
添加标题

添加副标题

រមួដៃគ្នា ដៃើមបបីដ្កើតអនាគតៃ៏ប្បដ ើរ

សាកលវិទ្យាលយ័ស្ត របី្បដទ្យ ចិន

ម៉ា  អ ី (MA YU)
ខែត លា ឆ្ា ាំ២០២១



ខ្លឹមសារ

ពិភាក្សា

ព័ត៌មានទូទៅននសាក្សលវទិាល័យស្រ ត្ីប្រទទ្ចិន

ការទលីក្សក្សមព្់ទ្ដ្ឋក្សិចចទយនឌ័រ

ការអភិវឌឍដ៏្ខ្ល ាំងកាល នន “ទ្ដ្ចក្សិចចនាង”

ឥទធិពលននអ នីទ ណីែត



សាក្សលវទិាល័យស្រ្តី ប្រ ទទ្ចិន រទងកី ត ទ ីង ទៅឆ្ន ាំ១៩៤៩។ ជាសាក្សលវទិាល័យជាតិណតមួយគត់្ប្មារ់ ស្រ្តី ទៅប្រ ទទ្ចិន ណដ្លមានក្សប្មិតថ្នន ក់្ស
រ រញិ្ញា រ ប្តចាំ នួន២៤ និងថ្នន ក់្សរ រញិ្ញា រ ប្តជាន់ខ្ព ្់ចាំ នួន១ ណដ្លក្សន ង ទនាោះមាន ៧ម ខ្ជាំនាញរួមមាន ជាំនាញចារ់ ជាំនាញអរ់ រ ាំ ជាំនាញប្គរ់ ប្គង
ជាំនាញទ្ដ្ឋ កិ្សចច ជាំនាញអក្សស រ្ិលប ៍ ជាំនាញ្ិលបៈ និងជាំនាញវ ិ្ វ ក្សមម។ ជាសាក្សលវទិាល័យណដ្លមានក្សមម វ  ីិ ្ិក្សាជាំនាញស្រ ត្ី ដ្ាំ រូង ទគ ទៅប្រ ទទ្
ចិន ទ ីយវ ទិាសាា ន ប្សាវ ប្ជាវការអភិ វឌឍ ស្រ្តីសាក្សល រណ្ណា ល័យស្រ្តី និង វ ទិយសាា ន ប្សាវ ប្ជាវការរ ទងកី ត ប្គួសារ មានអគគ ទលខ្ ិការ រងអងគការ្ 
ប្រជាជាតិជាសាស្រសាត ចារយ កិ្សតតិយ្។ ទៅឆ្ន ាំ២០១៦ សាក្សលវទិាល័យបានទប្ជី្ ទរ ី្ ម ស្រនតីជា ស្រ្តី មក្សពី ប្រ ទទ្ក្សាំព ងការអភិ វឌឍ ណដ្លជា នធានមន ្ស
ក្ស ប្មិត្ិក្សាថ្នន ក់្សរ រញិ្ញា រ ប្តជាន់ខ្ព ្់ក្សន ងជាំនាញក្សិចចការ្ងគមមក្សរែត ោះរណ្ណត លទលី ប្រធានរទ “ ភាពជាអនក្ស ដឹ្ក្សនាាំស្រ្តី និងការអភិ វឌឍ្ងគម ”។ វាក៏្ស
ជាសាា រ័នអន វតតគ ទប្មាងមួយណដ្លរែត ោះរណ្ណត ល្មតាភាព នធានមន ្សជាតិ “ ណខ្ស ប្ក្សវាត់មួយ ផ្លូ វមួយ” ទៅទី ប្កុ្សង ទរ៉េកាាំង និង ណដ្លជា្ 
ប្រធាននន“ ប្រ ព័នធផ្សពវផ្ាយ និង ស្រ្តី ” ទ ីយក៏្សជា្មាជិក្ស នន្មព័ នធ ពិភពទោក្ស្ប្មារ់ការអរ់ រ ាំស្រ្តី ផ្ង ណដ្ រ។



