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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

*រពិនិត�្យl�វm�វrយសs្ខ�បពី 
ឧត្តមសិក�K<កម្ពុ�

7�ចក្តី>្តើម
+��ជនកម្ពុ��ងÜក់ក[្ខល (៥១%) Jន-យុ��ម 

២៥jkំ និងមួយ�គÅ�ំ (១៩,៩៦%) Jន-យុ ១៥-២៤jkំ 
Ý�ល ���វស្ថិតក្នុងចំ[ត់�kក១់1 � យុវជន (MOP 2015)។ �រ  
mើក ស្ទួយក��ិតជំ�ញ :�កJàំងពលកម្មវ័យË្ម�ង��ះ នឹង ជួយ 
ò�ò�ង់ដល់ឧស�'ហកម្ម និងជំរុញកំ6ើន��ដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុ�្ត� �រ 
ខកÂន  មិនzនÕ�ើÅ�ស់ស��នុពលដ៏ធំ·�ង��ះ Cយ�រ 
"�រមិន zនផ្តល់ឲ�្យយុវជននូវ  �រអប់រំ+�កបCយគុណ�ព 
និង  ជំ�ញ ��ប�មត���វ�រក្នុងទីផ�'រពលកម្ម�កម្ពុ� 
សព្វõ្ង� �-ច�àយ� �រXះបង់4លនូវ ផល ចំ6�ញ y្ន�ក 
+����្ត���ះ" (Khieng, Madhur, Chhem 2015, 234)។

�រអភវិឌ�្ឍធន�នមនុស�្ស�មរយៈ�រអប់រំ ���វz ន �ត់ ទុក  
�� �រ@�វB�វ និង Áល ន~zយ -ទិ�ពចម�្បង 
(MOEYS 2015; World Bank 2015) �មួយនឹង�រ��ត�  
សំ Âន់  ¿mើ�រ��លំអគុណ�ព :��រ8ៀន និង�របa�ៀន 
� �ម  ê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'�កម្ពុ� និង�រជួយជំរុញ�រ 
�àស់ប្តូរ  ពី  �រ ��ឹមß� អប់រំ និងបណ្ណុះប[្ខល ឲ�្យ¿� �រផ្តល់ 
�រ!រ  ស��ប់  អ្នកJនជំ�ញខ្ពស់ៗ (Sam, Zain, and Jamil 
2012a, 224)។
!ះបីកន្លងមកJន �រសិក�'@�វB�វ�¶�ើន Üក់ព័ន្ធ 

នឹង  ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ� Ý�ល��តmើ �ររីក លូត ýស់  î៉ង 
mឿន  �ំងពីទសវត�្សរ៍១៩៩០ មកក្តី ក៏បច្ចុប�្បន្ន ��ះ� មិន �ន់  
Jន  �របូ ក សរុបចង÷�ងបញ្ចូល½kនូវ លទ្ធផល និងប� ថ្មី ៗ    
zន រក+ើញក្នុង�រសិក�'�ំងអស់íះÙ�។ ដូÚ្ន�ះ ឯក�រ ��ះ   
Jន Áលបំណងចម�្បងផ្តល់នូវ �របូកសរុបî៉ងធំ ទូýយ  មួយ 
mើ�រសិក�'ពីមុនៗស្តីពី ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ�។ �រ សិក�' ��ះ 
zន��ត¿mើ +�វត្តិ:�ឧត្តមសិក�' ប�»�្ស�ងៗÝ�ល  ឧត្តម 
សិក�' zននិងកំពុង+�ឈមក្នុង��លសព្វõ្ង� និង លក្ខណៈនិង 

ឯក�រ��ះ 8ៀប8ៀងCយ ជួង ច�P, Hannah John និង សឹង��វ ពុទ្ធិកុល 
�ក្នុងy្ន�កអប់រំ :�វិទ�O�Pន CDRI ។ សូម~ងឯក�រ��ះ�៖ Chuong 
Chantha, Hannah John and Sengkeo Puthykol. 2016. “A Brief Review of 
Cambodian Higher Education.” Cambodia Development Review 19(4): 13-20.
១1 �មនិយមន័យរបស់ អង្គ�រសហ+���តិ (United Nations Secretary-

General 2001)

វិ�ល�ព :�Áលន~zយឧត្តមសិក�'។ ឯក�រ��ះ ·្វើ�រ  
សន្និ��ន Cយបំផុសឲ�្យ+ើញពីចíàះខ្វះÂត�ក្នុងចំ6�ះ ដឹង 
និង �រ@�វB�វ ]ើម�្បី��� �រ!រ¿ õ្ង� អ�គត mើ y្ន�ក 
ឧត្តម  សិក�'�កម្ពុ� នឹងជួយ Cះ@�យ ត���វ�រ »�្ស�ងៗ របស់ 
+�Ù�ស �តិ។

F�វត្តិសs្ខ�បg�ឧត្តមសិក�K
ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ� ËើតJន¹ើង�ំងពីសម័យអង្គរ។ Jន   

ភស្តុ�ង �កំណត់s��ក់ýក់�  (Chhem 1997) ê�ឹះ �Pន  
     ឧត្តមសិក�' zនËើតJន¹ើង�សតវត�្សរ៍ទី៩ ក្នុងរជ ្ជ�ល 
'�ះ zទ យ.វរ d័នទី១ (jkំ៨៨៩-៩១០) ក្នុងទ��ង់�  ម% 
វិទ�Oល័យ  តូចៗ។ ជិតបីទសវត�្សរ៍��យមកÙៀត ក្នុង រជ ្ជ�ល  
 '�ះ zទ ជ័យវរdន័ទី៧ (jk១ំ១៨០-១២៩០) ពុទ្ធកិ�កល វិទ�Oល័យ 
zនរីកដុះ�ល¹ើង។ �កលវិទ�Oល័យធំៗ�ង�� រួម Jន 
�'�ហ្ម និង'�ះខ័ន Ý�ល���វzនក�ង¹ើង�មលំ�ំ �កល 
វិទ�Oល័យ Nalanda (jkំ៤២៧-១១៩៧)  �មជ�្ឈមណqល �ល ពី
បុ�ណ:��រ8ៀនសូ���+�Ù�សឥ[q។ ê��បa�ៀន '�ះសង�្ឃ 
និងសិស�្ស �ប់Üន់�ក់ zនមក�kក់�ក្នុងបរិØ�ណ�ý ß� 
មួយ។ កម្មវិធីសិក�' រួមJន �រសិក�'ពី�ស� (ពុទ្ធ �ស�  
ម%îន សិវបូ� និង វិស្ណុបូ�) ��សំ�្ក�ឹត សិល�្បៈ និង 
�Pបត�្យកម្ម Ø�ជ្ជ��្ត� g���្ត� ����្ត� គណិតវិទ�O 
និង   មុខវិ��»�្ស�ងៗÙៀត (Chhem 2007, 2008)។ វប�្បធម៌ :� �រ 
8ៀន សូ�� និង�របa�ៀន�សម័យអង្គរ %ក់ zន �ប រýប 
¿  វ ិញ បន្តិចម្តងៗ។

