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គោលបាំណង
•

គដើមបីពិភាក្សាអាំពីទាំនាក្ស់ទាំនងរវាងធ្នធានមនុស្ស គោលនគោបាយស្តីពីឧស្ាហក្សមម និងការផ្លលស្់បូរខផន
ត ក្សរចនា
ស្មព័នធគៅក្សនុងគស្ដឋក្សិចក្ស
ច មពុជា។

•

គដើមបីពិភាក្សាអាំពីការរបឈមថ្នគោលនគោបាយក្សនុងរបគទស្ និងគរៅរបគទស្ទាក្ស់ទងនឹងធ្នធានមនុស្ស និង
ទាំនាក្ស់ទាំនងឧស្ាហក្សមមស្រាប់របគទស្ក្សមពុជា។

•

គដើមបីគលើក្សគ

ើងនូវអនុសាស្ន៍ជាគោលនគោបាយស្ាំខាន់ៗែលះ ស្រាប់រយៈគពលែលី និងខវង។

បទបង្ហាញគនះ ខផនក្សភាគគរចើនររូវបានគរៀបចាំគ

ើងគោយខផែក្សគៅគលើការស្ិក្សារបស្់ UNDP ស្តីពី “ការអប់រ ាំគៅឧរតម

ស្ិក្សា និងជាំនាញស្រាប់ឧស្ាហក្សមមអនតរកាល” និងលទធផលបឋមថ្នការស្ិក្សាស្រសាវរជាវរបស្់ UNDP ស្តីពី “
ការស្ិក្សា SWOT ស្តីពីវ ិស្័យផលិរក្សមមគៅក្សនុងរបគទស្ក្សមពុជា “ ។
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ធ្នធានមនុស្សគឺជា “គនលឹះ” ស្រាប់គោលនគោបាយស្តព
ី ីឧស្ាហក្សមម

រក្សបែណឌជាទស្សនាទាន
សាក្សលគោក្ស
សាក្សលភាវូបនីយក្សមម
-អគនាតរបគវស្ន៍
-ចលនាពលក្សមមអនតរ
ជារិ

គស្ដឋក្សិចចក្សុ ង
ន
របគទស្
ធ្នធានមនុស្ស

ភាពគបើក្សចាំហ
-ការនាាំគចញ និងនាាំចូល
-ការវ ិនិ គោគគោយផ្លទល់ពីបរគទស្
-ការគផទរបគចចក្សវ ិទា
ផលិរភាព និងក្សាំគណើនគស្ដឋ
ក្សិចច
-គស្ដឋក្សិចចគោយខផែក្សគលើ

សាក្សលភាវូបនីយក្សមម

-ភាពរបក្សួររបខជង
-ការចាប់យក្សស្មរថ
ភាព

ចាំគណះ
-ឧស្ាហក្សមមគោងចរក្ស និង
គស្វាក្សមម
-ក្សាំខណទរមង់សាថប័ន និង
បទោឋនគរិយុរិត

-ការអប់រ ាំ (បឋមស្ិក្សា មធ្យម

បគចចក្សវ ិទា
-ការស្រសាវរជាវ និងការអភិវឌឍ
-គប៉រង់ និងក្សមមស្ិទិប
ធ ញ្ញា

ស្ិក្សា ឧរតមស្ិក្សា)

-មូលធ្នអាជីវក្សមម

-ពលក្សមមជាំនាញែពស្់ ជាំនាញ
ខផនក្សបគចចក្សវ ិទាជាក្ស់ោក្ស់
ឥទធិពលសាក្សល

ចាប់បទោឋនគរិយុរិតសាថប័ន
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ធ្នធានមនុស្សគឺជា “គនលឹះ” ស្រាប់គោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម
និងក្សាំគណើនខដលរគបដណតប់ដល់មនុស្សរគប់រប
ូ
ធ្នធានមនុស្ស និងគោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម



•គោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម (រួមាន គោលនគោបាយ SME) ក្សាំណរ់អាំពីររមូវការនូវជាំនាញ 
–

