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 មុខមិនទា ល់៖  កឆ្ល ងចូលគា   រវា ង  ព័ន្ធ អប់រំ
បណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈ និង  ព័ន្ធ អប់រំសិក  ធិកា រ  

 ក  ិតឧត្ត មសិក  

តើកា រឆ្ល ងចូលគា  ន  ព័ន្ធ អប់រំ និង តើកា រឆ្ល ងចូលគា  ន  ព័ន្ធ អប់រំ និង 
 ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា អ្វ ី? ព័ន្ធ  បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា អ្វ ី?
ជា  វត្ត ិសា ្ត   និងជា  ពណី កា រអប់រំ 

បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល វិជា  ជីវៈ (VET) និងកា រអប់រំ 
សិក  ធិកា រ   ូវបា នបងចកយា៉ ងដា ច់ពីគា   

 យសា រ រចនា សម្ព ័ន្ធ  សា  ប័ន  របស់  ព័ន្ធ  
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  និងអប់រំ ទា ំងពីរនះ  មា ន ភា ព 
ខុសគា   ទា ំង  ុង។  អឺរុ៉ប កា របងចក រវា ង 

 ក ទា ំងពីរ ចា ប់ផ្ត ើម   យុគសម័យ  កណា្ខ  ល 
ហើយ បន្ត អនុវត្ត  រហូតដល់ដើមសតវត្សរ៍ទី២០។ 
រហូត ដល់ពលថ្ម ីៗនះ VET ផ្អ កលើ សមត្ថ ភា ព 

 ូវបា នផ  រភា  ប់យា៉ ងខា  ំង ជា មួយនឹងជំនា ញ 
វិជា  ជីវៈជា ក់លា ក់ ហើយមិន  ូវបា នផ  រភា  ប់ 
ច  ស់លា ស់  ក្ន ុងកា រអប់រំសិក  ធិកា រ (Field 
and Guez 2018)។ ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ្យ VET កា ន់ត 
មា នភា ពពា ក់ព័ន្ធ  និងអា ចឆ្ល ើយតបបា នល្អ  នឹងកា រផា  ស់ប្ត ូរ 
ទីផ  រ កា រងា រយា៉ ងលឿន និងមិនអា ចទា យទុកជា មុនបា ន និង 
ត  ូវកា រ ទា មទា រឲ្យបុគ្គ លិកមា នជំនា ញក  ិតខ្ព ស់ កំណ ទ  ង់ 
ថ្ម ីៗ បា ន   តលើពិពិធកម្ម  និងកា រឆ្ល ងចូលគា  របស់ VET។  

 ក្ន ុងបរិបទន  ព័ន្ធ អប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល កា រឆ្ល ង  
ចូលគា   សំ  លើ គន្ល ង រៀនសូ  ដលមា នភា ព  បត់បន   លគឺ
កា រដល អា ច ឆ្ល ង  គា  តា មខ្សបញ្ឈរ និងខ្សផ្ត ក រវា ង កម្ម វិធី 
អប់រំ និងកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  និង  ឹះសា  ន នា នា  ដលបង្ក  
ភា ពងា យ  លួ ដល់និស្ិសតក្ន ងុកា រ ផា  ស់ប្ត រូបរិសា  នរៀនសូ  ក្ន ងុ
ល្បឿនខុសៗគា    យមិន  កា ន់កា រ ត  ង់ ទិស របស់កម្ម វិធី 
សិក   ណា មួយឡើយ (Cedefop 2012)។ កា រឆ្ល ងចូលគា    
អា ចជួយ លុបបំបា ត់ទស្សនៈថា  VET ជា ផ្ល ូវទា ល់  មុខមិនបា ន 
ធ្វ ើឲ្យ VET កា ន់តមា នលក្ខ ណៈទា ក់ទា ញ ស   ប់ និស្សិត ដល 

ចង់បន្ត កា រសិក   ឧត្ត មសិក  ភា  មៗ ឬ ក៏បុ៉នា  ន ឆា  ំក  យពី  
កា រទទួលបា នស ្ញ  ប័  ។ កា រឆ្ល ង ចូលគា    ក៏ជួយជំរុញឱ្យ មា ន  
បរិយា ប័ន្ន  និងផា  ស់ប្ដ ូ រក្ន ុងសង្គ ម  យផ្ត ល់ ឱកា ស    ស   ប់ 
និស្សិតជួបកា រលំបា ក ឬក៏និស្សិតនិទ្ទ សទា ប អា ច ចូល រៀន   
ថា  ក់ឧត្ត មសិក   និងទទួលបា នឱកា សល្អ ផ្សងៗដលឧត្ត មសិក   
ផ្ត ល់ឲ្យ (Field and Guez 2018)។ 

កា រឆ្ល ងចូលគា   ក៏អា ចសំ  ដល់កា រផា  ស់ប្ត ូរពី  ព័ន្ធ  អប់រំ
សិក  ធិកា រ មក  ព័ន្ធ អប់រំ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  វិជា  ជីវៈដរ បុ៉ន្ត  
អត្ថ បទនះ ពិនិត្យជា ចម្បងត  កឆ្ល ង របស់ និស្សិ ត ពី  ព័ន្ធ អប់រំ  

 ក្ន ុងបរិបទន  ព័ន្ធ អប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល កា រឆ្ល ង  ចូលគា   សំ  លើគន្ល ង រៀនសូ  ដលមា នភា ព  បត់បន  
 លគឺ កា រដល អា ច ឆ្ល ង  គា  តា មខ្សបញ្ឈរ និងខ្សផ្ត ក រវា ង កម្ម វិធី អប់រំ និងកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល
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បណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈ  កា ន់  ព័ន្ធ  សិក  ធិកា រ  ក  ិត  
ឧត្ត មសិក   ។ កា រសិក   នះ ក៏មា នពិភា ក  ពី កមា  ំង ចលករ  ពី 
ក  យកា រ  ឹង   ង  ធ្វ ើឲ្យ  ព័ន្ធ  អប់រំ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  លកា ន់ត 
មា នភា ពអា ច បត់បន ធ្វ ើកា រ ចង្អ ុល បងា  ញ ពី  លន  បា យ 
និង យន្ដ កា រ សំខា ន់ៗ កំពុង  ូវ បា ន   អនុវត្ត   ក្ន ុង ពិភព  ក និង 
មា នផ្ត ល់ជា សចក្ត ី សន្ន ិដា  ន   យមា ន   ផ្ត ល់ជា  បទពិ  ធន៍ 
មួយចំនួន ដលកម្ព ុជា អា ច រៀនសូ   ពី  ទស ឯទៀត។

ហតុអ្វ ីគួរមា នកា រឆ្ល ងចូលគា  រវា ង VET 
និងកា រអប់រំសិក  ធិកា រ?

