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របាយការណ៍ពិស្រស

.សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ

ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក ន្រវិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាល និងស្រវជ្រវ ដើម្រប ី
អភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា និង វិទ្រយាស្ថានស្រវជ្រវ និងបណ្ដុះបណ្តាល ដ្រលបានជួយគាំទ្រ ដល់ការអនុវត្ដគម្រងស្រវជ្រវ 
ន្រះ ។ យើងខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណ ដល់ជនបង្គោល និង អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ទាំងអស់ ដ្រលបានច្រក រំល្រក 
ព័ត៌មានលើ សកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួន និងការត្រិះរិះពិចារណអំពីទិដ្ឋភាពឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជា ។ យើងខ្ញុំសូម 
ទទួលខុសត្រូវចំពោះ កំហុសនន ដ្រលអាចកើតមាន ទាំងលើហ្រតុការណ៍ និងការ បកស្រយ ហើយសន្រយាថានឹង  
ធ្វើការ ក្រតម្រូវនៅលើកំណ្រជាបន្ដបន្ទាប់ន្រស្រចក្ដីព្រង របាយការណ៍ន្រះ ។ យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ មតិរិះគន់ និងការ 
ផ្តល់ជាយោបល់ផ្រស្រងៗ សម្រប់ជួយក្រលំអកំណ្រចុងក្រយន្រ របាយការណ៍ ។

កេុមសិកេសាសេវជេវ

សមាជិកក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវ

បណ្ឌិត  កុក គានវូន (សកលវិទ្រយាល័យ California at Berkeley)
 អនុសស្ដា្រចារ្រយ ប្រធានផ្ន្រកសង្គមវិទ្រយា និងជាអនបុ្រធាន (អប់រំស្រវជ្រវ)
 មហាវិទ្រយាល័យមនុស្រសសស្ដ្រ និងវិទ្រយាសស្ដ្រសង្គម-សកលវិទ្រយាល័យបច្ច្រកវិទ្រយាណនយ៉ាង

ច័ន្ទ សុភាព
 អគ្គល្រខាធិការរង
 ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ - រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ហ្រង ចិន្ដា
 ប្រធានទំនក់ទំនងសកលវិទ្រយាល័យ
 វិទ្រយាស្ថានសិក្រសា ស្រវជ្រវ និងបណ្ដុះបណ្តាល (LI)

គឹម ស្រតារា
 អ្នកស្រវជ្រវជាន់ខ្ពស់ និងប្រក្ខជនបណ្ឌិត
 វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

បណ្ឌិត ន្រត បារមី (សកលវិទ្រយាល័យកាស្រស្រល)
 ប្រធានដ្របា៉ាតឺម៉ង់ទ្រសចរណ៍
 សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ

ធន់ វិមាលា
 អ្នកស្រវជ្រវ (ផ្ន្រកអភិបាលកិច្ចតាមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ និងកំណ្រទម្រង់សធារណៈ)
 វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា
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ជំនួយការស្រវជ្រវ

ឃ្រលវិន ជា
 ប្រក្ខជនអនុបណ្ឌិតសង្គមវិទ្រយា មហាវិទ្រយាល័យស្រដ្ឋកិច្ច និងវិទ្រយាសស្ដ្រនយោបាយឡុនដុន
 បរិញ្ញាប័ត្រ (កិត្ដិយស) សង្គមវិទ្រយា សកលវិទ្រយាល័យបច្ច្រកទ្រសណនយ៉ាង

ឆឹង សុធាវណ្ណ
 វិទ្រយាស្ថានសិក្រសា ស្រវជ្រវ និងបណ្ដុះបណ្តាល (LI)

ញ៉្រម សុជា
 សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ
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របាយការណ៍ពិស្រស

.បញ្ជីអកេសរកាត់និងពាកេយបំពេួញ

ACC  គណៈកមា្មាធិការទទួលស្គោល់គុណភាពអប់រំន្រកម្ពុជា
 (Accreditation Committee of Cambodia)
ADB ធនគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី (Asian Development Bank)
AIT វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាអាសុី ប្រទ្រសថ្រ (Asian Institute of Technology, Thailand)
ASEAN សមាគមប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍ (Association of South-East Asian Nations)
AusAID ទីភា្នាក់ងារអូស្ដា្រលីសម្រប់ការអភិវឌ្រឍអន្តរជាតិ
 (Australian Agency for International Development)
CBNRM LI វិទ្រយាស្ថានគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍
 (Community Based Natural Resource Management Learning Institute)
CDRI វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាល និងស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា- វបសអ
 (Cambodia Development Resource Institute)
CSUK សកលវិទ្រយាល័យ ជា សុីម កំចាយមារ (Chea Sim University of Kamchaymear)
CUP សកលវិទ្រយាល័យ ចំរើនពហុបច្ច្រកវិទ្រយា (Chamroeun University of Poly-Technology)
DHE នយកដា្ឋានឧត្ដមសិក្រសា (Department of Higher Education)
DRF វ្រទិកាសិក្រសាស្រវជ្រវការអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (Development Research Forum)
ESSP កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំ (The Education Sector Support Program)
GMS មហាអនុតំបន់ម្រគង្គ (Greater Mekong Sub-region)
HBF មូលនិធិហិនរើជបូល (Heinrich Böll Foundation)
HEI គ្រឹះស្ថានអប់រំជាន់ខ្ពស់ (Higher Education Institution)
ICT បច្ច្រកវិទ្រយាគមនគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្រយា
 (Information and Communications Technology)
IDRC មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ
 (International Development Research Centre)
IFL វិទ្រយាស្ថានភាសបរទ្រស (Institute of Foreign Languages)
ITC វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា (Institute of Technology of Cambodia)
MoEYS ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (Minister of Education, Youth and Sport, Cambodia)
NGO អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល (Non Government Organization)
OECD អង្គការសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្រឍន៍
 (Organization of Economic Cooperation and Development)
PNSA សលាជាតិកសិកម្មព្រកលាប (Prek Leap National School of Agriculture)
PUC សកលវិទ្រយាល័យបញ្ញាសស្ត្រ (Paññāsāstra University of Cambodia)
RAC រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា (Royal Academy of Cambodia)
RMIT សកលវិទ្រយាល័យ RMIT (RMIT University, Australia)
RUA សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture)
RUFA សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ (Royal University of Fine Arts)
RULE សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសស្ត្រ និងវិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច
 (Royal University of Law and Economics)
RUPP សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ (Royal University of Phnom Penh)
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UBB សកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង (University of Battambang)
UC សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា (University of Cambodia)
UHS សកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ត្រសុខាភិបាល (University of Health Science)
UME សកលវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រង និងស្រដ្ឋកិច្ច (University of Management and Economics)
WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក (World Health Organization)
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របាយការណ៍ពិស្រស

.សេចក្តីសង្ខេប

១. គោលបំណងរួមន្រការសិក្រសាបឋមន្រះ គឺពិនិត្រយមើល និងបងា្ហាញស្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រការស្រវ ជ្រវនៅតាម
សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាមួយចំនួន ដោយផ្ដាតការយកចិត្ដទុកដាក់ពិស្រសលើសមត្ថភាព ស្រវ ជ្រវ ពោលគឺ 
ពិនិត្រយពីកតា្ដាបង្កលក្ខណៈ ឬកតា្ដាបង្កការលំបាកដល់ការស្រវជ្រវ ។ ការសិក្រសា ន្រះ ធ្វើការវាយតម្ល្រទូទៅមួយព ី
តំរូវការផ្រស្រងៗទៀត សម្រប់បង្កលក្ខណៈឱ្រយសកលវិទ្រយាល័យនន  អនុវត្ដគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្រវជ្រវប្រកបដោយ 
គុណភាព ។

២. ការសិក្រសាន្រះ គ្របដណ្ដប់លើសកលវិទ្រយាល័យចំនួន ១៥ រួមមាន សកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ និងឯកជន 
សកលវិទ្រយាល័យមុខវិជា្ជាទូទៅ និងសកលវិទ្រយាល័យឯកទ្រស គ្រឹះស្ថានសិក្រសាដ្រលបានបង្កើត យូរមកហើយ 
និងគ្រឹះស្ថានសិក្រសាទើបបានបង្កើតថ្មី ។ ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវបានធ្វើកិច្ចសមា្ភាសន៍ បន្ដបន្ទាប់ចំនួនពីរប្រប គ ឺ
កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយពួកជនបង្គោលនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ជ្រើសរើស ដោយផ្ដាតលើសវតាររបស់បុគ្គលិក 
និងនិស្រសិត កម្មវិធី សិក្រសា ស្ថានភាពស្រវជ្រវ បច្ចុប្របន្ន និងមតិរបស់ពួកគ្រ ស្តីពី បញ្ហាប្រឈម កាលានុវត្ដភាព 
និងអនុសសន៍សម្រប់ក្រលំអ ។ កិច្ចសមា្ភាសន៍សុីជម្រ  ក៏បានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកជំនញការប្រំបីរូបដ្រលបាន 
រួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍវិស័យឧត្ដមសិក្រសានៅ កម្ពុជា ។

៣. ការពិនិត្រយឡើងវិញនូវឯកសរយោង ស្តីពីមុខងារន្រសកលវិទ្រយាល័យក្នុងការបង្កើតចំណ្រះដឹង ដោយមាន 
ការសន្និដា្ឋានថា សកលវិទ្រយាល័យបំព្រញប្រសកកម្មរបស់ខ្លួនបានប្រសើរ បំផុត តាមរយៈការអភិវឌ្រឍខ្លួនជា 
គ្រឹះស្ថានបង្រៀនផង និងគ្រឹះស្ថានស្រវជ្រវផង ។ និន្នាការពិភពលោក មួយសព្វថ្ង្រ គឺ ការឈានឡើងន្រ 
សកលវិទ្រយាល័យដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ ។ ខណៈដ្រល សកល វិទ្រយាល័យអាសុីមួយចំនួនបានបោះជំហាន 
ក្នុងទិសដៅន្រះ មានសកលវិទ្រយាល័យ ជាច្រើន ទៀតកំពុងប្រឈម មុខនឹងបញ្ហាចំបងៗជាច្រើន រាប់ទាំងការ 
ធានឲ្រយមហាជនមានលទ្ធភាពទទួល បានការសិក្រសាថា្នាក់ន្រឧត្ដមដ្រលមានគុណភាពល្អ ។

៤. ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសំខាន់ៗ បានជួយសម្រួលការពង្រីកវិសលភាពយ៉ាងឆប់រហ័សន្រ វិស័យគ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសាពីចំនួន ៨គ្រឹះស្ថាន ដ្រលបានបង្កើតជាផ្លូវការគិតត្រឹមឆ្នាំ១៩៩៧ រហូត ដល់ ៧៦គ្រឹះស្ថាន នៅ 
ឆ្នាំ២០០១ ក្នុងនោះមាន ៣៣ ជាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និង ៤៣ ជាគ្រឹះស្ថានឯកជន ។ នៅឆ្នាំ២០០៩ មាននិស្រសិត 
១៦៨.០០៣នក់ បានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្ដម សិក្រសា ឬកើនឡើង ១៦ដង បើធៀបនឹងឆ្នាំ១៩៩៧ ។ 

៥. កំណើនជាបរិមាណន្រវិស័យគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា បានចោទសំណួរពីគុណភាពន្រសកល វិទ្រយាល័យ ជាពិស្រស 
កង្វះវប្របធម៌ស្រវជ្រវ និងកង្វះសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ ជាច្រើន ។ សកលវិទ្រយាល័យ
ភាគច្រើនដំណើរការជាសំខាន់ ជាគ្រឹះស្ថាន បង្រៀន ទោះបីជាសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ (RUPP) និង 
សកលវិទ្រយាល័យឯកទ្រសរបស់រដ្ឋ ដូចជា វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា (ITC) សកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ត្រ 
សុខាភិបាល (UHS) និង សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) ជាដើម បានបងា្ហាញភស្ដុតាងន្រកំណើន 
សកម្មភាព ស្រវជ្រវក្ដី ។

៦. ជាទូទៅ សកលវិទ្រយាល័យននមិនគិតថា ការស្រវជ្រវជាប្រសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនទ្រ ។ សកល វិទ្រយាល័យ 
ភាគច្រើន គា្មានគោលនយោបាយស្រវជ្រវច្របាស់លាស់ ដ្រលមាន យន្ដការស្ថាប័នគាំទ្រ ដើម្របីលើកកំពស់ 
ទាំងបរិមាណ និងគុណភាពន្រការស្រវជ្រវរបស់គ្រូបង្រៀនឡើយ ។ គ្រច្រើនត្រ យល់ថា ការស្រវជ្រវ គឺជាការ 
ស្រវជ្រវរបស់និស្រសិតដ្រលមិនសូវមានគុណភាពល្អទ្រ ប្រសិនបើ គ្រូឧទ្ទ្រសខ្លួនឯងមិនសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវ ។ 
ការសិក្រសាន្រះ បានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមចំបងៗ ចំនួនប្រំពីរក្នុងការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពស្រវជ្រវ៖
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ក. ការបណ្ដុះអ្នកស្រវជ្រវជំនន់ថ្មី៖ ប្រទ្រសកម្ពុជា បានជួបស្ថានភាពអវត្ដមានគ្រូបង្រៀនក្នុងសម័យក្រយ 
សង្គោ្រមថ្មីៗ ហើយសព្វថ្ង្រនៅខ្វះអ្នកស្រវជ្រវមានការបណ្ដុះបណ្តាលល្អ ដូចអាចឃើញច្របាស់ តាមចំនួន 
ដ៏តិចន្រគ្រូឧទ្ទ្រសមានសញ្ញាប័ត្រថា្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងគ្រប់ សលកវិទ្រយាល័យ ។

ខ. ការបង្កើនបៀវត្រសបុគ្គលិកសិក្រសា៖ បៀវត្រសនៅត្រមានកម្រិតទាប ជាពិស្រសនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋ ។ 
គ្រូឧទ្ទ្រសទំនងជាទៅបង្រៀនជាលក្ខណៈមិនព្រញព្រល នៅតាមគ្រឹះស្ថាន ដទ្រទៀត ។ ដោយសរមិនអាច 
រកប្រក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រន់ តាមរយៈចំនួនម៉ាងបង្រៀន ធម្មតា គ្រូឧទ្ទ្រសត្រូវបង្ខំចិត្ដរត់តាមម៉ាងបង្រៀន 
ដ៏ច្រើន ហើយសឹងត្រគា្មានព្រលសម្រប់ ធ្វើការស្រវជ្រវសោះទ្រ ។

គ. ការអភិវឌ្រឍជំនញវិជា្ជាជីវៈផ្ន្រកសិក្រសាអប់រំ៖ សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ជាពិស្រសសកលវិទ្រយាល័យ រដ្ឋ ពុំមាន 
ប្រព័ន្ធកំណត់ច្របាស់ពីកាំថា្នាក់វិជា្ជាជីវៈ និងពុំមានគន្លងអាជីព របស់បុគ្គល ដ្រលក្នុងនោះមានច្រងពីការដំឡើង 
ឋានៈ និងបៀវត្រសរបស់ បុគ្គលិកសិក្រសាផង ។ ន្រះជាចំណុចខ្រសាយល្រចធ្លាមួយន្រប្រព័ន្ធ ដ្រលមិនអាច 
ដោះស្រយបានត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ន្រសកលវិទ្រយាល័យមួយនោះទ្រ គឺត្រូវដោះស្រយ នៅថា្នាក់ជាតិតាម 
ទស្រសនវិស័យជាតិ ។

ឃ. ការដោះស្រយការចាកច្រញន្របញ្ញាជន៖ ប្រក់បៀវត្រសទាបសម្រប់ការបង្រៀន កង្វះគន្លង អាជីព និងកង្វះ 
ឱកាសធ្វើការស្រវជ្រវ ធ្វើឲ្រយអ្នកមាន សញ្ញាប័ត្រខ្ពស់ៗ មានការទាក់ទាញចិត្តតិចតួចឱ្រយនៅបម្រើការក្នុង 
ជីវិតសិក្រសាស្រវជ្រវ ហ្រតុន្រះ មានតិចនក់ណស់ដ្រលកា្លាយជា គ្រូឧទ្ទ្រស ឬទទួលយកមុខតំណ្រង 
ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ នន ។ ចំណ្រកឯ រដា្ឋាភិបាលវិញក៏មិនគិតថា សកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋជា 
កន្ល្រងសម្រប់ធ្វើការស្រវជ្រវដ្រល ពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំ និងការអនុវត្ដគោលនយោបាយសធារណៈដ្ររ ។ 
តម្រូវការស្រវជ្រវ ស្ទើរត្រទាំងអស់របស់រដា្ឋាភិបាល ទំនងជាត្រូវដោះស្រយដោយអង្គភាព ស្រវជ្រវផ្ទ្រក្នុង ។ 

ង. កំណ្រលំអមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវ៖ សកលវិទ្រយាល័យភាគច្រើន សព្វថ្ង្រមាន សមា្ភារៈ 
បច្ច្រកទ្រស សម្រប់ការស្រវជ្រវ ជាមូលដា្ឋានហើយ (ឧ. បណ្ណាល័យ មន្ទីរពិសោធន៍) ប៉ុន្ដ្រ សមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រស 
ទាំងនោះ ពុំមានដូចៗគា្នាទ្រ ដោយគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនគា្មានសមា្ភារៈ បច្ច្រកទ្រសឯកទ្រសសម្រប់ការស្រវជ្រវ
ខាងធម្មជាតិ និងវិទ្រយាសស្ដ្រសង្គមឡើយ ជាពិស្រសកម្រង ទិន្នន័យសម្រប់សិក្រសាស្រវជ្រវឯកទ្រស ។

ច. ការធានឱ្រយមានវិភាជន៍ថវិកាសម្រប់ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ៖ នៅតាមសកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋនន 
ស្ទើរត្រគា្មាន វិភាជន៍ថវិការបស់រដ្ឋសម្រប់សកម្មភាពស្រវជ្រវសោះទ្រ ។ រើឯសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋដ្រលមាន 
ការស្រវជ្រវសកម្ម ដូចជា RUPP ITC RUA UHS និង សកម្មតិចជាងបន្តិច គឺសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ 
វិចិត្រសិល្របៈ (RUFA) និង សកលវិទ្រយាល័យ ភូមិន្ទនីតិសស្ត្រ និងវិទ្រយាសស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច (RULE) 
គម្រងស្រវជ្រវកន្លងទៅ និងគម្រងស្រវជ្រវបច្ចុប្របន្នស្ទើរត្រទាំងអស់ គឺជាគម្រងដ្រលមា្ចាស់ជំនួយ 
ចាត់ឱ្រយ ស្រវជ្រវ ។ មូលនិធិមួយចំនួន ក៏បានមកពីគម្រងអន្ដរជាតិទាក់ទងនឹងសកលវិទ្រយាល័យ និង 
ទីភា្នាក់ងារនៅបរទ្រសដ្ររ ។ គម្រងដ្រលសកលវិទ្រយាល័យទាំងន្រះបង្កើតឡើងដោយ ខ្លួនឯង មានចំនួន 
តិចតួចបំផុត ។

ឆ. ការពង្រឹងថា្នាក់ដឹកនំផ្ន្រកសិក្រសាស្រវជ្រវ និងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល៖  គ្រមិនគប្របីយល់ថា  ការផ្ដល់មូលនិធិ 
ជាកតា្ដាសំខាន់បំផុត ឬជា "ឱសថទិព្វ" សម្រប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នោះទ្រ ។ ទោះបីជា វិភាជន ៍
ថវិកាមានទំនក់ទំនងជាមួយការផ្ដល់អាទិភាពលើការស្រវជ្រវ  ពីសំណក់ថា្នាក់ដឹកនំ និងអ្នកគ្រប់គ្រង 
សកលវិទ្រយាល័យក្ដី ក៏ការផ្ដល់អាទិភាពប្រប ន្រះវាអាស្រ័យទៀតថា តើខ្លួនគ្រផ្ទាល់ជឿជាក់ដ្ររថា រឿងន្រះ 
ត្រូវត្រធ្វើដូច្ន្រះ និងត្រូវត្រមាន ការកំណត់ និងអនុវត្ដគោលនយោបាយស្រវជ្រវមួយ ។

ការសិក្រសាន្រះ បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
រដ្ឋខ្លះ ។ ជាទូទៅករណីទាំងន្រះបងា្ហាញថា កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់បុគ្គល អ្នកស្រវជ្រវដ្រលមានសន្ទុះចិត្តខ្ពស ់
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របាយការណ៍ពិស្រស

នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនន និងទម្រង់ផ្រស្រងៗន្រ ការគាំទ្រផ្ន្រកស្ថាប័ន ជាកតា្ដាសំខាន់ណស់សម្រប់ជំនះ 
បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដ្រលបាន លើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ ។ ប្រសិនបើរបកគំហើញន្រការស្រវជ្រវជាប់ 
ទាក់ទងល្អ ដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយ និងបានបញ្ជូនទៅដល់អ្នករៀបចំ គោលនយោបាយបាន ដូច្ន្រះគ្រូ 
ឧទ្ទ្រស គឺមានឱកាសចូលរួមចំណ្រកដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយនៅតាមកម្រិត ផ្រស្រងៗគា្នា ។ ជាមួយគា្នាន្រះ 
ក៏មានកតា្តា "មទនភាពជាតិ" ក្នុងចំណោមអ្នកស្រវជ្រវនៅតាម សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាដ្ររ ពីព្រះមាន 
សស្ដា្រចារ្រយអប់រំស្រវជ្រវកម្ពុជាតិចនក់ណស់  ដ្រលសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវ ។

៧. នៅព្រលស្ទើរគា្មានថវិការដ្ឋសោះសម្រប់ការស្រវជ្រវរបស់សកលវិទ្រយាល័យ អ្នកស្រវ ជ្រវកម្ពុជានៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យ បានចូលរួមក្នុងឋានៈជាអ្នកសហការ ឬទី ប្រឹក្រសានៅតាមគម្រងនន ដ្រលផ្ដល់មូលនិធិ 
ដោយមា្ចាស់ជំនួយ ទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ អង្គការ មិនម្រនរដា្ឋាភិបាលអន្ដរជាតិ និងសកលវិទ្រយាល័យបរទ្រស ។ 
ប៉ុន្ដ្រគ្រមិនច្របាស់ទ្រថា តើដំណើរការប្របន្រះ អាចជួយដល់ការកសងសមត្ថភាពស្រវជ្រវប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជាដ្ររឬទ្រ ។

៨. ការសិក្រសាន្រះ មានផ្ដល់ជាអនុសសន៍ដូចតទៅ៖

ក. ការបំភ្លឺពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការស្វ្រងរកជើងឯកសម្រប់ការស្រវជ្រវរបស់សកល វិទ្រយាល័យ៖ ប្រសិនបើ 
គិតថាគា្មានប្រយោជន៍ទ្រនោះ គ្រមិនអាចផ្ដួចផ្ដើមឱ្រយមានកិច្ចប្រឹងប្រង រួមគា្នា ក្នុង ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវ 
ជ្រវ ប្រកបដោយចីរភាពនោះទ្រ ។ ជាពិស្រស ត្រូវមាន ជើងឯក ក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល ក្នុងមជ្រឈដា្ឋានសិក្រសា 
ស្រវ ជ្រវ  ឧស្រសាហកម្ម និងសង្គមសុីវិល ដ្រលអាច បញ្ជាក់ច្របាស់ពីផលវិបាកដ្រលអាចកើតមាន បើសិន 
មិនដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនន ក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន និងភាពចាំបាច់ចំពោះមុខ ក្នុងការរៀបចំ បង្កើត 
វិធីស®ស្ដថ្មី ដ្រលមាន ការសម្របសម្រួលកាន់ត្រប្រសើរ ។ គ្រក៏ត្រូវបញ្ជាក់ច្របាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នននៅ 
គ្រប់ដំណក់កាលន្រការពិភាក្រសាផ្ន្រកគោលនយោបាយ ដ្រលមានការចូលរួមពីគ្រប់ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រាប់ ទាំង 
ក្រសួង និងសកលវិទ្រយាល័យនន  ។

ខ. ការរៀបចំផ្រនការសម្រប់វិស័យឧត្ដមសិក្រសាឱ្រយមានលក្ខណៈប្ល្រកៗពីគា្នា៖  ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ គោលនយោបាយនៅ  
ថា្នាក់ជាតិ ពីព្រះសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងជំនញ ហើយសកល វិទ្រយាល័យ 
 ឯកជនស្ថិតក្រមការតាមដានរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) ។ ការពិនិត្រយឡើងវិញ 
យ៉ាងហ្មត់ចត់ពីសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ និង សកលវិទ្រយាល័យឯកជន នៅក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក្រសាដ្រលមាន 
លក្ខណៈខុសប្ល្រកគា្នា គប្របីមាន រួមបញ្ចូលបញ្ហាមូលដា្ឋាន គ្រឹះដូចបានគូសរំល្រចរួចហើយក្នុងការសិក្រសាន្រះ ជា 
ពិស្រសលើ ចំណុចនន ដូចតទៅ៖

អភិវឌ្រឍន៍ទ្រពកោសល្រយរបស់សស្ដា្រចារ្រយឧត្ដមសិក្រសា និងអ្នកស្រវជ្រវកម្ពុជាជំនន់ថ្មី ដោយគិតទាំង ការ i. 
ក្រសម្រួលប្រក់បៀវត្រសរ៍សស្ដា្រចារ្រយ ការរៀបចំឱ្រយមានវិជា្ជាជីវៈផ្ន្រក សិក្រសាស្រវជ្រវ និងការដោះ ស្រយ 
បញ្ហាបញ្ញាជនចាកច្រញទៅធ្វើការនៅកន្ល្រងដទ្រ ។

វិភាជន៍ថវិកាសម្រប់ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់មូលនិធិសម្រប់ ii. 
អភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពស្រវជ្រវ សំភារៈសំរួលការងារ និងគម្រងផ្ដួចផ្ដើមឡើង ដោយ មហាវិទ្រយាល័យ ។

គ. ការធ្វើឱ្រយការស្រវជ្រវកា្លាយជាប្រសកកម្មស្នូលនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ៖ គប្របីពង្រឹងថា្នាក់ ដឹកនំសស្ដា្រចារ្រយ 
និងគណៈគ្រប់គ្រងផ្ន្រករដ្ឋបាលនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ធានឱ្រយមាន ការសង្កត់ធ្ងន់លើការស្រវជ្រវ និង 
ការផ្តល់អាទិភាពឲ្រយការស្រវជ្រវកា្លាយជាប្រសកកម្មស្នូល ។ វប្របធម៌ស្រវជ្រវនៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ 
ត្រូវពឹងផ្អ្រកលើកតា្ដាស្ថាប័នផ្រស្រងៗដូចមាន បញ្ជាក់ក្នុងការ សិក្រសាន្រះ ជាពិស្រស៖

ការបង្កើត និងការអនុវត្ដគោលនយោបាយស្រវជ្រវi. 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការស្រវជ្រវii. 
ការជ្រើសរើស និងការរក្រសាទុកក្រុមសស្ដា្រចារ្រយដ្រលមានសញ្ញាប័ត្រខ្ពស់ៗiii. 
ការធ្វើអត្ដសញ្ញាណកម្ម និងការទ្រទ្រង់ក្រុមសស្ដា្រចារ្រយដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវiv. 
ការសម្រួលចំនួនម៉ាងបង្រៀនឲ្រយក្រុមសស្ដា្រចារ្រយដ្រលសកម្មធ្វើការស្រវជ្រវv. 
ការទាក់ទាញ និងការគ្រប់គ្រងការស្រវជ្រវដ្រលមានលក្ខណៈយូរអង្វ្រងvi. 
ការពង្រីកគុណភាពការអប់រំក្រយឧត្ដមសិក្រសាvii. 
ការបង្កើតកម្មវិធីសិក្រសាផ្ដាតលើការស្រវជ្រវសម្រប់និសិ្រសតមិនទាន់បានសញ្ញាប័ត្រឧត្តមសិក្រសាviii. 
ការក្រលំអវិធីសស្ដ្រស្រវជ្រវix. 
ការបង្កើនគុណភាពមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវx. 
ការពង្រីកកិច្ចសហការអន្តរជាតិលើការសិក្រសាស្រវជ្រវ និងការស្រវជ្រវxi. 

ឃ. ការពង្រីកវ្រទិកាសិក្រសាស្រវជ្រវការអភិវឌ្រឍន៍  (DRF) ដើម្របីធ្វើជាគំរូសកល្របង៖ ដូចបានពិភាក្រសាហើយក្នុង  
របាយការណ៍ន្រះ សកលវិទ្រយាល័យនន គប្របីបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការសង្គមសុីវិល ស្ថាប័នរដ្ឋ 
និងវិស័យឯកជន ឱ្រយកាន់ត្រសកម្ម និងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ។ ជាពិស្រស ត្រូវស្វ្រងរកអ្នកស្រវជ្រវ
សកម្មនៅតាម សកល វិទ្រយាល័យ ដើម្របីដឹកនំ និងពង្រឹងការកសងបណ្តាញរវាងសកលវិទ្រយាល័យនន 
អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល និងទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ លើសកម្មភាពផ្រស្រងៗ ដូចជា បណ្តាញដ្រលរៀបចំដោយ 
DRF ជាដើម ។ ក្នុងន័យន្រះ មានការលើកជាអនុសសន៍មួយចំនួនដូចតទៅ៖

បង្កើនការផ្រសព្វផ្រសាយពីការស្រវជ្រវ តាមរយៈវ្រទិកាប្រចាំឆ្នាំ ។ DRF គប្របីពិចារណបន្ដ សន្និសីទអប់រំ i. 
ស្រវជ្រវប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ឱ្រយបានលើសពី បីឆ្នាំដ្រលគ្រងឡើងពីដំបូង ។ សកលវិទ្រយាល័យនន 
គប្របីដើរតួឱ្រយកាន់ត្រសំខាន់ ដោយ ប្ដូរវ្រនគា្នាជួយសហការ រៀបចំ និងផ្ដល់មូលនិធិសម្រប់សន្និសីទអប់រ ំ
ស្រវជ្រវពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ។ វិធីន្រះ ធ្វើឲ្រយគ្រូឧទ្ទ្រស និងនិស្រសិត បានចូលរួមក្នុងការស្រវជ្រវ 
 បច្ចុប្របន្ន ហើយសកល វិទ្រយាល័យ ក៏បានល្របីឈ្មាះជាគ្រឹះស្ថានស្រវជ្រវដ្ររ ។

កសងបណ្តាញមួយដ្រលសម្រួលដល់ការទទួលបានការផ្រសព្វផ្រសាយ និងការច្រករំល្រក ព័ត៌មាន ។  ផ្អ្រក ii. 
លើគោលគំនិតបង្កើតកម្មវិធីបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និងទូរគមនគមន៍ (ICT) មួយ សម្រប់ការងាររបស់ 
វ្រទិកាសិក្រសាស្រវជ្រវការអភិវឌ្រឍន៍  (DRF) និងដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកសកល វិទ្រយាល័យផងដ្ររ 
គ្រអាចរៀបចំ និងជួយផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានសំខាន់ៗ  និងថ្មីទាន់ព្រល ។

បន្ដកិច្ចប្រឹងប្រងសព្វថ្ង្រក្នុងការបង្កើតសទា្ទានុក្រមព្រញល្រញមួយន្រពាក្រយបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវ ។ DRF iii. 
អាចកសងលើមូលដា្ឋានន្រគម្រងសទា្ទានុក្រមលើកមុន ដឹកនំ ដោយ CDRI ដ្រលជាគម្រងមួយដ៏  
សំខាន់សម្រប់អ្នកស្រវជ្រវកម្ពុជា និងបរទ្រស ដ្រលត្រូវធ្វើយ៉ាងតិចជាពីរភាស ។  គម្រង ប្រប ន្រះ 
ត្រូវមានការចូលរួមពី អ្នកស្រវជ្រវជាច្រើននៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ហើយវាជួយសម្រួលដល់ចំណង 
ទាក់ទងរវាងអ្នកស្រវជ្រវក្នុងស្រុក និងអ្នកស្រវជ្រវអន្ដរជាតិ ។

ង. ការកសងគោលដៅរយៈព្រលវ្រង៖ DRF គប្របីធ្វើការសំដៅអនុវត្តផ្រនការរយៈព្រល ១០ឆ្នាំមួយ ដើម្រប ី
ឈានទៅបង្កើតស្ថាប័នមួយក្នុងលំនំជា "សម្ព័ន្ធភាពដ្រគូ" ពោលគឺ វ្រទិកាសម្រប់ ការចូលរួម ។ ដ្រគូនន 
គប្របីរួមមាន សកលវិទ្រយាល័យននដ្រលគួរមានតួនទីកាន់ត្រសំខាន់នៅក្នុង DRF ដើម្របីធានឱ្រយគំនិតផ្ដួច 
ផ្ដើម ស្រវជ្រវមានចីរភាព ។

ច. ការធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីបន្ដពិនិត្រយតាមដានការសិក្រសាបឋម ។ ក្នុងការងារន្រះ ដ្រគូ DRF បាន 
បំផុសគំនិត ពីជំហានមួយចំនួន ដូចតទៅ៖
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លើកផ្រនការផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍ន្រះ រាប់ទាំងការបោះផ្រសាយរបាយការណ៍ជា ភាសខ្ម្ររ ផងដ្ររ ។•	

រៀបចំឯកសររបៀបវារៈសម្រប់ DRF (ជាមួយផ្រនការសម្រប់ការពិភាក្រសាក្នុង សន្និសីទឆ្នាំ២០១១ និង  •	

លទ្ធភាពធ្វើការសិក្រសាពិស្រសមួយ ដ្រលអាចផ្តាតលើការបង្កើតវិជា្ជាជីវៈខាងសិក្រសាស្រវជ្រវ និងការ 
ស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ) ។
សរស្រររបាយការណ៍ន្រះ  ជាអត្ថបទសម្រប់ព្រឹត្ដិប័ត្រស្រវជ្រវកម្ពុជា (ដ្រលទាក់ទង ជាមួយក្រសួង •	

អបរំ យុវជន និងកីឡា និងដឹកនំដោយឯ.ឧ.បណ្ឌិត ន្រត បារុ៉ម) ។
បង្កើតដំណើរការមួយសម្រប់ការពិគ្រះយោបល់ និងការពិភាក្រសាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ (ពិស្រសអ្នក •	

រៀបចំគោលនយោបាយ និងថា្នាក់ដឹកនំសកលវិទ្រយាល័យ រួមទាំងជំនញការមួយចំនួនដ្រលបានផ្ដល់  
កិច្ចសមា្ភាសន៍សម្រប់ការសិក្រសាន្រះ ដូចជាលោកជំទាវ បណ្ឌិត ភឿង សកុណ រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា ជាដើម ។
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 គោលបំណងនេការសិកេសា

ស្របតាមលក្ខខណ្ឌការងារ (សូមអានខ្លឹមសរសង្ខ្របក្នុងប្រអប់ ១) ការសិក្រសាបឋមន្រះ  មាន គោលបំណង 
ពិនិត្រយស្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រការស្រវជ្រវ នៅតាមបណ្តាសកលវិទ្រយាល័យជ្រើសរើសនៅ កម្ពុជាមួយចំនួន ដោយផ្ដាត 
លើសមត្ថភាពស្រវជ្រវ ដ្រលជាកតា្ដាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល (ឬបង្កឧបសគ្គ) ដល់ការ ស្រវជ្រវ ជាពិស្រស 
"ការស្រវជ្រវដ្រលអនុវត្ដទ្រឹស្ដីក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដ្រង និងដ្រលមានទំនក់ ទំនងដោយផ្ទាល់ ជាមួយបញ្ហាប្រឈមនន 
ក្នុងការអភិវឌ្រឍកម្ពុជា" ។ ផ្អ្រកលើ មូលដា្ឋានន្រការសិក្រសា ន្រះ ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវបានទទួលសំណើឱ្រយរកមើលឱកាសល្អ 
សម្រប់ឲ្រយ វ្រទិកាសិក្រសាស្រវជ្រវការ អភិវឌ្រឍន៍ (DRF) ជួយ "បណ្ដុះការស្រវជ្រវសម្រប់អភិវឌ្រឍន៍ តាមរយៈការគាំទ្រ 
ជា ហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន" ។ ក្នុងការសិក្រសាន្រះ មានសំណើឱ្រយយើងខ្ញុំ "ផ្ដល់អនុសសន៍អំពី ប្របបទ ដ្រល  DRF អាច
ចូលរួមចំណ្រកក្នុងរយៈព្រលបីឆ្នាំដំបូង និងតទៅមុខទៀត លើផ្ន្រកបណ្តាញធនធាន មនុស្រស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
ឱកាសសម្រប់កសងសមត្ថភាព និងភាពជាដ្រគូសហការស្រវជ្រវ ដើម្របីលើកកំពស់ ការស្រវជ្រវ និងសមត្ថភាព
ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនន" ។

ការសិក្រសាន្រះ ក៏ពិនិត្រយមើលគោលដៅ "រយៈព្រលវ្រង" ន្រការផ្ដល់ "ទិន្នន័យគោលដ្រលអាច ជួយដល់ 
ការសន្ទនអំពី របៀប អ្នកណ/ស្ថាប័នណ កម្មវត្ថុ ព្រលវ្រលា និងទីកន្ល្រង ត្រូវផ្តល់ការគាំទ្រ ដល់ សកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ 
ដើម្របីឱ្រយសកលវិទ្រយាល័យទាំងនោះ មានដំណើរការរៀបរយ និងឈានដល់ស្ដង់ដារដ្រលសម្រច បានដោយសកល 
វិទ្រយាល័យមានក្ររ្ដិ៍ឈ្មាះល្អនៅតំបន់អាសុីអគ្ន្រយ៍"  ។ លក្ខណៈ "ពិនិត្រយបឋម" ន្រការសិក្រសាន្រះ មិនអនុញ្ញាតនូវការ 
ប្រមូលព័ត៌មានគោល (រាប់ទាំង ការស្រវជ្រវ ដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍បច្ចុប្របន្នន្រះផង) ឲ្រយបានសព្វគ្រប់ និងលំអិតជាងន្រះ 
ទៀតទ្រ ។ ទោះជា យ៉ាងណក្ដី ការសិក្រសាបឋមន្រះ អាចជាមូលដា្ឋានសម្រប់រៀបចំជា "គំរូ" មួយកាន់ត្រច្របាស់ លាស់ 
ដើម្របីកា្ដាប់យកទិដ្ឋភាពច្រើនថ្រមទៀត ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ជាច្រើន ។

ប្រអប់ ១៖ គោលបំណងន្រការសិក្រសាបឋម

១.        ពិនិត្រយទិដ្ឋភាពន្រការស្រវជ្រវអភិវឌ្រឍន៍បច្ចុប្របន្ន និងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ
២.  កំណត់ពីឱកាស និងឧបសគ្គ ឬបញ្ហាប្រឈមចំបងៗ ដល់ការ រៀបចំកម្មវិធីស្រវជ្រវ រាប់ទាំងគោលនយោបាយ 

ធនធានមនុស្រស ប្រព័ន្ធ និងមូលដា្ឋានសមា្ភារៈ បច្ច្រកទ្រសនន
៣.  កំណត់ពីឱកាស និងផ្ដល់ជាអនុសសន៍អំពីវិធីដ្រល DRF អាចចូលរួមចំណ្រកក្នុងរយៈព្រល បីឆ្នាំដំបូង និង 

តទៅមុខទៀត លើផ្ន្រកបណ្តាញធនធាន មនុស្រស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឱកាសសម្រប់កសងសមត្ថភាព 
និងភាពជាដ្រគូសហការស្រវជ្រវ ដើម្របីលើកកំពស់ការស្រវជ្រវ និងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកល 
 វិទ្រយាល័យនន ។

ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវបានចាប់ផ្ដើមការងារស្រវជ្រវនៅខ្រកក្កដា ២០០៩ ហើយនៅខ្រកញ្ញា បានសម្រចតាម 
គោលដៅពាក់កណ្តាលអាណត្ដិរបស់ DRF ដោយបានយករបកគំហើញបឋម មកបងា្ហាញជូនដល់គណៈកម្មការ 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវន្រសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ នៅក្នុងសន្និសីទ អប់រំស្រវជ្រវ DRF ថា្នាក់ជាតិលើកទីពីរ នៅរាជធាន ី
ភ្នំព្រញ ។ គណៈកម្មការបានបំផុសការពិភាក្រសា ជាច្រើន រួមទាំងលើចំណុចននដ្រលគាំទ្រ ឫសម្រួចកមា្លាំងជំរុញ 
ន  ្រការវិភាគ និងអនុសសន៍របស់ យើង ។ របាយការណ៍មុនសម្រច ត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយនៅដើមឆ្នាំ២០១០ និង 
យកមកពិភាក្រសាគា្នា ក្នុងកិច្ចពិភាក្រសាតុមូលនៅ CDRI នៅថ្ង្រទី២៦ ម្រស ២០១០ ដោយមានពួកអ្នកធា្លាប់ចូលរួមក្នុង 
DRF មកចូលរួម ហើយមតិជួយក្រលំអផ្រស្រងៗបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រយន្រះរួចហើយ ។ ដោយ 
ឡ្រកក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវបានគូសបញ្ជាក់ថា ការធានឲ្រយទិន្នន័យសមា្ភាសន៍មានគុណភាពល្អ មានលក្ខណៈសុីជម្រ 
និងស្មើភាពគា្នា បានជួបបញ្ហាខ្លះ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍មួយចំនួន បានរារ្រកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន 
សុី ជម្រអំពីស្ថាប័នខ្លួន ឬក្នុងការវាយតម្ល្រផ្ទាល់ខ្លួន អំពីស្ថានភាព បច្ចុប្របន្នន្រការស្រវជ្រវនៅតាមសកល 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

វិទ្រយាល័យ របស់ពួកគ្រ ។ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍មួយចំនួន បានផ្ដល់ចម្លើយ "ដ្រលសង្គមចង់បាន" អំពីការផ្ដល់ 
អាទិភាពដល់ ការស្រវជ្រវ និងផ្រនការលើកកំពស់ សមត្ថភាពស្រវជ្រវ ហើយអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍មួយ ចំនួនទៀត 
ដ្រលបានផ្ដល់មតិទិតៀន បានស្នើសុំ កុំបញ្ច្រញឈ្មាះពួកគ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍ ។ ទោះបីជាទិន្នន័យប្រមូលបាន
មានលក្ខណៈជាការចង្អុល បងា្ហាញ និងការឆ្លុះ បញ្ចាំងក្ដី ក៏ការសិក្រសាន្រះអាចកា្លាយជាមូលដា្ឋានសម្រប់ការស្រវជ្រវ 
ទៅមុខទៀត ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

 វិធីសាស្ដេសិកេសា

ដើម្របីរកឱ្រយឃើញ និងបងា្ហាញបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនន សម្រប់ការកសងសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ  នៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជា ក្រុមស្រវជ្រវបានព្រយាយមស្វ្រងយល់ពីលក្ខខណ្ឌ នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យជ្រើសរើស 
ចំនួន ១៥ (សូមមើលតារាង ១៖ ឈ្មាះជាអក្រសរកាត់ន្រ សកលវិទ្រយាល័យមានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ) ។ 
ស្របតាមគោលបំណងន្រការសិក្រសាន្រះ  មានការផ្ដាតជាសំខាន់លើគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលត្រូវបានបង្កើតជា 
សកល វិទ្រយាល័យ ជាជាងគ្រឹះស្ថានដ្រលបង្កើតឡើងជាវិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ។ ឧទាហរណ៍ វិទ្រយាស្ថាន 
បច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា (ITC) ទោះបីជាមាន ឈ្មាះជាវិទ្រយាស្ថានក្ដី ក៏មានលក្ខណៈជា មហាវិទ្រយាល័យជាយូរមកហើយ ។ 
គ្រមិនហៅសលាជាតិកសិកម្មព្រកលៀប (PNSA) ថាជាមហាវិទ្រយាល័យទ្រ ប៉ុន្ដ្រ PNSA ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាចំបងមួយដ្រលមានឯកទ្រសក្នុងការសិក្រសាផ្ន្រកកសិកម្ម ។ ទោះបីមានកម្មវិធី សិក្រសាដ្រលផ្ដល់ 
សញ្ញាប័ត្រក្ដី ក៏វិទ្រយាស្ថានជាច្រើនមានទិសដៅផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈយ៉ាង ច្របាស់ ។ ដូចគា្នាដ្ររ គ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសាថ្មីៗមួយចំនួន ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសកលវិទ្រយាល័យ ពុំម្រន សុទ្ធត្រមានលក្ខណៈសម្របត្ដិគ្រប់គ្រន់
ជាសកលវិទ្រយាល័យនោះទ្រ ហើយន្រះជាមូលហ្រតុ ដ្រលត្រូវដាក់ បញ្ចូលគ្រឹះស្ថានទាំងនោះនៅក្នុងការសិក្រសាន្រះផង ។ 
រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា (RAC) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដោយហ្រតុថា គ្រឹះស្ថានន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបណ្ឌិតសភា 
ស្រវជ្រវមួយស្ថិត ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រុមប្រឹក្រសារដ្ឋមន្ដ្រី ។ សំណកន្រសកលវិទ្រយាល័យននក្នុងការសិក្រសាន្រះ 
ពុំមានលក្ខណៈតំណងទិដ្ឋភាពឧត្ដមសិក្រសាទាំងមូលទ្រ ទោះបីមានការគិតគូរដល់ភាពខុសគា្នារវាង គ្រឹះស្ថាននន  លើ 
ចំណុចដូចខាងក្រមក្ដី៖

. គ្រឹះស្ថានសធារណៈ និងគ្រឹះស្ថានឯកជន៖ គ្រឹះស្ថានសធារណៈ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋ 
និងស្ថិត ក្រមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីក្រសួងរបស់រដា្ឋាភិបាល ។ នយកដា្ឋានឧត្ដមសិក្រសាន្រក្រសួង អប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា គ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាចំនួន ប្រំបី ។ ចំណ្រកគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ឯកជនវិញ មិនទទួល 
ថវិកាពីរដ្ឋទ្រ ហើយភាគច្រើន ដំណើរការ ដើម្របីស្វ្រងរកប្រក់ចំណ្រញ ។ គ្រឹះស្ថានទាំងន្រះ ត្រូវបានទទួលស្គោល់ 
ដោយគណៈកមា្មាធិការ បញ្ជាក់គុណភាពអប់រំកម្ពុជា និងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដ្រលមានសមត្ថកិច្ច 
បញ្រឈប់ប្រតិបត្ដិការរបស់គ្រឹះស្ថាន ទាំងឡាយណ ដ្រលមិនប្រតិបត្តិតាម បទបបញ្ញត្ដិ ។ គួរកត់សមា្គោល់ថា មាន 
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា "ឯកទ្រស" ជាច្រើន ដ្រលស្ថិតក្រម ការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងជំនញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជា 
សុខាភិបាល កសិកម្ម វប្របធម៌ សសន ហិរញ្ញវត្ថុ ការពារ ជាតិ និងសធារណការ ជាដើម) ។

 គ្រឹះស្ថានបានបង្កើតឡើងយូរមកហើយ និងគ្រឹះស្ថានទើបបង្កើតថ្មី៖ ឆ្នាំបង្កើត គឺជាឆ្នាំមាន ចុះបញ្ជាក់ក្នុង "ស្ថិត ិ
ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា" ដ្រលបោះផ្រសាយ ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (ចុះហត្ថល្រខាដោយប្រធាន 
នយកដា្ឋានឧត្ដមសិក្រសា ចុះថ្ង្រទី ៣ មីន ២០១០) ។ រើឯឆ្នាំដ្រលមានចុះក្នុងវង់ក្រចក សំដៅដល់ឆ្នាំ បង្កើត 
សកលវិទ្រយាល័យជាលើកទីមួយ ។ ឧទាហរណ៍ RUPP មានឫសគល់ជាសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទខ្ម្ររ ដ្រលត្រូវ 
បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៦០ ។ RULE ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្រយនៅឆ្នាំ២០០៣ ប៉ុន្ដ្រមានឫសគល ់
តាំងពី ឆ្នាំ១៩៤៨ ជាវិទ្រយាស្ថានជាតិផ្ន្រកច្របាប់ នយោបាយ និងស្រដ្ឋកិច្ច ។ វិទ្រយាស្ថានន្រះ បានចាប់ផ្ដើម កម្មវិធ ី
សិក្រសារយៈព្រលបីឆ្នាំ  មានសញ្ញាប័ត្រថា្នាក់បរិញ្ញានៅឆ្នាំ១៩៥៣ ។ ធៀបនឹងសកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ  ដ្រលមាន 
ប្រវត្ដិយូរហើយនោះ (RUPP RULE PNSA RUA RUFA UHS) ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវ ក៏បានពិចារណអំពី 
សកលវិទ្រយាល័យ រដ្ឋថ្មីៗ ដូចជាសកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង (UBB) និង សកលវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រង និងស្រដ្ឋកិច្ច 
(UME) ។ សកលវិទ្រយាល័យឯកជនចំនួន៤ ដ្រលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្រសាន្រះ ទើបត្រកកើតឡើង នៅ 
ចុងទសវត្រសរ៍១៩៩០ នៅព្រលដ្រលផ្ន្រកឯកជនបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្រយបើកដំណើរការ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ។

. គ្រឹះស្ថានសិក្រសាឯកទ្រស និងគ្រឹះស្ថានសិក្រសាផ្ដល់ស្រវាអប់រំទូទៅ៖ បច្ច្រកស័ព្ទន្រះ សំដៅដល់កម្មវិធីផ្ដល់ 
សញ្ញាប័ត្រមួយចំនួន ។  ឧទាហរណ៍ RUPP និង RULE ជាសកលវិទ្រយាល័យ ចំណ្រះដឹងទូទៅច្របាស់ណស់  ។ 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ក្រពីច្របាប់ និងស្រដ្ឋកិច្ច RULE បានពង្រីកកម្មវិធីសិក្រសា របស់ខ្លួន ដោយបញ្ចូលផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនគារ និង 
គណន្រយ្រយនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ។ ITC PNSA RUA RUFA UHS និង UME គឺសុទ្ធត្រជាសកលវិទ្រយាល័យ 
ឯកទ្រស ។ សកលវិទ្រយាល័យ ជា សុីម កំចាយមារ (CSUK) ត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រឹះស្ថានឯកទ្រស ព្រះ 
មានមហាវិទ្រយាល័យត្រពីរ គឺ មហាវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រង និង មហាវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ដ្រកសិកម្ម ។

. ក្រុងភ្នំព្រញ និងខ្រត្ត៖ សកលវិទ្រយាល័យបានជ្រើសរើសសម្រប់ធ្វើការសិក្រសា ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុង ឬមានទីតាំង 
ចំបងនៅក្នុងភ្នំព្រញ ហើយ CSUK UBB និង UME បានជ្រើសយក ដើម្របីឲ្រយមានគ្រឹះស្ថាននៅតាមខ្រត្ដផងដ្ររ ។

តារាង ១៖ សាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាបានជ្រើសយកសម្រប់ការសិក្រសា

សាកលវិទេយាល័យ ឆ្នាំបង្កើត ឯកជន រដ្ឋ ឯកទេស ចំណេះដឹងទូទៅ

១ សកលវិទ្រយាល័យ ជា សុីម កំចាយមារ
(CSUK ឈ្មាះអនមុ័តនៅឆ្នាំ២០០៨)

១៩៩៣ (សកល 
វិទ្រយាល័យឥសីវ្រទ)

●

២ សកលវិទ្រយាល័យចំរើន
ពហុបច្ច្រកវិទ្រយា (CUP)

២០០២ ●

៣ វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា (ITC) ១៩៨១ (១៩៦៤) ●

៤ សកលវិទ្រយាល័យន័រតុន ១៩៩៧

៥ សលាជាតិកសិកម្មព្រកលៀប (PSNA) ២០០២ (១៩៥០) ●

៦ សកលវិទ្រយាល័យបញ្ញាសស្ដ្រ (PUC) ២០០២ (១៩៩៧)

៧ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា (RAC) ១៩៩៩ ● ●

៨ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) ១៩៨៤ (១៩៦៤) ● ●

៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ
វិចិត្រសិល្របៈ (RUFA)

១៩៧៩ (១៩៦៥) ● ●

១០ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសស្ដ្រ
និងវិទ្រយាសស្ដ្រ ស្រដ្ឋកិច្ច (RULE)

២០០២ (១៩៤៨) ● ●

១១ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ (RUPP) ១៩៨០ (១៩៦០) ● ●

១២ សកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង (UBB) ២០០៧ ● ●

១៣ សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា (UC) ២០០៣ ● ●

១៤ សកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ដ្រសុខាភិបាល 
(UHS)

១៩៨០ (១៩៤៦) ● ●

១៥ សកលវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រង និងស្រដ្ឋកិច្ច 
(UME)

២០០៦ (១៩៩៨) ● ●

ក្នុងការសិក្រសាន្រះ មានការសមា្ភាសពីរផ្ន្រក ។ ផ្ន្រកទីមួយ ជាកិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយជនបង្គោលមកព ី
សកលវិទ្រយាល័យទាំង ១៥ (សូមមើលតារាង ១) ។ ដើម្របីធ្វើឲ្រយទិន្នន័យអាចប្រៀបធៀបគា្នាបាន ក្រុមស្រវជ្រវបាន 
បង្កើតនូវឯកសរណ្រនំទូទៅសម្រប់សមា្ភាសន៍ (សូមអានឧបសម្ព័ន្ធ) ដ្រលសំដៅ ប្រមូលព័ត៌មានមូលដា្ឋានលើអ្នក
ផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ និងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួន ដោយផ្ដាតលើសវតាររបស់ បុគ្គលិកនិងនិស្រសិត កម្មវិធីអប់រំស្រវជ្រវ និង 
ស្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រការស្រវជ្រវ ។ ឯកសរណ្រនំន្រះ  ក៏មានផ្តល់នូវសំណួរចំហ ដ្រលស្នើឱ្រយអ្នករាយការណ៍ផ្ដល់ 
គំនិតរបស់ខ្លួនអំពីបរិយកាសស្រវជ្រវ ជាពិស្រសបញ្ហាប្រឈមក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន ឱកាសថ្មីៗ និងអនុសសន៍ 
ដើម្របីក្រលំអ ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

តារាង ២៖ ជនបង្គោលបានផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍

ឈ្មោះអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ មុខតំណេង

លោក ធូ រ្រណូ អនុប្រធាន ការិយល័យស្រវជ្រវ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ន្រត បារុ៉ម អតីតសកលវិទ្រយាធិការរង សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា

បណ្ឌិត អង់ហ្គឹស ម៉ុនរ៉ូ អនុប្រធាន កិច្ចការអប់រំស្រវជ្រវ សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា 
និងជាប្រធានមណ្ឌលសិក្រសាអន្ដរជាតិ

លោក ភាន់  សុផុន អនុប្រធាន ផ្ន្រកទំនក់ទំនងអន្ដរជាតិនិងធានគុណភាព សកលវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រង
និងវិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច 

លោក ជូ ច័ន្ទដារើ ប្រធាន ផ្ន្រកបណ្ដុះបណ្តាល និងស្រវជ្រវ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ស៊ុំ ឈុំប៊ុន អគ្គល្រខាធិការ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត បុង សុវត្តិ សកលវិទ្រយាធិការ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ

លោក អ៊ុង វា៉ាន់ធឿន អនុប្រធាន សកលវិទ្រយាល័យន័រតុន

លោក សុីសុវត្ថិ ឌី ចាន់តូ ឧបការើព្រឹទ្ធបុរស សកលវិទ្រយាល័យបញ្ញាសស្ដ្រកម្ពុជា

ឯ.ឧ. យក់ ង៉ុយ សកលវិទ្រយាធិការ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសស្ដ្រ  និងវិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច 

លោក សិត ខន ប្រធានទំនក់ទំនងអន្ដរជាតិនិងសជីវកម្ម សកលវិទ្រយាល័យ ជា សុីម កំចាយមារ 

លោក ផត់ មុនី នយកសលាជាតិកសិកម្មព្រកលៀប 

វ្រជ្ជ. ឯម សុធា មន្ដ្រីស្រវជ្រវ សកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ដ្រសុខាភិបាល

វ្រជ្ជ. នក់ មករា ប្រធានការិយល័យរដ្ឋបាលនិងល្រខាធិការដា្ឋាន សកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសស្ដ្រសុខាភិបាល

បណ្ឌិត ស៊ុន សូត សកលវិទ្រយាធិការប្រតិបត្ដិ សកលវិទ្រយាល័យចំរើនពហុបច្ច្រកវិទ្រយា

លោក ស៊ាង រិទ្ធឆយ សកលវិទ្រយាធិការរង ទីផ្រសារនិងទំនក់ទំនងសធារណៈ សកលវិទ្រយាល័យចំរើនពហបុច្ច្រកវិទ្រយា 

ឯ.ឧ.  បណ្ឌិត អ៊ុម រម្រយនី អគ្គនយក វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា 

លោកបណ្ឌិត ជុង ហៀង ថាវរិទ្ធ អគ្គនយករង វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា 

បណ្ឌិត ទូច វិសលសុខ សកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង

កិច្ចសមា្ភាសន៍សុីជម្រ ក៏បានធ្វើជាមួយ "ជំនញការ" ប្រំបីនក់ ដ្រលមានមុខតំណ្រងក្នុងជួរ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ឬជាទីប្រឹក្រសាអប់រំស្រវជ្រវ ដ្រលមានមុខងារសំខាន់ជួយតម្រង់ទិសវិស័យឧត្ដមសិក្រសា នៅកម្ពុជា (សូមមើល 
តារាង ៣) ។ កិច្ចសមា្ភាសន៍ទាំងន្រះ បានផ្ដល់ទស្រសនវិស័យគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ និងមិនលាក់លៀម ។ ប្រធាន
ក្រុមស្រវជ្រវបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចសមា្ភាសន៍ ហើយសមាជិកក្រុម នន បាន រួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយការពិភាក្រសា 
ប្រព្រឹត្ដទៅ ដោយរលូន ។ ក្រយពីកិច្ចសមា្ភាសន៍ សមាជិកក្រុម ស្រវជ្រវបានធ្វើការប្រៀបធៀបកំណត់ត្រ និង 
ពិភាក្រសាគា្នាលើចំណុចសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍ នីមួយៗ ហើយប្រៀបធៀបជាមួយការវិភាគទិន្នន័យដ្រលប្រមូលបាន 
ពីប្រភពដទ្រទៀត ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

តារាង ៣៖ កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយជំនញការ

ឈ្មោះអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ មុខតំណេង កាលបរិច្ឆេទ
សមា្ភាសន៍

ទីកន្លេង

បណ្ឌិត ល្វីស៍ អារ្រ់នស៍ អ្នកសម្របសម្រួល
អង្គការមា៉ារើណុល
សកលវិទ្រយាល័យភ្នំព្រញ 

៣០ កក្កដា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ

បណ្ឌិត ប្រយអ៊ិន អ្រ ផន់ធើរ ទីប្រឹក្រសាស្រវជ្រវ
សកលវិទ្រយាល័យភ្នំព្រញ 

៣០ កក្កដា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ

បណ្ឌិត ដ្រវើដ ហ្វ័រដ៍ ទីប្រឹក្រសាដ្របា៉ាតឺម៉ង់គីមី
សកលវិទ្រយាល័យភ្នំព្រញ

៣០ កក្កដា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ន្រត បារុ៉ម អនុប្រធាន រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ៣០ កក្កដា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត កុល ផ្រង ទ្រសរដ្ឋមន្ដ្រី រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៣១ កក្កដា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យ បញ្ញាសស្ដ្រកម្ពុជា

លោកជំទាវ បណ្ឌិត
ភឿង សកុណ

រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងអប់រំ
យុវជន និង កីឡា 

២១ កក្កដា ០៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

សស្ដា្រចារ្រយ ហ្រសង់ ហ្រសាក់ ប៉ូល ប្រធានគម្រងគ្រប់គ្រង ស្រដ្ឋកិច្ច
សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសស្ដ្រ
និង វិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច 

៣ សីហា ០៩ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ នីតិសស្ដ្រ 
និងវិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច

ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន អគ្គល្រខាធិការ ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្រសា
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ និងអគ្គល្រខាធិការ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

៣ សីហា ០៩ ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ
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របាយការណ៍ពិស្រស

 ការពិនិតេយឡើងវិញលើឯកសារមានសេប់៖
មុខងារនេការសេវជេវនៅតាម
សាកលវិទេយាល័យ

ក.មុខងាររបស់សាកលវិទេយាល័យក្នុងការផលិតចំណេះដឹង

ដូចបានកត់សមា្គោល់ពីខាងដើម ការសិក្រសាន្រះផ្ដាតជាសំខាន់លើគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលត្រូវ បានបង្កើតឡើង 
ជាសកលវិទ្រយាល័យ ជាជាងផ្ដាតលើគ្រឹះស្ថានក្រយមធ្រយមសិក្រសា ឬស្ថាប័នឧត្ដម សិក្រសា ដូចជាមណ្ឌលបណ្ដុះ 
បណ្តាល ឬវិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ។ និយយឱ្រយស្រួលស្ដាប់ សកលវិទ្រយាល័យស្ថិតនៅថា្នាក់កំពូលន្រ 
ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ជាតិ ហើយជ្រើសយកសិស្រសបញ្ចប់មធ្រយម សិក្រសាត្រមួយចំនួនតូចឲ្រយចូលសិក្រសានៅថា្នាក់បរិញ្ញា ។ 
ការពង្រីកការអប់រំតាមសកលវិទ្រយាល័យ នៅក្នុង ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ និងកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ វាជាប់ទាក់ទងនឹងក្តីបារម្ភអំពី 
បរិមាណ និងគុណភាពន្រធនធាន មនុស្រស ព្រមទាំងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់អ្នកវិជា្ជាជីវៈដ្រលមានជំនញ កម្រិតខ្ពស់ ។ 
ប៉ុន្ត្រស្ថានភាព ជាក់ស្ដ្រងន្រគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាទាំងន្រះ ដ្រលដំណើរការជា  សកលវិទ្រយាល័យ នំឲ្រយមនុស្រសគ្រប់ 
ប្រភ្រទ (រួមមាន អ្នកនយោបាយ អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ អ្នកវិជា្ជាជីវៈ និងពលរដ្ឋសមញ្ញ) មានក្ដីរំពឹងជាលក្ខណៈ "ស្មារតី"  
និង "សង្គម" ដ្រលខ្ពស់ហួសពីគំនិតធ្វើការបណ្ដុះ បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឬ "ការបណ្ដុះបណ្តាលធនធានមនុស្រស" សម្រប ់
ទីផ្រសារការងារទៅទៀត ។ ក្ដីរំពឹងថា សកលវិទ្រយាល័យ ដើរតួនទីសំខាន់ក្នុង "ការអភិវឌ្រឍជាតិ" (និងមិនម្រន 
គ្រន់ត្រអភិវឌ្រឍន៍  ស្រដ្ឋកិច្ច ប៉ុណោ្ណាះទ្រ) និងក្នុង ការអប់រំ "អ្នកដឹកនំអនគត" ឃើញមានច្រើនណស់នៅក្នុងស្រចក្តី 
ថ្ល្រងផ្រស្រងៗ (ដូចជា អំពី ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ពីប្រសកកម្ម និងសុន្ទរកថានយោបាយ ជាដើម) ទោះបីមាន 
សំណួរផុសឡើងថា តើតួនទីន្រះគួរអនុវត្តឬទ្រ អនុវត្តប្របណ និងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណា ហើយក្នុងបរិបទន្រ 
ការសិក្រសាន្រះ តើ "ការស្រវជ្រវ" ត្រូវយកមកគិតបញ្ចូលដ្ររឬទ្រ ។

ការផលិតចំណ្រះដឹង គឺជា ការងារស្នូលនៅក្នុងប្រសកកម្មរបស់សកលវិទ្រយាល័យ ។ សម្រប់ បណ្តាប្រទ្រស 
នៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក ដូច Cummins (2006: 27) គូសបញ្ជាក់ថា ការប្រើប្រស់ ចំណ្រះដឹង ជាពិស្រស 
វិទ្រយាសស្ដ្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា គឺជាយុទ្ធសស្ដ្រគន្លឹះមួយសម្រប់ការធ្វើទំនើបកម្ម និងពង្រឹងប្រទ្រសជាតិដោយខ្លួនឯង ។ 
ជប៉ុន ជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយ ដោយធ្វើចលនអំពី "ការចម្លង ចំណ្រះដឹងតាមគ្រ" នៅចុងសតវត្រសរ៍ទី១៩ ទៅកាន់ 
"ការក្រច្ន្រចំណ្រះ ដឹងថ្មី" ចាប់ពីទសវត្រសរ៍១៩២០ និង  "ការបង្កើតចំណ្រះដឹងថ្មី" ចាប់ពីទសវត្រសរ៍១៩៧០ ។ សម្រប់ 
ប្រទ្រសអាសុីដទ្រទៀត (ដូចជា កូរ៉្រខាងត្របូង សិង្ហបុរើ និង ត្រវា៉ាន់) ដ្រលដើរតាម គន្លងន្រះដ្ររ  Cummins (2006: 27) 
បា៉ាន់ស្មានថា តំបន់ន្រះអាចកំពុងងើបច្រញពី "ស្ថានភាពបន្ទាប់បន្រសំ ឬសំខាន់ពាក់កណ្តាល ក្នុងការផលិតចំណ្រះដឹង 
សកល" ដ្រលគ្រត្រងជឿថា ស្ថិតក្រមការគ្របដណ្ដប់របស់ លោកខាងលិច ជាពិស្រសសហរដ្ឋអាម្ររិក ។ 
ទោះយ៉ាងន្រះក្ដី គំនិតដ្រលថា អាសុីជា "ក្របាលមា៉ាសុីនថ្មីន្រការផលិតចំណ្រះដឹង" ត្រូវត្រថ្លឹងថ្ល្រងឲ្រយល្អ ដោយហ្រតុថា 
តំបន់ន្រះមានលក្ខណៈចម្រុះជាខា្លាំង ។ ជោគជ័យន្របណ្តាប្រទ្រស នៅអាសុីដ្រលជឿនលឿន និងធូរធារជាងគ្រ 
នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មន្រការផលិតចំណ្រះដឹងន្រះ  មិនត្រូវបង្វ្ររការយកចិត្ដទុកដាក់ច្រញពីបញ្ហានន ដ្រល 
បណ្តាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងតំបន់កំពុង ប្រឈមមុខនោះទ្រ ។ ទស្រសនវិស័យមួយដ្រលការសិក្រសាន្រះបានប្រកាន់ 
យកសម្រប់ ស្ថានភាពនៅ ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺទោះជាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ អាចរៀនសូត្រពីប្រព័ន្ធអប់រំស្រវជ្រវ
ន្រ "ប្រទ្រសធំ" (Altbach 2004a:30) និងទទួលស្គោល់អំពី "ស្ថានភាពសកលជាមូលដា្ឋាននៅក្នុងឧត្ដមសិក្រសា 
អន្ដរជាតិ" ក្ដី (Altbach 2004b:1) ប្រទ្រសទាំងនោះត្រូវត្ររៀបចំមាគា៌របស់ខ្លួនផ្ទាល់ សម្រប់ដោះស្រយតម្រូវការ 
និងកំណត់អាទិភាពនៅថា្នាក់ជាតិ ហើយផ្តល់នូវវិភាគទានរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដល់ការ ផលិតចំណ្រះដឹងសកល ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ខ.សាកលវិទេយាល័យគឺជាគេឹះសា្ថានបងេៀននិងសេវជេវ

តើ "ការស្រវជ្រវ" សំខាន់យ៉ាងណសម្រប់សកលវិទ្រយាល័យ? ប្រសិនបើគ្រមើលឃើញ ជាសំខាន់ថា 
សកលវិទ្រយាល័យជាកន្ល្រងសម្រប់ផ្ដល់ការអប់រំក្រយមធ្រយមសិក្រសា ដូច្ន្រះតួនទីផលិត ចំណ្រះដឹងត្រូវស្ថិតនៅ ត្រឹម 
កម្រិតន្រការផ្ទ្ររ ឬការច្រកចាយចំណ្រះដឹង ។ គ្រត្រងមើលឃើញ សកលវិទ្រយាល័យថាជា គ្រឹះស្ថាន បង្រៀន ហើយ 
សញ្ញាប័ត្រន្រគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ ជាខា្នាតបញ្ជាក់ពី កម្រិតន្រការអភិវឌ្រឍវិជា្ជាជីវៈ ជួយសម្រួលការឈានឡើងខាង 
ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចន្រអ្នកទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រ និងដោះស្រយតម្រូវការអភិវឌ្រឍន៍ធនធានមនុស្រសរបស់ប្រទ្រស ។ 
ន្រះជាករណីតួយ៉ាង ក្នុងដំណក់កាលដំបូងន្រការអភិវឌ្រឍឧត្ដមសិក្រសា នៅប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ គដឺូចដ្រល Bernardo 
(2004:1; quoted in Meek and Suwanwela 2006: 15) បានចង្អុលបងា្ហាញថា "គ្រអាចសម្រច គោលដៅ 
ទាំងន្រះបាន ដោយមិនចាំបាច់មានមូលដា្ឋានស្រវជ្រវ រឹងមាំ" ។ នៅព្រលសកលវិទ្រយាល័យ កាន់ត្រចាក់បឫសរឹងមាំ 
និងរើកលូតលាស់ហួសពី ការ បញ្ជូន ចំណ្រះដឹង ទៅដល់ ការបង្កើន ចំណ្រះដឹង ឬ ការបង្កើត ចំណ្រះដឹង ការបង្រៀន 
នៅសកលវិទ្រយាល័យត្រូវត្រធំធ្រងជាងការផ្ទ្ររដោយផ្ទាល់នូវ ចំណ្រះដឹងដ្រលទទួលបាន ។

លក្ខណៈខាងលើបានបំផុសបញ្ហាដ្រលគ្រហៅថា "ចំណងទាក់ទងរវាងការបង្រៀន  និង ការ ស្រវ ជ្រវ" 
នៅសកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលឈរលើការយល់ឃើញថា តើ ការស្រវជ្រវ មានន័យ យ៉ាងណ និង តើ ការបង្រៀន 
នៅសកលវិទ្រយាល័យហុចផលអ្វីខ្លះ ។ Scott (2005:64) បានវ្រកញ្រកថា ទំនក់ ទំនងរវាងការបណ្ដុះបណ្តាល 
និងការស្រវជ្រវ គួររក្រសាឲ្រយបាន ទោះបីក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្រិតឧត្ដម សម្រប់ មហាជនក្ដី ព្រះថា "អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ 
ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស្រវជ្រវ មុខវិជា្ជារបស់ខ្លួន ដើម្របីកា្លាយជាគ្រូ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព" ។

ប្រសិនបើគ្រកំណត់ន័យ ការស្រវជ្រវថាជា ដំណើរការសឹងដូចឧស្រសាហកម្មន្រការ អង្ក្រត ស្វ្រងយល់ 
ជាប្រព័ន្ធ ចំណងទាក់ទងជាមួយការ បង្រៀន អាចកាន់ត្រពិបាកបង្កើតឡើង ជាងករណីដ្រលការស្រវជ្រវត្រូវ 
បានកំណត់ថា  ជាភាសស័ព្ទចំហខាងផ្លូវគំនិត នៅក្នុង បរិបទ ឬក្នុងក្របខណ្ឌធំទូលាយន្រ ការអប់រំស្រវជ្រវ ។ 
តាមន័យខាងក្រយន្រះ គ្រូសកម្ម ខា្លាំងក្នុងការស្រវជ្រវ (ឬយ៉ាងហោចណស់មានការប្រើបញ្ញាច្រើន) 
ដ្រលជាគំរូដ៏ចាំបាច់ សម្រប់និស្រសិតរបស់គាត់ អាចមានសរៈសំខាន់ជាងការរក ឃើញទំនក់ទំនងគួបកមា្លាំងគា្នា 
ច្របាស់លាស់រវាងការស្រវ ជ្រវ និងការបង្រៀនរបស់គាត់ទៅទៀត ។ ប្រសិនបើ  ប្រព័ន្ធឧត្ដម សិក្រសាសម្រប់ 
មហាជន នៅក្នុង "សង្គមច្រះដឹង" មានគោលដៅមួយគឺ ផលិតពលករមាន ចំណ្រះដឹង (ដ្រល គ្រន់បើជាង 
អ្នកដ្រលគ្រន់ត្រមានសញ្ញាប័ត្រ មាន ជំនញអប់រំស្រវជ្រវ ឬជំនញវិជា្ជាជីវៈ និងមាន "សមត្ថភាពអង្ក្រត 
ស្វ្រងយល់" ប៉ុន្ដ្រនៅ "ខ្រសាយ" ជាងអ្នកស្រវជ្រវអាជីព) ក្នុងករណនី្រះ តួនទីជាគំរូគ្រន្រគ្រូបង្រៀន- 
អ្នក ស្រវជ្រវ (ក៏ដូចជា គ្រូបង្រៀន-អ្នកស្រវជ្រវ-អ្នកអនុវត្តជាក់ស្ត្រង និងអ្នក ដឹកនំជាបញ្ញាជនផងដ្ររ) 
គឺរឹតត្រសំខាន់ថ្រមទៀត ។

ដូចគា្នាដ្ររ ប្រភ្រទន្រការស្រវជ្រវដ្រលអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទអប់រំស្រវជ្រវន្រសកល វិទ្រយាល័យ វាមានលក្ខណៈ 
បើកចំហ  និងមានច្រើនប្របយ៉ាង ជាង ការស្រវជ្រវដ្រលអនុវត្តនៅក្នុងឧស្រសាហកម្ម ឬក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល ។ Harman 
(2006: 44) ផ្ដល់និយមន័យទូលំទូលាយន្រការស្រវជ្រវថា៖

ការស្រវជ្រវអាចកំណត់ន័យថាជា ការសុើបអង្ក្រតដិតដល់ និងមានលក្ខណៈ ច្ន្រប្រឌិត ដ្រល 
អនុវត្តឡើងជា ប្រព័ន្ធ និងម៉ត់ចត់ ក្នុងគោលបំណង ពង្រីកចំណ្រះដឹង ឬដោះស្រយ បញ្ហាអនុវត្ដជាក់ស្ដ្រង ឬ 
បញ្ហា ផ្ន្រកទ្រឹស្ដីជាក់លាក់ ។ ការពង្រីកចំណ្រះដឹងអាចមាន គោលបំណង ដូចតទៅ៖ ១) ការរកឃើញបាតុភូត 
មិនធា្លាប់ដឹងកន្លងមក ២) ការកសង ទ្រឹស្ដីអមដោយការពន្រយល់ និងការអនុវត្ដទ្រឹស្ដី នោះក្នុងស្ថានភាពថ្មី ៣) 
ការងារដ្រលចូលរួម វិភាគទានយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យជាក់លាក់នន ៤) ការដោះស្រយបញ្ហាដ្រលមានសរៈ 
សំខាន់ផ្ន្រកសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច និង ៥) ការផលិតស្នាដ្រដើមដ្រលប្រើបញ្ញាច្រើន ។

តាមនិយមន័យន្រះ Harman (2006: 44) ក៏សំដៅដល់ចំណត់ថា្នាក់ការស្រវជ្រវរបស់ អង្គការសហប្រតិបត្ដិការ 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្រឍន៍ (OECD) (សូមមើលប្រអប់ ២) ផងដ្ររ ។ ចំណត់ថា្នាក់ប្របន្រះមានប្រយោជន៍ច្រើន 
ព្រះបងា្ហាញពីការខុសគា្នាបន្តិចៗបន្តគា្នាពីមួយទៅមួយ (មិនម្រនមានប្រភ្រទខុសគា្នាដាច់ស្រឡះនោះទ្រ) ន្រ 
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របាយការណ៍ពិស្រស

ផលប្រយោជន៍ និងសកម្មភាពស្រវជ្រវ ដ្រល មានតាំងពីការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋានសម្រប់ដោះស្រយចំងល់ធម្មតាៗ 
ការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋាន មានគោលដៅជាក់លាក់ ការស្រវជ្រវជាយុទ្ធសស្ដ្រ រហូតដល់ការស្រវជ្រវសម្រប់ការ 
អនុវត្ដ ជាក់ស្ដ្រង ការស្រវជ្រវជំរុញដោយបញ្ហាចោទ និងការស្រវជ្រវពិសោធន៍ផ្តាតលើផលិតផល ។

ប្រអប់ ២៖ ប្រភ្រទន្រការស្រវជ្រវ (ប្រភពៈ Harman 2006:44)

១. ការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋានសុទ្ធសធ (ជំរុញដោយការចង់ដឹង) ការសកពិសោធន៍ និងកិច្ចការផ្ន្រកទ្រឹស្ដីដ្រល 
អនុវត្ដដើម្របីទទួលបានចំណ្រះដឹង និងមិន ស្វ្រងរកអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងរយៈព្រលវ្រងឡើយ

២. ការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋានយុទ្ធសស្ដ្រ ការសកពិសោធន៍ និងកិច្ចការផ្ន្រកទ្រឹស្ដី ដ្រលអនុវត្ដដើម្របីទទួលបាន 
ចំណ្រះដឹង ដោយរំពឹងថានឹងរកឃើញអ្វីៗដ៏មានប្រយោជន៍

៣. ការស្រវជ្រវអនុវត្ដជាក់ស្ដ្រង (ជំរុញដោយបញ្ហា) កិច្ចការខុសប្ល្រកពីគ្រ ដ្រលអនុវត្ដឡើងដើម្របីទទួលបាន 
ចំណ្រះដឹង  និងគួបផ្រសំជាមួយគំនិតប ម្រើដល់ការអនុវត្ដជាក់លាក់

៤. ការស្រវជ្រវពិសោធន៍ការងារមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដោយប្រើចំណ្រះដឹងមានស្រប់ដ្រលទទួលបានពី ការ 
ស្រវជ្រវ ឬពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដ្រង សំដៅផលិតសមា្ភារៈ ផលិតផល ឬបរិធានថ្មីៗ

យើងលើកសំណើថា ភាពខុសគា្នាបន្តិចៗបន្ដគា្នាន្រះ ក៏អាចអនុវត្ដចំពោះ "ការសិក្រសាដើម្របី អភិវឌ្រឍន៍" ផងដ្ររ 
ដ្រលគ្រច្រើនត្រយល់ថាជា ការស្រវជ្រវដើម្របីអនុវត្ដជាក់ស្ដ្រង ឬការស្រវជ្រវ  ជំរុញដោយបញ្ហាចោទ ។ ក្នុង 
សៀវភៅស្តីពី "ការទាញប្រយោជន៍ឲ្រយបានច្រើនបំផុតពីការស្រវជ្រវ អភិវឌ្រឍន"៍ ដោយនំយក "ចំណ្រះដឹងចូលក្នុង 
គោលនយោបាយ" Carder (2009: 3) បានបញ្ជាក់ យ៉ាងខ្លីថា គោលបំណងន្រការស្រវជ្រវប្របន្រះ គឺ "ការក្រ 
លំអជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទ្រសកំពុង អភិវឌ្រឍ" ។ គោលនយោបាយសធារណៈ គជឺាឧបករណ៍ដ៏ចាំបាច់សម្រប់ 
ដើម្របីប្រកា្លាយចំណ្រះដឹងថ្មី ឲ្រយទៅជាជីវភាព និងអនគតកាន់ត្រប្រសើរ" ។ ទោះជាយ៉ាងណក្ដី គួរកត់សមា្គោល់ថា 
លទ្ធផលន្រការស្រវជ្រវប្រភ្រទខុសៗគា្នា ដូចជា  ការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋាន និងការស្រវជ្រវពិសោធន៍  អាចបម្រើ 
ដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយសធារណៈ ។ សកលវិទ្រយាល័យ បើធៀបជាមួយ គ្រឹះស្ថានដ្រលផ្ដាត ស្ទើរត្រ 
ទាំងស្រុងលើការស្រវជ្រវសម្រប់អនុវត្ដជាក់ស្ដ្រង (ដូចជា គណៈកម្មការប្រឹក្រសា និងទីភា្នាក់ងារ ប្រឹក្រសានន) 
អាចមានស្ថានភាពប្រសើរជាង ដើម្របីជំរុញការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋាន និងការស្រវជ្រវពិសោធន៍ ដ្រលអាច មានឥទ្ធិពល 
រយៈព្រលវ្រងលើការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្រឍជាតិ ។

