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ការចូូលរមួរបស់ស់្ត្រីស់ី�ក្នុុ�ងវិិស់យ័បច្ចេចូេក្នុវិិទ្យាាច្ចេ�ក្នុមុ�ជាការចូូលរមួរបស់ស់្ត្រីស់ី�ក្នុុ�ងវិិស់យ័បច្ចេចូេក្នុវិិទ្យាាច្ចេ�ក្នុមុ�ជា

1/131/13

 កុ្នុ�ងរយៈៈពេ�លបុ៉ុ�ន្មាា នទសវត្សសរច៍ុ�ងពេ��យៈពេនះ ចំុនួនសិសស�សីដែ�លពេ�ើ�សពេរ �សសិក្នុាមុ�ខើំន្មាញ
ទាក្នុទ់ងនឹងវទិាសាស្ត្រសរ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា វសិវក្នុមុា និងគណិិត្សវទិា (STEM) មានចំុនួនតិ្សចុ ពេប៉ុ�ពេ�ៀប៉ុនឹង
សិសស�ប៉ុុស ដែ�លប៉ុណ្តារ លឱ្យយ�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ើ�ំវញិ�ិភ�ពេ�ក្នុ មុនិថា
ពេ�កុ្នុ�ង�ប៉ុពេទសអភវិឌ្ឍឍន ៍ឬ�ប៉ុពេទសកំ្នុ��ងអភវិឌ្ឍឍន ៍មានចំុនួនតិ្សចុពេ�ពេ��យៈ។ ជាក្នុដ់ែសរង ពេ�ងតាមុ
ពេគហទំ�រ័Statista ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០២១ ចំុនួនស្ត្រសរីដែ�លប៉ុពេ�មុ��រងារកុ្នុ�ងដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�កុ្នុ�ង�កុ្នុមុហុ�ន
ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ំៗ�ូចុជា Facebook, Apple, Google និងMicrosoft សិិត្សកុ្នុ�ងរងវង�់ប៉ុមាណិ ២០% ២០% 
ប៉ុុ�ពេណ្តាះ ះ។ �រណ៍ិពេនះបានប៉ុងកជាប៉ុញ្ហាា ក្នុងវះ�នធានមុន�សសដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេហ�យៈពេប៉ុ�ពេ�ងតាមុ
ពេគហទំ�រ័ IMF គិត្ស�តឹ្សមុឆុ្នាំ២ំ០៣០ �ិភ�ពេ�ក្នុនឹងើួប៉ុ�ប៉ុទះនូវក្នុងវះអុក្នុើំន្មាញកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា
�ប៉ុមាណិ ៨៥�នន្មាក្នុ់៨៥�នន្មាក្នុ។់ �ូពេចុុះ �រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈ�សំ៏ខានព់េនះអាចុើួយៈប៉ុពេងក�ន�នធានមុន�សស
��មុទាងំប៉ុពេងក�ន�ប៉ុសិទធភា� និង�លិត្សភា��រងារ ដែ�លើួយៈ�ល់ក្នុំពេណិ� នពេស�ឋក្នុិចុេជាត្សិទាងំមុូល។

 �ូចុគុ្នាពេនះដែ�រ ពេ��ប៉ុពេទសក្នុមុុ�ជា ពេក្នុាង�សីដែ�លចាប៉ុអ់ារមុាណ៍ិនឹងមុ�ខវជិាា  STEM មានចំុនួន
តិ្សចុពេ�ពេ��យៈ។ ជាក្នុដ់ែសរង ពេ�ងតាមុរបាយៈ�រណ៍ិរប៉ុស់ CDRI ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០២១ ពេក្នុាង�សីដែ�លពេ�ើ�ស
យៈក្នុើំន្មាញ�ត័្សម៌ានវទិា និងើំន្មាញទាក្នុទ់ងនឹងមុ�ខវជិាា  STEM ពេ�សងពេទៀត្សពេ�ក្នុ�មុតិ្សឧត្សរមុសិក្នុា 
មានចុំនួន�ប៉ុមាណិ ១៦%១៦% នៃន�រចុ�ះពេ�ា ះចូុលពេរៀនសរ�ប៉ុបុ៉ុ�ពេណ្តាះ ះ។ ពេ�ងតាមុវទិាសិានជាត្សិសិិត្ស ិ
ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០១៩ ស្ត្រសរីមានចុំនួន�ប៉ុមាណិ ៨�នន្មាក្នុ់៨�នន្មាក្នុ ់ពេសា�នឹង�ប៉ុមាណិ ៥១,៣%៥១,៣% នៃន�ប៉ុជាើនសរ�ប៉ុ
ពេ�ក្នុមុុ�ជា។ ពេ�ក្នុុ�ងប៉ុរបិ៉ុទនៃនប៉ុ�ិវត្សរឧសាហក្នុមុា ៤.០ ពេនះ �ប៉ុពេទសក្នុមុុ�ជា�តិ្សជាមុនិអាចុពេមុ�លរលំង
ស្ត្រសរីបានពេ��យៈ ពេ��ះថាក្នុងវះ�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាបានពេ�វ�ឱ្យយបាត្សប់៉ុង�់នធានមុន�សស
�ុងពេ�ចុ�នកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះ។ ពេហត្ស�ពេនះពេហ�យៈ ពេ�កុ្នុ�ងសមុយ័ៈ�ប៉ុើ�ំ�ិពេសសរប៉ុស់ថុាក្នុ�ឹ់ក្នុន្មាអំាសុាន 
នៃនកិ្នុចុេ�ប៉ុើ�កំ្នុំ�ូលអាសុានពេល�ក្នុទី ៣៦កិ្នុចុេ�ប៉ុើ�កំ្នុំ�ូលអាសុានពេល�ក្នុទី ៣៦ សរី�ី «�រពេល�ក្នុក្នុមុុស់ត្សួន្មាទីស្ត្រសរីក្នុុ�ងយៈ�គសមុយ័ៈឌី្ឍើីថល»«�រពេល�ក្នុក្នុមុុស់ត្សួន្មាទីស្ត្រសរីក្នុុ�ងយៈ�គសមុយ័ៈឌី្ឍើីថល»  
តាមុរយៈៈ�ប៉ុ�ន័ធវពីេ�អូ ន្មារពេសៀលនៃថៃទី២៦ ដែខមុថិ�ន្មា ឆុ្នាំ២ំ០២០ �ប៉ុមុ�ខរាើរដ្ឋាឋ ភបិាលក្នុមុុ�ជា សពេមុេចុ
អគគមុហាពេសន្មាប៉ុតី្សពេត្សពេជា ហុ�ន ដែសន បានមាន�ប៉ុសាសនថ៍ា «�រពេល�ក្នុក្នុមុុស់ត្សួន្មាទីរប៉ុស់ស្ត្រសរីពេ�កុ្នុ�ង
�រពេ�ប៉ុ��បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌី្ឍើីថល�តូ្សវបានចាត្សទ់�ក្នុថាជា��ន�វត្សរភា� និង�តាលីក្នុរថាីមុយួៈ ស�មាប៉ុ់
�ពេនឿ�ន�រសពេ�មុចុបាននូវសមុភា�ពេយៈនឌ្ឍរ័ និង�រអភវិឌ្ឍឍពេស�ឋកិ្នុចុេ សងគមុ �ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈប៉ុរ�ិប៉ុនុ័។ 
ពេហត្ស�ពេនះ រដ្ឋាឋ ភបិាលនៃន�ប៉ុពេទសជាសមាើិក្នុអាសុាន និងភាគី�ក្នុ�់ន័ធ ជា�ិពេសស វស័ិយៈឯក្នុើន �តូ្សវ
រមួុគុ្នាប៉ុពេងក�ត្សប៉ុរ�ិ�សមុយួៈអំពេណ្តាយៈ�ល ដែ�លអាចុឱ្យយស្ត្រសរីមានភា�ងាយៈ�សួលកុ្នុ�ង�រចាប៉ុយ់ៈក្នុ
��ន�វត្សរភា� និងស�រ ន��លថាទីាងំពេនះ»។
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 I.    សារៈសំខានន់ៃន�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជាI.    សារៈសំខានន់ៃន�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា

 ស្ត្រសរីជា�នធានមុន�សស�សំ៏ខាន�ូ់ចុប៉ុ�រសដែ�រ ដែ�លអាចុើួយៈើំរ�ញ�ល់�រអភវិឌ្ឍឍពេស�ឋកិ្នុចុេ សងគមុ
ក្នុមុុ�ជា បុ៉ុ�ដែនរ ប៉ុចុេ�ប៉ុបនុពេនះ ពេដ្ឋាយៈសារឧប៉ុសគគមុយួៈចុំនួនបានពេ�វ�ឱ្យយពេក្នុាង�សីដែ�លចាប៉ុអ់ារមុាណ៍ិនឹងមុ�ខវជិាា
វទិាសាស្ត្រសរ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា វសិវក្នុមុា និងគណិិត្សវទិា (STEM) មានចំុនួនតិ្សចុ ដែ�លពេ�វ�ឱ្យយ�ប៉ុពេទសខាត្សប៉ុង់
អុក្នុើំន្មាញដែ�ុក្នុវទិាសាស្ត្រសរ និងប៉ុពេចុេក្នុវទិាជាពេ�ចុ�ន។ ខាងពេ��មុពេនះជាសារៈសំខានម់ុយួៈចុំនួននៃន
�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា �ូចុជា៖

