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ការបង្កើនចំណ្ះដឹងផ្ន្កស្ទ្មនៅ 
ឧត្តមសិក្សាក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

យើងមានតេបច្ចេកវិទេយាមួយមុខ គឺមិន
គេប់គេន់ទេ។ បច្ចេកវិទេយា តេូវផេសារភា្ជាប់
ជាមួយសិលេបៈសេរី និងមនុសេសសាស្តេ ទើប
អាចផ្តល់លទ្ធផលដេលបណ្តាលឲេយចិត្តយើង
ពុះពោរទៅមុខបាន។

(Steve Jobs 2011)

ស្ចក្តីផ្តើម
ស្ទេម (STEM)ដេលជាអកេសរកាត់នេវាកេយស័ព្ទ

វិទេយាសាស្តេ (S) បច្ចេកវិទេយា (T) វិស្វកម្ម (E)
និង គណិតវិទេយា (M) បានកា្លាយជាបេធានបទ
ចមេបងមួយនេការពិភាកេសាវេកញេក និងជាពាកេយ
ពេញនិយម សមេប់មនុសេសជាចេើននៅជុំវិញពិភព
លោក។ អ្នកកសាងគោលនយោបាយ បានមើល
ឃើញជំនាញស្ទេមថាជាមធេយាបាយមួយដេលអាច
ជួយអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲេយមានភាពបេកួតបេជេង។សេដៀងគ្នា
នេះដេរ ពលករមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្នេកស្ទេម តេងមានបេៀប
លើពលករឯទៀតនៅក្នុងទីផេសារការងារ។ ចំណុចសំខាន់ទាំងនេះ
បានជមេុញឲេយនិសេសិតចាប់អារម្មណ៍ និងជេើសយកស្ទេម ធ្វើជា
មុខជំនាញសមេប់សញ្ញាបតេរបស់ខ្លួន ហើយវាក៏បានជមេុញឲេយ
រដា្ឋាភិបាលបង្កើនវិនិយោគជាមូលធន លើវគ្គសិកេសាពាក់ព័ន្ធនឹង
ស្ទេមទាំងនៅកមេិតអប់រំទូទៅនិងនៅឧត្តមសិកេសា។

ដូចនៅបេទេសឯទៀតដេរ កិច្ចបេឹងបេងលើកកម្ពស់ការអប់រំ
និងវិជា្ជាជីវៈផ្នេកស្ទេមនៅកម្ពុជាកន្លងមក បានធ្វើឡើងដោយសារ
មានកំណើនតួនាទីដ៏សំខាន់នេវិទេយាសាស្តេ និងបច្ចេកវិទេយានៅក្នុង
សង្គមដូចមានកំណត់ក្នងុផេនការយុទ្ធសាស្តេ និងគោលនយោបាយ
ថា្នាក់ជាតិសំខាន់ៗ។ក្នុងនេះឯកសារគោលនយោបាយស្នូលមួយ

គឺគោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២៥
បានចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១៥ដើមេបីបេកា្លាយកម្ពុជាពីបេទេសមាន
សេដ្ឋកិច្ចបេើកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញទាបឲេយទៅជាបេទេសមាន
សេដ្ឋកិច្ចបេើកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញខ្ពស់ មានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់
និងមានសមត្ថភាពបេកួតបេជេងឲេយបានមុនឆ្នាំ២០២៥(Council

ឥឡូវនិសេសិតកម្ពុជាជាចេើនចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំងលើមុខវិជា្ជាស្ទេម(STEM)៖
ពិព័រណ៍វិទេយាសាស្តេកម្ពុជាបេចាំឆ្នាំលើកទី១៤។ភ្នំពេញកក្កដា២០១៨
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of Ministers 2015)១។ គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ និង
ពងេឹងការអប់រំផ្នេកស្ទេម បានចាប់អនុវត្តមួយឆ្នាំកេយមក
ទៀត ដោយផ្តោតលើការពងេឹងសមត្ថភាពគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា
ក្នុងការផលិត និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាដេលមានសមត្ថភាពចមេុះ
រួមទាំងជំនាញអភិវឌេឍន៍ខ្លួនឯង ជំនាញអនុវត្តន៍ និងជំនាញ
បច្ចេកទេស ដេលកម្ពុជាតេូវការសមេប់ជួយទេទេង់សមត្ថភាព
សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ សារៈសំខាន់នេស្ទេម ពិតជាពិបាកនឹងរៀបរាប់
អស់ណស់។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្តេី បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនា
ពេលថ្មីៗនេះទៀតពី ការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងការជមេុញ
ការអភិវឌេឍវិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ ដោយបាន
លើកថា "ការអភិវឌេឍវិទេយាសាស្តេ និងបច្ចេកវិទេយា នឹងជួយជមេុញ
ផលិតភាពកំណើនចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដេល
នឹងជួយបេទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងសង្គមមួយ មានលក្ខណៈ
ផ្អេកលើចំណេះដឹង"(CDRI2018,1)។

