្ិតខ្ពស់ និងអត្ 
បញ្ចប់ ការសិក្សា កម្ិតទប នៅតាមកម្ិតសិក្សាផ្ស្ងៗន្ការអប់រំ។ និយយដោយខ្លី កង្វះខាត 
ក្នុងការ ចូលរៀន វាផុសច្ញពីបញ្ហាពុំមនកុមរច្ើននាក់បានទៅសាលារៀន និង បន្ត រៀន 
រហូត   បានបញ្ចប់ថា្នាក់ ដល់កម្ិតដ្លគ្ត្ូវការ។  កង្វះខាតក្នុងការរៀនសូត្ វាជាប់ ទក់ទង នឹង 
គុណភាព   ន្ ការអប់រំ ហើយកើតមនឡើង ដោយសារសិស្សមិនបានរៀនសូត្គ្ប់គ្ន់ ទោះបី ជា 
ពួក គ្  បានទៅ សាលារៀន បន្តការរៀនសូត្ និងបញ្ចប់ថា្នាក់ដល់កម្ិតដ្លគ្ត្ូវការក៏ដោយ។

ជំពូកមុនៗ បានកំណត់ពីទិដ្ឋភាពជាច្ើនន្កង្វះខាតទំងពីរយ៉ាងក្នុងផ្ន្កអប់រំ និងកតា្តោ 
នានាដ្ល រួមចំណ្កបង្ក វាឡើងក្នុងផ្ន្កផ្ស្ងៗន្ប្ព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា។ ផ្ន្កធំៗន្ប្ព័ន្ធអប់រំ 
មនតាំងពី កម្ិត មធ្យមសិក្សា រហូតដល់ឧត្តមសិក្សា និង TVET ត្ូវជួបទំងបញ្ហាកង្វះខាតក្នុង 
ការ ចូលរៀន និងកង្វះខាត ក្នុងការរៀនសូត្។ ដោយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជិតសម្ចបានគោលដៅ អប់រំ 
កម្ិត បឋមសិក្សា ជាសាកលទៅ ហើយ ដូច្ន្ះផ្ន្កបឋមសិក្សា ន្ប្ព័ន្ធអប់រំទទួលបានលទ្ធផលល្អ 
ក្នុងការ ដោះស្យបញ្ហាកង្វះខាត ក្នុងការចូលរៀន។ នៅព្លខាងមុខ ឧបសគ្គចម្បងទំនងជាការ 
បង្កើន គុណភាពអប់រំ។ សម្ប់ ផ្ន្កមត្ត្យ្យ សិក្សាវិញ ទោះបីជាអត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនកំពុង 
កើនឡើង ជាខា្លាំងក៏ដោយ ក៏ដ្នគ្បដណ្ដប់ និងគុណភាពន្ស្វានៅមនកម្ិតទបនៅឡើយ។  
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ជំពូកន្ះ ប្មូលផ្តុំព័ត៌មនពីជំពូកមុនៗ និងទញយកសារសំខាន់ៗ ដ្លភាគច្ើន ក្នុង 
ទម្ង់ជា សំណួរ សម្ប់ត្ិះរិះពិចារណា ក្នុងការកំណត់អាទិភាពកំណ្ទម្ង់ការអប់រំ  ដើម្បីលុប 
បំបាត់បញ្ហាកង្វះជំនាញ។

៨.២ ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា

ក្នុងពីរទសវត្សរ៍ចុងក្យន្ះ ប្ទ្សកម្ពុជាបានខិតខំប្ឹងប្ងសា្តោរឡើងវិញនូវ  
សម្ភារ   រូបវ័ន្ត  ន្ការអប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សា។ ជាលទ្ធផល នៅកម្ពុជាសព្វថ្ង្មនដល់ ១០៤  គ្ឹះ 
សា្ថាន     ឧត្តមសិក្សា និងអត្ចុះឈ្មាះ ចូលរៀនសរុបជិតដល់ ២៥០.០០០នាក់ ប៉ុន្ត្  នៅ   ត្   ទប  
ជាងគ្ បើធៀបនឹងអត្នៅប្ទ្សអាសា៊ានឯទៀត។ ម្យោ៉ាងទៀត និស្សិត ដ្ល ទទួល  បាន 
សញ្ញាប័ត្ ភាគច្ើន មនចំណ្ះដឹងខាងវិទ្យោសាស្ត្សង្គម ហើយ  មួយ   ចំនួន តូច   ប៉ុណោ្ណោះ ដ្ល  
មន សញ្ញាប័ត្ផ្ន្ក STEM (វិទ្យោសាស្្ត បច្ច្កវិទ្យោ វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យោ) ពោលគឺ មុខវិជា្ជា  
កំពុងមន កំណើន តម្ូវការពី ទីផ្សារពលកម្ម សម្ប់  ប្ទ្សកំពុងធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម  និង 
ទំនើបកម្មស្ដ្ឋកិច្ច យ៉ាងលឿន ដូចជា កម្ពជុា ជាដើម។ បញ្ហាសំខាន់ដូចគ្នាមួយទៀត គឺការ អប់រំ  
កមិ្តឧត្តមសិក្សាទំងមូលទំង    មុខ    វិជា្ជាវិទ្យោសាស្ត្ សង្គម និង STEM នៅ មន គុណ ភាព អន់ ខ្សាយ 
នៅឡើយ។ ដូច្ន្ះនៅមន  ការ ងារ    ត្ូវធ្វើច្ើន ណាស់ នៅ ក្នុង អនុវិស័យ អប់រំ កម្ិត ឧត្តមសិក្សា ដើម្បី 
សម្ចនូវមហិច្ឆតាក្នុង ការ    បង្កើត   ស្ដ្ឋកិច្ចអា ស្័យលើ ចំណ្ះ ដឹង។ កំណ្ទម្ង់ការអប់រំកម្ិត 
ឧត្តម សិក្សា នាព្ល ខាង មុខ ត្ូវត្ពិចារណាលើបញ្ហា ៦យ៉ាងដូច ខាងក្ម៖

 ភាពមិនសុីគ្នាផ្ន្កជំនាញ និងការអប់រំ STEM៖ កម្ពុជាមនអត្ចុះឈ្មាះ ចូលរៀន ថា្នាក់ ឧត្តម  
សិក្សា ប្មណ ១៤% គឺទបជាងគ្បំផុតក្នុងចំណោមប្ទ្ស អាសា៊ាន។ ម្យោ៉ាងវិញទៀត កម្ពុជា   
មនបញ្ហាភាព មិនសុីគ្នា យ៉ាងខា្លាំង រវាងជំនាញដ្លនិស្សិតជ្ើសរីសរៀន និងជំនាញ ដ្ល   
ទីផ្សារ ការងារត្ូវការ៖ និស្សិតច្ើនព្ក បាននិងកំពុងសិក្សាវិទ្យោសាស្ត្សង្គម  ហើយមន 
និស្សិត    តិចនាក់ណាស់ដ្លចូលសិក្សាខាងផ្ន្ក វិទ្យោសាស្្ត បច្ច្កវិទ្យោ វិស្វកម្ម និង គណិត 
វិទ្យោ។ តើកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីក្តម្ូវ ជាបណ្ដើរៗនូវ ភាពមិនសុីគ្នា ក្នុង ការ អប់រំ កម្ិត 
ឧត្តម   សិក្សាន្ះ និង ក្លំអតុល្យភាពរវាងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា មុខវិជា្ជា  វិទ្យោសាស្ត្សង្គម  
ហើយ  នឹងផ្នក្ STEM?  តើមនប្យោជន៍ឬទ្ បើសិនចាប់ធ្វើ យុទ្ធនាការ ជាតិមួយ ជំរុញ ការ  
ប្ើប្ស់    ឧបករណ៍ចល័ត (ទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូន, តាប្ល្ត, កំព្យូទ័រ យួរដ្) ដោយអ្នក សិក្សា  ប្ភ្ទ  
ចល័ត "m-learners" នៅកម្ពជុា ដើម្បីប្ើប្ស់ វ្ទិកាសិក្សា តាមប្ព័ន្ធ អិុនថឺណិត (MOOC) 
ដ៏ច្ើន   សន្ធឹកសនា្ធាប់នោះ? តើយុទ្ធសាស្្ត ខាងលើ អាចផ្លាស់ប្តូរ អាកប្បកិរិយ អ្នក ប្ើ ប្ស់ 
ឧបករណ៍ចល័ត ពីការប្ើប្ស់សម្ប់ ការកំសាន្ត មកជាការប្ើប្ស ់ជាចម្បង សម្ប់ ការ 
សិក្សារៀនសូត្បាន ដ្រឬទ្? 

 គុណភាពការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ សូម្បីពួក និសិ្សត មនសញ្ញាប័ត្ផ្ន្កវិទ្យោសាស្ត្សង្គម 
ច្ញព ី សាកល វទិ្យោល័យក្ត ីក៏ជាទូទៅមនគុណភាពអប់រទំបជាងស្តង់ដរ ក្នុងតបំនដ់្រ។ កម្ពុជា 
មន  ជាង ១០០សា្ថាប័ន អប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ប៉ុន្ត្គ្មាន ណាមួយបានជាប់ក្នុងតារាង ចំណាត់ 
ថា្នាក់  សាកលវិទ្យោល័យកំពូល ទំង ៣០០ នៅអាសុីនោះទ្ ប៉ុន្ត្មនដល់ ៤៣ សា្ថាប័ន អប់រំ ឧត្តម 
សិក្សា នៅក្នុងប្ទ្សអាសា៊ានឯទៀតដ្លបាន ជាប់ឈ្មាះ ក្នុងតារាង ក្នុងនោះមន ២សា្ថាប័ន 
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នៅប្ទ្ស វៀតណាម ដ្លបានជាប់ក្នុងតារាង សា្ថាប័ន កំពូលទំង ២០០។ ដូច្ន្ះកម្ពុជាត្ូវ 
មនគំរូគុណភាពសា្ថាប័នមួយកាន់ត្ព្ញល្ញឡើង សម្ប់ទំង សា្ថាប័នឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និង 
ឯកជន និងត្ូវមនការចូលរួមជាសំខាន់ពីសា្ថាប័នអប់រំ នៅតាម គ្ប់ កម្ិតន្ការគ្ប់គ្ង៖ 
អន្តរជាតិ ជាតិ សា្ថាប័ន ដ្បា៉ាត្ម៉ង់ និងបុគ្គល។ តើគំនិតផ្តួចផ្តើម ផ្ន្កគោល នយោបាយ និង 
យុទ្ធសាស្ត្រ អ្វីខ្លះ ដ្លសមស្បសម្ប់ ការពង្ឹងគុណភាពការ អប់រំកម្ិត ឧត្តមសិក្សា ជារួម 
នៅ កម្ពុជា? តើកិច្ចប្ឹងប្ងទៅថ្ង្មុខ  ក្នុងការពង្ឹងគុណភាពការអប់រំកម្ិតឧត្តម សិក្សា គួរ 
ផ្តោត ជាសំខាន់ លើការបង្កើត សាកល វិទ្យោល័យប្បសហគ្ិនឬទ្? តើរវាង សាកល វិទ្យោល័យ 
រដ្ឋាភិបាល នឹងវិស័យ  ឧស្សាហកម្ម ឯកជន ត្ូវមនកិច្ចសហការប្បណាដើម្បី លើកស្ទួយ 
សាកល វិទ្យោល័យប្ប សហគ្ិន? 

 វិស័យឯកជន និងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ ប្ហ្ល ៦០% ន្សិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀន 
ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា សុទ្ធត្ជាសិស្សនៅក្នុងសា្ថាប័នអប់រំឯកជន (ស្ថិតក្នុងចំណោម អត្ 
ដ្លខ្ពស់ ជាងគ្នៅក្នុងអាសា៊ាន)។ មនក្តីបារម្ភធំៗជាច្ើនទំងអំពីប្ភ្ទន្វគ្គសិក្សា និង 
គុណភាព ន្ការអប់រំ ដ្លសា្ថាប័ន ឯកជនទំងន្ះផ្តល់ឲ្យយុវជនកម្ពជុា។ តើ គួរគិតគូរឡើងវិញ 
ឬទ្ ពីតួនាទីរបស់វិស័យ ឯកជន ក្នុងការផ្តល់ស្វាអ ប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សាន្ះ? តើគួរមន 
ចំណុាច សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ក្នុងការគិតគូរឡើងវិញន្ះ?

 AEC និង ការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា៖ ក្នុងស្ទើរគ្ប់ពលកម្ម ជំនាញទំង ៨ប្ភទ 
ដ្ល AEC អនុញ្ញាតឲ្យមនលំហូរដោយស្រីឆ្លងកាត់ព្ំដ្នប្ទ្សនោះ កម្ពុជាមនចំណាត់ 
ថា្នាក់ជិតដល់ក្មគ្បំផុត ទំងផ្ន្កគុណភាព និងបរិមណ ក្នុងចំណោម ប្ទ្ស អាសា៊ាន។ 
ពិតហើយ នីតិវិធីទទួលសា្គាល់ស្តង់ដរ និងការធានាគុណភាពកម្ិតជាតិ គួរត្ សម្ប ទៅ តាម 
បរិបទ AEC ដ្លជិតខិតមកដល់ន្ះ។ ការបង្កើតស្តង់ដរ សមត្ថភាព អប្បបរម ស្បតាម 
គោល ដៅរបស់ AEC ក្នុងការតម្ឹមកម្មវិធីសិក្សា ថា្នាក់ជាតិរបស់បណា្ដា ប្ទ្ស ជា សមជិក 
ជាមួយ   នឹងក្បខ័ណ្ឌគុណសម្បត្តិអប្បរមរបស់អាសា៊ាន វាទមទរនូវ ការធ្វើទំនើបកម្ម ជា បន្ត 
បនា្ទាប់  លើកម្មវិធីសិក្សាថា្នាក់ជាតិ (Madhur 2014)។ ក្នុងចំណោម វិស័យទំង ៨ ន្ះ តើ កម្ពុជា  
គួរ មន គោលនយោបាយផ្តោតខា្លាំងលើវិស័យណាខ្លះ? តើគំនិត ផ្តួចផ្តើម  ខាងគោល នយោបាយ 
ប្បណា ដ្លត្ូវមនជាចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យជាអាទិភាព ទំងនោះ ដើម្បីជួយ ឲ្យ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា អាច សម្ប ខ្លួនទៅនឹង លំហូរកម្លាំងពលកម្ម ជំនាញឆ្លងកាត់ ព្ំដ្ន  ក្ម គំនិត ផ្តួចផ្តើម 
របស់ AEC ?   

 អភិបាលកិច្ចការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖ នៅកម្ពុជា សា្ថាប័នឧត្តមសិក្សារដ្ឋ ហាក់ដូច មន 
បទបញ្ញត្តិ   គ្ប់គ្ងច្ើនហួសព្ក (ប្ព័ន្ធពីងពាង "spider system") រីឯ សា្ថាប័ន អប់រំ ឯកជន 
វិញ សឹងត្ គ្មាន បទបញ្ញត្តិគ្ប់គ្ងសោះ (ប្ព័ន្ធផ្កាយសមុទ្ "starfish system") (Madhur 
2014)។  តើគួរធ្វើឲ្យមន តុល្យភាព ល្អជាងមុនឬទ្  រវាងគំរូអភិបាលកិច្ចប្ប ជ្ុល និយម ទំង 
ន្ះ សម្ប់ ផ្ន្កទំងពីរ ន្ប្ព័ន្ធ អប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា? តើកម្ពុជាធ្វើ យ៉ាងណា អាច សម្ច  
បាន តុល្យភាពន្ះ ?
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

 វប្បធម៌ន្ការស្វជ្វក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖  កង្វះវប្បធម៌ស្វជ្វក្នុងប្ព័ន្ធ អប់រំ 
កម្ិតឧត្តមសិក្សា វាជាឧបសគ្គចម្បងមួយទៀតដល់ការបង្កើតប្ព័ន្ធអប់រំ ឧត្តមសិក្សា ដ៏រឺងមំ 
មួយ។ ផ្អ្កតាមចក្ខុវិស័យថា កម្ពុជាកំពុងផ្លាស់ប្តូរស្បតាមនិនា្នាការ ក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោក 
ដើម្បីឈានទៅកាន់ ស្ដ្ឋកិច្ច អាស្័យ លើចំណ្ះដឹងនោះ តើនៅក្នុង កំណ្ទម្ង់ គោល 
នយោបាយ និងអន្តរាគមន៍ដ៏ចាំបាច់ផ្ស្ងៗ គួរមន ចំណុាចសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ ដើម្បី បង្កើត វប្បធម៌
ស្វជ្វនៅក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា? 