បណា្ខ   ទសអឺរុ៉បភា គ  ើន មើលឃើញពីសា រៈសំខា ន់ន 
កា រ រួមបញ្ច ូលគា   រវា ងរចនា សម្ព ័ន្ធ សា  ប័នទា ំងពីរ ក្ន ុងកា រ ឆ្ល ើយតប 

 នឹងកា រផា  ស់ប្ត ូរទីផ  រកា រងា រ ដលទា មទា រឱ្យមា នកា រ 
ផា  ស់ប្ត ូរ យា៉ ង  ើននូវលំនា ំនកា រចូលរួម  យសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រ 
រៀនសូ    ពញមួយជីវិត និងព  ីកលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ អប់រំ 
ថា  ក់ ឧត្ត មសិក  ។ ដើម្ីបស   ចតា មមហិច្ឆ តា របស់អឺរុ៉ប ក្ន ុង កា រ 
កា  យ ជា  សដ្ឋ កិច្ច ផ្អ ក លើចំណះដឹង ដលមា នសន្ទ ុះខា  ំង ជា ងគ  
ក្ន ុងពិភព  ក ក ុម  ឹក  អឺរុ៉បបា នផ្ត ល់ អា ទិភា ពដល់  ល   
យុទ្ធ សា ្ត  ដូចត   (Spöttl 2013)៖ 

 ធ្វ ើឲ្យកា ររៀនសូ  ពញមួយជីវិត និងកា រឈា នឡើង 
កា  យជា កា រពិត

 កលំអគុណភា ពនិង  សិទ្ធ ភា ព នកា រអប់រំ និង បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល
 លើកកម្ព ស់សមភា ព ភា ពស្អ ិតរមួតក្ន ុងសង្គ ម និងភា ព ជា  

ពលរដ្ឋ  សកម្ម 
 លើកកម្ព ស់កា រច្ន  ឌិត និងនវា នុវត្ត ន៍ រួមទា ំង 

សហ  ិនភា ពផង   ប់ក  ិតនកា រអប់រំ និង 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល។

 យផ្អ កតា មវិស័យអា ទិភា ពទា ងំនះ និងដើម្ីប ឆ្ល ើយតប   
នឹង ត  ូវកា រទីផ  រ  ទសអឺរុ៉បជា  ើន បា នអនុម័ត យក  ព័ន្ធ  
មួយ ដលធា នា ឲ្យមា ន កា រតភា  ប់ យា៉ ងរលូន រវា ង VET ជា មួយ  
នឹង  ព័ន្ធ រអប់រំ សិក  ធិកា រ។ ជា ក់ស្ត ង ដូច   ក្ន ុង  ទស ស្វ ីស 
VET ទទួល បា ន កា រ  ត សរសើរ ខា  ំងជា ង កា រ អប់រំ សិក   ធិកា រ  

 ទៀត  យមា ននិស្សិតពីរភា គបីបា នចូលរៀន ក្ន ុង កម្ម វិធី
VET ។ រដា  ភិបា លស្វ ីស បា នយកចិត្ត ទុកដា ក់ យា៉ ងខា  ំង លើ  ព័ន្ធ  
VET ក្ន ុង លក្ខ ណៈជា មធ  បា យស   ប់ធា នា ឲ្យ មា ន  កំណើន   
សដ្ឋ កិច្ច  និង កា ររុងរឿងរបស់  ទសជា តិ និងបា ន ចា ប ់ អនុវត្ត   

 ក  សិក    ជា  ើនស   ប់និស្សិត VET (Backes-Gellner and 
Tuor 2010; Hoffman and Schwartz 2015)។ និស្សិត VET 
ដល  អា ច    ឡង  យក ស ្ញ  ប័    មធ្យម សិក    ទុតិយភូមិ  វិជា  ជីវៈ  
សហព័ន្ធ   ស្វ ីស រយៈពលមួយឆា  ំបា ន (បង្ក ើតក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៧)  
គឺ អា ច  បន្ត កា រសិក   សា កលវិទ  ល័យមួយ ក្ន ុងចំ  ម 
សា កល វិទ  ល័យ ទា ំង ៩ នវិទ  សា ្ត  អនុវត្ត ។

លើសពីនះទៀត កា រកលំអកា រឆ្ល ងចូលគា  ន កា រអប់រំ 
អា ច ជួយ  កត  ូវឡើងវិញនូវ ប   រីសអើងដលជា  បុព្វ ហតុ 

មូលដា  ន  ន វិសមភា ពក្ន ុងឱកា សទទួលបា ន កា រអប់រំ និងកា រងា រ។ 
កា ររីសអើង បបនះ តងប៉ះពា ល់ ភា គ  ើន  លើ និស្សិត VET 

 យសា រកា រយល់ឃើញថា  និស្សិត ដល ស   ចចិត្ត  រៀន បន្ត  
យក VET ជា  កសិក  អប់រំរបស់ខ្ល ួន គឺមកពី  វត្ត ិសិក  មិន 
បា ន ល្អ   ប់   ន់ ស   ប់ឲ្យសា កលវិទ  ល័យទទួលចូលរៀន។ 

 ព័ន្ធ  ឧត្ត មសិក   ដលមា នរួមបញ្ច ូល កា រអប់រំសិក  ធិកា រ និង  
កា រ អប់រំវិជា  ជីវៈ អា ចផ្ត ល់ឲ្យនិស្សិតនូវ ចំណះដឹង និងជំនា ញ 
ដើម្ីប ឆ្ល ើយតបតា មត  ូវកា រទីផ  រ និងជួយ  ះ   យ កា រ  
រីសអើង   ក្ន ុងវិស័យកា រងា រ (Spöttl 2013) ។