គ.ឈានទៅរកសាកលវិទេយាល័យផ្ដោតលើការសេវជេវ

ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ ត្រូវបានណ្រនំដោយនិយមអប់រំស្រវជ្រវជាប្រព្រណី (ដូចជា គំនិតថ្ម ី
ភាពម៉ត់ចត់ផ្ន្រកវិធីសស្ដ្រ និងជម្រវិភាគ) និងរបៀបរបបអនុវត្តជាក់ស្ត្រង ដូចជា ការផ្រសព្វផ្រសាយទូលាយនូវ 
ឯកសរ នន តាមរយៈការបោះផ្រសាយ ឬមធ្រយាបាយឯទៀត និងដោយមាន ការពិនិត្រយឡើងវិញដោយអ្នកស្រវជ្រវ 
ដូចគា្នា ។ ប៉ុន្ត្រ កមា្លាំង និងវិសលភាពន្រសកម្មភាពស្រវជ្រវ  នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ  បាន ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈ 
ព្រលពីរសតវត្រសរ៍ចុងក្រយ ចាប់តាំងពី Wilhelm von Humboldt បានបង្កើតគំនិតអឺរ៉ុបប្របកា្លាសុិក ន្រការបង្រៀន 
ផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវនៅឯ សកលវិទ្រយាល័យប៊្ររឡាំង ក្នុងឆ្នាំ១៨១០ ។ នៅដើមសតវត្រសរទ៍ី ២០ គំរូសហរដ្ឋអាម្ររិក 
ន្រ "សកលវិទ្រយាល័យស្រវជ្រវទំនើប" បានរើកសយដល់ប្រទ្រសឧស្រសាហកម្មដទ្រៗ ដ្រលយកចិត្ដ ទុកដាក់លើការ 
ស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋាន និងការបណ្ដុះបណ្តាលពីការស្រវជ្រវ ។ Harman (2006: 44-45) បានរកឃើញថា 
ចាប់តាំងពីសង្គោ្រមលោកលើកទីពីរមក គំរូអាម្ររិកបានវិវត្តឈានទៅមាន ការចូលរួម ដោយផ្ទាល់កាន់ត្រច្រើនពី 
រដា្ឋាភិបាល ឧស្រសាហកម្ម និងអាជីវកម្ម និងឈានទៅកាន់ "ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មលើការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ" 
ដ្រលធ្វើឱ្រយនិយម និងរបៀបរបបអប់រំស្រវជ្រវ  ដ្រលធា្លាប់អនុវត្ដជាប្រព្រណីជួបការលំបាក ។ នៅបណ្តាប្រទ្រស 
អភិវឌ្រឍន៍  សកលវិទ្រយាល័យ ជាធាតុផ្រសំ ដ៏សំខាន់នៅក្នុង "ដំណើរច្ន្រប្រឌិតថ្មី និងប្រព័ន្ធវិទ្រយាសស្ដ្ររបស់ជាតិ" 
ជាពិស្រសការយកចិត្ដទុកដាក់ កាន់ត្រខា្លាំងលើការប្រកួតប្រជ្រងនៅលើពិភពលោក ដូច្ន្រះ  សកល វិទ្រយាល័យផ្ដាតលើ 
ការស្រវជ្រវ ក៏ ឈានឡើងដោយលក្ខណៈសមា្គោល់ស្រដៀងគា្នាជាទូទៅ (សូមមើលប្រអប់ ៣) ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ប្រអប់ ៣៖ លក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌន្រសាកលវិទ្រយាល័យផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ

បុគ្គលិកសិក្រសាធ្វើការព្រញព្រល ដ្រលមានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត និងការប្ដ្រជា្ញាធ្វើការស្រវជ្រវ ។ ប្រការន្រះ ហាក ់•	

ដូចគា្មានអ្វីប្ល្រក ប៉ុន្ដ្រសកលវិទ្រយាល័យអាសុីជាច្រើន ខ្វះសស្ដា្រចារ្រយដ្រលមាន សមត្ថភាពធ្វើការស្រវជ្រវ ។
លក្ខខណ្ឌអនុវត្តការងារដ្រលទទួលស្គោល់ថា ការស្រវជ្រវជាចំណ្រកមួយន្រកិច្ចការ ពោលគឺ បន្ទុកបង្រៀនមិន•	

ត្រូវធ្ងន់ធ្ងរព្រក ។
ហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធនៅសកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលគាំទ្រការស្រវជ្រវ-បណ្ណាល័យ អុីនធឺណិត មន្ទីរពិសោធន ៍•	

សមា្ភារៈ បរិកា្ខារ និងរបស់របរផ្រស្រងទៀត ។ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឱ្រយមូលដា្ឋានសមា្ភារៈ បច្ច្រកទ្រសទាំងន្រះ មានលក្ខណៈ 
ទាន់សម័យ និងប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នានឹងមូលដា្ឋានសមា្ភារៈ បច្ច្រកទ្រស  នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យជឿនលឿន 
ជាងគ្រ ។
និស្រសិតមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត ពិស្រសនៅកម្រិតអប់រំស្រវជ្រវជាន់ខ្ពស់ ។•	

សកលវិទ្រយាល័យស្រវជ្រវ ត្រូវមានផ្ដល់សញ្ញាប័ត្រថា្នាក់បណ្ឌិត ហើយផ្ដាតការយកចិត្ដ ទុកដាក់លើសញ្ញាប័ត្រ•	

អប់រំស្រវជ្រវជាន់ខ្ពស់ និងសញ្ញាប័ត្រវិជា្ជាជីវៈ ។
ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រន់ រាប់ទាំងការគាំទ្ររបស់រដា្ឋាភិបាលផង ។ សកលវិទ្រយាល័យស្រវ ជ្រវ អាចជា •	

ស្ថាប័នឯកជន ប៉ុន្ដ្រក៏ត្រូវ មានធនធានរបស់រដា្ឋាភិបាលផងដ្ររ ។ ម្រយា៉ាងទៀត ការគាំទ្រន្រះត្រូវមានយូរអង្វ្រង ។ 
ការគាំទ្រដ្រលប្រប្រួលខា្លាំង អាចបង្កការខូចខាតច្រើន ណស់ ដូចធា្លាប់បានកើតឡើងដល់ប្រព័ន្ធអប់រំស្រវជ្រវ 
ជាច្រើន ។ ការចាត់ច្រងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រប់ សកលវិទ្រយាល័យមួយ អាចរួមមានការបង់ថ្ល្រសលារបស ់
និស្រសិត ការគាំទ្រពីវិស័យ ឯកជនពីមា្ចាស់ជំនួយបរទ្រស និងពីប្រភពដទ្រទៀត ចំណូលបា៉ាតង់ និងចំណូល 
ពីស្រវាប្រឹក្រសា ប៉ុន្ដ្រក៏ ត្រូវមានមូលដា្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរឹងបុឹងផងដ្ររ ។
ស្ររើភាពផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ និងវប្របធម៌សុើបអង្ក្រត  ។•	

ភាសអង់គ្ល្រសដើរតួនទីសំខាន់ ។•	

ប្រភព៖ Altbach 2004b, as quoted in Meek & Suwanwela 2006: 13

Cummins (2006: 34-35) គូសបញ្ជាក់ភាពខុសគា្នារវាងគំរូពីរន្រការផលិតចំណ្រះដឹង ដ្រលមានផលប៉ះពាល់ 
លើការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ ។ ក្នុង គំរូជាខ្រស្របន្ទាត់ (linear model) របស់ សហរដ្ឋអាម្ររិក សកល 
វិទ្រយាល័យដ្រលមានការជួយសម្រួលដោយមូលនិធិសប្របុរសរបស់រដា្ឋាភិបាល (ដូចជា មូលនិធិជាតិផ្ន្រកវិទ្រយាសស្ដ្រ 
និង វិទ្រយាស្ថានជាតិផ្ន្រកសុខភាព) ត្រងផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ មូលដា្ឋាន "ដ្រលជាគ្រឹះបង្កើតរបកគំហើញគ្រឹះ សម្រប ់
ជំរុញការអនុវត្ដប្រើជាក់ស្ត្រង ដ្រលអាចបង្កើត ជា ផលិតផល និងស្រវាថ្មីៗ" ។ ក្នុង គំរូ ន្រចំណ្រះដឹង ជះឥទ្ធិពល 
ទាក់ទងចុះឡើង ដ្រលមានប្រទ្រស ជប៉ុន ជាឧទាហរណ៍ (ហើយប្រទ្រសឧស្រសាហកម្មអាសុីដទ្រទៀតបានអនុវត្ដតាម 
ដូចជា កូរ៉្រ ត្រវា៉ាន់ និង សិង្ហបុរើ ជាដើម) ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មមានមុខងារធំក្នុងការស្រវជ្រវ និងអភិវឌ្រឍន៍ ដោយអនុវត្ត 
ទាំងការស្រវជ្រវជាមូលដា្ឋាន និងការស្រវជ្រវដើម្របី អភិវឌ្រឍន៍ ។ ដូច Scott (2005: 63) បានលើកឡើង "ការ 
ស្រវជ្រវដ្រលអនុវត្តនៅតាមកន្ល្រង  ដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ ដូចជា សកលវិទ្រយាល័យ... សព្វថ្ង្រ គ្រន់ត្រ 
ជាការងារមួយកញ្ចុំ នៅក្នុងពិភព ធំទូលាយន្រការផលិតចំណ្រះដឹង" ។ ក្នុងគ្រប់ ករណី ការផ្ដល់មូលនិធិពីរដា្ឋាភិបាល 
 គ្រន់ត្រជាប្រភពមួយន្រជំនួយទ្រទ្រង់ដល់ការស្រវជ្រវ នៅសកល វិទ្រយាល័យ ហើយមូលនិធិន្រះ ក៏អាចតិចតួចមិន 
គ្រប់គ្រន់ឡើយនៅក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ បើធៀប នឹង បណ្តាប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ ។

ឃ.និន្នាការនិងបញ្ហាបេឈមសំខាន់ៗរបស់សាកលវិទេយាល័យនៅអាសុី

គ្រក៏អាចយល់ដឹង និងដោះស្រយបញ្ហាប្រឈម សម្រប់ស្ថានភាពអប់រំនៅកម្រិតឧត្ដមសិក្រសា នៅកម្ពុជាបាន 
កាន់ត្រប្រសើរ ដោយពិនិត្រយពីនិន្នាការ និងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ  សម្រប់គ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសាដទ្រទៀតនៅអាសុ ី
(Altbach 2004a; cf. Meek & Suwanwela 2006) ។ ឧត្ដមសិក្រសា ការស្រវជ្រវ និងការច្ន្រប្រឌិតថ្មីសំខាន់បំផុត 
សម្រប់ពន្លឿនការអភិវឌ្រឍសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចនៅ តាម ប្រទ្រសនននៅអាសុី ។ Altbach (2004a: 27-31) បាន 
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របាយការណ៍ពិស្រស

គូស បញ្ជាក់បញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រមក្នុងការអភិវឌ្រឍឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលបណ្តាប្រទ្រសនៅអាសុីកំពុងជួបប្រទះ 
ទោះបីជាមានភាពខុសគា្នាលើ ផ្ន្រកប្រវត្ដិសស្ដ្រ ប្រជាសស្ដ្រ និងស្រដ្ឋកិច្ចនយោបាយក្ដី៖

ក. ការធ្វើឱ្រយកា្លាយជាចលនមហាជន៖ ដោយមានមូលនិធិ និងធនធានតិចតួច ត្រូវបានធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រ ំ
តើប្រព័ន្ធអប់រំស្រវជ្រវបម្រើស្រទាប់ប្រជាជនផ្រស្រងៗយ៉ាងណបាន?

ខ. លទ្ធភាពបានទទួល៖ តើធ្វើយ៉ាងណដើម្របីឱ្រយមានកាន់ត្រស្មើគា្នានូវឱកាស និងលទ្ធភាពទទួល បានការអប់រំនៅ 
ឧត្ដមសិក្រសា ជាពិស្រសចំពោះពលរដ្ឋក្រីក្រ ស្ដ្រី ប្រជាជនជនបទ និងជនជាតិ ភាគតិច?

គ. ការញ្រកឱ្រយឃើញភាពខុសគា្នា៖ តើគ្រឹះស្ថានអប់រំស្រវ ជ្រវនៅក្នុងប្រទ្រសត្រូវមានគោលដៅអ្វីខ្លះ និង តើគ្រឹះស្ថាន 
និងធនធានខុសៗគា្នា អាចគ្រប់គ្រងដោយមានសិទ្ធិអំណច និង ទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដ្រច នៅក្រមប្រព័ន្ធមួយ
ដ្រលសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋ សហគមន៍ អប់រំស្រវជ្រវ និងវិស័យឯកជន?

ឃ. ការទទួលស្គោល់ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព៖ តើធ្វើដូចម្ដ្រចដើម្របីអាចវាយតម្ល្រ តាមដាន ក្រលំអ និងលើកកំពស់ 
តមា្លាភាព និងគណន្រយ្រយភាព ន្រស្ដង់ដារសមស្របរបស់ឧត្ដមសិក្រសា?

ង. ការស្រវជ្រវ៖  តើធ្វើយ៉ាងណឱ្រយសកលវិទ្រយាល័យអាចកា្លាយជាមូលដា្ឋានន្រការអភិវឌ្រឍ វប្របធម៌ស្រវជ្រវ និងចូល 
 រួមក្នុងការស្រវជ្រវដ៏ចាំបាច់ ដើម្របីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលមានមូលដា្ឋានផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹង?

ច. វិជា្ជាជីវៈអប់រំស្រវជ្រវ៖ តើគ្រអាចធ្វើអ្វីខ្លះ (ឧ. លើលក្ខខណ្ឌការងារ បៀវត្រសរ៍ បន្ទុកការងារ ការវាយតម្ល្រ 
ការអប់រំស្រវជ្រវ និងស្ររើភាពផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ) ដើម្របីអភិវឌ្រឍមុខតំណ្រង សស្ដា្រចារ្រយ ទាក់ទាញសស្ដា្រចារ្រយ
ដ្រលមានការប្ដ្រជា្ញាចិត្ដ និងសញ្ញាប័ត្រកម្រិតខ្ពស់ ជាជាងពឹងផ្អ្រកលើក្រុមគ្រូបង្រៀនមិនព្រញព្រល?

ឆ. សកលភាវូបនីយកម្ម និងអន្ដរជាតូបនីយកម្ម៖ ក្នុងស្ថានភាពដ្រលបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានបានជួយ សម្រួលដល់ការ 
ប្រស្រ័យទាក់ទង និងទទួលបានព័ត៌មាន និង ដ្រល អ្នកមានទ្រព្រយកោសល្រយ ផ្ន្រកអប់រំ និងស្រវជ្រវ កំពុងហូរ
ទៅកាន់បណ្តាប្រទ្រសឧស្រសាហកម្ម តើធ្វើយ៉ាងណឲ្រយក្រុមសស្ដា្រចារ្រយ និងនិស្រសិត អាចកា្លាយជាផ្ន្រកមួយន្រ 
សហគមន៍អប់រំស្រវជ្រវ អន្ដរជាតិ និងអាចរៀនសូត្រពីប្រព័ន្ធអប់រំស្រវជ្រវពិភពលោក គឺមិនម្រនគ្រន់ត្រនំចូល 
ចំណ្រះដឹងអំពី ប្រព័ន្ធអប់រំស្រវជ្រវន្រលោកខាងលិច?

ជ. ចលនអន្ដរជាតិ៖ តើសហគ្រសឧត្ដមសិក្រសាអន្ដរជាតិ  ឬ "គ្រឹះស្ថានអប់រំបរទ្រស" មកពីប្រទ្រស អភិវឌ្រឍន ៍
បានប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដ្រចដល់ទីផ្រសារ គុណភាព ការទទួលស្គោល់គុណភាព និងការរៀបចំឧត្ដមសិក្រសា នៅក្នុង 
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍?
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របាយការណ៍ពិស្រស

.សា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ននេគេឹះសា្ថានឧត្ដមសិកេសា
នៅកម្ពុជា

ទសវត្រសរ១៍៩៦០ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមន្រឧត្ដមសិក្រសាទំនើបនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ជាពិស្រសតាមការបង្កើតសកល 
វិទ្រយាល័យភូមិន្ទកម្ពុជា ដោយសម្ដ្រច នរោត្ដម សីហនុ នៅឆ្នាំ១៩៦០ ។ ពីឆ្នាំ១៩៦៤ ដល់ ១៩៦៧ សកលវិទ្រយាល័យ 
ចំនួនប្រំបី បានកកើតឡើង គឺ សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទបច្ច្រកទ្រស (១៩៦៤) សកលវិទ្រយាល័យពុទ្ធសសនបណ្ឌិត 
(១៩៦៥) សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិទ្រយាសស្ដ្រ ក្រស្រត្រសស្ដ្រ (១៩៦៥) សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកំពង់ចាម (១៩៦៥) 
សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ វិចិត្រសិល្របៈ (១៩៦៥) សកលវិទ្រយាល័យសង្គមរាស្ត្រ និយម (១៩៦៦) សកលវិទ្រយាល័យ 
ភូមិន្ទបាត់ដំបង (១៩៦៦) និងសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ តាក្រវ-កំពត (១៩៦៧) ។ និស្រសិតកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនមិនធា្លាប់មាន 
បានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅ តាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ ទាំង ន្រះ ក្នុងចំនួនបា៉ាន់ស្មានប្រមាណពី ៥.៣០០ ដល់ ១៤.៥៦០ នក់ 
(Clayton & Ngoy 1997: 24) ។

ក្នុងសន្ទុះយ៉ាងគំហុកពីដំបូងក្នុងការអភិវឌ្រឍសកលវិទ្រយាល័យ ពុំសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគុណភាពន្រការ 
អប់រំ និងការធ្វើផ្រនការសមស្របពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក និងធនធាននោះទ្រ (Ayres 2000: 50-52) ។ 
ការរើកចម្រើនឧត្ដមសិក្រសា បានគាំងដំណើរ នៅព្រល សម្ដ្រច សីហនុ ត្រូវបានទមា្លាក់ច្រញពីអំណចនៅឆ្នាំ១៩៧០ 
ក្រយពីមាន រដ្ឋប្រហារមួយដឹកនំដោយ លន់ នល់ ។ ធ្ងន់ធ្ងរជាងន្រះទៀត គឺប្រទ្រសកម្ពុជាបានធា្លាក់ក្រមការ 
គ្រប់គ្រងរបស់ខ្ម្ររក្រហមនៅឆ្នាំ១៩៧៥ ។ ក្រមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ អគារ និងមូលដា្ឋាន សមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសអប់រ ំ
ត្រូវបានបំផ្លាញ ហើយគ្របា៉ាន់ស្មានថា មានការកាប់សមា្លាប់អស់គ្រូបង្រៀននៅកម្រិតឧត្ដមសិក្រសា ប្រហ្រល ៧៥% និង 
និស្រសិតសកលវិទ្រយាល័យ ៩៦% (Chamnan & Ford 2004: 339) ។ របបន្រះបានដួលរលំនៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ប៉ុន្ដ្រ 
ហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធអប់រំជាច្រើនបានរលាយបាត់អស់ ដោយសរការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការបោះបង់ចោល (Ayres 
2000: 126-127; cf. Ayres 1999: 207) ។

នៅឆ្នាំ១៩៩១ បញ្ហាអប់រំនៅកម្ពុជា បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្ដរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទ ជាតិ ស្ដីពីការអប់រំ 
សម្រប់ទាំងអស់គា្នា (Ayres 1997: 210) ។ ការសិក្រសាឧបត្ថម្ភដោយអន្ដរជាតិ  ស្តីពីឧត្ដមសិក្រសាកម្ពុជា បានធ្វើឱ្រយមាន 
កិច្ចប្រឹងប្រងអន្ដរជាតិ ដើម្របីក្រទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំ ។ សម្រប់ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញ កំណ្រទម្រង់ផ្ន្រកអប់រំ ត្រូវរាំងស្ទះ 
ដោយសរភាពតានតឹងរវាងគណបក្រស នយោបាយចំបងពីរ ហើយគ្រក៏បានចាត់ទុកជាការគំរាមកំហ្រងដល់រចនសម្ព័ន្ធ 
អំណចដ្រល មានស្រប់ និងការសម្រចចិត្ដប្របផ្ដាច់ការ (Ayres 1997: 52) ។

ជាមួយនឹងការបង្កើនបរិមាណការអប់រំមូលដា្ឋានក្នុងទម្រង់ជា ការអប់រំបឋមសិក្រសាចំនួន ៦ឆ្នាំ មធ្រយមសិក្រសា 
បឋមភូមិចំនួន ៣ឆ្នាំ និង ៣ឆ្នាំទៀតសម្រប់មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ នៅពាក់កណ្តាលទសវត្រសរ១៍៩៩០ បញ្ហាចំបង 
ស្ដីពីភាពគ្រប់គ្រន់ និងគុណភាពន្រ ហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ពិស្រសកម្មវិធីសិក្រសា សមា្ភារៈឧបទ្រស និងគ្រូបង្រៀន 
នៅត្រមិនទានដ់ោះស្រយ ឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់ (Ayres 2000: 180) ។ ក្នុងព្រលជាមួយគា្នា កំណើនពួកសិស្រសដ្រលបាន 
បញ្ចប់ការសិក្រសានៅកម្រិត មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ ក៏ធ្វើឱ្រយតម្រូវការរៀនសូត្រនៅកម្រិតឧត្ដមសិក្រសា កើនឡើងពីមួយឆ្នាំ 
ទៅមួយឆ្នាំ ។ ដោយមានការផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអប់រំមូលដា្ឋានផ្លូវការរយៈព្រលប្រំបួនឆ្នាំ សម្រប់ទាំងអស់គា្នា 
ថវិការបស់រដា្ឋាភិបាលសម្រប់ ឧត្ដមសិក្រសាមានចំនួនតិច ហើយការលើកកំពស់គុណភាព និងការពង្រីក ចំនួនសកល 
វិទ្រយាល័យរដ្ឋជួបការលំបាក ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដី ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ មក ការផ្លាស់ប្ដូរ គោល នយោបាយចំបងពីរ 
បានជួយសម្រួលការរើកដុះដាលយ៉ាងលឿនន្រវិស័យគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ។ ទីមួយ រដា្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតគ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋ ឱ្រយចុះឈ្មាះនិស្រសិតចូលរៀនលើមូលដា្ឋាន បង់ប្រក់ ជាបន្ថ្រមលើ និស្រសិតអាហារូបករណ៍ដ្រលរដ្ឋគាំទ្រ 
និងដ្រលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជ្រើសរើស ។ ទីពីរ រដា្ឋាភិបាលបានបើកចំហវិស័យ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា 
ឲ្រយផ្ន្រកឯកជនបើក ដំណើរការសកលវិទ្រយាល័យ និងវិទ្រយាស្ថាននន ពោលគឺ រដ្ឋ បានលើកទឹកចិត្ដ "ទីផ្រសារូបនីយកម្ម" 
ឬ "ឯកជនូបនីយកម្ម" ន្រឧត្ដមសិក្រសា ដោយរំពឹងថា កមា្លាំងទីផ្រសារនឹងជួយដោះស្រយតម្រូវការរៀនសូត្រ នៅ 
ឧត្ដមសិក្រសាបាន (Chamnan & Ford 2004: 356) ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទាំងពីរ បានជះឥទ្ធិពលធំធ្រងណស់ ។ មុនឆ្នាំ១៩៩៧ គ្រឃើញ មានត្រការ 
បង្កើតសកលវិទ្រយាល័យន័រតុន ដ្រលជាគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាឯកជនទីមួយ ។ នៅឆ្នាំ២០០៩ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា 
មានទាំងអស់ ៧៧ ក្នុងនោះ ៣៣ ជាសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ រើឯ ៤៤ ទៀត ជាសកលវិទ្រយាល័យ និងវិទ្រយាស្ថានឯកជន 
(សូមមើលក្រហ្វិក ១) ។

ក្រហ្វិក ១៖ ការបង្កើតគ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧៩-២០១០
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* មិនមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំប�្កើតសាលាហ្វឹកហ្វឺនប៉ូលីស

ប្រភព៖  ក្រហ្វិកកសងច្រញពីទិន្នន័យ (ឆ្នាំបង្កើតគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសានីមួយៗជាផ្លូវការ) មានចុះក្នុង "ស្ថិតិន្រគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា" 
ន្រនយកដា្ឋានឧត្ដមសិក្រសា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (ថ្ង្រទី ៣ មីន ២០១០)

សម្រប់គោលបំណងន្រការសិក្រសាស្រវជ្រវន្រះ គប្របីកត់សមា្គោល់ថា ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសាទាំង 
៧៦ មាន ៣៥ គ្រមិនបានដាក់ឈ្មាះជាសកលវិទ្រយាល័យទ្រ ត្រជា វិទ្រយាស្ថាន ឬសលាបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ 
(សូមមើលក្រហ្វិក ២) ។ គ្រឹះស្ថាន ៤១ ទៀត គ្រហៅចំៗជា សកលវិទ្រយាល័យ លើកល្រងត្រគ្រឹះស្ថាន ៣ គឺ ITC 
PNSA និង RAC ដ្រលការសិក្រសាស្រវជ្រវន្រះ ត្រម្តងបានចាត់ទុកជាសកលវិទ្រយាល័យ ដូចបានកត់សមា្គោល ់
ពីខាងដើម ។ រឿងសំខាន់មួយទៀតគឺ គួរញ្រកគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាទាំងពីរប្រភ្រទពីគា្នាឲ្រយដាច់ពីគា្នា ព្រះថាបញ្ហា 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវមិន សូវជាប់ទាក់ទង ឬបន្ទាន់ទ្រ សម្រប់វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ។ ក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាតិ  
ឯទៀតៗ វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ផ្ដល់ប្រកាស នីយប័ត្រ មិនម្រនផ្ដល់សញ្ញាប័ត្រដល់និស្រសិតដ្រលបាន  
រៀនចប់ពីគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនទ្រ ។ សញ្ញាប័ត្រសកលវិទ្រយាល័យតំណងកម្រិតន្រការអប់រំលើសពី ការបណ្ដុះបណ្តាល 
ជំនញ ហ្រតុន្រះ  កង្វល់ស្ដីពី "ទំនក់ទំនងរវាងការបង្រៀន និងការស្រវជ្រវ" និងការបង្រៀនលើមូលដា្ឋានស្រវជ្រវ 
ជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងទៅនឹងសកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលជាមណ្ឌលន្រការផលិតចំណ្រះដឹង ។

ដោយសរគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋមានទទួលយកនិស្រសិតបង់ថ្ល្រសិក្រសា និងឯកជនភាវូបនីយកម្ម ន្រវិស័យ 
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ចំនួននិស្រសិតដ្រលចុះឈ្មាះចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសា បានកើន ជិតដប់ដងក្នុងរយៈព្រល 
មួយទសវត្រសរ៍ ពីត្រឹម ១០.០០០នក់ នៅឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ៩៧.៥២៤នក់ នៅឆ្នាំ២០០៦ ។ បីឆ្នាំក្រយមកទៀត 
ចំនួននិស្រសិតចុះឈ្មាះ ចូលរៀនបានកើនជាង ៧០.០០០នក់ រហូតដល់ ១៦៨.០០០នក់ នៅឆ្នាំ២០០៩ (សូមមើល 
ក្រហ្វិក ៣) ។ អត្រកំណើនយ៉ាងលឿនន្រ ការចុះឈ្មាះចូលរៀនន្រះ មានទំនក់ទំនងជាមួយការរើកដុះដាល 
ដូចផ្រសិតន្រគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា នៅ ចនោ្លាះឆ្នាំ១៩៩៧ និង ២០០៩ ។ Chealy (2009: 156) សន្និដា្ឋានថា គ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសាឯកជន "សព្វថ្ង្រគឺ ជាគ្រឹះស្ថានចំបងដ្រលផ្ដល់ការអប់រំកម្រិតឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជា" ។ លោកបាន 
យោងដល់ ប្រភពមួយនៅឆ្នាំ២០០៤ ដ្រលថា ក្នុងឆ្នាំនោះ "ប្រមាណជា ៨៣% ន្រការចុះឈ្មាះចូលរៀនសរុបនៅ 
កម្រិតឧត្ដមសិក្រសា គ្រធ្វើឡើងតាមកម្មវិធីបង់ថ្ល្រឯកជន" ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

ក្រហ្វិក ២៖ គ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្រសា (សាកលវិទ្រយាល័យ និងវិទ្រយាសា្ថាន) នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៧៩-២០១០
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ប្រភព៖ ក្រហ្វិកបានកសងច្រញពីទិន្នន័យ (ឆ្នាំបង្កើតគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសានីមួយៗជាផ្លូវការ) ដ្រលមានចុះក្នុង "ស្ថិតិន្រគ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសា" ន្រនយកដា្ឋានឧត្ដមសិក្រសា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (ថ្ង្រទី ៣ មីន ២០១០)

ក្រហ្វិក ៣៖ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្រសិតនៅគ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជា (១៩៩៧ ២០០៦ និង ២០០៩)
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ប្រភព៖ Chealy (2009: 156) និងព័ត៌មានដ្រលផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សន្និបាតអប់រំប្រចាំឆ្នា ំ
ថ្ង្រទី ១៧-១៩មីន ២០១០

សរុបមក ប្រព័ន្ធ ៦ + ៣ + ៣ ន្រការអប់រំ ដើរតួជាមធ្រយាបាយមួយ ដ្រលតាមនោះ ចលន សិស្រស ទៅសលារៀន 
ត្រូវបានជ្រើសលើមូលដា្ឋានន្រលទ្ធផលបញ្ចប់ការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធ ។ យោងតាមស្ថិតិឆ្នាំ២០០៩ និស្រសិត ១៦៨.០០០នក់ 
ដ្រលបានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា មានប្រមាណត្រ ៥% ន្រចំនួននិស្រសិតសរុបនៅគ្រប់កម្រិត 
ន្រការអប់រំ ក្នុងប្រព័ន្ធ (សូមមើលក្រហ្វិក ៤) ។ យោងតាមប្រភពដដ្រលន្រះ ៧៧,៧៩% ន្រ សិស្រសសរុប 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

៦៧.៣៧៧នក់ ដ្រលបានចូលប្រឡង បញ្ចប់កម្រិតមធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ គឺបានប្រឡង ជាប់ ។ ដោយសន្មត់ថា 
និន្នាការន្រះមានជាបន្តក្នុង រយៈព្រលខ្លី ដូច្ន្រះ ត្រូវមានសិស្រសប្រឡងជាប់ប្របន្រះចំនួន ៥២.០០០ នក់ ដ្រលមានសិទ្ធិ 
ហើយអាច ស្វ្រងរក ការអប់រំក្រយមធ្រយមសិក្រសាប្របណមួយ តាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ដោយមិនគិតពរីឿងថា ទីផ្រសារគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាបច្ចុប្របន្នឡើងដល់ចំណុចឆ្អ្រតព្រញ មិនអាច ស្រូបយក 
និស្រសិតច្រើន ថ្រមទៀត ឬយ៉ាងណនោះ សំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយដ្រលមិនទាន់ដោះស្រយ បានសមរម្រយ គ ឺ
វិសលភាព និងគុណភាពន្រកម្មវិធីអប់រំ នៅឧត្ដមសិក្រសា ។ ដោយឡ្រក ការបង្កើត សកលវិទ្រយាល័យឯកជន និងកំណើន 
កម្មវិធីសិក្រសាត្រូវបង់ថ្ល្រ ភាគច្រើនគឺជំរុញដោយកមា្លាំងទីផ្រសារ និងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម ដ្រលនំឲ្រយមាន ការ 
ចុះឈ្មាះកកកុញក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដ្រលព្រញនិយម ជាពិស្រសកម្មវិធីទាក់ទង នឹងអាជីវកម្ម/ធុរកិច្ច ។ គ្រឹះស្ថាន 
ឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋដ្រលបានទទួលការគាំទ្រ ខ្លះៗពីថវិការដា្ឋាភិបាល ក៏បានលូកដ្រមកផ្ដល់កម្មវិធីប្របន្រះ ដ្រលផ្ន្រក 
ឯកជនមានផ្តល់យ៉ាងសំបូរ រួចទៅហើយ ។ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសារបស់រដ្ឋ និងរបស់ឯកជន កំពុងប្រកួតប្រជ្រងគា្នា 
ផ្ដល់ការបណ្ដុះ បណ្តាលដ្រលមានកម្មវិធីដូចគា្នា ដោយច្រនចោលមុខវិជា្ជា និងកម្មវិធីមិនព្រញនិយមមួយចំនួន (Chealy 
2009: 158) ។

ក្រហ្វិក ៤៖ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់សិស្រស-និសិ្រសតនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩

��ឹះស្ថានឧត្តមសិក�្សា
សាលាមធ�្យមសិក�្សាទុតិយភូមិ
សាលាមធ�្យមសិក�្សាបឋមភូមិ
សាលាបឋមសិក�្សា

សាលាបឋមសិក�្សា
2.239.794 នាក់

��ឹះស្ថានឧត្តមសិក�្សា
168.003 នាក់

សាលាមធ�្យមសិក�្សាទុតិយភូមិ
323.583 នាក់

សាលាមធ�្យមសិក�្សាបឋមភូមិ
585.151 នាក់

ចំនួនសិស�្ស 
និងនិស�្សតិ

ប្រភព៖ ក្រហ្វិកបានកសងច្រញពីព័ត៌មានផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សន្និបាតអប់រំប្រចាំឆ្នាំ 
ថ្ង្រទី ១៧-១៩ មីន ២០១០
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របាយការណ៍ពិស្រស

.សា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ននេសមត្ថភាពសេវជេវ
នៅតាមសាកលវិទេយាល័យនៅកម្ពុជា

ពីដំបូងក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវកត់សមា្គោល់ថា អ្នកស្រវជ្រវមួយចំនួនយល់ថាកង្វះសមត្ថភាព ស្រវជ្រវនៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជា បណ្តាលមកពីលក្ខណៈវប្របធម៌របស់សង្គមដ្រល ដិតជាប់ជាយូរមកហើយ និងត្រងឃើញ 
មានជាទូទៅ ។ ក្នុងន័យន្រះ Chamnan and Ford (2004: 357) សរស្ររថា "កង្វះសមត្ថភាពស្រវជ្រវ អាចផុស 
ច្រញពីប្រព្រណីវប្របធម៌ចាក់ឫសនៅកម្ពុជា ។ ក្នុងការបង្រៀនតាមប្របប្រព្រណី គ្រូបង្រៀនដឹកនំ រើឯនិស្រសិតចាំត្រ 
ធ្វើតាម ។ ការរៀនសូត្រដោយ គា្មានគ្រូ ដ្រលជាខ្លឹមសរសំខាន់ន្រ ការស្រវជ្រវ វាប្រឆំងគា្នានឹងប្រព្រណីន្រះ" ។ 
Chealy (2009: 161) គាំទ្រអំណះអំណងន្រះ (ដោយប្រើពាក្រយព្រជន៍សឹងត្រដូចគា្នា) ហើយធ្វើការកត់សមា្គោល់មួយ 
អំពី ឯកសរអំណនជាភាសខ្ម្ររថា៖

កង្វះសមត្ថភាពស្រវជ្រវ ក៏អាចផុសច្រញពីប្រព្រណីវប្របធម៌ចាក់ឫសនៅកម្ពុជាដ្ររ ។ ឧទាហរណ៍ 
មួយចំនួនន្រប្រព្រណីទាំងន្រះ អាចជាឫសគល់ន្រសង្គមមានឋាននុក្រមជា យូរលង់ (កោតត្រនិយយទៅរួច) 
ដ្រលក្នុងនោះ គ្របង្រៀនក្ម្រងៗឲ្រយ ទន្ទ្រញរត់មាត់ និងបង្រៀនមិនឱ្រយចោទសួរអ្វីលើគំនិតឪពុកមា្ដាយ ឬ 
គ្រូបង្រៀន ឬតួអង្គមានសិទ្ធិអំណចឯទៀតៗ  ។ ការចោទសួរលើគំនិតអ្នកដទ្រ គឺគា្មាន "សុជីវធម៌" ប៉ុន្ត្រវាជា 
ខ្លឹមសរន្រការស្រវ ជ្រវនៅគ្រប់កម្រិត ។ ជាងន្រះទៀត គ្រពំុឃើញ មានឯកសរជាភាសខ្ម្ររដ្រលទាក់ទាញ  
ចិត្តក្ម្រងៗឲ្រយចូលចិត្តអាននោះទ្រ ហើយ បណ្ណាល័យជារឿងថ្មីមួយដ្រលទើបដាក់បញ្ចូល នៅតាមសលារៀន 
មួយចំនួននៅទីក្រុង និងជាយក្រុង ។

ទឡ្ហីករណ៍ប្រប "វប្របធម៌" ន្រះ ក៏អាចត្រូវបានបំផ្លើសតាមប្របកម្ម-ផល ឬតាមប្រប ទ្រឹស្ដីដ្រលថា វត្ថុមួយមាន
សរជាតិទៅតាមខ្លឹមសររបស់វា (a deterministic or an essentialist way) ជាពិស្រសនៅព្រលគ្របងា្ហាញវា ថា 
ជាភាពផ្ទុយគា្នាមិនសមរម្រយរវាងអារ្រយធម៌ "លោកខាងលិច" និង "លោកខាងកើត" ។ រចនសម្ព័ន្ធ សង្គមតាមឋាននុក្រម 
និងគរុកោសល្រយដ្រលដឹកនំដោយគ្រូបង្រៀន ក៏ដូចជាការរៀនសូត្រដោយ ទន្ទ្រញរត់មាត់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំទើបចូលរៀន 
ដំបូង គឺជាទិដ្ឋភាពធម្មតាន្រ ប្រទ្រសកើតមានយូរហើយនៅអាសុីបូពា៌ ដូចជា ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉្រខាងត្របូង និង 
នៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ដូចជា ថ្រ មា៉ាឡ្រសុី និងឥណ្ឌូន្រសុី ជាដើម ។ ប៉ុន្ដ្រគ្រឃើញមានភស្ដុតាងច្របាស់លាស់អំពីការបង្កើន 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យក្នុងប្រទ្រសទាំងន្រះ ។ ទោះក្នុងករណីណក៏ដោយ ការអភិវឌ្រឍប្រកប 
ដោយចីរភាពនូវការអប់រំ កម្រិតមូលដា្ឋាន និងឧត្ដមសិក្រសាប្របទំនើប គឺជាការអភិវឌ្រឍ មួយថ្មីនៅកម្ពុជា ។ "វប្របធម៌ 
ស្រវជ្រវ" នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ មិនបានលូតលាស់ជាស្វ័យប្រវត្ដិ ឬក្នុងរយៈព្រលខ្លីឡើយ ។

ចំណុចសំខាន់គួរកត់សមា្គោល់មួយ គឺ ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ មិនបានទទួលការ យកចិត្តទុកដាក់ 
ច្រើន ឬជាក់លាក់ទ្រ នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិ របស់កម្ពុជា ។ យុទ្ធសស្ដ្រ ចតុកោណ ដើម្របីកំណើន ការងារ សមធម៌ 
និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០០៤ ទំព័រ ១៨) បានច្រងថា៖

រាជរដា្ឋាភិបាលប្ដ្រជា្ញាសម្រចឱ្រយបាននូវគោលដៅ "អប់រំសម្រប់ទាំងអស់គា្នា" តាមរយៈ ការធានឱ្រយមាន 
សមធម៌ក្នុងការបានរៀនសូត្រកម្រិតមូលដា្ឋានមានរយៈព្រល ៩ឆ្នាំ  សម្រប់ កុមារគ្រប់ៗគា្នា និងការធានឱ្រយកូន 
របស់គ្រួសរក្រីក្របានទទួលការអប់រំ ជាពិស្រស តាមរយៈ ការលើកកំពស់គុណភាព និងចំនួនគ្រឹះស្ថានអប់រំ 
របស់រដ្ឋ ព្រមទាំង បង្កើនការផ្ដល់ អាហារូបករណ៍សម្រប់សិស្រស-និស្រសិតក្រីក្រ ។ រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងបន្ដពង្រឹង 
ភាពជាដ្រគូ របស់ខ្លួនជាមួយផ្ន្រកឯកជន និងជាមួយយសហគមន៍ជាតិ និងអន្ដរជាតិ ដើម្របីលើកកំពស់ និង 
ក្រលំអគុណភាពន្រស្រវាអប់រំ ទាំងលើការបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ និង បណ្ដុះបណ្តាល បច្ច្រកទ្រស និងទាំង 
នៅកម្រិតឧត្ដមសិក្រសា ឱ្រយបានស្របតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ និងតាម តម្រូវការអភិវឌ្រឍរបស់ប្រជាជាតិ (ការសង្កត់ 
ធ្ងន់ត្រូវមានបញ្ជាក់បន្ថ្រម) ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ប្រការន្រះ បងា្ហាញឱ្រយឃើញឆន្ទៈជាទូទៅរបស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការក្រទម្រង់ប្រព័ន្ធឧត្ដម សិក្រសា ថ្វីបើការផ្ដល់
មូលនិធិរបស់រដ្ឋប្រមូលផ្ដុំជាចំបងលើការអប់រំជាមូលដា្ឋានក្ដី (សូមមើល ក្រហ្វិក ៥) ។ ប៉ុន្ត្រភាពសុីគា្នាល្អន្រគុណភាព 
ការអប់រំនៅកម្រិតឧត្ដមសិក្រសា  ជាមួយនឹង "ស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ និង តម្រូវការអភិវឌ្រឍន៍របស់ប្រទ្រសជាតិ" ត្រូវមាន 
ការកំណត់ជាអាទិភាពន្រគោល នយោបាយរបស់ ជាតិ នូវការវិនិយោគជាដុំកំភួនរបស់រដ្ឋ ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាព 
ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ។

