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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

កា រពិនិត្យមើលលើឯកសា រ   វ   វស្ត ីពីកា រចូលរួមរបស់សមា ជិក
មហា វិទ  ល័យក្ន ុងដំណើរកា រអន្ដ រជា តូបនីយកម្ម ឧត្ត មសិក  

អត្ថ បទនះរៀបរៀង  យ  ក  ី តឹក មុយទៀង អ្ន ក   វ   វ   មជ្ឈមណ ល 
  វ   វ និងនវា នុវត្ត ន៍អប់រំនវិទ  សា  ន CDRI។ សូម  ង  អត្ថ បទនះ ថា ៖  
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កា រសិក  នះ ជា ផ្ន កមួយនកម្ម វិធីសហកា រជា ដគូរយៈពលបីឆា  ំ រវា ង វិទ  សា  ន 
CDRI និងអង្គ កា រមូលនិធីអា សុី  ថា  "ថា  លឧត្ត ម ចំណះ៖ កា រលើក  កម្ព ស់  
នវា នុវត្ត ន៍ ក្ន ុងឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា "។ អ្ន កនិពន្ធ  សូមថ្ល ងអំណរគុណដល់  ក សួង 
កា របរទស និង ពា ណិជ្ជ កម្ម  អូ  ្ត ាលី  ចំ  ះកា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុតា ម  រយៈ 
គ   ងពន្ល កចំណះ៖ ទិន្ន ន័យ និង កា រពិភា ក   ដើម្ីប កា រអភិវឌ្ឍ   កម្ព ុជា    របស់ 
អង្គ កា រមូលនិធិអា សុី។

សចក្ត ីផ្ត ើម
ដើមឡើយ អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម  ឧត្ត មសិក     ន់តជា   

សកម្ម ភា ព ឬ កម្ម វិធី ដា ច់ៗ ពីគា     (ទា ក់ទង នឹង អន្ត រជា តិ)  ដល បា ន 
អនុវត្ត     តា មបណា្ខ   ឹះសា  នឧត្ត មសិក  តប៉ុ   ះ ។ ក៏បុ៉ន្ត   
នា ពលថ្ម ីៗនះ វា  ូវ បា ន  គ ចា ត់ ទុក ថា   ជា   ដំណើរកា ររួមមួយ 
ដល  ូវបា នអនុវត្ត  យា៉ ងទូលំទូលា យ និង មា ន លក្ខ ណៈ ជា   
យុទ្ធ សា ្ត   និងត  វូ ឱ្យ មា ន កា រចូលរួម ពី អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា    ក្ន ងុ   

 ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក   ក្ន ុង  ះមា ន ដូចជា  ថា  ក់ដឹកនា ំ  ូប  ៀន   
អ្ន ក   វ   វ និង បុគ្គ លិក រដ្ឋ បា ល  ដលជា ទូ   ពួកគភា គ  ើន  
មិន ទា ន់   យល់ ដឹង ច  ស់   ឡើយ ទ  ថា   តើ ដំណើរកា រ ទា ំង  ះជា     
អ្វ ី   ឱ្យ   កដ? ឬ តើ ពួកវា គួរ មា ន លក្ខ ណៈ បបណា  ឬ អា ចមា ន    
លក្ខ ណៈ  អ្វ ខី្ល ះ  ះ ទ? (Buckner and Stein 2020 )។ មកទល់   
ន ឹង ពល  នះ  ះបីមា ន កា រ ឱ្យ និយមន័យ ជា  ើន  លើ ពា ក្យ 
"អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម  ឧត្ត មសិក  " នះក៏  យ ក៏មិន ទា ន់ មា ន   កា រ   
ទទួល សា្គ  ល់ ជា រួម ណា  មួយ  ឡើយទ។  ះជា   យា៉ ង នះ ក្ត ី
 និយមន័យ   របស់ Knight (2004, 11) ដល បា ន ពិពណ៌នា  
ពា ក្យនះ  ថា ជា  "ដំណើរកា រ បញ្ច ូល ធា តុ អន្ត រជា តិ អន្ត រវប្បធម៌ 
និង   ជា  សា កល   ក្ន ុង មុខងា រ ប  ៀន កា រ   វ   វ និង   កា រ 
ផ្ត ល់  សវា កម្ម  របស់  ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក  "  ូវ បា ន គ  ើ   ស់  
ញឹកញា ប់  ជា ងគ។ បនា  ប់មក de Wit et al. (2015, 29) បា ន  
ធ្វ ើកា រ  កស  ួល  លើនិយមន័យដើម របស់ Knight  (2004) 

 យ បា ន កំណត់ ន័យ របស់ អន្ត រជា   តូបនីយកម្ម   ឧត្ត ម សិក      ថា  ជា 
"ដំណើរកា រ  យ ចតនា  ក្ន ងុ កា រ បញ្ច លូ ធា តុអន្ត រជា តិ អន្ត រ វប្បធម៌  
និង  ជា  សា កល   ក្ន ុង មុខងា រ ប  ៀន កា រ   វ   វ និង កា រ ផ្ត ល់  
សវា កម្ម   របស់  ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក   ដើម្ីប   លើក  កម្ព ស់ គុណភា ព   
អប់រំ  និងកា រ   វ   វ ស   ប់ និស្សិត និងបុគ្គ លិក និងដើម្ីប   
ចូលរួម អភិវឌ្ឍ សង្គ ម  កប  យ អត្ថ ន័យ  ដ៏   ល   " ដើម្ីបធ្វ ើ  
ឱ្យ   ន័យ របស់ ពា ក្យនះ  មា ន លក្ខ ណៈ  បរិយា បន្ន   ជា ងមុន។ កា រ 
ដល   កំណត់ និយមន័យ បបនះ   ត សំខា ន់  លើ ចតនា  របស់   

 ឹះសា  ន  ឧត្ត មសិក   ក្ន ុងកា រធ្វ ើអន្ត រជា  តូបនីយកម្ម  តា ម រយៈ   
កា រ  បញ្ច ូលធា តុអន្ត រជា តិ អន្ត រវប្បធម៌  និង ជា  សា កល   ក្ន ុង  
មុខងា រ  ប  ៀន កា រ   វ   វ និង កា រ ផ្ត ល់ សវា កម្ម របស់ខ្ល ួន  
ដើម្ីបប  ើដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និង ត  ូវកា រ សង្គ មជា តិ។ 

លើសពីនះ  គជឿថា  កា រធ្វ ើអន្ត រជា  តូបនីយកម្ម  បា ន នា ំ មក នូវ 
អត្ថ   ជន៍ ជា  ើន ដល់  ឹះសា  ន  ឧត្ត មសិក  ៖ វា អា ចជួយធ្វ ើ  
ឱ្យ  គុណភា ព  កម្ម វិធីសិក   កា ន់ត  សើរឡើង បង្ក ើន កា រ យល់ដឹង   
ជា  អន្ត រជា តិ និង  កា រចូលរួម ជា  សកល របស់ និស្ិសត  ទា ក់ ទា ញ  
បុគ្គ លិកនិងនិស្សិតដលមា ន ទព  សល្យ  និង ជួយ  ព  ីក និង   
ព  ឹង ករ ិ៍   ះ និង ចំណា ត់ថា  ក់ អន្ត រជា តិ  របស់  ឹះសា  នឧត្ត ម  
សិក    ឱ្យ កា ន់ត  ល្ីបរន្ធ ។ឺ មិនត បុ៉   ះ កា រ   វ   វ និង  កា រ  ផលិត 
ចំណះដឹងថ្ម ីៗ កា រព  ីក ភា ពជា ដគូនិងកិច្ច  សហ  តិបត្ត ិកា រ  
អន្ត រជា តិ និង កា របង្ក ើន   ក់ ចំណូល  ក៏ តង  វូបា ន  រា យកា រណ៍ ថា 
 ជា  អត្ថ   ជន៍ ចម្បងៗ  ន កា រ ធ្វ ើ អន្ត រជា  តូប នីយ កម្ម   ឧត្ត ម 
សិក    ផងដរ (Knight 1994, 2004)។ ហតុនះហើយ  ឹះសា  ន   
ឧត្ត ម  សិក      ជំុវិញ  ពិភព  ក តង ខិតខំ  ឹង   ង បញ្ច ូល ធា តុ  
អន្ត រជា តិ     ក្ន ុង ផ្ន ក សំខា ន់ៗ ន កា រ ធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រ ក្ន ុង  សា  ប័ន  
របស់ ខ្ល ួន។

