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	 ទស្្សនាទានទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សា
ហក់ម្មមត្រូ�ូវិបានជ្រើត្រូ�ើស្ជ្រើរ�ស្ជាធម្មមតាជ្រើ�យត្រូ�ជ្រើទស្អភិិវិឌ្្ឍន៍	 ជ្រើ�ើម្ម្បីីជ្រើធើើឱ្្យ 
ត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិត្រូ�ព័័នធច្នៃ�ៃត្រូ�ឌ្ិ�ជា�ិ។	 ទស្្សនាទានជ្រើនះ	 បានក្លាាយជ្រើ�
ជាមានសារ�ស្ំខាន់ក្លាន់តែ�ខាាំងស្ត្រូមា�់ត្រូ�ជ្រើទស្តែ�លក់ំព័ុងអភិិវិឌ្្ឍ	ជ្រើ�ើម្ម្បីី
អភិិវិឌ្្ឍនូវិត្រូ�ព័័នធជ្រើរៀនស្ូត្រូ�ជា�ិក់ៃ�ងក្លារគាំំត្រូទវិិស្័យឯក់�ន	 ជ្រើ�ើម្ម្បីី�ជ្រើងើើ�	
នូវិគុុណស្ម្ម្បី�ិិត្រូ�ក់ួ�ត្រូ�តែ�ងរ�ស្់ព័ួក់ជ្រើគុ។	 ត្រូក់ុម្មហុុន�ត្រូម្មូវិឱ្្យមានក្លារ	
អភិិវិឌ្្ឍនូវិអងគក្លារចា�់តំាងជ្រើ�ក់ៃ�ងត្រូកុ់ម្មហុុនជ្រើ�ើម្្មបីី�ួយជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិនូវិភាព័	         
ទំនាក់់ទំនងគាំារវាងត្រូ�ព័័នធទីផ្្សារ	 ត្រូ�ព័័នធផ្លិ�ក់ម្មម	 ត្រូ�ព័័នធត្រូសាវិត្រូជាវិ	
និងក្លារអភិិវិឌ្្ឍ(R&D)	 និងត្រូ�ព័័នធហិរញ្ញញវិ�ុ�	 ជ្រើ�ើម្ម្បីីអភិិវិឌ្្ឍនូវិគុំនិ�
ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌ្ិ��ជ្រើ�េក់វិិទ្យា	 និងក្លារអនុវិ�ិត្រូក់ុម្មហុុន(Lundvall,	 2009)។
	 ភាព័ទំនាក់់ទំនងអនិរត្រូក់ុម្មហុុនក់៏មានសារ�ស្ំខាន់ផ្ងតែ�រ�ំជ្រើ�ះក្លារ
ជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិនូវិទំនាក់់ទំនងរវាងម្មនុស្្សក់ៃ�ងត្រូក់ុម្មហុុនជ្រើផ្្សងៗគាំាជ្រើ�ើម្ម្បីី															 
ជ្រើរៀនសូ្ត្រូ�នូវិ�ំជ្រើណះ�ឹងថ្មីមីៗ និង�ជ្រើ�េក់វិិទ្យា។	 ទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យា	
ល័យឬសាា�័នត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍ជាម្មួយត្រូក់ុម្មហុុនគុឺមានសារ�ស្ំខាន់
ណាស្់	 ព័ីជ្រើត្រូ�ះត្រូក់ុម្មហុុនអា�ជ្រើរៀនស្ូត្រូ�នូវិ�ំជ្រើណះ�ឹងនងិ�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាថ្មីមីព័ី
សាក់លវិិទ្យាល័យបាន(Freeman,	 2004)។	 ជ្រើទាះ�ីយ៉ាាងណាក់៏ជ្រើ�យ	
ត្រូ�ជ្រើទស្តែ�លក់ំព័ុងអភិិវិឌ្្ឍគុឺជ្រើ�មានក់ត្រូម្មិ�ទា�ច្នៃនក្លារទាក់់ទងរវាង 
សាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	 ជ្រើ�យសារតែ�ភាព័មានក់ត្រូម្មិ�ច្នៃន 
