
 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយគម្រោង 
ថ្នា លឧត្ដមចំម្ េះទី១៖ ក្ខរម្លើកកមពស់នវានុវត្តនអ៍បរ់ឧំត្តមសិកាម្ៅកមពុជា 

ថ្ងៃទី០៤ ខែកុមភេះ ឆ្ា ២ំ០២២ ម្ៅសណ្ឋា គារក្ខបំូឌីយ៉ា ណ្ឋ 

ឯកសារទស្សនៈទាន 

បរបិទ 

វទិាសាា នប ដុ េះបណ្ឋដ ល នងិ រសាវរជាវម្ ើមបអីភវិឌឍនក៍មពុជា (CDRI) បាននងឹកំពុ្ងអនុវត្តគម្រោង
មយួខ លោនម្ ម្ េះថ្ន «ថ្នា លឧត្តមចំម្ េះ៖ ក្ខរម្លើកកមពស់នវានុវត្តនឧ៍ត្តមសិកាម្ៅកមពុជា»។ គម្រោង
ខ លោនរយៈម្ព្លព្ីរឆ្ា កំនលេះម្នេះ ទទួលបានក្ខរឧបត្ាមភខផ្ាកហិរញ្ញ វត្ាុព្ីរកសួងក្ខរបរម្ទស និងពា ិជ្ជកមម          
អូស្ត្សាត លី តាមរយៈកមមវធិពី្នលកចំម្ េះ៖ ទិនានយ័ និងក្ខរព្ិភាកាម្ ើមបកី្ខរអភវិឌឍនម៍្ៅកមពុជារបស់អងគក្ខរ
មូលនិធិអាសីុ។ ម្គាលប ំងចមបងរបស់គម្រោងម្នេះ គឺម្ ើមប ី (១) ផ្លិត្លទធផ្លរសាវរជាវខ លោន    
គុ ភាព្ែពស់ និងងាយរសួលម្របើរបាស់សរោបចូ់លរមួកំខ ទរមង ់ នងិក្ខរអនុវត្តនម៍្គាលនម្យបាយម្ៅ
ករមតិ្ឧត្តមសិកាម្ៅកមពុជា (២) កសាងចំម្ េះ ងឹ ជ្ំនាញ និងសមត្ាភាព្របស់វទិាសាា ន CDRI កាុង        
កិចចែិត្ែំរបឹងខរបង ម្ ើមបកី្ខល យែលួនជាវទិាសាា ន្នមុែម្គ កាុងក្ខររសាវរជាវម្គាលនម្យបាយអភវិឌឍន ៍  
ទងំថ្នា កជ់ាត្ ិនងិថ្នា កត់្បំន ់និង (៣) បម្ងកើត្ភាព្ជាថ្ គូសរោបក់ិចចព្ិភាកាម្គាលនម្យបាយ និងខផ្ាកសិកា 
ក ូ៏ចជា ក្ខររសាវរជាវរវាងវទិាសាា ន CDRI នងិភាគីពាកព់្ន័ធនានា  ូចជា រាជ្រដ្ឋា ភបិាល វស័ិយឯកជ្ន និង
ថ្ គូអភវិឌឍន ៍ទងំកាុងនងិម្រៅរបម្ទស។ 

