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អ្នកនិពន្ធសូមថ្លៃងអំណរគុណដល់ កៃសួងការបរទៃស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្តៃលី 
ដៃលបានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការសៃវជៃវនៃះ និងកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
កម្ពុជា  ដៃលជាដៃគូដល់ការសៃវជៃវនៃះ។

ពិពិធភាពន្ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា៖ ការវិវត្ត 
ទៅរកភាពខុសប្ល្កពីគ្នា ឬភាពដូចគ្នា ទាំងអស់?

ស្ចក្តីផ្តើម
ក្នុងប៉ុនា្មានទសវតៃសរ៍ កន្លងទៅនៃះ ការរីក 

ចមៃើនទាំងផៃ្នកការចូលរៀន និងបៃភៃទ កម្មវិធី 
នៃ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា (HEIs) នៅទូទាំង 
សកលលោក មានលក្ខណៈធំធៃងមិនធ្លាប់មានពី 
មុន មក និងជាបដិវត្តន៍មួយក្នុងការអប់រំថា្នាក់ ឧត្តម 
សិកៃសា (Altbach 2017)។ ការទទួលបានការអប់រំ 
ឧត្តមសិកៃសាទៃង់ទៃយធំ (massification) បាន 
នាំ  ឲៃយ មានការផ្តល់សៃវាអប់រំ កាន់តៃ ស្មុគសា្មាញ 
និង ចមៃុះបៃបឡើង ក្នុងចំណោម គៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តមសិកៃសា។ បញ្ហាចោទកាន់តៃបនា្ទាន់នៅក្នុង 
បៃទៃស កំពុងអភិវឌៃឍន៍នានា គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធផៃៃសងៗ 
មាន ការ រំពឹងទុកខុសប្លៃកគ្នា អំពី គុណភាព 
លទ្ធផល និងតួនាទីរបស់ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា។ 
នា ពៃលបច្ចុបៃបន្ន មានគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា កំពុង 
បើកដំណើរការនៅតាមបណ្តាខៃត្តចំនួន ១៩ 
និង  នៅកៃុងភ្នំពៃញ។ សា្ថាប័នរដ្ឋចំនួន ១៥ ជាអ្នកតៃួតពិនិតៃយលើ   
គៃឹះ សា្ថាន   ឧត្តមសិកៃសាចំនួន ១២១ ដៃលធ្វើឲៃយអភិបាលកិច្ច និង ការ 
តៃួត ពិនិតៃយគុណភាព កា្លាយជាកិច្ចការលំបាកស្មុគសា្មាញ។ ភាព 
មិន  សុីគ្នារវាងការអប់រំ នឹងតមៃូវការទីផៃសារការងារ ធ្វើឲៃយជំនាញ 
ដៃល  និសៃសិតបញ្ច ប់ការសិកៃសាទទួលបាន ពី កម្មវិធ ីសិកៃ សា របស់ខ្លួន 
មិន សូវឆ្លើយតបទៅនឹង ជំនាញបច្ចៃកទៃស ចំណៃះដឹង និង 
អាកបៃបកិរិយា ដៃលនិយោជក សហគៃស និងសង្គម ទាមទារ ចង់ 
បានក្នុងសតវតៃសរ៍ទី២១ នៃះ (Khieng, Madhur and Chhem 
2015)។ ក្នុងនៃះ មានការយល់សៃបគ្នាជាទូទៅថា គៃឹះសា្ថានឧត្តម 
សិកៃសាភាគចៃើននៅកម្ពុជា ផ្តតជាសំខាន់លើការបងៃៀន ដោយ  
យកចិត្តទុកដាក់តិចតួចទៅលើ ការសៃវជៃវ នវានុវត្តន៍ និង 
ទំនាក់ ទំនងជាមួយឧសៃសាហកម្ម។ ហៃតុដូច្នៃះ គៃ អាច និយាយ 

បាន ថា គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា នៅកម្ពុជា (ជាពិសៃស សាកល 
វិទៃយាល័យ) ស្ថិតក្នុងបៃភៃទតៃមួយពោលគឺ សាកល វិទៃយាល័យ  
ដៃល មាន តៃការបងៃៀន។

នៅកម្ពុជា ទាំងគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាសាធរណៈ និង 
ឯកជន បានបៃឈមមុខនឹងបញ្ហាចៃើនណស់ ដូចជា កង្វះ 
មូលនិធិ គុណភាពគៃូ ការគៃប់គៃងទន់ខៃសាយ និងសន្ទុះកំណើន 
សមាហរណកម្ម ឧត្តមសិកៃសានិងសៃដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងតំបន់ និង ក្នុង 
សកលលោក។ មៃយា៉ាងទៀត រដា្ឋាភិបាលមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ពី 
គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា ក្នុងការចូលរួមចំណៃកអភិវឌៃឍ ជាតិ ដោយ 

វិទៃយាសា្ថានបច្ចៃកវិទៃយាកម្ពុជា  ភ្នំពៃញ ខៃមិថុនា ២០១៧
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បាន ចៃង ពីតួនាទីរបស់គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា ក្នុងគោល នយោបាយ  
អភិវឌៃឍន៍វិស័យឧសៃសាហកម្ម កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ផៃនការ 
មៃជាតិស្តីពីវិទៃយាសាសៃ្ត និង បច្ចៃកវិទៃយា ឆ្នាំ ២០១៤-២០២០ និង 
ផៃនទីបងា្ហាញផ្លូវឧត្តមសិកៃសាឆ្នាំ២០៣០។ 

ទោះបីជាចំនួនគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា និងការចុះ ឈ្មាះ 
ចូល រៀន បានកើនឡើងយា៉ាងលឿនក្តី ក៏មានភស្តុតាងតិចតួច 
ណស់ ដៃលបងា្ហាញថា ការអភិវឌៃឍទាំងនៃះ បានបង្កើតនូវ 
មូលដា្ឋាន គៃឹះសមៃប់ បៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាចមៃុះបៃបមួយដៃល 
អាច  បំពៃញតមៃូវការផៃសៃងៗរបស់និសៃសិត និយោជក សៃដ្ឋកិច្ច 
និង បៃទៃសជាតិទាំងមូល (Schubert, Bentley, and 
Goedegebuure 2016)។ បញ្ហានៃះបានចោទជាសំណួរសំខាន់ 
មួយ ថា តើការរីកចមៃើនយា៉ាងលឿននៃ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា 
នៅ  កម្ពុជាក្នុងរយៈពៃលពីរទសវតៃសរ៍កន្លងមកនៃះ បាននាំ ឲៃយ មាន 
បៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាមួយដៃលផ្តល់កម្មវិធីដូច ឬសៃដៀងគ្នា ទាំង 
អស់ ឬក៏បៃព័ន្ធមួយទៀតដៃលមានផ្តល់វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល និង 
គុណវឌៃឍិចៃើនបៃប ដៃលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការ ទើប កើត 
មានថ្មីៗ និងខុសៗគ្នា របស់និសៃសិត និងសង្គម? បើ ពិនិតៃយ ពី ផ្នៃក 
គោល នយោបាយវិញ កង្វះបៃព័ន្ធបៃងចៃកបៃភៃទឲៃយ ចៃបាស់  លាស់ 
បៃប នៃះ គឺជាបញ្ហាបៃឈមធំមួយសមៃប់ រដា្ឋាភិបាល ជាពិសៃស 
ក្នុង ការ ផ្តល់ជំនួយគំទៃសមៃប់ការសៃវជៃវ និងការ កៃលំអ 
គុណភាព។ ដូចគ្នាដៃរ  ដៃគូអន្តរជាតិនានាដៃលកំពុងពៃយាយាម 
ចូលរួម និងជួយគំទៃដល់ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសានៅក្នុង សៃុក 
ជារឿយៗនៅខ្វះព័ត៌មានស្តីពី ទិសដៅ និងគុណភាពរបស់ 
គៃឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកៃសា ។ 

