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កែុមអ្នកនិពន្ធ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ កែសួងការបរទែស និងពាណិជ្ជកម្ម 
(DFAT) នែបែទែសអូសែ្តាលី ចំពោះជំនួយគាំទែហិរញ្ញវត្ថុដ៏សបែបុរសដល់ការ 
សែវជែវ នែះ។

តើថ្នាក់ដឹកនាំផ្ន្កសិក្សាស្វជ្វនៅកម្ពុជា 
បានកំណត់ និងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាលើ 

អន្តរជាតូបនីយកម្មឧត្តមសិក្សា
ស្ចក្តីផ្តើម

សាកលភាវូបនីយកម្ម និងការអភិវឌែឍក្នុង 
តំបន់ យ៉ាងខ្លាំងកា្លា ដែលកើតមានឡើងតាំងពី ដើម 
ទសវតែសរ៍១៩៩០ បាននាំឲែយមាន កំណើនគួរឲែយ  
កត់ សមា្គាល់ នូវ សកម្មភាពអន្តរជាតិក្នុង អនុវិស័យ 
ឧត្តម សិកែសា ទូទាំងសកលលោក។ ពីឆ្នាំ ២០០០ 
ដល់ ២០១៣ ចំនួននិសែសិត ចែញទៅបន្តការសិកែសា 
ថ្នាក់ ឧត្តមសិកែសានៅបរទែស បានកើនមួយជាពីរ  
រហូត ដល់ ៤,១លាននាក់ តែូវជា ១,៨% នែចំនួន   
និសែ សិត  សរុប ដែលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិកែសាក្នុង  
ទូទាំង ពិភព លោក (UIS 2016)។ សហរដ្ឋអាមែរិក  
ជា បែទែស គោលដៅទាក់ទាញខ្លាំងជាងគែ ដោយ 
បាន សែូបយកនិសែសិតអន្តរជាតិចល័ត ជាង ១៩% 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បនា្ទាប់មកគឺ អង់គ្លែស (១០%) 
អូស្តែលី (៦%) បារាំង (៦%) និង អាឡឺម៉ង់  
(៥%)។ នៅឆ្នាំ២០១៦ បែទែសបួនដែល 
មាន  និសែសិត ចែញ ទៅរៀននៅបរទែសចែើនជាងគែគឺ ចិន  
(៨០១.១៨៧ នាក់) ឥណា្ឌ (២៥៥.០៣០នាក់) អាឡឺម៉ង់ 
(១១៦.៣៤២ នាក់) និងកូរ៉ែខងតែបូង  (១០៨.០៤៧នាក់) 
(UIS 2017)។ សកម្មភាពផែសែងទៀតក៏មានកំណើនគួរឲែយ កត់  
សមា្គាល់   ដែរ ដូចជា ការបង្កើតសាខគែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសា បរទែស  
កិច្ច សហការ សែវជែវ និងកម្មវិធីសិកែសាសញ្ញាបតែ រួម។ នៅ  
កមែិត គោល នយោបាយវិញ អន្តរជាតូបនីយកម្ម បាន វិវត្ត ពី 
លក្ខណៈ តូច តាច ទៅជាចំណុចស្នូលមួយនែ  គោល នយោបាយ  
ថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ សា្ថាប័នក្នុងបែទែសជាចែើន។

នៅកម្ពុជា សកម្មភាពអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងឧត្តម សិកែសាបាន 
កើនឡើង តាំងពីបែទែសនែះ បាន ចាប់ ផ្តើមចូល សហគមន៍នៅ 
ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ នៅ ដើម ទសវតែសរ៍ ១៩៩០។ សកម្មភាព 
ទាំងនែះ រួមមាន ភាព ចល័ត របស់ និសែសិត និងសាស្តែចារែយ ការ 
សែវជែវរួមគា្នា និង ភាព ជា ដែ គូ អន្តរជាតិ។ ចំនួន និសែសិត ចែញ 
ទៅ រៀនថ្នាក់ឧត្តម សិកែសា   នៅ បរទែស ក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន 

សកម្មភាពអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងឧត្តមសិកែសា បានកើនឡើងនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា   
វិទែយាសា្ថានបច្ចែកវិទែយាកម្ពុជា ខែកុម្ភៈ ២០១៧។
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៥.២៧៥នាក់ ស្មើ នឹង ២,៤% (UIS 2017)។ ដូចមាន ចុះ  
នៅក្នុង តារាង១ បែទែសគោលដៅចមែបងៗ (គិតតាម លំដាប់  
សារៈ សំខន់) របស់និសែសិតកម្ពុជា គឺ ថែ អូស្តែលី បារាំង សហរដ្ឋ 
អាមែរិក និង វៀតណាម។ អ្នកផ្តល់ សែវា អប់រំ  បរទែស ជាចែើន   
ដ ែល   មាន   ទីតាំងនៅកម្ពុជា រួមមាន សាកលវិទែយាល័យលីមកុកវីង 
របស់  មា៉ាឡែសុី សាលារៀន អន្តរជាតិ  រាហ្វល របស់អូស្តែលី  
ពែម ទាំង  ការិយល័យ បែចាំ នៅ កម្ពុជា នែ សាកលវិទែយាល័យជប៉ុន 
ពីរ គឺ ណាហ្គូយ៉ា និង  ហុីរ៉ូសុីមា៉ា ដែល  ផ្តល់ កម្មវិធីសិកែសាថ្នាក់កែយ 
ឧត្តម  សិកែសា ផ្នែក  អភិវឌែឍន៍ (សាកល វិទែយាល័យ ណាហ្គូយ៉ា) និង 
ផ្នែក អប់រំ  (សាកល វិទែយាល័យ ហុីរ៉ូសុីមា៉ា)។

តារាង១៖  បែទែសគោលដៅចមែបងៗបែំរបស់និសែសិតកម្ពុជាក្នុង
ឆ្នាំ២០១៦

បែទែសគោលដៅ ចំនួននិសែសិត

ថែ 1182

អូស្តែលី   784

បារាំង   611

សហរដ្ឋអាមែរិក   527

វៀតណាម   381

បែភព៖ UNESCO Institute of Statistics (2017)

