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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ស្ចក្តីផ្តើម
តំងពីដើមរៀងមក ចល័តភាព របស់និស្រេសិតអន្តរជាតិជា 

លក្ខណៈ គោលមួយ ន្រេអន្តរជា តូបនីយកម្ម  ឧត្តមសិក្រេសា។ តំងពី 
ទសវត្រេសរ៍ទី៨០  មកចំនួននិស្រេសិត អន្តរជាតិចុះឈោ្មាះ  ចូលរៀន 
 ធៀប នឹង    ចំនួននិស្រេសិត ថា្នាក់ ឧត្តមសិក្រេសាចុះឈោ្មាះ ចូលរៀនសរុប   
ទូទាំងសកលលោក មាន នៅក្នុងចនោ្លាះ ពី  ពីរ ទៅបី  ភាគរយ។ 
ក្នុងនោះ ចំនួននិស្រេសិត ថា្នាក់ ឧត្តម សិក្រេសា  អន្តរជាតិ បានកើន មួយ 
ជាប្រេពីំ ០,៨លាននាក់ នៅឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ជាង ៥លាននាក់ 
នៅឆ្នាំ២០១៨ ហើយគ្រេរំពឹងថា ចំនួនន្រេះ នឹងឡើង ដល់ 
៨លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥ (OECD, 2017; Dennis, 2018)។ 
ទិន្នន័យ      ផ្លូវការ   ចុងក្រេយរបស់ វិទ្រេយាស្ថាន អប់រំ  អន្តរជាតិ (IIE, 
2019)  បាន បងា្ហាញថា ប្រេទ្រេស  គោលដៅ ចម្រេបងៗ របស់  និស្រេសិត   
អន្តរជាតិ សុទ្ធត្រេ  ជា ប្រេទ្រេស អភិវឌ្រេឍន៍ លើកល្រេង ត្រេ  ប្រេទ្រេស ចិន   
ដ្រេល ទើប  ឡើង  ដល់  លំដាប់ ទី៣ នៅក្នុងតរាង  (រូបភាព១)។

សព្វថ្ង្រេន្រេះ ព័ត៌មានអំពីចល័តភាពរបស់និស្រេសិត អន្តរជាតិច្រេញ 
ពី ប្រេទ្រេសអភិវឌ្រេឍន៍ ទៅកាន់ប្រេទ្រេសកំពុង អភិវឌ្រេឍន៍ ឬរវាង ប្រេទ្រេស     
កំពុងអភិវឌ្រេឍន៍ នៅមានតិចតួចណស់ ទោះបី ជានិនា្នាការន្រេះ 
កើតមាន ជាយូរណស់ មកហើយ និងទទួលបានការ យកចិត្ត ទុកដាក់   
ពីសំណក់ សធារណជន និងអ្នក ស្រេវជ្រេវ នាព្រេល ថ្មីៗន្រេះ។ 
ទោះជាយ៉ាងន្រេះក្តី ចំណ៉ាចផ្តាត ន្រេ ប្រេធានបទន្រេះ  គឺ ចល័តភាព 
ច្រេញពី ប្រេទ្រេសមិនសូវ អភិវឌ្រេឍន៍ ទៅ កាន់  ប្រេទ្រេស  ជឿនលឿន  
ផ្ន្រេកស្រេដ្ឋកិច្ច  ដ្រេលមាន ប្រេព័ន្ធ ឧត្តមសិក្រេសា   ល្អប្រេសើរ (Knight 
2014; Jiani 2016)។ រីឯ ការពិភាក្រេសា លើនិនា្នាការ បញ្ចា្រេសន្រេ   
និស្រេសិត  ច្រេញ ពីប្រេទ្រេស   ជឿនលឿន  ដ្រេលមានប្រេព័ន្ធ ឧត្តម សិក្រេសា 
ខា្លាំង  ទៅ កាន់  ប្រេទ្រេស មិនសូវអភិវឌ្រេឍន៍ ស្ថិតនៅក្នុងកម្រេិតបនា្ទាប់ 
បន្រេសំ  នៅឡើយ។

ក្នុងព្រេលកន្លងមក ចំណ៉ាចផ្តាតសំខាន់គឺ ចល័តភាពដើម្រេបី 
យក សញ្ញាប័ត្រេអន្តរជាតិ ហើយការពិភាក្រេសាពីចល័តភាពមិន ដើម្រេបី 
យកសញ្ញាប័ត្រេ ដូចជា កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសា គម្រេង ទស្រេសនកិច្ច  
និងគម្រេងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ នៅមានតិចតួចណស់។ ដើម្រេបី 
ចូលរួមចំណ្រេកដល់ការជជ្រេកវ្រេកញ្រេក ឲ្រេយកាន់ត្រេផុសផុល លើ 
ប្រេធានបទន្រេះ អត្ថបទន្រេះពិនិត្រេយពីបទពិសោធន៍ ចុះ កម្មសិក្រេសា 
របស់ និស្រេសិតកូរ៉្រេខាងត្រេបូង នៅវិទ្រេយាស្ថាន បណ្តុះបណ្តាល និង 
ស្រេវជ្រេវ ដើម្រេបីអភិវឌ្រេឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ដោយចាប់ផ្តើម ពី   
ក្រេបខ័ណ្ឌ សិក្រេសា និងវិធីសស្ត្រេស្រេវជ្រេវ ការពិភាក្រេសា លើ លទ្ធផល  
ស្រេវជ្រេវ និង បញ្ចប់ដោយការផ្តល់មតិ សម្រេប់ការធ្វើ គោល 
នយោបាយ និង ការ អនុវត្តជាក់ស្ត្រេង និងទិសដៅ ស្រេវជ្រេវ ទៅ 
អនាគតលើ ប្រេធានបទ  ការចុះកម្មសិក្រេសារបស់និស្រេសិត អន្តរជាតិ។