ស្ម្ម�ុភាព័ត្រូគុ�់ត្រូគុងក់ៃ �ង�ំជ្រើណាម្មសាក់លវិិទ្យាល័យនិងត្រូក់ុម្មហុុន។	 
ត្រូ�ជ្រើទស្ក់ម្មុ �ជាគុឺត្រូ�ូវិបានជ្រើគុចា�់ថ្នាាក់់ថ្នាទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់ល	
វិិទ្យាល័យ	 និងឧស្្សាហក់ម្មមគឺុជ្រើ�ជ្រើ�្សាយ	 ពី័ជ្រើត្រូ�ះទំាងសាក់លវិិទ្យាល័យ	
និងឧស្្សាហក់ម្មមជ្រើ�មានស្ម្ម�ុភាព័ត្រូគុ�់ត្រូគុងក់ៃ �ងក់ត្រូម្មិ�ម្មូល�ាន	
�ុុជ្រើណាះះ។
	 ភាព័ជាច្នៃ�គូុរវាងសាធារណ�	 និងឯក់�នជ្រើ�ក់ៃ�ងក្លារទាក់់ទង	
រវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	គួុរតែ�ត្រូ�ូវិបានអភិិវិឌ្្ឍជ្រើ�ើម្្មបីីផ្លិ�	
នូវិ�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាថ្មីមនិីងគំុនិ�ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌិ្�	 និងជ្រើធើើឱ្្យត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិគុុណភាព័ច្នៃន
ក្លារអ�់រំនិងក្លារហើកឹ់ហើនឺ	 ជ្រើ�ើម្្មបីីផ្គ�់ផ្គង់ធនធានម្មនុស្្សឱ្្យត្រូ�ូវិនឹង�ត្រូមូ្មវិ	
ក្លារឧស្្សាហក់ម្មម។	 រ�ាភិិបាលមាន�ួនាទី�៏សំ្ខាន់ក់ៃ�ងក្លារជ្រើលើក់ក់មុ្មស់្នូវិ	
ទំនាក់់ទំនងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	 ជ្រើ�យក្លារផិ្ល់នូវិត្រូ�ព័័នធ
ជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិក់ៃ�ងទត្រូម្មង់ជ្រើផ្្សងៗគាំា	 ជ្រើ�ើម្្មបីី�ត្រូម្មង់ទិស្កិ់�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារ
ជ្រើ�យផ្ទាាល់ជ្រើ�ក់ៃ�ងវិិស័្យអាទិភាព័។	ស្ហត្រូគាំស្បានតែណនំានូវិ�ត្រូមូ្មវិក្លារ	
�ជ្រើ�េក់ជ្រើទស្ជ្រើ�អៃក់ត្រូសាវិត្រូជាវិក់ៃ�ងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស្់ទំនាក់ ់
ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	 ជ្រើ�ើម្្មបីីអនុវិ�ិស្ក់ម្មមភាព័							
ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍រួម្មគាំាក់ៃ�ងជ្រើគាំល�ំណងតែស្ើងរក់នូវិ�ំជ្រើណាះត្រូសាយ
�ជ្រើ�េក់ជ្រើទស្។	

�ត្រូមូ្មវិក្លារ�ជ្រើ�េក់ជ្រើទស្រ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុគឺុមានទំហំធំ	 ត្រូ�សិ្នជ្រើ�ើពួ័ក់ជ្រើគុព្័យាយ៉ាម្មអភិិវិឌ្្ឍ	
នូវិត្រូ�ព័័នធ�ជ្រើ�េក់វិិទ្យា	 ជ្រើ�ើម្្មបីីផ្លិ�នូវិផ្លិ�ផ្លថ្មីម	ី ឬ�ំជ្រើណើរក្លារផ្លិ�ក់ម្មមថ្មីម។ី							 
