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សិក្ខា សាលាប ើកដំប ើ រក្ខរគបរោង 
“ថ្នា លឧត្តមចំប េះ៖ ក្ខររ បមើលបមើលប ើងវញិអំពើក្ខរអ ់រនំាបពលអនាគត្រ ស់កមពុជា” 

និង 
សិក្ខា សាលាសតើពើក្ខរប វ្ើសុពលភាពក្ខររសាវរជាវ 

ថ្ងៃទើ ៣១ ខែសើហា ឆ្ា  ំ២០២១ 

តាមរ ព័នធអនឡាញ Zoom 

ឯកសារទសសនៈទាន 

 
បសចកតើប្តើម 
 

ជំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ើដ ១៩ បាននាមំកនូវក្ខររអាក់រអួលខ្ាកអ ់រពំើករមិត្មបត្តយ្យសិកាដល់ឧត្តមសិកាបៅកាុង
រ បទសកមពុជា និងបៅជុំវញិពភិពបលាក។ ្ល  េះពាល់ថ្នជងំឺរាត្ត្ាត្បៅកមពុជាោនករមតិ្ទា  ប ើបរ ៀ ប្ៀ 
បៅនឹងរ បទសដថ្ទបទៀត្កាុងឆ្ា ២ំ០២០។ បោយ្បេតុ្បនេះ បទើ សាលាបរៀនអាចប ើកទាវ រប ើងវញិបៅបដើមឆ្ា  ំ
២០២១។ ជាអកុសល រពតឹ្តិក្ខរ ៍សេគមន២៍០កុមភៈបានប្វើឱ្យចនំួនករ ើ កូវ ើដ ១៩បកើនប ើងជាលំោ  ់
បេើយ្សាា  ័នអ ់ររំត្ូវបាន ងាឱំ្យ ិទទាងំរសុង។ បោយ្សារកិចចែតិ្ែំរ ងឹខរ ងដ៏្ ំប្ងរ ស់រាជរោា ភិបាល   
កមពុជា ជាពិបសសរកសួងអ ់រ ំយុ្វជន និងកើឡា និងបោយ្ោនក្ខរគរំទយ ងខ្ល ងំពើថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សិសសនសិសតិ្
អាច នតក្ខរសិកាពើចោៃ យ្តាមរយ្ៈមប្ោបាយ្ប្សងៗដូចជា ក្ខរសិកាតាមអុើន្ ិឺត្ ទូរទសសនជ៍ាត្ិ និងក្ខរ
្ាយ្តាមវទិយុ។ មជឈម ឌ លរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍អ ់រ ំ ថ្នវទិោសាា ន  តុ េះ ណ្តត ល និងរសាវរជាវបដើមបើ
អភិវឌ្ឍន៍កមពុជា(CDRI)បានចា ប់្តើមអនុវត្តនក៍មមវ ិ្ ើងមើខដលោនរយ្ៈបពលពើរឆ្ា ោំនប ម្ េះថ្ន “ថ្នា លឧត្តម
ចំប េះ៖ ក្ខររ បមើលបមើលប ើងវញិអំពើក្ខរអ ់របំៅកមពុជានាបពលអនាគត្” សរោ ឆ់្ា  ំ ២០២១ ដល ់
២០២៣។ គបរោងរសាវរជាវបនេះរត្ូវបានឧ ត្ាមភងវកិ្ខបោយ្រកសងួក្ខរ របទស នងិពា ិជជកមមអូស្ត្សាត លើ 
(DFAT) ថ្នរ បទសអូស្ត្សាត លើ និងតាមរយ្ៈមូលនិ្ ិអាសុើកាុងដំណ្តក់ក្ខលទើ២។ បនេះគអឺនុបលាមតាមអាទិភាព
រ ស់រកសងួអ ់រ ំយុ្វជន និងកើឡាកាុងក្ខរកសាងរ ព័នធអ រ់ឱំ្យោនភាព្ន់ នាា  ់ពើកូវ ើដ ១៩ និងក្ខរប តជាា ចិត្ត
រ ស់រោា ភិបាលអូស្ត្សាត លើកាុងក្ខរ បងកើត្ចំប េះដឹង និងគនំិត្ងមើៗសរោ ់ក្ខរពិភាកាអពំើបគលនបយបាយ្សា
ធារ ៈ។ កមមវ ិ្ ើងមើបនេះោនបគល  ំង៖ (១) ្លិត្ឯកសាររសាវរជាវខដលោនគុ ភាពែពស់ ឯករាជយ និង
ពាក់ព័នធនឹងបគលនបយបាយ្បដើមបើជេះឥទធិពលដល់កំខ ទរមង់វសិ័យ្អ ់របំៅរ បទសកមពុជា; (២) បលើក
កមពស់វ ប្ម៌រសាវរជាវបៅកមពុជា និងបលើសពើបនេះតាមរយ្ៈក្ខរកសាងសមត្ាភាព និងសកមមភាពផ្លល ស់ តូរក្ខ
ររសាវរជាវ; (៣)  បងកើត្ចំប េះដឹងជនំាញនងិសមត្ាភាពរ ស់វទិោសាា ន  តុ េះ ណ្តត ល នងិរសាវរជាវបដើមបើ
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អភិវឌ្ឍន៍កមពុជា (CDRI) នងិថ្ដគូរ ស់ែលួន; និង(៤)  បងកើត្ភាពជាថ្ដគូសេក្ខរ នងិ ណ្តត ញសរោ ់បគល
នបយបាយ្ នងិក្ខរពិភាកាអាហារូ ករ ៍ និងក្ខររសាវរជាវរវាងវទិោសាា ន CDRI និងភាគើពាក់ពន័ធទាងំកាុង នងិ
បរៅរ បទសកមពុជា។ 
 

