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សង្ខេបសមេប់

សីហា ២០១៨ េលខ  ០១

ជំនួយបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ៖ បទពិសោធន៍រៀនសូតេបានពីការទូតកម្ពុជា-ចិន 
 ផ្នេក វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទេយា (STEM)

ដោយ ឡេង ភីរមេយ និង ឆេម រិទ្ធី

សេចក្តីផ្តើម
បេវត្តិសង្ខេបនេទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិន

ចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម និងវបេបធម៌កម្ពុជា-ចិន មានបេវត្តិជាង 
២.០០០ឆ្នាំហើយ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការ រវាង   
បេទេស   ទាំងពីរចាប់ផ្តើមឡើងនៅ ទសវតេសរ៍១៩៥០ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ពេល  
ដេល សម្តេច នរោត្តម សីហនុ និងនាយករដ្ឋមន្តេី ជូ អេន ឡាយ បាន ចង  
ចំណងមិត្តភាពនៅឯសន្និសីទ អន្តរជាតិ អាសីុ-អា ហិ្វក នៅ កេងុ បានឌុង 
បេទេសឥណ្ឌនូេសីុ ក្នងុឆ្នា១ំ៩៥៥។ នយោបាយ ការ បរទេស  របស់ បេ ទេស   
ទាំង ពីរ ដោយផ្អេកលើ គោល ការណ ៍រួមគ្នា ដូច ជា សន្តិភាព អពេយាកេឹតភាព 
និងការ មិន ជេៀត ជេក  កិច្ចការ ផ្ទេក្នុងរបស់ បេទេស ដទេ បាន  ទាក់ ទាញ 
ឲេយថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំង  សង ខាងមានទំនាក់ទំនងគ្នា កាន់ តេ ជិត  ស្និទ្ធ រហូត ដល់ 
ការ បង្កើត  ទំនាក់ ទំនងទ្វេភាគីជាផ្លូវការ នៅខេ កក្កដា ១៩៥៨។

ឆ្នាំនេះ ជាខួបលើកទី៦០ នេទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា-ចិន ដេល មាន 
លក្ខណៈពេញលេញ និងសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្តេជាងពេលណាៗ 
ទាំងអស់។ នៅក្នុងតំបន់ បេទេសទាំងពីរកា្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតលើ 
គេប់ ទិដ្ឋភាព ។ បេទេសចិន ជាវិនិយោគិន និងអ្នកផ្តល់ជំនួយបរទេស ដ៏ធំ 
បំផុត  សមេប់កម្ពុជា។ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ ២០១៦ វិនិយោគចិនមានដល់ 
១៤,៧ ប៊ីលានដុលា្លារ ហើយជំនួយអភិវឌេឍន៍ផ្លូវការ (៤០០លានដុលា្លារ/ឆ្នា ំ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១ មក) មានដល់ ៤,២ ប៊ីលានដុលា្លារ  
(CRDB/CDC 2016)។

ជំនួយផ្នេកអប់រំរបស់បេទេសចិន
ការចូលរួមរបស់ចិនផ្នេកឧត្តមសិកេសា (HE) ជាមួយកម្ពុជា បាន 

ចាប់ ផ្តើ មតា មកា រផ្ត ល់ អាហារូបករណ៍ កមេិត សាកលវិទេយាល័យ សមេប់  
និសេសិត  កម្ពុជា ទៅ បន្ត ការសិកេសានៅបេទេសចិន។ ក្នុង ២០ឆ្នាំ កន្លង មក  

នេះ មាននិសេសិតកម្ពុជា ជាង ២.០០០នាក់ដេល បាន រៀន ចប់ ពី គេឹះ សា្ថាន    
ឧត្តម សិកេសានានានៅបេទេសចិន (Xia 2017)។ ថ្មីៗ នេះ ចិន បាន បង្កើន 
អាហារូបករណ៍សមេប់ កម្ពុជា និងបេទេស កំពុង   អភិវឌេឍ ន៍ ដទេ ទៀត តាម  
រយៈរដា្ឋាភិបាលចិន វិទេយាសា្ថានខុងជឺ និង  សាកល វិទេយាល័យ ចិន  នា នា ។ ក្នុង 
ឆ្នាសិំកេសា ២០១៧/១៨ និសេសិតកម្ពជុា ១៨១ នាក់ បាន ទទួល អា ហា រូបករណ៍  
ពីរដា្ឋាភិបាលចិន។ ចិនបានកា្លាយជា បេទេស  គោលដៅ កាន់   តេ មាន   
បេជាបេិយ ភាព   ទាក់ទាញ    និសេសិត  អន្តរជាតិ ចូលមក បន្ត ការ សិកេសា  រហូត  
ដល់ ជាង ៤៤០.០០០ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ឬកើន ៣៥% បើ ធៀប  ន ឹង  
ឆ្នាំ២០១២។១

ចិនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តេខា្លាងំ ដោយជួយជាវិនិយោគលើ អាគរ  
ថ្មីៗ មន្ទីរពិសោធន៍ និងសមា្ភារបរិកា្ខារនៅតាមគេឹះសា្ថានឧត្តម សិកេសា  កម្ពុជា  
 មួយចំនួន។ សាលាជាតិកសិកម្មពេកលៀប និងសាកល វិទេយាល័យ  កេចេះ 
នាពេលថ្មីៗ នេះបានទទួលជំនួយ ១០លានដុលា្លាររៀងៗខ្លនួ ពី  សា្ថានទូត ចិន។  
គេឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកេសា និងវិទេយាសា្ថានសេវជេវមួយ ចំនួន មានបំណង 
បង្កើត មជេឈមណ្ឌលសិកេសាពីបេទេសចិន ដើមេបីលើក កម្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរគ្នា 
ផ្នេក សិកេសាអប់រំនិងវបេបធម៌ និងឆ្លើយតបនឹងកំណើន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង  
ការសិកេសាភាសាចិន។ នាពេលថ្មីៗនេះ ដោយ មាន ជំនួយគំទេហិរញ្ញវត្ថុ
ពីសា្ថានទូតចិន វិទេយាសា្ថាន CDRI បានបង្កើតមជេឈមណ្ឌល សិកេសា ពី បេទេស 
ចិន ដើមេបីជំរុញ និងជួយគំទេដល់ការសិកេសាសេវជេវពី ទំនាក់ ទំនង 
កម្ពុជា-ចិន។ ចិនក៏បានបង្កើនជំនួយសមេប់ការអប់រំក្នុង បេទេស  កំពុង 
អភិវឌេឍន៍ នានា តាមរយៈសា្ថាប័នផ្តល់ជំនួយពហុភាគី ដូចជា យូណេស្កូ 
(UNESCO) ជាដើម។