ម្្មយាាងជ្រើទៀ�សាក់លវិិទ្យាល័យជ្រើ�ើរ�ួនាទីជាអៃក់ត្រូគុ�់ត្រូគុងទំនាក់់ទំនងសាក់ល 
វិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មមជ្រើ�ើម្្មបីីត្រូ�ួ�ពិ័និ�្យពី័លំហូរហិរញ្ញញវិ�ុ�ច្នៃនគុជ្រើត្រូមាងកិ់�េ 
ស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារ	 ជ្រើ�ើម្្មបីីផិ្ល់នូវិក្លារជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិ�៏ស្ម្មរម្្មយនិង�រិយ៉ាក្លាស្ត្រូសាវិ	 
ត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍�្បាស់្លាស់្ស្ត្រូមា�់ឱ្្យអៃក់ត្រូសាវិត្រូជាវិអនុវិ�ិស្ក់ម្មមភាព័ត្រូសាវិ	
ត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍។	 ជា�ុងជ្រើត្រូក្លាយអៃក់ត្រូសាវិត្រូជាវិបានជ្រើ�ើរ�ួនាទីក់ៃ�ងក្លារអនុវិ�ិ 
ស្ក់ម្មមភាព័ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍	 និងផិ្ល់ក្លារត្រូ�ឹក្់សាជ្រើយ៉ា�ល់តែក់លម្មអស្ត្រូមា�់			 
អៃក់ត្រូសាវិត្រូជាវិ�ច្នៃទជ្រើទៀ�ក់ៃ�ងក្លារអភិិវិឌ្្ឍអា�ីព័�ំ�ូងរ�ស្់ព័ួក់ជ្រើគុ(CDRI,	
2018B)។
	 ត្រូ�ជ្រើទស្ក់មុ្ម�ជាបានជ្រើត្រូ�ើស្ជ្រើរ�ស្នូវិទស្្សនាទានទំនាក់់ទំនងសាក់ល	
វិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	ជ្រើ�ើម្្មបីីគំាំត្រូទវិិស័្យឯក់�ន។	ជ្រើទាះ�ីយ៉ាាងណាក៏់ជ្រើ�យ 
ទំនាក់់ទំនងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មមគុឺជ្រើ�មានក់ត្រូម្មិ�ទា�ជ្រើ�
ជ្រើ�ើយ។	 ក្លារទំនាក់់ទំនងជ្រើនះជ្រើ�តែ�មិ្មនអា��ំរុញជ្រើលើក់ក់មុ្មស់្គុុណភាព័អ�់រំ 
និងមិ្មនអា��ួយអភិិវិឌ្្ឍផ្្សព័ើផ្្សាយនិងជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស់្នូវិគំុនិ�ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌិ្�។	 ត្រូ�ជ្រើទស្ 
ក់មុ្ម�ជាជា�់�ំណា�់ថ្នាាក់់ទី៨២	 ជ្រើ�ក់ៃ�ង១៤១ត្រូ�ជ្រើទស្ក់ៃ�ងកិ់�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារ 
ភាគុី�ក់់ព័័នធជាជ្រើត្រូ�ើនក់ៃ�ងស្នទស្្សន៍ច្នៃនក្លារត្រូ�ក់ួ�ត្រូ�តែ�ងស្ក់លជ្រើ�ក់ៃ�ង 
ឆ្នាំាំ២០១៨	ជ្រើស្ទើរតែ�ជ្រើស្មើនឹងត្រូ�ជ្រើទស្ជ្រើវិៀ�ណាម្មតែ�លជា�់�ំណា�់ថ្នាាក់់ទី៨០	
�ុុតែនិជ្រើ�តែ�ជ្រើ�្សាយជាងត្រូ�ជ្រើទស្ច្នៃថ្មីតែ�លជា�់�ំណា�់ថ្នាាក់់ទី៤០	(WEF, 
2019)។	ជ្រើ�យជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស់្នូវិបាាន់គំុរូ�ំនួន៤៦					តែ�លក្លារ�ូលរួម្មពី័សាា�័នតែ�ល