ការចុះកម្មសិក្សានៅក្ប្ទ្ស៖ ករណីសិក្សា
ពីនិស្សិតកូរ៉្នៅកម្ពុជា

អត្ថបទន្រេះរៀបរៀងដោយ Kang SoHyeon and Song Dabin ជាអ្នកហាត់ការ 
ន្រេមជ្រេឈមណ្ឌលស្រេវជ្រេវ និងនវានុវត្តន៍អប់រំំ ន្រេវិទ្រេយាស្ថាន CDRI និង បណ្ឌិត 
ឡ្រេង ភីរម្រេយ ជានាយកន្រេវិទ្រេយាស្ថានបច្ច្រេកវិទ្រេយាគីរីរម្រេយ។ សូមយោង  អត្ថបទ ន្រេះ 
ថា៖ Citation: Kang SoHyeon, Song Dabin and Leng Phirom. 2020. 
"International Internship in Cambodia: A Case Study of Korean 
Students." Cambodia Development Review 24 (2): 7-11។

ក្បខ័ណ្ឌសិក្សា
មធ្រេយាបាយមួយ ដើម្រេបីពិនិត្រេយពីបទពិសោធន៍ ចុះកម្មសិក្រេសានៅ 

ក្រេប្រេទ្រេស គឺ ការប្រេើក្រេបខ័ណ្ឌការព្រេញចិត្តការងាររបស់ 
និយោជិត។ ជាឧទាហរណ៍ ការសិក្រេសាប្រេបបរិមាណវិស័យ របស់ 
Rothman (2003) លើបទពិសោធន៍ចុះកម្មសិក្រេសារបស់ និស្រេសិត 
សលា  ពាណិជ្ជកម្ម បានរកឃើញកត្តាបីដ្រេលជះឥទ្ធិពល លើការ 
ព្រេញចិត្ត របស់និស្រេសិត៖ ទិដ្ឋភាពការងារ របៀបរៀបចំ អង្គភាព 
និងទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល។ ដោយផ្អ្រេកលើ ម៉ូដ្រេលន្រេះ D'Abate, 
Youndt and Wenzel (2009) បានបង្កើត ម៉ូដ្រេលមួយទៀត 
ដ្រេល   មានលក្ខណ:ព្រេញល្រេញជាងមុន ដើម្រេបី ធ្វើការ វាយតម្ល្រេ 
ដោយ  ផ្អ្រេកលើភស្តុតង ទៅលើកម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសានានា ក្នុងនោះ 
មាន ដូចជា លក្ខណៈសំគល់ការងារ បរិយកាស ការងារ និង កត្តា 
បរិបទ ដទ្រេទៀត។ លក្ខណៈសំគល់ការងារ ទាំងនោះ រួមមាន 
ភាពចម្រេុះន្រេជំនាញ ការស្គោល់និងការយល់ដឹងពី សរៈសំខាន់ 
ន្រេ  កិច្ចការនីមួយៗ ស្វ័យភាព និងការផ្តល់មតិយោបល់ក្នុង ន័យ 
ស្ថាបនា។ លក្ខណៈសំគល់ន្រេបរិយកាសការងារ រួមមានឱកាស   
រៀនសូត្រេ ការគំទ្រេពីអ្នកត្រេួតពិនិត្រេយ ឱកាសអភិវឌ្រេឍ អាជីព ការ 
គំទ្រេ  ពីមិត្តរួមការងារ និងការព្រេញចិត្តលើ របៀបរៀបចំអង្គភាព។ 
ទិដ្ឋភាពបរិបទដ្រេលត្រេូវបានយកមក ពិចារណ រួមមាន របៀប  
ធ្វើការដ្រេលមានភាពបត់ប្រេន  ការធ្វើដំណើរ និង ចមា្ងាយ ទៅ  កន្ល្រេង    
ធ្វើការដ្រេលមានកម្រេិតសមរម្រេយ ប្រេក់ ឧបត្ថម្ភ និង ការព្រេញចិត្ត និង  
ទីតំងកន្ល្រេងធ្វើការ។

ក៏ប៉ុន្ត្រេការសិក្រេសារបស់ D'Abate et al. (2009) នៅមិន ទាន់  
បាន ពិនិត្រេយ លើកត្តាផ្រេស្រេងៗមួយចំនួនទៀត ជាពិស្រេសកត្តា បុគ្គល 
  និងជំនួយគំទ្រេពីសកលវិទ្រេយាល័យ។ Heng et al. (2011) 
បាន   រកឃើញ កត្តាបុគ្គលចំនួនបី ដ្រេល ជា   ចំណ៉ាចសំខាន់ ជំរុញ ឲ្រេយ    
កម្មវិធី   ចុះកម្មសិក្រេសាមាន ប្រេសិទ្ធភាព ពោលគឺ ការត្រេៀម លក្ខណៈ 
    ផ្ន្រេកសិក្រេសា  ឥរិយប ថ  វិជ្ជមាន និង   គំនិត ផ្តួចផ្តើម    ដោយ ខ្លួនឯង។ 
ពួកគ្រេក៏បាន ផ្តាត លើ ជំនួយ គំទ្រេ ពីសកលវិទ្រេយាល័យ  ក្នុង នោះ 
   មានកិច្ចសហការ  រវាង សកលវិទ្រេយាល័យ នឹង ស្ថាប័ន ខាងក្រេ និង 

រូបភាព១៖ ប្រេទ្រេសគោលដៅចម្រេបងៗរបស់និស្រេសិតអន្តរជាតិ 
 នៅឆ្នា២ំ០១៨

សហរដ្ឋអាម្រេរិក ២២%

ប្រេទ្រេសផ្រេស្រេងទៀត ២៥%
អាឡឺម៉ង់ ៥%

បារាំង ៧%
កាណដា ៧%
អូស្តា្រេលី ៧%
ចិន ១០%
អង់គ្ល្រេស ១០%

រុស្រេសី ៦%

២០១៨
និស្រេសិត ៥លាននាក់

ប្រេភព៖ គម្រេង Atlas (IIE, 2019)  
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

តរាង១៖ កត្តាជះឥទ្ធិពលដល់ការព្រេញចិត្តលើកម្មវិធី 
ចុះកម្មសិក្រេសានៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI
កត្តា ឧទាហរណ៍

លក្ខណៈសំគល់បុគ្គល ការត្រេៀមលក្ខណៈផ្ន្រេកសិក្រេសា ឥរិយបថ 
វិជ្ជមាន និង គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង

លក្ខណៈសំគល់ការងារ ភាពចម្រេុះន្រេជំនាញ ការស្គោល់ពីកិច្ចការ 
ការយល់ដឹងពីសរៈសំខាន់ន្រេកិច្ចការ 
នីមួយៗ  ស្វ័យភាព ការផ្តល់មតិយោបល់ 
និង  ភាពច្រេបាស់លាស់ន្រេកិច្ចការ

