អ

ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

្មង
w
ិ* ័យ
ទ វវ
v
m
វ
l

្នក

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

*រពិនិត្យlវmវrយសs្ខបពី
ឧត្តមសិកK<កម្ពុ
សJហរណកម្មសុីជiក្នុង-jន
បរិJណ និងគុណព។ ប
ប

zនំមកនូវក្តzរម្ភ
ី
¶ើនÜក់ព័ន្ធនឹង

ធននមនុស្សកម្ពុ

គុណពឧត្តមសិក' ក៏Jនរពិនិត្យល្អិតល្អន់Ýរ។ កំ

ំង

ទង់បន្តបប់mើ

»្សងៗ ក្នុងរយៈល ២jkំចុងយះ ·្វើឲ្យJនរmច¹ើងនូវសំណlរសំÂន់ៗ¶ើនÜក់ព័ននឹ
្ធ ងដំ6ើរ

រអប់រំ។ រពិនិត្យCយសD្ខបះ រក+ើញ ឧត្តមសិក'កម្ពុ zនវិវត្ត¿មុខគួរឲ្យប់-រម្មណ៏ និងក្នុងផ្លូវ
មួយដ៏ឹមវ ក៏ប៉ុ្ត%ក់ដូចយឺត និងJនប

+ឈមមួយចំនួនÝលវCះ@យ ពិស របD្កើត

យន្តរដ៏Jន+សិទ្ធព]ើម្បីព្លឿនរអភិវឌ្ឍឧត្តមសិក'។

7ចក្តី>្តើម
+ជនកម្ពុងÜក់ក[្ខល (៥១%) Jន-យុម

វិលព:Áលន~zយឧត្តមសិក'។ ឯករះ ·្វើរ

២៥jkំ និងមួយគÅំ (១៩,៩៦%) Jន-យុ ១៥-២៤jkំ

សន្និនCយបំផុសឲ្យ+ើញពីចíàះខ្វះÂតក្នុងចំ6ះដឹង

Ýលវស្ថិតក្នុងចំ[ត់kក១1
់  យុវជន (MOP 2015)។ រ

និងរ@វBវ ]ើម្បី រ!រ¿õ្ងអគតmើy្នក

mើកស្ទួយកិតជំញ:កJàំងពលកម្មវ័យË្មងះ

ឧត្តមសិក'កម្ពុ នឹងជួយCះ@យតវរ»្សងៗរបស់

នឹងជួយ

+Ùសតិ។

òòង់ដល់ឧស'ហកម្ម និងជំរុញកំ6ើនដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុ្ត រ
ខកÂនមិនzនÕើÅស់សនុពលដ៏ធំ·ងះ
"រមិនzនផ្តល់ឲ្យយុវជននូវ

Cយរ
Fវត្តិសs្ខបgឧត្តមសិកK

រអប់រំ+កបCយគុណព

បមតវរក្នុងទីផ'រពលកម្មកម្ពុ

ឧត្តមសិក'កម្ពុ ËើតJន¹ើងំងពីសម័យអង្គរ។ Jន

សព្វõ្ង -ចàយរXះបង់4លនូវ ផលចំ6ញy្នក

ភស្តុងកំណត់sក់ýក់ (Chhem 1997) êឹះPន

+្តះ" (Khieng, Madhur, Chhem 2015, 234)។

ឧត្តមសិក'

និងជំញ

'ះzទយ.វរd័នទី១

រអភិវឌ្ឍធននមនុស្សមរយៈរអប់រំ វzនត់ទុក


រ@វBវ

zនËើតJន¹ើងសតវត្សរ៍ទី៩

វិទOល័យតូចៗ។

និងÁលន~zយ-ទិពចម្បង

(jkំ៨៨៩-៩១០)