អត្ថបទនៃះពិនិតៃយឡើងវិញពី សំណួរខាងលើ ដោយចាប់ 
ផ្តើម  ពីការពិភាកៃសាពីសារៈសំខាន់នៃ ពិពិធភាពនៃឧត្តមសិកៃសា។ 
បនា្ទាប់ មក មានការពិភាកៃសាពីកៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់ និងការ សៃវជៃវ 
កន្លងមកលើ ពិពិធភាពឧត្តមសិកៃសា និងការធ្វើចំណត់កៃុម 
គៃឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកៃសា ។ បនា្ទាប់មកទៀត មានការវិភាគពីចំណុច 
ខ្វះ ខាត  ក្នុងវិធីសាស្តៃបៃើបៃស់កន្លងមក ដើមៃបីសិកៃសាពី ពិពិធភាព 
ការ  ធ្វើ ចំណត់កៃុម១ និងការកំណត់បៃភៃទនៃឧត្តមសិកៃសា
នៅ កម្ពុជា។ នៅ ចុងបញ្ចប់ មានការលើកជាសំណួរមួយចំនួន 
និងការ ផ្តល់  មតិ  ពី ទិសដៅខ្លះ សមៃប់ការសៃវជៃវបន្ថៃមលើ 
បៃធនបទនៃះ ។

 
ហ្តុអ្វីបានជាពិពិធភាពការអប់រំ ឧត្តមសិក្សា  
មាន សារៈសំខាន់? 

ឯកសារជាចៃើន (van der Wende 2008; van Vught 
and Huisman 2013; Varghese 2014) បានកត់តៃនូវ 
អត្ថបៃយោជន៍ នៃ បៃព័ន្ធអប់រំថា្នាក់កៃយមធៃយមសិកៃសាដៃលមាន 
ពិពិធភាព និងលក្ខណៈខុសប្លៃកពីគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ កៃុមលោក 
Goedegebuure (2017, 8) បានលើកថា៖

បៃព័ន្ធកាន់តៃចមៃុះបៃប (ឬមានពិពិធភាព) 
បំពៃញ  មុខងារបានល្អជាងបៃព័ទ្ធផៃសៃងទៀត ពៃះវា 
អាច  បំពៃញបានតាមតមៃូវការរបស់និសៃសិត, វាមាន 
លក្ខណៈ បៃសើរ ដើមៃបីឲៃយនិសៃសិតអាចផ្លាស់ប្តូរចុះ 
ឡើង បានកាន់តៃងាយរវាងគន្លងឧត្តមសិកៃសា នឹង ការ 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ, វាមានភាពសុីគ្នាទៅនឹងទីផៃសារ 
ពលកម្ម ដៃលទាមទារកាន់តៃខា្លាំងឲៃយមាន និសៃសិត 
បញ្ចប់ការ សិកៃសាបៃភៃទខុសៗគ្នា, និងវាជួយឲៃយមាន 
ការ ផ្តល់នូវការអប់រំ និងការសៃវជៃវ បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព តាមរយៈឯកទៃសនីយកម្ម។

បើគិតពីអភិបាលកិច្ច និងគោលនយោបាយវិញ លោកសៃី 
van der Wende (2008, 52) បានអះអាងថា "ពិពិធភាពមាន 
សារៈសំខាន់ដូចគ្នានឹងស្វ័យភាពដៃរ ដើមៃបីទទូលបាននូវការអប់រំ
កាន់តៃធំទូលាយ និងគុណភាពខ្ពស់"។ មានភស្តុតាងខ្លះបងា្ហាញថា 
ពិពិធកម្មឧត្តមសិកៃសាអាចមានបៃយោជន៍ទៅបាន លុះតៃតៃវា 
មាន ភាពខុសគ្នាទាំងនៅកមៃិតសា្ថាប័ន និងកមៃិតកម្មវិធី។ ដូច្នៃះ 
ហើយ បានជា អ្នកអធិបៃបាយខ្លះបានកៃើនរំលឹកថា ពិពិធភាព 
ដោយគ្មានភាពខុសប្លៃកពីគ្នា ឬ ការធ្វើពិពិធកម្មហួសពៃក (ដូចជា 
ការចាកពីគន្លងបៃសកកម្ម 'mission drift'  និងការបៃកួត បៃជៃង 
ក្នុងចំណោម គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាឯកជន) អាចនាំឲៃយមានបញ្ហា  
"សញ្ញាប័តៃកៃមស្តង់ដារ" (Ford 2013) និង "ការបៃណំង 
បៃជៃងដណ្តើមកៃរ្តិ៍ឈ្មាះ" (van der Wende 2008)។

បញ្ហាកាន់តៃស្មុគសា្មាញមួយទៀត គឺ ពិពិធភាពនិង ចំណត់  
កៃុមគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា បានវិវត្តទៅជា ចំណត់ថា្នាក់ គៃឹះសា្ថាន 
អប់រំ ហើយតៃូវបានរដា្ឋាភិបាលយកទៅបៃើ ដើមៃបីបៃៀបធៀប 
គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា ពីបៃទៃសមួយទៅមួយ ក្នុងដំណើរការបៃកួត
បៃជៃងចំណៃះដឹងសកលនៃះ (Altbach 2012, 27)។ និសិៃសត និង 
ឪពុកមា្តយរបស់ពួកគៃបានយកចំណត់ថា្នាក់នៃះមកថ្លឹងថ្លៃង ដើមៃបី 
ជៃើសរីសគៃឹះសា្ថានអប់រំ ហើយគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាបានបៃើ វា 
សមៃប់ វាស់ស្តង់ដារនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន រីឯរដា្ឋាភិបាលក៏បាន
បៃើវាសមៃប់បៃងចៃកថវិកា និងធនធនផៃសៃងៗដៃរ។ បៃទៃស 
អភិវឌៃឍន៍ និងកំពុងអភិវឌៃឍន៍ ជាចៃើន បានចូលរួមក្នុងការបៃកួត  
បៃជៃង  ចំណត់ថា្នាក់គៃឹះសា្ថានអប់រំ នៃះ ដើមៃបី បង្កើត អ្វីដៃល គៃ ហៅ 
ថា គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាកមៃិតពិភពលោក។

ការធ្វើចំណត់ថា្នាក់គៃឹះសា្ថានអប់រំកមៃិតសកលនៃះ មិនមៃន 
សុទ្ធ តៃជារឿងល្អ សមៃប់សាកលវិទៃយាល័យដៃលមានធនធន 
មាន  កំណត់នោះទៃ ពីពៃះសូចនាករសមៃប់ការធ្វើចំណត់ ថា្នាក់ 
នៃះ វាលំអៀងទៅខាងបៃព័ន្ធនិងបរិបទបៃបអង់គោ្លា-សាក់សុង 
ហើយ   អាចមិនមានអត្ថបៃយោជន៍សមៃប់ការវាយតម្លៃ គៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តម សិកៃសានៅក្នុងបៃទៃសមិនមៃនលោកខាងលិច។ ចំណត់ ថា្នាក់ 
ឬចំណត់កៃុម គៃឹះសា្ថានអប់រំ អាចនាំឲៃយមានការបៃងចៃកធនធន 
មិន ស្មើភាពគ្នា ដោយសាកលវិទៃយាល័យលំដាប់ជាន់ខ្ពស់ ឬ សាកល 
វិទៃយាល័យសៃវជៃវលំដាប់ពិភពលោក ទទួលបានធនធន ចៃើន 
ជាង សាកលវិទៃយាល័យឯទៀតៗ។ ជាឧទាហរណ៍ ការ បងៃៀន 
គឺជាបៃសកកម្មស្នូលរបស់ គៃឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកៃសា ប៉ុន្តៃការដាក់ 

១  ក្នុងអត្ថបទនៃះ "ចំណត់កៃុម" សំដៅទៅពាកៃយអង់គ្លៃស "classification", 
"ចំណត់ ថា្នាក់" សំដៅទៅពាកៃយអង់គ្លៃស "ranking" ហើយពាកៃយ "ចំណត់ 
បៃភៃទ" សំដៅទៅពាកៃយអង់គ្លៃស "typology"។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

គៃឹះសា្ថាន អប់រំតាមលំដាប់ថា្នាក់ អន្តរជាតិ ភាគចៃើន មិនបាន ចាត់  ទុក  
ការបងៃៀនជា មូលដា្ឋានសមៃប់វាស់វៃងមួយទៃ។ បញ្ហា   នៃះ 
បាននាំឲៃយ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសានៅបៃទៃស ជាចៃើន ដើរ  ចាក  
គន្លងបៃសកកម្មរបស់ខ្លួន នៅពៃលបៃកួតបៃជៃងគ្នា ដណ្តើម  
យក  មូលនិធិសៃវជៃវ (van der Wende 2008)។ បញ្ហា  
ចមៃបង  គឺមុខវិជា្ជានៅតាមគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា ដូចជា វិទៃយាសាស្តៃ 
វិស្វកម្ម និង វិជា្ជាពៃទៃយ ជាមុខវិជា្ជាសំខាន់ជាងគៃនៅក្នុង ការដាក់ 
គៃឹះសា្ថាន អប់រំតាមលំដាប់ថា្នាក់ ដៃលធ្វើឲៃយ វិទៃយាសាស្តៃសង្គម និង 
មនុសៃសសាស្តៃ កា្លាយជាមុខវិជា្ជាបនា្ទាប់បនៃសំ។ សាកលវិទៃយាល័យ 
ចំនួន ១០០ ដៃលមានចំណត់ថា្នាក់នៅលើគៃ តំណងឲៃយតៃឹមតៃ 
០,៥% នៃគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាចំនួន ១៨.០០០ ក្នុងទូទាំង 
ពិភពលោក ឬ តៃឹមតៃ ០,៤% នៃការចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់ 
ឧត្តមសិកៃសា  ក្នុងពិភពលោកប៉ុណោ្ណោះ (Altbach and Hazelkorn 
2017)។ ដូច្នៃះ ការសង្កត់ធ្ងន់លើចំណត់ថា្នាក់ គៃឹះសា្ថាន អប់រំ 
ខា្លាំង  ពៃក អាចនាំឲៃយមានការមើលរំលង តមៃូវការ ការអប់រំ ជា  
ទូទៅ។ ជារួម ការពិភាកៃសាពីពិពិធភាពក្នុងឧត្តមសិកៃសា គឺមិន មៃន 
លើ  បញ្ហាថា វាជារឿងល្អ ឬមិនល្អនោះទៃ ប៉ុន្តៃគឺ ដើមៃបី កំណត ់ ថា 
ពិពិធភាព បៃភៃទណ និងកមៃិតណ ដៃល បៃទៃស នី មួយ ៗ      គួរ 
ស្វៃងរក៖ ជាលក្ខណៈបៃព័ន្ធ ជាលក្ខណៈសា្ថាប័ន ឬជា លក្ខណៈ 
កម្មវិធី? សំណួរសំខាន់មួយគឺថា តើការធ្វើពិពិធកម្ម បាននាំឲៃយ 
មាន ភាព ខុសប្លៃកពីគ្នា និងការអភិវឌៃឍធនធនមនុសៃស បាន ចៃើន 
គៃប់គៃន់ សៃបតាមតមៃូវការអភិវឌៃឍន៍សង្គមរបស់ សាមី  បៃទៃស 
ដៃរ ឬទៃ (van der Wende 2008)។

សរុបមក ពិពិធកម្មឧត្តមសិកៃសាមានគោលដៅសំខាន់ ក្នុង 
ការ ផ្តល់នូវជមៃើសគៃឹះសា្ថាន កមៃិត និងកម្មវិធីផៃសៃងបន្ថៃម ដូចជា 
សាលាបណ្តុះបណ្តាលបច្ចៃកទៃសនិងវិជា្ជាជីវៈ សាលា ពហុ  
បច្ចៃក ទៃស សា្ថាប័នឧត្តមសិកៃសាមានវគ្គខ្លីៗ និង       មហា វ ិទៃយា ល័យ  
សមៃប ់តំបន់ ឬខៃត្តជាក់លាក់ណមួយ ជាដើម។ តួនាទី  រ បស់ 
វិទៃយាសា្ថាន អប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចៃកទៃសនិងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) 
ទាំងនៃះគឺ ដើមៃបីផលិតពលករបៃកបដោយជំនាញ និងគុណភាព 
សមៃប ់ បំពៃញតមៃូវការក្នុង ទីផៃសារពលកម្មរបស់បៃទៃសជាតិ  
(Chhem 1997; Phan 2015)។ គោលបំណងមួយទៀត 
គឺដើមៃបី បង្កើន ជមៃើសឲៃយនិសៃសិត និងបនៃសុីឧត្តមសិកៃសាជាមួយនឹង  
សមត្ថ ភាព ចំណូលចិត្ត និងតមៃូវការរបស់និសៃសិត (Machado et 
al. 2008)។ 

