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ច្្ចកតីផលលងអាំណរគ្ុណ 
 
ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា នរិនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០ ច្នះព្តូវបានច្រៀបចំត្តក្់ផ្តរច្ ើរ

ច្ៅឆ្ែ ២ំ០២១ ច្ែើមបើនត ់ទ្យសិច្ៅក្ែុរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.។ ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះ ព្តូវបាន
ច្រៀបចំច្ ើរច្ោយព្ក្សួរឧសាហក្មម វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ (ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន.) ច្ព្កាមការ 
ព្តួតរិនតិយរើ ឯក្ឧតតមបណឌិ ត ហ ុ  ច្សៀរច្ហរ ជាអគគនាយក្ននអគគនាយក្ោា នវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា នរិ 
នវានុវតតន៍ (អ.វ.ប.ន.) ននព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ជាមួយនឹរការោពំ្ទ្យរបស់ផ្នែក្ពាណិជជក្មម វនិិច្យាគ នរិនវានុវតតន ៍
ននគណៈក្មមការច្សែាក្ិចេ នរិសរគមព្បចតំំបន់អាសុើនិរបា៉ា សុើហវកិ្ននអរគការសហព្បជាជាតិ (UNESCAP)។ 

ច្ព្ោរច្ែើមននផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះព្តូវបានព្ពារច្ោយច្ោក្ព្សើ Francie Sadeski និរច្ោក្ 
Matthieu Lacave ជាអែក្ព្បកឹ្ាច្យាប ់ នរិអែក្ព្គប់ព្គរទូ្យច្ៅនន Technopolis Group ជាមួយការោពំ្ទ្យរើ
ច្ោក្ Rafael Torquato Cruz ជាមស្រនតើគច្ព្មារបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍របស់ ESCAP និរព្តតួរិនតិយច្ោយ 
ច្ោក្ព្សើ Marta Pérez Cusó មស្រនតើផ្នែក្ក្ិចេការច្សែាក្ិចេរបស់ ESCAP ។ 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះព្តូវបានបញ្េូ  ធាតុចូ សំខាន់ៗ ព្បមូ បានរើតួអរគពាក្់រ័នធទារំឡាយច្ៅក្ែុរ
ែំច្ណើ រការននការបច្រកើតផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ ផ្ែ ជាែំច្ណើ រការោពំ្ទ្យច្ោយ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. និរព្គប់ព្គរការច្រៀបចំ
យា៉ា រហមត់ចត់ច្ោយ ច្ោក្បណឌិ ត ព្ស នុ បញ្ជា រទិ្យធិ ព្បធាននាយក្ោា នច្ោ នច្យាបាយវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា 
និរនវានុវតតន ៍(វ.ប.ន.) ច្ោយមានការោពំ្ទ្យរើ៖ 

• ច្ោក្បណឌិ ត ព្ទ្យើ សុន  អគគនាយក្ររនន អ.វ.ប.ន. 
• ច្ោក្ព្សើបណឌិ ត ព្គើ ្  ់ើស អគគនាយកិាររនន អ.វ.ប.ន. 
• ច្ោក្ អុិន សំបូរ អគគនាយក្ររនន អ.វ.ប.ន. 
• ច្ោក្ ផ្ក្ ប ុនច្ធ្ឿន ព្បធាននាយក្ោា នច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា 
• ច្ោក្ព្សើ ច្សរ មូ ិកា ព្បធាននាយក្ោា នព្គប់ព្គររត័៌មាន វ.ប.ន. 
• ច្ោក្ព្សើបណឌិ ត  ើ សុខ្នើ ព្បធាននាយក្ោា នសហព្បតិបតតិការវសិ័យ វ.ប.ន. និរ 
• ច្ោក្បណឌិ ត ជាតិ សុន  ព្បធាននាយក្ោា នត្តមោន ព្តួតរនិិតយ នរិវាយតនម្ការអនុវតត 

ច្ោ នច្យាបាយ។ 

ែំច្ណើ រការក្សារផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវព្តូវបានចូ រមួសព្មបសព្មួ ច្ោយ ច្ោក្ Kal Joffres នាយក្
ព្បតិបតតនិនព្ក្ុមហ ុន Tandemic។ 

សូមផ្ថរ្អណំរគុណែ ់ការចូ រមួយា៉ា រយក្ចិតតទុ្យក្ោក្ ់ រើសំ្ក្់តំ្ រតអួរគពាក្់រន័ធជាតជិាច្ព្ចើន 
ផ្ែ បានរមួចំផ្ណក្ក្ែុរការនែ ់បទ្យសមាភ សន៍ និរបានចូ រមួសិកាខ សាោផ្្លសប់តូរច្យាប ់ ច្ែើមបើនត ់ធាតុចូ 
សំខាន់ៗក្ែុរការច្រៀបចកំ្សារផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះច្ ើរ។ 
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បញ្ជអីកសរកាត្់ និងពាកយគ្នលឹះ 
 

EDF មូ និធ្អិភិវឌ្ឍន៍សហព្គិនភារ 
ESCAP គណៈក្មមការច្សែាក្ចិេនិរសរគម ព្បចតំំបនអ់ាសុើនរិបា៉ា សុើហវកិ្ 
FDI ការវនិិច្យាគផ្លទ  រ់ើបរច្ទ្យស 
GDP (ន.ស.ស.) ន ិតន ក្ែុរព្សុក្សរុប 
ICT បច្ចេក្វទិ្យាទ្យនំាក្់ទ្យនំរនរិរ័តម៌ាន 
MAFF ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរច្នសាទ្យ  
MEF ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរហរិញ្ាវតថុ 
MISTI ព្ក្សួរឧសាហក្មម វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន ៍
MLVT ព្ក្សួរការង្ហរ និរបណែុ ះប ែ្  វជិាជ ជើវៈ  
MOEYS ព្ក្សួរអប់រ ំយុវជន និរក្ើឡា  
MOH ព្ក្សួរសុខាភិបា   
MPTC ព្ក្សួរនព្បសណើ យ ៍នរិទូ្យរគមនាគមន៍  
NCSTI ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន ៍
R&D ការព្សាវព្ជាវ និរអភិវឌ្ឍន ៍
SEZ តំបន់ច្សែាក្ិចេរិច្សស 
SME សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម 
STEM (ផ្សទម) វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា វសិវក្មម និរគណិតវទិ្យា  
STI វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា នរិនវានុវតតន ៍
TVET (ធ្ើច្វត) ការអប់របំណែុ ះប ែ្  បច្ចេក្ច្ទ្យស និរវជិាជ ជើវៈ  
UNESCO អរគការសកិ្ាវទិ្យាសាស្រសត អបរ់ ំនិរវបបធ្ម៌ននអរគការសហព្បជាជាត ិ
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១. ច្្ចកតីច្ែតើម្ 
 
នវានុវតតន៍គឺជាែំច្្ះព្សាយព្បក្បច្ោយព្បសិទ្យធភារមួយច្ែើមបើច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរបញ្ជា ព្បឈម 

បនាទ ន់ៗច្ៅក្ែុរការអភិវឌ្ឍ ែូចជា ការទ្យទ្យួ បានការនគត់នគរ់ទ្យឹក្ ការ ុបបំបាត់ជំរឺផ្ែ មិនគួរច្ក្ើត ឬការកាត់
បនថយភារអត់ឃ្្លន។ ការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា និរការចប់យក្បច្ចេក្វទិ្យារើព្បច្ទ្យសអភិវឌ្ឍន៍ អាចជាមច្ធ្ាបាយ
មួយរួមចំផ្ណក្ជួយឱ្យសច្ព្មចបាននូវច្ោ ច្ៅទារំច្នះ។ ក្ិចេខ្ិតខ្ំព្បឹរផ្ព្បរចាស់ោស់មួយត្តមរយៈការ
សិក្ាព្សាវព្ជាវគឺជាក្ិចេការចបំាច់ផ្ែ ព្តូវច្ធ្វើច្ែើមបើផ្សវររក្ែំច្្ះព្សាយនានា សំច្ៅច្ឆ្ើយតបនឹរបញ្ជា
ព្បឈមជាសក្ ច្នសរច្ទ្យៀត។ ក្ិចេសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ផ្ែ មានការចូ រមួរវារសាថ ប័នសាធារណៈ និរ
ឯក្ជន គឺជាយនតការែ៏សំខាន់មួយក្ែុរការផ្សវររក្ែំច្្ះព្សាយផ្ែ ជាតព្មូវការបំនុត។ 

ជារច្នះច្ៅច្ទ្យៀត ច្មច្រៀនែ៏សំខាន់មួយក្ែុរអំ ុររើរទ្យសវតសរចុ៍រច្ព្កាយច្នះបានសឱ្យច្ ើញជាក្ច់ាស់
រើតួនាទ្យើសែូ របស់នវានុវតតន៍ក្ែុរការច្ធ្វើឱ្យច្សែាក្ិចេរ ើក្ ូតោស់។ ការក្សារសមតថភារនវានុវតតន៍ច្ែើរតួនាទ្យើជា
មូ ោា នសព្មាប់ជំរុញក្ំច្ណើ នច្សែាក្ិចេច្ៅក្ែុរប ែ្ ព្បច្ទ្យសក្ំរុរអភិវឌ្ឍន៍ផ្ែ ច្ជាគជ័យ។ ព្បច្ទ្យសទារំច្នះ
បានទ្យទ្យួ សាគ  ់ថា នវានុវតតន៍មិនផ្មនច្ផ្លត តផ្តច្ ើន ិតន ផ្ែ មានបច្ចេក្វទិ្យាខ្ពស់ច្នាះច្ទ្យ ប៉ាុផ្នតក្៏ចបំាច់
ព្តូវក្សារសមតថភារនវានុវតតន៍ក្ែុរែំ្ក្់កា ែំបូរននការអភិវឌ្ឍផ្ែរ ច្ព្ពាះថាការច្រៀនសូព្តអាចជំរុញ 
ឱ្យព្បច្ទ្យសច្ែើរទាន់សម័យកា ។ ច្គក្៏ព្តូវការសមតថភារខារនវានុវតតន៍នរផ្ែរ ច្ែើមបើច្ោះព្សាយបញ្ជា ព្បឈម
នានាច្ៅក្ែុរព្សុក្ ែូចជា ជំរឺរាតតាតច្នសរៗជាច្ែើម។ ជាចុរច្ព្កាយ យុទ្យធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ផ្ែ ច្ជាគជ័យព្តូវ
ផ្តមានបញ្េូ  សក្មមភារក្សារសមតថភារនវានុវតតន៍ែ៏ទូ្យ ំទូ្យោយមួយច្ែើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍច្សែាក្ិចេ។ 

ច្ោយច្មើ ច្ ើញបញ្ជា ព្បឈមខារមុខ្ ្ច្ម្តចច្ត្ច្ជានាយករដ្ាម្ស្រនតីននព្រះរាជាណាចព្ក
កម្ពុជា បានអនុម័តច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. ឆ្ែ ២ំ០២០-២០៣០ ច្ៅផ្ខ្ធ្ែូ ឆ្ែ ២ំ០១៩។ ច្ោ ច្ៅចមបរ 
ននច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. គឺ រព្រឹរមូ ោា នព្គឹះ វ.ប.ន. «ជាអាទ្យិ៍៖ ធ្នធានមនុសសក្ែុរវសិ័យវទិ្យាសាស្រសត 
និរបច្ចេក្វទិ្យា ការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) និររព្រឹរសាថ ប័ន» និរច្ធ្វើឱ្យព្បច្សើរច្ ើរនូវព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើ 
វ.ប.ន. ច្ែើមបើោំព្ទ្យឱ្យមានបរសិាថ នច្ពារច្រញច្ោយនវានុវតតន៍សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍព្បក្បច្ោយចើរភារ និរ 
បរយិាប័នែ «ជាអាទ្យិ៍៖  ក្ខខ្ណឌ ននព្ក្បខ្័ណឌ ច្នសរៗ បទ្យបបញ្ាតិត និរចាប់ពាក្់រ័នធ និរភារព្បទាក្់ព្ក្ឡាក្ែុរ
ចំច្្មសាថ ប័នពាក្់រ័នធទារំឡាយ»។ 

ច្ែើមបើសច្ព្មចច្ោ ច្ៅទារំឡាយផ្ែ មានផ្ចរច្ៅក្ែុរច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. រាជរោា ភិបា 
បានផ្សវររក្ក្ិចេសហការច្ែើមបើបច្រកើតផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ សំច្ៅោពំ្ទ្យព្ក្សួរ និរសាថ ប័ន
ពាក្់រ័នធនានាច្ ើសក្មមភារផ្ែ ព្តូវច្ធ្វើក្ែុររយៈច្រ ខ្្ើ និរមធ្យមរហូតែ ់ឆ្ែ ២ំ០៣០។ ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូ វ 
ឆ្ែ ំ២០៣០ ផ្ែ ជាឯក្សារបង្ហា ញរើការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ .ប .ន. បានក្ំណត់ច្ោ ច្ៅ
ចាស់ោស់ ត្តមរយៈការោក្់ច្ចញនូវសំណំុសក្មមភារសំខាន់ៗច្ោយមានច្រ ច្វោក្ំណត់ និរចំណុចច្ៅ
ជាក្់ោក្់ ច្ែើមបើសច្ព្មចឱ្យបានច្ៅឆ្ែ ំ២០៣០។  ឯក្សារច្នះបង្ហា ញតួនាទ្យើចាស់ោស់របស់ព្ក្សួរ  
ឧ.វ.ប.ន. ច្ែើមបើរិនិតយរិច័យ និរសព្មបសព្មួ រា ់ការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិសតើរើ វ.ប.ន ច្ៅត្តមប ត្
ព្ក្សួរ សាថ ប័នពាក្់រ័នធ។ 
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រាជរោា ភិបា ក្មពុជាបានច្សែើសុំឱ្យមានការោពំ្ទ្យរើ UNESCAP ច្ែើមបើច្រៀបចំក្សារផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវក្ែុរ
ច្ោ ច្ៅអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិសតើរើ វ.ប.ន.។ ក្ន្រមក្ UNESCAP ធ្ាប់បាននត ់នូវការផ្ណនាជំា
ច្ោ នច្យាបាយមួយចំនួនក្ែុរែំ្ក្់កា ែំបូរៗ ច្ៅច្រ ក្ំរុរក្សារច្ោ នច្យាបាយជាតិសតើរើ វ.ប.ន. 
សំច្ៅជួយឱ្យព្បច្ទ្យសក្មពុជាសច្ព្មចបាននូវការអភិវឌ្ឍព្បក្បច្ោយចើរភារ និរបរយិាប័នែ។ UNESCAP ក្៏បាន
សហការជាមួយព្ក្ុមហ ុនព្បឹក្ាច្យាប ់ Technopolis Group ច្ែើមបើោពំ្ទ្យែ ់ការក្សារផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះ។ 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូ វ ព្តូវបានក្សារច្ ើរផ្នែក្ច្ៅច្ ើការវាយតនម្ននព្បរ័នធនវានុវតតន៍ជាតិក្មពុជា 
(Cambodia’s National Innovation System) ផ្ែ ច្ចញនាយោច់ច្ោយផ្ ក្ច្ព្កាមចំណរច្ជើរថា 
 «ព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើ វ.ប.ន. ក្មពុជា» និរការព្បឹក្ាច្យាប ់ច្ធ្វើច្ ើរជាមួយនែគូទារំឡាយក្ែុរប ត្ ព្ក្សួរ   
សាថ ប័នអប់រ ំនិរវសិ័យឯក្ជន ត្តមរយៈបទ្យសមាភ សន៍ និរសិកាខ សាោផ្្លស់បតូរច្យាប ់។ បញ្ជ ើច្ឈាម ះនែគូមាន
ភាជ ប់ជូនក្ែុ រឧបសមព័នធ។ ច្យារត្តមច្សចក្តើ ផ្ណនាំក្ែុ រផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូ វ ច្នះ ការអនុវតត ិខ្ិតូបក្រណ៍ 
ច្ោ នច្យាបាយនឹរកាន់ផ្តព្បច្សើរច្ ើរ ត្តមរយៈការរិច្ព្ោះព្បឹក្ាច្យាប ់បផ្នថមច្ទ្យៀតជាមួយសាថ ប័ន 
ហរិញ្ាវតថុជាត ិនិរអនតរជាតិ និរនែគូអភិវឌ្ឍន៍ច្នសរៗ រមួមាន អរគការយូច្ណសកូ ធ្នាោរបច្ចេក្វទិ្យារបស់អរគការ
សហព្បជាជាតិ អរគការអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហក្មមរបស់អរគការសហព្បជាជាតិ ទ្យើភាែ ក្់ង្ហរសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ
ជប៉ាុន ទ្យើភាែ ក្់ង្ហរសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិចិន ទ្យើភាែ ក្់ង្ហរសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិកូ្ច្រ ៉ា ។ ។ 

ក្ែុររបាយការណ៍ច្នះ ការព្សាវព្ជាវ និរអភិវឌ្ឍន៍ ព្តូវបានក្ំណត់និយមន័យថាជាវធិ្ើននការបច្រកើត
ចំ ច្ណះែឹរថមើ  ព្រមទាំរមានការឯក្ភារោែ ច្ៅច្ ើនិយមន័យននពាក្យនវានុវតតន៍  ផ្ែ ក្ំណត់ច្ោយ 
អរគការសព្មាប់ក្ិចេសហព្បតិបតតិការនិរអភិវឌ្ឍន៍ច្សែាក្ិចេ (Organization for Economic Co-operation 
and Development - OECD) ផ្ែ មានផ្ចរក្ែុរច្សៀវច្ៅផ្ណនាអូំស្ូ (Oslo Manual)។ នវានុវតតន៍មិនមាន 
អតថន័យព្តឹមផ្តជាការព្សាវព្ជាវក្ែុរបរចិ្វណមនទើររិច្សាធ្ន៍ប៉ាុច្ ណ្ ះច្ទ្យ ប៉ាុផ្នតវាមានវសិា ភារព្គបែណត ប់ទារំ
អែក្ច្ព្បើព្បាស់ អែក្នគត់នគរ់ និរអតិថិជន ច្ៅព្គប់មជឈោា នែូចជាច្ៅក្ែុររោា ភិបា  ធុ្រក្ិចេ និរអរគការមិនផ្សវរ
រក្ព្បាក្់ចំច្ណញ ព្រមទារំមាន ក្ខណៈអនតរវសិ័យ និរសាថ ប័ន។ ច្យារត្តមច្សៀវច្ៅផ្ណនាអូំស្ូ នវានុវតតន៍
មាន ៤ ព្បច្ភទ្យរមួមាន៖ 

• នវានុវតតន៍ន ិតន  (Product Innovation)៖ ន ិតន មួយ ឬច្សវាក្មមមួយផ្ែ ថមើ និរ
ព្បច្សើរជារមុន រួមមាន ការនចែព្បឌ្ិតសំខាន់ៗ ច្ោយច្ផ្លត តច្ ើ ក្ខណៈរិច្សសននបច្ចេក្ច្ទ្យស 
ច្ព្គឿរបរគុ ំ និររូបធាតុ សូហវផ្វរ(Software)ក្ែុរន ិតន  ភារង្ហយព្សួ ច្ព្បើ ឬ ក្ខណៈមុខ្ង្ហរ 
ច្នសរៗច្ទ្យៀត។ 

• នវានុវតតន៍ែំច្ណើ ការ (Process Innovation)៖ ន ិតក្មម ឬវធិ្ើសាស្រសតផ្ចក្ចយ ផ្ែ ថមើ ឬព្បច្សើរ
ជារមុន រមួមាន ភារផ្ព្បព្បួ គួរឱ្យក្ត់សមាគ  ់ច្ ើទ្យិែាភារបច្ចេក្ច្ទ្យស សមាភ រ និរ/ឬ ព្បរ័នធក្មមវធិ្ើ។ 

• នវានុវតតន៍ទ្យើនារ (Marketing Innovation)៖ វធិ្ើសាស្រសតទ្យើនារថមើមួយផ្ែ មាន ក្ខណៈផ្ព្បព្បួ  
គួរឱ្យក្ត់សមាគ  ់ ត្តមរយៈការរចនាន ិតន  ឬសំបក្ច្វចខ្េប់ ការជំនួសច្ោយន ិតន ថមើ ការ
នសរវនាយន ិតន  ឬការក្ំណត់តនម្។ 

• នវានុវតតន៍រចនាសមព័នធ (Organizational Innovation)៖ វធិ្ើសាស្រសតច្រៀបចំរចនាសមព័នធថមើមួយក្ែុរ 
ការច្ធ្វើអាជើវក្មមជាក្់ផ្សតរ រចនាសមព័នធច្ៅក្ផ្ន្រការង្ហរ ឬទ្យំនាក្់ទ្យំនរខារច្ព្ៅ។ 
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២. ទិដ្ាភារទចូ្ៅននផែនទបីង្ហា ញែលូវវិទាសាស្រ្ត  
បច្ចេកវិទា នងិនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ 
  

ច្ោ នច្យាបាយជាតិសែើរើ វ.ប.ន. មានច្ោ ច្ៅជំរុញវសិ័យ វ.ប.ន. ឱ្យក្ាយជាក្ម្ារំច ក្រែ៏
សំខាន់ក្ែុរការអភិវឌ្ឍច្សែាក្ិចេសរគមព្បក្បច្ោយចើរភារនិរបរយិាប័នែ ច្ែើមបើឈានច្ៅសច្ព្មចចក្ខុវសិ័យរបស់
រាជរោា ភិបា  សំច្ៅច្ធ្វើឱ្យក្មពុជាក្ាយជាព្បច្ទ្យសមានចំណូ មធ្យមក្ព្មិតខ្ពស់ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៣០ និរជាព្បច្ទ្យស
មានចំណូ ក្ព្មិតខ្ពស់ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៥០ និរឈានច្ៅសច្ព្មចច្ោ ច្ៅជាតិសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍព្បក្បច្ោយ 
ចើរភារ។ ច្ោ ច្ៅននច្ោ នច្យាបាយ វ.ប.ន. គឺការឈានច្ៅរព្រឹរមូ ោា នព្គឹះ វ.ប.ន. ច្ ើក្ក្មពស់ព្បរ័នធ
ច្អកូ្ ូសុើ ក្៏ែូចជាការក្សារ ក្ខខ្ណឌ ផ្ែ អំច្្យន ែ ់ការរ ើក្ ូតោស់ននវសិ័យវទិ្យាសាស្រសត  
បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍព្បក្បច្ោយចើរភារ និរឈានច្ៅច្ ើក្ក្មពស់គុណភារននការរស់
ច្ៅរបស់ព្បជាជនច្ៅព្គប់ក្ព្មិតនិរព្គប់វសិ័យ។ ច្ោ ច្ៅខារច្ ើច្នះអាចនឹរសច្ព្មចច្ៅបាន  ុះព្ត្តផ្តមាន
ការសព្មបខ្្ួន ក្៏ែូចជាការចប់យក្បច្ចេក្វទិ្យាថមើៗ និរការបនតច្ ើក្ក្មពស់វសិ័យនវានុវតតន៍បផ្នថមច្ទ្យៀត។  

ការច្ ើក្ក្មពស់ វ.ប.ន. ក្៏ព្តូវបានោក្់បញ្េូ  នរផ្ែរច្ៅក្ែុរយុទ្យធសាស្រសតចតុច្កាណែំ្ក្់កា ទ្យើ ៤  
ក្៏ ែូចជាច្ៅក្ែុ រចក្ខុ វ សិ័យឆ្ែ ំ២០៥០ ផ្ននការយុទ្យធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍន៍ជាតិ  ២០១៩-២០២៣ និរ 
ច្ោ នច្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យឧសាហក្មម ឆ្ែ ២ំ០១៥-២០២៥។ ព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធទារំអស់សុទ្យធផ្ត
បានោក្់បញ្េូ  ច្ោ ច្ៅជាក្់ោក្់សព្មាប់ច្ ើក្សទួយវសិ័យវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា វសិវក្មម គណិតវទិ្យា (ផ្សទម) 
និរនវានុវតតន៍ ច្ៅក្ែុរយុទ្យធសាស្រសតរបស់ខ្្ួន។ វសិ័យអាទ្យិភារច្ៅក្ែុរច្សែាក្ិចេក្មពុជាព្តូវបានច្ផ្លត តច្ ើវសិ័យ 
ក្សិក្មម ឧសាហក្មម «ក្មមនតសា » និរច្សវាក្មមឌ្ើជើថ ច្នសរច្ទ្យៀត។ 

ច្ោ នច្យាបាយជាតិសតើរើ វ.ប.ន. ច្ផ្លត តសំខាន់ច្ ើផ្ែនផ្ែ មាន ក្ខណៈវទិ្យាសាស្រសត និរបច្ចេក្វទិ្យា
ច្ ើវសិ័យអាទ្យិភារចំនួន ៥៖ 

• ការច្ ើក្ក្មពស់ទ្យិនែន ក្សិក្មម  រិរិធ្ក្មមន ិតន  និរការផ្ក្នចែក្សិន  
• ទ្យំច្នើបក្មមន ិតក្មម និរវសិវក្មម 
• សុខាភិបា  និរជើវច្វជជសាស្រសត 
• វទិ្យាសាស្រសតរូបធាតុ (Material Science) និរវសិវក្មម 
• ច្សវាក្មម និរច្សែាក្ិចេឌ្ើជើថ  រមួមាន បញ្ជា សិបបនិមមិត បច្ចេក្វទិ្យា ំហ និរអវកាស។ 

ជាការរិត្ស់ ព្បរ័នធនវានុវតតន៍ក្មពុជាក្ំរុរសថិតក្ែុរែំ្ក្់កា ននការអភិវឌ្ឍច្ៅច្ ើយ។ ជាក្់ផ្សតរ 
ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិវទិ្យាសាស្រសតនិរបច្ចេក្វទិ្យា ព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរក្ែុរឆ្ែ ២ំ០១៤។ ព្ក្សួរឧសាហក្មម វទិ្យាសាស្រសត  
បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ (ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន.) ព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរច្ៅផ្ខ្មើនា ឆ្ែ ២ំ០២០ ច្ហើយអភិបា ក្ិចេ  
វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ព្តូវបានគិតគូរច្រៀបចំច្ ើរវញិច្ៅឆ្ែ ២ំ០២០។ 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូ វ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ ព្តូវបានក្សារច្ ើរក្ែុរច្ោ បំណរច្ែើមបើតព្មរ់ទ្យិសការ 
អនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.។ ការក្សារផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះគឺផ្នែក្ច្ៅច្ ើច្ោ ការណ៍រើរយា៉ា រ រមួមាន  
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(១) ព្ក្បខ្័ណឌ គំនិតននព្បរ័នធនវានុវតតន៍ជាតិ (National Innovation System)  ផ្ែ បង្ហា ញថា នវានុវតតន៍គឺ
ជា ទ្យធន ផ្ែ ច្ក្ើតច្ចញរើការចូ រួមសហការោែ រវារតួអរគពាក្់រ័នធនានាច្ៅក្ែុរបរបិទ្យជាក្់ោក្់្មួយ
ច្ហើយការច្ ើក្ ក្មពស់វសិ័យនវានុវតតន៍គឺព្តូវអនុវតតអភិព្ក្មផ្ែ មាន ក្ខណៈជាព្បរ័នធ1 និរ (២) ការគិតគូរ
រិចរ្រើចំណុចខ្ារំនិរចំណុចច្ខ្ាយននព្បរ័នធនវានុវតតន៍ជាតិក្មពុជានាច្រ បចេុបបនែ2។ រូបភារទ្យើ ១ ច្ៅ
ខារច្ព្កាម គឺជាត្តរារសច្រខបអំរើផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០។ 

 
រូបភារទ្យើ ១៖ ច្សចក្តើសច្រខបផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ 

• រព្រឹរអភិបា ក្ិចេរបស់ព្បរ័នធ វ.ប.ន.៖ អភិបា ក្ិចេ វ.ប.ន. គឺជាគន្ឹះែ៏មានសារៈសំខាន់ ច្ហើយព្តូវ
បានច្រៀបចំរចនាសមព័នធច្ ើរវញិត្តមរយៈការបច្រកើតព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. នាផ្ខ្មើនា ឆ្ែ ២ំ០២០។ វាមាន 
សារៈសំខាន់្ស់ក្ែុរការរព្រឹររចនាសមព័នធថមើច្នះ ច្ោយកាត់បនថយការផ្បរផ្ចក្និរការច្ធ្វើការោច់
ច្ោយផ្ ក្ោែ រើរវារព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធនានា។ ប៉ាុផ្នតតព្មូវឱ្យមានការក្ំណត់តួនាទ្យើរបស់ព្ក្សួរ 
ឧ.វ.ប.ន. និរព្ក្សួរសាថ ប័នពាក្់រ័នធែនទ្យច្ទ្យៀត ព្រមទាំររព្រឹរការយ ់ែឹរ និរសមតថភាររបស ់

 

 
1 Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter; Lundvall, B-

Å ed. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: 

Pinter; Nelson, R.R. (1993). National Innovation Systems: a Comparative Study. New York: Oxford University Press. 

