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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

អត្ថបទនៃះរៀបរៀងឡើងដោយ សុង សុភក្តិ អ្នកសៃវជៃវ និង ហៃង សមៃបត្តិ 
ជំនួយការសៃវជៃវ នៅផ្នៃកអប់រំ នៃវិទៃយាសា្ថាន CDRI ។ សូមយោងឯកសារនៃះថា 
Song Sopheak and Heng Sambath. 2018. “Contextualising the Dual VET 
System: A Review of Approaches and Challenges.” Cambodia Development 
Review 22 (4): 8-13.

ការកំណត់បរិបទន្ការអប់រំនិងបណ្តុះ បណា្តាល 
វិជា្ជាជីវៈទ្វ្ប្ព័ន្ធ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញពី  វិធីសាស្ត្ 
និង បញ្ហាប្ឈម
ស្ចក្តីផ្តើម

កម្ពុជាមានគោលដៅ ធ្វើការអភិវឌៃឍឲៃយកា្លាយទៅជាបៃទៃស 
មាន  បៃក់ ចំណូលមធៃយមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងមាន បៃក់ 
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។ យុទ្ធសាស្តៃមួយដើមៃបីសមៃច 
គោលដៅ នៃះ គតឺៃវូធ្វើទនំើបកម្ម នងិបៃកា្លាយមលូដា្ឋាន ផលតិកម្ម  ព ី
ឧសៃសាហកម្មបៃើជំនាញទាប និងពលកម្មចៃើន ទៅបៃើជំនាញខ្ពស់ 
និង  បច្ចៃកវិទៃយាចៃើនវិញ។ ការសមៃចគោលដៅទាំងនៃះ តៃូវ 
ពឹង  ផ្អៃក លើ វត្តមានកមា្លាំងពលកម្មដៃលមានការអប់រំ និង បណ្តុះ 
បណ្តាល ល្អ។  ការសិកៃសានានាបងា្ហាញថា រួមជាមួយការអប់រំបៃកប 
ដោយ គុណភាពនៅគៃប់កមៃិត  ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល   
បច្ចៃក ទៃស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) គឺជាកតា្តចាំំបាច់សមៃប់លើក  
កម្ពស់ កមៃិត ជំនាញ ពៃះកមា្លាំងពលកម្មជំនាញអាចជួយ ទៃទៃង់ 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ទោះបីក្នុងពៃលបៃទៃសជួបវិបត្តិក្តី។ កមា្លាំង 
ពលកម្ម  កម្ពុជាមួយភាគធំ កំពុងបៃមូលផ្តុំក្នុងវិស័យបៃើជំនាញ
ទាប ដូចជា កសិកម្ម និងផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ ជាដើម ហើយ 
ចំនួននិងគុណភាពនៃពលករមានជំនាញដៃលសា្ថាប័ន TVET បាន 
បណ្តុះបណ្តាល នៅមិនទាន់បំពៃញបានតាមតមៃូវការទៃ ។ ដូច្នៃះ 
កម្ពុជា ចាំបាច់តៃូវពងៃឹង TVET ដើមៃបីធនានូវកម្លំាងពលកម្មមាន 
ជំនាញ  ខ ្ពស់ សមៃប់ជួយទៃទៃង់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរវិស័យ 
ឧសៃសាហកម្មរបស់ខ្លួន។ 

គំរូនៃការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈទ្វៃបៃព័ន្ធ (Dual 
VET) បានផ្តល់ផ្លូវសមៃប់ឲៃយនិសៃសិតរៀនទាំង ចំណៃះ ដឹង ផ្នៃក 
ទៃឹស្តី  នៅក្នុងសាលា និងទទួលនូវជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តៃង នៅ 
ក្នុង  កន្លៃងធ្វើការ។ បៃព័ន្ធនៃះទទួលបានការលើកសរសើរពី 
សមត្ថភាព របស់វា ក្នុងការផលិតពលករបៃកបដោយជំនាញ 
និង  គុណភាព ជួយរកៃសាអតៃមានការងារធ្វើកមៃិតខ្ពស់ និង ជួយ  
ទៃទៃង់   កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច នៅបៃទៃសស្វីស អាឡឺម៉ង់ និង អូទៃីស 
ហើយ  បៃទៃសអភិវឌៃឍន៍ និងកំពុង អភិវឌៃឍន៍ ជាចៃើន ក៏បាន យកវា 
មក   បៃើដៃរ។ ដោយ មូលហៃតុ នៃះ អ្នកនិពន្ធ បាន អះអាងថា ការ 
រៀន  សូតៃ ពីគំរូដៃលមាន ជោគជ័យ នៃះ អាចជួយ កម្ពុជា ធ្វើឲៃយ 
វិស័យ TVET របស់ខ្លួនកាន់តៃ បៃសើរ ឡើង។

អត្ថបទនៃះ ពិនិតៃយឡើងវិញនូវឯកសារមានសៃប់ ទាំងឡាយ 
ដើមៃបីបងា្ហាញពីបៃវត្តិសង្ខៃបនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ, ធ្វើ 
ការ  ពិពណ៌នាពីវិធីសាស្តៃ ដៃលបានយកមកបៃើបៃស់ដើមៃបី 
ផ្ទៃរ បៃព័ន្ធ បណ្តុះ បណ្តាលបៃភៃទនៃះ ពីបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ និង 

ស្វីស ទៅ  បៃទៃសផៃសៃងទៀត, និងកំណត់នូវបញ្ហានានាដៃល 
បណ្តា បៃទៃស  ទទួលយកវាមកអនុវត្តតៃូវបៃឈមមុខ។ បនា្ទាប់ 
មក មាន ការ  ពិភាកៃសា ពី បៃបបទដៃលកម្ពុជាអាចដកសៃង់យក 
បទពិសោធន៍ ពី អន្តរជាតិ ដើមៃបី ផ្តល់ជាមៃរៀនដល់ការផ្ទៃរ  
គោល នយោបាយ TVET។

ការបណ្តុះបណា្តាលទ្វ្ប្ព័ន្ធ (Dual VET)
និយមន័យ និងលក្ខណៈគោល

បៃព័ន្ធ TVET នានាក្នុងពិភពលោក អាចបៃងចៃកតាម ៣  
គំរូ គោល៖
• គំរូទីផៃសារនៅបៃទៃសអង់គ្លៃស សហរដ្ឋអាមៃរិក និងជប៉ុន 

ដៃល ក្នុងនោះ រដ្ឋទុកឲៃយសហគៃសនានាទទួលបន្ទុកលើការ
បណ្តុះ បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ

• គំរូបៃបសាលារៀននៅបៃទៃសបារាំង ដៃលក្នុងនោះ រដ្ឋធ្វើ 
ផៃនការ ជួយរៀបចំ និងតៃួតពិនិតៃយលើការអប់រំវិជា្ជាជីវៈ

• គំរូបណ្តុះបណ្តាលចមៃុះ ឬទ្វៃបៃព័ន្ធ នៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ 
ស្វីស និង អូទៃីស ដៃលក្នុងនោះ រដ្ឋកំណត់នូវបទបញ្ញត្តិ 
ផៃសៃងៗ ហើយ វិស័យឯកជនកំណត់ខ្លឹមសារ នៃការបណ្តុះ 
បណ្តាល និង ផ្តល់កន្លៃងបណ្តុះ បណ្តាល (Greinert 1999 
cited in Grollman 2008)។ 
បៃព័ន្ធ TVET ផៃសៃងៗទៀតគឺគៃន់តៃជាការកៃសមៃួល ឬការ 

