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តួនាទីនេការអប់រំ 
បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ  

និងឧត្តមសិកេសាក្នុងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ១

១. សេចក្តី ផ្តើម
ចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍១៩៩០មកប្ទ្សកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរ

ពីស្ដ្ឋកិច្ចផ្នការ ទៅជាស្ដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ និងពីភាពឯកោ ទៅ
ធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់ និងសកល
លោក។ក្នុងអំឡុងជិតបីទសវត្សរ៍កន្លងមករចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច
បានផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗពីស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើកសិកម្ម ទៅជា
ស្ដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អ្កលើឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្មវិញ។ ការផ្លាស់
ប្តូរន្ះ គួបផ្សំនឹងចរន្តសមាហរណកម្មកាន់ត្ខ្លាំងក្នុងអាស៊ាន
បានបង្កើតនូវបញ្ហាប្ឈមថ្មីៗ ដល់គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ ក៏ដូចជា គ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ និងពង្ីកការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន ដើម្បី
ធានាឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈប្កួតប្ជ្ងទាំងក្នុងតំបន់ និង
សកលលោក។ប្ទ្សកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើឲ្យសម្បូរប្ប
និងពង្ឹងបន្ថ្មនូវ មូលដ្ឋានគ្ឹះកម្ិតទាបសព្វថ្ង្ន្ធនធាន
មនុស្ស ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្ភពថ្មីៗមានចីរភាពល្អន្កំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងក្លំអជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជន។យុទ្ធសស្្ត
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សន្ះ មានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងគ្ប់ផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាតិ ដូចជាផ្នការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និងផ្នការ
យុទ្ធសស្្តវិស័យអប់រំ។

របាយការណ៍សំយោគន្ះ ពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុង
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយពិនិត្យទៅលើតម្ូវការកមា្លាំងពលកម្មនិង
ប្បបទដ្ល គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជា
ជីវៈនិងគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាអាចចូលរួមចំណ្កជំរុញការផ្លាស់
ប្តូរទាំងន្ះ ជាពិស្សពិនិត្យពីជំនាញនានា ដ្លមានតម្ូវការ
សម្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។

២.  ការ បេបេួលក្នុង រចនាសម័្ពន្ធ សេដ្ឋ  កិច្ច  និងផល 
ប៉ះពាល់ ទៅលើ តមេូវ ការជំនាញ
តាំងពីឆ្នាំ២០០០ មក ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនប្ចាំ

ឆ្នាំជាមធ្យមជាង ៨% (World Bank 2012)។ ផសស ពិត

បានកើន៦,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១១,កើន ៦,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១២
និងរំពឹងថាកើន ៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ តាមការព្យាករណ៍
ប្ទ្សកម្ពុជានឹងមានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្ចាំឆ្នាំ ប្មាណ
៧% ក្នុងរយៈព្លប្ំឆ្នាំខងមុខ (Huot 2013)។ ដោយ
ឡ្កវិស័យកសិកម្មបានកើន៣%ក្នុងឆ្នាំ២០១១និង៤,៥%
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប៉ុន្ត្វិស័យឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្មបានថយ
ចុះកំណើនពី ៨,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១១ មកត្ឹម ៧,២% ក្នុងឆ្នាំ
២០១២(Tong&Madhur2013)។

មកទល់បច្ចុប្បន្ន វិស័យកាត់ដ្រ ទ្សចរណ៍ សំណង់ និង
កសិកម្ម មានចំណ្កយ៉ាងសំខន់ក្នុងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។
ចំណ្កន្វិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងផសសបានកើនពី២២,៤%
នៅឆ្នាំ២០០៨ដល់ ២៦,៤%នៅឆ្នាំ២០១០ (ក្នុងន្ះ វិស័យ
កាត់ដ្រ និងវាយនភ័ណ្ឌមាន ១២%) ហើយចំណ្កន្វិស័យ
ស្វាកម្មបានកើនពី៣៨,៨%ដល់៤០,៦%(ក្នុងន្ះសណ្ឋាគារ
និងភោជនីយដ្ឋានបានរួមចំណ្ក ៤,៤%) (NIS 2008;
Hing et al. 2012)។ ផ្ទុយទៅវិញ ចំណ្កន្វិស័យកសិកម្ម
បានធា្លាក់ចុះពី ៣៨,៨% នៅឆ្នាំ២០០៨ មកត្ឹម ៣៣%
នៅឆ្នាំ២០១០។ តាមន្ះ វិស័យឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្ម
បានផ្តល់ការងារឲ្យពលករ បានច្ើនជាងវិស័យកសិកម្ម។
ជាក់ស្ត្ង ពលករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបានកើនពី ៨,៥%ន្
ចំនួនពលករសរុបក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១២% ក្នុងឆ្នាំ២០១០
ហើយពលករក្នុងវិស័យស្វាកម្មបានកើនពី ១៩,២% ដល់
២០% ប៉ុន្ត្ពលករក្នុងវិស័យកសិកម្មបានថយចុះពី ៧៣,២%
មកត្ឹម៦៨%ក្នុងរយៈព្លដូចគា្នា។