2 សូមអានការវាយតនម្ មែិតច្ៅក្ែុរ “របាយការណ៍វភិាគអំរើព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍”។ 
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រាជរោា ភិបា ក្ែុរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយសែើរើ វ.ប.ន. ក្៏ែូចជាការព្តួតរិនិតយត្តមោន និរ 
វាយតនមស្ក្មមភារច្ ើក្ក្មពស់វសិ័យ វ.ប.ន.។ 

• ក្សារធ្នធានមូ ធ្នក្ែុរវស័ិយ វ.ប.ន.៖ តព្មូវការនវានុវតតន៍ច្ៅមានក្ព្មិតទាបច្ៅច្ ើយ ច្ហើយ 
វបបធ្ម៌ននវទិ្យាសាស្រសត និរសហព្គិនភារថមើ ក្៏ច្ៅមានក្ព្មិតផ្ែរក្ែុរសរគមក្មពុជានាច្រ បចេុបបនែ។ វា
មានសារៈសំខាន់្ស់ក្ែុរការច្ ើក្ក្មពស់ចំច្ណះែឹរផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសត ឌ្ើជើថ  និរសហព្គិនភារ ក្៏
ែូចជាការច្ព្តៀមខ្្ួនជាច្ព្សចក្ែុរការចប់យក្បច្ចេក្វទិ្យាថមើក្ែុរចំច្្មយុវជន ច្ោយចប់ច្នតើមរើការ
អប់រថំាែ ក្់មូ ោា នច្ ើរច្ៅ។ ការបច្ព្រៀនផ្នែក្ វ.ប.ន. ែ ់កុ្មារនឹរជួយបច្រកើតឱ្យមានអែក្វទិ្យាសាស្រសត 
និរអែក្នវានុវតតន៍ជំនាន់ថមើ។ ជំនាញផ្នែក្ផ្សទម ក្៏ព្តូវការការច្ ើក្ក្មពស់ច្ៅក្ែុរថាែ ក្់ឧតតមសិក្ានរ 
ផ្ែរ។ ច្ ើសរើច្នះច្ទ្យៀត ការបច្ព្រៀន និរក្ិចេសហការជាមួយវសិ័យឯក្ជនច្ៅត្តមសាថ ប័ន អប់រ ំបណតុ ះ
ប ត្  បច្ចេក្ច្ទ្យស និរវជិាជ ជើវៈ(ធ្ើច្វត) ច្ៅមានក្ព្មិតច្ៅច្ ើយ និរគួរព្តូវបានគិតគូររព្រឹរបផ្នថម
ច្ទ្យៀត។ យុទ្យធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុសសគឺជាមូ ោា នព្គឹះក្ែុរការច្ ើក្ក្មពស់វសិ័យ វ.ប.ន.។  

• រព្រឹរសមតថភារព្សាវព្ជាវ និរគុណភារ៖ ក្សារសមតថភារព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ា និរព្បរ័នធ
ព្សាវព្ជាវ គឺជាក្ិចេការចំបាច់មួយ ច្ែើមបើទ្យទ្យួ បាននូវការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ព្បក្បច្ោយ 
គុណភារខ្ពស់ ព្សបច្ៅត្តមន ព្បច្យាជន៍ជាតិ និរច្ៅក្ែុរវសិ័យអាទ្យិភារ។ ច្ែើមបើសច្ព្មចច្ោ ច្ៅ
ច្នះ តព្មូវឱ្យមានការបច្រកើតរច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវថាែ ក្់ជាតិ (National Research Agenda) ជាមួយ
សហគមន៍អែក្សិក្ាព្សាវព្ជាវ និរសហការយា៉ា រជិតសែិទ្យធជាមួយវសិ័យឯក្ជន ត្តមរយៈការនត ់ជា
មូ និធ្ិច្ែើមបើោពំ្ទ្យសាែ នែច្ ចច្ធ្ាពាក្់រ័នធនឹរវទិ្យាសាស្រសត ការច្ធ្វើអនតរជាតូបនើយក្មមក្ិចេការព្សាវព្ជាវ 
ព្រមទារំការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតឱ្យមានក្ិចេសហការជាមួយវសិ័យឯក្ជន។ 

• បច្រកើនក្ិចេសហការនិរប ត្ ញរវារតួអរគពាក់្រ័នធ៖  នវានុវតតន៍បានមក្រើការផ្្លស់បតូរគំនិតក្ែុរចំច្្ម 
បុគគ  អរគការ វសិ័យ និរផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសតជាច្ែើម។ អរគភារអនតរការ ើ (Intermediary Organization) 
និរ អរគភារឈមួញក្ ត្  ចំច្ណះែឹរ(Knowledge Broker Institution) គឺជាតួអរគែ៏សំខាន់ក្ែុរ
ការច្ែើរតួជាអែក្សព្មបសព្មួ ឱ្យមានការផ្្លស់បតូរគំនិតច្យាប ់ោែ ។ ែូច្ចែះច្ហើយ វាមានភារចបំាច់
្ស់ក្ែុរការជំរុញ និរធានានិរនតភារបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿន (Incubation and Acceleration 
Facilities) និរច្វទ្យិកាបច្ចេក្វទិ្យា ផ្ែ ច្បើក្ចំហែ ់វសិ័យឯក្ជន និរបណតុ ំ សាថ ប័នផ្ែ មាន ក្ខណៈ 
នវានុវតតន៍ (Innovative Clusters) សំច្ៅជំរុញក្ិចេសហព្បតិបតតិការ ច្ែើមបើោពំ្ទ្យែ ់នវានុវតតន៍ ច្ៅត្តម
ប ត្ សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម ព្រមទារំច្ ើក្ក្មពស់សមតថភារព្សូបយក្បច្ចេក្វទិ្យា និរចំច្ណះ
ែឹរថមើរបស់សហព្ោសទារំច្នាះ។ 

• ជំរុញព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកបរយិាកាសែ ់ការរព្រឹរសមតថភារព្សូបយក្បច្ចេក្វទិ្យា និរចំច្ណះ 
ែឹរថមើច្ៅក្ែុរព្ក្ុមហ ុន និរទាក់្ទាញការវនិិច្យាគច្ ើវស័ិយ វ.ប.ន.៖ ការោពំ្ទ្យែ ់សមតថភារនវានុវតតន៍ 
និរបច្រកើនសមតថភារព្សូបយក្របស់ព្ក្ុមហ ុន ទាមទារឱ្យមានហិរញ្ាបបទាន និរការច្ ើក្ក្មពស់ 
រចនាសមព័នធអនតរការ ើផ្ែ ជួយបណែុ ះធុ្រក្ិចេថមើ (Start-Up) ក្៏ែូចជាោពំ្ទ្យការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា និរច្ ើក្
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ក្មពស់បច្ចេក្វទិ្យាក្ែុរព្សុក្។ ច្ ើសរើច្នះច្ៅច្ទ្យៀត ច្គក្៏ចបំាច់ព្តូវជួយជំរុញសាថ ប័ន្ផ្ែ មាន
សមតថក្ិចេក្ែុរការនត ់ច្សវាក្មមបច្ចេក្វទិ្យា និរគុណភារ (ែូចជា បទ្យោា ននិរវញិ្ជា បព្តក្មម) ច្ៅែ ់ 
ប ត្ ព្ក្ុមហ ុន។ មា៉ារច្ទ្យៀត វាក្៏ទាមទារនូវការបច្រកើន ទ្យធភារទ្យទ្យួ បានហិរញ្ាបបទាន សព្មាប់
សក្មមភារនវានុវតតន៍ ត្តមរយៈការច្ ើក្ក្មពស់ការវនិិច្យាគរើវសិ័យឯក្ជន និរការទាក្់ទាញព្បភរ
ថវកិារើមាេ ស់ជំនួយ។ ការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតឱ្យមានការវនិិច្យាគផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យស ផ្ែ ោពំ្ទ្យែ ់ការក្សារ 
សមតថភារបច្ចេក្វទិ្យាក្ែុរព្សុក្ ការសព្មបសព្មួ ការនាចូំ ឧបក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យស និរការច្ ើក្ក្មពស់
ក្មមសិទ្យធិបញ្ជា  គឺជាមច្ធ្ាបាយបផ្នថមក្ែុរការជំរុញឱ្យមានព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកបរយិាកាសែ ់ការ
អនុវតតនវានុវតតន៍។ 

ការអនុវតតវសិ័យអាទ្យិភារទារំច្នះព្តូវរឹរផ្នែក្ច្ ើ ភារជានែគូរវារវស័ិយសាធារណៈ និរឯក្ជន។  
ព្ក្ុមហ ុនធុ្រក្ិចេថមើ សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម សាជើវក្មមបរច្ទ្យសធ្ំៗ និរសមាគមអាជើវក្មមច្ែើរតួយា៉ា រសំខាន់
ក្ែុរវសិ័យ វ.ប.ន. ក្ែុរច្នាះរួមមាន តួនាទ្យើជាអែក្នវានុវតតន៍ច្ឆែើម ជាវនិិច្យាគិន និរជាអែក្ច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យា 
ជាច្ែើម។ រាជរោា ភិបា មិនអាចផ្ណនាវំសិ័យឯក្ជនឱ្យវនិិច្យាគច្ ើសក្មមភារក្ែុរវសិ័យ វ.ប.ន. បានច្ទ្យ ប៉ាុផ្នត
អាចច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតែ ់ការវនិិច្យាគ ត្តមរយៈការច្ចញបទ្យបបញ្ាតិនានា ការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតត និរការបច្រកើត ក្ខខ្ណឌ
អំច្្យន ែ ់នវានុវតតន៍ ព្រមទារំការក្សារច្ហោា រចនាសមព័នធពាក្់រ័នធសំខាន់ៗផ្ែ ច្ ើក្សទួយែ ់វសិ័យ 
ច្នះ។ មា៉ារច្ទ្យៀត វាក្៏ចបំាច់ផ្ែរក្ែុរការរិច្ព្ោះច្យាប ់ ក្៏ែូចជាសហការជាមួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិផ្ែ 
អាចោពំ្ទ្យែ ់ការអនុវតតសក្មមភារពាក្់រ័នធនឹរនវានុវតតន៍ ត្តមរយៈជំនួយបច្ចេក្ច្ទ្យស និរហរិញ្ាវតថុ។ 

ជំរូក្បនតបនាទ ប់ច្ទ្យៀតនឹរច្រៀបរាប់អំរើច្ោ ច្ៅ និរ ិខ្ិតូបក្រណ៍សំខាន់ៗក្ែុរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយ 
ជាត ិវ.ប.ន. និរព្ក្បខ្័ណឌ ច្រ ច្វោច្ែើមបើអនុវតតអាទ្យិភារផ្ែ បានក្ំណត់។ 
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៣. ្្រ្តម្ភទ ាំង ៥ ននផែនទីបង្ហា ញែលូវ វទិាសាស្រ្ត  
បច្ចេកវិទា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ 

៣.១ ការផកលម្អអភិបាលកិចេននព្បរ័នធនវានុវត្តន៍ជាត្ ិ
៣.១.១  ច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ 

ក្មពុជាបានោក្់ច្ចញនូវច្ោ ច្ៅព្បក្បច្ោយមហិចឆត្តខ្ពស់ច្ៅក្ែុរយុទ្យធសាស្រសតចតុច្កាណែំ្ក្់
កា ទ្យើ ៤ និរចក្ខុវសិ័យឆ្ែ ២ំ០៥០។ 

ខារច្ព្កាមច្នះគឺជាច្ោ ច្ៅផ្ែ បានោក្់ច្ចញច្ែើមបើផ្ក្ មែអភិបា ក្ិចេននព្បរ័នធនវានុវតតន៍ជាតិ 
(NIS) និរច្ែើមបើវាស់ផ្វរវឌ្ឍនភារ៖  

• ព្ក្សួរឧ.វ.ប.ន. មានតួនាទ្យើយា៉ា រសំខាន់ក្ែុរការែឹក្នា ំនិរសព្មបសព្មួ ច្ ើច្ោ នច្យាបាយសែើរើ 
វ.ប.ន.។ ទ្យនទឹមោែ ច្នះ ក្.ជ.វ.ប.ន. មានតួនាទ្យើក្ំណត់ទ្យិសច្ៅច្ោ នច្យាបាយជាតិសតើរើ វ.ប.ន.។ 

• ការវនិិច្យាគរួមោែ រវារសាថ ប័នសាធារណៈ និរឯក្ជនច្ៅច្ ើវសិ័យ វ.ប.ន. ព្តូវមានចំនួន ១% នន
ន ិតន ក្ែុរព្សុក្សរុប (ន.ស.ស.) ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៣០។ ការវនិិច្យាគរើសាធារណៈច្ ើវសិ័យ វ.ប.ន.  ព្តូវ
មានចំនួន ០,៥% ននន.ស.ស. ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៣០។ 

• ហរិញ្ាបបទានសាធារណៈសព្មាប់សក្មមភារព្សាវព្ជាវ និរនវានុវតតន៍ ច្ផ្លត តសំខាន់ច្ៅច្ ើការឈានច្ៅ
សច្ព្មចសមិទ្យធន ននការអភិវឌ្ឍច្សែាក្ិចេ-សរគម ក្៏ែូចជាច្ោ ច្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្បក្បច្ោយចើរភារថាែ ក្់
ជាតិច្ៅឆ្ែ ំ២០៣០ រួមមាន  ច្ោ ច្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្បក្បច្ោយចើរភារ (SDGs) សមាហរណក្មម 
ផ្ខ្សព្ចវា៉ាក្់តនមត្ំបន់។ 

៣.១.២ រិរណ៌នាអំរើសក្មមភារនិរ ិខិ្តូបក្រណ៍ច្ោ នច្យាបាយ 
សក្មមភារនិរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ផ្ែ បានោក្់ច្ចញច្ែើមបើច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ

ខារច្ ើ ព្តូវបានក្ំណត់ជាបើទ្យិសច្ៅែូចមានច្រៀបរាប់ច្ៅក្ែុរត្តរារទ្យើ ១។ 

ត្តរារទ្យើ ១៖ ការផ្ក្ មែអភិបា កិ្ចេននព្បរន័ធនវានុវតតនជ៍ាតិ 

ការក្ំណត់តួនាទ្យើរបសភ់ាគើពាក្់រ័នធ
ទារំអសក់្ែុរការអនុវតត 
ច្ោ នច្យាបាយជាតសិតើរើ វ.ប.ន. 

១. ព្បគ ់តួនាទ្យើជូនព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ច្ែើមបើែឹក្នាកំារត្តក្់ផ្តរ និរ
ព្តួតរិនិតយ ត្តមោនច្ោ នច្យាបាយជាតសិតើរើ វ.ប.ន. ក្៏ែូចជា
ក្ណំត់ឱ្យបានចាស់នូវតួនាទ្យើ និរការទ្យទ្យ ួខុ្សព្តូវរបស់ព្ក្សួរ- 
សាថ ប័ន ពាក្់រន័ធទារំឡាយ។ 
២. ព្បគ ត់ួនាទ្យើជូន ក្.ជ.វ.ប.ន.  ច្ែើមបើអនុមត័ទ្យសិច្ៅ 
ច្ោ នច្យាបាយជាតសិតើរើ វ.ប.ន.។ 
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៣. ចូ រមួក្ណំត់ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវត្តមវសិយ័ផ្ែ ទាក្់ទ្យរនឹរ  
វ.ប.ន. ជាមួយប ត្ ព្ក្សួរសាថ ប័នពាក្់រ័នធ។ 
៤. ចូ រមួការសនទនាជាមួយប ត្ ព្បច្ទ្យសមានបច្ចេក្វទិ្យាខ្ពស់។ 

រព្រឹរការយ ់ែឹរ និរសមតថភារ
របសរ់ាជរោា ភបិា ក្ែុរការអនុវតត 
ច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. 

៥. ច្រៀបចំផ្ននការបណតុ ះប ត្  ែ ់មស្រនតើព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ច្ែើមបើ
ែឹក្នា ំ សព្មបសព្មួ  និរព្តួតរិនតិយត្តមោនការអនុវតត 
ច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.។ 
៦. ច្ធ្វើការច្ ើក្ក្មពស់ការយ ់ែឹរច្ៅក្ែុរសាថ ប័នរាជរោា ភបិា  អរំើ 
វ.ប.ន. និរច្ោ ច្ៅននច្ោ នច្យាបាយជាត ិវ.ប.ន.។ 
៧. ច្រៀបចំផ្ននការថវកិារបសរ់ាជរោា ភិបា សព្មាបក់ារវនិិច្យាគច្ ើ 
វសិ័យ វ.ប.ន. ។ 

ព្តួតរិនតិយ និរវាយតនម្ការអនុវតត
ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្ែើមបើច្រៀបចំ       
ច្ោ នច្យាបាយផ្ែ ផ្នែក្ច្ ើ 
ទ្យ ាើក្រណ៍ 

៨. បច្រកើតព្បរ័នធព្តតួរិនតិយនរិវាយតនម។្ 
៩. សហការជាមួយវទិ្យាសាថ នជាតិសថិតិច្ែើមបើសទរ់មតិ សំច្ៅ 
វាយតនមស្មទិ្យធនវានុវតតន៍របស់សហព្ោស។ 
១០. រនិិតយច្ ើរវញិច្ ើការអនុវតតផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្រៀររា  ់៣ ច្ៅ 
៤ ឆ្ែ មំតរ។ 

ការកំ្ណត់តនួាទ្យើរបស់ភាគើពាក់្រ័នធទារំអស់ក្ែុរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.  
រិត្ស់ ការក្ំណត់និយមន័យនវានុវតតន៍ និរព្រំផ្ែនននព្បរ័នធនវានុវតតន៍ឱ្យបានចាស់ោស់គឺជា 

ក្ិចេការែ៏ ំបាក្មួយ។ ច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. ព្បាក្ែ្ស់ក្៏ព្តូវមានអនតរក្មម ក្៏ែូចជាបំច្រញបផ្នថម 
ឱ្យច្ោ នច្យាបាយច្នសរច្ទ្យៀត ផ្ែ ច្ផ្លត តសំខាន់ច្ ើទ្យើនារផ្ែ បានក្ំណត់ជាអាទ្យិភារ ែូចជាទូ្យរគមនាគមន៍ 
ថាមរ  សុខាភិបា  និរក្មមនតសា  ឬក្៏ច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរតព្មូវការទ្យើនារ ែូចជា ការវនិិច្យាគ ផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យស 
ការព្បក្ួតព្បផ្ជរ ព្បព្ក្តើនើយក្មម ច្ែើមបើសច្ព្មចបាននូវការច្ធ្វើសំច្យាគសំច្ៅែ ់ភាររមួបញ្េូ   និរសុើចង្ហវ ក្់
ោែ ។ ច្ហតុែូច្ចែះច្ហើយ អភិបា ក្ិចេ ែ គឺជាគន្ឹះក្ែុរការនសរវនាយរ័ត៌មានសតើអំរើចរតិ ក្ខណៈ និរ 
សារៈសំខាន់នននវានុវតតន៍ ក្៏ែូចជាការសព្មបសព្មួ ក្ិចេខ្ិតខ្ំព្បឹរផ្ព្បរទារំអស់ក្ែុរការច្ ើក្ក្មពស់សមិទ្យធ 
នវានុវតតន៍របស់ជាតិ។ 

ច្ៅក្ែុររយៈច្រ ខ្្ើ រាជរោា ភិបា ព្តូវខ្ិតខ្ំអនុវតតសក្មមភារែូចខារច្ព្កាម៖ 

• ព្បគ ់តួនាទ្យើែឹក្នាជូំនព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ច្ែើមបើត្តក្់ផ្តរ និរព្តួតរិនិតយត្តមោនច្ោ នច្យាបាយ
ជាតិ វ.ប.ន. ក្៏ែូចជាក្ំណត់តួនាទ្យើឱ្យបានចាស់រវារព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. និរព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធ
ទារំឡាយ ក្ែុរច្នាះក្៏ព្តូវក្ំណត់តួនាទ្យើឱ្យបានចាស់ោស់ែ ់ព្ក្សួរ-សាថ ប័នផ្ែ មានរចួច្ៅច្ហើយ
នូវច្ោ នច្យាបាយ និរក្មមវធិ្ើោពំ្ទ្យែ ់ការអភិវឌ្ឍផ្សទម។ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ក្៏ព្តូវមានតួនាទ្យើែឹក្នាំ
ក្ិចេសព្មបសព្មួ ការង្ហររបស់រាជរោា ភិបា សំច្ៅោពំ្ទ្យែ ់វសិ័យ វ.ប.ន. និរព្តូវចូ រមួច្ៅក្ែុរព្ក្ុម
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ការង្ហរច្ោ នច្យាបាយត្តមវសិ័យទារំឡាយ្ផ្ែ មានទ្យំនាក្់ទ្យំនរជាមួយច្ោ នច្យាបាយនិរ
ព្បរ័នធ វ.ប.ន.។ 

• ធានាឱ្យមានការសព្មបសព្មួ ព្បក្បច្ោយព្បសិទ្យធភារ ត្តមរយៈការបច្រកើតអរគភារនវានុវតតន៍ និរ/ឬ
ព្ក្ុមការង្ហរអនតរព្ក្សួររួមមាន៖ ព្ក្សួរអប់រ ំយុវជន និរក្ើឡា ព្ក្សួរការង្ហរ និរបណតុ ះប ត្   
វជិាជ ជើវៈ ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរហិរញ្ាវតថុ  ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរច្នសាទ្យ ព្ក្សួរសុខាភិបា  
ព្ក្សួរនព្បសណើ យ ៍និរទូ្យរគមនាគមន៍ និរព្ក្សួរផ្ននការ។ 

• ព្បគ ់តួនាទ្យើជូន ក្.ជ.វ.ប.ន.  ច្ែើមបើរិភាក្ានិរអនុម័តទ្យិសច្ៅច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. និរ
រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិ (សូមច្មើ ផ្នែក្ទ្យើ ៣.៣)។ 