៨.៣   ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងជំនាញវិជា្ជាជីវៈ   

ស្ដៀងគ្នានឹង ការអប់រំ កម្ិតឧត្តមសិក្សាដ្រ  ប្ព័ន្ធ TVET នៅកម្ពុជា បាននិងកំពុង 
រីក ដុះដល  យ៉ាងខា្លាំង ក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្ះ។ ទោះយ៉ាងណាក្តី អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សា TVET 
ដ្ល មន  ជំនាញគ្ប់គ្ន់ គឺនៅខ្វះខាតនៅឡើយ បើធៀបទៅនឹងតម្ូវការយ៉ាងធំន្ទីផ្សារ 
ពលកម្ម។ ការ សិក្សាន្ះ បានកំណត់ឃើញ ឧបសគ្គចម្បងៗមួយចំនួនក្នុងការកសាងវិស័យ TVET 
ដ៏រស់រវីក មួយនៅកម្ពុជា៖ អត្ចុះឈ្មាះ ចូលរៀនទប  (បណា្ដាលមួយផ្ន្កមកពី ចំនួនតិចន្ 
សិស្ស មធ្យមសិក្សាដ្លបានរៀនដល់ថា្នាក់ទី៩) ការយល់ខុសថា TVETជាការអប់រំធុនអន់ និង 
មិន សក្តិសម សម្ប់សិស្សពូក្ ឬនារីភ្ទទ្ (តាមការយល់ឃើញ របស់សិស្សបោះបង់ ការសិក្សា 
សិស្សរៀនធា្លាក់ ថា្នាក់ទី៩  ឬទី១២)   ការបានដឹងឮជាសាធារណៈតិចតួច ជាពិស្សក្នុងចំណោម 
សិស្សានុសិស្ស  ពី  លទ្ធភាព មនការងារធ្វើន្សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាTVET គុណភាពទបន្ អ្នក 
ផ្តល់់ស្វា បណ្ដុះបណា្ដាល TVET  ដ្លមនកម្មវិធីសិក្សាចាស់ៗដើរមិនទន់ការវិវត្តន្ប ច្ច្កវិទ្យោ, 
ទំនាក់ទំនង ទន់ ខ្សាយ រវាងម្ចាស់ក្ុមហ៊ុន នឹងអ្នកផ្តល់ស្វាTVET រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច 
ច្បូកច្បល់ និងកង្វះភាពច្បាស់លាស់ និងកិច្ចសហការក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្ើន ដ្ល 
កំពុង ដំណើរការកម្មវិធី TVET។ ក្នុងការធ្វើកំណ្ទម្ង់ប្ព័ន្ធ TVET នៅកម្ពុជា គ្គួរគិតគូរ ឲ្យ បាន 
ដិត ដល់លើ ៦ចំណុាចដូចខាងក្ម៖ 

 តម្ូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សា TVET៖ ដោយសារការកសាង ប្ព័ន្ធអប់រំ 
កម្ិត  ឧត្តមសិក្សាឲ្យរឹងមំ ភាគច្ើនគឺជាគម្ងមនរយៈព្លវ្ងនោះ ដូច្ន្ះសព្វថ្ង្ មន ការ  
យល់ស្បកាន់ត្ ច្ើន ថា TVET អាចជាដំណោះស្យក្នុងរយៈព្លខ្លីនិង មធ្យម ដើម្បី លុប 
បំបាត់ បញ្ហា កង្វះជំនាញ ដ្លកំពុងផុសឡើងនៅកម្ពុជា។ តើយើងរំពឹងថានឹង  មន គម្លាតអ្វីខ្លះ 
រវាង តម្ូវការ នឹងការផ្គត់ផ្គង់ សិស្សបញ្ច ប់ការសិក្សា TVET តាមមុខវិជា្ជា ផ្ស្ងៗ?

 ការបង្ួបបង្ួមប្ព័ន្ធ TVET៖ ប្ព័ន្ធ TVET នៅកម្ពុជា សព្វថ្ង្មនលក្ខណៈដច់ដោយដុំ 
ព្ះ  មន កម្មវិធី ឬអន្តរាគមន៍តូចៗច្ើនព្ក ហើយភាគច្ើនទទួលបានហិរញប្បទនពី ដ្គូ   
អភិវឌ្ឍន៍នានា និង ជំរុញឡើងដោយពួកអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ តើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី បង្ួប   
បង្ួម     ប្ព័ន្ធ ថា្នាក់ជាតិក្នុងកំឡុងព្ល  ប្ហ្លមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខន្ះ និងញាុាំង ឲ្យ  មន ការ   
រួម ចំណ្ក  ប្កប ដោយ   ប្សិទ្ធភាពដូចការរំពឹងទុក ក្នុងការលុបបំបាត់ គម្លាតរវាង តម្ូវការ នឹង 
ការ ផ្គត់ផ្គង់? 

 ការទទួលសា្គាល់គុណភាព និងការធានាគុណភាព TVET៖ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល TVET ជាច្ើន  
ដ្លមនស្ប់ សព្វថ្ង្មនគុណភាពមិនច្បាស់លាស់ទ្។ កង្វះប្ព័ន្ធ ទទួល សា្គាល់ គុណភាព  
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សម្ប់ TVET ជាឧបសគ្គចម្បងមួយដល់ការធានាគុណភាព។ តើកម្ពុជា ធ្វ ើយ៉ាងណា  អាច 
អនុវត្ត  បាន ប្សើរបំផុតនូវ ប្ព័ន្ធធានាគុណភាព និងប្ព័ន្ធ ទទួលសា្គាល់ គុណភាព ដ្ល ត្ឹមត្ូវ 
និង គួរឲ្យជឿជាក់នោះ?

 ការដក់បញ្ចូល TVET ទៅក្នុងការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា៖  ប្ព័ន្ធ TVET បច្ចុប្បន្ន ជាផ្ន្ក 
ដច់ ដោយឡ្កមួយ ន្ប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ហើយវាអាចបត់ប្នបានតិចតួច ណាស់  
ដើម្បី ឲ្យសិស្ស TVET អាចបន្តការសិក្សាទៅកម្ិតឧត្តមសិក្សា នៅព្លបាន ចូលសិក្សាក្នុង 
ប្ព័ន្ធ TVET រួចហើយនោះ។ ការដក់បញ្ចូលប្ព័ន្ធ TVET និងបន្សុីឲ្យបានល្អនៅក្នុងប្ព័ន្ធអ
ប់រំឧត្តមសិក្សា គឺជាកតា្តោដ៏ចាំបាច់មួយ ទោះបីមនប្ទ្សតិចតួច ណាស់ដ្លបានជោគជ័យ 
នៅក្នុងកិច្ចការន្ះ។  តើកម្ពុជាបានចំណ្ញច្ើនប៉ុណា្ណោ ក្នុង ការ ប្ឹងប្ងព្យោយមដក់បញ្ចូល 
TVET ន្ះ? តើកម្ពុជាធ្វើ យ៉ាងណាអាចដក់បញ្ចូល TVET ទៅក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំ ឧត្តមសិក្សាទូទៅ 
នៅត្ឹមកម្ិតមួយដ្ល ខ្លួន ចង់បាននោះ?

  វិស័យឯកជន និង TVET៖ វិស័យ ឯកជននៅកម្ពុជា ដើរតួនាទីតិចតួចណាស់ក្នុងការផ្តល់  ដោយ 
ផ្ទាល់នូវ TVET ហើយការកសាងទំនាក់ទំនងកាន់ត្ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផ្តល់ស្វា TVET 
ក្នុងការកំណត់ប្ភ្ទវគ្គ បណ្ដុះបណា្ដាល និងកម្មវិធីសិក្សា ក៏អនុវត្តបានតិចតួច  ណាស់ដ្រ។ 
តើកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាអាចទក់ទញ និងជំរុញ វិស័យឯកជន  ដ្លភាគច្ើន បំផុត ជា   សហគ្ស 
ខា្នាតតូចនិងមធ្យមនោះ ឲ្យដើរតួនាទីកាន់ត្ខា្លាំងកា្លា  ក្នុងការកសាង ប្ព័ន្ធ TVET  ថា្នាក់ជាតិ 
ឲ្យរឹងមំ? តើភាពជាដ្គូ រវាងរដ្ឋ នឹងឯកជនប្ភ្ទណា ដ្លអាចជំរុញ វិស័យ ឯកជន   ឲ្យដើរ 
តួនាទីកាន់ត្សំខាន់ ក្នុងការធ្វើវិនិយោគលើប្ព័ន្ធ TVET, ការបង្កើត កម្មវិធី សិក្សា, ការ ពង្ឹង 
វិធីសាស្្តបង្ៀន, និងការបណ្ដុះបណា្ដាល ការបងា្ហាត់ការ និងការផ្តល់ឱកាស ធ្វើ  កម្មសិក្សា? 

 ការក្ប្ទស្សនៈសាធារណជនលើ TVET៖ ឧបសគ្គចម្បងមួយដល់ការកសាងប្ព័ន្ធ TVET 
ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់ នៅក្នុងប្ទ្សភាគច្ើនជុំវិញពិភពលោក គឺទស្សនៈទូទៅ របស់ យុវជន 
ដ្លថា សញ្ញាប័ត្ TVET អន់ជាងសញ្ញាប័ត្អប់រំឧត្តមសិក្សា។ ទស្សនៈន្ះជា ឧបសគ្គ 
ចម្បង មួយ នៅកម្ពុ ជា ព្ះយុវជនភាគច្ើន ចង់បានសញ្ញាប័ត្ ពី មហាវិទ្យោល័យ និង សាកល 
វិទ្យោល័យ ដ្លអាចឲ្យពួកគ្ទទួលបានការងារក្នុង ការិយល័យ។ តើឧបសគ្គផ្ន្ក សង្គម 
វប្បធម៌ ដល់ការកសាងប្ព័ន្ធ TVET ថា្នាក់ជាតិន្ះ មនច្ើន ពាសព្ញប៉ុណា្ណោដ្រ? តើ ឧបសគ្គ 
ន្ះបានធូរស្លលឿនគួរសមឬទ្ ដើម្បីអាច មនសិស្សបញ្ចប់ ថា្នាក់មធ្យមសិក្សាកាន់ត្ 
ច្ើន ឡើងទៅចូលរៀនវគ្គ TVET? តើមន គំនិត ផ្តួចផ្តើមខាងគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ រួមទំង 
អន្តរាគមន៍ ផ្ស្ងៗផង ដ្លសមស្ប សម្ប់  អប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពី TVET ហើយ 
ជួយ កាត់បន្ថយ ឧបសគ្គន្ះ?

