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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

ការពិនិត្យឡើងវិញពីការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ត
ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលផ្អ្កលើសមត្ថភាព

ស្ ចក្តីផ្តើម
ការអប់រំផ្អ្កលើលទ្ធផល ដ្លជាប្ភពដើមន្ការអប់រំ និង 

បណ្តុះបណ្តាលផ្អ្កលើសមត្ថភាព (CBET) មានប្វត្តិជាច្ើន 
សតវត្សរ៍ មកហើយ គឺចាប់តាំងពីរបៀបរបប ដូចជា សមាគម 
សិប្បករ ការហ្វឹកហាត់កូនជាង និង កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល 
បច្ច្កទ្ស ផ្ស្ងៗ (Nodine 2015)។ ទោះយ៉ាងន្ះក្តី CBET 
ជាផ្ន្ក មួយ នៅក្ម្ងខ្ចី ដោយទើបផុសច្ញពីកំណ្ទម្ង់ការ 
អប់រំ គ្ូបង្ៀន ថា្នាក់បឋមសិក្សា និងវិជា្ជាជីវៈ នៅ សហរដ្ឋអាម្រិក 
ក្នុង ទសវត្សរ៍១៩៧០ ប៉ុណោ្ណោះ ដ្លកាលនោះគ្ហៅថា ការ អប់រំ 
គ្ូបង្ៀន វិជា្ជាជីវៈផ្អ្កលើលទ្ធផល (Deissinger and Hellwig 
2005) ហើយមានអនុវត្តក្នុង ២៣រដ្ឋ។ បនា្ទាប់មក CBET ក៏បាន 
រីកដុះដាល ជាបណ្តើរៗ ក្នុងពិភពលោក ដោយមានការក្ សម្ួល 
ឲ្យស្ប តាមបរិបទក្នុងស្ុក (Misbah, Gulikers and Mulder 
2019)។ 

សរុបមក CBET គឺជា វិធីសស្ត្អនុវត្ត ការអប់រំនិង 
បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈផ្អ្កលើលទ្ធផល ហើយសង្កត់ធ្ងន់លើ  
សមត្ថភាព ទាំងឡាយ ដ្លមានតម្ូវការក្នុងទីផ្សារ ពលកម្ម 
ហើយតាមន្ះអាចចូលរួមចំណ្ក យ៉ាងច្ើន  និងដោយ ផ្ទាល់  
ក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច (Biemans, et al. 2004; Misbah et al. 2019) ។ 
ចំណុចន្ះ ធ្វើឲ្យ CBET មានលក្ខណៈទាក់ទាញដល់ រដា្ឋាភិបាល 
អង្គការ អន្តរជាតិ និងមជ្ឈដា្ឋានសិក្សាអប់រំជាច្ើនក្នុង ពិភពលោក 
ជាពិស្ស អ្នកធ្វើការខងផ្ន្ក ឧត្តមសិក្សា និង ការអប់រំ 
បណ្តុះបណ្តាល បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ។

អត្ថបទន្ះ គឺជា ការពិនិត្យបូកសរុបឡើងវិញពី ការអភិវឌ្ឍ 
និង អនុវត្ត CBET។ អត្ថបទន្ះក៏មានធ្វើសំយោគនូវ ការ សិក្សា    
ស្វជ្វផ្ស្ងៗលើការអភិវឌ្ឍនិង អនុវត្ត កម្មវិធីសិក្សា ដើម្បី ជួយ 
បំភ្លឺពីឫសគល់ក្នុងប្វត្តិសស្ត្ន្ក្បខ័ណ្ឌ ផ្ស្ងៗ ផ្តោតលើ 
CBET ដ្លអាចជាប់ទាក់ទងល្អ និងអនុវត្ត បាននៅកម្ពុជា។

អត្ថន័យន្ពាក្យ សមត្ថភាពរួម និង សមត្ថភាព 
ជាក់លាក់

ដើម្បីអាចកា្តោប់បានថា CBET មានអ្វីខ្លះ ជាដំបូង គ្ត្ូវ 
កំណត់ និយមន័យពាក្យ សមត្ថភាពជារួម (competence) និង 
សមត្ថភាព  ជាក់លាក់ (competency)។ ថ្វបីើជារឿយៗគ្ប្ើពាក្យ 
ទំាងពីរន្ះ ជំនួសគ្នាចុះឡើងក្ត ីបុ៉ន្តវ្ាក៏អាចមានន័យខុសគ្នាដ្រ។

•	សមត្ថភាពជារួម សំដៅដល់ សមត្ថភាពសរុបរបស់បុគ្គល 
ហើយត្ូវ បានកំណត់ថាជា ការគួបផ្សំ ចំណ្ះដឹង ជំនាញ 
និង ឥរិយបថនានា ដ្លនាំឲ្យសម្ចបានលទ្ធផលគ្ប់
គ្ន់នៅ ក្នុង មុខជំនាញ ឬកិច្ចការអ្វីមួយ។

•	សមត្ថភាពជាក់លាក់ (competency) សំដៅដល់ ជំនាញ 
ជាក់លាក់ និងអាចមើលឃើញ ដ្លបុគ្គលត្ូវមានដើម្បី 
ធ្វើ ការងរ ឲ្យបានល្អ (Brownie, Thomas and Bahnisch 
2012)។

នៅក្នងុការសិក្សាខ្លះ គ្ប្ើត្ពាក្យ សមត្ថភាពជារួម 
(competence) ខ្លះទៀតប្ើត្ពាក្យ សមត្ថភាព ជាក់លាក់ 
(competency) ហើយខ្លះទៀតប្ើពាក្យទំាងពីរដោយ ពំុមានការ  
ប្ងច្កគ្នា ឲ្យច្បាស់ឡើយ (ឧទាហរណ៍ Biemans, et al. 2004; 
Braun and Mishra 2016; Chapman and O'Neill 2010)។ 
សម្ប់ អត្ថបទន្ះ អ្នកនិពន្ធប្ើត្ពាក្យ "សមត្ថភាព" មួយ 
ប៉ុណោ្ណោះ។ 

