រព;ីក<ភពកំ>ើន
ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ)ៈ តួCទីDរអប់រំនិងបណ្ណុះ
បL្ខលប្ចកNសនិងវិ)Oជីវៈ និងឧត្តមសិក១
ទិវ!វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ)
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ក)ំង³លនជំ¤ញនិងមិននជំ¤ញ (CDC 2011, cited in

ចក្តី្តើម
ដកិ
្ឋ ចកម្ព
្ច ុ នកំើន៉ងឿន

និងន្វើ

D’Amico 2012)។ ន'វិស័យpកម្មមួយប៉ុ¾¿ះ³លÀ²វ%រ

មធ្យម

បុគ្គលិកមួយចំនួនតូចÁ្នកគណjយ្យ Âប់Âង ចÃប់ និងដ្ឋកិច។
្ច

ង ៨% 6ំងពី23ំ២០០០ មក (World Bank 2012)

លទ្ធផល ÂឹះÄនឧត្តមសិក cនបណ្ណុះបx្ខលនិស្សិតើសពី

?ើយ6ម%រពAករណ៍ នឹងនកFិត0Hល ៧% សKបM
់ ំ

តF²វ%រ\ទីផរ%រÅរ។ Æcនគន់គូរÇ ក្នុង23ំ២០១២ ទីផរ

ឧសហូនីយកម្ម%ន់'()
 ំង*ើង។ អ-កំើនដ្ឋកិច្ច
01ំ23ំន

23ំ(ងមុខPៀត

(Huot

សំណង់ និងកសិកម្ម

2013)។

វិស័យ%ត់Xរ

Pសចរណ៍

ក)ំងជំរុញដ៏សំ(ន់\កំ
 ើនដ្ឋកិច្ច។

ពលកម្មÀ²វ%រនូវនិសិ្សតបញ្ចប%រ
់ សិក0Hល
ប៉ុ្ត

ÂឹះÄនឧត្តមសិកបណ្ណុះបx្ខល

១៦.០០០¤ក់
cនដល់0Hល

ផលិតផលក្នុងbុកសរុប

២៩.០០០¤ក់ ?ើយតួខjះÉច*ើងដល់ ២២.០០០¤ក់ ៀប

(ផសស) cនeើនពី ២២,៤% ^23ំ២០០៨ ដល់ ២៦,៤% ^23ំ

នឹងនិស្សិតបញ្ចប់%រសិក ៧០.០០០¤ក់ ^23ំ២០១៤ (HRINC

២០១០ (ក្នុងjះ វិស័យ%ត់Xរ និងpយនភ័ណs រួមចំ]ក ១២%)