�ក់់ព័័នធ	 Sam	 et	 al.(2017)	 បានរក់ជ្រើ�ើញថ្នាជ្រើទាះ�ីជាត្រូ�ជ្រើភិទភាគីុ�ក់់
ព័័នធ	 �ូ�ជារ�ាភិិបាល	 ច្នៃ�គូុអភិិវិឌ្្ឍន៍	 សាា�័នអ�់រំឧ�ិម្មសិ្ក្់សា(HEIs)	 និង 
ឧស្្សាហក់ម្មមមានទំនាក់់ទំនងគាំាក់ៃ�ងក់ត្រូមិ្ម�ជាក់់លាក់់មួ្មយក់ៃ�ងក្លារអភិិវិឌ្្ឍវិិស័្យ 
អ�់រំ	ក់ត្រូមិ្ម�ឧ�ិម្មសិ្ក្់សា	កិ់�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លាររ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុជ្រើ�តែ�ទន់ជ្រើ�្សាយ។	
	 ភិសិ្�តាង�៏ជាក់់លាក់់ជ្រើនះបាន�ង្ហាាញថ្នា	 រ�ាភិិបាលនិងមាាស់្�ំនួយ	
បានជ្រើ�ើរ�ួនាទី�៏សំ្ខាន់ក់ៃ�ងក្លារអនុម័្ម�ជ្រើគាំលនជ្រើយ៉ាបាយ			និងក្លារជ្រើធើើអនិរាគុម្មន៍ 
ហិរញ្ញញវិ�ុ�ជ្រើ�ើម្្មបីីគំាំត្រូទវិិស័្យអ�់រំក់ត្រូមិ្ម�ឧ�ិម្មសិ្ក្់សា	 ជ្រើទាះ�ីជាយនិក្លារជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិ 
កិ់�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារជ្រើ�តែ�អវិ�ិមានក៏់ជ្រើ�យ។	ឧស្្សាហក់ម្មមនិងអងគក្លារជ្រើត្រូ�រ�ា 
ភិិបាល(NGO)	 បានជ្រើ�ើរ�ួនាទីមានតែ�នកំ់ណ�់ជានិជ្រើយ៉ា�ក់ផិ្ល់ក្លារង្ហារអៃក់ 
ផិ្ល់ក្លារ�ុះក់ម្មមសិ្ក្់សានិងអៃក់ផិ្ល់ក្លារហើកឹ់ហើនឺក្លារង្ហារជ្រើ�យសារតែ�ក្លារ�ើះខា�
ច្នៃនស្ម្ម�ុភាព័និងធនធាន	ជ្រើ�ើម្្មបីីទំនាក់់ទំនងជាមួ្មយសាា�័នឧ�ិម្មសិ្ក្់សា។
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កិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការ
រវាងសាកលវិទ្យាល័យនិងឧស្សាហកម្ម
ជាឧ្រករណ៍៍គោ�លនគោ�បាយគោ�ើម្បីី

អភិិវឌ្្ឍប្រព័័នធគោរៀនសូបតជាតិរ្រស់កមុ�ជា



	 សាា�័នឧ�ិម្មស្ិក់្សា�ួ�នឯងក់៏�ើះស្ម្ម�ុភាព័ខាងម្មុ�ង្ហារនិង 
ធនធាន	 ជ្រើ�ើម្ម្បីីអភិិវិឌ្្ឍធនធានម្មនុស្្សឱ្្យត្រូ�ូវិនឹង�ត្រូម្មូវិក្លាររ�ស្់ឧស្្សា
ហក់ម្មម។	 �តែនុម្មព័ីជ្រើលើហៃឹងជ្រើទៀ�	 ព័ួក់ជ្រើគុគុឺម្មិនមានតែផ្នក្លារយុទធសាស្រ្តស្ិ 
ជ្រើ�ើម្ម្បីីជ្រើធើើក់ិ�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារជាម្មួយឧស្្សាហក់ម្មមនិងភាគុី�ក់់ព័័នធ�ច្នៃទ
ៗជ្រើទៀ�	 តែ�លមានសារ�ស្ំខាន់ស្ត្រូមា�់ក្លារអភិិវិឌ្្ឍ	 និងក្លារផ្្សព័ើផ្្សាយ 
គុំនិ�ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌ្ិ�ជ្រើ�ក់ៃ �ងជ្រើស្�ឋក់ិ�េតែ�លអាត្រូស្័យជ្រើ�ជ្រើលើ�ំជ្រើណះ�ឹង 
