
្រពះរាជណច្រកកម�ុជ
ជត ិសាសន ្រពះមហាក្ស្រត

្រក�ម្របឹក្សោជតិវទិ្យោសា�ស�

បេច�កវទិ្យោ និងនវានុវត�ន៍

្រកសួងឧស្សោហកម� វទិ្យោសា�ស� 

បេច�កវទិ្យោ និងនវានុវត�ន៍
២០២២

ែផនទីបង�ាញផ��វ បេច�កវ�ទ�ាអប់រ�



2 
 

 

 

 

 

�� េំ�ះពុម��េស�វេ�េអឡចិ�ត�និក៖ ២០២២ 
េលខចុះប�� ីរបស់ប�� ល័យ�ត ិ
ISBN: 978-9924-6000-2-2 (��ែខ�រ) 

ISBN: 978-9924-6000-3-9 (��អង់េគ�ស) 

 
© �កសួងឧស�ហកម� វទិ���ស� បេច�កវទិ� នងិន�នុវត�ន៍ ២០២២ 

�រ�រេនះ�ត�វ�នអនុម័តេ�យ�ក�ម�បឹក��តិ វទិ���ស� បេច�កវទិ� និងន�នុវត�ន៍។ ឯក�រេនះ�កម�សិទ�ិ
របស់អ�កនិពន� និងរក�សិទ�ិ�គប់�៉ងេ�យ �កសួងឧស�ហកម� វទិ���ស� បេច�កវទិ� និងន�នុវត�ន៍។ �� នែផ�ក
�មួយៃនឯក�រេនះ�ច�ត�វ�នផលិតេឡងីវញិ ែចក�យ ឬប��ូ ន�មទ�មង់ ឬមេធ��យ�មួយ ឬរក�
ទុកេ�ក�ុង�បព័ន�ទិន�ន័យ ឬ�បព័ន�ែដល�ច�ញយក�នេ�យ�� ន�រអនុ�� ត��យលក�ណ៍អក�រ�មុនពី
�� ស់កម�សិទ�ិប�� េឡយី។ អ�កេ�ះពុម�ផ�យ អ�កនិពន� និងនិពន��យកសន�ត�អនុ�សន៍ និងព័ត៌�នេ�ក�ុង
ឯក�រេនះ�ន�ព�ក់�ក់និង�តឹម�ត�វេ�ៃថ�ៃន�រេ�ះពុម�ផ�យ។ �ងំអ�កេ�ះពុម�ផ�យ អ�កនិពន� ឬនិព
ន��យក ពំុ��នូវ�រប�� ញឬ�រប�� ក់�ក់ទងនឹងព័ត៌�ននិងទិន�ន័យេ�ងែដល�នេ�ក�ុងរ�យ�រណ៍
េនះ ឬកំហុសឆ�ងឬ�រលុប�មួយែដល�ចេកីតេឡងីេ�យ�ប�រ�មួយេ�ះេទ។ 
 
 
 
�សយ�� នរបស់�ក�ម�បឹក��តិ វទិ���ស� បេច�កវទិ� និងន�នុវត�ន៍៖ អ�រេលខ ១១៥៧ ផ�ូវ�តិេលខ ២ 
ស�� ត់�ក់អែ�ងេលី ខណ� �នជ័យ �ជ�នីភ�ំេពញ �ពះ���ច�កកម�ុ� 

 
�សយ�� នរបស់�កសួងឧស�ហកម� វទិ���ស� បេច�កវទិ� និងន�នុវត�ន៍៖ អ�រេលខ ៤៥ ម�វថិី       
�ពះនេ�ត�ម ស�� ត់ផ�រថ�ី៣ ខណ� ដូនេពញ �ជ�នីភ�ំេពញ ១២០២០៣ �ពះ���ច�កកម�ុ� 

   �ក�ម�បឹក��ត ិវិទ���ស�        
បេច�កវិទ� និងន�នុវត�ន៍ 

 �កសងួឧស�ហកម� វិទ���ស�  
បេច�កវិទ� និងន�នុវត�ន៍ 

េល�ធិ�រ�� ន ក.ជ.វ.ប.ន.  
�ជ�នីភ�ំេពញ �ពះ���ច�កកម�ុ� 

 �ជ�នីភ�ំេពញ �ពះ���ច�កកម�ុ� 
េគហទំព័រ៖ https://www.misti.gov.kh 

   





ii 
 

មាតិការ 
អារមភរថា .............................................................................................................................. i 

រញ្ជ រីរូភាព ......................................................................................................................... iv 

រញ្ជតីារាង ........................................................................................................................... v 

រញ្ជអីរសរកាត់ និងពារយគន្ឹឹះ ............................................................................................. vi 

ច្្ចរតីថ្លង្អណំរគណុ ...................................................................................................... vii 

ថ្នែរទ្យី ១៖ ខ្្ឹមសារ្ច្ងេរ .................................................................................................. ១ 

ថ្នែរទ្យី ២៖ ច្្ចរតីច្នតើម ....................................................................................................... ៤ 

២.១. សាវតា នងិបគ្មេបាំណង ................................................................................................ ៤ 

២.២. បរបិទ្យការេប់រ ាំបៅកនុងត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា .................................................................... ៦ 

២.៣. វសិាេភាព នងិវយិីសាស្រ ត ........................................................................................... ១២ 

២.៤. រចនា ម្ព័នធននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យា ........................................................................ ១៤ 

ថ្នែរទ្យី៣៖ តក្មូវការ នងិការនគតន់គងក់ារអរ់រ ំ................................................................. ១៦ 

៣.១. រត្ម្ូវការ ត្ម្ចបក់ារេប់រ ាំ ............................................................................................. ១៦ 

៣.២. ការនគរន់គង់ការេប់រ ាំ ..................................................................................................... ១៨ 

ថ្នែរទ្យី ៤៖ ចរេវុិ្ យ័ ច្ោលនច្ោបាយ នងិយទុ្យធសាស្រ្តអរ់រថំ្ដ្លមានក្សារ ់............ ២១ 

៤.១. ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្វិឌ្ឍន៍ជារ ិ.................................................................................. ២១ 

៤.២. ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេបរ់ ាំ ២០១៩ – ២០២៣ .................................................................. ២៣ 

៤.៣. ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវ វទិ្យាសាស្រ ដ បបចេកវទិ្យា នងិនវានុវរតន៍កម្ពុជា ២០៣០ ................................. ២៤ 

ថ្នែរទ្យី ៥៖ ការអភវិឌ្ឍថ្ននទ្យរីង្ហា ញន្ូវរច្ចេរវិទ្យាអរ់រ ំ........................................... ២៧ 

៥.១. ការកសាងចកខុវ ិ័យ នងិបគ្មេបៅ ................................................................................ ២៧ 

៥.២. ការវភិាល STEEP (Social, Technological, Economic, Ecological, Political) ................ ២៨ 

៥.២.១. បរសិាា ន ងគម្ ................................................................................................... ២៨ 

៥.២.២. បរសិាា នបបចេកវទិ្យា ............................................................................................. ២៩ 

៥.២.៣. បរសិាា នប ែាកិចេ ............................................................................................... ៣៣ 

៥.២.៤. បរសិាា នបេកូឡូ ុ ី............................................................................................... ៣៥ 



iii 
 

៥.២.៥. បរសិាា ននបយ យ ............................................................................................ ៣៧ 

៥. ២.៦. ការវភិាល SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) ........... ៣៨ 

៥.៣. នេិរនេ នងិ ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត ............................................................................. ៣៩ 

៥.៣.១. ធារុនសាំលនេោឹះ ....................................................................................................... ៤០ 

៥.៣.២. ត្បពន័ធត្លប់ត្លង .................................................................................................. ៤១ 

៥.៣.៣. កម្ែវយិ ីិកាកុាំពយូទ្យ័រ ............................................................................................. ៤៦ 

៥.៣.៤. ការកសាង ម្រាភាព .......................................................................................... ៤៧ 

៥.៤. បបចេកវទិ្យាលនេោឹះ .......................................................................................................... ៥០ 

៥.៥. លាំនូ ខ្ននទ្យមី្ច៉ា ត្កូបបចេកវទិ្យា ........................................................................................ ៥២ 

ថ្នែរទ្យី ៦៖ ច្្ចរតី្ នែដិ្ឋឋ ន នងិអនុសា្ន ៍..................................................................... ៦០ 

ឯរសារច្ោង ................................................................................................................... ៦១ 

ឧប ម្ពន័ធ ក៖ ការោក់ពិនទុបៅបេីនេរិនេឬប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត................................................ ៦៥ 

ឧប ម្ពន័ធ ខ ៖ ការបបងាីរលណៈកម្ែការែកឹនាាំ នងិ ត្ម្ប ត្ម្ួេែេ់ការេនុវរតលបត្ម្ចងេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យី
បងាា ញនេូវ ត្ម្ចប់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ .......................................................................................... ៦៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

រញ្ជ រីរូភាព 
 

រូបភាពទ្យី  ២. ១៖ េត្តាប ោះបង់ការ កិាបៅឆ្ន ាំ កិា ២០១៧- ១៨ បៅសាលារែាតាម្ថាន ក់ នងិបយនឌ្័រ ... ៩ 

រូបភាពទ្យី  ២. ២៖ វយិីសាស្រ តកសាងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យា ............................................................... ១៥ 

រូបភាពទ្យី  ៣. ១៖ ការពាករណ៍ចាំនួនត្បជាជនកម្ពុជាតាម្ឆ្ន ាំ និងត្កមុ្អាយុ .............................................. ១៦ 

រូបភាពទ្យី  ៣. ២៖ ការពាករណ៍ការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរ ិកា ........................................១៧ 

រូបភាពទ្យី  ៣. ៣៖  ាំបណីរលបត្ម្ចងងវកិាជារិត្បចាាំឆ្ន ាំ ត្ម្ចប់ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន នងិកឡីា ...................... ១៨ 

រូបភាពទ្យី  ៣. ៤៖ ចាំនួនត្លូបបត្ងៀនខ្ែេត្រូវការតាម្ឆ្ន ាំនិងកត្ម្ិរ កិា ................................................... ១៩ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ១៖ ពីរា៉ា ម្រីបងាា ញពីចាំននួត្បជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០២០ និង ២០៣០ ................................... ២៩ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ២៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់បៅនទោះ ត្ម្ចប់បយាីកចិេការសាលា ................ ៣០ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៣៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុីនយណិឺរ ................................................ ៣១ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៤៖ ភាលរយននត្លូបបត្ងៀនខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុីនយណិឺរ ......................................... ៣២ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៥៖ នេិរនេកនុងត្ ុក រុប ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់បៅកម្ពុជាចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១២ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៤ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៦៖ ខ្ននទ្យី ណ្ណា នែកីម្ពុជា ............................................................................................. ៣៧ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៧៖ ការទាក់ទ្យងគ្មន បៅវញិបៅម្កននត្បពន័ធត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ ............................................... ៤៥ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៨៖ ធារុទាាំងត្ ាំម្ួយននេកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ........................................................................... ៤៨ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៩៖ ត្កបខណឌ ននការបរៀនកូនការ់កនុងកម្ែវយិេីប់រ ាំ ិេបៈ ខ្ម្តង ........................................... ៥០ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ១០៖ ការលូ វា ពីនេរិនេ/ប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ តបៅកាន់បគ្មេបៅ ........................... ៥១ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ១១៖ លាំនូ តាងនេិរនេ/ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ តបៅបបចេកវទិ្យាលនេឹោះ .................................. ៥២ 

file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201639
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201641
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201642
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201643
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201644
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201645
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201646
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201647
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201648
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201649
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201650
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201651
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201652
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201653
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201654
file:///C:/Meng%20🧑🏽/01_MISTI/05_Task/07_B-Sokly01/Final/Final_Edu_ss.docx%23_Toc106201655


v 
 

រញ្ជតីារាង 
 

តារាងទ្យី  ៥. ១៖ ឱ្កា  និងការលាំរាម្កាំខ្ហង ត្ម្ចបល់នេោឹះមុ្ខ ាំខាន់ៗ .................................................. ៣៨ 

តារាងទ្យី  ៥. ២៖ លាំនូ ខ្ននទ្យីម្ច៉ា ត្កូបបចេកវទិ្យា ...................................................................................... ៥៣ 

តារាងទ្យី  ៥. ៣៖ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប ់ រ តម្ភទ្យី១ ...............................................................៥៧ 

តារាងទ្យី  ៥. ៤៖ ខ្ននទ្យបីងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប ់ រ តម្ភទ្យី២ ............................................................... ៥៨ 

តារាងទ្យី  ៥. ៥៖ ខ្ននទ្យបីងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប ់ រ តម្ភទ្យី៣ ............................................................... ៥៩ 

តារាងទ្យី  ៥. ៦៖ ខ្ននទ្យបីងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប ់ រ តម្ភទ្យី៤ ................................................................ ៦០ 
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រញ្ជអីរសរកាត់ និងពារយគន្ឹឹះ 
AI  បញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ    

AR  បបចេកវទិ្យាបខ្នាម្ទ្យនិនន័យបេីរូបភាព   

CamTech  សាកេវទិ្យាេ័យបបចេកវទិ្យា និងវទិ្យាសាស្រ តកម្ពុជា 

ECCD  ការខ្ងទាាំ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍កុម្ចររូច  

EMIS  ត្បព័នធពរ័៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ  

GDP  នេិរនេកនុងត្ ុក រុប  

HRMS  ត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស  

ICT  បបចេកវទិ្យាទ្យាំនាក់ទ្យាំនង នងិពរ័៌ម្ចន  

IDP  បគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហកម្ែកម្ពុជា  

LMS  ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន  

MISTI  ត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន ៍ 

MoEYS  ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា  

NGS  សាលាបរៀនជាំនាន់ងែី  

NSDP  ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍនជ៍ារិ  

OECD  េងគការ ហត្បរិបរតិការ នងិេភ្ិវឌ្ឍន៍ប ែាកចិេ  

PISA-D  កម្ែវយិីវាយរនម្េនិ សរិេនតរជារិ ត្ម្ចបក់ារេភ្ិវឌ្ឍ  

R&D  ការត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន ៍

RGC  រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា  

S&T  វទិ្យាសាស្រ ត នងិបបចេកវទិ្យា  

SME   ហត្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្  

SMS  ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន  

STEM(ខ្ ទម្)  វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា វ ិាកម្ែ និងលណិរវទិ្យា  

STEEP   ងគម្ បបចេកវទិ្យា ប ែាកចិេ បរសិាា ន នងិនបយ យ  

STI  វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា នងិនវានុវរតន៍  

UNICEF  មូ្េនិយេិងគការ ហត្បជាជារិបែីម្បកុីម្ចរ  

VR  បបចេកវទិ្យារូបភាពត្បរយកសនិម្ិែរ 
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ច្្ចរតីថ្លង្អណំរគណុ 
ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំនឹងម្ិនអាចបយាីបៅ នបទ្យ ត្ប ិនបបីគ្មែ នការបបតជ្ាចិរត ការចូេរួម្

ចាំខ្ណកយ៉ា ង ាំខាន់និងយ៉ា ងមុ្រម្ចាំពីបុលគេ និងសាា ប័នពាក់ព័នធជាបត្ចីន។ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះត្រូវ
 ននតួចបនតីម្បរៀបចាំបឡងីែាំបូងកនុងខ្ខរុលា ឆ្ន ាំ ២០២១ បោយត្កុម្េនកត្សាវត្ជាវម្កពីសាកេវទិ្យាេ័យបបចេកវទិ្យា 
និងវទិ្យាសាស្រ តកម្ពុជា (បខម្រិច) បោយម្ចនការ ហការ  ត្ម្ប ត្ម្ួេយ៉ា ងជិរ និទ្យធ និងគ្មាំត្ទ្យពីត្ក ួង
ឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ និងវទិ្យាសាា នបគ្មេនបយ យវទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា 
(STEPI) ននសាធារណរែាកូបរ ៉ា។  ូម្ខ្ងេងេាំណរលុណចាំបពាោះការរួម្ចាំខ្ណករប ់រួេងគពាក់ព័នធថាន ក់ជារិ និង
េនតរជារិជាបត្ចីនបទ្យៀរខ្ែេ នខ្ចករ ាំខ្េកការយេ់ែឹងរប ់ពួកបលកនុងេាំឡុងបពេបយាីបទ្យ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅ 
ការពិភាកាជាត្កុម្ និង ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់។ 
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ថ្នែរទ្យី ១៖ ខ្្ឹមសារ្ច្ងេរ  
ត្បបទ្យ កម្ពុជា នខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងយ៉ា ងខាេ ាំងកនុងការបេីកទ្យឹកចិរតឱ្យម្ចនការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនជា

សាកេ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំទូ្យបៅ និង នេនុវរតលាំនិរនតួចបនតីម្ ាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនទាក់ទ្យងនឹងលុណភាព ការបយាីឱ្យ
ត្បប ីរបឡងីនូវបហោា រចនា ម្ព័នធ និង ម្ចភ រៈបរកិាខ រ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បៅខ្រម្ចនចបនាេ ោះខាោះខារខ្ែេ
រត្ម្ូវឱ្យម្ចនការខ្កេម្អបខ្នាម្បទ្យៀរ ជាពិប  ទាក់ទ្យងនឹងការបេីកកម្ព ់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាកនុងវ ិ័យ
េប់រ ាំ។ ជាក់ខ្ តង ការបរៀនតាម្ខ្បបឌ្ីជីងេ និង ា័យ ិកាបៅម្ចនកត្ម្ិរបៅបឡយីកនុងចាំបណ្ណម្ ិ ស-និ សរិ
កម្ពុជា ខ្ែេភាលបត្ចីនពួកបលម្ចនភាពសុាាំនឹងការបរៀនកនុងថាន ក់តាម្ខ្បបត្បនពណី។ បខ្នាម្បេី បនោះបៅបទ្យៀរ 
សាា នភាពការ ិការប ់ពួកបលម្ចននិនាន ការកាន់ខ្រអាត្កក់កនុងេាំឡុងបពេខ្ែេជាំងឺរាររារកូវែី-១៩  ន
វាយេុកត្បបទ្យ ជាបេីកែាំបូង។ តាម្ការ ៉ា ន់សាែ នថា ត្កុម្ ិ ស-និ សរិកម្ពុជាបចេុបបននជាម្យយម្ រ់បង់ការ
 ិកាត្បខ្ហេ ១,៥ ឆ្ន ាំខ្ែេប៉ាោះពាេ់ទាាំងបរមិ្ចណ និងលុណភាពននការ ិកា។ ការណ៍បនោះលឺបណ្ណត េម្កពី
ការ រ់បង់លុណភាពននការ ិកាបោយផ្ទទ េ់ ការខកខាន កម្ែភាពបបត្ងៀន និងការបកីនបឡងីននការប ោះបង់
ការ ិកា បោយសារខ្រត្លួសារត្បឈម្មុ្ខនឹងបនទុកហិរញ្ាវរាុកាន់ខ្របត្ចីននាបពេបចេុបបនន។ បឆ្ព ោះបៅរកចកខុ    
វ ិ័យរប ់រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជាកនុងការជាំរុញត្បបទ្យ កាេ យបៅជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនចាំណូេម្យយម្កត្ម្ិរខព ់ 
និងចាំណូេខព ់បៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងឆ្ន ាំ២០៥០ កម្ពុជាទាាំងមូ្េនឹងត្រូវបនតកសាង ងគម្បោយខ្នអកបេីពុទ្យធិ        
និងបណតុ ោះបណ្ណត េកម្ចេ ាំងពេកម្ែជាំនាញបខ្នាម្បទ្យៀរ បែីម្បបីាំបពញរត្ម្ូវការកនុងវ ិ័យឧ ាហកម្ែ និងទ្យីនារ
ខ្ែេខ្ត្បត្បួេបៅតាម្បបចេកវទិ្យា។   ការវនិិបយលបេីវ ិ័យេប់រ ាំ  ជាពិប  តាម្រយៈការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យា
កនុងការបបត្ងៀន និងបរៀន បែីម្បីបបងាីនជាំនាញបនសងៗរប ់ត្បជាជនកម្ពុជា ម្ិនត្រឹម្ខ្រម្ចនសារៈ ាំខាន់កនុងការ
 បត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅ និងចកខុវ ិ័យរប ់យុទ្យធសាស្រ តចរុបកាណ និងខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិប៉ាុបណ្ណា ោះ
បទ្យ ប៉ាុ ខ្នតវាក៏ម្ចនសារៈ ាំខាន់នងខ្ែរចាំបពាោះបគ្មេនបយ យជារិបនសងបទ្យៀរម្ចនែូចជា៖ បគ្មេនបយ យ     
េភ្ិវឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហកម្ែកម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៥-២០២៥ បគ្មេនបយ យជារិ តីពី វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និង   
នវានុវរតន៍ឆ្ន ាំ ២០២០-២០៣០ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០ ត្កបខ័ណឌ
បគ្មេនបយ យប ែាកិចេ និង ងគម្ឌ្ីជីងេកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ និងបគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍន៍ត្បកបបោយ     
ចីរភាពកម្ពុជាជាបែីម្។ 

ចកខុវ ិ័យរប ់ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបនោះលឺការកសាងត្បព័នធបេកូឡូ ុីបបចេកវទិ្យាឈានមុ្ខកនុង
ការពត្ងឹងការ ិកា បោយបផ្ទត របេីជាំនាញនវានុវរតន៍ និងជាំនាញ ហត្លិនភាព។ បគ្មេបាំណងចម្បងរប ់ខ្ននទ្យី
បងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះលឺបែីម្បបីស្រញ្ញជ បយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ នូវបបចេកវទិ្យាបៅកនុងការបបត្ងៀន និងការបរៀន បៅនទោះនិង
សាលា កនុងបគ្មេបៅបែីម្បជីួយ  ិសឱ្យទ្យទ្យួេ ននូវជាំនាញ និងចាំបណោះែឹងខ្ែេជារត្ម្ូវការ ត្ម្ចបក់ារេប់រ ាំ ជីវរិ 
និងអាជីពត្បកបបោយបជាលជ័យបៅកនុងកខ្នេងការងារ និង ងគម្ ម្័យទ្យាំបនីប។ កនុងន័យបនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវ       
បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបនោះត្រូវ នបរៀបចាំបឡីង និងេនុបលាម្បៅតាម្ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និង              
នវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០ នងខ្ែរ។ ជាក់ខ្ តង ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបនោះម្ចនបគ្មេបាំណងបេីក
កម្ព  ់  ជាទូ្យបៅនន េទ្យធនេននការ ិកា េកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ជាំនាញ ហត្លិនភាព និងការបត្រៀម្ខេួនចាប់យក
បបចេកវទិ្យារប ់ត្បជាជនកម្ពុជាទាាំងមូ្េ បោយលិរចាប់បនតីម្ពីវយ័បកែងបៅបពេកុម្ចរចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនកនុង
ការេប់រ ាំនេូ វការ។ ការណ៍បនោះនឹងជួយរួម្ចាំខ្ណកកនុងការកសាង ម្រាភាពនិ សិរ ត្ម្ចប់ជាំនាញខ្ ទម្
(STEM)បៅសាកេវទិ្យាេ័យ។ បេី ពីបនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាក៏ នបងាា ញពីការបេីកទ្យឹកចិរតែេ់
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កិចេ ហត្បរិបរតិការពហុជាំនាញ និងពហុភាលីពាក់ព័នធរវាងរោា ភ្ិ េ ឧ ាហកម្ែ ត្លឹោះសាា ន ិកា និង ហ
លម្ន៍ខ្ែេបលសាគ េ់ថាជាលាំរូម្៉ាូខ្ែេចរុវណ័ត (Quadruple Helix Model)។ កិចេ ហការខ្បបបនោះម្ចនសារៈ
 ាំខាន់កនុងការ ត្ម្ួេែេ់ការបបងាីននវានុវរតន៍ ការផ្ទេ  ់បតូ រលាំនិរ និងថាន េបណតុ ោះ ហត្គ្ម យុនរូច និង
ម្យយម្ខ្ននកបបចេកវទិ្យា។ 

ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះ បត្បីត្  ់វយិីសាស្រ តការវភិាលបេី ងគម្ បបចេកវទិ្យា ប ែាកិចេ បរសិាា ន 
និងនបយ យ(STEEP) និង ការវភិាលភាពខាេ ាំង ភាពបខាយ ឱ្កា  និងការលាំរាម្កាំខ្ហង (SWOT) បោយ
ខ្នអកបេីកការ ិកាវចិារណនិពនធន៍ និងទ្យិននន័យខ្ែេត្កុម្ត្សាវត្ជាវ នត្បមូ្េតាម្រយៈបទ្យ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅ 
ការពិភាការុមូ្េ និងការបយាីត្បជាម្រិឯកភាពកនុងចាំបណ្ណម្ ម្ចជិកលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យី ត្ម្ចប់បបចេក
វទិ្យាេប់រ ាំ និងេនកចូេរួម្ែនទ្យបទ្យៀរ កនុង ិកាខ សាលាបនទៀងផ្ទទ រ់ និងពិបត្គ្មោះបយបេ់។ តាម្រយៈការវភិាលបនោះ 
  រ តម្ភចាំនួនបួននន នេិរនេ/ប វាកម្ែត្រូវ នកាំណរ់រមួ្ម្ចន៖ (១) ធារុនសាំលនេឹោះ (២) ត្បព័នធត្លប់ត្លង 
(៣) វលគបណតុ ោះបណ្ណត េ និង (៤) ការកសាង ម្រាភាព។ ការវាយរនម្េសារៈ ាំខាន់នននេិរនេ ឬប វាកម្ែ
នីម្ួយៗក៏ខ្នអកបេីកតាត ម្ួយចាំនួន ែូចជា នេជោះបៅបេីប ែាកិចេ  កាត នុពេទ្យីនារបចេុបបនននិងេនាលរ និង
របបៀបវារៈេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិទាាំងមូ្េ។ 

ទ្យីម្ួយ នេិរនេ/ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត ខ្ែេត្រូវ នចារ់ថាន ក់បៅកនុង  រ តម្ភធារុនសាំលនេឹោះ ត្រូវ ន
ចារ់ទុ្យកថាម្ិនអាចខាោះ ន បត្ពាោះ  រ តម្ភបនោះនតេ់ឧបករណ៍ជាមូ្េោា ន ត្ម្ចប់នេិរនេ/ប វាកម្ែបនសង
បទ្យៀរ បែីម្បែីាំបណីរការ។ ធារុនសាំលនេឹោះខ្ែេត្រូវ នោក់បៅកនុង  រ តម្ភទ្យីម្ួយ រមួ្ម្ចនេលគិ នី កុាំពយូទ្យ័រ និង  
េុីនយឺណិរ។ ទ្យីពីរ ត្បព័នធត្លប់ត្លងបៅទ្យីបនោះ  ាំបៅបេីកម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រ និង/ឬ កម្ែវយិីទូ្យរ ័ពទ ខ្ែេត្រូវ នបត្បី
ត្  ់ ត្ម្ចប់ការគ្មាំត្ទ្យខ្ននករែា េ និងខ្ននកភ្ តុភា។ ត្បព័នធខ្បបបនោះ ខ្ែេរួម្ម្ចនត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន
 ូត្រ (LMS) ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន (SMS) ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ (EMIS) និង ត្បព័នធ
ត្លប់ត្លង យនធានម្នុ ស (HRMS) ក៏ត្រូវ នខ្ណនាាំកនុងបគ្មេបាំណងបយាីឌ្ីជីងេូបនីយកម្ែែេ់សាលាបរៀន
ឱ្យកាេ យជាសាា ប័នខ្ែេគ្មែ នបត្បីត្  ់ត្កោ ។ បេី ពីបនោះ ម្ចនភ្័ តុតាងត្សាវត្ជាវជាបត្ចីនខ្ែេបងាា ញថា
កម្ែវយិីខ្បបបនោះក៏ជួយ ត្ម្ួេែេ់េនតរកម្ែរវាង ិ សនិងត្លូ និងការែឹកនាាំរប ់សាលានងខ្ែរ។ បោយខ្ឡក បល
អាចនិយយ នថា លាំនិរខ្បបបនោះលឺអាចបយាីបៅ នខ្រតាម្រយៈការត្រួរពិនិរយ និងការត្លប់ត្លងត្បព័នធបោយ
អាជ្ាយរ ថាន ក់កណ្ណត េននត្ក ួងទ្យទ្យួេបនទុកវ ិ័យេប់រ ាំ។ ទ្យីបី ឧបករណ៍ ិកា ម្ចនរមួ្បញ្េូ េការបបត្ងៀនេាំពី
កម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រខ្ែេបត្បីជាចម្បង ត្ម្ចប់បគ្មេបាំណងេប់រ ាំ កម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រជាំនួយែេ់ការបបត្ងៀនយនធានឌ្ីជីងេ 
និង ម្ចភ រៈេនឡាញ ែូចជា កាេិកបត្រត្សាវត្ជាវ និងប ៀវបៅ និងថាន េ ិកាតាម្ខ្បបបេឡចិត្រូនិក។ កម្ែ
វយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រនតេ់េរាត្បបយជន៍ជាបត្ចីន ែូចជា ការគ្មាំត្ទ្យែេ់ការបរៀន ូត្រផ្ទទ េ់បោយខេួនឯង និងម្ចនភាព
បរ់ខ្បន។ យ៉ា ងណ្ណក៏បោយ កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រលួរត្រូវ នបត្បីជាឧបករណ៍ជាំនួយបោយបយងបៅតាម្លុណ
 ម្បរតិ និងេកខណៈពិប  រប ់កម្ែវយិីបនោះ បែីម្បនីតេ់ការគ្មាំត្ទ្យែេ់ការ ិការប ់ ិ ស។ កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូ
ទ្យ័រម្ិនលួរត្រូវ ន  បត្បីត្  ់ជាំនួ ត្លូបទ្យ នទុយបៅវញិកម្ែវយិី ិកាបនោះលួរខ្រជួយត្លូកនុងការខ្ណនាាំ ពីបត្ពាោះបបី
គ្មែ នេនតរកម្ែខាងកាយ ម្បទា និង ងគម្បត្ចីនបទ្យ  ិ សអាច រ់បង់ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងកិចេ ហការបៅ
បពេពួកបលឈានែេ់បពញវយ័។ ជាចុងបត្កាយ ការកសាង ម្រាភាពបេីេកខរកម្ែ  ឌ្ីជីងេ និងការបណតុ ោះ     
បណ្ណត េលរុបកា េយ ិកាកូនការ់ម្ិនខ្ម្នជានេិរនេ ឬប វាកម្ែ ឬបបចេកវទិ្យាជាយុទ្យធសាស្រ តបនាោះបទ្យ។ 
បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ការកសាង ម្រាភាពបនោះម្ិនអាចការ់ផ្ទត ច់ពីបបចេកវទិ្យា នបឡីយ បោយសារ
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នេិរនេ និងប វាកម្ែបបចេកវទិ្យាត្គ្មន់ខ្រជាវធិាន ឬឧបករណ៍បែីម្បជីួយេនកបត្បីត្  ់ខ្ែេត្រូវខ្រម្ចនកត្ម្ិរ
ចាំបណោះែឹង ឬជាំនាញជាក់លាក់បែីម្បែីាំបណីរការ ឬទាញយកេរាត្បបយជន៍ពីនេិរនេ និងប វាកម្ែបនាោះ។ 

បបចេកវទិ្យា ាំខាន់ៗខ្ែេលួរត្រូវ នបត្បីបែីម្បីេភ្ិវឌ្ឍនេិរនេ និងប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ តក៏ត្រូវ ន
ពិភាកា និងនតេ់អាទ្យិភាពបោយេនកជាំនាញបបចេកបទ្យ នងខ្ែរ។ ការនតេ់អាទ្យិភាពលឺខ្នអកបេីសារៈ ាំខាន់រប ់
បបចេកវទិ្យា នេជោះបេីប ែាកិចេនិងបរសិាា ន រនម្េ ម្រម្យ ភាពខ្ែេេនុវរត នជាក់ខ្ តងបបចេកបទ្យ  និងភាព
ចាប់យកបបចេកវទិ្យាទាាំងបនាោះអាចខ្ក ត្ម្ួេបៅតាម្បរបិទ្យភូ្ម្ិសាស្រ ត និងប ែាកិចេ ងគម្បៅកនុងត្បបទ្យ      
កម្ពុជាខ្ែរឬបទ្យ។  ាំខាន់ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ េនកជាំនាញក៏ពិចារណ្ណនងខ្ែរ ថាបរីបបចេកវទិ្យាទាាំងបនាោះ ទ្យាំនងជា
ត្រូវ នជាំនួ កនុងបពេែ៏ខេីខាងមុ្ខបនោះខ្ែរឬបទ្យ។ លួរករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរថា បបចេកវទិ្យាម្ួយចាំនួនអាចត្រូវ ន
បត្បីត្  ់បែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍនេិរនេ និងប វាកម្ែជាបត្ចីន។ ឧទាហរណ៍ បយងីអាចបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាបេុកបឆ្ន 
(blockchain) និង បបចេកវទិ្យាបលេ ែ(៍cloud) បែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លង និង ថាន េបរៀនឌ្ីជីងេទាាំងេ ់។
ចុងបត្កាយ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះក៏ពិភាកានងខ្ែរ ត្កបខ័ណឌ បពេបវលាខ្ែេបលលួរខ្រេភ្ិវឌ្ឍន៍ និង/ឬនាាំចូេនូវ
បបចេកវទិ្យា/នេិរនេ/ប វាកម្ែ និង បបចេកវទិ្យាលួរប ោះបង់បចាេ វាអាចបងាា ញពីេាីខ្ែេត្រូវបយាីបនាទ ប់បទ្យៀរ 
បែីម្ប ីបត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ។ លួរបញ្ញជ ក់នងខ្ែរថាការបយាីតារាងបញ្ជ ីបបចេកវទិ្យាតាម្
កាេកាំណរ់ត្រូវខ្រត្ បតាម្ទ្យិ បៅេភ្ិវឌ្ឍន ៍ាំខាន់ៗ រប ់រោា ភ្ិ េ និង ូចនាករការេនុវរត ាំខាន់ៗ  ឬការ
រ ាំពឹងទុ្យកខ្ែេម្ចនត្សាប់។ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះម្ចនបគ្មេបាំណងលូ បញ្ញជ ក់នូវត្កបខ័ណឌ ែ៏រងឹម្ចាំម្ួយកនុងការ
បញ្េូ េបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងការបបត្ងៀន និងការបរៀន ប៉ាុខ្នតខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះខ្រម្ួយនឹងម្ិនអាចបោោះត្សាយ
 នទាាំងត្ ុងនូវវបិរតិការ ិកាបោយគ្មែ នការចូេរួម្ និងការបបតជ្ាចិរតយ៉ា ងមុ្រម្ចាំពីត្លឹោះសាា ន ិកា វ ិ័យ   
ឯកជន និង ហលម្ន៍បនាោះបទ្យ។ ប៉ាុខ្នតបហរុេាី នជាបលត្រូវការវ ិ័យឯកជន និងត្លឹោះសាា ន ិកា? បែីម្បបីឆ្េីយ
 ាំណួរបនោះ បលត្រូវយេ់ថាខណៈបពេខ្ែេរាជរោា ភ្ិ េ នបបងាីរបគ្មេនបយ យ និងរបបៀបវារៈននការ
េភ្ិវឌ្ឍជារិ  វ ិ័យឯកជន និង ហត្លិនែឹងបត្ចីនេាំពីទ្យីនារនិងេនកបត្បីត្  ់រប ់ពួកបល និងការត្សាវត្ជាវ 
និងការេភ្ិវឌ្ឍខ្ែេនាាំបៅរកនវានុវរតន៍ ខ្ែេជាទូ្យបៅម្ចនត្បភ្ពបចញពសីាកេវទិ្យាេយ័ ឬវទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវ        
ជាបែីម្។ អាត្ ័យបហរុបនោះ រួេងគទាាំងេ ់ត្រូវបចោះេងគុយបយាីការជាម្ួយគ្មន  តាម្រយៈការកសាងសាម្លគីភាព 
បែីម្បជីាត្បបយជន៍ែេ់ ិ ស និង ងគម្ ការេភ្ិវឌ្ឍឧ ាហកម្ែ និងកាំបណីនប ែាកិចេ ងគម្រប ់ត្បបទ្យ ។ 
  



4 
 

ថ្នែរទ្យី ២៖ ច្្ចរតីច្នតើម 

២.១. សាវតា និងបគ្មេបាំណង 

ត្ បបពេខ្ែេប ែាកិចេពិភ្ពបលាកកាំពុងត្បឈម្មុ្ខនឹងបញ្ញា យៃន់យៃរ ជីវភាពរ ់បៅត្រូវ នលាំរាម្
កាំខ្ហង  បហីយ ុខភាពសាធារណៈ ាិរកនុងវបិរតិបោយសារជាំងឺរាររារកូវែី-១៩។ បញ្ញា ត្បឈម្បៅកនុង        
វ ិ័យេប់រ ាំ អាចនឹងម្ចនភាពងាយត្ ួេកនុងការបម្ីេរ ាំេង ពីបត្ពាោះការពិភាកាេាំពី ឬការវនិិបយលកនុងវ ិ័យ
េប់រ ាំជាទូ្យបៅអាចត្រូវ នពនារបពេបៅបពេម្ួយបទ្យៀរ។ បនោះក៏ជាមូ្េបហរុខ្ែេវ ិ័យេប់រ ាំជាវ ិ័យែាំបូងបល
ខ្ែេត្រូវរងបត្គ្មោះបៅបពេេាីៗបនសងបទ្យៀរធាេ ក់ចុោះ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ការេប់រ ាំក៏អាចត្រូវ នជខ្ជកខ្វក
ខ្ញកថាលួរខ្រត្រូវ នចារ់ទុ្យកថាជាែាំបណ្ណោះត្សាយែ៏ ាំខាន់ ត្ម្ចប់បញ្ញា ប ែាកិចេ និង ងគម្នានា។ ែូចបនោះ  
វ ិ័យបនោះ ម្នឹងទ្យទ្យួេ នការវនិិបយលបត្ចីនកនុងេាំឡុងបពេនន នតិភាព បត្ពាោះវានឹងជួយបោោះត្សាយបញ្ញា
ត្បឈម្នានាកនុងបពេម្ចនភាពត្ចបូកត្ចបេ់។ ការេប់រ ាំអាចបែីររួនាទ្យីយ៉ា ង ាំខាន់កនុងការសាត រប ែាកិចេ បត្ពាោះ
ថាការេប់រ ាំអាចបយាីឱ្យត្បប ីរបឡីងនូវភាពយន់ បេីកកម្ព ់ ិនិទ្យធពេ ងគម្ បាំបពញបខ្នាម្មូ្េយនរូបវនត និង
ជាំរុញមូ្េយន ងគម្ ែូចជា ការបជឿទុ្យកចិរត និងការេនុបត្គ្មោះចាំបពាោះេនកែនទ្យ។ ែូបចនោះបហយី ភាព ាំខាន់ននការ
េប់រ ាំអាចត្រូវ នយកទុ្យកោក់ ខ្ែេទាម្ទារឱ្យម្ចនការខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងរមួ្គ្មន ជាងបពេណ្ណៗទាាំងេ ់ ពីបត្ពាោះ 
ពិភ្ពបលាកកាំពុងជួបត្បទ្យោះវបិរតិការ ិកាជាសាកេខ្ែេម្ិនធាេ ប់ម្ចនពីមុ្នម្ក បោយសារខ្រម្ិនត្រឹម្ខ្រជាំងឺ
រាររារប៉ាុបណ្ណា ោះបទ្យ ប៉ាុខ្នតខ្ងម្ទាាំងម្ចនការវនិិបយលទាបជាទូ្យបៅកនុងការ ិកានងខ្ែរ  ខ្ែេជាេទ្យធនេននការ
ឱ្យរនម្េទាបត្រឡប់បៅកាន់ការេប់រ ាំ (World Bank, ២០១៨)។ ខណៈបពេខ្ែេត្បបទ្យ ជាបត្ចីន នរកី
ចបត្ម្ីនកនុងការនតេ់េទ្យធភាពទ្យទ្យួេ នការេប់រ ាំែេ់ត្បជាជនរប ់ពួកបល យនាគ្មរពិភ្ពបលាកេោះអាងថា កុម្ចរ
ម្ួយចាំនួនយាំបៅកនុងត្បបទ្យ កាំពុងេភ្ិវឌ្ឍន៍ នឈានែេ់វយ័បពញវយ័បោយម្ិនម្ចនមូ្េោា នត្លឹោះជាំនាញកនុង
ការអាន និងត្បរិបរតិការនពានធ បទាោះបីជាពួកបល នចាំណ្ណយបពេជាបត្ចីនឆ្ន ាំបៅកនុងសាលាបរៀនក៏បោយ។ 

ត្បបទ្យ កម្ពុជាក៏ នខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងយ៉ា ងខាេ ាំងកនុងការជាំរុញឱ្យម្ចនការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនជា កេ
 ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំទូ្យបៅ និង នេនុវរតលាំនិរនតួចបនតីម្ ាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនទាក់ទ្យងនឹងលុណភាព ការបយាីឱ្យត្បប ីរ
បឡីងនូវបហោា រចនា ម្ព័នធ និង ម្ចភ រៈបរកិាខ រ។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ក៏បៅខ្រម្ចនចបនាេ ោះត្បបហាង
 ត្ម្ចប់ខ្កេម្អបខ្នាម្បទ្យៀរ ជាពិប  ទាក់ទ្យងនឹងការបេីកកម្ព ់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាកនុងវ ិ័យេប់រ ាំ       
បោយសារម្ចន ិ ស-និ សរិ ខ្រ ១ ភាល ៥ ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេ នបយាីបរ តកម្ែវយិី ត្ម្ចប់ការវាយរនម្េ ិ សេនតរ
ជារិ ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍ (PISA-D) កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ ការណ៍បនោះ នបងាា ញថា ម្ចន ិ ស-និ សរិ ត្បខ្ហេ 
២០% ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របៅនទោះ។ បហីយត្បខ្ហេ ៤៥%  ននិយយថាពួកបលម្ចនេទ្យធភាពកនុងការ
បត្បីត្  ់េុីនយឺណិរ (MoEYS, ២០១៨)។ ម្ា៉ាងបទ្យៀរ ត្បខ្ហេ ២២% ននសាលាបរៀនទាាំងេ ់ម្ចនកុាំពយូទ្យ័រ 
ខ្ែេ ាិរកនុងសាា នភាពេអ និងអាចបត្បីត្  ់ ន។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ៦៩% ភាលរយនន ិ សកត្ម្ិរ
េប់រ ាំមូ្េោា ន (K-12)ម្ចនេទ្យធភាពបត្បីត្  ់ទូ្យរ ័ពទនែ ត្ម្ចប់ការបរៀនតាម្េុីនយឺណិរបៅឆ្ន ាំ ២០២០ 
(World Bank, ២០២១a)។ ប៉ាុខ្នត ការបរៀនតាម្េុីនយឺណិរតាម្សាែ រហាូនម្ិនម្ចនត្ប ិទ្យធភាពែូចការបរៀន
បោយបត្បីកុាំពយូទ្យ័របទ្យ បោយសារទូ្យរ ពទនែម្ិនត្រូវ នរចនាបឡងី ត្ម្ចប់បគ្មេបាំណងខ្បបបនោះ។ ម្៉ាាងវញិបទ្យៀរ 
 ិ សជាបត្ចីន នរាយការណ៍ពីការេាំ កកនុងការចូេបរៀនតាម្េុីនយឺណិរបោយសារែាំណរភាជ ប់េុីនយឺណិរ
បខាយ និងកងាោះយនធានហរិញ្ាវរាុបែីម្បទី្យិញការបញ្េូ េទ្យឹកត្ ក់។  
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ជាការពិរណ្ណ ់ ការបរៀនតាម្ខ្បបឌ្ីជីងេ និង ា័យ ិកាបៅម្ចនកត្ម្ិរបៅបឡីយកនុងចាំបណ្ណម្
 ិ ស-និ សរិកម្ពុជា ខ្ែេភាលបត្ចីនសុាាំនឹងការបរៀនតាម្ខ្បបត្បនពណីបៅកនុងថាន ក់បរៀនផ្ទទ េ់។ បខ្នាម្បេី បនោះ
បៅបទ្យៀរ សាា នភាពននការ ិការប ់ពួកបលម្ចននិនាន ការកាន់ខ្រអាត្កក់បៅបពេខ្ែេរោា ភ្ិ េ នពនារ
បពេការបិទ្យសាលា បែីម្បីទ្យប់សាា រ់ការរកីរាេោេននជាំងឺរាររារកូវែី-១៩។ តាម្ការ ៉ា ន់សាែ នថា ត្កុម្
 ិ ស-និ សរិកម្ពុជាជាម្យយម្ រ់បង់ការ ិកាត្បខ្ហេ ១,៥ ឆ្ន ាំខ្ែេប៉ាោះពាេ់ទាាំងបរមិ្ចណ និងលុណភាពនន
ការ ិកា។ ការណ៍បនោះលឺបណ្ណត េម្កពីការ រ់បង់លុណភាពននការ ិកាបោយផ្ទទ េ់ ការការ់ផ្ទត ច់ កម្ែភាព
បបត្ងៀនខ្ែេបនាយការេនុវរតការពាកិចេបពញបេញរប ់ត្លូ និងការបកីនបឡីងននការប ោះបង់ការ ិកា 
បោយសារខ្រត្លួសារឥឡូវបនោះត្បឈម្មុ្ខនឹងបនទុកខ្ននកហិរញ្ាវរាុកាន់ខ្របត្ចីន បហីយខ្ែេទាម្ទារការរួម្
ចាំខ្ណកបខ្នាម្រប ់កុម្ចរ។ លួរបញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា បៅបពេខ្ែេជាំងឺរាររារ នវាយត្បហារជាបេីកែាំបូងខ្ែេ
ជាំរុញឱ្យសាលាបរៀនត្រូវ នបិទ្យ។ តាម្ការ ទង់ម្រិតាម្ត្លួសាររប ់យនាគ្មរពិភ្ពបលាក ម្ចនខ្រ ១៣% ននត្លូ
បបត្ងៀនទាាំងេ ់បៅខ្ននកេប់រ ាំទូ្យបៅ ខ្ែេបជឿថាពួកបលម្ចន ម្រាភាពត្លប់ត្គ្មន់កនុងការនតេ់ការបរៀនតាម្េុីនយឺ
ណិរ(World Bank, ២០២១a)។ បបចេកវទិ្យាម្ចនេរាត្បបយជន៍ ាំខាន់ពីរយ៉ា ងកនុងការបយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវ
េទ្យធនេ ិកា។ ទ្យីម្ួយ បបចេកវទិ្យាេនុញ្ញា រឱ្យម្ចនការបរៀន ូត្រផ្ទទ េ់ខេួនឯងត្លប់បពេបវលា និងត្លប់ទ្យីកខ្នេង 
បែីម្បីបាំបពញបខ្នាម្ការេប់រ ាំបោយផ្ទទ េ់។ ទ្យីពីរ បបចេកវទិ្យាបយាីឱ្យត្បប ីរបឡីងនូវបទ្យពិបសាយន៍ ិកាឌ្ីជីងេ
រប ់ ិ ស-និ សរិ និងការត្ ត្ ័យទាក់ទ្យងជាម្ួយម្ិរតភ្័កតិ ជាពិប  កនុងេាំឡុងបពេម្ចនវបិរតិ។ ជាក់ខ្ តង 
ម្ចនការ ិកាត្សាវត្ជាវជាបត្ចីនខ្ែេបងាា ញពីឥទ្យធិពេវជិជម្ចនននបបចេកវទិ្យាបេីការេប់រ ាំ (Bulman & Fairlie, 
២០១៦)។ ែូបចនោះ បែីម្បីបេីកកម្ព ់លុណភាពននការេប់រ ាំ ការបេីកកម្ព ់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាកនុងការ
បបត្ងៀន និងបរៀនលឺជាកតាត ចាាំ ច់។ ម្ា៉ាងបទ្យៀរ ការបបត្ងៀន និងបរៀនត្បកបបោយលុណភាព នឹងជួយបុលគេ   
ម្ចន ក់ៗឱ្យកសាងជីវភាពរ ់បៅត្បកបបោយផ្ទ ុកភាព និងទាញត្បបទ្យ បចញពីវបិរតិប ែាកិចទ។ 

