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រសិក បឋម៖
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វ

វ!ម
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វ
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វរអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ភ្នំ;ញ, សី= ២០១០

* /រសិក បឋម"ះ DEវ$នFទិ/សិក
Zគូ[ប\្ខ^_ប័នកម្ពុ2`នមុខbង/រ

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2 (DRF) Sត់ឲ្យអនុវត្តWើង ។ DRF 2ុម
វវ និងcលនd$យ eលf្វើ/ររួមhiើម្បីក^ងវប្បធម៌

វវ និងភ្ជិតគំ*តរmងcលនd$យ និង/រ
វiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2 (CDRI) និង វិទo^_នសិក
"ះWើង

វវnកម្ពុ2 ។ វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខល និង

វ

វវ និងបណ្ណុះប\្ខល (LI) $នរួមZhuៀបចំ DRF

wយ$នf្វើ/រ2Zគូ2មួយគណៈកyធិ/រសហ{តិបត្តិ/រiើម្បីកម្ពុ2

(CCC)

ឧត្តមុម{ឹក

ដ្ឋកិច្ច2តិ (SNEC) ^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ (RUPP) និង សគមដ្ឋកិច្ចកម្ពុ2 (CEA) ។ Fទិ/"ះ
$នទទួល/រឧបត្ថម្ភំពីមជ្ឈមណល

វវអភិវឌ្ឍន៍អន្តរ2តិ[{ស/\ (IDRC) ។
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ដូច2 ឡិចDEនិក យន្តកម្ម ថតចម្លង... ។ល។ េយyន/រអនុ¡្ញត2*យលក្ខណ៍អក្សរពី ទិសិក
វរអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ Wើយ ។
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វ
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របស់ DRF  ។
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វ
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វវ ..................................................................................៣៧
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-ចក្តី:្លងអំណរគុណ
ុមសិក

វវសូម¸្លងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក

អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2 និង វិទo^_ន
"ះ

។

[វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខល

និង

វវiើម្បី

វវ និងបណ្ណុះប\្ខល eល$នជួយំដល់/រអនុវត្ដគÒង

Óើងខ្ញុំក៏សូម¸្លងអំណរគុណដល់ជនបÏÐល

ព័ត៌នÁើ^កលវិទoល័យមួយចំនួន

និងអ្នកផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍¦ំងអស់

eល$នÖករំØក

និង/រDិះរិះពិSរ\អំពីទិដ
្ឋ ពឧត្ដមសិក nកម្ពុ2

ទទួលខុសDEវចំÙះកំហុសeលÚចÛើតន

¦ំងÁើតុ/រណ៍

និង/របក

យ

វវ

។

Óើងខ្ញុំសូម

ើយសនo²នឹង

f្វើ/រតEវnÁើកំÌ2បន្ដបªប់[ចក្ដីÜងរ$យ/រណ៍"ះ ។ Óើងខ្ញុំសូម^Ýគមន៍មតិរិះគន់ និង/រ
ផ្តល់2dបល់្សងៗ សÍប់ជួយលំអកំÌចុងÞយ[រ$យ/រណ៍ ។
>ុមសិក

វ

សជិកុមសិក

វ

វវ

បណិត កុក នវូន (^កលវិទoល័យ California at Berkeley)
អនុ^

Sរ្យ {4ន្នកសង្គមវិទo និង2អនុ{4ន (អប់រំ

វវ)

ម=វិទoល័យមនុស្ស^¿្ដ និងវិទo^¿្ដសង្គម-^កលវិទoល័យបë្ចកវិទo\ន៉ង
ច័ន្ទ សុព
អគ្គÁbធិ/ររង
ឧត្ដមុម{ឹក ដ្ឋកិច្ច2តិ - !ជរìភិ$លកម្ពុ2
ង ចិ
{4នទំក់ទំនង^កលវិទoល័យ
វិទo^_នសិក

វវ និងបណ្ណុះប\្ខល (LI)

គឹម !
អ្នក

វវ2ន់ខ្ពស់ និងíក្ខជនបណិត

វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខល និង

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2

បណិត "ត $រមី (^កលវិទoល័យ/î្សល)
{4នi$៉តឺម៉ង់សចរណ៍
^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ
ធន់ វិ*
អ្នក

វវ (្នកអភិ$លកិច្ចមïប{2ធិបðយ្យ និងកំÌទង់^4រណៈ)

វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខល និង

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2

រ$យ/រណ៍ពិស
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ជំនួយ/រ

វវ

0លវិន 2
íក្ខជនអនុបណិតសង្គមវិទo ម=វិទoល័យដ្ឋកិច្ច និងវិទo^¿្ដនd$យឡុនដុន
បរិ¡្ញប័D (កិត្ដិយស) សង្គមវិទo ^កលវិទoល័យបë្ចកស\ន៉ង
ឆឹង សុ4វណ្ណ
វិទo^_នសិក

វវ និងបណ្ណុះប\្ខល (LI)

7៉ម សុ2
^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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បញ្ជីអក្សរត់ និងCក្យបំEFញ
ACC

គណៈកyធិ/រទទួល^Ðល់គុណពអប់រំ[កម្ពុ2
(Accreditation Committee of Cambodia)

ADB

ធរអភិវឌ្ឍន៍Úសុី (Asian Development Bank)

AIT

វិទo^_នបë្ចកវិទoÚសុី {សø (Asian Institute of Technology, Thailand)

ASEAN

សគម{22តិÚសុីÚü្នយ៍ (Association of South-East Asian Nations)

AusAID

ទីhក់Âរអូ

លីសÍប់/រអភិវឌ្ឍអន្តរ2តិ

(Australian Agency for International Development)
CBNRM LI

វិទo^_នប់ងធន4នធម្ម2តិwយន/រចូលរួមពីសហគមន៍

CDRI

វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខល និង

(Community Based Natural Resource Management Learning Institute)
វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2- វបសអ

(Cambodia Development Resource Institute)
CSUK

^កលវិទoល័យ 2 សុីម កំSយរ (Chea Sim University of Kamchaymear)

CUP

^កលវិទoល័យចំuីនពហុបë្ចកវិទo (Chamroeun University of Poly-Technology)

DHE

យកìនឧត្ដមសិក (Department of Higher Education)

DRF

Fទិ/សិក

ESSP

កម្មវិធីំវិស័យអប់រំ (The Education Sector Support Program)

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2 (Development Research Forum)

GMS

ម=អនុតំបន់¯គង្គ (Greater Mekong Sub-region)

HBF

មូលនិធិហិនរីជបូល (Heinrich Böll Foundation)

HEI

ឹះ^_នអប់រំ2ន់ខ្ពស់ (Higher Education Institution)

ICT

បë្ចកវិទoគមគមន៍ និងព័ត៌នវិទo
(Information and Communications Technology)

IDRC

មជ្ឈមណល

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរ2តិ

(International Development Research Centre)
IFL

វិទo^_ន^បរស (Institute of Foreign Languages)

ITC

វិទo^_នបë្ចកវិទoកម្ពុ2 (Institute of Technology of Cambodia)

MoEYS

សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ (Minister of Education, Youth and Sport, Cambodia)

NGO

អង្គ/រមិន¬នរìភិ$ល (Non Government Organization)

OECD

អង្គ/រសហ{តិបត្តិ/រដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍
(Organization of Economic Cooperation and Development)

PNSA

^*2តិកសិកម្មក*ប (Prek Leap National School of Agriculture)

PUC

^កលវិទoល័យប¡្ញ^¿្ត (Paññāsāstra University of Cambodia)

RAC

!ជបណិតសកម្ពុ2 (Royal Academy of Cambodia)

RMIT

^កលវិទoល័យ RMIT (RMIT University, Australia)

RUA

^កលវិទoល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture)

RUFA

^កលវិទoល័យភូមិន្ទវិចិDសិល្បៈ (Royal University of Fine Arts)

RULE

^កលវិទoល័យភូមិន្ទនីតិ^¿្ត និងវិទo^¿្ដដ្ឋកិច្ច
(Royal University of Law and Economics)

RUPP

^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ (Royal University of Phnom Penh)

រ$យ/រណ៍ពិស

10
UBB

^កលវិទoល័យ$ត់ដំបង (University of Battambang)

UC

^កលវិទoល័យកម្ពុ2 (University of Cambodia)

UHS

^កលវិទoល័យវិទo^¿្តសុbភិ$ល (University of Health Science)

UME

^កលវិទoល័យប់ង និងដ្ឋកិច្ច (University of Management and Economics)

WHO

អង្គ/រសុខពពិភពក (World Health Organization)

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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-ចក្តីសH្ខប
១. cលបំណងរួម[/រសិក បឋម"ះ
^កលវិទoល័យកម្ពុ2មួយចំនួន

គឺពិនិត្យ¯ើល

និងបÂÄញ^_នពបច្ចុប្បន្ន[/រ

wយត/រយកចិត្ដទុកក់ពិសÁើសមត្ថព

ពិនិត្យពីកបង្កលក្ខណៈ ឬកបង្ក/រលំ$កដល់/រ

វវnម
វវ

Ùលគឺ

វវ ។ /រសិក "ះ f្វើ/រmយត្លទូមួយពី

តំរូវ/រ្សងៗៀត សÍប់បង្កលក្ខណៈឱ្យ^កលវិទoល័យ អនុវត្ដគំនិតផ្ដួច្ដើម

វវ{កបwយ

គុណព ។
២. /រសិក "ះ

បដណ្ណប់Áើ^កលវិទoល័យចំនួន

^កលវិទoល័យមុខវិ2ទូ

១៥

និង^កលវិទoល័យឯកស

និងឹះ^_នសិក ើប$នប¾្កើតថ្មី

។

ុមសិក

^កលវិទoល័យរដ្ឋ

និងឯកជន

ឹះ^_នសិក eល$នប¾្កើតយូរមកើយ

វវ$នf្វើកិច្ចសÎសន៍បន្ដបªប់ចំនួនពីរïប

កិច្ចសÎសន៍2មួយពួកជនបÏÐលnម^កលវិទoល័យ
និងនិស្សិត កម្មវិធីសិក ^_នព

រួមន

ើសuីស

គឺ

wយតÁើ^វររបស់បុគ្គលិក

វវបច្ចុប្បន្ន និងមតិរបស់ពួកü ស្តីពីប¡Ä{ឈម /*នុវត្ដព

និងអនុ^សន៍សÍប់លំអ ។ កិច្ចសÎសន៍សុីជ

 ក៏$នf្វើWើង2មួយអ្នកជំញ/រ

ំបីរូបeល$ន

រួមចំÌកក្នុង/រអភិវឌ្ឍវិស័យឧត្ដមសិក nកម្ពុ2 ។
៣. /រពិនិត្យWើងវិញនូវឯក^រdង
/រសន្និìន²
ឹះ^_នប

ស្តីពីមុខÂរ[^កលវិទoល័យក្នុង/រប¾្កើតចំ

^កលវិទoល័យបំ;ញíសកកម្មរបស់ខ្លួន$ន{ើរបំផុត

ៀនផង

និងឹះ^_ន

^កលវិទoល័យeលតÁើ/រ
ក្នុងទិស"ះ

វវផង

។

ះដឹង

wយន

មរយៈ/រអភិវឌ្ឍខ្លួន2

និh/រពិភពកមួយសព្វø្ងគឺ

/រ`នWើង[

វវ ។ ខណៈeល^កលវិទoល័យÚសុីមួយចំនួន$ន´ះជំ=ន

ន^កលវិទoល័យ2ើនៀតកំពុង{ឈមមុខនឹងប¡Äចំបងៗ2ើន

!ប់¦ំង/រ

4ឲ្យម=ជននលទ្ធពទទួល$ន/រសិក ²hក់[ឧត្ដមeលនគុណពល្អ ។
៤. /រ©ស់ប្ដូរcលនd$យសំbន់ៗ $នជួយស®ល/រពÆីកវិ^លព៉ង¥ប់រហ័ស[វិស័យឹះ^_ន
ឧត្ដមសិក ពីចំនួន ៨ឹះ^_ន eល$នប¾្កើត2ផ្លូវ/រគិតDឹម¥hំ១៩៩៧ រហូតដល់ ៧៦ឹះ^_ន n
¥hំ២០០១ ក្នុង«ះន ៣៣ 2ឹះ^_នរដ្ឋ និង ៤៣ 2ឹះ^_នឯកជន ។ n¥hំ២០០៩ ននិស្សិត
១៦៨.០០៣ក់ $នចុះyះចូលuៀនnឹះ^_នឧត្ដមសិក
៥. កំ

ើន2បរិណ[វិស័យឹះ^_នឧត្ដមសិក

កង្វះវប្បធម៌

វវ និងកង្វះសមត្ថព

គើនដំ

ើរ/រ2សំbន់ 2ឹះ^_នប

ឬÛើនWើង ១៦ដង íើfៀបនឹង¥hំ១៩៩៧ ។

$នទសំណរពីគុណព[^កលវិទoល័យ 2ពិស

វវ nម^កលវិទoល័យ2ើន ។ ^កលវិទoល័យ
ៀន ះបី2^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ (RUPP) និង

^កលវិទoល័យឯកសរបស់រដ្ឋ ដូច2 វិទo^_នបë្ចកវិទoកម្ពុ2 (ITC) ^កលវិទoល័យវិទo^¿្ត
សុbភិ$ល (UHS) និង ^កលវិទoល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) 2iើម $នបÂÄញភស្ដុង[កំ
សកម្មព

វវក្ដី ។

៦. 2ទូ ^កលវិទoល័យមិនគិត² /រ
គើន

ើន

yនcលនd$យ

¦ំងបរិណ និងគុណព[/រ

វវ2íសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួន ។ ^កលវិទoល័យ

វវចស់*ស់
វវរបស់Eប

eលនយន្ដ/រ^_ប័នំ

iើម្បីÁើកកំពស់

ៀនWើយ ។ üើនយល់² /រ

វវ គឺ2/រ

វវរបស់និស្សិតeលមិនសូវនគុណពល្អ {សិនíើEឧ្ទសខ្លួនឯងមិនសកម្មក្នុង/រ
/រសិក "ះ $នរកើញប¡Ä{ឈមចំបងៗចំនួន

ំពីរក្នុង/រអភិវឌ្ឍសមត្ថព

វវ ។

វវ៖

រ$យ/រណ៍ពិស

12
ក. /របណ្ណុះអ្នក
សÐមថ្មីៗ

វវជំន់ថ្មី៖

{សកម្ពុ2

ើយសព្វø្ងnខ្វះអ្នក

$នជួប^_នពអវត្ដនEប

វវន/របណ្ណុះប\្ខលល្អ

ៀនក្នុងសម័យÞយ

ដូចÚចើញចស់មចំនួន

ដ៏តិច[Eឧ្ទសនស¡្ញប័D²hក់បណិតnក្នុងប^លកវិ
់
ទoល័យ ។
ខ. /រប¾្កើនíៀវត្សបុគ្គលិកសិក ៖ íៀវត្សnនកិត¦ប 2ពិសnមឹះ^_នឧត្ដមសិក រដ្ឋ ។
Eឧ្ទសទំនង2ប
រក

ៀន2លក្ខណៈមិន;ញ;ល nមឹះ^_នដៀត ។ wយ^រមិនÚច

ក់ចំណល$នប់ន់ មរយៈចំនួន

ដ៏ើន ើយសឹងyន;លសÍប់f្វើ/រ

៉ងប

ៀនធម្ម Eឧ្ទសDEវបង្ខំចិត្ដរត់ម

៉ងប

ៀន

វវ!ះ ។

គ. /រអភិវឌ្ឍជំញវិ2ជីវៈ្នកសិក អប់រំ៖ ^កលវិទoល័យកម្ពុ2 2ពិស^កលវិទoល័យរដ្ឋ ពុំន
{ព័ន្ធកំណត់ចស់ពី/ំ²hក់វិ2ជីវៈ និងពុំនគន្លងÚជីពរបស់បុគ្គល eលក្នុង«ះនÖងពី/រដំWើង
"នៈ និងíៀវត្សរបស់បុគ្គលិកសិក ផង ។ "ះ2ចំណុច$ យÁច%មួយ[{ព័ន្ធ eលមិនÚច
wះ

យ$នក្នុងបខ័ណ[^កលវិទoល័យមួយ«ះ

គឺDEវwះ

យn²hក់2តិម

ទស្សនវិស័យ2តិ ។
ឃ. /រwះ

យ/រSកëញ[ប¡្ញជន៖

ឱ/សf្វើ/រ
ជីវិតសិក

វវ
វវ

ក់íៀវត្ស¦បសÍប់/រប

f្វើឲ្យអ្នកនស¡្ញប័Dខ្ពស់ៗ
តុ"ះ

ៀន កង្វះគន្លងÚជីព និងកង្វះ

ន/រ¦ក់¦ញចិត្តតិចតួចឱ្យnប'ើ/រក្នុង

នតិចក់\ស់eល/យ2Eឧ្ទស

ឬទទួលយកមុខតំÌង

វវnម^កលវិទoល័យ ។ ចំÌកឯរìភិ$លវិញក៏មិនគិត² ^កលវិទoល័យរដ្ឋ2
ក(្លងសÍប់f្វើ/រ
តEវ/រ

វវeល»ក់ព័ន្ធដល់/រuៀបចំ និង/រអនុវត្ដcលនd$យ^4រណៈeរ ។

វវ្ទើរ¦ំងអស់របស់រìភិ$ល ទំនង2DEវwះ

ង. កំÌលំអមូលìនសÎរៈបë្ចកស
បë្ចកស សÍប់/រ

វវ៖

យwយអង្គព

^កលវិទoល័យគើន

វវ)្ទក្នុង ។

សព្វø្ងនសÎរៈ

វវ2មូលìនើយ (ឧ. ប\*ល័យ មន្ទីរពិ!ធន៍) ប៉ុ(្ដសÎរៈបë្ចកស

¦ំង«ះ ពុំនដូចៗh wយឹះ^_នមួយចំនួនyនសÎរៈបë្ចកសឯកសសÍប់/រ
bងធម្ម2តិ និងវិទo^¿្ដសង្គមWើយ 2ពិសកងទិន្នន័យសÍប់សិក
ច. /រ4ឱ្យនវិជន៍ថវិ/សÍប់/រ

វវឯកស ។

វវn^កលវិទoល័យ៖ nម^កលវិទoល័យរដ្ឋ

្ទើរyនវិជន៍ថវិ/របស់រដ្ឋសÍប់សកម្មព
/រ

វវ

វវ!ះ ។ រីឯ^កលវិទoល័យរដ្ឋeលន

វវសកម្ម ដូច2 RUPP ITC RUA UHS និងសកម្មតិច2ងបន្តិច គឺ^កលវិទoល័យភូមិន្ទ

វិចិDសិល្បៈ
គÒង
Sត់ឱ្យ

(RUFA)

និង

វវកន្លង

^កលវិទoល័យភូមិន្ទនីតិ^¿្ត

និងគÒង

និងវិទo^¿្តដ្ឋកិច្ច

វវបច្ចុប្បន្ន្ទើរ¦ំងអស់

(RULE)

គឺ2គÒងeល+ស់ជំនួយ

វវ ។ មូលនិធិមួយចំនួន ក៏$នមកពីគÒងអន្ដរ2តិ¦ក់ទងនឹង^កលវិទoល័យ និង

ទីhក់Âរnបរសeរ ។ គÒងeល^កលវិទoល័យ¦ំង"ះប¾្កើតWើងwយខ្លួនឯង នចំនួន
តិចតួចបំផុត ។
ឆ. /រពÆឹង²hក់ដឹកំ្នកសិក

វវ និង្នកប់ងរដ្ឋ$ល៖

üមិនគប្បីយល់² /រផ្ដល់មូលនិធិ

2កសំbន់បំផុត ឬ2 "ឱសថទិព្វ" សÍប់/រពÆឹងសមត្ថព

វវ«ះ ។ ះបី2 វិជន៍

ថវិ/នទំក់ទំនង2មួយ/រផ្ដល់ÚទិពÁើ/រ

វវ

ពីសំ\ក់²hក់ដឹកំ

និងអ្នកប់ង

^កលវិទoល័យក្ដី ក៏/រផ្ដល់Úទិពïប"ះmÚ¿័យៀត² ðើខ្លួនü©ªល់-ឿ2ក់eរ² uឿង"ះ
DEវf្វើដូë្នះ និងDEវន/រកំណត់ និងអនុវត្ដcលនd$យ

វវមួយ ។

/រសិក "ះ $នរកើញករណីវិជ្ជនមួយចំនួនក្នុង/រពÆឹងសមត្ថព
រដ្ឋខ្លះ

។

2ទូករណី¦ំង"ះបÂÄញ²

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

កិច្ច{ឹង³ងរបស់បុគ្គល

អ្នក

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

វវnម^កលវិទoល័យ
វវeលនសន្ទុះចិត្តខ្ពស់
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nម^កលវិទoល័យ

និងទង់្សងៗ[/រំ្នក^_ប័ន

2កសំbន់\ស់សÍប់ជំនះ

ប¡Ä{ឈមមួយចំនួនeល$នÁើកWើងក្នុងរ$យ/រណ៍"ះ ។ {សិនíើរបកគំើញ[/រ
¦ក់ទងល្អដល់/រuៀបចំcលនd$យ

វវ2ប់

និង$នបញ្ជូនដល់អ្នកuៀបចំcលនd$យ$ន

ដូë្នះE

ឧ្ទស គឺនឱ/សចូលរួមចំÌកដល់/រuៀបចំcលនd$យnមកិត្សងៗh ។ 2មួយh"ះ
ក៏នក/
^

"

ទនព2តិ"

Sរ្យអប់រំ

ក្នុងចំ0មអ្នក

វវnម^កលវិទoល័យកម្ពុ2eរ

វវកម្ពុ2តិចក់\ស់ eលសកម្មក្នុង/រ

៧. n;ល្ទើរyនថវិ/រដ្ឋ!ះសÍប់/រ
^កលវិទoល័យ

វវ ។

វវរបស់^កលវិទoល័យ

$នចូលរួមក្នុង"នៈ2អ្នកសហ/រ

ពី1ះន

អ្នក

វវកម្ពុ2nម

ឬទី{ឹក nមគÒង

eលផ្ដល់មូលនិធិ

wយ+ស់ជំនួយ ទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយ អង្គ/រមិន¬នរìភិ$លអន្ដរ2តិ និង^កលវិទoល័យបរស ។
ប៉ុ(្ដüមិនចស់² ðើដំ

ើរ/រïប"ះ Úចជួយដល់/រក^ងសមត្ថព

វវ{កបwយចីរព

nក្នុង^កលវិទoល័យnកម្ពុ2eរឬ ។
៨. /រសិក "ះ នផ្ដល់2អនុ^សន៍ដូចត៖
ក. /របំភ្លឺពីអត្ថ{dជន៍

និង/រî្វងរក-ើងឯកសÍប់/រ

វវរបស់^កលវិទoល័យ៖

{សិនíើ

គិត²yន{dជន៍«ះ üមិនÚចផ្ដួច្ដើមឱ្យនកិច្ច{ឹង³ងរួមh ក្នុង/រពÆឹងសមត្ថព
វ{កបwយចីរព«ះ

។

2ពិស

DEវន-ើងឯកក្នុងជួររìភិ$ល

វ

ក្នុងមជ្ឈìនសិក

វវ ឧស ហកម្ម និងសង្គមសុីវិល eលÚចប¡ក់ចស់ពីផលវិ$កeលÚចÛើតន íើសិន
មិនwះ

j

យប¡Ä{ឈមក្នុង;លបច្ចុប្បន្ន

និងពSំ$ច់ចំÙះមុខ

ក្នុង/រuៀបចំប¾្កើត

វិធី^ ស្ដថ្មី eលន/រសបស®ល/ន់{ើរ ។ üក៏DEវប¡ក់ចស់ពីអត្ថ{dជន៍n
ប់ដំ\ក់/ល[/រពិក ្នកcលនd$យ eលន/រចូលរួមពីប់^_ប័ន»ក់ព័ន្ធ !ប់¦ំង
សួង និង^កលវិទoល័យ ។
ខ. /រuៀបចំន/រសÍប់វិស័យឧត្ដមសិក ឱ្យនលក្ខណៈï្លកៗពីh៖

DEវ©ស់ប្ដូរcលនd$យn

²hក់2តិ ពី1ះ^កលវិទoល័យរដ្ឋស្ថិតÞម/រប់ងរបស់សួងជំញ ើយ^កលវិទoល័យ
ឯកជនស្ថិតÞម/រមនរបស់សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ (MoEYS) ។ /រពិនិត្យWើងវិញ
៉ងហ្មត់ចត់ពី^កលវិទoល័យរដ្ឋ

និង^កលវិទoល័យឯកជន

nក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក eលន

លក្ខណៈខុសï្លកh គប្បីនរួមបញ្ចូលប¡Äមូលìនឹះដូច$នគូសរំÁចរួចើយក្នុង/រសិក "ះ 2
ពិសÁើចំណុច ដូចត៖
i. អភិវឌ្ឍន៍ព2សល្យរបស់^
ស®ល

ក់íៀវត្សរ៍^

Sរ្យឧត្ដមសិក និងអ្នក

វវកម្ពុ2ជំន់ថ្មី wយគិត¦ំង/រ

Sរ្យ /រuៀបចំឱ្យនវិ2ជីវៈ្នកសិក

វវ និង/រwះ

យ

ប¡Äប¡្ញជនSកëញf្វើ/រnក(្លងដ ។
ii. វិជន៍ថវិ/សÍប់/រ
អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថព
គ. /រf្វើឱ្យ/រ

វវn^កលវិទoល័យ

!ប់បញ្ចូល¦ំង/រផ្ដល់មូលនិធិសÍប់

វវ សំរៈសំរួល/រÂរ និងគÒងផ្ដួច្ដើមWើងwយម=វិទoល័យ ។

វវ/យ2íសកកម្មស្នូលnម^កលវិទoល័យ៖ គប្បីពÆឹង²hកដឹ
់ កំ^

និងគណៈប់ង្នករដ្ឋ$លnម^កលវិទoល័យ 4ឱ្យន/រសង្កត់ធ្ងន់Áើ/រ
/រផ្តល់Úទិពឲ្យ/រ

វវ/យ2íសកកម្មស្នូល

។

វប្បធម៌

Sរ្យ

វវ និង

វវnម^កលវិទoល័យ

DEវពឹង្អកÁើក^_ប័ន្សងៗដូចនប¡ក់ក្នុង/រសិក "ះ 2ពិស៖
i. /រប¾្កើត និង/រអនុវត្ដcលនd$យ

វវ

រ$យ/រណ៍ពិស
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ii. /រប¾្កើត{ព័ន្ធប់ង/រ
iii. /រ

វវ

ើសuីស និង/ររក ទុកុម^

Sរ្យeលនស¡្ញប័Dខ្ពស់ៗ

iv. /រf្វើអត្ដស¡្ញណកម្ម និង/រង់ុម^
v. /រស®លចំនួន

៉ងប

ៀនឲ្យុម^

vi. /រ¦ក់¦ញ និង/រប់ង/រ

Sរ្យeលតÁើ/រ

Sរ្យeលសកម្មf្វើ/រ

វវ

វវ

វវeលនលក្ខណៈយូរអ4្វង

vii. /រពÆីកគុណព/រអប់រំÞយឧត្ដមសិក
viii. /រប¾្កើតកម្មវិធីសិក តÁើ/រ
ix. /រលំអវិធី^¿្ដ

វវសÍប់និសិ្សតមិន¦ន់$នស¡្ញប័Dឧត្តមសិក

វវ

x. /រប¾្កើនគុណពមូលìនសÎរៈបë្ចកស
xi. /រពÆីកកិច្ចសហ/រអន្តរ2តិÁើ/រសិក
ឃ. /រពÆីកFទិ/សិក

វវ
វវ និង/រ

វវ

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍ (DRF) iើម្បីf្វើ2គំរូ^កល្បង៖ ដូច$នពិក ើយក្នុង

រ$យ/រណ៍"ះ ^កលវិទoល័យ គប្បីប¾្កើនកិច្ចសហ/រ2មួយអង្គ/រសង្គមសុីវិល ^_ប័នរដ្ឋ
និងវិស័យឯកជន ឱ្យ/ន់សកម្ម និងនលក្ខណៈ2{ព័ន្ធ ។ 2ពិស DEវî្វងរកអ្នក
សកម្មnម^កលវិទoល័យ

iើម្បីដឹកំ

វវ

និងពÆឹង/រក^ងប\្ខញរmង^កលវិទoល័យ

អង្គ/រមិន¬នរìភិ$ល និងទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយÁើសកម្មព្សងៗ ដូច2 ប\្ខញeលuៀបចំwយ
DRF 2iើម ។ ក្នុងន័យ"ះ ន/រÁើក2អនុ^សន៍មួយចំនន
ួ ដូចត៖
i. ប¾្កើន/រផ្សព្វផ យពី/រ

វវ មរយៈFទិ/{Sំ¥hំ ។ DRF គប្បីពិSរ\បន្ដសន្និសីទអប់រំ

វវ{Sំ¥hំរបស់ខ្លួន ឱ្យ$នÁើសពីបី¥hំeល5ងWើងពីដំបូង ។ ^កលវិទoល័យ
គប្បីiើរតួឱ្យ/ន់សំbន់ wយប្ដូរFនhជួយសហ/រuៀបចំ និងផ្ដល់មូលនិធិសÍប់សន្និសីទអប់រំ
វវពីមួយ¥hំមួយ¥hំ ។ វិធី"ះ f្វើឲ្យEឧ្ទស និងនិស្សិត $នចូលរួមក្នុង/រ
បច្ចុប្បន្ន ើយ^កលវិទoល័យ ក៏$នល្បីyះ2ឹះ^_ន

វវ

វវeរ ។

ii. ក^ងប\្ខញមួយeលស®លដល់/រទទួល$ន/រផ្សព្វផ យ និង/រÖករំØកព័ត៌ន ។ ្អក
Áើcលគំនិតប¾្កើតកម្មវិធីបë្ចកវិទoព័ត៌ន និងទូរគមគមន៍ (ICT) មួយ សÍប់/រÂររបស់

Fទិ/សិក

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍ (DRF) និងwយន/រចូលរួមពីបុគ្គលិក^កលវិទoល័យផងeរ

üÚចuៀបចំ និងជួយផ្សព្វផ យព័ត៌នសំbន់ៗ និងថ្មី¦ន់;ល ។
iii. បន្ដកិច្ច{ឹង³ងសព្វø្ងក្នុង/រប¾្កើតស¦ªនុម;ញÁញមួយ[»ក្យបë្ចកស

វវ ។ DRF

Úចក^ងÁើមូលìន[គÒងស¦ªនុមÁើកមុន ដឹកំwយ CDRI eល2គÒងមួយដ៏
សំbន់សÍប់អ្នក

វវកម្ពុ2 និងបរស eលDEវf្វើ៉ងតិច2ពីរ^ ។ គÒងïប"ះ

DEវន/រចូលរួមពីអ្នក
¦ក់ទងរmងអ្នក

វវ2ើនnម^កលវិទoល័យ

វវក្នុង¿ុក និងអ្នក

ើយmជួយស®លដល់ចំណង

វវអន្ដរ2តិ ។

ង. /រក^ងcលរយៈ;ល6ង៖ DRF គប្បីf្វើ/រសំអនុវត្តន/ររយៈ;ល ១០¥hំមួយ iើម្បី
`នប¾្កើត^_ប័នមួយក្នុងលំំ2 "សម្ព័ន្ធពZគូ" Ùលគឺ Fទិ/សÍប/រចូ
់
លរួម ។ Zគូ
គប្បីរួមន ^កលវិទoល័យeលគួរនតួទី/ន់សំbន់nក្នុង DRF iើម្បី4ឱ្យគំនិតផ្ដួច
្ដើម

វវនចីរព ។

ច. /រf្វើ/រ2មួយគី»ក់ព័ន្ធ iើម្បីបន្ដពិនិត្យមន/រសិក បឋម ។ ក្នុង/រÂរ"ះ Zគូ DRF $ន
បំផុសគំនិតពីជំ=នមួយចំនួន ដូចត៖

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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•

Áើកន/រផ្សព្វផ យរ$យ/រណ៍"ះ !ប់¦ំង/រ´ះផ យរ$យ/រណ៍2^¤្មរផងeរ ។

•

uៀបចំឯក^ររíៀបmរៈសÍប់ DRF (2មួយន/រសÍប់/រពិក ក្នុងសន្និសីទ¥hំ២០១១ និង
លទ្ធពf្វើ/រសិក ពិសមួយ

eលÚច/តÁើ/រប¾្កើតវិ2ជីវៈbងសិក

វវ

និង/រ

វវn^កលវិទoល័យ) ។
•

សរររ$យ/រណ៍"ះ

•

ប¾្កើតដំ

2អត្ថបទសÍប់¼ឹត្ដិប័D

វវកម្ពុ2

(eល¦ក់ទង2មួយសួង

អបរំ យុវជន និងកី§ និងដឹកំwយឯ.ឧ.បណិត "ត $រុ៉ម) ។
ើរ/រមួយសÍប់/រពិ5ះdបល់

និង/រពិក 2មួយគី»ក់ព័ន្ធ

(ពិសអ្នក

uៀបចំcលនd$យ និង²hក់ដឹកំ^កលវិទoល័យ រួម¦ំងជំញ/រមួយចំនួនeល$នផ្ដល់
កិច្ចសÎសន៍សÍប់/រសិក "ះ ដូច2កជំ¦វ បណិត 8ឿង សកុ\ រដ្ឋÁbធិ/រ សួងអប់រំ
យុវជន និងកី§ 2iើម ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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JលបំណងKរសិក
¿បមលក្ខខណ/រÂរ (សូមÚនខ្លឹម^រស¾្ខបក្នុង{អប់ ១) /រសិក បឋម"ះ នcលបំណង

ពិនិត្យ^_នពបច្ចុប្បន្ន[/រ
Áើសមត្ថព
"/រ

វវ

វវ nមប\្ខ^កលវិទoល័យ

eល2កបង្កលក្ខណៈÂយ¿ួល

ើសuីសnកម្ពុ2មួយចំនួន wយត

(ឬបង្កឧបសគ្គ)

ដល់/រ

វវ

2ពិស

វវeលអនុវត្ដឹស្ដីក្នុងទិដ្ឋព2ក់î្ដង និងeលនទំក់ទំនងwយ©ªល់ 2មួយប¡Ä{ឈម

ក្នុង/រអភិវឌ្ឍកម្ពុ2" ។ ្អកÁើមូលìន[/រសិក "ះ ុមសិក
សÍប់ឲ្យFទិ/សិក

វវ$នទទួលសំ

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍ (DRF) ជួយ "បណ្ណុះ/រ

2ហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន" ។ ក្នុង/រសិក "ះ នសំ
ចូលរួមចំÌកក្នុងរយៈ;លបី¥hំដំបូង

ើឱ្យរក¯ើលឱ/សល្អ

វវសÍប់អភិវឌ្ឍន៍ មរយៈ/រំ

ើឱ្យÓើងខ្ញុំ "ផ្ដល់អនុ^សន៍អំពï
ី បបទ eល DRF Úច

និងតមុខៀត

ឱ/សសÍប់ក^ងសមត្ថព និងព2Zគូសហ/រ

Áើ្នកប\្ខញធន4នមនុស្ស

និងធន4នហិរញ្ញវត្ថុ

វវ iើម្បីÁើកកំពស់/រ

វវ និងសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ" ។
/រសិក "ះ

ក៏ពិនិត្យ¯ើលcល

"រយៈ;ល6ង"