ក្រហ្វិក ៥៖ សំណើផ្ដល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រប់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១០ (គិតជាលានរៀល)

បឋមសិក�្សា មធ�្យមសិក�្សាបឋមភូមិ មធ�្យមសិក�្សាទុតិយភូមិ ឧត្តមសិក�្សា

ប្រភព៖ សង្ខ្របច្រញពី កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០ (ESSP) ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០០៥ ទំព័រ ៦-១៤

ក្នុងផ្ន្រកស្ដីពី "កម្មវិធី និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ" នៅក្នុង ESSP (2005: 12) កថាខណ្ឌទី១ ច្រងថា៖ "លើក 
កំពស់គុណភាពឧត្ដមសិក្រសា ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្រសារការងារ តាមរយៈ ការផ្ដល់ថវិកាសម្រប់សកម្មភាព
ប្រតិបត្ដិការរបស់ស្ថាប័ន និងសកម្មភាពស្រវជ្រវរបស់គ្រឹះស្ថាន ឧត្ដម សិក្រសា" ។ ទោះយ៉ាងន្រះក្ដី គ្រពុំឃើញមាន 
វិភាជន៍ថវិកាជាក់លាក់សម្រប់ "សកម្មភាពស្រវជ្រវ"   ទ្រ  បើធៀបជាមួយ "ការគាំទ្រ និងប្រតិបត្ដិការស្ថាប័ន" 
នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ។ ផ្ន្រកដដ្រល ន្រះ មានច្រងពីសកម្មភាពដូចតទៅ (ESSP 2005: 15)៖

ការពិនិត្រយឡើងវិញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស និងរូបមន្ដផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទាន សម្រប់ គ្រឹះស្ថានឧត្ដម 
សិក្រសានីមួយៗ ដោយគិតគូរពីកម្រិតប្រក់កម្រ និងតម្រូវការ ព្រមទាំង ការលើកកំពស់អភិបាលកិច្ច និងការ 
គ្រប់គ្រងក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា តាមរយៈ ការបង្កើន តមា្លាភាព និងគណន្រយ្រយភាពរបស់ឧត្ដមសិក្រសាទាំងអស ់
រាប់ទាំងវិភាគទានរបស់ រដា្ឋា ភិបាល ថ្ល្រសិក្រសាដ្រលសិស្រសបង់ និងវិភាគទានន្រវិស័យឯកជនជាសច់ប្រក់ និង 
ជាវត្ថុ ។

ជាការពិតណស់ថា គ្រពុំមានព័ត៌មានពីថវិកាប្របន្រះទ្រ ទាំងនៅកម្រិតវិភាជន៍របស់រដា្ឋាភិបាល ថា្នាក់ជាតិ 
ទាំងនៅកម្រិតស្ថាប័នន្រគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសានីមួយៗ ។ ដូច Chealy (2009: 158) បងា្ហាញ "ការសិក្រសាសុីជម្រ 
ពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជា ស្ទើរត្រគា្មានសោះ ។ គ្រពិបាក ជាខា្លាំងនឹងប្រមើលមើលថា តើអនុ 
វិស័យមានតម្រូវការសរុបប៉ុន្មាន ហើយអាចស្រូបយកជាក់ស្ត្រងបាន ប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំ" ។ ការសិក្រសាប្របន្រះ 
អាចជួយបំភ្លឺពីការប្រងច្រកមូលនិធិ សម្រប់ផ្ន្រកសំខាន់ៗ ជាយុទ្ធសស្ដ្រនៅក្នុងប្រសកកម្មរបស់សកល វិទ្រយាល័យ 
ដ្រលប្រក់បង់ថ្ល្រសិក្រសារបស់និស្រសិត និង ប្រភពផ្ដល់មូលនិធិពីផ្ន្រកឯកជន មិនអាចដោះ ស្រយបាន ។ ដូច Harman 
(2006: 48) បានគូស បញ្ជាក់ សម្រប់សកលវិទ្រយាល័យនៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក រដ្ឋជាទូទៅមានមុខនទីកាន់ត្រ 
សំខាន់ក្នុង ការផ្ដល់មូលនិធិ និងដឹកនំសកម្មភាព ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ។ ប៉ុន្ដ្រក្នុងន្រះគ្រត្រូវ សន្មត 
ជាមុនថា អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាន ចាត់ទុកការស្រវជ្រវជាអាទិភាពគន្លឹះ ។ វាពិតជាមិនម្រន ដូច្ន្រះទ្រ ប្រសិនបើ យើង 



35

របាយការណ៍ពិស្រស

ពិនិត្រយ ឃើញថា "សូចនករ និងចំណុចដៅគន្លឹះ" សម្រប់ឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលមានច្រងក្នុង ឯកសរ ESSP (2005: 12) 
មិនមានដាក់បញ្ចូលសកម្មភាព និងលទ្ធផលន្រការស្រវជ្រវទ្រនោះ ។

Chealy (2009) បានគូសបញ្ជាក់ពីការបង្កើតនយកដា្ឋានស្រវជ្រវវិទ្រយាសស្ដ្រ និងនយកដា្ឋានស្រវជ្រវ 
គរុកោសល្រយ នៅក្រមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថាជាសញ្ញាណមួយន្រ កំណើនការផ្តល់សរៈសំខាន់ដល់
ការស្រវជ្រវពីសំណក់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយកម្ពុជា ។ ប៉ុន្ត្រគាត់វាយតម្ល្រថា (Chealy 2009: 161-162) 
នយកដា្ឋានទាំងពីរមាន "ដ្រនសមត្ថកិច្ច និង សមត្ថភាពតូចណស់" ។ គាត់ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដ្ររពីការវិវត្តថ្មីៗ 
បំផុតមួយនៅក្នុងផ្ន្រកន្រះ គឺ អនុក្រឹត្រយស្ដីពីការផ្ដល់មូលនិធិសម្រប់ការស្រវជ្រវ ដ្រលជាកិច្ច ប្រឹងប្រងជំរុញ 
ការស្រវជ្រវនៅ កម្ពុជា តាមរយៈការផ្ដល់កម្រស្រវាដល់ជននន ដ្រលរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ថា្នាក់ជាអ្នកស្រវជ្រវ ។ 
ប៉ុន្ត្រគាត់កត់ សមា្គោល់ថា ដំណើរការជ្រើសរើសខ្វះតមា្លាភាព ហើយអ្នកស្រវជ្រវដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើស មិនបាន  
ទទួលប្រក់កម្រលើមូលដា្ឋានន្រលទ្ធផល ឬការអនុវត្ដការងាររបស់ខ្លួនឡើយ ។ ចំណុចន្រះ នំឱ្រយ Chealy (2009: 
161) មានស្រចក្ដីសន្និដា្ឋានទុទិដ្ឋិនិយមលើស្ថានភាពបច្ចុប្របន្ន ន្រ សកម្មភាព ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនៅ 
កម្ពុជា ដូចខាងក្រម៖

 
ការស្រវជ្រវ កំពុងស្ថិតក្នុងដំំណក់កាលខ្មាងងឹតនៅឡើយសម្រប់ឧត្ដមសិក្រសានៅ កម្ពុជា ។ ថវិការដ្ឋ 

ដ្រលបានវិភាជន៍សម្រប់សកម្មភាពស្រវជ្រវនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដម សិក្រសា គឺស្ទើរត្រគា្មានសោះទ្រ ។ សកល 
វិទ្រយាល័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ កម្ពុជា សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ និង 
សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម មានសកម្មភាពស្រវជ្រវដ្រលអនុវត្តឡើងដោយប្រើ ជំនួយពីក្រ ផ្ដល់ ដោយ  
មា្ចាស់ជំនួយ និងដ្រគូបរទ្រស ។ ចំណ្រកនៅតាមគ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសាឯកជនវិញ សកម្មភាពស្រវជ្រវ 
ស្ទើរត្រគា្មានសោះត្រម្ដង ។

ដោយហ្រតុថា "ជារឿយៗ ប្រក់រងា្វាន់សម្រប់ការស្រវជ្រវ មិនឃើញល្រចជារូបរាង ហើយ ត្រងជាប់ទាក់ទង 
ជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិ ឬផលប្រយោជន៍ស្ថាប័ន ជាជាងផល ប្រយោជន៍បុគ្គល" (Chamnan & Ford 2004: 357) 
ដូច្ន្រះ ស្ថានភាពជារួមន្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន លុះត្រត្រសកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ ដោយមានការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រន់ពី 
រដា្ឋាភិបាលផង បានដាក់បញ្ចូលការស្រវជ្រវ ទៅជាផ្ន្រកមួយន្រប្រសកកម្មរបស់ខ្លួន និងលុះត្រត្រសកលវិទ្រយាល័យ 
ឯកជនដើរតួនទី ឲ្រយលើសពីស្រវា អប់រំ ដ្រលផ្ដាតត្រលើកម្មវិធីបង់ប្រក់ ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដី កិច្ចប្រឹងប្រងណមួយ
ក្នុងការកសងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជា ត្រូវត្រប្រឈមដោះស្រយបញ្ហាចោទធ្ងន់ធ្ងរ 
ជាច្រើនដ្រលមានលើកបងា្ហាញ និងធ្វើវិភាគ នៅក្នុងពីរផ្ន្រកដូចតទៅន្រះ ។
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លក្ខណៈល្រចធ្លាពីរ អាចពិនិត្រយឃើញច្របាស់ក្នុងចំណោមភាគច្រើនន្រសកលវិទ្រយាល័យទាំង ១៥ ដ្រល 
បានធ្វើអង្ក្រត ។ ទីមួយ សកលវិទ្រយាល័យដំណើរការជាចំបង ជាគ្រឹះស្ថានបង្រៀន និងផ្ដល់ សញ្ញាប័ត្រ ហើយសកល 
វិទ្រយាល័យខ្លះផ្ដល់ស្រវាប្របន្រះស្ទើរត្រសុទ្ធសធ ។ ទីពីរ (ដ្រលជាបច្ច័យន្រ ទីមួយ) គឺ នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យ 
ជាច្រើន (ដូចជា PUC Norton CUP RULE PNSA CSKU UC UME និង UBB) គ្រមិនរំពឹងថា គ្រូឧទ្ទ្រសត្រូវធ្វើ 
(ហើយជាក់ស្ត្រងក៏មិនបានធ្វើ) ការស្រវជ្រវ ជាផ្ន្រកមួយន្រភារកិច្ចអប់រំស្រវជ្រវរបស់ខ្លួនឡើយ ។ នៅព្រល 
ចោទសួរអំពីស្ថានភាពស្រវជ្រវនៅ ក្នុងសកលវិទ្រយាល័យ មន្ដ្រីនៅសកលវិទ្រយាល័យនីមួយៗច្រើនត្រគិតដល់ "ការ 
ស្រវជ្រវ"  របស់និស្រសិត ឬការស្រវជ្រវ ជាការងារជាកាតព្វកិច្ចមួយដើម្របីទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ។ មានជនបង្គោល 
ជាច្រើននក់ រាយការណ៍ថា គ្រូឧទ្ទ្រសមិនចូលរួមក្នុការស្រវជ្រវទ្រ ។ ជនបង្គោលមួយចំនួនទទួលស្គោល់ពី សរៈសំខាន់ 
ន្រការស្រវជ្រវ ហើយមានលើកពីផ្រនការជាទូទៅ និងនៅទូលំទូលាយនៅឡើយ ដើម្របីសង្កត់ធ្ងន់អំពីការស្រវជ្រវ 
នៅអនគត ។

សម្រប់សកលវិទ្រយាល័យ ឯកជន (PUC Norton UC និង CUP) គ្រឃើញច្របាស់ថា មិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើ
ការស្រវជ្រវរបស់គ្រូបង្រៀនទ្រ ។ ប៉ុន្ត្រ PUC អាចជាករណីលើកល្រងមួយ ។ នៅ PUC មានគណៈកមា្មា ធិការមួយ 
កម្រិតព្រឹទ្ធបុរស បានជួបប្រជុំគា្នាពិនិត្រយពីផ្ន្រកផ្រស្រងៗដ្រលអាចធ្វើការ ស្រវជ្រវ ហើយបានកំណត់ថា ការអភិវឌ្រឍសង្គម 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន ជាវិស័យចំបងបី សម្រប់ការ សិក្រសា នៅព្រល អនគត ។ សម្រប់រយៈព្រលវ្រង សកល 
វិទ្រយាល័យន្រះ គ្រងបោះផ្រសាយតាមកាល វ្រលាទៀងទាត់នូវទស្រសនវដ្ដី មួយមានឈ្មាះថា ទស្រសនវដ្ដីសង្គម និង 
ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ PUC ។ ន័រតុន ផ្ដាតការយកចិត្ដទុកដាក់លើកំណើនន្រកម្មវិធីបរិញ្ញាប័ត្រ ដ្រលមាននិស្រសិតត្រឹមត្រ 
៨០០នក់  នៅព្រលបង្កើតសកលវិទ្រយាល័យ រហូតដល់ ១០.១០០នក់ នៅឆ្នាំ២០០៩ ។ មានអ្នកខ្លះយល់ថា UC 
មានវិទ្រយាស្ថានស្រវជ្រវមួយ ប៉ុន្ដ្រវិទ្រយាស្ថាននោះមិនទាន់បានបង្កើតជាផ្លូវការនៅឡើយទ្រ ប៉ុន្ត្ររំពឹងថា នឹងមានរូបរាង 
ជាផ្លូវការ នៅព្រលសកលវិទ្រយាល័យន្រះប្ដូរកន្ល្រងទៅកាន់ទីតាំងថ្មី នៅក្រប្ររ  អាកាសយនដា្ឋានអន្ដរជាតិភ្នំព្រញនៅ 
ឆ្នាំ២០១០ ។ CUP ផ្ដាតជាសំខាន់លើកម្មវិធីអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្តាលបម្រើទីផ្រសារ ដើម្របីបានប្រក់ចំណូលពីការបង់ថ្ល្រ 
វគ្គសិក្រសា ។ ទោះបីជាសកលវិទ្រយាល័យន្រះ  ផ្ដល់វគ្គសិក្រសាមិនព្រញព្រល (ពិស្រសខាងវិទ្រយាសស្ដ្រនយោបាយ និង 
រដ្ឋបាលសធារណៈ) សម្រប់ មន្ដ្រីរដា្ឋាភិបាលមានអាយុលើស ៣៥ឆ្នាំ (ដោយមាននិស្រសិតក្នុងកម្មវិធីថា្នាក់អនុបណ្ឌិត 
ចំនួន ២.១១០ នក់ និងនិស្រសិតក្នុងកម្មវិធីថា្នាក់បណ្ឌិត ៦៥១នក់) ក្តី ក៏គា្មានគ្រូបង្រៀនណមា្នាក់ចូលរួមក្នុង គម្រង 
ស្រវជ្រវឡើយ ក្រត្រពីអ្នកដ្រលបានចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុងកម្រិតឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់នៅ CUP និង RAC 
និងដ្រលត្រូវបំព្រញលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ធ្វើសរណ ។ ប្រកដណស់ គ្រពិបាកនឹងគិតឃើញថា តើ CUP អាចគ្រប់គ្រង 
យ៉ាងណបាន នូវប្រក្ខជនក្រយឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ ដ៏ច្រើនច្របូកច្របល់ប្រប ន្រះ ដោយគា្មានគ្រូបង្រៀនមួយក្រុមធំ 
ដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ ។

ទោះបីជាមានការស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យឯកទ្រស (ITC UHS RUFA និង RUA) និង RAC 
(វិទ្រយាស្ថានផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវ) និង RUPP (សកលវិទ្រយាល័យព្រញល្រញចំបងមួយ) លទ្ធផលស្រវជ្រវ 
ជាក់ស្ដ្រងន្រគ្រឹះស្ថានទាំងន្រះ ហាក់ដូចមានតិចតួច ហើយមិនស្មើគា្នាទ្រ ។ ម្ររៀនវិជ្ជមានពីករណីទាំងន្រះ នឹងត្រូវ 
លើកយកមកពិចារណនៅផ្ន្រកបន្ទាប់ ដ្រលស្តីពីឱកាសសម្រប់ ពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ ។ នៅព្រលន្រះ យើង 
គ្រន់ត្រគូសបញ្ជាក់ថា RAC ទោះបីបានគ្រងជា បណ្ឌិតសភាឈានមុខ ដោយមានអាណត្ដិស្រវជ្រវព្រញល្រញ 
នៅលើផ្ន្រកនន ចាប់ពី សិល្របៈ មនុស្រសសស្ដ្រ និងវិទ្រយាសស្ដ្រសង្គម រហូតដល់ វិទ្រយាសស្ដ្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា ក្ត ី
ក៏ពុំមានធនធាន គ្រប់គ្រន់សម្រប់អនុវត្តផ្រនការន្រះទ្រ ។ ដូច្ន្រះ RAC ក៏ច្ន្រជាយុទ្ធស®ស្ដផ្តល់កម្មវិធីថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសា 
ដើម្របីដោះស្រយកង្វះកម្មវិធីស្រវជ្រវនៅក្នុងវិទ្រយាស្ថានទាំង ៦  របស់ខ្លួន ។ ដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្រសា 
រដ្ឋមន្ត្រី RAC បានផលិតកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតបួនក្រុម ដ្រលក្នុងនោះនិស្រសិតច្រញពីឧត្ដមសិក្រសា ជាន់ខ្ពស់ត្រូវអនុវត្ដ 
កិច្ចសន្រយាការងារមានរយៈព្រល ៥ឆ្នាំ ជាមួយ RAC ។ និស្រសិតមា្នាក់ៗទទួលបាន ប្រក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៧០ដុលា្លារ អាម្ររិក 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ពីរដា្ឋាភិបាល ជួយដល់ការស្រវជ្រវរបស់ខ្លួន ។ និស្រសិតទាំងន្រះ  ភាគច្រើនជាអ្នកស្រវជ្រវ ឬកំពុងបន្ដសញ្ញាប័ត្រ 
បណ្ឌិតនៅសកលវិទ្រយាល័យ ។ ដូច្ន្រះ ក្នុងការ អនុវត្ដ ជាក់ស្ដ្រង អាទិភាពចំបងរបស់ស្ថាប័នសកលវិទ្រយាល័យ គឺផ្តាត 
លើការបង្រៀនឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់  ផ្អ្រកលើ មូលដា្ឋានស្រវជ្រវ ជាជាងការស្រវជ្រវរបស់ក្រុមគ្រូ បង្រៀន ។

នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យភាគច្រើន វគ្គស្ដីពីវិធីសស្ដ្រស្រវជ្រវ និងគម្រងស្រវជ្រវ (តាម ធម្មតា មានទម្រង់ 
ជាសរណបញ្ចប់ការសិក្រសា) គ្រដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីឧត្ដមសិក្រសា កម្រិតបរិញ្ញា ។ ប៉ុន្ដ្រពុំម្រននិស្រសិតទាំងអស់សុទ្ធ 
ត្រត្រូវធ្វើការស្រវជ្រវមុនព្រលបញ្ចប់ការសិក្រសានោះ ទ្រ ព្រះមាន កម្រិតគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុខុសៗគា្នា ។ មានត ្រ 
និស្រសិតឆ្នើម ឬពូក្រ ១០-២០%  ប៉ុណោ្ណាះ ដ្រលទទួល ការអនុញ្ញាតឱ្រយសរស្ររសរណបញ្ចប់ការសិក្រសានៅ RULE 
និងនៅ RUPP ហើយគ្រប្រប់ថា វាជា បញ្ញត្ដិរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ ជាងន្រះទៅទៀត  ក្នុងចំណោម 
ពួកនិស្រសិតត្រងមាន ទស្រសនៈថា ការស្រវជ្រវត្រូវធ្វើជាសំខាន់តាមការស្រវជ្រវនៅបណ្ណាល័យ ឬការស្រវជ្រវតាម 
អុីនធឺណិត ។ ទោះក្នុងកម្រិតណក៏ដោយ និន្នាការដ្រលគិតថាការស្រវជ្រវ គឺជាការងារ អនុវត្ដដោយ និស្រសិត 
ជាជាងដោយគ្រូឧទ្ទ្រស វាបងា្ហាញនូវភាពមិនធម្មតាមួយ៖ ប្រសិនបើគ្រូឧទ្ទ្រសមិនសកម្មក្នុងការ ស្រវជ្រវទ្រនោះ 
តើធ្វើយ៉ាងណអាចអះអាងបានថា ខ្លួនមាន សមត្ថភាពធ្វើការណ្រនំ និងត្រួតពិនិត្រយ លើការស្រវជ្រវទៅកើត? 
ហើយទោះបីជម្រើសអំពី សរណស្រវជ្រវបានផ្តល់ទៅឲ្រយនិស្រសិតជា ច្រើន នក់ក្ដី ក៏នរណជាអ្នកត្រួតពិនិត្រយលើ និស្រសិត 
ទាំងនោះ ហើយការត្រួតពិនិត្រយនោះមានគុណភាព ប្របណដ្ររ? សំខាន់ជាងន្រះទៀត ប្រការដ្រលគ្រូឧទ្ទ្រសជាទូទៅ 
មិនធ្វើការស្រវជ្រវ ក៏បងា្ហាញផង ដ្ររថា ការបង្រៀននៅសកលវិទ្រយាល័យ ភាគច្រើនមិនផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវទ្រ ។ 
ក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍ ជាមួយជនបង្គោល និងអ្នកជំនញការ និងក្នុងការពិភាក្រសាក្រផ្លូវការជាមួយបុគ្គលផ្រស្រងៗក្នុងវិស័យ 
 គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ពួកគ្របានលើកឡើងនូវកង្វល់អំពីគុណភាពន្រការបង្រៀននៅសកលវិទ្រយា ល័យ ជាពិស្រស 
ការ រៀបចំកម្មវិធីបង្រៀន និងខ្លឹមសរបង្រៀន ហើយចំណុចន្រះគួរមានការសិក្រសាដាច់ដោយ ឡ្រក ។ ឧទាហរណ៍
ន្រការបង្រៀនមានគុណភាពមិនល្អ រួមមាន ការរៀបចំម្ររៀនមិនបានល្អគ្រប់គ្រន់ ការគា្មានគ្រងម្ររៀន (កំណត់ 
ប្រធានបទជាក់លាក់ និងឯកសរត្រូវអាន) ការប្រើឯកសរបង្រៀន ចាស់ហួសសម័យ និងកង្វះការ ចុះធ្វើការដល់កន្ល្រង
និងលំហាត់សរស្ររ ។

ដោយនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាភាគច្រើន ពុំមានការផ្តាតជាលក្ខណៈស្ថាប័នទៅលើ ការស្រវជ្រវ ដូច្ន្រះ 
គា្មានអ្វីភា្ញាក់ផ្អើលទ្រ ដ្រលអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មួយចំនួន បានគូសបញ្ជាក់ពី កង្វះ វប្របធម៌ ស្រវជ្រវនៅទីនោះ ។ ក្នុង 
ចំណោមគ្រូឧទ្ទ្រសបរទ្រសដ្រលបានឆ្លើយ សមា្ភាស យើងឃើញមាន និន្នាការផ្ដល់នូវហ្រតុផល ដ្រលមុនន្រះយើង 
ហៅថា ទឡ្ហីករណ៍ "វប្របធម៌" ។ ជាពិស្រស "វប្របធម៌កម្ពុជា" មានលក្ខណៈសំគាល់ជា កង្វះស្មារតីក្នុងការសកសួរ ។ 
និស្រសិតស្រូបយកចំណ្រះដឹងតាមរយៈ ការទន្ទ្រញរត់មាត់ ហើយទទួលយកអ្វីៗដ្រលគ្រូបាន បង្រៀនមក ។ ក្នុងវប្របធម៌ 
ប្របន្រះ ចំណុចខ្វះខាត គឺ "វប្របធម៌សក សួរ និងការយល់ឃើញថាពិភពលោកជាកន្ល្រងដ៏ល្អដ្រលត្រូវស្វ្រងយល់" 
ដូចពាក្រយ របស់ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់នោះឯង ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់ទៀត បានប្រប់ពីដំណើររឿងមួយពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការពិភាក្រសារវាងរូបគាត់ ហើយនិងនិស្រសិត ជាន់ខ្ពស់មា្នាក់ នៅព្រលគ្រចាត់ឱ្រយគាត់ត្រួតពិនិត្រយ គម្រងស្រវជ្រវ 
ស្ដីពីគុណតម្ល្រខាងអាហារូបត្ថម្ភ ន្រទឹកដោះ ។ នៅព្រលគាត់បញ្ជាក់ប្រប់ថា រឿងន្រះ មិនម្រនជាការស្រវជ្រវ 
ដើមគ្រទ្រ (ព្រះមានឯកសរច្រើនណស់ហើយលើប្រធានបទន្រះ) ហើយបានស្នើថា ការស្រវជ្រវអាចសិក្រសាពី 
រឿង ថ្មីៗ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបសំណកទឹកដោះរបស់ ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលរស់នៅតំបន់ខុសៗគា្នា (ឧ. នៅជនបទ 
និងនៅទីក្រុង) និស្រសិតនោះមិនអាចមើល ឃើញពីហ្រតុផលដ្រលថា ការស្រវជ្រវពុំម្រនជា ការងារដ្រលត្រូវមាន 
"ចម្លើយត្រឹមត្រូវ" រួចជាស្រច  ហើយគ្រន់បញ្ជាក់គាំទ្រនូវអ្វីដ្រលគ្របានដឹងរួចហើយនោះទ្រ ។ ដោយផ្អ្រក លើ 
ដំណើររឿងផ្ទាល់ខ្លួន ន្រះ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍បានសន្និដា្ឋានថា ក្នុងវប្របធម៌កម្ពុជាគ្រនៅខ្វះគំនិតយល់ឃើញថា 
ការស្រវជ្រវ គឺជា ការសិក្រសារុករកក្នុងរឿងថ្មីៗ ។

ជាថ្មីម្តងទៀត  គួរប្រយ័ត្នប្រយ្រងពីទស្រសនៈសុទ្ធសធព្រក (essentialist view) ដ្រលថា "វប្របធម៌ កម្ពុជា" 
គឺជាឧបសគ្គមួយដល់ការកសងវប្របធម៌ស្រវជ្រវក្នុងសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជានន ។ វប្របធម៌នីមួយៗ មិនម្រននៅ
ស្ងៀមគា្មានផ្លាស់ប្តូរអ្វីសោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះទ្រ ជាពិស្រសក្រយមានការផ្លាស់ប្តូរធំៗក្នុងសង្គម នយោបាយ 
និង ស្រដ្ឋកិច្ច ។ កង្វះវប្របធម៌ស្រវជ្រវដូចបាន វ្រកញ្រករួចហើយក្នុងរបាយហការណ៍ន្រះ គឺជាលទ្ធផលន្រឧបសគ្គ 
"ជារចនសម្ព័ន្ធ" ឬ "ជាប្រព័ន្ធ" មិនម្រនជាកតា្តាខាងវប្របធម៌សុទ្ធសធនោះទ្រ ។ តទៅន្រះ ជាការបំផុសឲ្រយឃើញ  
និងវិភាគពី បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ក្នុងការកសងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

ក.ការបណ្ដុះអ្នកសេវជេវជំនន់ថ្មី

ការពិនិត្រយឯកសរយោង បានបងា្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធអប់រំ ក្នុងសម័យខ្ម្ររ ក្រហម ។ ផល 
វិបាកជាក់លាក់មួយ ពាក់ព័ន្ធនឹង "រចនសម្ព័ន្ធ" គឺដូច ទស្រសនៈរបស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ មា្នាក់ ស្តីពីគ្រូសកលវិទ្រយាល័យ 
និងនិស្រសិតដ៏ច្រើនៗ ដ្រលត្រូវបានសមា្លាប់រងា្គោល នៅក្រមរបបគ្រប់គ្រង ប៉ុល ពត៖ "របបន្រះធ្វើឱ្រយបាត់បង់បញ្ញាជន 
អស់មួយជំនន់ ដ្រលសព្វថ្ង្រត្រូវមានអាយុប្រហ្រលជាង ៥០ (ឬមជ្រឈិមវ័យ) ។ ប្រសិនបើពួកគ្រនៅគង់ជីវិត ប្រហ្រល 
សព្វថ្ង្រអាចកា្លាយជាអ្នកដឹកនំ ដ្របា៉ាតឺម៉ង់ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ និងធ្វើគ្រូណ្រនំពួកនិស្រសិតសិក្រសាស្រវជ្រវវ័យ 
ក្ម្រង " ។ កម្ពុជា បានបាត់បង់អ្នកសិក្រសាស្រវជ្រវសឹងអស់មួយជំនន់ត្រម្តង ដ្រលពួកគ្រជាច្រើន នក់អាចទៅសិក្រសា 
នៅបរទ្រស ឬទទួលបានសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ហើយអាចដើរតួនទីដឹកនំដ៏សំខាន់នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ នន 
នៅកម្ពុជា ។ អ្នកបានរួច រស់ជីវិតពីសម័យខ្ម្ររក្រហម ឬអ្នកបានវិលត្រឡប់ពីបរទ្រស មានចំនួន តិច ណស់ ហើយ  
កង្វះអ្នកដឹកនំមួយចំនួនដ៏ចាំបាច់ខាងអប់រំស្រវជ្រវ ដ្រលមានការប្ដ្រជា្ញាចិត្ដខ្ពស់ បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំណ្រះដឹង 
និងបទពិសោធន៍ផ្ន្រកស្ថាប័ន និងការកសងអ្នកជំនន់ថ្មី ។ ក្នុងសម័យក្រយបញ្ចប់ទំនស់ថ្មីៗ  វប្របធម៌ស្រវជ្រវ 
ត្រូវ ត្រកសងឡើងវិញសឹងត្រពីចំណុចសូន្រយ ។ ឧទាហរណ៍ ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ន្រត បារុ៉ម បានកត់សំគាល់ថា កាលពីមុន 
ពាក្រយខ្ម្ររ "ស្រវជ្រវ" ន្រះ វាបង្កការ ភ័យខា្លាចក្នុងចំណោមប្រជាជន ព្រះធ្វើឲ្រយគ្រគិតដល់ "ការសុើបអង្ក្រត" (និង 
"ការតាមដាន" ថ្រម ទៀត) ដើម្របីរកឲ្រយឃើញ និងដាក់ទោសបុគ្គលននដ្រលគ្រគិតថា មិនសោ្មាះត្រង់ ។

ទោះមានរឿងរា៉ាវដូចខាងលើក្តី ក៏មានការចាប់ភ្លឹកខ្លះៗថា វាគា្មានប្រយោជន៍អ្វីទ្រដ្រលនៅនឹក ស្ដាយស្រណោះ 
ព្រឹត្ដិការណ៍ "បាត់មនុស្រសអស់មួយជំនន់" ហើយភារកិច្ចបន្ទាន់សព្វថ្ង្រ គឺត្រូវបណ្ដុះ អ្នកសិក្រសាស្រវជ្រវ ជំនន់ថ្មី 
ដ្រលមានការអប់រំខ្ពស់ ។ សូមពិចារណពីចំនួនក្រុមគ្រូបង្រៀន ដ្រលសញ្ញាប័ត្រថា្នាក់បណ្ឌិត៖

. CSUK៖ គ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការព្រញព្រលចំនួន ៥៤នក់ ក្នុងនោះ ៦នក់ មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត

. ITC៖ បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ ៧៨នក់ ក្នុងនោះ ៩នក់ មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត

. RAC៖ អ្នកស្រវជ្រវព្រញព្រលមាន ៧៦នក់ ក្នុងនោះ សមាជិកក្រុមគ្រូបង្រៀនអចិន្ដ្រយ៍ មាន ២១នក ់
ដ្រលសុទ្ធត្រមានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត

. RULE៖ នៅដ្របា៉ាតឺម៉ង់ចំនួន ៦ មានបុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ ៤៩នក់ ហើយ ៦នក់ មានសញ្ញាប័ត្រ បណ្ឌិត 

. RUA ៖ បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវព្រញព្រល ១០៩នក់ ហើយ ១៨នក់ មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត 

. RUPP៖ បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ ២៩៤នក់ ហើយ ១៥នក់ មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត និង ១៣២នក់ មាន 
សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត ។ ទាំងអស់ន្រះជាព័ត៌មានផ្លូវការពីគ្រហទំព័ររបស់ សកលវិទ្រយាល័យ ប៉ុន្ត្រក្រុមសិក្រសា 
ស្រវជ្រវមានប្រភពផ្ទាល់ដ្រលរាយការណ៍ថា ១៦នក់  មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត និង ១៩១នក់ មានសញ្ញាប័ត្រ 
អនុបណ្ឌិត ។ គួរកត់សំគាល់ដ្ររថា កម្មវិធីកម្រិតក្រយ ឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់នៅ RUPP តាមធម្មតាមានគ្រូ 
បរទ្រស ហើយពួកគ្រ ភាគច្រើនមានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត មកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អង្គការសង្គមសុីវិល ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ 
និងសកលវិទ្រយាល័យអន្ដរជាតិជាដ្រគូ ។

ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដី នៅសកលវិទ្រយាល័យខ្លះ មានកម្មវិធីឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន ដ្រលគ្រូបង្រៀន 
ច្រើននក់មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ។ ឧទាហរណ៍ យោងតាមកូនសៀវភៅផ្រសព្វផ្រសាយកម្មវិធី អនុបណ្ឌិត សម្រប់ការ 
សិក្រសាពីការអភិវឌ្រឍនៅ RUPP មាន "ក្រុមគ្រូបង្រៀនក្នុងស្រុកសំខាន់ៗ" ចំនួន ១៩នក់ ក្នុងនោះ គ្រូបង្រៀន 
១២នក់ មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតពីបរទ្រស (RUPP 2009a) ។ រឿងន្រះ ទំនងជាករណីពិស្រសមួយដ្រលបងា្ហាញថា 
ប្រសិនបើមានកិច្ចប្រឹងប្រងរួមគា្នា និងសហការគា្នាប្ដ្រជា្ញា បង្កើតកម្មវិធីឯកទ្រសឲ្រយបាន គ្រពិតជាអាចជ្រើសរើស និង 
ដាក់ឲ្រយបម្រើការនូវក្រុមគ្រូបង្រៀនដ្រលមាន ការបណ្ដុះបណ្តាលខ្ពស់ ។ ការពឹងផ្អ្រកលើមា្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការបរទ្រស 
អាចគា្មានចីរភាពក្នុង រយៈព្រលវ្រងទ្រ ។ ការបន្ដចូលរួមរបស់ពួកគ្រ អាស្រ័យលើការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុជាប់រហូតពីប្រភព 
បរទ្រស ហើយប្រការន្រះពឹងផ្អ្រកលើការគិតគូរខាងសង្គមកិច្ច-នយោបាយ ដ្រលកម្ពុជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ទាំង 
ស្រុងទ្រ ។ ឧទាហរណ៍ ទោះបីកិច្ច សហប្រតិបត្ដិការរបស់បារាំងនៅ RULE ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងកាបណ្ដុះបណ្តាល 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

កម្រិតបណ្ឌិតក្ដី ក៏សព្វថ្ង្រមានភាពមិនប្រកដប្រជាមួយចំនួនថា  តើរដា្ឋាភិបាល បារាំងមានឆន្ទៈផ្ដល់មូលនិធិ និងរក្រសា 
ទុកកម្មវិធី ន្រះបានយូរប៉ុណ្ណា ។

គ្រូមានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត មានតិចនក់ ធ្វើឱ្រយរាំងស្ទះដល់ការកសងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅតាម សកល 
វិទ្រយាល័យ ។ បើសិនក្រុមគ្រូបង្រៀនដ្រលមាន បទពិសោធន៍ធ្វើការស្រវជ្រវដោយឯករាជ្រយ និងយ៉ាងខា្លាំងកា្លាសម្រប ់
ការបណ្ដុះបណ្តាលកម្រិតបណ្ឌិត របស់ខ្លួន មានចំនួនច្រើនលើសពីកម្រិត អប្របបរមាដ៏ចាំបាច់ណមួយ សកលវិទ្រយាល័យ 
ពិតជាមានលទ្ធភាពកាន់ត្រធំ ក្នុងការសម្រចបាននូវ ចំណុច ដូចតទៅ៖ ក) រៀបចំក្រឹត្រយក្រមឲ្រយការស្រវជ្រវកា្លាយ 
ជាផ្ន្រកមួយន្រអាជីពអប់រំស្រវជ្រវ ខ) អភិវឌ្រឍការបង្រៀន ផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវ ដ្រលមានខ្លឹមសរលើសពី 
គរុកោសល្រយន្រការបង្រៀននៅ មធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ ឬការបណ្ដុះបណ្តាលជំនញ គ) បំផុស និងបំប៉នក្រុមគ្រ ូ
វ័យក្ម្រងដ្រលផ្ដាតលើ ការ ស្រវជ្រវ ឱ្រយមានតួនទីដឹកនំសកលវិទ្រយាល័យ រាប់ទាំងធ្វើជាគ្រូណ្រនំអំពីការស្រវជ្រវ 
ផងដ្ររ ឃ) ពង្រីកកម្មវិធីក្រយឧត្ដមសិក្រសាមានគុណភាពខ្ពស់ ដ្រលអាចអប់រំអ្នកស្រវជ្រវជំនន់ ក្រយ ។

ខ.ការកេសមេួលបៀវតេសផ្នេកអប់រំសេវជេវ

លក្ខខណ្ឌធ្វើការនៅសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ត្រូវបានកំណត់ដោយការវិនិយោគរបស់រដ្ឋក្នុងវិស័យ ឧត្ដមសិក្រសា ។ 
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មួយចំនួនរាយការណ៍ថា រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ តិចតួចណស់ ដល់វិស័យ 
ឧត្ដមសិក្រសា ដោយហ្រតុថា ការអប់រំកម្រិតមូលដា្ឋាន និងការអប់រំអក្ខរភាព ដ្រលអាចប្រើប្រស់បាន នៅត្រជាកង្វល់ 
ចំបងគ្រ ។ ប្រការន្រះ គឺអាចយល់បាន ប៉ុន្ដ្រអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ជាច្រើននក់បានលើកមតិថា កម្ពុជាបានឈានដល ់
ដំណក់កាលដ្រលការគាំទ្ររបស់រដ្ឋដល់វិស័យ ឧត្ដមសិក្រសា ត្រូវត្របង្កើនឱ្រយច្រើនៗឡើង មិនម្រនគាំទ្រ តិចជាងវិស័យ 
អប់រំដទ្រទៀតនោះទ្រ ព្រះថា  ការអប់រំនៅកម្រិតមធ្រយមសិក្រសាសព្វថ្ង្រន្រះ បានបង្កើតនូវតម្រូវការកន្ល្រងចូលរៀនក្នុង 
សកលវិទ្រយាល័យ ហើយ ។ ដូចបានវិភាគពីខាងដើម តម្រូវការន្រះត្រូវបានដោះស្រយដោយការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្ម 
និងការផ្ដល់ស្រវាអប់រំតាមរូបភាព បង់ប្រក់ន្រវិស័យគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ។ ប៉ុន្ដ្រគុណភាពន្រការអប់រំ នៅសកល 
វិទ្រយាល័យ មិនទាន់កើនឡើងគួរកត់សំគាល់ទ្រ ក្នុងរយៈព្រលប៉ុន្មានឆ្នាំន្រះ ។ ការផ្ដល់ មូលនិធិតិចសម្រប់វិស័យ 
ឧត្ដម សិក្រសា មានន័យថា សកលវិទ្រយាល័យននត្រូវត្រកំណត់អាទិភាពលើ ផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រចំណយ របស់ខ្លួន ។ 
ដោយហ្រតុថា ចំនួនធនធានដ្រលបានវិភាជន៍សម្រប់ការបង្រៀន ត្រូវត្ររក្រសាឱ្រយបាន ពីព្រះអត្រចុះឈ្មាះចូលរៀន 
កើនឡើង ដូច្ន្រះ មូលនិធិសម្រប់ការស្រវជ្រវ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ជាច្រើន មានចំនួនតិចណស់ ទោះបី 
ដូចបានពិនិត្រយឃើញតាមការសិក្រសា ឯកសរយោង និងមានការបញ្ជាក់ពីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មួយចំនួនថា កង្វះខាត 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវ បានប៉ះពាល់ដល់ គុណភាពន្រការបង្រៀននៅកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រក្តី ។