Jនកំណត់s��ýយលក្ខណ៍អក�្សរតិចតួច[ស់ �ក់  ទង     
នឹង+�វត្តិ:�ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ� �ប់ពី សតវត�្សរ៍ ទី ១៣ ដល់ 
សតវត�្សរ៍ ទី១៩។ ដូÚ្ន�ះ���វJន�រសិក�' ប�្ថ�ម Ùៀត ]ើម�្បី ជួយ  
ប!ញmើ+��នបទÝ�ល មិនសូវ Jន��  ពិនិត�្យ  @�វ B�វ ��ះ។ 
ទិដ្ឋ�ព ខ្លះៗ :�+�ព័ន្ធអប់រំ� កម្ពុ�   ក្នុង   សម័យ   -[ និគម 
z�ំង (jkំ១៨៦៣-១៩៥៣) ���វ zន ពួក  មÈ្ត�ី z�ំង �អ្នក  
 ê�ប់ ê�ង ពណ៌�Å�ប់ ប៉ុ�្ត� � ��ល  íះ +�ព័ន្ធ ឧត្តម សិក�' y្អ�ក 
mើ  ពុទ្ធិក�កល វិទ�Oល័យ h�ង +ើញ JនÙៀត ëើយ។ ផ្ទុយ  

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥ v
�ទិ*

អ្នកl
�វm

�វវ័យw
្ម�ង

សJហរណកម្មសុីជi�ក្នុង-�jន zន�ំមកនូវក្តី zរម្ភ �¶�ើន Üក់ព័ន្ធនឹង ធន�នមនុស�្ស�កម្ពុ�  �ំង 
បរិJណ និង គុណ�ព។ ប�គុណ�ព�ឧត្តមសិក�' ក៏Jន�រពិនិត�្យ ល្អិត ល្អន់ Ý�រ។ កំ��ទ��ង់�បន្តប��ប់mើ 
ប� »�្ស�ងៗ   ក្នុង រយៈ �ល ២jkំចុង��យ��ះ ·្វើឲ�្យJន�រm�ច¹ើងនូវ សំណlរ សំÂន់ៗ�¶�ើនÜក់ព័ន្ធ  នឹង ដំ6ើរ 
�រអប់រំ។ �រពិនិត�្យ Cយ សD្ខ�ប��ះ រក+ើញ� ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ� zនវិវត្ត ¿ មុខគួរឲ�្យ�ប់-រម្មណ៏ និងក្នុង ផ្លូវ 
មួយ ដ៏��ឹម���វ ក ៏ ប៉ុ�្ត� %ក់ដូច�យឺត និង�Jនប�+�ឈមមួយចំនួនÝ�ល���វCះ@�យ �ពិ��ស �របD្កើត 
យន្ត�រដ ៏Jន +�សិទ្ធ�ព ]ើម�្បី ព�្លឿន�រអភិវឌ�្ឍឧត្តមសិក�'។



14

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

¿វិញ ��+ើញ Jន � ý   តូចៗ �¶�ើន  កំពុង  
ដំ6ើរ �រ � ក្នុង វត្ត ëើយ ��ះ �+�L�ទ ß � មួយ  

គត់:��ý8ៀន ក្នុង  ��ុក   �   ក្នុង    '�ះ �� [ ច÷� 
កម្ពុ� ���ល +�Ù�សz�ំង �ក់ របប  -[ និគម  មក mើ 

កម្ពុ� ក្នុងjkំ១៨៦៣ (Ayres 2000, Peycam 2010) ëើយ 
�ý�ំងíះìើកឲ�្យß�Ë្ម�ង+�ុស ប៉ុ�ðះ មក ចូល  8ៀន។

�រអប់រំ�ក្នុងវត្ត zនបន្តរហូតមកដល់]ើមសតវត�្សរ៍ទី២០ 
(Leng 2013) ���លJន�របD្កើត �ýបឋមសិក�' និង 
មធ�្យម សិក�' ���មរបប-[និគមរបស់z�ំង (jkំ ១៨៦៣-
១៩៥៣) ។ ê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'ទំ�ើបៗ (HEIs) y្អ�ក �ម 
គំរូ�+�Ù�សz�ំង ���វzនបD្កើត¹ើង�ចុងសម័យ -[ 
និគម។ ê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'ដំបូង���កម្ពុ� គឺ វិទ�O�Pន �តិ 
នីតិ��្ត� ន~zយ និង��ដ្ឋកិច្ច Ý�ល���វzនក�ង ¹ើង 
�ចុងទសវត�្សរ៍១៩៤០ (Sloper 1999; Yuok 2007) ëើយ 
��យ មក ប្តូរÎÏះ� �កលវិទ�Oល័យភូមិន្ទនីតិ��្ត� និង 
វិទ�O��្ត� ��ដ្ឋកិច្ច។

�àមៗប��ប់ពី កម្ពុ�ទទួលzនឯក�ជ�្យផុតពី�រ ê�ប់ê�ង  
របស់z�ំង ចំនួន HEIs zនËើន¹ើង � លំ�ប់ ëើយ 
និសិ�្សត ចុះÎÏះចូល8ៀន�ម�កល វិទ�Oល័យ zន Ëើន ពី 
២០០�ក់�jkំ១៩៥៣ រហូតដល់ ៥៧៥៣ �ក់ �  jkំ ១៩៧០ 
(Sam, Zain and Jamil 2012a, 228)។ កំ6ើន jប់ រហ័ស 
��ះ zនចប់¿វិញ ���លកម្ពុ� �àក់ចូល ¿ ក្នុង  ស��្គាម ក្នុង 
តំបន់ និងក្នុង+�Ù�ស�បន្តប� �ប់។ ក្នុង សម័យ��រណរដ្ឋ 
d្ម�រ ពីjkំ១៩៧០-៧៥ �រ ទJàក់ B�ប់ ��ក ��លដី (carpet 
bombing) របស់សហរដ្ឋ-Þ�រិក និង សq0�មសុីវិល zន Jុំង ឲ�្យ 
+��ជនជិត ៥០% �àយ � ជនLៀសខ្លួន និងzន បំ�àញ -½រ 
សិក�' អស់ +�Ç�ល ៥០% (Mysliwiec 1988; Chet 2006; 
Duggan 1997)។ ប��ប់មក ក្នុងjkំ១៩៧៥-៧៩ d្ម�រ÷�ហម 
zន   បំ�àញ  �្ទ�ចខ្ទី រ CយÚ�ត�នូវ+�ព័ន្ធអប់រំផ្លូវ�រ�ំងមូល។ 
�កល   វិទ�Oល័យ�����វបិទ�9រ ëើយ�គ¶�ើន:�+��ជន 
Ý�ល    Jន  �រអប់រំ ���វzន��សJàប់4ល ឬ���វនិរÙ�សខ្លួន 
(Clayton 1998)។