កា រជឿនលឿនផ្ន កបច្ច កវិទ   បា នបង្ក ើតកា រងា រថ្ម ីៗ ជា  ើន 
បុ៉ន្ត វា ក៏ធ្វ ើឲ្យកា រងា រជា  ើន  ភទ បា ត់បង់ ត  ូវកា រ ក្ន ុង ទីផ  រ 
ផងដរ។  ះបីជា មា នកា រប៉ា ន់  មា ណ ខុសគា   យ៉ា ង  ើន ក៏  យ
ធនា គា រពិភព  ក (២០១៩) ប៉ា ន់សា  នថា  ៤៧ភា គរយ ន មុខរបរ
    អា មរិក និង ៦១ភា គរយន  ជា ជន  សុីប (Cyprus)
អា ច  ឈមនឹងហា និភ័យន ស្វ យ័  វត្ត កិម្ម ។  ះឹមូលធនមនុស្ស 
រឹងមា ំ និងកា ររៀនសូ  ពញមួយជីវិត គឺជា  គន្ល ឹះ  ស   ប់កា រ 
រៀនជំនា ញជា ថ្ម ី និង បង្ក ើនក  ិតជំនា ញ ឲ្យ ពលករ ដើម្ីប 
ឆ្ល ើយតប នឹងបច្ច កវិទ  ដលមកជំនួស កា រងា រ  នះបើ  ងតា ម 
របា យកា រណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ពិភព  កឆា  ំ២០១៩៖ កា រផា  ស់ប្ត ូរ 
លក្ខ ណៈ នកា រងា រ (World Development Report 2019: The 
Changing Nature of Work (World Bank 2019)។ ចំណុចនះ  
សង្ក ត់ធ្ង ន់ពីតួនា ទីសំខា ន់បំផុតន  ព័ន្ធ  VET ក្ន ុង លក្ខ ណៈ ជា   

 ក សិក  មួយទៀតស   ប់កា ររៀនសូ  ពញមួយជីវិត  ជា ជា ង 
 កមួយដលទា ល់ផ្ល ូវ  មុខ។ 

តើកា រឆ្ល ងចូលគា  រវា ង VET និងកា រអប់រំសិក  ធិកា រ 
អា ចជំរុញយ៉ា ងណា បា ន?

ផ្អ កលើបទពិ  ធជា សកល ដលភា គ  ើនមា នដើម  កំណើត  
 ក្ន ងុ  ទសអភិវឌ្ឍន៍ កា រសិក  នះកំណត់នូវយុទ្ធ សា  ្ត  មា ន 
 សិទ្ធ ភា ពជា  ើនស   ប់ធ្វ ើឲ្យ VET និង កា រអប់រំ សិក  ធិកា រ 

កា ន់តមា នភា ពទូលំទូលា យ។ យុទ្ធ សា ្ត   ទា ំង  ះ រួមមា ន 
កា របង្ក ើតក បខ័ណ គុណវុឌ្ិឍជា តិ (NQFs), កា រ  ើ  ព័ន្ធ  VET 
ជា ឈា  ន់ ស   ប់បើកឲ្យ  និស្សិតដលមា ន លទ្ធ ផល សិក    ក  ិត 
ទា បអា ច ចូលរៀន   ឧត្ត មសិក   កា រចា ប់ បង្ក ើត ក  ិត  សិក   
ខ្ព ស់ៗ ឬផ្ល ូវ អា ជីព ជឿនលឿន ក្ន ុង VET ដលមា ន សមមូលភា ព  

 នឹង ស ្ញ  ប័   បរិ ្ញ  ប   ឬ ស ្ញ  ប័   អនុបណ ិត និងកា រ  
ជំរុញ កិច្ច សហកា រ ជា  ព័ន្ធ រវា ងសា កល វិទ  ល័យ នឹងវិទ  សា  ន 
VET នា នា ។ 

កា របង្ក ើតក បខ័ណ គុណវុឌ្ិឍជា តិ
 បណា្ខ   ទសអឺរុ៉ប យន្ត កា រលើកកម្ព ស់កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ  

អន្ត ររដា  ភិបា ល លើវិស័យឧត្ត មសិក   Bologna (1999) និង 
វិធា នកា រ ពន្ល ឿនដើម្ីបបង្ក ើន គុណភា ព និង ភា ព ទា ក់ទា ញ របស់ 
VET Copenhagen (2002) បា នកំណត់ ឡើងវិញ  នូវរបៀបវា រៈ 
ដ៏ចា ំបា ច់ ស   ប់កំណទ  ង់ កា រអប់រំ  និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល។ 
គំនិត  ផ្ត ួចផ្ត ើមសំខា ន់ៗទា ំងពីរនះ ក្ន ុង  ល បំណង ធ្វ ើទំនើបកម្ម   
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

នូវ  ព័ន្ធ អប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល របស់ អឺរុ៉ប បា នឈា ន  ដល់ 
កា រ អភិវឌ្ឍក បខ័ណ  គុណវុឌ្ិឍ អឺរុ៉ប (EQF)។ Lester (2015) 
បា ន វកញកថា  EQF រួមមា ន   ំបីក  ិត គុណវុឌ្ិឍ ដលធ្វ ើ កា រ 
ពិពណ៌នា  ប   ក់ តា មរយៈ សមា សភា គ ត  ង់ទិស   វិជា  ជីវៈ 
និង កា រអនុវត្ត ផ្សងៗ, លទ្ធ ផលរៀនសូ   (ចំណះដឹង ជំនា ញ 
និង សមត្ថ ភា ព), និង វឌ្ឍនភា ពរបស់អ្ន ក រៀនសូ   (វា ស់វង 
តា ម តម្ល បន្ថ ម)។ ក បខ័ណ នះ បា នចា ប់ អនុវត្ត    ឆា  ំ២០០៨ 

 យមា នកា រកំណត់យកឆា  ំ២០១០ ជា ឆា  ំ  ល    ស   ប់ឲ្យ 
 ទសនា នា  កសា ងក បខ័ណ គុណវុឌ្ិឍជា តិ (NQF) ដលមា ន

 លក្ខ ណៈ  ប់  ងុ   យ  យផ្អ កលើ EQF និង យក ឆា  ២ំ០១២ 
ធ្វ ើជា ឆា  សំ   ប់ឲ្យ  ទសនា នា   តភា  ប់គុណវុឌ្ិឍជា តិ របស់ខ្ល ួន 
ជា មួយ នឹង ក  ិត នា នា ន EQF។ តា ំងពី ពល  ះមក EQF 
និងបនា  ប់មកទៀត NQFs គឺជា  កមា  ងំ  ជំរុញ   មួយ  ន កំណ   ទ  ង់ 

 លន  បា យអប់រំ និង បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល       ក្ន ងុ  ៣៨  ទស។
កា រអនុម័ត  ើ NQFs  ូវបា នកំណត់ថា  មា ន អា ទិភា ព ខ្ព ស់ 

បំផុត និងបា នអនុវត្ត ឡើងយ៉ា ងទៀងទា ត់ក្ន ុង   ំឆា  ំ កន្ល ង មកនះ 
 យសា រ  ទស  អឺរុ៉បជា  ើន យល់ពី សា រៈសំខា ន់ របស់ 

