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អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទអាស៊ាា ន និងក្ខម្មុ�ជាអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទអាស៊ាា ន និងក្ខម្មុ�ជា

អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលជាគំំនិិតថមីម្មយួដែ�លបានិលេលចលេ�ើងលេ�កុ្ខ�ងទសវតសរឆុ៍្នាំ ំ៩០ ក្ខំ��ងសម្មយ័នៃនិប�ិវតតនិ៍
អ�ីនិធឺឺណិិត។ បចុ�បបនុិលេនិះ ពិិភពិលេ�ក្ខកំ្ខពិ�ងសិិតកុ្ខ�ងរលក្ខថមីនៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មមដែ�លជំីរ�ញលេ�យ
ការអភវិឌីឍ និិងការសាយភាយនៃនិបលេចុក្ខវទិាឌីីជីីថល ដែ�លលេយើងលេ�ថាប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មម ៤.០។ 
ជាម្មយួនឹិងការម្មក្ខ�ល់នៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មមទី ៤ បលេចុក្ខវទិាថមីៗ �ូចជា ប្របពិន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិតនៃនិវតិ� 
(Internet of Things), បញ្ញាា សិបបនិិម្មមតិ (Artificial Intelligence), និិងទិនុិនិយ័ធឺំ (Big Data) កំ្ខពិ�ង
ប្រតូវបានិបញូុ្ចូលលេ�ក្ខុ�ងជីីវភាពិប្របចាំនំៃថៃ លេហើយប្រតូវបានិលេប្របើប្របាស់ក្ខុ�ងលេសើើរដែតប្រគំបវ់ស័ិយ។ បលេចុក្ខវទិាថមីៗ
បានិជំីរ�ញឱ្យយមានិការផ្លាា ស់បតូរយ៉ាា ងឆ្នាំបរ់ហ័សនូិវរលេបៀបរបបរស់លេ� និិងការបំលេពិញការងាររបស់លេយើង។
និិលេយ៉ាជីក្ខ និិងឧសាហក្ខម្មមការងារនាលេពិលបចុ�បបនុិលេនិះទាម្មទារឱ្យយនិិលេយ៉ាជិីតមានិជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល 
លេ�ើម្មបបីលេងើើនិផលិតភាពិ និិងស័ក្ខតិសិទធិភាពិការងារ។ លេយ៉ាងតាម្មអងគការ UNESCO «“អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល”អងគការ UNESCO «“អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល”  
សំលេ��ល់សម្មតិភាពិកុ្ខ�ងការលេប្របើប្របាស់បលេចុក្ខវទិា និិងឧបក្ខរណ៍ិឌីីជីីថល លេ�ើម្មបដីែសែងរក្ខ លេប្របើប្របាស់សំលេ��ល់សម្មតិភាពិកុ្ខ�ងការលេប្របើប្របាស់បលេចុក្ខវទិា និិងឧបក្ខរណ៍ិឌីីជីីថល លេ�ើម្មបដីែសែងរក្ខ លេប្របើប្របាស់  
ប្រគំបប់្រគំង វាយតនៃម្មា បលេងើើត និិងដែចក្ខរដំែលក្ខពិត័ម៌ានិ លេ�យស�វតិិភាពិ និិងមានិភាពិប្រតឹម្មប្រតូវ ដែ�លទាម្មទារប្រគំបប់្រគំង វាយតនៃម្មា បលេងើើត និិងដែចក្ខរដំែលក្ខពិត័ម៌ានិ លេ�យស�វតិិភាពិ និិងមានិភាពិប្រតឹម្មប្រតូវ ដែ�លទាម្មទារ
ទាងំជំីនាញបលេចុក្ខលេទស និិងការយល់�ឹង សំលេ�លេធឺែើឱ្យយសក្ខម្មមភាពិលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្មកានិដ់ែតប្របលេសើរ»ទាងំជំីនាញបលេចុក្ខលេទស និិងការយល់�ឹង សំលេ�លេធឺែើឱ្យយសក្ខម្មមភាពិលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្មកានិដ់ែតប្របលេសើរ»។ 
អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលលេផ្លាត តលេលើចំណិ� ចសំខានិច់ំនិួនិ ៤ គឺំ៖
ទ១ី. លេចះដែសែងរក្ខពិត័ម៌ានិប្រតឹម្មប្រតូវលេលើអ�នីិធឺឺណិិត
ទ២ី. លេចះលេប្របើប្របាស់ និិងដែចក្ខរដំែលក្ខពិត័ម៌ានិតាម្មអនិឡាញ
ទ៣ី. យល់�ឹងពីិស�វតិភិាពិនៃនិបលេចុក្ខវទិា
ទ៤ី. បលេងើើតមាតកិាឌីជីីីថល និងិដែចក្ខរដំែលក្ខប្របក្ខបលេ�យប្រក្ខម្មសីលធឺម្ម។៌

លេយ៉ាងតាម្មលេគំហទំពិរ័ Datareportal លេ�លេ�ើម្មឆុ្នាំ ំ២០២១លេ�ើម្មឆុ្នាំ ំ២០២១ លេនិះ ប្របជាជីនិក្ខមុ្ម�ជាចំនិួនិ ៨,៨៦ �និនាក្ខ់៨,៨៦ �និនាក្ខ់
ជាអុក្ខលេប្របើប្របាស់អ�ីនិធឺឺណិិត និិង ១២ �និនាក្ខ ់  ១២ �និនាក្ខ ់  ជាអុក្ខលេប្របើប្របាស់បណ្តាត ញសងគម្ម។ ទិនុិនិយ័ទាងំលេនិះ
បានិបងាា ញពីិសញ្ញាា ណិវជិីជមានិនៃនិការចាំបយ់ក្ខបលេចុក្ខវទិាកុ្ខ�ងប្របលេទសក្ខមុ្ម�ជា។ ម្មាាងលេទៀត បលេចុក្ខវទិា
ឌីីជីីថលម្មយួចំនិួនិ �ូចជា ឧបក្ខរណ៍ិឆ្នាំា ត, ពាណិិជីជក្ខម្មមតាម្មប្របពិន័ិធលេអ�ិចប្រតូនិិក្ខ, ការទូទាតត់ាម្មដែបប
ឌីីជីីថល, ធឺនាគារលេអ�ិចប្រតូនិិក្ខ, ក្ខ�ំពិយូទរ័ចល័ត និិង ពិត័ម៌ានិអនិឡាញ ជាលេ�ើម្ម កំ្ខពិ�ងផ្លាា ស់បតូររលេបៀប
លេធឺែើការងារតាម្មដែបបប្របនៃពិណីិលេ�ក្ខមុ្ម�ជា។ �ូលេចុះ ការពិប្រងឹងជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលមានិសារ�សំខានិ់
ណ្តាស់លេ�ើម្មបអីាចឱ្យយប្របលេទសក្ខមុ្ម�ជាលេ�ើរទានិនិ់ិនុាការថមីនៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មមទី ៤, លេស�ឋកិ្ខចុឌីីជីីថល 
និិងការផ្លាា ស់បតូរទីផារការងារ។
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I.   អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលសប្រមាបប់រវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទអាសាា និI.   អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលសប្រមាបប់រវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទអាសាា និ

