ឧស្សាហកម្ម៤.០ ៖ ការប្រមល
ើ ឃើញ និងបញ្ហាបឈ
្រ ម
ទៅអនាគតនៃវស
ិ យ
័ កម្មនសា
្ត លនៅកម្ពជា
ុ
ឆែម រិទ១្ធី អ៊ូច ច័ន្ទតារ៉ាន២ី សុង សុភក្ត៣
ិ រ័ត្ន វឌ្ឍនា៤ ស្រង់ សារ៉ុត៥ និង លីវ យី៦
១. ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ជាអ្វី?

បើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើប

នៅឆ្នាំ២០១១

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម

Hanover។ ឧស្សាហកម្ម ៤.០ បង្ហាញនូវ ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែក

ហើយត្រវូ ការពេលវេលារាប់ទសវត្សរ៍ ទើបអាចឃញ
ើ លទ្ធផល

បច្ចេកទេសពី ប្រព័ន្ធដាក់បង្កប់ ទៅជា ប្រព័ន្ធសម្ភារមាន

ច្បាស់។ បដិវត្តនទ
៍ ១
ី ចាប់ផម
ើ្ត ឡើងកង
ុ្ន សតវត្សរ៍ទ១
ី ៨ហើយ
តាមការប្រើថាមពលចំហាយទឹក

កម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រគ
 ្រប់គ្រងនិងមានភ្ជា

ប់អិុនធើ
 ណិត

ក្នុង

(cyber-

physical system) ដែលតភ្ជាប់ បច្ចេកវិ ទ្យាផ
 លិតកម្មដាក់

វិស័យកម្មន
 ្តសាល។ វាបាននាំមកនវូ យន្តកម្ម និងជួយកំណត់
ទម្រងន
់ រចនា
ៃ
សម្ពន
័ ស
្ធ េដ្ឋកិចថ
្ច ្មី

ក្នុង

ឱកាសតាំងពិពណ៌ពា
 ណិជ្ជកម្ម Hannover Messe នៅក្រុង

បានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងនូវ រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

អាចសំគាល់បាន

ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់

បង្កប់ ជាមួយ ដំណើរការផលិតកម្មឆ្លាត។ វាទំនើបជាង ការ

ដែលពឹងផ្អែកជា
 ស
 ំខាន់

តភ្ជាប់បែបសាមញ្ញនូវ ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម និងកម្មវត្ថរុ បស់វា

លើវាយនភណ្ឌ និងគ
 ្រឿងដែក។ បដិវត្តនឧស្
៍ សាហកម្មទ
 ី២

ដោយផ្ទេរព
 ័ត៌មានរូបវន្ត ចូលទៅក្នុងព
 ិភពឌីជីតាល់ ហើយ

កើតមានឡើងនៅ
 ចុងសតវត្

សរ៍ទ
 ី១៩ និងប
 ន្តរហូ
 តដល់ដើម

បន្ទាប់មកមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា

សតវត្សរ៍ទី២០។ ការរកឃើញប្រភពថាមពលថ្មីៗ ដូចជា

ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ

អគិ្គសនី ប្រេងកាត និង ឧស្ម័ន បាននាំឲ្យមានការបង្កើត

ការវិភាគ

និងកា
 រ

សំដៅជួយនាំមុខសកម្មភាពឆ្លាត

ត្រឡប់ចល
ូ ទៅក្នង
ុ ពភ
ិ ពរូបវនវ្ត ញ
ិ ដើមប្ អ
ី នុវត្តនវូ  "អន្តរកាល

ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង (Sentryo 2017)។ ការចាប់ផ្តើមប្រើ

ពីពិភព រូបវន្ត-ទៅ-ឌីជីតាល់-ទៅ-រូបវន្ត វិញ" (Sniderman,

ខ្សស
ែ ង្វាកផ
់ ដ
ំុ្គ ឡ
ំ ង
ើ បានបើកផវូ្ល ដល់ផលិតកម្មជាទ្រងទ
់ យ
្រា

Mahto and Cotteleer 2016, 5)។ សរុបមក ផលិតផលគឺ

ធំ ដែលនាំឲ្យមានការកែលំអប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ការប្រស្រ័យ

អាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយម៉ាស៊ីនបាន ដើម្បីប្រាប់ម៉ាស៊ីន

ទាក់ទង និងប
 ្រតិបត្តិការធនាគារ។ វាបានបន្ថែមទ
 ិដ្ឋភាពថ្មីជា

នោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវថា
 ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការផលិតកម្ម។

ច្រើនដល់
 រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ បដិវត្តនឧ
៍ ស្សាហកម្មទី៣

ឧស្សាហកម្ម ៤.០ គឺជា ការដាក់បញ្ចូលគ្នានូវ បណ្តាញ

បានចាប់ផ្តើមនៅចុងទ
 សវត្សរ៍១
 ៩៦០ និងជំរុញឡើងដោយ

អិុនធើណិតនៃសម្ភារ (IoT: ការភ្ជាប់សម្ភារដោយប្រើប្រព័ន្ធ

មានការបង្កើតរ៉ូបូ

បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យារូបវន្តផ្សេងៗទៀត ដូចជា បច្ចេកវិទ្យា

សារប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលនា
 ំឲ្យ

អិុនធើណិត ដើម្បីអាចបញ្ជូន និងទទួលទិន្នន័យ) និង

និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនដែល

គេអាចបញ្ជូលកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការវា (robots

វិភាគទិន្នន័យ

and programmable logic controllers)។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

(ប្រតិបត្តិការតាមប្រព័នអ
្ធ ិុនធើណិត

បច្ចេកវិទ្យាថ
 ្មីៗ ដូចជា អិុនធើណិត សម្ភារប្រើប្រាស់ផ្នែក

ខ្ពស់ (HPC) បញ្ញាស
 ិប្បនិម្មិតនិ
 ងបច្ចេកវិទ្យាប្រើកុំព្យូទ័រ

នុយក្លេអ៊ែរ រថភ្លើងល្បឿនលឿន និងយន្តហោះ ក៏ចាប់មា
 ន
ប្រទេស (Schwab 2016)។

ជំនួសខ
 ួរក្
 បាលមនុស្ស សម្ភារទំនើបៗ និងការពិតជំនួយ

ផលិតកម្មនៅក្រៅ

ដោយកុំព្យូទ័រ (augmented reality) ដែលបង្កើតបាននូវ
"វដ្ត រូបវន្ត-ទៅ-ឌីជីតាល់-ទៅ-រូបវន្ត" ដ៏ពេញលេញមួយ។

នៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី១ នៃឆ្នាំ២០០០ គឺជាចំណុចផ
 ្ដើម

(Sniderman, Mahto and Cotteleer 2016, 8)

នៃបដិវត្តនឧ
៍ ស្សាហកម្ម ៤.០ ។ បដិវត្តនឧ
៍ ស្សាហកម្មទី
 ៤

១.១ ហេតុអ្វីកម្ពុជាត្រូវការ ឧស្សាហកម្ម ៤.០

ហៅថា ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ឬ "រោងចក្រឆ្លា
 ត" បានចាប់ផ្តើម
១
២
៣
៤
៥

និន្នាការបច្ចេកវិទ្យា ៥ ក្នុងសកលលោក កំពុងប
 ង្ហាញនូវ

វេជ្ជបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតខាងអប់រំ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ការប្រឹងប្រែងរុញច្រានរបស់ផលិតករ ឆ្ពោះទៅរក រោងចក្រ

បណ្ឌិតខាងអប់រំ និងវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្ស

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រជំនួសខ
 ួរក្បាល

បណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ច

ឆ្លាត គឺមាន ១) ការវិវត្តន៍ និងរីកច
 ម្រើនយ
 ៉ាងលឿនក្នុងផ្នែក

អនុបណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ច

មនុស្ស

បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងយន្តកម្ម

និងការរៀនចេះចាំដោយម៉ាស៊ីន

(cognitive

computing and machine learning) ដែលនាំឲ្យមាន

បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មមេកានិក

៦

ដែលចងភ្ជាប់គ្នាជា

ខ្សែមិនអាចកែមួយៗបាន) ការប្រើកុំព្យូទ័រមា
 នសមត្ថភាព

អេឡិចត្រូនិក ថាមពលអាចកកើតឡើងវិញ និងថា
 មពល
ដែលបានសម្រួលដល់

(ឬការ

បោះពុម្ព 3D printing) បច្ចេកវិទ្យាប្រើរ៉ូបូ blockchain

កម្រត
ិ ខស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ផលិតកម្មទង
្រ ទ
់ យ
្រា ធំ ក៏អាចអនុវត្តទៅបាន។

យកមកប្រើ

ផលិតកម្មតាមការបន្ថែមស្រទាប់

1

ការវិភាគទាយទុកភ្លាមៗ
analytics)

(real-time

and

predictive

ឲ្យប្រទេសនានាអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីកម្រិតបច្ចុប្បន្ន

ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

នៃភាពត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ផលិតកម្មទៅអនាគត

សំខាន់ៗ ២) ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលកាន់តស្ម
ែ ុគស្មាញ

ឱកាសល្អ

ឡើង និងការបែកខ្ញែកដាច់ដោយដុំនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្មនា
 នា

សម្រាប់សមាសភាគចម្បងៗ ២ គឺ កត្តាជំរុញផលិតកម្ម និង

បានរំពឹងទុក ដោយសារមាន បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតផ
 ្សេងៗដែល
៤)

រចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្ម។ ក្នុងចំណោម ១០០ប្រទេសត្រូវបាន

ក្នុងការចូលទៅក្នុងទ
 ីផ្សារថ្មី

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នឡើងវិញ

វាយតម្លៃ មានប្រទេសតែ ២៥ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងនេះមាន ៥

ដោយសារ

នៅអាស៊ី (ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី) ដែល

មាន ការបន្ស៊ីចូលគ្នានូវ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យា

គេចាត់ទុកថា បានត្រៀមខ្លួនស្រេច (WEF 2018b, 12)។

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និង ៥) បញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនៃការ

ដោយឡែក

គ្រប់គ្រងអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ (Burke et al. 2017, 8-9)។

លំដាប់ទី៩១

និងជា


សម្រាប់កត្តាជំរុញផលិតកម្មដោយបានពិន្ទុ
ដោយបានពិន្ទុសរុប

នៅ

១.២.១ កត្តាជំរុញផលិតកម្ម

ក្នុងការស្រូបយក

ទម្រង់ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នយ៉ាងល្អ

គោលដៅនេះ នឹងត្រូវកំណត់ឡើ
 ងតាម សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន៖

បច្ចេកវិទ្យា

ឌីជីតាល់ផ្សេងៗ។ ការរីកចម្រើន ឧស្សាហ
 កម្ម ៤.០ ផ្តល់ឲ្យ
កម្ពុជានូវ

ប៉ុណ្ណេះទេ
 )

ឱកាសសម្រាប់ឲ្យវិទ្យាសាស្ត

្រនិងបច្ច
 េកវិទ្យា
ទី១

កម្ពុជាឈានទៅកាន់

និន្នាការផ្នែកប
 ច្ចេកវិទ្យា

នឹងជួ
 យ

ដ៏រឹងមាំមួយ

មានអាយុ

(ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែ
ប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំ

ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នបច្ចុប្បន្ន

ដើរមិនទាន់

ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លា
 ស់

និង

កំណត់ប
 ទដ្ឋាន និងស្តង់ដារផ្សេងៗ។ ក្នុងចំណុចនេះ កម្ពុជា
ទទួលបានពិន្ទុ ៣,០៩ គិតលើ ១០ (លំដាប់ទី១០០)។

វ័យឡង
ើ ក្នង
ុ ពិភពមួយពោរពេញដោយបច្ចក
េ វទ
ិ យា
្ ឌីជតា
ី ល់។

ធនធានមនុស្ស

ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់

ឧស្សាហកម្ម

បើសិនចង់ទា
 ញយក

៤.០។ ក្រៅពីការជជែកវែកញែកពី ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនាំឲ្យមាន

ជាកត្តាសំខាន់បំផុត

នៅសល់ពីនោះ នឹងកាន់តែមានផលិតភាពខ្ពស់ ហើយនឹង

ចំណេញពីឱកាសល្អផ្នែកប
 ្រជាសាស្ត្រនេះ។ ទី២ ការអភិវឌ្ឍ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកប
 ច្ចេកវិទ្យា

គឺ

ការផ្លាស់ប្តូរ និងនវានុវត្តន៍ទេ។ គេត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន

ក្រោម ៣០ឆ្នាំ ដូច្នេះមួយភាគធំនកម្លា
ៃ ំងពលកម្មន
 ឹងព
 េញ
កម្ពុជាត្រូវឈានទៅមុខយ៉ាងលឿន

និងសំខាន់បំផុត

ប្រសិទ្ធភាពនៃបទបញ្ញត្តិ

អភិបាលកិចល
្ច ្អ។

របបសេដ្ឋកិចផ
្ច ្អែកលើចំណេះដឹង។

ដោយប្រមាណជិតពីរភាគបីនៃប្រជាជនសរុប

ចំណុចទី១

នីតិរដ្ឋ កិច្ចការពារកម្មសិទបញ្ញា
្ធិ
សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និង

(S&T) រីកចម្រើនលោតផ្លោះទៅ
 កាន់អនាគត

ភ្លឺស្វាង តាម
វិធីពីរយ៉ាងតិច។

៣,៥៦។

សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ។

ដើមឆ្នាំ២០១៨ (Sum 2018)។ ដំណើររបស់កម្ពុជាទៅកាន់
និងប្រើប្រាស់បានល្អនូវ

គឺស
 ្ថិតនៅ

តទៅនេះ ជាការវិភាគសង្ខេបពី ភាពត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជា

ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងសេ
 ចក្តី

ប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូ
 រគ
 មនាគមន៍

ផលិតកម្មទៅអនាគត

រចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្ម

ក៏មានទស
ិ ដៅ "ធ្វអ
ើ ន្តរកាលឲយ្ ចប់សព្វគប
្រ ទៅ
់ កាន់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
នៅឆ្នាំ២០២៣

ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសត
 ្រៀមខ្លួន

សរុប ៣,៦៣ (គិតលើ ១០) និង លំដាប់ទី៨១ សម្រាប់

ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។ រដ្ឋាភិបាល
ឌីជីតាល់"

កម្ពុជា

បានតិចបំផុតសម្រាប់

កម្ពជា
ុ មានចក្ខវុ ស
ិ យ
័ រយៈពេលវែង ដើមប្ ក
ី យ
្លា ជាបទ
្រ ស
េ 

មានប្រាក់ចំណូលមធ្
 យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

(WEF

2018b, v) ។ ក្របខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យនេះ មានសូចនាករ ៥៩

៣) កំណើនសម្ពាធប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំង និងជារឿយៗមិន
បានកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ

និងបញ្ហាប្រឈមជាប់ទាក់ទិននានា"

ក៏ដូចជា

ការបាត់បង់ការងារមនុសស្ ឬទេនោះ គេមល
ើ ឃើញថា ការងារ

សម្រាប់ ពិពិធកម្ម កំណើនផ
 លិតភាព និងស
 មត្ថភាពប្រកួត

មានឱកាសការងារកាន់តែច្រើនដោយសារការរីកលូតលាស់

ប្រជែងផ្នែកឧស្សាហកម្ម ទៅអនាគត ដូចមានឧទាហរណ៍

បច្ចក
េ វិទយា
្ ។ ដើមប្ ទា
ី ញយកអត្ថបយោ
្រ
ជន៍បានកាន់តច្រ
ែ ន
ើ 

នៅ ចិន ហុងកុង សិង្ហបុរី កូរ៉េខាងត្បូង និង តៃវ៉ាន់។ ដើម្បី
សម្រេចបានកំណើនប្រកបដោយចីរភាព

ពីបដិវត្តនឧ
៍ ស្សាហកម្ម ត្រូវមានច្រើនថែមទៀតនូវលទ្ធភាព

និងសម្រាប់គ្រប់

បត់បែន និងការសម្របខ្លួន តាមរយៈការគួបផ
 ្សំគ្នាឲ្យបាន

គ្នា ប្រទេសទាំងនេះបានផ្តល់អាទិភាពជាយូរមកហើយដល់

ត្រឹមត្រូវនូវ ធនធានមនុស្ស ជាពិសេស អ្នកមា
 នជំនាញខ្ពស់

ការធ្វវើ ន
ិ យោ
ិ
គខ្លាង
ំ ក្លាកង
ុ្ន ឧត្តមសិកសា
្ និងការបណ្តះុ បណ្តាល

ផ្នែក ឌីជីតាល់ បច្ចេកទេស ពាណិជ្ជកម្ម និងកា
 រគ្រប់គ្រង។

វិជ្ជាជីវៈ សំដៅបង្កើតបាននូវ កម្លាំងព
 លកម្មមាន
 គុណសម្
 បត្តិ

ដោយទទួលបានពិន្ទុ ៣,៧៥ កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី៨៦

ជំនាញ គុណភាព និងច
 ំណេះដឹងខ
 ្ពស់ ហើយអាចបំពេញបាន

សម្រាប់កត្តាជំរុញនេះ។

តាមតម្រូវការប្រែប្រួលចុះឡើងនៃការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម
យ៉ាងលឿន។

ធនធានមនុស្ស

ជាចំណុចខ្លាំងមួយ

ដោយសារកម្លាំងពលកម្មមា
 នវ័យក្មេង

មានជំនាញទាប។

ជំនាញសមរម្យម
 ួយចំនួនត្រ
 ូវតអភិ
ែ វឌ្ឍ

ហើយក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរ ដោយសារកម្លាំងពលកម្ម

១.២ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឧស្សាកម្ម ៤.០

ឡើង ដើម្បដ
ី ើរឲ្យទាន់ការផ្លាស់បរ្តូ បរិស្ថានការងារពី

តម្រូវការ

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) និង A.T. Kearney

បានកសាងនូវក្របខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យភាពត្រៀមខ្លួន

នៅកម្ពុជា

ប្រើពលកម្មច្រើន ទៅជា ការប្រើចំណេះដឹងច
 ្រើន។ ការដាក់

"ដើម្បីជួយ

អនុវត្តគោលនយោបាយលើ
2

ការអប់រំផ្នែក

វិទ្យាសាស្ត្រ

បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា (STEM) និងលើ ការអប់រំ

ភាពស្មុគស្មាញ សំដៅវាស់វែង ភាពចម្រុះមុខ និងលក្ខណៈ

តបយ៉ាងល្អទៅនឹងតម្រូវការពិតនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០។

ពោលគឺ

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) បានឆ្លើយ

វិសេសនៃផលិតផលទាំងឡាយ

បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជាកត្តាដ៏សំខាន់ ព្រោះកា
 រ

បើសិន

របស់ប្រទេសណាមួយ

ពិន្ទុភាពស្មុគស្មាញកាន់តែឡើងខ្ពស់

សមត្ថភាពផលិតកម្ម និងចំណេះដឹងរបស់សាមីប្រទេស ក៏

ទទួលយកនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ជាចំណុចស
 ្នូលនៃ

កាន់តែមានភាពឆ្លាត និងជឿនលឿនឡើង។ ក្នុងនេះ កម្ពុជា

ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ។ នៅកម្ពុជា កត្តាជំរុញនេះនៅអន់ខ្សោយ

ទទួលបានពិន្ទុ ៣,៤០ និងស្ថិតនៅលំដាប់ទី៨៤។

នៅឡើយ ដូចអាចមើលឃើញតា
 ម ការទទួលបា
 នពន
ិ ្ទុ ៣,២៨

ទំហ៖
ំ កត្តានេះបង្ហាញពី ធាតុចេញសរុបនៃផលិតកម្ម

គិតលើ ១០ និងលំដាប់ទ
 ី៨៣។ ដូច្នេះគួរផ្តល់អាទិភាពចម្បង

ក្នុងប្រទេសណាមួយ និង ចំណែករបស់វា ក្នុង ផសស នៃ

នៃអន
ុិ ធើណត
ិ និងការការពារសន្តស
ិ ខ
ុ ក្នង
ុ ប្រពន
័ អ
្ធ ន
ុ ិ ធើណត
ិ ។

លំដាប់ទី៥៨។

ដល់ ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ដែនគ្របដណ្តប់
វិនិយោគ

និងពាណិជ្ជកម្មសកល៖

ប្រទេសនោះ។ កម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ ៣,៧៩ និងស
 ្ថិតនៅ

ចំណុចស្នូលនៃ

ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ស្ថិតក្នុង ការតភ្ជាប់ជាសកល។ កម្ពុជា

២.ប្រព័ន្ធអេកូនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០

វិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មសកល ប៉ុនសម្រា
្តែ
ប់ វិនិយោគនិង

ឡើងថ្មី ហើយទាមទារនូវ ប្រព័ន្ធអេកូមួយដែលជួយទ្រទ្រង់

ទទួលបានពិន្ទុតិចជាង ២,៥ ។ ទោះបី វិនិយោគផ្ទាល់ពី

អេកូនវានុវត្តន៍ដ៏រឹងមាំមួយរបស់ជាតិ ដោយមានរដ្ឋាភិបាល

ទទួលបានពិន្ទុសរុប

៣,៩៦

(លំដាប់ទី៧៩)

សម្រាប់

ឧស្សាហកម្ម

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ដែលជាធាតុផ្សំនៃកត្តាជំរុញនេះ) គឺ

ដើរតួនាទីនាំមុខគេ វាសំខាន់បំផុត។ ក្របខ័ណ្ឌឧស្សាហកម្ម

និងកង្វ
 ះភាពបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម អាចជាមូលហេតុ
ធនធានមានចីរភាព

៤.០គួរផ្តោតលើ សមាសធាតុ ៤ ពោលគឺ ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន

បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ ធនធានមនុស្ស និង ភាពជាដៃគូ

ជាចំណុចត្រូវគិតគូរពិចារណាជា

សំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្ម
អនាគតយូរអង្វែងទៀតផង។

រវាងវិស័យសាធារណៈ

ពីព្រោះគោលដៅ

គឺមិនមែនត្រឹមតែផលិតភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេ
ទទួលបានពិន្ទុ ៤,៥១ និង លំដាប់ទី៩០ ។

