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ប់

ការសិក មិនផ្លូវការ

ទសកំពុង

ងផ្នក និង

ធានកុម ទទួលខុស

ូវចំ

ះ

ភទនះ (Veung and Ven 2021b)។

ក្នង
ុ កម
ុ ហ៊ន
ុ តូចៗ កម្មករភាគ

ន
ើ ទទួលបានបណ្ណះុ បណា្ខល

យសារសមាធពលវលា កង្វះកមាង
ំ ពលកម្ម ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

មានក ត
ិ និងការយល់ឃញ
ើ អវិជមា
្ជ នចំ

ជាការរៀនដល

បុគ្គលិកផ្លូវការ និងក

ការសិក ទ"

អាចមានការប

ក់

ទិដ្ឋភាពទូ

យឧស ហកម្ម ឬកម
ុ ហ៊ន
ុ ហើយ

របស់

យឧស ហកម្ម កុមហ៊ុន សាប័ន
និងឯកជន

ះការបណ្ណះុ បណា្ខល

ព័ន្ធ (Panagiotakopoulos 2011)។

នវិស័យកម្មន្តសាលដលកំពុងសិក

វិស័យកម្មន្តសាល

ភទបណ្ណុះបណា្ខល រយៈពលខ្លី វង ឬ

ភទផ្សងទៀតដលផ្តល់

ហើយបានបញ្ចូល

ក្នុងរបៀបរៀបចំការងារ ហើយកម្មករនិ

ព័ន្ធ

ពលវលាសិក

ការបណ្ណុះបណា្ខលលើការងារបច្ចុប្បន្ន

្ត

តាមរយៈសកម្មភាពអតិចណ
ំ
ះដឹងដលមិនផ្លវូ ការ (OECD 2013)

ប៉ុន្ដមិនបានកំណត់ច ស់ថា

មានកម្មវត្ថុសិក

ជាផ្នកមួយនយុទ្ធសា

ខណៈដលការបណ្ណុះបណា្ខលកការងារបច្ចុប្បន្ន

ណនាំអំពីបច្ចកវិទ ថ្មី

ការបណ្ណះុ បណា្ខលក ព័នគឺ
្ធ "ការរៀនដលមានសកម្មភាព
ងទុក

ិយភាព

ង់ផ្សងៗ

ជំនាញខ្ពស់ (Veung and Ven 2021b)។

ក់បំណាច់ និងការបណ្ណុះបណា្ខល

ដល់មានមុខរបរជាក់លាក់មួយ

បណ្ណុះបណា្ខលនះ

ប់

ជិត

មានចំនួនតិច ហើយជាញឹកញាប់ផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកដលមាន

យសាប័នសាធារណៈ ឬ

យមជ្ឈមណលបណ្ណុះបណា្ខលជាក់លាក់

ជា

របស់កម្មករ

(ECDVT 2014)។ វាអាចជាការបណ្ណុះបណា្ខលមុនពលចូល

ធ្វើការងារ ឬក្នុងការងារ ដលផ្តល់

និងតាមរយៈអន្តរកម្មសង្គមរបស់និ

មិនផ្លូវការដលមានទ

យរួមបញ្ចូលគានូវការ

ជាមួយនឹងការសិក

កើតឡើង

ជាធម្មតា កុមហ៊ុនផ្តល់នូវការបណ្ណុះបណា្ខល និងឱកាសសិក

ូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពញ

ូវការឧស ហកម្មជាក់លាក់

ន
ើ ជា

(Caldwell 2000; Nguyen, Truong, and Buyens 2011)។

ព័ន្ធទ្វ ឬកូនជាងដលផ្តល់ឲ្យស្មើនឹងគុណវុឌ្ឍិជាតិ។
ភទនះ

ធន៍ និងមិនផ្អកលើសាប័ន ហើយលទ្ធផលភាគ

លទ្ធផលដលទទួលបានពីការងារ ចាថ
ំ ្ង និងសកម្មភាពកម ន្ត

ក្នុងបរិការណ៍ខ្លះ TVET ផ្លូវការ ក៏អាចរាប់បញ្ចូលការបណ្ណុះ

ការបណ្ណុះបណា្ខល

ូវការជាក់លាក់ក្នុងឧស ហកម្ម

អា

លក្ខណៈទន់ខ យ (Veung and Ven 2021a)។

បណា្ខល

ឬត

ការរៀន ឬការបណ្ណះុ បណា្ខលមិនផ្លវូ ការ គឺមន
ិ មានរចនាសម្ពន
័ ្ធ

ូវការរបស់ពួកគ (ADB 2016)

ទសដលមាន

វាលើកលងតកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលដល

ការបណ្ណុះបណា្ខល និងការរៀនមិនផ្លូវការ

ជកយល់ឃើញថា ជំនាញ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់និស្សិតបញ្ចប់

ការសិក

ក្នុងកុមហ៊ុនធំៗ

សធុនតូច និងមធ្យម (SMEs)

របស់កម្មវិធីរបស់វា

បរាជ័យក្នុងការធានាឲ្យបានថា ជំនាញដលបានបណ្ណុះបណា្ខល

នឹងបំពញត

2013)

