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ករ្របឹក្សោតមសលេរៀន 

ករអបរ់្ំរគ�បេ្រង�ន គឺជាមូលដ� ន្រគឹះៃនកំែណទ្រមងវ់ស័ិយអបរ់េំនក�ុង្របេទសកម�ុជាចបត់ងំពីករេចញនូវែផនករ

សកម�ភាពេគាលនេយាបាយ្រគ�បេ្រង�នេនឆា�  ំ ២០១៥។ រមួជាមយួគំនិតផ�ួចេផ�មេផ្សងេទៀតដូចជាសលេរៀនជំនានថ់�ី 

(NGS) ករ្រគប្់រគងតមសលេរៀន ករែកទ្រមងស់� បន័បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រង�នគឺជាករខិតខំដគួ៏រេអយស�បែ់ស�ង ែត

្រត�វករេពលេវលយូរ និងមានភាពស�ុគស� ញ។ 

 

រហូតមកដល់េពលេនះកំែណទ្រមងស់លេរៀនបានទទួលេជាគជយ័ជាេ្រចនេហយកម៏ានករ្របឈមមយួចំនួនផងែដរ។ 

ប៉ុែន�ដូចអ�កអបរ់្ំរគបរូ់បដឹងេហយថា កំហុសគឺជាឱកសេរៀនសូ្រត វេកតេឡងេនេពលែដលមានអ�កសួរសំនួរបាន្រតឹម្រត�វ

និងទញយកេមេរៀនពីបទពិេសធន។៍ ប៉ុែន�េតេយងអចកំណតដំ់េណ រករេរៀនសូ្រត និងផា� ស់ប�ូរករងរដលំ៏បាកេនះេទជា

ឱកសបានេទ? 

 

េនាះគឺជាអ�ីែដលកម�វធីិ្របឹក្សោ្រត�វបានផ�ួចេផ�មេធ�។ ថា� កអ់នុបណ�ិ តែផ�កអបរ់មុំខជំនាញ្របឹក្សោអបរ់ៃំនមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវ

គរុេកសល្យជំនានថ់�ីគឺជាឧទហរណ៍ដល៏�មយួ េ្រពះវ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បេីដះ្រសយវបិត�ិករេ្រជសេរ សបុគ�លិកេន

ក�ុងសលជំនានថ់�ី។ ជាមូលដ� ន ករផ�ល់េយាបល់្រតលបគឺ់ជាេហតុផលស្រមាបក់រផ�ល់្របឹក្សោេនះ េហយវខុសគា� ពីវធីិ

ស�ស�បណ�ុ ះបណា� លទូេទ ដូចជា្របពន័�ៃនករេធ�សិក� សលែដលវេពញនិយមក�ុងករផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់្រគ�

េនកម�ុជា។ 

 

ករេរៀនពីកំហុសកជ៏ាកង�ល់របស់ស� បន័ខ�ួនឯងែដរ។ េតេយងអចប��ូ លករ្រសវ្រជាវែបបសកម�ភាពេនក�ុងនីតិវធីិរបស់

ពួកេគយ៉ាងដូចេម�ចេដម្បធីានាបាននូវករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងៃនកម�វធីិសិក្សោ និងករអនុវត�របស់ពួកេគ? 

 

 

https://asiafoundation.zoom.us/meeting/register/tJEqdempqTooHtVp5funtFadOsZi3RRgARaN


 

អំពីកម�វធីិ៖ 

អង�ករមូលនិធិអសីុ  អង�ករ េខប និងមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវគរុេកសល្យជំនានថ់�ី នឹងេរៀបចំកិច�ពិភាក្សោអនឡាញមយួស�ីពី

“ ករ្របឹក្សោតមសលេរៀន” េដយែផ�កេលករយល់េឃញរបស់អ�ក្រសវ្រជាវ និងអ�កអនុវត� កិច�ពិភាក្សោេនះនឹងែស�ងយល់

ពី្របធានបទពកព់ន័�ចំនួន ៤៖ 

១. យុទ�ស�ស�បនា� ន ់ និងរយៈេពលែវង ករបេង�តស� បន័ស្រមាបដំ់េណាះ្រសយភា� មៗ៖ េតគំនិតៃនករផ�ល់

្របឹក្សោ្រត�វបានបេង�តេឡងយ៉ាងដូចេម�ចេនក�ុងបរបិទសលជំនានថ់�ី របទ់ងំករវភិាគ ករអនុវត�ករបេ្រង�នមនិ

ល� រហូតដល់ករបេង�ត្របពន័�ពិេសសមយួៃនករ្របឹក្សោតមសលេរៀន? 