ជាំនាញខដលគក្សើរគចញមក្សពីក្សាំគណើនថ្នវ ិស្័យ

•គោលនគោបាយអប់រ ាំខចងអាំពីការផគរ់ផគង់ជាំនាញ និងធ្នធានមនុស្ស
–

ែវះខារ និងគចះខរគក្សើនគ

ើងពីមួយឆ្នាំគៅមួយឆ្នាំ

•គាលរថ្នជាំនាញ និងភាពផគូរផគងមិនបានស្មស្រស្បគដើមបីគោះស្រសាយបញ្ញ
ា ធ្នធានមនុស្ស
–

ការខក្សស្រមួលវ ិស្័យខដលផតល់អរថរបគោជន៍បខនថមកាន់ខរែពស្់ អាចនាាំគៅរក្សការផគូរ ផគងែុស្ថ្នជាំនាញ

-> គោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម និងអប់រ ាំររូវ បាំគពញឲ្យោន និងររូវ ស្មលឹងគឆ្ពះគៅមុែ
ធ្នធានមនុស្ស និងក្សាំគណើនខដលរគប់ដណតប់ដល់មនុស្សរគប់រប
ូ :
•គដើមបីឲ្យក្សាំគណើនគស្ដឋក្សិចអា
ច ចផតល់ផលរបក្សបគោយស្មធ្ម៌ និងទូលាំទូោយ ធ្នធានមនុស្សជាមធ្យមររូវខរាន
ចាំនួនរគប់រោន់
•ភាពពាក្ស់ព័នធថ្នជាំនាញានសារស្ាំខាន់ គដើមបីគធ្វើឲ្យការចូលរួមពីក្សមមក្សរាននិរនតភាពគៅក្សនុងទីផារការង្ហរខដល
របក្សបគោយឋាមពល

•ការបណុត ះបណ្ត
ត ល និងបណុត ះបណ្ត
ត លគទៀរដល់ក្សមមក្សរនូវជាំនាញនានាានសារស្ាំខាន់ ណ្តស្់ក្សុងការរក្សានូ
ន
វ
4
ក្សាំគណើនគៅក្សនុងរបាក្ស់ឈួល
ន និងជីវភាពរស្់គៅរបស្់របជាពលរដឋ។

រួនាទីរបស្់ SMEs ររូវពរងឹងនូវ “កាវ” (“glue”) ស្រាប់គរៀបចាំ
គោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម និងក្សាំគណើនស្រាប់មនុស្សរគប់រប
ូ
SMEs និងគោលនគោបាយឧស្ាហក្សមម :

•វាស្ាំខាន់ណ្តស្់ខដល SMEs បគងកើរការង្ហរ គោយសារវ ិស្័យគនះានទាំហាំធ្ាំ។ SMEs បគងកើរជាំនាញ ខដលគធ្វើឲ្យ ាន
ក្សាំគណើនដល់របាក្ស់ឈួល
ន និងការ់បនថយភាពរក្សីរក្ស និងវ ិស្មភាពក្សនុងស្ងគម។

•SMEs បគងកើរនូវទាំនាក្ស់ទាំនងដ៏ស្ាំខាន់គៅវ ិញគៅមក្សជាមួយរក្សុមហ៊ុនពហុជារិ
•ស្ក្សមមភាពថ្នស្ង្ហវក្ស់ផរ
គ ់ផង
គ ់ និងស្ង្ហវក្ស់គុណរថ្មលគៅក្សនុងគស្ដឋក្សិចច

•ការរគប់រគងវ ិស្័យ SME ានសារស្ាំខាន់ណ្តស្់ស្រាប់ការបគងកើរបគចចក្សវ ិទា និងស្រស្ូបចូលគៅក្សនុងគស្ដឋក្សិចច
របគទស្- ស្មរថភាពស្រស្ូបរបស្់របគទស្ររូវបានវាស្់ខវងគោយគោលការណ៍ស្ាំខាន់ៗថ្នវ ិស្័យ SME 

•វ ិស្័យ SME ែវះលាំនឹង និងវ ិសាលភាពគស្ដឋក្សិចច គោយសារានការវ ិនិគោគរិចរួចគៅក្សនុងបគចចក្សវ ិទា និងមូលធ្ន
•ការវ ិនិគោគ និងការគធ្វើខផនការានរយៈគពលែលី - ភាគគរចើន SMEs ខបរជាជួបហានិភ័យគៅវ ិញ

•SMEs វ ិនិគោគមិនរគប់រោន់គៅក្សនុងការបណុត ះបណ្ត
ត លក្សមមក្សរ– វាប៉ះពាល់ដល់ក្សាំគណើនរបាក្ស់ឈួលគៅក្សន
ន
ុងគស្ដឋក្សិចច

