
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ការអប់រំ ធ្វើឲ្យប្ជាជនមានភាពប្សប់ និងអាចស្វ្ងរកចម្លើយដើម្បីដោះស្យបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន... វាជាគ្ឹះ 
ន្សន្តិភាព  និងការអភិវឌ្ឍ។”

ឯកឧត្តម ប៉ក់ ថាវិន 
អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ន្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១១  ល្ខ០៤

ការពងែឹងផលចំណែញ ការតែៀមរៀបចំសមែប់ការផ្លាស់ប្តូរ៖ 
កម្លាំងពលកម្ម និងពិពិធកម្មនៅកម្ពុជា

១ អត្ថបទន្ះ សង្ខ្បច្ញពីបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ
ប្ទ្សកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ បកស្យដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ហ្ង សួ អគ្គនាយក ន្ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ន្ក្សួងការងរ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ លោកស្ី Sandra 
D’Amico នាយកគ្ប់គ្ងន្ក្ុមហ៊ុន HR Inc. កម្ពុជា 
និងជានាយករងន្សហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជា (CAMFEBA) ឯកឧត្តម ប៉ក់ ថាវិន អគ្គនាយក 
ន្អគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ន្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។   

ការបង្កើនផលិតភាពក្នុងទីផែសារពលកម្មនៅកម្ពុជា១

កម្ពុជាមានប្ជាជនវ័យក្ម្ងយ៉ាងច្ើន ដ្លសកម្ម និង 
ធ្វើការផ្លាស់ទីចុះឡើង។ បើសិនមានគោលនយោបាយ សមស្ប 
ទ្ព្យសំណងជា ប្ជាជនន្ះ អាចកា្លាយជា សម្បត្តិ ដ៏ស្តុកស្តម្ភ 
សម្ប់ជំរុញ និងធ្វើពិពិធកម្ម កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។

កមា្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជា ជាធាតុផ្សំយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរ 
ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាព្ល បច្ចុប្បន្ន។  តាំងពីដើម 
រៀងមក ថ្ល្ពលកម្ម ទាប ជាកតា្តា ដ៏សំខាន់សម្ប់ទាក់ទាញ 
វិនិយោគទុនបរទ្ស ជាពិស្ស ក្នុងវិស័យកម្មន្តសល។ 
វិនិយោគន្ះ បានផ្តល់ការងរ រាប់ពាន់ ព្មទាំងជាឈ្នាន់មួយ 
សម្ប់ការឈនឡើង ផ្ន្ក ឧស្សាហកម្ម។

ពិតហើយ ពលកម្មតម្ល្ទាបមានផលប្យោជន៍ខា្លាំងណស ់
សម្ប់កម្ពុជា ប៉ុន្ត្ការពង្ឹងផលចំណ្ញ ទាំងន្ះ និងការធ្វើ 
ពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច ត្ូវមានការជំរុញ ជា គោលនយោបាយ រួមមួយ 
ពីសំណក់ រដ្ឋាភិបាល។  គន្លឹះសំខាន់ គឺសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុងការផ្តល់កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញដ៏ចំបាច់  សម្ប់ជំរុញ 
ពិពិធកម្ម ព្មទំាងពង្ឹងវិស័យជា ប្ព្ណី ដូចជា ទ្សចរណ៍ 
និងផ្ន្កកាត់ដ្រ ជាដើម។ 

មានវិស័យស្នូល និងឧបសគ្គជាច្ើន ដ្លគោលនយោបាយ 
រដ្ឋាភិបាលត្ូវផ្តាតលើជាអាទិភាព។ ទិដ្ឋភាព ចំបងមួយន ្
ពិពិធកម្មកំណើន គឺការបង្កើនផលិតភាពពលកម្មក្នុងវិស័យ 
កសិកម្ម ដ្លនឹងជះឥទ្ធិពល ជំរុញផលិតកម្មកសិកម្ម ព្មទាំង 
ជួយរំដោះកមា្លាំងពលកម្មលើស តម្ូវការ ច្ញពីវិស័យកសិកម្ម 
ឲ្យចូលបម្ើក្នុងឧស្សាហកម្ម និងស្វាកម្ម ដ្លមានផលិតភាព 
ខ្ពស់ជាង។

