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                                                                                 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា 
នាយរដ្ឋានគោលនគោបាយ 

រម្មវធិ ី
គវទិកាគោលនគោបាយអប់រំរម្ពជុាគលើរទី១ 

ចាប់រីថ្ងៃទី០២ ដល់ទី០៤ ខែម្ីនា ឆ្ាាំ២០២១  
 តាម្អនឡាញ (រម្មវិធី Zoom Meeting ID: 995 3022 8544, Passcode: DoPo) 

 
០២ មីនា  ព្រឹក រិធីប ើកវគ្គ 
៨:០០-៨:៣០  -ច ុះឈ ម្ ុះសិក្ខា ក្ខមតាមអនឡាញ 

៨:៣០-៩:០០   -កមមវធីិឈ ីក និងឈសចកីតឈ ត្ីម 
-ឈោរពឈលេងជាតិ    
-ឈោល ំណងននឈវទិក្ខឈោលនឈោបាយអ ់រកំមព ជាឈលីកទី១ 
ឈោយនាយកោា នឈោលនឈោបាយ ននក្កសួងអ ់រ ំយ វជន និងកីឡា 
-មតិស្វា គមន៍ 
ឈោយឈោកក្សី ណឌិ ត បេង បេព្ា នាយកក្ តិ តតិសតីទី ននវទិាស្វា ន 
 ណត ុះ ណ្តត ល និងក្ស្វវក្ជាវឈ ីមបអីលិវឌ្ឍន៍កមព ជា (វ សអ-CDRI) 

៩:០០-៩:៣០   -ស នទរកថាឈ ីក 
ឈោយឯកឧតតម ណឌិ តសភាចារយ ហង់ជួេ ណារ  ៉ុេ រ ាមន្រនតី ក្កសួងអ ់រ ំ   
យ វជន និងកីឡា 

៩:៣០-១០:០០ សក្ាក 

១០:០០-១២:០០   ឈវទិក្ខពិភាកាពិឈសស៖ កំណណទក្មង់អ ់រ ំនិង ណត ុះ  ណ្តត ល៖ 
អាទិភាព  ញ្ហា ក្ ឈម និង្លជុះ 

អនកសក្ម សក្មលួៈ   ឯកឧតតម ណឌិ ត ឌី ខ ាំ ូល ី អគគនាយករងឈោលនឈោបាយ និងណ្នក្ខរ 
វាគមិន៖    ឯកឧតតម លមី ស៉ុធា អគគនាយកឈោលនឈោបាយ និងណ្នក្ខរ  
   ឯកឧតតម រ៉ុត សាមិតត អគគនាយក. ក្កសួងអ ់រ ំយ វជន និងកីឡា 

ឯកឧតតម ហ ៉ុល បសៀងបហង អគគនាយក. ក្កសួង MISTI 
តំណ្តង ក្កសួងឈស ាកិចច និងហរិញវតា  

១២:០០-១៣:០០   អាហារនងៃក្តង់ 
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០២ មីនា  របសៀល បវទិកាទី ១៖ ការេ ់រ ាំ េិងការេភិវឌឍវិជ្ជា ជីវៈព្គ្ូ បព្ងៀេ
១៣:០០-១៤:៣០   ឈវទិក្ខពិភាកាទី ១ ៖ កំណណទក្មង់ក្គរុះស្វា ន ណត ុះ ណ្តត លក្គ ូឈក្ងៀន 
អនកសក្ម សក្មលួ៖   ណឌិ ត សាំបោ េង្គគ រតេ៍ អគគនាយករង. ក្កសួងអយក. 
វាគមិន៖   ណឌិ ត ឌី សមស៉ុបីេត អគគនាយករងននអគគនាយកោា នអ ់រ ំ

ឈោក លេ គ្ឹមបហង ក្ ធាននាយកោា ន.ក្កសួងម ខងារស្វធារណៈ 
 ណឌិ ត ឈញិ ស៉ុថីា ស្វន្រស្វត ចារយសលលព. 
 ណឌិ ត ខេ់  ូផាេ់ ទីក្ រកាអងគក្ខរ UNESCO 
ឈោកក្សី បរព្ជ ធីា មន្រនតីកមមវធីិអ ់រអំងគក្ខរ JICA 

១៤:៣០-១៥:០០  សក្ាក 

១៥:០០-១៦:៣០ ឈវទិក្ខពិភាកាទី ២៖ ក្ខរកំណត់លកាខណឌ សមក្ ក សក្ា ់ 
ក្ខរអលិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គូ ឈក្ងៀន 