ទផ្ង លីទយៀន (PENG LIYUAN) ជួរ
ជាមយួនិ្សតិអនតរជាតិថ្នន ក់្សររញិ្ញា រប្តជាន់
ខ្ព្់ ននសាក្សលវទិាល័យប្្ីតប្រទទ្ចិន។

គែៈប្រតិភូស្រ្តីមក្សពីទូទាំងពិភពទោក្ស បាន
មក្សទ្សនកិ្សចចក្សន ងសាក្សលវទិាល័យក្សន ងអាំ  ង
ទពលចូលរមួ្ននិ្ីទពិភពទោក្ស្តីពីស្រ្តី។
ទោក្សប្្ី ឡាំរូ នូកា (Mlambo-Ngcuka)
អគគទលខ្ ិការអងគការ្ ប្រជាជាតិ និងជា
នាយក្សប្រតិរតតិអងគការស្រ្តី ននអងគការ្ 
ប្រជាជាតិបានណលលង  ្នទរក្សថ្នទៅសាក្សលវទិា
ល័យ។



ទីតាំងផ្ទ ក្សទ្ៀវទៅ ត្ពីកីារងារ និងភាពជា្ ប្គនិររ្ន់ិ្ សតិននសាក្សលវទិាលយ័ស្រ ត្ី

្ិកាា សាោរែត ោះរណ្ណត លការទលកី្សក្សមព្ក់ារងារ និង្ ប្គិនភាពដ្លន់ិ្ សតិននសាក្សលវទិាលយ័ប្្ីត

ផ្ារគាំនតិនចនប្រឌតិ

មូលដ្ឋឋ នរែត ោះរណ្ណត ល្ ប្គនិភាព



“ប្រ្ិនទរីចិនអាចល ររាំបាត់វ ិ្ មភាពទយនឌ័រទៅក្សន ងទីផ្ារការងារប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៥ ទនាោះ
តនមលទ្ដ្ឋកិ្សចចចិននឹងរណនាមដ្ល់ ៤,២ប្ទីោនដ្ ោល រ”។ (របាយការែ៍ ទ្ង់មតិររ្់ប្ក្សុម
   នមា៉េ ក្សឃីន្ឺ)

ស្រ ត្ីចិនមានការអរ់រ ាំខ្ព្់ជាងរ រ្ទដ្ឋយឈានដ្ល់៥០,៨៦% ននចាំនួន្រ រក្សន ងឆ្ន ាំ
២០១០។

្មាមាប្តជាភាគរយននស្រ ត្ីចិនណដ្លចូលរទប្មីការងារមានទប្ចីនជាង៧០%។

ការដលើកកមព ដ់ ៃឋកិចចដយនរ័រ



ទៅក្សន ងពិ ីអរអរសាទរទិវា្ិទធិនារអីនត រជាតិទលីក្ស
ទី១០៩ ទៅក្សមព ជា ្ទមតចទតទជានាយក្សរដ្ឋមស្រនតី     ន
ណ្ន បានមានប្រសា្ន៍ថ្ន កិ្សចច ខិ្តខ្ាំ ប្រឹងណប្រងររ្់
ក្សមព ជាក្សន ងការទលីក្សក្សមព្់្មភាពទយនឌ័រ  និងទលីក្ស
ក្សមព្់សាា នភាព្ងគមររ្់ស្រ ត្ី ប្តូ វបាន្ គមន៍អនត រ
ជាតិទទួលសាគ ល់យ៉េ ងទូលាំទូោយ។