[/រផ្ដល់

"ទិន្នន័យcលeលÚចជួយដល់

/រសន្ទអំពី រíៀប អ្នក\/^_ប័ន\ កម្មវត្ថុ ;លF* និងទីក(្លង DEវផ្តល់/រំដល់^កលវិទoល័យរដ្ឋ
iើម្បីឱ្យ^កលវិទoល័យ¦ំង«ះ នដំ

ើរ/រuៀបរយ និង`នដល់ស្ដង់រeលស'ច$នwយ^កល

វិទoល័យនÛរ;ិ៍yះល្អnតំបន់Úសុីអü្នយ៍"
{មូលព័ត៌នcល

(!ប់¦ំង/រ

។ លក្ខណៈ "ពិនិត្យបឋម" [/រសិក "ះ មិនអនុ¡្ញតនូវ/រ

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្ន"ះផង)

ឲ្យ$នសព្វប់និងលំអិត2ង"ះ

ៀត ។ ះ2៉ង\ក្ដី /រសិក បឋម"ះ Úច2មូលìនសÍប់uៀបចំ2 "គំរូ" មួយ/ន់ចស់*ស់
iើម្បី/ប់យកទិដ្ឋពើន¸មៀត ¦ក់ទងនឹងសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ2ើន ។

9អប់ ១៖ =លបំណង?/រសិក បឋម
១. ពិនិត្យទិដ្ឋព[/រ

វវអភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្ន និងសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ

២. កំណត់ពីឱ/ស និងឧបសគ្គ ឬប¡Ä{ឈមចំបងៗ ដល់/រuៀបចំកម្មវិធី

វវ !ប់¦ំងcលនd$យ

ធន4នមនុស្ស {ព័ន្ធ និងមូលìនសÎរៈបë្ចកស
៣. កំណត់ពីឱ/ស និងផ្ដល់2អនុ^សន៍អំពីវិធីeល DRF ÚចចូលរួមចំÌកក្នុងរយៈ;លបី¥hំដំបូង និង
តមុខៀត

Áើ្នកប\្ខញធន4នមនុស្ស

និងព2Zគូសហ/រ

និងធន4នហិរញ្ញវត្ថុ

វវ iើម្បីÁើកកំពស់/រ

ឱ/សសÍប់ក^ងសមត្ថព

វវ និងសមត្ថព

វវnម^កល

វិទoល័យ ។

ុមសិក

វវ$នSប់្ដើម/រÂរ

cល»ក់ក\្ខលÚណត្ដិរបស់
សមត្ថព

DRF

វវn¤កក្ក ២០០៩ ើយn¤ក¡្ញ $នស'ចម
wយ$នយករបកគំើញបឋម

វវ[^កលវិទoល័យរដ្ឋ nក្នុងសន្និសីទអប់រំ

មកបÂÄញជូនដល់គណៈកម្ម/រ

វវ DRF ²hក់2តិÁើកទីពីរ n!ជ4នី

ភ្នំ;ញ ។ គណៈកម្ម/រ$នបំផុស/រពិក 2ើន រួម¦ំងÁើចំណុចeលំ ឫស®ចកំងជំរុញ
[/រវិគ និងអនុ^សន៍របស់Óើង ។ រ$យ/រណ៍មុនស'ច DEវ$នផ្សព្វផ យniើម¥hំ២០១០ និង
យកមកពិក hក្នុងកិច្ចពិក តុមូលn CDRI nø្ងទី២៦ ¯^ ២០១០ wយនពួកអ្នក4ប់ចូលរួមក្នុង
DRF មកចូលរួម ើយមតិជួយលំអ្សងៗ$នក់បញ្ចូលក្នុងរ$យ/រណ៍ចុងÞយ"ះរួចើយ ។ wយ
>កុមសិក

វវ$នគូសប¡ក់² /រ4ឲ្យទិន្នន័យសÎសន៍នគុណពល្អ នលក្ខណៈសុីជ



និង្មើពh $នជួបប¡Äខ្លះ ។ ឧ¦ហរណ៍ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍មួយចំនួន $ន!?កក្នុង/រផ្ដល់ព័ត៌ន
សុីជ

អំពី^_ប័នខ្លួន

ឬក្នុង/រmយត្ល©ªល់ខ្លួន

អំពី^_នពបច្ចុប្បន្ន[/រ

វវnម^កល

រ$យ/រណ៍ពិស

18
វិទoល័យរបស់ពួកü
Úទិពដល់/រ

។

អ្នកផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍មួយចំនួន$នផ្ដល់ច¯្លើយ

វវ និងន/រÁើកកំពស់សមត្ថព

eល$នផ្ដល់មតិទិðៀន

"eលសង្គមចង់$ន"

វវ ើយអ្នកផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍មួយចំនួនៀត

$ន្នើសុំកុំប@្ចញyះពួកünក្នុងរ$យ/រណ៍

នលក្ខណៈ2/រចង្អុលបÂÄញ

និង/រឆ្លុះប¡+ំងក្ដី

។

ះបី2ទិន្នន័យ{មូល$ន

ក៏/រសិក "ះÚច/យ2មូលìនសÍប់/រ

មុខៀត ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

អំពី/រផ្ដល់

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

វវ

19



វិធី"M្ដសិក
iើម្បីរកឱ្យើញ និងបÂÄញប¡Ä{ឈមនិងឱ/ស សÍប់/រក^ងសមត្ថព

^កលវិទoល័យnកម្ពុ2

ុម

វវ nម

វវ$នពoមî្វងយល់ពីលក្ខខណnក្នុង^កលវិទoល័យ

ើសuីស

ចំនួន ១៥ (សូម¯ើល!ង ១៖ yះ2អក្សរ/ត់[^កលវិ

ទoល័យនÁើកWើងក្នុងរ$យ/រណ៍"ះ) ។
¿បមcលបំណង[/រសិក "ះ

ន/រត2សំbន់Áើឹះ^_នឧត្ដមសិក

eលDEវ$នប¾្កើត2

^កលវិទoល័យ 22ងឹះ^_នeលប¾្កើតWើង2វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ ។ ឧ¦ហរណ៍ វិទo^_ន
បë្ចកវិទoកម្ពុ2 (ITC) ះបី2នyះ2វិទo^_នក្ដី ក៏នលក្ខណៈ2ម=វិទoល័យ2យូរមកើយ ។
üមិនA^*2តិកសិកម្មកÁៀប (PNSA) ²2ម=វិទoល័យ ប៉ុ(្ដ PNSA DEវ$នSត់ទុក²2
ឹះ^_នឧត្ដមសិក ចំបងមួយeលនឯកសក្នុង/រសិក ្នកកសិកម្ម

។

ះបីនកម្មវិធសិ
ី ក eលផ្ដល់

ស¡្ញប័Dក្ដី ក៏វិទo^_ន2ើននទិសផ្តល់/របណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ៉ងចស់ ។ ដូចheរ ឹះ^_ន
ឧត្ដមសិក ថ្មីៗមួយចំនួន eលDEវ$នប¾្កើតWើង2^កលវិទoល័យ ពុំ¬នសុទ្ធនលក្ខណៈសម្បត្ដិប់ន់
2^កលវិទoល័យ«ះ ើយ"ះ2មូលតុeលDEវក់បញ្ចូលឹះ^_ន¦ំង«ះnក្នុង/រសិក "ះផង ។
!ជបណិតសកម្ពុ2 (RAC) DEវ$នក់បញ្ចូលwយតុ² ឹះ^_ន"ះDEវ$នប¾្កើតWើង2បណិតស
វវមួយស្ថិតÞម/រប់ងរបស់ុម{ឹក រដ្ឋមB្ដី ។ សំ\ក[^កលវិទoល័យក្នុង/រសិក "ះ
ពុំនលក្ខណៈតំ\ងទិដ
្ឋ ពឧត្ដមសិក ¦ំងមូល

ះបីន/រគិតគូរដល់ពខុសhរmងឹះ^_នÁើ

ចំណុចដូចbងÞមក្ដី៖

ឹះ^_ន^4រណៈ និងឹះ^_នឯកជន៖ ឹះ^_ន^4រណៈ DEវ$នប¾្កើតWើងនិងផ្ដល់ថវិ/wយរដ្ឋ
និងស្ថិតÞម/រប់ងwយ©ªល់ពីសួងរបស់រìភិ$ល
យុវជន និងកី§ ប់ងឹះ^_នឧត្ដមសិក ចំនួន
ថវិ/ពីរដ្ឋ ើយគើនដំ

ើរ/រiើម្បីî្វងរក

។

យកìនឧត្ដមសិក [សួងអប់រំ

ំបី ។ ចំÌកឹះ^_នឧត្ដមសិក ឯកជនវិញ មិនទទួល
ក់ចំ

ញ ។ ឹះ^_ន¦ំង"ះ DEវ$នទទួល^Ðល់

wយគណៈកyធិ/រប¡ក់គុណពអប់រំកម្ពុ2 និងwយសួងអប់រំ យុវជន និងកី§ eលនសមត្ថកិច្ច
បញ្ឈប់{តិបត្ដិ/ររបស់ឹះ^_ន¦ំង§យ\ eលមិន{តិបត្តិមបទបបញ្ញត្ដិ ។ គួរកត់សÐល់² ន
ឹះ^_នឧត្ដមសិក

"ឯកស" 2ើន eលស្ថិតÞម/រប់ងរបស់សួងជំញ»ក់ព័ន្ធ (ដូច2

សុbភិ$ល កសិកម្ម វប្បធម៌ ^ស ហិរញ្ញវត្ថុ /រ»រ2តិ និង^4រណ/រ 2iើម) ។

ឹះ^_ន$នប¾្កើតWើងយូរមកើយ និងឹះ^_នើបប¾្កើតថ្មី៖ ¥hំប¾្កើត គឺ2¥hំនចុះប¡ក់ក្នុង "ស្ថិតិ
ស្ដីពីឹះ^_នឧត្ដមសិក " eល´ះផ យwយសួងអប់រំ យុវជន និងកី§ (ចុះហត្ថÁbwយ{4ន
យកìនឧត្ដមសិក

ចុះø្ងទី ៣ មី ២០១០) ។ រីឯ¥hំeលនចុះក្នុងវង់ចក សំដល់¥hំប¾្កើត

^កលវិទoល័យ2Áើកទីមួយ ។ ឧ¦ហរណ៍ RUPP នឫសគល់2^កលវិទoល័យភូមិន្ទ¤្មរ eលDEវ
$នប¾្កើតWើងn¥hំ១៩៦០ ។ RULE DEវ$នប¾្កើតWើងwយអនុឹត្យn¥hំ២០០៣ ប៉ុ(្ដនឫសគល់
ំងពី¥hំ១៩៤៨ 2វិទo^_ន2តិ្នកចប់ នd$យ និងដ្ឋកិច្ច ។ វិទo^_ន"ះ $នSប់្ដើមកម្មវិធី
សិក រយៈ;លបី¥hំ នស¡្ញប័D²hក់បរិ¡្ញn¥hំ១៩៥៣ ។ fៀបនឹង^កលវិទoល័យរដ្ឋ eលន
{វត្ដិយូរើយ«ះ (RUPP RULE PNSA RUA RUFA UHS) ុមសិក

វវ ក៏$នពិSរ\អំពី

^កលវិទoល័យរដ្ឋថ្មីៗ ដូច2^កលវិទoល័យ$ត់ដំបង (UBB) និង ^កលវិទoល័យប់ងនិងដ្ឋកិច្ច
(UME) ។ ^កលវិទoល័យឯកជនចំនន
ួ ៤ eល$នក់បញ្ចូលក្នុង/រសិក "ះ ើបកÛើតWើងn
ចុងទសវត្សរ៍១៩៩០ n;លeល្នកឯកជន$នទទួល/រអនុ¡្ញតឱ្យíើកដំ

ឹះ^_នសិក ឯកស

និងឹះ^_នសិក ផ្ដល់mអប់រំទូ៖

ើរ/រឹះ^_នឧត្ដមសិក ។

បë្ចកស័ព្ទ"ះ

ស¡្ញប័Dមួយចំនួន ។ ឧ¦ហរណ៍ RUPP និង RULE 2^កលវិទoល័យចំ

សំដល់កម្មវិធីផ្ដល់

ះដឹងទូចស់\ស់ ។

រ$យ/រណ៍ពិស

20
Cពីចប់ និងដ្ឋកិច្ច RULE $នពÆីកកម្មវិធីសិក របស់ខ្លួន wយបញ្ចូល្នកហិរញ្ញវត្ថុនិងធរ និង
គណ"យ្យនិងប់ងÚជីវកម្ម ។ ITC PNSA RUA RUFA UHS និង UME គឺសុទ្ធ2^កលវិទoល័យ
ឯកស ។ ^កលវិទoល័យ 2 សុីម កំSយរ (CSUK) DEវ$នSត់ទុក2ឹះ^_នឯកស 1ះ
នម=វិទoល័យពីរ គឺ ម=វិទoល័យប់ង និង ម=វិទoល័យវិទo^¿្ដកសិកម្ម ។

ុងភ្នំ;ញ និង$ត្ត៖ ^កលវិទoល័យ$ន

ើសuីសសÍប់f្វើ/រសិក

ចំបងnក្នុងភ្នំ;ញ ើយ CSUK UBB និង UME $ន

គើនស្ថិតnក្នុង ឬនទីំង

ើសយក iើម្បីឲ្យនឹះ^_នnម$ត្ដផងeរ ។

!"ង ១៖ AកលវិទCល័យកម្ពុ2%នFើសយកសHប់/រសិក

១

២

"កលវិទ$ល័យ

/0ំបH្កើត

ឯកជន

រដ្ឋ

^កលវិទoល័យ 2 សុីម កំSយរ

១៩៩៣ (^កល

(CSUK yះអនុម័តn¥hំ២០០៨)

វិទoល័យឥសីFទ)

^កលវិទoល័យចំuីន

២០០២

●

●

ឯក*ស

ចំUះដឹងទូY

●

ពហុបë្ចកវិទo (CUP)
៣

វិទo^_នបë្ចកវិទoកម្ពុ2 (ITC)

១៩៨១ (១៩៦៤)

៤

^កលវិទoល័យន័រតុន

១៩៩៧

៥

^*2តិកសិកម្មកលៀប (PSNA)

២០០២ (១៩៥០)

៦

^កលវិទoល័យប¡្ញ^¿្ដ (PUC)

២០០២ (១៩៩៧)

៧

!ជបណិតសកម្ពុ2 (RAC)

១៩៩៩

●

៨

^កលវិទoល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)

១៩៨៤ (១៩៦៤)

●

●

៩

^កលវិទoល័យភូមិន្ទ

១៩៧៩ (១៩៦៥)

●

●

២០០២ (១៩៤៨)

●

●

●

●

វិចិDសិល្បៈ (RUFA)
១០

^កលវិទoល័យភូមិន្ទនីតិ^¿្ដ
និងវិទo^¿្ដ ដ្ឋកិច្ច (RULE)

១១

^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ (RUPP)

១៩៨០ (១៩៦០)

●

●

១២

^កលវិទoល័យ$ត់ដំបង (UBB)

២០០៧

●

●

១៣

^កលវិទoល័យកម្ពុ2 (UC)

២០០៣

១៤

^កលវិទoល័យវិទo^¿្ដសុbភិ$ល ១៩៨០ (១៩៤៦)

●

●
●

●

(UHS)
១៥

^កលវិទoល័យប់ង និងដ្ឋកិច្ច

២០០៦ (១៩៩៨)

●

●

(UME)

ក្នុង/រសិក "ះ

ន/រសÎសពីរ្នក

។

្នកទីមួយ

2កិច្ចសÎសន៍2មួយជនបÏÐលមកពី

^កលវិទoល័យ¦ំង ១៥ (សូម¯ើល!ង ១) ។ iើម្បីf្វើឲ្យទិន្នន័យÚចEៀបfៀបh$ន ុម
ប¾្កើតនូវឯក^រÌំទូសÍប់សÎសន៍

(សូមÚនឧបសម្ព័ន្ធ)

eលសំ{មូលព័ត៌នមូលìនÁើអ្នក

ផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍ និងឹះ^_នមួយចំនួន wយតÁើ^វររបស់បុគ្គលិកនិងនិស្សិត កម្មវិធីអប់រំ
^_នពបច្ចុប្បន្ន[/រ

វវ និង

វវ ។ ឯក^រÌំ"ះ ក៏នផ្តល់នូវសំណរចំហ eល្នើឱ្យអ្នក!យ/រណ៍ផ្ដល់

គំនិតរបស់ខ្លួនអំពីបរិ/ស

វវ

2ពិសប¡Ä{ឈមក្នុង;លបច្ចុប្បន្ន

iើម្បីលំអ ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវ$ន

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

ឱ/សថ្មីៗ

និងអនុ^សន៍

21
!"ង ២៖ ជនបJKល%នផ្ដល់កិច្ចសOសន៍
Z[ះអ្នកផ្ដល់កិច្ចស5^សន៍

មុខតំ`ង

ក ធូ uណ

អនុ{4ន /រិល័យ

ឯ.ឧ. បណិត "ត $រុ៉ម

អតីត^កលវិទoធិ/ររង ^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ !ជបណិតសកម្ពុ2

បណិត អង់ហ្គឹស ម៉ុនរ៉ូ

អនុ{4ន កិច្ច/រអប់រំ

វវ ^កលវិទoល័យភូមិន្ទភ្នំ;ញ

វវ ^កលវិទoល័យកម្ពុ2

និង2{4នមណលសិក អន្ដរ2តិ
ក ន់ សុផុន

អនុ{4ន ្នកទំក់ទំនងអន្ដរ2តិនិង4គុណព ^កលវិទoល័យប់ង
និងវិទo^¿្ដដ្ឋកិច្ច

ក ជូ ច័ន្ទរី

{4ន ្នកបណ្ណុះប\្ខល និង

ឯ.ឧ. បណិត ស៊ុំ ឈុំប៊ុន

អគ្គÁbធិ/រ !ជបណិតសកម្ពុ2

ឯ.ឧ. បណិត បុង សុវត្តិ

^កលវិទoធិ/រ ^កលវិទoល័យភូមិន្ទវិចិDសិល្បៈ

ក អ៊ុង m៉ន់fឿន

អនុ{4ន ^កលវិទoល័យន័រតុន

ក សុីសុវត្ថិ ឌី Sន់តូ

ឧប/រី¼ឹទ្ធបុរស ^កលវិទoល័យប¡្ញ^¿្ដកម្ពុ2

ឯ.ឧ. យក់ ង៉ុយ

^កលវិទoធិ/រ ^កលវិទoល័យភូមិន្ទនីតិ^¿្ដ និងវិទo^¿្ដដ្ឋកិច្ច

ក សិត ខន

{4នទំក់ទំនងអន្ដរ2តិនិង^ជីវកម្ម ^កលវិទoល័យ 2 សុីម កំSយរ

ក ©ត់ មុនី

យក^*2តិកសិកម្មកÁៀប

Fជ្ជ. ឯម សុ4

មB្ដី

Fជ្ជ. ក់ មក!

{4ន/រិល័យរដ្ឋ$លនិងÁbធិ/រìន ^កលវិទoល័យវិទo^¿្ដសុbភិ$ល

បណិត ស៊ុន សូត

^កលវិទoធិ/រ{តិបត្ដិ ^កលវិទoល័យចំuីនពហុបë្ចកវិទo

ក ^Fង រិទ្ធ¥យ

^កលវិទoធិ/ររង ទីផ រនិងទំក់ទំនង^4រណៈ ^កលវិទoល័យចំuីនពហុបë្ចកវិទo

ឯ.ឧ. បណិត អ៊ុម រម្យនី

អគ្គយក វិទo^_នបë្ចកវិទoកម្ពុ2

កបណិត ជុង ៀង ²វរិទ្ធ

អគ្គយករង វិទo^_នបë្ចកវិទoកម្ពុ2

បណិត ទូច វិ^លសុខ

^កលវិទoល័យ$ត់ដំបង

កិច្ចសÎសន៍សុីជ
ឬ2ទី{ឹក អប់រំ

វវ

វវ !ជបណិតសកម្ពុ2

វវ ^កលវិទoល័យវិទo^¿្ដសុbភិ$ល

 ក៏$នf្វើ2មួយ "ជំញ/រ"

ំបីក់ eលនមុខតំÌងក្នុងជួររìភិ$លកម្ពុ2

eលនមុខÂរសំbន់ជួយតង់ទិសវិស័យឧត្ដមសិក nកម្ពុ2

(សូម¯ើល

!ង ៣) ។ កិច្ចសÎសន៍¦ំង"ះ $នផ្ដល់ទស្សនវិស័យគួរឱ្យSប់Úរម្មណ៍ និងមិន*ក់Áៀម ។ {4ន
ុម

វវ$នជួយសបស®លកិច្ចសÎសន៍

{¼ឹត្ដwយរលូន

។

Þយពីកិច្ចសÎសន៍

ើយសជិកុម
សជិកុម

ពិក hÁើចំណុចសំbន់ៗក្នុងកិច្ចសÎសន៍នីមួយៗ

$នរួមចំÌកf្វើឱ្យ/រពិក

វវ$នf្វើ/រEៀបfៀបកំណត់I

និង

ើយEៀបfៀប2មួយ/រវិគទិន្នន័យeល{មូល$ន

ពី{ភពដៀត ។

រ$យ/រណ៍ពិស

22
!"ង ៣៖ កិច្ចសOសន៍2មួយជំញ/រ
Z[ះអ្នកផ្ដល់កិច្ចស5^សន៍

មុខតំ`ង

លបរិb្ឆទ

ទីកd្លង

ស5^សន៍

បណិត ល្វីស៍ Ú?់នស៍

អ្នកសបស®ល

៣០ កក្ក ០៩

^កលវិទoល័យភូមិនភ្ន
្ទ ំ;ញ

៣០ កក្ក ០៩

^កលវិទoល័យភូមិនភ្ន
្ទ ំ;ញ

៣០ កក្ក ០៩

^កលវិទoល័យភូមិនភ្ន
្ទ ំ;ញ

អង្គ/រ៉រីណុល
^កលវិទoល័យភ្នំ;ញ
បណិត

យអ៊ិន  ផន់fើរ

ទី{ឹក

វវ

^កលវិទoល័យភ្នំ;ញ
បណិត iវីដ ហ្វ័រដ៍

ទី{ឹក i$៉តឺម៉ង់គីមី
^កលវិទoល័យភ្នំ;ញ

ឯ.ឧ. បណិត "ត $រុ៉ម

អនុ{4ន !ជបណិតសកម្ពុ2

៣០ កក្ក ០៩

^កលវិទoល័យភូមិនភ្ន
្ទ ំ;ញ

ឯ.ឧ. បណិត កុល ង

សរដ្ឋមB្ដី !ជរìភិ$លកម្ពុ2

៣១ កក្ក ០៩

^កលវិទoល័យប¡្ញ^¿្ដកម្ពុ2

កជំ¦វ បណិត

រដ្ឋÁbធិ/រ សួងអប់រំ

២១ កក្ក ០៩

សួងអប់រំ យុវជន និង កី§

8ឿង សកុ\

យុវជន និង កី§

^

{4នគÒងប់ងដ្ឋកិច្ច

៣ សី= ០៩

^កលវិទoល័យភូមិន្ទ នីតិ^¿្ដ

Sរ្យ ហ្សង់ ហ ក់ ប៉ូល

និងវិទo^¿្ដដ្ឋកិច្ច

^កលវិទoល័យភូមិន្ទនីតិ^¿្ដ
និង វិទo^¿្ដដ្ឋកិច្ច
ឯ.ឧ. បណិត ហង់ ជួន \រ៉ុន

អគ្គÁbធិ/រ ឧត្ដមុម{ឹក

៣ សី= ០៩

ដ្ឋកិច្ច2តិ និងអគ្គÁbធិ/រ
សួងដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

ឧត្ដមុម{ឹក ដ្ឋកិច្ច2តិ
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រពិនិត្យeើងវិញfើឯក"រ5ន
មុខgរKរ

វ

ប់៖

វ!ម

"កលវិទ$ល័យ
ក. មុខgររបស់"កលវិទ$ល័យក្នុងរផលិតចំUះដឹង
ដូច$នកត់សÐល់ពីbងiើម /រសិក "ះត2សំbន់Áើឹះ^_នឧត្ដមសិក eលDEវ$នប¾្កើតWើង
2^កលវិទoល័យ
ប\្ខល

22ងតÁើឹះ^_នÞយមធ្យមសិក

ឬវិទo^_នបណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ

{ព័ន្ធអប់រំរបស់2តិ

ើយ

។

ឬ^_ប័នឧត្ដមសិក

និយឱ្យ¿ួល^ប់

ដូច2មណលបណ្ណុះ

^កលវិទoល័យស្ថិតn²hក់កំពូល[

ើសយកសិស្សបញ្ចប់មធ្យមសិក មួយចំនួនតូចឲ្យចូលសិក n²hក់បរិ¡្ញ

/រពÆីក/រអប់រំម^កលវិទoល័យnក្នុង{សអភិវឌ្ឍន៍

និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

។

m2ប់¦ក់ទងនឹងក្តី$រម្ភអំពី

បរិណ និងគុណព[ធន4នមនុស្ស ¼ម¦ំងតEវ/រនិង/រផ្គត់ផ្គង់អ្នកវិ2ជីវៈeលនជំញកិតខ្ពស់ ។
ប៉ុ(្ត^_នព2ក់î្ដង[ឹះ^_នឧត្ដមសិក ¦ំង"ះ
{8ទ (រួមន អ្នកនd$យ អ្នកអប់រំ

eលដំ

ើរ/រ2

^កលវិទoល័យ

ំឲ្យមនុស្សប់

វវ អ្នកវិ2ជីវៈ និងពលរដ្ឋ^មញ្ញ) នក្ដីរំពឹង2លក្ខណៈ "^yរតី"

និង "សង្គម" eលខ្ពស់ហួសពីគំនិតf្វើ/របណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ ឬ "/របណ្ណុះប\្ខលធន4នមនុស្ស" សÍប់
ទីផ រ/រÂរៀត

។

ក្ដីរំពឹង²

^កលវិទoល័យiើរតួទីសំbន់ក្នុង

"/រអភិវឌ្ឍ2តិ"

(និងមិន¬ន

ន់អភិវឌ្ឍន៍ ដ្ឋកិច្ច ប៉ុ0*ះ) និងក្នុង/រអប់រំ "អ្នកដឹកំអគត" ើញនើន\ស់nក្នុងចក្តី
¸្លង្សងៗ

(ដូច2

សំណរផុសWើង²
/រសិក "ះ ðើ "/រ
/រផលិតចំ

អំព
ី ចក្ដី¸្លង/រណ៍ពីíសកកម្ម

ðើតួទី"ះគួរអនុវត្តឬ

និងសុន្ទរក²នd$យ

អនុវត្តïប\

2iើម)

និង$នKគជ័យប៉ុ\*

ះបីន

ើយក្នុងបរិបទ[

វវ" DEវយកមកគិតបញ្ចូលeរឬ ។
ះដឹង គឺ2/រÂរស្នូលnក្នុងíសកកម្មរបស់^កលវិទoល័យ ។ សÍប់ប\្ខ{ស

nតំបន់Úសុី$៉សុីហ្វិក ដូច Cummins (2006: 27) គូសប¡ក់² /រEើ

ស់ចំ

ះដឹង 2ពិស

វិទo^¿្ដ និងបë្ចកវិទo គឺ2យុទ្ធ^¿្ដគន្លឹះមួយសÍប់/រf្វើទំ"ើបកម្ម និងពÆឹង{ស2តិwយខ្លួនឯង ។
ជប៉ុន 2ឧ¦ហរណ៍ដ៏ល្អមួយ wយf្វើចលអំពី "/រចម្លងចំ
"/រR្នចំ

ះដឹងថ្មី" Sប់ពីទសវត្សរ៍១៩២០ និង

ះដឹងមü" nចុងសតវត្សរ៍ទី១៩ /ន់

"/រប¾្កើតចំ

ះដឹងថ្មី" Sប់ពីទសវត្សរ៍១៩៧០ ។ សÍប់

{សÚសុីដៀត (ដូច2 កូu៉bងត្បូង សិង្ហបុរី និង Tm៉ន់) eលiើរមគន្លង"ះeរ Cummins (2006: 27)
$៉ន់^yន² តំបន់"ះÚចកំពុង¾ើបëញពី "^_នពបªប់បន្សំ ឬសំbន់»ក់ក\្ខល ក្នុង/រផលិតចំ
^កល"

eលüង-ឿ²

ស្ថិតÞម/របដណ្ណប់របស់កbងលិច

ះ៉ង"ះក្ដី គំនិតeល² Úសុី2 "កល៉សុីនថ្មី[/រផលិតចំ
តំបន់"ះនលក្ខណៈចុះ2bំង

។

nក្នុង^កលវូបនីយកម្ម[/រផលិតចំ

ះដឹង"ះ

ះដឹង
។

ះដឹង" DEវថ្លឹង¸្លងឲ្យល្អ wយតុ²

Kគជ័យ[ប\្ខ{សnÚសុីeល-ឿនÁឿន

និងធូរ4រ2ងü

មិនDEវប4្វរ/រយកចិត្ដទុកក់ëញពីប¡Ä eល

ប\្ខ{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់កំពុង{ឈមមុខ«ះ
យកសÍប់^_នពn{សកម្ពុ2

2ពិសសហរដ្ឋÚ¯រិក

។

ទស្សនវិស័យមួយeល/រសិក "ះ$ន{/ន់

គឺះ2{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ÚចuៀនសូDពី{ព័ន្ធអប់រំ

វវ

[ "{សធំ" (Altbach 2004a:30) និងទទួល^Ðល់អំពី "^_នព^កល2មូលìនnក្នុងឧត្ដមសិក
អន្ដរ2តិ" ក្ដី (Altbach 2004b:1) {ស¦ំង«ះDEវuៀបចំ៌របស់ខ្លួន©ªល់ សÍប់wះ
និងកំណត់Úទិពn²hក់2តិ ើយផ្តល់នូវវិគ¦នរបស់ខ្លួន©ªល់ដល់/រផលិតចំ

យតEវ/រ

ះ ដឹង^កល ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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ខ. "កលវិទ$ល័យ គឺiឹះ"jនបkៀន និង
ðើ

"/រ

វវ"

វ

វ

សំbន់៉ង\សÍប់^កលវិទoល័យ?

^កលវិទoល័យ2ក(្លងសÍប់ផ្ដល់/រអប់រំÞយមធ្យមសិក

ះដឹងDEវស្ថិតnDឹម

ះដឹង ។ üង¯ើលើញ^កលវិទoល័យ²2 ឹះ^_ន ប

កិត[/រ្ទរ ឬ/រÖកSយចំ
ស¡្ញប័D[ឹះ^_ន¦ំង«ះ

{សិនíើü¯ើលើញ2សំbន់²

ដូë្នះតួទីផលិតចំ

2bhតប¡ក់ពក
ី
ិត[/រអភិវឌ្ឍវិ2ជីវៈ

ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច[
្ច អ្នកទទួល$នស¡្ញប័D

និងwះ

ៀន ើយ

ជួយស®ល/រ`នWើងbង

យតEវ/រអភិវឌ្ឍន៍ធន4នមនុស្សរបស់{ស

"ះ2ករណីតួ៉ងក្នុងដំ\ក់/លដំបូង[/រអភិវឌ្ឍឧត្ដមសិក

។

n{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺដូចeល Bernardo

(2004:1; quoted in Meek and Suwanwela 2006: 15) $នចង្អុលបÂÄញ² "üÚចស'ចcល
¦ំង"ះ$ន wយមិនSំ$ច់នមូលìន
និងរីកលូត*ស់ហួសពី /របញ្ជូន ចំ

វវរឹងំ" ។ n;ល^កលវិទoល័យ/ន់Sក់បឫសរឹងំ

ះដឹង ដល់ /រប¾្កើន ចំ

n^កលវិទoល័យDEវធំfង2ង/រ្ទរwយ©ªល់នូវចំ
លក្ខណៈbងÁើ$នបំផុសប¡ÄeលüA²

ះដឹង ឬ /រប¾្កើត ចំ

ះដឹង /រប

ៀន

ះដឹងeលទទួល$ន ។
"ចំណង¦ក់ទងរmង/រប

n^កលវិទoល័យ eលឈរÁើ/រយល់ើញ² ðើ /រ

ៀន

និង/រ

វវ"

វវ នន័យ៉ង\ និង ðើ /រប

ៀន

n^កលវិទoល័យហុចផលអ្វីខ្លះ ។ Scott (2005:64) $ន6ក7ក² ទំក់ទំនងរmង/របណ្ណុះប\្ខល
និង/រ

វវ គួររក ឲ្យ$ន ះបីក្នុង{ព័ន្ធអប់រំកិតឧត្ដមសÍប់ម=ជនក្ដី 1ះ² "អ្នកអប់រំ

Sំ$ច់DEវf្វើ/រ

វវ

វវមុខវិ2របស់ខ្លួន iើម្បី/យ2Eដ៏ន{សិទ្ធព" ។

{សិនíើüកំណត់ន័យ/រ

វវ²2

2{ព័ន្ធ ចំណង¦ក់ទង2មួយ/រប

ដំ

ើរ/រសឹងដូចឧស ហកម្ម[/រអ¾្កតî្វងយល់

ៀនÚច/ន់ពិ$កប¾្កើតWើង 2ងករណីeល/រ

វវDEវ

$នកំណត់² 2^ស័ព្ទចំហbងផ្លូវគំនិត nក្នុងបរិបទ ឬក្នុងបខណធំទូ*យ[/រអប់រំ

វវ ។

មន័យbងÞយ"ះ

Eសកម្មbំងក្នុង/រ

eល2គំរូដ៏Sំ$ច់សÍប់និស្សិតរបស់ត់
ចស់*ស់រmង/រ

វវ និង/រប

វវ

(ឬ៉ង^ច\ស់ន/រEើប¡្ញើន)

Úចន^រៈសំbន់2ង/ររកើញទំក់ទំនងគួបកំងh
ៀនរបស់ត់ៀត ។ {សិនíើ {ព័ន្ធឧត្ដមសិក សÍប់

ម=ជន nក្នុង "សង្គមëះដឹង" នcលមួយគឺ ផលិតពលករនចំ
អ្នកeលន់នស¡្ញប័D នជំញអប់រំ
î្វងយល់"
អ្នក

វវ

ប៉ុ(្ដn

"$ យ"

(ក៏ដូច2

Eប

2ងអ្នក

វវ ឬជំញវិ2ជីវៈ និងន "សមត្ថពអ¾្កត

វវÚជីព)

ៀន-អ្នក

ះដឹង (eលន់íើ2ង

ក្នុងករណី"ះ

វវ-អ្នកអនុវត្ត2ក់î្តង

តួទី2គំរូü[Eប

ៀន-

និងអ្នកដឹកំ2ប¡្ញជនផងeរ)

គឺរឹតសំbន់¸មៀត ។
ដូចheរ {8ទ[/រ

វវeលអនុវត្តnក្នុងបរិបទអប់រំ

íើកចំហ និងនើនïប៉ង 2ង/រ

វវeលអនុវត្តnក្នុងឧស ហកម្ម ឬក្នុងជួររìភិ$ល ។ Harman

(2006: 44) ផ្ដល់និយមន័យទូលំទូ*យ[/រ

/រ

វវ[^កលវិទoល័យ mនលក្ខណៈ

វវ²៖

វវÚចកំណត់ន័យ²2

/រុើបអ¾្កតដិតដល់

អនុវត្តWើង2{ព័ន្ធ និងម៉ត់ចត់ ក្នុងcលបំណងពÆីកចំ
ប¡Ä្នកឹស្ដី2ក់*ក់ ។ /រពÆីកចំ

និងនលក្ខណៈR្ន{ឌិត

ះដឹង ឬwះ

eល

យប¡Äអនុវត្ដ2ក់î្ដង ឬ

ះដឹងÚចនcលបំណង ដូចត៖ ១) /ររកើញ$តុភូត

មិន4ប់ដឹងកន្លងមក ២) /រក^ងឹស្ដីអមwយ/រពន្យល់ និង/រអនុវត្ដឹស«ះក្ន
្ដី
ុង^_នពថ្មី ៣)
/រÂរeលចូលរួមវិគ¦ន៉ងើនដល់វិស័យ2ក់*ក់ ៤) /រwះ

យប¡Äeលន^រៈ

សំbន់្នកសង្គម និងដ្ឋកិច្ច និង ៥) /រផលិត^hZiើមeលEើប¡្ញើន ។
មនិយមន័យ"ះ Harman (2006: 44) ក៏សំដល់ចំ\ត់²hក់/រ

វវរបស់អង្គ/រសហ{តិបត្ដិ/រ

ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ (OECD) (សូម¯ើល{អប់ ២) ផងeរ ។ ចំ\ត់²hក់ïប"ះន{dជន៍ើន
1ះបÂÄញពី/រខុសhបន្តិចៗបន្តhពីមួយមួយ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

(មិន¬នន{8ទខុសhច់¿ឡះ«ះ)

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

[
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ផល{dជន៍ និងសកម្មព
/រ

វវ eលនំងពី/រ

វវ2មូលìននcល2ក់*ក់

អនុវត្ដ2ក់î្ដង /រ

យចំងល់ធម្មៗ

រហូតដល់/រ

វវសÍប់/រ

វវពិ!ធន៍/តÁើផលិតផល ។

វវ (9ភពៈ Harman 2006:44)

វវ2មូលìនសុទ្ធ^ធ (ជំរុញwយ/រចង់ដឹង) /រ^កពិ!ធន៍ និងកិច្ច/រ្នកឹស្ដីeល

អនុវត្ដiើម្បីទទួល$នចំ
២. /រ

ះដឹង និងមិនî្វងរកអត្ថ{dជន៍ក្នុងរយៈ;ល6ងWើយ

វវ2មូលìនយុទ្ធ^¿្ដ /រ^កពិ!ធន៍ និងកិច្ច/រ្នកឹស្ដី eលអនុវត្ដiើម្បីទទួល$ន

ចំ

ះដឹង wយរំពឹង²នឹងរកើញអ្វីៗដ៏ន{dជន៍

៣. /រ

វវអនុវត្ដ2ក់î្ដង (ជំរុញwយប¡Ä) កិច្ច/រខុសï្លកពីü eលអនុវត្ដWើងiើម្បីទទួល$ន

ចំ
៤.