• សហការជាមួយព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធច្ែើមបើក្ំណត់ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវត្តមវសិ័យទាក្់ទ្យរនឹរ វ.ប.ន.  
ជារិច្សសច្ៅក្ែុរវសិ័យក្សកិ្មមនរិក្សនិ តិក្មម បច្ចេក្វទិ្យាទ្យំនាក្់ទ្យំនរនិររ័ត៌មាន (ICT) ការអបរ់ ំ
ការព្សាវព្ជាវ ពាណិជជក្មម សុខាភិបា និរជើវឱ្សថ បច្ចេក្វទិ្យានិរវសិវក្មមទ្យំ ច្នើបក្ែុ រវសិ័យ 
ក្មមនតសា  វទិ្យាសាស្រសតនិរវសិវក្មមរូបធាតុ ការទូ្យតវទិ្យាសាស្រសត ព្រមទារំក្ិចេសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិច្ ើ 
វសិ័យ វ.ប.ន.។ 

• ចូ រួមក្ិចេសនទនា និរការទូ្យតវទិ្យាសាស្រសតជាមួយប ត្ ព្បច្ទ្យសមានបច្ចេក្វទិ្យាខ្ពស់ ច្ែើមបើនារភាជ ប់
ទ្យំនាក្់ទ្យំនរជិតសែិទ្យធ ក្៏ែូចជាធានាឱ្យមានក្ិចេសហព្បតិបតតិការបផ្នថមច្ទ្យៀតច្ៅត្តមព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ា 
ការព្សាវព្ជាវ និរវសិ័យឯក្ជន 

រព្រឹរការយ ់ែឹរ និរសមតថភាររបស់រាជរោា ភិបា ក្ែុរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. 
ច្ែើមបើក្សារច្ោ នច្យាបាយផ្ែ មាន ក្ខណៈព្បទាក្់ព្ក្ឡាោែ  ការច្ ើក្ក្មពស់ការយ ់ែឹររបស់

មស្រនតើរាជរោា ភិបា អំរើនវានុវតតន៍ និរទ្យំនាក្់ទ្យំនររវារនវានុវតតន៍ជាមួយនឹរច្ោ នច្យាបាយែនទ្យច្ទ្យៀត គឺជា 
ក្ិចេការែ៏សំខាន់មួយ។ ការអភិ វឌ្ឍជំនាញ ច្ែើមបើក្សារ និរអនុវតត ច្ោ នច្យាបាយនវានុវតតន៍  និរ 
ច្ោ នច្យាបាយពាក្់រ័នធច្នសរច្ទ្យៀត ជាក្ិចេការចបំាច់ផ្ែ ព្តូវយក្ចិតតទុ្យក្ោក្់។ ច្ែើមបើឈានច្ៅសច្ព្មច
ច្ោ ច្ៅច្នះ រាជរោា ភិបា ព្តូវអនុវតតសក្មមភារែូចខារច្ព្កាម៖ 

• ច្រៀបចំផ្ននការបណតុ ះប ត្  មស្រនតើព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ច្ែើមបើរព្រឹរសមតថភារក្ែុរការែឹក្នា ំសព្មប
សព្មួ  និរព្តួតរិនិតយត្តមោនការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.។ 

• ច្រៀបចំសក្មមភារច្ ើក្ក្មពសក់ារយ ែ់ឹរអំរើ វ.ប.ន. ក្៏ែូចជាច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. និរផ្ននទ្យើ
បង្ហា ញន្ូវ វ.ប.ន. ច្ៅក្ែុរជួររាជរោា ភិបា ។ សក្មមភារទារំច្នាះអាចជាការរមួោែ ក្សារ ិខ្ិតូបក្រណ៍
ច្ោ នច្យាបាយ ឬបច្រកើតយុទ្យធនាការនសរវនាយ វ.ប.ន. ច្ោយចប់ច្នតើមរើការផ្្លស់បតូរច្យាប ់ោែ ឱ្យ
បានទូ្យ ំទូ្យោយជុំវញិច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន.។ សក្មមភារែំបូរគបបើច្ផ្លត តច្ ើតួអរគពាក្់រ័នធ 
ជាអាទ្យិ៍៖ អែក្នច្យាបាយនិរមស្រនតើរាជរោា ភិបា  ព្គូបច្ព្រៀន សាស្រសាត ចរយ អែក្ព្សាវព្ជាវ សមាគម 
អាជើវក្មម អរគការ ព្រមទារំសាថ ប័នអនតរការ ើច្នសរៗ។ 
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• ច្រៀបចំផ្ននការថវកិារបស់រាជរោា ភិបា សព្មាប់ការវនិិច្យាគច្ ើវសិ័យ វ.ប.ន. ច្ោយច្ផ្លត តច្ ើ
សក្មមភារសំខាន់ៗផ្ែ បានក្ំណត់ច្ៅក្ែុរផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះ ក្៏ែូចជាច្ផ្លត តច្ ើសាថ ប័នឈានមុខ្ច្គ
ក្ែុរវសិ័យវទិ្យាសាស្រសត និរបច្ចេក្ច្ទ្យស។ 

ការព្តួតរិនិតយ និរវាយតនម្ការអនុវតតផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ ច្ែើមបើនត ់ជាទ្យ ាើក្រណ៍ 
បផ្នថមសព្មាប់អែក្ត្តក់្ផ្តរច្ោ នច្យាបាយក្ែុរការក្សារច្ោ នច្យាបាយឱ្យមានព្បសិទ្យធភារ និរ
ផ្ក្សព្មួ ត្តមការចបំាច់ 

ការព្តួតរិនិតយ និរវាយតនម្គឺជាគន្ឹះែ៏សំខាន់មួយក្ែុរការក្ំណត់ទ្យិសច្ៅននការអនុវតតច្ោ ច្យាបាយ។ 
បចេុបបនែ ច្ៅក្មពុជា ទ្យិនែន័យសតើរើសក្មមភារ សមិទ្យធក្មម ព្រមទារំន ប៉ាះពា ់នានាទាក្់ទ្យិននឹរវសិ័យ វ.ប.ន. គឺ
ច្ៅមានក្ព្មិតច្ៅច្ ើយ។ ែូច្ចែះ ការវាស់ផ្វរអំរើវឌ្ឍនភារននការអនុវតតសក្មមភារផ្ែ មានផ្ចរច្ៅក្ែុរផ្ននទ្យើ
បង្ហា ញន្ូ វ វ.ប.ន. គឺជាការង្ហរែ៏ ំបាក្មួយនាច្រ ច្នះ។ មា៉ារច្ទ្យៀត ការច្ធ្វើឱ្យព្បច្សើរច្ ើរនូវការព្បមូ 
ទ្យិនែន័យផ្ែ ទាក្់ទ្យរនឹរសក្មមភារ វ.ប.ន. ព្រមទារំន ប៉ាះពា ់ផ្ែ ច្ក្ើតមានច្ ើរគឺជាក្ិចេការផ្ែ ព្តូវច្ធ្វើ 
ច្ែើមបើអាចវាយតនម្ច្ ើវឌ្ឍភារជាបនតបនាទ ប់ និរច្ែើមបើបច្រកើតចំច្ណះែឹរក្ែុរការវាយតនម្ថាច្តើវធិានការ 
ច្ោ នច្យាបាយផ្ែ បានព្តូវយក្មក្ច្ព្បើ និរអនុវតតន៍មានព្បសិទ្យធភារផ្ែរឬច្ទ្យ។ ក្ែុរបរកិារណ៍ច្នះ ព្ក្សួរ  
ឧ.វ.ប.ន. នឹរអនុវតតសក្មមភារែូចខារច្ព្កាម៖ 

•  ោក្់ឱ្យច្ព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្តួតរិនិតយត្តមោនច្ោ ច្ៅននច្ោ នច្យាបាយសំខាន់ៗផ្ែ មានច្ៅក្ែុរ
ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ ព្រមទារំសូចនាក្រននការអនុវតតសក្មមភារច្នសរៗ និរព្តូវច្ធ្វើរបាយការណ៍ព្បចឆំ្ែ  ំ
សតើរើវឌ្ឍនភារ និរសមិទ្យធក្មម ច្ែើមបើោក្់ជូន ក្.ជ.វ.ប.ន. រិភាក្ានិររិច្ព្ោះច្យាប ់ោែ ។ 

•  បច្រកើតភារជានែគូរវារ ក្.ឧ.វ.ប.ន. និរវទិ្យាសាថ នជាតិសថិតិននព្ក្សួរផ្ននការច្ែើមបើនត ់ទ្យិនែន័យនិរ 
សថិតិបផ្នថមអំរើសមិទ្យធនវានុវតតន៍ច្ៅត្តមវសិ័យរែា និរឯក្ជន ែូចជាការសិក្ាអច្រកតអំរើក្ព្មិតនវានុវតតន៍
របស់សហព្ោសជាច្រៀររា ់ ៣ ឬ ៤ ឆ្ែ មំតរ ច្ោយច្ព្បើព្បាស់វធិានសតរ់ោរអនតរជាតិ3។ 

•  វាយតនម្ និរព្តួតរិនិតយផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូ វច្នះច្ ើរវញិជាច្រៀររា ់ ៣ ឬ ៤ ឆ្ែ មំតរ និរផ្ក្សព្មួ  
ខ្្ឹមសារត្តមការចបំាច់។ ការវាយតនម្ច្ៅច្ ើផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះនឹរព្តូវបានច្ធ្វើច្ ើរជាច្រៀររា ់ ៣ 
ឬ ៤ ឆ្ែ មំតរ ច្ោយចប់ច្នតើមរើឆ្ែ ២ំ០២៣ ច្ែើមបើផ្ក្សព្មួ ច្ោ នច្យាបាយ និរសក្មមភារមួយចំនួន 
សំច្ៅបច្រកើនព្បសិទ្យធភារ និរ/ឬ ព្បសិទ្យធន  និរច្ែើមបើច្ធ្វើឱ្យព្បាក្ែថា ការអភិវឌ្ឍវសិ័យច្នសរច្ទ្យៀត  
ព្តូវបានគិតគូរ។ 

 
 

 
3 ព្សច្ែៀរោែ ច្ៅនឹរ “ការសទរ់មតិនវានុវតតន៍សហគមន៍” របស់ Eurostat ឬ “ការសទរ់មតិការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ និរនវានុវតតន៍
ពាណិជជក្មម” ផ្ែ ច្រៀបចំច្ ើរច្ោយមូ និធិ្វទិ្យាសាស្រសតជាតិច្ៅសហរែាអាច្មរកិ្។ វទិ្យាសាថ នសថិតិរបស់ UNESCO ក៏្មាននត ់ការ
ផ្ណនាអំំរើវធិ្ើសទរ់មតិច្ ើការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍។ សូមអានបផ្នថម៖ 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-
measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf. 
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៣.១.៣ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ 
ត្តរារទ្យើ ២ នត ់រ័ត៌មានសច្រខបអំរើបណតុ ំ វធិានការផ្ែ ព្តូវអនុវតត។ 

ត្តរារទ្យើ ២៖ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ៖ អភិបា កិ្ចេ 
សសរសតមភ ច្រ ច្វោ  ិខ្ិតូបក្រណ៍គតិយុតត សក្មមភារ  ិខ្ិតូបក្រណ៍ហរិញ្ា

វតថុ 

ផ្ក្ មែអភិបា 
ក្ិចេទូ្យច្ៅនន
ព្បរ័នធនវានុវតតន៍
ជាតិ 

២០២១-
២០២២ 

•  ព្បគ ត់ួនាទ្យើជូនព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. 
ក្ែុរការែឹក្នាសំព្មបសព្មួ  និរ
ក្ំណត់តួនាទ្យើឱ្យបានចាស់ោស់
ែ ់ព្ក្សួរ-សាថ ប័ន ពាក្់រ័នធទារំ
ឡាយ។ បច្រកើតអរគភារនវានុវតតន៍ 
និរព្ក្ុមការង្ហរអនតរព្ក្សួរ ច្ៅ
ត្តមព្ក្សួរសាថ ប័នពាក្់រ័នធ ជាអាទ្យិ៍៖ 
ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរហរិញ្ាវតថុ 
ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរ 
ច្នសាទ្យ ព្ក្សួរនព្បសណើ យ ៍និរ
ទូ្យរគមនាគមន៍ ព្ក្សួរផ្ននការ 

•  សហការច្រៀបចំផ្ននការនវានុវតតន៍ 
ជាតិត្តមវស័ិយ ែូចជា វស័ិយ 
បច្ចេក្វទិ្យាទ្យំនាក្់ទ្យំនរនិររ័ត៌មាន 
ជាមួយព្ក្សួរនព្បសណើ យ ៍និរ
ទូ្យរគមនាគមន៍ វស័ិយក្សិក្មម 
ជាមួយព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់
និរច្នសាទ្យ វស័ិយសុខាភិបា  
ជាមួយព្ក្សួរសុខាភិបា  វស័ិយ
ការទូ្យតវទិ្យាសាស្រសត និរក្ិចេសហ
ព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ជាមួយ
ព្ក្សួរការបរច្ទ្យសនិរសហ
ព្បតិបតតិការអនតរជាតិ 

•  ព្បគ ់តួនាទ្យើជូន ក្.ជ.វ.ប.ន.
ច្ែើមបើរិភាក្ានិរអនុម័តទ្យិសច្ៅ
ច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. 

•  ច្រៀបចំផ្ននការបណតុ ះប ត្   
ែ ់មស្រនតើព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. 

•  ច្ ើក្ក្មពស់ការែឹក្នាកំ្ែុរ
ការសព្មបសព្មួ តួអរគ 
នានាច្ៅក្ែុរព្បរ័នធ វ.ប.ន.  

•  បណតុ ះប ត្  មស្រនតើព្ក្សួរ 
ឧ.វ.ប.ន. ច្ ើការត្តក្់ផ្តរ
ច្ោ នច្យាបាយ វ.ប.ន. 
និរព្តួតរិនិតយ និរវាយ
តនម្ច្ោ នច្យាបាយ  
វ.ប.ន. 

•  ច្ធ្វើយុទ្យធនាការនសរវនាយ  
វ.ប.ន. និរច្ោ 
នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. 
ព្រមទារំផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ  
វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ 

•  រព្រឹរសាថ ប័នព្បមូ 
ទ្យិនែន័យ វ.ប.ន. ច្ែើមបើ
បច្រកើតច្ោ នច្យាបាយ  
«អរគភារព្តួតរិនិតយ និរ
វាយតនម្» និរបច្រកើតភារ
ជានែគូជាមួយវទិ្យាសាថ ន
ជាតិសថិតិ 

•  ច្ធ្វើការសិក្ាអច្រកត ក្ព្មិត
នវានុវតតន៍របស់សហព្ោស 
ច្ោយយក្គំរូត្តមការ
សិក្ាអច្រកតនវានុវតតន៍
សហគមន៍ ឬធ្នាោរ 
រិភរច្ោក្ ច្រៀររា ់ ៣ 
ឆ្ែ មំតរ 

•  ច្រៀបចំផ្ននការថវកិា
របស់រាជរោា ភិបា 
សព្មាប់ការ 
វនិិច្យាគក្ែុរ 
វស័ិយ វ.ប.ន. 
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•  ចូ រមួក្ិចេសនទនា និរការទូ្យត 
វទិ្យាសាស្រសត ជាមួយប ត្ ព្បច្ទ្យស
មានបច្ចេក្វទិ្យាខ្ពស់ 

២០២៣-
២០៣០ 

•  សហការច្រៀបចំផ្ននការនវានុវតតន៍ 
ជាតិត្តមវស័ិយច្នសរៗ 

•  បនតផ្ក្ មែការព្បមូ ទ្យិនែន័យ 
វ.ប.ន. សព្មាប់ការច្រៀបចំ បច្រកើត
ច្ោ នច្យាបាយ 

•  វាយតនម្ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវច្នះច្រៀរ
រា  ់៣ ឆ្ែ មំតរ និរផ្ក្សព្មួ ត្តម
ការចបំាច់ 

•  បនតច្ ើក្ក្មពស់ វ.ប.ន. 
•  បនតបណតុ ះប ត្   
មស្រនតើព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. ច្ ើ
ការត្តក្់ផ្តរ 
ច្ោ នច្យាបាយ និរការ
ព្តួតរិនិតយ និរវាយតនម្
ច្ោ នច្យាបាយ វ.ប.ន. 
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៣.២ ការកសាងម្លូធនម្នុ្សផែនក វ.ប.ន. 
៣.២.១ ច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ 

ខ្ណៈផ្ែ ព្បច្ទ្យសក្មពុជាមានច្ោ ច្ៅអភិវឌ្ឍន៍ច្សែាក្ិចេផ្នែក្ច្ ើឧសាហក្មម និរមានមហិចឆត្ត 
ផ្ព្បក្ាយខ្្ួនជាព្បច្ទ្យសមានព្បាក្់ចំណូ មធ្យមក្ព្មិតខ្ពស់ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៣០ តព្មូវការធ្នធានមនុសសព្បក្បច្ោយ
គុណភារច្ៅក្ែុរផ្សទមមានសារៈសំខាន់ខ្ារំ្ស់។ ការច្ ើក្ក្មពស់ជំនាញច្ៅក្ែុរចំច្្មក្ម្ារំរ ក្មម
ផ្ែ មានព្សាប់ ក្៏ែូចជាក្ម្ារំរ ក្មមថមើផ្ែ ច្ធ្វើការក្ែុរវសិ័យច្នះគឺជាក្ិចេការែ៏សំខាន់មួយ ច្ែើមបើទាក្់ទាញ 
ការវនិិច្យាគផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យស  ជារិច្សសច្ៅក្ែុរវសិ័យផ្ែ រឹរផ្នែក្ខ្ារំច្ ើបច្ចេក្វទិ្យា ផ្ែ អាចបច្រកើតការង្ហរ
ក្ែុរព្សុក្ជាមួយនឹរការបច្រកើនតនមប្ផ្នថម (សូមច្មើ ផ្នែក្ ៣.៥) និរច្ែើមបើនាចំ្ចញទ្យំនិញ ក្៏ែូចជាច្សវាក្មមច្ៅ
កាន់ទ្យើនារអនតរជាតិ។ ក្ែុរន័យច្នះ ការអប់រនំិរការបច្រកើតធ្នធានមនុសសផ្ែ មានជំនាញក្ព្មិតខ្ពស់ក្ែុរផ្សទម
គឺជាក្ិចេការផ្ែ ព្តូវអនុវតត។ ច្ទាះជាយា៉ា រច្នះក្តើ ច្គសច្រកតច្ ើញមានអតុ យភាររវារការចុះច្ឈាម ះចូ ច្រៀន
ក្ែុរជំនាញផ្សទមនិរមិនផ្មនផ្សទមច្ៅថាែ ក្់ឧតតមសិក្ា។ តួយា៉ា រ ច្ៅព្បច្ទ្យសក្មពុជា មានការចុះច្ឈាម ះចូ ច្រៀន
យា៉ា រច្ព្ចើនច្ៅត្តមព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ាច្ែើមបើសិក្ាច្ ើមុខ្ជំនាញមិនផ្មនផ្សទម ែូចជា ផ្នែក្អាជើវក្មម ការ
ព្គប់ព្គរ ច្សែាក្ិចេ មនុសសសាស្រសត និរគណច្នយយ ផ្ែ ជាច្ហតុនាឱំ្យមានធ្នធានមនុសសក្ែុរជំនាញមិនផ្មន
ផ្សទមច្ព្ចើនហួសរើតព្មូវការទ្យើនារ។ ែូច្ចែះ ច្ែើមបើច្ព្បើព្បាស់ អភិវឌ្ឍ និរច្នទរបច្ចេក្វទិ្យាច្ៅក្ែុរទ្យើនារបាន ក្ិចេការ
ចបំាច់ផ្ែ ព្តូវច្ធ្វើគឺការបណែុ ះប ែ្  អែក្ជំនាញបច្ចេក្ច្ទ្យសច្ៅត្តមសាថ ប័នអប់រ ំបណែុ ះប ែ្  បច្ចេក្ច្ទ្យស 
និរវជិាជ ជើវៈ ច្ៅថា ធ្ើច្វត (TVET) បផ្នថមរើច្ ើធ្នធានវសិវក្រ និរអែក្វទិ្យាសាស្រសត ផ្ែ មានព្សាប់។ 

ក្ែុររយៈច្រ មធ្យមនិរផ្វរ តព្មូវការធ្នធានមនុសសផ្ែ មានជំនាញផ្នែក្ ការបច្ព្រៀន ការព្សាវព្ជាវ 
និរនវានុវតតន៍នឹរមានការច្ក្ើនច្ ើរ។ សថិតក្ែុរបរកិារណ៍ច្នះ ច្ែើមបើធានាឱ្យមានជំនាញទារំច្នះ ច្គព្តូវផ្តអនុវតត
សក្មមភារច្ែើមបើច្ ើក្ក្មពស់វបបធ្ម៌វទិ្យាសាស្រសតច្ៅក្ែុរសរគម សំច្ៅក្សារធ្នធានមនុសសររឹមាចំ្ៅក្ែុរ 
ជំនាញផ្សទម និររព្រឹរការង្ហរបច្ព្រៀនផ្សទមត្តមរយៈព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត និរព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ានានា។  
ច្ោ នច្យាបាយ សព្មាប់ការអប់រ ំនិរបណែុ ះប ែ្  ចប់រើថាែ ក្់សិក្ាមូ ោា ន រហូតែ ់ថាែ ក្់ឧតតមសិក្ា គឺ
ព្តូវមានការចូ រួមសហការោែ ក្ែុរចំច្្មព្ក្សួរនានាែូចជា ព្ក្សួរអប់រ ំយុវជន និរក្ើឡា ព្ក្សួរការង្ហរ 
និរបណតុ ះប ត្  វជិាជ ជើវៈ ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរច្នសាទ្យ ព្ក្សួរសុខាភិបា  ព្ក្សួរនព្បសណើ យ៍ 
និរទូ្យរគមនាគមន ៍និរព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន.។ 

ខារច្ព្កាមច្នះគឺជាច្ោ ច្ៅផ្ែ បានោក្់ច្ចញច្ែើមបើច្ ើក្ក្មពស់វបបធ្ម៌វទិ្យាសាស្រសត បច្រកើនការច្នទរ
ចំច្ណះែឹរជំនាញផ្សទម និរច្ែើមបើវាស់ផ្វរវឌ្ឍនភារ៖ 

•  បច្រកើនសមាមាព្តននចំនួននិសសតិបញ្េប់ការសិក្ាក្ែុរជំនាញផ្សទមយា៉ា រច្ហាច្ស់ ៥០% ច្ៅឆ្ែ ំ
២០៣០។4 

 

 
4 ច្យារសថិតិផ្ែ ចរព្ក្រច្ោយនាយក្ោា នឧតតមសិក្ាឆ្ែ ២ំ០១០-២០១៦ MOEYS (២០១៦) ច្ៅក្ែុរឆ្ែ ២ំ០១៦  មាននិសសតិ 
២០% (ឬ ៤៤ ០០០នាក់្) នននិសសតិបញ្េ ប់ការសិក្ាចំនួន ២២២ ០០០ រើព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ាផ្តប៉ាុច្ ណ្ ះ ផ្ែ បានសិក្ាជំនាញ 
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•  យា៉ា រច្ហាច្ស់ ៤០% នននិសសតិបញ្េប់ការសិក្ាក្ែុរផ្សទមជាស្រសតើ ច្ៅឆ្ែ ២ំ០៣0។5 
•  ក្មមវធិ្ើសកិ្ាថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់ និរថាែ ក្់បណឌិ ត នរឹព្តូវច្រៀបចំច្ ើរច្ោយមានការសហការ

ជាមួយវសិ័យឯក្ជន ច្ៅមុនឆ្ែ ២ំ០២៤។ 
•  ច្វទ្យិកាបច្ចេក្វទិ្យា ជាអាទ្យិ៍៖ មនទើ ររិ ច្សាធ្ន៍ផ្ែ មានសមាភ រ ែូចជា រ ៉ាូ បូត សិនស័រ រូបថត 

(Imagery) នឹរព្តូវបច្រកើតច្ ើរច្ៅត្តមសាក្ វទិ្យា ័យ និរព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត ក្ែុរច្ោ បំណរ
អប់រ ំច្ៅឆ្ែ ២ំ០២៤ និរមាននិសសតិច្ព្បើព្បាស់ចំនួន ៥០០ នាក្់។ 

•  សារមនទើរវទិ្យាសាស្រសតចំនួនរើរ ឬជាមជឈមណឌ  អប់រវំទិ្យាសាស្រសត នឹរមានតួនាទ្យើច្ ើក្ក្មពស់ការអប់រ ំ
វទិ្យាសាស្រសតែ ់កុ្មារច្ៅទូ្យទារំព្បច្ទ្យសច្ៅឆ្ែ ២ំ០២៣ ច្ោយសារមនទើរមួយមានទ្យើត្តរំសថិតច្ៅក្ែុរ
រាជធានើភែំច្រញ ច្ៅឆ្ែ ២ំ០២៣។ 

•  ច្រៀបចំព្រឹតតិការណ៍ចំនួន ២០នថង ទាក្់ទ្យិននឹរនវានុវតតន៍ ឬ ច្វទ្យិកានវានុវតតន៍ចំនួន ២០ ព្តឹមឆ្ែ ំ
២០៣០ ច្ែើមបើបស្រញ្ជជ បរ័ត៌មានែ ់ព្បជាជន ១០ ០០០ នាក្ ់សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមចនំនួ 
៥ ០០០ និរមស្រនតើរាជការចំនួន ១ ០០០ នាក្់។ 