ស��្គាមសុីវិលអូសប�àយ ���យ��លd្ម�រ÷�ហមដួល 
រលំ¿ zនបង្ក�រខូចÂតប�្ថ�មÙៀត ដល់ê�ឹះ�Pន និង ë��� 
រច�   សម្ព័ន្ធអប់រំ (Duggan 1997; Chet 2006, 13)។ ភូមិ��្ត� 
ន~zយ�រទូត ពីjkំ១៩៧៩-៩៣ zន·្វើឲ�្យកម្ពុ�សឹង ß � 
ស្ថិត  � �ច់Cយ �កពីប[្ខ+�Ù�ស»�្ស�ងៗ Âង y្ន�ក�រ ទូត 
ន~zយ និង��ដ្ឋកិច្ច  ក្នុងកំឡុងទសវត�្សរ៍១៩៨០  (Mysliewic 
1988) Ý�លzនប៉ះÜល់ដល់�រ ក�ង +�Ù�ស ¹ើង     វិញ    �� 
យ  ��ល បញ្ចប់សq0�ម។ CយJន ជំនួយ  ពី អតីត សហ  �ព    
សូØៀត និង សម្ព័ន្ធមិត្ត�� កម្ពុ� zន រីក លូត ýស់ ¿ មុខ     
ខ្លះÝ�រ ក្នុង �រ  ��រ¹ើងវិញនូវ +�ព័ន្ធ អប់រំ   ក��ិត បឋម សិក�' 
ប៉ុ�្ត� "�រអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�' zន ទទួល ផល +�~ជន៍ 
តិច   តួច  [ស់ ពីកិច្ចខិតខំ +�ឹង*�ង  ��ះ។ ម� O៉ង Ùៀត  �រ �ក់  
រzំង   ហ៊ុំព័ទ្ធរបស់អង្គ�រ សហ+���តិ mើ�រ ផ្តល់ ជំនួយ មក 
កម្ពុ� ពីjkំ១៩៧៩-១៩៨៩ zនទប់�្កត់ +�Ù�ស�¶�ើន ក្នុង 

�រ   ផ្តល់ជំនួយCយ ��ល់ មក កម្ពុ�" (Chet 2006, 13; Read 
1992)។ �រក�ង ¹ើង វិញ zន�ប់ »្តើ ម î៉ង  Âàំង �à � �យ    
�រ  Xះ> kត��ម ជំនួយ  ឧបត្ថម ្ភពី អង្គ�រ សហ +�� �តិ ក្នុង jk ំ 
១៩៩៣ ëើយ�ថ្មីម្តង Ùៀត +�ព័ន្ធអប់រំ� កម្ពុ� zន ìើក ចំហ 
ទទួល យកឥទ្ធិពល ¶�ើន��បî៉ងពី អន្តរ�តិ (Chhem 1997)។

សរុបមក ក្នុងរយៈ�ល  ៦ទសវត�្សរ៍ចុង��យ��ះ +�ព័ន្ធ 
អប់រំ  ក��ិតឧត្តមសិក�'ទំ�ើប�កម្ពុ� zនយកគំរូ�ម +�ព័ន្ធ  
អប់រំ »�្ស�ងៗ�¶�ើន Jន�ំងពី��5ល:� "ì�សកកម្ម ផ្តល់ 
�ព សុីវិល័យ" របស់z�ំង រហូតដល់ ឥទ្ធិពល :� ទ��ង់  អប់រំ 
របស់សូØៀត។ �ប់ពីjkំ១៩៩៣ តមក គឺ� សម័យ :� អន្តរ� 
តូប នីយ កម្ម  ដ៏Âàំង�à CយJន លំហូរ ចូលនូវ ជំនួយបÚ្ច�កÙ�ស 
ពី អង្គ�រ �kក់តំបន់ និង អន្តរ�តិ និងពីប[្ខ+�Ù�ស ដូច� 
អូ@��លី ជប៉ុន និងថ្មីៗ ��ះÙៀត ពី+�Ù�សចិន។ គំរូ��ប z�ំង 
� JនÕ�ើក្នុង HEIs មួយចំនួន តូច ថ្វីìើសព្វõ្ង� អង់�្ល�ស zន 
�àយ ���ជÉ�ើសទី២ របស់ និស�្សិត កម្ពុ�ក្តី។ ម�O៉ង Ùៀត 
Jន  និស�្សិត ¶�ើនÜន់�ក់  zន 	�ើស យក �រសិក�' �បរÙ�ស 
Cយ  �គ ¶�ើនzន¿ +�Ù�សជបុ៉ន និងអូ@ ��លី។

ប�+�ឈមចម�្បងមួយរបស់ HEIs �កម្ពុ� គឺ�រ ផ្តល់ 
កJàំង ពលកម្មJនគុណ�ព និង��ប�ម ត���វ �រ ]ើម�្បី 
អភិវឌ�្ឍ  ��ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ� ដូចJន)�ងក្នុង Áល ន~zយ 
អភិវឌ�្ឍន៍  ឧស�'ហកម្ម  jkំ២០១៥-២៥ របស់ �ជរ��ភិzល។ 
ដូÚ្ន�ះ  ���វ ß� ·្វើ កំ��ទ��ង់វិស័យអប់រំ ]ើម�្បីព��ឹងគុណ�ព និង   
�ព សម��ប :� HEIs។

ឧត្តមសិក�K�y�លបច្ចុប�្បន្ន
�រពិនិត�្យ��,សៗពី�រចូល8ៀន �រ8ៀនចប់ 
និង �@���រ�្យ �kក់ឧត្តមសិក�'

វិនិ~គmើ�រអប់រំ zន]ើរតួ�ទីî៉ងសំÂន់ក្នុង�រ 
អភិវឌ�្ឍ +�Ù�សកម្ពុ� ��ប�មយុទ្ធ��្ត��តិសំ� "បន�្ស ុី  
½k រ�ង �រអភិវឌ�្ឍ��ដ្ឋកិច្ច និង �រអភិវឌ�្ឍ�តិ  �ម រយៈ �រ 
ព��ឹងវិស័យអប់រំ" (Duggan 1996, 362)។ �រ �àស់ប្តូរ  � ក្នុង 
ទសវត�្សរ៍១៩៩០ ពី��ដ្ឋកិច្ច�មy�ន�រ+�មូលផ្តុំ ¿� ��ដ្ឋកិច្ច 
��ប ទីផ�'រ��រី zន�ំឲ�្យJន �រផុស¹ើងនូវ HEIs ឯកជន និង 
កម្មវិធីបង់õ្ល�សិក�' ��ម HEIs របស់រដ្ឋ។ ចំនួន HEIs zន 
Ëើន¹ើងî៉ងគំហុក (រីកដូចផ�្សិត) ពី��ឹម ១៤ê�ឹះ�Pន ក្នុង 
jkំ២០០០ រហូតដល់ ១១០ê�ឹះ�Pន ក្នុងjkំ២០១៥។ !ះ î៉ង  
��ះក្តី អs�ចុះÎÏះចូល8ៀន�kក់ឧត្តមសិក�'�កម្ពុ�២1 ស្ថិត 
�លំ�ប់�បបំផុតក្នុងតំបន់-� jន CយJនß� ១៦% ក្នុង 
jkំ២០១១ Ý�ល�អs��បបំផុតលំ�ប់ទី២ ប��ប់ ពី មីî៉ន់J៉ 
(១៤%) ëើយ�ពី��យ Øៀត[ម (២៤%) និង õ� 
(៥៣%) (UNESCO 2016)។