ការអភិវឌ្ឍឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា៖ ការឈានទៅ 
កាន់  ភាពខុសប្ល្កពីគ្នា ឬភាពដូចគ្នាទាំងអស់

ចៃបាប់អប់រំនៅកម្ពុជាបានកំណត់ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាថាជា 
"មជៃឈមណ្ឌលសមៃប់ការអប់រំ និងការសិកៃសា ដៃល ផ្តល់នូវ 
កមៃិត អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលមានជំនាញឯកទៃស បនា្ទាប់ ព ី
ការ អប់រំទូទៅ (មធៃយមសិកៃសា)" (RGC 2007, 16)។ ចំនួន 
គៃឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកៃសា បានកើនពី ៨ (ភាគចៃើន នៅ រាជធនី 
ភ្នំពៃញ) នៅឆ្នាំ១៩៩៦ រហូតដល់ ១២១ នៅក្នុង ១៩ខៃត្ត និង 
ក្នុង រាជធនី នៅឆ្នាំ២០១៨ ដៃលក្នុងនៃះមាន ៦០% ជា របស់ 
ឯកជន។ ចំនួនអ្នកចុះឈ្មាះចូលរៀនបានកើនយា៉ាង ខា្លាំង ក្នុង ពីរ 

ទសវតៃយរ៍ចុងកៃយ ពី ១៣.៤៦៤នាក់ នៅឆ្នាំ១៩៩៦ រហូត ដល់ 
២១៧.៨៤០នាក់ នៅឆ្នាំ២០១៥-១៦  ឬបៃមាណ ១២% នៃ 
បៃជាជនក្នុងកៃុមអាយុ ១៨-២៣ឆ្នាំ (MOEYS 2017)។ ទោះបី 
មាន  កំណើនបៃបនៃះក្តី ក៏ការចុះឈ្មាះចូលរៀនឧត្តមសិកៃសានៅ
កម្ពុជា មានអតៃទាបជាងគៃបំផុតក្នុងអាសា៊ាន និងនៅទាបជាង 
កមៃិត ការទទួលបានការអប់រំទៃង់ទៃយធំ ១៥% ដៃល Martin 
Trow (2007) បានកំណត់ឡើង។

ការសៃវជៃវនាពៃលថ្មីៗបានបងា្ហាញថា សាកលវិទៃយាល័យ 
ជាចៃើនដៃលមានអាជា្ញាប័ណ្ណ មិនទាន់បំពៃញបានតាម     លក្ខខណ្ឌ 
ផ្នៃក បច្ចៃកទៃសផៃសៃងៗ ដើមៃបីកា្លាយជាសាកលវិទៃយាល័យពៃញ 
លក្ខណៈនោះទៃ (Ford 2013, 15-16)។ មួយឆ្នាំកៃយការ 
ទទួល តំណៃង នៅឆ្នាំ២០១៣ ជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអប់រំ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិត ហង់ ជួន ណរ៉ុន បានអំពាវនាវឱៃយមានការផ្អាកមួយភាគ 
នូវ ការចៃញ  អាជា្ញាប័ណ្ណសមៃប់ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាថ្មីៗ ដោយ 
បាន  បញ្ជាក់ថា សាកលវិទៃយាល័យមានតួនាទីចមៃបង ផ្តល់ការ 
បណ្តុះ  បណ្តាលឲៃយមនុសៃសអាចរកការងារធ្វើបាន បើមិនដូចោ្នាះទៃ 
គៃ  មិន អាច ហៅថា សាកលវិទៃយាល័យបានឡើយ គឺគួរហៅថា 
រោង ចកៃ សមៃប់ផលិតសញ្ញាប័តៃវិញ (Brito 2015, 1)។ 
វិទៃយាសា្ថាន មួយចំនួន ក្នុងចំណោមនោះ ជាគៃឹះសា្ថានឯកជន  
មា ន ទិសដៅ ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តតលើជំនាញធុរកិច្ច ហើយ 
មិនអើពើដល់ជំនាញ ដៃលមានតមៃូវការខា្លាំងខាងកសិកម្ម 
វិទៃយា សាស្តៃ និងបច្ចៃកវិទៃយានោះទៃ។ ភាពមិនសៃបគ្នារវាង 
ទិសដៅ  របស់សាកលវិទៃយាល័យ គុណភាពអប់រំ និង ការ អភិវឌៃឍ 
សង្គម (Chet, Ford, and Ahrens in press) បាន ទាក់ ទាញ    
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងវិនិយោគជាចៃើន ពី កៃសួង ការ  ងារ  និង 
បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ទីភា្នាក់ងារអភិវឌៃឍន៍ ទ្វៃ ភាគី   ន ិងពហុភាគ ី
និងវិស័យឯកជន។ ដំណើរការនៃះ  អាច   បងា្ហាញ  ពី ជៃុងមួយនៃ  
ការធ្វើអាកាដឺមិកនីយកម្ម (academi cisa ti on) (ឧ. ការផ្តល់នូវ 
បរិញ្ញាបតៃ បរិញ្ញាបតៃ ជាន់ខ្ពស់ នៅគៃឹះសា្ថាន បណ្តុះ បច្ចៃកទៃស 
ឬវិជា្ជាជីវៈ) និង ការ ធ្វើ វិជា្ជាជីវនីយកម្ម (vocation ali sation) (ឧ. 
ការផ្តល់ នូវ កម្មវិធី រយៈពៃលខ្លី បៃប បច្ចៃកទៃស ឬវិជា្ជាជីវៈ នៅ 
គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា)។ 