ទោះបីមានកំណើនសកម្មភាពយ៉ាងនែះក្តី ឯកសារសែវ ជែវ  
អំពីអន្តរជាតូបនីយកម្មឧត្តមសិកែសា នៅកម្ពុជា នៅ មាន  តិចតួច 
នៅឡើយនា បច្ចុបែបន្ន ហើយសាធារណជន ក៏មានការយល់ឃើញ 
ខុសៗគា្នាពីផ្នែកនែះដែរ។ ការសិកែសាពីឧត្តមសិកែសានៅ កម្ពុជា ក្នុង 
ទសវតែសរ៍១៩៩០ និងដើមទសវតែសរ៍២០០០ ផ្តតជាសំខន់ លើ  
កមា្លាំង   អំណាច ជាពិសែស ឥទ្ធិពលរបស់រដា្ឋាភិបាល និង ទី ភា្នាក់ ងារ   
បរទែស ទៅលើគែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសាក្នុងសែុក តាមរ យៈ ជំនួយ 
ផ្នែកអប់រំរបស់ពួកគែ (Pit and Ford 2004; Clayton 2006)។ 
ដូច្នែះ ហើយ ការសិកែសា  នែះ មានគោលដៅស្វែងយល់ពី ការ ដាក់  
និយមន័យ និងការ យល់ឃើញ របស់ ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកសិកែសា 
 សែវ ជែវ នៅ កម្ពុជា  អំពីពាកែយ "អន្តរជាតូបនីយកម្ម ឧត្តមសិកែសា"  
ក្នុង សា្ថានភាព  ដែល បែទែសកម្ពុជា  កាន់តែមានការ ចូលរួម ចែើន 
ឡើង  នៅ  ក្នុង  តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ជាបន្ត ឯកសារនែះ  នឹង បងា្ហាញ   ពី 
កែប ខ័ណ្ឌ  គោល គំនិតនែការសិកែសា បនា្ទាប់មក វិធីសាស្តែ សែវ ជែវ 
លទ្ធផល រកឃើញនិងការពិភាកែសា និងការផ្តល់ ជា មតិ មួយ ចំនួន  
នៅ ចុងបញ្ចប់។

ក្បខ័ណ្ឌគោលគំនិត
ផ្នែកនែះ ផ្តល់នូវកែបខ័ណ្ឌគោលគំនិតសមែប់ការសែវជែវ 

ដោយដំបូងអ្នកសែវជែវ ពិនិតែយពីនិយមន័យ បនា្ទាប់ មកពី ចំណាប់ 
អារម្មណ៍ខុសៗគា្នាលើអន្តរជាតូបនីយកម្ម។ អន្តរជាតូបនីយកម្ម 
នែ  ឧត្តមសិកែសា ចាប់ផ្តើមមានការពែញនិយមយ៉ាង ខ្លាំង  ក្នុង   ពីរ    
ទសវតែសរ ៍  កន្លងមក ប៉ុន្តែពាកែយផែសែងៗទៀត ដូចជា សហ បែតិ បត្តិ  ការ     
អន្តរជាតិ ការអប់រំអន្តរជាតិ ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ មាន   យក   

មក បែើ តាំងពី ទសវតែសរ៍ ១៩៦០  ម៉ែ្លះ។ ដើម ឡើយ ពាកែយ 
"អន្តរជាតូបនីយកម្ម" សំដៅ ដល់  សកម្ម  ភាព   មួយ ឈុត  ដែល    
ទាក់ទង នឹង ការសិកែសាឬកម្ម វិធី សិកែសា អន្តរ ជាតិ និង ការ អប់រំ ផ្នែក  
ភាសា (Knight 2008)។ ចាប់ពី ពែល នោះ មក ពាកែយនែះ បាន   
វិវត្តក្នុងបរិបទមានការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជា ចែើន ក្នុង ឧត្តមសិកែសា នៅ  ទូ ទាំង  
សាកលលោក ហើយ វា ក៏ តែូវបាន ដាក់ និយមន័យ និង   យល ់ 
ឃើញខុសៗ  គា្នា  ពីសំណាក់ អ្នកពាក់ព័ន្ធមកពី វិស័យ ផែសែងៗ   គា្នា។ 
និយមន័យ ដែ លគែ លើក ឡើងជាញឹកញាប់ គឺ  រ បស់ Knight 
(2008, 21) ដែលពិពណ៌នាពី អន្តរជា តូបនីយ កម្ម  ឧត្តម    សិកែសា   
ថ  ជា "ដំណើរការ នែការ ដាក់ បញ្ចូលធាតុ អន្តរជាតិ អន្តរ វបែបធម៌ 
ឬ  សកល ទៅក្នុង គោលដៅ មុខងារ ឬការ  ផ្តល់ សែវា អប់រំ ថ្នាក់ 
ឧត្តម សិកែសា"។  និយមន័យនែះ មាន លក្ខណៈ  ពិសែស ពែះ វា មាន 
ន័យ អពែយាកែឹត ដោយ ផ្តល់គំនិតថ ដំណើរការ នែះ អាច មាន ភាព 
វិជ្ជមាន  ឬអវិជ្ជមាន ឬក៏ អាច មានទាំង ពីរមុខ ទៅ តាម បែបបទ ដែល 
គែ  ពិនិតែយមើលវា។

ការសិកែសាមួយនៅឆ្នាំ២០១៥ ធ្វើឡើងដោយ សភា អឺរ៉ុប 
បាន វែកញែកថ សាកលវិទែយាល័យនានាគួរ យក ចិត្ត ទុក  ដាក់ ទៅ 
លើ   គុណភាព កម្មវិធីសិកែសារបស់ខ្លួន និង លទ្ធផល រៀន សូតែ របស់ 
និសែសិត (បញ្ហាក្នុងសែុក) ជាជាង  ផ្តតត  ែទៅលើសកម្មភាព នៅ 
ក ែ បែទែស។ ដោយ ពងែីក និយមន័យគោលរបស់ Knight សភា 
អឺរ៉ុប បានឲែយ និយមន័យអន្តរជាតូបនីយកម្មថជា "ដំណើរការដោយ 
ចែតនា នែការដាក់បញ្ចូល ធាតុ អន្តរជាតិ អន្តរវបែបធម៌ ឬសកល 
ទៅក្នុងគោលដៅ មុខងារ ឬការផ្តល់សែវាអប់រំថ្នាក់ឧត្តម សិកែសា 
ដើមែបី លើកស្ទួយគុណភាពនែការអប់រំ និងសែវជែវ  សមែប់ 
និសែសិត  និងបុគ្គលិកទាំងអស់ និងដើមែបី ចូលរួមដោយមានន័យ ក្នុង 
ការ   អភិវឌែឍសង្គម" (de Wit et al. 2015)។ និយមន័យនែះ មាន 
ការ  រាប់បញ្ចូល មនុសែសគែប់គា្នា និងផ្អែកលើគំនិតចង់ឲែយមាន សមធម៌ 
ក្នុង   សង្គម ដោយកំណត់ឲែយអន្តរជាតូបនីយកម្មមានលក្ខណៈ  
សមែប់  គែប់គា្នា ជាជាង សមែប់តែនិសែសិតនិងកែុម សាស្តែចារែយ 
មួយ ចំនួនតូចដែលបានចែញទៅបរទែស។