ក បខ័ណ គុណវុឌ្ិឍ (Elken 2016)។  ងតា ម មជ្ឈមណ ល  អឺរុ៉ប
ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍកា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈ (Cedefop 2015)
គឺមា នកា រអនុម័ត  ើ NQFs ជា ផ្ល ូវកា រក្ន ុង ២៩  ទស រីឯ ៣៤ 

 ទសអឺរុ៉បផ្សងទៀត  ខវិច្ឆ ិកា  ២០១៤ បា ន រា យកា រណ៍ថា  
បា នរចនា រៀបចំយ៉ា ង  ប់  ងុ   យ នូវ NQF ដល មា ន លក្ខ ណៈ
 ទូលំទូលា យ  យមា ន កា រដា ក់ បញ្ច លូ  ប់ ក  តិ និង  ប់  ភទ 
នគុណវុឌ្ិឍ រវា ង  ព័ន្ធ អប់រំ នឹង បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនា នា ។ នះជា 
 ឥទ្ធ ិពលយា៉ ងធំមួយដល EQF  បា ន ជះ  លើ កំណ ទ  ង់ 
និង កា រផា  ស់ប្ត ូរ ក្ន ុងកា រអប់រំ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល   អឺរុ៉ប។ 
NQFs  អា ឡឺម៉ង់ រូមា៉ នី និង ទួរគី គួបចូលគា    ូវបា នគចា ត់  
ទុកជា ឧបករណ៍ សំខា ន់ បំផុត  ស   ប់កា រកលំអកា រឆ្ល ងចូលគា    

 ក្ន ុង  ព័ន្ធ អប់រំ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល នា នា  ក្ន ុង  លបំណង  
ដើម្ីបលុបលំបា ត់ ភា ព ខណ  ដា ច់គា      ក្ន ុង ឧត្ត មសិក   (Cedefop 
2015; UNESCO 2015)។ Lester (2015) វកញក  ថម
ទៀតថា  NQFs បា នជួយ ស  ួលដលក់ា រផ្ទ រឆ្ល ង ជំនា ញ     
ឧត្ត មសិក   ហើយផ្ត ល់នូវមូលដា  នស   ប់កា រ ទទួល សា្គ  ល់ កា រ 
សិក    ដល មា នពីមុន និងបង្ក ើនតមា  ភា ពន  គុណវុឌ្ិឍ  និង ក  ិត 
ផ្សងៗគា  ។

VET ជា ឈា  ន់  កា ន់ឧត្ត មសិក  
តា មធម្ម តា  សា កលវិទ  ល័យនា នា តងស្ថ ិត  ក្ន ុងទីក ុងធំៗ  

និងទា ក់ទា ញបា ន  ើន នូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពីសំណា ក់ និស្សិត  
ដលស   ចបា នលទ្ធ ផលខ្ព ស់ៗ រីឯវិទ  សា  ន VET  តងស្ថ ិត 

 តា ម តំបន់ជា យក ងុចម្បងៗ និង  ើនទា ក់ទា ញបា នត និស្ិសត 
ទន់ខ  យ ក  មមធ្យម  យសា រ វគ្គ សិក   VET តងមា ន  ើន  
មា នថ្ល  សិក  សមរម្យ និងមា នលក្ខ ខណ ងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  
ចូលរៀន។ លក្ខ ណៈខណ គា  បបនះ ជា របា ំងរា រា ំងកា រអប់រំ និង 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ដលអា ចឆ្ល ងចូលគា   ហើយ  ទសមួយចំនួន  
បា ន  ឹង   ង  ប់បបយា៉ ង ដើម្ីប  ះ   យសា  នភា ពនះ និង 

តភា  ប់  ព័ន្ធ អប់រំ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  លនា នា របស់ខ្ល ួន។ ករណី 
ជា ក់ស្ត ង មួយ គឺ  សិង្ហ បុរី កា រសិក  អប់រំផ្ន កបច្ច កទស និង 
ពហុបច្ច កទស មិន   ន់ត  វូបា នមើលឃើញថា  ជា  ក សិក   
ដ៏ចា ំបា ច់មួយ ស   ប់ផ្ត ល់ជំនា ញអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង និងផលិត 
និស្សិត បញ្ច ប់កា រសិក   ដលមា នលក្ខ ណៈ  ៀម   ច ក្ន ុង កា រ  
ប  ើ ឧស  ហកម្ម  បុ៉ន្ត ក៏ជា ផ្ល ូវមួយផ្សងទៀតស   ប់កា រ  ឆ្ល ង 
ពី សា លា មធ្យមសិក  វិជា  ជីវៈ  សា កលវិទ  ល័យ (Agrawal 
2013)។ តា មកា រតភា  ប់  ព័ន្ធ អប់រំរបស់ខ្ល ួន សិង្ហ បុរី អា ច 

 ះ   យបា ន ប   សិស្ស  ះបង់កា រសិក   ឬបរា ជ័យ ក្ន ុង 
កា រសិក  ។ សិស្សដលបរា ជ័យក្ន ុងកា រ  ឡងយកស ្ញ  ប័   
បញ្ច ប់  មធ្យមសិក   ជា ជា ងកា រឈប់  រៀនទា ំង  ុង គឺអា ច 
ទទួល យក កា រអប់រំត  ង់ទិស  រកកា រអនុវត្ត  ដលអា ចនា ំ   
ដល់ ទីផ  រពលកម្ម  យផា  ល់ និង/ឬ ឧត្ត មសិក  ។ តា មរបៀប 
ឬវិធីនះ សិង្ហ បុរីបា នកលំអសមធម៌ក្ន ុងលទ្ធ ផលអប់រំ និងលើក 
កម្ព ស់ ក  ិតស្ត ង់ដា ជា ទូ  ។

 ទសកា ណា ដា  ឥណ ូនសុី កូរ៉ខា ងត្ូបង និង ហ  មា៉ អីុក
បា នអនុម័ត  ើ  ព័ន្ធ មធ្យមសិក  វិជា  ជីវៈ  តា មគំរូសហរដ្ឋ អា មរិក។
អ្ន កចញពីសា លា  យគា  ន គុណវុឌ្ឍិ អា ច រៀន  វគ្គ ពីរឆា  ំ យក
  ស ្ញ  ប័   បរិ ្ញ  ប  រង ដើម្ីប អា ច ចូលរៀន   សា កលវិទ  ល័យ 
ហើយនិស្ិសត  វូរៀនពីរឆា   ំថមទៀត  ដើម្ីប បញ្ច ប់ ថា  ក់  បរិ ្ញ  ប័  ។
ស   ប់និស្សិតដលមា ន គុណវុឌ្ិឍ ប្ល ក ពី ធម្ម តា  ផ្ល ូវឈា ន  មុខ
និងកា ររៀបចំដល ជួយ  ស  ួល ដល់ កា រ បត់បន ឬ វឌ្ឍនភា ព គឺ 
សំខា ន់បំផុត។ កា រអប់រំ ឬ កា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល រយៈពលវងពីមុន 
និង គុណវុឌ្ិឍ ដល ជា ប់ ទា ក់ទង អនុ ្ញ  ត ឲ្យ និស្សិត ទា ំង  ះអា ច 
ព  ឹង និង បង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ព និង សមត្ថ ភា ព របស់ខ្ល ួន មុននឹង  
ចា ប់ផ្ត ើម រៀនយក ស ្ញ  ប័     របស់  សា កល វិទ  ល័យ។ ចំណុច 
សំខា ន់  មួយទៀត គឺ មិនមន  និស្សិតទា ំងអស់ សុទ្ធ តបា ន 