បរិយកាសអង្គភាព អ្នកត្រេួតពិនិត្រេយ មិត្តរួមការងារ ឱកាស 
រៀនសូត្រេ កម្មវិធីអភិវឌ្រេឍវិជា្ជាជីវៈ ជំនួយ  គំទ្រេ 
ផ្ន្រេករដ្ឋបាល របៀប ធ្វើការ ដ្រេលមាន ភាព 
បត់ប្រេន និង  ការ ព្រេញចិត្ត នឹងប្រេក់ឧបត្ថម្ភ

បរិបទ ការធ្វើដំណើរ សុវត្ថិភាព វប្រេបធម៌ក្នុងស្រេុក 
និង  ឥរិយបទប្រេជាជនក្នុងស្រេុកចំពោះ 
ជនបរទ្រេស

ប្រេភព៖ D'Abate, Youndt and Wenzel (2009); Heng et al. (2011)

តរាង២៖ បញ្ជីអ្នកចូលរួម
អ្នកចូលរួម ឋានៈ

PA អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PB អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PC អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PD អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PE អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PF អ្នកហាត់ការស្រេវជ្រេវ
PG អ្នកស្រេវជ្រេវជាន់ខ្ពស់
PH រដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់

ការ ចាត់តំង អ្នកត្រេួតពិនិត្រេយដោយសកល វិទ្រេយាល័យ សម្រេប់ជួយ  
ផ្តល់   ការណ្រេនាំ លើការសិក្រេសារៀនសូត្រេ និង ផ្តល់ជំនួយ  គំទ្រេ  មា្នាក់ 
ទល់  មា្នាក់ ដល់អ្នកសិក្រេសាពីចមា្ងាយ នៅព្រេលមានហ្រេតុការណ៍  បនា្ទាន់ 
ឬ    មាន បញ្ហាណមួយកើតឡើង (Fagan and Wise, 2007)។ 
លើសពី ន្រេះទៀត Heng et al. (2011) បាន ពង្រេកី ពាក្រេយ "លក្ខណៈ  
សំគល់ ន្រេបរិយកាសការងារ" ឲ្រេយទៅជា "បរិយកាស ន្រេ អង្គភាព  
ការងារ" ដ្រេលរួមបញ្ចូលទាំង អ្នកត្រេួតពិនិត្រេយ មិត្តរួម ការងារ 
ភាពច្រេបាស់លាស់  ន្រេកិច្ចការ និង ឱកាស រៀន និង អភិវឌ្រេឍ ខ្លួន។

សំណួរបនា្ទាប់ទៀត គឺថា តើការ ជួយណ្រេនាំ  ជា ប្រេចាំ 
(mentorship) មានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ ដល់អ្នកហាត់ការអន្តរជាតិ? 
 Feldman, Folks and Turnley (1999) បានបងា្ហាញ លទ្ធផល 
បីប្រេភ្រេទ ដោយផ្អ្រេក លើ ការសិក្រេសាមុនៗ។ ទី១ ការជួយ ណ្រេនាំ ជា 
ប្រេចាំ អាចនាំឲ្រេយ ទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងអង្គភាព  របស់ បុគ្គលិកថ្ម ី
ឬអ្នក ហាត់ការ មានភាពប្រេសើរឡើង (Louis, Posner and 
Powell, 1983)។ ធាតុសំខាន់ពីរន្រេដំណើរការន្រេះគឺ ការ ណ្រេនាំ 
ឲ្រេយស្គោល់ពីកិច្ចការ ដ្រេលអាចឈានដល់ការបំព្រេញ កិច្ចការ បាន 
 យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និង ការណ្រេនាំឲ្រេយស្គោល់ក្រេុម ការងារ ឬការ 
រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រេុម។ ទី២ ការជួយណ្រេនាំ ជាប្រេចាំ ទៅដល់   
អ្នកហាត់ការ លើកិច្ចការកំណត់ឲ្រេយធ្វើនៅបរទ្រេស អាច នាំ  ឲ្រេយ  
ពួកគ្រេរៀនបានកាន់ត្រេច្រេើន អំពីជីវិតជាជនបរទ្រេស និង យល់ដឹង 
   កាន់ត្រេសុីជម្រេពីឱកាស និងបញ្ហាប្រេឈមន្រេការ  រស់ នៅ  ក្នុង 
  វប្រេបធម៌  ខុសប្ល្រេកគ្នា (Feldman and Thomas, 1992)។ ទី៣ 
ការជួយ ណ្រេនាំជាប្រេចាំ អាចនាំឲ្រេយអ្នកហាត់ការមាន លទ្ធផល 
ការងារ   វិជ្ជមាន ដោយក្នងុនោះពួកគ្រេអាចទទួលបាន ឬ  ទទួលយក   
ការ ផ្តល់ការងារពីនិយោជកណមួយ ដោយសរត្រេ បទពិសោធន៍   
ចុះកម្មសិក្រេសារបស់ខ្លួន (Taylor, 1985; 1988) ។ យោងតម   
ដំណើរការន្រេះ អ្នកស្រេវជ្រេវបានវ្រេកញ្រេកថា អ្នក ហាត់ការ 
ដ្រេល ទទួលជោគជ័យ ក្នុងការប្រេស្រេ័យទាក់ទង ជាមួយ អ្នកជួយ 
ណ្រេនាំជាប្រេចាំ ទំនងមានលទ្ធផលចុះកម្មសិក្រេសា វិជ្ជមាន ច្រេើន ជាង   
អ្ន  កពុំទទួលបានជោគជ័យក្នុងទំនាក់ទំនងន្រេះ។ តរាង១ បងា្ហាញ  
ដោយ សង្ខ្រេបពីក្រេបខ័ណ្ឌដ្រេលត្រេូវបាន  ប្រេើប្រេស់   សម្រេប់  

ស្វ្រេងយល់ពី បទពិសោធន៍របស់អ្នកហាត់ការជនជាតិ កូរ៉្រេខាងត្រេបូង 
នៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI ។ 