របធានបទរសាវរជាវសំខាន់ៗ ខ លសាិត្ម្រក្ខមគម្រោងម្នេះ រមួោន ក្ខរអបរ់ខំសែម អនតរជាតូ្បនីយកមម
ឧត្តមសិកា ក្ខរម្របើរបាស់បម្ចចកវទិាអបរ់មំ្ៅតាមរគឹេះសាា នឧត្តមសិកា នងិសហរគិនភាព្របស់និសសតិ្       
កមពុជា។ កាុងអំឡុងម្ព្លអនុវត្តគម្រោងម្នេះ វទិាសាា ន CDRI បានចងរកងឯកសាររសាវរជាវមយួចំនួន ោន
ជាអាទិ៍ ម្សៀវម្ៅមយួខ លោនចំ ងម្ជ្ើងថ្ន «ក្ខរអបរ់ ំ និងប ដុ េះបណ្ឋដ លម្រក្ខយមធយមសិកាម្ៅកមពុជា
កាុងបរបិទសងគមពុ្ទធិសកល» ឯកសាររសាវរជាវចំនួនព្ីរខ លព្ិភាកាអពំ្ីម្គាលគនំិត្ថ្នក្ខរអបរ់ខំសែមម្ៅ   
កមពុជា និងក្ខរម្របើរបាស់បម្ចចកវទិាអបរ់មំ្ៅតាមរគឹេះសាា នឧត្តមសិកាកមពុជាកាុងអំឡុងម្ព្លរាត្ត្ាត្ថ្នជ្ងំ ឺ  
កូវតី្-១៩ និង អត្ាបទរសាវរជាវចំនួនបនួម្ទៀត្ ខ លបានម្ចញផ្ាយម្ៅម្លើទសសនាវ ដីអភវិឌឍនក៍មពុជា 
(CDR)។ មនិខត្ប៉ាុម្ណ្ឋណ េះ ឯកសាររសាវរជាវចំនួនបនួម្ទៀត្ រមួទងំអត្ាបទរសាវរជាវចំនួនព្ីរ និងអត្ាបទ
សម្ងាបម្គាលនម្យបាយចំននួព្ីរម្ផ្សងម្ទៀត្ នឹងរត្ូវម្ចញផ្ាយម្ៅប៉ាុនាម នខែខាងមុែម្នេះ។ រសបម្ព្លខ ល
គម្រោងថ្នា លឧត្តមចំម្ េះទ១ីម្នេះ បានចបជ់ាសាា ព្រ វទិាសាា ន CDRI ោនម្សចកតីម្សាមនសសរកីរាយកាុង 
ក្ខរបងាា ញលទធផ្លរសាវរជាវ និងភសតុតាងនានាខ លបានព្ីក្ខររសាវរជាវម្ៅក្ខនភ់ាគីពាកព់្ន័ធ ម្ដ្ឋយ
សងឃមឹថ្ន លទធផ្លរសាវរជាវទងំម្នេះ នងឹក្ខល យជាធាតុ្ចូលសំខានស់រោបក់្ខរបម្ងកើត្ និងក្ខរអនុវត្តនម៍្គាល
នម្យបាយម្ៅកមពុជា។  



គោលបំណង 

ជាខផ្ាកមយួថ្នកិចចសនែនាជាសាធារ ៈ សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយគម្រោងម្នេះ នងឹរបមូលផ្ដុ ំភាគ ី   
ពាកព់្ន័ធ ម្ ើមបចូីលរមួព្ិភាកាម្ៅកាុងកចិចព្ិភាកាម្ព្ញអងគទងំបីម្ៅកាុងសិក្ខា សាលាម្នេះ។ ម្គាលបំ ង
សំខានរ់បស់សិក្ខា សាលាម្នេះ គឺ៖  

• ផ្សព្វផ្ាយលទធផ្លរសាវរជាវខ លបានមកព្ីក្ខរសិកាម្រក្ខមគម្រោងថ្នា លឧត្តមចំម្ េះទ១ី 
• ព្ិភាកាអពំ្ីលទធផ្លរសាវរជាវ ម្ដ្ឋយម្តត ត្ម្ៅម្លើបញ្ហា  ឧបសគគ នងិឱក្ខសខ លអាចម្កើត្ោន    

ម្ៅកាុងអំឡុងម្ព្លរាត្ត្ាត្ថ្នជ្ំងឺកូវ ី-១៩ ជាព្ិម្សស ទកទ់ិននងឹក្ខរសិកាតាមរបព្ន័ធអនឡាញ 
ក្ខរអបរ់ខំសែម ក្ខរអបរ់សំហរគិនភាព្ នងិអនតរជាតូ្បនីយកមមឧត្ដមសិកា 

• ផ្ដល់ជាម្វទិក្ខសរោបក់្ខរព្ិភាកាម្គាលនម្យបាយរវាងភាគីពាកព់្ន័ធ 
• បម្ងកើត្ជាអនុសាសនម៍្គាលនម្យបាយម្ ើមបចូីលរមួព្រងឹងវស័ិយឧត្តមសិកាម្ៅកមពុជា។ 

ទម្រង់  

សិក្ខា សាលាម្នេះ នឹងម្ធវើម្ឡើងម្ៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុមភេះ ឆ្ា ២ំ០២២ ម្ដ្ឋយតែ ល់ម្ៅសណ្ឋា គារក្ខបំូឌីយ៉ា
ណ្ឋ និងតាមរបព្ន័ធអនឡាញតាមរយៈ Zoom)។ 
អ្នកចូលររួ 