មតិទិតៀនមួយទៀតដល់និយមន័យរបស់ Knight កើត 
ចែញ  ពី Hawawini (2016) ដែលបានវែកញែក នៅ ក្នុង ការ  សិកែសា   
របស់  គាត់ស្តីពី អន្តរជាតូបនីយកម្មនែគែឹះសា្ថានឧត្តម សិកែសា និង 
សា លា ពាណិជ្ជកម្មថ អន្តរជាតូបនីយកម្ម មិន គួរ កំណត់  ពែំ ដែន  
ឲែយ តូច ចង្អៀត តែឹមតែ ែដំណើរការដាក់បញ្ចូលធាតុអន្តរ ជាតិ ទៅ 
ក្នុង    រចនាសម្ព័ន្ធសា្ថាប័ន និងលំនាំមានសែប់ (ដំណើរ ការ  ឯក ទិស 
ជាជាង ដំណើរការទ្វែទិស) នោះទែ។ ដូច្នែះហើយ គាត់  បាន    
ស្នើ   ឡើង នូវនិយមន័យថ្មីមួយនែ អន្តរជាតូបនីយកម្ម ឧត្តម សិកែសា   
ថ ជា "ដំណើរការកំពុងទៅមុខនែការផ្លាស់ប្តូរដែល   មាន  គោល ដៅ   
ដាក់បញ្ចូលសា្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ (និសែសិត និង 
សាស្តែចារែយ) ទៅក្នុងសែដ្ឋកិច្ចសកលផ្អែកលើចំណែះ ដឹង ដែល  
កំពុង ផុសឡើង" (Hawawini 2016, 5)។ សែដៀងគា្នាដែរ ប៉ុន្តែ   
ផ្អែកលើ គំនិតវិភាគតាមលក្ខណៈទីតាំង Larsen (2016, 10) 
បានកំណត់និយមន័យអន្តរជាតូបនីយកម្មឧត្តមសិកែសាថ ជា "ការ 
ពងែីកវិសាលភាព សាកលវិទែយាល័យ ឲែយហួសពី ពែំ ដែន    បែ ទែស 
តាមរយៈភាពចល័តនែនិសែសិត អ្នកសែវជែវ ចំ ណែះ  ដឹង 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ១ ែខមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

កម្ម  វិធី   សិកែសា និងអ្នកផ្តល់សែវាអប់រំ"។ ថ្វីបើមាន ភាព  ល្អៀង  ន័យ 
គា្នា  ខ្លះ ការសិកែសានែះ បាន វែកញែកថ អំណះ អំណាង  ទាំង នោះ គឺ  
មា ន ភាព ដូចគា្នាជាចែើនជាមួយនឹង  លក្ខណៈ ស្នូល នែ  និយម ន័យ    
របស់ Knight (2008) ដែល គែប ដណ្តប់ លើ ធាតុ  ជា ចែើន ទាំង 
"នៅក្នុងសែុក" និង "នៅកែសែុក"។ ដូច្នែះ ឯក សារ  សែវ ជែវ 
 នែះ បាន យក និយមន័យរបស់ Knight មក បែើ ជា កែបខ័ណ ្ឌ ស មែប់ 
ពិនិតែយ ពីបែប បទ ដែល អ្នក ដឹកនាំ ផ្នែក សិកែសា សែវ ជែវ នៅ  កម្ពុជា 
កំណត់ និយមន័យ ឲែយពាកែយ "អន្តរ ជា តូប នីយ កម្ម  ឧត្តម សិកែសា"។

សព្វថ្ងែនែះ មានមតិចមែុះគា្នាជាចែើនអំពី ដំណើរការ  
អន្តរ ជា តូប នីយ កម្ម។ មែយា៉ាង មានមនុសែសជាចែើន មើល ឃើញ  
អន្តរ ជា តូប នីយ កម្ម ថជា ឱកាសក្នុងការផ្តល់ការអប់រំឲែយបាន 
ស្មើភាពគា្នាដល់  អ្នក  ដែលកំពុងស្វែងរក ឱកាសរៀនសូតែ។ 
គំនិតវិជ្ជមាននែះ ជា ទូ ទៅ  ផុសចែញពី ហែតុផលបួនដែលគាំទែ 
ឲែយមានអន្តរជាតូបនី យកម្ម ឧត្តមសិកែសា ពោលគឺ ហែតុផល  ផ្នែក 
សង្គម/វបែបធម៌ នយោ  បាយ សែដ្ឋកិច្ច និងសិកែសា សែវ ជែវ 
(Knight 2004; de Wit 2002) ដូចមានចុះ ក្នុង តារាង២។ 
ហែតុផលទាំងនែះ មិនមាន លក្ខណៈ ដាច់ពីគា្នា នោះទែ ប៉ុន្តែ  
សារៈ សំខន់  របស់ហែតុផល នីមួយៗ អាចបែបែួល ទៅតាម ពែល 
វែលា និង ទីកន្លែង។

ដូច Knight (2008, 25) បានបងា្ហាញសែប់ "ហែតុផល 
នីមួយៗ បានចង្អុលតមែង់ទៅបែភែទនែអត្ថបែយោជន៍ ឬ លទ្ធផល 
រំពឹង ទុកផែសែងៗ ដែលអ្នកចូលរួមគិតថ អាចទទួលបានពី កិច្ច  
បែឹងបែង ធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្ម"។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួល សា្គាល់  
នូវ អត្ថបែយោជន៍ទាំងនែះ មានមនុសែសជាចែើន បាន លើក ឡើង 
ថ ពិភពលោកតែូវបានកំណត់ឡើងដោយ វិសមភាព ហើយ 

អន្តរជាតូបនីយកម្មនៅតាមបែទែស កំពុងអភិវឌែឍន៍ កើត មាន  ឡើង 
ដោយតែវូមានការលះបង់ចែើន។ យោងតាម Altbach and Knight 
(2007) និង Hoppers (2000) មូលនិធិធំៗសមែប់ការសែវជែវ 
និងអាហារូបករណ៍ កន្លងមក ផ្តត ជាសំខន់ទៅលើគែឹះសា្ថាន 
ឧត្តមសិកែសា នៅតាមបណា្តាបែទែសអភិវឌែឍន៍ ដូចជា សហរដ្ឋ 
អាមែរិក កាណាដា និងបែទែសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួន ដែលនៅ 
ទីនោះ មានធនធានបណា្ណាល័យ និងមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងសមែបូរ បែប 
និង   មាន មូលធនមនុសែសបែកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ បែទែសទាំង 
នោះ  មើលឃើញនិសែសិតអន្តរជាតិបង់ថ្លែជា បែភពចំណូលដ៏សំខន់ 
របស់ខ្លួន។ និសែសិតអន្តរជាតិបង់ថ្លែមួយចំនួន កែយមកក៏កា្លាយ 
ជា ជន អនោ្តបែវែសន៍មាន ជំនាញខ្ពស់ សមែប់ជួយទែទែង់ ការរីក 
ចមែើនសែដ្ឋកិច្ចក្នុងបែទែសអភិវឌែឍន៍ទាំងនោះ ដោយ សារ ពួកគែ 
មើល ឃើញ ថ បែទែសទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អ បែសើរ 
ជាងនៅក្នុងបែទែសកំណើតរបស់ខ្លួន។ តួយ៉ាង សមាមាតែ នែជន
ចំណាកសែុកចែញពីបែទែសអាសា៊ាននានា ទៅកាន់បណា្តាបែទែស 
សមាជិក អង្គការសមែប់សហបែតិបតិការ សែដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌែឍន៍ 
(OECD) បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដល់បែមាណ ៦៦% ក្នុង 
រយៈ ពែល ១០ឆ្នាំ ពីតែឹម ១.៦៧៩.៤៥៣នាក់ នៅ ឆ្នាំ ២០០១ 
រហូត ដល់ ២.៧៩១.៧២៧ នាក់ នៅឆ្នាំ២០១១ (Batalova, 
Shymonyak, and Sugiyarto 2017, 14)។ បញ្ហា លំហូរ ចែញ 
ធនធានខួរកែបាលនែះ មានផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន ខ្លាំង ណាស់ ទៅ 
លើ ការ អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមន ែ បែទែស កំពុង អភិវឌែឍន៍។