បឆ្ព ោះបៅរកចកខុ វ ិ័យរប ់រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជាកនុងការជាំរុញត្បបទ្យ កាេ យបៅជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចន
ចាំណូេម្យយម្កត្ម្ិរខព ់ និងចាំណូេខព ់បៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងឆ្ន ាំ២០៥០ កម្ពុជាទាាំងមូ្េនឹងត្រូវបនតកសាង
 ងគម្បោយខ្នអកបេីពុទ្យធ ិនិងបណតុ ោះបណ្ណត េកម្ចេ ាំងពេកម្ែជាំនាញបខ្នាម្បទ្យៀរ បែីម្បបីាំបពញរត្ម្ូវការកនុងវ ិ័យ
ឧ ាហកម្ែ និងទ្យីនារខ្ែេខ្ត្បត្បួេបៅតាម្បបចេកវទិ្យា។ ជាម្ួយគ្មន នងខ្ែរ ត្កុម្ហ ុនឯកជនបនតបរៀបចាំ
យនធានរប ់ពួកបលបឆ្ព ោះបៅរកការវនិិបយលបេីបបចេកវទិ្យាបែីម្បបីបងាីននេិរភាពរប ់ត្កុម្ហ ុន ពីបត្ពាោះការងារ
បោយកម្ចេ ាំង យកាន់ខ្រខ្េងបពញនិយម្បហីយ បោយសារត្កុម្ហ ុនម្ចនទ្យាំបនារបៅរកកម្ែករខ្ែេម្ចន   
 ម្រាភាពត្លប់ត្គ្មន់បែីម្បែីាំបណីរការ ឬបយាីការជាម្ួយម្ច៉ា  ុីន។ ែូចបនោះ ការវនិិបយលបេីវ ិ័យេប់រ ាំ  ជាពិប  
តាម្រយៈការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាកនុងការបបត្ងៀន និងបរៀន បែីម្បបីបងាីនជាំនាញបនសងៗរប ់ត្បជាជនកម្ពុជា ម្ិន
ត្រឹម្ខ្រម្ចនសារៈ ាំខាន់កនុងការ បត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅ និងចកខុវ ិ័យននបគ្មេនបយ យជារិម្ចនែូចជា៖ 
យុទ្យធសាស្រ តចរុបកាណ ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ បគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហកម្ែកម្ពុជា
ឆ្ន ាំ ២០១៥-២០២៥ បគ្មេនបយ យជារិ តីពីវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ឆ្ន ាំ ២០២០-២០៣០ 
ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍រប ់កម្ពុជា ២០៣០ ត្កបខណឌ បគ្មេនបយ យប ែាកិចេ 
និង ងគម្ឌ្ីជីងេកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣៥ និងបគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍត្បកបបោយចីរភាពកម្ពុជា។ 

បែីម្បជីួយបោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈម្កនុងការ ិកា និងរមួ្ចាំខ្ណកែេ់កិចេខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងរប ់រោា ភ្ិ េ
កនុងការេភ្ិវឌ្ឍយនធានម្នុ ស និងការបេីកកម្ព ់ ុខុម្ចេភាពរប ់ត្បជាជនកម្ពុជា ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វ           
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បបចេកវទិ្យាបនោះ ម្ចនបគ្មេបាំណង ាំខាន់បែីម្បីពបនេឿនបស្រញ្ញជ បបបចេកវទិ្យាកនុងការបបត្ងៀន និងបរៀនបៅនទោះ និង
បៅសាលាបរៀន បែីម្បីជួយែេ់ ិ សទ្យទ្យួេ ននូវជាំនាញ និងចាំបណោះែឹងខ្ែេពួកបលនឹងត្រូវការ ត្ម្ចប់ការ
េប់រ ាំ ជីវរិ និងអាជីពត្បកបបោយបជាលជ័យបៅកនុងកខ្នេងការងារ និង ងគម្ខ្បបទ្យាំបនីប។  ិ សនឹងត្រូវការ
ជាំនាញទ្យន់ ែូចជា ភាពេាំណរ់រ  ូ  រិ ម្បជញ្ាៈ និងការរត្ម្ង់ទ្យិ បគ្មេបៅ។ ប៉ាុខ្នត ននរ់លាំនិរ ហត្លិន
ត្បខ្ហេជាខ្ននកែ៏ ាំខាន់បាំនុរននជាំនាញទ្យន់បនោះខ្ែេនឹងជួយ ិ សយកឈនោះបេីបញ្ញា ត្បឈម្ និងទ្យទ្យួេ ន
បជាលជ័យកនុងការងារបនសងៗ។ ជាំនាញ ហត្លិនភាពលឺជាបណតុ ាំ ជាំនាញខ្ែេជាំរុញឱ្យបចញជា កម្ែភាព។ 
បុលគេខ្ែេម្ចនជាំនាញបនោះលិរ និងបយាីែូចជា ហត្លិនខ្ែេអាចចាប់យកឱ្កា  បរៀនពីភាពបរាជ័យ និងជា
បុលគេខ្ែេម្ចនភាពនចនត្បឌ្ិរ ភាពបរ់ខ្បន ការ បត្ម្ចចិរត ការរត្ម្ង់ទ្យិ ែាំបណ្ណោះត្សាយ និងម្ចនឆ្នទៈទ្យទ្យួេ
យកហានិភ្័យ។ កនុងន័យបនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាេបរ់ ាំបនោះត្រវូ នបរៀបចាំបឡងី និងេនុបលាម្បៅតាម្ខ្ននទ្យី
បងាា ញនេូវវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០ នងខ្ែរ ខ្ែេកនុងបនាោះម្ចន  រ តម្ភទ្យី ២ (ការ  
កសាងមូ្េយនម្នុ សកនុងវ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍) និង  រ តម្ភទ្យី ៤ (ការពត្ងឹងកិចេ ហ
ការ និងការកសាងបណ្ណត ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងកនុងចាំបណ្ណម្រួេងគពាក់ព័នធទាាំងឡាយ)។ជាក់ខ្ តង ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវ  
បបចេកវទិ្យាបនោះម្ចនបគ្មេបាំណងបេីកកម្ព ់ជាទូ្យបៅននេទ្យធនេននការ ិកា េកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ជាំនាញ ហ
ត្លិនភាព និងការបត្រៀម្ខេួនចាប់យកបបចេកវទិ្យារប ់ត្បជាជនកម្ពុជាទាាំងមូ្េ បោយលិរចាប់បនតីម្ពីវយ័បកែង
បៅបពេកុម្ចរចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនកនុងការេប់រ ាំនេូ វការ។ ការណ៍បនោះនឹងជួយរមួ្ចាំខ្ណកកនុងការកសាង ម្រាភាព
និ សិរ ត្ម្ចប់ជាំនាញខ្ ទម្(STEM)បៅសាកេវទិ្យាេ័យ។ បេី ពីបនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាក៏ ន
បងាា ញពីការបេីកទ្យឹកចិរតែេ់កិចេ ហត្បរិបរតិការពហុជាំនាញ និងពហុភាលីពាក់ព័នធរវាងរោា ភ្ិ េ ឧ ាហ
កម្ែ ត្លិោះសាា ន ិកា និង ហលម្ន៍ខ្ែេបលសាគ េ់ថាជាលាំរូម្៉ាូខ្ែេចរុវណ័ត (Quadruple Helix Model)។ កិចេ
 ហការខ្បបបនោះម្ចនសារៈ ាំខាន់កនុងការ ត្ម្ួេែេ់ការបបងាីននវានុវរតន៍ ការផ្ទេ  ់បតូរលាំនិរ និងថាន េបណតុ ោះ
 ហត្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ខ្ននកបបចេកវទិ្យា។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបនោះម្ចនបគ្មេបាំណងបី
បនសងបទ្យៀរ រមួ្ម្ចន៖ 

• បងាា ញពីការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាខព ់កនុងការេប់រ ាំ បែីម្បី បត្ម្ច ននូវចកខុវ ិ័យរយៈបពេខ្វងរប ់  
រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា 

• នតេ់ទ្យិ បៅជាយុទ្យធសាស្រ តបែីម្បបីោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈម្កនុងវ ិ័យបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ និងយនធានម្នុ ស 
• នតេ់នូវជាំហានននការេភ្ិវឌ្ឍន៍បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបោយវយិីសាស្រ តជាកលាក់ម្ួយ។ 

២.២. បរបិទ្យការេប់រ ាំបៅកនុងត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា 

បែីម្បី បត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅននការនតេ់នូវលុណភាពេប់រ ាំខ្ែេទ្យទ្យួេសាគ េ់ជាេនតរជារិ ត្ម្ចប់
 ិ ស-និ សរិកម្ពុជា ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា នចូេរមួ្កនុងកម្ែវយិី ត្ម្ចប់ការវាយរនម្េនិ សរិេនតរជារិ
 ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍ(PISA-D) ននេងគការ ហត្បរិបរតិការ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍ប ែាកិចេ បែីម្បវីាយរនម្េកត្ម្ិរចាំបណោះ
ែឹងរប ់ ិ ស និង ម្រាភាពជាំនាញ បយៀបនឹង តង់ោរេនតរជារិ។ បៅកនុងខ្ខយនូ ឆ្ន ាំ ២០១៧  ិ ស  កម្ពុជា
ចាំនួន ៥,១៦២នាក់ខ្ែេម្ចនអាយុចបនាេ ោះពី ១៥ ឆ្ន ាំ និង ៣ ខ្ខ បៅ ១៦ ឆ្ន ាំ និង ២ ខ្ខ ខ្ែេកាំពុង ិកាបៅ
កត្ម្ិរម្យយម្ ិកា (ថាន ក់ទ្យី ៧-១២) កនុងសាលាចាំនួន ១៧០ ត្រូវ នបត្ជី បរ ីបោយនចែនយបៅទូ្យទាាំង
ត្បបទ្យ បែីម្បបីយាីបរ តរយៈបពេពីរបម្ច៉ា ងកនុងខ្ននកអាន ខ្ននកលណិរវទិ្យា និងខ្ននកវទិ្យាសាស្រ ត។ លួរករ់ ម្ចគ េ់ថា 
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ការបយាីបរ តបនោះម្ិន នវាយរនម្េថា ិ សអាចទ្យបនទញ នឬេរ់បនាោះបទ្យ ប៉ាុខ្នត ាំបៅែេ់ ម្រាភាពរប ់ពួកបល
កនុងការបត្បីត្  ់ចាំបណោះែឹងខ្ែេពួកបល នបរៀនបែីម្បបីោោះត្សាយបញ្ញា ជាក់ខ្ តងខ្ែេពួកបលម្ិនធាេ ប់ជួបបៅ
កនុង និងបៅបត្លសាលា។ ការបយាីបរ តខ្បបបនោះក៏ឆ្េុ ោះបញ្ញេ ាំងពីការពិរននកខ្នេងបយាីការ ម្័យទ្យាំបនីបខ្ែេ
និបយជកម្ិនត្រឹម្ខ្រវាយរនម្េបៅបេីេាីខ្ែេនិបយជិរែឹង ឬកត្ម្ិរឆ្េ រនវរប ់ ិ សធាេ ប់ម្ចនប៉ាុណ្ណា បនាោះបទ្យ 
ប៉ាុខ្នត ម្រាភាពរប ់ពួកបលខ្ែេអាចបយាីេាី នជាម្ួយនឹងេាីខ្ែេពួកបលធាេ ប់ នែឹង។ 

េទ្យធនេ នបងាា ញថា ម្រាភាពរប ់ ិ សកម្ពុជាម្ចនកត្ម្ិរម្យយម្បេីត្លប់ខ្ននកទាាំងបី ខណៈខ្ែេ
បកែងត្ ីម្ចនទ្យទ្យួេ នេទ្យធនេខព ់ជាងបកែងត្បុ  ៥,៤% ខ្ននកអាន ១,២ % កនុងខ្ននកវទិ្យាសាស្រ ត និង     
េទ្យធនេត្បហាក់ត្បខ្ហេគ្មន កនុងខ្ននកលណិរវទិ្យា (MoEYS, ២០១៨)។ បេី ពីបនោះ បកែងត្បុ ក៏ងាយនឹង
បរៀនត្រួរថាន ក់នងខ្ែរ។ បទាោះជាយ៉ា ងបនោះកតី ការរកប ញីបនោះនតេ់ជាភ្ តុតាងរងឹម្ចាំម្ួយែេ់ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា បែីម្បីខ្ ាងយេ់ពីជាំនាញខ្ែេនិ សិរកម្ពុជាកាំពុងខាោះខារ និងបចេ័យខ្ែេរារា ាំងែេ់ការរកីចបត្ម្ីន
រប ់ពួកបលបែីម្បីឈានបៅែេ់ កាត នុពេបពញបេញ។ េទ្យធនេបនោះក៏នឹងអាចជួយែេ់រាជរោា ភ្ិ េកនុង
ការេុបបាំ រ់បញ្ញា ទាាំងបនាោះ និងបយាីឱ្យត្បព័នធេប់រ ាំកាន់ខ្រត្បប ីរបឡងី។ ជាក់ខ្ តង យ៉ា ងបហាចណ្ណ ់របបៀប  
វារៈកាំខ្ណទ្យត្ម្ងវ់ ិ័យេប់រ ាំចាំនួន ១៥ ត្រូវ នេនុម្័រ (MoEYS, ២០១៨) បែីម្បជីាំរុញត្បបទ្យ កម្ពុជាបឆ្ព ោះបៅ
រកឧរតម្ភាពកនុងការនតេ់ការេប់រ ាំ និង បត្ម្ច ននូវចកខុវ ិ័យ និងបគ្មេបៅរយៈបពេខ្វងរប ់ខេួនកនុងការខ្ត្ប
កាេ យជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនការេភ្ិវឌ្ឍ និងវបុិេភាពខព ់។ របបៀបវារៈទាាំងបនោះ ម្ចនបគ្មេបាំណងបោោះត្សាយ   
ឬ លេ់ននបញ្ញា ខ្ែេបណ្ណត េឱ្យ ិ សេនុវរតការពាកិចេម្ិន នេអ រួម្ម្ចន វយិីសាស្រ តបបត្ងៀន លុណវុឌ្ឍនិិង  
ម្ចគ្មរអាជីពរប ់ត្លូ និងការេភ្ិវឌ្ឍកម្ែវយិី ិកា។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ការខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងខ្បបបនោះខ្រ
ម្ួយម្ិនអាចែកបចញទាាំងត្ ុងនូវឧប លគចាំបពាោះការេប់រ ាំត្បកបបោយលុណភាព នបទ្យ ត្ប ិនបបីគ្មែ នការចូេ
រួម្ និងការរួម្ចាំខ្ណកពីម្ចតាបិតា និង ហលម្ន៍ ពីបត្ពាោះការ ិកាត្សាវត្ជាវភាលបត្ចីនប នីថាត្លួសារ ឬត្កុម្
ត្លួសាររប ់កុម្ចរ ភាលបត្ចីនពនយេ់ពីែាំបណីរផ្ទេ  ់បដូ រកនុងភាពបជាលជ័យរប ់ពួកបលកនុងវយ័បពញវយ័ 
(Carneiro & Heckman, ២០០២)។ 

បែីម្បីឱ្យយេ់ នកាន់ខ្រចា ់េាំពីបរបិទ្យ និងបញ្ញា ត្បឈម្នានាកនុងវ ិ័យេប់រ ាំបៅកម្ពុជា ការរ ាំេឹក
បឡីងវញិនូវត្បវរតិសាស្រ តខេោះអាចម្ចនភាព ម្ត្ ប។ លួរករ់ ាំគ្មេ់ថា ត្បព័នធេប់រ ាំត្រូវ នបាំផ្ទេ ញទាាំងត្ ុង
បោយរបបខ្ខែរត្កហម្ខ្ែេហាម្ត្ ម្ការែាំបណីរការសាលាបរៀន ការបបត្ងៀន ឬការ ិកា។ ត្បខ្ហេ ៩០% នន
បហោា រចនា ម្ព័នធេប់រ ាំត្រូវ នបាំផ្ទេ ញ ឬទុ្យកបចាេបនាទ ប់ពីបែិវរតន៍បនោះ។ បេី ពីបនោះ ៧០% ននត្លូបបត្ងៀន 
និង ិ សសាលាបឋម្ ិកា និងម្យយម្ ិកា និង ៩០% ននសាស្រសាត ចារយ និងនិ សរិននសាកេវទិ្យាេ័យ ត្រូវ
 ន ម្ចេ ប់ ឬសាេ ប់បោយសារពេកម្ែបោយបងខាំ ជាំងឺ និងការេរ់ឃ្លេ ន (Clayton, ១៩៨៨; Hang, ២០១៦)។ 
បនាទ ប់ពីការែួេរេាំរបបខ្ខែរត្កហម្ ត្បព័នធេប់រ ាំត្រូវ នរ ់បឡងីវញិបនតិចម្តងៗ ប៉ាុខ្នតវាជាកិចេការែ៏េាំ កម្ួយ 
បោយសារកងាោះប ៀវបៅ បុលគេិក  ម្ចភ រៈ ិកា និងេគ្មរ ិកា។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ បញ្ញា វនដជាបត្ចីននាកខ់្ែេ
រ រ់ានម្ចនជីវរិក ៏នបភ្ៀ ខេួនបចញពីត្បបទ្យ កម្ពុជានងខ្ែរ។  នទុោះននការចុោះបឈាែ ោះបុលគេិកបបត្ងៀនត្រូវ ន
បយាីបឡងីបោយម្ិនលិរពីលុណវុឌ្ឍបិនាោះបទ្យ លឺឱ្យពួកបលអាចអាន និង រប រ និងម្ចនឆ្នទៈកនុងការបបត្ងៀនជាម្ួយ
នឹងត្ ក់ខ្ខទាបែ៏រិចរួច។ បោយសារខ្រលុណវបិរតិទាាំងបនោះ ត្លូបបត្ងៀនខ្ែេម្ចនវយ័ចាំណ្ណ ់ម្ួយចាំនួនខ្ែេ
បៅខ្របបត្ងៀន ម្ចនការយរឺយ៉ា វកនុងការទ្យទ្យួេយកកម្ែវយិី ិកាងែីៗ ឬបបចេកវទិ្យាបបត្ងៀនទ្យាំបនីប។ 
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បត្កាយឆ្ន ាំ១៩៩៣ ត្បបទ្យ កម្ពុជា នចាប់បនតីម្ការកសាងបឡីងវញិនូវត្បព័នធេប់រ ាំ និង នបយាីការ
េភ្ិវឌ្ឍ ាំខាន់ៗជាបត្ចីនបៅកនុងកម្ែវយិី ិកា និងបហោា រចនា ម្ព័នធនិង ម្ចភ រៈបរកិាខ រទាាំងមូ្េ។ ការខ្កទ្យត្ម្ង់
ត្បព័នធេប់រ ាំែ៏ ាំខាន់ចុងបត្កាយបងអ ់ត្រូវ ននតួចបនតីម្តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៤ បោយបផ្ទត របេីការខ្កេម្អលុណភាព
ននការបបត្ងៀន និងការបរៀន។បេី ពីបនោះ ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាក៏ ន ងារ់យៃនប់េីការបខ្នាម្ងវកិាជារិ 
បៅបេីការេភ្ិវឌ្ឍមូ្េយនម្នុ ស និងការរមួ្ចាំខ្ណកពីភាលីពាក់ព័នធ រមួ្ម្ចនត្លួសារ និងវ ិ័យឯកជន។ ជាេទ្យធនេ 
ម្ចនការបកីនបឡីងលួរឱ្យករ់ ម្ចគ េ់ននការចាំណ្ណយរប ់រោា ភ្ិ េបេីការេប់រ ាំសាធារណៈពី ១,៥% កនុងឆ្ន ាំ 
២០១០ ែេ់ ២,២% នននេិរនេកនុងត្ ុក រុបរប ់ត្បបទ្យ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ (World Bank, ២០២១)។ 
បែីម្បបីាំបពញទ្យ សនៈវ ិ័យបនោះ ការនតេ់មូ្េនិយិ ត្ម្ចប់ការ ិកាបៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨  នបកីនបឡងីបីែងបបី
បយៀបនឹងឆ្ន ាំ ២០១៣ បោយសារខ្រសាខាត្បរិបរតិ នបនតចាក់បញ្េូ េងវកិាែ៏បត្ចីនបខ្នាម្បទ្យៀរចូេបៅកនុងការ
ពត្ងីកការេប់រ ាំជាបរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ កនុងឆ្ន ាំងែីៗបនោះ រាជរោា ភ្ិ េ នខ្បងខ្ចកត្បខ្ហេ ១៨-១៩% ននការ
ចាំណ្ណយងវកិា រុបរប ់រោា ភ្ិ េែេ់វ ិ័យេប់រ ាំ បហីយបបតជ្ាបបងាីនការខ្បងខ្ចកងវកិានាបពេខាងមុ្ខ 
(MoEYS, ២០១៩b)។ ប៉ាុខ្នតការខ្បងខ្ចកងវកិាបៅម្ិនទាន់ត្លប់ត្គ្មន់បៅបឡយី បោយសារត្ក ួងទ្យទ្យួេបនទុក       
វ ិ័យេប់រ ាំបនតកាំណរ់យ៉ា ងរិច២០% ននងវកិាជារិ បែីម្បបីយាីទ្យាំបនីបកម្ែត្បព័នធបបត្ងៀនរប ់រោា ភ្ិ េខ្ែេម្ិន
ទាន់ម្ចនភាពេអត្បប ីរ។ ែូបចនោះបហយី ការវនិិបយលបខ្នាម្បទ្យៀរបេីវ ិ័យេប់រ ាំត្រូវ នបលរ ាំពឹងថាបកីរបឡីងនា
បពេេនាលរឆ្ប់ៗបនោះ។  

បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ត្បព័នធេប់រ ាំកម្ពុជាក៏ នត្បឈម្នឹងបញ្ញា  និងខ្ែនកាំណរ់ទូ្យបៅខ្ែេ ន
ជួបត្បទ្យោះបោយត្បបទ្យ កាំពុងេភ្ិវឌ្ឍន៍ភាលបត្ចីន ខ្ែេលួរខ្រត្រូវ នទ្យទ្យួេសាគ េ់យ៉ា ងត្រឹម្ត្រូវ។ ទ្យីម្ួយ ខណៈ
បពេខ្ែេត្បបទ្យ កម្ពុជាប ទីរខ្រ បត្ម្ច ននូវការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនថាន ក់បឋម្ ិកាជាសាកេ ខ្ែេជា
 ម្ិទ្យធិនេលួរឱ្យករ់ ម្ចគ េ់បនាោះ ប៉ាុខ្នតបញ្ញា ប ោះបង់ការ ិកាបៅកត្ម្ិរម្យយម្ ិកាបៅបកីរម្ចនបឡងី។ ចាប់
តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៦ ការេប់រ ាំទូ្យបៅរត្ម្ូវឱ្យបរៀន ១២ ឆ្ន ាំ រមួ្ម្ចន បឋម្ ិការយៈបពេ ៦ ឆ្ន ាំ េនុវទិ្យាេ័យរយៈ
បពេ ៣ ឆ្ន ាំ និងម្យយម្ ិកាទុ្យរិយភូ្ម្ិរយៈបពេ ៣ ឆ្ន ាំបទ្យៀរខ្ែេ ៩ ឆ្ន ាំែាំបូងជាការពាកិចេ។ ការេប់រ ាំទូ្យបៅបៅ
សាលារែាត្រូវ ននតេ់ ត្ម្ចប់ត្បជាជនកម្ពុជាចាបព់ីអាយុ៧០ខ្ខ បោយម្ិនលិរនងេ និងឧបរាម្ភបោយរោា ភ្ ិេ 
ប៉ាុខ្នតម្ិនខ្ម្នបកែងជាំទ្យង់ទាាំងេ ់ នចូេបរៀនបទ្យ ជាពិប  បកែងត្បុ ម្ចននិនាន ការបត្ចីនជាងបកែងត្ ី ចាំបពាោះ
ការម្ិនធាេ ប ់នចូេបរៀន និងប ោះបង់ការ ិកា។ 
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ត្បភ្ព៖ នាយកោា នត្បព័នធពរ័៌ម្ចនត្លប់ត្លងេប់រ ាំ (ឆ្ន ាំ ២០១៩) 

រូបភាព ២.១ បងាា ញពីេត្តាប ោះបង់ការ ិកាកនុងឆ្ន ាំ ិកា ២០១៧–២០១៨ តាម្ថាន ក់និងបយនឌ្រ័។ 
េត្តាប ោះបង់ការ ិកាលឺហាក់ែូចជាខព ់ ត្ម្ចប់កត្ម្ិរម្យយម្ ិកា (ចាប់ពីថាន ក់ទ្យី ៧) និងកត្ម្ិរខព ់បាំនុរ
បៅថាន ក់ទ្យ ី១២ បៅបពេខ្ែេ ិ សត្រូវត្បឡង ញ្ញា បត្រម្យយម្ ិកាទុ្យរិយភូ្ម្ិថាន ក់ជារិយ៉ា ងរឹងរុងឹ។ បេី 
ពីបនោះ បកែងត្បុ ម្ចនទ្យាំបនារប ោះបង់ការ ិកាត្លប់ថាន ក់បត្ចីនជាងបកែងត្ ី។ កតាត កាំណរ់ជាបត្ចីនខ្ែេរួម្
ចាំខ្ណកែេ់ការ បត្ម្ចចិរតរប ់ ិ សកនុងការប ោះបង់ការ ិកា លឺសាា នភាពហរិញ្ាវរាុ កងាោះខារភាពរកីរាយ
កនុងការបរៀន និងេទ្យធនេការ ិកាម្ិនេអរប ់ ិ ស (NIS, ២០២០b)។ កតាត  ាំខាន់ម្ួយបទ្យៀរខ្ែេជោះ      
ឥទ្យធិពេបេីេត្តាប ោះបង់ការ ិកាខព ់កនុងេាំឡុងបពេផ្ទេ  ់បតូរបៅការេប់រ ាំកត្ម្ិរេនុវទិ្យាេ័យ និង វទិ្យាេ័យលឺ
ការចូេរមួ្រប ់យុវជនកនុងទ្យីនារការងារែាំបូង និងការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនយរឺ។ កតាត ចុងបត្កាយលឺរនម្េឱ្កា 
ខព ់កនុងការ បត្ម្ចចិរតរវាងការខារបង់កនុងការ ិកា និងការត្ទ្យត្ទ្យង់ខ្ននកហរិញ្ាវរាុ  ត្ម្ចប់ត្លួសារ បោយសារ
េនកខ្ែេម្ចនអាយុបេី ពីត្ ាំម្ួយឆ្ន ាំបៅបពេពួកបលចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនថាន ក់ទ្យី ១ នឹងត្រូវចូេបរៀនបៅេនុវទិ្យា
េ័យកនុងបពេខ្រម្ួយខ្ែេពួកបលនឹងកាេ យជាកម្ចេ ាំងពេកម្ែបោយត្ បចាប់។ ការទ្យទ្យួេ នហរិញ្ាវរាុភាេ ម្ៗ 
ជាកតាត លួបនសាំកាន់ខ្រទាក់ទាញ ត្ម្ចប់យុវជនបៅតាម្ជនបទ្យឱ្យប ោះបង់ការ ិកាបៅថាន ក់ទ្យី ៧ ឬទ្យី ៨ និង
ខ្ ាងរកការងារបៅកនុងខ្ននកខ្ែេម្ចនជាំនាញទាប ជាជាងការរង់ចាាំរហូរែេ់ពួកបលបញ្េប់សាកេវទិ្យាេ័យ
ខ្ែេពួកបលម្ិនទ្យទូ្យេ នការ ិកាបោយឥរបង់នងេ។ ជាក់ខ្ តង បល នរកប ញីថា ការចូេរមួ្កម្ចេ ាំងពេកម្ែ
រប ់យុវជនកម្ពុជាត្រូវ នរកប ីញថា ម្ចនអាយុចបនាេ ោះពី ១៥ បៅ ១៩ឆ្ន ាំ ខ្ែេ ៥៤% ជាត្បជាជនបៅជនបទ្យ 
(Chea et al., ២០២១)។ ត្លួសារខ្ែេឱ្យរនម្េទាបចាំបពាោះការ ិកានិងការបណតុ ោះបណ្ណត េជាំនាញ ក៏ជាកតាត ែ៏ម្ចន
ឥទ្យធិពេខ្ែេរួម្ចាំខ្ណកែេ់ការចូេរួម្កនុងទ្យីនារការងារែាំបូងរប ់យុវជន (Chea & Wongboonsin, 
២០២០)។ ម្ា៉ាងបទ្យៀរ ការងារបត្លនេូវការែ៏ ម្បូរខ្បប និងេកខណៈទ្យីនារការងារបចេុបបននននត្បបទ្យ កាំពុង

រូបភាពទ្យ ី ២. ១៖ េត្តាប ោះបង់ការ កិាបៅឆ្ន ាំ កិា ២០១៧- ១៨ បៅសាលារែាតាម្ថាន ក់ នងិបយនឌ្័រ 
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េភ្ិវឌ្ឍន៍ ែូចជាកម្ពុជាខ្ែេម្ចនរត្ម្ូវការខព ់ ត្ម្ចប់កម្ែករជាំនាញទាប។  ត្ ក់ឈនួេ រុបបៅខ្រទាបក៏
ទាក់ទ្យងបៅនឹងការវនិិបយលបេី បបចេកវទិ្យា។ ប៉ាុខ្នត ការណ៍បនោះនឹងកាេ យជាបញ្ញា ត្បឈម្ែ៏យាំម្ួយនាបពេ
េនាលរ បោយសារខ្រត្បបទ្យ កម្ពុជាបនតរកីចបត្ម្ីន បហីយសាា នភាពទ្យីនារការងារត្រូវ នផ្ទេ  ់បតូរបនតិចម្តងៗ
បៅរកជាំនាញ។ ជាេទ្យធនេ កម្ែករខ្ែេគ្មែ នជាំនាញនឹងពិ កខ្ ាងរកការងារ ម្រម្យខ្ែេទាម្ទារជាំនាញខព ់ 
និង ម្រាភាពបែីម្បបីយាីការជាម្ួយម្ច៉ា  ុីន។ 

ទ្យីពីរ កុម្ចររូចៗក៏ម្ចនការបត្រៀម្ខេួនទាបកនុងការបរៀន ខ្ែេជាបញ្ញា ត្បឈម្ែ៏ ាំខាន់ម្ួយបទ្យៀរខ្ែេ   
រោា ភ្ិ េ ននឹងកាំពុងបោោះត្សាយនាបពេបចេុបបនន។ បទាោះបីជាជាម្ចនភ្ តុតាងននការត្សាវត្ជាវជាក់ខ្ តង
ខ្ែេ នគ្មាំត្ទ្យថាកុម្ចរខ្ែេ នចូេសាលាម្បរតយយបៅអាយុចបនាេ ោះពី ៣ បៅ ៥ ឆ្ន ាំទ្យាំនងជាបត្រៀម្ខេួនបរៀន 
ត្ពម្ទាាំងការេនុវរត ការេភ្ិវឌ្ឍ និងជាំនាញ ងគម្ និងការបនតបៅកនុងសាលា ត្ម្ចប់រយៈបពេខ្វងជាងត្បប ីរ
ជាងកុម្ចរខ្ែេចូេបរៀនយរឺ ប៉ាុខ្នតម្ចនកុម្ចរត្បខ្ហេ ៤៣% ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេ នចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនកនុងការេប់រ ាំ
កុម្ចររូចកនុងឆ្ន ាំ ិកា២០១៧-២០១៨ (UNICEF Cambodia, ២០១៩)។ រួបេខបនោះភាលបត្ចីនជាកុម្ចរបៅ
ត្បជាជនទ្យីត្កុង បទាោះបីជាកុម្ចរបៅទ្យីត្កុងម្ចនចាំនួនរិចជាងបត្ចីនននកុម្ចរ រុបខ្ែេម្ចនអាយុចបនាេ ោះពី ៣ បៅ 
៥ ឆ្ន ាំក៏បោយ។ 

ទ្យីបី ការយេ់ប ញីរប ់បុលគេ ននរ់លាំនិរេភ្ិរកសនិយម្ និងអាកបបកិរយិចាំបពាោះបបចេកវទិ្យាក៏បងាា ញពី
បញ្ញា ែ៏យាំម្ួយ ត្ម្ចប់ការបញ្េូ េបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងការបបត្ងៀន និងការបរៀន បោយសារកងាោះចាំបណោះែឹង
ខ្ននកឌ្ីជីងេរប ់ពួកបល។ ត្បជាជនកម្ពុជាម្ួយចាំនួនបៅខ្រម្ចនការ ងសយ័េាំពីបបចេកវទិ្យា ឬម្ិនអាចបត្បីត្  ់
បបចេកវទិ្យាឱ្យ នត្រឹម្ត្រូវបៅបឡីយ បបីបទាោះបីជាបបចេកវទិ្យា ឬនេិរនេបបចេកវទិ្យាម្ួយចាំនួនម្ចនសារៈ
 ាំខាន់ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ ែូចជា កុាំពយូទ្យ័រជាបែីម្។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ ភាលបត្ចីនននពួកបលបៅខ្រនារភាជ ប់ជាម្ួយ
ទ្យម្ចេ ប់បត្បីវយិីសាស្រ តលរុបកា េយខ្បបបុរាណ បហរុែូបចនោះពួកបលម្ចនការសាទ ក់ប ទីរកនុងការបរៀបចាំមូ្េោា ន ត្ម្ចប់
 ម្ចហរណកម្ែត្បកបបោយបជាលជ័យននបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងត្បព័នធេប់រ ាំ។ បហរុនេខ្ែេអាចបកីរម្ចន
ម្ួយបទ្យៀរលឺអាកបបកិរយិម្ិនបពញចិរតរប ់ត្លូខ្ែេម្ចនវយ័ចាំណ្ណ ់ម្ួយចាំនួនចាំបពាោះការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យា
កនុងកម្ែវយិី ិកា និងការបបត្ងៀន បពាេលឺ ពួកបលខាេ ចថាបបចេកវទិ្យានឹងរ ាំខាន ិ សបៅបពេខ្ែេ ិ សពឹងខ្នអក
បេីបបចេកវទិ្យាខាេ ាំងបពក (Qing, ២០០៧)។ បេី ពីបនោះ ពួកបលម្ួយចាំនួនក៏ម្ចនការត្ពួយ រម្ភេាំពីេទ្យធភាព
ខ្ែេរួនាទ្យីបបត្ងៀនរប ់ពួកបលនឹងត្រូវ នជាំនួ បោយបបចេកវទិ្យា។ ទ្យាំនុកចិរតកនុងការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យា
ទាបខ្បបបនោះត្បខ្ហេជាបកីរបចញពីចាំបណោះែឹង និងជាំនាញឌ្ីជីងេទាបរប ់ពួកបល។ លួររ ាំេឹកនងខ្ែរថា   
ត្បជាជនកម្ពុជាត្បខ្ហេ ៣០% ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេម្ចនចាំបណោះែឹងមូ្េោា នខ្ននកឌ្ីជីងេ រួម្ទាាំងេទ្យធភាពបត្បី
ត្  ់ត្បព័នធ ឌ្ីជីងេ និងេុីនយឺណិរ ត្ម្ចប់ការ ិកាត្សាវត្ជាវ ការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងការខ្ចករ ាំខ្េកព័រ៌ម្ចន 
(RGC, ២០២១)។ ប៉ាុខ្នតលួរបញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ក៏ នខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងបោោះត្សាយ
បញ្ញា េកខរកម្ែកុាំពយូទ្យ័រកនុងចាំបណ្ណម្ ិ ានុ ិ ស បោយបញ្េូ េមុ្ខវជិាជ កុាំពយូទ្យ័របៅកនុងត្កបខ័ណឌ កម្ែវយិី ិកា
 ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំទូ្យបៅ។  ចាប់ពីថាន ក់ទ្យី៤ បឡីងបៅ  ិ សត្រូវបរៀនរបបៀបបត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រ ត្ម្ចប់ កម្ែភាព
ត្បចាាំនងៃ រមួ្ទាាំងការងារការយិេ័យ ការរចនាត្កាហាចិ និងការបយាីបទ្យបងាា ញ (MoEYS, ២០១៥)។ 

រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជាតាម្រយៈត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាក៏ នពាយម្បោោះត្សាយេត្តាប ោះបង់
ការ ិកាបោយបត្បីយនតការបនសងៗកនុងរយៈបពេប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំម្កបនោះ បហីយជាេទ្យធនេបយាីឱ្យម្ចនការខ្កេម្អ
ម្ួយចាំនួន។ វយិីសាស្រ តបេីកទ្យឹកចិរតខ្ននកហរិញ្ាវរាុកនុងចាំបណ្ណម្វយិីសាស្រ តបនសងបទ្យៀរ រមួ្ម្ចន ការបនទរសាច់ត្ ក់
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តាម្េកខខណឌ  កម្ែវយិីអាហារបពេត្ពឹករប ់សាលា និងកម្ែវយិីអាហារូបករណ៍រប ់រោា ភ្ិ េ ខ្ែេត្រូវ ន
េនុវរតយ៉ា ងទូ្យេាំទូ្យលាយចាប់តាាំងពី ហ សវរសរង៍ែីបនោះ បែីម្បគី្មាំត្ទ្យែេ់ជីវភាពរប ់ ិ សបោយផ្ទទ េ់ (Chea 
& Chen, ២០២១)។ បេី ពីបនោះ រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា ននតេ់អាទ្យិភាពពិប  ចាំបពាោះរត្ម្ូវការការកាំខ្ណ
ទ្យត្ម្ង់បខ្នាម្កនុងវ ិ័យេប់រ ាំ បែីម្បីបបងាីនលុណភាពននការបបត្ងៀន និងបរៀនបៅថាន ក់បឋម្ ិកា និងេនុវទិ្យា    
េ័យតាម្រយៈការផ្ទេ  ់បតូរកម្ែវយិី ិកាជារិ ខ្ក ត្ម្ួេប ៀវបៅ ិកា ខ្កេម្អ ម្ចភ រៈ ិកា និងេភ្ិវឌ្ឍចាំបណោះ
ែឹង និងជាំនាញរប ់ត្លូបបត្ងៀន។ ត្ក ួងខ្ងម្ទាាំង នេនុវរតនូវលាំនិរនតួចបនតីម្ងែ ីនិង នចាប់បនតីម្កាំខ្ណទ្យត្ម្ង់
េប់រ ាំែ៏ ាំខាន់ និងត្បកបបោយភាពនចនត្បឌ្ិរ ខ្ែេផ្ទេ  ់បតូ រឆ្ៃ យពីលាំរូសាលាបរៀនមុ្ន ឬបៅថាសាលាបរៀន
ជាំនាន់ងែ។ី ត្ក ួងម្ចនខ្ននការនឹងពត្ងីកសាលាជាំនាន់ងែី រហូរែេ់ ១០០ សាលាបរៀនបៅទូ្យទាាំងត្បបទ្យ កម្ពុជា
បៅឆ្ន ាំ ២០២២ (MoEYS, ២០២០)។ រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជាក៏ នសាង ង់េបនតវា ិកោា ន ត្ម្ចប់ត្លូ
បបត្ងៀនបៅតាម្រាំបន់ជនបទ្យខ្ែេនទោះរប ់ពួកបលបៅឆ្ៃ យពីសាលាខ្ែេពួកបលបបត្ងៀន។ ជាំនួយបោយ
ត្បបយេម្ួយចាំនួនបនសងបទ្យៀរក៏ត្រូវ នបយាីបឡីងនងខ្ែរ តាម្រយៈភាពជានែលូរប ់រាជរោា ភ្ិ េជាម្ួយ
ជាំនួយពីនែលូេភ្ិវឌ្ឍន៍បែីម្បខី្កេម្អនេិរកម្ែក ិកម្ែត្លួសារ និងបែីម្បកីារ់បនាយ ម្ចព យរប ់កុម្ចរបេីការរួម្
ចាំខ្ណកខ្ននកប ែាកិចេ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ត្លួសារ និងបរយិកា ជុាំវញិខ្ែេជាំរុញឱ្យ ិ ានុ ិ ស
ប ោះបង់ ិកាបៅកនុងការេប់រ ាំែាំបូង បៅខ្រជាកងាេ់ចម្បង។ ជាេទ្យធនេ ការរមួ្ចាំខ្ណក និងការចូេរមួ្ជាម្ួយ
ត្លួសារ និងពី ហលម្ន៍ បែីម្បីផ្ទេ  ់បតូរននរ់លាំនិររប ់ពួកបល ម្ចនសារៈ ាំខាន់ម្ិនអាចខាោះ នកនុង ការបយាីឱ្យ
ត្បប ីរបឡងីបខ្នាម្បទ្យៀរនូវលុណភាពននការេប់រ ាំ។  

កម្ែវយិីេនតរជារិម្ួយបៅថា ការខ្ងទាាំ និងការេប់រ ាំកុម្ចររូច ឬបៅកម្ពុជាបៅថា ការខ្ងទាាំ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍
កុម្ចររូច ខ្ែេម្ចនេកខណៈត្ បែៀងគ្មន បៅនឹងការេប់រ ាំែាំបូង និងការបរៀបចាំកុម្ចររូច ត្ម្ចប់សាលាបឋម្
 ិកា ត្រូវ នខ្ណនាាំឱ្យម្ចនការចាប់បនតីម្ែាំបូងបៅកនុងត្បបទ្យ ។ រាជរោា ភ្ិ េ នចាប់បនតីម្បញ្េូ េកម្ែវយិី
បនោះបៅកនុងបគ្មេនបយ យជារិបៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៣ បនាទ ប់ពីកម្ែវយិីបនោះត្រូវ នចុោះបឈាែ ោះកនុងត្កបខ័ណឌ ោកា 
ឆ្ន ាំ២០០០ តីពីការេប់រ ាំ ត្ម្ចប់ទាាំងេ ់គ្មន ។ ខ្ននការបនោះម្ចនបគ្មេបៅបេីកុម្ចរអាយុបត្កាម្ ៦ឆ្ន ាំ និងគ្មាំត្ទ្យ
េនកខ្ងទាាំទាក់ទ្យងនឹងការបម្ីេខ្ង អាណ្ណពា េ ការខ្ងទាាំ  ុខភាព អាហារូបរាម្ភ និងេនាម្័យ បែីម្បកីារពារ 
និងបេីកកម្ព ់ការេភ្ិវឌ្ឍជាំនាញកនុងការលិរ និងជាំនាញទ្យន់រប ់កុម្ចរកម្ពុជា។ បខ្នាម្បេី ពីបនោះបទ្យៀរ រាជរោា        
ភ្ិ េកម្ពុជា នឱ្យរនម្េែេ់លាំរូម្៉ាូខ្ែេ ាំខាន់ៗចាំនួនបីននកម្ែវយិីការខ្ងទាាំ និងការេប់រ ាំកុម្ចររូច លឺ (១) សាលា
ម្បរតយយរប ់រែាខ្ែេនតេ់មូ្េនិយិបោយរោា ភ្ិ េ (២)សាលាម្បរតយយ ហលម្ន៍ខ្ែេឧបរាម្ភយនជាចម្បង
បោយេងគការយូនីប ហា (UNICEF) ប៉ាុខ្នតកនុងរយៈបពេយូរ  ហលម្ន៍មូ្េោា ននឹងត្រូវនគរ់នគង់ហរិញ្ាបបទាន
បនត និង (៣)កម្ែវយិីខ្ងទាាំតាម្នទោះខ្ែេគ្មាំត្ទ្យបោយត្កុម្ម្ចតា ខ្ែេជាកម្ែវយិីត្រូវ នបរៀបចាំបៅថាន ក់ ុាំ បែីម្បី
បេីកកម្ព ប់រសិាា នការពារ។ ភ្័ តុតាងជាក់ខ្ តងខ្ែេ នម្កពីការវាយរនម្េននឥទ្យធិពេកម្ែវយិីបងាា ញថាកម្ែវយិី
ការខ្ងទាាំ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍កុម្ចររូច ជួយបោោះត្សាយេត្តាប ោះបង់ការ កិាខព ប់ៅេនុវទិ្យាេ័យ ការបយាីឱ្យត្បប ីរ
បឡីងនូវការេនុវរតរប ់ ិ សបៅកនុងថាន ក់ និងការជាំរុញែាំបណីរការ ិកានិងការឱ្យរនម្េចាំបពាោះការេប់រ ាំរប ់
 ិ ស (Rao et al., ២០២១)។ ជាេទ្យធនេ ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា កនុងខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តវ ិយ័េបរ់ ាំ 
ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ និង ២០១៩-២០២៣  ន បបតជ្ាពត្ងីកសាលាម្បរតយយ ហលម្ន៍ សាលាម្បរតយយ ិកា
កនុងសាលាបឋម្ ិកា ម្បរតយយ ិកាឯកជន និងកម្ែវយិីខ្ងទាាំតាម្នទោះ ជាម្ួយបគ្មេបៅខ្ែេបផ្ទត របេីកុម្ចរ    
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ម្បរតយយ ិកា។  ែូបចនោះ កុម្ចរនឹងត្រូវ នបម្ីេខ្ងបឡីងយ៉ា ងេអ និងេនុញ្ញា រឱ្យឪពុកម្ចត យរប ់ពួកបលអាច
ចូេរមួ្កនុងការងាររប ់ពួកបលយ៉ា ងបពញបេញ។ 