បរិបទកម្ព ុជា 
ទំនើបកម្ម  ព័ន្ធ អប់រំក  ិតឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា    ូវបា ន 

ធ្វ ើឡើងជា លើកដំបូង ក្ន ុង អំឡុង ទសវត្សរ៍ ឆា  ំ១៩៦០   ពល  
ដល  ភា គីបា រា ំង បា នដា ក់ឱ្យ  ើ   សជ់ា ផ្ល ូវកា រនូវ  ព័ន្ធ   អប់រំ  បប 
បស្ច ឹម  ទស ជំនួស ឱ្យ  ព័ន្ធ ដើម បប  ពណី របស់ កម្ព ុជា ។ 
ចា ប់តា ំង ពី ពល  ះមក  ព័ន្ធ អប់រំក  ិត ឧត្ត ម សិក    កម្ព ុជា  
បា ន ឆ្ល ងកា ត់ កា រ ផា  ស់ប្ត ូរ ជា  ើន  យទទួលរងឥទ្ធ ិពល ពី របប 
អា ណា និគម និយមបា រា ំង សង្គ ម និយម បប   ះពុទ្ធ   សា សនា  
សា ធា រណរដ្ឋ  និយម កុម្ម ុយនិស្ត ៉  និយម កុម្ម ុយនិស្ត  វៀតណា ម 
និយម អំណា ច ផា  ច់កា រ និយម អា ជា  ធរ ប ្ខ  ះអា សន្ន  របស់  
អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និង លទ្ធ ិ   ជា ធិបតយ្យ  បប កូនកា ត់ 
(Chet and Un 2019; Sam, Zain and Jamil 2012)។ 
គអា ច និយា យថា  ឥទ្ធ ិពល បរទស ទា ំងនះ  បា នរួម ចំណក 
យា៉ ង  ធំធង  ដល់កា រសា  រនីតិសម្បទា  និង កា រអភិវឌ្ឍ ឧត្ត ម សិក   

 កម្ព ុជា ។ ក៏បុ៉ន្ត  កា រគិត បប នះ គឺមិនមា ន ភា ព   សម  ប     
ក្ន ុង   បរិបទ កម្ព ុជា បច្ច ុប្បន្ន ឡើយ  យហតុ ថា ជំនួយ អភិវឌ្ឍន៍ 
ទា ងំ  ះ  អា ចនឹង ធ្វ ើ ឱ្យ មា ន  អតុល្យភា ពរវា ង ធា តុ ដល   មា ន លក្ខ ណៈ   
ក្ន ុង  ុក និងធា តុអន្ត រជា តិ  ក្ន ុងឧត្ត ម សិក  ។ ជា  លទ្ធ ផល
វា នឹងជះឥទ្ធ ិពលដល់ស្វ ័យភា ពសា  ប័ ន កា រ  ើ   ស់ ភា សា ដើម  
និង ភា ព ពា ក់ព័ន្ធ  រវា ង មា តិកា  ប  ៀន និង  រៀន និង ទីផ  រ កា រងា រ  
(Leng 2013)។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី  ឹះសា  ន   ឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា    

 ត  ើ   ស់ កិច្ច  សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ ដើម្ីប ស  ួលដល់ 
កា រ អភិវឌ្ឍសា  ប័ន របស់ខ្ល ួន   ះ ដំណើរកា រនះ  ូវបា ន  គ 
ដឹង ថា  កំពុង ជួយ ដល់  សា  ប័នអប់រំឱ្យ ទទួលបា នស្ត ង់ដា រ កម្ម វិធី 
សិក   អន្ត រជា តិ បង្ក ើតកម្ម វិធី សិក    កប  យ ភា ព ច្ន  តិដ្ឋ   
បង្ក ើត និងទទួលបា ន ចំណះដឹង និង បច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗ និង អភិវឌ្ឍ   
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

សមត្ថ ភា ព  ធនធា ន មនុស្ស (Chet and Un 2019; Yun 
2014)។ ជា ងនះ  ទៀត កា រធ្វ ើអន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម  កម្ម វិធី  
សិក     ូវបា ន គ ចា ត់ទុក ថា  ជា យុទ្ធ សា  ្ត ដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ព 
មួយ  ក្ន ុងកា រ ធ្វ ើឱ្យ និស្សិត ជា ពិសស អ្ន ក ដល មិនមា ន លទ្ធ ភា ព 
ចញ      ក    ទស យល់ដឹង និង ស្វ ងយល់ ឱ្យកា ន់ត សុី 
ជ      ពី ខ្ល ឹមសា រ ទា ក់ទង នឹង អន្ត រជា តិ  ដើម្ីប អភិវឌ្ឍ ជំនា ញ ដល   
ចា ំបា ច់  ស   ប់កា រ  កួត  ជងទីផ  រកា រងា រ  ក្ន ុងតំបន់ និង   
ពិភព  ក   (Dash 2017)។ ដូច្ន ះយើង  ូវកា រជា ចា ំបា ច់នូវ 
កម្ម វិធីសកិ  ក  ិតអន្ត រជា តិជា  ើនទៀត   ដើម្ីបអប់រំនិង បណ្ណ ុះ  
បណា្ខ  ល  កមា  ំង ពលកម្ម ស   ប់ពិភព  ក  ដល មា ន វប្បធម៌ 
ច  ះុ    រពញ    យ ភា ព  ទា ក់ ក ឡា  គា   នះ។ យ៉ា ងណា   មិញ
កា រ   វ   វមុនៗ បា នបងា  ញថា  អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម   ឧត្ត ម 
សិក    កម្ព ុជា  ស្ថ ិតក្ន ុង ដំណា ក់កា ល ដំបូង   ឡើយទ (Chet 
2006; Hill, Hell and Cauter 2021; Yun 2014) ហើយ  
សកម្ម ភា ពដលយើងឃើញភា គ  ើន គឺ មា នត កា រចល័តនិស្សិត  
និងបុគ្គ លិកបុ៉   ះ រីឯ សកម្ម ភា ព ផ្សងៗទៀត ដូចជា  កា រ 

 ើស រីស និងទទួលនិស្សិត បរទស  គឺ    មា នតិចតួច  ឡើយ
(Chet 2006; Dash 2017)។ បើនិយា យ ពី ឯកសា រ  ល  
ន  បា យវិញ កា រខិតខំ  ឹង   ង របស់ រា ជរដា  ភិបា ល  កម្ព ុជា    
ជា  ើន  ូវបា ន ធ្វ ើឡើងដើម្ីប  ះ   យ ប     ដល  កើតមា ន   