ថ្វីបើស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កំពុងរីកចម្ើនទៅខងឧស្សាហកម្ម
និងស្វាកម្មក្តី ប៉ុន្ត្វិស័យទាំងន្ះនៅតូចនៅឡើយ ហើយ
ប្ើប្ស់ពលករបានត្មួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះ។ ម្យា៉ាងទៀត
វិស័យឧស្សាហកម្មមានមូលដ្ឋានតូចចង្អៀត និងគ្បដណ្តប់
ដោយសកម្មភាពកាត់ដ្រដ្លប្ើបច្ច្កវិទ្យាកម្ិតទាប ប៉ុន្ត្
ស្ូបយកបានរហូតដល់ ៨០% ន្កមា្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យ
ឧស្សាហកម្ម។ គ្ឃើញមានដ្រនូវ កំណើនវិនិយោគក្នុង
សកម្មភាពផលិតកម្មផ្តល់តម្ល្បន្ថ្មខ្ពស់ (ដូចជាគ្ឿងបនា្លាស់
យនយន្តនងិគ្ឿងអ្ឡចិត្នូកិ)ពសីណំកក់្មុហ៊នុជប៉នុនងិ
កូរ៉្ខងត្បូង(Carteret2013)។វិស័យស្វាកម្មមានកំណើន
ជាសំខន់ដោយសរអាជីវកម្មផ្ស្ងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្សចរណ៍។
ចំពោះវិស័យកសិកម្មវិញ ទោះបីចំណ្ករបស់វាបានថយចុះក្នុង
ផសសនិងកមា្លាំងពលកម្មសរុបក្តីប៉ុន្ត្ក៏នៅត្ជាប្ភពដ៏សំខន់
មួយន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនិងការងារសម្ប់ពលករ។

រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចប្បន្ះ បងា្ហាញពីតម្ូវការទាបនូវ
កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញ ជាពិស្សជំនាញកម្ិតខ្ពស់ ប៉ុន្ត្

១ អត្ថបទន្ះរៀបរៀងឡើងដោយបណ្ឌិត អ៊ុន លាង និងបណ្ឌិត 
ជួន រម្យរាសី ជាអ្នកសម្បសម្ួលក្ុមស្វជ្វផ្ន្កអប់រំ និង
បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ ជាសមាជិកគណៈកមា្មាធិការដឹកនាំការងារ
ន្វ្ទិកាស្វជ្វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ របាយការណ៍ន្ះផ្អ្កលើ
សិកា្ខាសលាស្វជ្វឆ្នាំ២០១២-២០១៣, ការពិភាក្សាគោល
នយោបាយតុមូល, និងសម័យប្ជុំនានា ដ្លរៀបចំដោយ
ក្ុមស្វជ្វផ្ន្កអប់រំសម្បសម្ួលដោយសាកលវិទ្យាល័យ 
ភូមិន្ទ   ភ្នំព្ញ (RUPP) ជាដ្គូមួយក្នុងវ្ទិកាស្វជ្វអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជា។

* ចេញផេសាយដោយ វេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជ

វេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជ
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ក៏មានតម្ូវការនូវជំនាញប្ភ្ទខ្លះ សម្ប់ការកាត់បន្ថយ
ភាពក្ីក្ លើកកម្ពស់ផលិតភាព និងអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចប្កប
ដោយចីរភាពដ្រ។ ក្នុងដំណក់កាលដំបូងន្ការអភិវឌ្ឍ ដ្ល
កសិកម្មនៅមានទំហំធំជាងគ្  (ជាពិស្ស ប្ជាជនភាគ
ច្ើនដ្លធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្ម មានកម្ិតជីវភាពត្ឹម
មួយចិញ្ចឹមពោះ) ហើយវិស័យឧស្សាហកម្មក៏នៅក្ម្ងខ្ចី ប៉ុន្ត្
មានការអនុវត្តប្បថ្មីផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និងការសម្បខ្លួនទៅនឹង
ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច និងដំណើរការអភិវឌ្ឍនោះ
ជំនាញដ្លមានតម្ូវការខ្លាំងបំផុត រួមមាន ជំនាញកម្ិត
មធ្យមផ្ស្ងៗខងបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ និងជំនាញកម្ិតខ្ពស់
មួយចំនួនតូចខងវិទ្យាសស្្ត វិស្វកម្ម ផលិតកម្ម សំណង់ និង
បច្ច្កវិទ្យា ជាជាង ជំនាញខងវិទ្យាសស្្តសង្គម ពាណិជ្ជកម្ម
និងការគ្ប់គ្ង(Un2012)។

ថ្វីបើប្ជាជនកម្ពុជានៅក្ម្ងជាង ប្ជាជនប្ទ្សអាស៊ាន
ឯទៀតក្តី ប៉ុន្ត្នៅមានផលិតភាពទាបជាងគ្។ ជាក់ស្ត្ងនៅ
ឆ្នាំ២០១០ប្ជាជនកម្ពុជា ៦៤,៣០%មានអាយុពី ១៥ទៅ
៦៤ឆ្នាំ(UNPD2011,cited inHeng2013)ប៉ុន្ត្ផលិតកម្ម
របស់ប្ជាជនក្នុងវ័យធ្វើការ មានត្ឹម ៣.៤០០ដុលា្លារអាម្រិក
ធៀបនឹង ១០.៤០០ ដុលា្លារអាម្រិកជាមធ្យម សម្ប់អាស៊ាន
(APO 2011, cited in Heng 2013)។ តួល្ខន្ះមានន័យ
ថា កម្ពុជាត្ូវក្លំអផលិតភាពកមា្លាំងពលកម្ម ដើម្បីពង្ឹង
សមត្ថភាពប្កួតប្ជ្ងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់។

៣. តួនាទីនេ ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស 
និងវិជ្ជាជីវៈ ក្នុង ការអភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច

៣.១. ជំនួយគាំទេដល់ការ អប់ រំ បណ្តុះបណ្តាល 
បច្ចេកទេស  និងវិជ្ជាជីវៈ នៅ ទសវតេសរ៍ 
១៩៩០ 