ក្នុងរជ្ជល

ក្នុងទង់ម%

ជិតបីទសវត្សរ៍យមកÙៀត

ក្នុងរជ្ជល

(MOEYS 2015; World Bank 2015) មួយនឹងរត

'ះzទជ័យវរdន
័ ទី៧ (jk១
ំ ១៨០-១២៩០) ពុទក
ិ្ធ កលវិទO
 ល័យ

សំÂន់¿mើរលំអគុណព:រ8ៀន

zនរីកដុះល¹ើង។

និងរបaៀន

កលវិទOល័យធំៗង



រួមJន

និងរជួយជំរុញរ

'ហ្ម និង'ះខ័ន Ýលវzនកង¹ើងមលំំ កល

àស់ប្តូរពីរឹមßអប់រំ និងបណ្ណុះប[្ខល ឲ្យ¿ រផ្តល់

វិទOល័យ Nalanda (jkំ៤២៧-១១៩៧) មជ្ឈមណqលលពី

រ!រសប់អ្នកJនជំញខ្ពស់ៗ (Sam, Zain, and Jamil

បុណ:រ8ៀនសូ+Ùសឥ[q។ êបaៀន 'ះសង្ឃ

2012a, 224)។

និងសិស្សប់Üន់ក់

មêឹះPនឧត្តមសិក'កម្ពុ

zនមកkក់ក្នុងបរិØណýß

រសិក'@វBវ¶ើនÜក់ព័ន្ធ

មួយ។ កម្មវិធីសិក' រួមJន រសិក'ពីស (ពុទស
្ធ

នឹងឧត្តមសិក'កម្ពុ Ýលតmើ ររីកលូតýស់î៉ង

ម%îន សិវបូ និង វិស្ណុបូ) សំ្កឹត សិល្បៈនិង

mឿនំងពីទសវត្សរ៍១៩៩០ មកក្តី ក៏បច្ចុប្បន្នះមិនន់

Pបត្យកម្ម Øជ្ជ្ត g្ត ្ត គណិតវិទO

Jនរបូកសរុបចង÷ងបញ្ចូល½kនូវ

ថ្មីៗ

និងមុខវិ»្សងៗÙៀត (Chhem 2007, 2008)។ វប្បធម៌:រ

zនរក+ើញក្នុងរសិក'ំងអស់íះÙ។ ដូÚ្នះ ឯករះ

8ៀនសូ និងរបaៀនសម័យអង្គរ %ក់zនបរýប

JនÁលបំណងចម្បងផ្តល់នូវ របូកសរុបî៉ងធំទូýយមួយ

¿វិញបន្តិចម្តងៗ។

!ះបីកន្លងមកJន

លទ្ធផល

និងប

Jនកំណត់sýយលក្ខណ៍អក្សរតិចតួច[ស់ ក់ទង

mើរសិក'ពីមុនៗស្តីពឧត្ត
ី មសិក'កម្ពុ។ រសិក'ះ
zនត¿mើ +វត្តិ:ឧត្តមសិក' ប

នឹង+វត្តិ:ឧត្តមសិក'កម្ពុ

»្សងៗÝលឧត្តម

ប់ពសតវត
ី
្សរ៍ទី១៣

ដល់

សតវត្សរ៍ទី១៩។ ដូÚ្នះវJនរសិក'ប្ថមÙៀត ]ើម្បីជួយ

សិក'zននិងកំពុង+ឈមក្នុងលសព្វõ្ង និង លក្ខណៈនិង

ឯករះ 8ៀប8ៀងCយ ជួង ចP, Hannah John និង សឹងវ ពុទ្ធិកុល
ក្នុងy្នកអប់រំ :វិទOPន CDRI ។ សូម~ងឯករះ៖ Chuong
Chantha, Hannah John and Sengkeo Puthykol. 2016. “A Brief Review of
Cambodian Higher Education.” Cambodia Development Review 19(4): 13-20.
១1 មនិយមន័យរបស់ អង្គរសហ+តិ (United Nations SecretaryGeneral 2001)

ប!ញmើ+នបទÝល មិនសូវ Jន

 ពិនិត្យ @វ Bវ ះ។

ទិដ្ឋពខ្លះៗ:+ព័ន្ធអប់រំកម្ពុ

ក្នុងសម័យ-[និគម

zំង

(jkំ១៨៦៣-១៩៥៣)

វzនពួកមÈ្តីzំងអ្នក

êប់êងពណ៌Åប់ ប៉ុ
្ត លíះ +ព័នឧត្ត
្ធ មសិក'y្អក
mើពុទ្ធិកកលវិទOល័យ hង+ើញJនÙៀតëើយ។ ផ្ទុយ
13

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន
ូ 
០១៥
ំទំ២
ី១៩
េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

l

វ

v
m ទិ*
វ
វ
័យ
w

្មង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

¿វិញ

+ើញJនýតូចៗ¶ើន កំពុង

ដំ6ើររក្នុងវត្ត

រផ្តល់ជំនួយCយល់មកកម្ពុ" (Chet 2006, 13; Read

ëើយះ+Lទßមួយ
'ះ[ច÷

រXះ>kតមជំនួយឧបត្ថម្ភពអង្គ
ី រសហ+តិ ក្នុងjkំ

កម្ពុ ល+Ùសzំងក់របប-[និគមមកmើ

១៩៩៣ ëើយថ្មីម្តងÙៀត +ព័ន្ធអប់រំកម្ពុzនìើកចំហ

កម្ពុ ក្នុងjkំ១៨៦៣ (Ayres 2000, Peycam 2010) ëើយ

ទទួលយកឥទ្ធិពល¶ើនបî៉ងពីអន្តរតិ (Chhem 1997)។

អ

្នក

គត់:ý8ៀនក្នុងុកក្នុង

1992)។ រកង¹ើងវិញ zនប់»្តើមî៉ងÂàំងàយ

ýំងíះìើកឲ្យßË្មង+ុសប៉ុðះមកចូល8ៀន។

សរុបមក ក្នុងរយៈល ៦ទសវត្សរ៍ចុងយះ +ព័ន្ធ

រអប់រំក្នុងវត្ត zនបន្តរហូតមកដល់]ើមសតវត្សរ៍ទី២០

អប់រក
ំ
ិតឧត្តមសិក'ទំើបកម្ពុ

zនយកគំរូម+ព័ន្ធ

(Leng 2013) លJនរបD្កើតýបឋមសិក' និង

អប់រ»
ំ ្សងៗ¶ើន

មធ្យមសិក' មរបប-[និគមរបស់zំង (jkំ១៨៦៣-

ពសុីវិល័យ" របស់zំង រហូតដល់ ឥទ្ធិពល:ទង់អប់រំ

១៩៥៣) ។ êឹះPនឧត្តមសិក'ទំើបៗ (HEIs) y្អកម

របស់សូØៀត។ ប់ពីjkំ១៩៩៣ តមក គឺ សម័យ:អន្តរ

គំរូ+Ùសzំង

តូបនីយកម្មដ៏Âàំងà CយJនលំហូរចូលនូវជំនួយបÚ្ចកÙស

វzនបD្កើត¹ើងចុងសម័យ-[

និគម។ êឹះPនឧត្តមសិក'ដំបូង

Jនំងពី5ល:

"ìសកកម្មផ្តល់

កម្ពុ គឺ វិទOPនតិ

ពីអង្គរkក់តំបន់ និងអន្តរតិ និងពីប[្ខ+Ùស ដូច

នីតិ្ត ន~zយ និងដ្ឋកិច្ច Ýលវzនកង¹ើង

អូ@លី ជប៉ុន និងថ្មីៗះÙៀតពី+Ùសចិន។ គំរូបzំង

ចុងទសវត្សរ៍១៩៤០ (Sloper 1999; Yuok 2007) ëើយ

JនÕើក្នុង HEIs មួយចំនួនតូច ថ្វីìើសព្វõ្ងអង់

យមក ប្តូរÎÏះ កលវិទOល័យភូមិន្ទនីតិ្ត និង

àយជÉើសទី២

វិទO្ត
 ដ្ឋកិច្ច។

Jននិស្សិត¶ើនÜន់ក់ zន

àមៗបប់ពី
របស់zំង

ចំនួន

zនËើន¹ើងលំប់

និសិ្សតចុះÎÏះចូល8ៀនមកលវិទOល័យ

ើសយករសិក'បរÙស

ប

ëើយ

+ឈមចម្បងមួយរបស់ HEIs កម្ពុ គឺរផ្តល់

កJàំងពលកម្មJនគុណព

zនËើនពី

និងបមតវរ

២០០ក់jkំ១៩៥៣ រហូតដល់ ៥៧៥៣ក់jkំ១៩៧០

អភិវឌ្ឍដ្ឋកិច្ចកម្ពុ

(Sam, Zain and Jamil 2012a, 228)។ កំ6ើនjប់រហ័ស

អភិវឌ្ឍន៍ឧស'ហកម្មjkំ២០១៥-២៥

ះzនចប់¿វិញ

ដូÚ្នះវß·្វើកំ

តំបន់

លកម្ពុàក់ចូល¿ក្នុងស្គាមក្នុង

និងក្នុង+Ùសបន្តបប់។

មO៉ងÙៀត

Cយគ¶ើនzន¿+Ùសជប៉ុន និងអូ@លី។

កម្ពុទទួលzនឯកជ្យផុតពីរêប់êង
HEIs

របស់និស្សិតកម្ពុក្តី។

្លសzន

ដូចJន)ងក្នុង

]ើម្បី

Áលន~zយ
របស់ជរភិzល។

ទង់វិស័យអប់រំ ]ើម្បីពឹងគុណព និង

ពសមប: HEIs។

ក្នុងសម័យរណរដ្ឋ

d្មរ ពីjkំ១៩៧០-៧៥ រទJàក់Bប់កលដី (carpet
bombing) របស់សហរដ្ឋ-Þរិក និងសq0មសុីវិល zនJុំងឲ្យ

ឧត្តមសិកKyលបច្ចុប្បន្ន

+ជនជិត ៥០% àយជនLៀសខ្លួន និងzនបំàញ-½រ

រពិនិត្យ,សៗពីរចូល8ៀន រ8ៀនចប់

សិក'អស់+Çល ៥០% (Mysliwiec 1988; Chet 2006;

និង@រ្យkក់ឧត្តមសិក'

Duggan 1997)។ បប់មក ក្នុងjkំ១៩៧៥-៧៩ d្មរ÷ហម

វិនិ~គmើរអប់រំ

zន]ើរតួទីî៉ងសំÂន់ក្នុងរ

zន បំàញ ្ទចខ្ទី រ CយÚតនូវ+ព័ន្ធអប់រំផ្លូវរំងមូល។

អភិវឌ្ឍ+Ùសកម្ពុ

កលវិទOល័យវបិទ9រ

½kរង រអភិវឌ្ឍដ្ឋកិច្ច និងរអភិវឌ្ឍតិ

ÝលJនរអប់រំ

វzន

ëើយគ¶ើន:+ជន

សJàប់4ល

បមយុទ្ធ្តតិសំ

"បន្សុី

មរយៈរ

ពឹងវិស័យអប់រំ" (Duggan 1996, 362)។ រàស់ប្តូរក្នុង

ឬវនិរÙសខ្លួន

ទសវត្សរ៍១៩៩០ ពីដ្ឋកិច្ចមyនរ+មូលផ្តុំ ¿ ដ្ឋកិច្ច

(Clayton 1998)។
យលd្មរ÷ហមដួល

បទីផ'ររី zនំឲ្យJនរផុស¹ើងនូវ HEIs ឯកជន និង

រលំ¿ zនបង្ករខូចÂតប្ថមÙៀត ដល់êឹះPននិងë

កម្មវិធីបង់õ្លសិក' ម HEIs របស់រដ្ឋ។ ចំនួន HEIs zន

រចសម្ព័ន្ធអប់រំ (Duggan 1997; Chet 2006, 13)។ ភូមិ្ត

Ëើន¹ើងî៉ងគំហុក (រីកដូចផ្សិត) ពីឹម ១៤êឹះPន ក្នុង

ន~zយរទូត ពីjkំ១៩៧៩-៩៣ zន·្វើឲ្យកម្ពុសឹងß

jkំ២០០០ រហូតដល់ ១១០êឹះPន ក្នុងjkំ២០១៥។ !ះî៉ង

ស្ថិតច់Cយ

កពីប[្ខ+Ùស»្សងៗ Âងy្នករទូត

ះក្តី អsចុះÎÏះចូល8ៀនkក់ឧត្តមសិក'កម្ពុ២1 ស្ថិត

ន~zយ និងដ្ឋកិច្ច ក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍១៩៨០ (Mysliewic

លំប់បបំផុតក្នុងតំបន់-jន CយJនß ១៦% ក្នុង

1988)

jkំ២០១១ Ýលអsបបំផុតលំប់ទី២ បប់ពីមីî៉ន់J៉

ស្គាមសុីវិលអូសបàយ

Ýលzនប៉ះÜល់ដល់រកង+Ùស¹ើងវិញ

យលបញ្ចប់សq0ម។
សូØៀត

CយJនជំនួយពីអតីតសហព

និងសម្ព័ន្ធមិត្ត

កម្ពុzនរីកលូតýស់¿មុខ

ខ្លះÝរក្នុងររ¹ើងវិញនូវ

+ព័នអប់
្ធ រក
ំ
ិតបឋមសិក'

ប៉ុ្ត

"រអប់រំកិតឧត្តមសិក'

(១៤%)

ëើយពីយØៀត[ម

(២៤%)

និង

õ

(៥៣%) (UNESCO 2016)។

zនទទួលផល+~ជន៍

តិចតួច[ស់ពីកិច្ចខិតខំ+ឹង*ងះ។
រzំងហ៊ុំព័ទ្ធរបស់អង្គរសហ+តិ

២1 អsចុះÎÏះចូល8ៀនkក់ឧត្តមសិក'វzនកំណត់Cយ "ចំនួនសិស្ស
ចុះÎÏះចូល8ៀនkក់ឧត្តមសិក' Cយមិនគិតពី-យុ និងគិតគរយ
·ៀប នឹង ចំនួន ÷ុមយុវជនÝលJន-យុ៥jkំបប់ពី-យុសន្មត ពួក 
នឹងវបញ្ចប់kក់មធ្យមសិក'សរុប" (UNESCO Institute for Statistics
2016)។