ជាម្មយួការយក្ខចតិតទ�ក្ខ�ក្ខក់ានិដ់ែតខាា ងំលេលើបរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថល ពិភិពិលេ�ក្ខក្ខំពិ�ងអភវិឌីឍនិល៍េឆុ្នាំះលេ�ការ
ក្ខសាងលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្មឌីីជីីថល។ បរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលបានិជំីរ�ញនិវានិ�វតតភាពិ និិងផលិតភាពិកុ្ខ�ងប្រគំប់
សក្ខម្មមភាពិលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្ម រមួ្មទាងំការបលេងើើនិប្របសិទធភាពិលេសវាសាធារណិ� និិងពិប្រងឹងស�ខុ�មាលភាពិ
ប្របជាពិលរ�ឋ ខុណិ�ដែ�លពិត័ម៌ានិ, ចំលេណិះ�ឹង និិងទិនុិនិយ័ប្រតូវបានិដែចក្ខរដំែលក្ខទូលំទូ�យជាងម្ម�និ។ 
លេ�ើម្មបអីាចទាញយក្ខផលប្របលេយ៉ាជីនិព៍ិីបរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថល ទាម្មទារឱ្យយមានិលេហ�ឋ រចនាសមុ្មន័ិធប្រគំបប់្រគានិ ់
លេហើយប្របជាជីនិមានិចំលេណិះ និិងជំីនាញសម្មប្រសបក្ខុ�ងការលេប្របើប្របាស់បលេចុក្ខវទិាទាងំលេនាះ។ លេបើលេយ៉ាងតាម្ម 
The Jakarta Post អាសាា និជាបច់ំណ្តាតថុ់ាក្ខជ់ាលេស�ឋកិ្ខចុធំឺជាងលេគំលេលើពិិភពិលេ�ក្ខលំ�បទី់៥ គិំតប្រតឹម្មលេស�ឋកិ្ខចុធំឺជាងលេគំលេលើពិិភពិលេ�ក្ខលំ�បទី់៥ គិំតប្រតឹម្ម
ឆុ្នាំ២ំ០១៩ឆុ្នាំ២ំ០១៩ បា�ដែនិតអាសាា និលេ�ដែតជួីបប្របទះបញ្ញាា  «គំមាា តឌីីជីីថល»«គំមាា តឌីីជីីថល» រវាងសមាជិីក្ខនិីម្មយួៗ។ ចំលេពាះ
លេហ�ឋ រចនាសមុ្មន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត លេបើលេយ៉ាងតាម្ម លេគំហទំពិរ័ datareportal លេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ប្របជាជីនិឡាវ

យ៉ាា ងណ្តាម្មញិ សប្រមាបត់ំបនិអ់ាសាា និទាងំម្មូល បលេចុក្ខវទិាឌីីជីីថលក្ខប៏ានិផ្លាា ស់បតូរជីីវតិរស់លេ�របស់
ប្របជាជីនិប្របមាណិ ៦៦១,៥ �និនាក្ខ់៦៦១,៥ �និនាក្ខ។់ រ�ឋ ភបិាលដែ�លជាសមាជីិក្ខអាសាា និបានិយក្ខចិតតទ�ក្ខ�ក្ខ់
លេលើការពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល លេ�ើម្មបអីាចទាញយក្ខសកាត និ�ពិលលេពិញលេលញពិកីារផ្លាា ស់បតូរលេ�រក្ខលេស�ឋកិ្ខចុ
ឌីីជីីថលលេ�យបានិអនិ�ម្មត័�ក្ខល់េចញ «ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និឆុ្នាំ ំ២០២៥»«ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និឆុ្នាំ ំ២០២៥»។ អាសាា និមានិក្ខប្រម្មតិ
អភវិឌីឍនិល៍េផសងៗគុាដែ�លនាឱំ្យយការអបរ់សំាធារណិ�មានិក្ខប្រម្មតិខុ�សគុា បា�ដែនិតក្ខុ�ងការពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល
ប្របលេទសនីិម្មយួៗដែ�លជាសមាជីិក្ខអាសាា និបានិលេផ្លាត តលេលើម្មូល�ឋ និប្រគំឹះ ៤ រមួ្មមានិ៖ (១).(១). សម្មតិភាពិ
ម្មូល�ឋ និកុ្ខ�ងការលេប្របើប្របាស់ឧបក្ខរណ៍ិឌីីជីីថល និិងលេប្របើប្របាស់ធឺនិធានិតាម្មប្របពិន័ិធអនិឡាញ (២).(២). ជំីនាញ
ក្ខុ�ងការវាយតនៃម្មាភាពិប្រតឹម្មប្រតូវនៃនិពិត័ម៌ានិតាម្មប្របពិន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត (៣).(៣). ការយក្ខចិតតទ�ក្ខ�ក្ខល់េលើពិត័ម៌ានិ
សប្រមាបក់ារដែចក្ខរដំែលក្ខបនិត និិង (៤).(៤). ការយល់�ឹងពីិស�វតិភិាពិតាម្មប្របពិន័ិធអ�នីិធឺឺណិិត។

ជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលសំខានិ់ៗ ម្មយួចំនិួនិ ដែ�លមានិភាពិចាំបំាចស់ប្រមាបក់ារបំលេពិញការងារ និិង
ជីីវភាពិរស់លេ�ប្របចាំនំៃថៃ រមួ្មមានិ៖ ជំីនាញក្ខុ�ងការលេប្របើប្របាស់បណ្តាត ញសងគម្ម, ជំីនាញក្ខុ�ងការធឺែទីីផារ
តាម្មដែបបឌីីជីីថល, ជំីនាញដែផុក្ខស�វតិិភាពិតាម្មប្របពិន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត, ជំីនាញកុ្ខ�ងការប្រគំបប់្រគំង និិងការវភិាគំ
ទនិិុនិយ័, ជំីនាញ Microsoft Office, ជំីនាញក្ខុ�ងការលេប្របើប្របាស់លេកាា � (Cloud), ជំីនាញក្ខុ�ងការទូទាត់
ប្របាក្ខត់ាម្មដែបបឌីីជីីផល (Digital Payment)។