បៀវត្រសផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវនៅមានកម្រិតទាប ពិស្រសនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋ ។ ហ្រតុន្រះ កម្មវិធី 
បង់ថ្ល្រ និងការចុះឈ្មាះបង់ថ្ល្ររបស់និស្រសិត គឺជាមធ្រយាបាយប្រយោលមួយ  សម្រប់ឲ្រយ គ្រូឧទ្ទ្រសទទួលបានបៀវត្រស 
កាន់ត្រប្រសើរ តាមរយៈការបង្រៀនបន្ថ្រមម៉ាង ហើយសម្រប់ សកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ ប្រក់ចំណូលទាំងនោះ វាជួយ 
បំព្រញបន្ថ្រមលើថវិកាដ៏តិចតួចរបស់ខ្លួន ។ បៀវត្រសមូលដា្ឋាន ប្រចាំខ្រសម្រប់គ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការព្រញព្រល អាចមាន 
កម្រិតទាបដល់ត្រឹម ៥០ដុលា្លារអាម្ររិក ប៉ុន្ត្រ បៀវត្រសជាក់ស្ដ្រងដ្រលបើកយកទៅផ្ទះ មានចំនួនច្រើនជាងន្រះ ព្រះ 
គ្រូ បង្រៀនធ្វើការព្រញព្រល ក៏ទទួលបានប្រក់ម៉ាងសម្រប់ភារកិច្ចបង្រៀនកម្រិតមូលដា្ឋានផងដ្ររ ។ តាមធម្មតា 
ពួកគ្រទទួលបាន បៀវត្រសប្រហ្រល ១០០ដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងមួយខ្រ ប៉ុន្ត្រប្រក់ ន្រះ មិនអាចរា៉ាប់រងចំណយប្រចាំថ្ង្រ 
របស់ គ្រួសរទាំងមូលបានទ្រ ។ គ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការមិនព្រញព្រល ទទួលបានប្រក់ម៉ាង ដ្រលត្រូវបានកំណត់ ទៅតាម 
គុណវុឌ្រឍិរបស់មា្នាក់ៗ ។ អ្នកមានបរិញ្ញាប័ត្រទទួលបានប្រក់ម៉ាងពី ៦-៨ ដុលា្លារអាម្ររិក អ្នកមានសញ្ញាប័ត្រ 
អនុបណ្ឌិត ទទួលបាន ៨-១៥ ដុលា្លារអាម្ររិក ហើយអ្នកមានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ទទួលបាន ១៨-២០ ដុលា្លារអាម្ររិក ។ 
ដោយសរបៀវត្រសមានកម្រិតទាបនៅសកលវិទ្រយាល័យ គ្រូឧទ្ទ្រសច្រើនត្រ ឬ ត្រូវត្រ ទៅបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថាន 
សិក្រសាមួយចំនួន ។ គ្ររាយការណ៍ថា គ្រូឧទ្ទ្រសខ្លះអាចទៅ បង្រៀនរហូតដល់ដប់ម៉ាងក្នុងមួយថ្ង្រ និងប្រំមួយថ្ង្រ 
ក្នុងមួយសបា្ដាហ៍ ។ ដូច្ន្រះ បូកទាំងការបង្រៀនច្រើនម៉ាងថ្រមទៀតនៅសកលវិទ្រយាល័យដទ្រ ពិស្រសនៅតាម 
គ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសាឯកជន ប្រក់ ចំណូលប្រចាំខ្រសម្រប់គ្រូឧទ្ទ្រស គ្ររាយការណ៍ថា មានចំនួនពី ២០០-៧០០ 
ដុលា្លារអាម្ររិក ។

បៀវត្រសកម្រិតទាបមានផលប៉ះពាល់ច្របាស់ណស់៖ ដោយគា្មានលទ្ធភាពរកប្រក់ចំណូលបាន គ្រប់់គ្រន់ពីបន្ទុក 
ម៉ាងបង្រៀន "ធម្មតា" គ្រូឧទ្ទ្រស ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្ដបង្រៀនឥតឈប់ ឈរ ហើយក៏សឹងត្រគា្មានសល់ព្រលអ្វីសម្រប់ 
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ធ្វើការស្រវជ្រវឡើយ ។ ប៉ុន្ដ្រចំណុចន្រះ ក៏អាស្រ័យលើកម្រិត និងមុខវិជា្ជា បង្រៀន ហើយនិងជម្រើសរបស់គ្រូឧទ្ទ្រស 
ក្នុង ការសម្រួលការបង្រៀនបន្ថ្រមមិនព្រញព្រលរបស់ខ្លួន ដើម្របីទុកព្រលខ្លះសម្រប់ធ្វើការស្រវជ្រវ ។

ផលប៉ះពាល់ន្រការបង្រៀនច្រើនម៉ាងហួសទៅលើគរុកោសល្រយ និងការរៀនសូត្រ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ 
គប្របីពិនិត្រយមើលឱ្រយបានម៉ត់ចត់ ។ គ្រូឧទ្ទ្រសមានព្រលតិចតួចសម្រប់រៀបចំម្ររៀន និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពឯកសរ 
បង្រៀន ជាពិស្រសផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងអំពីឯកសរ និងបទពិសោធន៍ ស្រវជ្រវជាក់ស្ដ្រងថ្មីៗ ។ នៅព្រល 
ប្រក់ចំណូលរបស់គ្រូឧទ្ទ្រសត្រូវផ្រសារភា្ជាប់ទៅនឹងចំនួនម៉ាង បង្រៀនសិស្រស សមាជិកក្រុមគ្រូបង្រៀនច្រើនត្រផ្តាតលើ 
បាឋកថា ហើយបានបំភ្ល្រចលំហាត់សរស្ររដ្រលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយដ្ររ ដើម្របី ទទួលបានក្រឌីត ។ អ្នកឆ្លើយ 
សមា្ភាសន៍មា្នាក់កត់សំគាល់ថា "គ្រូបង្រៀនជៀសវាងលំហាត់សរស្ររ ព្រះត្រូវចំណយព្រលដាក់ពិន្ទុ  ហើយព្រល 
ចំណយក្រលំហាត់ ន្រះ មិនអាចគិតជាម៉ាងបង្រៀន សិស្រសបានទ្រ ។ ម្រយា៉ាងទៀត គ្រូបង្រៀនក៏មិនបំព្រញភារកិច្ច 
ធ្វើការ ណ្រនំបងា្ហាត់បងា្ហាញសិស្រស ដោយផ្ទាល់ក្នុងការរៀនសូត្រផងទ្រ ដ្រលអាចមកពីការផ្ដល់ក្រឌីតសម្រប់ វគ្គសិក្រសា 
មួយ វាផ្អ្រកត្រទៅលើម៉ាងធ្វើបាឋកថាប៉ុណោ្ណាះ" ។

គ.ការកសាងវិជា្ជាជីវៈផ្នេកអប់រំសេវជេវ

សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ជាពិស្រសសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ពុំមានប្រព័ន្ធចំណត់ថា្នាក់វិជា្ជាជីវៈ និង គន្លងអាជីព 
ដ្រលកំណត់បានច្របាស់លាស់សម្រប់ប្រើជាមូលដា្ឋានន្រការតម្លើងឋានៈ និងបៀវត្រសរ៍ ឲ្រយបុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវទ្រ ។ 
ន្រះជាភាពទន់ខ្រសាយជាប្រព័ន្ធមួយដ្រលល្រចធ្លាជាងគ្រ និងដ្រល មិនអាចដោះស្រយនៅត្រឹមក្របខ័ណ្ឌសកល 
វិទ្រយាល័យបានឡើយ គឺត្រូវដោះស្រយនៅថា្នាក់ជាតិ និងសម្រប់ទូទាំងប្រទ្រសទើបបាន ។ ក្រសួង អប់រំ យុវជន 
និងកីឡា បានកំណត់រួចហើយនូវតម្រូវការ ឱ្រយមានគន្លងអប់រំស្រវជ្រវសម្រប់គ្រូឧទ្ទ្រសនៅសកលវិទ្រយាល័យ ដោយ 
បានរៀបរាប់លំអិតក្នុង ឯកសរ ESSP របស់ក្រសួង (2005: 14) ក្រមផ្ន្រក "កម្មវិធី និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ"  
ដូចតទៅ៖ "បង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រប់កាំថា្នាក់/មុខតំណ្រងរបស់គ្រូបង្រៀន ដ្រលផ្អ្រកលើគុណវុឌ្រឍិ បទពិសោធន៍ 
និងសមត្ថភាព" ។ ទោះយ៉ាងន្រះក្ដី ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវមិនបានជួបភស្ដុតាងណមួយ ដ្រលបងា្ហាញថា កិច្ចការ 
ជាច្រតនរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ន្រះ កំពុងមានដំណើរការទៅមុខ ទ្រ ។ ប៉ុន្ដ្រកិច្ចការន្រះ បន្ទាន់បំផុត 
ប្រសិនបើយើងពិចារណពីតម្រូវការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជានន ។ តំណ្រង 
សស្ដា្រចារ្រយ (ដូចជា សស្ដា្រចារ្រយជំនួយ សស្ដា្រចារ្រយរង និង សស្ដា្រចារ្រយព្រញសិទ្ធិ ឬ សមមូលជាមួយឋានៈ 
ទាំងន្រះ) មិនអាចបង្កើតឡើង ក្នុងព្រលដ៏ខ្លីមួយបានទ្រ ។ កិច្ចការន្រះ គប្របីធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយ្រង និងសុ ី
ចងា្វាក់គា្នានៅតាម សកលវិទ្រយាល័យនន តាមវិធីដ្រលទទួលស្គោល់ការរួមចំណ្រករបស់អ្នកអប់រំសិក្រសាមា្នាក់ៗ  ឱ្រយបាន 
 ត្រឹម ត្រូវ និងប្រកបដោយតមា្លាភាព ។ ប៉ុន្ដ្រការងារជាមូលដា្ឋានន្រការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ច្របាស់លាស់ សម្រប ់
កាំថា្នាក់ក្នុងវិជា្ជាជីវៈ រាប់ទាំងគុណវុឌ្រឍិ បទពិសោធន៍ ការទទួលខុសត្រូវ និងលទ្ធផលការងារ វាអូសបន្លាយជា 
យូរណស់មកហើយ ។

នបច្ចុប្របន្ន គ្រូសកលវិទ្រយាល័យទាំងអស់នៅកម្ពុជា គឺជា គ្រូឧទ្ទ្រស (ភាពខុសគា្នារវាង "គ្រូឧទ្ទ្រស" និង 
"គ្រូឧទ្ទ្រសជាន់ខ្ពស់" អាស្រ័យ លើអាយុ និង អតីតភាព) ហើយទទួលបាន បៀវត្រសមូលដា្ឋានលើសខ្វះគា្នាបន្តិចបន្តួច 
(ទោះបី ប្រក់ចំណូលជាក់ស្ដ្រងរបស់មា្នាក់ៗ អាចខុសគា្នាទៅ តាមម៉ាងបង្រៀន និងកិច្ចការមិនព្រញព្រលនៅក្រ 
សកលវិទ្រយាល័យ ហើយនិងការត្រងតាំងទៅជា គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ) ។ ដោយសរមានផលប៉ះពាល់អំព ី
បៀវត្រសអប់រំស្រវជ្រវកម្រិតទាប និងចំនួនម៉ាង បង្រៀនដ៏ច្រើន (ដើម្របីរកប្រក់ចំណូលបន្ថ្រម) អវត្ដមានន្រប្រព័ន្ធ 
វិជា្ជាជីវៈអប់រំស្រវ ជ្រវ មិនគ្រន់ត្រគា្មានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ដជាលក្ខណៈស្ថាប័នដល់ការស្រវជ្រវប៉ុណោ្ណាះទ្រ ប៉ុន្ដ្រក ៏
ធ្វើឱ្រយអាជីព អប់រំ ស្រវជ្រវ មិនសូវមានការទាក់ទាញសម្រប់ យុវជនកម្ពុជាវ័យក្ម្រង ដ្រលមានសញ្ញាប័ត្រ ជាន់ខ្ពស់  
ទៀតផង ។ នៅសកលវិទ្រយាល័យដ្រលបានរើកចម្រើនព្រញរូបរាង បៀវត្រសបុគ្គលិកអប់រំ ស្រវជ្រវនៅសកល 
វិទ្រយាល័យនោះ មានកម្រិតខុសៗគា្នាទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយសំណុំ ដ្រល កំណត់ដោយថា្នាក់ដឹកនំន្រសកល 
វិទ្រយាល័យ ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងន្រះ រួមមាន បទពិសោធន៍ និងលទ្ធផលក្នុងការបង្រៀន និងក្នុងការស្រវជ្រវ ។ 
នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលផ្ដាតការយកចិត្ដ ទុកដាក់ លើការបង្កើនសមត្ថភាពស្រវជ្រវ ការតម្លើងឋានៈ 
និង បៀវត្រសឲ្រយគ្រូអប់រំស្រវជ្រវ អាចផ្អ្រក លើមូលដា្ឋានន្រកម្រិតការចូលរួម និងលទ្ធផលការងាររបស់គ្រូទាំងនោះ 
នៅក្នុងសកម្មភាព ស្រវជ្រវ ដោយរក្រសាបាននូវការបង្រៀនមានគុណភាពល្អវិស្រស ។ សម្រប់គ្រូឆ្នើមៗ និងមាន 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

បទពិសោធន៍ខ្ពស់ ប៉ុន្ដ្រមិនពូក្រក្នុងការស្រវជ្រវ ក៏អាចដាក់បញ្ចូលគាត់ទៅក្នុង "គន្លងបង្រៀន" មួយដ្រលមាន  
មូលដា្ឋានគោលច្របាស់លាស់សម្រប់ឡើងឋានៈក្នុងអាជីពផងដ្ររ ។

មានអ្នកឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ពីរបីនក់ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការតម្លើងឋានៈផ្អ្រកលើអតីតភាព និង អវត្ដមានន្រ 
ការវាយតម្ល្រ វាបើកឱកាសឲ្រយមានការតម្លើងឋានៈដោយសរមានខ្រស្រមានខ្នង ។ មុខតំណ្រងបង្រៀនក្នុងសកល 
វិទ្រយាល័យរដ្ឋនៅកម្ពុជា ក៏ជា "ការកាន់កាប់" មុខតំណ្រង ដ្រលផ្ដល់ ប្រក់ចំណូលរហូតដល់ព្រលចូលនិវត្ដន៍ដ្ររ ។ 
លទ្ធភាពន្រការបណ្ដ្រញបុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវណមា្នាក់  លើមូលដា្ឋានលទ្ធផលការងារមិនបានល្អ ទំនងជាកម្រ 
កើតមានខា្លាំងណស់ ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ មា្នាក់ បានលើកពីបញ្ហាន្រះថាជា "មរតកពីប្រព័ន្ធសង្គមនិយម ដ្រលមា្នាក់ៗ 
ទទួលបានបៀវត្រស ស្មើៗ គា្នា" ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់ទៀត ក៏បានប្រៀបប្រដូចមុខតំណ្រងបង្រៀនថា ជា "ប្រព័ន្ធ 
សុវត្ថិភាពសង្គម" ដ្រល "ផ្ដល់បៀវត្រសឲ្រយ ទោះបីនិយោជិតមិនមកធ្វើការក្ដី" ។ ជាទូទៅ គ្រូឧទ្ទ្រសវ័យ ចំណស ់
ត្រងមាន បទពិសោធន៍ក្នុងស្រុកជាក់ស្ដ្រង (ទោះបីមានត្រមួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណាះ ដ្រលបានទទួលការបណ្ដុះ បណ្តាល 
ខ្ពង់ខ្ពស់ និងមានសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់) ហើយគ្រត្រងយល់ថា គាត់មិនបានរើកចម្រើនក្នុង ការងារ គរុកោសល្រយរបស ់
គាត់ទ្រ រើឯគ្រូក្ម្រងៗជំនន់ក្រយ អាចមាន សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ប៉ុន្ដ្រខ្វះ បទពិសោធន៍ ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់ 
លើកមតិថា "យើងមិនអាច ទុកឱ្រយពួកគ្រ (គឺពួកយុវជនកម្ពុជា) ធា្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដូចមនុស្រសជំនន់ចាស់នោះទ្រ" 
ហើយគូសបញ្ជាក់ថា យើងត្រូវមានទស្រសនវិស័យថ្មី បើពុំនោះទ្រនឹងត្រូវ "ដើរជាន់ដានចាស់" ហើយ ។ ទន្ទឹមគា្នាន្រះ 
ក៏មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថា អ្នកអប់រំ ស្រវជ្រវវ័យចំណស់ ក៏អាចនៅអល់អ្រកក្នុង ការជួយបំប៉ន និងបើកផ្លូវឱ្រយ 
អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ វ័យក្ម្រងបន្ដវ្រនពីពួកខ្លួនដ្ររ ។

ប្រព័ន្ធបច្ចុប្របន្នគា្មានស្ថិរភាព និងគា្មានចីរភាពយូរអង្វ្រងទ្រ ។ គ្រូឧទ្ទ្រសទាំងអស់ ត្រូវស្ថិតក្នុង ប្រព័ន្ធមួយដ្រល
គា្មានការណ្រនំច្របាស់ពីវិជា្ជាជីវៈអប់រំស្រវជ្រវទ្រ នៅព្រលពួកគ្របន្ដធ្វើការពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ និងគា្មានលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យកំណត់យកសកម្មភាពស្រវជ្រវ ជាកតា្តាមួយសម្រប់វាយតម្ល្រ លទ្ធផលការងារ ផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវឡើយ ។ 
អន្ដរកាលចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធថ្មីន្រកាំថា្នាក់អប់រំស្រវជ្រវ  ទំនងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងនូវការផ្លាស់ប្ដូរ "ដ្រលរសើប/
ងាយមានផលប៉ះពាល់" ក្នុងរយៈព្រលច្រើន ឆ្នាំ ហើយដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកច្រញរបស់គ្រូឧទ្ទ្រសវ័យចំណស់ 
និងការចូលបម្រើការ ព្រមទាំងការ ឈានឡើងន្រអ្នកអប់រំស្រវជ្រវវ័យក្ម្រង ។

ឃ.ដំណោះសេយការចាកចេញនេបញ្ញាជន

ដូចអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មួយចំនួនបានលើកឡើងថា យុវជនកម្ពុជាដ្រលបានទទួល សញ្ញាប័ត្រអប់រំ ជាន់ខ្ពស ់
ក្រយឧត្ដមសិក្រសានៅគ្រឹះស្ថានអប់រំបរទ្រស គឺមានការបណ្ដុះបណ្តាលល្អគួរសមហើយ សម្រប់ការស្រវជ្រវ ។ 
រយៈព្រលទៅស្នាក់នៅឯបរទ្រស ក៏អនុញ្ញាតឱ្រយពួកគ្រកសងបណ្តាញជាមួយ និស្រសិតដូចគា្នា និងសស្ដា្រចារ្រយ នៅក្នុង 
សហគមន៍អប់រំស្រវ ជ្រវដ៏ធំទូលាយនោះដ្ររ ។ ប៉ុន្ត្រយុវជន ទាំងនោះ "មានការអូសទាញទៅគ្រប់ទិសទី" ព្រះ 
"មានកន្ល្រងជាច្រើន ដ្រលអ្នកមានការសិក្រសាអប់រំ ល្អ អាចទៅបម្រើការ" ។ ឧទាហរណ៍ មួយនៅឯសហប្រតិបត្ដិការ 
បារាំងនៅ RULE គឺមានករណីអ្នកសិក្រសា ស្រវជ្រវវ័យក្ម្រងមានចំណ្រះដឹងខ្ពស់ៗ ដ្រលសស្ដា្រចារ្រយបារាំងបាន 
កត់សំគាល់ និងផ្ដល់ឱកាស ឱ្រយទៅបន្ដការសិក្រសាជាន់ ខ្ពស់ក្រយឧត្ដមសិក្រសា និងដ្រលក្រយមករកបានការងារធ្វើ 
ក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល និងក្នុងផ្ន្រក ឯកជន ។ បៀវត្រសបង្រៀនតិច និងការគា្មានគន្លងអាជីព និងឱកាសស្រវជ្រវ ធ្វើឱ្រយ 
អ្នកមាន សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់មានការលើកទឹកចិត្តតិចតួច ដើម្របីបន្តឆកជីវិតជាអ្នកអប់រំ ស្រវជ្រវ ។ ហ្រតុន្រះ មាន 
យុវជន មួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណាះ ដ្រលកា្លាយទៅជាគ្រូឧទ្ទ្រស ឬទទួលយក មុខតំណ្រងស្រវជ្រវក្នុង សកលវិទ្រយាល័យ ។ 
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់បានផ្ដល់ យោបល់ថា "សព្វថ្ង្រគា្មានអ្នកស្រវជ្រវអចិន្ដ្រយ៍ ទ្រ (នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
កម្ពុជា) គឺមានត្រគ្រូអចិន្ដ្រយ៍ប៉ុណោ្ណាះ" ។ ប៉ុន្ត្រការអះអាងប្របន្រះ  ហាក់ដូចធំទូលាយហួសព្រក ព្រះមាន  
ឧទាហរណ៍វិជ្ជមានជាច្រើនន្រគ្រូសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវ (ដូចជានៅ RUPP ជាដើម) ដ្រលយើងមានលើកមកបញ្ជាក់ 
និងពិភាក្រសាតាមក្រយ  ។

អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាច្រើន បានបញ្ជាក់បន្តគា្នាអំពី "ការចាកច្រញន្របញ្ញាជន" អំពីសកល វិទ្រយាល័យនន 
ឬហៅម្រយា៉ាងទៀតថា "ការដាច់សរស្រឈាមក្នុងខ្លួន" ជាពិស្រសទៅកាន់ រដា្ឋាភិបាល ឬផ្ន្រកឯកជន ។ អ្នកដ្រលបន្ដ 
ធ្វើការនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដ្រងទាក់ទង នឹងបៀវត្រស ហើយអាចត្រូវត្របង្កើនម៉ាង 
បង្រៀន របស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើន ដូច្ន្រះនៅសល់ព្រលតិចតួច ឬគា្មានសល់សោះសម្រប់ធ្វើសកម្មភាព ស្រវជ្រវ ។ 
នៅព្រលល្រងបានចូលរួមក្នុងការស្រវជ្រវ ដោយសរបន្ទុកបង្រៀន ដ៏ច្រើននោះ ពួកគ្រក៏ច្រើនត្របាត់បង់ទំនក់ 
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ទំនងជាមួយសហគមន៍អប់រំ ស្រវជ្រវដ្ររ ដ្រលធ្វើឱ្រយការប្រឹងចូលធ្វើការស្រវជ្រវឡើងវិញនៅព្រលក្រយ កាន់ត្រ 
លំបាក ។

រដា្ឋាភិបាល ក៏មិនបានស្វ្រងរកសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋឱ្រយធ្វើការស្រវជ្រវ ដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយ ការបង្កើត និងការ 
អនុវត្ដគោលនយោបាយសធារណៈនោះដ្ររ ។ តម្រូវការស្រវជ្រវស្ទើរត្រទាំង អស់ របស់រដា្ឋាភិបាល ទំនងត្រូវបាន 
ដោះស្រយដោយអង្គភាពស្រវជ្រវក្នុងស្រុក (ដូចជា ឧត្ដម ក្រុមប្រឹក្រសា ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាដើម) ដ្រលគ្រប់គ្រងផងដ្ររ 
លើការស្រវជ្រវខាងគោលនយោបាយ ដោយមាន ការផ្ដល់ មូលនិធិ ពីទីភា្នាក់ងារមា្ចាស់ជំនួយបរទ្រស ។ ហ្រតុន្រះ 
ស្ទើរត្រគា្មានសោះទ្រ នូវការស្រវជ្រវ ដ្រលផ្ដួចផ្ដើមដោយរដា្ឋាភិបាល ឬដ្រលរដា្ឋាភិបាលចុះកិច្ចសន្រយាឱ្រយអនុវត្ត នៅតាម 
សកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ ដូចជា RUPP និងសកលវិទ្រយាល័យឯកទ្រសនន ទោះបីសកលវិទ្រយាល័យទាំង នោះមាន 
ក្ររ្ដិ៍ឈ្មាះ ល្អ ក្នុងចំណោមដ្រគូស្រវជ្រវបរទ្រសក្ដី ។ មានត្រ RAC មួយប៉ុណោ្ណាះ ដ្រលរាយការណ៍ថា បានធ្វើការ 
ស្រវជ្រវប្របន្រះ "ម្ដងមា្កាល" ។

ង.ការកេលំអមូលដ្ឋានសមា្ភារៈបច្ចេកទេសសេវជេវ

សកលវិទ្រយាល័យភាគច្រើន មានមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវជា មូលដា្ឋាន (ដូចជា បណ្ណាល័យ 
មន្ទីរពិសោធន៍ ជាដើម) ប៉ុន្ដ្រមិនបានល្អដូចៗគា្នាទ្រ ដោយកន្ល្រងខ្លះខ្វះមូលដា្ឋានសមា្ភារៈ បច្ច្រកទ្រសលើផ្ន្រកឯកទ្រស 
សម្រប់ការស្រវជ្រវវិទ្រយាសស្ដ្រធម្មជាតិ និង វិទ្រយាសស្ដ្រសង្គម ជាដើម ។ ជាការប្រៀបធៀប RUPP UHS PUC 
UC និង ITC មានមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសច្រើនជាង សកលវិទ្រយាល័យដទ្រទៀត ។ UC មានបណ្ណាល័យស្ថិត 
ក្នុងក្រុមល្អល្រខមួយនៅកម្ពុជា និងមាន សៀវភៅ ព្រឹត្ដិប័ត្រ ទស្រសនវដ្ដី និងសរព័ត៌មានសម្របូណ៌ប្រប ។ ដូចគា្នាដ្ររ 
បណ្ណាល័យ នៅ RUPP ក៏មានសៀវភៅ ឯកសរ និងឯកសរសម្រប់អានផ្រស្រងៗច្រើនណស់ ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដ ី
មូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវ មានចំនួនតិចតួចជាទូទៅ បើធៀបនឹងមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសដ្រលមាន 
នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ឈានមុខនននៅក្នុងតំបន់ ។ ប្រការន្រះកាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀត សម្រប់  UHS 
ដ្រលបានរាយការណ៍ ថា មានធនធានបណ្ណាល័យ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា ប៉ុន្ត្រធនធានទាំងន្រះតិចតួចខា្លាំងណស់ 
បើធៀបនឹងស្ដង់ដារអន្ដរជាតិន្រ មហាវិទ្រយាល័យវ្រជ្ជសស្ដ្រ ។

សកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួនតូច មានមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រស សម្រប់បម្រើគោលដៅអប់រំ ស្រវជ្រវរបស ់
ខ្លួនផ្ទាល់ ។ ឧទាហរណ៍ RUA បានកំណត់ពីតម្រូវការឱ្រយនិស្រសិតបង្កើនជំនញភាស អង់គ្ល្រសរបស់ខ្លួន ដើម្របីធ្វើ 
ការសិក្រសាផ្ន្រកកសិកម្ម និងវិទ្រយាសស្ដ្រ ។ CSUK មានមន្ទីរពិសោធន៍បំពាក់ ដោយបរិកា្ខារសម្រប់វិភាគដី វិភាគ 
សំណើមគ្រប់ពូជ ធ្វើត្រស្ដគុណភាព និងធ្វើត្រស្ដសំណកឈាម ។ CSUK ក៏មានដីកសិកម្ម និងដីពិសោធន ៍
សម្រប់ធ្វើស្រ ដាំបន្ល្រ និងឈើហូបផ្ល្រផងដ្ររ ។ សកលវិទ្រយាល័យន្រះ ក៏មានកសិដា្ឋានផ្ទាល់ មួយសម្រប់ធ្វើការ 
ស្រវជ្រវដ្រលមានទំហំ ៨០ហិកតា ស្ថិតនៅចមា្ងាយ ២០ គ.ម. ពីទីតាំងអគារសកលវិទ្រយាល័យ ។ PNSA មាន 
មូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រស ជា ផ្ទ្រដី ២៤ ហិកតា សម្រប់ចិញ្ចឹមត្រី មាន់ទា ជ្រូក ដាំបន្ល្រ ដាំឈើហូបផ្ល្រ ដាំផ្រសិត 
ដាំផ្កាលំអ និង ធ្វើស្រ និងដាំពោត ។

ជាទូទៅ នៅសកលវិទ្រយាល័យមានអុីនធឺណិត ប៉ុន្ដ្រលទ្ធភាពប្រើប្រស់មានកម្រិត និងមាន ល្របឿនយឺត ប៉ុន្ត្រ 
UC មានលក្ខណៈល្រចធ្លា ក្នុងការផ្ដល់ស្រវាអុីនធឺណិត មានល្របឿនលឿននៅ មណ្ឌលអុីនធឺណិត និងនៅបណ្ណាល័យ 
អុីនធឺណិតរបស់ខ្លួន ។ ម្រយា៉ាងទៀតនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ  គ្រខ្វះខាតលទ្ធភាពចូលទៅប្រើកម្រងទិន្នន័យអប់រ ំ
ស្រវ ជ្រវឯកទ្រស គឺមានត្រ ITC និង PUC ប៉ុណោ្ណាះ ដ្រលគ្ររាយការណ៍ថា មានផ្ដល់ស្រវាប្របន្រះ ។

ច.ការធានឱេយមានវិភាជន៍ថវិកាសមេប់ការសេវជេវនៅសាកលវិទេយាល័យ

ស្ទើរត្រគា្មានវិភាជន៍ថវិការដ្ឋសោះ សម្រប់សកម្មភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ។ មានករណី 
លើកល្រងមួយ  គឺ RAC ដ្រលរាយការណ៍ថា ការស្រវជ្រវគាំទ្រដោយរដា្ឋាភិបាល មានដល់ ៤០% ន្រប្រភព 
មូលនិធិស្រវជ្រវទាំងអស់ ប៉ុន្ដ្របរិមាណទឹកប្រក់ជាក់ស្ដ្រងមានមិនច្រើនទ្រ និង មិនគ្រប់គ្រន់សម្រប់ជំរុញឱ្រយមាន 
ការស្រវជ្រវប្រកបដោយគុណភាពឡើយ គឺមានប្រមាណត្រ ១០.០០០ដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រប់វិទ្រយាស្ថាន 
ស្រវជ្រវនីមួយៗ ក្នុងចំណោមវិទ្រយាស្ថាន ស្រវជ្រវទាំង ប្រំមួយរបស់ RAC ។ អង្ក្រតលើសកលវិទ្រយាល័យដទ្រទៀត 
បានឱ្រយដឹងថា មូលនិធិ រដា្ឋាភិបាលសម្រប់ការស្រវជ្រវមានតិចតួចបំផុត ឬគា្មានសោះ ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ឧទាហរណ៍ RUPP ជាករណីមួយជួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពខុសៗគា្នានៅតាមសកល វិទ្រយាល័យ រដ្ឋ  ដ្រលមាន 
ការស្រវជ្រវសកម្មជាងសកលវិទ្រយាល័យដទ្រទៀត ដូចជា ITC RUA UHS (និង RUFA និង RULE ក្នុងកម្រិត 
មួយទាបជាងបន្តិច) ។ ជនបង្គោលនៅ RUPP រាយការណ៍ថា គម្រងស្រវជ្រវស្ទើរត្រទាំងអស់ក្នុងព្រលកន្លងមក 
និងក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន ដ្រលអនុវត្ដដោយគ្រូនៅ RUPP គឺជាការស្រវជ្រវដ្រលមា្ចាស់ ជំនួយប្រគល់ឱ្រយធ្វើ ។ ករណីមួយ 
ដ្រលគាំទ្រដោយរដា្ឋាភិបាល ពុំម្រនសម្រប់ការស្រវជ្រវសុទ្ធសធនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រជាការគាំទ្រឱ្រយបុគ្គលិក RUPP 
បកប្រសៀវភៅរៀន ជា ភាសខ្ម្ររ ឬសម្រប់បង្កើតឯកសរបង្រៀនជាភាសខ្ម្ររ ។ ចំនួនទឹកប្រក់ទៀតសោត ក៏តិចតួច 
ហើយមិនគ្រប់គ្រន់សម្រប់បង្កើតសៀវភៅរៀន  ឬឯកសរបង្រៀននោះទ្រ ។ មា្ចាស់ជំនួយមានតួនទី សំខាន់ក្នុងការ 
គាំទ្រការស្រវជ្រវរបស់គ្រូ ។ តាមធម្មតាអ្នកស្រវជ្រវមា្នាក់ៗ ឬក្រុមអ្នកស្រវជ្រវ ប្រកួតយកមូលនិធិតាមរយៈ 
ការសរស្ររសំណើ គម្រងផ្រស្រងៗ ដ្រលអនុលោមតាមរបៀបវារៈរបស់ មា្ចាស់ជំនួយ និងបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ 
មា្ចាស់ ជំនួយ ។

មូលនិធិមួយចំនួន ក៏មានប្រភពមកពីគម្រងអន្ដរជាតិផ្រស្រងៗដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយ សកល វិទ្រយាល័យ និង 
ទីភា្នាក់ងារបរទ្រស ។ គម្រងផ្ដួចផ្ដើមដោយគ្រូ ឬគម្រង "ក្នុងស្រុក" កន្លងមកមាន តិចតួចណស់ ។ ឧទាហរណ៍ 
ល្អមួយ គឺកិច្ចប្រឹងប្រងរបស់គ្រូជាន់ខ្ពស់នៅ RUPP ក្នុងការលើកសំណើ អំពីគម្រងសិក្រសាភាសខ្ម្ររមួយដ៏ធ ំ
ដ្រលបានទទួលការគាំទ្រពីមូលនិធិហិនរើជបូល (Heinrich Böll Foundation, HBF) សម្រប់រយៈព្រលដប់ឆ្នាំ  
(១៩៩៦-២០០៧) ។ ជនបង្គោលនៅ RUPP អាចរាយឈ្មាះមា្ចាស់ជំនួយ និងទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបានជិត 
៣០ស្ថាប័ន ថាជា ឧទាហរណ៍ន្រភាពជាដ្រគូសម្រប់ការស្រវជ្រវ និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរគា្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយ 
គ្រឹះស្ថានសិក្រសានៅបរទ្រស ។ គម្រងស្រវជ្រវជាច្រើនអនុវត្ដដោយគ្រូនៅ RUPP គឺជាគម្រងជំរុញដោយមា្ចាស់ 
ជំនួយ ជាជាងផ្ដួចផ្ដើមដោយគ្រូ ឬជាជាងការផ្ដល់មូលនិធិអំពីរដា្ឋាភិបាល ។ ឧទាហរណ៍ន្រការស្រវជ្រវប្របន្រះ 
អាចពិនិត្រយឃើញនៅក្នុងបញ្ជីគម្រងស្រវជ្រវបច្ចុប្របន្ន  ដ្រលអនុវត្ដដោយគ្រូ និងនិស្រសិត និងដ្រលសុទ្ធត្រផ្ដល ់
មូលនិធិដោយអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល មានមូលដា្ឋាន នៅបរទ្រស ឬដោយមា្ចាស់ជំនួយ ដ្រលមានរាយការណ៍ក្នុងព័ត៌មាន
ស្ដីពីកម្មវិធី អនុបណ្ឌិតនៅ RUPP ក្នុងផ្ន្រកសិក្រសាពីអភិវឌ្រឍន៍ (RUPP 2009b)៖ 

ល.រ ឈ្មោះគមេង អ្នកផ្ដល់មូលនិធិ

១ ចំណកស្រុក ភាពក្រីក្រនៅជនបទ និងការគ្រប់គ្រង 
ធនធានធម្មជាតិ

មណ្ឌលស្រវជ្រវអភិវឌ្រឍន៍អន្ដរជាតិកាណដា (IDRC)

២ ជំនញឧស្រសាហកម្មខាងអភិវឌ្រឍន៍នៅកម្ពុជា សមាគមជប៉ុនសម្រប់លើក កំពស់ វិទ្រយាសស្ដ្រ (JPS)
តាមរយៈ សកលវិទ្រយាល័យ ណហោ្គោយ៉ា-ជប៉ុន 

៣ ការកសងសមត្ថភាពសម្រប់យ្រនឌ័រ ការវិភាគ
 ភាពក្រីក្រ និងចលនផ្លាស់ទី  ន្រការអភិវឌ្រឍ ការដឹកជញ្ជូន 
ជើងគោក ន្រមហាអនុតំបន់ម្រគង្គ

មូលនិធិអាស៊ាន តាមរយៈវិទ្រយាស្ថាន បច្ច្រកវិទ្រយាអាសុី 
(AIT) ប្រទ្រសថ្រ

៤ ការសិក្រសាពីលទ្ធភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួល បាន
ស្រវាថ្រទាំសុខភាពសម្រប់ជនក្រីក្រ 

AusAID តាមរយៈសកលវិទ្រយាល័យ RMIT អូស្រ្ដលី
និង អង្គការសុខភាព ពិភពលោក (WHO) 

៥ តម្រូវការ និងអាកប្របកិរិយរបស់សហគមន៍ ចំពោះ ផល 
ប៉ះពាល់ន្រកំណើន និងការអភិវឌ្រឍនៅភ្នំព្រញ

កម្មវិធីទីក្រុងតូចលើពិភព លោកន្រ អង្គការ សហប្រជាជាតិ
តាមរយៈ វិទ្រយាស្ថាន ទីក្រុងពិភពលោក ន្រ RMIT

ឱកាសសម្រប់បុគ្គលិកសិក្រសា ឬនិស្រសិត ក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍បរទ្រស ឬកម្មវិធី ផ្លាស់ប្ដូរគា្នា 
ទៅវិញទៅមក កំពុងរើកចម្រើន ប៉ុន្ដ្រនៅមានតិច (ដូចជានៅ PNSA RUA RAC) ប៉ុន្ត្រសកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួន 
ដូចជា RUPP ITC និង UHS ពិតជាបានពង្រីកបណ្តាញស្រវជ្រវនៅ បរទ្រសរបស់ខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ 
ឧទាហរណ៍ RUPP បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីភាពជាដ្រគូអន្ដរជាតិ នៅឆ្នាំ១៩៩៦ ហើយ RULE រាយការណ៍ថា ខ្លួនមាន 
កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរគា្នាទៅវិញទៅមកផ្ន្រកអប់រំ ស្រវជ្រវ ជាមួយ ២០ សកលវិទ្រយាល័យ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំបរទ្រស ដូចជា 
សកលវិទ្រយាល័យ ណហ្គ្រយ៉ា (ជប៉ុន) សកលវិទ្រយាល័យសិក្រសាអភិវឌ្រឍន៍ (ស្វ៊ីស) និងសកលវិទ្រយាល័យជាតិច្រងគង់ 
(ត្រវា៉ាន់) ជាដើម ។ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ដូចជា PUC និង PNSA ភាពជាដ្រគូជាមួយកម្មវិធី អភិវឌ្រឍន៍ 
សហប្រជាជាតិ និងអុកស្វាម ក៏មានលើកឡើង ។ ITC បានកសងយ៉ាងសកម្មនូវ ភាពជាដ្រគូ អន្ដរជាតិប្របន្រះ 
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តាមរយៈអនុស្រសរណៈយោគយល់ និងអនុសញ្ញានន ដ្រលបានចុះហត្ថ ល្រខា ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្រសរ ៍
១៩៩០ មក ។ ក្រពីចំណងទាក់ទងផ្លូវការជាមួយ គ្រឹះស្ថានអប់រំ បរទ្រស RUA ក៏សកម្មស្វ្រងរកដ្រគូបរទ្រសធ្វើជា 
អ្នកឧបត្ថម្ភការស្រវជ្រវដ្ររ ហើយមន្ដ្រីរបស់សកល វិទ្រយាល័យ បានធ្វើបញ្ជីមួយមាន ៤៧ គម្រងស្រវជ្រវ 
ដ្រលអនុវត្ដដោយមហាវិទ្រយាល័យជាន់ខ្ពស់ ទាំងប្រំបី របស់សកលវិទ្រយាល័យ ។ គ្រស្វាគមន៍ជានិច្ចដល់ការផ្ដល់ 
មូលនិធិសម្រប់ការស្រវជ្រវ ពី សំណក់ទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ និងសកលវិទ្រយាល័យបរទ្រស ប៉ុន្ដ្រក៏មានក្ដីបារម្ភ 
មួយចំនួន ដ្រលនឹង លើកមកពិភាក្រសានៅផ្ន្រកខាងក្រយន្ររបាយការណ៍ន្រះ ។