ទោះបីមានការប្តេជា្ញាចិត្តខ្ពស់យា៉ាងនេះក្តី ស្ទេម នៅតេជា
វាកេយសព្ទថ្មីសមេប់កម្ពុជា និងមានអត្ថន័យខុសគ្នាទៅតាមមនុសេស
មា្នាក់ៗ។ ទោះបី ស្ទេម មានការបេើបេស់យា៉ាងទូលំទូលាយក្តី
ឯកសារគោលនយោបាយនានា កមេមានការកំណត់និយមន័យ
នេវាកេយសព្ទនេះណស់ ហើយបើសិនជាមានកំណត់ ក៏មិនបាន
លំអិតចេបាស់លាស់ដេរ។ ទាំងគោលនយោបាយស្ទេម និង
ចក្ខុវិស័យឧត្តមសិកេសាឆ្នាំ២០៣០ នៅតេចាត់ទុកស្ទេមជាមុខវិជា្ជា
ដាច់ៗពីគ្នាសមេប់ការបងេៀននៅក្នុងថា្នាក់។ផេនការយុទ្ធសាស្តេ
អប់រំឆ្នាំ២០១៤-១៨ និងផេនទីបងា្ហាញផ្លូវឧត្តមសិកេសាឆ្នាំ២០៣០
មានលើកពីស្ទីម(STEAM)(វិទេយាសាស្តេ(S)បច្ចេកវិទេយា(T)
វិស្វកម្ម (E) សិលេបៈ (A) និងគណិតវិទេយា (M)) ប៉ុន្តេគេន់
តេគូសបញ្ជាក់ថា មុខវិជា្ជាដេលជាប់ទាក់ទងនឹងសិលេបៈ មាន
សារៈសំខាន់ស្មើគ្នា។ មេយា៉ាងទៀតគ្មានឯកសារគោលនយោបាយ
ណមួយក្នុងចំណោមឯកសារគោលនយោបាយទាំងនោះ បាន
ពិភាកេសាពីស្ទេម ឬ ស្ទីម ក្នុងលក្ខណៈជាលំនាំបញ្ចូលគ្នាថ្មីមួយ
ដេលមានចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេម ជាគោលដៅចមេបងមួយនោះទេ។
ចំណុចនេះបងា្ហាញឲេយឃើញពី កង្វះខាតនិយមន័យចេបាស់លាស់
សមេប់ពាកេយ"ស្ទេម"និងសមេប់គោលគំនិតជាប់ទាក់ទិនផេសេងៗ
ទៀត និងបានចោទជាសំណួរពីអត្ថន័យពិតបេកដនេវាកេយសព្ទ
នេះនិងថាតើកម្ពុជាអាចពងេឹងគុណភាពនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា
ផ្នេកស្ទេមរបស់ខ្លួនបានដោយរបៀបណ(ដោយមិនទាន់រៀបរាប់
ដល់ការយល់ដឹងទៅតាមបរិបទជាក់លាក់ផង) ដើមេបីដោះសេយ

បញ្ហាបេឈមនៅក្នុងបេទេស និងក្នុងសកលលោកដេលកំពុង
មានការផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងលឿន។

ឯកសារនេះ ផ្អេកលើការសិកេសាសេវជេវមួយដេលធ្វើឡើង
ដោយវិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍
កម្ពុជា (CDRI) ដើមេបីពិនិតេយឡើងវិញនូវកម្មវិធីស្ទេមសម័យថ្មី
នៅកមេិតឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា។ ដំបូង ឯកសារនេះ រៀបរាប់
ពីទិដ្ឋភាពនេការសិកេសាដោយសង្ខេប។ បនា្ទាប់មក ឯកសារនេះ
ពិពណ៌នាពី គោលការណ៍ជាគោលគំនិត សមេប់កា រអប់រំ
ផ្នេកស្ទេមដេលមានរួមបញ្ចលូមុខវិជា្ជាផេសេងៗទៀត ដើមេបីស្វេងយល់
ពីការបងេៀន និងការរៀនមុខវិជា្ជាស្ទេមក្នុងគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា
នៅកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើ ជំហានដេលសមេចបានកន្លងមក
ដើមេបីទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេម។
នៅផ្នេកខាងចុងនេឯកសារនេះ មានការផ្តល់មតិមួយចំនួន
សមេប់ការសិកេសានាពេលអនាគត។

ការសិក្សារបស់យើង
ឯកសារនេះ បំពេញបន្ថេមលើការសិកេសាខា្នាតធំមួយពីការអប់រំ

ផ្នេកស្ទេមនៅឧត្តមសិកេសាកម្ពុជា ដេលធ្វើឡើងដោយកេុមសិកេសា
សេវជេវផ្នេកអប់រំនេវិទេយាសា្ថានCDRIចាប់ពីខេឧសភាដល់វិច្ឆិកា
២០១៧នៅគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាចំនួន១៥។ទិន្នន័យតេូវបាន
បេមូលពីឯកសារ និងសមា្ភាសន៍ពាក់កណ្តាលរៀបរយជាង ១០០
ដេលធ្វើឡើងជាមួយអ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ អ្នកអប់រំ
និសេសិត និងនិយោជកនៅកម្ពុជាដោយពិនិតេយលើកម្មវិធីស្ទេមតាម
ផ្នេកខុសៗគ្នា រួមមាន វិទេយាសាស្តេកសិកម្ម បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន
ជីវវិទេយាគីមីវិទេយាគណិតវិទេយាវិទេយាសាស្តេសុខាភិបាលវិទេយាសាស្តេ
បរិសា្ថាននិងវិស្វកម្ម។

ចំណ្ះដឹងផ្ន្កស្ទ្មជាលំនាំថ្មីមួយ
ការអប់រំផ្នេកស្ទេម ដោយបងេៀនមុខវិជា្ជា វិទេយាសាស្តេ

បច្ចេកវិទេយាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទេយាដោយឡេកៗពីគ្នាមានបេវត្តិ
យូរយារណស់មកហើយ។ ប៉ុន្តេក្នុងលក្ខណៈជាលំនាំថ្មី ស្ទេម
ទើបតេូវបានលើកយកមក ពិភាកេសាវេកញេកជាសាធារណៈ នៅ
ទសវតេសរ៍១៩៩០ប៉ុណោ្ណោះ។ពីដំបូងគេបេើវាកេយសព្ទនេះគេន់តេ
ដើមេបីសំដៅលើសារៈសំខាន់នេមុខវិជា្ជានីមួយៗ ក្នុងគោលបំណង
កសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲេយមានសមត្ថភាពបេកួតបេជេង និងមាន
កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញនិងមានលក្ខណៈសមេបត្តិអាចរកការងារ
ធ្វើបានប៉ុណោ្ណោះ (Chesky and Wolfmeyer 2015)។
គោលបំណងបេបនេះ បានដាក់កំហិតលើបេបបទនេការបេពេតឹ្តទៅ
នេកម្មវិធីស្ទេម ពោលគឺ វាមិនតេឹមតេពងេឹងវិធីបងេៀនតាមបេប
បុរាណដេលតេូវពឹងផ្អេកជាសំខាន់លើសមត្ថភាពគេនូោះទេ(គេូជា 
ស្នូល)ប៉ុន្តេថេមទាំងធ្វើឲេយយើងមើលរំលងនូវភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា
ឬភាពបញ្ចលូគ្នារវាងមុខវិជា្ជាទំាងនេះនៅក្នងុសា្ថានភាពជាក់ស្តេង។

១ គោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗជាប់ទាក់ទងនឹងវិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និង
នវានុវត្តន៍ រួមមាន ផេនការមេផ្នេកវិទេយាសាស្តេនិងបច្ចេកវិទេយាឆ្នាំ២០១៣
សមេប់អនុវត្តទូទាំងបេទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៤-២០ និងផេនការមេផ្នេក
បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤ សមេប់
ឆ្នាំ២០២០។ រដា្ឋាភិបាល ក៏បានបង្កើតកេុមបេឹកេសាជាតិវិទេយាសាស្តេ និង
បច្ចេកវិទេយានៅឆ្នាំ២០១៤ និងអគ្គលេខាធិការដា្ឋានរបស់កេុមបេឹកេសានេះនៅ
ឆ្នាំ២០១៥ដេរ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ជាលទ្ធផល វាបានធ្វើឲេយជំនាញរឹងមួយចំនួនមាន អាទិភាពជាង
ជំនាញទន់ ដូចជា ការធ្វើការជាកេុម ការវិភាគសុីជមេ ភាពច្នេ
បេឌិត និងការកសាងគុណតម្លេ និងគុណធម៌ផេសេងៗ (មេតា្តោធម៌
និង ទំនួលខុសតេូវតាមកេមសីលធម៌ ជាដើម)។ គ្មានអ្វីគួរឲេយ
ភា្ញាក់ផ្អើលទេដេលមានមតិលើកឡើងថា និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា
ផ្នេកស្ទេម នៅមានកង្វះខាតផ្នេកបញ្ញាសា្មារតី គុណតម្លេផ្ទាល់ខ្លួន
និងទំនួលខុសតេូវក្នុងសង្គម។

ក្នុងកិច្ចបេឹងបេងធ្វើឲេយនិសេសិត មានតុលេយភាពល្អរវាងជំនាញ
ទន់នឹងជំនាញរឹងការអប់រំផ្នេកស្ទេមបានបេកា្លាយជាបណ្តើរៗទៅ
ជាលំនាំបញ្ចូលគ្នាមួយដេលមានគោលដៅផលិត និសេសិតបញ្ចប់
ការសិកេសាបេកបដោយជំនាញចំណេះដឹងគុណតម្លេនិងគុណធម៌
សមេប់សតវតេសរ៍ទី២១។ លំនាំដេលគេហៅថា ចំណេះដឹងផ្នេក
ស្ទេមដេរនោះ(Bybee2013)តមេូវឲេយមានកម្មវិធីសិកេសាអន្តរមុខ
វិជា្ជាស្ទេមដេល"ស្វេងរកការបងេៀននិងការរៀនរវាង/ក្នុងចំណោម
មុខវិជា្ជាស្ទេមពីរឬចេើនមុខនិង/ឬរវាងមុខវិជា្ជាស្ទេមមួយមុខរួមជា
មួយនឹងមុខវិជា្ជាដទេមួយមុខ ឬចេើនមុខទៀត (Sanders 2009,
21)"។ នៅកមេិតឧត្តមសិកេសា កម្មវិធីស្ទេមដេលមានរួមបញ្ចូល
មុខវិជា្ជាផេសេងៗទៀតនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើការដាក់បញ្ចូលមុខវិជា្ជា
វិទេយាសាស្តេសង្គម និងមនុសេសសាស្តេ/សិលេបៈ។ ដោយឡេក
វិធីសាស្តេគរុកោសលេយ តេូវតេមានការតេិះរិះវិភាគ និងលក្ខណៈ
ជឿនលឿនក្នុងនោះមានទាំងអន្តរកម្មរវាងនិសេសិតនឹងគេូបងេៀន
ផងដេរ។ការសិកេសាតាមបេបដោះសេយបញ្ហាឬការសិកេសាដោយ
ផ្អេកលើគមេង ក៏សំខាន់ណស់ដេរ ក្នុងការផ្តល់ឲេយនិសេសិតនូវ
បទពិសោធន៍ក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្តេងជាបន្ថេមលើការរៀនពីទេឹស្តី
នៅក្នុងថា្នាក់រៀន។សរុបមកការកសាងចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេមតេូវ
មានការតភា្ជាប់គ្នាយា៉ាងរឹងមាំរវាងសេចក្តីបេកាសពីចក្ខុវិស័យនិង

បេសកកម្មជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តេងរបស់សាកលវិទេយាល័យ
ជាពិសេសក្នុងវិធីសាសេ្តគរុកោសលេយដេលបានយកមកបេើបេស់
និងខ្លឹមសារនេ កម្មវិធីសិកេសាដេលបានយកមកបងេៀន ដូចមាន
សង្ខេបក្នុងរូបភាព១។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ
គោលបំណងនេកម្មវិធីស្ទេម