សមត្ថភាព តាមធម្មតាមានពីរប្ភ្ទ ពោលគឺ សមត្ថភាព 
តាមជំនាញជាក់លាក់ និង សមត្ថភាព ទូទៅ  ឬអាច ផ្ទ្របាន។ 
សមត្ថភាព តាមជំនាញជាក់លាក់ គឺជា ជំនាញស្នូលដ្លនិស្សិត 
ត្ូវទទួល បានពីការសិក្សាអប់រំ ឬផ្ន្កជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ដោយឡ្ក 
ណមួយ រីឯ សមត្ថភាពទូទៅ វាមានលក្ខណៈអាចបត់ប្ន 
បាន ជាង និងអាចផ្ទ្របានយ៉ាងងយ ពីផ្ន្កជំនាញវិជា្ជាជីវៈ 
ណមួយ ទៅផ្ន្កជំនាញវិជា្ជាជីវៈមួយផ្ស្ងទៀត។ ឧទាហរណ៍ 
ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្ន្កវិស្វកម្ម ជំនាញវិស្វកម្ម គឺជា សមត្ថភាព 
តាមជំនាញវិជា្ជាជីវៈជាក់លាក់ រីឯជំនាញប្ស្័យ ទាក់ទង និង 
ជំនាញ  ដោះស្យបញ្ហា គឺជា ជំនាញ និង សមត្ថភាព ទូទៅ  ដ្ល   
អាច យកទៅប្ើក្នុងការងរច្ើន ប្បយ៉ាង។ ជាលទ្ធផល ន្  ការ  
ផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងលឿនខង ផ្ន្កវិជា្ជាជីវៈ ដ្លជំរុញ ឡើង ដោយសរ 
ការរីកចម្ើន យ៉ាងលឿន ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា ទីផ្សារ ពលកម្ម ក៏បាន 
ផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងណស់ដ្រ។ ដូច្ន្ះ ដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅនឹង តម្ូវការ 
និងលក្ខខណ្ឌផ្ស្ងៗ របស់ និយោជក   និង ទីផ្សារ ពលកម្ម និស្សិត 
និង អ្នកមាន សញ្ញាប័ត្ ផ្ន្កវិជា្ជាជីវៈ ត្ូវមាន ជំនាញ និង សមត្ថភាព 
មួយ  សំណុំធំ ដ្លមាន ទាំង សមត្ថភាពតាម ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ 
ជាក់លាក់ និងសមត្ថភាពទូទៅ (Braun and Mishra 2016)។

លក្ខណៈសំគាល់ន្ ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល 
ផ្អ្កលើសមត្ថភាព (CBET)

ការអប់រំ CBET គ្ប្ើជាសំខន់សម្ប់ ការអប់រំ និង   
បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ (VET)។ CBET មានផ្តល់ អត្ថប្យោជន៍  
ជាច្ើន ដូចជា ជួយរៀបចំត្ៀមនិស្សិតសម្ប់ ទីផ្សារ  ពលកម្ម 

អត្ថបទន្ះរៀបរៀងដោយ ជា សត្យា ប្ក្ខជនថា្នាក់បណ្ឌិត ន្សកលវិទ្យាល័យ 
អប់រំហុងកុង និង  សុង សុភក្តិ អ្នកស្វជ្វ និងប្ធានផ្ន្កអប់រំ។ សូមយោង 
អត្ថបទ ន្ះ ថា៖ Chea Sathya and Song Sopheak. 2019. “A Review of the 
Development and Implementation of Competency-Based Education and 
Training.” Cambodia Development Review vol 23, 2019: 7–11។
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ជួយរក្សាទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យខិតខំ រៀន សូត្ និង ទៅរៀន   បាន  ខ្ជាប់ខ្ជនួ  
ចប់វគ្គ (Deissinger and Hellwig 2005)។ លក្ខណៈសំគល់ 
ចម្បង មួយន្ CBET គឺ ការផ្តោត លើសមត្ថភាព ជាជាងលើ 
មុខវិជា្ជា ន្ការសិក្សា   ដូច នៅក្នុង វិធី  បង្ៀន   និង រៀនសូត្ ជា 
 ប្ព្ណី។ សមត្ថភាព សុទ្ធត្ មាន បង្កប់ នៅក្នងុ  ស្តង់ដា សមត្ថភាព 
នានាដ្លតាម ធម្មតាគឺ ក្ុមអ្នក ជំនាញការផ្ស្ងៗ  មក ពី ខង 
សិក្សាអប់រំ អាជីវកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម នានា បាន កំណត់ឡើង 
យ៉ាង  ប្យ័ត្នប្យ្ង និង ល្អិតល្អន់។ ក្នុង វិធីសស្ត្ន្ះ លទ្ធផល 
រំពឹងទុក ឬ  សមត្ថភាព ផ្ស្ងៗ ក្នុង ទម្ង់ ជា ចំណ្ះដឹង ជំនាញ 
និង ឥរិយបថ មានច្ង  យ៉ាងច្បាស់ ដើម្បី ធានា ឲ្យ ខ្លឹមសរ  កម្មវិធី 
សិក្សា វាសុីគ្នា ជាមួយ  នឹងស្តង់ដា  សមត្ថភាព ដ្លគ្ បាន កំណត់ 
យក (Deissinger and Hellwig 2005)។

