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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំឌំីីជីីថលច្ចេ�កម្ពុុ�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំឌំីីជីីថលច្ចេ�កម្ពុុ�ជា

 បច្ចុុ�បបន្នននេះន្នះ ការនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាា��ូវិ�ន្ននេះ��លនេះ��ញថាមាន្នភាពរកីច្ចុនេះ���ន្នយ៉ាា ងខំ្លាំ�ង នេះ�យ
ការចាបយ់កបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា��ូវិ�ន្នចា�ទ់្យា�កថាជាភាពចា��ច្ចុ ់ទាំ�ងស់�មាបជី់ីវិភាពរស់់នេះ��បចា�ថ្ងៃ�ៃ ការ
ប�នេះពញការងារ និ្នងជាពិនេះស់ស់ស់�មាបក់ារនេះ�ើ�អាជីីវិក�ម ដែ�ល���ូវិឱ្យយមាន្នការយកចិ្ចុ�តទ្យា�ក�ក�់ល់ 
“ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល”“ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល”។ នេះ�យដែ�ក នាំរយៈកាលច្ចុ�ងនេះ�កាយ វិបិ�តិជី�ងឺកូវិ�ី-១៩ �ន្នជីះឥទ្យាិិពល
�ល់ការចាបយ់កភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល នេះ�យ�ន្នបងកឱ្យយមាន្នការផំ្លាស់់បតូរនូ្នវិរនេះបៀបរបបកន�ងការ
ប�នេះពញការងារ និ្នងការនេះ�ើ�អាជីវីិក�មកន�ងបរបិទ្យា�ម។ី ការនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  អាច្ចុឱ្យយ
អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ��ៀ�ខ្លួំ�ន្នកន�ងការចាបយ់កឱ្យកាស់ ក�ូ៏ច្ចុជាទាំញយកផល�បនេះយ៉ាជីន្នស៍់�មាបអ់ាជីីវិក�ម 
តា�រយៈការនេះ�ំ�យ�បនេះ�នឹ្នងនិ្ននាំន ការវិវិិ�តន្នថ៍្ងៃន្នស់ងគ� នេះស់�ឋកិចុ្ចុ។ តា�ការសិ់កា�ន្នបងាា ញថាភាពជា
អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លពិ�ជាមាន្នសារៈស់�ខ្លាំន្នស់់�មាបអ់ាជីីវិក�មកន�ងការចាបយ់កការនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា
ជាជី�ន្ន�យកន�ងការប�នេះពញការងារ នេះ�កន�ងសាា បន័្ន និ្នងអាជីីវិក�ម នេះ���បនីេះ�ើ�ឱ្យយមាន្នភាព�បនេះស់�រនេះ��ងកន�ង
ការទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នង បនេះងក�ន្នលទ្យាិភាពកន�ងការប�នេះពញការងារ ន្នងិជាពនិេះស់ស់ ធានាំនូ្នវិនិ្នរន្នតរភាពថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម
នេះ�កន�ងយ�គស់�យ័ឌីជីីី�ល។ 

 ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ� គឺជាស់��ាភាពរបស់់ប�គគលមាន ក ់ដែ�លមាន្នឥទិិ្យាពលកន�ងការ�ឹកនាំ��គបក់ាលៈនេះទ្យាស់ៈ 
ទាំ�ងកន�ងសាា បន័្នរ�ឋ និ្នងឯកជីន្ន។ បដែន្នា�ពីនេះន្នះ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ���ូវិមាន្នភាពច្ចុាស់់លាស់់, មាន្នការ
ស់នេះ��ច្ចុចិ្ចុ�ត�បកបនេះ�យនេះ���ផល ន្និងមាន្នច្ចុកុ�វិស័ិ់យដែវិងឆ្ងាៃ យ នេះ���បសី់នេះ��ច្ចុ�ន្ននូ្នវិនេះ�លនេះ�រ��។ 
ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ��បកបនេះ�យ�បសិ់ទិ្យាភាពមាន្នច្ចុរ�ិលកុណៈៈ �ូច្ចុជា មាន្នទ្យា�ន្ន�កចិ្ចុ�តនេះល�ខ្លួំ�ន្នឯង, មាន្ន
ជី�នាំញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នង, មាន្នគ�និ្ន��បកបនេះ�យភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី�, មាន្ន�ន្នៈៈកន�ងការនេះ�ះ�សាយបញ្ហាា  និ្នងអាច្ចុ
ទ្យាទ្យា�លយកភាពផំ្លាស់់បតូរ។ យ៉ាា ងណា�ញិ កន�ងយ�គស់�យ័ឌីីជីី�ល ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�តា�ដែបប�បថ្ងៃពណីៈ
ដែលងមាន្នលកុណៈស់�ប�តិ�គប�់�ន្នក់ន�ងការ�ឹកនាំ��បកបនេះ�យ�បសិ់ទ្យាិភាព និ្នង�បសិ់ទ្យាិផលនេះទ្យាៀ�នេះ��យ
ដែ�ល���ូវិឱ្យយមាន្នការគិ�គូរបដែន្នា�ពី “ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល”“ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល”។ “ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល”“ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល” នេះផ្លាត �
ស់�ខ្លាំន្នន់េះល�ការនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លកន�ងការនេះឆ្ងាះ ះនេះ�រកឌីីជីី�លូបនី្នយក�ម នេះ���បរីកា�ន្ននូ្នវិ
ភាព�បក���បដែជីងនេះ�នេះល�ទី្យាផារ ក�ូ៏ច្ចុជាការនេះ�ំ�យ�ប�ន្នយ៉ាា ងរ�័ស់នេះ�ន្នឹងការរកីច្ចុនេះ���ន្នថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា។ 
ការផំ្លាស់់បតូរសាា បន័្ន ឱ្យយមាន្នភាពស់��ស់បស់�មាបយ់�គស់�យ័ឌីីជីី�ល តា�រយៈ��នេះណៈ� រការថ្ងៃន្នការកសាង
ស់��ាភាពរបស់់ប�គគលិក ការដែកល�អរច្ចុនាំស់�ះនិ័្នការងារ និ្នងរនេះបៀបរបបថ្ងៃន្នការនេះ�ើ�ការ គឺចា��ច្ចុ�់�ូវិឱ្យយ
មាន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល។ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ����រយ៉ាា ងស់�ខ្លាំន្នក់ន�ងការ�ឹកនាំ� ក�ូ៏ច្ចុជា
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ការ�គប�់គងនូ្នវិរ ��ូរការងារ និ្នង��នេះណៈ� រការអាជីីវិក�មឱ្យយមាន្នភាពរលូន្ន តា�រយៈការចាបយ់កបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា�មីៗ
នេះ���បនីេះ�ំ�យ�បនេះ�នឹ្នង���ូវិការបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នងការវិវិិ�តឥ�ឈបឈ់រថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា។ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�
ឌីីជីី�ល ពិ�ជាមាន្នភាពចា��ច្ចុ ់នេះ���បនីេះ�ើ�ការផំ្លាស់់បតូរសាា បន័្ន ឱ្យយមាន្នភាពស់��ស់បស់�មាបយ់�គស់�យ័
ឌីីជីី�ល តា�រយៈ��នេះណៈ� រការថ្ងៃន្នការកសាងស់��ាភាពរបស់់ប�គគលិក ការដែកល�អរច្ចុនាំស់�ះនិ័្នការងារ 
និ្នងរនេះបៀបរបបថ្ងៃន្នការនេះ�ើ�ការ។ បដែន្នា�ពីនេះន្នះនេះទ្យាៀ� វាមាន្ន��នាំទី្យាស់�ខ្លាំន្នក់ន�ងការ�ឹកនាំ�សាា បន័្ន ក�ូ៏ច្ចុជា
ការ�គប�់គងនូ្នវិរ ��ូរការងារ និ្នង��នេះណៈ� រការអាជីីវិក�មឱ្យយមាន្នភាពរលូន្ន តា�រយៈការចាបយ់កបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា�មីៗ
កន�ងការនេះ�ំ�យ�បនេះ�នឹ្នង���ូវិការបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នងការវិវិិ�តឥ�ឈបឈ់រថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា។

ខ្លាំងនេះ�កា�នេះន្នះជាភាពខ្លួ�ស់�ន រវាងភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ដែបប�បថ្ងៃពណីៈ និ្នងភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល៖
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�     ច្ចុកុ�វិស័ិ់យ៖ច្ចុកុ�វិស័ិ់យ៖ ច្ចុកុ�វិស័ិ់យថ្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ� គឺជាស់��ាភាពកន�ងការនេះផ្លាត �អារ�មណ៍ៈនេះល�ទិ្យា�ឋភាពស់�ខ្លាំន្ន់
របស់់ការងារ ឬអាជីីវិក�មខ្លួំ�ន្ន ក�ូ៏ច្ចុជាអ្នើីដែ�លអ្ននកច្ចុងស់់នេះ��ច្ចុ�ន្ន និ្នង�បនេះ�ទ្យាអ្ននក�ឹកនាំ�ដែ�លអ្ននក��ថាន
ច្ចុងអ់្នន្ន�វិ�ត។ តា�រយៈច្ចុកុ�វិស័ិ់យច្ចុាស់់លាស់់ អ្ននក�ឹកនាំ�អាច្ចុបនេះងក��ជាឥទិិ្យាពលដែ�ល ជី�យជី�រ�ញការអ្នន្ន�វិ�ត
ការងាររបស់់ប�គគលិក �ព�ទាំ�ងអាច្ចុជី�យទាំកទ់ាំញ�ន្ន�ស់សជី��វិញិខំ្លួ�ន្នឱ្យយនេះ��រតា�ទិ្យាស់នេះ� និ្នងកតី�ស់ថ្ងៃ�រ��។ 
ច្ចុ�នេះ�ះភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល ច្ចុកុ�វិស័ិ់យនេះក��នេះច្ចុញពីការយល់�ឹងដែផនកអ្នកុរក�មឌីីជីី�ល ច្ចុ�នេះណៈះ�ឹង
ដែផនកបនេះចុ្ចុកនេះទ្យាស់�គប�់�ន្ន ់និ្នងស់��ាភាពកន�ងការអ្ននេះងក�តា��ន្នឱ្យយ�ន្ន�ម�ច់្ចុ�ន់េះល�ច្ចុ�ណៈ� ច្ចុខំ្លាំ�ង និ្នង
ច្ចុ�ណៈ� ច្ចុនេះខ្លួាយរបស់់�កុ��ុ�ន្នខំ្លួ�ន្ន។ នេះល�ស់ពីនេះន្នះនេះទ្យាៀ� អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល គឺជាប�គគលដែ�លជី�រ�ញបរវិិ�តក�ម
ឌីីជីី�ល តា�រយៈការ�កន់េះច្ចុញនូ្នវិគ�និ្ន�ផត�ច្ចុនេះផត���មីៗ , យ�ទ្យាិសាស្ត្រស់ត�បទាំក�់កឡា�ន , និ្នងក�មវិ�ីិការងារ
ច្ចុាស់់លាស់់។