ក្នុងសហ

រៀនសូ

និងភាពបត់បនក្នុងការសិក

ើន

មាន

ិត។ លើសពីនះ ឱកាសបណ្ណុះបណា្ខលបបនះ តងត

(OECD

ើសធំទូលាយ

ប៉ុន្តពួកគភាគ

និងបណ្ណុះ

ថាការអប់រំ

ក

ប់បន្ត

ជិតទទួល

ទទួលបានវគ្គបណ្ណះុ បណា្ខលជំនាញផ្លវូ ការ និងក ព័ន្ធ

បណ្ណុះបណា្ខលបច្ចកទស និងវិជាជីវៈ។ TVET អាចផ្តល់ឲ្យ

អ្នកសិក នូវជ

ជាធម្មតាកម្មករនិ

និងវិជាជីវៈ

ប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញកមាំង

ការអប់រំបច្ចកទស

ប់ការផាស់ប្តូរអាជីព និងស

ការអភិវឌ្ឍផាល់ខ្លួន ឬវិជាជីវៈ (ECDVT 2014)។

ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ។

២

ការអប់រំ និងបណ្ណុះបណា្ខលបច្ចកទស និងវិជាជីវៈផ្លូវការ
ការអប់រំ

លបំណងរបស់វា គឺដើម្បីបង្កើនចំណះដឹង និង

គឺជាវិស័យគន្លឹះស

ប់កំណើនសដ្ឋកិច្ច

ទសកម្ពុជា (Veung and Ven 2021a; Ven and Veung

2020) ហើយរួមមានអនុវិស័យដូចជា វាយនភ័ណ សម្លៀកបំពាក់

និងអង្គការមិនមន

និងស្បកជើង ម្ហូបអាហារ ភសជ្ជៈ និងថាំជក់
និងការ

ដល

២ ក្នុងគ
ងសិក នះ
ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ
ូវបានកំណត់ថាជា
"ការ មូលផ្ដន
ំុ សកម្មភាពបណ្ណះុ បណា្ខលជំនាញ ដលកើតឡើងក្នង
ុ កម
ុ ហ៊ន
ុ
ឧស ហកម្ម ឬ ទសមួយ"។

ស៊ូ ឈើ កដាស

ះពុម្ពផ យ។ វិស័យទាំងបីខាងកមនះ គឺជាវិស័យ

ូវបាន

តសំខាន់នករណីសិក នះ។

វិស័យវាយនភណ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បកជើង មានវត្តមាន

កម្ពុជាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆាំ១៩៩០ ហើយវាមានចំនួន១៨,២%
2

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

នផលិតផលក្នង
ុ

ឆាំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា ឆាំ២០២១

ក
ុ សរុប (ផសស) (២,៤ពាន់លានដុលារ)

ក្នុងឆាំ២០១៨ (NIS 2020)។ វាជាវិស័យសំខាន់ដល

កម្មករគានជំនាញ

និងជំនាញទាប

ើន

ជាពិសស

បានធ្វើឡើង

ើ

ការផ្គុំដំឡើង

ឿងអគ្គិសនី

ងថ្មីដលរីកច

ទុនវិនិ

គសរុប

និងអឡិច

ូនិច

ើនយា៉ងឆាប់រហ័ស។

្តីមកពី

(E&E)

យ

គឺជា

ក

កម្មន្ដសាលរបស់កម្ពុជា

ប់

មិនដូចវិស័យដល

និង

តលើបទពិ

វូ បានសរសរកូដ

ជំនាញរបស់កុមហ៊ុន
ះ

យប

ត

និងយុទ្ធសា

ូវការជំនាញ

វិភាគ។ ការសិក នះ មាន

និងប

ពីក្នុងកុមហ៊ុនតមួយ

ះទ។

ការ

២៥៤លានដុលារ

(១,៩% នផសស) ក្នុងឆាំ២០១៨ កើនឡើងពី ១១៤លាន

ដើម្បី

ឈម

ូវបាន

លបំណងបងាញពីគរំ ទស្សនៈ
ូ
យល់

ឧទាហរណ៍

ទស។

ូវការ

្តធនធានមនុស្ស

ទូទាំងកុមហ៊ុន

ហើយមិនរួមបញ្ចូល

ៀបធៀបនទស្សនៈយល់ឃញ
ើ របស់អកឆ្ល
្ន
យ
ើ តបខុសៗគា

លទ្ធផល

វ

នាំចូលផលិតផលដលពាក់ព័ន្ធចំនួន ១,៩ពាន់លានដុលារ ក្នុង

ជំនាញដល

ូវបាន

ផ្នកបច្ចកទស

ដលទទួលបន្ទុកលើការបណ្ណុះបណា្ខល និងការសិក មិនផ្លូវការ

ទាន់មានការអភិវឌ្ឍ
ឆាំ២០១៨។
យុទ្ធសា

ប់

នះប

្ត

ប់

ន់

ឡើយ

ក់ថា

ូវការការលើកកម្ពស់

យ

និង

វិស័យ

អំពីត

ស

ជំនាញទាបចំនួន

អាកប្បកិរិយាទូ

និងមាន

ើន (Veung and Ven 2021a)។ នះប

ូវការរបស់កម្ពុជា

ជាតិដលជួយ

ើកម្មករគានជំនាញ

ះ

ប់

យកង្វល់របស់កុមហ៊ុនអំពីជំនាញ

and Ven 2021b)៖ ការ

ក់

គុណវុឌ្ឍិ

មធ្យមទ។

និង

ប់ថា

(NEA 2018; Veung
ដលផ្តល់

ភាគ

យ

ពលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត កម្ពុជា
ការធនធានបន្ថមទៀតស
ពលកម្មរបស់ខ្លួន។
វិធីសា
ន