     ើួយៈើំរ�ញ�ល់�រពេ�ត្សៀមុខឿួនស�មាប៉ុប់៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០៖ើួយៈើំរ�ញ�ល់�រពេ�ត្សៀមុខឿួនស�មាប៉ុប់៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០៖ ប៉ុពេចុេក្នុវទិាទំពេន�ប៉ុនៃនឧសាហក្នុមុា ៤.០
បានផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរ�រងារប៉ុចុេ�ប៉ុបនុពេ�កុ្នុ�ងពេសើ�រ�គប៉ុវ់ស័ិយៈ ពេហ�យៈនឹងផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរ និងប៉ុពេងក�ត្ស�រងារថាីៗពេ�នៃថៃ
អន្មាគត្ស បុ៉ុ�ដែនរវា�ិបាក្នុនឹងទសសនទ៍ាយៈថាពេ�ក្នុដែនឿងណ្តា និងមានចំុនួនបុ៉ុ�ន្មាា ន។ ប៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០
មុនិ�តឹ្សមុដែត្សផ្លាឿ ស់ប៉ុរូររចុន្មាសមុុន័ធ�រងារបុ៉ុ�ពេណ្តាះ ះពេទ ដែត្សក្នុនឹ៏ងផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរនូវរាល់សក្នុមុាភា�ពេស�ឋកិ្នុចុេ សងគមុ។ 
ពេ��មុបីអាចុឱ្យយក្នុមុុ�ជាទាញយៈក្នុស�រ ន��លពេ�ញពេលញ�បី៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០ និងពេដ្ឋាះ�សាយៈ
នូវប៉ុញ្ហាា �ប៉ុឈមុន្មាន្មាដែ�លពេក្នុ�ត្សមានពេ��ងពេដ្ឋាយៈសារប៉ុ�ិវត្សរក្នុមុាឌី្ឍើីថលពេនះ ក្នុមុុ�ជា�តិ្សជា�ត្សូវ�រ�នធាន
មុន�សសកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា និងវទិាសាស្ត្រសរ �នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន។ ពេ�ងតាមុពេគហទំ�រ័ CambojaNews 
ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ កុ្នុ�ងចំុពេណ្តាមុ�រចុ�ះពេ�ា ះចូុលពេរៀនថុាក្នុឧ់ត្សរមុសិក្នុា មានដែត្ស ៧%៧% បុ៉ុ�ពេណ្តាះ ះដែ�លពេរៀន
ដែ�ុក្នុ�ត័្សម៌ានវទិា និង២៥,៥%២៥,៥% ដែ�លពេរៀនើំន្មាញទាក្នុទឹ់ងនឹងមុ�ខវជិាា  STEM ពេ�សងពេទៀត្ស ពេហ�យៈ�ួក្នុពេគ
ភាគពេ�ចុ�នជាសិសស�ប៉ុុស។ �ូពេចុុះ �រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរឱ្យយពេក្នុាង�សីចាប៉ុើំ់ន្មាញក្នុុ�ងដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិា និង
វទិាសាស្ត្រសរ �ិត្សជាមានសារៈសំខានណ់្តាស់ក្នុុ�ង�រប៉ុពេងក�ន�នធានមុន�សសក្នុុ�ងវស័ិយៈពេនះ ពេ��មុបីអាចុឱ្យយ
ក្នុមុុ�ជាពេ�ត្សៀមុខឿួនស�មាប៉ុ�់រផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរ�ុងឆ្នាំប៉ុរ់ហ័សពេ�ក្នុុ�ងសមុយ័ៈ�លប៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០ ពេនះ។
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     ើួយៈពេដ្ឋាះ�សាយៈប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មាពេ�ក្នុុ�ងសងគមុ៖ើួយៈពេដ្ឋាះ�សាយៈប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មាពេ�ក្នុុ�ងសងគមុ៖ �រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ិត្សជាមាន
សារៈសំខានណ់្តាស់ ពេ��ះថា�ួក្នុពេគអាចុ�រល់នូវគំនិត្សថាីៗកុ្នុ�ង�រពេដ្ឋាះ�សាយៈប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មាពេ�កុ្នុ�ងសងគមុ។ 
ជាក្នុដ់ែសរង �កុ្នុមុក្នុ�មារកី្នុមុុ�ជាដែ�លជាសិាប៉ុនិក្នុក្នុមុាវ�ីិទូរស័�ើនៃ� «Cambodia Identity Product»«Cambodia Identity Product» បាន
ចូុលរមួុកុ្នុ�ង�រ�ប៉ុកួ្នុត្ស Technovation World Submit ពេ�ទីសុាក្នុ�់រក្នុណ្តារ ល�ក្នុុមុហុ�ន Google ពេដ្ឋាយៈ
បានប៉ុពេងក�ត្សជាក្នុមុាវ�ិីទូរស័�ើ ពេ��មុបីើួយៈ�ល់សិប៉ុបក្នុរក្នុមុុ�ជាឱ្យយមានឱ្យ�សលក្នុ�់លិត្ស�លរប៉ុស់�ួក្នុពេគ
ពេ��នទី់�ារអនររជាតិ្ស ដែ�លគំនិត្សពេនះអាចុើួយៈ��ងីក្នុទី�ារក្នុមុុ�ជា និងចូុលរមួុ�ត្សប់៉ុនិយៈភា��កី្នុ�ក្នុ។