�     ភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី�៖ភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី�៖ អ្ននក�ឹកនាំ�ដែ�លមាន្នគ�និ្ន�ថ្ងៃច្ចុន�បឌិី� �និ្ន��ឹ�ដែ�ជាប�គគលដែ�លអាច្ចុប�ផ�ស់គ�និ្ន�នេះ�ច្ចុ�ន្ន
នេះនាំះនេះទ្យា បា�ដែន្នតគឺអាច្ចុផតល់នេះស់រភីាព�ល់អ្ននក�ថ្ងៃទ្យាកន�ងការអ្ន�វិិឌីឍគ�និ្ន�របស់់ព�កនេះគ និ្នងដែ�ងដែ�នេះប�កច្ចុ��រ
ទ្យាទ្យា�លយកគ�និ្ន��មីៗ នេះ���បពិីភាកា។ នេះយ�ងស់នេះងក�នេះ��ញថា �ន្ន�ស់សភាគនេះ�ច្ចុ�ន្នមាន្នគ�និ្ន��អ៏្នសុារយបា�ដែន្នត
ខ្លួើះ�ន្នៈៈ, ការតា�ងចិ្ចុ�ត, និ្នង�យ័ខំ្លាំច្ចុកន�ងការនេះ�ើ�ស់ក�មភាព ដែ�លជានេះ���នេះ�ើ�ឱ្យយព�កនេះគ�និ្នអាច្ចុកំាយជា
អ្ននក�ឹកនាំ��ន៏េះជាគជីយ័។ កន�ងន្នយ័នេះន្នះ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល ទាំ�ទាំរចា��ច្ចុនូ់្នវិភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី� ដែ�ល
នេះផ្លាត �នេះល�ការទាំញយកអ្ន�ា�បនេះយ៉ាជីន្នពី៍ការរកីច្ចុនេះ���ន្នថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា និ្នងស់��ាភាពកន�ងការថ្ងៃច្ចុនបនេះងក���ម ី
នេះ�យ��ូវិតា��ន្នជាបជ់ា�បចា�នូ្នវិការវិវិិ�តយ៉ាា ងឆ្ងាបរ់�័ស់ថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា និ្នងបរបិទ្យាស់ងគ� នេះស់�ឋកិចុ្ចុ 
នេះ���បអីាច្ចុ��ួស់�តាយផូំវិឈាន្ននេះ�ស់នេះ��ច្ចុនេះជាគជីយ័ ទាំ�ងកន�ងនេះពលបច្ចុុ�បបន្នន និ្នងនេះ�អ្ននាំគ�។

�     បណាត ញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នង៖បណាត ញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នង៖ ស់�មាបភ់ាពជាអ្ននក�ឹកនាំ� បណាត ញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងគឺជាធា��ផស�ដែ�ល�និ្នអាច្ចុ
ខ្លួើះ�ន្ន នេះ���បពី�ងឹងស់�ះន័្និភាពការងារ ឈាន្ននេះ�ស់នេះ��ច្ចុនេះ�លនេះ�របស់់សាា បន័្ន។ ឈរនេះល�សាម រ�ីនេះន្នះ
អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លគ�រមាន្នជី�នាំញកន�ងការនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា នេះ���បផីារភាា បប់ណាត ញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងជា
យ�ទ្យាិសាស្ត្រស់ត ស់�មាប�់កុ��ុ�ន្នកន�ងការ���ស័់យទាំកទ់្យាង ផសពើផាយព�័ម៌ាន្ន ផលិ�ផល និ្នងនេះស់វាក�ម
នេះ�កាន្ន�់ហាជីន្ន។ នេះល�ស់ពីនេះន្នះនេះទ្យាៀ� ការចូ្ចុលរ��សិ់កុាសាលា និ្នងកិចុ្ចុ�បជី��នាំនាំ កអ៏ាច្ចុឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�
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ឌីជីីី�លចាបយ់កគ�និ្ន��មីៗ ពីនេះវិទិ្យាកាទាំ�ងនេះនាំះ �កបនេះ���ជាផល�បនេះយ៉ាជីន្នស៍់�មាបអ់ាជីីវិក�មផងដែ�រ។

I. សារៈស់�ខ្លាំន្ន ់និ្នងអ្ន�ា�បនេះយ៉ាជីន្នថ៍្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លI. សារៈស់�ខ្លាំន្ន ់និ្នងអ្ន�ា�បនេះយ៉ាជីន្នថ៍្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�ល

 នាំនេះពលបចុ្ចុ�បបន្នន ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លជាកតាត ក�ណៈ��់ស៏់�ខ្លាំន្ន�់�យ ស់�មាបភ់ាពនេះជាគជីយ័
ថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម។ ការនេះក�ន្ននេះ��ងនូ្នវិច្ចុ�ន្ន�ន្នអ្ននកនេះ�ប���ស់់អ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ� និ្នង�បពនិ័្នផសពើផាយស់ងគ��ន្នផំ្លាស់់បតូរ
នូ្នវិការនេះ�ើ�ទី្យាផាររបស់់អាជីីវិក�ម ការផារភាា បទ់្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងជា��យអ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នង��នេះណៈ� រការអាជីីវិក�មនេះស់ៈ�រដែ�
ទាំ�ង�ស់ុង។ សាា បន័្ន និ្នងអាជីីវិក�ម��ូវិការអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លស់�មាប�់�នេះណៈ� រការ�ប�ិប�តិការឌីីជីី�ល
កន�ងសាា បន័្នរបស់់ព�កនេះគ នេះ���បនីេះ�ំ�យ�បនេះ�នឹ្នងឌីីជីី�លូបនី្នយក�ម ក�ូ៏ច្ចុជាបញ្ហាា �បឈ�ដែ�លអាជីីវិក�ម
ក�ព�ងជី�ប�បទ្យាះ ទាំ�ងកន�ងនេះពលបច្ចុុ�បបន្នន និ្នងនេះ�អ្ននាំគ�។ 

�     ការនេះ�ំ�យ�បនឹ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល៖ការនេះ�ំ�យ�បនឹ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល៖ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លមាន្នសារៈស់�ខ្លាំន្ន ់នេះ�យ
អាច្ចុជី�យសាា បន័្ន��យកន�ងការនេះ�ំ�យ�បនេះ�នឹ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល, ជី�យស់��ួល�ល់រ ��ូរ
ការងារ និ្នង��នេះណៈ� រការអាជីវីិក�មរបស់់ព�កនេះគ ដែ�លទាំ�ទាំរឱ្យយសាា បន័្ននេះ�ើ�ការចាបយ់កបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា�មីៗ  និ្នង
ធានាំឱ្យយ�ន្នកន�ងការផតល់នេះស់វាក�មឌីីជីី�លជូីន្នអ្ន�ិ�ិជីន្ន។ ទ្យាន្នៈ�ឹនេះន្នះ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លកន៏េះ��រ��នាំទី្យាស់�ខ្លាំន្ន់
កន�ងការនាំ��កនូ្នវិភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី�, ជី�រ�ញការនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា�មីៗទាំន្នស់់�យ័កាល ន្និងផតល់ការ���ទ្យា
�ល់�ប�ិប�តិការដែផនកព�័ម៌ាន្នវិទិ្យាា ស់�នេះ�រកានូ្នវិភាព�បក���បដែជីង និ្នងនេះជីៀស់វាងពីការវាយ�បហារ
នេះល�ដែផនកណា��យថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម។

�     យ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តឌីីជីី�ល៖យ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តឌីីជីី�ល៖ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ��រ��នាំទ្យាីយ៉ាា ងស់�ខ្លាំន្នក់ន�ងការនេះរៀបច្ចុ� និ្នង�ឹកនាំ�អ្នន្ន�វិ�តនូ្នវិ
យ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តស់�មាបក់ារផំ្លាស់់បតូរឌីីជីី�លរបស់់អាជីីវិក�ម និ្នងសាា បន័្ន។ យ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តឌីីជីី�លនេះន្នះនឹ្នងជី�យ
���ងទ់្យាិស់អ្នងគភាពអ្ន�ពីរនេះបៀបនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លឱ្យយ�ន្នលអប�ផ�� នេះ���បសី់នេះ��ច្ចុ�ន្ននូ្នវិនេះ�លនេះ�
អាជីវីិក�មរបស់់ខ្លួំ�ន្ន។

