
 

(សេចក្តីព្រាង) 
សន្នសិទិការអប់របំ្បៀបប ៀបបៅកម្ពជុាប ើកទ២ី 
«ការ្សមម្បម្ើ ការអបរ់នំាឆ្ន ២ំ០៣០» 

 

វទិ្យាស្ថា នបសចេក្វទិ្យាគីររីម្យ / អនឡាញ  
ថ្ងៃទ្យី១៤ – ១៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

រសបៀបវារៈ  

ថ្ងៃ/ស ៉ោ ង េក្ម្មភាព 

ថ្ងៃទ្យី១៤ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

08:00–09:00 ការចុុះស ម្ ុះ 

09:00–09:30 េុនទរក្ថាស្ថា គម្ន៍សោយ បណ្ឌិ ត សអង សនព្រា នាយក្ព្របតិបតតិេតទី្យីថ្នវទិ្យាស្ថា ន បណ្តុ ុះបណ្តត ល 
និងព្រស្ថវព្រាវស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ក្ម្ពុា 

េុនទរក្ថាសបីក្សោយ សលាក្ព្រេី Meloney Lindberg អនក្តាំណ្តងមូ្លនធិិអាេុីព្របចាំក្ម្ពុា  

ការងតរូបាព្រក្ុម្ 

09:30–10:00 េព្រ ក្អាហារេព្រម្ន ់

10:00–11:30 ក្ិចេពិភាក្ាទ្យ១ី៖ ការព្រេថ្ម្សម្ីលការអប់រ ាំសៅឆ្ន ាំ២០៣០  

អនក្េព្រម្បេព្រម្លួ៖ បណ្ឌិ ត សេង ភីរម្យ នាយក្វទិ្យាស្ថា នបសចេក្វទិ្យាគីររីម្យ 

វាគមិន:  

ឯក្ឧតដម្បណ្ឌិ ត ហ ុល សេៀងសហង អគគនាយក្វទិ្យាស្ថស្តេត បសចេក្វទិ្យា នងិនវានុតតន៍ 
ព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម វទិ្យាស្ថស្តេត បសចេក្វទិ្យា និងនវានុវតតន ៍ 

ឯក្ឧតដម្បណ្ឌិ ត ស្ថន វឌ្ឍនា អនុរ ឋសលខាធិការ ព្រក្េួងអប់រ ាំ យុវជន និងក្ីឡា  

បណ្ឌិ ត េុង េុភក្តិ នាយក្ម្ជឈម្ណ្ឌ លព្រស្ថវព្រាវ និងនវានុវតតន៍អប់រ ាំថ្នវទិ្យាស្ថា ន
បណ្តុ ុះបណ្តត ល និងព្រស្ថវព្រាវស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ក្ម្ពុា 

បណ្ឌិ ត គី រ៉ោ វគិនធ ស្ថក្លវទិ្យាធិការរង ស្ថក្លវទិ្យាលយ័ភនាំសពញអនតរាត ិ

ក្ញ្ញា  សអង មុ្យងីម្ អនក្ព្រស្ថវព្រាវ ស្ថក្លវទិ្យាល័យពុទ្យធិស្ថស្តេត  
12:00–13:30 អាហារថ្ងៃព្រតង ់

13:30–15:00 ការសធាីបទ្យបង្ហា ញការព្រស្ថវព្រាវ វគគទ្យី១  

15:00–15:30 េព្រ ក្អាហារេព្រម្ន ់



ថ្ងៃ/ស ៉ោ ង េក្ម្មភាព 

15: 30–17:00 ក្ិចេពិភាក្ាទ្យ២ី – អនក្ ឹក្នាាំេហព្រគិននាសពលអនាគត  

អនក្េព្រម្បេព្រម្លួ: បណ្ឌិ ត ស ៀង េុធី ស្ថក្លវទិ្យាធិការ និងស្ថា បនិក្ ស្ថក្លវទិ្យាលយ័ 
បសចេក្វទិ្យា នងិវទិ្យាស្ថស្តេតក្ម្ពុា 

វាគមិន: 

ឯក្ឧតតម្បណ្ឌិ ត ាាំង ងួនលី នាយក្ព្របតបិតតិម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្ដុ ុះធុរក្ិចេងមី “សតសា”  