ដើម្បីប្ើប្ស់ប្កបដោយប្សិទ្ធ ភាព នូវផលិតភាពជា 
សកា្តានុពលន្កមា្លាំងពលកម្មច្ើនលើសតម្ូវការ  ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម ព្មទាំងទ្ព្យសំណង ជាប្ជាជនន្ះ រដ្ឋាភិបាលត្ូវ 
បង្កើនសមត្ថភាពវិស័យអប់រំ និងប្ព័ន្ធ បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ 
នាព្លបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា ។ ក្បខ័ណ្ឌទាំងន្ះ ត្ូវផ្តល់ 
ការអប់រំមានគុណភាពល្អដល់ សិស្ស-និស្សិតជាច្ើនប្ភ្ទ  និង 
កសងសមត្ថភាពជំនាញដ៏ចាំបាច់ សម្ប់ជំរុញស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
ទៅ មុខ ។

 
ផលិតភាពពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ការពិនិត្យជារួមបង្ហាញច្បាស់ថា របាយកមា្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជា 
មិនទាន់មាន ប្សិទ្ធភាពល្អគ្ប់គ្ន់ទ្ ហើយបញ្ហាចោទសំខាន់ 
គឺផលិតភាព ពលកម្មនៅជនបទ។

ដោយសរកមា្លាំងពលកម្មភាគច្ើន បម្ើការងរក្នុងវិស័យ 
កសិកម្ម ដូច្ន្ះការរួមចំណ្ករបស់ពួកគ្នៅក្នុង ផសស មិនបាន 
គួរឲ្យព្ញចិត្តទ្។ នៅឆ្នាំ២០០៨ វិស័យកសិកម្មប្ើប្ស់ដល់ 
៧២% ន្កមា្លាំង ពលកម្ម សរុបនៅកម្ពុជា ប៉ុន្ត្រួមចំណ្កបាន 
ត្ឹម ៣៣% ន្ ផផស ប៉ុណ្ណោះ។  ផ្ទុយទៅវិញ ប្ជាជន ៨,៦% 



ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ដ្លរួមចំណ្កបាន ២២,៤% 
ន្ ផសស រីឯវិស័យស្វា កម្មផ្តល់ការងរ ដល់មនុស្ស ១៩,៣% 
ហើយរួមចំណ្កបាន ៣៨,៨% ន្ ផសស ។

ការរួមចំណ្កក្នុងមនុស្សមួយនាក់ គិតក្នុងមួយឯកតាកំណើន 
ផសស មានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាទ្ រវាង វិស័យ នានា (រូបភាព ១)។ 
គ្ឃើញច្បាស់ថា ពលករក្នុងវិស័យកសិកម្ម មានផលិតភាព 
តិចជាង  ពលករក្នុងវិស័យ ឧស្សាហកម្ម (វិស័យមានផលិតភាព  
ខ្ពស់បំផុត) និងពលករក្នុងវិស័យស្វាកម្ម។

ជាការឆ្លើយតប រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តាតកមា្លាំងលើការបង្កើន
ផលិតភាពពលកម្មក្នុងកសិកម្ម ដោយ ធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយពីជំនាញ-
បច្ច្កទ្សថ្មីៗ និងផ្តល់ការ បណ្ដុះបណ្ដាល ដល់កមា្លាំងពលកម្ម នៅ 
ជនបទ។ ថវិកាជាតិបាន ជួយទ្ទ្ង់យ៉ាងច្ើន ដល់មជ្ឈមណ្ឌល  
បណ្ដុះបណ្ដាលកសិកម្មខ្ត្ត ដើម្បីផ្តល់ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអំព ី
វិធីសស្្តដំដុះ ផលិតកម្មជី ការរក្សាទុកផល ក្យព្លប្មូល 
វាបាន ការដំដំណំចម្ុះ និងជំនាញមូលដ្ឋានន្សហគ្ិន។ 