២. ករបណ�ុ ះបណា� លក�ុងេពលមានវបិត�ិ៖ េត កូវដី-១៩ បានជះឥទ�ិពលយ៉ាងណាដល់ករបណ�ុ ះបណា� លអ�កអបរ់ ំ

េនក�ុង្របេទស េហយេតប�� អច្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេទជាឱកសយ៉ាងដូចេម�ច? 

៣. ប��ូ លករផ�ល់មតិេយាបល់េនក�ុង្របពន័�៖ េតមានវធិានករអ�ីែដលស� បន័េទបបេង�តគួរែតមាន េដម្បេីធ�េអយ 

វធីិស�ស�្របឹក្សោែដលមនិទនប់ានសកល្បង និង្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត េអយស�ិតេលផ�ូវែដល្រតឹម្រត�វ? ករ

ពិចរណាែផ�កសីលធម ៌បេច�កេទស និងភាពជាកែ់ស�ងេលករ្រសវ្រជាវែបបសកម�ភាព។ 

៤. ករ្របឹក្សោេនេលផ�ូវបំែបក៖ ជាទិដ�ភាពទូេទ េតអ�ីអចជាទីតងំសម្រសបៃនករ្របឹក្សោ េដម្បយីកេទបណ�ុ ះប

ណា� ល្រគ�បេ្រង�នមុន និងេពលចូលបេ្រមករងរ? េតអ�ីេទជាជេ្រមសសម្រសប េនពកក់ណា� លឆា�  ំ២០២១? 

 

កិច�ពិភាក្សោរមួគា� េនះនឹងផ�ល់កររមួចំែណកដល់ករយល់ដឹងអំពីប�� ្របឈមៃនករអបរ់្ំរគ�បេ្រង�ន និងកររមួចំែណក

របស់ករ្របឹក្សោដល់ករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របពន័�សលេរៀនកម�ុជា។ 

 

ៃដគូរេរៀបចំ៖ 

- សហករេរៀបចំេដយ៖ អង�ករមូលនិធិអសីុ និងអង�ករេខប 

- គា្ំរទេដយ៖ ្រកសួងករបរេទស និងពណិជ�កម�អូ�ស� លី (DFAT) តមរយៈកម�វធីិពន�កចំេណះ៖ ទិន�នយ័ និងករ

ពិភាក្សោេដម្បកីរអភវិឌ្ឍេនកម�ុជារបស់អង�ករមូលនិធិអសីុ 

- ្របេភទៃនកម�វធីិ៖ កិច�ពិភាក្សោអនឡាញ 

- វគ�ិន និងអ�កស្រមបស្រម�ល៖ 

១. បណ�ិ ត សុ៊ន សុម៉ារ៉ អ�កស្រមបស្រម�លករបណ�ុ ះបណា� លៃនមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវគរុេកសល្យ

ជំនានថ់�ី - វគ�ិន 

២. អ�កតំណាងមកពី អង�ករេខប - វគ�ិន 

៣. អ�កតំណាងមកពីសមាគមកម�ុជាស្រមាបអ់�ក្របឹក្សោេយាបល់ - វគ�ិន 

៤. េលក្រសី ្រស�ី បុបា� រត័� ម�ន�កីម�វធីិៃនអង�ករមូលនិធិអសីុ - អ�កស្រមបស្រម�ល 

- អ�កចូលរមួ៖ អ�កចូលរមួក�ុងបាឋកថាេគាលនេយាបាយេនះរមួមាន អ�ក្រសវ្រជាវឯករជ្យ ស�ស� ចរ្យ និស្សតិ ម�ន�ី
រជរដ� ភបិាល និងអ�កពកព់ន័�តមបណា� ស� បន័្រសវ្រជាវ សកលវទិ្យោល័យ និងអង�ករេ្រករដ� ភបិាល។ 

្រពឹត�ិករណ៍េនះនឹងអនុ�� តេអយសធារណជនទូេទអចចូលរមួបាន។ 

 



 

 