ជំនួយគំទេរបស់ចិនសមេប់ឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា និងបេទេស 
កំពុង   អភិវឌេឍន៍ផេសេងទៀត កន្លងមកបានកើនទន្ទឹមគ្នានឹង ការលេចឡើង 

បណ្ឌិត ឡេង ភីរមេយ ជាអ្នកសេវជេវ និងជាបេធានផ្នេកអប់រំ និង បណ្ឌិត ឆេម រិទ្ធី ជានាយកបេតិបត្តិ វិទេយាសា្ថាន CDRI។ អ្នកនិពន្ធសូម អរគុណ ដល់ មជេឈមណ្ឌលសេវជេវ ផ្លូវ 
សូតេសមុទេសតវតេសរ៍ទី២១ នៅសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដេលបានផ្តល់ជំនួយគំទេហិរញ្ញវត្ថុដ៏សបេបុរសដល់គមេងនេះ។ សូមអរគុណផងដេរ ដល់អ្នកជួយពិនិតេយ 
ឯកសារ ពីរនាក់ដេលបានផ្តល់យោបល់សុីជមេ និងមានលក្ខណៈសា្ថាបនា លើអត្ថបទដំបូងនេសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ។ សូមយោង ឯកសារ នេះថ៖ Leng Phirom 
and Chhem Rethy. 2018. International Technical Assistance: Lessons Learned from Cambodia-China STEM Diplomacy. CDRI Policy Brief 2018 No. 1. Phnom 
Penh: CDRI។
១ ក្នុងចំណមនិសេសិតទាំងនេះ មាន ៥០.០០០នាក់ (១១%) បានទទួលមូលនិធិពីរដា្ឋាភិបាលចិន ឬកើន ៧០% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១២ (Chinadaily 2017)។

គោលនយោបាយ

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ បូកសរុបការសិកេសាមួយធ្វើឡើងដោយវិទេយាសា្ថាន CDRI ដើមេបីពិនិតេយពី បេបបទដេលបេទេសចិនបេើបេស់ 
ជំនួយ គំទេ របស់ខ្លួនសមេប់វិស័យអប់រំនៅផ្នេកឧត្តមសិកេសាកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើវិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង បច្ចេកវិទេយាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន 
(ICT) សំដៅលើកស្ទួយសហគមន៍វិទេយាសាស្តេ និងពងេឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន។ វិធីសាស្តេហៅថ ការទូតផ្នេកវិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា វិស្វកម្ម 
និង គណិតវិទេយា (STEM) ឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈនេជំនួយគំទេរបស់ចិន ហើយតាមរយៈនេះបានរួមចំណេកដល់ ការពិភាកេសាពីគំរូនេជំនួយអភិវឌេឍន៍  
អន្តរជាតិ  របស់ បេទេសចិន និងការឡើងតួនាទីរបស់បេទេសនេះជាមេដឹកនាំមួយក្នុងពិភពលោក។ ឯកសារនេះ បង្ហាញពីចំណុចពាក់ព័ន្ធ និង មាន 
ផ្តល់ មតិមួយចំនួន ដើមេបីបានជាជំនួយសមេួលឲេយកិច្ចសហបេត្តិបត្តិការដំណើរការកាន់តេបេសើរឡើង។ វាក៏ជាផ្នេកមួយនេការងរសេវជេវរបស់ 
ផ្នេក អប់រំនេវិទេយាសា្ថាន CDRI ដេរ។
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របស់  បេទេស នេះ ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី២ ក្នុង ពិភពលោក។ 
ជំនួយគំទេនេះ វាផេសារភា្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្តេទៅ នឹង គំនិត ផ្តួចផ្តើម 
  ខេសេ  កេវាត់   មួយផ្លូវមួយ ដេលបេធានាធិបតីចិន សុី ជីនភីង បាន ជំរុញ ឡើង 
ក្នុង  ឆ្នាំ២០១៣ ដើមេបីបេកា្លាយសមត្ថភាព សេដ្ឋកិច្ច  របស់   អាសុី អា ហិ្វក
និង អឺរ៉ុប។ តេឹមតេ ៦ឆ្នាំមុននោះប៉ុណ្ណោះ អតីត  បេធានាធិបតី ហ៊ូ ជីនតាវ 
បាន  បេកាសថ ចិនតេូវតេ "លើកកម្ពស់ វបេបធម៌ ក្នុងលក្ខណៈជា ចំណេក   
មួយ   នេអំណាចទន់របស់បេទេសយើង ដើមេបី ធានា ឲេយបាន កាន់ តេ  បេសើរ 
នូវសិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍វបេបធម៌ជាមូលដា្ឋានរបស់បេជាជន" ហើយ 
បាន សង្កត់ធ្ងន់ពី ការបេើបេស់ជំនួយគំទេផ្នេកអប់រំជា មធេយាបាយ មួយ 
(China Daily 2017)។ ចាប់ពីពេលនោះមក បេបបទថ្មីក្នុង ការ  ផ្តល់ 
ជំនួយរបស់ចិន បានបញ្ចូលភាពអាចបត់បេនបាននៅក្នុង របៀប  វារៈ 
នេ ការអភិវឌេឍដេលកាលពីមុនតេងតេមានទមេង់សេបតាម លក្ខខណ្ឌ 
ផេសេងៗ របស់មា្ចាស់ជំនួយ។