ជាខ្ាកមួយ្ថ្នកមមវ ិ្ ើរសាវរជាវរយ្ៈបពល ២.៥ ឆ្ា  ំ(២០១៩-២០២២) កាុងដណំ្តក់ក្ខលដំ ូងខដលទទួលបាន
ក្ខរគរំទបោយ្រកសួងក្ខរ របទស និងពា ិជជកមមអូស្ត្សាត លើ (DFAT) តាមរយ្ៈមូលនិ្ិអាសុើ។ វទិោសាា ន 
CDRI បានប្វើក្ខរសិការសាវរជាវមួយ្ បដើមបើវាយ្ត្ថ្មលពើក្ខរបរត្ៀមែលួន កតាត ក ំត្់ និងចបនាល េះរ បហាងកាុងក្ខរ
ទទួលយ្ក បចចកវទិោងមើបៅរគេឹះសាា នឧត្តមសិកា និង  តុ េះ ណ្តត លបៅកមពុជា។ ក្ខរសាង់មត្ិឯករាជយពើររត្ូវ
បានប្វើប ើងកាុងចំបណ្តមរគចូនំួន ៣៧០ នាកម់កពើរគឹេះសាា នឧត្តមសិកាចនំួន ១៨ នងិនិសសតិ្ចនំួន ១ ៣៣៨ 
នាក់មកពើរគឹេះសាា នឧត្តមសកិាចំនួន ២២ បៅចបនាល េះខែមងុិនា និងកកកោ ២០២០។ លទធ្លវភិាគជា ឋមថ្ន
ក្ខរសិកាបនាេះ នឹងរត្ូវ ង្ហា ញ និងពិភាកាបៅកាុងសិក្ខា សាលាបនេះ។ 
 
បគល  ំង 

បគល  ំងចមបងថ្នសិក្ខា សាលាថ្នា កជ់ាត្ិបនេះោនពើរគ៖ឺ   
- បដើមបើប ើកដំប ើ រក្ខរគបរោងរសាវរជាវខដលគរំទបោយ្រកសួងក្ខរ របទស នងិពា ិជជកមមអូស្ត្សាត លើ 

(DFAT) តាមរយៈគម្រោង ពន្លកចំម្ េះដណំាក់កាលទ២ី របសមូ់លន្ិធិអាស ី នងិជូនដ ឹំងដល់ថ្ដ
គូ ក៏ដូចជាភាគើពាក់ពន័ធរ ស់ វទិោសាា ន CDRI អំពើរ ធាន ទរសាវរជាវ និងសកមមភាពថ្នគបរោងងមើ 