អនកសក្ម សក្មលួ៖   ណឌិ ត សាំបោ េង្គគ រតេ៍ អគគនាយករង. ក្កសួងអយក. 
វាគមិន៖    ឯកឧតតម  ណឌិ ត បសៀង ស៉ុវណាា  នាយកវទិាស្វា នជាតិអ ់រ ំ

ឈោក បង្គ  ប  ងឡ៉ុង ក្ ធាននាយកោា ន ណត ុះ ណ្តត ល 
 ណឌិ ត ស៉ុខ សពូ្ត ក្ពរទធ  រស ស្វកលវទិាល័យលូមិនទលនំឈពញ 
ឈោក ស៉ុវី ម៉ុេីរត័ន  ស្វា និកនិងនាយកក្ តិ តតិននអងគក្ខរ ឈក្ងៀនឈ ីមបកីមព ជា 
ឈោក យ ត   ៉ុេេី នាយកក្ តិ តតិអងគក្ខរ NEP 
 ណឌិ ត ស៉ុង ស៉ុភកតិ នាយក ម.ក្ស្វវក្ជាវអ ់រនំន CDRI 

១៦:៣០-១៧:០0      ទ ងាា ញសតីពីអន ស្វសន៍ឈៅឈលីចំណ ចគនេរុះ និងឈោលនឈោបាយគនេរុះ  
ឈោយនាយកោា នឈោលនឈោបាយ និងវទិាស្វា ន ណត ុះ ណ្តត លនិងក្ស្វវក្ជាវ 
ឈ ីមបអីលិវឌ្ឍន៍កមព ជា (វ សអ-CDRI) 

 

០៣ មីនា  ព្រឹក បវទិកាទី ២៖ ការព្គ្ ់ព្គ្ងាមសាលាបរៀេ 
 

៨:០០-៨:៣០   ក្ខរច ុះឈ ម្ ុះតាមអនឡាញ 
 

៨:៣០-១០:០០ ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៣៖ លកាណៈឈ្េងៗោន ននទក្មង់ក្ខរក្គ ់ក្គងតាមស្វោឈរៀន 
អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឯកឧតតម ណឌិ ត ឌី ខ ាំ ូល ី អគគនាយករងឈោលនឈោបាយ និងណ្នក្ខរ 
វាគមិន៖  ឯកឧតតម  ណឌិ ត បសៀង ស៉ុវណាា  នាយកវទិាស្វា នជាតិអ ់រ ំ

ឈោក កកវ សារ ត់ ទីក្ រកាធនាោរពិលពឈោក (WB) 
ឈោក ជ៉ុាំ ចាេ់រ  តំណ្តងអងគក្ខរ UNICEF  

១០:០០-១០:៣០  សក្ាក 
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១០:៣០-១២:០០    ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៤៖ ឧតតាន ភាពននក្ខរក្គ ់ក្គងតាមស្វោឈរៀន 
អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឈោក េ៉ុេ ស៉ុវី៉ុធថា ក្ ធាននា.ណ្នក្ខរ  
វាគមិន៖  ឈោក  ព្រីង មរកត ក្ ធាននា.មធយមសិកាចំឈណុះទូឈៅ 

ឈោក សមយ គ្ឹមសាេត នាយករងស្វោជំនាន់ងមី ក្ពុះស ីស វតាិ 
កញ្ហា  បសឿង ចារ  តំណ្តងអងគក្ខរ VSO 
ឈោក  ៉ុិច ចាម នាយកវ.ិ នហស ឈក្ខុះោច់ 

១២:០០-១៣:០០  អាហារនងៃក្តង់ 

០៣ មីនា របសៀល  បវទិកាទី ៣៖ កមមវិធីសកិា េិងវិធីសាស្រសត បព្ងៀេ 
 
១៣:០០-១៤:៣០  ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៥៖ កមមវធីិសិកាតាម ញ្ាតតិ 
អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឈោក ញ៉ុ ាំ ស៉ុេីិត អគគនាយករង. ក្កសួងអយក.  
វាគមិន៖  ឈោកជំទាវ ណឌិ ត ឃេួ វិចឆិកា អគគនាយករងអ ់រ ំ

ឈោក បខៀវ វិជ្ជា េេទ អគគនាយករង MISTI 
ឈោក ស ៉ុេ   ៉ុណាា  ក្ ធាននា.អលិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា 
ឈោក េ ៉ុល រ ៉ុេ តំណ្តងអងគក្ខរ KAPE 