�     បនេះងក��វិបប��ឌី៌ីជីី�ល៖បនេះងក��វិបប��ឌី៌ីជីី�ល៖ អាជីីវិក�មកន�ងនេះពលបច្ចុុ�បបន្នន��ូវិការឧបករណ៍ៈឌីីជីី�លខ្លួ�ស់ៗ�ន  នេះ���បដីែកល�អ
ការងារ និ្នងស់��ួល�ល់��នេះណៈ� រការថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម។ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល អាច្ចុជី�យបនេះងក��វិបប��ឌី៌ីជីី�ល
នេះ�កន�ងសាា បន័្ន នេះ�យនេះ�ើ�ការនេះ�ប���ស់់ឧបករណ៍ៈ និ្នងបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល ដែ�លស់��ស់បនឹ្នង���ូវិ
ការជាកដ់ែស់តងរបស់់អាជីីវិក�ម �ន្នច្ចុ�នេះពលនេះវិលា �បកបនេះ�យ�បសិ់ទ្យាិភាព និ្នងស័់កតសិិ់ទ្យាិភិាព។

�     នេះ�លនេះ�ថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម៖នេះ�លនេះ�ថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម៖ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល�កន់េះច្ចុញនូ្នវិនេះ�លនេះ�អាជីីវិក�ម នេះ��យនេះ�ើ�ការដែបងដែច្ចុក
ទ្យា�ន្ន�លខ្លួ�ស់��ូវិការងារតា�ដែផនកនី្ន��យៗ រ��ទាំ�ងក�ណៈ�ប់នេះចុ្ចុកវិទិ្យាាស់�ខ្លាំន្ន់ៗ ដែ�ល��ូវិនេះ�ប� នេះ���បជីី�យ
អាជីីវិក�មស់នេះ��ច្ចុនេះ�លនេះ� នេះ�ំ�យ�បនឹ្នង���ូវិការរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្ននិ្ននាំន ការស់ងគ� នេះស់�ឋកិចុ្ចុ។

ខ្លាំងនេះ�កា�នេះន្នះគឺជាសារៈស់�ខ្លាំន្នថ់្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�ល៖
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 អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ��លនេះ��ញស់កាត ន្ន�ពលថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល និ្នងមាន្នច្ចុកុ�វិស័ិ់យកន�ងការចាបយ់ក
ស់កាត ន្ន�ពលនេះនាំះ ដែ�លជី�រ�ញឱ្យយមាន្នការផំ្លាស់់បតូរនេះ�កន�ងសាា បន័្ន នេះ�ំ�យ�បនឹ្នងការរកីច្ចុនេះ���ន្នថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា។ 

�     បនេះងក�ន្នផលិ�ភាព៖បនេះងក�ន្នផលិ�ភាព៖ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុជី�យបនេះងក�ន្នផលិ�ភាពកន�ងសាា បន័្ន ច្ចុ�នេះណៈញនេះពលនេះវិលា
និ្នងផតល់ភាពងាយ�ស់ួលកន�ងការស់��បខំ្លួ�ន្ន�ល់ប�គគលិក។ ឧបករណ៍ៈឌីីជីី�លអាច្ចុឱ្យយអ្ននកនេះរៀបច្ចុ�នេះ��ងនូ្នវិ 
Simulation កន�ងទ្យា��ងឌី់ីជីី�ល ដែ�លមាន្នស់ភាព�ូច្ចុនឹ្នងការងារ, នេះស់ៀវិនេះ�នេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក (E-Book) 
ជានេះ��� ស់�មាបប់�គគលិកកន�ងការទ្យាទ្យា�ល�ន្ននូ្នវិព�័ម៌ាន្ន ក�ូ៏ច្ចុជានេះ�លការណ៍ៈដែណៈនាំ�ស់តីពីការងារ និ្នង
ការតា��ន្នវិឌីឍន្នភាពការងាររបស់់ប�គគលិក។ ការនេះ�ប���ស់់ និ្នងការស់��បខំ្លួ�ន្នជា��យបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល
�ន្នផតល់នូ្នវិភាពងាយ�ស់ួលកន�ងការប�នេះពញការងារ ដែ�លធានាំ�ន្ននូ្នវិផលិ�ភាពការងារខ្លួះស់់, ជី�យដែកល�អ
ទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នង និ្នងព�ងឹងនូ្នវិកិច្ចុុស់�ការកន�ងសាា បន័្ន។

�     បនេះងក�ន្ន��កច់្ចុ�ណូៈល៖បនេះងក�ន្ន��កច់្ចុ�ណូៈល៖ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុជី�យឱ្យយសាា បន័្ន ឬអាជីីវិក�មបនេះងក�ន្ន��កច់្ចុ�ណូៈល។ 
អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លគឺជាអ្ននកដែ�លយល់ពីរនេះបៀបនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាានេះ���បបីនេះងក���ថ្ងៃ�ំស់�មាប�់កុ��ុ�ន្ន
របស់់ព�កនេះគ។ ព�កនេះគអាច្ចុក�ណៈ�ឱ់្យកាស់អាជីីវិក�ម�មីៗ និ្នងជី�រ�ញអ្នន្ន�វិ�ត��នេះណាះ�សាយដែបបឌីីជីី�ល។ 
ការនេះ�ើ�ឌីីជីី�លូបនី្នយក�មថ្ងៃន្នរ ��ូរការងារ ការនេះ�ើ�ដែផន្នការស់តីពីការនេះ�ប���ស់់�ន្នធាន្ន ការនេះ�ើ�ទ្យា�នេះន្ន�បក�ម
ឧបករណ៍ៈនេះ�ប���ស់់ និ្នងឧបករណ៍ៈជាជី�ន្ន�យ �ន្នជី�រ�ញ�ល់�បសិ់ទិ្យាភាពថ្ងៃន្ន��នេះណៈ� រការអាជីីវិក�ម និ្នង
ធានាំ�ន្ននូ្នវិបទ្យាពិនេះសា�ន្នល៍អជូីន្នអ្ន�ិ�ិជីន្ន។

�     បនេះងក�ន្នការចូ្ចុលរ�� និ្នងភាពនេះពញចិ្ចុ�តរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន៖បនេះងក�ន្នការចូ្ចុលរ�� និ្នងភាពនេះពញចិ្ចុ�តរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន៖ ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លគឺមាន្នសារៈស់�ខ្លាំន្ន់
កន�ងការនេះ�ើ�ឱ្យយ�បនេះស់�រនេះ��ងនូ្នវិការចូ្ចុលរ�� និ្នងភាពនេះពញចិ្ចុ�តរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន។ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លទ្យាទ្យា�លយក
បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លនេះ���បសី់��ួល ដែកល�អរនេះបៀបកន�ងការប�នេះពញការងារ ការផតល់នេះស់វាក�មជូីន្នអ្ន�ិ�ិជីន្ន
ន្និងថ្ងៃ�គូ�កព់និ័្នឱ្យយកាន្នដ់ែ��បនេះស់�រនេះ��ង។ ទ្យាន្នៈឹ�នេះន្នះ ការនេះ�ប���ស់់ បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាអាច្ចុជី�យដែកល�អស់ក�មភាព
ការងារនេះ�កន�ងសាា បន័្ន ឱ្យយកាន្នដ់ែ�មាន្នភាពងាយ�ស់ួល ន្និងឆ្ងាបរ់�័ស់។ ជាឧទាំ�រណ៍ៈ បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា
ក�ូ៏ច្ចុជាថាន លឌីីជីី�ល��យច្ចុ�ន្ន�ន្នដែ�ល��ូវិ�ន្ននេះ�ប���ស់់នេះ���បបីនេះងក�ន្នការចូ្ចុលរ�� ន្និងភាពនេះពញចិ្ចុ�តរបស់់
អ្ន�ិ�ិជីន្ន មាន្ន�ូច្ចុជា �បពន័្និ�គប�់គងទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងអ្ន�ិ�ិជីន្ន (CRM)(CRM), �បពន័្និ�គប�់គងបណាត ញស់ងគ�, 
បនេះច្ចុុកវិទិ្យាានេះកំា�, បនេះច្ចុុកវិទិ្យាា ChatbotsChatbots និ្នងការ�ប�ូលទិ្យាន្ននន្នយ័ (Data Collection)(Data Collection) ជានេះ���។

�     បនេះងក�ន្នអ្ន�តាថ្ងៃន្នការរកាប�គគលិក៖បនេះងក�ន្នអ្ន�តាថ្ងៃន្នការរកាប�គគលិក៖ ការផំ្លាស់់បតូរប�គគលិកគឺជាបញ្ហាា ច្ចុ�បងស់�មាបស់ាា បន័្ន នេះ��យការ
ដែស់ើងរកប�គគលិក�ម ី��ូវិ�ន្នចា�ទ់្យា�កថាជា��នេះណៈ� រការ��យដែ�លច្ចុ�ណាយនេះពលនេះវិលា, ខ្លាំ�បងច់្ចុ�ណូៈល 
និ្នងច្ចុ�ណាយ�វិកិានេះ�ច្ចុ�ន្ន។ នេះ�កន�ងយ�គស់�យ័ឌីីជីី�ល វាកាន្នដ់ែ�មាន្នសារៈស់�ខ្លាំន្នស់់�មាប�់កុ��ុ�ន្ន 
និ្នងអាជីីវិក�ម ដែ�លមាន្នអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល អាច្ចុនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាស់�មាបក់ារទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងថ្ងៃផៈកន�ង
កដែនំ្នងការងារ, ជី�យបនេះងក�ន្នបទ្យាពិនេះសា�ន្នល៍អកន�ងការប�នេះពញការងារ, ជី�យ�ល់ការអ្ន�វិិឌីឍវិជិាា ជីីវិៈ និ្នង

ខ្លាំងនេះ�កា�នេះន្នះគឺជាអ្ន�ា�បនេះយ៉ាជីន្នថ៍្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លស់�មាបស់ាា បន័្ន និ្នងអាជីីវិក�ម៖ 
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II. ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លនេះ�ក�ះ�ជាII. ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លនេះ�ក�ះ�ជា