នៅដើមទសវត្សរ៍១៩៩០ ការសិក្សាពីតួនាទីវិស័យអប់រំក្នុង
ការអភិវឌ្ឍប្ទ្សកម្ពុជា បានធ្វើស្ចក្តីសន្និដ្ឋានស្ដៀងគា្នា
ថា គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ ដ្ល
ផ្តល់នូវនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាបានត្២០០០នាក់/ឆ្នាំនោះមិន
អាចបំព្ញតម្ូវការកមា្លាំងពលកម្មជំនាញ និងបំព្ញកិច្ចការ
ស្តារ និងកសងប្ទ្សដ្លទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបាន
ឡើយ (ADB 1997)។ការវាយតម្ល្របស់ដ្គូអភិវឌ្ឍនានាលើ
ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍនៅថ្ង្អនាគតនៅកម្ពុជា ក៏បាន
អះអាងដ្រថា ការពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ចជាតិអាចសម្ចបានលឿន
តាមកា រធ្វើវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលដ្ល
ផ្តល់ផ្ល្ផ្កាភា្លាមៗ (Duggan 1997)។ ការអះអាងន្ះបាននាំ
ឲ្យមានការផ្តល់អាទិភាពទៅលើ គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ ជាជាង គ្ឹះស្ថានអប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនងិដ្គូអភិវឌឍ្ន៍ជាពិស្សអង្គការពលកម្ម
អន្តរជាតិ(ILO) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ(UNDP) និង
ទីភា្នាក់ងារសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA)។

ដោយមានជំនួយឧបត្តម្ភពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា រដ្ឋាភិបាល
បានបង្កើតក្ុមការងារ ដើម្បីកសងកម្មវិធីសិក្សា និងយុទ្ធ
សស្្តថ្មីៗ សំដៅធ្វើឲ្យការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិង
វិជា្ជាជីវៈកាន់ត្បានប្សើរឡើង។បនា្ទាប់មកក្ុមប្ឹក្សាបណ្តុះ

បណ្តាលថា្នាក់ជាតិ ដ្លមានសមាជិកជាមន្ត្ីរដ្ឋាភិបាល គ្ូ
បណ្តុះបណ្តាល និងនិយោជក ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្មការ
ដឹកនាំរបស់ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីរៀបចំគោល
នយោបាយជំរុញឲ្យការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំ បានស្ប
ទៅតាមតម្ូវការទីផ្សារការងារ។ ម្យា៉ាងទៀត ក៏មានការប្ង
ច្កនូវមូលនិធិបណ្តុះបណ្តាលថា្នាក់ជាតិមួយ សម្ប់ពង្ីក
ដ្នគ្បដណ្តប់ន្ គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស
និងវិជា្ជាជីវៈដ្រ។ជាលទ្ធផលមជ្ឍមណ្ឌលបច្ច្កទ្សនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈក៏កើតមានឡើងនៅគ្ប់ខ្ត្តទាំងអស់។

ដ្គូអភិវឌ្ឃន៍នានា ក៏បានជួយទ្ទ្ង់ដល់អង្គការមិនម្ន
រដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងស្ុក និងអន្តរជាតិជាច្ើន ដើម្បីឲ្យផ្តល់នូវ
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្ស្ងៗ ដ្លអាចបត់ប្នតាមកាលៈ
ទ្សៈ និងឆ្លើយតបបានលឿនទៅនឹងតម្ូវការរបស់អ្នកទទួល
ផលជាច្ើនក្ុម។ ក្នុងអំឡុងព្លនោះ គ្ឹះស្ថានផ្តល់ស្វា
អប់រំឯកជនបានកើនចំនួនឡើង ជាពិស្សសម្ប់ការបណ្តុះ
បណ្តាល ភាសអង់គ្ល្ស និងជំនាញកុំព្យូទ័រ ដ្លឆ្លុះបញ្ចាំងពី
ការផ្តល់អាទិភាពដល់វគ្កបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ ជាជាង ការបង្កើត
នូវប្ព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈជាផ្លូវការ។

ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស
និងវិជា្ជាជីវៈក្នុងអំឡុងព្លន្ះ មានលក្ខណៈចំពោះកិច្ច (មិន
អចិន្ត្យ៍) ដច់ដោយដុំ និងផ្តាតជាសំខន់ទៅលើតម្ូវការ
បនា្ទាន់ ដោយមិនបានគិតគូរដល់ការរៀបចំជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធនូវ
គោលនយោបាយ និងផ្នការសម្ប់តម្ូវការពលកម្មជំនាញ
ក្នុងរយៈព្លវ្ង ការធានាគុណភាព ឬយន្តការសម្បសម្ួល
ជំនួយនោះទ្។ ក្នុងបរិបទន្ះ រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យពួកដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ជួយបង្កើត ប្ព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស
និងវិជា្ជាជីវៈគ្ប់ជ្ុងជ្យមួយ ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាសំខន់
ពីរ។ បញ្ហាទី១ គឺការលុបចោលការធានាការងារក្នុងវិស័យ
សធារណៈ ហើយក្នុងន្ះត្ូវធ្វើវិភាគទីផ្សារការងារយ៉ាងល្អិត
ល្អន់សំដៅដោះស្យនូវតម្ូវការពលកម្មជំនាញ។ បញ្ហាទី២
ត្ូវបង្កើតទីភា្នាក់ងារសម្បសម្ួលមួយ ពីព្ះគ្ឹះស្ថានអប់រំ
បណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈផ្ស្ងៗ ស្ថិតក្មការ
គ្ប់គ្ងរបស់ក្សួងខុសៗគា្នា(ADB1997)។