ជំីនាញទាងំលេនិះនឹិងផតល់នូិវអតិប្របលេយ៉ាជីនិសំ៍ខានិ់ៗ �ល់ប្របជាពិលរ�ឋ ក្ខុ�ងការពិប្រងឹងទំនាក្ខទ់ំនិង, 
សនិសសំំនៃចលេពិលលេវ� និិងថវកិា, បលេងើើនិស�វតិិភាពិក្ខុ�ងការលេប្របើប្របាស់ប្របពិន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត, ជីួយពិប្រងឹងការ
សិក្ខារបស់សិសសនិសិសតិ, ជីួយបលេងើើនិឱ្យកាសការងារថមីសប្រមាបយ់�វជីនិ, ជីួយបលេងើើនិផលិតភាពិ និិង
ប្របសិទធភាពិការងាររបស់ប�គំគលិក្ខ និិលេយ៉ាជិីត, ជួីយបលេងើើនិការលក្ខរ់បស់អាជីីវក្ខម្មម ប្រពិម្មទាងំជួីយ�ល់
ក្ខំលេណិើ និលេស�ឋកិ្ខចុជាតិ ជាម្មយួផលិតភាពិ និិងនិវានិ�វតតភាពិលេ�កុ្ខ�ងវស័ិយលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្ម ក្ខ�ូ៏ចជា
ការតភាជ បដ់ែខុសប្រចវាក្ខផ់លិតក្ខម្មម និិងដែខុសប្រចវាក្ខត់នៃម្មាលេ�ក្ខុ�ងក្ខប្រម្មតិតំបនិ ់និិងក្ខប្រម្មតិសក្ខលលេ�ក្ខ។
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ប្របមាណិ ៦០ ភាគំរយ ម្មនិិទានិម់ានិអ�ីនិធឺឺណិិតសប្រមាបល់េប្របើប្របាស់ ខុណិ�ប្របជាជីនិសិងាប�រ ីរហូត�ល់
ប្របមាណិ ៨៨,៥% លេប្របើប្របាស់អ�ីនិធឺឺណិិត។ ម្មនិិដែតបា�លេណ្តាះ ះ បញ្ញាា  «គំមាា តជំីនាញឌីីជីីថល»«គំមាា តជំីនាញឌីីជីីថល» ក្ខប៏ានិ
កាា យជាបញ្ញាា ម្មយួដែ�លបណ្តាត ប្របលេទសជាសមាជីិក្ខនីិម្មយួៗកំ្ខពិ�ងយក្ខចិតតទ�ក្ខ�ក្ខ។់ តួយ៉ាា ង លេយ៉ាងតាម្ម
ការសើងម់្មតិរបស់ Statista កាលពីិដែខុក្ខញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២០ដែខុក្ខញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២០ យ�វជីនិដែ�លរស់លេ�ទីប្រកុ្ខងកុ្ខ�ងតំបនិអ់ាសាា និ
ប្របមាណិ ៤០%៤០% មានិក្ខប្រម្មតិអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលលេលើសពិីម្មធឺយម្ម។ រឯីយ�វជីនិលេ�ជីនិបទប្របមាណិប្រតឹម្មដែត 
១៦%១៦% បា�លេណ្តាះ ះដែ�លមានិជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងក្ខប្រម្មតិលអ  និិង៧%៧%  ក្ខុ�ងក្ខប្រម្មតិលអប្របលេសើរ។ 
លេ�យដែ�ក្ខ ប្របជាជីនិវយ័ចំណ្តាស់លេ�អាសាា និបានិលេក្ខើនិលេ�ើងគួំរឱ្យយក្ខតស់មាគ ល់ លេ�យក្ខុ�ងលេនាះ លេយ៉ាងតាម្ម 
The ASEAN Post ប្របជាជីនិវយ័ចំណ្តាស់លេ�សិងាប�របី្រតូវបានិលេគំពិាក្ខរណ៍ិថានិឹងលេក្ខើនិលេ�ើង�ល់ 
២៦,៦%២៦,៦% នៃនិចំនិួនិប្របជាជីនិសរ�ប ប្រតឹម្មឆុ្នាំ ំ២០៣៥។ លេយ៉ាងតាម្មលេគំហទំពិរ័ផាូវការរបស់អាសាា និ ប្របជាជីនិ
វយ័ចំណ្តាស់លេ�អាសាា និកំ្ខពិ�ងជួីបប្របទះក្ខងែះអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល លេ�យសារការលេប្របើប្របាស់អ�ីនិធឺឺណិិត និិង
ក្ខ�ំពិយូទរ័របស់ពិួក្ខគាតម់ានិក្ខប្រម្មតិទាប ដែ�លនាឱំ្យយពួិក្ខគាតម់្មនិិទានិអ់ាចទាញយក្ខផលប្របលេយ៉ាជីនិល៍េពិញលេលញ
ពិបីលេចុក្ខវទិា រមួ្មមានិ លេសវាដែថទាសំ�ខុភាពិតាម្មប្របពិន័ិធអនិឡាញ និិងលេសវាសងគម្មឌីីជីីថលជាលេ�ើម្ម។ 

លេ�ើម្មបលីេ�ាើយតបនឹិងបញ្ញាា ប្របឈម្មកុ្ខ�ងតំបនិ ់អាសាា និបានិ�ក្ខល់េចញនូិវវធិានិការ និិងប្រក្ខបខុណិឌ លេគាល
និលេយ៉ាបាយម្មយួចំនិួនិ �ូចជា៖

សនុិិសីទសតីពីិបរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលនៃនិប្របពិន័ិធអបរ់ទូំទាងំអាសាា និសនុិិសីទសតីពីិបរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលនៃនិប្របពិន័ិធអបរ់ទូំទាងំអាសាា និ