បណ្តាសមត្ថភាពជាគោលដៅន្ CBET ទាប់ទាក់ ដោយផ្ទាល់    
ទៅនឹងតម្ូវការទីផ្សារពលកម្ម ហើយកម្មវិធីសិក្សា ន្ CBET 
រួមមាន មូ៉ឌូលផ្អក្លើលទ្ធផល ឬឯកតា សមត្ថភាព (performance- 
based modules  or units of competency) ដ្ល  អនុញ្ញាត ឲ្យ 
អ្នករៀនជំនាញវិជា្ជាជីវៈ  អាច កសង  បានជា បណ្តើរៗ នូវសមត្ថភាព 
ជាប់ទាក់ទងផ្ទាល់ នឹង តម្ូវការ  ទីផ្សារ  ពលកម្ម។ ទិដ្ឋភាព  សំខន់ 
មួយទៀតន្ CBET គឺ ការផ្តោតលើការរៀនសូត្ ប្ប សក  
ពិសោធន៍  ផ្អ្ក លើ ការ អនុវត្ត  ជាក់ស្ត្ង ដ្លក្នុងនោះ និស្សិត 
រៀនសូត្ តាមរយៈ ពិភព ពិត ជាក់ស្ត្ង ស្ថានភាព សិប្បនិម្មិត 
សម្ប់សក ពិសោធន៍  (simulation) និងសកម្មភាព ក្នុង 
រោងជាង (Ordonez 2014)។ ការវាយ តម្ល្ លើ និស្សិត គឺផ្អ្ក 
លើ សមត្ថភាព ធ្វើការងរ ឲ្យបាន ជោគជ័យ។ នៅក្នុង ថា្នាក់ CBET 
និស្សិត ធ្វើការរៀនសូត្តាមល្បឿនរបស់ ខ្លនួផ្ទាល់ នៅក្នងុ ថា្នាក់រៀន 
  មានសមត្ថភាពចម្ុះ ដ្លអនុញ្ញាតឲ្យ និស្សិត អាច គ្ប់គ្ង 
និង កំណត់ផ្លូវរៀនសូត្របស់ ខ្លួនផ្ទាល់  ទៅតាមល្បឿន និង 
ការ យកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួន ហើយ តាមន្ះអាច ធានា បាន នូវ 
ឱកាសសម្ប់ការរៀនសូត្ឲ្យ បានល្អ បំផុត។

ការអភិវឌ្ឍការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ផ្អ្កលើ 
សមត្ថភាព

ការកសងកម្មវិធី CBET ចាប់ផ្តើមពីការ កំណត់ និង ជ្ើសរីស 
សមត្ថភាព និងការកំណត់ស្តង់ដាសមត្ថភាព (Deissinger and 
Hellwig, 2005)។ ស្តង់ដាសមត្ថភាពទាំងន្ះ គឺជាសមាសធាតុ 
ស្នូលន្ CBET ហើយសំខន់បំផុតសម្ប់ជួយតម្តម្ង់ការ 
ជ្ើសរីស ឯកសរ និងបទពិសោធន៍សម្ប់ ការបង្ៀន និង   
ការរៀនសូត្ នៅក្នុងថា្នាក់រៀន ហើយក្យមកទៀត បានកា្លាយ   
ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្ប់ការវាយតម្ល្លទ្ធផល។ ស្តង់ដា 
សមត្ថភាព អាចប្ងច្កជាបីប្ភ្ទ (Harris et al., as cited in 
Deissinger and Hellwig, 2005) គឺមាន៖

•	សមត្ថភាពឧស្សាហកម្ម ដ្លជា សមត្ថភាពដ៏ចាំបាច់ៗ 
សម្ប់ ឲ្យនិយោជិតបំព្ញកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាន ជោគជ័យ
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ណមួយ

•	សមត្ថភាពឆ្លងឧស្សាហកម្ម ដ្លជា សមត្ថភាពនានា  
អាចយក មកប្ើការបានក្នុងឧស្សាហកម្មលើសពីមួយមុខ

•	សមត្ថភាពសហគ្ស ដ្លជា សមត្ថភាព នានា  ត្ូវ បាន  
អភិវឌ្ឍ និងយកមកអនុវត្តសម្ប់អង្គការ  ឬ ក្ុមហ៊ុន 
ជាក់លាក់ ណមួយ ហើយតាមធម្មតាត្ងមាន ស្តង់ដា 
ឧស្សាហកម្ម កំណត់ច្បាស់។

វិធីដ៏មានប្យោជន៍ពីរ ដ្លមានប្ើជាទូទៅ សម្ប់ការ 
អភិវឌ្ឍ ស្តង់ដាសមត្ថភាព គឺ DACUM (Develop a Curriculum: 
ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា) និង ការវិភាគមុខងរ (functional 
analysis) (Deissinger and Hellwig 2005)។ DACUM 
រួមមាន ការកំណត់ជាប្ព័ន្ធនូវ កិច្ចការ ឬសមត្ថភាពនានាដ្ល  
ផ្សារភា្ជាប់នឹង ការងរ និងមុខរបរប្ភ្ទខ្លះ។ ស្ដៀងគ្នានឹង 
ម៉ូដ្ល  កម្មវិធី សិក្សាកម្ិតមូលដា្ឋានរបស់ Taba (1962) ដ្ល 
មាន កម្មវត្ថុ  ត្ូវ បាន ជ្ើសរីសឡើងដោយផ្អ្កលើ ការវិភាគពី 
តម្ូវការ  របស់ និស្សិត និងគ្ូបង្ៀននោះដ្រ ក្នុងការ វិភាគ មុខ 
របរ ក្នុង DACUM អ្នកជំនាញការក្នុង មុខរបរកំពុងត្ូវបាន លើក 
មកពិនិត្យណមួយ ត្ងធ្វើការជាមួយទីប្ឹក្សា បច្ច្កទ្ស ដើម្បី 
កំណត់ ទំនួលខុសត្ូវចម្បងៗក្នុង ការងរនោះ និង កិច្ចការ ជា 
កាតព្វកិច្ច ទាំងឡាយ (Gonczi, Hager, and Oliver 1990)។