៨.៤  ការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា 

ការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា ផ្តល់នូវចំណងទក់ទងចម្បងរវាង ការសិក្សា និងរៀនសូត្ពី 
ដំបូង ជាមួយនឹងការអប់រំកម្ិតខ្ពស់ ទោះជាការអប់រំកម្ិតឧត្តមសិក្សា ឬ TVET ក្តី។ ការអប់រំន្ះ 
ដើរតួនាទីសំខាន់បំផុត នៅក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា។ ឧបសគ្គមួយដល់ ការកសាង ប្ព័ន្ធ TVET ឲ្យ 
រឹងមំ នៅកម្ពុជា គឺចំនួនតិចព្ក ន្សិស្សរៀនចប់ សូម្បីត្ឹមកម្ិតអនុវិទ្យោល័យ (គិតដល់  ថា្នាក់ 
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ទី៩) ដោយសារសិស្សចុះឈ្មាះ ចូលរៀនថា្នាក់ មធ្យមសិក្សាមនចំនួនតិច និងមនអត្ បោះបង់  
ការសិក្សាកម្ិតខ្ពស់។ សិស្សបញ្ចប់ថា្នាក់មធ្យមសិក្សា មន គុណភាពមិនច្បាស់លាស់សោះ 
ដ្លអាច មើលឃើញច្បាស់តាមការធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកន្ ភាគរយសិស្សទទួល បានជោគជ័យ 
ក្នុងការប្ឡងថា្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុន បនា្ទាប់ពីមន ការរឹតបន្ទឹងស្តង់ដរអនុរក្សប្ឡង។ បនា្ទាប់ពី 
ក្សួងអប់រំបានចាប់អនុវត្តវិធានការតឹងត្ង ដើម្បីទប់សា្កាត់ការលួចចម្លងសំណៅឯកសារក្នុងការ 
ប្ឡងថា្នាក់ ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ គឺមនសិស្សត្ ២៥% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លប្ឡងជាប់ ប៉ុន្ត្ក្នុងឆ្នាំ២០១២ 
និង ២០១៣  សិស្សជាង ៨០% បានប្ឡងជាប់ ព្ះនៅព្លនោះមិនទន់មនការទប់សា្កាត់ 
ការលួចចម្លងសំណៅឯកសារខា្លាំងទ្។ ដូច្ន្ះ កិច្ច ប្ឹងប្ងក្លំអការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សា 
ត្ូវដោះស្យបញ្ហាប្ឈមពីរ គឺការកាត់បន្ថយគម្លាតន្ការចូលរៀន និងការសិក្សារៀនសូត្។ 
បញ្ហា ដូចលើកខាងក្មន្ះ គួរត្យកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងឡើងទៀត៖

 អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនខ្ពស់ជាងមុន៖  អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់អនុវិទ្យោល័យសុទ្ធ នៅ ទប 
ត្ឹម ៣៨%  ហើយ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់វិទ្យោល័យមនត្ឹម ១៨%។ ប្សិនបើ អត្ 
ចុះឈ្មាះចូលរៀនមិនបាន ល្អឡើង ទ្នោះ កម្ពជុានឹងជួបការលំបាកខា្លាងំក្នងុការផ្លាស់ប្តរូ ឲ្យ បាន 
ទំងស្ុងនូវប្ព័ន្ធ TVET ទោះបីជារដ្ឋ ឬ វិស័យឯកជន ជាអ្នកនាំមុខ ក្នុងការក្ប្អនុវិស័យ 
ន្ះក្តី។ ជាការល្អដ្រ ដ្លផ្នការ យុទ្ធសាស្្តអប់រំ ឆ្នាំ ២០១៤-១៨ មនគោលដៅបង្កើន  
អត្ ចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់មធ្យមសិក្សា ឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនច្ើន។ តើរដ្ឋាភិបាល សាលា 
មធ្យម សិក្សា និងមតាបិតាសិស្ស អាចធ្វើ អ្វីបានខ្លះ ដើម្បីបង្កើន អត្ចុះឈ្មាះ ចូល រៀន ថា្នាក់ 
មធ្យម សិក្សា? តើកង្វះ សាលារៀនជាឧបសគ្គដ្រឬទ្ បើនៅតាមតំបន់ជនបទ ជាច្ើន    សិស្ស  
ត្ូវធ្វើដំណើររហូតដល់ ១០ ទៅ ១១គីឡូម៉្ត្  ដើម្បីបានទៅដល់សាលារៀន ដ្លនៅ ជិត  
បំផុត  នោះ?

 អត្បញ្ចប់ការសិក្សាខ្ពស់ជាងមុន ៖ ការបង្កើនអត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់មធ្យមសិក្សា នឹង 
ចូល រួម  ចំណ្កពងឹ្ងការអប់រំកមិ្តមធ្យមសិក្សា ហើយការកាត់បន្ថយអត្បោះបង់ ការសិក្សា 
ក៏សំខាន់ដូចគ្នាដ្រ។  អត្បោះបង់ការសិក្សាដ៏ខ្ពស់សព្វថ្ង្មនន័យថា មនត្ ៤១% ន្ 
សិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀន ថា្នាក់ អនុវិទ្យោល័យប៉ុណោ្ណោះ ដ្លបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្ិតន្ះ 
ហើយ  អត្បញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យោល័យ វាកាន់ត្ទបថ្មទៀត ត្ឹម ២៧% ប៉ុណោ្ណោះ។ 
ចំណុាច   កាន់ត្គួរឲ្យបារម្ភថ្មទៀតគឺ និនា្នាការធា្លាក់ចុះ ន្អត្បញ្ចប់ការសិក្សាជារួម សម្ប់    
ថា្នាក់  អនុវិទ្យោល័យពី ៤៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មកត្ឹម ៤១% ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ តាម រយៈ ន្ អត្ 
ចុះឈ្មាះចូលរៀន និងអត្បញ្ចប់ការសិក្សា កម្ិត ទប ក្នុងចំណោម ប្ទ្ស អាសា៊ានកម្ពុជា  
មនចំនួនភាគរយទបជាងគ្នូវប្ជាជនព្ញវ័យមនការអប់រំ កម្ិត មធ្យម សិក្សា ។ តើ  គោល 
នយោបាយ កម្មវិធី និងផ្នការអ្វីខ្លះ ដ្លគួរត្បង្កើតឡើង និងអនុវត្ត ដើម្បី បង្កើន អត្   បញ្ចប់ 
ការ សិក្សាថា្នាក់មធ្យមសិក្សាឲ្យបានខ្ពស់?  ដោយសារឪពុកម្តោយ ៥០% លើក ឡើង ថា កូនៗ 
របស់ គត់បាន បោះបង់ការសិក្សា  ដោយសារហ្តុផលទក់ទងនឹង ធនធាន គ្ួសារ នោះ ដូច្ន្ះ 
តើ គួរ ធ្វើការពង្ីកកម្មវិធីផ្ទ្រប្ក់មនលក្ខខណ្ឌឬទ្  ដើម្បីបង្កើនអត្ បញ្ចប់   ការ  សិក្សា កម្ិត 
មធ្យម សិក្សា?
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 គូ្មនគុណសម្បត្តប្ិសើរជាងមុន៖ គុណភាពគូ្ថា្នាក់មធ្យមសិក្សានៅកម្ពជុានៅមនចនោ្លាះ  ខ្វះ 
ខាត ច្ើន ដ្លនំាឲ្យការរៀនសូត្របស់សិស្សចុះខ្សាយដ្រ។ លទ្ធផលទប ឬ អន់ ខ្សាយ  ន្ការ 
សិក្សារបស់សិស្សថា្នាក់ទី៦  និងទី៩ ដ្លវាយតម្ល្ដោយក្សួងអប់រំនៅឆ្នាំ២០០៩ ជាភស្តុតាង 
ដ្លបញ្ជាក់ពីចនោ្លាះខ្វះខាតន្ះ  (Madhur 2014, 7)។ ប្បបទបច្ចុប្បន្នន្ការប្ើ គ្ូបង្ៀន 
មនប្ក់ខ្តិច និងគ្មានគុណសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់ ធ្វើឲ្យគ្ូ បង្ៀនខ្លះប្មូលលុយ ពីសិស្ស 
ជាថ្នូរនឹងពិន្ទុប្ឡងល្អ។ ការធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកន្ភាគរយសិស្ស នៅមធ្យម សិក្សាដ្ល បាន 
ជោគ ជ័យក្នុងការប្ឡងថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៤ គឺជាសូចនាករមួយបងា្ហាញពី ប្បបទ មិនល្អ ន្ះ។ 
តើ មន  សកម្មភាពអ្វីខ្លះដ្លអាចអនុវត្តបាន ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពគ្ូមធ្យមសិក្សា និង 
ធានា  ថា សិស្ស អាចទទួលបានការអប់រំកម្ិតមធ្យមសិក្សាដ្លមនគុណភាព  ខ្ពស់?