- បដើមបើខចករខំលកក្ខររកប ើញ ឋមពើក្ខរសិកាបលើ “ក្ខរបរ ើរបាស់បោយ្ ងាំនូវ បចចកវទិោអ រ់ ំ
(EdTech) ម្ៅតាមរគរេះស្ថា ន្ឧត្តមសិកាកាុងអំ ុងបពលរាត្ត្ាត្ជំងកូឺវ ើដ១៩” និងបដើមបើទទលួបាន
មត្ិពើអាកពាកព់័នធសខំ្ន់ៗ (ជាពិបសសសាា  ័នឧត្តមសិកាខដលបានចូលរមួកាុងក្ខរសិកា និងនាយ្ក
ោា នឧត្តមសិការ ស់រកសួងអ ់រ ំយុ្វជន និងកើឡា) 

 
អាកចូលរមួ 

អាកចូលរមួរ ោ  ៣០ នាក់មកពើមូលនិ្ិអាសុើ រកសួងអ ់រយុំ្វជននិងកើឡា រកសួងក្ខរង្ហរនិង  តុ េះ          
 ណ្តត លវជិាជ ជើវៈ រគឹេះសាា នឧត្តមសិកានិងTVET អាករសាវរជាវ និងអាកអនុវត្តបគលនបយបាយ្ពើថ្ដគូសាូល
រ ស់ពនលកចំប េះ សាា  ័នរសាវរជាវ អងគក្ខរសងគមសុើវលិដថ្ទបទៀត្ រត្ូវបានរពំឹងថ្ន នងឹចូលរមួកាុងសិក្ខា សាលា
បនេះ។ 
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កមមវ ិ្ ើ 

7:45 – 8:00 ចុេះប ម្ េះសិក្ខា ក្ខម 

8:00 – 8:30 មត្ិសាវ គមន៍ និងប ើកកមមវ ិ្ ើ 

- មត្ិសាវ គមន៍ 
អាករសើ  ឌិ ត្ បអង បនរតា នាយ្ករ ត្ ិត្តិ ថ្នវទិោសាា ន CDRI 

- សុនារកថ្នប ើក 
បលាក Andreas Zurbrugg ឯកអគគរដាទូត្រង និង រ ធានខ្ាកជំនយួ្អភិវឌ្ឍន៍រ ចាំ
សាា នទូត្អូស្ត្សាត លើ 
បលាករសើ Meloney Lindberg ត្ំណ្តងរ ចារំ បទសថ្នអងគក្ខរមូលនិ្ិអាសុើ 

8:30 – 8:35   ងត្រូ ជារកមុ 

8:35 – 9:35 

 

 

ក្ខរចា ់ប្តើមគបរោង “ថ្នា លឧត្តមចំប េះ៖ ក្ខររ បមើលបមើលប ើងវញិ អំពើក្ខរអ ់របំៅ  
កមពុជានាបពលអនាគត្”  
- ក្ខរប្វើ ទ ង្ហា ញពើគបរោងងមើបោយ្  ឌិ ត្ ជា ្ល អាករសាវរជាវមជឈម ឌ ល

រសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍អ ់រ ំថ្នវទិោសាា នCDRI  
- សំ ួរ និងចបមលើយ្ 

9:35 – 9:45 សរោក 

9: 45 – 10:45   ក្ខរប្វើសុពលភាពថ្នក្ខររសាវរជាវ៖ “ក្ខរបរ ើរបាស់បោយ្ ងាំនូវ បចចកវទិោអ ់រ ំ
(EdTech) ម្ៅតាមរគរេះស្ថា ន្ឧត្តមសិកាកាុងអ ុំងបពលរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវ ើដ១៩” 
-  ទ ង្ហា ញពើលទធ្ល ឋមពើក្ខរសិការសាវរជាវ បោយ្  ឌិ ត្ សាងំ ច័នាេងស 

អាករ ឹការសាវរជាវ ថ្នវទិោសាា ន CDRI  
- សំ ួរ និងចបមលើយ្ 

10:45-11:00 សុនារកថ្ន ិទបោយ្ ឯកឧត្តម ម ក់ ងយ្ អគគនាយ្កថ្ននាយ្កោា នឧត្តមសកិា 

 ញ្ជជ ក់៖ កមមវ ិ្ ើបនេះអាចោនក្ខរផ្លល ស់ តូរតាមក្ខរចាបំាច់  

 