ផ្ទុយទៅវិញ ការវិភាគមុខងរ ដូចមានប្ើក្នុងក្នុង ម៉ូដ្ល 
អភិវឌ្ឍ កម្មវិធីសិក្សារបស់ Tyler (1949) ត្ូវបានធ្វើឡើង ដោយ 
អង្គភាព ដ្ល គ្បានទទួលស្គល់ណមួយ  នៅក្នុង ពាណិជ្ជកម្ម/ 
ឧស្សាហកម្ម ដោយមានទីប្ឹក្សាមា្នាក់ ជួយ សម្ប សម្ួល។ 
ក្នងុការ វិភាគមុខងរ ពីដំបូងគ្យក វិស័យ មុខរបរ ទំាងមូល មួយ មក 
ពិនិត្យ បនា្ទាប់មកគ្បំប្កការងរផ្ស្ងៗ ទៅតាមវិស័យ  ស្ដ្ឋកិច្ច 
ហើយបនា្ទាប់មកទៀត អង្គភាពតូចៗក្នុងទម្ង់ជា សមត្ថភាព  ត្ូវ
បានបំប្កច្ញសម្ប់ការងរនីមួយៗ (Gonczi, Hager, and 
Oliver 1990)។

ក្យពីបានកំណត់ស្តង់ដាសមត្ថភាពរួចហើយ សកម្មភាព 
រៀនសូត្  និងវាយតម្ល្ ត្ូវបានកំណត់ឡើង មុនព្លធ្វើការ 
ជ្ើសរីស ឯកសរ  សម្ប់ការរៀនសូត្។ ការគ្ប់គ្ងកម្មវិធី 
សិក្សា ដើម្បីតាមដាន ការដាក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា ក៏សំខន់ 
ដូចគ្នាដ្រ ។

ការដក់អនុវត្ត ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ផ្អ្កលើ 
សមត្ថភាព

ការដាក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ជារឿយៗ ត្ងជួប ការ ក្ញ 
រឹងរូស  ដ្លតាមធម្មតាផុសច្ញពីក្តីបារម្ភអំពី ហិរញ្ញវត្ថុ មិន 
គ្ប់គ្ន់ អ្នកចូលរួមមានភាពជាមា្ចាស់ កម្ិតខ្សាយ កង្វះខត 
អត្ថប្យោជន៍ ជំនួយគំទ្ផ្ន្ករដ្ឋបាលមិនមាន ប្សិទ្ធភាព  
កំណើន បន្ទុកចំណយរដ្ឋបាល និង អសន្តិសុខបង្កឡើងដោយ
ការផ្លាស់ប្តូរ ភា្លាមៗ (Ornstein and Hunkins 2016)។ ដើម្បី 
លើកទឹកចិត្ត   ឲ្យមានសហប្តិបត្តិការកាន់ត្ច្ើន អ្នកអភិវឌ្ឍ 
កម្មវិធី សិក្សា គួរចង្អលុបង្ហាញពី ផលចំណ្ញបានពីកម្មវិធីសិក្សាថ្មី  
ផលវិបាក ន្ការមិនប្តិបត្តតិាម និងលក្ខណៈដ្លកម្មវិធី សិក្សា  ថ្មី    
វាស្ដៀងគ្នានឹងកម្មវិធីចាស់ ប៉ុន្ត្ល្អជាងច្ើន។ ការ ជំរុញការ  
ចូលរួម  របស់គូ្បង្ៀននិងសលារៀន ក្នងុដំណក់កាល  អភិវឌ្ឍន៍ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

កម្មវិធីសិក្សា ក៏ជាមធ្យាបាយ មួយដើម្បីបង្កើនសហប្តិបត្តិការ 
ក្នុងការ ដាក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ពីព្ះវាជួយបង្កើន អារម្មណ៍ 
ទទួល ខុសត្ូវ និងភាពជាមា្ចាស់។

ការដាក់អនុវត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមលើ CBET អ្វីមួយ មិនខុសគ្នាអ្វី 
ពីការ ដាក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាទូទៅនោះទ្។ យោងតាម Harris et 
al. (1995 cited in Deissinger and Hellwig, 2005) អ្នកអភិវឌ្ឍ 
កម្មវិធី CBET គួរសួរក្នុងខ្លួនឯងនូវសំណួរសម្ប់ ពិចារណ មួយ 
ចំនួន មុននឹងរចនារៀបចំ និងដាក់អនុវត្តកម្មវិធី CBET។ សំណួរ 
ទាំងន្ះ ជាប់ទាក់ទងនឹង ចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួន (តើខ្លួនឯង 
បានយល់ដឹង និងអាចពន្យល់ពី CBET បានច្បាស់ល្អប៉ុណ្ណោ?) 
ជំនាញ (តើខ្លួនឯងអាចតម្ង់ទិសអ្នកឯទៀតទៅរក CBET, 
ធ្វើការ រចនារៀបចំកម្មវិធី CBET, ផ្តល់ជំនួយគំទ្ ដូចជា ឯកសរ 
សម្ប់ រៀនសូត្ ធនធាននិងគ្ឿងសម្ួលការផ្ស្ងៗ, និង 
កសង នីតិវិធីសម្ប់គ្ប់គ្ង CBET បានល្អប៉ុណ្ណោ?) និង 
ឥរិយបថ (តើខ្លួនឯងមានទឹកចិត្តពុះពោរ មានការនឹងនរក្នុងចិត្ត 
និង មានអារម្មណ៍បើកទូលាយប៉ុណ្ណោ ចំពោះទស្សនវិជា្ជា និង 
របៀប របប អនុវត្ត CBET?)។ សំណួរស្ដៀងគ្នាក៏គួរសកសួរ 
ទៅអ្នកបង្ៀន CBET ផងដ្រ ពោលគឺ ចំណ្ះដឹង (តើអ្នក 
បង្ៀន បានយល់ដឹងប៉ុណ្ណោពី CBET?) ជំនាញ (តើគត់ អាច 
អនុវត្ត របៀបរបបបង្ៀនបានល្អប៉ុណ្ណោ ដើម្បីផ្តល់ CBET ឲ្យ 
បាន ប្កប ដោយប្សិទ្ធភាព?) និង ឥរិយបថ (តើគត់មាន 
អារម្មណ៍យ៉ាងណពីទស្សនវិជា្ជា និងរបៀបរបបអនុវត្ត?)។

បញ្ហាប្ឈមតាមធម្មតាក្នុងការដក់អនុវត្ត
តាមពិត របៀបរបបអនុវត្ត CBET នៅតាមស្ថាប័ន TVET 