រើឯសកលវិទ្រយាល័យឯកជនវិញ ទំនងជាអាចដំណើរការទៅរួច បើសិនយកមួយភាគន្រ ប្រក់ ចំណូលទទួល
បានពីការបង់ថ្ល្ររបស់និស្រសិត ទៅចាយវាយលើសកម្មភាពស្រវជ្រវ និង ផ្ដល់បៀវត្រសរ៍ ខ្ពស់ដល់គ្រូបង្រៀន (ដ្រល 
អនុញ្ញាតឱ្រយពួកគ្រកាត់បន្ថយបន្ទុកបង្រៀន ហើយកាន់ត្រសកម្ម ក្នុងការ ស្រវជ្រវ) ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដី ការរើកដុះដាល 
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាឯកជន ក៏ធ្វើឱ្រយថយចុះតម្រូវការ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសាជាច្រើន ដ្រលមិនម្រនសុទ្ធត្រយកចិត្ដ 
ទុកដាក់លើការផ្ដល់កម្មវិធី មានគុណភាព ល្អនោះទ្រ ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់បានបញ្ច្រញមតិថា "សព្វថ្ង្រន្រះ 
មានសកលវិទ្រយាល័យឯកជន ច្រើនណស់ អាចលើសពី ១០០ (វាហួសព្រក) ។ មើលទៅវាបានកា្លាយជាអាជីវកម្ម 
មួយទៅហើយ ។ សកលវិទ្រយាល័យមានច្រើនហួស ។ គុណភាពគា្មានទ្រ មានត្របរិមាណប៉ុណោ្ណាះ ។ យើងត្រូវត្រ 
កាត់ បន្ថយចំនួនន្រះ ហើយមិន អនុញ្ញាតឱ្រយមានច្រើនប្របន្រះទ្រ ។ ប្រហ្រលគួររក្រសាទុកសកលវិទ្រយាល័យ ឯកជន 
ត្រឹម ៥ បានហើយ ។ ព្រលនោះនឹងមានប្រក់គ្រប់គ្រន់ អាចនិយយពីការស្រវជ្រវបាន" ។ ទោះជាយ៉ាងណក្ដ ី
ប្រការសំខាន់មិនម្រនការរកចំណូលនោះទ្រ ប៉ុន្ដ្រគឺការវិភាជន៍ថវិកា ដ្រលមាន សរៈសំខាន់ក្នុងការកសងសមត្ថភាព
ស្រវជ្រវ ។

សកលវិទ្រយាល័យឯកជនមិនចាត់ទុកការស្រវជ្រវជាអាទិភាពឡើយ ហើយការស្វ្រងរកប្រក់ ចំណ្រញគឺជា 
ហ្រតុផលមួយ ថ្វីបើការស្រវជ្រវអាចជួយ សកលវិទ្រយាល័យក្រលំអគុណភាពបង្រៀន និងបង្កើនក្ររ្ដិ៍ឈ្មាះរបស់ 
ខ្លួនក្ដី ។ នៅព្រលសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋទទួលយកពួកនិស្រសិតបង់ថ្ល្រសិក្រសា ដើម្របីរកប្រក់ចំណូលបន្ថ្រម គ្រអាចគិតថា 
ប្រក់បន្ថ្រមន្រះ អាចយកទៅប្រើដើម្របីបង្កើនបៀវត្រសរ៍ របស់គ្រូ និងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សកម្មភាពស្រវជ្រវ ។ ប៉ុន្ដ្រ 
រឿងសំខាន់គឺថា តើគណៈគ្រប់គ្រង សកលវិទ្រយាល័យចាត់ទុកការស្រវជ្រវជាអាទិភាពខ្ពស់ដ្ររឬទ្រ ។

ឆ.ការពងេឹងថ្នាក់ដឹកនំផ្នេកអប់រំសេវជេវនិងគណៈគេប់គេងរដ្ឋបាល

ការផ្ដល់មូលនិធិ មិនគួរចាត់ទុកជាកតា្ដាសំខាន់បំផុត ឬជា "ឱសថទិព្វ" សម្រប់ពង្រឹងសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ 
នោះទ្រ ហើយចំណុចន្រះ នឹងលើកមកពិភាក្រសាលំអិតក្នុងផ្ន្រក បន្ទាប់ ។ នៅព្រលន្រះ យើងគ្រន់ត្រគូសបញ្ជាក់ 
គំនិតដ្រលថា ទោះបីជាវិភាជន៍ថវិកាមានទំនក់ទំនងជាមួយ ការផ្តល់អាទិភាព ឲ្រយការស្រវជ្រវ ពីសំណក់ថា្នាក់ដឹកនំ 
និងអ្នកគ្រប់គ្រងសកលវិទ្រយាល័យក្ដី ក៏ការផ្ដល់អាទិភាពន្រះ អាស្រ័យលើបញ្ហាថា តើជាបុគ្គលមា្នាក់ៗ ពួកគ្រយល់ថា 
គួរផ្ដល់អាទិភាពប្រប ន្រះ ហើយក៏បានរៀបចំ និងដាក់អនុវត្ដគោលនយោបាយស្រវជ្រវមួយឬទ្រ ។  Harman 
(2006: 43) សំគាល់ "គោលនយោបាយស្រវជ្រវ" ថាជា "គោលការណ៍ណ្រនំ និងស្រចក្ដីសម្រចនន ដ្រលមាន 
ច្រងក្នុង បទបញ្ជា បទប្របញ្ញត្ដិ ឬច្របាប់ ស្ដីពីការផ្ដល់មូលនិធិ និងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព ស្រវជ្រវ ចំណ្រកឯពាក្រយ 
"ការគ្រប់គ្រងការស្រវជ្រវ" សំដៅដល់ ការអនុវត្ដគោលនយោបាយ ស្រវជ្រវ រាប់ទាំងការកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសស្ដ្រ 
ការល្រច្រកធនធាននិង មុខងារ និងការតាមដាន និងវាយតម្ល្រលើ លទ្ធផលការងារ ។ ផ្អ្រកតាមនិយមន័យន្រះ គ្រពុំ 
ឃើញមានគោលនយោបាយស្រវជ្រវច្របាស់ លាស់ទ្រ នៅគ្រប់កម្រិត ទាំងនៅឯ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា និង 
នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនន ។

តម្រូវការបន្ទាន់ទាក់ទាញការយកចិត្ដទុកដាក់ឱ្រយមានការស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ពួកថា្នាក់ដឹកនំ  
ស្ថាប័នទាំងន្រះ មិនសូវបានលើកបញ្ជាក់ញឹកញាប់ទ្រ ។ ករណីលើកល្រងមួយគឺ ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ន្រត បារុ៉ម ដ្រលយល់ថា 
ការស្រវជ្រវ គឺជាបុរ្រលក្ខខណ្ឌសម្រប់សកលវិទ្រយាល័យ ដើម្របីអាចនៅ ត្រជាប់ទាក់ទងល្អជាមួយតម្រូវការន្រការ 
អភិវឌ្រឍជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបានលើកថា សកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលមិនធ្វើការស្រវជ្រវ អាចកា្លាយទៅជា "សកលវិទ្រយាល័យ 
មិនសំខាន់" ។ ជនបង្គោល ភាគច្រើនឯកភាពថា ការស្រវជ្រវសំខាន់ណស់ ប៉ុន្ត្រក៏បានរាយការណ៍ដ្ររថា សកល 
វិទ្រយាល័យរបស់គាត់ គា្មានគោលនយោបាយផ្លូវការ ស្តីពីការស្រវជ្រវរបស់បុគ្គលិកសិក្រសានោះទ្រ (សូមអានឯកសរ 
របស់ PUC RULE PNSA RUA CSKU UC CUP RUFA UME និង UBB) ។ ដូចបានកត់សំគាល់ពីខាងដើម 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

គ្រត្រងយល់ឃើញជាទូទៅថា "ការស្រវជ្រវ" គឺជា ការស្រវជ្រវរបស់ និស្រសិត និងជាផ្ន្រកមួយន្រ កម្មវិធីសិក្រសា ហើយ 
ជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្របីបានសញ្ញាប័ត្រ ។

សកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួនមានស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ជាផ្លូវការ អំពីការលើកកំពស់ ការស្រវជ្រវ ។ ឧទាហរណ៍ 
ក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវដឹងថា នៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសស្ដ្ររបស់ RUPP (ដ្រលមានចុះត្រ នៅ ក្នុងឯកសរផ្ទ្រក្នុង) មានការ 
សង្កត់ធ្ងន់លើការស្រវជ្រវ សម្រប់ការអភិវឌ្រឍស្ថាប័ន និងការតម្លើង ឋានៈបុគ្គលិក ។ គ្រមិនឃើញមានប្រព័ន្ធ 
ច្របាស់លាស់សម្រប់ផ្ដល់រងា្វាន់ដល់ការស្រវជ្រវទ្រ ប៉ុន្ត្រ អ្នកស្រវជ្រវដ្រលសកម្ម ហើយមានមទនភាពក្នុងការងារ 
របស់ខ្លួន ក្រុមគ្រូ "គុណភាពខ្ពស់" ត្រង លើកសរសើរជានិច្ច ។

"ទិសដៅយុទ្ធស®ស្ដឆ្នាំ២០០៨-២០១២" របស់ UHS ចាត់ទុកការស្រវជ្រវ និងអភិវឌ្រឍន៍ ជាផ្ន្រកសំខាន់ 
បំផុតមួយន្រប្រសកកម្មរួមរបស់ខ្លួន ក្នុងបំណងលើកកំពស់គុណភាពកម្មវិធីនន ឲ្រយ ឈានដល់ស្ដង់ដារតំបន់ និង 
អន្ដរជាតិ ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដី គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើន (ដូចជា ការបង្កើត ផ្ន្រកគាំទ្រការស្រវជ្រវ ការកសងសមត្ថភាព 
និងការផ្រសព្វផ្រសាយរបកគំហើញន្រការស្រវជ្រវ) ដ្រល បានគ្រងរួចហើយ គឺនៅមិនទាន់បានអនុវត្ដព្រញល្រញទ្រ ។ 
UHS មានទាំងក្រុមប្រឹក្រសារដ្ឋបាល និងការិយល័យស្រវជ្រវ ។ នៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសស្ដ្ររបស់សកលវិទ្រយាល័យ 
គ្រូត្រូវចំណយព្រល ៦០% ន្រម៉ាងធ្វើការ សម្រប់ស្រវជ្រវ និង ៤០% សម្រប់បង្រៀន ប៉ុន្ត្រយុទ្ធសស្ដ្រ ន្រះ 
មិនទាន់បាន ទទួលការយល់ព្រមពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទ្រ ។ UHS ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្រយអនុញ្ញាត 
 ឱ្រយសកលវិទ្រយាល័យបង្កើតជាមណ្ឌលជាតិស្រវជ្រវសុខាភិបាល ប៉ុន្ដ្របច្ចុប្របន្នមិនទាន់បានស្រចក្ដី សម្រចទ្រ ។

ITC មានគោលនយោបាយស្រវជ្រវច្របាស់លាស់ជាង ពោលគឺ គ្រូឧទ្ទ្រសដ្រលចូលរួមក្នុង គម្រងស្រវជ្រវ 
មានបន្ទុកម៉ាងបង្រៀនពាក់កណ្តាល (១៩២ ម៉ាង) ប៉ុន្ដ្រនៅត្របានទទួលបៀវត្រស ដូចគ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការព្រញព្រលដ្ររ 
(បង្រៀន ៣៨៤ ម៉ាង) ។ ពួកគ្រក៏ទទួលការគាំទ្រលើដំណើរចុះ ស្រវជ្រវ សន្និសីទ និងវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលដ្រល 
រៀបចំឡើងដោយគ្រឹះស្ថានបរទ្រសផ្រស្រងៗ ។

សកលវិទ្រយាល័យជាច្រើន មានបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្រសា ឬគណៈកម្មការ ឬការិយល័យស្រវជ្រវ ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ 
សកម្មភាពស្រវជ្រវ ប៉ុន្ដ្រដោយសរគា្មានគោលនយោបាយស្រវជ្រវច្របាស់លាស់ មុខងារន្រស្ថាប័នទាំងន្រះ 
នៅត្រកំណត់មិនបានល្អ ហើយការអនុវត្តមុខងារក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព ។ ដូចបានបញ្ជាក់រួចហើយ អង្គភាព 
ស្រវជ្រវមួយចំនួនទទួលបន្ទុកលើការស្រវជ្រវ របស់និស្រសិត (ដូចជា CSUK និង CPU)។ គ្រមិនសូវឃើញមាន 
ឆន្ទៈជាក់លាក់ច្របាស់លាស់ទ្រ ក្នុងការរៀបចំផ្រនការ បង្កើតមណ្ឌលស្រវជ្រវ ហើយនៅព្រលសកសួរពីចំណុចន្រះ 
សកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួនបាន រាយការណ៍ពី មន្ទីរពិសោធន៍ និងបណ្ណាល័យ ថាជាមណ្ឌលស្រវជ្រវ (ដូចជា 
PUC និង ITC ជាដើម) ហើយរឿងន្រះ បងា្ហាញពីកង្វះការយល់ដឹងពីអង្គភាពដ្រលត្រូវផ្តាតកមា្លាំងទាំងស្រុង ដើម្របី 
នំមុខការស្រវជ្រវថ្មី ។

RUPP ក៏មានការិយល័យស្រវជ្រវមួយដ្ររ ទោះបីគា្មានបានត្រងតាំងគណៈកម្មការសម្រប់តាមដាន និងត្រួត 
ពិនិត្រយគុណភាពន្រការស្រវជ្រវរបស់គ្រូក្ដី ។ ដោយសរកម្រមានការ ស្រវជ្រវរបស់ គ្រូនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
គ្រច្រើនយល់ថា "គុណភាព" គឺជាគុណភាពន្រការ បង្រៀន ជាជាង គុណភាពន្រការស្រវជ្រវ ។ RUPP មានអង្គភាព 
ធានរា៉ាប់រងគុណភាព ប៉ុន្ដ្រអង្គភាពន្រះ ផ្ដាតការងារ ត្រលើការបង្រៀន ។ ការធានរា៉ាប់រងគុណភាពការស្រវជ្រវ 
ប្រសិនបើមានអនុវត្ត វាជាប់ទាក់ទងដល់ស្រវជ្រវរបស់និស្រសិត ក្នុងទម្រង់ជាការវាយតម្ល្ររបស់គ្រូឧទ្ទ្រស ។ ប៉ុន្ត្រ 
គួរឲ្រយស្តាយ គ្រូឧទ្ទ្រស ភាគច្រើន ពុំមានសញ្ញាប័ត្រថា្នាក់បណ្ឌិតទ្រ ហើយក៏ពុំម្រនជា អ្នកស្រវជ្រវសកម្មដ្ររ ។ 
ជាទូទៅ សព្វថ្ង្រគ្រខ្វះយន្ដការដ្រលមានការរៀបចំជាក្រឹត្រយក្រម និងមានលក្ខណៈជាប់លាប់ សម្រប់ធានគុណភាព 
ស្រវជ្រវរបស់គ្រូ ។ ការជួយពិនិត្រយផ្តល់មតិ ដោយអ្នកមានឋានៈស្មើ (peer review) ក៏កម្រមានធ្វើដ្ររ ប៉ុន្ត្រដូចជា 
នៅ UHS គឺមានគណៈកម្មការជាក់លាក់ធ្វើការ ក្រមដ្របា៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗ សម្រប់តាមដាន ពិនិត្រយឡើងវិញ និង 
ផ្ដល់មតិលើឯកសរស្រវជ្រវ និងគម្រងស្រវជ្រវនន ។

អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់យល់ថា បញ្ហាគ្រប់គ្រងការស្រវជ្រវ ក៏ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកង្វល់ យ៉ាង ធំ អំព ី
គណន្រយ្រយភាព និងតមា្លាភាព នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលដូចគា្នានឹងកង្វះ "បរិយកាស គណន្រយ្រយភាព" 
ក្នុងការគ្រប់គ្រងសលា (Tan 2007: 23) នៅតាមកម្រិតអប់រំទាបៗជាងន្រះដ្ររ ។ សកលវិទ្រយាធិការមួយចំនួន 
ន្រសកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ក៏ជាទីប្រឹក្រសារបស់នយករដ្ឋមន្ដ្រី និងឧបនយករដ្ឋមន្ដ្រី ដូច្ន្រះក្តីបារម្ភថា សវនករអាចរារ្រក 
នឹងរាយការណ៍អំពីភាព មិនប្រក្រតីផ្រស្រងៗ ។ ស្ថានភាពគ្រឹះ មួយចំនួនផ្ន្រកស្ថាប័នក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏បង្កប់ជាប់ក្នុង 
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅ ថា្នាក់ជាតិផងដ្ររ ។ ការលួចចម្លង ឯកសរ កើតមានជាទូទៅក្នុងការប្រឡងនៅមធ្រយមសិក្រសា (Khouth 
and Tha 2009) ហើយការអនុញ្ញាត ឱ្រយនិស្រសិតចូលរៀននៅសកលវិទ្រយាល័យ ដោយផ្អ្រកលើការប្រឡង ប្របន្រះ 
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ទំនងជានឹងនំទៅដល់ស្ថានភាពដ្រលពួកនិស្រសិតកម្រិតបរិញ្ញា គឺមានសមត្ថភាព និងទឹកចិត្ដខំរៀនសូត្រ ខុសគា្នាជា 
ខា្លាំង ។ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍មួយរូបបានពិចារណថា តើចំណុចន្រះបានរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយ គ្រូ ខ្វះ សមត្ថភាព និងខ្វះ 
លក្ខណៈសម្របត្ដិល្អប្រសើរដ្ររឬទ្រ ។ គាត់លើកសំណួរថា "តើសកលវិទ្រយាល័យ  ធ្វើយ៉ាងណអាចទាក់ទាញបាន 
គ្រូល្អៗ (ក៏ដូចជា អ្នកស្រវជ្រវ) នៅព្រលដ្រលនិស្រសិតគ្រមិនល្អ?" ។

ក្នុងកម្រិតជាទូទៅ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់បានបញ្ច្រញទស្រសនៈថា "ឧសគ្គធំបំផុត" សម្រប់ សកលវិទ្រយាល័យ 
ក្នុងការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពស្រវជ្រវ គឺ កង្វះស្វ័យភាព ។ តាមការយល់ឃើញរបស់ គាត់ មន្ដ្រីរដា្ឋាភិបាលនៅកម្រិត 
ខ្ពស់បំផុត "អង្គុយនៅពីលើ ហើយដាក់បញ្ជាឱ្រយធ្វើអ្វីៗដ្រលគាត់គិតថាល្អ សម្រប់ការអភិវឌ្រឍជាតិ ប៉ុន្ដ្រ (បញ្ហាគឺថា) 
ពួកគាត់គា្មានចក្ខុវិស័យព្រញល្រញ ឬបទពិសោធន៍អំពី ឧត្ដមសិក្រសាទ្រ" ។ ហ្រតុផលមួយដ្រលបានលើកឡើងគឺថា 
ពួកអ្នកដ្រលបានទទួលការត្រង តាំងឱ្រយ បម្រើការ ក្នុងក្រសួង ឬក្នុងគណៈកមា្មាធិការផ្ដល់ការទទួលស្គោល់គុណភាព 
ក៏អាចពុំមានសមត្ថភាព ធ្វើការវិវិច្ឆ័យដ្ររ ព្រះពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏គា្មានសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ដ្ររ ។

នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យ ប្របផ្រនន្រការគ្រប់គ្រងក៏សំខាន់ណស់ដ្ររ ក្នុងការរក្រសា យុវជន កម្ពុជាដ្រលវិល 
ត្រឡប់មកពីបរទ្រស ។ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ដ៏សំខាន់មា្នាក់និយយថា "ពួកក្ម្រងៗដ្រល បានទទួលការបណ្ដុះបណ្តាល 
នៅបរទ្រស នឹងមិនទទួលយកការគ្រប់គ្រង តាមគំរូចាស់" ដ្រលផ្អ្រកលើ ការសម្រចចិត្ដប្របប្រមូលផ្ដុំន្រះទ្រ ។ 
រឿងន្រះបងា្ហាញពីលទ្ធភាពអាចមានទំនស់រវាងបុគ្គលិកសិក្រសា ជំនន់មុន និងជំនន់ក្រយ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
ហើយចោទសំណួរថា តើគ្រអាចគ្រប់គ្រង យ៉ាងណបាននូវការចាកច្រញរបស់អ្នកចាស់ និងការចូលបម្រើការរបស ់
អ្នកថ្មី ។ បញ្ហាទាំងអស់ន្រះ បាន បង្កជាបរិយកាសស្ថាប័នដ្រលកាន់ត្រគា្មានលក្ខណៈទាក់ទាញសម្រប់ជន កម្ពុជា 
ដ្រលមានការអប់រំ និង គុណសម្របត្ដិល្អប្រសើរ ហើយ អាចរកឱកាសការងារបានល្អជាងនៅកន្ល្រងផ្រស្រង ។
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.ការពងេឹងសមត្ថភាពសេវជេវ៖
ករណីវិជ្ជមាននិងកតា្ដោបង្កការងាយសេួល

ថ្វីបើមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ កម្ពុជាក្ដី ក៏ មានឧទាហរណ៍ 
ល្អៗជាច្រើន ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សកលវិទ្រយាល័យ មួយចំនួន  ដូចជា៖

. នៅ RUPP ចលករសម្រប់ការស្រវជ្រវដ្រលជាអាទិភាពមួយរបស់ស្ថាប័ន គ្របាន បង្កើត ឡើងជាលើកដំបូង 
នៅចុងឆ្នាំ១៩៩៦ នៅព្រលដ្រលសកលវិទ្រយាល័យន្រះ បានរៀប ចំ សន្និសីទអន្ដរជាតិមួយស្ដីពីការសិក្រសារបស ់
កម្ពុជា ហើយទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកផ្ដល់ ជំនួយ  សម្រប់សកម្មភាព ស្រវជ្រវ និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្តាល 
សមត្ថភាព ។ មានគ្រូឧទ្ទ្រស កាន់ត្រច្រើនឡើង បានចូលរួមក្នុងកិច្ចសហការស្រវជ្រវជាមួយដ្រគូក្នុងស្រុក និង 
អន្ដរជាតិ ដោយមានការគាំទ្រពីទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ ឬពីសកលវិទ្រយាល័យដ្រគូអន្ដរជាតិ ។

. ITC UHS និង RUA បានចូលរួមសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវពីការអនុវត្ដទ្រឹស្ដី ដើម្របីដោះ ស្រយ បញ្ហាជាក់ស្ដ្រង 
ដ្រលជារឿយៗទទួលបានមូលនិធិ និងកិច្ចសហការ អំពីគ្រឹះស្ថានបរទ្រស ។

. ដូចបានគូសបញ្ជាក់ពីខាងដើម ITC ជាករណីមួយដ្រលមានគោលនយោបាយយ៉ាងច្រតន ដើម្របីកាត់បន្ថយ 
បន្ទុកម៉ាងបង្រៀន របស់គ្រូឧទ្ទ្រសដ្រលសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវ ឱ្រយមកនៅត្រឹមពាក់កណ្តាលន្រចំនួនម៉ាង ដ្រល 
ត្រូវបង្រៀនក្នុងឆ្នាំសិក្រសា (គឺបង្រៀនត្រ ១៩២ ម៉ាង ក្នុងចំនួនសរុប ៣៨៤ ម៉ាង) ប៉ុន្ដ្រទទួលបានបៀវត្រស ព្រញ 
ព្រល ។ ការស្រវជ្រវគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាផ្រស្រងៗក្នុងផ្ន្រក វិស្វកម្ម និងបច្ច្រកវិទ្រយា ពិស្រសលើប្រធានបទជាប់ 
ទាក់ទងនឹងការសិក្រសាផ្ន្រកបរិស្ថាន ។

. ទោះបីផ្រនការយុទ្ធសស្ដ្ររបស់ UHS មិនបានអនុវត្ដព្រញល្រញក្ដី ក៏គ្រឃើញមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនន្រការ 
លើកកំពស់សកម្មភាពស្រវជ្រវនៅ UHS ដូចជា ការិយល័យ ស្រវជ្រវរបស់សកលវិទ្រយាល័យន្រះ បានដាក់ 
ពាក្រយសុំ និងបានទទួលមូលនិធិពីធនគារ អភិវឌ្រឍន៍អាសុីសម្រប់គម្រងមួយស្ដីពី ការឆ្លងផ្ដាសយជ្រូកនៅ 
តាមបណ្តាខ្រត្ដជាប់ព្រំដ្រន កម្ពុជា-វៀតណម ។ សមាជិកគ្រូដប់រូប ន្រមហាវិទ្រយាល័យទន្ដសស្ដ្រនៅ UHS កំពុង
ធ្វើការស្រវជ្រវពីសុខភាពមាត់ធ្ម្រញ ដោយចូលរួមជាដ្រគូ ជាមួយសកលវិទ្រយាល័យ កូរ៉្រ ជប៉ុន និង អូស្ដា្រលី ។ 
ការស្រវជ្រវអំពីឱសថរុក្ខជាតិ ដឹកនំ ដោយមហាវិទ្រយាល័យ ឱសថសស្ដ្រ ក៏គ្ររាយការណ៍ថា ជាផ្ន្រកមួយកាន់ត្រ
សំខាន់ខា្លាំងឡើងសម្រប់ UHS ។

. ទាំង RUA និង PNSA មានឯកទ្រសលើផ្ន្រកកសិកម្ម ប៉ុន្ដ្រ RUA ផ្ដាត លើការស្រវជ្រវ ច្រើនជាង ហើយ 
PNSA ដំណើរការសំខាន់ជាគ្រឹះស្ថានបង្រៀន និងបណ្ដុះបណ្តាល ។ ដូចបានបញ្ជាក់ពីខាងដើម មហាវិទ្រយាល័យ 
អប់រំជាន់ខ្ពស់ របស់ RUA បានធ្វើបញ្ជីមួយមាន ៤៧ គម្រងស្រវជ្រវ ដ្រលបានទទួលការគាំទ្រពីអន្ដរជាតិ 
លើប្រធានបទជាក់លាក់ស្តីពី ធនធានធម្មជាតិ ស្របៀងអាហារ បសុសត្វ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី កសិ-ឧស្រសាហម្ម និង 
ក្រស្រត្រសស្ដ្រ ។

. សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាមួយចំនួន អនុវត្ដបានល្អក្នុងការផលិតឯកសរស្រវជ្រវ ។ ទោះបី សកម្មភាពទាក់ទង 
នឹងការស្រវជ្រវ (ដូចជា សិកា្ខាសលា កិច្ចប្រជុំពិភាក្រសា សន្និសីទ) និងឯកសរសមិទ្ធកម្ម (ដូចជា សៀវភៅ 
ទស្រសនវដ្ដី ព្រឹត្ដិប័ត្រស្រវជ្រវ) ពុំមានរាយការណ៍ ទូលំទូលាយនៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យទាំងអស់ដ្រលបានចុះ 
អង្ក្រតក្តី ក៏សកលវិទ្រយាល័យ មួយចំនួនមានការរើកចម្រើនច្រើននៅក្នុងផ្ន្រកន្រះ ប៉ុន្ត្រ ការបោះពុម្ពផ្រសាយជា 
ទស្រសនវដ្ដី លំដាប់អន្ដរជាតិ ជាករណីកម្រមាននៅឡើយ ។ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ RUPP បានផលិត ឯកសរ 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

របាយការណ៍សន្និបាតស្រវជ្រវសង្គម-វប្របធម៌ ចំនួន ៩ ល្រខ សៀវភៅបណ្ដុះ បណ្តាលអំពីការស្រវជ្រវ 
ចំនួន ១០ មុខ ឯកសររបាយការណ៍អំពី សន្និសីទសិក្រសាអំពីខ្ម្ររ ចំនួន ២ ឯកសរស្រវជ្រវ គាំទ្រដោយ HBF 
ចំនួន ២ ហើយ មជ្រឈមណ្ឌលសិក្រសាពីប្រជាជន បានបោះផ្រសាយឯកសរស្រវជ្រវ ចំនួន ៩ ។ សិកា្ខាសលា 
កិច្ចប្រជុំពិភាក្រសា សន្និសីទជាតិ និងអន្ដរជាតិ វ្រទិកាសធារណៈ សិកា្ខាសលាបណ្ដុះបណ្តាលអំពីការស្រវជ្រវ 
សន្និបាត កិច្ចប្រជំុផ្លូវការន្រអ្នកឯកទ្រស ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយលទ្ធផលស្រវជ្រវរបស់គ្រូ (ពិស្រស គម្រងស្រវជ្រវ 
ផ្ដល់មូលនិធិដោយមា្ចាស់ជំនួយ និងដ្រគូ) ក៏ RUPP មានរៀបចំជារឿយៗដ្ររ ។ ទិដ្ឋភាពការស្រវជ្រវរស់រវើក 
ប្របន្រះ ពុំម្រនជារឿងថ្មីសម្រប់សកល វិទ្រយាល័យន្រះ ទ្រ ព្រះចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់ចុងឆ្នាំ២០០៧ RUPP 
បានចូលរួមយ៉ាងច្រើន  ក្នុងការ រៀបចំព្រឹត្ដិការណ៍ផ្រស្រងៗជាប់ទាក់ទងនឹងការស្រវជ្រវ ដោយមានការគាំទ្រពី 
មូលនិធិ Heinrich Böll មូលនិធិតូយ៉ូតា និងពីមា្ចាស់ជំនួយដទ្រទៀត ។

. ចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដ្រលទទួលអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្របីបន្ដការសិក្រសាជាន់ខ្ពស់នៅបរទ្រស បានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំ 
ទៅមួយឆ្នាំ ហើយការជួបបរិយកាសអប់រំស្រវជ្រវ និងប្រព្រណី ស្រវជ្រវផ្រស្រងៗទៀត អាចជួយផ្លាស់ប្ដូរ 
វប្របធម៌ស្រវជ្រវនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រលវ្រង ។ ប៉ុន្ត្ររឿងន្រះ អាស្រ័យលើបរិមាណ និងគុណភាព ន្រគ្រូសកល 
វិទ្រយាល័យ និងអ្នកស្រវជ្រវ ហើយក៏ពឹងផ្អ្រកច្រើនណស់លើការក្រលំអបរិយកាសធ្វើការងាររបស់ពួកគ្រ ។

បន្ទាប់ពីបានគូសរំល្រចឧទាហរណ៍វិជ្ជមានទាំងន្រះ ឥឡូវយើងមានសំណួរមួយថា តើ កតា្ដាបង្ក លក្ខណៈ 
ងាយស្រួលធំៗអ្វីខ្លះ ដ្រលបានជួយសម្រួលការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា? ដើម្របីឆ្លើយសំណួរន្រះ ចាំបាច ់
យើងត្រូវពិនិត្រយលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រវជ្រវ នៅសកល វិទ្រយាល័យ ហើយនៅព្រលន្រះ  យើងអាច 
រាយការណ៍ពីព័ត៌មានត្រឡប់លើស្រចក្ដីព្រងដំបូង ន្រ របាយការណ៍ន្រះ ដ្រលផ្ដល់ដោយបណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ ជានយក 
ស្ថាបនិក និងជាគ្រូ ឧទ្ទ្រសក្នុងកម្មវិធី ឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់នៅ RUPP លើការសិក្រសាពីអភិវឌ្រឍន៍ ។ ដោយបានឯកភាព 
ជាមួយការវិភាគ បឋម ន្រការសិក្រសាន្រះ បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ បានរៀបរាប់ពីការកត់សំគាល់ផ្រស្រងៗលើកតា្ដាសំខាន់ៗ 
ដ្រលជំរុញ ឱ្រយគ្រូឧទ្ទ្រសកាន់ត្រសកម្មក្នុងការស្រវជ្រវ ជាជាងបង្កើនម៉ាងធ្វើបាឋកថារបស់ខ្លួនរហូតដល់គា្មាន ម៉ាង 
នៅសល់ព្រលសម្រប់ ធ្វើការស្រវជ្រវ៖

. គ្រូឧទ្ទ្រសដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ ច្រើនត្រទទួលបានសញ្ញាប័ត្រកម្រិតឧត្ដម សិក្រសា ជាន់ខ្ពស់ (post- 
graduate degree) មកពីសកលវិទ្រយាល័យអន្ដរជាតិ ពិស្រសក្នុងកម្មវិធីថា្នាក់បណ្ឌិតផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវ 
ដ្រលក្នុងនោះ ប្រក្ខជនធា្លាប់បានធ្វើការស្រវ ជ្រវសរណ និងសរស្ររនិក្ខ្របបទ ។ គ្រូឧទ្ទ្រសទាំងន្រះ នំយក 
បទពិសោធន៍ស្រវ ជ្រវ របស់ខ្លួន មកប្រើ ក្នុងអាជីពនៅសកលវិទ្រយាល័យ និងមានសន្ទុះចិត្តផ្ទាល់ ខ្លួនដើម្របីបន្ដ 
ការងារស្រវជ្រវ ។

. ដោយសរគា្មានការផ្ដល់មូលនិធិស្រវជ្រវពីសំណក់រដា្ឋាភិបាល ឬពីសកលវិទ្រយាល័យ គ្រូទ្ទ្រសទាំងន្រះ ក៏ព្រយាយម 
បន្រសុីចំណប់អារម្មណ៍ធ្វើការស្រវជ្រវឯកទ្រសរបស់ខ្លួន  ជាមួយ នឹងតម្រូវការរបស់ទីភា្នាក់ងារផ្ដល់មូលនិធិ ។ 
ពិតហើយ គ្រឿងលើកទឹកចិត្ដផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រប់ការស្រវជ្រវក៏មានដ្ររ ពីព្រះក្រពីការបង្រៀនមិន 
ព្រញព្រល ពួកគ្រក៏ អាចរក ប្រក់ចំណូលបន្ថ្រមបាន ដោយធ្វើជាអ្នកស្រវជ្រវ ឬជាអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្រសាមិន 
ព្រញព្រល នៅក្នុងគម្រងស្រវជ្រវផ្រស្រងៗដ្រលទទួលបានមូលនិធិ ។

. គ្រូឧទ្ទ្រសទាំងន្រះ ក៏ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការណ្រនំលើការស្រវជ្រវ និងការជួយមតិពី សស្ដា្រចារ្រយមកពី 
សកលវិទ្រយាល័យផ្រស្រង និងពីអ្នកស្រវជ្រវបរទ្រស ប្រសិនបើ សកលវិទ្រយាល័យរបស់ពួកគ្រូទាំងនោះ មានអ្នក 
ជំនញប្របន្រះមកធ្វើការជាមួយ ។

. ការគាំទ្រ និងការលើកទឹកចិត្ដ ពីថា្នាក់ដឹកនំសកលវិទ្រយាល័យសំខាន់ណស់ ព្រះបងា្ហាញ ថា ការស្រវជ្រវជា 
ផ្ន្រកមួយដ៏ចាំបាច់ និងមានតម្ល្រខ្ពស់ក្នុងការងាររបស់គ្រូឧទ្ទ្រស ។
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. ការចូលរួមពីនិស្រសិតក្នុងការស្រវជ្រវរបស់គ្រូ ជាវិធី "ឈ្នះ-ឈ្នះ" សម្រប់ទាំង គ្រូឧទ្ទ្រស និងនិស្រសិត ។ គ្រូឧទ្ទ្រស
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រប់ការស្រវជ្រវ ហើយនិស្រសិត ទទួលបានបទពិសោធន៍ធ្វើការស្រវជ្រវជាក់ស្ដ្រង 
ដ្រល លើសពីការរៀនសូត្រនៅក្នុង ថា្នាក់ស្ដីពី វិធីសស្ដ្រស្រវជ្រវ ។

. ដោយធ្វើការស្រវជ្រវយ៉ាងសកម្ម គ្រូឧទ្ទ្រសក៏អាចមានឱកាសបងា្ហាញរបកគំហើញ ការស្រវជ្រវរបស់ខ្លួននៅ 
ក្នុងសន្និសីទក្នុងស្រុក និងអន្ដរជាតិ ព្រមទាំងឯកសរបោះពុម្ព ផ្រសាយផងដ្ររ ។

. ប្រសិនបើរបកគំហើញន្រការស្រវជ្រវ ជាប់ទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយ ហើយទាក់ទាញចំណប់ 
អារម្មណ៍របស់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ គ្រូឧទ្ទ្រសក៏មានឱកាស ចូលរួមចំណ្រកក្នុងការរៀបចំគោល នយោបាយ 
នៅតាមកម្រិត ផ្រស្រងៗ ។

. កតា្តាសំខាន់មួយទៀត គឺ "មទនភាពជាតិ" ក្នុងចំណោមអ្នកស្រវជ្រវនៅសកល វិទ្រយាល័យកម្ពុជា ពីព្រះមាន 
អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ កម្ពុជាតិចនក់ណស់ ដ្រលសកម្មក្នុង ការស្រវជ្រវ ។

ក្នុងព័ត៌មានត្រឡប់ផ្តល់ទៅឲ្រយក្រុមសិក្រសាស្រវជ្រវវិញ បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ សន្និដា្ឋាន ថា "កង្វះទំនុកចិត្ដ 
ចំណ្រះដឹង និងជំនញក្នុងការស្រវជ្រវ ជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតដ្រលរារាំងគ្រូឧទ្ទ្រស ក្នុងការស្រវជ្រវ" ។ សរុបមក 
គ្រប់ចំណុចដូចបានបញ្ជាក់ ខាងលើ បានគាំទ្រដល់ការវិភាគក្នុងការ សិក្រសាន្រះ ។ ដោយឡ្រក ចំណុចទាំងន្រះ 
បង្កើតបានជា កតា្ដា "មីក្រូ" (ជាពិស្រស កតា្ដាជំរុញទឹកចិត្ដ) នៅក្នុងបរិបទសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ដ្រលអាច រារាំង 
ឬសម្រួលដល់ការស្រវជ្រវ ។ សំខាន់បំផុត ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ  ពុំម្រនត្រូវការត្រឹម ត្រសម្របទាន 
ប៉ុណោ្ណាះទ្រ ប៉ុន្ដ្រចំណូលចិត្តមះមុត ផងដ្ររ គឺបានន័យថា ការចូលរួមក្នុងការស្រវ ជ្រវនៅគ្រឹះស្ថានសិក្រសា មិនម្រន 
ជាការងារមួយដ្រលអាច ជំរុញឡើងត្រដោយកតា្ដាហិរញ្ញវត្ថុមួយមុខនោះទ្រ ។ ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន 
បានលើកថា គ្រ "ត្រូវត្រចូលចិត្ដការស្រវជ្រវ ឲ្រយខា្លាំង" ដើម្របីធ្វើការស្រវជ្រវ ហើយនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
គ្រូឧទ្ទ្រស ក៏មិនអាច "ច្រះត្របង្រៀន ដោយគា្មានការយល់ដឹងពីពិភពលោកពិតៗនោះដ្ររ" ។ បញ្ហា "ទំនុកចិត្ដ" 
គឺដូចបញ្ហាម្រមាន់ និងពងមាន់៖ កង្វះទំនុកចិត្ដរារាំងការស្រវជ្រវ ប៉ុន្ដ្រកង្វះ បទពិសោធន៍ ស្រវជ្រវជាក់ស្ដ្រង 
ក៏ធ្វើឱ្រយមានការមិនទុកចិត្ដកាន់ត្រខា្លាំងដ្ររ ។ ហ្រតុន្រះ កតា្ដាទាំងអស់ ដ្រលបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការស្រវជ្រវ 
ចាំបាច់ត្រូវត្រដោះស្រយ ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ និង ពង្រីកឱកាសស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
កម្ពុជានន ។

