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)រផ្តលTទិ
់
.ពដល់វគ្កបណ្ណុះបb្ខលខ្លីៗ ង )របW្កើត

របស់ជនក្នុងវ័យ1្វើ)រ 3ន±ឹម ៣.៤០០ដុçរTóរិក

នូវព័នអប់
្ធ រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស និងវិeជីវៈផ្លូវ)រ។

ើនចំនួនÍើង

ជំនួយឧបត្ថមដល់
្ភ

1ៀបនឹង ១០.៤០០ ដុçរTóរិកមធ្យម សបTUV
់
ន

ពិ"សសប)រ
់ បណ្ណុះ

)រអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស

(APO 2011, cited in Heng 2013)។ តួJខOះ3នន័យ

និងវិeជីវៈក្នុងអំឡុង§លOះ 3នលក្ខណៈចំßះកិច្ច (មិន

£

អចិ្តយ៍) vច់យដុំ និង÷តសំSន់*Jើតxវ)រ

កម្ពុ±វ~លំអផលិត.ពក3ំងពលកម្ម

ើម្បីពhឹង

សមត្ថ.ពកួតpងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់។

ប9ន់ យមិននគិតគូរដល់)រÚៀបចំលក្ខណៈព័ននូ
្ធ វ
éលនយ និង(ន)រសបតx
់
វ)រពលកម្មជំ9ញ

៣. តួទី រអប់រំបណ្ណុះប្ខលប្ចក#ស

ក្នុងរយៈ§លង )រl9គុណ.ព ឬយន្ត)រសxបសxáល

និងវិ()ជីវៈ ក្នុងរអភិវឌ្ឍ;ដ្ឋកិច្ច

ជំនួយìះ។ ក្នុងបរិបទOះ រvwភិលន"្នឲ
ើ ្យពួកêគូ

៣.១. ជំនួយVំWដល់រអប់រំបណ្ណុះប្ខល

អភិវឌ្ឍន៍ជួយបW្កើត

ប្ចក#សនិងវិ()ជីវៈ Xទសវត្សរ៍

និងវិeជីវៈ^ប់ុងយមួយ

១៩៩០

ពីរ។

ើមទសវត្សរ៍១៩៩០
)រអភិវឌ្ឍសកម្ពុ

ព័ន្ធអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស

បZ[ទី១

Ulរណៈ

)រសិក,ពីតួ9ទីវិស័យអប់រំក្នុង
ន1្វើ"ចក្តសន្ន
ី
ិvwនៀង¼

ើម្បីះâយបZ[សំSន់

គឺ)រលុបល)រl9)រÇរក្នុងវិស័យ

ºើយក្នុងOះ±វ1្វើវិ.គទីផ,រ)រÇរ·៉ងល្អិត

ល្អនសំ
់ ÿះâយនូវតxវ)រពលកម្មជំ9ញ។

£ ^ឹះU_នអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈ ល

±វបW្កើតទី.កÇរ
់ សxបសxáលមួយ

ផ្តលនូ
់ វនិស្សិតបញ្ចប)រសិ
់
ក,នR ២០០០9ក់/ំìះ មិន

បណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈÝ្សងៗ

Tចបំ§ញតxវ)រក3ំងពលកម្មជំ9ញ

^ប់^ងរបស់សួងខុសៗ¼ (ADB 1997)។

U÷រ

និងបំ§ញកិច្ច)រ

ថ្វីÊើកំទxងO
់ ះ

និងកUងសលទទួលរង)របំផ្លិចបំញន

បZ[ទី២