វិធីសា

្ត

វ

វ

្តសិក ករណី

មើលថា

ូវបាន

ហតុអ្វីបានជានិ

នការបំពាក់ជំនាញបន្ថម

ជកពញចិត្ត

ប់កមាំង

ើទ

ើ

វិ

ងជំនាញស

ស់

ើសរីស។

ើសរីសបុគ្គលិកក

ជកភាគ

ើនចាត់ទុកកម្មវិធី

ិតខ្ពស់

TVET

ន់ក្នុងលក្ខខណនគុណភាព

ើនមានទំ

រ

តលើបទពិ

ូវការរបស់ពួកគទ។

ផ្ទុយ

ធន៍ការងារពីមុន និងការ

តលើ TVET ទ

ះវាមិនទាក់ទង

ប់

ងជាន់ខ្ពស់

មិន

នឹង

តលើ TVET

ូវនឹងត

ូវការរបស់

មិនចាប់អារម្មណ៍លើគុណវុឌ្ឍិ

ទ ពួកគាត់មិនខ្វល់

E&E

្ចញមតិថា៖

ូវការរបស់យើង។ វាមានន័យថា យើងមិន

្ញបនប

ពួកគ

ះបីជាបក្ខជនបានឆ្លងកាត់កម្មវិធី TVET

យសារតកម្មវិធីរបស់ពួកគ
អ្នក

មាន

និងភាព

វិញ

អ្នកឆ្លើយតបផ្នកធនធានមនុស្សពីកុមហ៊ុន

កុមហ៊ុនមិន

និង

ើនទ។ (cgf21ef hr)

ឬ

cg16903

បានបន្ថមថា គុណវុឌ្ឍិ TVET មិនមនជាកតាសំខាន់បំផុតក្នុង
ការ

ប់

ើសរីសបុគ្គលិក

ឬការដំឡើងឋានៈ

សំណួរក្នុងវិស័យកាត់ដរភាគ

ំមួយក្នុងមួយវិស័យ (កាត់ដរ

ូវបាន

ជកមិនផ្តល់អាទិភាពដល់

អ្នកឆ្លើយតបផ្នកផលិតកម្មពីកុមហ៊ុនកាត់ដរ

ើសរីសចញពី ១០១

ក្នុងគ

ពល

កុមហ៊ុនយើង។ (ce5913f hr)

ង់មួយចំនួន

ូវបាន

និ

ះកម្មវិធី TVET

ប់

នឹងត

យ។

ត

និងបណ្ណុះជំនាញថ្មីដល់បុគ្គលិក។

កុមហ៊ុន ក្នុងការអង្កតលើកមុន
និងកច្នម្ហូបអាហារ)

ូវ

ក្នុងកុមហ៊ុន និងដើម្បីពិនិត្យ

បានមកពីកុមហ៊ុនចំនួន ១៨ ដល
ឧស ហកម្ម។ កុមហ៊ុនចំនួន

ង និង

និ

ជកចំ

ce5913f និងកុមហ៊ុនកាត់ដរ cgf21ef បានប

ើដើម្បីឈ្វងយល់ពីការពិត

ទិន្នន័យបបគុណវិស័យពីសមាសន៍ចំនួន ៣៦

E&E

ឹង

ប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ស

ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

ក៏

ូវការជំនាញឧស ហកម្មនា

ូវតខិតខំ

TVET

ធ្វើតស្តជំនាញ បើ

សាប័នអប់រំ និងបណ្ណុះបណា្ខលសាធារណៈ (Veung and Ven
2021a)។ ដូច្នះ ដើម្បីបំពញត

ប់បំពាក់ជំនាញបន្ថម និង

មិន

ពាក់ព័ន្ធ

ួយបារម្ភគឺទាក់ទងនឹងគុណភាព និង

ភាពពាក់ព័ន្ធនកម្មវិធប
ី ណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

របស់និ

ការសិក បានបងាញថា

ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

គុណវុឌ្ឍិរបស់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក

ស

ផងដរ។

តពឹងផ្អកលើកអតិពលកម្ម ជាមួយនឹងខ្សសងាក់

ផលិតកម្មដលមិនទំនើប

ើជាទូ

ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខល

បណ្ណុះជំនាញថ្មីដល់កម្មករ។ ផ្នកនះក៏កំណត់បុគ្គលិកសំខាន់ៗ

តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម

ះសដ្ឋកិច្ចក៏

វ

ផ្នកនះ បងាញពីលទ្ធផលទាក់ទងនឹង

យ (Veung and Ven 2021a)។

ះជាមានសារៈសំខាន់ចំ

កម្មន្ដសាល

តមិន

យសារកម្ពុជាបាន

វិស័យនះ

និងធនធានមនុស្ស

ុង

ះយា៉ងណា វា

យផ្អកលើការជួល

និងគុណវុឌ្ឍិត

ឃើញដលកើតឡើង

ដុលារក្នុងឆាំ២០០២ (NIS 2020)។

ក្នង
ុ កម
ុ ហ៊ន
ុ នីមយ
ួ ៗ

តិបត្តិការរបស់កុមហ៊ុន។

ឃើញរបស់អ្នកឆ្លើយសំណួរអំពីជំនាញ

តលើការនាំចញផ្សងទៀតទ វិស័យ

ផលិតកម្មរបស់វាមានចំនួន

ងផ្នក

ធន៍របស់កុមហ៊ុន ពីឆាំ២០១៥

ម្ហប
ូ អាហារ ភសជ្ជៈ និងថាជ
ំ ក់ ដើរតួនាទីសខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការធ្វពិ
ើ ពធ
ិ កម្ម

សដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខស្បៀង និងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់

ប់

បុគលិ
្គ ក ការបណ្ណះុ បណា្ខល និងកម្មវិធី TVET។ ទស្សនៈយល់

កាយ

ជាឧស ហកម្មជំនាញខ្ពស់។

ងសំណួរ

ការចម្លងសមាសន៍

ក្នុង Veung និង

Ven 2021a)។ វិស័យនះបងាញពីក្ដីសង្ឃឹមស

ឬអ្នក

យ

តជាសំខាន់លើបុគ្គលិកដលមានជំនាញខ្ពស់ និងមធ្យម

ដល់ឆាំ២០១៩។

ហល ៦លានដុលារ

ង់

ឆាំ២០១៩

ងជាន់ខ្ពស់

ដលដើរតួសំខាន់ក្នុងកំណើន

ក្នុងឆាំ២០១៦

ក្នុងឆាំ២០១២ ដល់ ៤៥៨លានដុលារ ក្នុងឆាំ២០១៦ (Ven
and Sry 2017 ដូចដលបានដក

ប់

និងខធ្នូ

ធនធានមនុស្ស និងអ្នកតំណាងផលិតកម្ម

ក្នុង E&E មានចំនួន ២២៧លានដុលារ

ខណៈដលការនាំចញ បានកើនឡើងពី

ះខតុលា

ជួបសមាសន៍ជាមួយអ្នក

ួសារជនបទ (Ven and Veung 2020)។ ផ្ទុយពីវិស័យខាងលើ

វិស័យ

ច

បុគ្គលិកមួយចំនួនតូច

សមាសន៍

និងជួសជុល
3

ះទ។

ើនបានរាយការណ៍ថា

អ្នកឆ្លើយ

មាន

ដលធ្វើការទាក់ទងនឹងការងារអគ្គីសនី

ឿងមា៉សុីន មានគុណវុឌ្ឍិខាង TVET ចំណកឯ

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

បុគ្គលិកដល

សល់

ជាក់ស្តងតប៉ុ

មានជំនាញ

ះ៖

ខ្ញុំគិតថា

ឆាំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា ឆាំ២០២១

យសារយើងជា

គឺសំខាន់ជាងការសិក

ធន៍ការងារ

ងចកកាត់ដរ បទពិ

E&E

អ្នកឆ្លើយសំណួរភាគ

យល់ដឹងអំពីប
និ

និ

TVET

ពី

បច្ចកទស។

ជកបានយល់ពីតម្លគុណវុឌ្ឍិ

ជិតដលមាន

គុណវុឌ្ឍិ

ឬស

ជំនាញដលមានស
ក្នុងការ

ប់មិនមាន

្ញប

ើសរីស

TVET

បបនះ។

្ញប

ផ្លូវការក៏

ើនទ

ជំនាញបច្ចកទស
(ce166e20 hr)

ដូចគានះដរ

យសារតកុមហ៊ុន

មធ្យមមួយចំនួនតូចប៉ុ

ើន

ទីនះ ជាទូ

ទាំងអស់

្ញប

្ញប

ឬបរិ

ធាន/អ្នក

ួតពិនិត្យ

្ញប

រង

ះទ។ អ្វីដលខ្ញុំពិតជា

ូវការ គឺទព

លើកម្មវិធី

អ្នកឆ្លើយសំណួរមិន

តាមត

TVET

ហើយនះជាការពិត
កាត់ដរ។

ផ្លូវការ

ឬស

ជាពិសស

្ញប

ស

ះយា៉ងណា ពួកគយល់

មានការអប់រំ និងការបណ្ណុះបណា្ខលល្អ

វិធីសា

្តនះបំពញតាម

កាត់បន្ថយការចំណាយលើការ

អ្នក

ូវបង់

ជន៍ គឺកុមហ៊ុនបណ្ណុះបណា្ខលបុគ្គលិក
ទីពីរ

ក់អ្វីទ

វាទាក់ទងនឹងការចំណាយ។

ះវាជាការបណ្ណុះបណា្ខលខាង

រៀនកកុមហ៊ុន កុមហ៊ុន

មិនថាបុគ្គលិកទាំង

ូវបាន

យន្ត

ះ និងថ្លសិក ។ (cf3 hr)