រូបភាព១។

ប៉ុន្តែត្រូវមាន

សម្រាប់កត្តានេះ

ដូចមានបង្ហាញក្នុង

២.១.១ រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨

នវានុវត្តន៍ និងបច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្ម។ ក្នុងនេះ កម្ពុជា

បានគូស

បញ្ជាកព
់ ីតម្រូវការចាំបាច់នូវ "ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយប្រកប

ទទួលបានពិន្ទុ ៣,៩៣ (គិតលើ ១០) និង លំដាប់ទ
 ី៧៥ ។

ដោយចក្ខុវិស័យ ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេស ការជួយលើក
ទឹកចិត្ត

១.២.២ រចនាសម្ព័ន្ធនៃផលិតកម្ម

និងឆន្ទៈមោះមុត

និងមានជំនឿយ៉ាងមាំទៅលើ

ឱកាសល្អដើម្បីជំរុញឲ្យ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាលោតផ្លោះចូល

ភាពស្មុគស្មាញ៖ ប្រទេសនីមួយៗធ្វើការផលិតដោយការ
និងគួបផ្សំនូវ

នឹងឯកជន

២.១ ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន

កម្ពុជា

បរិយាកាសនៃតម្រវូ ការ៖ កត្តានះេ ជំរញ
ុ ឲ្យផលិតករបង្កន
ើ 

ប្រើ

ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាទើបផុស

និងរ ក្សាក
 ំណើនឲ្យនៅតែលឿន។ ក្នុងនេះ ការកសាងប្រព័ន្ធ

បរទេស (FDI) មានកម្រិតខ្ពស់ក្តី កង្វះហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
នៃការផ្លាស់ប្តូរយឺតៗនេះ។

៤.០

ទៅក្នុងស
 ម័យឌីជីតាល់" (CDRI 2018)។ ក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ចំណេះដឹងមា
 នស្រាប់ក្នុងស
 េដ្ឋកិច្ច។

បណ្តាប្រទេសដូចជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន

រូបភាព១៖ ក្របខ័ណ្ឌឧស្សាហកម្ម ៤.០
ក្របខ័ណ្ឌឧស្សាហកម្ម ៤.០

ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន

អភិបាលកិច្ច

គោលនយោបាយនិង
ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់

បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ននិ
្ធ ង
បណ្តាញ R&D

ការទទួលយក
បច្ចេកវិទ្យា

ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យ

សាធារណៈនឹងឯកជន
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ធនធានមនុស្ស

ការអប់រំ STEM

ចំណងតភ្ជាប់សាកល

វិទ្យាល័យ-ឧស្សាហកម្ម

ថៃ និង វៀតណាម សុទ្ធតែមានក្រសួងដោយឡែកសម្រាប់

ឧស្សាហកម្ម

នវានុវត្តនផ
៍ ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នៅតាមវិស័យ

យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសា
 ស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា វាស៊ីគ្នាជាមួយ

សម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ជាតិ
នានា។

នៅប្រទេសព្រុយណេ

ដើម្បីលើកកម្ពស់

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍

ទទួល

គោលនយោបាយ និងផ
 ែនការអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិផ្សេងទៀត មាន

ជាអាទិ៍ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

បច្ចេកវិទ្យា ហើយប្រទេសសិង្ហបុរី បានបង្កើត ទីភ្នាក់ងារ
(A*STAR)

បច្ចេកវិទ្យា

និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ

នានា។ ជាការសំខាន់ត្រូវធានាថា គោលនយោបាយ និង

បន្ទុកព
 ិនិត្យតាមដានលើគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រ និង
សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ

សាកលវិទ្យាល័យ

ឧស្សាហកម្ម គោលនយោបាយលើការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសា
 ស្ត្រ

និងការស្រាវជ្រាវ

បច្ចេកទេស វិស្វកម្ម និងគណិ

តវិទ្យា (STEM) និងល
 ើ

ជាក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ដោយច្បាប់ម
 ួយនៃ

ការអប់របណ្ត
ំ
ុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិ ជ្ជាជីវៈ (TVET)។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់

ការពង្រឹងច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

និងកា
 រកែលំអ

ការស្រាវជ្រាវនិ
 ងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ក្នុងផ្នែកទាំងឡាយដែល

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ អាចជួយជំរុញ និងលក
ើ ទឹកចត
ិ ស
្ត ហគ្រន
ិ

អាស៊ានជាច្រ

ើនក៏មានប្រធានទីប្រឹក្សាផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រ នៅ

បច្ចេកវិទ្យា និងសេវាកម្មថ្មីៗ។ ជាឧទាហរណ៍ កូរខាងត្
េ៉
បង
ូ 

សិង្ហបុរមា
ី នឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង។
អមរដ្ឋាភិបាលដែរ

ប្រទេសសមាជិក

និងអ្នកវិទយា
្ សាស្ត្រ ឲ្យបង្កត
ើ និងធ្វពា
ើ ណិជក
្ជ ម្មលផ
ើ លិតផល

ដោយមានភារកិច្ចជួយគាំទ្រដល់ការ

បានអនុមត
័ ក្នង
ុ ឆ្នា១
ំ ៩៧២ នូវ ច្បាប់ទ១
ី របស់ខន
ួ្ល ស្តព
ី កា
ី រលក
ើ

រចនារៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ

កម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវ ិទ្យាឧស្
 សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្ម។

យន្តការលើកទឹកចិតផ
្ត ្សេងៗ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងជំរុញការផ្ទេរ

នៅកម្ពុជា នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និង

បច្ចេកវិទ្យា

នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម

បច្ចេកវិទ្យា

(ក.ជ.វ.ប.)

បច្ចេកវិទ្យា

(S&T)។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ

និងសិប្បកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

បច្ចេកវិទ្យាពីបរទេស

និង

និងការជំរុញកា
 រអភិវឌ្ឍប
 ច្ចេកវិទ្យា

នៅក្នុងសហគ្រាសខ្នាតតូចន
 ិងម
 ធ្យម (SMEs)។

វិទ្យាសាស្រន
្ត ិង

នៃក្រសួងផែនការ

ដែលមានចែងពី

កិច្ចប្រឹងប្រែង

នាំមុខដោយរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងផ្នែក

ត្រូវទទួល

វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវមានជាចាំបាច់ ដើម្បីកសាង

សកម្មភាពសំខាន់ៗដ
 ើម្បីសម្រេច

ក្នុងចំ
 ណោម ក្រសួងមន្ទីររដ្ឋ សាកលវិទ្យាល័យ ស្ថាប័ន

បន្ទុកល
 ើទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃការអភិវឌ្ឍ វិទ្យាសាស្ត្រ និង

ការមូលមតិគ្នាពី

កិច្ចការនេះ រួមមាន (CDRI 2018)៖

• ការដំឡង
ើ តួនាទី ក.ជ.វ.ប. ក្នង
ុ ប្រពន
័ រ្ធ ដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋ និង

ទាំងអស់នេះ ត្រូវពួតដៃធ្វើការដោយរួមសហការគ្នា ដើម្បី

ការលើកកម្ពសស
់ មត្ថភាព ក.ជ.វ.ប. ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ វទ
ិ យា
្ សាស្ត្រ

រៀបចំ និងធា
 នាឲ្យមានគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ

និងបច្ចេកវិទ្យា នៅតាមអង្គភាពអន្តរក្រសួងនា
 នា

ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ

• ការពង្រឹងលក្ខណៈជាស្ថាប័ននៃ ក.ជ.វ.ប. នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ខាងក្រោមនេះ

• ការសម្រួលឲ្យ ក.ជ.វ.ប. បំផុសឡើង និងអនុវត្តន
 ូវ
ថ្នាក់ជាតិ

បច្ចេកវិទ្យា

និងបច្ច
 េកវិទ្យា

ដែលមានលក្ខណៈ

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រលូនគ្នា និងសម្រ

បសម្រួលគ្នាល្អ។

រដ្ឋបាលកម្ពុជា ឲ្យក្លាយជាអង្គភាពមានថវិកាស
 ្វយ័ត

ពង្រឹងប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រ

និងបច្ចេកវិទ្យា

ស្រាវជ្រាវ មជ្ឈដ្ឋានឧស្
 សាហកម្ម និងអាជីវកម្មនានា។ ភាគី

៧1

ការមូលមតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលលើកា
 របង្កើត

តម្លៃនៃវិទ្យាសា ស្ត្រ

(CDRI 2018)៖

និង

ជាការផ្តល់មតិសំខាន់ៗមួយចំនួន

• កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបទបញ្ញត្តិផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ

និងន
 វានុវត្តន៍

បច្ចេកវិទ្យាឲ
 ្យបានល្អ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ

មួយដែលមានការសម្របសម្រួលល្អ

• ការបង្កើតការិយាល័យទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយ ក្នុង

• បង្កើតកម្មវិធីលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនផ្នែក

• ការបង្កើតយន្តការមួយ

• បង្កើតយន្តការមួយដើម្បីពន្លឿនដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ

ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឌីជីតាល់នៅក្នុងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SMEs)

សម្រាប់ទាក់ទាញសហគមន៍

វិទ្យាសាស្ត្រ និងស្រាវជ្រាវក្នុងទូទាំងប្រទេស ឲ្យចូលរួម

ប៉ាតង់ នៅតាមការិយាល័យចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗ

ផ្តល់មតិ និងឃ្លាំមើលការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រ

• បង្កើនការចូលរួមរបស់សង្គមនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ

និងប
 ច្ចេកវិទ្យា។

២.១.២ គោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់
គោលនយោបាយ

និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រឹងមាំ

និង

បច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ពី តម្លៃ

នៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
និងសារៈសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។

ក៏អាច

ជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដែរ។

២.២ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

អនុវត្តដាច់តែឯងទេ

បណ្តាញ ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍(R&D) មានគុណភាពខ្ពស់

ប៉ុន្តែគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រ និងប
 ច្ចេកវិទ្យា មិនគ
 ួរ

ជាការសំខាន់បផ
ំ ត
ុ ដែលត្រវូ បង្កត
ើ ហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ ្ធ និង

គឺគួរមា
 នកិចស
្ច ហការជាមួយវ ិស័យ

តាមរយៈ គំនិតផ្តួចផ្តើមនាំមុខដោយរដ្ឋាភិបាល និងភាពជា
ដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈ នឹងឯកជន ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រ

1 ការជួយមតិទាំងនេះ ក៏មានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទ សង្ខេបចក្ខុវិស័យ
ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ ដែរ។