ពីះ^ឹះU_នអប់រំ
ស្ថិតម)រ

9ំឲ្យ3នកំEើននិស្សិតចុះäះ

Íើយ (ADB 1997)។ )រLយតÕ្លរបស់êគូអភិវឌ្ឍ99Jើ

ចូលÚៀន (ល១០.០០០9ក់) ក្តី ប៉ុt្តកំEើនOះ3ន

)រវិនិគ

កxិតqបbស់ ºើយមុខជំ9ញយកមកបៀនក៏3នតិច

និង)រអភិវឌ្ឍy្ងអ9គតកម្ពុ

អះTងរ£

ក៏ន

)រពhឹង"ដ្ឋកិចតិ
្ច
TចសÌចនJឿន

មិនTច

្លើយតប*នឹងទីផ,រ)រÇរន (ADB 2004)។

ម)រ1្វើវិនិគ*Jើវិស័យអប់រំ និងបណ្ណុះបb្ខល ល

កង្វះជំ9ញOះ1្វើឲ្យ3នមុខតំងទំOរ

ផ្តល(្ល
់ ្ក.មៗ (Duggan 1997)។ )រអះTងOះន9ំ

É្វងរក)រÇរ1្វើ។

ឲ្យ3ន)រផ្តលTទិ
់
.ព*Jើ

^ឹះU_នអប់រំបណ្ណុះបb្ខល

រក)រÇរ កម្ពុក្នុងំ២០១០-១២ 3ន)រÇរទំOរ

បd្ចកសនិងវិeជីវៈ ង ^ឹះU_នអប់រំ£ក់ឧត្តមសិក,

៣៥.៩៧៦កt្លង ប៉ុt្ត3នអ្នកvក់Þក្យសុំ)រÇរR ៦៨៦០

យûជរvwភិល និងêគូអភិវឌ្ឍន៍ ពិ"ស អង្គ)រពលកម្ម

9ក់ប៉ុÏÐះ (១៩,០៦%) (NEA 2012, cited in Heng

Èើនងអ្នក

ងមព័ត៌3នពីទី.កÇរ
់ តិÉ្វង

អន្តរតិ(ILO) កម្មវិធអភិ
ី វឌ្ឍន៍សហតិ(UNDP) និង

2013)។ កង្វះព័ត៌3នទីផ,រ)រÇរ និង"ចក្តី9ំអពី
ំ Tជីព

ទី.កÇរ
់ សហតិបត្តិ)រអន្តរតិជប៉ុន(JICA)។

ឬក៏(ន)រក្នុងចំÏមយុវជន

យ3នជំនួយឧបត្តមពី
្ភ êគូអភិវឌ្ឍន៍99
នបW្កើតុម)រÇរ
U្តថ្មីៗ

ើម្បីកUងកម្មវិធីសិក,

ក៏Tចបង្ក.ពមិនសុី¼រLង

)រÇរ និងអ្នកvក់Þក្យសុំ)រÇរ 1្វើរ (Hay 2012) ។

រvwភិល
និងយុទ្ធ

សំÿ1្វើឲ្យ)រអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិង

វិeជីវៈ )ន់Rន"ើរÍើង។ ប9បមក
់
ុមឹក,បណ្ណុះ

2

៣.២. ឧបសគ្គក្នុងរអភិវឌ្ឍរអប់រំបណ្ណុះ

អ្នកផ្តលជំ
់ នួយ

ប្ខលប្ចក#សនិងវិ()ជីវៈ
កង្វះSតហិរញ្ញវត្ថុ
បុគលិ
្គ ក3នកxិត

២

.ពvច់យដុំ

និងអង្គ)រមិន

នរvwភិល

(MoEYS

&

Education Sector Working Group 2005)។

និងសមត្ថ.ព

៣.៣. រវិនិ

គឺឧបសគ្គចម្បងដល់)រពhីកន

គសកម្ម_ើងវិញ

ើរអប់រំ

បណ្ណុះប្ខលប្ចក#សនិងវិ()ជីវៈ

^បដណ្ណប់{ ^ឹះU_នអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស និង
វិeជីវៈ។ ម¦៉ងៀត ក៏គួរពិរb*Jើក÷Ý្សងៗÈើន