បេសកកម្មនេឧត្តមសិកេសានៅកម្ពជុាគឺ"កសាងបេព័ន្ធឧត្តមសិកេសា
មួយបេកបដោយគុណភាព ដើមេបីអភិវឌេឍធនធានមនុសេសឲេយមាន
ចំណេះដឹង ជំនាញ និងសីលធម៌ខ្ពស់សមេប់ធ្វើការងារ និង
រស់នៅក្នុងយុគសម័យនេសាកលភាវូបនីយកម្ម និងសង្គមពុទ្ធិ"
(MOEYS 2014, 3)។ ចេតនានេះ អាចមើលឃើញចេបាស់ក្នុង
អន្តរាគមន៍ជាគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗចំនួនពីរ។ គោល
នយោបាយជាតិទី១ គឺ កម្មវិធីឆ្នាំមូលដា្ឋាន បានចាប់អនុវត្តនៅ
ពាក់កណ្តាលទសវតេសរ៍ទី១ នេសតវតេសទី២១ ដេលយើងអាច
និយាយបានថា វាមានឫសគល់ក្នុងទសេសនវិជា្ជាបេបសិលេបៈសេរី
និងតមេូវឲេយនិសេសិតថា្នាក់បរិញ្ញាបតេឆ្នាំទី១ រៀនវគ្គសិកេសាមូលដា្ឋាន
មានដូចជា វិទេយាសាស្តេ វិទេយាសាស្តេសង្គម មនុសេសសាស្តេ និង
ភាសាបរទេស មុននឹងឈានទៅដល់ជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន។
គោលនយោបាយជាតិទី២ គឺ កេបខ័ណ្ឌគុណវុឌេឍិជាតិកម្ពុជា
(CQF)ដេលបានចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១២ដើមេបីផ្តល់ការណេនាំ
សមេប់ការអភិវឌេឍការអប់រំនៅគេប់កមេតិ។ នៅកមេតិឧត្តមសិកេសា
CQFគូសបញ្ជាក់ពីការផលិតនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាបេកបដោយ
ចំណេះដឹងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលចំណេះដឹងផ្នេកឌីជីថល
និងបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ជំនាញលេខនព្វន្ត
និងសីលធម៌ជាពលរដ្ឋល្អ។

ការដាក់បញ្ចូលថា្នាក់ឆ្នាំមូលដា្ឋាន និងបេព័ន្ធផ្ទេរកេឌីតទៅក្នុង
កម្មវិធីថា្នាក់បរិញ្ញាបតេនៅតាមគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជាជា
គោលការណ៍វាបានបងា្ហាញពីភាពសេបគ្នាជាមួយនឹង គោលដៅ
អប់រំថា្នាក់ជាតិពោលគឺការផលិតនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាដេលមាន
សមត្ថភាពចូលរួមចំណេកយា៉ាងសកម្ម ក្នុងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច
សង្គម និងនយោបាយរបស់បេទេសជាតិ។ ដូច្នេះ យើងអាច
សន្និដា្ឋានបានថា គោលដៅនេកម្មវិធីស្ទេមក្នុងសាកលវិទេយាល័យ
ទាំង១៥ដេលកេុមសេវជេវបានធ្វើអង្កេតសុទ្ធតេមានលក្ខណៈ
សេបតាមចក្ខុវិស័យឧត្តមសិកេសាថា្នាក់ជាតិ។

យា៉ាងណមិញ គោលនយោបាយស្ទេមដេលបានចាប់អនុវត្ត
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានទិសដៅចង្អៀត និងជួយគំទេជាសំខាន់ដល់
តេផេនការថា្នាក់ជាតិសមេប់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដូចមាន
កំណត់ក្នុង គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ វិស័យឧសេសាហកម្ម
ឆ្នាំ២០១៥-២៥។ ការសង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាសេ្តបេយោជន៍និយម
បេបនេះ មានន័យថា គោលដៅនេគោលនយោបាយស្ទេម បាន
មើលរំលង ទិដ្ឋភាពសង្គមវបេបធម៌នេ ការអប់រំដេលមាន
គូសបញ្ជាក់ក្នងុចក្ខវិុស័យជាតិសមេប់ឧត្តមសិកេសានៅកម្ពជុា និង

រូបភាព១៖គោលគំនិតស្នូលនេចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេម

ចំណ្ះដឹងផ្ន្កស្ទ្ម

ជំនាញចំណ
េះដឹងឥរិយា

បថ

និងសីលធម៌ជាពលរដ្ឋល្អ

សម
េប់សតវតេសរ៍ទី២១វិធីសា

ស
្តេគរុកោ

សល
េយមា
នកា

រវិភា
គ

និង
លក

្ខណ
ៈជ
ឿនល

ឿន

ឯកសារថ្មីទាន់ពេលនិងជាប់
ទាក់ទងល្អ/ការបញ្ចូលជំនាញសិលេបៈ

និងមនុសេសសាស្តេ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ក្នងុបេសកកម្មនិងគោលដៅរបស់គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាបានចុះធ្វើ
អង្កេតទាំង១៥។

គរុកោសល្យផ្ន្កស្ទ្ម និងខ្លឹមសារកម្មវិធីសិក្សា
ទោះបីគោលដៅនេឧត្តមសិកេសាកម្ពុជាទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ និង

ថា្នាក់សា្ថាប័ន មានលក្ខណៈសេបតាមគោលដៅនេចំណេះដឹង
ផ្នេកស្ទេមក្តី ក៏ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មដេលផេសារភា្ជាប់ជាមួយ
ចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេមនៅតេមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹង វិធីសាស្តេ
គរុកោសលេយនិងកម្មវិធីសិកេសានៅក្នុងការអប់រំផ្នេកស្ទេម។ក្នុងការ
ពិតជាក់ស្ដេង ការបងេៀន និងរៀនផ្នេកស្ទេមនៅតេមានការរាំង
ស្ទះដោយសារទមា្លាប់គិតគូរដោយផ្នេកៗ(silomentality)។ការ
ដាក់អនុវត្តកេបខ័ណ្ឌគុណវុឌេឍិជាតិកម្ពុជា និងបេព័ន្ធផ្ទេរកេឌីត
ទទួលបានលទ្ធផលចមេុះ ដោយហេតុថា គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា
ភាគចេើនផ្តល់នូវវគ្គសិកេសាផ្អេកលើកម្មវិធីសិកេសាបេបបញ្ញត្តិហើយ
ជមេើសដេលផ្ដល់ឲេយនិសេសិតនោះ វាមានចំនួនតិចតួច ឬខ្វះភាព
បត់បេន។ នៅកម្ពុជា ការអនុវត្តកម្មវិធីស្ទេមដេលមានរួមបញ្ចូល
មុខវិជា្ជាផេសេងៗ ជួបនឹងបញ្ហាបេឈមជាចេើនដូចមានអធិបេបាយ
ខាងកេម៖

វិធីសាស្តេបងេៀនបុរាណយកគេូធ្វើជាស្នូល
ការបងេៀនឯកទិសក្នុងថា្នាក់រៀន នៅតេជាវិធីសាស្តេបងេៀន

គោលនៅតាមគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាកម្ពុជាដោយក្នុងនេះគេចាត់
ទុកគេូជាឃ្លាំងនិងជាអ្នកចេកចាយចំណេះដឹង។នៅតាមគេឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិកេសាជាចេើនអន្តរកម្មរវាងនិសេសិតនឹងនិសេសិតក៏ដូចជារវាង
និសេសិតនឹងគេូ នៅមានកមេិតនៅឡើយ ហើយនិសេសិតបញ្ចប់ការ
សិកេសា បានតេឹមកា្លាយជាកមា្លាំងពលកម្មចាំតេសា្តោប់បងា្គាប់ ជាជាង
កមា្លាំងពលកម្មដេលមានសមត្ថភាព (ដូចជា ការរួមសហការគ្នា
(collaboration) ការច្នេបេឌិត (creativity) ការវិភាគសុីជមេ
(criticalthinking)និងការបេសេយ័ទាក់ទង(communication)
ដេលគេហៅកាត់ថា "C៤"))សមេប់សតវតេសរ៍ទី២១។ ឧបសគ្គ
មួយដេលរារាំងភាពច្នេបេឌិត និងនវានុវត្តន៍របស់និសេសិតបញ្ចប់
ការសិកេសាផ្នេកស្ទេម គឺកង្វះខាតការយល់ដឹងផ្នេកសិលេបៈ និង
មនុសេសសាស្តេ ដេលជាលទ្ធផលនេកម្មវិធីសិកេសាមិនមានភាព
បត់បេន និងមិនមានជមេើសអន្តរមុខវិជា្ជាគេប់គេន់។ ការអនុវត្ត
បេព័ន្ធផ្ទេរកេឌីត គឺដើមេបីផ្តល់ជមេើស និងភាពបត់បេនដល់
និសេសិតទាំងក្នុងមុខវិជា្ជាស្នូល និងមុខវិជា្ជាជេើសរីស។ ជាក់ស្តេង
សាកលវិទេយាល័យដេលបានទទួលជោគជ័យក្នុងកិច្ចការនេះ នៅ
មានចំនួនតិច ដោយសារការជេើសរីសមុខវិជា្ជាសិកេសានៅតាម
គេឹះសា្ថានអប់រំភាគចេើននៅមានលក្ខណៈបេបបញ្ញត្តិសូមេបីកម្មវិធី
សិកេសាឆ្នាំមូលដា្ឋាន ក៏គេបានសង្កេតឃើញថា គេន់តេជាសា្ពាន
ចម្លងនិសេសិតពីវិទេយាល័យទៅសាកលវិទេយាល័យប៉ុណោ្ណោះគឺមិនមេន
ជាការបន្ថេមតម្លេដោយផេសារភា្ជាប់មុខវិជា្ជាវិទេយាសាស្តេ ជាមួយនឹង
សិលេបៈ/មនុសេសសាស្តេ នោះឡើយ។ មួយវិញទៀត និយោជក

ជាចេើនបានត្អូញត្អេរពីកង្វះខាតជំនាញទន់(ដូចជាសា្មារតីរួមកេុម
និងការបេសេ័យទាក់ទងជាដើម)របស់និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា។
យោងតាមមតិខ្លះ និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា តាមធម្មតាតេូវការ
ពេលយា៉ាងហោចណស់ពីបីទៅបេំមួយខេ ដើមេបីសមេបខ្លួនទៅ
នឹងកន្លេងធ្វើការ។

បញ្ហាមួយទៀត ដេលការសេវជេវនេះបានគូសរំលេច គឺ
ឱកាសដ៏តិចតួចក្នុងការអភិវឌេឍវិជា្ជាជីវៈ សមេប់សាសេ្តាចារេយនៅ
តាមគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។ ទោះបីគន្លងនេ
ការបងេៀនថ្មី តាមបេបការសិកេសាដោយផ្អេកលើគមេង ឬការ
ចុះកម្មសិកេសា មានចេងចេបាស់ក្នុងកេបខ័ណ្ឌគុណវឌេឍជាតិកម្ពុជា
ក្តី គឺមានគេូបងេៀនតិចនាក់ណស់ដេលបានអនុវត្តវិធីសាសេ្តថ្មីៗ
ទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិកេសារបស់គត់។ មេយា៉ាងទៀត គេូបងេៀន
ភាគចេើន បានទទួលការអប់រំនៅក្នុងសេុក និងតាមបេបបុរាណ
ដូច្នេះហើយគត់មានបទពិសោធន៍តិចតួច ឬក៏គ្មានសោះក្នុងការ
អនុវត្តវិធីសាសេ្តបងេៀនតាមបេបយកសិសេសធ្វើជាចំណុចស្នូល។
ក្នុងដំណើរកា្លាយជាគេូបងេៀន គត់គេន់តេអនុវត្តវិធីសាសេ្ត
បងេៀននិងរៀនតាមទមា្លាប់ដដេលៗតេប៉ុណោ្ណោះ។

កង្វះខាតក្នងុការរួមបញ្ចលូបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍
ក្នុងពេលពិភពលោកកំពុងបង្កើនការបេើបេស់បេព័ន្ធឌីជីថល

រួមជាមួយនឹងការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្ម ៤.០ និងបញ្ញាសិបេបនិម្មិត
ដ៏មានសន្ទុះ បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ នៅតេមិន
ទាន់ទទួលបានការផ្តល់សារៈសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសិកេសា និងក្នុង
បេតិបត្តិការរបស់គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា។ កេពីធនធានមិនទាន់
មានគេប់គេន់ សាស្តោេចារេយជាចេើននាក់ពុំទាន់បានទទួលការ
បណ្តុះបណ្តាលពី ការបេើបេស់វិធីសាសេ្តបងេៀនបេបឌីជីថល
នៅឡើយ។ សា្ថានភាពនេះជាក្តីបារម្ភមួយ ពេះកង្វះចំណេះដឹង
ផ្នេកឌីជីផល កំពុងរារាំងសាស្តោេចារេយ និងនិសេសិត ក្នុងការចូល
បេើបេស់ធនធានដ៏សមេបូរបេបនៅក្នុងបេព័ន្ធអ៊ិនធើណិត។ទោះបី
បេជាជនកម្ពុជាជាង ៥០% មានទូរស័ព្ទឆ្លាតបេើបេស់ក្តី (គិត
តេឹមឆ្នាំ២០១៦) កង្វះចំណេះដឹងផ្នេកឌីជីផល កំពុងបនេសាយនូវ
កិច្ចបេឹងបេងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការពងេីកលទ្ធភាពចូលរៀនថា្នាក់
ឧត្តមសិកេសារបស់បេជាជនទូទៅ(ក្នុងនោះបេជាជន៧០%មាន
អាយុកេម៣០ឆ្នាំ)(Phong,LiholandSola2016)។