អត្ថបទសង្ខេបនេះពិនិតេយពី បេបបទដេលចិនបេើបេស់ជំនួយរបស់ 
ខ្លនួសមេប់ការអភិវឌេឍ វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និងបច្ចេកវិទេយាគមនាគមន៍ 
និងព័ត៌មាន(ICT) ក្នុងឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា ដើមេបីកសាងសហគមន៍ 
វិទេយាសាស្តេអន្តរជាតិមួយ និងពងេឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ចិន ជាមួយ
នឹងបណា្តាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ រួមទាំងកម្ពុជា ផងដេរ។ 

ការសិកេសា  
ឯកសារនេះផ្អេកលើ ករណីសិកេសាមួយស្តីពី កិច្ចសហការរវាង 

មជេឈមណ្ឌល អន្តរជាតិសមេប់នវានុវត្តន៍ក្នុងឧត្តមសិកេសា (ICHEI) ដេល 
តេូវ បាន បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នៅកេុង Shenzen បេទេសចិន 
ក្នុងលក្ខណៈ ជាវិទេយាសា្ថានយូណេស្កូ បេភេទ២ ជាមួយនឹង សាកល 
វិទេយាល័យ   ភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ដេលជាសាកលវិទេយាល័យ ចំណាស់ 
ជាង  គេ និងធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ 

សេបតាមគោលដៅរបស់ យូណេស្កូ កិច្ចសហការរវាង ICHEI និង  
RUPP ផ្តោតលើអាទិភាពពីរគឺ ១) កេលំអការបងេៀន និងការ 
សេវជេវ នៅ RUPP តាមការកសាងសមត្ថភាព ICT និង ២) ផ្តល់ 
អាហារូបករណ៍ សមេប់ និសេសិតកម្ពុជាទៅ បន្ត ការសិកេសា ផ្នេក វិស្វកម្ម និង   
វិទេយាសាស្តេនៅចិន។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង សិកា្ខាកាម ១៥ នាក់   
ជាបុគ្គលិកសិកេសា និងបុគ្គលិកកេសិកេសា មកពី ៣ ផ្នេកនៅ RUPP គឺ  
ដាបា៉ាតឺម៉ង់វិទេយាសាស្តេកុំពេយូទ័រ មហាវិទេយាល័យវិស្វកម្ម និងមជេឈមណ្ឌល 
វិទេយាសាស្តេព័ត៌មាន បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាល រយៈ ពេល ១០ ថ្ងេ  
នៅកេុង Shenzen។ មេយា៉ាងទៀត ក្នុង ២ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ និសេសិត កម្ពុជា 
១៥នាក់ បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិកេសាថ្នាក់  បរិញ្ញាប័តេ   នៅ 
សាកល វិទេយាល័យវិទេយាសាស្តេនិងបច្ចេក វិទេយាភាគ ខាងតេបូង (SUSTech) 
នៅកេុង Shenzen ដេលជា សាកលវិទេយាល័យ ទើប កើត ថ្មី នៅ ចិន 
និងបេើភាសាអង់គ្លេស ជាមធេយាបាយចមេបងក្នុងការបងេៀន។ ការ សិកេសា 
 នេះ   ផ្អេក លើបទសមា្ភាស៍ចំនួន ២៦ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកផ្តល ់
កិច្ច សមា្ភាសន៍ សញ្ជាតិខ្មេរ និង សញ្ជាតិចិននៅកេុង Shenzen ពេមទាំង 
បុគ្គលិក ផេសេងទៀតនេអង្គការ យូណេស្កូ នៅ កេុង បាងកក។ 

លទ្ធផលសេវជេវ
ដើមេបីស្វេងយល់ពី មូលហេតុ និងបេបបទនេជំនួយចិនសមេប់ឧត្តម 

សិកេសា នៅកម្ពុជា លទ្ធផលនេការសេវជេវតេូវបាន ផ្តុំគ្នាតាមទិដ្ឋភាព ៣ 
នេទេឹស្តីការទូតផ្នេកវិទេយាសាស្តេ គឺ ១) វិទេយាសាសេ្តសមេប់ការទូត គឺ
ការបេើកិច្ចសហបេតិបត្តិការផ្នេកវិទេយាសាស្តេ ដើមេបីជមេុញទំនាក់ទំនង 
រវាងបេទេសនឹងបេទេសឲេយកាន់តេបេសើរឡើង ២) ការទូត សមេប់ 
វិទេយាសាស្តេ ដេលសំដៅជួយសមេួលដល់កិច្ចសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ផ្នេក វិទេយាសាស្តេ និងបច្ចេកវិទេយា តាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសនឹង 
បេទេស និងរវាងមនុសេសនឹងមនុសេស ៣) វិទេយាសាស្តេ ក្នុងការទូត  ដេល 

ពាក់ព័ន្ធនឹង  ការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយ ដោយ ផ្អេក
តាមការផ្តល់មតិបេបវិទេយាសាស្តេ (Royal Society/AAAS 2010)។

វិទេយាសាស្តេសមេប់ការទូត
តាមរយៈជំនួយគំទេដល់ការអភិវឌេឍវិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង 

ICT ក្នុងឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា ICHEI ចង់ពងេឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន 
និងលើកស្ទួយមុខមាត់បេទេសចិន នៅកម្ពុជា។  ក្នុងនេះ ICHEI បាន   
តមេឹម កម្មវិធីជំនួយរបស់ខ្លួនទៅតាមតមេូវការរបស់ RUPP ដោយផ្អេក 
លើ ផេនការមេ ICT របស់ RUPP ដើមេបីបញ្ចូលបច្ចេកវិទេយាឌីជីតាល់ ទៅ ក្នុង 
ការបងេៀន ការសិកេសា និងការសេវជេវ។ អ្នកចូលរួមកម្ពុជាចេើន នាក់ 
បានសា្វាគមន៍ជំនួយគំទេរបស់ ICHEI ដោយមើលឃើញថ វាចាំបាច់ 
សមេប់ ឲេយ RUPP សមេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ដើមេបីកា្លាយជា 
សាកល វិទេយាល័យនាំមុខគេ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកទាំងនោះយល់ឃើញថ 
ការ បណ្តុះបណា្តាលដេលខ្លួនបានចូលរួមនៅកេុង Shenzen មាន 
បេយោជន៍  ដល់ការបងេៀនរបស់គត់ និងការគេប់គេងបេតិបត្តិការ របស់ 
សាកល  វិទេយាល័យ។