 ៀមខ្ល ួន   ចតា ំងពី ដើមទី ដើម្ីប រៀន វគ្គ  ពញលញ បួនឆា  ំយក 
ស ្ញ  ប័    ះទ ដូច្ន ះ ឱកា ស រៀន យក ស ្ញ  ប័   ក  ិត មធ្យម 
ឬបរិ ្ញ  ប  រង អា ចជួយ រក  ទុក និស្សិត  ឲ្យ  បន្ត  កា រសិក   
(Field and Guez 2018)។ បុ៉ន្ត   ឹះសា  ន ឧត្ត មសិក   មួយ ចំនួន 
រា រក ក្ន ុងកា រ ទទួលសា្គ  ល់ គុណវុឌ្ិឍ មា នពីមុន ហើយ ទា មទា រ  ឲ្យ 
និស្សិត  ដល ចង់ បន្ត កា រសិក  យក ស ្ញ  ប័   ក  ិត សា កល 
វិទ  ល័យ  ូវ ចា ប់រៀន តា ំងពីដើមវគ្គ ។

  ទស ឡា ត់វីយ៉ា  និង អស្ត នីូ និស្ិសតដលរៀនចប់វគ្គ  VET 
រយៈពលពីរឆា  ំ មិនមនសុទ្ធ តមា នសិទ្ធ ិចូលរៀន  យ ផា  ល់  
និងជា ស្វ ័យ  វត្ត ិ ក្ន ុងវគ្គ យកស ្ញ  ប័   ះទ (OECD 2016) 

 យហតុថា  មិនមនវគ្គ  VET ទា ំងអស់ សុទ្ធ ត មា ន លក្ខ ណៈ 
 ប់   ន់ជា  គុណវុឌ្ិឍស   ប់ចូលរៀន  សា កលវិទ  ល័យ 

 ះឡើយ ពី   ះគុណវុឌ្ិឍស   ប់ចូលរៀន  ូវផ្អ កលើវគ្គ  
ដល និស្សិត បា នរៀនចប់ បើមិនដូ   ះទ និស្សិត  ូវរៀនវគ្គ  
បន្ថ ម ខ្ល ះទៀត ដើម្ីប  ៀមខ្ល ួនចូលរៀន  ឧត្ត មសិក  ។

កា រយកកា រឆ្ល ងចូលគា  មក  ើជា ឈា  ន់ វា ពិបា កយល់បន្ត ិច  
ហើយកា រ  អនុវត្ត  លន  បា យមិនមា នស្ថ ិរភា ព និង មិនទា ន់ 
សុីគា   គឺកំពុងមា នកា រពិភា ក  យា៉ ងទូលំទូលា យ ក្ន ុង ចំ  ម អ្ន ក  
អនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង។  លន  បា យដូចជា  កា រផ្ទ រ ក  ឌីត (ពិន្ទ ុ  
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

តា មមុខវិជា  ) របៀបរបបមា នកា របត់បន និង កា រ ទទួលសា្គ  ល់  
កា ររៀនសូ  ពីមុន  ូវបា នអនុម័តរួចហើយ បុ៉ន្ត  ផ្ល ូវ បន្ត ពី VET 

 ឧត្ត មសិក    តលំបា កស្ម ុគសា  ញ  យសា រ មា ន  របា ំង 
សា  ប័នជា  ើន។ ចំណុចសំខា ន់មួយទៀតគឺ កម្ម វិធី សិក   VET 

  តលើជំនា ញវជិា  ជីវៈជា ក់លា ក់ ដលខុសពី កម្ម វិធី សិក      
ឧត្ត មសិក   ហើយប   នះកា ត់បន្ថ យឱកា ស ឈា នឡើង ស   ប់   
អ្ន ក ចូលរៀន VET (Field 2017)។

VET  ក  ិតគុណវុឌ្ិឍខ្ព ស់ៗ
តា ំងពីដើមរៀងមក VET  ូវបា នផ្ត ល់ក្ន ុងទ  ង់ជា  វគ្គ ខ្ល ីៗ  

និង  ក  ិតមធ្យមសិក  ។  យសា រ VET កា ន់ត មា ន 
សា រៈសំខា ន់ ស   ប់កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពធនធា នមនុស្ស ក្ន ុង 
កា រ  ពិភា ក   អភិវឌ្ឍ  អឺរុ៉ប គបា នយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់តខា  ំង 
លើកា រ ដា ក់បញ្ច ូល VET  ក  យមធ្យមសិក   ដើម្ីបតភា  ប់ 
ទិដ្ឋ ភា ព ខុសៗគា   ន  ព័ន្ធ អប់រំ និងបណ្ណ ះុបណា្ខ  លផ្សងៗ។ បុ៉ន្ត  
យើងពំុទា ន់ឃើញនិយមន័យស្ត ង់ដា ណា មួយ ស   ប់ ពន្យល់ ពា ក្យ 
VET ក  ិតខ្ព ស់/ឧត្ត មសិក    យមា នកា របក   យខុសគា   

 តា ម  ទសអឺរុ៉បខុសៗគា  ។ Cedefop (2014, 292) បា ន 
កំណត់និយមន័យ VET ថា ជា  "កា រអប់រំ និងកា រ បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល 
ដលមា ន  លបំណងបំពា ក់ចំណះដឹង ចំណះធ្វ ើ ជំនា ញ 
និង/ឬសមត្ថ ភា ព ដលទា មទា រក្ន ុងមុខរបរជា ក់លា ក់ ឬក៏ក្ន ុងន័យ 
ទូលា យ  ក្ន ុងទីផ  ពលកម្ម "។