 ស់�មាបក់�ះ�ជា ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ�មាន្នក���ិនេះ�នេះ��យ នេះប�នេះទាំះជានេះគស់នេះងក�នេះ��ញ
នូ្នវិក�នេះណៈ� ន្នថ្ងៃន្នច្ចុ�ន្ន�ន្នអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល ដែ�ល�ន្ននេះ�ើ�ការចាបយ់ក និ្នងនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា �ព�ទាំ�ងថាន ល
ឌីីជីី�លស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  ជាជី�ន្ន�យស់�មាប�់�នេះណៈ� រការការងារ និ្នងអាជីីវិក�មរបស់់ព�កនេះគ។ ខ្លួណៈៈដែ�លការរកី
ច្ចុនេះ���ន្នថ្ងៃន្នការនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាក�ព�ងមាន្នស់ន្នៈ�ះគ�រឱ្យយក�ស់់មាគ ល់នេះ�ក�ះ�ជា ជាពនិេះស់ស់កន�ងវិស័ិ់យ
�នាំ�រ និ្នង�ិរញ្ញញ វិ�ា�, �ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នច្ចុ និ្នងវិស័ិ់យនេះស់វាស់�ខ្លាំន្ន់ៗ នេះផសងៗនេះទ្យាៀ� 
អ្ននក�ឹកនាំ�ពិ�ជាមាន្នភាពចា��ច្ចុក់ន�ងការចាបយ់កឱ្យកាស់នេះន្នះ នេះ���បទីាំញយកនូ្នវិអ្ន�ា�បនេះយ៉ាជីន្នព៍កីារ
នេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាា នេះ�កន�ងការ�គប�់គង និ្នង��នេះណៈ� រការអាជីវីិក�ម។

នេះ�ើ�ឱ្យយប�គគលិកមាន្នអារ�មណ៍ៈថាព�កនេះគជាដែផនកស់�ខ្លាំន្នថ់្ងៃន្ន�កុ��ុ�ន្ន ដែ�លទាំ�ងនេះន្នះនឹ្នងជី�យ�ល់ការ�គប�់គង
�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់សរបស់់សាា បន័្ន និ្នងអាជីីវិក�ម។

១. បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពលស់�មាបអ់្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លនេះ�ក�ះ�ជា១. បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពលស់�មាបអ់្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លនេះ�ក�ះ�ជា

 នេះ�កន�ងយ�គស់�យ័ឌីីជីី�លនេះន្នះ នេះ���បអីាច្ចុ�ឹកនាំ�អាជីីវិក�មឱ្យយទ្យាទ្យា�ល�ន្ននេះជាគជីយ័ �ស់បតា�
ការវិវិិ�តឥ�ឈបឈ់រថ្ងៃន្នឌីីជីី�លូបនី្នយក�ម អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល��ូវិដែស់ើងយល់ពីបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា ដែ�លនេះ�ំ�យ�ប
នឹ្នង���ូវិការជាកដ់ែស់តងកន�ងការ�គប�់គង និ្នងការនេះ�ើ�អាជីីវិក�ម។ ស់�មាបក់�ះ�ជា មាន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល
ស់�ខ្លាំន្ន់ៗ ��យច្ចុ�ន្ន�ន្នដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពលស់�មាបអ់្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�ល រ��មាន្ន៖

�     ការនេះ�ើ�ទី្យាផារតា�ដែបបឌីីជីី�ល (Digital Marketing)៖ការនេះ�ើ�ទី្យាផារតា�ដែបបឌីីជីី�ល (Digital Marketing)៖ នាំនេះពលបចុ្ចុ�បបន្នន ការនេះក�ន្ននេះ��ងថ្ងៃន្នច្ចុ�ន្ន�ន្នអ្ននក
នេះ�ប���ស់់អ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ� និ្នង�បពនិ័្នផសពើផាយស់ងគ� �ន្នផំ្លាស់់បតូរការនេះ�ើ�ទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងរវាងអាជីីវិក�មជា��យន្នឹង
អ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នងដែកដែ�បយ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តកន�ងការនេះ�ើ�ទី្យាផាររបស់់អាជីីវិក�ម។ ការណ៍ៈនេះន្នះ ទាំ�ទាំរឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល
នេះ�ក�ះ�ជាគ�រយកចិ្ចុ�តទ្យា�ក�កន់េះល�ការនេះ�ើ�ទី្យាផារតា�ដែបបឌីីជីី�ល ដែ�ល�ន្នកំាយជា���ូវិការ�ូល�ឋ ន្ន
ស់�មាបក់ារនេះ�ើ�អាជីវីិក�ម។ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល អាច្ចុទាំញយកផល�បនេះយ៉ាជីន្នពី៍ការនេះ�ើ�ទី្យាផារដែបបឌីីជីី�ល
តា�រយៈការផសពើផាយផលិ�ផល និ្នងនេះស់វាក�មនេះ�នេះល�បណាត ញស់ងគ� �ូច្ចុជា Facebook, Instagram, 
YouTube ន្នងិអ្ន�ដីែ�ាល នេះ���បបីនេះងក�ន្នការ�ជីួ��ជាបរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន ឈាន្ននេះ�បនេះងក�ន្នការលកផ់លិ�ផល 
ន្និងនេះស់វាក�ម។ ការនេះ�ើ�ទ្យាីផារដែបបឌីីជីី�ល កអ៏្នន្ន�ញ្ហាញ �ឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុផារភាា បអ់ាជីីវិក�មជា
��យអ្ន�ិ�ិជីន្ននេះ�យផ្លាៈ ល់ �ន្ន�គបន់េះពលនេះវិលា និ្នង�គបទី់្យាកដែន្នំង រាល់នេះពលព�កនេះគនេះ�ប���ស់់អ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ�
និ្នង�បពនិ័្នផសពើផាយស់ងគ�។ នេះ��ពីការ���ស័់យទាំកទ់្យាងជា��យអ្ន�ិ�ិជីន្ន បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លនេះន្នះ�ន្ន
អ្នន្ន�ញ្ហាញ �ឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុតា��ន្នពី�បសិ់ទ្យាិភាពថ្ងៃន្នការផតល់នេះស់វា តា�រយៈការ�ំងនេះ�ំ�យ 
ការផតល់ជា��ិនេះយ៉ាបល់ ជាសារ និ្នងការវាយ�ថ្ងៃ�ំនេះ�នេះល�នេះគ�ទ្យា�ពរ័ និ្នងបណាត ញស់ងគ�របស់់អាជីីវិក�ម 
ជានេះ���។ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុ�ប�ូលយក��ិនេះយ៉ាបល់ទាំ�ងអ្នស់់នេះនាំះ យក�កដែកល�អផលិ�ផល 
នេះស់វាក�ម និ្នងយ�ទ្យាិសាស្ត្រស់តអាជីីវិក�ម�ន្នផងដែ�រ។
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�     �ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក (E-Commerce)៖�ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក (E-Commerce)៖ �ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក
នេះ�ក�ះ�ជា មាន្នការរកីច្ចុនេះ���ន្នយ៉ាា ងខំ្លាំ�ង នេះ�យនេះយ៉ាងតា�នេះគ�ទ្យា�ពរ័ StatistaStatista �ន្នបងាា ញថា��កច់្ចុ�ណូៈល
ពីការនេះ�ើ��ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក��ូវិ�ន្ននេះគពាករណ៍ៈថានឹ្នងនេះក�ន្ន�ល់�បមាណៈ ១០១៥ ១០១៥ 
លាន្ន��លំារអានេះ�ារកិលាន្ន��លំារអានេះ�ារកិ នេះ�កន�ងឆ្ងាន �២០២២។ �ូនេះច្ចុនះ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជាអាច្ចុចាបយ់កស់កាត ន្ន�ពល
ពីការនេះ�ើ��ណិៈជីាក�មតា��បពនិ័្ននេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក ដែ�លអាច្ចុឱ្យយអាជីីវិក�មរបស់់នេះគវាយល�កទាំ�ងទី្យាផារកន�ង�ស់ុក 
និ្នងទី្យាផារអ្នន្នតរជា�ិ។ អ្ន�ិ�ិជីន្នអាច្ចុសាកស់�រអ្ន�ពីផលិ�ផល ឬនេះស់វាក�ម និ្នងនេះ�ើ�ការបញ្ហាា ទិ្យាញ�ន្ន�គប់
នេះពលនេះវិលា �គបទី់្យាកដែនំ្នង ពីទី្យាតា�ងណា��យ ដែ�លអ្នន្ន�ញ្ហាញ �ឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុដែច្ចុកចាយផលិ�ផល 
និ្នងនេះស់វាក�មនេះ�កាន្នអ់្ន�ិ�ិជីន្ន�ន្ន�គប�់�បន្នដ់ែ�លមាន្ននេះ�ប���ស់់បណាត ញអ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ� និ្នងអាច្ចុជី�បថ្ងៃ�គូ
អាជីវីិក�មដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពលនេះ�ទូ្យាទាំ�ងពិ�ពនេះលាក�ន្នផងដែ�រ។ 
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�     ទិ្យាន្ននន្នយ័�� ន្និងការវិភិាគ (Big Data and Analytics)៖ទិ្យាន្ននន្នយ័�� ន្និងការវិភិាគ (Big Data and Analytics)៖ ការនេះក�ន្ននេះ��ងនូ្នវិ��នេះណាះ�សាយទិ្យាន្ននន្នយ័��
�ូច្ចុជា SAS, Kissmetrics, Google Analytics, IBM Cognos Analytics និ្នង QualtricsSAS, Kissmetrics, Google Analytics, IBM Cognos Analytics និ្នង Qualtrics �ន្ននេះ�ើ�ឱ្យយ
ការទាំញយកផល�បនេះយ៉ាជីន្នពី៍ទិ្យាន្ននន្នយ័��ដែលងជាបញ្ហាា ច្ចុ�បងស់�មាបអ់្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជា
នេះទ្យាៀ�នេះ��យ។ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល អាច្ចុ�ប�ូលទ្យាិន្ននន្នយ័ពី�ប�ពនេះផសងៗ�ន  នេះ��យនេះ�ើ�ការវិភិាគនេះ���បឱី្យយ
ព�កនេះគអាច្ចុដែស់ើងរកឫស់គល់ថ្ងៃន្នបញ្ហាា , នេះ��លនេះ��ញកាន្នដ់ែ�ច្ចុាស់់ពីឥរយិ៉ាប�ថ្ងៃន្នការច្ចុ�ណាយរបស់់អ្ននក
នេះ�ប���ស់់ ជាពិនេះស់ស់អាច្ចុកា�ប់ន្នាយហាន្និ�យ័ដែ�លអាជីីវិក�មនឹ្នង�បឈ�ផងដែ�រ។ ការដែស់ើងយល់
ឱ្យយកាន្នដ់ែ�ច្ចុាស់់ពី���ូវិការរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន អាច្ចុឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លនេះរៀបច្ចុ�យ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តអាជីីវិក�ម, ការនេះ�ើ�
បច្ចុុ�បបន្ននភាពផលិ�ផល ឬនេះស់វាក�មដែ�លមាន្ន�សាប ់និ្នង/ឬនេះរៀបច្ចុ�ដែផន្នការផលិ�ក�ម �ម ីនេះ���បបី�នេះពញ
���ូវិការរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន ដែ�លនឹ្នងជី�យឱ្យយអាជីីវិក�ម��នេះណៈ� រការ�ន្នយ៉ាា ងរលូន្ន និ្នងទ្យាទ្យា�ល�ន្នច្ចុ�ណូៈលខ្លួះស់់។
អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល កអ៏ាច្ចុយកទិ្យាន្ននន្នយ័ដែ�លមាន្ន �កវិភិាគអ្ន�ពីក���ិភាពនេះពញចិ្ចុ�តរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នង
��ិដែកល�អ �កនេះល�ផលិ�ផល ឬនេះស់វាក�ម នេះ���បនីេះអាយអាជីវីិក�មអាច្ចុដែកដែ�បច្ចុ�ណៈ� ច្ចុខ្លួើះខ្លាំ�នេះនាំះ។