វវ2យុទ្ធ^¿្ដ

វវជំរុញwយប¡Äទ និង/រ

9អប់ ២៖ 9Sទ?/រ
១. /រ

/រ

វវ2មូលìនសÍប់wះ

ះដឹង និងគួបផ្សំ2មួយគំនិតប'ើដល់/រអនុវត្ដ2ក់*ក់

/រ

វវពិ!ធន៍/រÂរនលក្ខណៈ2{ព័ន្ធ

wយEើចំ

ះដឹងន

ប់eលទទួល$នពី/រ

វវ ឬពីបទពិ!ធន៍2ក់î្ដង សំផលិតសÎរៈ ផលិតផល ឬបរិ4នថ្មីៗ

ÓើងÁើកសំ

ើ² ពខុសhបន្តិចៗបន្ដh"ះ ក៏Úចអនុវត្ដចំÙះ "/រសិក iើម្បីអភិវឌ្ឍន៍" ផងeរ

eលüើនយល់²2

/រ

វវiើម្បីអនុវត្ដ2ក់î្ដង ឬ/រ

ៀវ_ស្តីពី "/រ¦ញ{dជន៍ឲ្យ$នើនបំផុតពី/រ

វវ

ជំរុញwយប¡Äទ

វវអភិវឌ្ឍន៍" wយំយក "ចំ

cលនd$យ" Carder (2009: 3) $នប¡ក៉
់ ងខ្លី² cលបំណង[/រ

។

ក្នុង

ះដឹងចូលក្នុង

វវïប"ះ គឺ "/រ

លំអជីវពរបស់{2ជនក្នុង{សកំពុងអភិវឌ្ឍ" ។ cលនd$យ^4រណៈ គឺ2ឧបករណ៍ដ៏Sំ$ច់សÍប់
iើម្បី³/យចំ

ះដឹងថ្មី ឲ្យ2ជីវព និងអគត/ន់{ើរ" ។ ះ2៉ង\ក្ដី គួរកត់សÐល់²

លទ្ធផល[/រ

វវ{8ទខុសៗh ដូច2 /រ

ដល់/រuៀបចំcលនd$យ^4រណៈ
¦ំង¿ុងÁើ/រ

។

វវសÍប់អនុវត្ដ2ក់î្ដង

Úចន^_នព{ើរ2ង iើម្បីជំរុញ/រ

វវ2មូលìន និង/រ

^កលវិទoល័យ
(ដូច2

វវពិ!ធន៍ Úចប'ើ

íើfៀប2មួយឹះ^_នeលត្ទើរ

គណៈកម្ម/រ{ឹក

វវ2មូលìន និង/រ

និងទីhក់Âរ{ឹក )

វវពិ!ធន៍ eលÚច នឥទ្ធិពល

រយៈ;ល6ងÁើ/រuៀបចំcលនd$យ និង/រអភិវឌ្ឍ2តិ ។
គ. mនYរក"កលវិទ$ល័យnoតfើរ
/រ

វ

វ

វវn^កលវិទoល័យ DEវ$នÌំwយនិមអប់រំ

ពម៉ត់ចត់្នកវិធី^¿្ដ

និងជ

វិគ)

និងរíៀបរបបអនុវត្ត2ក់î្តង

វវ2{aណី (ដូច2 គំនិតថ្មី
ដូច2

/រផ្សព្វផ យទូ*យនូវ

ឯក^រ មរយៈ/រ´ះផ យ ឬមfo$យឯៀត និងwយន/រពិនិត្យWើងវិញwយអ្នក
ដូចh

។

ប៉ុ(ក
្ត
ំង

និងវិ^លព[សកម្មព

វវnម^កលវិទoល័យ

$ន©ស់ប្ដូរក្នុងរយៈ

;លពីរសតវត្សរ៍ចុងÞយ Sប់ំងពី Wilhelm von Humboldt $នប¾្កើតគំនិតអឺរ៉ុបïប/សុិក[/រប
្អកÁើ/រ

ៀន

វវnឯ^កលវិទoល័យï៊រ§ំង ក្នុង¥hំ១៨១០ ។ niើមសតវត្សរ៍ទី ២០ គំរូសហរដ្ឋÚ¯រិក

[ "^កលវិទoល័យ

វវទំ"ើប" $នរីក^យដល់{សឧស ហកម្មដៗ eលយកចិត្ដទុកក់Áើ/រ

វវ2មូលìន និង/របណ្ណុះប\្ខលពី/រ
Sប់ំងពីសÐមកÁើកទីពីរមក

វវ ។ Harman (2006: 44-45) $នរកើញ²

គំរូÚ¯រិក$នវិវត្ត`នន/រចូលរួមwយ©ªល់/ន់ើនពី

រìភិ$ល ឧស ហកម្ម និងÚជីវកម្ម និង`ន/ន់ "/រf្វើ»ណិជ្ជកម្មÁើ/រ
eលf្វើឱ្យនិម និងរíៀបរបបអប់រំ
អភិវឌ្ឍន៍

វវ

វវn^កលវិទoល័យ"

វវ eល4ប់អនុវត្ដ2{aណីជួប/រលំ$ក ។ nប\្ខ{ស

^កលវិទoល័យ24តុផ្សំដ៏សំbន់nក្នុង

"ដំ

ើរR្ន{ឌិតថ្មី

និង{ព័ន្ធវិទo^¿្ដរបស់2តិ"

2ពិស/រយកចិត្ដទុកក់/ន់bំងÁើ/រ{កួត{bងnÁើពិភពក ដូë្នះ ^កលវិទoល័យតÁើ
/រ

វវ ក៏`នWើងwយលក្ខណៈសÐល់¿iៀងh2ទូ (សូម¯ើល{អប់ ៣) ។

រ$យ/រណ៍ពិស

26
9អប់ ៣៖ លក្ខណៈ និងលក្ខខណZ?AកលវិទCល័យ[ត\ើ/រ
•

វវ

បុគ្គលិកសិក f្វើ/រ;ញ;ល eលនស¡្ញប័Dបណិត និង/រí្ដ2cf្វើ/រ
ដូចyនអ្វីï្លក ប៉ុ(្ដ^កលវិទoល័យÚសុី2ើន ខ្វះ^

•

លក្ខខណអនុវត្ត/រÂរeលទទួល^Ðល់² /រ

វវ ។ {/រ"ះ=ក់

Sរ្យeលនសមត្ថពf្វើ/រ

វវ ។

វវ2ចំÌកមួយ[កិច្ច/រ Ùលគឺ បន្ទុកប

ៀនមិន

DEវធ្ងន់ធ្ងរ;ក ។
•

ìរចសម្ព័ន្ធn^កលវិទoល័យ

eលំ/រ

វវ-ប\*ល័យ

អុីនធឺណិត

មន្ទីរពិ!ធន៍

សÎរៈ បរិ/dរ និងរបស់របរ្សងៀត ។ Sំ$ច់DEវf្វើឱ្យមូលìនសÎរៈបë្ចកស¦ំង"ះ នលក្ខណៈ
¦ន់សម័យ

និង{=ក់{eលhនឹងមូលìនសÎរៈបë្ចកស

nម^កលវិទoល័យ-ឿនÁឿន

2ងü ។
•
•

និស្សិតនគុណពខ្ពស់បំផុត ពិសnកិតអប់រំ
^កលវិទoល័យ
អប់រំ

•

វវ2ន់ខ្ពស់ ។

វវ DEវនផ្ដល់ស¡្ញប័D²hក់បណិត ើយត/រយកចិត្ដទុកក់Áើស¡្ញប័D

វវ2ន់ខ្ពស់ និងស¡្ញប័Dវិ2ជីវៈ ។

/រំហិរញ្ញវត្ថុប់ន់ !ប់¦ំង/រំរបស់រìភិ$លផង ។ ^កលវិទoល័យ

វវ Úច2

^_ប័នឯកជន ប៉ុ(្ដក៏DEវនធន4នរបស់រìភិ$លផងeរ ។ មo៉ងៀត /រំ"ះDEវនយូរអ4្វង ។
/រំeល³{®លbំង Úចបង្ក/រខូចbតើន\ស់ ដូច4ប់$នÛើតWើងដល់{ព័ន្ធអប់រំ
2ើន

។

/រSត់Öង
 ្នកហិរញ្ញវត្ថុសÍប់^កលវិទoល័យមួយ

វវ

Úចរួមន/របង់ø្ល^*របស់

និស្សិត /រំពីវិស័យឯកជនពី+ស់ជំនួយបរស និងពី{ភពដៀត ចំណល$៉តង់ និងចំណល
ពីm{ឹក ប៉ុ(្ដកD
៏ Eវនមូលìនហិរញ្ញវត្ថុរឹងបុឹងផងeរ ។
•

រីព្នកអប់រំ

•

^អង់ü្លសiើរតួទីសំbន់ ។

វវ និងវប្បធម៌ុើបអ¾្កត ។

{ភព៖ Altbach 2004b, as quoted in Meek & Suwanwela 2006: 13
Cummins (2006: 34-35) គូសប¡ក់ពខុសhរmងគំរូពីរ[/រផលិតចំ

ះដឹង eលនផលប៉ះ»ល់

វវn^កលវិទoល័យ ។ ក្នុង គំរូ2¤្សបªត់ (linear model) របស់សហរដ្ឋÚ¯រិក ^កល

Áើ/រ

វិទoល័យeលន/រជួយស®លwយមូលនិធិសប្បុរសរបស់រìភិ$ល
និង វិទo^_ន2តិ្នកសុខព) ងតÁើ/រ

(ដូច2

មូលនិធិ2តិ្នកវិទo^¿្ដ

វវមូលìន "eល2ឹះប¾្កើតរបកគំើញឹះ សÍប់

ជំរុញ/រអនុវត្ដEើ2ក់î្តង eលÚចប¾្កើត2ផលិតផល និងmថ្មីៗ" ។ ក្នុង គំរូ [ចំ
¦ក់ទងចុះWើង

eលន{សជប៉ុន2ឧ¦ហរណ៍

(ើយ{សឧស ហកម្មÚសុីដៀត$នអនុវត្ដម

ដូច2 កូu៉ Tm៉ន់ និង សិង្ហបុរី 2iើម) ្នក»ណិជ្ជកម្មនមុខÂរធំក្នុង/រ
¦ំង/រ

វវ2មូលìន និង/រ

ះដឹង ជះឥទ្ធិពល

វវ និងអភិវឌ្ឍន៍ wយអនុវត្ត

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ។ ដូច Scott (2005: 63) $នÁើកWើង "/រ

វវeលអនុវត្តnមក(្លង eលតÁើ/រ
2/រÂរមួយកញ្ចុំ nក្នុងពិភពធំទូ*យ[/រផលិតចំ
ន់2{ភពមួយ[ជំនួយង់ដល់/រ

វវ ដូច2 ^កលវិទo
 ល័យ... សព្វø្ង ន់
ះដឹង" ។ ក្នុងបករណី
់
/រផ្ដល់មូលនិធិពីរìភិ$ល

វវn^កលវិទoល័យ

ើយមូលនិធិ"ះ

ក៏Úចតិចតួចមិន

ប់ន់Wើយnក្នុង{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ íើfៀបនឹងប\្ខ{សអភិវឌ្ឍន៍ ។
ឃ. និq0រ និងបrs)ឈមសំuន់ៗរបស់"កលវិទ$
 ល័យwសុី
üក៏Úចយល់ដឹង

និងwះ

យប¡Ä{ឈម

សÍប់^_នពអប់រំnកិតឧត្ដមសិក nកម្ពុ2$ន

/ន់{ើរ wយពិនិត្យពីនិh/រ និងប¡Ä{ឈមសំbន់ៗ សÍប់ឹះ^_នឧត្ដមសិក ដៀតnÚសុី
(Altbach 2004a; cf. Meek & Suwanwela 2006) ។ ឧត្ដមសិក

/រ

វវ និង/រR្ន{ឌិតថ្មីសំbន់បំផុត

សÍប់ព"្លឿន/រអភិវឌ្ឍសង្គម និងដ្ឋកិច្ចnម{សnÚសុី ។ Altbach (2004a: 27-31) $ន

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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eលប\្ខ{សnÚសុីកំពុងជួប{ទះ

ះបី2នពខុសhÁើ្នក{វត្ដិ^¿្ដ {2^¿្ដ និងដ្ឋកិច្ចនd$យក្ដី៖
ក.

/រf្វើឱ្យ/យ2ចលម=ជន៖ wយនមូលនិធិ និងធន4នតិចតួច DEវ$នf្វើវិនិdគក្នុងវិស័យអប់រំ
ðើ{ព័ន្ធអប់រំ

ខ.

វវប'ើ¿¦ប់{2ជន្សងៗ៉ង\$ន?

លទ្ធព$នទទួល៖

ðើf្វើ៉ង\iើម្បីឱ្យន/ន់្មើhនូវឱ/ស

និងលទ្ធពទទួល$ន/រអប់រំn

ឧត្ដមសិក 2ពិសចំÙះពលរដ្ឋី ¿្ដី {2ជនជនបទ និងជន2តិគតិច?
គ.

/រ7កឱ្យើញពខុសh៖ ðើឹះ^_នអប់រំ

វវnក្នុង{សDEវនcលអ្វីខ្លះ និង ðើឹះ^_ន

និងធន4នខុសៗh Úចប់ងwយនសិទ្ធិអំ\ច និងទំនួលខុសDEវ៉ងដូច¯្ដច nÞម{ព័ន្ធមួយ
eលសបស®លwយរដ្ឋ សហគមន៍អប់រំ

វវ និងវិស័យឯកជន?

ឃ. /រទទួល^Ðល់ និង/រប់ងគុណព៖ ðើf្វើដូច¯្ដចiើម្បីÚចmយត្ល មន លំអ និងÁើកកំពស់
តព និងគណ"យ្យព [ស្ដង់រសម¿បរបស់ឧត្ដមសិក ?
ង.

/រ

វវ៖ ðើf្វើ៉ង\ឱ្យ^កលវិទoល័យÚច/យ2មូលìន[/រអភិវឌ្ឍវប្បធម៌

រួមក្នុង/រ
ច.

វវដ៏Sំ$ច់ iើម្បីg្លើយតបមតEវ/រ[ដ្ឋកិច្ច eលនមូលìន្អកÁើចំ

វិ2ជីវៈអប់រំ
/រអប់រំ

វវ និងរីព្នកអប់រំ

វវ) iើម្បីអភិវឌ្ឍមុខតំÌង^

Sរ្យ ¦ក់¦ញ^

Sរ្យ

ៀនមិន;ញ;ល?

^កលវូបនីយកម្ម និងអន្ដរ2តូបនីយកម្ម៖ ក្នុង^_នពeលបë្ចកវិទoព័ត៌ន$នជួយស®លដល់/រ
¿័យ¦ក់ទង និងទទួល$នព័ត៌ន និង eលអ្នកនព្យ2សល្យ្នកអប់រំ និង
/ន់ប\្ខ{សឧស ហកម្ម
សហគមន៍អប់រំ
ចំ

ជ.

ះដឹង?

វវ៖ ðើüÚចf្វើអ្វីខ្លះ (ឧ. Áើលក្ខខណ/រÂរ íៀវត្សរ៍ បន្ទុក/រÂរ /រmយត្ល

eលន/រí្ដ2cចិត្ដ និងស¡្ញប័Dកិតខ្ពស់ 22ងពឹង្អកÁើុមEប
ឆ.

វវ និងចូល

Sរ្យ

វវអន្ដរ2តិ និងÚចuៀនសូDពី{ព័ន្ធអប់រំ

ះដឹងអំព{
ី ព័ន្ធអប់រំ

ចលអន្ដរ2តិ៖

ðើf្វើ៉ង\ឲ្យុម^

និងនិស្សិត

វវ កំពុងហូរ

Úច/យ2្នកមួយ[

វវពិភពក គឺមិន¬នន់ំចូល

វវ[កbងលិច?

ðើសហសឧត្ដមសិក អន្ដរ2តិ

ឬ

"ឹះ^_នអប់រំបរស"

មកពី{សអភិវឌ្ឍន៍

$នប៉ះ»ល់៉ងដូច¯្ដចដល់ទីផ រ គុណព /រទទួល^Ðល់គុណព និង/រuៀបចំឧត្ដមសិក

nក្នុង

{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍?

រ$យ/រណ៍ពិស
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"jនពបច្ចុប្បន្នKiឹះ"jនឧត្ដមសិក
កម្ពុ
ទសវត្សរ៍១៩៦០ 2ចំណុចSប់្ដើម[ឧត្ដមសិក ទំ"ើបn{សកម្ពុ2 2ពិសម/រប¾្កើត^កល

វិទoល័យភូមិន្ទកម្ពុ2 wយស¯្ដច នµត្ដម សីហនុ n¥hំ១៩៦០ ។ ពី¥hំ១៩៦៤ ដល់ ១៩៦៧ ^កលវិទoល័យ
ចំនួន

ំបី $នកÛើតWើង គឺ ^កលវិទoល័យភូមិន្ទបë្ចកស (១៩៦៤) ^កលវិទoល័យពុទ្ធ^សនបណិត

(១៩៦៥) ^កលវិទoល័យភូមិន្ទវិទo^¿្ដÛ
 ្សD^¿្ដ (១៩៦៥) ^កលវិទoល័យភូមិន្ទកំពង់Sម (១៩៦៥)
^កលវិទoល័យភូមិនវិ្ទ ចិDសិល្បៈ (១៩៦៥) ^កលវិទoល័យសង្គម!¿្តនិ
 យម (១៩៦៦) ^កលវិទoល័យ
ភូមិន្ទ$ត់ដំបង (១៩៦៦) និង^កលវិទoល័យភូមិន
្ទ
វ-កំពត (១៩៦៧) ។ និស្សិតកម្ពុ2៉ងើនមិន4ប់ន
$នចុះyះចូលuៀនnមឹះ^_នអប់រ¦ំ
ំ ង"ះ ក្នុងចំនួន$៉ន់^yន{ណពី ៥.៣០០ ដល់ ១៤.៥៦០ ក់
(Clayton & Ngoy 1997: 24) ។
ក្នុងសន្ទុះ៉ងគំហុកពីដំបូងក្នុង/រអភិវឌ្ឍ^កលវិទoល័យ

ពុំសូវន/រយកចិត្តទុកក់ពីគុណព[/រ

អប់រំ និង/រf្វើន/រសម¿បពីប¡Äហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក និងធន4ន«ះ (Ayres 2000: 50-52) ។
/ររីកច'ើនឧត្ដមសិក

$នំងដំ

ើរ n;ល ស¯្ដច សីហនុ DEវ$នទក់ëញពីអំ\ចn¥hំ១៩៧០

Þយពីនរដ្ឋ{=រមួយដឹកំwយ លន់ នល់ ។ ធ្ងន់ធ្ងរ2ង"ះៀត គឺ{សកម្ពុ2$ន4ក់Þម/រ
ប់ងរបស់¤្មរហមn¥hំ១៩៧៥ ។ Þមរបបកម្ពុ2{2ធិបðយ្យ អរ និងមូលìនសÎរៈបë្ចកសអប់រំ
DEវ$នបំ©ញ ើយü$៉ន់^yន² ន/រ/ប់សប់អស់Eប

ៀនnកិតឧត្ដមសិក {eល ៧៥% និង

និស្សិត^កលវិទoល័យ ៩៦% (Chamnan & Ford 2004: 339) ។ របប"ះ$នដួលរលំn¥hំ ១៩៧៩ ប៉ុ(្ដ
ìរចសម្ព័ន្ធអប់រំ2ើន$នរ*យ$ត់អស់

wយ^រ/របំផ្លិចបំ©ញ

និង/រ´ះបង់ល

(Ayres

2000: 126-127; cf. Ayres 1999: 207) ។
n¥hំ១៩៩១ ប¡Äអប់រំnកម្ពុ2 $នទទួល/រSប់Úរម្មណ៍ពីអន្ដរ2តិnក្នុងសន្និសីទ2តិ ស្ដីពី/រអប់រំ
សÍប់¦ំងអស់h (Ayres 1997: 210) ។ /រសិក ឧបត្ថម្ភwយអន្ដរ2តិ ស្តីពីឧត្ដមសិក កម្ពុ2 $នf្វើឱ្យន
កិច្ច{ឹង³ងអន្ដរ2តិ iើម្បីទង់{ព័ន្ធអប់រំ ។ សÍបរì
់ ភិ$លកម្ពុ2វិញ កំÌទង់្នកអប់រD
ំ Eវ!ំងស្ទះ
wយ^រពនតឹងរmងគណបក្សនd$យចំបងពីរ ើយüក៏$នSត់ទុក2/រគំ!មកំeងដល់រចសម្ព័ន្ធ
អំ\ចeលន

ប់ និង/រស'ចចិត្ដïប©ច់/រ (Ayres 1997: 52) ។

2មួយនឹង/រប¾្កើនបរិណ/រអប់រំមូលìនក្នុងទង់2

/រអប់រំបឋមសិក ចំនួន

៦¥hំ

មធ្យមសិក

បឋមភូមិចំនួន ៣¥hំ និង ៣¥hំៀតសÍប់មធ្យមសិក ទុតិយភូមិ n»ក់ក\្ខលទសវត្សរ៍១៩៩០ ប¡Äចំបង
ស្ដីពីពប់ន់

និងគុណព[ìរចសម្ព័ន្ធ

nមិន¦ន់wះ
។

សÎរៈឧបស

យឲ្យ$នប់ន់ (Ayres 2000: 180) ។ ក្នុង;ល2មួយh កំ

បញ្ចប់/រសិក nកិតមធ្យមសិក ទុតិយភូមិ
មួយ¥hំ

ពិសកម្មវិធីសិក

និងEប

ៀន

ើនពួកសិស្សeល$ន

ក៏f្វើឱ្យតEវ/រuៀនសូDnកិតឧត្ដមសិក ÛើនWើងពីមួយ¥hំ

wយន/រផ្ដល់Úទិពដល់/រអប់រំមូលìនផ្លូវ/ររយៈ;ល

ថវិ/របស់រìភិ$លសÍប់ឧត្ដមសិក នចំនួនតិច ើយ/រÁើកកំពស់គុណព

ំបួន¥hំ

សÍប់¦ំងអស់h

និង/រពÆីកចំនួន^កល

វិទoល័យរដ្ឋជួប/រលំ$ក ។ ះ2៉ង"ះក្ដី Sប់ពី¥hំ១៩៩៧ មក /រ©ស់ប្ដូរcលនd$យចំបងពីរ
$នជួយស®ល/ររីកដុះល៉ងÁឿន[វិស័យឹះ^_នឧត្ដមសិក
ឧត្ដមសិក រដ្ឋ ឱ្យចុះyះនិស្សត
ិ ចូលuៀនÁើមូលìនបង់
និងeលសួងអប់រំ យុវជន និងកី§ $ន
ឲ្យ្នកឯកជនíើកដំ
ឬ

"ឯកជនូបនីយកម្ម"

។ ទីមួយ រìភិ$ល$នអនុ¡្ញតឹះ^_ន

ក់ 2ប(្ថមÁើ និស្សិតÚ=រូបករណ៍eលរដ្ឋំ

ើសuីស ។ ទីពីរ រìភិ$ល$នíើកចំហវិស័យឹះ^_នឧត្ដមសិក

ើរ/រ^កលវិទoល័យ និងវិទo^_ន Ùលគឺ រដ្ឋ$នÁើកទឹកចិត្ដ "ទីផ រូបនីយកម្ម"
[ឧត្ដមសិក

wយរំពឹង²

កំងទីផ រនឹងជួយwះ

យតEវ/រuៀនសូDn


ឧត្ដមសិក $ន (Chamnan & Ford 2004: 356) ។

រ$យ/រណ៍ពិស

30
/រ©ស់ប្ដូរcលនd$យ¦ំងពីរ $នជះឥទ្ធិពលធំfង\ស់ ។ មុន¥hំ១៩៩៧ üើញន/រ
ប¾្កើត^កលវិទoល័យន័រតុន eល2ឹះ^_នឧត្ដមសិក ឯកជនទីមួយ ។ n¥hំ២០០៩ ឹះ^_នឧត្ដមសិក
ន¦ំងអស់ ៧៧ ក្នុង«ះ ៣៣ 2^កលវិទoល័យរដ្ឋ រីឯ ៤៤ ៀត 2^កលវិទoល័យ និងវិទo^_នឯកជន
(សូម¯ើលjហ្វិក ១) ។
]ហ្វិក ១៖ /រប`្កើតbឹះAdនឧត្ដមសិក fកម្ពុ2ghំ១៩៧៩-២០១០
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{ភព៖ jហ្វិកក^ងëញពីទិន្នន័យ (¥hំប¾្កើតឹះ^_នឧត្ដមសិក នីមួយៗ2ផ្លូវ/រ) នចុះក្នុង "ស្ថិតិ[ឹះ^_នឧត្ដមសិក "
[យកìនឧត្ដមសិក សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ (ø្ងទី ៣ មី ២០១០)

សÍប់cលបំណង[/រសិក

វវ"ះ

គប្បីកត់សÐល់²

ក្នុងចំ0មឹះ^_នឧត្ដមសិក ¦ំង

៧៦ ន ៣៥ üមិន$នក់yះ2^កលវិទoល័យ 2 វិទo^_ន ឬ^*បណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ
(សូម¯ើលjហ្វិក ២) ។ ឹះ^_ន ៤១ ៀត üAចំៗ2^កលវិទoល័យ ÁើកØងឹះ^_ន ៣ គឺ ITC
PNSA

និង

RAC

eល/រសិក

វវ"ះម្តង$នSត់ទុក2^កលវិទoល័យ

ដូច$នកត់សÐល់

ពីbងiើម ។ uឿងសំbន់មួយៀតគឺ គួរ7កឹះ^_នឧត្ដមសិក ¦ំងពីរ{8ទពីhឲ្យច់ពីh 1ះ²ប¡Ä
សមត្ថព
ឯៀតៗ

វវមិនសូវ2ប់¦ក់ទង ឬបªន់ សÍប់វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ ។ ក្នុង{ព័ន្ធអប់រំ2តិ
វិទo^_នបណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ

ផ្ដល់{/សនីយប័D

មិន¬នផ្ដល់ស¡្ញប័Dដល់និស្សិតeល$ន

uៀនចប់ពីឹះ^_នរបស់ខ្លួន ។ ស¡្ញប័D^កលវិទoល័យតំ\ងកិត[/រអប់រំÁើសពី/របណ្ណុះប\្ខល
ជំញ តុ"ះ កង្វល់ស្ដីពី "ទំក់ទំនងរmង/រប

ៀន និង/រ

វវ" និង/រប

2ប់¦ក់ទងwយ©ªល់ើន2ងនឹង^កលវិទoល័យ eល2មណល[/រផលិតចំ
wយ^រឹះ^_នឧត្ដមសិក រដ្ឋនទទួលយកនិស្សិតបង់ø្លសិក
ឹះ^_នឧត្ដមសិក

ៀនÁើមូលìន

វវ

ះដឹង ។

និងឯកជនវូបនីយកម្ម[វិស័យ

ចំនួននិស្សិតeលចុះyះចូលuៀនnឹះ^_នឧត្ដមសិក

$នÛើនជិតដប់ដងក្នុងរយៈ;ល

មួយទសវត្សរ៍ ពីDឹម ១០.០០០ក់n¥hំ១៩៩៧ ដល់ ៩៧.៥២៤ក់ n¥hំ២០០៦ ។ បី¥hំÞយមកៀត
ចំនួននិស្សិតចុះyះចូលuៀន$នÛើន2ង ៧០.០០០ក់ រហូតដល់ ១៦៨.០០០ក់ n¥hំ២០០៩ (សូម¯ើល
jហ្វិក

៣)

។

អIកំ

ើន៉ងÁឿន[/រចុះyះចូលuៀន"ះ

នទំក់ទំនង2មួយ/ររីកដុះល

ដូចផ្សិត[ឹះ^_នឧត្ដមសិក nច«ះ¥hំ១៩៩៧ និង ២០០៩ ។ Chealy (2009: 156) សន្និìន² ឹះ^_ន
ឧត្ដមសិក ឯកជន

"សព្វø្ងគឺ2ឹះ^_នចំបងeលផ្ដល់/រអប់រំកិតឧត្ដមសិក nកម្ពុ2"

។

ក$ន

dងដល់{ភពមួយn¥hំ២០០៤ eល² ក្នុង¥hំ«ះ "{ណ2 ៨៣% [/រចុះyះចូលuៀនសរុបn
កិតឧត្ដមសិក üf្វើWើងមកម្មវិធីបង់ø្លឯកជន" ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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]ហ្វិក ២៖ bឹះAdនឧត្ដមសិក (AកលវិទCល័យ និងវិទCAdន) fកម្ពុ2 ghំ១៩៧៩-២០១០
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{ភព៖ jហ្វិក$នក^ងëញពីទិន្នន័យ (¥hំប¾្កើតឹះ^_នឧត្ដមសិក នីមួយៗ2ផ្លូវ/រ) eលនចុះក្នុង "ស្ថិតិ[ឹះ^_ន
ឧត្ដមសិក " [យកìនឧត្ដមសិក សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ (ø្ងទី ៣ មី ២០១០)

]ហ្វិក ៣៖ /រចុះmnះចូលoៀនរបស់និស្សិតfbឹះAdនឧត្ដមសិក fកម្ពុ2 (១៩៩៧ ២០០៦ និង ២០០៩)
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{ភព៖ Chealy (2009: 156) និងព័ត៌នeលផ្ដល់wយសួងអប់រំ យុវជន និងកី§ សន្និ$តអប់រំ{Sំ¥hំ
ø្ងទី ១៧-១៩មី ២០១០

សរុបមក {ព័ន្ធ ៦ + ៣ + ៣ [/រអប់រំ iើរតួ2មfo$យមួយ eលម«ះ ចលសិស្ស^*uៀន
DEវ$ន

ើសÁើមូលìន[លទ្ធផលបញ្ចប់/រអប់រំក្នុង{ព័ន្ធ ។ dងមស្ថិតិ¥hំ២០០៩ និស្សិត ១៦៨.០០០ក់

eល$នចុះyះចូលuៀនnមឹះ^_នឧត្ដមសិក
[/រអប់រំក្នុង{ព័ន្ធ

(សូម¯ើលjហ្វិក

៤)

។

ន{ណ ៥% [ចំនួននិស្សិតសរុបnប់កិត
dងម{ភពដeល"ះ

៧៧,៧៩%

[សិស្សសរុប

រ$យ/រណ៍ពិស

32
៦៧.៣៧៧ក់ eល$នចូល{ឡងបញ្ចប់កិតមធ្យមសិក ទុតិយភូមិ គឺ$ន{ឡង2ប់ ។ wយសន្មត់²
និh/រ"ះន2បន្តក្នុងរយៈ;លខ្លី ដូë្នះ DEវនសិស្ស{ឡង2ប់ïប"ះចំនួន ៥២.០០០ ក់ eលនសិទ្ធិ
ើយÚចî្វងរក/រអប់រំÞយមធ្យមសិក ïប\មួយ មឹះ^_នឧត្ដមសិក 2uៀង!ល់¥hំ ។
wយមិនគិតពីuឿង²
និស្សិតើន¸មៀត

ទីផ រឹះ^_នឧត្ដមសិក បច្ចុប្បន្នWើងដល់ចំណុចl្អត;ញ

ឬ៉ង\«ះ

សំណរដ៏សំbន់បំផុតមួយeលមិន¦ន់wះ

វិ^លព និងគុណព[កម្មវិធីអប់រnឧត្ដ
ំ
មសិក
កម្មវិធីសិក DEវបង់ø្ល

មិនÚច¿ូបយក
យ$នសមរម្យ

គឺ

។ wយ>ក /រប¾្កើត^កលវិទoល័យឯកជន និងកំ

ើន

គើនគឺជំរុញwយកំងទីផ រ

និងផល{dជន៍»ណិជ្ជកម្ម

eលំឲ្យន/រ

ចុះyះកកកុញក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនeល;ញនិយម 2ពិសកម្មវិធី¦ក់ទងនឹងÚជីវកម្ម/ធុរកិច្ច ។ ឹះ^_ន
ឧត្ដមសិក រដ្ឋeល$នទទួល/រំខ្ល
 ះៗពីថវិ/រìភិ$ល