អាចជួប បញ្ហាប្ឈមជាច្ើន (Beimans et al. 2004)។ ដូច្នះ្  
ត្ូវមានការប្យ័ត្នប្យ្ងច្ើនណស់ ដើម្បីកា្តោប់ឲ្យ បាន 
ត្ឹមត្ូវ  នូវទិដ្ឋភាពផ្ស្ងៗន្ សមត្ថភាពក្នុងមុខរបរ ព្មទាំង  
ភាពស្មុគស្មាញ  ន្កាតព្វកិច្ច និងកិច្ចការជាប់ទាក់ទិន។ ការពឹង 
ផ្អ្ក  ខ្លាំងព្កលើការកំណត់ស្តង់ដាសមត្ថភាព ក៏អាច ប៉ះពាល់ 
ដល់ ភាព ត្ឹមត្ូវន្ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពដ្រ ពីព្ះ ស្ថាប័ន 
TVET នានា ជាអ្នកកំណត់ស្តង់ដាទាំងន្ះ ដ្លអាចមិនសូវ ជាប់ 
ទាក់ទង  គ្នាល្អទៅនឹងតម្ូវការនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្ម សព្វថ្ង្ (ការ 
សិក្សា  លើឯកសរបានគូសរំល្ចត្ពី តម្ូវការក្នុង ប្វត្តិសស្ត្ 
ប៉ុណោ្ណោះ) ។

ការបន្សុីគ្នានូវការរៀនសូត្ក្នុងសលារៀន ជាមួយនឹង ការ 
រៀនសូត្ នៅកន្ល្ងធ្វើការ និងការក្លំអ វិធីសស្ត្  សម្ប់បន្សុី 
លទ្ធផល អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ជាមួយនឹងតម្ូវការន្ ទីផ្សារ  
ពលកម្ម គឺជាបញ្ហា សំខន់ៗ ពីរទៀតដ្លតូ្វដោះស្យ។ ក្នងុ 
    កិច្ចការន្ះ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នងុការ រចនា រៀបចំសកម្មភាព រៀនសូត្ 
គួរធ្វើការវិភាគដោយប្យ័ត្នប្យ្ង ពី បញ្ហាប្ឈម បនា្ទាន់ៗ 
ទាំងន្ះ។ ម្យា៉ាងទៀត ឧបករណ៍ វាយតម្ល ្នានា តូ្វ មាន សុពលភាព 
អាច ទុកចិត្តបាន អាចបត់ប្នបាន និងមាន យុត្តធិម៌ ហើយ ការ    
វាយតម្ល ្ផ្អក្លើការចងចំា តាម ប្ប ប្ព្ណី គួរត្ បោះបង់ចោល 
ឬសើរី ពិនិត្យឡើងវិញ  យ៉ាងច្ើន  ដើម្បី អាច កា្តោប់  បាន  ព្ញល្ញ  
នូវ ជំនាញ និងចំណ្ះដឹង ដ្លនិស្សិតបានទទួល។

បញ្ហាប្ឈមមួយទៀតដ្លរារាំងការទទួលយក CBET គឺ  
ការប្ប្ួល ក្នុងបរិស្ថានរៀនសូត្ ជាពិស្សការផ្លាស់ប្តូរក្នុង 
តួនាទី និងអត្តសញ្ញាណន្គ្ូបង្ៀន។ ក្នុងវិធីសស្ត្ បង្ៀន 
ប្បប្ព្ណី ដ្លយកគ្ូធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលនោះ តាមធម្មតា គ្ 
ប្ើវិធីបង្ៀនតាមការពន្យល់ម្រៀន ដ្លក្នុងនោះ និស្សិត ត្ូវ 
ស្តោប់ ការពន្យល់ ម្រៀន របស់ គ្ូ  ដោយ ស្ងៀមស្ងាត់  ដោយមាន  
អន្តរកម្មគ្ូ-និស្សិត ឬនិស្សិត-និស្សិត តិចតួចណស់ ពោលគឺ 
មានត្គ្ូប៉ុណោ្ណោះ ដ្លមានតួនាទី សកម្ម។ នៅក្នុង វិធីសស្ត្ 
បង្ៀន ប្បថ្ម ី គូ្ផ្លាស់ប្តរូតួនាទីជាអ្នកជំនាញការក្នងុមុខវិជា្ជា ដ្ល 
គត់ ផ្ទ្រចំណ្ះដឹងទៅឲ្យនិស្សិតរបស់គត់ ទៅជា អ្នក បង្ហាញផ្លូវ 
និងអ្នកសម្បសម្ួល ការរៀនសូត្របស់និស្សិត ជាអ្នក លើក 
ទឹកចិត្ត និស្សិតឲ្យទទួលយកទំនួលខុសត្ូវ ដើម្បីចូលរួមសកម្ម 
ក្នុង ការរៀនសូត្របស់ខ្លួនឯង។

ការគ្ប់គ្ងផ្អ្កលើសមត្ថភាព ត្ូវដើរតួនាទីជាគំរូមួយ 
សម្ប់  គ្ូបង្ៀន ហើយអ្នកគ្ប់គ្ងត្ូវជំរុញឲ្យមាន វប្បធម៌ 
បើកទូលាយ និងផ្នត់គំនិតធ្វើសហប្តិបត្តិការ ដើម្បីឲ្យគ្ូ បង្ៀន 
អាចធ្វើ ជាមា្ចាស់លើ ការគ្ប់គ្ងការបង្ៀន និងរៀនសូត្។ 
ការពិនិត្យ  ឡើងវិញពីបញ្ហាផ្ស្ងៗ ដ្លគ្បានជួប ក្នុង ការ ទទួល 
យក CBET  មិនម្នដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ការដាក់ អនុវត្ត CBET 
នោះទ្។ ផ្ទុយទៅវិញ សរៈសំខន់ដ្លទទួល បាន ពី ការដឹង 
ស្គល់   នូវ អន្លង់គ្ះថា្នាក់ទាំងន្ះ គឺថា្នាក់គ្ប់គ្ង និង គ្ូ បង្ៀន 
ន្  ស្ថាប័ន TVET  នានា ត្ូវត្ប្យ័ត្នប្យ្ង នៅព្លកសង 
កម្មវិធី សិក្សា CBET និងក្នុងសកម្មភាពបង្ៀន និងរៀនសូត្ 
ដើម្បី  អាចទាញ យកអត្ថប្យោជន៍បានច្ើនជាអតិបរមា និង 
កាត់បន្ថយ គុណវិបត្តិឲ្យនៅតិចបំផុត។

