
លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រំ គឺជាការវិនិយោគទៅក្នុងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង។”

         ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន  
         រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

វិទេយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា
ឆ្នាំ២០១៤  លេខ ០២

ការអភិវឌៃឍធនធានមនុសៃស និងការអប់រំ  
សមៃប់ឲៃយកម្ពុជាមានលក្ខណៈបៃកួតបៃជៃង និងការច្នៃបៃឌិត

ការកសងអនាគតបៃទៃសកម្ពុជា
ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស គឺជាគន្លឹះនេជោគជ័យ នៅ ក្នុង  

ដំណាក់ កាល  ខាងមុខនេការអភិវឌេឍនៅកម្ពុជា។ ដោយមាន សេដ្ឋកិច្ច 
ឡើង ជិត  ដល់កមេិតគេហៅថា មានបេក់ចំណូល មធេយម កមេិត ទាប 
នោះ បេទេសកម្ពុជាតេូវជៀស ឲេយផុតពី អន្ទាក់នេបេក់ចំណូល មធេយម 
ពោលគឺ ស្ថានភាពដេលកំណើន ផសស ក្នុងមនុសេសមា្នាក់ វា លុប 
បំបាត់ ឧត្តមភាពបេៀបធៀបបានពីកមា្លាំងពលកម្មមាន តម្លេ ទាប 
ហើយ ធ្វើឲេយកំណើន ផសស តេូវជាប់គាំង។ ការ កសង  សមត្ថភាព 
ធនធាន មនុសេស នឹងជួយឲេយកមា្លាំងពលកម្មជៀសផុតពី អន្ទាក់នេះ 
ដោយ អាចចូលទៅបមេើការនៅក្នុង ផលិតកម្មទាមទារជំនញ កមេិត 
ខ្ពស់ៗ ធ្ចើឲេយកម្ពុជាមានលក្ខណៈបេកួតបេជេងនៅក្នុងទីផេសារតេមួយ
នេ អាស៊ាន។

រដ្ឋាភិបាល និងដេគូអភិវឌេឍន៍ បានបង្កើតគំរូគោលនយោបាយ គេប់ 
ជេុងជេយជាចេើន ដើមេបីតេៀមរៀបចំ កមា្លាំង ពលកម្ម សមេប់ ពេល 
អនគត។ យុទ្ធសសេ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី១ និង ទី២ និង 
ផេន ការ  យុទ្ធសសេ្តអប់រំ ឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ (ESP) មាន គោលដៅ 
ផ្តល់ ការអប់រំមានស្តង់ដរតេឹមតេូវក្នុងទូទាំងបេទេស, បង្កើន  លទ្ធភាព   
ឲេយបេជាជនគេប់គា្នាទទួលបានការអប់រំកមេិត បឋមសិកេសា មធេយម 

សិកេសា និងឧត្តមសិកេសា, កសង សមត្ថភាពរបស់ គេូបងេៀន/អ្នក បណ្ដុះ 
បណា្ដាល, និងលើកកំពស់គុណភាពនិងបេសិទ្ធភាពសេវាអប់រំ។ 
ធនធាន  បន្ថេមជាចេើន តេូវបាន និងកំពុងតេផ្តល់មកឲេយទៀត សមេប់ 
ការ អនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ ធ្វើឲេយចំណាយលើការអប់រំ កើន 
ឡើង បេហេល ៦០% ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ២០១០។

ក្នងុពីរទសេសវតេសរ៍ កន្លងមក រដ្ឋាភិបាលបាន ជឿនលឿនទៅមុខ ចេើន 
ក្នងុការលើកកម្ពស់ ហេដ្ឋា រចន សម្ពន័្ធអប់រំនៅកម្ពជុា ពិសេសក្នងុការ  
កសង  សលា បឋមសិកេសា ដោយសងសង់បានជាមធេយម ១០០ ស លា   
រៀនថ្ម ីក្នងុមួយឆ្នាំៗ  ពីឆ្នា១ំ៩៩៣  ដល់ ២០១៣ (រូបភាព ១)។

រូបភាព ១: ចំនួនសលាបឋមសិកេសានៅកម្ពុជា
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បេភព: កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ការកសងគោលនយោបាយ និងហេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្នេកអប់រំ 
បាន ញ៉ាំងឲេយការពងេីកសេវាអប់រំទទូលបាន លទ្ធផលចេើនណាស់។ 
យោង  តាម   ស្ថិតិ របស់រដ្ឋាភិបាល បេទេសកម្ពុជាជិតសមេចបាននូវ 