្ទមតចទតទជានាយក្សរដ្ឋមស្រនតី    ន ណ្ន បានមាន
ប្រសា្ន៍ថ្ន ក្សន ងការល ររាំបាត់គមាល តទយនឌ័ រ ក្សមព ជា
ឈរទៅចាំណ្ណត់ថ្នន ក់្សទី៨៩ ក្សន ងចាំ ទណ្ណមប្រទទ្ចាំនួន
១៥៣ ក្សន ងឆ្ន ាំ២០២០ ទៅក្សន ងទវទិកាទ្ដ្ឋកិ្សចច ពិភព
ទោក្ស ណដ្លលយច ោះពីចាំណ្ណត់ថ្នន ក់្សទី១១២ ទរីទ ៀរទៅ
នឹងឆ្ន ាំ២០១៦។

្ទមតចទតទជានាយក្សរដ្ឋមស្រនតី    ន ណ្ន បានមាន
ប្រសា្ន៍ទទៀតថ្ន ស្រ ត្ីមានចាំ នួនជាងពាក្ស់ក្សណ្ណត លនន
ប្រជាជនក្សមព ជា្រ រ ទ ីយបានទដី្រតួនាទីយ៉េ ង ា្ំខ្ន់
ក្សន ងការជាំ រ ញការអភិវឌឍ្ងគម និងទ្ដ្ឋកិ្សចច។ អប្ត
ការងារររ្់ស្រ ត្ីមានចាំ នួន៧៩% ទ ីយ មាច ្់អាជីវក្សមម
ចាំនួន៦៥% គឺជាស្រ ត្ី។



ទៅណខ្្ីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្ក្ស្ួងអរ់រ ាំននសាធារែរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិនបានប្រកា្ពាក្សយលមីចាំ នួន១ ក្សន ង
ចាំ ទណ្ណមពាក្សយលមីចាំ នួន១៧១ ររ្់ចិន គឺពាក្សយ “ទ្ដ្ឋ កិ្សចចនាង” ទ ីយក្ស៏មានន័យថ្ន ទ្ចចកិ្សចច ស្រ ត្ី ។
ឯក្សរាជយភាព និង វ្័យភាពននសាា នភាពទ្ដ្ឋកិ្សចច និង្ងគមររ្់ស្រ ត្ី តប្មូ វការទប្រី ប្បា្់ និង្មតា
ភាពទប្រីប្បា្់ដ៏្ខ្ល ាំងកាល មានន័យថ្ន ចាំែ ចលូតោ្់ទ្ដ្ឋកិ្សចចលមីក្សាំព ងមានទលចរូររាងទ ីង។ ទមីល
ទៅទលីការផ្លល ្់រតូ រតប្មូ វការ និងប្កុ្សមអនក្សទប្រី ប្បា្់ ការអភិវឌឍដ៏្ខ្ល ាំងកាល ននតប្មូវការអនក្សទប្រី ប្បា្់ជា
ស្រ ត្ី បាននាាំឲ្យមាននិនាន ការទប្រី ប្បា្់លមីៗជារនតរនាទ រ់។ និយយចាំទពាោះ្ ប្ា្ ពួក្សទគប្តូ វ ណរងណចក្ស
ទីផ្ាររណនាមទទៀត ទដ្ឋយណផ្ែក្សទៅទលីអនក្សទប្រី ប្បា្់ណដ្លមានទាលរាំែងទផ្សងាន ជាពិទ្្អនក្សទប្រី
ប្បា្់ជាស្រ ត្ី។ ទនោះជាឱកា្ាម នណដ្នក្សាំែត់ ទ ីយក៏្សរទងកីតឲ្យមានការប្រគួតប្រណជងកាន់ណត ាំ។

ការអភិវរឍៃ៏ខ្ល ា្ំ កាល ដន “ដ ៃចកិចចនា្”



និនាា ការថ្មី ដនការដប្បើប្ា ់ប្បច ាំដថ្ៃ

1. ្តិអារមមែ៍៖ ប្្រទពលណដ្លទផ្លត ត ា្ំខ្ន់ទៅទលីតប្មូវការគ ែភាពផ្លិតផ្ល និងការទប្រី
ប្បា្់ជាក់្សណ្តង ពួក្សទគចូលចិតតទាំនិញ ឬទ្វាណដ្លរាំទពញនូវតប្មូ វការផ្លូ វចិតត ររ្់ពួក្សទគ។