ការរៀនសូត្ពីបទពិសោធន៍នៅអន្តរជាតិ  
ជាមួយ CBET

ក្នុងសកលលោក កន្លងមកមានការដាក់អនុវត្ត CBET ដោយ 
បាន ទទួលបទពិសោធន៍ និងលទ្ធផលជាច្ើន។ ការសិក្សា មួយ 
ធ្វើឡើងដោយ Misbah, Gulikers and Mulder (2019) ក្នុង 
១១ សលាមធ្យមសិក្សាវិជា្ជាជីវៈ ផ្ន្កកសិកម្ម  នៅឥណ្ឌូន្សុី 
បានរកឃើញថា ការដាក់អនុវត្ត CBET មានជោគជ័យ ក្នុងការ 
អភិវឌ្ឍ ជំនាញ និងមានឥទ្ធិពល ជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់និស្សិត 
និងគ្ូបង្ៀន ប៉ុន្ត្ការអភិវឌ្ឍជំនាញន្ះ បានប៉ះពាល់ដល់ការ 
អភិវឌ្ឍចំណ្ះដឹង។

អ្នកស្វជ្វ Wang (2015) បានពិនិត្យពី ការយល់ 
ឃើញ របស់ និស្សិតអំពី CBET នៅក្នុងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាបី នៅ 
អាម្រិក  ខងជើង។ និស្សិតមានអារម្មណ៍ថា CBET បានផ្តល់ 
អត្ថប្យោជន៍ ចម្បងៗពីរ ពោលគឺ ១) ភាពជាប់ទាក់ទងកាន់ត្ 
ល្អ ទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម បានពង្ឹងទំនុកចិត្តរបស់និស្សិត ក្នុង  ការ 
ធ្វើផ្នការ និងការត្ៀមរៀបចំសម្ប់អាជីពរបស់ខ្លួន និង ២) 
វប្បធម៌ រៀនសូត្ អាចបត់ប្នបាន និងទៅតាមល្បឿន របស់ខ្លួន 
បានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិត អាចស្ូបយកបានយ៉ាងល្អ នូវព័ត៌មាន 
និង ជំនាញថ្មីៗ។ ប៉ុន្ត្អត្ថប្យោជន៍ទី២ សមស្ប សម្ប់ ត្ 
និស្សិត ដ្លមានទឹកចិត្តខ្លួនឯង ចង់រៀនសូត្ និង ដ្ល  កំណត់ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

តារាង ព្លរៀនសូត្របស់ខ្លួនឯងប៉ុណោ្ណោះ។ ការបំផុសនិស្សិត 
ឲ្យមានទឹកចិត្តរៀនសូត្ អាចជាបញ្ហាប្ឈមចម្បងមួយ សម្ប់ 
កម្មវិធី TVET នៅតាមប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ក្នុងកម្មវិធី TVET 
នៅកម្ពុជា (ដ្លមានកម្ិតស្មើគ្នានឹង ថា្នាក់ទី ១០ ១១ និង ១២  
ន្វិទ្យាល័យចំណ្ះទូទៅ) និស្សិតភាគច្ើន ជាអ្នក បោះបង់ 
ការសិក្សា នៅមធ្យមសិក្សា ឬ មានការលំបាកក្នុងការ រៀនសូត្ 
ដូច្ន្ះ ទឹកចិត្ត និងជំនាញគ្ប់គ្ងខ្លួនឯង របស់គត់ ទំនង មានការ 
ខ្វះខត។ ក្នងុស្ថានភាពន្ះ គូ្មានការលំបាកក្នងុការអនុញ្ញាត ឲ្យ 
និស្សិត មានលទ្ធភាពអាចបត់ប្នបាន ក្នងុការរៀនសូត្ របស់ខ្លនួ 
ពីព្ះបើសិនគ្មានការជួយណ្នាំ និងជំរុញទឹកចិត្តពីគ្ូ បង្ៀន 
នោះទ្ និស្សិតទាំងន្ះមិនអាចកំណត់របៀបរៀនសូត្ និង ប្ឹង 
រៀនសូត្ ឲ្យបានល្អបំផុតនោះទ្។

កង្វះការរៀនសូត្អាចបត់ប្នបាន និងដឹកនាំដោយ ខ្លួនឯង 
ក៏មានគូសរំល្ចដ្រក្នុងការសិក្សាមួយ  ស្តីពី សលា TVET  មួយ 
ចំនួន (រួមមាន គ្ូបង្ៀន  TVET និស្សិត អ្នកមាន សញ្ញាប័ត្ 
TVET ដ្លបានការងរធ្វើ និងអ្នកត្ួតពិនិត្យ ការងរ) នៅ 
ប្ទ្ស  អ្ត្យូពី (Solomon, 2016)។ ការសិក្សា បាន  រក ឃើញ ថា 
CBET មិនបានអនុវត្ត ព្ញល្ញទ្ ដោយសលាខ្លះ មាន 
លក្ខណៈ "ផ្អ្កលើ សមត្ថភាព មួយភាគ" និងខ្លះទៀត " ផ្អ្កលើ  
សមត្ថភាព មួយភាគធំ"។ ការសិក្សាបានបង្ហាញ ទៀតថា មាន 
ទំនាក់ទំនង  វិជ្ជមាន  រវាងលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ងន្ កម្មវិធី TVET 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផលការងររបស់អ្នកមានសញ្ញាប័ត្។