២.៣. វសិាេភាព និងវយិសីាស្រ ត 

ត្កុម្ត្សាវត្ជាវ នេនុវរតនូវវយិីសាស្រ តវភិាលលុណភាពតាម្ខ្ននកនិងកត្ម្ិរខ្ែេម្ចនកាំណរ់ទ្យិ បៅនិង
យុទ្យធសាស្រ តជារកិនុងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកេប់រ ាំ បោយត្បមូ្េធារុចូេពីេនក ិកា វ ិ័យឯកជនខ្ននកឧ ាហ
កម្ែ និងរាជរោា ភ្ិ េ ត្ពម្ទាាំងនិ សិរខ្ែេជាេនកទ្យទ្យួេនេផ្ទទ េ់។ ជាពិប   វយិីសាស្រ តបនោះពាក់ព័នធនឹង
ែាំណ្ណក់កាេជាបត្ចីន ននការត្បមូ្េទ្យិននន័យ បោយបត្បីបបចេកបទ្យ ត្បមូ្េទ្យិននន័យបនសងៗគ្មន  ែូចជាការ  
 ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅ ការពិភាកាជាត្កុម្ និងការ បងារ។ កនុងែាំណ្ណក់កាេនីម្ួយៗ ម្នុ សជាបត្ចីនម្កពីកត្ម្ិរ
បនសងៗគ្មន ក៏ត្រូវ ន ម្ចភ  ន៍។ កត្ម្ិរបនសងបនាោះរមួ្ម្ចន កត្ម្ិរបុលគេ កត្ម្ិរឧ ាហកម្ែ (កត្ម្ិរត្កុម្ហ ុន) 
និងកត្ម្ិររាជរោា ភ្ិ េ (កត្ម្ិរជារិ)។  

ែាំណ្ណក់កាេែាំបូងននការ ិកា នចាប់បនតីម្ជាម្ួយនឹងការ ិកាវចិារណនិពនធ និងការពិភាកាជា
ត្កុម្ននទកនុង បែីម្បីបបងាីរចាំបណោះែឹង កាំណរ់េនកពាក់ព័នធទាាំងេ ់ និងបបងាីរកត្ម្ង ាំណួរបបីកចាំហ ត្ម្ចប់
បុលគេម្ចន ក់ៗ។ បនាទ ប់ពីកត្ម្ង ាំណួរត្រូវ នបញ្េប់ ត្កុម្ការងារ នចាប់បនតីម្បយាីការ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅបោយ
ផ្ទទ េ់ជាម្ួយបុលគេជាបត្ចីនរួម្ម្ចន ិ សវទិ្យាេ័យ  ម្ចជិកននលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេក
វទិ្យាេប់រ ាំ ម្ស្រនតីរាជរោា ភ្ិ េ រាំណ្ណងម្កពីឧ ាហកម្ែនានារួម្ទាាំងនាយកត្បរិបរតិម្ួយចាំនួនននត្កុម្ហ ុន     
បបចេកវទិ្យា ឬត្កុម្ហ ុនខ្ែេបោោះត្សាយខ្ននកបបចេកវទិ្យានិងម្ចនវសិាេភាពអាជីវកម្ែបេី ម្ចភ រៈ ិកា និង   
សាា ប័ន ិកានងខ្ែរ។ ការណ៍បនោះត្រូវ នបយាីបឡងីបែីម្ប ីបត្ម្ច ននូវ "ត្រីភាលី" បៅកនុងការត្សាវត្ជាវកនុងការ
បបងាីនទាាំងភាពបជឿជាក់និង ុពេភាពននការត្សាវត្ជាវ និងម្ចនបរយិប័ននទ្យ សនៈពីរួេងគបនសងៗគ្មន បៅកនុង
ត្បធានបទ្យជាក់លាក់ម្ួយ។ ចាំនួនេនកចូេរមួ្នតេ់បទ្យ ម្ចភ  ន៍ រុបបៅែាំណ្ណក់កាេបនោះម្ចន ១០ នាក់។ បត្ល
ពីការ ម្ចភ  ន៍បុលគេ ត្កុម្ត្សាវត្ជាវក៏ នបយាីការពិភាកាជាត្កុម្ កនុងទ្យត្ម្ង់ជាកិចេពិភាការុមូ្េបោយបត្បីត្បព័នធ
េនឡាញ និងម្ចនការចូេរមួ្ពីត្លូបបត្ងៀន េនក ិកា េនកេនុវរតការងារផ្ទទ េ់ បុលគេិកេងគការបត្លរោា ភ្ិ េ និងម្
ស្រនតីរាជរោា ភ្ិ េ បែីម្បតី្បមូ្េទ្យ សនទាន និងព័រ៌ម្ចនទូ្យេាំទូ្យលាយ េាំពីបាំណងកនុងការបត្បីត្  ់ ភាពជាក់ខ្ តង 
និងបញ្ញា ត្បឈម្ ត្ម្ចប់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងសាលាបរៀន។ បុលគេ រុបចាំនួន ២០ នាក់ 
( ិ ានុ  ិ ស និងសាធារណជនទូ្យបៅ) លឺជាទ្យ សនិកជន ប៉ាុខ្នតខណៈបពេខ្ែេពួកបលម្ិនត្រូវ នបល ួរ
 ាំណួរ ពួកបលត្រូវ នេនុញ្ញា រឱ្យ ួរ ាំណួរកនុងេាំឡុងបពេ ២០ នាទ្យីចុងបត្កាយ មុ្នបពេការពិភាកាត្រូវ
 នបញ្េប់។  

បនាទ ប់ពីបញ្េ ប់ការ ម្ចភ  ន៍ និងការពិភាកាជាត្កុម្ ការ នទនាត្រូវ ន រប រចម្េងបចញពី បម្េង
ខ្ែេ នងរ និង បងខប ត្ម្ចប់ែាំបណីរការ រប បរជាកូែ ខ្ែេជាជាំហានែាំបូងននការវភិាលទ្យិននន័យបោយវយិី
សាស្រ តលុណភាព។ បនាទ ប់ម្ក ទ្យិននន័យទាាំងេ ់ត្រូវ ន រប រជាកូែ បហីយបត្បៀបបយៀបជាម្ួយកាំណរ់ត្តា
បែីម្បខី្ ាងរកទ្យាំបនារ និងបញ្ញា ទូ្យបៅ ខ្ែេេនុញ្ញា រឱ្យត្កុម្ត្សាវត្ជាវបបងាីរត្បធានបទ្យ ន។ បហយីត្បធានបទ្យ
បៅកនុងករណីបនោះលឺជា  រ តម្ភទាាំងបួនខ្ែេបយងីនឹងពិភាកាែូចខាងបត្កាម្ បហយី  រ តម្ភទាាំងបនាោះត្រូវ
 នចារ់ថាន ក់តាម្ទ្យ សនៈទូ្យបៅរប ់េនកនតេ់បទ្យ ម្ចភ  ន៍។ 
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លួរបញ្ញជ ក់ខ្ែេថា ែាំបណីរការត្បមូ្េទ្យិននន័យែាំបូងរប ់បយងី រមួ្ទាាំងការ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅ និងការ
ពិភាកាជាត្កុម្ក៏ ននតេ់ឱ្យបយីងនូវលាំនិរខ្ណនាាំម្ួយចាំនួនេាំពីនេិរនេនិងប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ ត ខ្ែេ
ត្រូវបញ្េូ េបៅកនុង  រ តម្ភនីម្ួយៗ។ ជាពិប   េនកចូេរួម្ និងេនកនតេ់បទ្យ ម្ចភ  ន៍ជាបត្ចីន ជាពិប  
 ិ ានុ ិ ស ត្លូបបត្ងៀន និងេនកែឹកនាាំសាលា/សាកេវទិ្យាេ័យ ពិរជា នបេីកបឡីងពីនេិរនេ/ប វា
កម្ែ និងបបចេកវទិ្យាជាក់លាក់ខ្ែេពួកបលបជឿថានឹងបយាីឱ្យការេប់រ ាំកាន់ខ្រត្បប ីរបឡងី។ បនាទ ប់ម្ក   រ តម្ភ 
នេិរនេ/ប វាកម្ែ និងបបចេកវទិ្យាខ្ែេ នបបងាីរ និងប នីទាាំងបនោះត្រូវ នោក់ ត្ម្ចប់ការពិភាកាកនុង
េាំឡុងបពេ ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់។  ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់បនោះម្ចនការចូេរមួ្ពីភាលីពាក់ព័នធម្ក
ពីត្លប់ម្ជឈោា ន និងវ ិ័យបនសងៗ រួម្ទាាំង ម្ចជិកននលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ 
 ម្ចជិកននត្កុម្ត្បឹកាជារិវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ រាំណ្ណងម្កពីវទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវ សាកេ
វទិ្យាេ័យ វ ិ័យឯកជន េនកនចនត្បឌ្ិរ  ហត្លិន េនកេនុវរតការងារជាក់ខ្ តង ថាន ក់ែឹកនាាំសាលា ម្ស្រនតីរាជរោា ភ្ិ
 េ និង ិ សសាលា។ បគ្មេបាំណងនន ិកាខ សាលាបនោះលឺបែីម្បីកាំណរ់ និងត្បមូ្េធារុចូេជាេកខណៈ
បបចេកបទ្យ បខ្នាម្បទ្យៀរ ត្ម្ចប់កាំណរ់នូវចកខុ វ ិ័យ បគ្មេបៅ នេិរនេ និងប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ ត និង     
បបចេកវទិ្យាលនេឹោះឈានមុ្ខ ាំខាន់ៗ  ត្ម្ចបវ់ ិ័យេប់រ ាំរប ់កម្ពុជា។                            

បត្លពីនេិរនេ និងបបចេកវទិ្យាខ្ែេត្រូវ នប នីបឡីង កនុងេាំឡុងបពេពិភាកាជាត្កុម្ េនកចូេរួម្
 ិកាខ សាលាក៏ នបេីកបឡីងពីនេិរនេបនសងបទ្យៀរ និង នប នី ត្ម្ចប់ការោក់បញ្េូ េ។ នេិរនេខ្ែេ
 នប នីបឡងីែាំបូងម្ួយចាំនួនត្រូវ នែកបចញពីបញ្ជ ីបៅទ្យីបាំនុរ បហយីនេិរនេ ឬបបចេកវទិ្យាម្ួយចាំនួនបទ្យៀរ
ក៏ត្រូវ នកាំណរ់េរត ញ្ញា ណនងខ្ែរ។ ខណៈខ្ែេនេិរនេងែីៗជាបត្ចីនត្រូវ នោក់បញ្េូ េតាម្េកខណៈ
បបចេកបទ្យ បនាោះ ម្ួយចាំនួនម្ិនត្រូវ នចារ់ទុ្យកថាម្ចនត្បបយជន៍ ឬជាអាទ្យិភាពបាំនុរ ត្ម្ចប់បពេបចេុបបនន 
បោយ ម្ចជិកភាលបត្ចីន រួម្ទាាំងម្ស្រនតីរាជរោា ភ្ិ េនងខ្ែរ។ ម្ចនខ្រនេិរនេ និងប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ ត
ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេេនកចូេរួម្ នយេ់ត្ពម្ថានឹងជួយបបងាីនបទ្យពិបសាយន៍ននការបបត្ងៀន និងការ ិកាត្រូវ ន
យកម្កោក់កនុងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះ។  រុបម្ក ចកខុវ ិ័យ បគ្មេបៅ នេិរនេ និងប វាកម្ែជា
យុទ្យធសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យាលនេឹោះ ាំខាន់ៗខ្ែេនឹងត្រូវ នបងាា ញបៅកនុងខ្ននកទ្យី ៥ ននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ ជា
ចម្បងេទ្យធនេ និងការរកប ីញខ្ែេ នម្កពីការ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅ ការពិភាកាជាត្កុម្ និង ិកាខ សាលា
ពិបត្គ្មោះបយបេ់បបចេកបទ្យ  បោយម្ចនការចូេរមួ្ពី រាជរោា ភ្ិ េ េនក ិកា វ ិ័យឯកជនខ្ននកឧ ាហកម្ែ 
និងសាធារណជនទូ្យបៅ។ 

បនាទ ប់ម្ក ប ចកតីត្ពាងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាែាំបូងត្រូវ នបញ្ជូ នបៅពិនិរយជាេកខណៈ
បបចេកបទ្យ  ខ្ែេបយាីបឡងីកនុងបពេែាំណ្ណេគ្មន បោយេលគនាយកោា នវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ និង
េនកជាំនាញខាងបត្លពីររូបបទ្យៀរបេីខ្ននកខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យា និងបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ បែីម្បីទ្យទ្យួេ នម្រិ
បយបេ់ និង ាំណូម្ពរបខ្នាម្  ត្ម្ចប់ការខ្កេម្អបខ្នាម្បទ្យៀរ។ បនាទ ប់ម្ក ប ចកតីត្ពាងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេក
វទិ្យាបនោះ ត្រូវ នខ្ក ត្ម្ួេត្ បតាម្ តង់ោរខព ់បាំនុរខ្ែេអាចបយាីបៅ ន។ ការខ្កខ្ត្បែាំបូងត្រូវ នបន្ីបៅ
 ម្ចជិកននលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ  ត្ម្ចប់ម្រិបយបេ់ និងការពិបត្គ្មោះបយបេ់
ចុងបត្កាយខ្ែេត្រូវ នបយាីបឡងីកនុងេាំឡុងបពេ ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់ មុ្នបពេប ចកតីត្ពាងចុងបត្កាយ
ត្រូវ នពិនិរយម្តងបទ្យៀរបោយេនកជាំនាញបបចេកបទ្យ នន ត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និង       
នវានុវរតន៍ បហយីបនាទ ប់ម្កបញ្ជូ នបៅត្កុម្ត្បឹកាជារិវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ត្ម្ចប់ ការពិភាកា 
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និងការយេ់ត្ពម្។ បែីម្បងីាយយេ់ វយិីសាស្រ តទាាំងមូ្េកនុងការត្ពាងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះ ូម្បម្ីេ
រូបភាព ២.២ ខាងបត្កាម្។  

លួរលូ បញ្ញជ ក់ខ្ែេថា ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះត្រូវ នតាក់ខ្រងបឡងីបោយបផ្ទត របេីការេប់រ ាំ
ទូ្យបៅជានេូវការ (ថាន ក់ទ្យី ១ ែេ់ ១២)។ បទាោះយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ កនុងកត្ម្ិរជាក់លាក់ម្ួយ វាក៏ ម្ត្ ប ត្ម្ចប់
ការ ិកាកត្ម្ិរខព ់នងខ្ែរ បោយសារនេិរនេ ប វាកម្ែ និង/ឬបបចេកវទិ្យាម្ួយចាំនួនខ្ែេបត្បីត្  ់បៅ
កត្ម្ិរេប់រ ាំទូ្យបៅក៏អាចបត្បីត្  ់បៅសាកេវទិ្យាេ័យនងខ្ែរ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណកតី វយិីសាស្រ តខ្ែេ នេនុវរត
បនោះក៏ម្ចនខ្ែនកាំណរ់នងខ្ែរម្ចនែូចជា  ទ្យីម្ួយ វយិីសាស្រ តលុណភាពលឺ ត្ម្ចប់ខ្ ាងយេ់ និងពនយេ់េាំពី     
 រុភូ្រ។ វាម្ិនត្រូវ នបត្បី ត្ម្ចប់បគ្មេបាំណងទូ្យបៅបទ្យ បោយសារទ្យាំហាំនន ាំណ្ណកលាំរូម្ចនកត្ម្ិរ។ បទាោះជា
យ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បបចេកបទ្យ លុណភាពលឺជាវយិីសាស្រ តខ្រម្ួយលរ់បែីម្បីត្បមូ្េទ្យ សនៈែ៏ទូ្យេាំទូ្យលាយពីភាលី
ពាក់ព័នធត្លប់កត្ម្ិរ។ ទ្យីពីរ រនម្េ ាិរិម្ួយចាំនួនខ្ែេចាាំ ច់ ត្ម្ចប់ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាលឺម្ិនម្ចនបទ្យ។ 
ឧទាហរណ៍ បយីងម្ិនត្ កែថាម្ចនចាំនួនត្លូប៉ាុនាែ ននាក់ខ្ែេបចោះបបត្ងៀនខ្បបឌ្ីជីងេ ឬបាំពាក់បោយជាំនាញ
ព័រ៌ម្ចនវទិ្យា ឬ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំខ្ ទម្។ ការ ទង់ម្រិខ្ែេត្រូវ នបយាីបឡងីយ៉ា ងត្បុងត្បយរ័ន ត្ម្ចប់ត្កុម្ត្លួសារ
លឺម្ិនអាចខាោះ នបទ្យ ត្ប ិនបបីបយងីត្រូវេនុវរតខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះឱ្យម្ចនត្ប ិទ្យធភាព បត្ពាោះវានឹង
ត្រូវការ ូចនាករមូ្េោា នជាបត្ចីន។ 

២.៤. រចនា ម្ព័នធននខ្ននទ្យបីងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យា 

បនាទ ប់ពីប ចកតីបនតីម្ននខ្ននកទ្យី២បនោះ ខ្ននកទ្យី ៣ នឹងនតេ់នូវទ្យិែាភាពទូ្យបៅននរត្ម្ូវការទ្យីនារ និងការនគរ់
នគង់កនុងវ ិ័យេប់រ ាំ។ ខ្ននកបនោះនឹងនតេ់នូវការយេ់ែឹងខេោះៗេាំពីលាំរូម្៉ាូខ្ែេ និងទ្យាំបនារខ្ែេ នកាំណរ់េកខណៈ
ននត្បព័នធេប់រ ាំ និងបរបិទ្យបៅកនុងត្បបទ្យ កម្ពុជាកនុងប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំងែីៗបនោះ។ ខ្ននកទ្យី ៤ នតេ់នូវព័រ៌ម្ចនេម្អិរបខ្នាម្
បទ្យៀរននទ្យ សនវ ិយ័បគ្មេនបយ យបឆ្ព ោះបៅរកការេភ្ិវឌ្ឍវ ិ័យេប់រ ាំបៅកនុងត្បបទ្យ  រមួ្ទាាំងទ្យិ បៅកាំបណី
ន។ ខ្ននកទ្យ ី៥ ខ្ែេជាខ្ននកែ៏ ាំខាន់ននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាបនោះ នឹងនតេ់ជាការចងអុេបងាា ញពីចកខុវ ិយ័ 
បគ្មេបៅ ការវភិាល STEEP ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវ   បបចេកវទិ្យា យុទ្យធសាស្រ ត បគ្មេបៅ និងខ្ននការ កម្ែភាព។ 
ជាចុងបត្កាយ ខ្ននកទ្យី ៦ ភាជ ប់ម្កជាម្ួយប ចកតី ននិោា ន និងេនុសា ន៍ ត្ម្ចប់ កម្ែភាពបខ្នាម្បទ្យៀរ។ 
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រូបភាពទ្យី  ២. ២៖ វយិីសាស្រ តកសាងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ 

ជាំហានទី្យ ១១
ការពិនិរយចុងបត្កាយបោយត្កុម្ ត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍

ជាំហានទ្យី ១០
 ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់បៅ ត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍

ជាំហានទ្យី ៩
ការត្រួរពិនិរយបបចេកបទ្យ ននប ចកតតី្ពាងែាំបូងបោយេនកជាំនាញ កិាខាងបត្ល

ជាំហានទ្យី ៨
លាំនូ តារាងបបចេកវទិ្យាម្ច៉ា ត្កូ

ជាំហានទ្យី ៧
ការកាំណរ់ត្កុម្បបចេកវទិ្យា និងនតេ់អាទ្យិភាពែេ់បបចេកវទិ្យា ាំខាន់ៗ

ជាំហានទ្យី ៦
 ិកាខ សាលាបបចេកបទ្យ  ត្ម្ចប់ការបបងាីរនេិរនេជាយុទ្យធសាស្រ ត និងការនតេ់អាទ្យិភាព

ជាំហានទ្យី ៥
ការវភិាល STEEP

ជាំហានទ្យី ៤
ការវភិាលទ្យិននន័យខ្បបលុណភាព និងការកសាងចកខុវ ័ិយ/បគ្មេបៅ

ជាំហានទ្យី ៣
កាពិភាកាជាត្កុម្ខ្ែេម្ចនេនកចូេរមួ្ចាំននួ ៦ នាក់

ជាំហានទ្យី ២
ការ ម្ចភ  ន៍ ុីជបត្ៅជាម្ួយេនកចូេរមួ្ចាំនួន១០នាក់

ជាំហានទ្យី ១
ការ ិកាវចិារណនិពនធនិងការរចនាកត្ម្ង ាំណួរ
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ថ្នែរទ្យី៣៖ តក្មូវការ នងិការនគតន់គងក់ារអរ់រ ំ

៣.១. រត្ម្វូការ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ 

 ិ សម្ចន ក់ៗ កនុងករណីរប ់បយងី កុម្ចរ និងបកែងជាំទ្យង់ និងត្លួសារជាទូ្យបៅត្រូវ នចារ់ទុ្យកថាជាេនក
ត្រូវការ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បៅកនុងខ្ននកបនោះ បយីងនឹងពិនិរយបម្ីេខ្រកត្ម្ិរម្ច៉ា ត្កូ
ប៉ាុបណ្ណា ោះ បែីម្បនីតេ់នូវទ្យិែាភាពទូ្យបៅននរត្ម្ូវការទ្យីនារ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំបៅកម្ពុជា។ ជាែាំបូង លួរករ់ ាំគ្មេ់ថា 
ត្បបទ្យ កម្ពុជាជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនត្បជាជនវយ័បកែង បហីយតាម្េកខណៈបបចេកបទ្យ បៅខ្រ ាិរកនុងែាំណ្ណក់
កាេននការខ្បងខ្ចកត្បជាសាស្រ ត ខ្ែេត្បជាជនភាលបត្ចីន ាិរកនុងវយ័បយាីការ (Chea & Kobjaiklang, 
២០១៧)។ បយងីនឹងពិភាកាេាំពីត្បធានបទ្យត្បជាសាស្រ តបនោះឱ្យ នេម្អិរបៅបពេបត្កាយ ប៉ាុខ្នត ត្ម្ចប់បពេ
បនោះ វាពិរជាម្ចនត្បបយជន៍កនុងការបេីកម្កបនតិច បែីម្បយីេ់េាំពីសាា នភាពរប ់េនកត្រូវការជាមុ្ន ិន។ 

 

 

ត្បភ្ព៖ United Nations World Population Prospect (២០២១) 

រូបភាព ៣.១  បងាា ញពីការពាករណ៍ចាំនួនត្បជាជន ត្ម្ចប់ត្បបទ្យ កម្ពុជាតាម្ឆ្ន ាំ និងត្កុម្អាយុ។ 
ត្កាហាិកបនោះបងាា ញខ្រចាំនួនត្បជាជនខ្ែេម្ចនអាយុចបនាេ ោះពី ៣ បៅ ១៧ ឆ្ន ាំប៉ាុបណ្ណា ោះ ពីបត្ពាោះទាាំងបនោះលឺជា
ត្កុម្អាយុខ្ែេម្នុ សយម្ែតាបៅសាលាបរៀន ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំទូ្យបៅ។ បេី ពីបនោះ លួរករ់ ាំគ្មេ់ថា ចាំនួនបុលគេ
ខ្ែេម្ចនអាយុចបនាេ ោះពី ៦ បៅ ១១ឆ្ន ាំ ម្ចនចាំនួនបត្ចីនជាងត្កុម្អាយុបៅកត្ម្ិរែនទ្យបទ្យៀរ លឺបោយសារខ្រ
ចបនាេ ោះបពេកាន់ខ្រយាំ ត្ បនឹងកត្ម្ិរបឋម្ ិកាបៅកម្ពុជាខ្ែេរមួ្ម្ចន ៦ថាន ក់ ចាប់បនតីម្ពីអាយុ ៦ឆ្ន ាំ ចាំខ្ណក
កត្ម្ិរបនសងបទ្យៀរម្ចនត្រឹម្ខ្រ ៣ ថាន ក់ប៉ាុបណ្ណា ោះ។ តាម្ការបកត្សាយននរូបភាពបនោះ ចាំនួនកុម្ចរអាយុបត្កាម្៦ឆ្ន ាំ
នឹងងយចុោះនាបពេេនាលរ ខ្ែេឆ្េុោះបញ្ញេ ាំងពីការងយចុោះននេត្តាម្ចនកូនបៅកម្ពុជាចាប់តាាំងពី ហ វរសងែី
បនោះ។ លួរករ់ ម្ចគ េ់ថាចាំនួនត្បជាជនខ្ែេម្ចនអាយុពី ១២ បៅ ១៧ ឆ្ន ាំនឹងបកីនបឡងីចាប់ពីបពេបនោះរហូរ
ែេ់ឆ្ន ាំ ២០៣០ ម្ចនន័យថារត្ម្ូវការ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំម្យយម្ ិកានឹងបនតបកីនបឡងីនាបពេេនាលរែ៏ខេីត្ ប

រូបភាពទ្យី  ៣. ១៖ ការពាករណ៍ចាំនួនត្បជាជនកម្ពុជាតាម្ឆ្ន ាំ និងត្កមុ្អាយុ 

 

រូបភាពទ្យ ី 3. 1៖ ការពាករណ៍ការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរ ិការូបភាពទ្យ ី 3. 2៖ ការពាករណ៍
ចាំនួនត្បជាជនកម្ពុជាតាម្ឆ្ន ាំ និងត្កុម្អាយុ 
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បពេខ្ែេទ្យីនារត្រូវការការេប់រ ាំបឋម្ ិកាធាេ ក់ចុោះជាេាំោប់។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បបីនិយយពីការ
ចាំណ្ណយបេីការេប់រ ាំ ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់ៗ បយងីទ្យាំនងជាប ញីម្ចនការបកីនបឡងី ពីបត្ពាោះបទាោះបីជាចាំនួនត្បជា
ជនងយចុោះក៏បោយ ការចាំណ្ណយការបត្បីត្  ់កនុងម្នុ សម្ចន ក់អាចបកីនបឡីងបោយសារខ្រកាំបណីនននត្ទ្យពយ
 ម្បរតិត្លួសារ និងការងយចុោះចាំនួនេនកបត្បីត្  ់បែីម្បខី្ចករ ាំខ្េកយនធានខ្ែេម្ចន។ ម្ា៉ាងវញិបទ្យៀរ ត្លួសារ
ម្ចនទ្យាំបនារវនិិបយលកាន់ខ្របត្ចីនកនុងការេប់រ ាំរប ់កុម្ចរម្ចន ក់ៗ បៅបពេខ្ែេពួកបលរកត្ ក់ នកាន់ខ្របត្ចីន 
និងបៅបពេខ្ែេចាំនួនកុម្ចរ រុបងយចុោះ។ ជាក់ខ្ តង ការវភិាលទ្យិននន័យហរិញ្ាវរាុខ្ែេម្ចនបៅវទិ្យាេ័យត្ពោះ
 ុី ុវរាិ  នបងាា ញថា កនុងរយៈបពេប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំចុងបត្កាយបនោះ ការចាំណ្ណយបេីការែាំបណីរការសាលាខ្ែេម្ចន
ចបនាេ ោះពី ៤០០,០០០ បៅ ៥០០,០០០ ែុលាេ រអាបម្រកិ ត្រូវ នផ្ទេ  ់បតូរបនតិចម្តងៗបៅកាន់ម្ចតាបិតាខ្ែេ
ចូេរមួ្វភិាលទានបោយ ែ័ត្លចិរតបែីម្បតី្ទ្យត្ទ្យង់ត្បរិបរតិការ។ (MoEYS, ២០២១)។ 

 

 

ត្បភ្ព៖ ត្ក ងួេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (២០១៩) 

រូបភាពទ្យី ៣.២ បងាា ញពីការពាករណ៍ចាំនួនននការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរ ិកា។ ការ
ពាករណ៍ នបងាា ញថាការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀននឹងបនតបកីនបឡីង ត្ម្ចប់ត្លប់កត្ម្ិរននការេប់រ ាំ រួម្ទាាំងថាន ក់
បឋម្ ិកា ជាពិប  ចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០២៣ និង ២០២៨ ត្បខ្ហេជាបោយសារខ្រវាជាចបនាេ ោះបពេ ៥ ឆ្ន ាំ។ 
ខ្នអកបេីរូបភាព ៣.១ និង ៣.២ អាច នែរថាការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនបឋម្ ិកាលបឺ ទីរខ្រ ១០០% ម្ចនន័យថា
ត្បបទ្យ កម្ពុជានឹង បត្ម្ច ននូវការចុោះបឈាែ ោះជា កេ ត្ម្ចប់កុម្ចរបៅឆ្ន ាំ ២០៣០។ លួរលូ បញ្ញជ ក់នងខ្ែរ
ថា ចាំនួនននការចុោះបឈាែ ោះម្ិនលួរបត្ចីនជាងចាំនួនត្បជាជនបទ្យ ពីបត្ពាោះកម្ពុជាម្ិនខ្ម្នជាបគ្មេបៅយម្ែតា ត្ម្ចប់
ជនេបនាត ត្បបវ ន៍ ឬជនបរបទ្យ ។ វយិីសាស្រ ត ត្ម្ចប់ការពាករណ៍ចាំនួនត្បជាជនខ្ែេេងគការ ហត្បជាជារិ
បត្បីកនុងរូបភាព ៣.១ និងការពាករណ៍ ត្ម្ចប់ចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនខ្ែេបត្បីបោយត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
លឺម្ិនែូចគ្មន ទាាំងត្ ុងបនាោះបទ្យ។ ែូបចនោះ ម្ិនចាាំ ច់នតេ់រួរបេខត្ បែៀងគ្មន បទ្យ ខ្រលួរខ្រត្បហាក់ត្បខ្ហេគ្មន ។ 
ែូចខ្ែេ នបញ្ញជ ក់ វាចា ់ណ្ណ ់ថាទ្យីនារកនុងត្ ុកននប វាកម្ែេប់រ ាំបៅកនុងការេប់រ ាំជាទូ្យបៅខ្ននកបបចេកវទិ្យា 

រូបភាពទ្យី  ៣. ២៖ ការពាករណ៍ការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរ ិកា 

 

 

រូបភាពទ្យ ី 3. 3៖  ាំបណីរលបត្ម្ចងងវកិាជារិត្បចាាំឆ្ន ាំ ត្ម្ចប់ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន នងិកឡីារូបភាពទ្យី  3. 4៖ 
ការពាករណ៍ការចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរ ិកា 
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លឺម្ចនសារៈ ាំខាន់ណ្ណ ់ ត្ម្ចប់ការវនិិបយលខ្ែេបផ្ទត របេីកុម្ចរកត្ម្ិរបឋម្ ិកាកនុងរយៈបពេខេី និង
កត្ម្ិរទាាំងបីរមួ្ទាាំងកត្ម្ិរម្យយម្ ិកាកនុងរយៈបពេម្យយម្ និងខ្វង បៅបពេខ្ែេ ិ សបឋម្ ិកាចូេបរៀន
បៅវទិ្យាេ័យ ែប់ឆ្ន ាំចាប់ពីបពេបនោះរបៅ។ រាេ់ការខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងក៏ត្រូវខ្របយាីបឡងីនងខ្ែរ បែីម្បកីារ់បនាយ   
េត្តាប ោះបង់ការ ិកាខព ់បៅេនុវទិ្យាេ័យនងខ្ែរ ខ្ែេពនយេ់ជាចម្បងេាំពីលម្ចេ រែ៏យាំរវាងចាំនួន ិ សបៅ
សាលាបឋម្ ិកា និងកត្ម្ិរម្យយម្ ិកា ែូចខ្ែេ នប ញីកនុងត្កាហាកិខាងបេី។ 

៣.២. ការនគរ់នគង់ការេប់រ ាំ 

បៅបពេនិយយេាំពីរត្ម្ូវការ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ វាជាការចាាំ ច់ខ្ែេម្នុ សម្ចន ក់លួរខ្រយេ់េាំពីខ្ននកនគរ់
នគង់នងខ្ែរ ពីបត្ពាោះបបីគ្មែ នខ្ខសបកាងនគរ់នគង់ និងរត្ម្ូវការបទ្យ ទ្យីនារម្ិនអាចឈានែេ់េាំនឹងជាមូ្េោា ន ន
បទ្យ។ ជាែាំបូងលួរករ់ ាំគ្មេ់ថា ការេប់រ ាំទូ្យបៅលឺឥរលិរនងេបៅសាលារែា ត្ម្ចប់ត្បជាជនកម្ពុជាទាាំងេ ់បៅ    
ទូ្យទាាំងត្បបទ្យ ។ បទាោះយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បៅខ្រម្ចនបញ្ញា ត្បឈម្ទាក់ទ្យងនឹងេទ្យធភាពទ្យទ្យួេ នការេប់រ ាំ
 ត្ម្ចប់ត្បជាជនបៅជនបទ្យោច់ត្ យេ ខ្ែេម្ិន ូវម្ចនម្បយា យបយាីែាំបណីរបៅសាលាបរៀន។ បែីម្បបីឆ្េីយ
របនឹងបញ្ញា ខ្បបបនោះ រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា តាម្រយៈខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិរប ់ខេួន ខ្ែេនឹងត្រូវ
 នពិភាកាបៅកនុងព័រ៌ម្ចនេម្អិរខាងបត្កាម្ បនតការវនិិបយលែ៏យាំម្ួយកនុងការសាង ង់បហោា រចនា ម្ព័នធ
េប់រ ាំ។ ជាពិប   បគ្មេនបយ យម្ចនបគ្មេបាំណងពត្ងីកថាន ក់ម្បរតយយ និងសាង ង់សាលាបឋម្ ិកា
យ៉ា ងបហាចណ្ណ ់ម្ួយបៅត្លប់ភូ្ម្ិ និងេនុវទិ្យាេ័យម្ួយបៅថាន ក់ ុាំ។ បហីយម្ចនភូ្ម្ិជាង ១៤៥០០ និង ុាំ
ជាង ១៤០០ កនុងត្បបទ្យ ។ 

 
ត្បភ្ព៖ ចាប ់តីពីការត្លប់ត្លងហរិញ្ាវរាុ ចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១៣ និង ២០២២ 

 

រូបភាពទ្យី  ៣. ៣៖  ាំបណីរលបត្ម្ចងងវកិាជារិត្បចាាំឆ្ន ាំ ត្ម្ចប់ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន នងិកឡីា 

 

រូបភាពទី្យ  3. 5៖ ចាំនួនត្លូបបត្ងៀនខ្ែេត្រូវការតាម្ឆ្ន ាំនិងកត្មិ្រ ិការូបភាពទ្យ ី 3. 6៖  ាំបណីរលបត្ម្ចងងវកិា
ជារិត្បចាាំឆ្ន ាំ ត្ម្ចប់ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
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រូបភាព ៣.៣ លឺជា ាំបណីរលបត្ម្ចងងវកិាជារិត្បចាាំឆ្ន ាំខ្ែេត្រូវ នខ្បងខ្ចកបៅឱ្យត្ក ួងេប់រ ាំ         
យុវជន និងកីឡា។ ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ម្ករាជរោា ភ្ិ េ នបនតបបងាីន និងបខ្ងារមូ្េនិយិបឆ្ព ោះបៅឱ្យ
ត្ក ួងេប់រ ាំយុវជន និងកីឡា បែីម្បីបបងាីនលុណភាពននបហោា រចនា ម្ព័នធេប់រ ាំ និងបទ្យពិបសាយន៍បបត្ងៀន និង   
បរៀន។ បៅឆ្ន ាំ ២០២១ វា នធាេ ក់ចុោះបោយសារខ្រជាំងឺរាររារកូវែី ១៩ បែីម្បីទ្យប់ទ្យេ់នឹងការខ្ែេរត្ម្ូវឱ្យ
ម្ចនការវនិិបយលែ៏យាំបៅកនុងវ ិ័យ ុខភាពសាធារណៈ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បលរ ាំពឹងថាបរមិ្ចណងវកិា
នឹងបកីនបឡងីជាេាំោប់បៅកនុងប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំខាងមុ្ខបនោះ បោយសារខ្ររាជរោា ភ្ិ េបៅខ្រកាំណរ់ការេប់រ ាំជាអាទ្យិ
ភាពកាំពូេបៅកនុងរបបៀបវារៈេភ្ិវឌ្ឍន៍រប ់ខេួន។ បេី ពីបនោះ ក៏ម្ចនខ្ននការពត្ងីកសាលាជាំនាន់ងែី ពី១១ បៅ 
២៦សាលា បៅឆ្ន ាំ ២០២៧ បោយបត្បីងវកិាចាំនួន ៣០ លានែុលាេ រអាបម្រកិ (MoEYS, ២០២១)។ លួរចងចាាំ
ថា លិរត្រឹម្ឆ្ន ាំ ២០២០ រាជរោា ភ្ិ េ នប ោះទុ្យនត្បម្ចណ ៦.៦២ លានែុលាេ រអាបម្រកិរួចបហីយបៅកនុង
សាលាជាំនាន់ងែីចាំនួន ១០ និងម្ជឈម្ណឌ េត្សាវត្ជាវលរុបកា េយម្ួយ ខ្ែេកាំពុងបបត្ម្ីែេ់ ិ ានុ ិ ស
ចាំនួន ៥,៧២២ នាក់បៅកនុងបខរតចាំនួនបួន និងរាជធានីភ្នាំបពញ ជាម្ួយនឹងលបត្ម្ចងបបងាីរមូ្េនិយិ ម្យម្៌
 ងគម្ បែីម្បីបកៀរលរយនធានហិរញ្ាវរាុបខ្នាម្បទ្យៀរ បែីម្បីជួយកុម្ចរពីត្លួសារខ្ែេជួបការេាំ ក បែីម្បីឱ្យម្ចន
េទ្យធភាពចាំណ្ណយបេីការេប់រ ាំបោយផ្ទទ េ់ ឬរមួ្ (Chea & Chen, ២០២១)។ 

 
 

ត្បភ្ព៖ ត្ក ងួេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (២០១៩) 

រូបភាព ៣.៤ បងាា ញពីចាំនួនត្លូបបត្ងៀន រុបខ្ែេត្រូវការតាម្ឆ្ន ាំ និងកត្ម្ិរេប់រ ាំ។ តាម្ត្កាហា បលអាច
ប ីញយ៉ា ងចា ់ថា ចាំនួនបនោះត្រូវ នបលរ ាំពឹងថានឹងបកីនបឡីង បទាោះបីជាទ្យាំហាំរូចជាងក៏បោយ។ កាំបណីនរិច
រួចបាំនុរបនោះអាចជាការពនយេ់ នែ៏េអបាំនុរបោយចាំនួនននសាលាឯកជនខ្ែេកាំពុងខ្របកីនបឡងីកនុងត្បបទ្យ  
ខ្ែេសាលាទាាំងបនោះនឹងបែីររួនាទ្យីយ៉ា ង ាំខាន់កនុងការនតេ់ប វាេប់រ ាំ និងនតេ់េទ្យធភាពត្លួសារខ្ែេម្ចនេទ្យធ
ភាពទ្យិញត្បព័នធេប់រ ាំឯកជន បោយការរកីសាយននសាលាឯកជន (Brehm, ២០១៧) ។ និយយឱ្យសាម្ញ្ា 
ការបកីនបឡីងននចាំនួនសាលាឯកជនបងាា ញថា ពិរជាម្ចនរត្ម្ូវការកាន់ខ្របត្ចីន ត្ម្ចប់ប វាេប់រ ាំឯកជន 

រូបភាពទ្យី  ៣. ៤៖ ចាំននួត្លូបបត្ងៀនខ្ែេត្រូវការតាម្ឆ្ន ាំនិងកត្ម្ិរ កិា 
 

រូបភាពទ្យ ី 5. 1៖ ពីរា៉ា ម្រីបងាា ញពីចាំននួត្បជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០២០ និង ២០៣០រូបភាពទ្យី  3. 7៖ ចាំននួត្លូ
បបត្ងៀនខ្ែេត្រូវការតាម្ឆ្ន ាំនងិកត្ម្ិរ ិកា 
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បហយីរត្ម្ូវការសាលាបរៀនរែាហាក់បៅម្ចនកត្ម្ិរបងរ។ ែូបចនោះ ខណៈបពេខ្ែេចាំនួនសាលាបរៀនអាចបកីនបឡងី
លួរឱ្យករ់ ម្ចគ េ់កនុងការចូេរួម្ការ់បនាយនងេបយាីែាំបណីរ និងបពេបវលា និងបែីម្បីខ្កេម្អេទ្យធភាពទ្យទ្យួេ ន
បនាោះ ចាំនួនបុលគេិកបបត្ងៀនត្បខ្ហេជាម្ិនអាចបយាីបៅ នបេឿនែូចគ្មន បនាោះបទ្យ។ 

បេីវ ិ័យឯកជន  ូម្ចាំណ្ណាំថា ក៏ម្ចនត្លឹោះសាា នេប់រ ាំឯកជនបៅកនុងត្បបទ្យ កម្ពុជានងខ្ែរ (និង
ត្បបទ្យ ភាលបត្ចីន) ខ្ែេនតេ់ជបត្ម្ី ែេ់ម្ចតាបិតាកនុងការបត្ជី បរ ីការ ិកាឱ្យកូនៗរប ់ពួកបលបោយលិរ
នងេ ិកាបត្បៀបបយៀបជាម្ួយសាលារែា។ នងេប វាពិរជាម្ិនបថាកបទ្យ ចាប់ពី ១២០០ ែុលាេ រែេ់ ២០០០០ 
ែុលាេ រកនុងម្ួយឆ្ន ាំ (Brehm, ២០១៧)។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ម្ចតាបិតាជាបត្ចីនយេ់ថាបពញចរិតសាលា
បរៀនឯកជន ខ្ែេនាាំឱ្យម្ចនការបកីនបឡងីយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ននចាំនួនចុោះបឈាែ ោះចូេបរៀនបៅសាលាបរៀនឯកជនពី
 ិ សចាំនួន ១៦៨,២៨៧ នាក់កនុងឆ្ន ាំ ិកា ២០១៦-១៧ ែេ់ចាំនួន ២៥៣,៥៦៩ នាក់កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០ 
(នាយកោា នត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងេប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០១៨, ២០២០)។ ខណៈបពេខ្ែេចាំនួនសាលាបរៀនឯកជន
 នបកីនបឡីងពី ១០៧៦ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ ែេ់ ១៣០៧ កនុងឆ្ន ាំ ២០២០ (នាយកោា នត្បព័នធព័រ៌ម្ចន
ត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ ឆ្ន ាំ ២០១៨, ២០២១)។ ការ ិកាម្ួយក៏ នរកប ញីថាការបកីនបឡងីននចាំនួនត្បជាជនវ
ណាៈកណ្ណត េបៅទ្យីត្កុងកាំពុងបញ្ជូ នកូនរប ់ពួកបលបៅបរៀនបៅសាលាបរៀនឯកជន ខណៈបពេខ្ែេសាា ប័នសា
ធារណៈកាំពុង រ់បង់ការចុោះបឈាែ ោះកនុងចបនាេ ោះពី ៣០-៥០% ជាេទ្យធនេ (Kampuchean Action to 
Promote Education, ២០១៣)។ បៅកនុងទ្យីត្កុងម្ួយចាំនួន ការធាេ ក់ចុោះបនោះលឺខព ់រហូរែេ់ ៧៥%។ បនោះ
ជាបញ្ញា ត្បឈម្ម្ួយខ្ែេរាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជាកាំពុងពាយម្បោោះត្សាយ បៅបពេខ្ែេត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា ខ្ណនាាំលាំរូសាលាបរៀនជាំនាន់ងែីខ្ែេប ែីនឹងសាលា Charter បៅ ហរែាអាបម្រកិ។ 
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ថ្នែរទ្យី ៤៖ ចរេវុិ្ យ័ ច្ោលនច្ោបាយ នងិយទុ្យធសាស្រ្តអរ់រថំ្ដ្លមានក្សារ ់
 