ដើមេបីបន្តកេលំអគុណ ភា ពកម្មវិធីសិកេសា ផ្នេកវិស្វកម្ម និង វ ិទេយាសាស្តេ 
នៅកម្ពុជា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ICHEI បានផ្តល់ អាហារូបករណ៍ ដល់ និសេសិត 
កម្ពុជា ឲេយទៅបន្តការសិកេសាថ្នាក់បរិញ្ញាប័តេនៅ SUSTech ដេលអ្នក ចូល 
រួម  កម្ពុជាទាំងអស់ទទួលសា្គាល់ថជា សាកលវិទេយាល័យកមេិតខ្ពស់ និង  
មាន ការ សេវជេវបេកបដោយនវានុវត្តន៍។ ក្នុងពេលធ្វើសមា្ភាសន៍ អ្នក 
ចលូ  រមួ ចនិ តេងលើកពសីហសេវកិកម្ពជុាថជាទតូសមេប ់SUSTech នងិ   
ចិន ពេះអ្នកទាំងនោះបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង ការ កសាង ទំនាក់ 
ទំនងរវាងបេទេសទាំងពីរ។ ចំណុចនេះសុីគ្នានឹងឯកសារសកល ដេល  
ផ្តល់  មតិថ ការលើកកម្ពស់ និងការកសាងពងេឹងការផ្លាស់ប្តូរ ចំណេះដឹង 
រវាង អ្នកសេវជេវ នឹងអ្នកវិទេយាសាស្តេដេលទើបចាប់ផ្តើម អាជីព គឺជា 
មធេយាបាយ  ដ៏មានបេសិទ្ធភាពសមេប់ជំរុញ និងអនុវត្តឲេយ បាន ល្អនូវ  កិច្ច 
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ (National Research Council 2012)។ 

ការទូតសមេប់វិទេយាសាស្តេ
មជេឈមណ្ឌល ICHEI ចង់ជួយដោះសេយបញ្ហាផេសេងៗដេល 

វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង ICT តេវូបេឈមមុខនៅក្នងុបេទេសកំពុង 
អភិវឌេឍន៍ និងចង់កា្លាយជាកេមុផ្តល់គំនិត និងជាវេទិកាកមេតិសកល សមេប់  
ការរីកចមេើន និងការផ្ទេរចំណេះដឹងថ្មី និងនវានុវត្តន៍ក្នុង បច្ចេក វិទេយា។ 
ក្នុងគោលដៅនេះ ICHEI បានផ្អេកលើចំណេះដឹងជំនាញ និង 
បទពិសោធន៍ របស់ យូណេស្កូ និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទេទៀតនេអង្គការ
យូណេស្កូ  ដូចជា មជេឈមណ្ឌលអាសុីបា៉ាសុីហ្វិកនេការអប់រំ សមេប់ការ 
យោគ យល់ គ ្នា ក្នុងអន្តរជាតិ (Asia-Pacific Centre of Education for 
International Understanding ហៅកាត់ថ APCEIU ដេលជា 

រូបភាព១៖ ទិដ្ឋភាព ៣ នេការទូតផ្នេកវិទេយាសាស្តេ

វិទេយាសាស្តេសមេប់ការទូត

វិទេយាសាស្តេ ក្នុងការទូត ការទូតសមេប ់
វិទេយាសាស្តេ
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២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦/១៧ និសេសិតកម្ពុជាបេមាណ ៣០០នាក់ កំពុងសិកេសា កមេិត 
បរិញ្ញាប័តេ និងលើបរិញ្ញាប័តេ នៅតាមសាកលវិទេយាល័យចិន (Xia 2017)។ 
សមេប់ និសេសិតកម្ពុជា បេទេសគោលដៅពេញនិយមជាងគេ ៥ សមេប់  
បន្ត ការសិកេសា គឺមាន ថេ (១.១៨២) អូស្តោេលី (៩០៨) បារាំង (៥៥៥)  
សហរដ្ឋ អាមេរិក (៥២៧) និង វៀតណាម (៤៤១) (UIS 2016)។

មជេឈមណ្ឌល  កូរ៉េ ខាងតេបូង  ស្ថិតក្នុងបេភេទ២ របស់អង្គការ យូណេស្កូ 
[South Korean UNESCO Category 2 Institute]) ជាដើម ដើមេបីផ្តល់ 
ជំនួយ  បច្ចេកទេស ក្នុងនោះមានទាំង ការកសាងសមត្ថភាព និង ការ 
រចនា  រៀបចំកម្មវិធី ផងដេរ។ អ្នកចូលរួមកម្ពុជាភាគចេើនយល់សេប ថ 
កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ លេបីលេបាញរបស់សា្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះ សំខាន ់ សមេប់ ឲេយ 
ICHEI ដេលទើបកើតថ្មី និងខ្វះបទពិសោធន៍ អាចទទួល បាន ទំនុក ចិត្ត  ព ី
សំណាក់អ្នកបេជ្ញអន្តរជាតិ អ្នកសេវជេវ និងអ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ  
ដេលមិនសូវបានដឹងពីបេទេសចិន កុំថឡើយ ឧត្តម សិកេសា ចិន។ 

ការពងេឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក៏ជាគន្លឹះសំខាន់មួយ ក្នុងការកសាង 
សហបេតិបត្តិការវិទេយាសាស្តេអន្តរជាតិ ពីពេះក្នុងពេលកន្លងមកនេះ 
ការ ជួបទាក់ទង និងការផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាង អ្នកវិទេយាសាស្តេ អ្នកបេជ្ញ និង 
អ្នកសេវជេវ ចិន ជាមួយនឹង សមភាគីនៅក្នុងបេទេសដេគូរបស់ ICHEI 
មាន តិចតួចណាស់។ សូមេបីក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផេនការក្តី បុគ្គលិករបស់ 
ICHEI មានការយល់ដឹងស្តួចស្តើងពីបេព័ន្ធឧត្តមសិកេសាក្នុងបេទេសដេគូ  
ទាំងនោះ។ មេយា៉ាងទៀត សមភាគីភាគចេើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបេទេស 
 ដេគូ នានា គឺបានទទួលការអប់រំនៅក្នងុបេទេសផេសេងកេពីបេទេស ចិន។២

ដូច្នេះដើមេបីចាប់ដំណើរការកម្មវិធីជំនួយរបស់ខ្លួននៅ RUPP តំណាង 
ICHEI បានពិគេះយោបល់ជាមួយអ្នកកសាងគោល នយោបាយ នៅ   
កេសួងអប់រំ និងអ្នកសិកេសាសេវជេវកម្ពុជា ដេលបានជួយ សមេួល 
កិច្ច សហការ រវាង RUPP-ICHEI និងជេើសរីស និសេសិត កម្ពុជា  សមេប់ 
កម្មវិធី ផ្តល់អាហារូបករណ៍។ កិច្ចសហការ បេបនេះរវាង រដា្ឋាភិបាល នឹង 
មជេឈដា្ឋាន សិកេសាអប់រំ ជាគេឹះសំខាន់នេបេសិទ្ធភាពក្នុង សកម្មភាព  របស់ 
ICHEI ជាមួយ RUPP និងជាមួយសាកលវិទេយាល័យដេគូ នៅ តា ម  បេទេស 
ដទេទៀត។

វិទេយាសាស្ត្រក្នុងការទូត
មុខងរស្នូលមួយរបស់ ICHEI គឺ "ផ្តល់ការបេឹកេសាយោបល់ផ្នេក 

គោល  នយោបាយដោយផ្អេកលើភស្តុតាងជាក់ស្តេងស្តីពី នវានុវត្តន៍ក្នុង 
ឧត្តមសិកេសា ទៅដល់បណា្តាបេទេសអភិវឌេឍតិចនៅតំបន់អាសុី បា៉ាហ្វិក និង  
អា ហិ្វក" (ICHEI n.d.)។ ឥឡូវនេះ ទោះបីវាឆប់ពេក ក្នុង  ការ   
វាស់វេងឥទ្ធិពលក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេជំនួយផ្នេក ICT ដល់ RUPP និង 
កម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ បានបង្ហាញរូបភាពវិជ្ជមាននេបេទេស ចិន និង 
បានកេតមេូវផ្នត់គំនិតមិនតេឹមតេូវមួយចំនួន។ ដោយសារមានការ ជជេក 
វេកញេកពី កំណើនអានុភាព និងទំនាក់ទំនងការបរទេសទៅអនាគត 
របស់ចិន តាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ គួបផេសំនិង បញ្ហាអ្នកសិកេសា 
អប់រំ និងអ្នកសេវជេវកម្ពុជា មិនសូវបានជួបបានសា្គាល់ពី វបេបធម៌ 
និង សង្គមចិនផងនោះ ជារឿយៗគេតេងនិយយថ ចិនជាបេទេស 
កុម្មុយនីស្ត កេីកេ និងអន់ថយ។ ហេតុដូច្នេះ បេទេសចិនមិនដេលជាប់ជា 
បេទេស គោលដៅទី១ សមេប់និសេសិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិកេសានោះទេ។ 
ប៉ុន្តេបនា្ទាប់ពីបានសិកេសារយៈពេល ៦ខេនៅ SUSTech រួចមក និសេសិត 
កម្ពុជា ទាំង ៦នាក់ក្នុងកេុមទី១ បានពេញចិត្តនឹងជីវិតជានិសេសិតនៅ 
បេទេស ចិន និងពិនិតេយឃើញថ Shenzen ជាកេុងជឿនលឿនមួយដេល 
មាន បច្ចេកវិទេយាទំនើប និងមានសុវត្ថិភាព។ សិកា្ខាកាម ១៥នាក់មកពី 
RUPP ក៏បានផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត បនា្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្តុះបណា្តាល
ដេរ។ តាមសំដីរបស់សិកា្ខាកាមមា្នាក់៖

តាមអ្វីដេលខ្ញុំបានឮតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ ខ្ញុំតេងគិតថ ចិន 
ជា បេទេសកុម្មុយនីស្ត។ ប៉ុន្តេនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះ វាខុសគ្នា 
ទាំងសេុង ពីអ្វីដេលខ្ញុំបានរំពឹងទុក។ បេទេសចិនមានការអភិវឌេឍ 
និង សុីវីល័យណាស់។ (សមា្ភាសន៍ ថ្ងេទី២១ ឧសភា ២០១៨)