ការពិនិត្យឡើងវិញក្នុង ២០ឆ្នាំ ន្ការបណ្តុះបណ្តាលផ្អ្កលើ 
សមត្ថភាព ក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ នៅ អូស្តោ្លី 
ដ្លធ្វើឡើងដោយ Smith (2010) ក៏បានគូសរំល្ច ពី 
អត្ថប្យោជន៍  ន្ CBET ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពរក បាន ការងរ 
ធ្វើ របស់ អ្នកទទួលបានសញ្ញាប័ត្ VET ដ្រ ដោយសរ មាន   
កំណើន   ជំនាញ អនុវត្តជាក់ស្ត្ងជាប់ទាក់ទង នឹង  តម្ូវការន្   
ទីផ្សារ  ពលកម្ម ជាជាងកំណើនចំណ្ះដឹងផ្ន្កទ្ឹស្តី។ ប៉ុន្ត្   
ការសិក្សាន្ះ   ក៏បានរកឃើញ នូវបញ្ហា ប្ឈម ជាច្ើន ជាប់ទាក់ទង  
នឹងការផ្តល់ និងការវាយតម្ល ្  CBET។ បញ្ហាមួយគឺ តម្ល្ ន្ ព្ល 
វ្លា និងធនធានយ៉ាងច្ើន ដ្លត្ូវចំណយ ក្នុង ការកសង 
កញ្ចប់ បណ្តះុបណ្តាលផ្ស្ងៗ។ បញ្ហាមួយទៀតគឺ កង្វះ  សមត្ថភាព 
គ្ូ ដើម្បីអនុវត្តតាមវិធីសស្ត្ CBET សុទ្ធសធ  ដ្លត្ូវ  មាន  
ការ យក និស្សិតធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌល ក្នុង កម្ិតមួយ  យ៉ាងខ្ពស់  
ការរៀនសូត្ អាចបត់ប្នបាន  និងតាមល្បឿន របស់   និស្សិត 
និង ការវាយ តម្ល្ ជាទៀងទាត់ពី ការរីកចម្ើនរបស់ និស្សិត និង 
លទ្ធផល សរុប។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការពិនិត្យឡើងវិញពីឧបសគ្គផ្ស្ងៗ ដ្លរារាំងការអនុវត្ត 

CBET ប្កបដោយ ប្សិទ្ធភាព បានផ្តល់ លទ្ធផល  ស្បគ្នា នឹង
សរៈសំខន់នៅក្នុងឯកសរមានស្ប់ ស្តីពី  បញ្ហា ប្ឈម និង 
អត្ថប្យោជន៍សំខន់ៗន្ CBET។ អ្នកគ្ប់គ្ង និងគ្ូ បង្ៀន 
ន្ស្ថាប័ន TVET នានា ត្ូវ ប្យ័ត្នប្យ្ងខ្លាំង នៅព្លធ្វើការ 
អភិវឌ្ឍ កម្មវិធី CBET និង សកម្មភាព បង្ៀន  និង រៀនសូត្ ដើម្បី 
អាច ទាញ យកអត្ថប្យោជន៍ បានច្ើនជាអតិបរមា និងកាត់ 
បន្ថយ គុណវិបត្តិឲ្យនៅតិចបំផុត។

ការបង្ៀន និងការរៀនសូត្ ដ្លប្ើវិធីសស្ត្  យក 
និស្សិត  ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌល មានលក្ខណៈអាចបត់ប្នបាន និង 
តាម  ល្បឿនរបស់និស្សិត អាចចោទបញ្ហានៅក្នុងប្ទ្ស កំពុង  
អភិវឌ្ឍន៍ ព្ះនៅទីនោះ វិធីសស្ត្យកគ្ូធ្វើជា មជ្ឈមណ្ឌល 
និងពឹងផ្អ្កលើការផ្ទ្រចំណ្ះដឹង ការរៀន ចាំមាត់ និង ការអនុវត្ត 
ដដ្លៗ ច្ើនសរ វានៅចាក់ឫសជ្ខ្លាំងណស់។

ម្យា៉ាងទៀត ការដាក់អនុវត្ត CBET ក៏អាចចោទបញ្ហាដ្រ 
បើសិន កម្មវិធីសិក្សាថ្មី គ្មិនបានអភិវឌ្ឍ និងណ្នាំ បង្ហាញ ឲ្យ 
បាន ត្ឹមត្ូវ។ វប្បធម៌របស់សលារៀន ក៏ដើរតួនាទីសំខន់    
បំផុតដ្រក្នុងការដាក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា ហើយគ្ូបង្ៀន ដ្ល 
ជា អ្នកអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាដោយផ្ទាល់ ក៏សំខន់ដូចគ្នា។ ក្នុងន្ះ  
ការគ្ប់គ្ង ផ្អ្កលើសមត្ថភាព ត្ូវដើរតួនាទីជាគំរូ សម្ប់ 
គ្ូបង្ៀន។ អ្នកគ្ប់គ្ងសលារៀន ត្ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមាន 
វប្បធម៌ បើកទូលាយ និងសហប្តិបត្តិការ ដើម្បីឲ្យគ្ូបង្ៀន 
អាចប្កាន់ យកភាពជាមា្ចាស់លើការបង្ៀន និងការរៀនសូត្។

កម្មវិធីសិក្សាដ្លអង្គភាពថា្នាក់ជាតិ ទទួលបន្ទុកលើ CBET 
បាន រចនារៀបចំឡើង គឺសលារៀននីមួយៗ អាចយកមកក្ 
សម្ួល ទៅតាមបរិបទជាក់ស្ត្ង ដើម្បីឲ្យបានស្បតាមវប្បធម៌ 
របស់ខ្លួន ហើយគ្ូបង្ៀនជាបុគ្គល ឬជាក្ុម ក៏អាចក្សម្ួល 
វា ទៅតាម ស្ថានភាពខ្លួនដ្រ។ បញ្ហាន្ះ អ្នកកសងកម្មវិធីសិក្សា 
ត្ូវត្ យកមកពិចារណ នៅព្លធ្វើផ្នការ និងដាក់អនុវត្ត 
កម្មវិធី សិក្សាថ្មី ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរច្ើនៗក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