 ការពង្ឹងគរុកោសល្យសម្ប់សាលាមធ្យមសិក្សា៖ ការសិក្សាអន់ខ្សាយ និងលទ្ធផលទប 
ន្សិស្សមធ្យមសិក្សា ក៏បង្កឡើងដោយឧបសគ្គ ផ្ន្កគរុកោសល្យ ផងដ្រ។ វិធីសាស្្ត និង 
គោលការណ៍របស់សាលារៀន លើការបង្ៀន និងការរៀនសូត្ ជាទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ ន្ ការ 
ដឹកនាំ ផ្នក្គរុកោសល្យដ្លចូលរួមចំណ្ក ដល់ភាពជោគជ័យ របស់ សិស្ស។ កំណ្ទម្ង់លើ 
សាលារៀន ចង្អុលបងា្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្បង្ៀន សំដៅផ្តល់ឱកាស រៀនសូត្ 
ប្សើរ  ជាង មុន  ដល់  សិស្ស ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិជា្ជាជីវៈគ្ូបង្ៀន។ កំណ្ ទម្ង់ ន្ះ តម្ូវឲ្យ 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ របស់ សាលា មនគោលដៅច្បាស់លាស់ មនការគំទ្ សុទិដ្ឋិនិយម និងការ ជួយ 
ជំរុញផ្ន្កសិក្សា ស្វជ្វ។ វិធីសាស្្តបង្ៀនដ៏ សមស្បមួយ គួរបានគិតគូរ ដល់ ទំង សិស្ស 
គ្ូបង្ៀន និង នាយកសាលា។ តើកម្ពុជាអាចពង្ឹងគរុកោលសល្យនៅតាមសាលាមធ្យម 
សិក្សា   យ៉ាងណា ?

 ការពង្ឹងគណន្យ្យភាព និងការគ្ប់គ្ងរបស់សាលា៖ ការទមទរគណន្យ្យភាព បាន 
ដក់ សម្តោធ យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើនាយកសាលា ដោយគ្រំពឹង ថា  គត់នឹងជួយក្លំអលទ្ធផល 
សិក្សា របស់សិស្ស (Leithwood and Day 2008)។ ក្នុងកិច្ចបឹ្ងប្ង ក្លំអសាលារៀន 
និង  ការ   រៀនសូត្របស់សិស្ស អ្នកកសាងគោលនយោបាយ អប់រំ បានគិតគូររកវិធី បង្កើន 
គណន្យ្យភាព ជាសាធារណៈរបស់សាលា ជាពិស្សតាមការវាស់វ្ង ដោយ ប្ើពិន្ទុប្ឡង  
(Robinson 2010)។ គ្ក៏ត្ូវបំផុសទឹកចិត្តថា្នាក់ដឹកនាំនៅតាមសាលា, កសាងចក្ខុវិស័យ និង 
កំណត់ ទិសដៅ, ប្ឹងស្វ្ងយល់ និងអភិវឌ្ឍមនុស្ស, រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ, និង គ្ប់គ្ង 
លើការបង្ៀន និងការរៀនសូត្។ តើគួរបង្កើតយុទ្ធសាស្្តប្បណា ដើម្បីធ្វើឲ្យ សាលារៀន 
និងថា្នាក់គ្ប់គ្ងសាលារៀន មន គណន្យ្យភាពច្ើនឡើងលើ អត្បោះបង់ការសិក្សា 
កម្ិត ខ ្ពស់ និងលទ្ធផលសិក្សាខ្សាយរបស់សិស្ស?  តើយុទ្ធសាស្ត្ នោះ គួរផ្តោតលើសមត្ថភាព 
ដឹក នាំ  កា ន់ត ្ប្សើររបស់នាយកសាលា, លក្ខខណ្ឌការងារ ល្អជាងមុន   សម្ប់គ្ូបង្ៀន, 
បរិយ កាស រៀនសូត្ប្សើរជាងមុនសម្ប់សិស្ស ឬតួនាទី សំខាន់ជាងមុន របស់ឪពុកម្តោយ 
និង   សង្គមសុីវិល ក្នុងការលើកកម្ពស់គណន្យ្យភាពក្នុងការគ្ប់គ្ង សាលារៀន? តើចំណុាច  
ទំងន្ះ    អាច សម្ចទៅបានដោយរបៀបណា តាមរយៈគណៈកម្មការទ្ទ្ង់សាលា រៀនដ្ល 
មន ស្ប់?
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៨.៥ ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា

ប្សិនបើគ្មានវគ្គសិក្សាព្ញល្ញមួយនៅសាលាបឋមសិក្សា ដ្លអាចផ្តល់នូវ សមត្ថភាព  
រឹងមំ ក្នុងការអាន សរស្រ និងគិតល្ខទ្នោះ ការបណ្ដុះបណា្ដាលសិស្សនៅដំណាក់កាល បនា្ទាប់ 
ទៀត ន្ការអប់រំ ប្កដជាត្ូវជួបការលំបាកច្ើន។ កម្ពុជាបានជឿនលឿនជាខា្លាំងក្នុងការក្ 
លំអ  ទំងអត្ ចុះឈ្មាះចូលរៀន និងអត្បញ្ចប់ការសិក្សា នៅកម្ិត បឋមសិក្សា ក្នុងពីរ ទសវត្សរ៍   
កន្លងទៅន្ះ។ ទោះបីកម្ពុជាអាចបន្តជោគជ័យប្បន្ះបានក្តី ក៏ត្ូវត្ផ្តោតការ យកចិត្តទុកដក់ 
ច្ើនថ្មទៀត  ទៅលើការក្លំអគុណភាពការអប់រំកមិ្តបឋមសិក្សា។ ការសិក្សាន្ះ គូសបញ្ជាក់  
ពីផ្ន្កចម្បងៗ ៤ ដ្លគួរយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្ស៖ 

 ពីការអប់រំកមិ្តបឋមសិក្សាយកបរិមណ ទៅជាការអប់រំយកគុណភាព៖ ក្នុងព្លជិត សម្ច 
បាន គោលដៅន្ការអប់រំបឋមសិក្សាជាសាកលន្ះ កម្ពុជាត្ូវងាកច្ញ ពីកា រ ខំ បំព្ញ តាម 
គោលដៅ ជា បរិមណ ទៅប្ឹងលើកកម្ពស់គុណភាពការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា វិញ។ តើកម្ពុជា 
ត្ូវធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីអាចប្តូរទិសនៅ ក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា ហើយក្នុងព្ល  
ជាមួយគ្នា អាចរក្សានូវជោគជ័យគួរឲ្យស្ញប់ស្ញ្ង  ក្នុងការ ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាន ការអប់រំកម្ិត 
បឋមសិក្សា (បរិមណន្ការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា)?  

 ការដោះស្យបញ្ហាកង្វះគ្ូបង្ៀនមនការបណ្ដុះបណា្ដាល ត្ឹមត្ូវ៖ កង្វះគ្ូបង្ៀនមន 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាលត្ឹមត្ូវ ជាឧបសគ្គចម្បងគ្ ក្នុងការពង្ឹងការអប់រំកម្ិតបឋមសិក្សា
នៅ កម្ពជុា។  តើមន គោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្ប់ដោះស្យឧបសគ្គន្ះ ហើយ ជម្ើស  
នីមួយៗ មន គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ? តើកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទន  
ដល់យុទ្ធសាស្្តផ្ស្ងៗទៀតន្ការ អភិវឌ្ឍ គ្ូបង្ៀន? តើកម្ពុជាគួរពឹងផ្អ្កលើការនាំចូល 
គ្ូ បង្ៀនពីបរទ្ស ឬគួរនាំចូលអ្នកបណ្ដុះបណា្ដាលគ្ូបង្ៀន មន គុណភាព  ខ្ពស់ ឬក៏គួរ 
ពឹងផ្អ្ក លើយុទ្ធសាស្្តមួយសម្ប់ជំនួសការនាំចូល ដោយការកសាងឡើងនូវ ក្ុមគ្ូ បឋម 
សិក្សាមួយដ្លមនគុណភាពល្អ និងមនទឹកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្ៀន? 

 ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាសម្ប់សតវត្សរ៍ទី២១៖ កម្ពុជាបានធ្វើការក្សម្ួលជាច្ើនលើក មក 
ហើយ នូវកម្មវិធីសិក្សាសម្ប់ថា្នាក់បឋមសិក្សា ប៉ុន្ត្នៅមនការបារម្ភយ៉ាងធំថា កម្មវិធី សិក្សា 
បច្ចប្ុបន្នផ្តោតខា្លាងំ ព្កលើខ្លមឹសារចំណ្ះដឹង និងការធ្វើស្តង់ដរូបនីយកម្ម ដើម្បីផ្តល់ជំនាញ  
 ម  ូល ដ្ឋាន (ជំនាញគិតល្ខ និងជំនាញ អាន និងសរស្រ) ទំងក្នុងផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យោព័ត៌មន និង 
ទូរគមនាគមន៍ (ICT) និងផ្ន្កភាសាអង់គ្ល្ស ដ្លចាំបាច់ សម្ប់កុមរនៅសតវត្សរ៍ទី២១។ 
តើមន ជម្ើសគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ សម្ប់ ការក្សម្ួល កម្មវិធី សិក្សាជាបន្តបនា្ទាប់ ដើម្បី 
ឲ្យ វាមនភាពជាប់ទក់ទងល្អ? តើ គួររក្សាតុល្យភាពយ៉ាងណា រវាងការធ្វើស្តង់ដរូបនីយកម្ម 
កម្ម វិធី  សិក្សា នឹងការក្ស ម្ួលកម្មវិធីសិក្សាទៅតាមបរិបទកម្ពុជា? 

 វិធីសាស្្តបង្ៀនសម្ប់អ្នកជំនាន់ក្យ៖ ប្ព័ន្ធបង្ៀននៅកម្ពុជា បន្តអនុវត្តតាមវិធី 
បង្ៀន  ប្បប្ព្ណីន្ "ដីស និងនិយយ" (Chalk and talk)។ តើការណ្នាំឲ្យប្ើ វិធី បង្ៀន   
មនអន្តរកម្មច្ើនជាងមុនន្ះ មនដ្នអនុវត្តធំប៉ុណា្ណោដ្រ? តើមនវិធីអ្វីល្អបំផុត សម្ប់  ជំរុញ  
ការសិក្សាអប់រំតាមរយៈ ICT ក្នុងបរិបទន្វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលអនឡាញ យ៉ាងច្ើន ដ្ល បើក  
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ចំហទូលាយ  សម្ប់ឲ្យសិក្សា? តើយើងត្ូវការអ្វីខ្លះ ដើម្បីពង្ឹង ប្បបទន្ការបង្ៀន មន   
អន្តរកម ្ម ច្ើនជាងមុនន្ះ? 

៨.៦ ការអប់រំនៅសលាមត្ត្យ្យ និងការរីកលូតលាស់របស់កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី

មិនដូចនៅពីរបីទសវត្សរ៍មុនទ្ ការរៀនសូត្នាបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្តើមតាំងពីមុនព្ល កុមរ   ចូល 
រៀន  សាលា បឋមសិក្សា។ ការទទួលបានស្វាមត្ត្យ្យសិក្សាមនគុណភាពល្អ និង តម្ល្  សមរម្យ  
វាជា គន្លឹះ សម្ប់ឲ្យកុមរ អាចបាន រៀនសូត្តាំងពីនៅក្ម្ងខ្ចី។ ប៉ុន្ត្មន ភស្តុតាង   បងា្ហាញថា ដើម្បី  
ជួយ  ឲ្យ មត្ត្យ្យសិក្សា មនប្សិទ្ធ ភាពល្អនោះ ការរីកលូតលាស់ ប្ជា្ញា សា្មារតី  របស់ កុមរ គួរត្ថ្ 
បំប៉ន តាំងពី ព្លចាប់កំណើតមក។ ចំណុាចន្ះ តម្ូវឲ្យ ឪពុកម្តោយ  យកចិត្ត   ទុកដក់ លើ ការ រីក 
លូតលាស់ របស់ កុមរតាំងពីក្ម្ងខ្ចី (ECD) ក្នុងនោះមន ទំងការ ថ្ទំ  សុខភាពមតា និងកុមរផង 
ព្ះ "ភាពក្ិន ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងវ័យ ក្ម្ងខ្ចី វាជាដើមចមន ៃភាពក្ិនន្ការអប់រំ 
នៅក្នុង យុវវ័យ" (Madhur 2014, 20)។ ជាការគួរឲ្យព្ញចិត្តណាស់ដ្ល ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត 
ការអប់រំ (ESP) ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ បានដក់មត្ត្យ្យសិក្សា និង ECD នៅ ក្នុងចំណោមវិស័យ 
ជា អាទិភាព ទំងបី ហើយតមកទៀត រដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតផ្នការសកម្មភាពមួយសម្ប់ ECD 
ដ្រ។ នៅក្នុង ក្បខ័ណ្ឌ រួមន្ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្ទំងន្ះ មនបញ្ហាបួន ដ្លសំខាន់បំផុត សម្ប់ 
ការផ្តល់ ការអប់រំដល់កុមរ កម្ពុជា តាំងពីវ័យក្ម្ងខ្ចី៖

 ការពង្ីកដ្នគ្បដណ្ដប់៖ មនកុមរអាយុ ៥ឆ្នាំ ត្ប្ហ្ល ៥០% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លមន 
លទ្ធភាព ទទួលបានការអប់រំកម្ិតមត្ត្យ្យ។ តួល្ខន្ះ កាន់ត្ចុះទបសម្ប់ កុមរតូចៗ 
ជាង  នោះ គឺ ត្ឹម ២១% សម្ប់កុមរអាយុពី ៣  ទៅ ៥ឆ្នាំ និង ៣% សម្ប់ កុមរអាយុក្ម 
៣ ឆ្នាំ។ តើដ្នគ្បដណ្ដប់ន្មត្យ្យសិក្សាអាចពង្ីកដោយ របៀបណា ដើម្បី សម្ចបាននូវ 
លទ្ធភាព ទទួលបានស្វាមត្ត្យ្យសិក្សាជាសាកលសម្ប់ កុមរអាយុពី ៣  ទៅ  ៥ឆ្នាំ និង ដ្ន 
គ្បដណ្ដប់ ន្ ECD ច្ើនជាងមុនសម្ប់កុមរ អាយុក្ម ៣ឆ្នាំ?

 ការពង្ឹងសម្ភាររូបវ័ន្តន្មត្្តយ្យសិក្សា៖ កង្វះសម្ភារៈសម្ប់បម្ើការសិក្សានៅកម្ិតមត្ត្យ្
យសិក្សា មនចោទ  នៅ  គ្ប់ទិសទី ន្ជនបទកម្ពុជាដ្លមនប្ជាជនប្ហ្ល ៨០% រស់នៅ។ 
តើ ត្ូវ  ធ្វើ  វិនិយោគ ប៉ុណា្ណោ  ដើម្បី បង្កើនស្វាមត្ត្យ្យសិក្សា និង ECD និង តើត្ូវធ្វើ ដូចម្ត្ច 
ដើម្បី  ផ ្តល់   ហិរញ្ញប្បទន  ឲ្យបានល្អបំផុត ដល់ស្វាន្ះ? តើស្វា មត្ត្យ្យសិក្សា គួរទទួល 
ហិរញ្ញប្បទន ទំង  ស្ុង ពីរដ្ឋាភិបាល ឬក៏ពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ មតាបិតា និងសង្គមសុីវិល គួរ ចូល 
រួម  រា៉ាប់ រងបន្ទុក ចំណាយ ខ្លះ? តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី អាចរចនារៀបចំ និង ដក់អនុវត្ត បាន នូវ គំរូ 
ហិរញ្ញប្បទន  ជាក់  ស្ត្ង មួយ?

 ការលើកកម្ពស់ចំណាប់អារម្មណ៍៖ កង្វះចំណាប់អរម្មណ៍ក្នុងចំណោមមតាបិតា និងអ្នកថ្ទំ 
កុមរតូចៗ អំពីគុណប្យោជន៍ន្មត្ត្យ្យសាលា និង ECD ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយ។ ការធ្វើ 
វិនិយោគលើ ផ្ន្ករឹង ន្ការ អប់រំកម្ិតមត្យ្យ មិនអាចបង្កើនចំនួនសិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀន 
នៅសាលា មត្យ្យទ្ ប្សិនបើគ្មាន ការអប់រំមតាបិតា ពីតម្ល្ និងសារៈសំខាន់ន្ការ សិក្សា  ពី
ក្ម្ងខ្ចីសម្ប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញព្ញមួយជីវិត។ តើយុទ្ធសាស្្ត របស់កម្ពុជា គួរមន ចំណុាច 
សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្ប់បង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ន្ះ? តើមន្ត្ីរាជការ និង អ្នកនយោបាយ    មន 



103

ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

តួនាទី អ្វីខ្លះក្នុងយុទ្ធសាស្្តខាងលើ? តើប្ព័ន្ធផ្សព្ធផ្សាយអាចយកមក ប្ើប្ស់ យ៉ាងណា បាន 
ដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្ជាជននៅជនបទ ជាពិស្ស នៅតាមកន្ល្ងខ្វះអគ្គិសនី 
និងទូរទស្សន៍?