នៅ SUSTech ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានលើនិសេសិតអន្តរជាតិក៏បាន ផ្លាស់ 
ប្តូរ ដេរ ឆ្លងតាមការទទួលយកនិសេសិតកម្ពុជាកេុមទី១ នេះ។ ដោយ សារ 
ភាពខុសគ្នារវាងបេព័ន្ធអប់រំចិន នឹងបេព័ន្ធអប់រំអន្តរជាតិ នៅចិន មាន 
បេព័ន្ធអប់រំពីរគឺ មួយសមេប់និសេសិតក្នុងសេុក និងមួយទៀតសមេប់ 
និសេសិត បរទេស។ ប៉ុន្តេខុសពីករណីធម្មតា និសេសិតកម្ពុជា និងនិសេសិត ចិន   
បេរជាសិកេសាជាមួយគ្នានៅ SUSTech។ ដំបូងឪពុកមា្តោយនិសេសិតចិន 
ជាចេើន នាក់បារម្ភពីរឿងនេះពេះយល់ថ និសេសិតបរទេសភាគចេើន 
មកពី គេួសារ ធូរធារ ហើយមកទីនេះដើមេបីស្វេងរកការសបេបាយ មិនមេន 
មកខំរៀនសូតេដូចនិសេសិតក្នុងសេុក ដេលគេតេងគិតថ ឧសេសាហ៍ 
ពេយាយម និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិកេសានោះទេ។ ប៉ុន្តេបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ 
ការ សិកេសាឆមាសទី១ និសេសិតកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុជាមធេយម ៣,៦ រីឯ 
និសេសិតចិនបាន ៣,៤ ដូច្នេះក៏មានការផ្លាស់ប្តូរទសេសនៈអំពី អាកបេបកិរិយ 
និង  សមត្ថភាពរបស់និសេសិតបរទេស។ តាំងពីពេលនោះមក ឪពុកមា្តោយ 
និសេសិតចិន លើកទឹកចិត្តកូនរបស់គត់ឲេយសេពគប់ជាមួយនិសេសិតកម្ពុជា
ឆ្នើមៗ ទាំងនោះ។

លទ្ធផលរកឃើញជាដំបូងបង្ហាញថ កិច្ចសហបេតិបត្តិការ RUPP-
ICHEI និងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ SUSTech បានជួយឲេយអ្នកចូលរួម 
នានា អាចធ្វើការសមេចចិត្តបានល្អដោយមានព័ត៌មានគេប់គេន់ និង 
ផ្អេក លើ បទពិសោធន៍បេបវិទេយាសាស្តេ និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ 
ចេនចោល ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួន ដេលតេងតេមានក្នុងបេព័ន្ធ 
ផេសព្វផេសាយ ហើយនិងព័ត៌មានមិនពិតនិងគ្មោនខ្លឹមសារទាំងឡាយ។ 

បញ្ហាបេឈម 
ការសិកេសាបានគូសបញ្ជាក់បញ្ហា ៤ ដេលកិច្ចសហការ ICHEI-RUPP 

បាន បេឈម៖
• ធនធាន និងចំណេះដឹងជំនាញ៖ លទ្ធភាពទទួលបាន និង ការ បេើ 

បេស់ ICT មានតិចនៅឡើយនៅ RUPP ដេលនៅទីនោះ ការបងេៀន 
និង  បេតិបត្តិការគេប់គេងភាគចេើន នៅតេធ្វើឡើងតាមបេបបេពេណី។ 
ផ្ទុយទៅវិញ ICHEI មានមូលដា្ឋាននៅក្នុង SUSTech ពោល គឺ សាកល 
វិទេយាល័យដ៏ទំនើបជាងគេមួយ នៅចិន និងមាន បច្ចេកវិទេយា  ទំនើប 
បំផុត នៅកេុង Shenzen ដេលជាចំណុចស្នូលមួយនេ  នវានុវត្តន៍ ក្នុង 
បច្ចេកវិទេយា ទំនើប ក្នុងពិភពលោក ដូចជាខាង ទូរគមនាគមន៍ យន្តហោះ 
្រដូន បញ្ញាសិបេបនិម្មិត (artificial intelligence) និងរ៉ូបូ ជាដើម។ ភាព  
ខុសគ្នា   ធំធេង ក្នុង ធនធាន និង  ចំណេះដឹងជំនាញ បណា្តាលឲេយ ការ ផ្ទេរ 
ចំណេះដឹង  នេះ បេពេឹត្ត  ទៅ ស្ទើរ តេ មួយទិសគត់ ពោលគឺ ពី ICHEI  
ទៅ RUPP។
•   ការគេប់គេងកម្មវិធ៖ី បេទេសចិននៅថ្មីថ្មោងក្នុងការ គេប់ គេង    

កម្មវិធី  អភិវឌេឍន៍ អន្តរជាតិខា្នាតធំ និងខ្វះខាតយន្តការ សមសេប  សមេប់  
គមេង សហការជាមួយ ដេគូ អន្តរជាតិ របស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ នៅ 
បេទេស  ចិន ការសមេចចិត្តសំខាន់ៗតេងតេធ្វើឡើង និង ដាក់ អនុវត្ត 
យ៉ាង  ឆប់ រហ័ស ប៉ុន្តេវិធីសាសេ្ត បេបនេះ  បេហេលជា មិន សូវ ទទួល 
បាន ការ សា្វាគមន៍ ពី សំណាក់បេទេស ជាដេគូនោះទេ រួមទាំង កម្ពុជា 
ផង ដេរ។ មានអ្នកចូលរួមតិចនាក់ណាស់ដេលបានដឹងពី គោលដៅ 
រយៈ ពេល  វេងនេកម្មវិធីសហការរវាង ICHEI-RUPP កេពី វគ្គបណ្តុះ 
បណា្តាល  រយៈពេល ១០ថ្ងេ ដេលខ្លួន បានចូលរួម ដោយ ផ្ទាល់ ទោះបី  ពួក 
គត់មានបំណងចង់ដឹងបន្ថេមពីសកម្មភាព និងទិសដៅទៅ អនាគត របស់ 
កម្មវិធីនេះក្តី។ បញ្ហានេះអាចកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារ កង្វះខាត 
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ក្នុង  ការ ផេសព្វផេសាយផ្ទេក្នុង RUPP អំពីវិធីសាស្តេអន្ដរជាតូបនីយកម្ម 
របស់ ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី អ្នកឯកទេសផ្នេកអប់រំមា្នាក់របស់អង្គការ 
យូណេស្កូ នៅកេុងបាងកក បានមើលឃើញថ គំរូថ្មីរបស់ចិននេះជា 
សញ្ញា វិជ្ជមាន សមេប់គេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍។ គត់បន្ថេមទៀតថ 
បណា្តា  បេទេសទទួលជំនួយ អាចចូលរួមចំណេកធ្វើឲេយ ជំនួយចិន មាន 
បេបបទ អនុវត្ត មួយដេលសមសេបសមេប់គេប់គ្នា មិនមេន សមេប់តេ 
បេទេសចិន នោះ ទេ។
• អន្តរជាតូបនីយកម្ម៖ សមត្ថភាព SUSTech ដើមេបីធ្វើ 