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 8/158/15

�     �បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា� (Cloud Computing)៖�បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា� (Cloud Computing)៖ ការនេះ�ប���ស់់�បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា�នេះ�ក�ះ�ជា មាន្នការ
នេះក�ន្ននេះ��ងគ�រឱ្យយក�ស់់មាគ ល់ ជាពិនេះស់ស់អ្ន���ងនេះពលថ្ងៃន្នការរកីរាល�លថ្ងៃន្នជី�ងឺកូវិ�ី-១៩។ �បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា�
ជាបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពលស់�មាបអ់្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល នេះ�យព�កនេះគអាច្ចុចូ្ចុលនេះ�ប���ស់់
ទិ្យាន្ននន្នយ័�ន្ន�គបន់េះពលនេះវិលា និ្នង�គបទី់្យាកដែនំ្នងដែ�លមាន្នអ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ�។ បដែន្នា�ពីនេះន្នះនេះទ្យាៀ� �បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា�
ផៈ�កទិ្យាន្ននន្នយ័នេះ�នេះល�អ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ�ជាជាងផៈ�កកន�ងក��ពយូទ្យារ័ ដែ�លធានាំ�ន្នថាទ្យាិន្ននន្នយ័អាជីីវិក�ម ក�ូ៏ច្ចុជាព�័ម៌ាន្ន
អ្ន�ិ�ិជីន្ន��ូវិ�ន្នរកាទ្យា�កនេះ�កដែនំ្នងមាន្នស់�វិ�ាិភាព �ូនេះច្ចុនះ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល �ចិ្ចុ�ច្ចុ�់រ�ភពីការ
��ប់ងឯ់កសារស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  នេះ�យសារការខូ្លួច្ចុខ្លាំ�ឧបករណ៍ៈនាំនាំ។ ការការ�រទ្យាិន្ននន្នយ័អ្ន�ិ�ិជីន្ន�ន្ន
យ៉ាា ងលអនេះន្នះ ជាដែផនក��យជី�យឱ្យយអាជីីវិក�មទ្យាទ្យា�ល�ន្ននូ្នវិទ្យា�ន្ន�កចិ្ចុ�តពីអ្ន�ិ�ិជីន្ន និ្នងមាន្ននេះ�បៀបជាងថ្ងៃ�គូ
�បក���បដែជីង។ �បពនិ័្នក��ពយូទ្យារ័នេះកំា�ក�៏ន្នជី�យកា�ប់ន្នាយច្ចុ�ណាយរបស់់អាជីីវិក�ម នេះ�យអ្នន្ន�ញ្ហាញ �ឱ្យយ
មាន្នការដែច្ចុករ �ដែលកទិ្យាន្ននន្នយ័ជា��យក��ពយូទ្យារ័ និ្នងឧបករណ៍ៈនេះផសងនេះទ្យាៀ�តា����ូវិការ។
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�     ស់ន្នតសិ់�ខ្លួសាយបរ័ (Cyber Security)៖ស់ន្នតសិ់�ខ្លួសាយបរ័ (Cyber Security)៖ នេះយ�ងស់នេះងក�នេះ��ញថា ការចាបយ់កនិ្នងនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាា
ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជាស់�មាបជ់ាជី�ន្ន�យ�ល់អាជីីវិក�មមាន្នការនេះក�ន្ននេះ��ងគ�រឱ្យយក�ស់់មាគ ល់។ ទ្យាន្នៈឹ�នឹ្នងការរកី
ច្ចុនេះ���ន្នថ្ងៃន្នបនេះច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល ការគ�រា�ក�ដែ�ងតា��បពន័្និអ្ន�នី្ន�ឺណិៈ��ន្ននេះក�ន្ននេះ��ងជាល��បដ់ែ�លនេះ�ើ�ឱ្យយ
មាន្នការខ្លាំ�បងជ់ានេះ�ច្ចុ�ន្ន នេះ�យនេះយ៉ាងតា�នេះគ�ទ្យា�ពរ័ Cybersecurity VenturesCybersecurity Ventures ការខូ្លួច្ចុខ្លាំ�ពីឧ�កិ�ឋក�ម
តា��បពន័្និអ្ន�ីន្ន�ឺណិៈ���ូវិ�ន្ននេះគរ �ពឹងថានឹ្នងនេះក�ន្ននេះ��ង�បមាណៈ ១៥% កន�ង��យឆ្ងាន � កន�ងរយៈនេះពល ៥ ឆ្ងាន �
ខ្លាំង��ខ្លួ ដែ�លឈាន្ន�ល់�បមាណៈ ១០,៥ �ទី្យាលាន្ន��លំារ១០,៥ �ទី្យាលាន្ន��លំារ នេះ�ឆ្ងាន � ២០២៥ ខ្លាំង��ខ្លួ។ �ូនេះច្ចុនះ អ្ននក�ឹកនាំ�
ឌីីជីី�ល��ូវិនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាការ�រ ឬមាន្នការការ�រពីអ្ននកជី�នាំញដែផនកស់ន្នតិស់�ខ្លួសាយបរ័ នេះ���បី
ទ្យាបទ់្យាល់ន្នងឹការគ�រា�ក�ដែ�ងពីការវាយ�បហារតា�អ្ន�នី្ន�ឺណិៈ�។

២. កិច្ចុុខិ្លួ�ខ្លួ��បឹងដែ�បងរបស់់រាជីរ�ឋ ��ិល ន្នងិភាគី�កព់ន័្និកន�ងការនេះល�កក�ះស់់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល  ២. កិច្ចុុខិ្លួ�ខ្លួ��បឹងដែ�បងរបស់់រាជីរ�ឋ ��ិល ន្នងិភាគី�កព់ន័្និកន�ងការនេះល�កក�ះស់់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល  
          នេះ�ក�ះ�ជានេះ�ក�ះ�ជា

 បចុ្ចុ�បបន្នននេះន្នះ ការស់��បខ្លួំ�ន្ន និ្នងនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លកន�ងច្ចុ�នេះណា�អ្ននក�ឹកនាំ� ទាំ�ងវិស័ិ់យរ�ឋ, 
វិស័ិ់យឯកជីន្ន ន្និងអ្នងគការ ស់មាគ�នាំនាំ នេះ�កន�ង�បនេះទ្យាស់ក�ះ�ជា ក�ព�ងមាន្នស់ន្នៈ�ះនេះក�ន្ននេះ��ងគ�រឱ្យយក�់
ស់មាគ ល់។ ជាកដ់ែស់តង រាជីរ�ឋ ��ិលក�ះ�ជា និ្នងភាគី�កព់ន័្និ �ន្ននិ្នងក�ព�ងបន្នតជី�រ�ញឌីីជីី�លូបនី្នយក�ម
នេះ�កន�ង�គបវ់ិស័ិ់យនេះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�, �គបដ់ែផនក និ្នង�គបក់���ិ ទាំ�ងថាន កជ់ា�ិ និ្នងថាន ក�់ូល�ឋ ន្ន។ ជា��យ
�ន នេះន្នះ ភាគី�កព់និ័្ន�ន្នខិ្លួ�ខ្លួ�នេះ�ើ�ការបស្ត្រញ្ហាា បការយល់�ឹង រ��ទាំ�ងការបណៈត� ះបណាត លច្ចុ�នេះណៈះ និ្នងជី�នាំញ
ឌីីជីី�ល �ល់��អ្នងគ និ្នង�ប�ិប�តិករ ដែ�លមាន្នភាពចា��ច្ចុស់់�មាបក់ារបណៈត� ះសាម រ�ីថ្ងៃន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�
ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជា។ ខ្លាំងនេះ�កា�នេះន្នះជាកិចុ្ចុខិ្លួ�ខ្លួ��បឹងដែ�បងស់�ខ្លាំន្ន់ៗ របស់់រាជីរ�ឋ ��ិល ន្និងភាគី�កព់និ័្ន
កន�ងការនេះល�កក�ះស់់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�លនេះ�ក�ះ�ជា៖
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     �កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកចិ្ចុុ និ្នងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជា ឆ្ងាន �២០២១-២០៣៥�កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកចិ្ចុុ និ្នងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជា ឆ្ងាន �២០២១-២០៣៥