កាលពិដីែខុត�� ឆុ្នាំ២ំ០២០ ប្របលេទសលេវៀតណ្តាម្មដែ�លជាប្របធានិអាសាា និក្ខុ�ងអាណិតតឆុិ្នាំ២ំ០២០ បានិ
លេរៀបចំ ”សនិុសីិទសតីពិបីរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលនៃនិប្របពិន័ិធអបរ់ទូំទាងំអាសាា និ””សនិុសីិទសតីពិបីរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលនៃនិប្របពិន័ិធអបរ់ទូំទាងំអាសាា និ” (Conference on the Digital 
Transformation of Education Systems throughout ASEAN) លេ�យមានិការចូលរមួ្មពីិរ�ឋម្មន្ត្រីនិតី
ប្រក្ខសួងអបរ់នំៃនិប្របលេទសជាសមាជីិក្ខអាសាា និ, តំណ្តាងយ�វជីនិ, ប្រគឹំះសិានិអបរ់,ំ សិាបន័ិឯក្ខជីនិ និិងអងគការ
នានា លេ�យបានិអនិ�ម្មត័លេសចក្ខតីដែថាងការណ៍ិរមួ្មលេសចក្ខតីដែថាងការណ៍ិរមួ្មដែ�លបងាា ញពីិការលេបតជាា ចិតតកុ្ខ�ង�ំលេណិើ រលេឆុ្នាំះលេ�រក្ខ
ការអភវិឌីឍជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល�ល់យ�វជីនិក្ខុ�ងតំបនិ។់ សនិុិសីទលេនិះប្រតូវបានិលេរៀបចំលេ�ើងក្ខុ�ងលេគាល
បំណិងបញូុ្ចូលការពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលលេ�ក្ខុ�ងដែផនិការការងារអាសាា និសតីពិកីារអបរ់ ំឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៥ដែផនិការការងារអាសាា និសតីពិកីារអបរ់ ំឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៥
(ASEAN Work Plan on Education 2021 -2025)។ ថុាក្ខ�ឹ់ក្ខនាអំាសាា និបានិទទួលសាគ ល់សារ�សំខានិ់
នៃនិជំីនាញបលេចុក្ខវទិាពិត័ម៌ានិ និិងទូរគំម្មនាគំម្មនិស៍ប្រមាបជំ់ីរ�ញការផ្លាា ស់បតូរលេស�ឋកិ្ខចុ សងគម្មអាសាា និ 
លេ�យបានិលេផ្លាត តលេលើការអបរ់លំេពិញម្មយួជីីវតិ និិងលេលើក្ខទឹក្ខចិតត�ល់ការពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល ប្រពិម្មទាងំ
សម្មតិភាពិសប្រម្មបខុាួនិ�ល់ក្ខ�មារ និិងយ�វជីនិ។ ថុាក្ខ�ឹ់ក្ខនាអំាសាា និក្ខប៏ានិទទួលសាគ ល់ពិីសារ�សំខានិ់
នៃនិជំីនាញអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលដែ�លទាក្ខទ់ងនិឹងស�វតិិភាពិតាម្មប្របពិន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត�ល់ក្ខ�មារ លេហើយពិួក្ខលេគំ
និងឹបនិតសហការជាម្មយួសិាបន័ិឯក្ខជីនិលេ�ើម្មបផីតល់នូិវជំីនាញសម្មប្រសប�ល់ក្ខ�មារ និិងយ�វជីនិតាម្មរយ�
ការអបរ់លំេ�តាម្មប្រគឹំះសិានិអបរ់ ំនិិងការបណិត� ះបណ្តាត លវជិាជ ជីីវ�លេ�ើម្មបកីាតប់និិយគំមាា តជំីនាញឌីីជីីថល
លេ�ក្ខុ�ងតំបនិ។់
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ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និ ឆុ្នាំ២ំ០២១ - ២០២៥ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និ ឆុ្នាំ២ំ០២១ - ២០២៥

អាសាា និបានិអនិ�ម្មត័�ក្ខល់េចញ «ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និ ឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៥»«ដែផនិការលេម្មឌីីជីីថលអាសាា និ ឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៥» កាលពីិដែខុម្មក្ខរា 
ឆុ្នាំ២ំ០២១ ក្ខុ�ងលេគាលបំណិងសលេប្រម្មចបានិនូិវ (១).(១). ពិលេនិា�និការសាត រលេ�ើងវញិពីិវបិតតិជំីងឺកូ្ខវ�ី-១៩ (២).(២).  
បលេងើើនិគំ�ណិភាពិ និិងការប្រគំប�ណិត បន់ៃនិលេហ�ឋ រចនាសមុ្មន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត (៣).(៣). ការផតល់លេសវាឌីីជីីថលដែ�ល
អាចទ�ក្ខចិតតបានិ និិងការពារអុក្ខលេប្របើប្របាស់ពីិលេប្រគាះថុាក្ខន់ានា (៤).(៤). ទីផារប្របកួ្ខតប្របដែជីងប្របក្ខបលេ�យ
និិរនិតរភាពិសប្រមាបក់ារផគតផ់គងល់េសវាក្ខម្មមឌីីជីីថល (៥).(៥). បលេងើើនិគំ�ណិភាពិ និិងការលេប្របើប្របាស់លេសវារ�ឋ ភបិាល
លេអ�ិចប្រតូនិិក្ខ (៦).(៦). លេសវាក្ខម្មមឌីីជីីថលលេ�ើម្មបភីាជ បអ់ាជីីវក្ខម្មម និិងសប្រមួ្មលពាណិិជីជក្ខម្មម�ាងប្របលេទស (៧).(៧).  
បលេងើើនិសម្មតិភាពិរបស់អាជីីវក្ខម្មម និិងប្របជាជីនិកុ្ខ�ងការចូលរមួ្មកុ្ខ�ងលេស�ឋកិ្ខចុឌីីជីីថល (៨).(៨). បរយិ៉ាបនុិ
ឌីីជីីថលក្ខុ�ងតំបនិអ់ាសាា និ។ បចុ�បបនិុលេនិះ បញ្ញាា ប្របឈម្មចម្មបងម្មយួដែ�លរាងំសើះអាសាា និក្ខុ�ងការសលេប្រម្មច
បានិនូិវលេគាលបំណិងខាងលេលើគឺំក្ខងែះអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខងែះអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល។ លេ�ើម្មបពីិលេនិា�និការសាត រលេ�ើងវញិពិីវបិតតិជំីងឺកូ្ខវ�ី-១៩ 
អាសាា និបានិលេផ្លាត តលេលើការផតល់នូិវជំីនាញឌីីជីីថលសប្រមាបល់េសវាក្ខម្មមហិរញ្ចូា វតិ�ឌីីជីីថល និិងលេសវាក្ខម្មមឌីីជីីថល
ដែ�លកំ្ខពិ�ងរកី្ខចលេប្រម្មើនិលេផសងលេទៀត លេ�ើម្មបអីាចឱ្យយប្របជាជីនិអាសាា និទាញយក្ខផលប្របលេយ៉ាជីនិព៍ិីលេសវាក្ខម្មម
ឌីីជីីថលទាងំលេនាះក្ខំ��ងលេពិលនៃនិវបិតតជំិីងឺកូ្ខវ�ី-១៩លេនិះ។ ម្មនិិដែតបា�លេណ្តាះ ះ លេ�ើម្មបបីលេងើើនិគំ�ណិភាពិ និិង
ការប្រគំប�ណិត បន់ៃនិលេហ�ឋ រចនាសម្មុន័ិធអ�ីនិធឺឺណិិត  អាសាា និម្មនិិប្រតឹម្មដែតលេផ្លាត តលេលើការផតល់លេសវាអ�ីនិធឺឺណិិត
ប្រគំបប់្រគានិ�់ល់ប្របជាជីនិបា�លេណ្តាះ ះលេទ ដែតក្ខល៏េផ្លាត តលេលើការផតល់ឧបក្ខរណ៍ិ និិងធឺនិធានិប្រគំបប់្រគានិ�់ល់
សា�លេរៀនិ សហគំម្មនិ ៍និិងអងគការសបប�រសធឺម្ម ៌លេ�ើម្មបអីាចឱ្យយពួិក្ខលេគំបលេប្រងៀនិជំីនាញឌីីជីីថលជាម្មូល�ឋ និ
�ល់សិសានិ�សិសស និិងប្របជាពិលរ�ឋបានិ។ ម្មាាងលេទៀត លេ�ើម្មបបីលេងើើនិសម្មតិភាពិរបស់អាជីីវក្ខម្មម និិង
ប្របជាជីនិក្ខុ�ងការចូលរមួ្មក្ខុ�ងលេស�ឋកិ្ខចុឌីីជីីថល អាសាា និបានិលេផ្លាត តលេលើការជំីរ�ញការអភវិឌីឍជំីនាញឌីីជីីថល
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ក្ខប្រម្មតិខុុស់ ដែ�លជំីនាញទាងំលេនិះក្ខំពិ�ងមានិតប្រម្មូវការខាា ងំ។ អាសាា និនឹិងបលេងើើតក្ខម្មមវធីិឺសិក្ខាសប្រមាប់
វគំគបណិត� ះបណ្តាត លលេលើការសរលេសរកូ្ខ�ដែ�លទទួលសាគ ល់លេ�យប្រគំបប់្របលេទសក្ខុ�ងតំបនិអ់ាសាា និ។ 