មាតិកានេកម្មវិធីសិកេសាចាស់ហួសសម័យនិងផ្អេកតាមមុខវិជា្ជា
មាតិកានេការអប់រំផ្នេកស្ទេមនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈផ្អេកតាម

មុខវិជា្ជាខា្លាំងដោយនិសេសិតភាគចេើនមានទំនោរក្នុងការរៀនជំនាញ
បច្ចេកទេសដេលចាំបាច់សមេប់អាជីពរបស់ខ្លួន ជាជាងជំនាញ
ផេសេងទៀត។មាតិកានេមុខវិជា្ជាស្នូលមួយចំនួនដូចជាគណិតវិទេយា
រូបវិទេយាជីវវិទេយានិងគីមីវិទេយាគឺចាស់ហួសសម័យអស់ទៅហើយ។
គេូបងេៀនក្នុងមុខវិជា្ជាស្ទើរតេទាំងអស់ បេើបេស់តេសៀវភៅ
មេរៀនផលិតក្នុងសេុក(ដេលចងកេងចេញពីឯកសារនិងមាតិកា



5

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

សមេប់ការបេើបេស់ក្នុង បរិសា្ថានបងេៀននៅឯបរទេស) និង
បំពេញបន្ថេមដោយសៀវភៅសិកេសាជាភាសាបរទេសដេលនាំចូល
ពីកេបេទេស។លក្ខណៈនេះជាឫសគល់នេបញ្ហាមាតិកាកម្មវិធី
សិកេសាមិនមានភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងទីផេសារការងារដេល
មានការផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងលឿននិងជាមួយសង្គមទូទៅ។មេយា៉ាងទៀត
សាស្តោេចារេយសាកលវិទេយាល័យជាចេើននាក់ ដេលបានចូលរួម
ក្នុងកា រសិកេសាសេវជេវនេះ មានបទពិសោធន៍តិចតួចក្នុងការ
សេវជេវ ដូច្នេះសមត្ថភាពរបស់គត់ដើមេបីចូលរួមកេសមេួល
កម្មវិធីសិកេសា គឺនៅមានកមេិត។ សូមេបីអ្នកមានបទពិសោធន៍
សេវជេវ ក៏សឹងតេមិនបានធ្វើទំនើបកម្មមេរៀនរបស់ខ្លួនដេរ
ដោយសារបន្ទុកការងារបងេៀនដ៏ចេើននៅក្នុងគេឹះសា្ថានអប់រំមួយ
ឬចេើនដេលគត់ចូលបមេើការងារហើយបញ្ហានេះមានចោទឡើង
ដដេលៗនៅតាមបណ្តាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍។

កង្វះខាតសមា្ភារបរិកា្ខារនៅបណ្ណោល័យនិងមន្ទីរពិសោធន៍
បណ្ណោល័យនៅតាមគេះឹសា្ថានឧត្តមសិកេសាភាគចេើនមានធនធាន

មិនគេប់គេន់ទេ។ សៀវភៅភាគចេើន គឺជាអំណោយពីដេគូ
អភិវឌេឍន៍ និងអង្គការសបេបុរសផេសេងៗ។ ឯកសារបមេើការសិកេសា
ដេលមិនសូវជាប់ទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពពិតក្នុងសេុកបេបនេះបាន
ចោទជាបញ្ហាបេឈម ដេលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចបេឹងបេងរបស់
រដា្ឋាភិបាលក្នុងការជមេុញឲេយបេជាពលរដ្ឋមានវបេបធម៌អាន និង
សេវជេវ។ បញ្ហានេះមិនទាន់និយាយដល់វបេបធម៌អានដេលនៅ
ខ្វះខាតខា្លាំងក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមនិសេសិតផង។
និសេសិតឆ្លើយសមា្ភាសន៍ក្នុងការសិកេសាសេវជេវនេះ បានបេប់ថា
គត់បេើបេស់បណ្ណោល័យតេម្តង ឬពីរដងបុ៉ណោ្ណោះក្នងុមួយសបា្តោហ៍
ហើយជាទូទៅ គឺនៅពេលមានការលុបចោលម៉ាងរៀនធម្មតា
របស់គត់។មេយា៉ាងទៀតការបងេៀននិងរៀនផ្នេកវិទេយាសាស្តេជួប
ការលំបាកចេើន  ដោយសារកង្វះមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើប បំពាក់
ដោយបច្ចេកវិទេយាថ្មីៗ ហើយចំណុចនេះបានប៉ះពាល់ជាខា្លាំងដល់
ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បេទេសកម្ពុជា។

បញ្ហាគុណភាពក្នុងកម្មវិធីស្ទេម
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំស្ទេម ជាបញ្ហាមួយស្មុគសា្មាញ។