វទិាសាា ន CDRI នឹងអម្ញ្ជ ើញថ្ គូពាកព់្ន័ធរបោ  ១០០នាក ់ ឱយចូលរមួសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយ
ម្នេះ។ កាុងម្នាេះ អាកចូលរមួ ជាត្ំណ្ឋងមកព្ីរកសួងអបរ់ ំយុវជ្ន និងកីឡា រកសួងក្ខរងារ និងប ដុ េះបណ្ឋដ ល 
វជិាជ ជ្ីវៈ រគឹេះសាា នឧត្តមសិកាសាធារ ៈ និងឯកជ្ន វទិាសាា នរសាវរជាវម្គាលនម្យបាយ ថ្ គូអភវិឌឍន ៍
អងគក្ខរសងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជ្ន នងិអាករសាវរជាវឯករាជ្យម្ធវើក្ខរម្ៅកាុងវស័ិយអបរ់។ំ 
រគបៀបវារៈ 

ក្ខលបរមិ្ចេទ/ម្ោ៉ា ង  សកមមភាព្ 
[៨:៣០] ក្ខរចុេះម្ ម្ េះ 

[៩:០០ – ៩:៣០] សុនែរកថ្នសាវ គមន ៍ម្ដ្ឋយ ប ឌិ ត្ ម្អង ម្នរតា នាយករបត្ិបត្តថ្នវទិាសាា ន
ប ដុ េះបណ្ឋដ ល និងរសាវរជាវម្ ើមបអីភវិឌឍនក៍មពុជា (CDRI) 

 សុនែរកថ្នម្បើក ម្ដ្ឋយ ម្លាក Connor Floyd ម្លខាទ២ីថ្នសាា នទូត្អូស្ត្សាត លី
របចកំមពុជា 

 ក្ខរងត្រូបជារកុម 
[៩:៣០ – ១០:០០] សរោកអាហារសរមន ់និងក្ខរតាងំបងាា ញលទធផ្លរសាវរជាវ 

[១០:០០ – ១១:៣០] ព្ិធីសម្ោព ធម្សៀវម្ៅ៖ ក្ខរអបរ់ ំនិងប ដុ េះបណ្ឋដ លម្រក្ខយមធយមសិកាម្ៅ    
កមពុជាកាុងបរបិទសងគមពុ្ទធិសកល  

  



ក្ខលបរមិ្ចេទ/ម្ោ៉ា ង  សកមមភាព្ 
[១០:០០ – ១១:៣០] កិចចព្ិភាកាម្ព្ញអងគទ១ី៖ ក្ខរអបរ់ ំនិងប ដុ េះបណ្ឋដ លម្រក្ខយមធយមសិកាម្ៅ

កមពុជាកាុងបរបិទសងគមពុ្ទធិសកល 
អាកសរមបសរមួល: ប ឌិ ត្ សុង សុភកដិ នាយកមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ          
និងនវានុវត្តនអ៍បរ់ថំ្នវទិាសាា នCDRI 
វាគមិន: 
ប ឌិ ត្ ម្អៀម ភរិមយ អាករបឹការសាវរជាវថ្នវទិាសាា នCDRI 
ប ឌិ ត្ ម្ ៀង សុធ ីសាកលវទិាធិក្ខរថ្នសាកលវទិាល័យបម្ចចកវទិា នងិវទិា
សាស្ត្សតកមពុជា  
ប ឌិ ត្ ម្ហង ម្រគង របធាននាយកដ្ឋា នរសាវរជាវវទិាសាស្ត្សដ ថ្នអគគនាយកដ្ឋា ន
ឧត្តមសិការបស់រកសួងអបរ់ ំយុវជ្ន និងកីឡា 
ម្លាករសី យូ ម្ៅខកវែនតី អាករសាវរជាវម្ៅមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍
អបរ់ថំ្នវទិាសាា នCDRI 

[១១:៣០ – ១៣:៣០] សរោកអាហារថ្ងៃរត្ង ់
[១៣:៣០ – ១៥:០០] កិចចព្ិភាកាម្ព្ញអងគទ២ី៖ ក្ខរខបងខចកជ្ំនាញម្ៅករមតិ្វទិាល័យ និងជ្ម្រមើស

