
លទ្ធផលនៃ សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង វិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា

វិទៃយាសស្តៃ និងបច្ចៃកវិទៃយាសមៃប់ឧសៃសាហូបនីយកម្ម 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌៃឍបៃទៃសកម្ពុជា

សៃចក្តីផ្តើម
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា  ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ន្សមត្ថភាព 

នវានុវត្តន៍ និងកម្លាំងប្កួតប្ជ្ងក្នុងពិភពលោក និងជាធាតុចូល 
សំខាន់ សម្ប់ការប្កា្លាយរចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច។ សន្ទុះស្ដ្ឋកិច្ច 
និង លទ្ធផលនវានុវត្តន៍ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា គឺមនទំនាក់ទំនងជាមួយ
គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ ចំណុចន្ះអាចមើលឃើញច្បាស់តាមលទ្ធផល 
ស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ត្ដ្ត និងសមត្ថភាពឆ្នើមផ្ន្កបច្ច្កទ្សនៅ ចិន 
ហុងកុង សិង្ហបុរី កូរ៉្ខាងត្បូង និង ត្វា៉ាន់ ដ្លសុទ្ធត្បានធ្វើវិនិយោគ 
យ៉ាងច្ើនក្នុងផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា តាមរយៈកិច្ចប្ឹងប្ង 
លើកកម្ពស់ឧត្តមសិក្សា និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស សំដៅ
បង្កើតនូវកម្លាំងពលកម្មមនជំនាញខ្ពស់ និងវិន័យល្អនៅគ្ប់កម្ិត 
ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការ ក្នុងការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្មយ៉ាងលឿន 
មនចីរភាព និងសម្ប់គ្ប់គ្នា ដ្លជួយឲ្យប្ទ្សទាំងន្ះសម្ច 
បានកំណើនក្នុងរយៈព្លវ្ងបំផុត។ 

សមត្ថភាពរបស់ប្ទ្សមួយ ក្នុងការប្ើប្ស់សកា្តានុពលន ្
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា សម្ប់ឧស្សាហូបនីយកម្ម កំណើន 
និង   ការ អភិវឌ្ឍ ត្ងផ្អ្កទៅលើប្ព័ន្ធនវានុវត្តន៍អំណោយផល មួយ 
ដ្លមនជាអាទិ៍ គោលនយោបាយនិងក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ ហ្ដ្ឋា 
រចនា   សម្ព័ន្ធ រូបវន្ត ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង វិនិយោគក្នុងការ 
ស្វជ្វ  និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D)។ ទោះបីមនការល្អប្សើរឡើងក្តី  
ក៏ កម្ពុជា  ស្ថិតនៅក្យប្ទ្សអាសា៊ាន និងប្ទ្សនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍   
ឯ ទៀត  នៅឡើយ សម្ប់សូចនាករធាតុចូលផ្ន្កនវានុវត្តន៍ ភាគ 

ច្ើន ដោយ ស្ថិតនៅលំដប់ទី១០១ បើគិតជារួម (ក្នុង ចំណោម ១២៧ 
 ប្ ទ្ស) នៅក្នុងសន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍សកល (GII) ឆ្នាំ២០១៧។ 
ចំ ណុច ខ្សាយបំផុតរបស់កម្ពុជា គឺ ធនធាន មនុស្ស និង ការ ស្វជ្វ 
(លំ ដប់ ទី១១៨), ហ្ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ (ទី១១៣), និង ភាព ឆ្លាតនិង 
ជឿន លឿន(sophistication)ន្អាជីវកម្ម (ទី១១១) រីឯ ចំណុច 
ខា្លាំង បំផុត គឺ ភាពឆ្លាតនិងជឿនលឿនន្ទីផ្សារ (ទី៣៧)។ 

នៅប្ទ្សកម្ពុជា ការរីកចម្ើន និងនវានុវត្តន៍ផ្ន្ក 
វិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា ក្នុងព្លកន្លងមក នៅមនកម្ិត ព្ះ 
គ្ត្ងចាត់ទុក វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ជាផ្ន្កមួយឯករាជ្យ 
និងដច់ត្ឯង គឺ មិនម ្នជាសមសធាតុដ៏សំខាន់មិនអាចកាត់ ផ្តាច់ 
បានន្ ការ អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចប្កបដោយចីរភាពនោះទ្។ 
គោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២៥ 
របស់កម្ពុជា បានកត់ សម្គាល់ ថា "គុណតម្ល្ន្វិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា នៅមិនទាន់បាន បញ្ជ្ប ចូលទៅក្នុងបរិយកាសសង្គម 
កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននៅឡើយទ្"។ 

តួនាទីនៃវិទៃយាសស្តៃ និងបច្ចៃកវិទៃយា ក្នុងការ អភិវឌៃឍ 
ឧសៃសាហកម្ម និងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