•គោលការណ៍ស្ាំខាន់ស្ីព
ត ីធ្នធានមនុស្សប៉ះពាល់ដល់ស្ក្សមមភាពធ្ាំៗ ខដលអនុវរតគោយ SMEs (ស្ូមអានការរបឈម
ស្ាំខាន់ៗរបស្់របគទស្ក្សមពុជាខាងគរកាម)
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ការរបឈមស្ាំខាន់ៗរបស្់របគទស្ក្សមពុជា
ការរបឈមខាងក្សនុង

1. ការវ ិនិគោគមិនរគប់រោន់គៅក្សនុងធ្នធានមនុស្សខដលានលក្សខណៈជារបព័នធ

2. ធ្នធានមនុស្សជាមធ្យមថ្នក្សាលាំងពលក្សមមបចចុបបននខដលានគៅថ្ននក្ស់បឋមស្ិក្សា និងអនុវ ិទាល័យ។
3. ផលប៉ះពាល់ថ្នការធាលក្ស់ចុះថ្នក្សាំគណើនរបជាពលរដឋគៅគលើការផគរ់ផង
គ ់ពលក្សមម និង ការអភិវឌឍធ្នធានមនុស្ស
4. ពិពិធ្ក្សមម/ការគធ្វើឲ្យរបគស្ើរគ

ើងនូវឧស្ាហក្សមម អាចបគងកើនគាលរ និងការផគូរផគងជាំនាញ មិនបានស្មស្រស្ប

5. គស្ដឋក្សិចចគស្រ ីែពស្់ និងការពឹងខផែក្សគលើ FDI
6. ក្សងវះមូលោឋនឧស្ាហក្សមមក្សុងស្រស្ុ
ន
ក្ស និង SMEs គដើមបីបគងកើរនូវស្ក្សមមភាពស្ង្ហវក្ស់គុណរថ្មល (value-chain
activities)

ការរបឈមពីខាងគរៅ និងកាលនុវរតន៍ភាព
1. ការគធ្វើស្ាហរណក្សមមរាំបន់ (GMS-ASEAN-East-Asia) និងការគធ្វើចាំណ្តក្សស្រស្ុក្ស
2. ក្សងវះពិពិធ្ក្សមមទីផារនាាំគចញ
3. ក្សងវះពិពិធ្ក្សមម និងគុណភាពថ្ន FDI
4. ហានិភ័យា៉ រក្សូគស្ដឋក្សិចចទាក្ស់ទងនឹងការចាយរបាក្ស់ដុោល (ក្សាំគណើនរបាក្ស់ដុោល)

5. ផលវ ិបាក្សទាក្ស់ទងនឹងសារគពើពនធ (ការការ់បនថយតាោងពនធគយ ការការ់បនថយ ODA និងរបាក្ស់ចាំណូលសារគពើ
ពនធ)
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ិ គោគមិនរគប់រោន់គៅគលើក្សការក្សសាង
ការរបឈមទី ១៖ ការវនិ
័
ធ្នធានមនុស្សវយគក្សម
ងដ៏គរចើន ខដលានលក្សខណៈជារបព័នធ
របជាសាស្តស្ត៖
•ានរបជាជនវ ័យគក្សមងោ៉ ងគរចើគៅបារខាង
គរកាមពីោ៉មីដ
•ក្សងវះមនុស្សវ ័យក្សណ្ត
ត លគដើមបីោាំរទមនុស្សវ ័យ
គក្សមងគដើមបីបគងកើនធ្នធានមនុស្ស ការ់បនថយ
ចាំណ្តយឱកាស្ (the opportunity cost)
• ការគធ្វើឲ្យានរុលយភាពោនរវាងការង្ហរ និង
ការវ ិនិគោគគៅក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំ
• សារស្ាំខាន់ថ្នការវ ិនិគោគរបស្់រគួសារគៅ
Source: UN Data

ក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំ 

ការរបឈមក្សនុងការទទួលបាននូវការអប់រ ាំ
•អរតាគបាះបង់គចាលការស្ិក្សាែពស្់ ជាពិគស្ស្គៅថ្ននក្ស់អនុវ ិទាល័យ
•របជាជនក្សមពុជារបខហល 1.8 ោននាក្ស់អាយុពី 15-35 ឆ្នាំមិនបានគរៀនចប់បឋមស្ិក្សា (CSES 2011)
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អរតាស្ិស្សខដលបានគរៀនបនត

ខបងខចក្សតាមក្សរមិរថ្ននក្ស់ និងគយនឌ័រ 2005-06/2009-10
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Source: NEA