បន្ថ មលើកា រ  ះ   យជា មួយភា ពផ្សងៗគា  លើគំនិត និង 
រចនា សម្ព ័ន្ធ សា  ប័ន និយមន័យខា ងលើនះ អា ច  ើជា  ឧបករណ៍ 
ដ៏សំខា ន់ ស   ប់ញក  ទា ប់ន វិសា លភា ព VET ក  ិតខ្ព ស់  
និង បទបញ្ញ ត្ត ិ ដលយកមក  ប់  ង  ព័ន្ធ នះបា ន។ ផ្អ កលើ  
ចំណា ត់ថា  ក់ ស្ត ង់ដា  អន្ត រជា តិនកា រអប់រំ (ISCED) ឧត្ត មសិក   
VET មា នបួនក  ិតអប់រំ ចា ប់ទី៥ ដល់ ទី៨ ដលសមមូលនឹង  
កា រអប់រំ ក  យមធ្យមសិក  វដ្ត ខ្ល ី បរិ ្ញ  ប័   ថា  ក់អនុបណ ិត និង  
ថា  ក់ បណ ិត (UNESCO 2011)។  ល  ចម្បងនគុណវុឌ្ិឍ 
VET ក  ិតខ្ព ស់ គឺជួយរៀបចំនិស្សិតបញ្ច ប់កា រសិក   VET ឲ្យ 

 ៀមខ្ល ួន បា ន   ចដើម្ីបកា  យជា កមា  ំងពលកម្ម   យ   ត 
លើឧស  ហកម្ម  វិជា  ជីវៈជា ក់លា ក់ និងបើកផ្ល ូវស   ប់អ្ន ក ដល 

  ថា   ចង់បន្ត កា រសិក  ថា  ក់ឧត្ត ម។ ដើម្ីបធា នា ឲ្យអ្ន ករៀន VET 
ទទួលបា ន កា រអប់រំល្អ  កម្ម វិធី VET ក  ិតខ្ព ស់ជា ទូ  អា ច 
សំគា ល់ បា ន តា ម កា រគួបផ្ំសបន្ីុសគា  នូវ ទិដ្ឋ ភា ពផ្សងៗខា ង វិជា  ជីវៈ 
និងខា ងសិក  អប់រំ  យឲ្យទម្ង ន់ខា  ំងជា ង  ខា ងវិជា  ជីវៈ 
(Cedefop 2011)។

កា របន្ថ មក  ិតគុណវឌ្ិឍខ្ព ស់  ក្ន ុងក បខ័ណ  VET   
អូ    លី មា ន  ល   ះ   យត  វូកា រ និងកង្វ ះខា តបុគ្គ ល 
មា នសមត្ថ ភា ពខ្ព ស់ៗ ដើម្ីបជំរុញកំណើន និងផលិតភា ពន 
សដ្ឋ កិច្ច  របស់  ទសជា តិ។ រដា  ភិបា លអូ    លី បា នដា ក់  បញ្ច លូ  
ក  ិត ខ្ព ស់ពីរក្ន ុងវិស័យ VET  លគឺ វិ ្ញ  បនប   វិជា  ជីវៈ  និង 
ស ្ញ  ប័  វិជា  ជីវៈ។ គុណវុឌ្ិឍទា ំងពីរ  ូវបា នរចនា   រៀបចំឡើង  
ដើម្ីប តភា  ប់គា   រវា ង VET នឹងឧត្ត មសិក   និងមា នក  ិត ខ្ព ស់ 
ជា ង បរិ ្ញ  ប័   (ISCED level 6) ប៉ុន្ត ទា បជា ងស ្ញ  ប័    

អនុបណ ិត   (ISCED level 7)។ ថ្វ ីបើខុសគា  ពី NQFs របស់  
 ទស ឯទៀត  បុ៉ន្ត  គុណវុឌ្ិឍ ក  ិតខ្ព ស់ទា ំងនះ បា នផ្ត ល់  ផ្ល ូវ 

កា ន់  ត  អា ច   បត់បន  ស   ប់  អ្ន ក រៀនសូ   ដើម្ីបចូល  ក្ន ុងពិភព 
កា រងា រ និង/ឬ បន្ត កា រសិក  ថមទៀត (Langworthy and 
Johns 2012)។

គួរប   ក់ដរថា  គអា ចសង្ក តឃើញ បទពិ  ធន៍វិជ្ជ មា ន  
ជា  ើន  ក្ន ុង  ទសអឺរុ៉បផ្សងៗ  យសា រ មា ន កា រ ព  ីក  
គុណវុឌ្ិឍ VET ក  ិតខ្ព ស់។ ឧទា ហរណ៍  ទស  ស៊ុយអត   
បា ន ព  ីកកម្ម វិធីវិជា  ជីវៈរបស់ខ្ល ួន ដល់ ISCED ក  ិត  ៧ ដល  
សមមូលនឹងស ្ញ  ប័  អនុបណ ិត ហើយ ទា ក់ទា ញ  បា ន  អ្ន ករៀន 
VET ៥០,០០០នា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ២០១៧ (Skolverket 2019)។

 តា ម  ទសអឺរុ៉បឯទៀត ដូចជា  អូ  សី បលហ្ិសក អា ឡឺម៉ង់ 
ដា ណឺមា៉ ក អស ៉ ញ ហា  ំងឡង់ បា រា ំង អៀរឡង់ ហូឡង់ 
ព័រទុយហា្គ  ល់ ជា ដើម ក៏មា ននិនា  កា រដូចគា    យបា ន បន្ថ ម 
ក  តិខ្ព ស់ៗ ក្ន ងុ វិស័យ  VET ដរ (Ulicna, Luomi-Messerer and 
Auzinger 2016)។  ករៀនសូ  បត់បនបា ន និងវិធីប  ៀន 

 ក្ន ុង VET ក  ិតខ្ព ស់ ជួយឲ្យអ្ន ករៀនសូ  អា ចបន្ត  ឹង   ង  
យក បរិ ្ញ  ប័        តលើកា រអនុវត្ត  និងកា រអប់រំវិជា  ជីវៈ ក  តិ  ឧត្ត ម 