ថ្វីបើកំណ្ទម្ង់ន្ះ នាំឲ្យមានកំណើននិស្សិតចុះឈ្មាះ
ចូលរៀន (ប្ហ្ល១០.០០០នាក់) ក្តី ប៉ុន្ត្កំណើនន្ះមាន
កម្ិតទាបណស់ ហើយមុខជំនាញយកមកបង្ៀនក៏មានតិច
មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបានទ្ (ADB 2004)។
កង្វះជំនាញន្ះធ្វើឲ្យមានមុខតំណ្ងនៅទំន្រ ច្ើនជាងអ្នក
ស្វ្ងរកការងារធ្វើ។ យោងតាមព័ត៌មានពីទីភា្នាក់ងារជាតិស្វ្ង
រកការងារ នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១០-១២ មានការងារនៅទំន្រ
៣៥.៩៧៦កន្ល្ង ប៉ុន្ត្មានអ្នកដក់ពាក្យសុំការងារត្ ៦៨៦០
នាក់ប៉ុណ្ណោះ (១៩,០៦%) (NEA 2012, cited in Heng
2013)។កង្វះព័ត៌មានទីផ្សារការងារនិងស្ចក្តីណ្នាំអំពីអាជីព
ឬក៏ផ្នការក្នុងចំណមយុវជន ក៏អាចបង្កភាពមិនសុីគា្នារវាង
ការងារនិងអ្នកដក់ពាក្យសុំការងារធ្វើដ្រ(Hay2012)។
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៣.២. ឧបសគ្គ ក្នុង ការ អភិវឌេឍ ការអប់រំ បណ្តុះ  
បណ្តាល  បច្ចេក ទេសនិង  វិជ្ជា ជីវៈ

កង្វះខតហិរញ្ញវត្ថុ ភាពដច់ដោយដុំ២  និងសមត្ថភាព
បុគ្គលិកនៅមានកម្ិត គឺជាឧបសគ្គចម្បងដល់ការពង្ីកដ្ន
គ្បដណ្តប់ន្ គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និង
វិជា្ជាជីវៈ។ ម្យា៉ាងទៀត ក៏គួរពិចារណទៅលើកតា្តាផ្ស្ងៗជាច្ើន
ដ្រ។កតា្តាទី១ការប្មូលផ្តុំគ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្ក
ទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈនៅតាមទីប្ជុំជន និងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបាន
ឥណទាននិងព័ត៌មានទីផ្សារ បានរារាំងគ្ឹះស្ថានអប់រំឯកជនក្នុង
ការពង្ីកដ្នគ្បដណ្តប់របស់ខ្លួន(ADB1997)។

កតា្តាទី២ គឺលក្ខខណ្ឌន្ការបញ្ចប់ការអប់រំថា្នាក់មូលដ្ឋាន
(៩ឆ្នាំ) ទើបអាចសិក្សានៅស្ថាប័នអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្ក
ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈជាផ្លូវការ បានកាត់បន្ថយការចុះឈ្មាះចូល
រៀន ពីព្ះសិស្សជាច្ើនបានបោះបង់ការសិក្សាមុនព្លបញ្ចប់
កម្ិតមូលដ្ឋាន។ កតា្តាទី៣ រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានលទ្ធភាព 
បង្កើតគោលនយោបាយនិងយន្តការគាំទ្ និងលើកកម្ពស់
សមភាពរវាងគ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជា
ជីវៈជាមួយនឹងគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដោយផ្តាតសំខន់ទៅលើ
ការបន្សុីគា្នារវាងឧស្សាហនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍពលកម្មជំនាញ
(Barber&Cheng2010)នោះទ្។ប្ព័ន្ធអប់រំមិនបានដក់
ឲ្យការបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ មានអាទិភាពខ្ពស់ជាង ការបណ្តុះ
បណ្តាលជាន់ខ្ពស់ទ្ ហើយតាមន្ះក៏មិនបានជួយឲ្យជំនាញ
មានលក្ខណៈកាន់ត្សុីគា្នាទៅនឹងទីផ្សារការងារនិងឲ្យការផ្គត់ផ្គង់
កមា្លាំងពលកម្មជំនាញ អាចបម្ើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានស្ដ្ឋកិច្ច
ដើម្បីឈានឡើងដល់ដំណក់កាលបនា្ទាប់ន្ឧស្សាហភាវូបនីយ
កម្មនោះដ្រ (Green 2009)។នៅឆ្នាំ២០១២ប្ទ្សកម្ពុជា
មាននិស្សិតថា្នាក់មហាវិទ្យាល័យប្មាណជា ២៥០.០០០នាក់
(MoEYS2012,citedinHeng2013)។ពួកយុវវ័យក៏ចូលចិត្ត
ចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា ជាជាង ថា្នាក់អប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈដ្រទោះបីទីផ្សារការងារត្ូវការ
ច្ើនជាងនូវពលករមានជំនាញក្តី។ពីឆ្នាំ២០០៨ដល់២០១០
ប្ហ្ល ៨៧% ន្ការងារដ្លត្ូវបង្កើតក្នុងគម្ងវិនិយោគ
ទទួលបានការអនុម័តពីក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គឺជាការងារ
សម្ប់ពលករប្ើកមា្លាំងដ្លមានជំនាញឬគា្មានជំនាញ(CDC
2011,citedinHeng2013)។មានត្វិស័យស្វាកម្មទ្ដ្លត្ូវ
ការបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចមានជំនាញផ្ន្កគណន្យ្យ គ្ប់គ្ង
ច្បាប់ឬស្ដ្ឋកិច្ច។

កង្វះការចលូរមួពីអ្នកផ្តល់សវ្ាបណ្តុះបណ្តាលក្នងុការបង្កើត
គោលនយោបាយ ជាកតា្តាមួយទៀតនាំឲ្យ អ្នកវិនិយោគកាន់ត្
ពុំសូវមានឆន្ទៈធ្វើវិនិយោគលើ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្ក
ទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ(Knight&MacLeon2004)។ការពិគ្ះ
យោបល់មានធ្វើឡើងភាគច្ើនបំផុត ត្រវាងមន្្តីរដ្ឋាភិបាល