•

អរតាស្ិស្សគរៀនបនតទាប (រ ាំពឹង) ានន័យថ្នានចាំនួនស្ិស្សរិចរួចគៅបនតគរៀនក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំ
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ម៉ូខដលជាំនាន់ររួរស្ុីោន៖ ចាំណ្តយឱកាស្គៅគលើការអប់រ ាំ 
Figure 1: Normal Generations
ការអគងករពី OGM:
•ក្សមពុជាមិនានរបជាពលរដឋ
វ ័យចាំណ្តស្់ ឬវ ័យក្សណ្ត
ត ល រគប់ រោន់
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Figure 2: Cambodia
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ការរបឈមខផនក្សខាងក្សនុងទី ២៖ ធ្នធានមនុស្សមធ្យមថ្នក្សាលាំងពលក្សមម
ិ
បចចបបននគៅក្សរមិរថ្ននក្ស់បឋមស្ិក្សា/អនុវទាល័
យ 
គរើររូវជរមុញការអប់រ ាំឲ្យដល់វ ិទាល័យដូចគមតច? 
• 76% ថ្នក្សាលាំងពលក្សមម មិនបាន
គរៀនចប់អនុវ ិទាល័យ  (CSES
2011)
ជាលទធផល:
•ែវះជាំនាញជាមូលោឋនគដើមបីោាំ
រទ និងជរមុញមូលោឋន
ឧស្ាហក្សមម ឲ្យកាន់ខរែពស្់
•គធ្វើឲ្យានការអភិវឌឍទាប
•បគងកើនចាំណ្តយស្ងគម ែពស្់
គោយសារពលក្សរ/ ក្សមមក្សរាន

អាយុគរចើន ខរានការអប់រ ាំទាបមិនានរាំណ្តាំងខចក្សថ្ន

Source: CSES

ក្សាំគណើន
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ការរបឈមខាងក្សនុងទី ៣៖ ផលប៉ះពាល់ថ្នការធាលក្ស់ចុះថ្នក្សាំគណើនរបជា ពលរដឋគៅគលើការផគរ់
ផគង់ក្សាលាំងពលក្សមម និងការអភិវឌឍធ្នធានមនុស្ស

Axis Title

Population: Annual Birth, Death and Balance (in'000),
1955-2060

500
400
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200
100
0
-100

195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205
0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 555 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Balance 99 119 142 160 122 -45 283 292 296 237 206 208 201 189 166 137 112 92 73 52 29
5
Bith
208 232 260 287 280 227 410 407 417 358 323 321 315 305 285 262 244 234 226 218 208 199
Death
109 113 118 127 158 272 127 115 121 121 117 113 114 116 119 125 132 142 153 166 179 194

Source: NIS

ផលវ ិបាក្ស:
•ការចាំណ្តយពលក្សមមទាប/ផលិរក្សមមខដលចាំណ្តយទាបមិនខមនជាអរថរបគោជន៍គរបៀបគធ្ៀបខដលាននិរនតរភាព
គនាះគទ។
•ភាពបនាទន់ក្សុងការខក្សលាំ
ន
អផលិរភាព និងបគងកើនជាំនាញ និងការអប់រ ាំគោយក្សតាតខាងគរៅ (ឧ. ការគធ្វើចាំណ្តក្សរចុក្ស/
11
ការគធ្វើស្ាហរណក្សមមអាសា៊ន ការគងើបគ ើងថ្នរបគទស្មីោ៉ន់ា៉) 

ការរបឈមខាងក្សនុងទី ៤: ការគធ្វើពិពិធ្ក្សមម និងការពរងីក្សឧស្ាហក្សមមអាចបគងកើននូវ
គាលរជាំនាញ និងការផគូរផគងមិនររឹមររូវ
គាលរជាំនាញ និងការផគូរផគងជាំនាញមិនររឹមររូវនាគពលបចចបបននដូចខដលការអគងកើរអាំពីទស្សនបានចុះ
ផាយ (Perception Survey):
–