      ើួយៈ�ល់ក្នុំពេណិ� នពេស�ឋកិ្នុចុេ៖ើួយៈ�ល់ក្នុំពេណិ� នពេស�ឋកិ្នុចុេ៖ ពេ�ងតាមុរបាយៈ�រណ៍ិសរី� ី«ទសសនវស័ិយៈ�រងារក្នុមុុ�ជា»«ទសសនវស័ិយៈ�រងារក្នុមុុ�ជា» រប៉ុស់
ទីភុាក្នុង់ារជាតិ្សមុ�ខរប៉ុរ និង�រងារទីភុាក្នុង់ារជាតិ្សមុ�ខរប៉ុរ និង�រងារ និងភុាក្នុង់ារសហ�ប៉ុតិ្សប៉ុត្សរិ�រអភវិឌ្ឍឍនអ៍នររជាតិ្សសុ�យៈដែអត្សភុាក្នុង់ារសហ�ប៉ុតិ្សប៉ុត្សរិ�រអភវិឌ្ឍឍនអ៍នររជាតិ្សសុ�យៈដែអត្ស ពេ�
ឆុ្នាំ២ំ០១៨ បានប៉ុងាា ញថាវស័ិយៈ�ត័្សម៌ានវទិាជាវស័ិយៈមុយួៈដែ�លកំ្នុ��ងខវះខាត្សអុក្នុើំន្មាញ។ ក្នុងវះខាត្ស
អុក្នុើំន្មាញដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាអាចុគំរាមុក្នុំដែហង�ល់សមុតិ្សភា�រប៉ុស់�ប៉ុពេទសកុ្នុ�ង�រក្នុសាងពេស�ឋកិ្នុចុេ
ឌ្ឍើីីថល ដែ�លជាមាគ៌្នាពេឆុ្នាំះពេ�រក្នុ�រអភវិឌ្ឍឍពេស�ឋកិ្នុចុេក្នុុ�ងសត្សវត្សសរទ៍២ី១ពេនះ។ �រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរី
ក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាអាចុើួយៈប៉ុំពេ�ញប៉ុដែនិមុនូវក្នុងវះ�នធានមុន�សស ��មុទាងំប៉ុពេងក�ន�លិត្សភា�ពេសើ�រ
�គប៉ុវ់ស័ិយៈមុនិថាវស័ិយៈឧសាហក្នុមុា ឬពេសវាក្នុមុា ដែ�លអាចុើួយៈើំរ�ញ�ល់�រសពេ�មុចុបាននូវចុក្នុុ�វស័ិយៈ
កុ្នុ�ង�រអភវិឌ្ឍឍក្នុមុុ�ជាជា�ប៉ុពេទសមានចុំណូិលមុ�យមុក្នុ�មុតិ្សខុស់ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០៣០ និងជា�ប៉ុពេទសមាន
ចុំណូិលខុស់ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០៥០។
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     ើួយៈ�ល់�រ�សាវ�ជាវ និងអភវិឌ្ឍឍន៖៍ើួយៈ�ល់�រ�សាវ�ជាវ និងអភវិឌ្ឍឍន៖៍ ស្ត្រសរី និងប៉ុ�រសមានគំនិត្សខ�សគុ្នាពេ�ចុ�ន �ូពេចុុះ�រចូុលរមួុរប៉ុស់
ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាអាចុើួយៈបំ៉ុពេ�ញប៉ុដែនិមុនូវគំនិត្ស និងទសសនៈថាីៗកុ្នុ�ង�រ�សាវ�ជាវ ដែ�លអាចុ
ើួយៈ�ល់�រអភវិឌ្ឍឍចុំពេណិះ�ឹង និងប៉ុពេចុេក្នុវទិាថាីៗ។ ជាឧទាហរណ៍ិ ពេ�ងតាមុ�រសមាា សនរ៍ប៉ុស់ 
UN Cambodia ជាមុយួៈពេ�ក្នុ�សី វងស �ិសី ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០២២ ពេនះ ពេ�ក្នុ�សីជាស្ត្រសរីមុាក្នុក់្នុុ�ងចុំពេណ្តាមុ
ស្ត្រសរីជាពេ�ចុ�នពេទៀត្សដែ�លើំនះនឹង�រពេល�ក្នុពេ��ងថា «មុ�ខើំន្មាញវទិាសាស្ត្រសរ និងប៉ុពេចុេក្នុវទិាជាមុ�ខើំន្មាញ
ស�មាប៉ុប់៉ុ�រស» ពេដ្ឋាយៈបានពេ�វ��រប៉ុញ្ចេ ប៉ុថុ់ាក្នុអ់ន�ប៉ុណិិិត្សកុ្នុ�ងដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេហ�យៈប៉ុចុេ�ប៉ុបនុ ពេ�ក្នុ�សី
ជាមុស្ត្រនរីពេ�កុ្នុ�ងន្មាយៈក្នុដ្ឋាឋ ន�សាវ�ជាវវទិាសាស្ត្រសរនៃន�ក្នុសួងអប៉ុរ់ ំយៈ�វើន និងកី្នុឡា។ ពេ�ក្នុ�សីបាន
ចូុលរមួុចំុដែណិក្នុពេ�កុ្នុ�ង�រសិក្នុា�សាវ�ជាវជាពេ�ចុ�ន�ក្នុ�់ន័ធនឹង�រពេ�ប៉ុ��បាស់ថាមុ�លក្នុពេក្នុ�ត្សពេ��ងវញិ 
�ូចុជា�រពេ�ប៉ុ��បាស់�ើីវឧសា័នស�មាប៉ុ�់រ�គប៉ុ�់គង�ក្នុសំណិល់ជាពេ��មុ ដែ�លើួយៈ�ល់�រអភវិឌ្ឍឍ
�ប៉ុពេទស�ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈចីុរភា�។
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     ប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុ៖ប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុ៖ ប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុមុយួៈចុំនួនអាចុពេ�វ�ឱ្យយស្ត្រសរីយៈល់ពេ��ញថា�ួក្នុពេគមុនិមានលកុ្នុណិៈសមុបតិ្សរ
�គប៉ុ�់គ្នានកុ់្នុ�ង�រចាប៉ុអ់ាើី�កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា។ ជាក្នុដ់ែសរង មានមុតិ្សមុយួៈចុំនួនបានពេល�ក្នុពេ��ងថា 
�រងារកុ្នុ�ងវស័ិយៈ �ូចុជា គណិពេនយៈយ, ទី�ារ, និងទំន្មាក្នុទ់ំនងជាពេ��មុ ជា�រងារស័ក្នុរិសមុនឹងស្ត្រសរី រឯី
�រងារកុ្នុ�ងវស័ិយៈវទិាសាស្ត្រសរ, ប៉ុពេចុេក្នុវទិា, វសិវក្នុមុា ជា�រងាររប៉ុស់ប៉ុ�រស ពេហ�យៈដែ�លចំុណិ� ចុពេនះ
បានពេ�វ�ឱ្យយស្ត្រសរីភាគពេ�ចុ�នសាើ ក្នុព់េសើ�រកុ្នុ�ង�រចាប៉ុអ់ាើី�កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា។ ជាឧទាហរណ៍ិ ពេ�ងតាមុ
ពេគហទំ�រ័ CambojaNews ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០២១ សិាប៉ុនិក្នុនៃនក្នុមុាវ�ីិ Code for Girl ដែ�លជាក្នុមុាវ�ីិ
�រល់�រប៉ុណិរ� ះប៉ុណ្តារ លដែ�ុក្នុសរពេសរកូ្នុ�តាមុអនឡាញ�ល់ពេក្នុាង�សី �ិពេសសពេក្នុាង�សីពេ�តាមុើនប៉ុទ 
បានពេល�ក្នុពេ��ងថាពេក្នុាង�សីភាគពេ�ចុ�នយៈល់ពេ��ញថា «�រងារសរពេសរកូ្នុ�ជា�រងាររប៉ុស់ប៉ុ�រស»។ 
មុតិ្សពេនះបានពេ�វ�ឱ្យយពេក្នុាង�សីជាពេ�ចុ�នសាើ ក្នុព់េសើ�រក្នុុ�ង�រប៉ុនរ�រសិក្នុាទាក្នុទ់ងនឹង�រសរពេសរកូ្នុ�ពេ�ថុាក្នុ់
ឧត្សរមុសិក្នុា។

 II.   ឧប៉ុសគគរារាងំ�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជាII.   ឧប៉ុសគគរារាងំ�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា

 ប៉ុពេចុេក្នុវទិាមាន�ររកី្នុចុពេ�មុ�នជាលំដ្ឋាប៉ុ ់ពេហ�យៈបានពេ��រតួ្សន្មាទី�ុងសំខានព់េ�កុ្នុ�ងពេសើ�រ�គប៉ុវ់ស័ិយៈ
នៃនសងគមុពេស�ឋកិ្នុចុេជាត្សិ។ ស្ត្រសរីមានសមុតិ្សភា� និងគំនិត្សនៃចុុ�ប៉ុឌិ្ឍត្សដែប៉ុឿក្នុៗ ដែ�លអាចុចូុលរមួុ�ុងសក្នុមុា
�ល់�រអភវិឌ្ឍឍប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា បុ៉ុ�ដែនរ�រចូុលរមួុរប៉ុស់�ួក្នុពេគមានចុំនួនតិ្សចុពេ�ពេ��យៈ។ ខាងពេ��មុ
ពេនះជាឧប៉ុសគគមុយួៈចុំនួនដែ�លស្ត្រសរីក្នុមុុ�ជាក្នុំ��ងើួប៉ុ�ប៉ុទះ ដែ�លរារាងំ�ល់�រចូុលរមួុរប៉ុស់�ួក្នុពេគកុ្នុ�ង
វស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា រមួុមាន៖
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     ចុំណិងច់ុំណូិលចិុត្សរ៖ចុំណិងច់ុំណូិលចិុត្សរ៖ ពេ�ងតាមុ�រសិក្នុា�សាវ�ជាវរប៉ុស់ពេ�ក្នុ ពេ� ស�វណិះ ស��លពេ� ស�វណិះ ស��ល សរី�ី «អាក្នុប៉ុប«អាក្នុប៉ុប
កិ្នុរ�ិរប៉ុស់សិសសវទិាល័យៈពេ�ក្នុមុុ�ជាចុំពេ�ះវទិាសាស្ត្រសរ៖ និនុ្មា�រ និងគំរូ»កិ្នុរ�ិរប៉ុស់សិសសវទិាល័យៈពេ�ក្នុមុុ�ជាចុំពេ�ះវទិាសាស្ត្រសរ៖ និនុ្មា�រ និងគំរូ» ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ សិសស
�ប៉ុុសមានអាក្នុប៉ុបកិ្នុរ�ិវើិាមានចុំពេ�ះមុ�ខវជិាា វទិាសាស្ត្រសរជាងសិសស�សី ពេហ�យៈ�ួក្នុពេគមានគពេ�មាង
ចុាស់�ស់ជាងពេក្នុាង�សីកុ្នុ�ង�រចាប៉ុើំ់ន្មាញដែ�ុក្នុវទិាសាស្ត្រសរន្មាពេ�លអន្មាគត្ស និងមានភា�សប៉ុាយៈ
រកី្នុរាយៈជាងពេក្នុាង�សីពេ�ពេ�លពេ�វ��រអន�វត្សរជាក្នុដ់ែសរងនូវ�រងារទាក្នុទ់ងនឹងវទិាសាស្ត្រសរ។ ពេក្នុាង�សី
ភាគពេ�ចុ�ន�តូ្សវើួយៈក្នុិចុេ�រងារ�ើះរប៉ុស់ឳ��ក្នុមារ យៈ ដែ�លពេ�វ�ឱ្យយ�ួក្នុពេគមានពេ�លពេវ�តិ្សចុស�មាប៉ុច់ុំណ្តាយៈ
ពេ�លដែសវងយៈល់ និងអន�វត្សរ�រងារទាក្នុទ់ងនឹងមុ�ខវជិាា វទិាសាស្ត្រសរ�លំ៏បាក្នុ ដែ�លពេ�វ�ឱ្យយពេក្នុាង�សីមុនិសូវ
ចាប៉ុអ់ារមុាណ៍ិនងឹមុ�ខវជិាា ពេនះ។