ទាក់ទ្យងបៅនឹងបរយិកា បគ្មេនបយ យ រាជរោា ភ្ិ េទ្យទ្យួេសាគ េ់ពីសារៈ ាំខាន់ និងេរា

ត្បបយជន៍ននវទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា បហយីកាំពុងខិរខាំបយាី ម្ចហរណកម្ែវាបៅកនុងត្លប់វ ិយ័ និងខ្ននកទាាំង
េ ់នន ងគម្។ កិចេខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងត្បកបបោយនិរនតរភាព និង ុី ងាា ក់គ្មន រប ់ត្ក ួង និងទ្យីភាន ក់ងាររាជរោា   
ភ្ិ េកនុងការបេីកកម្ព ់វ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា ត្រូវ នឆ្េុ ោះបញ្ញេ ាំងបៅកនុងត្កបខ័ណឌ បគ្មេ
នបយ យម្ួយចាំនួនែូចជា ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០១៩-២០២៣, បគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍
ឧ ាហកម្ែ ២០១៥-២០២៥, បគ្មេនបយ យជារិ តីពីវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ឆ្ន ាំ ២០២០-
២០៣០, ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០, ត្កបខ័ណឌ បគ្មេនបយ យ
ប ែាកិចេ និង ងគម្ឌ្ីជីងេកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥, ខ្ននការបម្ននបបចេកវទិ្យាលម្នាលម្ន៍និងព័រ៌ម្ចនកម្ពុជា
២០២០, បគ្មេនបយ យ តីពី ចកខុវ ិ័យឧរតម្ ិកាឆ្ន ាំ ២០៣០, និងបគ្មេនបយ យ តីពីការេប់រ ាំខ្ ទម្ 
ជាបែីម្។ បេី ពីបនោះ ក៏ម្ចនបគ្មេនបយ យជាក់លាក់ និង ខ្ននការខ្ែេបងាា ញពីការបត្បីត្  ់វទិ្យាសាស្រ ត 
និងបបចេកវទិ្យាកនុងវ ិ័យេបរ់ ាំ រមួ្ម្ចនខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវននការេបរ់ ាំ
ឆ្ន ាំ ២០៣០ រប ់កម្ពុជា និងបគ្មេនបយ យជារិេប់រ ាំ និងបណតុ ោះបណ្ណត េបបចេកបទ្យ វជិាជ ជីវៈឆ្ន ាំ ២០១៧-
២០២៥ ជាបែីម្។  

លួរករ់ ម្ចគ េ់ថា ត្កបខណឌ បគ្មេនបយ យទាាំងេ ់បនោះ បផ្ទត រការយកចិរតទុ្យកោក់ខាេ ាំង និងបផ្ទត រ
បេីការកសាងបហោា រចនា ម្ព័នធទ្យន់និងរងឹននបបចេកវទិ្យាលម្នាលម្ន៍និងព័រ៌ម្ចន យនធានម្នុ ស និងត្កបខ័ណឌ
បទ្យបបញ្ារតិខ្ែេគ្មាំត្ទ្យែេ់ការេភ្ិវឌ្ឍប ែាកិចេ ងគម្រប ់កម្ពុជា ខ្ែេជាទូ្យបៅ នបនតបផ្ទត របេីវ ិ័យយាំៗ
ចាំនួនបួន លឺត្បជាជន នេូវ ថាម្ពេ និងទ្យឹក។ លបត្ម្ចងម្ួយកនុងចាំបណ្ណម្លបត្ម្ចងពីមុ្ន លឺបផ្ទត របេីការកសាងមូ្េ
យនម្នុ សរួម្ទាាំងការពត្ងឹងលុណភាពេប់រ ាំ វទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា ការពត្ងីកការបណតុ ោះបណ្ណត េ
បបចេកបទ្យ  និងវជិាជ ជីវៈ ការខ្កេម្អការនតេ់ប វាខ្ងទាាំ ុខភាព និងអាហារូបរាម្ភ។ ខ្ននកបនោះនឹងពិភាកាេាំពី
បគ្មេនបយ យជារិ ាំខាន់ៗនាបពេងែីៗបនោះ ខ្ែេភាលបត្ចីនបែីររួនាទ្យីយ៉ា ង ាំខាន់កនុងការោក់មូ្េោា នត្លឹោះ
កនុងវទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា ការេប់រ ាំ និងបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ 

៤.១. ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្វិឌ្ឍន៍ជារ ិ

ខ្ននកបនោះពិភាកាជាបនតបនាទ ប់ននខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ពីឆ្ន ាំ ២០០៦ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០២៣ និងការ
បផ្ទត រ ាំខាន់បេីវ ិ័យរប ់វា។ លួរបញ្ញជ ក់ខ្ែរថា ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ លឺជាបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍
 ងគម្ និងប ែាកិចេកាំពូេម្ួយកត្ម្ិរថាន ក់ជារិ។ មុ្នបពេម្ចនខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ លឺម្ចនខ្ននការ
េភ្ិវឌ្ឍន៍ប ែាកិចេ- ងគម្បនសងបទ្យៀរ ខ្ែេកនុងបនាោះ ពីរត្រូវ នបបងាីរបឡងីយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៤ បនាទ ប់ពី
រាជរោា ភ្ិ េជាប់បឆ្ន រងែី និងម្ចន ាិរភាពត្រូវ នបបងាីរបឡងី។ ឯកសារទាាំងពីរបនោះ លឺកម្ែវយិីជារិសាត រ និងេភ្ិវឌ្ឍ
ន៍កម្ពុជា ឆ្ន ាំ ១៩៩៤-១៩៩៦ និងកម្ពុជាពីការសាត រនិរិ ម្បទា បៅការកសាងបឡីងវញិ។ រវាងឆ្ន ាំ ១៩៩៦ និង 
២០០៦ យុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈបពេម្យយម្ចាំនួនពីរបខ្នាម្បទ្យៀរខ្ែេត្រូវ នបលសាគ េ់ថាជាខ្ននការេភ្ិវឌ្ឍ   
ប ែាកិចេ ងគម្ ទ្យីម្ួយ និងទ្យីពីរត្រូវ នេនុម្័រ។ លួរបញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា កនុងេាំឡុងបពេបនោះ បគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍន៍
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 ហ សវរសររ៍ប ់កម្ពុជា ត្រូវ នលូ បញ្ញជ ក់បខ្នាម្ បនាទ ប់ពីប ចកតីខ្ងេងការណ៍ ហ វរសរន៍នកចិេត្បជុាំកាំពូេរប ់
េងគការ ហត្បជាជារិកនុងឆ្ន ាំ ២០០០។ បហីយជា កម្ែភាពម្ួយកនុងការបនតននបគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍន៍ ហ សវរសរ ៍
រប ់កម្ពុជា រាជរោា ភ្ិ េ ន បត្ម្ចចិរតេនុម្័រឱ្យកាន់ខ្រទូ្យេាំទូ្យលាយ បត្គ្មងការណ៍ខ្ែេ ុី ងាា ក់គ្មន បៅថា 
យុទ្យធសាស្រ តចរុបកាណកនុងឆ្ន ាំ ២០០៤ បែីម្បីបោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈម្ននការេភ្ិវឌ្ឍន៍ប ែាកិចេ ងគម្ និងបញ្ញា
េភ្ិ េកិចេ។ ជាេទ្យធនេននការផ្ទេ  ់បតូ រការ បត្ម្ចចិរតបេីការបផ្ទត រជារួម្ និងបគ្មេបៅយុទ្យធសាស្រ ត ខ្ននការ
េភ្ិវឌ្ឍន៍យុទ្យធសាស្រ តជារិបេីកទ្យីម្ួយ ២០០៦-២០១០ ខ្ែេែាំបណីរការយុទ្យធសាស្រ តចរុបកាណ ក៏ត្រូវ ននតេ់
កាំបណីរនងខ្ែរ (RGC, ២០០៦)។ 

ម្ិនែូចបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍ពីមុ្នៗខ្ែេកាំណរ់បោយរោា ភ្ិ េកម្ពុជា ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ ត
េភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិលឺជាឯកសារទូ្យេាំទូ្យលាយខ្រម្ួយ ខ្ែេ រប រេម្អិរបខ្នាម្បទ្យៀរេាំពីអាទ្យិភាព និងបគ្មេបៅខ្ែេ
ត្រូវ បត្ម្ច វធិានការខ្ែេត្រូវេនុវរតបែីម្បី បត្ម្ច ន និងបរមិ្ចណននការវនិិបយលខ្ែេត្រូវការបែីម្បេីនុវរត
ខ្ននការបនោះ ប៉ាុខ្នតមុ្នបពេ ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០០៦-២០១០ អាចត្រូវ នេនុវរតបោយ
បជាលជ័យ ត្បបទ្យ បនោះត្រូវ នេូ ចូេបៅកនុងវបិរតិហរិញ្ាវរាុ កេកនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ និង ២០០៩។ វបិរតិប ែាកិចេ 
បនាទ ប់ម្ករោា ភ្ិ េត្រូវ នរត្ម្ូវឱ្យពិនិរយបឡីងវញិ កាំណរ់អាទ្យិភាពបឡីងវញិ និងបយាីបចេុបបននភាពខ្ននការ 
និងេនុម្័រខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០០៩-២០១៣។ តាម្រយៈកិចេខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងរួម្គ្មន បនោះ            
កម្ពុជា បត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍន៍ ហ វរសររ៍ប ់កម្ពុជា ខ្ែេត្រូវ ន នាជាម្ួយេងគការ ហត្បជា
ជារិ បៅចុងឆ្ន ាំ ២០១៣។ បត្លពីេទ្យធនេបនោះ ក៏ម្ចនបម្បរៀនយាំម្ួយនងខ្ែរ កនុងការត្បលេ់ភារកិចេបនសងៗែេ់
សាា ប័នជាក់លាក់។ ជាេទ្យធនេ នាយកសាលា និងយនតការខ្ែេត្រូវ នបត្បីត្  ់ ត្ម្ចប់ការបរៀបចាំខ្ននការ
យុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០០៩-២០១៣ ត្រូវ នបត្បីត្  ់ម្តងបទ្យៀរ ត្ម្ចប់ខ្ននការ ៥ ឆ្ន ាំបនាទ ប់ខ្ែេបល
សាគ េ់ថា ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០១៤-២០១៨ ខ្ែេជាការចត្ម្ចញ់បខ្នាម្បៅនឹងលបត្ម្ចងមុ្ន។ 
ត្ បែៀងគ្មន បៅនឹងេាីខ្ែេ នោកប់ចញបៅកនុងខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០០៩-២០១៣ បត្លពីការ
លូ បញ្ញជ ក់េាំពីបគ្មេបៅ និងបគ្មេបាំណងបែីម្បីទ្យទ្យួេ នបជាលជ័យ ខ្ននការងែី នកាំណរ់ថាត្ក ួង ឬសាា ប័ន     
រោា ភ្ិ េនឹងបយាីេាី (RGC, ២០១៤)។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ លួរករ់ ាំគ្មេ់ថា បគ្មេបៅរួម្ននខ្ននការ
យុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០១៤-២០១៨ លឺបែីម្បីបរៀបចាំត្បបទ្យ  ត្ម្ចប់ជាំហានែាំបូង ត្ម្ចប់ ហលម្ន៍
ប ែាកិចេអាសា នកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ និងកនុងការត្ទ្យត្ទ្យង់កាំបណីនប ែាកិចេរប ់ខេួន បត្កាម្កាេៈបទ្យ ៈខ្ែេកម្ពុជា
នឹងកាន់ខ្រម្ចន ិទ្យធិទ្យទ្យួេ នជាំនួយបខ្នាម្បទ្យៀរ និង ត្ ក់កម្េី។ 

កាំខ្ណចុងបត្កាយននបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិបនោះ ខ្ែេជាខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ 
២០១៩ – ២០២៣ ត្រូវ នេនុម្័របោយរែា ភានីរិកាេទ្យីត្ ាំម្ួយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩។ ត្បធានបទ្យ ាំខាន់នន
ខ្ននការបនោះលឺកាំបណីន ការងារ  ម្យម្៌ និងត្ប ិទ្យធភាព ខ្ែេលួរខ្រភាជ ប់ជាម្ួយគ្មន ។ បែីម្ប ីបត្ម្ច ននូវបគ្មេ
បៅខ្បបបនោះរាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា បផ្ទត រការេភ្ិវឌ្ឍរប ់ខេួនបេីលុណភាព និងការេប់រ ាំរមួ្បញ្េូ េ បោយបផ្ទត របេី
វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ និងការរត្ម្ង់ទ្យិ ទ្យីនារការងារ។ កនុងន័យបនោះ រាជរោា ភ្ិ េកម្ពុជា ន
បយាីទ្យាំបនីបកម្ែត្បព័នធេប់រ ាំរប ់ខេួនជាបនតបនាទ ប់ និងបញ្េូ េខ្ ទម្ បៅកនុងកម្ែវយិី ិកា និងប ៀវបៅ ិកាជារិ។ 
អាទ្យិភាពកាំខ្ណទ្យត្ម្ង់បនសងបទ្យៀរ រមួ្ម្ចនការែាំបឡងីត្ ក់បបៀវរសរ ៍និងត្ ក់រងាា ន់ ត្ម្ចប់បុលគេិកបបត្ងៀន ការ 
កសាង ម្រាភាពត្លូបបត្ងៀន ការកសាងនេូវអាជីព ត្ម្ចប់េនកេប់រ ាំ ការពត្ងីកលាំរូសាលាបរៀនជាំនាន់ងែី និងការ
ពត្ងឹងការចូេរមួ្ពីឪពុកម្ចត យ និង ហលម្ន៍ខ្ែេ ិ សរ ់បៅ។ តាម្ទ្យ សនៈរប ់េនក ិកា កតាត ទាាំងបនោះ
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ម្ចនសារៈ ាំខាន់ ប៉ាុខ្នតេាីខ្ែេជាំរុញឱ្យម្ចនការបបតជ្ាចិរតរប ់រាជរោា ភ្ិ េកនុងការខ្កខ្ត្បប ចកតីត្ ថាន េភ្ិវឌ្ឍន៍
រប ់ខេួនឱ្យកាេ យជាការពិរ និងបេីកកម្ព ់លុណភាពននសាលាបរៀនតាម្រយៈបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ លឺជាបចរនារប ់
ពួកបលកនុងការបេីកកម្ព ់ការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យាព័រ៌ម្ចន បែីម្បខី្កទ្យត្ម្ង់ការត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ និងតាម្ោនការ
េនុវរតរប ់ ិ ស បៅសាលាបរៀនបែីម្បឱី្យពួកបលអាចបយាីេនតរាលម្ន៍ នទាន់បពេបវលា បែីម្បកីារ់បនាយបញ្ញា
ននការប ោះបង់ការ ិកា។ 

បៅកត្ម្ិរសាលាបរៀន ការពិនិរយបឡងីវញិ និងការពត្ងឹងរួនាទ្យីននវយិីសាស្រ តធានាលុណភាពបៅកត្ម្ិរ
េប់រ ាំទូ្យបៅក៏ទ្យទ្យួេ នការយកចិរតទុ្យកោក់ពីរាជរោា ភ្ិ េនងខ្ែរ។ រាជរោា ភ្ិ េម្ចនបគ្មេបាំណងពត្ងឹង
 ម្រាភាពេយិការកិចេរប ់ខេួន បែីម្បធីានាថាសាលាបរៀនទាាំងេ ់កាំពុងេនុវរតតាម្របបៀបវារៈ និងកម្ែវយិី ិកា
ថាន ក់ជារិ។ កនុងន័យបនោះ បបចេកវទិ្យាក៏អាចបែីររួនាទ្យីកនុងការជួយថាន ក់ែឹកនាាំសាលាកនុងការត្លប់ត្លងកិចេការរែា 
 េ និងភ្ តុភាររប ់ខេួនឱ្យកាន់ខ្រត្បប ីរបឡងី បែីម្បបីបងាីនេភ្ិ េកិចេ និងេងគភាពរប ់ខេួន បេីកកម្ព ់
លុណភាពននការេប់រ ាំ និងនតេ់នូវការបឆ្េីយរប ឬែាំបណ្ណោះត្សាយត្បកបបោយត្ប ិទ្យធភាពកនុងការបោោះត្សាយ
បញ្ញា បនសងៗ រមួ្ទាាំងេវរតម្ចនត្លូបបត្ងៀននងខ្ែរ។  

លួរបញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ២០១៩ – ២០២៣ ក៏ ងារ់យៃន់បេី 
 ហត្លិនភាព, ខ្ ទម្, ភាពជាេនកែឹកនាាំ និងជាំនាញនវានុវរតន៍ជាលុណ ម្បរតិែ៏ ាំខាន់ខ្ែេលួរខ្រត្រូវ ន
បេីកកម្ព ម់្ិនត្រឹម្ខ្រកត្ម្ិរេប់រ ាំទូ្យបៅប៉ាុបណ្ណា ោះបទ្យ ប៉ាុខ្នតក៏ម្ចនការេប់រ ាំកត្ម្ិរឧរតម្ ិកានងខ្ែរ ែូចជាសាកេ
វទិ្យាេ័យ និងការេប់រ ាំបបចេកបទ្យ  និងវជិាជ ជីវៈ និង ការបណតុ ោះបណ្ណត េ(TVET) ។ ជាការពិរណ្ណ ់ ត្ក ួង
េប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា  នេនុម្័របគ្មេនបយ យ តីពីការេប់រ ាំខ្ ទម្កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ បហីយ នបរៀបចាំ
ត្កបខ័ណឌ កម្ែវយិី ិកាែ៏ទូ្យេាំទូ្យលាយបខ្នាម្បទ្យៀរ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំបៅសាកេវទិ្យាេ័យ បែីម្បបីឆ្េីយរបបៅនឹង
បែិវរតន៍ឧ ាហកម្ែជាំនាន់ទ្យីបួន ខ្ែេរួម្ម្ចនខ្ ទម្ និងមុ្ខវជិាជ វទិ្យាសាស្រ ត ងគម្ ាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនបោយ
ខ្នអកបេីរត្ម្ូវការទ្យីនារ ត្ម្ចប់ជាំនាញ។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ ម្ចនការខ្ណនាាំកនុងខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍
ជារិចុងបត្កាយ ថារាជរោា ភ្ិ េនឹងម្ចនម្ជឈម្ណឌ េេប់រ ាំ និងវទិ្យាសាស្រ តបខ្នាម្បទ្យៀរ ខ្ែេត្ បតាម្បគ្មេ
នបយ យជារិ តីពី វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ឆ្ន ាំ ២០៣០ ខ្ែេបងាា ញពីការយកចិរតទុ្យកោក់
ខាងនបយ យរប ់រាជរោា ភ្ិ េកនុងការកសាងប ែាកចិេបោយខ្នអកបេីឧ ាហកម្ែយុនយៃន់ខ្ែេជាំរុញបោយ
ទ្យីនារបបចេកវទិ្យាខ្ែេម្ចន កនុងការខ្ត្បកាេ យេទ្យធនេននវឌ្ឍនភាពឈានមុ្ខខ្ននកវទិ្យាសាស្រ ត។ ការរកីចាំបរនីខ្បប
បនោះលឺអាចបយាីបៅ នខ្រតាម្រយៈការវនិិបយលែ៏យាំបៅកនុង ការត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍ និងែាំបណ្ណោះត្សាយខ្ែេ
បផ្ទត របេីនវានុវរតន៍។ ែូចខ្ែេបយីងរ ាំពឹងទុ្យកជាយម្ែតា បគ្មេនបយ យជារិខ្បបបនោះពិរជាម្ចនបគ្មេបាំណង   
កសាង ម្រាភាព និងយនធាន ត្ម្ចប់បុលគេិកត្សាវត្ជាវ និងេនក ិកាតាម្រយៈយនតការនតេ់មូ្េនិយិត្សាវត្ជាវ។ 

៤.២. ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេប់រ ាំ ២០១៩ – ២០២៣ 

ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេប់រ ាំ  ២០១៩ – ២០២៣ រប ់កម្ពុជាត្រូវ នេនុម្័របោយត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា និងជាឯកសារែ៏េម្អិរននខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ាំ ២០១៩ – ២០២៣ ខ្ែេបរៀបរាប់
េម្អិរេាំពីការេភ្ិវឌ្ឍន៍យនធានម្នុ ស។ ជាពិប   វាបខ្នាម្ព័រ៌ម្ចនេម្អិរែេ់បគ្មេបៅទ្យី១ រប ់ ខ្ននការ
យុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ កនុងការបេីកកម្ព ់លុណភាពេប់រ ាំ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងបគ្មេបៅទ្យី៤ នន
បគ្មេបៅេភ្ិវឌ្ឍន៍ត្បកបបោយចីរភាពកម្ពុជា។ លួរលូ បញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា វ ិ័យអាទ្យិភាពននវ ិ័យេភ្ិវឌ្ឍន៍
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 ត្ម្ចប់ត្ក ួងចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១៩ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០២៣ ម្ចនចាំនួន ៧ រមួ្ម្ចន ត្លូបបត្ងៀន ការពត្ងីកសាលាបរៀនបៅ
ត្លប់កត្ម្ិរ រួម្ទាាំងម្បរតយយ ការខ្កេម្អេយិការកិចេត្លប់ត្ជុងបត្ជាយននរែា េ និងត្លប់ត្លងសាលាបរៀន ការ
បេីកកម្ព ់ការេប់រ ាំបបចេកបទ្យ បៅកត្ម្ិរម្យយម្ ិកាទុ្យរិយភូ្ម្ិ ការបេីកកម្ព ់ជាំនាញរត្ម្ង់ទ្យិ ទ្យីនារ ការ
េភ្ិវឌ្ឍកម្ែវយិី ិកា និងប ៀវបៅ ិកាជារិែ៏ទូ្យេាំទូ្យលាយ និងការបរៀបចាំ ត្ម្ចប់ការត្បកួរកីឡាអា ុីអាបលនយ៍
ខ្ែេនឹងត្ រពធបឡងីបៅឆ្ន ាំ ២០២៣។ ខណៈបពេខ្ែេខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេប់រ ាំ និយយេាំពី K-12 សាកេ
វទិ្យាេ័យ ការេប់រ ាំបត្លនេូវការ និងការេប់រ ាំខ្ននកកីឡា បយងីបផ្ទត រ ាំខាន់ននការពិភាកាបៅទ្យីបនោះលឺការេប់រ ាំទូ្យបៅ 
ជាពិប  ការេប់រ ាំម្យយម្ ិកា និងបបចេកបទ្យ  ខ្ែេបងាា ញពីការពត្ងីកមុ្ខវជិាជ ខ្ ទម្បៅកនុងកម្ែវយិី ិកាជារិ 
បែីម្បីបាំបពញតាម្ត្កបខ័ណឌ ជាំនាញនន រវរសទ្យី ២១ ។ បេី ពីបនោះ ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេប់រ ាំ ម្ចនបគ្មេ
បាំណងបយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវេទ្យធភាពទ្យទ្យួេ នការេប់រ ាំម្យយម្ ិកា ត្ម្ចប់យុវជនកម្ពុជាទាាំងេ ់ និងការ់
បនាយេត្តាប ោះបង់ការ ិកាខព ់ បែីម្បីបឆ្េីយរបបៅនឹងការេនុវរតបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍ឧ ាហកម្ែ 
២០១៥ – ២០២៥ ខ្ែេត្រូវ នពិនិរយបៅកនុងខ្ននកបនាទ ប់នងខ្ែរ។ ខ្ននការ កម្ែភាពជាក់លាក់រមួ្ម្ចនការ
បបងាីនការបត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រ  ិកាខ សាលា និងបនទប់ពិបសាយន៍ និងវយិីសាស្រ តបបត្ងៀនទ្យាំបនីបខ្ែេនឹងទាម្ទារឱ្យ
ម្ចនការវនិិបយលយ៉ា ងបត្ចីនបៅកនុងបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ 

វាពិរជាម្ចនត្បបយជន៍កនុងការបងាា ញថា ត្ក ួងេប់រ ាំក៏ នេនុម្័របេីខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវការេប់រ ាំកម្ពុជា
ឆ្ន ាំ ២០៣០ បៅកនុងខ្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៩ បែីម្បធីានា ននូវការេប់រ ាំត្បកបបោយលុណភាព និង ម្យម្៌រមួ្ និង
បេីកកម្ព ់ឱ្កា  ិកាបពញម្ួយជីវរិ ត្ម្ចប់ទាាំងេ ់គ្មន ។ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវឆ្ន ាំ ២០៣០ លូ បញ្ញជ ក់បគ្មេ
នបយ យអាទ្យិភាពចាំនួន ៥៖ 

• កុម្ចរទាាំងេ ់បោយម្ិនលរិពបីភ្ទ្យ ម្ចន ិទ្យធិទ្យទ្យួេ នការខ្ងទាាំ និងការេប់រ ាំតាម្ តងោ់រេនតរជារិ ក៏
ែូចជាការេប់រ ាំម្បរតយយ ិកា និងឥរលិរនងេទាាំងត្ ងុ ការេប់រ ាំខ្បប ម្យម្៌ និងលុណភាព (ថាន ក់ទ្យី ១ 
ែេ់ទ្យី ៩)។ 

• បកែងជាំទ្យង់ទាាំងេ ់លួរខ្របញ្េប់ការេប់រ ាំម្យយម្ កិាទុ្យរិយភូ្ម្ិ (ថាន ក់ទ្យ ី១០ ែេ់ទ្យី ១២) បហយីម្ចន
កត្ម្ិរ ម្រាភាពជាកល់ាក់កនុងជាំនាញរត្ម្ង់ទ្យ ិទ្យនីារ។ 

• យុជនទាាំងត្ ី នងិត្បុ លួរត្រវូទ្យទ្យួេ នបបចេកបទ្យ  វជិាជ ជវីៈត្បកបបោយលុណភាពខ្ែេអាចទ្យទ្យេួ
យក ន និងការ ិកាថាន កប់រញិ្ញា បត្រ។ 

• យុវជន នងិម្នុ សបពញវយ័ទាាំងេ ទ់្យទ្យេួ នការេប់រ ាំេកខរកម្ែ រមួ្ទាាំងចាំបណោះែឹងខ្ននកឌ្ីជីងេ នងិ
ហរិញ្ាវរាុ និងការលិរបេខ បហយីបុលគេទាាំងេ ់ នបបងានីឱ្កា  ិកាបពញម្ួយជីវរិ។ 

• េភ្ិ េកិចេ និងការត្លប់ត្លងេប់រ ាំលួរខ្រត្រូវ នខ្កេម្អ។ 

អាទ្យិភាពទាាំងេ ់បនោះ ជាពិប  ចាំណុចមូ្េចុងបត្កាយខាងបេីអាច បត្ម្ច នយ៉ា ងទូ្យេាំទូ្យលាយ
ជាម្ួយនឹងការរមួ្ចាំខ្ណកពីការបត្បីត្  ់ជាេរិបរមិ្ចននបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ រមួ្ទាាំងកម្ែវយិីត្បព័នធត្លប់ត្លង។ 

៤.៣. ខ្ននទ្យបីងាា ញនេូវ វទិ្យាសាស្រ ដ បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍កម្ពុជា ២០៣០ 

មុ្នបពេនាយករែាម្ស្រនតីននត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា នេនុម្័របគ្មេនបយ យជារិ តីពីវទិ្យាសាស្រ ត 
បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ឆ្ន ាំ ២០២០ – ២០៣០ រាជរោា ភ្ិ េក៏ នេនុម្័របគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍        



25 
 

វ ិ័យឧ សហកម្ែកម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៥ – ២០២៥ រប ់ខេួនកនុងខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ កនុងកិចេត្បជុាំបពញេងគម្ួយ។ 
បគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ សហកម្ែកម្ពុជាម្ចនបគ្មេបាំណងបយាីឱ្យត្បបទ្យ ម្ចនឧ ាហូបនីយកម្ែ និង
រកា ននូវកាំបណីនប ែាកិចេត្បកបបោយនិរនតរភាព ៧% តាម្រយៈការភាជ ប់ត្បបទ្យ កម្ពុជាបៅនឹងខ្ខសត្ចវា៉ា ក់
រនម្េ កេ ការបយាីពិពិយកម្ែវ ិ័យប ែាកិចេ និងការបេីកកម្ព ់ការត្បកួរត្បខ្ជងខ្ននកលុណភាព និង នេិរភាព 
ជាជាងរនម្េពេកម្ែទាប។ កតាត ទាាំងបនោះ អាច បត្ម្ច នបោយការបេីកទ្យឹកចិរតឱ្យ ហត្គ្ម ឬឧ ាហកម្ែ
ឈានបៅបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាទ្យាំបនីបកនុងខ្ខសត្ចវា៉ា ក់នេិរកម្ែ។ ទ្យនទឹម្នឹងបនោះ ត្បបទ្យ ចាាំ ច់ត្រូវម្ចនកម្ចេ ាំង
ពេកម្ែខ្ែេម្ចន ម្រាភាព បែីម្បបីយាីការជាម្ួយនឹងបត្លឿងម្ច៉ា  ុីន ខ្ែេជាយុទ្យធសាស្រ តខ្ែេ នបេីកបឡងីបៅ
កនុងបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ សហកម្ែកម្ពុជានងខ្ែរ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយវ ិ័យឧ ាហកម្ែ
បៅកម្ពុជាជាបត្ចីនបៅខ្រទ្យន់បខាយ បហយីភាលបត្ចីននន  ហត្គ្ម ឧ ាហកម្ែ លឺជា ហត្គ្ម យុនរូច និង
ម្យយម្េ័កខណៈត្លួសារ ខ្ែេម្ចន ម្រាភាពនូវម្ចនកត្ម្ិរកនុងការត្បកួរត្បខ្ជងកនុងទ្យីនារេនតរជារិ។ ខណៈ
ឧ ាហកម្ែយាំៗ ក៏ម្ចនរចនា ម្ព័ននេិរកម្ែេ័កខណៈសាម្ញ្ាបាំនុរ បហីយភាលបត្ចីនបផ្ទត របេីការនេិរ       
 បម្េៀកបាំពាក់ និងខ្កនចនអាហារ ខ្ែេបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាបៅម្ចនកត្ម្ិរ (RGC, ២០១៥)។  
 បោយែឹងពីបញ្ញា ត្បឈម្ទាាំងបនោះ និងត្ បតាម្ចកខុ វ ិ័យរប ់រប ់ត្បបទ្យ កម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០៥០     
រាជរោា ភ្ិ េ ន បត្ម្ចចិរតបបងាីរត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ បៅខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ 
២០២០ បែីម្បីបេីកកម្ព ់វ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ឱ្យកាេ យជាកម្ចេ ាំង  ចេករ ត្ម្ចប់     
ជត្ម្ុញកាំបណីនប ែាកិចេ និងការេភ្ិវឌ្ឍ ងគម្ នយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ។ បគ្មេនបយ យជារិទ្យីម្ួយ តីពី      
វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ឆ្ន ាំ ២០២០ – ២០៣០ ក៏ត្រូវ នេនុម្័របោយរាជរោា ភ្ិ េ បែីម្បី
ពត្ងឹងមូ្េោា នត្លឹោះននវ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ខ្កេម្អត្បព័នធបេកូឡូ ុីខ្ែេអាចបបងាីរ
បរយិកា ែេ់វ ិ័យ វ.ប.ន.  ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍត្បកបបោយចីរភាព និងបេីកកាំព ់លុណភាពជីវរិរប ់  
ត្បជាជនបៅត្លប់កត្ម្ិរ និងត្លប់វ ិ័យ។ លួរឲ្យករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរថា បគ្មេនបយ យជារិ តីពី វទិ្យាសាស្រ ត 
បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ឆ្ន ាំ ២០២០ – ២០៣០  នយកចិរតទុ្យកោក់បេីវ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និង  
នវានុវរតន៍ រប ់ខេួនជាអាទ្យិភាពបេីវ ិ័យវទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យាចាំនួនត្ ាំ  ាំខាន់ៗលឺ ក ិកម្ែ និងខ្កនចន
នេិរនេក ិកម្ែ, នេិរកម្ែ និងវ ិាកម្ែទ្យាំបនីប, វទិ្យាសាស្រ ត ុខាភ្ិ េ និងជីវបវជជសាស្រ ត, វទិ្យាសាស្រ ត      
 ម្ចភ រៈ និងវ ិាកម្ែ, ប វាកម្ែ និងប ែាកិចេឌ្ីជីងេ រួម្ម្ចនបញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ បបចេកវទិ្យាេវកា  និងេាំហ។ 
បែីម្បឱី្យែាំបណីរការេភ្ិវឌ្ឍម្ចនភាពរេូន បគ្មេនបយ យជារិ តីពី វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ត្រូវ
 នេម្បោយខ្ននទ្យីនេូវ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០ ខ្ែេត្រូវ នេនុម្័របែីម្បជីួយ
ែេ់ការេនុវរតបគ្មេនបយ យ និងជាបគ្មេការណ៍ខ្ណនាាំរយៈបពេខេី និងម្យយម្ ត្ម្ចប់សាា ប័នរោា ភ្ិ េ 
និងសាា ប័នពាក់ព័នធ ឬអាជ្ាយរខ្ែេកាំពុងបែីររួនាទ្យីជាខ្ននកម្ួយកនុងការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធបេកូឡូ ុី វទិ្យាសាស្រ ត     
បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ជារិបៅកម្ពុជា។ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវម្ចន  រ តម្ភ ាំខាន់ៗចាំនួន ៥ ខ្ែេបផ្ទត រ ាំខាន់
រមួ្ម្ចន៖ 

• េភ្ិ េកិចេ៖ ការពត្ងឹងេភ្ិ េកិចេននត្បព័នធ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ 
• ការេប់រ ាំ៖ កសាងយនធានម្នុ សកនុងវ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ 
• ការត្សាវត្ជាវ៖ ការពត្ងឹង ម្រាភាព និងលុណភាពត្សាវត្ជាវ 
• កិចេ ហត្បរិបរតិការ៖ បបងាីនកិចេ ហការ និងបណ្ណត ញរវាងសាា ប័នបនសងៗគ្មន  
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• ត្បព័នធបេកូឡូ ុី៖ ជាំរុញត្បព័នធបេកូឡូ ុីឱ្យ ម្ត្ ប ត្ម្ចប់ការកសាង ម្រាភាពត្ ូបយកបៅកនុង
ត្កុម្ហ ុន និងការទាក់ទាញការវនិិបយលបៅកនុងវ ិ័យ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ 

 លួរបញ្ញជ ក់ម្តងបទ្យៀរខ្ែរថា ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ ម្ចនបគ្មេបាំណងចូេរួម្ចាំខ្ណកកនុងការ
 បត្ម្ច ននូវ  រ តម្ភទ្យី ២ និងទ្យី ៤ រប ់ខ្ននទ្យីនេូវ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កម្ពុជា ២០៣០ 
ខ្ែេពិរជាម្ចនសារៈ ាំខាន់កនុងការករ់ ម្ចគ េ់ថា រាជរោា ភ្ិ េ នពាយម្បែីម្បីបយាីយ៉ា ងណ្ណឱ្យចាំនួន
និ សិរសាកេវទិ្យាេ័យ យ៉ា ងបហាចណ្ណ ់ ៥០%  បត្ជី បរ ីជាំនាញខ្ ទម្កនុងការបនតការ ិកាបៅឆ្ន ាំ 
២០៣០ ។ ខ្ននកបនោះត្រូវ នបញ្េប់បោយការករ់ ម្ចគ េ់ នថា បទាោះបីជាត្បបទ្យ កម្ពុជា នបនតបបងាីរបគ្មេ
នបយ យជារិ តីពី វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ កិចេខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងែ៏លួរឱ្យចាប់អារម្ែណ៍ក៏បោយ 
ត្កបខ័ណឌ ចាប់ និងសាា ប័នខ្ែេត្លប់ត្លងការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យា និងត្បព័នធបៅខ្រម្ិនត្លប់ត្គ្មន់។ បបចេកវទិ្យា
កាំពុងឈានបៅមុ្ខកនុងបេបឿនយ៉ា ងបេឿន ទាក់ទ្យងនឹងវសិាេភាព និងទ្យាំហាំ ខ្ែេទាម្ទារឱ្យម្ចនត្កបខ័ណឌ
ចាប់រងឹមុ្ច ាំ បែីម្បបីឆ្េីយរបបៅនឹងឱ្កា  និងហានិភ្័យខ្ែេកាំពុងបកីរម្ចន។ វាម្ចនសារៈ ាំខាន់ណ្ណ ់កនុងការ
ធានា ននូវការការពារ និង ុវរាិភាព ត្ម្ចប់េនកបត្បីត្  ់ បែីម្បីជាំរុញឱ្យម្ចនការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាយ៉ា ង
ទូ្យេាំទូ្យលាយ ជាពិប  បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ 
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ថ្នែរទ្យី ៥៖ ការអភវិឌ្ឍថ្ននទ្យរីង្ហា ញន្ូវរច្ចេរវិទ្យាអរ់រ ំ

៥.១. ការកសាងចកខុវ ័ិយ នងិបគ្មេបៅ 

ចកខុវ ័ិយ 
 ការកសាងត្បព័នធបេកូឡូ ុីបបចេកវទិ្យាឈានមុ្ខកនុងការពត្ងឹងការ ិកា បោយបផ្ទត របេីជាំនាញ          
នវានុវរតន៍ និងជាំនាញ ហត្លិនភាព។ 
 
បគ្មេបៅ 

• នតេ់ជូននូវថាន េយនធានេប់រ ាំបបីកចាំហបោយបបងារីឃ្លេ ាំងកណ្ណត េបែមី្បតី្លប់ត្លង និងខ្ចកចាយ
យនធាន ិកាខ្ែេអាចចូេបត្បី នបោយប រ ី

• បបងាីនបពេបវលាចាំណ្ណយបេកីារបរៀន ូត្រផ្ទទ េ់ខេួនខ្ែេបាំបពញបខ្នាម្បេីការ កិាបៅកនុងថាន ក់បរៀន 
• បបងាីនេទ្យធភាពបត្បីត្  ់េុនីយឺណិរបៅតាម្សាលាបរៀន នងិបៅតាម្នទោះតាម្រយៈការបត្បតី្  ់កុាំពយូទ្យ័រ 
• បយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវេទ្យធនេការ ិកា 
• ខ្កេម្អជាំនាញនវានុវរតន៍ នងិជាំនាញ ហត្លិនភាព។ 

ការត្រួរពិនិរយ និងការវាយរនម្េ 
 េនកចូេរមួ្ ិកាខ សាលាពិបត្គ្មោះបយបេ់ក៏ នឈានែេ់កិចេត្ពម្បត្ពៀងម្ួយថា យនតការ ត្ម្ចប់ត្រួរ
ពិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យាជារិ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ លឺជាកតាត ម្ិនអាចខាោះ ន បែីម្បី
ធានាថាការេនុវរតលឺ ាិរកនុងបពេបវលាកាំណរ់ និងធានានូវបគ្មេនបយ យត្បកបបោយត្ប ិទ្យធភាព បហីយ
ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវនឹងម្ិនកាេ យជាេាីខ្ែេម្ចនត្រឹម្ការបេីកម្កនិយយ ប៉ាុខ្នតជាឧបករណ៍បែីម្បី បត្ម្ច ននូវ
បគ្មេបាំណងខ្ែេចង់ ន។  ត្ម្ចប់បគ្មេបៅនីម្ួយៗននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវលួរខ្រត្រូវ នកាំណរ់ជាម្ួយនឹង   
 ូចនាករជាក់លាក់ ត្ម្ចប់ជាមូ្េោា ន និងបគ្មេបៅឆ្ន ាំ ២០៣០។ ែាំបណីរការបនោះ ការ ទង់ម្រិមូ្េោា ន ែូច
ជា ការ ទង់ម្រិនិ សរិថាន ក់ជារិ ការ ទង់ម្រិនិ សរិម្ហាវទិ្យាេ័យ និង/ឬ ការ ទង់ម្រិកម្ែករកម្ែការនិី ត្រូវខ្រ
បយាីបឡងីបៅបែីម្ឆ្ន ាំ ២០២៣ បែីម្បបីត្បីជាចាំណុចបយង បហយីការ ទង់ម្រិចុងបត្កាយត្រូវបយាីបៅចុងឆ្ន ាំ ២០៣០ 
បែីម្បីបត្បៀបបយៀប ូចនាករ និងវាយរនម្េែាំបណីរការេនុវរតទាាំងមូ្េ។ អាចម្ចនការ ទង់ម្រិខាន ររូចបបណ្ណត ោះ
អា ននចាំនួនពីរ និងការត្បមូ្េទ្យិននន័យត្បកបបោយលុណភាព (ឧ. ការ ម្ចភ   ុីជបត្ៅ) ខ្ែេត្រូវបយាីបៅឆ្ន ាំ 
២០២៥ និង ២០២៧ ជាយនតការត្រួរពិនិរយ និងបែីម្បីកាំណរ់េរត ញ្ញា ណបញ្ញា ត្បឈម្ត្ប ិនបបីម្ចន។ 
បេី ពីបនោះ ត្រូវ នប នីថា ខ្ននការ កម្ែភាព ៣ ឆ្ន ាំចាំនួន ៣ លួរខ្រត្រូវ នបបងាីរបខ្នាម្បៅចបនាេ ោះបពេបនោះ
រហូរែេ់ឆ្ន ាំ ២០៣០ បែីម្បោីក់បចញនូវ កម្ែភាពជាក់លាក់ រួនាទ្យីរប ់បុលគេនិងសាា ប័ន និងបុលគេិកខ្ែេ
ម្ចនទ្យាំនួេខុ ត្រូវ។ 
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៥.២. ការវភិាល STEEP (Social, Technological, Economic, Ecological, Political) 

 បែីម្បកីាំណរ់ពីេទ្យធភាពននការេនុម្័រ និងការ ត្ម្បខេួនននបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំកនុងបរបិទ្យននត្បបទ្យ កម្ពុជា 
ពិរជាម្ចនសារៈ ាំខាន់ណ្ណ ់កនុងការវភិាលកតាត កត្ម្ិររូចៗ ខ្ែេបបងាីរភាពខាេ ាំង ចាំណុចបខាយ និនាន ការ 
ឱ្កា  និងការលាំរាម្កាំខ្ហង ត្ម្ចប់ការបញ្េូ េបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ បត្លពីបរបិទ្យេប់រ ាំខ្ែេ នបរៀបរាប់ខាងបេី 
ទ្យិែាភាព ាំខាន់ៗចាំនួនត្ ាំបនសងបទ្យៀរននសាា នភាពម្ច៉ា ត្កូបរសិាា ន ទីប លឺ ងគម្ បបចេកវទិ្យា ប ែាកិចេ បេកូឡូ ុី 
និងនបយ យ ខ្ែេនឹងត្រូវ នពិនិរយបៅកនុងខ្ននកបនោះ បែីម្បនីតេ់រូបភាពកាន់ខ្រចា ់េាំពីត្បបទ្យ កម្ពុជា។ 

៥.២.១. បរសិាា ន ងគម្ 

 ត្បបទ្យ កម្ពុជា  ាិរបៅចបនាេ ោះត្បបទ្យ បវៀរណ្ណម្ និងត្បបទ្យ នង ខ្ែេម្ចនត្ពាំត្បទ្យេ់ខាងបជីងបឆ្ៀង
ខាងបកីរ រមួ្ជាម្ួយនឹងត្បបទ្យ ឡាវ និងម្ចនននទែី រុប ១៨១,០៣៥ លីឡូខ្ម្៉ាត្រកាបរ ៉ា ខ្បងខ្ចកភូ្ម្ិសាស្រ តជា ៤ 
រាំបន់បនសងៗគ្មន ៖ វាេទ្យាំនាប ទ្យបនេសាប បឆ្នរ មុ្ត្ទ្យ និងខពង់រាបឬរាំបន់ភ្នាំ ឬខ្បងខ្ចកតាម្ខ្ននករែា េជា ២៤ 
បខរត បោយម្ិនរាប់បញ្េូ េរាជធានីភ្នាំបពញ ខ្ែេជាទ្យីត្កុងយាំជាងបល និងម្ចនត្បជាជនត្បខ្ហេ ១៤.៧ % នន
ចាំនួនត្បជាជន រុបកនុងត្បបទ្យ  (NIS, ២០២០)។ បរបិទ្យប ែាកិចេ- ងគម្កម្ពុជានាបពេបចេុបបននបនោះ បៅែិរ
ោម្ចាំបពាោះបសាកនាែកម្ែត្បវរតិសាស្រ តនាបពេងែីៗបនោះ ខ្ែេបពារបពញបៅបោយការឈចឺាប់ ភាពចលាចេ និង
េ ់ ងឃមឹ្ជាយូរម្ក។ បនោះជាបហរុនេ ខ្ែេអាចជាបហរុនេម្ួយខ្ែេអាចយេ់ពីត្បជាជនកម្ពុជាបចេុបបនន 
ពុាំគ្មែ នចាំបណោះែឹងជាមូ្េោា នពីបករែាំខ្ណេរប ់របបត្បេ័យពូជសា ន៍ខ្ខែរត្កហម្  និង ស្រងាគ ម្ ុីវេិរយៈ
បពេ ៣ ទ្យ វរសរប៍ត្កាយរែាត្បហារខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ បែីម្បីទ្យម្ចេ ក់ បម្ដចនបរារតម្ ីហនុបចញពីេាំណ្ណច។ 
បទាោះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ចាប់តាាំងពីបែីម្ ហ វរសងែីបនោះម្ក ត្បបទ្យ កម្ពុជាម្ចន នតិភាព និង ាិរភាព
នបយ យ ខ្ែេនតេ់បរយិកា ចាាំ ច់ ត្ម្ចប់ ងគម្ និងប ែាកិចេរកីចបត្ម្ីន។ ជាំបរឿនត្រូវ នបយាីបឡងីកនុងឆ្ន ាំ 
២០០៨  នបងាា ញថាចាំនួនត្បជាជនននត្បបទ្យ ម្ចនត្បខ្ហេ ១ លាននាក់(NIS, ២០០៩) ប៉ាុខ្នតចាំនួន ន
បកីនបឡីងែេ់ ១៥.៥ លាននាក់កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ (NIS, ២០២០) ជាម្ួយនឹងអាយុជាម្យយម្លឺ ២៥.៦ ឆ្ន ាំ 
(UNDESA, ២០១៩)។ ែូបចនោះបហយី បលយេ់ប ញីថា ត្បជាជនកម្ពុជាម្ួយភាលយាំ  ម្បូរបៅបោយកុម្ចរ និង
យុវជន បហយីកនុងន័យបនោះ កម្ពុជាចាាំ ច់ត្រូវទាញយកត្បបយជន៍ពី ឱ្កា ត្បជាសាស្រ តខ្ែេម្ចន តាត នុពេ
រប ់ខេួន។ ទាាំងបនោះ លឺការទាញយកត្បបយជន៍ពីត្បជាជនវយ័បកែង និងកម្ចេ ាំងពេកម្ែបែីម្បីជាំរុញកាំបណីន  
ប ែាកិចេ។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ ត្បជាជនវយ័បកែងក៏ម្ចនន័យថាម្ចនរត្ម្ូវការខព ់ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំត្បកបបោយ
លុណភាពនងខ្ែរ បត្ពាោះបៅបកែង ម្នុ សភាលបត្ចីនចាំណ្ណយបពេបៅសាលាបែីម្ប ីនសាំយនធានម្នុ ស។ 
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ត្បភ្ព៖ ខ្ក ត្ម្ួេពនីាយកោា នកិចេការប ែាកចិេ នងិ ងគម្រប ់េងគការ ហត្បជាជារ ិឆ្ន ាំ ២០១៩  តពីីការ
ពាករណ៍បាំខ្របាំរេួម្យយម្ននចាំនួនត្បជាជន។ 

