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ក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា(InformationCommunicationTechnology-ICT)កម្ពុជបានរៀបចំច្បាប់
គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍលើវិស័យទំនើបន្រះ ។គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ ដូចជ យុទ្ធសស្ត្រចតុកោណរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជតិបច្ចុប្បន្នកម្មឆ្នាំ២០០៩-២០១៣សំណើគោលនយោបាយសម្រប់រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជ របស់អាជ្ញាធរជតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ បច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មនវិទ្យា (NIDA) ឆ្នាំ២០០៩  អំពីគោល
នយោបាយជតិស្ដីពី បច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មនឆ្នាំ២០១៥ គោលនយោបាយ ICT ក្នុងវិស័យអប់រំ របស់ក្រសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាឆ្នាំ២០០៤ផ្រនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉្រកាំងឆ្នាំ១៩៩៥ដ្រលកម្ពុជជប្រទ្រសហត្ថល្រខីមួយ។ល។បាន
ច្រងយ៉ាងច្បាស់ពីការកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរហូតដល់ថ្នាក់ជនបទ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព
និងសមធម៌លើវិស័យICT។

ការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយប្រកបដោយសមធម៌និងចិរភាពទាមទារឲ្យមនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសនិងការផ្ដល់ឱកាសដល់
ស្ត្រីដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាគឺមនសរសំខាន់ណាស់ដោយជផ្ន្រកមួយក្នុងការផ្ដល់
ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ឲ្យកា្លាយជធនធានមនុស្សដ៏មនតម្ល្រក្នុងសង្គម ។ រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជយើង មិនទាន់មនការ
ស្រវជ្រវណាមួយដ្រលអាចបងា្ហាញអំពី ចំនួនប្រជជននិងសមមត្ររវាងបុរសនិងស្ត្រីដ្រលបានសិក្សា និងទទួលបានការងារ
ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មនវិទ្យានៅឡើយ ។ ដូច្ន្រះហើយការសិក្សាស្រវជ្រវអំពី "ស្ត្រី និងបច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា ក្នុងវិស័យអប់រំ និងការងារ" ពិតជមនសរសំខាន់ណាស់ ក្នុងការផ្ដល់នូវទិន្នន័យនិងសូចនាករនានា និងមូល
ហ្រតុច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាព និងនិនា្នាការបច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មនវិទ្យាដោយផ្អ្រកលើទស្សនៈយ្រនឌ័រ សម្រប់រៀបចំ
យុទ្ធសស្ត្រនិងផ្រនការអនាគតដ្រលជប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីប្រសើរឡើង។

ខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជក់យ៉ាងមុតមំថ របាយការណ៍ន្រការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ នឹងរួមចំណ្រកជប្រយោជន៍សម្រប់ក្រសួង
ស្ថាប័ននានាអង្គការសង្គមសុីវិលវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការអោយតម្ល្រផ្ដល់ឱកាសនិងជួយសម្របសម្រួល
ឲ្យស្ត្រីទទួលបាននិងប្រើប្រស់បាននូវបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមភាពនិងពង្រីកវិសលភាព
យ្រនឌ័រនៅក្នុងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារឲ្យបានកាន់ត្រប្រសើរ។

ឆ្លៀតឱកាសន្រះ ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា អង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ ស្ថាប័នដ្រល
បានសហការរួមមនក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈ អង្គការភាពជដ្រគូអប់រំន្រអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល និងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ ដ្រលបានផ្ដល់ជំនួយបច្ច្រកទ្រសក្នុងការចងក្រងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ ព្រមទាំងសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំ
ពោះទីភា្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជតិន្រប្រទ្រសអ្រស្បា៉ាញAECIDដ្រលបានឧបត្ថម្ភគំទ្រថវិកាក្នុងការស្រវជ្រវន្រះ។ជមួយ
គ្នាន្រះ ក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះក្រសួងនានា រួមទាំងអាជ្ញាធរជតិ អង្គការសង្គមសុីវិល គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់
ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត ហាងអុីនធឺណិត និងបុគ្គលិកន្រស្ថាប័នខាងលើដ្រលបានចូលរួមសហការ និងផ្ដល់នូវទិន្នន័យសម្រប់ការ
សិក្សាន្រះរហូតដល់បានបោះពុម្ពជរបាយការណ៍ន្រការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះឡើង។
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សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ

សៃចក្ដីថ្លៃងអំណរគុណ

ជបឋម ក្រុមការងារសិក្សាស្រវជ្រវសូមសំដ្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះក្រសួងនានា ព្រមទាំងអាជ្ញាធរជតិ
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនវិទ្យាអង្គការសង្គមសុីវិលគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានិងក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតដ្រលបានអនុញ្ញាតនិងចាត់តាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការសម្ភាសសម្រប់ការស្រវជ្រវន្រះ។

ការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ នឹងមិនអាចល្រចជរូបរាងបានឡើយ បើមិនមនការចូលរួមចំណាយព្រលវ្រលា និងកម្លាំងក្នុងការ
ឆ្លើយតបអានគិតនិងបំព្រញកម្រងសំណួរពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកអង្គការសង្គមសុីវិលសស្ត្រចារ្យនិស្សិតបុគ្គលិកមកពី
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ពីតថភាពនិងនិនា្នាការន្រការសិក្សានិងការប្រើប្រស់ICT

ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។ទិន្នន័យប្របបរិមណបានទទួលពីការ
សម្ភាសជមួយអ្នកតំណាងស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកដ្រលបម្រើ
ការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន។ការប្រមូលទិន្នន័យក៏រួមបញ្ចូល
នូវការវិភាគការងារដ្រលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគ្រហទំព័រ
ការងារសំខាន់ៗក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជពីរគឺគ្រហទំព័របងធំ
និងព្រលព្រឹក។ចំណ្រកឯទិន្នន័យប្របគុណភាពទទួល
បានពីការសម្ភាសប្របសុីជម្រជមួយបុគ្គលិកដ្រលមន
តួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្ន្រកICTរបស់ស្ថាប័ននិងការពិភាក្សា
ជក្រុមជមួយនិស្សិតដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះនៅក្នុងស្ថាប័ន
អប់រំជន់ខ្ពស់។លើសពីន្រះទៀតការសិក្សាស្រវជ្រវក៏
បានពិនិត្យឡើងវិញពីឯកសរពាក់ព័ន្ធនានានិងការសិក្សា
ស្រវជ្រវឯកសរដ្រលមននៅក្នុងស្រុកនិងក្រស្រុកផង
ដ្ររ។កម្រងសំណួរបានគ្រប់គ្រងនិងវិភាគតាមរយៈកម្មវិធី
វិភាគទិន្នន័យមួយចំនួនដូចជEpidata3.1,Nvivo8.0,
SPSS18.0និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជភាសខ្ម្ររ។

ការសិក្សាន្រះបានរកឃើញលទ្ធផលសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខាងក្រម៖

១.ក្នុងចំណមមុខវិជ្ជាICTជំនាញវិទ្យាសស្ត្រ
កុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យាមននិស្សិតសិក្សាច្រើន
ជងគ្រប៉ុន្ត្របើគិតពីសមមត្រន្រស្ត្រីវិញជំនាញ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍មនចំនួន
ច្រើនជងគ្រ។គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥-២០០៩
មនអ្នកបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន៥៨៤៣នាក់
ដ្រលក្នុងនោះស្ត្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ន្រកICT
មន១២,៤%ត្រប៉ុណ្ណោះហើយបើធៀបជមួយ
នឹងនិស្សិតកំពុងសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំទី១ដល់ឆ្នាំទី
៤ន្រឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០ដ្រលមននិស្សិត
សរុបចំនួន១០៦១០នាក់សមមត្រស្ត្រីបានធា្លាក់
ចុះត្រឹម្រ៩,១%។

សៃចក្ដីសង្ខៃប
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២.ចំនួននិស្សិតសិក្សាក្នុងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់
ធា្លាក់ចុះប្រហ្រល២,៥ដងបើធៀបនឹងអ្នកកំពុង
សិក្សាឆ្នាំទី១ជមួយនឹងអ្នកសិក្សាកាលពីបីឆ្នាំ
មុនដ្រលថយចុះពី៣២០នាក់មកត្រឹមត្រ១៣៤
នាក់។អត្រស្ត្រីសិក្សាន្រះក៏មនការថយចុះ
យ៉ាងខា្លាំងពី៣៥,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០០៧-២០០៨
មកត្រឹម៦,២%ក្នុងឆ្នាំ២០០៨-២០០៩។បន្ថ្រម
លើសន្រះសមមត្រស្ត្រីបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម
៥,៤%ក្នុងឆ្នាំទី២និងបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម៥,២%
ក្នុងឆ្នាំទី១ន្រឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០។

៣.តម្រូវការបុគ្គលិកស្ត្រីក្នុងការងារICTនៅតាម
ស្ថាប័នដ្រលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវ
ន្រះក្រសួងនានាមនតម្រូវការបុគ្គលិកច្រើនជង
គ្រមនដល់៥៣%ដ្រលតម្រូវការបុគ្គលិកមន
ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម១០នាក់ក្នុងនោះ
ស្រី៦នាក់(៦០%)។ស្ថាប័នអប់រំមនតម្រូវការ
៣៥%តម្រូវការបុគ្គលិកដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រក
ICTជមធ្យម៥នាក់និងស្រី២នាក់(៤០%)។
អង្គការសង្គមសុីវិលបានត្រូវការប្រហ្រលពាក់
កណា្ដាលន្រតម្រូវការរបស់ក្រសួងនានា(២៥%)
មនតម្រូវការបុគ្គលិកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT
ជមធ្យម២នាក់ក្នុងនោះមនស្រី១នាក់(៥០%)
និងផ្ន្រកឯកជន(ISPនិងហាងអុីនធឺណិត)
១១,៧%មនតម្រូវការបុគ្គលិកផ្ន្រកICTជមធ្យម
២នាក់ក្នុងនោះមនស្រី១នាក់(៥០%)។

៤.តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគ្រហទំព័រការងារ
ពីរគឺ(បងធំនិងព្រលព្រឹក)មនជ្រើសរីស
បុគ្គលិកដ្រលធ្វើការក្នុងការងារកម្រិតខ្ពស់និង
កម្រិតកណា្ដាលចាំបាច់អោយមនជំនាញICT
ត្រមិនចាំបាច់មនជំនាញខ្ពស់ទ្រ(ការងារកម្រិត
កណា្ដាលត្រូវការជំនាញICTខ្ពស់៨,៣%និង
ការងារកម្រិតខ្ពស់ត្រូវការជំនាញICTខ្ពស់ចំនួន
៥,៧%)។

៥.ស្ត្រីនិងបុរសដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រICTមនការ
លំបាកខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្វ្រងរក
ការងារផ្ន្រកICTធៀបនឹងអ្នកមិនមនសញ្ញាប័ត្រ
ICT(ស្ត្រី៤៦,២%ធៀបនឹងបុរស៤៣,៨%)។

៦.ក្នុងចំណមបុគ្គលិកដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ
និងអុីនធឺណិតមនស្ត្រីត្រ២០,៤%ប៉ុណ្ណោះក្នុង
នោះអង្គការសង្គមសុីវិលមនអ្នកច្រះប្រើច្រើន
ជងគ្រគឺស្មើនឹង៤៤,៤%ក្រសួងនានា១៥,៥%
ផ្ន្រកឯកជន(ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាអុីនធឺណិតនិង
ហាងអុីនធឺណិត)៣២,៥%និងគ្រឹះស្ថានអប់រំ
ឧត្ដមសិក្សាមន៣៣,៣%។

៧.ស្ត្រីជំនាញប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រមនចំនួន៦,៩%តិច
ជងបុរសប្រហ្រល៥ដង(៣៣,៦%)។អ្នក
ជំនាញកុំព្យូទ័រក្នុងការងារកម្រិតទាបមន២,៩%
កម្រិតកណា្ដាលមន៨៤,៥%និងកម្រិតខ្ពស់មន
១២,៦%។

៨.គំនាបនិងការរាំងស្ទះស្ត្រីក្នុងការចូលរួមការងារ
ផ្ន្រកICTមនបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្រលការ
សិក្សាស្រវជ្រវបានរកឃើញមកពីការស្ទង់មតិ
ជមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរួមមន៖
៧០%ឆ្លើយថនិស្សិតទើបបានបញ្ចប់ការ
សិក្សានៅខ្វះបទពិសោធន៍

៦៦%ឆ្លើយថស្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសរ
ច្រើនជងបុរស

៦៤%យល់ថអាណាព្យាបាលភាគច្រើន
អោយកូនប្រុសរៀនបានច្រើននិងខ្ពង់ខ្ពស់
ជងស្ត្រី

៦០%យល់ថគោលនយោបាយនិងការ
អនុវត្តគោលនយោបាយក៏ជបញ្ហារាំងស្ទះ
មួយដ្ររ

៥៧%យល់ថភាសគឺជបញ្ហារាំងស្ទះមួយ
ដ្ររ
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៥៣%យល់ថហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICTនៅ
មនកម្រិត

៥២%បានអោយដឹងថតម្ល្រអុីនធឺណិតថ្ល្រ
៤៥%បណា្ដាលមកពីលក្ខណៈជីវសស្ត្រ
៤០%យល់ថបច្ច្រកវិជ្ជាដើរលឿនព្រក
៣១%យល់ថបទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌
២៦%យល់ថចៅហា្វាយនាយមិនលើកទឹក
ចិត្តស្ត្រីឲ្យធ្វើការផ្ន្រកICTទ្រ។

៩.អ្នកតំណាងស្ថាប័ន៨៧%និងបុគ្គលិក៩២%
យល់ឃើញថស្ត្រីអាចត្រូវបានគ្រផ្ដល់ភាព
អង់អាចតាមរយៈការប្រើប្រស់ICT។

អនុសាសន៍

រដា្ឋាភិបាលគួរបន្តជំរុញកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
ចាំបាច់សម្រប់ផ្ន្រកICTអោយបានគ្រប់គ្រន់នៅ
ទូទាំងប្រទ្រស។

បើអាចធ្វើបានរដា្ឋាភិបាលគួរបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាICT
តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅជនបទនិងនៅទីក្រុង។

បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្ត
អោយមនស្ត្រីកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតបានចូលសិក្សា
ក្នុងមុខវិជ្ជាICTដោយផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍ការ
បញ្ចុះតម្ល្រសិក្សានិងលើកទឹកចិត្តគ្រប់ប្របយ៉ាងដល់
និស្សិតស្រី។

ក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជនរួមទាំងសហគ្រសនិងផ្ន្រកឯកជនគួរផ្ដល់
ឱកាសដល់និស្សិតដ្រលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពិស្រស
និស្សិតស្រីអោយបានចូលបម្រើការងារសកល្បងនិង
ផ្ដល់ឱកាសការងារ។

រដា្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តបង្កើតអោយមនកម្មវិធី
កុំព្យូទ័រជភាសខ្ម្ររអោយបានកាន់ត្រច្រើន។

បើអាចធ្វើទៅបានសូមអោយមនការសិក្សាស្រវជ្រវ
ថ្មីបន្ថ្រមទៀតស្ដីអំពីបញ្ហាន្រះអោយបានទូលំទូលាយ
ទូទាំងប្រទ្រសក៏ដូចជធ្វើការសិក្សាអោយបានសុីជម្រ
បន្ថ្រមទៀត។

viii





១.សេចក្ដីផ្ដើម

១.១.លំនាំដើម

នៅទូទាំងសកលលោកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាដ្រលជភាសអង់គ្ល្រសហៅថInformation
CommunicationTechnologyឬហៅកាត់ថICTមនការ
រីកចម្រើនពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានទសវត្សចុងក្រយន្រះបានបង្កើតជគ្រឹះន្រស្រដ្ឋកិច្ច
ថ្មីមួយដ្រលគ្រអោយឈ្មាះថ"យកកម្លាំងអានុភាពពី
បច្ច្រកវិទ្យាថមពលពីព័ត៌មននិងដឹកនាំតាមចំណ្រះដឹង"
(USDepartmentofLabor,1999)។

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាគឺជយន្តការ
យ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការក្រប្រសង្គមស្រដ្ឋកិច្ចនិង
នយោបាយអោយមនការរីកចម្រើនដោយមិនប្រកាន់អំពី
អាយុយ្រនឌ័រជតិសសន៍ពិការភាពឬទីតាំងឡើយ។វា
បាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជ្រង
នៅក្នុងបរិបទស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ការងារនៅក្នុងវិស័យ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដូចជទូរគមនាគមន៍
បណា្ដាញអុីនធឺណិតនិងការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតគឺ
ជប្រភពដ៏សំខាន់សម្រប់ការរីកចម្រើននិងមនសរសំខាន់
សម្រប់ការរីកលូតលាស់ន្រស្រដ្ឋកិច្ច។

ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីភាពប្រកួតប្រជ្រងវាអាស្រ័យលើ
សមត្ថភាពទាក់ទាញប្រយោជន៍និងបុគ្គលិកមនជំនាញ
ដ្រលនៅក្នុងនោះមនស្ត្រីផងដ្ររ។នៅត្រង់ចំណុចន្រះយើង
មនហ្រតុផលច្រើនណាស់ក្នុងការសិក្សាពីប្រធានបទន្រះ
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជដោយយើងបានសង្ក្រតឃើញថ៖

បញ្ហាយ្រនឌ័រគឺជបញ្ហាសកលមួយសម្រប់
យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដ្រលមន
ការពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមត្រជមួយប្រព័ន្ធអង្គការសហ
ប្រជជតិអង្គការអន្តរជតិភា្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

អង្គការជតិប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រមនការពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ជមួយអ្នកដឹកនាំនិងស្ថាប័នក្នុងស្រុកផង
ដ្ររ។

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជស្ត្រីភាគច្រើននៅឃ្លាតឆ្ងាយ
ពីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលពឹងផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងដោយសរ
ត្របុរសភាគច្រើនជអ្នកធ្វើការសម្រចចិត្តឱកាស
មិនស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការ
អប់រំការខ្វះខ្លឹមសរអត្ថបទជភាសខ្ម្ររការខ្វះ
ចំណ្រះដឹងដើម្បីស្វ្រងរកការគំទ្រមតិក្នុងគោល
នយោបាយនិងឧបសគ្គមួយចំនួនទៀត។ស្ត្រី
ភាគច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបាននូវការភា្ជាប់
ស្រវាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដ្រល
មនតម្ល្រសមរម្យអាចទុកចិត្តបាននិងមនភាព
គ្រប់គ្រន់នៅឡើយទ្រ។គម្លាតរ្រខូបនីយកម្ម
បានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយពាក្យថ"មន"
និងពាក្យថ"គ្មានកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត"ដ្រល
ជឧបសគ្គយ៉ាងធំមួយសម្រប់ស្ត្រីក្នុងការ
ទទួលបាននិងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា។

ការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋាភិបាលអង្គការសង្គម
សុីវិលផ្ន្រកឯកជននិងបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើអោយ
ប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យានៅមនកម្រិតនៅ
ឡើយ។ជក់ស្ដ្រងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICTត្រូវ
បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អ្នក
តាក់ត្រងគោលនយោបាយក៏ដូចជការអនុវត្តក្នុង
វិស័យអប់រំផងដ្ររប៉ុន្ត្រមិនទាន់បានដោះស្រយ
អោយមនប្រសិទ្ធភាពនូវកតា្តមួយចំនួនដ្រលបាន
រាំងស្ទះដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានបច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗ
អោយដូចបុរសនោះទ្រ។
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១.សេចក្ដីផ្ដើម

ថ្វីត្បិតត្រមនុស្សគ្រប់រូបមិនសុទ្ធត្រត្រូវការ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាត្រការធ្វើ
អោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ជអតិបរម
អំពីបញ្ហាន្រះជរឿងសំខាន់។ដូច្ន្រះមនបញ្ហា
ជច្រើនដ្រលយើងគួរត្រយកចិត្តទុកដាក់ថ្រមទៀត
ចំពោះមនុស្សទូទៅជពិស្រសស្ត្រីដ្រលស្ថិតនៅ
ខាងក្រយវិស័យICT។

ចំពោះការសិក្សានៅថ្នាក់ខ្ពស់ចំនួនស្ត្រីនៅមន
ចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបជមួយបុរស
ជពិស្រសផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យា។បញ្ហាទាំងន្រះក៏
បានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់តួនាទីរបស់ស្ត្រី
ក្នុងទីផ្សារការងារផងដ្ររហើយវាក៏ជដើមហ្រតុ
ធ្វើអោយពួកគ្រទាំងនោះមនស្រដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សាយ
នៅក្នុងសង្គមនិងស្រចក្ដីសម្រចចិត្តរបស់គ្រក៏
នៅមនកម្រិតដ្ររ។

មិនមនរបាយការណ៍សិក្សាស្រវជ្រវអោយបាន
ច្រើនដ្រលទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាចាប់តាំងពីការបង្កើត
អោយមនអាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និង
ព័ត៌មនក្នុងឆ្នាំ២០០០។

ដោយយល់ឃើញពីបញ្ហាទាំងន្រះហើយទើបក្រសួង
កិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការ
វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយបានរៀបចំការសិក្សាស្រវជ្រវ
ន្រះឡើងក្នុងគោលបំណងស្វ្រងយល់ពីវិសលភាព
ទស្សនវិស័យយ្រនឌ័រន្រវិស័យICTដោយផ្ដៅតសំខាន់លើ
វិស័យអប់រំនិងការងារដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព
ន្រការអប់រំនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពការងារ
របស់ស្ត្រីក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា។

ការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះបានផ្ដល់នូវព័ត៌មនគ្រឹះមួយ
ចំនួនអំពីស្ថានភាពនិងនិនា្នាការន្រការប្រើប្រស់និងទទួល
យកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក៏ដូចជបានផ្ដល់
នូវអនុសសន៍មួយចំនួនដល់ស្ថាប័នរដា្ឋាភិបាលអង្គការ
សង្គមសុីវិលនិងអ្នកដ្រលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាន្រះ។នៅ
ព្រលនោះវាពិតជបានជួយបង្កើតអោយមនទស្សនវិស័យ
យុទ្ធសស្ត្រគោលនយោបាយនិងគម្រងល្អៗដើម្បីធ្វើ
អោយមនភាពជោគជ័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ។

១.២.ន័យនៃពាក្យបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

ឬICTបៃើក្នុងការសិក្សាសៃវជៃវនៃះ

ក្នុងន័យទូទៅពាក្យថICTគឺគ្រសំដៅទៅលើការកោ្ដៅប
ន្របច្ច្រកវិទ្យាទំនើបៗ ទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការ
និងទំនាក់ទំនងព័ត៌មនដូចជការរក្សាទុកនូវព័ត៌មន
(magneticdisk,opticaldisks(CD/DVD),flash
memory)ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
(វិទ្យុទូរទស្សន៍)បច្ច្រកវិទ្យាទំនាក់ទំនងតាមរយៈសំឡ្រង
និងសូរឬក៏រូបភាព(មីក្រូហ្វូនកាម្ររា៉ាអូបា៉ាល័រទូរសព្ទ
MP3,MP4,MP5,MP6)ហើយនិងផ្ន្រកទន់កុំព្យូទ័រ(PCs,
Servers,mainframesandnetworkedstorage)។

ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីពាក្យថបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាឬហៅកាត់ថICTដ្រលបានប្រើនៅក្នុង
ការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះគឺសំដៅត្រឹមត្រការប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ
ឬកុំព្យូទ័រដ្រលភា្ជាប់អុីនធឺណិតសម្រប់ការសិក្សានិងការងារ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។

១.៣.គោលបំណងនៃការសិក្សាសៃវជៃវ
១.៣.១.គោលបំណងរួម

ស្វ្រងយល់ពីវិសលភាពទស្សនវិស័យយ្រនឌ័រន្រ
វិស័យICTដោយផ្ដៅតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងការងារ។

២



១.សេចក្ដីផ្ដើម

១.៣.២.វត្ថុបំណងនៃការសៃវជៃវ

ផ្ដល់របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពន្រការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនវិទ្យារបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យ
អប់រំនិងការងារនៅរាជធានីភ្នំព្រញក្នុងឆ្នាំ២០១០។

១.៣.២.១.សមាមាតៃស្តៃីដៃលទទួលបាននិងបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ក.ស្ត្រីដ្រលទទួលបានសញ្ញាប័ត្របច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា(បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត

ខ.ការទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

គ.ស្ត្រីធ្វើការក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា

១.៣.២.២.ទស្សនវិស័យយៃនឌ័រក្នុងវិស័យការងារនិងអប់រំដៃល
មានទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នៃកICT

ក.ការបងា្ហាញពីតម្រូវការទីផ្សារការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា

គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា(ការផ្សាយការងារនិងនៅ
តាមស្ថាប័ន)

ខ.ការផ្ដល់ភាពអង់អាចក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្ត
រវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

គ.ការលះបង់របស់ស្ថាប័នដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ
ការបណ្ដុះបណា្ដាលស្ត្រីអំពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា

១.៣.២.៣.ឧបសគ្គដៃលរារាំងស្តៃីពីការចូលទៅកាន់បច្ចៃកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ក.ការវិភាគអំពីគោលនយោបាយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា

ខ.ឧបសគ្គនិងការរារាំងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម

គ.ទស្សនវិស័យបុគ្គលឬការលះបង់ដើម្បីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

៣





២.ឯកសារដេលពាក់ព័ន្ធ

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជការសិក្សាស្រវជ្រវអំពី
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមិនទាន់មនលក្ខណៈ
ទូលំទូលាយនៅឡើយទ្រ។ក្រុមការងារបានព្យាយមប្រមូល
ឯកសរនិងព័ត៌មនផ្ស្រងៗអំពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាទាំងនៅលើឆកអន្តរជតិនិងនៅក្នុងស្រុក
ដើម្បីយកមកបងា្ហាញជូន។ដូច្ន្រះការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ
នឹងអាចជួយរំល្រចអំពីស្ថានភាពជក់ស្ដ្រងន្របច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។

២.១.បៃវត្តិនៃការបៃើបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍

ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ឫសគល់ន្របច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
សម្រប់ការអភិវឌ្ឍត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ
១៩៧០ដ្រលព្រលនោះស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកំពុងត្រូវបាន
គ្រធ្វើបដិវត្តដោយមិនប្រើប្រស់ឧស្សាហកម្មត្រប្រើប្រស់
ព័ត៌មននិងចំណ្រះដឹងដ្រលមនសរសំខាន់ក្នុងការការពារ
មធ្យាបាយផលិតកម្ម(McLuhan,1964;Bell,1973and
Porat,1984)។ការពិភាក្សាពីគោលនយោបាយជផ្លូវការ
អំពី"សង្គមព័ត៌មន"ជញឹកញាប់បានបង្កើតអោយមនការ
ប្រកួតប្រជ្រងមិនម្រនបង្កើតអោយមនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
រវាងសជីវកម្មឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទ្រសនានានោះ
ឡើយ។អំណាចន្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកា្ដៅនុពល
ទូរគមនាគមន៍ថ្មីបានពង្រីកក្នុងយុគសម័យមួយដ្រលពួក
ជតិសសន៍មូលធននិយមនៅតំបន់អឺរ៉ុបផ្ដៅតការយក
ចិត្តទុកដាក់ទៅលើរោងចក្រអ្រឡិចត្រូនិកនិងរោងចក្រ
ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រទ្រសមួយចំនួនដូចជសហភាពសូវៀត
និងប្រទ្រសជប៉ុន។លើសពីន្រះសង្គ្រមត្រជក់បានពង្រឹង
ស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកទី៣ដ្រលជប្រទ្រសក្រីក្រអោយ
មនលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរភក្ដីភាពរបស់ពួកគ្រតាមផ្លូវពីរយ៉ាងគឺ

យោធានិយមនិងអំណាចនិយមមនលក្ខណៈជរួមជង
ប្រជធិបត្រយ្យ។

ភាពមិនយល់ស្របគ្នាក្នុងការរៀបចំពិភពលោកថ្មី
ន្រព័ត៌មននិងគមនាគមន៍ដ្រលបានបង្កើតឡើងដោយ
អង្គការយូន្រស្កូ(UNESCO)ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើង
ន្រការប្រកួតប្រជ្រងនិងការគ្រប់គ្រងទៅលើព័ត៌មន។នៅ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៨០របាយការណ៍របស់ពហុស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
នឹង"សំឡ្រងច្រើនពិភពលោកត្រមួយ"(UNESCO,
1980)ដ្រលផលិតឡើងដោយគណៈកម្មការអន្តរជតិ
សម្រប់ការសិក្សាន្របញ្ហាទំនាក់ទំនង(គ្រស្គល់ផងដ្ររ
ថជ"MacBrideReport")បានបងា្ហាញអោយឃើញ
ថអតុល្យភាពរវាងប្រទ្រសឧស្សាហកម្មនិងប្រទ្រសកំពុង
អភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរគមនាគមន៍ត្រូវបាន
កត់សំគល់ខា្លាំងជងគ្រ។អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវគ្រជំរុញអោយទទួលស្គល់
គម្លាតនៅក្នុងសង្គមព័ត៌មនដ្រលទាក់ទិននឹងភាពខ្វះខាត
ន្រលទ្ធិប្រជធិបត្រយ្យ។ទោះជយ៉ាងណាគណៈកម្មការ
ក៏បាននិយយតិចតួចផងដ្ររទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រី។
ភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់ន្រះបានកើតឡើងច្រើនជងមួយ
ទសវត្សរួចទៅហើយលើបញ្ហាអាហារូបករណ៍និងសកម្ម
ជនលើផ្ន្រកយ្រនឌ័រដ្រលរួមបញ្ចូលទាំងការប្ររព្ធឡើង
នូវសន្និសីទពិភពលោកអំពីស្ត្រីនៅប្រទ្រសមុិកសុីកូក្នុងឆ្នាំ
១៩៧៥។

សម្រប់អ្នកស្ត្រីនិយមប្រវត្តិន្រទំនាក់ទំនងនិង
ព័ត៌មនដ្រលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពន្រការអភិវឌ្ឍត្រូវបាន
ផ្ដល់អោយនូវសកា្ដៅនុពលក្នុងការធ្វើសមហរណកម្មន្រសរ
ជក់លាក់(ការឃោសនា)និងភាពលើសលប់ន្របុរសនៅ
ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។នៅក្នុងកំលុងនិងក្រយ
ពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមនៅក្នុងបណា្ដាប្រទ្រស
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អាហ្វ្រិកនិងអាសុីការឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលទំនាក់ទំនងគឺ
ធ្វើឡើងតាមទិសដៅត្រមួយដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារសង្គម
ន្រសរក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភកសិកម្ម
និងផ្រនការគ្រួសរមិនម្រនឃោសនាតាមរយៈការជជ្រក
សន្ទនាគ្នាតាមទិសដៅពីរន្រការអភិវឌ្ឍនោះទ្រ(Steeves,
2002)។ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរគមនាគមន៍ត្រូវបានផ្ដៅត
អារម្មណ៍ខា្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ទីក្រុងជជងនៅតាម
តំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយល។

២.២.បច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យ

អប់រំ
២.២.១.សា្ថានភាពនៃការអប់រំរបស់ក្មៃងសៃីនិងស្តៃីជាសាកល

នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជតំបន់អាសុីខាងកើត
គម្លាតន្រការចូលសិក្សារវាងក្ម្រងប្រុសនិងក្ម្រងស្រីមនទំហំ
តូចហើយនៅកំលុងឆ្នាំ២០០៥គ្ររំពឹងថគម្លាតន្រះនឹងមិន
មនកើតឡើងទៀតទ្រ(Huyer,2003)។ដោយបន្ថ្រម
ទៀតថការបង្រួមគម្លាតន្រះកំពុងត្រមនដំណើរការល្អនៅ
ក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងអាសុីខាងត្បូងប៉ុន្ត្រនៅតាម
បណា្ដាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រីទទួល
បានការអប់រំតិចតួចគ្រប់កម្រិតហើយអត្រអក្ខរភាពនៅមន
កម្រិតទាប។ស្ថាប័នអប់រំទទួលស្គល់ថក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រីគឺ
នៅពីក្រយហើយដើរមិនទាន់ក្ម្រងប្រុសនិងបុរសទ្រនៅក្នុង
វិស័យអប់រំដោយមូលហ្រតុថ៖

២នាក់ក្នុងចំណម៣នាក់ន្រកុមរចំនួន១១០
លាននាក់នៅលើពិភពលោកដ្រលមិនបានចូល
សលារៀនគឺជក្ម្រងស្រីហើយក្នុងនោះមនក្ម្រង
ស្រីចំនួន៤២លាននាក់តិចជងក្ម្រងប្រុសក្នុង
កម្រិតបឋមសិក្សា។

ក្ម្រងស្រីមួយចំនួនបានចុះឈ្មាះចូលរៀនប៉ុន្ត្រ
ពួកគ្រមិនមនលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សា
បានឡើយ។ក្ម្រងស្រីដ្រលមិនបានចូលរៀន

កម្រិតបឋមសិក្សាបានកា្លាយខ្លួនទៅជស្ត្រីដ្រល
មិនច្រះអក្សរមនចំនួន២ភាគ៣ន្រអនក្ខរជន
ពិភពលោកចំនួន៨៧៥លាននាក់។

ការរស់នៅតំបន់ជនបទបានធ្វើអោយគម្លាតន្រការ
ចូលរៀនរវាងក្ម្រងប្រុសនិងក្ម្រងស្រីកាន់ត្រមន
ទំហំធំព្រះថក្ម្រងស្រីរស់នៅតំបន់ជនបទមន
អត្រន្រការបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើនជង
ក្ម្រងប្រុសនៅតំបន់ទីក្រុង៣ដង។

ផ្អ្រកតាមរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់
អង្គការUNDPក្នុងឆ្នាំ២០០២បានអោយដឹងថក្ម្រងស្រី
ចំនួន៦០%ន្រក្ម្រងទាំងអស់ជសកលមិនបានចូលរៀន
កម្រិតបឋមសិក្សា។ភា្នាក់ងារអន្តរជតិបានទទួលស្គល់ថ
អតុល្យភាពន្រការចូលរៀនរវាងក្ម្រងស្រីនិងក្ម្រងប្រុសគឺជ
បញ្ហាគួរអោយព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោក។របាយការណ៍
ដដ្រលក៏បាននិយយផងដ្ររថស្ត្រីដ្រលទទួលបានការ
អប់រំអាចមនលទ្ធភាពទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមនជច្រើន
ដូចជឱកាសការងារនិងការរកប្រក់ចំណូលបានខ្ពស់
(UNDP,2002)។

ម្យា៉ាងទៀតចំនួនតិចតួចរបស់ក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រីក្នុង
វិស័យអប់រំទូទៅជបញ្ហាន្រការអប់រំផ្ន្រកវិទ្យាសស្ត្រនិង
បច្ច្រកវិទ្យាមួយដ្ររដោយវាបានធ្វើអោយក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រី
មនចំណ្រះដឹងទាបលើផ្ន្រកន្រះ។ចំណ្រះដឹងទាបផ្ន្រក
វិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាន្រះបានធ្វើអោយក្ម្រងស្រីនិង
ស្ត្រីធ្វើការបានត្រក្នុងផ្ទះជួយការងារក្នុងកសិដា្ឋាននិង
កសិកម្មធ្វើជគិលានុបដា្ឋាយិកាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទាបនិង
ល្រខាជដើម។បើធៀបនឹងបុរសដ្រលមនកម្រិតវប្បធម៌
ប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នាស្ត្រីមនអត្រខ្ពស់ជងក្នុងការធ្វើការងារ
ក្រម៉ាងការងារដ្រលមនប្រក់ខ្រទាបនិងគ្មានសុវត្ថិភាព
ព្រមទាំងអត្រន្រភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់ស្ត្រីក៏មនកម្រិត
ខ្ពស់ជងបុរសដ្ររ(McGregorandHarding,1996)។

៦
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ការអប់រំបច្ច្រកទ្រសនិងការចូលរួមនៅក្នុងជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈផ្ន្រកវិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យារបស់ស្ត្រីគឺជបញ្ហា
ដ្រលត្រូវយកមកពិចារណាសម្រប់អនាគតរបស់ប្រទ្រស
ជតិព្រះដរាបណាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យា
មនច្រើនស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏អាចរីកចម្រើនបានល្អដ្ររ។
ប៉ុន្ត្រយើងដឹងហើយថអត្រន្រការទទួលបានICTរបស់ស្ត្រី
ក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺមនចំនួនតិចជងបុរស។

២.២.២.ផលបៃយោជន៍នៃបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មានវិទ្យា

នៅក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំគឺជផ្ន្រកមួយ
ដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយបណ្ដុះបណា្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បី
ចូលរួមកសងប្រទ្រសជតិអោយរីកចំរីនហើយICTបាន
រួមចំណ្រកផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបាននិងលើកកម្ពស់
វិស័យអប់រំអោយមនភាពប្រសើរឡើង។ការសិក្សារបស់
Engauge,2002បានបងា្ហាញថICTបានចូលរួមចំណ្រក
យ៉ាងធំធ្រងក្នុងការចាប់យកចំណ្រះវិជ្ជាផ្ស្រងៗបង្កើតឱកាស
នានាដ្រលមិនធា្លាប់មនដល់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយវា
បានចូលរួមចំណ្រកក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំនិងលើកកម្ពស់
លទ្ធភាពដល់ប្រជជនក្នុងវិស័យការងារផងដ្ររ។

ICTគឺជឧបករណ៍ដ៏មនសរសំខាន់និងមន
សកា្ដៅនុពលក្នុងការចូលរួមបង្កើនឱកាសចំពោះមនុស្សទូទៅ
ឲ្យឈានចាប់បានចំណ្រះវិជ្ជាណាមួយបាន។វាជពន្លឺន្រ
ក្ដីសង្ឃឹមមួយក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតបច្ច្រកវិទ្យាចំពោះ
ប្រជជននៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយលពិស្រសនៅក្នុង
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍដ្រលមនអត្រអនក្ខរភាពខ្ពស់ដោយ
សរមូលហ្រតុសង្គមវប្បធម៌សសនាភ្រទពិការភាព
ចាស់ជរាក៏ដូចជចំពោះអ្នកដ្រលមនស្រដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សាយ
(WorldBank,1998)។ការទទួលបានចំណ្រះវិជ្ជាអប់រំពី
ចម្ងាយធ្វើអោយសស្ត្រចារ្យនិងនិស្សិតសិស្សមិនចាំបាច់
ពឹងផ្អ្រកត្រលើឯកសរមិនរស់រវីកទៀតហើយ។ដោយសរ
Internet,Worldwidewebឯកសរទាំងឡាយន្រកម្មវិធី

សិក្សាគឺអាចស្វ្រងរកបានតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ស្រងៗគ្នាមិន
ថនៅទីណាប្រទ្រសណានោះទ្រ។

អត្ថបទដ្រលនិយយអំពីស្ត្រីក្នុងសម័យឌីជីថល
របស់អង្គការUNESCAPក្នុងឆ្នាំ២០០៩បាននិយយថ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបានកំណត់ឡើងវិញ
នូវរចនាសម្ព័ន្ធឱកាសសម្រប់ផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិង
សមភាពយ្រនឌ័រតាមមធ្យាបាយជច្រើន(UNESCAP,
2009)៖

ប្រផ្នូលន្រស្ររីភាពថ្មី៖ការផ្ដល់ភាពអង់អាច
ដល់ស្ត្រីដោយប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាបានបង្កើតអោយមនលក្ខខណ្ឌ
ន្រការរស់នៅនិងការប្រព្រឹត្តថ្មីដ្រលវាជគំរូ
ថ្មីន្រស្ររីភាព។អុីនធឺណិតគឺជផ្ន្រកមួយន្រ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដ្រល
រួមចំណ្រកធ្វើអោយស្ត្រីអាចច្រញទៅពិភព
ខាងក្របានសម្រប់សិក្សាស្វ្រងយល់និង
រុករកអត្តសញ្ញាណសង្គមនិងវប្បធម៌ផ្ស្រងៗ។
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបាន
សម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ឱកាសអោយស្ត្រីច្រញ
ផុតពីតួនាទីប្រព្រណីនិងទំនៀមទម្លាប់ចាស់ៗ
ហើយចូលមកក្នុងតួនាទីថ្មីក្នុងសង្គមដូចជធ្វើជ
អ្នកបង្កើតកម្មវិធីSoftwareជប្រតិបត្តិករនៅតាម
Tele-Centerនិងជសហគ្រិនផ្ស្រងៗ។តួនាទីថ្មី
ទាំងន្រះបានធ្វើអោយមនការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខា្លាំង
ទៅលើបទដា្ឋានយ្រនឌ័រនៅតាមតំបន់។

ការធ្វើកំណ្រទម្រង់ឡើងវិញន្រចំណ្រះដឹង
សធារណៈ៖ការប្រើប្រស់សំឡ្រងមតិនិងការ
ចូលរួមរបស់ប្រជពលរដ្ឋបានធ្វើអោយល្រច
ឡើងនូវតំបន់ចំណ្រះដឹងសធារណៈថ្មីមួយ។
ក្នុងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយអំណាច

៧



២.ឯកសារដេលពាក់ព័ន្ធ

ដ្រលគបសង្កត់ប្រជពលរដ្ឋនិងគំទ្រដល់ស្ត្រី
ក្នុងការបង្កើតសហគមន៍ការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្ត
ជមួយនឹងសហគមន៍ខាងក្រហើយនិងបញ្ជា្រប
ព័ត៌មនផ្ស្រងៗទៅដល់ស្ថាប័ននានាក្នុងការ
អនុវត្ត។ប្រព័ន្ធព័ត៌មនទាំងនោះបានកា្លាយជ
តំបន់ចំណ្រះដឹងសធារណៈដ្រលអាចធ្វើអោយ
ប្រជពលរដ្ឋមនចំណ្រះដឹងនិងច្រះតស៊ូមតិ។

ការផ្ដល់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
ថ្មី៖បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបាន
ចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយធ្វើការផ្លាស់
ប្ដូរហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធន្រស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
ថ្មីដូចជស្រវាកម្មសុខភាពស្រវាកម្មអប់រំនិង
ស្រវាកម្មសធារណៈផ្ស្រងៗសម្រប់ការរស់នៅ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រធ្វើអោយវាមនលក្ខណៈ
កាន់ត្រប្រសើរឡើង។បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាបានអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពទទួល
ខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នព្រមទាំងពង្រីកសកា្ដៅនុពល
លទ្ធិប្រជធិបត្រយ្យដោយមនការចូលរួមពី
ប្រជពលរដ្ឋរួមទាំងស្ត្រីផងដ្ររ។

ការកសងព័ត៌មននិងចំណ្រះដឹងថ្មីៗ៖
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបាន
ជួយសម្របសម្រួលដល់ស្ត្រីអោយជម្នះ
ឧបសគ្គផ្ស្រងៗក្នុងការសិក្សាដើម្បីទទួលយក
ចំណ្រះដឹង។ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានផ្ដល់នូវគំរូ
រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយសម្រប់ព័ត៌មននិងការសិក្សា
ការបង្រៀនតៗគ្នាតាមរយៈបណា្ដាញនិងការបង្កើត
ចំណ្រះដឹងរួមគ្នាទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រដ្រលមិនច្រះ
អក្សរឲ្យអភិវឌ្ឍចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួន។

២.២.៣.កតា្តារាំងស្ទះស្តៃីមិនអោយទទួលបានផលបៃយោជន៍
ពីបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

ស្ត្រីមិនអាចទាញយកផលប្រយោជន៍និងទទួល
យកបច្ច្រកវិទ្យាទំនើបទាំងអស់ដូចបុរសបាននោះមិនម្រន
បណា្ដាលមកពីមូលហ្រតុត្រមួយនោះទ្រ(Stamp1990;
Cockburn&Ormrod1993)។ជទូទៅមូលហ្រតុទាំង
នោះបណា្ដាលមកពីស្ត្រីមនប្រក់ចំណូលទាបការសិក្សាទាប
ព្រលវ្រលាតិចការធ្វើសកម្មភាពមនកម្រិតទាបនិងជំនឿ
សសនាព្រមទាំងវប្បធម៌ដ្រលរារាំងពួកគ្រមិនអោយទទួល
យកនិងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា។បើយើងក្រឡ្រកមើលក្រុម
ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទយើងឃើញថពួកគត់បាត់បង់ឱកាស
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីICTច្រើនជងស្ត្រីនៅតាមតំបន់
ទីក្រុងព្រះស្ត្រីនៅទីក្រុងមនចំណ្រះដឹងនិងធនធានច្រើន
ជងស្ត្រីនៅជនបទ។

តាមទ្រឹស្ដីTotalizingTheoriesគម្លាតអ្នកទទួល
បានបច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗក្រមរូបភាពផ្ស្រងៗគ្នាន្រប្រព័ន្ធអប់រំគឺ
ជកតា្តមួយចូលរួមបន្ទច់បងា្អាក់ការរីកចម្រើនដល់សង្គម
(Haraway1990)។បន្ថ្រមពីលើន្រះទៀតហានិភ័យរបស់
យ្រនឌ័រនិងបច្ច្រកវិទ្យាគឺសង្គមមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងភាព
ពិតជក់ស្ដ្រងដ្រលទាំងស្ត្រីនិងបុរសមិនអាចផ្ដៅច់ខ្លួនច្រញ
ពីវិទ្យាសស្ត្រទំនើបសព្វថ្ង្របានឡើយ។បញ្ហាទាំងន្រះបាន
បង្កើតអោយមនការពិភាក្សាជច្រើនទៅលើគម្លាតយ្រនឌ័រ
នៅក្នុង"DigitalDivide"។

ការសិក្សារបស់HalkinនិងTaggart(2001)បាន
រកឃើញឧបសគ្គមួយចំនួនដ្រលរាំងស្ទះស្ត្រីក្នុងការចាប់យក
និងទទួលផលប្រយោជន៍ពីផ្ន្រកICTសំខាន់ៗចំនួន៤គឺ៖
១).កតា្តវប្បធម៌និងអាកប្បកិរិយដ្រលនៅត្ររីសអើងស្ត្រី
ក្នុងការចូលរៀនបើធៀបជមួយនឹងបុរស។ឧទាហរណ៍នៅ
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ក្នុងគ្រួសរមួយដ្រលមនកូនៗកំពុងសិក្សានោះឪពុកម្ដៅយ
នៅត្រមនទស្សនៈមួយថគត់នឹងផ្ដល់ឱកាសអោយ
កូនប្រុសបានសិក្សារៀនសូត្រខ្ពស់ជងកូនស្រីព្រះពួក
គត់យល់ថកូនស្រីគួរត្រនៅផ្ទះដើម្បីជួយការងារផ្ទះដល់
ពួកគត់។២).លក្ខខណ្ឌស្ថានភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយ
ចំនួនស្ត្រីនៅតំបន់ដាច់ស្រយលមិនបានទទួលការជួយ
ឧបត្ថម្ភទ្រ។តម្ល្រន្រការបង់ថ្ល្រសិក្សាជបញ្ហាចម្បងមួយ
ដ្ររដ្រលបានរាំងស្ទះដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការសិក្សា
ខ្ពង់ខ្ពស់ម្យា៉ាងទៀតនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនទោះបីជស្ត្រី
មនចំណ្រះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដូចបុរសក៏ពួកគត់មិនត្រូវបានគ្រ
អោយតម្ល្រស្មើនឹងបុរសដ្ររ។៣).គុណភាពដោយសរស្ត្រី
ភាគច្រើនមិនសូវពូក្រគណិតវិទ្យាឬមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រដូច្ន្រះ
វាក៏ជកតា្តរាំងស្ទះដល់ស្ត្រីក្នុងការសម្រចចិត្តជ្រើសរីស
មុខវិជ្ជាICTដ្ររ។៤).ស្ថាប័នមិនទាន់បង្កលក្ខណៈ
ងាយស្រួលដល់ស្ត្រីក្នុងការចូលរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រនិង
បច្ច្រកវិទ្យាករណីន្រះមនច្រើនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ថាប័ន
អប់រំដ្រលនៅត្រមនការខ្វះខាតសស្ត្រចារ្យជស្ត្រីភ្រទ។

២.២.៤.យុទ្ធសាស្តៃដើម្បីជំរុញអោយស្តៃីចូលរួមក្នុងការអប់រំ
វិទ្យាសាស្តៃនិងបច្ចៃកទៃស

នៅក្នុងបណា្ដាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសស្ត្រ
មួយចំនួនត្រូវបានទទួលស្គល់ថមនប្រសិទ្ធិភាពក្នុង
ការជំរុញក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រីអោយចូលរួមក្នុងវិស័យអប់រំ។
យុទ្ធសស្ត្រទាំងនោះរួមមន៖ការផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍
ការសម្របសម្រួលទៅលើកតា្តវប្បធម៌មួយចំនួនការផ្ដល់
គ្រូនិងសស្ត្រចារ្យជស្ត្រីផ្ដល់ជម្រើសដល់ពួកគ្រអំពី
ព្រលវ្រលាសិក្សានិងសលាដ្រលគ្រចង់រៀននិងការផ្ដល់វគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈ។ខាងក្រមន្រះជវិធីសស្ត្រមួយ
ចំនួនដើម្បីបង្កើនអត្រឬចំនួនរបស់ក្ម្រងស្រីនិងស្ត្រីអោយ
ចូលរួមការអប់រំអំពីវិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាប្រកបដោយ
ភាពជោគជ័យ៖

ផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលលក្ខណៈ
យ្រនឌ័រការគិតប្របវិទ្យាសស្ត្រនិងមនព្រល
វ្រលាគ្រប់គ្រន់សម្រប់អនុវត្តឧបករណ៍នានា។

ការអប់រំវិទ្យាសស្ត្រអំពីសកម្មភាពជក់ស្ដ្រងនៅ
ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ង្ររួមទាំងសង្គមនិងបរិស្ថាន។

ផ្ដល់នូវគំរូនិងដំបូនា្មានទៅដល់ស្ត្រី។

លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមនស្មារតីប្រឹងប្រងដើម្បី
ធានាថទាំងក្ម្រងស្រីនិងក្ម្រងប្រុសត្រូវបាន
អោយតម្ល្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ថ្រទាំស្មើៗគ្នានៅ
ក្នុងថ្នាក់។

យុទ្ធសស្ត្រដទ្រផ្ស្រងទៀតអាចរួមបញ្ចូលនូវ
កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជអនុញ្ញាតអោយស្ត្រីដ្រល
បានបញ្ចប់ថ្នាក់បច្ច្រកទ្រសចូលសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះ
បន្ថ្រមទៀតព្រលដ្រលគ្រចង់សិក្សាបង្កើតកម្មវិធី
ផ្ស្រងៗដ្រលផ្ដល់អោយស្ត្រីវ័យចំណាស់ហើយ
និងស្ត្រីដ្រលបោះបង់ចោលការសិក្សាអាចទទួល
បានការអប់រំផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនិងកម្មវិធីនៅតាម
សហគមន៍ដោយផ្ទាល់ដ្រលទាក់ទងនឹងបញ្ហា
ផ្ស្រងៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រី។

សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រCarnegie
Mellonនៅរដ្ឋPennsylvaniaសហរដ្ឋអាម្ររិកបានបង្កើន
អត្រស្ត្រីក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រពី៧%ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥
ដល់៤២%ក្នុងឆ្នាំ២០០០។នៅក្នុងកំលុងព្រលនោះ
អត្រន្រសិស្សស្រីដ្រលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមនការកើន
ឡើងប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងចំនួនបុរសដ្ររ។ការទទួលបាន
ជោគជ័យប្របន្រះកើតឡើងដោយសរត្រសកលវិទ្យាល័យ
បានបង្កើតគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតនិង
ក្រប្រកម្មវិធីសិក្សាផ្ស្រងៗដូចជការបង្កើតមុខវិជ្ជាមូលដា្ឋាន
គ្រឹះសម្រប់អ្នកដ្រលមិនច្រះកម្មវិធី(programming)
ប្រើប្រស់ការស្វ្រងរកស្រវជ្រវពិតៗជក់ស្ដ្រងនិងតម្រង់
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ទិសមកកាន់ពិភពលោក។គុណភាពន្រការបង្រៀនបាន
អភិវឌ្ឍកាន់ត្រប្រសើរឡើងដោយមនគ្រូជំនាញៗ និងមន
បទពិសោធន៍ខ្ពស់សម្រប់បង្រៀនមុខវិជ្ជាមូលដា្ឋាន។ម្យា៉ាង
វិញទៀតអ្នកជំនួយការគ្រូក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាល
អំពីសមភាពយ្រនឌ័រដ្ររ។ជងន្រះទៅទៀតមុខវិជ្ជាទូទៅ
ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងជមួយនឹងបរិបទន្របច្ច្រកវិទ្យា
ពិភពលោកពិតៗ(MargolisandFisher,2001)។

២.៣.បច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យ

ការងារ

ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបានបង្កើតឱកាសក្នុងការទទួល
បានចំណូលតាមរយៈធ្វើការងារខាងក្រឬប្រកបរបររកសុី
ដោយខ្លួនឯងវាមនសរសំខាន់ក្នុងការក្រប្រជីវភាព៖

ទី១សិទ្ធជទូទៅរបស់ស្ត្រីក្នុងការផ្ដល់អាទិភាព
អោយស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារនិងឯករាជ្យភាព
ក្នុងការធ្វើការងារនៅទីកន្ល្រងដ៏សមរម្យណាមួយ
សម្រប់ពួកគត់។

ទី២ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារ
អាចជួយជំរុញអោយវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចមនការ
រីកចម្រើន។សព្វថ្ង្រន្រះស្ត្រីភាគច្រើនបានចំណាយ
ថវិកាជច្រើនដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការ
ហូបចុកចំណីអាហារអាហារូបត្ថម្ភនិងការអប់រំ
សម្រប់សមជិកគ្រួសររបស់គត់។

ការរីសអើងចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារកំពុងត្រ
បន្តកើតមនឡើងហើយបានធ្វើអោយខាតបង់រហូតដល់
៨០ពាន់លានដុលា្លារ(UNESCAP,2007)។លើសពីន្រះ
តាមការសិក្សារបស់CostaនិងSilvaនៅបណា្ដាប្រទ្រស
អាម្ររិកឡាទីនបានអោយដឹងថរបាំងគំនាបចំពោះស្ត្រីក្នុង
វិស័យការងារជកតា្តមួយដ្រលរាំងស្ទះដល់កាត់បន្ថយភាព
ក្រីក្រ(CostaandSilva,2008)។

នៅក្នុងវិស័យការងារផ្ន្រកICTស្ត្រីជួបបញ្ហាចំពោះមុខ
សំខាន់ៗបី៖

ស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យការងារដ្រលមិនម្រនជ
ការងារផ្ន្រកកសិកម្មកើនឡើងតិចតួចប៉ុន្ត្រ
ជទូទៅស្ត្រីមនទំនោរច្រើនជងបុរសក្នុង
ការទទួលយកការងារដ្រលមនចំណូលទាប
សមិទ្ធផលទាបហើយជួនព្រលខ្លះការងារទាំង
នោះងាយទទួលគ្រះថ្នាក់គ្មានសិទ្ធិស្ររីភាព
ច្បាស់លាស់គ្មានទាំងការការពារពីសង្គមឬ
គ្មានសំឡ្រងក្នុងវិស័យការងារ។យោងតាម
របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជតិ(ILO)
បានអោយដឹងថគម្លាតយ្រនឌ័ររបស់ស្ត្រីក្នុងទី
ផ្សារការងារនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមិនទាន់មន
លក្ខណៈរួមតួចនៅឡើយទ្រ(ILO,2008)។
ក្នុងនោះដ្ររបើតាមការសិក្សារបស់Avirgan,Bi-
vensនិងGrammageក្នុងឆ្នាំ២០០៥បានអោយ
ដឹងថការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារកំពុង
ជួបប្រទះឧបសគ្គសំខាន់ៗជច្រើនដូចជស្ត្រីមន
ចំនួនតិចទៅៗក្នុងវិស័យការងារដ្រលទទួលបាន
ប្រក់កម្រស្ត្រីចូលចិត្តប្រកបរបររកសុីដោយផ្ទាល់
ខ្លួនឬនៅផ្ទះស្ត្រីចូលចិត្តធ្វើការងារនៅកន្ល្រងមន
ប្រក់ចំណូលទាបហើយមនលក្ខខណ្ឌការងារ
ងាយស្រួល។

ស្ត្រីនៅបណា្ដាប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍មជ្ឈិមបូពា៌
និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាចំពោះ
មុខអំពីគម្លាតការងារ។គម្លាតរវាងបុរសនិង
ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅ
ត្របន្តកើតមនឡើងជក់ស្ដ្រង(P<០,០៥)។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្ម
អន្តរជតិបានអោយដឹងថក្នុងឆ្នាំ២០០៧អត្រ
ការងារធៀបជមួយនឹងចំនួនប្រជជនសរុបនៅ
ទូទាំងពិភពលោកគឺស្ត្រីមនចំនួន៤៩,១%
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និងបុរសមនចំនួន៧៤,៣%(ILO,2008)។
របាយការណ៍ក៏បានបងា្ហាញអោយដឹងថគម្លាត
ការងាររបស់ស្ត្រីនិងបុរសនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍
មជ្ឈិមបូពា៌និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមនលើសពី
៤០%។ប៉ុន្ត្រគួរអោយកត់សំគល់ដ្ររថគម្លាត
ការងារនៅបណា្ដាប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុីខាង
កើតគឺគម្លាតន្រះមនក្រម២០%។លោក
KolevនិងSirvenឆ្នាំ២០០៧បានសិក្សាទៅលើ
១៨ប្រទ្រសន្រតំបន់អនុសហារាបានអោយដឹង
ថបណា្ដាប្រទ្រសមួយចំនួនបានប្រឹងប្រងបង្រួម
គម្លាតការងារអោយតូចហើយតំបន់មជ្ឈិមបូពា៌
បានប្រឹងប្រងជំរុញអោយចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យ
ការងារកើនដល់ជង៣៥%ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧
ដល់២០០៧។ក្នុងនោះដ្ររចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យ
ការងារន្របណា្ដាប្រទ្រសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើង
អាម្ររិកឡាទីននិងការីប៊ៀនបានកើនឡើង១០%
ថ្រមទៀត។ចំពោះស្ត្រីក្នុងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ក្នុងចំណមស្ត្រី១០នាក់មន៦នាក់ប្រកបរបរ
សម្រប់ត្រមួយរស់។ក្នុងចំណមស្ត្រីទាំងនោះ
ភាគច្រើនគត់ធ្វើការងារនៅក្នុងគ្រួសររបស់គត់
មនអ្នកខ្លះទៀតពួកគត់ធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុន
ចម្ការរបស់គ្រួសរបងប្អូនគត់ដោយគ្មានទទួល
បានប្រក់កម្រ។ការងារកសិកម្មជជម្រើស
ដំបូងបង្អស់របស់ស្ត្រីដ្រលក្នុងនោះអត្រស្ត្រីធ្វើ
ការក្នុងផ្ន្រកន្រះមនចំនួន៤១%ហើយតំបន់ដ្រល
មនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យការងារកសិកម្មខ្ពស់
បំផុតនោះរួមមនតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍មជ្ឈិមបូពា៌
និងតំបន់អនុសហារាអា្រហ្វិក(ILO,2008)។
ជទូទៅនៅមនតម្រូវការស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារ
ច្រើនតាមស្ថាប័នផ្ស្រងៗប៉ុន្ត្រស្ត្រីភាគច្រើនប្ររជ
ធ្វើការជមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន។រីឯស្ត្រីដ្រលធ្វើ

ការក្នុងស្ថាប័នរដា្ឋាភិបាលគឺពួកគត់ចង់ធ្វើការនៅ
កន្ល្រងដ្រលទទួលប្រក់កម្រទាបក្នុងវិស័យសង្គម
ដូចជអប់រំនិងសុខភាព។

ឱនភាពគឺជបញ្ហាមួយដ្ររដ្រលស្ត្រីកំពុងជួប
ប្រទះ។ជទូទៅស្ត្រីមនប្រក់ចំណូលទាបជង
បុរសបើទោះបីជពួកគត់មនសមត្ថភាពធ្វើ
ការងារបានដូចគ្នាក៏ដោយ។KolevនិងSirvin
បានសិក្សាទៅលើបណា្ដាប្រទ្រសនៅតំបន់អនុ
សហារាអា្រហ្វិកឃើញថការទទួលបានប្រក់
កម្ររវាងស្ត្រីធៀបជមួយនឹងបុរសគឺនៅមន
គម្លាតខុសគ្នាយ៉ាងពិតប្រកដជមធ្យមគម្លាត
រវាងប្រក់កម្រប្រចាំសបា្ដៅហ៍មនចំនួន២៣%
(BurkinaFaso)ទៅដល់៧៩%(Ghana)។

ភាពខុសប្ល្រកគ្នានៅតាមតំបន់និងប្រភ្រទការងារ
ព្រមទាំងបញ្ហាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជកតា្តចូលរួមចំណ្រក
ធ្វើអោយមនគម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងវិស័យការងារ។
ម្យា៉ាងវិញទៀតកតា្តសង្គមនិងវប្បធម៌មួយចំនួនក៏ជរនាំង
ចំពោះស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យការងារដ្ររ។ក្នុងនោះ
រដា្ឋាភិបាលបានវិនិយោគតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការលើកកម្ពស់
ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារ។

ផ្អ្រកតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការUNDPក្នុងឆ្នាំ២០០១
បានអោយដឹងថអ្នកប្រើប្រស់អុីនធឺណិតជបុរសក្នុង
ប្រទ្រសអ្រត្យូពី(Ethiopia)មនចំនួន៨៦%ក្នុងប្រទ្រស
ស្រណ្រហា្គល់(Senegal)មនចំនួន៨៣%ក្នុងប្រទ្រស
ចិនមនចំនួន៧០%ប្រទ្រសបារាំងមនចំនួន៦៧%និង
អាម្ររិកឡាទីនមនចំនួន៦២%។អត្រដ្រលស្ត្រីទទួល
បាននិងប្រើប្រស់អុីនធឺណិតមនចាប់ពីតិចជង១%រហូត
ដល់លើស៤០%ក្នុងប្រទ្រសមុិកសុីកូប្រសុីលហ្វីលីពីន
និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។
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២.៤.ការសិក្សាសៃវជៃវនានាទាក់ទងនឹងបច្ចៃកវិទ្យា

គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតជលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៩៣
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជបានខិតខំអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជតិដោយ
បានធ្វើសមហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។
ដើម្បីបំព្រញតម្រូវការនិងធ្វើអោយប្រជជនមនភាពរីក
ចម្រើនគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីជច្រើនត្រូវបានបង្កើត
ឡើងដូចជគោលនយោបាយត្រីកោណដំណាក់កាលទី១
និងទី២ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រជតិដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
យុទ្ធសស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី១ដំណាក់កាល
ទី២ផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍ជតិរយៈព្រល៥ឆ្នាំផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ល។

រហូតដល់ឆ្នាំ២០០០អាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
អភិវឌ្ឍន៍បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនត្រូវបានបង្កើត
ឡើងដើម្បីធ្វើអោយការអភិវឌ្ឍព័ត៌មនវិទ្យាបានប្រសើរឡើង
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើសវនកម្ម
រាល់គម្រងដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មន។

ដោយបានពិនិត្យលើហ្រដា្ឋារចនាសម័្ពន្ធអ្រឡិចត្រូនិក
សង្គមអ្រឡិចត្រូនិកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ្រឡិចត្រូនិក
និងរដា្ឋាភិបាលតាមអ្រឡិចត្រូនិកកាលពីឆ្នាំ២០០១ប្រទ្រស
កម្ពុជត្រូវបានគ្រចាត់ក្នុងល្រខរៀងទី៨ក្នុងចំណម១០
ប្រទ្រស(IBM,2001)។លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ពីរគឺ១.
ភាពរួចរាល់នៅក្នុងកម្រិតដ្រលសហគមន៍រៀបចំខ្លួនដើម្បី
ចូលរួមក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងទី២គ្រប់ផ្ន្រកន្រស្រដ្ឋកិច្ច
(ដោយមិនគិតពីគ្រប់កម្រិតន្រការអភិវឌ្ឍ)ត្រូវបងា្ហាញនូវភាព
រួចរាល់នៅក្នុងពិភពលោកដោយរួមមនគោលនយោបាយ
ជតិកម្រិតសមហរណកម្មបច្ច្រកវិទ្យានិងការអនុវត្ត
បទដា្ឋាន។

ការពិនិត្យឯកសរដ្រលមនស្រប់នៅក្នុងITU,
2002បងា្ហាញនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅ៖ប្រទ្រស

ស្ថិតិសំខាន់អំពីបៃទៃសកម្ពុជា

ផ្ទ្រដី៖១៨១,០៣៥គម២
ប្រជជន៖១៣,៣៩៥,៦៨២(២០០៨)
ប្រុស៖៤៨.៦%ស្រី៥១.៤%
អត្រគ្មានការងារ១៥+៖២.២៧%(CSES,2004)
ចំណូលសម្រប់ប្រជជនម្នាក់ៗ៖៧៣៩ដុលា្លារ
(២០០៨)
ភាគរយន្រប្រជជនរស់នៅទីក្រុង៖១៩.៥%

(សម្រង់ទិន្នន័យពីជំរឿនឆ្នាំ២០០៨)

កម្ពុជជប្រទ្រសដ្រលអុីនធឺណិតមកដល់យឺតយ៉ាវដោយ
មនស្រវាកម្មជំនួញន្រះនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។កម្ពុជមន
អុីនធឺណិតជ្របចូលតិចបំផុតនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ហើយមន
តម្ល្រខ្ពស់បំផុត។ដោយមនការជួយឧបត្ថម្ភពីមជ្ឈមណ្ឌល
ស្រវជ្រវអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជតិកាណាដា(IDRC)ក្រសួង
ប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ដល់
ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតCamnetនៅក្នុងខ្រមិថុនាឆ្នាំ១៩៩៧។
នៅក្នុងកំលុងព្រលនោះការបា៉ាន់ប្រមណន្រអ្នកប្រើប្រស់
អុីនធឺណិតមនចំនួន១នាក់ក្នុងចំណមប្រជជន៦,០០០
នាក់និងបន្តកើនរហូតដល់១នាក់ក្នុងចំណម១,២០០នាក់
នៅក្នុងពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ២០០១(អ្នកប្រើប្រស់អុីនធឺណិត
ប្រហ្រល៨,០០០នាក់ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ)។នៅខ្រធ្នូ
ឆ្នាំ២០០០ក្រុមហ៊ុនCamnet,Bigpond,Camitelនិង
អង្គការOpenForumគឺជអ្នកដើរតួសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់
ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជដ្រលមនអ្នកចុះ
ឈ្មាះប្រើប្រស់៤,២២៤នាក់។

បីឆ្នាំក្រយការបង្កើតអាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
អភិវឌ្ឍន៍បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជក្រសួងដំបូងដ្រលបានផ្ដួច
ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយICT។ដោយមន
ការគំទ្រពីអង្គការយូន្រស្កូ(UNESCO)នៅក្នុងប្រទ្រស

១២



២.ឯកសារដេលពាក់ព័ន្ធ

កម្ពុជក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្ររព្ធធ្វើកិច្ចប្រជុំ
តុមូលដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសស្ត្រអំពី
ការប្រើប្រស់ICTក្នុងវិស័យអប់រំនៅឆ្នាំ២០០៣ដោយផ្ដៅត
ទៅលើវិធីសស្ត្រ៤គឺICTជតម្រូវការរបស់គ្រូនិងសិស្ស
ទាំងអស់គ្នាICTគឺជឧបករណ៍នៅក្នុងការបង្រៀននិងការ
សិក្សាហើយក៏ជមុខវិជ្ជាមួយសម្រប់ខ្លួនវាផ្ទាល់ICTគឺ
ជមធ្យាបាយដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលិតភាព
សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពន្រការគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំICT
សម្រប់ជំរុញអោយមនការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដើម្បីឆ្លងកាត់
ចនោ្លាះន្រការអប់រំនិងស្វ័យសិក្សា(ក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡា២០០៤)។

ការធ្វើបទបងា្ហាញរបស់អាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុក
កិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនក្នុងខ្រ
កញ្ញាឆ្នាំ២០០៤នៅទីក្រុងត្របុិនៅត្រវា៉ាន់(និនា្នាការនិង
គោលនយោបាយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ:សន្និសីទអំពីSoftwareប្រើប្រស់
ដោយស្ររីនៅអាសុីលើកទី៤)បានទទួលស្គល់អំពី
សរសំខាន់ន្រការប្រើប្រស់Softwareដោយស្ររី(FOSS)
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។ឧបសគ្គនិងការលំបាកដ្រលត្រូវ
បានលើកឡើងគឺផ្ដៅតទៅលើភាពខ្វះខាតធនធានមនុស្ស
ភាពខ្វះខាតន្រជំនួយខាងបច្ច្រកទ្រសភាពខ្វះខាតន្រការ
យល់ដឹងទៅលើបញ្ញត្តិនិងសរប្រយោជន៍ដ៏មនសកា្ដៅនុពល
ន្រការប្រើប្រស់Softwareដោយស្ររីការពឹងផ្អ្រកលើ
ការថតចម្លងSoftwareខុសច្បាប់ច្រើនព្រកហើយនិង
ភាពខ្វះខាតន្រជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ។ស្ថាប័នន្រះក៏បាន
ទទួលស្គល់ផងដ្ររនូវសរសំខាន់ន្រការចូលរួមចំណ្រក
របស់អង្គការសង្គមសុីវិលនៅក្នុងការអភវិឌ្ឍន៍បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា។ឧទាហរណ៍វ្រទិកាបើកទូលាយ
កម្ពុជ(OpenForum)បានរាយការណ៍ថប្រជជនកម្ពុជ
សព្វថ្ង្រអាចផ្ញើនិងអានអីុម្រលជភាសខ្ម្ររដ្រលជភាស
ក្នុងកុំព្យូទ័រដ្រលមនSoftwareប្រើប្រស់ដោយស្ររីគឺ
Thunderbird។

ស្ថិតិសំខាន់អំពីICTក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
ការស្ទង់មតិអំពីការប្រើប្រស់ICTនិងហ្រដា្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធសម្រប់សហគ្រសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវបាន
អនុវត្តនដោយNiDAនៅចនោ្លាះខ្រធ្នូឆ្នាំ២០០៦និងខ្រ
ម្រសឆ្នាំ២០០៧លើ១០០០SMEsនៅ១៤ខ្រត្តរាជធានី
បានបងា្ហាញលទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

អ្នកបៃើទូរសព្ទ៖១២.៩នាក់លើប្រជជន១០០នាក់(រួម
មនទូរសព្ទចល័តនិងលើតុ)
ការបៃើបៃស់កុំព្យូទ័រ៖

៧៨.៤%ប្រើសម្រប់វាយអត្ថបទ
៥៨.៥%ប្រើសម្រប់អុីនធឺណិត
៤២.៤%ប្រើសម្រប់គណនា
៣៣.០%ប្រើសម្រប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជន
២០.៣%ប្រើសម្រប់រចនាផលិតផល
១៩.០%ប្រើសម្រប់ផ្ដល់ស្រវាកម្ម
១៦.៤%ប្រើសម្រប់ការអប់រំ

បៃភៃទដំណើរការ
៩០.០%សម្រប់MicrosoftWindows
២.៨%សម្រប់Macintosh
៣.០%សម្រប់Linux

ចំនួនអ្នកបៃើបៃស់អុីនធឺណិត១៣,០០០នាក់(ភាគច្រើននៅ
រាជធានីភ្នំព្រញនិងខ្រត្តសៀមរាប
ប្រភ្រទន្រអាជីវកម្មដ្រលមនទំនាក់ទំនងបណា្ដាញ
ដោយយោងក្រុមហ៊ុន៤២២

ក្រុមហ៊ុនICT៖៨៩%មនអុីនធឺណិត
ហិរញ្ញវត្ថុ៖៨៣%
ទ្រសចរណ៍៖៨២%
អង្គការ៖៨១%
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងlogistics៖៨១%
នាំច្រញ-នាំចូល៖៧០%
ផលិតកម្ម៖៦៦%
អប់រំ៖៥១%

១៣



២.ឯកសារដេលពាក់ព័ន្ធ

របាយការណ៍មួយទៀតដ្រលមនលក្ខណៈស្រដៀងនឹង
លទ្ធផលន្រការសិក្សាន្រះការសិក្សាអំពីស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ២០០៥បានរកឃើញថ
ឧបសគ្គសំខាន់ៗដ្រលមននៅកម្ពុជគឺហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
មិនមនគ្រប់គ្រន់និងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានបញ្ហាតម្ល្រ
អក្ខរភាពនិងការអប់រំភាសទីតាំងភូមិសស្ត្រក្នុងការផ្ដល់
ភាពងាយស្រួលហើយនិងបទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌(Hor,
2005)។

នៅក្រមការជួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិស្រវជ្រវ
HBF-RUPPក្នុងឆ្នាំ២០០៥សស្ត្រចារ្យមួយរូប
នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញបានរៀបចំ
ការសិក្សាស្រវជ្រវមួយអំពី"និនា្នាការនិងស្ថានភាពយ្រនឌ័រ
នៅក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា"ក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញហើយនិងខ្រត្ត៣ផ្ស្រង
ទៀតមនខ្រត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងបនា្ទាយមនជ័យ។
លទ្ធផលសំខាន់ៗន្រការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះមន៖

ចំនួនដ៏ច្រើនន្រសកលវិទ្យាល័យឯកជននិង
វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាកំពុងត្ររីកដុះដាលយ៉ាងខា្លាំងនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។ទោះយ៉ាងណាយ្រនឌ័រ
ជកតា្តមួយនៅក្នុងការអប់រំគ្រប់ផ្ន្រកដ្រលមន
ឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកចូលរួមទាំងអស់រួមមនអ្នក
រដ្ឋបាលគ្រូបង្រៀននិងអ្នកសិក្សា។សមមត្រ
ន្រសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសនៅក្នុងការអប់រំ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យានៅក្នុងកម្រិត
ទី៣គឺនៅមនកម្រិតទាប។ក្នុងឆ្នាំ២០០០ស្ត្រី
ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងផ្ន្រកផ្ស្រងៗពាក់ព័ន្ធនឹង
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនចនោ្លាះ
ពី២៥%ទៅ៤០%ក្នុងឆ្នាំ២០០១មនចនោ្លាះ
ពី២៦%ទៅ៤២%ក្នុងឆ្នាំ២០០២មនចនោ្លាះ
ពី១៣%ទៅ៤២%ក្នុងឆ្នាំ២០០៣មនចនោ្លាះ
ពី១២%ទៅ៤០%និងក្នុងឆ្នាំ២០០៤មន

ស្ថិតិសំខាន់អំពីICTក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

ប្រភ្រទន្របណា្ដាញអាជីវកម្ម
បណា្ដាញក្នុងស្រុក៦៩.៩%
បណា្ដាញតំបន់គ្មានខ្ស្រ២២.៥%
បណា្ដាញតំបន់ក្នុងស្រុកគ្មានខ្ស្រ៧.៩%

បំណ្រងច្រកន្រក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត
Online:២៨.៨%
Camitel:១៨.៤%
Camnet:១៣.១%
Telesurf:១០%
Citylink:៨.៤%
Camshin:៨.១%
Cogetel:២.៥%
Casacome:១%
AZ:១%

ភាពព្រញចិត្តទៅលើល្បឿនអុីនធឺណិត
ព្រញចិត្ត៥៥%
មិនព្រញចិត្ត៤៥%

មូលហ្រតុដ្រលព្រញចិត្ត
តម្ល្រ២១.៥%
ភាពដ្រលអាចជឿជក់បាន៤៤.៦%
ល្បឿន៥.៧%
ដកស្រង់ច្រញពីភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ឆ្នាំ២០០៨

ការភា្ជាប់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជ

ចនោ្លាះពី១១%ទៅ៤៤%ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ដ្រល
ពួកគ្រមកពីភ្នំព្រញ(ITC,RULE,RUPPនិង
NUM),សៀមរាប(BBU,ACI,IMSនិងCUS)
បាត់ដំបង(IME,NUM,CUPនិងIMS)និង
ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ(IC,IMEនិងIMS)។

តាមចម្លើយរបស់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មនសំខាន់

១៤
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(ប្រធានដ្របា៉ាតឺម៉ង់ឬក៏នាយក)បានអោយដឹង
ថមូលហ្រតុផ្ស្រងៗដ្រលធ្វើអោយមនចំនួនស្ត្រី
តិចជងបុរសគឺបណា្ដាលមកពី៖

ទី១មនចំនួនស្ត្រីតិចជងបុរសដ្រលបាន
បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
ទី២បទដា្ឋានវប្បធម៌ខ្ម្រររារាំងកូនស្រីមិន
អោយចូលរួមការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ឬក៏ធ្វើ
ដំណើរច្រញឆ្ងាយពីផ្ទះ
ទី៣ឪពុកម្ដៅយផ្ដល់អាទិភាពអោយ
កូនប្រុសនៅក្នុងការអប់រំព្រះកូនប្រុស
នឹងកា្លាយជអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ជងគ្រក្នុង
គ្រួសរនាព្រលអនាគត
ទី៤វិសមភាពន្រការចូលទៅក្នុង
វិស័យអប់រំផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគន៍
ព័ត៌មនវិទ្យារបស់សិស្សស្រីដោយ
ពួកគ្រខ្លួនឯងផ្ទាល់គិតថបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាគឺសក្ដិសម
សម្រប់ត្រសិស្សប្រុសហើយវាមន
លក្ខណៈលំបាកសម្រប់ពួកគ្រក្នុងការ
ចាប់យក។

ទិន្នន័យសរុបអំពីយ្រនឌ័រន្របុគ្គលិកនៅក្នុងផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបានបងា្ហាញ
ថបុគ្គលិកស្ត្រីនៅក្នុងការងារដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនចំនួន
តិចជងបុរសបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំណ្រងខ្ពស់
តំណ្រងកណា្ដាលនិងតំណ្រងទាប។

ស្ត្រីទទួលបានផលប្រយោជន៍ចនោ្លាះពី១១%
ទៅ២៥%នៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនន្របច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យានៅក្នុងផ្ន្រកខ្លះន្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជ(ភ្នំព្រញសៀមរាបបាត់ដំបងនិង
ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ)។

ការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗន្របច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជក៏ត្រូវបានបងា្ហាញអោយដឹង
តាមរយៈកាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដ្រលមនចំណងជើងថ"ការ
ភា្ជាប់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកម្ពុជក្នុងឆ្នាំ
២០០៨"(ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍,២០០៨)។

ចំណ្រះដឹងនិងជំនាញផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យារបស់ប្រជជនកម្ពុជ
នឹងមនការកើនឡើងហើយវាមនសរសំខាន់
សម្រប់ការរីកលូតលាស់ន្រស្រដ្ឋកិច្ចជតិ។

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាត្រូវបានគ្រ
ប្រើរួចហើយក្នុងការសម្របសម្រួលការធ្វើទិដា្ឋាការ
តាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកហើយគ្រក៏រំពឹងថវានឹង
ចូលរួមចំណ្រកធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការចុះ
បញ្ជីយនយន្តនិងអចលនទ្រព្យ។ការគ្រប់គ្រង
រដា្ឋាភិបាលតាមប្របអ្រឡិចត្រូនិកឬហៅថE-
governmentកំពុងមនការកើនឡើងនៅក្នុងការ
ភា្ជាប់ជមួយនឹងក្រសួងផ្ស្រងៗទៅកាន់សហគមន៍
(online)។

បើតាមអាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មននៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជមនមនុស្សប្រមណ១៣,០០០
នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ត្រូវបានបា៉ាន់ប្រមណថ
ប្រើប្រស់អុីនធឺណិតទៀងទាត់ហើយភាគច្រើន
នៅទីក្រុងភ្នំព្រញនិងខ្រត្តសៀមរាប។

ខណៈព្រលដ្រលតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ
អុីនធឺណិតរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសកាន់ត្រមន
ការកើនឡើងយុវវ័យកម្ពុជក៏កំពុងត្រដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអុីនធឺណិត
ផងដ្ររ។

ទោះយ៉ាងណាតម្ល្រថ្ល្រនៅក្នុងការប្រើប្រស់
អុីនធឺណិតបានពន្យឺតការរីកលូតលាស់របស់
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អុីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជជពិស្រសនៅ
ក្នុងតំបន់ជនបទបើទោះបីជសព្វថ្ង្រន្រះយើងអាច
ភា្ជាប់អុីនធឺណិតនៅតាមតំបន់ដ្រលនៅឆ្ងាយពី
ទីក្រុងនិងខ្រត្តក៏ដោយ។

អ្នកជំនាញនិយយថនៅក្នុងវិស័យ
ទូរគមនាគមន៍ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាមនការអភិវឌ្ឍខា្លាំងកា្លាជងគ្រនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជ។

អាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនបាននិយយ
ថវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ
មនការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុងទសវត្ស
ចុងក្រយន្រះ។

បើតាមសម្ដីលោកMortenErikseនាយក
ប្រតិបត្តិន្រCadcommsដ្រលជក្រុមហ៊ុនផ្ដល់
ស្រវាកម្មទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជឬហៅ
ថឃ្យូប៊ីបាននិយយថ"ការទទួលបានប្រព័ន្ធ
អុីនធឺណិតចល័តដ្រលមនល្បឿនលឿននឹងកា្លាយ
ជស្រវាកម្មដ្រលព្រញនិយមក្នុងទីផ្សារកម្ពុជ
ស្របព្រលដ្រលប្រជជនភាគច្រើនជពិស្រស
យុវវ័យចង់ប្រើប្រស់នូវបច្ច្រកវិទ្យាថ្មី"។

តាមអាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន"ការអភិវឌ្ឍ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនការ
ចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងច្រើនពីផ្ន្រកឯកជនហើយវា
មនសរសំខាន់សម្រប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជទាំងមូល"។

"កម្ពុជបានពិចារណាទៅលើគោលនយោបាយ
ដើម្បីរក្សាទុកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ជផ្ន្រកមួយន្រការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម"។
អាជ្ញាធរជតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនបានទទួល
ស្គល់ថ"មធ្យាបាយទំនាក់ទំនងសធារណៈនៅ
តាមភូមិខ្រត្តនិងរដា្ឋាភិបាលមនការអភិវឌ្ឍយឺត
នៅក្នុងកំលុង១០ឆ្នាំចុងក្រយន្រះបើធៀបនឹង
ប្រទ្រសជិតខាង។

២.៥.គោលនយោបាយបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍

ព័ត៌មានវិទ្យា
២.៥.១.ការដកសៃង់ចំណុចសំខាន់ៗដៃលមានចៃងក្នុងច្បាប់
និងគោលនយោបាយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាដៃលនិយាយពីបញ្ហា
ការងារនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

ដូចបានភា្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៧រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជបានខិតខំបង្កើតច្បាប់នានាផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ
ជតិរយៈព្រលវ្រងនិងមធ្យមគោលនយោបាយតាមផ្ន្រក
និងកម្មវិធីជច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈ
វិជ្ជមនដល់ភាពថ្កើងថ្កាននិងសុខដុមរមនារបស់ប្រជជន
កម្ពុជ។ទាក់ទងនឹងការងារនិងការអប់រំរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ
ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជមត្រ៣៦និងមត្រ៦៥បានច្រង
ពីសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរីសមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាព
របស់ខ្លួនសិទ្ធិទទួលប្រក់បំណាច់ស្មើគ្នាចំពោះការងារដូចគ្នា
សិទ្ធិទទួលការធានារា៉ាប់រងសង្គមនិងអត្ថប្រយោជន៍ខាង
សង្គមកិច្ចសិទ្ធិរបស់ប្រជពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានការអប់រំ
ប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់កម្រិត។ចំណ្រកមត្រ៦៧
បានច្រងអំពីរដ្ឋគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងផ្ន្រកសធារណៈ
និងឯកជនព្រមជមួយគ្នាន្រះបានច្រងអំពីកម្មវិធីសិក្សានិង
គោលការណ៍គរុកោសល្យទំនើបរាប់បញ្ចូលទាំងបច្ច្រកវិទ្យា
និងភាសបរទ្រស។

មួយវិញទៀតនៅក្នុងផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍ជតិបច្ចុប្បន្ន
កម្មឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ក៏បាននិយយពីសមិទ្ធផលនិង
កតា្តប្រឈមចម្បងៗក្នុងអាណត្តិទី៣និងគោលនយោបាយ
សកម្មភាពអាទិភាពសម្រប់អនុវត្តក្នុងអាណត្តិទី៤(សូម
មើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៧)។
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លទ្ធផលក្នុងការបន្តស្ដៅរនិងការកសង
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តខាងការអភិវឌ្ឍបច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មននិងទូរគមនាគមន៍បានបងា្ហាញថ
កំណើនវិនិយោគិនឯកជនមនការកើនឡើងលើ
វិស័យទូរគមនាគមន៍ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦។គម្រង
ការងារធំៗជច្រើនដ្រលមនទឹកប្រក់ច្រើន
ជង២ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិកត្រូវបានអនុវត្ត
និងបន្តអនុវត្តដើម្បីពង្រីកហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បណា្ដាញខ្ស្រកាបអុបទិកសំដៅពង្រីកស្រវាកម្ម
ទូរគមនាគមន៍នៅទូទាំងប្រទ្រស។ចំនួនអ្នក
ប្រើប្រស់អុីនធឺណិតមនការកើនឡើងពី៨,៦៣០
នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៥មកដល់២០,១០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ
២០០៨។

ច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ពុំទាន់បានអនុម័ត
ពីរដ្ឋសភានៅឡើយស្រវាមត់ច្រក
ទូរគមនាគមន៍អន្តរជតិខុសច្បាប់នៅត្របន្ត
កើតមនកិច្ចសហការរវាងក្រសួងប្រសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍និងប្រតិបត្តិករភា្នាក់ងារ
អភិវឌ្ឍន៍ពុំទាន់មនភាពល្អប្រសើរតម្ល្រប្រើប្រស់
ស្រវាអុីនធឺណិតមនតម្ល្រថ្ល្រស្រវាប្រសណីយ៍
របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមនលក្ខណៈប្រកួត
ប្រជ្រងខា្លាំងជងស្រវាប្រសណីយ៍របស់រដ្ឋ
ហើយសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យ
ប្រសណីយ៍នៅមនកម្រិតនៅឡើយ។ទាំង
ន្រះគឺជកតា្តប្រឈមសំខាន់នៅក្នុងផ្ន្រកន្រះ។
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាលំបាកទាំងន្រះក្រសួង
ប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នឹងពង្រីក
ស្រវាកម្មប្រសណីយ៍និងកាត់បន្ថយថ្ល្រនានា
ព្រមទាំងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្រសួង។

លទ្ធផលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារ
នៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រជតិដដ្រលន្រះក៏
បាននិយយពីការទទួលស្គល់និងឯកភាពលើ

ចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដ្រលថផ្ន្រកឯកជនជ
កម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រប់ការវិនិយោគនិងកំណើន
ក្នុងប្រទ្រស។យុទ្ធសស្ត្ររយៈព្រលវ្រងរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យការងាររួមមនការបង្កើត
ការងារការជួយស្វ្រងរកការងារអោយធ្វើការ
បណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការក្រលម្អលក្ខខណ្ឌ
ការងារ។បន្តពីអាណត្តិទី៣រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជ
នឹងពង្រឹង"វ្រទិការាជរដា្ឋាភិបាល-វិស័យឯកជន"
កាត់បន្ថយការតម្រូវខាងឯកសរនានាពង្រីក
ច្រកចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជតិពង្រឹងបទដា្ឋាន
គតិយុត្តិសម្រប់គំទ្រវិស័យឯកជនបន្តអនុវត្ត
គោលនយោបាយផ្សារភា្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅនឹង
លក្ខខណ្ឌការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលអ្នកផ្សះផ្សារ
វិវាទស្ម័គ្រចិត្ត។

សមិទ្ធផលនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺការបង្កើតនូវ
ធនធានមនុស្សដ្រលមនគុណភាពដោយផ្អ្រក
លើយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០
ដោយផ្ដៅតសំខាន់លើបីចំណុចក.ការធានា
សមធម៌ន្រការចូលរៀនខ.ការក្រលម្អគុណភាព
និងប្រសិទ្ធភាពន្រការអប់រំនិងគ.ការពង្រឹង
ស្ថាប័ននិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍ
វិមជ្ឈការ។

បន្ថ្រមពីន្រះនៅក្នុងច្បាប់អប់រំក៏បាននិយយអំពីការ
កំណត់វិធាននិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នាក់ជតិសម្រប់កសង
ប្រព័ន្ធអប់រំមួយព្រញល្រញនិងឯកភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្សដោយផ្ដល់ការអប់រំព្រញមួយជីវិតសម្រប់ទាំងអស់
គ្នា។ដោយផ្ដៅតលើបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់ការអប់រំមត្រ២៨
ន្រច្បាប់ន្រះបានច្រងថ៖

"រដ្ឋត្រូវលើកកម្ពស់និងគំទ្រដល់ការសិក្សា
ស្រវជ្រវការអភិវឌ្ឍការច្ន្រប្រឌិតនិងការផលិតដ្រល
មនលក្ខណៈវិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់
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ការអប់រំដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្មនិង
ស្របតាមសកលភាវូបនីយកម្មដើម្បីលើកស្ទួយ
សមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទ្រស
ជតិ។

ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យអប់រំត្រូវកំណត់
គោលការណ៍ស្ដីពីវិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់
ការអប់រំគ្រប់ភូមិសិក្សាន្រប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជស្របតាម
គោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល។"

នៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-
២០១០បានសរស្ររថយុទ្ធសស្ត្រថ្មីស្ដីពីបច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មនទូរគមនាគមន៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ដោយផ្ដៅតជដំបូងនៅតាមសលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
និងសលាគរុកោសល្យនិងភា្ជាប់ភាពជដ្រគូជមួយអ្នកផ្ដល់
ស្រវាឯកជន។ខ្ទង់ចំណាយន្រការពង្រីកសម្ភាររូបវន្តផ្ន្រក
វិទ្យាសស្ត្របច្ច្រកវិទ្យានិងICTគឺមនទឹកប្រក់ប្រហ្រល
២២ពាន់លានរៀលខ្ម្ររដ្រលស្មើនឹង៥.៥.លានដុលា្លារ
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ស្របជមួយគ្នាន្រះនៅក្នុងកម្មវិធីគំទ្រ
វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-១០ក៏បានសរស្ររដ្ររថនឹងបន្តការ
អភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មន
សរគមនាគមន៍(ICT)ដល់គ្រូឧទ្ទ្រសនិងគ្រូមធ្យមសិក្សា
ទាំងអស់។

មួយវិញទៀតគោលបំណងន្រស្រចក្ដីព្រង
គោលនយោបាយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាគឺធ្វើ
អោយសង្គមកម្ពុជពោរព្រញដោយចំណ្រះដឹងតាមរយៈការ
ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនសមស្របតាម
រយៈការបង្កើតនិងផ្ដល់នូវបទដា្ឋាននិងគោលនយោបាយ
ជតិព្រមទាំងការផ្ដល់ស្រវាសកលនិងលទ្ធភាពអាច
ប្រើប្រស់បាននូវព័ត៌មននិងបរិកា្ខារទំនាក់ទំនងក្នុងស្រុក។

ឯកសរគោលនយោបាយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំបញ្ជាក់ថបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មន

និងសរគមនាគមន៍ជឧបករណ៍មួយនៅក្នុងចំណម
ឧបករណ៍សំខាន់ៗសម្រប់រៀនសម្រប់ការបង្រៀនសម្រប់
ការសិក្សាស្រវជ្រវនិងសម្រប់ច្រករំល្រកព័ត៌មន។

២.៥.២.ផៃនការសកម្មភាពទីកៃុងប៉ៃកាំង(BeijingPla-
tformforaction,1995)

សន្និសីទពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជជតិស្ដី
អំពីបញ្ហាស្ត្រីបីលើកដំបូង(លើកទី១នៅឆ្នាំ១៩៧៥នា
ទីក្រុងមុិកសុីកូប្រទ្រសមុិកសុីកូលើកទី២នៅឆ្នាំ១៩៨០នា
ទីក្រុងកូប៉្រនហាហ្គ្រនប្រទ្រសដាណឺម៉ាកនិងលើកទី៣នៅ
ទីក្រុងណ្ររ៉ូប៊ីប្រទ្រសក្រនយ៉ា)មិនបាននិយយពីបញ្ហា
ស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាទ្រ។សន្និសីទ
ពិភពលោកលើកទី៤និងបន្តរហូតដល់លើកទី៧របស់អង្គការ
សហប្រជជតិស្ដីអំពីបញ្ហាស្ត្រីមនផ្ន្រកមួយបាននិយយពី
ស្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ(UNITEDNATION,2010)។

កម្ពុជគឺជប្រទ្រសហត្ថល្រខីមួយក្នុងចំណម
ប្រទ្រសជសមជិកអង្គការសហប្រជជតិចំនួន១៨៩
ផ្ស្រងទៀតដ្រលត្រូវអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉្រកាំង
ឆ្នាំ១៩៩៥។

ខាងក្រមន្រះគឺជការសង្ខ្របន្រសន្និសីទពិភពលោក
លើកទី៤របស់អង្គការសហប្រជជតិស្ដីអំពីបញ្ហាស្ត្រីដ្រល
បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉្រកាំងខ្រកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៥បាន
និយយពីសកម្មភាពជំរុញអោយមនសមភាពការអភិវឌ្ឍ
និងសន្តិភាព។នៅក្នុងសកម្មភាពជយុទ្ធសស្ត្រសម្រប់
ការអនុវត្តដ្រលមន១២ចំណុចក្នុងនោះចំណុចទី១០ក៏មន
និយយពីស្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។យុទ្ធសស្ត្រអនុវត្ត
ទាំង១២ចំណុចនោះគឺចំណុចទី១ស្ត្រីនិងភាពក្រីក្រចំណុច
ទី២ការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណា្ដាលដល់ស្ត្រីចំណុចទី៣
ស្ត្រីនិងសុខភាពចំណុចទី៤ការប្រឆំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ចំណុចទី៥ស្ត្រីនិងជម្លាះប្រដាប់អាវុធចំណុចទី៦និយយពី
ស្ត្រីនិងស្រដ្ឋកិច្ចចំណុចទី៧ស្ត្រីនៅក្នុងអំណាចនិងស្រចក្ដី
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សម្រចចិត្តចំណុចទី៨យន្តកម្មស្ថាប័នដើម្បីភាពរីកចម្រើន
របស់ស្ត្រីចំណុចទី៩សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីចំណុចទី១០ស្ត្រី
និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណុចទី១១ស្ត្រីនិងបរិស្ថានចំណុច
ទី១២ក្ម្រងស្រី។

ផ្រនការសកម្មភាពជយុទ្ធសស្ត្រក្នុងចំណុចទី១០
មនវត្ថុបំណងជយុទ្ធសស្ត្រពីរគឺទី១បង្កើនការចូលរួម
និងលទ្ធភាពទទួលបានរបស់ស្ត្រីក្នុងការបញ្ច្រញមតិនិងធ្វើ
ស្រចក្ដីសម្រចចិត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ច្រកវិទ្យា
ថ្មីដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងទី២ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ
តុល្យភាពនិងធ្វើមិនអោយមនភាពលំអៀងសម្រប់ស្ត្រីក្នុង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

នៅក្នុងវត្ថុបំណងយុទ្ធសស្ត្រទាំងពីរក្នុងចំណុច
ទី១០ដ្រលនិយយអំពីស្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមនច្រង
យ៉ាងច្បាស់នូវសកម្មភាពដ្រល១.រដា្ឋាភិបាល២.ប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយជតិនិងអន្តរជតិ៣.តាមរយៈរដា្ឋាភិបាលឬ
យន្តការជតិដើម្បីធ្វើអោយស្ត្រីប្រសើរឡើងនិង៤.តាម
អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលនិងសមគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
អាជីពត្រូវអនុវត្ត។សកម្មភាពនៅក្នុងវត្ថុបំណងយុទ្ធសស្ត្រ
ទី១មន៖

តាមរយៈរដា្ឋាភិបាលសកម្មភាពដ្រលត្រូវ
អនុវត្តមន៨ចំណុចក.គំទ្រការអប់រំស្ត្រីការ
បណ្ដុះបណា្ដាលនិងការងារដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរ
ឡើងនូវឱកាសស្មើគ្នាសម្រប់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រប់
ជ្រុងនិងកម្រិតទាំងអស់ន្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ.
គំទ្រការសិក្សាស្រវជ្រវក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំង
អស់របស់ស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ.លើក
តម្កើងការចូលព្រញមុខមត់និងស្មើភាពគ្នារបស់
ស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃ.សំដៅអោយមន
តុល្យភាពក្នុងការត្រងតាំងស្ត្រីនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់
ន្រការងារក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយង.លើកកម្ពស់
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអោយបង្កើតកម្មវិធីអោយបាន

ច្រើនសម្រប់ស្ត្រីស្របជមួយនឹងស្ររីភាពន្រ
ការបញ្ច្រញមតិក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច.លើក
កម្ពស់និងទទួលស្គល់បណា្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
របស់ស្ត្រីឆ.លើកកម្ពស់និងផ្ដល់គ្រប់មធ្យាបាយ
ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការច្ន្រប្រឌិតការប្រើប្រស់
កម្មវិធីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជតិនិងជ.ធានានូវ
ស្ររីភាពន្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជតិនិងអន្តរជតិ៖
អភិវឌ្ឍនូវយន្តកម្មបទដា្ឋានដ្រលលើកកម្ពស់ភាព
ស្មើគ្នានិងសំបូរប្របនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង
ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអន្តរជតិព្រមទាំងបង្កើនការ
ចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការផលិតនិងការធ្វើ
ស្រចក្ដីសម្រចចិត្ត។