គម្ងជាក់លាក់ជាច្ើន បានអនុវត្តរបៀបវារៈន្ការកសង 
សមត្ថភាពន្ះ។ គម្ងទាំងន្ះ រួមមាន មូលនិធិ បណ្ដុះ 
បណ្ដាលថា្នាក់ជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ ផ្តល់ដោយមន្ទីរ 
ជំនាញខ្ត្តន្ក្សួងការងរ និងបណ្ដុះ បណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ (MLVT) 
ការបណ្ដុះបណ្ដាលពិស្សសម្ប់ជនជាតិដើមភាគតិច និង 
មូលនិធិបណ្ដុះបណ្ដាល ពិស្សរបស់សម្ត្ចត្ជោ។

ធនធានរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ក៍ត្ូវបានប្ម្ប្មូលដើម្ប ី
ដោះស្យបញ្ហា កមា្លាំងពលកម្មជនបទគ្មាន ជំនាញគ្ប់គ្ន ់
ន្ះដ្រ។ ក្នុងបញ្ហាន្ះ ADB ល្ចធ្លាជាពិស្សតាមរយៈការងរ 
ក្នុង គំនិតផ្តួចផ្តើម GMS របស់ខ្លួន។ គម្ងនានា រួមមាន កម្មវិធី 
បណ្ដុះបណ្ដាល VSTP (Voucher Skill Training Programme) 
កម្មវិធីបច្ច្កវិទ្យាក្យប្មូលផល និងស្ពានចម្លងបន្តជំនាញ 

និងគម្ងពង្ឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល បច្្ចកទ្ស និង 
វិជា្ជាជីវៈទៅដល់កមា្លាំងពលកម្មជនបទ។  

ការបង្កើនផលិតភាពពលកម្មកសិកម្ម គួរមានបំព្ញបន្ថ្ម 
ដោយគោលនយោបាយប្ើប្ស់ផលិតភាពជាសកា្តានុពល ន្ 
កមា្លាំងពលកម្មច្ើនលើសតម្ូវការនៅទីជនបទ។ សកម្មភាព 
របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការលើកកម្ពស់ លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ 
បណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពន្វិស័យអប់រំបណ្ដុះ 
បណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈក្នុងការ ត្ៀមរៀបចំពលករ គឺមានសរៈសំខាន់ 
បំផុត។ មានត្វិធីសស្ត្ពីរន្ះប៉ុណ្ណោះ ដ្លអាចដោះស្យ 
បញ្ហា របាយកមា្លាំងពលកម្មគ្មានប្សិទ្ធភាពន្ះ ដោយការបង្កើន 
 ផលិតភាពក្នុងមនុស្សមួយនាក់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការបណ្ដុះ 
បណ្ដាលកមា្លាំងពលកម្មច្ើន លើសតម្ូវការ ដើម្បីត្ៀមខ្លួន 
ពលករឲ្យចូលបម្ើការក្នុងវិស័យ ស្វាកម្ម ឬឧស្សាហកម្ម។

ការពងែីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និង 
ការកសងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យអប់រំ

កង្វះខាតជំនាញនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មរបស់កម្ពុជា ត្ូវត្  
ដោះស្យជាចាំបាច់ ដើម្បីកសងកមា្លាំងពលកម្ម ដ្លអាច 
សម្បខ្លួន អាចបត់ប្នបាន និងមានផលិតភាពខ្ពស់ ហើយអាច 
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។ ចំណុច សំខាន់ គឺត្ូវ 
លើកកម្ពស់ស្តង់ដរន្ការអប់រំ និងពង្ីកលទ្ធភាពទទួលបានការ 
 អប់រំ ជាពិស្ស ក្នុងចំណម ក្ុមជនដ្លមានអ្នកតំណងតិច។