(knowledge-based	 economy)។	 ជ្រើ�យជ្រើយ៉ាងជ្រើ�ជ្រើលើ	 Sam	 et	
al.(2016)	 ក់ម្មុ�ជាត្រូ�ឈម្មម្មុ�យ៉ាាងខាាំងក់ៃ�ងក្លារ�ត្រូម្មង់ទិស្វិិស្័យអ�់រំ	
ក់ត្រូម្មិ�ឧ�ិម្ម	 ជ្រើ�ើម្ម្បីីឱ្្យ��់តែ�នបានជ្រើ�តាម្មនិនាាក្លារ�ំ�ន់	 ឬព័ិភិព័ជ្រើលាក់
តែ�លមានទំជ្រើនារអភិិវិឌ្្ឍសាក់លវិិទ្យាល័យឱ្្យក្លាាយជាសាក់លវិិទ្យាល័យ
ស្ហត្រូគុិនភាព័។	ក្លារទំនាក់់ទំនងទន់ជ្រើ�្សាយរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យ	និង
ឧស្្សាហក់ម្មមបានជ្រើធើើឱ្្យសាក់លវិិទ្យាល័យជ្រើ�ក់ៃ�ងត្រូ�ជ្រើទស្ក់ម្មុ�ជាបា�់�ង់
ឱ្ក្លាស្ទទួលបានត្រូ�ភិព័�ំណូលជ្រើផ្្សងៗរ�ស្់ព័ួក់ជ្រើគុនិងម្មិនអា��ំរុញ
ជ្រើលើក់ក់ម្មុស្់គុុណភាព័ច្នៃនក្លារអ�់រំ	ក់ត្រូម្មិ�ឧ�ិម្ម	និងក្លារអភិិវិឌ្្ឍជ្រើស្�ឋក់ិ�េ។	
�ណ�ជ្រើព័លតែ�លស្មា�ិក់	ASEAN	�ច្នៃទជ្រើទៀ�	�ូ�ជា	Malaysia,	 Sin-
gapore	 និងThailand	 ព័្យាយ៉ាម្មអភិិវិឌ្្ឍសាក់លវិិទ្យាល័យរ�ស្់ព័ួក់ជ្រើគុ		
ឱ្្យក្លាាយជ្រើ�ជាសាក់លវិិទ្យាល័យស្ហត្រូគុិនភាព័	 ក់ម្មុ�ជាបានជ្រើត្រូ�ើស្ជ្រើរ�ស្
នូវិម្មុូតែឌ្លច្នៃនសាក់លវិិទ្យាល័យតែ���ណិ�ជក់ម្មម។	
	 ជ្រើទាះ�ីជាត្រូ�ជ្រើទស្ក់ម្មុ�ជាមានត្រូក់ុម្មហុុនគុំនិ�ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌ្ិ�ជ្រើ�មាន 
�ំនួន�ិ�	 តែ�លត្រូ�ូវិក្លារក្លារត្រូសាវិត្រូជាវិនិងនវានុវិ�ិន៍	 វាក់៏ត្រូ�ូវិក្លារជ្រើធើើឱ្្យ 
ត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិស្ម្ម�ុភាព័ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍ជ្រើ�យផ្ទាាល់ជាចាំបា�់ 
ជ្រើ�ក់ៃ�ងជ្រើព័ល��េ��្បីនៃជ្រើនះ។	 ត្រូ�ព័័នធត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍ត្រូ�ូវិក្លារនូវិ 
ជ្រើព័លជ្រើវិលាជ្រើ�ើម្ម្បីីអភិិវិឌ្្ឍនិងគាំំត្រូទក្លារអនុវិ�ិនវានុវិ�ិន៍រ�ស្់ត្រូក់ុម្មហុុន 
យ៉ាាងមានត្រូ�ស្ិទធភាព័។	 ជ្រើទាះ�ីយ៉ាាងណាក់៏ជ្រើ�យក់ម្មុ�ជាជ្រើ�មានតែ�ន 
ក់ំណ�់ជ្រើលើស្ម្ម�ុភាព័ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍ជ្រើ�ជ្រើ�ើយ	 �ូជ្រើ�ៃះជ្រើធើើឱ្្យ
ទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងត្រូក់ុម្មហុុនជ្រើ�តែ�ទន់ជ្រើ�្សាយ។	
ក់ម្មុ�ជាជា�់�ំណា�់ថ្នាាក់់ទី១១៧	 ច្នៃន១៤១ត្រូ�ជ្រើទស្ក់ៃ�ងស្ូ�នាក់រគុុណ