អត្ថបទនេះ សង្ខេបចេញពី វគ្គទី២ នេការពិភាកេសាតាមកេុម ក្នុងសន្និសីទ 
ចក្ខុវិស័យ បេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។ អ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ រួមមាន 
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្តេីកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, 
លោក ម៉ក់ ចំរើន បេធានសមាគមយុវជនខ្មេរ, បណ្ឌិត ចិត្ត ជាលី 
សកល វិទេយាធិការ នេសកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, បណ្ឌិត Srinivasa 
Madhur បេធានផ្នេកសេវជេវ នេវិទេយាស្ថាន CDRI និង លោក Martin 
McCarthy នយកគេប់គេង និងតំណាងបេចាំបេទេស នេកេុមហ៊ុន Total 
Cambodia។ អ្នកសមេបសមេួលវគ្គនេះ គឺ លោកសេី Sandra D’Amico 
នយក គេប់គេងកេុមហ៊ុន HR Inc និង អនុបេធានសហពន្ធនិយោជក 
និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។



ការ អប់រំបឋមសិកេសា ជាសកល ដោយមាន ៩៧% នេកុមារក្នុងអាយុ 
តេូវ ចូល រៀននៅបឋមសិកេសា បានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុង ឆ្នាំ សិកេសា 
២០១២-១៣។

ការបង្កើតបេព័ន្ធអប់រំតាមស្តង់ដរពិភពលោក ដេលអាចជួយ 
ជំរុញ ឲេយកម្ពុជាឆ្លងកាត់បាននូវ ដំណាក់កាលខាងមុខ នេ ការ អភិវឌេឍ 
គឺជាកិច្ចការចមេបងមួយ ដោយតេូវមានការកេលំអទាំងនៅកមេិត 
បឋមសិកេសា មធេយមសិកេសា និង ឧត្តមសិកេសា។ មានផ្នេកសំខាន់ៗបី ដេល 
តេូវ មានគោលនយោបាយដោះសេយ គឺ ១) ការបង្កើនគុណភាព 
ការ អប់រំនៅ គេប់កមេិត, ២) ការពងេីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ 
កមេិត  មធេយមសិកេសា និងឧត្តមសិកេសា ក្នុងទូទាំង បេទេស និង  
៣) ការ ភ្ជិតគមា្លាតរវាងជំនញដេលតេូវជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើង នឹង 
ជំនញ ដេល  បេព័ន្ធអប់រំកំពុង ផ្តល់ឲេយ។

វិធីសស្ដៃ ផ្តោតលើគុណភាព
គុណភាពនេការផ្តល់សេវាអប់រំ នៅតេមានបញ្ហាចោទ នៅក្នុងការ 

អប់រំកមេិតបឋមសិកេសា មធេយមសិកេសា និង ឧត្តមសិកេសា។ ការយក ចិត្ត 
ទុក ដក់ លើស្ថិតិចុះឈ្មោះចូលរៀន ជារឿយៗបង្ហាញពី ភាព មិន 
គេប់គេន់នៅក្នុង បេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា។ បញ្ហាស្នូលមួយ គឺទាំង 
បឋម  សិកេសា និងមធេយមសិកេសា មានអតេបញ្ចប់ការសិកេសា កមេិតទាប 
ជា  ពិសេស នៅតាមតំបន់ជនបទ (រូបភាព ២)។

សព្វថ្ងេនេះ គេតេូវផ្លាស់ប្តូរ ចំណ៉ាចផ្តោតនេការផ្តល់សេវាអប់រំ និង 
សូចនករ អនុវត្តគោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅអនុវត្ត វិធីសសេ្ត ផ្តោត 
លើ   គុណភាព ជាពិសេសអតេបញ្ចប់ការសិកេសានៅគេប់កមេិត អប់រំ 
ដោយ យកវាធ្វើជា សូចនករវាស់វេងលទ្ធផល។

ការបងេៀន និងសមា្ភារៈបងេៀនមានគុណភាពទាប គឺជាលក្ខណៈ 
មួយនេបេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា នៅតាម គេឹះស្ថានអប់រំសធារណៈកមេិត 
បឋមសិកេសា និងមធេយមសិកេសា ជាពិសេសនៅតាមជនបទ ដេលតេង 
ខេសត់ ធនធាន ជាងគេ។ គេូបងេៀននៅសលាតាមជនបទ រកចំណូល   
បានបេហេល ១០០ដុលា្លារអាមេរិកក្នុងមួយខេ ហើយ ជា រឿយ ៗ   តេូវ ធ្វើ 