ំងពីសួង)រÇរ

បណ្ណុះបb្ខល

និងវិeជីវៈ

ន

រ។ ក÷ទី១ )រមូលផ្តុំ^ឹះU_នអប់របណ្ណ
ំ
ុះបb្ខលបd្ចក

ក

សនិងវិeជីវៈមទីជជន
ុំ
និងកង្វះលទ្ធ.ពទទួលន

វិនិគ*Jើ)រអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស

ឥណqននិងព័ត3ន
៌
ទីផ,រ នûûំង^ឹះU_នអប់រឯកជន
ំ
ក្នុង

ជីវៈ។ ក់É្តង ថវិ)របស់រvwភិលសប់ សួង)រÇរ

)រពhីកន^បដណ្ណបរបស់
់
ខ្លួន (ADB 1997)។

និងបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ

ក÷ទី២
(៩ំ)
ស

ើតÍើងក្នុងំ២០០៥

3នធនlន)ន់RÈើននvក់

ន

ើនពី

និងវិe

៧៥០.០០០ដុçរ

គឺលក្ខខណ¹{)របញ្ចប់)រអប់រំ£ក់មូលvwន

Tóរិកក្នុងំ២០០៦ ដល់ ១៣,៣៤çនដុçរTóរិកក្នុង

ើបTចសិក,U_ប័នអប់របណ្ណ
ំ
ុះបb្ខលបd្ចក

ំ២០១២ ក្នុងìះ3នល ៦៥% សបផ្ត
់ ល់*ឲ្យ

និងវិeជីវៈផ្លូវ)រ

ន)ត់បន្ថយ)រចុះäះចូល

វិទ¦U_នបណ្ណុះបb្ខល99 (ADB 2008a; Chan 2008)។

Úៀន ពីះសិស្ស Èន
ើ នះបង់)រសិក,
 មុន§លបញ្ចប់

ម¦៉ងៀត

កxិតមូលvwន។

អ្នកផ្តល"
់ Lអប់រំឯកជន

ក÷ទី៣

រvwភិលមិនqន់3នលទ្ធ.ព

បW្កើតéលនយនិងយន្ត)រ¼ំ



និងJើកកម្ពស់

3ន)រសxបសxáល)ន់R
 "ើរÍើងមួយ
ើម្បីបW្កើតឲ្យ3នកម្មវិធី

និងវិទ¦

U_នអប់រំ )ន់RÈើនមុខÈើនëទ។

សម.ពរLង^ឹះU_នអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកស និងវិe

ធ9¼រអភិវឌ្ឍន៍Tសុន
ី
បW្កើនជំនួយឧបត្ថមដល់
្ភ
សួង

ជីវៈ មួយនឹង ^ឹះU_នឧត្តមសិក, យ÷តសំSន់*Jើ

)រÇរ និងបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ ពី ១០çនដុçរTóរិកក្នុង

)របន្សុី¼រLងឧស,ហនីយកម្ម និង)រអភិវឌ្ឍពលកម្មជំ9ញ

ំ២០០៥ ដល់ ២៥çនដុçរTóរិកក្នុងំ២០១០ សប់

(Barber & Cheng 2010) ìះ។ ព័នអប់
្ធ រំមិននvក់

អនុវត្ត គ

ឲ្យ)របណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ 3នTទិ.ពខ្ពស់ង )របណ្ណុះ

បd្ចកសនិងវិeជីវៈ។

បb្ខលន់ខ្ពស់

គ

ºើយមOះក៏មិននជួយឲ្យជំ9ញ

ង Uក ល្បង Jើ )រ ពhឹង )រអប់រំ បណ្ណុះ បb្ខល
រvwភិលក៏នÊ្ត%ជួយពhឹង

ងOះរ យនផ្តលថវិ
់ )3ណ ១០០çនដុçរ

3នលក្ខណៈ)ន់Rសុី¼*
 នឹងទីផ,រ)រÇរ និងឲ្យ)រផ្គតផ្គ
់ ង់

Tóរិក។ ំ២០០៣ សកូÚSង
៉
ត្បូងនផ្តលថវិ
់ )