ក្សងវះជាំនាញ

–

ែវះខារក្សាលាំងពលក្សមម

–

ជាំនាញនិោយ និងជាំនាញទាំនាក្ស់ទាំនង

ានការរ ាំពឹងថ្ននឹងានគាលរជាំនាញ និងការផគូរផគងមិនររឹមររូវដ៏ធ្ាំគៅក្សនុងបរ ិបទថ្នការគធ្វើពិពិធ្ក្សមមគស្ដឋក្សិចច :
•គស្ដឋក្សិចចក្សមពុជាែវះឧស្ាហក្សមមមូលោឋនស្ាំខាន់ៗ (SMEs និងស្ហរគិនក្សរ) ខដលគធ្វើឲ្យអនក្សគធ្វើគោលនគោបាយអាច
រគប់រគង និងគរបើរបាស្់នូវបគចចក្សវ ិទា បគងកើនជាំនាញរបស្់ពលក្សរក្សនុងស្រស្ុក្ស និងបគងកើរការង្ហរគៅមូលោឋន។ 
•ររូវបគងកើរនូវសាថប័នរបក្សបគោយរបស្ិទិភា
ធ ពគដើមបីរគប់រគងនូវការផ្លលស្់បូរនូ
ត វរចនាស្មព័ននា
ធ នា។
•បគងកើរនូវទាំនាក្ស់ទាំនងគដើមបីខក្សលាំអស្ង្ហវក្ស់ផរ
គ ់ផង
គ ់ក្សុងស្រស្ុ
ន
ក្ស និងសាក្សលគោក្ស ។

•ស្ង្ហវក្ស់ផគរ់ផគង់ក្សុងស្រស្ុ
ន
ក្សចាាំបាច់ររូវបគងកើននូវទាំនាក្ស់ទាំនងរវាងសាជីវក្សមមពហុជារិ និងការអភិវឌឍ SMEs
•ស្ង្ហវក្ស់ផគរ់ផគង់ជាអនតរជារិចាាំបាច់ររូវគធ្វើឲ្យក្សាំគណើនផលិរភាពថ្នគស្ដឋក្សិចក្ស
ច ុងស្រស្ុ
ន
ក្សាននិរនតភាព។
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អនុសាស្ន៍ទាក្ស់ទងនឹងគោលនគោបាយ
1. បគងកើនការផលិរធ្នធានមនុស្សដល់ក្សាលាំងពលក្សមមខដលានការអប់រ ាំរិច និងមិនាន

ជាំនាញតាមរយការបណុត ះបណ្ត
ត លបនត
• TVET និងការបណុត ះបណ្ត
ត លបនត (ររូវបគងកើនជាំនាញដល់ពួក្សគគគៅក្សខនលងគធ្វើការ)
• ការបញ្ញ
ា ក្ស់ទទួលសាគល់នូវក្សមមវ ិធ្ីបណុត ះបណ្ត
ត លគផសងៗ

• ររូវបគងកើរនូវទីភានក្ស់ង្ហរជារិគដើមបីទទួលសាគល់គុណភាពដល់វ ិទាសាថនបណុត ះបណ្ត
ត ល និងរក្សានូវគុណ
ភាពថ្នការបណុត ះបណ្ត
ត លជាំនាញ។

• ពរងឹងមជឈមណឌលបណុត ះបណ្ត
ត លភូមិភាគ (RTCs)

• មូលនិធ្ិបណុត ះបណ្ត
ត លជាំនាញទូលាំទូោយថ្ននក្ស់ជារិ (គគរាងសាក្សលបងរបស្់ ADB)

• វ ិធ្ីសាស្តស្តស្ហរបរិបរតិការកាន់ខរធ្ាំជាមួយក្សមមក្សរ និគោជក្ស និងរោឋភិបាល គដើររួនាទីស្ាំខាន់ក្សុងការគធ្វ
ន
ើ
ស្ុែដុមនីយក្សមមការផ្លលស្់បូររចនាស្មព
ត
័នធ និងក្សងវះខារជាំនាញគៅក្សនុងគស្ដឋក្សិចក្ស
ច ុងរបគទស្។
ន
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អនុសាស្ន៍ទាក្ស់ទងនឹងគោលនគោបាយ
2. ជរមុញការអប់រ ាំបខនថមគទៀរដល់អនក្សចូលទីផារពលក្សមមងីម
• ជួយជរមុញភាពខាលាំងរបស្់រគួសារ និងគោះស្រសាយនូវចាំណ្តយឱកាស្ែពស្់គៅគលើវ ិស្័យអប់រ ាំ គោយគហរុថ្ន ានកា
រវ ិនិគោគរិចរួចគៅគលើការអប់រ ាំរបជាពលរដឋវ ័យគក្សមង- ម៉ូខដលជាំនាន់ររួរស្ុីោន (Overlapping Generation Model)
• ផតល់ទុនបខនថមដល់រគួសារគដើមបីជរមុញការវ ិនិគោគគៅក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំ (របាក្ស់ឧបរថមស្ងកហក្សិចចខដលានភាាប់
លក្សខែណឌ) - របាក្ស់ឧបរថមគលើរបាក្ស់ឈួល
ន និងការបណុត ះបណ្ត
ត ល