 ក្ន ុង កា រអប់រំ ក  ិត ឧត្ត មសិក   បុ៉ន្ត  មា នត  ឯកសា រ  មួយ  
បុ៉   ះ  ដលបា ននិយា យជា ក់លា ក់ពី  ប    អន្ត រ ជា  តូបនីយកម្ម        
ឧត្ត មសិក  នះ  ះគឺ ផនទី បងា  ញ   ផ្ល ូវ   ឧត្ត ម  សិក  ឆា  ំ ២០១៧- 
២០៣០។ ផនទី បងា  ញ ផ្ល ូវ នះ បា ន កំណត់ សូចនា ករ សំខា ន់ៗ  
ចំនួន ៣ ដើម្ីប ឱ្យ  កម្ព ុជា  អា ច ជំរុញ កា រ ចូលរួមជា  អន្ត រជា តិ របស់  

 ឹះសា  ន ឧត្ត ម សិក   និង ធ្វ ើកា ររៀបចំ វិស័យ ឧត្ត ម សិក   របស់  
ខ្ល ួន  ស   ប់ សមា ហរណកម្ម  តំបន់ និងសកល  ក។ សូចនា ករ  
ទា ំង  ះ រួមមា ន៖ ១) បង្ក ើន ចល័តភា ព  (ចញ-ចូល  ទស) 
របស់ និស្សិត និងសមា ជិកមហា វិទ  ល័យ ២) លើក កម្ព ស់  
ចល័តភា ព  កម្ម វិធី និង សា  ប័នអប់រំ និង ៣) ធ្វ ើឱ្យកម្ម វិធីសិក  មា ន 
ស្ត ង់ដា    លក្ខ ណៈតំបន់ និងអន្ត រជា តិ (MoEYS 2017, 8)។ 

 ះជា  យា៉ ងនះក្ត ី អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម  នះ មិន  ូវ បា ន  មនុស្ស  
 ប់គា   យល់ច  ស់  ះទ ហើយ ដំណើរកា រ ក្ន ុងកា រ ស   ច បា ន  

សមិទ្ធ ផល នីមួយៗ របស់វា  ក៏ តងត មា ន ភា ព រដិបរដុប ផងដរ។ 
ហតុ នះ ហើយ  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   បា ន  ើសយក វិធីសា  ្ត   
ផ្សងៗ គា   ដើម្ីបអនុវត្ត  អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម   ក្ន ុង សា  ប័ន  របស់ 
ខ្ល ួន។ ក្ន ុង  ះ អ្ន កអនុវត្ត  មួយចំនួនយល់ថា   អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម   
សំ   លើ សកម្ម ភា ពទា ំងឡា យណា   ដល ជួយ  បង្ក ើន   គុណភា ព    
ប  ៀន  និង រៀន និង ព  ីក ករ ិ៍   ះ របស់ សា កល  វិទ  ល័យ   
ឧទា ហរណ៍ កា រធ្វ ើ បច្ច ុប្បន្ន ភា ព កម្ម វិធី សិក  ជា  ចា ំនិង  ធ្វ ើឱ្យ   
មា ន កា រ ទទួលសា្គ  ល់ជា អន្ត រជា តិ កា រ  ើ   ស់  ភា សា  អង់គ្ល ស  ជា    
មធ  បា យ ក្ន ុងកា រ ប  ៀននិងរៀន កា រធ្វ ើ កិច្ច សហកា រ   វ   វ   
ជា មួយ   ដគូ បរទស និង កា រ អភិវឌ្ឍ  ហដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ   សា  ប័ន។  
រីឯ អ្ន កមួយ ចំនួនទៀត  ចា ត់ ទុកអន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម   ជា  មធ  បា យ  
មួយ ក្ន ុង កា រ បង្ក ើន កា រ យល់ដឹងរបស់ និស្សិត  និងបុគ្គ លិក  ពី  អន្ត រ 
វប្បធម៌ ដលអា ចស   ចបា នតា មរយៈ កម្ម វិធីផា  ស់ប្ត ូរ  និស្សិត  

និង បុគ្គ លិក (Tek and Leng 2017; Yun 2014)។ ចំ  ះ កម្ម វិធី 
អប់រំ  ស ្ញ  ប     ទ្វ  កម្ម វិធី អប់រំ ឆ្ល ង  ទស និង កា រ បង្ក ើត  សា ខា  

 ះឹសា  ន ឧត្ត មសិក     ក   ទស  មា នក  តិ  តិចតួចណា ស់  
 ក្ន ុង បរិបទ កម្ព ុជា ។

 ះបីជា មា នកា រ   វ   វជា  ើន  ូវបា នធ្វ ើឡើងលើ 
 ធា នបទ   ទា ក់ទងនឹង អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម  ឧត្ត ម សិក        កម្ព ុជា ក្ត ី 

កា រសិក   អំពីតួនា ទីជា ក់លា ក់ និងកា រចូលរួម របស់ សមា ជិក  មហា  
វិទ  ល័យ  (បុគ្គ លិក ប  ៀន និង   វ   វ) ក្ន ុងបរិបទ  បបនះ 

  មា ន ក  ិត  ឡើយ។ សមា ជិក មហា វិទ  ល័យ  ូវបា ន  គ 
ដឹងថា   មា ន ឥទ្ធ ិពលយា៉ ងខា  ំង លើកា រ បំពញ បសកកម្ម សា កល 
វិទ  ល័យ (កា រប  ៀន កា រ   វ   វ និង សវា កម្ម   សហគមន៍) 

 យសា រពួកគជា អ្ន ក អនុវត្ត ផា  ល់ ជា ពិសសក្ន ុងកា រ  អភិវឌ្ឍ  
ខ្ល ឹមសា រ កម្ម វិធី សិក    កា រ   វ   វ និង  កិច្ច  សហកា រ  អន្ត រជា តិ 
នា នា ។ ហតុនះហើយ អត្ថ បទ នះ បា ន ពិនិត្យ  មើលលើ   ឯកសា រ  

  វ   វ  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង កា រចូលរួម របស់  សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ  
ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម    ដើម្ីប ធ្វ ើ កា រ វិភា គ    ពី ទ  ង់ នកា រ 
ចូលរួម និង កតា    ដល  ជះ ឥទ្ធ ិពល ដល់ កា រ ស   ច ចិត្ត   របស់  ពួកគ 
ក្ន ុងកា រ ចូលរួម  ក្ន ុង សកម្ម ភា ព ទា ំង  ះ។

អត្ថ បទនះ ចា ប់ផ្ត ើម  យធ្វ ើកា រពិពណ៌នា ពី ទិដ្ឋ ភា ពសង្ខ ប  
អំពី កា រវិវត្ត ថ្ម ីៗ   ន អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម  ឧត្ត មសិក    លើ  សកល 