៧

4

ដល់របៀបអនុវត្ត R&D កម្រិតពិភពលោកមួយ និងជួយ

សំខាន់មួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ

ការបង្កើនចំណាយសាធារណៈទៅលើ

បច្ចេកវិទ្យា។ A*STAR មានជំនឿថា ដើម្បស
ី ម្រួលការផ្ទេរ

សម្រួលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រៅពី
R&D

មួយចំនួន

នៅតាម

ក្រសួងនានា រដ្ឋាភិបាលគួរ ១) លើកទ
 ឹកចិតវ្ត ិស័យឯកជន

និងផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នា

ឲ្យបង្កើនវិនិយោគលើ R&D ជំរុញនវានុវត្តនក
៍ ្នុងផ
 លិតផល

មជ្ឈដ្ឋានឧ
 ស្សាហកម្ម
វិទ្យាល័យនា
 នា

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ

ចែករំលែកព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យា។

រវាង

សម្រាប់ឲ្យអង្គការសាធារណៈ និងឯកជន ធ្វើការស្រាវជ្រាវ
(Sciencemag 2016)។

និង

បណ្តាញសហការដ៏រឹងមាំមួយ

រវាងវិស័យសាធារណៈ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ជារឿយៗ

កិចស
្ច ហការស្រាវជ្រាវ

សាធារណៈ និងឯកជន។ ហេដរ្ឋា ចនាសម្ពន
័ ្ធ និងបណ្តាញ R&D

និងលើកស្ទួយតម្លៃនៃ

សកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមាន (CDRI 2018)៖

សម្រាបជ
់ យ
ួ 

ដើម្បី

ស្វែងរក

S&T

។

• ការផ្តួចផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗនាំមុខដោយរដ្ឋាភិបាល

គាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យ បង្កើនការស្រាវជ្រាវ

ដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាព

សម្រាប់យកទៅអនុវត្ត (applied research: ឧ. ការ

និងបណ្តាញផ្នែក

ការចាប់ផ្តើមប្រើបច្ចេកវិទ្យាបរទេស

ការបង្កើតផលិតផលតាមរយៈ

ប្រមូលផ្តុំចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន

និងសាធារណជន

ញ៉ាំងឲ្យការស្រាវជ្រាវបានស្របតាមតម្រូវការ

គ្នាផ្សេងៗ ដែលនាំមកជុំគ្នានូវ ការស្រាវជ្រាវទាំងក្នុងវិស័យ

ការសាកពិសោធន៍)

ក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ

តែងនាំមុខគេក្នុងការចាប់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

យ៉ាងសកម្មទៅដល់អាជីវកម្ម

(R&D) រួមមាន សម្ភារបរិក្ខារ អាគារ និងប
 ណ្តាញសហការ

ស្រាវជ
 ្រាវផ្នែកឧស្សាហកម្ម

នឹងឯកជន

ភាពជាដៃគូ

សាកលវិទ្យាល័យ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានា គួរឈោងដៃ

និងបណ្តាញស្រាវជ្រាវនិងអ
 ភិវឌ្ឍន៍

ដើរតួនាទីសខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការបង្កត
ើ បរិសន
្ថា មួយ

តាមរយៈ

ជាមួយ សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SMEs) ដែរ ដែល

២.២.១ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបណ្តាញស្រាវជ្រាវនិង
អភិវឌ្ឍន៍

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាគួរសា
 ងសង់

one and Two and Biopolis ដែលសុទ្ធតែជាមជ្ឈមណ្ឌល

នឹងសាកល

ដែលសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់

កាន់តែមានឧត្តមភា
 ពផ្នែក

នៅជិតៗគ្នា ដូចក្នុងករណីនៃ មជ្ឈមណ្ឌល Fusionopolis

និងដ
 ំណើរការផលិត និង ២) គួរផ្តល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្ត
ដល់កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ និងអ
 ន្តរជាតិ

ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះ

ក្នុងផ្នែកបានជ្រើសរើស

អ្នកមានជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេស

R&D,

និងការកៀងគរ

និង

• ការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិសម្រាប់ R&D (វិនិយោគ

ស្ថាប័នស
 ្រាវជ្រាវនានា ត្រូវនាំមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវដែល

សាធារណៈនឹងឯកជន) ដោយមានការលៃចែកធនធាន

បញ្ចេញគ
 ំនិតឲ្យគេដឹង។ ស្ថាប័នរដ្ឋ សាកលវិទ្យាល័យ និង
ជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹង
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ។
ផ្តួចផ
 ្តើមពីរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងស
 ្រុក

ការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍

ក្នុងនេះត្រូវមាន

ការផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗ។

និងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យ

យ៉ាងសមស្រប

គំនិត

• ការបង្កើតប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្ត និងរង្វាន់ផ្សេងៗ ដើម្បី

និង

ក្នុងស្រុកខាងផ្នែក S&T និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ SMEs

ការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់និងយូរឆ្នាំ

ប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តមួយដែលមានការរចនារៀបចំល្អ

និងពីបរទេស

ទទួលស្គាល់

និងផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកមានជំនាញខ្ពស់

ប្រឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីតាល់។

ឧទាហរណ៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ R&D និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

គ្រឿងសម្រួលការនៅចិន គឺជា សមាសធាតុចម្បងមួយនៃ

២.២.២ ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា

របស់ជា
 តិ ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ បង្កើន និងព
 ង្រឹងសមត្ថភាព

សហគ្រាស

ពិសោធន៍សំ
 ខាន់ៗរបស់រដ្ឋ

ពង្រីកមូលដ្ឋានអតិថិជន ជាដើម។ នាបច្ចុប្បន្ន សហគ្រាស

ប្រព័ន្ធធ្វើផែនការផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា (S&T)

បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ

ផ្នែក S&T ។ កម្មវិធីនេះគ្របដណ្តប់លើ កម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ម
 ន្ទីរ
សំខាន់ៗ

គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិ

នានាត្រូវដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា

កម្មវិធការងារ
ី
ជាមូលដ្ឋានផ្នែក S&T និងកម្មវិធីស្តីពីគម្រោង

ដើម្បីរក្សាស
 មត្ថភាព

ប្រកួតប្រជែង និងទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយការយក

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្នែក S&T សំខាន់ៗ។

បច្ចេកវិទ្យាថ
 ្មីៗមកប្រើក្នុង
 ទីផ្សារ ក៏កំពុងកើនល្បឿន។ ដូច្នេះ

ក៏មានតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការជំរុញ

សហគ្រាសនានា ត្រូវដឹងជានិច្ចពីបច្ចេកវិទ្យាមានស្រាប់ និង

កិចសហការរវាងមជ្
្ច
ឈដ្ឋានឧស្សាហកម្ម នឹងសហគមន៍សក
ិ សា
្ 

កំពុងផុសឡើង ដែលអាជីវកម្មខ្លួនអាចត្រូវការ។ ដើម្បីជួយ

អប់រំ និង ភាពជាដៃគរូ វាងវិសយ
័ សាធារណៈនង
ឹ ឯកជន ដូច

សម្រួលដល់សហគ្រាស

អាចឃើញច្បាស់កង
ុ្ន យុទសា
្ធ ស្តប
្រ ទ
្រ ស
េ សង
ិ ប
្ហ រុ ។
ី ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ 
ជាតិផ្នែកវ ិទ្យាសាស្តន
្រ ិងបច្ចេកវិទ្យា

ការកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការ

ការកែលំអការប្រស្រ័យទាក់ទង កំណើនផលិតភាព និងកា
 រ

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្ម

ស្ថាប័នរដ្ឋនានា

ដូចជា

អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់

មានការផ្តល់មតិដូចតទៅ៖

ក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា

• ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍៖ ពិព័រណ៍បែបនេះ

ដែលបានក្លាយជា

A*STAR នៅឆ្នាំ២០០២ គឺត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីនាំមុខ

គួររ
 ៀបចំឡ
 ើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យសហគ្រាសនានា

គេក្នុងកា
 រប្រែក្លាយប្រទេសសិង្ហបុរី ឲ្យទៅជា មជ្ឈម
 ណ្ឌល

ជាពិសេស
5

SMEs

ទទួលបានព័ត៌មានពីបច្ចេកវិទ្យា

មានស្រាប់ និងនិន្នាការចុងក្រោយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត

នៃសម្ភារ (internet of things: ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអិុនធើណិត

នវានុវត្តននៅតាមសាកលវិ
៍
ទ្យាល័យ

ទិន្នន័យ), បច្ចេកវិទ្យាផ្ទុកទិន្នន័យក្លោដ (cloud solutions)

សហគ្រាសឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងដើម្បជ
ី ំរុញ
និងអា
 ចនៅតាម SMEs ផងដែរ

ក្នុងវត្ថុប្រើប្រាសប
់ ្រចាំថ្ងៃ

ស្ថាប័នស
 ្រាវជ្រាវ

នឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

• គម្រោងការលើកទឹកចិតស
្ត ម្រាបកា
់ រទទួលយកបច្ចក
េ វទ
ិ យា
្ ៖
គួរបង្កត
ើ គម្រោងការលើកទឹកចិតម
្ត យ
ួ ឡើង

ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ

ដូចជា

ព្រោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងជំនួសការងារខ្លះ

គួរមានទាំងស្ថាប័នស
 ្រាវជ្រាវ និងសាកលវិទ្យាល័យផង

ខ្លះទៀត

ព្រោះស្ថាប័នទាំងនេះក៏ត្រូវទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

ការរចនាវេបសាយ

ស្រាប់ និងកំពុងផុសឡើង មានសារៈសំខាន់ណាស់។

សម្រាបផ
់ លិតករ

ជាដើម គឺមិនទំនងជាមានការប្រើប្រព័នស
្ធ ្វ័យប្រវត្តិទេ។

មូលនិធិ

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា លទ្ធភាពធ្វើស័្វយប្រវត្តិកម្ម

ការងារណាមួយ

តម្រូវការ ឱកាសល្អ និងដៃគប
ូ ្រកបដោយនវានុវត្តន៍

អប់រំ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ

សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលកំពុង

បណ្តាលជាក់លាក់អ្វីទេ។ បន្ទាប់មកទៀត គឺមុខរបរដែល

ក្នុងន
 េះ

ត្រូវមានការបណ្តុះបណ្តាលខ្លះ។ ហើយចុងក្រោយបំផុត គឺ
មុខរ បរដែលត្រូវមានការអប់រំ

ឲ្យក្លាយទៅជាអាជីវកម្មអាច

បណ្តាញ

ការបញ្ជាក់គុណភាពអតិថិជន

ទាក់ទាញអតិថិជន ជាដើម។

• ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យា

និងនវានុវត្តន៍៖

ដោះស្រាយបញ្ហា

ការកសាង

កម្រិតខ្ពស់ផងដែរ។

យុទ្ធសាស្ត្រ

ដែលក្នុងនោះគួរមាន

ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត

លើស្ថានភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥-២០

គួរបង្កើតឧទ្យាន

នូវកា
 ររំពឹងថា "នឹងមានកំណើនជាខ្លាំងនូវ ក្រុមការងារខាង
ផ្នែក ស្ថាបត្យកម្ម វិស្វកម្ម កុំព្យូទ័រ និងគណិតវិទ្យា, ការធ្លាក់

សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវ

ចុះប
 ង្គួរនូវការងារខាងផ្នែកកម្មន្តសាល និងផលិតកម្ម និង

ការិយាល័យសម្រាប់សេវាឧស្សាហកម្ម និងទំនាក់ទំនង
ឧទ្យានគួរជួយផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រផ្សេងៗ

ការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងខាងផ្នែកការិយាល័យ

តាមនេះ

ការងារខាងផ្នែក

សម្រាប់

បច្ចេកវ ិទ្យា។

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត

និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធភាពធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ក៏ប្រែប្រួលទៅតាមវិស័យ