២1 អs�ចុះÎÏះចូល8ៀន�kក់ឧត្តមសិក�'���វzនកំណត់Cយ "ចំនួនសិស�្ស 
ចុះ ÎÏះចូល8ៀន�kក់ឧត្តមសិក�' Cយមិនគិតពី-យុ   និងគិត��គរយ 
·ៀប នឹង ចំនួន ÷�ុមយុវជនÝ�លJន-យុ៥jkំប��ប់ពី-យុសន្មត� ពួក�� 
នឹង ���វ បញ្ចប់�kក់មធ�្យម សិក�'សរុប" (UNESCO Institute for Statistics 
2016)។

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥
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ក្នុងjkំសិក�' ២០១៣/១៤ HEIs zនផ្តល់ និស�្សិត បញ្ចប់ 
�រសិក�' ៤៨.៣៨៥�ក់ (��ង១) និងÕ�ើ បុគ្គលិក y្ន�ក 
បa�ៀនចំនួន ១១.៣៦២�ក់ (��ង២)។ �@���រ�្យម% 
វិទ�Oល័យ �គ¶�ើន �ជនកម្ពុ� និងJនស�្ញប័��អនុបណqិត 
Ý�ល ប!ញ� កិច្ច+�ឹង*�ងក�ងសមត្ថ�ពបa�ៀន� �ម 
HEIs �កម្ពុ� ទទួលzន�គជ័យគួរឲ�្យកត់សំ½ល់ ។ បុ៉�្ត� 
�រ រីកចÉ�ើន��ះ %ក់ដូច��នឹងក្នុងប៉ុ�Ïនjkំ ថ្មីៗCយ 
ចំនួន បុគ្គលិកy្ន�កបa�ៀនÝ�លJនស�្ញប័��អនុបណqិត zន 
Ëើន¹ើង+�Jណ ១០០០�ក់ ពីjkំសិក�'២០០៩/១០ ដល់ 
២០១៣/១៤ ·ៀបនឹងកំ6ើន ១៩០០�ក់ ß�ក្នុងមួយjkំគត់ 
ពី jkំសិក�' ២០០៨/០៩ ដល់ ២០០៩/១០ (Khieng, Madhur, 
Chhem 2015, 47)។ ក្នុងjkំសិក�'២០១២/១៣ Jន និស�្សិត�ង 
២៥៥.០០០�ក់ zនចុះÎÏះចូល8ៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំក��ិត 
ឧត្តមសិក�'៣2 ក្នុងíះJន ៦០% zនចុះÎÏះចូល8ៀន� 
�ម HEIs ឯកជន (Khieng, Madhur, Chhem 2015, 38; 
MOEYS 2015)។

ប�សំÂន់ៗប៉ះÜល់ដល់�រអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�'
!ះបីចំនួនê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�' និស�្សិតបញ្ចប់�រសិក�' 

និង �@���រ�្យJនគុណសម�្បត្តិê�ប់B�ន់ zនËើន ¹ើងក្តី ក៏ 
ប� 4ទ �ß�Jន¶�ើនÜស��ញ។ Sam et al. (2013, 
284) zនពណ៌�CយសD្ខ�ប� "ឧបសគ្គy្ន�កហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
រ��ភិzល កង្វះលក្ខខណqត���វមុន�រទទួលយកសិស�្ស ឲ�្យ ចូល 
8ៀន និង��� ò�ò�ង់�រសិក�' កង្វះធន�នមនុស�្ស គុណ�ព :� 
�រ  បa�ៀន សមត្ថ�ព@�វB�វ �ព�ប់�ក់ទងនឹង ត���វ�រ 

៣2 អs�ចុះÎÏះចូល8ៀន �ប់បញ្ចូលនូវ ចំនួនសិស�្សចុះÎÏះចូល8ៀនសរុប 
�ê�ប់ ក��ិតjkំ (jkំទី១ ដល់jkំបញ្ចប់) បុ៉�្ត�Jនសិស�្សមួយចំនួនចុះÎÏះ 
ចូល8ៀន��ញ5៉ង �  HEIs ពីរឬ¶�ើន ក្នុង��លß�មួយ Ý�ល�-ច 
ប[្ខល ឲ�្យJន �រ�ប់ខុសនូវចំនួនសិស�្សសរុបចូល8ៀន�ê�ឹះ�Pនឧត្តម
សិក�' (Innes-Brown 2006)។

:�  �រ សិក�' ស្វ័យ�ព និង��រី�ពក្នុង�រសិក�'អប់រំ��ម
�កល វិទ�Oល័យ" សុទ្ធß��ប� សំÂន់ៗÝ�ល��ំងដល់ �រ 
រីក លូតýស់វិស័យអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�'�កម្ពុ�។ �រ  សិក�'     
@�វB�វ��ះzន ប!ញនូវប�+�ឈមសំÂន់ៗបី៖ វិសម �ព    
ក្នុងលទ្ធ�ពទទួលzន�រអប់រំ ក��ិតឧត្តមសិក�', គុណ �ព   :�  
�រ បa �ៀន និង�រ8ៀន�Jនក��ិត, និង�ពមិន សុី½k  y្ន�ក 
ជំ�ញ។

លទ្ធ�ពទទួលzន�រអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�'
�ជ�នីភ្នំ��ញ និង ២០��ត្ត»�្ស�ងÙៀត (ក្នុងចំ�ម ២៥ 