មែយា៉ាងទៀត អន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងលក្ខណៈជា មធែយាបាយ 
សមែប់លើកស្ទួយភាសាអង់គ្លែស ហើយនិង ចំណែះដឹង វបែបធម៌ 
និងតម្លែសីលធម៌របស់បស្ចឹមបែទែស គឺជា ការខតបង់មួយ 

តារាង២៖ ហែតុផលបួន នែការធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មគែឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកែសា

សង្គម/វបែបធម ៌

អត្តសញ្ញាណវបែបធម៌ជាតិ
ការយោគយល់អន្តរវបែបធម៌
ការអភិវឌែឍភាពជាពលរដ្ឋ
ការអភិវឌែឍសង្គម និងសហគមន៍

នយោបាយ

គោលនយោបាយការបរទែស
សន្តិសុខជាតិ
ជំនួយបច្ចែកទែស
សន្តិភាព និងការយោគយល់គា្នា
អត្តសញ្ញាណជាតិ
អត្តញ្ញាណក្នុងតំបន់

សែដ្ឋកិច្ច
កំណើនសែដ្ឋកិច្ច និងភាពបែកួតបែជែង
ទីផែសារពលកម្ម
គែឿងលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

សិកែសាសែវជែវ

ការពងែីកពែំដែននែការសិកែសា
ការកសាងសា្ថាប័ន
កែរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឋានៈ
ការលើកកម្ពស់គុណភាព
ស្តង់ដាសិកែសាអន្តរជាតិ
ការបញ្ចូលធាតុអន្តរជាតិទៅក្នុងការសែវជែវ និងបងែៀន

បែភព៖ Knight (2004)
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សមែប់ បែទែសកំពុង អភិវឌែឍន៍ (Altbach and Knight 2007; 
Altbach 2013)។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយ គឺការផុសឡើង  
នា ពែល ថ្មីៗនូវ វគ្គបណ្តុះបណា្តាលតាមអនឡាញ (MOOCs)។  
ថ្វី  បើ  គែ ចាត់ទុកវាជាមធែយាបាយពងែីក លទ្ធភាពទទួលបានការ 
អប់រំ  ថ្នាក ់ឧត្តមសិកែសាជាសកលក្តី MOOCs ភាគចែើនមានលក្ខណៈ 
តាមបែបបស្ចឹមបែទែស  ដោយសារអ្នកផ្តល់សែវាអប់រំធំៗ ភាគ 
ចែើន  ស្ថិតនៅក្នុង បែទែសអភិវឌែឍន៍ (Altbach 2014)។ ដោយ 
មូល ហែតុនែះ Altbach (2014) និង Hughes (2008) បាន 
វែក ញែក ថ ក្នុងករណីខ្លះ អន្តរជាតូបនីយកម្ម គឺជាទមែង់ មួយ 
នែ អាណានិគមនិយមបែបថ្មី។ សែដៀងគា្នាដែរ Mazrui (1975) 
បានពិនិតែយពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននែ  អន្តរជាតូបនីយកម្ម ឧត្តម 
សិកែសា  នៅ ទ្វីបអា្រហ្វិកក្នុង ទសវតែសរ៍១៩៦០ និង១៩៧០ ហើយ 
បានលើកឡើងថ វាគែន់តែជាទមែង់មួយនែការពឹង ផ្អែក   ផ្នែក  
វបែបធម៌ ហើយគាត់កត់សមា្គាល់ឃើញថ គែឹះសា្ថាន ឧត្តម  សិកែសា   
នៅអា្រហ្វិក ដើរតួនាទីជាកែុមហ៊ុន ពហុជាតិ បរទែស   ដែល បមែើ      
ផលបែយោជន៍ឲែយបស្ចឹមបែទែស ជាជាង បមែើ បែជាជន អា្រហ្វិក។ 
គាត់បានផ្តល់យុទ្ធសាស្តែ បី សមែប់ប៉ះប៉ូវផល  ប៉ះ ពាល់      អវិជ្ជ មាន     
នែការពឹងផ្អែកផ្នែកវបែបធម៌នែះ។ ទី១ គឺ យុទ្ធ សាស្តែ   ធ្វើ  
មូល  ដា្ឋា   នីយកម្ម តាមរយៈការផែសារភា្ជាប់មុខវិជា្ជា ក្នុង   កម្មវិធី  សិកែសា 
នៅ  សាកលវិទែយាល័យអា្រហ្វិក ទៅនឹងវបែបធម៌ និង  ចំណែះ ដឹង  ក្នុង 
សែុក។ គាត់ផ្តល់គំនិតបន្ថែមថ ភាព សា្ទាត់ ជំនាញ    របស់ និសែសិត ក្នុង 
ផ្នែក ភាសា បែវត្តិសាស្តែ នរវិទែយា ផ្នែក សង្គម   និង វបែបធម៌ គួរតែជា 
លក្ខ ខណ្ឌ ចាំបាច់ដាច់ខត សមែប់ ការ ទទួល សិសែស ឲែយ ចូល រៀន  
នៅ  សាកលវិទែយាល័យ។ ទី២ គឺ យុទ្ធសា ស្តែ   ធ្វើពិពិធកម្មដែល 
អំពាវ នាវ ឲែយ (គែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសា) កសាង  កម្មវិធីសិកែសាមួយ 
មាន លក្ខណៈ សកលពិតៗ។ ក្នុងនែះ គាត់បានផ្តល់យោបល់ថ 