២  ឧទាហរណ៍នៅព្លក្សួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ
បានកកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
បានដក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយ សម្ប់ថា្នាក់មធ្យមសិក្សា
ដ្លក្នុងនោះមាន ជំនាញវិជា្ជាជីវៈសម្ប់ជ្ើសយកនៅថា្នាក់
ទី១១ និង ទី១២។នាព្លថ្មីៗ ន្ះក្សួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡាបានបង្កើតនាយកដ្ឋានតម្ង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ។

អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាល (MoEYS &
EducationSectorWorkingGroup2005)។

៣.៣. ការ វិនិយោគសកម្មឡើងវិញ លើ ការ អប់រំ 
បណ្តុះ  បណ្តាល បច្ចេក ទេសនិង វិជ្ជា ជីវៈ

តាំងពីក្សួងការងារ បណ្តុះបណ្តាល និងវិជា្ជាជីវៈ បាន
កកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥ មានធនធានកាន់ត្ច្ើនបានដក់
វិនិយោគទៅលើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជា
ជីវៈ។ ជាក់ស្ត្ង ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ប់ ក្សួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានកើនពី ៧៥០.០០០ដុលា្លារ
អាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ១៣,៣៤លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុង
ឆ្នាំ២០១២ ក្នុងនោះមានប្ហ្ល ៦៥% សម្ប់ផ្តល់ទៅឲ្យ
វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលនានា(ADB2008a;Chan2008)។
ម្យា៉ាងទៀត មានការសម្បសម្ួលកាន់ត្ប្សើរឡើងជាមួយ
អ្នកផ្តល់ស្វាអប់រំឯកជន ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធី និងវិទ្យា
ស្ថានអប់រំកាន់ត្ច្ើនមុខច្ើនប្ភ្ទ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានបង្កើនជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ ក្សួង
ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈពី១០លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុង
ឆ្នាំ២០០៥ដល់២៥លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០១០សម្ប់
អនុវត្តគម្ងសកល្បងលើការពង្ឹងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ។ រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្ត្ជា្ញាជួយពង្ឹង
គម្ងន្ះដ្រដោយបានផ្តល់ថវិកាប្មាណ១០០លានដុលា្លារ
អាម្រិក។ នៅឆ្នាំ២០០៣ ប្ទ្សកូរ៉្ខងត្បូងបានផ្តល់ថវិកា
៥០លានដុលា្លារអាម្រិក ដើម្បីបង្កើតមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ច្ក
ទ្សជាតិដ្លមានកម្មវិធីសិក្សាទាន់សម័យនិងបំពាក់ឧបករណ៍
ទំនើបៗ (ADB2008b)។

ជាលទ្ធផល ការចុះឈ្មាះចូលរៀនរបស់សិស្សបានកើន
ពីប្ហ្ល ១០.០០០នាក់នៅចុងទសវត្សរ៍១៩៩០ ដល់
៩០.០០០នាក់នៅឆ្នាំ២០០៧ (ADB 2008b)។ទោះបីចំនួន
សិស្សចុះឈ្មាះចូលរៀនមានត្ឹម១,១០%ន្កមា្លាំងពលកម្មក្តី
ប៉ុន្ត្ចំនួនន្ះវាស្មើនឹង ៣០% ន្កមា្លាំងពលកម្មចំណូលថ្មីទៅ
ក្នុងទីផ្សារការងារ និងជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០
នៅកម្ពុជាមានសិស្ស ១១៤.១៣៨នាក់ ដ្លសិក្សាក្នុងវគ្គអប់រំ
បណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈរយៈព្លខ្លី (MoLVT
2011,citedinHeng2013)ក្នុងន្ះមាន៦៤,៣០%បានចូល
សិក្សាខងកសិកម្ម និងត្ឹម ៨% ប៉ុណ្ណោះបានចូលសិក្សាខង
ជំនាញបច្ច្កទ្ស។

កន្លងមកមានការផ្តួចផ្តើមគំនិតជាច្ើនហើយ ដើម្បីផ្លាស់
ប្តូរទស្សនៈរបស់យុវវ័យ និងឪពុកមា្តាយទៅលើការអប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ។ សិស្សដ្លបានបញ្ចប់វគ្គ
អប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ ត្ងទទួលបាន
ប្ក់បៀវត្សរ៍ច្ើនជាងបុគ្គលិកការិយល័យ និងមន្ត្ីរដ្ឋាភិបាល
កម្ិតមធ្យម។ ហើយរវាងសិស្សបានបញ្ចប់វគ្គអប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈនឹងនិស្សិតបានបញ្ចប់ថា្នាក់ឧត្តម
សិក្សាក៏មិនមានគមា្លាតប្ក់បៀវត្សរ៍អ្វីច្ើនដ្រ(NIS2010)។
សិស្សដ្លបានសិក្សាក្នុងវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចក្ទ្សនិង
វិជា្ជាជីវៈ នៅតាមស្ថានប័នមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ត្ងរក
កម្បានច្ើនជាងនិសិ្សតបញ្ចប់ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា (D’Amico 
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2012)។ ម្យា៉ាងទៀត សិស្សបានបញ្ចប់វគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ ក៏មានតួនាទីអាជីពច្ើនជាងនិសិ្សត
បញ្ចប់ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សាដ្រ (CSES 2009, cited in World
Bank2011)។