•  ប ណ្  ័យវទិ្យាសាស្រសតចំនួនបើ នឹរច្បើក្ឱ្យែំច្ណើ រការច្ៅក្ែុរព្បច្ទ្យសច្ៅព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០ ច្ោយ 
ប ណ្  ័យមួយមានទ្យើត្តរំសថិតច្ៅក្ែុររាជធានើភែំច្រញព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣។ 

៣.២.២ រិរណ៌នាអំរើសក្មមភារនិរ ិខិ្តូបក្រណ៍ច្ោ នច្យាបាយ 

ច្ែើមបើសច្ព្មចច្ោ ច្ៅខារច្ ើ សក្មមភារនិរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ច្ោ នច្យាបាយសំខាន់ៗ ព្តូវបានោក្់
ច្ចញ ច្ោយច្ផ្លត តច្ ើទ្យិសច្ៅចំនួន ៤  រួមមាន ច្ ើក្ក្មពស់ការច្ព្តៀម ក្ខណៈក្ែុរវសិ័យបច្ចេក្វទិ្យាសព្មាប ់
យុវជន និរសរគម និរនត ់ជំនាញផ្ែ ចបំាច់ច្ែើមបើច្ព្បើព្បាស់ និរអភិវឌ្ឍបច្ចេក្វទិ្យា (ត្តរារទ្យើ៣)។ 

ត្តរារទ្យើ ៣៖ ក្សារធ្នធានមនុសសក្ែុ រវសិ័យ វ.ប.ន. 
ច្ ើក្ក្មពស់វបបធ្ម៌វទិ្យាសាស្រសតច្ៅក្ែុរសរគម ១. ជំរុញឱ្យមានការត្តរំរិររ័ណ៍វទិ្យាសាស្រសត មច្ហាព្សរ 

វទិ្យាសាស្រសត ការច្បើក្ឱ្យចូ ទ្យសសនាច្ោយច្សរ ើច្ៅត្តម
សាក្ វទិ្យា ័យ យុទ្យធនាការត្តមព្បរ័នធទ្យំនាក្ទ់្យំនរ
សរគម ការព្បក្ួតព្បផ្ជរផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសត  
សារមនទើរវទិ្យាសាស្រសត ច្ោយមានការចូ រមួរបស ់
វសិ័យឯក្ជន ព្រមទារំសព្មបសព្ម ួឱ្យមានក្មមវធិ្ើជា
ម៉ាូផ្ឌ្ គំរ ូនិរគច្ព្មារទាក្ទ់្យនិនឹរ វ.ប.ន. ច្ែើមបើឱ្យយុវ
ជនយក្គំរូត្តម។ 

 

 

ផ្សទម។ ព្បភរ៖ Sovansophal, Kao & Shimizu, Kinya. (2020). A Review on STEM Enrolment in Higher Education of 

Cambodia: Current Status, Issues, and Implications of Initiatives. 26. 123-134. 
5 ច្ៅឆ្ែ ២ំ០១៦ និសសតិបញ្េ ប់ការសិក្ាជំនាញផ្សទមចំនួន ១៤% គឺជាស្រសតើ ខ្ណៈបុរសមានចំនួន ៨៤%។  
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ច្ ើក្ក្មពស់ការច្ព្តៀម ក្ខណៈក្ែុរវសិ័យបច្ចេក្
វទិ្យាសព្មាប់យុវជនច្ៅថាែ ក្់បឋមសិក្ា និរមធ្យម
សិក្ា 

២. បញ្េូ  មុខ្វជិាជ ទាក្់ទ្យិននឹរវទិ្យាសាស្រសត ឌ្ើជើថ  និរសហ
ព្គិនភារ ច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាថាែ ក្់បឋមសិក្ា និរមធ្យម
សិក្ា។ 

៣. ច្រៀបចំវគគបណតុ ះប ត្  ែ ់ព្គូបច្ព្រៀនសែើរើការ
បច្ព្រៀនផ្សទម ច្ោយច្ព្បើព្បាស់វធិ្ើសាស្រសត និរ
បច្ចេក្ច្ទ្យសបច្ព្រៀនព្បក្បច្ោយគំនិតនវានុវតតន។៍ 

៤. នត ់កុ្រំយូទ្យ័រែ ់សសិានុសិសសសព្មាប់សកិ្ា។ 
បច្រកើនភារទាក្់ទាញច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាជំនាញ 
ផ្សទម នរិបច្រកើនចំនួននិសសតិបញ្េប់ការសិក្ា
ជំនាញច្នះច្ៅថាែ ក្ឧ់តតមសិក្ា 

៥. បច្រកើតក្មមវធិ្ើសិក្ាទាក្ទ់្យរជាមួយនវានុវតតន៍ និរ
សហព្គិនភារសព្មាប់ថាែ ក្ប់រញិ្ជា បព្ត បរញិ្ជា បព្តជាន់
ខ្ពស ់នរិបណឌិ ត។ 

៦. ោក្ឱ់្យច្ព្បើព្បាស់វធិ្ើសាស្រសត និរបច្ចេក្ច្ទ្យសបច្ព្រៀន
ផ្សទម ព្បក្បច្ោយគនំិតនវានុវតតន៍។ 

៧. បច្រកើតឱ្យមានការព្បក្ួតព្បផ្ជរក្ែុរចំច្្មអែក្ 
វទិ្យាសាស្រសតវយ័ច្ក្មរក្ែុរជំនាញផ្សទម ែូចជា ការព្បក្ួត
ព្បផ្ជរច្ ើសហព្គិនភារ និរនវានុវតតន។៍ 

៨.រព្រើក្ប ត្ ញនិរក្ចិេសហការអនតរជាតិឱ្យបានទូ្យ ំ
ទូ្យោយក្ែុរជំនាញផ្សទម ច្ែើមបើទាក្់ទាញអែក្ព្សាវព្ជាវ
ទ្យសសនក្ចិេ (Visiting Researchers)។ 

៩. ជំរុញក្មមវធិ្ើផ្្លសប់តូរការសកិ្ាច្ព្ៅព្បច្ទ្យសសព្មាប់
និសសតិជនំាញផ្សទម។ 

១០. នត ់ក្មមសិក្ាែ ់នសិសតិជំនាញផ្សទមក្ែុរវសិ័យ
ឧសាហក្មម។ 

១១.បំពាក្់ឧបក្រណ៍រិច្សាធ្ន៍ទាន់សម័យែ  ់
សាោច្រៀន។ 

រព្រឹរគុណភារបច្ព្រៀន និរក្ិចេសហការជាមួយ 
វសិ័យឯក្ជន ច្ៅត្តមព្គះឹសាថ នធ្ើច្វត 

១២. អភិវឌ្ឍក្មមវធិ្ើបណតុ ះប ត្  ព្គឧូច្ទ្យទសច្ៅត្តម 
ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វតច្ោយមានក្ចិេសហការជាមយួ 
សាថ ប័នក្ែុរវសិ័យឧសាហក្មម។ 

១៣.បញ្ជូ ននសិសតិធ្ើច្វត ច្ៅច្ធ្វើក្មមសកិ្ាច្ៅត្តមប ត្  
សាថ ប័នក្ែុរវសិ័យឧសាហក្មម។ 

១៤. បំពាក្់ឧបក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យសទានស់ម័យផ្ែ ក្ំរុរ
ច្ព្បើព្បាស់ច្ោយវសិ័យឯក្ជនច្ៅត្តមព្គះឹសាថ នធ្ើច្វត។ 

១៥.ច្ក្ៀរគរថវកិាសព្មាបជ់ួយោពំ្ទ្យែ ់ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត 
្ផ្ែ មានសាែ នែ ែព្បច្សើរ។ 
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រព្រឹរវបបធ្ម៌វទិ្យាសាស្រសតច្ៅក្ែុរសរគម 
ការក្សារយុទ្យធសាស្រសតព្បទាក្់ព្ក្ឡាោែ គបបើច្រៀបចំឱ្យបានច្ៅក្ែុរការសិក្ាព្គប់ក្ព្មិតទារំអស់ សំច្ៅ

ច្ ើក្ក្មពស់ការយ ់ែឹរអំរើអាជើរការង្ហរផ្ែ ពាក្់រ័នធនឹរវសិ័យបច្ចេក្វទិ្យាឌ្ើជើថ  វទិ្យាសាស្រសត និរផ្សទមច្ៅ
ក្ែុរព្សទាប់យុវជននិរព្ក្ុមព្គួសារ ខ្ណៈព្គួសាររបស់យុវជនមានឥទ្យធិរ ខ្ារំច្ៅច្ ើជច្ព្មើសអាជើរការង្ហរ
របស់រួក្ច្គ។ ការក្សារយុទ្យធសាស្រសតច្នះគបបើមានការសហការោែ ក្ែុរចំច្្មព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធែូចជា 
ព្ក្សួរអប់រ ំយុវជន និរក្ើឡា ព្ក្សួរការង្ហរ និរបណតុ ះប ត្  វជិាជ ជើវៈ ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរ
ច្នសាទ្យ ព្ក្សួរសុខាភិបា  ព្ក្សួរនព្បសណើ យ៍ និរទូ្យរគមនាគមន៍ និរព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន.។ ច្ោ បំណរ
សំខាន់ននការក្សារយុទ្យធសាស្រសតច្នះគឺច្ែើមបើបណែុ ះចំ្ប់អារមមណ៍របស់សិសស-និសសតិ ក្៏ែូចជាឥរយិាបថវជិជមាន
ចំច្ពាះមុខ្វជិាជ វទិ្យាសាស្រសតច្ៅថាែ ក្់មធ្យមសិក្ាចំច្ណះទូ្យច្ៅ ព្រមទារំច្ែើមបើបច្រកើនទ្យំនុក្ចិតត និរច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតត
សិសស-និសសតិទារំច្នាះឱ្យបនតការសិក្ាច្ ើផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសត ឬមុខ្វជិាជ ផ្ែ ទាក្់ទ្យរនឹរផ្សទមច្ៅថាែ ក្់ឧតតមសិក្ា។ 

យុទ្យធនាការព្ទ្យរ់ព្ទាយធ្ំជាច្ព្ចើននឹរព្តូវច្រៀបចំច្ ើរ ក្ែុរច្ោ បំណរបនតនសរវនាយ វ.ប.ន. ក្ែុរ
ចំច្្មអាជើវក្មម សហព្គិន យុវជន និរសាធារណជនទូ្យច្ៅរហូតែ ់ឆ្ែ ២ំ០៣០ ផ្ែ រួមមានការត្តំរ
រិរ័រណ៍វទិ្យាសាស្រសតជា ក្ខណៈអនតរជាតិ មច្ហាព្សរវទិ្យាសាស្រសត ក្មមវធិ្ើ ចូ ទ្យសសនាច្ោយច្សរ ើច្ៅត្តម 
សាក្ វទិ្យា ័យ និរវទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវ យុទ្យធនាការច្ៅច្ ើព្បរ័នធទ្យំនាក្់ទ្យំនរសរគម ការព្បក្ួតព្បផ្ជរទាក្់ទ្យិន
នឹរផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសត ការច្ រផ្ បរក្មានត និរក្មមវធិ្ើទូ្យរស័រទជាច្ែើម។ ម៉ាូ ផ្ឌ្ គំរូ និរគច្ព្មារ វ.ប.ន. 
ទារំឡាយផ្ែ ទាក្់ទ្យរនឹរការច្ោះព្សាយបញ្ជា សរគម និរបរសិាថ ន នឹរព្តូវបាននសរវនាយជាសាធារណៈ ច្ែើមបើ
នត ជ់ាឧទាហរណ៍ជាក្់ផ្សតរែ ់យុវជនឱ្យយ ់រើមូ ច្ហតុ ផ្ែ ជំរុញទ្យឹក្ចិតតឱ្យរួក្ច្គចប់យក្អាជើរច្ៅក្ែុរ
ជំនាញផ្សទម។ 

បផ្នថមច្ទ្យៀតច្នាះ សារមនទើរនិរប ណ្  ័យវទិ្យាសាស្រសត នឹរព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរច្ែើមបើបច្រកើនការច្ ើក្ក្មពស់
ជំនាញផ្សទមក្ែុរចំច្្មសាធារណជនទូ្យច្ៅ និរបច្រកើនការទ្យទ្យួ បានចំច្ណះែឹរសព្មាប់អែក្មានវជិាជ ជើវៈ។ 

បច្រកើនការច្ព្តៀម ក្ខណៈក្ែុរវស័ិយបច្ចេក្វទិ្យាសព្មាប់យុវជនច្ៅថាែ ក់្បឋមសិក្ា និរមធ្យមសិក្ា  
ព្ក្សួរអប់ រ  ំយុ វជន និរក្ើឡា និរព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ  និរហិរញ្ា វតថុ  បានច្រៀបចំ ច្សចក្ែើ ព្ពារ 

ច្ោ នច្យាបាយមួយចំនួនរចួរា ់ច្ហើយ ក្ែុរច្ោ បំណរច្ ើក្ក្មពស់ការតភាជ ប់ឌ្ើជើថ  និរបញ្េូ  ផ្សទមច្ៅក្ែុរ
ក្មមវធិ្ើ សិក្ាច្ៅក្ព្មិតបឋមសិក្ា និរមធ្យមសិក្ា។ ទ្យនទឹមោែ ច្នះ សូចនាក្រសព្មាប់ត្តមោនច្ ើការអនុវតត
ច្ោ នច្យាបាយទារំច្នះក្៏ព្តូវច្រៀបចំរចួរា ់ផ្ែរច្ហើយ។ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. នឹរសហការព្តួតរិនិតយត្តមោនការ
អនុវតត ច្ោ នច្យាបាយទារំច្នះ។ ច្ទាះជាយា៉ា រច្នះក្តើ  ច្ែើមបើបច្រកើនការច្ព្តៀម ក្ខណៈច្ៅក្ែុរវសិ័យវទិ្យាសា
ស្រសត និរបច្ចេក្វទិ្យាសព្មាប់យុវជនច្ៅសាោច្រៀន ច្គព្តូវអនុវតតសក្មមភារបផ្នថមែូចជា៖ 

•  ោក្់បញ្េូ  ក្មមវធិ្ើសិក្ាជាក្់ោក្់ផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសត ឌ្ើជើថ  និរសហព្គិនភារច្ៅក្ែុរថាែ ក្់បឋម
សិក្ា និរមធ្យមសិក្ា។ 

•  ោក្់បញ្េូ  វគគបណតុ ះប ត្  ជាក្់ោក្់ែ ់ព្គូផ្ែ បច្ព្រៀនផ្សទម ច្ោយច្ព្បើព្បាស់វធិ្ើសាស្រសត និរ
បច្ចេក្ច្ទ្យសបច្ព្រៀនព្បក្បច្ោយគំនិតនវានុវតតន៍ អនតរក្មម ចំ្យតិច និរង្ហយព្សួ សព្មាប់ព្គូ។ 
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•  នត ់កុ្ំរយូទ្យ័រែ ស់ិសសសព្មាប់សិក្ា។ 

បច្រកើនភារទាក់្ទាញច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាជំនាញផ្សទមនិរបច្រកើនចំននួនិសសតិបញ្េ ប់ការសិក្ាច្ៅថាែ ក់្ 
ឧតតមសិក្ា 

ច្ោ នច្យាបាយទារំឡាយផ្ែ ត្តក្់ផ្តរច្ ើរច្ោយ ព្ក្សួរអប់រ ំយុវជន និរក្ើឡា ព្ក្សួរការង្ហរ 
និរបណតុ ះប ត្  វជិាជ ជើវៈ ព្ក្សួរនព្បសណើ យ៍ និរទូ្យរគមនាគមន៍ និរ ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរហិរញ្ាវតថុ បាន
បញ្េូ  ផ្សទមច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាច្ៅថាែ ក្់ឧតតមសិក្ា។ សក្មមភារែំបូរ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. នឹរសហការព្តួតរិនិតយ
ត្តមោនការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយទារំច្នះ។  

សក្មមភារបនាទ ប់ គឺព្តូវបច្រកើនចំនួននិសសតិបញ្េប់ការសិក្ាច្ៅថាែ ក្់ឧតតមសិក្ាក្ែុរជំនាញផ្សទមច្ោយ៖  

•  បញ្េូ  វបបធ្ម៌វទិ្យាសាស្រសតនិរនវានុវតតន៍ច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាច្ៅថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្ត បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់ 
និរថាែ ក្់បណឌិ ត។ 

•  ោក្់ឱ្យច្ព្បើព្បាស់វធិ្ើសាស្រសតនិរបច្ចេក្ច្ទ្យសបច្ព្រៀនផ្សទមព្បក្បច្ោយនវានុវតតន៍ ែូចជា បច្ចេក្ច្ទ្យស 
អនតរក្មម និរការអនុវតតជាក្់ផ្សតរច្ ើឧបក្រណ៍ជាច្ែើម។ 

•  ច្ ើក្ក្មពស់អែក្វទិ្យាសាស្រសតវយ័ច្ក្មរត្តមរយៈការព្បក្ួតព្បផ្ជរច្ ើនវានុវតតន៍ និរសហព្គិនភារ 
សព្មាប់និសសតិផ្នែក្ផ្សទម និរច្ ើក្ក្មពស់ក្មមវធិ្ើ “និសសតិច្ឆែើមផ្នែក្ផ្សទម” ព្បចឆំ្ែ ។ំ 

•  ក្សារប ត្ ញក្ិចេសហការអនតរជាតិជាមួយវទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវ និរព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ាផ្ែ ឈាន 
មុខ្ សំច្ៅទាក្់ទាញសាស្រសាត ចរយ សាស្រសាត ចរយររ  និរសាស្រសាត ចរយជំនួយ ផ្ែ មានច្ទ្យរច្កាស យ 
រើបរច្ទ្យស ច្ោយនត ់ជូនក្ញ្េប់ថវកិាច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតផ្ែ គួរឱ្យទាក្់ទាញ (Talents Grants In)។   

•  សព្មបសព្មួ និរោពំ្ទ្យនិសសិតក្មពុជាឱ្យច្ៅបនតការសិក្ាច្ៅច្ព្ៅព្បច្ទ្យស និរច្រៀបចំការច្ ើក្ទ្យឹក្
ចិតតែ៏សមព្សប សព្មាប់ឱ្យនិសសតិវ ិព្ត ប់មក្ព្បច្ទ្យសក្មពុជាវញិ ច្ែើមបើចប់ច្នតើមអាជើរការង្ហររបស់
រួក្ច្គ (Talents Grants Out)។ 

•  នតួចច្នែើម និរោពំ្ទ្យឱ្យមានក្ិចេសហការែ៏ររឹមាបំផ្នថមច្ទ្យៀតជាមួយវសិ័យឯក្ជន ច្ែើមបើច្រៀបចំបច្រកើត 
ក្មមវធិ្ើចុះក្មមសិក្ា និរហវឹក្ហវឺនការង្ហរជាព្បរ័នធសព្មាប់និសសិតផ្សទម ព្រមទាំរសហការច្រៀបចំ
បច្រកើតក្មមវធិ្ើសិក្ាផ្សទមឱ្យច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរតព្មូវការក្ែុរវសិ័យឧសាហក្មម (សូមច្មើ ផ្នែក្ ៣.៤)។ 

•  ជំរុញការច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យាឌ្ើជើថ  និរឧបក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យសទាន់សម័យសព្មាប់ការបច្ព្រៀន និរ
ការច្រៀន អំរើរច្បៀបច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យារ ៉ាូបូត សិនស័រ រូបថត និរបច្ចេក្វទិ្យាច្នសរច្ទ្យៀត និរបំពាក្់
ឧបក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យសទារំច្នាះច្ៅត្តមសាក្ វទិ្យា ័យ។ 
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រព្រឹរគុណភារបច្ព្រៀន និរការនារភាជ ប់ជាមួយវស័ិយឯក្ជន សព្មាប់ធ្ើច្វត 

ច្ោ ច្ៅសំខាន់ច្ៅក្ែុរផ្នែក្ច្នះគឺការរព្រឹរព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត និរក្មមវធិ្ើបណតុ ះប ត្  ធ្ើច្វត ច្ែើមបើ
បច្រកើនភារទាក្់ទាញកាន់ផ្តខ្ារំ និរការនារភាជ ប់ជាមួយឧសាហក្មម៖ 

• អភិវឌ្ឍក្មមវធិ្ើបណតុ ះប ត្  ព្គូឧច្ទ្យទសសព្មាប់ក្មមវធិ្ើធ្ើច្វត តួយា៉ា រ ការបណែុ ះប ែ្  អំរើបច្ចេក្វទិ្យា 
ក្មមនតសា ទ្យំច្នើប ជាអាទ្យិ៍៖ រ ៉ាូបូត ច្មកាព្តូនិច ច្អ ចិព្តូនិច ច្ែើមបើបច្រកើនគុណភាររបស់ព្គូបច្ព្រៀនច្ៅ
ត្តមព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត។ ក្មមវធិ្ើផ្បបច្នះគបបើព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរច្ោយមានការសហការជិតសែិទ្យធជាមួយ 
វសិ័យឧសាហក្មម និរបញ្េូ  ការបណតុ ះប ត្  ជាក្់ោក្់ច្ៅក្ែុរព្ក្ុមហ ុនបច្ចេក្វទិ្យា។ 

• នតួចច្នតើម និរោពំ្ទ្យែ ់ក្ិចេសហការែ៏ររឹមាបំផ្នថមច្ទ្យៀតជាមួយវសិ័យឯក្ជនច្ែើមបើច្សែើសុំឱ្យមានក្មមវធិ្ើចុះ
ក្មមសិក្ា និរហវឹក្ហវឺនជាព្បរ័នធែ ់និសសិតផ្នែក្ធ្ើច្វត ច្ៅក្ែុរវសិ័យឧសាហក្មម ព្រមទាំរច្ែើមបើ 
សហការច្រៀបចំបច្រកើតក្មមវធិ្ើសិក្ាផ្សទមឱ្យច្ឆ្ើយតបនឹរតព្មូវការក្ែុរវសិ័យឧសាហក្មម  (សូមច្មើ 
ផ្នែក្ ៣.៤)។ 

• ជំរុញការច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យាឌ្ើជើថ  និរច្វទ្យិកាបច្ចេក្វទិ្យាសព្មាប់ការបច្ព្រៀន និរការច្រៀនរើរច្បៀប
ច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យារ ៉ាូបូត សិនស័រ រូបថត និរបច្ចេក្វទិ្យាច្នសរៗ ព្រមទារំបំពាក្់ឧបក្រណ៍ទារំច្នាះច្ៅ
ត្តមព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត។ សក្មមភារច្នះនឹរធានាឱ្យបានថា សិសស-និសសិតទ្យទ្យួ បានការអនុវតតជាក្់ផ្សតរ 
និរជំនាញផ្ែ ទ្យើនារព្តូវការច្ៅព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត។  

• ច្ក្ៀរគរថវកិា តួយា៉ា រ រើមូ និធ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ច្ែើមបើោពំ្ទ្យ បំពាក្់ និរច្ ើក្ក្មពស់ “ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត 
ច្ឆែើម” ចំនួន ៥ ច្ែើមបើបច្រកើតចំនួនធ្នធានផ្ែ មានវជិាជ ជើវៈក្ែុរបរមិាណច្ព្ចើន ក្៏ែូចជាបង្ហា ញរើភារជាគំរូ
ែ ់ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វតច្នសរច្ទ្យៀត។ 

៣.២.៣. ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ 
ត្តរារ ៤ នត ់រត័៌មានសច្រខបអំរើបណតុ ំ វធិានការផ្ែ ព្តូវអនុវតត។ 

ត្តរារទ្យើ ៤៖ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ៖ ការអប់រ ំ
សសរសែមភ ច្រ ច្វោ  ិខ្ិតូបក្រណ៍គតិយុតត  ិខ្ិតូបក្រណ៍សរគម និរវបបធ្ម៌  ិខ្ិតូបក្រណ៍ហរិញ្ាវតថុ 

ក្សារធ្នធាន
មនុសសផ្នែក្  
វ.ប.ន.  
 

 

២០២១ -
២០២២  

•  សហការព្តួតរិនិតយត្តម
ោនការអនុវតត 
យុទ្យធសាស្រសតអប់រទំាក្់ទ្យរ
នឹរ វ.ប.ន.  

