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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងវិិស័យ័ឧស័ាហកម្មមវៃវិឆ្លាា តច្ចេ�កម្មុ�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងវិិស័យ័ឧស័ាហកម្មមវៃវិឆ្លាា តច្ចេ�កម្មុ�ជា
 នៅ�កុ្នុ�ងយុ�គសម័យ័ុបដិិវត្តតន៍ឧ៍សាហម័ម៤.០
បនៅ�េក្នុវទិ្យាាឌីីជីីថលបាន៍នៅដិើរតួ្តនាទី្យាដិសំ៏ខាន៍កុ់្នុ�ងការ
ក្នុសាងគ្រឹះគះ�នៅសដិឋកិ្នុ�េ និ៍ងសងគម័ឌីីជីីថល។ នៅ�យុ
នៅ�តើម័នៅ�ញពីីបដិិវត្តតន៍ឧ៍សាហក្នុម័ម ៤.០ ឧសាហក្នុម័ម
វៃវឆ្លាា ត្តបាន៍នៅល�នៅ�ញជារូបរាងនៅ�ើង  នៅ�យុក្នុុ�ង
នៅនា�បនៅ�េក្នុវទិ្យាាបាន៍�ូលរមួ័យ៉ាា ងសក្នុម័មនៅ�កុ្នុ�ង
គ្រឹះបតិ្តបត្តតកិារ�លិត្ត និ៍ងគ្រឹះគបគ់្រឹះគងខ្សែ�ែគ្រឹះ�វាក្នុ�់លិត្តក្នុម័ម 
នៅ�យុជីគ្រឹះម័ញុគ្រឹះបសិទ្យាធភាពី កាត្តប់ន៍ថយុការ�ូ�ខាត្ត ក្នុ៏
ដូិ�ជាហានិ៍ភ័យ័ុនៅ�ែង  ៗខ្សែដិលនៅ�ើើឲ្យយ�លិត្ត�លមាន៍
គ�ណភាពីកាន៍ខ់្សែត្តលអគ្រឹះបនៅសើរ �ំនៅណញនៅពីលនៅវលា
និ៍ងមាន៍វៃថានៅដិើម័�លិត្តទាបជាងម័�ន៍។  សគ្រឹះមាប់
សហគ្រឹះ�ស��ន៍តូ្ត� និ៍ងម័�យម័ វត្តតមាន៍របស់សើ័យុ
គ្រឹះបវត្តតកិ្នុម័មនៅ�កុ្នុ�ង�លិត្តក្នុម័មតាម័រយុៈឧសាហក្នុម័ម ៤.០
ន៍ះងនៅ�ើើឱ្យយត្តគ្រឹះម័ូវការវៃន៍ការ�លិត្តនៅក្នុើន៍នៅ�ើង  ខ្សែដិល
ទាម័ទារឱ្យយមាន៍ការយុក្នុ�ិត្តតទ្យា�ក្នុ�ក្នុកុ់្នុ�ងការសគ្រឹះម័ប

�ាួន៍ជាម័ួយុការម័ក្នុដិល់វៃន៍បដិិវត្តតន៍៍ឧសាហក្នុម័ម 
ជាពិីនៅសសនៅរាង�គ្រឹះក្នុ�លិត្តខុាត្តម័�យម័ន៍ះងកាន៍ខ់្សែត្ត
មាន៍សកាត ន៍�ពីលកុ្នុ�ងការត្តភាា បជ់ាម័យួុខ្សែ�ែគ្រឹះ�វាក្នុ់
�គត្ត�់គងន់ៅ�ថុ្នាក្នុត់្តំបន៍ ់និ៍ងសក្នុលនៅលាក្នុ។