មO៉ងÙៀតរក់
mើរផ្តល់ជំនួយមក

កម្ពុ ពីjkំ១៩៧៩-១៩៨៩ zនទប់្កត+
់ Ùស¶ើនក្នុង
14

អ

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

្មង
w
ិ* ័យ
ទ វវ
v
m
វ
l

្នក

ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

ង១៖ ចំនួននិស្សិតបញ្ចប់kក់ឧត្តមសិក' ក្នុងjkំសិក'២០១៣/១៤
និស្សិតបញ្ចប់kក់ឧត្តម

បរិ

្ញបរង

បរិ

្ញប

អនុបណqិត

បណqិត

សរុប

សិក'
+ុស

3338

21806

3468

33

28645

ី

2264

16428

1047

1

19740

សរុប

5602

38234

4515

34

48385

+ភព៖ រគណរបស់ អ្នកនិពន្ធCយÕើទិន្នន័យទទួលzនពីឯករ MOEYS 2015, 34-35

ង២៖ គុណវុឌ្ឍិ:@រ្យkក់ឧត្តមសិក' jkំ២០១២-១៤
2012/13
@រ្យ

បរិ

្ញប អនុបណqិត

2013/14

បណqិត

សរុប

បរិ

្ញប អនុបណqិត

បណqិត

សរុប

@រ្យក្នុងុក

3470

6023

700

10,202

3139

6632

717

10488

@រ្យបរÙស

250

285

105

640

270

485

119

874

3720

6317

805

10,842

3409

7117

836

11362

សរុប
+ភព៖ MOEYS 2015

ក្នុងjkំសិក' ២០១៣/១៤ HEIs zនផ្តល់និស្សិតបញ្ចប់
រសិក'

៤៨.៣៨៥ក់

(ង១)

:រសិក' ស្វ័យព និងរីពក្នុងរសិក'អប់រំម

និងÕបុ
ើ គ្គលិកy្នក

កលវិទOល័យ" សុទ្ធßប

សំÂន់ៗÝលំងដល់ រ

បaៀនចំនួន ១១.៣៦២ក់ (ង២)។ @រ្យម%

រីកលូតýស់វិស័យអប់រំកិតឧត្តមសិក'កម្ពុ។ រសិក'

វិទOល័យគ¶ើន ជនកម្ពុ និងJនស

@វBវះzន ប!ញនូវប

្ញប័អនុបណqិត

+ឈមសំÂន់ៗបី៖ វិសមព

Ýលប!ញ កិច្ច+ឹង*ងកងសមត្ថពបaៀនម

ក្នុងលទ្ធពទទួលzនរអប់រក
ំ
ិតឧត្តមសិក', គុណព:

HEIs កម្ពុ ទទួលzនគជ័យគួរឲ្យកត់សំ½ល់។ ប៉ុ្ត

របaៀន និងរ8ៀនJនកិត, និងពមិនសុី½ky្នក

ររីកចÉើនះ

ជំញ។

%ក់ដូចនឹងក្នុងប៉ុÏនjkថ្ម
ំ ីៗCយ

ចំនួនបុគ្គលិកy្នកបaៀនÝលJនស

្ញប័អនុបណqិត

zន

លទ្ធពទទួលzនរអប់រំកិតឧត្តមសិក'

Ëើន¹ើង+Jណ ១០០០ក់ ពីjkំសិក'២០០៩/១០ ដល់
២០១៣/១៤ ·ៀបនឹងកំ6ើន ១៩០០ក់ ßក្នុងមួយjkំគត់

ជនីភ្នំញ និង ២០ត្ត»្សងÙៀត (ក្នុងចំម ២៥

ពីjkំសិក'២០០៨/០៩ ដល់ ២០០៩/១០ (Khieng, Madhur,

ត្ត) សុទ្ធßJនêឹះPនឧត្តមសិក' (MOEYS 2015)។ ប៉ុ្ត

Chhem 2015, 47)។ ក្នុងjkំសិក'២០១២/១៣ Jននិស្សិតង

êឹះPនឧត្តមសិក'មួយចំនួនធំ

២៥៥.០០០ក់

វិស័យឯកជន និង+មូលផ្តុំជនីភ្នំញ Ýលំឲ្យJន

៣2

ឧត្តមសិក'

zនចុះÎÏះចូល8ៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំកិត

(៦០%)

ទទួលzនថវិពី

ពខុស½kÂàំងក្នុងy្នកអប់រំរងទី÷ុងនឹងជនបទ

ក្នុងíះJន ៦០% zនចុះÎÏះចូល8ៀន

ម HEIs ឯកជន (Khieng, Madhur, Chhem 2015, 38;

ទទួលzនព័ត៌Jនក់ទងនឹងរផ្តល់អប់រំ

MOEYS 2015)។

Jនវិសមពន់ßធ្ងន់ធ្ងរ¹ើង
អប់រំកិតឧត្តមសិក'។

ប

សំÂន់ៗប៉ះÜល់ដល់រអប់រំកិតឧត្តមសិក'
!ះបីចំនួនêឹះPនឧត្តមសិក'

ឧត្តមសិក'ទី÷ុង។
ន8ឿងថ្មីÙ

4ទßJន¶ើនÜសញ។ Sam et al. (2013,

ក្នុងលទ្ធពទទួលzនរ
យុវវ័យ¶ើន

វបង្ខចិ
ំ ត្ត

ចំ[កុករបស់និស្សិតះ

មិន

ប៉ុ្តßJនកង្វះរ@វBវលក្ខណៈ

+ព័ន្ធ ]ើម្បីCះ@យប

284) zនពណ៌CយសD្ខប "ឧបសគ្គy្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់
រភិzល

ëើយ·្វើឲ្យ

កÚញពីត្ត ]ើម្បី-ចJនឱសទទួលzនរអប់រក
ំ
ិត

និស្សិតបញ្ចប់រសិក'

និង@រ្យJនគុណសម្បត្តិêប់Bន់ zនËើន¹ើងក្តី ក៏
ប

ដូÚ្នះ

និងក្នុងរ

ក់ទងនឹងឱស8ៀនសូ រ

បណ្ណុះប[្ខល និងរផ្តល់អប់រំ។ កន្លងមកក៏Jនអត្ថបទ

កង្វះលក្ខខណqតវមុនរទទួលយកសិស្សឲ្យចូល

Xះពុម្ពផ'យមួយចំនួនÝលmើកអំពី

8ៀន និងòòង់រសិក' កង្វះធននមនុស្ស គុណព:

ប

ចំ[កុក

កម្ពុ (MOP 2012; Bylander 2015) ßគ¶ើនត¿mើ

របaៀន សមត្ថព@វBវ ពប់ក់ទងនឹងតវរ

រ!រ ងmើ លទ្ធពទទួលzនរអប់រំ។
ពីគJàតរងទី÷ុងនឹងជនបទ រសិក'ពីមុនរបស់ Chet

៣2 អsចុះÎÏះចូល8ៀន ប់បញ្ចូលនូវ ចំនួនសិស្សចុះÎÏះចូល8ៀនសរុប
êប់កិតjkំ (jkំទី១ ដល់jkំបញ្ចប់) ប៉ុ្តJនសិស្សមួយចំនួនចុះÎÏះ
ចូល8ៀនញ5៉ង  HEIs ពីរឬ¶ើន ក្នុងលßមួយ Ýល-ច
ប[្ខល ឲ្យJន រប់ខុសនូវចំនួនសិស្សសរុបចូល8ៀនêឹះPនឧត្តម
សិក' (Innes-Brown 2006)។