វិធីសស្ត្ស្វជ្វ
ការសិក្រេសាន្រេះប្រេើ វិធីសស្ត្រេស្រេវជ្រេវប្រេបបរិមាណវិស័យ។ 

ការធ្វើសមា្ភាសន៍ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួន គឺជា វិធីសស្ត្រេ 
ប្រេមូល  ទិន្នន័យចម្រេបង ដ្រេលត្រេូវបានប្រេើប្រេស់ដើម្រេបីស្វ្រេងយល់ 
ឲ្រេយ   បានសុីជម្រេពីកត្តាជំរុញទឹកចិត្ត និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក 
ហាត់ការ ជនជាតិកូរ៉្រេខាងត្រេបូងនៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI។ សមា្ភាសន៍ 
ត្រេូវ បាន ធ្វើឡើងជាពីរដំណក់កាល៖ ដំណក់កាលទី១ ធ្វើ ជាមួយ 
អ្នកហាត់ការ បួននាក់ដ្រេលបានចុះកម្មសិក្រេសានៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI 
ពី ខ្រេសីហា ២០១៧ ដល់ខ្រេមករា ២០១៨ និងដំណក់កាល ទី២ 
ជាមួយអ្នកហាត់ការពីរនាក់ផ្រេស្រេងទៀត ដ្រេលបានចុះ កម្មសិក្រេសា  
នៅវិទ្រេយាស្ថានដ្រេរ ពីខ្រេសីហា ២០១៨ ដល់ខ្រេមករា ២០១៩ និង  
បុគ្គលិកវិទ្រេយាស្ថានចំនួនពីរនាក់ ដ្រេលត្រេូវបានជ្រេើសរីស ដោយ 
ផ្អ្រេក  លើបទពិសោធន៍ និងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចុះ កម្មសិក្រេសា។ 
សមា្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកវិទ្រេយាស្ថាន CDRI បាន ផ្តល់នូវបរិបទ 
រួម  ន្រេរយៈព្រេលចុះកម្មសិក្រេសា។ ទិន្នន័យ ត្រេូវបានយកមក វិភាគ 
ក្នុង  ក្រេបខ័ណ្ឌកត្តាទាំងបួន ន្រេការព្រេញចិត្តលើការចុះ កម្មសិក្រេសា 
(តរាង១)។ ដើម្រេបីរក្រេសាការសមា្ងាត់លើ អត្តសញ្ញាណ និង ព័ត៌មាន 
របស់អ្នកចូលរួម ក្រេមុអ្នកស្រេវជ្រេវបានប្រេើឈោ្មាះ ជំនួស ដូចមាន 
ចុះក្នុងតរាង២ សម្រេប់ធ្វើការវិភាគ។

ការទទួលស្គោល់អត្ថប្រេយោជន៍ និងភាពលំអៀងន្រេ ការសិក្រេសា  
មានសរៈសំខាន់ណស់ ដោយហ្រេតុថា អ្នកចូលរួមបីនាក់ (អ្នក 
ហាត់ការ ពីរនាក់  និងអ្នកជួយណ្រេនាំជាប្រេចាំរបស់ ពួកគ្រេ) ជាអ្នក 
និពន្ធ អត្ថបទន្រេះ។  អ្នកនិពន្ធជាអ្នកស្រេវជ្រេវពីខាងក្នុង  ដូច្ន្រេះ 
មានការយល់ដឹងលំអិត ពីវប្រេបធម៌អង្គភាពនៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI 
ហើយ អាចធ្វើការប្រេស្រេ័យទាក់ទង ជាមួយអ្នកចូលរួមឯទៀត 
ក្នុង   ការសិក្រេសាន្រេះ បានយ៉ាងលឿន និងងាយស្រេួល។ អ្នកនិពន្ធ ក៏ 
អាច  ដាក់បញ្ចូលគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន ទៅក្នុងក្រេបខ័ណ្ឌសិក្រេសាន្រេះដ្រេរ។ 
ម្រេយា៉ាងទៀត អ្នកនិពន្ធអាចនាំយកភាពលំអៀងខ្លះចូលមក ក្នុង    
ការ សិក្រេសាន្រេះ ជាពិស្រេសក្នុងការបកស្រេយលទ្ធផល ស្រេវជ្រេវ។ 
ប៉ុន្ត្រេ ដោយហ្រេតុថា អ្នកនិពន្ធមា្នាក់ ជាអ្នក ស្រេវជ្រេវ មាន  
បទពិសោធន៍ ច្រេើន ក្រេុមស្រេវជ្រេវអាចធានា បានថា វិធីសស្ត្រេ 
ស្រេវជ្រេវ និងការអនុវត្តក្នុងការសិក្រេសាទាំងមូល មានភាព ត្រេឹមត្រេូវ 
និង  ច្រេបាស់លាស់។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ករណីសិក្សារបស់អ្នកហាត់ការបរទ្ស  
នៅវិទ្យាស្ថាន CDRI

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសា
ជាចំណ្រេកមួយន្រេកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល សមត្ថភាព វិទ្រេយាស្ថាន 

CDRI បានផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដ្រេលទើប ចាប់ផ្តើមអាជីព ជាអ្នក 
ស្រេវជ្រេវទាំងនៅកម្ពុជា និងមកពីបរទ្រេស រួមបញ្ចូលទាំង និស្រេសិត 
សកលវិទ្រេយាល័យ និងអ្នកទើបបញ្ចប់ការសិក្រេសា ឲ្រេយទទួល បាន 
បទពិសោធន៍ស្រេវជ្រេវ  និងរដ្ឋបាល តមរយៈ កម្មវិធីណ្រេនាំជា  
ប្រេចំា (mentor-protégé programs)។ លើសពីន្រេះទៀត កម្មវិធី  
ចុះកម្មសិក្រេសាអន្តរជាតិ បានជំរុញឲ្រេយវិទ្រេយាស្ថាន CDRI បង្កើត  នូវ    
កិច្ចសហការ ស្រេវជ្រេវជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិ នានា និងលើក 
ទឹកចិត្ត  ឲ្រេយមានការផ្លាស់ប្តូរគំនិត បទពិសោធន៍ និង ចំណ្រេះដឹង  
ជំនាញ    ជាមួយអ្នកស្រេវជ្រេវ និងនិស្រេសិតក្នុងស្រេុក (សមា្ភាសន៍ 
ជាមួយ PG ថ្ង្រេទី១២ ធ្នូ ២០១៨)។