��ត្ត) សុទ្ធß�Jនê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�' (MOEYS 2015)។ ប៉ុ�្ត�   
ê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'មួយចំនួនធំ (៦០%) ទទួល zន ថវិ�     ពី 
វិស័យឯកជន និង+�មូលផ្តុំ� �ជ�នី ភ្នំ��ញ Ý�ល�ំ ឲ�្យ     J ន  
�ពខុស½kÂàំងក្នុងy្ន�កអប់រំរ�ងទី÷�ុងនឹងជនបទ និង  ក្នុង  �រ 
ទទួល zន ព័ត៌Jន�ក់ទងនឹង �រ ផ្តល់���អប់រំ ëើយ  ·្វើ   ឲ�្យ    
Jន វិសម�ព�ន់ß�ធ្ងន់ធ្ងរ¹ើង ក្នុងលទ្ធ�ព ទទួល zន  �រ    
អប់រំក��ិត ឧត្តម សិក�' ។ ដូÚ្ន�ះ យុវវ័យ�¶�ើន ���វ បង្ខំ ចិត្ត       
�ក  Ú�ញ ពី��ត្ត ]ើម�្បី-ចJនឱ�សទទួលzន �រអប់រំ ក��ិត      
ឧត្តម  សិក�'�ទី÷�ុង។ ចំ[ក��ុករបស់និស�្សិត��ះ មិន     
��ន     �8ឿងថ្មីÙ� ប៉ុ�្ត��ß�Jន កង្វះ�រ@�វB�វ � លក្ខ  ណៈ    
+�ព័ន្ធ  ]ើម�្បីCះ@�យប��ក់ទងនឹងឱ�ស 8ៀន  សូ�� �រ  
បណ្ណុះ ប[្ខល និង�រផ្តល់��� អប់រំ។ កន្លង មក  ក៏ Jន អត្ថបទ 
Xះពុម្ពផ�'យ មួយចំនួនÝ�លmើកអំពី ប� ច ំ[ក  ��ុក  � 
កម្ពុ� (MOP 2012; Bylander 2015) ß� �គ ¶�ើន ��ត  ¿ mើ 
�រ!រ ��ងmើ លទ្ធ�ព ទទួល zន �រ អប់រំ។

��ពីគJàតរ�ងទី÷�ុងនឹងជនបទ �រសិក�'ពីមុនរបស់ Chet 
(2006) ប!ញពីគន្លងតូចចD្អៀត និង មិន-ចបត់��នzន ]ើម�្បី  
ទទួល zន�រអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�'។ s�កចូល ¿�ន់ �រ អប់រំ  
ក��ិត  ឧត្តមសិក�' Jនតិចតួច[ស់ ន ិង   ស��ប់ ß� សិស�្ស  

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥ v
�ទិ*

អ្នកl
�វm

�វវ័យw
្ម�ង

��ង១៖ ចំនួននិស�្សិតបញ្ចប់�kក់ឧត្តមសិក�' ក្នុងjkំសិក�'២០១៣/១៤

និស�្សិត បញ្ចប់ �kក់ ឧត្តម 
សិក�'

បរិ�្ញ ប�� រង បរិ�្ញ ប�� អនុ បណqិត បណqិត សរុប

+�ុស 3338 21806 3468 33 28645

��ី 2264 16428 1047   1 19740

សរុប 5602 38234 4515 34 48385

+�ភព៖ �រគណ�របស់ អ្នកនិពន្ធCយÕ�ើទិន្នន័យទទួលzនពីឯក�រ MOEYS 2015, 34-35

��ង២៖ គុណវុឌ�្ឍិ:��@���រ�្យ�kក់ឧត្តមសិក�' jkំ២០១២-១៤

�@���រ�្យ
2012/13 2013/14

បរិ�្ញប�� អនុបណqិត បណqិត សរុប បរិ�្ញប�� អនុបណqិត បណqិត សរុប

�@���រ�្យក្នុង��ុក 3470 6023 700 10,202 3139 6632 717 10488

�@���រ�្យបរÙ�ស   250   285 105     640   270   485 119     874

សរុប 3720 6317 805 10,842 3409 7117 836 11362
+�ភព៖ MOEYS 2015
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

និស�្សិត   Ý�ល zន     +�ឡង   �ប់�kក់ទី១២ ឬ Jន 
ស�្ញប័�� +�%ក់ +� Ç�ល ។
�រសិក�'»�្ស �ងÙៀត zនរក+ើញ�ព ខុស   �្ល�ក  Âង 

y្ន�ក P�នឌ័រ (Un and Sok, 2014; Un , Chuon and Ngin 
2013a)។ ឧ�ហរណ៍ Un and Sok (2014,7) និîយ� "... 
ចំណុច មួយ  ចំនួន Ý�ល គួរß��ប់-រម្មណ៏ និង�ប់»្តើម��*�  គឺ 
លទ្ធ�ព មិន �្មើ½ k:� ÷�ុមនិស�្សិត��ី និង ê�,�រ÷�ី÷� �]ើម។" 
ì ើ·ៀប នឹង បុរស �្ត�ីជួបឧបសគ្គ¶�ើន�ង ]ើម�្បីទទួលzន 
�រ អប់រំ ក��ិត ឧត្តមសិក�' �ពិ��ស �ក់ទងនឹងប�+�[�ណី 
និង  ផ្នត់គំនិតy្ន�កP�នឌ័រ �ក្នុងសង្គមÝ�លរំពឹង� �្ត�ី ���វ � 
ផ្ទះ និង���វ8ៀប�រ។ !ះបីJនលទ្ធ�ពទទួលzន�រ អប់រំ   
ក��ិតឧត្តមសិក�'ក្តី �្ត�ី-ចជួប ប�+�ឈម �¶�ើន Ùៀត 
ដូច� �ររស់�ក្នុងទី÷�ុង �រមិនJនបន្ទប់�kក់ � ក្នុង  
�ý �រ·្វើដ6ំើរj�យÝ�ល-ចមិនJន សុវត្ថិ�ព �រ 
រំÂនjty្ន�កP�នឌ័រ �រ8ីសrើង �រ បន្តËៀប សង្កត់ ពី 
ê�,�រ និងក្តីរំពឹង របស់ឪពុកJ�យmើកូន��ី។ !ះî៉ង��ះក្តី 
�រ  @�វB�វzនប!ញ� វិនិ~គmើ�រអប់រំរបស់�្ត�ី 
�ក� �សំÂន់ បំផុត ស��ប់�រអភិវឌ�្ឍ��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច� 
ក��ិត មូល��ន និងក��ិត�តិ (Khieng, Madhur and Chhem 
2015; CDRI 2015)។

គុណ�ពអប់រំ
សូម�្បី��មតំបន់Jនê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'¶�ើន ក៏�រ អប់រំ 

ក��ិត ឧត្តមសិក�' មិន-ច��គុណ�ព zនÝ�រ។ �រសិក�'  អ ំពី 
សមត្ថ�ព@�វB�វក្នុង ១៥�កលវិទ�Oល័យ �កម្ពុ� (Kwok 
et al. 2010, 9) zនប! ញ� "�ររីកដុះ�លចំនួនê�ឹះ�Pន 
ឧត្តម សិក�' zន·្វើឲ�្យJនសំណlរ�¶�ើន�ក់ទងនឹង គុណ�ព   
�កល វិទ�Oល័យ �ពិ��ស កង្វះវប�្បធម៌@�វB�វ និង សមត្ថ 
�ព   @�វB�វ"។ និស�្សិត�kក់ឧត្តមសិក�' ក៏%ក់ដចូ��ត ¶�ើន 
�ង¿mើបរិJណÝ�រ។ Hashim, Leong and Pich (2014, 
503) zនសD្ក�ត +ើញ � "]ើម�្បី ·្វើឲ�្យ ខ្លួន ឯង  Jន ឱ�ស    
ទទួលzន�រ!រ¶�ើន���លអ�គត" និស�្សិត  ß�ង ß�  ចុះ   ÎÏះ 
ចូល8ៀន ¶�ើនជំ�ញ និង¶�ើន ê�ឹះ�Pន  ឧត្តម    សិក�'  ក្នុង  ��ល 
ß�មួយ។ !ះបី កម្មវិធីសិក�'¶�ើនមុខ ជំ�ញ �ំង ��ះ -ច 
បំ��ញឲ�្យ½k¿វិញ¿មកក្តី ក ៏អ្នក និពន្ធ zន  mើក � �រ ��ត 
mើ បរិJណ:��រអប់រំ ក��ិត ឧត្តម សិក�' -ច Jន  ផល   ប៉ះÜល់ 
អវិជ្ជJន¿mើ លទ្ធផល សិក�' របស់ និស�្សិត និង លក្ខ ខណq  ទទួល 
សិស�្ស  ឲ�្យចូល8ៀន ��ម �កល វិទ�O ល័យ។
!ះបីJន�រល្អ+��ើរ¹ើងy្ន�កបរិJណ ក្នុង�របណ្ណុះ 