គួបផៃសំគ្នានៃបៃព័ន្ធ TVET ទាំង ៣ ខាងលើប៉ុណោ្ណោះ (Greinert 
2004)។

អត្ថបទសៃវជៃវនៃះពិនិតៃយពី គំរូបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ 
ក្នុង   និយមន័យជា កៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់មួយដៃលកំណត់ឲៃយ ការអប់រំនិង 
បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ កើតមានឡើងនៅ ពីរកន្លៃងផៃសៃងគ្នា 
ពោលគឺ នៅកៃុមហ៊ុនឬគៃូបង្វឹកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់នៅ 
កន្លៃងអាជីវកម្មក្នុងទមៃង់ជាការហ្វឹកហាត់ធ្វើការ និងនៅសាលា 
វិជា្ជាជីវៈមិនពៃញម៉ាងដៃលនៅទីនោះ អ្នកហ្វឹកហាត់ទទួលបាន 
ការបងៃៀនផ្នៃកទៃឹស្តី  និងរៀនមុខវិជា្ជា ដូចជា វិទៃយាសាស្តៃ 
គណិតវិទៃយា ការសិកៃសាសង្គម ជាដើម (Deissinger 1997)។ 
ទាំង សាលា បណ្តុះបណ្តាល និងកៃុមហ៊ុន ថ្វីបើដំណើរការទៅតាម 
បៃព័ន្ធបទបញ្ញត្តិផៃសៃងគ្នា គឺតៃូវធ្វើការរួមគ្នា ដើមៃបីឲៃយអ្នកហ្វឹកហាត់ 
ឬកូនជាងទទួលបានសមត្ថភាពគៃប់គៃន់សមៃប់ការងារ ឬ មុខ 
របរ ដៃលរដ្ឋបានទទួលសា្គាល់ហើយ។ នៅបៃទៃសស្វីស មានមុខ 
របរ ដៃលរដ្ឋបានទទួលសា្គាល់ សមៃប់ការបណ្តុះបណ្តាលទៃ្វ បៃព័ន្ធ 
បៃហៃល ២៣០ ហើយនៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់មានបៃហៃល ៣៥០ 
(SERI 2018; Sloane 2014)។ បៃមាណពីរភាគបីនៃ និសៃសិត 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងបៃទៃស ទាំងពីរនៃះ ជៃើសយកការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ 
បនា្ទាប់ ពីបានបញ្ចប់ការអប់រំកាតព្វកិច្ចរយៈពៃល ៩ឆ្នាំ ជាជាង បន្ត
ការសិកៃសាចំណៃះដឹងទូទៅនៅកមៃិតវិទៃយាល័យ។ ក្នុង ការ បណ្តុះ 
បណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ និសៃសិតតៃូវរៀនពី ២ ទៅ ៤ឆ្នាំ ទៅ តាម បៃភៃទ 
មុខ របរ។ តារាង១ បងា្ហាញពីលក្ខណៈគោលខ្លះនៃការបណ្តុះ 
បណ្តាល ទ្វៃបៃព័ន្ធ។

បៃវត្តិខ្លីនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ
ពាកៃយ "វិជា្ជាជីវៈ (vocation)" មានន័យបង្កប់ជាវិជ្ជមាននៅ 

បៃទៃស ស្វីស និងអាឡឺម៉ង់ ហើយការអប់រំវិជា្ជាជីវៈ (vocational 
education) តៃងមានន័យថាជា ការអភិវឌៃឍ ក្នុង   ពៃល    ដំណល  
គ្នា នូវ សមត្ថភាពវិជា្ជាជីវៈ សមត្ថភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន និង សមត្ថ ភាព ផ្នៃក  
សង្គម។  ការឲៃយតម្លៃខ្ពស់ លើការ អប់រំ  បណ្តុះ  បណ្តាល   វិជា្ជា ជីវៈ  ក្នុង  
បៃទៃស  ទាំងនៃះ មិនអាច យល់ ចៃបាស់ បាន ឡើយ បៃសិន  បើ   មិន 
មាន ការ  យល់ដឹងពី បៃវត្តិ ដើម កំណើត នៃ បៃព័ន្ធ នៃះ។  ក្នុង យុគ 
សម័យ  កណ្តាល នៅអឺរ៉ុប ជា ពិសៃស នៅ សតវតៃសរ៍ ទី ១៣ និង ១៤ 
សាជីវកម្ម (guild) (សមាគម នៃឈ្មួញ ឬសិបៃបករ ក្នុង មូលដា្ឋាន) 
នានា ក្នុងទីកៃុង មាន សិទ្ធិ អំណចនិងឥទ្ធិពលខា្លាំងលើ សៃដ្ឋកិច្ច 
ក្នុង មូលដា្ឋាន។ ពួកគៃ ចាត់ចៃងលើថ្លៃផលិតផលនិង បៃក់ ឈ្នួល 
និង គៃប់គៃង លើ ការ បណ្តុះបណ្តាលអ្នកហ្វឹកហាត់ ទាំង ឡាយ 
(កូន ជាង) នៅក្នុង កៃុង របស់ខ្លួន (Schmidt 1998)។  បនា្ទាប់ ពី 
មាន ការ ធ្វើ ឧសៃសាហូបនីយកម្ម និងសៃរីភាវូបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្នុង សតវតៃសរ៍ទី១៩ កិតៃយានុភាពរបស់សាជីវកម្មដៃលបានយក 
ចិត្ត  ទុក ដាក់ ផ្តល់សៃវាផៃសៃងៗដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដា្ឋាន ក៏ 
ចាប់  ផ្តើម ថយចុះ (Gessler and Howe 2013)។ ប៉ុន្តៃតួនាទី 
សាជីវកម្ម  នៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ មិនមៃនបាត់បង់ទាំងអស់ទៃ 
ពៃះ   នៅ  ឆ្នាំ១៨៨១ គៃបានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិផ្នៃក 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើមៃបី  ពងៃឹងសិបៃបកម្ម (Gessler and Howe 2013) 

ដោយ ផ្តល់ឲៃយ សាជីវកម្មនូវ សិទ្ធិរៀបចំការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង។ 
សៃដៀងគ្នាដៃរ នៅ  ឆ្នាំ១៨៨៤ បៃទៃសស្វីសបានដាក់ការបណ្តុះ 
បណ្តាលតាមការ ហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ឲៃយនៅកៃមការតៃួតពិនិតៃយ 
របស់រដ្ឋ ប៉ុន្តៃគោលការណ៍នៃ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្អៃកលើការ 
អនុវត្តដៃលធ្វើ ឡើង ដោយគៃូបង្វឹកជាសិបៃបករជំនាញ នៅ តៃ ជា 
មធៃយាបាយចមៃបង នៃការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ ទើប តៃ ចាប់ ពី 
ឆ្នាំ១៩៣០ មកទៃ ដៃលការចូលរៀននៅសាលា វិជា្ជាជីវៈ បានកា្លាយ 
ជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកហ្វឹកហាត់ (SDC 2016)។ ដោយ មាន 
ការ យល់ពៃម និងការគំទៃពីសាជីវកម្ម និងកៃយ មកទៀត ពី  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម និងសមាគមនានា បៃព័ន្ធហ្វឹកហាត់កូនជាង  
ក៏ បាន ដំណើរ ការយា៉ាងរលូនរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនាបច្ចុបៃបន្ន តាមលក្ខណៈទ្វ ៃ   
បៃ  ព័ន្ធ   ដៃលគៃហៅថា dual system នៅអាឡឺម៉ង់ និង dual VET 
នៅ ស្វីស ដើមឡើយកើតចៃញពីមជៃឈដា្ឋានអាជីវកម្ម ហើយអស់ 
ជាចៃើន សតវតៃសរ៍ វាបានពឹងផ្អៃកលើទំនាក់ទំនងជាបៃពៃណី រ វាង  
សិបៃបករ ជំនាញ និងកូនជាង។ រហូតមកដល់សតវតៃសរ៍ទី២០ ទើប 
រដ្ឋចូលធ្វើ  អន្តរាគមន៍ ដោយកំណត់ ការចូលរៀននៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ 
ជា ចំណៃក មួយដ៏ចាំបាច់នៃបៃព័ន្ធនៃះ។  សូមៃបីតៃបច្ចុបៃបន្ន និសៃសិត 
ក៏ តៃូវ ត ៃមានកិច្ចសនៃយាហ្វឹកហាត់ជាមួយសហគៃសណមួយ មុន 
នឹង  អាចចូលរៀននៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ។

