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 កម្មវិធីសិក្ខា សាលាថ្នា ក់ជាត ិ 
សតពី ី“ល ើកកម្ពសក់្ខរច ូរួម្របសស់្រសតកីាងុវិសយ័នលោបាយ” 

ថ្ងៃទី២៨ ខែម្ករា ឆ្ា ាំ ២០១៥ 
សណ្ឋា គារ ឡឺរោូ៉ា   ់រាជធានីភ្ាាំលពញ 

គោលបណំង: 
១.បគងកើននូវឱកាសដល់ស្រសតើដកឹនថំ្នា ក់គរកាមជាតិ អងគការសងគមស ើវ ើល ស្រសតើវយ័គកេង នងិសារធារណៈជន ោរំរនូវតរមវូ
ការសំខាន់ៗនិងសារៈរបគោជន៍ចបំាច់ននការបគងកើនតណំាងស្រសតើកា ងវស័ិយម ខងារសារធារណៈនងិវស័ិយនគោបាយ។ 
២.គដើមបើរបមូលសំគលង របស់ស្រសតើដកឹនរំរប់ជាន់ថ្នា ក់ និងពើររប់វស័ិយកា ងការបគងកើន តំណាងស្រសតើកា ងវស័ិយម ខងារ 
សាធារណៈ និងវស័ិយនគោបាយ។ 
៣.គលើកអន សាសន៍ជូនថ្នា ក់ដឹកននូំវវធិានការណ៍សមធម៌ដាក់កា ងការគធវើគោលនគោបាយគៅថ្នា ក់ជាត ិ  គដើមបើដាក់
បញ្ចូ លគៅកា ងចាប់ជាតិ នងិចាប់គបាោះគនា តនគពលខាងម ខ។ 
 

គពលគវលា រគបៀបវារ: អាកសរមបសរមលួ 

៧:០០-៨:០០ ការអគញ្ជ ើញមកដល់ និងច ោះគ េ្ ោះ 
អងគការសើលការ 
អងគការនដរូរ 
ស្រសតើវយ័គកេង 

៨:០០-៨:១៥ 
របកាសគេត ននកមេវធិើ 
គោរពគលេងជាតិ 
បងាា ញអំពើគោលបំណង 

កញ្ញា  គសង រាសើ ជំនួយការ  នយកិា 
របតិបតិដ អងគការសើលការ 

៨:១៥-៨:៣០ មតិសាវ រមន៍ 
គលាករសើ ធើដា ឃោិះ នយកិា 
អងគការសើលការ និងជារបធាន 
រណៈកមេការ ដឹកន ំរ.ស.ន 

៨:៣០-៨:៤៥ ចំណាប់អារមេណ៍ គលាករសើ Wenny Kusuma 
តំណាងរបចរំបគរសកមព ជា ននអងគ
ការយូអិនវូមិន (UNWomen) 

៨:៤៥-៩:០៥ ស នទរៈកថ្នគបើកអងគសិកាា សាលាថ្នា ក់ជាតិ 

គលាកជំទាវ យយ៉ នើតា  
អន រដឋគលខាធិការ តំណាងគលាក
ជំទាវបណឌិ ត អ ឹង កនា ផាវ ើ រដឋមស្រនដើ 
ននរកសួងកិចចការនរ ើ 

៩:០៥-១០:០0 

- ការថតរូបជ ំោា  
- ការគធវើសនាិសិរកាសសត ននសិកាា សាលាថ្នា ក់ជាតិ 
     ១-គលាកជំទាវ ខ ងស  នគអង សមាជិការកុមរបឹកាគខតតកំពង់-
ចម និងជាតំណាងស្រសតើដឹកនថំ្នា ក់គរកាមជាតិ 
     ២-តំណាងរណបកសរបជាជន  
     ៣- គលាករសើ រ ណ លំអង របធានចលនស្រសដើ រណបកស   
សគស្រងាគ ោះជាតិ 
     ៤-គលាករសើ ធើដា ឃោិះ នយកិារបតិបតតិអងគការសើលការនិង 

គលាករសើ រស់ ស ភាព នយកិា 
អងគការគយនឌ័រនិងអលិវឌឍន៍កមព ជា  
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ជាតំណាងអងគការសងគមស ើវលិ 
សរមាកពសិារអាហារសរមន់ 