•  សហការព្តួតរិនិតយត្តម
ោនការបច្រកើតការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថ ច្ៅព្គប់ក្ព្មិត 

•  ោក្់ឱ្យច្ព្បើព្បាស់ក្មមវធិ្ើ
សិក្ា ជារិច្សស

•  ជំរុញឱ្យមានសារមនទើរវទិ្យាសាស្រសត 
ប ណ្  ័យ វ.ប.ន. រិរ័រណ៍វទិ្យា
សាស្រសត ទ្យិវាវទិ្យាសាស្រសត ក្មមវធិ្ើ
ចូ ទ្យសសនាច្ោយច្សរ ើច្ៅត្តម
សាក្ វទិ្យា ័យ យុទ្យធនាការ
ត្តមព្បរ័នធទ្យំនាក្់ទ្យំនរសរគម 
ការព្បក្ួតព្បផ្ជរច្ ើនវានុវតតន៍ 
និរសហព្គិនភារ ព្រមទារំ
សព្មបសព្មួ ឱ្យមានក្មមវធិ្ើ 

•  នែ ់ថវកិាសព្មាប់
ទ្យិញក្ំរយូទ្យ័រជូនសិសស
ច្ៅថាែ ក្់ចំច្ណះ 
ទូ្យច្ៅ។ 

•  បច្រកើតក្មមវធិ្ើថាែ ក្់ជាតិ
ច្ោយោក្់ឱ្យមាន
ច្វទ្យិកាបច្ចេក្វទិ្យាច្ៅ
ត្តមសាក្  
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ទាក្់ទ្យិននឹរ ផ្សទមច្ៅ
ថាែ ក្់ចំច្ណះែឹរទូ្យច្ៅនិរ
នវានុវតតន៍ ច្ៅថាែ ក្់
បរញិ្ជា បព្ត ថាែ ក្់
បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់និរ
ថាែ ក្់បណឌិ ត ច្ោយ 
សហការជាមួយវស័ិយ
ឯក្ជន។ 

•  ោក្់បញ្េូ  ក្មមវធិ្ើសិក្ា
ជាក្់ោក្់ែ ់ព្គូផ្ែ 
បច្ព្រៀនផ្សទម ច្ោយច្ព្បើ
ព្បាស់វធិ្ើសាស្រសត និរ
បច្ចេក្ច្ទ្យសបច្ព្រៀន
ព្បក្បច្ោយគំនិត 
នវានុវតតន៍ សព្មាប់ព្គូ
បច្ព្រៀន ក្មមវធិ្ើសិក្ា
ចំច្ណះែឹរទូ្យច្ៅ  
ឧតតមសិក្ា និរធ្ើច្វតច្ ើ
ព្បធានបទ្យ បច្ចេក្វទិ្យា
ច្ជឿនច្ ឿននិរឈានមុខ្
ផ្នែក្ក្មមនតសា  ។ 

ម៉ាូផ្ឌ្ គំរូ និរគច្ព្មារទាក្់ទ្យិន
នឹរ វ.ប.ន.ច្ែើមបើឱ្យយុវជនយក្
គំរូត្តម។ 

•  ច្ ើក្ក្មពស់ក្មមវធិ្ើ “និសសតិច្ឆែើម
ផ្សទម” ព្បចឆំ្ែ ។ំ 

•  ក្សារប ត្ ញក្ិចេសហការ
អនតរជាតិជាមួយវទិ្យាសាថ ន
ព្សាវព្ជាវនិរព្គឹះសាថ នឧតតម
សិក្ាផ្ែ ឈានមុខ្។ 

•  នតួចច្នតើម និរោពំ្ទ្យែ ់ក្ិចេ 
សហការែ៏ររឹមាបំផ្នថមច្ទ្យៀត
ជាមួយវស័ិយឯក្ជន។ 

•  ោក្់ឱ្យមានក្មមវធិ្ើចុះក្មមសិក្ា 
និរហវកឹ្ហវនឺជាព្បរ័នធែ ់
សិសស-និសសតិផ្នែក្ផ្សទមច្ៅត្តម
សហព្ោស។ 

•  ជំរុញការច្ព្បើព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យា 
ឌ្ើជើថ  និរឧបក្រណ៍
បច្ចេក្ច្ទ្យសទាន់សម័យសព្មាប់
ការបច្ព្រៀន និរច្រៀនរើរច្បៀបច្ព្បើ
ព្បាស់បច្ចេក្វទិ្យារ ៉ាូបូត សិនស័រ 
រូបថត និរបច្ចេក្វទិ្យា 
ច្នសរៗ។ 

វទិ្យា ័យ និរ
ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត 
សព្មាប់ព្គូ និរ 
និសសតិ។ 

•  នែ ់ថវកិាសព្មាប់
ច្រៀបចំទ្យិវានវានុវតតន៍ 
និរច្វទ្យិកានវានុវតតន៍  

•  នត ់ក្ញ្េប់ថវកិាគួរឱ្យ
ទាក្់ទាញែ ់ 
សាស្រសាត ចរយ មក្រើ
ព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ា
អនតរជាតិឈានមុខ្  

•  បច្រកើតការច្ ើក្ទ្យឹក្
ចិតតសព្មាប់និសសតិ
ច្ៅសិក្ាច្ៅបរច្ទ្យស 
ច្ហើយព្ត ប់មក្
ព្បច្ទ្យសវញិច្ែើមបើចប់
ច្នតើមអាជើរការង្ហរ
របស់រួក្ច្គ ។ 

•  ច្ក្ៀរគរថវកិា 
(តួយា៉ា រ រើមូ និធ្ិ 
អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ) 
ច្ែើមបើោពំ្ទ្យ  
បំពាក្់ឧបក្រណ៍ និរ
ច្ ើក្ក្មពស់ 
“ព្គឹះសាថ នធ្ើច្វតច្ឆែើម” 
ចំនួន៥។ 

២០២៣ - 
២០៣០ 

•  បនតអនុវតតវធិានការច្នសរ
ច្ទ្យៀត។ 

•  បច្រកើនសារមនទើរវទិ្យាសាស្រសតនិរ 
ប ណ្  ័យ វ.ប.ន. ច្ៅទូ្យទារំ 
ព្បច្ទ្យស។ 

•  សព្មបសព្មួ  និរ
ជួយោពំ្ទ្យនិសសតិ 
ក្មពុជាឱ្យច្ៅសិក្ា
ច្ៅបរច្ទ្យស។ 

•  បនតអនុវតតវធិានការ
ច្នសរច្ទ្យៀត។ 



 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០      20 

 

៣.៣ ការរព្ងឹង្ម្ត្ថភារព្សាវព្ជាវនិងគ្ុណភារព្សាវព្ជាវច្ៅ
តាម្ព្គ្ឹះសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ និងសាកលវិទាលយ័ 

៣.៣.១ ច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ 

ច្ោ បំណរសំខាន់ននសសរសែមភទ្យើ ៣ ច្នះគឺច្ ើក្ក្មពស់ការបច្រកើតចំច្ណះែឹរថមើត្តមរយៈការរព្រឹរ
សមតថភារព្បរ័នធឧតតមសិក្ា និរការព្សាវព្ជាវក្ែុរការអនុវតតសក្មមភារព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ែ ច្ឆ្ើយតបច្ៅ
នឹរន ព្បច្យាជន៍សរគម និរតព្មូវការវសិ័យឯក្ជន។ នវានុតតន៍ទាមទារឱ្យមានមូ ោា នព្គឹះវទិ្យាសាស្រសតែ៏ររឹមាំ
ច្ៅក្ែុររយៈច្រ យូរអផ្រវរ។ រិត្ស់ ការក្សារមូ ោា នព្គឹះវទិ្យាសាស្រសតែ៏ររឹមាមំួយទាមទារឱ្យមាន 
 ក្ខខ្ណខ ែូចជា រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិរមួោែ  ការច្បតជ្ាចិតតយូរអផ្រវររើសំ្ក្់វសិ័យសាធារណៈ និរឯក្ជនក្ែុរ
ការបច្រកើនការចំ្យច្ ើការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ច្ ើការព្សាវព្ជាវអនុវតតន៍ (Applied Research) ឬការព្សាវព្ជាវ
បឋម (Basic Research) ការសហការកាន់ផ្តររឹមារំវារសាថ ប័នជាតិ និរអនតរជាតិ ច្ែើមបើបច្រកើនគុណភារ
ព្សាវព្ជាវ ព្រមទារំការភាជ ប់ទ្យំនាក្់ទ្យំនរជាមួយវសិ័យធុ្រក្ិចេ។  

ខារច្ព្កាមច្នះគឺជាច្ោ ច្ៅផ្ែ បានោក្់ច្ចញច្ែើមបើរព្រឹរសមតថភារព្សាវព្ជាវ និរគុណភារ
ព្សាវព្ជាវ ច្ៅត្តមព្គឹះសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ និរសាក្ វទិ្យា ័យ និរច្ែើមបើវាស់ផ្វរវឌ្ឍនភារ៖ 

• អនុម័តរច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិរយៈច្រ  ៥ ឆ្ែ ចំ្ោយក្ំណត់ទ្យិសច្ៅច្ៅក្ែុរផ្ែនព្សាវព្ជាវ។ 
• បច្រកើតមូ និធ្ិព្សាវព្ជាវជាតិឱ្យបានព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣។ 
• បច្រកើនការចំ្យច្ៅច្ ើការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍រើ ០,១២% នន ន.ស.ស. (២០១៥)6  ែ ់ ១% 

ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០ ក្ែុរច្នាះ ០,៥% នន ន.ស.ស. បានមក្រើវសិ័យសាធារណៈ។ 
• បច្រកើនចំនួនអែក្ព្សាវព្ជាវក្ែុរវសិ័យសាធារណៈរើចំនួន ៣០ នាក្ក់្ែុរមួយោននាក្់ (២០១៥)7 រហូត

ែ ់ចំនួន ៧០០ នាក្ក់្ែុរមួយោននាក្់ ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០។ 
• បច្រកើនចំនួនននការច្បាះរុមពនាយផ្នែក្វទិ្យាសាស្រសតផ្ែ អែក្និរនធជាអែក្វទិ្យាសាស្រសតផ្ខ្មរច្ៅត្តមប ែ្

ទ្យិនានុបបវតតិអនតរជាតិ ផ្ែ មានចំនួន ២០៦  អតថបទ្យ ក្ែុរឆ្ែ ២ំ០១៤ និរជារ ៥០០ អតថបទ្យ ក្ែុរឆ្ែ ំ
២០១៨  ច្នះច្បើច្យារត្តម UNESCO Science Report ឱ្យបាន ១ ៥០០ អតថបទ្យព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០។ 

• បច្រកើត ក្ំណត់ និរោពំ្ទ្យសាក្ វទិ្យា ័យផ្ែ ច្ផ្លត តច្ ើការព្សាវព្ជាវ ឬមជឈមណឌ  ព្សាវព្ជាវច្ឆែើម
ចំនួន ៧ ផ្ែ ច្ផ្លែ តការង្ហរច្ ើការព្សាវព្ជាវ និរបច្ចេក្វទិ្យា សំច្ៅនត ់ការអប់រពំ្សាវព្ជាវត្តមសតរ់ោរ
អនតរជាតិ «ថាែ ក្់បណឌិ ត» និរនត ់នូវការព្សាវព្ជាវផ្ែ មានគុណភារខ្ពស់ជាមួយនែគូព្សាវព្ជាវ 
អនតរជាតិច្ៅព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៥។ 

៣.៣.២ ការរិរណ៌នាអំរើសក្មមភារ និរ ិខិ្តូបក្រណ៍ 

 

 
6 UNESCO, 2015: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6 

7 UNESCO, 2015: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6
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សក្មមភារ និរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ែូចមានច្រៀបរាប់ខារច្ព្កាមបានក្ំណត់ទ្យិសច្ៅចំនួន ៣ រួមមាន ការ
ក្ំណត់រច្បៀបវារៈ «ការក្ំណត់ទ្យិសច្ៅ» ការនត ់មូ និធ្ិែ ់ការព្សាវព្ជាវ និរជំរុញឱ្យមានព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើ
ផ្ែ ទាក្់ទាញ ក្៏ែូចជាការនែ ់ការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតសព្មាប់ការង្ហរព្សាវព្ជាវ (ត្តរារទ្យើ ៥)។ 

ត្តរារទ្យើ ៥៖ ការរព្រឹរសមតថភារព្សាវព្ជាវ និរគុណភារព្សាវព្ជាវ 
ការក្ំណត់រច្បៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជាត ិ
 

 

 

 

 
 

 

១. ព្បគ ត់ួនាទ្យើជូន ក្.ជ.វ.ប.ន. ក្ែុរការែឹក្នាែំំច្ណើ រការច្រៀបចំរច្បៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជាត ិ
២. ក្ណំត់រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិច្ោយនារភាជ បជ់ាមួយវទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវជាតិ 
សាក្ វទិ្យា ័យ នរិវសិ័យឯក្ជន 
៣. ច្រៀបចំផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវត្តមវសិ័យ 
៤. ច្រៀបចំផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវសព្មាប់សាក្ វទិ្យា យ័និរមជឈមណឌ  ព្សាវព្ជាវច្ឆែើម 
៥. បច្រកើតក្មមវធិ្ើថាែ ក្់ជាតសិព្មាប់ទ្យទ្យ ួសាគ  ់គុណភារសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ 

ការនត ់មូ និធ្ិ
ព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន ៍
ផ្ែ ទាក្ទ់ាញសព្មាប់
ការព្សាវព្ជាវអនុវតតន៍ 
និរការព្សាវព្ជាវបឋម 

៦. ោក្ប់ញ្េូ  “ការង្ហរព្សាវព្ជាវនរិអភិវឌ្ឍន៍” ច្ៅក្ែុរច្បសក្ក្មមរបស់ព្គះឹសាថ ន 
ឧតតមសកិ្ា និរក្ណំត់ទ្យហំថំវកិាអបបបរមាសព្មាប់ោពំ្ទ្យសក្មមភារច្នះ។ 
៧. បច្រកើតមូ នធិ្ិព្សាវព្ជាវជាតិ ច្ែើមបើនែ ់ជាថវកិាសព្មាបទ់្យិញឧបក្រណ៍ច្ព្បើ
ព្បាស់ គច្ព្មារព្សាវព្ជាវ ការព្សាវព្ជាវផ្បបសហការ នរិការចូ រមួក្ែុរប ត្ ញ
ព្សាវព្ជាវអនតរជាត។ិ 

ជំរុញឱ្យមានព្បរ័នធ 
ច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរក
បរយិាកាសែ ក់ារ
ព្សាវព្ជាវ និរនត ់ការ
ច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតឱ្យមាន
សក្មមភារព្សាវព្ជាវ 
 

៨. បញ្េូ  វគគសិក្ា (Module) សតើរើការព្គប់ព្គរការព្សាវព្ជាវ និរវធិ្ើសាស្រសត
ព្សាវព្ជាវច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសកិ្ាថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់ នរិថាែ ក្់បណឌិ ត។ 
៩. បច្រកើតក្ិចេសហព្បតិបតតិការជាមួយសាក្ វទិ្យា យ័បរច្ទ្យសឈានមុខ្ច្ែើមបើ
រព្រឹរសមតថភារព្គប់ព្គរការព្សាវព្ជាវ។ 
១០. រព្ររឹយនតការព្តួតរនិតិយសមិទ្យធក្មមសព្មាប់អែក្ព្សាវព្ជាវ សាស្រសាត ចរយ 
សាស្រសាត ចរយររ នរិសាស្រសាត ចរយជំនួយ។ 
១១. ច្រៀបចំព្បរ័នធច្ ើក្ទ្យកឹ្ចតិតសព្មាបបុ់គគ កិ្ព្សាវព្ជាវ និរអាហារូបក្រណ៍ថាែ ក្់
បណឌិ ត។ 

ការក្ំណត់រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិ  
ការក្ំណត់ទ្យិសច្ៅយុទ្យធសាស្រសតសព្មាប់ក្ិចេការព្សាវព្ជាវ គឺជាភារក្ិចេរបស់ព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធជា

ច្ព្ចើនផ្ែ ព្គប់ព្គរប ែ្ វទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ។ ក្.ជ.វ.ប.ន មានតួនាទ្យើជាសាថ ប័នែឹក្នាែំំច្ណើ រការ
ក្ំណត់រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិសព្មាប់វសិ័យសាធារណៈ និរព្តួតរិនិតយត្តមោនការអនុវតតការង្ហររបស់
ព្ក្សួរ-សាថ ប័នពាក្់រ័នធ។ ការក្ំណត់រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវព្តូវមានការសហការោែ ជាមួយប ត្ វទិ្យាសាថ ន
ព្សាវព្ជាវជាតិ អរគភារទ្យទ្យួ បនទុក្ការង្ហរព្សាវព្ជាវច្ៅត្តមសាក្ វទិ្យា ័យ និរសមាគមវសិ័យឯក្ជន។ 
ច្ ើសរើច្នះច្ទ្យៀត ច្វទ្យិកាសនទនាព្តូវផ្តព្តូវបាននតួចច្នតើម ច្ែើមបើឱ្យមានការច្ព្បើព្បាស់ ទ្យធន ព្សាវព្ជាវច្ ើការ
ត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយ។ 
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ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវព្សាវព្ជាវត្តមវសិ័យ ជាអាទ្យិ៍៖ វសិ័យក្សិក្មម សុខាភិបា  បច្ចេក្វទិ្យាឌ្ើជើថ ការអប់រ ំ
ក្មមសិទ្យធិបញ្ជា  និរវសិ័យច្នសរច្ទ្យៀតផ្ែ បច្ព្មើែ ់ព្បរ័នធនវានុវតតន៍ជាតិ គួរផ្តព្តូវបានបនតក្សារបផ្នថមច្ ើ 
រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិ ច្ែើមបើនត ់ជាទ្យិសច្ៅ មែិតបផ្នថម ច្ោយមានការសហការជិតសែិទ្យធជាមួយសាថ ប័ន 
ពាក្់រ័នធ ជារិច្សសវសិ័យឯក្ជន សំច្ៅច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរតព្មូវការជាក្់ផ្សតរ។ 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវព្សាវព្ជាវសព្មាប់សាក្ វទិ្យា ័យ និរមជឈមណឌ  ច្ឆែើម ព្តូវផ្តព្តូវបានក្សារច្ ើរ 
ច្ោយនត ់អាទ្យិភារច្ ើការព្សាវព្ជាវច្ ើជំនាញជាក្់ោក្់ក្ែុរវសិ័យអាទ្យិភាររបស់ខ្្ួន ផ្ែ ក្ំណត់រើតព្មូវការ 
ក្សារច្ហោា រចនាសមព័នធ និរបំពាក្់ឧបក្រណ៍ក្ែុរបនទប់រិច្សាធ្ន៍។ ប ែ្ សាថ ប័នព្សាវព្ជាវអនតរជាតិជំនាញព្តូវ
ផ្តយក្មក្ជានែគូ។ 

ែំច្ណើ រការននការក្ំណត់រច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវច្នះ នឹរព្តូវផ្តនសជំាមួយការបច្រកើតក្មមវធិ្ើវាយតនម្ទ្យទ្យួ 
សាគ  ់គុណភារថាែ ក្់ជាតិច្ ើសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ។ 

ការនត ់ហរិញ្ាបបទានសព្មាប់ការព្សាវព្ជាវអនុវតតន៍ និរការព្សាវព្ជាវបឋម និរអនតរជាតូបនើយក្មម  
ការោពំ្ទ្យរបស់រាជរោា ភិបា ច្ ើផ្នែក្ វ.ប.ន. ច្ផ្លត តច្ ើការជួយព្ទ្យព្ទ្យរ់នវានុវតតន៍ច្ៅត្តមព្ក្ុមហ ុនសហព្ោស 

ច្ោយរួមមាន ការបច្រកើតមូ និធ្ិអភិវឌ្ឍន៍សហព្គិនភារ8 និរគំនិតនតួចច្នតើមច្នសរច្ទ្យៀត។ ព្បច្ទ្យសក្មពុជាគួរផ្ត
បច្រកើនការវនិិច្យាគច្ ើសក្មមភារព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ែ ជាតព្មូវការជាតិជាក្់ផ្សតរ ជារិច្សសក្ែុរវសិ័យ
សាធារណៈ ច្ោយមានការសហការជាមួយវសិ័យឯក្ជន។ 

សក្មមភារជាែំបូរ ព្តូវោក្់បញ្េូ   «ការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍» ច្ៅក្ែុរច្បសក្ក្មមរបស់ព្គឹះសាថ ន 
ឧតតមសិក្ា និរក្ំណត់ទ្យំហំថវកិាអបបបរមាផ្ែ នត ់ច្ោយរាជរោា ភិបា ជូនសាក្ វទិ្យា ័យសព្មាប់
ចំ្យច្ ើសក្មមភារព្សាវព្ជាវ។ យនតការច្នះនឹរព្តូវយក្ច្ៅអនុវតតសាក្ បរច្ៅត្តមសាក្ វទិ្យា ័យមួយ
ចំនួនតូចផ្ែ ច្ផ្លត តច្ ើការព្សាវព្ជាវ ច្ពា ជាសាក្ វទិ្យា ័យផ្ែ បានឆ្រកាត់ការវាយតនម្ទ្យទ្យួ សាគ  ់
គុណភារព្សាវព្ជាវ មុនច្រ ោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការច្ៅថាែ ក្់ជាតិ។ ការព្សាវព្ជាវអនុវតតន៍គឺជាអាទ្យិភារទ្យើមួយ។ 

សក្មមភារបនាទ ប់គឺការបច្រកើតមូ និធ្ិព្សាវព្ជាវជាតិ ច្ោយផ្នែក្ច្ ើគំរូរបស់ព្បច្ទ្យសអភិវឌ្ឍន៍ច្ជឿនច្ ឿន
មួយចំនួន ច្ែើមបើនត ់ក្ញ្េប់ថវកិាផ្ែ ទាក្់ទាញ ឧទាហរណ៍ែូចជា ការព្បកាសឱ្យោក្់សំច្ណើ ព្សាវព្ជាវ និរការ
ច្ព្ជើសច្រ ើសច្ ើសំច្ណើ ព្សាវព្ជាវ្ផ្ែ ច្ឆ្ើយតបនឹរ ក្ខណៈវនិិចឆ័យគុណភារ ែ ់អែក្ព្សាវព្ជាវនើមួយៗ  
ែូចជា បណឌិ ត ច្ព្កាយបណឌិ តនិរអែក្ព្សាវព្ជាវ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ សំច្ៅោពំ្ទ្យគុណភារព្សាវព្ជាវ ការច្ធ្វើ 
អនតរជាតូបនើយក្មមច្ ើការព្សាវព្ជាវ និរការព្សាវព្ជាវផ្បបសហការច្ៅក្ែុរវសិ័យព្សាវព្ជាវអាទ្យិភារ។ 

 

 
8 ច្បសក្ក្មមរបស់មូ និធិ្គឺច្ ើក្ក្មពស់រិរិធ្ក្មមច្សែាកិ្ចេ នវានុវតតន៍ និរការបច្រកើតការង្ហរ។ មូ និធិ្នែ ់ការោពំ្ទ្យែ ់ ១) ការច្ ើក្
ក្មពស់សមតថភារ (ោពំ្ទ្យសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម និរធុ្រកិ្ចេថមើពាក់្រ័នធនឹរការបណែុ ះប ែ្   ការព្បឹក្ាច្យាប ់  ទ្យធភារចូ ច្ៅ
ក្ែុរទ្យើនារ ការអភិវឌ្ឍន ិតន  និរបញ្ជា នូ្វចាប់) ២) ការក្សារប ែ្ ញទំ្យនាក់្ទំ្យនរក្ែុរចំច្្មសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម  
៣) ការច្ ើក្ក្មពស់វបបធ្ម៌សហព្គិនភារ ៤) ការនែ ់មូ និធិ្ព្ទ្យព្ទ្យរ់ធុ្រកិ្ចេថមើ (seed funding) ែូចជា ក្ែុរទ្យព្មរ់ជាមូ និធិ្នគូរនគរ 
(matching grant) ឬសហវនិិច្យាគសព្មាប់ធុ្រកិ្ចេថមើ និរសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម។ ព្បភរ (https://www.edf-cambodia.com/) 
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មូ និធ្ិព្សាវព្ជាវជាតិព្តូវនត ់ថវកិាសព្មាបក់ារង្ហរែូចខារច្ព្កាម៖ 

•  ឧបក្រណ៍ព្សាវព្ជាវនិរបច្ចេក្វទិ្យាច្ៅត្តមព្គឹះសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ និរសាក្ វទិ្យា ័យ ជា
ឧទាហរណ៍ មា៉ា សុើនច្ធ្វើច្តសត។ 

•  គច្ព្មារព្សាវព្ជាវអនុវតតន៍និរព្សាវព្ជាវបឋម ផ្ែ ែឹក្នាចំ្ោយព្ក្ុម និរអែក្ព្សាវព្ជាវ ច្ោយព្តូវច្ឆ្ើយ
តបច្ៅនឹរតព្មូវការសរគម និរ/ឬ វសិ័យឯក្ជនព្សបត្តមរច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិ។ 

•  សក្មមភារព្សាវព្ជាវផ្បបសហការផ្ែ ច្ធ្វើច្ ើរជាមួយសាថ ប័នព្សាវព្ជាវច្ៅបរច្ទ្យសនិរអរគការមិនផ្មន
រោា ភិបា  ក្៏ែូចជាព្ក្ុមហ ុនឯក្ជន និរអែក្ត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយច្ៅក្ែុរព្បច្ទ្យសក្មពុជា។ ការ
ចូ រួមរបស់អែក្ត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយ និរសាថ ប័នសាធារណៈមានសារៈសំខាន់្ស់ក្ែុរការ
ជំរុញឱ្យមានការច្នទរចំច្ណះែឹររើមនទើររិច្សាធ្ន៍ ច្ៅច្ ើែំច្ណើ រការច្រៀបចំត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយ 
និរការនែ ់ការច្រៀបចំច្ោ នច្យាបាយច្ោយរឹរផ្នែក្ច្ ើទ្យ ាើក្រណ៍ ជារិច្សសការព្សាវព្ជាវក្ែុរផ្ែន 
ព្សាវព្ជាវផ្នែក្សុខាភិបា  និរក្សិក្មម (Translational Research)។ 

•  ទាក្់ទាញអែក្ព្សាវព្ជាវជាន់ខ្ពស់រើបរច្ទ្យស ច្ែើមបើរព្រឹរសមតថភារព្ក្ុមអែក្ព្សាវព្ជាវ និរអែក្ព្សាវព្ជាវ
ជាន់ខ្ពស់ច្ៅក្ែុរព្បច្ទ្យស។ 