II.   អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលសប្រមាបប់រវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទក្ខម្មុ�ជាII.   អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលសប្រមាបប់រវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងបរបិទក្ខម្មុ�ជា

ការម្មក្ខ�ល់នៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មម ៤.០ និិង វបិតតិជំីងឺកូ្ខវ�ី-១៩ បានិជំីរ�ញឱ្យយមានិកំ្ខលេណិើ និនៃនិការលេប្របើប្របាស់
អ�ីនិធឺឺណិិតលេ�កុ្ខ�ងប្របលេទសក្ខម្មុ�ជា។ លេយ៉ាងតាម្មលេគំហទំពិរ័ Datareportal ចំនួិនិអុក្ខលេប្របើអ�ីនិធឺឺណិិត
លេ�ក្ខម្មុ�ជាបានិលេក្ខើនិលេ�ើង�ល់ចំនិួនិប្របមាណិ ៨,៨៦�និនាក្ខ់៨,៨៦�និនាក្ខ ់លេ�លេ�ើម្មឆុ្នាំ២ំ០២១។ បា�ដែនិត លេបើលេយ៉ាងតាម្ម
ការសើងម់្មតិរមួ្មគុារបស់ Mekong Big Data, DataU, វទិាសិានិជាតិ NIPTICT និិងសហប្រគិំនិដែខុមរ 
បានិបងាា ញថាក្ខងែះថវកិា និិងក្ខងែះជំីនាញក្ខងែះថវកិា និិងក្ខងែះជំីនាញជាបញ្ញាា ប្របឈម្មចម្មបងសប្រមាបអ់ាជីីវក្ខម្មមកុ្ខ�ងប្រសុក្ខលេ�ើម្មបី
លេប្រតៀម្មខុាួនិសប្រមាបប់រវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថល។ �ូលេចុះ ប្របលេទសក្ខមុ្ម�ជាប្រតូវវនិិិលេយ៉ាគំបដែនិិម្មលេទៀតក្ខុ�ងការពិប្រងឹងជំីនាញ
អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល�ល់ប្របជាជីនិលេ�ើម្មបអីាចលេ�ាើយតបនឹិងបរវិតតក្ខម្មមឌីីជីីថល។ ខាងលេប្រកាម្មលេនិះជាសក្ខម្មមភាពិ
សំខានិ់ៗ របស់រាជីរ�ឋ ភបិាលក្ខម្មុ�ជា និិងសិាបន័ិពាក្ខព់ិន័ិធ ក្ខុ�ងការពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលលេ�ក្ខម្មុ�ជា រមួ្មមានិ៖

លេយ៉ាងតាម្ម “ដែផនិទីចងអ�លផាូវ សតីពីិ ដែផនិការសាត រ និិងលេលើក្ខសើួយវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា ក្ខុ�ង និិងលេប្រកាយ“ដែផនិទីចងអ�លផាូវ សតីពីិ ដែផនិការសាត រ និិងលេលើក្ខសើួយវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា ក្ខុ�ង និិងលេប្រកាយ
វបិតតិជំីងឺកូ្ខវ�ី-១៩”វបិតតិជំីងឺកូ្ខវ�ី-១៩” ដែ�លបានិអនិ�ម្មត័លេ�យរាជីរ�ឋ ភបិាលកាលពិីនៃថៃទី៣០ ដែខុម្មនីា ឆុ្នាំ២ំ០២១ ប្រក្ខសួងប្រក្ខសួង
លេទសចរណ៍ិ និិងសហភាពិសហពិន័ិធយ�វជីនិក្ខមុ្ម�ជា សហការជាម្មយួម្មជីឈម្មណិឌ លក្ខម្មុ�ជា ៤.០លេទសចរណ៍ិ និិងសហភាពិសហពិន័ិធយ�វជីនិក្ខមុ្ម�ជា សហការជាម្មយួម្មជីឈម្មណិឌ លក្ខម្មុ�ជា ៤.០ បានិនិិង
ក្ខំពិ�ងបនិតលេរៀបចំ «វគំគបណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា»«វគំគបណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា» រមួ្មមានិអក្ខខរក្ខម្មម
ម្មូល�ឋ និ និិងអក្ខខរក្ខម្មមជំីនាញ លេ�យលេផ្លាត តលេលើប្របធានិបទដែ�លមានិសារ�សំខានិស់ប្រមាបក់ារបំលេពិញ
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ការងារ និិងការប្របក្ខបអាជីីវក្ខម្មមលេ�ក្ខុ�ងវស័ិយលេទសចរណ៍ិ។ ក្ខម្មមវធីិឺបណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលលេនិះ

នឹិងចូលរមួ្មអភវិឌីឍនិច៍ំលេណិះ និិងជំីនាញឌីជីីីថលសប្រមាបប់�គំគលិក្ខឯក្ខជីនិ មុាស់អាជីីវក្ខម្មមក្ខុ�ងវស័ិយ

លេទសចរណ៍ិ ក្ខ�ូ៏ចជាម្មន្ត្រីនិតីលេទសចរណ៍ិទាងំថុាក្ខជ់ាតិ និិងថុាក្ខល់េប្រកាម្មជាតិ សំលេ�លេ�ាើយតបនឹិងតប្រមូ្មវការ

នៃនិការលេប្របើប្របាស់បលេចុក្ខវទិា លេ�ើម្មបសីាត រក្ខំលេណិើ និលេទសចរណ៍ិ ក្ខុ�ងនិិងលេប្រកាយវបិតតជំិីងឺកូ្ខវ�ី-១៩ ចូលរមួ្ម

�ល់ការលេប្រតៀម្មលក្ខខណិ�សម្មបតតិលេ�ើម្មបជំីីរ�ញអនិ�វតត “ដែផនិការយ�ទធសាន្ត្រីសតសតីពីិការលេបើក្ខទទួលលេទសចរណ៍ិ“ដែផនិការយ�ទធសាន្ត្រីសតសតីពីិការលេបើក្ខទទួលលេទសចរណ៍ិ

វាា ក្ខសំ់ាង”វាា ក្ខសំ់ាង” និិង“វធិានិការលេគាលនិលេយ៉ាបាយជីំរ�ញចលនាលេទសចរណ៍ិនៃផើកុ្ខ�ង ឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៣”“វធិានិការលេគាលនិលេយ៉ាបាយជីំរ�ញចលនាលេទសចរណ៍ិនៃផើកុ្ខ�ង ឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៣” ដែ�ល

រាជីរ�ឋ ភបិាលលេទើបបានិអនិ�ម្មត័កាលពីិលេពិលថមីៗលេនិះ។ កាលពីិនៃថៃទី១០ ដែខុវចិិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២១ លេយើងបានិ

លេរៀបចំ “ពិិធីឺប្របកាស�ក្ខឱ់្យយអនិ�វតតក្ខម្មមវធីិឺបណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលកុ្ខ�ងវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា”“ពិិធីឺប្របកាស�ក្ខឱ់្យយអនិ�វតតក្ខម្មមវធីិឺបណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលកុ្ខ�ងវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខមុ្ម�ជា”  

លេប្រកាម្មអធិឺបតីភាពិរបស់ ឯក្ខឧតតម្ម ហា�និ មាា នីិឯក្ខឧតតម្ម ហា�និ មាា នីិ ប្របធានិគំណិ�ក្ខម្មមការអបរ់ ំយ�វជីនិ កី្ខឡា ធឺម្មមការ ក្ខិចុការ

សាសនា វបបធឺម្ម ៌និិងលេទសចរណ៍ិនៃនិរ�ឋសភា, ជាប្របធានិសហភាពិសហពិន័ិធយ�វជីនិក្ខមុ្ម�ជា និិងជាប្របធានិ

ប្រក្ខុម្មប្របឹក្ខាភបិាលនៃនិម្មជីឈម្មណិឌ លក្ខម្មុ�ជា ៤.០ និិងឯក្ខឧតតម្មបណិឌិ ត លេថាង ខុ�និឯក្ខឧតតម្មបណិឌិ ត លេថាង ខុ�និ រ�ឋម្មន្ត្រីនិតីប្រក្ខសួងលេទសចរណ៍ិ

និិងជាប្របធានិប្រក្ខុម្មការងាររាជីរ�ឋ ភបិាលនិិងឯក្ខជីនិ លេ�ើម្មបសីាត រ និិងលេលើក្ខសើួយវស័ិយលេទសចរណ៍ិក្ខម្មុ�ជា 

ក្ខុ�ង និិងលេប្រកាយវបិតតជំិីងឺកូ្ខវ�ី-១៩។
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លេយ៉ាងតាម្ម «ប្រក្ខបខុណិឌ លេគាលនិលេយ៉ាបាយលេស�ឋកិ្ខចុ និិងសងគម្មឌីីជីីថលក្ខមុ្ម�ជា ឆុ្នាំ២ំ០២១ - ២០៣៥» «ប្រក្ខបខុណិឌ លេគាលនិលេយ៉ាបាយលេស�ឋកិ្ខចុ និិងសងគម្មឌីីជីីថលក្ខមុ្ម�ជា ឆុ្នាំ២ំ០២១ - ២០៣៥» 
ប្របជាជីនិក្ខម្មុ�ជាប្របមាណិ ៣០% បា�លេណ្តាះ ះ មានិជំីនាញឌីជីីីថលក្ខប្រម្មតិម្មូល�ឋ និ លេហើយនិសិសតិក្ខម្មុ�ជា
ប្របមាណិ ២៨% បា�លេណ្តាះ ះ ដែ�លលេប្របើប្របាស់ក្ខ�ំពិយូទរ័សប្រមាបក់ារសិក្ខាកុ្ខ�ងក្ខប្រម្មតិថុាក្ខឧ់តតម្មសិក្ខា។ ការ
ពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលមានិភាពិចាំបំាចណ់្តាស់សប្រមាបប់្របលេទសក្ខមុ្ម�ជាក្ខុ�ងការលេប្រតៀម្មខុាួនិសប្រមាបល់េស�ឋកិ្ខចុ
ឌីជីីីថល �ូលេចុះរាជីរ�ឋ ភបិាលក្ខម្មុ�ជាបានិ�ក្ខល់េចញនូិវវធិានិការជាក្ខ�់ក្ខម់្មយួចំនិួនិ�ូចជា៖

�   លេរៀបចំប្រក្ខបខុណិឌ រមួ្មសតីពីិការលេលើក្ខក្ខម្មុស់អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល ក្ខុ�ងចំលេណ្តាម្មអុក្ខ�ឹក្ខនា ំនិិងម្មន្ត្រីនិតលីេ�តាម្ម
ប្រក្ខសួង សិាបន័ិរ�ឋ ដែ�លរមួ្មបញូុ្ចូលទាងំការបណិត� ះបណ្តាត លជំីនាញ និិងការក្ខសាងភាពិជាអុក្ខ�ឹក្ខនាឌីំីជីីថល