2010, cited in D’Amico 2012) (រូបព១)។ ក្នុងចំ¾មនិសិ្សត

?ើយចំ]ក\វិស័យpកម្ម eើនពី ៣៨,៨% ដល់ ៤០,៦%

បញ្ចបកលវិ
់
ទAល័យ^23ំ២០០៨ ន0ណ ១០% ប៉ុ¾¿ះ

(ក្នុងjះ សx្ឋzរ និង{ជនីយ|}ន រួមចំ]ក ៤,៤%) (NIS

³លរក%រÅរ្វើcនក្នុង23ំះ (CAMFEBA 2008)។ ទីផរ

2008; Hing et al. 2012)។ ចំ]កវិស័យកសិកម្មក្នុង ផសស

ពលកម្មÀ²វ%រÎើន

ចំ]ក\វិស័យឧសហកម្ម^ក្នុង

ងនូវ ជំ¤ញប¦្ចកPសនិងវិ

ជី
§ វៈ។

%រចុះÏÐះចូលÑៀនÇ3ក់ឧត្តមសិករបស់និស្សិត

)ក់ចុះពី ៣៨,៨%^23ំ២០០៨ មក ៣៣% ^23ំ២០១០។

ើមុខវិ

§

\ក)ំង

វិទAb្តនិងវិស្វកម្ម ផលិតកម្មនិងសំណង់ សុខពនិងសុខុល

ពលកម្មសរុប^23ំ២០០៨ ដល់ ១២% ^23ំ២០១០ ?ើយក្នុង

ព និងកសិកម្ម គឺនកFិតÒប Óើៀបនឹង0PសឯPៀតក្នុង

វិស័យpកម្ម cនeើនពី ១៩,២% ដល់ ២០% ប៉ុ្តក្នុងវិស័យ

តំបន់ÉសុÉÆ្ន
ី
យ៍

កសិកម្ម គឺcនថយចុះពី ៧៣,២% មក ៦៨% ក្នុងអំឡុងលះ។

បx្ខលÁ្នកប¦្ចកPសនិងវិ

យរនកំើនដកិ
្ឋ ច្ច អ-ពី)កចុ
់ ះពី ២២,៨៩%

0PសឯPៀតក្នុងតំបន់

^23ំ២០០៩ មក ២១,១% ^23ំ២០១០ និង ១៩,៨% ^

នូវសមត្ថពជំ¤ញឯកPស នឹងអ្នកនជំ¤ញ×បjះ។ មA៉ង

23ំ២០១១ (MoP 2013)។

Pៀត Øះបី

ក)ំងពលកម្មក្នុងវិស័យឧស្សហកម្មcនeើនពី

៨,៥%

អត្ថបទស្ខបលនcយjះ នល

ពិកពី%រ

ង

§ជីវៈ ក៏នតិចxស់³រ Óើៀបនឹង

³លបÅÖញពីពមិនសុz3
ី រpងតF²វ%រ

៧០%

(ផសស)

និងជួយbូបយកcនដល់

\ក)ំងពលកម្មសរុបក្តី

ក៏និស្សិតចុះÏÐះចូល

§ជីវៈ នឹង %រអភិវឌ្ឍដកិ
្ឋ ច0
្ច Pស

Ñៀន(ងកសិកម្ម^6មកលវិទAល័យ នតិច¤ក់xស់ មិន

ពិសើ %រ)សប្ត
់ ូររច¤សម្ពន្ធ
័ ដកិ
្ឋ ច្ច និង

ដល់ ៤% \ចំនួននិស្សិតចុះÏÐះចូលÑៀនសរុប^ឧត្តមសិកះ

បx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ
យ«¬ត

ក)ំងពលកម្មន%របណ្ណុះ

កសិកម្មរួមចំ]ក៉ងសំ(ន់ក្នុង%រជំរុញកំើន

ផលិតផលក្នុងbុកសរុប

បណ្ណុះបx្ខល និងទំ¤ក់ទំនង\ឧត្តមសិក និង%រអប់រំនិងបណ្ណុះ
កម្ពុ

(6Õង១)។

ប°បF±ល\តF²វ%រធននមនុស្ស

និងកFិត³លឧត្ដមសិក

និង%រអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

P (Mak 2012)។
ជំ¤ញមិនសុីz3នឹងតF²វ%រ ¤ំឲ្យនអ្នក|ក់Úក្យសុំតិច¤ក់

§ជីវៈ cនµ្លើយតប

នឹងតF²វ%រjះ។ អត្ថបទក៏នផ្តល់មតិ(ងលនcយមួយ

Xើម្បីចូល្វើ%រក្នុងមុខតំ]ងÛ្សងៗ។

ចំនួន³រ Xើម្បីផរ§ប់តF²វ%រ នឹង%រផ្គតផ្គ
់ ង។
់

មុខរបរនិង%រÅរ

^23ំ២០១០-១២

៣៥.៩៧៦%រÅរ^ទំjរ

ង6មទី3កÅរ
់
0Pសកម្ពុ

តិ

នដល់

ប៉ុ្តនអ្នក|ក់Úក្យសុំ្វើ%រ'

ើដ្ឋកិច្ចវរអ្វី?

៦.៨៦០¤ក់ប៉ុ¾¿ះ (១៩.០៦%) (NEA 2012, cited in Heng

តFវ² %រពលករក្នង
ុ វិសយ
័ ឧសហកម្ម និងpកម្ម កំពង
ុ eើន*ើង

2013)។ ក្នុងអំឡុងលដ³លះ រយៈលÞើសÑីសបុគ្គលិក

ពិស ពលករអ្នកនជំ¤ញ និងប¦្ចកPស។ ពី23ំ២០០៨

ជំ¤ញXើម្បីបំញមុខតំ]ង^ទំjរ cនeើន*ើងពី ៤,២ 

ដល់ ២០១០ 0ណ ៨៧% \តFវ² %របុគល
្គ ក
ិ ក្នង
ុ គ¹ងវិនគ
ិ

១១,៧សc¬ហ៍។ ^ចុងទសវត្សរ៍២០០០ អ្កតមួយអំពតF
ី
²វ%រ

ទទួលcន%រអនុម័តពីុម0ឹកអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

របស់និជក និងជំ¤ញរបស់យុវជន cនបÅÖញÇ យុវជនរហូត

១

អត្ថបទjះÑៀបÑៀង*ើងយ បណិត អ៊ុន
សជិកគណៈកÐធិ%រដឹក¤ំ%រÅរ

គឺ

ពលករºើ

ង និង បណិត ជួន រម្យសី

\äទិ%âវãវអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

អ្នកសFបសF±លុមâវãវÁ្នកអប់រំ និង បណិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ
។