ទាក់ទិននឹងចំណុចខ្វះខាតក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំ អង្ក្តពីបរិយកាស 
វិនិយោគឆ្នាំ២០០៧ របស់ធនាគរ ពិភពលោក បានរកឃើញថា 
និយោជក ១៥,៥% បានចាត់ទុក ជំនាញ និងការអប់រំ ជាឧបសគ្គ  
ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំង ចំពោះប្តិបត្តិការ និងកំណើនអាជីវកម្ម 
របស់ពួកគ្។ ក្ុមហ៊ុនខា្នាតធំ ១៨,៨% ខា្នាតមធ្យម ២១,៨% 
និងខា្នាតតូច ១២,៨% ប្ប់ថា កង្វះខាត ពលករមានជំនាញ 
ច្បាស់លាស់  ជាបញ្ហាធំ ចំពោះពួកគ្ ហើយ ក្ុមហ៊ុនបរទ្ស 
២២% និងក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក ១៣,៥% ក៏យល់ឃើញដូច្ន្ះដ្រ ។ 
ការវាយតម្ល្រហ័សមួយ នាព្លថ្មីៗន្ះ ដោយក្ុមហ៊ុន HR Inc. 
បានផ្តល់ទិន្នន័យបឋមគំទ្ដល់ការសិក្សាឆ្នាំ២០០៧ ខាងលើ។ 
កង្វះខាតជំនាញក្នុងចំណម ថា្នាក់គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ (៦៤%) 
ថា្នាក់គ្ប់គ្ងកណ្ដាល (៤៨%) និងបុគ្គលិកជំនាញ (៥០%) 
 ជាឧបសគ្គចំបងចំពោះកំណើនរបស់ក្ុមហ៊ុន។ 

រដ្ឋាភិបាល បានកំណត់កំណ្ទម្ង់វិស័យអប់រំ ជាអាទិភាព 
មួយសម្ប់ដោះស្យបញ្ហាន្ះ។ យុទ្ធសស្្ត ចតុកោណជំហាន 
ទី១ និងទី២ និង ផ្នការយុទ្ធសស្្តន្ការអប់រំ (ESP) មាន 
ទិសដៅជំរុញ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច កំណើនការងរ ការក្លម្អ 
គុណភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ព្មទាំងបងើ្កតកិច្ច 
សហការជាដ្គូរវាង វិស័យ សធារណៈ និងឯកជន ក្នុងវិស័យអប់រំ 
កម្ិតខ្ពស់។ 

កន្លងមកវិស័យឯកជន ជាកមា្លាំងជំរុញចំបងនៅក្នុងកំណើន 
ដ៏ឆប់រហ័ស ន្ចំនួនស្ថាប័នអប់រំកម្ិតខ្ពស់ (HEIs) នៅកម្ពុជា។ 
ចំនួន HEIs កើនឡើងយ៉ាងកំហុគពីប្មាណ ១០ស្ថាប័ន ក្នុង 

រូបភាព ១៖   ការរួមចំណ្កក្នុងមនុស្សមួយនាក់គិតក្នុងមួយឯកតា
កំណើន ផសស

កសិកម្ម
9%

ឧស�្សាហកម្ម 
51%

��វាកម្ម
40%

ប្ភព៖ ទិន្នន័យស្ង់ច្ញពីបទបង្ហាញរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ្ង សួ 
ក្នុងសន្និសីទ ចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា នៅថ្ង្ទី ១៦ មីនា ២០១១



ទសវត្សរ៍១៩៩០ ដល់ ៩០ស្ថាប័ន ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដោយបាន 
បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតជាង ១៩៥.០០០នាក់ ក្នុងនោះមាន 
៣៧% ជានិស្សិតនារី។ ស្ថាប័នទាំងន្ះសំខាន់ខា្លាំងណស់ 
សម្ប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសិល្បៈ នៅកម្ពុជា។