• ក្សាំខណទរមង់វ ិស្័យអប់រ ាំ

• ពរងីក្ស និងក្សាំណរ់ស្ង
ត ់ោរស្រាប់សាោបឋមស្ិក្សា និងមធ្យមស្ិក្សា (រួមទាាំងការរប

ង)។

• បគងកើនការចាំណ្តយគៅគលើវ ិស្័យអប់រ ាំដល់ ៤-៥% របហាក្ស់របខហលនឹងរបគទស្អាសា៊នងមីដថ្ទគទៀរ
• ពរងឹងវ ិទាសាស្តស្តជាមូលោឋន និងជាំនាញគណិរវ ិទា (STEM)
• ក្សសាងសាោវ ិទាល័យបគចចក្សគទស្ (គរមូតាមរបគទស្ស្ុឹងាបុរ ី)
• អប់រ ាំស្រាប់ទាាំងអស្់ោន
• ររូវានសាក្សលវ ិទាល័យរដឋ សាក្សលវ ិទាល័យគៅតាមគែរត
• សារស្ាំខាន់ថ្នសាក្សលវ ិទាល័យក្សស្ិក្សមម សាក្សលវ ិទាសាស្តស្ត និងវ ិស្វក្សមម
• វ ិទាសាថនអប់រ ាំបគចចក្សគទស្ និងពហុបគចចក្សគទស្
• ររូវគលើក្សក្សមពស្់ការផតល់មូលនិធ្ិគរកាយថ្ននក្ស់មធ្យមស្ិក្សា

• គុណភាពថ្នការបគរងៀន (មហាវ ិទាល័យអប់រ ាំ) និងបគងកើនរបាក្ស់គបៀរវរសរ ៍
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អនុសាស្ន៍ទាក្ស់ទងនឹងគោលនគោបាយ
3. គរបើរបាស្់ភាពជាថ្ដគូរវាងសាធារណៈនិងឯក្សជន (PPP) គដើមបីគោះស្រសាយបញ្ញ
ា ថ្នការគធ្វើវ ិនិគោគមិនបានរគប់រោន់
គៅក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំ និងការក្សសាង
•

PPP ស្ាំខាន់ស្រាប់ការខចក្សរ ាំខលក្សការចាំណ្តយ និងបគងកើននូវផលចាំគណញដល់ទាំនិញសាធារណៈ។ 

•

PPP អាចជាខផនក្សដ៏ស្ាំខាន់មួយថ្នការគធ្វើខផនការឧស្ាហក្សមម 

•

PPP ក្ស៏ានសារស្ាំខាន់ផងខដរក្សនុងការស្រមួលបនទុក្សសារគពើពនធ

•

ររូវបគងកើននូវការអប់រ ាំជាផលូវការគៅក្សនុងការបណុត ះបណ្ត
ត លវ ិជាាជីវៈ និងបគចចក្សគទស្- រួនាទីរបស្់ឯក្សជន និង
រោឋភិបាលានសារស្ាំខាន់ណ្តស្់

– សារស្ាំខាន់ថ្នគាំនិរផតួចគផតើមរបស្់វ ិស្័យសាធារណៈ និងឯក្សជនគៅក្សនុងការបណុត ះបណ្ត
ត លវ ិជាាជីវៈ
– វ ិទាសាថនបណុត ះបណ្ត
ត លភាសាជប៉ុន
– វ ិទាសាថនបណុត ះបណ្ត
ត លភាសាក្សូគរ ៉

– វ ិទាសាថនបណុត ះបណ្ត
ត លភាសាអាលលឺម៉ង់
•

គរៅពីគនះ គរបើរបាស្់នូវក្សិចស្
ច នាគលើក្សទឹក្សចិរស្
ត រាប់ជរមុញឲ្យានការបណុត ះបណ្ត
ត ល៖ ៖ អាហាររូបក្សរណ៍
រោឋភិបាល និងអាហាររូបក្សរណ៍វ ិស្័យឯក្សជន