មុែវជិាជ ម្ៅថ្នា កឧ់ត្តមសិកា 
អាកសរមបសរមួល: ប ឌិ ត្ ជា ផ្ល អាករសាវរជាវម្ៅមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ 
និងនវានុវត្តនអ៍បរ់ថំ្នវទិាសាា នCDRI 
វាគមិន: 
ប ឌិ ត្ ម្ៅ សុវ ណ សុផ្ល អនុរបធានក្ខរយិល័យចុេះម្ ម្ េះចូលម្រៀន      
នាយកដ្ឋា នឧត្តមសិកាថ្នរកសួងអបរ់ ំយុវជ្ន និងកឡីា 
ប ឌិ ត្ តាន ់រសមី អនុរបធានមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ និងនវានុវត្តនថ៍្នវទិាសាា ន             
បម្ចចកវទិាកមពុជា  
ម្លាករសី ស ុន ចិនាត  នាយិក្ខវទិាល័យរកុងរព្េះសីហនុ  
កញ្ហញ  ម្បងហុង សិលាបុសា ជ្ំនួយក្ខររសាវរជាវថ្នមជ្ឈម ឌ លអភវិឌឍន ៍   
ម្ស ាកិចច និងពា ិជ្ជកមមថ្នវទិាសាា នCDRI 

[១៥:០០ – ១៥:៣០] សរោកអាហារសរមន ់
[១៥:៣០ – ១៧:០០] កិចចព្ិភាកាម្ព្ញអងគទី៣៖ ក្ខរចូលរមួរបស់សោជ្ិកមហាវទិាល័យកាុង ំម្ ើ រ

ក្ខរអនតរជាតូ្បនីយកមមឧត្តមសិកា  
អាកសរមបសរមួល: ម្លាក រស់ វទុធថ្ន ម្បកាជ្នប ឌិ ត្ សាកលវទិាល័យហុងកុង   

  



ក្ខលបរមិ្ចេទ/ម្ោ៉ា ង  សកមមភាព្ 
 វាគមិន: 
ប ឌិ ត្ គី រា៉ា វគិនធ សាកលវទិាធិក្ខររងទទួលបនែុកទំនាកទ់ំនងអនតរជាត្ិ និង
រសាវរជាវថ្នសាកលវទិាល័យភាមំ្ព្ញអនតរជាត្ិ  
ប ឌិ ត្ ម្ឡង ភរីមយ ទីរបឹកាថ្នរកុមរបឹកាជាត្ិវទិាសាស្ត្សត បម្ចចកវទិា និង        
នវានុវត្តនថ៍្នរកសួងឧសាហកមម វទិាសាស្ត្សត បម្ចចកវទិា និងនវានុវត្តន ៍
ម្លាក ខហ ល ចនង់ន រគបូម្រងៀន និងអាករសាវរជាវម្ៅវទិាសាា នបម្ចចកវទិា  
កមពុជា  
ម្លាករសី ត្ឹក មុយម្ទៀង អាករសាវរជាវថ្នមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍
អបរ់ថំ្នវទិាសាា ន CDRI 

[១៧:០០ – ១៧:១៥] ក្ខរខងលងសរុបម្ដ្ឋយ ប ឌិ ត្ សុង សុភកដិ នាយកមជ្ឈម ឌ លរសាវរជាវ និងនវានុ
វត្តនអ៍បរ់ថំ្នវទិាសាា នCDRI 

 សុនែរកថ្នបិទ ម្ដ្ឋយ ម្លាករសី Meloney Lindberg អាកត្ំណ្ឋងអងគក្ខរ             
មូលនិធិអាសីុរបចកំមពុជា  

*អាកម្រៀបចំកមមវធីិ សូមរកាសិទធិកាុ ងក្ខរតល ស់បតូ ររម្បៀបវារៈថ្នកមមវធីិម្នេះ។ 
 
 

 
 

• ម្ ើមបចូីលរមួសិក្ខា សាលាម្នេះតាមរយៈរបព្ន័ែអនឡាញ សូមចូលម្ៅក្ខន ់
https://zoom.us/meeting/register/tJ0sf-urrzkoHtU2rqj-

Gx4ZPkARgxcjyydf ឬម្សកន QR ម្ៅខាងសាដ ំម្នេះម្ ើមបមី្ធវើក្ខរចុេះម្ ម្ េះ 
• ម្ ើមបចូីលរមួសិក្ខា សាលាម្នេះម្ដ្ឋយតែ ល់ ម្លាកអាក ត្រមូវម្អាយោនក្ខរ

បងាា ញក្ខត្ចកវ់ា៉ា កសំ់ាងម្ៅក្ខនអ់ាកម្រៀបចំកមមវធិ។ី ម្រៅព្ីម្នេះ ម្យើងែ្ុ ំ
ម្លើកទឹកចិត្តម្លាកអាកម្អាយម្លាកអាកម្អាយពា៉ា កោ់៉ា ស់រាល់ម្ព្ល លាង
ថ្ ម្អាយបានញឹកញាប ់និងអនុវត្តតាមក្ខរខ នាថំ្នក្ខររកាគោល ត្។ 

 