តាមរយៈរដា្ឋាភិបាលឬយន្តការជតិដើម្បីធ្វើ
អោយស្ត្រីប្រសើរឡើង៖មន៤ចំណុចក.ជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល
សម្រប់ស្ត្រីដើម្បីបង្កើតព័ត៌មនសម្រប់
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ.ជំរុញការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងរួមមនបច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗជមធ្យាបាយ
បង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគ.សម្របសម្រួលក្នុង
ការបង្កើតសៀវភៅសម្រប់អ្នកជំនាញការប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយជស្ត្រីនិងឃ.ជំរុញស្ត្រីក្នុងការបង្កើត
ការណ្រនាំពីអាជីពនិងក្រមសីលធម៌ចាំបាច់
នានា។

តាមរយៈអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលនិង
សមគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាជីព៖មន៤ចំណុច
ក.ជំរុញនិងបង្កើតអោយមនក្រុមឃ្លាំមើល
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ្រលអាចត្រួតពិនិត្យនិង
ពិគ្រះយោបល់ជមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ.
បណ្ដុះបណា្ដាលស្ត្រីអោយច្រះប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មនកាន់ត្រប្រសើរជងមុនគ.បង្កើតបណា្ដាញ

១៩
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និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីព័ត៌មនសម្រប់អង្គការមិនម្រន
រដា្ឋាភិបាលនិងឃ.ជំរុញវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
និងការអប់រំនិងស្ថាប័នបណ្ដុះបណា្ដាលប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីច្រកចាយព័ត៌មនអភិវឌ្ឍន៍និង
បញ្ហាសង្គម។

វត្ថុបំណងយុទ្ធសស្ត្រទី២មនសកម្មភាព៖

តាមរយៈរដា្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជតិ
សកម្មភាពត្រូវអនុវត្តមន៦ចំណុចរួមមន៖
ក.ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការសិក្សាស្រវជ្រវ
និងការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រព័ត៌មនអប់រំនិង
ទំនាក់ទំនងខ.ជំរុញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង
ភា្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើតចំណ្រះដឹង
ជក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពគ.ជំរុញ
ការបណ្ដុះបណា្ដាលដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាជីព
ពីបញ្ហារសើបរបស់យ្រនឌ័រឃ.ជំរុញប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយមិនអោយបងា្ហាញអ្វីដ្រលធ្វើអោយស្ត្រី
អាប់អោនឬក្រងប្រវ័ញ្ចស្ត្រីឡើយង.ធ្វើអោយ
ប្រសើរឡើងនូវបញ្ញត្តិដ្រលអ្នកភ្រទនិយមបងា្ហាញ
ក្នុងន័យរីសអើងនិងបនា្ទាបបនោ្ថាកនិងច.ចាត់
វិធានការយ៉ាងមនប្រសិទ្ធភាពដោយរួមមនការ
អនុវត្តផ្លូវច្បាប់ប្រឆំងរូបភាពអាសអាភាសនិង
អំពើហិង្សាដល់ស្ត្រីនិងកុមរ។

តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមមន៖ក.អភិវឌ្ឍ
ស្រចក្ដីណ្រនាំនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអោយ
ស្របនឹងស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិខ.អភិវឌ្ឍ
ស្រចក្ដីណ្រនាំនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដ្រល
និយយពីអំពីហិង្សាការធ្វើអោយអាប់អោន
ឬរូបភាពអាសអាភាសគ.បង្កើតទស្សនវិស័យ
យ្រនឌ័រលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍អ្នក
ប្រើប្រស់និងសង្គមសុីវិលនិងឃ.លើកកម្ពស់
ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិតលើគ្រប់កម្រិត
ន្រការងារ។

តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការមិនម្រន
រដា្ឋាភិបាលផ្ន្រកឯកជនដោយមនកិច្ចសហការ
ជមួយយន្តការជតិដើម្បីអោយមនភាពរីក
ចម្រើនដល់ស្ត្រីរួមមន៖ក.លើកកម្ពស់ការ
ប្រងច្រកទំនួលខុសត្រូវស្មើគ្នាក្នុងគ្រួសរតាមរយៈ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ.បង្កើតឬច្រកចាយសម្ភារ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកដឹកនាំជស្ត្រីគ.ជំរុញ
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឃ.គំទ្រជថវិកាឬគ្រប់
មធ្យាបាយទំនាក់ទំនងនិងង.បង្កើតការបងា្ហាញ
និងបណ្ដុះបណា្ដាលអ្នកជំនាញដើម្បីវិភាគបញ្ហា
យ្រនឌ័រក្នុងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

២០
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ការសិក្សាស្រវជ្រវបានកំណត់យករាជធានីភ្នំព្រញ
ជកន្ល្រងសិក្សាស្រវជ្រវដោយសរត្រហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បច្ច្រកវិទ្យាភាគច្រើនមននៅភ្នំព្រញហើយមនអ្នកប្រើប្រស់
ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងតំបន់ន្រះ។ផ្អ្រកលើគោលបំណង
និងកម្មវត្ថុន្រការសិក្សាស្រវជ្រវដ្រលតម្រូវអោយប្រើប្រស់
ទិន្នន័យជល្រខនិងតម្រូវការយល់ដឹងអោយបានសុីជម្រ
ការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះបានប្រើវិធីសស្ត្រទាំងប្របបរិមណ
និងគុណភាពដោយមនប្រើប្រស់ទិន្នន័យបឋមនិង
ទិន្នន័យបនា្ទាប់។

ទិន្នន័យប្របបរិមណទទួលបានពីការសម្ភាសជមួយ
តំណាងស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកដ្រលធ្វើការក្នុងប្រភ្រទស្ថាប័ន
បួនសំខាន់ៗដូចជក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិអង្គការ
សង្គមសុីវិលផ្ន្រកឯកជន(ដ្រលមនក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវា
កម្មអុីនធឺណិតនិងហាងអុីនធឺណិត)ព្រមទាំងគ្រឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិក្សា។ទន្ទឹមនឹងគ្នាន្រះទិន្នន័យប្របបរិមណក៏ត្រូវ
បានប្រមូលពីព័ត៌មនការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរីសបុគ្គលិកតាម

ប្រព័ន្ធគ្រហទំព័ររយៈព្រល៣ខ្រគិតចាប់ពីថ្ង្រទី៦ខ្រកក្កដា
ឆ្នាំ២០១០ពីគ្រហទំព័រដ្រលគ្រនិយមទស្សនាជងគ្រក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជចំនួនពីរគឺbongthom(www.bongthom.
com)និងpelprek(www.pelprek.com)។តាមផ្រន
ការប្រមូលទិន្នន័យពីគ្រហទំព័រការសិក្សាន្រះក៏គ្រងប្រមូល
ព័ត៌មនពីគ្រហទំព័រcamhr(www.camhr.com)ដ្ររត្រ
ដោយសរគ្រហទំព័រន្រះមិនអនុញ្ញាតអោយមនការស្ទង់មតិ
ហើយម្យា៉ាងទៀតការផ្សាយការងារន្រគ្រហទំព័រទាំងពីរមន
ចំនួនការងារច្រើនគ្រប់គ្រន់ហើយដ្ររនោះក្រុមការងារបាន
សម្រចមិនយកគ្រហទំព័រន្រះវិញ។

ការសិក្សាស្រវជ្រវទទួលបានទិន្នន័យប្របគុណភាព
មកពីការសម្ភាសប្របសុីជម្រជមួយអ្នកដ្រលមនតួនាទី
សំខាន់ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងស្ថាប័ន
ទាំងបួនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។លើសពីន្រះការសិក្សា
បានបន្ថ្រមការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតដ្រលសិក្សាផ្ន្រក
ICTនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា។

តារាងទី១៖វិធីសាស្តៃសិក្សាសៃវជៃវនិងឧបករណ៍សៃវជៃវ

កម្មវត្ថុស្រវជ្រវ
ប្រភ្រទអ្នកឆ្លើយតប

សម្ភាស
គំរូតាង សូចនាករ

វិធីសស្ត្រប្រមូល
ទិន្នន័យ

កម្មវត្ថុទី១:
សមមត្រស្ត្រីដ្រល
បានប្រើប្រស់ICT
ក្នុងវិស័យអប់រំនិង
ការងារ

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
ទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញ

៣៦
ទិន្នន័យប្របបរិមណ
១.សមមត្រនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
និងអនុបណ្ឌិតដ្រលបានបញ្ចប់ការ
សិក្សានិងកំពុងសិក្សានៅតាមបណា្ដា
សកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថាន
បណ្ដុះបណា្ដាលផ្ស្រងៗ
២.សមមត្រន្របុគ្គលិកដ្រលកំពុង
ធ្វើការក្នុងស្ថាប័ននិងសមមត្រន្រ
បុរសនិងស្ត្រីដ្រលធ្វើការក្នុងផ្ន្រកICT

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

ក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរ
ជតិ

២៨

អង្គការសង្គមសុីវិល ១៥៨

ផ្ន្រកឯកជនមនហាង
អុីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត

២១៤

២១

៣.វិធីសាស្តៃនៃការសៃវជៃវ
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កម្មវត្ថុស្រវជ្រវ
ប្រភ្រទអ្នកឆ្លើយតប

សម្ភាស
គំរូតាង សូចនាករ

វិធីស្រស្តប្រមូល
ទិន្នន័យ

កម្មវត្ថុទី២:
ទស្សនវិស័យយ្រនឌ័រ
ក្នុងការងារICT

ការជ្រើសរីសការងារ
តាមរយៈគ្រហទំព័រ

៣
ទិន្នន័យប្របបរិមណ
ចំនួនការងារដ្រលបានផ្សព្វផ្សាយ
តាមរយៈប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត

សង្ខ្របការផ្សព្វផ្សាយ
ការងាររយៈព្រលបីខ្រ

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
ទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញ

៣៦
ទិន្នន័យប្របបរិមណ
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥

ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រនិងការ
ពិភាក្សាជក្រុមជមួយ
និស្សិត

ក្រសួងនានារួមនិង
អាជ្ញាធរជតិ

២៨
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥
ទិន្នន័យគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

អង្គការសង្គមសុីវិល

១៥៨
ទិន្នន័យបរិមណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥
ទិន្នន័យគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

ផ្ន្រកឯកជនមនហាង
អុីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត

២១៤
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៤
ទិន្នន័យគុណភាព
ទស្សនវិស័យនានាអំពីស្ត្រីនិងការងារ
ផ្ន្រកICT

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

២២
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កម្មវត្ថុស្រវជ្រវ
ប្រភ្រទអ្នកឆ្លើយតប

សម្ភាស
គំរូតាង សូចនាករ

វិធីស្រស្តប្រមូល
ទិន្នន័យ

កម្មវត្ថុទី៣:
ឧបសគ្គរារាំងស្ត្រីពី
ការចូលរួមក្នុងផ្ន្រក
ICTក្នុងវិស័យអប់រំ
និងការងារ

ការវិភាគលើច្បាប់និង
គោលនយោបាយនានា
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ន្រកICT

N/A

ទិន្នន័យដ្រលមនស្រប់
ច្បាប់និងគោលនយោបាយនានាដ្រល
ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ន្រកICT

ឯកសរដ្រលមននៅ
ក្នុងស្រុកនិងក្រស្រុក
ដ្រលកម្ពុជបានចុះ
ហត្ថល្រខា

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
ទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញ

៣៦
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

៣៦

ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រនិងការ
ពិភាក្សាជក្រុមជមួយ
និស្សិត

ក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរ
ជតិ

២៨
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

អង្គការសង្គមសុីវិល

១៥៨
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

ផ្ន្រកឯកជនមនហាង
អុីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត

២៤៦
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

កម្រងបញ្ជីសំណួរដ្រល
ស្ថាប័នគោលដៅត្រូវ
បំព្រញដោយខ្លួនឯង

១៥
ទិន្នន័យប្របគុណភាព
ឧបសគ្គនានាដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូល
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

ការសម្ភាសប្រប
សុីជម្រ

២៣



៣.វិធីសាស្តេនេការសេេវជេេវ

៣.១.កៃុមគោលដៅនៃការសៃវជៃវ

នៅក្នុងការរៀបចំគោលគំនិតសិក្សាស្រវជ្រវ
ក្រុមការងារបានធ្វើបទបងា្ហាញអំពីគម្រងន្រការសិក្សា
ស្រវជ្រវកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០០៩ដើម្បីឲ្យអ្នក
ចូលរួមជួយផ្ដល់មតិក្រលំអដោយមនការចូលរួមពីតំណាង
ក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអង្គការ
សង្គមសុីវិលនិងអ្នកសិក្សាស្រវជ្រវ។ចំពោះទិន្នន័យប្រប
បរិមណអង្គប្រជុំនាព្រលនោះបានស្នើជ្រើសយកស្ថាប័ន
ចំនួន៤៣៦ស្មើនឹង៩៨៦កម្រងសំណួរដោយមនកម្រង
សំណួរសម្រប់ស្ថាប័នចំនួន៤៣៦និងកម្រងសំណួរសម្រប់
បុគ្គលិកចំនួន៥៥០។ដើម្បីអោយអ្នកចូលរួមស្រវជ្រវអាច
តំណាងបានពីស្ថាប័នដ្រលសិក្សាហើយជៀសផុតពីអត្រ
អ្នកឆ្លើយតបទាបនិងកំហុសឆ្គងក្នុងន័យស្ថិតិក្រុមការងារ
បានសម្រចកំណត់យកស្ថាប័នចំនួនដដ្រល(៤៣៦)ត្រ
បានបន្ថ្រមចំនួនបុគ្គលិករហូតដល់១,៣០០នាក់។ក្រុម
គោលដៅត្រូវបានប្រងច្រកជ៤ផ្ន្រកសំខាន់ៗ គឺ៖

ក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិមន២៨ស្ថាប័ន
ច្រកជកម្រងសំណួរសម្រប់២៨ស្ថាប័ននិង
កម្រងសំណួរសម្រប់បុគ្គលិកចំនួន១៥០កម្រង
សំណួរ។

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញចំនួន៣៦ត្រូវជកម្រង
សំណួរសម្រប់ស្ថាប័ន៣៦និងកម្រងសំណួរ
សម្រប់បុគ្គលិក១៨០។

អង្គការសង្គមសុីវិលសរុប១៥៨ច្រកជកម្រង
សំណួរសម្រប់ស្ថាប័ន១៥៨និងកម្រងសំណួរ
សម្រប់បុគ្គលិកចំនួន៤៧៤កម្រងសំណួរ។ 

ផ្ន្រកឯកជនដ្រលមនហាងអុីនធឺណិតនិង
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតដ្រលមនសរុប
២១៤ត្រូវជកម្រងសំណួរសម្រប់ស្ថាប័ន២១៤
និងកម្រងសំណួរសម្រប់បុគ្គលិកចំនួន៧០។

ក្រុមការងារបានជ្រើសយកគ្រហទំព័រការងារសំខាន់ៗ
ពីរនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជគឺwww.bongthom.comនិង
www.pelprek.comដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ការងាររយៈព្រលបី
ខ្រ។

សម្រប់ទិន្នន័យប្របគុណភាពក្រុមការងារបាន
សម្រចជ្រើសរីសយកការសម្ភាសប្របសុីជម្រជមួយ
អ្នកដ្រលមនតួនាទីសំខាន់ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាចំនួន៥៩នាក់ដ្រលក្នុងនោះមន១៥នាក់មក
ពីក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិ១៥នាក់មកពីគ្រឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិក្សា១៥នាក់មកពីអង្គការសង្គមសុីវិលនិង១៤នាក់
មកពីផ្ន្រកឯកជន។ជងន្រះទៀតដើម្បីអោយទិន្នន័យរឹតត្រ
អាចបងា្ហាញនូវតថភាពជក់ស្ដ្រងការពិភាក្សាជក្រុមជមួយ
និស្សិតដ្រលសិក្សាផ្ន្រកICTនៅគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាចំនួន
៦ត្រូវបានជ្រើសរីសដ្រលមននិស្សិតចាប់ពី៥-៧នាក់ក្នុង
ស្ថាប័ននីមួយៗ។

៣.២.វិធីសាស្តៃបៃមូលទិន្នន័យ

ក្រុមការងារស្រវជ្រវបានចុះទៅទំនាក់ទំនងដោយ
ផ្ទាល់ជមួយស្ថាប័នដូចបានរៀបរាប់ខាងលើដើម្បីបងា្ហាញ
ពីគោលបំណងន្រការស្រវជ្រវក៏ដូចជផ្ដល់ល្រខទូរសព្ទ
ទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាដ្រលកើតមន
ទាក់ទងនឹងការស្រវជ្រវ។

កម្រងសំណួរបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នដូចបាន
រៀបរាប់ខាងលើតាមរយៈអ្នកជំនួយការស្រវជ្រវរបស់
អង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយដើម្បីអោយអ្នកតំណាង
ស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកស្ថាប័នដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រជួយ
បំព្រញហើយនិងទទួលបានការសម្ភាសសុីជម្រ។ក្នុង
លក្ខខណ្ឌពិស្រសចំពោះស្ថាប័នឧត្ដមសិក្សាដ្រលស្ថិត
នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំមនលិខិតជួយ
សម្របសម្រួលដ្រលច្រញពីក្រសួងទៅកាន់ស្ថាប័នដើម្បី
អោយអ្នកតំណាងស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកស្ថាប័នដ្រលច្រះ

២៤
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ប្រើកុំព្យូទ័រជួយបំព្រញព្រមទាំងទទួលបានការសម្ភាស
សុីជម្រជមួយបុគ្គលិកដ្រលមនតួនាទីសំខាន់ផ្ន្រកICT
និងពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាICT។
ជទូទៅក្រុមការងារបានបញ្ជូនកម្រងសំណួរ៧ច្បាប់ទៅ
ក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានិង
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតដ្រលក្នុងនោះមនកម្រង
សំណួរដោយឡ្រកពីគ្នាសម្រប់អ្នកតំណាងស្ថាប័ន១រូប
បុគ្គលិក៥រូបនិងការសម្ភាសសុីជម្រ១រូប។ឯកម្រង
សំណួរសម្រប់ការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតមនត្រ
ចំពោះស្ថាប័នអប់រំមួយចំនួនដ្រលបានផ្ដល់ការអប់រំផ្ន្រកICT
ដល់និស្សិតត្រប៉ុណ្ណោះ។ជមធ្យមមនត្រកម្រងសំណួរ
ចំនួន៤ច្បាប់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផ្ដល់ជូនអង្គការសង្គមសុីវិល
ដើម្បីបំព្រញនិងសម្ភាស។កម្រងសំណួរសម្រប់ម្ចាស់
ហាងអុីនធឺណិតមនត្រមួយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះសម្រប់ម្ចាស់
ហាងអុីនធឺណិតឬអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងហាងនោះ។

អ្នកដឹកនាំឬប្រធានឬគណៈគ្រប់គ្រងន្រស្ថាប័នដូច
បានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានស្នើដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាង
របស់ខ្លួននិងបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សា
ស្រវជ្រវន្រះដោយមនរយៈព្រល២សបា្ដៅហ៍ដើម្បីបំព្រញ
កម្រងសំណួរប្របបរិមណនិងចាត់ច្រងអ្នកដ្រលមន
តួនាទីសំខាន់សម្រប់ធ្វើការសម្ភាសសុីជម្ររយៈព្រលបី
សបា្ដៅហ៍។ក្នុងព្រលនោះដ្ររក្រុមការងារស្រវជ្រវបានរក្សា
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជមួយស្ថាប័នគោលដៅព្រមទាំងបាន
ស្នើសុំស្ថាប័នគោលដៅមួយចំនួនដ្រលក្រុមការងារយើង
ជ្រើសរីសជួយសម្របសម្រួលព្រលវ្រលាក្នុងការចាត់តាំង
អ្នកគ្រប់គ្រងខាងICTដើម្បីអោយក្រុមការងារយើងសម្ភាស
ដោយផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានស្នើសុំទៅខាងស្ថាប័នអប់រំ
មួយចំនួនដ្រលយើងជ្រើសរីសជួយរៀបចំក្រុមនិស្សិតបាន
ពិភាក្សាក្រុមផងដ្ររ។ក្នុងព្រលប្រមូលកម្រងបញ្ជីសំណួរមក
វិញក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យមើលទិន្នន័យក្នុងកម្រងបញ្ជី
សំណួរយ៉ាងច្បាស់លាស់មុននឹងយកហើយក្រុមការងារ
ត្រងត្រពិភាក្សាគ្នាក្នុងការចុះច្រកនិងប្រមូលទិន្នន័យដ្រល

មនបញ្ហាដើម្បីស្វ្រងរកដំណះស្រយ។

៣.៣.ការវិភាគទិន្នន័យ

គ្រប់កម្រងសំណួរទាំងអស់សុទ្ធត្របានត្រួតពិនិត្យ
យ៉ាងហ្មត់ចត់នៅព្រលប្រមូលទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញនិង
បានលាងសម្អាតនូវរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយនៅក្នុងនិង
ឆ្លងវារីយ៉ាប។ក្រុមការងារបានប្រើកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យជ
ច្រើនដើម្បីវិភាគរួមមន៖

ចំពោះការបញ្ចូលទិន្នន័យគឺយើងបញ្ចូលតាម
Epidata3.1។យើងបានបង្កើតរបៀបត្រួតពិនិត្យ
យ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីបងា្ការរាល់កំហុសដ្រលអាច
កើតមននៅព្រលបញ្ចូលទិន្នន័យ។ក្រយពី
បញ្ចូលរួចរាល់ហើយទិន្នន័យទាំងអស់នោះគឺយើង
បានបម្ល្រងមកប្រើប្រស់ក្នុងSPSS។

ការវិភាគទិន្នន័យប្របបរិមណត្រូវបានប្រើប្រស់
នូវកម្មវិធីផ្ន្រកទន់SPSS18.0ដើម្បីវិភាគស្វ្រង
រកលទ្ធផលតាមរយៈគោលបំណងរបស់ការសិក្សា
ស្រវជ្រវ។ការវិភាគរួមមនភាគរយ(%)
ប្រើប្រស់តាមរយៈបម្ល្រងច្រកប្រកង់ជមធ្យមភាគ
ឬជម្រដ្យានអាស្រ័យលើបម្ល្រងន្រទិន្នន័យ។
មនន័យថបើទិន្នន័យនោះមនបម្ល្រងច្រក
របាយស្មើសច់គឺយើងប្រើមធ្យមភាគ(Mean)បើ
ទិន្នន័យនោះមនលក្ខណៈមិនស្មើសច់គឺយើង
ប្រើម្រដ្យាន(Median)ការប្រើប្រស់ត្រស្តឃី
ការ៉្រដើម្បីកំណត់ពីភាពខុសគ្នារវាងភាគរយពីរ
ផ្ស្រងគ្នានិងកំណត់បញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងវា៉ារីយ៉ាប
ពីរផ្ស្រងៗគ្នានិងការវិភាគឆ្លងកាត់វា៉ារីយ៉ាបជដើម
។ល។

តាមប្របគុណភាពទិន្នន័យបានពីការសម្ភាស
ប្របសុីជម្រនិងការពិភាក្សាជក្រុមត្រូវបាន
បញ្ចូលនិងវិភាគតាមកម្មវិធីNVIVO8.0។ការ

២៥



៣.វិធីសាស្តេនេការសេេវជេេវ

វិភាគរួមមនការប្រងច្រកតាមចំណាត់ថ្នាក់និង
តាមក្រុម។

បនា្ទាប់មកលទ្ធផលន្រទិន្នន័យត្រូវបានបម្ល្រងក្នុង
កម្មវិធីការិយល័យភាសខ្ម្ររដើម្បីបកស្រយ
ទិន្នន័យ។

ជងន្រះទៅទៀតការវិភាគទិន្នន័យដ្រលមនស្រប់
ទាក់ទងនឹងច្បាប់និងគោលនយោបាយនានាដ្រលពាក់ព័ន្ធ
នឹងផ្ន្រកICTដូចជច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រចក្ដីព្រងគោល
នយោបាយជតិស្ដីពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន
គោលនយោបាយICTក្នុងវិស័យអប់រំសន្និសីទលើកទី៤
អំពីស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉្រកាំងឆ្នាំ១៩៩៥ជអាទិ៍ក៏បាន
បញ្ចូលនៅក្នុងការសិក្សាន្រះដ្ររ។មួយវិញទៀតការប្រមូល
ឯកសរដ្រលពាក់ព័ន្ធពីប្រភពផ្ស្រងៗគ្នា(របាយការណ៍របស់
រដា្ឋាភិបាលស្ថិតិអំពីICTនិងបណា្ណោល័យ)ក៏ត្រូវបានប្រមូល
ផ្ដុំដ្ររ។ការស្រវជ្រវតាមអុីនធឺណិតគឺជប្រភពដ៏សំខាន់
ក្នុងការស្វ្រងរកឯកសរដ្រលមនស្រប់ពីស្ថាប័នល្បីៗ
លំដាប់់ជតិនិងអន្តរជតិ។

៣.៤.ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការបៃមូលទិន្នន័យនិង

កៃមសីលធម៌

ការបណ្ដុះបណា្ដាលរយៈព្រលប្រំថ្ង្រដល់អ្នកជំនួយការ
សិក្សាស្រវជ្រវត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអង្គការវិទ្យាស្ថានបើក
ទូលាយចាប់ពីថ្ង្រទី២១-២៦ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០។ការ
បណ្ដុះបណា្ដាលផ្ដៅតលើគោលបំណងន្រការសិក្សាស្រវជ្រវ
ឧបករណ៍សម្រប់ប្រមូលទិន្នន័យទូទៅនិងសិក្សាពីកម្រង
បញ្ជីសំណួរទាំង៤ប្រភ្រទក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យការធ្វើត្រស្ត
ជគូការធ្វើត្រស្តសម្ភាសសកល្បងជមួយបុគ្គលិកនៅ
អង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយនិងការហ្វឹកហាត់លើការ
ប្រើប្រស់ឧបករណ៍ថតសម្ល្រង។ការបណ្ដុះបណា្ដាលក៏បាន
ជួយសម្រួលខ្លឹមសរអត្ថន័យនិងពាក្យព្រចន៍មួយចំនួន
នៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរដើម្បីអោយងាយយល់និងមន
លក្ខណៈច្បាស់លាស់ជងមុន។

ថ្វីត្បិតត្រការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះមិនមនការពាក់ព័ន្ធ
ជមួយនឹងបញ្ហារសើបណាមួយទ្រត្រក្នុងគោលបំណង
ការពារអ្នកឆ្លើយតបពីការប៉ះពាល់ណាមួយដោយមិនបាន
ព្រងទុកជមុនណាមួយនោះការសិក្សាបានរៀបចំវិធីសស្ត្រ
មួយចំនួនដូចខាងក្រម៖

ការបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីក្រមសីលធម៌ន្រការសិក្សា
ស្រវជ្រវដល់អ្នកជំនួយការស្រវជ្រវ

ការច្រកចាយកម្រងសំណួររនៅតាមស្ថាប័ននានា
សុទ្ធត្រត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីតំណាង
ស្ថាប័នទាំងនោះ។នៅក្នុងកម្រងសំណួរនីមួយៗ
មនភា្ជាប់នូវការសុំការអនុញ្ញាតមុននឹងបំព្រញ
កម្រងសំណួរគោលបំណងន្រការសិក្សាស្រវជ្រវ
ព្រមទាំងមនប្របបទណ្រនាំក្នុងការប្រើប្រស់ឬ
ឆ្លើយអោយបានត្រឹមត្រូវចំពោះសំណួរនីមួយៗ។
ម្យា៉ាងទៀតអត្ថន័យន្រកម្រងសំណួរមិនមនការ
ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកស្ថាប័នឬអ្នករួមការងារ
របស់អ្នកតបសម្ភាសឡើយ។បន្ថ្រមលើសពី
ន្រះអ្នកចូលរួមឆ្លើយមនសិទ្ធិគ្រប់គ្រន់ក្នុងការ
បដិស្រធមិនឆ្លើយសំណួរណាដ្ររគត់មិនព្រញ
ចិត្ត។

រាល់ទិន្នន័យដ្រលបានពីការសម្ភាសនិងត្រូវដាក់
ល្រខកូដដោយមិនអាចសម្គល់ពីអត្តសញ្ញាណ
របស់អ្នកតបសម្ភាសឡើយ។មនត្រសមជិក
ក្រុមសិក្សាស្រវជ្រវត្រប៉ុណ្ណោះដ្រលមនសិទ្ធិ
ពិនិត្យទិន្នន័យដើមហើយធ្វើការក្រលម្អអោយ
សមស្របទៅតាមគោលបំណងន្រការសិក្សា
ស្រវជ្រវ។

លទ្ធផលន្រការសិក្សាស្រវជ្រវនឹងត្រូវបាន
បោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយជសធារណៈដោយ
រក្សាអនាមិកភាពរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សា
ស្រវជ្រវ។

២៦



៣.វិធីសាស្តេនេការសេេវជេេវ

៣.៥.ទំហំនិងដៃនកំណត់នៃការសិក្សាសៃវជៃវ

ការសិក្សាស្រវជ្រវអំពីស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារគឺជប្រធានបទថ្មី
មួយដ្រលទើបត្រមនការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះឡើង។ការ
សិក្សាន្រះធ្វើឡើងត្រនៅរាជធានីភ្នំព្រញត្រប៉ុណ្ណោះដូច្ន្រះ
ចំនួនគំរូតាងនៅក្នុងការសិក្សាន្រះវាអាចត្រឹមត្រទីតាំងនិង
ស្ថាប័នដ្រលបានធ្វើការសិក្សាត្រប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនអាច
តំណាងអោយទូទាំងប្រទ្រសឡើយ។ទន្ទឹមនឹងគ្នាន្រះការ
សិក្សាស្រវជ្រវមនដ្រនកំណត់ដូចខាងក្រម៖

 ការសិក្សាស្រវជ្រវបានព្យាយមស្វ្រងរកឯកសរ
យោងសម្រប់សរស្ររក្នុងឯកសរពាក់ព័ន្ធក៏
ដូចជនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងបរិបទប្រទ្រសកម្ពុជ

ក៏ដូចជឯកសរនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍នៅ
តាមបណា្ណោល័យព្រមទាំងនៅលើអុីនធឺណិត។
ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីយើងបានរកឃើញឯកសរ
តិចតួចប៉ុណ្ណោះដ្រលមនលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធអាច
ធ្វើជឯកសរយោងបាន។

ព្រលវ្រលាមនកំណត់និងមមញឹកវាក៏ជបញ្ហា
មួយដ្ររក្នុងការបង្កើតអោយមនកំហុសដោយ
អច្រតនាមួយចំនួនដូចជ៖អក្ខរាវិរុទ្ធពាក្យព្រចន៍
ឃ្លាឃោ្លាងមួយចំនួនដ្រលប្រើប្រស់ក្នុងការសរស្ររ
មិនសូវបានល្អ។ព្រមជមួយគ្នានោះនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជនៅពុំទាន់មនការបកប្រភាស
បច្ច្រកទ្រសក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យានៅឡើយទ្រ។

២៧





៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

៤.លទ្ធផលនៃការសៃវជៃវ

៤.១.ព័ត៌មានទូទៅ
តារាងទី២៖កមៃងសំណួរដៃលបៃមូលបាន

ស្ថាប័ន
អ្នកតំណាងស្ថាប័ន

(នាក់)
បុគ្គលិក
(នាក់)

សម្ភាសសុីជម្រ
(នាក់)

ការពិភាក្សាក្រុម
(នាក់)

ក្រសួងរបស់រដា្ឋាភិបាល ១៧ ១១៤ ១៩

--

អង្គការសង្គមសុីវិល ១១១ ២៩០ ២២

ផ្ន្រកឯកជន ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់
ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត

៧ ២៦ ៧

ហាងអុីនធឺណិត ១៨១ -- --

ស្ថាប័នអប់រំ ៣៤ ១០១ ១៦ ១១

សរុប(នាក់) ៣៥០ ៥៣១ ៦៤ ១១

ដោយមិនគិតពីកម្រងសំណួរសម្រប់ការសម្ភាសប្របសុីជម្រនិងការសម្ភាសជក្រុមជមួយនិស្សិតកម្រងសំណួរចំនួន
១,៣០០ត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន៤៣៦ដ្រលរួមមនក្រសួងនានារបស់រដា្ឋាភិបាលចំនួន២៨គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
សធារណៈនិងឯកជន៣៦អង្គការសង្គមសុីវិល១៥៨និងហាងអុីនធឺណិត២០០។មនត្រកម្រងសំណួរចំនួន៨៨១មកពី
ស្ថាប័នចំនួន៣៥០ប៉ុណ្ណោះដ្រលត្រូវបានយកមកវិភាគនៅក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ។

ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយការងារតាមគ្រហទំព័រក្រុមការងារបានកំណត់យកគ្រហទំព័រត្រពីរប៉ុណ្ណោះមកធ្វើការវិភាគគឺhttp://
www.pelprek.com/និងhttp://www.bongthom.com/ដោយគ្រហទំព័រការងារhttp://camhr.com/មិនបានអនុញ្ញាត
អោយមនការស្ទង់មតិអំពីការងារនៅលើគ្រហទំព័រន្រះ។ការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគ្រហទំព័រន្រះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ង្រទី០៦ខ្រកក្កដា
ឆ្នាំ២០១០ដល់ថ្ង្រ០៥ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១០។

តាមវិធីសស្ត្រស្រវជ្រវប្របគុណភាពក្នុងការសម្ភាសសុីជម្រជមួយអ្នកដ្រលទទួលខុសត្រូវខាងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យានៅតាមស្ថាប័នមនអ្នកឆ្លើយតប៥៥នាក់ជបុរសនិង៩នាក់ជស្ត្រីដ្រលក្នុងនោះអ្នកឆ្លើយតបចំនួន៥០នាក់មន
សញ្ញាប័ត្រខាងផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យា(៣០នាក់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ១៥នាក់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិង២នាកថ្នាក់បណ្ឌិត)។បើគិតពីស្ថានភាព
ជីវភាពវិញ២០នាក់មនកម្រិតជីវភាពមធ្យមនិង៤៣នាក់មនជីវភាពប្រសើរ(មិនមនចម្លើយម្នាក់)។ដោយឡ្រកចំពោះកម្រិត
ការងារ៣៦នាក់មនកម្រិតខ្ពស់និង២៨នាក់គ្រន់ត្រជបុគ្គលិកធម្មតា។ការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជា
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាចំនួន១១ក្រុមពិភាក្សាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដ្ររនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ។

២៩



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

តារាងទី៣៖ចំនួនជាមធ្យមនៃបុគ្គលិកតាមសា្ថាប័ននីមួយ(n=៣៥០)

ស្ថាប័ន ភ្រទ សមមត្រ

អង្គការសង្គមសុីវិល
ស្ត្រី ២៥(៤៦,៣)

ចំនួនសរុប ៥៤

ក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិ
ស្ត្រី ៣០៦(៣៦,៣)

ចំនួនសរុប ៨៤៤

ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត
ស្ត្រី ៤២(៣២,១)

ចំនួនសរុប ១៣១

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
ស្ត្រី ៣៧(២៧,៨)

ចំនួនសរុប ១៣៣(១០០)

លទ្ធផលបានបងា្ហាញអោយឃើញថបើគិតពីចំនួនជទូទៅបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រសួងនានាមនចំនួនច្រើនជងគ្រេបើធៀប
ជមួយនឹងបុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នផ្ស្រងទៀត។ត្របើគិតពីសមមត្របុគ្គលិកស្រីវិញយើងឃើញថអង្គការសង្គមសុីវិលមន
សមមត្រស្ត្រីច្រើនជងគ្រគឺ៤៦,៣%បនា្ទាប់មកក្រសួងនានានិងអាជ្ញាធរជតិ៣៦,៣%ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត
៣២,១%និងចុងក្រយគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា២៧,៨%។

៤.២.ស្តៃីនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំ

៤.២.១.ស្ថិតិរបស់ស្តៃីក្នុងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំ

តារាងទី៤៖ស្ថិតិនិស្សិតដៃលបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងកំពុងសិក្សាមុខវិជា្ជាICTថា្នាក់បរិញ្ញាបតៃនិងបរិញ្ញាបតៃជាន់ខ្ពស់

ចំនួន
ស្ថាប័ន

សរុប
(នាក់)

ស្រី
នាក់(%)

តិចបំផុត
(នាក់)

ច្រើនបំផុត
(នាក់)

មធ្យម
(នាក់)

បា
នប

រិញ
្ញាបត

្រ

២០០៥-
២០០៦

(១) ១២ ១១៧៧ ១៥៦(១៣,៣) ៦ ៣២៦ ៩៨

(២) ៣ ១៦៥ ៦(៣,៦) ១១ ១២៧ ៥៥

(៣) ១ ២២ ៧(៣១,៨) ២២ ២២ ២២

សរុប ១២ ១៣៦៤ ១៦៩(១២,៤) ៦ ៤៥៣ ១១៤

២០០៦-
២០០៧

(១) ១៥ ១២០៦ ១០៩(៩,០) ៨ ១៩៨ ៨០

(២) ៣ ៨២ ១(១,២) ១២ ៤៧ ២៧

(៣) ១ ១៥ ៦(៤០,០) ១៥ ១៥ ១៥

សរុប ១៥ ១៣០៣ ១១៦(៨,៩) ១០ ២២២ ៨៧

៣០
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ចំនួន
ស្ថាប័ន

សរុប
(នាក់)

ស្រី
នាក់(%)

តិចបំផុត
(នាក់)

ច្រើនបំផុត
(នាក់)

មធ្យម
(នាក់)

បា
នប

រិញ
្ញាបត

្រ

២០០៧-
២០០៨

(១) ១៣ ១១៣៥ ១០២(៩,០) ១១ ២១០ ៨៧

(២) ៤ ១៤៣ ៤(២,៨) ១៦ ៥៤ ៣៦

(៣) ១ ៩ ៥(៥៥,៦) ៩ ៩ ៩

សរុប ១៤ ១២៨៧ ១១១(៨,៦) ១៣ ២៥៨ ៩២

២០០៨-
២០០៩

(១) ១៧ ១៧១៦ ៣២៦(១៩,០) ៧ ៣៤៤ ១០១

(២) ៤ ១៥៨ ១(០,៦) ២០ ៦៩ ៤០

(៣) ១ ១៥ ២(១៣,៣) ១៥ ១៥ ១៥

សរុប ១៨ ១៨៨៩ ៣២៩(១៧,៤) ៧ ៣៤៤ ១០៥

សរុប

(១) ១៨ ៥២៣៤ ៦៩៣(១៣,២) ១៧ ៨៨៦ ២៩១

(២) ៤ ៥៤៨ ១២(២,២) ៦២ ២៩១ ១៣៧

(៣) ១ ៦១ ២០(៣២,៨) ៦១ ៦១ ៦១

សរុប ១៨ ៥៨៤៣ ៧២៥(១២,៤) ១៧ ១១៧៧ ៣២៤

បរ
ិញ

្ញាបត
្រ

ឆ្នាំទី១

(១) ១៩ ៣០៨៥ ២៦៥(៨,៦) ១៤ ៧៤០ ១៦២

(២) ២ ១៥៣ ៦(៣,៩) ២៣ ១៣០ ៧៦

(៣) ២ ៤១ ២៣(៥៦,១) ១០ ៣១ ២០

សរុប ១៩ ៣២៨៣ ២៩៤(៩,០) ១៤ ៧៤០ ១៧៣

ឆ្នាំទី២

(១) ១៧ ២៨៩៥ ៣១១(១០,៧) ១០ ៥៧៧ ១៧០

(២) ៣ ២៦៤ ៩(៣,៤) ៤៩ ១១ ៨៨

(៣) ២ ៣៤ ១៣(៣៨,២) ២ ១២ ១៧

សរុប ១៨ ៣១៩៣ ៣៣៣(១០,៤) ១០ ៥៩៩ ១៧៧

ឆ្នាំទី៣

(១) ១៧ ១៨៥៣ ១៥២(៨,២) ២ ៣៩០ ១០៩

(២) ៣ ២១៤ ៨(៣,៧) ៥៤ ៨៧ ៧១

(៣) ២ ២៦ ១០(៣៨,៥) ៥ ២១ ១៣

សរុប ១៧ ២០៩៤ ១៧០(៨,១) ៧ ៣៩០ ១២៣

ឆ្នាំទី៤
(១) ១៦ ១៨២២ ១៦១(៨,៨) ៦ ៣៥៣ ១១៤

(២) ៣ ១៩១ ១(០,៥) ៤៥ ៩៩ ៦៤

៣១
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ចំនួន
ស្ថាប័ន

សរុប
(នាក់)

ស្រី
នាក់(%)

តិចបំផុត
(នាក់)

ច្រើនបំផុត
(នាក់)

មធ្យម
(នាក់)

(៣) ១ ២៣ ១០(៤៣,៥) ២៣ ២៣ ២៣

សរុប ១៦ ២០៣៦ ១៧២(៨,៤) ៦ ៣៥៣ ១២៧

បរ
ិញ

្ញាបត
្រ

សរុប

(១) ២០ ៩៦៥៦ ៨៨៩(៩,២) ៣៩ ១៩២៨ ៤៨២

(២) ៤ ៨២២ ២៤(២,៩) ១១១ ៣៥២ ២០៦

(៣) ២ ១២៤ ៥៦(៤៥,២) ២៧ ៩៧ ៦២

សរុប ២០ ១០៦១០ ៩៦៩(៩,១) ៦៦ ១៩២៩ ៥៣០

កំព
ុងស

ិក្សា
ថ
្នាក់អ

នុប
ណ

្ឌិត

ឆ្នាំទី១

(១) ៤ ១៣៤ ៧(៥,២) ១០ ៥៧ ៣៤

(៣) - - - - - -

សរុប ៤ ១៣៤ ៧(៥,២) ១០ ៥៧ ៣៤

ឆ្នាំទី២

(១) ១ ៥៣ ៣(៥,៧) ៥៣ ៥៣ ៥៣

(៣) ១ ២១ ១(៤,៨) ២១ ២១ ២១

សរុប ២ ៧៤ ៤(៥,៤) ២១ ៥៣ ៣៧

២០០៨-
២០០៩

(១) ៤ ១២១ ៧(៥,៨) ២ ៨៥ ៣០

(៣) ១ ៩ ១(១១,១) ៩ ៩ ៩

សរុប ៤ ១៣០ ៨(៦,២) ២ ៨៥ ៣២

២០០៧-
២០០៨

(១) ៤ ៣២០ ១១៣(៣៥,៣) ៥ ២៨៣ ៨០

(៣) - - - - - -

សរុប ៤ ៣២០ ១១៣(៣៥,៣) ៥ ២៨៣ ៨០

សំគល់៖
១=វិស្វករនិងវិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យា(ComputerScienceandEngineering/InformationTechnology)
២=អគ្គីសនីនិងអ្រឡិចត្រូនិក(ElectronicsandElectricalScience)
៣=ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍(MediaandTelecommunication)

គម្លាតគំរូន្រស្ថិតិរបស់និស្សិតនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗមនភាពខុសគ្នាយ៉ាងខា្លាំងដ្រលបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាន្រគ្រឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិក្សាដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ។តាមតារាងទី៣ខាងលើយើងឃើញថចំនួននិស្សិតដ្រលបាន
បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកាលពី៤ឆ្នាំកន្លងទៅមនចំនួនច្រើនជង១ពាន់នាក់ក្នុង១ឆ្នាំៗសិក្សាត្រទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីចំនួន
និស្សិតស្រីមនប្រហ្រលត្រ១២%ប៉ុណ្ណោះន្រនិស្សិតទាំងអស់។ជំនាញវិស្វករនិងវិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យាគឺជ
ជំនាញដ្រលមននិស្សិតរៀនច្រើនជងគ្របំផុតក្នុងចំណមជំនាញទាំងបីត្របើប្រៀបធៀបសមមត្រន្រនិស្សិតស្រីដ្រលមនច្រើន

៣២
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ជងគ្រគឺជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍។
ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០ន្រះចំនួននិស្សិតសរុបមនការ
កើនឡើង៣ដងដ្រលមនរហូតទៅដល់បីពាន់នាក់ជងបើ
ធៀបនឹង៤ឆ្នាំកន្លងមកនិងមនការកើនឡើង២ដងបើធៀប
នឹងពីរឆ្នាំកន្លងមកន្រះ។ចំពោះកម្រិតក្រយឧត្ដមសិក្សា
មនសកលវិទ្យាល័យត្រ៤ប៉ុណ្ណោះដ្រលបានផ្ដល់ជំនាញ
វិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៧-២០០៨និស្សិត
ហាក់ដូចជមនការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជា
វិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រដ្រលរួមទាំងនិស្សិតភ្រទស្រីដ្រលមន
រហូតដល់ទៅ៣៥%។លុះឆ្នាំបនា្ទាប់និស្សិតមនការធា្លាក់ចុះ
ស្ទើរត្របីដងពី៣២០នាក់មកត្រឹម១៣០នាក់។នៅក្នុងឆ្នាំ
សិក្សា២០០៩-២០១០ន្រះចំនួននិស្សិតឆ្នាំទី២បន្តការធា្លាក់
ចុះមកត្រឹម៧៤នាក់ត្រចំនួនន្រះមនការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ
ទី១។ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីសមមត្ររបស់និស្សិតស្រីក្នុងឆ្នាំ
សិក្សាន្រះមនត្រឹមត្រ៥%ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រមន្រះគឺជការសង្ខ្របលទ្ធផលន្រការពិភាក្សា
ជក្រុមជមួយនិស្សិតដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា៖

ហ្រតុអ្វីបានជ្រើសរីសមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា?

អាចធ្វើអោយប្រទ្រសកម្ពុជមនការអភិវឌ្ឍ

ងាយស្រួលរកការងារ

ជចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន

ដឹងព័ត៌មនយ៉ាងច្រើន

គ្រប់ការងារទាំងអស់សុទ្ធត្រត្រូវការបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ត្រូវត្រដឹងពីបច្ច្រកវិទ្យា

ងាយស្រួលរកលុយ

ការទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងងាយស្រួល

ទីផ្សារការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍

ព័ត៌មនវិទ្យាមនចំនួនច្រើន

មុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាជ
មុខវិជ្ជាមនប្រជប្រិយភាព

ឪពុកម្ដៅយឬបងប្អូនណ្រនាំអោយសិក្សា

ទទួលបានអាហារូបករណ៍

ពូក្រខាងគណិតវិទ្យា

ការសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះអាចបង្កើនចំណ្រះដឹងភាស
អង់គ្ល្រស

រៀនICTអាចរកបានការងារធ្វើក្នុងការិយល័យ

ហ្រតុអ្វីបានជស្ត្រីសិក្សាមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាមនចំនួនតិចជងបុរស?

ការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ជការងារលំបាកនិងសម្រប់ត្របុរសប៉ុណ្ណោះ

ពិបាកសិក្សាដោយត្រូវប្រើគណិតវិទ្យានិងមន
មុខវិជ្ជាច្រើន

មនការខា្មាសអៀននិងពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង
ជមួយសស្ត្រចារ្យនិងនិស្សិតដ្រលភាគច្រើនជ
បុរស

មិនមនការលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសរ

ក្រុមហ៊ុនមិនជ្រើសរីសបុគ្គលិកនារីដ្រលមន
ជំនាញICT(រីសត្របុរស)

មិនមនចំណង់ចំណូលចិត្តរៀនផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

វប្បធម៌របស់ខ្ម្ររ(ផ្នត់គំនិតនិងគំនាបពីប្រព្រណី
មិនអោយរៀន)

មនស្រីតិចតួចដ្រលបានសិក្សាផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

មិនមនមូលដា្ឋានចំណ្រះដឹងច្រើនផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

៣៣
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គិតថការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
គឺជការងារជួសជុលត្រប៉ុណ្ណោះ

ចំណាយលុយច្រើន

ស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារផ្ទះ

មនចំនួនស្ត្រីតិចតួចមកពីជនបទ

ផ្ស្រងៗ(និស្សិតបុរសតាមច្រចង់និស្សិតស្រីដ្រល
រៀនផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា)

ប្រើខួរក្បាលច្រើន(ឆប់ចាស់)

តើអ្នកចង់អោយមនស្ត្រីចូលសិក្សាផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកាន់ត្រច្រើនជងមុនទ្រ?