ការងរបន្ថេម។ បញ្ហានេះនំឲេយមានអំពើពុករលួយក្នុងការ ផ្តល់ សេវា 
អប់រំ រួមទាំង ការលក់វិញ្ញាសបេឡងដល់សិសេសផង។

អំពើពុករលួយដេលកើតមាននៅក្នុងរចនសម្ព័ន្ធបឋមសិកេសា និង 
មធេយម សិកេសា មានន័យថា ការបង់បេក់កមេ កេផ្លូវការវាចាំបាច់ ដើមេបី 
ទទួល បានជោគជ័យក្នុងការសិកេសា។ ចំណាយកេផ្លូវការទាំងនេះ 
បាន បំបាក់ទឹកចិត្ត គេួសរកេីកេ ក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅរៀន និងនំឲេយ 
អត េ បោះបង់ការសិកេសាកើនឡើងក្នុងចំណោមសិសេសកេីកេ។

សិសេសនៅតំបន់ជនបទ មានលទ្ធភាពតិចជាងគេក្នុងការបេើ បេស់   
សមា្ភារៈបរិកា្ខារដ៏ចាំបាច់ៗ ដើមេបីសមេចជោគ ជ័យ នៅក្នុង សេដ្ឋកិច្ច  
សម័យ   ទំនើប។ សិសេសជាចេើននៅតាមសលាក្នុង តំបន់  ជនបទ មាន 
លទ្ធភាព តិច   ក្នុងការ បានបេើបេស់សមា្ភារៈ ផ្នេក បច្ចេក វិទេយា   ព័ត៌មាន  
និង ទូរគមនគមន៍ (ICT)។ កង្វះខាត នេះបាន រាំងស្ទះ លទ្ធភាព    
របស់  ពួកគេ ក្នុងការទទួលបានការអប់រំនៅឧត្តមសិកេសា ឬ ការងរ   មាន 
បៀវតេសរ៍ខ្ពស់។

គន្លឹះដើមេបីកេលំអការអប់រំកមេិតបឋមសិកេសា និងមធេយមសិកេសា នៅ 
កម្ពុជា គឺការបង្កើនថវិកាសធារណៈ និងការ ផ្តល់អាទិភាព ដល់ តំបន់  
ជនបទ។ ការងរនេះមានជាអាទិ៍ ការផ្តល់ថវិកាសមេប់សមា្ភារៈ បរិកា្ខារ 
និង អាគារសិកេសា, ការតម្លើងបៀវតេសរ៍គេូបងេៀន, ការផ្តល់ ការ  បណ្ដុះ  
បណា្ដាល  កាន់តេបេសើរដល់គេូបងេៀនមុខវិជា្ជា ស្នូល ដូចជា គណិត 
វិទេយា ភាសអង់គ្លេស និងវិទេយាសសេ្ត, និងការ ធាន ឲេយ កុមារមាន 
កមេិត  អាហារូបត្ថម្ភ គេប់គេន់ ដើមេបីអាច បំពេញបានតាមការ ទាមទារ 
របស់ រាងកាយ និងបញ្ញា ក្នុងការរៀនសូតេ។

ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេសនៅតាមសលាបឋមសិកេសា និង មធេយម 
សិកេសា តេូវមានការបេឹងបេងហួសពីក្នុង ថា្នាក់រៀនទៅ ទៀត។ សលា 
រៀន ដេលទទួលបានជោគជ័យ តេងសមេួលឲេយកេុមគេួសរបាន ចូល 
ពាក់ព័ន្ធ  ក្នុងការអប់រំ របស់សិសេស និងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲេយបញ្ជូនកូន 
ទៅ សលារៀន និងលើកកម្ពស់ការសិកេសានៅផ្ទះ កេពីម៉ោង រៀននៅ 
សលា។

រូបភាព ២: គមា្លាតរវាងតំបន់ជនបទ នឹងទីកេុង ក្នុងការអប់រំកមេិតមធេយមសិកេសា
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បេភព: កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា



ការកសងវបេបធម៌អប់រំនៅកម្ពុជា តេូវចាប់ផ្តើមពីបឋមវ័យ ដើមេបី 
ឲេយ វាកំណត់ នូវការចូលរួមរបស់សិសេសក្នុងការ អប់រំ នៅពេលពួកគេ 
ទៅ សលារៀន។ ដើមេបីសមេចគោលដៅនេះ រដ្ឋាភិបាលកំពុងលើក 
កម្ពស់ ការអប់រំនៅ មតេយេយសលា ដោយសងេឃឹមថា នឹងអាចបង្កើន 
អតេ ចុះឈ្មោះចូលរៀនបានយ៉ោងចេើនក្នុងរយៈពេលមធេយម។

គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា ក៏មានការបងេៀន និងសមា្ភារៈ 
បរិកា្ខារ បងេៀនគុណភាពទាបដេរ។ បញ្ហាធំមួយគឺ ការអប់រំ  កមេិត 
ឧត្តម  សព្វថ្ងេមានវិស័យឯកជនជាអ្នកជំរុញឡើង មាន បទបញ្ញត្តិ គេប់ 
គេង   អន់ខេសាយ ហើយ ជារឿយៗ ផ្តល់អាទិភាព លើបេក់ចំណេញ 
ខ្ពស់   ជាង លើគុណភាព។

ដោយគា្មោនការតេួតពិនិតេយគុណភាព ការពិនិតេយតាមដនបេកប 
ដោយ បេសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពជំនញមាន ស្តង់ដរចេបាស់លាស់   
គេឹះ ស្ថាន ឧត្តមសិកេសា មាននិន្នាការផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលមាន  
គុណភា ព  អន់ និង សមត្ថភាព ជំនញគា្មោនតម្លេ។ បញ្ហានេះ អាចជា 
ការ  ខ្ជះ ខា្ជាយ   ធនធានរបស់ គេួសរដេលអាចទទួលបានព័ត៌មាន មិន 
គេប់គេន់ ដើមេបី   វាយ តម្លេពីលក្ខណៈសមហេតុផលនេការបង់ថ្លេ ដើមេបី 
រៀនយកជំនញ   បេបនេះ។

សមត្ថភាពទាប និងបទបញ្ញត្តិអន់ខេសាយផ្នេកគេឹះស្ថាន ឧត្តម  
សិកេសា បានប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដល់ការអប់រំបណ្ដុះ បណា្ដាល បច្ចេក 
ទេស   និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដោយសរគេបានជេើសរើសបុគ្គលិក មាន 
ការ  បណ្ដុះបណា្ដាលមិនល្អ នៅឧត្តមសិកេសា ឲេយមកបងេៀនវគ្គ TVET 
ធ្វើ  ឲេយ  បញ្ហាគុណភាពវារើករាលដលដល់ទីនោះទៀត។

ការណេនំពីអាជីពសមសេបដល់និសេសិត និងបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងលើ 
គេឹះស្ថាន ឧត្តមសិកេសា មានទាំងការតេួតពិនិតេយ ការ វាយ តម្លេ និង ការ 
កំណត់ ស្តង់ដរនេវគ្គសិកេសា និងគុណភាព ផង នឹងជួយ ដោះ សេយ  
បញ្ហា គុណភាពអប់រំ នៅតាមគេឹះស្ថាន ឧត្តម សិកេសា និង TVET។

បើសិនបេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ចង់ផ្តល់នូវពលករមានជំនញខ្ពស់ 
ក្នុង  ផ្នេកបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់ៗនោះ គេតេូវកេលំអ សមា្ភារៈបរិកា្ខារនៅតាម 
គេឹះ ស្ថាន  ឧត្តមសិកេសា។ ឧបសគ្គចមេបងមួយ គឺកង្វះមន្ទីរពិសោធន៍ 
សមេប់  បងេៀនជំនញ វិទេយាសសេ្ត ក្នុងមុខវិជា្ជាស្នូល ដូចជា ជីវវិទេយា 
គីមីវិទេយា និងរូបវិទេយា។ ការអភិវឌេឍជំនញទាំងនេះ ចាំបាច់ណាស់  
សមេប់ ឧសេសាហកម្មបេើបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់ ដូចជា វិស្វកម្មគីមី 
ឧសេសាហកម្ម ផ្នេកវេជ្ជសសេ្តនិងឱសថ និងវិស្វកម្ម ផ្នេកមេកានិក។

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់មូលនិធិដល់ គេឹះ ស្ថាន  
បណ្ដុះ បណា្ដាល ជំនញផ្នេកវិទេយាសស្តេ ខ្ពស់ៗ និង តាម  ស្ដង់ ដរ   ពិភព  
លោក ក៏សំខាន់ដេរ ពេះវាហុចអត្ថបេយោជន៍ដល់ កេុមហ៊ុន  ដេល 
តេូវការពលករមាន ជំនញខ្ពស់។ ការកសង គេឿង  សមេួល  ការ បេប 
នេះ នឹងទាក់ទាញអ្នកសិកេសាសេវជេវ ជាន់ ខ្ពស់ ឲេយ ចូល មក គេឹះ ស្ថាន 
  ឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា។ វិធីនេះសំខាន់ បំផុត សមេប់ ការ  បង្កើត  
វបេបធម៌ សេវជេវដ៏បេសើរ ដេលនឹង ជួយដល់ការបងេៀន មាន   
គុណភាពខ្ពស់។

ការពងៃីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ
កន្លងមក លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកមេិតបឋមសិកេសាបាន កើន 

ឡើង ជាខា្លាំង ប៉ុន្តេលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ កមេិតមធេយមសិកេសា 
និង ឧត្តមសិកេសា នៅតេមានបញ្ហាដេលរដ្ឋាភិបាលតេូវ ដោះសេយ។ 
នៅកមេិតអនុវិទេយាល័យ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនបានធា្លាក់ចុះពី ៥៥% 
នៅឆ្នាំ២០១១-២០១២ ដល់ ៥៣% នៅឆ្នាំ២០១២-១៣ និង នៅ  

កមេិត វិទេយាល័យ បានធា្លាក់ចុះពី ៣០,៦% ដល់ ២៧%។ ជាទូទៅ 
អតេចុះឈ្មោះចូលរៀននៅតំបន់ជនបទ វាតេងទាបជាង នៅតំបន់ 
ទីកេុង (រូបភាព ២)។

រដ្ឋាភិបាលបានប្តេជា្ញាចិត្តដើមេបី បង្កើនអតេចុះឈ្មោះចូលរៀន 
ដោយ  បាន កសងសលារៀនបន្ថេម ជាពិសេស នៅតាមតំបន់ជនបទ 
និង ដច់ សេយល, បង្កើនការលើកទឹកចិត្តដល់គេូឲេយទៅ ធ្វើការ នៅ 
តំបន់ ជាយៗ, លើក ទឹកចិត្តសិសេសឲេយចូលរៀននៅមធេយម សិកេសា, និង 
បណ្ដុះ  វបេបធម៌អប់រំក្នុងសង្គមកម្ពុជា ដោយបញ្ចូល មាតាបិតាសិសេស 
ទៅ ក្នុង ការសិកេសា។

បញ្ហាសិសេសបោះបង់ការសិកេសាមុនពេលបញ្ចប់ថា្នាក់វិទេយាល័យ ធ្វើ 
ឲេយ  បេជាជនជាចេើនមានជំនញទាប ដោយភាគចេើនអាចចូលរួម 
បាន តេ ក្នុង ការងរកសិកម្ម និងឧសេសាហកម្មគា្មោនជំនញ។ បញ្ហា  
ចមេបងសមេប់ រដ្ឋាភិបាលគឺ ធ្វើយ៉ោងណាអាចផ្ទេរជំនញទៅឲេយ 
បេជាជន ៦៣% នេះ ដើមេបីឲេយពួកគេអាចរកបានការងរ ធ្វើ មាន 
កមេិត   ជីវភាពបេសើរឡើង និងអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខ ទៀត។ 
អ្នក  បង្កើតគោលនយោបាយបានសន្និដ្ឋានថា ការពងេីក TVET អាច 
ជា ដំណោះសេយលើបញ្ហានេះ។

ក្នុងពីរទសវតេសរ៍ចុងកេយនេះ  ការពងេីក TVET មាន ការ ជឿន 
លឿន ចេើនណាស់ ដោយកើនពី វិទេយាស្ថាន មួយ ចំនួនតូច នៅ ដើម 
ទសវតេសរ៍១៩៩០ ដល់ជាង ៣០០ វិទេយាស្ថាននៅឆ្នាំ២០១២។ ប៉ុន្តេ 
កំណើននេះ នៅទាបជាខា្លាំង បើធៀបទៅនឹងតមេូវការ និងបើ ធៀប នឹង 
ចំនួន ពលករគា្មោនជំនញដេលបេព័ន្ធសិកេសាអប់រំ នៅ កម្ពុជា ផលិត បាន 
ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ។