ចំនួន HEIs បាននិងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំង ប៉ុន្ត្នៅមាន 
បញ្ហាជាច្ើនដ្លត្ូវដោះស្យ ដើម្បីធានា ឲ្យវិស័យន្ះមាន 
កំណើនប្កបដោយនិរន្តរភាព ហើយអាចជួយអភិវឌ្ឍ កមា្លាំង 
ពលកម្មបានលទ្ធផលប្សើរ បំផុត។ បញ្ហាចំបង គឺបទបញ្ញត្តិ និង 
គុណភាពអប់រំដ្លស្ថាប័នទាំងន្ះផ្តល់ឲ្យ។ HEIs ភាគច្ើន 
នៅទាបជាង ស្តង់ដរអន្តរជាតិនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ ដូចជា 
ការស្វជ្វ  អភិបាលកិច្ច និងការបង្ៀន។ ជាបន្ថ្មលើកំហិត 
ខាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន នៅមានកង្វះសមា្ភារៈសម្ប់បង្ៀន និង 
ស្វជ្វ ដូចជា សៀវភៅ បច្ច្កវិទ្យា ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ 
(ICT) ទំនើប និងមន្ទីរពិសោធន៍ ។ល។

មានបញ្ហាជាច្ើន ទាក់ទិននឹងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅ 
HEIs។ អត្ចុះឈ្មាះចូលរៀនមានភាពខុសគ្នា ជាខា្លាំង រវាង 
ប្ជាជននៅជនបទ នឹងនៅទីក្ុង។

ផ្នការយុទ្ធសស្្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នា២ំ០០៩-២០១៣ ព្យាយម 
ដោះស្យបញ្ហាទាំងន្ះ ដោយផ្តាតទៅលើ ទាំងសមត្ថភាព និង 
ដ្នគ្បដណ្ដប់ន្ HEIs ។ កំណើនលទ្ធភាពទទួលបាន ការអប់រំ 
ជាន់ខ្ពស់ នឹងតូ្វជំរុញ ឡើងតាមការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ក្ុម
ដ្លមានអ្នកតំណងតិច   (ឧ. ជនក្ីក្ នារី ជនជាតិដើមភាគតិច) 
និងសិស្សឆ្នើម។ គុណភាពន្ការបង្ៀន ការរៀនសូត្ និងការ 
ស្វជា្រវ ក្នុងការអប់រំកម្ិតខ្ពស់ នឹងបាន ប្សើរឡើងតាមរយៈការ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធីសស្្តបង្ៀន  (ឧទាហរណ៍ ការប្ើប្ស់ ICT) 
ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំ និងការបំពាក់គ្ឿងសម្ួលការនៅតាម 
HEIs ដ្លអាចឆ្លើយតបនឹង តម្ូវការ ន្ការបង្ៀន ការសិក្សា 
និង ការស្វជ្វ។ រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តាតលើ ភាសអង់គ្ល្ស 
គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសស្្ត ដ្លនឹងផ្តល់ផលចំណ្ញខ្ពស ់
ទាំងសម្ប់ការរកការងរធ្វើរបស់បុគ្គល និងការអភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ជាទូទៅ។

ក្ពីការកសងសមត្ថភាពស្ថាប័នន្ HEIs រដ្ឋាភិបាល 
គួរផ្តាតផងដ្រ លើការរៀបចំបទបញ្ញត្តិឲ្យបានសមស្ប ។ 
ក្មសីលធម៌ ស្តង់ដរ និងប្ព័ន្ធទទួលស្គាល់គុណភាពសមស្ប 
នឹងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យ HEIs ធ្វើការក្លម្អ និងផ្តល់ព័ត៌មាន 
ច្ើនជាងមុនដល់និយោជក និងសិស្ស-និស្សិត អំពីខ្លឹមសរ និង 
គុណភាព ន្សញ្ញាប័ត្ របស់ស្ថាប័នខ្លួន។ 

ការពង្ឹងសមត្ថភាពផ្តល់ការអប់រំនៅក្ HEIs ក៏សំខាន់ដ្រ 
ព្ះការច្ះអាន ច្ះសរស្រ ច្ះគិតល្ខ ការដោះស្យបញ្ហា 
ការសម្ចចិត្ត និងជំនាញសម្ប់ការងរទូទៅ គឺជាចំណុច 
ខ្សាយដ្លនៅល្ចធ្លា នៅឡើយ។ គោលនយោបាយកមា្លាំង 
ពលកម្ម គួរមានរួមបញ្ចូលការអប់រំកម្ិតបឋម និងមធ្យម ដ្ល 
សំខាន់ បំផុតសម្ប់ផ្តល់ឲ្យកមា្លាំងពលកម្ម នូវសមត្ថភាពជំនាញ 
និងចំណ្ះដឹងជាមូលដ្ឋាន ដ្លបង្កើនឱកាសឱ្យពួកគ្រកបាន 
ការងរតាំង ពីវ័យក្ម្ង។