�   លេរៀបចំដែផនិការរយ�លេពិលខុាី និិងម្មធឺយម្មសប្រមាបក់ារជំីរ�ញការចាំបយ់ក្ខ និិងការលេប្របើប្របាស់ឌីីជីីថលក្ខុ�ង
ការប្រគំបប់្រគំង និិងការចាំតដ់ែចងការងារ ប្រពិម្មទាងំការជំីរ�ញ និិងការលេលើក្ខក្ខមុ្មស់ការបណិត� ះបណ្តាត លជំីនាញ
ឌីជីីីថល ក្ខុ�ងចំលេណ្តាម្មអុក្ខ�ឹក្ខនា ំនិិងម្មន្ត្រីនិត ីលេ�តាម្មម្មូល�ឋ និ និងិសាធារណិជីនិ

�   លេរៀបចំដែផនិការរយ�លេពិលខុាី និិងម្មធឺយម្មសប្រមាបក់ារជំីរ�ញការចាំបយ់ក្ខ និិងការលេប្របើប្របាស់ឌីីជីីថលក្ខុ�ង
ការប្រគំបប់្រគំង  និិងការចាំតដ់ែចងការងារ ប្រពិម្មទាងំការលេលើក្ខក្ខមុ្មស់ការបណិត� ះបណ្តាត លជីំនាញឌីីជីីថល 
និងិភាពិជាអុក្ខ�ឹក្ខនាឌីំីជីីថល លេ�ក្ខុ�ងវស័ិយឯក្ខជីនិ, និិង
�   បលេងើើនិការលេផើរធឺនិធានិ និិងលេក្ខៀរគំរការគាបំ្រទទាងំដែផុក្ខបលេចុក្ខលេទស និិងថវកិា ក្ខ�ូ៏ចជាកិ្ខចុសហប្របតិបតតកិារ
នានា ពិីសំណ្តាក្ខន់ៃ�គូំអភវិឌីឍនិ ៍និិងវស័ិយឯក្ខជីនិ សប្រមាបក់ារអភវិឌីឍធឺនិធានិម្មនិ�សសឌីីជីីថលលេ�ថុាក្ខ់
លេប្រកាម្មជាត។ិ
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លេយ៉ាងតាម្ម «ដែផនិការយ�ទធសាន្ត្រីសតវស័ិយអបរ់ ំឆុ្នាំ២ំ០១៩-២០២៣»«ដែផនិការយ�ទធសាន្ត្រីសតវស័ិយអបរ់ ំឆុ្នាំ២ំ០១៩-២០២៣» លេ�ើម្មបលីេប្រតៀម្មខុាួនិសប្រមាបទ់ីផារការងារ
ក្ខុ�ងសតវតសរទ៍ី២១លេនិះ ប្រក្ខសួងអបរ់ ំយ�វជីនិ និិងកី្ខឡាប្រក្ខសួងអបរ់ ំយ�វជីនិ និិងកី្ខឡាបានិ�ក្ខល់េចញនូិវដែផនិការសក្ខម្មមភាពិសំខានិ់ៗ  
សប្រមាបក់ារពិប្រងឹងអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលក្ខុ�ងវស័ិយអបរ់កំ្ខម្មុ�ជា �ូចជា៖

�   លេ�កុ្ខ�ងយ�ទធសាន្ត្រីសតកំ្ខដែណិទប្រម្មងវ់ស័ិយអបរ់ ំយ�វជីនិ និិងកី្ខឡា សតីពីិ ការលេលើក្ខក្ខមុ្មស់ការអបរ់តំាម្មដែបប
ឌីីជីីថល ប្រក្ខសួងមានិលេគាលបំណិងបន្ត្រីញ្ញាជ បបលេចុក្ខវទិាពិត័ម៌ានិ និិងសារគំម្មនាគំម្មនិ ៍ឱ្យយកាា យជាឧបក្ខរណ៍ិ
សប្រមាបក់ារបលេប្រងៀនិ និិងលេរៀនិ និិងដែចក្ខរដំែលក្ខចំលេណិះ�ឹងក្ខុ�ងវស័ិយអបរ់ទំាងំម្មូល សំលេ�ឱ្យយសិសស និសិសតិ
មានិនូិវចំលេណិះ�ឹង និិងបំណិិនិបលេចុក្ខវទិាពិត័ម៌ានិ និិងសារគំម្មនាគំម្មនិ ៍លេ�ើម្មបលីេធឺែើអនិតរកាលលេ�រក្ខពិិភពិ
ការងារក្ខុ�ងសតវតសរទ៍២ី១ ប្រពិម្មទាងំធានាឱ្យយសិសស និសិសតិក្ខម្មុ�ជាប្រគំបរ់ូបដែ�លបញុ្ចូបក់ារសិក្ខា មានិ
ចំលេណិះ�ឹង និិងបំណិិនិ បលេចុក្ខវទិាពិត័ម៌ានិ និិងសារគំម្មនាគំម្មនិ ៍លេ�ើម្មបមីានិលទធភាពិក្ខុ�ងការបនិតការសិក្ខា 
និងិបំលេពិញការងារវជិាជ ជីីវ�។