ដើមេបីបង្កើនចំនួនវិទេយាស្ថាន TVET តេូវមានកំណើនការផ្តល់ 
មូលនិធិ សធារណៈ និងការចូលរួមជាបន្តពីវិស័យ ឯកជន។ នៅ 
ឆ្នាំ២០១២ ក្នុងចំណោម វិទេយាស្ថានទាំងអស់ ៣៣១ មាន ៥៥ ទទួល 
មូល និធិ ពី វិស័យ សធារណៈ, ២២៧ ទទួលមូលនិធិពីវិស័យ ឯកជន, 
និង ៤៩ ទទួលមូលនិធិពីអង្គការមិនមេន រដ្ឋាភិបាល។ ការចូល រួម  
របស់ វិស័យឯកជនក្នុង TVET តេូវតេពងេឹងបន្ថេម ហើយតេូវ បង្កើត 
យន្តការសមេប់បង្កើតភាពជាដេគូថ្មីៗទៀត ជាមួយវិស័យឯកជន។

បច្ចុបេបន្នមានគមា្លាតយ៉ោងធំរវាងទីកេុង នឹងជនបទ ក្នុងការទទួល
បានសេវាអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាល TVET។ មានវិទេយាស្ថានតិចតួចណាស់ 
ដេល ស្ថិតនៅកេទីកេុង ហើយគេួសរជាចេើននៅតាមជនបទ មិន 
មាន ពេលវេលា និងធនធានសមេប់ចំណាយដើមេបីទទួលបាន សេវា 
អប់រំ  និងបណ្ដុះបណា្ដាល និង/ឬ មិនបានដឹងពីអត្ថបេយោជន៍ នេ 
TVET ទេ។ បញ្ហានេះបានចូលរួមបង្កើនភាពគា្មោនការងរធ្វើនៅ តាម 
ជនបទ ហើយទីផេសារការងរនៅ កម្ពុជា ក៏គា្មោន បេសិទ្ធភាព ពីពេះ 
ពលករ ដេលនៅសល់ពីកសិកម្ម មិនអាចទទួលបានជំនញដ៏ចាំបាច់
ដើមេបី ចូលរួម ចំណេកក្នុង វិស័យផេសេងទៀតនេសេដ្ឋកិច្ចទេ។

ការពងេីកកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាល ឲេយបានទៅដល់តំបន់ជាយៗ 
មាន ជួប បញ្ហាជាចេើន ដេលអ្នកបង្កើតគោល នយោបាយ តេូវជំនះ 
ឲេយ  បាន។ តួអង្គក្នុងវិស័យឯកជនអាចមិនសូវចង់ផ្តល់មូលនិធិវិដល់ 
វិទេយាស្ថាន TVET ដេលនៅឆ្ងាយពីមជេឈមណ្ឌលផលិតកម្មនោះទេ, 
មូលនិធិ សធារណៈសមេប់គមេងបេបនេះគឺមានកមេិត, ហើយ 
បៀវតេសរ៍ ទាប ក៏ធ្វើឲេយអ្នកបណ្ដុះបណា្ដាលមិនសូវចង់ទៅធ្វើការនៅ 
តំបន់ ជាយៗដេរ។

ទោះជាការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឧត្តមសិកេសា បានកើនឡើងពី 
១២,៩% នៅឆ្នាំ២០១០ ដល់ ១៤,៥% នៅឆ្នាំ២០១១ ក្តី ក៏ និសេសិត  
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តេូវ តេ ផ្លាស់ប្តូរឲេយបាន ដើមេបីឲេយនិសេសិតដកចិត្តចេញពី កម្មវិធីសិកេសា 
សមេប់ ទៅបមេើការងរនៅតាមការិយល័យ។

សិសេស និងកេុមគេួសររបស់គេ ក៏តេូវទទួលបានការណេនំអំពី 
អាជីព  ដ៏សមសេបផេសេងៗដេរ ដើមេបីឲេយពួកគេមាន បំណងបេថា្នា និង 
ការ  រំពឹងសងេឃឹម បេកដនិយម។ គេួសរជាចេើនបេហេលរំពឹងថា 
កូន  ចៅ  ខ្លួននឹង ទទួលបាន ការងរក្នុងការិយល័យនៅពេលបញ្ចប់ការ 
សិកេសា ប៉ុន្តេជារឿយៗវាមិនបានដូចោ្នាះទេ។

កម្មវិធីសិកេសានៅគេប់កមេិត តេូវឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការរបស់ 
និយោជក បេសិនបើគេចង់ឲេយពលករមានជំនញ សមសេប។ ការ ត្អូញ 
ត្អេរ ដូចគា្នាមួយរបស់និយោជកក្នុងវិស័យកម្មន្តសល និងសេវាកម្មគឺ 
កង្វះ ការសង្កត់ ធ្ងន់ លើ ការអភិវឌេឍជំនញទន់ ដេលបានរារាំងដល់ការ 
រើក ចមេើនក្នុង ឥរិយបថនៅកន្លេងធ្វើការ ការដោះសេយបញ្ហា និង 
គំនិត ច្នេ បេឌិត។