•  នត ់មូ និធ្ិចំច្ពាះការចូ រមួរបស់អែក្ព្សាវព្ជាវព្គប់ ំោប់ក្ែុរប ត្ ញព្សាវព្ជាវអនតរជាតិគឺជាគន្ឹះ
ក្ែុរការទ្យទ្យួ យក្ចំច្ណះែឹរនិរប ត្ ញព្សាវព្ជាវសក្  ព្រមទារំទ្យទ្យួ បានអតថព្បច្យាជន៍រើបទ្យ 
រិច្សាធ្ន៍ក្ែុរការព្សាវព្ជាវរបស់អែក្ព្សាវព្ជាវជាន់ខ្ពស់ជាច្ព្ចើនច្ទ្យៀត។ 

មូ និធ្ិព្សាវព្ជាវជាតិព្តូវព្គប់ព្គរច្ោយអរគភារមួយចំណុះឱ្យព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន និរ ព្តូវចរែុ ទ្យិសច្ៅ
ច្ោយ  ក្.ជ.វ.ប.ន. ផ្នែក្ច្ ើអាទ្យិភារក្ែុរការនត ់មូ និធ្ិ ព្សបត្តមរច្បៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាតិ។ ក្ែុរការអនុវតត 
ព្តូវច្រៀបចំឱ្យមាន៖ 

- ការនត ់ច្វទ្យិកាសព្មាប់អែក្ព្សាវព្ជាវក្ែុរការត្តមោន និរមានឱ្កាសទ្យទ្យួ បានមូ និធ្ិ។ 
- ច្ោ ការណ៍ផ្ណនា ំនិរនើតិវធិ្ើជាក្់ោក្់សតើរើការច្ព្បើព្បាស់ហរិញ្ាបបទានព្សាវព្ជាវ ព្តូវច្រៀបចំនិរ

នសរវនាយច្ៅច្ ើច្វទ្យិកាច្នាះ 
ជំរុញឱ្យមានព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកបរយិាកាសែ ់ការព្សាវព្ជាវ និរនត ់ការច្ ើក្ទឹ្យក្ចិតតឱ្យមាន
សក្មមភារព្សាវព្ជាវ 

ច្ែើមបើជំរុញឱ្យមានព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើ ផ្ែ បរកបរយិាកាសែ ់ការក្សារសមតថភារអែក្ព្សាវព្ជាវ និរ
ភារទាក្់ទាញននអាជើរជាអែក្ព្សាវព្ជាវ ច្គព្តូវអនុវតតសក្មមភារមួយចំនួនែូចខារច្ព្កាម៖ 

•  បញ្េូ  វគគសិក្ាសតើរើការព្គប់ព្គរការព្សាវព្ជាវ និរវធិ្ើសាស្រសតព្សាវព្ជាវច្ៅក្ែុរក្មមវធិ្ើសិក្ាថាែ ក្ ់
បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់ និរថាែ ក្់បណឌិ ត។  

•  បច្រកើតក្ិចេសហព្បតិបតតិការជាមួយសាក្ វទិ្យា ័យឈានមុខ្ច្ៅបរច្ទ្យស ច្ែើមបើរព្រឹរសមតថភារ
ព្គប់ព្គរការព្សាវព្ជាវរបស់សាក្ វទិ្យា ័យ ច្ៅក្ព្មិតសាថ ប័ន។ 
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•  ោក្់ច្ចញ និររព្រឹរយនតការព្តួតរិនិតយសមិទ្យធក្មមសព្មាប់អែក្ព្សាវព្ជាវច្ៅត្តមព្គឹះសាថ នព្សាវព្ជាវ 
សាធារណៈ ព្រមទារំអែក្ព្សាវព្ជាវ សាស្រសាត ចរយ សាស្រសតចរយររ និរសាស្រសាត ចរយជំនួយច្ៅត្តមសាក្ 
វទិ្យា ័យ រាប់បញ្េូ  ទារំ ក្ខណៈវនិិចឆ័យទាក្់ទ្យរនឹរសក្មមភារព្សាវព្ជាវ ជាឧទាហរន៍ែូចជាចំនួន
អតថបទ្យព្សាវព្ជាវច្បាះរុមពនាយក្ែុរទ្យិនានុបបវតតិផ្ែ មានការរិនិតយរើអែក្ជំនាញ និរ/ឬ ទ្យិនានុបបវតតិ
អនតរជាតិ។ 

•  អនុម័តព្បរ័នធច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតសព្មាប់អែក្ព្សាវព្ជាវ សាស្រសាត ចរយ សាស្រសតចរយររ និរសាស្រសាត ចរយជំនួយ 
ក្ែុរច្នាះរួមមាន ការនត ់មូ និធ្ិសិក្ាថាែ ក្់បណឌិ តនិរក្មមវធិ្ើនត ់រង្ហវ ន់ផ្ែ ទាក្់ទាញ ច្ោយសំច្ៅ
បរកភារទាក្់ទាញក្ែុរអាជើរជាអែក្ព្សាវព្ជាវ ច្ធ្ៀបនឹរវសិ័យឯក្ជន។ 

៣.៣.៣ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ  
ត្តរារទ្យើ ៦ នត រ់័ត៌មានសច្រខបអំរើបណតុ ំ វធិានការផ្ែ ព្តូវអនុម័ត។ 

ត្តរារទ្យើ ៦៖ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ៖ ការព្សាវព្ជាវ 
សសរសែមភ ច្រ ច្វោ  ិខ្ិតូបក្រណ៍គតិយុតត  ិខ្ិតូបក្រណ៍សរគម និរ

វបបធ្ម៌ 
 ិខ្ិតូបក្រណ៍ហរិញ្ាវតថុ 

រព្រឹរសមតថភារ
ព្សាវព្ជាវនិរ 
គុណភារព្សាវព្ជាវ
ច្ៅត្តមព្គឹះសាថ ន 
ព្សាវព្ជាវ 
សាធារណៈ និរ
សាក្ វទិ្យា ័យ 

២០២១–
២០២២ 

•  ព្បគ ់តួនាទ្យើជូន  
ក្.ជ.វ.ប.ន. ក្ែុរការ
ក្ំណតរ់ច្បៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជាតិ និរព្តួត
រិនិតយត្តមោនការអនុវតត 

•  ច្រៀបចំបច្រកើតរច្បៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជាតិ 

•  បញ្េូ  ការព្សាវព្ជាវច្ៅ
ក្ែុរច្បសក្មមរបស់
សាក្ វទិ្យា ័យ 
«គច្ព្មារសាក្ បរ» 

•  ច្រៀបចំព្បរ័នធច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតត
សព្មាប់អែក្ព្សាវព្ជាវ
ច្ោយផ្នែក្ច្ ើសមិទ្យធក្មម
ននការព្សាវព្ជាវ 

•  បច្រកើតក្ិចេ 
សហព្បតិបតតិការ
ជាមួយ 
សាក្ វទិ្យា ័យឈាន
មុខ្ច្ៅបរច្ទ្យស 

•  ោក្់បញ្េូ  ការ
ព្សាវព្ជាវច្ៅក្ែុរ
ផ្ននការមូ និធ្ិ 
មូ ោា នយា៉ា រ
ព្បតយក្សសព្មាប់
សាក្ វទិ្យា ័យ 

•  បច្រកើតមូ និធ្ិ
ព្សាវព្ជាវជាតិ
សព្មាប់សាក្ វទិ្យា
 ័យ/មជឈមណឌ  
ច្ឆែើម 

•  បច្រកើតក្មមវធិ្ើ 
(Fellowship) 
ច្ែើមបើទាក្់ទាញអែក្
ព្សាវព្ជាវអនតរជាតិ
មក្កាន់ព្បច្ទ្យស 
ក្មពុជា 

២០២៣–
២០៣០ 

•  បច្រកើតផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ
ត្តមវស័ិយសព្មាប់វស័ិយ
អាទ្យិភារ ែូចជាវស័ិយ 

•  បច្រកើតឱ្យមានច្វទ្យិកា
រិភាក្ាជាមួយអែក្
ច្រៀបចំច្ោ នច្យាបាយ  

•  ោក្់ច្ចញនូវព្បរ័នធ
ច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតផ្ែ 
មានភារទាក្់ទាញ
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បច្ចេក្វទិ្យាទ្យំនាក្់ទ្យំនរ
និររ័ត៌មាន ក្សិក្មម  
សុខាភិបា  

•  ក្ំណតផ់្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ
ែ ់សាក្ វទិ្យា ័យ/
មជឈមណឌ  ច្ឆែើម 

•  បច្រកើតក្មមវធិ្ើវាយតនម្
ទ្យទ្យួ សាគ  ់គុណភារ
ថាែ ក្់ជាតិច្ ើសាថ ប័ន 
ព្សាវព្ជាវ 

(Translational 
Research) 

•  បច្រកើតវគគបណតុ ះ 
ប ត្  ព្សាវព្ជាវ
សព្មាប់និសសតិថាែ ក្់
បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់ 
និរថាែ ក្់បណឌិ ត 
វទិ្យាសាស្រសត 

ែូចជា 
អាហាររូបក្រណ៍ 
ថាែ ក្់បណឌិ ត និរ 
ក្មមវធិ្ើនត ់រង្ហវ ន់
នានា ែ អ់ែក្
ព្សាវព្ជាវ 

•  បនតក្មមវធិ្ើផ្ែ បាន
ចប់ច្នតើមរចួច្ហើយ  
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៣.៤ ការបច្ងកើនកិចេ្ហការនិងបណាត ញកនងុចាំច្ណាម្ត្ួអងគពាក់រ័នធ
ច្ៅកនុងព្បរ័នធនវានុវត្តន៍ជាត្ិ៖ ដ្ឋក់ច្ចញនូវវិធីសាស្រ្ត Quadruple 
Helix 

៣.៤.១ ច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ 
នវានុវតតន៍ច្ក្ើតច្ចញមក្រើការផ្្លស់បតូ រគំនិតនិរបុគគ  ត្តមប ត្ អរគភារ វសិ័យច្សែាក្ិចេ និរផ្ែន 

បច្ចេក្វទិ្យា។ អរគភារអនតរការ ើ និរអរគភារឈមួញក្ ត្  ចំច្ណះែឹរគឺជាតួអរគែ៏សំខាន់ក្ែុរការច្ែើរតួជាអែក្
សព្មបសព្មួ ឱ្យមានការផ្្លស់បតូរគំនិតច្យាប ់ោែ  ត្តមរយៈការនារភាជ ប់ោែ ក្ែុរចំច្្មតួអរគពាក្់រ័នធផ្នែក្ 
នវានុវតតន៍ ជាអាទ្យិ៍ សាក្ វទិ្យា ័យ វទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ ធុ្រក្ិចេថមើ សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យមក្ែុរ
ព្សុក្ សាជើវក្មមបរច្ទ្យសធ្ំៗ អែក្ត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយ និរវនិិច្យាគិនឯក្ជនជាច្ែើម។ ច្ោ បំណរ
សំខាន់ននសសរសតមភច្នះគឺការបច្រកើត និរោក្់ច្ចញនូវព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើមួយផ្ែ អាចបរកឱ្យមានក្ិចេសហការ
ត្តមប ត្ តួអរគ សំច្ៅបច្រកើតគំនិតថមើៗនិរនវានុវតតន៍ ក្៏ែូចជាការច្ ើក្ក្មពស់ការព្សូបយក្នវានុវតតន៍និរ 
បច្ចេក្វទិ្យាថមើៗច្ោយវសិ័យឯក្ជន។ ការអនុវតតព្តូវផ្តមានវសិា ភារទូ្យទារំព្បច្ទ្យស ច្ោយមិនអនុវតតព្តឹមផ្ត 
រាជធានើច្ទ្យ ច្ែើមបើបច្ញ្េ ៀសមិនឱ្យមាន «ការខ្ណឌ ផ្ចក្នវានុវតតន៍ (Innovation Divide)»។ 

ខារច្ព្កាមច្នះគឺជាច្ោ ច្ៅផ្ែ ព្តូវអនវុតត ច្ែើមបើក្ំណត់ទ្យិសសព្មាប់ការវនិិច្យាគក្ែុរវសិ័យ វ.ប.ន. 
និរការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយ ព្រមទារំច្ែើមបើវាស់ផ្វរវឌ្ឍនភារ៖ 

• ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣ ការយិា ័យភាជ ប់ទ្យំនាក្់ទ្យំនរសាក្ វទិ្យា ័យនិរសហព្ោស ព្តូវមានែំច្ណើ រការ 
ច្ៅក្ែុរសាក្ វទិ្យា ័យចំនួន ៥ ច្ៅទូ្យទារំព្បច្ទ្យស និរព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០ ចំនួន ៥០% ននសាក្  
វទិ្យា ័យទារំអស់ព្តូវបច្រកើតការយិា ័យច្នះ ។ 

• ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០ ព្គប់ក្មមវធិ្ើថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តនិរថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់វទិ្យាសាស្រសតទារំអស់ព្តូវបញ្េូ 
ក្មមវធិ្ើចុះក្មមសិក្ាច្ៅត្តមច្រារចព្ក្សហព្ោស យា៉ា រច្ហាច្ស់រយៈច្រ រើរផ្ខ្។ ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២២ 
និសសិតថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់វទិ្យាសាស្រសតចំនួន ៥០ នាក្់នឹរព្តូវបញ្េ ប់ការសិក្ា ច្ោយបានចុះ 
ក្មមសិក្ា។ 

• ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២២ រាជរោា ភិបា អនុម័តច្ោ នច្យាបាយបណតុ ំ និរសួនបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍ និរ
ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣ រាជរោា ភិបា ោពំ្ទ្យគច្ព្មារសាក្ បរបណតុ ំ និរសួនបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍ជាតិ
ចំនួន ៣ ច្ោយនារភាជ ប់សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យមក្ែុរព្សុក្ ជាមួយសាជើវក្មមធ្ំៗ និរមជឈមណឌ  
ធ្ើច្វត សាក្ វទិ្យា ័យ អែក្ព្សាវព្ជាវ និរវនិិច្យាគិន។  បណតុ ំ និរសួនបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍ជាតិ
នឹរែំច្ណើ រការច្រញច្ ញព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៥។ 

៣.៤.២. រិរ៌ណនាអំរើសក្មមភារ និរ ិខិ្តូបក្រណ៍ 

សក្មមភារ និរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ែូចមានច្រៀបរាប់ខារច្ព្កាមបានក្ណំតទ់្យិសច្ៅចំនួន ៣ (ត្តរារទ្យើ ៧)។  
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ត្តរារទ្យើ ៧៖ បច្រកើនកិ្ចេសហការ និរប ត្ ញទ្យនំាក្់ទ្យនំររវារអែក្ពាក្រ់័នធក្ែុ រវសិ័យ វ.ប.ន. 
ការច្បើក្ចំហរបស់សាក្ វទិ្យា ័យនិរ 
សាថ ប័នព្សាវព្ជាវសព្មាបទ់្យទ្យ ួវសិ័យ 
ឯក្ជន 
 

១. បច្រកើត “ការយិា ័យភាជ បទ់្យំនាក្់ទ្យនំរសាក្ វទិ្យា ័យ
និរសហព្ោស” ជាមួយនឹរច្បសក្ក្មមចំននួ ៣៖ 
• ការអប់រ ំ៖ ច្រៀបចំក្មមវធិ្ើសកិ្ាផ្ែ ច្ឆ្ើយតបច្ៅនរឹតព្មូវ
ការរបស់វសិ័យឯក្ជន។ 

• ការព្សាវព្ជាវ ៖ ជំរុញក្ិចេសហការច្ ើការព្សាវព្ជាវ 
វទិ្យាសាស្រសតជាមយួនឹរវសិ័យឯក្ជន។ 

• នវានុវតតន៍ ៖ ការច្នទរចំច្ណះែរឹនិរការច្ព្បើព្បាស ់
មនទើររិច្សាធ្ន៍រមួ។ 

ការោក្ឱ់្យែំច្ណើ រការបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់
និររច្ន្ឿនធុ្រក្ិចេច្ៅត្តមប ត្ ច្ខ្តតព្ក្រុ 
ច្ែើមបើោពំ្ទ្យែ ់ការបណែុ ះធុ្រក្ចិេថមើ និរការ
រព្រើក្សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម 
 

២. ោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿន 
ធុ្រក្ិចេច្ៅត្តមប ែ្ ច្ខ្តតព្ក្រុ (មិនព្តឹមផ្តច្ៅរាជធានើ) 
ផ្ែ ជួយោពំ្ទ្យែ ់ការបណែុ ះធុ្រក្ិចេថមើ។  
៣. ោពំ្ទ្យបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាសន់ិរមជឈមណឌ  រច្ន្ឿនធុ្រក្ចិេ 
ច្ៅត្តមប ត្ សាក្ វទិ្យា យ័សព្មាប់ និសសតិ និរ 
សាស្រសាត ចរយ ឱ្យមានសហព្គនិភារ។ 

ការបច្រកើតគច្ព្មារសាក្ បរបណតុ ំ និរសនួ 
បច្ចេក្វទិ្យានរិនវានុវតតន៍ ច្ែើមបើជំរុញការច្នទរ
ចំច្ណះែឹរ ក្ែុរចំច្្មព្ក្មុហ ុនធ្ំៗ  
សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម និរព្គឹះសាថ ន
ឧតតមសកិ្ា និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ  

៤. សិក្ារើសមិទ្យធ ទ្យធភារក្ែុរការបច្រកើតក្មមវធិ្ើបណតុ ំ និរសនួ
វទិ្យាសាស្រសតនិរបច្ចេក្វទិ្យា។ 
៥. សួនបច្ចេក្វទិ្យានរិនវានុវតតន៍ ចំននួ ៣ ក្ផ្ន្រ ច្ៅឆ្ែ  ំ
២០២៣ ព្តូវបានោក្ឱ់្យែំច្ណើ រការសាក្ បរ។ 

បច្រកើនការច្បើក្ចំហសាក្ វទិ្យា ័យ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ ែ ់វស័ិយឯក្ជននិរសក្មមភារសហព្គិនភារ 
ច្ែើមបើផ្ព្បក្ាយខួ្្នជាសាក្ វទិ្យា ័យសហព្គិនភារ 

ការនារភាជ ប់ព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ានិរវទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវជាមួយវសិ័យឯក្ជន ច្ៅក្ែុរផ្ែនព្សាវព្ជាវ
និរនវានុវតតន៍ និរការអប់រ  ំគឺមាន ក្ខណៈទ្យន់ច្ខ្ាយច្ៅច្ ើយ។ មានចំណុចជាច្ព្ចើនផ្ែ ព្តូវជំ រុញ 
សាក្ វទិ្យា ័យ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវ ឱ្យច្ធ្វើការផ្្លស់បតូរ ផ្ចក្រផំ្ ក្ និរច្នទរចំច្ណះែឹរ ក្៏ែូចជាមានក្ិចេសហ
ការរមួោែ  ជាមួយនឹរវសិ័យឯក្ជន។ 

ក្ែុ រផ្ននការរយៈច្រ ខ្្ើ  រាជរោា ភិបា ព្តូវោំព្ទ្យែ ់ការបច្រកើតការយិា ័យភាជ ប់ទ្យំនាក្់ទ្យំនរ 
សាក្ វទិ្យា ័យនិរសហព្ោសច្ៅក្ែុរសាក្ វទិ្យា ័យច្ោ ច្ៅមួយចំនួន ជារិច្សសសាក្ វទិ្យា ័យ
ផ្ែ ច្ផ្លត តច្ ើការព្សាវព្ជាវ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ ច្ែើមបើបច្រកើតទ្យំនាក្់ទ្យំនរជិតសែិទ្យធជាមួយ សហរ័នធ
ធុ្រក្ិចេសភាពាណិជជក្មម និរសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម និរសាជើវក្មមធ្ំៗ។ ការបច្រកើត «ការយិា ័យភាជ ប់
ទ្យំនាក់្ទ្យំនរ សាក្ វទិ្យា ័យនិរសហព្ោស» មានច្ោ បំណរចមបរចំនួនបើ៖ 

•  ការអប់រ៖ំ ការយិា ័យនឹរជួយសព្មួ ែ ់ការច្រៀបចំក្មមវធិ្ើសិក្ារមួោែ  ផ្ែ មានការចូ រមួរបស់ព្គូ
ផ្ែ មានបទ្យរិច្សាធ្ន៍ក្ែុរវសិ័យឯក្ជន ក្ែុរការនត ់វគគបណតុ ះប ត្  ជំនាញផ្នែក្ព្បតិបតតិការ។ 



 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០      28 

 

ការយិា ័យនឹរទ្យទ្យួ ខុ្សព្តូវក្ែុរការច្រៀបចំក្មមវធិ្ើចុះក្មមសិក្ារបស់និសសិតច្ៅត្តមសហព្ោស និរ
សាថ ប័ននត ់ច្សវាក្មម យា៉ា រច្ហាច្ស់រើរផ្ខ្សព្មាប់និសសតិថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្ត និរថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្តជាន់
ខ្ពសវ់ទិ្យាសាស្រសត។ 

•  ការព្សាវព្ជាវ៖ ការយិា ័យនឹរនារភាជ ប់និរបច្រកើតការច្ជឿទុ្យក្ចិតតោែ រវារសាក្ វទិ្យា ័យ និរវសិ័យ  
ឯក្ជន។ ការយិា ័យច្នះនឹរច្រៀបចំព្រឹតតិការណ៍នគូ រនគរ (Matchmaking Events) ព្រឹតតិការណ៍ 
បច្ចេក្វទិ្យា ការច្បើក្ឱ្យចូ ទ្យសសនាមនទើររិច្សាធ្ន៍សាធារណៈ ច្ោយមានការចូ រួមរើវសិ័យឯក្ជន 
និរព្រឹតតិការណ៍ែនទ្យច្ទ្យៀតផ្ែ មានសារៈសំខាន់ជួយោំព្ទ្យែ ់ទ្យំនាក្់ទ្យំនររវារសាក្ វទិ្យា ័យ/ 
សាថ ប័នព្សាវព្ជាវ និរវសិ័យឯក្ជន។ ច្ ើសរើច្នះច្ៅច្ទ្យៀត ការយិា ័យអាចព្បមូ គំនិតផ្ែ អាចជា
ព្បច្យាជន៍ែ ់វសិ័យឯក្ជន រើមជឈមណឌ  ព្សាវព្ជាវ ក្ែុរច្ោ ច្ៅនតួចច្នតើមគច្ព្មារផ្បបសហការ
ច្ោយមានការចូ រមួរើសាថ ប័នសិក្ាព្សាវព្ជាវនិរវសិ័យឯក្ជន។ 

•  នវានុវតតន៍៖ ការយិា ័យនឹរសព្មួ ការច្នទរចំច្ណះែឹរច្ៅព្ក្ុមហ ុន។ ច្ែើមបើសច្ព្មចច្ោ បំណរច្នាះ 
ការយិា ័យនឹរនត ់ការោពំ្ទ្យែ ់សាក្ វទិ្យា ័យនិរព្ក្ុមហ ុនឯក្ជនផ្ែ មានបំណរសហការ
ច្ែើមបើការពារក្មមសិទ្យធិបញ្ជា  និរអនុញ្ជា តឱ្យអាជើវក្មមអាចទ្យទ្យួ យក្ ទ្យធន ននការព្សាវព្ជាវ និរច្ព្បើ
ព្បាស់ឧបក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យស ជាអាទ្យិ៍៖ មនទើររិច្សាធ្ន៍និរគំរូច្ែើម (Prototype) ផ្ែ មានច្ៅត្តម
សាក្ វទិ្យា ័យនិរវទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវ។ 

រាជរោា ភិបា ក្៏នឹរច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតត ក្ែុរការបច្រកើតមនទើររិច្សាធ្ន៍រួមោែ  (Joint Laboratory) ក្ែុរចំច្្ម 
សាក្ វទិ្យា ័យ វទិ្យាសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ និរវស័ិយឯក្ជន ជារិច្សសជាមួយសាជើវក្មមធ្ំៗ។ 

ក្ែុរផ្ននការរយៈច្រ ផ្វរ រាជរោា ភិបា នឹរជំរុញ និរោំព្ទ្យគំនិតននការបច្រកើតសាក្ វទិ្យា ័យ 
សហព្គិនភារ (Entrepreneurial University9)  ត្តមរយៈទ្យិែាភាររើរយា៉ា រគឺ៖ ១) សាក្ វទិ្យា ័យអាច
ទ្យទ្យួ យក្ែំច្្ះព្សាយផ្បបសហព្គិន ច្ែើមបើច្ឆ្ើយតបនឹរសមាព ធ្ និរបញ្ជា ព្បឈមែូចផ្ែ បានច្រៀបរាប់ខារ
ច្ ើ។ សាក្ វទិ្យា ័យក្៏អាចផ្្លស់បតូរខ្្ួនច្ែើមបើសព្មបត្តមបរបិទ្យជាក្់ផ្សតរ និរច្ែើមបើបណតុ ះគំនិតសហព្គិនភារ 
ត្តមរយៈរចនាសមព័នធអភិបា ក្ិចេ ច្ោ នច្យាបាយព្គប់ព្គរ និរការអនុវតតជាក្់ផ្សតរ ជាឧទាហរណ៍ ការ
អនុញ្ជា តឱ្យមានតំ្ររើវសិ័យឯក្ជនច្ៅក្ែុរព្ក្ុមព្បឹក្ាភិបា សាក្ វទិ្យា ័យ។ ២) សាក្ វទិ្យា ័យ
អាចបច្រកើតព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកប់នូវការបណតុ ះនែត់គំនិតនិរឥរយិាបថសហព្គិនភារ  និរព្តូវច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតត 
ោពំ្ទ្យ ជំរុញ និរនត ់ជារង្ហវ ន់។ 