ការផ្ទ្រការបណ្តុះបណា្តាលទ្វ្ប្ព័ន្ធ
ចំណប់អារម្មណ៍ជាសកលលើការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ

ក្តីបារម្ភពីការកាត់បន្ថយភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជន និង 
បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយគមា្លាត និងកង្វះជំនាញ នៅតាម បៃទៃស ជា 
ចៃើន បានបំផុសសំណួរថា តើគួរបៃើបៃស់ការបណ្តុះ បណ្តាល 
បៃភៃទណ ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហាបៃបនៃះឲៃយបានបៃសើរ (Pilz 
2017)។ លទ្ធផលសៃដ្ឋកិច្ចល្អ ភាពអត់ការងារ ធ្វើ កមៃិត  ទាប  

តារាង១៖ លក្ខណៈគោលខ្លះនៃ ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ

លក្ខណៈសំខាន់ៗ ពិពណ៌នា

ទីកន្លៃងនិងរយៈពៃលរៀន ៣-៤ថ្ងៃ/សបា្តហ៍ នៅកន្លៃងធ្វើការ និង ១-២ថ្ងៃ/សបា្តហ៍ នៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ  
ក្នុងរយៈពៃល ២ ឬ ៣ ឬ ៤ឆ្នាំ

យុទ្ធសាស្តៃបណ្តុះគុណវុឌៃឍនៅក្នុងកៃុមហ៊ុន ការបណ្តុះបណ្តាលភា្ជាប់នឹងការងារ ការប្តូរវៃណពីការងារមួយទៅមួយទៀត 
វិធីសាសៃ្តគមៃង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មវិធីសិកៃសា 
និងការបងៃៀន

គុណវុឌៃឍសមៃប់មុខរបរជាក់លាក់ណមួយ  ទាំងនៅកន្លៃងធ្វើការ និង នៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ

បំណៃងចៃកបន្ទុកចំណយ កៃុមហ៊ុនរា៉ាប់រងចំណយលើការបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លៃងធ្វើការ ហើយ រដ្ឋរា៉ាប់រងចំណយលើ  
ការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ

អ្នកបណ្តុះបណ្តាល មៃការនិងបៃធនកៃុមដៃលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲៃយធ្វើជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាល  និងណៃនាំ   
គៃូនៅសាលាវិជា្ជាជីវៈ

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន បានបញ្ចប់ការអប់រំកាតព្វកិច្ច ៩ឆ្នាំ (មិនចាំបាច់មានលិខិតបញ្ចាក់លើការចៃញពីសាលា)

បៃភព៖ កៃសមៃួលពី Pilz and Li 2014
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

របស់យុវជន នៅតាមបៃទៃសអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល  ទ ្វៃ បៃព័ន្ធ 
(Valiente and Scandurra 2017), កំណើនតមៃូវការ ជំនាញ 
បច្ចៃកទៃស និងវិជា្ជាជីវៈនៅក្នុងទីផៃសារពលកម្ម (Blossfeld and 
Stockmann 1998) និងលក្ខណៈងាយអនុវត្ត ដៃល ជាប់ 
ទាក់ទង ល្អ និងមានគុណភាពខ្ពស់ (Hummelshien and Baur 
2014) បានផ្តល់អំណះអំណងរឹងមាំសមៃប់ ការ ណៃនាំ ឲៃយ ទទួល 
 យកការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ធ្វើជា គំរូ សកល។ រដា្ឋាភិបាល   
ជា  ចៃើនទាំងក្នុងបៃទៃសអភិវឌៃឍន៍ និង កំពុង អភិវឌៃឍន៍ បានបងា្ហាញ 
ចំណប់អាម្មរណ៍ខ្លំាង ក្នុងការកៃសមៃួលការបណ្តុះ បណ្តាល  
 ទ្វៃបៃព័ន្ធ ឲៃយសមសៃបនឹងបរិបទក្នុងបៃទៃស ខ្លួន។ តាំងពី ទសវតៃសរ៍ 
១៩៥០ មក ការផ្ទៃរគំរូនៃការអប់រំបណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ (VET) 
គឺជាចំណុចស្នូលមួយនៃ គោលនយោបាយ ជំនួយ    អភិវឌៃឍន៍ របស់   
អាឡឺម៉ង់ (Mayer 2001)។ ទីភា្នាក់ងារ សហ បៃតិបត្តិ ការ  អន្តរជាតិ   
សមៃប់ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយ ចីរភាព របស់ អាឡឺម៉ង់ (GIZ) 
បាន ជួយគំទៃកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ VET ក្នុង  ជាង ៨០ បៃទៃស 
(Hummelshien and Baur 2014)។ ទីភា្នាក់ ងារ  ស្វីស  ស មៃប់ 
ការអភិវឌៃឍនិងសហបៃតិបត្តិការ (SDC) ក៏ បាន "បៃឹង បៃង ខា្លាំង 
ណស់ដៃរក្នុងការផ្ទៃរការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃ បៃព័ន្ធ ទៅដល់ 
បៃទៃស កំពុងអភិវឌៃឍន៍ជាចៃើន" (Valiente and Scandurra 
2017, 44)។ នៅចុងឆ្នំា២០១៦ ក្នុងសំណុំការងារ បណ្តុះ  បណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈរបស់បៃទៃសស្វីស គឺមាន ៥៤គមៃង ក្នុង ៣៥ បៃទៃស 
លើពិភពលោក (SDC 2017)។ មៃយា៉ាងទៀត ការ បណ្តុះ បណ្តាល 
ទ្វៃបៃព័ន្ធ ក៏បានទទួលការកោតសរសើរជាខា្លាំងពី សំណក់  
ទី ភា្នាក់ងារ ពហុភាគី ដូចជា អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ អង្គការ  សមៃប់  
កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារសៃដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌៃឍន៍ និងធនាគរ  ពិភព លោក 
 ជាដើម ដៃលបានហៅវាថាជា គំរូ VET "តមៃង់ ទិស ឆ្ពោះ ទៅ 
អនាគត" (Hummelshien and Baur 2014, 280)។

វិធីសាស្តៃដើមៃបីផ្ទៃរការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ
ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ បានកា្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការ 

យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ទៃរ VET តាំងពីឆ្នាំ១៩៥០ មក។ 
Hummelsheim and Baur (2014) បានកត់សមា្គាល់ថា  
តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៧០ មក ការផ្ទៃរ ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធបាន 
ឆ្លងកាត់ដំណក់កាលជាក់លាក់ ៣ ដៃលបៃើវិធីសាស្តៃខុសៗគ្នា។ 
ក្នុង ដំណក់កាលទី១ ពីទសវតៃសរ៍១៩៧០ ដល់ ១៩៩០ ដោយ  
មានកមា្លាំងជមៃុញពីមហិច្ឆតាសៃដ្ឋកិច្ចសៃបតាម ទៃឹស្តី មូលធន  
មនុសៃស ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ(រចនាសម្ព័ន្ធ និង បទដា្ឋាន 
របស់ វា) តៃូវបានផ្ទៃរទាំងសៃុងដោយគ្មានការក ៃបៃ ទៅ 
បៃទៃស   កំពុងអភិវឌៃឍន៍ ក្នុងគោលបំណងជំនួសរចនាសម្ព័ន្ធ 
VET ដៃលមានសៃប់នៅក្នុងសៃុក ដើមៃបីដោះសៃយកង្វះកមា្លាំង 
ពលកម្ម  មានជំនាញ។ ក្នុងដំណក់កាលទី២ ចាប់ពីពាក់កណ្តាល 
ទសវតៃសរ៍១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២០១០ សមាស ភាគ នីមួយៗ នៃ ការ 
បណ្តុះ   បណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធដៃលសុីគ្នា ល្អជាមួយសា្ថានភាពសៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គម  ក្នុងសៃុក (គឺមិនមៃនរចនាសម្ព័ន្ធ និងបទដា្ឋានទាំងមូលទៃ) 
តៃូវ បាន ផ្ទៃរ។ ក្នុងដំណក់កាលទី៣ ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់បច្ចុបៃបន្ន 
ដោយ មាន ជំនឿកាន់តៃខា្លាំងថា ទាំងបៃព័ន្ធទាំងមូល និងទាំង 

សមាសភាគ នីមួយៗនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ គឺមិន អាច  
ផ្ទៃរ  ក្នុងរូបភាពដើមបាន គៃក៏បៃើវិធីសាស្តៃគន្លឹះមួយ។ ដោយ ផ្អៃក 
លើ វិធីសាស្តៃនៃះ "សមាសធតុសំខាន់ៗនៃបៃព័ន្ធដៃលរួមគ្នាមក
បង្កើតបានជា ទសៃសនវិជា្ជា ឬសា្មារតីនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ 
គឺ តៃូវតៃកៃសមៃួលឲៃយសៃបទៅតាមសា្ថានភាពជាក់លាក់ក្នុងសៃុក" 
(Hummelsheim and Baur 2014, 287)។ 

ការបៃឹងបៃងនាពៃលថ្មីៗ ក៏ផ្តតលើការកៃបៃសា្ថាប័ន 
 ក្នុង  មូលដា្ឋាន និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនានា ដើមៃបីជួយគំទៃ  
ដល់ ការ  អនុវត្តជាបណ្តើរៗ នូវការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃ បៃព័ន្ធ នៅ 
ក្នុង មូលដា្ឋានដៃរ។ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ខ្លះក៏តៃូវបំពៃញ ឲៃយ បាន 
ដៃរ ដើមៃប ី ឲៃយ ការផ្ទៃរការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ទទួល បាន   
ជោគ ជ័យ។ 

ការចូលរួមរបស់និយោជក ក្នុងការផ្តល់ការ បណ្តុះ   
បណ្តាល កមៃិតរីកលូតលាស់នៃសភា  ពាណិជ្ជ កម្ម 
សមត្ថភាពសា្ថាប័នក្នុងការតាមដាន និង វាយ តម្ល ៃ 
គុណភាពនៃ ការបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លៃង ធ្វើការ  
កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ  ល្អ នៃការសិកៃសាផ្នៃកវិជា្ជាជីវៈ និង លទ្ធភាព  
សមៃច បាន កិច្ចពៃមពៃៀងរវាងដៃគូនានា  នៅក្នុង 
សង្គម គឺជា កតា្ត  សំខាន់ ដៃលកំណត់បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ 
អនុវត្ត  ការ  បណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ។ (Valientne and 
Scandurra 2017, 44)

បញ្ហាបៃឈមក្នុងការកៃសមៃួលការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ
ថ្វីបើទាំងអង្គការអន្តរជាតិ និងបៃទៃស ទទួលផលបានមើល 

ឃើញ ថា ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ជាជមៃើសអាចអនុវត្តកើត 
និងគួរឲៃយពៃញចិត្តក្តី ក៏កិច្ចបៃឹងបៃងដើមៃបីផ្ទៃរវាទៅអនុវត្ត ក្នុង  
បរិបទខុសៗគ្នា គឺមិនសូវបានជោគជ័យទៃ។ មានគមៃង VET 
តិចតួចណស់ដៃលដំណើរការបាន ធ្វើឲៃយអ្នកសៃវជៃវខ្លះ 
សន្និដា្ឋាន ថា បៃព័ន្ធ VET មិនអាចផ្ទៃរពីបៃទៃសមួយទៅបៃទៃស
មួយ ទៀត បានទៃ (Hummelshien and Baur 2014; Mayer 
2011; Valiente and Scandurra 2017) ។ ឧទាហរណ៍ Mayer 
(2011) បានកត់សមា្គាល់ថា ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ គឺវា  ផៃសារ 
ភា្ជាប់ ទៅនឹងបៃវត្តិសាស្តៃ សង្គម និងវបៃបធម៍នៃបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ 
យា៉ាងមាំ សឹងតៃមិនអាចផ្ទៃរទៅបៃទៃសឯទៀតកើត។ GILL and 
Bar (1996, 462) បានកត់សមា្គាល់ថា ទោះបី គំរូការ បណ្តុះ 
បណ្តាល ទ្វៃបៃព័ន្ធអាចជាការរៀនសូតៃដ៏មានបៃយោជន៍ក្តី ប៉ុន្តៃ 
"វា មិន បៃកដ និយមទៃ ដៃលរំពឹងថា បៃព័ន្ធមួយដៃលបានរីក 
លូត លាស់ ពៃញរូបរាងនៅក្នុង បៃទៃសឧសៃសាហកម្មកមៃិតខ្ពស់ 
មាន សហជីព ពលករនិងនិយោជកមាំទាំ និងមានយន្តការផ្នៃក 
បទបញ្ញត្តិ និងរដ្ឋបាលរីកចមៃើនខា្លាំងបៃបបនៃះ អាចផ្ទៃរបានយា៉ាង
ងាយទៅឲៃយបៃទៃសឯទៀតដៃលនៅខ្វះខាតលក្ខណៈទាំងនៃះ"។ 
ឯកសារមានសៃប់បានបងា្ហាញពីបញ្ហាបៃឈមធំៗ ៤ ដៃលការផ្ទៃរ 
ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ពីបៃទៃសមួយទៅបៃទៃសមួយ បាន 
ជួបបៃទះ។  

បញ្ហាបៃឈមផ្នៃកវបៃបធម៌៖ VET ជារឿយៗតៃូវគៃ ចាត់ ទុក 
ជា ជមៃើសទី២។ បណ្តាបៃទៃសមានការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃ បៃព័ន្ធ  
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