ការបង្កើតយន្តការបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ដេលធានឲេយ តមេូវ 
ការ នេវិស័យឯកជនមានឆ្លុះបញ្ជាំងនៅក្នុង កម្មវិធី សិកេសា គឺ សំខាន់ 
ណាស់ សមេប់ឲេយកម្ពុជាធ្វើពិពិធកម្មចូលទៅក្នុងឧសេសាហកម្មថ្មីៗ 
និង ឈានឡើងក្នុងខេសេចង្វាក់ បង្កើតតម្លេ។

បញ្ហាមួយដេលអាចរារាំងដល់ការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្ម គឺកង្វះការ 
ផ្តោតទៅលើមុខវិជា្ជាវិទេយាសសេ្ត និងបច្ចេកវិទេយា ដេលធ្វើឲេយកម្ពុជាជួប 
កង្វះ អ្នកវិទេយាសសេ្ត វិស្វករ និងអ្នកជំនញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់ៗផេសេង ទៀត។ 
ធនធានមនុសេស បេបនេះ ចាំបាច់ខា្លាំងណាស់សមេប់ការអភិវឌេឍហេដ្ឋា
រចនសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា និងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ ការចាប់
យកបាននូវដំណើរការឧសេសាហកម្មថ្មីៗ។

វិស័យឯកជន ជាពិសេស កេុមហ៊ុនពហុជាតិដេលមានទីតាំងនៅ 
កម្ពុជា បានវាយតម្លេបញ្ហាជំនញមិនសុីគា្នានឹង តមេូវការនេះ ថា 
ជា ឧបសគ្គ ធំបំផុតដល់ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេសនៅកម្ពុជា។ ន 
បច្ចុបេបន្ន កម្មវិធី សិកេសា ទាំងនៅ កមេិត បឋម សិកេសា និងមធេយមសិកេសា មិន 
មាន ការ បណ្ដុះបណា្ដាលគេប់គេន់ផ្នេកគណិតវិទេយា និងវិទេយាសសេ្ត 
នោះទេ។ បញ្ហានេះបានធ្វើឲេយនិសេសិតដេលចូលរៀននៅគេឹះស្ថាន 
ឧត្តម  សិកេសា  ក្នុង មុខវិជា្ជាបច្ចេកទេសដេលទាមទារ នូវ ចំណេះដឹង ចេបាស់ 
លាស់  ក្នុងមុខវិជា្ជាស្នូលតាំងពីមធេយមសិកេសាមក តេូវចាញ់និសេសិត នៅ  
ក្នុង  បេទេស ឯទៀតៗ។

កេុមហ៊ុនពហុជាតិដេលចូលរួមក្នុង ការអភិវឌេឍកម្មវិធីសិកេសា 
សមេប់  គេឹះស្ថាន ឧត្តមសិកេសា ជារឿយៗតេូវចំណាយ ធនធានបណ្ដុះ 
បណា្ដាល និសេសិតលើមុខវិជា្ជា ដេលគួរតេបានចេះចាំតាំងពីនៅមធេយម 
សិកេសា។ ដូច្នេះជាការចាំបាច់ ណាស់ដេលតេូវដក់បញ្ចូលមុខ វិជា្ជា  វិទេយា 
សសេ្ត និងបច្ចេកវិទេយា ទៅក្នុងកម្មវិធីសិកេសារបស់សិសេសតាំងពីវ័យ ក្មេង 
ខ្ចី ដើមេបីកសងមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់បង្កើនជំនញកមា្លាំង ពលកម្ម នៅ 
ពេល ពួកគេចូលរៀននៅឧត្តមសិកេសា។

ភាគ ចេើនសុទ្ធតេមានកេុមគេួសរជាអ្នកធូរធារ និង/ឬ រស់នៅ តំបន់ 
ទីកេុង។ មានអាហារូបករណ៍តិចតួចណាស់ដេលសមេប់ផ្តល់ឲេយ 
និសេសិត មក ពីគេួសរកេីកេ ដើមេបីចូលរៀនក្នុងគេឹះស្ថាន ឧត្តមសិកេសា 
ហើយ នៅ តំបន់ជនបទក៏ខ្វះខាតការយល់ដឹងអំពី ឱកាសសមេប់ការ 
សិកេសា អប់រំនៅឧត្តមសិកេសាដេរ។ កេបខ័ណ្ឌផេនការយុទ្ធសសេ្តវិស័យ
អប់រំ (ESP) របស់រដ្ឋាភិបាល បានគូសបញ្ជាក់ពី តមេូវការនូវកម្មវិធី 
ផេសព្វផេសាយ និងអាហារូបករណ៍ ដើមេបីបង្កើនចំនួនសិសេសពូកេ សមេប់ 
ការអប់រំនៅឧត្តមសិកេសា និងការលើកកម្ពស់ សមធម៌ក្នុងលទ្ធភាព 
ទទួល បានសេវាអប់រំនៅតាមគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា។