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវិស័យទី១

(យករ៉ែនិង

សម្រាប់វិស័យទី៣ គឺមានសេវាកម្មតិចតួចណាស់ដែលមាន

និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អនុវត្តវា
(AI),

ឧស្សាហកម្មមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការធ្វើ

ធនធានធម្មជាតិ) និងវិស័យទី២ (ផលិតកម្ម និងស
 ំណង់)។

២.៣.១ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទីផ្សារពលកម្ម
(ដូចជា

អាជីវកម្ម

សេដ្ឋកិច្ចដែរ។

២.៣ ធនធានមនុស្ស

៤.០

និងរដ្ឋបាល"។

ការលក់ដូរ ការសាងសង់ និងការយករ៉ែ នឹងនៅដដែល ។

បច្ចេកវ ិទ្យាប្រ
 កបដោយនវានុវត្តន៍ និងជួយជ
 ំរុញការផ្ទេរ

ឧស្សាហកម្ម

ក្នុងប្រទេស

អភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងស្ទុះឡើងសំខាន់ៗ ចំនួន១៥ បានបង្ហាញ

មន្ទីរពិសោធន៍ប្រកប

និងរោ
 ងជាងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា។

និងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃ

អង្កេតមួយរបស់ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF)

បែបនេះមួយឡើងសម្រាប់តំបន់នីមួយៗ (ឧ. នៅក្រុង
ភ្នំពេញ)

ឬបណ្តុះប
 ណ្តាលកម្រិតខ្ពស់

ព្រមទាំង ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម គំនិតច
 ្នៃប្រឌិត សមត្ថភាព

រស់រានបាន ហើយក្នុងវេទិកានេះគួរមានអ្នកជំនាញការ
ការផ្តល់មូលនិធិ

និងការបណ្តុះបណ្តាលដែលត្រូវមានដើម្បីធ្វើការងារ

ប្រវត្តិកម្ម ជាទូទៅគឺជា របរមិនទាមទារជំនាញ ឬការបណ្តុះ

វេទិកាមួយសម្រាប់ជួយថែបំប៉នគ
 ំនិត

ជួយផ្តល់ការណែនាំពី

វាផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹង កម្រិត

នោះ។ មុខរបរមានលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វស
ើ ័្វយ

បច្ចេកវ ិទ្យាត្រូវមានជាចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់នូវ ប្រព័ន្ធអេកូថ្មី

ផ្សេងៗផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

មនុស្សនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីន។

ប៉ុន្តែនៅចុងម្ខាងទៀត ដូចជា ការងារវិជ្ជាជីវៈនិងគ
 ្រប់គ្រង

ឯកជនទិញភាគហ៊ុន ដើម្បីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាស្រ
 បតាម

អាចមានទាំង

ក្នុងម
 ុខរបរខ្លះ

មុខរបរខ្លះទៀត ដូចជា ការកែច្នៃ ការងារកសិកម្មជ
 ំនាញ និង

នៃបច្ចេកវិទ្យាមា
 ន

គ្រប់គ្រងសហគ្រាសបើកថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។


និងបង្កើតការងារថ្មីៗបន្ថែម។

ផ្លាស់ប្តូរការងារ

តាមខ្នាត គឺប្រព័ន្ធស័្វយប្រវត្តិនឹងធ្វើការជំនួសពលករ។ ក្នុង

• មូលដ្ឋានទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍៖ មូលដ្ឋាន

ទាំងស្រុងមួយសម្រាប់

អ្នកជីកយ
 ក

ដូចជា ការដេរប៉ាក់ និងការញែកផលិតផលកសិកម្មតា
 មធុន

បំផុតដែរ សម្រាបកា
់ រស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន

• មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបច្ចេកវិទ្យា៖

អ្នកបង្កើតកម្មវិធីប្រើរ៉ូបូ

សេវាកម្ម ជាដើម។ ទីផ្សារពលកម្មនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំង

ប្រាក់ចំណូល និង/ឬ ការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងនេះ

មន្ទីរ R&D នានា អ្នកប
 ណ្តាក់ទុនច
 ូលហ
 ៊ុន

ប្រតិបត្តិករ

ទិន្នន័យ (data miners) និងអ្នកស្រាវជ្រាវផ
 លិតផលនិង

ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា តាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធល
 ើ

វាអាចជាឧបករណ៍មានតម្លបំ
ៃ ផុត

ឧស្សាហកម្មថ
 ្មីៗ

ត្រូវការ ជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ច្រើនបែបយ៉ាង

ឧទាហរណ៍ គម្រោងកា
 រនេះអាចលើកទឹកចិត្ត SMEs

និងន
 វានុវត្តន៍

និងទទួល

(ឧ. រោងចក្រឆ្លាត និង បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (fintech))

និងពន្លឿនការទទួលយកបច្ចក
េ វិទយា
្ ទៅបក្ន
ើ្រ ង
ុ អាជីវកម្ម។

ទិន្នន័យប
 ច្ចេកវិទ្យា

ដើម្បីអាចបញ្ជូន

ហានិភ័យខ្ពស់នៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។

បច្ចេកវិទ្យាប្រើរ៉ូបូ

សរុបមក យ៉ាងហោចណាស់ ៥០% នៃការងារ ក្នុង

(robotics), ទិន្នន័យធំ (big data), បណ្ដាញអិុនធើណិត

ប្រមាណ ៤០% នៃមុខរបរបច្ចុប្បន្ន គឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៃ
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ការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (WEF 2016a) ។ គេប៉ាន់ស្មានថា

• លើកកម្ពស់ជំនាញទន់ រួមមាន ការដោះស្រាយបញ្ហា

គឺវាម
 ិនទាន់មាននៅឡើយទេក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះ

• លើកទឹកចិត្តការយកជំនាញផ្សេងៗ

ជំនាញប្រស្រ័យទាក់ទងនិងសម្របខ្លួន

ប្រមាណ ៦៥% នៃការងារដែលមនុស្សជំនាន់បន្ទាប់ត្រូវធ្វើ
2016b)។

(WEF

ស្ថានភាពត្រូវបម្រើការងារពិតជាក់ស្តែង

• បង្វែរចំណុចផ្តោតពី

ការកសាង

និងពង្រឹង

រៀនសូត្រពេញមួយជីវិត

• ផ្តល់កម្មវិធីបង្កើនជំនាញ

ក្រុមអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ដែល

កម្រិតខ្ពស់ៗ ឬអាជីពផ្សេងៗទៀត

រៀបចំប្រទស
េ កម្ពជា
ុ សម្រាបឧ
់ ស្សាហកម្ម ៤.០ និងកម្មនសា
្ត ល
ការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់ផ្នែក

• បង្កើតផ្លូវបញ្ជាក់គុណភាពរួមគ្នា

វិទ្យាសាស្រ្ត

ដោយរួមសហការ

ជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានា។

បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM) ដើរតួនាទី
សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជោគជ័យនៃឧស្សាហូបនីយកម្ម

និងបង្រៀនជំនាញឡើងវិញ

សម្រាប់ធ្វើជាផ្លូវឡើងទៅដល់ការអប់រំឬបណ្តុះបណ្តាល

បណ្តុះបណ្តាលបា
 ននៅក្នុងស្រុក សំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការ
ឆ្លាត។

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដើម្បី

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បំពេញការងារជាក់លាក់ ទៅជា ការ

២.៣.២ ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម
និងគណិតវិទ្យា

ទៅអនុវត្តក្នុង

និង

២.៣.៤ យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញខ្ពស់ៗទៅ

កំណើនស
 េដ្ឋកិច្ចទៅអនាគតនៅកម្ពុជា។ គោលនយោបាយ

អនាគត

នានា គួរផ្តោតជាអាទិភាពលើ៖

ថ្វីបើគេប្រមើលឃើញសឹងតែច្បាស់ហើយថា

• ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនឆ្នើមផ្នែក STEM ដើម្បី

នឹងមាន

ជំរុញរបៀបវារៈនៃការអប់រំផ្នែក STEM

ការបង្កើតវិជ្ជាជីវៈថ្មីៗជាច្រើន

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងឧត្តមសិក្សា

ការងារប្រភេទណានឹងកើតមានឡើង

ទៀត ដូចជា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី

ទោះយ៉ាងនេះក្តី ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក STEM ការអភិវឌ្ឍ

• ការផ្តល់អាទិភាពដល់ ការអប់រំផ្នែក STEM ជាទូទៅ

លើកមុនៗក្តី

• ការដាក់បញ្ចូលការអប់រំផ្នែក STEM ជាមួយវិស័យផ្សេង

ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

ដូចក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម

ក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាមិនប្រាកដទេថា

ព្រោះការផ្លាស់ប្តូរ

មានការបត់បែន

និងសហគ្រិនភាព

និងល្បឿនលឿន។

ញ៉ាំងឲ្យផ្លូវអាជីពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

ឧស្សាហកម្ម

នៅតែចាំបាច់ជានិច្ច។

អាចបំពេញបានតាមតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០

ប្រើរ៉ូបូមិនកើត  ដូចជា ការដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតគ
 ូរ

ឧស្សាហកម្ម

កម្មវិធអ
ី ប់រំ និងបណ្តុះប
 ណ្តាលផ្សេងៗ។ ជំនាញទំាងអស់

• ការរៀបចំឲ្យនិស្សិត និងអ្នកមានសញ្ញាប័ត្រផ្នែក STEM

មានការផ្តល់មតិទៀតថា

• ការកសាងចំណងទាក់ទង រវាងសាកលវិទ្យាល័យ នឹង

ថ្លឹងថ្លែង និងភាពច្នប្រ
ៃ ឌិត គឺគួរតែលើកស
 ្ទួយឡើងតាមរយៈ

អនុវត្ត

ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យកទៅ

កិច្ចសហការផ្នែកបច្ចេកទេស

ផ្នែក R&D

នេះ

និងភាពជាដៃគូ

ជំនាញដែលគេតែងនិយាយថា

មានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនៅក្នុង

ផលិតកម្មផ
 ្អែកលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត(AI)។

អនាគតនៃការងារ (2016a) គឺមានជំនាញ ១០ ដែលគេ

ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្នា។

ត្រូវការខ្លាំងបំផុត៖

២.៣.៣ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ

១. ការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ

វិជ្ជាជីវៈ (TVET) ក្នុងបរិបទនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០ គឺ ១) ផ្តល់

៣. ភាពច្នៃប្រឌិត

២)

៥. ការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកដទៃ

២. ការគិតគូរថ្លឹងថ្លែង

តួនាទីទ្វេនៃ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលទីផ្សារពលកម្មត្រូវការ

៤. ការគ្រប់គ្រងមនុស្ស

និង

បណ្តុះសមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

តួនាទីទី១ ធានាឲ្យ TVET ជាប់ទាក់ទងល្អទៅនឹងតម្រូវការ

៦. ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍

ការបាត់បង់ការងារដោយសារស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ TVET ត្រូវ

៨. ការតម្រង់ទិសសេវាកម្ម

ចង្អៀតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការបច្ចេកទេសជាក់លាក់អ្វីមួយ ដែល