ក៏$នលូកZមកផ្ដល់កម្មវិធីïប"ះ

eល្នក

ឯកជននផ្តល់៉ងសំបូររួចើយ ។ ឹះ^_នឧត្ដមសិក របស់រដ្ឋ និងរបស់ឯកជន កំពុង{កួត{bងh
ផ្ដល់/របណ្ណុះប\្ខលeលនកម្មវិធីដូចh wយmនលមុខវិ2 និងកម្មវិធីមិន;ញនិយមមួយចំនួន (Chealy
2009: 158) ។
]ហ្វិក ៤៖ /រចុះmnះចូលoៀនរបស់សិស្ស-និសិ្សតfកម្ពុ2 ghំ២០០៩
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{ភព៖ jហ្វិក$នក^ងëញពីព័ត៌នផ្ដល់wយសួងអប់រំ យុវជន និងកី§ សន្និ$តអប់រំ{Sំ¥hំ
ø្ងទី ១៧-១៩ មី ២០១០

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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"jនពបច្ចុប្បន្នKសមត្ថព

វ

វ

!ម"កលវិទ$ល័យកម្ពុ
ពីដំបូងុមសិក

វវកត់សÐល់²

អ្នក

វវមួយចំនួនយល់²កង្វះសមត្ថព

វវnម

^កលវិទoល័យnកម្ពុ2 ប\្ខលមកពីលក្ខណៈវប្បធម៌របស់សង្គមeលដិត2ប់2យូរមកើយ និងងើញ
ន2ទូ ។ ក្នុងន័យ"ះ Chamnan and Ford (2004: 357) សររ² "កង្វះសមត្ថព
ëញពី{aណីវប្បធម៌Sក់ឫសnកម្ពុ2 ។ ក្នុង/រប

ៀនមïប{aណី Eប

f្វើម ។ /រuៀនសូDwយyនE eល2ខ្លឹម^រសំbន់[/រ

វវ Úចផុស

ៀនដឹកំ រីឯនិស្សិតSំ

វវ m{¥ំងhនឹង{aណី"ះ" ។

Chealy (2009: 161) ំអំណះអំ\ង"ះ (wយEើ»ក្យ;ជន៍សឹងដូចh) ើយf្វើ/រកត់សÐល់មួយ
អំពឯក^រអំ
ី
\ន2^¤្មរ²៖

កង្វះសមត្ថព

វវ ក៏Úចផុសëញពី{aណីវប្បធម៌Sក់ឫសnកម្ពុ2eរ ។ ឧ¦ហរណ៍

មួយចំនួន[{aណី¦ំង"ះ Úច2ឫសគល់[សង្គមន"នុម2យូរលង់ (2តនិយរួច)
eលក្នុង«ះ
Eប

üប

ៀនÛ្មងៗឲ្យទ"្ទញរត់ត់

និងប

ៀនមិនឱ្យទសួរអ្វីÁើគំនិតឪពុកយ

ឬ

ៀន ឬតួអង្គនសិទ្ធិអំ\ចឯៀតៗ ។ /រទសួរÁើគំនិតអ្នកដ គឺyន "សុជីវធម៌" ប៉ុ(្តm2

ខ្លឹម^រ[/រ

វវnប់កិត ។ 2ង"ះៀត üពុំើញនឯក^រ2^¤្មរeល¦ក់¦ញ

ចិត្តÛ្មងៗឲ្យចូលចិត្តÚន«ះ

ើយប\*ល័យ2uឿងថ្មីមួយeលើបក់បញ្ចូលnម^*uៀន

មួយចំនួនnទីុង និង2យុង ។
ទឡoីករណ៍ïប "វប្បធម៌" "ះ ក៏ÚចDEវ$នបំ្លើសមïបកម្ម-ផល ឬមïបឹស្ដីeល² វត្ថុមួយន
^រ2តិមខ្លឹម^ររបស់m (a deterministic or an essentialist way) 2ពិសn;លüបÂÄញm²
2ពផ្ទុយhមិនសមរម្យរmងÚរ្យធម៌ "កbងលិច" និង "កbងÛើត" ។ រចសម្ព័នសង្គ
្ធ
មម"នុម
និងគរុ2សល្យeលដឹកំwយEប
ដំបូង

ៀន

ក៏ដូច2/រuៀនសូDwយទ"្ទញរត់ត់nប៉ុyន¥hំើបចូលuៀន

គឺ2ទិដ្ឋពធម្ម[{សÛើតនយូរើយnÚសុីបូ»៌

ដូច2

ចិន

ជប៉ុន

និងកូu៉bងត្បូង

និង

nÚសុីÚü្នយ៍ ដូច2 ø ៉Wសុី និងឥណូ"សុី 2iើម ។ ប៉ុ(្ដüើញនភស្ដុងចស់*ស់អំពី/រប¾្កើន
សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{ស¦ំង"ះ ។ ះក្នុងករណី\ក៏wយ /រអភិវឌ្ឍ{កប

wយចីរពនូវ/រអប់រក
ំ
ិតមូលìន

និងឧត្ដមសិក ïបទំ"ើប

គឺ2/រអភិវឌ្ឍមួយថ្មីnកម្ពុ2

។

"វប្បធម៌

វវ" nម^កលវិទoល័យ មិន$នលូត*ស់2ស្វ័យ{វត្ដិ ឬក្នុងរយៈ;លខ្លីWើយ ។
ចំណុចសំbន់គួរកត់សÐល់មួយ គឺ /រ

វវn^កលវិទoល័យ មិន$នទទួល/រយកចិត្តទុកក់

ើន ឬ2ក់*ក់ nក្នុងcលនd$យ2តិរបស់កម្ពុ2 ។ យុទ្ធ^¿្ដចតុ2ណ iើម្បីកំ

ើន /រÂរ សមធម៌

និង{សិទ្ធពnកម្ពុ2 (¥hំ២០០៤ ទំព័រ ១៨) $នÖង²៖
!ជរìភិ$លí្ដ2cស'ចឱ្យ$ននូវcល "អប់រំសÍប់¦ំងអស់h" មរយៈ/រ4ឱ្យន
សមធម៌ក្នុង/រ$នuៀនសូDកិតមូលìននរយៈ;ល ៩¥hំ សÍប់កុរប់ៗh និង/រ4ឱ្យកូន
របស់®^រី$នទទួល/រអប់រំ

2ពិសមរយៈ/រÁើកកំពស់គុណព

និងចំនួនឹះ^_នអប់រំ

របស់រដ្ឋ ¼ម¦ំងប¾្កើន/រផ្ដល់Ú=រូបករណ៍សÍប់សិស្ស-និស្សិតី ។ !ជរìភិ$លនឹងបន្ដពÆឹង
ព2Zគូរបស់ខួន
្ល 2មួយ្នកឯកជន និង2មួយយសហគមន៍2តិ និងអន្ដរ2តិ iើម្បីÁើកកំពស់ និង
លំអគុណព[mអប់រំ ¦ំងÁើ/របណ្ណុះប\្ខលវិ2ជីវៈ និងបណ្ណុះប\្ខលបë្ចកស និង¦ំង
nកិតឧត្ដមសិក

ឱ្យ$ន¿បមស្ដង់រអន្ដរ2តិ និងមតEវ/រអភិវឌ្ឍរបស់{22តិ (/រសង្កត់

ធ្ងន់DEវនប¡ក់ប(្ថម) ។
រ$យ/រណ៍ពិស
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{/រ"ះ បÂÄញឱ្យើញឆន្ទៈ2ទូរបស់រìភិ$លកម្ពុ2ក្នុង/រទង់{ព័ន្ធឧត្ដមសិក

ថ្វីíើ/រផ្ដល់

មូលនិធិរបស់រដ្ឋ{មូលផ្ដុំ2ចំបងÁើ/រអប់រំ2មូលìនក្ដី (សូម¯ើលjហ្វិក ៥) ។ ប៉ុ(្តពសុីhល្អ[គុណព
/រអប់រំnកិតឧត្ដមសិក

2មួយនឹង

"ស្ដង់រអន្ដរ2តិ

/រកំណត់2Úទិព[cលនd$យរបស់2តិ

និងតEវ/រអភិវឌ្ឍន៍របស់{ស2តិ"

នូវ/រវិនិdគ2ដុំកំភួនរបស់រដ្ឋ

DEវន

ក្នុង/រប¾្កើនសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យរដ្ឋ ។
]ហ្វិក ៥៖ សំuើផ្ដល់មូលនិធិរបស់រvwភិ%លសHប់វិស័យអប់រំfកម្ពុ2 fghំ២០១០ (គិត2*នoៀល)





 





{ភព៖ ស¾្ខបëញពី កម្មវិធីំវិស័យអប់រំ¥hំ២០០៦-២០១០ (ESSP) សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ ¥hំ២០០៥ ទំព័រ ៦-១៤

ក្នុង្នកស្ដីពី "កម្មវិធី និងសកម្មពសំbន់ៗ" nក្នុង ESSP (2005: 12) ក²ខណទី១ Öង²៖ "Áើក
កំពស់គុណពឧត្ដមសិក

iើម្បីg្លើយតបនឹងតEវ/រទីផ រ/រÂរ

{តិបត្ដិ/ររបស់^_ប័ន និងសកម្មព
វិជន៍ថវិ/2ក់*ក់សÍប់

មរយៈ/រផ្ដល់ថវិ/សÍប់សកម្មព

វវរបស់ឹះ^_នឧត្ដមសិក " ។ ះ៉ង"ះក្ដី üពុំើញន

"សកម្មព

វវ"



íើfៀប2មួយ

"/រំ

និង{តិបត្ដិ/រ^_ប័ន"

nមឹះ^_នឧត្ដមសិក ។ ្នកដeល"ះ នÖងពីសកម្មពដូចត (ESSP 2005: 15)៖

/រពិនិត្យWើងវិញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
សិក នីមួយៗ wយគិតគូរពីកិត
ប់ងក្នុងឹះ^_នឧត្ដមសិក

ើសuីស

និងរូបមន្ដផ្ដល់ហិរញ្ញប្ប¦នសÍប់ឹះ^_នឧត្ដម

ក់កs និងតEវ/រ ¼ម¦ំង/រÁើកកំពស់អភិ$លកិច្ច និង/រ

មរយៈ/រប¾្កើនតព និងគណ"យ្យពរបស់ឧត្ដមសិក ¦ំងអស់

!ប់¦ំងវិគ¦នរបស់រìភិ$ល ø្លសិក eលសិស្សបង់ និងវិគ¦ន[វិស័យឯកជន2^ច់

ក់ និង

2វត្ថុ ។
2/រពិត\ស់²

üពុំនព័ត៌នពីថវិ/ïប"ះ

¦ំងnកិតវិជន៍របស់រìភិ$ល²hក់2តិ

¦ំងnកិត^_ប័ន[ឹះ^_នឧត្ដមសិក នីមួយៗ ។ ដូច Chealy (2009: 158) បÂÄញ "/រសិក សុីជ



ពី/រផ្ដល់ហិរញ្ញប្ប¦នដល់ឧត្ដមសិក nកម្ពុ2 ្ទើរyន!ះ ។ üពិ$ក2bំងនឹង{¯ើល¯ើល² ðើអនុ
វិស័យនតEវ/រសរុបប៉ុyន

ើយÚច¿ូបយក2ក់î្តង$នប៉ុyនក្នុងមួយ¥hំ"

Úចជួយបំភ្លឺពី/រïងÖកមូលនិធសÍ
ិ
ប់្នកសំbន់ៗ
eល

។

/រសិក ïប"ះ

2យុទ្ធ^¿្ដnក្នុងíសកកម្មរបស់^កលវិទoល័យ

ក់បង់ø្លសិក របស់និស្សិត និង{ភពផ្ដល់មូលនិធិពី្នកឯកជន មិនÚចwះ

យ$ន ។ ដូច Harman

(2006: 48) $នគូសប¡ក់ សÍប់^កលវិទoល័យnតំបន់Úសុី$៉សុីហ្វិក រដ្ឋ2ទូនមុខទី/ន់
សំbន់ក្នុង/រផ្ដល់មូលនិធិ

និងដឹកំសកម្មព

2មុន² Ú2cធរ»ក់ព័ន្ធ$នSត់ទុក/រ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ

។

ប៉ុ(្ដក្នុង"ះüDEវសន្មត

វវ2Úទិពគន្លឹះ ។ mពិត2មិន¬នដូë្នះ {សិនíើÓើង

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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ពិនិត្យើញ² "សូចករ និងចំណុចគន្លឹះ" សÍប់ឧត្ដមសិក
មិននក់បញ្ចូលសកម្មព និងលទ្ធផល[/រ
Chealy
គរុ2សល្យ
/រ

(2009)

eលនÖងក្នុងឯក^រ ESSP (2005: 12)

វវ«ះ ។

$នគូសប¡ក់ពី/រប¾្កើតយកìន

nÞមសួងអប់រំ

យុវជន

និងកី§

វវវិទo^¿្ដ

²2ស¡្ញណមួយ[កំ

និងយកìន

វវ

ើន/រផ្តល់^រៈសំbន់ដល់

វវពីសំ\ក់អ្នកuៀបចំcលនd$យកម្ពុ2 ។ ប៉ុ(្តត់mយត្ល² (Chealy 2009: 161-162)

យកìន¦ំងពីរន "eនសមត្ថកិច្ច និងសមត្ថពតូច\ស់" ។ ត់ក៏$នគូសប¡ក់ផងeរពី/រវិវត្តថ្មីៗ
បំផុតមួយnក្នុង្នក"ះ
/រ
ទទួល

អនុឹត្យស្ដីពី/រផ្ដល់មូលនិធិសÍប់/រ

វវ

eល2កិច្ច{ឹង³ងជំរុញ

វវnកម្ពុ2 មរយៈ/រផ្ដល់កsmដល់ជន eលរìភិ$លកម្ពុ2Sត់²hក់2អ្នក

ប៉ុ(្តត់កត់សÐល់²
161)

គឺ
ដំ

ើរ/រ

ើសuីសខ្វះតព

ើយអ្នក

វវeលDEវ$ន

ើសuីស

វវ ។
មិន$ន

ក់កsÁើមូលìន[លទ្ធផល ឬ/រអនុវត្ដ/រÂររបស់ខ្លួនWើយ ។ ចំណុច"ះំឱ្យ Chealy (2009:
នចក្ដីសន្និìនទុទិដ្ឋិនិយមÁើ^_នពបច្ចុប្បន្ន

[សកម្មព

វវnម^កលវិទoល័យn

កម្ពុ2 ដូចbងÞម៖

/រ

វវ កំពុងស្ថិតក្នុងដំំ\ក់/លtyងងឹតnWើយសÍប់ឧត្ដមសិក nកម្ពុ2 ។ ថវិ/រដ្ឋ

eល$នវិជន៍សÍប់សកម្មព

វវnមឹះ^_នឧត្ដមសិក

គឺ្ទើរyន!ះ ។ ^កល

វិទoល័យសំbន់ៗមួយចំនួន ដូច2 ^កលវិទoល័យភូមិនកម្ព
្ទ ុ2 ^កលវិទoល័យភូមិន្ទវិចិDសិល្បៈ និង
^កលវិទoល័យភូមិនកសិ
្ទ
កម្ម នសកម្មព
+ស់ជំនួយ

និងZគូបរស

។

់
វវeលអនុវត្តWើងwយEើជំនួយពីC ផ្ដលwយ

ចំÌកnមឹះ^_នឧត្ដមសិក ឯកជនវិញ

សកម្មព

វវ

្ទើរyន!ះម្ដង ។
wយតុ² "2uឿយៗ

ក់រÂÝន់សÍប់/រ

វវ មិនើញÁច2រូប!ង ើយង2ប់¦ក់ទង

2មួយផល{dជន៍2តិ ឬផល{dជន៍^_ប័ន 22ងផល{dជន៍បុគ្គល" (Chamnan & Ford 2004: 357)
ដូë្នះ ^_នព2រួម"ះÚច©ស់ប្ដូរ$ន លុះI^កលវិទoល័យរដ្ឋ wយន/រផ្តល់មូលនិធិប់ន់ពី
រìភិ$លផង $នក់បញ្ចូល/រ

វវ2្នកមួយ[íសកកម្មរបស់ខ្លួន និងលុះI^កលវិទoល័យ

ឯកជនiើរតួទីឲ្យÁើសពីmអប់រំ eលតÁើកម្មវិធីបង់
ក្នុង/រក^ងសមត្ថព

ក់ ។ ះ2៉ង"ះក្ដី កិច្ច{ឹង³ង\មួយ

វវnម^កលវិទoល័យnកម្ពុ2

DEវ{ឈមwះ

យប¡Äទធ្ងន់ធ្ងរ

2ើនeលនÁើកបÂÄញ និងf្វើវិគ nក្នុងពីរ្នកដូចត"ះ ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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បrs)ឈមKរអភិវឌ្ឍ
សមត្ថព
លក្ខណៈÁច%ពីរ

វ

វ

Úចពិនិត្យើញចស់ក្នុងចំ0មគើន[^កលវិទoល័យ¦ំង

$នf្វើអ¾្កត ។ ទីមួយ ^កលវិទoល័យដំ

ើរ/រ2ចំបង 2ឹះ^_នប

១៥

eល

ៀន និងផ្ដលស¡្ញ
់
ប័D ើយ^កល

វិទoល័យខ្លះផ្ដល់mïប"ះ្ទើរសុទ្ធ^ធ ។ ទីពីរ (eល2បច្ច័យ[ទីមួយ) គឺ nក្នុង^កលវិទoល័យ
2ើន (ដូច2 PUC Norton CUP RULE PNSA CSKU UC UME និង UBB) üមិនរំពឹង² Eឧ្ទសDEវf្វើ
(ើយ2ក់î្តងក៏មិន$នf្វើ)
ទសួរអំពី^_នព

/រ

វវ

2្នកមួយ[រកិច្ចអប់រំ

វវnក្នុង^កលវិទoល័យ

វវ" របស់និស្សិត ឬ/រ

។

n;ល

មB្ដីn^កលវិទoល័យនីមួយៗើនគិតដល់

"/រ

វវ 2/រÂរ2/តព្វកិច្ចមួយiើម្បីទទួល$នស¡្ញប័D ។ នជនបÏÐល

2ើនក់!យ/រណ៍² Eឧ្ទសមិនចូលរួមក្នុ/រ
[/រ

វវរបស់ខ្លួនWើយ

វវ ។ ជនបÏÐលមួយចំនួនទទួល^Ðល់ព^រៈសំ
ី
bន់

វវ ើយនÁើកពីន/រ2ទូ និងnទូលំទ*
ូ យnWើយ iើម្បីសង្កត់ធ្ងន់អំពី/រ

វវ

nអគត ។
សÍប់^កលវិទoល័យឯកជន (PUC Norton UC និង CUP) üើញចស់² មិន$នសង្កត់ធ្ងន់Áើ
/រ

វវរបស់Eប

ៀន ។ ប៉ុ(្ត PUC Úច2ករណីÁើកØងមួយ ។ n PUC នគណៈកyធិ/រមួយ

កិត¼ឹទ្ធបុរស $នជួប{ជុំhពិនិត្យពី្នក្សងៗeលÚចf្វើ/រ

វវ ើយ$នកំណត់² /រអភិវឌ្ឍសង្គម

ដ្ឋកិច្ច និងបរិ^_ន 2វិស័យចំបងបី សÍប់/រសិក n;លអគត ។ សÍប់រយៈ;ល6ង ^កល
វិទoល័យ"ះ

5ង´ះផ យម/លF*ៀង¦ត់នូវទស្សវដ្ដមួ
ី យនyះ²

ដ្ឋកិច្ច របស់ PUC ។ ន័រតុន ត/រយកចិត្ដទុកក់Áើកំ

ទស្សវដ្ដីសង្គម

និង

ើន[កម្មវិធីបរិ¡្ញប័D eលននិស្សិតDឹម

៨០០ក់ n;លប¾្កើត^កលវិទoល័យ រហូតដល់ ១០.១០០ក់ n¥hំ២០០៩ ។ នអ្នកខ្លះយល់² UC
នវិទo^_ន
2ផ្លូវ/រ

វវមួយ ប៉ុ(្ដវិទo^_ន«ះមិន¦ន់$នប¾្កើត2ផ្លូវ/រnWើយ ប៉ុ(្តរំពឹង²នឹងនរូប!ង

n;ល^កលវិទoល័យ"ះប្ដូរក(្លង/ន់ទីំងថ្មី

n្បរÚ/សនìនអន្ដរ2តិភ្នំ;ញn

¥hំ២០១០ ។ CUP ត2សំbន់Áើកម្មវិធីអប់រំ និងបណ្ណុះប\្ខលប'ើទីផ រ iើម្បី$ន
វគ្គសិក

ក់ចំណលពី/របង់ø្ល

។ ះបី2^កលវិទoល័យ"ះ ផ្ដល់វគ្គសិក មិន;ញ;ល (ពិសbងវិទo^¿្ដនd$យ និង

រដ្ឋ$ល^4រណៈ) សÍប់មB្ដីរìភិ$លនÚយុÁើស ៣៥¥hំ (wយននិស្សិតក្នុងកម្មវិធី²hកអ
់ នុបណិត
ចំនួន ២.១១០ ក់ និងនិស្សិតក្នុងកម្មវិធី²hក់បណិត ៦៥១ក់) ក្តី ក៏yនEប
វវWើយ

ៀន\hក់ចូលរួមក្នុងគÒង

Cពីអ្នកeល$នចុះyះចូលuៀនក្នុងកិតឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់n

និងeលDEវបំ;ញលក្ខខណSំ$ច់f្វើ^រ\ ។

CUP

៉ង\$ន នូវíក្ខជនÞយឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពសដ៏
់ ើនuបូកuបល់ïប"ះ wយyនEប
eលតÁើ/រ

និង

RAC

កដ\ស់ üពិ$កនឹងគិតើញ² ðើ CUP Úចប់ង
ៀនមួយុមធំ

វវ ។

ះបី2ន/រ
(វិទo^_ន្អកÁើ/រ

វវnម^កលវិទoល័យឯកស (ITC UHS RUFA និង RUA) និង RAC
វវ)

និង

RUPP

(^កលវិទoល័យ;ញÁញចំបងមួយ)

លទ្ធផល

វវ

2ក់î្ដង[ឹះ^_ន¦ំង"ះ =ក់ដូចនតិចតួច ើយមិន្មើh ។ ¯uៀនវិជ្ជនពីករណី¦ំង"ះ នឹងDEវ
ÁើកយកមកពិSរ\n្នកបªប់ eលស្តីពីឱ/សសÍប់ពÆឹងសមត្ថព
ន់គូសប¡ក់²

RAC

ះបី$ន5ង2បណិតស`នមុខ

វវ ។ n;ល"ះ Óើង

wយនÚណត្ដិ

វវ;ញÁញ

nÁើ្នក Sប់ពីសិល្បៈ មនុស្ស^¿្ដ និងវិទo^¿្ដសង្គម រហូតដល់ វិទo^¿្ដ និងបë្ចកវិទo ក្តី

j

ក៏ពុំនធន4នប់ន់សÍប់អនុវត្តន/រ"ះ ។ ដូë្នះ RAC ក៏R្ន2យុទ្ធ^ ស្ដផ្តល់កម្មវិធី²hក់ឧត្តមសិក
iើម្បីwះ
រដ្ឋមB្តី

យកង្វះកម្មវិធី
RAC

វវnក្នុងវិទo^_ន¦ំង៦

$នផលិតកម្មវិធីអនុបណិតបួនុម

របស់ខ្លួន។

wយន/រយល់¼មពីុម{ឹក

eលក្នុង«ះនិស្សិតëញពីឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់DEវអនុវត្ដ

កិច្ចសនo/រÂរនរយៈ;ល ៥¥hំ 2មួយ RAC ។ និស្សិតhក់ៗទទួល$ន

ក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៧០ដុ*រÚ¯រិក

រ$យ/រណ៍ពិស
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ពីរìភិ$ល ជួយដល់/រ

វវរបស់ខ្លួន ។ និស្សិត¦ំង"ះ គើន2អ្នក

វវ ឬកំពុងបន្ដស¡្ញប័D

បណិតn^កលវិទoល័យ ។ ដូë្នះ ក្នុង/រអនុវត្ដ2ក់î្ដង Úទិពចំបងរបស់^_ប័ន^កលវិទoល័យ គឺ/ត
Áើ/រប

ៀនឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់ ្អកÁើមូលìន

វវ 22ង/រ

nក្នុង^កលវិទoល័យគើន វគ្គស្ដីពីវិធី^¿្ដ

វវរបស់ុមEប

វវ និងគÒង

ៀន ។

វវ (មធម្ម នទង់

2^រ\បញ្ចប់/រសិក ) üក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីឧត្ដមសិក កិតបរិ¡្ញ ។ ប៉ុ(្ដពុំ¬ននិស្សិត¦ំងអស់សុទ្ធ
DEវf្វើ/រ

វវមុន;លបញ្ចប់/រសិក «ះ

1ះនកិតំ្នកហិរញ្ញវត្ថុខុសៗh

។

ន

និស្សិតg្នើម ឬពូ ១០-២០% ប៉ុ0*ះ eលទទួល/រអនុ¡្ញតឱ្យសររ^រ\បញ្ចប់/រសិក n RULE
និងn RUPP ើយü

ប់² m2បញ្ញត្ដិរបស់សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ ។ 2ង"ះៀត ក្នុងចំ0ម

ពួកនិស្សិតងនទស្សនៈ² /រ
អុីនធឺណិត

។

វវDEវf្វើ2សំbន់ម/រ

ះក្នុងកិត\ក៏wយ

22ងwយEឧ្ទស

និh/រeលគិត²/រ

mបÂÄញនូវពមិនធម្មមួយ៖

ðើf្វើ៉ង\ÚចអះÚង$ន²
ើយះបីជ'ើសអំពី^រ\

វវnប\*ល័យ ឬ/រ
វវ

គឺ2/រÂរអនុវត្ដwយនិស្សិត

{សិនíើEឧ្ទសមិនសកម្មក្នុង/រ

ខ្លួននសមត្ថពf្វើ/រÌំ

វវម

និងD®តពិនិត្យÁើ/រ

វវ«ះ
វវÛើត?

វវ$នផ្តល់ឲ្យនិស្សិត2ើនក់ក្ដី ក៏នរ\2អ្នកD®តពិនិត្យÁើនិស្សិត

¦ំង«ះ ើយ/រD®តពិនិត្យ«ះនគុណពïប\eរ? សំbន់2ង"ះៀត {/រeលEឧ្ទស2ទូ
មិនf្វើ/រ

វវ ក៏បÂÄញផងeរ² /រប

ៀនn^កលវិទoល័យ គើនមិន្អកÁើ/រ

វវ ។

ក្នុងកិច្ចសÎសន៍2មួយជនបÏÐល និងអ្នកជំញ/រ និងក្នុង/រពិក Cផ្លូវ/រ2មួយបុគ្គល្សងៗក្នុងវិស័យ
ឹះ^_នឧត្ដមសិក
/រuៀបចំកម្មវិធីប
[/រប

ពួកü$នÁើកWើងនូវកង្វល់អំពីគុណព[/រប
ៀន និងខ្លឹម^រប

ៀនn^កលវិទoល័យ

2ពិស

ៀន ើយចំណុច"ះគួរន/រសិក ច់wយ>ក ។ ឧ¦ហរណ៍

ៀននគុណពមិនល្អ រួមន /រuៀបចំ¯uៀនមិន$នល្អប់ន់ /រyន5ង¯uៀន (កំណត់

{4នបទ2ក់*ក់ និងឯក^រDEវÚន) /រEើឯក^រប

ៀនSស់ហួសសម័យ និងកង្វះ/រចុះf្វើ/រដល់ក(្លង

និងលំ=ត់សររ ។
wយnម^កលវិទoល័យកម្ពុ2គើន ពុំន/រ/ត2លក្ខណៈ^_ប័នÁើ/រ
yនអ្វីcក់្អើល eលអ្នកg្លើយសÎសន៍មួយចំនួន $នគូសប¡ក់ពកង្វ
ី ះវប្បធម៌
ចំ0មEឧ្ទសបរសeល$នg្លើយសÎស

វវ ដូë្នះ

វវnទី«ះ ។ ក្នុង

Óើងើញននិh/រផ្ដល់នូវតុផល

eលមុន"ះÓើង

A² ទឡoីករណ៍ "វប្បធម៌" ។ 2ពិស "វប្បធម៌កម្ពុ2" នលក្ខណៈសំល់2 កង្វះ^yរតីក្នុង/រ^កសួរ ។
និស្ស ិត¿ូបយកចំ

ះដឹងមរយៈ/រទ"្ទញរត់ត់ ើយទទួលយកអ្វីៗeលE$នប

ៀនមក ។ ក្នុងវប្បធម៌

ïប"ះ ចំណុចខ្វះbត គឺ "វប្បធម៌^កសួរ និង/រយល់ើញ²ពិភពក2ក(្លងដ៏ល្អeលDEវî្វងយល់"
ដូច»ក្យរបស់អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់«ះឯង ។ អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់ៀត $ន
នឹង/រពិក រmងរូបត់

។

ើរuឿងមួយ»ក់ព័ន្ធ

n;លüSត់ឱ្យត់D®តពិនិត្យគÒង

ើយនិងនិស្សិត2ន់ខ្ពស់hក់

ស្ដីពីគុណត្លbងÚ=រូបត្ថម[
្ភ ទឹកwះ

ប់ពីដំ

n;លត់ប¡ក់

ប់²

uឿង"ះមិន¬ន2/រ

iើមü (1ះនឯក^រើន\ស់ើយÁើ{4នបទ"ះ) ើយ$ន្នើ² /រ

វវ
វវ

វវÚចសិក ពី

uឿងថ្មីៗ wយf្វើ/រEៀបfៀបសំ\កទឹកwះរបស់{2ជនកម្ពុ2eលរស់nតំបន់ខុសៗh (ឧ. nជនបទ
និងnទីុង)

និស្សិត«ះមិនÚច¯ើលើញពីតុផលeល²

"ច¯្លើយDឹមDEវ"

រួច2vច

ដំ
/រ

ើរuឿង©ªល់ខ្លួន"ះ

/រ

វវពុំ¬ន2/រÂរeលDEវន

ើយន់ប¡ក់ំនូវអ្វីeលü$នដឹងរួចើយ«ះ

អ្នកg្លើយសÎសន៍$នសន្និìន²

។

wយ្អកÁើ

ក្នុងវប្បធម៌កម្ពុ2ünខ្វះគំនិតយល់ើញ²

វវ គឺ2/រសិក រុករកក្នុងuឿងថ្មីៗ ។
2ថ្មីម្តងៀត គួរ{យ័ត្ន{yងពីទស្សនៈសុទ្ធ^ធ;ក (essentialist view) eល² "វប្បធម៌កម្ពុ2"

គឺ2ឧបសគ្គមួយដល់/រក^ងវប្បធម៌

វវក្នុង^កលវិទoល័យកម្ពុ2 ។ វប្បធម៌នីមួយៗ មិន¬នn

្ងៀមyន©ស់ប្តូរអ្វី!ះពីមួយ¥hំមួយ¥hំ«ះ
និងដ្ឋកិច្ច

។

កង្វះវប្បធម៌

2ពិសÞយន/រ©ស់ប្តូរធំៗក្នុងសង្គម

វវដូច$ន6ក7ករួចើយក្នុងរ$យហ/រណ៍"ះ

នd$យ

គឺ2លទ្ធផល[ឧបសគ្គ

"2រចសម្ព័ន្ធ" ឬ "2{ព័ន្ធ" មិន¬ន2ក/bងវប្បធម៌សុទ្ធ^ធ«ះ ។ ត"ះ 2/របំផុសឲ្យើញ
និងវិគពីប¡Ä{ឈមសំbន់ៗ ក្នុង/រក^ងសមត្ថព

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យកម្ពុ2 ។

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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វ

វជំqន់ថ្មី

/រពិនិត្យឯក^រdង $នបÂÄញពី/របំផ្លិចបំ©ញìរចសម្ព័ន្ធអប់រក្ន
ំ ុងសម័យ¤្មរហម ។ ផល
វិ$ក2ក់*ក់មួយ »ក់ព័ន្ធនឹង "រចសម្ព័ន្ធ" គឺដូចទស្សនៈរបស់អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់ ស្តីពីE^កលវិទoល័យ
និងនិស្សិតដ៏ើនៗ eលDEវ$នសប់រÂÐលnÞមរបបប់ង ប៉ុល ពត៖ "របប"ះf្វើឱ្យ$ត់បង់ប¡្ញជន
អស់មួយជំន់ eលសព្វø្ងDEវនÚយុ{eល2ង ៥០ (ឬមជ្ឈិមវ័យ) ។ {សិនíើពួកünគង់ជីវិត {eល
សព្វø្ងÚច/យ2អ្នកដឹកំi$៉តឺម៉ង់nម^កលវិទoល័យ
Û្មង" ។ កម្ពុ2 $ន$ត់បង់អ្នកសិក

និងf្វើEÌំពួកនិស្សិតសិក

វវវ័យ

វវសឹងអស់មួយជំន់ម្តង eលពួកü2ើនក់Úចសិក

nបរស ឬទទួល$នស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់ ើយÚចiើរតួទីដឹកំដ៏សំbន់nម^កលវិទoល័យរដ្ឋ
nកម្ពុ2 ។ អ្នក$នរួចរស់ជីវិតពីសម័យ¤្មរហម ឬអ្នក$នវិលDឡប់ពីបរស នចំនួនតិច\ស់ ើយ
កង្វះអ្នកដឹកំមួយចំនួនដ៏Sំ$ច់bងអប់រំ

វវ eលន/រí្ដ2cចិត្ដខ្ពស់ $នប៉ះ»ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំ

និងបទពិ!ធន៍្នក^_ប័ន និង/រក^ងអ្នកជំន់ថ្មី ។ ក្នុងសម័យÞយបញ្ចប់ទំស់ថ្មីៗ

ះដឹង

វប្បធម៌

វវ

DEវ ក^ងWើងវិញសឹងពីចំណុចសូន្យ ។ ឧ¦ហរណ៍ ឯ.ឧ.បណិត "ត $រុ៉ម $នកត់សំល់² /លពីមុន
»ក្យ¤្មរ "

វវ" "ះ mបង្ក/រភ័យbចក្នុងចំ0ម{2ជន 1ះf្វើឲ្យüគិតដល់ "/រុើបអ¾្កត" (និង

"/រមន" ¸មៀត) iើម្បីរកឲ្យើញ និងក់សបុគ្គលeលüគិត² មិន!yះDង់ ។
ះនuឿង!៉វដូចbងÁើក្តី ក៏ន/រSប់ភ្លឹកខ្លះៗ² myន{dជន៍អ្វីeលnនឹក^យ¿0ះ
¼ឹត្ដិ/រណ៍

"$ត់មនុស្សអស់មួយជំន់"