ះ

ដំឡើងឋានៈខាងក្នុងអង្គភាព

ូវ

ើសរីសពីខាងក

ះទ ពួកគ

ឬ

ូវឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ណុះ

បណា្ខលជំនាញខាងក្នុងអង្គភាពទាក់ទងនឹងតួនាទី ឬមុខតំណង
ការងាររបស់ពួកគ៖

សិន

ធន៍ខាំង

ថ្មីមាន

យមិនគិតពីជនា
ំ ញ ឬចំណះដឹងដលបុគលិ
្គ ក
ទាំងនះនឹងមិន

ូវគានឹងត

ដូច្នះ OJT គឺដើម្បីរៀបចំពួកគស

ូវការរបស់កុមហ៊ុនទ។

ប់ការងារ។ (ce4771 hr)

ការងារជាចម្បង បនាប់មកគុណភាព។ ពួកគទាង
ំ អស់ វូ សិក

សាកលវិទ ល័យទ

ពីសុវត្ថិភាព និងទទួលបានចំណះដឹង និងជំនាញ ដើម្បីធ្វើការ

ក្នុងវិស័យ

ឲ្យកុមហ៊ុន។ (cf10395 hr)

បថា បុគ្គលិកដល

ឬ

TVET មានចំណះដឹង និងជំនាញជាមូលដានដលអាចឲ្យពួកគ

ស
ើ រីស

សំខាន់បផ
ំ ត
ុ គឺសវុ ត្ថភា
ិ ព យើងយកចិតទុ
្ត កដាក់លសុ
ើ វត្ថភា
ិ ព

យផ្អក

សើរពីការអប់រំទូ

ក្នុង

ប់ការបំពាក់ជំនាញបន្ថម

ក្នុងអង្គភាព។ បើយើងបញ្ជូន
ចំណាយលើសំបុ

សល្យ មាន

ប់អ្នក

យផ្អកលើលទ្ធផល

និងបន្តនិរន្តរភាពដំណើរការផលិតកម្ម។

ូវការជាក់ស្តង។

កុមហ៊ុនមិន

ទូទាំង

ូវមាន

ើសរីសបុគ្គលិក

ើននពួកគ

ស់ការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

ូវការជាក់លាក់របស់ពួកគ

ក្នុងអង្គភាព... អត្ថ

ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការ ហើយជាអ្នករៀនឆាប់ចះ។ (cf10395 pro)

ជាទូ

័យលើ

ជំនាញរបស់ពួកគ បានទទួលតាមការបណ្ណុះបណា្ខលខាង

ះ ក៏រឹតតល្អ។ ...ខ្ញុំ

ូវការមនុស្សដលមានការអប់រំ ឬបទពិ

ហើយភាគ

អា

ុក

ពួកគ

ពន្យល់ថា៖

្ញបនប

មធ្យមសិក ទុតិយភូមិ។

ើ

ះទ។

ឆ្លើយតបផ្នកធនធានមនុស្ស មកពីកុមហ៊ុនកច្នម្ហូបអាហារ cf3

ជិតដល

ដូចខ្ញុំបាននិយាយ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនការមានវិ

មិនមនថា

ធន៍ការងារដលពាក់ព័ន្ធ

បណ្ណុះបណា្ខល

ជកស្វងរក

ធន៍៖

និងមធ្យម

កុមហ៊ុន ដលជាវិធីសា្រស្តស្នូលស

ឡើយ។ នះអាច

ខណៈដលនិ

ៀមខ្លួន

ើនមិនសូវពឹងផ្អកលើសាប័ន TVET ក្នុង

ូវបានតម្លើងឋានៈខាងក្នុងអង្គភាព

ូវការកម្មករដលមានជំនាញ

អ្នកធ្វើការងារដលមានជំនាញ និងបទពិ

បើពួកគមានបរិ

បទពិ

សុវត្ថិភាព

ក្នុងខ្សផលិតកម្ម

ង ឬ

ង់

ព័ន្ធបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

ជួលបុគ្គលិកដលមានជំនាញខ្ពស់

ូវមានចំណះដឹង និង

មានតិចតួច

ះ ប៉ុន្ត

ូវបានសិក

ចណាស់ ស

ន

កុមហ៊ុនភាគ

ត

ប់

មិនផ្លូវការ ជាទ

ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពួកគនូវនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក

ូវការតបុគ្គលិកមានជំនាញខ្ពស់ និង

ទាប និងគានជំនាញ កាន់ត

យា៉ង

លច

កុមហ៊ុនកច្នម្ហូបអាហារបានរាយការណ៍ថា

បច្ចកទស

និងមិនមាន

ការបណ្ណុះបណា្ខល និងការរៀនសូ

យ

ើសរីសយកត

ះយា៉ងណា ចំនួននិ

តាមរយៈការអប់រំទូ

ប់ធ្វើការងារ។ (ce166e20 hr)