ជំនួយ និងធនធនចៃើនៗ សមៃប់ការអភិវឌៃឍឧត្តមសិកៃសា 
នៅកម្ពុជា នាពៃលថ្មីៗអាចចាត់ទុកជា ការធ្វើពិពិធកម្មការអប់រំ   
ថា្នាក់កៃយមធៃយមសិកៃសាបាន។ គិតតាមទៃឹស្តី ពាកៃយថា "ពិពិធកម្ម"  
អាចមានន័យចៃើនយា៉ាង។ វាអាចមានន័យថា "ការខិត ទៅខា
ងមុខវិជា្ជាបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឬមុខវិជា្ជាពាក់ព័ន្ធនឹង ការងារ   
ដៃល អនុញ្ញាតឲៃយកម្មវិធីសិកៃសា អាចមានភាពបត់បៃន ខ្លះ បាន"   
(Varghese 2014,17)។ ក្នុងបៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាថា្នាក់ជាតិ 
ពិពិធកម្ម អាចមានន័យថា "កំណើនភាពខុសប្លៃកពីគ្នានៃទិសដៅ 
និង បៃតិបត្តិការរបស់ឧត្តមសិកៃសា" (Varghese 2014, 26)។ 
ទមៃង់មួយទៀតនៃពិពិធកម្ម គឺ ការពងៃីកទីតាំងគៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តម សិកៃសា ទៅតាមទីរួមខៃត្ត ដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើន 
តមៃូវការ របស់ កៃុមអតិថិជនខុសៗគ្នា និងនៅតាមទីតាំងខុសៗ 
គ្នា (Ford 2006)។
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កិច្ចពិភាកៃសា និងការផ្តល់យោបល់ក្នុងមជៃឈដា្ឋានសិកៃសា អប់រំ 
ស្តីពីពិពិធភាព មិនទាន់បានផ្តល់នូវទិន្នន័យជាក់ស្តៃង និងជា 
លក្ខណៈបៃព័ន្ធ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិកៃសាសៃវជៃវដោយ 
ផ្ទាល់អំពីពិពិធភាព នៃឧត្តមសិកៃសានៅកម្ពុជាដៃរ។ ទោះបីមានការ 
សិកៃសា ខ្លះបានបងា្ហាញថា មានពិពិធកម្មឧត្តមសិកៃសា (Chhem 1997; 
Ford 2006) ប៉ុន្តៃនៅមិនទាន់ចៃបាស់ទៃថា ពិពិធកម្មនៃះវាជួយ 
ឲៃយកើតមានភាពខុសប្លៃកពីគ្នា ដូចក្នុងគោលគំនិតរបស់ Altbach 
et al. (2017, 22) ដៃលលើកពីចំណុចនៃះថាជា "យុទ្ធសាស្តៃ 
និង  ការសមៃប សមៃួលមួយ ដៃលមានការសំគល់ ដាច់ ពីគ្នា  រវាង 
សា្ថាប័ននានា ដោយផ្អៃកលើគោលដៅរបស់សា្ថាប័ន ទាំងនោះ"។ 
យោងតាមការសិកៃសាមួយពីមុន "ភាពមិនជាប់ទាក់ទង និង 
ពិពិធកម្ម កមៃិតទាបនៃកម្មវិធីសិកៃសា និងការបងៃៀន" ជា មូលហៃតុ 
ចមៃបង នៃបញ្ហាដៃលជំនាញសព្វថ្ងៃ មិនសុីគ្នានឹងតមៃូវការ (Phan 
2015, 77)។ ក្នុងករណីនៃះ កម្មវិធីសិកៃសាទាក់ទងនឹង ធុរកិច្ច ដ៏ 
ចង្អៀត ដៃលផ្តល់ដោយគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាជាចៃើននោះ អាច 
បងា្ហាញ  ឲៃយឃើញថា គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាមានលក្ខណៈដូចគ្នា 
(Ford 2013; ADB 2012)។

ទាំងអស់នៃះបានបំផុសសំណួរថា តើកិច្ចបៃឹងបៃង របស់ 
រដា្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌៃឍពិពិធភាពឧត្តម សិកៃសា បាននាំឱៃយ មាន 
កម្មវិធី និងវគ្គសិកៃសា ដៃលខុសប្លៃកពីគ្នាសមៃប់ បំពៃញ  តមៃូវការ 
របស់កៃុមនិសៃសិតខុសៗគ្នា ឬក៏ នៅតៃមានភាព ដូចគ្នា ទាំងអស់ 
ទោះបីសា្ថាប័នទាំងនោះមានចៃើនបៃភៃទខុសៗគ្នាក្តី?

ភាពចម្ុះប្ប និងចំណាត់ក្ុម ន្ 
គ្ឹះសា្ថាន   ឧត្តម សិក្សា នៅកម្ពុជា

ផ្នៃកនៃះចាប់ផ្តើមឡើងតាមការពិភាកៃសាលើ និយមន័យតាម 
ផ្លូវ  ចៃបាប់នៃ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា។ បនា្ទាប់មកមានការពិនិតៃយ 
ល្អិតល្អន់ នូវ ឯកសារមានសៃប់នានា (Chhem 1997; Phan 
2015; MOEYS 2017; Sam 2017) ស្តីពី ពិពិធភាព ចំណត់កៃុម 
និង  ចំណត់ បៃភៃទ (typology) នៃគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសានៅ 
កម្ពុជា។

កៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់
សៃចក្តីបៃកាសឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពី លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខណៈ 

វិនិច្ឆ័យ  លំអិត សមៃប់ការបង្កើតគៃឹះសា្ថានឧត្ដមសិកៃសា បានចាត់ 
ថា្នាក់  គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា (HEIs) ជាបីបៃភៃទ គឺ បណ្ឌិតៃយសភា, 
សាកល  វិទៃយាល័យ, និង មហាវិទៃយាល័យតាមជំនាញឯកទៃស។ 
តួនាទី ចមៃបងនៃ រាជបណ្ឌិតៃយសភាកម្ពុជា (RAC) គឺធ្វើការសៃវជៃវ 
និង ផ្តល់កម្មវិធីសិកៃសាថា្នាក់កៃយឧត្តមសិកៃសា។ ប៉ុន្តៃធនធន មិន  
គៃប់គៃន់អាចបង្កភាពតានតឹងរវាងតួនាទីទាំង ២ ពោលគឺ តួនាទី 
ជាមជៃឈ មណ្ឌលសៃវជៃវ និង កាតព្វកិច្ចបងៃៀននិសៃសិត ឲៃយ បាន 
ចៃើន នាក់បំផុត។ របាយការណ៍មួយបានស្នើឲៃយមាន ការពិនិតៃយ 
ឡើង វិញ លើរាជបណ្ឌិតៃយសភាកម្ពុជា ដើមៃបីបញ្ជាក់ពីមុខងារជា 
គៃឹះសា្ថាន ឧត្តមសិកៃសា និងឋានៈតួនាទីនាពៃលអនាគត (Innes-
Brown 2006)។ មាតៃ៦ នៃអនុកៃឹតៃយស្តីពី លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 
សមៃប់  ការបង្កើតសាកលវិទៃយាល័យ បានចៃងថា "រចនាសម្ព័ន្ធ 