ក្នុងគំនិតន្រះដ្ររ យើងងាកមកស្ដាប់ការពិចារណប្រប "មា៉ាក្រូ" មួយចំនួនទៀត របស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ 
ពីរនក់ ជាអ្នកជំនញការដ្រលបានព្រយាយមក្រលំអស្ថានភាពរួម ក្នុងអំឡុងឆ្នាំបម្រើការ ក្នុងផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ ឬ 
ក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល គឺ ឯ.ឧ. បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន និង ឯ.ឧ. បណ្ឌិត កុល ផ្រង ។ បណ្ឌិត ណរ៉ុន សង្កត់ធ្ងន់ 
អំពីសរៈសំខាន់ន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ ដ៏បុិនប្រសប់ ពីរបកគំហើញន្រ ការស្រវជ្រវសម្រប់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជា ។ 
របៀបផ្រសព្វផ្រសាយ របកគំហើញ និងអនុសសន៍  អាចធ្វើឲ្រយអ្វីៗប្រប្រួលបាន គឺថា "អ្នកស្រវជ្រវនៅត្រត្រូវនិយយពី 
រឿងដ្រលអ្នកដទ្រមិនចង់ស្ដាប់ ប៉ុន្ដ្រត្រូវនិយយយ៉ាងណ (និងនៅព្រលណ)? តើ ត្រូវនិយយប៉ុណ្ណាដើម្របីឱ្រយអ្នក 
ស្ដាប់ធ្វើតាម? មតិទាំងន្រះ គូសបញ្ជាក់អំពីសរៈសំខាន់ន្រ ការស្រវជ្រវ និងការផ្រសព្វផ្រសាយរបកគំហើញ ន្រការ 
ស្រវជ្រវ ដើម្របីជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំគោលនយោបាយ (cf. Carden 2009) ។ ការស្រវជ្រវអាចផ្តល់ 
ព័ត៌មានថ្មីៗ និងវិធីថ្មីៗ សម្រប់ពិនិត្រយពីបញ្ហាចាស់ៗ (អាចជាគំនិត និង បញ្ញា ញាណ ដ្រលជឿនលឿនជាងព្រល 
បច្ចុប្របន្ន ឬដ្រលគ្រគិតថា ជាការទិតៀនដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្របន្ន) ។ ដូច្ន្រះហើយ ការស្រវជ្រវរបស់បញ្ញាជន នៅ 
សកលវិទ្រយាល័យ អាចមានសរៈសំខាន់ខា្លាំង សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍជាតិក្នុងរយៈព្រលវ្រង ។ ប៉ុន្ដ្រប្រការន្រះ ក៏តម្រូវ 
ឲ្រយមានអនុវត្តនូវការស្រវជ្រវផ្ដួចផ្ដើម ដោយគ្រូ ហើយរដា្ឋាភិបាល  ក៏ត្រូវចាត់ទុកសកលវិទ្រយាល័យថាជា ប្រភពដ៏មាន 
តម្ល្រន្រចំណ្រះដឹង  ដ្រលជាប់ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ ។

បណ្ឌិត កុល ផ្រង បងា្ហាញទស្រសនៈថា វិស័យអប់រំជាទូទៅ និងគន្លងវិវត្តន្រ ឧត្ដមសិក្រសាជាពិស្រស ត្រូវផ្អ្រកលើ 
"ចក្ខុវិស័យព្រញល្រញ ថាតើ (កម្ពុជាចង់) ធ្វើអ្វីជាមួយធនធាន មនុស្រសរបស់ខ្លួន" ។ សម្រប់រូបលោក ទស្រសនៈប្របន្រះ 
មានឫសគល់នៅក្នុងសំណួរជាមូលដា្ឋាន ដូចតទៅ៖ "តើយើងធ្វើ យ៉ាងណ អាចកសងប្រទ្រសកម្ពុជាឲ្រយប្រសើរ 
ឡើងទៀត ហើយប្រជាជនមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត? តើយើងអាចផ្ដល់ជាគំរូល្អយ៉ាងណបានដល់ 
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ថា្នាក់ដឹកនំនព្រលអនគត? តើយើង អាចអភិវឌ្រឍ ស្មារតីមនុស្រសយ៉ាងដូចម្ដ្រចក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជន នៅព្រល 
ដ្រលពួកគ្រ (គឺពួកយុវជន) ធំព្រញ វ័យ? ក្នុងរយៈព្រល ១០ឆ្នាំ ២០ឆ្នាំ ឬ ២៥ឆ្នាំ ខាងមុខ តើយើង (ជនកម្ពុជា) 
ចង់ឱ្រយប្រជាជនកា្លាយជា យ៉ាងណ?" ចក្ខុវិស័យ គឺជា "ជំនឿនិងបំណងទៅអនគត" ដ្រលរួមមានផងដ្ររនូវការ 
កំណត់ទិសដៅ សម្រប់ការអភិវឌ្រឍវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល និងស្រដ្ឋកិច្ច ។ បណ្ឌិត កុល ផ្រង ចង់មានន័យដ្ររថា 
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្របាស់ពីចក្ខុវិស័យប្របន្រះ សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា ទ្រ ។ ពិតណស់ ចំណុចន្រះ 
អាចចាត់ថាជាការរិះគន់មិនយុត្ដិធម៌ ដោយសរភាពព្រញល្រញ ន្រ "យុទ្ធសស្ដ្រ ចតុកោណ ដើម្របីកំណើន ការងារ 
សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព នៅកម្ពុជា" ឆ្នាំ២០០៤ របស់រដា្ឋាភិបាល ។ ទោះយ៉ាងន្រះក្ដី យើងបកស្រយការពិចារណ 
ខាងលើជាការលើកគំនិតថា ប្រសិនបើគា្មានការប្រកាន់ ខា្ជាប់ចក្ខុវិស័យដ៏ខា្លាំងកា្លាមួយ និងជំនឿលើតួនទីដ៏ចាំបាច់ន្រ 
វិស័យអប់រំក្នុងការកំណត់ចក្ខុវិស័យន្រះទ្រ ឆន្ទៈនយោបាយក៏មានតិចដ្ររក្នុងការធ្វើកំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំ ។ ឆ្លងតាម 
ការពិភាក្រសារបស់យើង  កំណ្រទម្រង់វិស័យអប់រំ រាប់ទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ 
ផងដ្ររ ហាក់ដូចជាត្រូវមានកមា្លាំងជំរុញ ដូចជា គោលនយោបាយអំណោយផលដល់ការវិនិយោគ ជាដើម ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

.ការបង្កើនការសេវជេវផ្ដួចផ្ដើមដោយគេូ
និងគាំទេដោយសាកលវិទេយាល័យ

ដោយសរស្ទើរគា្មានការផ្ដល់មូលនិធិពីថវិការដ្ឋ សម្រប់ការស្រវជ្រវនៅសកល វិទ្រយាល័យ អ្នកស្រវជ្រវកម្ពុជា 
នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនន បានចូលរួមជាអ្នកសហការ ឬអ្នកផ្ដល់ ការប្រឹក្រសា ក្នុងគម្រងននដ្រលបានមូលនិធិ 
ពីមា្ចាស់ជំនួយ ទីភា្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ អង្គការ មិនម្រនរដា្ឋាភិបាល អន្ដរជាតិ និងសកលវិទ្រយាល័យបរទ្រស ។ ប្រការន្រះ 
ក៏អនុញ្ញាតឱ្រយគ្រូឧទ្ទ្រសទទួលបាន ប្រក់ចំណូល បន្ថ្រមលើបៀវត្រសរបស់ខ្លួន ដោយនៅត្រសកម្មខា្លាំងក្នុង សកម្មភាព 
ស្រវជ្រវ និងមិនចាំបាច់បង្រៀន មិន ព្រញព្រលបន្ថ្រមព្រមគា្នានោះទៀត ។ ន្រះជាវិធីមួយសម្រប់កាត់ផ្តាច់អន្ទាក ់
វិលវង់ន្របញ្ហាបៀវត្រសរ៍តិច ម៉ាងបង្រៀនច្រើន និងសកម្មភាពស្រវជ្រវតិច ។ គ្រអាចចោទសួរថា តើវិធីន្រះ 
អាចជួយកសង សមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាសម្រប់រយៈព្រលវ្រងដ្ររឬទ្រ ។ តួនទីបំព្រញ 
ដោយ សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពន្រការបង្កើតចំណ្រះដឹងនៅក្នុងប្រទ្រស អាចមិនធំប៉ុន្មានទ្រ ទោះបីជា វា 
សំខាន់ជាខា្លាំងក្នុងការដោះស្រយតម្រូវការន្រការអប់រំនៅកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រ ក្ដី ។ ចំណុចន្រះ  បំផុសសំណួរបន្ដទៀតថា 
តើសមត្ថភាពស្រវជ្រវអាចអភិវឌ្រឍបន្ថ្រម យ៉ាងណ ដើម្របីឱ្រយបានស្មើគា្នា (និង ដោយរួមសហការ) ជាមួយគ្រឹះស្ថាន 
ស្រវជ្រវដទ្រនៅក្នុង រដា្ឋាភិបាល សង្គមសុីវិល និងផ្ន្រកឯកជន ។

ទំហំន្រការពឹងផ្អ្រករបស់កម្ពុជាទៅលើមូលនិធិបរទ្រសក្នុងការគាំទ្រការស្រវជ្រវ ជាបញ្ហា មួយ ត្រូវដោះស្រយ ។ 
ក្នុងន្រះ គួរពិចារណពីស្ថានភាពនៅអាហ្វ្រិក ដ្រលនៅទីនោះការកាត់បន្ថយចំណយ របស់រដា្ឋាភិបាលទៅលើការ 
ស្រវជ្រវ បានបង្កើនការពឹងផ្អ្រកលើការផ្ដល់មូលនិធិពី បរទ្រស ។ គ្របា៉ាន់ ស្មានថា មូលនិធិផ្តល់ពីបរទ្រសតំណងឲ្រយ 
៧៦% ន្រចំណយស្រវជ្រវនៅ សកលវិទ្រយាល័យហា្កាណ (Benneh 2002: 8) ។  Benneh (2002: 256) បាន 
បងា្ហាញថា ការផ្ដល់មូលនិធិអាចជះឥទ្ធិពល មិនល្អដល់ការស្រវជ្រវ ព្រះថា "បញ្ហាផ្រស្រងៗដ្រលដំណោះស្រយ 
អាចមានសរៈសំខាន់បំផុត ក្នុងការលើកកំពស់គុណភាពជីវិតរបស់ជនក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិក អាចមិនទាក់ទាញចំណប់ 
អារម្មណ៍ និង ការផ្ដល់មូលនិធិដ៏សមស្របទ្រ ព្រះមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រវជ្រវនៅប្រទ្រស អ្នកមាន" ។ 
គាត់ទាញអារម្មណ៍ទៀតថា "កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកស្រវជ្រវ ក្នុងស្រុក អាចរងការរំលោភបំពាន លើកល្រងត្រ 
លក្ខខណ្ឌន្រកិច្ចព្រមព្រៀងបានចរចាគា្នាយ៉ាងល្អ ដើម្របីឱ្រយភាគី ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មាន ផលប្រយោជន៍ស្មើគា្នា រាប់ទាំង 
លទ្ធភាពស្មើគា្នាក្នុងការប្រើប្រស់ ទិន្នន័យស្រវជ្រវ និងការបោះពុម្ព ផ្រសាយ លទ្ធផលរួមគា្នា" ។

គួរពិចារណផងដ្ររលើទស្រសនៈរបស់ David Court អតីតតំណងមូលនិធិ Rockefeller នៅណ្ររ៉ូប៊ី ដ្រលថា 
"មា្នាក់មានធនធាន ហើយមា្នាក់ទៀតចង់បានវា ។ ដើម្របីទទួលបានធនធាន អ្នកដាក់ពាក្រយសុំជំនួយពិបាកជៀសផុត 
ពីការក្រតម្រូវប្របផ្រនន្រ វិធីសស្ដ្ររបស់ខ្លួន ដើម្របីឱ្រយស្រប ទៅ តាមចំណូលចិត្ដរបស់មា្ចាស់ជំនួយ ដ្រលគ្របានដឹង 
ឬបានបា៉ាន់ស្មាន នៅក្នុងដំណើរការដាក់កំហិត លើ ខ្លួនឯងមួយ ដ្រលជាការកាត់បន្ថយ ស្ររើភាព" ហើយ "ការផ្លាស់ប្ដូរ 
ចំណប់អារម្មណ៍របស់ មា្ចាស់ជំនួយ នឹងបង្កនូវការឆ្លើយតបស្របគា្នារបស់ បញ្ញាជន នំឲ្រយពួកគ្រចាប់យកប្រធានបទដ្រល
មានអាទិភាពទាប សម្រប់ខ្លួនឯង និងស្ថាប័ន"  (សម្រង់ ដកច្រញពី Zelaza 2009: 14) ។

សកលវិទ្រយាល័យជាច្រើន រាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធភាព និងកិច្ចសហការជាមួយសកលវិទ្រយាល័យបរទ្រស និង 
អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលអន្ដរជាតិ ប៉ុន្ដ្រគ្រដឹងតិចតួចណស់អំពីជម្រ និងគុណភាពន្រ កិច្ចសហការប្របន្រះ និង តើវា 
ពិតជាពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យទាំងនោះ ម្រន ឬយ៉ាងណ ។ ហ្រតុន្រះ សំខាន់ត្រូវ 
ពិចារណអំពីកិច្ចប្រឹងប្រង របស់ DRF ក្នុងការដាក់បញ្ចូល គ្រឹះស្ថានសកលវិទ្រយាល័យ និងអ្នកស្រវជ្រវកម្ពុជាទៅ 
ក្នុងបណ្តាញរបស់ DRF ដ្រលកំពុងរើកធំធាត់ និងក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ពង្រឹងសមត្ថភាពនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យនន
នៅកម្ពុជា ។
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.ការពងេឹងសមត្ថភាពសេវជេវ៖អនុសាសន៍

នៅផ្ន្រកចុងក្រយន្រះ យើងផ្ដល់ជាទស្រសនវិស័យធំទូលាយអំពី "វិធីដ្រល DRF អាចរួម ចំណ្រកយ៉ាងសមរម្រយ 
ក្នុងការងារកសងបណ្តាញធនធានមនុស្រស ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឱកាសសម្រប់ កសង សមត្ថភាព និងឱកាស 
ធ្វើកិច្ចសហការស្រវជ្រវជាដ្រគូក្នុងរយៈព្រលបីឆ្នាំដំបូង និងតទៅមុខទៀត ដើម្របីលើកកំពស់ការស្រវជ្រវ និង
សមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ" ។

ក.ការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាបេឈមនិងការជេងខ្ពស់ការសេវជេវនៅសាកលវិទេយាល័យ

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម យើងពិនិត្រយពីព្រឹត្ដិការណ៍ជាទូទៅន្រការស្រវជ្រវទទួលមូលនិធិពី បរទ្រស រាប់ទាំងការ 
ស្រវជ្រវមានកិច្ចសន្រយារយៈព្រលខ្លីនៅកម្ពុជា ដ្រលឃើញមានដូចគា្នាក្នុងប្រទ្រស កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ឯទៀតៗ ។ ពួកអ្នក 
អប់រំស្រវជ្រវមានបៀវត្រសរ៍ទាបយល់ថា គប្របីធ្វើការស្រវជ្រវខ្លីៗ ប្របន្រះ ជាជាងធ្វើការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ 
ដ្រលទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ដផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ តិចតួច ឬគា្មានសោះត្រម្ដង ។ លទ្ធផលគឺ "ស្ថានភាពមួយដ្រល 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវផ្ន្រកស្ថាប័នចាក់ឫស មិនបានជ្រ ទោះបីមានអ្នកស្រវ ជ្រវឯកត្ដជនក្ដី" (Sanyal & Varghese 
2006:10) ។ ន្រះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសម្រប់ពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅកម្ពុជា៖ វាមិនគ្រប់គ្រន់ទ្រ បើ 
គ្រន់  ត្រ មានកាន់ត្រច្រើននូវគម្រងផ្ដល់ មូលនិធិពីបរទ្រស និងអ្នកស្រវជ្រវឯកត្ដជននោះ ។ អ្វីដ្រលសំខាន់ 
ហើយអាចខូចខាតបាន គឺការកសងវប្របធម៌ស្រវជ្រវដ៏រស់រវើក និង បរិយកាសគាំទ្រ ដល់ការស្រវជ្រវនៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ។

ដូចយើងបានឃើញរួចមកហើយ ម្រយា៉ាងមានកតា្ដា "ជាលក្ខណៈ រចនសម្ព័ន្ធ" ដ្រលប៉ះពាល់ ដល់សមត្ថភាព 
ស្រវជ្រវ (ពិស្រស បៀវត្រសរ៍ទាប និងអវត្ដមានប្រព័ន្ធអាជីពសស្ដា្រចារ្រយ) នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ។ 
គ្រមិនអាច ដោះស្រយឧបសគ្គទាំងអស់ន្រះ ដោយមិនធ្វើកំណ្រទម្រង់ ឧត្ដមសិក្រសានៅថា្នាក់ជាតិបានទ្រ ។ ម្រយា៉ាងទៀត 
ចរិតន្រការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ គឺវាត្រង ជំរុញដោយការប្ដ្រជា្ញាចិត្ដរបស់ បុគ្គល និងកិច្ចសហការជាមួយ 
ស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងស្រុក និងអន្ដរជាតិ ។ ដូច្ន្រះបញ្ហាសំខាន់គឺ ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមសកល 
វិទ្រយាល័យ កម្ពុជា ដើម្របីអាចបម្រើ លើសពីផលប្រយោជន៍ខាងផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ ខាងគោលដៅសង្គម ឬផលប្រយោជន៍ 
សមា្ភារៈ របស់ ភាគីណមួយ ។ តាមទស្រសនៈរបស់យើង បញ្ហាត្រូវគិតគូរ យ៉ាងហោចណស់ក្នុងដំណក់កាលបច្ចុប្របន្ន  
ន្រការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស ពុំម្រនទាក់ទងជាចំបងនឹងជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណ្រះដឹងពិភពលោក នោះទ្រ ។ 
ប្រព័ន្ធចាត់ថា្នាក់ឧត្ដមសិក្រសាពិភពលោក ត្រងត្រនំមុខរហូតមកដោយបណ្តាប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍  ដូចជា សហរដ្ឋអាម្ររិក 
ជាដើម ។ ហើយប្រទ្រស ជប៉ុន ចិន និងឥណ្ឌ បាននិងកំពុងព្រយាយមចាប់យកចំណត់ខ្ពស់ៗក្នុងការប្រកួតប្រជ្រង 
ក្នុងចំណោមអ្វីដ្រល Altbach (2004) ហៅថា "អ្នកឈ្នះ និងអ្នកចាញ់ ក្នុងផ្ន្រកឧត្ដមសិក្រសា នៅអាសុី" ។

គួរចោទសួរដ្ររថា តើកម្ពុជាគប្របី "ល្រងល្រប្រងន្រះដ្ររ" ឬក៏ "បង្កើតល្រប្រងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងវិធានល្រង 
ល្រប្រងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់" ។ និយយដូច្ន្រះពុំម្រនបានន័យថា សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា ត្រូវ បោះបង់ការ ប្រឹងប្រងឈាន 
ឲ្រយដល់ស្ដង់ដារតំបន់ និងស្ដង់ដារអន្ដរជាតិលើការបង្រៀន និងស្រវជ្រវ នៅសកល វិទ្រយាល័យ ហើយនៅត្រ 
"ដាច់ឆ្ងាយ" និងចាញ់គ្រ ធៀបនឹងផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវសព្វថ្ង្រក្នុង ពិភពលោកនោះទ្រ ។ ផ្ទុយទៅវិញ យើងផ្តល់មតិឱ្រយ
កំណត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីឋានៈរបស់ សកលវិទ្រយាល័យ កម្ពុជានៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណ្រះដឹងពិភពលោក ក៏ដូចជាការទាក់ទាញ 
ចិត្តឱ្រយមានការពង្រឹង សមត្ថភាព ស្រវជ្រវផងដ្ររ ។ Meek និង Suwanwela (2006:12) បានគូសបញ្ជាក់ព ី
លក្ខណៈទាក់ទាញ (ឬអាចជាការស្លុងចិត្តតាមផង) ន្រគំនិតស្ដីពី "សកលវិទ្រយាល័យស្រវជ្រវលំដាប់ពិភពលោក" 
ក្នុងចំណោមប្រទ្រសជាច្រើននៅអាសុី៖ "អនគតន្រស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសមួយចំនួន ត្រូវពឹងផ្អ្រកលើ ស្រចក្ដីសម្រចចិត្ដអំព ី
វិធីត្រូវរៀបចំការស្រវជ្រវ អ្នកដ្រលត្រូវធ្វើការស្រវជ្រវ និង តួនទីន្រ ការស្រវជ្រវនៅ ក្នុងសង្គម" ។ ប្រទ្រសកម្ពុជា 
ក៏ត្រូវធ្វើស្រចក្ដីសម្រចដូចគា្នា ន្រះដ្ររ ប៉ុន្ត្រផ្អ្រកលើ មូលដា្ឋានខុសគា្នាពីបណ្តាប្រទ្រសដ្រលមានគោលដៅកា្លាយជាអ្នក 
ឈ្នះដាច់គ្រ ។ ដូច្ន្រះ តើអ្វីខ្លះ សំខាន់ខា្លាំងសម្រប់កម្ពុជា? Chamnan & Ford (2004: 357) ផ្ដល់ចម្លើយមួយ 
ដូចតទៅ៖
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

អត្ថប្រយោជន៍អាចមានច្រើន... ប្រសិនបើគ្រអាចបង្កើតមណ្ឌលស្រវជ្រវយ៉ាងហោច ណស់ ក៏បាន 
ខ្លះដ្ររ សម្រប់បណ្ដុះគំនិតច្ន្រប្រឌិតពូក្រៗបំផុត និងជំរុញការបង្កើត ស្នាដ្រថ្មី ។ មណ្ឌលប្របន្រះ អាចរួម 
វិភាគទានបានច្រើនជាងការបង្កើតចំណ្រះដឹងថ្មី ឬចំណ្រះដឹងក្នុងស្រុក របស់មណ្ឌលទៅទៀត ។ អ្នកស្រវជ្រវ 
កម្ពុជាមួយចំនួនតូច  អាចនំមក នូវវិធីបង្រៀន និង ការគិតគូរប្របថ្មីនៅឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលអាចផ្ទ្ររទៅឲ្រយ ការ 
អប់រំ នៅមធ្រយមសិក្រសា និងរហូតទៅដល់ការអប់រំនៅបឋមសិក្រសានោះទៀតនៅ ព្រលណមួយ ។ ប្រសិនបើគា្មាន 
គំនិត ច្ន្រប្រឌិតប្របន្រះនៅថា្នាក់លើទ្រ ប្រព័ន្ធឧត្ដមសិក្រសាទំនងជានៅត្រមាន គុណភាពទាប នៅត្រពឹងផ្អ្រកលើ 
សៀវភៅសិក្រសា និងជំនញបច្ច្រកទ្រសបរទ្រស ហើយក៏ មិនអាចផលិតធនធានមនុស្រសដ្រលមានជំនញខ្ពស់ 
និងចាំបាច់សម្រប់ឧស្រសាហូបនីយកម្ម បាន ឡើយ ។ ផលប្រយោជន៍ក៏អាចបានច្រើនដ្ររ ។ ប្រទ្រសជិតខាង 
កម្ពុជា មួយចំនួន ដ្រលប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការដូចគា្នាក្នុងការបង្កើនប្រភពមូលនិធិ កំពុងរកចំណូល បាន 
យ៉ាងច្រើនពីកិច្ចសន្រយាស្រវជ្រវ ។

បញ្ហាខាងលើអាចនិយយមួយប្របទៀតថា ប្រសិនបើការស្រវជ្រមិនស្ថិតក្នុងប្រសកកម្មស្នូល របស់ សកល 
វិទ្រយាល័យកម្ពុជាទ្រនោះ អន្ទាក់វិលវង់នៅត្រមិនដោះមិនរួចដដ្រល គឺថា៖

. មានកង្វះខាតការបង្រៀន ដ្រលមានមូលដា្ឋានលើការស្រវជ្រវ និងកម្មវិធីសិក្រសាថ្មី មានគំនិតច្ន្រប្រឌិតថ្មី ។

. មានការធា្លាក់ចុះគុណភាពការបង្រៀននៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ និងការធា្លាក់ចុះគុណភាព និស្រសិតទទួលបាន 
សញ្ញាប័ត្រដ្រលពុំអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អ ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈម ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹង និង 
កំពុងធ្វើឧស្រសាហភាវូបនីយកម្ម ។

. សមត្ថភាពរបស់គ្រូក្នុងការត្រួតពិនិត្រយការស្រវជ្រវរបស់សិស្រស និងលើកកំពស់ការអប់រំ កម្រិតឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ 
ត្រូវស្រុតចុះ ហ្រតុន្រះ ចំនួននិស្រសិតដ្រលជ្រើសយកអាជីពអប់រំ និងស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ នឹងមានតិច ។

. សកលវិទ្រយាល័យនឹងពុំមានតួនទីគួរកត់សំគាល់ទ្រ ក្នុងការចូលរួមបម្រើប្រទ្រសជាតិ និង ការរៀបចំ គោល 
នយោបាយ ព្រះមានការគិតគូរវិភាគសុីជម្រដោយឯករាជ្រយត្រតិចតួច  ឬគា្មានសោះ ក្នុងការពិភាក្រសាពីការ 
អភិវឌ្រឍជាតិ ។

. ត្រូវបន្ដ "បាត់បង់បញ្ញាជន" ជាអ្នកស្រវជ្រវនៅមហាវិទ្រយាល័យ ដ្រលចាកច្រញទៅកាន់ ផ្ន្រកឯកជន និងផ្ន្រក 
សធារណៈ និងជួបការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញគ្រូជំនន់ក្រយៗ ។

. គា្មានការវិនិយោគសរជាថ្មីសម្រប់រយៈព្រលវ្រង លើការលើកកំពស់វប្របធម៌អប់រំ និងស្រវជ្រវប្រកបដោយ 
គុណភាពនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ដូច្ន្រះហើយ ក៏ធ្វើឱ្រយខាតបង់ ដល់ពួកយុវជនដ៏ច្រើនៗដ្រលខឹតខំស្វ្រងរក 
ការសិក្រសាអប់រំនៅ ឧត្ដមសិក្រសា ។

. សកលវិទ្រយាល័យមិនអាចទាក់ទាញជំនួយបរទ្រស ឬផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មយុទ្ធសស្ដ្រ និងមិន អាចកសងភាពជាដ្រគូ
ជាអន្ដរជាតិបានឡើយ ។

អនុសសន៍ក្នុងចំណុចន្រះ គឺគប្របីបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយ នៅគ្រប់កម្រិតន្រ ការពិភាក្រសា គោល 
នយោបាយនៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រាប់ទាំងក្រសួងនន និងសកលវិទ្រយាល័យ ពាក់ព័ន្ធ ។ បើសិនមិនបានដឹងអំពី 
ផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធ កិច្ចប្រឹងប្រងរួមគា្នាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ មិនអាចផ្ដួចផ្ដើម និងមានចីរភាព 
ល្អទ្រ ។ ជាពិស្រស ត្រូវមានជើងឯកក្នុងជួររដា្ឋាភិបាល ក្នុងមជ្រឍដា្ឋានអ្នកអប់រំស្រវជ្រវ ក្នុងឧស្រសាហកម្ម និងក្នុង 
សង្គមសុីវិល ដ្រលអាចបញ្ជាក់ច្របាស់ពីផលវិបាកដ្រលអាចកើតមាន បើសិនមិនដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្របន្ន 
និង តម្រូវការបន្ទាន់ក្នុង ការរៀបចំវិធីស®ស្ដថ្មីមួយដ្រលមានការសម្របសម្រួលកាន់ត្រល្អ ។
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របាយការណ៍ពិស្រស

ខ.ការរៀបចំផេនការឱេយមានវិស័យឧត្ដមសិកេសាបេងចេកតាមផ្នេក

ក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើការប្រជ្រងឈ្នះ  ក្នុងចំណោមសកលវិទ្រយាល័យនន ដើម្របីកា្លាយ ទៅជាសកល 
វិទ្រយាល័យស្រវជ្រវ "លំដាប់ពិភពលោក" Meek និង Suwanwela (2006: 12) បានកត់សំគាល់ថា ប្រទ្រសណក៏ 
មិនអាចផ្ដល់មូលនិធិដល់គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាទាំងអស់ ដើម្របីឱ្រយកា្លាយជាសកលវិទ្រយាល័យស្រវជ្រវដ៏សកម្មបានទ្រ 
ហើយទោះនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក ក៏ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសាប្រហ្រល ៣២០០ "មានគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា 
កំពូលៗចំនួន ១០០ បានទទួល ដល់   ៨០% ន្រមូលនិធិស្រវជ្រវផ្ដល់ដោយរដា្ឋាភិបាល ឬដោយមូលនិធិសប្របុរស 
ឯកជន" ។

វិស័យឧត្ដមសិក្រសានៅកម្ពុជា មានការប្រងច្រករួចជាស្រច ។ អង្ក្រត លើ សកលវិទ្រយាល័យ ចំនួន ១៥ បងា្ហាញថា 
ប្រព័ន្ធទាំងមូលនឹងវិវត្ដទៅតាមប្រភ្រទ និងកម្រិតខុសៗគា្នា ន្រសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យខុសៗ 
គា្នា ។ កម្ពុជាអាចអនុវត្តយុទ្ធស®ស្ដថា្នាក់ជាតិមួយកំណត់អត្ដសញ្ញាណ គ្រឹះស្ថានសំខាន់ៗបំផុត ដូចជា RAC RUPP 
ថាជាសកលវិទ្រយាល័យផ្ដល់ស្រវាអប់រំទូទៅ ហើយនិង សកលវិទ្រយាល័យឯកទ្រស (ដូចជា ITC UHS RUA) 
ហើយធ្វើការវិនិយោគដោយជ្រើសរើស ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាមផ្ន្រកនន ដ្រលសកលវិទ្រយាល័យ 
ទាំងនោះ មានឧត្ដមភាព ប្រៀបធៀបស្រប់ ។ វិធីន្រះ ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នានឹងយុទ្ធសស្ដ្រអនុវត្តនៅប្រទ្រសថ្រ 
ដ្រលនៅទីនោះ  គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ត្រូវ បានចាត់ថា្នាក់ជាសកលវិទ្រយាល័យស្រវជ្រវ សកលវិទ្រយាល័យបង្រៀន 
និងគ្រឹះស្ថានអប់រំ ផ្ដាតលើ សហគមន៍ (Suwanwela 2006: 208) ។ ប៉ុន្ត្រគួរបញ្ជាក់ច្របាស់ថា សកលវិទ្រយាល័យ 
ទាំងអស់ត្រូវដាក់បញ្ចូលការស្រវជ្រវ ជាផ្ន្រកមួយន្រប្រសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួន ទោះបីជាគ្រមិនរំពឹងថា សកល 
វិទ្រយាល័យទាំងអស់នឹងផ្ដល់បានស្មើៗ គា្នានូវលទ្ធផលស្រវជ្រវ ឬផលិតផលផ្រស្រងទៀតន្រការស្រវជ្រវក្ដី ។ គ្រឹះស្ថាន 
អប់រំដ្រលបានបង្កើតរួចមកហើយ និងគ្រឹះស្ថាន អប់រំ ដ្រលបម្រុងបង្កើត ត្រូវ "អណ្ដ្រតឡើងទាំងអស់គា្នាតាមទឹកជោរ" 
ដោយមានការយកចិត្ដទុកដាក់ ជាថ្មីលើការស្រវជ្រវ និងការបង្រៀនផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវ ហើយចំណ្រកឯគ្រឹះស្ថាន 
អប់រំខ្រសាយៗដ្រលរត់តាមប្រក់ចំណ្រញ "គ្រឹះស្ថានច្រញសញ្ញាប័ត្ររយ" និងដ្រលមិនចាប់អារម្មណ៍ ឬគា្មាន ចំណូល 
ចិត្តបង្កើនសមត្ថភាពស្រវជ្រវ នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចុះខ្រសាយជៀសមិនផុត ។

តើរដ្ឋអាចធ្វើវិនិយោគប្រភ្រទអ្វីខ្លះក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក្រសាដ្រលមានប្រងច្រកតាមផ្ន្រក? គ្រអាច ដកស្រង់ម្ររៀន 
ខ្លះៗពីបទពិសោធន៍នៅប្រទ្រសជិតខាង ។ នៅហ្វីលីពីន មាន ផ្ន្រកមួយចំនួន ទទួលបាន អាទិភាពសម្រប់ធ្វើការ 
ស្រវជ្រវនៅក្នុងរបៀបវារៈស្រវជ្រវន្រឧត្ដមសិក្រសា នៅថា្នាក់ជាតិ (Salazar-Clemena 2006: 191) ។ នៅឥណ្ឌូន្រសុី  
គ្រផ្ដល់មូលនិធិសម្រប់ការស្រវជ្រវលើមូលដា្ឋាន ប្រកួតប្រជ្រងគា្នា ប៉ុន្ដ្រមានអនុវត្តវិធានការដើម្របីធានឱ្រយសកល 
វិទ្រយាល័យ  និងអ្នកស្រវជ្រវនន "ប្រកួត ប្រជ្រងគា្នាក្នុងចំណោមកម្រិតសមត្ថភាព ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នា" (Koswara 
& Tadjudin 2006: 144) ។ ឧទាហរណ៍ ជំនួយឥតសំណងសម្រប់ ការស្រវជ្រវដ្រលបានផ្តល់ពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ 
២០០០ រួមមាន កម្មវិធីអ្នកស្រវជ្រវវ័យក្ម្រង ដ្រលផ្ដល់មូលនិធិស្រវជ្រវតូចៗដល់អ្នកស្រវជ្រវមាន សមត្ថភាពល្អ 
ក្នុងន្រះ អ្នក មានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត និងបុគ្គលិកមកពីសកលវិទ្រយាល័យទាំងបួនដ្រលមាន យូរហើយនៅ ឥណ្ឌូន្រសុី 
ពុំមានសិទ្ធិសុំមូលនិធិន្រះទ្រ ។

សម្រប់ Bernardo (2004: 2; cited in Meek and Suwanwela 2006: 15) ការព្រយាយម ឲ្រយខានត្របាន 
ក្នុងការកសងមូលដា្ឋានស្រវជ្រវរបស់ឧត្ដមសិក្រសានៅក្នុងប្រទ្រស កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ អាចសមញ្ញហួសព្រកនៅចំពោះមុខ 
បញ្ហាជាមូលដា្ឋាន ដូចជា គុណភាព លទ្ធភាព ទទួលបាន និង ប្រសិទ្ធភាព ។ គ្រត្រូវការ "ចម្លើយប្រកដនិយម" 
ដ្រលពិចារណពីភាពខុសប្ល្រកគា្នាក្នុងសមត្ថភាព របស់ សកលវិទ្រយាល័យផ្រស្រងៗ និងលទ្ធភាពរបស់សកលវិទ្រយាល័យ 
ទាំងនោះ  ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការបង្កើតចំណ្រះដឹង ។ Bernada (2004: 2) លើកថា "ក្នុងប្រទ្រសទាំងនោះ 
គ្រឹះស្ថានអប់រំ កម្រិតឧត្ដមសិក្រសាភាគច្រើន ប្រហ្រលគា្មានសមត្ថភាពកសងវប្របធម៌ស្រវជ្រវ ឬបរិយកាសចាំបាច់ 
ដើម្របីចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការ បង្កើតចំណ្រះដឹងនោះទ្រ... (ប៉ុន្ដ្រ) គ្រឹះស្ថានមួយ ចំនួនអាចរើក 
ចម្រើនដើម្របីបំព្រញមុខងារ ស្រវជ្រវមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរបស់ សកលវិទ្រយាល័យ" ។ 
Bernado អំពាវនវឱ្រយមានអន្ដរាគមន៍ ដ្រលមានលក្ខណៈសំខាន់ជាយុទ្ធសស្ដ្រ ហើយ អន្ដរាគមន៍មួយចំនួនអាចមាន 
ទម្រង់ជាគោលនយោបាយជាតិ គាំទ្រដល់កិច្ចសហការលើ ការស្រវជ្រវជាមួយបណ្តាប្រទ្រសលូតលាស់ខា្លាំងជាងខ្លួន 
ដ្រល "មានផលប៉ះពាល់យូរអង្វ្រង" ។ កម្ពុជាមិនចាំបាច់អនុវត្ដតាមឥតខ្ចាះនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើម នន ដ្រលអនុវត្ដដោយ 
ប្រទ្រសដទ្រនោះទ្រ ប៉ុន្ដ្រ កម្ពុជាត្រូវបង្កើត "ចម្លើយប្រកដនិយម" របស់ខ្លួនផ្ទាល់ ដ្រលទទួលស្គោល់ចំណុចកមា្លាំង 
ស្រវជ្រវ  និង ចំណុចផ្ដាតខុសៗគា្នារបស់សកលវិទ្រយាល័យខុសៗគា្នា ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

បញ្ហាភាស បានធូរស្រលឡើងក្នុងការពិភាក្រសាពីការស្រវជ្រវក្នុងស្រុក ។  បញ្ហាន្រះចោទ ជាពិស្រសនៅកម្ពុជា 
ដ្រលភាសខ្ម្ររនៅត្រជាភាសចំបងសម្រប់ធ្វើការនៅតាមសកល វិទ្រយាល័យ ។ ខណៈដ្រលអ្នកខ្លះអាចយល់ថា វាជា 
ឧបសគ្គរារាំងការផ្រសព្វផ្រសាយរបកគំហើញន្រការស្រវជ្រវទៅដល់ បរទ្រស វាអាចជាការចាំបាច់ សមស្រប ឬសំខាន ់
ជាយុទ្ធសស្ដ្រផង ស ម្រប់គម្រងស្រវជ្រវ មួយ ចំនួន ពិស្រសការស្រវជ្រវដ្រលសំដៅ បង្កើត "ដំណោះស្រយ 
ក្នុងស្រុក" សម្រប់ "បញ្ហាក្នុងស្រុក" ដ្រលត្រូវធ្វើជាភាសខ្ម្ររ និងផ្រសព្វផ្រសាយជាភាសខ្ម្ររ ។ រឿងន្រះបំផុស 
សំណួរថា តើមានភាពតានតឹង ដ្ររឬទ្រ រវាងជាតូបនីយកម្ម និងអន្ដរជាតូបនីយកម្ម ន្រការស្រវជ្រវ ។ អាចមាន 
ការស្រវជ្រវធ្វើ ក្នុងស្រុក ដ្រលមានការពាក់ព័ន្ធខាងទ្រឹស្ដី ឬលក្ខណៈប្រៀបធៀបធំ ទូលាយ (ឧ. ការសិក្រសាស្រវជ្រវ 
ផ្ន្រកកសិកម្ម និងបរិស្ថាន) ។ ក្នុងព្រលជាមួយគា្នា ការស្រវជ្រវប្របន្រះក៏ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី ចំណ្រះដឹងលើឯកសរ
អប់រំស្រវជ្រវបានពីប្រភពអន្ដរជាតិ ផងដ្ររ ។

ច្របាស់ណស់ ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយត្រូវធ្វើនៅថា្នាក់ជាតិ ព្រះថា សកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋ ស្ថិតក្រមការ 
គ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនន រើឯសកលវិទ្រយាល័យឯកជនស្ថិត ក្រមការពិនិត្រយ តាមដាន របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា ។ សំខាន់បំផុត ត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតន្រ រដា្ឋាភិបាល ដើម្របីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដា្ឋានក្នុង 
ការរៀបចំ ផ្រនការ និងការអភិវឌ្រឍវិស័យគ្រឹះស្ថាន ឧត្ដមសិក្រសា គឺដូចគា្នានឹងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងគោលនយោបាយ 
គាំទ្រវិនិយោគ របស់រដា្ឋាភិបាលនោះដ្ររ ។ ដើម្របីផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុត ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រវជ្រវនៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យ គួរពិនិត្រយឲ្រយបានសព្វគ្រប់ឡើងវិញនូវស្ថានភាពសកល វិទ្រយាល័យរដ្ឋ និងសកលវិទ្រយាល័យឯកជន 
នៅក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក្រសា ដ្រលមានលក្ខណៈប្រងច្រកតាមផ្ន្រក ជាពិស្រសបញ្ហាគ្រឹះមួយចំនួនដូច ខាងក្រមដ្រល 
បានគូសបញ្ជាក់ក្នុងការសិក្រសាស្រវជ្រវន្រះ៖