អត្ថបទស្ខបលនcយjះ

Á្អកើ%រពិកល

នcយតុមូល និងសិ%æçâវãវ23ំ ២០១២ Ñៀបចំ*ើងយ ុមâវãវÁ្នកអប់រំ និងសFបសF±លយ កលវិទ!ល័យភូមិន្ទ
ភ្នំ'ញ (RUPP) ³ល

èគូមួយ^ក្នុង äទិ%âវãវអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

។

* ញផយយ ទិវ!វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ)

រូបព ១៖ តF²វ%រ និង%របណ្ណុះបx្ខលនិស្សិតឧត្តមសិក
^កម្ពុ

ដូចcនÑៀបÕប់(ងើ ÂឹះÄនឧត្តមសិកមិនcនផ្តលកម្ម
់ វិធី

ពី23ំ២០០៩ ដល់ ២០១៤
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កំពុងស្ថិតក្នុងដំើរ%រអនុម័ត (Mak 2012: 31)។
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ឧត្តមសិក«¬តើ%រពីកវិលព
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ះP។ ឧÒហរណ៍ ក្នុងÁន%រអប់រំ23ំ២០០៥-២០០៩ ន

0ភព៖ HRINC (2010) cited in D’Amico (2012)

កំណត់ចÃស់ពី

ល

ប្កើនចំនួននិស្សិតចុះÏÐះចូលÑៀនពី

ដល់ ៧៦%មិននជំ¤ញ³លនិជកé្វងរកះP (World

២៥.០០០¤ក់^23ំសិក២០០៤-០៥ ដល់ ៩០.០០០¤ក់^23ំ

Bank 2009; Chan 2008)។

២០១០ ប៉ុ្ត

សព្វì្ងjះ ក្តីcរម្ភន%ន់'Îើន*ើង មិនÀឹម'អំពីបïÖ

ក់é្តងចំនួននិស្សិតcនeើនដល់

ង ២០០.០០០

¤ក់^23ំ២០១១។ Pើប'លថ្មីៗjះP ³លរ|}ភិcលcន

សមត្ថពជំ¤ញមិនសមbបនឹងតF²វ%រ%រÅរប៉ុ¾¿ះP ប៉ុ្ត

សង្កតធ្ង
់ នើ
់ គុណពឧត្តមសិក

អំពីបïÖ%រអប់រំនគុណពÒបðមPៀត។

តF²វ%រ។ ក្នុងjះ រ|}ភិcលផ្តល់មូលនិធ0
ិ ណ

%រចុះÏÐះចូល

និងលក្ខណៈសមbបនឹង
៥០% សKប់

Ñៀនជំ¤ញÂប់Âង និងÚណិជ្ជកម្មន៉ងÎើនក៏ពិតòន ប៉ុ្ត

"គ¹ងប្កន
ើ គុណពនិងើកកម្ពសសមត្ថ
់
ពឧត្តមសិក
 " ³ល

កម្ពុ

ធ¤zរពិភពកចូលរួមផ្តល់ជំនួយឲ្យ³រ (Mak 2012)។ គ¹ង

^'ខ្វះ(ត()ំងនូវពលករក្នុងbុក សKប់បóើ%រក្នុងមុខ

តំ]ងÁ្នកÂប់Âង
Á្នកជំ¤ញវិ

Á្នកÂបÂ
់ ង/À±តពិនិត្យកFិតមធ្យម

និង

jះនល
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ើកកម្ពស់សមត្ថពÂប់Âង

បៀន

Industry Productivity Center 2008)។ ក្នុងវិស័យសំណង់ ពលករ

%រÅរប¦្ចកPសÁ្នកឧត្តមសិក"

កម្ពុ
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នជំ¤ញខ្ពសៗ
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%រផ្តល់pអប់រំ
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ឯកជនÒំងះ ផ្តល់%របណ្ណុះបx្ខល
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្ធ រំ^កម្ពុ
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ួ
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់
(ន់
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Éចចូលសិក^Ç3ក់ឧត្តម
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6Õង ១. គរយ\និស្សិតចុះÏÐះចូលÑៀនÇ3ក់ឧត្តមសិកÁ្នកវិទAb្ត និងគរយ\ក)ំងពលកម្មន%របណ្ណុះបx្ខលÁ្នក
ប¦្ចកPសនិងវិ ជី
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កម្ពុ
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៉*សុី