 

 រូបភាព ៥.១ បងាា ញេាំពីពីរា៉ា ម្ីរចាំនួនត្បជាជនននត្បបទ្យ កម្ពុជាបៅចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០២០ និងឆ្ន ាំ 
២០៣០។ ឥទ្យធិពេននចលាចេនបយ យ និងេាំបពីត្បេ័យពូជសា ន៍រប ់ខ្ខែរត្កហម្បងាា ញ ម្ចម្ចត្ររូច
ម្ួយននចាំនួនត្បជាជនបៅពាក់កណ្ណត េឆ្ន ាំ ២០២០ កនុងលាំនូ បនាទ រ់ចា ់លា ់។ កនុងរបបខ្ខែរត្កហម្ បល ៉ា ន់
ត្បម្ចណថាត្បខ្ហេ ២ បៅ ៣ លាននាក់ ឬម្ួយភាលបីននចាំនួនត្បជាជនកម្ពុជា រុបបៅបពេបនាោះ នសាេ ប់
បោយសារការត្បហារជីវរិ ឬសាេ ប់បោយសារជាំងឺ (Gellman, ២០១០)។ ជាម្ួយនឹងការបេីកបឡងីបនាោះ ការ
រកីែុោះោេរប ់ទារកខ្ែេ នបកីរបឡងីបៅចុងទ្យ សវរសរឆ៍្ន ាំ ១៩៨០ និង ១៩៩០ ក៏ នជោះឥទ្យធិពេយ៉ា ងយាំ
បយងបៅបេីរចនា ម្ព័នធអាយុ ខ្ែេបយាីឲ្យត្បបទ្យ កម្ពុជាកាេ យជាត្បបទ្យ ម្ចនកម្ចេ ាំងពេកម្ែវយ័បកែងខ្ែេម្ចន
កម្ែករត្បម្ចណ ៣០០,០០០ នាក់ចូេទ្យីនារការងារជាបរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ (MLVT និង ILO, ២០១៤ ។ ) បទាោះយ៉ា ង
ណ្ណក៏បោយ រួបេខបនោះបងាា ញថា ភាលបត្ចីនជាយុវជនបៅជនបទ្យខ្ែេម្ចនជាំនាញ និងនេិរភាពទាប បហយី
ជាេទ្យធនេពួកបលម្ចនទ្យាំបនារបៅបយាីការកនុងវ ិ័យបត្លនេូវការ និងការងារបត្បីកម្ចេ ាំង (Chea et al., ២០២១)។ 
បៅឆ្ន ាំ 2030 ត្បជាជនកម្ពុជាម្ួយចាំនួនយាំនឹងបៅខ្រ ាិរកនុងទ្យីនារការងារ ប៉ាុ ខ្នតត្បជាជនបកីរងែីចាប់ពីឆ្ន ាំ 
១៩៩៥ និងម្នុ ស ម្័យបបចេកវទិ្យា (Generation Z and Alpha) នចាប់បនតីម្ត្លបែណដ ប់បេីេត្តាចូេ
រមួ្ននកម្ចេ ាំងពេកម្ែ។ ម្នុ សជាំនាន់ទាាំងបនោះសាគ េ់ចា ់ពីបបចេកវទិ្យា, បញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ និងបបចេកវទិ្យារូបភាព
ត្បរយកសនិម្ែិរ។ បេី ពីបនោះ វយិីសាស្រ តកនុងការបរៀន ូត្ររប ់ពួកបលលឺម្ចនេកខណៈផ្ទទ េ់ខេួនខាេ ាំងណ្ណ ់។ 
ការណ៍បនោះម្ចនន័យថា យនធានម្នុ សកនុងនងៃេនាលររប ់កម្ពុជាខ្ែេជានិ សរិ េនកេប់រ ាំ និងេនកែឹកនាាំម្ចន
 កាដ នុពេ នឹងកាេ យជាេនកទ្យទ្យួេយកបបចេកវទិ្យាយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ។  

៥.២.២. បរសិាា នបបចេកវទិ្យា 

កម្ពុជាជាត្បបទ្យ ម្ួយកនុងចាំបណ្ណម្ត្បបទ្យ េភ្ិវឌ្ឍន៍ទាបខ្ែេម្ចនចាំនួនេនកបត្បីត្  ់េុីនយឺណិរបត្ចីនជាងបល
កនុងពិភ្ពបលាក។ បយងតាម្យនាគ្មរពិភ្ពបលាក ត្បខ្ហេ ៨០% ននត្បជាជនកម្ពុជា នបត្បីត្  ់តាម្រយៈ
ឧបករណ៍បេឡចិត្រូនិកម្ួយចាំនួន (World Bank, ២០២១)។ ការត្បកួរត្បខ្ជងខាេ ាំងកនុងចាំបណ្ណម្ត្បរិបរតិករ

រូបភាពទ្យី  ៥. ១៖ ពីរា៉ា ម្រីបងាា ញពីចាំននួត្បជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០២០ និង ២០៣០ 
 

 

រូបភាពទ្យ ី 5. 2៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់បៅនទោះ ត្ម្ចប់បយាីកចិេការសាលារូបភាពទ្យ ី 5. 3៖ ពីរា៉ាម្រី
បងាា ញពីចាំនួនត្បជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០២០ និង ២០៣០ 
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បណ្ណត ញទូ្យរ ័ពទចេ័រ និងេនកនតេ់ប វា នបយាីឱ្យរនម្េកនុងម្ួយបម្កានបននទ្យិននន័យធាេ ក់ចុោះពី ៤.៥៦ ែុលាេ រ   
អាបម្រកិកនុងឆ្ន ាំ ២០១៣ ម្កបៅកត្ម្ិរទាបបាំនុរម្ួយកនុងពិភ្ពបលាកខ្ែេម្ចនរនម្េ ០.១៣ ែុលាេ រកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៩ បហយីវា ននាាំឱ្យម្ចនការបកីនបឡងីយ៉ា ងខាេ ាំងននការបត្បីត្  ់។ ទ្យិននន័យេុីនយឺណិរែេ់ ៦.៩ ជីហាគ
នបកនុងម្នុ សម្ចន ក់កនុងម្ួយខ្ខ ខ្ែេជាចាំនួនខព ់បាំនុរកនុងចាំបណ្ណម្ត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនចាំណូេទាប និងម្យយម្
កត្ម្ិរទាប (World Bank, ២០២១c)។ បនោះពិរជាអាចបៅរួចបោយសារការរួម្បញ្េូ េគ្មន ននវយិីសាស្រ តជា
បត្ចីន រួម្ម្ចន ការផ្ទេ  ់បតូរវសិាេលម្និងេនកបត្បីត្  ់បៅកាន់4G ការផ្ទេ  ់បតូរកម្ែវយិីបៅបលេ ែ៍(cloud)  និង
ការងារ ាំណង់។ បេី ពីបនោះ ការខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងយ៉ា ង កម្ែរប ់រាជរោា ភ្ិ េ កនុងការបេីកកម្ព ់       
ឧ ាហូបនីយកម្ែបៅត្លប់ទ្យិែាភាពទាាំងេ ់ននត្បបទ្យ   ននតេ់នូវបរយិកា នបយ យ គ្មាំត្ទ្យ ត្ម្ចប់ការ
េនុវរតការផ្ទេ  ់  បតូរឌ្ីជីងេជាទូ្យបៅ ជាពិប  បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ ការម្ចនរចនា ម្ព័នធឌ្ីជ ីងេ ាំខាន់ៗ ែូចជា
ម្ជឈម្ណឌ េត្លប់ត្លងទ្យិននន័យជារ ិនិងម្ជឈម្ណឌ េត្លប់ត្លងត្ចកេុីនយឺណិរជារិ ក៏ នបែីររួនាទ្យីយ៉ា ង ាំខាន់
កនុងការជាំរុញបរយិកា បបចេកវទិ្យាេាំបណ្ណយនេ ត្ម្ចប់ការផ្ទេ  ់បតូរបបចេកវទិ្យាឌ្ីជីងេកនុងវ ិ័យេប់រ ាំ។ ប៉ាុខ្នត
បៅខ្រម្ចនកខ្នេងជាបត្ចីន ត្ម្ចប់ការខ្កេម្អ ជាពិប  ទាក់ទ្យងនឹង ុវរតិភាពកនុងត្បព័នធេុីនយឺណិរ ត្កបខ័ណឌ
ចាប់ និងការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យា ត្ម្ចប់បគ្មេបាំណងេប់រ ាំបៅកត្ម្ិរត្លួសារ និងសាលាបរៀន។ 

 

 
ត្បភ្ព៖ ត្ក ងួេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 ការបងាា ញបៅកនុងរូបភាពទ្យី ៥.២ លឺជាភាលរយនន ិ សខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របៅនទោះខ្ែេអាចបត្បី ត្ម្ចប់
ការងារសាលា។ ត្កាហាិកត្បភ្ព នម្កពីកម្ែវយិី ត្ម្ចប់ការវាយរនម្េ ិ សេនតរជារិ ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍ 
(PISA-D) បេីការ ទង់ម្រិបោយផ្ទទ េ់បេី ិ សខ្ែេម្ចនអាយុ ១៥ ឆ្ន ាំ និងកាំពុង ិកាបៅកត្ម្ិរម្យយម្
 ិកា។ រួបេខបនោះ នបងាា ញនងខ្ែរថា ម្ចន ិ សខ្ខែរត្បខ្ហេ ២០% ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័រ ម្ិនថាកុាំ
ពយូទ្យ័រយួរនែ ឬកុាំពយូទ្យ័របេីរុបៅនទោះ ត្ម្ចប់ ិកា ឬបយាីកិចេការសាលា។ លួរករ់ ម្ចគ េ់ថា បទាោះបីជាពួកបលអាច
ម្ចនកុាំពយូទ្យ័របៅនទោះក៏បោយ វាអាចជាកម្ែ ិទ្យធិរប ់ឪពុកម្ចត យ ឬ ម្ចជិកត្លួសាររប ់ពួកបល បហយីពួកបលក៏ម្ិន
ត្រូវ នេនុញ្ញា រឱ្យបត្បីឧបករណ៍បនោះខ្ែរ។ ប៉ាុខ្នតបយងតាម្ការ ទង់ម្រិនិ សរិម្ហាវទិ្យាេ័យ (ទ្យិននន័យខ្ែេ

រូបភាពទ្យី  ៥. ២៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់បៅនទោះ ត្ម្ចប់បយាីកចិេការសាលា 
 

 

រូបភាពទ្យ ី 5. 4៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុីនយណិឺររូបភាពទ្យី  5. 5៖ ភាលរយនន  ិសខ្ែេ
ម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់បៅនទោះ ត្ម្ចប់បយាកីិចេការសាលា 
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ម្ិនទាន់ប ោះពុម្ភនសពានាយជាសាធារណៈ) ឆ្ន ាំ ២០២០ ខ្ែេបយាីបឡីងបោយវទិ្យាសាា នបណដុ ោះបណ្ណដ េ និង
ត្សាវត្ជាវបែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDRI) ចាំនួន ិ សបៅកត្ម្ិរឧរតម្ ិកាខ្ែេជាម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់ផ្ទទ េ់
ខេួនលឺម្ចនបត្ចីនជាង ៧០%។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ត្បខ្ហេជាបោយសារខ្រសាកេវទិ្យាេ័យបៅកម្ពុជា
ម្ចននិ សិរភាលបត្ចីនម្កពីត្លួសារខ្ែេម្ចនត្ ក់ចាំណូេម្យយម្ និងខព ់ ខ្ែេទ្យាំនងជាម្ចនេទ្យធភាពទ្យិញ
ឧបករណ៍បបចេកវទិ្យាបត្បីត្  ់។ កនុងការ ទង់ម្រិត្លូបបត្ងៀនបោយកម្ែវយិី ត្ម្ចប់ការវាយរនម្េ ិ សេនតរជារិ
 ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍ PISA-D ក៏បងាា ញខ្ែរថា ម្ចនខ្រជាង ២០% ននសាលាបរៀនខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់កនុង
សាា នភាពេអ និងអាចឲ្យ ិ សបត្បីត្  ់ ន។ 

 

 
ត្បភ្ព៖ ត្ក ងួេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 
 រូបភាព ៥.៣ បងាា ញពីភាលរយនន ិ សខ្ែេម្ចនេុីនយឺណិរបត្បីត្  ់ ត្បខ្ហេ ៤៣% នន ិ ស
ខ្ែេម្ចនអាយុ ១៥ ឆ្ន ាំម្ចនេទ្យធភាពកនុងការបត្បីត្  ់េុីនយឺណិរ។ បោយសារេុិនយឺណិរ ជួយឱ្យេនកបត្បីត្  ់
ចូេែេ់ត្បភ្ពទ្យិននន័យឌ្ីជីងេ និង ម្ចភ រៈេនឡាញ និងបេីកកម្ព ែ់េ់ការបរៀន ូត្រផ្ទទ េ់ខេួន កងាោះការចូេ
បត្បីេុីនយឺណិរអាចរារា ាំង ិ សឱ្យម្ិនអាចបត្បីត្  ់ កាត នុពេរប ់ពួកបល នបពញបេញ និងប៉ាោះពាេ់ែេ់  
ទ្យីនារការងាររប ់ពួកបលនងខ្ែរ។ បៅចាំបពាោះមុ្ខ ម្ចនភ្័ តុតាងជាក់ខ្ តងខ្ែេបងាា ញថាការបត្បីបោយកុាំពយូទ្យ័រ 
និងយនធានឌ្ីជីងេម្ចនឥទ្យធិពេវជិជម្ចនបេីេទ្យធនេ ិការប ់ ិ សបៅកនុងត្បបទ្យ កាំពុងេភ្ិវឌ្ឍន៍ 
(Bulman & Fairlie, ២០១៦)។ បេី ពីបនោះ បោយសារខ្រ ិ សម្ួយចាំនួនរូចប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័រ     
បត្បីត្  ់ បទ្យីបអាច ននិោា ន នថា  ិ សម្ួយចាំនួនយាំទ្យាំនងជាបត្បីត្  ់េុីនយឺណិរតាម្រយៈទូ្យរ ័ពទនែ ខ្ែេ
ជាការពិ ក ត្ម្ចប់ការ ិការ។ បនោះក៏អាចជោះឥទ្យធិពេេវជិជម្ចនែេ់ការេនុវរត និងេទ្យធនេ ិការប ់ពួកបល
កនុងេាំឡុងបពេជាំងឺរាររារកូវែី-១៩ បៅបពេខ្ែេថាន ក់បរៀនទាាំងេ ់ត្រូវផ្ទេ  ់បតូ របៅបបត្ងៀនតាម្ត្បព័នធ    
េនឡាញ បហយីពួកបលត្រូវបត្បីទូ្យរ ពទចេ័របែីម្បចូីេបរៀន និងបយាីកិចេការនទោះ។ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៣៖ ភាលរយនន ិ សខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុីនយណិឺរ 
 

 

រូបភាពទី្យ  5. 6៖ ភាលរយននត្លូបបត្ងៀនខ្ែេ នបត្បីត្  ត់្បព័នធេីុនយឺណិររូបភាពទ្យ ី 5. 7៖ ភាលរយនន  ិស
ខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុនីយឺណិរ 
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  រុបម្ក ការបត្រៀម្េកខណៈឌ្ីជីងេរប ់ត្បជាជនកម្ពុជាក៏ម្ិនេាំបណ្ណយែូចគ្មន  បបីបទាោះបីជាម្ចនការ
បកីនបឡីងជាេាំោប់ក៏បោយ។ ការទ្យទ្យួេយកបបចេកវទិ្យាកនុងចាំបណ្ណម្សាធារណជនទូ្យបៅរាជរោា ភ្ិ េ និង
ឧ ាហកម្ែក៏ម្ចនកត្ម្ិរទាបជាងនងខ្ែរ បបីបយៀបនឹងត្បបទ្យ បនសងបទ្យៀរកនុងរាំបន់ (RGC, ២០២១)។ បត្លពី
បនោះ ម្ចនការត្ពួយ រម្ភេាំពីហានិភ្័យខព ់ពីរចនា ម្ព័នធមូ្េោា នខ្ែេម្ិនរងឹមុ្ចាំននត្បព័នធឌ្ីជីងេខ្ែេងាយរង
បត្គ្មោះ និងត្កបខ័ណឌ ចាប់ការពារម្ិនត្លប់ត្គ្មន់បេីេុីនយឺណិរ ខ្ែេនាាំឱ្យកត្ម្ិរននការបជឿជាក់ទាបននត្បព័នធ   
បបចេកវទិ្យា បហីយជាបហរុបយាីឱ្យកាំបណីនននការទ្យទ្យួេយកបបចេកវទិ្យាងយចុោះ (Rahamathulla, ២០២១)។ 
យនធានម្នុ សខ្ននកបបចេកវទិ្យាព័រ៌ម្ចន និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ក៏ជាកតាត ម្ួយបទ្យៀរខ្ែេរារា ាំងែេ់ការេភ្ិវឌ្ឍរចនា 
ម្ព័នធឌ្ីជីងេ និងបបចេកវទិ្យាបៅកនុងត្បបទ្យ ។ បៅកនុងការ ៉ា ន់ត្បម្ចណនាបពេងែីៗបនោះ ត្បបទ្យ កម្ពុជាម្ចន
យនធានម្នុ សខ្ននកបបចេកវទិ្យាព័រ៌ម្ចន និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងត្បម្ចណ ៥០,០០០ នាក់ ប៉ាុខ្នតពួកបលភាលបត្ចីនម្ចន
ជាំនាញកត្ម្ិរម្យយម្ បហីយម្ិនខ្ម្នជាេនកជាំនាញបនាោះបទ្យ។ បៅកនុងរ យការណ៍ខ្ែេត្ពាងបោយវទិ្យាសាា ន
បណដុ ោះបណ្ណដ េ និងត្សាវត្ជាវបែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នបងាា ញថា ខណៈបពេខ្ែេចាំនួនននការចុោះបឈាែ ោះចូេ
បរៀនបៅថាន ក់ឧរតម្ ិកាម្ចនការបកីនបឡីងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័  ម្ចនខ្រ ២០% នននិ សិរបរញិ្ញា បត្រ ត្បខ្ហេ 
២២០,០០០ នាក់ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេ នបត្ជី បរ ីជាំនាញខ្ ទម្បៅសាកេវទិ្យាេ័យកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ បទាោះបីជា 
វទិ្យាសាា នបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងត្សាវត្ជាវបែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាក៏ នប នីថា បែីម្បរីកា ននូវកាំបណីនប ែាកិចេ
រងឹម្ចាំ ៧% កនុងម្ួយឆ្ន ាំ កម្ពុជានឹងត្រូវបបងាីរចាំនួនវ ិាករត្បម្ចណ ៣៥,០០០ នាក់ និងេនកបបចេកបទ្យ  
៤៦,០០០ នាក់ ចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១៥ ែេ់ ២០២០ (Kao, ២០២០)។ រួបេខទាាំងបនោះ នបងាា ញឱ្យប ញី
ទាាំងត្ ុងថា ត្បបទ្យ កម្ពុជាកាំពុងខាោះខារបុលគេខ្ែេម្ចន ម្រាភាព កនុងការកសាងបរយិកា ឌ្ីជីងេ និងប
បចេកវទិ្យាែ៏រងឹម្ចាំ និងអាចែាំបណីរការ ន។ 

 
 

ត្បភ្ព៖ ត្ក ងួេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
រូបភាពទ្យី  ៥. ៤៖ ភាលរយននត្លូបបត្ងៀនខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុីនយណិឺរ 

 

រូបភាពទ្យី  5. 8៖ នេិរនេកនុងត្ ុក រុប ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់បៅកម្ពុជាចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១២ ែេ់
ឆ្ន ាំ ២០២០រូបភាពទ្យី  5. 9៖ ភាលរយននត្លបូបត្ងៀនខ្ែេ នបត្បីត្  ់ត្បព័នធេុនីយណិឺរ 
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 ការបងាា ញបៅកនុងរូបភាព ៥.៤ លឺជាភាលរយននត្លូបបត្ងៀនខ្ែេម្ចនការបត្បីត្  ់េុីនយឺណិរបៅ    
សាលា។ ែូចខ្ែេអាចបម្ីេប ញីយ៉ា ងចា ់ពីការ ទង់ម្រិ ត្លូបបត្ងៀនត្បម្ចណ ៦០% ម្ិនអាចចូេបត្បីេុីនយឺ
ណិរ នទាេ់ខ្របសាោះ បោយសារខ្រម្ិនម្ចនការរភាជ ប់េុីនយឺណិរបៅតាម្សាលាបរៀន។ ត្លូបបត្ងៀនត្បខ្ហេ 
៥%  នបងាា ញថា េុីនយឺខ្ណរម្ចនបៅសាលា ប៉ាុខ្នតសាា នភាពម្ិនេអ ទាម្ទារការការជួ ជុេបត្ចីនបេី មុ្ន
នឹងអាចបត្បី នេអ។ ត្លូបបត្ងៀនត្រឹម្ខ្រ ២០% ប៉ាុបណ្ណា ោះខ្ែេនិយយថា េុីនយឺខ្ណររប ់សាលាែាំបណីរការ
 នយម្ែតា បោយម្ិនលិរពី បេបឿនេុីនយឺខ្ណរបនាោះបទ្យ។ លួ របញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា បទាោះបីជាភាលរយនន
 ិ ានុ ិ សខ្ែេម្ចនេុីនយឺណិរបត្បីម្ចនកត្ម្ិរខព ់ជាងត្លូក៏បោយ ក៏ម្ិនអាចបត្បៀបបយៀបគ្មន  នបទ្យ បត្ពាោះ
ការចូេបត្បីេុីនយឺណិរបៅសាលា ាំបៅបេីការភាជ ប់   េុីនយឺណិររប ់សាា ប័ន តាម្រយៈវា៉ាយហាា យ ឬខ្ខសបណ្ណត
ញ។ ត្លូបបត្ងៀនផ្ទទ េ់ ក៏អាចភាជ ប់េុីនយឺណិរបោយបត្បីទូ្យរ ័ពទនែផ្ទទ េ់ខេួន ននងខ្ែរ បបីបទាោះបីជាវាម្ិនត្រូវ
 នបលរាប់បញ្េូ េថាជាការចូេបត្បីេុីនយឺណិរតាម្សាា ប័នក៏បោយ។ ម្ចនការបេីកបឡីងថា ម្ចនកខ្នេងបត្ចីន
 ត្ម្ចប់ការខ្កេម្អនាបពេេនាលរទាក់ទ្យងនឹងបហោា រចនា ម្ព័នធឌ្ីជីងេបៅសាលាបរៀន ពីបត្ពាោះបែីម្បីបេីក
កម្ព ់ឌ្ីជីងេនីយកម្ែននការេប់រ ាំ និងបេីកទ្យឹកចិរតែេ់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងថាន ក់បរៀន ការរ
ភាជ ប់េុីយឺណិរបេបឿនបេឿន និង ាិរភាព លឺជាកតាត  ាំខាន់ ត្ម្ចប់ភាពបជាលជ័យ។ 
 

៥.២.៣. បរសិាា នប ែាកិចេ 

 ខ្ននកបនោះ នឹងពិភាកាេាំពីសាា នភាពម្ច៉ា ត្កូប ែាកិចេ បែីម្ប ីិកាថាបរីបរយិកា ប ែាកិចេរប ់កម្ពុជានា
បពេបចេុបបននបនោះ េាំបណ្ណយនេែេ់ការេនុវរតបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំត្បកបបោយត្ប ិទ្យធភាពឬបទ្យ ពីបត្ពាោះការទ្យទ្យួេ
យកបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំរត្ម្ូវឱ្យម្ចនការទ្យិញឧបករណ៍បបចេកវទិ្យាទ្យាំបនីប ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធឌ្ីជីងេ និងការនតេ់កម្ែ
វយិីពត្ងឹង ម្រាភាព ខ្ែេទាាំងបនោះជារត្ម្ូវការ ត្ម្ចប់ការវនិិបយលហិរញ្ាវរាុយ៉ា ងបត្ចីនពីសាា ប័នរែា និង       
ឯកជន ទាាំងកនុង និងបត្លវ ិ័យេប់រ ាំ។ 
 ជាម្ួយនឹងការបេីកបឡីងបនោះ វរតម្ចនននជាំងឺរាររារកូវែី-១៩ កាំពុងប៉ាោះពាេ់ែេ់កាំបណីនប ែាកិចេ
កម្ពុជា។ មុ្នបពេម្ចនជាំងឺរាររារបនោះ កម្ពុជាលឺជាត្បបទ្យ ម្ួយកនុងចាំបនាម្ត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនការរកីចបត្ម្ីន
បេឿនបាំនុរកនុងពិភ្ពបលាក បហយីម្ចនការរកីចបត្ម្ីនយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ ពឆី្ន ាំ ១៩៩៨ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០១៩ ជាម្ួយនឹង
េត្តាកាំបណីនត្បចាាំឆ្ន ាំជាម្យយម្ ៧% ខ្ែេរមួ្ចាំខ្ណកបោយវ ិ័យ ាំខាន់ៗចាំនួន ៤ រមួ្ម្ចន ក ិកម្ែ ឧ ាហ
កម្ែ នេិរកម្ែ បទ្យ ចរណ៍ និង (World Bank, ២០២១)។ ការបបដជ្ាចិរតរប ់រោា ភ្ិ េចាំបពាោះកាំខ្ណទ្យត្ម្ង់
រចនា ម្ព័នធចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៣  នពបនេឿនយ៉ា ងខាេ ាំង និងគ្មាំត្ទ្យែេ់ការរួម្បញ្េូ េឧ ាហកម្ែនេិរកម្ែ
កម្ពុជាបៅកនុងបណ្ណត ញនេិរកម្ែកនុងរាំបន ់និងពិភ្ពបលាក។ បខ្នាម្ពីបេីបនោះបទ្យៀរ  ម្ចហរណកម្ែប ែាកចិេអា
សា ន ឆ្ន ាំ២០១៥ ក៏   នតេ់ឱ្យកម្ពុជានូវអានុភាពម្ួយកនុងការបយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវឧ ាហូបនីយកម្ែ វឌ្ឍនភាព
បបចេកវទិ្យាកនុងនេិរកម្ែ នេិរភាពការងារ និងការត្បកួរត្បខ្ជងជារួម្បៅកនុងទ្យីនាររាំបន់ និងពិភ្ពបលាក។         
ជាេទ្យធនេ េត្តាននភាពត្កីត្ក នធាេ ក់ចុោះយ៉ា ងខាេ ាំងពី ៤៧.៨% កនុងឆ្ន ាំ ២០០៧ ម្ក ១៣% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ 
(RGC, ២០១៩)។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ បោយសារការរ ាំខានខ្ែេបណ្ណត េម្កពីជាំងឺរាររារ កាំបណីន
ប ែាកិចេ នជួបត្បទ្យោះនឹងការធាេ ក់ចុោះ ៣.១% កនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ប៉ាុខ្នតត្រូវ នបលពាករណ៍ថានឹងបកីនបឡងីកនុង
េត្តា ៤% បៅឆ្ន ាំ ២០២១ និង ៥.២% បៅឆ្ន ាំ ២០២២ ជាម្ួយនឹងទ្យ សនវ ិ័យនាបពេេនាលរបៅខ្រម្ចន
ភាពម្ិនចា ់លា ់ និងហានិភ្័យកត្ម្ិរខព ់ (World Bank, ២០២១b)។ បេី ពីបនោះ បោយសារការផ្ទេ  ់
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បតូរខ្ខសបនាទ រ់ភាពត្កីត្កជារិនាបពេងែីៗបនោះម្ចនចាំនួនត្រឹម្ ២.៧ ែុលាេ រ កនុងម្នុ សម្ចន ក់ៗកនុងម្ួយនងៃ បងាា ញ
បោយត្ក ួងខ្ននការ េត្តាននភាពត្កីត្ក នបកីនបឡីងរហូរែេ់ ១៧.៨% រួម្ជាម្ួយនឹងការងយចុោះននការ
ចាំណ្ណយបេីការបត្បីត្  ់ ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់ទាបបាំនុរននចាំនួនពីរត្រីម្ច ចុងបត្កាយ (NIS, ២០២០b)។ 
 

 
 

ត្បភ្ព៖  ូចនាករេភ្ិវឌ្ឍន៍ពភិ្ពបលាក (យនាគ្មរពិភ្ពបលាក ឆ្ន ាំ២០២១) 

 រូបភាព ៥.៥ បងាា ញពីនេិរនេកនុងត្ ុក រុប ត្ម្ចបម់្នុ សម្ចន ក់បៅកម្ពុជាចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១២ ែេ់
ឆ្ន ាំ ២០២០។ បៅចុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ត្បបទ្យ កម្ពុជាត្រូវ នចារ់ថាន ក់បៅជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនចាំណូេម្យយម្
កត្ម្ិរទាប និងោក់បឈាែ ោះថា "ខាេ ប ែាកិចេងែីរប ់អា ុី" បោយយនាគ្មរេភ្ិវឌ្ឍន៍អា ុី ខ្ែេម្ចនការេភ្ិវឌ្ឍ
យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ រប ់ខេួន។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ែូចខ្ែេ នបរៀបរាប់បៅបែីម្ឆ្ន ាំ ២០២០ បងាា ញពី
ការងម្ងយននកាំបណីនប ែាកិចេបោយសារជាំងឺរាររារ កូវែី-១៩ ខ្ែេឆ្េុោះបញ្ញេ ាំងពីបរមិ្ចណ ន    ត្ម្ចប់
ម្នុ សម្ចន ក់ ខ្ែេជាការធាេ ក់ចុោះយ៉ា ងចា ់ននរួបេខខ្ែេបនសេ់ទុ្យកត្ ក់ចាំណូេ ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់កនុងឆ្ន ាំ 
២០២០ ត្រឹម្ខ្រ ១,៥១២ ែុលាេ រប៉ាុបណ្ណា ោះ។ យ៉ា ងណ្ណក៏បោយ កតាត បនោះជោះឥទ្យធិពេេវជិជម្ចនែេ់ចកខុវ ិ័យ
រប ់រោា ភ្ិ េកម្ពុជា កនុងការកាេ យជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនចាំណូេម្យយម្កត្ម្ិរខព ់បៅឆ្ន ាំ ២០៣០ និងត្បបទ្យ 
ខ្ែេម្ចនត្ ក់ចាំណូេកត្ម្ិរខព ់បៅឆ្ន ាំ ២០៥០ ែូបចនោះបហីយបគ្មេនបយ យជារិម្ួយចាំនួនទ្យាំនងនឹងត្រូវ
 នពិនិរយ និងខ្ក ត្ម្ួេបឡងីវញិ បែីម្បីលិរលូរពីការពនាបពេ។ បញ្ញា ត្បឈម្ចម្បងម្ួយបទ្យៀរ ត្ម្ចប់រាជ    
រោា ភ្ិ េកម្ពុជា លឺរកា ននូវេត្តាកាំបណីនខព ់ បហីយកម្ពុជានឹងត្រូវបនតបយាីកាំខ្ណទ្យត្ម្ង់ប ែាកិចេ ហិរញ្ាវរាុ  
និងរចនា ម្ព័នធរែា េរប ់ខេួន បែីម្បទីាក់ទាញការវនិិបយលផ្ទទ េ់ពីបរបទ្យ បខ្នាម្បទ្យៀរ និងខ្ ាងរកវយិីសាស្រ ត
ត្បកបបោយភាពនចនត្បឌ្ិរ បែីម្បរីកា កម្ែភាពឧ ាហកម្ែរប ់ខេួនឲ្យែាំបណីរការ។  
 បេី ពីបនោះ ជាំងឺរាររារ នជោះឥទ្យធិពេបេីខ្ននកប ែាកិចេននការេប់រ ាំ បត្ពាោះបត្លពីការនតេ់មូ្េនិយិ 
សាធារណៈត្លួសារកម្ពុជាក៏ចូេរួម្ចាំខ្ណកយ៉ា ង ាំខាន់កនុងការខ្កេម្អ និងចាំណ្ណយបេីវ ិ័យេប់រ ាំបៅកម្ពុជា 
(Brehm, ២០១៧)។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ បែីម្បបីអាយសាលាបរៀនម្ចន ម្រាភាពត្លប់ត្គ្មន់កនុងការវនិិបយលបេី     

រូបភាពទ្យ ី ៥. ៥៖ នេិរនេកនុងត្ ុក រុប ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់បៅកម្ពុជាចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១២ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

រូបភាពទ្យ ី 5. 10៖ ខ្ននទ្យី ណ្ណា នែកីម្ពុជារូបភាពទ្យី  5. 11៖ នេិរនេកនុងត្ ុក រុប ត្ម្ចប់ម្នុ សម្ចន ក់បៅ
កម្ពុជាចបនាេ ោះឆ្ន ាំ ២០១២ ែេ់ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ ម្ិនម្ចននិរនតរភាពបនាោះបទ្យខ្ែេពឹងខ្នអកបេីការគ្មាំត្ទ្យខាងបត្លពីរោា ភ្ិ េ។ សាលាបរៀនត្រូវ
ខ្ ាងរកម្បយា យបនសងបទ្យៀរបែីម្បទី្យទ្យួេ នយនធានហរិញ្ាវរាុបខ្នាម្ ម្ួយកនុងចាំបណ្ណម្បនាោះ លឺការប នី ុាំការ
ចូេរួម្ចាំខ្ណកបោយ ែ័ត្លចិរតពី ហលម្ន៍។ ការបេីកបឡីងបនោះ នាាំឱ្យម្ចន ាំណួរេាំពីេទ្យធភាពរប ់ត្លួសារ
កនុងការរួម្ចាំខ្ណកហរិញ្ាវរាុ ែេ់ត្លិោះសាា នេប់រ ាំ។ ម្ិនខ្ម្ន ាំបៅែេ់ ចាំណូេត្លួសារទូ្យបៅក៏កាំពុងត្បឈម្នឹង
ការការ់បនាយយ៉ា ងខាេ ាំងកនុងេាំឡុងបពេជាំងឺរាររារបនាោះបទ្យ។ វធិានការរឹងរុងឹត្រូវ នោក់កនុងបគ្មេបាំណង
បែីម្បីទ្យប់ទ្យេ់នឹងការនទុោះបឡីងននជាំងឺបនោះ ខ្ែេ នរ ាំខានយ៉ា ងយៃន់យៃរែេ់ កម្ែភាពប ែាកិចេបនសងៗ ខ្ែេ     
បណ្ណត េឱ្យ រ់បង់ការងារ និងការ់បនាយបម្ច៉ា ងបយាីការ និងជាបហរុបយាីឱ្យ រ់បង់ត្ ក់ចាំណូេ។ បយងតាម្  
 ាិរិរប ់យនាគ្មរពិភ្ពបលាកបៅកម្ពុជា   ម្ចម្ចត្រននេនករកត្ ក់ចាំណូេចម្បងកនុងត្លួសារខ្ែេអាចរកា
ការងារ ន លិរត្រឹម្ខ្ខម្ីនា ឆ្ន ាំ ២០២១  នធាេ ក់ចុោះម្កបៅត្រឹម្ ៦៩% ទាបជាង ១៣ % បបីបត្បៀបបយៀបបៅ
នឹងមុ្នបពេម្ចនជាំងឺរាររារ (World Bank, ២០២១a)។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ កនុងរយៈបពេែូចគ្មន បនោះ 
ត្លួសារត្បម្ចណ ៤៥% បៅខ្រត្បឈម្មុ្ខជាបនតបនាទ ប់ននការ រ់បង់ត្ ក់ចាំណូេ។ បញ្ញា ត្បឈម្ខ្បបបនោះ 
 នបងាជាឧប លគយ៉ា ង ាំខាន់បេីកិចេខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងកនុងការទ្យទ្យួេយកបបចេកវទិ្យាបៅកនុងត្បព័នធេប់រ ាំបៅ   
កម្ពុជា បោយសារទាាំងរោា ភ្ិ េ និងត្លួសារឬអាណ្ណពា េកាំពុងខាោះខារយនធានហិរញ្ាវរាុចាាំ ច់ ត្ម្ចប់  
នតេ់ទុ្យនវនិិបយលបេីបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ បោយម្ចន ុទ្យិែានិិយម្ខព ់ រោា ភ្ិ េកាំពុងបងាា ញការបបតជ្ាចិរតកនុងការ
បបងាីនការចាំណ្ណយសាធារណៈបេីវ ិ័យេប់រ ាំែូចខ្ែេបយងី បេីកបឡងីបៅកនុងខ្ននកទ្យី ៣ និងទ្យី ៤ ននខ្ននទ្យី
បងាា ញនេូវបបចេកវទិ្យា។ 
 

៥.២.៤. បរសិាា នបេកូឡូ ុ ី

 ត្ទ្យឹ តីបេកូឡូ ុីននការសាគ េ់ កាំណរ់ការ ិកាជាែាំបណីរការបជាលជ័យកនុងននការចូេរួម្ និងម្ចនេនតរ
កម្ែជាម្ួយ ងគម្ និងត្បព័នធបេកូឡូ ុី (Barab & Roth, ២០០៦)។ បៅកនុងន័យបនោះ ត្បព័នធ ិកាេប់រ ាំ ម្ិន
ត្រឹម្ខ្រម្ ាំបៅែេ់បុលគេខ្ែេត្ ត្ ័យទាក់ទ្យងគ្មន បៅវញិបៅម្កប៉ាុ បណ្ណា ោះបទ្យ ប៉ាុ ខ្នតក៏ត្រូវម្ចនបរសិាា ន           
បេកូឡូ ុី ជីវសាស្រ ត និងរូបវនតជុាំវញិខេួននងខ្ែរ។ Barab និង Roth  នបៅលនេងជីវរិថាជាការបរៀនម្ិនខ្ម្ន
ត្គ្មន់ខ្របែីម្បទី្យទ្យួេ នពិនទុខព ់បាំនុរខ្ែេអាចបយាីបៅ នបនាោះបទ្យ ប៉ាុខ្នតបែីម្បយីកេាីខ្ែេបយងី នបរៀនបៅបត្បី
កនុង កម្ែភាពបៅកនុងពិភ្ពបលាក។ តាម្ រយៈេនតរកម្ែទាាំងបនោះ  ិ សនិងយម្ែជារិជុាំវញិពួកបលខ្ែេពួកបល
ត្ ត្ ័យទាក់ទ្យងជាម្ួយនឹងត្រូវ នផ្ទេ  ់បតូរ។ ក៏បោយសារបហរុនេបនោះខ្ែរ ខ្ែេបយងីខ្រងខ្រអាចខ្វកខ្ញក
ថាការេប់រ ាំកនុងន័យទូ្យេាំទូ្យលាយលឺម្ចនទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជាម្ួយបរសិាា នបេកូឡូ ុី។ ែូបចនោះបហយី បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ លឺ
ជាឧបករណ៍ខ្ែេជួយ ត្ម្ួេែេ់ែាំបណីរការ ិកា។ ែូបចនោះការយេ់ែឹងពីបរសិាា នបេកូឡូ ុីននត្បបទ្យ កម្ពុជា
លឺម្ចនសារៈ ាំខានណ់្ណ ់បែីម្បយីេ់ែឹងពីបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ។ 
 ត្បបទ្យ កម្ពុជាត្បបទ្យ ខ្ែេត្លបែណត ប់បោយអាកា ធារុត្រូពិចមូ្ ុង បលត បហយីប ីម្បពញម្ួយឆ្ន ាំ។ 
អាកា ធារុខ្បបបនោះម្ិនខ្ម្នជាេរាត្បបយជន៍ ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំបទ្យបត្ពាោះវាម្ចនឥទ្យធិពេផ្ទទ េ់បៅបេី ិ ស ២ 
យ៉ា ង លឺ ទ្យីម្ួយ បរយិកា បលត ខាេ ាំង ការ់បនាយេទ្យធនេក ិកម្ែ និងឧ ាហកម្ែ ក៏ែូចជានេិរភាពរប ក់ម្ែ
ករយ៉ា ងម្ចនត្ប ិទ្យធភាព ខ្ែេបយាីឱ្យត្បបទ្យ កាន់ខ្រត្កតី្ក (Dell et al., ២០១២)។ ការវនិិបយលបេីវ ិ័យេបរ់ ាំ
រប ់ត្បបទ្យ កនុងម្ចននេប៉ាោះពាេ់ខាេ ាំងបោយសារកតាត បនោះ។ ទ្យីពីរ  ិ សបៅត្លប់វយ័ ឬកត្ម្ិរណ្ណម្ួយបៅកនុង
ត្បបទ្យ ខ្ែេបលត  ក៏ម្ចនទ្យាំបនារបចញបៅបយាីការទាបជាងត្បបទ្យ ខ្ែេត្រជាក់ជាង។ ការបកីនបឡីងនន ីរុណា ភាព 