១៤:៣០-១៥:០០ សក្ាក 
 

១៥:០០-១៦:៣០  ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៦៖ វធីិស្វន្រសត ឈក្ងៀនណ  ងមី 
អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឈោក ញ៉ុ ាំ ស៉ុេីិត អគគនាយករង. ក្កសួងអយក. 
វាគមិន៖    ឯកឧតតម  ណឌិ តសភាចារយ ច័េទ រត័ន ក្ ធាន មជឈមណឌ លក្ស្វវក្ជាវ 

គរ ឈក្ខសលយជំនាន់ងមី 
ឈោក ឈ៉ុាំ បខឿេ អន ក្ ធាននា. សតង់ោ និងកមមវធីិសិកា ក្កសួងក្ខរងារ និង
 ណត ុះ ណ្តត លវជិាា ជីវៈ 
 ណឌិ ត ឈកូ ច័េទឆាយា អន ក្ ធាននា. ណត ុះ ណ្តត លនិងវកិ្ករតក្ខរ 
 ណឌិ ត សតិ បសង នាយកវទិាស្វា នគរ ឈក្ខសលយលនំឈពញ  
ឈោក សមយ គ្ឹមសាេត នាយករងស្វោជំនាន់ងមី ក្ពុះស ីស វតាិ 

១៦:៣០-១៧:០០   ទ ងាា ញសតីពីអន ស្វសន៍ឈៅឈលីចំណ ចគនេរុះ និងឈោលនឈោបាយគនេរុះ
ឈោយនាយកោា នឈោលនឈោបាយ និងវទិាស្វា ន ណត ុះ ណ្តត ល និង
ក្ស្វវក្ជាវ ឈ ីមបអីលិវឌ្ឍន៍កមព ជា (វ សអ-CDRI) 



4 

 

០៤ មីនា ព្រឹក បវទិកាទី ៤៖ ការ េាាំបព្កាយកវូីេ-១៩ េិងការសាត រវិសយ័េ ់រ ាំ
បឡើងវិញ 

៧:៣០-៨:០០  ក្ខរច ុះឈ ម្ ុះតាមអនឡាញ 

៨:០០-៩:៣០   ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៧៖ វធីិស្វន្រសត ឈក្ងៀន និងឈរៀនណ  ចក្មរុះ 
អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឈោក ប  ង រីទីេ អគគនាយករង. ក្កសួងអយក. 
វាគមិន៖  ឯកឧតតម   ៉ុេ ភារេិ នាយកវទិាស្វា នជាតិពហ  ឈចចកឈទសកមព ជា 

ឈោក ស៉ុក ថា ក្ ធាននាយកោា នព័ត៌ានវទិា 
ឈោក ឡឡ បហង ក្ពរទធ  រសរង វទិាស្វា ន ឈចចកវទិាកមព ជា  
ឈោក ហ េ សាំប ឿេ នាយករង NIPTICT 
 ណឌិ ត ជ្ជ ផល អនកក្ស្វវក្ជាវ CDRI  

៩:៣០-០៩: ៥០ សក្ាក 

០៩:៥០-១១:២០ ឈវទិក្ខពិភាកាទី ៨៖ ពក្ងីក្លជុះវជិាានននក្ខរឈរៀនតាមអនឡាញ 

អនកសក្ម សក្មលួ៖  ឯកឧតតម  ណឌិ ត បឡង ភីរមយ នាយកវទិាស្វា ន ឈចចកវទិាគិររីមយ  
វាគមិន៖  ឈោក ស៉ុក ថា ក្ ធាននាយកោា នព័ត៌ានវទិា 

ឈោកក្សី បទរ កលូា  ស្វកលវទិាធិក្ខរ PPIU 
ឈោក សា ង ស៉ុ ញ្ញា  នាយក YEAC 
ឈោក កសម ស៉ុកីែត  ក្គូ ឈក្ងៀនស្វោE2STEM 
 

រិធី ិទវគ្គ 

១១:២០ -១២:៣០  អន ស្វសន៍ឈៅឈលីយ ទធស្វន្រសត និងឈោលនឈោបាយសំខាន់ៗ និងស នទរកថា
 ិទកមមវធិី 
ឈោយឯកឧតតម ណឌិ តសភាចារយ ណាត   ៉ុេបរឿេ រ ាឈលខាធិក្ខរ ក្កសួង
អ ់រ ំយ វជន និងកីឡា។ 
 

 ញ្ហា ក់ៈ កមមវធីិឈនុះអាចានក្ខរផ្លេ ស់ តូរតាមក្ខរចាបំាច់ 
 