អាចធ្វើអោយមនភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិង
ចំណ្រះដឹង

អាចធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមបាន

គ្រប់ការងារសុទ្ធត្រត្រូវការជំនាញបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ងាយស្រួលរកការងារដោយសរត្រមនអាទិភាព
ការងារ

ដើម្បីកុំអោយមនការខា្មាសអៀន(ងាយស្រួលក្នុង
ការទំនាក់ទំនងជមួយសស្ត្រចារ្យនិងនិស្សិត
ដ្រលជបុរស)

ធ្វើការក្នុងការិយល័យ

អាចធ្វើការនៅផ្ទះ

ស្ត្រីក៏ដឹងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ដូចបុរសដ្ររ

ផ្ដល់តម្ល្រអោយស្ត្រីកាន់ត្រច្រើនជងមុន

៤.២.២.ភាពឆ្លើយតបកម្មវិធីសិក្សាផ្នៃកបច្ចៃកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យានៅតាមគៃឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្សាចំពោះ
ការងារ

គ្រឹះស្ថានអប់រំបានបងា្ហាញថពួកគត់មន
គោលនយោបាយចម្បងៗ ក្នុងការជំរុញអោយស្ត្រីចុះឈ្មាះ
ចូលរៀនផ្ន្រកICTអោយកាន់ត្រច្រើនឡើងដោយបានបញ្ចុះ
តម្ល្រន្រការសិក្សាមន៤០%និងស្វ្រងរកការងារដល់ស្ត្រី
ទាំងន្រះក្រយបញ្ចប់ការសិក្សាបាន២០%។ទន្ទឹមនឹងន្រះ
ផងដ្ររពួកគត់ជំរុញអោយស្ត្រីចូលរួមតាមរយៈការពិគ្រះ
យោបល់អំពីការងារផ្ន្រកICTនិងតាមរយៈការបងា្ហាញពីផល
ចំណ្រញរបស់ICTក្នុងការធ្វើការងារនិងលទ្ធភាពក្នុងការ
ទទួលបានការងារខ្ពស់នៅក្នុងស្រចក្ដីប្រកាសស្វ្រងរកការងារ
ឬការផ្ដល់អាទិភាពការងារជូនពួកគត់។

ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាអោយមនភាពទាន់សម័យ
និងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារស្ថាប័នអប់រំ
បាននិយយថពួកគ្រត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមុខមំក្នុងការផ្ដល់
ឧបករណ៍និងមន្ទីរពិសោធន៍ចំពោះសិស្សក្នុងការអនុវត្តធ្វើ
ការសហការជមួយក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រដ្រលជដ្រគូព្រមទាំង
ពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពសស្ត្រចារ្យជមួយវិទ្យាស្ថាន
បរទ្រសឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីថ្មីៗ។

៣៤
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តារាងទី៥៖កមៃិតនៃភាពឆ្លើយតបរបស់កម្មវិធីសិក្សាICTចំពោះទីផ្សារការងារICTរបស់សា្ថាប័នអប់រំ

សិក្សាសធារណៈ
ចំនួន(%)

សិក្សាឯកជន
ចំនួន(%)

សរុប
ចំនួន(%)

កម្មវិធីសិក្សាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ
ការងារបច្ចុប្បន្ន(n=២៨)

មិនយល់ស្រប -- -- --

យល់ស្រប ៨(១០០) ២០(១០០) ២៨(១០០)

កម្មវិធីសិក្សាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ
ការងារនាព្រលអនាគត(n=២៦)

មិនយល់ស្រប ២(២៥) ២(២២,២) ៤(១៥,៤)

យល់ស្រប ៦(៧៥) ១៦(៨៨,៩) ២២(៨៤,៦)

កម្មវិធីសិក្សាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ
ការងារនិនា្នាការន្រការអភិវឌ្ឍវិស័យICTរបស់
ប្រទ្រស(n=២៦)

មិនយល់ស្រប -- ១(៥,៦) ១(៣,៨)

យល់ស្រប ៨(១០០) ១៧(៩៤,៦) ២៥(៩៦,២)

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការងារផ្ន្រកICT
បនា្ទាប់ពីគ្របានបញ្ចប់ការសិក្សានៅស្ថាប័នន្រះ
(n=២៣)

មិនយល់ស្រប -- -- --

យល់ស្រប ៧(១០០) ១៦(១០០) ២៣(១០០)

ទិន្នន័យខាងលើបានបងា្ហាញអោយឃើញថជទូទៅ
ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនគឺភាគច្រើនពួកគត់
(៨៥%-១០០%)យល់ស្របចំពោះបញ្ហាសំណួរដ្រលលើក
ឡើងអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគត់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ
ការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតក្នុងនោះដ្ររយើងឃើញថពួក
គត់ទាំងអស់(១០០%)យល់ថក្រុមនិស្សិតដ្រលបញ្ចប់ការ
សិក្សាអាចមនលទ្ធភាពក្នុងការស្វ្រងរកការងារ។

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយន្រះសំណួរដដ្រលន្រះត្រូវបាន
សួរដល់និស្សិតដើម្បីអោយបញ្ជាក់ពីបញ្ហាន្រះ៖

ការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតអំពីកម្មវិធីសិក្សាន្រ
គ្រឹះស្ថានដ្រលគ្រកំពុងសិក្សាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការងារ
ទីផ្សារក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត

ឆ្លើយតប

មនគណៈកម្មាធិការដើម្បីធ្វើអោយកម្មវិធីសិក្សា
រៀងរាល់ឆ្នាំទាន់សម័យ

សកលវិទ្យាល័យផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រន់

សកលវិទ្យាល័យមនដាក់អុីនធឺណិតអោយ
ប្រើប្រស់

មនជំនាញសិក្សាច្រើន

សស្ត្រចារ្យមនចំណ្រះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់

មនកម្មសិក្សា

ស្វ្រងរកគម្រងសម្រប់និស្សិត

កម្មវិធីសិក្សាដូចប្រទ្រសគ្រ

ការធ្វើត្រស្ដលើបណា្ដាញ

សស្ត្រចារ្យមនព្រលគ្រប់គ្រន់ដើម្បីពន្យល់

មនរៀបចំសិក្សាស្ដីពីការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

មិនឆ្លើយតប

ខ្វះសម្ភារៈសិក្សា

ចំនួនម៉ាងន្រវគ្គសិក្សាមនរយៈព្រលខ្លីព្រក

៣៥
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ការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិតអំពីភាពមន
ចំណ្រះដឹងគ្រប់គ្រន់ទ្រនៅព្រលដ្រលបញ្ចប់ការសិក្សា
មុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

គ្រប់គ្រន់

មនចំណ្រះដឹងត្រខ្វះបទពិសោធន៍

មនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុងការបំព្រញការងារ

មនវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលច្រើន

ក្រុមហ៊ុនមកទាក់ទងអោយធ្វើការងារ

គ្រប់គ្រន់សម្រប់ឯកទ្រសជក់លាក់ដ្រលបាន
ជ្រើសរីស

មនការយល់ដឹងទូទៅត្រមិនមនឯកទ្រស
ជក់លាក់

មនព្រលវ្រលាដើម្បីអនុវត្ត

សស្ត្រចារ្យមនចំណ្រះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់

សកលវិទ្យាល័យផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រន់

និស្សិតខិតខំប្រឹងប្រងសិក្សា

មិនគ្រប់គ្រន់

ត្រូវការបទពិសោធន៍បន្ថ្រម

មនចំណ្រះដឹងត្រឹមកម្រិតមូលដា្ឋាន

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនបច្ចុប្បន្ន
ភាពជនិច្ច

មិនបានទៅរៀនគួរ

៤.៣.ស្តៃីនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យការងារ

តារាងទី៦៖សមាមាតៃនៃស្តៃីដៃលធ្វើការក្នុងផ្នៃកបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា
សា្ថាប័ន

ស្ថាប័ន
បុគ្គលិកដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត

ស្ត្រីចំនួន(%) សរុប(ចំនួន)

អង្គការសង្គមសុីវិល ១៦(៤៤,៤%) ៣៦

ក្រសួងរបស់រដា្ឋាភិបាល ៧០(១៥,៥%) ៤៥២

ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត ៣៧(៣២,៥) ១១៤

ស្ថាប័នអប់រំ ៣១(៣៣,៣) ៩៣

សរុប ១២១(២០,៤) ៥៩៣

លទ្ធផលបានបងា្ហាញអោយឃើញថស្ត្រីធ្វើការងារប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងICTនៅតាមអង្គការមនចំនួន៤៤,៤%នៅតាម
ស្ថាប័នរដ្ឋមនចំនួន១៥,៥%តាមISPមនចំនួន៣២,៥និងតាមវិស័យអប់រំមនចំនួន៣៣,៣%។

៣៦



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

តារាងទី៧៖អតៃតមៃូវការស្តៃីដៃលមានចំណៃះដឹងផ្នៃកICTនៅតាមសា្ថាប័នផ្សៃងគ្នា

ចំនួនស្ថាប័នត្រូវការធៀបនឹង
ស្ថាប័នសរុបនីមួយៗ
គិតជចំនួន(%)

ចំនួនមនុស្សត្រូវការ
គិតជមធ្យម

ស្ត្រី
គិតជចំនួន(%)

អង្គការសង្គមសុីវិល ២៨(២៥,២) ២ ១(៥០)

ក្រសួងនានា ៩(៥២,៩) ១០ ៦(៦០)

អ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត ២២(១១,៧) ២ ១(៥០)

ស្ថាប័នអប់រំ ១២(៣៥,៣) ៥ ២(៤០)

តួល្រខខាងលើបានបងា្ហាញអោយឃើញថតម្រូវការរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗផ្ន្រកICTគឺមនភាគរយខុសគ្នាត្របន្តិច

ប៉ុណ្ណោះ។តម្រូវការបុគ្គលិកស្ត្រីផ្ន្រកICTជមធ្យមនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗមនចាប់ពី៤០ដល់៦០ភាគរយ។

តារាងទី៨៖ការលំបាកក្នុងការស្វៃងរកការងាររវាងអ្នកមានសញ្ញាប័តៃផ្នៃកICTធៀបជាមួយសញ្ញាប័តៃផ្សៃងទៀត

ជអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រ
ចំនួន(%)

ប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ
សម្រប់ការងារ
ចំនួន(%)

អត្ថន័យក្នុងស្ថិតិ

បុរស មិនលំបាក ១៨(៥៦,២) ២០(៥៧,១) x2=០,២១,p>០,០៥
លំបាក ១៤(៤៣,៨) ១៥(៤២,៩)

ស្ត្រី មិនលំបាក ៧(៥៣,៨) ៣០(៤៦,៩) x2=០,០៥,p>០,០៥
លំបាក ៦(៤៦,២) ៣៤(៥៣,១)

តារាងន្រះបានអោយឃើញថទាំងបុរសនិងស្ត្រីដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រICTគឺភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយថពិបាកមនចំនួនមិនខុស
គ្នាគួរអោយគត់សំគល់ទ្របើធៀបជមួយនឹងអ្នកមិនមនសញ្ញាប័ត្រកុំព្យូទ័រ។នៅព្រលដ្រលស្នើសុំអោយពួកគត់ពន្យល់បន្ថ្រម
អំពីផលវិបាកពួកគត់បាននិយយថទីផ្សារការងារចង្អៀតការងារត្រូវការអ្នកដ្រលមនបទពិសោធន៍ត្រូវការភាសបរទ្រសមន
ប្រក្ខជនប្រឡងប្រណាំងច្រើននិងប្រក់ខ្រទាប។

៣៧
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ទិន្នន័យបានមកពីការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិត
ដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះបានបងា្ហាញពីឱកាសច្រើនជងដូច
គ្នានិងតិចជងបុរសក្នុងការទទួលបានការងារផ្ន្រកICT។

ច្រើនជង

ការលើកកម្ពស់យ្រនឌ័រ(អាទិភាព)

ការងារការិយល័យមនភាពសមស្របចំពោះនារី
ច្រើនជងបុរស

អាចស្វ្រងរកការងារបាន

ស្រីធ្វើការហ្មត់ចត់ច្រើនជងបុរស

ដូចគ្នា

ឱកាសការងារប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា

ស្ត្រីមនសមត្ថភាពដូចបុរស

តិចជង

ការងារICTត្រូវប្រើកម្លាំងនិងមិនសមចំពោះនារី
(បណា្ដាញជួសជុល)

បុរសមនសមត្ថភាពជងស្ត្រី

ក្រុមហ៊ុនមិនជួលនារីដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT
មកធ្វើការទ្រ

ការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាជួន
ព្រលខ្លះតម្រូវអោយធ្វើការព្រលយប់

ការងារICTជួនព្រលខ្លះតម្រូវអោយធ្វើការនៅ
ឆ្ងាយ

មិនមនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រន់ជមួយគ្រួសរ

មិនទុកចិត្តលើការងាររបស់នារីលើផ្ន្រកន្រះ

កៃហ្វិកទី១៖បំណៃងចៃកកមៃិតតមៃូវការICTនៅតាមបៃភៃទការងារនៅលើគៃហទំព័រការងារ(n=៣៦៥៦)

ក្រហ្វិកទី១៖បងា្ហាញថនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរីសការងារនៅក្នុងគ្រហទំព័រការងារជទូទៅការងារកម្រិតខ្ពស់ត្រូវការ
អ្នកដ្រលមនជំនាញICTខ្ពស់មនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ(ប្រហ្រល៥%)ប៉ុន្ត្រគ្រប្ររជត្រូវការអ្នកដ្រលមនជំនាញICTកម្រិត
កណា្ដាលដ្រលមនរហូតដល់៩៣,៩%។ទោះជយ៉ាងន្រះក្ដីនៅក្នុងការងារកម្រិតទាបក៏ការងារទាំងនោះទាមទារអោយមន
ជំនាញICTកម្រិតកណា្ដាលប្រហ្រល១៤,៨%ផងដ្ររ។

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

�រ�រ  ក��តិក��ល�រ�រ ក��តិ ខ�ស់ �រ�រ  ក��តិ�ប

១៥

៨៥

០
៤

៨៨

៨
០

៩៤

៦

ជំ�ញ  ICT ខ�ស់

ជំ�ញ  ICT ក��ល

មិន ���វ �រ ជំ�ញ  ICT

៣៨
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កៃហ្វិកទី២៖ចំណត់ថា្នាក់នៃជំនាញការបៃើបៃស់ICTតាមភៃទ(n=៤៨៧)

x2=៥៦,៨៦,p<០,០០១

យើងអាចសង្ក្រតឃើញថមនភាពខុសគ្នាយ៉ាងខា្លាំងចំពោះការប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រជអ្នកជំនាញនិងប្រើសម្រប់ត្រកិច្ច
ការងាររវាងបុរសនិងស្ត្រី(P<០,០៥%)គឺមនន័យថភាគរយបុរសដ្រលប្រើកុំព្យូទ័រជអ្នកជំនាញនោះមនច្រើនជងស្ត្រី(បុរស
៣៣,៦%និងស្ត្រី៦,៩%)។

តារាងទី៩៖ផលបៃយោជន៍នៃការបៃើបៃស់កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតរបស់អ្នកដៃលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្នៃកICT

ផលប្រយោជន៍ កតា្តធ្វើមិនអោយទាញយកប្រយោជន៍បាន

១.ការសិក្សានិងស្រវជ្រវ(ឯកសរច្រើនហើយប្ល្រក)
២.សម្រប់ការងារ(អាចក្របានចំណ្រញព្រលងាយរក្សា

ឯកសរ)
៣.ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអុីម្រលfacebook,messen-

ger,skype...)
៤.ការទទួលបានព័ត៌មននិងចំណ្រះដឹងផ្ស្រងៗ
៥.ការធ្វើអាជីវកម្ម(លក់ផលិតផលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម)
៦.កា្លាយជសង្គមទំនើប
៧.ការកម្សាន្ត(កំប្ល្រងរូបភាពហ្គ្រម)
៨.ការងារខ្លះត្រូវការបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ជដាច់ខាតដូចជការបង្កើតគ្រហទំព័របណា្ដាញការ
វាយឯកសរ)

៩.អាចប្រើប្រស់ក្នុងវិស័យផ្ស្រងៗដូចជព្រទ្យកសិកម្ម
១០.ការបង្រៀន

១.ខ្លឹមសរគ្រហទំព័រខ្លះមិនល្អ(វីដ្រអូរូបភាពអត្ថបទអាសអាភាស
ឬប៉ះពាល់ដល់ស្មារតី)

២.តម្ល្រន្រសម្ភារៈនិងស្រវាកម្មអុីនធឺណិតថ្ល្រ
៣.សុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រង(មនម្ររោគការលួចឯកសរ)
៤.មនត្រនៅទីប្រជុំជន
៥.ភាស
៦.ប្រជជនភាគច្រើនមិនច្រះប្រើកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត
៧.ចំណ្រះដឹងនៅមនកម្រិត
៨.គុណភាពន្រការអប់រំនៅមនកម្រិតទាប
៩.មនអ្នកបោកប្រស់នៅលើអុីនធឺណិត
១០.មន្ត្រីជន់ខ្ពស់(អ្នកធំ)មិនទាន់បានដឹងពីផលប្រយោជន៍ន្រការ

ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
១១.ការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនប្រក់ខ្រតិច
១២.ការសិក្សាស្រវជ្រវអំពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមន

ចំនួនតិចតួច
១៣.ល្បឿនអុីនធឺណិតនៅមនដ្រនកំណត់
១៤.ល្រងហ្គ្រមច្រើន

៣៩

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

���ី បុរស

អ�ក ជំ�ញ កុំព��ទ័រ

��ើ��ស់ កុំព��ទ័រ ស��ប់ 
�រ�រ



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

កៃហ្វិកទី៣៖ទីកន្លៃងដៃលពួកគត់តៃងតៃបៃើបៃស់ICT(n=៤៩៨)

តាមការសិក្សាន្រះបានអោយដឹងថមនរហូតដល់៨៤,៦%ក្នុងចំណមអ្នកប្រើប្រស់អុីនធឺណិតត្រងត្រប្រើប្រស់នៅ
កន្ល្រងធ្វើការបនា្ទាប់មកនៅតាមកន្ល្រងហាងអុីនធឺណិត៧,៥%តាមសលារៀន៤%និងតាមផ្ទះ៣,៥%។

តារាងទី១០៖រយៈពៃលបៃើបៃស់អុីនធឺណិត(ខៃ/ឆ្នាំ)(n=៣៥៤)

គិតជចំនួន គិតជ%

០-៣ខ្រ ១៨ ៥,១

៣-៦ខ្រ ១៨ ៥,១

៦-១២ខ្រ ១៨ ៥,១

១-២ឆ្នាំ ២៥ ៧,១

២-៣ឆ្នាំ ៤២ ១១,៨

ច្រើនជង៣ឆ្នាំ ២៣៣ ៦៥,៨

ការសិក្សារន្រះបានរកឃើញថមនចំនួន៦៥,៨%បានប្រើប្រស់អុីនធឺណិតក្នុងរយៈព្រល៣ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្នុងនោះ
មន៥,១%អ្នកដ្រលប្រើក្រម៣ខ្រនិង៥,១%ចនោ្លាះពី៣ទៅ៦ខ្រ។

៤០

0 ២០ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០

ក���ង ���ង �ៀត

� ផ�ះ

� ���ៀន

� �ង អុីនធឺណិត

� ក���ង ��ើ �រ�រ

១

៤

៤

៨

៨៥



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

តារាងទី១១៖បមៃបមៃួលនៃការបៃើបៃស់កុំព្យូទ័រធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ (n=៤៨៥)

ស្ត្រី
ចំនួន(%)

បុរស
ចំនួន(%)

ចំនួនសរុប
ចំនួន(%)

កើនឡើងខា្លាំង ៤៨(១៧,៥) ៦៤(៣០,៣) ១១២(២៣,១)

កើនឡើងតិចតួច ១៧១(៦២,៤) ១០៩(៥១,៧) ២៨០(៥៧,៧)

នៅដដ្រល ៤៥(១៦,៤) ៣៦(១៧,១) ៨១(១៦,៧)

ថយចុះតិចតូច ៨(២,៩) ២(០,៩) ១០(២,១)

ថយចុះខា្លាំង ២(០,៧) -- ២(០,៤)

តារាងខាងលើបានបងា្ហាញអោយឃើញភាគរយន្រអ្នកប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រទាំងពីរភ្រទមនការផ្លាស់ប្ដូរបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្នុង
នោះបុរសមនការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខា្លាំងរហូតដល់៣០,៨%ចំណ្រកស្ត្រីវិញឃើញថមនត្រ១៧,៥%ប៉ុណ្ណោះ។ម៉្យាងទៀតបើ
ក្រឡ្រកមើលករណីមនការថយចុះគឺមនស្ត្រីចំនួន៣,៦%ឆ្លើយថថយចុះបើធៀបនឹងបុរសមនត្រ០,៩%ត្រប៉ុណ្ណោះ។

កៃហ្វិកទី៤៖បំណៃងចៃកនៃការបៃើបៃស់អុីនធឺណិតតាមភៃទ

តួល្រខខាងលើបានបងា្ហាញអោយឃើញថបុរសមនការប្រើប្រស់អុីនធឺណិតញឹកញាប់ជងស្ត្រី។បុរសប្រើស្ទើររាល់ថ្ង្រ
មន១៧%ស្ត្រីមន១៥,៣%ប្រើច្រើនជងពីរដងក្នុងមួយថ្ង្របុរសមន១២,១%និងស្ត្រីមន៩,៥%ប្រើរាល់ថ្ង្រគឺបុរសមន
៤៥,៦%ស្ត្រីមន៣៧,៨%។

៤១

០

១០

២០

៣០

៤ ០  

៥០

១៥
១០

៣៨
៣៤

៤

១៧
១២

៤៦

២២

៣

��ើរ�� �ល់ ��ល

��ើន �ង  ២ ដង ក��ង ១ ���

�ល់ ���

ពីរ បី ដង ក��ង ១ ស��ហ៍

មិន ��ល �ះ



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

តារាងទី១២៖ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាICTផ្សៃងៗទៀតកៃពីកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត

តើអ្នកប្រើប្រស់ICTញឹកញាប់ទ្រ?
១ ២ ៣ ៤ ៥

ចំនួន(%) ចំនួន(%) ចំនួន(%) ចំនួន(%) ចំនួន(%)

អានកាស្រតនិងទស្សនាវដ្ដីសៀវភៅនិងឯកសរ
ផ្ស្រងៗទៀត(n=៥០៩)

១០២
(២០)

២៥៨
(៥០,៧)

៩៨
(១៩,៣)

៣៧
(៧,៣)

១៤
(២,៨)

ការស្ដៅប់វិទ្យុ(n=៥០៧)
៦៤

(១២,៦)
១៨១

(៣៥,៧)
១៩២

(៣៧,៩)
៦២

(១២,២)
៨

(១,៦)

ការមើលទូរទស្សន៍(n=៥០៨)
១៣២

(២៦,០)
២១៩

(៤៣,១)
៩០

(១៧,៧)
៥៥

(១០,៨)
១២

(២,៤)

ទូរសព្ទ(n=៥០៤)
១៧៩

(៣៥,៥)
១៩១

(៣៧,៩)
៨៦

(១៧,១)
៣៥

(៦,៩)
១៣

(២,៦)

MP3,MP4,ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណុះ(n=៥០០)
៥១

(១០,២)
១៥៣

(៣០,៦)
១៨៧

(៣៧,៤)
៨៩

(១៧,៨)
២០

(៤,០)

កំណត់ចំណាំ៖១=ស្ទើរត្ររាល់ថ្ង្រ២=ច្រើនជងពីរដងក្នុង១ថ្ង្រ៣=រាល់ថ្ង្រ៤=ពីរបីដងក្នុង១សបា្ដៅហ៍៥=មិនដ្រលសោះ

ការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាផ្ស្រងៗទៀតតួល្រខខាងលើន្រះបងា្ហាញអោយឃើញថ៥០,៧%គឺពួក
គត់ចូលចិត្តអានកាស្រតញឹកញាប់២០%ចូលចិត្តអានជប្រចាំនិង១៩,៣%គឺពួកគត់ចូលចិត្តម្ដងម្កាលក្នុងនោះដ្ររគឺមន
២,៨%ត្រប៉ុណ្ណោះដ្រលមិនដ្រលអានកាស្រតសោះ។

ការស្ដៅប់វិទ្យុមន១២,៦%ស្ដៅប់ជប្រចាំនិង៣៥,៧%ស្ដៅប់ញឹកញាប់យូរៗ ម្ដងមន៣៧,៩%និងមនត្រ១,៦%
ប៉ុណ្ណោះដ្រលមិនស្ដៅប់សោះ។

ការទស្សនាទូរទស្សន៍មន២៦%ទស្សនាជប្រចាំនិង៤៣,១%ទស្សនាញឹកញាប់និងមន២,៤%មិនដ្រលទស្សនា
សោះ។

ការប្រើប្រស់ទូរសព្ទគឺមន៣៥,៥%ប្រើប្រស់ជប្រចាំនិង៣៧,៩%ប្រើប្រស់ញឹកញាប់និងមន២,៦%មិនដ្រលបាន
ប្រើប្រស់សោះ។

ចំពោះករណីMP3,MP4និងឧបករណ៍កម្សាន្តផ្ស្រងៗទៀតនោះគឺមន១០,២%ដ្រលប្រើជប្រចាំន្រ៣០,៦%ដ្រលប្រើជ
ញឹកញាប់ក្នុងនោះមន៤%មិនដ្រលប្រើសោះ។

ករណីប្រើប្រស់Internetគឺមន៣៦,៤%ដ្រលប្រើជប្រចាំនិង៣៦,៦%ប្រើញឹកញាប់ប៉ុន្ត្រមន៤,៧%ដ្រលមិនដ្រល
ប្រើសោះ។

ករណីកុំព្យូទ័រគឺមន៥២,១%ប្រើជប្រចាំនិង៣២,៧%ប្រើជញឹកញាប់មន៤,៦%មិនដ្រលប្រើសោះ។

៤២



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

តារាងទី១៣៖ទំនាក់ទំនងរវាងជំនាញនៃការបៃើបៃស់កុំព្យូទ័រនិងកមៃិតការងារ(n=៥១១)

ប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រសម្រប់ការងារ
ចំនួន(%)

ជអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រ
ចំនួន(%)

ចំនួនសរុប
ចំនួន(%)

ការងារកម្រិតទាប
៤២

(១០,៥%)
៣

(២,៩%)
៤៦

(៩,០%)

ការងារកម្រិតបណា្ដាល
៣៣២

(៨៣,០%)
៨៧

(៨៤,៥%)
៤២៦

(៨៣,៤%)

ការងារកម្រិតខ្ពស់
២៦

(៦,៥%)
១៣

(១២,៦%)
៣៩

(៧,៦%)

x2=១០,០២,p<០,០៥

លទ្ធផលន្រះបានបងា្ហាញអោយឃើញថក្នុងចំណមអ្នកដ្រលមិនច្រះកុំព្យូទ័រគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដ្រលចាត់ខ្លួនគត់ឋិត
នៅក្រុមដ្រលមនការងារក្នុងកម្រិតល្អនោះទ្រក្នុងនោះដ្ររបើយើងក្រឡ្រកមើលភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដ្រលមនជំនាញកុំព្យូទ័រ
និងអ្នកដ្រលប្រើកុំព្យូទ័រសម្រប់ការងារគឺទាំង២ក្រុមន្រះមនជីវភាពឋិតនៅក្រុមកណា្ដាលប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា។ប៉ុន្ត្របើយើង
ក្រឡ្រកមើលទៅលើអ្នកដ្រលមនជីវភាពខ្ពស់នោះគឺពួកទាំងនោះឋិតនៅក្នុងក្រុមដ្រលមនជំនាញកុំព្យូទ័រសម្រប់ត្រប្រើប្រស់
(P<០,០៥)។

ការសម្ភាសសុីជម្រជមួយអ្នកដ្រលមនតួនាទី
សំខាន់ក្នុងផ្ន្រកICTបានបងា្ហាញពីភាពគ្រប់គ្រន់ន្រ
ចំណ្រះដឹងរបស់បុគ្គលិក៖

គ្រប់គ្រន់

មនជំនាញខាងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា

អាចប្រើប្រស់កុំព្យូទ័របាន

ធ្វើការមនប្រសិទ្ធភាព

មនលទ្ធភាពប្រើប្រស់អុីនធឺណិតបាន

មនកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិក

ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលខ្លីៗបានច្រើន

សិក្សានៅបរទ្រស

មិនត្រឹមត្រដឹងត្របានបង្រៀនដល់អ្នកដទ្រ

មិនទាន់គ្រប់គ្រន់

មិនមនមូលដា្ឋានន្រការសិក្សាខាងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ការងារខ្លះមិនត្រូវការជំនាញបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាទ្រ

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមន
បច្ចុប្បន្នភាពជនិច្ច

ធ្វើការមិនទាន់មនប្រសិទ្ធភាព

បុគ្គលិកខ្វះចំណ្រះដឹងខាងភាសពិស្រសភាស
អង់គ្ល្រស

ខ្វះធនធានមនុស្សខាងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យា

ប្រើប្រស់សម្ភារៈចាស់ៗនិងមិនគ្រប់គ្រន់

មិនមនថវិកាទិញកុំព្យូទ័រនិងសម្ភារៈអ្រឡិចត្រូនិក

៤៣
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កៃហ្វិកទី៥៖ភាគរយតាមសា្ថាប័ននីមួយៗដៃលមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្តៃី

x2=២៨,៥២,p<០,០០១

នៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗមនការជំរុញឬមន
គោលនយោបាយដើម្បីជំរុញអោយបុគ្គលិកស្ត្រីកសង
សមត្ថភាពគឺមនភាពខុសគ្នាដូចជនៅតាមអង្គការមិន
ម្រនរដា្ឋាភិបាល២២,៥%នៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមន៣៥,៣%
តាមអុីនធឺណិត៩,៣%និងតាមស្ថាប័នអប់រំ៣៤,៦%
(P<០,០០១)។ការជំរុញឬគោលនយោបាយន្រការជំរុញ
មនដូចជការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីនិងការបណ្ដុះបណា្ដាល
ធនធានមនុស្សបន្ថ្រម។

នៅព្រលដ្រលសួរថតើស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកបាន
ផ្ដល់វិភាគទានអ្វីខ្លះដើម្បីកសងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីអ្នកតប
សម្ភាសពីស្ថាប័នទាំងបួនបានផ្ដល់ចម្លើយថ៖

អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលមនរហូតដល់
៤៨,២%ដ្រលពួកគត់បានផ្ដល់ជថវិកា

មន៣២,៥%គត់ផ្ដល់ព្រលវ្រលាអោយស្ត្រី
កសងសមត្ថភាពនិង១៩,៣%គឺបានលើក
ទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដ្រលជស្ត្រីក្នុងការកសង
សមត្ថភាព។

ចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋវិញគឺមន៧៥,០%បានផ្ដល់ជ
ថវិកា១២,៥%ផ្ដល់ជព្រលវ្រលានិង១២,៥%
ទៀតគឺផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត។

ចំពោះISPមន៥៣,៦%ផ្ដល់ថវិកា២៨,៦%
ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិង១៧,៨%ផ្ដល់ជ
ព្រលវ្រលា។

ចំពោះស្ថាប័នអប់រំវិញគឺមន៣៨,៥%ផ្ដល់ថវិកា
៣៨,០%ផ្ដល់ព្រលវ្រលានិង២៣%បានលើក
ទឹកចិត្ត។

៤៤

៨០

៧០

៦០

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

២៣ ២៣

៥៥

៣៥
៤១

២៤

៩

២១

៧០

១៤
២១

៥៧

�ន
��ៀម ឲ� �ន
មិន �ន
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៤.៤.គំនាបរបស់ស្តៃីពីការចូលក្នុងវិស័យបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

តារាងទី១៤៖កមៃិតនៃការយល់សៃបអំពីគំនាបរបស់ស្តៃីក្នុងវិស័យបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

អង្គការ
សង្គមសុីវិល
ចំនួន(%)

ក្រសួងនានា
ចំនួន(%)

អ្នកផ្ដល់ស្រវាកម្ម
អុីនធឺណិត
ចំនួន(%)

ស្ថាប័នអប់រំ
ចំនួន(%)

សរុប

ផ្ដល់អោយស្ត្រីមនការទទួល
ខុសត្រូវតិចជងបុរសនៅក្នុង
ស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក
១៖x2=៤៤,៣៧p<០,០០១
២៖x2=២៦,១៧p<០,០០១)

១
១២

(១០,៩)
៥

(២៩,៤)
៥២

(២៩,៧)
៤

(១៥,៤)
៧៣
២២,៣

២
៧៤

(២៩,២)
៥៣

(៦២,៤)
៨

(៣៦,៤)
៣១

(៣៧,៣)
១៦៦

(៣៧,៥)

ស្ត្រីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូច
បុរសនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោក
អ្នក
១៖x2=១០,២៦p>០,០០១
២៖x2=១០,៨៧p<០,០៥

១
៩៤

(៨៥,៥)
១៤

(៨២,៤)
១៣៣

(៧៦,៩)
២២

(៨១,៥)
២៦៣

(៨០,៤)

២
២៤១

(៩៤,៩)
៧៧

(៨៨,៥)
១៤

(៨២,៤)
៦៧

(៨៤,៨)
៣៩៩

(៩១,៣)

ស្ត្រីមនសិទ្ធិច្រើនជងបុរសក្នុង
ការធ្វើការសម្រចចិត្តនៅក្នុង
ស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក
១៖x2=៩,៣៨p>០,០៥
២៖x2=៦,៦៨p>០,០៥

១
១៥

(១៤,៣)
២

(១១,៨)
៤០

(២៣,៣)
៨

(៣០,៨)
៦៥

(២០,៣)

២
៥៣

(២៤,៤)
១១

(១៦,៧)
៤

(២៨,៦)
១០

(១៥,២)
៧៨

(២១,៥)

ស្ត្រីមនឱកាសតិចតួចក្នុងការ
ទទួលបានការងារក្នុងវិស័យICT
ដោយសរលក្ខណៈជីវសស្ត្រ
បញ្ហាវប្បធម៌សង្គមនិងឧបសគ្គ
ផ្ស្រងៗទៀត
១៖x2=៣៨,២៥p<០,០០១
២៖x2=៧,៩៥p<០,០០៥

១
៦០

(៦១,៩)
៧

(៤១,២)
៤៧

(៣០,៩)
១៤

(៥៦,០)
១២៨

(៣៩,៩)

២
១២១

(៥០,៨)
៨០

(៦៨,៨)
២០

(៦០,០)
៨១

(៥៥,៦)
៣០២

(៧២,១)

កំណត់ចំណាំ១.អ្នកតំណាងស្ថាប័ន២.បុគ្គលិក

ទិន្នន័យខាងលើបងា្ហាញអោយឃើញថរាល់សំណួរនីមួយៗភាគរយន្រការយល់ស្របទាំងតំណាងបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការ
នៅតាមស្ថាប័ននានាខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់។(P<0,05)លើសពីនោះយើងឃើញថភាគរយន្រអ្នកយល់ស្របដ្រលធ្វើការ
នៅតាមស្ថាប័ននានាគឺខ្ពស់ជងនូវគ្រប់ចម្លើយយល់ស្របរបស់បុគ្គលិកតំណាងស្ថាប័ន។

៤៥
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តារាងទី១៥៖វប្បធម៌ខ្មៃរមានការលើកទឹកចិត្តដល់បុរសនិងស្តៃីក្នុងការចូលរួមសិក្សា

គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា

គ្រឹះស្ថានសធារណៈ
ចំនួន(%)

គ្រឹះស្ថានឯកជន
ចំនួន(%)

ចំនួនសរុប
ចំនួន(%)

មិនយល់ស្រប ១(១៤,៣) ៤(២២,២) ៥(២០)

យល់ស្រប ៦(៨៥,៧) ១៤(៧៧,៨) ២០(៨០)

ចំពោះបញ្ហាលើកឡើងដ្រលទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្ម្ររលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការចូលសិក្សាថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សាស្មើគ្នា
នោះគឺចំពោះយោបល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមន៧៥%យល់ស្របនិងនៅតាមស្ថាប័នឯកជនមន៦៦,៦%ដ្រល
យល់ស្រប។

តារាងទី១៦៖គំនាបនិងឧបសគ្គដៃលរារាំងស្តៃីពីការចូលសិក្សាក្នុងផ្នៃកអប់រំនិងការងារបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

១
(ជ%)

២
(ជ%)

៣
(ជ%)

៤
(ជ%)

៥
(ជ%)

តម្ល្រអុីនធឺណិតថ្ល្រ(n=៤៥៩) ១,៦ ២៤,៤ ២១,៨ ៣២,៦ ១៩,៦

បទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌(n=៥០៩) ១១,៨ ៤៦,១ ១១,៤ ២៤,២ ៦,៥

លក្ខណៈជីវសស្ត្ររបស់ស្ត្រី(n=៤៥១) ៣,១ ២៩,៥ ២២,៨ ៣៦,៦ ៨

ការវិនិយោគរបស់គ្រួសរលើការអប់រំ(n=៤៧៧) ១,៥ ១៣,១ ២១,៤ ៥៣,៩ ១០,១

តួនាទីនិងភាពទទួលខុសត្រូវរបស់
ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសរ(n=៥០៣)

១,៤ ១៤,១ ១៨,៧ ៥៣,៧ ១២,១

ប្រភ្រទការងារ(n=៥០០) ១០,៦ ៥៥,៤ ១៤,២ ១៦,៨ ៣

ឱកាសស្មើគ្នាសម្រប់ការងារ(n=៤៩១) ១,៤ ១២,៤ ១៥,៣ ៥៤ ១៦,៩

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICT(n=៤១០) ១,២ ១៤,៤ ៣១,២ ៤៣,៤ ៩,៨

បច្ច្រកវិទ្យាដើរលឿនព្រក(n=៤៧១) ៤,៥ ៣០,១ ២៥,៧ ៣៣,៣ ៦,៤

ភាស(n=៤៥២) ១,៣ ១៥,៣ ២៦,៥ ៤៨,៥ ៨,៤

ខ្ញុំទើបត្របញ្ចប់ការសិក្សា(n=៤៥១) ០,៤ ១៤,៦ ៤,៦ ៥៤,២ ១៦,២

គោលនយោបាយ/កម្មវិធីរដ្ឋនិងការអនុវត្តតាមផ្ន្រក(n=៣៩៩) ១,៥ ១១,៨ ២៧,១ ៤៩,៦ ១០

មិនត្រូវបានគ្រលើកទឹកចិត្តអោយចូលរួមមុខវិជ្ជា/វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល
អំពីICT(n=៤៥៩)

៦,៣ ៥០,១ ១៧,០ ២០,៧ ៥,៩

ចំណាំ៖១មិនយល់ស្របខា្លាំង២មិនយល់ស្រប៣ធម្មតា៤យល់ស្រប៥យល់ស្របខា្លាំង

៤៦
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ទាក់ទងជមួយនឹងបញ្ហាគំនាបនិងឧបសគ្គដើម្បី
ទទួលបានICTតួល្រខបានបងា្ហាញអោយឃើញថមន
បញ្ហាមួយចំនួនដ្រលវាជកតា្តធ្វើអោយរាំងស្ទះក្នុងការទទួល
បាននូវICTដូចជ៖

តម្ល្រគឺមនរហូតដល់៣២,៥%ដ្រលយល់ស្រប
ជមួយបញ្ហាន្រះក្នុងនោះមនរហូតដល់១៩,៦%
ដ្រលយល់ស្របយ៉ាងខា្លាំង។

បទដា្ឋានន្រវប្បធម៌គឺមន២៤,២%យល់ស្រប
និង៦,៥%យល់ស្របខា្លាំងចំពោះបញ្ហាទាក់ទង
ជមួយនឹងលក្ខណៈជីវសស្ត្រវិញគឺមនរហូត
ដល់៣៦,៦%យល់ស្របនិង៥៨%យល់ស្រប
ខា្លាំង។

ការចំណាយក្នុងគ្រួសរគឺមន៥៣,៩%យល់
ស្របនិង១០,១%យល់ស្របខា្លាំង។

តួនាទីនិងភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីក្នុង
គ្រួសរមន៥៣,៧%យល់ស្របនិង១២,១%
យល់ស្របខា្លាំង។

ប្រភ្រទការងារមិនសមស្របសម្រប់ស្ត្រីធ្វើការងារ
បច្ច្រកទ្រសគឺមន១៦,៨%យល់ស្របនិង៣%
យល់ស្របខា្លាំង។

ឱកាសស្មើគ្នាសម្រប់ការងារគឺមន៥៤%យល់
ស្រប់និង១៦,៩%យល់ស្របខា្លាំង។

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមន៤៣,៤%យល់ស្រប
និង៩,៨%យល់ស្របខា្លាំង។

បច្ច្រកទ្រសដើរលឿនព្រកគឺមន៣៣,៣%
យល់ស្របនិង៦,៤%យល់ស្របខា្លាំង។

ចំពោះបញ្ហាភាសគឺមន៤៨,៥%យល់ស្រប
និង៨,៤%យល់ស្របខា្លាំង។

បទពិសោធន៍ការងារវិញគឺមន៥៤,១%យល់

ស្របនិង៨,៤%យល់ស្របខា្លាំង។

គោលនយោបាយកម្មវិធីរដ្ឋគឺមន៤៩,៦%
យល់ស្របនិង១៦,២%យល់ស្របខា្លាំង។

មិនត្រូវបានគ្រលើកទឹកចិត្តគឺមនចំនួន២០,៧%
យល់ស្របនិង៥,៩%យល់ស្របខា្លាំង។

ដើម្បីបងា្ហាញអោយកាន់ត្រច្បាស់អំពីគំនាបនានា
ដ្រលកើតឡើងចំពោះនិស្សិតដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្ន្រកICT
ក្រុមការងារបានពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិត១១ក្រុម
នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានា។ខាងក្រមន្រះគឺជការ
សង្ខ្របលទ្ធផលដ្រលទទួលបានពីការពិភាក្សាជក្រុម៖

បញ្ហាដ្រលនិស្សិត(ទាំងប្រុសទាំងស្រី)ជួបប្រទះក្នុង
ការសិក្សាមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ពិបាកក្នុងការសិក្សា(ត្រូវការអនុវត្តនិងស្រវជ្រវ
ច្រើនបញ្ហាផ្ន្រកភាសកម្មវិធីនិងកូដក្នុងផ្ន្រកទន់
មនភាពស្មុគស្មាញរៀនមុខវិជ្ជាច្រើននិងត្រូវប្រើ
គណិតវិទ្យា)

ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញកុំព្យូទ័រផ្ន្រករឹងនិង
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមន
បច្ចុប្បន្នភាពជនិច្ច

មិនមនចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋានអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា(ទើបត្រស្គល់កុំព្យូទ័រ
និងស្គល់កម្មវិធី)

សកលវិទ្យាល័យមិនមនសម្ភារៈគ្រប់គ្រន់
សម្រប់ការសិក្សា

រៀនទ្រឹស្ដីច្រើនជងការអនុវត្ត

រៀនផងនិងធ្វើការផង

ត្រូវការព្រលវ្រលានិងថវិកាដើម្បីភា្ជាប់អុីនធឺណិត

៤៧
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ត្រូវទៅរៀនគួរ(សិក្សាមុខវិជ្ជាបន្ថ្រមនៅខាងក្រ)

ពិបាកក្នុងការជួសជុល

មនម្ររោគច្រើន

បញ្ហាដ្រលនិស្សិតស្រីជួបប្រទះក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជា
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

មនស្ត្រីតិចតួចក្នុងថ្នាក់រៀនធ្វើអោយមនការ
ខា្មាសអៀននិងពិបាកទំនាក់ទំនង

ពិបាកសិក្សា(ត្រូវការអនុវត្តនិងសិក្សា
ច្រើនបញ្ហាផ្ន្រកភាសសិក្សាមុខវិជ្ជាច្រើនប្រើ
គណិតវិទ្យា

ត្រូវធ្វើការងារផ្ទះ

ផ្ន្រករឹងមនភាពស្មុគស្មាញ

មនការខា្មាសអៀននិងពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង
ជមួយសស្ត្រចារ្យនិងនិស្សិតភាគច្រើនជបុរស

មិនសូវមនសុវត្ថិភាព(ត្រូវធ្វើការងារសលាដល់
យប់ពិបាកធ្វើដំណើរខា្លាចឆក់ខ្ស្រភ្លើង)

ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីសិក្សា

ក្នុងការអនុវត្តនិស្សិតស្រីក៏ត្រូវដោះគ្រឿងបនា្លាស់
(វាធ្វើអោយស្ត្រីមិនស្អាត)

ពិបាករកការងារធ្វើ

មនការរីសអើងពីនិស្សិតបុរស(នៅព្រលធ្វើ
កិច្ចការសលានិស្សិតប្រុសមិនអោយចូលក្រុម
ជមួយដោយយល់ថមិនសូវច្រះ)

រៀនគួរបន្ថ្រម

វប្បធម៌ខ្ម្ររ(មិនសមស្រីត្រឯង)

ផលលំបាកដ្រលស្ត្រីជួបប្រទះនៅក្នុងការធ្វើការងារផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ការងារផ្ន្រកបណា្ដាញផ្ន្រករឹងជួសជុលមិន
សមស្របចំពោះនារីដោយសរត្រត្រូវការប្រើ
កម្លាំង

ការងារមិនមនព្រលវ្រលាច្បាស់លាស់ដូចជធ្វើ
ការព្រលយប់ឬថ្ង្រចុងសបា្ដៅហ៍

កតា្តជីវសស្ត្រ(មនផ្ទ្រពោះ)

មិនមនបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រន់

មិនមនចំណ្រះដឹងគ្រប់គ្រន់

ស្ថាប័នមួយចំនួនមិនជួលស្ត្រី

ការងារបច្ច្រកវិទ្យាមនបច្ចុប្បន្នរហូត

មនបញ្ហាខាងភាសបរទ្រស

ការសិក្សានិងការធ្វើការងារមនភាពខុសគ្នា

ពិបាកធ្វើការងារក្នុងកន្ល្រងដ្រលមនបុរសភាគ
ច្រើន

មនរោគស្ត្រេសច្រើន

ត្រូវការព្រលវ្រលាច្រើនក្នុងការមើលថ្រគ្រួសរនិង
កូនចៅ

ស្ត្រីមិនសូវមនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

គ្រមិនសូវទុកចិត្តនិងអោយតម្ល្រលើការងាររបស់
ស្ត្រី

៤៨
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ធ្វើការជមួយកុំព្យូទ័រអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្ន្រក

តើលោកអ្នកចង់អោយមនស្ត្រីកាន់ត្រច្រើនធ្វើការក្នុង
ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដ្ររឫទ្រ?