2. ភាពចប្មុោះ៖ ស្រ្តីលមី ណតងចង់សាក្សលបងរទរៀររ្់ទៅខ្ ្ៗាន ។ ដូ្ទចនោះ ទាំនិញ និងទ្វាណដ្លទ្លីយ
តរទៅនឹងរាំែងប្បាថ្នន ររ្់ស្រ្តីចាំ ទពាោះការផ្លល ្់រតូ រលមីគួ រ ណតប្តូ វបានរទងកីតទ ីង។

3. ការក្សាំែត់អតត្ញ្ញា ែផ្លទ ល់ខ្លួ ន៖ ស្រ ត្ីកាន់ណតទប្ចីនចារ់ទផ្តីមណ វ្ងរក្សផ្លិតផ្ល ឬទ្វាណដ្ល
ទលីក្សក្សមព្់ រូរភាពផ្លទ ល់ខ្លួ នររ្់ពួក្សទគ និងរងាា ញពីភាពខ្ ្ាន ររ្់ពួក្សទគទៅនឹងអនក្សដ្នទ។

4. ្វ័យភាព៖ ការយល់ដ្ឹងអាំពី្វ័យភាពការទប្រី ប្បា្់ររ្់អនក្សទប្រី ប្បា្់ស្រ្តី ប្តូ វបានពប្ងឹង
រណនាមទទៀត។

5. ភាពរ ាំសាយអារមមែ៍៖ ជាមួយនឹងការអភិវឌឍននរទចចក្សវទិា និងភាពប្រទ្ីរទ ីងននប្រ្ិទធភាព
ស្រ្តីជាទប្ចីនប្តូ វបានរួចផ្ តពីការងារផ្ទោះ ទ ីយការរ ាំសាយអារមមែ៍ និងការក្សមានត ដូ្ចជាការ
ឈរ់្ប្មាក្សការហាត់ប្បាែ និងពិ ីជួរជ ាំ ក្សាំព ងកាល យជាទាលរាំែងចមបង ននការទប្រី ប្បា្់
ររ្់ស្រ្តី។

ការអភិវរឍៃ៏ខ្ល ា្ំ កាល ដន “ដ ៃចកិចចនា្”





និនាា ការថ្មីដនការដប្បើប្ា ់ប្បចាំដថ្ៃ
1. ្តិអារមមែ៍៖ ប្្រទពលណដ្លទផ្លត ត ា្ំខ្ន់ ទៅទលីតប្មូ វការគ ែភាពផ្លិតផ្ល និងការទប្រី ប្បា្់ជាក្ស់ ណ ត្ង

ពួក្សទគចូលចិតតទាំនិញ ឬទ្វាណដ្លរាំ ទពញនូវតប្មូ វការផ្លូ វចិតត ររ្់ពួក្សទគ។
2. ភាពចប្មុោះ៖ ស្រ ត្ីលមី ណតងចង់សាក្សលបងរទរៀររ្់ ទៅខ្ ្ៗាន ។ ដូ្ទចនោះ ទាំនិញ និងទ្វាណដ្លទ្លីយតរទៅនឹង

រាំែងប្បាថ្នន ររ្់ស្រ ត្ីចាំ ទពាោះការផ្លល ្់រតូ រលមី គួ រ ណតប្តូ វបានរទងកីត ទ ីង។
3. ការក្សាំែត់អតត្ញ្ញា ែផ្លទ ល់ខ្លួ ន៖ ស្រ ត្ីកាន់ ណតទប្ចីនចារ់ ទផ្តីម ណ វ្ងរក្សផ្លិតផ្ល ឬទ្វាណដ្លទលីក្សក្សមព្់ រូរ