36 
 

1°F ត្បចាាំឆ្ន ាំ ម្ចននេប៉ាោះពាេ់ែេ់ពិនទុលណិរវទិ្យាងយចុោះ 0.02 បៅកនុងការបយាីបរ ត PISA (Park et al., 
២០២០)។  ូម្បខី្របៅកនុងត្បបទ្យ ខ្រម្ួយ  ិ សខ្ែេរ ់បៅកនុងរាំបន់បលត ជាង ហាក់ែូចជាបយាី នម្ិន ូវេអ
បទ្យ បបីបយៀបនឹង ិ សម្កពីកខ្នេងត្រជាក់ជាង។ ការ ិកាត្សាវត្ជាវទាាំងបនោះត្ ប់ពីបហរុនេបែីម្ទ្យង ពិរជា
បរឿងខ្ែេលួរឱ្យត្ពួយ រម្ភណ្ណ ់ បត្ពាោះម្ចនការពាករណ៍ថា ីរុណា ភាពពិភ្ពបលាកនឹងបនតបកីនបឡីង 
បោយសារខ្រ កម្ែភាពម្ិនត្បុងត្បយរ័នរប ់ត្បបទ្យ ឧ ាហកម្ែខ្ែេ នបបងាីរការបាំពុេបត្ចីន។  ម្ចនការ
បេីកបឡីងពីវធិានការកត្ម្ិរសាលាបរៀនទូ្យទាាំងត្បបទ្យ បៅកម្ពុជា ទាក់ទ្យងនឹងបគ្មេនបយ យបាំពាក់ម្ច៉ា  ុីន
ត្រជាក ់នឹងជួយការ់បនាយឥទ្យធិពេេវជិជម្ចនខ្ែេបណ្ណត េម្កពីអាកា ធារុបលត ម្កបេី ិ ស។ 
 ត្បបទ្យ កម្ពុជាម្ចនបឆ្នរ មុ្ត្ទ្យត្បខ្វង ៤៤៣ លីឡូខ្ម្៉ាត្របៅជាបឈូ់ង មុ្ត្ទ្យនង និងជារាំបន់ប ែាកិចេផ្ទត
ច់មុ្ខទ្យាំហាំ ៥៥,៦០០ លីឡូខ្ម្៉ាត្រកាបរ ៉ា ខ្ែេ ាំបូរបៅបោយនត្ពបកាងកាង ផ្ទា ងែ បមែ  មុ្ត្ទ្យ និងជីវចត្ម្ុោះបៅតាម្
បឆ្នរ មុ្ត្ទ្យបនសងបទ្យៀរ បហយីទាាំងបនោះ នបែីររួនាទ្យីយ៉ា ង ាំខាន់កនុងនេិរភាពត្បព័នធបេកូឡូ ុី រមួ្ទាាំងការនគរ់
នគង់ត្បជាជនពីេនុនេត្រី និងការពាររាំបន់បឆ្នរពីការបាំផ្ទេ ញ (Chea & Kobjaiklang, ២០១៧)។ យ៉ា ងណ្ណក៏
បោយ បឆ្នរ មុ្ត្ទ្យម្ចន ភាពខេី បនោះ នបយាីឲ្យត្បបទ្យ កម្ពុជាជាទ្យីតាាំងម្ួយខ្ែេម្ិន ូវេអ បោយសារខ្រត្បខ្វង
បឆ្នរ មុ្ត្ទ្យខ្ែេខ្វងជាងបនោះនឹងអាចេនុញ្ញា រឲ្យម្ចនការែឹកជញ្ជូ នតាម្ មុ្ត្ទ្យ នេអត្បប ីរនិងងាយត្ ួេ
ែេ់កាបយាីពាណិជជកម្ែេនតរជារិ។ េនកប ែាកិចេ នបេីកបឡីងថាទ្យីត្កុងេភ្ិវឌ្ឍន៍យាំៗខ្ែេម្ចនទ្យីតាាំងបៅជិរ   
 មុ្ត្ទ្យនឹងអាចបយាីពាណិជជកម្ែជាម្ួយរាំបន់បនសងបទ្យៀរ នយ៉ា ងងាយត្ ួេ។ ជាទូ្យបៅពាណិជជកម្ែេនតរជារិ
តាម្រយៈ មុ្ត្ទ្យរួម្ចាំខ្ណកយ៉ា ងម្ចនត្ប ិទ្យធភាពកនុងការេភ្ិវឌ្ឍទ្យីត្កុងទាាំងបនាោះ។ នទុយបៅវញិ រាេ់បណ្ណត
ត្បបទ្យ ខ្ែេម្ិនម្ចនត្ពាំខ្ែនជាប់ មុ្ត្ទ្យភាលបត្ចីន ជាពិប  ត្បបទ្យ បៅទ្យាីបអាស្រហាិកជាត្បបទ្យ ត្កីត្ក។ 
បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណក៏បោយ កម្ពុជាក៏អាចត្រូវ នបលបម្ីេប ីញថាជាត្បបទ្យ  “រភាជ ប់នេូ វបគ្មក” ខ្ែេបែីររួជា
ចាំណុចកណ្ណត េខ្ែេរភាជ ប់ត្បបទ្យ ទាាំងេ ់បៅកនុងរាំបន់អា ុីអាបលនយ៍ែីបគ្មក បហីយបនាោះអាចជា េរា
ត្បបយជន៍ ត្ម្ចប់ការែឹកជញ្ជូ នតាម្នេូវបគ្មក និង ពាណិជជកម្ែកនុងរាំបន់។  
 បៅតាម្រាំបន់ម្ចរ់ មុ្ត្ទ្យ វាេទ្យាំនាប និងទ្យបនេសាប ខ្ែេត្បជាជនកម្ពុជាភាលបត្ចីនម្ចនមុ្ខរបរត្បចាាំ
នងៃ  កម្ែភាពបបងាីរត្ ក់ចាំណូេ ត្ម្ចប់ត្លួសារពួកគ្មរ់លឺម្ចនការបនសាទ្យ ការបយាីខ្ត្ ត្ ាំង និងការចិញ្េ ឹម្
 រា ខ្ែេភាលបត្ចីនពឹងខ្នអកបេីយនធានយម្ែជារិែ៏ ម្បូរ។ ចបនាេ ោះខ្ខវចិឆិកាែេ់ខ្ខបម្សាទ្យឹកនឹងហូរពីបឹង
ទ្យបនេសាប (បឹងយាំ) បៅកាន់ទ្យបនេបម្លងគ និងហូរពីទ្យបនេបម្លងគបៅបឹងទ្យបនេសាបបៅចបនាេ ោះខ្ខឧ ភាែេ់ខ្ខរុ
លា។ ជាទូ្យបៅទ្យបនេសាបត្បខ្វង ១១៥ លីឡូខ្ម្៉ាត្រ ហូរពីបឹងយាំបៅកានទ់្យបនេបម្លងគរយៈបពេ ៦ ខ្ខកនុងម្ួយឆ្ន ាំ និង
ហូរបស្រញ្ញេ  ម្កវញិរយោះបពេ ៦ ខ្ខបទ្យៀរកនុងម្ួយឆ្ន ាំវាពិរជាម្ចនេ័កខណោះពិប  ខាេ ាំងណ្ណ ់។ បឹងទ្យបនេសាប
ក៏ជាបបោះែូងននខ្ែនែីម្ចនជីជារិ និងយនធានយម្ែជារិរប ់កម្ពុជា។ បោយសារត្បព័នធបេកូឡូ ុី- ងគម្ខ្រម្ួយ
លរ់រប ់បឹងទ្យបនេសាប  ននតេ់ឱ្យត្បជាជនកម្ពុជានូវត្បភ្ព ទ្យឹកសាបែ៏យាំ ត្បភ្ពត្រី និងត្ ូវ និងការបបងាីរ
ត្ ក់ចាំណូេែ៏ ាំខាន់។ យ៉ា ងណ្ណក៏បោយ ខយេ់មូ្ ុងខាេ ាំង និងទ្យឹកជាំនន់តាម្រែូវក៏អាចបាំផ្ទេ ញត្បព័នធេប់រ ាំនង
ខ្ែរ បត្ពាោះទ្យឹកជាំនន់ នបាំផ្ទេ ញសាលាបរៀន ឬរារា ាំងសាលាម្ិនឱ្យែាំបណីរការ នយម្ែតា។ បត្កាយពីទ្យឹកជាំនន់ 
បត្គ្មោះម្ហនតរាយបនោះខ្រងខ្ររ ាំខានែេ់ការចូេបរៀនរប ់កុម្ចរ បហយីជោះឥទ្យធិពេេវជិជម្ចនែេក់ារេនុវរត និងការ
ទ្យទ្យួេ នការេប់រ ាំរប ់ពួកបល បោយសារបហោា រចនា ម្ព័នធខ្ែេកសាងបឡីងវញិម្ចនភាពយឺរយ៉ា វ បហីយ
ជួនកាេម្ចនការពនារបពេបោយសារងវកិាម្ចនកាំណរ់។ ជាក់ខ្ តង ការ ិកាត្សាវត្ជាវ នបងាា ញថា កុម្ចរ
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ខ្ែេ នជួបត្បទ្យោះបត្គ្មោះម្ហនតរាយយម្ែជារិែូចជាទ្យឹកជាំនន់ ឬរេកយកស  ូណ្ណម្ិ លឺពិរជាប៉ាោះពាេ់យ៉ា ងខាេ ាំង
ទាក់ទ្យងនឹងការេនុវរតការ ិកាបរៀន ូត្រ និងម្ចនេត្តាេវរតម្ចនខព ់ (Siriwardhana et al., ២០១៣)។ 

បេី ពីម្ចនបភាលនេទ្យឹក បៅម្ចនយនធាននត្ពបឈ ីបោយសារកម្ពុជាជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនរាំបនទ់្យាំនាប
ភាលបត្ចីន បហយីត្រូវ នហ ុ ៊ុំព័ទ្យធបោយរាំបន់ភ្នាំខ្ែេម្ចននត្ពបឈតី្កា ់បៅបេីត្ជុងទាាំងបី ខ្ែេបម្ីេបៅែូចជា
ខទោះ ខ្ែេចាំណុចកណ្ណត េលឺជារាំបន់ទ្យាំនាបេាំបណ្ណយនេែេ់ត្បជាជនកម្ពុជាកនុងការោាំែុោះត្ ូវ។ រូបភាពទ្យី 
៥.៦ ខាងបត្កាម្បនោះបងាា ញពី ណ្ណា នែីរប ់ត្បបទ្យ កម្ពុជាយ៉ា ងេាំេិរ។ ទ្យនទឹម្នឹងបនាោះ នត្ពបឈកី៏ជាយនធាន
យម្ែជារិែ៏ ាំខាន់បាំនុរម្ួយកនុងត្បបទ្យ នងខ្ែរ បត្ពាោះវាម្ិនត្រឹម្ខ្រនតេ់បឈបី៉ាុបណ្ណា ោះបទ្យ ខ្ងម្ទាាំងនតេ់េនុនេ
នត្ពបឈបីនសងៗែូចជា េុ  បត្បង រុកខជារិ/ឱ្ ង ត្រី  រាេអិរ បត្លឿងបទ្យ ជាបែីម្។ បេី ពីបនោះវាក៏ជាត្បភ្ពនន
 កម្ែភាពបបងាីរត្ ក់ចាំណូេប ែាកិចេ ជារ ាំងជួយការពារការហូរបត្ចាោះែី និងត្លប់ត្លងត្បព័នធធារាសាស្រ ត    
ជាពិប  បៅតាម្ែងទ្យបនេបម្លងគ និងទ្យបនេសាប។ 
 

 

 

៥.២.៥. បរសិាា ននបយ យ 

ចាប់តាាំងពីការប ោះបឆ្ន រឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ម្ក ត្បបទ្យ កម្ពុជាលឺជាត្បបទ្យ ខ្ែេម្ចនរាជាយិបបរយយអាត្ យ័
រែាយម្ែនុញ្ា ខ្ែេម្ចនត្ពោះម្ហាកសត្រជាត្បមុ្ខរែា និងជានាយករែាម្ស្រនតីជាត្បមុ្ខរោា ភ្ិ េ។ បត្កាយម្កបទ្យៀរ
ត្រូវ នបត្ជី បរ ីបោយត្បជាជនកម្ពុជាបៅកនុងការប ោះបឆ្ន រខ្បបត្បជាយិបបរយយ និងពហុបកសខ្ែេបយាីបឡងី
បរៀងរាេ់ត្ ាំឆ្ន ាំម្តង។ ត្បព័នធបនោះ នបងាា ញឱ្យប ញីថាម្ចនត្ប ិទ្យធភាព បោយសារត្បបទ្យ បនោះ នទ្យទ្យួេនូវ
 នតិភាព និង ាិរភាពយ៉ា ងទូ្យេាំទូ្យលាយ ខណៈត្បជាជនរប ់ខេួន នចាប់បនតីម្បងីបបឡងីវញិពីការភ្័យខាេ ចពី

រូបភាពទ្យី  ៥. ៦៖ ខ្ននទ្យ ីណ្ណា នែកីម្ពុជា 
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េរីរកាេ។ រោា ភ្ិ េកម្ពុជាខេួនឯងក៏ នបងាា ញពីការគ្មាំត្ទ្យខ្ននកនបយ យែ៏រងឹម្ចាំ ត្ម្ចប់វទិ្យាសាស្រ ត       
បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ ត្ពម្ទាាំង ននតេ់អាទ្យិភាព និងអាហារូបករណ៍ ត្ម្ចប់និ សិរខ្ែេបត្ជី បរ ីមុ្ខ
ជាំនាញខ្ ទម្បៅសាកេវទិ្យាេ័យ ែូចខ្ែេ នបេីកបឡីង។ បេី ពីបនោះ ជាំហររប ់កម្ពុជាកនុងវ ិ័យ
នបយ យេនតរជារិ ក៏ម្ចនភាពលួរឱ្យករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរ ជាពិប  កនុងេាំឡុងបពេជាំងឺរាររារកូវែី-១៩ 
ខ្ែេ នរមួ្ចាំខ្ណកែេ់ភាពរកីចបត្ម្ីនននរាំបន់អា ុីអាបលនយ ៍និងអា ុី ៉ា  ុីហាកិទាាំងមូ្េ។ ប៉ាុខ្នតខណៈបពេ
ខ្ែេបលរ ាំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចរកា ននូវ នតិភាព និងសាម្លគីភាពននទកនុងខ្ែេរក នបោយេាំ កកនុងរយៈ
បពេយូរបនាោះ បញ្ញា ត្បឈម្ខាងបត្លខ្ែេម្ចន កាត នុពេលួរខ្រត្រូវ នបោោះត្សាយ ជាពិប  ការត្បណ្ណាំង
ត្បខ្ជងែបណតី ម្េាំណ្ណចកាំពូេ និង ស្រងាគ ម្ពាណិជជកម្ែនាបពេងែីៗបនោះរវាង ហរែាអាបម្រកិ និងចិនខ្ែេឈាន
បៅែេ់ការោក់ពនធបេីនេិរនេបនសងៗពីត្បបទ្យ លូត្បខ្ជង។ បនោះទ្យាំនងជាម្ចននេប៉ាោះពាេ់យ៉ា ងយៃន់យៃរម្ិន
ត្រឹម្ខ្របៅបេីការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាបោយសារការបកីនបឡងីននរនម្េរប ់វាប៉ាុបណ្ណា ោះបទ្យ ប៉ាុខ្នតខ្ងម្ទាាំងបេីការ
បញ្ញជ ទ្យិញេនតរជារិខ្ែេម្ចនត្សាប់ និងកិចេការពិភ្ពបលាក ភាព ៃប់សាៃ រ់ខាងនបយ យ និងេនាលរនន
រាំបន់អា ុី ៉ា  ុីហាកិទាាំងមូ្េ។ ម្ិនបេីកបទ្យបងីពីប ែាកិចេកម្ពុជាខេួនឯងខ្ែេពឹងខ្នអកខាេ ាំងបេីពាណិជជកម្ែេនតរ
ជារិ និងការនាាំបចញ។ ែូបចនោះ វធិានការត្បុងត្បយរ័នលួរខ្រត្រូវ នេនុវរត បហយីត្បបទ្យ ត្រូវខ្របត្រៀម្ខេួន ត្ម្ចប់
ប ណ្ណរយី៉ាូននការលាំរាម្កាំខ្ហងពីខាងបត្ល និងការប៉ាោះទ្យងគិចខ្ននកហរិញ្ាវរាុភាេ ម្ៗ។ 

 
៥. ២.៦. ការវភិាល SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

ខ្ននកបនោះបងាា ញពីចេករលនេឹោះ ាំខាន់ៗខ្ែេ ន បងខបពីការវភិាល STEEP ននខ្ននកខាងបេី និង
បងាា ញេាំពឱី្កា  និងការលាំរាម្កាំខ្ហង ត្ម្ចបច់េករលនេឹោះ ាំខាន់នីម្ួយៗ។ 
 

តារាងទ្យី  ៥. ១៖ ឱ្កា  នងិការលាំរាម្កាំខ្ហង ត្ម្ចបច់េករលនេឹោះ ាំខាន់ៗ  

ចេករលនេោឹះ ឱ្កា  ការលាំរាម្កាំខ្ហង 

ចាំនួនត្បជាជនវយ័បកែង ប៉ាុខ្នតនឹង
ម្ចនវយ័ចាំណ្ណ ់យ៉ា ងឆ្ប់រហ័  
 

• ភាលលាភ្ត្បជាសាស្រ ត 
• សាគ េ់បបចេកវទិ្យាខព ់ 

 
• រយៈបពេខេីននត្បជាសាស្រ ត ែូបចនោះ
ត្បជាជននឹងចា ់មុ្នបពេពួកបល
កាេ យជាេនកម្ចន 

• កត្ម្ិរេភ្ិវឌ្ឍន៍បបចេកវទិ្យារប ់
ត្បបទ្យ បៅត្ទ្យឹង 

ភាលបត្ចីនននត្បជាជនម្ចនត្បជា
ជនជាំនាន់ Z និង Alpha  

o ការបកីនបឡងីននការបត្បីត្  ់
នេិរនេ និងប វាកម្ែបបចេកវទិ្យា 

o ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង និងការងារជា
ត្កុម្ងយចុោះ ខ្ែេនឹងបយាីឱ្យកិចេ
 ហការ និងវឌ្ឍនភាពខ្ននកវទិ្យា
សាស្រ តងយចុោះ។ 

បងារបរយិកា  ត្ម្ចប់ការចាប់
យកបបចេកវទិ្យា 
 

 
• ការបកីនបឡងីននការបត្បីត្  ់
នេិរនេ និងប វាកម្ែបបចេកវទិ្យា 

• ការបកីនបឡងីននការលាំរាម្កាំខ្ហង
តាម្េុីនយឺណិរ ឧត្កិែាកម្ែ និង
ការវាយត្បហារ 
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• បបងាីនរត្ម្ូវការ ត្ម្ចប់ការរភាជ ប់េុីន
យឺណិរ 
 

កាំបណីននងេបែីម្ពេកម្ែ 

o បបងាីន ុខុម្ចេភាពរប ់ត្បជាជន
បយាីការខ្ែេអាចទ្យិញនេិរនេ និង
ប វាកម្ែបបចេកវទិ្យាកាន់ខ្រត្បប ីរ 

o រត្ម្ូវការកម្ែករជាំនាញ និងេនក
បបចេកបទ្យ បកីនបឡងី 

o ការ់បនាយការត្បកួរត្បខ្ជងកនុង
ពាណិជជកម្ែេនតរជារិ ខ្ែេនាាំឱ្យ
 រ់បង់ការងារ និងត្ ក់ចាំណូេ
ខ្ែេគ្មែ នជាំនាញ 

កាំបណីនប ែាកិចេខាេ ាំង  
• ការវនិិបយលបខ្នាម្បេីការេប់រ ាំពីត្លួសារ 
និងរោា ភ្ិ េ 

• បកីនបឡងីនូវរត្ម្ូវការថាម្ពេ
បខ្នាម្បទ្យៀរ ត្បខ្ហេជាម្ិនត្លប់
ត្គ្មន់ ត្ម្ចប់ការបត្បីត្  ់
ទាាំងមូ្េ 

បយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវការនេិរ 
ថាម្ពេ តាម្រយៈការសាង ង់
ទ្យាំនប់វារេីលគី នី និងចាំបហោះ 

o បេីកទ្យឹកចិរតែេ់ការពត្ងីក និងបត្បី
ត្  ់នេិរនេ និងប វាកម្ែបបចេក
វទិ្យា 

o ការរចិរេិបរសិាា ន និងនេប៉ាោះ
ពាេ់េវជិជម្ចនបេីជីវចត្ម្ុោះ 

o ភាវៈប ែាកិចេខាងបត្លខ្ែេនាាំឱ្យ
 រ់បង់ត្ ក់ចាំណូេ និងការវ ិ
និបយលកនុងវ ័ិយេប់រ ាំ 

កិចេ ហត្បរិបរតិការកនុងរាំបន់ែ៏
រងឹម្ចាំ  

• េាំហូរបោយប រនីនលាំនិរ នវានុវរតន៍
និងបបចេកវទិ្យា 

•  ស្រងាគ ម្ពាណិជជកម្ែរវាងត្បបទ្យ 
ចិន និង ហរែាអាបម្រកិបយាីឱ្យ   
 ម្ចហរណកម្ែកនុងរាំបន់ចុោះ
បខាយ 

ជាំនួយខ្ននកនបយ យននទកនុង
 ត្ម្ចប់វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា 
និងនវានុវរតន ៍

o ការេភ្ិវឌ្ឍយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ននវទិ្យា
សាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍ 

o បែីម្បបីបងាីនចាំនួនេនកឯកបទ្យ ខ្ននក
ខ្ ទម្ 

o ការលាំរាម្កាំខ្ហងខ្ននកនបយ យ
ខាងបត្ល 

o ជួបត្បទ្យោះវបិរតិហរិញ្ាវរាុភាេ ម្ៗ 

 ីរុណា ភាពបលត និងបកីនបឡងីជា
េាំោប់ 

• គ្មែ ន 
• ការ់បនាយនេិរភាព 
• េទ្យធនេ ិការប ់ ិ សទាប 

ទ្យីតាាំងភូ្ម្ិសាស្រ តកម្ពុជា 
o ជាចាំណុចកណ្ណត េរភាជ ប់ត្បបទ្យ 
នានាបៅរាំបន់អា ីុអាបលនយែ៍ីបគ្មក 

o បឆ្នរ មុ្ត្ទ្យខេី បយាីឲ្យការ់បនាយ
 កម្ែភាពពាណិជជកម្ែតាម្      
 មុ្ត្ទ្យ 

 

៥.៣. នេរិនេ និង ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត 

បយងតាម្ការវភិាល STEEP និង SWOT ខ្ែេត្បត្ពឹរតបោយវយិីសាស្រ តត្សាវត្ជាវព័រ៌ម្ចន និងទ្យិននន័យ
ម្ចនត្សាប ់ខ្ែេត្កុម្ការងារត្សាវត្ជាវ នត្បមូ្េពីបទ្យ ម្ចភ  ន៍ និងការពិភាកាបៅបវទ្យិការុមូ្េ និងទ្យិននន័យ
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ពីលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍន៍ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ ត្ពម្ទាាំងេនកចូេរួម្កនុងេាំឡុងបពេ ិកាខ សាលា
ពិបត្គ្មោះបយបេ់   រ ដម្ភ/រាំបន់នេិរនេ/ប វាកម្ែ ត្រូវ នកាំណរ់េរត ញ្ញា ណធារុនសាំលនេឹោះ  ត្បព័នធ
ត្លប់ត្លង កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រ និងការការកសាង ម្រាភាព។ រាេ់នេិរនេ ឬ ប វាកម្ែ នីម្ួយៗ បៅកនុង 
រាំបន់/  រ ដម្ភ ត្រូវ នចុោះបញ្ជ ីតាម្ េាំោប់ននសារៈ ាំខាន់រប ់វា ពី  ាំខាន់ខាេ ាំង បាំនុរ បៅ  ាំខាន់រិច
បាំនុរ បហីយខ្ននកនននេិរនេ ឬ ប វាកម្ែ ខ្ែេបៅមុ្ខបល ម្ចនន័យថាម្ចនសារៈ ាំខាន់ជាងបល។ ការវាយ
រនម្េសារៈ ាំខាន់នននេិរនេឬប វាកម្ែនីម្ួយៗ ក៏ខ្នអកបេី កតាត ម្ួយចាំនួនរមួ្ម្ចន នេ ប៉ាោះពាេ់ ពីប ែាកិចេ 
 កាត នុពេទ្យីនារ   នាបពេបចេុបបនន និងេនាលរ និង របបៀបវារៈ េភ្ិវឌ្ឍជារិទាាំងមូ្េ ។ 

 
៥.៣.១. ធារុនសាំលនេឹោះ 

នេិរនេ និង/ឬ ប វាកម្ែ ខ្ែេត្រូវ នកាំណរ់កនុង  រ ដម្ភបនោះ ត្រូវ នចារ់ទុ្យកថាជាធារុនសាំ
លនេឹោះម្ិនអាចខាោះ នបត្ពាោះវានតេ់នូវការចាាំ ច់ ត្ម្ចប់ នេិរនេ/ប វាកម្ែ បនសងបទ្យៀរ បែីម្បីែាំបណីរការ 
បហយីបនាោះលឺជា មូ្េបហរុខ្ែេបលោក់វាកនុង  រ ដម្ភមុ្នបល ខ្ែេកនុងបនាោះ រមួ្ម្ចន េលគិ នី កុាំពយូទ្យ័រ និង េុីន
យឺណិរ។ 

េលគិ នី៖ េលគិ នី លឺជាធារុ នូេ ត្ម្ចប់ឧបករណ៍បេឡចិត្រូនិចនិងបបចេកវទិ្យាប ទីរខ្រត្លប់ត្បបភ្ទ្យ។ 
វាក៏បបងាីនទ្យាំបនារកនុងការបយាីការបោយខេួនឯង ខ្ែេបយាីឲ្យម្ចនការអាចចាកបចញពីក ិកម្ែខ្បបបុរាណ និង ភាព
ត្កីត្ក (Chhay & Yamazaki , ២០២១) ។ ទាក់ទ្យងនឹងខ្ននកេប់រ ាំ កងាោះខារេលគិ នី ាំរាប់បត្បីត្  ់ នឹងបងា
ជាឧប លគ ជាបត្ចីនកនុងការត្សាវត្ជាវរកយនធានបនសងៗខ្ែេអាច ម្ចនបៅបេីេុីនយឺណិរ ។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ
ការខាោះថាម្ពេ  ត្ម្ចប់បាំភ្េឺេាំពូេបភ្េីង និង បត្បីកុាំពយូទ្យ័រ ម្ចនន័យថា  ិ សនឹងម្ិនអាច ិកា ឬ បយាីកិចេការនទោះ
រប ់ខេួន នបទ្យ បនាទ ប់ព ីរ់ពនេឺត្ពោះអាទ្យិរយ ។ ត្ បែៀងគ្មន បនោះខ្ែរ សាលាខ្ែេម្ិនម្ចនេលគិ នីបត្ប ីម្ចនន័យ
ថា  ម្រាភាពបត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រ េុីនយឺណិរ ម្នទីរ ពិបសាយន៍ លឺបៅម្ចនកត្ម្ិរទាាំងេ ់ ខ្ែេកតាត បនោះនឹងម្ចន
នេប៉ាោះពាេ់នេេវជិជម្ចនបៅបេីេទ្យធនេបរៀន ូត្ររប ់ ិ ស ។ 

បៅកម្ពុជា េលគិ នី ម្ិនទាន់ត្រូវ ននគរ់នគងត់្លបែណត បទូ់្យទាាំងត្បបទ្យ បៅបឡយីបទ្យ។ បត្កាយពីឆ្េងការ់ 
 ស្រងាគ ម្ ុីវេិរយៈបពេ ៣ ទ្យ វរសន៍ម្ក បហោា រចនា ម្ព័នធថាម្ពេកម្ពុជា ប ទីរខ្របាំផ្ទេ ញេ ់ទាាំងត្ ុង។ 
បៅឆ្ន ាំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ ម្ចន ខ្រ ១៥ បៅ ២៦,៤% នន ត្លួសារខ្ខែរប៉ាុបណ្ណា ោះ ខ្ែេបៅម្ចនបណ្ណត ញេលគិ
 នី និងម្ចនបភ្េីងបត្បី ប៉ាុខ្នតរួបេខបនោះ នបកីនបឡងីែេ ់៨០% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩(NIS, ២០២០a) បោយសារ
ខ្របគ្មេនបយ យេលគិ នីរប ់រាជរោា ភ្ិ េ។ បត្លពីបនោះ ១១% ននចាំនួនត្បជាជន បៅ  បត្បីត្  ់អាលុយ
ជាត្បភ្ពថាម្ពេចម្បង និងការបត្បីបនទោះ ូឡាខ្ែេម្ចនត្បម្ចណ ៨% ជាត្បភ្ពថាម្ពេបនាទ ប់ និង ១% លឺ
ជាត្បភ្ពថាម្ពេបនសងបទ្យៀរ  (NIS, ២០១៧)។ ប៉ាុខ្នត បបីបយងីបម្ីេបៅតាម្សាលាបរៀនវញិ កខ្នេងខ្ែេម្ចន
េលគិ នីបពញបេញេអម្ចនត្បខ្ហេ ៥០% បហីយ ២៨% កាំពុងត្រូវការការជួ ជុេខេោះៗបទ្យីបអាចបត្បី ន
បពញបេញ ខណៈខ្ែេ១២%  កាំពុងបត្បីត្  ់បណ្ណត ញេលគិ ន ីខ្ែេរត្ម្ូវឲ្យម្ចន ការវនិិបយលជាបត្ចីនបែីម្បី
អាចបត្បី ត្  ់ នត្បប ីរបឡីង បហីយ ១០% លឺម្ិនម្ចនការទ្យទ្យួេ នេលគិ នីប ត្បី ត្  ់ទាេ់ខ្រ
បសាោះ(MoEYS, ២០១៨)។ បោយខ្នអកបេីចាំណុចខាងបេីបលប ញីថា េលគិ នីម្ិនម្ចនប ារភាពទាាំងត្ ុងបៅ
បឡីយបទ្យ បហីយការោច់បភ្េីងជាញឹកញាប់បៅខ្រជាបញ្ញា បៅចបនាេ ោះខ្ខ ម្ីនា និង ខ្ខឧ ភា បៅបពេខ្ែេការ
បត្បីត្  ់ថាម្ពេបកីនបឡីង បោយសារអាកា ធារុបលត  ។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ ម្ចនត្លួសារជនបទ្យខ្រ ៧៦ % 
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ប៉ាុបណ្ណា ោះ ខ្ែេម្ចនេលគិ នីបត្បី ។ ែូបចនោះ បយងីប ញីថាវា បៅខ្រម្ចនចបនាេ ោះត្បបហាង ត្ម្ចប់ កម្ែភាពខ្កេម្អ
បខ្នាម្បទ្យៀរ បទ្យីបអាច បត្ម្ច ននូវការម្ចនថាម្ពេេលគី នីបត្បីត្  ់ត្លបែណត ប់ទូ្យទាាំងត្បបទ្យ  បោយឯក
រាជយ ។ចាំណុចចុងបត្កាយបនោះ បកីរបឡងីបោយសារកម្ពុជាបៅខ្រនាាំចូេថាម្ពាេេលគ ិនីព ីត្បបទ្យ ជិរ រមួ្ម្ចន 
បវៀរណ្ណម្ និង នង បហយីពឹងខ្នអកយ៉ា ងខាេ ាំងបៅបេីបត្បង ម្ច៉ា   ូរ/បត្បងឥនធនៈយៃន់ បែីម្បនីេិរថាម្ពេេលគ ិនី 
។ ជាម្ួយគ្មន បនាោះខ្ែរ ខ្ននការេភ្ិវឌ្ឍយុទ្យធសាស្រ តជារិឆ្ន ាំ២០១៩ – ២០២៣  នបងាា ញ ពី ចាំណ្ណប់អារម្ែណ៍
រប ់រាជរោា ភ្ិ េកនុងការេភ្ិវឌ្ឍជាបនតបនាទ ប់នូវវារេីលគី នី ថាម្ពេេលគី នី នម្កពីការែុរចាំបហោះ និង 
ថាម្ពេ ូឡា និងទ្យាំបនារបៅកនុងការបត្បីត្  ់ថាម្ពេនុយបកេខ្េ រ ុីវេិតាម្រយៈការវនិិបយលែាំបូងកនុងវ ិ័យ 
វទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យាវទិ្យយុ កម្ែ ។ 

កុាំពយូទ័្យរ៖ ការបត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័របៅនទោះ និងបៅសាលាបរៀន អាចបយាីបអាយ េទ្យធនេ ិការប ់ ិ ស
កាន់ខ្រត្បប ីរបៅតាម្វយិីជាបត្ចីន។ កម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រ (តាម្បលហទ្យាំព័រ) ម្ចន កាត នុពេកនុងការនតេ់នូវការ ិកា
ែេ់ ិ ស ិកាបោយខេួនឯង ខ្ែេបរៀនបៅកនុងថាន ក់អាចម្ចននេពិ កកនុងការ បត្ម្ចចរិតបនសងៗេាំឡុងបពេ
បៅកនុងថាន ក់ជាម្ួយនឹង ិ សជាបត្ចីនបនសងបទ្យៀរ។ បេី ពីបនោះ កុាំពយូទ្យ័រក៏អាចនតេ់នូវពរ៌ម្ចនជាបុលគេខ្ែេ
ត្ បតាម្រត្ម្ូវការផ្ទទ េ់ខេួនរប ់ ិ ស បែីម្បីបបងាីនភាពខាេ ាំង (ចាំបណោះែឹង) និងខ្កេម្អចាំណុចបខាយរប ់
ពួកបល។ ែូបចនោះ វាអាចរកាទុ្យកទ្យិននន័យ ត្ម្ចប់បពេេនាលរកនុងការជួយជាំរុញ និងពត្ងឹងបទ្យពិបសាយន៍ ិកា
រប ់ ិ ស បហយីបោយបហរុបនោះ អាចបយាីឱ្យប ែាកិចេ និងការេប់រ ាំត្រេប់ម្កវញិនូវភាពេអត្បប ីរ។ ការ ិកា
ជាក់ខ្ តងជាបត្ចីន នបញ្ញជ ក់ពីការេោះអាងខ្បបបនោះនងខ្ែរ (Bulman & Fairlie, ២០១៦)។ ងាីបបីម្ចន ិ ស
កម្ពុជាម្ួយចាំនួនម្ចនកាំពយូទ្យ័រ ត្ម្ចប់បត្បីត្  ់ខ្ែេម្ចនកត្ម្ិរែូច នបងាា ញកនុងរូបភាព ៥.២ ក៏បោយ ក៏ការ 
បត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រកនុងសាលារែា នបកីនបឡីងបត្ចីនកនុងរយៈបពេ ២០ ឆ្ន ាំចុងបត្កាយបនោះ តាម្ការ ិកា
ត្សាវត្ជាវែូចជា Chinn & Fairlie (២០០៧) ជាបគ្មេ ត្ម្ចប់ការបត្បៀបបយៀប។ ជាម្ួយនឹងេាីខ្ែេ ន
និយយថា បែីម្បី បត្ម្ច ននូវបគ្មេបៅខ្ែេ នបរៀបរាប់ខាងបេី ននការបយាីឱ្យត្បប ីរបឡីងនូវការចូេបត្បី   
េុីនយឺណិរតាម្រយៈកុាំពយូទ្យ័រ ឬឧបករណ៍ផ្ទទ េ់ខេួន និងការបរៀនផ្ទទ េ់ខេួន វាពិរជាចាាំ ច់ណ្ណ ់ខ្ែេ ិ សម្ចន
ក់ៗលួរខ្រម្ចនកុាំពយូទ្យ័រផ្ទទ េ់ខេួន ឬយ៉ា ងបហាចណ្ណ ់ពួកបលលួរខ្រអាច បត្បីកុាំពយូទ្យ័រណ្ណម្ួយបៅនទោះ ត្ម្ចប់កិចេការ
នទោះ និងការបរៀនតាម្ឌ្ីជីងេ។ 

េុីនយឺណិរ៖ ការរភាជ ប់េុីយឺណិរ លឺជាបបចេកវទិ្យាខ្ែេម្ិនអាចខាោះ នម្ួយបនសងបទ្យៀរ ខ្ែេទាម្ទារ
ត្រូវខ្រម្ចនបែីម្បីបេីកកម្ព ់ការបបត្ងៀន និងបរៀនកនុងយុល ម្័យននឧ ាហកម្ែ ៤.០ ខ្ែេឧបករណ៍បបចេក
វទិ្យាភាលបត្ចីនត្រូវ នរភាជ ប់គ្មន តាម្រយៈេុីនយឺណិរ។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ េុិនយឺណិររាំណ្ណងឱ្យត្បភ្ពព័រ៌ម្ចន
ែ៏ម្ចន កាត នុពេ ខ្ែេ ិ ានុ ិ សអាចខ្ ាងរកចាំបណោះែឹង ឬេប់រ ាំជាបត្ចីនត្បបភ្ទ្យ។ វាលួរខ្រត្រូវ នលូ 
បញ្ញជ ក់នងខ្ែរថា េុិនយឺណិរេនុញ្ញា រឱ្យ ិកានិងទាញយកចាំបណោះែឹងខ្បបេនឡាញែ៏ ាំបូរខ្បប រមួ្ទាាំងកម្ែ
វយិី ិកា ក៍ែូចជាថាន េ ិកាឌ្ីជីងេជាបែីម្។ កុាំពយូទ្យ័រ េុិនយឺណិរ និងកម្ែវយិីបបត្ងៀនខ្ែេបត្បីបោយកុាំពយូទ្យ័រ 
បោយម្ចនេកខណៈេនតរកម្ែ ជាម្ួយ ិ ស ជាពិប  េនកខ្ែេបៅកនុងវ ិ័យខ្ែេបត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រ ែូចជាេនក
 រប រកូែ/កម្ែវយិីខ្ែេកនុងវយិីសាស្រ តបបត្ងៀនយម្ែតាម្ិនអាចបយាី ន។ 

៥.៣.២. ត្បព័នធត្លប់ត្លង 

ត្បព័នធត្លប់ត្លង លឺ ាំបៅបេីកម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រ និង/ឬកម្ែវយិីទូ្យរ ័ពទ (ប វា) ខ្ែេត្រូវ នបត្បី ត្ម្ចប់ការ
គ្មាំត្ទ្យខ្ននករែា េ និងខ្ននកែឹកជញ្ជូ ន។ ត្បព័នធបនោះក៏ត្រូវ នខ្ណនាាំនងខ្ែរកនុងបគ្មេបាំណងបយាឌី្ីជីងេនយីកម្ែ 
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សាលាបរៀនឬជាសាា ប័នខ្ែេគ្មែ នបត្បីត្  ់ត្កោ ។ េរាត្បបយជន៍ជាបត្ចីនខ្ែេអាចទាញយកពីត្បព័នធម្ចនែូ
ចាជាការបរៀបចាំការងាររែា េឱ្យកាន់ខ្រត្បប ីរ ការ នសាំបពេបវលា ការ នសាំយនធាន និងការ នសាំទ្យាំហាំទ្យីតាាំង
ជាក់ខ្ តង។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ ម្ចនភ្័ តុតាងត្សាវត្ជាវជាបត្ចីនខ្ែេបងាា ញថាត្បព័នធបនោះក៏ជួយ ត្ម្ួេែេ់
េនតរកម្ែរវាង ិ ស និងត្លូ និងភាពជាេនកែឹកនាាំរប ់សាលា (Islam, ២០១៣; Sáiz-Manzanares et al., 
២០១៩) បហីយខ្ែេអាចរកែាំបោោះត្សាយភាេ ម្ៗបៅកនុងករណី ិ សម្ចនបញ្ញា ត្បឈម្បកីរបឡីង និងបេីក
ទ្យឹកចិរតែេ់ការេភ្ិវឌ្ឍននការបឆ្េីយរបខ្ែេម្ចនេកខណៈរត្ម្ង់ទ្យិ ។ បេី ពីបនោះ ត្បព័នធក៍អាចជួយការ់
បនាយបនទុកការងាររប ់ត្លូ ខ្ែេេនុញ្ញា រឱ្យពួកបលម្ចនបពេត្លប់ត្គ្មន់បែីម្បីបផ្ទត របេីការបបត្ងៀន និងជួយ
 ិ ស នបរៀនកនុងបពេជាម្ួយគ្មន  វាក៏ជួយែេ់ការ ិកាផ្ទទ េ់ខេួនរប ់ ិ ស និងបាំបពញបខ្នាម្នូវបទ្យ
ពិបសាយន៍ ិការប ់ពួកបល។ ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ ត្បព័នធត្លប់ត្លង នជួយការ់បនាយការចាំណ្ណយ និងបេីក    
កម្ព ់លុណភាពននការេប់រ ាំ ិ ស។ ែូចគ្មន បនោះខ្ែរ រាជរោា ភ្ិ េអាចម្ចនការយេ់ែឹងកាន់ខ្រចា ់េាំពី
ឧប លគទូ្យបៅ និងឧប លគខ្ែេម្ចនត្សាប់ តាម្រយៈការបត្បីត្  ់ទ្យិននន័យត្បកបបោយភាពនវឆ្េ រ បោយសារម្
ម្ឈត្បព័នធត្លប់ត្លង។ ពួកបលអាចត្លប់ត្លងសាលាបរៀន នកាន់ខ្រ ុីជបត្ៅ និងនតេ់ែាំបណ្ណោះត្សាយភាេ ម្ៗខ្ែេ
អាចបយាីបៅ ន បៅបពេខ្ែេម្ចនបញ្ញា ត្បឈម្។ កម្ែវយិីបនោះអាចត្រូវការជាំនាញ ត្ម្ចប់រុករកទ្យិននន័យចាំបណោះ
ែឹង បែីម្បីបបងាីន កាត នុពេបត្បីត្  ់ទ្យិននន័យ។ បេី ពីបនោះ ទ្យ សនៈបនោះលឺអាចបយាីបៅ នតាម្រយៈ ត្បព័នធ 
និង ត្លប់ត្លងតាម្ត្បព័នធរប ់អាជ្ាយរពាក់ព័នធ ខ្ែេជាត្ក ួងទ្យទ្យួេបនទុកវ ិ័យេប់រ ាំ បហីយក៏េនក ខ្ែេអាច
ទាម្ទារឱ្យសាា ប័នេប់រ ាំទាាំងេ ់ ទាាំងសាា ប័នសាធារណៈ និងឯកជននតេ់ទ្យិននន័យែេ់ពួកបល។ 

ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រ៖ ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រ លឺជាកម្ែវយិីម្ួយខ្ែេនតេ់ឱ្យបលាកត្លូ/
េនកត្លូ នូវត្កបខ័ណឌ ត្លប់ត្លងត្លប់ទ្យិែាភាពននែាំបណីរការ ិកាបរៀន ូត្ររប ់ ិ ស/និ សិរម្ចនែូចជា៖ កិចេ
ការរែា េ ការរកាទុ្យកឬយកឯកសារ ការតាម្ោនវឌ្ឍនភាពរប ់ ិ ស ការនតេ់ជូននូវវលគ ិកា និងកម្ែវយិី 
បណតុ ោះបណ្ណត េជាំនាញបនសងៗ។ ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រខ្ែេបជឿនបេឿន និងរួម្ម្ួយខ្ែេេនុញ្ញា រឱ្យ
បយងីអាចតាម្ោនេទ្យធនេ និងវឌ្ឍនភាព ិការប ់ ិ ស/ និ សរិបពញម្ួយជីវរិ ិកា បទាោះបីពួកបលផ្ទេ  ់ 
បតូរទ្យីកខ្នេង ិកាពីកខ្នេងម្ួយបៅកខ្នេងម្ួយបទ្យៀរកនុងត្បបទ្យ ក៏បោយ។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ ត្បព័នធត្លប់ត្លង
ការបរៀន ូត្របនោះ េនុញ្ញា រឱ្យ ិ ស/និ សរិបម្ីេប ញី បទ្យឧបទ្យទ ឬការបបត្ងៀនពហុចាំរុោះទាាំងកនុងបពេខ្រម្ួយ 
និងកនុងបពេខុ គ្មន  ទាញយកឯកសារបម្បរៀនតាម្វលគ ិកា បញ្ជូ ន ឬត្បលេ់កិចេការបៅកនុងថាន ក់និងនទោះ បយាី    
បរ តតាម្បណ្ណត ញ ឬពីចាំងាយ ពិនិរយវឌ្ឍនភាព ិការប ់ពួកបល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជាម្ួយម្ិរតរួម្ថាន ក់ និង
បលាកត្លូ/េនកត្លូក៏ ន។ ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រទ្យាំបនីបខេោះបទ្យៀរ នបញ្ជូ េការពិភាកា និងកម្ែវយិី ិកា 
ខ្ែេនតេ់ឱ្យ ិ ស/និ សរិ នូវទ្យិែាភាពទូ្យបៅននបម្បរៀន ឬត្បធានបទ្យ បត្គ្មងនឹងត្រូវ ិកា ឬពិភាកាបៅកនុងកម្ែ
វយិិ ិកាបនាោះ។ បខ្នាម្បេីបញ្ញា បនោះ ការេប់រ ាំចាំបណោះែឹងទូ្យបៅខ្ែេម្ចន ិ សភាលបត្ចីនបត្កាម្អាយុ១៨ឆ្ន ាំ 
ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រលួរខ្របញ្ជូ េេនកនតេ់ត្បឹកាជូនម្ចតាបីតា ឬេណ្ណពា េបែីម្បីោ ់បទ្យឿនែេ់
ពួកគ្មរ់ពីវឌ្ឍនភាពននការ ិការប ់បុត្តាបុត្រីរប ់ពួកគ្មរ់។ តាម្ការត្សាវត្ជាវការបញ្េូ េម្ចតាបីតាឬ         
េណ្ណពា េ និង ហលម្ន៍បៅកនុងត្បព័នធបនោះ ជាម្បយា យយ៉ា ងេអបែីម្បីបបងាីនលុណភាពេប់រ ាំ បៅកនុង      
បរបិទ្យត្បបទ្យ កម្ពុជា(Chea & Chen, ២០១១)។ តាម្រយៈភ្ តុតាងននការត្សាវត្ជាវជាបត្ចីន នបងាា ញនូវ
េទ្យធនេវជិជម្ចនននការរមួ្ចាំខ្ណករប ់ម្ចតាបីតា ឬេណ្ណពា េកនុងែាំបណីរការ ិការប ់កុម្ចរ (Dalziel 
et al., ២០១៧) ។ 
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បរៀនែូចជា Odoo លឺម្ចនត្បជាត្បិយភាពខាេ ាំងនិងជាកម្ែវយិីបៅកត្ម្ិរសាលាបរៀនម្ួយខ្ែេ នជួយរែា េ
សាលាការ់បនាយនូវការបត្បីត្  ់ត្កោ ់ ងាយត្ ួេបត្បីត្  ់  បបងាីនត្ប ិទ្យធភាពយនធានឱ្យសាលាេកនុង
ការត្បមូ្េនតុ ាំព័រ៌ម្ចន ែុលសាែ ញទាាំងឡាយរប ់សាលា បែីម្បីឱ្យសាលាអាចែឹកនាាំការតាម្ោន និងវភិាល 
 កម្ែភាព ែាំបណីរការ និងវឌ្ឍនភាព នងាយត្ ួេ។ ត្បព័នធបនោះត្រូវការប វូបករណ៍ឬពពក និងបុលគេិកម្ចន ក់
បែីម្បខី្ងទាាំវាជាត្បចាាំ។ បទាោះបីជាវាម្ចនរនម្េនងេ ត្ប ិនបបីម្ចនរប ់ទាាំងបនោះ វាពិរជាម្ចនេរាត្បបយជន៍កនុងការ
តាម្ោនការងារត្បចាាំនងៃរប ់សាលា បហយីវាជាែាំបណ្ណោះត្សាយ ត្ម្ចប់ការត្លប់ត្លងព័រ៌ម្ចនបណ្ណា េ័យ និង
 ិ ស/និ សិរជាបែីម្។េ។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន េនុញ្ញា រឱ្យេនកបត្បីត្  ់ និង
បុលគេិកត្លប់ត្លងរ ាំហូរការងារ និង ត្ម្ួេការងារឌ្ីជីងេរប ់ត្លឹោះសាា នឧរតម្ ិកាខ្ែលាម្ចនែូចជា៖ ការចុោះ
បឈាែ ោះចូេបរៀន ការបង់ត្ ក់នងេ ិកា ការត្បឡងចូេបរៀន ការនតេ់ត្បរិបរតិពិនទុ ការត្លប់ត្លងនិ សរិបចេុបបនន 
និងេរីរនិ សរិ។ បៅចុងបញ្ជប់ននឆ្ម្ច  ត្បព័នធបនោះនឹងជួយបុលគេិកកិចេការនិ សរិចាំណ្ណយបពេរិចកនុងការ
ប ោះពុម្ភវញិ្ញា បនបត្រ និង ញ្ញា បត្រ។ កម្ែវយិីបនោះលឺម្ចនត្បបយជន៍ម្ិនត្រឹម្ខ្រសាលាបរៀនយាំ និងរូចប៉ាុបណ្ណា ោះ
បទ្យ ខ្ងម្ទាាំងបយាីឱ្យសាលាបរៀនរកីចបត្ម្ីន ែូចជាការបបងាីនទ្យាំនាក់ទ្យាំនងបៅកនុងសាលាបរៀនជាបែីម្។ កម្ែវយីិ
ខ្បបបនោះក៏ែាំបណីរការ ត្ម្ចប់សាកេវទិ្យាេ័យខ្ែេរត្ម្ូវឱ្យម្ចនការ ត្ម្បខេួនរិចបាំនុរ។ 

ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ៖ ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ លឺជាកម្ែវយិីកត្ម្ិរជារិ ខ្ែេ
េនុញ្ញា រឱ្យត្ក ួងទ្យទ្យួេបនទុកការេប់រ ាំត្លប់ត្លងសាលាទូ្យទាាំត្បបទ្យ ជាឌ្ីជីងេ។ លួរករ់ ម្ចគ េ់ថាលាំនិរបែីម្
រប ់ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ ពិពណ៌នាថាវាត្គ្មន់ខ្រជាត្កបខ័ណឌ ត្បព័នធខ្ែេនតេ់នូវការលូ វា បរៀបចាំ 
និង តង់ោរ ត្ម្ចប់ការរាយការណ៍ទ្យិននន័យេប់រ ាំ និង ាិរិែេ់រោា ភ្ិ េ។ ប៉ាុខ្នតបោយ ងគម្កម្ពុជាបឆ្ព ោះបៅរក
បបចេកវទិ្យាឌ្ីជីងេ ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ លួរខ្រត្រូវ នផ្ទេ  ់បតូរបៅជាឌ្ីជីងេនងខ្ែរ បែីម្បបីយាីឱ្យការ
ត្លប់ត្លងព័រ៌ម្ចនេប់រ ាំកាន់ខ្រម្ចនត្ប ិទ្យធភាព និងបត្បីកម្ចេ ាំងរិច។ បខ្នាម្ពីបេីបនោះបទ្យៀរ រាជរោា ភ្ិ េអាច
ត្បមូ្េ រកាទុ្យក វភិាលទ្យនិននយ័េប់រ ាំ និងសាលាបរៀនខ្ែេបញ្ជូ េគ្មន  នយ៉ា ងងាយត្ ួេ បែីម្បឱី្យពួកបលអាចខ្ក
េម្អលុណភាពននការនតេក់ារេបរ់ ាំ និងបឆ្េីយរបបៅនឹងបញ្ញា ត្បឈម្នានា នយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័  និងត្បកបបោយ
ត្ប ិទ្យធភាព។ លួរចងចាាំថាទ្យិននន័យែ៏ម្ចនរនម្េខ្បបបនោះក៏អាចនតេ់ភ្ តុតាងែេ់រាជរោា ភ្ិ េកនុងការ បត្ម្ច
ចិរតជាយុទ្យធសាស្រ ត ជួយ ត្ម្ួេែេ់ការបបងាីរបគ្មេនបយ យ និងងវកិាត្ពម្ទាាំងតាម្ោន និងវាយរនម្េភាព
បឆ្ព ោះបៅរកបគ្មេបៅជាក់លាក់ណ្ណម្ួយ។ វ ិ័យឯកជន និងេនក ិកាែូចជាសាកេវទិ្យាេ័យ សាា ប័ន/ត្កុម្ខ្ែេ
លិរពីបគ្មេនបយ យ វទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវ អាចបត្បីត្  ់ព័រ៌ម្ចន ត្ម្ចប់បគ្មេបាំណងបនសងៗបោយរាប់
បញ្េូ េការត្សាវត្ជាវបែីម្បនីតេ់េនុសា ន៍បគ្មេនបយ យខ្នអកបេីភ្ តុតាង ត្ម្ចប់ត្ក ួងេប់រ ាំជាបែីម្។ លួរ
ឱ្យករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរថា បៅកនុងត្បបទ្យ កម្ពុជា បចេុបបននបនោះ ត្ក ួងេប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាម្ចនត្បព័នធព័រ៌ម្ចន
ត្លប់ត្លងទ្យិននន័យេប់រ ាំ ប៉ាុខ្នតម្ចនេកខណៈសាម្ញ្ាបពកកនុងការត្លប់ត្លងការងារ ែុលសាែ ញឬេាំ កៗ និងម្ិន
 ននតេ់ការយេ់ែឹង ុីជបត្ៅពីសាា នភាពបចេុបបនន និងម្ិនអាចបឆ្េីយ ាំណួរខ្ែេជាចាំណ្ណប់អារម្ែណ៍ និង
ទ្យ សនវ ិ័យ រប ់េនក ិកាត្សាវត្ជាវ នបទ្យ។   

ត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស៖ ត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំលឺជាកម្ែវយិីកាំពយូទ្យ័រ
ម្ួយបនសងបទ្យៀរបៅកត្ម្ិរថាន ក់ជារិ ខ្ែេធានាថាែាំបណីរការយនធានម្នុ សត្បចាាំនងៃអាចត្លប់ត្លង និងចូេបៅ
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បត្បីត្  ់ នត្បកបបោយភាពងាយត្ ួេ និងេនុវរតការងារត្លបត់្លងយនធានម្នុ សទូ្យបៅតាម្ត្បព័នធឌ្ជីីងេ។ ជា
យម្ែតា ការងារទាាំងបនោះរមួ្ម្ចនការបត្ជី បរ ី និងបញ្ជូ នបុលគេិកទាាំងខ្ននកបបត្ងៀននិងខ្ននកម្ិនបបត្ងៀនបៅកាន់
រាំបន់ ឬសាលាបរៀនខ្ែេខាោះខារត្លូបបត្ងៀន ការរកាទុ្យកទ្យិននន័យបុលគេិកេប់រ ាំែូចជាកាំណរ់ត្តាលុណវុឌ្ឍ ិនិងវលគ
បណតុ ោះបណ្ណត េរប ់ពួកបល ការត្លប់ត្លងត្ ក់បបៀវរសរន៍ិងេរាត្បបយជន៍បនសងបទ្យៀរ ការត្រួរពិនិរយវរតម្ចន និង
ការត្រួរត្តាបម្ីេបេីការេនុវរតការងាររប ់ពួកបល។ ជាម្ួយនឹងត្បព័នធបនោះ រាជរោា ភ្ិ េអាចត្លប់ត្លងបុលគេិក
េប់រ ាំបចេុបបននរប ់ខេួន វាយរនម្េ ម្រាភាពរប ់ពួកបល បយាីការ ទង់ម្រិេាំពីរត្ម្ូវការកនុងការបណតុ ោះបណ្ណត េ
ជាំនាញបោយងាយត្ ួេ និងនតេ់កម្ែវយិីបណតុ ោះបណ្ណត េជាំនាញខ្ែេបឆ្េីយរបបៅនឹងរត្ម្ូវការបចេុបបនន។ លួរ
ករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរថា ត្បព័នធត្លប់ត្លងទាាំងេ ់បនោះត្រូវ នទាក់ទ្យងគ្មន តាម្ម្បយា យណ្ណម្ួយឬម្បយា យ
បនសងបទ្យៀរ។ រូបភាព ៥.៧ បងាា ញពីមុ្ខងាររប ់ត្បព័នធកាន់ខ្រទូ្យេាំទូ្យលាយ និងេម្អិរេាំពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាង
ត្បព័នធនិងត្បព័នធ និងរវាងត្បព័នធជាម្ួយេនកបត្បីត្  ់ខ្ែេរមួ្ម្ចនទាាំង ិ ស ឪពុកម្ចត យ បុលគេិកខ្ននកបបត្ងៀន
និងខ្ននកម្ិនបបត្ងៀន សាលាបរៀន សាស្រសាត ចារយ ឧ ាហកម្ែ និងរាជរោា ភ្ិ េ។ បេី ពីបនោះបទ្យៀរ វាបងាា ញពី
របបៀបខ្ែេេនកបត្បីត្  ់អាចបយាីេនតរកម្ែជាម្ួយត្បព័នធ និងជាម្ួយគ្មន បៅវញិបៅម្ក។ 
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៥.៣.៣. កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ័្យរ 

កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រម្ចនែូចជាកម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រខ្ែេបត្បីចម្បង ត្ម្ចប់ការេប់រ ាំ កម្ែវយិីកុាំពយូទ្យ័រខ្ែេជា
ខ្ណនាាំ យនធានឌ្ីជីងេ និង ម្ចភ រៈេនឡាញ ែូចជាេរាបទ្យកនុងទ្យ សនាវែតី និងប ៀវបៅ និង ថាន េ ិកាតាម្
ត្បព័នធបេឡិចត្រូនិច។ កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រ ននតេ់នូវលុណ ម្បរតិជាបត្ចីន។ កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រ នគ្មាំត្ទ្យ 
ការបរៀន ូត្រផ្ទទ េ់ខេួន និងអាចឱ្យការបរៀន ូត្រអាចបរ់ខ្បន ន និងបរៀន នបោយខេួនឯង បហយី ននតេ់នូវ
ឧបករណ៍ ត្ម្ចប់ទាក់ទ្យងគ្មន ែូចជា ត្កាហាិក  ាំបឡង និងចេនា ខ្ែេជាំរុញឱ្យម្ចនការបរៀន ូត្រ និងបបងាីរ
បរយិកា ខ្ែេជាំរុញេនតរកម្ែ។ ងាីរបរិខ្រកម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័រ ត្រូវ នបត្បីជាឧបករណ៍ជាំនួយ បោយសារលុណ
 ម្បរតិ និងេកខណៈពិប   កនុងការគ្មាំត្ទ្យែេ់ការ ិកាផ្ទទ េ់ខេួនរប ់ ិ ស និងនតេ់ភាពបរ់ខ្បននិងអាច
បរៀនបោយខេួនឯង នក៏បោយក៏កម្ែវយិី ិកាកុាំពយូទ្យ័របនោះម្ិនលួរបត្បីបែីម្បជីាំនួ ត្លូបបត្ងៀនបឡយី បត្ពាោះបបីគ្មែ ន
េនតរកម្ែរាងកាយ និង ងគម្បត្ចីនកនុងថាន ក់  ិ ស អាច រ់បង់ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនិង ហការរប ់ពួកបលបៅ
បពេឈានែេ់ភាពបពញវយ័។ ពួកបលអាចែឹងពីរបបៀបបយាីការជាម្ួយកុាំពយូរទ្យ័រ និងម្ច៉ា  ុីន ខ្រប៉ាុបណ្ណា ោះ ប៉ាុខ្នតម្ិន
ែឹងពីរបបៀបបយាីការជាម្ួយម្នុ សបឡយី។  

ថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ៖ ថាន េ ិកាឌ្ីជីងេបៅទ្យីបនោះ  ាំបៅបេីថាន េ ឬបលហទ្យាំព័រខ្ែេនតេ់វលគ ិកា
តាម្េុីនយឺណិរ ឬអាចបៅ នថាមូ្ក(MOOC)។ ថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ ម្ចនបគ្មេបាំណង នតេ់នូវយនធាន     
ឌ្ីជីងេខ្ែេអាចបត្បីឥរកាំណរ់  ងាយត្ ួេ និងបបីកចាំហបៅតាម្បចេុបបននភាពតាម្រយៈការបបត្ងៀនតាម្        
វបីែេូ ឯកសារអាន និងកិចេការនទោះ/ ាំណុាំ បញ្ញា តាម្រយៈបលហទ្យាំព័រ។ បលហទ្យាំព័រមូ្កជាបត្ចីនក៏បងាា ញនូវខេឹម្សារ
ពហុព័រ៌ម្ចនខ្ែេនាាំម្កនូវត្ទ្យឹ តីនិងលាំនិរខ្បបវទិ្យាសាស្រ ត ម្ចនភាពរ ់របវកី និងនតេ់ជូននូវវលគ ិកា
ត្បកបបោយភាពសាា ហាប់ទាក់ទ្យងនឹងខ្ ទម្។ ការណ៍បនោះអាចទាក់ទាញ ិ ានុ ិ សចូេរមួ្កនុង កម្ែភាព
វទិ្យាសាស្រ ត ក៏ែូចជាំរុញការចាប់អារម្ែណ៍រប ់ពួកបលចាំបពាោះវទិ្យាសាស្រ ត និងបបចេកវទិ្យា។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ 
បលហទ្យាំព័រខ្បបបនោះនគរ់នគង់ ិ ស ជាំនួយការខ្ននកបបត្ងៀន និងត្លូបបត្ងៀន ត្កុម្ត្បឹកាពិភាការប ់េនកបត្បីត្  ់ 
ខ្ែេជាបណ្ណត ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។  ាំខាន់ជាងបនោះបៅបទ្យៀរ  ហលម្ន៍គ្មាំត្ទ្យឬេនតរកម្ែ ខ្ែេជួយបបងាីនបទ្យ
ពិបសាយន៍រប ់េនក ិកាយ៉ា ងពិរត្ កែ។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ វលគ ិកាភាលបត្ចីន រួម្ទាាំងកម្ែវយិីថាន ក់
បរញិ្ញា បត្រ ឬបរញិ្ញា បត្រជាន់ខព ់ លឺម្ចនរនម្េ ម្រម្យ និងម្ចនភាពបរ់ខ្បន បហីយនិ សិរអាចចាប់បនតីម្បៅ
បពេណ្ណខ្ែេពួកបលចង់ និង ិកាតាម្បេបឿនរប ់ពួកបលផ្ទទ េ់។ ការទ្យទ្យួេ នយនធានេប់រ ាំ២៤បម្ច៉ា ងកនុង
ម្ួយនងៃ ជួយជាំរុញការ ិការប ់ ិ សបៅបត្កាយបម្ច៉ា ង ិកាយម្ែតា។ យនធានេប់រ ាំបនោះក៏ត្រូវ នចងត្កងជា
ឯកសារបោយការ ិកាជាបត្ចីនខ្ែេម្ិនខ្ម្ន ិ សទាាំងេ ់ម្ចនភាព កម្ែកនុងេាំឡុងបពេបម្ច៉ា ង ិកាយម្ែតា
បនាោះបទ្យ។ េនកខេោះយេ់ថាវាកាន់ខ្រងាយត្ ួេ និងម្ចននេិរភាពកនុងការបផ្ទត រការ ិការប ់ពួកបលបៅបពេ
យប់។ ជាេទ្យធនេ មូ្កម្ចនត្បជាត្បិយភាពយ៉ា ងខាេ ាំងកនុងចាំបណ្ណម្និ សិរេនតរជារិ និងត្បជាជនខ្ែេបយាីការ។    
ភ្័ តុតាងននការត្សាវត្ជាវក៏ នបងាា ញពីឥទ្យធិពេ ននការបរៀនឌ្ីជីងេបេីេទ្យធនេ ិការប ់ ិ សបៅកនុង
ត្បបទ្យ ចិន (Zhonggen et al., ២០១៩), ត្បបទ្យ េីទុ្យយអានី (Kliziene et al., ២០២១), និង ត្បបទ្យ 
អារា៉ា ប ីសាេូឌ្ីរ(Alhazzani, ២០២០)។ លួរករ់ ម្ចគ េ់នងខ្ែរថា ការបបងាីរថាន េ ិកាតាម្ត្បព័នធបេឡិច 
ត្រូនិកថាន ក់ជារិ ខ្ែេនតេ់នូវយនធាន ិកាតាម្េុីនយឺណិរែ៏ ម្បូរខ្បបបៅបេីកាំពូេននវលគ ិកា ម្កាេ និង
េ ម្កាេ លឺជាបគ្មេបៅចម្បងម្ួយននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវថាន ក់ជារិ។ 
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កម្ែវយិីវបីែេូបហគម្ និងកម្ែវយិីខ្ែេបបងាីរបហគម្៖ កម្ែវយិី ិកា ខ្បបបហគម្ បត្បី បហគម្ ឬការរចនាបហគម្ 
និងបគ្មេការណ៍បៅកនុងបរយិកា ខ្ែេម្ិនខ្ម្នជាបហគម្ បែីម្បីនតេ់នូវខេឹម្សារននការបបត្ងៀន និងឱ្យ ិ ស
ចូេរួម្។ ែាំបណីរការ ិកាខ្បបបហគម្ លឺជាវយិីសាស្រ តចុងបត្កាយបងអ ់កនុងការបបត្ងៀន និងបរៀន បហីយ              
បបចេកវទិ្យាទាាំងបនោះខ្ែេត្រូវ នបត្បីបែីម្បបីបងាីរប វាកម្ែខ្បបបនោះ ក៏ជាការេភ្ិវឌ្ឍចុងបត្កាយបងអ ់កនុងវ ិ័យ
េប់រ ាំនងខ្ែរ។ កម្ែវយិី ិកាខ្បបបហគម្ម្ចននេត្បបយជន៍ និងភាពបជាលជ័យ កនុងការជាំរុញការ ិកា និងបងា
បរយិកា  ិកា ពីបត្ពាោះែូចជាការបេងបហគម្ កម្ែវយិីបយាីឱ្យការបរៀនកាន់ខ្ររកីរាយ និងម្ចនការកម្ានត។ ប៉ាុខ្នត 
ខណៈបពេខ្ែេការ ិកាជាក់ខ្ តងបងាា ញថា  ិ សខ្ែេ នបញ្េប់កម្ែវយិី ិកាខ្បបបហគម្េនុវរត នេអ
ត្បប ីរជាងេនកខ្ែេម្ិន ន ិកាខ្បបបហគម្ ពួកបលបយាីម្ិន នេអបេីកិចេការជាលាយេកខណ៍េកសរ និងចូេរមួ្
រិចកនុង កម្ែភាពកនុងថាន ក់ (Domínguez et al., ២០១៣)។ េរាត្បបយជន៍ បនសងបទ្យៀរននការ ិកាខ្បប   
បហគម្ រមួ្ម្ចន ការចូេរមួ្រប ់ ិ សកាន់ខ្រខព ់កនុងការបរៀនតាម្េុីនយឺណិរ ការខ្កេម្អការបរៀន ូត្រតាម្បទ្យ
ពិបសាយន៍ ភាពបរ់ខ្បនកាន់ខ្របត្ចីនកនុងការពិនិរយនងិបញ្ជូ នកិចេការនទោះបឡងីវញិ (Saleem et al., ២០២២)។ 

ម្ា៉ាងវញិបទ្យៀរ វាក៏អាចជាបញ្ញា នងខ្ែរ ត្ប ិនបបីកម្ែវយិីបហគម្បនាោះម្ចនេកខណៈបងាឱ្យបញៀនខាេ ាំងបពក 
ខ្ងម្ទាាំងអាចបនាយចាំណ្ណប់អារម្ែណ៍េនកបរៀន ូត្រម្ួយចាំនួនខ្ែេភ្័យខាេ ចការចាញ់បហគម្នងខ្ែរ។ ចាំណុច
េវជិជម្ចនម្ួយបទ្យៀរលឺ ការបបងាីរបហគម្អាចនឹងត្រូវការការវនិិបយលបត្ចីនកនុងបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ និងបបចេកវទិ្យាជា
បត្ចីនបទ្យៀរននបរវិរតឧ ាហកម្ែជាំនាន់ទ្យីបួនខ្ែេរួម្បញ្េូ េទាាំងបញ្ញា  ិបបនិម្ែិរនិងបបចេកវទិ្យារូបភាព 
(immersive tech) ខ្ែេត្រូវ នបត្បីត្  ់កនុងការបបងាីរបបចេកវទិ្យារូបភាពត្បរយកសនិម្ែិរនិងបបចេកវទិ្យា
បញ្េូ េរូបភាពនិម្ែិរបៅកនុងពិភ្ពពិរ(VR/AR)រួម្បញ្េូ េគ្មន ។ ែូបចនោះបហីយ ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាបនោះអាច
ម្ចនរនម្េនងេនិងបៅខ្រជាកដី រម្ភខាេ ាំង ត្ម្ចប់ត្បបទ្យ នងិត្កុម្ហ ុនឯកជនម្ួយចាំននួកនុងការេភ្ិវឌ្ឍ។ ម្ិនត្រឹម្ខ្រ
ប៉ាុបណ្ណា ោះ េនកបត្បីត្  ់ខ្ងម្ទាាំងត្រូវចាំណ្ណយបេីទ្យិញឧបករណ៍បាំពាក់ បបចេកវទិ្យារូបភាពត្បរយកសនិម្ែិរ និង
អាជ្ាប័ណាកម្ែវយិីបែីម្បីអាចចាប់បនដីម្បរៀន ន ខ្ែេម្ចនខ្រត្លួសារខ្ែេម្ចនចាំណូេម្យយម្និងខព ់ប៉ាុបណ្ណា ោះ
អាចម្ចនេទ្យធភាពចាំណ្ណយ។ បៅទ្យីបាំនុរ ការបបត្ងៀនតាម្ត្បព័នធនសពានាយចត្ម្ុោះនិងវយិីសាស្រ តបរៀន ូត្រខ្បប
បនោះ អាចបបងាីរជាវ ិម្ភាពននការេប់រ ាំ និងបបងាីនលម្ចេ រជាំនាញរវាងកុម្ចរម្កពីត្លួសារេនកម្ចន និងត្លួសារខាោះ
ខារ។ 
 

៥.៣.៤. ការកសាង ម្រាភាព 

ការកសាង ម្រាភាពម្ិនខ្ម្នជានេិរនេឬប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត បហីយក៏ម្ិនខ្ម្នជាបបចេកវទិ្យា
បោយផ្ទទ េ់ខ្ែរ ប៉ាុខ្នតវាម្ិនអាចផ្ទដ ច់បចញពីបបចេកវទិ្យាបឡីយ បត្ពាោះនេិរនេនិងប វាកម្ែបបចេកវទិ្យា លឺជា
ឧបករណ៍ខ្ែេនឹងជួយ ត្ម្ួេការងារេនកបត្បីត្  ់ខ្ែេពួកបលត្រូវខ្រម្ចនកត្ម្ិរចាំបណោះែឹងឬជាំនាញជាក់
លាក់ម្ួយបែីម្បអីាចបយាីត្បរិបរតិការឬទាញយកត្បបយជន៍ពីវា ន។ ម្ា៉ាងវញិបទ្យៀរ ឧបករណ៍ត្បបភ្ទ្យបនោះម្ចន
ការបត្បីត្  ់ជាេកខណៈបុលគេរិចរួចឬរហូរែេ់គ្មែ នការបត្បីត្  ់ខ្រម្ដង បហយីវាខ្ងម្ទាាំងជានេេវជិជម្ចន
ខ្ននកប ែាកិចេ ត្ម្ចប់ការវនិិបយលកនុងមូ្េយនរូបវនតនងខ្ែរ។ 

េកខរកម្ែឌ្ីជីងេ៖ េកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ាំបៅែេ់ជាំនាញ ាំខាន់ ខ្ែេម្នុ សត្រូវការបែីម្បីរ ់បៅ បរៀន
 ូត្រ និងបយាីការកនុង ងគម្ទ្យាំបនីបម្ួយ ខ្ែេការត្ ត្ ័យទាក់ទ្យងនិងការចូេបៅកាន់ត្បព័នធព័រ៌ម្ចន ម្ចនការ
បកីនបឡីងកនុងេកខណៈជាឌ្ីជីងេ។ បត្លពីបនោះ េកខរកម្ែឌ្ីជីងេក៏ ាំបៅែេ់ការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យា 
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នេិរនេឬប វាកម្ែ  បបចេកវទិ្យា ែូចជាេុីនយឺណិរ បណ្ណដ ញ ងគម្ ទូ្យរ ពទឆ្េ រនវ ឬ បងបខ្បេរ(Tablet) ជា
បែីម្ បែីម្បីខ្ ាងរកព័រ៌ម្ចន ចូេបៅកាន់ព័រ៌ម្ចន ត្លប់ត្លង បរៀបចាំ និងបបងាីរព័រ៌ម្ចន។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ 
បោយបយងបៅតាម្ត្កបខ័ណឌ  ម្រាភាពឌ្ីជីងេននលណៈកម្ែការត្បព័នធព័រ៌ម្ចនរមួ្(JISC) េកខរកម្ែឌ្ីជីងេម្ចន 
៦ត្បបភ្ទ្យ/ទ្យិែាភាពែូចបងាា ញកនុងរូបភាពទ្យី ៥.៨ ខាងបត្កាម្៖ 

• េកខរកម្ែត្បព័នធនសពានាយ៖ េទ្យធភាពននការបត្បីត្  ់ត្បពន័ធនសពានាយចត្ម្ុោះ ត្ម្ចបក់ារបបងាីរងែី ឬ    
នវានុវរតន៍ ឬបែីម្បបីបងាីរទ្យាំនាក់ទ្យាំនង។ 

• េកខរកម្ែព័រ៌ម្ចន៖ េទ្យធភាពកនុងការខ្ ាងរកព័រ៌ម្ចន វាយរនម្េ និងខ្ចករ ាំខ្េកវាត្បកបបោយជាំនាញ
ខ្ែេម្ិនបងាបត្គ្មោះថាន ក់ែេ់េនកែនទ្យ។ 

• េកខរកម្ែបបចេកវទិ្យាព័រ៌ម្ចននងិលម្នាលម្ន៖៍ េទ្យធភាពកនុងការបត្បីត្  ់ឧបករណ៍ឌ្ីជងីេ ប វាកម្ែ
េនឡាញ និងកម្ែវយិីបែីម្បបីាំបពញការងារបនសងៗ។ 

• េកខរកម្ែេរត ញ្ញា ណ៖ េទ្យធភាពកនុងការធានា ុវរាិភាពបេឡចិត្រូនិច និងត្លប់ត្លងេរត ញ្ញា ណបេី
ត្បព័នធេុនីយណិឺរ។ 

• ការ ិកាឌ្ីជងីេ៖ េទ្យធភាពកនុងការេភ្ិវឌ្ឍខេួនឯងតាម្រយៈការេនុវរតជាំនាញឬការត្សាវត្ជាវបោយ
បត្បីត្  ់យនធានឌ្ជីីងេ។ 

• ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងនងិកិចេ ហការ៖ េទ្យធភាពកនុងការបបញ្េញលាំនរិបយបេន់ិងការយេ់ប ញីយ៉ា ង
ចា ់លា  ់ការ ួរ ាំណួរពាក់ព័នធ ការរកាត្កន ខ្ភ្នកកនុងការទ្យាំនាក់ទ្យាំនង ការទ្យទ្យួេ នការបគ្មរព   
ពី ម្ភាលី នងិកសាងទ្យាំនុកចរិតបេីត្បពន័ធេនឡាញឱ្យែូចបៅនឹងការត្ ត្ ័យទាកទ់្យងផ្ទទ េ់មុ្ខខ្ែរ។ 

 

 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៨៖ ធារុទាាំងត្ ាំម្ួយននេកខរកម្ែឌ្ីជីងេ 
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ការបណតុ ោះបណ្ណត េលរុបកា េយ ិកាកូនការ់៖ បខ្នាម្ពីបេីេកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ត្លូបបត្ងៀន ម្័យទ្យាំបនីប
បៅតាម្សាលាក៏លួរខ្រម្ចន ម្រាភាពលរុបកា េយ ិកាកូនការ់នេខ្ែរបត្ពាោះវាជាជាំនាញ ាំខាន់ខ្ែេត្លប់គ្មន លួរ
ខ្រម្ចន។ លរុបកា េយ ិកាកូនការ់ ាំបៅបេីត្លូបបត្ងៀនខ្ែេពាយម្បញ្េូ េឧបករណ៍ពហុព័រ៌ម្ចន បបចេកវទិ្យា
ព័រ៌ម្ចន និងបបចេកវទិ្យាទ្យាំនាក់ទ្យាំនងបៅកនុងែាំបណីរការបបត្ងៀន និងការ ិការប ់ ិ សនិ សិរ។ ការបរៀន ូត្រ
លាយបញ្េូ េក៏ជាត្បបភ្ទ្យននការ ិកាកូនការ់នងខ្ែរ បហយីវា នខ្ត្បកាេ យជាបពញនិយម្យ៉ា ងខាេ ាំងបោយសារខ្រ
ជាំងឺរាររារកូវរី១៩ បោយ ងគម្ម្ចនការររឹបនតឹងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងបោយផ្ទទ េ់ និងការបរៀនកនុងថាន ក់។ រូបភាព ៥.៩ 
 នបងាា ញករណី ិកាននការបត្បីត្  ់ជាក់ខ្ តងននលរុបកា េយ ិកាកូនការ់បៅកនុងសាលា ិេបៈម្ួយកនុង   
ទ្យីត្កុងហុងកុង ត្បបទ្យ ចិន។ យ៉ា ងណ្ណម្ិញបែីម្បអីាចបយាីវា ន ត្លូបបត្ងៀនត្រូវខ្រឆ្េងការ់ការបណតុ ោះបណ្ណត េឱ្យ
បចោះបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាជាមុ្ន ិន បនាទ ប់ម្កពួកបលលួរខ្រត្រូវ នបណតុ ោះបណ្ណត េម្តងបទ្យៀរេាំពីរបបៀបបញ្េូ េ     
បបចេកវទិ្យាចូេបៅកនុងការបបត្ងៀនត្បចាាំនងៃបែីម្បបីបងាីនេទ្យធនេ ិការប ់ ិ សនិ សរិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ត្បភ្ព៖ ទ្យទ្យេួយកពី Li et al. (២០២១) 

បែីម្បបីម្ីេប ញីឱ្យកាន់ខ្រចា ់ថានេិរនេ និងប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ តបរៀបរាប់ខាងបេីជួយ បត្ម្ចនូវ
ចកខុវ ិ័យ និងបគ្មេបៅរប ់ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះបោយរបបៀបណ្ណបនាោះ រូបភាពទ្យី ៥.១០  នបងាា ញពីរត្ម្ូវការ
នន  រ តម្ភទាាំងឡាយបែីម្បី បត្ម្ចបគ្មេបាំណងនីម្ួយៗ។ បោយសារ  រ តម្ភ និងបគ្មេបៅទាាំងបនោះម្ចន
ភាពទាក់ទ្យងគ្មន បៅវញិបៅម្ក វាជាបរឿងយម្ែតាខ្ែេ  រ តម្ភម្ួយអាចម្ចនឥទ្យធិពេវជិជម្ចនបៅបេីបគ្មេបៅ
បេី ពីម្ួយ។ ការកាំណរ់បពេបវលាបែីម្ប ីបត្ម្ចបគ្មេបៅនីម្ួយៗត្រូវ ននតេ់ជូនបៅកនុងខ្ននក ៥.៥ ត្ បបពេ
ខ្ែេ កម្ែភាព និង ូចនាករត្រូវ នលូ វា  និងោក់កនុងព័រ៌ម្ចនេម្អិរ។ 
 

រូបភាពទ្យី  ៥. ៩៖ ត្កបខណឌ ននការបរៀនកូនការ់កនុងកម្ែវយិេីប់រ ាំ ិេបៈ ខ្ម្តង 

 

 

រូបភាពទ្យី  5. 13៖ ត្កបខណឌ ននការបរៀនកូនការ់កនុងកម្ែវយិេីប់រ ាំ េិបៈ ខ្ម្តង 

 

ការបរៀន ូត្រកូនការ់ 
 

វបីែេូពហុព័រ៌ម្ចន 
 

1. ការបងាា ញនូវការេនុវរត 
2. វបីែេូបណតុ ោះបណ្ណត េ 
 

 

1. កត្ម្ង ាំណួរតាម្ត្បព័នធេនឡាញ 
2. បវទ្យិកាពិភាកាេនតរកម្ែ 
3.  ម្ចភ រៈបេឡចិត្រនូិច 
 

ការបបត្ងៀន 
 

 ិកាខ សាលាេនឡាញ 
 

ការ ិកាខ្នអកបេី
លបត្ម្ចង 

 

1. ការបបត្ងៀនកនុងថាន ក់បរៀន 
2. កម្ែវយិ ីPowerPoint 

 

 

ការខ្ចករ ាំខ្េកបទ្យ
ពិបសាយន៍បោយត្ល ូ
បបត្ងៀន និងេនក

ជាំនាញ 
 

1. លបត្ម្ចងខ្ែេបយាីជា
ត្កុម្ 

2. បេីកកម្ព ់សាែ ររី
 ិកាបោយខេូនឯង
រប ់ ិ សនិ ិសរ 

3. ពត្ងឹងកិចេ ហ
ត្បរិបរតិការជាត្កមុ្ 

 

ទ្យត្ម្ង់ ិកាេនឡាញ ម្កាេកម្ែ 
 

ទ្យត្ម្ង់ ិកាបេឡចិត្រូនិច 
 

បណ្ណត ញេនតរកម្ែ 
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ត្បភ្ព៖ េនកនិពនធ 

៥.៤. បបចេកវទិ្យាលនេោឹះ 

បបចេកវទិ្យាលនេឹោះ  ាំបៅែេ់បបចេកវទិ្យាខ្ែេបត្បីត្  ់បែីម្បីេភ្ិវឌ្ឍនេិរនេនិងប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ ត
ខ្ែេ នបរៀបរាប់កនុងចាំណុច៥.៣។ បបចេកវទិ្យា  ាំខាន់ៗ ត្រូវ នពិភាកានិងនតេ់អាទ្យិភាពបោយេនកជាំនាញ
បបចេកបទ្យ ខ្ែេរួម្ម្ចន ម្ចជិកននេនុលណៈកម្ែការេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ េនក ិកា           
េនកពាក់ព័នធនិងេនកឯកបទ្យ ននេលគនាយកោា នវទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍បត្កាម្ការែឹកនាាំរប ់ត្ក ួង
ឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍។  ការនតេ់អាទ្យិភាពលឺពឹងខ្នអកបេីសារៈ ាំខាន់ននយុទ្យធសាស្រ ត
បបចេកវទិ្យា នេប៉ាោះពាេ់ននបរសិាា ននិងប ែាកិចេ ភាព ម្រម្យ និងការេនុវរត បបចេកវទិ្យាខ្ែេអាច ត្ម្បខេួន ន 
ឬម្ិន នបត្ពាោះខ្របរបិទ្យភូ្ម្ិសាស្រ តប ែាកិចេ ងគម្កម្ពុជា។  ាំខាន់ជាងបនោះបទ្យៀរ េនកជាំនាញក៏ នលិរលូរនងខ្ែរ 
ត្ប ិនបបីបបចេកវទិ្យាទ្យាំនងជាអាចជាំនួ បៅកនុងេនាលរែ៏ខេីខាងមុ្ខ បហីយត្កុម្ការងានឹងកាំណរ់ នការ           
រកីចបត្ម្ីនខ្ននកបបចេកវទិ្យា។ វាក៏ម្ចនត្បបយជន៍នង ខ្ែរកនុងការកាំណរ់ថា បបចេកវទិ្យាម្ួយចាំនួនអាចបត្បីត្  ់

រូបភាពទ្យី  ៥. ១០៖ ការលូ វា ពីនេរិនេ/ប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ តបៅកាន់បគ្មេបៅ 

 

រូបភាពទ្យី  5. 14៖ ការលូ វា ពីនេិរនេ/ប វាកម្ែជាយុទ្យធសាស្រ តបៅកាន់បគ្មេបៅ 

បបងាីរថាន េយនធានេប់រ ាំបបីកចាំហ
បែីម្បនីតេ់នូវយនធាន ិកាខ្ែេ
អាចចូេបត្បី នបោយប រ ី
 

  រ តម្ភទ្យី ៤: ការកសាង ម្រាភាព 

  រ តម្ភទ្យី ៣៖ បេីកកម្ព ់កម្ែវយិី ិកា 

  រ តម្ភទ្យី ២៖ ត្បព័នធត្លប់ត្លង 

  រ តម្ភទ្យី ១៖ ធារុនសាំលនេឹោះ 

បគ្មេបៅ 

បបងាីនរយៈបពេចាំណ្ណយបេីការ
 ិកាផ្ទទ េ់ខេួន 

បបងាីនេទ្យធភាពបត្បីត្  ់េុីនយឺណិ
របៅសាលាបរៀន និងបៅនទោះតាម្រ
យៈកុាំពយូទ្យ័រ 
 

បបងាីនេទ្យធនេ ិកា 
បបងាីនេទ្យធនេ ិកា 

បយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវនវានុវរតន៍ 
និងជាំនាញ ហត្លិនភាព 
 

នេិរនេ/ប វាកម្ែ 
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បែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍប វាកម្ែនិងនេិរនេ។ ជាឧទាហរណ៍ បយងីអាចបត្បីត្  ់បេុកបឆ្ន (blockchain) និង បបចេក
វទិ្យាបលេ ែ៍(cloud) បែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លងនិងថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ។ ជាេទ្យធនេរូបភាព៥.១១ ខាងបត្កាម្
លូ បញ្ញជ ក់ខ្ននទ្យីប វាកម្ែ នេិរនេ យុទ្យធសាស្រ ត បៅបបចេកវទិ្យាលនេឹោះនិងបងាា ញនងខ្ែរនូវបនាទ រ់ពណ៌បខៀវពហុ
ទ្យិ ខ្ែេភាជ ប់បបចេកវទិ្យាបនសងៗបៅនឹងនេិរនេនិងប វាកម្ែ និងត្ចា ម្កវញិ។ វាត្រូវ នកាំណរ់ ម្ចគ េ់ថា 
ម្ចន  រ តម្ភត្រឹម្ខ្របីប៉ាុបណ្ណា ោះ ខ្ែេត្រូវ នរាយបញ្ជ ីបៅកនុងខ្ននករងបនោះែូចការកសាង ម្រាភាពលឺម្ិនខ្ម្នជា
យុទ្យធសាស្រ ត នេិរនេ និងប វាកម្ែផ្ទទ េ់បទ្យ។ ប៉ាុខ្នតវាលឺម្ចនសារៈ ាំខាន់ណ្ណ ់បត្ពាោះបបីគ្មែ នយនធានម្នុ សនិង
ជាំនាញខ្ែេចាាំ ច់បៅ ហការែូចជា បបចេកវទិ្យា នេិរនេ ឬប វាកម្ែ វានឹងម្ិនត្រូវ នបត្បីត្  ់បទ្យ។ 

 

 

ត្បភ្ព៖ េនកនិពនធ 

រូបភាពទ្យី  ៥. ១១៖ លាំនូ តាងនេិរនេ/ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ តបៅបបចេកវទិ្យាលនេឹោះ 

 

រូបភាពទ្យី  5. 15៖ លាំនូ តាងនេិរនេ/ប វាកម្ែយុទ្យធសាស្រ តបៅបបចេកវទិ្យាលនេោឹះ 

បណ្ណត ញ ៣.០ 

ចកខុវ ិយ័ 
 

ការកសាងត្បពន័ធបេកូឡូ ីុ
បបចេកវទិ្យាឈានមុ្ខកនុងការ
ពត្ងឹងការ ិកា បោយបផ្ទត រ
បេីជាំនាញនវានុវរតន ៍និង
ជាំនាញ ហត្លនិភាព 

បបងាីរថាន េយនធានេប់រ ាំបបីកចាំហ
បែីម្បនីតេ់នូវយនធាន ិកាខ្ែេ
អាចចូេបត្បី នបោយប រ ី

កម្ែវយិីវបីែេូបហគម្ នងិកម្ែវយិី
ខ្ែេបបងាីរបហគម្ 

បបចេកវទិ្យាបខ្នាម្ទ្យិននន័យបេីរូបភាព/
បបចេកវទិ្យារូបភាពត្បរយកសនមិ្ែិរ 

 

Open API 
 

បបងាីនរយៈបពេចាំណ្ណយបេីការ
 ិកាផ្ទទ េ់ខេួន 

បបងាីនេទ្យធភាពបត្បីត្  ់េុីនយឺ
ណិរបៅសាលាបរៀន និងបៅនទោះ
តាម្រយៈកុាំពយូទ្យ័រ  

បបងាីនេទ្យធនេ ិកា 

បយាីឱ្យត្បប ីរបឡងីនូវនវានុវរតន៍ 
និងជាំនាញ ហត្លិនភាព 

បគ្មេបៅ 
 

នេិរនេ/ប វាកម្ែ 
 

កុាំពយូទ្យ័រ 

េុីនយណិឺរ 
 

េលគិ ន ី

ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន  

ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន  

ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការ
េប់រ ាំ  

ត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធាន
ម្នុ ស 
 

ថាន េ ិកាតាម្ខ្បបឌ្ីជងីេ 

បបចេកវទិ្យាលនេឹោះ 
 

Python 

លាំរ ូ

ថាម្ពេ ូឡា 

វារេីលគិ ន ី

ថាម្ពេជីវឥនធនៈ 

បបចេកវទិ្យាបេុកបឆ្ន 

ផ្ទា យរណប 

បបចេកវទិ្យាេុនីយណិឺរេុបទ្យកិ 

បបចេកវទិ្យាកុាំពយូទ្យ័រ 

ត្បព័នធេុិនត្តាណិរ 

ឧបករណ៍ប វាចេ័រ modem 
 បបចេកវទិ្យាបលេ ែ ៍
 ទ្យិនននយ័ខាន រយាំ, កបួនបោោះត្សាយ, 

បញ្ញា  ិបបនមិ្ែិរ 
 Immersive Tech 
 Open-Source 3D Graphic 

Engine 
Unreal Engine 

នេ/ប វាកម្ែយុទ្យធសា
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៥.៥. លាំនូ ខ្ននទ្យមី្ច៉ា ត្កបូបចេកវទិ្យា 

ខ្ននកបនោះបងាា ញេាំពីលាំនូ ខ្ននទ្យីបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ បោយពិភាកាេាំពីបពេខ្ែេបលលួរទ្យទ្យួេ ន េភ្ិវឌ្ឍ 
និង/ឬនាាំចូេបបចេកវទិ្យា/នេិរនេ/ប វាកម្ែ ក៏ែូចជាត្ ប់ េាំពីជាំហានបនាទ ប់ខ្ែេបលលួរបយាី ជាម្ួយនឹងបបចេក
វទិ្យាខ្ែេបលម្ចន បែីម្ប ីបត្ម្ចឱ្យ ននូវបគ្មេបៅកាំណរ់។ តារាង ៥.២ បងាា ញពលីាំនូ  ខ្ននទ្យីម្ច៉ា ត្កូ បបចេកវទិ្យា
តាម្ឆ្ន ាំ និងយុទ្យធសាស្រ តចាប់យកបបចេកវទិ្យា។ ការបយាីលាំនូ ខ្ននទ្យីបបចេកវទិ្យា តាម្កាេកាំណរ់ ត្រូវខ្រត្ បបៅ
តាម្ទ្យិ បៅេភ្ិវឌ្ឍនយ៍ាំៗរប ់រាជរោា ភ្ិ េ និង ូចនាករេនុវរតន៍ ាំខាន់ៗខ្ែេម្ចនត្សាប់ ឬការរ ាំពឹងទុ្យកខ្ែេ
បយងី នម្កពីការពិនិរយបម្ីេបគ្មេនបយ យចម្បងៗ ខ្ែេពាក់ព័នធ ែូចម្ចនបៅកនុងខ្ននកទ្យី៤។ 

 
តារាងទ្យី  ៥. ២៖ លាំនូ ខ្ននទ្យីម្ច៉ា ត្កូបបចេកវទិ្យា 

ចកខុវ ិយ័៖ ការកសាងត្បព័នធបេកូឡូ ីុបបចេកវទិ្យាឈានមុ្ខកនុងការពត្ងងឹការ ិកា បោយបផ្ទត របេីជាំនាញនវានុវរតន៍ និងជាំនាញ ហត្លិនភាព 

បគ្មេបាំណង៖ 

ការបបងាីរឃ្លេ ាំងកណ្ណត េ និង
បបងាីនការបត្បីត្  ់េុីនយឺណិរ 

បបងាីនបពេបវលា ត្ម្ចប់ការ ិកាផ្ទទ េ់ខេួន 
ខ្កេម្អេទ្យធនេននការ ិកា នងិ
ជាំនាញនវានុវរតន ៍ក៏ែូចជា  ហ

ត្លិនភាព 

២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

នេិ
រន
េ
/ប 

វាក
ម្ែ 

េលគិ ន ី  

         
ការនាាំចូេ/ការនេិរបនទោះថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្យរិយ (P) 

ការេភ្ិវឌ្ឍវារេីលគិ នី (G)    

ថាម្ពេជីវឥនធនៈ (G + P)       
         

កុាំពយូទ្យ័រ  

         
   ការនេិរ និងែាំបឡងីកុាំពយូទ្យ័រកនុងត្ ុក (P) 

ការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យាកុាំពយូទ្យ័រ (P+R+IC)    

ការនាាំចូេកុាំពយូទ្យ័រយួរនែ និងកុាំពយូទ្យ័របេីរុ (P)    
         

េុីនយណិឺរ  

       

   ការ ញ់បបងាា ោះផ្ទា យរណប (P + IC + 
G) 

   

ការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យាេុីនយណិឺរេុបទ្យិក (P + R)    

ការេភ្ិវឌ្ឍេុនីយណិឺរ (P + R)    

ការនេិរឧបករណ៍ប វាចេ័រ modem 

និង wifi (P) 
         

 
ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រ 

       
ការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យា cloud នងិ blockchain (P + IC + R + G)    

ការេភ្ិវឌ្ឍ ត្បពន័ធត្លប់ត្លងការ
បរៀន ូត្រ (R + G) 

      

         

ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន 

       
ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលា

បរៀន (R + G) 
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ត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ 
 ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ 

(R + G) 
   

         

ត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស 

       

   ការេភ្ិវឌ្ឍ ត្បពន័ធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស
(R + G)  

   

         
ថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ  

       
ការេភ្ិវឌ្ឍកម្ែវយិី ិកាឌ្ីជីងេ 

(R + G) 
      

ការេភ្ិវឌ្ឍបលហទ្យាំព័រ 3.0 
(P + R + IC) 

      

         

កម្ែវយិីបហគម្  

       
   ការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យាបងាប ់(P + R + IC)    

   ការេភ្ិវឌ្ឍបញ្ញា  ិបបនមិ្ែិរ (P + R + IC) 
   ការនាាំចូេ/ការនេិរ VR/AR (P) 

      ការេភ្ិវឌ្ឍកម្ែវយិីបហគម្ (P + R) 
         
េកខរកម្ែឌ្ីជងីេ និងការបណតុ ោះបណ្ណត េលរុបកា េយ ិកាកូនការ់៖ 

ការវនិិបយលរប ់វ ័ិយសាធារណៈបៅបេីម្ជឈម្ណឌ េទ្យិននន័យជារិ នងិកនុងត្ ុក 
ត្កបខណ័ឌ បគ្មេនបយ យរប ់រាជរោា ភ្ិ េ តីពីការេប់រ ាំឌ្ជីីងេ 