 ការបង្ួបបង្ួមកម្មវិធីផ្ស្ងៗដើម្បីបង្កើនគុណភាព៖ កង្វះកិច្ចសហការរវាង សាលាមត្យ្យ 
ប្ភ្ទផ្ស្ងៗ ក្សួងរដ្ឋ អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្ ទៀត  
បានកា្លាយជា ឧបសគ្គមួយ ដល់ការផ្តល់ស្វា ECD និងមត្ត្យ្យសិក្សា មនគុណភាព ល្អ។ បញ្ហា  
ន្ះ  ក៏ប៉ះពាល់មិនល្អ ដល់ គុណភាព គ្ូមត្ត្យ្យ របៀបបង្ៀន និង គុណភាពន្ ការអប់រំ 
កម្ិតមត្ត្យ្យផងដ្រ។ តើគួរអនុវត្តយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើ ការបង្ួបបង្ួម ដូចខាងលើ និង រ ចនា 
រៀប ចំ កម្មវិធីធានាគុណភាពការអប់រំឲ្យបានល្អបំផុត? តើវាគួរជាទំនួលខុសត្ូវ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ម្នាក់ ឯងឬយ៉ាងណា? តើគួរមន ការចូលរួម និងភាពជាម្ចាស់ កាន់ត្ ប្សើរ របស់ សហគមន៍ 
និង មតាបិតា ឬយ៉ាងណា? តើកម្មវិធីបង្ួបបង្ួម ដោយមនការចូលរួម ប្ប ន្ះ អាច រៀបចំ 
ឡើង និងដក់អនុវត្តយ៉ាងដូចម្ត្ច?

៨.៧ ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ តម្ូវការវិធីសស្ត្មើលឃើញវ្ងឆ្ងាយមួយ

គួរចងចាំជាសំខាន់ថា "ការកសាងកម្លាំងពលកម្មមនជំនាញខ្ពស់ ជាទំនួលខុសត្ូវ រួមគ្នា 
របស់រដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលនិងការអប់រំ និយោជក សិស្សានុសិស្ស និងមតា 
បិតា" (World Bank 2013, 25)។ ការលើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពជាប់ទក់ទងល្អន្ ការអប់រំ 
និងបណ្ដុះបណា្ដាល វាមនតម្ល្ខ្ពស់។ ដូច្ន្ះត្ូវមនការបង្កើនចំណាយយ៉ាងច្ើន លើការអប់រំ។ 
ការ ក្ណ្ឌ ប្មូលធនធានហិរញ្ញវត្ថសុម្ប់ការអប់រំ ជាទំនួល ខុសតូ្វរូមគ្នារបស់ រដ្ឋាភិបាល វិស័យ 
ឯកជន និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។

ថា្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដ៏រឹងបុឹង សំខាន់ខា្លាំងណាស់សម្ប់ការកសាងវប្បធម៌អប់រំ របស់     
កម្ពុជា  ឲ្យបានត្ឹមត្ូវ។ ប្សិនបើមិនមនចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅច្បាស់លាស់ទ្ គ្មិន អាច  ធ្វើ   
ការ  ផ្លាស់ប្តូរ ដ៏ចាំបាច់ៗ ក្នុងផ្នត់គំនិតសង្គម ដើម្បីបង្កើត និង លើកកម្ពស់ វប្បធម៌ ន្ ការអប់រំ  និង  
រៀនសូត្ បានឡើយ។ ការដឹកនាំផ្ន្កនយោបាយ ក៏សំខាន់ ដូចគ្នាក្នុង ការក្ណ្ឌ ប្មូល  ធនធាន   
សារធារណៈ ដ៏ចាំបាច់ សម្ប់ធ្វើហិរញ្ញប្បទនដល់កំណ្ទម្ង់វិស័យអប់រំដ្រ។ នាបច្ចុប្បន្ន 
ចំណាយសាធារណៈ  លើ វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មនប្ហ្ល ២,៦% ន្ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប 
(ផសស) ដ្លខ្ពស់ ជាង ត្ប្ទ្ស ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ប៉ុន្ត្ នៅ  
ទបជា ខា្លាំងបើធៀបនឹង តួល្ខ របស់ប្ទ្ស វៀតណាម ដ្លមន ប្មណ ៦,៦%។ កម្ពុជា មន 
សកា្កានុពល ធំដើម្បីទញ យក ផលប្យោជន៍  បាន កាន់ ត ្ច្ើនពី ចំណាយ  សាធារណៈ បច្ចុប្បន្ន តាម 
រយៈកំណ្ទម្ង់ សា្ថាប័ន ប្កបដោយ ប្សិទ្ធភាព ប៉ុន្ត្ ក៏ត្ូវ ចំណាយ ខ្ពស់ជាង មុនដ្រ ដើម្បីបោះ 
ជំហានឲ្យបានធំៗ  ក្នុងការ ក្លំអ ប្ព័ន្ធអប់រំ (Madhur 2014)។ ទោះបីគ្ន់ត្ត្ូវបង្កើន ចំណាយ 
សាធារណៈលើ វិស័យ អប់រំ  ជា បណ្ដើរៗ  ត្ឹម ៥% ន្ ផសស ស្បតាមកម្ិតគោលអន្តរជាតិ កំណត់ 
ដោយអង្គការ UNESCO ក្តី ក៏ត្ូវមន  ការប្្តជា្ញាចិត្តខ្ពស់ខាងផ្ន្កនយោបាយដ្រ។

នៅប្ទ្សកម្ពុជាសព្វថ្ង្ មនយុវជនច្ើនណាស់៖ ៥៣% ន្ប្ជាជន មនអាយុ តិចជាង 
២៤ឆ្នាំ, ៤៥% អាយុតិចជាង ២០ឆ្នាំ, ៣០% តិចជាង ១៥ឆ្នាំ, ២២%  តិចជាង ១០ឆ្នាំ និង ១១% 
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តិចជាង ៥ឆ្នាំ។ ដូច្ន្ះកម្ពុជាមនស្តុកជំនាញជាសកា្កានុពលយ៉ាង ធំមួយ ព្ះ យុវជន មនចំនួន  
ភាគរយ យ៉ាងច្ើននៅក្នុងប្ជាជនសរុប។ កតា្តោសំខាន់បំផុត ដើម្បី ប្កា្លាយ សកា្តោនុពល ន្ះ ឲ្យទៅ 
ជាជំនាញពិតប្កដសម្ប់ការងារ និងកំណើន គឺការទៅរៀនបានកាន់ ត្ ច្ើន (កាត់ បន្ថយ 
កង្វះ ខាត ក្នុងការទៅរៀន) និងការរៀនសូត្កាន់ត្ប្សើរ (កាត់បន្ថយ គម្លាត ន្ ការ ចូល សិក្សា) 
(Madhur 2014)។

ការមិនបានផ្តល់ឲ្យយុវជននូវការអប់រំប្កបដោយគុណភាព និងជំនាញជាតម្ូវការនៅ 
ក្នុងទីផ្សារ ពលកម្ម នៅកម្ពុជា វាអាចកា្លាយជាការបោះបង់ឱកាសល្អផ្ន្កប្ជាសាស្ត្ន្ះចោល។ 
ឱកាសន្ះ នឹងរលាយបាត់ជា បណ្ដើរៗ នៅ ព្លចំនួនភាគរយប្ជាជនអាយុតិចជាង ១៥ឆ្នាំ 
ចាប់ផ្តើមធា្លាក់ចុះ ក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លះខាងមុខន្ះ (Madhur 2014, 27)។ ដូច្ន្ះ បើសិន កម្ពុជា 
អាចធ្វើ កំណ្ទម្ង់ វិស័យអប់រំបានឆប់កាលណា អនាគតរបស់កូនចៅ ជំនាន់ក្យ   ក៏កាន់ត្ 
បាន ល្អ ឡើងដ្រ។ បើមិនដូច្ន្ះទ្ ចនោ្លាះខ្វះខាតសព្វថ្ង្ខាងផ្ន្កអប់រំ នឹងកា្លាយ  ទៅជាចនោ្លាះ  
ខ្វះខាត ផ្ន្កជំនាញ នាព្លអនាគត គឺដូចគ្នានឹងចនោ្លាះខ្វះខាតខាងផ្ន្កអប់រំ កាលពីមុន ដ្លបាន 
កា្លាយ ទៅជា ចនោ្លាះខ្វះខាត យ៉ាងធំ ខាងផ្ន្កជំនាញនាព្លបច្ចុប្បន្ន ហើយន្ះ ជា សា្ថានភាពមួយ 
ដ្ល កម្ពុជា ពិបាកនឹងទ្ំទ្បាន។

ឯកសរយោង (បន្ថ្មលើ ជំពូក ២-៧ ក្នុងវ៉ូលូមន្ះ)

Madhur, Srinivasa. 2014. Cambodia’s Skill Gap: An Anatomy of Issues and Policy 
Options, CDRI Working Paper 98. Phnom Penh: CDRI.