 គ្រឹះសបនៅពីលជាម័យួុ�ុនៅន៍�ខ្សែដិរ នៅគ្រឹះ�ពីីបនៅ�េក្នុវទិ្យាា
ឌីីជីីថល ជំីនាញឌីីជីីថលក្នុម៏ាន៍ភាពីចាំបំា��់ងខ្សែដិរ
កុ្នុ�ងការធានាឲ្យយបាន៍ថ្នាភាគពីាក្នុព់ីន័៍ធទាងំអស់មាន៍
�នំៅណ�ដិះង និ៍ងជំីនាញគ្រឹះគបគ់្រឹះ�ន៍កុ់្នុ�ងការទាញយុក្នុ
គ្រឹះបនៅយ៉ាជីន៍៍ពីីការនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាាឱ្យយអស់ពីី
លទ្យាធភាពី និ៍ងនៅឆ្លាះ �នៅ�រក្នុការបនៅងើើត្តថមនីៅ�យុ�ានួ៍ឯង។

 ខាងនៅគ្រឹះកាម័នៅន៍� គឺជាសគ្រឹះម័ងប់នៅ�េក្នុវទិ្យាាឌីីជីីថល
និ៍ងជំីនាញឌីីជីីថលម័យួុ�នំ៍នួ៍ ខ្សែដិលមាន៍សកាត ន៍�ពីល
នៅ�ក្នុុ�ងវស័ិយុឧសាហក្នុម័មវៃវឆ្លាា ត្តនៅ�ក្នុម័ះ�ជា៖

I.   បនៅ�េក្នុវទិ្យាាឌីីជីីថលI.   បនៅ�េក្នុវទិ្យាាឌីីជីីថល
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ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

IIoT គ្រឹះតូ្តវបាន៍គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�នួំ៍ន៍ដូិ�ជា
គ្រឹះបនៅទ្យាសបារាងំ, គ្រឹះបនៅទ្យាសអូស្រ្តាសាត លី, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍ និ៍ងគ្រឹះបនៅទ្យាសអងន់ៅគាស
នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាបគ់្រឹះគបគ់្រឹះគងសត�ក្នុ
ទ្យានំ៍ញិ។

១
Industrial Internet 
of Things (IIoT)



ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

Cloud computing គ្រឹះត្តូវបាន៍គ្រឹះបនៅទ្យាស
ភាគនៅគ្រឹះ�ើន៍នៅ�ទូ្យាទាងំពិីភ័ពីនៅលាក្នុរមួ័មាន៍
គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍,  គ្រឹះបនៅទ្យាសអូស្រ្តាសាត លី, 
សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ, សហភាពីអឺរ ា�ប, 
ន៍ងិគ្រឹះបនៅទ្យាសសិងហប�រនីៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាប់
�ុ�ក្នុទិ្យាន៍ុន៍យ័ុគ្រឹះបពីន័៍ធ�លិត្តក្នុម័ម។

គ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា , គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសបារាងំ, គ្រឹះបនៅទ្យាសអា�ឺម័ាង ់និ៍ង
គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាា
នៅន៍�សគ្រឹះមាបឌី់ីសាញ ឬនៅបា�ពី�ម័ះ
�លិត្ត�ល ខ្សែដិលវាអា�ជីួយុកាត្ត់
បន៍ថយុវៃថានៅដិើម័�លិត្ត។

នៅ�យុនៅគ្រឹះបើឧបក្នុរណ៍ចាំបស់ញ្ញាា  
ទ្យាិន៍ុន៍យ័ុគ្រឹះត្តូវបាន៍គ្រឹះបម័ូល  រ�ួវភិាគ 
ន៍ិងជូីន៍ដំិណះ ងនៅ�នៅពីល�លិត្តក្នុម័ម
មាន៍ការរាងំសុ�។ គ្រឹះបនៅទ្យាសភាគនៅគ្រឹះ�ើន៍
បាន៍ន៍ះងកំ្នុពី�ងនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�
រមួ័មាន៍សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ, គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍, គ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា , គ្រឹះបនៅទ្យាស
កាណ្ឌា�, ន៍ិងគ្រឹះបនៅទ្យាសកូ្នុនៅរ ា
ខាងត្តូូង។