ប្ព័ន្ធអប់រំកម្ិតបឋម និងមធ្យម នៅមានទិដ្ឋភាពជាច្ើន 
ដ្លរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍកមា្លាំង ពលកម្ម ទោះបី បានរីកលូតលាស ់
ច្ើនណស់ហើយក្តី។ ព្លន្ះចាំបាច់ត្ូវមានធ្វើវិនិយោគច្ើន 
លើការកសងសមត្ថភាព គ្ូបង្ៀន  ដូចជា ការផ្តល់ការបណ្ដុះ 
បណ្ដាល សមា្ភារៈ និងលក្ខខណ្ឌពលកម្មឲ្យបានគ្ប់គ្ន់។  

អាហាររូបត្ថម្ភគ្ប់គ្ន់  ក៍ជាគន្លឹៈជួយឲ្យសិស្ស-និស្សិតក្ីក្ 
ដកខ្លួនឲ្យផុតពីអនា្ទាក់វិលវង់ន្ភាពក្ីក្ ហើយ ប្ើប្ស់ 
សកា្តានុពលរបស់ខ្លួនឲ្យអស់លទ្ធភាព និងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ 
កាន់ត្ច្ើន ពីវិនិយោគក្នុង ទិដ្ឋភាព ផ្ស្ងៗទៀតន្ប្ព័ន្ធអប់រំ។ 
ក្សួងសុខាភិបាលក៍បាន បង្ហាញពី បញ្ហាខ្វះវីតាមីន (ដូចជា 
វីតាមីនD) ក្នុងចំណមប្ជាជនទូទៅ ដ្លបានប៉ះពាល់យ៉ាង 
ខា្លាំងដល់សមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្ស-និស្សិត។ 

ការផ្តាតកមា្លាំងផ្តល់ការអប់រំកម្ិតបឋម និងមធ្យម ដល់ 
ប្ជាជនក្ីក្បំផុតក្នុងសង្គម អាចជួយកាត់បន្ថយភាព ក្ីក្ និង 
រួមចំណ្កជំរុញកំណើនប្កបដោយនិរន្តរភាព។ ធនាគរ 
ពិភពលោក បានចាប់អនុវត្តហើយ នូវគម្ងផ្តល់ប្ក់មាន 
លក្ខខណ្ឌ (Conditional Cash-Transfer) ដើម្បីជួយបង្កើន 
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ។ ក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយប្បន្ះ 
គួរត្ពង្ីកបន្ថ្ម។

 
ការបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈដើមែបីបំពែញតមែូវការ
នែពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច

ឧបសគ្គចំបងរារាំងដល់ការធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា គ ឺ
ភាពមិនសុីគ្នារវាងជំនាញដ្លវិស័យ ឯកជន ត្ូវការ និង ជំនាញ  
ដ្លប្ព័ន្ធអប់រំ ជាពិស្សស្ថាប័នអប់រំ កម្ិតខ្ពស់  (HEIs) 
ផ្តល់ឲ្យ។ បញ្ហាន្ះកើតមានជាក់ស្ត្ង ទាក់ទិន នឹង  សមត្ថភាព 
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងអាជីពជាក់លាក់ ដ្លប្ភ្ទឧស្សាហកម្មមួយ
ចំនួនត្ូវការ។ 