ភាព័ច្នៃនសាា�័នត្រូសាវិត្រូជាវិក់ៃ�ងស្នទស្្សន៍ក្លារត្រូ�ក់ួ�ត្រូ�តែ�ងស្ក់លក់ៃ�ង 
ឆ្នាំាំ២០១៨	 តែ�លជ្រើ�ជ្រើ�្សាយខាាំងជាងត្រូ�ជ្រើទស្ច្នៃថ្មី(៤៣)	 និងត្រូ�ជ្រើទស្	
ជ្រើវិៀ�ណាម្ម(៥៨)(WEF,2019)។
	 ជ្រើយ៉ាងជ្រើ�តាម្មជ្រើលាក់	Dy(2013)	ជ្រើហ�ុផ្ល�ំនួន៤	ឬ៥	អា� 
ព័ន្យល់ព័ីស្ម្ម�ុភាព័ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍តែ�លមានតែ�នក់ំណ�់។	ទី១	
ត្រូ�ជ្រើទស្ក់ម្មុ�ជាជ្រើ�មានក្លារ�ើះខា�ក់ៃ�ងក្លារផ្ិល់ហិរញ្ញញវិ�ុ�ជ្រើ�ើម្ម្បីីអភិិវិឌ្្ឍ 
ស្ម្ម�ុភាព័ត្រូសាវិត្រូជាវិនិងនវានុវិ�ិន៍ក់ៃ�ងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងវិិទ្យាសាាន 
ត្រូសាវិត្រូជាវិសាធារណ�។	ព័ួក់ជ្រើគុជ្រើ�តែ�អាត្រូស្័យជ្រើ�ជ្រើលើច្នៃ�គុូអភិិវិឌ្្ឍន៍�ូ�
ជាធនាគាំរព័ិភិព័ជ្រើលាក់(World	Bank)	UNDP	និងADB	ជ្រើ�ើម្ម្បីីផ្ិល់ម្មូល
និធិស្ត្រូមា�់គុជ្រើត្រូមាងត្រូសាវិត្រូជាវិនិងអភិិវិឌ្្ឍន៍។ ទី២	ក្លារត្រូគុ�់ត្រូគុងក្លារត្រូសាវិ 
ត្រូជាវិនិងនវានុវិ�ិន៍គុឺម្មិនត្រូគុ�់ត្រូគាំន់ជ្រើទ	 ព័ីជ្រើត្រូ�ះរ�ាភិិបាលម្មិនបានជ្រើផ្ទាោ�
ក្លារយក់�ិ�ិទុក់�ក់់ជាលក់ខណ�នជ្រើយ៉ាបាយជ្រើ�ើម្ម្បីីព័ត្រូងីក់ឱ្ក្លាស្ជ្រើ�ជ្រើលើ
ក្លារត្រូសាវិត្រូជាវិនិងនវានុវិ�ិន៍ជ្រើ�ក់ៃ�ង�ំ�ន់ជ្រើផ្្សងៗជ្រើទៀ�	 ជាព័ិជ្រើស្ស្�ំ�ន់
តែ�លមានភាព័ជ្រើភាោ�ខាាំងខាងនជ្រើយ៉ាបាយ។  ទី៣	ត្រូ�ព័័នធជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិនិង 
ផ្ិល់រង្ហាាន់គុឺម្មិនមាន	 ឬមាន�ិ��ួ�ស្ត្រូមា�់ក្លារជ្រើលើក់ទឹក់�ិ�ិក្លារត្រូសាវិ 
ត្រូជាវិរ�ស្់ធនធានម្មនុស្្សតែ�លមានស្ម្ម�ុភាព័�ុស្់ជ្រើ�ក់ៃ�ងសាា�័នឧ�ិម្ម 
ស្ិក់្សា	 និងសាា�័នត្រូសាវិត្រូជាវិសាធារណ�ជ្រើ�ើម្ម្បីី�ូលរួម្មស្ក់ម្មមភាព័ត្រូសាវិ 
ត្រូជាវិ។ ទី៤	 សាា�័នឧ�ិម្មស្ិក់្សាគុឺក់ំព័ុងត្រូ��ិ��ិិក្លារ�ូ�ជាស្ហត្រូគាំស្
�ណិ�ជក់ម្មមជ្រើ�ើម្ម្បីីផ្ិល់នូវិជ្រើស្វាក់ម្មមអ�់រំជ្រើ�យម្មិនជ្រើអើជ្រើព័ើជ្រើ�ជ្រើលើក្លារត្រូសាវិ 
ត្រូជាវិ។	ព័ួក់ជ្រើគុត្រូ�តែហលជាក់ំព័ុង	�ណះ�ះ�ណាាលធនធានម្មនុស្្សតែ�ល�ើះ 
�ំនាញត្រូសាវិត្រូជាវិតែ�លជា�ំនាញ�៏ស្ំខាន់ស្ត្រូមា�់ក្លារអភិិវិឌ្្ឍជា�ិក់ៃ�ង
ជ្រើព័លអនាគុ�	 ឬទីផ្្សារព័លក់ម្មម។	 �ុងជ្រើត្រូក្លាយក់ិ�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លាររវាង