�   ប្រក្ខសួងអបរ់ ំយ�វជីនិ និិងកី្ខឡា បានិលេផ្លាត តលេលើការពិប្រងឹងជំីនាញឌីជីីីថល និិងលេលើក្ខក្ខម្មុស់ចំលេណិះ�ឹង
អនិ�វតតនៃនិវទិាសាន្ត្រីសត បលេចុក្ខវទិា វសិែក្ខម្មម និិងគំណិិតវទិាសប្រមាបយ់�វជីនិ លេ�ើម្មបលីេ�ាើយតបលេ�នឹិងប�ិវតត
ឧសាហក្ខម្មម�ំណ្តាក្ខក់ាលទី៤ លេ�យបលេងើើតក្ខាឹបដែសើម្មក្ខាឹបដែសើម្មលេ�ក្ខុ�ងប្រក្ខុម្មប្របឹក្ខាយ�វជីនិ និិងក្ខ�មារក្ខម្មុ�ជា, អនិ�វតត
ក្ខម្មមវធីិឺលេប្របើប្របាស់ពិត័ម៌ានិវទិា លេ�ើម្មបគីាបំ្រទ�ល់ការសិក្ខា និិងបណិត� ះបណ្តាត លពិីចមាៃ យ និិងអភវិឌីឍនិ៍
ក្ខម្មមវធិឺបីណិត� ះបណ្តាត លអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល។
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ប្រក្ខសួងនៃប្របសណីិយ ៍និិងទូរគំម្មនាគំម្មនិ ៍ប្រក្ខសួងនៃប្របសណីិយ ៍និិងទូរគំម្មនាគំម្មនិ ៍សហការជាម្មយួទីភុាក្ខង់ារអូន្ត្រីសាត លីសប្រមាបក់ារអភវិឌីឍទីភុាក្ខង់ារអូន្ត្រីសាត លីសប្រមាបក់ារអភវិឌីឍ
អនិតរជាតិ អនិតរជាតិ (AUSAID) និិងក្ខម្មមវធីិឺអភវិឌីឍនិស៍ហប្របជាជាតិប្របចាំលំេ�ប្របលេទសក្ខមុ្ម�ជាក្ខម្មមវធីិឺអភវិឌីឍនិស៍ហប្របជាជាតិប្របចាំលំេ�ប្របលេទសក្ខមុ្ម�ជា (UNDP) បានិលេរៀបចំ
នូិវក្ខម្មមវធីិឺបណិត� ះបណ្តាត លជំីនាញឌីីជីីថល សប្រមាបស់ហប្រគាសធឺ�និតូច និិងម្មធឺយម្ម។ ក្ខម្មមវធីិឺលេនិះបលេងើើតលេ�ើង
ក្ខុ�ងលេគាលបំណិងជំីរ�ញការអភវិឌីឍលេស�ឋកិ្ខចុលេប្រកាយវបិតតិកូ្ខវ�ី-១៩ ក្ខុ�ងលេនាះបានិលេផ្លាត តសំខានិល់េលើការ
លេលើក្ខក្ខមុ្មស់ការយល់�ឹងពីិអតិប្របលេយ៉ាជីនិ ៍និិងពិប្រងឹងសម្មតិភាពិរបស់សហប្រគាសធឺ�និតូច និិងម្មធឺយម្ម
ក្ខុ�ងការលេធឺែើពាណិិជីជក្ខម្មមតាម្មប្របពិន័ិធលេអ�ិចប្រតូនិិក្ខ។

III.   សនិុ�ិឋ និIII.   សនិុ�ិឋ និ

ជារមួ្ម អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថលពិិតជាមានិសារ�សំខានិ ់និិងភាពិចាំបំាច ់សប្រមាបប់្រទប្រទង�់ល់ការអភវិឌីឍលេស�ឋកិ្ខច ុ
សងគម្មលេ�ក្ខមុ្ម�ជា ក្ខ�ូ៏ចជាលេ�កុ្ខ�ងប្រក្ខបខុណិឌ តំបនិអ់ាសាា និ នាលេពិលបចុ�បបនុិ និិងអនាគំត ប្រសបលេពិល
ជាម្មយួនិឹងការម្មក្ខ�ល់នៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មម ៤.០ និិងការដែប្របប្របួលឥតឈបឈ់រនៃនិបរបិទសងគម្ម។ 
ក្ខមុ្ម�ជា និិងអាសាា និ មានិភាពិចាំបំាចក់្ខុ�ងការចាំបយ់ក្ខកា�និ�វតតភាពិ�ពិ៏ិលេសសលេនិះ តាម្មរយ�ការសប្រម្មបខុាួនិ
និិងចាំបឱ់្យកាសពិសីកាត និ�ពិលនៃនិប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មម ៤.០។ ការឈានិលេ�សលេប្រម្មចបានិការអភវិឌីឍសងគម្ម
-លេស�ឋកិ្ខចុឌីីជីីថលម្មយួលេពិញលេលញ ប្រសបតាម្មចក្ខខ�វស័ិយដែវងឆ្នាំៃ យរបស់ក្ខមុ្ម�ជា និិងតំបនិ ់ទាម្មទារឱ្យយប្រគំប់
ភាគីំពាក្ខព់ិន័ិធទាងំអស់រមួ្ម�ំលេណិើ រលេលើផាូវម្មយួលេនិះប្របក្ខបលេ�យភាពិមុាស់ការ លេប្រពាះថាការសិក្ខាជាលេប្រចើនិ
បានិបងាា ញថា លេ�ក្ខុ�ងបរបិទប�ិវតតនិឧ៍សាហក្ខម្មម បញ្ញាា ប្របឈម្មសំខានិដ់ែ�លប្របលេទសកំ្ខពិ�ងអភវិឌីឍនិ៍
ប្រតូវលេ�ះប្រសាយលេ�ើម្មបទីាញយក្ខប្របលេយ៉ាជីនិពី៍ិបលេចុក្ខវទិាថមីៗ គឺំការបលេងើើនិការយល់�ឹង និិងការ�ក្ខល់េចញ
យ�ទធសាន្ត្រីសដ ដែ�លមានិលក្ខខណិ�ប្របទាក្ខប់្រក្ខឡាគុា ជាម្មយួការយក្ខចិតតទ�ក្ខ�ក្ខប់ដែនិិម្ម និិងបលេងើើនិការ
វនិិិលេយ៉ាគំលេ�ក្ខុ�ងយ�ទធនាការអក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល។ លេ�ក្ខុ�ងយ�គំសម្មយ័ឌីីជីីថលលេនិះ “អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល”“អក្ខខរក្ខម្មមឌីីជីីថល” នឹិង
ចូលរមួ្មយ៉ាា ងសំខានិ�់ល់ការលេលើក្ខក្ខម្មុស់គំ�ណិភាពិជីីវតិប្របជាពិលរ�ឋ សំលេ�ធានាបានិនូិវសងគម្ម-លេស�ឋកិ្ខចុ
ម្មយួ ប្របក្ខបលេ�យសម្មធឺម្ម ៌បរយិ៉ាបនិុ និិងគំងវ់ងស៕
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ឯក្ខសារលេយ៉ាងឯក្ខសារលេយ៉ាង

•   The Roles of Digital Literacy, Technology Literacy, and Human Literacy to Encourage Work 

Readiness of Accounting Education Students in the Fourth Industrial Revolution Era, ចូលអានិនៃថៃទី១៨

ដែខុវចិិកិា ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/4031/8300

•   Digital 2021: Cambodia, ចូលអានិនៃថៃទី១៨ ដែខុវចិិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://datareportal.com/reports/digital

-2021-cambodia

•   New digital push for MSMEs, ចូលអានិនៃថៃទី១៨ ដែខុវចិិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.phnompenhpost.com/
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