ក3ំងពលកម្មជំ9ញ

៥០çនដុçរTóរិក

TចបÌើពិពិធកម្មមូលvwន"ដកិ
្ឋ ច្ច

ើម្បីបW្កើតមវិទ¦ល័យពហុបd្ចក

ើម្បីនÍើងដល់ ដំbក់)ល ប9ប់ {ឧស,ហ.វូបនីយ

សតិល3នកម្មវិធីសិក,qន់សម័យ និងបំÞក់ឧបករណ៍

កម្មìះរ (Green 2009)។ ំ២០១២ សកម្ពុ

ទំOើបៗ (ADB 2008b)។

3ននិស្សិត£ក់មវិទ¦ល័យ3ណ

២៥០.០០០9ក់

លទ្ធផល

)រចុះäះចូលÚៀនរបស់សិស្សន

ើន

(MoEYS 2012, cited in Heng 2013)។ ពួកយុវវ័យក៏ចូលចិត្ត

ពីល

ចុះäះចូលÚៀន£កឧត្ត
់ មសិក,

£ក់អប់រំបណ្ណុះ

៩០.០០០9ក់ំ២០០៧ (ADB 2008b)។ àះបីចំនួន

បb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈរ àះបី ទីផ,រ)រÇរ±វ)រ

សិស្សចុះäះចូលÚៀន3ន±ឹម ១,១០% {ក3ំងពលកម្មក្តី

Èើនងនូវ ពលករ3នជំ9ញក្តី។ ពីំ២០០៨ ដល់ ២០១០

ប៉ុt្តចំនួនOះL"្មើនឹង ៣០% {ក3ំងពលកម្មចំណ&លថ្ម*
ី

ល ៨៧% {)រÇរល±វបW្កើតក្នុងគ

ងវិនិគ

ក្នុងទីផ,រ)រÇរ និងសZ្ញណវិជ្ជ3នមួយ។ ក្នុងំ២០១០

ទទួលន)រអនុម័តពីុមឹក,អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

គឺ)រÇរ

កម្ពុ3នសិស្ស ១១៤.១៣៨9ក់ លសិក,ក្នុងវគ្គអប់រំ

ង

១០.០០០9ក់ចុងទសវត្សរ៍១៩៩០

ដល់

សបពលករ
់
Îើក3ំងល3នជំ9ញ ឬ¼äនជំ9ញ (CDC

បណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈរយៈ§លខ្លី

2011, cited in Heng 2013)។ 3នRវិស័យ"Lកម្មល±វ

2011, cited in Heng 2013) ក្នុងOះ3ន ៦៤,៣០% នចូល

)របុគ្គលិកមួយចំនួនតូច3នជំ9ញ(្នកគណOយ្យ ^ប់^ង

សិក,Sងកសិកម្ម និង±ឹម ៨% ប៉ុÏÐះនចូលសិក,Sង

ច!ប់ ឬ "ដកិ
្ឋ ច។
្ច

ជំ9ញបd្ចកស។

កង្វះ)រចូលរួមពីអ្នកផ្តល់"L
 បណ្ណុះបb្ខល ក្នង
ុ )របW្កើត

កន្លងមក3ន)រផ្តួចÝ្តើមគំនិតÈើនºើយ

éលនយ ក÷មួយៀត9ំឲ្យ អ្នកវិនិគ)ន់R

ប្តូរទស្សនៈរបស់យុវវ័យ

ពុំសូវ3នឆន្ទៈ1្វើវិនិគJើ

បb្ខលបd្ចកសនិងវិជី
e វៈ។

)រអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចក

(MoLVT

ើម្បីស់

និងឪពុក3÷យ*Jើ)រអប់រំបណ្ណុះ
សិស្សលនបញ្ចបវគ្គ
់

ស និងវិeជីវៈ (Knight & MacLeon 2004)។ )រពិ"ះ

អប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈ

បល់3ន1្វÍើ
ើ ង.គÈើនបំផុត

RរLងម#្តីរvwភិល

¨ក់Êៀវត្សរ៍Èើនងបុគលិ
្គ ក)រិ·ល័យ និងម្តីរvwភិល

ឧqហរណ៍ §ល សួង)រÇរ និងបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ

បb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈ នឹងនិស្សិតនបញ្ចប£
់ ក់ឧត្តម

នក

សិក, ក៏មិន3នគ3ត¨ក់Êៀវត្សរ៍អ្វីÈើនរ (NIS 2010)។

កxិតមធ្យម។
២

ើតÍើងក្នុងំ២០០៥ សួងអប់រំ យុវជន និងកី

ºើយរLងសិស្សនបញ្ចបវគ្គ
់ អប់រំបណ្ណុះ

សប£
់ ក់មធ្យមសិក,

សិស្សលនសិក,ក្នុងវគ្គអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចក
 សនិង

ជំ9ញវិeជីវៈសប់$ើសយក£ក់

វិeជីវៈ មU_នប័ន3ន)រទទួលU)ល
់ ផ្លូវ)រ Rងរក

នvក់អនុវត្តកម្មវិធីសិក,ថ្មីមួយ
លក្នុងìះ3ន

Rងទទួលន

ទី១១ និង ទី១២។ 9§លថ្មីៗOះ សួងអប់រំ យុវជន និង

ក*នÈើនងនិសិ្សតបញ្ចប£
់ ក់ឧត្តមសិក,

់ សវិeជីវៈ។
កី នបW្កើត9យកvwនតxងទិ

3

(D’Amico

៤.២. ឧបសគ្គក្នុងរអភិវឌ្ឍរអប់រំefក់

2012)។ ម¦៉ងៀត សិស្សនបញ្ចប់វគ្គអប់រំបណ្ណុះបb្ខល
បd្ចកសនិងវិeជីវៈ

ឧត្តមសិក5

ក៏3នតួ9ទីTជីពÈើនងនិសិ្សត

បញ្ចប£
់ ក់ឧត្តមសិក,រ (CSES 2009, cited in World

àះបី^ឹះU_នឧត្តមសិក, ើនចំនួនក្តី

Bank 2011)។
ទន្ទឹម¼Oះ

ប៉ុt្តមិនqន់

បំ§ញនមតxវ)រទីផ,រពលកម្ម។ និសិ្សតបញ្ចប£
់ ក់
កម្ពុ3នវគ្គអប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចក

ឧត្តមសិក,Èើន9ក់¼äន)រÇរ1្វើ

ឬ3ន)រÇរ1្វើមិន

ស និងវិeជីវៈរយៈ§លខ្លី (ពីបី+ ដល់មួយំ) )ន់R

§ញJញ។ ក់É្តងក្នុងំ២០០៨ 3នR ១០% {និសិ្សត

ÈើនÍើង លនបW្កើនសមត្ថ.ព1្វើ)របណ្ណុះបb្ខល។

បញ្ចប£
់ ក
 ឧ
់ ត្តមសិក,
 ប៉Ï
ុ
Ðះល3ន)រÇរ1្វើ (CAMFEBA

)រចុះäះចូលÚៀនក្នុងវគ្គបណ្ណុះបb្ខលខ្លីៗ 3នចំនួនÈើន

2008) ºើយÓព¦ករណ៍£ ំ២០១២ តxវ)រទីផ,រ

ង)រចុះäះចូលÚៀនក្នុង វគ្គសិក,£ក់សZ្ញប័±រងល

ពលកម្មនូវនិសិ្សតបញ្ចប់£កឧត្ត
់ មសិក,3ន±ឹម

3នរយៈ§លពីរំ (D’Amico, 2009)។ )រសប្ត
់ ូរOះL

9ក់ប៉ុÏÐះ សប់និស្សិត ២៩.០០០9ក់ ល^ឹះU_ន

ប*នឹងរច9សម្ព័ន"
្ធ ដកិ
្ឋ ច
្ច លក្នុងìះ )រÇរ3ន¨ក់

ឧត្តមសិក,បណ្ណុះបb្ខលន ºើយតួJខOះTច3ន±ឹម

ក*ផ្លូវ)រ 3នតិចÍើយÊើគិត.គរយ ºើយ

២២.០០០9ក់ សបនិ
់ ស្សិតបញ្ចប់ឧត្តមសិក, ៧០.០០០

វិស័យកសិកម្មRជួយូបយក

១៦.០០០

ក3ំងពលកម្ម.គÈើន។

9ក់ ំ២០១៤ (HRINC 2010, cited in D’Amico

រច9សម្ព័ន"
្ធ ដ្ឋកិច្ចsបOះ±វ)រនូវ ជំ9ញកxិតqបល

2012)។ ដូចនÚៀបûប់SងJើ ទីផ,រពលកម្ម±វ)រអ្នក

វគ្គសិក,ខ្លីៗTចផ្តល់ឲ្យន។

3នជំ9ញបd្ចកសនិងវិជី
e វៈ។

សួង)រÇរ

និងបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ

ព¦·ម0÷ប)÷ប់Jើ

បទvwនមិនល្អក្នុង)រ$ើសÚីសនិស្សិតឲ្យចូលÚៀន

មិនqន់ន

^ឹះU_នអប់របណ្ណ
ំ
ុះបb្ខលបd្ចក

គុណ.ព{)របណ្ណុះបb្ខល

និង

ក÷ពីរល9ំឲ្យនិស្សិត

ស និងវិeជីវៈqំងអស់ លកំពុងស្ថិតម)រ^ប់^ង

បញ្ចប)រ
់ សិក,មិនTចរក)រÇរ1្វើន។

របស់សួងÝ្សងៗìះ

ºើយសព្វy,
្ង ន់Rនពhឹង

បុគ្គលិក អ្នក^ប់^ង ឬអ្នក±áតពិនិត្យ ល3នជំ9ញវិeជីវៈ

តួ9ទីរបស់ខ្លួនក្នុង)រសxបសxáលប៉ុÏÐះ (Pich 2008)។

ខ្ពស់ (HRINC 2011, cited in D’Amico 2012)។ និជក

ជំហរsបOះ ជួយឲ្យ^ឹះU_នបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈមិន±ឹម

Èើនដល់ ៧៣% បZeក់£ និសិ្សតបញ្ចប់)រសិក,Uកល

RTចដំEើរ)រនធម្មប៉ុÏÐះ

វិទ¦ល័យពុំ3នជំ9ញ±ឹម±វ

ប៉ុt្ត-មqំងTច

រីកលូតçស់ល
្អ "ើរÍើងៀតផង។

និជក±វ)រ

ºើយនិជក

៦២%

ក៏នLយតÕ្លដូd្នះរចំßះ

សិស្សបញ្ចបវគ្គ
់ អប់រំបណ្ណុះ

បb្ខលបd្ចកសនិងវិeជីវៈ។

តួJខOះ

បÇ[ញពី)រ

៤. តួទីឧត្តមសិក5ក្នុងរអភិវឌ្ឍ;ដ្ឋកិច្ច

បៀន កម្មវិធីសិក,3នគុណ.ពអន់។ àះក្នុងជំ9ញ

៤.១. ជំនួយដល់aឹះcdនឧត្តមសិក5ក្នុងទសវត្ស

បd្ចកវិទ¦ព័ត៌3ន៣

រ៍១៩៩០

ល3ននិស្សិតចុះäះចូលÚៀនតិច

9ក់ក្តី ក៏3ននិស្សិតបញ្ចប់)រសិក,±ឹម ៦២% ប៉ុÏÐះល
ឧត្តមសិក,3ន)រវិនិគមិន

រក)រÇរ1្វើនក្នុងំ២០០៩ ºើយតួJខOះទំនងlកចុ
់ ះ

^ប់,ន
់
យទទួលន±ឹម ២% {ថវិ)Ulរណៈ

ើមទសវត្សរ៍១៩៩០

ដល់ ៣៣% ក្នុងំ២០១២ (CIST 2009)។ ប៉ុt្តកម្ពុR

សរុបលsងក*ឲ្យ)រអប់រំប៉ុÏÐះ។ ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍

ខ្វះSត អ្នកបW្កើតកម្មវិធី និងអ្នករច9/ហ្វិក។

១៩៩០ ឧត្តមសិក,គឺផ្តល់ម^ឹះU_នUlរណៈ យ3ន

និសិ្សតបញ្ចប)រ
់ សិក,ខ្វះSតជំ9ញ

)រ^បដណ្ណបកx
់
ិតqប។

Úៀងûល់ំ

3នគុណ.ពខ្ពស់

រvwភិលផ្តល់

ើម្បី1្វើ)រÇរ

ឬ)រÇរផ្តលតÕ្ល
់
បt្ថម ល3នâប់

Tរូបករណ៍នល ២០០០កt្លង ºើយតួJខក្នុង

ក្នុងសកម្ពុ កុំ£Íើយដល់)រÇរsបវិeជីវៈល3ន

§លថ្មីៗOះ

¨ក់ក*ខ្ពស។
់ ឧqហរណ៍ 3ណ ៥០% )រÇរSងបd្ចក

ើនដល់៤០០០កt្លង។

ើមទសវត្សរ៍១៩៩០

សំSន់មរយៈជំនួយឧបត្ថមពី
្ភ Sង.
.គី

ល÷ត*Jើ

វិទ¦
 ព័ត3
៌ ន ëទ
 )រÇរ3ន "តÕ្លបt្ថ

ម
 qប" (ឧqហណ៍

ឧត្តមសិក,នអភិវឌ្ឍÍើង

"L¼ំ

ពិ"សជំនួយ្វ

)រពhីក)របណ្ណុះបb្ខល.U

(្នកបd្ចកវិទ¦ព័ត៌3ន

ព័ន្ធព័ត៌3នវិទ¦

និង

^ប់^ងបb្ខញបញ្ជូនទិន្នន័យ) ល±វ)រអ្នកជំ9ញបd្ចក

បរស (ûំង និងអង់Ó្លស) និង)រâវãវអំពីកំទxង់

ស

)រអប់រំ (Denham 1997; Sloper 1999)។

ជីវៈ) (CIST 2009)។ ប៉ុt្តក្នុងចំÏមអ្នក1្វើ)រក្នុង(្នកOះ

ចុងទសវត្សរ៍១៩៩០ ឯកជននីយកម្មនប់Ý្តើមÍើង
ើម្បី

្លើយតប*នឹង

(សិស្សបញ្ចបវគ្គ
់ អប់រំបណ្ណុះបb្ខលបd្ចកសនិងវិe

លងÞក់កb្ខល3នដល់សZ្ញប័±£កបរិ
់ Z្ញ ឬ£ក់

កំEើនចំនួនសិស្សបញ្ចប់£ក់មធ្យម

អនុបណ¹ិត។ មួយវិញៀត ក3ំងពលកម្មក៏±វពhីកចំEះ

សិក,។ ប់ពី§លìះមក ចំនួន^ឹះU_នឧត្តមសិក,ន

ដឹងJើ(្នក.U និងជំ9ញសង្គមរ (ដូច ជំ9ញះ

ើនÍើង·៉ងSំងពី±ឹម ១៨ ក្នុងំ១៩៩៧ រហូតដល់ ៩៧

âយបZ[ ជំ9ញទំ9ក់ទំនង និង)រគិតពិរbសុីជ1)

ក្នុងំ២០១១ (Mak 2012) ºើយចំនួនសិស្សចុះäះចូល
Úៀនន

(D’Amico, 2012)។

ើនÍើងពីល ១០.០០០9ក់ើមទសវត្សរ៍

)រផ្គត់ផ្គងពលករជំ
់
9ញពី^ឹះU_នឧត្តមសិក, 3នទំìរ

១៩៩០ ដល់ង ២២០.០០០9ក់ំ២០១១។

¼ំ

ដល់"Lកម្ម ÈើនងSង កសិកម្ម និងឧស,ហកម្ម

៣

2 ក្នុងំ២០១១ 3ណ ៤% {និស្សិត£ក់មឧត្តម ន
ចុះäះសិក,បd្ចកវិទ¦ព័ត៌3ន (Mak 2012)។

4

(Chet 2009)។ ពីំ២០០០ ដល់ ២០០៥ និស្សិតចុះ

កម្ពុ .គ Èើនន សិក, មុខ វិe វិទ¦U្ត ន់ ខ្ពស់ម

äះសិក,មុខវិeបួនëទ

សក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្ត។

(វិទ¦U្ត

និងវិស្វកម្ម,

3នRស3ស់ជំនួយមួយ

ផលិតកម្ម និងសំណង់, សុខ.ព និងសុខ3
ុ ល.ព, និង កសិកម្ម)