ប[្ខល �@���រ�្យឧត្តមសិក�'ក្តី ក៏គុណ�ព�រ បa�ៀន  
�   �kក់ឧត្តមសិក�' '�ម�ំងសJ �របរិ�;រ»�្ស�ងៗ និង �រ  Õ�ើ  
Å�ស់ធន�ន ជំ�ញ ស��ប់�របa�ៀន និង �រ  @�វ B�វ 
�ß�4ទប��¹ើយ (Sam et al. 2013)។ គំរូ @�វ B�វ   
មួយ បD្កើត¹ើងCយ Sam et al. (2013) ស��ប់ ពិនិត�្យ 
ពី គុណ�ពនិស�្សិតបញ្ចប់ �kក់ឧត្តម សិក�'  � កម្ពុ� ប!ញ ពី  
ទំ�ក់ ទំនងរ�ង �វ� និង÷�ម សីលធម៌ � រ!រ (�តុ ចូល 

របស់ និស�្សិត) បរិî�ស:� �រអប់រំ (�តុចូល y្ន�ក �Pប័ន) 
និង �គជ័យ:��រសិក�' (�តុÚ�ញ:��រអប់រំក��ិត ឧត្តម 
សិក�')។ !ះî៉ង[ក្តី ���វJន�រ@�វB�វ �ក់é្ត�ង ប�្ថ�ម 
Ùៀត ]ើម�្បីé្វ�ងរកវិ�ន�រ»�្ស�ងៗÝ�ល-ចអនុវត្តzន និង 
Jន +�សិទ្ធ�ព ]ើម�្បីជួយ��លំអ គុណ�ពអប់រំ និងសមត្ថ�ព 
@�វB�វ ��មê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'�កម្ពុ�។

កង្វះគុណ�ពក្នុងទិដ្ឋ�ពខ្លះ:� +�ព័ន្ធអប់រំឧត្តមសិក�' � 
កម្ពុ� (កម្មវិធីសិក�'@�វB�វ វិធី��្ត�បa�ៀន និង 8ៀនសូ�� 
កង្វះ សកម្ម�ព@�វB�វ �រមិនJន÷�ុម�@���រ�្យ ·្វើ�រ 
��ញ5៉ង ។ល។) �ម�រឲ�្យJន �រកំណត់នូវ +�L�ទ : � 
ê�ឹះ�Pន ឧត្តមសិក�' Ý�ល�ឧបករណ៍មួយដ៏Jន +�~ជន៍  
ស��ប់ ·្វើ�រតh្ល� mើ ê�ឹះ�Pននីមួយៗ  Cយ ·ៀប នឹង 
ì�សកកម្ម  Ý�ល ê�ឹះ�Pនíះzន+��ស¹ើង។

�ពមិនសីុ½ky្ន�កជំ�ញ និង�រអប់រំវិ��ជីវៈ
�រសិក�'���លថ្មីៗzនរក+ ើញនូវ �ពមិនសីុ½kគួរឲ�្យ កត់ 

សំ½ល់ រ�ង ចំ6�ះដឹងនិងជំ�ញ Ý�លនិស�្សិត Ùើប បញ្ចប់ �រ 
សិក�'ទទួលzន �មួយនឹង ត���វ�ររបស់ន~ិជក (Chen, Sok 
P. and Sok K. 2007; Chet 2009; Madhur 2014)។ សិស�្ស ឧត្តម 
សិក�' �គ¶�ើន 	 �ើសយកជំ�ញឯកÙ�សy្ន�ក មនុស�្ស��្ត� 
ឬ វ ិទ�O��្ត�សង្គម �ពិ��ស ជំ�ញy្ន�ក-ជីវកម្ម ��ដ្ឋកិច្ច 
និង��បរÙ�ស (Un, Chuon and Ngin 2013b; Sam et al. 
2013, 284)។ �ពមិនសីុ½k�ំង��ះ 4ទ¹ើង �ពិ��ស Âង 
y្ន�ក វិទ�O��្ត� បÚ្ច�កវិទ�O វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ�O (STEM)។ 
មូល��ន ចំ6�ះដឹង និងជំ�ញy្ន�ក STEM ��ះ គឺ សំÂន់ បំផុត 
ស��ប់ �រអភិវឌ�្ឍ ��ដ្ឋកិច្ច�កម្ពុ� និង�រជួយ ò�ò�ង់ កំ6ើន 
ឧស�'ហកម្ម។ ប៉ុ�្ត��រJនចំ6�ះដឹង  និង សមត្ថ�ព Âង 
y្ន�ក សិល�្បៈ��រី  (Liberal arts)/STEAM (វិទ�O��្ត� បÚ្ច�ក 
វទិ�O វិស្វកម្ម សិល�្បៈ និងគណិតវិទ�O) ក៏�ំzច់Ý�រ ស��ប់ 
"បំ��ញត���វ�រJុំងឲ�្យJន�រ អភិវឌ�្ឍ ធន�នមនុស�្ស�និរន្តរ ៍ 
និងê�ប់វិស័យ។" (Chhem 1997) 

អតុល�្យ�ព��]ៀង½kមួយÙៀត -ចÞើល+ើញច�(ស់ក្នុង 
�រ  អប់រំបណ្ណុះប[្ខលបÚ្ច�កÙ�សនិងវិ��ជីវៈ (TVET) íះ  គឺ 
វគ្គបណ្ណុះប[្ខលÝ�ល��ញនិយមបំផុត រួមJន �រ ê�ប់ ê�ង  
-ជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បÚ្ច�កវិទ�Oព័ត៌Jននិង ទូរគម�គមន៍ (ICT) 
និង ��អង់�្ល�ស ��ងមុខវិ���ប់�ក់ទងនឹង វិទ�O��្ត� 
ពិត ដូច�Âងy្ន�ក x �ឿងយន្ត និងវិស្វកម្ម � ]ើម (Lonn 
and Khieng 2015, 93)។ !ះបី TVET សំÂន់ Âàំង និងJន   
ស�� នុពល ស��ប់�រអភិវឌ�្ឍជំ�ញរបស់ កJàំងពលកម្មក្តី ក ៏  
�  � ß��វិស័យមួយÝ�ល��ឲ�្យតh្ល� �ប មិន Jន �រ @�វB�វ   
¶�ើន  ¿mើ� (�កម្ពុ�) ëើយJន �រ យល់ ខុស� ��  
ជÉ�ើស  ល្អលំ�ប់ទី២ និងស��ប់ អ្នកទទួលzនលទ្ធផលសិក�' 
មិន សូវល្អ (Lonn and Khieng 2015)។