១០. ភាពអាចបត់បែនក្នុងការស្វែងយល់

ហើយ តួនាទីទី២ ជួយការពារកម្លាំងពលកម្មឲ្យជៀសផុតព
 ី

៧. សុភវិនិច្ឆ័យ និងការសម្រេចចិត្ត

មានហួសពីការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជាក់ស្តែង

៩. ការចរចា

• ធានាថា

និងតូច

ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ដូច្នេះ អ្នកផ្តល់ TVET ត្រូវ៖

សិស្សមានជំនាញមូលដ្ឋានរឹងមាំ

ចេះគិតល
 េខ ចេះអានអក្សរ

យោងតាម

ការសិក្សារបស់ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) អំពី

• បង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែក S&T សម្រាប់

ងាយរងគ្រោះ

ប្រព័ន្ធ

ខាងក្រោមនេះ

ជាជម្រើសខ្លះដែលគេបានស្នើឡើង

ដើម្បីថែបំប៉នអ្នកមានជំនាញខ្ពស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មថ្មីៗ៖

គឺ

• ជំរុញកិច្ចសហការរវាងផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ និងភាព
ជាដគ
ៃ រូ វាងវិសយ
័ សាធារណៈនឹងឯកជន៖ ដើមប្ ធា
ី នាថា
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ការបណ្តុះបណ្តាលមានប្រសិទ្ធភាព និងជាប់ទាក់ទងល្អ

ប្រសើរ គួរបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលនានាដែលកំពុងប
 ម្រើ

ជំនាញ និងកម្លាំងពលកម្មទៅអនាគត។ នេះជាចំណុច

រៀបចំស
 ម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការងារទៅអនាគត។

នឹងត
 ម្រូវការ គេត្រូវមើលឃើញឲ្យសព្វគ្រប់ពី តម្រូវកា
 រ
ដែល

ការងារទំនងនឹងមា
 នការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

អាជីវកម្មតាមផ្នែកខុសៗគ្នាអាចមានបយោ
្រ ជន៍

ដើម្បីត្រៀម

បំផុតដោ
 យមកធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការ

២.៣.៥ ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនឹងឯកជន

ពាក់ព័ន្ធនានា

ដែលជាទម្រងម
់ យ
ួ នៃ ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនឹង

ជំនាញ និងការងារទៅអនាគត។ បន្ទាប់មកទៀត ភាគី
ជាពិសេស

រដ្ឋាភិបាល

ចំណងទាក់ទង រវាងសាកលវិទ្យាល័យនឹងឧស្សាហកម្ម

មជ្ឈដ្ឋាន

អាជីវកម្ម ស្ថាប័នអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល គួរដាក់បញ្ចូល

ឯកជន គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ព្រោះវាមានតួនាទី

គ្នានូវ ធនធានបណ្តុះបណ្តាលផ
 ្សេងៗ សម្រាប់វិស័យ
ឧស្សាហកម្មដែលមានអាទិភាពខ្ពស់។

សំខាន់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកមានជំនាញខ្ពស់

បទពិសោធន៍

សំខាន់បផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ ការលើកកម្ពសកា
់ រស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន។
៍

ពីបណ្តាប្រទេស ដូចជា អាឡឺម៉ង់ និងស្វីស ជាដើម

រូបភាព២ បង្ហាញពី តំណភ្ជាប់រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា នៅក្នង
ុ 

បង្ហាញថា ការបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមកន្លែងធ្វើការ មាន

ប្រពន
័ អ
្ធ ក
េ ន
ូ ធ
ៃ នធានមនុសស្ ។ កម្រត
ិ នៃតណ
ំ ភ្ជាបរ់ វាងនស
ិ ស្ ត
ិ 

ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីតាមទាន់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើន
ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ប៉ុន្តែវិធីនេះទាមទារ

ខ្លាំងក្លាពម
ី ជ្ឈដ្ឋានអាជីវកម្ម

នឹងសាកលវិទយា
្ ល័យ

ការចូលរួម

សមត្ថភាពរបស់និស្សិត

សាធារណៈនឹងឯកជនដែលមានដំណើរការល្អ។

និងបណ្តុះបណ្តាល៖

កម្លាំងព
 លកម្មដ
 ែលអាច

មិនទាន់បា
 ន

ចំណងទាក់ទង

រវាងសាកលវិទ្យាល័យនឹង

សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា
ចំណងទាក់ទងនេះ

បណ្តាល ការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យា។ អត្ថប្រយោជន៍

ហើយតាមនេះគួរ

សំខាន់មួយទៀតនៃ ចំណងទាក់ទងរវាងសាកលវិទ្យាល័យ
នឹងឧ
 ស្សាហកម្ម គឺការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ជំនាញទាំងនេះ មានជាអាទិ៍ ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

ដូចមាន
 ពិភាក្សាក្នុង ផ្នែក២.២។

និងការរៀនសូត្រ។

ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កិច្ចសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ

ដូច្នេះ ការបណ្តុះបណ្តាលគួរសង្កត់ធ្ងន់លើ ជំនាញទន់

នឹងឧ
 ស្សាហកម្ម គួរមានការបំភ្លឺពីតួនាទី៖

ដោះស្រាយបញ្ហា

តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាល

ដូចជា ការឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីខ្លួនឯ
 ង ការរៀនពីរបៀបរៀន ការ
ទាក់ទង។

• ការលើកទឹកចិត្តដល់

ភាពច្នៃប្រឌិត

មានទម្រង់ជា

កិចស
្ច ហការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ការបណ្តុះ

និងបណ្តុះបណ្តាល។

ការសម្របខ្លួន

ជំនាញធ្វើការងារស្នូលដែលឧស្សាហកម្ម

សាកលវិទ្យាល័យ។

នឹងម
 ិនចា
 ស់ហួសសម័យ ឬក៏កាន់តែចាំបាច់ឡ
 ើងទៀត

សហគ្រិនភាព

អាជីពដំបូងរបស់និសិ្សតទើបបញ្ចបកា
់ រសិក្សា។

ថ្មីៗ ធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម និងកែលំអការអប់រំនៅតាម

ប៉ុន្តែមានជំនាញខ្លះដែល

ក្លាយជាចំណុចផ
 ្តោតនៃការអប់រំ

នៅសាកលវិទ្យាល័យ

ឧស្សាហកម្ម

ព្រោះតម្រូវការជំនាញ

ក្នុងប
 ដិវត្តនឧស្
៍ សាហកម្មថ
 ្មីនេះ

ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបាន
ត្រូវការ។

ធ្វើការ។ របៀបត្រៀមរៀបចំស
 ម្រាប់ស្ថានភាពនេះ ជា

កំណត់ច
 ្បាស់នៅ
 ឡើយទេ។

ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវ

គួរស
 ៊ីគ្នាជាមួយ

សម្របខ្លួនទៅតាម ការប្រែប្រួលឥតឈប់នៅ
 ក្នុងកន្លែង

បច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារទៅអនាគត

ពីព្រោះ

រវាងនិស្សិតនឹងវិស័យឧស្សាហកម្ម
សម្រាប់

បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរនៃតម្រូវការជំនាញ។ ប្រព័ន្ធ

បញ្ហាប្រទាំងប្រទើសខ្លាំង

គួរតែលើសពីកម្រិតមធ្យមដែល

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីតាល់សកលចាប់ផុសឡ
 ើងហើយ។ តំណភ្ជាប់

ដើម្បអា
ី ចតាមទាន់ការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៃ

បណ្តុះប
 ណ្តាលត្រូវកសាង

និងស្រូបយកចំណេះដ
 ឹង។

ទីផ្សារការងារមានការប្រកួតប្រជែងតែងត្រូវការ

ប្រព័នប
្ធ ណ្តុះបណ្តាល ត្រូវអាចកែសម្រួល និងប
 ត់បែន
បាន

អាចប៉ះពាល់ជាខ្លាង
ំ ដល់លទ្ធភាព

របស់និស្សិតក្នុងកា
 ររៀនសូត្រ

និងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យ

• ការគិតគូរឡើងវិញពីការអប់រំ

ហើយ

និងការប្រស្រ័យ

ក្រៅពីការណែនាំ

រដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់

ការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត៖

ក្នុងការជំរុញសកម្មភាព R&D នៅក្នុងសហគ្រាស តាមរយៈ

និងជំ
 នាញផ្សេងៗ អាចលែងស្របតាមតម្រូវការ ឬចាស់

បង្កើន កិច្ចសហការស្រាវជ្រាវរវាង សាកលវិទ្យាល័យនឹង

ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿន

ចំណេះដឹង

គ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ ដូចបានបញ្ជាករ់ ួចហ
 ើយ ដើម្បី

ហួសសម័យឆាប់ណាស់។ ការអប់រំតែមួយលើក (មុន

ឧស្សាហកម្ម។

ផ្តល់សេវា) មុនពេលចូលទីផ្សារការងារ វាមិនគ
 ្រប់គ្រាន់

តាមដាន

ទេ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងពលកម្មឲ្យច
 េះសម្របខ្លួន

រដ្ឋាភិបាលក៏ដើរតួនាទីចម្បងដែរក្នុងការ

និងតម្រង់ទិសការស្រាវជ្រាវ

អាទិភាពនានានៃការអភិវឌ្ឍជាតិ។

និងអាចឆ្លើយតបបានលឿន និងប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ឲ្យស្របជាមួយ

ថ្វប
ី វើ ន
ិ យោ
ិ
គពីដប
ំ ង
ូ 

ដើមប្ ជំ
ី រញ
ុ ការស្រាវជ្រាវវាមានទំហធ
ំ ក
ំ ី្ត ប៉ន
ុ ក
ែ្ត ង
ុ្ន រយៈពល
េ វង
ែ

ទៅនឹងប
 រិយាកាសផ្លាស់ប្តូរចុះឡ
 ើង។ រដ្ឋាភិបាល និង

នវានុវត្តនន
៍ ឹងផ្តល់ផលចំណេញដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្នា។

អាជីវកម្មទា
 ំងឡាយ ត្រូវធានាថា បុគ្គលនានាត្រូវមាន
ពេលវេលា និងមធ្យោបាយអភិវឌ្ឍខ្លួនជា
 ប្រចាំ។ ជាការ
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រូបភាព២៖ ភាគីពាក់ព័ន្ធជាកម្លាំងជំរុញសំខាន់ៗសម្រាប់

រវាងសាកលវិទ្យាល័យនឹងឧស្សាហកម្ម។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏គួរ

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកមានជំនាញខ្ពស់
ការអប់រន
ំ ិងប
 ណ្តុះបណ្តាល

ការអភិវឌ្ឍអាជីព។ កិច្ចសហការទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
អង្គភាព សំខាន់ជាខ្លាង
ំ សម្រាបធ
់ កា
ើ្វ រស្រាវជ្រាវពហុវស
ិ យ
័ ។
យោងតាមធនធានមនុស្ស
កំណត់អាទិភាពស្រាវជ្រាវ