សាកល វ ិទែយាល័យអា្រហ្វិក គួរផ្តត មិនតែឹមតែទៅលើអារែយធម៌អឺរ៉ុប 
និង អា្រហ្វិកប៉ុណ្ណាះទែ ប៉ុន្តែគួរផ្តតទៅលើអារែយធម៌ឥណា្ឌ ចិន 
និង អីុសា្លាមផងដែរ។ ទី៣ គឺ យុទ្ធសាស្តែទប់ទល់ការជែៀតចូល 
(នែ ចំណែះ ដឹងនិងមនោគមវិជា្ជាបរទែស) តាមរយៈការបង្កើត 
កែមសីលធម៌ ពិសែសមួយ សមែប់ភាពជាអ្នកសិកែសាសែវ ជែវ 
ដែល អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើ មជែឈមណ្ឌលសិកែសាសែវជែវ នានា 
ក្នុងពិភពលោក។

វិធីសាស្ត្
ការសិកែសានែះ បានបែើបែស់គំរូការសែវជែវតាមបែប 

គុណភាព ដែល Creswell (2012, 16) បានជជែកការពារថជា 
វិធីសាស្តែ សមសែបបំផុតសមែប់ការសែវជែវពីបញ្ហាថ្មីៗ ឬ 
បែធាន បទ ដែលមិនសូវមានការសិកែសាលើនោះ។ ក្នុងរយៈ ពែល 
៦ ខែ (ពីខែសីហា ២០១៦ ដល់ មករា ២០១៧)  កែុម សែវជែវ 
បានធ្វើសមា្ភាសន៍សុីជមែចំនួន ១៤ ជាមួយ អ្នក គែប់គែង   ជាន់ ខ្ពស់  
ក្នុងសាកលវិទែយាល័យកម្ពុជា ចំនួន ៦ (៣ ជា របស់  ឯកជន  
និង ៣ ជារបស់រដ្ឋ) នៅទីកែុងភ្នំពែញ និង  នៅ     តាម   ខែត្ត។ ការ 
ជែើស រីស អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ បានធ្វើ ឡើង   តាម ការ ដៅ ទុក របស់ 
អ្នកសែវជែវ ដោយផ្អែក លើកតា្ត បទពិសោធន៍ និង ការ ចូល រួម 
ក្នុង សកម្មភាព អន្តរជាតូបនី យកម្ម នៅ  តា ម សា្ថាប័ន របស់ ពួក គាត់។ 
កែុម សែវជែវ  បានយកទិន្នន័យ បែមូលបានមកវិភាគ តាម បែប 
គុណភាព ដើមែបីស្វែងយល់ពី បែបបទ ដែលអ្នកចូលរួមមា្នាក់ៗ បាន 
កំណត់ និយមន័យ និងយល់ ឃើញ ពីការធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មនៅ 
កម្ពុជា។ កែុមសែវជែវ  បាន បែើរហសែសនាមដូចមានចុះក្នុង តារាង 
៣ ដើមែបីរកែសាការសមា្ងាត់ជូនដល់អ្នកចូលរួមក្នុងការសិកែសានែះ។

តារាង៣៖ បញ្ជីអ្នកចូលរួម និងតួនាទីក្នុងអង្គភាព
អ្នកចូលរួម សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ តួនាទី

SI1 សាកលវិទែយាល័យ A សាកលវិទែយាធិការរងសមែប់កិច្ចការសិកែសា

SI2 សាកលវិទែយាល័យ B នាយករងសមែប់កិច្ចសហបែតិបត្តិការ និងការសែវជែវ

SI3 សាកលវិទែយាល័យ C បែធានការិយល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

PI1 សាកលវិទែយាល័យ D សាកលវិទែយាធិការរងសមែប់ទំនាក់ទំនងសាកលវិទែយាល័យ និងកិច្ចការនិសែសិត

PI2 សាកលវិទែយាល័យ D សាកលវិទែយាធិការរងជាន់ខ្ពស់សមែប់កិច្ចការសិកែសា

PI3 សាកលវិទែយាល័យ D នាយកកម្មវិធីសិកែសាអន្តរជាតិ

PI4 សាកលវិទែយាល័យ D នាយក (សាកលវិទែយាល័យសាខ)

PI5 សាកលវិទែយាល័យ D នាយកជំនួយការ (សាកលវិទែយាល័យសាខ)

PI6 សាកលវិទែយាល័យ D នាយកជំនួយការរង (សាកលវិទែយាល័យសាខ)

PI7 សាកលវិទែយាល័យ E អ្នកសមែបសមែួលកិច្ចការអន្តរជាតិ

PI8 សាកលវិទែយាល័យ E នាយកផ្នែកសែវជែវ

PI9 សាកលវិទែយាល័យ E សាស្តែចារែយ

PI10 សាកលវិទែយាល័យ E បែធានដែបា៉ាតឺម៉ង់ថែទាំអ្នកជំងឺ

PI11 សាកលវិទែយាល័យ F នាយករង (សាកលវិទែយាល័យសាខ)
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លទ្ធផលរកឃើញ និងការពិភាក្សា 
ក្នុងកំឡុងពែលបែមូលទិន្នន័យ អ្នកចូលរួមបានផ្ដល់ចម្លើយ 

ផែសែងៗគា្នាអំពីនិយមន័យរបស់ពាកែយ "អន្ដរជាតូបនីយកម្ម" ដោយ 
ខ្លះ  បានលើកថ វាជាភាពជាដែគូជាមួយសា្ថាប័ន ឬ សហសែវិក 
បរទែស  អាហារូបករណ៍នៅកែបែទែស និង កម្មវិធី  ផ្លាស់ប្ដូរ 
និសែសិត និងបុគ្គលិក កិច្ចសហការសែវជែវ កម្មវិធីសិកែសា អន្ដរជាតិ 
និងជាពិសែស  ការបែើភាសាអង់គ្លែសជាមធែយាបាយសមែប ់ ការ  
បងែៀននិងរៀន។ តាមមតិរបស់អ្នកចូលរួម SI1  អន្ដរជា តូប   នីយ កម្ម 
សំដៅដល់ ការសិកែសានៅបរទែសរបស់និសែសិត និង បុគ្គលិក  តាម 
រយៈ   អាហារូបករណ៍ និងកម្មវិធីផ្លាស ់ប្ដូរ និសែសិត និងបុគ្គលិក។   
វា ជា "អន្តរ កម្ម ឥតពែំដែន" ឬជា  "អន្តរកម្មឆ្លងវបែបធម៌" ដែលជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ  នឹងការចូលរួមនៅកមែិតតំបន់ និងសកល។ ប៉ុន្តែ ចំណុច  
គួរ ឲែយ កត់សមា្គាល់ដ៏សំខន់មួយ គឺអ្នកចូលរួមភាគចែើនហាក់ដូច  ជា    
និយយ តែឹមតែការសិកែសាកែ បែទែស និងការអនុម័ត  យក    ភា  សា   
អង់គ្លែសមកបែើក្នងុកម្មវិធីសិកែសាបុ៉ណ្ណាះ។ មានអ្នក ចូល     រួម     តិច នាក់ 
ណាស់ដែលមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពី  អន្តរជា តូប  ន  ី យ  កម្ម 
ដោយឲែយនិយមន័យពាកែយនែះថជា សកម្មភាព  អន្ដ រ   ជាតិ ចែើនបែប 
យ៉ាង ទាំងនៅក្នុងសែុក  និងកែសែុក។ ដូច អ្នក  ចូល រួម PI1 បាន 
បញ្ជាក់ចែបាស់ "វាមិនមែនមានន័យថ យើង  តែូវ  ត ែ ចែញ ទៅ កែ 
[បែទែស] ដើមែបីចូលរួមសកម្មភាព អន្តរ ជា   តូប នី យកម្ម នោះ ទែ។ 
យើង ក៏អាច ធ្វើ អន្តរជា តូបនីយ កម្ម  នៅ  ក្នុង  បែទែស កម្ពុជា បាន ដូច 
គា្នា ដែរ"។