     ក្នុងវះ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា៖ក្នុងវះ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា៖ ក្នុងវះ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុជ៏ាក្នុតារ មុយួៈដែ�ល
រារាងំស្ត្រសរីក្នុុ�ង�រចូុលរមួុក្នុុ�ងវស័ិយៈពេនះ�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន។ ជាក្នុដ់ែសរង ពេ�ងតាមុរបាយៈ�រណ៍ិ សរី�ី «ក្នុតារ«ក្នុតារ
ើះឥទធិ�ល�ល់�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងអាើី�ដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា»ើះឥទធិ�ល�ល់�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងអាើី�ដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា» រប៉ុស់ USAID ពេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៨ 
បានប៉ុងាា ញថា �រយៈល់�ឹងអំ�ីប៉ុពេចុេក្នុវទិា �ិពេសសពេ�តាមុទីើនប៉ុទកុ្នុ�ង�ប៉ុពេទសក្នុមុុ�ជាមានក្នុ�មុតិ្ស
ពេ�ពេ��យៈ។ ក្នុងវះ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈពេនះអាចុរារាងំ�ួក្នុពេគកុ្នុ�ង�រចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះពេ��ះ�ួក្នុពេគ
មុនិទាន�ឹ់ងចុាស់ថាពេត្ស�អាើី�កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាស័ក្នុរិសមុនឹង�ួក្នុពេគឬអត្ស ់ពេហ�យៈ�ួក្នុពេគមុនិទាន់
�ឹង�ីឱ្យ�សដែ�ល�ួក្នុពេគអាចុទទួលបាន�ីវស័ិយៈពេនះ។

     ក្នុងវះ�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ី�គួសារ៖ក្នុងវះ�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ី�គួសារ៖ ពេ�ងតាមុកិ្នុចុេសមាា សនរ៍ប៉ុស់ NewsRoom Cambodia ជាមុយួៈ
ពេក្នុាង�សីដែ�លកំ្នុ��ងប៉ុនរ�រសិក្នុាដែ�ុក្នុវទិាសាស្ត្រសរ និងប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ បានប៉ុងាា ញថា
�គួសាររប៉ុស់�ួក្នុពេគភាគពេ�ចុ�នមុនិគ្នា�ំទឱ្យយ�ួក្នុពេគពេរៀនមុ�ខវជិាា ពេនះពេទ។ សិសសមុយួៈចុំនួនពេ�ើ�សពេរ �ស
មុ�ខើំន្មាញសិក្នុាពេដ្ឋាយៈ�សប៉ុតាមុ�រសពេ�មុចុចិុត្សររប៉ុស់�គួសារ ពេហ�យៈក្នុងវះ�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ី�គួសារ
បានរារាងំពេក្នុាង�សីជាពេ�ចុ�នក្នុុ�ង�រពេរៀនើំន្មាញវទិាសាស្ត្រសរ និងប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ថុាក្នុឧ់ត្សរមុសិក្នុា។ 
ឳ��ក្នុមារ យៈមុយួៈចំុនួនបានយៈល់ពេ��ញថាពេក្នុាង�សីមុនិគួរពេរៀនើំន្មាញដែ�ល�ិបាក្នុ ពេហ�យៈ�ួក្នុគ្នាត្សក់្នុម៏ុនិសូវ
យៈល់�សីារៈសំខាន ់និងឱ្យ�សដែ�លពេក្នុាង�សីអាចុទទួលបាន�វីស័ិយៈពេនះ�ងដែ�រ។

     ក្នុងវះគំរូជាស្ត្រសរី៖ក្នុងវះគំរូជាស្ត្រសរី៖ ពេ�ងតាមុរបាយៈ�រណ៍ិរប៉ុស់ USAID សរី�ី «ក្នុតារ ើះឥទធ�ិល�ល់�រចូុលរមួុ«ក្នុតារ ើះឥទធ�ិល�ល់�រចូុលរមួុ
រប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងអាើី�ដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា»រប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងអាើី�ដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា» ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០១៨ ក្នុប៏ានប៉ុងាា ញថា �គូប៉ុពេ�ងៀនដែ�ុក្នុ
�ត័្សម៌ានវទិា និងអុក្នុពេជាគើយ័ៈកុ្នុ�ងដែ�ុក្នុពេនះភាគពេ�ចុ�នជាប៉ុ�រស ដែ�លពេ�វ�ឱ្យយសិសស�សីមាន�រលំបាក្នុ
កុ្នុ�ង�រដែសវងរក្នុអុក្នុដែ�លមានចុរតិ្សលកុ្នុណិៈ�ូចុគុ្នាពេ�វ�ជាគំរូ។ �រណ៍ិពេនះ អាចុពេ�វ�ឱ្យយស្ត្រសរីយៈល់ពេ��ញ
ថា�ួក្នុពេគមុនិអាចុទទួលបានពេជាគើយ័ៈក្នុុ�ងវស័ិយៈពេនះ�ូចុប៉ុ�រស។

 III.   �រពេល�ក្នុក្នុមុុស់�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជាIII.   �រពេល�ក្នុក្នុមុុស់�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា

 ពេប៉ុ�ពេទាះបី៉ុជា�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ��ប៉ុពេទសក្នុមុុ�ជាមានចុំនួនតិ្សចុ ពេយៈ�ង
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ពេ�ដែត្សអាចុពេមុ�លពេ��ញ�ីវឌ្ឍឍនភា�នៃន�រចូុលរមួុរប៉ុស់�ួក្នុគ្នាត្ស ់ពេដ្ឋាយៈសារដែត្សស្ត្រសរី�នដ់ែត្សពេ�ចុ�នពេ��ង
ចាប៉ុព់េ�រ�មុយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈពេនះ។ ពេនះក្នុព៏េដ្ឋាយៈសារដែត្ស�រខិត្សខំ�បឹ៉ុងដែ�ប៉ុងរប៉ុស់រាើរដ្ឋាឋ ភបិាលក្នុមុុ�ជា 
និងភាគី�ក្នុ�់ន័ធពេ�សងពេទៀត្សក្នុុ�ង�រប៉ុស្ត្រញ្ហាា ប៉ុ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ល់ស្ត្រសរី។ ខាងពេ��មុពេនះ
ជាសក្នុមុាភា�សំខាន់ៗ រប៉ុស់�គប៉ុភ់ាគី�ក្នុ�់ន័ធក្នុុ�ង�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ល់ស្ត្រសរីឱ្យយចូុលរមួុក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា
�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន �ូចុជា៖

�     រាើរដ្ឋាឋ ភបិាល៖រាើរដ្ឋាឋ ភបិាល៖

     ពេគ្នាលនពេ�បាយៈរដ្ឋាឋ ភបិាលឌ្ឍើីីថលក្នុមុុ�ជា ឆុ្នាំ ំ២០២២-២០៣៥៖ពេគ្នាលនពេ�បាយៈរដ្ឋាឋ ភបិាលឌ្ឍើីីថលក្នុមុុ�ជា ឆុ្នាំ ំ២០២២-២០៣៥៖ ពេ�ក្នុុ�ងពេគ្នាលនពេ�បាយៈ
រដ្ឋាឋ ភបិាលឌ្ឍីើីថលក្នុមុុ�ជា ឆុ្នាំ ំ២០២២-២០៣៥ �ត្សងយ់ៈ�ទធសាស្ត្រសរទី៧ «�រក្នុសាងមុូល�នមុន�សស«�រក្នុសាងមុូល�នមុន�សស
ឌី្ឍើីថល»ឌី្ឍើីថល» នៃនពេគ្នាលពេ�ជាយៈ�ទធសាស្ត្រសរទី៣ រាើរដ្ឋាឋ ភបិាលក្នុមុុ�ជាបានដ្ឋាក្នុព់េចុញនូវដែ�ន�រសក្នុមុាភា�
កុ្នុ�ង�រពេរៀប៉ុចំុក្នុមុាវ�ីិត្ស�មុងទិ់ស �ស�វ�ាយៈ ើំរ�ញ និងពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ល់យៈ�វើន ជា�ិពេសសយៈ�វន្មារឱី្យយ
ចាប៉ុយ់ៈក្នុ និងពេ�ើ�សពេរ �ស�រសិក្នុាើំន្មាញប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌី្ឍើីថល�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន ពេ��មុបីប៉ុពេងក�នអុក្នុើំន្មាញ
ឌ្ឍើីីថលក្នុុ�ងទី�ារ�រងារឱ្យយបាន�គប៉ុ�់គ្នាន ់និង�ត្សប់៉ុនិយៈគមាឿ ត្សពេយៈនឌ្ឍរ័ើំន្មាញឌ្ឍើីីថល។

     ក្នុមុាវ�ីិស្ត្រសរីក្នុមុុ�ជាកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា (Women in Tech Award)៖ក្នុមុាវ�ីិស្ត្រសរីក្នុមុុ�ជាកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា (Women in Tech Award)៖ �ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីិយៈ ៍និង�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីិយៈ ៍និង
ទូរគមុន្មាគមុន៍ទូរគមុន្មាគមុន ៍បានប៉ុពេងក�ត្សនូវក្នុមុាវ�ីិស្ត្រសរីក្នុមុុ�ជាកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេ��មុបីទទួលសាគ ល់នូវសុានៃ�ថាីៗ
រប៉ុស់ស្ត្រសរីទាងំអស់ក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា ដែ�លអាចុចូុលរមួុពេដ្ឋាះ�សាយៈនូវប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មា នងិ
ប៉ុពេ�មុ�ជា�ល�ប៉ុពេ�ើនរ៍មួុ�ល់សងគមុ។ ក្នុមុាវ�ីិពេនះ�បារ�ធពេ��ងតាងំ�ីឆុ្នាំ ំ២០១៨ ពេហ�យៈក្នុមុាវ�ីិពេនះ
នឹងប៉ុនរពេ�វ�ជាពេរៀងរាល់ឆុ្នាំ ំពេ��មុបីើួយៈើំរ�ញ�ល់�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាឱ្យយបាន�នដ់ែត្ស
ពេ�ចុ�ន ��មុទាងំប៉ុងាា ញ�សី�រ ន��លរប៉ុស់ក្នុមុុ�ជាក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះ។