ទ្រមងៃ់នកម�វធីិ៖ 

បាឋកថាេគាលនេយាបាយេនះនឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡងពីចមា� យតមរយៈ្របពន័�អនឡាញក�ុងទ្រមងជ់ាកិច�ពិភាក្សោែដលចូល

រមួេដយអ�កតំណាងមកពីស� បន័ពកព់ន័� ្រពមជាមយួស� បន័េរៀបចំកម�វធីិ។ ករពិភាក្សោេគាលនេយាបាយេនះចបេ់ផ�ម

ជាមយួករែណនា ំនិងករែថ�ងសន�រកថា កិច�បនា� បគឺ់ជាពិភាក្សោ និងសំណួរ/ចេម�យ។ 

េគាលករណ៍៖   

េដយសរែតបាឋកថាេគាលនេយាបាយេនះមានបំណងជ្រម�ញឱ្យករពិភាក្សោមានភាពេបកចំហ និងេស� ះ្រតង ់អ�កចូលរមួ

មនិអនុ�� តេអយដក្រសង ់ឬផ្សព�ផ្សោយក�ុងទ្រមងណ់ាមយួពីករពិភាក្សោេនះេឡយ។ ្របសិនេបអ�កចូលរមួចងដ់ក្រសងស់

ម�ណីាមយួ សូមេមត� េស�សំុេទកនវ់គ�ិនរបស់េយងេដយផា� ល់បនា� បពី់ចបក់ម�វធីិ។ វគឺជាករសេ្រមចចិត�ផា� ល់ខ�ួនរបស់

វគ�ិនក�ុងករផ�ល់សមា� សន ៍និងអនុ�� តឱ្យអ�កចូលរមួអច្រសង ់សម�។ី  

ត្រម�វករែផ�កបេច�កេទស៖  

អ�កចូលរមួត្រម�វឱ្យេ្រប្របាស់្របពន័�អីុនធឺណិត េដម្បចូីលរមួក�ុងបាឋកថាេគាលនេយាបាយេនះែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡង

េដយេ្រប្របាស់កម�វធីិZoom។ តំណភា� បេ់ទកនប់ាឋកថាេគាលនេយាបាយេនះនឹងែចករែំលកជាមយួអ�កចូលរមួេនក�ុង

លិខិតអេ�� ញ/ អីុែមល។ អ�កចូលរមួត្រម�វឱ្យចុះេឈ� ះមុនស្រមាប្់រពឹត�ិករណ៍េនះ។  

កម�វធីិ (៩០ នាទី)  

០៩.៤៥-១០.០០ ្រពឹក៖ កម�វធីិZoom្រត�វបានេបក  

១០.០០-១០.០៥ ្រពឹក៖ ករចបេ់ផ�មេធ�េឡងេដយអ�កស្រមបស្រម�ល  

១០.០៥-១០.១៥ ្រពឹក៖ ករែណនាសំេង�បអំពីវគ�ិនេដយអ�កស្រមបស្រម�ល  

១០.១៥-១១.០០ ្រពឹក៖ ករពិភាក្សោ  

១១.០០-១១.២៥ ្រពឹក៖ សំណួរ និងចេម�យ  

១១.២៥-១១.៣០ ្រពឹក៖ ករបិទ  

អំពីអ�កេរៀបចំ  

អង�ករសកម�ភាពស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍេនកម�ុជា (អង�ករ េខប) 
អង�ករេខប គឺជាអង�ករេ្រករដ� ភបិាលក�ុង្រស�កធំជាងេគក�ុងវស័ិយអបរ់េំនកម�ុជា។ អង�ករេនះគឺជាអង�ករមនិរក្របាក់

ចំេណញែដលអនុវត�គេ្រមាង និងករ្រសវ្រជាវេន្រគបក់្រមតិៃនវស័ិយអបរ់េំនកម�ុជាេដយមានអ�កទទួលផលេនសល

បឋមសិក្សោ អនុវទិ្យោល័យ និងកម�វធីិឧត�មសិក្សោ។ បច�ុប្បន�អ�កទទួលផលេដយផា� ល់មានកុមារចំនួនជាង ៧១.០០០ នាក់

និងនាយកសល និង្រគ�ចំនួន ១៦៥០ នាកេ់នសលចំនួន ១៦៥ េនទូទងំ ១៣ េខត�។ េខប រកីរយជាមយួភាពជាៃដគូ 

រយៈេពលែវង និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជិតស�ិទ�ជាមយួ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) អង�ករអន�រជាតិ និងៃដគូ