យុទ្យធសាស្រ តេទ្យធនេបបចេកវទិ្យា៖ R: ត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍; IC: កិចេ ហត្បរិបរតិការេនតរជារិ; 
G: រោា ភ្ិ េ; P: វ ិយ័ឯកជន 

សារៈ ាំខាន់ជាយុទ្យធសាស្រ ត៖ ពរីិចបាំនុរបៅ ាំខាន់បាំនុរ  

 
ត្បភ្ព៖ េនកនិពនធ 

 ត្ម្ចប់ការពិពណ៌នាបៅបេីតារាង៥.២ ជាែាំបូង បយីងនឹងចាប់បនតីម្និយយេាំពីេលគិ នី ខ្ែេរាជរោា    
ភ្ិ េ នបបតជ្ាចិរតយ៉ា ងមុ្រម្ចាំ កនុងការ បត្ម្ចឱ្យ  ននូវឯករាជយភាពថាម្ពេ តាម្រយៈថាម្ពេខ្ែេម្ចន
ប ារភាព និងកបកីរបឡងីវញិ។ លាំនូ ខ្ននទ្យី ឆ្េុោះបញ្ញេ ាំងពីការបបតជ្ាចិរតម្ួយបនោះ បត្ពាោះបនទោះត្ ូប ពនេឺត្ពោះអាទ្យិរយ
អាចជួយបបងាីរថាម្ពេសាអ រ។ បោយសារអាកា ធារុតាម្ភូ្ម្ិសាស្រ តរប ់ត្បបទ្យ កម្ពុជាជាយម្ែតាម្ចនេកខណៈ
បលត  ថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្យិរយម្ចនសារៈ ាំខាន់ជាយុទ្យធសាស្រ តខព ់ បហយីលួរខ្រជាអាទ្យិភាពម្ួយ ត្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍ
រវាងបពេបនោះរហូរែេ់ឆ្ន ាំ ២០៣០។ ម្ា៉ាងវញិបទ្យៀរ ថាម្ពេវារេីលគិ ន ីលឺបៅខ្រ ាិរកនុងរបបៀបវារៈននការេភ្ិវឌ្ឍ
ខ្ននការយុទ្យធសាស្រ តេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ ប៉ាុខ្នតកនុងបពេជាម្ួយគ្មន បនោះខ្ែរ រាជរោា ភ្ិ េ ក៏ នបងាា ញការត្ពួយ រម្ភ
ចាំបពាោះនេប៉ាោះពាេ់បេីបរសិាា ន។ ែូបចនោះ បលរ ាំពឹងទុ្យកថា ការបផ្ទត រការយកចិរតទុ្យកោក់បេីការេភ្ិវឌ្ឍថាម្ពេ នឹង
ងាកបៅរកថាម្ពេត្ពោះអាទ្យិរយ និងនុយបកេខ្េ រ។ ប៉ាុខ្នតបបចេកវទិ្យាខ្ែេបត្បីបែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍត្បភ្ពថាម្ពេទាាំងពីរបនោះ 
លឺម្ចនភាពបជឿនបេឿន និងទ្យាំបនីបខាេ ាំង ែូបចនោះទាម្ទារឱ្យម្ចនការយេ់ែឹងកាន់ខ្រ ុីជបត្ៅ និងការ ិកាត្សាវត្ជាវ
បខ្នាម្បទ្យៀរនឹងត្រូវ ន បហីយវាត្រូវចាំណ្ណយបពេខេោះខ្ែរ។ ថាម្ពេជីវឥនធនៈ/ចាំបហោះ ត្បខ្ហេជាម្ចននេប៉ាោះ
ពាេ់ែេ់បរសិាា នខាេ ាំង ជាងបលបាំនុរ កនុងចាំបណ្ណម្ត្បភ្ពថាម្ពេទាាំងបីខ្ែេ នបរៀបរាប់បៅទ្យីបនោះ ែូបចនោះវាលួរខ្រ
ត្រូវ នពិចារណ្ណ  ត្ម្ចប់ខ្រែាំបណ្ណោះត្សាយបបណ្ណត ោះអា នន ចាំបពាោះថាម្ពេខ្ែេម្ចនប ារភាពប៉ាុបណ្ណា ោះ។ កនុង
េរាន័យបនោះ វាម្ិនអាចបៅរួចបទ្យ កនុងការពឹងខ្នអកខ្របៅបេីថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្យិរយ និងថាម្ពេនុយបកេខ្េ រ 
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 ត្ម្ចបជ់ត្បភ្ពថាម្ពេខ្រម្ួយលរ់នាបពេេនាលរ បហយីខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ ក៏ពុាំ នខ្ណនាាំទ្យិ បៅខ្បបបនោះ
ខ្ែរ។ ណ្ណម្ួយបទ្យៀរ ការបត្បីត្  ់ថាម្ពេ នុយបកេខ្េ រ ក៏ជួបត្បទ្យោះនូវបញ្ញា ត្បឈម្ ាំខាន់ៗទាក់ទ្យងបៅនឹង រនម្េ
វនិិបយល និងការបចាេកាក ាំណេ់នងខ្ែរ។ ែូបចនោះបហយី បទាោះបីជាថាម្ពេពនេឺ ត្ពោះអាទ្យិរយត្រូវ ននតេ់ជាអាទ្យិ
ភាពបៅកនុងខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះក៏បោយ ការបយាីពិពិយកម្ែត្បភ្ពថាម្ពេលឺម្ិនអាចខាោះ នបនាោះបឡយី។ 

 ត្ម្ចប់កុាំពយូទ្យ័រ ជាយុទ្យធសាស្រ តរយៈបពេខេី លឺបនតនាាំចូេកុាំពយូទ្យ័រយួរនែ និងកុាំពយូទ្យ័របេីរុពីទ្យីនារេនតរ
ជារិ ខណៈខ្ែេកម្ពុជា កាំពុងខ្រ ាិរកនុងែាំបណីរការ េភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យាកុាំពយូទ្យ័រផ្ទទ េ់ខេួន បែីម្បីកសាងចាំបណោះ
ែឹង និង ម្រាភាពត្លប់ត្គ្មន់ ត្ម្ចប់នេិរ ឬែាំបឡងី ឧបករណ៍កុាំពយូទ្យ័រ។ បទាោះជាយ៉ា ងបនោះកតី កម្ពុជា អាចចាប់
បនតីម្ជាម្ួយនឹងការនេិរបត្លឿងបនាេ  ់រូចៗ ែូចជា កងាា រកុាំពយូទ្យ័រ កាត រចុច ការនគរ់នគង់ថាម្ពេ និងបៅ៉ា ចុច។ 
បៅបពេខ្ែេម្ចនចាំបណោះែឹងជាក់លាក់េាំពីបបចេកវទិ្យាកុាំពយូទ្យ័របហីយ ឧ ាហកម្ែអាចបនតនេិរ Random 
Access Memory (បរ ៉ាម្) ការវបីែេូ ហារឌ្ី  បនទោះបម្ និងបនាទ ប់ម្ក the Central Processing Unit ( ុីភ្ី
យូ) រមួ្ជាម្ួយនឹងខ្ននករងឹបនសងៗបទ្យៀរ រមួ្ម្ចនម្៉ាូនីទ្យ័រ និងម្ច៉ា  ុីនត្ពីន។ បលក៏លួររ ាំពឹងទុ្យកខ្ែរថា វានឹងម្ចនបពេ
ម្ួយខ្ែេការនាាំចូេ និងនេិរកម្ែកនុងត្ ុកបកីរម្ចនបឡងីកនុងបពេែាំបណីរគ្មន  បត្ពាោះបៅបពេែាំបូង កម្ពុជានឹង
ត្រូវការបពេបវលាជាក់លាក់ម្ួយរហូរែេ់ខេួនអាចនេិរ នកនុង បរមិ្ចណបត្ចីន បែីម្បីនគរ់នគង់បៅទ្យីនារកនុង
ត្ ុក បហីយការនាាំចូេ  ម្ចភ រៈរូបវនតរប ់កុាំពយូទ្យ័រនឹងត្រូវ នបលខ្េងត្រូវការបទ្យៀរ បោយសារខ្រ វាម្ចនរនម្េ
ខព ់ជាង នេិរនេកនុងត្ ុក។ 

បបីនិយយេាំពីេុីនយឺណិរ អាទ្យិភាព ាំខាន់បាំនុរ លួរខ្រជាការ ញ់បបងាា ោះផ្ទា យរណប របិរកម្ពុជា
បចេុបបននម្ិនទាន់ម្ចនវាបៅកនុងេាំហបនាោះបទ្យ។ ប៉ាុខ្នតបទាោះបីជា វាម្ចនត្បបយជន៍ខាេ ាំង  ត្ម្ចប់ជាឧបករណ៍ទ្យាំនាក់
ទ្យាំនងកតី ផ្ទា យរណបម្ចនរនម្េនងេ បហយីត្រូវការបុលគេិកបបចេកបទ្យ ខ្ែេម្ចន ម្រាភាពខព ់ បែីម្បបីយាីត្បរិបរតិ
ការ។ ម្ិនខ្រប៉ាុបណ្ណា ោះ ការយេ់ែឹងេាំពីរបបៀបបបងាីរ និងបបងាា ោះវាបៅកនុងេាំហក៏ជាបញ្ញា បចាទ្យម្ួយខ្ែរ។ ជាងបនោះ
បៅបទ្យៀរបនាោះ វ ិ័យឯកជន ជាពិប  ត្កុម្ហ ុននតេ់ប វាេុីនយឺណិរយាំៗលួរខ្រែឹកនាាំការេភ្ិវឌ្ឍបបចេកវទិ្យា     
េុីនយឺណិរេុបទ្យិក បែីម្បីពត្ងឹង ម្រាភាពរប ់ត្កុម្ហ ុនកនុងការនតេ់ប វាេុីនយឺណិរែេ់រាំបន់ជនបទ្យកនុង
ត្បបទ្យ  ខ្កេម្អបេបឿនេុីនយឺណិរ និងរកា ាិរភាពរប ់ខេួន។ េរាត្បបយជន៍ ត្ម្ចប់ពួកបលវញិលឺថា េនកនគរ់
នគង់ប វាេុីនយឺណិរ ខ្បបបនោះនឹងអាចែបណតី ម្ចាំខ្ណកទ្យីនារែ៏យាំននេនកបត្បីេុីនយឺណិរកនុងត្បបទ្យ កម្ពុជាទាាំង   
មូ្េ។ រួបេខបនោះត្រូវ នបេីកបឡងីបៅកនុងខ្ននករងមុ្ន បហយីបល នរ ាំពឹងទុ្យកថា ចាំនួនបនោះនឹងបនតបកីនបឡីង
កាន់ខ្រខាេ ាំង ខ្ែេត្រូវគ្មន បៅនឹងបគ្មេនបយ យេភ្ិវឌ្ឍន៍ជារិ។ បេី ពីបនោះបៅបទ្យៀរ រត្ម្ូវការេុីនយឺណិរ
េុបទ្យិក ក៏នឹងនាាំឱ្យ ម្ចនរត្ម្ូវការខព ់ ត្ម្ចប់បរា៉ា រទ្យ័រម្៉ាូែឹម្/វា៉ាយហាា យនងខ្ែរ បោយសារនេិរនេទាាំងបនោះ
ជួយបាំបពញបខ្នាម្បេីប វាេុីនយឺណិរ។ ជាេទ្យធនេ វាលឺជាឱ្កា  ទ្យីនារ ត្ម្ចប់េនកនេិរ  ម្ចភ រៈរូបវនតរប ់
កុាំពយូទ្យ័រ។ េុីនត្តាណិរ ម្ចនអាទ្យិភាពទាបជាងេុីនយឺណិរ ពីបត្ពាោះវាជានេិរនេ ឬប វាកម្ែជាំនួ  ត្ម្ចប់
រាំបន់ជនបទ្យ ោច់ត្ យេខាេ ាំង ខ្ែេបៅទ្យីបនាោះម្ិនម្ចនប វាេុីនយឺណិរបៅែេ់បនាោះបទ្យ។ 

ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លងត្លប់ត្បបភ្ទ្យ និងថាន េ ិកាឌ្ីជីងេែូចខ្ែេ នបរៀបរាប់ខាងបេី រត្ម្ូវឱ្យ
ម្ចនបបចេកវទិ្យាបេុកបឆ្ន (blockchain) និងបលេ ែ៍ (cloud)។ ែូបចនោះបហយី វាជាកាតាេីករចាាំ ច់ត្រូវខ្រម្ចន 
បែីម្បីកសាងេាីៗបនសងបទ្យៀរត្បកបបោយភាពបជាលជ័យ។ កនុងន័យបនោះ រាជរោា ភ្ិ េលួរខ្របែីររួនាទ្យីយ៉ា ង
 ាំខាន់បៅកនុងែាំបណីរការចាប់បនតីម្ បត្ពាោះបបចេកវទិ្យាទាាំងបនោះលឺទាក់ទ្យងបៅនឹង ុវរាិភាព  នតិ ុខ និង
េយិបបរយយភាពេុីនយឺណិរ។ បៅបពេខ្ែេបបចេកវទិ្យា និង បហោា រចនា ម្ព័នធរូបវនតចាាំ ច់ ត្រូវ នោក់ឱ្យ
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ែាំបណីរការ ការកសាងត្បព័នធត្លប់ត្លងទាាំងេ ់ និងថាន េ ិកាឌ្ីជីងេបោយខេួនឯង ភាលបត្ចីនត្គ្មន់ខ្រជា 
 កម្ែភាព រប រកម្ែវយិី បហយីត្គ្មន់ខ្រត្រូវការបពេបវលា និងការោក់ឱ្យបត្បីត្  ់កម្ែវយិីបនាោះឱ្យ នត្រឹម្ត្រូវ
ខ្រប៉ាុបណ្ណា ោះ។ បែីម្បខី្កេម្អបទ្យពិបសាយន៍រប ់ េនកបត្បីត្  ់បៅបេីបណ្ណត ញ កេបលាក បណ្ណត ញ ៣.0 លួរខ្រ
ត្រូវ នពិចារណ្ណ បទាោះបីសារៈ ាំខាន់ជាយុទ្យធសាស្រ តរប ់វាម្ិន ូវខព ់ែូចបបចេកវទិ្យាបេុកបឆ្ន (blockchain) 
ក៏បោយ។ បទាោះជាយ៉ា ងណ្ណកតី វាត្បខ្ហេជា ាំខាន់កនុងការបេីកបឡីងពីការត្ពួយ រម្ភេាំពី ុវរាិភាពទ្យិននន័យ 
និងបញ្ញា ត្កម្ ីេយម្៌េុីនយឺណិរ បៅទ្យីបនោះ ពីបត្ពាោះបៅបពេខ្ែេការត្លប់ត្លងខ្បបបនោះត្រូវ នោក់ឱ្យែាំបណីរ
ការ បហយីភាជ ប់បៅនឹងេុីនយឺណិរ វាអាចបងាឱ្យម្ចនការរ ាំបលាភ្បេី ុវរាិភាព និង ការ រ់បង់ទ្យិននន័យ។ បៅកនុង
ករណីម្ួយបនសងបទ្យៀរ ឧត្កិែាជន អាចេួចចូេត្បព័នធ េួចទ្យិននន័យ និង  ាំបុត្របមែ  (blackmail) េនកបត្បី
ត្  ់ ឬសាា ប័នបត្បីត្  ់ បហយី បនោះអាចជាការខារបង់ត្ ក់រាប់លានែុលាេ រ (Ou & Chea, ២០២១)។ បល
 នរ ាំពឹងទុ្យកថា ជាម្ួយនឹងការរកីចបត្ម្ីនននេុីនយណិឺរ និងត្បព័នធបេឡចិត្រូនិក  កម្ែភាពឧត្កិែាកម្ែតាម្េុនីយឺ
ណិរក៏នឹងបលារបឡងីនងខ្ែរ។ ែូបចនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ ប នីឱ្យម្ចនការនសពានាយចាប់ តីពីឧត្កិែាកម្ែតាម្
េុីនយឺណិរ ឬត្បហាក់ត្បខ្ហេ បែីម្បីការពារត្បព័នធត្លប់ត្លងទាាំងមូ្េ និងទ្យិននន័យរប ់េនកបត្បីត្  ់។ ការ
ពត្ងឹង និងខ្កេម្អបហោា រចនា ម្ព័នធត្បព័នធ នតិ ុខេុីនយឺណិរ និងកម្ែវយិីជារិ លឺជាអាទ្យិភាពម្ួយបនសងបទ្យៀរ។ 

ជា កេ កម្ែវយិីបហគម្ខ្ែេជួយែេ់ែាំបណីរការបបត្ងៀន និង ិកាបចេុបបនន បៅខ្រ ាិរកនុងែាំណ្ណក់
កាេែាំបូងននការេភ្ិវឌ្ឍបៅបឡយី បហយី ត្ម្ចប់ត្បបទ្យ  កាំពុងេភ្ិវឌ្ឍ  វាម្ិនលួរជាត្បធានបទ្យកនុងរយៈបពេខេី
បនាោះបទ្យ បត្ពាោះការយកចិរតទុ្យកោក់ និងយនធានលួរខ្រត្រូវយកបៅបត្បីត្  ់ ត្ម្ចប់ខ្ននកបនសង។ បទាោះជាយ៉ា ង
ណ្ណក៏បោយ កម្ពុជាលួរខ្របផ្ទត របេីបញ្ញា  ិបបនិម្ិរត ត្ម្ចប់រយៈបពេម្យយម្ និងរយៈបពេខ្វង បោយបហរុនេ
ថាេរាត្បបយជន៍រប ់វាម្ចនបេី ពីការបបងាីរបហគម្។ កម្ែវយិីបញ្ញា  ិបបនិម្ិរត ែូចជាការ ម្ចគ េ់មុ្ខ និង Siri 
រប ់ Apple ត្រូវ នោក់ឱ្យបត្បីត្  ់បហយីបៅកនុងជីវរិត្បចាាំនងៃរប ់បយងី។ 

ជាចុងបត្កាយ បែីម្បី បត្ម្ច ននូវបគ្មេបាំណងននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ ខ្ននការ កម្ែភាពត្រូវ ន
ប នីបឡីង បៅកនុងតារាងជាបនតបនាទ ប់នងខ្ែរ។ តារាង ៥.៣ ៥.៤ ៥.៥ និង៥.៦ បងាា ញពី កម្ែភាព និងនតេ់
នូវ ូចនាករេនុវរតន៍ ក៏ែូចជាបគ្មេបៅ ត្ម្ចប់  រ តម្ភនីម្ួយៗបរៀងៗខេួន បែីម្ប ីបត្ម្ច ន នូវបគ្មេបៅ
ននខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ និងរបបៀបវា ់ខ្វងភាពបជាលជ័យ។
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តារាងទី្យ  ៥. ៣៖ ខ្ននទី្យបងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប់  រ តម្ភទី្យ១  

នេិរនេ/ប វាកម្ែ៖ 
  រ តម្ភទ្យ ី១ 

រយៈបពេខេ ី រយៈបពេម្យយម្ រយៈបពេខ្វង បគ្មេបៅកាំណរ់ 

២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 
រនម្េ
បគ្មេ 

រយៈ
បពេខេី 

រយៈបពេ
ម្យយម្ 

រយៈ
បពេខ្វង 

រងាា  /់ខាន រ 

  ូចនាករ ម្ិទ្យធកម្ែ និងបគ្មេបៅកាំណរ់ 

នេិ
រន
េ

/ប 
វាក
ម្ែ 

េលគិ នី 
                

បបងាីនវសិាេភាពបណ្ណត ញេលគិ ន៍ 
(G) 

       

៩៣% ១០០% ១០០% ១០០% % ននភូ្ម្ិខ្ែេម្ចនការនគរន់គង់
ថាម្ពេ 

                   

កុាំពយូទ្យ័រ 

          
   

បបងាីនចាំនួន ិ សខ្ែេម្ចនកុាំពយូទ្យ័របត្បីត្  ់ផ្ទទ េ់ខេួនបៅនទោះ (P) ២០% ៣៥% ៥០% ៦៥% 
% នន ិ សខ្ែេម្ចនេទ្យធភាព
បត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័របែមី្បបីយាីកចិេការ
នទោះបៅនទោះ 

បបងាីនចាំនួន ិ សខ្ែេទ្យទូ្យេ នកុាំពយូទ្យរ័សាលាេអបត្បីត្  ់ (G) ២២% ៥០% ៦០% ៧០% 
% ននសាលាបរៀនខ្ែេម្ចនការ
បត្បីត្  ់កុាំពយូទ្យ័រកនុងសាា នភាព
េអ។ 

                  
   

េុីនបយីណិរ 

 
          

បបងាីនចាំនួន ិ សខ្ែេម្ចនេុនីបយីណិរបត្បីត្  ់បៅនទោះ(P) ៤៣% ៥៥% ៧០% ៨៥% % នន ិ សខ្ែេម្ចនេុនីយណិឺ
របៅនទោះ 

បបងាីនចាំនួន ិ សខ្ែេទ្យទូ្យេ ននតរន់គង់េុីនបយីណិរបងរបៅសាលា (G)  ២០% ៣៥% ៥៥% ៧៥% % ននសាលាបរៀនខ្ែេម្ចនការ
នតេ់ការបត្បីេុីនយឺណិរ 

          

 

  

ការបយាីពាណិជជកម្ែ និងការ
បត្បីត្  ់ជាក់ខ្ តង 

វ ័ិយឯកជននឹងែឹកនាាំការនាាំចូេ ម្ចភ រៈចាាំ ច់ ត្ម្ចប់ការនេិរ R៖ ត្សាវត្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ 
IC៖ កិចេ ហការេនតរជារិ 
G៖ ែឹកនាាំបោយរាជរោា ភិ្ េ 
P៖ ែឹកនាាំបោយវ ័ិយឯកជនឈានមុ្ខបល 

បហោា រចនា ម្ព័នធ ត្ចកេីុនយឺណិរជារិ (National internet gateway) 

ចាប់ និងបទ្យបបញ្ារតិ 
ចាប់ឧត្កិែាកម្ែតាម្េីុនយឺណិរ បគ្មេនបយ យជារិបេីវ ័ិយថាម្ពេ; បគ្មេនបយ យជារិ តីពី វ ័ិយេប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០៣០។ 
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តារាងទី្យ  ៥. ៤៖ ខ្ននទី្យបងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប់  រ តម្ភទី្យ២ 

នេិរនេ/ប វាកម្ែ៖ 
  រ តម្ភទ្យ ី២ 

រយៈបពេខេ ី រយៈបពេម្យយម្ រយៈបពេខ្វង បគ្មេបៅកាំណរ់ 

២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 
រយៈបពេ
ខេី 

រយៈបពេ
ម្យយម្ 

រយៈបពេ
ខ្វង 

រងាា  /់ខាន រ 

 ូចនាករ ម្ិទ្យធកម្ែ និងបគ្មេបៅកាំណរ់ 

នេិ
រន
េ

/ប 
វាក
ម្ែ 

ត្បព័នធត្លប់ត្លងការ
បរៀន ូត្រ 

               

បញ្េប់ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លងការ
បរៀន ូត្រ(R + G) 

      

១០០% ១០០% ១០០% 
ថាន េឌ្ីជីងេ ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន
 ូត្រ ត្រូវ នបបីកែាំបណីរការបោយ 
MoEYS 

    េនុវរតត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្របៅសាលារែា(G) ០% ៣០% ៦០% 
% ននសាលារែាខ្ែេបត្បីថាន េឌ្ីជីងេ 
ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រ 

ត្បព័នធត្លប់ត្លង
សាលាបរៀន 

             

        

បញ្េប់ការេភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្លប់ត្លង
សាលាបរៀន(R + G) 

      

១០០% ១០០% ១០០% 
ថាន េឌ្ីជីងេត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលា
បរៀនត្រូវ នបបីកែាំបណីរការបោយ 
MoEYS 

    េនុវរតត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀនបៅសាលារែា(G) ០% ៣០% ៦០% 
% ននសាលារែាខ្ែេបត្បីថាន េឌ្ីជីងេ 
ត្បព័នធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន 

ត្បព័នធព័រ៌ម្ចន
ត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ 

             

        

   

បញ្េប់ការេភ្ិវឌ្ឍនិងេនុវរតត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លងការេប់រ ាំ (R + G) ០% ១០០% ១០០% 
ថាន េឌ្ីជីងេត្បព័នធព័រ៌ម្ចនត្លប់ត្លង
ការេប់រ ាំត្រូវ នបបីកែាំបណីរការបោយ 
MoEYS 

ត្បព័នធត្លប់ត្លង
យនធានម្នុ ស 

             

        

  បញ្េប់ការេភ្ិវឌ្ឍនិងេនុវរតត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធានម្នុ ស (R + G) ០% ១០០% ១០០% 
ថាន េឌ្ីជីងេត្បព័នធត្លប់ត្លងយនធាន
ម្នុ សត្រូវ នបបីកែាំបណីរការបោយ 
MoEYS 

ការបយាីពាណិជជកម្ែ នងិការបត្បី
ត្  ់ជាក់ខ្ តង 

ត្បព័នធត្លប់ត្លងការបរៀន ូត្រ និង ត្បពន័ធត្លប់ត្លងសាលាបរៀន អាចត្រូវ នេក់បៅ េភ្ិវឌ្ឍបខ្នាម្ នងិបត្បីត្  ់បោយសាលាឯក
ជន រមួ្ទាាំងសាកេវទិ្យាេ័យ នងិសាលា TVET។ R៖ ត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន ៍ 

IC៖ កចិេ ហការេនតរជារ ិ
G៖ ែឹកនាាំបោយរាជរោា ភ្ិ េ 
P៖ ែកឹនាាំបោយវ ័ិយឯកជនឈានមុ្ខបល 

បហោា រចនា ម្ពន័ធ ម្ជឈម្ណឌ េទ្យិននន័យជារ ិ

ចាប់ នងិបទ្យបបញ្ារត ិ
ចាប់ឧត្កែិាកម្ែតាម្េុីនយណិឺរ; ប ចកតីខ្ណនាាំ តីពីការត្ររួពនិិរយ និងការត្លប់ត្លងព័រម៌្ចនេប់រ ាំជារ;ិ      ពិនរិយ និងេនុវរត
បគ្មេនបយ យជារិេប់រ ាំ។ 
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តារាងទី្យ  ៥. ៥៖ ខ្ននទី្យបងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប់  រ តម្ភទី្យ៣ 

នេិរនេ/ប វាកម្ែ
៖   រ តម្ភទ្យ ី3 

រយៈបពេខេ ី រយៈបពេម្យយម្ រយៈបពេខ្វង បគ្មេបៅកាំណរ់ 

២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 
រយៈបពេ
ខេី 

រយៈបពេ
ម្យយម្ 

រយៈបពេ
ខ្វង 

រងាា  /់ខាន រ 

 ូចនាករ ម្ិទ្យធកម្ែ និងបគ្មេបៅកាំណរ់ 

នេិ
រន
េ

/ប 
វាក
ម្ែ ថាន េ ិកាតាម្

ខ្បបឌី្ជីងេ 

               

បញ្េប់ការេភ្ិវឌ្ឍថាន េ ិកាតាម្ខ្បប
ឌ្ីជីងេជារ(ិR + G) 

       

១០០% ១០០% ១០០% 
ថាន េឌ្ីជីងេថាន េ ិកាតាម្ខ្បបឌ្ី
ជីងេជារិត្រូវ នបបីកែាំបណីរការ
បោយ MoEYS 

   

បេីកទ្យឹកចរិត ិ សបៅកត្ម្រិេប់រ ាំទូ្យបៅឱ្យបត្បីថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ(G + P) ១០ ២៥ ៥០ ចាំនួន ិ សកនុងម្ួយរយនាក ់ 

   

បេីកទ្យឹកចរិត ិ សបៅកត្ម្រិេប់រ ាំទូ្យបៅឱ្យបត្បីថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ(G + P) ១.០ ១.៥ ២.០ 
បពេបវលាជាម្យយម្ខ្ែេចាំណ្ណយ
បេីការបរៀនឌ្ីជីងេផ្ទទ េ់ខេួនបកនី
បឡងីកនុងម្ួយបម្ច៉ា ងកនុងម្ួយ  ត ហ៍  

កម្ែវយីិវបីែេូបហគម្ 
និងកម្ែវយីិខ្ែេ
បបងាីរបហគម្ 

               

    
បបងាីរនិងបបងាីនការបត្បីត្  ់កម្ែវយិបីបត្ងៀនខ្ែេបត្បីបោយកុាំពយូទ្យ័រ/ជាំនួយការ

បបត្ងៀនបៅសាលារែា  (R + G + P) 
០% ១០% ៣៥% 

% ននសាលារែាខ្ែេម្ចនកម្ែវយិី
បបត្ងៀនខ្ែេបត្បីបោយកុាំពយូទ្យ័រ 

ការបយាីពាណិជជកម្ែ នងិការបត្បី
ត្  ់ជាក់ខ្ តង 

បបចេកវទិ្យាខ្ែេបត្បីបែីម្បេីភ្ិវឌ្ឍថាន េ ិកាឌ្ីជីងេ នងិកម្ែវយិីខ្ែេបបងាីរបហគម្អាចពរិជាត្រូវ ននតួចបនតីម្បោយវ ័ិយ
ឯកជនតាម្រយៈមូ្េនយិិ ត្សាវត្ជាវនិងេភ្ិវឌ្ឍន៍ និងងវកិានវានុវរតន ៍ R៖ ត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន ៍ 

IC៖ កចិេ ហការេនតរជារ ិ
G៖ ែឹកនាាំបោយរាជរោា ភ្ិ េ 
P៖ ែកឹនាាំបោយវ ័ិយឯកជនឈានមុ្ខបល 

បហោា រចនា ម្ពន័ធ ម្ជឈម្ណឌ េទ្យិននន័យជារ ិ

ចាប់ នងិបទ្យបបញ្ារត ិ ប ចកតីត្ពាង និងេនុវរតបគ្មេនបយ យ តីពីការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំកនុងការបបត្ងៀន និងបរៀន 
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តារាងទី្យ  ៥. ៦៖ ខ្ននទី្យបងាា ញនេូវបបចេក ត្ម្ចប់  រ តម្ភទី្យ៤ 

នេិរនេ/ប វាកម្ែ
៖   រ តម្ភទ្យ ី៤ 

រយៈបពេខេ ី រយៈបពេម្យយម្ រយៈបពេខ្វង បគ្មេបៅកាំណរ់ 

២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 
រយៈបពេ
ខេី 

រយៈបពេ
ម្យយម្ 

រយៈបពេ
ខ្វង 

រងាា  /់ខាន រ 

 ូចនាករ ម្ិទ្យធកម្ែ និងបគ្មេបៅកាំណរ់ 

នេិ
រន
េ

/ប 
វាក
ម្ែ 

េកខរកម្ែឌី្ជីងេ 

               

      

ចាំបណោះែងឹខ្ននកឌ្ីជងីេ/បបចេកវទិ្យា 
រមួ្ទាាំងជាំនាញ រប រកូែមូ្េោា ន
ត្រូវ នោកប់ញ្េូ េបៅកនុងកម្ែវយិី
 ិកាថាន ក់ជារិបៅកត្ម្រិម្យយម្

 ិកា(G) 

០% ០% ១០០% 
កម្ែវយិី ិកាថាន ក់ជារិបៅេនុ
វទិ្យាេ័យម្ចនមុ្ខវជិាជ េកខរកម្ែឌ្ី
ជីងេ 

នតេ់វលគ ិកាខ សាលាបណតុ ោះបណ្ណត េទាកទ់្យងនងឹេកខរកម្ែ/បបចេកវទិ្យាឌ្ជីីងេបៅេនុវទិ្យាេ័យ បែមី្បបីបងានីការយេ់ែងឹ
រប ់ ិ សេាំពីបបចេកវទិ្យាទ្យាំនាក់ទ្យាំនង នងិព័រម៌្ចន និង/ឬ ខ្ ទម្ (G + IC + P) 

៧៨ ៧៨ ៧៨ 
ចាំនួនវលគ ិកាខ្ែេ ន   នតេ់
ឱ្យកនុងរយៈបពេ ៣ ឆ្ន ាំ 

នតេ់វលគ ិកាខ សាលាបណតុ ោះបណ្ណត េទាកទ់្យងនងឹេកខរកម្ែ/បបចេកវទិ្យាឌ្ជីីងេបៅេនុវទិ្យាេ័យ បែមី្បបីបងានីការយេ់ែងឹ
រប ់ត្លបូបត្ងៀនេាំពីបបចេកវទិ្យាទ្យាំនាក់ទ្យាំនង នងិពរ័៌ម្ចន នងិ/ឬ ខ្ ទម្ (G + IC + P) 

៧៨ ៧៨ ៧៨ 
ចាំនួនវលគ ិកាខ្ែេ ន   នតេ់
ឱ្យកនុងរយៈបពេ ៣ ឆ្ន ាំ 

ការបណតុ ោះបណ្ណត
េលរុបកា េយ
 ិកាកូនការ់ 

               
នតេ់វលគ ិកាខ សាលាបណតុ ោះបណ្ណត េទាកទ់្យងនងឹលរុបកា េយការបរៀនកូនការ ់បែីម្បបីបងាីរ ម្រាភាពត្លូបបត្ងៀនកនុងការ

បញ្េូ េបបចេកវទិ្យាពហុព័រ៌ម្ចន និង បបចេកវទិ្យាទ្យាំនាកទ់្យាំនង និងពរ័៌ម្ចន បៅកនុងការបបត្ងៀន(G + IC + P) 
៣០ ៣០ ៣០ 

ចាំនួនវលគ ិកាខ្ែេ ន   នតេ់
ឱ្យកនុងរយៈបពេ ៣ ឆ្ន ាំ 

នតេ់វលគ ិកាខ សាលាបណតុ ោះបណ្ណត េទាកទ់្យងនងឹលរុបកា េយការបរៀនកូនការ ់បែីម្បបីបងាីរ ម្រាភាពត្លូបបត្ងៀនកនុងការ
បញ្េូ េបបចេកវទិ្យាពហុព័រ៌ម្ចន និង បបចេកវទិ្យាទ្យាំនាកទ់្យាំនង និងពរ័៌ម្ចន បៅកនុងការបបត្ងៀន (G + IC + P) 

៣០០០ ៣០០០ ៣០០០ 
ចាំនួនត្លូ នបណតុ ោះបណ្ណត េ
កនុងរយៈបពេ ៣ ឆ្ន ាំ។ 

                    

ការបយាីពាណិជជកម្ែ នងិការបត្បី
ត្  ់ជាក់ខ្ តង 

សាកេវទិ្យាេ័យសាធារណៈ ឬឯកជនខ្ែេនតេ់ជាំនាញ ាំខាន់ៗទាក់ទ្យងនឹងបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ ឬវ ិាកម្ែបបចេកវទិ្យាទ្យាំនាក់
ទ្យាំនង នងិព័រម៌្ចន លួរែកឹនាាំការនតេ់វលគបណតុ ោះបណ្ណត េ R៖ ត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន ៍ 

IC៖ កចិេ ហការេនតរជារ ិ
G៖ ែឹកនាាំបោយរាជរោា ភ្ិ េ 
P៖ ែកឹនាាំបោយវ ័ិយឯកជនឈានមុ្ខបល 

បហោា រចនា ម្ពន័ធ សាេ ននិ ីទ្យ ឬ ម្ជឈម្ណឌ េបណតុ ោះបណ្ណត េខ្ែេបាំពាក់បត្លឿង ងាា រមឹ្យ៉ា ងបពញបេញ 

ចាប់ នងិបទ្យបបញ្ារត ិ ប ចកតីត្ពាង និងេនុវរតបគ្មេនបយ យ តីពីការបត្បីត្  ់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំកនុងការបបត្ងៀន និងបរៀន 
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ថ្នែរទ្យី ៦៖ ច្្ចរតី្ នែដិ្ឋឋ ន នងិអនុសា្ន ៍
 

ត្បបទ្យ កម្ពុជា នខិរខាំត្បឹងខ្ត្បងយ៉ា ងខាេ ាំងកនុងការខ្កេម្អត្បព័នធេប់រ ាំរប ់ខេួន បហយី នេនុវរតនូវ
លាំនិរនតួចបនតីម្ លួរឱ្យករ់ ម្ចគ េ់ជាបត្ចីន ទាក់ទ្យងនឹងការកសាង  ម្រាភាព និងនេូវអាជីព ការេភ្ិវឌ្ឍកម្ែវយិី
 ិកា ការកសាងបហោា រចនា ម្ព័នធរូបវនត និងការខ្កេម្អបរកិាខ រ។ ខណៈបពេខ្ែេ ម្ិទ្យធិនេទាាំងបនោះ ម្នឹង
ត្រូវ នទ្យទ្យួេការ រប ីរបនាោះ កម្ពុជាក៏ជាត្បបទ្យ ម្ួយខ្ែេត្បឈម្នឹងបញ្ញា នានាែូចបណ្ណដ ត្បបទ្យ កាំពុង
េភ្ិវឌ្ឍនែ៍នទ្យបទ្យៀរខ្ែរខ្ែេការណ៍ជាំរុញឱ្យម្ចនការពាយម្ រកែាំបណ្ណោះត្សាយ តាម្រយៈវយិីសាស្រ តបនសងៗ កនុង
បនាោះរួម្ម្ចនខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបនោះខ្ែេជាបគ្មេបាំណងកនុងការលូ បញ្ញជ ក់នូវត្កបខ័ណឌ ែ៏រងឹម្ចាំម្ួយកនុងការ
បញ្េូ េបបចេកវទិ្យាេប់រ ាំបៅកនុងការេប់រ ាំ និងវយិីសាស្រ ត ិកាខ្ែេជាបគ្មេបាំណងចុងបត្កាយបែីម្បីខ្កេម្អ      
េទ្យធនេ ិកាទាាំងមូ្េរប ់  ិស ត្ម្ចប់ជាំនាញនវានុវរតន៍ និងជាំនាញ ហត្លិនភាព។ បទាោះជាយ៉ា ងក៏បោយ 
ក៏លួរទ្យទ្យួេសាគ េ់នងខ្ែរថា ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះផ្ទទ េ់លឺនឹងម្ិនអាចបោោះត្សាយវបិរតនិនការ ិកា នទាាំងត្ ងុ
បនាោះបទ្យ ត្ប ិនបបីគ្មែ នការចូេរមួ្ និងការបបតជ្ាចិរតយ៉ា ងមុ្រម្ចាំពីេនក ិកា វ ិ័យឯកជន និង ហលម្ន៍។ កនុង
ន័យបនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូ វបនោះត្រូវ ន ហការនេិរបឡីង បនាទ ប់ពីម្ចនការពិភាកា ពិបត្គ្មោះបយបេ់ និង 
 ិកាខ សាលាបនទៀងផ្ទទ រ់ជាម្ួយរួេងគពាក់ព័នធទាាំងេ ់ ខ្ែេបឈាែ ោះរប ់ពួកបលនិងការរួម្ចាំខ្ណកត្រូវ នភាជ ប់
កនុងឧប ម្ព័នធ ខ។ 

ប៉ាុខ្នតបហរុេាី នជាបលត្រូវការវ ិ័យឯកជន និងេនក ិកាត្សាវត្ជាវបៅម្ហាវទិ្យាេ័យ បែីម្បីបឆ្េីយ
 ាំណួរបនោះបលត្រូវយេ់ថា ខណៈបពេខ្ែេរាជរោា ភ្ិ េបបងាីរបគ្មេនបយ យ និងរបបៀបវារៈននការេភ្ិវឌ្ឍ
ជារិ វ ិ័យឯកជន និង ហត្លិនម្ចនការយេ់ែឹងកាន់ខ្រចា ់បត្ចីនេាំពីទ្យីនារ និងេនកបត្បីត្  ់រប ់ពួកបល 
បហីយការត្សាវត្ជាវ និងេភ្ិវឌ្ឍន៍ ខ្ែេនាាំបៅរកការនចនត្បឌ្ិរជាទូ្យបៅម្ចនត្បភ្ពបចញពីសាកេវទិ្យាេ័យ ឬ
វទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវជាបែីម្។ អាត្ ័យបហរុបនោះបហយី រួេងគទាាំងេ ់ត្រូវខ្រជខ្ជក ពិភាកាគ្មន  និងបយាីការរមួ្គ្មន
តាម្រយៈការកសាងសាម្លគីភាព បែីម្បជីាត្បបយជន៍ែេ់ ិ ស និង ងគម្ ការេភ្ិវឌ្ឍឧ ាហកម្ែ និងកាំបណីន
ប ែាកិចេរប ់ ងគម្ជារិទាាំងមូ្េ។ ែូបចនោះ ខ្ននទ្យីបងាា ញនេូវបនោះ នឹងេាំពាវនាវឱ្យម្ចនការបបងាីរត្កបខ័ណឌ កិចេ
 ហការ ត្ម្ចប់វ ិ័យេប់រ ាំ ឧ ាហកម្ែ រាជរោា ភ្ិ េ និង ងគម្ ុីវេិ (រាំណ្ណងឱ្យ ហលម្ន៍/ត្បជា
ពេរែា) េនកពាក់ព័នធ បែីម្បបីោោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈម្ននការ ិកា នវានុវរតន៍ និង ហត្លិនភាព។ បខ្នាម្ពីបេី
បនោះ ក៏ម្ចនការប នីរបឡងីខ្ែរថា លួរខ្រចាបប់នដីម្បបីកបវទ្យិកាបឡងីវញិ បែីម្បីនតេ់ទ្យីកខ្នេងែេ់រាំណ្ណងរោា ភ្ ិេ 
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២០ ៣ ៥ ៤ ១២ 

ភាពជានែលូរវាងឯកជន
និងរែា, រនម្េ ម្រម្យ 
បបងាីរយនធាន, ការវ ិ
និបយល, កិចេ ហការ 
ការបបងាីរអាជីវកម្ែ និង
បបចេកវទិ្យា 

ការេនុវរតចាប់ឬ
បគ្មេនបយ យ, 
កងាោះកិចេ ហ
ត្បរិបរតិការ 

 ម្ចភ រៈ ិកាឌ្ីជីងេ ២១ ៣ ៥ ៥ ១៣ 
ចាំនួនត្បជាជនវយ័បកែង 
, ការកាន់កាប់ទូ្យរ ័ពទ
នែ រនម្េេុីនយឺណិរ 

េកខរកម្ែភាសា
េង់បលេ និងឌ្ីជីង
េ, ការបត្ជៀរចូេ
េុីនយឺណិរ 

បបចេកវទិ្យារូបភាពត្បរយកសនិម្ិែរឬ   
បបចេកវទិ្យាបខ្នាម្ទ្យិននន័យបេីរូបភាព 

២២ ៣ ៤ ៣ ១០ 

ការយកបបចេកវទិ្យា
បោយបកែងជាំនាន់
បត្កាយ, ការបបតជ្ាចិរត
បគ្មេនបយ យ វបន 

ការវនិិបយល 

ការបេីកកម្ព ់េកខរកម្ែឌ្ីជីងេ ២៣ ៥ ៥ ៥ ១៥ 

 ម្រាភាពចាប់យកប
បចេកវទិ្យារប ់យុវជន
កនុងខ្ននការយុទ្យធសាស្រ ត
េប់រ ាំ 

ខាោះការវនិិបយល, 
រត្ម្ូវការយនធាន
ខាងបត្ល 

យុរៈកិចេងែី ត្ម្ចប់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ ២៤ ៥ ៥ ៤ ១៤ 

ភាពជានែលូរវាងឯកជន
និងរែា,  ការគ្មាំត្ទ្យ
បគ្មេនបយ យរប ់
រោា ភ្ិ េ 

ការវនិិបយលរូច
តាច, ខាោះកិចេ ហ
ត្បរិបរតិការ, 
បរយិកា អាជីវ
កម្ែម្ិនេាំបណ្ណយ
នេ 

ថាន េវភិាលទ្យីនារការងារ ២៥ ៥ ៥ ៥ ១៥ 
ម្ហចិឆតារប ់យុវជនឬ
េនកវនិិបយល 

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងការងារ
ននទកនុង និងការងារ
កនុងត្ ុក, កងាោះ
ទ្យិននន័យ 

ថាន េបកខ្ត្ប ( ត្ម្ចប់វ ិ័យ ិកា
ឬវាកយ ័ពទ) 

២៦ ៣ ៣ ៤ ១០ 
ការបបតជ្ាចិរតរកាភាសា
ខ្ខែរ, បគ្មេនបយ យ
បរវិរតកម្ែឌ្ីជីងេ 

វនិិបយលទុ្យនខាន រយាំ 

កម្ែវយិ/ីបលហទ្យាំព័រខ្ខែរ ២៧ ២ ៣ ៥ ១០ 
ប នហាជារិ, ការគ្មាំត្ទ្យ
ពីវ ិ័យឯកជន 

ខាោះ ម្ចភ រៈភាសាខ្ខែរ
, ត្បព័នធគ្មាំត្ទ្យភាសា
ខ្ខែរ, ត្បព័នធ រប រ
ពាកយបបចេកបទ្យ  

 

 



67 
 

ឧប ម្ព័នធ ខ ៖ ការបបងាីរលណៈកម្ែការែឹកនាាំ និង ត្ម្ប ត្ម្េួែេ់ការេនុវរតលបត្ម្ចងេភ្ិវឌ្ឍខ្ននទ្យីបងាា ញ
នេូវ ត្ម្ចប់បបចេកវទិ្យាេប់រ ាំ 

 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 

 

 

 

 

 
  



72 
 

 


	5_KH_FOREWORD_EduTech Roadmap.pdf
	5_KH_FOREWORD_EduTech Roadmap_Final Version CP Reply - Copy
	1-បច្ចេកវិទ្យាអប់រំខ្មែរ
	2-Pages from 20220621 Foreword KH_ENG_Roadmap_ Done (2)
	3-[KH]_EduTech Roadmap_Final

	EPSON093
	Y_KH_FOREWORD_EduTech Roadmap_Final Version CP Reply
	1-បច្ចេកវិទ្យាអប់រំខ្មែរ
	2-Pages from 20220621 Foreword KH_ENG_Roadmap_ Done (2)
	3-[KH]_EduTech Roadmap_Final