•

PPP គឺជាឧបក្សរណ៍ដ៏ានរបស្ិទិភា
ធ ពក្សនុងការអភិវឌឍស្ហរគិនក្សរក្សនុងស្រស្ុក្ស និងវ ិស្័យ SME 
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អនុសាស្ន៍ទាក្ស់ទងនឹងគោលនគោបាយ
4. ក្សសាងនូវឧស្ាហក្សមមក្សុងស្រស្ុ
ន
ក្សដ៏រ ឹងាាំគដើមបីការ់បនថយនូវគាលរជាំនាញ និងការផគូរផគងនូវជាំនាញមិនររឹមររូវ
គៅក្សនុងបរ ិបទថ្នការគធ្វើពិពិធ្ក្សមមគស្ដឋក្សិចច

•

ឧស្ាហក្សមមអនតរកាលគួរខរស្រស្បោនជាមួយការអភិវឌឍជាំនាញ និងក្សាំគណើនផលិរភាព
–

យុទុធសាស្តស្តឧស្ាហក្សមមបចចុបបននគៅក្សនុងការជរមុញឧស្ាហក្សមមឲ្យកាន់ខរែពស្់ នឹងបគងកើរនូវការផគូរផគងជាំនាញ
មិនររឹមររូវ និងក្សងវះជាំនាញ

•

ររមូវឲ្យរោឋភិបាលគធ្វើការអភិវឌឍឧស្ាហក្សមមគដើមបីពរងឹងឧស្ាហក្សមមស្ាំខាន់ៗ- ការគលើក្សក្សមពស្់ការនាាំគចញ
ជាមួយយុទធសាស្តស្តជាំនួស្ការនាាំចូល (ខដលររូវពិចារណ្ត) ជាខផនក្សមួយនស្ស្ង្ហវក្ស់គុណរថ្មលផលិរក្សមមរាំបន់៖

ការក្សាំណរ់ស្ង្ហវក្ស់ផគរ់ផគង់ថ្នឧស្ាហក្សមមក្សមពុជា

•
•

–

ឧស្ាហក្សមមស្ាំខាន់ និងគរគឿងចរក្សធ្ន់ធ្ន
ៃ ់ខដលររូវការការវ ិនិគោគមូលធ្នគរចើន។

–

ការគលើក្សក្សមពស្់ SMEs (រាំបន់គស្ដឋក្សិចព
ច ិគស្ស្)- ក្សរមង

ការពរងឹងការស្រមបស្រមួលអនតររក្សស្ួង/សាថប័ន គោយបគងកើរនូវគោលគៅ និងចក្សខុវ ិស្័យជាអាទិភាពរួម

ររូវានទីភានក្ស់ង្ហរគធ្វើខផនការរបស្់រោឋភិបាលក្សណ្ត
ត លមួយ គដើមបីស្រមបស្រមួល និងបញ្ូច លគៅក្សនុងរបព័នធអប់រ ាំ
គដើមបីបាំគពញនូវររមូវការនានារបស្់វ ិស្័យឯក្សជន។
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ខផនក្សខដលររូវគធ្វើការស្រសាវរជាវបខនថមគៅគពលអនាគរ
•

រួនាទីរបស្់វ ិស្័យឯក្សជនគៅក្សនុងវ ិស្័យអប់រ ាំសាធារណៈ ភាពជាថ្ដគូរវាងសាធារណៈនិងឯក្សជន និងការបាំរពួញ
គាលរគៅក្សនុងរបគទស្ក្សមពុជា

–
–
–

–

ស្ហការជាមួយវ ិស្័យឯក្សជនគដើមបីបគងកើរវ ិទាល័យបណុត ះបណ្ត
ត លវ ិជាាជីវៈបគចចក្សគទស្
ការផារភាាប់ជាមួយឧស្ាហក្សមម

ក្សាំណរ់រួនាទីរបស្់វ ិស្័យឯក្សជនគៅក្សនុងសាក្សលវ ិទាល័យ- មជឈមណឌលស្រសាវរជាវ និងបរ ិសាថន ពាណិជាក្សមម
អនតរជារិ និងហិរញ្ា វរថុ ការអភិវឌឍស្ងគម

ការផតល់អាហាររូបក្សរណ៍ និងការអប់រ ាំដល់យុវជនវ ័យគក្សមងគោយស្ហការហិរញ្ាវរថុជាមួយវ ិស្័យឯក្សជន និង
សាធារណៈ