២

៣

៤

៥

Cloud computing

Additive 
manufacturing 

(AM) 
/ 3D Printing

Big Data & Analytics

Sensors

សហភាពីអឺរ ា�ប, គ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា , 
គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍, 
ន៍ិងគ្រឹះបនៅទ្យាសកូ្នុនៅរ ាខាងត្តូូងនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់
បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�សគ្រឹះមាបក់ារគ្រឹះបមូ័ល
ទ្យាិនុ៍ន៍យ័ុ ន៍ិងការគ្រឹះតួ្តត្តពិីន៍ិត្តយដំិនៅណើ រ
ការ�លិត្តក្នុម័ម។
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ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�គ្រឹះតូ្តវបាន៍សហភាពីអរឺ ា�ប 
ន៍ងិសហរដិឋអានៅម័រកិ្នុនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់នៅ�យុ
កុ្នុ�ងនៅនា�ឧបក្នុរណ៍ចាំបស់ញ្ញាា ន៍ះង
គ្រឹះបមូ័លទ្យានុិ៍ន៍យ័ុ ន៍ងិវភិាគបញ្ញាហ  
នៅដិើម័ូបីនៅងើើន៍គ្រឹះបសិទ្យាធភាពី�លិត្តក្នុម័ម 
នៅ�យុកាត្តប់ន៍ថយុ�ណំ្ឌាយុ
ន៍ងិ�ំនៅណញនៅពីលនៅវលា ។

VR ន៍ះងជីួយុកាត្តប់ន៍ថយុហានិ៍ភ័យ័ុ 
ន៍ិងជីួយុសគ្រឹះម័ួលដិល់ការក្នុំណត្ត់
បញ្ញាហ បាន៍យ៉ាា ងឆ្លាបរ់ហ័ស។ 
គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�ំន៍ួន៍ដូិ�ជាគ្រឹះបនៅទ្យាស
កូ្នុនៅរ ាខាងត្តូូង, គ្រឹះបនៅទ្យាសសិងហប�រ,ី 
គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, គ្រឹះបនៅទ្យាសបារាងំ, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសអា�មឺ័ាង,់ សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ និ៍ង
គ្រឹះបនៅទ្យាសអងន់ៅគាសនៅគ្រឹះបើបនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�។

AR ន៍ះងតាម័�ន៍ការផ្លាា ស់បតូរនៅ�ក្នុុ�ង
�លិត្តក្នុម័ម ក្នុំណត្តល់ក្នុខ�ណា នៅ�ែងៗ
ន៍ិងគ្រឹះត្តួត្តពិីន៍ិត្តយ�លិត្ត�លខ្សែដិលបាន៍
បញ្ចេបក់ារ�លិត្ត។ គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�នួំ៍ន៍
ដូិ�ជាគ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, គ្រឹះបនៅទ្យាសសិងហប�រ,ី 
គ្រឹះបនៅទ្យាសបារាងំ,គ្រឹះបនៅទ្យាសកូ្នុនៅរ ាខាងត្តូូង 
ន៍ិងសហរដិឋអានៅម័រកិ្នុនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់
បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�។ 

៦

៧

៨

៩

Cognitive Computing

Virtual Reality 
(VR)

Augmented 
Reality (AR)

Machine
 Learning & AI

សហភាពីអឺរ ា�ប, គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍ និ៍ងសហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ
នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�សគ្រឹះមាប់
ការវភិាគទ្យាិនុ៍ន៍យ័ុ ខ្សែដិលមាន៍
លក្នុខណៈសម�គសាម ញ។
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ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

សហភាពីអរឺ ា�ប, សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ និ៍ង
គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�
សគ្រឹះមាប�់ុ�ក្នុ និ៍ងវភិាគទ្យានុិ៍ន៍យ័ុ ក្នុដូ៏ិ�ជា
រាយុការណ៍ពីត័្តម៌ាន៍ខ្សែដិលគ្រឹះបមូ័លបាន៍។

គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍ និ៍ងសហភាពីអរឺ ា�បនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់
បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�សគ្រឹះមាបក់ាត្តប់ន៍ថយុភាពី
សម�គសាម ញវៃន៍គ្រឹះបពីន័៍ធគ្រឹះគបគ់្រឹះគង �តល់ភាពី
ងាយុគ្រឹះសួលក្នុុ�ងការគ្រឹះបម័ូល និ៍ងវភិាគ
ទ្យាិន៍ុន៍យ័ុ។