ជាគោលការណ៍ អ្នកហាត់ការមា្នាក់ៗត្រេវូបានចាត់តំង ឲ្រេយ  ធ្វើការ  
យ៉ាងជិតស្នទិ្ធ ជាមួយអ្នកស្រេវជ្រេវជាន់ខ្ពស់ មា្នាក់ ក្នងុ កម្មវិធី    ណ្រេនាំ 
ជាប្រេចាំន្រេះ។ នៅអំឡុងព្រេលធ្វើការសិក្រេសាន្រេះ ក្រេុមស្រេវជ្រេវ  
ផ្ន្រេកអប់រំ បានអនុវត្តកម្មវិធីណ្រេនាំជាប្រេចាំ  ដ្រេលជា គោល 
នយោបាយ  មួយរបស់វិទ្រេយាស្ថាន ក្នងុភាពតឹងរឹុងជាង ក្រេមុស្រេវជ្រេវ  
ផ្ន្រេកផ្រេស្រេងៗទៀត។ ក្នុងរយៈព្រេល ៦ឆ្នាំកន្លងមកន្រេះ វិទ្រេយាស្ថាន 
CDRI បានទទួលអ្នកហាត់ការជាមធ្រេយម ១៧នាក់ ក្នុង មួយឆ្នាំ ឬ 
សរុប ៩៥នាក់គិតត្រេឹមឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងនោះ ២៤នាក់ ជានិស្រេសិត 
អន្តរជាតិមកពី ១០ប្រេទ្រេស ដូចជា អូស្តា្រេលី កាណដា បារាំង 
មា៉ាឡ្រេសុី សិង្ហបុរី កូរ៉្រេខាងត្រេបូង ស៊ុយអ្រេត ថ្រេ អង់គ្ល្រេស និង 
សហរដ្ឋអាម្រេរិក។  រយ:ព្រេលន្រេការហាត់ការស្ថិតក្នុងចនោ្លាះ ពី 
៣ខ្រេ ដល់ ១២ខ្រេ។

បទពិសោធន៍ចុះកម្មសិក្រេសា
នៅព្រេលបញ្ចប់កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសា អ្នកហាត់ការទាំង ៦នាក់  

បានបញ្ជាក់ពីការព្រេញចិត្តលើបទពិសោធន៍ របស់ខ្លួន ដោយផ្អ្រេក  
លើកត្តាបីជាសខំាន។់ កត្តាទ១ី ទាកទ់ង ទៅ នងឹ បទពសិោធន ៍ អនវុត្ត    
ជាក់ស្ត្រេងក្នុងតួនាទីផ្ន្រេកស្រេវជ្រេវ និង រដ្ឋបាល និងការ  យល់ដឹង  
ពីការអភិវឌ្រេឍនៅកម្ពុជានាព្រេល បច្ចុប្រេបន្ន។ ទាក់ទង នឹង លក្ខណៈ 
សំគល់ការងារ អ្នកហាត់ការ បាន ចូលរួម ក្នុងគ្រេប់ សកម្មភាព  ន្រេ  
វដ្តស្រេវជ្រេវ គឺចាប់តំងពី ការ កំណត់ គោលគំនិត និងការ គ្រេង 
គម្រេង ស្រេវជ្រេវ រហូត ដល់ការ ចុះមូលដា្ឋាន ការ ប្រេមូល និង វិភាគ 
ទិន្នន័យ ការសរស្រេរ របាយការណ៍ និង ការផ្រេសព្វផ្រេសាយ លទ្ធផល 
ស្រេវជ្រេវ។

យើងទំាងអស់គ្នាជានិស្រេសិតថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រេ ដូច្ន្រេះ   យើង   
ត្រេូវ  អនុវត្តតមកម្មវិធីសិក្រេសា របស់ សកលវិទ្រេយាល័យដ្រេល  
មាន ទាំង ការ រៀនក្នុងវគ្គសិក្រេសា និងការបង្រេៀន ផ្រេស្រេងៗ  
ដ្រេល មិនម្រេនជា ចំណប់  អារម្មណ៍ របស់យើង។ ដូច្ន្រេះ 
បទពិសោធន៍ នៅ CDRI ជាកាតលីករដ៏ធំមួយក្នុងការ 
រៀបចំ  អនាគតរបស់យើង។ ចំណ្រេះដឹង [ដ្រេល  ទទួលបាន] 
ពីការ  ពន្រេយល់ម្រេរៀន សុទ្ធត្រេ ជាទ្រេឹស្តី ដ្រេលថា តមត្រេ 
សៀវភៅ។ យើងមិន អាចយកចំណ្រេះដឹងដ៏ ធំធ្រេង ទំាងនោះ  
មកអនុវត្ត ជាក់ស្ត្រេងបានទ្រេ ប៉ុន្ត្រេ យើងអាច ប្រេើប្រេស់ អ្វី 

ដ្រេល  យើង បាន រៀនពីការ  ចុះកម្មសិក្រេសានៅ CDRI។ ដើម្រេបី 
ធ្វើការ  ស្រេវជ្រេវ និង  សរស្រេររបាយការណ៍ស្រេវជ្រេវបាន 
យើង ត្រេូវ ប្រេើ ចំណ្រេះដឹង  ទូទៅ និងចំណ្រេះដឹងសុីជម្រេ  
អំពីបញ្ហា ច្រេើន ជាង អ្វី  ដ្រេល មាន បង្រេៀននៅក្នុងសលា។ 
(សមា្ភាសន៍ ជាមួយ PA ថ្ង្រេទី១៣ តុលា ២០១៧)