សាធារណ�និងឯក់�នក់ត្រូម្មជ្រើក់ើ�ជ្រើ�ើងព័ីជ្រើត្រូ�ះវិ�្បីធម្ម៌ត្រូសាវិត្រូជាវិជ្រើ�មាន
ក់ត្រូម្មិ�ជ្រើ�ក់ៃ�ងត្រូ�ជ្រើទស្ក់ម្មុ�ជា។	

	 ត្រូ�ជ្រើទស្ក់មុ្ម�ជាមានស្ម្ម�ុភាព័ត្រូគុ�់ត្រូគុង	 និង�ំនាញច្នៃនក់មាាងំព័ល
ក់ម្មមមានក់ត្រូមិ្ម�ក់ៃ�ង�ំជ្រើណាម្មស្ហត្រូគាំស្ខាា��ូ�និងម្មធ្យម្ម។	 ជ្រើយ៉ាងជ្រើ�តាម្ម	
OECD(2018a)	 ត្រូកុ់ម្មហុុនជ្រើ�ក់ៃ�ងត្រូ�ជ្រើទស្ក់មុ្ម�ជាមានតែ�នកំ់ណ�់នូវិស្ម្ម�ុភាព័
ត្រូសូ្�ទាញ�ំជ្រើណះ�ឹងថ្មីម	ី 	 ពី័ជ្រើត្រូ�ះវិិស័្យជ្រើស្វាក់ម្មមអភិិវិឌ្្ឍអា�ីវិក់ម្មមគឺុជ្រើទើ�តែ�ជ្រើល
�ជ្រើ�ើងនិងក្លារគំាំត្រូទរ�ាភិិបាល	 ជ្រើ�ើម្្មបីីជ្រើធើើឱ្្យត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិស្ម្ម�ុភាព័ត្រូសូ្� 
ទាញ�ំជ្រើណះ�ឹងថ្មីមគឺីុជ្រើ�មានក់ត្រូមិ្ម�ទា�ជ្រើ�ទូទំាងត្រូ�ជ្រើទស្(MIH,	 2015)។
ត្រូ�ជ្រើទស្ក់មុ្ម�ជាជ្រើទើ�តែ�បានចា�់ជ្រើផិ្ើម្ម�ំរុញនិងព័ត្រូងឹងស្ម្ម�ុភាព័ស្ហត្រូគាំស្	
មី្មត្រូកូ់តែ�លជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស់្នូវិគំុរូអា�ីវិក់ម្មមតែ��ត្រូ�ច្នៃព័ណី(Totten	 at	 al.,	 2019)។
មួ្មយវិិញជ្រើទៀ�	 ជ្រើទាះ�ីជាត្រូ�ជ្រើទស្ក់មុ្ម�ជាបានអភិិវិឌ្្ឍឯក់សារជ្រើគាំលនជ្រើយ៉ាបាយ	
តែ�លជ្រើផ្ទាោ�ជ្រើ�ជ្រើលើក្លារអភិិវិឌ្្ឍផ្លិ�ភាព័	 និងគំុនិ�ច្នៃ�ៃត្រូ�ឌិ្�	 ក់មុ្ម�ជាអនុវិ�ិវាមិ្មន 
ទាន់មានត្រូ�សិ្ទធភាព័ជ្រើ�ជ្រើ�ើយ(OECD,	2018b;	MIH,	2015)។
	 ជ្រើ�ើម្្មបីីជ្រើធើើឱ្្យត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិត្រូ�ព័័នធជ្រើរៀនសូ្ត្រូ�ជា�ិជ្រើ�យក្លារជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស់្
នូវិទស្្សនាទានទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	 ក់មុ្ម�ជាត្រូ�ូវិ	
អភិិវិឌ្្ឍនូវិក់ម្មមវិិធីហើកឹ់ហើនឺស្ម្ម�ុភាព័ត្រូគុ�់ត្រូគុងជ្រើ�ើម្្មបីីជ្រើធើើឱ្្យត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើងនូវិក្លារ 
អនុវិ�ិត្រូគុ�់ត្រូគុងរ�ស់្សាក់លវិិទ្យាល័យនិងត្រូកុ់ម្មហុុនក់ៃ�ងត្រូសុ្ក់។				ជ្រើ�ជ្រើព័លស្ម្ម�ុ 
ភាព័ត្រូគុ�់ត្រូគុងរ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុត្រូ�ជ្រើស្ើរជ្រើ�ើង	 ពួ័ក់ជ្រើគុអា�ត្រូគុ�់ត្រូគុងធនធានតែ�លមា