អន្តរជាតូបនីយកម្ម ឲេយកាន់តេសកម្មឡើង នៅមានបញ្ហាចោទ ពេះ 
បុគ្គលិក ជាចេើននាក់នៅខ្វះខាតជំនាញភាសាអង់គ្លេស។ នេះជាបញ្ហា 
បេឈម  មួយសមេប់និសេសិត និងអ្នកសិកេសាសេវជេវបរទេស ជា ពិសេស 
អ្នកមិនចេះនិយយភាសាចិន។ របាំងភាសានេះ ជាបញ្ហា ទូទៅ  មួយ  
នៅចិន រួមទាំងនៅតាមសាលាផងដេរ ដេលតេង មាន ឯកសារ ជា ភាសា 
ចិន ចេើនជាងជាភាសាអង់គ្លេស ធ្វើឲេយនិសេសិត ចិន មានបេៀប លើ គេ។ 
សិកា្ខាកាមកម្ពុជាជាចេើននាក់ ក៏មើល ឃើញថ បេជាជន ចិន មិន សូវ 
សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវបរទេសទេ ជាពិសេសនៅតាមកន្លេង សាធារណៈ។
• ការចូលរួមរបស់ស្តេី៖ ស្តេីជាសាស្តោេចារេយផ្នេកវិទេយាសាស្តេ និង 

វិស្វកម្មនៅ RUPP មានតេឹម ១០% ប៉ុណ្ណោះនេចំនួនសាស្តោេចារេយសរុប 
ក្នុង ៣ដេបា៉ាតឺម៉ង់ដេលចូលរួមក្នុងកិច្ចសហការជាដេគូ RUPP-ICHEI ។ 
ស្តេីមានចំនួនតិចក្នុងវិស័យអប់រំ និងកន្លេងធ្វើការ ជាបញ្ហារាុំរ៉េមួយ នៅ 
ក្នុង  បេទេសជាចេើន ហើយដោយឡេក ក្នុងចំណមអ្នកសេវជេវក្នុង 
ពិភពលោកទាំងមូល ស្តេីមានតេ ២៨% ប៉ុណ្ណោះ (UNESCO 2017)។ 
ICHEI បានលើកទឹកចិត្តឲេយស្តេីមកចូលរួម ប៉ុន្តេសមេប់វគ្គបណ្តុះ 
បណា្តាល លើកទី១ RUPP បញ្ជូនទៅសុទ្ធតេបុរស។ ផ្នត់គំនិតចាក់ឫស
ផ្នេកយេនឌ័រនៅកម្ពុជា គឺជាឧបសគ្គមួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុង 
វិទេយាសាស្តេ និងបច្ចេកវិទេយា។

ការផ្តល់មតិ
ការសិកេសានេះបានទទួលសា្គាល់ថ ការទូតផ្នេកអប់រំដេលចិនបេ ើ បេស់   

ជា ឧបករណ៍  សមេប់ជំរុញ ការឡើង ឋានៈដោយ សន្តភិាព ជា មហា អំណាច 
ហើយនិងគំរូអភិវឌេឍរ៍អន្តរជាតិរបស់ចិន គឺបានផ្តល់ អត្ថបេយោជន៍ ដល់ 
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ កិច្ចសហការ ICHEI-RUPP ក្នុង ពេល  កន្លងមក បាន  
ទទួលការពេញចិត្តទាំងពីអ្នកចូលរួមជាកម្ពុជា និង ចិន។ កិច្ច សហការ   
នេះបានជួយគំទេដល់ ចក្ខុវិស័យរបស់ RUPP ដើមេបី កា្លាយ ជា សាកល 
វិទេយាល័យ ឈានមុខគេ និងជួយសមេចបំណងរបស់កម្ពុជា ដើមេបីលោត 
រំលងផ្លូវអភិវឌេឍន៍ជាបេពេណី ទៅចាប់អនុវត្តឧសេសាហកម្ម ៤.០ សេប 
ពេល  ទទួលបានកមា្លាំងជំរុញពី ការផុសឡើងនេបច្ចេកវិទេយាផ្ទុកទិន្នន័យ
ក្លាដ (cloud computing) បណា្តាញអិុនធើណិតនេសមា្ភារ (Internet of 
Things) បញ្ញាសិបេបនិមិត្ត និងការ រៀន ចេះ ចា ំ ដោយ មា៉ាសុីន (machine 
learning)។ ទាំងអស់នេះចាប់ ផ្តើម  ទទួល បាន  ការ  យកចិត្តទុកដាក់កាន់
តេខា្លាំងពីអ្នកជំនាញការ និងមន្តេីជាន់ ខ្ពស់ របស់  រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា។

ជំនួយគំទេផ្នេកឧត្តមសិកេសារបស់ ICHEI ដល់បេទេសកំពុង 
អភិវឌេឍន៍ នានា ក៏ជាឱកាសល្អសមេប់ឲេយចិនចាប់យកតួនាទីដឹកនាំជា 
សកលមួយ ដោយមានទំនួលខុសតេូវកាន់តេចេើនឡើង។ កិច្ចសហការ 
ICHEI-RUPP ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍សមេប់ទាំងកម្ពុជា និងចិន ហើយវាជា

លក្ខណៈស្នូលមួយនេគំរូអភិវឌេឍន៍របស់ចិន (King 2014; Reilly 2015)។  
ការផ្តល់មតិខាងកេម អាចមានបេយោជន៍ សមេប់ជួយកេលំអ 
កិច្ច សហការ នេះ ទាំងនៅកមេិតសិកេសាអប់រំ និងកមេិតជាតិ។
• ពងេងឹសា្ពានទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍សិកេសាអប់រំនានា៖ ដើមេបី  