ទន្ទឹមគា្នាន្ះ នៅកម្ពុជាមានវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្ក
ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈរយៈព្លខ្លី (ពីបីខ្ ដល់មួយឆ្នាំ) កាន់ត្
ច្ើនឡើង ដ្លបានបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល។
ការចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ មានចំនួនច្ើន
ជាងការចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុង វគ្គសិក្សាថា្នាក់សញ្ញាប័ត្រងដ្ល
មានរយៈព្លពីរឆ្នាំ (D’Amico, 2009)។ ការផ្លាស់ប្តូរន្ះវា
ស្បទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចដ្លក្នុងនោះការងារមានប្ក់
កម្ជាផ្លូវការ នៅមានតិចនៅឡើយបើគិតជាភាគរយ ហើយ
វិស័យកសិកម្មនៅត្ជួយស្ូបយក កមា្លាំងពលកម្មភាគច្ើន។
រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចប្បន្ះត្ូវការនូវ ជំនាញកម្ិតទាបដ្ល
វគ្គសិក្សាខ្លីៗអាចផ្តល់ឲ្យបាន។

ក្សួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ មិនទាន់បាន
ព្យាយមកោ្តាបកា្តាប់លើ គ្ឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្ក
ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈទាំងអស់ ដ្លកំពុងស្ថិតក្មការគ្ប់គ្ង
របស់ក្សួងផ្ស្ងៗនោះទ្ ហើយសព្វថ្ង្គ្ន់ត្បានពង្ឹង
តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្បសម្ួលប៉ុណ្ណោះ(Pich2008)។
ជំហរប្បន្ះ ជួយឲ្យគ្ឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈមិនត្ឹម
ត្អាចដំណើរការបានជាធម្មតាប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងអាច
រីកលូតលាស់ល្អប្សើរឡើងទៀតផង។

៤. តួនាទីឧត្ត ម សិកេសា ក្នុង ការ អភិវឌេឍ សេដ្ឋ កិច្ច
៤.១. ជំនួយ ដល់ គេឹះស្ថាន ឧត្តម សិកេសា ក្នុង ទស វតេស 

រ៍១៩៩០
នៅដើមទសវត្សរ៍១៩៩០ ឧត្តមសិក្សាមានការវិនិយោគមិន

គ្ប់គ្ន់ទ្ ដោយទទួលបានត្ឹម ២% ន្ថវិកាសធារណៈ
សរុបដ្លប្ងច្កទៅឲ្យការអប់រំប៉ុណ្ណោះ។ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍
១៩៩០ឧត្តមសិក្សាគឺផ្តល់តាមគ្ឹះស្ថានសធារណៈដោយមាន
ការគ្បដណ្តប់កម្ិតទាប។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ រដ្ឋាភិបាលផ្តល់
អាហារូបករណ៍បានប្ហ្ល ២០០០កន្ល្ង ហើយតួល្ខក្នុង
ព្លថ្មីៗ ន្ះកើនដល់៤០០០កន្ល្ង។

នៅដើមទសវត្សរ៍១៩៩០  ឧត្តមសិក្សាបានអភិវឌ្ឍឡើងជា
សំខន់តាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភពីខងក្ ជាពិស្សជំនួយទ្វ្
ភាគី ដ្លផ្តាតទៅលើ ការពង្ីកការបណ្តុះបណ្តាលភាស
បរទ្ស(បារាំងនិងអង់គ្ល្ស)និងការស្វជ្វអំពីកំណ្ទម្ង់
ការអប់រំ(Denham1997;Sloper1999)។

នៅចុងទសវត្សរ៍១៩៩០ ឯកជននីយកម្មបានចាប់ផ្តើមឡើង
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង កំណើនចំនួនសិស្សបញ្ចប់ថា្នាក់មធ្យម
សិក្សា។ ចាប់ពីព្លនោះមក ចំនួនគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបាន
កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីត្ឹម ១៨ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ រហូតដល់ ៩៧
ក្នុងឆ្នាំ២០១១ (Mak 2012)ហើយចំនួនសិស្សចុះឈ្មាះចូល
រៀនបានកើនឡើងពីប្ហ្ល ១០.០០០នាក់នៅដើមទសវត្សរ៍
១៩៩០ដល់ជាង២២០.០០០នាក់នៅឆ្នាំ២០១១។

៤.២. ឧបសគ្គក្នុងការ អភិវឌេឍការ អប់ រំ ថ្នាក់ 
ឧត្តមសិកេសា

ទោះបីគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកើនចំនួនក្តី ប៉ុន្ត្មិនទាន់
បំព្ញបា នតាមតម្ូវការទីផ្សារពលកម្មទ្។ និសិ្សតបញ្ចប់ថា្នាក់
ឧត្តមសិក្សាជាច្ើននាក់គា្មានការងារធ្វើ ឬមានការងារធ្វើមិន
ព្ញល្ញ។ជាក់ស្ត្ងក្នុងឆ្នាំ២០០៨មានត្១០%ន្និសិ្សត
បញ្ចប់ថា្នាកឧ់ត្តមសកិស្ាប៉ណុ្ណោះដ្លមានការងារធ្វើ(CAMFEBA
2008) ហើយគ្ព្យាករណ៍ថា នៅឆ្នាំ២០១២ តម្ូវការទីផ្សារ
ពលកម្មនូវនិសិ្សតបញ្ចប់ថា្នាក់ឧត្តមសិក្សាមានត្ឹម ១៦.០០០
នាក់ប៉ុណ្ណោះ សម្ប់និស្សិត ២៩.០០០នាក់ ដ្លគ្ឹះស្ថាន
ឧត្តមសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលបានហើយតួល្ខន្ះអាចមានត្ឹម
២២.០០០នាក់ សម្ប់និស្សិតបញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា ៧០.០០០
នាក់ នៅឆ្នាំ២០១៤ (HRINC 2010, cited in D’Amico 
2012)។ដូចបានរៀបរាប់នៅខងលើទីផ្សារពលកម្មត្ូវការអ្នក
មានជំនាញបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ។