អ្នកហាត់ការ ក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខា្លាំងនឹង បរិយកាស នៅ 
វិទ្រេយាស្ថាន CDRI ដ្រេលទាក់ទងនឹងកត្តា បុគ្គល លក្ខណៈ សំគល់ 
ការងារ បរិយកាសអង្គភាព និងជាពិស្រេស ការសហការ និង 
ភាពរាក់ទាក់របស់បុគ្គលិក CDRI វប្រេបធម៌ នៅ កន្ល្រេង  ធ្វើការ  ប្រេកប 
ដោយស្វយ័ភាពនិងគំនិតច្ន្រេប្រេឌិត និង  របៀប ន្រេការរៀនសូត្រេ តម 
ការអនុវត្តជាក់ស្ត្រេង ពោលគឺ ការរៀន តមការ អនុវត្តសកល្រេបង 
និងស្វ្រេងរកកំហុស  (trail and errors)។ អ្នកហាត់ការ មា្នាក់ បាន 
លើកពីចំណ៉ាចវប្រេបធម៌នៅ កន្ល្រេង  ធ្វើការ   ដ្រេល បាន ជួយ សម្រេួល ឲ្រេយ  
គត់អនុវត្តការងារបានល្អ និង មាន ផលិតភាព។  ចំណ៉ាចន្រេះ 
មាន   ភាពខុសប្ល្រេកពី ក្រេុមហ៊ុនជាច្រេើន នៅកូរ៉្រេខាងត្រេបូង  ដ្រេល   
មាន  បទបញ្ញត្តិនៅកន្ល្រេងធ្វើការតឹងរុឹង និង មិនអាច បត់ប្រេនបាន។ 
លើសពីន្រេះទៀត អ្នកហាត់ការ ទាំងអស់ បាន បញ្ជាក់  ពីការ 
ព្រេញចិត្ត  លើកម្មវិធីណ្រេនាំជាប្រេចាំ របស់ វិទ្រេយាស្ថាន CDRI 
ដោយប្រេប់ថា ពួកគ្រេរៀនបានច្រេើនពីកម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសាន្រេះ គឺ 
មានតំងពីជំនាញស្រេវជ្រេវ រហូតដល់ការយល់ដឹងពី សរៈសំខាន់   
ន្រេសង្គមវប្រេបធម៌។ អ្នកហាត់ការមា្នាក់ បាន លើកឡើងថា៖

ខ្ញុំធ្វើការនៅទីន្រេះជានិយោជិតមា្នាក់ ទន្ទឹមនឹងន្រេះ ខ្ញុំក៏ 
ជា និស្រេសិតសកលវិទ្រេយាល័យមួយរូបផងដ្រេរ។ ចំណ៉ាចន្រេះ 
មានន័យថា យើងនៅមានអ្នកត្រេួតពិនិត្រេយពីខាង សលា  
ហើយយើង នៅត្រេអាចទទួលបានការណ្រេនាំពី ពួកគត់។ 
យើងអាចធ្វើការ និងរៀនក្នុងព្រេលជាមួយគ្នា គឺដូចគ្នានឹង 
ការ បណ្តុះបណ្តាលមុនព្រេលចូលបម្រេើការងារ ដ្រេរ។
(សមា្ភាសន៍ ជាមួយ PD ថ្ង្រេទី១ តុលា ២០១៨)

អ្នកហាត់ការបួននាក់  បានគូសបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រេសា 
បានបង្រេៀនពួកគ្រេ ពីប្រេបបទធ្វើការស្រេវជ្រេវ ដ្រេលមានតំងពី 
ការសិក្រេសា ឯកសរមានស្រេប់ រហូតដល់ការសរស្រេរ របាយការណ៍  
រួមទាំងប្រេធានបទ ដ្រេលទាក់ទងនឹងជំនាញរបស់ពួកគ្រេផងដ្រេរ។ 
អ្នកហាត់ការមា្នាក់ បាននិយយថា ការស្រេវជ្រេវប្រេបសិក្រេសាជាផ្ន្រេក 
មួយដ៏សំខាន់ន្រេការសិក្រេសារបស់គត់ ហើយគត់ចង់បន្តចាប់ យក 
ការស្រេវជ្រេវ ដ្រេលមានវិជា្ជាជីវៈ ឲ្រេយហួសពីកម្រេិតដ្រេល សកល 
វិទ្រេយាល័យ ផ្តល់ឲ្រេយ។ អ្នកហាត់ការមា្នាក់ទៀត បានលើកពី ចំណ៉ាច 
ខ្រេសាយ របស់គត់ក្នុងការស្រេវជ្រេវ និងសរស្រេរ ហើយសង្រេឃឹមថា 
គត់នឹង អាចពង្រេឹងជំនាញ សរស្រេររបស់ខ្លួន តមរយៈ កម្មវិធី ចុះ 
កម្មសិក្រេសា នៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI។ ជារួម អ្នកហាត់ការ ទាំងន្រេះ  
បានបង្កើននូវចំណប់អារម្មណ៍ ទៅលើការស្រេវជ្រេវនៅវិទ្រេយាស្ថាន  
CDRI ដោយសរហ្រេតុផលផ្រេស្រេងៗ។ លើសពីន្រេះទៀត ឱកាស 
បាន ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រេវជ្រេវជាក់ស្ត្រេង ដូចជា ការចុះ ទៅ 
ដល់មូលដា្ឋាន និងការប្រេមូលទិន្នន័យ ក៏ជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តឲ្រេយ 
ស្រេឡាញ់ ការស្រេវជ្រេវថ្រេមទៀតផងដ្រេរ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

អ្នកហាត់ការទាំង ៦នាក់  បានរាយការណ៍ថា កម្មវិធីចុះ 
កម្មសិក្រេសា នៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI បានពង្រេីកការយល់ដឹងរបស់ ពួកគ្រេ 
ពីវប្រេបធម៌នៅកម្ពុជា។ ន្រេះជាបទពិសោធន៍បន្ថ្រេមមួយ សម្រេប់ 
អ្នក ដ្រេលរៀនជំនាញសិក្រេសាអន្តរជាតិ ពីព្រេះពួកគ្រេអាច ទទួល 
បាន ការយល់ដឹងទូលំទូលាយ តមរយៈការសង្ក្រេតពី ព្រេឹត្តិការណ៍  
អន្តរជាតិ ផ្រេស្រេងៗ ដោយឈរលើទស្រេសន:វប្រេបធម៌ខុសពីមុន។ 
ការមាន គំនិតប្រេបទស្រេសនវិស័យមិនលំអៀង គឺជាចំណ៉ាចវិជ្ជមាន 
មួយ នៅក្នុង មុខជំនាញ និងវិជា្ជាជីវៈភាគច្រេើន។ តមរយ:ការ  ចូល   
ប្រេឡូក ផ្ទាល់ក្នុងវប្រេបធម៌ខុសគ្នាប្រេបន្រេះ អ្នកហាត់ការអាចទទួល 
បាន  បទពិសោធន៍ ជាក់ស្ត្រេង និងអាចពង្រេីក ការយល់ដឹង  របស់ 
ខ្លួន។ បទពិសោធន៍ ទាំងន្រេះ នឹងជួយឲ្រេយពួកគ្រេ ត្រេៀមខ្លួន រួចរាល់ 
សម្រេប់ ការងារ  ទាក់ទង នឹង ការអភិវឌ្រេឍ អន្តរជាតិ នៅថ្ង្រេអនាគត។