អង្ក្តទីផ្សាររបស់ CSIT មួយ ស្តីពីវិស័យបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន 
(IT) បានបង្ហាញ ពីភាពមិនសុីគ្នា រវាងជំនាញដ្លមានក្នុង ទីផ្សារ 
ពលកម្ម និងតម្ូវការរបស់និយោជក។ វិស័យ IT នៅកម្ពុជា 
មានលក្ខណៈសមា្គាល់ មួយ គឺការងរភាគច្ើនមានតម្ល្បន្ថ្មទាប 
ដ្លត្ូវការត្សមត្ថភាពជំនាញមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។ ទោះយ៉ាង 
 ន្ះក្តី អ្នកបម្ើ ការងរន្ះជាង ៥៥% មានដល់សញ្ញាប័ត្ជាន់ 
ខ្ពស់ផ្ន្កវិស្វកម្ម ឬសញ្ញាប័ត្ថា្នាក់ អនុបណ្ឌិត (រូបភាព ២)។ 
 ជំនាញកំពុងមានតម្ូវការន្ះ គឺអាចផ្តល់ឲ្យបានយ៉ាងងយ 
តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ច្កទ្ស និងជំនាញ។ ចំណុចន្ះ 
បានចោទបញ្ហា ដល់ការរក្សាទុកបុគ្គលិក គឺអ្នកមានជំនាញខ្ពស ់
ទទួលបានត្ឹមត្ការងរមានជំនាញទាប។

ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ច្កទ្ស វិជា្ជាជីវៈ និងការអប់រំ (TVET) 
ជា គោលនយោបាយកមា្លាងំពលកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ដើម្បីក្តម្ូវបញ្ហាន្ះ ដោយកសងទីផ្សាពលកម្មរបស់កម្ពុជា 
តាមរយៈ  ការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពជំនាញដ្លនិយោជកត្ូវការ។ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមចំបងៗ រួមមាន របៀបវារៈ កំណ្ទម្ង់ ន្គណៈ 
កមា្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាល (NTB) ការបង្កើតទីភា្នាក់ងរជាតិ 



វិទែយាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

មុខរបរ និងការងរ (NEA) និងកម្មវិធីពង្ឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះ
បណ្ដាល បច្្ចកទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (STVET) ផ្តល់មូលនិធិដោយ 
ADB ។ 

កម្មវិធី STVET  ផ្តាតលើការអប់រំផ្ន្កយន្តសស្ត្ សំណង់ 
ICT និងទ្សចរណ៍។ កម្មវិធីន្ះ ក៍បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកមា្លាំង 
ពលកម្មនៅក្តំបន់ទីប្ជុំជនដ្រ។  កម្មវិធី STVET មានផ្នការ 
លើក កម្ពស់ គុណភាពមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ត្ត ចំនួន ៥ 
ឲ្យកា្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភូមិភាគ ដោយមជ្ឈមណ្ឌល 
នីមួយៗមានជំនាញជាក់លាក់រៀងខ្លួន ដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ 
ដល់ភូមិភាគនោះ។

ទីភា្នាក់ងរជាតិមុខរបរ និងការងរ (NEA) ជួយដល់ STVET 
តាមរយៈការជួយសម្បសម្ួល ឲ្យមានការ ប្ស្័យទាក់ទង 
កាន់ត្ប្សើររវាង និយោជក ពលករ និងអ្នកផ្តល់ការបណ្ដុះ 
បណ្ដាល។ ជាពិស្សទីភា្នាក់ងរន្ះ ជួយផ្តល់ ការណ្នាំ និង 
ពិគ្ះយោបល់អំពីអាជីព និងបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលការងរ 
សម្ប់ជួយគំទ្កមា្លាំងពលកម្មនៅជនបទ។ វត្តមាន STVET 
និង NEA ទាំងពីរន្ះ ធានាឲ្យមានការបណ្ដុះ បណ្ដាលស្បតាម 
តម្ូវការរបស់និយោជក និងមានការផ្សព្វផ្សាយជំនាញសមស្ប
ទៅក្នុងទីផ្សារពលកម្ម។ 