សន្និសីទចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០១៨ បានគូសបញ្ជក់ពី ចំណង ទាក់ ទង  
  ដ៏សំខាន់ ៣ រវាងការអភិវឌ្ឍវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា 
នៅ កម្ពុជា នឹងការសម្ចបានតាមចក្ខុវិស័យរបស់ជាតិ   ដើម្បី  
កា្លាយ ជា  ប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលមធ្យមកម្ិត ខ្ពស់ នៅ ឆ្នាំ២០៣០ 

“ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត ្និងបច្ចក្វិទ្យា នឹងជួយជំរុញផលិតភាព កំណើន ចំណ្ះដឹង និងសមត្ថភាពបច្ចក្ទ្ស ដ្ល 
នឹង ជួយប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុការកសាងស្ដ្ឋកិច្ចផ្អក្លើចំណ្ះដឹង”។

        សម្ដ្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន ស្ន
        នាយករដ្ឋមន្ត្ី  ន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

អត្ថបទន្ះសង្ខ្បនូវ ចំណុចសំខាន់ៗន្ការពិភាក្សាក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ ដ្លសហការរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាសា្ថាន CDRI និង 
ធនាគរ ANZ Royal នៅថ្ង្ទី១៥ មីនា ២០១៨។ សន្និសីទបានគូសបញ្ជក់ពីតម្ូវការរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្និងបច្ច្កវិទ្យា 
បានផ្តល់មតិផ្ន្កគោលនយោបាយមួយចំនួន និងបានលើកបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្សំខាន់ៗសម្ប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យន្ះនៅកម្ពុជា។



និង ជា  ប្ទ្សមនប្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការកសាង 
សមត្ថភាព ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា នឹងជួយ កម្ពុជា ឲ្យ៖
 • បង្កើនផលិតភាពនិងកំណើន ផ្សព្វផ្សាយចំណ្ះដឹងផ្ន្ក 

បច្ច្កទ្ស និងបង្កើនសមត្ថភាព ដើម្បីលោតផ្លាះទៅអនុវត្ត 
ស្ដ្ឋកិច្ចផ្អ្ក លើ ចំណ្ះដឹង

 • បង្កើនសមត្ថភាពប្កួតប្ជ្ង និងពិពិធកម្ម (ឬ ចម្ុះកម្ម) 
ស្ដ្ឋកិច្ច

 • ត្ៀមខ្លួនដោះស្យបញ្ហាប្ឈមថ្មីៗ និងចាប់យកឱកាសល្អ 
ដើម្បី ឈានទៅអនុវត្តយ៉ាងរលូននូវ រោងចក្ឆ្លាត ក្នុងបរិបទន្ 
ឧស្សាហកម្ម ៤.០ (មនប្ើបច្ច្កវិទ្យាផលិតកម្មដ្លប្ើប្ស់
យ៉ាង ច្ើន នូវប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិ និងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យគ្នា)។ 

ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ជាកតា្តាគន្លឹះមួយសម្ប់ 
ប្កា្លាយកម្ពុជាពីប្ទ្សកសិកម្ម ទៅជាប្ទ្សអនុវត្តស្ដ្ឋកិច្ច 
ប្ប ឧស្សាហកម្មផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង ដូចមនច្ងក្នុងគោល 
នយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២៥។ ហ្ដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ  ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ត្ូវត្អភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បី 
លើក    កម្ពស់ពិពិធកម្មឧស្សាហកម្ម ផលិតភាព និង សមត្ថភាព ប្កួត 
ប្ជ្ង។ សំខាន់ណស់ដ្រ គឺ ការតាំងចិត្ត បណ្តុះ បណ្តាលអ្នកមន
ទ្ពកោលសល្យក្នុងស្ុក និងកសាង កម្លាំង ពលកម្មមនជំនាញ។ 
ប្ជាជនប្មណ ៦៥% មនអាយុក្ម ៣០ឆ្នាំ ដូច្ន្ះកម្ពុជា 
មន  កម្លាំងពលកម្មជាសកា្តានុពលច្ើនណស់។ កម្ពុជាមិនអាច 
បាត់បង់ ឱកាសល្អផ្ន្កប្ជាសាស្ត្ន្ះទ្ ហើយត្ូវឈានទៅមុខ 
យ៉ាង លឿនដើម្បីប្ើប្ស់វាឲ្យបានជាប្យោជន៍។ កិច្ចការន្ះ 
ត្ូវ ពឹង ផ្អ្ក លើ រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតឡើងនូវ ប្ព័ន្ធអ្កូមួយ 
ដ្ល អំណោយផល ដល់ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនាំមុខដោយ 
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា។