 ក រួច ប  មួ  មកក្ន ងុ  បរិបទ កម្ព ជុា ។ បនា  ប់មកអត្ថ បទនះ 
បងា  ញ  ពី ទ  ង់ផ្សងៗ  ន កា រចូលរួម របស់ សមា ជិក មហា   វិទ  ល័យ     
ក្ន ុង សកម្ម ភា ពអន្ត រជា តិ និងពិនិត្យ មើលលើ កតា   និង យន្ត កា រ  
នា នា  ដល ជួយ លើកទឹកចិត្ត  សមា ជិក  មហា  វិទ  ល័យ ឱ្យមា នកា រ  
ចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម  ក្ន ុងដំណើរកា រអនុវត្ត  អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម  
រួចអត្ថ បទនះ បញ្ច ប់  យមា នកា រ ពិភា ក   អំពី គំនិត ឬ  ផនកា រ   
ដា ក់ចញ  ស   ប់ ពិចា រណា  ក្ន ុង កា រ អភិវឌ្ឍ  អនុ វិស័យ  ឧត្ត ម   សិក   
របស់កម្ព ុជា ។ កា រ   វ   វបន្ថ ម ក៏បា នស្ន ើឡើង ផងដរ     ចុង  
បញ្ច ប់ ន អត្ថ បទនះ។

ទ  ង់នកា រចូលរួម
សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ បា នដើរតួយ៉ា ងសំខា ន់ក្ន ងុកា រអភិវឌ្ឍ  

 ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក   ហើយ កា រចា ត់តា ំងឱ្យ ពួកគ  ចូលរួមអនុវត្ត     
សកម្ម ភា ព អ្វ ីមួយ  ះ បា ន ជះឥទ្ធ ិពល  យា៉ ងខា  ំង ដល់  ក  ិត ន  
កា រ ចូលរួមសកម្ម  របស់ ពួកគ។ ក៏បុ៉ន្ត  ពំុសូវមា ន កា រ   វ   វ      

 ើន ឡើយ    ដល   តសំខា ន់ លើ កា រចូលរួមរបស់   សមា ជិក    
មហា    វិទ  ល័យ ជា ពិសស  ក្ន ុង កិច្ច  កា រងា រ  អនុវត្ត សកម្ម ភា ព       
អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម    ឧត្ត មសិក     (Childress 2010; Finkelstein,
Walker and Chen 2013; Friesen 2013; Stohl 2007)។ 
តា មរយៈ  កា រ  ប  ៀន និង កា រ   វ   វអន្ដ រជា តិ កា រ  ះ   ពុម្ព  ផ  យ
 និង ចូលរួម វា យ តម្ល  អត្ថ បទ   វ   វ សមា ជិកភា ព ក្ន ុង  បណា្ខ  ញ   
អ្ន ក   វ   វ អន្ត រជា តិ និង  កា រចូលរួមអនុវត្ត គ   ង អភិវឌ្ឍន៍  
អន្ត រជា តិនា នា   សមា ជិក  មហា វិទ  ល័យទទួលបា នឱកា សជា   ើន  
ក្ន ុងកា រ ស្វ ងយល់ ពី ពិភព  ក និងបា ននា ំយកចំណះដឹងនិង 
បទ ពិ  ធន៍   ទា ំង  ះ    ឡប់ មកវិញ   ដើម្ីប ចក រំលក ជូនដល់     
និស្សិត និងមិត្ត រួមកា រងា ររបស់ខ្ល ួន។ Childress (2010) ក៏បា ន  
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០២១

ឆ្ល ះុ ប   ងំ ពីគំនិតនះផងដរ  ពលដលគា ត់ បា នចង្អ លុ  បងា  ញ 
យា៉ ងច  ស់ ពី ឥទ្ធ ិពល  ផា  ល់ ដល សមា ជិក  មហា   វិទ  ល័យ   មា ន  
លើ  កា រប  ៀន កា រ   វ   វ និង កា រ ផ្ត ល់  សវា កម្ម  សហគមន៍ 
ពី   ះពួកគបា នចូលរួម យា៉ ង ស   ក់ ស   ំ    ក្ន ុងកា រ  បង្ក ើត 
កម្ម វិធី សិក   កា រអភិវឌ្ឍ  និង អនុវត្ត  កា រ   វ   វ  ជា មួយ   ដគូ 
បរទស និង កា រអនុវត្ត  គ   ង អភិវឌ្ឍន៍ នា នា ។  ពល ដល 
មា ន សិទ្ធ ិ និងអំណា ចទា ំងនះ ពួកគអា ច ស   ច ចិត្ត បា នថា   
តើគួរបញ្ច ូលធា តុអន្ត រជា តិ ធា តុអន្ត រវប្បធម៌ និង ធា តុ  ជា    សា កល   
ណា ខ្ល ះ    ក្ន ុង កម្ម វិធី សិក   គ   ង   វ   វ និង សវា កម្ម  
សហគមន៍ ឬ តើគួរចូលរួមក្ន ុងដំណើរកា រ  អន្ត រជា  តូប នីយកម្ម     
សា កល វិទ  ល័យ  របស់ ពួកគដរឬទ?  ទា ក់ទង នឹង កា រ ចូលរមួ 
នះ  ផងដរ Knight (1994) បា ន កំណត់ សកម្ម ភា ព   និង  សវា កម្ម   
សិក   មួយចំនួន  ដល បា ន នឹងកំពុងអនុវត្ត  ឬគួរ យក  មក ពិចា រណា  
ស   ប់ កា រអភិវឌ្ឍ និងកា រ អនុវត្ត  អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម    ឧត្ត ម  សិក  ។ 
សកម្ម ភា ពទា ំង  ះ  រួមមា ន កា រអភិវឌ្ឍកម្ម វិធី សិក     កា រផ្ត ល់  
ឱកា ស ឱ្យ  និស្ិសត  ស្វ ងយល់ ពី អន្ត រជា តិ   កា រផ្ត ល់ កា រ  កឹ   បល់   

 ដល់ និស្សិតបរទស កម្ម វិធីផា  ស់ប្ត ូរ (និសិ្សត  និង   បុគ្គ លិក) 
វគ្គ សិក    ភា សា បរទស គ   ងអភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិ  កិច្ច  ម  ៀង   
ភា ពជា  ដគូអន្ត រជា តិ កិច្ច សហកា រ   វ   វ  ជា មួយ ដ គូបរទស 
កម្ម វិធីសិក  លើ  ធា នបទ ឬវិស័យនា នា    ទា ក់ទង   នឹង អន្ត រជា តិ  
កម្ម វិធី  បណ្ណ ះុ បណា្ខ  លអំពីវប្បធម៌ សកម្ម ភា ព     ក   ៉ ង   សិក   និង  
សវា កម្ម  ផ្សងៗ ទៀត ដល មា ន   លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិ។ ទា ងំ អស់ នះ
 ទា មទា រ ឱ្យមា ន កា រចូលរួម   យ៉ា ង សកម្ម      ពី សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ។ 

  ុង មា្ខ  ង ទៀត  សកម្ម ភា ព   អន្ត រជា តិ របស់សមា ជិក មហា   
វិទ  ល័យ  ូវបា ន បងចក ជា  ៤  ភទ ជា ក់លា ក់ គឺ 
កា រ   វ   វ  និង កា រ ប  ៀន កា រអភិវឌ្ឍ   កម្ម វិធី  សិក   កម្ម វិធីអប់រំ 