ោក់្ឱ្យែំច្ណើ រការបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿនធុ្រកិ្ចេ ច្ៅត្តមប ែ្ ច្ខ្តត ច្ែើមបើោពំ្ទ្យែ ់ការបណែុ ះ 
ធុ្រកិ្ចេថមើ និររព្រើក្សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម ច្ោយមិនច្ផ្លត តផ្តច្ៅរាជធានើ 

បចេុបបនែ ច្គសច្រកតច្ ើញថា ច្ៅក្មពុជាមានការច្ក្ើនច្ ើរវតតមានបរកិាខ រឧបច្ទ្យសនិរក្មមវធិ្ើភ្ាស់ និរ 
រច្ន្ឿនធុ្រក្ិចេ មួយចំនួន ក្ែុរច្នាះរមួមាន ការព្បក្ួតព្បផ្ជរបង្ហា ញរើគំនិតអាជើវក្មម(Pitching Competitions)

 

 
9 https://heinnovate.eu/sites/default/files/heinnovate_concept_note.pdf 

https://heinnovate.eu/sites/default/files/heinnovate_concept_note.pdf


 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០      29 

 

ច្ោយមានអមជាមួយការបណែុ ះធុ្រក្ិចេថមើផ្ែ ច្ព្បើរយៈច្រ ខ្្ើ និរការនត ់ជាការយិា ័យសព្មាប់បំច្រញការង្ហរ
ជាច្ែើម។ ច្ទាះបើជាយា៉ា រ្ ក្មមវធិ្ើទារំច្នះមានតិចតួច ច្ហើយភាគច្ព្ចើនព្បមូ នតុ ំផ្តច្ៅក្ែុររាជធានើ និរមិន 
ច្ផ្លត តជារិច្សសច្ៅច្ ើការបណតុ ះធុ្រក្ិចេផ្បបនវានុវតតន៍ ទារំផ្នែក្និរមិនផ្នែក្ច្ ើបច្ចេក្វទិ្យា ព្រមទារំមិនបាន
ភាជ ប់ការបណតុ ះធុ្រក្ិចេថមើ ច្ៅក្ែុរមជឈោា ននវានុវតតន៍ធ្ំៗ ជាអាទ្យិ៍៖ សាក្ វទិ្យា ័យ សាជើវក្មមធ្ំៗ សហព្ោស
ធុ្នតូចនិរមធ្យម។ ទ្យនទឹមោែ ច្នះ ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរហិរញ្ាវតថុ  បានោំព្ទ្យែ ់ការបច្រកើត «មជឈមណឌ   
បណតុ ះធុ្រក្ិចេថមើច្តច្ជា» ខ្ណៈផ្ែ  ព្ក្សួរនព្បសណើ យ៍ និរទូ្យរគមនាគមន៍ ោពំ្ទ្យែ ់ការបច្រកើត «មជឈមណឌ   
បណតុ ះធុ្រក្ិចេថមើឌ្ើជើថ »។ 

រាជរោា ភិបា ព្តូវធានាឱ្យបាននូវការោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿនធុ្រក្ិចេច្ៅ ៣ 
ច្ខ្តតអាទ្យិភារ ផ្ែ ជាគច្ព្មារសាក្ បរ មុននឹររព្រើក្ច្ៅក្ព្មិតថាែ ក្់ជាតិ។ 

•  បរកិាខ រឧបច្ទ្យសទាំរច្នះនឹរព្តូវបច្រកើតច្ៅត្តមសាក្ វទិ្យា ័យ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវនានា ច្ែើមបើ
សព្មបសព្មួ  ១) ឱ្យវសិ័យឯក្ជនអាចច្ព្បើព្បាស់មនទើ ររិច្សាធ្ន៍ មនទើ ររិច្សាធ្ន៍បច្ចេក្វទិ្យា  
ផ្ហវបផ្ ប (Fabrication Laboratory) ឧបក្រណ៍ច្ធ្វើគំរូច្ែើម និរច្តសត និរ ២) ការបច្រកើតបណតុ ះធុ្រ
ក្ិចេថមើ ធុ្រក្ិចេបុព្តសមព័នធថមើ (Spin-Off) ច្ោយនិសសតិ សាស្រសាត ចរយ និរអែក្ព្សាវព្ជាវ។ 

បរកិាខ រឧបច្ទ្យសទារំច្នះនឹរព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរក្ែុរភារជានែគូ និរច្ោយមានការោពំ្ទ្យរើសមាគម 
ធុ្រក្ិចេក្ែុរព្សុក្ សហរ័នធធុ្រក្ិចេ ច្ែើមបើច្ឆ្ើយតបច្ៅនឹរតព្មូវការទ្យើនារ និរតព្មូវការរបស់អតិថិជនព្បក្បច្ោយ
ព្បសិទ្យធភារ។ 

•  បរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់ធុ្រក្ិចេនឹរផ្សវររក្ការោពំ្ទ្យ ក្៏ែូចជាសហការជាមួយសាជើវក្មមធ្ំៗ ច្ៅក្ែុរច្ខ្តត 
ច្ែើមបើជំរុញវធិ្ើសាស្រសតនវានុវតតន៍រវារធុ្រក្ិចេថមើ និរព្ក្ុមហ ុនធ្ំៗ និរច្ែើមបើជំរុញសហព្គិនឱ្យទ្យទ្យួ យក្ 
នវានុវតតន៍ និរព្សូបយក្បច្ចេក្វទិ្យា។ 

រាជរោា ភិបា ព្តូវជួយសព្មួ និរោពំ្ទ្យែ ់វគគ  «បណតុ ះប ត្  ព្គូឧច្ទ្យទស (Mentors)» ផ្ែ នឹរ
ព្តូវច្សែើច្ ើរច្ៅកាន់គណៈព្គប់ព្គរបរកិាខ រឧបច្ទ្យសច្ៅក្ែុរច្ខ្តតចំនួន ៣ ផ្ែ បានច្ព្ជើសច្រ ើស។ ការត្តក្់ផ្តរវគគ 
បណតុ ះប ត្  ច្នះនឹរមានការចូ រួមរើគណៈព្គប់ព្គរបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់ផ្ែ មានព្សាប់ ឧទាហរណ៍
មជឈមណឌ  បណតុ ះធុ្រក្ិចេថមើ ក្៏ែូចជាការទ្យទ្យួ យក្សតរ់ោរ ែៗ រើក្មមវធិ្ើភ្ាស់និររច្ន្ឿនធុ្រក្ិចេអនតរជាតិ។ 

ោក់្ឱ្យែំច្ណើ រការសាក្ បរបណតុ ំ  និរសួនបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍ ច្ែើមបើជំរុញកិ្ចេសហការ និរការច្នទរ 
បច្ចេក្វទិ្យា ឬចំច្ណះែឹរ ក្ែុរចំច្្មព្ក្ុមហ ុនធំ្ៗ សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម ព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ា 
និរព្សាវព្ជាវច្ៅត្តមប ែ្ ច្ខ្តត 

រិត្ស់ ការបច្រកើតតំបន់ច្សែាក្ិចេរិច្សសច្ៅក្មពុជាចប់ត្តំររើឆ្ែ ២ំ០០៥មក្ បានទាក្់ទាញ 
វនិិច្យាគរើបរច្ទ្យសមក្ក្មពុជាជាច្ព្ចើន ច្បើមិនែូច្ចែះច្ទ្យ នឹរមិនមានវតតមានននការទាក្់ទាញវនិិច្យាគបរច្ទ្យសច្ទ្យ  
ច្ហើយតំបន់ច្សែាក្ិចេរិច្សសបានបច្រកើតការង្ហរយា៉ា រច្ព្ចើន។ ប៉ាុផ្នត មានភសតុត្តរបញ្ជជ ក្់ថា តំបន់ច្សែាក្ិចេ



 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០      30 

 

រិច្សសគឺបច្ព្មើឱ្យព្បច្យាជន៍ច្សែាក្ិចេអនតរជាតិ ជាជារច្សែាក្ិចេក្ែុរព្សុក្10។ ការច្នទរចំច្ណះែឹរ និរបច្ចេក្វទិ្យា
រើសាជើវក្មមធ្ំៗនិរប ត្ ញព្ក្ុមហ ុនច្ ៉ាការបនត (Subcontractor) ជាមួយតួអរគពាក្់រ័នធក្ែុរព្សុក្ និរច្ៅក្ែុរ
ព្ចវា៉ាក្់តនម ្គឺច្ៅមានក្ព្មិតទាបច្ៅច្ ើយ។ 

សក្មមភារែំបូរផ្ែ ព្តូវច្ធ្វើច្នាះគឺការសិក្ាសមិទ្យធ ទ្យធភារននការបច្រកើតសួនបច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ 
ច្ៅព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២២ ច្ោយអាចភាជ ប់ខ្្ួនជាមួយ ឬបច្រកើតច្ៅក្ែុរតំបន់ច្សែាក្ិចេរិច្សស ច្ែើមបើជំរុញក្ិចេសហការ
ច្ ើផ្ខ្សព្ចវា៉ា ក្់តនម្ជាក្់ោក្់មួយក្ែុរចំច្្មតួអរគច្នសរៗក្ែុរផ្ខ្សព្ចវា៉ា ក្់តនម្ច្នាះ (Backward/Forward)។ 
សួនបច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍  ព្តូ វព្បមូ នតុ ំ នូ វព្ក្ុមហ ុនក្ែុ រនិរច្ព្ៅតំបន់ច្សែាក្ិចេរិ ច្សស រួមទាំរ 
សាក្ វទិ្យា ័យក្ែុរព្សុក្ សាថ ប័នព្សាវព្ជាវ អែក្ត្តក្់ផ្តរច្ោ នច្យាបាយ និរវនិិច្យាគិន ផ្ែ ព្សច្ែៀរច្ៅ
នឹរវធិ្ើសាស្រសតបណតុ ំ  ផ្ែ នែ ់ភារង្ហយព្សួ ែ ់ទ្យំនាក្់ទ្យំនរក្ែុរប ត្ ញែ ់អែក្ព្គប់ព្គរ ច្ែើមបើជួយសព្មួ 
ែ ់ក្ិចេសហការោែ រវារភតិក្ៈ«អែក្ជួ »ទារំអស់។ ច្ ើសរើច្នះច្ទ្យៀត មនទើររិច្សាធ្ន៍និរបរកិាខ រឧបច្ទ្យសច្ធ្វើ 
ច្តសត ក្ផ្ន្រច្ធ្វើការរួមោែ  ព្រមទាំរក្ផ្ន្រច្ធ្វើសនែិបាត ក្៏នឹរព្តូវនត ់ជូននិរច្រៀបចំ ច្ៅត្តមតព្មូវការរបស់ 
សួនបច្ចេក្វទិ្យានិរនវានុវតតន៍។ 

ច្ោ បំណរននការបច្រកើតច្នះ គឺច្ែើមបើជំរុញការច្នទរចំច្ណះែឹររើព្ក្ុមហ ុនអនតរជាតិច្ៅែ ់ព្ក្ុមហ ុន
ក្ែុរព្សុក្ រព្រឹរក្ិចេសហការត្តមផ្ខ្សព្ចវា៉ា ក្់តនម្ និរក្ំណត់គំនិតនតួចច្នតើមរួមោែ  ែូចជា ការបច្រកើតបរកិាខ រ
ឧបច្ទ្យសភ្ាស់ធុ្រក្ិចេច្ៅក្ែុរតំបន់ច្សែាក្ិចេរិច្សស ច្ែើមបើោពំ្ទ្យសហព្គិនក្ែុរព្សុក្ឱ្យបច្រកើតធុ្រក្ិចេច្ ើបច្ចេក្វទិ្យា
និរអាជ្ាប័ណណ ផ្ែ នឹរព្តូវច្ព្បើព្បាស់ច្ោយសាជើវក្មមធ្ំៗ។ 

ជំហានបនាទ ប់ ច្ោយផ្នែក្ច្ ើ ទ្យធន ននការសិក្ាសមិទ្យធ ទ្យធភារ រាជរោា ភិបា អាចោក្់ឱ្យែំច្ណើ រ
ការសាក្ បរក្មមវធិ្ើច្ែើមបើោពំ្ទ្យសួនបច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ចំនួន ៣ ច្ោយនត ់នូវការបណតុ ះប ត្  ចបំាច់ 
និរថវកិាច្ែើមបើោពំ្ទ្យែ ់ព្ក្ុមអែក្ព្គប់ព្គរបណតុ ំ  រមួទារំត្តមរយៈនែគូអនតរជាតិ។ 

៣.៤.៣ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ 
ត្តរារទ្យើ ៨ នត ់រ័ត៌មានសច្រខបអំរើសំណំុវធិានការផ្ែ ព្តូវអនុម័ត។ 

ត្តរារទ្យើ ៨៖ ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ៖ កិ្ចេសហការ និរប ត្ ញ 
សសរសតមភ ច្រ ច្វោ  ិខ្ិតូបក្រណ៍គតិយុតត  ិខ្ិតូបក្រណ៍សរគម និរវបបធ្ម៌  ិខ្ិតូបក្រណ៍

ហរិញ្ាវតថុ 

បច្រកើននូវក្ិចេ 
សហការ និរ
ប ែ្ ញទ្យំនាក្់
ទ្យំនររវារតួអរគ

២០២១- 

២០២២ 

•  ការសិក្ារើសមិទ្យធ 
 ទ្យធភារច្ ើ 
ច្ោ នច្យាបាយ និរ/
ឬ ក្មមវធិ្ើសព្មាប់ បណតុ ំ
ផ្បបនវានុវតតន៍ និរ  

•  គច្ព្មារសាក្ បរបច្រកើត 
“ការយិា ័យភាជ ប់ទ្យំនាក្់ទ្យំនរ
សាក្ វទិ្យា ័យ និរសហព្ោស” 
ច្ៅក្ែុរសាក្ វទិ្យា ័យចំនួន ៥។  

•  ោក្់ឱ្យែំច្ណើ រ
ការបរកិាខ រ
ឧបច្ទ្យសភ្ាស់ 
និរក្មមវធិ្ើ 
ច្នសរៗច្ៅត្តម

 

 
10 Peter Warr, Jayant Menon (2015). Cambodia’s special economic zones, Asian Development Bank, ADB 

Economics, Working Paper Series, October. Available at www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-

459.pdf. 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf
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ពាក្់រ័នធច្ៅក្ែុរ
ព្បរ័នធនវានុវតតន៍
ជាតិ 

សួនបច្ចេក្វទិ្យា និរ 
នវានុវតតន៍ ច្ោយនារ
ភាជ ប់ច្ៅនឹរតំបន់ 
ច្សែាក្ិចេរិច្សស។ 

•  ោពំ្ទ្យែ ់ក្មមវធិ្ើ  
“បណតុ ះប ត្  ព្គូឧច្ទ្យទស” ច្ែើមបើ
បច្រកើនបរមិាណនិរគុណភារព្គូ
ឧច្ទ្យទសននសហព្គិនភារច្ៅក្ែុរ 
បរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿន 
ធុ្រក្ិចេផ្ែ មានព្សាប់។ 

ច្ខ្តតច្ោយមាន
ភាជ ប់ទ្យំនាក្់
ទ្យំនរ ជាមួយ
សាក្  
វទិ្យា ័យក្ែុរ
ព្សុក្ ឬសភា
ពាណិជជក្មម។ 

២០២៣- 

២០៣០ 

•  ផ្នែក្ច្ ើ ទ្យធន ននការ
សិក្ាសមិទ្យធ ទ្យធភារ 
សួនបច្ចេក្វទិ្យា និរ 
នវានុវតតន៍ចំនួន ៣ ព្តូវ
ោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការ 
សាក្ បរចប់រើឆ្ែ ំ
២០២៣ និរ  
ែំច្ណើ រការច្រញច្ ញ
ច្ៅឆ្ែ  ំ២០២៥ 

 

•  បច្រកើត “ការយិា ័យភាជ ប់ទ្យំនាក្់
ទ្យំនរសាក្ វទិ្យា ័យ និរ 
សហព្ោស” ឱ្យបានយា៉ា រតិច 
៥០% ននសាក្ វទិ្យា ័យសរុប។ 

•  ជំរុញទ្យសសនទានសាក្  
វទិ្យា ័យសហព្គិនភារក្ែុរព្បរ័នធ
អប់រឧំតតមសិក្ា។ 

•  ោក្់ច្ចញក្មមវធិ្ើចុះក្មមសិក្ាច្ៅ
ក្ែុរច្រារចព្ក្សហព្ោសយា៉ា រ
ច្ហាច្ស់រើរផ្ខ្សព្មាប់និសសតិ
ថាែ ក្់បរញិ្ជា បព្ត និរថាែ ក្់
បរញិ្ជា បព្តជាន់ខ្ពស់វទិ្យាសាស្រសត។ 

•  ច្រៀបចំ ព្គប់ព្គរ និរបរកឱ្យវស័ិយ
ឯក្ជនច្ធ្វើការព្សាវព្ជាវ និរច្ព្បើ
ព្បាសឧ់បក្រណ៍បច្ចេក្ច្ទ្យស 
(Technological Platform) ច្ៅ
ត្តមសាក្ វទិ្យា ័យ និរសាថ ប័ន
ព្សាវព្ជាវ។ 

•  ច្ ើក្ក្មពស់វធិ្ើសាស្រសតនវានុវតតន៍ 
ច្បើក្ចហំ (Open Innovation) 
រវារសាជើវក្មមធ្ំៗ ច្ៅក្ែុរតំបន់
ច្សែាក្ិចេរិច្សស ជាមួយព្ក្ុមហ ុន
ក្ែុរព្សុក្ ទារំក្ែុរនិរច្ព្ៅតំបន់
ច្សែាក្ិចេរិច្សស និរសាក្  
វទិ្យា ័យនិរព្គឹះសាថ នធ្ើច្វត។ 

•  នែ ់ថវកិាច្ែើមបើ
រព្រើក្ក្ិចេ 
សហការរវារ
សាក្  
វទិ្យា ័យនិរ
សហព្ោស។ 

•  នែ ់ជំនួយ
ថវកិាែ ់អែក្
ព្គប់ព្គរបណតុ ំ  
និរសួន។ 
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៣.៥. ការជាំរញុព្បរ័នធច្អកឡូូ្ ុីផដ្លបងកបរយិាកា្ដ្ល់ការកសាង
្ម្ត្ថភារព្្ូបយកច្ៅកនងុព្កុម្ហ ុន និងទក់ទញការវិនិច្យាគ្ច្ៅ
កនងុវិ្យ័វិទាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទា និងនវានុវត្តន៍ 
៣.៥.១. ច្ោ ច្ៅច្ោ នច្យាបាយ 

ច្ៅក្ែុរច្ោ នច្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យឧសាហក្មមក្មពុជាឆ្ែ ២ំ០១៥-២០២៥ រាជរោា ភិបា ក្មពុជា
មានចក្ខុ វសិ័យជំរុញផ្ក្ផ្ព្ប និរច្ធ្វើទ្យំច្នើបក្មមរចនាសមព័នធឧសាហក្មមច្ៅក្មពុជា រើឧសាហក្មមអតិរ ក្មម 
ឈានច្ៅឧសាហក្មមផ្នែក្ច្ ើជំនាញព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៥ ត្តមរយៈការតភាជ ប់ច្ៅនឹរផ្ខ្សព្ចវា៉ា ក្់តនម្សក្  សមាហរ-
ណក្មម ច្ៅក្ែុរប ែ្ ញន ិតក្មមតំបន់ និរការអភិវឌ្ឍបណតុ ំ ន ិតក្មមព្បទាក្់ព្បឡា ទ្យនទឹមនឹរការរព្រឹរភារ
ព្បក្ួតព្បផ្ជរ  និរការច្ ើក្ក្មពស់ន ិតភារឧសាហក្មមក្ែុរព្សុក្ ច្ហើយបនតឈានច្ៅអភិវឌ្ឍឧសាហក្មម
ទ្យំច្នើប ផ្ែ  ផ្នែក្ជាសំខាន់ច្ ើមូ ោា នបច្ចេក្វទិ្យា និរចំច្ណះែឹរ។ ផ្ននទ្យើបង្ហា ញន្ូវ វ.ប.ន. ក្មពុជា ២០៣០ 
នឹរជួយច្ធ្វើឱ្យសច្ព្មចបានចក្ខុវសិ័យច្នះ ច្ោយរព្រឹរសមតថភារសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមច្ធ្វើនវានុវតតន៍ និរ
ព្សូបយក្បច្ចេក្វទិ្យា ចំច្ណះច្ធ្វើ និរជំនាញក្ព្មិតខ្ពស់ត្តមរយៈការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា ជួយសព្មួ ែ ់ការទ្យទ្យួ 
បានមូ និធ្ិ និរច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតែ ់ការទាក្់ទាញការវនិិច្យាគផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យសក្ែុរវសិ័យ វ.ប.ន. ព្រមទារំភាជ ប់
ទ្យំនាក្់ទ្យំនរ និរក្ិចេសហការជាមួយសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមក្ែុរព្សុក្ បផ្នថមរើច្ ើការជួយោពំ្ទ្យក្ែុរការនត ់ 
ក្ម្ារំរ ក្មមព្បក្បច្ោយជំនាញសព្មាប់នវានុវតតន៍(សូមច្មើ ផ្នែក្ ៣.២)។ 

ខារច្ព្កាមច្នះគឺជាច្ោ ច្ៅផ្ែ បានោក្់ច្ចញច្ែើមបើតព្មរ់ទ្យិសការវនិិច្យាគក្ែុរវសិ័យ វ.ប.ន. និរ
ការអនុវតតច្ោ នច្យាបាយជាតិ វ.ប.ន. ព្រមទារំច្ែើមបើវាស់ផ្វរវឌ្ឍនភារ៖ 

• ការវនិិច្យាគជារមួច្ៅក្ែុរការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ច្សមើ ១% នន ន.ស.ស. ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០ ក្ែុរច្នាះ 
០,៥% នន ន.ស.ស. មានព្បភរច្ចញរើវសិ័យឯក្ជន ច្ធ្ៀបនឹរ ០,១២% នន ន.ស.ស. ក្ែុរឆ្ែ ំ
២០១៥។ 

• រិនទុរបស់ព្បច្ទ្យសក្មពុជាច្ៅក្ែុរសនទសសន៍នវានុវតតន៍សក្ ព្តូវខ្ពស់ជារក្ព្មិតមធ្យមននសមាជិក្របស់
សមាគមព្បជាជាតិអាសុើអាច្គែយព៍្តឹមឆ្ែ ២ំ០៣០។ 

• ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣ យនតការនិរចាប់ច្នទរបច្ចេក្វទិ្យានឹរព្តូវបានបច្រកើតនិរោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការច្រញច្ ញ។ 
• ព្តឹមឆ្ែ ២ំ០២៣ របបក្មមសិទ្យធិបញ្ជា ព្តូវបានរព្រឹរត្តមរយៈយនតការសមព្សបនានា ែូចជាយុទ្យធសាស្រសត

ោពំារ។ 

៣.៥.២. រិរណ៌នាអំរើសក្មមភារ និរ ិខិ្តូបក្រណ៍ 
តួនាទ្យើរបស់ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. គឺជាគន្ឹះសំខាន់បំនុតក្ែុរការធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍទ្យព្មរថ់មើៗ ផ្ែ ោពំ្ទ្យ

ែ ់សមតថភារនវានុវតតន៍ និរការព្សូបយក្បច្ចេក្វទិ្យាច្ៅក្ែុរព្ក្ុមហ ុន ព្រមទារំព្សបត្តមច្ោ នច្យាបាយ
ជាតិ វ.ប.ន. ឆ្ែ ២ំ០២០-២០៣០។ សក្មមភារនិរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ផ្ែ បានច្សែើច្ ើរនឹរច្ផ្លត តច្ ើទ្យិសច្ៅចំនួន 
៣ (ត្តរារទ្យើ ៩)។ 
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ត្តរារទ្យើ ៩៖ ការជរុំញព្បរន័ធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកបរយិាកាសែ ់ការក្សារសមតថភារព្សបូយក្របស់ព្ក្ុមហ ុន 
និរទាក្់ទាញការវនិិច្យាគច្ៅក្ែុ រវសិ័យ វ.ប.ន. 
ច្ ើក្ក្មពស់សមតថភារនវានុវតតន៍របស់
សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម 

១. បញ្េូ  ទ្យព្មរ់ោពំ្ទ្យនានាែូចជា ច្សវាក្មមបច្ចេក្វទិ្យា  
ច្សវាក្មមោពំ្ទ្យសំច្ៅការរព្រើក្ខ្្ួន វគគសិក្ាសែើរើការព្គប់ព្គរ 
នវានុវតតន៍ និរ ក្មមវធិ្ើបរវឹក្ច្នសរៗ។ 
២. បច្រកើតក្មមវធិ្ើព្បក្ួតព្បផ្ជរ និរនែ ់រង្ហវ ន់ច្ ើសហព្គិនភារ
និរនវានុវតតន៍។ 
៣. បច្រកើតចាប់ច្នទរបច្ចេក្វទិ្យាច្ែើមបើជំរុញការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា
រើសាក្ វទិ្យា ័យច្ៅកាន់វសិ័យឯក្ជន រវារអនតរវសិ័យ និរ
រើព្ក្ុមហ ុនបរច្ទ្យសច្ៅកាន់ព្ក្មុហ ុនក្ែុរព្សុក្ និរសព្មួ ែ ់
ការបស្រញ្ជជ បបច្ចេក្វទិ្យាទ្យំច្នើបឈានមុខ្ច្ែើមបើរព្ររឹសមតថភារ
នវានុវតតន។៍ 
៤. បច្រកើតសាថ ប័នរព្រឹរការអនុវតតចាប់របបក្មមសិទ្យធិបញ្ជា    
វញិ្ជា បនបព្តក្មម នរិសតរ់ោរ។ 