សំខាន់ផងដ្រេរ ការពង្រេីកចំណ្រេះដឹងផ្ន្រេកវប្រេបធម៌  បានផ្តល់ 
អត្ថប្រេយោជន៍ដល់អ្នកហាត់ការក្នុងស្រេុក  និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា 
អ្នកស្រេវជ្រេវដ្រេលនៅមានបទពិសោធន៍តិចតួច។ អ្នកស្រេវជ្រេវ 
នៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI មា្នាក់បានលើកចំណ៉ាចន្រេះឡើងដោយ 
បញ្ជាក់ថា អ្នកស្រេវជ្រេវក្នុងស្រេុក ជាពិស្រេសអ្នកស្រេវជ្រេវ  
ទើប នឹងចាប់ផ្តើមអាជីពដ្រេលមិនធា្លាប់ ឬធា្លាប់បានធ្វើដំណើរ ទៅ 
ប្រេទ្រេសក្រេ តិចតួច អាចយល់ដឹងបន្ថ្រេមពីវប្រេបធម៌ខុសៗគ្នា 
តមរយៈ ការធ្វើការ និងការប្រេស្រេ័យទាក់ទងជាមួយ អ្នកហាត់ការ 
បរទ្រេស (សមា្ភាសន៍ជាមួយ PG ថ្ង្រេទី៩ មករា ២០១៩)។

នៅចុងបញ្ចប់ន្រេសមា្ភាសន៍ អ្នកហាត់ការគ្រេប់រូបបាននិយយថា 
បើសិនគត់អាចសម្រេចចិត្តលើការចុះកម្មសិក្រេសាម្តងទៀត ពួកគត់ 
នៅត្រេជ្រេើសយកវិទ្រេយាស្ថាន CDRI  ដដ្រេល ដោយលើកឡើងថា 
បទពិសោធន៍ ស្រេវជ្រេវជាក់ស្ត្រេង និងបរិយកាសនៅកន្ល្រេង 
ធ្វើការ  ជាកត្តាចម្រេបង។ សំដីន្រេះអាចជួយឲ្រេយសន្និដា្ឋានបានថា 
បទពិសោធន៍ វិជ្ជមានរបស់អ្នកហាត់ការ ត្រេូវបានជំរុញឡើង ដោយ 
 លក្ខណៈ សំគល់ន្រេការងារ និងបរិយកាសអង្គភាព។ បទពិសោធន៍ 
វិជ្ជមាន ដ្រេលអ្នកហាត់ការទំាងពីរក្រេមុ បាន រាយការណ៍ ឡើង 
បងា្ហាញ ពីភាពជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់ ន្រេកម្មវិធីណ្រេនាំ ជា ប្រេចាំ 
និងពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងវិទ្រេយាស្ថាន CDRI និង សមភាគី 
កូរ៉្រេខាងត្រេបូង។

អ្នកស្រេវជ្រេវនៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI មា្នាក់ បានលើក 
បងា្ហាញ [ឯកសរមួយ] ក្នុងសន្និសីទមួយរៀបចំឡើង 
នាព្រេលកន្លងមក  ដោយសរកលវិទ្រេយាល័យជាតិ Chonbuk 
និងសមាគមកូរ៉្រេសម្រេប់ កិច្ចសហប្រេតិបត្តិការ និង ការ     
អភិវឌ្រេឍ អន្តរជាតិ (KAIDEC)។ កាលនោះ អ្នកស្រេវជ្រេវ 
រូបនោះ បានជួប ជាមួយ សស្តា្រេចារ្រេយមា្នាក់ មកពី   សកល 
វិទ្រេយាល័យ Chonbuk ហើយបាន ជជ្រេកគ្នា ពីកម្មវិធី  ចុះ 
កម្មសិក្រេសារអន្តរជាតិរបស់វិទ្រេយាស្ថាន CDRI។ ឆ្លងតម   ការ 
សន្ទនាន្រេះ សស្តា្រេចារ្រេយនោះបានមកធ្វើ ទស្រេសនកិច្ច  នៅ  
វិទ្រេយាស្ថាន CDRI ហើយបានស្នើឲ្រេយ CDRI ទទួល យក 
និស្រេសិតខ្លះ ធ្វើជា អ្នក  ហាត់ការ។ ក្រេយ អនុវត្ត បាន បុ៉នា្មានឆ្នាំ 
សស្តា្រេចារ្រេយរូបនោះ  បានកើន ទំនុកចិត្ត ជាខា្លាងំ លើ គុណភាព 
និង កម្មវិធី របស់ វិទ្រេយាស្ថាន CDRI ហើយ ត្រេង បញ្ជូន  និស្រេសិត 
៣-៤នាក់ មកធ្វើជាអ្នក ហាត់ការ រយៈព្រេល ៦ខ្រេ ជារៀង 
រាល់ឆ្នាំ។ (សមា្ភាសន៍ ជាមួយ PG ថ្ង្រេទី៩ មករា ២០១៩)។

ស្រេចក្តីអធិប្រេបាយខាងលើ បានបងា្ហាញពីតួនាទី បណ្តុះបណ្តាល 
ធនធាន មនុស្រេស ក្នុងសកម្មភាពសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិ រវាង 
វិទ្រេយាស្ថាន CDRI និងសកលវិទ្រេយាល័យជាតិ Chonbuk។