 ក    ទស និង  ផ្ន ក ដទៗទៀត ដូចជា  បណា្ខ  ញអតីត 
និស្សិត ភា ពជា ដគូអន្ត រជា តិ កម្ម វិធី អប់រំ ស ្ញ  ប  ទ្វ  និង 
សមា ជិកភា ព  ក្ន ុង គណៈកមា  ធិកា រ     វ   វ    អន្ត រជា តិ (Dewey 
and Duff 2009)។ បន្ថ មពីនះ Beatty (2013)  បា ន ផ្ត ល់ 
ព័ត៌មា ន   លម្អ ិតពី  ភទនីមួយៗ  យ បងា  ញថា  សកម្ម ភា ព 
ជា  ើន អា ច ចា ត់ទុកជា ទ  ង់ន កា រចូលរួម   កិច្ច កា រ អន្ត រជា តិ  
របស់ សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ។ សកម្ម ភា ព ទា ំង  ះ  រួមបញ្ច ូល  
ទា ងំ កា រ ធ្វ ើអន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម កម្ម វិធី សិក     តា មរយៈ កា រ  ើ   ស់  
និស្សិត បរទសជា ធនធា ន សិក   កា របញ្ច ូលប     ដល កើត 
មា ន  ក្ន ុង សកល  ក   ក្ន ុងកម្ម វិធីសិក    កា រធ្វ ើបទបងា  ញ  
លទ្ធ ផល   វ   វ  ក្ន ុងសន្ន ិសីទ  អន្ត រជា តិ កា រចូល  រួម វា យ    
តម្ល   កា រ   វ   វ និង  ះពុម្ព ផ  យ អត្ថ បទ  ក្ន ុង ទិនា នុប្បវត្ត ិ  
អន្ត រជា តិ កា រដឹកនា ំ និស្សិត ក្ន ុង ដំណើរ ទស្សន  កិច្ច   ក    ទស  
កា រចូលរួម  ក្ន ុងកម្ម វិធីបណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល  អន្ត រវប្បធម៌   និង អន្ត រជា តិ 
និង  កា រអភិវឌ្ឍវិជា  ជីវៈ ផ្សងៗ ទៀត ដូចជា  កា រចូល   រួមជា  គណៈ 
កមា  ធិកា រ អនុវត្ត សកម្ម ភា ពអន្ត រ  ជា  តូប នីយ កម្ម  ឬជា  សមា ជិក   ក្ន ងុ 
សមា គម អន្ត រជា តិណា មួយ។  ះយ៉ា ងណា កា រ ជំរុញ    ឱ្យ  បូ  ៀន 
និងអ្ន ក   វ   វ ចូលរួម ក្ន ុង សកម្ម ភា ព  អន្ត រជា    តូប នីយ កម្ម  អា ច 
ជា រឿងលំបា ក ពី   ះក ុមសមា ជិក មហា   វិទ  ល័យ មួយ ចំនួន 
បា នយល់ឃើញថា  សកម្ម ភា ព ទា ំងនះ ជា កា រងា រ បន្ថ ម ហើយ 

ពួកគមិនមា ន ឆន្ទ ៈចូលរួម  ះទ  សិន  បើ គា  ន រងា  ន់ លើក 
ទឹកចិត្ត  និង កា រណនា ំ និ ង គា ំ    ប់   ន់  ពី សា  ប័ន (Beatty 2013; 
Childress 2010; Clarke and Yang 2019; Dewey and Duff 
2009; Friesen 2013)។ សូម្ីបតអ្ន ក ដលមា ន កា រតា ងំចិត្ត ខ្ព ស់  
ក្ន ងុ កា រធ្វ ើឱ្យ សកម្ម ភា ព អន្ត រ ជា  តូប នី យ  កម្ម   ដើរ   មុខ ក៏ មិន អា ច 
ស   ច បា ន លទ្ធ ផល អ្វ ី ជា  ដំុ កំភួន ដរ។

កតា  ជះឥទ្ធ ិពល 
កា រ    វ   វមួយចំនួន បា ន  ះពុម្ព ផ  យរៀបរា ប់ពីហតុផល

ចូលរួម  អនុវត្ត អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម   របស់ សមា ជិក  មហា វិទ  ល័យ។ 
ឯកសា រ   វ   វមួយក្ន ុងចំ  មកា រសិក  ដំបូងៗ  ក្ន ុង 

 ធា ន បទនះ គឺ របស់ Blackburn and Lawrence (1995)  
 យ  ក្ន ុងកា រសិក   ះ ពួកគបា ន រកឃើញ កតា   ចំនួនពីរ  

កំណត់     ហតុផលន កា រ ចូលរួម នះ (រូបភា ពទី១)។ ទីមួយ គឺ 
"ចំណះដឹងអំពីខ្ល ួនឯង" (self-knowledge) ដល ជា   ភទ  
ន  កា រ វា យ តម្ល   សមត្ថ ភា ព ផា  ល់ ខ្ល ួនមួយចា ំបា ច់  ដើម្ីប ស   ច 
បា ន នូវកិច្ច កា រ ឬ  ល   ជា ក់លា ក់ ហើយវា  ូវ បា ន  ផ  រភា  ប់      
យា៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ  ជា មួយនឹង កា រ វា យតម្ល  កា រអនុវត្ត    កា រងា រ របស់     
សមា ជិក  មហា វិទ  ល័យ។ ក្ន ុង  ះដរ វា រួម បញ្ច ូល ទា ំង ចំណា ប់   
អា រម្ម ណ៍និងចំណង់ចំណូលចិត្ត  កា រប្ត ជា  ចិត្ត  កា រជឿជា ក់   លើ 
ខ្ល ួនឯង អា កប្បកិរិយា  និងទំ  រក្ន ុងកា រធ្វ ើអ្វ ីមួយ។  សមា សធា តុ    
ទា ំង  ះ បា ន ទទួល រងឥទ្ធ ិពលយា៉ ងខា  ំង ពី កតា    ជា សា  ្ត    និង 
សង្គ ម (ឧទា ហរណ៍ អា យុ ភទ ជនជា តិ បទពិ  ធន៍   សិក      
ក     ទស)  និងកតា  អា ជីព (ឧទា ហរណ៍ ឋា នៈ អា យុ កា រងា រ  
វិស័យ  ឯកទស និង  ភទ សា  ប័ន)។ ទី២ គឺ "ចំណះ ដឹង  សង្គ ម "
(social knowledge) ដល មា ន ធា តុផ្ំស ដូចជា កា រយល់ឃើញ 
របស់  បុគ្គ ល មា  ក់ៗ ចំ  ះ បរិយា កា ស សង្គ ម/កា រងា ររបស់ខ្ល ួន   
ជា ពិសស កា រគិត របស់ ពួកគ  លើ  អា ទិភា ព គុណតម្ល  
និង    វប្បធម៌  សា  ប័ន និងសហកា រីភា ព។ ករណី សង្គ មពិសស 
ផ្សងទៀត ដូចជា  អា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងមា តុភា ព ក៏  ូវ បា ន យក  មក  
វិភា គ ផងដរ   ក្ន ុងក បខ័ណ នកា រស   ចចិត្ត  និងឥរិយា បថ 
របស់ សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ របស់ Blackburn and Lawrence 
(1995)។

ចា ប់តា ំងពីពល  ះមក កា រសិក  មួយចំនួនទៀត  ូវបា ន   
អនុវត្ត  ដើម្ីបធ្វ ើតស្ត លើក បខ័ណ នះ។ ឧទា ហរណ៍ Finkelstein 
et al. (2013) បា នប   ក់ថា  ទា ងំចំណះដឹងសង្គ ម និងចំណះ ដឹង
 អំពីខ្ល ួនឯង គឺជា អថរ គន្ល ឹះស   ប់ព  ករណ៍ ពីកា រ ចូលរួម  របស់ 
សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ ក្ន ងុ កា រ   វ   វ ដល  មា ន     លក្ខ ណៈ    
អន្ត រជា តិ។ កា រយល់ឃើញ ចំ  ះ   លក្ខ ខ័ណ  កា រងា រ គឺជា  ចំណុច 
សំខា ន់មួយ ពី   ះ កា រសិក   នះ បា នរក ឃើញថា  អ្ន ក ដល  
ធ្វ ើកា រ  ក្ន ុងសា  ប័នដល  សកម្ម ភា ព  អន្ត រជា តិ   ូវ បា ន ជំរុញ  