សមា្ភាសន៍សុីជមែ បានផ្តល់គំនិតបន្ថែមទៀតថ កង្វះការ 
យល់ដឹង ពីអន្ដរជាតូបនីយកម្ម នៅតាមគែឹះសា្ថាន ឧត្តម សិកែសា នៅ 
កម្ពុជា កើតមានជាសំខន់ដោយសារ កង្វះយុទ្ធសាសែ្ត និង គោល  
នយោបាយអន្តរជាតូបនីយកម្ម ទាំងនៅកមែិតសា្ថាប័ន និង កមែិត 

ជាតិ។ ចំណុចនែះ  បានបងា្ហាញយ៉ាងចែបាស់អំពីការតមែង់ទិសនែ
ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិកែសានៅកម្ពុជា សព្វថ្ងែ ទោះបីពាកែយ "អន្ដរជាតិ" 
មានចុះនៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់សាកលវិទែយាល័យ  ៤ ក្នុង ចំណម 
សាកលវិទែយាល័យ ៦ ដែលស្ថិតក្នុងការសែវជែវនែះក្តី។ រូបភាព១ 
បងា្ហាញថ សមាសភាគអន្ដរជាតិ ជាចំណែកដ៏សំខន់ មួយ នែ 
ចក្ខុវិស័យ របស់គែឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកែសាទាំងនោះ។

ទាក់ទងនឹងទសែសនៈវិជ្ជមានលើ ការធ្វើអន្ដរជាតូបនីយកម្មវិញ   
ហែតុផលផ្នែកសិកែសាសែវជែវ តែូវបានយកមកពិភាកែសាយ៉ាង 
ទូលំ ទូលាយក្នុងការសែវជែវនែះ។ អ្នកចូលរួម PI1 បាន ចង្អុល 
បងា្ហាញថ សកម្មភាពអន្ដរជាតូបនីយកម្ម អាចជួយបង្កើនគុណភាព 
ការ  បងែៀននិងរៀន ក៏ដូចជា ជួយលើកមុខមាត់  សា្ថាប័ន របស់   
គាត់ផងដែរ។ គាត់ផ្តល់គំនិតបន្ថែមថ សា្ថាប័នរបស់គាត់ បាន  
អនុម័ត យកកម្មវិធីសិកែសា ដែលមានការទទួលសា្គាល់ជា អន្តរជាតិ  
និង  បែើបែស់ភាសាអង់គ្លែស ជាមធែយាបាយក្នុងការ បងែៀន ដើមែបី  
ដើរឲែយទាន់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននែ សាកលភា វូប  នីយ កម្ម។ 
អ្នកចូលរួមមា្នាក់ទៀតមកពីសាកល វិទែយាល័យ រដ្ឋ ក៏ បាន  យ ល់ 
សែប  នឹងមត ិលើកឡើងខងលើ ហើយ បាន បន្ថែម ទៀត ថ ដែគូ  
អន្តរជាតិ អាចជួយកសាងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង គែឿង   សមែួល  
ការផែសែងៗរប ស់សា្ថាប័នគាត់ ក្នុង នោះ មានទាំង មន្ទីរ   ព ិសោធន៍    
សមែប់ ធ្វើកា រសែវជែវ ដែលអាចមានតម្លែខ្ពស់ ហួ ស  ពី      ស មត្ថ ភាព    
របស់ គែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសា ស្ទើរតែ  ទាំង   អស់  នៅ  កម្ពុជា (SI1)។ 
កែពីហែតុផលផ្នែកសិកែសា នៅ មាន   ហែត ុផល  ផ្នែក  ស ង្គម  - 
វបែបធម៌ ទៀត ពែះមានអ្នកចូលរួមមួយ ចំនួន  បាន លើកឡើង  ពី   
ឱកាសសមែប់ការចែករំលែកវបែបធម៌តាម រយៈ    កម្ម វិ ធី ផ្លាស់ ប្ដូរ    
និសែសិត  ជាដើម។ អ្នកចូលរួម PI1 បាន លើក ថ "ការ  ទាក់ ទាញ 
និស ែសិត   អ ន្តរជាត ិ ឲែយចូលមកសិកែសាក្នុងសកល វិទែយា   ល័យ របស់ 

រូបភាព១៖ ពាកែយបែើនៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់គែឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកែសាទាំង ៦  ដែលស្ថិតក្នុងការសែវជែវនែះ

បែភព: អ្នកនិពន្ធ

ពាកែយ េ្រហ្វកង់

ការអប់រំ 8

កម្ពុជា 7

គុណភាព 6

អន្ដរជាតិ 4

ការសែវជែវ 4

និសែសិត 4

បច្ចែកវិទែយា 3

រដា្ឋាភិបាល 3

វិទែយាសាសែ្ដ 3

សន្ដិភាព 3
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យើង  កា ន់ តែចែើន នឹងផ្តល់ឱកាសឲែយនិសែសិត យើង រៀន  សូតែ 
បានចែើន  ថែមទៀតអំពីវបែបធម៌បរទែស ហើយក្ន ុង   ព  ែល ជា មួយគា្នា 
និសែស ិត យើង ក៏អាចចែករំលែកវបែបធម៌ និង បែព ែណី របស់ យើង ទៅ 
ដល់និសែសិ តបរទែសដែរ"។ គាត់ គិត ថ ការ យល ់ដឹង អន្តរវបែបធម៌ 
មាន  សារៈ សំខន់បំផុត ដើមែបី លើក ស្ទួយ  ការ  យោ គ យល់  គា្នា ទៅវិញ 
ទៅ  មក និងសន្តិភាពក្នុងចំណម បែជាជា តិ   ទាំង ឡាយ។ មិនតែ 
ប៉ុណ្ណាះ ការនាំយកនិសែសិត និង  សាស្ត ែ  ចា រែ យ    អន្តរជាតិឲែយបានកាន់ 
តែ ចែើ ន មក ក្នុងសាកល វិទែយា ល័យ ក៏ តែូវ ចំណាយ   អស់តិចជាងការ 
ប ញ្ជូន  និសែសិត ទៅ បរ ទែស  ដែរ។