អបរ់កំ�ុង្រស�ក។ េខប គឺជាអ�កអនុវត�ដសំ៏ខនៃ់នករែកទ្រមងស់លេរៀនជំនានថ់�ីែដលរមួប��ូ លទងំសលរដ�ស�ងដ់រខ�ស់

ចំនួន ១០ ផងែដរ។ 

មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវគរុេកសល្យជំនានថ់�ី  
មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវគរុេកសល្យជំនានថ់�ី (NGPRC) គឺជាែផ�កស�យត័របស់វទិ្យោស� នជាតិអបរ់។ំ ចបត់ងំពីឆា�  ំ២០១៩ 

មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លអ�ក្របឹក្សោែដលផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កបេច�កេទស និងស� រតីដល់្រគ�េនក�ុងសលជំនានថ់� ី និង



សលសំខន់ៗ ដៃទេទៀតេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ អ�ក្របឹក្សោទងំេនាះទទួលបានស�� ប្័រតអនុបណ�ិ តែផ�កករ

្របឹក្សោ។ កម�វធីិេនះគឺជាកម�វធីិែផ�កេលភស�ុតង េហយNGPRC េធ�សកម�ភាព្រសវ្រជាវ េដម្បជួីយ ែកលម�្របពន័�សលេរៀន

េនកម�ុជា។ ចបត់ងំពីឆា�  ំ ២០២០ មកសកម�ភាពបានេរៀបចំសន�ិសីទអន�រជាតិកម�ុជាស�ីពីអ�កអ�កអបរ់ែំផ�ក្របឹក្សោ

(CICME)។ 

អង�ករមូលនិធិអសីុ  
អង�ករមូលនិធិអសីុ គឺជាអង�ករអភវិឌ្ឍអន�រជាតិមយួែដលមនិែស�ងរក្របាកចំ់េណញ ែដលចូលរមួក�ុងករេលកកម�ស់ករ

រស់េនរបស់្របជាជនេនជំុវញិទ�ីបអសីុ។ អង�ករមូលនិធិអសីុមានបទពិេសធនក៍រងរជាង្របាមំយួទសវត្សរ ៍ែដលករងរ

របស់អង�ករមូលនិធិអសីុភាគេ្រចនេផា� តេទេលេគាលេដធំៗចំនួន្របារំមួមាន៖ ករព្រងឹងអភបិាលកិច� ករេលកកម�ស់�ស�ី 

ករេលកកម�ស់េសដ�កិច� ករេលកកម�ស់បរសិ� ន និងករេលកកម�ស់កិច�សហ្របតិបតិ�ករេនក�ុងតំបន។់  

ពន�កចំេណះ៖ ទិន�នយ័ និងករពិភាក្សោេដម្បកីរអភវិឌ្ឍេនកម�ុជា  
េ្រកមកិច�សហករជាមយួ្រកសួងករបរេទស និងពណិជ�កម�្របេទសអូ�ស� លី អង�ករមូលនិធិអសីុកំពុងអនុវត�គេ្រមាង

ពន�កចំេណះ៖ ទិន�នយ័ និងករពិភាក្សោេដម្បកីរអភវិឌ្ឍេនកម�ុជា ែដលជាគំនិតផ�ួចេផ�មមយួមានរយៈេពល៣ឆា�  ំ (២០១៩-

២០២២) េដម្បពី្រងឹងសមត�ភាពស� បន័្រសវ្រជាវេដម្បអីនុវត�ករ្រសវ្រជាវ្របកបេដយគុណភាពែដលអចគា្ំរទដល់ករ

ពិភាក្សោ និងវភិាគេគាលេយាបាយសធារណៈេនកម�ុជា។  

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម 

អីុែមល៉: ngprc.faculty@gmail.com 

ទូរស័ព�: +(855) 69 528 444 

េគហទំពរ័: https://www.ngprc.edu.kh/ 

http://www.kapekh.org/ 
 
 

អីុែមល៉: ponlokchomnes@asiafoundation.org 

ទូរស័ព�: +855 (23) 210 431 

េគហទំពរ័: https://policypulse.org/ 
Facebook: https://web.facebook.com/ponlokchomnes 

Twitter: https://twitter.com/PonlokChomnes 
LinkedIn: https://bit.ly/2UVJiYO 
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