(2006) ប!ញពីគន្លងតូចចD្អៀត និងមិន-ចបត់នzន ]ើម្បី
ទទួលzនរអប់រំកិតឧត្តមសិក'។ sកចូល¿ន់រអប់រំ
កិតឧត្តមសិក'Jនតិចតួច[ស់
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និងសប់ßសិស្ស

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

វ

v
m ទិ*
វ
វ
័យ
w

្មង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន
ូ 
០១៥
ំទំ២
ី១៩
េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

និស្សិត Ýលzន+ឡងប់kក់ទី១២ ឬJន

l

ស

របស់និស្សិត) បរិîស:រអប់រំ (តុចូលy្នកPប័ន)

្ញប័+%ក់+Çល។

និង

្នក

(តុÚញ:រអប់រំកិតឧត្តម

សិក')។ !ះî៉ង[ក្តី វJនរ@វBវក់é្តងប្ថម

រសិក'»្សងÙៀត zនរក+ើញពខុស្លកÂង

អ

គជ័យ:រសិក'

Ùៀត

y្នកPនឌ័រ (Un and Sok, 2014; Un, Chuon and Ngin

]ើម្បីé្វងរកវិនរ»្សងៗÝល-ចអនុវត្តzន

និង

2013a)។ ឧហរណ៍ Un and Sok (2014,7) និîយ "...

Jន+សិទ្ធព ]ើម្បីជួយលំអគុណពអប់រំ និងសមត្ថព

ចំណុចមួយចំនួនÝលគួរßប់-រម្មណ៏ និងប់»្តើម* គឺ

@វBវមêឹះPនឧត្តមសិក'កម្ពុ។
កង្វះគុណពក្នុងទិដ្ឋពខ្លះ:

លទ្ធពមិន្មើ½k: ÷ុមនិស្សិតី និង ê,រ÷ី÷ ]ើម។"
ìើ·ៀបនឹងបុរស

្តីជួបឧបសគ្គ¶ើនង

កម្ពុ (កម្មវិធីសិក'@វBវ វិធី្តបaៀន និង8ៀនសូ

]ើម្បីទទួលzន

រអប់រក
ំ
ិតឧត្តមសិក' ពិស ក់ទងនឹងប

+ព័ន្ធអប់រំឧត្តមសិក'

កង្វះសកម្មព@វBវ

+[ណី

រមិនJន÷ុម@រ្យ·្វើរ

និងផ្នត់គំនិតy្នកPនឌ័រ ក្នុងសង្គមÝលរំពឹង ្តីវ

ញ5៉ង ។ល។) មរឲ្យJនរកំណត់នូវ +Lទ:

ផ្ទះ

!ះបីJនលទ្ធពទទួលzនរអប់រំ

êឹះPនឧត្តមសិក'

្តី-ចជួបប

សប់·្វើរតh្លmើêឹះPននីមួយៗ

និងវ8ៀបរ។

កិតឧត្តមសិក'ក្តី

+ឈម¶ើនÙៀត

ដូច

ររស់ក្នុងទី÷ុង

ý

រ·្វើដ6
ំ
ើរjយÝល-ចមិនJនសុវត្ថិព

រំÂនjty្នកPនឌ័រ

រមិនJនបន្ទប់kក
់ ក្នុង

រ8ីសrើង

កសំÂន់បំផុត

Cយ·ៀបនឹង

ìសកកម្មÝលêឹះPនíះzន+ស¹ើង។

រ

ពមិនសុី½ky្នកជំញ និងរអប់រំវិជីវៈ

របន្តËៀបសង្កត់ពី

ê,រ និងក្តីរំពឹងរបស់ឪពុកJយmើកូនី។ !ះî៉ងះក្តី
រ@វBវzនប!ញ

Ýលឧបករណ៍មួយដ៏Jន+~ជន៍

រសិក'លថ្មីៗzនរក+ើញនូវ ពមិនសុី½kគួរឲ្យកត់

វិនិ~គmើរអប់រំរបស់្តី

សំ½ល់រង

ចំ6ះដឹងនិងជំញÝលនិស្សិតÙើបបញ្ចប់រ

សប់រអភិវឌ្ឍដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច

សិក'
 ទទួលzន មួយនឹង តវររបស់ន~
ិ
ជក (Chen, Sok

កិតមូលន និងកិតតិ (Khieng, Madhur and Chhem

P. and Sok K. 2007; Chet 2009; Madhur 2014)។ សិស្សឧត្តម

2015; CDRI 2015)។

សិក'គ¶ើន

ើសយកជំញឯកÙសy្នកមនុស្ស្ត

ឬវិទO្តសង្គម ពិស ជំញy្នក-ជីវកម្ម ដ្ឋកិច្ច

គុណពអប់រំ

និងបរÙស (Un, Chuon and Ngin 2013b; Sam et al.

សូម្បីមតំបន់JនêឹះPនឧត្តមសិក'¶ើន ក៏រអប់រំ

2013, 284)។ ពមិនសុី½kំងះ 4ទ¹ើងពិសÂង

កិតឧត្តមសិក' មិន-ចគុណពzនÝរ។ រសិក'អំពី

y្នក វិទO្ត បÚ្ចកវិទO វិស្វកម្ម និងគណិតវិទO (STEM)។

សមត្ថព@វBវក្នុង ១៥កលវិទOល័យកម្ពុ (Kwok

មូលនចំ6ះដឹង និងជំញy្នក STEM ះ គឺសំÂន់បំផុត

et al. 2010, 9) zនប!ញ "ររីកដុះលចំនួនêឹះPន

សប់រអភិវឌ្ឍដ្ឋកិច្ចកម្ពុ និងរជួយòòង់កំ6ើន

ឧត្តមសិក' zន·្វើឲ្យJនសំណlរ¶ើនក់ទងនឹងគុណព

ឧស'ហកម្ម។

កលវិទOល័យ ពិស កង្វះវប្បធម៌@វBវ និងសមត្ថ

y្នកសិល្បៈរី (Liberal arts)/STEAM (វិទO្ត បÚ្ចក

ព@វBវ"។ និស្សិតkក់ឧត្តមសិក' ក៏%ក់ដច
ូ ត¶ើន

វិទO វិស្វកម្ម សិល្បៈ និងគណិតវិទO) ក៏ំzច់Ýរ សប់

ង¿mើបរិJណÝរ។ Hashim, Leong and Pich (2014,

"បំញតវរJុំងឲ្យJនរអភិវឌ្ឍធននមនុស្សនិរន្តរ៍

503)