ភាពផ្លទ ល់ខ្លួ ន ររ្់ពួក្សទគ និងរងាា ញពីភាពខ្ ្ាន ររ្់ពួក្សទគទៅនឹងអនក្សដ្នទ។
4. វ្ ័យភាព៖ ការយល់ដឹ្ងអាំ ពី វ្័យភាពការទប្រី ប្បា្់ររ្់អនក្សទប្រី ប្បា្់ស្រ ត្ី ប្តូ វបានពប្ងឹងរណនាមទទៀត។
5. ភាពរ ាំសាយអារមមែ៍៖ ជាមួយនឹងការអភិ វឌឍននរទចចក្សវទិា និងភាពប្រទ្ីរ ទ ីងននប្រ្ិទធភាពស្រ ត្ីជាទប្ចីនប្តូ វ

បានរួចផ្ តពីការងារផ្ទោះ ទ ីយការរ ាំសាយអារមមែ៍ និងការក្សមានត ដូ្ចជាការឈរ់្ប្មាក្សការហាត់ ប្បាែ
និងពិ ីជួរជ ាំ ក្សាំព ងកាល យជាទាលរាំែងចមបងននការទប្រី ប្បា្់ររ្់ស្រ ត្ី ។

ឥទ្យធិពលដនអ ីនដ ើខែត



《របាយការែ៍ប្សាវប្ជាវ ត្ី ពីការទិញទាំនិញអនឡញររ្់ស្រ ត្ីអា  ្ី ទៅឆ្ន ាំ២០១៤》
1 .  ការរទងកីន្មតាភាពទ្ដ្ឋកិ្សចចជាប្រចាាំ៖ ស្រ ត្ីលមី ទៅអា  ្ី  ពួក្សទគកាន់ណតមានប្ទពយ្មបតតិ ទប្ចីនទ ីង
ទ ីយមានឯក្សរាជយភាពណផ្នក្ស ិរញ្ា វតា  និងមានទាំន ក្សចិតត៖ ៤៣% ា្ិត ទៅក្សន ងអាជីវក្សមម ា្ំខ្ន់ៗ
៤៨% មានរ័ែាឥែទនផ្លទ ល់ខ្លួ ន៦៧% មានគែនី នាារផ្លទ ល់ខ្លួ ន ៨៣% មានចាំណែក្សទលី
ចាំែូលររ្់ប្គួសារ និង ប្រមាែ១៥% ចាំណ្ណយទៅទលីការទិញទាំនិញតមអនឡញដ្ល់នដ្គូ។

2.  ្ិទធិរទញ្ច ញមតិររ្់ស្រ ត្ី ទលីការចាំណ្ណយក្សន ងប្គួសារ៖ ទិញ្ទមលៀក្សរាំពាក់្ស និងទប្គសង្មាែ ង៨៨%
ទិញ្មាា រទប្រី ប្បា្់ក្សន ងផ្ទោះ៨៥% ដ្ាំ ទែីរក្សមានត៨៤% និង្មាា រក្ស មារ៦៩%។

3.   សាម រតីទិញទាំនិញអនឡញររ្់ស្រ ត្ី៖ តមការ ទ្ ង់មតិ ៦២% គឺទិញ្ប្មារ់ខ្លួ នឯង ទ ីយប្្រ
ទពលទនាោះ ៤១%គឺទិញ្ប្មារ់អនក្សផ្ទោះ។ ៦៣% គឺយ៉េ ងទហាចក្សន ងមួយនលៃ ចូលទៅក្សន ងអ ីនទ ី ណែត 
“ទិញ”ទាំ និញមតង។ ៦៧% ននស្រ ត្ី ទ វីការទិញទប្ចីនជាងនដ្គូររ្់ខ្លួ ន។ ៤៨% យល់ថ្នការទិញ
ទាំនិញតមអ ីនទ ីណែតជាទពលទវោក្សមានត ទពញចិតតរាំផ្ ត។