 តា ម  សា កលវិទ  ល័យវិទ  សា ្ត  អនុវត្ត ន៍  ដល     ទី  ះ 
វគ្គ សិក   ដូចជា ខា ង  វជ្ជ សា ្ត   ច  ប់  ឬ វិស្វ កម្ម /  បច្ច កវិទ     
មា នកា រ សង្ក ត់ ធ្ង ន់ខា  ំង លើទិដ្ឋ ភា ព   តលើកា រ អនុវត្ត ។  អា សុី 
អា គ្ន យ៍ ថបា នកំណត់  ព័ន្ធ  VET មា នបីក  ិត (ក្ន ុង  ះ 
មា នពីរ  ជា ក  ិតឧត្ត ម ដលសមមូលនឹង ISCED ក  ិត  ៥ និង 
៦) និងសចក្ត ណីនា យ៉ំា ងតឹងរឹុងផ្សងៗ  ដើម្ីប ជួយ ស  លួ  លំហូរ 
  និស្ិសត និងធា នា ឲ្យមា នកា ររៀនសូ  ពញ មួយជីវិត (Department 
of Education Skills and Employment 2020)។ ដូច្ន ះ 
កា រ   អភិវឌ្ឍ ផ្ល ូវរៀនសូ  អា ចបត់បន  ក្ន ុង VET ក  ិត  ឧត្ត ម 
គគិត ថា  ជា កា រចា ំបា ច់   ះវា អា ចជួយលុបបំបា ត់  បា នល្អ នូវ 
របា ងំផ្សងៗ ដលរា រា ងំយុវជនក្ន ងុកា រស   ច បា ន    តា ម សកា  នុពល 
របស់ខ្ល នួ។ របា ងំទា ងំនះ រួមមា ន កា រ ខណ  ដា ច់គា  នូវ  ព័ន្ធ អប់រំ 
និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល, កា រយល់ ខុសថា  VET ជា ផ្ល ូវទា ល់, កា រ ពំុមា ន  
លក្ខ ណៈឯកភា ពគា  ដលរា រា ំង  កា រ រីក ច  ើន និង ជំហា នធំៗ 
ដើម្ីប  កលំអលទ្ធ ផលរបស់អ្ន កបា ន រៀនចប់។

របៀបរបបសហកា រ និងភា ពជា ដគូអន្ត រសា  ប័ន 
(កា រផ្ទ រក  ឌីត)

មា នកា រទទួលសា្គ  ល់ជា យូរមកហើយថា  កិច្ច  ងឹ   ង ជា ប់លា ប់
និងខា  ំងកា   របស់រដា  ភិបា លជា  ើន (ដូចជា ក្ន ុង  របៀបរបប 
ស   ប់ ផ្ទ រ និង  ព័ន្ធ សន្សំក  ឌីត ជា ដើម) ដើម្ីប   ជំរុញ កា រ 
តភា  ប់កា ន់តខា  ំងរវា ង VET នឹងអ្ន កផ្ត ល់កា រអប់រំ  សិក  ធិកា រ គឺជា   
ដំ  ះ   យមួយ  ស   ប់ ឲ្យមា ន កា រ ឆ្ល ង  ចូលគា  ។ កា រ ចូល គា      
រួមសកម្ម ពីសំណា ក់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   ើន  ភទ ដូចជា  អ្ន ករៀន 
សូ   សា  ប័នអប់រំ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល បុគ្គ លិក ប  ៀន និង  
អ្ន កបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង និ  ជិត នា នា  ដល  ឹង   ង រួមគា   
គឺសំខា ន់បំផុត ស   ប់  គជ័យ នកា រធ្វ ើ អន្ត រកា ល (Pollard 
et al. 2017)។ កា រទទួលសា្គ  ល់ កា រ រៀនសូ   ពីមុន រវា ង  ក 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

ឧត្ត មសិក   នឹង  ក បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល គឺជា  កា រព  យា ម ដើម្ីប បំបា ត់  
ភា ព ខុសប្ល កគា   និង  ស  ួល  បន្ីុស លក្ខ ណៈ  ដូចគា   ក្ន ុងខ្ល ឹមសា រ  
នវគ្គ សិក   និង វិធីសា ្ត   ប  ៀន និងរៀនសូ  ។ វិធីនះ  ជួយ 
ដល់ និស្សិត  ះបី មា ន  វត្ត ិសិក   បបណា ក្ត ី ឲ្យមា ន ឱកា ស  
បន្ត  កា ររៀនសូ  ក  ិតខ្ព ស់   យ ពំុចា ំបា ច់  រៀន ឡើងវិញ  នូវ 
ចំណះដឹង ដលខ្ល ូនបា នទទួល រួចហើយ។

ក្ន ុង  ល  បង្ក ើន សមា មា  និស្សិតមា នស ្ញ  ប័   VET 
ដល  សិក   តា មសា  ប័នឧត្ត មសិក   រដា  ភិបា លអូ    លី 
បា នផ្ត ចួផ្ត ើម បង្ក ើតកម្ម វិធីកម្ច សី   ប់ថ្ល  VET និងថ្ល ឧត្ត មសិក  ។ 
គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមនះបា នបង្ក ើតបរិយា កា សដ៏មា នសន្ទ ុះមួយ  យ 
លើកទឹកចិត្ត សា កលវិទ  ល័យ និងសា  ប័ន VET នា នា  ឲ្យរួម 
សហកា រ ឬបង្ក ើតភា ពជា ដគូ ដើម្ីបស  ួលឲ្យ មា ន  អន្ត រកា ល  
យា៉ ងរលូនពី VET  ឧត្ត មសិក   តា មរយៈកា រផ្ទ រ ក  ឌីត 
និង របៀបរបបអា ចបត់បន ពី   ះ ដំណើរកា រផ្ទ រ  អា ចជា  
បទពិ  ធន៍ យា៉ ងពិបា កមួយ ស   ប់ និស្សិត (Smith and 
Brennan-Kemmis 2014)។ ឧទា ហរណ៍ មួយទៀត គឺ   

 ទស  តា ហ្សុីគីសា  ន និស្សិតដល រៀនចប់ កម្ម វិធី រយៈពលពីរឆា  ំ 
 ក្ន ុង   សា លា  បច្ច កទស អា ចផ្ទ រ  យផា  ល់ ចូល  ឆា  ំទី៣ 

នកម្ម វិធីរៀនយកបរិ ្ញ  ប័   ក្ន ុង សា កល វិទ  ល័យ ដគូណា មួយ 
(Marope, Chakroun and Holmes 2015)។ វិធីនះ 

 ដៀងគា    នឹង  ព័ន្ធ ផ្ទ រក  ឌីតនា នា របស់ អូ    លីដរ ដល 
អនុ ្ញ  ត  ឲ្យនិស្សិត VET បន្ត កា រសិក    សា កលវិទ  ល័យ 
តា មរយៈ  ព័ន្ធ ផ្ទ រក  ឌីត (Langworthy and Johns 2012) ។