និងបណ្ណុះជំនាញថ្មីដល់បុគ្គលិក។

ចំណីអាហារ ឬវិស្វកម្មគីមី។

ឧស ហកម្មដល

ះជា

យអ្នកឆ្លើយតប

ជំនាញបច្ចកទសក្នុងវិស័យបច្ចកវិទ ចំណីអាហារ
្ញប

ស

យើងមិនអាចស្វងរកបុគ្គលិកបានទ។

បុគ្គលិកដលមានជំនាញខ្ពស់ និងមធ្យម

មានស

ិត

ការងារល្អ៖ កុមហ៊ុន

សិនបើយើង

ើន

ធ្វើការជាមួយ។ ពួកគមិនយល់ពីការងារ ឬមិនបាន

យើងមិនទាន់ឃើញកម្មវិធណា
ី
មួយពីអ្នក

ឡើយទ។

ពួកគអាចធ្វើ

ឬបច្ចកទស។ អ្នកដលមានការអប់រំទាប គឺពិបាក

នាំឲ្យមានការលំបាក

ផ្នកធនធានមនុស្សពីកុមហ៊ុន E&E ce166e20៖

បច្ចកទស

គួរតព យាមអប់រំមនុស្សកាន់ត

ភាពខ្វះខាតកមាំងពលកម្ម

បច្ចកទស

ើន

ការងារបានល្អជាងអ្នកដលមិនមានការអប់រំល្អ។ ...រដាភិបាល

ដលពិតជាមាន

ដូចដលបានលើកឡើង

ទសកម្ពជា
ុ

បើ

ក្នុងការរៀបចំការងារ។ ដូចដលអ្នកឆ្លើយតប

កាលណាពួកគមានការអប់រំកាន់ត

ើន ដល

ះជាយា៉ងណា

ភទផលិតផល

ផ្នកធនធានមនុស្សមកពីកុមហ៊ុន E&E ពន្យល់ថា៖

ហល

ះផលិតកម្មទាមទារឲ្យមានក

បខ្លួនបានលឿន ខាងបច្ចកវិទ ថ្មី

និងការផាស់ប្តូរ

ធន៍

ើន

មើលឃើញពីសារៈសំខាន់នការមានបុគ្គលិកកាន់ត
មានគុណវុឌ្ឍិ

រៀន ឬស

តាមសាលារៀន ឬការអប់រជា
ំ ផ្លវូ ការ...

(cg16903 pro)

ក្នុងវិស័យ

និងបទពិ

កុមហ៊ុន

4

ក្នុងការសិក នះ

ើ

លើការងារបច្ចប
ុ ្បន្នមិនផ្លវូ ការពីរ ភទ។

ស់ការបណ្ណុះបណា្ខល

ភទទីមយ
ួ គឺទាក់ទង

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆាំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា ឆាំ២០២១

បច្ចកវិទ ថ្មី និង

ភទផលិតផល។ មួយទៀតគឺ ការរៀនសូ

កិច្ចការ

ពីបុគ្គលិករៀមច្បង

ជាបន្ត
និ

តាមរយៈការរៀនសូ
ឬការគាំ

ជិតកុមហ៊ុន

ពីអ្នករួមការងារ
ឬ

ការណនាំអំពី

ធាន។

ទទួលបានការបណ្ណុះបណា្ខល

ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់មា៉សុីន អ្នកប

ទិញ ឬសាខាក

ពួកគពិចារណាទទួលយកបច្ចកវិទ ថ្មី
បច្ចកទស
មនុស្ស

ព័ន្ធការងារ។

ពល

ឬ

ៀន ធានកម
ុ និង ធាន

បើយើងទិញមា៉សុីនថ្មី

កុមហ៊ុនមា៉សុីនផ្តល់អ្នកជំនាញមក

មានស្ទល
ី និងមា៉សុន
ី ថ្មី ដលយើង វូ

។
ើ (cg1099f hr)

បណ្ណុះបណា្ខលយើង។ ពួកគបានបងាត់ប

ដៀងនះដរ

បុគ្គលិក ទំនងជាមិនមានផ្ដល់វិ

ះទ។

អ្នកប

អ

ទិញ

បណា្ខល

ឬគុណវុឌ្ឍិ

(cgf21ef hr)
វាអា

ូវបាន

ពលគ

ើនតធ្វើឡើង

ើន

យើងមិនបញ្ជូនពួកគ

បបនះ ស

ត

ស

ូវការ

័យលើត

ដើម្បីរៀន

បរទស៖

សរុបមក

ពី

បងាញថា

TVET ឬស

កាយជា

ងចកផ្សងទៀត។

ើន

គាំ

ើនវាពាក់ព័ន្ធ

កុមហ៊ុន

រៀនសូ

យសារការបណ្ណុះបណា្ខលលើការងារបច្ចុប្បន្ន
មិនផ្លូវការ

ការផ្ទរជំនាញ

មានសារៈសំខាន់ស

ក្នុងកុមហ៊ុនជា

បុគ្គលិកចូលមុន មានតួនាទីសំខាន់

បន្ថមពីលើជំនាញ

ើន

ប់ភាព

នឹងបណ្ណុះ

លការណ៍របស់កុមហ៊ុន...