វិនិយោគក្នុងផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ក៏ផ្តល់  
អត្ថ ប្យោជន៍  យូរអង្វ្ងដល់សង្គមដ្រ ដោយផ្តល់ដំណោះស្យ  
ប្ប ថ្មី  ដល់ បញ្ហាប្ឈមបនា្ទាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដូចជា ការ ប្ប្ួល  
អាកាសធាតុ និងការផ្ទុះជំងឺឆ្លងរាលដល ជាដើម។ នៅកម្ិត បុគ្គល  
វិញ អ្នកមនវិជា្ជជីវៈផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ត្ង មន  
ឱកាសរីកលូតលាស់ក្នុងអាជីព និងទទួលបានបៀវត្សរ៍ច្ើនជាង 
សមភាគី ដ្លមិនម្ននៅខាងផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា។ 
វិនិយោគ លើវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ផ្តល់យ៉ាងច្បាស់នូវ ឧត្តមភាព 
ក្នុង ការប្កួតប្ជ្ង ទៅដល់ប្ទ្សជាតិ និងបុគ្គល ខ្លួនឯង។

នាបច្ចុប្បន្ន បច្ច្កវិទ្យាឌីជីតាល់កំពុងធ្វើឲ្យប្ប្ួល និង រអាក់ 
រអួលដល់អាជីវកម្ម និងគំរូឧស្សាហកម្មនានាក្នុងពិភពលោក។ 
បញ្ញាសិប្បនិម្មិត, បណ្តាញអិុនធើណិតន្សម្ភារៈ (Internet of  
Things: ការភា្ជប់សម្ភារៈដោយប្ើប្ព័ន្ធអិុនធើណិត  ដើម្បី អាច  
 បញ្ជូន និងទទួលទិន្នន័យ), ទិន្នន័យធំ (big data), និង 
បច្ច្កវិទ្យា blockchain (ប្តិបត្តិការតាមប្ព័ន្ធ អិុនធើ ណិត ដ្ល  
ចងភា្ជប់គ្នាជាខ្ស្មិនអាចក្មួយៗបាន), កំ ពុង  ត្ូវ បាន  ដក ់  
បញ្ចូលទៅក្នុងគ្ប់វិស័យ ស្ដ្ឋកិច្ច ជាពិស្ស រោង ចក ្ ឆ្លាត 
ការដឹកជញ្ជូន ធនាគរ និង កសិកម្ម។ កំណើន ស្ដ្ឋ កិច្ច និង 
ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា នឹងត្ូវកំណត់ ទៅតាម  លទ្ធ  ភាព  
 របស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង ការរីកចម្ើនឡើង  នូវ 

វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យាប្បឌីជីតាល់ និងការ ទទួល យក និង   
ប្ើ ប្ស់  បច្ច្កវិទ្យាឌីជីតាល់ឲ្យមនប្សិទ្ធភាព។  ការ រីក លូត  លាស់   
កាន់ត្សំខាន់ឡើងន្  វិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា ឌីជីតាល់ ផ្តល ់
ឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចតាមទាន់គ្ខាង ផ្ន្ក ស្ដ្ឋកិច្ច និង   លោត ផ ្លាះ    
ទៅ អនុវត្តបច្ច្កវិទ្យាទាំងឡាយ ដ្លសំខាន់បំផុត   សម្ប ់    
ឧស្សាហូបនីយកម្ម។ លទ្ធភាពមនច្ច្កវិទ្យា ប្កប ដោយ 
  ប្ សិទ្ធ ភាព ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើវិនិយោគលើ សមត្ថភាពផ្នក្ 
     បច្ចក្ទ្ស និងការក្លំអនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋាន ផលិត កម្ម។