ក. ការអភិវឌ្រឍទ្រពកោសល្រយរបស់អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ និងអ្នកស្រវជ្រវកម្ពុជាជំនន់ក្រយៗ រាប់ទាំងការក្រសម្រួល 
បៀវត្រសផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ ការអភិវឌ្រឍវិជា្ជាជីវៈអប់រំស្រវជ្រវ និងការដោះស្រយបញ្ហាបញ្ញាជនចាកច្រញ ។ 
ដូចបានពិភាក្រសារួចមកហើយ គួរអនុវត្ដ តាមស្រចក្តីច្រងនៅក្នុង ESSP (2005: 14) ដ្រលថា "ត្រូវកំណត់លក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យ សម្រប់ឋានៈ/មុខងាររបស់គ្រូសកលវិទ្រយាល័យ ដោយផ្អ្រកលើគុណវុឌ្រឍិ បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាព" ។ 
គ្រអាចវ្រកញ្រកថា ការអភិវឌ្រឍវិជា្ជាជីវៈអប់រំស្រវជ្រវគឺជាការងារ ជៀស មិនផុត បញ្ហាចោទមិនម្រនត្រូវធ្វើការ 
អភិវឌ្រឍ ឬមិនធ្វើនោះទ្រ ប៉ុន្ដ្រធ្វើនៅព្រលណ និងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដ្រច ។ ការអភិវឌ្រឍនោះ ពុំម្រនកើតឡើងដោយ 
ស្វ័យប្រវត្ដិទ្រ គឺត្រូវមាន ការរៀបចំផ្រនការរយៈព្រលវ្រង និងសហប្រតិបត្ដិការជិតស្និទ្ធជាមួយថា្នាក់ដឹកនំ 
សកលវិទ្រយាល័យ ដ្រលត្រូវបាន ត្រងតាំង និងទទួលស្គោល់លើមូលដា្ឋានជាអ្នកដឹកនំ ផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ និងជា 
អ្នកដឹកនំផ្ន្រករដ្ឋបាលដ៏ល្អវិស្រស ។

ខ. ការល្រច្រកថវិកា សម្រប់ការស្រវជ្រវនៅសកលវិទ្រយាល័យ រាប់ទាំងការផ្ដល់មូលនិធិ សម្រប់ការអភិវឌ្រឍ 
សមត្ថភាពស្រវជ្រវ មូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រស និងគម្រងស្រវជ្រវផ្ដួចផ្ដើមដោយគ្រូ ។ កិច្ចការន្រះ ត្រូវឲ្រយ 
ស្របគា្នាជាមួយការពិនិត្រយ  ឡើង វិញ លើ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានសម្រប់ឧត្ដមសិក្រសា រាប់ទាំងការបំផុសឲ្រយឃើញ 
ចំណុចខ្វះខាត បច្ចុប្របន្នក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិស្រវជ្រវ ជាពិស្រស សម្រប់សកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋដ្រល ផ្ដាតច្រើន 
លើការស្រវជ្រវ ។

គ.កំណត់ការសេវជេវជាបេសកកម្មស្នូលមួយក្នុងសាកលវិទេយាល័យ

គប្របីពង្រឹងថា្នាក់ដឹកនំផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ និងគណៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្នុងសកលវិទ្រយាល័យ ដើម្របីធានឱ្រយ 
មានការផ្ដល់អាទិភាពដល់ការស្រវជ្រវ ថាជាប្រសកកម្មស្នូលមួយ ។ តាមរយៈ ការអភិវឌ្រឍ ទំនក់ទំនងផ្រស្រងៗសម្រប ់
ការបង្រៀន និងការស្រវជ្រវ ព្រមទាំងការល្រច្រកថវិកា និងការ បង្កើត យន្ដការផ្ន្រកស្ថាប័ន ដើម្របីលើកកំពស់ការ 
ស្រវជ្រវតាមប្រប "ពីខាងលើ" ថា្នាក់ដឹកនំសកលវិទ្រយា ល័យ ត្រូវច្រះប្រើ និងលើកទឹកចិត្ដ កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់អ្នក 
ស្រវជ្រវមា្នាក់ៗ ឬរបស់ផ្ន្រកស្រវជ្រវ តាមប្រប "ពីខាងក្រម" ។ ជាពិស្រស វប្របធម៌ន្រការស្រវជ្រវនៅក្នុងសកល 
វិទ្រយាល័យ  ពឹងផ្អ្រកលើ កតា្ដាផ្ន្រក ស្ថាប័នផ្រស្រងៗដ្រលបានកំណត់ឃើញក្នុងការសិក្រសាស្រវជ្រវន្រះ ដូចជា៖
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របាយការណ៍ពិស្រស

ក. ការកំណត់ និងការអនុវត្ដគោលនយោបាយស្រវជ្រវ

ខ. ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការស្រវជ្រវ (រាប់ទាំងការិយល័យស្រវជ្រវផងដ្ររ)

គ. ការជ្រើសរើស និងការរក្រសាទុកគ្រូដ្រលមានសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់

ឃ. ការបំផុសឲ្រយឃើញ និងការគាំទ្រសម្រប់គ្រូដ្រលផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ

ង. ការក្រសម្រួលម៉ាងបង្រៀនសម្រប់គ្រូដ្រលសកម្មលើការស្រវជ្រវ

ច. ការទាក់ទាញ និងការគ្រប់គ្រង ការផ្ដល់មូលនិធិជាប់លាប់ពីប្រភពផ្រស្រងៗសម្រប់ ការស្រវជ្រវ

ឆ. ការពង្រីកគុណភាពការអប់រំជាន់ខ្ពស់ក្រយឧត្ដមសិក្រសា

ជ. ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្រសាកម្រិតបរិញ្ញាផ្ដាតលើការស្រវជ្រវ

ឈ. ការក្រលំអវគ្គសិក្រសាអំពីវិធីសស្ដ្រស្រវជ្រវ (បង្រៀនដោយអ្នកសកម្មស្រវជ្រវ)

ញ. ការក្រលំអមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសស្រវជ្រវ (ដូចជា កម្រងទិន្នន័យអប់រំស្រវជ្រវ លើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត)

ដ. ការពង្រីកការផ្លាស់ប្ដូរផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ និងកិច្ចសហការស្រវជ្រវជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិ

ឃ. ពង្រីកវ្រទិកាសិក្រសាស្រវជ្រវការអភិវឌ្រឍន៍ធ្វើជាគំរូការងារ

ឃ.ពងេីកវេទិកាសិកេសាសេវជេវការអភិវេឍន៍កម្ពុជាជាគំរូការងារមួយ

DRF នៅកម្ពុជា  កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណក់កាលបីឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួននៅឡើយ (២០០៨-២០១០) ត្របានវិវត្ដ 
រូបរាងជាមូលដា្ឋាន កា្លាយជា "គំរូការងារ" សម្រប់កិច្ចសហការ ស្រវជ្រវ និង ការកសងសមត្ថភាព ដោយមាន 
លក្ខណៈពិស្រស ជាការចូលពាក់ព័ន្ធនៅច្រើនកម្រិតជាមួយ ដ្រគូចម្រុះ ។ ដើម្របីពិចារណថា តើគំរូទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីន្រះ 
 អាចពង្រីកយ៉ាងណបាន ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅក្នុង សកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា គួររៀបរាប់ឡើងវិញ 
លក្ខណៈ ដូចតទៅ (គោលដៅ ដំណក់កាល និង ផ្រនការ) របស់ DRF ដូចបានដកស្រង់ដោយផ្ទាល់ពីចំណុចនន 
ដ្រលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រសៀវភៅផ្រសព្វផ្រសាយនៅខ្រកញ្ញា ២០០៩៖

ប្រអប់ល្រខ ៤៖ គោលដៅ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ និង ផ្រនការរបស់ DRF

មកទល់ព្រលន្រះ វ្រទិកា DRF ប្រមូលផ្ដុំបាន ១៣ គ្រឹះស្ថាន ដ្រល IDRC បានជួយគាំទ្រដល់ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើការ •	

ស្រវជ្រវរបស់ពួកគ្រ និងដ្រលរួមមាន ស្ថាប័នរដា្ឋាភិបាល ផ្ន្រកអប់រំស្រវជ្រវ ផ្ន្រកអាជីវកម្មឯកជន សង្គមសុីវិល 
និងអង្គការស្រវជ្រវ ហើយសមាជិក ថ្មីៗ ក៏ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ច ។
វ្រទិកាន្រះ ប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រវជ្រវមានជំនញចម្រុះគា្នា ដើម្របីពាំនំចំណ្រះដឹង ថ្មីមកដល់វ្រទិកា ចូលរួមក្នុង •	

ការពិភាក្រសាវ្រកញ្រក និងបំផុសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រប់ការអភិវឌ្រឍនៅកម្ពុជា ។
DRF ធ្វើការបន្តពី មិនម្រនចម្លងតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពីការស្រវជ្រវរបស់ភាគីទាំងអស់នោះទ្រ ។•	

DRF ទាញយកចំណ្រញពីលក្ខណៈអំណោយផលរបស់ដ្រគូសំខាន់ៗ ។•	

DRF លើកកំពស់គុណភាពក្នុងការស្រវជ្រវ និងផ្ដាតការយកចិត្ដទុកដាក់លើបញ្ហា ប្រធានបទ ដ្រលមានឆ្លុះ•	

បញ្ចាំងក្នុងការរៀបចំសន្និសីទស្រវជ្រវប្រចាំឆ្នាំ (កន្លងមកមានសន្និសីទពីរលើក ហើយ នៅឆ្នាំ២០០៨ និង 
២០០៩) ។
DRF ជួយពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងការស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ និងការអនុវត្ដគោល នយោបាយ ព្រមទាំង •	

ជួយជូនដំណឹង និងផ្រសព្វផ្រសាយពីការស្រវជ្រវដល់រដា្ឋាភិបាល ។
DRF លើកទឹកចិត្ដឱ្រយនិស្រសិតបញ្ចប់ការសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ ទៅចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសលា រាប់ទាំងការលើកបងា្ហាញពី •	

សំណើធ្វើការស្រវជ្រវ និងលទ្ធផលការចុះសិក្រសាដល់កន្ល្រង ។ ម្រយា៉ាងទៀត ក៏មានផ្រនការសម្រប់ឲ្រយនិស្រសិត 
បញ្ចប់ការសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ចុះហាត់ការខាងស្រវជ្រវដ្ររ ។



60

ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

DRF ជួយសម្រលួដល់ការបង្កើតក្រមុស្រវជ្រវមានចំណប់អារម្មណ៍ពិស្រសៗ ដ្រលជួបប្រជំុគា្នា ជាទៀងទាត់ ។•	

DRF នឹងធ្វើការដើម្របីដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រវជ្រវ និងគ្រឹះស្ថានស្រវជ្រវកម្ពុជា ទៅក្នុង បណ្តាញ ស្រវជ្រវ •	

ពិភពលោកសព្វថ្ង្រ ។ ដោយឡ្រក ដើម្របីជួយនិស្រសិតឱ្រយយល់ដឹងកាន់ត្រសុីជម្រ និង កា្តាប់បានកាន់ត្រច្របាស់ព ី
ប្រធានបទជាប់ទាក់ទងនឹងការស្រវជ្រវ នឹងមានការបកប្រពីភាស អង់គ្ល្រសទៅជា ភាសខ្ម្ររនូវអត្ថបទផ្ន្រក 
ទ្រឹស្ដី និងអត្ថបទស្ដីពីការអនុវត្ដជាក់ស្ដ្រងផ្រស្រងៗ ។
DRF នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីផ្រនការ ICT ដ្រលប្រឹងជួយសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្រឍ សកម្មភាព និង •	

សមត្ថភាពផ្ន្រក ICT (និងផ្ដល់ឱកាសន្រការបណ្ដុះបណ្តាល និងការណ្រនំ អំពី ICT សម្រប់ស្ថាប័នតូចៗ) ។ 
គ្រហទំព័ររបស់ DRF អនុញ្ញាតឱ្រយពួកសមាជិកផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន គា្នា ក៏ដូចជាផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន បន្ដទាក់ទងគា្នា 
និង មានស្រវាល្របឿន លឿន ដើម្របីអាចប្រើប្រស់ទស្រសនវដ្ដី និងឯកសរស្រវជ្រវផ្រស្រងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 
អុីនធឺណិត ។
មានផ្រនការសម្រប់ទាក់ទងជាមួយបណ្តាដ្របា៉ាតឺម៉ង់ផ្ន្រកវិទ្រយាសស្ដ្របរិស្ថាន និង កម្មវិធី អនុបណ្ឌិត  ខាងការ •	

សិក្រសាពីអភិវឌ្រឍន៍ របស់ RUPP ព្រមទាំងជាមួយមហាវិទ្រយាល័យព្រឈើ និងន្រសទន្រ RUA និង សម្រប់ 
គាំទ្រ សិកា្ខាសលានៅ RULE និង RUPP ក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍ ។

យើងបានពិពណ៌នពីកមា្លាំងជំរុញន្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ DRF ថាជាការជួយសម្រួល "ការចូលរួម នៅច្រើន 
កម្រិតជាមួយដ្រគូចម្រុះ" ។ ផ្អ្រកលើបញ្ជីស្ដីពីលក្ខណៈផ្រស្រងៗខាងលើ យើងអាច និយយថា ចំណុចខា្លាំងន្រ "គំរូ" 
DRF សម្រប់ជំរុញការស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ និងពង្រឹងសមត្ថភាព ស្រវជ្រវ ពាក់ព័ន្ធនឹង "សីលធម៌" ឬ 
"គុណតម្ល្រស្នូល" មួយចំនួន ដូចជា៖  លក្ខណៈរាប់បញ្ចូល និងចម្រុះប្រប វិធីសស្រ្តពីក្រមឡើងលើ ភាពជាមា្ចាស់ 
និងការទទួលខុសត្រូវរួមគា្នា សមាជិកភាពនិង ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ដ ការណ្រនំអ្នកស្រវជ្រវវ័យក្ម្រង ការឈង 
ដល់សហគមន៍ ការចូលរួមខាង គោលនយោបាយ ការប្រស្រ័យទាក់ទងមានប្រសិទ្ធភាព និងការផ្រសព្វផ្រសាយរបក 
គំហើញការស្រវជ្រវ និងការផ្លាស់ប្ដូរគា្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្តាញស្រវ ជ្រវក្នុងស្រុក និងក្នុងពិភពលោក ។

ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើម យើងមានការកត់សំគាល់ពីរ ។ ទីមួយ គោលដៅ និងផ្រនការ  ដ្រល DRF បាន ប្រកាសច្រញ 
ជាទូទៅត្រងមានការគិតគូរបានល្អ ហើយទំនងអាចជួយរៀបចំបរិយកាសស្រវជ្រវ នៅកម្ពុជា ប្រសិនបើកិច្ចការរបស់ 
DRF អនុវត្តបានយូរឆ្នាំ ។ ទីពីរ ទំនងជាមាន កំហិតមួយចំនួនលើ ការងារដ្រល DRF អាចធ្វើឡើង ដើម្របីជះឥទ្ធិពល 
ដោយផ្ទាល់ដល់ការពង្រឹង សមត្ថភាពស្រវជ្រវ នៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ពីព្រះ ថា្នាក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ 
រដា្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រយឧបសគ្គ មួយចំនួន រាប់ទាំងវិភាជន៍ថវិកាជាតិសម្រប់ឧត្ដមសិក្រសាជាទូទៅ និងសម្រប់ការ 
ស្រវជ្រវនៅ សកលវិទ្រយាល័យជាពិស្រស ។ គ្រអាចនិយយថា បើសិន DRF បន្ដធ្វើកិច្ចការដ្រលខ្លួនបានដាក់ច្រញ 
និងអនុវត្ដបានសក្តិសិទ្ធិ ព្រលនោះពិតជានឹងឃើញមានឥទ្ធិពលប្រយោលប្របណមួយទៅលើ ការពង្រឹង សមត្ថភាព 
ស្រវជ្រវនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ។ ទោះជាយ៉ាងណក្ដី បន្ថ្រមលើកិច្ចការ ដ្រល DRF បានអនុវត្តហើយ និង 
កំពុងគ្រងអនុវត្ដ យើងសូមផ្ដល់ជាមតិខ្លះៗសម្រប់ពង្រីកគំរូ DRF នៅប៉ុន្មានឆ្នាំ ខាងមុខ ដើម្របីប្រមូលការគាំទ្រ 
សកម្មពីអ្នកអប់រំស្រវជ្រវ និងពីសកលវិទ្រយាល័យនន ក្នុងការរៀបចំ ការងារឲ្រយកា្លាយជាក្រឹត្រយក្រម និងតម្ល្រសីលធម៌ 
របស់ DRF ឲ្រយមានចីរភាពល្អ ។

DRF បានបងា្ហាញថា ដោយសរសកលវិទ្រយាល័យននជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្រឍ សមត្ថភាពស្រវជ្រវ 
បណ្តាគ្រឹះស្ថានផ្ដាតលើការស្រវជ្រវនៅក្នុងសង្គមសុីវិល រាប់ទំាងអង្គការមិន ម្រនរដា្ឋាភិបាល និងទីភា្នាក់ងារផ្តល់ 
ជំនួយផង បានរួមចំណ្រកជួយធ្វើការស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ និងលើកកំពស់វប្របធម៌ស្រវជ្រវនៅកម្ពុជា ។ 
តាមសកម្មភាពន្រះ អ្នកអប់រំស្រវជ្រវ និងសកលវិទ្រយាល័យនន ដ្រលបានចូលរួមជាសមាជិក ក៏បានចូលទាក់ទិន 
ក្នុងបណ្តាញអ្នកស្រវជ្រវ និង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រវជ្រវផ្រស្រងៗ កាន់ច្រើនឡើងៗ ។ ទោះជាយ៉ាងន្រះក្ដ ី
ដោយសរមូលហ្រតុដូចបានពិភាក្រសាក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ សកលវិទ្រយាល័យននគប្របីបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយ 
អង្គការ សង្គមសុីវិល ស្ថាប័នរដ្ឋ និង ផ្ន្រកឯកជន ឱ្រយបានកាន់ត្រសកម្ម និងកាន់ត្រមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ។ 
កិច្ចការន្រះ អាចអនុវត្ដបានដោយមានការគាំទ្រពីទីភា្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយ និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នន ដ្រលមានទំនក់ទំនង
ដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា ឬតាមរយៈអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ។ ដោយឡ្រក ត្រូវស្វ្រងរកជាសំខាន់ 
នូវអ្នកស្រវជ្រវសកម្មៗនៅតាមសកលវិទ្រយាល័យ ឱ្រយដឹកនំ និង ពង្រឹង ការកសងបណ្តាញរវាងសកលវិទ្រយាល័យ 
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អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល និងទីភា្នាក់ងារផ្តល់ ជំនួយ នន ដើម្របីជំរុញសកម្មភាពផ្រស្រងៗ ដូចជា សកម្មភាពរៀបច ំ
ដោយ DRF ជាដើម ។ ក្នុងគោលគំនិតន្រះ មានការផ្តល់ជាអនុសសន៍មួយចំនួន ដូចតទៅ៖

ក. បង្កើនការផ្រសព្វផ្រសាយពីការស្រវជ្រវតាមរយៈផ្រនការប្រចាំឆ្នាំ ។ DRF គប្របីពិចារណ បន្ដសន្និសីទអប់រំស្រវជ្រវ 
ប្រចាំឆ្នាំឱ្រយលើសពីរយៈព្រលបីឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួន ។ សន្និសីទន្រះ  បានពង្រីកសមាជិកភាព ការចូលរួម និង 
វិសលភាពន្រការស្រវជ្រវ ហើយទំនងជាមាន តម្រូវការច្រើន និងការទន្ទឹងខា្លាំង ដើម្របីប្រើជាមធ្រយាបាយសម្រប់ 
ឱ្រយអ្នកស្រវជ្រវជួបជុំគា្នា និងចូលរួម ក្នុងការពិភាក្រសា ។ ការបន្តធ្វើសន្និសីទអប់រំស្រវជ្រវប្រចាំឆ្នាំ អាចជួយ 
អភិវឌ្រឍ សហគមន៍ស្រវជ្រវរបស់ជាតិ និងធ្វើឱ្រយវប្របធម៌ស្រវជ្រវមានចីរភាព ។ សកលវិទ្រយាល័យ  គប្របីដើរតួនទី 
កាន់ត្រសំខាន់ ដោយប្ដូរវ្រនគា្នាធ្វើការរៀបចំរួមគា្នា និង ផ្ដល់មូលនិធិរួមគា្នា សម្រប់សន្និសីទអប់រំស្រវជ្រវន្រះ 
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ កិច្ចការន្រះ ក៏ជួយឲ្រយគ្រូឧទ្ទ្រស និងនិស្រសិតរបស់សកលវិទ្រយាល័យ បានចូលពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងការស្រវជ្រវបច្ចុប្របន្ន ដ្រលធ្វើឱ្រយ សកល វិទ្រយាល័យកាន់ត្រល្របីឈ្មាះជាគ្រឹះស្ថានស្រវជ្រវ ។

ខ. ការកសងបណ្តាញសម្រប់ជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពបានទទួល ការផ្រសព្វផ្រសាយ និងការច្រក រំល្រកព័ត៌មាន ។ 
ផ្អ្រកលើគំនិតឲ្រយមានផ្រនការ ICT មួយសម្រប់ជួយការងាររបស់ DRF និងដោយមានការចូលរួមពីសំណក់ 
បុគ្គលិករបស់សកលវិទ្រយាល័យផង គ្រអាចរៀបចំ និងផ្រសព្វផ្រសាយ កម្រងព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ និងធ្វើ 
បច្ចុប្របន្នភាពបានល្អ៖

.កម្រងព័ត៌មានអំពីអ្នកស្រវជ្រវ មានជាអាទិ អង្គភាពរបស់សមីជន ការស្រវជ្រវមាន ចំណប់អារម្មណ៍ 
គម្រងស្រវជ្រវ និងអាស័យដា្ឋានទំនក់ទំនង ។

.កាលប្របវត្ដិន្រធនធានស្រវជ្រវ រាប់ទាំងបញ្ជីឯកសរយោង ឯកសរសន្និសីទ (ការរក្រសាសិទ្ធិបានដោះស្រយ 
ហើយ) និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការស្រវជ្រវដទ្រទៀត ។

.បណ្ណសរដា្ឋាន (កន្ល្រងរក្រសាទុក) សម្រប់ទិន្នន័យបឋម រួមមានស្ថិតិ ទិន្នន័យគោល និងទិន្នន័យក្នុង រយៈព្រល 
ជាបន្ដបន្ទាប់ លើទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗន្រការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសកម្ពុជា ។

គ. បន្ដកិច្ចប្រឹងប្រងដ្រលមានស្រប់ដើម្របីបង្កើត សន្ទានុក្រមបច្ច្រកស័ព្ទស្រវជ្រវព្រញល្រញ ។ DRF អាចកសង 
លើមូលដា្ឋានន្រគម្រងសន្ទានុក្រមមុន ដ្រលដឹកនំចងក្រងដោយ CDRI ។ នៅឆ្នាំ២០០៤ CDRI បាន 
បោះផ្រសាយឯកសរណ្រនំអំពីបច្ច្រកសព្ទ បច្ច្រកទ្រសសម្រប់ វិទ្រយាសស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច និងផ្ន្រកពាក់ព័ន្ធ ដូចជា 
គណន្រយ្រយ ធនគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្រឍន៍ ជាភាសអង់គ្ល្រស-ខ្ម្ររ និង ខ្ម្ររ-អង់គ្ល្រស ។ នៅឆ្នាំ២០០៦ 
CDRI បានបោះផ្រសាយសន្ទានុក្រម លើកទីពីរ អំពី "ការកសងសន្ដិភាព" ដ្រលមានពន្រយល់ពាក្រយប្រើ ប្រស់ 
ក្នុងការដោះស្រយ ទំនស់ ។ តាមន្រះ DRF អាចកសងលើមូលដា្ឋានន្រ កិច្ចការរបស់ CDRI ដោយប្រមូល 
ធនធានមនុស្រស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្រច្រើន ដើម្របីផ្ដួចផ្ដើម និងបង្ហើយគម្រងចំបងមួយ លើការស្រវជ្រវ 
អំពីប្របផ្រនក្នុងការរៀបរៀង សន្ទានុក្រម ដើម្របីបោះផ្រសាយវចននុក្រមខ្ម្ររ-អង់គ្ល្រសន្របច្ច្រកស័ព្ទស្រវជ្រវក្នុង 
វិស័យ  សិល្របៈសស្ដ្រ មនុស្រសសស្ដ្រ វិទ្រយាសស្ដ្រសង្គម វិទ្រយាសស្ដ្រធម្មជាតិ (រាប់ទាំងវ្រជ្ជសស្ដ្រ 
និងវិស្វកម្ម) ។ ន្រះជាគម្រងសំខាន់មួយ សម្រប់ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកស្រវជ្រវ កម្ពុជា និងបរទ្រស 
ដ្រលត្រូវធ្វើការយ៉ាងហោច ណស់ជាពីរភាស ។ គម្រងប្របន្រះ  ត្រូវមានការចូលរួមពីអ្នកស្រវជ្រវនៅតាម 
សកលវិទ្រយាល័យជាច្រើន ហើយបង្កលក្ខណៈឲ្រយពួកគ្រអាចជួយសម្រួលទំនក់ទំនងរវាង អ្នកស្រវជ្រវក្នុងស្រុក  
និងអ្នកស្រវជ្រវបរទ្រស ។ វចននុក្រមន្រះ ក៏នឹងជួយរៀបចំឱ្រយមាន ស្ដង់ដារ និងការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពបច្ច្រកស័ព្ទ  
ស្រវជ្រវជាបន្ដបន្ទាប់ផងដ្ររ ។ អ្នករួមសហការ អាចមានដូចជា RUPP (វិទ្រយាស្ថានភាសបរទ្រស-IFL) 
រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា (ភាសសស្ដ្រ) មជ្រឈមណ្ឌលខ្រមរសិក្រសា សៀមរាប (ស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ 
គណៈរដ្ឋមន្ដ្រ ីនិងគម្រង Rockefeller Translations Series (Social Science) project ដោយ ម៉្រន ឈាន) ។
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ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

ឃ. រៀបចំគោលដៅរយៈព្រលវ្រង ។ DRF គប្របីធ្វើផ្រនការ ១០ឆ្នាំ ដើម្របីឈានទៅកសង ស្ថាប័នមួយតាមលំនំ 
"សម្ព័ន្ធដ្រគូ" ធ្វើ្វជាវ្រទិកាសម្រប់ការចូលរួម ។ ដ្រគូ គប្របីរួម មាន សកលវិទ្រយាល័យននដ្រលវត្ដមានរបស់ 
ពួកគ្រនៅក្នុង DRF អាចកាន់ ត្រមានសរៈសំខាន់ ដើម្របីធានឱ្រយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពីការស្រវជ្រវមានចីរភាពល្អ ។

ង. ធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធលើកិច្ចការបន្ដពីការសិក្រសាបឋម ។ ដ្រគូន្រ DRF បានបំផុសគំនិតអំពីជំហានមួយចំនួន
ដ្រលត្រូវអនុវត្តបន្ដ៖

.រៀបចំផ្រនការផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍ន្រះ ដោយមានទាំងរបាយការណ៍ជាភាស ខ្ម្ររផង

.រៀបចំឯកសររបៀបវារៈសម្រប់ DRF (ជាមួយផ្រនការសម្រប់ពិភាក្រសាក្នុងសន្និសីទនៅឆ្នាំ២០១១ និង 
លទ្ធភាពសិក្រសាតាមក្រុមចំណប់អារម្មណ៍ពិស្រស ស្តីពី ការរៀបចំ វិជា្ជាជីវៈ ឬការកាន់ដំណ្រងខាងអប់រំ 
ស្រវជ្រវ និងការស្រវជ្រវនៅ សកលវិទ្រយាល័យ)

.សរស្រររបាយការណ៍ន្រះ ជាអត្ថបទសម្រប់ព្រឹត្ដិប័ត្រស្រវជ្រវកម្ពុជា (ដ្រលទាក់ទង ជាមួយក្រសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា និងដឹកនំដោយ ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ន្រត បារ៉ុម)

.រៀបចំដំណើរការមួយសម្រប់ការពិគ្រះយោបល់ និងការពិភាក្រសាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ (ពិស្រស អ្នករៀបចំ 
គោលនយោបាយ ថា្នាក់ដឹកនំសកលវិទ្រយាល័យ ព្រមទាំងជំនញការមួយចំនួនដ្រលបានឆ្លើយសមា្ភាសន៍ 
ក្នុងការសិក្រសាន្រះ ដូចជា លោកជំទាវ បណ្ឌិត ភឿង សកុណ រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ជាដើម) ។
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សមេប់កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយជនបង្គោល
(នៅតាមសាកលវិទេយាល័យជេើសរើស)

អ្នកសួរសមា្ភាសន៍៖
កាលបរិច្ឆ្រទ៖

១.ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
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ឆ្នាំបង្កើត៖

ស្រចក្ដីប្រកាសពីប្រសកកម្ម/ចក្ខុវិស័យរបស់សកលវិទ្រយាល័យ៖

ប្រវត្ដិសង្ខ្របន្រសលវិទ្រយាល័យ៖ (ចំនួន ១ កថាខ័ណ្ឌ)

ចំនួននិស្រសិតសរុប៖

ប្រុស៖

ស្រី៖
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កម្មវិធីបរិញ្ញាប័ត្រដ្រលមានការចុះឈ្មាះចូលរៀនច្រើនបំផុត (បញ្ជាក់រហូតដល់ ៥ កម្មវិធី)៖

១
២
៣
៤
៥

ព័ត៌មានស្ដីពីមូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រស/ដ្របា៉ាតឺម៉ង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍៖

មហាវិទ្រយាល័យ/ដ្របា៉ាតឺម៉ងពាក់ព័ន្ធ
នឹងការស្រវជ្រវដើម្របី អភិវឌ្រឍន៍

ចំនួន
និស្រសិត

ចំនួនបុគ្គលិក 
អប់រំស្រវជ្រវសរុប

ចំនួនបុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ 
មានគុណវុឌ្រឍិដូចខាងក្រម

បរិញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩

១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥

ចនំនួជាភាគរយន្របគុ្គលកិអបរ់សំ្រវជ្រវធ្វើការព្រញព្រល៖ %

កម្រិតបៀវត្រសមធ្រយមរបស់បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវធ្វើការព្រញព្រល៖

គ្រូឧទ្ទ្រស៖ ដុលា្លារអាម្ររិក

គ្រូឧទ្ទ្រសជាន់ខ្ពស់ ៖ ដុលា្លារអាម្ររិក

ប្រក់ម៉ាងមធ្រយមរបស់បុគ្គលិកអប់រំស្រជ្រវ 
ធ្វើការមិនព្រញព្រល៖

ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុង ១ម៉ាង%

ចំនួនម៉ាងជាមធ្រយមក្នុងមួយសបា្តាហ៍ន្រការបង្រៀនមានប្រក់ទូទាត់ 
របស់ បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ មិនព្រញព្រល៖

ម៉ាង
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ចំនួនជាភាគរយន្របុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវដ្រលបម្រើការជាអ្នកស្រវជ្រវព្រញព្រល (ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកអប់រំ 
ស្រវជ្រវសរុប)៖

%

២.សា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ននេការសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍

ក. ការគិតគូររបស់ថ្នាក់ដឹកនំស្ដីពីប្រសកកម្ម/ចក្ខុវិស័យរបស់សាលវិទ្រយាល័យ
- តើថា្នាក់ដឹកនំផ្ដាតការយកចិត្ដទុកដាក់លើអ្វី? (តើការស្រវជ្រវជាអាទិភាពដ្ររឬទ្រ?)

ខ. គោលនយោបាយស្រវជ្រវ
- តើមានគោលនយោបាយស្រវជ្រវដ្ររឬទ្រ? (ប្រសិនបើមាន សូមអ្នកឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ពណ៌នគោលនយោបាយ 

និង/ឬ ផ្តល់ជាស្រចក្តីច្រងន្រគោលនយោបាយ)
- តើមានយុទ្ធសស្ដ្រសម្រប់ផ្តាតការយកចិត្ដទុកដាក់លើការស្រវជ្រវដ្ររឬទ្រ? (ប្រសិនបើមាន សូមផ្ដល់  

ព័ត៌មានលំអិត)
- តើ ផ្ន្រក/តំបន់/ប្រធានបទ ណខ្លះដ្រលជាអាទិភាពសម្រប់ការស្រវជ្រវ?

គ. ការចាត់ច្រងផ្ន្រកសា្ថាប័ន
- តើសកលវិទ្រយាល័យមានគណៈកមា្មាធិការ/ក្រុមប្រឹក្រសា/ការិយល័យស្រវជ្រវដ្ររឬទ្រ?
- តើសកលវិទ្រយាល័យមានមណ្ឌលស្រវជ្រវដ្ររឬទ្រ? (ប្រសិនបើមាន សូមរៀបរាប់)
- ចូរពណ៌នពីរចនសម្ព័ន្ធផ្ន្រកស្ថាប័ន (ដូចជា ការជំរុញ និងការតាមដានការស្រវជ្រវ)
- ចូរពណ៌នពីការតម្រូវរបស់សកលវិទ្រយាល័យ លើការប្រងច្រកព្រលវ្រលារវាងការបង្រៀន  និងការស្រវជ្រវ
- ចូរពណ៌នពីទស្រសនវិស័យរបស់សកលវិទ្រយាល័យ លើស្ររើភាពរបស់បុគ្គលិកអប់រំ ស្រវជ្រវ ក្នុង ការស្រវជ្រវ

ឃ. ការស្រវជ្រវជាផ្ន្រកមួយន្រគរុកោសល្រយ/កម្មវិធីសិក្រសា
- តើកម្មវិធីសិក្រសាកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រ  មានបូកបញ្ចូលការស្រវជ្រវរបស់និស្រសិត ដ្ររឬទ្រ? (ចូរពណ៌ន)

.សកម្មភាពស្រវជ្រវនៅក្នុងវគ្គសិក្រសា
.គម្រងស្រវជ្រវស្ថិតក្រមការត្រួតពិនិត្រយ
.ការធ្វើជំនួយការស្រវជ្រវ

- តើវិធីសស្ដ្រស្រវជ្រវមានបង្រៀននៅឆ្នាំទីប៉ុន្មាន?
- តើមានកម្មវិធីឧត្ដមសិក្រសាជាន់ខ្ពស់ណខ្លះ ដ្រលផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវ (អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត ក្រយបណ្ឌិត 

ជាដើម)?

ង. ប្រភ្រទន្រការស្រវជ្រវអនុវត្ដដោយបុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ
- ប្រភ្រទន្រការស្រវជ្រវ

.ការស្រវជ្រវជំរុញដោយមា្ចាស់ជំនួយ៖ %
.ការស្រវជ្រវផ្ដួចផ្ដើមដោយមហាវិទ្រយាល័យក្នុងសកលវិទ្រយាល័យ៖ %
.ការស្រវជ្រវផ្ដួចផ្ដើមដោយរដា្ឋាភិបាល៖ %
.ការស្រវជ្រវចាត់ឲ្រយធ្វើដោយផ្ន្រកឯកជន៖ %

- ប្រភពន្រការផ្ដល់មូលនិធិ
.មា្ចាស់ជំនួយ៖ %
.រដា្ឋាភិបាល៖ %
.ផ្ន្រកឯកជន៖ %
.សកលវិទ្រយាល័យ (អាហារូបករណ៍ អាហារូបករណ៍កម្រិតក្រយឧត្តម ជំនួយថវិកាស្រវជ្រវ)៖ %



68

ការសិក្រសាបឋម៖ សមត្ថភាព ស្រវជ្រវ នៅតាម សកលវិទ្រយាល័យ  ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា

.ជំនួយបច្ច្រកទ្រសពីបរទ្រស៖ %
- តើសកលវិទ្រយាល័យមានគោលនយោបាយអ្វីលើការផ្ដល់មូលនិធិពីបរទ្រស សម្រប់ការ ស្រវជ្រវការផ្ដល់ការ 

ប្រឹក្រសា? (ប្រសិនបើមាន ចូររៀបរាប់គោលនយោបាយនោះ)

ច. មូលដ្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសន្រការស្រវជ្រវ (ផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតលើចំណុច ដូចខាងក្រម)
- បណ្ណាល័យស្រវជ្រវ
- លទ្ធភាពទទួលបានកម្រងទិន្នន័យអប់រំស្រវជ្រវ
- មូលដា្ឋានសមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសដទ្រទៀត (សូមបញ្ជាក់)

ឆ. សកម្មភាពស្រវជ្រវ និងផលិតផល (ផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតលើចំណុច ដូចខាងក្រម)
- សិកា្ខាសលា កិច្ចប្រជុំភាក្រសា សន្និសីទ
- ឯកសរបោះផ្រសាយ (ដូចជា សៀវភៅ ព្រឹត្ដិប័ត្រ ឯកសរស្រវជ្រវ ។ល។)
- សកម្មភាពដទ្រទៀតនៅមូលដា្ឋាន (វ្រទិកាសធារណៈ ការតាំងពិព័ណ៌ ។ល។)
- ផ្រស្រងៗ

ជ. ភាពជាដ្រគូន្រការស្រវជ្រវ និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរគា្នាទៅវិញទៅមក (ពណ៌នចំណុចខាង ក្រម ប្រសិនបើមាន)
- កិច្ចសហការរវាងសកលវិទ្រយាល័យ (នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា)
- កិច្ចសហការរវាងសកលវិទ្រយាល័យ (ជាមួយសកលវិទ្រយាល័យបរទ្រស)
- ភាពដ្រគូដ្រលមានស្រប់ ជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្រសាក្នុងស្រុក
- ភាពជាដ្រគូដ្រលមានស្រប់ ជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្រសាបរទ្រស

ឈ. ការកសាងសមត្ថភាពស្រវជ្រវ (ពណ៌នចំណុចខាងក្រម ប្រសិនបើមាន)
- ឱកាសសិក្រសា/ស្រវជ្រវនៅបរទ្រស
- ការអភិវឌ្រឍវិជា្ជាជីវៈសម្រប់បុគ្គលិកអប់រំស្រវជ្រវ

.សិកា្ខាសលាបណ្ដុះបណ្តាល
.ជំនួយគាំទ្រសម្រប់ការចូលរួមសន្និសីទ
.ការធ្វើកម្មសិក្រសា/ការបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅរៀនធ្វើការនៅអង្គភាពផ្រស្រង/ការចូលបម្រើការក្នុងអង្គភាពផ្រស្រង 

មួយរយៈខ្លី
- កម្មវិធី/កតា្ដាលើកទឹកចិត្ដដទ្រទៀត ដើម្របីជំរុញការស្រវជ្រវ

ញ. ការធានគុណភាព (ពណ៌នចំណុចខាងក្រម ប្រសិនបើមាន)
- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្រការវាយតម្ល្រ
- យន្ដការពិនិត្រយឡើងវិញដោយក្រុមអប់រំស្រវជ្រវពាក់ព័ន្ធ
- សីលធម៌ស្រវជ្រវ (គោលការណ៍ណ្រនំ និងនីតិវិធីនន)
- យន្ដការសំណួរចម្លើយផ្រស្រងៗ

ដ. ឥទ្ធិពលន្រការស្រវជ្រវ
- ការផ្រសព្វផ្រសាយលទ្ធផលស្រវជ្រវជាសធារណៈ
- អ្នកទទួលការផ្រសព្វផ្រសាយ
- ភាសប្រើប្រស់
- ឥទ្ធិពលអាចឃើញច្របាស់ក្នុងរយៈព្រលខ្លីន្រការស្រវជ្រវ

.ឥទ្ធិពលលើការរៀបចំគោលនយោបាយ
.ឥទ្ធិពលលើមតិសធារណៈ
.ផ្រស្រងៗ
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របាយការណ៍ពិស្រស

- ឥទ្ធិពលមិនអាចឃើញច្របាស់ក្នុងរយៈព្រលវ្រងន្រការស្រវជ្រវ
.ការបង្កើនចំណ្រះដឹង/ទិន្នន័យដ៏មានប្រយោជន៍សម្រប់ការអភិវឌ្រឍ
.ការបង្កើតចំណប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាអភិវឌ្រឍន៍៍
 ផ្រស្រងៗ

៣.ការពិចារណាទូទៅ

ក. ការយល់ឃើញរបស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ស្ដីពីបរិយាកាស/ទិដ្ឋភាពអប់រំស្រវជ្រវ/ ស្រវជ្រវ
- បញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្របន្ន
- ឱកាសថ្មីៗ
- អនុសសន៍ក្រលំអ
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វេទិកាសិកេសាសេវជេវការអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

CDRI - វិទ្រយាស្្ថានបណ្្តុះបណ្តាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា
 អគារល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក ភ្នំព្រញ កម្ពុជា

  ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ កម្ពុជា
  (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២  ៨៦៧ ២៧៨ 

  (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@wicam.com.kh 

website: http://www.cdri.org.kh

វិទ្រយាស្ថានសិក្រសា ស្រវជ្រវ និងបណ្ដុះបណ្តាល (LI)
 អគារល្រខ ៣០ ផ្លូវ ៩ ទន្ល្របាសក់ ចំការមន
  ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ២៥០៩ ភ្នំព្រញ កម្ពុជា

  (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៩៣៥ 
  (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៧១

e-mail: chinda@learninginstitute.org 
website: http://www.learninginstitute.org
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