ើយរកិច្ចបªនស
់ ព្វø្ង

eលន/រអប់រំខ្ពស់ ។ សូមពិSរ\ពីចំនួនុមEប

គឺDEវបណ្ណុះអ្នកសិក

វវជំន់ថ្មី

ៀន eលស¡្ញប័D²hក់បណិត៖

CSUK៖ Eឧ្ទសf្វើ/រ;ញ;លចំនួន ៥៤ក់ ក្នុង«ះ ៦ក់ នស¡្ញប័Dបណិត
ITC៖ បុគ្គលិកអប់រំ
RAC៖

អ្នក

វវ ៧៨ក់ ក្នុង«ះ ៩ក់ នស¡្ញប័Dបណិត

វវ;ញ;លន

៧៦ក់

ក្នុង«ះ

សជិកុមEប

ៀនអចិ|្ដយន
៍

២១ក់

eលសុទ្ធនស¡្ញប័Dបណិត
RULE៖ ni$៉តឺម៉ង់ចំនួន ៦ នបុគ្គលិកអប់រំ
RUA ៖ បុគ្គលិកអប់រំ

វវ;ញ;ល ១០៩ក់ ើយ ១៨ក់ នស¡្ញប័Dបណិត

RUPP៖ បុគ្គលិកអប់រំ
ស¡្ញប័Dអនុបណិត

វវ ៤៩ក់ ើយ ៦ក់ នស¡្ញប័Dបណិត

វវ ២៩៤ក់ ើយ ១៥ក់ នស¡្ញប័Dបណិត និង ១៣២ក់ ន
។

¦ំងអស់"ះ2ព័ត៌នផ្លូវ/រពីüហទំព័ររបស់^កលវិទoល័យ

ប៉ុ(្តុមសិក

វវន{ភព©ªល់eល!យ/រណ៍² ១៦ក់ នស¡្ញប័Dបណិត និង ១៩១ក់ នស¡្ញប័D
អនុបណិត ។ គួរកត់សំល់eរ² កម្មវិធីកិតÞយឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់n RUPP មធម្មនE
បរស ើយពួកüគើននស¡្ញប័Dបណិត មកពីសួង»ក់ព័ន្ធ អង្គ/រសង្គមសុីវិល Zគូអភិវឌ្ឍន៍
និង^កលវិទoល័យអន្ដរ2តិ2Zគូ ។
ះ2៉ង"ះក្ដី

n^កលវិទoល័យខ្លះ

នកម្មវិធីឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់មួយចំនួន

eលEប

ៀន

ើនក់នស¡្ញប័Dបណិត ។ ឧ¦ហរណ៍ dងមកូនៀវ_ផ្សព្វផ យកម្មវិធអនុ
ី បណិត សÍប់/រ
សិក ពី/រអភិវឌ្ឍn RUPP ន "ុមEប

ៀនក្នុង¿ុកសំbន់ៗ" ចំនួន ១៩ក់ ក្នុង«ះ Eប

ៀន

១២ក់ នស¡្ញប័Dបណិតពីបរស (RUPP 2009a) ។ uឿង"ះទំនង2ករណីពិសមួយeលបÂÄញ²
{សិនíើនកិច្ច{ឹង³ងរួមh
ក់ឲ្យប'ើ/រនូវុមEប

និងសហ/រhí្ដ2cប¾្កើតកម្មវិធីឯកសឲ្យ$ន

üពិត2Úច

ើសuីស

និង

ៀនeលន/របណ្ណុះប\្ខលខ្ពស់ ។ /រពឹង្អកÁើ+ស់ជំនួយ និងអង្គ/របរស

Úចyនចីរពក្នុងរយៈ;ល6ង ។ /របន្ដចូលរួមរបស់ពួកü Ú¿័យÁើ/រំហិរញ្ញវត្ថុ2ប់រហូតពី{ភព
បរស

ើយ{/រ"ះពឹង្អកÁើ/រគិតគូរbងសង្គមកិច្ច-នd$យ

eលកម្ពុ2មិនÚចប់ង$ន¦ំង

¿ុង ។ ឧ¦ហរណ៍ ះបីកិច្ចសហ{តិបត្ដិ/ររបស់$!ំងn RULE ទទួល$នKគជ័យក្នុង/បណ្ណុះប\្ខល

រ$យ/រណ៍ពិស
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កិតបណិតក្ដី ក៏សព្វø្ងនពមិន

កដ{2មួយចំនួន² ðើរìភិ$ល$!ំងនឆន្ទៈផ្ដល់មូលនិធិ និងរក

ទុកកម្មវិធ"
ី ះ$នយូរប៉ុ\* ។
Eនស¡្ញប័Dបណិត

នតិចក់

វិទoល័យ ។ íើសិនុមEប

f្វើឱ្យ!ំងស្ទះដល់/រក^ងសមត្ថព

ៀនeលនបទពិ!ធន៍f្វើ/រ

វវnម^កល

វវwយឯក!ជ្យ និង៉ងbំង/សÍប់

/របណ្ណុះប\្ខលកិតបណិតរបស់ខ្លួន នចំនួនើនÁើសពីកិតអប្បបរដ៏Sំ$ច់\មួយ ^កលវិទoល័យ
ពិត2នលទ្ធព/ន់ធំ
2្នកមួយ[Úជីពអប់រំ
គរុ2សល្យ[/រប

ក្នុង/រស'ច$ននូវចំណុចដូចត៖
វវ

ខ)

អភិវឌ្ឍ/រប

ៀនnមធ្យមសិក ទុតិយភូមិ

វ័យÛ្មងeលតÁើ/រ

ក)

uៀបចំឹត្យមឲ្យ/រ

ៀន្អកÁើ/រ

វវ

ឬ/របណ្ណុះប\្ខលជំញ

វវ/យ

eលនខ្លឹម^រÁើសពី

គ)

បំផុស

និងបំប៉នុមE

វវ ឱ្យនតួទីដឹកំ^កលវិទoល័យ !ប់¦ំងf្វើ2EÌំអំពី/រ

ផងeរ ឃ) ពÆីកកម្មវិធីÞយឧត្ដមសិក នគុណពខ្ពស់ eលÚចអប់រំអ្នក
ខ. រ~សFលៀវត្ស្នកអប់រំ

វ

វវ

វវជំន់Þយ ។

វ

លក្ខខណf្វើ/រn^កលវិទoល័យរដ្ឋ DEវ$នកំណត់wយ/រវិនិdគរបស់រដ្ឋក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក
អ្នកg្លើយសÎសន៍មួយចំនួន!យ/រណ៍²
ឧត្ដមសិក

រìភិ$លកម្ពុ2ផ្ដល់/រំហិរញ្ញវត្ថុតិចតួច\ស់

wយតុ² /រអប់រំកិតមូលìន និង/រអប់រំអក្ខរពeលÚចEើ

។

ដល់វិស័យ

ស់$ន n2កង្វល់

ចំបងü ។ {/រ"ះ គឺÚចយល់$ន ប៉ុ(្ដអ្នកg្លើយសÎសន៍2ើនក់$នÁើកមតិ² កម្ពុ2$ន`នដល់
ដំ\ក់/លeល/រំរបស់រដ្ឋដល់វិស័យឧត្ដមសិក

DEវប¾្កើនឱ្យើនៗWើង មិន¬នំតិច2ងវិស័យ

អប់រំដៀត«ះ 1ះ² /រអប់រំnកិតមធ្យមសិក សព្វø្ង"ះ $នប¾្កើតនូវតEវ/រក(្លងចូលuៀនក្នុង
^កលវិទo
 ល័យើយ ។ ដូច$នវិគពីbងiើម តEវ/រ"ះDEវ$នwះ
និង/រផ្ដល់mអប់រំមរូបពបង់
វិទoល័យ

ក់[វិស័យឹះ^_នឧត្ដមសិក

មិន¦ន់ÛើនWើងគួរកត់សំល់

ឧត្ដមសិក

នន័យ²
ដូë្នះ

មូលនិធិសÍប់/រ

ប៉ុ(្ដគុណព[/រអប់រn^កល
ំ

ក្នុងរយៈ;លប៉ុyន¥hំ"ះ

។

/រផ្ដល់មូលនិធិតិចសÍប់វិស័យ

នចំនួនតិច\ស់

និងន/រប¡ក់ពីអ្នកg្លើយសÎសន៍មួយចំនួន²

វវ $នប៉ះ»ល់ដល់គុណព[/រប

íៀវត្ស្នកអប់រំ

។

ៀន DEវរក ឱ្យ$ន ពី1ះអIចុះyះចូលuៀន

វវnម^កលវិទoល័យ2ើន

ដូច$នពិនិត្យើញម/រសិក ឯក^រdង
សមត្ថព

។

^កលវិទoល័យDEវកំណត់ÚទិពÁើ្នក្សងៗ[ចំ\យរបស់ខ្លួន

wយតុ² ចំនួនធន4នeល$នវិជន៍សÍប់/រប
ÛើនWើង

យwយ/រf្វើឯកជនវូបនីយកម្ម

ះបី
កង្វះbត

ៀនnកិតបរិ¡្ញប័Dក្តី ។

វវnនកិត¦ប ពិសnមឹះ^_នឧត្ដមសិក រដ្ឋ ។ តុ"ះ កម្មវិធី

បង់ø្ល និង/រចុះyះបង់ø្លរបស់និស្សិត គឺ2មfo$យ{dលមួយ សÍប់ឲ្យEឧ្ទសទទួល$នíៀវត្ស
/ន់{ើរ មរយៈ/រប

ៀនប(្ថម

៉ង ើយសÍប់^កលវិទoល័យរដ្ឋ

ក់ចំណល¦ំង«ះ mជួយ

បំ;ញប(្ថមÁើថវិ/ដ៏តិចតួចរបស់ខ្លួន ។ íៀវត្សមូលìន{Sំ¤សÍប់Eឧ្ទសf្វើ/រ;ញ;ល Úចន
កិត¦បដល់Dឹម ៥០ដុ*រÚ¯រិក ប៉ុ(្តíៀវត្ស2ក់î្ដងeលíើកយកផ្ទះ នចំនួនើន2ង"ះ 1ះ
Eប

ៀនf្វើ/រ;ញ;ល

ក៏ទទួល$ន

ពួកüទទួល$នíៀវត្ស{eល

ក់

៉ងសÍប់រកិច្ចប

១០០ដុ*រÚ¯រិកក្នុងមួយ¤

ៀនកិតមូលìនផងeរ

ប៉ុ(្ត

។

អ្នកនបរិ¡្ញប័Dទទួល$ន

ក់

៉ងពី

មធម្ម

ក់"ះ

មិនÚច!៉ប់រងចំ\យ{Sំø្ង

ក់

៉ង eលDEវ$នកំណត់ម

របស់®^រ¦ំងមូល$ន ។ Eឧ្ទសf្វើ/រមិន;ញ;លទទួល$ន
គុណវុឌ្ឍិរបស់hកៗ
់

។

៦-៨

ដុ*រÚ¯រិក

អ្នកនស¡្ញប័D

អនុបណិត ទទួល$ន ៨-១៥ ដុ*រÚ¯រិក ើយអ្នកនស¡្ញប័Dបណិត ទទួល$ន ១៨-២០ ដុ*រÚ¯រិក ។
wយ^រíៀវត្សនកិត¦បn^កលវិទoល័យ Eឧ្ទសើន ឬ DEវ ប
សិក មួយចំនួន ។ ü!យ/រណ៍² Eឧ្ទសខ្លះÚចប
ក្នុងមួយស$ហ៍

។

ដូë្នះ

ឹះ^_នឧត្ដមសិក ឯកជន

បូក¦ំង/រប

ៀនើន

ៀនរហូតដល់ដប់

ៀនnមឹះ^_ន

៉ងក្នុងមួយø្ង និង

៉ង¸មៀតn^កលវិទoល័យដ

ំមួយø្ង

ពិសnម

ក់ចំណល{Sំ¤សÍប់Eឧ្ទស ü!យ/រណ៍² នចំនួនពី ២០០-៧០០

ដុ*រÚ¯រិក ។
íៀវត្សកិត¦បនផលប៉ះ»ល់ចស់\ស់៖
៉ងប

ៀន

"ធម្ម"

Eឧ្ទស

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

ក៏DEវបង្ខំចិត្ដប

wយyនលទ្ធពរក
ៀនឥតឈប់ឈរ

ក់ចំណល$នប់ន់ពីបន្ទុក

ើយក៏សឹងyនសល់;លអ្វីសÍប់

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

41
f្វើ/រ

វវWើយ ។ ប៉ុ(្ដចំណុច"ះ ក៏Ú¿័យÁើកិត និងមុខវិ2ប


ក្នុង/រស®ល/រប

ៀនប(្ថមមិន;ញ;លរបស់ខ្លួន iើម្បីទុក;លខ្លះសÍប់f្វើ/រ

ផលប៉ះ»ល់[/រប

ៀនើន

គប្បីពិនិត្យ¯ើលឱ្យ$នម៉ត់ចត់
ប

ៀន

ៀន ើយនិងជ'ើសរបស់Eឧ្ទស

។

៉ងហួសÁើគរុ2សល្យ

Eឧ្ទសន;លតិចតួចសÍប់uៀបចំ¯uៀន

2ពិស្អកÁើចំ

ះដឹងអំពីឯក^រ

និងបទពិ!ធន៍

ក់ចំណលរបស់Eឧ្ទសDEវផ រប់នឹងចំនួន

៉ងប

វវ ។

និង/រuៀនសូDnម

^កលវិទoល័យ
និងf្វើបច្ចុប្បន្នពឯក^រ

វវ2ក់î្ដងថ្មីៗ

ៀនសិស្ស

សជិកុមEប

។

n;ល

ៀនើន/តÁើ

$ឋក² ើយ$នបំ8្លចលំ=ត់សររeល2លក្ខខណSំ$ច់មួយeរ iើម្បីទទួល$ន}ឌីត ។ អ្នកg្លើយ
សÎសន៍hក់កត់សំល់²

"Eប

ៀន-ៀសmងលំ=ត់សររ

ចំ\យលំ=ត់"ះ មិនÚចគិត2

៉ងប

1ះDEវចំ\យ;លក់ពិន្ទុ

ៀនសិស្ស$ន ។ មo៉ងៀត Eប

ើយ;ល

ៀនក៏មិនបំ;ញរកិច្ច

f្វើ/រÌំបÂÄត់បÂÄញសិស្សwយ©ªល់ក្នុង/រuៀនសូDផង eលÚចមកពី/រផ្ដល់}ឌីតសÍបវគ្គ
់ សិក
មួយ m្អកÁើ

៉ងf្វើ$ឋក²ប៉ុ0*ះ" ។

គ. រក"ងវិជីវៈ្នកអប់រំ

វ

វ

^កលវិទoល័យកម្ពុ2 2ពិស^កលវិទoល័យរដ្ឋ ពុំន{ព័ន្ធចំ\ត់²hក់វិ2ជីវៈ និងគន្លងÚជីព
eលកំណត់$នចស់*ស់សÍប់Eើ2មូលìន[/រត¯្លើង"នៈ
"ះ2ពទន់$ យ2{ព័ន្ធមួយeលÁច%2ងü
វិទoល័យ$នWើយ គឺDEវwះ

និងíៀវត្សរ៍ឲ្យបុគ្គលិកអប់រំ

និងeលមិនÚចwះ

វវ

។

យnDឹមបខ័ណ^កល

យn²hក់2តិ និងសÍប់ទូ¦ំង{សើប$ន ។ សួងអប់រំ យុវជន

និងកី§ $នកំណត់រួចើយនូវតEវ/រឱ្យនគន្លងអប់រំ

វវសÍប់Eឧ្ទសn^កលវិទoល័យ wយ

$នuៀប!ប់លំអិតក្នុងឯក^រ ESSP របស់សួង (2005: 14) Þម្នក "កម្មវិធី និងសកម្មពសំbន់ៗ"
ដូចត៖ "ប¾្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសÍប់/ំ²hក់/មុខតំÌងរបស់Eប
និងសមត្ថព" ។ ះ៉ង"ះក្ដី ុមសិក

វវមិន$នជួបភស្ដុង\មួយ eលបÂÄញ² កិច្ច/រ

2ëតរបស់សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ "ះ កំពុងនដំ
{សិនíើÓើងពិSរ\ពីតEវ/រអភិវឌ្ឍសមត្ថព
^

Sរ្យ (ដូច2 ^

Sរ្យជំនួយ ^

ៀន eល្អកÁើគុណវុឌ្ឍិ បទពិ!ធន៍

ើរ/រមុខ ។ ប៉ុ(្ដកិច្ច/រ"ះបªន់បំផុត

វវnម^កលវិទoល័យកម្ពុ2

Sរ្យរង និង ^

។

តំÌង

Sរ្យ;ញសិទ្ធិ ឬ សមមូល2មួយ"នៈ

¦ំង"ះ) មិនÚចប¾្កើតWើងក្នុង;លដ៏ខ្លីមួយ$ន ។ កិច្ច/រ"ះ គប្បីf្វើWើងwយ{យ័ត្ន{yង និងសុី
ចÂÝក់hnម^កលវិទoល័យ មវិធីeលទទួល^Ðល់/ររួមចំÌករបស់អ្នកអប់រំសិក hក់ៗ ឱ្យ$ន
DឹមDEវ

និង{កបwយតព

/ំ²hក់ក្នុងវិ2ជីវៈ

។

!ប់¦ំងគុណវុឌ្ឍិ

ប៉ុ(្ដ/រÂរ2មូលìន[/រកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចស់*ស់សÍប់
បទពិ!ធន៍

/រទទួលខុសDEវ

និងលទ្ធផល/រÂរ

mអូសបយ2

យូរ\ស់មកើយ ។
បច្ចុប្បន្ន

E^កលវិទoល័យ¦ំងអស់nកម្ពុ2

គឺ2Eឧ្ទស

(ពខុសhរmង

"Eឧ្ទស"

និង

"Eឧ្ទស2ន់ខ្ពស់" Ú¿័យÁើÚយុ និង អតីតព) ើយទទួល$នíៀវត្សមូលìនÁើសខ្វះhបន្តិចបន្តួច
(ះបី

ក់ចំណល2ក់î្ដងរបស់hក់ៗ

^កលវិទoល័យ
íៀវត្សអប់រំ

វវកិត¦ប និងចំនួន
វវ

ៀតផង

។

វិទoល័យ«ះ

៉ងប

ៀន

ើយនិង/រងំង2គណៈប់ង2ន់ខ្ពស់)

វិ2ជីវៈអប់រំ
f្វើឱ្យÚជីពអប់រំ

Úចខុសhម
៉ងប

និងកិច្ច/រមិន;ញ;លnC

។

ៀនដ៏ើន (iើម្បីរក

wយ^រនផលប៉ះ»ល់អំពី

ក់ចំណលប(្ថម) អវត្ដន[{ព័ន្ធ

មិនន់yនផ្ដល់/រÁើកទឹកចិត្ដ2លក្ខណៈ^_ប័នដល់/រ

វវ

មិនសូវន/រ¦ក់¦ញសÍប់យុវជនកម្ពុ2វ័យÛ្មង

n^កលវិទoល័យeល$នរីកច'ើន;ញរូប!ង
នកិតខុសៗhមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយសំណុំ

និង

íៀវត្សឲ្យEអប់រំ

nក្នុងសកម្មព

វវ

វវn^កល

eលកំណត់wយ²hក់ដឹកំ[^កល

Áើ/រប¾្កើនសមត្ថព

Úច្អកÁើមូលìន[កិត/រចូលរួម

វវ wយរក $ននូវ/រប

ប៉ុ(្ដក៏

eលនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់

íៀវត្សបុគ្គលិកអប់រំ

វិទoល័យ ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ¦ំង"ះ រួមន បទពិ!ធន៍ និងលទ្ធផលក្នុង/រប
nម^កលវិទoល័យeលត/រយកចិត្ដទុកក់

វវប៉ុ0*ះ

ៀន និងក្នុង/រ
វវ

វវ ។

/រត¯្លើង"នៈ

និងលទ្ធផល/រÂររបស់E¦ំង«ះ

ៀននគុណពល្អវិស ។ សÍប់Eg្នើមៗ និងន

រ$យ/រណ៍ពិស
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បទពិ!ធន៍ខ្ពស់

ប៉ុ(្ដមិនពូក្នុង/រ

វវ

ក៏Úចក់បញ្ចូលត់ក្នុង

"គន្លងប

ៀន"

មួយeលន

មូលìនcលចស់*ស់សÍប់Wើង"នៈក្នុងÚជីពផងeរ ។
នអ្នកg្លើយសÎសន៍ពីរបីក់
/រmយត្ល

$នគូសប¡ក់²

/រត¯្លើង"នៈ្អកÁើអតីតព

míើកឱ/សឲ្យន/រត¯្លើង"នៈwយ^រន¤្សនខ្នង

វិទoល័យរដ្ឋnកម្ពុ2 ក៏2 "/រ/ន់/ប់" មុខតំÌង eលផ្ដល់
លទ្ធព[/រប

្ណញបុគ្គលិកអប់រំ

វវ\hក់

។

និងអវត្ដន[

មុខតំÌងប

ៀនក្នុង^កល

ក់ចំណលរហូតដល់;លចូលនិវត្ដន៍eរ ។

Áើមូលìនលទ្ធផល/រÂរមិន$នល្អ

ទំនង2ក

Ûើតនbំង\ស់ ។ អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់$នÁើកពីប¡Ä"ះ²2 "មរតកពី{ព័ន្ធសង្គមនិយម eលhក់ៗ
ទទួល$នíៀវត្ស្មើៗh" ។ អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់ៀត ក៏$នEៀប{ដូចមុខតំÌងប

ៀន²2 "{ព័ន្ធ

សុវត្ថិពសង្គម" eល "ផ្ដល់íៀវត្សឲ្យ ះបីនិdជិតមិនមកf្វើ/រក្ដី" ។ 2ទូ Eឧ្ទសវ័យចំ\ស់
ងនបទពិ!ធន៍ក្នុង¿ុក2ក់î្ដង (ះបីនមួយចំនួនតូចប៉ុ0*ះ eល$នទទួល/របណ្ណុះប\្ខល
ខ្ពង់ខ្ពស់

និងនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់)

ើយüងយល់²

ត់មិន$នរីកច'ើនក្នុង/រÂរគរុ2សល្យរបស់

ត់ រីឯEÛ្មងៗជំន់Þយ Úចនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់ ប៉ុ(ខ
្ដ ្វះបទពិ!ធន៍ ។ អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់
Áើកមតិ²

"ÓើងមិនÚចទុកឱ្យពួកü

(គឺពួកយុវជនកម្ពុ2)

4ក់ក្នុង^_នពដូចមនុស្សជំន់Sស់«ះ"

ើយគូសប¡ក់² ÓើងDEវនទស្សនវិស័យថ្មី íើពុំ«ះនឹងDEវ "iើរ2ន់នSស់" ើយ ។ ទន្ទឹមh"ះ
ក៏នមតិមួយចំនួនÁើកWើង² អ្នកអប់រំ
អ្នកអប់រំ

វវវ័យចំ\ស់ ក៏Úចnអល់~កក្នុង/រជួយបំប៉ន និងíើកផ្លូវឱ្យ

វវវ័យÛ្មងបន្ដFនពីពួកខ្លួនeរ ។

{ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នyនស្ថិរព និងyនចីរពយូរអ4្វង ។ Eឧ្ទស¦ំងអស់ DEវស្ថិតក្នុង{ព័ន្ធមួយeល
yន/រÌំចស់ពីវិ2ជីវៈអប់រំ
វិនិច្ឆ័យកំណត់យកសកម្មព

វវ

វវ

2ក/មួយសÍប់mយត្លលទ្ធផល/រÂរ្នកអប់រំ

អន្ដរ/លចូល/ន់{ព័ន្ធថ្មី[/ំ²hក់អប់រំ
Âយនផលប៉ះ»ល់"

n;លពួកüបន្ដf្វើ/រពីមួយ¥hំមួយ¥hំ
វវ

ក្នុងរយៈ;លើន¥hំ

ះ

វវWើយ

ទំនងDEវន/រប់ងនូវ/រ©ស់ប្ដូរ
វវវ័យÛ្មង ។

យរកbញKបr្ញជន

ដូចអ្នកg្លើយសÎសន៍មួយចំនួន$នÁើកWើង²
Þយឧត្ដមសិក nឹះ^_នអប់រំបរស

យុវជនកម្ពុ2eល$នទទួលស¡្ញប័Dអប់រំ2ន់ខ្ពស់

គឺន/របណ្ណុះប\្ខលល្អគួរសមើយសÍប់/រ

រយៈ;ល^hក់nឯបរស ក៏អនុ¡្ញតឱ្យពួកüក^ងប\្ខញ2មួយនិស្សិតដូចh និង^
សហគមន៍អប់រំ

eលអ្នកន/រសិក អប់រល្អ
ំ Úចប'ើ/រ"

។

$!ំងn

គឺនករណីអ្នកសិក

ះដឹងខ្ពស់ៗ

RULE

វវវ័យÛ្មងនចំ

និងផ្ដល់ឱ/សឱ្យបន្ដ/រសិក 2ន់ខ្ពស់Þយឧត្ដមសិក

ក្នុងជួររìភិ$ល និងក្នុង្នកឯកជន ។ íៀវត្សប

។

ឧ¦ហរណ៍មួយnឯសហ{តិបត្ដិ/រ
eល^

ៀនតិច និង/រyនគន្លងÚជីព និងឱ/ស

យុវជនមួយចំនួនតូចប៉ុ0*ះ eល/យ2Eឧ្ទស ឬទទួលយកមុខតំÌង
អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់$នផ្ដល់dបល់²
គឺនEអចិ|្ដយ៍ប៉ុ0*ះ"

"សព្វø្ងyនអ្នក
។

ឧ¦ហរណ៍វិជ្ជន2ើន[Eសកម្មក្នុង/រ

Sរ្យ$!ំង$ន

និងeលÞយមករក$ន/រÂរf្វើ

អ្នកនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់ន/រÁើកទឹកចិត្តតិចតួច iើម្បីបន្ត¥កជីវិត2អ្នកអប់រំ

កម្ពុ2)

វវ

Sរ្យ nក្នុង

វវដ៏ធំទូ*យ«ះeរ ។ ប៉ុ(្តយុវជន¦ំង«ះ "ន/រអូស¦ញប់ទិសទី" 1ះ

"នក(្លង2ើន
កត់សំល់

។

"eលរើប/

ើយeល»ក់ព័ន្ធនឹង/រSកëញរបស់Eឧ្ទសវ័យចំ\ស់

និង/រចូលប'ើ/រ ¼ម¦ំង/រ`នWើង[អ្នកអប់រំ
ឃ. ដំ

និងyនលក្ខណៈ

វវ ។ តុ"ះ ន
វវក្នុង^កលវិទoល័យ ។

វវអចិ|្ដយ៍

ប៉ុ(្ត/រអះÚងïប"ះ

វវ f្វើឱ្យ

(nម^កលវិទoល័យ

=ក់ដូចធំទូ*យហួស;ក

1ះន

វវ (ដូច2n RUPP 2iើម) eលÓើងនÁើកមកប¡ក់

និងពិក មÞយ ។
អ្នកg្លើយសÎសន៍2ើន

$នប¡ក់បន្តhអំពី

"/រSកëញ[ប¡្ញជន"

អំពី^កលវិទoល័យ

ឬAមo៉ងៀត² "/រច់សរ`មក្នុងខ្លួន" 2ពិស/ន់រìភិ$ល ឬ្នកឯកជន ។ អ្នកeលបន្ដ
f្វើ/រnម^កលវិទoល័យ
ប

ៀនរបស់ខ្លួន៉ងើន

DEវ{ឈមនឹងប¡Ä2ក់î្ដង¦ក់ទងនឹងíៀវត្ស

ដូë្នះnសល់;លតិចតួច

n;លØង$នចូលរួមក្នុង/រ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវ

ើយÚចDEវប¾្កើន

ឬyនសល់!ះសÍប់f្វើសកម្មព

wយ^របន្ទុកប

ៀនដ៏ើន«ះ

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

វវ

៉ង
។

ពួកüក៏ើន$ត់បង់ទំក់
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ទំនង2មួយសហគមន៍អប់រំ

វវeរ

eលf្វើឱ្យ/រ{ឹងចូលf្វើ/រ

វវWើងវិញn;លÞយ

/ន់

លំ$ក ។
រìភិ$ល ក៏មិន$នî្វងរក^កលវិទoល័យរដ្ឋឱ្យf្វើ/រ
អនុវត្ដcលនd$យ^4រណៈ«ះeរ ។ តEវ/រ
wះ

យwយអង្គព

Áើ/រ

វវ eល»ក់ព័ន្ធ2មួយ/រប¾្កើត និង/រ

វវ្ទើរ¦ំងអស់របស់រìភិ$ល ទំនងDEវ$ន

វវក្នុង¿ុក (ដូច2 ឧត្ដមុម{ឹក ដ្ឋកិច្ច2តិ 2iើម) eលប់ងផងeរ

វវbងcលនd$យ

wយន/រផ្ដល់មូលនិធពី
ិ ទីhក់Âរ+ស់ជំនួយបរស

។

តុ"ះ

្ទើរyន!ះ នូវ/រ

វវeលផ្ដួច្ដើមwយរìភិ$ល ឬeលរìភិ$លចុះកិច្ចសនoឱ្យអនុវត្ត nម

^កលវិទoល័យរដ្ឋ

RUPP

ដូច2

Ûរ;ិ៍yះល្អក្នុងចំ0មZគូ

និង^កលវិទoល័យឯកស

ះបី^កលវិទoល័យ¦ំង«ះន

វវបរសក្ដី ។ ន RAC មួយប៉ុ0*ះ eល!យ/រណ៍² $នf្វើ/រ

វវïប"ះ "ម្ដង្កល" ។
ង. រ~លំអមូលនស5^រៈបb្ចក*ស
^កលវិទoល័យគើន

វ

វ

នមូលìនសÎរៈបë្ចកស

វវ2មូលìន

(ដូច2

ប\*ល័យ

មន្ទីរពិ!ធន៍ 2iើម) ប៉ុ(្ដមិន$នល្អដូចៗh wយក(្លងខ្លះខ្វះមូលìនសÎរៈបë្ចកសÁើ្នកឯកស
សÍប់/រ

វវវិទo^¿្ដធម្ម2តិ និង វិទo^¿្ដសង្គម 2iើម ។ 2/រEៀបfៀប RUPP UHS PUC

UC និង ITC នមូលìនសÎរៈបë្ចកសើន2ង^កលវិទoល័យដៀត ។ UC នប\*ល័យស្ថិត
ក្នុងុមល្អÁខមួយnកម្ពុ2 និងនៀវ_ ¼ឹត្ដិប័D ទស្សវដ្ដី និង^រព័ត៌នសម្បូណ៌ïប ។ ដូចheរ
ប\*ល័យn RUPP ក៏នៀវ_ ឯក^រ និងឯក^រសÍប់Úន្សងៗើន\ស់ ។ ះ2៉ង"ះក្ដី
មូលìនសÎរៈបë្ចកស

វវនចំនួនតិចតួច2ទូ

nម^កលវិទoល័យ`នមុខnក្នុងតំបន់

។

íើfៀបនឹងមូលìនសÎរៈបë្ចកសeលន
{/រ"ះ/ន់ចស់¸មៀតសÍប់

UHS

eល$ន!យ/រណ៍² នធន4នប\*ល័យ និង{ព័ន្ធព័ត៌នវិទo ប៉ុ(្តធន4ន¦ំង"ះតិចតួចbំង\ស់
íើfៀបនឹងស្ដង់រអន្ដរ2តិ[ម=វិ

ទoល័យFជ្ជ^¿្ដ ។
^កលវិទoល័យមួយចំនួនតូច នមូលìនសÎរៈបë្ចកស សÍប់ប'ើcលអប់រំ

វវរបស់

ខ្លួន©ªល់ ។ ឧ¦ហរណ៍ RUA $នកំណត់ពីតEវ/រឱ្យនិស្សិតប¾្កើនជំញ^អង់ü្លសរបស់ខ្លួន iើម្បីf្វើ
/រសិក ្នកកសិកម្ម
សំ

និងវិទo^¿្ដ

។

CSUK

នមន្ទីរពិ!ធន៍បំ»ក់wយបរិ/dរសÍប់វិគដី

វិគ

ើមប់ពជ
ូ
f្វើðស្ដគុណព និងf្វើðស្ដសំ\ក`ម ។ CSUK ក៏នដីកសិកម្ម និងដីពិ!ធន៍

សÍប់f្វើ ំប(្ល និងើហូប្លផងeរ ។ ^កលវិទoល័យ"ះ ក៏នកសិìន©ªល់មួយសÍប់f្វើ/រ
វវeលនទំហំ ៨០ហិក ស្ថិតnចយ ២០ គ.ម. ពីទីំងអរ^កលវិទoល័យ ។ PNSA ន
មូលìនសÎរៈបë្ចកស2)្ទដី ២៤ ហិក សÍប់ចិញ្ចឹមDី ន់¦ Eក ំប(្ល ំើហូប្ល ំផ្សិត
ំ©្កលំអ និង f្វើ និងំÙត ។
2ទូ n^កលវិទoល័យនអុីនធឺណិត ប៉ុ(្ដលទ្ធពEើ

ស់នកិត និងនÁ្បឿនយឺត ប៉ុ(្ត

UC នលក្ខណៈÁច% ក្នុង/រផ្ដល់mអុីនធឺណិតនÁ្បឿនÁឿនnមណលអុីនធឺណិត និងnប\*ល័យ
អុីនធឺណិតរបស់ខ្លួន

។

មo៉ងៀតnម^កលវិទoល័យ

üខ្វះbតលទ្ធពចូលEើកងទិន្នន័យអប់រំ

វវឯកស គឺន ITC និង PUC ប៉ុ0*ះ eលü!យ/រណ៍² នផ្ដល់mïប"ះ ។
ច. រqឱ្យ5នវិជន៍ថវិសប់រ
្ទើរyនវិជន៍ថវិ/រដ្ឋ!ះ

សÍប់សកម្មព

ÁើកØងមួយ គឺ RAC eល!យ/រណ៍² /រ
មូលនិធិ
/រ

វវ¦ំងអស់

វ

ប៉ុ(្ដបរិណទឹក

វ"កលវិទ$ល័យ
វវnម^កលវិទoល័យរដ្ឋ

។

នករណី

វវំwយរìភិ$ល នដល់ ៤០% [{ភព

ក់2ក់î្ដងនមិនើន

និងមិនប់ន់សÍប់ជំរុញឱ្យន

វវ{កបwយគុណពWើយ គឺន{ណ ១០.០០០ដុ*រÚ¯រិកក្នុងមួយ¥hំ សÍប់វិទo^_ន
វវនីមួយៗ ក្នុងចំ0មវិទo^_ន

$នឱ្យដឹង² មូលនិធរì
ិ ភិ$លសÍប់/រ

វវ¦ំង

ំមួយរបស់ RAC ។ អ¾្កតÁើ^កលវិទoល័យដៀត

វវនតិចតួចបំផុត ឬyន!ះ ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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ឧ¦ហរណ៍ RUPP 2ករណីមួយជួយឆ្លុះប¡+ំងពី^_នពខុសៗhnម^កលវិទoល័យរដ្ឋ eលន
/រ

វវសកម្ម2ង^កលវិទoល័យដៀត ដូច2 ITC RUA UHS (និង RUFA និង RULE ក្នុងកិត

មួយ¦ប2ងបន្តិច) ។ ជនបÏÐលn RUPP !យ/រណ៍² គÒង
និងក្នុង;លបច្ចុប្បន្ន eលអនុវត្ដwយEn RUPP គឺ2/រ
eលំwយរìភិ$ល