ចំណងទាក់ទង

គោលនយោបាយ។

សាកលវិទ្យាល័យ-

និស្សិត

និង

និស្សិតនានា ដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវ និង

R&D

សាកល
វិទ្យាល័យ

អ្នកមានជំនាញខ្ពស់

ជួយផ្តល់ការណែនាំដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅដើមអាជីព

ឧស្សាហកម្ម

និងហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត

ការ

គួរស្របតាមអាទិភាពនានាក្នុង

៣. ឧស្សាហកម្ម ៤.០ និងសហគ្រាសខ្នាតតូច
និងមធ្យម

៣.១ ការវិភាគពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងចំណោមសហគ្រាសខ្នាត

ឧស្សាហកម្ម

តូចនិងមធ្យម

បញ្ហាដែលសហគ្រាសខ្នាតតូចន
 ិងមធ្យម (SMEs) នៅ

កម្ពុជាត្រូវប្រឈម

តួនាទីរបស់សហគ្រាស

សកម្មភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

(R&D)

អង្កេតឆ្នាំ២០១៤លើ SMEs៨ បានរកឃើញបញ្ហា

មួយចំនួន

សហគ្រាស មានតួនាទីជួយផ្តួចផ្តើមចំណងទាក់ទងក្នុងកិច្ច
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ដែល SMEs នៅកម្ពុជាត្រូវប
 ្រឈម៖

សហការស្រាវជ្រាវ និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងច
 ំណេះដឹង។

និងតម្រូវការផ្សេងៗ

ការស្រាវជ្រាវដោយរួមសហការគ្នា

អាចផ្តល់នូវដ
 ំណោះ

ទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ
ស្រាយ។

អភិបាលកិច្ច៖

បច្ចេកវិទ្យារបស់

ខ្លួន

ប្រជែង និងការរស់រាន។ បញ្ហាចោទរួមមាន អគ្គិសនីមា ន
ថ្លៃខ្ពស់ និងការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់

សេវាថ
 ្មីៗ។

អគ្គិសនីជារឿយៗ)

កិច្ចសហការអាច

សាកលវិទ្យាល័យមានតួនាទីចម្បង

ខាងពន្ធដារ និងកង្វះគោ
 លនយោបាយជួយគំាទ្រ SMEs។

និង/ឬ

អតិថិជន/ទីផ្សារ៖ បញ្ហាប្រឈមចម្បងបី គឺ ការពិបាក
(ទិញតាមឥណទាន)

ធនធានមនុស្ស៖ កង្វះជំនាញ និងអត្រាខ្ពស់នៃបុគ្គលិក

ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ចេញចូល ព្រមទាំង កង្វះវិន័យនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិក

ចំណងទាក់ទង រវាងសាកលវិទ្យាល័យ នឹងឧស្សាហកម្ម និង

បានប៉ះពាល់មិនល្អដល់ផលិតភាព និងប្រាក់ចំណេញ។

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ ដោយត្រូវគ្រប់គ្រង

ផលិតផល

លំហូរហិរញ្ញវត្ថុ និងធានាថា អ្នកស្រាវជ្រាវជ
 ំនាញៗទទួល
បានគ្រឿងលើកទឹកចិត្តសមរម្យ។

សាកលវិទ្យាល័យអាច

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

ហើយត្រូវជួយផ្តួចផ្តើម

និងសេវា៖

តម្លៃខ្ពស់នៃវត្ថុធាតុដើមដែល

មួយភាគដោយសារការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចូល

នៅតែ

ជាឧបសគ្គសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃ SMEs ភាគច្រើន ឬក៏

និងផ្តល់បរិយាកាសដ៏ប្រសើរ

ទាំងអស់ នៅកម្ពុជា។

លទ្ធភាពបានប្រប
ើ ស
្រា ហ
់ រិ ញ្ញវត្ថ៖
ុ លទ្ធភាពបានបប
ើ្រ ស
្រា ់

បង្កើតកន្លែងបណ្តុះបច្ចេកវិទ្យា សម្រាបស
់ ហគ្រាសទើបចាប់

ឥណទានបែបធម្មតា នៅតែចោទបញ្ហាគ្រប់កន្លែង។ SMEs

ផ្តើមដំណើរការ និងនវានុវត្តន៍។

ប្រើប្រាស់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគ ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ហើយ
តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស្របតាមវិជ្ជាជីវៈ និង
អ្នកពាក់ព័ន្ធ

នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់។

កត្តាពីរដ
 ែល

2 នៅឆ្នាំ២០១៤ វិទ្យាស្ថាន CDRI បានចុះកិច្ចសន្យាទទួលធ្វើអង្កេត
មួយដើម្បីកំណត់ពី បញ្ហានានាដែល SMEs នៅកម្ពុជាត្រូវប្រឈម
ហើយ របាយការណ៍ចុងក្រោយបានដាក់ជូនរួចរាល់ទៅ ទីភ្នាក់ងារ
សហប្រតិបត្តិការជប៉ុន (JICA) និងនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មខ្នាតតូច
និងស
 ិប្បកម្ម នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម។ របាយការណ៍នេះ
សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ។

៨

ក្រមសីលធម៌ ហើយផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវទៅ
 ដល់
អ្នករួមសហការ

បញ្ហា

កំណើនការ
 ប្រកត
ួ ប្រជែង និងការប្រកួតប្រជែងមិនយុតធ
ិ្ត ម៌។

តួនាទីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ

ដៃគូនានា

និងការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការ។

ប្រមូលប្រាក់លក់បានពីអតិថិជន

ស្វែងរកអ្នកស្រាវជ្រាវល្អៗ

(មានការផ្តាចច
់ រន្ត

ផ្សេងទៀត មានដូចជា អត្រាពន្ធខ
 ្ពស់ និងបែបបទស្មុគស្មាញ

ត្រូវការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធ

ឬត្រូវសិក្សាពីផលិតផល

សម្រាប់ម្ចាស់ ឬ

ខាងក្រៅ ប៉ន
ុ វា
ែ្ត ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាលទៅ
់ លើសមត្ថភាពប្រកត
ួ 

វិទ្យាល័យមានព័

ត៌មានថ្មីទាន់ពេលពី ស្ថានភាព ផលិតផល
ធំធេងនៅពេលសហគ្រាស

គេមើលឃើញថា

អ្នកគ
 ្រប់គ្រង SMEs បញ្ហាប្រឈមនេះបង្កឡើងដោយកត្តា

ហើយ

វាក៏សម្រួលឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតាមសាកល

ឬសេវាផ
 ្សេងៗរបស់សហគ្រាសដែរ។

សេចក្តច
ី ែងនៅក្នុង

ក្របខណ
័ អភិ
្ឌ វឌ្ឍន៍សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមឆ២០០៥
ំ ្នា
-១០។

របស់

សហគ្រាសផ្តល់ព័ត៌មានពីបញ្ហាចោទ

បានវិវត្តនហ
៍ ួសពី

និងសង្គមធំ

ទូលាយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវគួរធ្វើការជាមួយវិស័យឧស្សាហកម្ម
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ តាមរយៈ ចំណងទាក់ទង

9

តារាង១៖ និន្នាការក្នុងលទ្ធភាពបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា (ចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជា)
2013/14
2014/15
[148]
[144]

2015/16
[140]

2016/17
[138]

2017/18
[137]

សន្ទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងសកល

88

95

90

89

94

វត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុត

82

87

    101

   100

93

ការស្រូបយកបច្ចេកវិទ្យានៅកម្រិតសហគ្រាស

82

97

97

99

90

ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិង FDI

44

51

59

53

54

    101

   118

   122

    123

   114

57

79

91

84

82

   105

   115

   114

    102

96

គុណភាពស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ
ចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនលើ R&D
កិច្ចសហការសាកលវិទ្យាល័យ-ឧស្សាហកម្មក្នុង R&D

កំណត់សំគាល់៖ តួលេខក្នុងរង្វង់ក្រចកជា ចំនួនប្រទេសត្រូវបានវាយតម្លៃ
ប្រភព៖ WEF (2013-2018)

អាចបង្កបញ្ហានេះ

គឺ

អ្នកសុំខ្ចីប្រាក់ខ្វះទ្រព្យសម្រាប់ដាក់

(IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២៥ សំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីជៀសវាង

ធានា និងប្រវត្តិមិនល្អនៃលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ SMEs ។
កង្វះចំណេះដឹងក្នុងការទទួលយក

បច្ចេកវិទ្យា

ការងារត្រួតគ្នា

និងធ្វវើ ិនិយោគលើ

ក៏មានរាយការណ៍ឡើងដោយម្ចាស់
SMEs

និងអ្នក

នូវការកំណត់ និងការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយ។

៣.៣ ឧស្សាហកម្ម ៤.០ និងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា

ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទល់នឹង

សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ការនាំចូល។ អង្កេតក៏បានរកឃើញពី តម្រូវការខុសគ្នានៃ
SMEs

និង

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្យ៉ាងទៀត ត្រូវមានការសម្របសម្រួលជាប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រង SMEs ដែរ ហើយបញ្ហានេះបង្កឧបសគ្គថែមទៀត
ដល់លទ្ធភាពរបស់

និងការ
 ខ្ជះខ្ជាយធនធានមនុស្ស

នៅក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន

ផលពាក់ព័ន្ធមួយនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០ គឺការប្រើប្រាស់

និង SMEs នៅតាមខេតដ
្ត ល
ែ ត្រវូ ការជំនយ
ួ គាំទជា
្រ ហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទងដល់

ទាំងពីរប
 ្រភព។

ការសម្របខ្លួននិងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា

និងបច្ច
 េកទេសមានតម្លៃថោក ពីរដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ

មនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតកម្ម។ ដូច្នេះ ល្បឿននិងឆន្ទៈក
 ្នុង
ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរស់រាន

៣.២ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ៖

ប្រឈមមុខ

SMEs

រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា ម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងSMEs។

ត្រូវ

តារាង១ បង្ហាញពី និន្នាការនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់

ក្របខ័ណ្ឌ

២០១៨ ក្នុងការបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដែលវាស់វែងតាម

គោលនយោបាយថ្មីនេះ

មានការប្រសរើ ឡើងអ្វច
ី ន
ើ្រ ទេ ក្នង
ុ ចំណាត់ថក
្នា រ់ បស់កម្ពជា
ុ ។

អភិវឌ្ឍន៍ SMEs ឆ្នា២
ំ ០១៥ និងបានចងក្រង ក្របខ័ណគោល
្ឌ
នយោបាយលើកកម្ពស់ SMEs។

មានចែងពីផ្នែកសំខាន់ៗសម្រាបក
់ ម្មវិធធ
ី ្វើអន្តរាគមន៍
តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្របសម្រួល
គោលដៅនៃកម្មវិធី។

សន្ទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងសកល (GCI) ហើយគេមិនឃើញ

និង

ផ្នែកដែលត្រូវកែលំអឡើង មានជាអាទិ៍ "គុណភាពស្ថាប័ន

និងស
 ម្រេច

ស្រាវជ្រាវវិទយា
្ សាស្ត"្រ និង "កិចស
្ច ហការរវាងសាកលវិទយា
្ ល័យ

គោលនយោបាយមានរៀបរាប់ព
 ី

នឹងឧស្សាហកម្ម ក្នង
ុ ការស្រាវជវ្រា និងអភិវឌ្ឍន៍(R&D)។

សសរស្តម្ភបី៖ ១) បរិយាកាសអំណោយផលដល់អាជីវកម្ម

ក្នុងបរិបទនេះ

២) ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព SMEs ៣) សេវាគាំទ្រការ
អភិវឌ្ឍអាជី
 វកម្ម។