ប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខចំទិសដៅល្អហើយ។ ដូច 
ក្សួង ប្សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានប្កាសឡើង នៅ  ដើម  
  ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលមនទិសដៅប្កា្លាយ ប្ ទ្ ស   ក ម្ពុជា  ឲ្យ 
មនស្ដ្ឋកិច្ចឌីជីតាល់ ស្ទើរទាំងស្ុងនៅឆ្នាំ   ២០២៣។ កម្ពុជាបាន  
ចាត់វិធានការជាជំហានៗ ដើម្បី  អភិវឌ ្ឍ   វិ ស័យ  វិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា រួមទាំង ហ្ដ្ឋា  រចនា  សម្ព័ន្ធ បច្ច្ក  វិទ្យាព័ត៌មននិង 
សារ គមនាគមន៍(ICT) ផង។ ក្ុម ប្ឹក្សា  ជាតិ វិទ្យាសាស្្ត និង 
បច្ច្កវិទ្យា ( ក.ជ.វ.ប.) ត្ូវបា ន បង្កើត ឡើង ក្នុងឆ្នា ំ ២០១៤ 
ដោយ ម ន ប្សកកម្ម ជំរុញ ឲ្យ  កម្ពុជា មន សមត្ថភាព បច្ច្កទ្ស  
លូតលាស់ ទាន់ ប្ទ្ស ឯទៀត  នៅក្នុង តំបន់ និង ក្នុង ពិភព លោក។ 
ក្សួង អប់រំ យុវ ជន និងកីឡា កំពុង លើក កម្ពស់ ការ អប់រំ ផ្ន្ក 
វិទ្យាសាស្ត្ បច្ច្ក វិទ្យា វិស្វកម្ម និង គណិត វិទ្យា (STEM) 
ចាប់ ពី បឋមសិក្សា ដល់ កម្ិត ក្យ មធ្យម សិក្សា គឺ ស្ប តាម  
គោល  នយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សាហកម្ម (IDP) ឆ្នាំ ២០១៥-២៥ 
ដ្ល  បាន សង្កត់ធ្ងន់លើត ម្ូវ ការ ទទួល យក វិទ្យាសាស្ត្ និង  
បច្ច្ក វិទ្យាទំនើប និង ធ្វើ វិនិយោគលើ R&D និង បាន គូស  បញ្ជក់  
ពីចំណង ទាក់ទង រវាង វិទ្យាសាស្ត្ និង  បច្ច្ក វិទ្យា ជាមួយនឹង 
វិស័យជា អាទិភាព ឯ ទៀតៗ។ គោល នយោបាយ  ថ្មី របស់កម្ពុជា 
ស្តីពី ការអប់រំ បណ្តុះ បណ្តាលបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជជីវៈ (TVET) 
ឆ្នាំ២០១៧-២០២៥ បាន កំណត់គោលដៅបួន គឺ ១) ក្លំអ 
គុណភាព TVET ដើម្បី បំព្ញ តាមតម្ូវការ ទីផ្សារក្នុង ស្ុក និង  
អន្តរជាតិ ២) បង្កើន លទ្ធភាព ទទួលបាន ប្កប ដោយ សមធម៌នូវ  
TVET សម្ប់  ការ បង្កើត  ការងរ ៣) លើកកម្ពស់ភាពជាដ្គូរវាង 
វិស័ យ សាធារណៈ  នឹង ឯកជន និងកៀងគរ ធនធានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នានា   ដើម្បី   ជួ យ ទ្ទ្ង់ ដល់  ការ  អភិវឌ្ឍប្កប ដោយ ចីរភាព   នូវ  
ប្ព័ន្ធ TVET និង ៤) ក្លំ អភិបាលកិច្ច ន្ ប្ព័ន្ធ TVET។ 
សរុប មក សម្ប់ ឧស្សាហូប  នីយកម្ម នៅ កម្ពុជា ត្ូវ  មន  កិច្ច ប្ឹង 
ប្ង  ច្ើន ថ្ម ទៀត ការ  សម្ប  សម្ួល ផ្ន្ក គោល  នយោបាយ 
និងការ ដឹកនាំ នៅ គ្ប ់ កម្ិត  ប្កបដោយ ចក្ខុ វិស័យ ការជួយ លើក  
ទឹក  ចិត្ត  និង ឆន្ទៈ មោះ មុត។

កមៃិតគោលមួយចំនួននៃការអភិវឌៃឍ វិទៃយាសស្តៃ និង 
បច្ចៃកវិទៃយា

ចំណត់ថា្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ៖ ក្នុងចំណោម ៤០០ សាកល  
វិទ្យាល័យ នៅក្នុងចំណត់ថា្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ  នៅ  អាសុី ឆ្នាំ 
២០១៨ របស់ក្ុមហ៊ុនទីផ្សារការ អប់រំឧត្តម សិក្សា  ពិភព លោក 
Quacquarelli Symonds (QS) គឺមន សាកល វិទ្យាល័យ  ៤  នៅ   
ប្ទ្ស ម៉ាឡ្សុី សាកលវិទ្យាល័យ ២ នៅ ប្ទ្សសិង្ហបុរី និង  
សាកល     វិទ្យាល័យ  ១ នៅប្ទ្សថ្ សិ្ថតក្នុងចំណោម  សាកល 



វិទ្យាល័យ     ៥០ លំដប់លើគ្។១ តាមព័ត៌មនទទួលបាន សាកល 
វិទ្យាល័យ   នៅ កម្ពុជា មិនទាន់បានចូលរួមក្នុងការប្កួតប្ជ្ង 
គុណភាព   ផ្ន្ក សិក្សាអប់រំន្ះទ្។