ពុំ¬នសÍប់/រ

បក³ៀវ_uៀន2^¤្មរ ឬសÍប់ប¾្កើតឯក^រប
វវរបស់E

/រសររសំ

។

មធម្មអ្នក

ើគÒង្សងៗ

វវeល+ស់ជំនួយ{គល់ឱ្យf្វើ ។ ករណីមួយ

វវសុទ្ធ^ធ«ះ

ប៉ុ(្ត2/រំឱ្យបុគ្គលិក

ៀន2^¤្មរ ។ ចំនួនទឹក

ើយមិនប់ន់សÍប់ប¾្កើតៀវ_uៀន ឬឯក^រប
ំ/រ

វវ្ទើរ¦ំងអស់ក្នុង;លកន្លងមក
RUPP

ក់ៀត!ត ក៏តិចតួច

ៀន«ះ ។ +ស់ជំនួយនតួទីសំbន់ក្នុង/រ

វវhក់ៗ

ឬុមអ្នក

វវ

eលអនុមមរíៀបmរៈរបស់+ស់ជំនួយ

{កួតយកមូលនិធិមរយៈ
និងបំ;ញមលក្ខខណរបស់

+ស់ជំនួយ ។
មូលនិធិមួយចំនួន

ក៏ន{ភពមកពីគÒងអន្ដរ2តិ្សងៗeល»ក់ព័ន្ធ2មួយ^កលវិទoល័យ

និង

ទីhក់Âរបរស ។ គÒងផ្ដួច្ដើមwយE ឬគÒង "ក្នុង¿ុក" កន្លងមកនតិចតួច\ស់ ។ ឧ¦ហរណ៍
ល្អមួយ

គឺកិច្ច{ឹង³ងរបស់E2ន់ខ្ពស់n

RUPP

ក្នុង/រÁើកសំ

ើអំពីគÒងសិក ^¤្មរមួយដ៏ធំ

eល$នទទួល/រំពីមូលនិធិហិនរីជបូល (Heinrich Böll Foundation, HBF) សÍប់រយៈ;លដប់¥hំ
(១៩៩៦-២០០៧)

។

៣០^_ប័ន

ឧ¦ហរណ៍[ព2ZគូសÍប់/រ

²2

ជនបÏÐលn

ឹះ^_នសិក nបរស ។ គÒង

RUPP

Úច!យyះ+ស់ជំនួយ
វវ

និងទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយ$នជិត

និងកម្មវិធី©ស់ប្ដូរhវិញមក

វវ2ើនអនុវត្ដwយEn RUPP គឺ2គÒងជំរុញwយ+ស់

ជំនួយ 22ងផ្ដួច្ដើមwយE ឬ22ង/រផ្ដល់មូលនិធិអំពីរìភិ$ល ។ ឧ¦ហរណ៍[/រ
Úចពិនិត្យើញnក្នុងបញ្ជីគÒង

2មួយ

វវបច្ចុប្បន្ន

eលអនុវត្ដwយE

និងនិស្សិត

វវïប"ះ

និងeលសុទ្ធផ្ដល់

មូលនិធិwយអង្គ/រCរìភិ$ល នមូលìនnបរស ឬwយ+ស់ជំនួយ eលន!យ/រណ៍ក្នុងព័ត៌ន
ស្ដីពីកម្មវិធអនុ
ី បណិតn RUPP ក្នុង្នកសិក ពីអភិវឌ្ឍន៍ (RUPP 2009b)៖
ល.រ
១

Z[ះគង

អ្នកផ្ដល់មូលនិធិ

ចំ\ក¿ុក ពីnជនបទ និង/រប់ង

មណល

វវអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរ2តិ/\ (IDRC)

ធន4នធម្ម2តិ
២

ជំញឧស ហកម្មbងអភិវឌ្ឍន៍nកម្ពុ2

សគមជប៉ុនសÍប់Áើកកំពស់វិទo^¿្ដ (JPS)
មរយៈ^កលវិទoល័យ\^Ð៉-ជប៉ុន

៣

/រក^ងសមត្ថពសÍប់Óនឌ័រ /រវិគ

មូលនិធិÚ^Fន មរយៈវិទo^_នបë្ចកវិទoÚសុី

ពី និងចល©ស់ទី [/រអភិវឌ្ឍ/រដឹកជញ្ជូន

(AIT) {សø

-ើងcក [ម=អនុតំបន់¯គង្គ
៤

៥

/រសិក ពីលទ្ធព្នកហិរញ្ញវត្ថុក្នុង/រទទួល$ន

AusAID មរយៈ^កលវិទoល័យ RMIT អូ

m¸¦ំសុខពសÍប់ជនី

និងអង្គ/រសុខពពិភពក (WHO)

តEវ/រ និងÚកប្បកិរិរបស់សហគមន៍ ចំÙះផល

កម្មវិធីទីុងតូចÁើពិភពក[អង្គ/រសហ{22តិ

ប៉ះ»ល់[កំ

មរយៈវិទo^_នទីុងពិភពក [ RMIT

ើន និង/រអភិវឌ្ឍnភ្នំ;ញ

ឱ/សសÍប់បុគ្គលិកសិក

ឬនិស្សិត

ក្នុង/រទទួល$នÚ=រូបករណ៍បរស

្ដលី

ឬកម្មវិធ©
ី ស់ប្ដូរh

វិញមក កំពុងរីកច'ើន ប៉ុ(្ដnនតិច (ដូច2n PNSA RUA RAC) ប៉ុ(្ត^កលវិទoល័យមួយចំនួន
ដូច2 RUPP ITC និង UHS ពិត2$នពÆីកប\្ខញ

វវnបរសរបស់ខ្លួនពីមួយ¥hំមួយ¥hំ ។

ឧ¦ហរណ៍ RUPP $នSប់្ដើមកម្មវិធីព2Zគូអន្ដរ2តិn¥hំ១៩៩៦ ើយ RULE !យ/រណ៍² ខ្លួនន
កម្មវិធី©ស់ប្ដូរhវិញមក្នកអប់រំ

វវ 2មួយ ២០ ^កលវិទoល័យ និងឹះ^_នអប់រំបរស ដូច2

^កលវិទoល័យ\្គ៉ (ជប៉ុន) ^កលវិទoល័យសិក អភិវឌ្ឍន៍ (ស្វ៊ីស) និង^កលវិទoល័យ2តិëងគង់
(Tm៉ន់) 2iើម ។ nម^កលវិទoល័យ ដូច2 PUC និង PNSA ព2Zគូ2មួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍
សហ{22តិ និងអុក^Ýម ក៏នÁើកWើង ។ ITC $នក^ង៉ងសកម្មនូវព2Zគូអន្ដរ2តិïប"ះ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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មរយៈអនុស្សរណៈdគយល់

និងអនុស¡្ញ

eល$នចុះហត្ថÁbSប់ំងពី»ក់ក\្ខលទសវត្សរ៍

១៩៩០ មក ។ Cពីចំណង¦ក់ទងផ្លូវ/រ2មួយឹះ^_នអប់របរ
ំ
ស RUA ក៏សកម្មî្វងរកZគូបរសf្វើ2
អ្នកឧបត្ថម្ភ/រ

វវeរ

ើយមB្ដីរបស់^កលវិទoល័យ

eលអនុវត្ដwយម=វិទoល័យ2ន់ខ្ពស¦ំ
់ ង
មូលនិធិសÍប់/រ

វវ

ំបី

$នf្វើបញ្ជីមួយន

របស់^កលវិទoល័យ

ពីសំ\ក់ទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយ

។

៤៧

គÒង

វវ

ü^Ýគមន៍2និច្ចដល់/រផ្ដល់

និង^កលវិទoល័យបរស

ប៉ុ(្ដក៏នក្ដី$រម្ភ

មួយចំនួន eលនឹងÁើកមកពិក n្នកbងÞយ[រ$យ/រណ៍"ះ ។
រីឯ^កលវិទoល័យឯកជនវិញ
$នពី/របង់ø្លរបស់និស្សិត

ើរ/ររួច

íើសិនយកមួយគ[

វវ

និងផ្ដល់íៀវត្សរ៍ខ្ពស់ដល់Eប

SយmយÁើសកម្មព

អនុ¡្ញតឱ្យពួកü/ត់បន្ថយបន្ទុកប
ឹះ^_នឧត្ដមសិក ឯកជន

ទំនង2Úចដំ

ៀន ើយ/ន់សកម្មក្នុង/រ
។

ៀន

(eល

វវ) ។ ះ2៉ង"ះក្ដី /ររីកដុះល

ក៏f្វើឱ្យថយចុះតEវ/រnមឹះ^_នសិក 2ើន

ទុកក់Áើ/រផ្ដល់កម្មវិធនគុ
ី
ណពល្អ«ះ

ក់ចំណលទទួល

eលមិន¬នសុទ្ធយកចិត្ដ

អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់$នប@្ចញមតិ²

"សព្វø្ង"ះ

ន^កលវិទoល័យឯកជនើន\ស់ ÚចÁើសពី ១០០ (mហួស;ក) ។ ¯ើលm$ន/យ2Úជីវកម្ម
មួយើយ ។ ^កលវិទoល័យនើនហួស ។ គុណពyន នបរិណប៉ុ0*ះ ។ ÓើងDEវ
/ត់បន្ថយចំនួន"ះ

ើយមិនអនុ¡្ញតឱ្យនើនïប"ះ

Dឹម ៥ $នើយ ។ ;ល«ះនឹងន

។

{eលគួររក ទុក^កលវិទoល័យឯកជន

ក់ប់ន់ Úចនិយពី/រ

វវ$ន" ។ ះ2៉ង\ក្ដី

{/រសំbន់មិន¬ន/ររកចំណល«ះ ប៉ុ(្ដគឺ/រវិជន៍ថវិ/ eលន^រៈសំbន់ក្នុង/រក^ងសមត្ថព
វវ ។
^កលវិទoល័យឯកជនមិនSត់ទុក/រ
តុផលមួយ

ថ្វីíើ/រ

វវ2ÚទិពWើយ

ើយ/រî្វងរក

វវÚចជួយ^កលវិទoល័យលំអគុណពប

ខ្លួនក្ដី ។ n;ល^កលវិទoល័យរដ្ឋទទួលយកពួកនិស្សិតបង់ø្លសិក

iើម្បីរក

ៀន

ឆ. រពឹង0ក់ដឹកqំ្នកអប់រំ

វ

ញគឺ2

និងប¾្កើនÛរ;ិ៍yះរបស់

ក់ចំណលប(្ថម üÚចគិត²

ក់ប(្ថម"ះ ÚចយកEើiើម្បីប¾្កើនíៀវត្សរ៍របស់E និងផ្ដល់/រំដល់សកម្មព
uឿងសំbន់គឺ² ðើគណៈប់ង^កលវិទoល័យSត់ទុក/រ

ក់ចំ

វវ ។ ប៉ុ(្ដ

វ វ2Úទិពខ្ពស់eរឬ ។

វ និងគណៈiប់iងរដ្ឋ+ល

/រផ្ដល់មូលនិធិ មិនគួរSត់ទុក2កសំbន់បំផុត ឬ2 "ឱសថទិព្វ" សÍប់ពÆឹងសមត្ថព

វវ

«ះ ើយចំណុច"ះ នឹងÁើកមកពិក លំអិតក្នុង្នកបªប់ ។ n;ល"ះ Óើងន់គូសប¡ក់
គំនិតeល² ះបី2វិជន៍ថវិ/នទំក់ទំនង2មួយ/រផ្តល់Úទិពឲ្យ/រ

វវ ពីស\
ំ
ក់²hក់ដឹកំ

និងអ្នកប់ង^កលវិទoល័យក្ដី ក៏/រផ្ដល់Úទិព"ះÚ¿័យÁើប¡Ä² ðើ2បុគ្គលhក់ៗ ពួកüយល់²
គួរផ្ដល់Úទិពïប"ះ ើយក៏$នuៀបចំ និងក់អនុវត្ដcលនd$យ
(2006: 43) សំល់ "cលនd$យ

វវមួយឬ ។

វវ" ²2 "cល/រណ៍Ìំ និងចក្ដីស'ច eលន

Öងក្នុងបទប¡ បទប្បញ្ញត្ដិ ឬចប់ ស្ដីពី/រផ្ដល់មូលនិធិ និង/រប់ង
 សកម្មព
"/រប់ង/រ

Harman

វវ" សំដល់/រអនុវត្ដcលនd$យ

វវ ចំÌកឯ»ក្យ

វវ !ប់¦ំង/រកំណត់ទិសយុទ្ធ^¿្ដ

/រÖកធន4ននិងមុខÂរ និង/រមននិងmយត្លÁលទ្ធ
ើ
ផល/រÂរ ។ ្អកមនិយមន័យ"ះ üពុំ
ើញនcលនd$យ

វវចស់*ស់nប់កិត ¦ំងnឯ សួងអប់រំ យុវជន និងកី§ និង

nម^កលវិទoល័យ ។
តEវ/របªន់¦ក់¦ញ/រយកចិត្ដទុកក់ឱ្យន/រ

វវnម^កលវិទoល័យ

ពួក²hក់ដឹកំ

^_ប័ន¦ំង"ះ មិនសូវ$នÁើកប¡ក់ញឹកប់ ។ ករណីÁើកØងមួយគឺ ឯ.ឧ.បណិត "ត $រុ៉ម eលយល់²
/រ

វវ

គឺ2បុuលក្ខខណសÍប់^កលវិទoល័យ

iើម្បីÚចn2ប់¦ក់ទងល្អ2មួយតEវ/រ[/រ

អភិវឌ្ឍ2តិ ។ ឯកឧត្ដម$នÁើក² ^កលវិទoល័យeលមិនf្វើ/រ
មិនសំbន់" ។ ជនបÏÐលគើនឯកព² /រ

វវ Úច/យ2 "^កលវិទoល័យ

វវសំbន់\ស់ ប៉ុ(្តក៏$ន!យ/រណ៍eរ² ^កល

វិទoល័យរបស់ត់ yនcលនd$យផ្លូវ/រ ស្តីពី/រ

វវរបស់បុគ្គលិកសិក «ះ (សូមÚនឯក^រ

របស់ PUC RULE PNSA RUA CSKU UC CUP RUFA UME និង UBB) ។ ដូច$នកត់សំល់ពីbងiើម

រ$យ/រណ៍ពិស

46
üងយល់ើញ2ទូ² "/រ

វវ" គឺ2/រ

វវរបស់និស្សិត និង2្នកមួយ[កម្មវិធីសិក

ើយ

2លក្ខខណSំ$ច់iើម្បី$នស¡្ញប័D ។
^កលវិទoល័យមួយចំនួននចក្ដី¸្លង/រណ៍2ផ្លូវ/រ អំពី/រÁើកកំពស់/រ
ុមសិក

វវ ។ ឧ¦ហរណ៍

វវដឹង² nក្នុងន/រយុទ្ធ^¿្ដរបស់ RUPP (eលនចុះnក្នុងឯក^រ)្ទក្នុង) ន/រ

សង្កត់ធ្ងន់Áើ/រ

វវ

សÍប់/រអភិវឌ្ឍ^_ប័ន

ចស់*ស់សÍប់ផ្ដល់រÂÝន់ដល់/រ

និង/រត¯្លើង"នៈបុគ្គលិក

វវ ប៉ុ(្តអ្នក

។

üមិនើញន{ព័ន្ធ

វវeលសកម្ម ើយន

ទនពក្នុង/រÂរ

របស់ខ្លួន ុមE "គុណពខ្ពស់" ងÁើកសរើរ2និច្ច ។

j

"ទិសយុទ្ធ^ ស្ដ¥hំ២០០៨-២០១២" របស់ UHS Sត់ទុក/រ
បំផុតមួយ[íសកកម្មរួមរបស់ខ្លួន

វវ និងអភិវឌ្ឍន៍ 2្នកសំbន់

ក្នុងបំណងÁើកកំពស់គុណពកម្មវិធី

ឲ្យ`នដល់ស្ដង់រតំបន់

អន្ដរ2តិ ។ ះ2៉ង"ះក្ដី គំនិតផ្ដួច្ដើម2ើន (ដូច2 /រប¾្កើត្នកំ/រ
និង/រផ្សព្វផ យរបកគំើញ[/រ

វវ /រក^ងសមត្ថព

វវ) eល$ន5ងរួចើយ គឺnមិន¦ន់$នអនុវត្ដ;ញÁញ ។

UHS ន¦ំងុម{ឹក រដ្ឋ$ល និង/រិល័យ
EDEវចំ\យ;ល ៦០% [

និង

វវ ។ nក្នុងន/រយុទ្ធ^¿្ដរបស់^កលវិទoល័យ

៉ងf្វើ/រ សÍប់

វវ និង ៤០% សÍប់ប

ៀន ប៉ុ(្តយុទ្ធ^¿្ដ"ះ

មិន¦ន់$នទទួល/រយល់¼មពីសមត្ថកិច្ច»ក់ព័ន្ធ ។ UHS ក៏$នបញ្ចុះបញ្ចូលសួងសុbភិ$ល ឲ្យអនុ¡្ញត
ឱ្យ^កលវិទoល័យប¾្កើត2មណល2តិ
ITC នcលនd$យ
នបន្ទុក
(ប

៉ងប

វវសុbភិ$ល ប៉ុ(្ដបច្ចុប្បន្នមិន¦ន់$នចក្ដស'
ី
ច ។

វវចស់*ស់2ង Ùលគឺ Eឧ្ទសeលចូលរួមក្នុងគÒង

ៀន»ក់ក\្ខល (១៩២

ៀន ៣៨៤

វវ

៉ង) ប៉ុ(្ដn$នទទួលíៀវត្សដូចEឧ្ទសf្វើ/រ;ញ;លeរ

៉ង) ។ ពួកüក៏ទទួល/រំÁើដំ

ើរចុះ

វវ សន្និសីទ និងវគ្គបណ្ណុះប\្ខលeល

uៀបចំWើងwយឹះ^_នបរស្សងៗ ។
^កលវិទoល័យ2ើន នប¾្កើត2ុម{ឹក
សកម្មព

វវ

ឬគណៈកម្ម/រ ឬ/រិល័យ

ប៉ុ(្ដwយ^រyនcលនd$យ

nកំណត់មិន$នល្អ

វវចស់*ស់

ើយ/រអនុវត្តមុខÂរក៏មិនសូវន{សិទ្ធព

វវមួយចំនួនទទួលបន្ទុកÁើ/រ

។

វវ iើម្បីD®តពិនិត្យ
មុខÂរ[^_ប័ន¦ំង"ះ

ដូច$នប¡ក់រួចើយ

អង្គព

វវរបស់និស្សិត (ដូច2 CSUK និង CPU)។ üមិនសូវើញន

ឆន្ទៈ2ក់*ក់ចស់*ស់ក្នុង/រuៀបចំន/រ
^កលវិទoល័យមួយចំនួន$ន!យ/រណ៍ពី

ប¾្កើតមណល

មន្ទីរពិ!ធន៍

វវ

ើយn;ល^កសួរពីចំណុច"ះ

និងប\*ល័យ

²2មណល

វវ

(ដូច2

PUC និង ITC 2iើម) ើយuឿង"ះ បÂÄញពីកង្វះ/រយល់ដឹងពីអង្គពeលDEវ/តកំង¦ំង¿ុង iើម្បី
ំមុខ/រ

វវថ្មី ។

RUPP ក៏ន/រិល័យ
ពិនិត្យគុណព[/រ

វវមួយeរ ះបីyន$នងំងគណៈកម្ម/រសÍប់មន និងD®ត

វវរបស់Eក្ដី

។

wយ^រកន/រ

üើនយល់² "គុណព" គឺ2គុណព[/រប

ៀន 22ងគុណព[/រ

4!៉បរ់ ងគុណព ប៉ុ(្ដអង្គព"ះ ត/រÂរÁើ/រប
{សិនíើនអនុវត្ត m2ប់¦ក់ទងដល់
គួរឲ្យ^/យ

វវរបស់Enម^កលវិទoល័យ
វវ ។ RUPP នអង្គព

ៀន ។ /រ4!៉ប់រងគុណព/រ

វវ

វវរបស់និស្សិត ក្នុងទង់2/រmយត្លរបស់Eឧ្ទស ។ ប៉ុ(្ត

Eឧ្ទសគើនពុំនស¡្ញប័D²hក់បណិត

ើយក៏ពុំ¬ន2អ្នក

វវសកម្មeរ

។

2ទូ សព្វø្ងüខ្វះយន្ដ/រeលន/រuៀបចំ2ឹត្យម និងនលក្ខណៈ2ប់*ប់ សÍប់4គុណព
វវរបស់E ។ /រជួយពិនិត្យផ្តល់មតិ wយអ្នកន"នៈ្មើ (peer review) ក៏កនf្វើeរ ប៉ុ(្តដូច2
n UHS គឺនគណៈកម្ម/រ2ក់*ក់f្វើ/រÞមi$៉តឺម៉ង់នីមួយៗ សÍប់មន ពិនិត្យWើងវិញ និង
ផ្ដល់មតិÁើឯក^រ

វវ និងគÒង

អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់យល់²
គណ"យ្យព

និងតព

វវ ។
ប¡Äប់ង/រ

nមឹះ^_នឧត្ដមសិក

វវ

ក៏2ប់¦ក់ទងនឹងកង្វល៉
់ ងធំ

eលដូចhនឹងកង្វះ

អំពី

"បរិ/សគណ"យ្យព"

ក្នុង/រប់ង^* (Tan 2007: 23) nមកិតអប់រំ¦បៗ2ង"ះeរ ។ ^កលវិទoធិ/រមួយចំនួន
[^កលវិទoល័យរដ្ឋ ក៏2ទី{ឹក របស់យករដ្ឋមB្ដី និងឧបយករដ្ឋមB្ដី ដូë្នះក្តី$រម្ភ² សវនករÚច!?ក
នឹង!យ/រណ៍អំពីពមិន{តី្សងៗ

។

^_នពឹះមួយចំនួន្នក^_ប័នក្នុងសង្គមកម្ពុ2

ក៏បង្កប់2ប់ក្នុង

{ព័ន្ធអប់រំn²hក់2តិផងeរ ។ /រលួចចម្លងឯក^រ Ûើតន2ទូក្នុង/រ{ឡងnមធ្យមសិក

(Khouth

and Tha 2009) ើយ/រអនុ¡្ញតឱ្យនិស្សិតចូលuៀនn^កលវិទoល័យ wយ្អកÁើ/រ{ឡងïប"ះ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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ទំនង2នឹងំដល់^_នពeលពួកនិស្សិតកិតបរិ¡្ញ

គឺនសមត្ថព

និងទឹកចិត្ដខំuៀនសូD

ខុសh2

bំង ។ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសÎសន៍មួយរូប$នពិSរ\² ðើចំណុច"ះ$នរួមចំÌកf្វើឱ្យEខ្វះសមត្ថព និងខ្វះ
លក្ខណៈសម្បត្ដិល្អ{ើរeរឬ
Eល្អៗ (ក៏ដូច2 អ្នក

។

ត់Áើកសំណរ²

"ðើ^កលវិទoល័យf្វើ៉ង\Úច¦ក់¦ញ$ន

វវ) n;លeលនិស្សិតüមិនល្អ?" ។

ក្នុងកិត2ទូ អ្នកg្លើយសÎសន៍hក់$នប@្ចញទស្សនៈ² "ឧសគ្គធំបំផុត" សÍប់^កលវិទoល័យ
ក្នុង/រអភិវឌ្ឍសមត្ថព

វវ គឺ កង្វះស្វ័យព ។ ម/រយល់ើញរបស់ត់ មB្ដីរìភិ$លnកិត

ខ្ពស់បំផុត "អង្គុយnពីÁើ ើយក់ប¡ឱ្យf្វើអ្វីៗeលត់គិត²ល្អសÍប់/រអភិវឌ្ឍ2តិ ប៉ុ(្ដ (ប¡Äគឺ²)
ពួកត់yនចក្ខុវិស័យ;ញÁញ

ឬបទពិ!ធន៍អំពឧត្ដ
ី មសិក "

ពួកអ្នកeល$នទទួល/រងំងឱ្យប'ើ/រក្នុងសួង

។

តុផលមួយeល$នÁើកWើងគឺ²

ឬក្នុងគណៈកyធិ/រផ្ដល់/រទទួល^Ðល់គុណព

ក៏Úចពុំនសមត្ថពf្វើ/រវិវិច្ឆ័យeរ 1ះពួកត់©ªល់ ក៏yនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់eរ ។
nក្នុង^កលវិទoល័យ

ïបន[/រប់ងក៏សំbន់\ស់eរ

ក្នុង/ររក យុវជនកម្ពុ2eលវិល

Dឡប់មកពីបរស ។ អ្នកg្លើយសÎសន៍ដ៏សំbន់hក់និយ² "ពួកÛ្មងៗeល$នទទួល/របណ្ណុះប\្ខល
nបរស

នឹងមិនទទួលយក/រប់ងមគំរូSស់"

eល្អកÁើ/រស'ចចិត្ដïប{មូលផ្ដុំ"ះ

។

uឿង"ះបÂÄញពីលទ្ធពÚចនទំស់រmងបុគ្គលិកសិក ជំន់មុន និងជំន់Þយ nម^កលវិទoល័យ
ើយទសំណរ²
អ្នកថ្មី

។

ðើüÚចប់ង៉ង\$ននូវ/រSកëញរបស់អ្នកSស់

ប¡Ä¦ំងអស់"ះ

និង/រចូលប'ើ/ររបស់

$នបង្ក2បរិ/ស^_ប័នeល/ន់yនលក្ខណៈ¦ក់¦ញសÍប់ជនកម្ពុ2

eលន/រអប់រំ និងគុណសម្បត្ដិល្អ{ើរ ើយÚចរកឱ/ស/រÂរ$នល្អ2ងnក(្លង្សង ។

រ$យ/រណ៍ពិស

49



រពឹងសមត្ថព

វ

វ៖

ករណីវិជ្ជ5ន និងក!oបង្ករgយMួល
ថ្វីíើនប¡Ä{ឈមក្នុង/រអភិវឌ្ឍសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យកម្ពុ2ក្ដី ក៏នឧ¦ហរណ៍

ល្អៗ2ើន eលឆ្លុះប¡+ំងពីគំនិតផ្ដួច្ដើមរបស់^កលវិទoល័យមួយចំនួន ដូច2៖
n RUPP ចលករសÍប់/រ
nចុង¥hំ១៩៩៦
កម្ពុ2

វវeល2Úទិពមួយរបស់^_ប័ន ü$នប¾្កើតWើង2Áើកដំបូង

n;លeល^កលវិទoល័យ"ះ

$នuៀបចំសន្និសីទអន្ដរ2តិមួយស្ដីពី/រសិក របស់

ើយទទួល$ន/រំពីអ្នកផ្ដលជំ
់ នួយសÍប់សកម្មព

វវ

សមត្ថព ។ នEឧ្ទស/ន់ើនWើង $នចូលរួមក្នុងកិច្ចសហ/រ

និងកម្មវិធីបណ្ណុះប\្ខល

វវ2មួយZគូក្នុង¿ុក និង

អន្ដរ2តិ wយន/រំពីទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយ ឬពី^កលវិទoល័យZគូអន្ដរ2តិ ។
ITC UHS និង RUA $នចូលរួមសកម្មក្នុង/រ

វវពី/រអនុវត្ដឹស្ដី iើម្បីwះ

យប¡Ä2ក់î្ដង

eល2uឿយៗទទួល$នមូលនិធិ និងកិច្ចសហ/រអំពីឹះ^_នបរស ។
ដូច$នគូសប¡ក់ពីbងiើម
បន្ទុក

៉ងប

DEវប

ៀនក្នុង¥hំសិក

ITC

2ករណីមួយeលនcលនd$យ៉ងëត

ៀនរបស់Eឧ្ទសeលសកម្មក្នុង/រ

;ល ។ /រ

(គឺប

ៀន ១៩២

វវ

iើម្បី/ត់បន្ថយ

ឱ្យមកnDឹម»ក់ក\្ខល[ចំនួន

៉ង ក្នុងចំនួនសរុប ៣៨៤

៉ងeល

៉ង) ប៉ុ(្ដទទួល$នíៀវត្ស;ញ

វវបដណ្ណប់Áើប¡Ä្សងៗក្នុង្នកវិស្វកម្ម និងបë្ចកវិទo ពិសÁើ{4នបទ2ប់

¦ក់ទងនឹង/រសិក ្នកបរិ^_ន ។
ះបីន/រយុទ្ធ^¿្ដរបស់ UHS មិន$នអនុវត្ដ;ញÁញក្ដី ក៏üើញនឧ¦ហរណ៍2ើន[/រ
Áើកកំពស់សកម្មព
»ក្យសុំ

វវn UHS ដូច2 /រិល័យ

វវរបស់^កលវិទoល័យ"ះ $នក់

និង$នទទួលមូលនិធិពីធរអភិវឌ្ឍន៍ÚសុីសÍប់គÒងមួយស្ដីពី

/រឆ្លង©^យEកn

មប\្ខ$ត្ដ2ប់¼ំeនកម្ពុ2-Fៀត\ម ។ សជិកEដប់រូប [ម=វិទoល័យទន្ដ^¿្ដn UHS កំពុង
f្វើ/រ
/រ

វវពីសុខពត់f្មញ wយចូលរួម2Zគូ2មួយ^កលវិទoល័យកូu៉ ជប៉ុន និង អូ

លី ។

វវអំពីឱសថរុក្ខ2តិ ដឹកំwយម=វិទoល័យឱសថ^¿្ដ ក៏ü!យ/រណ៍² 2្នកមួយ/ន់

សំbន់bំងWើងសÍប់ UHS ។
¦ំង RUA និង PNSA នឯកសÁើ្នកកសិកម្ម ប៉ុ(្ដ RUA តÁើ/រ
PNSA ដំ

ើរ/រសំbន់2ឹះ^_នប

វវើន2ង ើយ

ៀន និងបណ្ណុះប\្ខល ។ ដូច$នប¡ក់ពីbងiើម ម=វិទoល័យ

អប់រំ2ន់ខ្ពស់ របស់ RUA $នf្វើបញ្ជីមួយន៤៧ គÒង

វវ eល$នទទួល/រំពីអន្ដរ2តិ

Áើ{4នបទ2ក់*ក់ស្តីពី ធន4នធម្ម2តិ ្បៀងÚ=រ បសុសត្វ /រប់ងដីធ្លី កសិ-ឧស ហម្ម និង
Û្សD^¿្ដ ។
^កលវិទoល័យកម្ពុ2មួយចំនួន អនុវត្ដ$នល្អក្នុង/រផលិតឯក^រ
នឹង/រ

វវ (ដូច2 សិ/d^* កិច្ច{ជុំពិក

ទស្សវដ្ដី ¼ឹត្ដិប័D
អ¾្កតក្តី

វវ ។ ះបីសកម្មព¦ក់ទង

សន្និសីទ) និងឯក^រសមិទ្ធកម្ម (ដូច2 ៀវ_

វវ) ពុំន!យ/រណ៍ទូលំទូ*យnក្នុង^កលវិទoល័យ¦ំងអស់eល$នចុះ

ក៏^កលវិទoល័យមួយចំនួនន/ររីកច'ើនើនnក្នុង្នក"ះ

ប៉ុ(្ត/រ´ះពុម្ពផ យ2

ទស្សវដ្ដីលំប់អន្ដរ2តិ 2ករណីកនnWើយ ។ រហូតមកដល់;ល"ះ RUPP $នផលិតឯក^រ

រ$យ/រណ៍ពិស
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វវសង្គម-វប្បធម៌

ចំនួន

៩

Áខ

ៀវ_បណ្ណុះប\្ខលអំពី/រ

ចំនួន ១០ មុខ ឯក^ររ$យ/រណ៍អំពីសន្និសីទសិក អំពី¤្មរ ចំនួន ២ ឯក^រ
ចំនួន ២ ើយ មជ្ឈមណលសិក ពី{2ជន $ន´ះផ យឯក^រ
កិច្ច{ជុំពិក

វវ

វវ ំwយ HBF

វវ ចំនួន ៩ ។ សិ/d^*

សន្និសីទ2តិ និងអន្ដរ2តិ Fទិ/^4រណៈ សិ/d^*បណ្ណុះប\្ខលអំពី/រ

សន្និ$ត កិច្ច{ជុំផ្លូវ/រ[អ្នកឯកស iើម្បីផ្សព្វផ យលទ្ធផល

វវ

វវរបស់E (ពិស គÒង

ផ្ដល់មូលនិធិwយ+ស់ជំនួយ និងZគូ) ក៏ RUPP នuៀបចំ2uឿយៗeរ ។ ទិដ្ឋព/រ

វវ

វវរស់រFីក

ïប"ះ ពុំ¬ន2uឿងថ្មីសÍប់^កលវិទoល័យ"ះ 1ះSប់ំងពី¥hំ១៩៩៦ ដល់ចុង¥hំ២០០៧ RUPP
$នចូលរួម៉ងើន

ក្នុង/រuៀបចំ¼ឹត្ដិ/រណ៍្សងៗ2ប់¦ក់ទងនឹង/រ

វវ

wយន/រំពី

មូលនិធិ Heinrich Böll មូលនិធិតូយ៉ូ និងពី+ស់ជំនយ
ួ ដៀត ។
ចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុ2eលទទួលÚ=រូបត្ថម្ភ
មួយ¥hំ
វប្បធម៌

iើម្បីបន្ដ/រសិក 2ន់ខ្ពស់nបរស

ើយ/រជួបបរិ/សអប់រំ

វវ

និង{aណី

$នÛើនWើងពីមួយ¥hំ

វវ្សងៗៀត

Úចជួយ©ស់ប្ដូរ

វវnកម្ពុ2ក្នុងរយៈ;ល6ង ។ ប៉ុ(្តuឿង"ះ Ú¿័យÁើបរិណ និងគុណព [E^កល

វិទoល័យ និងអ្នក

វវ ើយក៏ពឹង្អកើន\ស់Áើ/រលំអបរិ/សf្វើ/រÂររបស់ពួកü ។

បªបព
់ ី$នគូសរំÁចឧ¦ហរណ៍វិជ្ជន¦ំង"ះ
Âយ¿ួលធំៗអ្វីខ្លះ eល$នជួយស®ល/រ

ឥឡូវÓើងនសំណរមួយ²

ðើកបង្កលក្ខណៈ

វវn^កលវិទoល័យកម្ពុ2? iើម្បីg្លើយសំណរ"ះ Sំ$ច់

ÓើងDEវពិនិត្យÁើបទពិ!ធន៍©ªល់ខ្លួនរបស់អ្នក

វវn^កលវិទoល័យ

ើយn;ល"ះ

ÓើងÚច

!យ/រណ៍ពីព័ត៌នDឡប់Áើចក្ដីÜងដំបូង[រ$យ/រណ៍"ះ eលផ្ដល់wយបណិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ 2យក
^_បនិក និង2Eឧ្ទសក្នុងកម្មវិធឧត្ដ
ី មសិក 2ន់ខ្ពស់n RUPP Áើ/រសិក ពីអភិវឌ្ឍន៍ ។ wយ$នឯកព
2មួយ/រវិគបឋម[/រសិក "ះ បណិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ $នuៀប!ប់ពី/រកត់សំល់្សងៗÁើកសំbន់ៗ
eលជំរុញឱ្យEឧ្ទស/ន់សកម្មក្នុង/រ
nសល់;លសÍប់f្វើ/រ

degree)

វវ

/រÂរ

វ

៉ងf្វើ$ឋក²របស់ខ្លួនរហូតដល់yន

ើនទទួល$នស¡្ញប័Dកិតឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់

មកពី^កលវិទoល័យអន្ដរ2តិ

eលក្នុង«ះ íក្ខជន4ប់$នf្វើ/រ
បទពិ!ធន៍

22ងប¾្កើន

៉ង

វវ៖

Eឧ្ទសeលតÁើ/រ
graduate

វវ

(post-

ពិសក្នុងកម្មវិធី²hក់បណិត្អកÁើ/រ

វវ

វវ^រ\ និងសររនិÛ្ខបបទ ។ Eឧ្ទស¦ំង"ះ ំយក

វរបស់ខ្លួនមកEក្ន
ើ ុងÚជីពn^កលវិទoល័យ

និងនសន្ទុះចិត្ត©ªលខ្ល
់ ួនiើម្បីបន្ដ

វវ ។

wយ^រyន/រផ្ដល់មូលនិធិ
បន្សុីចំ\ប់Úរម្មណ៍f្វើ/រ

វវពីសំ\ក់រìភិ$ល ឬពី^កលវិទoល័យ E្ទស¦ំង"ះ ក៏ពoម
វវឯកសរបស់ខ្លួន

2មួយនឹងតEវ/ររបស់ទីhក់Âរផ្ដល់មូលនិធិ

ពិតើយ

ឿងÁើកទឹកចិត្ដ្នកហិរញ្ញវត្ថសÍ
ុ
ប់/រ

;ញ;ល

ពួកüក៏Úចរក

;ញ;លnក្នុងគÒង
Eឧ្ទស¦ំង"ះ

ក់ចំណលប(្ថម$ន

វវក៏នeរ

wយf្វើ2អ្នក

វវ

ពី1ះCពី/រប

។

ៀនមិន

ឬ2អ្នកផ្ដល់/រ{ឹក មិន

វវ្សងៗeលទទួល$នមូលនិធិ ។

ក៏ទទួលអត្ថ{dជន៍ពី/រÌំÁើ/រ

^កលវិទoល័យ្សង និងពីអ្នក

វវ

និង/រជួយមតិព^
ី

Sរ្យមកពី

វវបរស {សិនíើ^កលវិទoល័យរបស់ពួកE¦ំង«ះ នអ្នក

ជំញïប"ះមកf្វើ/រ2មួយ ។
/រំ និង/រÁើកទឹកចិត្ដ ពី²hក់ដឹកំ^កលវិទoល័យសំbន់\ស់ 1ះបÂÄញ² /រ
្នកមួយដ៏Sំ$ច់ និងនត្លខ្ពស់ក្នុង/រÂររបស់Eឧ
 ្ទស ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

វវ2
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/រចូលរួមពីនិស្សិតក្នុង/រ

វវរបស់E 2វិធី "ឈ្នះ-ឈ្នះ" សÍប់¦ំងEឧ្ទស និងនិស្សិត ។ Eឧ្ទស

ទទួល$ន/រឧបត្ថម្ភំសÍប់/រ

វវ ើយនិស្សិតទទួល$នបទពិ!ធន៍f្វើ/រ

eលÁើសពី/រuៀនសូDnក្នុង²hក់ស្ដីពី វិធី^¿្ដ
wយf្វើ/រ

វវ៉ងសកម្ម

វវ2ក់î្ដង

វវ ។

Eឧ្ទសក៏Úចនឱ/សបÂÄញរបកគំើញ/រ

វវរបស់ខ្លួនn

ក្នុងសន្និសីទក្នុង¿ុក និងអន្ដរ2តិ ¼ម¦ំងឯក^រ´ះពុមផ
្ព យផងeរ ។
{សិនíើរបកគំើញ[/រ

វវ

2ប់¦ក់ទងនឹង/រuៀបចំcលនd$យ

ើយ¦ក់¦ញចំ\ប់

Úរម្មណ៍របស់អ្នកuៀបចំcលនd$យ Eឧ្ទសក៏នឱ/សចូលរួមចំÌកក្នុង/រuៀបចំcលនd$យ
nមកិត្សងៗ ។
ក/សំbន់មួយៀត គឺ "
អ្នកអប់រំ

ទនព2តិ" ក្នុងចំ0មអ្នក

វវកម្ពុ2តិចក់\ស់ eលសកម្មក្នុង/រ

ក្នុងព័ត៌នDឡប់ផ្តល់ឲ្យុមសិក
ចំ

ះដឹង និងជំញក្នុង/រ

វវវិញ

វវn^កលវិទoល័យកម្ពុ2 ពី1ះន
វវ ។

បណិត

ងិន

ច័ន្ទរិទ្ធ

សន្និìន²

វវ 2ប¡Ä{ឈមធំបំផុតeល!!ំងEឧ្ទសក្នុង/រ

ប់ចំណុចដូច$នប¡កbងÁើ
់

$នំដល់/រវិគក្នុង/រសិក "ះ

។

"កង្វះទំនុកចិត្ដ

វវ" ។ សរុបមក

wយ>ក

ចំណុច¦ំង"ះ

ប¾្កើត$ន2ក "មីE" (2ពិស កជំរុញទឹកចិត្ដ) nក្នុងបរិបទ^កលវិទoល័យកម្ពុ2 eលÚច!!ំង
ឬស®លដល់/រ

វវ ។ សំbន់បំផុត /រ

ប៉ុ0*ះ ប៉ុ(្ដចំណលចិត្ត

វវn^កលវិទoល័យ ពុំ¬នDEវ/រDឹមសម្ប¦ន

ះមុតផងeរ គឺ$នន័យ² /រចូលរួមក្នុង/រ

2/រÂរមួយeលÚចជំរុញWើងwយកហិរញ្ញវត្ថុមួយមុខ«ះ
$នÁើក²

ü

"DEវចូលចិត្ដ/រ

Eឧ្ទសក៏មិនÚច

"ëះប

ៀន

គឺដូចប¡Ä¯ន់

និងពងន់៖

វវឲ្យbំង"

iើម្បីf្វើ/រ

។

វវnឹះ^_នសិក
ឯ.ឧ.