សគ្រឹះមាបជ់ាជីនំ៍យួុដិល់ក្នុមាា ងំពីលក្នុម័ម។ 
គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�ំនួ៍ន៍ ដូិ�ជាគ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍,
សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ, គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសអា�មឺ័ាង ់និ៍ងគ្រឹះបនៅទ្យាសអងន់ៅគាស
បាន៍ន៍ះងកំ្នុពី�ងនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�។

១០

១១

១២

១៣

Data warehouse

Edge Computing

Robotics & Automation

5G

បណ្ឌាត ញអ�ីន៍�ឺណិត្តខ្សែដិលមាន៍
នៅលូ�ន៍នៅលឿន៍ ន៍ះងកាត្តប់ន៍ថយុភាពី
យុឺត្តយ៉ាា វ ជីួយុពីនៅន៍ា�ន៍ទ្យាំនាក្នុទ់្យាំន៍ង។ 
គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�នំ៍នួ៍ដូិ�ជាគ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសកូ្នុនៅរ ាខាងត្តូូង, គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសកាណ្ឌា� និ៍ងគ្រឹះបនៅទ្យាសអងន់ៅគាស 
បាន៍ន៍ះងកំ្នុពី�ងនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�។ 
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ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍, គ្រឹះបនៅទ្យាសជីបា�ន៍, 
គ្រឹះបនៅទ្យាសបារាងំ និ៍ងគ្រឹះបនៅទ្យាសអា�មឺ័ាង់
នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�សគ្រឹះមាប់
ក្នុំណត្តស់ម័ត្តថភាពី�លិត្ត, ក្នុំណត្ត់
នៅពីលនៅវលា�លិត្ត និ៍ងលទ្យាធភាពីខ្សែដិល
អា��លិត្តបាន៍។

គ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាា
នៅន៍�សគ្រឹះមាបព់ីាក្នុរណ៍ពីីត្តគ្រឹះមូ័វការ�លិត្ត
�លឲ្យយកាន៍ខ់្សែត្តមាន៍ភាពីគ្រឹះត្តះម័គ្រឹះតូ្តវ ខ្សែដិល
អា�កាត្តប់ន៍ថយុវៃថាសត�ក្នុនៅ�នៅពីលខ្សែដិល
មាន៍ការ�លិត្តនៅលើសក្នុំណត្ត។់

គជឺាគ្រឹះបពីន័៍ធគ្រឹះគបគ់្រឹះគង ន៍ងិខ្សែថរក្នុានៅគ្រឹះគ�ង
មាា ស�ីន៍។ នៅ�យុមាន៍បពំាក្នុ ់Sensors 
នៅ�ខ្សែ�ុក្នុខាងកុ្នុ�ងមាា ស�ីន៍ វាន៍ះង�តល់
ពី័ត្ត៌មាន៍នៅ�នៅពីលមាា ស�ីន៍មាន៍បញ្ញាហ
ឬដិល់នៅពីលគ្រឹះតូ្តវជួីសជី�ល។ គ្រឹះបនៅទ្យាស
ម័យួុ�ំនួ៍ន៍នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�
ដូិ�ជាសហភាពីអរឺ ា�ប, សហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ, 
គ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍ និ៍ងគ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា ។ 

១៤

១៥

១៦

១៧

SAP integration 

ERP integration
(Enterprise 
Resources 
Planning)

Extreme Operational 
Efficiency Technology

Digital Twin

គ្រឹះបនៅទ្យាសអា�មឺ័ាង ់និ៍ងសហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ
នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�សគ្រឹះមាប់
ជីគ្រឹះមុ័ញគ្រឹះបពីន័៍ធគ្រឹះបតិ្តបត្តតិការនៅ�ខ្សែ�ុក្នុ
ខាងកុ្នុ�ង�លិត្តក្នុម័ម, នៅ�ើើការពីាក្នុរ, ខ្សែក្នុវៃ�ុ, 
គ្រឹះសាវគ្រឹះជាវ និ៍ងនៅ�ើើនៅត្តសតសាក្នុលូង
គគ្រឹះមូ័�លិត្ត�ល (Prototype)។
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ល.រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល កាារអនុុវិត្តត រូបត្តំណាាង