ការបណ្ណុះបណា្ខលលើការងារបច្ចុប្បន្នមិនផ្លូវការ
បន្ត ដល

ធាន និងអ្នកដឹកនាំកុមផ្ដល់
ឹម

ធាន និងអ្នកដឹកនាំកុមភាគ
្ញប

ូវ។ ការសិក ពីមុន

ើន មិនមានគុណវឌ្ឍិ

បច្ចកទសណាមួយទ (Veung and Ven

ូបណ្ណុះបណា្ខល ឬ

ះទ

ូប

ៀនដលមានជំនាញវិជាជីវៈ

យសារកង្វះកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ ឬ

ទូលំទូលាយ។

ព័ន្ធ

ធម្មតា ការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញជាផ្លូវការ ដើរតួនាទីសំខាន់

ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ហើយ
ក្នុង

និងការ

លន

ះយា៉ងណា

ូវបានយកចិត្តទុកដាកជាខាំង

បាយអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរបស់រដាភិបាលកម្ពុជា។
និ

ជក

តមើលឃើញប

ទាក់ទងនឹង

គជ័យន

ជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញកមាំងការងារទាំងមូល (NEA 2018)

លើការងារទាំងអស់នះ។

(Veung & Ven 2021b)។ ការសិក នះបងាញពីលទ្ធផល

ធាន

ធានកុម និង

និងសមត្ថភាពអនុវត្តជាក់ស្តង

ហើយ

បុគ្គលិក

ទិញ ឬសាខា

ក

ទសផងដរ។

ើសរីសវិធីសា

សិក សំខាន់ៗចំនួនបី៖

ទាង
ំ នះ ក៏ទទួលបានជំនាញ និងបច្ចកទសពីអកជំ
្ន នាញរបស់អក
្ន
ផ្គត់ផ្គង់មា៉សុីន អ្នកប

ៀនពួកគ។ វាជា

ករៀងៗខ្លួន

សចក្តីសន្និដាន

តួអង្គសំខាន់ក្នុងការបណ្ណុះបណា្ខលលើការងារបច្ចុប្បន្ន
កំពុងបន្ត

ឬ

2021b)។ ដូច្នះហើយ ពួកគមិនបានរៀបចំជាពិសស ដើម្បី

ទសថ ចិន ហ្វីលីពីន ជាដើម។ ... (ce5913f hr)

និងដំណើរការរៀនសូ

ចួលរួមការបណ្ណុះបណា្ខល

ខ្វះខ្លឹមសារសិក ដលមានរចនាសម្ព័ន្ធ

ធានផ្នកបាន

ះ។ វិស្វករភាគ

ថាក់លើ

និងដំណើរការរៀនសូ

៣ ថ្ង... យើងក៏បញ្ជូន

ណាស់។

ប់ជំនាញ

(ce5913f hr)។

ដើម្បីឈ្វងយល់អំពី

ូវការរបស់យើង ប៉ុន្តភាគ

នឹង [បុគ្គលិក] មួយចំនួនប៉ុ

[

ប់បណ្ណុះបណា្ខលបុគ្គលិកផ្សងទៀត... (cgszyy

បណា្ខល ឬប

្ជើញបុគ្គលិកយើងឲ្យទទួលការបណ្ណុះ

ទសដរ ប៉ុន្តក

ទសវៀតណាម

និងធនធាន

ce5913f ពន្យល់ថា៖

ឬបច្ចកទសផលិតកម្មថ្មី។

ការិយាល័យរបស់ពួកគ

ក

អ្នកឆ្លើយតបផ្នកផលិតកម្ម

pro)។

បនប
្ញ

ផលិតផលថ្មីៗក្នុងរយៈពលពី ១
ពួកគ

គឺជាបុគលិ
្គ កដលមាន

ិតខ្ពស់ កការងារបច្ចុប្បន្ន ក៏មាន

ការរៀបចំការងារ
ភទនះ

ូបង្វឹក

មនុស្ស មកពីកុមហ៊ុនកាត់ដរ cgszyy និងកុមហ៊ុន E&E

ប់បង្កើនបច្ចកវិទ ថ្មី ការធ្វើផលិតផលថ្មី

ការបណ្ណុះបណា្ខល

ហើយ

ខាងក] ទ។ យើងមានបុគ្គលិកជនជាតិចិនដលមានជំនាញ

លើបុគ្គលិកដលមានជំនាញខ្ពស់

និងស្មុគសាញ

តិបត្តិករ

ការផ្តល់ការបណ្ណុះបណា្ខលនះឲ្យ

លក្ខណៈតិច និងមិនផ្លូវការដរ ហើយជារឿយៗ
ជំនាញថ្មី ឬបន្ថម ស

ៀន

(cf125571 hr)

ងតាម

ត

ធានកុមដលប

។

ជំនាញខ្ពស់ អាចចករំលកជំនាញរបស់ខ្លួនដល់អ្នកដទបាន។

ពឹងផ្អកលើយន្តការផ្ទរជំនាញផ្ទក្នុងរបស់ពួកគ។

ការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញក

ឧទាហរណ៍ យើងមាន

នឹងបច្ចកទសមួយ

មិនផ្លូវការ

ើន

ពលកំពុងធ្វើការ

ថ្មីក្នុងការងាររយៈពលខ្លី... ការបណ្ណុះបណា្ខលខាងក្នុងទាក់ទង

តសំខាន់លើការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញ

អ្នកឆ្លើយសំណួរភាគ

(cfc0bb6 pro)

ពល

និងការរៀនក្នុងកុមហ៊ុន បងាញពីរបៀបដលកុមហ៊ុនភាគ

ប់ដល់ពួកគ

បនាប់មកពួកគអាចរៀនតាមគា ហើយវាជាចំណះដឹងទូ

ៀនយើងក្នុងផ្នក

ខ្លះដលយើងមិនសា្គល់។ (cgbc830 pro)