 យ   ថា  ក់ដឹកនា  ំផ្ន កសិក   ទំនង ជា  ចូលរួម   ក្ន ងុ   គ   ង    វ   វ 
អន្ត រជា តិ ជា ង  អ្ន កដល ធ្វ ើកា រ  ក្ន ុង  សា  ប័ន ដឹកនា ំ   យ ថា  ក់ 
ដឹកនា ំផ្ន ករដ្ឋ បា ល។ បើនិយា យ ពី ចំណះដឹង អំពីខ្ល ួនឯងវិញ 
ចំណា ប់  អា រម្ម ណ៍ និង ជ  ើស តួនា ទី បា នរួមចំណកយ៉ា ងខា  ំង 
ដល់ កិច្ច  សហកា រ   វ   វ អន្ដ រជា តិ   ះ កិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ង  ក្ន ងុ  
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កា រ  បំពញ កា រងា រ អ្វ ីមួយ មា នទំនា ក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្ន ិទ្ធ  ជា មួយ  
នឹង ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងទំនួល ខុស  ូវ កា រងា រ ដលសមា ជិក   
មហា វិទ  ល័យ មា ន។ លទ្ធ ផល   វ   វ ទា ំងនះ   ូវ បា ន   គា ំ   
ជា ថ្ម ី ម្ត ងទៀត  យ Nyangau (2020)  ពល ដល គា ត់ 
បា នរកឃើញថា  កា រជឿទុកចិត្ត លើខ្ល ួនឯង និងអា កប្បកិរិយា      
ចំ  ះ  បរិយា កា ស កា រងា រអំ  យផល មា ន ឥទ្ធ ិពល យា៉ ងខា  ំង 

 លើកា រ ស   ចចិត្ត ចូលរួម របស់ សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ  
ក្ន ុង  ដំណើរកា រ អនុវត្ត អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម ។ ដូច្ន ះ សមត្ថ ភា ព 
និង  កា រយល់  ឃើញ  វិជ្ជ មា ន អំពី បរិយា កា ស សង្គ ម  ហា ក់  ដូចជា  
មា នភា ព  សំខា ន់  ណា ស់  ក្ន ុង កា រជំរុញឱ្យ សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ 
ចូលរួម ដំណើរ     ះ   រកកា រ ធ្វ ើ អន្ត រជា   តូបនីយកម្ម ឧត្ត មសិក  ដ៏ 

 គជ័យមួយ។
កតា   ជា សា  ្ត និងសង្គ ម និងកតា  អា ជីព ក៏គួរ  ូវ បា ន 

លើកឡើង ជា  កតា   រួមចំណក ដល់ កា រជំរុញឱ្យមា ន កា រ ចូល រួម ជា   
អន្ត រជា តិ របស់សមា ជិកមហា វិទ  ល័យផងដរ។ Vab  et al. 
(2014) បា ន ចង្អ ុល  កា ន់ ភា ពខុសគា    ក្ន ុងកា រចូលរួម កិច្ច កា រ 
អន្ត រជា តិ រវា ង សមា ជិកមហា វិទ  ល័យបុរស និង ្ត  ី  យ បា ន     
ប   ក់ ថា  សមា ជិក មហា វិទ  ល័យ ភទ  ុស មា នភា គរយខ្ព ស់  
ក្ន ងុកា រចូលរួមគ   ង  ដល ត  វូ ឱ្យមា ន កា រធ្វ ើ ដំណើរ ឆ្ល ង   ទស 
ចំណក ឯសមភា គី  ីរបស់ពួកគ មា ន ភា ពសកម្ម   ក្ន ុង  កា រអនុវត្ត   
សកម្ម ភា ព អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម  ក្ន ុង  ុក (at-home)។ កា រផ្ត ល់ 
ឱកា ស ឱ្យ ស្វ ងយល់ ពី អន្ត រជា តិ ក៏  ូវបា នកំណត់ថា  ជា កតា  មួយ    
ជួយ ជំរុញឱ្យ សមា ជិក  មហា វិទ  ល័យ ចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ព  អន្ត រ 
ជា  តូប នីយ កម្ម  ផងដរ  យសា រត   ពល  ដល  ពួកគ មា ន 
បទ ពិ  ធន៍  ក   ទស កា ន់ត  ើន  ះ ក  ិត ន កា រចូលរួម   
របស់  ពួកគ នឹង មា ន កា ន់ ត ខ្ព ស់។ ជា មួយនឹងឱកា សបបនះ   
ពួកគ  ក៏ ទំនង ជា  បា ន អភិវឌ្ឍ អា កប្បកិរិយា វិជ្ជ មា ន និង បង្ក ើន 
ជំនឿចិត្ត    ក្ន ងុកា រចូលរួមអនុវត្ត កិច្ច កា រងា រនះផង ដរ។ ជា លទ្ធ ផល  
ពួកគនឹង មា ន កា រចូលរួម សកម្ម  ជា ងមុន  ក្ន ុង កា រ អនុវត្ត  អន្ត រ ជា  

តូប នីយ កម្ម  ក្ន ុងសា  ប័នរបស់ខ្ល ួន (Calikoglu, Lee and Arslan 
2020; Friesen 2013; Romani-Dias, Carneiro and Barbosa 
2019; Schwietz 2006)។ 

ផ្ទ ុយពីកតា  ជំរុញពីខា ងក្ន ុងដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ Knight 
(1994, 7) បា នរំឭកយើងឱ្យផ្ត ល់ សា រៈ សំខា ន់  លើ កតា    សា  ប័ន 
ដរ។ គា ត់បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា  "វា  [កតា  សា  ប័ន] អា ច អនុ ្ញ  ត 
(ឬ ហា មឃា ត់) ដំណើរកា របញ្ច ូល ធា តុអន្ត រជា តិ  ក្ន ុង មុខងា រ 
ចម្បងៗ របស់សា  ប័ន"។ កា របងា  ញច  ស់លា ស់ពីកា រប្ត ជា   ចិត្ត  
និង កា រ គា ំ   យា៉ ងពញទំហឹង ពី ថា  ក់ ដឹកនា ំ សា កលវិទ  ល័យ  
គឺ  សំខា ន់ ណា ស់  ដើម្ីបស   ចបា នកា រងា រអន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម   

 យ   គជ័យ ជា ពិសស  ពលដល សកម្ម ភា ពទា ំង  ះ 
ទា មទា រ  ឱ្យមា ន កា រចូលរួម យា៉ ងសកម្ម  ពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ប់រូប 