នត្រូសា�់យ៉ាាងមានត្រូ�សិ្ទធភាព័	 និងមាននិនាាក្លារជ្រើ�រក់ក្លារទំនាក់់ទំនងគាំាជ្រើ�ើម្្មបីី 
ជ្រើរៀនសូ្ត្រូ��ំជ្រើណះ�ឹងនិង�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាថ្មីម។ី	 សាក់លវិិទ្យាល័យអា�យល់�ឹងពី័ 
�ំនាញនិង�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាតែ�លជា�ត្រូមូ្មវិក្លាររ�ស់្វិិស័្យឯក់�ន	 និងអា�អភិិវិឌ្្ឍន៍ 
ក់ម្មមវិិធីសិ្ក្់សានិង�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាជ្រើ�ើម្្មបីីគំាំត្រូទវិិស័្យឯក់�ន។	 មួ្មយវិិញជ្រើទៀ�	 ត្រូកុ់ម្មហុុន 
អា�យល់�ឹងពី័ឱ្ក្លាស្�ជ្រើ�េក់វិិទ្យា	 និងអា�ត្រូគុ�់ត្រូគុងធនធានរ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុ	 ជ្រើ�ើម្្មបីី 
ទំនាក់់ទំនងជាមួ្មយសាក់លវិិទ្យាល័យ	 និងជ្រើរៀនសូ្ត្រូ�នូវិ�ជ្រើ�េក់វិិទ្យាថ្មីមីៗ ពី័	
សាក់លវិិទ្យាល័យទំាងជ្រើនាះ។	 	 ជ្រើយ៉ាងជ្រើ�ជ្រើលើ	 CDRI(2018a)ក់មុ្ម�ជាត្រូ�ូវិ�ំរុញ
ក្លារត្រូសាវិត្រូជាវិវិិទ្យាសាស្រ្តសិ្	 និង�ជ្រើ�េក់វិិទ្យារួម្មគាំារវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិង 
ឧស្្សាហក់ម្មមស្ត្រូមា�់�ំរុញឧស្្សាហក់ម្មមអាទិភាព័។	 ក់ៃ�ងកិ់�េស្ហត្រូ��ិ��ិិក្លារ 
�ជ្រើ�េក់ជ្រើទស្និងភាព័ជាច្នៃ�គូុរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មមក៏់សំ្ខាន់ 
ផ្ងតែ�រ	 ជ្រើ�ើម្្មបីីជ្រើធើើឱ្្យត្រូ�ជ្រើស្ើរនូវិ�ំនាញរ�ស់្អៃក់សិ្ក្់សា	 STEM	 ឱ្្យមាន�ំនាញតែ�
លត្រូ�ូវិនឹង�ត្រូមូ្មវិក្លារក្លារង្ហារក់ៃ�ងឧស្្សាហក់ម្មម4.0។	 រ�ាភិិបាលគួុរតែ�ជ្រើត្រូ�ើត្រូបាស់្នូវិ 
ទស្្សនាទានទំនាក់់ទំនងរវាងសាក់លវិិទ្យាល័យនិងឧស្្សាហក់ម្មម	 ជ្រើ�ើម្្មបីីជ្រើធើើក្លារ 
អជ្រើងើ�ពី័�ត្រូមូ្មវិក្លារក្លារង្ហារក់ៃ�ងជ្រើព័លអនាគុ�	 និង�ត្រូមូ្មវិក្លារទីផ្្សារព័លក់ម្មមក់ៃ�ងវិិស័្
យថ្មីមីៗ តែ�លទទួលបានធា�ុ�ូលពី័ស្ហត្រូគាំស្អា�ីវិក់ម្មមតាម្មរយ�ក្លារស្ហក្លារ 
រ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុជាមួ្មយនឹងសាា�័នអ�់រំ	 ហើកឹ់ហើនឺ	 និងភាាក់់ង្ហាររ�ាភិិបាល។	 	 ស្ហ 
ត្រូគាំស្អា�ីវិក់ម្មមទំាងជ្រើនាះអា�ត្រូ�មូ្មលផិ្�ធំនធានរ�ស់្ពួ័ក់ជ្រើគុ	 ជ្រើ�ើម្្មបីីអភិិវិឌ្្ឍនូវិ
�ំនាញថ្មីមតីែ�លត្រូ�ូវិក្លារក់ៃ�ងវិិស័្យអាទិភាព័ក់ៃ�ងជ្រើព័លអនាគុ�ជ្រើ�យក្លារ�ំរុញ 
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