នះបើតាមអ្នកឆ្លើយតបផ្នក

អ្នករួមការងាររបស់គ

និង

បុគលិ
្គ កជនជាតិចន
ិ ប

ដល់អ្នកដលស្ថិត

និង cf125571៖

ដូចដលអ្នកឆ្លើយតបផ្នកធនធាន

cgbc830 បងាញ៖

ូវក្នុងការផ្ទរជំនាញ

ផលិតកម្ម និងធនធានមនុស្ស ពីកុមហ៊ុនកច្នអាហារ cfc0bb6

ទស ដល

cg1099f

ឬបច្ចកទសជាក់ស្តង

កមការដឹកនាំរបស់ពួកគ។

ភទទីមួយ

ភទផលិតផល

និងផលិតកម្មមកពីកុមហ៊ុនកាត់ដរ

ការ

ចំណះដឹង

ជាធម្មតា

បងាញពីការពឹងផ្អករបស់កុមហ៊ុនលើជំនាញខាងក

័យហតុនះ ពួកគាត់មានទំនួលខុស

អា

ទីមួយ

5

និ

្តផ្សងៗ

ដើម្បី

ជកមិនសូវឲ្យតម្លលើ

ះ

យប

នះ

ការបណ្ណុះបណា្ខល

ជំនាញផ្លូវការ ហើយមិនផ្តល់អាទិភាពលើគុណវុឌ្ឍិពីការអប់រំ និង

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

បណ្ណុះបណា្ខលជាផ្លូវការ
បុគ្គលិក៖

ឆាំទី២៥ លខ ២ ខមិថុនា ឆាំ២០២១

ពល

ើសរីស

ពួកគចូលចិត្តពិនិត្យ

លើបទពិ

ើសរីសបក្ខជន

ធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធ

លើសពីនះ ចំនន
ួ និ

ជាពិសស

យផ្អក

និងការសាកល្បងជំនាញ។

ជិតដលមានគុណវុឌ្ឍិ TVET មានតិចតួច

ក្នុងកុមហ៊ុនកាត់ដរ។ នះមានន័យថាការកលម្អ

គុណភាព

និងភាពពាក់ព័ន្ធនកម្មវិធីអប់រំ

គឺចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់និ

បណា្ខលជំនាញផ្លូវការ។
ទីពីរ

និ

បច្ចុប្បន្នស
និង

Management, Work and Organisations. London, UK:
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ឬដំឡើងឋានៈ

ប់និ

ជកចូលចិត្ត
ះវា

នះរួមបញ្ចូលទាំងការរៀនសូ

ការអនុវត្ត ការត

លើ

ព័ន្ធបណ្ណុះ

ើការបណ្ណុះបណា្ខលលើការងារ

ជិតរបស់ពួកគ

តិបត្តិករ

ទាក់ទងនឹង

ជក

និងបណ្ណុះបណា្ខល

ជាពិសសកម្មករទូ

ូវនឹងត

ូវការជំនាញរបស់ពួកគ។

ពីអ្នករួមការងារ ការណនាំ និង

ង់ទិសការងារ និងសកម្មភាពបណ្ណុះបណា្ខល

តិបត្តិការផ្សងៗទៀត។ និ

ជិតក

ិតខ្ពស់ និង

មធ្យមមួយចំនួន អាចទទួលបានវគ្គបណ្ណុះបណា្ខលកពីការងារ
បច្ចុប្បន្ន

ដលភាគ

ជំនាញ

ក្នុង និងកកន្លងធ្វើការមិនផ្លូវការនះ គួរត

ឬ

ើនមិនផ្លូវការ

ូបណ្ណុះបណា្ខល

រៀបចំជា

សាខាក

ព័ន្ធ និងព

យមិនគិតពីក

ីកស

ិតការងារ

ប់

និងផ្តល់

យអ្នកជំនាញ

ទស។ ការបណ្ណុះបណា្ខល
ប់កម្មករនិ

ូវបាន

ជិតទាំងអស់

ះទ។

ជាចុងកយ បុគលិ
្គ កក ត
ិ ខ្ពស់ និងមធ្យម គឺជាបុគលិ
្គ កគន្លះឹ

ក្នុងការផ្ទរជំនាញ

ក្នុងកុមហ៊ុន។

ដលទទួលតួនាទីនះ

បុគ្គលិកទាំងនះភាគ

មិនមានគុណវុឌ្ឍិ

ការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញរឹងមាំ

និង

TVET

វិជាជីវៈ

ឹមតផ្តល់អត្ថ

ជន៍ដល់អ្នកទទួលប៉ុ

ទាំងកុមហ៊ុន និងអ្នកទទួលផលផ្សងទៀត
ផ្សព្វផ យជំនាញ និងចំណះដឹងកើតឡើង

តាមវិស័យនានា។

ះទ

ហើយក៏ខ្វះ

ដើម្បីកាយជា

ូបណ្ណុះបណា្ខលក្នុងកុមហ៊ុន។ ដូច្នះ កុមហ៊ុន

ពួកគនូវការបណ្ណុះបណា្ខលជំនាញច ស់លាស់

ើន

ូវបំពាក់ឲ្យ

ដលនឹងមិន
ប៉ុន្តថម

ពលដលការ

ក្នុងកុមហ៊ុន និង
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