 ក្ន ុងសា  ប័ន (Beatty 2013; Calikoglu, Lee and Arslan 
2020; Childress 2010; Li and Tu 2016; Nyangau 
2020)។  ពល  ដល សា  ប័ន មួយ  មា ន ចក្ខ ុវិស័យ និង  ល 
បំណង    ច  ស់លា ស់  សា  ប័ន  ះ អា ចបង្ក ើតជា សកម្ម ភា ព 
យុទ្ធ សា ្ត    ជា ក់លា ក់ ទា ក់ទង នឹង កា រកៀរគរ ធនធា ន និង កា រវា យ 
តម្ល និងដំឡើងតំណង បុគ្គ លិក។   ះ យា៉ ងណា   ឹះសា  នឧត្ត ម  
សិក   គួរ គប្ីប  ុង  យ័ត្ន   ចំ  ះភា ព ខុសគា   ដលអា ចកើតមា ន  
រវា ង ឯកសា រ យុទ្ធ សា ្ត   និង កា រយល់ដឹង របស់ សមា ជិក    មហា  
វិទ  ល័យ  អំពី  លបំណងរបស់ សា  ប័ន ក្ន ុង កា រ   អនុវត្ត កិច្ច កា រ   
អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម ។ ដើម្ីបធា នា បា នថា  ព័ត៌មា ន  ឹម  ូវ 

 ូវបា នផ្សព្វ ផ  យ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព Friesen (2013)
ស្ន ើឱ្យ មា ន កា រអនុវត្ត  សកម្ម ភា ព មួយចំនួន៖ ទីមួយ គប្ីប មា ន 
កា រ    ័យទា ក់ទងឱ្យ ច  ស់លា ស់   ក្ន ុង ចំ  មបុគ្គ លិក  
សា កល  វិទ  ល័យ  អំពីដំណើរកា រអនុវត្ត  អន្ត រ ជា  តូប នីយ កម្ម  
(អត្ថ ន័យ  លបំណង និងគុណតម្ល )។ ទី២៖ កិច្ច សន្ទ នា    
គួរ  ូវ បា ន ធ្វ ើឡើង  ដើម្ីបផ្ត ល់ឱកា សដល់ថា  ក់ដឹកនា ំ បុគ្គ លិក     
សិក    និង រដ្ឋ បា ល និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត ចូលរួម ពិភា ក   អំពី  

រូបភា ពទី១៖ ក បខ័ណ នកា រស   ចចិត្ត  និងឥរិយា បថ របស់សមា ជិក មហា វិទ  ល័យ

ចំណះដឹងសង្គ ម

ចំណះដឹងអំពីខ្ល ួនឯង

កតា  អា ជីព

ករណីសង្គ ម
ពិសស

បរិយា កា សកា រងា រ កា រឆ្ល ើយតបរបស់
សា  ប័ន

កតា   ជា សា ្ត  
និងសង្ក ម

ឥរិយា បថ និងកា រស   ចចិត្ត 
(ចូលរួមក្ន ុងកា រធ្វ ើអន្ត រជា តូបនីយកម្ម )

ចំណា ំ៖  ួញពណ៌ក ហម តំណា ងឱ្យឥទ្ធ ិពលខា  ំង រីឯពណ៌    បងា  ញពីក  ិតឥទ្ធ ិពលទា ប។
 ភព៖ Blackburn and Lawrence (1995)
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ប   នះ។ ជា ចុងក  យ បរិយា កា ស អំ  យ  ផលមួយ   គួរ  ូវ  
បា ន បង្ក ើតឡើង ដើម្ីប គា ំ   ដល់ កា រចូលរួម របស់  សមា ជិក  មហា   
វិទ  ល័យ   ក្ន ុង កា រងា រ អន្ត រជា  តូប នីយ កម្ម   នះ។ កា រនិយា យ ដូច្ន ះ 
Li and Tu (2016) បា នប   ក់ថា    ន់តកា រ ធ្វ ើឱ្យ បរិយា កា ស  
កា រងា រ  សើរឡើងតមួយមុខ (ឧទា ហរណ៍ កា រ គា ំ  ផ្ន ក 
សមា  រៈ និងសង្គ ម) គឺមិន  ប់   ន់  ះទ។ កា រ អភិវឌ្ឍ 
សមត្ថ ភា ព    សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ ដូចជា  កា របង្ក ើន ជំនា ញ 
ភា សា  បរទស និង ព  ីកចំណះដឹង អន្ត រវប្បធម៌ គប្ីប  ធ្វ ើឡើង  
ដើម្ីប ឱ្យ ពួកគា ត់ អា ច ចូលរួម យា៉ ង សកម្ម  ឬ ពលខ្ល ះ អា ច មា ន ជា  
គំនិត  ផ្ត ួចផ្ត ើម  ឬ បង្ក ើត ផនកា រ អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម  ក្ន ុង  ុក និង   
ក     ទសផងដរ។

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
អត្ថ បទនះ មា ន  លបំណងពិនិត្យមើលលើទ  ង់ នកា  រ ចូល   

រួម របស់សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ ក្ន ុងកា រធ្វ ើ អន្ត រជា តូបនីយកម្ម   
និង កតា  ជះឥទ្ធ ពិលដល់កា រចូលរួមរបស់ ពួក គ     ក្ន ងុ     ដំណើរកា រ   
នះ។ ឯកសា រ   វ   វ បា នចង្អ ុល បងា  ញ    ជា     បន្ត  បនា  ប់ ថា  
សមា ជិកមហា វិទ  ល័យ បា នដើរតួ យា៉ ង សំខា ន់    ក្ន ុង  ដំណើរ កា រ  
អនុវត្ត កិច្ច កា រ អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម   យសា រពួកគា ត់ មា ន  ឥទ្ធ ពិល 

 យផា  ល់  លើ  សកម្ម ភា ព   អន្ត រជា តិ    ភា គ  ើន ហើយ  ចំណះដឹង  
អំពីខ្ល នួឯង និង ចំណះ សង្គ ម របស់ ពួកគា ត់ មា ន ឥទ្ធ ពិលយ៉ា ងខា  ងំ  
លើកា រ ស   ចចិត្ត  ចូលរួម ក្ន ុង សកម្ម ភា ព បបនះ។ កា រ  ខិតខំ 

 ឹង   ងអនុវត្ត កិច្ច កា រអន្ត រជា តិរបស់ ពួកគា ត់  អា ច  មើល ឃើញ   
តា ម រយៈកា រប  ៀន និង នវា នុវត្ត ន ៍កម្ម វិធី  សិក   ចល័តភា ព ឆ្ល ង 

 ទស កិច្ច សហកា រនិង បណា្ខ  ញ    វ   វ   អន្ត រជា តិ និងកា រ 
អនុវត្ត  គ   ងអភិវឌ្ឍន៍នា នា ។ 

កា រពិនិត្យមើលឯកសា រ   វ   វនះ បា នបងា  ញថា ចំណះ 
ដឹង អំពីខ្ល ួនឯង និង កា រយល់ឃើញ ចំ  ះ បរិយា កា ស កា រងា រ   
ក្ន ងុសា  ប័ន គឺជា គន្ល ះឹក្ន ងុកា រជំរុញឱ្យមា នកា រ ចូលរួម  របស់ សមា ជិក    
មហា  វិទ  ល័យ  ក្ន ុង ដំណើរកា  រ អន្ត រជា  តូបនីយកម្ម ឧត្ត ម  សិក   ។