4. ក្សតត ចាំនួន៣ ណដ្លប្តូវពិនិតយទលីទៅទពលទប្ជី្ទរ ី្ ទគ ទាំព័ រ ទិញទាំ និញអនឡញ៖ មា៉េ ក្សលបី
៨៣% តនមលរញ្ច ោះ៨៣% ទាំនិញពិត៨២% និង ក្សតត ា្ំខ្ន់ ាំ ទី៤គឺ "ងាយប្្ួល និងរ ័្ 
“៧៧%។

5. ប្រទភទទាំ និញណដ្លស្រ ត្ីអា  ្ីភាគទប្ចីនចូលចិតត ទិញតមអ ីន ឺែិតមាន៖



នារទីិញអវីខ្លោះទៅទលីអ ីនទ ីណែត?
ការទប្រៀរទ ៀរប្រទភទទាំនិញណដ្លនារទីិញទៅទលីអ ីនទ ីណែត
(្មាមាប្តជា%ននអនក្សទ្លយីតរ)

្ទមលៀក្សរាំពាក់្ស

្មាា រក្ស មារ

ទប្គសង្មាែ ង

អាហារទូទៅ

្មាា រទប្រីប្បា្់ក្សន ងផ្ទោះ

ផ្លិតផ្លទអ ចិប្តូនិក្ស

្មាា រដ្ាំទែីរក្សមានត

្មាា រទគ ដ្ឋឋ ន

នារទីៅប្រទទ្ចិនដ្ីទាក្សទិញអវីខ្លោះទៅទលីអ ីនទ ីណែត?
ការទប្រៀរទ ៀរប្រទភទទាំនិញនីមួយណដ្លនារទី វីការ្ទប្មចចិតតទិញទៅទលីអ ីនទ ីណែត (%)

្ទមលៀក្សរាំពាក់្ស

ទប្គសង្មាែ ង

អាហារទូទៅ

្មាា រក្ស មារ

្មាា រទប្រីប្បា្់ក្សន ងផ្ទោះ

ផ្លិតផ្លទអ ចិប្តូនិក្ស

្មាា រដ្ាំទែីរក្សមានត

្មាា រទគ ដ្ឋឋ ន



ការកកកើតនៃពាណិជ្ជកម្មកេឡិចត្តូៃិក
េភិវឌ្ឍៃ៍

ម្ុៃការកកកើតនៃត្រព័ៃធេុ៊ីៃក ើណែណត ...

ស្តា រ់ម្ិៃបាៃ

ការរញ្ជូៃព័ត៌មាៃមាៃភាពយឺត៉ាវ វ ការរញ្ជូៃព័ត៌មាៃម្ិៃត្តឹម្ត្តូវ

រញ្ជ៊ីកិចចការកត្ចើៃ
ណាស់

ការចាត់ណែចងព័ត៌មាៃមាៃភាពយឺត៉ាវ វ
ទ៊ីរំផុត ត្រព័ៃធេុ៊ីៃក ើណែណតបាៃកកកើតកឡើងកនុងាំន ំ៩០



账号
ពាណិជ្ជកម្មកេឡិចត្តូៃិកអាចក វើេវ៊ីបាៃ?

1.កោសនាផសពវផាយពាណិជ្ជកម្ម 2.ត្រឹកា ៃិងផាល់ក៉ារល់

កៅមាៃការកត្រើត្បាស់កផសងៗកត្ចើៃជាងកៃ កទកទ ត

3.គណៃ៊ីកេឡិចត្តូៃិក

4.ត្គរ់ត្គងត្រតិរតាិការ



（១）ទោ្នាផ្សពវផ្ាយពាែិជជក្សមម
（២）ពិទប្ាោះ និងប្រឹក្សាទយរល់
（៣）ប្រតិរតតិការអនឡញ
（៤）គែនីទអ ិចប្តូនិក្ស
（៥）រញ្ជូ នទ្វា
（៦）ប្រមូលព័ត៌មាន
（៧）ប្គរ់ប្គង់ប្រតិរតតិការ