និងêប់វិស័យ។" (Chhem 1997)

zនសD្កត+ើញ

"]ើម្ប·្វ
ី ើឲ្យខ្លួនឯងJនឱស

ទទួលzនរ!រ¶ើនលអគត" និស្សិតßងßចុះÎÏះ
ចូល8ៀន¶ើនជំញ
ßមួយ។

និងសមត្ថពÂង

អតុល្យព]ៀង½kមួយÙៀត -ចÞើល+ើញច(ស់ក្នុង

និង¶ើនêឹះPនឧត្តមសិក'ក្នុងល

!ះបីកម្មវិធីសិក'¶ើនមុខជំញំងះ

ប៉ុ្តរJនចំ6ះដឹង

រអប់រំបណ្ណុះប[្ខលបÚ្ចកÙសនិងវិជីវៈ (TVET) íះ គឺ

-ច

វគ្គបណ្ណុះប[្ខលÝលញនិយមបំផុត រួមJន រêប់êង

បំញឲ្យ½k¿វិញ¿មកក្តី ក៏អ្នកនិពន្ធzនmើក រត

-ជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បÚ្ចកវិទOព័ត៌Jននិងទូរគមគមន៍ (ICT)

mើបរិJណ:រអប់រំកិតឧត្តមសិក' -ចJនផលប៉ះÜល់

និង អង់

អវិជ្ជJន¿mើ លទ្ធផលសិក'របស់និស្សិត និងលក្ខខណqទទួល

ពិត ដូចÂងy្នក xឿងយន្ត និងវិស្វកម្ម ]ើម (Lonn

សិស្សឲ្យចូល8ៀនមកលវិទOល័យ។

and Khieng 2015, 93)។ !ះបី TVET សំÂន់Âàំង និងJន

!ះបីJនរល្អ+ើរ¹ើងy្នកបរិJណ
ប[្ខល@រ្យឧត្តមសិក'ក្តី
kក់ឧត្តមសិក'

សនុពល សប់រអភិវឌ្ឍជំញរបស់កJàំងពលកម្មក្តី ក៏

ក៏គុណពរបaៀន

'មំងសJរបរិ;រ»្សងៗ

Åស់ធននជំញ
ß4ទប

ក្នុងរបណ្ណុះ

សប់របaៀន

្លស ងមុខវិប់ក់ទងនឹងវិទO្ត

ßវិស័យមួយÝល

ឲ្យតh្លប មិនJនរ@វBវ

និងរÕើ

¶ើន¿mើ (កម្ពុ) ëើយJនរយល់ខុស 

និងរ@វBវ

ជÉើសល្អលំប់ទី២ និងសប់អ្នកទទួលzនលទ្ធផលសិក'
មិនសូវល្អ (Lonn and Khieng 2015)។

¹ើយ (Sam et al. 2013)។ គំរ@
ូ
វBវ

កំ6ើនដ្ឋកិច្ចî៉ងmឿន និងសJហរណកម្ម-jនន់

មួយបD្កើត¹ើងCយ Sam et al. (2013) សប់ពិនិត្យ
ពី គុណពនិស្សិតបញ្ចបk
់ ក់ឧត្តមសិក'កម្ពុ ប!ញពី

ßសុីជi គួបផ្សំនឹង កំ

ទំក់ទំនងរងវ

សបសល
, ល្អ zន·្វឲ
ើ ្យ រផ្តល់ និងពÜក់ពន
័ :
្ធ 
 របណ្ណះុ

និង÷មសីលធម៌រ!រ

(តុចូល
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ទង់ដ្ឋកិចÝ
្ច លមិនJនរ

អ

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

jkំ២០៣០ Ýលzនអនុម័ត¹ើងdÞ

w
ិ* ័យ
ទ វវ
v
m
វ

បប់បន្សំ

l

àយ¿ប

្នក

ប[្ខលនិងរអប់រំកិតឧត្តម

ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

(Chet 2006)។ កពីយរអភិវឌ្ឍអន់'យ:ឧត្តម

២០១៤ ក៏zនប!ញពីយុទ្ធ្តសំÂន់ៗ និង

សិក' រួមJន ជំនួយòòង់y្នកហិរញ្ញវត្ថុមិនêប់Bន់ (Un,

yនរសកម្មពêប់_ុង`យ

Chuon and Ngin 2013b) កម្មវិធីសិក'ស់ហួសសម័យ

សមធម៌

កង្វះ@រ្យJនគុណព ìៀវត្សរ៍@រ្យប និង

រêប់êង+ព័ន្ធឧត្តមសិក'+កបCយ+សិទ្ធព និងរ

អភិzលកិច្ច

អភិវឌ្ឍធននមនុស្ស (MOEYS 2014)។

និងរផ្តល់មូលនិធដល់
ិ
êឹះPន

ឧត្តមសិក'Jនលក្ខណៈច់Cយដុំ (Chet 2006)។ ទិដ្ឋព
មួយÙៀត

គឺ

អវត្តJនពñគូយុទ្ធ្តរង

និងលទ្ធពទទួលzនរអប់រស
ំ
ប់êប់½k,

yនរយុទ្ធ្តវិស័យអប់រំjkំ២០១៤-១៨
ÁលសំÂន់បីÂងÁលន~zយគឺ

កល

្មង

រêប់êង

]ើម្បីនូវ

ប!ញនូវ

(១)

បD្កើនចំនួន

វិទOល័យ រភិzល និងវិស័យឧស'ហកម្ម (Khieng, Madhur

-%រូបករណ៍សប់ និស្សិតJនគុណសម្បត្តិêប់Bន់Ýល

and Chhem 2015, 71)។

Úញមកពីê,រJនចំណQលប

ប
mើ

ពិសê,រជួបរ

ក្នុងy្នកបប់ះ នឹងJនរពិនិត្យពីដំះ@យ¿mើ

លំzក ឬ!យរង"ះ ឲ្យទទួលzនឱសចូល8ៀនkកឧត្ត
់ ម

+ឈមំងយមរយៈÁលន~zយ Cយត

សិក' (២) បD្កើនគុណព និងពÜក់ព័ន្ធ:ឧត្តមសិក'