     ក្នុមុាវ�ិី She Loves Tech Cambodia៖ក្នុមុាវ�ិី She Loves Tech Cambodia៖ ក្នុមុាវ�ិីពេនះពេរៀប៉ុចំុពេដ្ឋាយៈអងគ�រអនររជាតិ្ស She Loves TechShe Loves Tech  
និង �កុ្នុមុហុ�ន RaintreeRaintree ពេ��មុកិ្នុចុេសហ�រជាមុយួៈ�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីិយៈ ៍និងទូរគមុន្មាគមុនក៍្នុមុុ�ជា,�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីិយៈ ៍និងទូរគមុន្មាគមុនក៍្នុមុុ�ជា,  
�ក្នុសួងពេស�ឋកិ្នុចុេ និងហិរញ្ចញ វតិ្ស�, សហ�គ្នាសដែខារ�ក្នុសួងពេស�ឋកិ្នុចុេ និងហិរញ្ចញ វតិ្ស�, សហ�គ្នាសដែខារ និង Global Shapers Phnom Penh HubGlobal Shapers Phnom Penh Hub។ ក្នុមុាវ�ីិ
ពេនះប៉ុពេងក�ត្សពេ��ងក្នុុ�ងពេគ្នាលប៉ុំណិងើំរ�ញ�រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា តាមុរយៈៈ�រពេល�ក្នុ
ទឹក្នុចិុត្សរឱ្យយស្ត្រសរីដែ�លមានគំនិត្ស�រួចុពេ�រ�មុថាី និងស្ត្រសរីដែ�លមាន�កុ្នុមុហុ�ន��រកិ្នុចុេថាីអាចុចូុលរមួុកុ្នុ�ង�រ�ប៉ុកួ្នុត្សពេនះ
 ពេហ�យៈមាេ ស់�នរងាវ នន់ងឹមានឱ្យ�ស�ប៉ុក្នុួត្សពេល�ឆ្នាំក្នុអនររជាតិ្ស។

�     ភាគ�ីក្នុ�់ន័ធពេ�សងពេទៀត្ស៖ភាគ�ីក្នុ�់ន័ធពេ�សងពេទៀត្ស៖

     ក្នុមុាវ�ីិ«�រដែណិន្មា ំនិងភា�ជាអុក្នុ�ឹក្នុន្មាសំ�មាប៉ុស់្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា»៖ក្នុមុាវ�ីិ«�រដែណិន្មា ំនិងភា�ជាអុក្នុ�ឹក្នុន្មាសំ�មាប៉ុស់្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា»៖ ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០១៩ 
អងគ�រ WeduWedu បានចូុលរមួុសហ�រជាមុយួៈ USAIDUSAID ពេ��មុបីប៉ុពេងក�ត្សក្នុមុាវ�ីិ «�រដែណិន្មា ំនិងភា�ជាអុក្នុ
�ឹក្នុន្មាសំ�មាប៉ុស់្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជា» កុ្នុ�ងពេគ្នាលប៉ុំណិង�រល់ឱ្យ�សឱ្យយពេក្នុាង�សីទទួលបាន
�រដែណិន្មា�ំសី្ត្រសរីជាគំរូក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា និងទទួលបាន�រប៉ុណិរ� ះប៉ុណ្តារ ល�ភីា�ជាអុក្នុ�ឹក្នុន្មា។ំ



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 8/138/13

     ក្នុឿបឹ៉ុ Sisters of Code៖ក្នុឿបឹ៉ុ Sisters of Code៖ ប៉ុពេងក�ត្សពេ��ងក្នុុ�ងឆុ្នាំ ំ២០១៩ និងជាក្នុឿបឹ៉ុសរពេសរកូ្នុ�ស�មាប៉ុព់េក្នុាង�សី�ំប៉ុូងពេគ
ពេ��ប៉ុពេទសក្នុមុុ�ជា ប៉ុពេងក�ត្សពេ��ងកុ្នុ�ងពេគ្នាលប៉ុំណិងផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរនូវ�រយៈល់ពេ��ញដែ�លថាវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា
ជាវស័ិយៈស�មាប៉ុប់៉ុ�រស។ ក្នុមុាវ�ីិពេនះបានអន�ញ្ហាញ ត្សឱ្យយពេក្នុាង�សីដែ�លមានអាយៈ�ចុពេន្មាឿ ះ�ី១០ ពេ� ១៨ ឆុ្នាំ ំ
មានឱ្យ�សទទួលបាន�រអប៉ុរ់អំំ�ីពេគ្នាល�រណ៍ិសរពេសរកូ្នុ� និងប៉ុពេងក�នទំន�ក្នុចិុត្សររប៉ុស់ពេក្នុាង�សីកុ្នុ�ង
�រចាប៉ុយ់ៈក្នុើំន្មាញទាក្នុទ់ងនឹង�រសរពេសរកូ្នុ�ន្មាពេ�លអន្មាគត្ស។

     សិ�ុសា� សរី�ី «�រសិក្នុាមុ�ខវជិាា វទិាសាស្ត្រសរ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា វសិវក្នុមុា និងគណិិត្សវទិា (STEM)»៖សិ�ុសា� សរី�ី «�រសិក្នុាមុ�ខវជិាា វទិាសាស្ត្រសរ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា វសិវក្នុមុា និងគណិិត្សវទិា (STEM)»៖
សិានទូត្សអាពេមុរកិ្នុបានសហ�រជាមុយួៈ The Asia Foundation និងគពេ�មាង STEM Cambodia 
ពេ��មុបីពេរៀប៉ុចំុសិ�ុសា� សរី�ី «�រសិក្នុាមុ�ខវជិាា វទិាសាស្ត្រសរ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា វសិវក្នុមុា និងគណិិត្សវទិា 
(STEM)»។ សិ�ុសា�ពេនះបានអន�ញ្ហាញ ត្សឱ្យយពេក្នុាង�សីចុំនួន ៥០ ន្មាក្នុម់ុក្នុ�ី�គប៉ុប់៉ុណ្តារ �ប៉ុពេទសពេ�
ត្សំប៉ុនអ់ាស�ីអាពេគុយៈរ៍មួុទាងំក្នុមុុ�ជាបានដែសវងយៈល់�សីារៈសំខានន់ៃន�រសិក្នុាមុ�ខវជិាា  STEM។

     ក្នុមុាវ�ីិ Women in Tek៖ក្នុមុាវ�ីិ Women in Tek៖ ក្នុមុាវ�ីិពេនះពេរៀប៉ុចំុពេ��ង ពេ��មុបីអន�ញ្ហាញ ត្សឱ្យយសហ�គិនស្ត្រសរី និងអុក្នុសរពេសរកូ្នុ� 
ដែ�លជាសមាើិក្នុនៃនប៉ុណ្តារ ញ Women in Tek Network មានឱ្យ�សដ្ឋាក្នុប់៉ុងាា ញ�លិត្ស�លរប៉ុស់
�ួក្នុពេគ ��មុទាងំដែចុក្នុរដំែលក្នុនូវគំនិត្ស និងប៉ុទ�ិពេសា�នល៍អៗរប៉ុស់�ួក្នុពេគកុ្នុ�ងន្មាមុជាស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈើំនួញ 
និងប៉ុពេចុេក្នុវទិា។ ក្នុមុាវ�ីិពេនះមានពេគ្នាលប៉ុំណិងពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរស្ត្រសរីឱ្យយពេចុះអភវិឌ្ឍឍនស៍មុតិ្សភា�ខឿួនឯង, 
គ្នា�ំទគុ្នាពេ�វញិពេ�មុក្នុ និងរមួុគុ្នាប៉ុពេងក�ត្សនូវ�ំពេណ្តាះ�សាយៈចុំពេ�ះប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មាពេ�ក្នុមុុ�ជា។

     ក្នុំណិត្សើំ់ន្មាញឱ្យយបានចុាស់�ស់៖ក្នុំណិត្សើំ់ន្មាញឱ្យយបានចុាស់�ស់៖ វស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាមានើំន្មាញរាប៉ុរ់យៈស�មាប៉ុឱ់្យយពេ�ើ�សពេរ �ស។
ជាក្នុដ់ែសរង ពេ�កុ្នុ�ងវស័ិយៈ�ត័្សម៌ានវទិាមានអាើី��ូចុជា អុក្នុ�គប៉ុ�់គង�ប៉ុ�ន័ធ�ត័្សម៌ាន, អុក្នុើំន្មាញសនរិស�ខ
សាយៈប៉ុរ័, អុក្នុវភិាគទិនុនយ័ៈ, អុក្នុ�គប៉ុ�់គងប៉ុណ្តារ ញ, អុក្នុអភវិឌ្ឍឍនក៍្នុមុាវ�ិី និងអុក្នុ�គប៉ុ�់គង និងវភិាគ
�ប៉ុ�ន័ធ�ត័្សម៌ានជាពេ��មុ។ ស្ត្រសរីមុយួៈចុំនួនពេបាះប៉ុងព់េចាលអាើី�កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ��ះ�ួក្នុពេគមុនិបាន
ដែសវងយៈល់�ីអាើី�ដែ�លស័ក្នុរិសមុនឹង�ួក្នុពេគ។ ជាឧទាហរណ៍ិ ពេប៉ុ�ពេទាះប៉ុីជា�ួក្នុពេគមុនិ�ូដែក្នុខាងសរពេសរកូ្នុ�
�ួក្នុពេគពេ�ដែត្សអាចុពេ�ើ�សយៈក្នុើំន្មាញជាពេ�ចុ�នពេទៀត្សកុ្នុ�ងវស័ិយៈ�ត័្សម៌ានវទិាដែ�លមុនិទាមុទារអុក្នុ�ូដែក្នុ