ចំពោះ TVET គ្ឃើញមានបញ្ហាប្ឈមជាច្ើន ហើយធ ំ
បំផុត គឺចំណប់អារម្មណ៍ក្នុងសង្គមដ្លថា វគ្គអប់រំ និងបណ្ដុះ 
បណ្ដាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ TVET  គឺសម្ប់បុគ្គលិកសមញ្ញ  
មិនម្នសម្ប់អ្នកវិជា្ជាជីវៈទ្។  ពួកសិស្ស-និស្សិត ក៏ទទួលសមា្ពាធ 
ពីសង្គម និងក្ុមគ្ួសរ ឲ្យចូលរៀនក្នុង HEIs និងចូលបម្ើ 
ការងរ ការិយល័យ ដ្លគ្គិតថាបានប្ក់ខ្ខ្ពស់ ជាង។ 
គំនិតន្ះខុសពីការពិតខា្លាំងណស់ ដ្លនាំឲ្យអ្នកមាន សញ្ញាប័ត ្
ឧត្តមសិក្សាភាគច្ើន ទទួលបានតំណ្ងទាបជាងសមត្ថភាពរបស់ 
ខ្លួន។  ដើម្បីដោះស្យបញ្ហា គ្ត្ូវ ប្តូរឈ្មាះថ្មីឲ្យ ការអប់រំ និង 
ការបណ្ដុះបណ្ដាល បច្ច្កទ្ស វិជា្ជាជីវៈ (TVET) ន្ះ ដើម្បី ឆ្លុះ 
បញ្ចាំងពី ការពិត ដ្ល កម្មវិធីន្ះផ្តល់ឲ្យបុគ្គលមា្នាក់ៗនូវជំនាញ 
ដ្លបង្កើនលទ្ធភាពរកបាន ការងរ របស់ពួកគ្។ ការបញ្្ជាប និង 
សម្ប  សម្ួលកម្មវិធី TVET ព្មទាំងប្ព័ន្ធទទួលស្គាល់គុណភាព 
សមស្ប ក៏រួមចំណ្កជួយក្ប្ គំនិតន្ះ បានច្ើនដ្រ។ 

បច្ចុប្បន្នមានតម្ូវការកាន់ត្ច្ើនឡើង ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ 
ទំនង រវាងវិស័យឯកជន អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ  និងកមា្លាំង 
ពលកម្ម។ ចំណុចន្ះសំខាន់ណស់ ជាពិស្សនៅព្លកម្ពុជា 
កំពុងប្ឹងប្ងធ្វើពិពិធកម្ម និងឈន ឡើងក្នុងខ្ស្ចង្វាក់ បង្កើត 
តម្ល្បន្ថ្ម ហើយតម្ូវការរបស់និយោជកក៏អាចប្ប្ួលយ៉ាង 
ឆប់រហ័ស។   គោលនយោបាយ ត្ូវត្យកចិត្តទុកដក់ និងឆ្លើយ 
តបយ៉ាងសកម្មនឹងការប្ប្ួលទាំងន្ះ ដើម្បីឲ្យ កម្មវិធីបណ្ដុះ  
បណ្ដាល ផ្ស្ងៗ អាចសម្បខ្លួនបានលឿនតាមស្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ច 
ជាក់ស្ត្ង ហើយកមា្លាំងពលកម្ម  ក៏អាច ទាញ យកប្យោជន៍ 
បានលឿនពីឱកាសល្អ នានាដ្លទើបផុសឡើង។ ឧទាហរណ៍ថ្ម ី
ស្ឡាងមួយ គឺតម្ូវការបណ្ដុះ បណ្ដាលជាបនា្ទាន់ ដើម្បីទាញ 
យកប្យោជន៍ឲ្យបានច្ើនជាអតិបរមា ពីឱកាសល្អនានា ដ្ល 
កំពុងផុសឡើងក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស (SEZs)។ ដើម្បីកំណត់ 
បានពីតម្ូវការ ទីផ្សារពលកម្ម ដ្លកំពុងផុសឡើងន្ះ ត្ូវ មាន 
ការសិក្សាស្វជ្វជាក់ស្ត្ងសុីជម្ ដ្លដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ 
ក្នុងការផ្តល់ ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារពលកម្ម  ឲ្យបានទាន់ព្លដល់អ្នក 
រៀបចំគោលនយោបាយ។

រូបភាព២៖  សមត្ថភាពនយោជិតមានតម្ល្បន្ថ្មទាបផ្ន្ក IT
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