រឹងមាំ តៃងឲៃយតម្លៃខ្ពស់ទៅលើ "វិជា្ជាជីវៈ (vocation)" ពោលគឺ 
ស្មើនឹង ឧបនិសៃស័យក្នុងជីវិត ដៃលមានទាំងការបៃឹងបៃងផ្នៃក ទៃឹស្តី 
និងការអនុវត្តជាក់ស្តៃង៖ ការមានមុខរបរចៃបាស់លាស់ វា សំខាន់ 
ជាងការមានកមៃិតអប់រំខ្ពស់។ ប៉ុន្តៃបៃទៃសអាសុីភាគចៃើន តៃង 
ឲៃយតម្លៃទៅលើការអប់រំ ជាជាងការចូលទៅក្នុងទីផៃសារការងារ តាំង ពី  
វ័យក្មៃង។  គៃតៃងចាត់ទុក VET ជាឱកាសអប់រំទី២ សមៃប់ និសៃសិត 
ដៃលមិនសូវមានសមត្ថភាព ដូច្នៃះវាមានលក្ខណៈទាបជាងការ 
សិកៃសាអប់រំថា្នាក់់ឧត្តមសិកៃសាផៃសៃងទៀត (Ratnata, 2013 cited 
in Hummelsheim and Baur 2014)។ គៃស្វៃងរកការ បណ្តុះ   
បណ្តាលជំនាញតៃនៅពៃល បរាជ័យក្នុងការពៃយាយាម ចូលរៀន 
នៅ  តាម  សាកលវិទៃយាល័យនានា។ កតា្តមួយទៀតគឺ ភាព   ខ ុស គ្នា    
នៅ ក្នុងវបៃបធម៌បណ្តុះបណ្តាល។ បៃទៃសជាចៃើន មិន មាន  
បៃពៃណី  រឹងមាំនៃ សហគៃសឯកជនមកចូលរួមក្នុងការ អភិវឌៃឍ   
ជំនាញ   នោះទៃ ដូច្នៃះហើយការអប់រំវិជា្ជាជីវៈពីដំបូងតៃង តៃ     ជា  
ទំនួល  ខុសតៃូវរបស់រដ្ឋ។ ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ទាម  ទារ   
   ឲៃយ មានការប្តៃជា្ញាចិត្តរយៈពៃលវៃងរបស់ សហគៃស  លើ  ការ  
បណ្តុះ   បណ្តាលដៃលជាកតា្តមិនសូវមានទ ៃ នៅ តាម បៃទៃស    
ជា ចៃើន។ ឧទាហរណ៍ ការធ្វើអង្កៃតបៃចាំឆ្នាំ និង មាន  រយៈ ពៃល 
វៃង     នៅ  សហរដ្ឋ អាមៃរិកបានរកឃើញថា ការ ហ្វឹកហ្វឺន កូនជាង  
(apprenticeships) សមៃប់សិសៃសរៀនចប់ ថា្នាក់ វិទៃយាល័យ   
តៃង    មាន   រយៈពៃលតិចជាង ៦ខៃ ហើយមាន សហគៃស ធំៗ    
តិច ណស់  ដៃល មាន ផ្តល់ ឱកាស បៃប នៃះ (Dougherty 1987)។ 
Lehmann (200) បានរកឃើញបញ្ហា សៃដៀងគ្នា នៅ បៃទៃស 
កាណដា  ដៃល សហបៃតិបត្តិការកមៃិត ទាប របស់ និយោជក នៅ 
ក្នុង  កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ការមាន ការចុះ បញ្ជី  តៃឹ មតៃូវ បានកាត់ បន្ថយ 
បរិមាណ  ការ បណ្តុះបណ្តាល  សមៃប់ មុខរបរមួយចំនួន។ តាម 
សំដី  របស់ Wilson (2000, 1) "វបៃបធម៌បៃទៃសអាឡឺម៉ង់ លើ ការ   
បណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងកៃុមហ៊ុន អាចជាលក្ខណៈមួយលំបាក 
បង្កើត ឡើងជាងគៃសមៃប់ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ទាំងនៅ 
ក្នុង  បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ និងកំពុងអភិវឌៃឍន៍"។

បញ្ហាបៃឈមផ្នៃកសា្ថាបន័៖ ការផ្តល ់VET តៃវូមាន កចិ្ច សហការ 
និង ការសមៃួបសមៃួលអន្តរសា្ថាប័ន ដៃលជារឿយៗនៅខ្វះខាត 
ក្នុង បណ្តាបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍។ នៅបៃទៃស អាឡឺម៉ង់ ស្វីស 
និង អូទៃីស តួនាទី និងទំនួលខុសតៃូវរបស់ដៃគូជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 
ការបណ្តុះបណ្តាលផៃសៃងៗ សុទ្ធតៃមានការកំណត់បញ្ជាក់យា៉ាង 
ចៃបាស់លាស់។ រដា្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលខុសតៃូវលើការគៃប់គៃង 
និង អភិវឌៃឍន៍ VET ជាយុទ្ធសាស្តៃ ហើយរដា្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋនានា 
តៃូវ អនុវត្ត និងតៃួតពិនិតៃយ VET រីឯបណ្តាសហគៃស និង សមាគម 
ស ហគៃស តៃូវរៀបចំខ្លឹមសារ និងផ្តល់កន្លៃងសមៃប់ ការ 
ហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង។ ភាពជាដៃគូធំទូលាយនៃះ អាចធ្វើទៅបាន 
ដោយ  អា សៃ័យលើ វិស័យឯកជនដៃលមានការរៀបចំយា៉ាងល្អ។ 
សហគៃស ឯកជន នានា គៃរៀបចំចងកៃងជា សភា ឬសមា គម    
វិជា្ជាជីវៈ ហើយ សភា ឬ សមាគមនីមួយៗ តំណង  ឲៃយ   ផ្នៃក ជា ក់ 
លាក់  ណមួយនៃសៃដ្ឋកិច្ច (ឧទាហរណ៍ សភា ឧសៃសា ហកម្ម   
និង  ពាណិជ្ជកម្ម, សភាសិបៃបកម្ម, សភាកសិកម្ម)។ រដ្ឋ ចៃញ  
សៃចក្តី ណៃនាំ និងធ្វើបៃតិភូកម្មសមត្ថកិច្ចកំណត់ បទបញ្ញត្តិ 

ទៅឲៃយ អង្គភាព ស្វ័យគៃប់គៃងទាំងនៃះដៃលដើរតួនាទី សំខាន់  ក្នុង 
ការរៀបចំ គៃប់គៃង និងវាយតម្លៃលើ VET ក្នុងវិស័យជាទំនួល ខុស 
តៃូវ របស់ ខ្លួន (Sloane 2014)។ នៅតាមបៃទៃសកំពុង អភិវឌៃឍន៍ 
ដៃល តៃងមានសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយ (កៃផ្លូវការ)
ភាគចៃើន នោះ សមាគមអាជីវកម្មនានាពុំមានការរៀបចំល្អទៃ 
ហើយ ទំនាក់ទំនងការងាររវាង និយោជក សហជីព និង សមភាគី 
ក្នុង ជួរ រដា្ឋាភិបាល មិនទាន់មានលក្ខណៈជាសា្ថាប័ន តៃឹមតៃូវ នៅ 
ឡើយ។ ដូច្នៃះ បរិយាកាសសា្ថាប័នជាទូទៅ នៅមិនទាន់ អំណោយ 
ផល  ដល់ VET នោះទៃ។