•

–

រួនាទីថ្នក្សមមក្សរគជើងចាស្់គៅថ្ននក្ស់ឧរតមស្ិក្សា

–

រួនាទីថ្ននក្ស់ឧរតមស្ិក្សាគៅក្សនុងអាសា៊ន

ក្សាំខណទរមង់ថ្ននក្ស់ឧរតមស្ិក្សា៖ ក្សាំខណទរមង់ក្សមមវ ិធ្ីស្ិក្សាគៅថ្ននក្ស់បឋម និងមធ្យមស្ិក្សា – STEM វ ិទាសាថនអប់រ ាំជារិ
គដើមបីបណុត ះបណ្ត
ត លរគូ ដឹក្សនាាំសាក្សលវ ិទាល័យបគចចក្សគទស្ សាក្សលវ ិទាល័យក្សស្ិក្សមម សាក្សលវ ិទាល័យរបស្់ក្សមពុ
ជា

•
•

រួនាទីរបស្់ថ្ននក្ស់ឧរតមស្ិក្សា និងស្ហរគិនភាពគៅក្សនុងរបគទស្ក្សមពុជា៖ ការបណុត ះអាជីវក្សមម
ររូវពិនិរយតាមោន និងស្ិក្សាគ
ស្ាំខាន់ៗ

ើងវ ិញនូវគោលនគោបាយទីផារពលក្សមមទាាំងឡាយ៖ ស្ុចនក្សរទីផារពលក្សមម
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Education and Industrial Policy: Cambodia
Stage

Economy

Major Industry/
Exports

Education policy mix

1970s

Tragic Period

Agriculture, Mining,

1980s

Reconstruction
Central Planning
SOEs
Collective Farming
Trade with Communist Blocks
Rehabilitation & Reconstruction
De-collectivization of agriculture
Liberalization and Openness Attract FDI and encourage trade
Privatization of State-owned
enterprises
Triangular Strategies (1998) –
Integration to ASEAN
MFN-GSP status granted by US,
Europe and other garment
importers
Rectangular Strategies
Poverty elimination
Export-Driven

Agriculture – subsistence
Commodity exports – rice, rubber,
timber, etc

Destruction of educational infrastructure and human capital
by war and genocide.
Rebuilding education system
TVET (Assistance from Soviet Union)
Foreign language schools (Vietnamese & Russian)

1990s

2000-2013

TVET Programs

Special Processing Zones
(Infrastructure development)

Agriculture, fisheries, rubber
Garment - Export

Expansion of primary and lower secondary education;
Private foreign language schools (French & English) allowed;
Private university allowed

Rice, garment, construction, tourism Education Law (2007)
Education for All
Primary Education and lower Secondary
Liberalization of Higher education
Public Universities
Private universities
Vocational Education (Revisit of TVET)

FTAs – AFTA, ASEAN +1s; WTO

2013-2020 (Future
Industries)

EU’s Everything but Arms
Treatment
Export-Drive: Manufacturing
and Agriculture
Sustainable Energy
Agriculture Productivity and
Competitiveness
SME Development (further
policy development)

Industrial Parks and
Infrastructure (network)
Railways, Ports and Airports –
ASEAN Connectivity
Financial Sector Development
and Reform

Commodities (Rice, Rubber, Cash
Crops), Minerals and Oil-Gas,
Agro-processing, bio-fuel
Construction and Buildings

TVET – Dual Track (Training of less educated (Primary and
lower), training of females), Polytechnics, Regional TVETs,
training of older workers, CET – Lifelong Learning, Public &
Private Partnership – need funding, infrastructure and
institutional and legal framework

Electronic and Electrical
components assembly, Machinery
parts, Transport and Transport
Equipments, Paper and Paper
products; Plastic Industry; Leather
and Furniture; Building materials;
Handicraft
Garment: diversity into the global
production value-chain

Expansion of Secondary Schools: Basic Literacy, Strong
communications skills, Science and arithmetic skills – STEM

Business Services, Tourism and
Hospitality, Banking and Finance,
Telecommunication Services,
Logistics, Aviation, Maritime
Services, Healthcare, Education
services

Expansion of Entrepreneurship skills

Expansion of S&T education at Universities: Strong science
and engineering degrees – need funding, Leading Universities
(Public)

Agriculture Universities to develop agricultural technology
and improve productivity of agricultural sector

Public and Private Partnerships in developing Research
Institutes: ASEAN, Japan, Korea, and Chinese research and
economic cooperation
Skills needed: Technical and Science, Managers, Technicians,
Semi-skilled (Clerical)
Required Skills: Soft skills – communication – English and
other languages, computer skills, teamwork
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