ជា  លកា រណ៍ របៀបរបបផ្សងៗ អា ចធ្វ ើឲ្យឈា  ន់ ចញ  
ពី  កវិជា  ជីវៈ  កា ន់  កអប់រំសិក  ធិកា រ ហា ក់ដូចជា គា  ន 
ស្ម ុគសា  ញអ្វ ី និងរលូនល្អ ណា ស់។ បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រពិតជា ក់ស្ត ង  
បើតា មសំដីរបស់ Harris, Rainey and Sumner (2006) គឺវា  
ដូចជា  "ផ្ល ូវក  លផា  ំងថ្ម រកតរកូត" ពី   ះ  ព័ន្ធ នះស្ម ុគសា  ញ  
និង មិនសុីគា  ទ ជា ពិសស  លន  បា យ និងកា រអនុវត្ត  
ជា ក់ស្ត ង     លួខុសគា  រវា ងសា  ប័ននា នា  ហើយរបៀបរបប ផ្ទ រ 

 មា នលក្ខ ណៈចំ  ះកិច្ច  (ad hoc) មិនមនជា  ព័ន្ធ  ះទ 
(Bandias, Fuller and Pfitzner 2011)។ កា រសិក   មួយទៀត 
ធ្វ ើឡើង  យ Ambrose et al. (2013) បា នផ្ត ល់គំនិតថា  
កា រពំុមា ន   លក្ខ ណៈឯកភា ពគា   និងភា ពមិន  ប់   ន់ ន  មុខវិជា   
ផ្ន កសិក   អប់រំ  ក្ន ុងកម្ម វិធី VET នា នា  និងភា ព ខុសប្ល កគា      ក្ន ុង
វិធីសា ្ត  ប  ៀននិងរៀនសូ   រវា ង សា  ប័ន VET នឹង សា កល 
វិទ  ល័យ វា ជា កតា  ចម្បងរា រា ំងរបៀបរបប  និង ភា ព ជា   ដគូ 
ស   ប់ កា រធ្វ ើអន្ត រកា លបា នល្អ ។ បុគ្គ លិកសា កល  វិទ  ល័យខ្ល ះ 
មា នអា រម្ម ណ៍ថមទៀតថា   ព័ន្ធ ក  ឌីត "បា ន គំរា ម កំហងដល់ 
ភា ពពញលញនវគ្គ សិក   និងស្ត ង់ដា  ទូ   របស់សា កល 
វិទ  ល័យ  ខ្ល ួន" (Bandias, Fuller and Pfitzner 2011, 587)។

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
ឯកសា រនះបា នរកឃើញយុទ្ធ សា ្ត  ជា  ើន ដលអា ច ជួយ 

បង្ក ើត  កស   ប់កា រឆ្ល ងចូលគា   បា នកា ន់ត  សើររវា ង  ព័ន្ធ  
អប់រំបណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈ និង  ព័ន្ធ អប់រំ សិក  ធិកា រ។ ស   ប់ 

ផ្ល ូវ  កា ន់កា រឆ្ល ងចូលគា  នះ កា រសិក  ក៏មា នគូសរំលចនូវ ប      
 ឈមជា  ើន ដូចជា  ភា ពខុសគា  រវា ង  ព័ន្ធ ទា ំងពីរ និង ភា ព 

ស្ម ុគសា  ញក្ន ុងកា រផ្ទ រពីកា រអប់រំបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល វិជា  ជីវៈ  កា ន់ 
កា រអប់រំ សិក  ធិកា រ  ឧត្ត មសិក   ជា ដើម។ កម្ព ុជា  ក៏ បា ន 
ដា ក់ បញ្ច ូល  កចម្ល ងមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ មួយចំនួន លុប បំបា ត់   
របា ំងរា រា ំងនា នា  ដើម្ីប ឲ្យ និស្សិត កា ន់តមា ន  សរីភា ព  ក្ន ុង  កា រ   ឆ្ល ង   

 ព័ន្ធ ទា ំងពីរ។  ផ្ល ូវទា ំងនះ មា នជា អា ទិ៍  កា របង្ក ើត    ក បខ័ណ    
គុណវុឌ្ិឍជា តិកម្ព ុជា  (CQF) ក្ន ុងឆា  ំ២០១២ ដល ជួយ កសា ង  

 ក  ចម្ល ងរវា ង  ព័ន្ធ ទា ំងពីរ  ដលមា នភា ពបត់បន  ផ្សង ៗ  និង 
កា រដា ក់អនុវត្ត គុណវុឌ្ិឍ VET (  កម្ព ុជា   ថា  កា រអប់រំ  បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល    បច្ច កទសនិងវិជា  ជីវៈ [TVET]) ក  ិតខ្ព ស់។

តា ម  ឹស្ត ី ក បខ័ណ គុណវុឌ្ិឍជា តិកម្ព ុជា  ផ្ដ ល់ឱកា ស ឲ្យ 
និស្សិត  ើ   ស់ TVET ជា ឈា  ន់មួយ ដើម្ីបបន្ត កា ររៀនសូ     
ថា  ក់ឧត្ត មសិក   តា មសា កលវិទ  ល័យ បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  
ជា ក់ស្ត ង  និស្ិសតក  ដើរតា ម ផ្ល វូមួយនះណា ស់។ និស្ិសត TVET 
ភា គ  ើនតង  ើសបន្ត កា រសិក   តា មវិទ  សា  ន TVET ដល 
មា ន ផ្ត ល់គុណវុឌ្ិឍក  ិតខ្ព ស់។ ក្ន ុងចំណុចនះ កម្ព ុជា  អា ច យក 
គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមផ្សងៗ ដលមា នអនុវត្ត    ទសឯទៀត ដូចជា  
កា រជំរុញ កិច្ច សហកា រ រវា ងសា កលវិទ  ល័យ និង  ឹះសា  ន TVET  
ក្ន ុងកា រ ធ្វ ើពិពិធកម្ម  កចម្ល ង  ស   ប់និស្សិត ដើម្ីបធា នា ថា  
និស្សិត អា ចផ្ទ រឆ្ល ង  ព័ន្ធ  យគា  នឧបសគ្គ ។

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ
កា រសិក  នះ ជា ចំណកមួយនគ   ង   វ   វ រយៈពល

៣,៥ឆា   ំ របស់ CDRI ស្ត ពីី កា រអប់រំ បណ្ណ ះុបណា្ខ  លបច្ច កទសនិង 
វិជា  ជីវៈ (TVET)   កម្ព ុជា ។ ក ុមអ្ន កនិពន្ធ  សូមថ្ល ង  អំណរគុណ  
យា៉ ង   ល    ដល់ ទីភា  ក់ងា រ  ស្វ ីស ស   ប់  កា រ  អភិវឌ្ឍ និង
  សហ  តិបត្ត កិា រ (SDC) ដលបា ន ផ្ត ល់  មូលនិធិ  ដល់ គ   ងនះ។
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