ចំនួនតូចប៉ុÏÐះ ដូច ជប៉ុន ûំង និង កូÚSង
៉
ត្បូង ើម

លÓត់ទុកមុខវិeស្នូល

លផ្តលTរ
់
រូបករណ៍សប់

សប)រអភិ
់
វឌ្ឍ"ដ្ឋកិច្ច

មុខវិវិe ទ¦U្តន់ខ្ពស់

3ន±ឹម ២៦.៦៤% ប៉ុÏÐះ។ ពីំ២០០១ ដល់ ២០០៤

ប៉ុt្តTរូបករណ៍ëទOះ 3នតិចតួចbស់ (Barton

)រចុះäះចូលÚៀន(្នកកសិកម្ម 3ន±ឹម ៣,៣០-៣,៨០%

2008)។

ប៉ុÏÐះ

àះបីវិស័យកសិកម្មផ្តល់)រÇរÈើនបំផុតដល់

និស្សិតបញ្ចប់)រសិក,ក្តី

(Un

2012)។

៤.៣ រវិនិ

ក្នុងំ២០១២

គសកម្ម_ើង

ើឧត្តមសិក5

3ណ ៥០% {និសិ្សត£ក់ឧត្តមសិក, កំពុងសិក,(្នក

ើបRក្នុង§លថ្មីៗOះ លរvwភិលវិនិគÈើនៗ

"ដ្ឋកិច្ច និងÞណិជ្ជកម្ម (MoEYS 2012, cited in Heng

*Jើឧត្តមសិក, ក្នុងOះ3ន)រផ្តលមូ
់ លនិធរួិ មចំក ៥០

2013) និង3នR ៤% ប៉ុÏÐះលសិក,(្នកកសិកម្ម ºើយ

% សប់ "គ

២,៥០% សិក,(្នកវិទ¦U្ត។

សិក," មួយ ធ9¼រពិភព=ក (Mak 2012)។ គ

^ឹះU_នឧត្តមសិក,ឯកជន.គÈើន
បb្ខលក្នុង

ង់2យតូច

ºើយ±វពឹង(្អកqំងុងJើ

ដំEើរ)របណ្ណុះ

ងJើកកម្ពសគុ
់ ណ.ព និងសមត្ថ.ពឧត្តម

Oះ3នéលÿពhឹងសមត្ថ.ព^ប់^ង

បៀន

ង
និង

យUរើមទុន3នកxិត

âវãវរបស់ ^ឹះU_នឧត្តមសិក,រដ្ឋ និងឯកជន។ "អនុុម

)របង់y្លសិក,របស់សិស្ស។

)រÇរបd្ចកសឧត្តមសិក,"

ក÷Oះជំរុញឲ្យ^ឹះU_នឯកជនqំងOះ

ព¦·មqក់qញ

សិស្សឲ្យចូលសិក,ក្នុង^ឹះU_នរបស់ខ្លួន

ង1្វើ)រâវ

ល3ន)រចូលរួមពីêគូ

អភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន ក៏±វនបW្កើតÍើងរ។
ើម្បី

្លើយតបនឹង

កំEើនវិនិគក្នុង(្នកផលិតកម្មÎើ

ãវ និងបៀនជំ9ញល"ដ្ឋកិច្ច ឬទីផ,រពលកម្ម±វ)រ។

បd្ចកវិទ¦ខ្ពស់ៗ (Öឿងប9ស·នយន្ត
់
និងស37រៈØឡិច

ម¦៉ងៀត

±និក)

¨ក់ចំណ&លមួយ.គធំនចំbយ*Jើ(្នក

ûជរvwភិលនÊ្ត%បW្កើនជំ9ញក3ំងពលកម្ម

រដ្ឋល ល9ំឲ្យពួកÓមិនTច1្វើពិពិធកម្មកម្មវិធីសិក, 

មរយៈចំbយបt្ថម

ពិ"ស*Jើមុខវិeវិទ¦U្តល3នតÕ្លខ្ពស់ និង±វ)រ

នយឧត្តមសិក,។ ûជរvwភិលTចបW្កើត "កt្លង

វិនិគÈើន។

បណ្ណុះបb្ខលជំ9ញឯកស" (Uកលវិទ¦ល័យបd្ចកវិទ¦

qំង^ឹះU_នឧត្តមសិក, qំងសួងអប់រំ យុវជន និងកី
ពុំqន់3នចក្ខវិុ ស័យយូរអ3្វង។

ខ្ពស់ៗ

^ឹះU_នឧត្តមសិក,

និង)រសxបសxáលJើéល

ឬមជ្ឍមណ¹លបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ)