ធនធានមនុស្សផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្  និងបច្ច្កវិទ្យា៖ បញ្ហាប្ឈម 
ធំបំផុតសម្ប់ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និង 
  បច្ច្កវិទ្យា នៅ កម្ពុជា គឺកង្វះជាខា្លាំងនូវជំនាញផ្ន្ក វិទ្យា សាស្ត្  
បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា (STEM) ដូចមន ការ  សិក្សា 
 ជាច្ើនបានបង្ហាញ។  និស្សិតកម្ពុជាមន ចំនួន តិច តួច  ណស់ ដ្ល 
ចុះ ឈ្មោះ  ចូល    រៀន  ក្នងុវគ្គសិក្សានៅសាកល វិទ្យា ល័យ    ផ្នក្វិទ្យាសាស្ត ្ 
វិស្វកម្ម និងបច្ច្កវិទ្យា ឬ ក្នុង កម្មវិធី  អប់រំបណ្តុះបណ្តាល  បច្ច្ក ទ្ស    
និងវិជា្ជ ជីវៈ (TVET)។ ទោះយ៉ាងន្ះក្ដី កំណ្ទម្ង់ការអប់រំ ដើម្បី 
ដោះ ស្យ  តម្ូវការអ្នកមនទ្ពកោសល្យ និងកម្លាំងពលកម្មផ្ន្ក 
វិទ្យា សាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា បានផ្តល់លទ្ធផលជាក់ស្ត្ង និង មន ការ    
រីក ចម្ើនគួរឲ្យព្ញចិត្តខ្លះហើយ។

លទ្ធផលស្វជ្វ ត្ូវបានប្ើប្ស់ជាទូទៅ សម្ប់ ការ 
វាយតម្ល្ពី ផលិតភាពផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្។ សូចនាករ សម្ប់  
វាស់ វ្ង រួមមន ចំនួនការបោះពុម្ពផ្សាយ ចំណយលើការ ស្វ ជ្វ   
និងអភិវឌ្ឍន៍(R&D) ចំនួនអ្នកស្វជ្វ និងការចុះ បញ្ជី បា៉ាតង់   
របស់  និវាសជន។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយផ្ន្កវិទ្យាស្ត្  និង   
បច្ច្កទ្ស នៅអំឡុងឆ្នាំ១៩៩៦-២០១៧ នៅកម្ពុជាមន 
៣.៥០០  ឯកសារ ថ្មន ១៥៧.០០០ឯកសារ ម៉ាឡ្សុីមន 
២៥០.០០០  ឯកសារ និង សិង្ហបុរីមន ២៧០.០០០ឯកសារ។២ 
បណ្តា ប្ទ្ស ដ្លបានយកមកប្ៀបធៀប ក៏បានធ្វើវិនិយោគ 
ជា    យុទ្ធសាស្្តក្នុង R&D ដ្លបានជួយលើកម្ពស់នវានុវត្តន៍ 
សមត្ថភាព   ប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កឧស្សាហកម្ម និងការនាំច្ញ។ ការ 
ចំណយ   របស់កម្ពុជាលើ R&D នៅមនកម្ិតទាប ត្ឹម ០,១២% 
ន្ ផសស ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ បើធៀបនឹង ម៉ាឡ្សុី(១,៣០%) 
សិង្ហបុរី (២,១៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤) និង ថ្(០,៦២%)។ ចំនួន   
អ្នកស្វជ្វ (គិតក្នុងប្ជាជន ១លាននាក់) មន ប្មណ 
៥០នាក់ នៅកម្ពុជា ២.៩០០នាក់នៅម៉ាឡ្សុី ៧.៥០០ នាក់នៅ 
សិង្ហបុរី (ឆ្នាំ២០១៤) និង ១.៦០០នាក់នៅថ្។៣ ការចុះ បញ្ជី 
បា៉ាតង់  របស់និវាសជនឆ្លុះបញ្ចាំងពី គុណភាពន្ R&D ហើយ និង 
ចំនួននិងគុណភាពន្នវានុវត្តន៍នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ និង  
វិទ្យាសា្ថាន TVET។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាបានសុំចុះបញ្ជី ៦៥ 
បា៉ាតង់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ម៉ាឡ្សុីបានសុំចុះបញ្ជី ៧.២០០បា៉ាតង់, 
សិង្ហបុរី ១១.០០០បា៉ាតង់, ថ្ ៧.៨០០បា៉ាតង់។៤

ទិសដៅជាយុទ្ធសស្តៃ និងការផ្តល់មតិផ្នៃក គោល 
នយោបាយ

នៅព្លថ្មីៗន្ះ រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់សារៈសំខាន់ ជា ខា្លាំង   ដល ់
តួនាទីន្ វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ជា កម្លាំង ជំរុញ ចម្បង ន្ 

ទំនើបកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ការតាមទាន់គ្ ផ្ន្ក  ស្ដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងការ 
ពិភាក្សា ពី តួនាទីវិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា សម្ប់ការ អភិវឌ្ឍ 
កម្ពុជា ទៅ   អនាគត មន អនុប្ធានបទ ៣ បានលើកយកមកពិភាក្សា 
គឺ ១) តម្ូវការ ចាំបាច់នូវ ប្ព័ន្ធមួយសម្ប់វិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា ២) សារៈសំខាន់ន្ការអប់រំក្នុងការកសាង សមត្ថភាព    
ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា និង ៣) តម្ូវការនូវ ប្ព័ន្ធ 
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ងយអនុវត្តមួយនៅក្នុង ឧស្សាហកម្ម 
និងទីផ្សារ។ ផ្អ្កលើអនុប្ធានបទទាំងន្ះ និងលើ បទពិសោធន៍ 
ន្ បណ្តាប្ទ្សអាសា៊ានដ្លទទួលបានជោគជ័យ ខាង  ផ្ន្ក 
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា សន្និសីទបានផ្តល់មតិពី ទិសដៅ   ជា 
យុទ្ធសាស្ត្ និង គោលនយោបាយមួយចំនួនដូចតទៅ៖