វវ

បណិត

វវ

ជួន

។

ប¡Ä

ប៉ុ(្ដកង្វះបទពិ!ធន៍

"ទំនុកចិត្ដ"

វវ2ក់î្ដង

ក៏f្វើឱ្យន/រមិនទុកចិត្ដ/ន់bំងeរ ។ តុ"ះ ក¦ំងអស់eលបង្កលក្ខណៈÂយ¿ួលដល់/រ
Sំ$ច់DEវwះ

យ

iើម្បីពÆឹងសមត្ថព

វវ

និងពÆីកឱ/ស

\រ៉ុន

ើយnម^កលវិទoល័យ

wយyន/រយល់ដឹងពីពិភពកពិតៗ«ះeរ"
កង្វះទំនុកចិត្ដ!!ំង/រ

ហង់

មិន¬ន

វវ

វវnម^កលវិទoល័យ

កម្ពុ2 ។
ក្នុងគំនិត"ះeរ
ពីរក់

ÓើងÂកមក^ប់/រពិSរ\ïប

"៉E"

2អ្នកជំញ/រeល$នពoមលំអ^_នពរួម

មួយចំនួនៀត

របស់អ្នកg្លើយសÎសន៍

ក្នុងអំឡុង¥hំប'ើ/រក្នុង្នកអប់រំ

វវ

ឬ

ក្នុងជួររìភិ$ល គឺ ឯ.ឧ. បណិត ហង់ ជួន \រ៉ុន និង ឯ.ឧ. បណិត កុល ង ។ បណិត \រ៉ុន សង្កត់ធ្ងន់
អំពី^រៈសំbន់[/រផ្សព្វផ យដ៏បុិន{សប់

ពីរបកគំើញ[/រ

វវសÍប់Ú2cធរ»ក់ព័ន្ធnកម្ពុ2

រíៀបផ្សព្វផ យរបកគំើញ និងអនុ^សន៍ Úចf្វើឲ្យអ្វីៗ³{®ល$ន គឺ² "អ្នក

។

វវnDEវនិយពី

uឿងeលអ្នកដមិនចង់^ប់ ប៉ុ(្ដDEវនិយ៉ង\ (និងn;ល\)? ðើDEវនិយប៉ុ\*iើម្បីឱ្យអ្នក
^ប់f្វើម?

មតិ¦ំង"ះ

គូសប¡ក់អំពី^រៈសំbន់[/រ

វវ

និង/រផ្សព្វផ យរបកគំើញ[/រ

វវ iើម្បីជះឥទ្ធិពលÁើ/រuៀបចំcលនd$យ (cf. Carden 2009) ។ /រ

វវÚចផ្តល់

ព័ត៌នថ្មីៗ និងវិធីថ្មីៗ សÍប់ពិនិត្យពីប¡ÄSស់ៗ (Úច2គំនិត និងប¡្ញណ eល-ឿនÁឿន2ង;ល
បច្ចុប្បន្ន ឬeលüគិត² 2/រទិðៀនដល់^_នពបច្ចុប្បន្ន) ។ ដូë្នះើយ /រ

វវរបស់ប¡្ញជនn

^កលវិទoល័យ Úចន^រៈសំbន់bំងសÍប់/រអភិវឌ្ឍ2តិក្នុងរយៈ;ល6ង ។ ប៉ុ(្ដ{/រ"ះ ក៏តEវ
ឲ្យនអនុវត្តនូវ/រ
ត្ល[ចំ

វវផ្ដួច្ដើមwយE ើយរìភិ$ល ក៏DEវSត់ទុក^កលវិទoល័យ²2{ភពដ៏ន

ះដឹង eល2ប់¦ក់ទងនឹងcលនd$យ ។

បណិត កុល ង បÂÄញទស្សនៈ² វិស័យអប់រំ2ទូ និងគន្លងវិវត្ត[ឧត្ដមសិក 2ពិស DEវ្អកÁើ
"ចក្ខុវិស័យ;ញÁញ ²ðើ (កម្ពុ2ចង់) f្វើអ្វី2មួយធន4នមនុស្សរបស់ខ្លួន" ។ សÍប់រូបក ទស្សនៈïប"ះ
នឫសគល់nក្នុងសំណរ2មូលìន

ដូចត៖

"ðើÓើងf្វើ៉ង\

Úចក^ង{សកម្ពុ2ឲ្យ{រើ

Wើងៀត ើយ{2ជននសុខពល្អ¦ំងផ្លូវ/យ និងផ្លូវចិត្ត? ðើÓើងÚចផ្ដល់2គំរូល្អ៉ង\$នដល់

រ$យ/រណ៍ពិស

52
²hក់ដឹកំ;លអគត?

ðើÓើងÚចអភិវឌ្ឍ^yរតីមនុស្ស៉ងដូច¯្ដចក្នុងចិត្តគំនិតរបស់{2ជន

n;ល

eលពួកü (គឺពួកយុវជន) ធំ;ញវ័យ? ក្នុងរយៈ;ល ១០¥hំ ២០¥hំ ឬ ២៥¥hំ bងមុខ ðើÓើង (ជនកម្ពុ2)
ចង់ឱ្យ{2ជន/យ2៉ង\?"

ចក្ខុវិស័យ

គឺ2

"ជំ"ឿនិងបំណងអគត"

eលរួមនផងeរនូវ/រ

កំណត់ទិសសÍប់/រអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ សុbភិ$ល និងដ្ឋកិច្ច ។ បណិត កុល ង ចង់នន័យeរ²
រìភិ$លកម្ពុ2nមិន¦ន់$នប¡ក់ចស់ពីចក្ខុវិស័យïប"ះ សÍប់{សកម្ពុ2 ។ ពិត\ស់ ចំណុច"ះ
ÚចSត់²2/ររិះគន់មិនយុត្ដិធម៌ wយ^រព;ញÁញ[ "យុទ្ធ^¿្ដចតុ2ណ iើម្បីកំ
សមធម៌ និង{សិទ្ធព nកម្ពុ2" ¥hំ២០០៤ របស់រìភិ$ល ។ ះ៉ង"ះក្ដី Óើងបក
bងÁើ2/រÁើកគំនិត²

{សិនíើyន/រ{/ន់bប់ចក្ខុវិស័យដ៏bំង
 /មួយ

ើន /រÂរ

យ/រពិSរ\

និងជំ"ឿÁើតួទីដ៏Sំ$ច់[

វិស័យអប់រំក្នុង/រកំណត់ចក្ខុវិស័យ"ះ ឆន្ទៈនd$យក៏នតិចeរក្នុង/រf្វើកំÌទង់វិស័យអប់រំ ។ ឆ្លងម
/រពិក របស់Óើង

កំÌទង់វិស័យអប់រំ

!ប់¦ំង/រពÆឹងសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ

ផងeរ =ក់ដូច2DEវនកំងជំរុញ ដូច2 cលនd$យអំ0យផលដល់/រវិនិdគ 2iើម ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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របH្កើនរ

វ

វផ្ដួច្ដើមយi

និងំយ"កលវិទ$ល័យ
wយ^រ្ទើរyន/រផ្ដល់មូលនិធិពីថវិ/រដ្ឋ សÍប់/រ
nម^កលវិទoល័យ

$នចូលរួម2អ្នកសហ/រ

វវn^កលវិទoល័យ អ្នក

វវកម្ពុ2

ឬអ្នកផ្ដល់/រ{ឹក ក្នុងគÒងeល$នមូលនិធិ

ពី+ស់ជំនួយ ទីhក់Âរផ្ដល់ជំនួយ អង្គ/រមិន¬នរìភិ$លអន្ដរ2តិ និង^កលវិទoល័យបរស ។ {/រ"ះ
ក៏អនុ¡្ញតឱ្យEឧ្ទសទទួល$ន
វវ

និងមិនSំ$ច់ប

ៀនមិន;ញ;លប(្ថម¼មh«ះៀត

វិលវង់[ប¡Äíៀវត្សរ៍តិច
Úចជួយក^ងសមត្ថព

ក់ចំណលប(្ថមÁើíៀវត្សរបស់ខ្លួន

៉ងប

ៀនើន

និងសកម្មព

ðើសមត្ថព

។

"ះ2វិធីមួយសÍប់/ត់©/ច់អªក់

វវតិច

។

üÚចទសួរ²

ðើវិធី"ះ

វវnក្នុង^កលវិទoល័យកម្ពុ2សÍប់រយៈ;ល6ងeរឬ ។ តួទីបំ;ញ

wយ^កលវិទoល័យកម្ពុ2nក្នុងពិភព[/រប¾្កើតចំ
សំbន់2bំងក្នុង/រwះ

wយnសកម្មbំងក្នុងសកម្មព

ះដឹងnក្នុង{ស

ះបី2m

Úចមិនធំប៉ុyន

យតEវ/រ[/រអប់រំnកិតបរិ¡្ញប័Dក្ដ
 ី ។ ចំណុច"ះ បំផុសសំណរបន្ដៀត²

វវÚចអភិវឌ្ឍប(្ថម៉ង\ iើម្បីឱ្យ$ន្មើh (និងwយរួមសហ/រ) 2មួយឹះ^_ន

វវដnក្នុងរìភិ$ល សង្គមសុីវិល និង្នកឯកជន ។
ទំហំ[/រពឹង្អករបស់កម្ពុ2Áើមូលនិធិបរសក្នុង/រំ/រ
ក្នុង"ះ

គួរពិSរ\ពី^_នពnÚហ្វ្រិក

វវ 2ប¡ÄមួយDEវwះ

យ ។

eលnទី«ះ/រ/ត់បន្ថយចំ\យរបស់រìភិ$លÁើ/រ

វវ $នប¾្កើន/រពឹង្អកÁើ/រផ្ដល់មូលនិធិពបរ
ី
ស ។ ü$៉ន់^yន² មូលនិធិផ្តល់ពីបរសតំ\ងឲ្យ
៧៦% [ចំ\យ
បÂÄញ²

វវn^កលវិទoល័យ=្ក\ (Benneh 2002: 8) ។ Benneh (2002: 256) $ន

/រផ្ដល់មូលនិធិÚចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់/រ

វវ

1ះ²

"ប¡Ä្សងៗeលដំ0ះ

Úចន^រៈសំbន់បំផុតក្នុង/រÁើកកំពស់គុណពជីវិតរបស់ជនីnÚហ្វ្រិក
Úរម្មណ៍ និង/រផ្ដល់មូលនិធិដ៏សម¿ប 1ះមិនសូវន{dជន៍ដល់អ្នក
ត់¦ញÚរម្មណ៍ៀត²

"កម្មសិទ្ធិប¡្ញរបស់អ្នក

លក្ខខណ[កិច្ច¼មៀង$នចរSh៉ងល្អ
លទ្ធព្មើhក្នុង/រEើ

ស់ទិន្នន័យ

វវក្នុង¿ុក

យ

Úចមិន¦ក់¦ញចំ\ប់
វវn{សអ្នកន" ។

Úចរង/ររំភបំ»ន

ÁើកØង

iើម្បីឱ្យគី»ក់ព័ន្ធ¦ំងអស់នផល{dជន៍្មើh

!ប់¦ំង

វវ និង/រ´ះពុមផ
្ព យលទ្ធផលរួមh" ។

គួរពិSរ\ផងeរÁើទស្សនៈរបស់ David Court អតីតតំ\ងមូលនិធិ Rockefeller nរ៉ូប៊ី eល²
"hក់នធន4ន ើយhក់ៀតចង់$នm ។ iើម្បីទទួល$នធន4ន អ្នកក់»ក្យសុំជំនួយពិ$ក-ៀសផុត
ពី/រតEវïបន[វិធី^¿្ដរបស់ខ្លួន
ឬ$ន$៉ន់^yន nក្នុងដំ

iើម្បីឱ្យ¿បមចំណលចិត្ដរបស់+ស់ជំនួយ

eលü$នដឹង

ើរ/រក់កំហិតÁើខ្លួនឯងមួយ eល2/រ/ត់បន្ថយរីព" ើយ "/រ©ស់ប្ដូរ

ចំ\ប់Úរម្មណ៍របស់+ស់ជំនួយ នឹងបង្កនូវ/រg្លើយតប¿បhរបស់ប¡្ញជន ំឲ្យពួកüSប់យក{4នបទeល
នÚទិព¦បសÍប់ខ្លួនឯង និង^_ប័ន" (សងដកë
់
ញពី Zelaza 2009: 14) ។

^កលវិទoល័យ2ើន !យ/រណ៍អំពីសម្ព័ន្ធព និងកិច្ចសហ/រ2មួយ^កលវិទoល័យបរស និង
អង្គ/រCរìភិ$លអន្ដរ2តិ ប៉ុ(្ដüដឹងតិចតួច\ស់អំពីជ
ពិត2ពÆឹងសមត្ថព

 និងគុណព[កិច្ចសហ/រïប"ះ និង ðើm

វវnក្នុង^កលវិទoល័យ¦ំង«ះ¬ន

ពិSរ\អំពីកិច្ច{ឹង³ងរបស់

DRF

ឬ៉ង\

ក្នុង/រក់បញ្ចូលឹះ^_ន^កលវិទoល័យ

។

តុ"ះ

និងអ្នក

សំbន់DEវ

វវកម្ពុ2

ក្នុងប\្ខញរបស់ DRF eលកំពុងរីកធំ4ត់ និងក្នុង/រSប់Úរម្មណ៍ពÆឹងសមត្ថពnម^កលវិទoល័យ
nកម្ពុ2 ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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រពឹងសមត្ថព

វ

វ៖ អនុ"សន៍

n្នកចុងÞយ"ះ Óើងផ្ដល់2ទស្សនវិស័យធំទូ*យអំពី "វិធីeល DRF ÚចរួមចំÌក៉ងសមរម្យ
ក្នុង/រÂរក^ងប\្ខញធន4នមនុស្ស ធន4នហិរញ្ញវត្ថុ ឱ/សសÍបក^ង
់
សមត្ថព និងឱ/ស
f្វើកិច្ចសហ/រ
សមត្ថព

វវ2Zគូក្នុងរយៈ;លបី¥hំដំបូង និងតមុខៀត iើម្បីÁើកកំពស់/រ

វវ និង

វវn^កលវិទoល័យ" ។

ក. របrក់ពីបrs)ឈម និងរងខ្ពស់រ
2កិច្ចSប់្ដើម

វ

Óើងពិនិត្យពី¼ឹត្ដិ/រណ៍2ទូ[/រ

វ"កលវិទ$ល័យ
វវទទួលមូលនិធិពបរ
ី
ស

!ប់¦ំង/រ

វវនកិច្ចសនoរយៈ;លខ្លីnកម្ពុ2 eលើញនដូចhក្នុង{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឯៀតៗ ។ ពួកអ្នក
អប់រំ

វវនíៀវត្សរ៍¦បយល់² គប្បីf្វើ/រ

វវខ្លីៗïប"ះ 22ងf្វើ/រ

eលទទួល$ន/រÁើកទឹកចិត្ដ្នកហិរញ្ញវត្ថតិ
ុ ចតួច
សមត្ថព
2006:10)

ឬyន!ះម្ដង

វវ្នក^_ប័នSក់ឫសមិន$ន ះបីនអ្នក
។

ើយÚចខូចbត$ន

គឺ/រក^ងវប្បធម៌

វវnកម្ពុ2៖

និងអ្នក

វវដ៏រស់រFីក

លទ្ធផលគឺ

"^_នពមួយeល

វវឯកត្ដជនក្ដី" (Sanyal & Varghese

"ះ2ចំណុចSប់្ដើមមួយសÍប់ពÆឹងសមត្ថព

ន់ន/ន់ើននូវគÒងផ្ដលមូ
់ លនិធិពីបរស

។

វវn^កលវិទoល័យ

mមិនប់ន់

វវឯកត្ដជន«ះ

íើ

។

អ្វីeលសំbន់

និងបរិ/សំដល់/រ

វវnម

^កលវិទoល័យកម្ពុ2 ។
ដូចÓើង$នើញរួចមកើយ

មo៉ងនក

"2លក្ខណៈរចសម្ព័ន្ធ"

វវ (ពិស íៀវត្សរ៍¦ប និងអវត្ដន{ព័ន្ធÚជីព^
üមិនÚចwះ
ចរិត[/រ

eលប៉ះ»ល់ដល់សមត្ថព

Sរ្យ) nម^កលវិទoល័យកម្ពុ2 ។

យឧបសគ្គ¦ំងអស់"ះ wយមិនf្វើកំÌទងឧត្ដ
់ មសិក n²hក់2តិ$ន ។ មo៉ងៀត

វវn^កលវិទoល័យ

គឺmងជំរុញwយ/រí្ដ2cចិត្ដរបស់បុគ្គល

^_ប័ន2ើនnក្នុង¿ុក និងអន្ដរ2តិ ។ ដូë្នះប¡Äសំbន់គឺ DEវពÆឹងសមត្ថព
វិទoល័យកម្ពុ2 iើម្បីÚចប'Áើ
ើ សពីផល{dជន៍bង្នកអប់រំ

និងកិច្ចសហ/រ2មួយ
វវnម^កល

វវ bងcលសង្គម ឬផល{dជន៍

សÎរៈរបស់គី\មួយ ។ មទស្សនៈរបស់Óើង ប¡ÄDEវគិតគូរ ៉ង^ច\ស់ក្នុងដំ\ក់/លបច្ចុប្បន្ន
[/រអភិវឌ្ឍ{ស

ពុំ¬ន¦ក់ទង2ចំបងនឹងជំហររបស់កម្ពុ2nក្នុង{ព័ន្ធចំ

ះដឹងពិភពក«ះ

។

{ព័ន្ធSត់²hក់ឧត្ដមសិក ពិភពក ងំមុខរហូតមកwយប\្ខ{សអភិវឌ្ឍន៍ ដូច2 សហរដ្ឋÚ¯រិក
2iើម ។ ើយ{ស ជប៉ុន ចិន និងឥ\ $ននិងកំពុងពoមSប់យកចំ\ត់ខ្ពស់ៗក្នុង/រ{កួត{bង
ក្នុងចំ0មអ្វីeល Altbach (2004) A² "អ្នកឈ្នះ និងអ្នកSញ់ ក្នុង្នកឧត្ដមសិក nÚសុី" ។
គួរទសួរeរ² ðើកម្ពុ2គប្បី "ÁងØ្បង"ះeរ" ឬក៏ "ប¾្កើតØ្បងរបស់ខ្លួន©ªល់ និងវិ4នÁង
Ø្បងរបស់ខ្លួន©ªល់" ។ និយដូë្នះពុំ¬ន$នន័យ² ^កលវិទoល័យកម្ពុ2DEវ´ះបង់/រ{ឹង³ង`ន
ឲ្យដល់ស្ដង់រតំបន់

និងស្ដង់រអន្ដរ2តិÁើ/រប

"ច់¥យ" និងSញ់ü fៀបនឹង្នកអប់រំ

ៀន

និង

វវn^កលវិទoល័យ

វវសព្វø្ងក្នុងពិភពក«ះ ។ ផ្ទុយវិញ Óើងផ្តល់មតិឱ្យ

កំណត់៉ងម៉ត់ចត់ពី"នៈរបស់^កលវិទoល័យកម្ពុ2nក្នុង{ព័ន្ធចំ
ចិត្តឱ្យន/រពÆឹងសមត្ថព

ើយn

ះដឹងពិភពក

ក៏ដូច2/រ¦ក់¦ញ

វវផងeរ ។ Meek និង Suwanwela (2006:12) $នគូសប¡ក់ពី

លក្ខណៈ¦ក់¦ញ (ឬÚច2/រស្លុងចិត្តមផង) [គំនិតស្ដីពី "^កលវិទoល័យ

វវលំប់ពិភពក"

ក្នុងចំ0ម{ស2ើនnÚសុី៖ "អគត[ដ្ឋកិច្ច{សមួយចំនួន DEវពឹង្អកÁើចក្ដីស'ចចិត្ដអំពី
វិធីDEវuៀបចំ/រ

វវ អ្នកeលDEវf្វើ/រ

ក៏DEវf្វើចក្ដីស'ចដូចh"ះeរ

វវ និងតួទី[/រ

វវnក្នុងសង្គម" ។ {សកម្ពុ2

ប៉ុ(្ត្អកÁើមូលìនខុសhពីប\្ខ{សeលនcល/យ2អ្នក

ឈ្នះច់ü ។ ដូë្នះ ðើអ្វីខ្លះសំbន់bំងសÍប់កម្ពុ2? Chamnan & Ford (2004: 357) ផ្ដល់ច¯្លើយមួយ
ដូចត៖

រ$យ/រណ៍ពិស

56
អត្ថ{dជន៍Úចនើន...

{សិនíើüÚចប¾្កើតមណល

វវ៉ង^ច\ស់

ក៏$ន

ខ្លះeរ សÍប់បណ្ណុះគំនិតR្ន{ឌិតពូៗបំផុត និងជំរុញ/រប¾្កើត^hZថ្មី ។ មណលïប"ះ Úចរួម
វិគ¦ន$នើន2ង/រប¾្កើតចំ

ះដឹងថ្មី ឬចំ
ៀន

ះដឹងក្នុង¿ុករបស់មណលៀត ។ អ្នក

និង/រគិតគូរïបថ្មីnឧត្ដមសិក

វវ

eលÚច្ទរឲ្យ/រ

កម្ពុ2មួយចំនួនតូច

Úចំមកនូវវិធីប

អប់រnមធ
ំ
្យមសិក

និងរហូតដល់/រអប់រំnបឋមសិក «ះៀតn;ល\មួយ ។ {សិនíើyន

គំនិតR្ន{ឌិតïប"ះn²hក់Áើ {ព័ន្ធឧត្ដមសិក ទំនង2nនគុណព¦ប nពឹង្អកÁើ
ៀវ_សិក

និងជំញបë្ចកសបរស

ើយក៏មិនÚចផលិតធន4នមនុស្សeលនជំញខ្ពស់

និងSំ$ច់សÍប់ឧស ហូបនីយកម្ម$នWើយ ។ ផល{dជន៍ក៏Úច$នើនeរ ។ {សជិតbង
កម្ពុ2មួយចំនួន

eល{ឈមមុខនឹងតEវ/រដូចhក្នុង/រប¾្កើន{ភពមូលនិធិ

៉ងើនពីកិច្ចសនo

កំពុងរកចំណល$ន

វវ ។

ប¡ÄbងÁើÚចនិយមួយïបៀត²

{សិនíើ/រ

វមិនស្ថិតក្នុងíសកកម្មស្នូលរបស់^កល

វិទoល័យកម្ពុ2«ះ អªក់វិលវង់nមិនwះមិនរួចដeល គឺ²៖
នកង្វះbត/រប

ៀន eលនមូលìនÁើ/រ

ន/រ4ក់ចុះគុណព/រប

វវ និងកម្មវិធីសិក ថ្មី នគំនិតR្ន{ឌិតថ្មី ។

ៀនnម^កលវិទoល័យ

ស¡្ញប័DeលពុំÚចៀមខ្លួន$នល្អ

និង/រ4ក់ចុះគុណពនិស្សិតទទួល$ន

iើម្បីg្លើយតបនឹងប¡Ä{ឈមក្នុងដ្ឋកិច្ច្អកÁើចំ

ះដឹង

និង

កំពុងf្វើឧស ហវូបនីយកម្ម ។
សមត្ថពរបស់Eក្នុង/រD®តពិនិត្យ/រ

វវរបស់សិស្ស និងÁើកកំពស់/រអប់រក
ំ
ិតឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់

DEវ¿ុតចុះ តុ"ះ ចំនួននិស្សិតeល

ើសយកÚជីពអប់រំ និង

^កលវិទoល័យនឹងពុំនតួទីគួរកត់សំល់
នd$យ

1ះន/រគិតគូរវិគសុីជ

វវn^កលវិទoល័យ នឹងនតិច ។

ក្នុង/រចូលរួមប'ើ{ស2តិ

wយឯក!ជ្យតិចតួច

និង/រuៀបចំcល

ឬyន!ះ

ក្នុង/រពិក ពី/រ

អភិវឌ្ឍ2តិ ។
DEវបន្ដ "$ត់បង់ប¡្ញជន" 2អ្នក

វវnម=វិទoល័យ eលSកëញ/ន់្នកឯកជន និង្នក

^4រណៈ និងជួប/រលំ$កក្នុង/រ¦ក់¦ញEជំន់Þយៗ ។
yន/រវិនិdគ^រ2ថ្មីសÍប់រយៈ;ល6ង
គុណពnម^កលវិទoល័យ

ដូë្នះើយ

Áើ/រÁើកកំពស់វប្បធម៌អប់រំ

និង

វវ{កបwយ

ក៏f្វើឱ្យbតបង់ដល់ពួកយុវជនដ៏ើនៗeលខឹតខំî្វងរក

/រសិក អប់រំnឧត្ដមសិក ។
^កលវិទoល័យមិនÚច¦ក់¦ញជំនួយបរស ឬ្នកឧស ហកម្មយុទ្ធ^¿្ដ និងមិនÚចក^ងព2Zគូ
2អន្ដរ2តិ$នWើយ ។
អនុ^សន៍ក្នុងចំណុច"ះ

គឺគប្បីប¡ក់ពីផល{dជន៍¦ំង§យ

nប់កិត[/រពិក cល

នd$យnប់^_ប័ន»ក់ព័ន្ធ !ប់¦ំងសួង និង^កលវិទoល័យ»ក់ព័ន្ធ ។ íើសិនមិន$នដឹងអំពី
ផល{dជន៍»ក់ព័ន្ធ

កិច្ច{ឹង³ងរួមhក្នុង/រពÆឹងសមត្ថព

វវ

ល្អ ។ 2ពិស DEវន-ើងឯកក្នុងជួររìភិ$ល ក្នុងមជ្ឍìនអ្នកអប់រំ
សង្គមសុីវិល

eលÚចប¡ក់ចស់ពីផលវិ$កeលÚចÛើតន

j

មិនÚចផ្ដួច្ដើម

វវ ក្នុងឧស ហកម្ម និងក្នុង

íើសិនមិនwះ

និងតEវ/របªន់ក្នុង/រuៀបចំវិធី^ ស្ដថ្មីមួយeលន/រសបស®ល/ន់ល្អ ។

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

និងនចីរព

យប¡Ä{ឈមបច្ចុប្បន្ន

57
ខ. រៀបចំនរឱ្យ5នវិស័យឧត្ដមសិក ងក!ម្នក
ក្នុង/រផ្ដល់dបល់Áើ/រ{bងឈ្នះ
វិទoល័យ

ក្នុងចំ0ម^កលវិទoល័យ

iើម្បី/យ2^កល

វវ "លំប់ពិភពក" Meek និង Suwanwela (2006: 12) $នកត់សំល់² {ស\ក៏

មិនÚចផ្ដល់មូលនិធិដល់ឹះ^_នឧត្ដមសិក ¦ំងអស់
ើយះnសហរដ្ឋÚ¯រក
ិ

iើម្បីឱ្យ/យ2^កលវិទoល័យ

ក៏ក្នុងចំ0មឹះ^_នឧត្ដមសិក {eល

កំពូលៗចំនួន ១០០ $នទទួលដល់ ៨០% [មូលនិធិ

៣២០០

វវដ៏សកម្ម$ន

"នឹះ^_នឧត្ដមសិក

វវផ្ដល់wយរìភិ$ល ឬwយមូលនិធិសប្បុរស

ឯកជន" ។
វិស័យឧត្ដមសិក nកម្ពុ2 ន/រïងÖករួច2vច ។ អ¾្កតÁើ^កលវិទoល័យចំនួន ១៥ បÂÄញ²
{ព័ន្ធ¦ំងមូលនឹងវិវត្ដម{8ទ

និងកិតខុសៗh

j

[សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យខុសៗ

h ។ កម្ពុ2Úចអនុវត្តយុទ្ធ^ ស្ដ²hក់2តិមួយកំណត់អត្ដស¡្ញណឹះ^_នសំbន់ៗបំផុត ដូច2 RAC RUPP
²2^កលវិទoល័យផ្ដល់mអប់រំទូ ើយនិង ^កលវិទoល័យឯកស (ដូច2 ITC UHS RUA)
ើយf្វើ/រវិនិdគwយ
¦ំង«ះ

ើសuីស

iើម្បីពÆឹងសមត្ថព

នឧត្ដមពEៀបfៀប

eលnទី«ះ

ប់

ឹះ^_នឧត្ដមសិក

។

វិធី"ះ

វវnម្នក

eល^កលវិទoល័យ

{=ក់{eលhនឹងយុទ្ធ^¿្ដអនុវត្តn{សø

DEវ$នSត់²hក់2^កលវិទoល័យ

វវ

^កលវិទoល័យប

ៀន

និងឹះ^_នអប់រ
ំ តÁើសហគមន៍ (Suwanwela 2006: 208) ។ ប៉ុ(្តគួរប¡ក់ចស់² ^កលវិទoល័យ
¦ំងអស់DEវក់បញ្ចូល/រ

វវ

2្នកមួយ[íសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួន

វិទoល័យ¦ំងអស់នឹងផ្ដល់$ន្មើៗhនូវលទ្ធផល

ះបី2üមិនរំពឹង²

វវ ឬផលិតផល្សងៀត[/រ

^កល

វវក្ដី ។ ឹះ^_ន

អប់រំeល$នប¾្កើតរួចមកើយ និងឹះ^_នអប់រe
ំ លបុងប¾្កើត DEវ "អÌ្ណតWើង¦ំងអស់hមទឹកKរ"
wយន/រយកចិត្ដទុកក់2ថ្មីÁើ/រ
អប់រំ$ យៗeលរត់ម
ចិត្តប¾្កើនសមត្ថព

ក់ចំ

វវ និង/រប

ៀន្អកÁើ/រ

វវ ើយចំÌកឯឹះ^_ន

ញ "ឹះ^_នëញស¡្ញប័Dរយ" និងeលមិនSប់Úរម្មណ៍ ឬyនចំណល

វវ នឹងDEវ{ឈមមុខនឹង/រចុះ$ យ-ៀសមិនផុត ។

ðើរដ្ឋÚចf្វើវិនិdគ{8ទអ្វីខ្លះក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក eលនïងÖកម្នក?
ខ្លះៗពីបទពិ!ធន៍n{សជិតbង
វវnក្នុងរíៀបmរៈ

nហ្វីលីពីន

ន្នកមួយចំនួនទទួល$នÚទិពសÍប់f្វើ/រ

វវ[ឧត្ដមសិក n²hក់2តិ (Salazar-Clemena 2006: 191) ។ nឥណូ"សុី

üផ្ដល់មូលនិធិសÍប់/រ
វិទoល័យ និងអ្នក

។

វវÁើមូលìន{កួត{bងh

ប៉ុ(្ដនអនុវត្តវិ4ន/រiើម្បី4ឱ្យ^កល

វ វ "{កួត{bងhក្នុងចំ0មកិតសមត្ថព{=ក់{eលh" (Koswara

& Tadjudin 2006: 144) ។ ឧ¦ហរណ៍ ជំនួយឥតសំណងសÍប់/រ
២០០០ រួមន កម្មវិធីអ្នក
ក្នុង"ះ

üÚចដក¿ង់¯uៀន

វវវ័យÛ្មង eលផ្ដល់មូលនិធិ

អ្នកនស¡្ញប័Dបណិត

វវeល$នផ្តល់ពី¥hំ១៩៩០ ដល់

វវតូចៗដល់អ្នក

វវនសមត្ថពល្អ

និងបុគ្គលិកមកពី^កលវិទoល័យ¦ំងបួនeលនយូរើយnឥណូ"សុី

ពុំនសិទ្ធិសុំមូលនិធិ"ះ ។
សÍប់ Bernardo (2004: 2; cited in Meek and Suwanwela 2006: 15) /រពoមឲ្យbន$ន
ក្នុង/រក^ងមូលìន

វវរបស់ឧត្ដមសិក nក្នុង{សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ Úច^មញ្ញហួស;កnចំÙះមុខ

ប¡Ä2មូលìន ដូច2 គុណព លទ្ធពទទួល$ន និង{សិទ្ធព ។ üDEវ/រ "ច¯្លើយ
eលពិSរ\ពីពខុសï្លកhក្នុងសមត្ថពរបស់^កលវិទoល័យ្សងៗ
¦ំង«ះ ក្នុង/រចូលរួម៉ងសកម្មក្នុង/រប¾្កើតចំ
ឹះ^_នអប់រក
ំ
ិតឧត្ដមសិក គើន
iើម្បីចូលរួម{កបwយ{សិទ្ធពក្នុងដំ
ច'ើនiើម្បីបំ;ញមុខÂរ
Bernado

និងលទ្ធពរបស់^កលវិទoល័យ

ះដឹង ។ Bernada (2004: 2) Áើក² "ក្នុង{ស¦ំង«ះ

{eលyនសមត្ថពក^ងវប្បធម៌
ើរ/រប¾្កើតចំ

វវនគុណពខ្ពស់

កដនិយម"

ះដឹង«ះ...