ហែតុផលពីរផែសែងទៀត តែូវបានលើកយកមកបកសែយ 
តិចតួច ណាស់ក្នុងអំឡុងពែលនែការសិកែសានែះ។ ហែតុផល ផ្នែក   
នយោបាយ បានផុសឡើងតែក្នុងពែលសមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នក    
ធ្វើការ ក្នុងវិស័យសាធារណៈ  ដោយពួកគាត់លើកឡើងពីកម្ម វិធី  
ជំនួយផ្នែកអប់រំដែលទទួលបានមូលនិធិពី ទីភា្នាក់ងារ រដា្ឋាភិបាល 
នានា  ក្នុងន័យលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងបែទែស មួយ នឹង 
បែទែស មួយ។ ក្នុងការពិភាកែសាពីហែតុផលសែដ្ឋកិច្ច វិញ មានការ 
ផ្តត ត ែលើការចូលក្នុង សហគមន៍សែដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន (AEC) 
ដែល បានចាប់ដំណើរការតាំងពីខែធ្នូ ២០១៥ មក ដើមែបី 
លើក កម្ពស់លំហូរដោយសែរីនែកមា្លាំងពលកម្ម មូលធន និង 
ទំនិញ ក្នុងចំណមបែទែសនានានៅក្នុងតំបន់។ ដូចនែះ កម្ពុជា 
 តែូវធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើមែបីផលិត  ធនធាន   មនុសែ សឲែយ  មាន   
សមត្ថភា  ពខ្ពស់ ដែល អាចជួយលើកកម្ព ស់  កមា្លាំងបែកួត បែជែង 
របស់កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងក្នុង ពិភពលោក។  កែ ពីនែះ 
មានការពិភាកែសាតិចតួចណាស់ ពី យុទ្ធសា សែ្តរប ស់គែឹះសា ្ថា ន    
ឧត្តម   សិកែសាកម្ពុជាក្នុងការធ្វ ើអន្តរជាតូបនីយ កម្ម ដូចជា ការ  
ទាក់ ទាញ  និសែសិតបរទែស និងអ្នកសែវជែវ ដ ើមែបី ជួយ បង្កើន បែក់ 
ចំណូល របស់ សា ក លវិទែយាល័យជាដើម។ យើង ទទ ួល សា្គាល់ គែប់ 
គា្នា ថ បញ្ហានែះ បណា្តាលមកពី កង្វះ គុណភាព និងការខែសត់ ធនធាន  
របស់ គែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសាកម្ពុជាភាគចែើន។ មែយា៉ាងទៀត អ្នក 
ចូល រួម ជាចែើនរូបបានលើកមតិថ មានសកលវិទែយាល័យតិចតួច 
ណាស់ ដែលផ្តល់កម្មវិធីសិកែសាជាភាសាអង់គ្លែស ហើយនែះជា  
របាំង ដ៏ធំមួយរារាំងសា្ថាប័នឧត្តមសិកែសាកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមឲែយ 
បាន    កាន់តែចែើនជាមួយនឹងសមភាគីបរទែសនានា។ 

ថ្វីបើមានទសែសនៈវិជ្ជមាន ដូចលើកឡើងនៅខងលើក្តី ក៏ 
មាន អ្នកចូលរួមខ្លះបានរិះគន់ដល់អន្តរជាតូបនីយកម្មដែរ។ អ្នក  
    ចូ ល   រួម SI1 អះអាងថ សា្ថាប័នរបស់គាត់មិនទាន់តែៀមខ្លួ ន រួ  ច រាល  ់  
ដើមែបី  ចូល រួម ជាមួយសហគមន៍សិកែសាសែវជែ វក្នុង តំបន ់ និង  
អន្ត រជាតិ ទែ ដោយសារកង្វះថវិកា និង សមត្ថភាព របស់   សា្ថាប័ន 
 ហើយរហូតមក ទល់បច្ចុបែបន្ន សាកលវិទែយាល័យ របស់  គាត់ បាន   
កំណត់ កម្មវិធីសិកែសារបស់ខ្លួនតែឹមតែសមែប់   តមែូវ ការ    ក្នុង  សែុក 
   ប៉ុណ្ណាះ។ តាមយោបល់គាត់ ក្នុងដំ ណើរ ការ AEC នែះ ការ 
ចូល រួមធ្វើអន្តរជាតូបនីយកម្មគឺមិន អាច  ជៀស ផុត   ទែ ប៉ុន្តែ បើ  
សិន  គា្មោនការរៀបចំ និង ការត ែៀមខ្លួន រួច រាល់ សា្ថា ប័ន   របស់ 
គាត់នឹង តែូវរងសមា្ពាធពីបរទែស  ឲែយ ទទួល  យក  ចំណែះ ដឹង និង 
មនោគម វិជា្ជា ពីខងកែ។ អ្នកចូល រួម PI1 មាន គំនិត ដូចគា្នា ដោយ 

អះអាងថ នៅកម្ពុជា ជាកា រ ធម្មតា ទ  ែ ដែល សាសែ្តាចារែយ ឬ គែូ 
បងែៀន ចម្លងឯកសារ   និង ខ្លឹមសារ ផែសែងៗ ពី បរទែស [ដោយ គា្មោន 
ការ  កែតមែូវឲែយតែូវនឹងបរិបទ ក្ន ុងប ែទែស] សមែប ់ បែើបែស់ ក្នុង 
ការ បងែៀន។

មែយា៉ាងទៀត កម្មវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួន គឺតែូវបានតមែង់ 
ទិស ជាសែចពីមា្ចាស់ជំនួយ ដោយផ្តល់លទ្ធភាពតិចតួចបំផុតឲែយ 
មាន ការកែតមែូវទៅតាមបរិបទក្នុងសែុក (អ្នកចូលរួម SI2)។  
អ្នក ចូលរួមខ្លះក៏បានលើកនូវ ក្តីបារម្ភពីការបែើបែស់កាន់តែចែើន 
ឡើងនូវ ភាសាអង់គ្លែស និងភាសាផែសែងៗទៀត ដូចជា ចិន កូរ៉ែ 
និង ជបុ៉ន ជាជាងភាសាក្នុងសែុក ដោយវានឹងមានផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមាន ដល់ វបែបធម៌ ចំណែះដឹង និងតម្លែរបស់ជាតិ។