រៀនសូត្ពីអភិបាលកិច្ចផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍មនជោគជ័យ 
នៅអាសុីខាងកើត និងខាងត្បូង

ថា្នាក់ដឹកនាំនយោបាយប្កបដោយចក្ខុវិស័យ ចំណ្ះដឹង ផ្ន្ក 
បច្ច្កទ្ស ការជួយលើកទឹកចិត្ត និងឆន្ទៈមោះមុត និងមនជំនឿ 
យ៉ាង មំ ទៅលើឱកាសល្អដើម្បីជំរុញឲ្យ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាលោត 
ផ្លាះ  ចូលទៅក្នុងសម័យឌីជីតាល់ គឺជាកតា្តាសំខាន់បំផុត។ ប្ទ្ស 
អាសា៊ាន ជាច្ើនមនក្សួងដោយឡ្កសម្ប់ វិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា (ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន ថ្ និង វៀតណម) ឬ 
សម្ប់ វិទ្យាសាស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (ម៉ាឡ្សុី) លើក 
ល ្ង ត ្  នៅ  ប្ទ្សព្ុយណ្ដ្លមនក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ទទួល 
បន្ទុក លើ គោល នយោបាយវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា និង សិង្ហបុរី  
ដ ្ល មន ទីភា្នាក់ងរផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា និងការ ស្វជ្វ 
(A*STAR) ជាក្ុមប្ឹក្សាកំណត់ដោយច្បាប់មួយន្ ក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។ ប្ទ្សអាសា៊ានជាច្ើនក៏មនប្ធាន 
ទីប្ឹក្សា ផ្ន្ក វិទ្យាសាស្ត្ នៅក្នុងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្ី ដ្រ។ 
ឧទាហរណ៍ ប្ទ្សម៉ាឡ្សុី បានបង្កើតការិយល័យទីប្ឹក្សា ផ្ន្ក  
វិទ្យាសាស្ត្ សម្ប់ការរៀបចំ និងកំណត់គោលនយោបាយ និង   
យុទ្ធសាស្ត្ឧស្សាហកម្ម។

នៅកម្ពុជា កិច្ចការខ្លះន្វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា មននៅ 
ក្នុង នាយកដ្ឋានបច្ច្កទ្ស វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ន្ 
ក្សួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងនៅក្នុង អគ្គល្ខាធិ ការ ដ្ឋាន  
ន្ ក្ុមប្ឹក្សាជាតិ វិទ្យាសាស្្តនិងបច្ច្កវិទ្យា ( ក.ជ.វ.ប.) ន្ 
ក្សួងផ្នការ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗដើម្បី បង្កើត  រចនាសម្ព័ន្ធ  
អភិបាលកិច្ច ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា មនការ សម្ប សម្ួល 
ល្អ មួយ រួមមន៖
 • ការតម្លើងតួនាទី ក.ជ.វ.ប. នៅក្នុងប្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋ និង 

លើក  កម្ពស់សមត្ថភាព ក.ជ.វ.ប. ដើម្បីជំរុញវិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា នៅតាមអង្គភាពអន្តរក្សួងនានា

 • ពង្ឹងលក្ខណៈជាសា្ថាប័នន្ ក.ជ.វ.ប. នៅក្នុង ប្ព័ន្ធ រដ្ឋបាល 
កម្ពុជា ឲ្យកា្លាយជាអង្គភាពមនថវិកាស្វយ័ត

 • សម្ួលឲ្យ ក.ជ.វ.ប. បំផុសឡើង និងអនុវត្តនូវការមូលមតិក្នុង
រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលលើការបង្កើត និងពង្ឹងប្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ 
បច្ច្កវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ថា្នាក់ជាតិមួយ

 • បង្កើតការិយល័យទីប្ឹក្សាផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្មួយ ក្នុងខុទ្ទកាល័យ 
នាយករដ្ឋមន្ត្ី

១  Quacquarelli Symonds. 2018. Top Universities. www.
topuniversities.com/university-rankings/asian-university-
rankings/2018.