 ពលដលពួកគា ត់មា នទំនុក ចិត្ត ថា  ខ្ល ួនមា ន ចំណះដឹង និង
  ជំនា ញ ចា បំា ច់  ប់   ន់   ស   ប់ បំពញភា រកិច្ច   ដលមា ន លក្ខ ណៈ 
អន្ត រជា តិ  ះពួកគា ត់នឹង មា ន ភា គរយ  ខ្ព ស់ ក្ន ងុ កា រ ប្ត ជា  ចិត្ត   បំពញ
  កិច្ច កា រ  ទា ំងអស់  ះ។ កា រប្ត ជា  ចិត្ត  និង   កា រគា ំ   ដល  ូវ 
បា នបងា  ញ យា៉ ង ច  ស់   យ  ថា  ក់  ដឹកនា ំ សា កល  វិទ  ល័យ ក៏ ជះ  
ឥទ្ធ ពិល  យា៉ ងខា  ំង    ដល់ កា រ ចូលរួម  របស់   សមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ    
ផងដរ   ះ កតា   ទា ំងនះ មា ន ទំនា ក់ ទំនង  យផា  ល់ជា មួយ  
ន ងឹ    កា រ ទទួល សា្គ  ល់ លទ្ធ ផល កា រងា រ   និង  ព័ន្ធ  ផ្ត ល់រងា  ន់កា រងា រ។ 
ហតុនះហើយ  ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក   គប្ីប ពិនិត្យ និង តា មដា ន  
មើល លើ  តួនា ទី ដ៏ មា ន ឥទ្ធ ិពល និងជំរុញ កា រចូលរួម   របស់សមា ជិក   
មហា វិទ  ល័យ ដើម្ីប   ធា នា   ឱ្យបា ន  នូវ កា រ  អនុវត្ត ផនកា រ អន្ត រ 
 ជា  តូប  នីយកម្ម   យ   គជ័យ និង ស   ច ឱ្យ បា ន  នូវ   ល     
 ក្ន ុងកា រធ្វ ើឱ្យ គុណភា ព  អប់រំ មា ន ភា ព  សើរ ឡើង  និងព  ីក  
លទ្ធ ភា ព  ទទួល  បា ន  កា រអប់រំ ក  ិត ឧត្ត ម សិក  ។ ដើម្ីបបង្ក ើនកា រ   
ចូលរួម  សកម្ម ភា ព   អន្ត រជា តូបនី កម្ម    របស់  សមា ជិកមហា   វិទ  ល័យ  
និង  ដើម្ីប   ធ្វ ើ ឱ្យ ដំណើរកា រ អភិវឌ្ឍ  អន្ត រ ជា តូបនីយកម្ម    ឧត្ត ម សិក    

របស់ ខ្ល ួន  មា នភា ព  សើរឡើង ជា ដំបូង  ឹះសា  ន ឧត្ត ម សិក   
កម្ព ុជា  គួរធា នា ឱ្យបា នថា  សមា ជិក   មហា វិទ  ល័យ របស់ខ្ល ួន  ូវ 
បា ន     បំពា ក់   យ សមត្ថ ភា ព    ពញ លញ  ដើម្ីប អនុវត្ត  កិច្ច  កា រងា រ    
អន្ត រជា តិ ។ ជា ទូ    សមត្ថ ភា ព ទា ំង  ះ រួមមា ន ជំនា ញ ភា សា    
បរទស  ចំណះដឹង អន្ត រវប្បធម៌ និង ជំនា ញ  ទំនា ក់ទំនង និង  ចំណះ  
ដឹង   បច្ច កទស។  ព័ន្ធ  ទំនា ក់ទំនង   ដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពមួយ 
គួរ  វូបា នរៀបចំ ឡើង  ដើម្ីប ឱ្យសមា ជិក មហា  វិទ  ល័យ    អា ចស្វ ង  
យល់ ឱ្យ កា ន់ត  ច  ស់    អំពីហតុផល    ព  ីក  យ និងដំណើរកា រ     
អន្ត រ ជា  តូបនីយ កម្ម   របស់ សា  ប័នខ្ល ួន។ កា រលើក ទឹកចិត្ត  និង 
កា រ   ដល   មា ន  ព័ន្ធ  ផ្ត ល់ រងា  ន់ កា រងា រ ជា ក់លា ក់ គឺជា  វិធា ន កា រ 
បន្ថ ម ដើម្ីប លើកទឹកចិត្ត សមា ជិក មហា វិទ  ល័យ   ឱ្យ ចូលរួម     
ក្ន ុង កិច្ច   ខិតខំ  ឹង   ង  អនុវត្ត  សកម្ម ភា ព អន្ត រជា  តូបនីយ កម្ម ។ 
ជា ចុងក  យ   យើង  វូកា រយន្ត កា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព មួយ
ក្ន ុង កា រផ្ត ល់ ថវិកា  ស   ប់ អនុវត្ត  គ   ង  ក្ន ុង  ះ យើង គប្ីប 
មា ន កា រ ចក រំលក ទំនួល ខុស  ូវ ថ្ល  ចំណា យ មិនថា  រវា ង 
សមា ជិក  មហា វិទ  ល័យ និងសា  ប័ន ឬរវា ងសា  ប័ន និង  ភា គី ទីបី 

 ះទ  ជា ពិសស ខណៈ ពល ដល  ឹះសា  ន ឧត្ត ម សិក    កម្ព ុជា   
ភា គ  ើន តង  ឈមមុខនឹង ប    ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុង ដំណើរកា រ   អន្ត រ 
ជា តូប  នីយ កម្ម   ដល   ូវកា រ  ចំណា យ ខ្ព ស់នះ។

មិនតបុ៉   ះ កា រពិនិត្យ ឯកសា រ   វ   វ នះ  បា នបង្ក ើត 
ចញ ជា សំណួរជា  ើនដល  ូវកា រកា រ   វ   វ បន្ថ ម។ កង្វ ះ   
ឯកសា រ   វ   វ អំពីកា រចូលរួមរបស់សមា ជិក មហា វិទ  ល័យ   
ក្ន ងុ ដំណើរកា រ  អនុវត្ត  អន្ត រជា  តូប នីយ កម្ម   កម្ព ជុា  នា ឱំ្យ ព័ត៌មា ន
  ទា ក់ទង នឹង  ធា នបទនះ មា នកា រខ្វ ះខា ត។ ដូច្ន ះ កា រសិក    
ថា  ក់ជា តិមួយ គួរ  ូវបា នធ្វ ើឡើងដើម្ីបកំណត់ពី បច្ច ុប្បន្ន ភា ព  ន 
អន្ត រជា តូបនីយកម្ម ឧត្ត មសិក   ក៏ដូចជា  កា រចូលរួម  របស់ 
សមា ជិក   មហា វិទ  ល័យ  ក្ន ុងដំណើរកា រនះ។ តើសមា ជិក 
មហា  វិទ  ល័យបា នចូលរួម និង  ូវ បា ន លើក ទឹកចិត្ត  ឱ្យចូលរួម  
ក្ន ុងដំណើរកា រអន្ត រជា តូបនីយកម្ម ឧត្ត មសិក  នះ ក្ន ុង ទ  ង់ 
បបណា  ក៏ជា  សំណួរ  ដល បា នលច ចញ  ពីកា រ ពិនិត្យ ឯកសា រ 

  វ   វនះផង ដរ។ ជា មួយនឹង សូចនា ករ  ដល បា ន កំណត់    
 ក្ន ងុ  ផនទី  បងា  ញផ្ល វូឧត្ត មសិក   ឆា  ២ំ០១៧-២០៣០ (ក្ន ងុ  ះ 

មា នកា រជួយ ស  ួល ដល់  ចល័ត ភា ព របស់ និស្សិត និង សមា ជិក  
មហា វិទ  ល័យ កា រលើក កម្ព ស ់ កម្ម វិធី អប់រំអន្ត រជា តិ និង  កា រ 
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