 IV.   គនឿះឹស�មាប៉ុស់្ត្រសរីក្នុុ�ង�រទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាIV.   គនឿះឹស�មាប៉ុស់្ត្រសរីក្នុុ�ង�រទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា

 ចុំនួនស្ត្រសរីដែ�លចាប៉ុយ់ៈក្នុើំន្មាញក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ក្នុមុុ�ជាមានចុំនួនតិ្សចុពេ�ពេ��យៈ ប៉ុុ�ដែនរ
ពេយៈ�ងបានពេ��ញ�ីវត្សរមានស្ត្រសរី�នដ់ែត្សពេ�ចុ�នពេ��ង ដែ�លពេមុ�លពេ��ញ�ីឱ្យ�សដែ�ល�ួក្នុពេគអាចុទទួលបាន
កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេហ�យៈចាប៉ុព់េ�រ�មុងាក្នុមុក្នុចាប៉ុយ់ៈក្នុើំន្មាញកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះ។ ស្ត្រសរីដែ�លចាប៉ុយ់ៈក្នុើំន្មាញ
ប៉ុពេចុេក្នុវទិាមាន�រលំបាក្នុជាងប៉ុ�រសពេដ្ឋាយៈសារក្នុតារ ប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុ, ក្នុងវះ�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ី�គួសារ 
និងក្នុងវះគំរូជាស្ត្រសរីជាពេ��មុ បុ៉ុ�ដែនរស្ត្រសរីពេ�ដែត្សអាចុទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះ�ូចុប៉ុ�រសដែ�រ។ 
ខាងពេ��មុពេនះជាគនឿឹះសំខាន់ៗ មុយួៈចំុនួន ដែ�លអាចុើួយៈឱ្យយស្ត្រសរីទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈកុ្នុ�ងវស័ិយៈ
ប៉ុពេចុេក្នុវទិា រមួុមាន៖
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ខាងសរសរកូ្នុ�។ �ូពេចុុះ វាមានភា�ចាបំាចុណ់្តាស់ស�មាប៉ុស់្ត្រសរីក្នុុ�ង�រដែសវងយៈល់�ដីែ�ុក្នុណ្តាមុយួៈក្នុុ�ង
វស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាដែ�ល�ួក្នុពេគចូុលចិុត្សរ ពេហ�យៈ�ា�មុដែសវងយៈល់ថា�ួក្នុពេគមានើំន្មាញ និងពេទ�ពេ�សលយ
ក្នុុ�ងដែ�ុក្នុពេន្មាះដែ�រឬពេទ។

     �ចានពេចាលប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុដែ�លរារាងំស្ត្រសរីកុ្នុ�ង�រចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា៖�ចានពេចាលប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុដែ�លរារាងំស្ត្រសរីកុ្នុ�ង�រចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា៖ ពេប៉ុ�ពេទាះបី៉ុជាអុក្នុជា
ស្ត្រសរី, ប៉ុ�រស ឬមានចុរតិ្សលកុ្នុណិៈដែប៉ុប៉ុណ្តា អុក្នុស�ទធដែត្សអាចុចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាបាន ពេ��ះថា
វស័ិយៈពេនះមានមុ�ខើំន្មាញរាប៉ុរ់យៈស�មាប៉ុឱ់្យយអុក្នុពេ�ើ�សពេរ �ស។ �ូពេចុុះ ពេ��មុបីអាចុចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា
�ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈទំន�ក្នុចិុត្សរ ស្ត្រសរីគួរ�ចានពេចាលនូវប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុន្មាន្មាដែ�លរារាងំ�ួក្នុពេគកុ្នុ�ង�រចូុលរមួុកុ្នុ�ង
វស័ិយៈពេនះ តួ្ស�ុងមានគំនិត្សមុយួៈពេល�ក្នុពេ��ងថា«ស្ត្រសរីពេរៀនមុ�ខវជិាា  STEM មុនិ�ូដែក្នុ�ូចុប៉ុ�រស» បុ៉ុ�ដែនរមាន
ស្ត្រសរីជាពេ�ចុ�នដែ�លបានផ្លាឿ ស់ប៉ុរូរ�ិភ�ពេ�ក្នុតាមុរយៈៈ�រប៉ុពេងក�ត្សប៉ុពេចុេក្នុវទិាថាីៗ ។ ជាក្នុដ់ែសរង ពេ�ក្នុ�សី 
Hedy Lamarr ជាអុក្នុប៉ុពេងក�ត្ស�ប៉ុ�ន័ធទំន្មាក្នុទ់ំនងដែ�លមាន�ប៉ុពេ�ើន�៍ល់�រប៉ុពេងក�ត្ស Wi-Fi នងិ Bluetooth 
ន្មាពេ�លប៉ុចុេ�ប៉ុបនុ និងពេ�ក្នុ�សី Ada Lovelace ជាអុក្នុប៉ុពេងក�ត្សភាសាសរពេសរក្នុមុាវ�ីិ�ំប៉ុូងពេគជាពេ��មុ។

     ដែសវងរក្នុអុក្នុដែណិន្មាជំាស្ត្រសរី៖ដែសវងរក្នុអុក្នុដែណិន្មាជំាស្ត្រសរី៖ �រដែសវងរក្នុអុក្នុដែណិន្មាជំាស្ត្រសរីកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាជាវ�ីិសាស្ត្រសរ�ល៏អមុយួៈ
កុ្នុ�ង�រើួយៈឱ្យយពេក្នុាង�សីឬស្ត្រសរីដែ�លមានប៉ុំណិងពេ�ើ�សយៈក្នុអាើី��រងារកុ្នុ�ងដែ�ុក្នុប៉ុពេចុេក្នុវទិាអាចុទទួល
បាននូវប៉ុទ�ិពេសា�នកុ៍្នុ�ងើីវតិ្ស�ិត្សជាក្នុដ់ែសរង គនឿឹះលអៗកុ្នុ�ង�រពេ�ត្សៀមុខឿួនស�មាប៉ុអ់ាើី��រងារន្មាពេ�ល
អន្មាគត្ស និងឱ្យ�សលអៗដែ�ល�ួក្នុពេគអាចុទទួលបានកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះ។ ពេល�ស�ីពេនះពេទៀត្ស �រដែសវងរក្នុ
អុក្នុដែណិន្មាជំាស្ត្រសរីអាចុើួយៈប៉ុណិរ� ះ�រ�ស�ញ់អាើី�កុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា�នដ់ែត្សខាឿ ងំ�ល់ស្ត្រសរី ពេ��ះថា
�ួក្នុពេគអាចុពេមុ�លពេ��ញថាស្ត្រសរីក្នុអ៏ាចុទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ូចុប៉ុ�រសដែ�រ។

     ប៉ុនរ�រ��ងឹងើំន្មាញ៖ប៉ុនរ�រ��ងឹងើំន្មាញ៖ មុន�សស�គប៉ុរ់ូប៉ុដែត្សងមាននូវចំុណិ� ចុខាឿ ងំ និងចំុណិ� ចុពេខាយៈពេរៀងៗខឿួន ពេហត្ស�ពេនះ
ពេហ�យៈស្ត្រសរីគួរពេរៀនដែសវងយៈល់នូវចំុណិ� ចុខវះខាត្សរប៉ុស់ខឿួន ��មុទាងំប៉ុនរ��ងឹងើំន្មាញសំខាន់ៗ ដែ�លកំ្នុ��ង
មានត្ស�មូុវ�រខាឿ ងំកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា ជាឧទាហរណ៍ិ ភាសាសរពេសរក្នុមុាវ�ីិថាីៗ និងើំន្មាញទនន់្មាន្មា។ 
ប៉ុចុេ�ប៉ុបនុពេនះ មានវគគប៉ុណិរ� ះប៉ុណ្តារ លើំន្មាញ, ក្នុមុាវ�ីិសិក្នុាតាមុអនឡាញ និង�នធានលអៗជាពេ�ចុ�នពេ�
ពេល�អ�នី�ឺណិិត្សដែ�លស្ត្រសរីអាចុពេ�វ��រសិក្នុា និងទាញយៈក្នុបាន។ �រ��ងឹងើំន្មាញពេនះអាចុើួយៈប៉ុពេងក�ន
ឱ្យ�សជាពេ�ចុ�ន �ូចុជា ឱ្យ�ស�រងារ, ឱ្យ�សទទួលបាន�បាក្នុដ់ែខពេ�ចុ�នជាងមុ�ន និងឱ្យ�សទទួលបាន
ត្សំដែណិងលអជាងមុ�ន�ល់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា។