កិច្ចបេឹងបេងរបស់រដា្ឋាភិបាលដើមេបីបង្កើនចំណប់អារម្មណ៍របស់
និសេសិតលើមុខវិជា្ជាទាំងនេះ បានជះឥទ្ធិពលដល់គុណភាពអប់រំ
ជាពិសេសក្នងុវិស័យឯកជន។នៅតាមវិទេយាល័យនិសេសិតភាគចេើន
បានជេើសយកផ្នេកសិកេសាវិទេយាសាស្តេបុ៉ន្តេនៅពេលគត់ឡើងដល់
កមេិតឧត្តមសិកេសា សា្ថានភាពនេះបានបេបេួលផ្ទុយគ្នាសេឡះ។
នៅតាមសាកលវិទេយាល័យនានា សិសេសបញ្ចប់វិទេយាល័យភាគចេើន
រួមទាំងសិសេសពូកេខាងគណិតវិទេយា និងវិទេយាសាស្តេផង បេរជា
ជេើសយកមុខវិជា្ជាវិទេយាសាស្តេសង្គមទៅវិញ។ ដូច្នេះ ដើមេបីពងេីក
លទ្ធភាពបានចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា និងដោះសេយបញ្ហាការ
ចុះឈ្មាះចូលរៀននោះគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាជាចេើនបានបនា្ទាប
លក្ខខណ្ឌទទួលនិសេសិតចូលរៀនហើយបានទាក់ទាញទាំងនិសេសិត

មានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងនិសេសិតមានសមត្ថភាពទាប ឲេយចូលរៀន
ក្នុងគេឹះសា្ថានសិកេសារបស់ខ្លួន។មេយា៉ាងទៀតដើមេបីជួយសមេួលដល់
សមត្ថភាពខុសៗគ្នារបស់និសេសិត គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាក៏បាន
កេសមេួលកម្មវិធីស្ទេម និងមាតិកាកម្មវិធីសិកេសា។ ទង្វើបេបនេះ
បានប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងដល់គុណភាពនេការអប់រំស្ទេម។

ការផ្តល់មតិ
កិច្ចពិភាកេសាខាងលើ បានបងា្ហាញពីបញ្ហាស្មុគសា្មាញជាចេើន

ដេលជាប់ទាក់ទងនឹង ការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេមនៅកម្ពុជា
និងបានគូសបញ្ជាក់ពីចំណុចស្នូលនេបញ្ហាចោទ ពោលគឺ តើ
បេទេសកម្ពុជាតេូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមេបីអាចផ្តល់នូវការអប់រំបេកបដោយ
គុណភាពក្នុងរយៈពេលខ្លី និងអាចផលិតនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា
ដេលមានបទពិសោធន៍ចេើន មានទំនួលខុសតេូវជាពលរដ្ឋ និង
មានសមត្ថភាព អាចជួយសមេចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការកា្លាយជាបេទេស មានបេក់ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់នៅ
ឆ្នាំ២០៣០ និងជាបេទេសមានបេក់ចំណូលកមេិតខ្ពស់ នៅ
ឆ្នាំ២០៥០។យោងតាមលទ្ធផលរកឃើញការសិកេសានេះមានផ្តល់
មតិសំខាន់ៗចំនួនបេំ ដើមេបីឲេយកម្ពុជាសមេចបាននូវការបង្កើន
ចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេម៖

ចំណេះដឹងផ្នេកស្ទេមសមេប់កម្ពុជា៖ គោលនយោបាយផ្នេក
ស្ទេម គួរមានការកេសមេួលឡើងវិញ ដើមេបីដាក់បញ្ចូលទិដ្ឋភាព
វបេបធម៌សង្គម ទៅក្នុងចក្ខុវិស័យនេ គោលនយោបាយនេះ។
គរុកោសលេយបេកបដោយនវានុវត្តន៍និងភាពជឿនលឿនដេលមាន
ការគំទេដោយ បេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍
គួរមានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីស្ទេម ប៉ុន្តេការដាក់បញ្ចូលនេះ
តេូវមានការសមេបសមេួល និងការកេតមេូវមួយចំនួន ដើមេបីឲេយ
បេកដថា វាសុីគ្នាល្អជាមួយនឹងបេព័ន្ធសង្គមកម្ពុជា។ គេឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិកេសាទាំងអស់ក៏តេូវពិនិតេយឡើងវិញដេរនូវ មាតិកាកម្មវិធី
សិកេសាផ្នេកស្ទេម ដោយរៀបចំឲេយមានការចូលរួមពីសាស្តោេចារេយ
និយោជកនិសេសិតនិងឪពុកមា្តោយរបស់និសេសិតផង។

មជេឈមណ្ឌលសមេប់ជំរុញភាពល្អវិសេស៖ គេះឹសា្ថានឧត្តមសិកេសា
នីមួយៗ តេវូកសាងមជេឈមណ្ឌលមួយសមេប់ជមេញុឲេយការបងេៀន
និងការសេវជេវមានភាពល្អវិសេស និងតេូវបំពេញភារកិច្ចរបស់
ខ្លួននេការជួយគំទេសាស្តោេចារេយ  និងអ្នកគេប់គេងរដ្ឋបាល ក្នុង
ការដាក់បញ្ចូលនវានុវត្តន៍ បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍
និងគរុកោសលេយបេបវិភាគ (critical pedagogy) ទៅក្នងុការ
បងេៀននិងការរៀនផ្នេកស្ទេម។ម៉េយាងវិញទៀតពួកគត់គួរទទួល
បានការចេករំលេករបៀបអនុវត្តល្អៗនៅអន្តរជាតិហើយសាកល
វិទេយាល័យ គួរមានការសេវជេវពីបញ្ហាបេឈមជាក់ស្តេងដេល
គេូបងេៀនតេវូជួបបេទះនៅក្នងុថា្នាក់រៀនផងដេរ។ មជេឈមណ្ឌលទំាង
នេះ ដើរតួនាទីក្នងុការផ្តចួផ្តើមធ្វើកម្មវិធីផេសព្វផេសាយដេលផ្តល់ឱកាស
ឲេយនិសេសិតអនុវត្តនូវ ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្តេង
និងក្នុងការភ្ជិតគមា្លាតរវាងសាលារៀននឹងកន្លេងធ្វើការ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ឧទេយានវិទេយាសាស្តេ៖ ឧទេយានវិទេយាសាស្តេ បើកឱកាសឲេយមាន
កចិ្ចសហការរវាងរដា្ឋាភបិាលឧសេសាហកម្មនងឹគេឹះសា្ថានឧត្តមសកិេសា
ក្នុងការលើកកម្ពស់វិទេយាសាស្តេនិងនវានុវត្តន៍នៅកម្ពុជា។ឧទេយាន
នេះ នឹងជួយគេប់គេងលំហូរចំណេះដឹង និងគំនិតដេលផុសចេញ
ពីការសេវជេវនៅតាមសាកលវិទេយាល័យ ទៅដល់វិស័យឯកជន
សមេប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការសេវជេវ និងការអភិវឌេឍផលិត
ផល។បេសិនបើមានការគេប់គេងល្អឧទេយានវិទេយាសាស្តេនឹងជួយ
សមេួលដល់បេទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មដោយបេើ
បច្ចេកវិទេយាទំនើប ដូចអាចឃើញចេបាស់នៅតាមបេទេសអភិវឌេឍន៍
និងបេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចធ្លាជាចេើន។