     រាជីរ�ឋ ��ិលក�ះ�ជា�ន្នបងាា ញពីភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល តា�រយៈ�កន់េះច្ចុញនូ្នវិ�កបខ្លួណៈឌ
នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យ, នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យ ន្និងដែផន្នការយ�ទិ្យាសាស្ត្រស់តជាអាទ្យាិភាពនាំនាំ ស់�នេះ�ជី�រ�ញការកសាង
នេះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជា។ ជា��យ�ន នេះន្នះ យន្នតការ�បទាំក�់កឡា�ន ដែ�លមាន្នភាពចា��ច្ចុ់
នាំនាំ��ូវិ�ន្ន�កន់េះច្ចុញជាបន្នតបនាំៈ ប ់នេះ���បកីសាង�ន្ននូ្នវិ�ូល�ឋ ន្ន�គឹះរងឹមា�ស់�មាបក់ារស់នេះ��ច្ចុ�ន្ន
ច្ចុកុ�វិស័ិ់យដែវិងឆ្ងាៃ យថ្ងៃន្នការអ្ន�វិិឌីឍជា�ិ កន�ងនេះនាំះការអ្ន�វិិឌីឍ�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់សឱ្យយមាន្នភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�
ឌីីជីី�ល គឺជាកិច្ចុុការ�ស៏់�ខ្លាំន្ន�់�យ ដែ�លទាំ�ទាំរឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ���ូវិបនេះងក�ន្នការទ្យាទ្យា�លយក និ្នងការស់��ប
ខ្លួំ�ន្ននេះ�នឹ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្ន�បពនិ័្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា នេះ���បកីសាងនូ្នវិរនេះបៀប�គប�់គង�មី ដែផអកនេះល��ូល�ឋ ន្នថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា
ឌីីជីី�ល ស់�មាបក់ារនេះ�ើ�អ្ន��ិលកិច្ចុុ ការ���ស័់យទាំកទ់្យាង ការស់នេះ��ច្ចុចិ្ចុ�ត និ្នងការនេះ�ះ�សាយបញ្ហាា នាំនាំ។ 

     នេះ�កន�ងឯកសារ «�កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកិចុ្ចុ និ្នងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជា ឆ្ងាន �២០២១-២០៣៥»«�កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកិចុ្ចុ និ្នងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជា ឆ្ងាន �២០២១-២០៣៥»  
រាជីរ�ឋ ��ិល�ន្នក�ណៈ�ន់េះ�លនេះ���យកន�ងច្ចុ�នេះណា�នេះ�លនេះ�ច្ចុ�បងនាំនាំ គឺការកសាងពលរ�ឋឌីីជីី�លការកសាងពលរ�ឋឌីីជីី�ល
ដែ�លនេះផ្លាត �នេះល�ការនេះល�កក�ះស់់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល, ការអ្ន�វិិឌីឍ និ្នងការ�ប�ូល�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់ស
ដែ�លមាន្ននេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�ល និ្នងការដែ�បកំាយនេះ�ជាពលរ�ឋឌីីជីី�ល នេះ���បបីនេះងក��ជាច្ចុលករថ្ងៃន្នបរវិិ�តក�ម
ឌីីជីី�ល។ នេះ�កន�ងវិស័ិ់យសាធារណៈៈ រាជីរ�ឋ ��ិល�ន្នក�ណៈ�នូ់្នវិវិធិាន្នការស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  នេះ���បអី្ន�វិិឌីឍន្ន៍
ស់��ាភាពថ្ងៃន្នអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�ល �ូច្ចុជា៖ 

 ការនេះរៀបច្ចុ��កបខ្លួណៈឌ រ��ស់តីពីការនេះល�កក�ះស់់អ្នកុរក�មឌីីជីី�ល កន�ងច្ចុ�នេះណា�អ្ននក�ឹកនាំ� និ្នង�ស្ត្រន្នតី
 នេះ�តា��កស់�ង សាា បន័្នរ�ឋ, 
 ការនេះរៀបច្ចុ��កបខ្លួណៈឌ ��ួ�ពិនិ្ន�យ និ្នងវាយ�ថ្ងៃ�ំការអ្ន�វិិឌីឍ�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់សឌីីជីី�លនេះ�តា��កស់�ង 
 សាា បន័្នរ�ឋ, 
 ការនេះរៀបច្ចុ�ដែផន្នការយ�ទ្យាិសាស្ត្រស់តកន�ងការផំ្លាស់់បតូរជា��ណាកក់ាលនេះល�នី្ន�ិវិ�ីិរ�ឋ�ល និ្នងរនេះបៀបថ្ងៃន្ន
 ការ�គប�់គង និ្នងការចា�ដ់ែច្ចុងការងារ នេះ�តា��កស់�ង សាា បន័្នរ�ឋ, 
 ការនេះរៀបច្ចុ�ដែផន្នការរយៈនេះពលខំ្លួី ន្និង��យ� ស់�មាបក់ារជី�រ�ញការចាបយ់ក និ្នងការនេះ�ប���ស់់ឌីីជីី�ល 
 កន�ងការ�គប�់គង និ្នងចា�ដ់ែច្ចុងការងារ �ព�ទាំ�ងការជី�រ�ញ ន្និងនេះល�កក�ះស់់ការបណៈត� ះបណាត ល
 ជី�នាំញឌីជីីី�ល ន្នងិភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីជីីី�ល នេះ�កន�ងវិស័ិ់យរ�ឋ និ្នងវិស័ិ់យឯកជីន្ន, 
 ការបនេះងក�ន្នការនេះផៈរ�ន្នធាន្ន និ្នងការនេះកៀរគរការ���ទ្យាទាំ�ងដែផនកបនេះចុ្ចុកនេះទ្យាស់ និ្នង�វិកិា ក�ូ៏ច្ចុជា
 កិចុ្ចុស់��ប�ិប�តិការនាំនាំ ពីថ្ងៃ�គូអ្ន�វិិឌីឍន្ន ៍និ្នងវិស័ិ់យឯកជីន្ន ស់�មាបក់ារអ្ន�វិិឌីឍ�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់ស
 ឌីជីីី�លនេះ�ថាន កន់េះ�កា�ជា�។ិ
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     នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យរ�ឋ ��ិលឌីជីីី�ល ឆ្ងាន �២០២២-២០៣៥នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យរ�ឋ ��ិលឌីជីីី�ល ឆ្ងាន �២០២២-២០៣៥

     ការកសាង�ូល�ន្ន�ន្ន�ស់សឌីីជីី�ល ��ូវិ�ន្នក�ណៈ�ជ់ាអាទ្យាភិាព��យនេះ�កន�ង «នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យ«នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យ
រ�ឋ ��ិលឌីជីីី�ល ឆ្ងាន �២០២២-២០៣៥»រ�ឋ ��ិលឌីជីីី�ល ឆ្ងាន �២០២២-២០៣៥» ដែ�លនេះផ្លាត �ជាស់�ខ្លាំន្នន់េះល�ការកសាងស់��ាភាពរបស់់ថាន ក់
�ឹកនាំ� និ្នង�ស្ត្រន្នតីរាជីការ�គប�់កស់�ង សាា បន័្ន កន�ងការចាបយ់កបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លស់�មាបប់នេះ����ល់
ការនេះ�ប���ស់់ ការ�គប�់គង និ្នងការអ្ន�វិិឌីឍ�បពនិ័្នរ�ឋ ��ិលឌីីជីី�ល នេះ�ំ�យ�បនឹ្នង���ូវិការរបស់់
�បជាពលរ�ឋ។ កន�ងន្នយ័នេះន្នះ ស់ក�មភាពយ�ទ្យាិសាស្ត្រស់តជានេះ�ច្ចុ�ន្ន��ូវិ�ន្នក�ណៈ� ់មាន្នជាអាទ្យា៖៍ ការបណៈត� ះបណាត ល
ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល, ការបណៈត� ះបណាត លអ្នកុរក�មឌីីជីី�ល, ការនេះរៀបច្ចុ��កបខ្លួណៈឌ វាស់់ដែវិងក���ិ
ស់��ាភាពឌីីជីី�ល, ការនេះ�ើ�ទ្យា�នេះន្ន�បក�មនេះ��ឋ រច្ចុនាំស់�ះនិ័្ន និ្នង�បពនិ័្នឌីីជីី�ល, ការនេះរៀបច្ចុ�ថាន លអ្នបរ់ � និ្នង
បណៈត� ះបណាត លជា�,ិ និ្នងការនេះរៀបច្ចុ�ក�មវិ�ិ�ី��ងទ់្យាសិ់នាំនាំ។ 

     �ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០�ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០ 

     �ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០�ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០ ស់�ការជា��យស់�ភាពស់�ពន័្និយ�វិជីន្នក�ះ�ជាស់�ភាពស់�ពន័្និយ�វិជីន្នក�ះ�ជា និ្នងភាគី�កព់ន័្និ �ន្ននិ្នង
ក�ព�ងបន្នតនេះរៀបច្ចុ� «វិគគបណៈត� ះបណាត លអ្នកុរក�មឌីីជីី�ល»«វិគគបណៈត� ះបណាត លអ្នកុរក�មឌីីជីី�ល» ដែ�លនេះផ្លាត �នេះល��បធាន្នបទ្យាស់�ខ្លាំន្ន់ៗ ស់�មាប់
ការសិ់កា ការប�នេះពញការងារ ការ�បកបអាជីីវិក�ម និ្នងជីីវិភាពរស់់នេះ��បចា�ថ្ងៃ�ៃ។ ក�មវិ�ីិបណៈត� ះបណាត ល
អ្នកុរក�មឌីីជីី�លនេះន្នះ�ន្នចូ្ចុលរ��អ្ន�វិិឌីឍន្នច៍្ចុ�នេះណៈះ និ្នងជី�នាំញឌីីជីី�ល ស់�មាបប់�គគលិកឯកជីន្ន អ្ននក�គប�់គង 
មុាស់់អាជីីវិក�ម ក�ូ៏ច្ចុជា�ស្ត្រន្នតីរាជីការ ទាំ�ងនេះ�ថាន កជ់ា�ិ និ្នងថាន កន់េះ�កា�ជា�ិ ស់�នេះ�នេះ�ំ�យ�បនឹ្នង���ូវិការ
ថ្ងៃន្នការនេះ�ប���ស់់បនេះច្ចុុកវិទិ្យាា។

     ទ្យាន្នៈឹ�នេះន្នះ �ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០�ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០ �ន្ននឹ្នងក�ព�ងបន្នតផសពើផាយវិនីេះ�អូ្នអ្នកុរក�មតា��បពនិ័្នអ្នន្នឡាញវិនីេះ�អូ្នអ្នកុរក�មតា��បពនិ័្នអ្នន្នឡាញ
(E-learning)(E-learning) រ��ជា��យនិ្នងការនេះរៀបច្ចុ�ក�មវិ�ីិ “ជីដែជីកពីក�ះ�ជា ៤.០”“ជីដែជីកពីក�ះ�ជា ៤.០” នេះ���បចូី្ចុលរ��បស្ត្រញ្ហាា បការយល់�ឹង
និ្នងព�ងឹងស់��ាភាព�បជាពលរ�ឋ និ្នងយ�វិជីន្ន ឈាន្ននេះ�ការបនេះងក�ន្នផលិ�ភាព �បសិ់ទិ្យាភាពការងារ ន្និង
អាជីីវិក�ម។ នេះល�ស់ពីនេះន្នះនេះទ្យាៀ� �ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០�ជីឈ�ណៈឌ លក�ះ�ជា ៤.០ ក�៏ន្ននេះរៀបច្ចុ�ច្ចុង�កងឯកសារសិ់កា�សាវិ�ជាវិឯកសារសិ់កា�សាវិ�ជាវិ

     អាហារូបករណ៍ៈនេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�លនេះ�នេះជា (Techo Digital Talent Scholarship)អាហារូបករណ៍ៈនេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�លនេះ�នេះជា (Techo Digital Talent Scholarship)

     នេះ�កា�ការគិ�គូរយកចិ្ចុ�តទ្យា�ក�ក�់ខ៏្លួះងខ់្លួះស់់របស់់ ស់នេះ�តច្ចុអ្នគគ�ហានេះស់នាំប�ីនេះ�នេះជា �ុ�ន្ន ដែស់ន្នស់នេះ�តច្ចុអ្នគគ�ហានេះស់នាំប�ីនេះ�នេះជា �ុ�ន្ន ដែស់ន្ន  
នាំយករ�ឋ�ស្ត្រន្នតីថ្ងៃន្ន�ពះរាជាណាច្ចុ�កក�ះ�ជានាំយករ�ឋ�ស្ត្រន្នតីថ្ងៃន្ន�ពះរាជាណាច្ចុ�កក�ះ�ជា នេះល�ការកសាង�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់សនេះ�ន�� និ្នងអ្ននាំគ�យ�វិជីន្នកន�ង
យ�គស់�យ័ឌីីជីី�ល រាជីរ�ឋ ��ិល�ន្នបន្នតផតល់នូ្នវិ «អាហារូបករណ៍ៈនេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�លនេះ�នេះជា«អាហារូបករណ៍ៈនេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�លនេះ�នេះជា  
- Techo Digital Talent Scholarship»- Techo Digital Talent Scholarship» នេះ���បផីតល់ឱ្យកាស់�ល់�ន្នធាន្ន�ន្ន�ស់សដែ�លមាន្នស់��ាភាព
និ្នងនេះទ្យាពនេះកាស់លយ ស់�នេះ�បនេះងក�ន្នអ្ននកជី�នាំញបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លកន�ងការចូ្ចុលរ��អ្ន�វិិឌីឍន្នន៍េះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�
ឌីីជីី�ល រ�ឋ ��ិលឌីីជីី�ល និ្នងប�ិវិ�តន្នឧ៍ស់ា�ក�ម ៤.០។ អាហារូបករណ៍ៈនេះន្នះនឹ្នងផតល់ឱ្យកាស់�ល់
និ្នស់ស�ិទ្យាទ្យា�ល�ន្ននូ្នវិច្ចុ�នេះណៈះ�ឹង ច្ចុ�នេះណៈះនេះ�ើ� និ្នងជី�នាំញយ៉ាា ងពិ���ក� កំាយខំ្លួ�ន្នជាអ្ននក�ឹកនាំ�នេះល�វិស័ិ់យ
បនេះច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លនាំនេះពលអ្ននាំគ�។
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អ្ន�ពីនេះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�ឌីីជីី�លអ្ន�ពីនេះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�ឌីីជីី�ល នេះ�យនេះផ្លាត �នេះល��បធាន្នបទ្យាស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  និ្នង�ន្នផសពើផាយតា��បពនិ័្នអ្នន្នឡាញ
ជា�បចា� ដែ�លផតល់ភាពងាយ�ស់ួល�ល់សាធារណៈជីន្នកន�ងការដែស់ើងយល់ ន្និងដែច្ចុករ �ដែលកបន្នត�ន្ន�គបន់េះពល
�ព�ទាំ�ងអាច្ចុរកាទ្យា�កនេះ��ល�ន្ននេះ�យឥ�គិ�ថ្ងៃ�ំ នេះ��យកម៏ាន្នការ��កល់នេះស់ៀវិនេះ�ក��ងអ្ន�ាបទ្យាសិ់កា
ទាំ�ងនេះន្នះនេះ�តា�បណាា ល័យថ្ងៃន្ន�កស់�ង សាា បន័្ន និ្នងសាកលវិទិ្យាាល័យផងដែ�រ។

     SmartEdu USDPSmartEdu USDP

     នេះ�យមាន្នការ����ទ្យាពី�កស់�ងថ្ងៃ�បស់ណីៈយ ៍និ្នងទូ្យារគ�នាំគ�ន្ន ៍និ្នង�កស់�ងអ្នបរ់ � យ�វិជីន្ន និ្នងកីឡា 
�កុ��ុ�ន្ន Smart AxiataSmart Axiata �ន្ននេះរៀបច្ចុ�នូ្នវិក�មវិ�ីិ SmartEdu USDPSmartEdu USDP នេះ���បផីតល់ឱ្យកាស់ឱ្យយនិ្នស់ស�ិទ្យាទ្យា�ល
�ន្នការសិ់កាអ្ន�ពីជី�នាំញ ន្នងិភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល ក�ូ៏ច្ចុជា�បធាន្នបទ្យាស់�ខ្លាំន្ន់ៗ កន�ងវិស័ិ់យអាជីវីិក�ម 
តា�រយៈសិ់កុាសាលា ការអ្នន្ន�វិ�តការងារជា�កុ� និ្នងការអ្នន្ន�វិ�តនេះ�ះ�សាយបញ្ហាា អាជីីវិក�ម ។

III. ស់ន្នន�ិឋ ន្នIII. ស់ន្នន�ិឋ ន្ន

 ជារ�� ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លពិ�ជាស់មាស់ធា��ដែ�ល�និ្នអាច្ចុខ្លួើះ�ន្ន កន�ងការធានាំការ�ឹកនាំ�
�បកបនេះ�យ�បសិ់ទិ្យាភាព និ្នង�បសិ់ទិ្យាផល នេះ�កន�ងយ�គស់�យ័ឌីីជីី�លនេះន្នះ។ ជា��យច្ចុកុ�វិស័ិ់យច្ចុាស់់លាស់់,
ភាពថ្ងៃច្ចុន�បឌិី� និ្នងបណាត ញទ្យា�នាំកទ់្យា�ន្នងលអ អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លអាច្ចុជី�យបនេះងក�ន្នផលិ�ភាពកន�ងសាា បន័្ន, 
បនេះងក�ន្នភាពនេះពញច្ចុិ�តរបស់់អ្ន�ិ�ិជីន្ន, បនេះងក�ន្នច្ចុ�ណូៈលអាជីីវិក�ម �ព�ទាំ�ងបនេះងក�ន្នលទិ្យាភាពកន�ងការរកាប�គគលិក 
តា�រយៈការនេះ�ប���ស់់បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាច្ចុ�នេះ�លនេះ�, �ស់បតា����ូវិការជាកដ់ែស់តងរបស់់អាជីីវិក�ម និ្នងសាា បន័្ន, 
�ន្នទាំន្នន់េះពលនេះវិលា �បកបនេះ�យ�បសិ់ទិ្យាភាព និ្នងស័់កតិសិ់ទ្យាិិភាព។ នេះ�យដែ�ក នេះ�ក�ះ�ជា ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�
ឌីីជីី�ល�ន្ននឹ្នងក�ព�ងមាន្នស់ន្នៈ�ះរកីច្ចុនេះ���ន្នគ�រឱ្យយក�ស់់មាគ ល់ ដែ�ល���ូវិឱ្យយមាន្នការយកចិ្ចុ�តទ្យា�ក�ក់
បដែន្នា�នេះទ្យាៀ�នេះល�បនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�លដែ�លមាន្នស់កាត ន្ន�ពល �ូច្ចុជា ការនេះ�ើ�ទី្យាផារតា�ដែបបឌីីជីី�ល, 
�ណិៈជីាក�មតា��បពន័្និនេះអ្ន�ិច្ចុ��ូនិ្នក, ទិ្យាន្ននន្នយ័�� និ្នងការវិភិាគ, �បពន័្និក��ពយូទ្យារ័នេះកំា� និ្នងស់ន្នតសិ់�ខ្លួសាយបរ័
ជានេះ���។ 