១០:១៥-១១:១០ 

សនាករើ១៖ បងាា ញអំពើសាា នភាព ស្រសតើ យ វវយ័ ក មារ និង 
ជនងាយ រងគរោោះ គៅតាមមូលដាឋ ន  
វារេិនៈ  

១-គលាកជំទាវ ខ ង ស  នគអង សមាជិការកុមរបឹកា  
គខតតកំពង់ចម  
២-គលាករសើ មូល ឡន សមាជិការកុមរបឹការសុកគសាទ ង  
គខតតកំពង់ធ ំ
៣-គលាករសើ េ ក គខង របធានបណាត ញស្រសតើគដើមបើអលិវឌឍន៍
សងគម ឃ គំតត គកាង រសុកបាលាំ គខតតនរពសវង 

សំនួរ ចំគលើយ  

កញ្ញា  មាស សិរ ើលកា័ណ  
ស្រសតើវយ័គកេងគខតតកំពង់នា ងំ 

១១:១០-១២:០០ សនាករើ២៖ ការបងាា ញអំពើសាា នភាពស្រសតើកា ងវស័ិយម ខងារ សាធារ
ណៈ និង វស័ិយនគោបាយពើអាណតតិរើ១ ដល់រើ៥ 
វារេិនៈ 

១-គលាករសើ សឺនគកតសិរ ើលកា័ណ អងគការខ មគស្រេវល  
២-កញ្ញា  គលឿន ធាររិធ ស្រសតើវយ័គកេងគខតតកំពង់ធំ 
៣-គលាករសើ សារា និប អន របធានតំណាងអងគការ UN 
Women របចរំបគរសកមព ជា 

សំនួរនិងចំគលើយ  

គលាករសើ រង់ សារ ើ មស្រនតើរគរមាង 
និងររូបណត ោះបណាត ល នន អងគការ
សើលការ 

១២:០០-១៤:០០ សរមាកពិសារអាហារសាមរគើ  

១៤:០០-១៤:១០ 
ការបងាា ញវ ើគដអូខេើ សតើពើការោរំរកា ងការបគងកើនចំនួនស្រសតើកា ងវស័ិយ 
ម ខងារសាធារណៈនិងវស័ិយនគោបាយ 

កញ្ញា  គសង រាសើ ជំនួយការ  នយកិា 
របតិបតិដ អងគការសើលការ 

១៤:១០-១៤:៤០ ការនសពវនាយគសចកតើសថេងការណ៍រមួ 
គលាកជំទាវ នួន នរតើ 
សមាជិការកុមរបឹកាគខតតកណាត ល 

១៤:៤០-១៥:៤០ សនាករើ៣៖ ការបងាា ញគោលជំេរ ោរំរការបគងកើនចំនួនស្រសតើកា ងវ ិ
ស័យ នគោបាយ គដាយរបព័នធ នេ ស់គលខគរៀងរបស់រណបកស 
-វារេិនៈ 

១-តំណាងរណបកសរបជាជន  
២-គលាកជំទាវ មួរ ស ខេ ួ តំណាងរណបកសសគស្រងាគ ោះ
ជាតិ  

សំនួរ-ចំគមេើយ  

គលាករសើ យស ធើ នយកិា របតិបតិត
អងគការសកមេភាពគដើមបើស ខមាល
ភាពស្រសតើកមព ជា (KWWA) 

១៥:៤០-១៦:១០ សរមាកពិសារអាហារសរមន់  

១៦:១០-១៦:៣០ សគងាបរបាយការណ៍លរធនលគវរិកា 
គលាកជំទាវ យស ថ្ននរ ើ  
សមាជិការកុមរបឹកាគខតតកំពង់ធំ 

១៦:៣០-១៦:៥០ ស នទរៈកថ្នបិរសិកាា សាលា 
 

ឯកឧតតម សក់ គសដាឋ   
រដឋគលខាធិការ រកសួងមហាននទ និង
ជារបធានគលខាធិការដាឋ ន  
រ.ជ.អ.ប  

សូមរកាសិរធិសកសរបកា ងករណើ ចបំាច់! 