សគ្រឹះមួ័លដិល់ការបញ្ញាា ទ្យាញិវត្តថ�ធាត្ត�នៅដិើម័ 
ន៍ិងជីួយុសគ្រឹះម័ួលដំិនៅណើ រការ�លិត្ត។ 
គ្រឹះបនៅទ្យាសកូ្នុនៅរ ាខាងត្តូូង,  គ្រឹះបនៅទ្យាសឥណ្ឌាា ,  
គ្រឹះបនៅទ្យាសអា�មឺ័ាង ់និ៍ងសហរដិឋអានៅម័រកិ្នុ
បាន៍នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅន៍�។

ការត្តភាា បរ់វាងឧបក្នុរណ៍នៅអ��ិគ្រឹះតូ្តនិ៍ក្នុ  
ខ្សែដិលអន៍�ញ្ញាា ត្តិឱ្យយឧបក្នុរណ៍ទាងំនៅនា�
មាន៍ទ្យាំនាក្នុទ់្យាំន៍ង�ុ �តល់សញ្ញាា  ន៍ិង
ជូីន៍ដំិណះ ងឱ្យយ�ុនៅ�នៅពីលមាន៍បញ្ញាហ
ណ្ឌាម័យួុនៅ�កុ្នុ�ងដំិនៅណើ រការ�លិត្ត។ 
គ្រឹះបនៅទ្យាសម័យួុ�ំន៍នួ៍នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ បនៅ�េក្នុវទិ្យាា
នៅន៍�រមួ័មាន៍ដូិ�ជាគ្រឹះបនៅទ្យាស�ិន៍ និ៍ង
សហភាពីអឺរ ា�បជានៅដិើម័។ 

១៨

១៩

MES (Manufacturing 
Execution System)

Internet of Things 
(IoT)
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II.   ជំីនាញឌីីជីីថលII.   ជំីនាញឌីីជីីថល
     ក្នុ. ក្នុគ្រឹះម័តិ្តម័ូល�ឋ ន៍ក្នុ. ក្នុគ្រឹះម័តិ្តម័ូល�ឋ ន៍

 ក្នុគ្រឹះម័តិ្តមូ័ល�ឋ ន៍សគ្រឹះមាបអុ់ក្នុនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ទូ្យានៅ�
នៅ�កុ្នុ�ងវស័ិយុឧសាហក្នុម័ម   អា�ជាគ្រឹះបជាជីន៍ទូ្យានៅ� និ៍ង/ឬ
ប�គគលិក្នុខ្សែដិលបនៅគ្រឹះម័ើការនៅ�តាម័គ្រឹះក្នុសួង-សាថ ប័ន៍ 

សហគ្រឹះ�សឯក្នុជីន៍ និ៍ងនៅរាង�គ្រឹះក្នុ ខ្សែដិលមាន៍ក្នុគ្រឹះម័តិ្ត
�ំនៅណ�ដិះង និ៍ងជំីនាញឌីីជីីថលតិ្ត�ត្តួ�។

ល.រ ប្របច្ចេ�ទ្យាជីំនាាញ វិត្តុ�បំណង

អក្នុខរក្នុម័មឌីីជីីថល (Digital Literacy)

គ្រឹះបតិ្តបតិិ្តការបនៅ�េក្នុវទិ្យាា 
(Technology Operation) 

ឧបក្នុរណ៍វៃវឆ្លាា ត្ត (Smart Devices)

Search Engine

�ំនៅណ�ដិះងមូ័ល�ឋ ន៍អំពីីរបត្ត់បនៅ�េក្នុវទិ្យាា

ភាពីសុាត្ត់ជីំនាញកុ្នុ�ងការនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់
បនៅ�េក្នុវទិ្យាាឌីីជីីថលខ្សែដិលពាក្នុ់ពី័ន៍ធនៅ�ន៍ះង