វវ

(ប៉ុ(្ដ)

ឬបរិ/សSំ$ច់

ឹះ^_នមួយចំនួនÚចរីក

និងនលក្ខណៈស្មុគ^yញរបស់^កលវិទoល័យ"

អំ»វវឱ្យនអន្ដ!គមន៍eលនលក្ខណៈសំbន់2យុទ្ធ^¿្ដ

ទង់2cលនd$យ2តិ ំដល់កិច្ចសហ/រÁើ/រ

។

ើយអន្ដ!គមន៍មួយចំនួនÚចន

វវ2មួយប\្ខ{សលូត*ស់bំង2ងខ្លួន

eល "នផលប៉ះ»ល់យូរអ4្វង" ។ កម្ពុ2មិនSំ$ច់អនុវត្ដមឥត+ះនូវគំនិតផ្ដួច្ដើម eលអនុវត្ដwយ
{សដ«ះ ប៉ុ(្ដកម្ពុ2DEវប¾្កើត "ច¯្លើយ

កដនិយម" របស់ខ្លួន©ªល់ eលទទួល^Ðល់ចំណុចកំង

វវ និងចំណុចតខុសៗhរបស់^កលវិទoល័យខុសៗh ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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ប¡Ä^ $នធូរ

លWើងក្នុង/រពិក ពី/រ

វវក្នុង¿ុក ។ ប¡Ä"ះទ 2ពិសnកម្ពុ2

eល^¤្មរn2^ចំបងសÍប់f្វើ/រnម^កលវិទoល័យ ។ ខណៈeលអ្នកខ្លះÚចយល់² m2
ឧបសគ្គ!!ំង/រផ្សព្វផ យរបកគំើញ[/រ
2យុទ្ធ^¿្ដផង
ក្នុង¿ុក"

សÍប់គÒង

សÍប់

វវដល់បរស mÚច2/រSំ$ច់ សម¿ប ឬសំbន់

វវមួយចំនួន

"ប¡Äក្នុង¿ុក"

ពិស/រ

eលDEវf្វើ2^¤្មរ

វវeលសំប¾្កើត

និងផ្សព្វផ យ2^¤្មរ

សំណរ² ðើនពនតឹងeរឬ រmង2តូបនីយកម្ម និងអន្ដរ2តូបនីយកម្ម [/រ
/រ

។

"ដំ0ះ

uឿង"ះបំផុស

វវ ។ Úចន

វវf្វើក្នុង¿ុក eលន/រ»ក់ព័ន្ធbងឹស្ដី ឬលក្ខណៈEៀបfៀបធំទូ*យ (ឧ. /រសិក

្នកកសិកម្ម និងបរិ^_ន) ។ ក្នុង;ល2មួយh /រ
អប់រំ

យ

វវïប"ះក៏ទទួលអត្ថ{dជន៍ពចំ
ី

វវ

ះដឹងÁើឯក^រ

វវ$នពី{ភពអន្ដរ2តិផងeរ ។
ចស់\ស់ /រ©ស់បូរ្ដ cលនd$យDEវf្វើn²hក់2តិ 1ះ²^កលវិទoល័យរដ្ឋ ស្ថិតÞម/រ

ប់ងរបស់សួង រីឯ^កលវិទoល័យឯកជនស្ថិតÞម/រពិនិត្យមនរបស់សួងអប់រំ យុវជន និង
កី§ ។ សំbន់បំផុត DEវនឆន្ទៈនd$យnកិតខ្ពស់បំផុត[រìភិ$ល iើម្បីf្វើ/រ©ស់ប្ដូរ2មូលìនក្នុង
/រuៀបចំន/រ

និង/រអភិវឌ្ឍវិស័យឹះ^_នឧត្ដមសិក

គឺដូចhនឹងឆន្ទៈនd$យnក្នុងcលនd$យ

ំវិនិdគរបស់រìភិ$ល«ះeរ ។ iើម្ប ីផ្តល់Úទិពខ្ពស់បំផុត ដល់/រពÆឹងសមត្ថព

វវnម

^កលវិទoល័យ គួរពិនិត្យឲ្យ$នសព្វប់Wើងវិញនូវ^_នព^កលវិទoល័យរដ្ឋ និង^កលវិទoល័យឯកជន
nក្នុងវិស័យឧត្ដមសិក

eលនលក្ខណៈïងÖកម្នក

$នគូសប¡ក់ក្នុង/រសិក
ក.

វវ"ះ៖

/រអភិវឌ្ឍព2សល្យរបស់អ្នកអប់រំ
íៀវត្ស្នកអប់រំ

2ពិសប¡ÄឹះមួយចំនួនដូចbងÞមeល

វវ

វវ និងអ្នក

/រអភិវឌ្ឍវិ2ជីវៈអប់រំ

វវកម្ពុ2ជំន់Þយៗ !ប់¦ំង/រស®ល

វវ

និង/រwះ

យប¡Äប¡្ញជនSកëញ

។

ដូច$នពិក រួចមកើយ គួរអនុវត្ដមចក្តីÖងnក្នុង ESSP (2005: 14) eល² "DEវកំណត់លក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យសÍប់"នៈ/មុខÂររបស់E^កលវិទoល័យ wយ្អកÁើគុណវុឌ្ឍិ បទពិ!ធន៍ និងសមត្ថព" ។
üÚច6ក7ក²

/រអភិវឌ្ឍវិ2ជីវៈអប់រំ

វវគឺ2/រÂរ-ៀសមិនផុត

ប¡Äទមិន¬នDEវf្វើ/រ

អភិវឌ្ឍ ឬមិនf្វើ«ះ ប៉ុ(្ដf្វើn;ល\ និងf្វើ៉ងដូច¯្ដច ។ /រអភិវឌ្ឍ«ះ ពុំ¬នÛើតWើងwយ
ស្វ័យ{វត្ដិ

គឺDEវន/រuៀបចំន/ររយៈ;ល6ង

និងសហ{តិបត្ដិ/រជិតស្និទ្ធ2មួយ²hក់ដឹកំ

^កលវិទoល័យ eលDEវ$នងំង និងទទួល^Ðល់Áើមូលìន2អ្នកដឹកំ្នកអប់រំ

វវ និង2

អ្នកដឹកំ្នករដ្ឋ$លដ៏ល្អវិស ។
ខ.

/រÖកថវិ/
សមត្ថព

សÍប់/រ

វវn^កលវិទoល័យ

វវ មូលìនសÎរៈបë្ចកស និងគÒង

¿បh2មួយ/រពិនិត្យWើងវិញ

!ប់¦ំង/របំផុសឲ្យើញ

វវ 2ពិស សÍប់^កលវិទoល័យរដ្ឋeលតើន

វវ ។

គ. កំណត់រ

វ

វសកកម្មស្នូលមួយក្នុង"កលវិទ$ល័យ

គប្បីពÆឹង²hក់ដឹកំ្នកអប់រំ
ន/រផ្ដល់Úទិពដល់/រ
/រប

វវផ្ដួច្ដើមwយE ។ កិច្ច/រ"ះ DEវឲ្យ

Áើ/រផ្ដល់ហិរញ្ញប្ប¦នសÍប់ឧត្ដមសិក

ចំណុចខ្វះbតបច្ចុប្បន្នក្នុង/រផ្ដល់មូលនិធិ
Áើ/រ

!ប់¦ំង/រផ្ដល់មូលនិធិសÍប់/រអភិវឌ្ឍ

ៀន និង/រ

វវ និងគណៈប់ងរដ្ឋ$លnក្នុង^កលវិទoល័យ iើម្បី4ឱ្យ

វវ ²2íសកកម្មស្នូលមួយ ។ មរយៈ/រអភិវឌ្ឍទំក់ទំនង្សងៗសÍប់

វវ ¼ម¦ំង/រÖកថវិ/ និង/រប¾្កើតយន្ដ/រ្នក^_ប័ន iើម្បីÁើកកំពស់/រ

វវមïប "ពីbងÁើ" ²hក់ដឹកំ^កលវិទoល័យ DEវëះEើ និងÁើកទឹកចិត្ដ កិច្ច{ឹង³ងរបស់អ្នក
វវhក់ៗ ឬរបស់្នក

វវមïប "ពីbងÞម" ។ 2ពិស វប្បធម៌[/រ

វិទoល័យ ពឹង្អកÁើក្នក^_ប័ន្សងៗeល$នកំណត់ើញក្នុង/រសិក

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

វវnក្នុង^កល

វវ"ះ ដូច2៖
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ក.

/រកំណត់ និង/រអនុវត្ដcលនd$យ

ខ.

/រប¾្កើត{ព័ន្ធប់ង/រ

គ.

/រ

វវ

វវ (!ប់¦ំង/រិល័យ

វវផងeរ)

ើសuីស និង/ររក ទុកEeលនស¡្ញប័D2ន់ខ្ពស់

ឃ. /របំផុសឲ្យើញ និង/រំសÍប់EeលតÁើ/រ
៉ងប

ៀនសÍប់Eeលសកម្មÁើ/រ

វវ

ង.

/រស®ល

ច.

/រ¦ក់¦ញ និង/រប់ង /រផ្ដល់មូលនិធិ2ប់*ប់ពី{ភព្សងៗសÍប់/រ

ឆ.

/រពÆីកគុណព/រអប់រំ2ន់ខ្ពស់Þយឧត្ដមសិក

ជ.

/រuៀបចំកម្មវិធីសិក កិតបរិ¡្ញតÁើ/រ

ឈ. /រលំអវគ្គសិក អំពីវិធី^¿្ដ

វវ (ប

ញ. /រលំអមូលìនសÎរៈបë្ចកស
ដ.

/រពÆីក/រ©ស់ប្ដូរ្នកអប់រំ

ឃ. ពÆីកFទិ/សិក

វវ
វវ

វវ
ៀនwយអ្នកសកម្ម

វវ)

វវ (ដូច2 កងទិន្នន័យអប់រំ

វវ និងកិច្ចសហ/រ

វវÁើ{ព័ន្ធអុីនធឺណិត)

វវ2លក្ខណៈអន្ដរ2តិ

វវ/រអភិវឌ្ឍន៍f្វើ2គំរូ/រÂរ

ឃ. ពីកទិសិក

វ

វរអភិវ្ឍន៍កម្ពុ គំរូរgរមួយ

DRF nកម្ពុ2 កំពុងស្ថិតnក្នុងដំ\ក់/លបី¥hំដំបូងរបស់ខ្លួនnWើយ (២០០៨-២០១០) $នវិវត្ដ
រូប!ង2មូលìន

/យ2

"គំរូ/រÂរ"

សÍប់កិច្ចសហ/រ

វវ

និង/រក^ងសមត្ថព

wយន

លក្ខណៈពិស 2/រចូល»ក់ព័ន្ធnើនកិត2មួយZគូចុះ ។ iើម្បីពិSរ\² ðើគំរូើបSប់្ដើមថ្មី"ះ
ÚចពÆីក៉ង\$ន

iើម្បីពÆឹងសមត្ថព

វវnក្នុង^កលវិទoល័យកម្ពុ2

គួរuៀប!ប់Wើងវិញ

លក្ខណៈ ដូចត (cល ដំ\ក់/ល និង ន/រ) របស់ DRF ដូច$នដក¿ង់wយ©ªល់ពីចំណុច
eលនប¡ក់nក្នុង្នក្សងៗ[ៀវ_ផ្សព្វផ យn¤ក¡្ញ ២០០៩៖

9អប់\ខ ៤៖ =លy ដំ{ក់/លសំ|ន់ៗ និង ~ន/ររបស់ DRF
•

មកទល់;ល"ះ Fទិ/ DRF {មូលផ្ដុំ$ន ១៣ ឹះ^_ន eល IDRC $នជួយំដល់គំនិតផ្ដួច្ដើមf្វើ/រ
វវរបស់ពួកü និងeលរួមន ^_ប័នរìភិ$ល ្នកអប់រំ
និងអង្គ/រ

•

Fទិ/"ះ

វវ ្នកÚជីវកម្មឯកជន សង្គមសុីវិល

វវ ើយសជិកថ្មីៗ ក៏DEវ$នទទួល^Ýគមន៍2និច្ច ។
{មូលផ្ដុំអ្នក

វវនជំញចុះh

iើម្បី»ំំចំ

ះដឹងថ្មីមកដល់Fទិ/

ចូលរួមក្នុង

/រពិក 6ក7ក និងបំផុសគំនិតផ្ដួច្ដើមសÍប់/រអភិវឌ្ឍnកម្ពុ2 ។
•

DRF f្វើ/របន្តពី មិន¬នចម្លងមគំនិតផ្ដួច្ដើមពី/រ

•

DRF ¦ញយកចំ

•

DRF Áើកកំពស់គុណពក្នុង/រ

វវរបស់គី¦ំងអស់«ះ ។

ញពីលក្ខណៈអំ0យផលរបស់Zគូសំbន់ៗ ។

ប¡+ំងក្នុង/រuៀបចំសន្និសីទ

វវ និងត/រយកចិត្ដទុកក់Áើប¡Ä{4នបទ eលនឆ្លុះ

វវ{Sំ¥hំ (កន្លងមកនសន្និសីទពីរÁើក ើយ n¥hំ២០០៨ និង

២០០៩) ។
•

DRF ជួយពÆឹងចំណង¦ក់ទងរmង/រ
ជួយជូនដំណឹង និងផ្សព្វផ យពី/រ

•

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង/រអនុវត្ដcលនd$យ ¼ម¦ំង

វវដល់រìភិ$ល ។

DRF Áើកទឹកចិត្ដឱ្យនិស្សិតបញ្ចប់/រសិក 2ន់ខ្ពស់ ចូលរួមក្នុងសិ/d^* !ប់¦ំង/រÁើកបÂÄញពី
សំ

ើf្វើ/រ

វវ និងលទ្ធផល/រចុះសិក ដល់ក(្លង ។ មo៉ងៀត ក៏នន/រសÍប់ឲ្យនិស្សិត

បញ្ចប់/រសិក 2ន់ខ្ពស់ចុះ=ត់/រbង

វវeរ ។

រ$យ/រណ៍ពិស
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•

DRF ជួយសល
® ដល់/រប¾្កត
ើ ម
ុ

•

DRF

វ វនចំ\ប់Úរម្មណព
៍ 
ិ ស
 ៗ eលជួប{ជ
ំុ 2ៀង¦ត់
h
។

នឹងf្វើ/រiើម្បីក់បញ្ចូលអ្នក

វវ

និងឹះ^_ន

វវកម្ពុ2

ពិភពកសព្វø្ង ។ wយ>ក iើម្បីជួយនិស្សិតឱ្យយល់ដឹង/ន់សុីជ
{4នបទ2ប់¦ក់ទងនឹង/រ

វវ

ក្នុងប\្ខញ

វវ

 និង//ប់$ន/ន់ចស់ពី

នឹងន/របក³ពី^អង់ü្លស2^¤្មរនូវអត្ថបទ្នក

ឹស្ដី និងអត្ថបទស្ដីពី/រអនុវត្ដ2ក់î្ដង្សងៗ ។
•

DRF នឹងទទួល$ន/រំពីន/រ ICT eល{ឹងជួយសជិករបស់ខ្លួនក្នុង/រអភិវឌ្ឍសកម្មព និង
សមត្ថព្នក ICT (និងផ្ដល់ឱ/ស[/របណ្ណុះប\្ខល និង/រÌំអំពី ICT សÍប់^_ប័នតូចៗ) ។
üហទំព័ររបស់ DRF អនុ¡្ញតឱ្យពួកសជិក©ស់ប្ដូរព័ត៌នh ក៏ដូច2ផ្សព្វផ យព័ត៌ន បន្ដ¦ក់ទងh
និង

នmÁ្បឿនÁឿន

iើម្បីÚចEើ

ស់ទស្សវដ្ដី

និងឯក^រ

វវ្សងៗnក្នុង{ព័ន្ធ

អុីនធឺណិត ។
•

នន/រសÍប់¦ក់ទង2មួយប\្ខi$៉តឺម៉ង់្នកវិទo^¿្ដបរិ^_ន និងកម្មវិធអនុ
ី បណិត bង/រ
សិក ពីអភិវឌ្ឍន៍ របស់ RUPP ¼ម¦ំង2មួយម=វិទoល័យើ និង"^ទ[ RUA និង សÍប់
ំសិ/d^*n RULE និង RUPP ក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ ។

Óើង$នពិពណ៌ពីកំងជំរុញ[គំនិតផ្ដួច្ដើមរបស់

DRF

²2/រជួយស®ល

"/រចូលរួមnើន

កិត2មួយZគូចុះ" ។ ្អកÁើបញ្ជីស្ដីពីលក្ខណៈ្សងៗbងÁើ ÓើងÚចនិយ² ចំណុចbំង[ "គំរូ"
DRF

សÍប់ជំរុញ/រ

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

"គុណត្លស្នូល" មួយចំនួន ដូច2៖

និងពÆឹងសមត្ថព

វវ

»ក់ព័ន្ធនឹង

និង/រទទួលខុសDEវរួមh សជិកពនិង/រចូលរួមwយស្ម័ចិត្ដ /រÌំអ្នក
ដល់សហគមន៍
គំើញ/រ

"សីលធម៌"

ឬ

លក្ខណៈ!ប់បញ្ចូល និងចុះïប វិធី^¿្តពីÞមWើងÁើ ព2+ស់

/រចូលរួមbងcលនd$យ

/រ

វវវ័យÛ្មង /រង

¿័យ¦ក់ទងន{សិទ្ធព

វវ និង/រ©ស់ប្ដូរhវិញមករmងប\្ខញ

និង/រផ្សព្វផ យរបក

វវក្នុង¿ុក និងក្នុងពិភពក ។

2កិច្ចSប់្ដើម Óើងន/រកត់សំល់ពីរ ។ ទីមួយ cល និងន/រ eល DRF $ន{/សëញ
2ទូងន/រគិតគូរ$នល្អ ើយទំនងÚចជួយuៀបចំបរិ/ស

វវnកម្ពុ2 {សិនíើកិច្ច/ររបស់

DRF អនុវត្ត$នយូរ¥hំ ។ ទីពីរ ទំនង2នកំហិតមួយចំនួនÁើ/រÂរeល DRF Úចf្វើWើង iើម្បីជះឥទ្ធិពល
wយ©ªល់ដល់/រពÆឹងសមត្ថព
រìភិ$លDEវwះ

វវnម^កលវិទoល័យ

យឧបសគ្គមួយចំនួន

ពី1ះ

²hក់ដឹកំ2ន់ខ្ពស់បំផុតរបស់

!ប់¦ំងវិជន៍ថវិ/2តិសÍប់ឧត្ដមសិក 2ទូ

និងសÍប់/រ

វវn^កលវិទoល័យ2ពិស ។ üÚចនិយ² íើសិន DRF បន្ដf្វើកិច្ច/រeលខ្លួន$នក់ëញ
និងអនុវត្ដ$នសក្តិសិទ្ធិ

;ល«ះពិត2នឹងើញនឥទ្ធិពល{dលïប\មួយÁើ/រពÆឹងសមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យ ។ ះ2៉ង\ក្ដី ប(្ថមÁើកិច្ច/រ eល DRF $នអនុវត្តើយ និង
កំពុង5ងអនុវត្ដ

Óើងសូមផ្ដល់2មតិខ្លះៗសÍប់ពÆីកគំរូ

សកម្មពីអ្នកអប់រំ

វវ និងពី^កលវិទoល័យ ក្នុង/រuៀបចំ/រÂរឲ្យ/យ2ឹត្យម និងត្លសីលធម៌

DRF

nប៉ុyន¥hំbងមុខ

iើម្បី{មូល/រំ

របស់ DRF ឲ្យនចីរពល្អ ។
DRF $នបÂÄញ² wយ^រ^កលវិទoល័យជួបប¡Ä{ឈមក្នុង/រអភិវឌ្ឍ សមត្ថព
ប\្ខឹះ^_នតÁើ/រ
ជំនួយផង

វវnក្នុងសង្គមសុីវិល

$នរួមចំÌកជួយf្វើ/រ

មសកម្មព"ះ អ្នកអប់រំ
ក្នុងប\្ខញអ្នក

វវ

!ប់¦ំងអង្គ/រមិន¬នរìភិ$ល

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

និង^_ប័ន»ក់ព័ន្ធនឹង/រ

^_ប័នរដ្ឋ

និងទីhក់Âរផ្តល់
វវnកម្ពុ2

។

វវ និង^កលវិទoល័យ eល$នចូលរួម2សជិក ក៏$នចូល¦ក់ទិន
វវ្សងៗ

wយ^រមូលតុដូច$នពិក ក្នុងរ$យ/រណ៍"ះ
អង្គ/រសង្គមសុីវិល

និងÁើកកំពស់វប្បធម៌

វវ

និង

្នកឯកជន

/ន់ើនWើងៗ

។

ះ2៉ង"ះក្ដី

^កលវិទoល័យគប្បីប¾្កើនកិច្ចសហ/រ2មួយ

ឱ្យ$ន/ន់សកម្ម

និង/ន់នលក្ខណៈ2{ព័ន្ធ

។

កិច្ច/រ"ះ Úចអនុវត្ដ$នwយន/រំពីទីhក់Âរផ្តល់ជំនួយ និងZគូអភិវឌ្ឍន៍ eលនទំក់ទំនង
wយ©ªល់2មួយឹះ^_នឧត្ដមសិក
នូវអ្នក

ឬមរយៈអង្គ/រមិន¬នរìភិ$ល ។ wយ>ក DEវî្វងរក2សំbន់

វវសកម្មៗnម^កលវិទoល័យ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

ឱ្យដឹកំ

និងពÆឹង/រក^ងប\្ខញរmង^កលវិទoល័យ

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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អង្គ/រមិន¬នរìភិ$ល

និងទីhក់Âរផ្តល់ជំនួយ

iើម្បីជំរុញសកម្មព្សងៗ

ដូច2

សកម្មពuៀបចំ

wយ DRF 2iើម ។ ក្នុងcលគំនិត"ះ ន/រផ្តល់2អនុ^សន៍មួយចំនួន ដូចត៖
ក.

ប¾្កើន/រផ្សព្វផ យពី/រ

វវមរយៈន/រ{Sំ¥hំ ។ DRF គប្បីពិSរ\បន្ដសន្និសីទអប់រំ

វវ

{Sំ¥hំឱ្យÁើសពីរយៈ;លបី¥hំដំបូងរបស់ខ្លួន ។ សន្និសីទ"ះ $នពÆីកសជិកព /រចូលរួម និង
វិ^លព[/រ
ឱ្យអ្នក

វវ ើយទំនង2នតEវ/រើន និង/រទន្ទឹងbំង iើម្បីEើ2មfo$យសÍប់

វវជួបជុំh

អភិវឌ្ឍសហគមន៍
/ន់សំbន់

និងចូលរួមក្នុង/រពិក

។

វវរបស់2តិ និងf្វើឱ្យវប្បធម៌

wយប្ដូរFនhf្វើ/រuៀបចំរួមh

/របន្តf្វើសន្និសីទអប់រំ

វវ{Sំ¥hំ

Úចជួយ

វវនចីរព ។ ^កលវិទoល័យ គប្បីiើរតួទី

និងផ្ដល់មូលនិធិរួមh

សÍប់សន្និសីទអប់រំ

វវ"ះ

ពីមួយ¥hំមួយ¥hំ ។ កិច្ច/រ"ះ ក៏ជួយឲ្យEឧ្ទស និងនិស្សិតរបស់^កលវិទoល័យ $នចូល»ក់ព័ន្ធ
ក្នុង/រ
ខ.

វវបច្ចុប្បន្ន eលf្វើឱ្យ^កលវិទoល័យ/ន់ល្បីyះ2ឹះ^_ន
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ក
f្វើ/រមិន;ញ;ល៖

វ

ចំនួន ៉ង2មធ្យមក្នុងមួយស$/ហ៍[/រប
របស់បុគ្គលិកអប់រំ
វវមិន;ញ;ល៖

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

ដុ*រÚ¯រិក ក្នុង ១

ៀនន

ក់ទូ¦ត់

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2

៉ង%

៉ង
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ចំនួន2គរយ[បុគ្គលិកអប់រំ
វវសរុប)៖

វវeលប'ើ/រ2អ្នក

វវ;ញ;ល (ក្នុងចំ0មបុគ្គលិកអប់រំ

%

២. "jនពបច្ចុប្បន្នKរ

វ

វ¥ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

ក. /រគិតគូររបស់hក់ដឹកំស្ដីពី សកកម្ម/ចក្ខុវិស័យរបស់AលវិទCល័យ
- ðើ²hក់ដឹកំត/រយកចិត្ដទុកក់Áើអ្វី? (ðើ/រ
ខ. =លន%យ

វវ2Úទិពeរឬ?)

វវ

- ðើនcលនd$យ

វវeរឬ? ({សិនíើន សូមអ្នកg្លើយសÎសន៍ពណ៌cលនd$យ

និង/ឬ ផ្តល់2ចក្តីÖង[cលនd$យ)
- ðើនយុទ្ធ^¿្ដសÍប់/ត/រយកចិត្ដទុកក់Áើ/រ

វវeរឬ?

({សិនíើន

សូមផ្ដល់

ព័ត៌នលំអិត)
- ðើ ្នក/តំបន់/{4នបទ \ខ្លះeល2ÚទិពសÍប់/រ

វវ?

គ. /រត់ង~្នកAdប័ន
- ðើ^កលវិទoល័យនគណៈកyធិ/រ/ុម{ឹក //រិល័យ
- ðើ^កលវិទoល័យនមណល

វវeរឬ?

វវeរឬ? ({សិនíើន សូមuៀប!ប់)

- ចូរពណ៌ពីរចសម្ព័ន្ធ្នក^_ប័ន (ដូច2 /រជំរុញ និង/រមន/រ

វវ)

- ចូរពណ៌ពី/រតEវរបស់^កលវិទoល័យ Áើ/រïងÖក;លF*រmង/រប
- ចូរពណ៌ពីទស្សនវិស័យរបស់^កលវិទoល័យ Áើរីពរបស់បុគ្គលិកអប់រំ
ឃ. /រ

ៀន និង/រ
វវក្នុង/រ

វវ
វវ

វវ2~្នកមួយ?គរុសល្យ/កម្មវិធីសិក

- ðើកម្មវិធីសិក កិតបរិ¡្ញប័D នបូកបញ្ចូល/រ
សកម្មព
គÒង

វវnក្នុងវគ្គសិក
វវស្ថិតÞម/រD®តពិនិត្យ

/រf្វើជំនួយ/រ
- ðើវិធី^¿្ដ

វវរបស់និស្សិតeរឬ? (ចូរពណ៌)

វវ

វវនប

ៀនn¥hំទីប៉ុyន?

- ðើនកម្មវិធីឧត្ដមសិក 2ន់ខ្ពស់\ខ្លះ eល្អកÁើ/រ

វវ (អនុបណិត បណិត Þយបណិត

2iើម)?
ង. 9Sទ?/រ

វវអនុវត្ដយបុគ្គលិកអប់រំ

- {8ទ[/រ

វវ

វវ

/រ

វវជំរញ
ុ wយ+ស់ជំនួយ៖ %

/រ

វវផ្ដួច្ដើមwយម=វិទoល័យក្នុង^កលវិទoល័យ៖ %

/រ

វវផ្ដួច្ដើមwយរìភិ$ល៖ %

/រ

វវSត់ឲ្យf្វើwយ្នកឯកជន៖ %

- {ភព[/រផ្ដល់មូលនិធិ
+ស់ជំនួយ៖ %
រìភិ$ល៖ %
្នកឯកជន៖ %
^កលវិទoល័យ (Ú=រូបករណ៍ Ú=រូបករណ៍កិតÞយឧត្តម ជំនួយថវិ/

វវ)៖ %

រ$យ/រណ៍ពិស

68
ជំនួយបë្ចកសពីបរស៖ %
- ðើ^កលវិទoល័យនcលនd$យអ្វីÁើ/រផ្ដល់មូលនិធិពីបរស

សÍប់/រ

វវ/រផ្ដល់/រ

{ឹក ? ({សិនíើន ចូរuៀប!ប់cលនd$យ«ះ)
ច. មូលvwនសOរៈប្ចកស?/រ
- ប\*ល័យ

វវ (ផ្ដល់ព័ត៌នលំអិត\ើចំណុចដូច|ងម)

វវ

- លទ្ធពទទួល$នកងទិន្នន័យអប់រំ

វវ

- មូលìនសÎរៈបë្ចកសដៀត (សូមប¡ក់)
ឆ. សកម្មព

វវ និងផលិតផល (ផ្ដល់ព័ត៌នលំអិត\ើចំណុចដូច|ងម)

- សិ/d^* កិច្ច{ជុំក សន្និសីទ
- ឯក^រ´ះផ យ (ដូច2 ៀវ_ ¼ឹត្ដិប័D ឯក^រ

វវ ។ល។)

- សកម្មពដៀតnមូលìន (Fទិ/^4រណៈ /រំងពិព័ណ៌ ។ល។)
- ្សងៗ
ជ. ព2គូ?/រ

វវ និងកម្មវិធីស់ប្ដូរhវិញមក (ពណ៌ចំណុច|ងម 9សិន ើន)

- កិច្ចសហ/ររmង^កលវិទoល័យ (nក្នុង{សកម្ពុ2)
- កិច្ចសហ/ររmង^កលវិទoល័យ (2មួយ^កលវិទoល័យបរស)
- ពZគូeលន

ប់ 2មួយឹះ^_នសិក ក្នុង¿ុក

- ព2Zគូeលន
ឈ. /រកAងសមត្ថព
- ឱ/សសិក /

ប់ 2មួយឹះ^_នសិក បរស

វវ (ពណ៌ចំណុច|ងម 9សិន ើន)
វវnបរស

- /រអភិវឌ្ឍវិ2ជីវៈសÍប់បុគ្គលិកអប់រំ

វវ

សិ/d^*បណ្ណុះប\្ខល
ជំនួយំសÍប់/រចូលរួមសន្និសីទ
/រf្វើកម្មសិក //របញ្ជូនបុគ្គលិកuៀនf្វើ/រnអង្គព្សង//រចូលប'ើ/រក្នុងអង្គព្សង
មួយរយៈខ្លី
- កម្មវិធី/កÁើកទឹកចិត្ដដៀត iើម្បីជំរុញ/រ

វវ

ញ. /រ4គុណព (ពណ៌ចំណុច|ងម 9សិន ើន)
- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ[/រmយត្ល
- យន្ដ/រពិនិត្យWើងវិញwយុមអប់រំ
- សីលធម៌

វវ»ក់ព័ន្ធ

វវ (cល/រណ៍Ìំ និងនីតិវិធី)

- យន្ដ/រសំណរច¯្លើយ្សងៗ
ដ. ឥទ្ធិពល?/រ

វវ

- /រផ្សព្វផ យលទ្ធផល

វវ2^4រណៈ

- អ្នកទទួល/រផ្សព្វផ យ
- ^Eើ

ស់

- ឥទ្ធិពលÚចើញចស់ក្នុងរយៈ;លខ្លី[/រ

វវ

ឥទ្ធិពលÁើ/រuៀបចំcលនd$យ
ឥទ្ធិពលÁើមតិ^4រណៈ
្សងៗ

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
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- ឥទ្ធិពលមិនÚចើញចស់ក្នុងរយៈ;ល6ង[/រ
/រប¾្កើនចំ

វវ

ះដឹង/ទិន្នន័យដ៏ន{dជន៍សÍប់/រអភិវឌ្ឍ

/រប¾្កើតចំ\ប់Úរម្មណ៍ពីប¡Äអភិវឌ្ឍន៍៍
្សងៗ
៣. រពិរ§ទូY
ក. /រយល់ើញរបស់អ្នក ្លើយសOសន៍ស្ដីពីបរិ£/ស/ទិដ្ឋពអប់រំ

វវ/

វវ

- ប¡Ä{ឈមបច្ចុប្បន្ន
- ឱ/សថ្មីៗ
- អនុ^សន៍លំអ

រ$យ/រណ៍ពិស
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ទិសិក

វ

វរអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

CDRI - វិទoស្្ថានបណ្្តុះប\្ខល និង

វវiើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ2

 អរÁខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលcក ភ្នំ;ញ កម្ពុ2
 {អប់សំបុDÁខ ៦២២ ភ្នំ;ញ កម្ពុ2
℡ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

e-mail: cdri@wicam.com.kh
website: http://www.cdri.org.kh
វិទo^_នសិក

វវ និងបណ្ណុះប\្ខល (LI)

 អរÁខ ៣០ ផ្លូវ ៩ ទ"្ល$^ក់ ចំ/រមន
 {អប់សំបុDÁខ ២៥០៩ ភ្នំ;ញ កម្ពុ2
℡ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៩៣៥
 (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៧១

e-mail: chinda@learninginstitute.org
website: http://www.learninginstitute.org

/រសិក បឋម៖ សមត្ថព

វវnម^កលវិទoល័យក្នុង{សកម្ពុ2
9 789995 052362