ចង់អោយមន

ការធ្វើអោយមនភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រី

ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអៀនខា្មាសក្នុងការងារ

ជផ្ន្រកមួយន្រការអភិវឌ្ឍសង្គម

ស្ត្រីដឹងពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដូច
បុរសដ្ររ

ការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមិន
ម្រនជការងារសម្រប់ត្របុរសទ្រស្ត្រីអាចធ្វើការ
ក្នុងផ្ន្រកការរចនានិងកម្មវិធីហើយបុរសធ្វើការក្នុង

ផ្ន្រកបណា្ដាញនិងផ្ន្រករឹង

ស្ត្រីធ្វើការហ្មត់ចត់ច្រើនជងបុរស

ស្ត្រីធ្វើអោយបុរសខំប្រឹងធ្វើការងារ

ស្ត្រីធ្វើការក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាកាន់ត្រច្រើននាំអោយមនស្ត្រីសិក្សា
ក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកាន់
ត្រច្រើន

ស្ត្រីពូក្រក្នុងការសម្របសម្រួល

មិនចង់អោយមន

ការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
មិនសមស្របចំពោះនារី

ស្ត្រីមិនមនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រន់ដើម្បីស្រវជ្រវទ្រ

៤.៥.ទស្សនវិស័យផ្សៃងៗ

តារាងទី១៧៖ទស្សនវិស័យការប្ដៃជា្ញានិងការលះបង់របស់បុគ្គលដើម្បីទទួលបានICT

ទស្សនវិស័យ ១(%) ២(%) ៣(%) ៤(%) ៥(%)

ណ្រនាំស្ត្រីដទ្រទៀតអោយចូល
រៀននិងធ្វើការក្នុងវិស័យICT(n=៥០១)

០,៤ ១,៨ ១២,២ ៦០,៧ ២៥,០

ICTមនផលប្រយោជន៍សម្រប់ខ្ញុំដើម្បីការធ្វើការងារ(n=៥០៩) ០,៤ ០,៦ ៤,៣ ៥៣,៨ ៤០,៩

ICT(កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត)មនសរប្រយោជន៍សម្រប់សង្គម
របស់យើង(n=៥១២)

០,២ ០,២ ២,៥ ៤៨,០ ៤៩,០

ខ្ញុំត្រងត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំអោយដើរទាន់បច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗ(n=៥០៩) ០,២ ០,៦ ១០,០ ៦០,៩ ២៨,៣

កំណត់ចំណាំ៖១.មិនយល់ស្របខា្លាំង២.មិនយល់ស្រប៣.ធម្មតា៤.យល់ស្រប៥.យល់ស្រប

តួល្រខខាងលើបានអោយដឹងថអ្នកឆ្លើយតបសម្ភាសភាគច្រើន(មនលើសពី៨៥%)យល់ស្របចំពោះការណ្រនាំស្ត្រី
ដទ្រទៀតអោយចូលរៀននិងធ្វើការក្នុងវិស័យICTព្រះICTមនសរប្រយោជន៍សម្រប់សង្គមរបស់យើងនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួន

៤៩
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ដើរឲ្យទាន់បច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗ។

តារាងទី១៨៖ទស្សនវិស័យចំពោះស្តៃីនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកតំណាងស្ថាប័ន បុគ្គលិក

សុទិដ្ឋិនិយម
ស្ត្រីមនសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយក
ចំណ្រះវិជ្ជានិងធ្វើការICT

មនការលើកទឹកចិត្តចំពោះស្ត្រីក្នុងវិស័យICT
សិក្សាផ្ន្រកន្រះមនសរសំខាន់ក្នុងការ
ស្វ្រងរកការងារចំពោះស្ត្រី

ស្ត្រីមនចំណ្រះផ្ន្រកICTគឺអាចចូលរួម
ចំណ្រកក្នុងការកសងសង្គមជតិដ្ររ។

ស្ត្រីមនអំណត់អត់ធន់ក្នុងការងារបានល្អជង
បុរស

ទុទិដ្ឋិនិយម
មនស្ត្រីចូលរួមសិក្សាផ្ន្រកន្រះតិចតួចណាស់
ដ្រលទាមទារអោយមនការលើកទឹកចិត្ត
បន្ថ្រមទៀត

សុទិដ្ឋិនិយម
ស្ត្រីមនសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយកចំណ្រះវិជ្ជានិងធ្វើការ
ផ្ន្រកICT

ស្ត្រីចូលរួមសិក្សាផ្ន្រកICTគឺអាចធ្វើអោយស្ត្រីស្គល់តម្ល្រ
ខ្លួនឯងបានច្បាស់ជងមុន

ស្ត្រីចូលសិក្សាផ្ន្រកICTគឺអាចជួយអោយសង្គមមនការ
រីកចម្រើន

ស្ត្រីមនឆន្ទៈក្នុងការងារច្រើនជងបុរស
ស្ទើរត្រគ្រប់ការងារទាំងអស់ត្រូវការស្ត្រីអោយមន
ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT

ទុទិដ្ឋិនិយម
ភាពក្រីក្រក៏ជកតា្តមួយដ្រលរាំងស្ទះមួយដ្ររ
មនស្ត្រីចូលរួមសិក្សាផ្ន្រកន្រះតិចតួចណាស់ដ្រលទាមទារ
អោយមនការលើកទឹកចិត្តបន្ថ្រមទៀត

មុខវិជ្ជាICTមិនសមស្របឡើយចំពោះស្ត្រីភ្រទ

៥០
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និស្សិត
សុទិដ្ឋិនិយម

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកំពុងត្រមនការរីកចម្រើនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ

វានឹងមនការរីកចម្រើនកាន់ត្រខា្លាំងក្នុងព្រលអនាគត

នឹងមនក្រុមហ៊ុនកាន់ត្រច្រើនចូលមកវិនិយោគក្នុងផ្ន្រកន្រះ

នឹងមនស្ថាប័នកាន់ត្រច្រើនប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

មនកម្មវិធីមួយចំនួនជភាសខ្ម្ររ

ទូរសព្ទអាចភា្ជាប់អុីនធឺណិតបាន

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យានឹងរីកចម្រើនដល់ជនបទ

នឹងមនមនុស្សកាន់ត្រច្រើនប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាដើម្បីសិក្សា

អាចបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីប្រកួតប្រជ្រងជមួយប្រទ្រសដទ្រ

តម្ល្រស្រវាកម្មអុីនធឺណិតនឹងធា្លាក់ចុះ

នឹងមនស្ថាប័នកាន់ត្រច្រើនផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

នឹងមនក្រុមហ៊ុនមកផលិតផ្ន្រករឹងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ

នឹងមនស្រវាកម្មអុីនធឺណិតឥតគិតថ្ល្រនៅទីសធារណៈ

ទុទិដ្ឋិនិយម

មនការអភិវឌ្ឍត្រនៅទីក្រុងប៉ុណ្ណោះ

ការរីកចម្រើនន្របច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជមនភាពយឺតយ៉ាវ

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យានៅត្រមនគុណភាពអន់
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អ្នកដ្រលមនតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ស្ត្រីនៅមនកម្រិតក្នុងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ចរិតលក្ខណៈ(ស្ត្រីមិនចូលចិត្តបច្ច្រកវិទ្យាគណិតវិទ្យាខា្លាចឆក់មិនចូលចិត្តការងារជប្រព័ន្ធ)
ស្ត្រីសិក្សាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនចំនួនតិច
យល់ថមិនម្រនជការងាររបស់ស្ត្រី(ធ្ងន់ប្រឡាក់ដ្រត្រូវប្រើកម្លាំង)
វប្បធម៌ខ្ម្ររ(ពិបាកធ្វើការយប់ពិបាកធ្វើការនៅកន្ល្រងឆ្ងាយៗមិនអោយរៀន)
ស្ត្រីធ្វើការផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនចំនួនតិច
បុគ្គលិកវ័យចំណាស់ភាគច្រើនមិនមនការយល់ដឹងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ធ្វើការមិនចំជំនាញ
មិនទុកចិត្តស្ត្រីលើការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសរ(អោយកូនប្រុសរៀនច្រើនជងកូនស្រី)
និនា្នាការពិភពលោក(ស្ត្រីមិនចូលចិត្តរៀននិងធ្វើការផ្ន្រកន្រះទ្រ)
ខ្វះការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រី
បញ្ហាខាងភាស(អត្ថបទភាគច្រើនជភាសបរទ្រស)
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាមនការរីកចម្រើនត្រនៅទីក្រុង
តម្រូវការរបស់សលា(ត្រូវរៀនច្រើនប្រើគណិតវិទ្យា)

មនកំណើននារីក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ស្ត្រីខំប្រឹងរៀនជងបុរស
ឱកាសការងារល្អ
ពូក្រខាងផ្ន្រកកម្មវិធី
មនកំណើនស្ត្រីធ្វើការខាងផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងការងារ
ស្ត្រីវ័យក្ម្រងកាន់ត្រមនចំនួនច្រើនក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា
ស្ត្រីខំប្រឹងធ្វើការជងបុរស
ធ្វើការក្នុងការិយល័យ
ផ្ដល់អាទិភាពដល់ស្ត្រី
ចូលចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះ
ជសង្គមទំនើប
មិនធ្វើការជអ្នកជំនាញបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាទ្រត្រប្រើបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាជ
មធ្យាបាយសម្រប់ធ្វើការងារ

មនការជំរុញលើកទឹកចិត្ត
ចង់សិក្សាស្វ្រងយល់
មនកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យ
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ស្ត្រីមនលទ្ធភាពស្មើនឹងបុរសត្រការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបុរសមនភាពប្រសើរជង
អ្នកតបសម្ភាសចំនួន១០នាក់បាននិយយថស្ត្រីមនភាពស្មើគ្នាចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការងារនិង
លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានចំណ្រះដឹងគឺវាអាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ត្រទោះជយ៉ាងន្រះ
ក្ដីអ្នកតបសម្ភាស១៨នាក់ផ្ស្រងទៀតបានបញ្ច្រញទស្សនៈថវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាបុរសមន
ការច្រះដឹងច្រើនជងហើយបុរសមនលក្ខខណ្ឌអំណយផលច្រើនទៀតដូចជចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការសិក្សា
កម្លាំងកាយការប្រើប្រស់ព្រលវ្រលា(យប់និងថ្ង្រសៅរ៍អាទិត្យដើម្បីស្រវជ្រវការងារនិងធ្វើការ)។

កៃហ្វិកទី៦៖ស្តៃីអាចតៃូវបានគៃផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈការបៃើបៃស់ICT(អ្នកតំណងសា្ថាប័ន)

កៃហ្វិកទី៧៖ស្តៃីអាចតៃូវបានគៃផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈការបៃើបៃស់ICT(បុគ្គលិកសា្ថាប័ន)
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មនភាពខុសគ្នាចំពោះស្ថាប័នគ្រផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈICTតិចតួចបំផុតគឺចំពោះបុគ្គលិកតំណាងស្ថាប័នអង្គការ
មិនម្រនរដា្ឋាភិបាលមនចំនួន៩២%យល់ស្របក្រសួងនានាមន៩៣,៨%ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិត៩៧,៦%និង
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាមន១០០%(P>០,០៥)។

ចំពោះតំណាងបុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលមនរហូតដល់៨៧,៣%ក្រសួងនានាមន៩៦,៦%
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតមន៩០%និងគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាមន៩១,១%យល់ស្របថស្ត្រីគ្រអាចផ្ដល់ភាពអង់អាច
តាមរយៈICTបាន(p>០,០៥)។

កៃហ្វិកទី៨៖រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមសុីវិលគួរតៃធ្វើសកម្មភាពអោយបានចៃើនថៃមទៀតក្នុងការធ្វើអោយបៃសើរឡើងនូវ
សា្ថានភាពICTរបស់ស្តៃីក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ(អ្នកតំណងសា្ថាប័ន)

កៃហ្វិកទី៩៖រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមសុីវិលគួរតៃធ្វើសកម្មភាពអោយបានចៃើនថៃមទៀតក្នុងការធ្វើអោយបៃសើរឡើងនូវ
សា្ថានភាពICTរបស់ស្តៃីក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ(បុគ្គលិកសា្ថាប័ន)
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ចំណ្រកឯបញ្ហាថរដា្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមសុីវិល
និងផ្ន្រកឯកជនគួរធ្វើសកម្មភាពអោយបានច្រើនថ្រមទៀត
ក្នុងការធ្វើអោយស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ
ប្រសើរឡើងនោះគឺគ្រប់បុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័ននានា
មនគំនិតយល់ស្របប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នា(លើសពី៩៥%)
P>០,០៥។

នៅព្រលសួរនិស្សិតថតើរដា្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គម
សុីវិលគួរធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីអោយស្ថានភាពន្រការសិក្សា
និងការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកាន់ត្រ
មនលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងល្អប្រសើរជងមុន?ពួកគ្រ
បានឆ្លើយថ៖

រដា្ឋាភិបាល

បញ្ចុះតម្ល្រអុីនធឺណិតនិងគួរមិនយកថ្ល្រអុីនធឺណិត
នៅកន្ល្រងសធារណៈមួយចំនួន

គួរត្របញ្ជា្របមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាតាំងពីបឋមសិក្សា

គួរបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់តំបន់ដាច់
ស្រយលជជងផ្ដៅតត្រទៅលើទីក្រុង

គួរត្របញ្ជា្របមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាតាំងពីវិទ្យាល័យ

ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការរកឃើញថ្មីៗ

ផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍អោយបានច្រើន

ផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាអោយបានកាន់ត្រច្រើន

បង្កើតជសិកា្ខាសលាអំពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាអោយបានច្រើន

គួរត្រផ្ដៅតលើគុណភាពជជងបរិមណ

គួរត្រមនម៉ាសុីនបម្រើដោយខ្លួនឯង

បញ្ចុះតម្ល្រសម្រប់ស្ត្រីដ្រលចង់សិក្សាផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់អ្នកដ្រលមនជំនាញ
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

បញ្ចុះតម្ល្រគ្រប់សម្ភារៈដ្រលទាក់ទងនឹងបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសអោយបានចុះកម្មសិក្សា

រៀបចំការប្រកួតប្រជ្រងផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យា

ស្វ្រងរកកិច្ចសហការជមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយ
ដើម្បីអោយកុំព្យូទ័រមនតម្ល្រថោក

បង្កើតច្បាប់កម្មសិទ្ធិ

បង្កើតច្បាប់អុីនធឺណិត(Cyberlaw)

ធ្វើការសិក្សាស្រវជ្រវអោយបានច្រើនពីផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ជំរុញអោយមនការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាអោយកាន់ត្រច្រើន

ផ្ដល់ការគំទ្រទាំងផ្ន្រកថវិកានិងសម្ភារៈ

ផ្ដល់ប្រក់ខ្របុគ្គលិកអោយបានគ្រប់គ្រន់

បង្កើតការបងា្ហាត់បង្រៀនអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាតាមទូរទស្សន៍

បង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតជមួយប្រទ្រសក្រ

៥៥



៤.លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ

អង្គការសង្គមសុីវិល

ផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍

ជួយបណ្ដុះបណា្ដាលដល់ប្រជជនដ្រលរស់នៅ
ជនបទ

បង្កើតជសិកា្ខាសលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
ពីសរសំខាន់ន្រការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់អ្នកដ្រលសិក្សាខាងផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសអោយបានចុះកម្មសិក្សា

រៀបចំការប្រកួតប្រជ្រងផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការរកឃើញថ្មីៗ

លើកទឹកចិត្តប្រជជនអោយប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ការគំទ្រទាំងផ្ន្រកថវិកានិងសម្ភារៈ

ជួយបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ជួយផ្ដល់ជឯកសរបន្ថ្រមទាក់ទងនឹងផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា។

៥៦



៥.ការពិភាកេសា

៥.១.ពិភាក្សាលើវិធីសាស្តៃសៃវជៃវ

ការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះជការសិក្សាប្របពិពណ៌នា
ដ្រលមនគោលបំណងស្វ្រងយល់អំពីស្ថានភាពន្រការ
ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាសម្រប់
ស្ត្រីក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ។នៅប្រទ្រសកម្ពុជយើង
ជពិស្រសនៅទីក្រុងភ្នំព្រញនៅមិនទាន់មនការសិក្សា
ស្រវជ្រវអំពីបញ្ហាន្រះអោយបានច្រើននៅឡើយទ្រហើយ
កន្លងមកមនត្រករណីធ្វើការសិក្សាដោយផ្ន្រកអំពីចំនួន
ភាគរយន្រស្ត្រីក្នុងការងារឬស្ត្រីក្នុងវិស័យអប់រំឬភាគរយ
ន្រនិស្សិតស្ត្រីដ្រលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ន្រកICTប៉ុណ្ណោះ
ដោយមិនផ្សារភា្ជាប់ពីការអប់រំមកកាន់ការងារ។

ចំពោះការសិក្សាទៅលើបញ្ហាយ្រនឌ័រក្រុមការងារបាន
ប្រើវិធីសស្ត្រក្នុងការសម្ភាសប្របសុីជម្រដោយបានសិក្សា
ស្ដីអំពីទស្សនៈនានារបស់បុគ្គលិកដ្រលធ្វើការនៅស្ថាប័ន
ផ្ស្រងៗគ្នានិងអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគត់ចំពោះការលើក
កម្ពស់ស្ត្រីក្នុងផ្ន្រកICTក្នុងវិស័យការងារ។លើសពីន្រះទៅ
ទៀតក្រុមការងារបានសិក្សាតាមគ្រហទំព័រផ្សព្វផ្សាយដំណឹង
ជ្រើសរីសបុគ្គលិកមួយចំនួនដើម្បីស្វ្រងយល់ថតើតម្រូវការ
របស់ស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងការជ្រើសរីសបុគ្គលិកអោយចូល
បម្រើការងារនោះមនលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដ្រចខ្លះ?ការសិក្សា
ន្រះគឺជការសិក្សាប្របកាត់ទទឹង(មិនម្រនអន្តរាគមន៍)
ដូច្ន្រះវាអាចមនកំហុសលក្ខណៈជប្រព័ន្ធដ្រលកើតឡើង
ដោយមិនអាចព្រងទុកបាន។បញ្ហាក្នុងការបំព្រញកម្រង
សំណួរដោយស្ថាប័នគោលដៅខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចមន
លក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវនិងមនការច្រឡំជដើម។ក្រុម
ការងារបានប្រឹងប្រងដោះស្រយបញ្ហាទាំងន្រះតាមរយៈការ
បណ្ដុះបណា្ដាលដល់អ្នកជំនួយការស្រវជ្រវអំពីវិធីសស្ត្រ
ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនិងក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រមូល
ព័ត៌មន។ទន្ទឹមនឹងន្រះផងដ្ររក្រុមការងារបានធ្វើ

ទំនាក់ទំនងល្អជមួយអ្នកតំណាងស្ថាប័នព្រមទាំងបុគ្គលិក
ន្រស្ថាប័នគោលដៅទាំងនោះដើម្បីដោះស្រយឡើងវិញរាល់
កម្រងសំណួរណាដ្រលមនលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ដោយ
ធ្វើការសកសួរពួកគត់ម្ដងទៀត។

៥.២.ពិភាក្សាលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាសៃវជៃវ

៥.២.១.ស្តៃីនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុង
វិស័យអប់រំ

លទ្ធផលន្រការសិក្សារកឃើញថសមមត្រស្ត្រី
ដ្រលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្ន្រកICTមនបម្របម្រួល
តិចតួចចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០០៨ដ្រលមននិស្សិត
ប្រហ្រល១,៣០០នាក់ដោយឡ្រកក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៨-
២០០៩និស្សិតមនការកើនឡើងប្រហ្រល៥០០នាក់បន្ថ្រម
ទៀតក្នុងនោះនិស្សិតស្ត្រីមន១៧,៤%។បើប្រៀបធៀប
មុខវិជ្ជាបីនៅក្នុងផ្ន្រកន្រះមុខវិជ្ជាវិស្វករនិងវិទ្យាសស្ត្រ
កុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យាមននិស្សិតសិក្សាច្រើនជងគ្រក្នុង
ចំណម៤ឆ្នាំកន្លងមកដ្រលមនចំនួន១០ដងធៀបនឹង
មុខវិជ្ជាអគ្គីសនីនិងអ្រឡិចត្រូនិកនិង៨៦ដងបើធៀបនឹង
មុខវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍។បើពិនិត្យ
មើលសមមត្រវិញស្ត្រីនៅក្នុងមុខវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង
សរគមនាគមន៍មនចំនួនច្រើនជងមុខវិជ្ជាពីរផ្ស្រងទៀត
ទៅវិញដ្រលមនរហូតដល់៣២,៨%កាលពី៤ឆ្នាំកន្លង
ទៅ(ថ្នាក់បរិញ្ញា២០០៥-២០០៩)និងបន្តកើនឡើងរហូត
ដល់៤៥,២%ក្នុងឆ្នាំសិក្សាទី១-ទី៤ន្រឆ្នាំសិក្សា២០០៩-
២០១០។លើសពីន្រះទៅទៀតក្នុងរយៈព្រល៤ឆ្នាំកន្លងមក
ន្រះគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥-២០០៩ស្ត្រីសិក្សាក្នុងផ្ន្រកICT
មនត្រ១២,៤%ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្ត្របើធៀបជមួយនឹងអត្រ
ស្ត្រីដ្រលកំពុងសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំទី១ដល់ឆ្នាំទី៤ន្រឆ្នាំសិក្សា
២០០៩-២០១០ស្ត្រីមនធា្លាក់ចុះមកត្រឹមត្រ៩,១%។
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ចំពោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៧-
២០០៨និង២០០៨-២០០៩ចំនួនស្ត្រីមនការថយចុះយ៉ាង
ខា្លាំងពី៣៥,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០០៧-២០០៨មកត្រឹមត្រ៦,២%
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨-២០០៩។សមមត្រស្ត្រីបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម
៥,៤%ក្នុងឆ្នាំទី២និងបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម៥,២%ក្នុងឆ្នាំទី១
ន្រឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០។ចំពោះកម្រិតអនុបណ្ឌិតមិន
ទាន់មនគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាណាមួយទ្របានផ្ដល់មុខវិជ្ជា
អគ្គីសនីនិងអ្រឡិចត្រូនិក។ជងន្រះទៅទៀតមុខវិជ្ជាប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍ក៏ល្រងមននិស្សិតបានចូល
សិក្សាហើយដ្ររក្នុងឆ្នាំ២០០៩-២០១០។

សរុបមកចំនួនស្ត្រីចូលរួមសិក្សាផ្ន្រកICTគឺនៅមន
កម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបជមួយនឹងបុរសនៅក្នុងទីក្រុង
ភ្នំព្រញ។ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថត្រប្រទ្រសអភិវឌ្ឍ
ឬប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍទ្រស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យអប់រំផ្ន្រកICT
ន្រះក៏នៅមនចំនួនតិចជងបុរសដ្ររ។មូលហ្រតុសំខាន់ៗ
ដ្រលនាំអោយស្ត្រីសិក្សាមនចំនួនតិចជងបុរសមនដូចជ
ការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាជការងារ
លំបាកនិងសម្រប់ត្របុរសប៉ុណ្ណោះពិបាកសិក្សាដោយត្រូវ
ប្រើគណិតវិទ្យានិងមនមុខវិជ្ជាច្រើនមនការខា្មាសអៀននិង
ពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជមួយសស្ត្រចារ្យនិងនិស្សិត
ដ្រលភាគច្រើនជបុរសមិនមនការលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសរ
ក្រុមហ៊ុនមិនជ្រើសរីសបុគ្គលិកនារីដ្រលមនជំនាញមិន
មនចំណង់ចំណូលចិត្តរៀនផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាគិតថការងារបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាគឺជការងារជួសជុលត្រប៉ុណ្ណោះចំណាយ
លុយច្រើននិងស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារផ្ទះ-ល-។ស្រដៀងគ្នានឹង
ការរកឃើញរបស់ការសិក្សាន្រះដ្ររការសិក្សារបស់Sophia,
2005បានអោយដឹងថនៅក្នុងគ្រួសរមួយដ្រលមនកូន
កំពុងសិក្សានោះឪពុកម្ដៅយនៅត្រមនទស្សនៈមួយថគត់
នឹងផ្ដល់ឱកាសអោយកូនប្រុសរៀនសូត្របានខ្ពស់ជងកូន
ស្រីព្រះឪពុកម្ដៅយយល់ថកូនស្រីអាចជួយការងារផ្ទះបាន
ច្រើនជងកូនប្រុស។ដោយបានពន្យល់បន្ថ្រមពីទំនាក់ទំនង

រវាងICTនិងបរិបទសង្គមការសិក្សារបស់Papastergiou
បានបងា្ហាញអោយដឹងថទោះបីជស្ត្រីមនចំណ្រះដឹងដូច
បុរសឬលើសបុរសក្នុងផ្ន្រកគណិតវិទ្យាឬមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រ
ក៏ដោយក៏ជទូទៅពួកគត់(ស្ត្រី)មិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
ពីក្រុមគ្រួសរនិងគ្រូបង្រៀនក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះឡើយ
(Papastergiou,2008)។

ឧបសគ្គមួយចំនួនបានរាំងស្ទះស្ត្រីមិនអោយចូលរួម
ក្នុងវិស័យអប់រំមនដូចជទីតាំងភូមិសស្ត្រតម្ល្រន្រការបង់
ថ្ល្រការសិក្សាភាពរីសអើងក្នុងសង្គមជដើមហើយក្នុងនោះ
មនហ្រតុផលនៅពីក្រយមួយចំនួនទៀតដ្រលមិនទាន់
បានរកឃើញ។ឧទាហរណ៍ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ដ្រលជ
ប្រទ្រសរីកចម្រើនផ្ន្រកឧស្សាហកម្មភាគរយន្រស្ត្រីដ្រលមន
សញ្ញាប័ត្រផ្ន្រកICTនៅត្រមនចំនួនតិចជងបុរសយ៉ាងខា្លាំង
ក្នុងនោះខ្ពស់បំផុតគឺមនត្រជំនាញវិស្វករទ្រដ្រលមនអត្រ
ខ្ពស់ជងគ្រគឺ៣៧%ត្រប៉ុណ្ណោះ(EUROSTAT,2009)។

គោលនយោបាយឬកម្មវិធីរបស់ស្ថាប័នដើម្បីលើក
កម្ពស់ស្ត្រីចូលរួមការងារផ្ន្រកICTក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ
វិញនៅមនកម្រិតទាបនៅឡើយដ្រលមនចាប់ពី៩,៣%
ទៅដល់ខ្ពស់បំផុតគឺ៣៥,៣%។ស្ថាប័នមិនបានបញ្ជាក់
អោយច្បាស់ពីគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើង
នូវអត្រស្ត្រីចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICTដោយគ្រន់ត្របាននិយយ
ថពួកគត់បានផ្ដល់ថវិកាដល់ស្ត្រីក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដាល
បញ្ជូនទៅសិក្សានៅខាងក្រនិងផ្ដល់ព្រលវ្រលាជដើម។

៥.២.២.ស្តៃីនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុង
វិស័យការងារ

យើងបានដឹងហើយថវិស័យការងារវាមន
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជមួយនឹងភាពក្រីក្រមនន័យ
ថការបង្កើតឱកាសក្នុងការទទួលបានចំណូលតាមរយៈ
ការធ្វើការងារខាងក្រឬប្រកបរបររកសុីដោយខ្លួនឯង
មនសរសំខាន់ក្នុងការក្រប្រជីវភាព។ទោះបីជវាមន
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សរសំខាន់ពិតម្រនប៉ុន្ត្រក៏នៅមនបញ្ហាជច្រើនទៀតដ្រល
រាំងស្ទះចំពោះស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារដូចជភាពរីសអើង
ចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារកំពុងត្របន្តកើតមនឡើង
នៅទូទាំងពិភពលោកហើយភាពរីសអើងទាំងនោះបានធ្វើ
អោយខាតបង់រហូតដល់៨០ពាន់លានដុលា្លារ(UNESCAP,
2007)។

លទ្ធផលន្រការសិក្សាបានអោយដឹងថក្នុងស្ថាប័ន
ទាំងបួនអង្គការសង្គមសុីវិលមនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យ
ការងារច្រើនជងគ្រគឺស្មើនឹង៤៦,៣%បនា្ទាប់មកស្ថាប័នរដ្ឋ
គឺមនត្រ៣៦,៣%បន្តដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាអុីនធឺណិត
មន៣២,១%និងចុងក្រយគឺគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្ដមសិក្សា
មន២៧,៨%។លទ្ធផលន្រះបើធៀបជមួយនឹងលទ្ធផល
ន្រការសិក្សារបស់UNបានអោយដឹងថជទូទៅអត្រន្រ
ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារនៅតំបន់អាសុីភាគខាងត្បូងមន
ជមធ្យមចំនួន៤៣,៥%។ដូច្ន្រះបើយើងក្រឡ្រកមើល
ទិន្នន័យរបស់ការសិក្សាស្រវជ្រវយើងវិញគឺអ្នកធ្វើការនៅ
NGOគឺមនភាគរយប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នានឹងទិន្នន័យន្រះ
ដ្ររម្យា៉ាងទៀតការសិក្សាន្រះក៏បានបងា្ហាញអោយឃើញ
ថក្នុងប្រទ្រសឥណា្ឌគឺស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យការងារមន
ត្រ២៦%ត្រប៉ុណ្ណោះចំណ្រកឯក្នុងឆ្នាំ២០០៨នៅប្រទ្រស
បា៉ាឡ្រស្ទីនវិញភាគរយន្រស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារមនត្រ
១៤,៧%ត្រប៉ុណ្ណោះ(PWRDC,2008)។ដូច្ន្រះយើង
ឃើញថចំនួនស្ត្រីដ្រលធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋគឺមនចំនួន
ប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងប្រទ្រសឥណា្ឌដ្ររ។ក្នុងនោះដ្ររមន
ប្រទ្រសមួយចំនួនដ្រលមនប្រព្រណីទំនៀមទម្លាប់តឹងរុឹង
ដូចជម៉ាឡ្រសុីឥណ្ឌូណ្រសុីនិងប្រ៊ុយណ្រគឺតួល្រខន្រះ
មនចំនួនទាបយ៉ាងខា្លាំងដូច្ន្រះតាមការសិក្សានានាយើង
ឃើញថការចូលរួមក្នុងវិស័យការងាររបស់ស្ត្រីនៅមនកម្រិត
ទាបនៅឡើយបើធៀបជមួយនឹងបុរសជពិស្រសចំពោះ
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ស្ត្រីនៅត្រប្រឈមមុខចំពោះគម្លាត
យ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យការងារជពិស្រសនៅអាសុីខាងត្បូង

អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមជ្ឈិមបូពា៌និងអាហ្វ្រិកខាងជើង។គម្លាត
ការងាររវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅបណា្ដាប្រទ្រសទាំងនោះគឺ
៤០%។ចំណ្រកឯនៅអាសុីខាងកើតគឺមនក្រម២០%
(KolevandSirven,2007)។តាមការសិក្សាមួយរបស់
ILOបានអោយដឹងថក្នុងឆ្នាំ២០០៧នៅទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងវិស័យការងារគឺមនស្ត្រីចូលរួម៤៩,១%និងបុរស
៧៣,៣%។យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្ម
អន្តរជតិបានអោយដឹងថស្ត្រីចូលរួមក្នុងការវិស័យការងារ
មិនម្រនជការងារកសិកម្មមនការកើនឡើងតិចតួចប៉ុន្ត្រ
ជទូទៅស្ត្រីមនទំនោរច្រើនជងបុរសក្នុងការទទួលយក
ការងារដ្រលមនចំណូលទាបសមិទ្ធផលទាបនិងការងារ
ងាយទទួលគ្រះថ្នាក់ជមួយនឹងភាពគ្មានសិទ្ធិស្ររីភាព
ច្បាស់លាស់គ្មានការការពារពីសង្គមឬគ្មានសំឡ្រងក្នុង
វិស័យការងារ(ILO,2008)។មូលហ្រតុទាំងន្រះរួមមន
ស្ត្រីត្រូវចំណាយព្រលសម្រកនៅព្រលមនផ្ទ្រពោះចំណាយ
ព្រលក្នុងការថ្ររក្សាក្រុមគ្រួសរដ្រលជកតា្តនាំអោយថយចុះ
អត្រការងារធៀបជមួយនឹងបុរស(EC,2009)។ក្នុងនោះ
ដ្ររបើយើងពិនិត្យមើលចំពោះគោលនយោបាយជក់ស្ដ្រង
ចំនួនភាគរយដ្រលស្ថាប័ននីមួយៗមនគោលនយោបាយ
ដើម្បីជំរុញអោយបុគ្គលិកស្ត្រីធ្វើការកសងសមត្ថភាពគឺ
មនភាពខុសគ្នាដូចជនៅតាមអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលមន
២២,៥%នៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមន៣៥,៣%តាមស្ថាប័ន
ផ្គត់ផ្គង់ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតមន៩,៣%និងតាមស្ថាប័នអប់រំ
មន៣៤,៦%(P<០,០០១)។គោលនយោបាយទាំងនោះ
រួមមនការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីនិងការបណ្ដុះបណា្ដាល
ធនធានមនុស្សបន្ថ្រមផ្ដល់ជថវិកាផ្ដល់ព្រលវ្រលាអោយ
ស្ត្រីនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដ្រលជស្ត្រីក្នុងការ
កសងសមត្ថភាព។សរុបមកយើងឃើញថចំនួនស្ត្រី
ចូលរួមក្នុងវិស័យការងារនៅមនចំនួនតិចនៅឡើយហើយ
គោលនយោបាយចំពោះស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារនៅតាមស្ថាប័ន
នានាក៏មនចំនួនទាបនៅឡើយដ្ររ។

៥៩



៥.ការពិភាកេសា

តម្រូវការស្ត្រីក្នុងផ្ន្រកការងារICTនៅតាមស្ថាប័ន

ក្នុងចំណមស្ថាប័នចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះ
ក្រសួងនានាមនតម្រូវការបុគ្គលិកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT
ច្រើនជងគ្រដ្រលមនរហូតដល់៥៣%ហើយជមធ្យម
តម្រូវការបុគ្គលិកមន១០នាក់ដ្រលក្នុងនោះមនស្រី៦នាក់
(៦០%)។៣៥%ន្រស្ថាប័នអប់រំមនតម្រូវការបុគ្គលិក
ដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម៥នាក់ដ្រលក្នុង
នោះមនស្រី២នាក់(៤០%)។អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន
២៥%មនតម្រូវការបុគ្គលិកផ្ន្រកន្រះជមធ្យម២នាក់ដ្រល
ក្នុងនោះស្រី១នាក់(៥០%)។រីឯផ្ន្រកឯកជន(ISPនិង
ហាងអុីនធឺណិត)ចំនួន១១,៧%មនតម្រូវការបុគ្គលិក
ដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម២នាក់ដ្រលក្នុង
នោះស្រី១នាក់(៥០%)។

ប៉ុន្ត្របើយើងក្រឡ្រកមើលតួល្រខដ្រលបងា្ហាញតាមរយៈ
ការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគ្រហទំព័រការងារពីរ(បងធំនិងព្រល
ព្រឹក)បានអោយដឹងថជទូទៅតម្រូវការជ្រើសរីសបុគ្គលិក
មកបម្រើការងារការងារមនកម្រិតខ្ពស់និងការងារកម្រិត
កណា្ដាលទាមទារអោយប្រក្ខជនមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT
ស្ទើរត្រ១០០%ប៉ុន្ត្រមិនចាំបាច់អោយមនជំនាញICTខ្ពស់
ទ្រ។ផ្ទុយមកវិញការងារកម្រិតទាបមិនទាមទារអោយ
ប្រក្ខជនមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTច្រើនទ្រដ្រលមនប្រហ្រល
១៥%។ន្រះឆ្លុះបញ្ចាំងអោយឃើញថដើម្បីប្រកួតប្រជ្រង
ក្នុងការទទួលបានការងារយ៉ាងហោចណាស់ប្រក្ខជនទាំង
អស់ត្រូវមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកកុំព្យូទ័រខ្លះៗ។

ការជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីព្រលប្រកាសជ្រើសរីស
បុគ្គលិកតាមគ្រហទំព័រមកបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ននានា
មនត្រ១៣,៣%ប៉ុណ្ណោះ។ដើម្បីអោយការចូលរួមរបស់
ស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារមនចំនួនកើនឡើងនោះយើងត្រូវការ
កិច្ចសហការពីគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជពលរដ្ឋ
ខ្លួនឯងក្នុងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រី
ក្នុងការចាប់យកចំណ្រះវិជ្ជាផ្ន្រកICT។ការសិក្សាន្រះមន

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងការរកឃើញរបស់អង្គការILOដ្រល
និយយថនិយោជកភាគច្រើនចង់បានបុគ្គលិកមកធ្វើការ
ជមនុស្សប្រុសទោះបីជស្ត្រីមនសមត្ថភាពនិងចំណ្រះដឹង
ដូចបុរសក៏ដោយ។ឧទាហរណ៍នៅក្នុងដំណឹងជ្រើសរីស
បុគ្គលិកផ្ន្រកជួសជុលកុំព្យូទ័រនិងបណា្ដាញ(Network)គឺ
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថពួកគ្រត្រូវការបុគ្គលិកបុរស(ILO,
2008)។

ការលំបាករបស់អ្នកមនសញ្ញាប័ត្រICTក្នុងការស្វ្រងរក
ការងារធ្វើ

ក្នុងន័យស្ថិតិមិនមនអ្វីខុសគ្នាគួរអោយគត់សំគល់ទ្រ
ទាំងបុរសនិងស្ត្រីដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រICTមនការលំបាក
ក្នុងការស្វ្រងរកការងារICTធៀបជមួយនឹងអ្នកមិនមន
សញ្ញាប័ត្រICT។ប៉ុន្ត្របើយើងធ្វើការពិនិត្យចំពោះអ្នកដ្រល
មនសញ្ញាប័ត្រICTយើងឃើញថស្ត្រី(៤៦,២%)ឆ្លើយ
ថមនការលំបាកក្នុងការស្វ្រងរកការងារខ្ពស់ជងបុរស
(៤៣,៨%)។នៅព្រលដ្រលស្នើសុំអោយពួកគត់ពន្យល់
បន្ថ្រមអំពីផលវិបាកពួកគត់បាននិយយថស្ថាប័ននីមួយៗ
ត្រូវការបុគ្គលិកតិចតួចទីផ្សារការងារចង្អៀតការងារត្រូវការ
អ្នកដ្រលមនបទពិសោធន៍ត្រូវការភាសបរទ្រសមន
ប្រក្ខជនប្រកួតប្រជ្រងច្រើននិងប្រក់ខ្រទាប។

ទិន្នន័យបានមកពីការពិភាក្សាជក្រុមជមួយនិស្សិត
ដ្រលសិក្សាមុខវិជ្ជាន្រះបានបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីមូលហ្រតុ
ដ្រលបុរសអាចមនឱកាសទទួលបាននូវការងារផ្ន្រក
ICTច្រើនជងស្ត្រីដ្រលមនដូចជ៖ការងារICTត្រូវប្រើ
កម្លាំងនិងមិនសមចំពោះនារី(បណា្ដាញនិងជួសជុល)
បុរសមនសមត្ថភាពជងស្ត្រីក្រុមហ៊ុនមិនជួលនារីដ្រល
មនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTមកធ្វើការទ្រការងារបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាជួនព្រលខ្លះតម្រូវអោយធ្វើការព្រល
យប់ការងារICTជួនព្រលខ្លះតម្រូវអោយធ្វើការនៅឆ្ងាយមិន
មនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រន់ជមួយគ្រួសរនិងមិនទុកចិត្តលើ
ការងាររបស់នារីលើផ្ន្រកន្រះ។
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តាមរយៈការសិក្សារបស់HalkinនិងTaggart
(2001)ក៏បានរកឃើញផងដ្ររថមនបញ្ហាមួយចំនួន
ដ្រលជឧបសគ្គចំពោះស្ត្រីក្នុងការឈានចាប់ផ្ន្រកICTដើម្បី
យកមកបម្រើក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ស្រងៗដូចជ៖កតា្តវប្បធម៌
និងអាកប្បកិរិយដ្រលនៅត្រមនការរីសអើងចំពោះស្ត្រីក្នុង
ការចូលរួមក្នុងការសិក្សាបើធៀបជមួយនឹងបុរស។

ការប្រើប្រស់អុីនធឺណិតរបស់ស្ត្រីធៀបជមួយនឹងបុរស

ចំពោះព័ត៌មនអំពីការប្រើប្រស់អុីនធឺណិតវិញការ
សិក្សាបានបងា្ហាញអោយឃើញថបុរសមនការប្រើប្រស់
អុីនធឺណិតញឹកញាប់ជងស្ត្រី។ការប្រើប្រស់ស្ទើររាល់ថ្ង្រ
របស់បុរសមនចំនួន១៧%រីឯវិញមនស្ត្រីមន១៥,៣%
ប្រើច្រើនជងពីរដងក្នុងមួយថ្ង្ររបស់បុរសមនចំនួន១២,១%
រីឯស្ត្រីមនចំនួន៩,៥%ប្រើរាល់ថ្ង្រគឺបុរសមនចំនួន
៤៥,៦%រីឯស្ត្រីមន៣៧,៨%។ការសិក្សាមួយចំនួនបាន
អោយឃើញថនៅប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីអត្រន្រការប្រើប្រស់
អុីនធឺណិតមនរហូតទៅដល់៨២%ផ្ទុយទៅវិញមនត្រ
៣៣%ប៉ុណ្ណោះដ្រលអ្នកប្រើប្រស់ជស្ត្រី។ក្នុងចំណម
បញ្ហាចម្បងជច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រស់អុីនធឺណិត
ចំណ្រះវិជ្ជារបស់ស្ត្រីគឺជបញ្ហាចម្បងជងគ្រ។

យើងដឹងហើយថទាំងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវការ
ចំណ្រះដឹងខាងអក្សរនិងការគិតល្រខជមូលដា្ឋានដើម្បីអាច
អាននិងបង្កើតសរផ្ស្រងៗប្រើប្រស់អុីនធឺណិតនិងអនុវត្ត
តាមការណ្រនាំផ្ស្រងៗនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។តាមការសិក្សា
របស់Huyeretal(2005)បានបងា្ហាញអោយដឹងថនៅ
ប្រទ្រសម៉ុងហោ្គលីអត្រស្ត្រីចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
មនចំនួនច្រើនជងបុរសទន្ទឹមនឹងន្រះចំនួនស្ត្រីប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាអុីនធឺណិតក៏មនចំនួនច្រើនជងបុរសដ្ររ។
ប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងការសិក្សារបស់Huyeretalអត្រ
ស្ត្រីរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅប្រទ្រសថ្រក៏មនកម្រិតខ្ពស់ដ្ររ
ដោយសររដា្ឋាភិបាលមនគោលនយោបាយក្នុងការលើកទឹក
ចិត្តស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICTហើយស្របព្រលជមួយ

គ្នាយើងសង្ក្រតឃើញថអត្រស្ត្រីប្រើប្រស់អុីនធឺណិតក៏
មនកម្រិតខ្ពស់ដ្ររ(៥២%)។ម្យា៉ាងទៀតបើយើងពិនិត្យ
មើលនៅបណា្ដាប្រទ្រសអឺរ៉ុបដ្រលជប្រទ្រសឧស្សាហកម្ម
រីកចម្រើនភាគរយស្ត្រីប្រើប្រស់ICTនៅមនចំនួនតិចជង
បុរស២%(៧៧%ធៀបនឹង៧៩%)(EC,2009)។

លើសពីន្រះទៀតការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះបានរក
ឃើញផងដ្ររថអត្រន្រអ្នកទើបប្រើប្រស់អុីនធឺណិតនៅក្នុង
រយៈព្រល៦ខ្រកន្លងទៅន្រះមនត្រ១០,២%ប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្ត្របើពិនិត្យមើលបម្របម្រួលន្រការប្រើប្រស់អុីនធឺណិត
ធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ បានអោយដឹងថការប្រើប្រស់អុីនធឺណិត
មនការកើនឡើងរហូតដល់៨១%។ក្នុងន័យន្រះចំនួន
អ្នកទើបមកប្រើប្រស់អុីនធឺណិតមនការកើនឡើងតិចតួច
ខណៈអ្នកដ្រលធា្លាប់បានប្រើប្រស់អុីនធឺណិតបានបង្កើន
ការចូលទស្សនាគ្រហទំព័រកាន់ត្រច្រើនជងមុនបើធៀបនឹង
ឆ្នាំមុន។

ចំណាត់ថ្នាក់ន្រជំនាញប្រើប្រស់ICTតាមភ្រទ

បើតាមលទ្ធផលន្រការសិក្សាស្រវជ្រវបានអោយដឹង
ថភាគរយន្រអ្នកប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រជបុរសមនលក្ខណៈ
ជំនាញច្រើនជងស្ត្រី២ដង(p<០,០៥)។លទ្ធផលន្រះ
មនលក្ខណៈប្រហាកប់្រហ្រលជមួយនងឹលទ្ធផលដ្រលបាន
មកពីការស្រវជ្រវរបស់លោក(FinancialTimes,2006)។

គំនាបនិងឧបសគ្គដ្រលរារាំងស្ត្រីពីការចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICT
ក្នុងវិស័យអប់រំនិងការងារ

បណា្ដាបញ្ហាដ្រលជឧបសគ្គក្នុងការរាំងស្ទះស្ត្រី
ពីការចូលរួមផ្ន្រកICTមន៖៧០%យល់ថនិស្សិតភាគ
ច្រើនដ្រលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅមនបទពិសោធន៍
តិចតួចនៅឡើយ៦៦%យល់ថស្ត្រីមនតួនាទីក្នុងគ្រួសរ
ច្រើនជងបុរស៦០%យល់ថគោលនយោបាយនិង
ការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ជបញ្ហារាំងស្ទះមួយដ្ររ
៥៧%មនបញ្ហាខាងផ្ន្រកភាស៦៤%បណា្ដាលមកពី
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បញ្ហាការវិនិយោគរបស់គ្រួសរលើការអប់រំ៥៣%យល់ថ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICTនៅមនកម្រិត៥២%យល់ថតម្ល្រ
អុីនធឺណិតថ្ល្រ៤៥%បណា្ដាលមកពីលក្ខណៈជីវសស្ត្រ
៤០%យល់ថបច្ច្រកវិជ្ជាដើរលឿនព្រក៣១%យល់ថ
បទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌និង២៦%យល់ថស្ត្រីមិនត្រូវ
បានចៅហា្វាយនាយលើកទឹកចិត្តនោះទ្រក្នុងការចូលរួមផ្ន្រក
ICT។បុគ្គលិកស្ថាប័នចំនួន១៤%មិនយល់ស្របចំពោះ
មតិមួយទៀតដ្រលលើកឡើងថស្ត្រីនិងបុរសមនឱកាស
ស្មើគ្នាសម្រប់ការងារ។បើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការ
សិក្សារបស់AssociationforProgressiveCommunica-
tions(APC)ឆ្នាំ១៩៩៦បានអោយដឹងថភាពលើសលប់
ន្រភាសអង់គ្ល្រសនិងកម្រិតន្រការប្រើប្រស់ភាសបរទ្រស
ដទ្រទៀតមនចំនួនតិចនៅលើអុីនធឺណិតបានផ្ដល់ផល
វិជ្ជមនមួយចំនួនទៅដល់ស្ត្រីនិងក្រុមមនុស្សដ្រលប្រើប្រស់
ភាសអង់គ្ល្រសជភាសកំណើតដោយពួកគ្រមិនបាច់ចូល
សិក្សានិងរៀនភាសអន្តរជតិផ្ស្រងៗប៉ុន្ត្រវាក៏បានប៉ះពាល់
ដល់ប្រទ្រសផ្ស្រងៗនៅក្នុងតំបន់ដ្រលមិនប្រើប្រស់ភាស
អង់គ្ល្រសដូចជនៅតំបន់មជ្ឈិមបូពា៌អាម្ររិកឡាទីននិង
បណា្ដាប្រទ្រសអាហ្វ្រិកដ្រលប្រើប្រស់ភាសបារាំង។

សមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មនវិទ្យាគឺត្រូវបានកំណត់ដោយបទដា្ឋានវប្បធម៌សង្គម
ដ្រលកំណត់ទៅលើអាកប្បកិរិយនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់
ស្ត្រី។ដូចដ្រលបានពិភាក្សាពីដំបូងនៅក្នុងសង្គមដ្រលមន
វប្បធម៌អភិរក្សនិយមស្ត្រីគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយទៅ
ណាដោយមិនមនការគ្រប់គ្រងពីបុរសនោះទ្រ។ជងន្រះ
ទៅទៀតស្ត្រីប្រហ្រលជមនអារម្មណ៍មិនមនផសុកភាព
នៅកន្ល្រងហាងCafeinternetជមួយនឹងចំនួនអតិថិជន
បុរសដ៏លើសលុបឬក៏ព្រលស្ត្រីត្រូវការជំនួយពីបុគ្គលិក
បុរសនោះទ្រ។បទដា្ឋានវប្បធម៌មិនជំរុញលើកទឹកចិត្តអោយ
មនអន្តរទំនាក់ទំនងរវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីនៅខាងក្រ
គ្រួសរទ្រហើយស្ត្រីក៏មិនសូវមនទំនាក់ទំនងជមួយបុរស
ដ្ររដូច្ន្រះពួកគ្រមនអារម្មណ៍មិនងាយស្រួលទ្រដោយសរ

ត្រមនការដាក់ប្រងច្រកដាច់ដោយឡ្រករវាងសិស្សប្រុស
និងសិស្សស្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដ្រលវាជលក្ខណៈរួមនៅតំបន់
មជ្ឈិមបូពា៌(Hafkin,2002)។តាមរបាយការណ៍របស់
ធនាគរពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០០៦បានអោយដឹងថស្ត្រីនិង
បុរសត្រងត្រមនឧបសគ្គផ្ស្រងៗគ្នាក្នុងការទទួលយកបាន
ICT។ក្នុងសង្គមជច្រើនបុរសក៏ដូចជស្ត្រីការប្រើប្រស់
ICTគឺវាមនទំនាក់ទំនងជមួយនឹងទម្លាប់វប្បធម៌និង
សសនារបស់សង្គមនីមួយៗ៖

វប្បធម៌និងចរិតលក្ខណៈរបស់សង្គមត្រងត្រ
មិនអោយតម្ល្រចំពោះស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្ន្រក
វិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាដូច្ន្រះហើយវាធ្វើអោយ
បរិមណស្ត្រីចូលរួមផ្ន្រកICTនៅមនដ្រនកំណត់
នៅឡើយ។

ស្ត្រីត្រងត្រពឹងផ្អ្រកលើចំណូលរបស់បុរសឬមិន
មនលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសរដូច្ន្រះវា
ជបញ្ហាដ្រលធ្វើអោយស្ត្រីមនការលំបាកក្នុងការ
ចាប់យកចំណ្រះវិជ្ជាផ្ន្រកICT។

នៅប្រទ្រសមួយចំនួនស្ត្រីជួបការលំបាកដោយ
សរពួកគ្រមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយនៅកន្ល្រង
សធារណៈជមួយមនុស្សច្រើន។

ក្នុងសង្គមគ្រួសរភាគច្រើនឪពុកម្ដៅយត្រងត្រ
ជ្រើសរីសចំណាយលើការអប់រំកូនប្រុសច្រើនជង
កូនស្រី។ដូច្ន្រះដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតយ្រនឌ័រ
លុះត្រត្របញ្ហារីសអើងទាំងអស់ន្រះត្រូវបានគ្រ
កាត់បន្ថយ(WorldBank,2006)។

ការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ទាំងអ្នកតំណាងស្ថាប័នលើស៨៧%និងបុគ្គលិកធ្វើ
ការនៅតាមស្ថាប័នផ្ស្រងៗលើសពី៩២%បានយល់ស្រប
ថស្ត្រីអាចទទួលបានការផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈការ

៦២



៥.ការពិភាកេសា

ប្រើប្រស់ICT។ទាំងអ្នកតំណាងក៏ដូចជបុគ្គលិកនៅ
តាមស្ថាប័នស្ទើរត្រទាំងអស់បានយល់ថស្ថាប័ននានាគួរ
ត្រធ្វើសកម្មភាពអោយបានច្រើនថ្រមទៀតដើម្បីជំរុញអោយ
ស្ត្រីចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICT។ទិន្នន័យខាងលើបានបងា្ហាញ
អោយដឹងថពួកគត់មនការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងការលើក
កម្ពស់ស្ត្រីអោយចូលរួមក្នុងវិស័យICT។ផ្ទុយមកវិញពួក
គត់មួយចំនួនមិនយល់ស្របជមួយនឹងប្រយោគដ្រលបាន
លើកឡើងថស្ត្រីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចបុរសស្ត្រី
មនសិទ្ធិដូចបុរសក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្តនៅក្នុង
ស្ថាប័នហើយស្ត្រីមនឱកាសដូចបុរសក្នុងការទទួលបាន
ការងារផ្ន្រកវិស័យICTដោយសរលក្ខណៈជីវសស្ត្របញ្ហា
វប្បធម៌សង្គមនិងឧបសគ្គផ្ស្រងៗទៀតនោះ។ជទូទៅគ្រ
អាចនិយយបានថពួកគត់មនចំណ្រះដឹងនិងយល់អំពី
បញ្ហាក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីអោយចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICTក្នុង
វិស័យការងារប៉ុន្ត្រការអនុវត្តជក់ស្ដ្រងរបស់ពួកគត់នៅ
មនកម្រិតនៅឡើយ។ឃ្លាមួយចំនួនដ្រលបងា្ហាញពីភាព
មិនសក្ដិសមរបស់ស្ត្រីក្នុងការឈានទៅកាន់ការងារផ្ន្រកICT
ត្រូវបានរកឃើញផងដ្ររនៅក្នុងការសម្ភាសសុីជម្រជមួយ
អ្នកដ្រលមនតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្ន្រកICTរបស់ស្ថាប័នដ្រល
បានចូលរួមក្នុងការសម្ភាស៖ស្ត្រីមិនសូវមនភាពសក្ដិសម
ចំពោះវិស័យICTដូចបុរសមុខវិជ្ជាICTជមុខវិជ្ជាមួយដ្រល
ត្រូវការការគិតស្ត្រីមិនមនកម្លាំងគ្រប់គ្រន់ក្នុងការសិក្សាផ្ន្រក
ICTស្ត្រីមនព្រលវ្រលាតិចតួចជងបុរសនិងស្ត្រីមិនសូវមន
ទ្រពកោសល្យលើវិស័យន្រះ។

ទស្សនវិស័យនានាទាក់ទងនឹងស្ត្រីនិងICTក្នុងវិស័យ
ការងារនិងវិស័យអប់រំ

ចំពោះទស្សនវិស័យរបស់អ្នកឆ្លើយតបសម្ភាសភាគ
ច្រើន(មនលើសពី៨៥%)យល់ស្របចំពោះការណ្រនាំស្ត្រី
ដទ្រទៀតអោយចូលរៀននិងធ្វើការក្នុងវិស័យICTព្រះICT
មនសរប្រយោជន៍សម្រប់សង្គមរបស់យើងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួន
ដើម្បីអោយដើរទាន់បច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗ។ក្នុងនោះដ្ររចំពោះការ

រៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើអោយទាន់សម័យបច្ច្រកវិទ្យាICTនោះ
ពួកគត់បានបញ្ជាក់ថពួកគត់ត្រូវការស្រវជ្រវអ្វីដ្រល
ថ្មីៗស្ដីអំពីICTស្រវជ្រវតាមរយៈទស្សនាវដ្ដីអុីនធឺណិត
ទូរទស្សន៍សៀវភៅថ្មីៗត្រូវការបណ្ដុះបណា្ដាលថ្រមទៀត
ចំពោះបច្ច្រកវិទ្យាដ្រលទើបត្រមនថ្មីៗក្នុងនោះបញ្ហាភាស
ក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដ្ររ។

តាមការសន្និដា្ឋានមួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឆ្នាំ
២០០៩បានអោយដឹងថផ្ន្រកICTកំពុងត្រធ្វើអោយបាត់
ស្រមលរបស់ស្ត្រីក្នុងព្រលដ្រលការផ្ដល់ប្រក់ឈ្នួលមិន
ស្មើគ្នា។តាមរយៈការថ្ល្រងសុន្ទរកថក្នុងទិវារំលឹកខួបទី
១០០ឆ្នាំន្រថ្ង្រសិទ្ធិនារីអន្តរជតិបានអោយដឹងថតំបន់អឺរ៉ុប
គួរត្រមនសកម្មភាពថ្រមទៀតអោយបានឆប់រហ័សក្នុង
ការដោះស្រយភាពមិនស្មើគ្នាចំពោះការទទួលបានប្រក់
កម្ររវាងស្ត្រីនិងបុរសជពិស្រសក្នុងផ្ន្រកICT។ស្ត្រីធ្វើ
ការក្នុងផ្ន្រកITគឺទទួលបានប្រក់កម្រត្រ៨២%ធៀបជ
មួយនឹងបុរស។នៅប្រទ្រសអង់គ្ល្រសស្ថានភាពន្រះវាមន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជងន្រះទៅទៀតគឺស្ត្រីទទួលបានប្រក់កម្រ
ត្រ៧៩%បើធៀបជមួយបុរស(EC,2009)។ជងន្រះ
ទៅទៀតគម្លាតន្រប្រក់កម្រពលកម្មនៅបណា្ដាប្រទ្រសអឺរ៉ុប
នៅត្របន្តកើតមនឡើង។នៅព្រលដ្រលអាយុមនការកើន
ឡើងគម្លាតន្រប្រក់ឈ្នួលរវាងបុរសនិងស្ត្រីកាន់ត្រមន
ទំហំធំ។តួល្រខបានបងា្ហាញអោយឃើញថអាយុចាប់ពី១៥
រហូតដល់៣៥ឆ្នាំគម្លាតន្រប្រក់ឈ្នួលស្មើនឹង១៧%៤៥
រហូតដល់៥៤ឆ្នាំស្មើ៣៨%និងពី៥៥ទៅដល់៦៤ឆ្នាំមន
៣៧%។ក្នុងនោះដ្ររការសិក្សាក៏បានបងា្ហាញអោយឃើញ
ថជទូទៅស្ត្រីនៅព្រលកំពុងរៀននៅមធ្យមសិក្សាពួកគត់
ហាក់ដូចជពូក្រជងបុរសចំពោះមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រប៉ុន្ត្រ
គួរអោយកត់សំគល់ថចំនួនអត្រស្ត្រីចាប់យកជំនាញខាង
ផ្ន្រកវិទ្យាសស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យមនចំនួនតិចជងបុរស
ទៅវិញ។

៦៣



៥.ការពិភាកេសា

បើតាមការសិក្សារបស់Gras,Joyce,&Debry
(2009)លើប្រធានបទ"ហ្រតុអ្វីបានជស្ត្រីមិនមន
ចំណាប់អារម្មណ៍ជមួយICT"នៅឆ្នាំ២០០៧បានរកឃើញ
ថក្នុងចំណមនិស្សិតផ្ន្រកICTដ្រលបានបញ្ចប់ការសិក្សា
មនបុរសរហូតដល់៧៤%ក្នុងនោះដ្ររមន២៧,៨%មន
តួនាទីជប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ន្រកICTជស្ត្រីហើយក្នុងនោះស្ត្រី
ដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យាផ្ន្រកទន់មនត្រ៩,៦%
ប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះការសិក្សាផ្ស្រងមួយទៀតបងា្ហាញថនៅប្រទ្រស
អ៊ីតាលីនិស្សិតមនបំណងជ្រើសរីសមុខវិជ្ជាផ្ន្រកICTមន
ត្រឹមត្រ១៥%ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងបុរសមនចំនួន៣០%។
ឯកសរដដ្រលបាននិយយថនៅប្រទ្រសហុល្លង់ការសិក្សា

និងការងារផ្ន្រកICTមិនបានធ្វើអោយស្ត្រីមនចំណាប់
អារម្មណ៍ទ្រក្នុងនោះមនរហូតដល់៥៤%ហើយជួនព្រលខ្លះ
ពួកគត់បានឈប់ធ្វើការងារន្រះបនា្ទាប់ពីធ្វើការងារន្រះបាន
មួយរយៈឬក៏ឈប់រៀនបន្តត្រម្ដង(OECD,2006)។

សរុបស្រចក្ដីមកយើងអាចវាយតម្ល្របានថស្ថាប័ន
នានានៅក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះនៅមនមតិមិនយល់
ស្របទស្សនៈរបស់ពួកគត់ចំពោះស្ត្រីអោយចូលរួមក្នុងការ
សិក្សាផ្ន្រកICTក៏ដូចជក្នុងវិស័យការងារគឺនៅមនមតិមិន
យល់ស្របជច្រើនដូចដ្រលបានលើកឡើងនៅខាងដើម។
ដូច្ន្រះសរុបមកយើងឃើញថទស្សនវិស័យរបស់ពួកគត់
មនលក្ខណៈសមស្របក្នុងការចូលរួមដោយប្រយោលដើម្បី
ធ្វើយ៉ាងណាអោយស្ត្រីចូលរួមផ្ន្រកICTមនការកើនឡើង។

៦៤



៦.សរុបលទ្ធផល

តាមរយៈលទ្ធផលន្រការសិក្សាស្រវជ្រវរបស់យើង
ខ្ញុំដ្រលបានបងា្ហាញនៅក្នុងលទ្ធផលន្រការសិក្សាស្រវជ្រវ
ន្រះគឺយើងបានសរុបលទ្ធផលសិក្សាស្រវជ្រវស្ដីអំពីស្ត្រីក្នុង
វិស័យICTដូចខាងក្រម៖

១.ក្នុងចំណមមុខវិជ្ជាICTមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រ
កុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យាមននិស្សិតសិក្សាច្រើន
ជងគ្រប៉ុន្ត្របើគិតពីសមមត្រន្រស្ត្រីវិញមុខវិជ្ជា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍មនចំនួន
ច្រើនជងគ្រ។គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥-២០០៩ស្ត្រី
សិក្សាក្នុងផ្ន្រកICTមនត្រ១២,៤%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្ត្រ
បើធៀបជមួយអត្រស្ត្រីដ្រលកំពុងសិក្សាចាប់ពី
ឆ្នាំទី១ដល់ឆ្នាំទី៤ន្រឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ស្ត្រីមនធា្លាក់ចុះមកត្រឹមត្រ៩,១%។

២.ក្នុងកម្រិតក្រយឧត្ដមសិក្សាអត្រស្ត្រីមនការ
ថយចុះយ៉ាងខា្លាំងពី៣៥,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០០៧-
២០០៨មកត្រឹមត្រ៦,២%ក្នុងឆ្នាំ២០០៨-
២០០៩។សមមត្រស្ត្រីបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម
៥,៤%ក្នុងឆ្នាំទី២និងបន្តធា្លាក់ចុះមកត្រឹម៥,២%
ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០។

៣.តម្រូវការស្ត្រីក្នុងការងារICTនៅតាមស្ថាប័នដ្រល
ចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះក្រសួងនានា
មនតម្រូវការបុគ្គលិកច្រើនជងគ្ររហូតដល់
៥៣%ដ្រលតម្រូវការបុគ្គលិកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រក
ICTជមធ្យម១០នាក់និងស្រី៦នាក់(៦០%)។
ស្ថាប័នអប់រំមនតម្រូវការ៣៥%តម្រូវការ
បុគ្គលិកដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម
៥នាក់និងស្រី២នាក់(៤០%)។អង្គការសង្គម
សុីវិលដ្រលត្រូវការប្រហ្រលពាក់កណា្ដាលន្រតម្រូវ
ការរបស់ក្រសួងនានា(២៥%)មនតម្រូវការ
បុគ្គលិកដ្រលមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម

២នាក់និងស្រី១នាក់(៥០%)និងផ្ន្រកឯកជន
(ISPនិងហាងអុីនធឺណិត)១១,៧%ដ្រលតម្រូវ
ការបុគ្គលិកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTជមធ្យម២
នាក់និងស្រី១នាក់(៥០%)។

៤.តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគ្រហទំព័រការងារ
ពីរ(បងធំនិងព្រលព្រឹក)តម្រូវការជ្រើសរីស
បុគ្គលិកដ្រលធ្វើការក្នុងការងារកម្រិតខ្ពស់និង
កម្រិតកណា្ដាលចាំបាច់ត្រូវមនជំនាញICTត្រ
មិនចាំបាច់មនជំនាញខ្ពស់ទ្រ(ការងារកណា្ដាល
ត្រូវការជំនាញICTខ្ពស់៨,៣%និងការងារកម្រិត
ខ្ពស់ត្រូវការជំនាញICTខ្ពស់ចំនួន៥,៧%)។

៥.ស្ត្រីនិងបុរសដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រICTមន
ការលំបាកខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការ
ស្វ្រងរកការងារICTធៀបជមួយនឹងអ្នកមិន
មនសញ្ញាប័ត្រICT(ស្ត្រី៤៦,២%ធៀបនឹង
បុរស៤៣,៨%)។

៦.ក្នុងចំណមបុគ្គលិកដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ
និងអុីនធឺណិតមនស្ត្រីត្រ២០,៤%ប៉ុណ្ណោះ
ដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតដ្រល
ក្នុងអង្គការសង្គមសុីវិលមនច្រើនជងគ្រគឺ
ស្មើនឹង៤៦,៣%ក្រសួងនានា៣៦,៣%ផ្ន្រក
ឯកជន(ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាអុីនធឺណិតនិងហាង
អុីនធឺណិត)២៨,៦%និងគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្ដម
សិក្សាមន២៧,៨%។

៧.ស្ត្រីដ្រលបានប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រជអ្នកជំនាញ
មនចំនួន៦,៩%តិចជងបុរសប្រហ្រល៥ដង
(៣៣,៦%។អ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រក្នុងកម្រិតការងារ
ទាបមន២,៩%កម្រិតកណា្ដាលមន៨៤,៥%
និងកម្រិតខ្ពស់មន១២,៦%។

៦៥
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៨.គំនាបនិងការរាំងស្ទះស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្ន្រកICT
មនបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្រលបានមកពីការ
សិក្សាស្រវជ្រវបានលើកឡើងអំពីគំនាបដ្រល
រាំងស្ទះចំពោះស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យICTរួមមន៖

៧០%ឆ្លើយថនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សា
នៅខ្វះបទពិសោធន៍

៦៦%ឆ្លើយថស្ត្រីត្រូវមនភាពទទួល
ខុសត្រូវក្នុងគ្រួសរច្រើនជងបុរស

៦៤%យល់ថអាណាព្យាបាលភាគច្រើន
អោយកូនប្រុសរៀនបានច្រើននិងខ្ពង់ខ្ពស់
ជងស្ត្រី

៦០%យល់ថគោលនយោបាយនិងការ
អនុវត្តគោលនយោបាយក៏ជបញ្ហារាំងស្ទះ
មួយដ្ររ

៥៧%ពួកគត់យល់ថភាសគឺជបញ្ហា
រាំងស្ទះមួយដ្ររ

៥៣%យល់ថហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICTនៅ
មនកម្រិត

៥២%បានអោយដឹងថតម្ល្រអុីនធឺណិតថ្ល្រ

៤៥%បណា្ដាលមកពីលក្ខណៈជីវសស្ត្រ

៤០%យល់ថបច្ច្រកវិទ្យាដើរលឿនព្រក

៣១%យល់ថបទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌

២៦%យល់ថស្ត្រីមិនត្រូវបាន
ចៅហា្វាយនាយលើកទឹកចិត្តនោះទ្រក្នុងការ
ចូលរួមផ្ន្រកICT។

៩.អ្នកតំណាងស្ថាប័ន៨៧%និងបុគ្គលិក៩២%
យល់ឃើញថស្ត្រីអាចត្រូវបានគ្រផ្ដល់ភាព
អង់អាចតាមរយៈការប្រើប្រស់ICT។

១០.ក្រុមគោលដៅផ្ស្រងគ្នាន្រអ្នកដ្រលបានចូលរួម
ក្នុងការសិក្សាស្រវជ្រវន្រះមនទស្សនវិស័យ
វិជ្ជមនច្រើនជងអវិជ្ជមនចំពោះស្ត្រីក្នុងការ

ឈានទៅចូលរួមវិស័យICTទាំងផ្ន្រកការអប់រំ
និងការងារដោយបានបញ្ច្រញទស្សនៈថ៖

ទស្សនៈសុទិដ្ឋិនិយម

ស្ត្រីមនសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយក
ចំណ្រះវិជ្ជាICT

មនការលើកទឹកចិត្តចំពោះស្ត្រីក្នុងវិស័យ
ICT

ការសិក្សាផ្ន្រកន្រះមនសរសំខាន់ក្នុងការ
ស្វ្រងរកការងារចំពោះស្ត្រី

ស្ត្រីមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICTគឺអាចចូលរួម
ចំណ្រកក្នុងការកសងសង្គមជតិដ្ររ

ស្ត្រីមនភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការងារបាន
ល្អជងបុរស

ស្ទើរត្រគ្រប់ការងារទាំងអស់ត្រូវការស្ត្រី
អោយមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាកំពុង
ត្រមនការរីកចម្រើនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ

នឹងមនក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នកាន់ត្រច្រើន
ចូលមកវិនិយោគក្នុងផ្ន្រកន្រះនាព្រល
អនាគត

មនកម្មវិធីមួយចំនួនជភាសខ្ម្ររហើយនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ

ទូរសព្ទអាចភា្ជាប់អុីនធឺណិតបាន

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យានឹងរីកចម្រើនដល់ជនបទ

មនុស្សប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាដើម្បីសិក្សានឹងមនកាន់ត្រ
ច្រើន

តម្ល្រស្រវាកម្មអុីនធឺណិតនឹងធា្លាក់ចុះ

ស្រវាកម្មអុីនធឺណិតឥតគិតថ្ល្រនៅទី

៦៦



៦.សរុបលទ្ធផល

សធារណៈអាចនឹងមនផ្ដល់ជូននាព្រល
អនាគត

ទស្សនៈទុទិដ្ឋិនិយម

មនស្ត្រីចូលរួមសិក្សាផ្ន្រកន្រះតិចតួច
ណាស់ដ្រលទាមទារអោយមនការ
លើកទឹកចិត្តបន្ថ្រមទៀត

ភាពក្រីក្រក៏ជកតា្តដ្រលរាំងស្ទះមួយដ្ររ

មុខវិជ្ជាICTមិនសមស្របឡើយចំពោះស្ត្រី
ភ្រទ

ការអភិវឌ្ឍផ្ន្រកICTមនត្រនៅទីក្រុងត្រ
ប៉ុណ្ណោះ

ការរីកចម្រើនន្រICTក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ
មនភាពយឺតយ៉ាវនិងគុណភាពនៅមន
កម្រិត

១១.អ្នកតំណាងស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកយល់
ថរដា្ឋាភិបាលនិងសង្គមសុីវិលគួរត្រធ្វើ
សកម្មភាពអោយបានច្រើនថ្រមទៀតដើម្បី
ជំរុញអោយមនស្ត្រីចូលរួមក្នុងផ្ន្រកICT។
ស្របជមួយគ្នាន្រះដ្ររនិស្សិតមនសំណូមពរ
ដូចតទៅ៖

រដា្ឋាភិបាលគួរ

បញ្ចុះតម្ល្រអុីនធឺណិតនិងគួរត្រមិនយកថ្ល្រ
ស្រវាន្រការប្រើប្រស់អុីនធឺណិតនៅកន្ល្រង
សធារណៈមួយចំនួន

គួរត្របញ្ជា្របមុខវិជ្ជាបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
ព័ត៌មនវិទ្យាតាំងពីបឋមសិក្សា

គួរបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់តំបន់ដាច់
ស្រយលជជងផ្ដៅតត្រទៅលើទីក្រុង

ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការរកឃើញថ្មីៗ

ផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍អោយបានច្រើន

បង្កើតជសិកា្ខាសលាអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាអោយបានច្រើន

គួរត្រផ្ដៅតលើគុណភាពជជងបរិមណ

ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់អ្នកដ្រលមន
ជំនាញបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

បញ្ចុះតម្ល្រគ្រប់សម្ភារៈដ្រលទាក់ទងនឹង
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

បង្កើតច្បាប់អុីនធឺណិត

ធ្វើការសិក្សាស្រវជ្រវអោយបានច្រើនពីផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ប្រក់ខ្រដល់បុគ្គលិកអោយបាន
គ្រប់គ្រន់

បង្កើតការបងា្ហាត់បង្រៀនអំពីបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាតាមទូរទស្សន៍

អង្គការសង្គមសុីវិលគួរ

ផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍

ជួយបណ្ដុះបណា្ដាលដល់ប្រជជនដ្រលរស់
នៅជនបទ

បង្កើតជសិកា្ខាសលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
ពីសរសំខាន់ន្រការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់អ្នកដ្រលសិក្សាខាង
ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ឱកាសអោយបានចុះកម្មសិក្សា

រៀបចំការប្រកួតប្រជ្រងផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យា

ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការរកឃើញថ្មីៗ

ជួយបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

ជួយផ្ដល់ជឯកសរបន្ថ្រមទាក់ទងនឹងផ្ន្រក
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា

៦៧





៧.អនុសាសន៍

រដា្ឋាភិបាលគួរបន្តជំរុញកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវន្តចាំបាច់សម្រប់ផ្ន្រកICTអោយបាន
គ្រប់គ្រន់នៅទូទាំងប្រទ្រស។

បើអាចធ្វើបានរដា្ឋាភិបាលគួរបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សា
ICTតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅជនបទនិងនៅ
ទីក្រុង។

បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញនិង
លើកទឹកចិត្តអោយមនស្ត្រីកាន់ត្រច្រើនថ្រម
ទៀតបានចូលសិក្សាក្នុងមុខវិជ្ជាICTដោយ
ផ្ដល់ជអាហារូបករណ៍ការបញ្ចុះតម្ល្រសិក្សានិង
លើកទឹកចិត្តគ្រប់ប្របយ៉ាងដល់និស្សិតស្រី។

ក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាទាំងផ្ន្រកសធារណៈនិង
ឯកជនរួមទាំងសហគ្រសនិងផ្ន្រកឯកជនគួរ
ផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតដ្រលទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
ពិស្រសនិស្សិតស្រីអោយបានចូលបម្រើការងារ
សកល្បងនិងផ្ដល់ឱកាសការងារ។

រដា្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តបង្កើតអោយមនកម្មវិធី
កុំព្យូទ័រជភាសខ្ម្ររអោយបានកាន់ត្រច្រើន។

បើអាចធ្វើទៅបានសូមអោយមនការសិក្សា
ស្រវជ្រវថ្មីបន្ថ្រមទៀតស្ដីអំពីបញ្ហាន្រះអោយបាន
ទូលំទូលាយទូទាំងប្រទ្រសក៏ដូចជធ្វើការសិក្សា
អោយបានសុីជម្របន្ថ្រមទៀត។
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............................................................................................................................................................................
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០១២.តើលោកអ្នកមនគំនិតយ៉ាងដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារ?..............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

០១៣.តើលោកអ្នកមនគំនិតយ៉ាងដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យអប់រំ?................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

សូមលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីកម្រិតន្រការយល់ស្របលើប្រយោគខាងក្រមន្រះ៖

០១៤.ស្ត្រីអាចត្រូវបានគ្រផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈការប្រើប្រស់ICT(កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០១៥.រដា្ឋាភិបាលអង្គការនិងផ្ន្រកឯកជនគួរត្រធ្វើសកម្មភាពអោយបានច្រើនថ្រមទៀតក្នុងការធ្វើអោយស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យ
អប់រំនិងការងារមនភាពប្រសើរឡើង

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០១៦.តើលោកអ្នកមនអ្វីចង់បន្ថ្រមឬចង់និយយប្រប់ខ្ញុំដ្ររឬទ្រ?.................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មនតម្ល្ររបស់លោកអ្នក!

ភ្នំព្រញថ្ង្រទី២៤ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០

រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
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ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖កមៃងសំណួរបន្ថៃមសមៃប់អ្នកតំណងសា្ថាប័នអប់រំ

I. អំពី ស្ថាប័ន

A. ព័ត៌មានទូទៅ

០០១.នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ស្ថាប័នរបស់អ្នកមន

ការកំណត់ន័យ៖

តំណ្រងទាបៈគឺជអ្នកដ្រលធ្វើការដោយប្រើជំនាញតិចតួច(ប្រើកំលាំងបាយច្រើន)ដូចជអ្នកបោសសំអាតឬអ្នកយម

តំណ្រងកណា្ដាលៈគឺជអ្នកធ្វើការដោយប្រើកំលាំងប្រជ្ញាច្រើនត្រមិនស្ថិតក្នុងតំណ្រងអ្នកសម្រចចិត្តដូចជអ្នកធ្វើការក្នុង
ការិយល័យបុគ្គលិកបង្រៀន

តំណ្រងខ្ពស់ៈគឺជអ្នកធ្វើការក្នុងតំណ្រងអាចធ្វើការសម្រចចិត្តបានដូចជអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានឬអនុប្រធានដ្របា៉ាតឺម៉ង់
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប.............................................................................................................................នាក់
2 ចំនួនបុគ្គលិកស្រីសរុប........................................................................................................................នាក់
3 ចំនួនបុគ្គលិកស្រី្តស្ថិតនៅក្នុងតំណ្រងទាប...............................................................................................នាក់
4 ចំនួនបុគ្គលិកស្រី្តស្ថិតនៅក្នុងតំណ្រងកណា្ដាល.........................................................................................នាក់
5 ចំនួនបុគ្គលិកស្រី្តស្ថិតនៅក្នុងតំណ្រងខ្ពស់...............................................................................................នាក់
6 ចំនួនបុគ្គលិកដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ/អុីនធឺណិត..................................................................................នាក់
7 ចំនួនបុគ្គលិកស្រី្តដ្រលច្រះប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រ/អុីនធឺណិត..............................................................................នាក់
8 ចំនួនវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលICTដ្រលផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងរយៈព្រល១២ខ្រកន្លងទៅ.............................វគ្គ
9 ចំនួនបុគ្គលិកស្រី្តដ្រលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលICTខាងលើ..............................................................នាក់

B. ស្ថិតិ និស្សិត រៀន ផ្នែក ICT

០០២.យើងខ្ញុំចង់អោយលោកអ្នកជួយប្រប់អំពីស្ថិតិនិស្សិតរៀនផ្ន្រកICTនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក
ការកំណត់ន័យ៖មុខវិជ្ជាទាក់ទងនឹងICTរួមមនកូដដូចខាងក្រម៖

១=វិស្វករនិងវិទ្យាសស្ត្រកុំព្យូទ័រឬព័ត៌មនវិទ្យា(ComputerScienceandEngineering/InformationTechnology)
២=អគ្គីសនីនិងអ្រឡិចត្រូនិក(ElectronicsandElectricalScience)
៣=ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរគមនាគមន៍(MediaandTelecommunication)
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សម្រប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី១

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី២

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី៣

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី៤

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

៨០



ឧបសម្ព័ន្ធ

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ
២០០៨-២០០៩

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ
២០០៧-២០០៨

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ
២០០៦-២០០៧

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................
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និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ
២០០៥-២០០៦

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

សម្រប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់(ប្រសិនបើមន)

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី១

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០
ឆ្នាំទី២

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំសិក្សា
២០០៨-២០០៩

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................
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ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំសិក្សា
២០០៧-២០០៨

ចំនួននិស្សិតរៀនព័ត៌មនវិទ្យា(១)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនអគ្គិសនីឬអ្រឡិចត្រូនិក(២)
សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតរៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរ
គមនាគមន៍(៣)

សរុប .................................

ស្រី .................................

ចំនួននិស្សិតសរុប(១+២+៣)
សរុប .................................

ស្រី .................................

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មនតម្ល្ររបស់លោកអ្នក!

ភ្នំព្រញថ្ង្រទី២៤ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០

រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖កមៃងសំណួរសមៃប់បុគ្គលិក

I.ទិន្នន័យ បែជាសស្តែ

០០១.អាយុ......................................................................ឆ្នាំ

០០២.ភ្រទ1 ប្រុស2 ស្រី

០០៣.កម្រិតវប្បធម៌
0 មិនបានចូលរៀន
1 បឋមសិក្សា
2 អនុវិទ្យាល័យ
3 វិទ្យាល័យ
4 បណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
5 មហាវិទ្យាល័យ
6 ក្រយមហាវិទ្យាល័យ

០០៤.មុខរបរ
1 សិស្ស/និស្សិត   2 បុគ្គលិករដ្ឋ   3 បុគ្គលិកអង្គការ
4 បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន  5 អ្នកជំនួយ/ពាណិជ្ជករ 6 ផ្ស្រងទៀត..............................

០០៥.តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯង(កម្រិតន្រការងារ)
1 កម្រិតទាប   2 កម្រិតកណា្ដាល  3 កម្រិតខ្ពស់

០០៦.តើអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯង(កម្រិតន្រជីវភាព)
1 ប្រសើរ   2 សមរម្យ   3 លំបាក

០០៧.តើលោកអ្នកអាចនិយយឬសរស្ររបានភាសអ្វីខ្លះ?
1 ខ្ម្ររ    2 អង់គ្ល្រស  3 បារាំង
4 ចិន    5 ផ្ស្រងៗទៀត...............

II. ការ បែើបែស់ កុំព្យូទ័រ

2.A.ការបៃើបៃស់កុំព្យូទ័រ

០០៨.តើលោកអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងក្នុងកម្រិតណាមួយន្រចំណ្រះដឹងកុំព្យូទ័រ
1 អ្នកចាប់ផ្ដើម 2 មនចំណ្រះដឹងខ្លះ
3 អ្នកជំនាញ  4 មិនដ្រលប្រើកុំព្យូទ័រ(រំលងទៅសំណួរទី២០)
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០០៩.ជទូទៅលោកអ្នកប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតនៅទីណា?(គូសអ្វីដ្រលមន)
1 នៅកន្ល្រងការងារ 2 នៅផ្ទះ  3 នៅសលា
4 នៅកន្ល្រងហាងអុីនធឺណិត 5 កន្ល្រងផ្ស្រងទៀត...........................................

០១០.តើលោកអ្នកធ្វើការជអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រឫត្រឹមជអ្នកប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រជមធ្យាបាយសម្រប់ធ្វើការ?
1 អ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រ 2 ប្រើកុំព្យូទ័រជមធ្យាបាយសម្រប់ធ្វើការ

០១១.តើលោកអ្នកធា្លាប់បានរៀន/ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលកុំព្យូទ័រទ្រ?(គូសអ្វីដ្រលមន)
1 ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ2 វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល3 រៀនដោយខ្លួនឯង
4 មិនបានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាល4 ផ្ស្រងទៀត.........................................................

០១២.សម្រប់លោកអ្នកដ្រលមនសញ្ញាប័ត្រផ្ន្រកICTតើលោកអ្នកគិតថវាមនការការលំបាកទ្រដើម្បីរកការងារបើធៀបជ
មួយអ្នកដ្រលមនកម្រិតសញ្ញាប័ត្រដូចគ្នា(មុខវិជ្ជាខុសគ្នា)?

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

តើលោកអ្នកអាចប្រប់ខ្ញុំបានទ្រអំពីការលំបាកទាំងនោះ?...............................................................................................

០១៣.តើលោកអ្នកគិតថចំណ្រះវិជ្ជាទាំងន្រះអាចយកទៅប្រើប្រស់បានទ្រចំពោះការងារ?

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

2Bការបៃើបៃស់អុីនធឺណិត

០១៤.តើលោកអ្នកបានប្រើប្រស់អុីនធឺណិតអស់រយៈព្រលប៉ុនា្មានខ្រ/ឆ្នាំមកហើយ?
1 ០≤៣ខ្រ  2 ៣≤៦ខ្រ  3 ៦≤១២ខ្រ
4 ១≤២ឆ្នាំ  5 ២≤៣ឆ្នាំ  6 ច្រើនជង៣ឆ្នាំ

០១៥.តើលោកអ្នកប្រើប្រស់អុីនធឺណិតញឹកញាប់ប៉ុណា្ណោដ្ររ?Aដង..............សបា្ដៅហ៍Bម៉ាង.............ថ្ង្រ

០១៦.ចំនួនម៉ាងសម្រប់ការអាននិងដាក់អត្ថបទចូលនិងការពិភាក្សាក្រុមម៉ាង.....................សបា្ដៅហ៍

០១៧.តើលោកអ្នកបើកអ៊ីម្រលញាប់ទ្រ?

5 4 3 2 1

មិនដ្រលសោះ ពីរបីដងក្នុង១សបា្ដៅហ៍ រាល់ថ្ង្រ ច្រើនជង២ដងក្នុង១ថ្ង្រ ស្ទើរត្ររាល់ព្រល

គ្មានយោបល់
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០១៨.តើការប្រើប្រស់កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមនការផ្លាស់ប្ដូរទ្រកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ?

5 4 3 2 1

កើនឡើងខា្លាំង កើនឡើងតិចតួច នៅដដ្រល ថយចុះតិចតូច ថយចុះខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០១៩.ជញឹកញយតើលោកអ្នកអាចស្វ្រងរកព័ត៌មនដ្រលលោកអ្នកស្វ្រងរកតាមអុីនធឺណិតដ្ររឬទ្រ?

5 4 3 2 1

គ្រប់ព្រលទាំងអស់ ស្ទើរគ្រប់ព្រល ព្រលខ្លះ ម្ដងម្កាល កម្រណាស់

គ្មានយោបល់

 IV. បច្ចែកវិទ្យា គមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា សមែប់ ស្តែី

3A.ការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្តៃីតាមរយៈICT

សូមលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីកម្រិតន្រការយល់ស្របលើប្រយោគដូចខាងក្រម

០២០.ស្ត្រីអាចត្រូវបានគ្រផ្ដល់ភាពអង់អាចតាមរយៈ(កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០២១.រដា្ឋាភិបាលអង្គការនិងផ្ន្រកឯកជនគួរត្រធ្វើសកម្មភាពអោយបានច្រើនថ្រមទៀតក្នុងការធ្វើអោយស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យ
អប់រំនិងការងារមនភាពប្រសើរឡើង

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

3B.ICTនៅកន្លៃងការងារ

សូមលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីកម្រិតន្រការយល់ស្របលើប្រយោគដូចខាងក្រម

០២២.នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំរបស់អ្នកស្ត្រីមនឱកាសតិចតួចដើម្បីទទួលបានការអប់រំនិងការងារផ្ន្រកICTដោយសរត្រលក្ខណៈ
ជីវសស្ត្របញ្ហាវប្បធម៌សង្គមបញ្ហាថវិកានិងការគំនាបដទ្រទៀត

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០២៣.ប្រៀបធៀបជមួយបុគ្គលិកបុរសនិងបុគ្គលិកស្ត្រីដ្រលមនតួនាទី/ឋានដូចគ្នាសញ្ញាប័ត្រនិងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាស្ត្រីត្រូវ
បានគ្រអោយការទទួលខុសត្រូវតិចជងបុរស

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០២៤.ប្រៀបធៀបជមួយបុគ្គលិកបុរសនិងបុគ្គលិកស្ត្រីដ្រលមនតួនាទី/ឋានដូចគ្នាសញ្ញាប័ត្រនិងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាស្ត្រី
មនអំណាចច្រើនជងបុរសក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្ត

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០២៥.ប្រៀបធៀបជមួយបុគ្គលិកបុរសនិងបុគ្គលិកស្ត្រីដ្រលមនតួនាទី/ឋានដូចគ្នាសញ្ញាប័ត្រនិងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាស្ត្រី
ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចបុរស(ប្រក់ខ្រប្រក់បន្ថ្រមគ្រឿងលើកទឹកចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្ត-ល-។)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

3C.ICTគំនាបនិងឧបសគ្គដើម្បីទទួលបានICT

ស្រចក្ដីថ្ល្រងការខាងក្រមនិយយអំពីគំនាប់និងឧបសគ្គដ្រលរារាំងស្ត្រីមិនអោយទទួលបាននិងប្រើប្រស់ICT។សូមលោក
អ្នកបញ្ជាក់ពីកម្រិតន្រការយល់ស្របលើប្រយោគដូចខាងក្រម

០២៦.តម្ល្រអុីនធឺណិតថ្ល្រ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០២៧.បទដា្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌(មិនអោយតម្ល្រស្ត្រី,មិនអោយទៅឆ្ងាយពីផ្ទះ,មិនអោយមិនចំណ្រះដឹងជ្រជ្រះ)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០២៨.លក្ខណៈជីវសស្ត្ររបស់ស្ត្រី(មនផ្ទ្រពោះកម្លាំង)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០២៩.ការចំណាយក្នុងគ្រួសរ/ការវិនិយោគរបស់គ្រួសរលើការអប់រំ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣០.តួនាទីនិងភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសរ(ការធ្វើការសម្រចចិត្តនិងការងារផ្ទះ)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣១.ប្រភ្រទការងារ(វាមិនសមស្របសម្រប់ស្ត្រី,ជការងារបច្ច្រកទ្រស)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣២.ឱកាសស្មើគ្នាសម្រប់ការងារ(នៅព្រលដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារនិងការផ្សព្វផ្សាយការងារ)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
០៣៣.ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធICT(ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ,បណា្ដាញគ្របដណ្ដប់,បច្ច្រកវិទ្យា)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣៤.បច្ច្រកវិទ្យាដើរលឿនព្រក(នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជនិងពិភពលោក)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០៣៥.ភាស(ភាសខ្ម្ររ,ភាសអង់គ្ល្រសភាសបារាំង...)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣៦.ខ្ញុំទើបត្របញ្ចប់ការសិក្សាហើយមិនមនបទពិសោធន៍ការងារដ្រលវាមនសរសំខាន់សម្រប់ការប្រកួតប្រជ្រងដ៏
ជោគជ័យនៅលើទីផ្សារការងារ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣៧.គោលនយោបាយ/កម្មវិធីរដ្ឋនិងការអនុវត្តតាមផ្ន្រក(គោលនយោបាយICTនិងគោលនយោបាយICTក្នុងវិស័យអប់រំ)

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៣៨.ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថមិនត្រូវបានគ្រលើកទឹកចិត្តអោយចូលរួមមុខវិជ្ជា/វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីICTពីចៅហា្វាយនាយអ្នករួម
ការងារ...។

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

3D.ទស្សនវិស័យ/ការប្ដៃជា្ញា/និងការលះបង់ដើម្បីICT

សូមលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីកម្រិតន្រការយល់ស្របលើប្រយោគដូចខាងក្រម

០៣៩.ខ្ញុំនឹងណ្រនាំកូនស្រីបងប្អូនស្រីមិត្តភ័ក្ដិស្រីនិងស្ត្រីដទ្រទៀតអោយចូលរៀននិងធ្វើការក្នុងវិស័យICT

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០៤០.ខ្ញុំគិតថICTមនផលប្រយោជន៍សម្រប់ខ្ញុំដើម្បីការធ្វើការងារទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួន

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៤១.ខ្ញុំគិតថICT(កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត)មនសរប្រយោជន៍សម្រប់សង្គមរបស់យើង

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៤២.ខ្ញុំត្រងត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំអោយដើរទាន់បច្ច្រកវិទ្យាថ្មីៗ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៤៣.តើអ្នកបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដ្រចដើម្បីធ្វើអោយទាន់សម័យនូវបច្ច្រកវិទ្យាICT?...........................................................
.............................................................................................................................................................................

០៤៤.តើអ្នកមនទស្សនវិស័យ(ការយល់ឃើញ)យ៉ាងដូចម្ដ្រចចំពោះស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងវិស័យ
អប់រំ?....................................................................................................................................................................

០៤៥.តើអ្នកមនទស្សនវិស័យ(ការយល់ឃើញ)យ៉ាងដូចម្ដ្រចចំពោះស្ត្រីនិងបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងវិស័យ
ការងារ?.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3E.ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាផ្សៃងទៀត

សូមលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីភាពញឹកញាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រម៖

០៤៦.ការអានកាស្រតនិងទស្សនាវដ្ដីសៀវភៅនិងឯកសរដទ្រទៀត

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០៤៧.ការស្ដៅប់វិទ្យុ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៤៨.ការមើលទូរទស្សន៍

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៤៩.ទូរសព្ទ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៥០.MP3,MP4,ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងឧបករណ៍កម្សាន្តផ្ស្រងៗទៀត

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៥១.អុីនធឺណិត

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់

០៥២.កុំព្យូទ័រ

5 4 3 2 1

យល់ស្របខា្លាំង យល់ស្រប ធម្មតា មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខា្លាំង

គ្មានយោបល់
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០៥៣.តើអ្នកមនអ្វីចង់បន្ថ្រមឬចង់និយយប្រប់ខ្ញុំដ្ររទ្រ?.............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មនតម្ល្ររបស់លោកអ្នក!
ភ្នំព្រញថ្ង្រទី២៤ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០

រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ

៩២
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖កមៃងសំណួរសមៃប់សមា្ភាសសុីជមៃជាមួយបុគ្គលិកដៃលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្នៃកបច្ចៃកវិទ្យា

គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

I. ទិន្នន័យ បែជាសស្តែ

០០១.ភ្រទ1 ប្រុស2 ស្រី

០០២.តួនាទី..........................................................................................................................................................

០០៣.ឈ្មាះស្ថាប័ន/ផ្ន្រក.........................................................................................................................................

០០៤.អាយុ...........................................................................................................................................................

០០៥.ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍1 នៅលីវ2 រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍3 ម្រម៉ាយ/ពោះម៉ាយ

០០៦.កម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់បំផុតដ្រលទទួលបាន
1 មិនបានចូលរៀន  4 វិទ្យាល័យ    7 បរិញ្ញាបត្រ
2 បឋមសិក្សា  5 ថ្នាក់បណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈ  8 បរិញ្ញាបត្រជន់ខ្ពស់
3 អនុវិទ្យាល័យ  6 បរិញ្ញាបត្ររង   9 បណ្ឌិត

០០៧.បើនិយយពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ,តើលោកអ្នកចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លួនលោកអ្នកជ
31 ប្រសើរ  2 សមល្មម   3 លំបាកលំបិន

II. ចំណែះដឹង

០០៨.តើលោកអ្នកអាចប្រប់ខ្ញុំអំពីចំណ្រះដឹងផ្ន្រកកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកបានទ្រ?(កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ,ការបណ្ដុះបណា្ដាល
ស្វ័យសិក្សានិងការអនុវត្តប្រចាំថ្ង្រ)

០០៩.តើលោកអ្នកគិតថកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតមនប្រយោជន៍ទ្រចំពោះសង្គមរបស់យើង?មូលហ្រតុអ្វី?..............................

០១០.តើលោកអ្នកគិតថបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតគ្រប់គ្រន់ហើយឬនៅ?(កុំព្យូទ័រ,
អុីនធឺណិត,និងបច្ច្រកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដទ្រទៀត)?មូលហ្រតុអ្វី?

០១១.តើលោកអ្នកមនទស្សនវិស័យដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យារបស់ស្ត្រី?រវាងបុរសនិងស្ត្រីតើមួយ
ណាមនភាពប្រសើរជង?ហ្រតុអ្វី?

៩៣
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III. អាកប្បកិរិយា

០១៣.តើស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកមនគោលនយោបាយ/កម្មវិធី/គម្រងដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលស្ត្រីអំពី
បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា?

០១៤.តើលោកអ្នកបានណ្រនាំបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកអោយចូលរៀនឬចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលស្ដីអំពីICT?តើលោកអ្នក
ជំរុញពួកគ្រដោយរបៀបណា?

០១៥.តើលោកអ្នកនឹងណ្រនាំកូនស្រីរបស់លោកអ្នកប្អូនស្រីរបស់លោកអ្នកនិងមនុស្សស្រីដទ្រទៀតអោយសិក្សានិងធ្វើការលើ
វិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យា?ហ្រតុអ្វី?..................................................................................................

IV. ការ អនុវត្ត 

០១៦.តើលោកអ្នកអាចប្រប់ខ្ញុំបានទ្រអំពីទំហំការងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកចំពោះការងារ?

០១៧.តើលោកអ្នកមនស្វ័យសម្រចចិត្តបានទ្រក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្តនៅកន្ល្រងការងាររបស់អ្នក(ស្ថិតនៅក្រមតួនាទី
និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន)?

០១៨.បើប្រៀបធៀបជមួយបុរសតើស្ត្រីមនតួនាទីសំខាន់ច្រើនជងឬតិចជងក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្តនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់
អ្នក(ច្រើនជងពីមុនឫតិចជងពីមុន)?

០១៩.តើអ្នកធា្លាប់បានទទួលឱកាសក្នុងការដំឡើងឋានន្តរសក្ដិ?

០២០.តើអ្នកបានដឹងទ្រថឥឡូវអ្នកទទួលបានការគោរពច្រើនជងមុនពីសំណាក់អ្នករួមការងារនិយោជិកក្រុមគ្រួសរនិងមិត្ត
ភក្ដិដោយសរត្រអ្នកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT?

០២១.តើអ្នកបានដឹងទ្រថឥឡូវន្រះអ្នកកាន់ត្រមនស្វ័យភាពស្រដ្ឋកិច្ចច្រើនជងមុន(មនចំណូលច្រើនជងមុន)ដោយសរត្រ
លោកអ្នកមនចំណ្រះដឹងផ្ន្រកICT?

០២២.តើអ្នកមនអ្វីចង់បន្ថ្រមទៀតទ្រឬអ្នកមនអ្វីចង់សកសួរយើងខ្ញុំវិញ?

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មនតម្ល្ររបស់លោកអ្នក!

ភ្នំព្រញថ្ង្រទី២៣ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០

រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖កមៃងសំណួរសមៃប់ការពិភាក្សាជាកៃុមជាមួយនិស្សិតសិក្សាផ្នៃកបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍

ព័ត៌មានវិទ្យា

សំណួរ សមែប់ ធ្វើការ ពិភាក្សា

១.ហ្រតុអ្វីបានជលោកអ្នកជ្រើសរីសយកមុខវិជ្ជាICT?

២.ហ្រតុអ្វីបានជស្ត្រីរៀនផ្ន្រកICTមនចំនួនតិចជងបុរស?តើលោកអ្នកចង់អោយមនស្ត្រីចូលសិក្សាផ្ន្រកICTកាន់ត្រច្រើនជង
មុនដ្ររឬទ្រ?

៣.តើលោកអ្នកបានជួបប្រទះផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាICT?

៤.តើលោកអ្នកគិតថនិស្សិតស្រីបានជួបប្រទះផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាICT?

៥.តើលោកអ្នកយល់ថសកលវិទ្យាល័យដ្រលលោកអ្នកកំពុងសិក្សាបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដ្រលមនលក្ខណៈទាន់សម័យអាច
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត?ហ្រតុអ្វី?

៦.តើលោកអ្នករំពឹងទុកថលោកអ្នកនឹងមនចំណ្រះដឹងគ្រប់គ្រន់ដ្ររឬទ្រក្រយព្រលបញ្ចប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជាICTន្រះ?សូម
បញ្ជាក់?

៧.តើលោកអ្នកគិតថនិស្សិតជស្ត្រីមនឱកាសច្រើនជងឬតិចជងបុរសក្នុងការទទួលបានការងារផ្ន្រកICT?

៨.តើលោកអ្នកគិតថនិស្សិតដ្រលសិក្សាផ្ន្រកICTជួបប្រទះផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការទទួលបានការងារផ្ន្រកICT?ចុះចំពោះ
និស្សិតស្រី?

៩.តើលោកអ្នកគិតថស្ត្រីបានជួបប្រទះផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការធ្វើការងារផ្ន្រកICT?តើលោកអ្នកចង់អោយមនស្ត្រីចូលធ្វើ
ការងារផ្ន្រកICTកាន់ត្រច្រើនជងមុនដ្ររឬទ្រ?

១០.តើលោកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដ្រចចំពោះបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មនវិទ្យាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជនាព្រលបច្ចុប្បន្ននិង
ព្រលអនាគត?

១១.តើលោកអ្នកគិតថរដា្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមសុីវិលគួរធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីអោយស្ថានភាពន្រការសិក្សានិងប្រើប្រស់
ICTមនលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងល្អប្រសើរជងមុន?

១២.តើអ្នកមនអ្វីចង់បន្ថ្រមទៀតទ្រឬអ្នកមនអ្វីចង់សកសួរយើងខ្ញុំវិញ?

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយព្រលវ្រលាដ៏មនតម្ល្ររបស់លោកអ្នក!