៩

3

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយក៏មានគូស

ឧទាហរណ៍

បច្ចេកវិទ្យា

នៅកម្រិតគោលនយោបាយ

និងនវានុវត្តន៍។

អតីតក្រសួង

ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល បានផ្តួចផ្តើមធ្វើក្នុងឆ្នាំ២០១០

បន្ទាប់ គឺត្រូវធា
 នាឲ្យមានការអនុវត្តរលូនគ្នា និងជាប្រព័ន្ធ

នូវ សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយមួយហៅថា "ក្របខ័ណ្ឌ

នូវយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនានាដូចមា
 នកំណត់នៅក្ន

ុងក
 ្របខ័ណ្ឌ។ ការ

យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា

តភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ

និងនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យ

ឧស្សាហកម្មឆ
 ្នាំ២០១០-២០១៥" សំដៅ កែលំអលទ្ធភាព

ជាមួយនឹង យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងផែ
 នការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

3 សូមពិនិត្យក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សសរស្តម្ភនីមួយៗ។

រដ្ឋាភិបាលទើបបានទទួលស្គាល់ពី

សារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ

បញ្ជាកព
់ ី បញ្ហាក
 ំណត់ឃ
 ើញ និងវ ិធដោះស្រា
ី
យ។ ការងារ

៩

និងកំណើនផលិតភាពនៃ

SMEs និងក្រុមហ៊ុនធំៗ។ នេះជាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់មួយ

បណ្តាវិស័យអាចមានការចូលរួម និងរីកចម្រើន
ដោយទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗដែល

មានសារៈសំខាន់

របស់ SMEs ក្នុងការបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

ទោះបីមានការប្រឹងប្រែងដូចខាងលើក្តី ការរីកចម្រើនក្នុង

ពេលកន្លងមកនៅយឺតយ៉ាវ

ដើម្បីបានព័ត៌មានលំអិតពី

ហើយធនធានមនុស្ស

និង

ហិរញ្ញវត្ថុក៏នៅមានកម្រិត សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពបាន
10

គ្រោងទុកក្នុងគោលនយោបាយ។ បញ្ហាប្រឈមរបស់ SMEs

តាមរយៈប្រព័ន្ធអិុនធើណិត ដោយក្នុងប្រព័ន្ធនេះ SME បាន

ត្រម
ឹ ត្រវូ តាមរយៈ របាយការណ៍អង្កត
េ លើ SMEs ឆ្នា២
ំ ០១៤។

ត្រវូ ការទុន ហើយសាធារណជនអាចសម្រេចចិតផ
្ត ល
្ត មូ
់ លនិធិ

ក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា ក៏បានចងក្រងជាឯកសារយ៉ាង

ចុះប
 ញ្ជីអាជីវកម្មខ្លួន និងបានចុះផ្សាយក្នុងបញ្ជីសហគ្រាស

ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា ដូចមានពិភាក្សាក
 ្នុងផ្នែក ២.២
ក៏អាចជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
បច្ចេកវិទ្យា របស់ SMEs ដែរ។

ដោយទទួលបានមកវិញនូវភាគហ៊ុនក្នុង SME នោះ។

និងការទទួលយក

៤. ការផ្តល់ទុនទេព (angel funding)៖ គណៈកម្មកា
 រ

សហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសម្រាបអា
់ ស៊ី និង
ប៉ាស៊ីហ្វិក (UNESCAP 2018) បានកំណត់វិនិយោគិនទ
 េព

៣.៤ ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ន
 ិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ

ថាជា

ភាគច្រើននៃ SMEs នៅកម្ពុជា នៅតែទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ

ខ្លួនឯង

តាមបែបធម្មតា ដូចជាពី ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណជន

ផលចំណេញព
 ី

អាជីវកម្មច្រើនតែមានលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការ
ក្នុងចំ
 ណោម

ដោយសង្ឃឹមថាអាចទទួលបាន

ហើយជួនកាល

ក្រុមអាជីវកម្មដែលមានចំណងទាក់ទងគ្នា

យ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ សកម្មភាពរបស់ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេង

ទីផ្សារមិនទាន់មានសេវាគាំទ្រច្រើននេះ។

ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ

គេលំបាកនឹងវាស់វែងផលប៉ះពាល់នៃ

ជាពិសេស SMEs ទើបចាប់ដំណើរការ ពីព្រោះរបៀបរៀបចំ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះបានបង្កន
ើ សំណុំអ្នកទទួលប
 ្រាក់
SMEs

និងជួយដល់អាជីវកម្មទើប

វិនិយោគទេព ទៅលើអាជីវកម្មទើបចាប់ដំណើរការជាទូទៅ

តាមរយៈទីផ្សារហ៊ុន កន្លងមកបានជោគជ័យតែមួយកម្រិត។
កម្ចរី បស់ខ្លួនជា

និងជា
 រឿយៗជាម្ចាស់អាជីវកម្ម

ដែលធ្វើវិនិយោគក្នុង

ចាប់ដំណើរការ។

ធនាគារឯកទេសរបស់រដ្ឋឬឯកជនសម្រាប់ SMEs ជាដើម។
គំនិតផ្តួចផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសរបស់

"អ្នកមានទ្រព្យធន

កម្ពុជា (YEAC) និង ក្លឹបវិនិយោគិនកម្ពុជា (CIC) ជួយភត
ិ្ជ 

មិនបានរីកច
 ម្រើនដ
 ូចកា ររំពឹង

បានមួយភាគនូវ បញ្ហាកង្វះទុនហិរញ្ញវតក
ុ្ថ ង
ុ្ន ចណោ
ំ
មអាជីវកម្ម

ទុកទ
 េ។ ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍គោ
 លនយោបាយ SMEs ថ្មី

ទើបចាប់ដំណើរការ

មានចែងពី យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់កែលំអ លទ្ធភាព

ប៉ុន្តែបរិមាណហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិត

នៅឡើយ។

ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SMEs គឺមាន ១) គម្រោងកា
 រ

៥. ទុនរួមហ៊ុន (venture capital)៖ ទុននេះអាចបង្កើត

ធានាឥណទាន ២) ភតិសន្យា (lease) ទុនមានហានិភ័យ

ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល ឬក្រុមហ៊ុនឯកជន។ ការបញ្ចូលទុន

មកដល់នៃ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (fintech) រដ្ឋាភិបាលអាច

អាជីវកម្មទើបចាប់ដំណើរការ ឲ្យភ្ជិតកង្វះទុនក្នុងប
 ្រតិបត្តិការ

(risk capital) និងជម្រើសផ្សេងទៀត។ ជាមួយនឹ
 ងការ

ស្រាវជ្រាវពីជម្រើស ផ្តលហ
់ ិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗជា
 មួយវិស័យឯកជន

ដែលមានជាអាទិ៍ ១) បច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលបាន
សម្រួលឲ្យមាន

ដែលជាទូទៅក្នុងទម្រង់ជា

ភាគហ៊ុន

របស់ខ្លួន។

កម្ពុជាមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌ

នាបច្ចុប្បន្ន

គឺដើម្បីជួយដល់

ច្បាប់ស
 ម្រាប់ ទុនមានហានិភ័យ (risk capital) ដូចជា

រូបិយវត្ថឌ
ុ ីជីតាល់ (cryptocurrency)

ទុនរ ួមហ៊ុន (venture capital) នេះទេ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី

ដូចជា Bitcoin ២) ការផ្តល់កម្ចីពីម្នាកទៅ
់ ម្នាក់ (peer-to-

សហគ្រាសទុនរួមហ៊ុន

peer lending) ៣) ការផ្តលទ
់ ុនដោយមហាជន (crowd

គ្រប់គ្រងដោយ

Devenco) បានកើតមានខ្លះហើយ

funding) ៤) ការផ្តល់ទុនទេព (angel funding) និង ៥)

ឯកជន

(ឧ.

ទោះបីធ្វើប្រតិបត្តិការ

ត្រឹមតែជាអាជីវកម្មទើបចាប់ដំណើរការផ្នែកបច្ចេកទេស និង

ទុនរួមហ៊ុន (venture capital)។

មិនបានរចនារៀបចំជា SMEs ក្តី (Ministry of Industry

១. រូបិយវត្ថុឌីជីតាល់ (cryptocurrency) ដោយប្រើ

and Handicraft 2015) ។

បច្ចេកវិទ្យា blockchain៖ បច្ចេកវិទ្យានេះបានរីកចម្រើនក៏

វិធីសាស្ត្រផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ

តែងមានហានិភ័យ

ពិតមែន ប៉ុន្តែការទទួលយកវាប្រែប្រួលខុសៗគ្នា។ សម្រាប់

ហើយត្រូវមានបរិយាកាសអំណោយផល

ទាន់មានព័ត៌មានទេ។

ការត្រួតពិនិត្យប
 ្រកបដោយសមត្ថភាព និងគុណភាព និង

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដោយ SMEs នៅកម្ពុជា គេមិន
២.

lending)៖

ការផ្តល់កម្ចីពីម្នាក់ទៅម្នាក់

កាន់តែខ្លាំងឡើង

(peer-to-peer

things)។

បច្ចេកវិទ្យាហ
 ិរញ្ញវត្ថុ (fintech)។ សំណើកម្ចត
ី ្រូវបានត្រួត

មូលនិធដ
ិ ែលមានសំណើ

អត្រាការប្រាក់នេះជាទូទៅ

of

ប្រព័ន្ធអេកូសម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុប្លែកពីមុន

ដណ្តើមយ
 កឧត្តមភាព។

និងផ
 ្តល់

ហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាប់

ដោយទទួលបាននូវការប្រាក់។

SMEs

ការអភិវឌ្ឍគម្រោងការផ្តល់

ក៏ត្រូវតភ្ជាប់ផងដែរជាមួយនឹង

គម្រោងការទាំងឡាយដូចមានបញ្ជាក់ក្នុង

តែងទាបជាងអត្រាការប្រាក់

យុទ្ធសាស្ត្រ

អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២៥ (RGC 2016)។

របស់ធនាគារ

ឬ គ្រឹះស្ថានម
 ីកហ
្រូ ិរញ្ញវត្ថុ។

៣. ការផ្តល់ទុនដោយមហាជន (crowd funding)៖

តាមមធ្យោបាយនេះ

(internet

គឺមានតិចតួចឬគ្មានសោះ ដែលធ្វើឲ្យ SMEs ពិបាកនឹង

ពិនិត្យ និងចុះក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ដោយមានអត្រាការប្រាក់មួយ។
អាចត្រួតព
 ិនិត្យស
 ំណើ

វិធាននិងបទបញ្ញត្តិរឹងមាំ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអិុនធើណិតនៃសម្ភារ

នេះជាប្រព័ន្ធមួយដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលដែលចង់ផ្តល់កម្ចី

ដូចជា

និងការគំាទ្រ

គេអាចធ្វើវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន
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