     រក្នុាត្ស�លយភា��រងារ និងើីវតិ្សឱ្យយបានលអ (Work-Life Balance)៖រក្នុាត្ស�លយភា��រងារ និងើីវតិ្សឱ្យយបានលអ (Work-Life Balance)៖ ពេ�ងតាមុទិនុនយ័ៈរប៉ុស់ 
Girl Who Code ពេ�ឆុ្នាំ ំ២០១៩ ស្ត្រសរីមានអ�តាកុ្នុ�ង�រ�ឈប៉ុ�់ី�រងារកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាខុស់
ជាងប៉ុ�រស ក្នុុ�ងរងវង�់ប៉ុមាណិ ៤៥%  ពេដ្ឋាយៈក្នុុ�ងពេន្មាះប៉ុញ្ហាា ចុមុបងមុយួៈដែ�លត្ស�មុូវឱ្យយស្ត្រសរី�ឈប៉ុ�ី់�រងារ
គឺ�រ�ិបាក្នុដែប៉ុងដែចុក្នុពេ�លពេវ�ស�មាប៉ុ�់រងារ និង�គួសារ។ វ�ីិសាស្ត្រសរ�ល៏អកុ្នុ�ង�ររក្នុាត្ស�លយភា�
�រងារ និងើីវតិ្សឱ្យយបានលអគឺចាប៉ុព់េ�រ�មុនៃថៃថាីជាមុយួៈពេគ្នាលពេ� និង�លវភិាគចុាស់�ស់ ពេ��មុបីអាចុ
ដែប៉ុងដែចុក្នុពេ�លពេវ�បាន�តឹ្សមុ�ត្សូវស�មាប៉ុ�់រងារ និង�គួសារ និង�ិពេ�គ្នាះជាមុយួៈនពិេ�ើក្នុ ពេ��មុបីដែសវងរក្នុ
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�ំពេណ្តាះ�សាយៈចុំពេ�ះប៉ុញ្ហាា ន្មាន្មា �ូចុជា�រពេសុ�ស�ំដែក្នុត្ស�មូុវពេមុាងពេ�វ��រកុ្នុ�ងក្នុរណីិចាបំាចុ។់ មុនិដែត្សបុ៉ុ�ពេណ្តាះ ះ
�រដែថទាសំ�ខភា��ឿូវចិុត្សរក្នុម៏ានសារៈសំខានស់�មាប៉ុស់្ត្រសរីកុ្នុ�ង�រប៉ុនរ�រងារពេ�មុ�ខពេទៀត្ស�សប៉ុពេ�លមាន
សមុា��ីប៉ុនើ�ក្នុ�គួសារ។ �ូពេចុុះ ស្ត្រសរីអាចុចុំណ្តាយៈពេ�លខឿះស�មាប៉ុខ់ឿួនឯង ពេ��មុបីពេ�វ�លំហាត្ស�់បាណិ
នងិដែសវងរក្នុសក្នុមុាភា�ក្នុំសានរជាពេ��មុ។

     ក្នុំណិត្សព់េគ្នាលពេ�ឱ្យយបានចុាស់�ស់៖ក្នុំណិត្សព់េគ្នាលពេ�ឱ្យយបានចុាស់�ស់៖ ស្ត្រសរីងាយៈនឹងពេបាះប៉ុង�់រងារជាងប៉ុ�រសពេ��យៈពេ�លមាន
�គួសារ �ូពេចុុះស្ត្រសរីគួរកំ្នុណិត្សនូ់វអវីដែ�ល�ួក្នុពេគចុងស់ពេ�មុចុបានកុ្នុ�ងរយៈៈពេ�លដែវង រចួុដែប៉ុងដែចុក្នុជាពេគ្នាលពេ�
រយៈៈពេ�លខឿី។ ស្ត្រសរី�តូ្សវខិត្សខំសពេ�មុចុឱ្យយបាននូវពេគ្នាលពេ�រយៈៈពេ�លខឿី ពេ��មុបីបានជាមូុលដ្ឋាឋ នកុ្នុ�ង�រើំរ�ញ
ទឹក្នុចិុត្សរប៉ុនរសក្នុមុាភា� ពេ��មុបីអាចុ�នពេ�រក្នុ�រសពេ�មុចុបាននូវពេគ្នាលពេ�រយៈៈពេ�លដែវង។ �រក្នុំណិត្ស់
ពេគ្នាលពេ�បានចុាស់�ស់អាចុើួយៈក្នុសាងទំន�ក្នុចិុត្សរ�ល់ស្ត្រសរី និងអាចុើួយៈឱ្យយស្ត្រសរីងាយៈ�សួលកុ្នុ�ង�រ
ទទួលបានភា�ពេជាគើយ័ៈក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេប៉ុ�ពេទាះប៉ុជីាមានឧប៉ុសគគអវកី្នុព៏េដ្ឋាយៈ។

     ចាក្នុពេចុញ�ីត្សំប៉ុនស់�ខ�សួល (Leave out of comfort zone)៖ចាក្នុពេចុញ�ីត្សំប៉ុនស់�ខ�សួល (Leave out of comfort zone)៖ �រចាក្នុពេចុញ�ីត្សំប៉ុនស់�ខ�សួល
មានសារៈសំខានណ់្តាស់ស�មាប៉ុស់្ត្រសរីពេ��ះថាវាអាចុើួយៈឱ្យយស្ត្រសរីក្នុសាងទំន�ក្នុចិុត្សរ, អភវិឌ្ឍឍនខ៍ឿួនឯង និង
ទទួលបានប៉ុទ�ិពេសា�នថ៍ាីៗ ។ ស្ត្រសរីគួរចុំណ្តាយៈពេ�លខឿះចូុលរមួុក្នុុ�ងសនុិសីទ និងសិ�ុសា�ទាក្នុទ់ង
នឹងប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេ��មុបីអាចុទទួលបានចុំពេណិះថាីៗ�ីអុក្នុើំន្មាញ និងសាគ ល់មុន�សស�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន។ មុនិដែត្ស
ប៉ុុ�ពេណ្តាះ ះ ស្ត្រសរីក្នុអ៏ាចុចូុលរមួុក្នុុ�ងកិ្នុចុេ�ិភាក្នុាន្មាន្មា ពេ��មុបីដែចុក្នុរដំែលក្នុចុំពេណិះ�ឹង, ពេរៀនសូ�ត្ស�ីវាគានិ�នៃទពេទៀត្ស 
នងិប៉ុងាា ញភា�ជាគំរូ�ល់ពេក្នុាង�សី នងិស្ត្រសរី�នៃទពេទៀត្សឱ្យយចូុលរមួុក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន។

 V.   សនុដិ្ឋាឋ នV.   សនុដិ្ឋាឋ ន

 ជារមួុ �រចូុលរមួុរប៉ុស់ស្ត្រសរីក្នុុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេ�ពេសើ�រ�គប៉ុប់៉ុណ្តារ �ប៉ុពេទសើ�វំញិសក្នុលពេ�ក្នុ
រមួុទាងំក្នុមុុ�ជា  ពេ�មានចុំនួនតិ្សចុពេ�ពេ��យៈ  ពេដ្ឋាយៈសារឧប៉ុសគគមុយួៈចុំនួន�ូចុជា  ប៉ុទដ្ឋាឋ នសងគមុ, 
ចុំណិងច់ុំណូិលចុិត្សរ, ក្នុងវះ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា, ក្នុងវះ�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ�ី�គួសារ និងក្នុងវះគំរូ
ជាស្ត្រសរី ដែ�លបានរារាងំ�ួក្នុពេគកុ្នុ�ង�រចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេនះ។ �រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរស្ត្រសរីឱ្យយចូុលរមួុកុ្នុ�ងវស័ិយៈ
�សំ៏ខានព់េនះ�ិត្សជាមានភា�ចាបំាចុជ់ាយៈ�ទធសាស្ត្រសរ ពេ��មុបីប៉ុពេងក�ន�នធានមុន�សស ដែ�លប៉ុពេ�មុ�ជា�ប៉ុពេ�ើន៍
�ល់ក្នុមុុ�ជាកុ្នុ�ង�រពេ�ត្សៀមុខឿួនស�មាប៉ុប់៉ុ�ិវត្សរនឧ៍សាហក្នុមុា ៤.០, ទាញយៈក្នុ�ល�ប៉ុពេ�ើនព៍េ�ញពេលញ
�ីពេស�ឋកិ្នុចុេឌី្ឍើីថល និងសពេ�មុចុបាននូវចុកុ្នុ�វស័ិយៈនៃន�រអភវិឌ្ឍឍដែវងឆ្នាំៃ យៈរប៉ុស់ក្នុមុុ�ជា។ ពេហត្ស�ពេនះពេហ�យៈ
ទាងំសិាប៉ុន័រ�ឋ ដែ�ុក្នុឯក្នុើន និងនៃ�គូអភវិឌ្ឍឍន ៍�តូ្សវប៉ុនររមួុគុ្នាប៉ុស្ត្រញ្ហាា ប៉ុ�រយៈល់�ឹង�ីវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា
និងវទិាសាស្ត្រសរ, ប៉ុនរ�រល់�រពេល�ក្នុទឹក្នុចិុត្សរ ��មុទាងំប៉ុពេងក�ត្សប៉ុរ�ិ�សអំពេណ្តាយៈ�ល�ល់ស្ត្រសរី ពេ��មុបី
ទាក្នុទ់ាញឱ្យយស្ត្រសរីចូុលរមួុក្នុុ�ងវស័ិយៈ�សំ៏ខានព់េនះ�នដ់ែត្សពេ�ចុ�ន៕
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ឯក្នុសារពេ�ងឯក្នុសារពេ�ង