អប់រំ  របស់ សាកលវិទៃយាល័យ ជាការរួមផៃសំរវាងមហាវិទៃយាល័យ និង    
ដៃបា៉ាតឺម៉ង់ផៃសៃងៗទៀត ដើមៃបីផ្តល់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល រហូត  
ដល់កមៃិតបរិញ្ញាប័តៃដៃលមានរយៈពៃលយា៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ ឬ 
ចៃើន ជាងនៃះ"។ មាតៃ៧ បានចៃងថា សាកល វិទៃយាល័យ   មួយ  
តៃូវមាន ៣ មហាវិទៃយាល័យ (សិលៃបៈ មនុសៃស សាស្តៃ និង ភាសា, 
គណិតវិទៃយា និងវិទៃយាសាស្តៃ, និង វិទៃយាសាស្តៃ  សង្គម) និង មាន 
យា៉ាង ហោចណស់ មហាវិទៃយាល័យ ២ ផៃសៃងទៀត ដៃល ផ្តល់  នូវ 
ជំនាញឯកទៃស (RGC 2002, 3)។ ទោះយា៉ាងនៃះក្តី គៃឹះសា្ថាន  
ឧត្តម សិកៃសាបច្ចុបៃបន្នជាចៃើន មិនទាន់បំពៃញបានតាម ការ តមៃូវ 
ទាំងនៃះទៃ។ 

ការសិកៃសាពីពិពិធភាព
តាំងពីទសវតៃសរ៍១៩៦០ មក គៃឃើញមានកិច្ចបៃឹងបៃងធ្វើ

ពិពិធកម្ម បៃព័ន្ធអប់រំថា្នាក់កៃយមធៃយមសិកៃសា ដើមៃបីដោះសៃយ 
គុណភាព និសៃសិតបញ្ចប់ការសិកៃសានៅសាកលវិទៃយាល័យ (Chhem 
1997, 49)។ នៅពៃលនោះ ពិពិធភាពសំដៅលើ ការ បង្កើត 
វិទៃយាសា្ថាន អប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដៃល មាន គោលដៅ  
បនៃសុីការ អប់រំ ជាមួយនឹងតមៃូវការទីផៃសារពលកម្ម និង ដើមៃបី 
ផ្តល់ នូវជមៃើសផៃសៃងៗ សមៃប់និសៃសិត ដៃល បៃព័ន្ធ  សាកល  
វិទៃយាល័យ  មិនទទួលយក។ ការបៃឹងបៃង របស់ សាសៃ្តា ចារៃយ 
ឆៃម រិទ្ធី (Chhem 1997) ក្នុងការ ស្នើឡើង នូវ ចំណត់ កៃុម និង  
ចំណត់បៃភៃទ ឧត្តមសិកៃសា នៅកម្ពុជា នៅ ពាក់ កណ្តាល 
ទសវតៃសរ៍១៩៩០ បានជួបការ លំបាក  ចៃើន ដោយ សារ តៃ ឧត្តម 
សិកៃសា  នៅកម្ពុជាជាបៃព័ន្ធកូន កាត់ ដោយ យកតាម គំរូ របស់  
បៃទៃស  បារាំង រុសៃសុី និងថ្មីៗ នៃះទៀត របស់ អូស្តៃលី និង សហរដ្ឋ  
អាមៃរិក ដៃលជាកៃរ្តិ៍ដំណៃលនៃឥទ្ធិពលបរទៃសដ៏ ខា្លាំងកា្លា  នៅ  
ក្នុង បៃវត្តិសាសៃ្ត។ ប៉ុន្តៃការវិភាគនានាបានផៃសារភា្ជាប់ឧត្តមសិកៃសា 
នៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង "បៃព័ន្ធសមៃប់អភិជន" (elitist system) 
(Kerr 1979) "មជៃឈមណ្ឌលផលិតកម្ម និងពុម្ពបញ្ញា" (production 
milieu and an intellectual mould) និង "សាកលវិទៃយាល័យ 
សមៃប់អ្នកមានអំណច" (power university) (Jacques 
Drèze and Debelle 1968)។ ក្នុងសា្ថានភាពនៃះ ការ តមៃង់ ទិស 
វិជា្ជាជីវៈនិងជំនាញបច្ចៃកទៃស មានអាទិភាពជាងការអប់រំ ផ្នៃក  
សិលៃបៈសៃរី ដៃលបៃហៃលជាដោយសារជំនឿថា "ការ អប់រំ ដៃល 
មិន បានជួយ និសៃសិតបញ្ចប់ការសិកៃសាឲៃយតៃៀមខ្លួនរួចជាសៃច 
សមៃប់ធ្វើការងារនោះ ជាក់ជានឹងតៃូវបរាជ័យ ជាពិសៃសនៅក្នុង 
បៃទៃសកៃីកៃដៃលមានធនធនមនុសៃសតិច" (Harbison and 
Myers  1964 cited in Chhem 1997, 87)។ 

ក្នុងទសៃសវតៃសរ៍២០០០ កៃសួងអប់រំ វិទៃយាសាស្តៃ និងបណ្តុះ 
បណ្តាលរបស់អូស្តៃលី (Innes-Brown 2006) បានផ្តល់ ថវិកា ឲៃយ 
ធ្វើការសិកៃសាចំណត់កៃុមមួយទៀត ហើយលទ្ធផលការ សិកៃសានោះ 
បានបងា្ហាញពីឧត្តមសិកៃសាដៃលមាន ៣ ថា្នាក់ធំៗ។ លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ 
ចមៃបងៗ ដៃលគៃបៃើក្នុងការវិភាគទៅលើគៃឹះសា្ថានឧត្តម សិកៃសា 
មាន ជាអាទិ៍ អភិបាលកិច្ចនិងហិរញ្ញបៃបទាន ការធនាគុណភាព 
ធតុ ចៃញ និងឥទ្ធិពលនៃការសៃវជៃវ អន្តរជាតិតូបនីយកម្ម និង  
ភាសាសមៃប់ការបងៃៀន។ ប៉ុន្តៃ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង ហៃតុផល 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