ទន្ទឹមគ្នានឹងបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន អ្នកហាត់ការ ជាច្រេើននាក់  
បានរៀបរាប់ ពីបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានរបស់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងព្រេល 
ស្នាក់ នៅ ក្នងុប្រេទ្រេសកម្ពជុា ដូចជា ការបំពុលខ្រេយល់ ប្រេព័ន្ធ  ដឹក ជញ្ជនូ   
សធារណៈដ្រេលរៀបចំមិនទាន់បានល្អ ពោលគឺ បទពិសោធន៍ 
ទាក់ទងនឹងកត្តាបរិបទ។ ពួកគ្រេ ក៏បានលើក ពីរបាំងភាសផងដ្រេរ 
ព្រេះពួកគ្រេមិនច្រេះនិយយភាសខ្ម្រេរនោះទ្រេ។ សូម្រេបីនៅ វិទ្រេយាស្ថាន 
CDRI ដ្រេលភាសអង់គ្ល្រេសត្រេូវបាន ប្រេើប្រេស់ ជាភាស ផ្លូវការ  
នៅក្នុងម៉ាងធ្វើការ ក៏មានសកម្មភាពជាច្រេើន រួមទាំង ការចុះ 
មូលដា្ឋាន ផង ត្រេូវការជំនាញភាសខ្ម្រេរកម្រេិត មូលដា្ឋាន     ដើម្រេបី  ធ្វើ 
ទំនាក់ទំនង។ អ្នកហាត់ការមា្នាក់បានផ្តល់មតិឲ្រេយ វិទ្រេយាស្ថាន CDRI 
រៀបចំការបង្រេៀនភាសខ្ម្រេរ ដើម្រេបីជួយគំទ្រេ ដល់ អ្នក ហាត់ការ  
បរទ្រេស ហើយក៏មានអ្នកហាត់ការជាច្រេើន នាក់ទៀត បានបងា្ហាញ 
ការសោកស្តាយ ដ្រេលមិនបានរៀន ភាសខ្ម្រេរ  មុនព្រេល មក កម្ពជុា។ 
អ្នកចូលរួម PH បានផ្តល់មតិថា   ការរៀន ពាក្រេយ និងឃ្លា ប្រេើប្រេស់  
ប្រេចំាថ្ង្រេជាភាសខ្ម្រេរខ្លះ និង ការយល់ដឹងពីវប្រេបធម៌ និង ប្រេវត្តសិស្ត្រេ  
កម្ពុជា ក្នុងព្រេល រៀបចំខ្លួន មកចុះកម្មសិក្រេសា ពិត ជា អាច ជួយ ពួកគ្រេ 
បានច្រេើន។

កម្មវិធីជួយណ្រេនាំជាប្រេចាំ ក៏មានសរៈសំខាន់គួរឲ្រេយកត់ 
សំគល់ ដ្រេរ។ ទោះបីជាអ្នកហាត់ការច្រេើននាក់ ព្រេញចិត្ត នឹង 
កម្មវិធីន្រេះក្តី ក៏មានអ្នកហាត់ការមា្នាក់បាន រាយការណ៍ថា អ្នកជួយ  
ណ្រេនាំ ជាប្រេចាំ មិនបានជួយណ្រេនាំគ្រេប់គ្រេន់ទ្រេ ក្នុងគ្រេ ដំបូងៗ។ 
អ្នកហាត់ការនោះ បានប្រេប់ថា ខ្លឹមសរ ន្រេកម្មវិធី គឺ ប្រេប្រេួល  
ទៅ   តមអ្នក ជួយណ្រេនាំ ជាប្រេចាំ និងទៅតម គម្រេង ដ្រេល គត់ 
កំពុងធ្វើ។ អ្នកហាត់ការ មា្នាក់ទៀត បាននិយយថា ទំនាក់ទំនង  
រវាងអ្នកជួយណ្រេនាំ ជាប្រេចាំ និង អ្នកទទួល ការណ្រេនាំ មានភាព  
រអាក់រអួលបន្តិច ដោយសរ អ្នកជួយ ណ្រេនាំ  ត្រេូវ ចូលរួម  កម្មវិធី 
ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ស្រេវជ្រេវ នៅបរទ្រេស។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
អត្ថបទន្រេះ ផ្តល់ការយល់ដឹងលំអិតពីបទពិសោធន៍ ចុះ កម្មសិក្រេសា  

របស់និស្រេសិតកូរ៉្រេខាងត្រេបូង នៅវិទ្រេយាស្ថាន CDRI។ បទពិសោធន៍ 
ន្រេ វប្រេបធម៌ខុសគ្នា ការមើលឃើញ ទូលាយ ពីការ អភិវឌ្រេឍ   ក្នុងតំបន់ 
និង ការ យល់ដឹងសុីជម្រេ ពីជីវិត ជាបញ្ញវ័ន្ត គឺជា លទ្ធផលវិជ្ជមាន 
ចម្រេបងៗ បាន មកពីបទពិសោធន៍ចុះកម្មសិក្រេសានៅ បរទ្រេស   របស់  
ពួកគ្រេ។ ការជួយណ្រេនាំសមស្រេបតមរយៈ កម្មវិធី  ជួយ ណ្រេនាំ  ជា 
ប្រេចាំ  និងបរិយកាសការងារប្រេកបដោយនវានុវត្តន៍ជា ផល បន្ថ្រេម 
មួយទៀត លើបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន របស់ អ្នក ហាត់ការ។ ដូច្ន្រេះគ្រេ 
អាចសន្និដា្ឋានបានថា កម្មវិធីជួយ ណ្រេនាំ ជា ប្រេចាំ  ដ្រេល មាន ប្រេបបទ 
 កំណត់ច្រេបាស់លាស់ គួរត្រេូវបាន ពង្រេីក ទៅក្នុង  វិទ្រេយាស្ថាន ទាំងមូល 
ដើម្រេបីពង្រេឹង និងលើកកម្ពស់ គុណភាព កម្មវិធី  ចុះ កម្មសិក្រេសា 
ជាពិស្រេស ក្រេរ្តិ៍ឈោ្មាះជាសកលរបស់ វិទ្រេយាស្ថាន។ ស្ថាប័ន 
ផ្រេស្រេងទៀត នៅកម្ពុជា ក៏អាចរៀនសូត្រេពី បទពិសោធន៍  ជោគជ័យ 
របស់ វិទ្រេយាស្ថាន  CDRI ក្នុងកិច្ច ដំណើរការ កម្មវិធី  ជួយ ណ្រេនាំ 
ជាប្រេចាំ  សម្រេប់  អ្នកហាត់ការ បរទ្រេស ផងដ្រេរ។