ភ្នំព្រញថ្ង្រទី២៤ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១០

រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ

៩៥



ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦៖សូចនាករក្នុងការវាយតម្លៃការងារផ្នៃកបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យានៅលើគៃហទំព័រ

ការងារ

សូចនាករសំខាន់ៗក្នុងការស្រង់ចំនួនការងារដ្រលបានផ្សាយនៅលើគ្រហទំព័រការងារសំខាន់ៗពីរក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ៖

ចំនួនការងារ(ការងារICTការងារទាក់ទងICTនិងមិនម្រនការងារICT)

កម្រិតន្រការងារ(ទាបកណា្ដាលខ្ពស់)

រយៈព្រលការងារ(វ្រងឬខ្លី)

ទីតាំងរបស់ការងារ

ស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

កម្រិតវប្បធម៌

មុខជំនាញ

រយៈព្រលបទពិសោធន៍

ជំនាញគ្រប់គ្រង

ជំនាញទំនាក់ទំនង

ជំនាញភាសអង់គ្ល្រស

៩៦



ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ការដកសៃង់ចំណុចសំខាន់ៗដៃលបានចៃងក្នុងច្បាប់និងគោលនយោបាយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

ដៃលនិយាយពីបញ្ហាការងារនិងបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

១. ច្បាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ
http://women.open.org.kh/km/constitution_kingdom_cambodia

មត្រ៣៦

ប្រជពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទមនសិទ្ធិជ្រើសរីសមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមស្រចក្ដីត្រូវការរបស់សង្គម។

ប្រជពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទមនសិទ្ធិទទួលប្រក់បំណាច់ស្មើគ្នាចំពោះការងារដូចគ្នា។

ការងារម្រផ្ទះមនតម្ល្រស្មើគ្នានឹងកម្រដ្រលបានមកពីការងារធ្វើនៅក្រផ្ទះ។

ប្រជពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទមនសិទ្ធិទទួលការធានារា៉ាប់រងសង្គមនិងអត្ថប្រយោជន៍ខាងសង្គមកិច្ចដ្រលមនច្រងក្នុងច្បាប់។

ប្រជពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទមនសិទ្ធិបង្កើតសហជីពនិងចូលជសមជិកសហជីពន្រះ។

ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅន្រសហជីពនឹងមនកំណត់ក្នុងច្បាប់។

មត្រ៦៥

រដ្ឋត្រូវការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ប្រជពលរដ្ឋក្នុងការទទួលការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់កម្រិតនិងត្រូវចាត់
វិធានការគ្រប់ប្របយ៉ាងជជំហានៗ ដើម្បីឱ្យការអប់រំន្រះបានទៅដល់ប្រជពលរដ្ឋគ្រប់រូប។

រដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ដល់វិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាដ្រលជសុខុមលភាពរបស់ប្រជពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូប។

មត្រ៦៧

រដ្ឋអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានិងគោលការណ៍គរុកោសល្យទំនើបរាប់បញ្ចូលទាំងបច្ច្រកវិទ្យានិងភាសបរទ្រស។

រដ្ឋគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងថ្នាក់សិក្សាសធារណៈនិងឯកជននៅគ្រប់ភូមិសិក្សា។

២. ផែន ការ អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣
http://www.mop.gov.kh/LinkClick.aspx?fileticket=70K84Tl9ca8%3d&tabid=206&mid=663

ជំពូកទី២សមិទ្ធផលនិងបញ្ហាបៃឈមចម្បងៗក្នុងការអនុវត្តផយអជ២០០៦-២០១០

៤.ការបន្តសា្ដារនិងការកសាងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

iv.ការអភិវឌ្ឍបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍

១៦៨-បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងទូរគមនាគមន៍រួមបញ្ចូលនូវទូរសព្ទនិងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ផ្ស្រងៗព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មន។ដោយមនការកើនឡើងន្រការប្រកួតប្រជ្រងដ្រលភាគច្រើនដឹកនាំដោយវិស័យឯកជនកម្ពុជបានបោះជំហានទៅមុខ

៩៧



ឧបសម្ព័ន្ធ

យ៉ាងលឿនក្នុងការប្រើប្រស់ទូរសព្ទចល័ត។សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមនដូចខាងក្រម៖

បនា្ទាប់ពីការបើកទូលាយវិស័យទូរគមនាគមន៍ក្នុងខ្រមករាឆ្នាំ២០០៦មកវិនិយោគិនឯកជនកាន់ត្រច្រើនឡើងបាន
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យន្រះ។ក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងគម្រង
ការងារធំៗជច្រើនដ្រលមនទឹកប្រក់ប្រមណ២៣៥,៨លានដុលា្លារអាម្ររិកដើម្បីពង្រីកហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណា្ដាញ
ខ្ស្រកាបអុបទិកសំដៅពង្រីកស្រវាកម្មទូរគមនាគមន៍នៅទូទាំងប្រទ្រស។

មកដល់ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០០៨ចំនួនទូរសព្ទសរុបដ្រលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រស់បានកើនឡើងដល់៤១៤៣
៤១៧គ្រឿង(ដ្រលក្នុងនោះទូរសព្ទចល័តមនចំនួន៤១០០០០០គ្រឿងនិងទូរសព្ទអចល័តមនចំនួន៤៣៤១៧
គ្រឿង)។នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥ទូរសព្ទអចល័តនិងចល័តមនចំនួន៨៨២០២០គ្រឿង។កំណើនយ៉ាងលឿនន្រទូរសព្ទ
ប្រើប្រស់ន្រះបានកើតមនឡើងជពិស្រសនៅតំបន់ជនបទស្របព្រលដ្រលអ៊ីម្រលនិងអុីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រស់
កាន់ត្រច្រើនជងមុននៅទូទាំង២៤រាជធានី-ខ្រត្តនិងក្រុង។

ចំនួនអ្នកចុះឈ្មាះប្រើអុីនធឺណិតមនចំនួន២០១០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៨បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥
ដ្រលមនត្រ៨៦៣០នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ចំនួនទូរសព្ទអចល័តសធារណៈបានកើនឡើងពី៤៣៩គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ២០០៥ដល់៤៥៦គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ២០០៨។

ការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិតក៏បានរីកសយយ៉ាងលឿនជមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សន្រ
ចំណ្រះដឹងជំនាញក្នុងវិស័យន្រះនៅចំណមស្រទាប់យុវជនផងដ្ររ។

ពីឆ្នាំ២០០៦មកដល់ព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះស្រវាកម្មវិស័យប្រសណីយ៍ត្រូវបានធ្វើអោយប្រសើរឡើងដូចជ(១)ការ
កាត់បន្ថយរយៈព្រលច្រកបញ្ញើ(២)ការដាក់អោយដំណើរការនូវស្រវាបញ្ញើឆប់រហ័សនៅរាជធានី-ខ្រត្តទាំងអស់
។(៣)ការពង្រីកស្រវាកម្មប្រសណីយ៍ទៅដល់តំបន់ទីប្រជុំជនសំខាន់ៗ(៤)ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង-តាមដាន
ត្រួតពិនិត្យបញ្ញើដោយប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធអាយភីអ្រស(IPS)ចំពោះបញ្ញើប្រសណីយ៍ឆប់រហ័សប្រសណីយ៍ភណ្ឌនិង
បញ្ញើអនុសិដ្ឋជដើម។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មនរដ្ឋបាលរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិងរដា្ឋាភិបាល-អ្រឡិចត្រូនិក។

ក្រសួងព័ត៌មនបានធ្វើឱ្យមនវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សំគល់ក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ប្រសិទ្ធភាព
និងគុណភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មន(វិទ្យុទូរទស្សន៍និងភា្នាក់ងារសរព័ត៌មន)។នៅព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ
ប្រមណ៧០%(ក្នុងឯកសរខ្ម្ររ៨០%)ន្រប្រជជនកម្ពុជអាចទទួលបាននូវព័ត៌មនការអប់រំនិងការកម្សាន្ត
តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនដ្រលមនស្រប់ទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដ្រលតាមរយៈន្រះអាចជួយលើកតម្កើង
អត្តសញ្ញាណជតិនិងសមគ្គីភាពជតិ។

បញ្ហាប្រឈមចម្បងនៅក្នុងវិស័យន្រះរួមមន៖(១)ប្រសិទ្ធភាពន្រការគ្រប់គ្រងវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅមនកម្រិត
ដោយសរច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ពុំទាន់បានអនុម័តពីរដ្ឋសភានៅឡើយ(២)ស្រវាមត់ច្រកទូរគមនាគមន៍
អន្តរជតិខុសច្បាប់នៅត្របន្តកើតមនទោះបីជមនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងលុបបំបាត់ពីក្រសួងប្រសណីយ៍និង
ទូរគមនាគមន៍ក៏ដោយដ្រលជហ្រតុនាំឱ្យមនផលប៉ះពាល់ដល់ស្រវាកម្មមត់ច្រកអន្តរជតិនិងចំណូលរដ្ឋ។(៣)

៩៨



ឧបសម្ព័ន្ធ

កិច្ចសហការរវាងក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍និងប្រតិបត្តិករ-ភា្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពុំទាន់មនភាពល្អប្រសើរ
នៅឡើយ(៤)តម្ល្រប្រើប្រស់ស្រវាអុីនធឺណិតនៅត្រមនតម្ល្រថ្ល្រនៅឡើយ(៥)ស្រវាប្រសណីយ៍របស់ក្រុមហ៊ុន
ឯកជនមនលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងខា្លាំងជងស្រវាប្រសណីយ៍របស់រដ្ឋហើយសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យ
ប្រសណីយ៍នៅមនកម្រិតនៅឡើយ។

៥.ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារ

១៦៩.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជបានទទួលស្គល់និងឯកភាពលើចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដ្រលថផ្ន្រកឯកជនជកម្លាំងដ៏សំខាន់
សម្រប់ការវិនិយោគនិងកំណើនក្នុងប្រទ្រស។តួនាទីរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលគឺជអ្នកជំរុញអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកជួយបង្កលក្ខណៈ
អ្នកជួយសម្របសម្រួលនិងជនិយតករ។កម្រិតដ៏ធំន្រការវិនិយោគគឺជតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងពីរ-បីឆ្នាំខាងមុខដើម្បីថ្ររក្សានិង
បង្កើនល្បឿនសន្ទុះន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលត្រូវផ្អ្រកលើមូលដា្ឋានច្រើន។ផ្ន្រកឯកជនដ្រលមនកំណើនដ៏រឹងមំបំព្រញបន្ថ្រម
វិនិយោគសធារណៈក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចស្រូបយកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មដ្រលច្រះត្រកើនឡើងនិងបង្កើតជំនាញផ្ស្រងៗ
ជច្រើន។មុំទាំង៤ន្រចតុកោណន្រះគឺ(១)ការពង្រឹងវិស័យឯកជននិងការទាក់ទាញការវិនិយោគ(រួមមនវិស័យកាត់ដ្ររ
សំលៀកបំពាក់និងទ្រសចរណ៍)(២)ការបង្កើតការងារនិងការធានាលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជូនដល់កម្មករនិងនិយោជិក
(៣)ការលើកស្ទួយសហគ្រសធុនតូចនិងមធ្យមនិង(៤)ការរៀបចំប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមសម្រប់មន្ត្រីបុគ្គលិកកម្មករ។
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជបានកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចបានពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រស់ទីផ្សារបានកាត់បន្ថយចំណាយក្នុង
ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកហើយបានលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពតាមរយៈការក្រលម្អហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជមូលដា្ឋានដ្រលជំរុញឱ្យមន
ផងដ្ររនូវការបញ្ចូលគ្នារវាងស្រដ្ឋកិច្ចទីប្រជុំជននិងស្រដ្ឋកិច្ចជនបទ។វឌ្ឍនភាពដ្រលធ្វើឱ្យកើតមនឡើងមកទល់ព្រលន្រះដើម្បី
ឈានទៅសម្រចបានអាទិភាពទាំងន្រះបានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងធំធ្រងចំពោះការអភិវឌ្ឍថ្មីៗក្នុងវិស័យជច្រើនផ្ស្រងទៀតនិង
ចំពោះការពង្រឹងស្ថានភាពស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចរបស់ប្រជជនជនបទជពិស្រសអ្នកក្រីក្រ។

១៩៣.ការបង្កើតការងារនិងការធានាក្រលម្អលក្ខខណ្ឌការងារគឺជគោលដៅបន្តរយៈព្រលវ្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជក្នុងការ
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជជនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការពន្លឿនកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។ទោះជដូចន្រះក្ដីការ
បង្កើតឱកាសការងារថ្មីក៏អាស្រ័យលើកម្រិតន្រការវិនិយោគរបស់ផ្ន្រកឯកជនក្នុងវិស័យផ្លូវការនិងក្រផ្លូវការនៅតំបន់ទីប្រជុំជននិង
តំបន់ជនបទផងដ្ររ។ការធានាឱ្យអ្នកចូលបម្រើការងារថ្មីមនជំនាញសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់ការងារថ្មីគឺជបញ្ហាប្រឈម
មួយដ្រលទាមទារឱ្យមនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងជច្រើនថ្រមទៀតដ្រលផ្ដៅតលើការពង្រីកការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិង
វិជ្ជាជីវៈ។ការធ្វើឱ្យសម្រចបាននូវការបង្កើតការងារឱ្យបានច្រើនជងមុនថ្រមទៀតនិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពនិង
ពិពិធកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺអាស្រ័យទៅនឹងពលកម្មជំនាញនិងមីក្រូឥណទានដ្រលអាចត្រូវបានបង្កើតឱ្យមនឡើងតាមរយៈ
ការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈបច្ច្រកទ្រសនិងការអភិវឌ្ឍមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

១៩៤.ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្ដល់ស្រវាកម្មរកការងារឱ្យធ្វើដើម្បីជួយដល់អ្នកស្វ្រងរកការងារធ្វើនៅក្នុង
វិស័យឯកជនទាំងក្នុងនិងក្រប្រទ្រស។

១៩៥.ក្នុងឆ្នាំ២០០៧-២០០៨ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានផ្ដល់កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិង
វិជ្ជាជីវៈតាមរយៈគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាលកម្រិតបឋមមធ្យមនិងឧត្ដមចំនួន២៥៤(គ្រឹះស្ថានក្រមឱវាទក្រសួងចំនួន៥៨)
ដល់សិស្សនិស្សិតចំនួនប្រមណ១១៣.៦៤៨នាក់(ស្រីចំនួន៥៣.៩០៣នាក់)។ដោយឡ្រកនៅចុងឆ្នាំ២០០៨ក្រសួងបាន

៩៩
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ប្រើប្រស់មូលនិធិពិស្រសរបស់សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ្រលមនថវិកាសរុបចំនួន៣១,២០ពាន់លានរៀលដើម្បីបើកវគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈព្រលខ្លីជូនដល់កម្មករកម្មការិនីនិងយុវជនយុវនារីដ្រលបាត់បង់និងគ្មានការងារធ្វើសរុបចំនួន
៤០.១៤០នាក់(ស្រីចំនួន២២.៥៨៦នាក់)នៅរាជធានីនិង២៣ខ្រត្តលើមុខជំនាញសំខាន់ៗពីរគឺ(១)ជំនាញផ្ន្រកកសិកម្ម
និង(២)ជំនាញផ្ន្រកឧស្សាហកម្មបច្ច្រកទ្រសសិប្បកម្មនិងបច្ច្រកទ្រសស្រវាកម្ម។ទន្ទឹមន្រះក្រសួងក៏បានហ្វឹកហ្វឺនកូនជងនិង
កម្មករចំនួន៤.៥០១នាក់(ស្រី៤.០៨២នាក់)នៅតាមសហគ្រសចំនួន៦៩ហើយបានបង្កើតភា្នាក់ងារជតិមុខរបរដើម្បីជួយ
ដល់សិកា្ខាកាមរកការងារធ្វើបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈដ្រលជស្ពានតភា្ជាប់ទៅរកទីផ្សារការងារនិង
ជស្ពានភា្ជាប់រវាងកម្លាំងពលកម្មនិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល។

២០១.ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈមនភារកិច្ចរៀបចំដំណើរការការងារនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមសម្រប់
ជនទាំងឡាយណាដ្រលស្ថិតក្រមបទប្បញ្ញត្តិន្រច្បាប់ស្ដីពីការងារ។កន្លងមកក្រសួងបានដាក់ឱ្យដំណើរការការធានារា៉ាប់រង
ហានិភ័យការងារដ្រលកំពុងធានារា៉ាប់រងកម្មករនិយោជិកប្រមណ៤០មុឺននាក់ដ្រលធ្វើការងារនៅតាមសហគ្រសគ្រឹះស្ថានគ្រប់
ប្រភ្រទហើយនឹងបន្តពង្រីកវិសលភាពរបបន្រះឱ្យបានទូទាំងប្រទ្រស។ការអនុវត្តប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមសម្រប់កម្មករនិយោជិក
ក្នុងផ្ន្រកឯកជនគឺជរបត់ថ្មីន្រប្រវត្តិសស្ត្រសន្តិសុខសង្គមនៅកម្ពុជដ្រលបងា្ហាញឱ្យឃើញកាន់ត្រច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជមកលើកម្មករនិយោជិកក្នុងផ្ន្រកឯកជន។

៦.ការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

i.ការពងៃឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ

២១១.ការពង្រឹងគុណភាពស្រវាអប់រំគឺអាទិភាពចម្បងមួយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជ។ការងារន្រះមនសរសំខាន់និង
ជគន្លឹះចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យអប់រំ
រាជរដា្ឋាភិបាលបានជំរុញឱ្យអនុវត្តនូវអភិក្រមទូទាំងវិស័យតាមរយៈការបង្កើតភាពជដ្រគូក្នុងការកសងផ្រនការនិងកម្មវិធី
សម្រប់វិស័យអប់រំ។ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០១-២០០៥និងកម្មវិធីគំទ្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០១-២០០៥ត្រូវ
បានរៀបចំឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០១និងបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនិងវាយតម្ល្ររួមគ្នាក្នុងខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០០១។នៅក្នុងខ្រកញ្ញា
ឆ្នាំ២០០៤ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំនិងកម្មវិធីគំទ្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៤-២០០៨ត្រូវបានក្រលម្អឡើងវិញដោយមន
ការឯកភាពជមួយដ្រគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់។ការអនុវត្តផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០បានរួមចំណ្រកបង្កើន
សមធម៌ន្រការចូលរៀនរបស់កុមរកម្ពុជដើម្បីជួយពួកគ្រឱ្យកា្លាយជសិស្សល្អកូនល្អនិងពលរដ្ឋល្អដ្រលនឹងកា្លាយទៅជកម្លាំង
ស្នូលដ៏សំខាន់សម្រប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជនាព្រលអនាគត។

២១៣.គោលនយោបាយជអាទិភាពនៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០បានផ្ដៅតសំខាន់លើ៣ចំណុច៖
(១)ការធានាសមធម៌ន្រការចូលរៀន
(២)ការក្រលម្អគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពន្រការអប់រំ
(៣)ការពង្រឹងស្ថាប័ននិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍវិមជ្ឈការ

១០០
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ជំពូក៤:គោលនយោបាយសកម្មភាពអាទិភាព២០០៩-២០១៣

៤.ការបន្តសា្ដារនិងការកសាងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

iv.ការអភិវឌ្ឍបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

ខ.សកម្មភាពកម្មវិធីនិងគមៃងសំខាន់ៗសមៃប់អនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាព

៤៧៥.ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជសម្រប់នីតិកាលទី៤ន្ររដ្ឋសភាក្រសួងប្រសណីយ៍និង
ទូរគមនាគមន៍នឹងធ្វើការពង្រីកស្រវាកម្មប្រសណីយ៍និងកាត់បន្ថយថ្ល្រដោយ៖

ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់ព័ត៌មនស្ដីពីកាលានុវត្តភាពន្រការវិនិយោគទាក់ទងនឹងការសងសង់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ទូរគមនាគមន៍។

គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នូវការអនុវត្តគម្រងអភិវឌ្ឍន៍នានាដ្រលកំពុងដំណើរការដើម្បីធានាការបញ្ចប់
គម្រងទាំងន្រះទៅតាមកម្មវិធីដ្រលបានគ្រងទុក។គម្រងទាំងនោះរួមមន៖

បណា្ដាញទូរគមនាគមន៍ឆ្អឹងខ្នងមហាអនុតំបន់ម្រគង្គGMTBN(របៀងស្រដ្ឋកិច្ច)ឬគម្រងJICACP-P5
ស្ដៅរខ្ស្រកាបអុបទិកនៅក្រមសមុទ្រ
សងសង់បណា្ដាញទូរគមនាគមន៍ខ្ស្រអុបទិក
គម្រងក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គដ្រលភា្ជាប់បណា្ដាញពីសៀមរាបទៅស្គន់ពីកំពង់ចាមទៅព្រំប្រទល់ប្រទ្រស
ឡាវ(ស្ទឹងត្រង)និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្រវាទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទ។

បន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការច្បាប់នានាចំពោះអ្នកផ្ដល់ស្រវាទូរគមនាគមន៍នានាដ្រលរំលោភលើ
កិច្ចសន្យា។

រៀបចំនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រស់លិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យន្រះដ្រលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីតម្រង់ទិសដល់
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានា។

បន្តនិងផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការលុបបំបាត់ការបាត់បង់ចំណូលពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ចល័ត។

បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍបណា្ដាញខ្ស្រកាបអុបទិកដោយប្រើប្រស់ខ្ស្រកាបនៅក្រមដីនិងក្រមសមុទ្រដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរ
ឡើងនូវស្រវាកម្មទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រទ្រសនិងស្រវាកម្មទូរគមនាគមន៍ទៅក្រប្រទ្រស។

លើកកម្ពស់និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការស្រវជ្រវនិងការអភិវឌ្ឍផ្ដៅតលើបញ្ហាយ្រនឌ័រ

សងសង់ការិយល័យទូរគមនាគមន៍នៅរតនគីរីតាក្រវស្ទឹងត្រងនិងកំពង់ធំ។

៤៧៦.ដើម្បីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នឹងស្នើសុំការអនុម័តជផ្លូវការលើ៖

ច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍(២០០៩)

ច្បាប់ស្ដីពីវិទ្យុទូរគមនាគមន៍(២០១០-២០១១)

១០១
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ច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធខ្ស្រកាបអុបទិក(២០១១-២០១២)

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្រវាទូរគមនាគមន៍សកល(២០០៩-២០១១)

ការផ្ដល់សចា្ចាប័នដល់ធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាស្ដីពីសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អន្តរជតិ(២០០៩)។

ការផ្ដល់សចា្ចាប័នលើការឱ្យកម្ពុជចូលជហត្ថល្រខីលើអនុសរណៈអង្គការអុីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក(២០០៩-
២០១០)

ការផ្ដល់សចា្ចាប័នលើការឱ្យកម្ពុជចូលជសមជិកអង្គការអន្តរជតិពហុភាគីប្រឆំងភ្ររវកម្មអុីនធឺណិត(២០១០-
២០១១)

ស្រចក្ដីប្រកាសស្ដីពីតារាងផ្រនការហ្វ្រេកង់ជតិ(២០០៩)

ស្រចក្ដីប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រស់រលកអាកាសវិទ្យុ(២០១០)។

សរាចរស្ដីពីបទដា្ឋានដំឡើងបង្គលអង់ត្រនវិទ្យុគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភ្រទ(២០០៩)

ប្រកាសស្ដីពីប្លង់ល្រខទូរសព្ទជតិ(២០០៩-២០១០)

ប្រកាសស្ដីពីតម្ល្រប្រើប្រស់ប្លង់ល្រខទូរសព្ទ(២០០៩-២០១០)

ប្រកាសស្ដីពីការភា្ជាប់បណា្ដាញទូរគមនាគមន៍សធារណៈ(២០០៩-២០១០)

ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិកា្ខារវិទ្យុទាក់ទងនិងថ្ល្រន្រការប្រើប្រស់រលកវិទ្យុ(២០១១)

ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបច្ច្រកវិទ្យាការស្ថាបនានិងការប្រើប្រស់ស្រវាទូរសព្ទចល័តនិងអចល័ត(២០០៩)

៥.ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារ

៤៧៩.មុំឬសមសធាតុរងទាំងបួនន្រចតុកោណន្រះរួមមន៖(១)ការពង្រឹងវិស័យឯកជននិងការទាក់ទាញការវិនិយោគ(២)
ការបង្កើតការងារនិងការធានាលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ(៣)ការលើកស្ទួយសហគ្រសធុនតូចនិងមធ្យម(៤)ការរៀបចំ
សុវត្ថិភាពសង្គម។

៥.១ការពងៃឹងវិស័យឯកជននិងការទាក់ទាញការវិនិយោគ

ក.គោលនយោបាយអាទិភាពសំខាន់ៗសមៃប់នីតិកាលទី៤

៤៨០.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជបានធានាធ្វើថយចុះនូវចំណាយន្រប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនិងពង្រីកលទ្ធភាពចូលទីផ្សារក៏ដូចជកាត់
បន្ថយចំណាយលើការដឹកជញ្ជូននិងក្រលម្អសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរតាមរយៈការក្រលម្អហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដ្រលធានាបាននូវ
ការធ្វើសមហរណកម្មស្រដ្ឋកិច្ចជនបទជមួយនឹងស្រដ្ឋកិច្ចទីប្រជុំជន។រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជបានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិចាំ
បាច់ជច្រើនសម្រប់គំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងបានពង្រឹង"វ្រទិការាជរដា្ឋាភិបាល-វិស័យឯកជន"ឱ្យទៅជយន្តការ
ដោះស្រយបញ្ហាដ៏មនប្រសិទ្ធភាព។ការកាត់បន្ថយនូវការតម្រូវខាងឯកសរបានជួយសម្រួលដល់ធុរកិច្ចនានាជពិស្រស
តាមរយៈការដាក់អនុវត្តនូវប្រព័ន្ធ"ឯកសររដ្ឋបាលត្រមួយ"និងស្រវា"ច្រកច្រញ-ចូលត្រមួយ"។

១០២
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៤៨២.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជសម្រប់នីតិកាលទី៤ន្ររដ្ឋសភានឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងដើម្បីពង្រីកច្រកចូលទៅកាន់ទីផ្សារ
អន្តរជតិតាមរយៈការអនុវត្តយ៉ាងមុឺងម៉ាត់នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្របខ័ណ្ឌ
អាស៊ាននិងក្របខ័ណ្ឌន្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើសមហរណកម្មស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់និងអនុតំបន់ដទ្រទៀត។បន្ថ្រមលើន្រះទៀត
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តពង្រឹងបទដា្ឋានគតិយុត្តិសម្រប់គំទ្រវិស័យឯកជនរួមមនបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់និងនីតិវិធីរដ្ឋបាលការ
លើកកម្ពស់ផលិតភាពតាមរយៈការបណ្ដុះបណា្ដាលបុគ្គលិកអ្នកបច្ច្រកទ្រសនិងកម្មករជំនាញការធានាឱ្យមនការប្រកួតប្រជ្រង
ដោយយុត្តិធម៌ការបន្តជំរុញកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្គីពីការងារនិងការពង្រឹងយន្តការដោះស្រយវិវាទឱ្យ
មនប្រសិទ្ធភាព។

៤៩៦.នៅក្នុងនីតិកាលទី៣ន្ររដ្ឋសភាចំនួនសហគ្រសនិងគ្រឹះស្ថានស្រដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គល់ដល់ចំនួន
២.៤០០ហើយស្រូបយកកម្មករនិយោជិកប្រមណ៤៤០.៥០០នាក់។ពលករកម្ពុជចំនួនជង៥០.០០០នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ
ធ្វើការនៅបរទ្រស។ការអនុវត្តគោលនយោបាយបើកចំហជើងម្រឃបាននាំឱ្យមនការកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំងនូវចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ
និងបានបង្កើនការងារជច្រើនជូនប្រជពលរដ្ឋ។ស្ររីភាពសហជីពក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ផងដ្ររ។យន្តការត្រួតពិនិត្យការងារ
និងដោះស្រយវិវាទការងារត្រូវបានពង្រឹងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងធានានូវបរិស្ថាន
ការងារប្រកបដោយសុខដុមរមនា។

៤៩៧.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សារភា្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារតាមរយៈការអនុវត្ត
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវស្តង់ដារការងារបទដា្ឋានពលកម្មនិងច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងអនុសញ្ញាអន្តរជតិនានារួមទាំងការ
បន្តជំរុញយន្តការ"រោងចក្រប្រសើរនៅកម្ពុជ"ការនាំច្រញពលករទៅបរទ្រសការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញតាមរយៈការ
បណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈឱ្យសមស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារដោយផ្ដៅតជសំខាន់លើមុខសញ្ញាយុវជនដ្រលពុំមនលទ្ធភាពបន្ត
ការសិក្សានៅសលាចំណ្រះទូទៅជនពិការស្ត្រីជនបាត់បង់ឱកាសនិងជនជតិភាគតិចការកសងប្រព័ន្ធស្ថិតិការងារនិង
ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជតិការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវព័ត៌មនស្ដីពីតម្រូវការទីផ្សារការងារដើម្បីធានាឱ្យបាននូវចល័ត
ភាពន្រពលកម្មនិងការពង្រឹងយន្តការដោះស្រយវិវាទការងារដ្រលមនស្រប់ដូចជក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណា្ដាលគណៈកម្មការ
ដោះស្រយបាតុកម្មកូដកម្មគ្រប់ថ្នាក់។

៤៩៨.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបណ្ដុះបណា្ដាលអ្នកផ្សះផ្សារវិវាទស្ម័គ្រចិត្តក្នុងចំណមអាជ្ញាធរមូលដា្ឋានសំដៅដោះស្រយវិវាទ
ប្រកបដោយសន្តិវិធី។បន្ថ្រមលើន្រះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពន្រការបង្កើតការងារការជំរុញការ
អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារតាមរយៈការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលនិងការចុះអធិការកិច្ចការងារតាមរោងចក្រសហគ្រសដើម្បីបង្កើនការ
យល់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌការងាររួមទាំងអនាម័យនិងសុខភាពសុវត្ថិភាពការងារការប្រឆំងនឹងពលកម្មកុមរនិងការប្រើប្រស់ពលករ
បរទ្រសការអនុវត្តស្ររីភាពរបស់សហជីពស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងកសងច្បាប់សហជីពព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌបទដា្ឋាន
គតិយុត្តិនានាស្ដីពីការបង្កើតតុលាការការងារតាមរយៈការពិគ្រះយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយជមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ខ.សកម្មភាពកម្មវិធីនិងគមៃងសំខាន់ៗសមៃប់អនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាព

៤៩៩.ការធានាឱ្យមនលក្ខខណ្ឌការងារល្អមនសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវមនអនាម័យល្អនិងមនលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវនិង
យុត្តិធម៌សម្រប់ពលករនៅកន្ល្រងធ្វើការគឺជកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសស្ត្រ
នានាដ្រលពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ។ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននិងកំពុងដោះស្រយជប្រចាំនូវកិច្ចការទាំង

១០៣



ឧបសម្ព័ន្ធ

អស់ន្រះដោយបានដាក់កម្រិតអប្បបរមន្រប្រក់ឈ្នួលប្រចាំខ្រនិងថ្ង្រឈប់សម្រកកាត់បន្ថយវិសមភាពប្រក់ឈ្នួលរវាងបុរស
និងស្ត្រីដោះស្រយជម្លាះនិងការមិនឯកភាពគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយមិនបង្កឡើងនូវការអាក់ខានដល់ចងា្វាក់ផលិតកម្មនិងការ
បាត់បង់ប្រក់ឈ្នួលរបស់កម្មករ-និយោជិក។ជមួយគ្នាន្រះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានលើកកម្ពស់សមភាព
យ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យទាំងពីរ(ការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈ)សំដៅបង្កើតឱកាសការងារសមស្របទាំងក្នុងនិងក្រប្រព័ន្ធ
បង្កើតបណា្ដាញអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រប់ពលករទាំងពីរភ្រទបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ថិតិពលករដ្រល
មនការប្រងច្រកតាមភ្រទលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសម្រប់កម្មករទាំងពីរភ្រទជពិស្រសកម្មការិនីទាំងនៅក្នុងនិង
ក្រប្រទ្រសដោះស្រយគម្លាតប្រក់បៀវត្សរ៍រវាងបុរសនិងស្ត្រីនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខ
សង្គម។ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងអនុវត្ត
សកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រម៖

សិក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយជតិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មដើម្បីក្រលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការ
ប្រើប្រស់ពលករក្នុងប្រទ្រសនិងក្រលម្អការគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ស្រវាមុខរបរនៅក្រប្រទ្រសតាមរយៈទីភា្នាក់ងារស្របច្បាប់
របស់ក្រសួងការបង្កើតប្រព័ន្ធសធារណៈន្រស្រវាមុខរបរក្រប្រទ្រសនិងការការពារពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសក៍ក៏ដូចជ
ដើម្បីរួមចំណ្រកក្នុងការបង្កើតការងារគ្រប់ប្រភ្រទសំដៅបង្កើនប្រក់ចំណូលដោយមិនមនការរីសអើងជពិស្រស
សំដៅលើកកម្ពស់តម្ល្រស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច។គោលនយោបាយន្រះនឹងផ្ដៅតលើ៖

ការអភិវឌ្ឍមុខរបរក្នុងប្រទ្រសនិងការងារនៅបរទ្រស។
ការអភិវឌ្ឍការងារសមរម្យក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចក្រប្រព័ន្ធ។
ការរៀបចំឯកសណា្ឋានអធិការកិច្ចការងារ។
ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានការងារ។
ការបង្កើតគណៈកម្មការស្រវជ្រវនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនស្ដីពីសហគ្រសគ្រឹះស្ថាន។

ធានាលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសំដៅលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារជមូលដា្ឋានរបស់កម្មករ-និយោជិកនិងរក្សាលក្ខខណ្ឌ
ការងារល្អក្នុងកន្ល្រងធ្វើការងារជពិស្រសសម្រប់ជនពិការនិងកម្មការិនី។សកម្មភាពអាទិភាពនានាដ្រលត្រូវអនុវត្ត
ដើម្បីសម្រចឱ្យបានតាមទិសដៅការងារខាងលើរួមមនដូចខាងក្រម៖

លើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារជមូលដា្ឋានរបស់កម្មករ-និយោជិក។
ការរក្សាលក្ខខណ្ឌល្អក្នុងកន្ល្រងធ្វើការ។
ការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារថ្នាក់ជតិ។
ការក្រលម្អការធ្វើអធិការកិច្ចផ្ន្រកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនិងការអនុវត្តតាមច្បាប់។
ការជំរុញសកម្មភាពផ្ន្រកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារតាមរយៈអង្គការនិយោជកនិងអង្គការកម្មករ-
និយោជិក។

ការអនុវត្តកម្មវិធីពិស្រសសម្រប់មុខរបរគ្រះថ្នាក់។
ការពង្រីកការការពារផ្ន្រកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារដល់សហគ្រសខា្នាតតូចនិងកន្ល្រងការងារនៅតាម
ជនបទនិងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចក្រប្រព័ន្ធ។

ការជំរុញឱ្យមនការបណ្ដុះបណា្ដាលស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារសម្រប់កសិករ។

១០៤
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ការចូលរួមកាត់បន្ថយករណីឆ្លងថ្មីនិងផលប៉ះពាល់ន្រម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍តាមរយៈការ
កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រះចំពោះការឆ្លងម្ររោគអ្រដស៍ក្នុងចំណមកម្មករ-និយោជិកនៅតាមរោងចក្រ
កាត់ដ្ររគ្រឹះស្ថានសហគ្រសនិងសិស្សនិស្សិតនៅតាមបណា្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំ។

ការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជជនចំណាកស្រុកដើម្បីឱ្យពួកគត់មនភាព
ងាយស្រួលក្នុងការស្វ្រងរកការងារធ្វើ។

លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពការងារសម្រប់កុមរអាយុ១៥ឆ្នាំដល់អាយុក្រម១៨ឆ្នាំ(អាយុអប្បបរមអាចបម្រើ
ការងារបាន)។

ឆ្ពាះទៅរកការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រពលកម្មកុមរនាឆ្នាំ២០១៦។
រៀបចំផ្រនការសកម្មភាពរាជធានី-ខ្រត្តដើម្បីលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រពលកម្មកុមរ។
តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើអធិការកិច្ចពលកម្មកុមរក្នុងតំបន់ដ្រលមនសហគ្រសឧស្សាហកម្ម។
ទប់ស្កាត់និងដកហូតកម្មពលករកុមរព្រមទាំងធ្វើសមហរណកម្មពលករកុមរទៅក្នុងសង្គមក្នុងគោលដៅ
លុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រពលកម្មកុមរ។

តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្រការងារលុបបំបាត់ពលកម្មកុមរ។ជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខ
សង្គមសម្រប់ជនទាំងឡាយដ្រលស្ថិតនៅក្រមបទប្បញ្ញត្តិន្រច្បាប់ស្ដីពីការងារតាមរយៈសកម្មភាពអាទិភាព
ដូចខាងក្រម៖

ពង្រីកនិងពង្រឹងការអនុវត្តរបបធានារា៉ាប់រងហានិភ័យការងារឱ្យបានលើគ្រប់សហគ្រសគ្រឹះស្ថាននៅទូទាំង
ប្រទ្រស។

សិក្សានិងរៀបចំបង្កើតរបបថ្រទាំសុខភាពសម្រប់កម្មករ-និយោជិកដ្រលស្ថិតនៅក្រមបទប្បញ្ញត្តិន្រច្បាប់ស្ដីពី
ការងារ។

សិក្សានិងរៀបចំបង្កើតរបបប្រក់សោធនសម្រប់កម្មករ-និយោជិកដ្រលស្ថិតនៅក្រមបទប្បញ្ញត្តិន្រច្បាប់ស្ដីពី
ការងារ។

ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជពលរដ្ឋសំដៅរួមចំណ្រកក្នុងការកាត់បន្ថយភាព
ក្រីក្រជពិស្រសការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការនិងការលើកកម្ពស់សមភាពយ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាល
បច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈ។សកម្មភាពអាទិភាពនៅក្នុងការងារន្រះរួមមនដូចខាងក្រម៖

ផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលជំនាញបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈឱ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារពលកម្មទាំង
ក្នុងនិងក្រប្រទ្រស។

ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជតិស្តង់ដារជតិសមត្ថភាពការធ្វើត្រស្តនិងការទទួលស្គល់វគ្គកម្មវិធីសិក្សា
និងគ្រឹះស្ថានសិក្សា។

ការពង្រយកម្មវិធីអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនកូនជងការ
បណ្ដុះបណា្ដាលតាមលិខិតបញ្ជាក់និងមូលនិធិជតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មនទីផ្សារការងារ។
ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសមភាពយ្រនឌ័រនិងការបញ្ជា្របយ្រនឌ័រក្នុងវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដាល
វិជ្ជាជីវៈ។

១០៥
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៦.ការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

i.ការពងៃឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ
ក.គោលនយោបាយអាទិភាពសំខាន់ៗសមៃប់នីតិកាលទី៤

៥២៥.ក្នុងនីតិការទី៤ន្ររដ្ឋសភាន្រះរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តអនុវត្តផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រវិស័យអប់រំដោយផ្ដៅតលើការ
ផ្ដល់ឱកាសស្មើៗគ្នាដល់កុមរនិងយុវជនកម្ពុជទាំងអស់ក្នុងការទទួលការអប់រំមូលដា្ឋាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រប្រព័ន្ធដោយមិន
ប្រកាន់ពូជសសន៍ពណ៌សម្បុរភ្រទភាសជំនឿសសនានិនា្នាការនយោបាយដើមកំណើតនិងឋានៈនៅក្នុងសង្គមឡើយ។
ម្យា៉ាងវិញទៀតការអនុវត្តផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រន្រះត្រូវផ្សារភា្ជាប់នឹងការអប់រំវប្បធម៌សន្តិភាពការគោរពសិទ្ធិនិងស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ
របស់មនុស្សការគោរពគោលការណ៍ស្ររីភាពប្រជធិបត្រយ្យនិងយុត្តិធម៌ដោយប្រឆំងនឹងអំពើហិង្សាប្រឆំងនឹងការប្រើប្រស់
គ្រឿងញៀនការជួញដូរកុមរនិងស្ត្រីនិងការរីសអើងគ្រប់ប្រភ្រទក្នុងសង្គម។

៥២៦.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការក្រលម្អគុណភាពការអប់រំតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនការ
ក្រលម្អកម្មវិធីសិក្សាការលើកទឹកចិត្តសិស្សពូក្រការបណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូបង្រៀននិងបំប៉នវិធីសស្ត្របង្រៀនព្រមទាំងការក្រលម្អ
លក្ខខណ្ឌន្រការសិក្សានិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសិក្សាការបង្កើតបណា្ណោល័យមន្ទីរពិសោធន៍ជដើម។ក្នុងទិសដៅធានាកាលានុវត្ត
ភាពប្រកបដោយសមធម៌រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តបង្កើតអន្ត្រវាសិកដា្ឋានសម្រប់សិស្ស-និស្សិតជពិស្រសសម្រប់សិស្ស-
និស្សិតជនារីភ្រទនិងបន្តសងសង់សលារៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សាជពិស្រសនៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយល
និងបង្កើនអាហារូបករណ៍សម្រប់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រ។ទន្ទឹមនឹងន្រះរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តបណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូបង្រៀន
ប្រកបដោយគុណភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រន់និងអនុវត្តគោលនយោបាយពង្រយគ្រូឱ្យមនប្រសិទ្ធភាព។រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹង
លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងគ្រូដ្រលបានបន្តរៀនចប់បរិញ្ញាបត្របានប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌគ្រូ
បង្រៀនកម្រិតឧត្ដមដោយគ្មានកម្រិតអាយុនិងបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យគ្រូបឋមសិក្សាដ្រលមិនទាន់មនសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា
ទុតិយភូមិមនលទ្ធភាពប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រសមមូលមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគត់មនលទ្ធភាពរៀននៅ
ថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សាឬក្រយឧត្ដមសិក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរកាំប្រក់បៀវត្សរ៍បាន។

៥២៧.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តពង្រឹងភាពជដ្រគូជមួយវិស័យឯកជននិងជមួយសហគមន៍ជតិនិងអន្តរជតិដើម្បី
បង្កើននិងលើកកម្ពស់គុណភាពស្រវាអប់រំក្នុងនោះមនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថ្រមលើការបណ្ដុះបណា្ដាលផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្យានិង
ភាសបរទ្រសនៅក្នុងគ្រប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាចំណ្រះទូទៅនៅក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដាលមុខវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ច្រកទ្រសនិងនៅក្នុង
កម្រិតឧត្ដមសិក្សាអោយស្របទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជតិនិងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទ្រស។ពិស្រសជងន្រះទៅទៀតក្នុងកម្រិត
មធ្យមសិក្សាបច្ច្រកទ្រសនិងឧត្ដមសិក្សារាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណា្ដាលវិស្វករនិងអ្នក
បច្ច្រកទ្រសអោយបានសមស្រប។ទន្ទឹមន្រះដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការការងាររាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជ
នឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយបណ្ដុះបណា្ដាលមុខវិជ្ជាជីវៈផ្សារភា្ជាប់នឹងទីផ្សារពលកម្មដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជមួយតួអង្គ
ពាក់ព័ន្ធតាមរយៈវិធានដូចតទៅ(ទី១)ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលជំនាញមូលដា្ឋានដល់ប្រជពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដើម្បីបង្កើន
ប្រក់ចំណូល(ទី២)ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលឬវិក្រិតការដល់ពលករតាមរោងចក្រដោយសហការជមួយនិយោជក(ទី៣)
បន្តជំរុញការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងមុខវិជ្ជាជីវៈដោយពង្រីកស្រវាន្រះឱ្យទៅដល់រាជធានី-ខ្រត្តក្នុងនោះរួមទាំង
ការបញ្ចូលការបណ្ដុះបណា្ដាលសហគ្រិនទៅក្នុងកម្មវិធីផងដ្ររ។(ទី៤)ការរៀបចំបង្កើតទីភា្នាក់ងារជតិមុខរបរនិងការងារនិង

១០៦



ឧបសម្ព័ន្ធ

មជ្ឈមណ្ឌលការងារតាមរាជធានី-ខ្រត្តសម្រប់យន្តការសម្រួលដល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនទីផ្សារការងារ។

៥២៨.រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តពង្រីកការអប់រំក្រប្រព័ន្ធតាមរយៈកម្មវិធីអក្ខរកម្មនិងអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈបង្កើនការសងសង់
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ព្រមទាំងអនុវត្តកម្មវិធីសមធម៌។រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជនឹងបន្តបង្កើនចំណាយថវិកានិងកៀរគរ
ហិរញ្ញប្បទានឱ្យបានច្រើនថ្រមទៀតសម្រប់គំទ្រការអប់រំដើម្បីធានាគុណភាពអប់រំឱ្យកាន់ត្រមនកម្រិតខ្ពស់និងប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។នៅកម្រិតឧត្ដមសិក្សាបានបងា្ហាញពីតម្រូវការនិស្សិតដ្រលបញ្ចប់ការសិក្សានៅឧត្ដមសិក្សានឹងកា្លាយជអ្នក
វិទ្យាសស្ត្រនិយោជិកនិងជប្រជពលរដ្ឋដ្រលអាចគិតត្រិះរិះបានល្អិតល្អន់និងធ្វើស្រចក្ដីសម្រចចិត្តដោយមនអំណះអំណាង
ត្រឹមត្រូវនាព្រលអនាគតរយៈព្រលខ្លីនិងរយៈព្រលវ្រងរបស់កម្ពុជ។

៣.ច្បាប់អប់រំ

មត្រ១-គោលដៅ

ច្បាប់ន្រះមនគោលដៅកំណត់អំពីវិធាននិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នាក់ជតិសម្រប់កសងប្រព័ន្ធអប់រំមួយព្រញ
ល្រញនិងឯកភាពដ្រលធានាបាននូវគោលការណ៍ស្ររីភាពខាងសិក្សាធិការការសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ
ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ។

មត្រ២-គោលបំណង

ច្បាប់ន្រះមនគោលបំណងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយផ្ដល់ការអប់រំព្រញមួយជីវិតសម្រប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអោយ
អ្នកសិក្សាទទួលបាននូវចំណ្រះដឹងជំនាញសមត្ថភាពស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរអាកប្បកិរិយប្រកបដោយសីលធម៌សំដៅជំរុញ
អោយអ្នកសិក្សាស្គល់ស្រលាញ់រួមចំណ្រកការពារអត្តសញ្ញាណជតិវប្បធម៌ជតិនិងភាសជតិ។

មត្រ៣-វិសលភាពអនុវត្តន៍

ច្បាប់ន្រះមនវិសលភាពលើគ្រប់កម្មវិធីអប់រំសិក្សាស្រវជ្រវអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈគ្រប់
ប្រភ្រទគ្រប់កម្រិតភូមិសិក្សាសធារណៈនិងឯកជនន្រប្រព័ន្ធអប់រំទោះជកម្មវិធីអប់រំនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ
ឬក៏ដោយបុគ្គលិកអប់រំ។វាព្រមទាំងគ្រប់ដណ្ដប់រដ្ឋបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងការអប់រំគ្រប់កម្រិតលើកល្រងត្រការអប់រំ
អំពីគម្ពីរសសនាការអប់រំខាងបច្ច្រកទ្រសយុទ្ធសស្ត្រយោធានិងសន្តិសុខការអប់រំខាងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ្រន
ដីការអប់រំដ្រលផ្ដល់ដោយសលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនិងការអប់រំបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជាជីវៈតុលាការដ្រលផ្ដល់ដោយស្ថាប័ន
បណ្ដុះបណា្ដាលឯកទ្រសវិជ្ជាជីវៈច្បាប់និងតុលាការ។

ច្បាប់ន្រះអនុវត្តផងដ្ររលើបុគ្គលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្រងៗទៀតដូចជកុមរដ្រលស្ថិតក្នុងអាយុត្រូវសិក្សាអ្នកសិក្សា
មតាបិតាឬអ្នកអាណាព្យាបាលក្រុមឬក្លឹបអ្នកសិក្សានិងបុគ្គលអប់រំឬបុគ្គលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណអប់រំនិងសិទ្ធិវន្តន្រ
អាជ្ញាប័ណ្ណអប់រំលើកល្រងត្រអ្នកដ្រលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអប់រំនិងប្រតិបត្តិខាងសសនាបច្ច្រកទ្រសយុទ្ធសស្ត្រ
យោធានិងសន្តិសុខផ្ន្រកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ្រនដីផ្ន្រកភូមិន្ទរដ្ឋបាលនិងផ្ន្រកវិជ្ជាជីវៈតុលាការ។

១០៧



ឧបសម្ព័ន្ធ

មត្រ៤-និយមន័យការអប់រំនិងវាក្យសព្ទសំខាន់ៗ

ការអប់រំក្នុងច្បាប់ន្រះសំដៅដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍការសិក្សាឬការបណ្ដុះបណា្ដាលកាយសម្បទាសតិបញ្ញានិង
សីលធម៌តាមរយៈគ្រប់សកម្មភាពអប់រំដ្រលធ្វើអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវសំណុំចំណ្រះដឹងជំនាញសមត្ថភាព
និងតម្ល្រដើម្បីអោយកា្លាយខ្លួនជបុគ្គលល្អដ្រលមនប្រយោជន៍សម្រប់ខ្លួនឯងគ្រួសរសហគមន៍ប្រទ្រសជតិនិង
ពិភពលោក។

មត្រ២១-គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពន្រការអប់រំ

រដ្ឋត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដើម្បីបំព្រញស្រចក្ដីត្រូវការខាងការសិក្សាមូលដា្ឋាននិងស្រចក្ដីត្រូវការជំនាញដើម្បីធ្វើ
អោយអ្នកសិក្សាមនសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

រដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពាក់សម្ភារៈបច្ច្រកទ្រសសមស្របនិងទំនើបក្នុងការរៀននិងបង្រៀនដើម្បីធានាអោយបាន
គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ស្តង់ដារជតិអប់រំស្តង់ដារជតិបណ្ដុះបណា្ដាលនិង/ឬស្តង់ដារសមត្ថភាពត្រូវបានកំណត់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យ
អប់រំស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាជតិអប់រំ។

មត្រ២៨-វិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់ការអប់រំ

រដ្ឋត្រូវលើកកម្ពស់និងគំទ្រដល់ការសិក្សាស្រវជ្រវការអភិវឌ្ឍការច្ន្រប្រឌិតនិងការផលិតដ្រលមនលក្ខណៈ
វិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់ការអប់រំដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្មនិងស្របតាមសកលភាវូបនីយកម្ម
ដើម្បីលើកស្ទួយសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជតិ។

ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យអប់រំត្រូវកំណត់គោលការណ៍ស្ដីពីវិទ្យាសស្ត្រនិងបច្ច្រកវិទ្យាសម្រប់ការអប់រំគ្រប់ភូមិសិក្សា
ន្រប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល។

៤.ផៃនការយុទ្ធសាស្តៃវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០
http://www.moeys.gov.kh/old_moeys.gov/education/esp06-10/ESP2006-10-kh.pdf

ចំណុចទី៤គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្តៃសមៃប់ឆ្នាំ២០០៦-២០១០
៤.៤.យុទ្ធសាស្តៃសមៃប់ដោះសៃយបញ្ហាឆ្លងវិស័យ

បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មនវិទ្យាសរទូរគមនាគមន៍៖ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសស្ត្រថ្មីស្គីពីបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មន
ទូរគមនាគមន៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយផ្ដៅតជដំបូងនៅសលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងសលាគរុកោសល្យ
និងភា្ជាប់ភាពជដ្រគូជមួយអ្នកផ្ដល់ស្រវាឯកជន។

១០៨



ឧបសម្ព័ន្ធ

ចំណុចទី៦កៃបខ័ណ្ឌកម្មវិធីគំទៃវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-២០១០
៦.២.អាទិភាពកម្មវិធីចំណយមូលធន

កម្មវិធីវិនិយោគចំណាយមូលធនសម្រប់ឆ្នាំ២០០៦-២០១០ដ្រលរួមមនការអភិវឌ្ឍសម្ភាររូបវន្តអប់រំការបំពាក់សម្ភារបរិកា្ខារ
សម្រប់បន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសស្ត្របច្ច្រកវិទ្យានិងបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មនសរគមនាគមន៍ព្រមតាំងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកនិងការ
កសងសមត្ថភាព។ចំពោះខ្ទង់ចំណាយន្រការពង្រីកសម្ភាររូបវន្តផ្ន្រកវិទ្យាសស្ត្របច្ច្រកវិទ្យានិងICTគឺមនទឹកប្រក់ប្រហ្រល
២២លានរៀលខ្ម្ររដ្រលស្មើនឹង៥.៥.លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។

៥.កម្មវិធីគំទៃវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០០៦-១០
http://www.moeys.gov.kh/old_moeys.gov/education/essp06-10/ESSP-06-10-kh.pdf

នៅក្នុងចំណុចទី២អាទិភាពកម្មវិធីថវិកាចរន្ត
២.៧.ការបន្តការអភិវឌ្ឍគៃូបងៃៀន

ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មនវិទ្យាសរគមនាគមន៍(ICT)ដល់គ្រូឧទ្ទ្រសនិងគ្រូមធ្យមសិក្សាទាំងអស់។

៦.សៃចក្ដីពៃងគោលនយោបាយបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
អាជ្ជាធរជតិទទលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន.(២០០៩).គោលនយោបាយជតិស្ដីពី

បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនសំណើរគោលនយោបាយសំរាប់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជ.ភ្នំព្រញ.