បញ្ហាបៃឈមផ្នៃកបច្ចៃកទៃស៖ កង្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការ 
បណ្តុះបណ្តាល និងកង្វះចំណៃះដឹងផ្នៃកគរុកោសលៃយ បាន  រា រាំង  
សហគៃសនៅតាមបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍ ក្នុងការ ចូលរួម យា៉ាង 
សកម្ម ក្នុង VET ។ VET តៃូវការទាំងចំណៃះដឹងបច្ចៃកទៃសតាម 
មុខ  ជំនួញជាក់លាក់ និងទាំងជំនាញគរុកោសលៃយ ដើមៃបីអាច ផ្ទៃរ វា    
ទៅឲៃយអ្នកដទៃ។ សមាគមវិជា្ជាជីវៈក្នុងបណ្តាបៃទៃសមានការ 
បណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ជារឿយៗគឺដឹកនាំឡើងដោយ សិបៃបករ 
ជំនាញមានបទពិសោធន៍រឹងមាំក្នុងមុខជំនាញរបស់ ខ្លួន ហើយ  
និង ក្នុង ការបណ្តុះបណ្តាល និងជួយណៃនាំដល់អ្នករួមការងារ 
មាន បទពិសោធន៍ តិចជាង។ សិបៃបករទាំងនោះមានចំណៃះដឹង 
ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស និងជំនាញកមៃិតខ្ពស់ ហើយអាចចូលរួមក្នុង 
កិច្ចការ គរុកោសលៃយ មានតាំងពី ការរចនារៀបចំវគ្គបណ្តុះ 
បណ្តាល រហូត ដល់ ការតាមដាន និងវាយតម្លៃការរីកចមៃើនរបស់  
អ្នក ហ្វឹក ហាត់ការ។ 

បញ្ហាបៃឈមផ្នៃកហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ កង្វះធនធនរូបវន្ត 
សៃប តាម ស្តង់ដារឧសៃសាកម្ម បានដាក់កមៃិតលើការទទួលយក 
គំរូ VET មកអនុវត្ត និងផ្តល់សៃវាកម្ម VET ដៃលមានគុណភាព 
ល្អ ជាពិសៃស នៅតាមបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍។ អង្កៃតលើ 
បៃមាណ ៥០០សហគៃស ក្នុងទូទាំងបៃទៃសមា៉ាឡៃសុីនៅ  
ឆ្នាំ ២០០៩ បានរកឃើញថា កង្វះអាគរនិងសមា្ភារសិកៃសា កង្វះគៃូ 
បៃកប ដោយ គុណភាព ជាហៃតុផលសំខាន់នៃការរារៃកមិនពៃម 
ទទួល យក VET ទ្វៃបៃព័ន្ធ (Md Deros, Zohdi and Mohamad 
2012)។ សៃដៀងគ្នាដៃរ បញ្ហាបៃឈមនៃកង្វះបរិកា្ខារ អាគរ និង 
សមា្ភារសិកៃសា ក៏ឃើញមានរាយការណ៍ឡើងដៃរ ក្នុងករណី សិកៃសា 
នានា  ស្តីពីការផ្ទៃរ ការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ និងកំណៃ ទមៃង់ 
ការ បណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងបៃទៃសចិន និងឥណ្ឌ (Wilson 
2000; Zhiqun and Han 2009)។ 

សៃចក្តីសនិ្នដា្ឋាន និងផលពាក់ព័ន្ធសមៃប់កម្ពុជា
អត្ថបទនៃះបានគូសបញ្ជាក់នូវគោលការណ៍សំខាន់់ ៣ នៃ  

ការ  បណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ ពោលគឺ ការចូលរួម របស់ សហគៃស 
ការ បណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លៃងធ្វើការ និង ការ តមៃង់ ទិស ទៅ រក 
ទីផៃសារពលកម្ម (រូបភាព១)។ គោលដៅសំខាន់ នៃ ការ  បណ្តុះ 
បណ្តា ល ទ្វៃបៃព័ន្ធ គឺផ្តល់ឲៃយយុវជននូវ ជំនាញ តាម មុខរបរ ដៃល 
មាន គុណភាព និងសុីនឹងតមៃូវការ ពោល គឺ ជំនាញសមៃប់ ជួយ 
បំពៃញ តមៃូវការទីផៃសារពលកម្ម បង្កើន ផលិតភាព កមា្លាំង ពលកម្ម 
និង ពងៃឹងសមត្ថភាពបៃកួតបៃជៃងរបស់បៃទៃសជាតិ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

មធៃយាបាយចមៃបងដៃលបៃទៃសស្វីស និងអាឡឺម៉ង់បានបៃើ 
ដើមៃបី ឲៃយ មានភាពជាប់ទាក់ទិនល្អទៅនឹងទីផៃសារពលកម្ម គឺធ្វើការ 
បណ្តុះ  បណ្តាលកមា្លាំងពលកម្មនៅកន្លៃងធ្វើការផ្ទាល់  ដៃល នៅទី 
នោះ និសៃសិតចំណយពៃលភាគចៃើនរបស់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកហ្វឹក ហាត់ 
ធ្វើការ។ និយោជក និងសមាគមនិយោជក បានចូលរួមយា៉ាង សកម្ម 
ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។  ពួកគៃរៀបចំខ្លឹមសារនៃការ បណ្តុះ 
បណ្តាល ផ្តល់ទីកន្លៃងបណ្តុះបណ្តាល និងរា៉ាប់រងបន្ទុក ចំណយ  
បណ្តុះ   បណ្តាលនៅក្នុងសហគៃស ពៃមទាំងធ្វើការយា៉ាងជិត ស្និទ្ធ    
ជាមួយសាលាវិជា្ជាជីវៈ វិស័យ សាធណៈ និង ដៃគូ សង្គម ដទៃ 
ទៀត។ ភាពជាដៃគូរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ទាំងនៃះ មាន កៃបខ័ណ្ឌ 
ចៃបាប់ ចៃបាស់ លាស់ សមៃប់ កំណត់ និងគៃប់គៃងវា យា៉ាងល្អ។

នៅតាមបៃទៃសដៃលការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល តៃង ត ៃ 
ជាទំនួលខុសតៃូវរបស់រដ្ឋ ហើយកៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់ សមៃប់ ភាព ជា  
ដ ៃគូ រវាងវិស័យសាធណៈនឹងឯកជន (PPPs) ក៏មិន ទាន់ មាន  
នៅ  ឡើយនោះ ការលើកទឹកចិត្តឲៃយវិស័យឯកជនចូលរួម ក្នុង  ការ  
អភិវឌៃឍ និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ អាចជា បញ្ហា  បៃឈម 
យា៉ាងធំមួយ។ ជាលទ្ធផល បៃទៃសទាំងនោះបាន អនុម័ត បៃើ 
យុទ្ធសាស្តៃ ផ្អៃកលើសាលារៀន ដៃលនៅទីនោះ និសៃសិត ចូល 
រៀន   ជំនាញជាប់ទាក់ទិននឹងការងារ តាមរយៈ ការងារ ក្នុង មន្ទីរ 
ពិសោធន៍ រោងជាងនៅក្នុងសាលា និង កម្មវិធីហាត់ការ នៅតាម 
សហគៃស ជាដើម (ចាប់ពី ២អាទិតៃយ ដល់ ៦ខៃ)។ ដូច្នៃះ 
រដា្ឋាភិបាល  ដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ និងធ្វើវិនិយោគយា៉ាងចៃើន 
ដើមៃបី   ធនា  ឲៃយមាន កិច្ចការអនុវត្តន៍ជាប់ទាក់ទិននឹងការងារ និង ការ 
កសាង  ភាពជាដៃគូរឹងមាំរវាង សាលា TVET ជាមួយនឹងសហគៃស 
អាជីវកម ្មនិងឧសៃសាហកម្ម ដូចនៅបៃទៃសចិន សិង្ហបុរី និង កូរ៉ៃ 
ខាងតៃបូង។ 