បទដ្ឋានមិនល្អក្នុងការជ្ើសរីសនិស្សិតឲ្យចូលរៀន និង
គុណភាពន្ការបណ្តុះបណ្តាល ជាកតា្តាពីរដ្លនាំឲ្យនិស្សិត
បញ្ចប់ការសិក្សាមិនអាចរកការងារធ្វើបាន។  និយោជកត្ូវការ
បុគ្គលិកអ្នកគ្ប់គ្ងឬអ្នកត្ួតពិនិត្យដ្លមានជំនាញវិជា្ជាជីវៈ
ខ្ពស់(HRINC2011,cited inD’Amico 2012)។ និយោជក
ច្ើនដល់៧៣%បញ្ជាក់ថានិសិ្សតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកល
វិទ្យាល័យពុំមានជំនាញត្ឹមត្ូវទ្ ហើយនិយោជក ៦២%
ក៏បានវាយតម្ល្ដូច្ន្ះដ្រចំពោះ សិស្សបញ្ចប់វគ្គអប់រំបណ្តុះ
បណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ។ តួល្ខន្ះ បងា្ហាញពីការ
បង្ៀនកម្មវិធីសិក្សាមានគុណភាពអន់។ទោះជានៅក្នុងជំនាញ
បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន៣  ដ្លមាននិស្សិតចុះឈ្មាះចូលរៀនតិច
នាក់ក្តីក៏មាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាត្ឹម ៦២%ប៉ុណ្ណោះដ្ល
រកការងារធ្វើបានក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយតួល្ខន្ះទំនងធា្លាក់ចុះ
ដល់៣៣%ក្នុងឆ្នាំ២០១២(CIST2009)។ប៉ុន្ត្កម្ពុជានៅត្
ខ្វះខតអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនិងអ្នករចនាក្ហ្វិក។

និសិ្សតបញ្ចប់ការសិក្សានៅខ្វះខតជំនាញ ដើម្បីធ្វើការងារ
មានគុណភាពខ្ពស់  ឬការងារផ្តល់តម្ល្បន្ថ្ម ដ្លមានស្ប់
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា កុំថាឡើយដល់ការងារប្បវិជា្ជាជីវៈដ្លមាន
ប្ក់កម្ខ្ពស់។ឧទាហរណ៍ប្មាណ៥០%ការងារខងបច្ច្ក
វិទយ្ាពត័ម៌ានជាប្ភទ្ការងារមាន"តម្ល្បន្ថ្មទាប"(ឧទាហណ៍
ស្វាគាំទ្ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន ប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និង
គ្ប់គ្ងបណ្តាញបញ្ជូនទិន្នន័យ)ដ្លត្ូវការអ្នកជំនាញបច្ច្ក
ទ្ស (សិស្សបញ្ចប់វគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជា
ជីវៈ)(CIST2009)។ប៉ុន្ត្ក្នុងចំណមអ្នកធ្វើការក្នុងផ្ន្កន្ះ
ប្ហ្លជាងពាក់កណ្តាលមានដល់សញ្ញាប័ត្ថា្នាក់បរិញ្ញាឬថា្នាក់
អនុបណ្ឌិត។ មួយវិញទៀត កមា្លាំងពលកម្មក៏ត្ូវពង្ីកចំណ្ះ
ដឹងលើផ្ន្កភាស និងជំនាញសង្គមដ្រ (ដូចជា ជំនាញដោះ
ស្យបញ្ហាជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការគិតពិចារណសុីជម្)
(D’Amico,2012)។

ការផ្គត់ផ្គង់ពលករជំនាញពីគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា មានទំនោរ
គាំទ្ដល់ស្វាកម្ម ច្ើនជាងខង កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម

៣2 ក្នុងឆ្នាំ២០១១ប្មាណ៤%ន្និស្សិតថា្នាក់ក្មឧត្តមបាន
ចុះឈ្មាះសិក្សាបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន(Mak2012)។
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(Chet 2009)។ ពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ ២០០៥ និស្សិតចុះ
ឈ្មាះសិក្សាមុខវិជា្ជាបួនប្ភ្ទ (វិទ្យាសស្្ត និងវិស្វកម្ម,
ផលតិកម្មនងិសណំង់,សខុភាពនងិសខុមុាលភាព,នងិកសកិម្ម)
ដ្លគ្ចាត់ទុកជាមុខវិជា្ជាស្នូល សម្ប់ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច
មានត្ឹម ២៦.៦៤% ប៉ុណ្ណោះ។ ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ ២០០៤
ការចុះឈ្មាះចូលរៀនផ្ន្កកសិកម្មមានត្ឹម ៣,៣០-៣,៨០%
ប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាវិស័យកសិកម្មផ្តល់ការងារច្ើនបំផុតដល់
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្តី (Un 2012)។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២
ប្មាណ ៥០% ន្និសិ្សតថា្នាក់ឧត្តមសិក្សា កំពុងសិក្សាផ្ន្ក
ស្ដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម (MoEYS 2012, cited in Heng
2013)និងមានត្៤%ប៉ុណ្ណោះដ្លសិក្សាផ្ន្កកសិកម្មហើយ
២,៥០%សិក្សាផ្ន្កវិទ្យាសស្្ត។

គ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនភាគច្ើន ដំណើរការបណ្តុះ
បណ្តាលក្នុងទ្ង់ទ្យតូច ដោយសរដើមទុនមានកម្ិត
ហើយត្ូវពឹងផ្អ្កទាំងស្ុងលើ ការបង់ថ្ល្សិក្សារបស់សិស្ស។
កតា្តាន្ះជំរុញឲ្យគ្ឹះស្ថានឯកជនទាំងន្ះ ព្យាយមទាក់ទាញ
សិស្សឲ្យចូលសិក្សាក្នុងគ្ឹះស្ថានរបស់ខ្លួន ជាជាងធ្វើការស្វ
ជ្វនិងបង្ៀនជំនាញដ្លស្ដ្ឋកិច្ចឬទីផ្សារពលកម្មត្ូវការ។
ម្យា៉ាងទៀត ប្ក់ចំណូលមួយភាគធំបានចំណយទៅលើផ្ន្ក
រដ្ឋបាល ដ្លនាំឲ្យពួកគ្មិនអាចធ្វើពិពិធកម្មកម្មវិធីសិក្សា ជា
ពិស្សទៅលើមុខវិជា្ជាវិទ្យាសស្្តដ្លមានតម្ល្ខ្ពស់និងត្ូវការ
វិនិយោគច្ើន។

ទាំងគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ពុំទាន់មានចក្ខុវិស័យយូរអង្វ្ងទ្។ គ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជា
ច្ើនក៏គា្មានផ្នការយុទ្ធសស្ត្ដ្រ។គ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានា
ស្ថិតក្មកា រគ្ប់គ្ងរបស់ក្សួង   និងអាជា្ញាធរផ្ស្ងៗចំនួន
១៤ ដ្លមានគោ លនយោបាយដច់ដោយឡ្កពីគា្នា  (Mak
2012)។ ដោយឡ្ក ស្ចក្តីព្ងចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាឆ្នាំ
២០២០មនិបានទទលួការអនមុត័ពីក្សួងអបរ់ំយុវជននិងកីឡា
ទ្។ថ្មីៗន្ះស្ចក្តីព្ងចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាឆ្នាំ២០៣០ដ្ល
មាន"ការឆ្លើយតបកាន់ត្ប្សើរទៅនឹងបរិបទអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច
-សង្គមកិច្ច និងតម្ូវការទីផ្សារ" ជិតទទួលបានការអនុម័តពី
ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយ(Mak2012:31)។

ក្ពីបញ្ហាដូចខងលើរដ្ឋាភិបាលនៅខ្វះខតវិធានក្តមូ្វ។
Chet (2009) បានអះអាងថា សកលវិទ្យាល័យសធារណៈ
កំពុងប្កួតប្ជ្ងជាមួយសកលវិទ្យាល័យឯកជន ក្នុងផ្ន្ក
វទ្ិយាសស្្តសង្គមបុ៉ន្តមិ្នបានវិនិយោគទៅលើមុខវិជា្ជាវិទ្យាសស្្ត
ដ្លគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជននានា ពុំមានលទ្ធភាពបើក
បង្ៀននោះទ្។ទោះមានតមូ្វការច្ើនជាងនូវអ្នកវិទ្យាសស្្ត
វិស្វករ អ្នកឯកទ្ស និងពលករជំនាញផ្ន្កកសិកម្មក្តី ក៏
រដ្ឋាភិបាលត្ងផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្នុងសមាមាត្ស្មើៗ គា្នា ដល់
និស្សិតផ្ន្កវិទ្យាសស្្តនិងវិទ្យាសស្ត្សង្គម។

ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ក៏មានចំណ្កដ្រ ក្នុងបញ្ហាចុះឈ្មាះចូល
រៀនមិនបានគ្ប់គ្ន់ក្នុងមុខវិជា្ជាមានអាទិភាពខ្ពស់។ ក្នុង
ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគ្សម្ប់ខងឧត្តមសិក្សា តាំងពីដើម
ទសវត្សរ៍១៩៩០ មក មានមួយភាគធំលើសលុបបានប្ើប្ស់
សម្ប់មុខវិជា្ជាមិនជាប់ទាក់ទងនឹងវិទ្យាសស្្ត។ ស្ថានភាពន្ះ
វាផ្ទុយស្ឡះពីក្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០ ដ្លកាលនោះនិសិ្សត

កម្ពុជាភាគច្ើនបានសិក្សាមុខវិជា្ជាវិទ្យាសស្្តជាន់ខ្ពស់នៅតាម
ប្ទ្សក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្ត។ មានត្ប្ទ្សមា្ចាស់ជំនួយមួយ
ចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដូចជាជប៉ុនបារាំងនិងកូរ៉្ខងត្បូងជាដើម
ដ្លផ្តល់អាហាររូបករណ៍សម្ប់ មុខវិជា្ជាវិទ្យាសស្្តជាន់ខ្ពស់
ប៉ុន្ត្អាហារូបករណ៍ប្ភ្ទន្ះ មានតិចតួចណស់ (Barton
2008)។

៤.៣ ការ វិនិយោគសកម្មឡើង លើ ឧត្តមសិកេសា
ទើបត្ក្នុងព្លថ្មីៗ ន្ះទ្ ដ្លរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគច្ើនៗ

ទៅលើឧត្តមសិក្សាក្នុងន្ះមានការផ្តល់មូលនិធិរួមចំណ្ក៥០
%សម្ប់ "គម្ងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសមត្ថភាពឧត្តម
សិក្សា"ជាមួយ ធនាគារពិភពលោក (Mak 2012)។ គម្ង
ន្ះមានគោលដៅពង្ឹងសមត្ថភាពគ្ប់គ្ង បង្ៀន និង
ស្វជ្វរបស់គ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន។ "អនុក្ុម
ការងារបច្ច្កទ្សឧត្តមសិក្សា" ដ្លមានការចូលរួមពីដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនក៏ត្ូវបានបង្កើតឡើងដ្រ។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង កំណើនវិនិយោគក្នុងផ្ន្កផលិតកម្មប្ើ
បច្ច្កវិទ្យាខ្ពស់ៗ (គ្ឿងបនា្លាស់យនយន្ត និងសមា្ភារៈអ្ឡិច
ត្ូនិក) រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្ត្ជា្ញាបង្កើនជំនាញកមា្លាំងពលកម្ម
តាមរយៈចំណយបន្ថ្ម និងការសម្បសម្ួលលើគោល
នយោបាយឧត្តមសិក្សា។ រាជរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតជា "កន្ល្ង
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