កំ6ើន��ដ្ឋកិច្ចî៉ងmឿន និងសJហរណកម្ម-�jន �ន់ 
ß� សុីជi� គួបផ�្សំនឹង  កំ��ទ��ង់��ដ្ឋកិច្ច Ý�ល មិន Jន �រ 
ស��ប ស��,លល្អ zន·្វើឲ�្យ�រផ្តល់ និង�ពÜក់ព័ន្ធ:��របណ្ណះុ 

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

v
�ទិ*

អ្នកl
�វm

�វវ័យw
្ម�ង
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ប[្ខលនិង�រអប់រំក��ិត ឧត្តម �àយ¿�ប�ប��ប់បន�្សំ 
(Chet 2006)។ ក���ពី��យ�រអភិវឌ�្ឍអន់��'យ: �ឧត្តម 
សិក�' រួមJន ជំនួយò�ò�ង់y្ន�កហិរញ្ញវត្ថុមិនê�ប់B�ន់ (Un, 
Chuon and Ngin 2013b) កម្មវិធីសិក�'�ស់ហួសសម័យ 
កង្វះ �@ ���រ�្យ Jនគុណ�ព ìៀវត�្សរ៍�@���រ�្យ�ប និង 
អភិzលកិច្ច �រê�ប់ê�ង និង�រផ្តល់មូលនិធិ ដល់ ê�ឹះ�Pន 
ឧត្តម សិក�'Jនលក្ខណៈ�ច់Cយដុំ (Chet 2006)។ ទិដ្ឋ�ព 
មួយÙៀត គឺ អវត្តJន�ពñ�គូ �យុទ្ធ��្ត�រ�ង �កល 
វិទ�Oល័យ រ��ភិzល និងវិស័យឧស�'ហកម្ម (Khieng, Madhur 
and Chhem 2015, 71)។

ក្នុងy្ន�កប��ប់��ះ  នឹងJន�រពិនិត�្យពីដំ�ះ@�យ¿mើ 
ប� +�ឈម�ំង�យ�មរយៈ Áល ន~ zយ Cយ ��ត 
mើ ឯក�រÁល�Ý�លzន8ៀបចំ¹ើង ���លថ្មីៗ របស់ 
÷�សួង អប់រំ យុវជន និងកី� (MOEYS)។

Zលន[\យអប់រំ
ចក្ខុវិស័យអភិវឌ�្ឍន៍របស់រ��ភិzល គឺ ជំរុញឲ�្យកម្ពុ��àយ  

� +�Ù�សJនចណំ Qលមធ�្យម�jkំ ២០៣០ និង�+�Ù�ស Jន 
ចំណQល ខ្ពស់�jkំ២០៥០ (MOEYS 2014)។ ]ើម�្បី  សÉ�ច 
ចក្ខុវិស័យ��ះ ÷�សួងអប់រំ zនផ្តល់-ទិ�ពខ្ពស់បំផុត ដល់ 
ឧត្តម  សិក�' �ក្នុងរìៀប�រៈកំ��ទ��ង់ ដូចJន ប!ញ � 
ក្នុង  យុទ្ធ��្ត� ចតុ=ណដំ[ក់�លទី៣ jkំ ២០១៤- ១៨ 
ស្តីពី �រក�ងសមត្ថ�ព និង�រអភិវឌ�្ឍ ធន�ន  មនុស�្ស �ម 
រយៈ "�រព��ឹង និងmើកស្ទួយ�រអប់រំ វិទ�O��្ត� និង បÚ្ច�ក  
វិទ�O និង�របណ្ណុះប[្ខល បÚ្ច�កÙ�ស"។ ចក្ខុ វិស័យ   ឧត្តម សិក�' 

jkំ២០៣០ Ý�លzន អនុម័ត ¹ើង �d� Þ�� 
២០១៤ ក ៏ zន ប!ញ ពី យុទ្ធ ��្ត�សំÂន់ៗ និង 
y�ន�រសកម្ម�ព ê�ប់ _�ុង ̀ �យ ]ើម�្បី��នូវ 
សមធម៌ និង លទ្ធ�ព  ទទួល zន �រ អប់រំ ស��ប់ ê�ប់½k, 
�រ  ê�ប់ê�ង  +�ព័ន្ធ ឧត្តមសិក�'+�កបCយ +�សិទ្ធ�ព និង  �រ 
អភិវឌ�្ឍ   ធន�ន មនុស�្ស (MOEYS 2014)។

y�ន�រយុទ្ធ��្ត�វិស័យអប់រំjkំ២០១៤-១៨ ប! ញនូវ 
Áល� សំÂន់បីÂងÁលន~zយគឺ (១) បD្កើនចំនួន 
-% រូបករណ៍  ស��ប់ និស�្សិតJន គុណ សម�្បត្ត ិê�ប់ B�ន់Ý�ល 
Ú�ញ មកពីê�,�រJន ចំណ Qល �ប �ពិ��ស ê�,�រ ជួប �រ 
លំzក ឬ!យរង"�ះ ឲ�្យទទួលzនឱ�សចូល8ៀន�kក់ ឧត្តម 
សិក�' (២) បD្កើន គុណ�ព និង�ពÜក់ព័ន្ធ:�ឧត្តមសិក�' 
និង (៣) ·្វើឲ�្យ+�ព័ន្ធអប់រំJនដំ6ើរ�រ��ញm�ញ���ឹម 
jkំ ២០១៨ ]ើម�្បីជួយឲ�្យê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'-ចបំ��ញzន 
�មស្តង់� �តិ និងស្តង់�តំបន់ (MOEYS 2014)។

រូប�ព១ ប!ញ� !ះបីJនអនុវិស័យ�¶�ើនzនÊឿន 
mឿន ¿ មុខÂàំងëើយក្តី ក៏សកម្ម�ព Âង Áលន~zយ  
]ើម�្បី   ព��ឹង+�ព័ន្ធឧត្តមសិក�'� យឺត î៉វ។ ឧបសគ្គ Âង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិzលកិច្ច -ច�មូលë�តុ� ពី��យ�ព 
អសកម្ម  y្ន�ក Áលន~zយ��ះ។ ចំ[យ ��រណៈ mើ �រ  
អប់រំ Jនតិចតួចស្តួច�្តើង��ឹម ២,៦% :� ផសស (GDP) Ý�ល 
ខ្ពស់ �ងß�+�Ù�ស�វ និងមីî៉ន់J៉ បុ៉�ðះ ក្នុងចំ�ម 
ប[្ខ  +�Ù�សសJជិក-�jន និង�្មើនឹងÜក់ក[្ខល:� 
ក��ិត Áល�អន្តរ�តិ ៥% កំណត់Cយ UNESCO (Khieng, 
Madhur and Chhem 2015, 234)។