២ SCImago, (n.d.). SCImage Journal and Country Rank: www.
scimagojr.com. 
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វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក     ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 +៨៥៥២៣ ៨៨១  ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣  +៨៥៥២៣ ៨៨០ ៧៣៤
email: cdri@cdri.org.kh, website: www.cdri.org.kh

 • បង្កើតយន្តការមួយសម្ប់ទាក់ទាញសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្  និង 
ស្វជ្វក្នុងទូទាំងប្ទ្ស ឲ្យចូលរួមផ្តល់មតិ និងឃ្លាំ មើលការ 
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា។

កសាងប្ព័ន្ធអ្កូនវានុវត្តន៍មួយ ដើម្បីពន្លឿនឧស្សាហូបនីយកម្ម
ប្ព័ន្ធនវានុវត្តន៍ជាតិដ៏រឹងមំមួយ គឺសំខាន់បំផុត សម្ប់ 

ឧស្សាហូប នីយកម្មទៅអនាគតនៅកម្ពុជា។ ក្នុងន្ះត្ូវមន កិច្ច  
ប្ឹង  ប្ង ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា ដ្លដឹកនាំ ឡើងដោយ  
រដ្ឋា ភិ បាល និងមនការមូលមតិគ្នាច្បាស់លាស់ក្នុង ចំណោម  សា្ថាប័ន   
រដ្ឋ អ្នកសិក្សាអប់រំ អ្នកស្វជ្វ ឧស្សាហកម្ម និង សាធារណជន  
ត្ូវដក់អនុវត្តយន្តការមួយចំនួន ដើម្បី  ធានា ឲ្យ មន  គោល 
នយោបាយ ប្កបដោយលក្ខណៈ  គ្ប់  ជ្ុង  ជ្យ រលូន គ្នា និង 
សម្ប  សម្ួលគ្នាល្អ និង មន សហ ប្តិបត្តិ ការអន្តរ  សា្ថាប័ន។ ខាង 
ក្ម ន្ះ មនការ ផ្តល់មតិ សំខាន់ៗ មួយចំនួន៖ 
 • កសាងប្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ថា្នាក់ជាតិមួយ 

ដ៏រឹងមំ ដើម្បីជំរុញទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម និងធានាចីរភាពន្ការ
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច

 • កសាងសា្ថាប័ន និងហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា 
ក្នុង ក្បខ័ណ្ឌដ្ល មនការសម្បសម្ួលល្អមួយ សម្ប់ 
វិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

 • ធ្វើពិពិធកម្មប្ភពមូលនិធិសម្ប់ R&D (វិនិយោគ បរទ្ស និង 
ក្នុងស្ុក និងភាពជាដ្គូ រវាងវិស័យ  សាធារណៈ នឹងឯកជន) 
ដោយ មនការល្ច្កធនធានយ៉ាងសមស្ប 

 • បង្កើតគ្ឿងលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីជំរុញនិយោជក ឧស្សាហកម្ម និង   
កម្លាំងពលកម្ម ឲ្យផ្តល់តម្លខ្្ពស់ដល់ធនធានមនុស្ស ផ្នក្  វិទ្យាសាស្ត ្
និង បច្ច្កវិទ្យា ហើយក្នុងព្លជាមួយគ្នា ត្ូវ ជំរុញ ការ  រីកចម្ើន 
ផ្ន្ក ឌីជីតាល់នៅក្នុងសហគ្សធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs) 

 • បង្កើត យន្តការ  មួយដើម្បីពន្លឿនការដក់ពាក្យសុំបា៉ាតង់ នៅតាម
ការិយល័យចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ស្ងៗ

 • បង្កើនការចូលរួមរបស់សង្គមនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា 
តាម រយៈការបង្កើនចំណប់អារម្មណ៍ពី តម្ល្ន្វិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្ចាំថ្ង្ និងសារៈសំខាន់របស់វា 
សម្ប់ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។

បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុសៃសមានជំនាញខ្ពស់ និង 
កមា្លាំង ពលកម្មផ្នៃកវិទៃយាសស្តៃ និងបច្ចៃកវិទៃយា

ការរីកដុះដលចំណ្ះដឹងផ្ន្ក វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា និង 
បច្ច្កវិទ្យាឌីជីតាល់ (បញ្ញាសិប្បនិម្មិត, ទិន្នន័យធំ (big data), 
បណ្តាញអិុនធើណិតន្សម្ភារៈ  (Internet of Things), បច្ច្កវិទ្យា 
blockchain (ប្តិបត្តិការតាមប្ព័ន្ធអិុនធើណិត ដ្ល  ចង ភា្ជប់
គ្នាជាខ្ស្មិនអាចក្មួយៗបាន), ការពិតសិប្បនិមិត្ត និង ការ ពិត 
ជំនួយដោយកុំព្យូទ័រ (virtual and augmented reality) កំពុង  
រុញ ច្ន ផ្ន្កផលិតកម្ម និងស្វាកម្ម ឆ្ពោះទៅកាន់ឧស្សាហកម្ម 
៤.០។ បដិវត្តន៍ឌីជីតាល់ន្ះបាននិងកំពុងកំណត់ឡើងវិញនូវ 