ការដោះសៃយបញ្ហាជំនាញមិនសុីគា្នានឹងតមៃូវការ
រចនសម្ព័ន្ធទីផេសារការងរនៅកម្ពុជា វាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខខណ្ឌ

សេដ្ឋកិច្ច ន ពេលបច្ចុបេបន្ន ឬទៅអនគតនោះទេ។ បញ្ហាចមេបងមួយ 
គឺ ចំនួនចេើនលើសតមេូវការនេពលករដេលបញ្ចប់ការសិកេសាតេ មាន 
ជំនញ  មិនសមសេប និង កង្វះខាតពលករពាក់កណា្ដាលជំនញ។ 
វិទេយាស្ថាន CDRI បានពេយាករថា នៅឆ្នាំ២០១២ ទីផេសារការងរនឹង តេូវ 
ការ  និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាបេមាណ ១៦.០០០នក់ ប៉ុន្តេគេឹះស្ថាន 
ឧត្តមសិកេសាបណ្ដុះបណា្ដាលបានដល់ទៅ ២៩.០០០ នក់ ហើយគេ 
បា៉ោន់ស្មោនថា តួលេខនេះនឹងឡើងដល់ ២២.០០០នក់ ទល់នឹង 
៧០.០០០នក់ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ។

និន្នាការនេះបង្ហាញថា ធនធានអប់រំនៅកម្ពុជាមិនទាន់បានយក 
មក បេើបេស់បេកបដោយបេសិទ្ធភាពទេ ហើយ ជាលទ្ធផល គឺ ការ 
ផុសឡើងនូវ ពលករមានជំនញខ្ពស់លើសពីតមេូវការ ដេលមាន ការ 
ទាមទារ យ៉ោងខ្ពស់ មិនអាចបំពេញឲេយបាន។

អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយតេូវធានថា បេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា 
ជួយ ភ្ជិតគមា្លាតរវាង ជំនញ/ចំណេះដឹង ដេលបាន ផ្តល់ទៅឲេយនិសេសិត 
នឹងតមេូវការជាក់ស្តេងនៅឯកន្លេងធ្វើការ។ ដូច្នេះគេតេូវដោះសេយ 
ឧបសគ្គ ខាងផ្នេកផ្គត់ផ្គង់ ដើមេបីអភិវឌេឍជំនញក្នុងវិស័យសេវា កម្ម 
សំដៅ ជំរុញសកម្មភាពទទួលស្វាគមន៍ និងទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា 
ពេមទាំង ជំនញបច្ចេកទេសសមេប់ជំរុញសកម្មភាពកាត់ដេរ និង 
កម្មន្តសល។

ការកសងកមា្លាំងពលកម្មឲេយមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដើមេបីពងេឹង 
សសរស្តម្ភ នេកំណើនទាំងនេះ នឹងធានឲេយកម្ពុជាមាន សមត្ថភាព 
បេកួត បេជេងនៅក្នុងទីផេសារតេមួយនេអាស៊ាន និងធ្វើឲេយសេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា កាន់តេទាក់ទាញបានខា្លាំងនូវ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។

បញ្ហាសំខាន់មួយ គឺ ការលើកទឹកចិត្តនិសេសិតឲេយចូលរៀនក្នុង TEVT 
ជាជាង រៀនយកសញ្ញាប័តេដើមេបីកា្លាយជា បុគ្គលិកតាមការិយល័យ។ 
សព្វថ្ងេក្នុងគំនិតមហាជន  TEVT មានរូបភាពអវិជ្ជមានមួយថា ជាប់ 
ទាក់ទងនឹង ការងរ បេើកមា្លាំងកាយ។ រូបភាពបេបនេះនេ TVET 

ទស្សនៈទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារន្ះ គឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនម្នជាទស្សនៈរបស់
វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និង ធនាគារអ្អិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ ទ្។