លើកឡើងក្នុងការធ្វើចំណត់កៃុមនៃះវាចោទជា បញ្ហា ពៃះ  
អ្នក និពន្ធក៏បានទទួលសា្គាល់ដៃរថា "វាមិនយុត្តិធម៌ និង មិន បៃកដ 
និយម"។ ទោះបីមានចំណុចខ្វះខាតចៃើនក្តី របាយ ការណ៍  នៃះ 
នៅតៃ ដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការចងកៃង "កមៃង ព័ត៌មាន 
អប់រំ ស្តីពីកម្ពុជា" ដៃលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយរបស់កៃសួង អប់រំ 
អូស្តៃលី។ ការពិនិតៃយឡើងវិញនូវ កមៃងព័ត៌មាននៃះក្នុងឆ្នាំ 
២០១៧ បងា្ហាញថា មានការធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាពតិចតួចណស់ ដើមៃបី ឆ្លុះ   
បញ ្ចាំង  ពីសា្ថានភាពជាក់ស្តៃងនៃឧត្តមសិកៃសានៅកម្ពុជា។ ទី ភា្នាក់  ងារ   
រដា្ឋាភិបាលអូស្តៃលី និងសា្ថាប័នឧត្តមសិកៃសាអូស្តៃលី ឯទៀតៗ 
ហាក់ដូចពឹងផ្អៃកជាសំខាន់ទៅលើ "កមៃងព័ត៌មាន អប់រំ ស្តីពី 
កម្ពុជា" ដើមៃបីធ្វើសៃចក្តីសមៃចផៃសៃងៗទាក់ទងនឹង ស្តង់ដារ 
គុណវឌៃឍ របស់គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា និងនិសៃសិតកម្ពុជា។ ជា 
ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មាននោះតៃូវបានគៃបៃើ សមៃប់ទទួលយក 
និសៃសិត  មកពីបៃទៃសកម្ពុជា ឲៃយចូលរៀននៅតាមគៃឹះសា្ថាន  
ឧត្តម សិកៃសា  អូសៃ្តាលី និងការដាក់និសៃសិតមកពីបៃទៃសអូស្តៃលី 
នៅតាម  គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាកម្ពុជា។

មានការសិកៃសាសៃវជៃវផៃសៃងៗទៀតតិចតួចណស់ ដៃល 
បាន រៀបរាប់លំអិតពី ពិពិធភាពឧត្តមសិកៃសានៅកម្ពុជា។ មាន 
អ្នក សិកៃសាសៃវជៃវ (Phan 2015; Sam 2017; Chan et al. 
2008) និងឯកសារគោលនយោបាយមួយចំនួនតូច (MOEYS 
2017) បានធ្វើការពិភាកៃសាលើបៃធនបទពិពិធភាពនៃះ ដោយ 
បៃយោល និងដោយអន្លើ។ ការវិភាគរបស់ លោក Sam 
(2017) ស្តីពីអភិបាលកិច្ចសា្ថាប័ន បានចាត់ថា្នាក់ គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម    
សិកៃសា ជាបីបៃភៃទ៖ គៃឹះសា្ថានរដ្ឋបាលសាធរណៈ (PAI), 
គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាឯកជន, និង គៃឹះសា្ថានឧត្តម សិកៃសា    
សាធរណៈ។ គៃឹះសា្ថានរដ្ឋបាលសាធរណៈ មាន អភិបាល  កិច្ច   
បៃបវិមជៃឈការ, គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាឯកជន មាន  អភិបាល 
កិច្ចបៃបពីលើចុះកៃម, និង គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា សាធរណៈ 
មានអភិបាលកិច្ចបៃបមជៃឈការ។២ ការសិកៃសា សៃវ ជៃវ  មួយ 
ទៀត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី "ការបៃមើលមើល ពី បៃព័ន្ធ ឧត្តម 
សិកៃសា សមៃប់ សតវតៃសរ៍ទី២១ នៅកម្ពុជា" បាន ស្នើ  ឱៃយ មាន បៃព័ន្ធ  
ពីរ ថា្នាក់ ដៃលក្នុងនោះមានសាកលវិទៃយាល័យ មួយ ចំនួនតូច 
បំផុត សមៃប់ បមៃើកៃុមអភិជន រីឯ គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា ភាគ 
ចៃើន (ដូចជា វិទៃយាសា្ថានពហុបច្ចៃកទៃស និង TVET) គឺសមៃប់ 
បមៃើ តមៃូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈ (Phan 2015, 
294)។ នៅឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារមួយស្តីពី ផៃនទីបងា្ហាញផ្លូវ 
ឧត្តម  សិកៃសាឆ្នាំ២០៣០ តៃូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយរដា្ឋាភិបាល 
(MOEYS 2017) ហើយបានផ្តល់ជាទសៃសនវិស័យនូវ បៃព័ន្ធ   
ចំណត់ បៃភៃទ គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា មានបួនកមៃិតថា្នាក់ 
(តារាង១)។ កៃសួងមានទិសដៅធ្វើចំណត់កៃុម គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម 
សិកៃសា   ទាំងអស់ នៅតៃឹមឆ្នាំ២០២៥ និងមាន "ការដាក់អនុវត្ត 

បៃព័ន្ធ ជាថា្នាក់អាចដំណើរការបានមួយ នៅតៃឹមឆ្នាំ២០៣០" 
(MOEYS 2017, 24) ។ ទោះបីមានការសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈ សំខាន់ 
នៃបៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាដៃលមានពិពិធភាពក៏ដោយ ក៏មិនមាន 
របាយការណ៍ ណមួយបានពិភាកៃសាសុីជមៃពី បៃបបទដៃល 
សា្ថាប័ន ទាំងនៃះតៃូវមានលក្ខណៈ ឬកម្មវិធីខុសប្លៃកពីគ្នាយា៉ាងណ
នោះទៃ។ 

តារាង១៖ សំណើឋានានុកៃមមានបួនកមៃិតថា្នាក់ក្នុងឧត្តមសិកៃសា
(១) វិទៃយាសា្ថានបច្ចៃកទៃស និង មហាវិទៃយាល័យសហគមន៍
(២) សាកលវិទៃយាល័យតាមជំនាញឯកទៃស
(៣) សាកលវិទៃយាល័យមានសព្វគៃប់
(៤) សាកលវិទៃយាល័យសៃវជៃវ

បៃភព៖ MOEYS 2017

កិច្ចបៃឹងបៃងគូសរំលៃចពី សារៈសំខាន់នៃ ពិពិធភាព  
កម្មវិធីសិកៃសានៅតាមគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា រួមមាន សៀវភៅ ផ្តល់ 
ព័ត៌មានពី គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសានៅរាជធនីភ្នំពៃញ (Chan et 
al. 2008) និង សៀវភៅណៃនាំពីគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាថា្នាក់ជា
តិ (MOEYS 2016)។ ឯកសារទាំងពីរនៃះ ផ្តល់ព័ត៌មានពីកម្មវិធី 
ឧត្តម   សិកៃសា  ដើមៃបីជួយនិសៃសិតក្នុងការជៃើសរីសជំនាញ និង គន្លង  
អាជីពដៃលខ្លួនចង់បន្តទៅមុខ ដោយសងៃឃឹមថា អាច កាត់ បន្ថយ 
ជំនាញ មិនសុីគ្នា និងឆ្លើយតបបានល្អទៅនឹងតមៃូវការទីផៃសារ។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការស្វជ្វបន្ត
ចាប់តាំងពីពៃលមានការពៃយាយាមជាដំបូងៗ ដើមៃបីសិកៃសា ព ី