បេព័ន្ធអេកូឡូសុីជួយគំទេការអប់រំស្ទេម៖ ការអប់រំផ្នេកស្ទេម
តេូវការបេព័ន្ធអេកូឡូសុី សមេប់ឧត្តមសិកេសាមួយដេលផ្តល់នូវ
ការគំទេ និងមានដំណើរការល្អ។ ដើមេបីជមេុញឲេយការបងេៀន
និងការរៀនផ្នេកស្ទេមមានបញ្ចូលមុខវិជា្ជាផេសេងៗទៀត គេឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិកេសា និងរដា្ឋាភិបាល តេូវពងេឹងកម្មវិធីមួយចំនួន ដូចជា
កម្មវិធីសិកេសាថា្នាក់មូលដា្ឋាន និងផ្ដល់វគ្គសិកេសាជាចេើនបន្ថេមទៀត
មានជាអាទិ៍សិលេបៈនិងមនុសេសសាស្តេសមេប់និសេសិតផ្នេកស្ទេម។
គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា តេូវបង្កើតវគ្គសិកេសាថ្មីៗផេសេងទៀត (ជា
ពិសេស សហគេិនភាព)  និងដាក់បញ្ចូលវគ្គទាំងនោះទៅក្នុង
កម្មវិធីសិកេសាមានសេប់ដើមេបីឲេយនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាផ្នេកស្ទេម
អាចកា្លាយជាអ្នកបង្កើតការងារ មិនមេនគេន់តេជាអ្នកស្វេងរក
ការងារធ្វើនោះទេ។ នៅជំហានខាងមុខទៀត វគ្គសិកេសាមិនមេន
ស្ទេមមួយចំនួនគឺគួរមានដាក់ឲេយនិសេសិតផ្នេកស្ទេម រៀនជាចាំបាច់
មុនពេលគត់អាចទទួលបានសញ្ញាបតេ។

គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា គួរផ្តួចផ្តើមគំនិត ក្នុងការបង្កើតវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌេឍន៍វិជា្ជាជីវៈសមេប់បុគ្គលិកបងេៀននិង
បុគ្គលិកគំទេ និងធ្វើឲេយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនោះមានលក្ខណៈ
ផ្លូវការ។ វិធីសាសេ្ត ដូចជា ការរៀនដោយផ្អេកលើគមេង មិន
អាចធ្វើទៅបានទេ បេសិនបើគ្មានការគំទេពីអ្នកគេប់គេងរដ្ឋបាល
ដេលមានគំនិតបើកចំហ និងមានព័ត៌មានចេបាស់លាស់ ពេះ
វិធីសាសេ្តទាំងនេះ តេូវមានគេូបងេៀនដេលមានការប្តេជា្ញាចិត្ត
តេូវមានបេព័ន្ធសហការល្អ និងមានការផ្តល់ធនធានចាំបាច់និង
គេប់គេន់ដល់អ្នកអនុវត្ត។ សេវាកម្មនានាសមេប់ជួយគំទេ
និសេសិត ដូចជា បណ្ណោល័យ អាគរសមេប់ឲេយនិសេសិតសា្នាក់នៅ
ការបេឹកេសា និងការជួយណេនាំពីការងារនិងអាជីព ក៏តេូវមាន
ដោយមិនអាចខ្វះបាន។ ទាំងអស់នេះ មានន័យថា គេឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិកេសា គួរចាប់ផ្តើមគិតគូរពីការរីកចមេើនរបស់និសេសិត ក្នុង
លក្ខណៈជាមនុសេសពេញលេញ មិនមេនគេន់តេជាអ្នកមកទិញ
ជំនាញយកទៅបេើបេស់នោះទេ។

ស្ទេមសមេប់សិសេសឆ្នើម៖ ចំណប់អារម្មណ៍របស់សិសេស
លើមុខជំនាញស្ទេម គួរតេបំផុសឡើងមេនហើយ ប៉ុន្តេ ស្ទេម
ក៏តេូវតេជាមុខវិជា្ជាសមេប់សិសេសពូកេ ឆ្នើមៗបំផុត និងមាន
មូលដា្ឋានគេឹះរឹងមាំផ្នេកវិទេយាសាស្តេ និងគណិតវិទេយា។ គេូពេទេយ
ដេលមិនមានសមត្ថភាពគេប់គេន់ អាចនាំឲេយមានការបាត់បង់
ជីវិតដោយមិនសមហេតុផល រីឯវិស្វករខ្វះសមត្ថភាព អាច
បណ្តាលឲេយ សំណង់អាគរដួលរលំបាន។ គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសា
គួរកំណត់វិធានការណ៍ផេសេងៗ សមេប់ទាក់ទាញសិសេសឆ្នើមឲេយ
ជេើសយកមុខជំនាញស្ទេមដោយរួមសហការជាមួយវិទេយាល័យ។
វិធានការណ៍ទាំងនេះ មានដូចជា ការជួបសំណេះសំណល
ជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកវិទេយាសាស្តេ ដេលទទួលបានជោគជ័យ
(បុគ្គលគំរូ) និង ការបេកួតបេជេងទូទាំងបេទេសខាងផ្នេក
វិទេយាសាស្តេនិងនវានុវត្តន៍ជាដើម។
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