ការផ្តល់មតិ
ការពិភាកែសាខងលើ បានបងា្ហាញថ អន្ដរជាតូបនីយកម្មនៅ 

តែ ជាគំនិតថ្មីមួយសមែប់កម្ពុជា ដោយមនុសែសភាគចែើននៅត ែ 
ផែសារ ភា្ជាប់វាទៅនឹងទមែង់បែបបែពែណីនែពាកែយនែះ ដូចជា ការ 
សិកែសាកែបែទែស  ឬការបែើភាសាបរទែសជាមធែយាបាយក្នុង 
ការបងែៀន។ ខណៈដែលអ្នកចូលរួមភាគចែើនបានមើល ឃើញ  
អន្ដរជាតូបនីយកម្មជាឱកាសល្អ ក្តីបារម្ភពីបញ្ហា ដូចជា ឥទ្ធិពល 
គែបដណ្តប់វបែបធម៌ ភាសា ចំណែះដឹង និង មនោគមវិជា្ជា ផែសែងៗ 
របស់ បរទែស ក៏មានលើកឡើងដែរ។ ខងកែមនែះ ជាមតិ 
យោបល់  មួយចំនួនរបស់អ្នកសែវជែវ ដើមែបីចូលរួមជួយរុញចែន 
ឧត្តម សិកែសានៅកម្ពុជាឲែយមានការធ្វើអន្ដរជាតូបនីយកម្ម៖

ទី១ ដោយហែតុថ នៅមានមនុសែសជាចែើនមិនទាន់បាន 
យល់ ដឹង ពី គោលគំនិតនែ អន្ដរជាតូបនីយកម្មឧត្តមសិកែសា និង   
សារៈ សំខន់  របស់វានោះ គឺជាការចាំបាច់បំផុត ដែល រដា្ឋាភិបាល   
មានផ្តល់នូវ គោលការណ៍ណែនាំទូទៅ និង យុទ្ធសាសែ្ត  
អន្ដរជាតូបនីយកម្ម  ដល់គែឹះសា្ថាន  ឧត្តម សិកែសា កម្ពុជា។ ក្នុងនែះ 
គួរមានគំនិតផ្តួចផ្តើមផែសែងៗ តាំងពី ការផ្តល់ អា ហា រូបករណ៍   ទៅ 
សិកែសា នៅកែបែទែស រហូតដល់ ការ   បង្កើត   កម្មវិធី សមែប់ ទាក់ 
ទាញ  ជនបរទែស ដែលមានទែព កោស លែយ និង  ជន កម្ពុជាដែល បាន  
ទទួល  ការអប់រំនៅកែបែទែសឲែយចូលមកកម្ពុជា ដើមែបីជួយ កសាង  
បែព័ន្ធ អប់រំរបស់កម្ពុជាឡើងវិញ។

ទី២ ចែបាស់ហើយ គែឹះសា្ថានឧត្តមសិកែសាជាចែើននៅ កម្ពុជា 
នៅមិនទាន់បានយល់ចែបាស់ពី អន្តរជាតូបនីយកម្មកម្មវិធីសិកែសា 
ហើយ មិនសូវមានសា្ថាប័នឧត្តមសិកែសានៅកម្ពុជាចែើនទែ ដែល 
បាន  អនុវត្តកម្មវិធីបែភែទនែះ។ វាជាការពិតដែលគែឹះសា្ថានឧត្តម 
សិកែសាកម្ពុជាភាគចែើនបានអនុម័តយកកម្មវិធីសិកែសា និង ឯកសារ 
បងែៀននិងរៀនពីបរទែស ដោយមានការកែសមែួលឲែយសុីនឹង 
បរិបទ ក្នុងសែុកតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណាះ។ ការធ្វើបែបនែះ បាន ចោទ  
ជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយពីភាពពាក់ព័ន្ធនែ បែព័ន្ធអប់រំ នៅ  កម្ពុជា (ឬ  
បញ្ហាគែបដណ្តប់លើការសិកែសាសែវជែវ ឬភាព ពឹង  ផ្អែ ក ផ្នែក 
វបែបធម៌)។ ដើមែបីដោះសែយបញ្ហាទាំងនែះ  កម្ពុជា  គួរអនុវត ្តតាម  
យុទ្ធសាសែ្តបីរបស់ Mazrui គឺមាន យុទ្ធ សាស្តែ ធ្វើ មូលដា្ឋានីយ កម្ម 
យុទ្ធសាស្តែ ធ្វើពិពិធកម្ម និងយុទ ្ធសាស្តែ ទប់ទល់ ការ ជែៀត ចូល។ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ១ ែខមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

កម្ពុជាគួរកែសមែួលចំណែះ ដឹង បរទែស  ឲែយសមសែប ទៅ  នឹង 
បរិបទ ក្នុងសែុក។ និសែសិត សាកល វិទែយាល័យ មា្នាក់ៗ ទោ ះ ក្នុង 
មុខ ជំនាញអ្វីក៏ដោយ គួរតែ មាន ការយល់ ដឹងចែបាស់ លាស់  ពី 
វបែបធម៌ ភាសា និង បែវត្តិ សាស្តែ កម្ពុជា។ គែឹះសា្ថានឧត្តម សិកែសា  
កម្ពុជា គួរដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធ ីសិកែសា របស់ខ្លួននូវ ចំណែះ ដឹង ពី 
បែទែស ឯទៀតនៅអាសា៊ាន និង ជុំវិញ ពិភពលោក ហើយកម្ពុជា 
ក៏ គួរ កសាង(ឡើងវិញ)នូវ បែព័ន្ធ អាហារូបករណ៍ របស់ខ្លួន ជា 
ពិសែស  តាមរយៈការបង្កើតនិងគួបផែ សំ ភាព តឹងរឹងនែការសែវជែវ 
ជា  មួយ  នឹង ចំណែះដឹងក្នុងសែុកក្នុង មុខវិជា្ជា ផែសែងៗ ពែម ទាំង 
លើក ស្ទួយវាជាមួយគា្នានឹង ភាសា និង វបែបធម៌ កម្ពុជា នៅ កមែិត 
អន្តរជាតិ។

ឯកសារសែវជែវនែះ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនែការឲែយ 
និយមន័យ និងការយល់ឃើញផែសែងៗ  លើអន្ដរជាតូបនីយកម្ម 
ឧត្តម   សិកែសានៅកម្ពុជា។ ដោយផ្អែកលើការសិកែសាជាមូលដា្ឋាននែះ 
ការ  សែវជែវនាពែលអនាគត អាចពិនិតែយឲែយកាន់តែសុីជមែ 
ថែម  ទៀតពី ខ្លឹមសារ និងហែតុផលនែអន្ដរជាតូបនីយកម្ម ដោយ  
វិភាគ  តាមទសែសនៈរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដទែទៀត។ ទិដ្ឋភាព ផែសែងៗ 
ទៀត នែអន្ដរជាតូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា ដូចជា ភាពចល័ត ចែញ 
ទៅកែនិងចូលមកក្នងុបែទែស ការបែើបែស់ភាសា បរទែស និង 
កម្មវិធីសិកែសាអន្តរជាតិ ការបង្កើតសាខរបស់គែឹះសា្ថានឧត្តម សិកែសា  
បរទែស នៅកម្ពុជា និងភាពជាដែគូឆ្លងដែនក្នុងការ បងែៀន  និង ការ 
សែវជែវ គួរមានការសិកែសាឲែយបានសុីជមែជាងនែះ។
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