ពិពិធភាព ឬធ្វើចំណត់កៃុម គៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា នៅ កម្ពុជា 
មក គៃសង្កៃតឃើញថា មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲៃយកត់សំគល់  ដូចជា  
មានគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាបង្កើតថ្មី, ការពងៃឹងគុណភាព ដោយ 
មាន កំណត់, និងអភិបាលកិច្ច និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដោយ 
សារ  ចំនួនគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាកើនឡើងយា៉ាងលឿន ក្នុង ពៃល 
មិនទាន់មានចៃបាប់គៃប់គៃងតឹងរឹងផង និងដោយសារការ សិកៃសា 
សៃវជៃវ ពីពិពិធភាពគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសាក៏នៅក្មៃងខ្ចីផង គឺ 
មាន ការ ចាំបាច់ជាខា្លាំងក្នុងការសិកៃសាសៃវជៃវ និង វិភាគ  បន្ថៃម 
លើ  បញ្ហា នៃះ។ នៅមានសំណួរ និងបញ្ហាសំខាន់ៗ ជាចៃើន ដៃល  
ឯកសារ មាន សៃប់មិនអាចផ្តល់ចម្លើយបាន នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ។ កៃ ពី សំណួរចមៃបងថា តើបៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាគួរធ្វើ ពិពិធកម្ម 
បៃប  ណ នោះ នៅមានសំណួរសំខាន់មួយទៀតថា តើ គៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តម  សិកៃសា បានឆ្លើយតបឬទៃទៅនឹងបំណងចង់បានការ អប់រំ 
បន្ថៃម  របស់ និសៃសិត? 

លទ្ធផលរកឃើញ និងចំណៃះដឹងបានពីការសិកៃសាពី 
ពិពិធភាព មានសារៈសំខាន់បំផុតសមៃប់អ្នកពាក់ព័ន្ធជា ចៃើន នៅ 
ក្នុង ឧត្តមសិកៃសា៖ ថា្នាក់ដឹកនាំគៃឹះសា្ថានអប់រំ បុគ្គលិក បងៃៀន និង 
បុគ្គលិករដ្ឋបាល អ្នកកសាងគោលនយោបាយ កៃុមហ៊ុន ឯកជន  
និង ដៃគូអភិវឌៃឍន៍អន្តរជាតិ។ លទ្ធផលរកឃើញ និងចំណៃះដឹង 
ទទួល បាន អាចជួយបំពៃញកង្វះខាតផ្នៃកទៃសឹ្តអំីពី របៀបគៃប់គៃង 
ពិពិធភាពឧត្តមសិកៃសា នៅក្នុងបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ដៃលចង់បាន 

២ បៃព័ន្ធអភិបាលកិច្ចស្មុគសា្មាញដូចខាងលើ ដៃលក្នុងនោះមានទាំង គៃឹះសា្ថាន 
ឧត្តម សិកៃសាឯកជនផង និងកម្មវិធីសិកៃសាបង់ថ្លៃក្នុងគៃឹះសា្ថានឧត្តមសិកៃសា 
សាធរណៈ ផង គឺជាបញ្ហាបៃឈមដល់ការកសាងចំណត់បៃភៃទ ឧត្តមសិកៃសា 
មួយ បៃភៃទដ៏ល្អវិសៃស ដៃលគួរតៃមានបៃព័ន្ធតៃមួយសមៃប់បៃទៃសណ 
មួយ ជាក់លាក់។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងមានគោលនយោបាយបៃបទីផៃសារសៃរី ប៉ុន្តៃ
នៅពឹងផ្អៃកខា្លាំងទៅលើជំនួយអន្តរជាតិ។  ដូច្នៃះ បញ្ហាបៃឈម 
សមៃប់ការធ្វើពិពិធកម្ម បៃហៃលអាចសង្ខៃបបានដូចក្នុងការ 
វិភាគ  មួយនាពៃលថ្មីៗនៃះ ៖

[ការអប់រំថា្នាក់កៃយមធៃយមសិកៃសា] កំពុងឆ្លង 
កាត់   កំឡុងពៃលអនាធិបតៃយៃយមួយ ពៃះ មាន ការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ទាំងគោលបំណង និង អតិថិជនផៃសៃងៗគ្នា 
ហើយ រដា្ឋាភិបាល ហាក់ដូចពុំទាន់មានសមត្ថភាពគៃប់
គៃន់ ដើមៃបីគៃប់គៃងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនៃះឲៃយបាន ល្អទៃ។ 
ផ្លូវដើរ ទៅមុខទៀត គឺតៃូវកៃបៃភាពអនាធិបតៃយៃយ នៃះ 
ឲៃយទៅជា បៃព័ន្ធដ៏រលូននិងរួមគ្នាមួយសមៃប់ គៃឹះសា្ថាន 
អប់រំថា្នាក់កៃយមធៃយមសិកៃសា ដៃលមាន គុណភាព ល្អ។ 
ប៉ុន្តៃកិច្ចការនៃះតៃូវមានឆន្ទៈ នយោបាយ ខ្ពស់ ថវិកា 
គៃប់គៃន់ និងសំខាន់បំផុតគឺពៃលវៃលា។ (Altbach, 
Reisberg and de Wit 2017, 13)។

ការសិកៃសាសៃវជៃវបន្ថៃម៖ បញ្ហាដូចខាងកៃមនៃះ គួរមាន 
ការ សិកៃសាអង្កៃតបន្ថៃមតាមរយៈការសៃវជៃវជាក់ស្តៃង និង ការ 
ពិភាកៃសា វៃកញៃក។
- តើពិពិធភាពក្នុងឧត្តមសិកៃសាមានន័យយា៉ាងណ? ហៃតុអ្វី 

បាន ជាវាសំខាន់?
-  តើទៃឹស្តីអ្វីអាចយកមកបៃើបាន ដើមៃបីពនៃយល់ពីពិពិធភាពក្នុង 

វិស័យ ឧត្តមសិកៃសា? តើកតា្តអ្វីខ្លះ ដៃលប៉ះពាល់ដល់ 
ពិពិធភាព? តើពិពិធភាពអាចវាស់វៃងបៃបណបាន?

-  តើមានបទពិសោធន៍អន្ដរជាតិអ្វីខ្លះ សមៃប់គូសបងា្ហាញពី 
ភាព ចមៃុះបៃបនៃឧត្តមសិកៃសា?

-  តើបៃព័ន្ធឧត្តមសិកៃសាឆ្លើយតបបានទៃទៅនឹង តមៃូវ ការ អប់រំ
ជាក់លាក់សមៃប់ឧសៃសាហូបនីយកម្ម និងចក្ខុវិស័យ កម្ពុជា 
ឆ្នាំ ២០៣០ សំដៅកសាងឲៃយបានសមៃចនូវសៃដ្ឋកិច្ចផ្អៃក
លើ ចំណៃះដឹង?
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