វស័ិយុឧសាហក្នុម័ម

អា�នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ម័��ងារនៅ�ែងៗ 
កុ្នុ�ងគ្រឹះបតិ្តបត្តតិការនៅ�យុនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ឧបក្នុរណ៍វៃវឆ្លាា ត្ត

ការខ្សែសើងរក្នុពី័ត្ត៌មាន៍តាម័គ្រឹះបពី័ន៍ធអ�ីន៍�ឺណិត្ត

១

២

៣

៤
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�. ក្នុគ្រឹះម័តិ្តម័�យម័�. ក្នុគ្រឹះម័តិ្តម័�យម័ 

 សគ្រឹះមាប់ប�គគលិក្នុខ្សែដិលបនៅគ្រឹះម័ើការនៅ�តាម័
គ្រឹះក្នុសួង-សាថ បន័៍  សហគ្រឹះ�សឯក្នុជីន៍  និ៍ងនៅរាង�គ្រឹះក្នុ 
ខ្សែដិលមាន៍�ំនៅណ�ដិះង និ៍ងជំីនាញឌីីជីីថលក្នុគ្រឹះម័តិ្ត

ម័�យម័ នៅ�យុអា�នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ម័��ងារវៃន៍បនៅ�េក្នុវទិ្យាា
ឌីីជីីថលខ្សែដិលមាន៍ភាពីសម�គសាម ញម័យួុ�ំន៍ួន៍ និ៍ង
ម័��ងារពិីនៅសសៗម័យួុ�ំន៍ួន៍នៅ�ែងនៅទ្យាៀត្តបាន៍។

ល.រ ប្របច្ចេ�ទ្យាជីំនាាញ វិត្តុ�បំណង

ការគ្រឹះគប់គ្រឹះគងទិ្យានុ៍ន៍័យុ 
(Data Management) 

ការវភិាគ (Analytical Skills)

Digital Communication

ការវភិាគ ន៍ិងគ្រឹះគប់គ្រឹះគងហានិ៍ភ័័យុ
(Risk Analysis & Risk Management)

ការរ�នាគ្រឹះកាហើិក្នុ និ៍ងឌីីសាញ 
(Graphics Design & Design)  

សហគ្រឹះគិន៍ឌីីជីីថល 
(Digital Enterpreneurship)

ការគ្រឹះគប់គ្រឹះគងពី័ត្ត៌មាន៍ និ៍ងទិ្យានុ៍ន៍័យុ

វភិាគទ្យាិនុ៍ន៍័យុ ឬពី័ត្ត៌មាន៍ 
ន៍ិងពីាក្នុរណ៍សាថ ន៍ភាពី  

ការទ្យាំនាក្នុ់ទ្យាំន៍ងតាម័គ្រឹះបពី័ន៍ធឌីីជីីថល

ពីាក្នុរណ៍ និ៍ងគ្រឹះគប់គ្រឹះគងហានិ៍ភ័័យុ
 នៅ�យុនៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ឧបក្នុរណ៍ឌីីជីីថល

ការឌីីសាញ ន៍ិងរ�នាគ្រឹះកាហើិក្នុ 
នៅដិើម័ូី�ែពីើ�ាយុអំពីី�លិត្ត�ល

បណត� �ជំីនាញសហគ្រឹះគិន៍ឌីីជីីថល នៅដិើម័ូីឲ្យយ
សហគ្រឹះគិន៍កាន៍់ខ្សែត្តមាន៍ភាពីវៃ�ុគ្រឹះបឌិីត្ត និ៍ង
នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់បនៅ�េក្នុវទិ្យាានៅ�កុ្នុ�ងអាជីីវក្នុម័ម

១
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៤

៥

៦

គ. ក្នុគ្រឹះម័តិ្ត�ះស់គ. ក្នុគ្រឹះម័តិ្ត�ះស់

 ជំីនាញឌីីជីីថលក្នុគ្រឹះម័តិ្ត�ះស់សគ្រឹះមាបប់�គគលិក្នុ
ជំីនាញខ្សែ�ុក្នុពីត័្តម៌ាន៍វទិ្យាា   ក្នុដូ៍ិ�ជាខ្សែ�ុក្នុពាក្នុព់ីន័៍ធ
ម័យួុ�នំ៍នួ៍នៅ�ែងនៅទ្យាៀត្ត ខ្សែដិលភាគីពាក្នុព់ីន័៍ធទាងំនៅនា�

មាន៍�ំនៅណ�ដិះង និ៍ងជំីនាញឌីីជីីថលក្នុគ្រឹះម័ិត្ត�ះស់ 
អា�នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ម័��ងារខ្សែដិលមាន៍ភាពីសម�គសាម ញ 
ក្នុដូ៏ិ�ជាអា�បនៅងើើត្តម័��ងារ ឬក្នុម័មវ�ីិថមីបាន៍នៅ�យុ
�ាួន៍ឯង។



ល.រ ប្របច្ចេ�ទ្យាជីំនាាញ វិត្តុ�បំណង

ការសរនៅសរកូ្នុដិក្នុម័មវ�ិី 

Software Programming & Software 
Development

គ្រឹះបពី័ន៍ធស� វត្តថិភាពី
(Security Program) 

Data Science & Data Analytics

សរនៅសរកូ្នុដិក្នុម័មវ�ិីគ្រឹះគប់គ្រឹះគង ឬបនៅងើើត្តក្នុម័មវ�ិីថមីៗ 

ការបនៅងើើត្តក្នុម័មវ�ិីឌីីជីីថល ការនៅ�ើើនៅត្តសិ
ន៍ិងការនៅ��គ្រឹះសាយុក្នុំហ�ស

អា�បនៅងើើត្តគ្រឹះបពី័ន៍ធស� វត្តថិភាពី កុ្នុ�ងការគ្រឹះគប់គ្រឹះគង
ទ្យាិនុ៍ន៍័យុ ក្នុ៏ដូិ�ជាគ្រឹះបពី័ន៍ធគ្រឹះគប់គ្រឹះគងនៅ�ែងៗ 

ជីំនាញកុ្នុ�ងការវភិាគ ន៍ិងបក្នុគ្រឹះសាយុទិ្យានុ៍ន៍័យុ 
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 ជំីនាញឌីីជីីថលទាងំអស់ខ្សែដិលបាន៍នៅរៀបរាបខ់ាង
នៅលើគួរយុក្នុម័ក្នុបណត� �បណ្ឌាត ល  និ៍ងបស្រ្តាញ្ញាា បការ
យុល់ដិះងដិល់គ្រឹះគបភ់ាគីពាក្នុព់ីន័៍ធទាងំអស់ រមួ័មាន៍ 
ប�គគលិក្នុនៅ�តាម័គ្រឹះក្នុសួង-សាថ បន័៍ នៅរាង�គ្រឹះក្នុ-សហគ្រឹះ�ស

សហគ្រឹះគិន៍ និ៍ងគ្រឹះបជាពីលរដិឋទូ្យានៅ�។  នៅ�យុខ្សែ�ក្នុ 
�នំៅពា�ជំីនាញក្នុគ្រឹះម័តិ្ត�ះស់ គឺសគ្រឹះមាប�់តល់ការបណត� �
បណ្ឌាត លខ្សែត្ត�ំនៅពា�ប�គគលិក្នុជំីនាញ ខ្សែដិលនៅ�ើើការ
ពាក្នុព់ីន័៍ធនៅ�ន៍ះងវស័ិយុឧសាហក្នុម័មវៃវឆ្លាា ត្តបា�នៅណ្ឌាះ �។