ជំរុញ ឲេយមាន ការយល់ដឹងកាន់តេសុីជមេពីតម្លេនានា ផ្នេក សង្គម  
វបេបធម៌ និងជំនះផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានផេសេងៗ បេទេសទាំងពីរតេូវពងេីក 
កិច្ចសហការ ដេលមានរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសាស្តោេចារេយ និង 
និសេសិតផងដេរ។ គេឹះសា្ថានសាខានេសាកលវិទេយាល័យ វិទេយាសាស្តេ  និង 
បច្ចេកវិទេយារបស់ចិន ចាំបាច់តេូវមានជាបនា្ទាន់នៅកម្ពុជា។ មធេយាបាយ 
នេះ ជួយធានានូវ បេសិទ្ធភាពនេការផ្ទេរចំណេះដឹង និងបច្ចេកវិទេយា 
ក៏ដូចជា   ជួយដោះសេយបញ្ហាកង្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងសេុក។
• បង្កើនការចូលរួមពីសំណាក់ដេគូក្នុងសេុកនានា៖ RUPP គួរ

ពិចា រ ណា  បេើបេស់សមត្ថភាពជំនាញ និង បទពិសោធន៍ របស់គេឹះសា្ថាន  
ឧត្តមសិកេសាក្នុងសេុកឯទៀត ដូចជា វិទេយាសា្ថានបច្ចេកវិទេយាកម្ពុជា ជាដើម 
ក្នុងការបេើបេស់ ICT ថ្មីនេះ សមេប់ការបងេៀន និងការរៀនសូតេ។ 
សហគេសកើតក្នុង សេុក ក៏គួរចូលរួមក្នុងភាពជាដេគូ ICHEI-RUPP 
នេះដេរ។ ការកសាងភាព ជាដេគូ រវាងវិស័យសាធារណៈ-ឯកជន នឹង 
ជួយ  ធានាចីរភាពនេកម្មវិធីនៅ RUPP នៅពេលជំនួយ និងមូលនិធិ របស់ 
ចិន  បានបញ្ចប់។
• លើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្តេអន្តរជាតូបនីយកម្ម៖ RUPP និងគេឹះសា្ថាន 

ឧត្តមសិកេសាកម្ពុជាផេសេងទៀត គួរមានវិធីសាស្តេ ដេលមានលក្ខណៈកាន់ 
តេ ជាយុទ្ធសាស្តេ សមេប់ការធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម។ ថ្វីបើអ្នកគេប់គេង
នានាអាចបានដឹងពីកម្មវិធី និងរបៀបវារៈរបស់ ICHEI ប៉ុន្តេយុទ្ធសាស្តេ 
អន្តរជាតូបនីយកម្ម នឹងជួយឲេយអ្នកអនុវត្តជាក់ស្តេងអាច យល់ ដឹង កាន់ 
តេ ចេបាស់ និងតេៀមខ្លួនបានកាន់តេបេសើរសមេប់ការចូលរួម សហការ  
ទ្វេ  ភាគី ជាមួយចិន។ យុទ្ធសាស្តេបេបនេះអាចជំរុញឲេយ គេឹះសា្ថាន ឧត្តម 
សិកេសា  កម្ពុជាកាន់តេមានភាពសកម្មឡើង ក្នុងការផ្ទេរវិទេយាសាស្តេ និង 
បច្ចេកវិទេយា ហើយធានាឲេយមានការផេសារភា្ជាប់ទៅនឹងតមេូវការ និង បរិបទ  
ក្នុង សេុក។ ឧទាហរណ៍ ICT គេន់តេជាឧបករណ៍មួយប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ 
វិធីសាស្តេបងេៀនតេូវតេសមសេបទៅនឹងបរិបទក្នុងសេុក ដើមេបីឲេយ 
សាស្តោេចារេយ និសេសិត និងបុគ្គលិកគំទេ អាចយកវាមកបេើបេស់ក្នុង 
ការងរ របស់ខ្លួនបាន។
• កេលំអអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងបេព័ន្ធអេកូ (ecosystem) របស់ 

ចិន៖ កំណើនកម្មវិធី និងឯកសារជាភាសាអង់គ្លេស អាចជួយ ចិន  ឲេយ 
សមេច បា នលឿននូវ មហិច្ឆតាកា្លាយជាបេទេសគោលដៅ នាំមុខគេ  
សមេប់  និសេសិតទៅបន្តការសិកេសានៅកេបេទេស។ អន្តរជាតូប នី យ កម្ម   
ទាមទារនូវ បេព័ន្ធអេកូមួយដេលមានដំណើរការល្អ និង មាន មូល ដា្ឋាន  
គេឹះរឹងមាំ ពេមទាំងមានបរិយកាសល្អទាំង នៅក្នុង និងនៅ កេ គេឹះ សា្ថាន  
សិកេសា ដើមេបីសមេួលដល់ការសិកេសាសេវជេវ និងការ រស់នៅរបស់ 
សាស្តោេចារេយ និងនិសេសិត។ ដូច្នេះចិនគួរកេលំអមជេឈដា្ឋាន សង្គម ខាង  កេ 
របស់ខ្លួន ដើមេបីធានាឲេយបុគ្គលដេលមិនមេនជា សាសេ្តាចារេយ ឬនិសេសិត 
អាច បេសេ័យទាក់ទងជាមួយជនបរទេសបាន និង មាន អាកបេប កិរិយ   
កាន់ តេ រួសរាយជាងមុន។

ឯកសារយោង មាននៅក្នុងអត្ថបទជាអង់គ្លេស

វិទេយាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

 អគរលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក    បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា  
 +៨៥៥២៣៨៨១៣៨៤, ៨៨១-៧០១   +៨៥៥២៣៨៨០៧៣៤ 
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