 ទ្យាន្នៈឹ�នេះន្នះ នេះ���បជីី�រ�ញការកសាងនេះស់�ឋកិចុ្ចុ ស់ងគ�ឌីីជីី�លនេះ�ក�ះ�ជា រាជីរ�ឋ ��ិល និ្នងភាគី�កព់និ័្ន
�ន្ននិ្នងក�ព�ងជី�រ�ញ និ្នងនេះល�កក�ះស់់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល ទាំ�ងនេះ�កន�ងវិស័ិ់យរ�ឋ, វិស័ិ់យឯកជីន្ន និ្នង
អ្នងគការ ស់មាគ�នាំនាំ តា�រយៈការ�កន់េះច្ចុញនូ្នវិនេះ�លន្ននេះយ៉ា�យ ដែផន្នការយ�ទ្យាិសាស្ត្រស់ត និ្នងវិធិាន្នការ
ស់�ខ្លាំន្ន់ៗ  រ��ជា��យយន្នតការអ្នន្ន�វិ�តដែ�លមាន្នលកុណៈៈ�បទាំក�់កឡា�ន  ន្និងដែ�ល���ូវិឱ្យយមាន្នការចូ្ចុលរ��ពី
�គបភ់ាគី�កព់និ័្ន ពិនេះស់ស់ការបណៈត� ះបណាត ល ន្និង���ងទិ់្យាស់ភាពជាអ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�ល និ្នងការបណៈត� ះបណាត ល
អ្នកុរក�មឌីីជីី�ល។ កិច្ចុុការទាំ�ងនេះន្នះនឹ្នងជី�រ�ញឱ្យយអ្ននក�ឹកនាំ��គបដ់ែផនក �គបវ់ិស័ិ់យ និ្នង�គបក់���ិ បនេះងក�ន្នការ
ទ្យាទ្យា�លយក និ្នងការស់��បខំ្លួ�ន្ននេះ�នឹ្នងការវិវិិ�តថ្ងៃន្ន�បពនិ័្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាា នេះ���បកីសាងនូ្នវិរនេះបៀប�គប�់គង�មី 
ដែផអកនេះល��ូល�ឋ ន្នថ្ងៃន្នបនេះចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីី�ល ស់�មាបក់ារនេះ�ើ�អ្ន��ិលកិចុ្ចុ ការ���ស័់យទាំកទ់្យាង ការស់នេះ��ច្ចុច្ចុិ�ត 
ន្នងិការនេះ�ះ�សាយបញ្ហាា នាំនាំ៕ 
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ឯកសារនេះយ៉ាងឯកសារនេះយ៉ាង

•   What is Digital Leadership, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ១៨ ដែខ្លួឧស់ភា ឆ្ងាន � ២០២២, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២១ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, 

https://gdsgroup.com/insights/article/what-is-digital-leadership/#:~:text=It%20Enables%20Employee%

20Productivity%20%E2%80%93%20The,most%20out%20of%20these%20tools.

•   Digital transformation is driving economic change, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ២៧ ដែខ្លួ�ករា ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២១ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.khmertimeskh.com/501014039/digital-transformation-is-driving

-economic-change/

•   What is Digital Leadership? Why is it important?, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ០៣ ដែខ្លួ��លា ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២១ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.edureka.co/blog/digital-leadership

•   How Digital Leadership Inspires Staff Productivity ?, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ១១ ដែខ្លួ��លា ឆ្ងាន �២០១៨, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២១ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.entrepreneur.com/en-ae/technology/how-digital-leadership

-inspires-staff-productivity/321466#:~:text=Digital%20leadership%20allows%20you%20to,to%20

track%20an%20employee’s%20progress

•   5 Ways Technology Supports Improved Employee Retention?, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ១៧ ដែខ្លួ ឧស់ភា ឆ្ងាន � ២០២២, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទ្យាី២២ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://blogs.oracle.com/government-education/

post/5-ways-technology-supports-improved-employee-retention

•   នេះស់ច្ចុកតីជូីន្ន��ណឹៈង ស់តីពី “អាហារូបករណ៍ៈនេះទ្យាពនេះកាស់លយឌីីជីី�លនេះ�នេះជា – Techo Digital Talent Scholarship”, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទ្យាី២២ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://mptc.gov.kh/featured-km/27816/

•   The SmartEdu University Student Development Program, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២២ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, 

https://www.smartedu.com.kh/index.php/en/

•   អ្ននក�ឹកនាំ�ឌីីជីី�លវិយ័នេះកមងឈនះឱ្យកាស់ហា�ក់ារជា��យ Axiata Group, នេះច្ចុញផាយ ដែខ្លួវិចិ្ចុាកិា ឆ្ងាន � ២០២២, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២៣ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.smart.com.kh/km/axiata-group-internships-awarded-to-future

-digital-leaders-in-smartedu-usdp-program/

•   Effective Digital Leadership Is Key To Digital Transformation, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ២១ ដែខ្លួកកក� ឆ្ងាន � ២០២១,

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទ្យាី២៣ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/07/21/

effective-digital-leadership-is-key-to-digital-transformation/?sh=4c7b3bec1069

•   Digital Leadership: The Challenges, Skills, and Technology, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា២០ ដែខ្លួ�ករា ឆ្ងាន �២០២១, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៣ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://metasfresh.com/en/2021/01/20/digital-leadership-the-

challenges-skills-and-technology/

•   Big Data Analytics: What it is and why it matters, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៣ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://

www.sas.com/en_us/insights/analytics/big-data-analytics.html#:~:text=Big%20data%20analytics

%20helps%20organizations,Reducing%20cost
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•   Why CIOs Choose Big Data Analytics implementations for digital transformation? ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៤

ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.saviantconsulting.com/blog/big-data-analytics-solutions-digital-

transformation.aspx

•   Top 7 Benefits of Big Data and Analytics and Reasons to Consider It For Your Next Career Move,

នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា២៤ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.simplilearn.

com/benefits-of-big-data-and-analytics-article

•   What is Cloud Computing and Who Uses Cloud Service? នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា១៨ ដែខ្លួវិចិ្ចុាកិា ឆ្ងាន �២០២២, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាកិា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.simplilearn.com/tutorials/cloud-computing-tutorial/

what-is-cloud-computing

•   Leadership in the Cloud Computing Era, នេះច្ចុញផាយដែខ្លួកកដ� ឆ្ងាន �២០១១, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា 

ឆ្ងាន �២០២២, https://www.spencerstuart.com/research-and-insight/leadership-in-the-cloud-computing-era

•   Opinion: What the Public Should Know About Cybersecurity in Cambodia, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា២២ ដែខ្លួក��ភៈ 

ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://cambodianess.com/article/opinion-what-the-public

-should-know-about-cybersecurity-in-cambodia

•   Cybercrime as empire would be the world’s third-largest economy, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ០៨ ដែខ្លួសី់ហា 

ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://10guards.com/en/articles/cybercrime-as-empire-

would-be-the-worlds-third-largest-economy/

•   Why Cybersecurity Is Now A Board-Level Leadership Imperative, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា១៩ ដែខ្លួឧស់ភា 

ឆ្ងាន �២០២២, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil

/2022/05/19/why-cybersecurity-is-now-a-board-level-leadership-imperative/?sh=4263af654270

•   10 Clear Reasons Why You Need Digital Marketing, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា១០ ដែខ្លួកកដ� ឆ្ងាន �២០១៨, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.ballantine.com/10-undeniable-reasons-need-digital-marketing/

•   E-Commerce-Cambodia, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.statista.com/outlook/

dmo/ecommerce/cambodia

•   What Are Leadership Vision Statements?, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា៣០ ដែខ្លួ�នីាំ ឆ្ងាន �២០២១, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ 

ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.indeed.com/career-advice/career-development/leadership-vision

-statements#:~:text=Leadership%20vision%20is%20the%20ability,addressed%20and%20your%20

future%20aspirations.

•   25 Leadership Qualities That Makes You A Good Leader, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ០៤ ដែខ្លួវិចិ្ចុិិកា ឆ្ងាន � ២០២២, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទ្យាី២៨ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://blog.vantagecircle.com/leadership-qualities/

•   The Importance of Leadership Networking, នេះច្ចុញផាយថ្ងៃ�ៃទី្យា ៥ ដែខ្លួកញ្ហាញ  ឆ្ងាន � ២០១៨, ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៨ 

ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://www.dukematlock.com/leadership-networking/
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•   �កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកិចុ្ចុ ន្និងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជាឆ្ងាន �២០២១-២០៣៥, នេះច្ចុញផាយដែខ្លួឧស់ភា ឆ្ងាន � ២០២១, 

ចូ្ចុលអាន្នថ្ងៃ�ៃទី្យា២៨ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, �កបខ្លួណៈឌ នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យនេះស់�ឋកិចុ្ចុ_និ្នងស់ងគ�ឌីីជីី�លក�ះ�ជា_ឆ្ងាន �២០២១

_២០៣៥.pdf (ocm.gov.kh)

•   នេះ�លន្ននេះយ៉ា�យរ�ឋ ��ិលឌីីជីី�លក�ះ�ជាឆ្ងាន �២០២២-២០៣៥, នេះច្ចុញផាយដែខ្លួ�ករា ឆ្ងាន � ២០២២, ចូ្ចុលអាន្ន

ថ្ងៃ�ៃទី្យា២៨ ដែខ្លួវិចិ្ចុាិកា ឆ្ងាន �២០២២, https://trc.gov.kh/wp-content/uploads/policy/Digital-Government-Policy

-2022-2035-1.pdf
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