World Bank. 2013. Skilling Up Vietnam: Preparing the Workforce for a Modern 
Market Economy. Vietnam Development Report 2014. Washington, DC: World 
Bank.
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២៣. Bruce McKenney និង ព្ុំ-តុលា (កញ្ញា ២០០២) ធនធានធម្មជាតិ និង ជីវភាព  នៅ 
តាមជនបទក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា៖ ការវាយតំល្ជាមូលដ្ឋាន (ឯក សារ ពិភាក្សាល្ខ 
២៣) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ១០.០០០រៀល ជាអង់គ្ល្ស ១០.០០ដុលា្លារ។

២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្កដ ២០០២) ការលក់ដូរដីធ្លីនៅកម្ពុជា៖ ការ 
វិភាគទិន្នន័យន្ការផ្ទ្រ និងការលក់ដូរដីធ្លី (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ២២) ជាភាសា ខ្ម្រ 
តម្ល្ ៨.០០០រៀល ។

២១. Bhargavi Ramamurthy សុិក-បូរ័ក្ស, Per Ronnås និង សុក-ហាច (មីនា ២០០២) 
ប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៩-២០០០៖ ការផ្ដោតលើបញ្ហាដីធ្លី កំលាំងពលកម្ម និងការ 
ចិញ្ចឹមជីវិតនៅជនបទ (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ២១)តម្ល្ ៨.០០០រៀល។

២០. សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ រៀល-សុភាព អ៊ុច-ឧទ្យ្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi 
Acharya (មីនា ២០០២) ការវាយតំល្សង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅកម្ពុជា (ឯកសារ 
ពិភាក្សាល្ខ ២០) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៨.០០០រៀល។

១៩. ច័ន្ទ-សុផល ទ្ព-សារា៉ាវី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) ការកាន់កាប់ដី នៅ 
កម្ពុជា៖ ការវិភាគលើទិន្នន័យចុងក្យ (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៩) ភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
៨.០០០៛។

១៨. Martin Godfrey, សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ ទ្ព-សារា៉ាវី ប៉ុន-ដូរីណា Claude-Katz, Sarthi-
Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង-ចាន់តូ  និងហុីង ថូរា៉ាក់សុី (តុលា ២០០១) ការ សិក្សា 
អំពីទីផ្សារពលកម្មនៅកម្ពុជា៖ ការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ ការលូតលាស់ និង ការក្តំរូវ 
ចំពោះវិបត្ដិ (ឯកសារពិភាក្សា ល្ខ១៨) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៨.០០០រៀល ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរីណា (មិថុនា ២០០១) ជំនួយបច្ច្កទ្ស និង 
ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព នៅសាលាកសិកម្មព្កលៀប (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៧) 
ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៧.០០០រៀល ។
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ការអប់រំនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

១៦. សុិក បូរ័ក្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ ការលក់ដូរ និងការប្មូលផ្ដុំដីធ្លីនៅកម្ពុជា៖ ការ 
ពិនិត្យ វិភាគដោយត្ួសៗនូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យដើម ដ្ល បាន មកពី អង្ក្ត ថ្មីៗ 
ចំនួន បួន (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៦) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៨.០០០រៀល ។

១៥. Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សីហា ២០០០) ជំនួយ 
បច្ច្ក ទ្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាពនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចមួយដ្លពឹងផ្អ្កលើ 
ជំនួយ៖ បទពិសោធន៍កម្ពុជា (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៥) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
១០.០០០រៀល។

១៤. Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង រៀល-សុភាព (សីហា 
២០០០) ប្ទ្សកម្ពុជា៖ លើកកំពស់អភិបាលកិច្ចសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មន និរន្ដរភាព 
(ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៤) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៣.០០០រៀល។

១៣. អ៊ុង-ប៊ុនឡ្ង (សីហា ២០០០) ការប្ប្ួលតាមរដូវកាលន្សន្ទស្សន៍ថ្ល្ទំនិញ 
ប្ើប្ស់ នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ១៣) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
៣.០០០រៀល។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ ទ-សាវរា៉ា សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ  
ហង់-ជួន ណា រ៉ុន កៅ-គឹមហួន និង ជា-វុធណា (តុលា ១៩៩៩) ផលប៉ះពាល់ន្ 
វិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុ អាសុី លើស្ដ្ឋកិច្ចអន្ដរកាលនៅបណា្ដាប្ទ្ស អាសុីអគ្ន្យ៍៖ ទស្សនៈ 
កម្ពុជា (ឯកសារ ពិគ្ះល្ខ ១២) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៤.៥០០រៀល។

១១. ច័ន្ទ-សុផល និងសូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ (មិថុនា ១៩៩៩) ចំណាកពលកម្មកម្ពុជា ទៅប្ទ្ស 
ថ្៖ ការបា៉ាន់សា្មានជំហានដំបូង (ឯកសារពិគ្ះល្ខ១១) ភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
៣.០០០រៀល។

១០. Gormna, Siobham, ជាមួយ ប៉ុន-ដូរីណា និង សុខ-ខ្ង (មិថុនា ១៩៩៩) បញ្ហា តួនាទី  
បុរស-ស្ដ្ី និងការ អភិវឌ្ឍន៍នៅប្ទ្សកម្ពុជា៖ ការពិនិត្យមើលជាទូទៅ (ឯក សារ 
ពិភាក្សាល្ខ ១០) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៤.៥០០រៀល។

៩. ត្ង-យូគី ប៉ុន-ដូរីណា សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ និង ចន-ម៉ាកឃិនRDU (ម្សា ១៩៩៩) 
បទពិសោធន៍របស់សកម្មភាព សហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមន្អង្គការយូនីស្ហ្វ 
(ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៩) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៤.៥០០រៀល។

៨. ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-
Ronnås ទ-សាវរា៉ា (មករា ១៩៩៩) ប្ទ្សកម្ពុជា៖ បញ្ហាប្ឈមមុខន្ការបង្កើត 
ការងារ ដ្លមនផលិតភាព (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៨) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
៦.០០០រៀល។

៧. McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) ការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងយុទ្ធសាស្ដ្ ចិ
ញ្ចឹមជីវិតគ្ួសារនៅក្នុងភូមិខ្ម្រពីរ (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៧) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ 
៧.៥០០រៀល។

៦. Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខស្បៀងនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈអាសុី៖ 
បទពិសោធន៍កម្ពុជា (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៦) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៧.៥០០រៀល។

៥. Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (កញ្ញា ១៩៩៨) សមហរណកម្ម 
ស្ដ្ឋកិច្ច តំបន់សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជានិរន្ដរ៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា (ឯកសារ ពិភាក្សា ល្ខ 
៥) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៩.០០០រៀល។
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បញ្ជីឯកសារពិភាក្សារបស់វិទ្យោសា្ថាន វបសអ

៤. ជឹម-ចរិយ ស្៊ុន-ពិធូ សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ ចន-ម៉ាកឃិនឌ្រូ ងួន-សុគនា្ធា ប៉ុន-ដូរីណា និង 
រ៉ូប៊ីន-បុិដឺលវ៍ (មិថុនា ១៩៩៨) ការរៀនសូត្ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុជា (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៤) ជាភាសាខ្ម្រ តម្ល្ ៩.០០០រៀល ។

៣. Kannan, K. P. (មករា ១៩៩៧) កំណ្ទំរង់ស្ដ្ឋកិច្ច កំណ្តម្ូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងការអ
ភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ៣)។

២. McAndrew, John P. (មករា ១៩៩៦) ជំនួយហូរចូលជំនួយស្ពិចស្ពិល៖ ជំនួយ 
សង្គា្ះ និងអភិវឌ្ឍន៍ទ្វ្ និងពហុភាគី ១៩៩២-៩៥ (ឯកសារពិភាក្សាល្ខ ២)។

១. Kannan, K. P. (វិច្ឆិកា ១៩៩៥) ការកសាងសន្ទស្សន៍ថ្ល្ទំនិញ្ញប្ើប្ស់សំរាប់  
ប្ទ្សកម្ពុជា៖ ការពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្ដន៍នាព្លបច្ចុប្បន្ន និងការ លើក 
មតិក្លំអ (ឯកសារពិភាក្សា ល្ខ ១)។





វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

C អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវល្ខ ៣១៥ 

* ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

' ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣

6 ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
អុីម្ល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្ហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

តម្ល្៖ ២០០០០៛
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