ដ វាខៃលផ្រល់ដោយពាែិជ្ជកមមដអឡិចប្តូនិក



（១）ការពប្ងីក្សសាក្សលរូរនីយក្សមម
（២）កាត់រនាយនលលទដី្ម
（៣）ចូលទីផ្ារក្សន ងទលបឿនទលសន
（៤）រទងកីនប្រ្ិទធភាពលទធក្សមម
（៥）ប្បាប្្័យទក់្សទងផ្លទ ល់ជាមួយអតិលិជន

អតថប្បដោជ្ន៍ដនពាែិជ្ជកមមដអឡិច   
ប្តូនិកៃល់ ហប្គ្ន 



（១）ភាពងាយប្្ួល៖ ប្រតិរតតិការប្គរ់ទពលទវោ ប្គរ់ទីក្សណនលង
（២）ផ្តល់នូវផ្លិតផ្ល និងទ្វាកាន់ណតទប្ចីន
（៣）ការទប្ជី្ទរ ី្ ទដ្ឋយខ្លូ នឯងនូវទាំនិញ និងទ្វា
（៤）ទូទត់ប្បាក់្សភាល មៗ
（៥）ការទទួលបាននូវព័ត៌មាន

អតថប្បដោជ្ន៍ដនពាែិជ្ជកមមដអឡិចប្តូនិកៃល់អាកដប្បើប្ា ់



ក្សងវោះខ្តននពាែិជជក្សមមទអ ចិប្តូនិក្ស

（១）ក្សងវោះ ត្ ង់ដ្ឋរគ ែភាព  ្ វតាិភាព និងទាំន ក្សចិតត
（២）រញ្ញា  ្ វតាិភាព្នតិ  ្ខ្ និងឯក្សជនភាព ទ វីឲ្យអតិលិជនមិនហា នទិញទាំនិញ
（៣）នលលចាំណ្ណយទលីអ ី ទ ី ណែតទៅណតតនមលនលល  ទ ីយឧរក្សរែ៍អភិវឌឍន៍ណផ្នក្សទន់

(Software) ពាក់្សព័នធទៅក្សាំព ងណតអភិវឌឍន៍
（៤）ការមិនទ ក្សចិតតចាំ ទពាោះពាែិជជក្សមមទអ ិចប្តូនិក្ស និងការយល់ដ្ឹងររ្់អនក្សលក់្ស 

បានរារា ាំងដ្ល់្នទៈទិញររ្់អតិលិជន
（៥）ការ្ទបាក្សទៅតមប្រព័នធអ ីនទ ីណែតទៅណតរនតទកី្សនទ ីង

ក្វះខ្តដនពាែិជ្ជកមមដអឡិចប្តូនិក



❏ជាំនួញលែ្ប្មារ់ប្កុ្សម   នតូច

❑ អតិលិជនគឺទីមួយ



ការខែនាាំ៖
១ .  ការណែនាាំពីទវទិការពាែិជជក្សមមទអ ិចប្តូនិក្សររ្់ប្រទទ្ចិន

1. ធានមាវសាងឈឹង（https://www.tmall.com/）

2. ថ្នវបាវ （https://www.taobao.com/taobao.com）

3. ជីងត ងសាងឈឹង （https://re.jd.com/）

4. អាលីបាបា（https://supplier.alibaba.com/）

5. តងតងវា៉េ ង（http://www.dangdang.com/）

6. នវភីន   យ（https://www.vip.com/）

7.  ួរនវសាងឈឹង（https://sale.vmall.com/）

8. ទ្ៀវ  ង  ្ូ（https://www.xiaohongshu.com/）

9. ម ីធាន់（https://waimai.meituan.com/）

២ .  ក្សមមវ ិី ណែនាាំអាំពី្ ប្គិនភាព
《ឈនោះទៅប្រទទ្ចិន》赢在中国马云点评集锦 .mp4

赢在中国马云点评集锦.mp4


សូម្េរគុណ！
Thank  you！