កម្មវិធី  សិក្សា ក្នុងសាលារៀន តាំងពីបឋមសិក្សា ដល់ឧត្តមសិក្សា។ 
កតា្តា  គន្លឹះមួយន្ ភាពត្ៀមខ្លួន ជាស្ចផ្ន្ក អ្ឡិចត្ូនិក 
(e-readiness) និង  ការ សម្ចបានតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ដើម្បី   
កា្លាយ ជា   ប្ទ្ សម នប្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ គឺការ ធានា  ឲ្យ 
មន ធន ធានមនុស្សមនជំនាញខ្ពស់ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និង បច្ច្កវិទ្យា 
ដ្ល  បណ្តុះ បណ្តាលក្នុងស្ុក ហើយក្នុងន្ះការអប់រំ STEM ដើរ 
តួនាទី សំខាន់ បំផុតដើម្បីសម្ចវាបាន។ គោល នយោបាយនានា គួរ 
ផ្តាត  ជា អាទិភាពលើ៖
 • ការបណ្តុះបណ្តាលគ្ូបង្ៀនឆ្នើមផ្ន្ក STEM ដើម្បី ជំរុញ កម្មវិធី 

អប់រំពី STEM
 • ការផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការអប់រំផ្ន្ក STEM នៅក្នុងការអប់រំ 

ចំណ្ះដឹង ទូទៅ ការបណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជជីវៈ និងឧត្តមសិក្សា 
ដើម្បី កសាងកម្លាំងពលកម្ម មន ជំនាញផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា

 • ការដក់បញ្ចួលការអប់រំផ្ន្ក STEM ជាមួយនឹងជំនាញដទ្ទៀត 
ដូចជា ស្ដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឲ្យមនការរីក 
លូត លាស់ ក្នុងអាជីពប្កបដោយប្សិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

 • ការត្ៀមរៀបចំឲ្យនិស្សិត និងអ្នកមនសញ្ញាប័ត្ផ្ន្ក STEM 
អាច បំព្ញបានតាមតម្ូវការន្ ឧស្សាហកម្ម ៤.០

 • ការជំរុញការធ្វើការរួមគ្នាលើ សកម្មភាពស្វជ្វដោយអនុវត្ត 
ជាក់ ស្ត្ង  ផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា កិច្ច សហការ ផ្ន្ក 
បច្ច្កទ្ស នឹង ភាព  ជាដ្គូរវាងសាលារៀន និងឧស្សាហកម្ម 
តាម  រយៈ ចំណង ទាក់ទង រវាងសាលារៀន នឹងឧស្សាហកម្ម

 • លើកកម្ពស់ចំណ្ះដឹង និងជំនាញមូលដ្ឋានផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ និង 
បច្ច្កវិទ្យា របស់ប្ជាជនកម្ពុជាគ្ប់រូប។

កត្តាមានជោគជ័យសំខាន់ៗ សមៃប់ការអភិវឌៃឍ 
វិទៃយាសស្តៃ និងបច្ចៃកវិទៃយានៅកម្ពុជា
 • យុទ្ធសាស្ត្កំណើនជំរុញឡើងដោយបច្ច្កវិទ្យា នាំមុខដោយ 

សា្ថាប័ន រដ្ឋដ៏រឹងមំនានាដ្លអាចរៀបចំ អនុវត្ត និងសម្បសម្ួល 
យុទ្ធសាស្ត្ និងគោលនយោបាយ វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា

 • ប្ព័ន្ធអ្កូមួយ អំណោយផលដល់ការបង្កើតប្ព័ន្ធ នវានុវត្តន៍ 
ជាតិដ៏រឹងមំសម្ប់ ការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្មដោយមនការ 
ចូលរួមពី គ្ប់ភាគីដ្លជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនជំរុញឡើង 
ដោយ  បច្ច្កវិទ្យា

 • ធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្ប់គ្ន់ សម្ប់ជួយទ្ទ្ង់ដល់ សា្ថាប័ន 
វិទ្យាសាស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា

 • ក្ុមអ្នកមនទ្ពកោសល្យ និងគុណភាពខ្ពស់ផ្ន្ក វិទ្យាសាស្ត្ 
និងបច្ច្កវិទ្យា និងកម្លាំងពលកម្មមនជំនាញផ្ន្ក វិទ្យាសាស្ត្ 
និង បច្ច្កវិទ្យា សម្ប់ជួយលើកស្ទួយ និង ធានា  ចីរភាព ន្ 
ឧស្សាហូបនីយកម្ម។ ធនធាន ទាំងន្ះ អាច កសាង បាន តាមរយៈ 
វិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអប់រំផ្ន្ក STEM និង កម្មវិធី ថា្នាក់ 
ជាតិ ផ្ន្ក TVET ។