បណ្ឌិ ត េាំ ច័នទភិរុណ្ នាយក្រងវទិ្យាស្ថា នគរុសកាេលយរជធានីភនាំសពញ 

សលាក្ ខក្ ប ុនសធឿន ព្របធាននាយក្ោឋ នសទទរបសចេក្វទិ្យា ព្រក្េួងឧេាហក្ម្ម វទិ្យាស្ថស្តេត 
បសចេក្វទិ្យា នងិនវានុវតតន៍  

សលាក្ ស្ថ ង េុបញ្ញា  ព្របធានេ គម្េហព្រគនិវយ័សក្មងក្ម្ពុា 

អនក្ព្រេី សប៉ោង េូឌ្ ីអនុព្របធានព្រគប់ព្រគងគសព្រ ងថ្នអងគការសទក្ក្ម្ពុា  

សលាក្ព្រេី ា រោឋ  ស្ថា បនកិ្នងិនាយក្ព្របតិបតត ិព្រក្ុម្ហ ុន  មុ ាំ សងក្ណូ្េូជ ី 

18:00–20:00 អាហារស្ថា គម្ន៍សពលលាៃ ច (ាម្ការអស ជ្ ីញ) 

ថ្ងៃទ្យី១៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

08:00–09:30 ក្ិចេពិភាក្ាទ្យី ៣ – ការក្ស្ថងព្របព័នធសអកូ្េូេុីេព្រ ប់ការព្រស្ថវព្រាវសៅក្ព្រម្ិតឧតតម្េិក្ា 

អនក្េព្រម្បេព្រម្លួ:  បណ្ឌិ ត Tineke Water នាយក្ព្រស្ថវព្រាវ ស្ថក្លវទិ្យាល័យពុទ្យធិស្ថស្តេត 

វាគមិន: 

ស្ថស្តស្ថត ចរយ Lars Balzer ព្របធានខទនក្វាយតថ្ម្ៃ វទិ្យាស្ថា នាតិេាុេីេព្រ បក់ារអប់រ ាំ នងិ
បណ្តុ ុះបណ្តត លវាិជ ជីវៈ  
បណ្ឌិ ត សហង  សព្រគង  ព្របធាននាយក្ោឋ នព្រស្ថវព្រាវវទិ្យាស្ថស្តេតថ្នព្រក្េងួអប់រ ាំ យុវជន នងិក្ីឡា  

បណ្ឌិ ត សអា ច័នទម្៉ោូល ីនាយក្ម្ជឈម្ណ្ឌ លព្រស្ថវព្រាវវទិ្យាស្ថស្តេត នងិនវានុវតតន៍ថ្នវទិ្យាស្ថា ន 
បសចេក្វទិ្យាក្ម្ពុា 

បណ្ឌិ ត Bradley Jensen Murg នាយក្ព្រស្ថវព្រាវថ្នស្ថក្លវទិ្យាល័យអនតរាតផិារ៉ោហគន 

ក្ញ្ញា  សពព្រជ ចរ៉ោឌ្ីន នាយក្ព្របតិបតតិរងថ្នវទិ្យាស្ថា នខែមរេាំរប់េហព្របតបិតតិការ និងេនតភិាព  

09:30–10:00 េព្រ ក្អាហារេព្រម្ន ់

10:00–11:30 ការសធាីបទ្យបង្ហា ញការព្រស្ថវព្រាវ វគគទ្យ២ី 

11:30–12:00 ការព្របកាេការសព្រជេីាាំងព្របធានេ គម្ការអប់រ ាំសព្របៀបសធៀបសៅក្ម្ពុាេព្រ ប់អាណ្តតងិមី 
(២០២២-២០២៤) 



ថ្ងៃ/ស ៉ោ ង េក្ម្មភាព 

េុនទរក្ថាបិទ្យសោយ ឯក្ឧតដម្បណ្ឌិ តេភាចរយ ហង់ ជួនណ្តរ ៉ោុន រ ឋម្ស្តនត ី ព្រក្េងួអប់រ ាំ យុវជន 
និងក្ីឡា 

12:00–13:30 អាហារថ្ងៃព្រតង ់

សរៀបចាំសោយ៖ 

        

ក្នុងភាពាថ្ គូាម្ួយ៖ 

  

ឧបតាម្ភសោយ៖ 

          

 