គ្ូបង្ៀន ត្ូវមានអារម្មណ៍ថា បានរង្វាន់អ្វីមួយ  ពីការងរ 
របស់ខ្លួន។ សម្ប់ការផ្លាស់ប្តូរភា្លាមៗអ្វីមួយ គឺត្ូវត្ មាន ការ 
យល់ដឹងថា វាចាំបាច់ និងមានប្យោជន៍ដល់គ្ូ និង និស្សិត និង 
ត្ូវមានការជួយសម្ួល តាមការផ្តល់ជំនួយគំទ្ ផ្ន្ក រដ្ឋបាល 
ថវិកា និងបច្ច្កទ្ស ដល់គ្ូបង្ៀន។

ឯកសរយោង
Biemans, Harm, Loek Nieuwenhuis, Rob Poell, 

Martin Mulder and Renate Wesselink. 2004. 
“Competence-Based VET in the Netherlands: 
Background and Pitfalls.” Journal of Vocational 
Education and Training 56 (4): 523–538.

Binkley, Marily, Ola Erstad, Joan Herman, Senta 
Raizen, Martin Ripley, May Miller-Ricci and 
Mike Rumble. 2012. “Defining Twenty-First 
Century Skills.” In Assessment and Teaching of 



11

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

21st Century Skills, edited by Patrick Griffiin, 
Barry McGaw and Esther Care, 17–66. Dordrecht, 
Netherlands: Springer.

Braun, Edith, and Shweta Mishra. 2016. “Methods 
for Assessing Competences in Higher Education: 
A Comparative Review.” In Theory and Method 
in Higher Education Research, edited by Jeroen 
Huisman and Malcom Tight, 47–68. Bingley, UK: 
Emerald Group.

Brownie, Sharn, Janelle Thomas and Mark Bahnisch. 
2012. Exploring the Literature: Competency-
Based Education and Training and Competency-
Based Career Frameworks. Adelaide: University 
of Queensland Node of the Australian Health 
Workforce Institute in partnership with Health 
Workforce Australia.

Chapman, Elaine, and Marnie O’Neill. 2010. 
“Defining and Assessing Generic Competencies 
in Australian Universities: Ongoing Challenges.” 
Education Research and Perspectives 37 (1): 105.

Deissinger, Thomas, and Silke Hellwig. 2005. 
Structures and Functions of Competence-based 
Education and Training (CBET): A Comparative 
Perspective. Mannheim, Germany: InWent 
(Capacity Building International). 

Denham, Thomas J. 2002. Comparison of Two 
Curriculum/Instructional Design Models: Ralph 
W. Tyler and Siena College Accounting Class, 
ACCT205. eric.ed.gov/? id=ED4717340.

Gonczi, Andrew, Paul Hager and Liz Oliver. 1990. 
Establishing Competency-Based Standards in the 
Professions. Canberra: Australian Government 
Publishing Service.

Hunkins, Francis P., and Patricia A. Hammill. 1994. 
“Beyond Tyler and Taba: Reconceptualizing 
the Curriculum Process.” Peabody Journal of 
Education 69 (3): 4–18.

Misbah, Zainun, Judith Gulikers and Martin Mulder. 
2019. “Competence and Knowledge Development 
in Competence-Based Vocational Education in 
Indonesia.” Learning Environments Research 22 
(2): 253–274.

Nodine, T. R. 2016. “How Did We Get Here? A Brief 
History of Competency‐Based Higher Education 
in the United States.” Journal of Competency‐
Based Education 1 (1): 5–11.

Ordonez, B. 2014. “Competency‐Based Education: 
Changing the Traditional College Degree Power, 
Policy, and Practice.” New Horizons in Adult 
Education and Human Resource Development 26 
(4): 47–53.

Ornstein, Allan C., Francis P. Hunkins. 2016. 
Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. 
Seventh edition. Boston, MA: Pearson Education.

Parry, Scott B. 1996. “Just What is a Competency? 
(And Why Should You Care?)” Training 35 (6): 
58–64.

Rychen, Domimique Simone and Laura Hersh 
Salganik, eds. 2003. Key Competencies 
for a Successful Life and a Well-Fujournal/
websinctioning Society. Göttingen, Germany: 
Hogrefe & Huber.

Schilling, J. F., and J. R. Koetting. 2010. 
“Underpinnings of Competency-Based 
Education.” Athletic Training Education Journal 5 
(4): 165–169.

Shapiro, Joel. 2014. “Competency Based Degrees: 
Coming Soon to a Campus Near You. Chronicle 
of Higher Education.” Chronicle of Higher 
Education, 17 Feb 2014. http://chronicle.com/
article/Competency-Based-Degrees-/144769/.

Smith, Erica. 2010. “A Review of Twenty Years 
of Competency‐Based Training in the Australian 
Vocational Education and Training System.” 
International Journal of Training and Development 
14 (1): 54–64.

Solomon, G. H. 2016. “Towards Competence-Based 
Technical-Vocational Education and Training in 
Ethiopia.” Doctoral dissertation, Wageningen 
University, The Netherlands.

Taba, Hilda. 1962. Curriculum Development: 
Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace 
& World.

Tyler, Ralph. 1949. Basic Principles of Curriculum 
and Instruction. Chicago, IL: University of 
Chicago Press.

United States Department of Education. 2017. 
Employability Skills Framework. http://cte.
ed.gov/employabilityskills/.

Wang, Jennifer. 2015. “The Student Perspective 
on Competency-Based Education: Qualitative 
Research on Support, Skills, and Success. 
ht tps: / /younginvincibles.org/wp-content/
uploads/2015/10/Young-Invincibles-CBE-Paper.
pdf.

World Economic Forum. 2016. The Future of Jobs: 
Employment, Skills and Workforce Strategy 
for the Fourth Industrial Revolution. Global 
Challenge Insight Report. http://www3.weforum.
org/docs/WEF_Future_ of_Jobs.pdf.