ចក្ខុវិស័យបៃសកកម្មនិងគោលបំណង

ចក្ខុវិស័យ

ដោយមនប្រវត្តិជប្រទ្រសអច្ឆរិយនិងមនទីតាំងភូមិសស្ត្រពិស្រសព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជនិងកា្លាយជដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង
ពិតប្រកដនិងជសង្គមមនគ្រឹះចំណ្រះដឹងនិងព័ត៌មនក្នុងពិភពលោកនិងប្រកាន់យកនូវដំណះស្រយផ្អ្រកលើបច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចប្រកបដោយចិរភាព។

បៃសកកម្ម

ធ្វើសមហរណកម្មនូវសកម្មភាពបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មននៅក្នុងវិស័យសធារណៈនិងឯកជននិងធានានូវការអភិវឌ្ឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចជតិនិងលើកស្ទួយសង្គមព្រមទាំងការសម្រចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងបទដា្ឋានសហគមន៍រួមមនការលើកកម្ពស់សម្បជញ្ញៈ
ប្រឆំងទៅនងិកណំើនសីតណុ្ហាភាពពភិពលោកផ្ដល់បទដា្ឋានច្បាប់នងិបទបញ្ញត្តិសម្រប់ការវិនយិោគហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធសធារណៈ
និងឯកជនក្នុងការកសងនូវសមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិចត្រូនិកដោយជំរុញអោយមនកំណើនបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និង
ព័ត៌មនជតិនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងជំនាញការបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនតំបន់។

១០៩



ឧបសម្ព័ន្ធ

គោលបំណង

បង្កើតនិងផ្ដល់នូវបទដា្ឋាននិងគោលនយោបាយជតិដ្រលនិងអនុញ្ញាតអោយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនរួមចំណ្រកក្នុង
ការធ្វើអោយសម្រចបាននូវគោលបំណងអភិវឌ្ឍជតិ។

ផ្ដល់ស្រវាសកលនិងលទ្ធភាពអាចប្រើប្រស់បាននូវព័ត៌មននិងបរិកា្ខារទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទ្រសដ្រលនឹងនាំឆ្ពាះទៅរកកា
ប្រកួតប្រជ្រងទិន្នផលនិងផលិតភាពលើឆកអន្តរជតិ។

ប្រកា្លាយព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជអោយទៅជសង្គមមួយពោរព្រញដោយចំណ្រះដឹងតាមរយៈការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍
និងព័ត៌មនសមស្រប។

គោលបំណងនៃគោលនយោបាយ

គោលនយោបាយស្ដីពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនឆ្នាំ២០១៥មនគោលបំណងដូចតទៅ៖

១.បង្កើតអោយមនបទដា្ឋានច្បាប់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មននិងព័ត៌មនច្បាស់លាស់សម្រប់ប្រជពលរដ្ឋនិង
ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ។

២.ជំរុញការប្ដ្រជ្ញាថ្នាក់ជតិលើតួនាទីនិងសកា្ដៅនុពលបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជពិស្រសការអភិវឌ្ឍប្រកប
ដោយចិរភាពក្នុងការផ្ដល់អំណាចជូនប្រជពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ។

៣.បង្កើតអោយមនវប្បធម៌សិក្សាបន្តដើម្បីបង្កើនសកា្ដៅនុភាពមនស្រប់របស់ប្រជពលរដ្ឋកម្ពុជអោយមនកំណើនជ
អតិបរមនិងបង្កើនល្បឿនការឆ្ន្រប្រឌិតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដ្រលមនមូលដា្ឋានលើចំណ្រះដឹង។

៤.កាត់បន្ថយគម្លាតកម្រិតជីវភាពរស់នៅរវាងប្រជពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងនិងនៅជនបទដ្រលមនទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ជិតស្និទ្ធជមួយគម្លាតរ្រខួបនីយកម្មន្រការទទួលបានព័ត៌មន(ការអភិវឌ្ឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដា្ឋានក្នុងកម្រិតថ្នាក់
ជតិ)។

៥.បង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងឧស្សាហកម្មជតិដោយបង្កើតអោយមននូវបរិយកាសធុរកិច្ចសមស្របនិងធ្វើអោយ
កម្រិតជីវភាពប្រជពលរដ្ឋកាន់ត្រប្រសើរឡើងនិងមនភាពងាយស្រួលប្រើប្រស់ស្រវាតាយរយៈការជំរុញអោយមន
កម្រងកម្មវិធីនិងការអនុវត្តនូវបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនសមស្រប។

៦.លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជតិដោយសម្របសម្រួលអោយមនការ
អនុម័តយកកម្រងកម្មវិធីនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន។

៧.បង្កើតអោយមនបណា្ដាញផ្ដល់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មននៅគ្រប់ទីកន្ល្រងនិងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលមន
ប្រសិទ្ធភាព។

៨.កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលសធារណៈនិងពង្រឹងគុណភាពស្រវាសធារណៈតាមរយៈការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មន។

៩.ជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកចាំបាច់សម្រប់ការអនុម័តយកនូវបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មននិង
សម្រប់ឧស្សាហកម្មបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជតិ។
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១០.ផ្សព្វផ្សាយអោយស្ត្រីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនក្នុងបរិបទកំណើនសីតុណ្ហាភាព
ពិភពលោកក៏ដូចជជំហរដ៏រឹងមំរបស់ជតិក្នុងចំណាត់ការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់បម្របម្រួលអាកាសធាតុ
ពិភពលោក។

វិសាលភាពគោលនយោបាយ

ដើម្បីសម្រចបានគោលដៅដូចមនច្រងខាងលើគោលនយោបាយបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនឆ្នាំ២០១៥ត្រូវមន
វិសលភាពដូចតទៅ៖

១បទដា្ឋានបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន

១.១បង្កើតអោយមនបទដា្ឋានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនដើម្បីធានាអោយបាននូវការលើក
ស្ទួយស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជតិ។

១.២បង្កើតមត្រដា្ឋានសម្រប់ឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងន្របទដា្ឋានអាស៊ានអ្រឡិចត្រូនិកក៏ដូចជដើម្បីធានាកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងរក្សាជំហានន្រការអភិវឌ្ឍបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនស្របនិងកម្រិតអាស៊ានតាមរយៈការលើក
ស្ទួយគំនិតច្ន្រប្រឌិតបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជតិ។

២ស្រវាកម្មបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន
២.១ក្រលំអស្រវារាជរដា្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រើប្រស់កម្រងកម្មវិធីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន
២.២គំទ្រការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនក្នុងវិស័យឯកជននិងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិចត្រូនិក។
២.៣លើកទឹកចិត្តអោយមនកំណើនឧស្សាហកម្មបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មននិងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

៣ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន

៣.១ស្ថាបនាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជតិគួរអោយទុកចិត្ត។

៤ការអភិវឌ្ឍបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន

៤.១លើកស្ទួយកម្រិតអក្ខរកម្មបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនក្នុងចំណមប្រជពលរដ្ឋ។

៤.២អភិវឌ្ឍជំនាញការបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនដ្រលមនលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងក្នុងតំបន់និងធនធានមនុស្ស
មនទ្រពកោសល្យផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន។

៤.៣គំទ្រស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មន។

៥ការប្ដ្រជ្ញាចិត្តចំពោះបញ្ហាសកល

៥.១លើកស្ទួយការយល់ដឹងស្ដីពីបច្ច្រកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មនជឧបករណ៍សម្រប់ប្រយុទ្ធប្រឆំងនិងកំណើន
សីតុណ្ហាភាពពិភពលោក។
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៧.គោលនយោបាយបច្ចៃកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំ
http://www.moeys.gov.kh/old_moeys.gov/education/ict/ict_edu_kh.pdf

គោលបំណង

លើកកម្ពស់ការចូលសិក្សានៅកម្រិតអប់រំមូលដា្ឋានសម្រប់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ជឧបករណ៍មួយនៅក្នុងចំណមឧបករណ៍សំខាន់ៗសម្រប់រៀនសម្រប់ការបង្រៀន
សម្រប់ការសិក្សាស្រវជ្រវនិងសម្រប់ច្រករំល្រកព័ត៌មន។លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំមូលដា្ឋានអោយបានប្រសើរជងមុន
ដោយជំរុញការរៀនដោយខ្លួនឯងព្រញមួយជីវិតជពិស្រសនៅកម្រិតក្រយបឋមសិក្សា។បង្កើនសមត្ថភាពភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជ
មួយពិភពលោកដោយមនកម្លាំងពលករដ្រលមនជំនាញបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍សម្រប់ឆ្លើយតបចំពោះ
តម្រូវការការងារច្រះប្រើប្រស់ជំនាញទាំងនោះនៅក្នុងសង្គមផ្អ្រកលើពុទ្ធិ។ធានាថកម្ពុជពិតជអាចប្រជ្រងបាន។

គោលនយោបាយចំពោះបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងការអប់រំ

ផ្រនទី១៖បង្កលក្ខណៈអោយគ្រូនិងសិស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ជពិស្រសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបានប្រស្រ័យប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដោយធានាអះអាងថបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ពិតជត្រូវបានប្រើប្រស់
ជយនជួយកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលរវាងសលារៀនកម្ពុជជមួយនឹងសលារៀនផ្ស្រងៗទៀតនៅប្រទ្រសជិតខាង។

ផ្រនទី២៖សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតួនាទីនិងមុខងាររបស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដ្រលជឧបករណ៍សម្រប់រៀន
និងបង្រៀនទៅតាមមុខវិជ្ជាផ្ស្រងៗនិងក៏ជមុខវិជ្ជាដោយឡ្រកផងដ្ររ។ការទទួលព័ត៌មនតាមអុីនធឺណិតបណា្ដាញព័ត៌មន
អន្តរជតិនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដ្រលកាន់ត្រសកម្មតាមរយៈអ៊ីម្រល(សរអ្រឡិចត្រូនិក)រវាងសលារៀនជមួយ
សលារៀននិងរវាងបុគ្គលជមួយបុគ្គលនោះអាចបំព្រញមុខនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពជូនអ្នកអប់រំ។ក្រពីវិទ្យុ
និងទូរទស្សន៍ដ្រលជឧបករណ៍សម្រប់រៀននិងបង្រៀនដ្ររនោះគោលនយោបាយន្រះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រស់
កុំព្យូទ័រសម្រប់ទទួលយកព័ត៌មនបង្កើនពុទ្ធិនិងជំនាញផ្ស្រងៗសម្រប់ប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មនផងដ្ររ។

ផ្រនទី៣៖លើកកម្ពស់ការអប់រំសម្រប់ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការអប់រំពីចម្ងាយនិងស្វ័យសិក្សាជពិស្រសគឺនៅក្នុងចំណម
ក្រុមកុមរក្រុមជំទង់និងក្រុមជនព្រញវ័យជួបការលំបាកដ្រលបាត់បង់ឱកាសចូលសិក្សានៅកម្រិតអប់រំមូលដា្ឋានរួមមនអក្ខរកម្ម
និងបណ្ដុះបណា្ដាលបំណិនដោយមិនគិតពីអាយុភ្រទជនជតិភាគតិចពិការភាពឬទីកន្ល្រងដោយគួបផ្សំជមួយនឹងវិទ្យុ
ទូរទស្សន៍ឯកសរបោះពុម្ពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនចម្រុះ។

ផ្រនទី៤៖សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាពភាពស័ក្ដិសិទ្ធិ
និងប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងអប់រំ។តាមរយៈការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មនគ្រប់គ្រងន្រះនឹងត្រូវបានប្រើប្រស់កាន់ត្រច្រើនដើម្បីធ្វើ
អោយការងារមនល្បឿនលឿនជងមុនរួមមនការកត់ត្រលទ្ធផលបំព្រញមុខងាររបស់គ្រូនិងសិស្សការប្រស្រ័យទាក់ទងព័ត៌មន
រវាងរដា្ឋាភិបាលជមួយនឹងសលារៀនកិច្ចត្រងការបង្រៀនការវាយតម្ល្រការធ្វើត្រស្តការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការថ្ររក្សាបញ្ជី
សរពើពន្ធ។

១១២



ឧបសម្ព័ន្ធ

៣.យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលើកកម្ពស់បៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសារគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ

៣.១គោលដៅរយៈពៃលមធ្យម

ទិសដៅរយៈព្រលមធ្យមសម្រប់រយៈព្រល២០០៤-២០១០មន:

ប្រភព៖មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធព័ត៌មនគ្រប់គ្រងអប់រំ(EMIS)

នាយកដា្ឋានផ្រនការ(ក្រសួងអយក)២០០២-២០០៤

ក).កសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍និងផ្ដល់គ្រឿងរឹង"Hardware"សម្រប់ការអប់រំនិងការ
បណ្ដុះបណា្ដាល។កិច្ចការន្រះរួមមនការរៀបចំបន្ទប់កុំព្យូទ័រនិងការបង្កើតបណា្ដាញ(ក្នុងស្ថាប័នផ្ទាល់នីមួយៗអ៊ីនត្រណិតនិង
អុីនធឺណិត)។ក្រសួងនឹងផ្ដល់កុំព្យូទ័រអោយគ្រឹះស្ថានសិក្សាសលាមធ្យមសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ/សកលវិទ្យាល័យមន្ទីរអប់រំ
យុវជននិងកីឡាខ្រត្ត/ក្រុងការិយល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុក/ខណ្ឌមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍។បណា្ដានាយកដា្ឋាននៅ
ក្រមឱវាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្រត្ត/ក្រុងការិយល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុក/ខណ្ឌ
នឹងមនបណា្ដាញភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជមួយគ្នាដើម្បីអាចប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទទួលបានមូលដា្ឋានទិន្នន័យនិងធនធានផ្ស្រងៗ
សម្រប់ការងារគ្រប់គ្រងអប់រំ។

ខ).អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍និងអប់រំ។

គ).លើកស្ទួយបំណិនត្រិះរិះច្ន្រប្រឌិតបំណិនប្រស្រ័យទាក់ទងព័ត៌មននិងបំណិនដោះស្រយបញ្ហាបំណិនស្រវជ្រវនិង
បំណិនក្រច្ន្រនិងទាញយកព័ត៌មនដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដ្រលជឧបករណ៍ក្នុងការបង្រៀននិងការ
រៀន។

ឃ).បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋបាលដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអប់រំតាមរយៈ
ការប្រើប្រស់ឧបករណ៍ទាំងន្រះដូចជប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មនអប់រំជដើម។

៣.២.យុទ្ធសាស្តៃរយៈពៃលមធ្យម

៣.២.១.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ក).នៅឧត្ដមសិក្សាសធារណៈនិងឯកជនចាំបាច់ត្រូវបើកវគ្គអោយបានច្រើនគ្រប់រូបភាពសម្រប់អាជីពបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិង
សរគមនាគមន៍។

ខ).នៅសលាគរុកោសល្យចាំបាច់ត្រូវបណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូឧទ្ទ្រសទាំងអស់អោយច្រះប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរ
គមនាគមន៍សម្រប់ការងាររដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ្ឍអាជីព។ក្រពីន្រះត្រូវបណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ/អនុវិទ្យាល័យ
ទាំងអស់អោយកា្លាយជអក្ខរជនបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើអោយគ្រូទាំងអស់ច្រះប្រើបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មន
និងសរគមនាគមន៍សម្រប់ជួយការបង្រៀននិងការរៀន។

គ).ក្រលំអកម្មវិធីសិក្សាអោយតាមទាន់បច្ចុប្បន្នភាពសម្រប់បណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូបឋមសិក្សាដោយបញ្ចូលការប្រើបច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍សម្រប់ការងាររដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ្ឍអាជីព។

១១៣



ឧបសម្ព័ន្ធ

ឃ).ក្រលំអកម្មវិធីសិក្សាអោយមនលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាពសម្រប់បណ្ដុះបណា្ដាលគ្រូមធ្យមសិក្សាដោយបញ្ចូលការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍សម្រប់ការងាររដ្ឋបាលការអភិវឌ្ឍអាជីពនិងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរ
គមនាគមន៍ន្រះជឧបករណ៍ជួយការបង្រៀននិងរៀន។

ង).ជំរុញសកម្មភាពសិក្សាស្រវជ្រវនិងសិក្សាដោយឯករាជ្យព្រញមួយជីវិតនៅគ្រប់ស្ថាប័នអប់រំទាំងអស់។

ច).បណ្ដុះបណា្ដាលបុគ្គលិកជូនស្ថាប័ននីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់១នាក់អោយច្រះថ្ររក្សានិងជួសជុលកុំព្យូទ័រ។

៣.២.២.គៃឿងរឹង"Hardware"និងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ក).បំពាក់គ្រឿងរឹងនិងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ទាំងឡាយជូនសលាគរុកោសល្យនិងសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ដើម្បីអនុញ្ញាត
អោយគ្រូនិងសិស្សបានប្រស្រ័យប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រនិងអុីនធឺណិត។ផ្ដល់ថវិកាសម្រប់ជួសជុលនិងថ្ររក្សាកុំព្យូទ័រ។

ខ).ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជូនគ្រប់វិទ្យាល័យ/អនុវិទ្យាល័យនិងបំពាក់គ្រឿងរឹងអោយសលារៀនទាំងអស់នោះដើម្បីអោយសិស្ស
បានប្រស្រ័យប្រើប្រស់កុំព្យូទ័រវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជជំនួយដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួន។គ្រគប្បីប្រើប្រស់ធនធានដ្រលមនស្រប់
អោយអស់លទ្ធភាពជឧទាហរណ៍បន្ទប់កុំព្យូទ័ររបស់សលារៀនគប្បីត្រូវបានប្រើប្រស់ផងដ្ររដោយសហគមន៍និងកុមរក្រ
សលារៀនដ្រលមិនធា្លាប់ចូលរៀនក្នុងសលារៀន។

គ).ផ្ដល់ស្រវាកម្មចល័តរៀនបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ជូនចំពោះសហគមន៍ដ្រលជួបការលំបាក។

ឃ).ជំរុញការប្រើប្រស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មនសហគមន៍និងបណា្ណោល័យសហគមន៍។ពង្រីក
សកម្មភាពបន្ថ្រមដោយបញ្ចូលការប្រើប្រស់វីដ្រអូវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សម្រប់ការរៀន។ដោយធ្វើការជមួយដ្រគូអង្គការក្រ
រដា្ឋាភិបាល។បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអោយបានច្រើនថ្រមទៀតជូនយុវជនក្រសលារៀន។

ង).បង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍ស្ថានីយវិទ្យុនិងផ្ដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រន់ដើម្បីបម្រើអោយប្រព័ន្ធអប់រំ។

ច).ផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីនិងការភា្ជាប់អុីនធឺណិតជូនសលាមធ្យមសិក្សានៅទីណាដ្រលអាចធ្វើបាន។

៣.២.៣.ការអភិវឌ្ឍខ្លឹមសារក្នុងសៃុកនិងការបៃើបៃស់គៃឿងទន់"software"ដៃលមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ

ក).លើកទឹកចិត្តអោយប្រើគ្រឿងទន់ពីប្រភពមិនបង់ថ្ល្រឈ្នួលដូចជLinuxនិងStarOffice។គ្រឿងទន់ពីប្រភពចំហឬគ្រឿង
ទន់មិនចាំបាច់បង់ថ្ល្រន្រះសំដៅយោងដល់គ្រឿងទន់ទាំងឡាយដ្រលគ្រទាំងអស់គ្នាអាចចម្លងហើយអាចប្រើប្រស់បានដោយមិន
ចាំបាច់បង់ថ្ល្រទិញគ្រឿងទន់នោះឬជគ្រឿងទន់ដ្រលមនច្បាប់រក្សាសិទ្ធិមិនតឹងរុឹង។

ខ).ជំរុញការអភិវឌ្ឍខ្លឹមសរជភាសខ្ម្ររសម្រប់សលារៀនក្នុងប្រព័ន្ធការអប់រំពីចម្ងាយនិងបណា្ដាកម្មវិធីមនតម្ល្រសមមូល
ដោយផ្ដល់រងា្វាន់ប្រចាំឆ្នាំជូនបណា្ដាស្នាដ្រឆ្នើមជធនធានសម្រប់បង្រៀននិងរៀនដ្រលបានដាក់ជូនទៅគ្រឹះស្ថានជតិប្រមូល
និងផ្សព្វផ្សាយធនធានបង្រៀននិងរៀនតាមបណា្ដាញ(NationalClearinghouse)។

គ).ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ(OperatingSystem)ជភាសខ្ម្ររដ្រលនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទូលំទូលាយជូនដល់
អក្ខរជននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជអោយបានប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ន្រះនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទង
ព័ត៌មននិងការរៀនរបស់ខ្លួន។

១១៤



ឧបសម្ព័ន្ធ

៣.២.៤.ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅតាមសាលារៀន

ក).នៅតាមសលាមធ្យមសិក្សាត្រូវជំរុញការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននិង
រៀនជដំបូងក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រភាសបរទ្រសវិទ្យាសស្ត្រសង្គមនិងគណិតវិទ្យា។

ខ).ក្រសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាសម្រប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាដោយដាក់បញ្ចូលអោយមនការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរ
គមនាគមន៍ក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសស្ត្រភាសបរទ្រសវិទ្យាសស្ត្រសង្គមនិងគណិតវិទ្យានៅទីណាដ្រលអាចធ្វើបាន។
កម្មវិធីសិក្សាគប្បីលើកទឹកចិត្តអោយប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាផងដ្ររដូចជការប្រើវីសុីឌីកាស្ស្រតវីដ្រអូនិងកាស្ស្រតស្ដៅប់វិទ្យុនិង
ទូរទស្សន៍ជដើម។

គ).ផ្ដល់បំណិនបច្ច្រកវិទ្យាន្រះក្នុងរូបភាពជវគ្គបំប៉នបំណិនជីវិតនៅទីណាដ្រលមនធនធានល្មមនឹងអាចធ្វើបាន។

ឃ).ការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍នៅតាមសលារៀនន្រះគប្បីគោរពតាមក្រមសីលធម៌សំដៅឆ្លើយតប
ទៅនឹងចតុស្តម្ភអប់រំ។

៣.២.៥.បៃព័ន្ធគៃប់គៃងពុទ្ធិ

ក).បង្កើតគ្រឹះស្ថានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយធនធានបង្រៀននិងរៀនតាមបណា្ដាញជខ្រមរភាសនិងជភាសបរទ្រស។

ខ).ធានាអោយមនការភា្ជាប់ឃ្លាំងព័ត៌មនដ្រលមនប្រយោជន៍ដល់ការអប់រំនិងវិបសយធានាអោយមនការប្រមូលធនធាន
បង្រៀននិងរៀនដ្រលកសងដោយគ្រូនិងបុគ្គលអាជីពដទ្រៗទៀតនិងធានាអោយមនការប្រមូលគ្រឿងទន់ដ្រលអាច
ប្រើប្រស់បានដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្ល្រ(Freeware)និងគ្រឿងទន់(Software)ដ្រលអាចប្រើប្រស់រួមគ្នាបាន(Shareware
Software)ដ្រលអ្នកប្រើប្រស់អាចចម្លងច្រញ(Download)បានតាមបណា្ដាញនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជនិងពីវិបសយនៅលើ
ពិភពលោក។

៣.២.៦.ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍តាមរយៈសាលារៀនចំហនិងការអប់រំពីចមា្ងាយ

ដោយហ្រតុថកុមរអាយុពី១២-១៥ឆ្នាំត្រឹមត្រ២០%បានចូលរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ន្រះក្រសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាបានជំរុញការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ន្រះសម្រប់ជួយពង្រឹងការចូលសិក្សានៅ
កម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាតាមរយៈ"សលារៀនចំហ"(OpenSchools)។សលារៀនចំហការអប់រំពីចម្ងាយឬការ
អប់រំមនតម្ល្រសមមូលន្រះនឹងត្រូវបង្កើតក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រផ្រនការ៥ឆ្នាំ(ESSP)បច្ចុប្បន្ន(២០០៤-០៨)ដើម្បីផ្ដល់៖

ក).ឱកាសអប់រំនៅតាមទីតាំងដាច់ស្រយលដ្រលគ្មានសលារៀនធម្មតាក្នុងប្រព័ន្ធនៅទីនោះ។
ខ).ជម្រើសមួយជូនអ្នកសិក្សាពោលគឺគ្រចង់រៀនអំពីអ្វីរៀននៅព្រលណានិងរៀននៅទីណា។
គ).បណា្ដាញមនសុវត្ថិភាពមួយជូនដល់សិស្សបោះបង់ការសិក្សាអោយអាចបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួន។
ឃ).ការអប់រំដល់អ្នកដ្រលចង់ធ្វើការផងរៀនផង។ស្រវាអប់រំន្រះនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបោះពុម្ពនិង

តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនចម្រុះមនអន្តរកម្ម(Interactivemulti-media)ដ្រលរួមមនវិទ្យុទូរទស្សន៍
ទូរសព្ទចល័តអុីនធឺណិតនិងអ៊ីម្រលជដើម។ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមនច្រតនាបង្កើតវិទ្យុអប់រំនិង
ទូរទស្សន៍អប់រំផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិព្រលវ្រលាន្រការអប់រំសម្រប់ទាំងអស់គ្នាន្រះ។

១១៥



ឧបសម្ព័ន្ធ

៣.២.៧.ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅតាមសកលវិទ្យាល័យ

ដោយហ្រតុថកម្ពុជកំពុងត្រខ្វះខាតសស្ត្រចារ្យដ្រលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណា្ដាលល្អត្រឹមត្រូវនោះសកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយ
ត្រូវត្រប្រើប្រស់ធនធានមនុស្សដ្រលខ្លួនមនតិចតួចខ្សត់ខ្សាយន្រះអោយអស់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពតាមរយៈបច្ច្រកវិទ្យា
ព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍ដោយភា្ជាប់អ្នកសិក្សាទៅនឹងធនធានរៀនមនប្រយោជន៍នៅទូទាំងពិភពលោក។ក្រសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡានឹងជំរុញការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍នៅក្នុងដំណើរការបង្រៀននិងរៀនការសិក្សា
ស្រវជ្រវនិងការងាររដ្ឋបាលដោយបង្កើតសមគមគំទ្រ(acybercampusconsortium)ហើយនិងភា្ជាប់សម្ព័ន្ធន្រះទៅជ
មួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបណ្ដុះបណា្ដាលពីចម្ងាយ(Virtualuniversities)នៅតាមបណា្ដាប្រទ្រសផ្ស្រងៗទៀត។ក្រសួងក៏នឹង
គំទ្រជំរុញប្រកា្លាយសៀវភៅភាសខ្ម្ររអោយទៅជទិន្នន័យឌីជីថលនិងបកប្រសៀវភៅបរទ្រសដ្រលមនប្រយោជន៍ខ្ពស់អោយ
ទៅជសៀវភៅភាសខ្ម្ររដ្ររ។

៣.២.៨.កិច្ចសហបៃតិបត្តិការនិងការកសាងដៃគូ

ក).លើកកម្ពស់កិច្ចសហការជមួយអង្គការជតិអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជតិនិងសប្បុរសជនទាំងនៅក្នុងនិង
ក្រប្រទ្រសដើម្បីជំរុញសន្ទុះអភិវឌ្ឍបច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសគមនាគមន៍ក្នុងការអប់រំនៅកម្ពុជ។

ខ).កសងភាពដ្រគូជមួយសហគមន៍សុីវិលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងនិងក្រប្រទ្រសដើម្បីច្រករំល្រកធនធាន
បច្ច្រកវិទ្យាព័ត៌មននិងសរគមនាគមន៍សំដៅកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់។

១១៦



Executive Summary

1. Introduction
Information Communication Technology (ICT) has 
constantly developed from day to day during the 
last decades. ICT has become a crucial part of 
the infrastructure required for improving society, 
economy, and politics, regardless of age, gender, 
race, disability, or location. It has helped to create 
new services and benefits as well as employment, 
and it has promoted competition of less developed 
countries in the global economic context. Employ-
ment in the ICT sector, such as telecommunication, 
Internet, and other relevant employments, are the 
main source of development and are important for 
economic growth.

However, personal competitiveness depends 
on the capacity to take advantage of these new 
technologies. This is especially important for skilled 
staff who can take the most out of it, including for 
women. Based on our observation, there are many 
reasons for conducting the research on Women 
and ICT in Education and Employment in Cambo-
dia:

Gender inequality is a global issue in the 
developmental process.

Women in Cambodia are marginalized in 
today’s knowledge-based economy due to 
a traditionally male-dominated ICT sector, 
with unequal access to training, a lack of 
related Internet content and training, and 
a lack of awareness and of policy advoca-
cy, and other constraints.

The responsiveness of government, of Ci-
vil Society and of the Private Sector, and 

of many individual toward women in ICT 
education and women in ICT employment 
has not been well administered.

Even though ICT is not needed by all 
people, gaining maximum advantages 
from this technology for a society is vital. 
Thus, there are many different concerns 
that should be addressed, especially the 
situation of women who are left behind by 
ICT developments, increasing the gender 
gap.

Comparing to men, the number of women 
in higher education is still limited, especia-
lly in Information Communication Tech-
nology (ICT). This problem has a direct 
effect on women’s roles in the labor mar-
ket, and it is also the main factor resulting 
in their low economic status in society and 
their limited decision-making power.     

Not many updated research reports on 
this issue have been produced since the 
creation of the National Information Com-
munications Technology Development 
Authority (NiDA) in 2000.

Recognizing these issues, the Open Institute, in 
collaboration with the Ministry of Education, Youth 
and Sport (MoEYS) and the Ministry of Women’s 
Affairs (MoWA), has conducted this research with 
the purpose to understand the extent of  the role of 
a gender perspectives in ICT in the fields of edu-
cation and employment, aiming to promote high 
quality education and to enhance women’s working 
status in ICT.
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Objectives of the Research
General Objectives

To know the extent of the role of gender perspec-
tives in the fields of education and employment in 
Phnom Penh in 2010

Specific Objectives

Proportion of women who have access 
to and use ICT in education and employ-
ment

Gender perspectives in ICT Education 
and Employment

Obstacles/challenges preventing women 
from entering the fields of ICT in educa-
tion and employment

2. Research Methodology 
The research focuses on the municipality of 
Phnom Penh where ICT infrastructure is availa-
ble and there are plenty of users who live in this 
region. 

Based on the purpose and the objectives of the 
research, which required the use of numerical data 
and the need for deep understanding, the research 
applied both quantitative and qualitative methods, 
using primary and secondary data.

Quantitative data were obtained through self-ad-
ministered interviews with the representatives and 
the staffs of four types of institutions: ministries and 
national authorities, NGOs, the Private Sector such 
as Internet Service Providers and Internet Cafés, 
and higher educational institutions. The quantitati-
ve data were also collected from the job announ-
cements of two popular websites in Cambodia1, 
published during a three-month period starting 
from 6 July 2010 to 5 October 2010.

Qualitative data were obtained from In-Depth Inter-
views with key persons playing important roles in 
ICT departments from the four types of institutions 
mentioned above. Moreover, the research included 
Focus Group Discussions with ICT students from 
educational institutions.

2.1. Samples

The targeted respondents are divided into four 
groups:

Government institutions: 28 question-
naires designed for their representatives 
were distributed to 28 ministries and na-
tional authorities, and another 150 ques-
tionnaires were distributed to their staff. 

Higher Educational Institutions: 36 
questionnaires designed for their repre-
sentatives were distributed to 36 higher 
educational institutions in Phnom Penh, 
both public and private, and another 180 
questionnaires were distributed to their 
staff.

Non-Government Organizations: 158 
questionnaires designed for their repre-
sentatives were distributed to 158 NGOs, 
and another 474 questionnaires were 
designed  for and distributed to their staff.

Private Sector: 214 questionnaires desig-
ned for the representatives of the Private 
Sector, including Internet Cafés and Inter-
net Service Providers, in total 214, were 
distributed, and another 70 questionnaires 
designed for their staff were also distribu-
ted.

Two main job advertisement websites in Cambo-
dia were selected: http://www.bongthom.com and 
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http://www.pelprek.com by verifying their three-
month job announcement.

For qualitative data, the research team decided to 
conduct In-Depth Interviews with 59 key informants 
who have important roles in ICT, which includes 15 
key informants from ministries and national authori-
ties, 15 key informants from higher education insti-
tutions, 15 key informants from NGOs, and 14 key 
informants from the Private Sector. Moreover, in 
order to ensure that the data represent the reality, 
Focus Group Discussions (FGD) with ICT students 
from 6 selected higher education institutions were 
conducted, which 5 to 7 students in each FGD.

2.2. Training on Data Collection and 
Code of Conduct

A five-day training for research assistants was 
organized at the Open Institute from 21 to 26 June 
2010. The training focused on the purpose of the 
research, on data collection tools, the study of the 
four types of questionnaires in data collection, pair 
testing, mock interviews with Open Institute staff, 
and training how to use audio recorders. The trai-
ning also helped to simplify and clarify the content, 
meaning, and terms in the questionnaires.         

The distributions of questionnaires to all institutions 
was done with the approval of representatives from 
each institution. The questionnaires were explai-
ned in detail to all the respondents. Each question 
was accompanied by clear instructions or guides of 
how to respond properly to each question. Respon-
dents were not obliged to answer all questions. All 
information which would identify individual respon-
dents has been kept confidential, and has been 
used for research purposes only. The result of the 
research shall be published and disseminated for 
public use.

2.3. Data Collection Methods

The research team contacted the institutions 
mentioned above directly in order to present the 
purpose of the research as well as to inform them 
about the contact phone numbers, and to facilitate 
the work related to the research.

Questionnaires were sent to the institutions by the 
Open Institute’s research assistants, so that the 
representatives and the staff of the institutions, 
who know how to use computers, can complete the 
questionnaires, and can have in-depth interviews. 
There are seven questionnaires (one for the institu-
tional representatives, five for the staff, and one for 
the in-depth interviews) that were sent to the minis-
tries and national authorities, to higher educational 
institutions, and to Internet Service Providers. The 
questionnaire for Focus Group Discussions with 
students is only used for some educational institu-
tions where ICT education is provided.       

2.4. Data Analysis

During and after the data collection, all filled in 
questionnaires are carefully examined and obvious 
errors within and across variables were corrected. 
Different data analysis programs were used to 
analyze the data, including:

Performing data entry through Epidata 
3.1. We have created an accurate moni-
toring method in order to prevent errors 
during data entry. After completing data 
entry, those data are converted for use in 
SPSS. 

Quantitative data analysis was performed 
through the SPSS 18.0 software in order 
to seek result matching with the purposes 
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of the research. The analysis includes the 
percentage (%) of use converted from the 
average frequency or the median of use 
base on data distribution.  

Based on qualitative methods, data obtai-
ned from in-depth interviews and Focus 
Group Discussions were entered and 
analyzed through the NVIVO 8.0 soft-
ware. The analysis included classification 
and categorization.

Then the resulting data were converted 
into Open Office in order to interpret the 
data.

Furthermore, the analysis of existing data about 
laws and policies related to ICT, such as Constitu-
tional Law, the Draft of National ICT Policy, Policy 
and Strategies on Information and Communication 
Technology in Education in Cambodia, the Fourth 
World Conference on Women in Beijing 1995, were 
also included in this study. In addition, the collec-
tions of relevant documents from various sources 
(government reports, ICT statistic, and libraries) 
were also collected. The Internet was the main re-
source to obtain existing documents from national 
and international institutions.   

3. Results of the Research

3.1. General Information

Collected questionnaires:

Excluding questionnaires for In-Depth Interviews 
and Focus Group Discussions with students, 
1300 questionnaires were sent to 436 institutions 
including 28 government ministries and institutions, 
36 public and private higher education institutions, 
158 NGOs, and 200 Internet Cafés. Only 881 

questionnaires from 350 institutions were analyzed 
in the research.

For online job announcements, the working group 
selected only two websites, http://www.bongthom.
com and http://www.pelprek.com to be analyzed, 
because http://www.camhr.com did not allow to 
survey their job announcements. Data collection 
on these websites was done from 6 June 2010 to 5 
October 2010. 

Qualitative findings from In-Depth Interviews with 
key persons responsible for ICT institutions, are 
from 55 male and 9 female respondents. Among 
those, 50 respondents hold higher degree in IT (30 
hold Bachelor degrees, 15 hold Master degrees, 
and 2 hold PhDs). As for their living conditions, 
20 live on average levels, 43 live on high levels 
(one person did not respond). As for their working 
status, 36 are on higher levels and 28 are normal 
staff. Eleven Focus Group Discussions with ICT 
students were also organized at educational insti-
tutions.

Average Staff in Each Institution (n=350)

The result shows that, in general, ministries have 
more staff comparing to other institutions. Howe-
ver, NGOs have the highest proportion of women 
(46.3%), followed by ministries and national autho-
rities (36.3%), Internet service providers (32.1%), 
and higher education institutions (27.8%).

3.2. Women and ICT in Education

Statistics of Students Studying and Having 
Graduated in Bachelor and Master Degree 
Programs in ICT

The Standard Deviation of students in each 
institution varies significantly, which indicates the 
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differences among the higher education institutions 
participating in the research. It was observed that 
the number of graduated students over the past 
four years was more than one thousand students 
per academic year; however, the percentage of 
female students among those graduated students 
was only 12%. From 2005 to 2009, the percentage 
of female students studying ICT was 12.4%, but if 
one compares this with the percentage of women 
studying in the years 1 to 4 in 2009 and 2010, 
it falls to 9.1%. Among the three majors fields 
(Computer Science and Engineering/Information 
Technology, Electronics and Electrical Science, 
Media and Telecommunication) Computer Science 
and Engineering/IT is the major that attracted most 
students, but in comparison, the major Media and 
Communication had the highest female student 
proportion. In the academic year 2009-2010, the 
total number of students has increased threefold to 
over 3,000 students, compared with the previous 
four years, and it has doubled compared with the 
previous two years. For post-graduate education, 
there are only 4 universities offering Computer 
Science and Engineering/Information Technolo-
gy as  major (but not Electronics and Electrical 
Science, and not Media and Telecommunication).  
In 2007-2008, students, including 35% female 
students, were interested in taking this major. But 
in the following year, the amount of students has 
decreased to one third, from 320 to 130. In 2009-
2010, the number of students pursuing their study 
in year 2 has decreased to 74, though the number 
has increased in year 1. However, the proportion 
of female students in this academic year is only 5% 

Reasons for Women to Study ICT 

The following is the summary of Focus Group 

Discussions with ICT students about the reasons 
why women choose to study ICT: It can contribu-
te to develop Cambodia, it is easy to find a job, it 
corresponds to one’s personal interest, one learns 
to know a lot of information, many jobs require ICT 
skills, it is easy to earn money, easy to communi-
cate, the ICT job market is huge, ICT is a popular 
major, parents or sibling recommend to study ICT, 
one can get a scholarship; one gets good in ma-
thematics, the  knowledge of English is improving 
during studying this subject, and it is easy to find 
an office job where it is not necessary to go to field.  

Reasons Why Fewer Women Than Men 
Study ICT

After Focus Group Discussions with ICT students, 
the reasons why women study this major less 
than men are as following were stated: ICT jobs 
are difficult and are often reserved for men only; 
it is difficult to study because of the requirements 
of mathematics, and the field has too many sub-
jects; female students are shy and it is difficult to 
communicate with instructors and others students 
who are mostly male; no encouragement from 
the family; companies normally recruit only male 
staff;low interest in studying ICT; Khmer cultural 
traditions (a mindset and traditional pressure do 
not allow women to study); there are not many 
women who study ICT; basic knowledge regarding 
ICT is lacking; a general opinion that ICT is only 
a job of repairing; it costs a lot of money; women 
have to do housework; only a small number of 
women are from the countryside (and as they feel 
isolated, they become easy targets of male stu-
dents) ; the study requires a lot of brain work (and 
one gets old sooner).        
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3.3. Women and ICT in Employment

Proportion of Women Working in ICT

When asking about the number of female 
staffs who have ICT knowledge1, the re-
sults show that 44.4% of women working 
in NGOs have ICT knowledge, as well 
as 15.5% in public institutions, 32.5% at 
Internet Service Providers, and 33.3% in 
education.      

It is shown that ministries have the hig-
hest demand for ICT knowledgeable staffs 
accounting for 53%, 10 persons on avera-
ge (60% of which are female); educational 
institutions 35%, 5 persons on average 
(40% female); NGOs 25%, 2 on average 
(50% female) one is female (50%); and 
Private Sector (ISPs and Internet Cafés) 
11.7%, 2 on average (50% female). 

In the job announcements on the websi-
tes, high level jobs in general have little 
demand for highly skilled ICT staff (5%), 
but there is much demand for medium-
skilled ICT staff which makes up 93.9%. 
However, for low-level jobs, there is also 
a demand for medium-skilled ICT staff, 
about 14.8%.

It is noticed that there are significant 
differences in computer use by professio-
nals as a tool for completing their tasks, 
between men and women (P<0.05%). It 
means that the percentage of males using 
computers as professionals is higher 
than that of women (men 33.6%, women 
6.9%).

Men use the Internet more frequently 
than women. For those who access the 
Internet almost every day, the percentage 
of males is 17%, and of females 15.3%. 
For those who access the Internet more 
than twice a day, the percentage of males 
is 12.1%, and of females 9.5%. For daily 
users, the percentage of males is 45%, 
and of females 37.8%.

The percentage of each institution that 
has a policy to promote women: The 
policy or motivation to promote women in 
capacity building varies from one institu-
tion to another. In NGOs it is 22.5%, in 
government institutions it is 35.3%, with 
Internet Service Providers it is 9.3%, and 
in education it is 34.6% (P<0.001).         

3.4. The challenges of Women for Ente-
ring ICT   

The challenges and obstacles, obtained from the 
research, that prevent women from entering ICT, 
are the following:

66% respond that women have to take 
more responsibility for their family than 
men.

64% think that most parents support men 
more than women to go for higher educa-
tion.

60% think that policies and policy imple-
mentation are also an obstacle.

57% think that language is also a barrier.

53% think that ICT infrastructure is limi-
ted.
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52% state that the Internet access price is 
expensive. 

40% think that the technology is too mo-
dern.

31% think that obstacles are caused by 
social norms and culture.

26% think that women are not encoura-
ged by their superiors to participate in ICT.

3.5. Other Visions

The figures show that most interview respondents 
(more than 85%) agreed with the advice to direct 
women to study and work in the ICT sector, becau-
se ICT has advantages for employment, for our 
society, and for self-development by keeping up to 
date with new technology. At the same time, 87% 
of representatives of  institutions and 92% of staff 
think that women can be empowered when they 
are able to use ICT.

Different target groups of participants in the  re-
search have a more positive than a negative vision 
towards women’s participation in ICT, both in edu-
cation and employment, expressing the following 
opinions:

Optimistic opinions:

Women have equal rights accessing ICT 
knowledge

There are encouragements for women in 
ICT

Studying this subject is important for wo-
men to find a job

Women who have ICT knowledge are 
able to contribute to social development

Women need ICT knowledge in most of 
their jobs

ICT is developing Cambodia

There will be more companies and institu-
tions investing in this field

There are some programs using the Kh-
mer language

Mobile phones are able to connect to the 
Internet

ICT infrastructure will be extended to the 
countryside

Internet service prices will decrease

Free Internet service is available in public 
places

Pessimistic opinions:

There is only a small number of women 
studying this major, which requires further 
encouragement

Poverty is also a barrier

ICT is not suitable for women

Development happens only in the cities

The progress of ICT in Cambodia is slow, 
and the quality is limited

Representatives and the staff of institutions think 
that the government and NGOs should put more 
efforts into promoting women to participate in ICT. 
Likewise, students have suggested that:

The Government should:

Reduce the Internet access price and pro-
vide free Internet services in some public 
places
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ICT education should be integrated into 
primary school education from the begin-
ning    

Provide more emphasis on remote areas 
rather than just the on the cities

Provide encouragement for new develop-
ments and discoveries

Offer more scholarships

Organize more ICT training courses

Focus on quality rather than quantity

Offer job opportunities to persons with ICT 
skills

Reduce the price of ICT materials

Create an Internet Law

Conduct more research on ICT

Offer sufficient salaries

Organize ICT instruction through televi-
sion

NGOs should:

Offer scholarships

Train people living in the countryside

Organize workshops on the importance of 
ICT

Offer job opportunities to people who 
study ICT

Provide field study opportunities

Organize IT competition programs

Provide encouragement for new develop-
ments and discoveries

Help to develop ICT curricula

Provide more documentation related to 
ICT

4. Recommendations
Government should continue to promote 

the development of ICT infrastructure 
throughout the nation.

Government should integrate ICT curri-
cula starting from the upper secondary 
education in cities and the countryside, 
wherever possible

Continue to implement policy further pro-
moting and encouraging women to study 
ICT by offering scholarships, tuition fee 
reductions, and all means of encourage-
ment for female students.

Ministries and both private and public 
institutions, including enterprises and 
the Private Sector, should provide newly 
graduated students, especially female 
students, with more internships and job 
opportunities.

Government should encourage the crea-
tion more computer programs using the 
Khmer language

If possible, there should be further na-
tionwide studies as well as more insightful 
research into this issue.
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