សន៍ុិ�ឋ ន៍សន៍ុិ�ឋ ន៍

 សរ�បម័ក្នុ  សគ្រឹះមាបដំ់ិណ្ឌាក្នុក់ាលក្នុុ�ង  និ៍ង
នៅគ្រឹះកាយុវបិត្តតជំិីងឺកូ្នុវដីិ-១៩ នៅយុើងគរួបន៍តជំីរ�ញការអភ័វិឌីឍ
�ន៍ធាន៍ម័ន៍�សែបខ្សែន៍ថម័នៅទ្យាៀត្ត ទាងំខ្សែ�ុក្នុ�ំនៅណ�ដិះង 
និ៍ងជំីនាញ ក្នុដូ៏ិ�ជាសម័ត្តថភាពីចាំបំា�ខ់្សែ�ុក្នុបនៅ�េក្នុវទិ្យាា 
នៅដិើម័ូីអា�នៅគ្រឹះបើគ្រឹះបាស់ជាជីំន៍ួយុកុ្នុ�ងការពីនៅន៍ា�ន៍
ការអភ័វិឌីឍវស័ិយុឧសាហក្នុម័មវៃវឆ្លាា ត្តនៅ�ក្នុម័ះ�ជា។ 

ជាម័យួុ�ុនៅន៍�ខ្សែដិរ បណ្ឌាត ញទូ្យារគម័នាគម័ន៍ ៍គ្រឹះពីម័ទាងំ
នៅហ�ឋ រ�នាសម័ះ័ន៍ធ�ំគ្រឹះទ្យាជាមូ័ល�ឋ ន៍នៅ�ែងនៅទ្យាៀត្ត
ដូិ�ជា បណ្ឌាត ញអគគិសនី៍ និ៍ងអ�ីន៍�ឺណិត្តនៅ�តាម័
បណ្ឌាត រាជីធានី៍-នៅ�ត្តត ក្នុស៏�ទ្យាធខ្សែត្តមាន៍សារៈសំខាន៍ ់
និ៍ងភាពីចាំំបា�់សគ្រឹះមាប់ជំីរ�ញការអភ័ិវឌីឍវស័ិយុ
ឧសាហក្នុម័មវៃវឆ្លាា ត្តនៅ�ក្នុម័ះ�ជាឱ្យយទ្យាទួ្យាលបាន៍នៅជាគជីយ័ុ
នានៅពីលខាងម័��៕
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ឯក្នុសារនៅយ៉ាងឯក្នុសារនៅយ៉ាង

1.   5 Must-Know Manufacturing Industry Trends for 2021, 

     Beekeeper, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា០២ ខ្សែ��ូុ ឆុ្លា២ំ០២០  https://

     www.beekeeper.io/blog/manufacturing-trends/

2.   All About Digital Transformation in the Manufacturing

      Industry, OROCommerce, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា០២ ខ្សែ�ម័ថិ�នា 

      ឆុ្លា២ំ០២0   https://oroinc.com/b2b-ecommerce/blog/

      digital-transformation-in-manufacturing/

3.   Digital Factories 2020, Shaping the future of 

      manufacturing, pwc, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា១៩ ខ្សែ�ម័ថិ�នា 

      ឆុ្លា២ំ០២០  

4.   Industry 4.0: 7 Real-World Examples of Digital 

      Manufacturing in Action, AMFG, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា២០ 

      ខ្សែ�សីហា ឆុ្លា២ំ០២0https://amfg.ai/2019/03/28/

      industry-4-0-7-real-world-examples-of-digital-

      manufacturing-in-action/

5.   Smart Factory Trends 2020 by Tanja Rauniaho-

     Mitchell, Elisa Smart Factory, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា១៦ 

     ខ្សែ�ក្នុក្នុើ� ឆុ្លា២ំ០២0 https://www.elisasmartfactory.com/

     smart-factory-trends-2020/

6.   Technology and Skills in the digital industries, UK

      CES, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា១៥ ខ្សែ�សីហាឆុ្លា២ំ០២0 

7.   The impact of digital technology and Industry 4.0 on 

      the ripple effect and supply chain risk analytics, 

     Taylor & Francis Online, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា១៥ ខ្សែ�សីហា

     ឆុ្លា២ំ០២0  https://www.tandfonline.com/doi/full/

     10.1080/00207543.2018.1488086

8.   The Top 5 Digital Transformation Tools Manufacturers 

      Are Leveraging, Chief Executive, �ូលអាន៍វៃថៃទី្យា០២ 

     ខ្សែ�ម័ថិ�នា ឆុ្លា២ំ០២0 https://chiefexecutive.net/top-5-digital-

     transformation-manufacturing/
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