ើម្បីបំ§ញ

តxវ)រនូវក3ំងពលកម្ម3នជំ9ញខ្ពស់ (Carteret 2013)។

Èើន ក៏¼äន(ន)រយុទ្ធU្តរ។ ^ឹះU_នឧត្តមសិក,99
ស្ថិតម)រ^ប់^ងរបស់សួង

១៤ ល3នéលនយvច់យកពី¼
2012)។

យក

៤. ;ចក្តីសន្និghន និងរ(ប់iក់ទងដល់

និងT%ធរÝ្សងៗចំនួន

jលន

(Mak

យ

"ដ្ឋកិចកម្ព
្ច ុកំពុងបន្តរីកចÌើនÍើង

"ចក្តី6ងចក្ខវិុ ស័យឧត្តមសិក,ំ

និង1្វើពិពិធកម្ម

២០២០ មិននទទួល)រអនុមត
័ ពីសួងអប់រំ យុវជន និងកី

ខិត*Sងកម្មន្តUលកម្ម។ ប៉ុt្ត វិស័យកសិកម្ម និង"Lកម្ម

។ ថ្មីៗOះ "ចក្តី6ងចក្ខវិុ ស័យឧត្តមសិក,ំ២០៣០ ល

Rចូលរួមចំក·៉ងសំSន់ដល់កំEើន"ដ្ឋកិច្ច

3ន ")រ

)របW្កើត)រÇរ។

្លើយតប)ន់R"ើរ*នឹងបរិបទអភិវឌ្ឍន៍"ដ្ឋកិច្ច

-សង្គមកិច្ច

និងតxវ)រទីផ,រ"

ជន

ជិតទទួលន)រអនុម័តពី

្មង

àះបីកម្ពុ3នចំណុចSំងយUរ
និងសកម្មSង"ដ្ឋកិច្ចក្តី

ក3ំងពលកម្ម3នកxិតqប។

សួងអប់រំ យុវជន និងកី ºើយ (Mak 2012: 31)។

3ន.ពកួតpង

.ពប
ី Z[ដច
ូ SងJើ រvwភិលខ្វះSតវិlន~តxវ ។

និង

ក៏ផលិត.ព{

ើម្បីឲ្យ"ដ្ឋកិច)ន់
្ច
R

±វ3ន)របន្សុី¼)ន់Rល្អÍើងរLង

Chet (2009) នអះTង£ Uកលវិទ¦ល័យUlរណៈ

តxវ)រពលកម្ម និង)រផ្គតផ្គ
់ ងធន
់ lនមនុស្ស។ ទី១ គួរ1្វើ)រ

កំពុងកួតpងមួយUកលវិទ¦ល័យឯកជន

ចងង និងករំ9កទិន្នន័យJើទីផ,រពលកម្មឲ្យន)ន់R

ក្នុង(្នក

វទ
ិ ¦
 Uសង្គ
្ត
ម ប៉t
ុ ម
្ត ន
ិ នវិន
ិ
គ*Jើមខ
ុ វិវិe ទ¦U្ត

"ើរÍើង ពិ"សក្នុងចំÏម^ឹះU_នឧត្តមសិក, និង

ល^ឹះU_នឧត្តមសិក,ឯកជន99

ពុំ3នលទ្ធ.ពÊើក

^ឹះU_នអប់របd្ច
ំ
កសនិងបណ្ណុះបb្ខលវិeជីវៈ។ §ល

បៀនìះ។ àះ3នតxវ )រÈន
ើ ងនូវ អ្នកវិទ¦
 U្ត

សិស្សនទទួលព័ត៌3នកបយគុណ.ពស្តីពីចំEះដឹង

វិស្វករ

និងជំ9ញលទីផ,រពលកម្ម±វ)រ ពួកÓនឹង1្វើ)រសÌច

អ្នកឯកស

និងពលករជំ9ញ(្នកកសិកម្មក្តី

ក៏

រvwភិលRងផ្តល់Tរូបករណ៍ក្នុងស33±"្មើៗ¼ ដល់

ចិតយ3នព័
្ត
ត៌3នច!ស់çស់

និស្សិត(្នកវិទ¦U្ត និងវិទ¦U្តសង្គម។

សិក,ន·៉ង±ឹម±វ

êគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏3នចំករ

ជំនួយឧបត្ថមរបស់
្ភ
ពួកÓសប់Sងឧត្តមសិក,

ជួយ)ត់បន្ថយគ3តរLងតxវ)រ

និង)រផ្គតផ្គ
់ ង់ធនlនមនុស្ស។ ទី២ កម្ពុ3នកិច)រ
្ច ±វ

ក្នុងបZ[ចុះäះចូល

Úៀនមិនន^ប់,ន់ក្នុងមុខវិe3នTទិ.ពខ្ពស់។

ºើយ$ើសÚីសមុខវិe

1្វើÈើនៀត ើម្បីសxបសxáលéលនយអភិវឌ្ឍន៍

ក្នុង

ធនlននមនុស្ស

ំងពីើម

្លើយតបល្អនឹង

ទសវត្សរ៍១៩៩០ មក 3នមួយ.គធំJើសលុបនÎ¨
ើ ស់

និង1្វើឲ្យéលនយqំងOះ)ន់R
យុទ្ធUកំ
្ត Eើន/ឧស,ហ.វូបនីយកម្ម។

សបមុ
់ ខវិeមិនប់qក់ទងនឹងវិទ¦U្ត។ U_ន.ពOះ

ទី៣

Lផ្ទុយឡះពីក្នុងទសវត្សរ៍១៩៨០

សិក,លមិនសមប បW្កើនគុណ.ព^ឹះU_នឧត្តមសិក,

ល)លìះនិសិ្សត

5
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