បច្រកើន ទ្យធភារទ្យទ្យួ និរច្ព្បើព្បាស ់
ហរិញ្ាបបទាននវានុវតតនស៍ព្មាប់ 
សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម 

៥. ច្រៀបចំប ត្ ច្វទ្យិកាសព្មាប់ការច្ព្តៀម ក្ខណៈក្ែុរការ 
វនិិច្យាគ ជាអាទ្យិ៍៖ ព្រតឹតិការណ៍ក្សារប ត្ ញ ព្រតឹតិការណ៍
ទាក្់ទាញធុ្រក្ិចេថមើ (Pitching Event) ែ ់វនិិច្យាគិន និរ
សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម។ 
៦. បច្រកើតអនុច្ោ ច្ៅជាក្ោ់ក្់ សព្មាប់ធ្នាោរសហព្ោស
ធុ្នតូច និរមធ្យម និរមូ នធិ្ិអភិវឌ្ឍនស៍ហព្គនិភារ ច្ែើមបើ
ឈានច្ៅអភិវឌ្ឍសមតថភារនវានុវតតន៍ នរិចប់យក្ 
បច្ចេក្វទិ្យា។ 
៧. សិក្ាវភិាគគម្ាតទ្យើនារននការទ្យទ្យ ួបានហរិញ្ាបបទាន
របស់សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមក្ែុរការច្ធ្វើនវានុវតតន។៍ 

ទាក្់ទាញ និរច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតែ ់ការ 
វនិិច្យាគផ្លទ  រ់ើបរច្ទ្យសឱ្យវនិចិ្យាគក្ែុរ 
វសិ័យ វ.ប.ន. នរិសហការជាមួយ 
សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមក្ែុរព្សុក្ 

៨. ច្សែើបញ្េូ  ក្ញ្េប់ច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតជាក្ោ់ក្់្ មួយច្ៅក្ែុរ
ចាប់វនិិច្យាគថមើ ច្ែើមបើទាក្់ទាញជារិច្សសវនិិច្យាគនិអនតរជាតិ
ក្ែុរវសិ័យផ្ែ ផ្នែក្ច្ ើបច្ចេក្វទិ្យា ការវនិិច្យាគច្ ើការ
ព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ក្៏ែូចជាការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា និរចំច្ណះ
ច្ធ្វើច្ៅកាន់ឱ្យសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម។ 

ច្ ើក្ក្មពស់សមតថភារនវានុវតតន៍របស់សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម 
 ទ្យធភាររបស់សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមមួយផ្ែ អាចច្ធ្វើនវានុវតតន៍បាន ច្ពា គឺច្ចះនាំខ្្ួនច្ៅ

នឹរការផ្ព្បព្បួ  ក្ខខ្ណឌ ច្នសរៗ និរតព្មូវការរបស់អតិថិជន មានសារៈសំខាន់្ស់សព្មាប់ភារព្បក្ួត
ព្បផ្ជររយៈច្រ យូរអផ្រវរ និរភារសថិតច្សថររបស់សហព្ោស។ សក្មមភារទ្យើ ១ គឺ រាជរោា ភិបា នឹរច្រៀបចំ
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បច្រកើតទ្យព្មរ់ច្សវាក្មមោពំ្ទ្យនានាផ្ែ ច្ផ្លត តច្ ើសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម សំច្ៅនត ់ច្សវាក្មមបច្ចេក្វទិ្យា 
ច្សវាក្មមព្បឹក្ាច្យាប ់សព្មាប់រព្រើក្ច្ ើការវនិិច្យាគ រនធោរនិរចាប់ វគគសិក្ាច្ ើការព្គប់ព្គរនវានុវតតន៍ 
និរក្មមវធិ្ើបណតុ ះប ត្  ច្នសរៗ ព្រមទារំការព្បក្ួតព្បផ្ជរច្ ើសហព្គិនភារនិរនវានុវតតន៍។ ច្ ើសរើច្នះ
ច្ទ្យៀត ចាប់សែើរើការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យាព្តូវផ្តព្តូវបានបច្រកើតច្ ើរ ក្ែុរច្ោ បំណរច្ ើក្ក្មពស់ការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា 
ចំច្ណះច្ធ្វើ ជំនាញក្ព្មិតខ្ពស់ និរច្ទ្យរច្កាស យ រើសាក្ វទិ្យា ័យ វសិ័យឯក្ជន និរច្ព្ៅព្បច្ទ្យស សំច្ៅនែ  ់
អតថព្បច្យាជន៍ែ ់វសិ័យែនទ្យច្ទ្យៀត (Beneficial Externality) សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ័យច្សែាក្ិចេ ជារិច្សស 
ច្ៅកាន់សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមសំច្ៅរព្រឹរសមតថភារនវានុវតតន៍របស់ខ្្ួន។ 

សក្មមភារទ្យើ ២ គឺការជំរុញនិររព្រឹរការអនុវតតរបបចាប់ក្មមសិទ្យធិបញ្ជា  វញិ្ជា បនបព្តក្មម និរសតរ់ោរ 
ជារិច្សសត្តមរយៈ ១) ការោពំ្ទ្យសក្មមភារអនុវតតបទ្យបបញ្ាតតផិ្ែ មានព្សាប ់សំច្ៅធានា និរច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតការ
បច្រកើតនវានុវតតន៍ និរការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា និរ ២) យុទ្យធនាការនត ់រ័ត៌មានសែើរើក្មមសិទ្យធិបញ្ជា  និរវញិ្ជា បនបព្តក្មម 
ឬសតរ់ោរត្តមរយៈសមាគមអាជើវក្មម។ 

សក្មមភារទ្យើ ៣ គឺការនត ់ការច្ ើក្ផ្ ររនធនាចូំ រិច្សសសព្មាប់ព្ក្ុមហ ុនក្ែុរព្សុក្ផ្ែ នាចូំ 
ឧបក្រណ៍ច្ព្បើព្បាស់ក្ែុរមនទើររិច្សាធ្ន៍ ច្ែើមបើអនុវតតសក្មមភារសិក្ាព្សាវព្ជាវ និរនវានុវតតន៍។ 
បច្រកើនឱ្យមាន និរទ្យទ្យួ បានហរិញ្ាបបទានសព្មាប់នវានុវតតន៍ែ ់សហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម 

សក្មមភារទ្យើ ១ មានច្ោ បំណរ ច្ ើក្ក្មពស់ការវនិិច្យាគ និរការច្ព្តៀម ក្ខណៈរបស់វនិិច្យាគិន 
ច្ៅក្ែុរព្បច្ទ្យស សំច្ៅកាត់បនថយគម្ាតក្ែុរការទ្យទ្យួ បានហរិញ្ាបបទាន៖ 

• ច្រៀបចំច្វទ្យិកា ជាអាទ្យិ៍៖ សនែិសើទ្យ ព្រឹតតិការណ៍ក្សារប ត្ ញទ្យំនាក្់ទ្យំនរ ក្ែុរច្ោ ច្ៅបច្រកើនការច្ព្តៀម
 ក្ខណៈរបស់វនិិច្យាគិន ែូចជាធ្នាោរពាណិជជ មូ និធ្ិវនិិច្យាគនសរច្ព្ររ(Venture Capital 
Fund) ជាច្ែើម ច្ែើមបើវនិិច្យាគច្ៅច្ ើសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមផ្ែ មាន ក្ខណៈនវានុវតតន៍ និរ
វនិិច្យាគច្ ើបច្ចេក្វទិ្យា។ 

• ច្រៀបចំព្រឹតតិការណ៍ពាក្់រ័នធនឹរការច្ព្តៀម ក្ខណៈក្ែុរការវនិិច្យាគច្ែើមបើបណតុ ះប ត្  សហព្ោសធុ្ន
តូចនិរមធ្យមច្ ើការព្គប់ព្គរហិរញ្ាវតថុ របស់ព្ក្ុមហ ុន និរការច្រៀបចំក្មមវធិ្ើទាក្់ទាញធុ្រក្ិចេថមើែ  ់
វនិិច្យាគិន សំច្ៅច្ ើក្ក្មពស់ចំច្ណះែឹរអំរើហរិញ្ាវតថុជូនសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម និរអែក្ព្គប់ព្គរ
សហព្ោស ជាច្ែើម។ 

• នារភាជ ប់ក្មមវធិ្ើ និរបរកិាខ រឧបច្ទ្យសភ្ាស់និររច្ន្ឿនធុ្រក្ិចេថមើ ច្ៅនឹរវនិិច្យាគិន ច្ែើមបើជំរុញរួក្ច្គឱ្យក្ាយ
ច្ៅជាព្គូឧច្ទ្យទស ឬជានែគូយុទ្យធសាស្រសតរបស់សហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម។ 
សក្មមភារទ្យើ ២ មានច្ោ បំណរនត ់ ិខ្ិតូបក្រណ៍ក្ែុរការនត ់មូ និធ្ិែ ់សហព្ោសធុ្នតូច និរ
មធ្យមច្ែើមបើច្ធ្វើនវានុវតតន៍ និរវនិិច្យាគក្ែុរការទ្យទ្យួ យក្បច្ចេក្វទិ្យា។ 

• ធ្នាោរសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យម និរមូ និធ្ិអភិវឌ្ឍន៍សហព្គិនភារនឹរព្តូវោក្់ឱ្យែំច្ណើ រការ
ក្ែុរក្ព្មិតថាែ ក្់ជាតិ ច្ោយព្តូវជំរុញ និរច្ផ្លត តច្ ើសហព្ោសធុ្នតូច និរមធ្យមផ្ែ មានព្សាប់ និរ
ផ្ែ វនិិច្យាគច្ ើសក្មមភារនវានុវតតន ៍និរទ្យទ្យួ យក្បច្ចេក្វទិ្យា ជារិច្សសច្ៅក្ែុរផ្នែក្ផ្ក្នចែក្សនិ  
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ក្មមនតសា  និរច្សែាក្ិចេឌ្ើជើថ ។ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. នឹរសព្មបសព្មួ ជាមួយព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរ
ហរិញ្ាវតថុច្ ើការង្ហរច្នះ។ 

• ផ្នែក្ច្ ើការរិនិតយសិក្ាច្ ើន ប័ព្តវនិិច្យាគ (Investment Portfolio) របស់ធ្នាោរសហព្ោសធុ្នតូច 
និរមធ្យម និរមូ និធ្ិអភិវឌ្ឍន៍សហព្គិនភារ ការសិក្ាវភិាគគម្ាតននការទ្យទ្យួ បានហរិញ្ាបបទានច្ ើ
ការង្ហរនវានុវតតន៍នឹរព្តូវច្ធ្វើច្ ើរជាមួយវសិ័យឯក្ជន ច្ែើមបើត្តក្់ផ្តរ ិខ្ិតូបក្រណ៍ហិរញ្ាបបទានថមើ
សព្មាប់បំច្រញនូវគម្ាតហរិញ្ាបបទានក្ែុរការង្ហរនវានុវតតន៍ត្តមរយៈការនែ ់ហរិញ្ាបបទានឥតសំណរ ឬ
 ិខ្ិតូបក្រណ៍ហរិញ្ាវតថុច្នសរៗែូចជា ព្បាក្់ខ្េើ ការធានារា៉ាប់ររ ឬមូ ធ្ន។ 

• ទ្យនទឹមនឹរច្នះ រាជរោា ភិបា ព្តូវបនតោពំ្ទ្យវធិានការផ្ែ ជួយសព្មួ ែ ់ការបច្រកើតជាន្ូវការននធុ្រក្ិចេថមើ 
និរសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម មាន ទ្យធភារទ្យទ្យួ បានការោពំ្ទ្យផ្នែក្ហរិញ្ាវតថុជាសាធារណៈ។ 

ទាក់្ទាញ និរច្ ើក្ទឹ្យក្ចិតតវនិិច្យាគិនផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យសឱ្យសហការជាមួយសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម 
ក្ែុរព្សុក្ និរច្នទរបច្ចេក្វទិ្យានិរចំច្ណះច្ធ្វើ 

ចាប់វនិិច្យាគនត ់ក្ញ្េប់ច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតសព្មាប់ការវនិិច្យាគផ្លទ  ់រើបរច្ទ្យសច្ ើ “គច្ព្មារវនិិច្យាគមាន
 ក្ខណៈសមបតតិព្គប់ព្ោន់” ផ្ែ ទ្យទ្យួ សាគ  ់ច្ោយព្ក្ុមព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា។ យនតការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតសព្មាប់
ការវនិិច្យាគ រួមមាន ការច្ ើក្ផ្ ររនធច្ ើព្បាក្់ចំណូ រហូតែ ់ ៩ ឆ្ែ  ំអាព្ស័យច្ ើ ក្ខណៈសមបតតិនន
គច្ព្មារវនិិច្យាគ ការសព្មួ នត ់រម្ស់រិច្សស (Special Depreciation Facility) ការច្ ើក្ផ្ ររនធនាចូំ 
ច្ ើច្ព្គឿរមា៉ា សុើន ឧបក្រណ៍ ធាតុចូ សព្មាប់ន ិតក្មម វតថុធាតុច្ែើម និរសមាភ រច្នសរៗច្ទ្យៀត។ រាជរោា ភិបា 
ក្ំរុរច្ធ្វើវចិ្សាធ្នក្មមចាប់សែើរើវនិិច្យាគ។ ព្ក្សួរ ឧ.វ.ប.ន. នឹរសព្មបសព្មួ ជាមួយ ព្ក្សួរច្សែាក្ិចេ និរ
ហរិញ្ាវតថុ និរព្ក្ុមព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា ច្ែើមបើច្សែើោក្់បញ្េូ  ក្ញ្េប់ច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតច្ៅក្ែុរចាប់ច្នះសព្មាប់ទាក្់
ទាញវនិិច្យាគិនអនតរជាតិ្ផ្ែ  ១) វនិិច្យាគក្ែុរវសិ័យផ្ែ ផ្នែក្ច្ ើបច្ចេក្វទិ្យាជាមូ ោា ន ២) វនិិច្យាគ
ច្ ើសក្មមភារននការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍ ឬសក្មមភារននការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យានិរចំច្ណះែឹរ ៣) ច្បតជ្ាចិតត
សហការជាមួយសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម និរអែក្នគត់នគរ់ក្ែុរព្សុក្ត្តមរយៈការច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា និរចំច្ណះ
ច្ធ្វើ និរ/ឬ ៤) សហការជាមួយព្គឹះសាថ នឧតតមសិក្ាក្ែុរព្សុក្ និរសាថ ប័នព្សាវព្ជាវសាធារណៈច្នសរៗ ក្មមវធិ្ើ 
បណតុ ះប ត្   ការព្សាវព្ជាវនិរអភិវឌ្ឍន៍។  

៣.៥.៣. ច្ោ នច្យាបាយចព្មុះ 
ត្តរារទ្យើ ១០ សច្រខបខ្្ឹមសារសំខាន់ៗពាក្់រ័នធនឹរសំណំុវធិានការសព្មាប់អនុវតត។ 

ត្តរារទ្យើ ១០៖ ច្ោ នច្យាបាយចព្មះុ៖ ព្បរ័នធច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរកបរយិាកាស ែ 
សសរសតមភ រយៈច្រ   ិខ្ិតូបក្រណ៍គតិយុតត  ិខ្ិតូបក្រណ៍សរគម  

និរវបបធ្ម៌ 

 ិខ្ិតូបក្រណ៍ហរិញ្ា
វតថុ 

ជំរុញព្បរ័នធ 
ច្អកូ្ ូសុើផ្ែ បរក
បរយិាកាសែ ់ការ

២០២១- 

២០២២ 

•  រព្រើក្សមតថក្ិចេរបស់
ធ្នាោរសហព្ោសធុ្នតូច
និរមធ្យមច្ែើមបើោពំ្ទ្យការ 

•  បច្រកើតក្មមវធិ្ើព្បក្ួតព្បផ្ជរ
ច្ ើនវានុវតតន៍និរ 
សហព្គិនភារ។ 

•  ច្ផ្លត តច្ ើគច្ព្មារ
នែ ់មូ និធ្ិផ្ែ 
ច្ទ្យើបបច្រកើតថមើនិរ
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ោពំ្ទ្យសមតថភារ
ព្សូបយក្ 
នវានុវតតន៍របស់
សហព្ោសធុ្នតូច
និរមធ្យម និរការ
ទាក្់ទាញការ 
វនិិច្យាគក្ែុរ 
វស័ិយ វ.ប.ន. 

វនិិច្យាគច្ ើការព្សាវព្ជាវ
និរអភិវឌ្ឍន៍ និរនវានុវតតន៍
របស់សហព្ោសធុ្នតូច
និរមធ្យម។  

•  បញ្េូ  ការច្ ើក្ទ្យឹក្ចិតតច្ៅ
ក្ែុរចាប់វនិិច្យាគច្ែើមបើ
ទាក្់ទាញវចិ្យាគិនផ្លទ  ់រើ
បរច្ទ្យសផ្ែ វនិិច្យាគច្ ើ
សក្មមភារផ្ែ នែ ់តនម្
បផ្នថម និរការព្សាវព្ជាវ 
និរ/ឬផ្ែ សហការ
ជាមួយប ែ្ ព្ក្ុមហ ុនក្ែុរ
ព្សុក្ និរជាមួយសាក្ 
វទិ្យា ័យក្ែុរព្សុក្ និរ 
សាថ ប័នព្សាវព្ជាវ 
សាធារណៈ។ 

•  បច្រកើតចាប់ច្នទរបច្ចេក្វទិ្យា
ច្ែើមបើជំរុញការបស្រញ្ជជ ប 
បច្ចេក្វទិ្យា ជារិច្សសច្ៅ
កាន់សហព្ោសធុ្នតូច និរ
មធ្យមសំច្ៅែ ់ការរព្រឹរ
សមតថភារនវានុវតតន៍។ 

•  បច្រកើតវគគសិក្ា និរក្មមវធិ្ើ 
បរវឹក្ែ ់សហព្គិន។ 

•  បច្រកើតវគគសិក្ា និរក្មមវធិ្ើ 
បរវឹក្ច្ ើការព្គប់ព្គរ 
នវានុវតតន៍។ 

•  នែ ់បច្ចេក្វទិ្យានិរច្សវា 
ក្មមសព្មាប់រព្រើក្ធុ្រក្ិចេ។ 

•  បច្រកើនការច្ព្តៀម ក្ខណៈ
សព្មាប់វនិិច្យាគិន។ 

•  រព្រឹរការអនុវតតរបប 
ក្មមសិទ្យធិបញ្ជា ។ 

ផ្ែ មានព្សាប់ 
ែូចជា មូ និធ្ិ
អភិវឌ្ឍន៍ 
សហព្គិនភារ 
និរធ្នាោរ 
សហព្ោស 
ធុ្នតូច និរមធ្យម
ច្ែើមបើឈាន ច្ៅរក្
នវានុវតតន៍។ 

•  សិក្ាវភិាគគម្ាត
ទ្យើនារននការ
ទ្យទ្យួ បាន 
ហរិញ្ាបបទាន
របស់សហព្ោស
ធុ្នតូច និរមធ្យម
ក្ែុរការច្ធ្វើ 
នវានុវតតន៍។ 

២០២៣- 
២០៣០ 

 •  បនតសក្មមភារទ្យំនាក្់ទ្យំនរ
និរការយ ់ែឹរទាក្់ទ្យិន
សហព្គិនភារនិរ 
នវានុវតតន៍។ 

•  ត្តក្់ផ្តរ 
 ិខ្ិតូបក្រណ៍
ហរិញ្ាបបទានថមើ
សព្មាប់បំច្រញនូវ
គម្ាត 
ហរិញ្ាបបទាន 
ក្ែុរការង្ហរ 
នវានុវតតន៍ ជា
រិច្សសែំ្ក្់
កា ច្ព្តៀម និរ
ចប់ច្នែើម។ 

 



 

ផ្ននទ្យើបង្ហា ញនូ្វវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍ក្មពុជា ២០៣០      37 

 

ឧប្ម្ព័នធ 
 

បញ្ជ ើរាយនាមព្ក្សួរសាថ ប័នពាក់្រ័នធផ្ែ បានរិច្ព្ោះច្យាប ់ 
ព្ក្សួរឧសាហក្មម វទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន ៍ 
- អគគនាយក្ោា នវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍  
- អគគនាយក្ោា នឧសាហក្មម 
- អគគនាយក្ោា នសហព្ោសធុ្នតូចនិរមធ្យម និរសិបបក្មម 
- វទិ្យាសាថ នជាតិវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន៍  
- វទិ្យាសាថ នសតរ់ោរក្មពុជា 
សមាជិក្គណៈព្បឹក្ាច្យាប វ់ទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន-៍ 
របសព់្ក្មុព្បឹក្ាជាតិវទិ្យាសាស្រសត បច្ចេក្វទិ្យា និរនវានុវតតន ៍ 
អតើតព្ក្មុព្បឹក្ាជាតិវទិ្យាសាស្រសត និរបច្ចេក្វទិ្យារបសព់្ក្សួរផ្ននការ  
ព្ក្សួរច្សែាកិ្ចេ និរហរិញ្ាវតថុ  
- អគគនាយក្ោា នច្ោ នច្យាបាយច្សែាកិ្ចេ និរហរិញ្ាវតថុសាធារណៈ 
ឧតតមព្ក្មុព្បឹក្ាច្សែាកិ្ចេជាតិ 
ព្ក្សួរការបរច្ទ្យស និរសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ  

ព្ក្សួរមហាននទ 
- អគគសែរការោា ននគរបា ជាតិ 
ព្ក្សួរការពារជាតិ 
- ក្រយុទ្យធរ ច្ខ្មរភូមិនទ 
ព្ក្សួរមុខ្ង្ហរសាធារណៈ 
ព្ក្មុព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា 
មជឈមណឌ  បណតុ ះធុ្រកិ្ចេថមើ «ច្តច្ជា» 
ធ្នាោរសហព្ោសធុ្នតូច  
និរមធ្យមក្មពុជា 
សមពន័ធសមាគមសហព្ោសធុ្នតូច  
និរមធ្យមក្មពុជា 
សភាពាណិជជក្មមក្មពុជា 
វទិ្យាសាថ នបច្ចេក្វទិ្យាក្មពុជា 

- អគគនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
- វទិ្យាសាថ នជាតិការទូ្យត និរទំ្យនាក់្ទំ្យនរអនតរជាតិ 
ព្ក្សួរអបរ់ ំយុវជន និរក្ើឡា 
- អគគនាយក្ោា នឧតតមសិក្ា 
- អគគនាយក្ោា នច្ោ នច្យាបាយ និរផ្ននការ  
ព្ក្សួរនព្បសណើ យ ៍និរទូ្យរគមនាគមន ៍
- អគគនាយក្ោា នបច្ចេក្វទិ្យាគមនាគមន៍ និររ័ត៌មាន 
ព្ក្សួរពាណិជជក្មម 
- អគគនាយក្ោា នពាណិជជក្មមអនតរជាតិ 
- អគគនាយក្ោា នជំរុញពាណិជជក្មម 
ព្ក្សួរការង្ហរ និរបណតុ ះប ត្  វជិាជ ជើវៈ 
- អគគនាយក្ោា នអប់របំណតុ ះប ត្  បច្ចេក្ច្ទ្យស និរវជិាជ ជើវៈ 
ព្ក្សួរក្សិក្មម រុកាខ ព្បមាញ់ និរច្នសាទ្យ 
- អគគនាយក្ោា នក្សិក្មម 
ព្ក្សួរសុខាភិបា  

សាក្ វទិ្យា យ័ភូមិនទភែំច្រញ 
សាក្ វទិ្យា យ័ភូមិនទក្សិក្មម 
វទិ្យាសាថ នជាតិនព្បសណើ យ ៍ទូ្យរគមនាគមន ៍បច្ចេក្វទិ្យា
គមនាគមន ៍និររត័ម៌ាន 
វទិ្យាសាថ នជាតិរហុបច្ចេក្វទិ្យាក្មពុជា 
វទិ្យាសាថ នបណែុ ះប ែ្   និរព្សាវព្ជាវច្ែើមបើ 
អភិវឌ្ឍនក៍្មពុជា  
វទិ្យាសាថ នបច្ចេក្វទិ្យាគិរ ើរមយ 
វទិ្យាសាថ នចក្ខុវសិយ័អាសុើ 
Impact Hub Company 
Small World Venture 
ព្ក្មុហ ុន Amru Rice 
ព្ក្មុហ ុន GGear Group 
ព្ក្មុហ ុន ISI Group 
ព្ក្មុហ ុន ម៉ាុរ ឫទ្យធើ ព្គុប  

- អគគនាយក្ោា នបច្ចេក្ច្ទ្យសសុខាភិបា  ព្ក្មុហ ុន Royal Group 
ព្ក្សួរផ្ននការ 
- អគគនាយក្ោា នផ្ននការ 
- វទិ្យាសាថ នជាតិសថិតិ 
ព្ក្សួរសាធារណការ និរែឹក្ជញ្ជូ ន 
- អគគនាយក្ោា នភសតុភារក្មម 
- អគគនាយក្ោា នផ្ននការ និរច្ោ នច្យាបាយ 

ព្ក្មុហ ុន Bongloy 
ទ្យើភាែ ក្ង់្ហរសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ាុន (JICA) 
ធ្នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុើ (ADB) 
ធ្នាោររិភរច្ោក្ (WB) 
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