•   Women’s Representation in Big Tech, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១ ដែខក្នុក្នុកដ្ឋា ឆុ្នាំ២ំ០២១, ចូុលអាននៃថៃទី ២០ ដែខមុនី្មា 

ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.statista.com/chart/4467/female-employees-at-tech-companies/

•   Tech Talent Scramble, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០១៩, ចូុលអាននៃថៃទី ២០ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/global-competition-for-technology-workers-costa.

htm#:~:text=By%202030%2C%20there%20will%20be,Ferry%2C%20based%20in%20Los%20Angeles

•   Digital Skills Assessment Survey, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១ ដែខមុថិ�ន្មា ឆុ្នាំ២ំ០២១, ចូុលអាននៃថៃទី ២០ ដែខមុនី្មា 

ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.cdri.org.kh/project/digital-skills-assessment-survey

•   ចុំនួន�ប៉ុជាើនសរ�ប៉ុ និងតាមុពេភទ, ពេចុញ�ាយៈ ឆុ្នាំ២ំ០១៩, ចូុលអាននៃថៃទី ២១ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://

www.nis.gov.kh/index.php/km/

•   សពេមុេចុពេត្សពេជា ហុ�ន ដែសន៖ �រពេល�ក្នុក្នុមុុស់ត្សួន្មាទីរប៉ុស់ស្ត្រសរីពេ�កុ្នុ�ង �រពេ�ប៉ុ��បាស់ប៉ុពេចុេក្នុ វទិាឌី្ឍើីថល �តូ្សវបាន

ចាត្សទ់�ក្នុថាជា��ន�វត្សរភា� និង�តាលីក្នុរថាីមុយួៈ, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី២៦ ដែខមុថិ�ន្មា ឆុ្នាំ២ំ០២០, ចូុលអាននៃថៃទី ២១ 

ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.information.gov.kh/articles/16563

•   Despite Increased Enrollments Cambodia Lags Behind in STEM, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី ២៥ ដែខ�ុូ ឆុ្នាំ ំ២០២១, 

ចូុលអាននៃថៃទី ២១ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://cambojanews.com/despite-increased-enrollments-cambodia-

lags-behind-in-stem/

•   Cambodia 2.0: Rebooting Gender Roles in the Tech Industry, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី ៣១ ដែខ�ូុ ឆុ្នាំ ំ២០២០, 

ចូុលអាននៃថៃទី ២១ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://newsroomcambodia.com/group-v/2020/12/21/cambodia-

2-0-rebooting-gender-roles-in-the-tech-industry/

•   FACTORS AFFECTING WOMEN ENGAGING IN TECH CAREERS IN CAMBODIA, ពេចុញ�ាយៈ 

ដែខមុថិ�ន្មា ឆុ្នាំ២ំ០១៨, ចូុលអាននៃថៃទី ២២ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://www.development-innovations.org/wp-

content/uploads/2018/07/Factors-Affecting-Women-Engaging-in-Tech-Careers-in-Cambodia-Report.pdf

•   Cambodian Upper Secondary School Students’ Attitudes towards Science: Trends and Patterns, 

ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១ ដែខក្នុញ្ហាញ  ឆុ្នាំ២ំ០១៩, ចូុលអាននៃថៃទី ២២ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.researchgate.

net/publication/335620367_Cambodian_Upper_Secondary_School_Students%27_Attitudes_towards_

Science_Trends_and_Patterns

•   Why we need more women in tech by 2030 - and how to do it, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី៣ ដែខវចិុិិ� ឆុ្នាំ២ំ០១៧, 

ចូុលអាននៃថៃទី ២២ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.weforum.org/agenda/2017/11/women-in-tech-engineering

-ellen-stofan/

•   Cambodian Girls, in Silicon Valley, Inspire a New Generation of Tech Enthusiasts, ពេចុញ�ាយៈ

នៃថៃទី៣០ ដែខសីហា ឆុ្នាំ២ំ០១៧, ចូុលអាននៃថៃទី ២២ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.voacambodia.com/a/

cambodian-girls-in-silicon-valley-inspire-a-new-generation-of-tech-enthusiasts/4006669.html
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•   Skill shortage plagues job sectors, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃនៃថៃទី ១១ ដែខមុថិ�ន្មា ឆុ្នាំ ំ២០១៨, ចូុលអាននៃថៃទី ២៣ 

ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/499379/skill-shortage-plagues-job-sectors/

•   Female teacher’s journey in promoting renewable energy-related research and development, 

ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី៣ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, ចូុលអាននៃថៃទី ២៣ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://cambodia.un.org/en/

173723-female-teachers-journey-promoting-renewable-energy-related-research-and-development

•   Women in tech statistics: The latest research and trends,ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី២ ដែខក្នុក្នុកដ្ឋា ឆុ្នាំ២ំ០២១, 

ចូុលអាននៃថៃទី ២៤ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://whatis.techtarget.com/feature/Women-in-tech-statistics-

The-latest-research-and-trends

•   Women in Tech Statistics: Girls Get Tech, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី ១៤ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, ចូុលអាននៃថៃទី ២៤ 

ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://dataprot.net/statistics/women-in-tech-statistics/

•   10 TIPS FOR HOW TO SUCCEED AS A WOMAN IN TECH, ចូុលអាននៃថៃទី ២៥ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, 

https://www.womenintech.co.uk/10-tips-for-how-to-succeed-as-a-woman-in-tech

•   How to Succeed as a Woman in Tech, From Those Who Have Done It, ចូុលអាននៃថៃទី ២៥ ដែខមុនី្មា 

ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.themuse.com/advice/women-in-tech-company-insider-roundup

•   How to Be Successful in an IT Career, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី៩ ដែខត្ស�� ឆុ្នាំ២ំ០១៧, ចូុលអាននៃថៃទី ២៦ដែខមុនី្មា

 ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://csuglobal.edu/blog/5-ways-succeed-information-technology

•   ពេគ្នាលនពេ�បាយៈឌ្ឍីើីថលក្នុមុុ�ជាឆុ្នាំ ំ២០២២-២០៣៥, ចូុលអាននៃថៃទី ២៦ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://mptc.

gov.kh/featured-km/27902/

•   Leading women in tech recognised, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១០ ដែខសីហា ឆុ្នាំ២ំ០២០, ចូុលអាននៃថៃទី ២៧ដែខមុនី្មា

ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/50753313/leading-women-in-tech-recognised/

•   ក្នុមុាវ�ីិស្ត្រសរីក្នុមុុ�ជាកុ្នុ�ងវស័ិយៈប៉ុពេចុេក្នុវទិា ២០២០, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី២៩ ដែខមុក្នុរា ឆុ្នាំ២ំ០២០, ចូុលអាននៃថៃទី ២៧

ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, http://cbrd.gov.kh/detail/3175

•   Cambodia Creates Award to Encourage Women to Get Into Technology, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី៦ ដែខមុនី្មា 

ឆុ្នាំ២ំ០១៨, ចូុលអាននៃថៃទី ២៨ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.voacambodia.com/a/cambodia-creates

-award-to-encourage-women-to-get-into-technology/4281571.html

•   She Loves Tech Cambodia 2020: Global tech startup competition, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី៥ ដែខសីហា ឆុ្នាំ២ំ០២០, 

ចូុលអាននៃថៃទី ២៨ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.b2b-cambodia.com/news/she-loves-tech-cambodia-

2020-global-tech-startup-competition/

•   Educating a New Tech Generation in Cambodia with Sisters of Code, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១០ ដែខសីហា

ឆុ្នាំ២ំ០២០, ចូុលអាននៃថៃទី ២៨ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://philanthropywomen.org/women-in-business/

educating-a-new-tech-generation-in-cambodia-with-sisters-of-code/#:~:text=Sisters%20of%20Code%

20is%20the,new%20generation%20of%20digital%20creators.
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•   សិ�ុសា�ថុាក្នុត់្សំប៉ុនស់រី�ី�រសិក្នុាមុ�ខវជិាា  STEM រប៉ុស់គំពេរាងពេមុ�ឹក្នុន្មាយំៈ�វើនវយ័ៈពេក្នុាងពេ�អាស�ីអាពេគុយៈ,៍ 

ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១៧ ដែខក្នុ�មុាះ ឆុ្នាំ២ំ០១៧, ចូុលអាននៃថៃទី ២៩ ដែខមុនី្មា ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://kh.usembassy.gov/

km/young-southeast-asian-leaders-stem-education-regional-workshop-km/

•   Women in Tek Event in Phnom Penh, ពេចុញ�ាយៈនៃថៃទី១៥ ដែខត្ស�� ឆុ្នាំ២ំ០២០, ចូុលអាននៃថៃទី ២៩ ដែខមុនី្មា 

ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.web-essentials.co/blog/women-in-tek-2020.html
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