ឯករÁលÝលzន8ៀបចំ¹ើងលថ្មីៗរបស់

និង (៣) ·្វើឲ្យ+ព័ន្ធអប់រំJនដំ6ើររញmញឹម

÷សួងអប់រំ យុវជន និងកី (MOEYS)។

jkំ២០១៨

]ើម្បីជួយឲ្យêឹះPនឧត្តមសិក'-ចបំញzន

មស្តង់តិ និងស្តង់តំបន់ (MOEYS 2014)។
Zលន[\យអប់រំ

រូបព១ ប!ញ !ះបីJនអនុវិស័យ¶ើនzនÊឿន

ចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍របស់រភិzល គឺ ជំរុញឲ្យកម្ពុàយ

mឿន¿មុខÂàំងëើយក្តី

ក៏សកម្មពÂងÁលន~zយ

+ÙសJនចំណQលមធ្យមjkំ២០៣០ និង+ÙសJន

]ើម្បីពឹង+ព័ន្ធឧត្តមសិក'យឺតî៉វ។

ចំណQលខ្ពស់jkំ២០៥០ (MOEYS 2014)។ ]ើម្បីសÉច

ហិរញ្ញវត្ថុ

ចក្ខុវិស័យះ

អសកម្មy្នកÁលន~zយះ។ ចំ[យរណៈmើរ

÷សួងអប់រំ

zនផ្តល់-ទិពខ្ពស់បំផុតដល់

ឧត្តមសិក' ក្នុងរìៀបរៈកំ

ទង់ ដូចJនប!ញ

ក្នុងយុទ្ធ្តចតុ=ណដំ[ក់លទី៣

និងអភិzលកិច្ច

ឧបសគ្គÂង

-ចមូលëតុពីយព

អប់រំ Jនតិចតួចស្តួច្តើងឹម ២,៦% : ផសស (GDP) Ýល

jkំ២០១៤-១៨

ខ្ពស់ងß+Ùសវ និងមីî៉ន់J៉ ប៉ុðះ ក្នុងចំម

ស្តីពី រកងសមត្ថព និងរអភិវឌ្ឍធននមនុស្ស ម

ប[្ខ+ÙសសJជិក-jន

រយៈ "រពឹង និងmើកស្ទួយរអប់រំ វិទO្តនិ
 ងបÚ្ចក

កិតÁលអន្តរតិ ៥% កំណត់Cយ UNESCO (Khieng,

វិទO និងរបណ្ណុះប[្ខលបÚ្ចកÙស"។ ចក្ខវិុ ស័យឧត្តមសិក'

Madhur and Chhem 2015, 234)។

និង្មើនឹងÜក់ក[្ខល:

រូបព១៖ ពÊឿនmឿនក្នុងរអនុវត្តÁលន~zយមអនុវិស័យ jkំ២០១៤

3

រអប់រំយ និងកី

3
3

5

រអភិវឌ្ឍយុវជន

6

រអប់រំ+ព័ន្ធ

រអប់រំកិតមធ្យមសិក'

0

0

3
3

7

6
8

រអប់រំកិតបឋមសិក'

4

3

រអប់រំក្នុងវ័យË្មងខ្ចី

0%

2

6

2

រអប់រំកិតឧត្តមសិក'

0

10%
zនអនុវត្តëើយ

2

5
20%

30%

40%

50%

កំពុងអនុវត្ត

សJ0ល់៖ តួmខmើបត់ស់ក្នុងហ្វិក ងឲ្យចំនួនសកម្មពÁលន~zយមyនរ។
+ភព៖ MOEYS 2015, 2
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ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

វ

v
m ទិ*
វ
វ
័យ
w

្មង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន
ូ 
០១៥

ំទំ២
ី១៩
េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

ëតុផលទី២

គឺអភិzលកិច្ចច់Cយដុំ

l

Âàំងក្នុងវិស័យឧត្តមសិក'។

អ

្នក

(2014,

7)

ចង្អុលប!ញ

Jនយន្តរអចិz្តយ៍ផ្លូវរ[មួយ
សបស,លរួមíះÙ"

Un

and

លំអគុណព:រអប់រំ¿õ្ងអគត

Sok

ទJàប់អនុវត្ត និងតវរ

"កន្លងមកមិនÝល

ើស8ីសបុគ្គលិករបស់វិស័យឯកជន

នឹងជួយ·្វើឲ្យÁលន~zយ

សប់រ

រផ្តល់ព័ត៌Jនអំពី

និងរìៀបរបបអនុវត្តក្នុងy្នក

ឧត្តមសិក' ន់ßJនពÜក់ព័នល
្ធ ្អ និងក់é្តង (Lonn

ក្នុងចំមêឹះPនឧត្តម

and Khieng 2015, 96-7)។

សិក' ស្ថិតមរ,តsរបស់ ១៤ ÷សួងPប័នរដ្ឋ Ýល
ទិស}lវmវ~្ងអគត

 ÷សួងទទួលបន្ទុក (You 2012; Sen and Ros
2013)។ ដូÚ្នះ កិច្ចសហររង÷សួងÜក់ពន
័ 
្ធ Jនតិច

រសិក'ះ

zនគូសប

ក់ពីតវរបន់នូវÁល

តួច[ស់ កុំ¹ើយដល់ Jនយុទ្ធ្តអភិវឌ្ឍន៍ និងរ

ន~zយ និងរ@វBវសប់·្វើសកម្មព ក្នុងរ

·្វើyនររយៈល^ងរួម½kíះ។ មO៉ងÙៀត ÷បខ័ណqច(ប់

អប់រក
ំ
ិតឧត្តមសិក'កម្ពុ Ýល៖

និងបទបញ្ញត្តិy្នកអប់រំ

• បD្កើតឲ្យJនរកំណត់+Lទ

មិនន់Jនêប់Bន់Ù

សប់

ឧត្តមសិក'នីមួយៗ

êប់êងmើ+ព័ន្ធអប់រក
ំ
ិតឧត្តម។
!ះបីJនប

រផ្តល់ហិរញ្ញប្បន និងអភិzលកិច្ច
• ពិនិត្យន់ßសុីជiពី

0ល់គុណពអប់រ:
ំ កម្ពុ (ACC) ÝលវzនបD្កើត¹ើង

រគុណពêឹះPនឧត្តម

]ើម្បីÀ្លើយតបនឹងកំ6ើនចំនួនêឹះPនឧត្តម

សិក' ]ើម្បីé្វងយល់ពីវិធីល្អបំផុតសប់លំអ គុណព

zន]ើរតួទីî៉ងសំÂន់ក្នុងរពឹងអនុវត្តន៍

របaៀននិងរ8ៀន សមត្ថព@វBវ និងបរិîស

នីតិវិធី និងមុខ!រគុណពពីÂង សប់ឧត្តមសិក'