ថ្វីបើដោយសារបរិបទខុសប្លៃកគ្នា គៃមិនអាចធ្វើការផ្ទៃរការ 
បណ្តុះ បណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធទាំំងមូល ឬក៏មួយសមាសភាគម្តងក្តី 
បៃព័ន្ធ នៃះនៅតៃជាគំរូមួយដ៏មានបៃយោជន៍។ កម្ពុជាអាចពិនិតៃយ 
លើ គោលការណ៍សំខាន់ៗទាំង ៣ នៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ 
និង ពិចារណដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុង របៀបរបបអនុវត្តន៍ ជាក់  ស្ត ៃង    
នូវ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈសព្វថ្ងៃ។ គៃបានណៃនាំ ថា 
ដំណោះ សៃយតៃភាគខ្លះ សមៃប់តមៃូវទៅតាមសា្ថានភាពជាក់
លាក់ និងអាទិភាពរបស់បៃទៃសនីមួយៗ ជាមធៃយាបាយល្អជាងគៃ 
សមៃប់ ការផ្ទៃរបៃព័ន្ធនៃះ។ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចខា្លាំងនិងយូរឆ្នាំ 
របស ់  កម្ពុជា ហើយនិងកង្វះជំនាញជាបៃចាំ ជាហៃតុផល សំខាន់ 
សមៃប់  ឲៃយនិយោជកចូលរួមក្នុង TVET។ ប៉ុន្តៃការអនុវត្តតាម 
គោលការណ៍ ទាំងបី តៃូវមានកិច្ចបៃឹងបៃងខា្លាំងកា្លា និងរួមគ្នា។ 
ដើមៃបី  ដោះសៃយបញ្ហាបៃឈមចមៃបងទាំងបួនដៃលបានរកឃើញ 
មាន  ការ ផ្តល់មតិមួយចំនួនដូចតទៅ៖
• ជំនះលើគំនិតបងា្អាប់ TVET និងកៃលំអភាពទាក់ទាញរបស់វា 

ដោយ៖ 
- ការលើកស្ទួយតម្លៃគុណវុឌៃឍនៃ TVET៖ ដើមៃបីផ្លាស់ប្តូរ 

ទសៃសនៈ និងឥរិយាបថលើការអប់រំវិជា្ជាជីវៈនោះ TVET 
តៃូវ មានការលើកកៃរ្តិ៍ឈ្មាះឡើង។ រដា្ឋាភិបាល តៃូវ 
ផៃសព្វផៃសាយ TVET ទៅដល់សិសៃសក្មៃងៗ, បង្កើនការ 
យល់ ដឹង ពី ឱកាសល្អនៃ TVET, និងបង្កើនភាព  
ទាក់ ទាញ ក្នុងចំណោមនិសៃសិត កៃុមគៃួសាររបស់និសៃសិត 
និង សាធរណជន។ ការលើកកៃរ្តិ៍ឈ្មាះ TVET តៃូវ 
ទៅ  ឲៃយ ឆ្ងាយជាងចំណូលជាបៃក់ តាមរយៈការកសាង 
នូវ  គំនិត គិតគូរដល់ ផលបៃយោជន៍ជាបទពិសោធន៍ 
ដៃលក្នុងនោះមានទាំង ការប្តៃជា្ញាចិត្តចំពោះ វិជា្ជាជីវៈ  

រូបភាព១៖ គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃការបណ្តុះបណ្តាលទ្វៃបៃព័ន្ធ

• កៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់និងសា្ថាប័ន (ភាពជាដៃគូផ្លូវការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ៖ ទំនួល ខុស តៃូវ  រួមគ្នា
សហគៃសឯកជនតៃូវបានរៀបចំយា៉ាងល្អ)
• សមត្ថភាពវិស័យឯកជន៖ បច្ចៃកទៃស និងគរុកោសលៃយ

• ខ្លឹមសារការបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំឡើងដោយវិស័យឯកជន
• កន្លៃងបណ្តុះបណ្តាលផ្តល់ដោយវិស័យឯកជន
• ការវាយតម្លៃ និងតាមដានធ្វើឡើងដោយវិស័យឯកជន
• បន្ទុកចំណយរា៉ាប់រងដោយវិស័យឯកជន

• សមត្ថភាពបំពៃញការងារ ឬបៃកបមុខរបររបស់អ្នកហ្វឹកហាត់ការ 
• ការបំពៃញតាមតមៃូវការទីផៃសារពលកម្ម
• ការពិនិតៃយឡើងវិញជាទៀងទាត់ដោយវិស័យឯកជន នូវមុខរបរ និងខ្លឹមសារនៃការបណ្តុះបណ្តាល ភាពជាប់ទាក់ទិនល្អ 

នឹងទីផៃសារពលកម្ម

ការប ណ្តុះបណ្តាល 
នៅកន្លៃងធ្វើការ

ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យ
សាធរណៈនឹងឯកជន

បៃភព៖ សំយោគរបស់អ្នកនិពន្ធ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

របស់ ខ្លួន ការពៃញចិត្តលើខ្លួនឯងដោយបាន បំពៃញ 
អាជីព  មួយ ដៃល ខ្ល ួន ពៃញចិត្តនិងហុចផលល្អ និងការ រួម 
ចំណៃក   កសាង សង្គមជាតិ។

- ការលើកទឹកចិត្តដល់ការអប់រំវិជា្ជាជីវៈ៖ កៃយ បញ្ចប់ 
ថា្នាក់ទី៩ សិសៃសអាចមើលឃើញផ្លូវអាជីពវិជា្ជាជីវៈ ថា មាន  
ភាព  ទាក់ទាញ បៃសិនបើខ្លួនអាចជៃើសរីស មុខ ជំនាញ 
និង ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងផ្នៃកដៃលមាន  តមៃូវការ 
ខ្ពស ់ នៅក្នុងទីផៃសារពលកម្ម និងបៃសិន បើ ទទួល បាន 
អាហារូបករណ៍។ 

- ការធ្វើឲៃយការបណ្តុះបណ្តាលនៅសហគៃស កា្លាយជា 
ករណី អាជីវកម្មល្អមួយ សមៃប់សាមីសហគៃស៖ 
សហគៃស ឯកជនតៃងថ្លឹងថ្លៃងជានិច្ចនូវ បន្ទុកចំណយ 
ធៀបនឹង អត្ថបៃយោជន៍នៃការបណ្តុះបណ្តាល។ ដើមៃបី 
ឲៃយវិស័យឯកជនមើលឃើញ ការបណ្តុះបណ្តាលថាជា 
វិនិយោគដ៏ល្អមួយ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លៃងធ្វើ
ការ តៃូវមានរយៈពៃលវៃងគៃប់គៃន់ សមៃប់ឲៃយ កៃុមហ៊ុន 
ទទួលបានចំណៃញពី ផលិតភាពការងាររបស់អ្នក 
ហ្វឹកហាត់ការងារ។ ចំពោះបៃភៃទការងារដៃលទទួល 
បាន  ផលិ តភាពកៃយពៃលបណ្តុះបណ្តាល រដា្ឋាភិបាល 
តៃូវ ផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនដើមៃបីជួយប៉ះប៉ូវបន្ទុកចំណយ  របស់ 
សហគៃសលើការបណ្តុះបណ្តាល។