សិង្ហបុរី
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45.31

53.15
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12.48

ឧត្តមសិកÁ្នកវិទAb)
្ត

សុខុលព និងកសិកម្ម

ប¦្ចកPស និងវិ
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គរយ\ក)ំងពលកម្មន%របណ្ណុះបx្ខលÁ្នក

äៀតxម
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§ជីវៈ
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វិទAល័យ'ងបន្ត%រÑៀនសូÀ^Ç3ក់ឧត្តមសិក
ក្នុងវគ្គអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

ងសិក

§ជីវៈ។

ទីផរមិនញញ

យរ

cនបង្កឧបសគ្គដល់ÂឹះÄនអប់រំនិងបណ្ណុះ

បx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

%របៀនពុន
ំ
គុណព និស្សិតបញ្ចប់%រសិកÉចរក%រÅរ្វើ

ប្កើនមុខវិ

Óើ
§ កបៀន

មិនcនះ ឬក៏មិនcនញញ6មមុខជំ¤ញរបស់ខ្លួនP។

ÂឹះÄនអប់រំ

ើSឹះUVនអប់រំនិងបណ្ណុះបL្ខលប្ចកNស និង

pឲ្យ0

§ជីវៈ ក្នុង%រពីក³នÂបដណ្ណប់ និង
(Knight & MacLeon 2004)។ ទី៤

និងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

§ជីវៈÒំងរបស់

រដ្ឋ និងឯកជន គÎើន0មូលផ្ត^
ុំ ទី0ជុំជន ដូ¦្នះមិនÉចផ្តល់
វិ)Oជីវៈ បណ្ណុះបL្ខលអ្វីខ្លះ?

រ|}ភិcលមិនÒន់នលនcយនិងយន្ត%រzំþ
ឲ្យនតុល្យពរpងÂឹះÄនអប់រំ

6ំងពីទសវត្សរ៍១៩៩០ មក លនcយរបស់រ|}ភិcល
ើ%រអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

§ជីវៈ

និងវិ

cន«¬ត

អភិវឌ្ឍសមត្ថពបុគ្គល6មរយៈ%រផ្តល់ជំ¤ញ។

0Pសកម្ពុ

ផ្តល់ Éទិពដល់%រអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

§ជីវៈ នឹងÂឹះÄនឧត្តមសិក ះP។ ឧÒហរណ៍ ក្នុងត្ត
រ|}ភិcលcនប្កើត

កលវិទAល័យក្នុងតនី
្ត មួយៗ

ជនី^តំបន់ជនបទ និងជួយþþងដល់
់
%រ

Xើម្បី

និងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPស

ចំនួនពីរ³លនតំបន់ដ្ឋកិចពិ
្ច ស

និច្ចើ%រ%ត់បន្ថយពី 6មរយៈ%រផ្តលបំ
់ ណិនមូល|}ន
Û្សងៗឲ្យ0

ជនគÎើន³លរស់^6មជនបទះP។ ទី៥

បx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

ងពឹង%រអប់រំនិងបណ្ណុះ

§ជីវៈ។ %រវិគ^23ំ២០០១ ើ ១១

§ជីវៈ

Âះឹ Äនឧត្តមសិក
 រណៈ ³ល Á្នក
 មួយ\កម្មវិធសកម្ម
ី
ព

Îើន

ង ដល់ឧត្តមសិក ³លÉចពិនិត្យើញ6ម%រចំxយ

Éទិព cនបÅÖញÇ ២៧% \ÂឹះÄនÒំងះនÓើកវគ្គ

Îើន

ងើនិស្សិត3ក់ៗ ក្នុង%រអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចក

Pសនិងវិ

បណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ

§ជីវៈ ប៉ុ្តcនទទួលÀឹម' ៩%

\ថវិ%ប៉ុ¾¿ះ (Un 2012)។ រ|}ភិcលនÁន%រប្កើតឲ្យន

§ជីវៈ គឺរហូតដល់ ៨០%\ចំxយឯក6សរុប ៀប

នឹងÀឹម ៦៧%សKប់ឧត្តមសិក (Un 2012)។ Éទិពjះ

៉ងចxស់វិទAល័យមួយ

À²វcនពឹង*ើង6ំងពីÚក់កx្ខលទសវត្សរ៍២០០០ មក 6ម

ប្កើតមជ្ឈមណsលអប់រំនិងបណ្ណុះបx្ខលប¦្ចកPសនិងវិ
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§ជីវៈ
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២០០៥។ 1ប់ព
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ÆមិនÒន់រកcនតួខ
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