ស,លឲ្យនិស្សិតទទួលzនគជ័យ

(Un and Sok 2014; Sam, Zain and Jamil 2012b)។ !ះ

អន្តរតូបនីយកម្មផង
កំ

ព និងរចសម្ព័ន្ធPប័ន: ACC ក៏Cយ (Chet 2009; Ros

 ង់+ព័ន្ធ TVET
ទ

• កំណត់ពីគJàតលបច្ចុប្បន្ន រងជំញÝលឧត្តមសិក'

2015) ក៏ ACC ßជំ%នចម្បងមួយក្នុងរmើកកម្ពស់
សមធម៌ តJàព និងគណយ្យពក្នុងឧត្តមសិក'។
!ះî៉ង[ក្តី

ក្នុងíះJនំង

• កំណត់ពីលក្ខណៈក់é្តង:កម្មវិធី TVET និងតវរ·្វើ

បីJនសំណlរមួយចំនួន វzនmើក¹ើងÜក់ព័ននឹ
្ធ ង+សិទ្ធ

ACC

ឬរអប់រំ

• យតh្លពីគណយ្យពរបស់កលវិទOល័យ ពិស


បD្កើត នីតិវិធីនិង+ព័ន្ធគុណព។ គណៈកJÏធិរទទួល

សិក'íះ

"រអប់រំសប់រ!រ

សប់ជីវិត"

+ឈមÂងហិរញ្ញវត្ថុ និងÁលន~zយក្តី

ក៏កម្ពុzនÊឿនmឿន¿មុខ¶ើនëើយ ក្នុងរអភិវឌ្ឍ និង

ក្នុងjkំ២០០៣

និងìសកកម្មរបស់Pប័ន

ផ្តល់ឲ្យ និងតវររបស់ឧស'ហកម្ម ពិស សប់

រ,តពិនិត្យពីÂងអនុវត្តCយ

រ!រប់ក់ទងនឹងមុខវិ STEM
• ពិនត
ិ ្យ @វBវពីសនព
ុ លសប
់ រកង

%ក់Jនឥទ្ធិពលតិចក្នុងរmើកកម្ពសគុ
់ ណព:រ

PPPs



បaៀន និង8ៀន មêឹះPនឧត្តមសិក'កម្ពុ។ ប

ពិស វិធប
ី D្កត
ើ និងអនុវត្ត PPPs ]ើម្ប mើ
ី កស្ទយ
ួ Áល

គុណពឧត្តមសិក'

ន~zយ និងយុទ
្ធ ្តស
 បអ
់ ភិវឌ្ឍជំញJនរ!រ·្វើ

ពិតធំកëើយសប់ឲ្យPប័ន

• សុី½kល្អនឹងតវររ!រ,

មួយCះ@យßJkក់ឯង។ មពិត កលវិទOល័យនីមួយៗ

ជំរុញឲ្យêឹះPនឧត្តមសិក'

គួរប់ដំ6ើររ¹ើងវិញនូវ រិîល័យគុណព6្ទក្នុង

បD្កើនផលិតពរបស់ខ្លួន¿mើរផលិតអ្នកជំញឲ្យzន

របស់ខ្លួន 'មំង·្វើរCយរួមសហរមួយ ACC ម

¶ើនបំផុត,

រ,តពិនិត្យរបស់÷សួងអប់រំ (Khieng, Madhur and Chhem

-ចទទួលzនរ!រទី½ប់ចិត្ត

2015,

61)។

ពិត[ស់

និងជួយស,លឲ្យនិស្សិតÙើបបញ្ចប់រសិក'

• ពិនិត្យពីវិសមពរងជនបទ-ទី÷ុង

êឹះPនឧត្តមសិក'zនចូលរួម

និងប់ក់ទងនឹង

î៉ងសកម្មëើយ ក្នុងរអនុវត្តÁលន~zយ និងវិនរ

Pនឌ័រ ក្នុងលទ្ធពទទួលzនរអប់រក
ំ
ិតឧត្តមសិក'

បំញប្ថម និងជួយòòង់។ តួî៉ង កលវិទOល័យ

ក្នុងíះJនំង ប

ភូមិន្ទភ្នំញ

ចំ[កុករបស់យុវជន]ើម្បីទទួល

zនរអប់រំផងÝរ។

zនកងyនរយុទ្ធ្តjkំ២០១៤-១៨

របស់ខ្លួន ក្នុង÷បខ័ណq: ច(ប់ស្តីពីរអប់រំ ចក្ខុវិស័យឧត្តម
រ@វBវបះ

សិក'jkំ២០៣០ និង yនរយុទ្ធ្តវិស័យអប់រំjkំ២០១៤-

សំÂន់បំផុតសប់ជួយòòង់ដល់

ររីកចÉើនបន្តបប់ ក្នុង+ព័នឧត្ត
្ធ មសិក'កម្ពុ ប

១៨ (RUPP 2014)។

មÁលន~zយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស'ហកម្ម

ពñគូរងវិស័យរណៈ និងឯកជន (PPPs) ក៏

jkំ២០១៥-

កំពុងJនរជំរុញ¹ើងÝរ Cយក្នុងíះ អ្នក@វBវ kក់

២០២៥ ពិស ក់ទងនឹងរកងកJàំងពលកម្មJន

ដឹកំy្នកអប់រំ និងPប័នរភិzល ·្វើរន់ßជិតស្និទ្ធ

ជំញកិតខ្ពស់។

ងមុនមួយវិស័យឯកជន ]ើម្បីឲ្យរកង និងរ

មុខî៉ងmឿន 7ន¿សÉចÁលអភិវឌ្ឍន៍របស់

អនុវត្តÁលន~zយកិតឧត្តមសិក'

ទទួលzនគ
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