• បង្កើតសា្ថានភាពល្អសមៃប់ឲៃយកិច្ចសហការ និងការសមៃប 
សមៃួលអន្តរសា្ថាប័នមានជោគជ័យ៖ 

- ការអភិវឌៃឍកៃបខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរវាង វិស័យសាធរណៈ 
និងឯកជន (PPP) សមៃប់ TVET៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ចមៃបងៗ  ក្នុងបៃព័ន្ធ TVET នៅកម្ពុជា គឺមាន កៃសួងមន្ទីរ 
សហគៃស អ្នកផ្គត់ផ្គង់ TVET អង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល 
និងដៃគូអភិវឌៃឍន៍នានា ដៃលផ្តតកមា្លាំងបៃឹងកៃលំអការ
អប់រំ។ មៃយា៉ាងទៀត តៃូវបង្កើតនូវ កៃបខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូ
ដៃលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចៃើន ដោយតៃូវកំណត់ចៃបាស់នូវ 
តួនាទី និងទំនួលខុសតៃូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ ក្នុង 
កិច្ច ដំណើរការ ការគៃប់គៃង និងការផ្តល់មូលនិធិឲៃយ 
TVET ។ 

- ការរៀបចំវិស័យឯកជន៖ សហគៃសខា្នាតតូចនិងមធៃយម 
នៅ កម្ពុជា កំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាលដំបូងៗនៃ ការ    រីក   
លូតលាស់ ហើយ នៅខ្វះខាតសមត្ថភាព និង មិន   ទា ន់ចាប់  
អារម ្មណ៍លើ ការបណ្តុះ បណ្តាលនៅ ឡើយ។ សមាគម  
និយោជក មានសៃប់នានា ដៃល គៃ បាន   បង្កើត  ឡើង ជា 
  សំខាន់ សមៃប់ តំណងឲៃយ និង ធ្វើ  ការ បញ្ចុះ បញ្ច ូល បមៃើ 
ផលបៃយោជន៍ របស ់ពួក សមាជិក នោះ សព្វ ថ្ង ៃ នៅ    
ខ្វះខាត សមត្ថ ភាព ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស និង  បណ្តះុ   បណ្តាល។ 
ពៃលនៃះ សំខាន់ បំផុត ដៃលតៃវូ  រៀប ចំ     ចង កៃងសហគៃស  
ខា្នាតតូច និង មធៃយម ជា សមាគម ផៃសៃងៗ ដោយ ផ្អៃក លើ  
អនុវិស័យ នី មួយៗ   នៃ សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ចំណុច សំខាន់ 
មួយ គឺសមាគម  ដៃល តៃូវ ចង កៃង នោះ តៃូវមាន 

សមត្ថភាព បច្ច ៃកទៃសទា ំង ក្នុង  អនុ វិស័យ    របស់ ខ្លួន និង 
ទាំង  ក្នុង ការបណ្តុះបណ្តាល កម្លំាង  ពល កម្ម។

- ការពងៃឹងកៃបខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិ ដើមៃបីលើ កទឹក ចិត្តឲៃយ 
វិស័យ  ឯកជន ចូលរួមសហការ៖ កតា្ត សំខាន់មួយ ដៃល   
លើក  ទឹកចិត្តឲៃយ សហគៃសចូលរួមក្នុងការ បណ្តុះ  
បណ្តាល គឺលទ្ធភាពជៃើសរីសអ្នកដៃលបានមកទទួល
ការ    ហ្វឹកហាត់ ធ្វើជាបុគ្គលិក។ ប៉ុន្តៃហានិភ័យខ្ពស់នៃ 
ការ    ឆក់យកបុគ្គលិកពីគ្នា និងបុគ្គលិកផ្លាស់ប្តូរការងារ 
ចុះឡើង  បានបន្ទុចបងា្អាក់កៃុមហុ៊នក្នុងការធ្វើ វិនិយោគ  
លើ TVET។ ដូច្នៃះតៃូវមានការបង្កើតចៃបាប់ និងគោល 
នយោបាយ  ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ការ ឆក់យក បុគ្គលិក និង 
កំណត់  ឲៃយ បុគ្គលិកចាកចៃញបង្វិលសងវិញនូវ ចំណយ  
លើ  ការ បណ្តុះបណ្តាល។ 

• ការដាក់បញ្ចូលគ្នានូវចំណៃះដឹងផ្នៃកគរុកោសលៃយ និង
ភាព ជំនាញការផ្នៃកឧសៃសាហកម្ម ដោយ៖ 

- បង្កើតចំណងទាក់ទងរវាងសាលា TVET នឹងសហគៃស 
នា នា៖ ដើមៃបីភ្ជិតគមា្លាតរវាង កមៃិតជំនាញផ្នៃក  
បច្ចៃក ទៃស  និងគរុកោសលៃយនៅតាមសាលា ជាមួយនឹង 
បទ  ពិសោធន៍ ភាពជំនាញការផ្នៃកឧសៃសាហកម្ម គឺ 
តៃូវ    ជមៃុញ ការផ្លាស់ប្តូរចំណៃះដឹងជំនាញការ ដើម ៃបី    
ឲៃយ    គ ៃូបងៃៀន នៅតាមសាលាវិជា្ជាជីវៈ អា  ចទទ ួល បា ន 
   អត្ថបៃយោជន៍ ពី ការប ណ្តុះប ណ្តាលប ំប៉នជា ទៀង  ទាត់  
ដៃល ធ្វើឡើង ដោយ  អ្នក ជំនាញការ នៅក្នុង សហគៃស 
ឧសៃសាហកម្ម ហើយ អ ្នកបណ្ត ុះបណ្តា ល មក ពី ខាង 
ឧសៃសាហកម្ម ក៏អាចទទួល បានចំណ ៃះដឹង ផ្នៃក   
គ រ ុកោសលៃយ ដៃរ។ 

• ការបង្កើតអាគរសមា្ភារសិកៃសា និងបរិកា្ខារបណ្តុះបណ្តាលតាម
ស្តង់ដារឧសៃសាហកម្ម ដោយ៖

- លើកទឹកចិត្តសហគៃស ឲៃយធ្វើវិនិយោគ លើធនធន 
បណ្តុះ   បណ្តាល៖ គួរមានការលើកលៃងពន្ធទាំងសៃុង 
ឬ  កាត់  បន្ថយពន្ធមួយភាគ លើសមា្ភារផ្គត់ផ្គង់ និងបរិកា្ខារ 
ផៃសៃងៗ  ដៃលយកមកបៃើបៃស់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។ 

- បៃមូលផ្តុំធនធនបណ្តុះបណ្តាល៖ សមាគមអាជីវកម្ម 
នានាគួរធ្វើការជាមួយគ្នា ដើមៃបីផ្តល់ឲៃយនិសៃសិតគៃប់ៗគ្នា
នូវឱកាសទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ។
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