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥ v
�ទិ*

អ្នកl
�វm

�វវ័យw
្ម�ង

រូប�ព១៖ �ពÊឿនmឿនក្នុង�រអនុវត្តÁលន~zយ�មអនុវិស័យ jkំ២០១៤

�រអប់រំ�យ និងកី�

�រអភិវឌ�្ឍយុវជន 

�រអប់រំ��+�ព័ន្ធ 

�រអប់រំក��ិតឧត្តមសិក�' 
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�រអប់រំក្នុងវ័យË្ម�ងខ្ចី
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18

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ë�តុផលទី២ គឺអភិzលកិច្ច�ច់Cយ ដុំ   
�  Âàំងក្នុងវិស័យ ឧត្តម សិក�'។ Un and Sok 

(2014, 7) ចង្អុលប! ញ� "កន្លងមក មិន Ý�ល  
Jន  យន្ត�រអចិz្ត�យ៍�ផ្លូវ�រ[ មួយ ស��ប់ �រ   

ស��ប  ស��,ល�រួម íះÙ�" ក្នុងចំ�ម ê�ឹះ�Pន   ឧត្តម 
សិក�' ស្ថិត��ម�រ��,តs�របស់ ១៤ ÷�សួង   �Pប័នរដ្ឋ Ý�ល 
���� ÷�សួងទទួល បន្ទុក (You 2012; Sen and Ros 
2013)។ ដូÚ្ន�ះ កិច្ចសហ�រ រ�ង ÷�សួង Üក់ពន័្ធ � � Jន តិច 
តួច[ស់ កុំ� ¹ើយ ដល់ Jន យុទ្ធ ��្ត� អភិវឌ�្ឍន៍ និង  �រ 
·្វើy�ន�ររយៈ��ល^�ង រួម ½k  íះ។ ម�O៉ងÙៀត ÷�បខ័ណq ច�(ប់ 
និង បទបញ្ញត្តិy្ន�កអប់រំ �  មិន �ន់ Jន ê�ប់B�ន់ Ù�  ស��ប់ 
ê�ប់ê�ង mើ +�ព័ន្ធ អប់រំ ក��ិតឧត្តម។
!ះបJីនប�+�ឈមÂងហរិញ្ញវត្ថ ុនងិÁលន~zយក្ត ី

ក៏ កម្ពុ�zនÊឿនmឿន¿មុខ¶�ើន ëើយ  ក្នុង�រ អភិវឌ�្ឍ និង 
បD្កើត នីតិវិធីនិង+�ព័ន្ធ��គុណ�ព។ គណៈកJÏធិ�រ ទទួល 
�0ល់  គុណ�ពអប់រំ :�កម្ពុ� (ACC) Ý�ល���វzនបD្កើត ¹ើង   
ក្នុង jkំ២០០៣ ]ើម�្បីÀ្លើយតបនឹងកំ6ើនចំនួនê�ឹះ�Pន  ឧត្តម 
សិក�' íះ zន]ើរតួ�ទីî៉ងសំÂន់ក្នុង�រព��ឹង អនុវត្តន៍ 
នីតិវិធី និងមុខ!រ��គុណ�ពពីÂង�� ស��ប់  ឧត្តមសិក�' 
(Un and Sok 2014; Sam, Zain and Jamil 2012b)។ !ះ 
ប ី � Jនសំណlរមួយចំនួន  ���វzន mើក¹ើង Üក់ព័ន្ធ នឹង +�សិទ្ធ 
�ព និងរច�សម្ព័ន្ធ�Pប័ន:� ACC ក៏Cយ (Chet 2009; Ros 
2015) ក៏ ACC �ß��ជំ%នចម�្បងមួយក្នុង �រ mើក កម្ពស់ 
សមធម៌ តJà�ព និងគណ��យ�្យ�ព�ក្នុងឧត្តមសិក�'។
!ះî៉ង[ក្តី �រ��,តពិនិត�្យពីÂង��អនុវត្ត Cយ 

ACC %ក់Jនឥទ្ធិពលតិចក្នុង�រmើកកម្ពស់ គុណ�ព :� �រ 
បa�ៀន និង8ៀន ��មê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�' � កម្ពុ�។ ប� 
គុណ�ព ឧត្តមសិក�' �ពិត�ធំ��កëើយស��ប់ឲ�្យ �Pប័ន 
មួយ Cះ @�យß�Jkក់ឯង។ �មពិត �កលវិទ�Oល័យនីមួយៗ 
គួរ �ប់ដំ6ើរ�រ¹ើងវិញនូវ �រិîល័យ��គុណ�ព6្ទ�ក្នុង 
របស់  ខ្លួន '�ម�ំង ·្វើ�រCយរួមសហ�រ �មួយ ACC ��ម 
�រ ��,ត ពិនិត�្យរបស់÷�សួងអប់រំ (Khieng, Madhur and Chhem 
2015, 61)។ ពិត[ស់ ê�ឹះ�Pនឧត្តមសិក�'zនចូលរួម 
î៉ង សកម្ម ëើយ ក្នុង�រអនុវត្តÁលន~zយ និង វិ�ន�រ 
បំ��ញប�្ថ�ម និងជួយò�ò�ង់��។ តួî៉ង �កល វិទ�Oល័យ 
ភូមិន្ទភ្នំ��ញ zនក�ងy�ន�រយុទ្ធ��្ត�  jkំ ២០១៤- ១៨ 
របស់ ខ្លួន ក្នុង÷�បខ័ណq:� ច�(ប់ស្តីពី�រអប់រំ ចក្ខុវិស័យ ឧត្តម 
សិក�'  jkំ២០៣០ និង y�ន�រយុទ្ធ��្ត�វិស័យអប់រំjkំ២០១៤-
១៨ (RUPP 2014)។

�ព�ñ�គូរ�ងវិស័យ��រណៈ និងឯកជន (PPPs) ក ៏ 
កំពុង Jន �រជំរុញ¹ើងÝ�រ Cយក្នុងíះ អ្នក@�វB�វ �kក់ 
ដឹក�ំy្ន�កអប់រំ និង�Pប័នរ��ភិzល�� ·្វើ�រ�ន់ß�ជិតស្និទ្ធ 
�ង  មុន�មួយ វិស័យឯកជន ]ើម�្បី�� ឲ�្យ �រក�ង និង�រ  
អនុវត្ត Áលន~zយ�ក��ិតឧត្តមសិក�'  ទទួល zន  �គ 
ជ័យ។ តួî៉ងដូច� ក្នុង�រ Cះ@�យ ប� �ព មិនសីុ½k រ�ង  
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