
 

 
 
 
 
 

 

 

ការផ្សាយព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្៌មាន 
 

បបើកទទួលពាកយសម្រាប់អាហារបូករណ៍ SHARE វគ្គទី២ 
សហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុបគាំម្រទកមមសិកាឧត្តមសិកាបៅត្ាំបន់អាស៊ា ន (SHARE) ម្របកាសបបើក

ទទួលពាកយសម្រាប់អាហារបូករណ៍ SHARE វគ្គទី២ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកញ្ញា ២០១៦ 
 

ហ្សាកាតា-១សីហា២០១៦៖ បោយបមើលប ើញថាការចល័ត្និសសិត្ ានសរៈសាំខាន់កន៉ុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្តមសិកាកន៉ុងសហគ្មអាស៊ា ន សហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុប និងសហគ្មអាស៊ា ន
បានបបងកើត្ជាម្រកុម ម្របកាសរមូគន  បបើកទទួលពាកយអាហារបូករណ៍វគ្គទី២ សម្រាប់ការសិកាចាប់
ខែមករា ដល់ខែ កកកោ២០១៧។ និសសិត្កាំព៉ុងបរៀនថាន ក់បរញិ្ញា បម្រត្កន៉ុងបណ្តត ម្របបទសអាស៊ា ន
ទាំងអស់ ខដលានចាំណ្តប់អារមមណ៍ចង់សិកាមួយឆាសកន៉ុងបណ្តត ម្របបទសអាស៊ា នណ្តមួយ 
អាចោក់ពាកយស៉ុាំអាហារបូករណ៍មួយកន៉ុងចាំបណ្តម១២៥កខនែង។ 

 

គ្បម្រាងអាហារបូករណ៍បនេះ គឺ្ជាខននកការងារថ្នសហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុបគាំម្រទកមមសិកាឧត្តម
សិកាបៅត្ាំបន់អាស៊ា ន (SHARE) ខដលបានបរៀបចាំប ើងបដើមបីបលើកទឹកចិត្តឱ្យានការចល័ត្
និសសិត្កន៉ុងបណ្តត ម្របបទសអាស៊ា ន និងជាការសកលបងដាំបណើ រការអន៉ុវត្តន៍ម្របព័នធបតូរបម្រកឌី្ត្
របស់អាស៊ា នឱ្យានទូលាយកន៉ុងត្ាំបន់។  
 

បោងតាមម្របសសន៍ឯកឧត្តម វង្សថេប អាតាា កកវ៉ា លវ់៉ា ទី អគ្គបលខាធិការរងអាស៊ា ន
ម្របចាាំសហគ្មវបបធម៌និងសងគមរបស់អាស៊ា នបានបលើកប ើងថា៖“សមព័នធភាពពិបសសជាមួយ
សហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុបបនេះ នតល់ឱ្កាសឱ្យបយើងជួយជាំរ៉ុញនិសសតិ្ខដលានបទពយបកាសលយ 
អាចបនតចាប់យកអាជីពខដលពួកបគ្បានបម្រជើសបរ ើសនិងផ្លែ ស់បតូរបទពិបសធន៍និងការយល់ដឹង
ខដលមិនអាចកាត់្ថ្ងែបាន។ ម្របសិទធិភាពម្របព័នធឧត្តមសិកាសនូលកន៉ុងត្ាំបន់សតីពីគ្បម្រាងអាហារបូ
ករណ៍អាស៊ា ន(ASEAN)សម្រាប់និសសតិ្គឺ្ជាកតាត កនែឹេះសម្រាប់ជាំរ៉ុញទាំនាក់ទាំនងរវាងមន៉ុសសនិង
មន៉ុសសនិងជួយគាំម្រទដល់កិចចែិត្ែាំបធវើសាហរណកមមអាស៊ា ន”។  
 
 

  



បោងតាមម្របសសន៍ ឯកឧត្តម Fransisco Fontan ឯកអគ្គរដឋទូត្ម្របចាាំអាស៊ា ន បានបលើក
ប ើងថា៖“សហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុបានបសចកតីរកីរាយនាាំយកនូវធនធានជាំនាញពីដាំបណើ រការប ូ
លីញ របស់សហគ្មអឺរ  ៉ុប បដើមបគីាំម្រទដល់អាស៊ា នតាមរយៈកមមវធីិ (SHARE) កន៉ុងការកសង
គ្បម្រាងអាហារបូករណ៍របស់អាស៊ា ននិងបឬព័នធសម្រាប់ត្ាំបន់”។ ឯកឧត្តមបានបខនែមបទៀត្ថា៖
"គ្បម្រាងអាហារបូករណ៍ Erasmus របស់អឺរ  ៉ុប ម្រត្ូវបានបគ្សគ ល់ពាសបពញពិភពបលាកបម្របៀប
បាននឹងសតង់ោាសកន៉ុងកមមវធីិផ្លែ ស់បតូរនិសិសត្។ និសសិត្សហភាពសហគ្មអឺរ  ៉ុបរាប់លាននាក់ 
រមួទាំងបណ្តត ម្របបទសនានាបលើពិភពបលាកបានទទួលអត្ែម្របបោជន៍មិនម្រតឹ្មខត្តាមរយៈគ្៉ុណ
ភាពពីការសិកាប ៉ុបណ្តណ េះបទ ខងមទាំងបទពិបសធន៍ពីសហគ្មអឺរ  ៉ុបសម្រាប់ជីវតិ្ផ្លា ល់ែែួន”។ 
ឯកឧត្តមបានបលើកប ើងបទៀត្ថា៖“បនេះគឺ្ជាការបបងកើត្ឥទធិពលមួយោ ងរងឹាាំកន៉ុងការកសង
សហគ្មកន៉ុងអឺរ  ៉ុប”។  
 

Temy Ramadan និសសតិ្ទទួលអាហារបូករណ៍ SHARE វគ្គទី១ មកពីសកលវទិាល័យឥណឌូ បន
ស៉ុី (University of Indonesia) បៅសិកាបៅសកលវទិាល័យហវីលីពីន (University of Philippines) 
បាននិោយថា " អាហារបូករណ៍ SHARE បនេះងមី ប ៉ុខនតបជឿទ៉ុកចិត្តែ្៉ុាំច៉ុេះ វាសកសមនឹងត្ាំថ្ល
ណ្តស់! វានដល់នូវការគាំម្រទខននកហិរញ្ាវត្ែ៉ុ បពញបលញ ដូបចនេះបយើងអាចបផ្លត ត្បលើការសិការបស់
បយើង។ ជាមួយអាហារបូករណ៍ SHARE ែ្៉ុាំ សងឃឹមថានឹង ទទួលបានបទពិបសធជាបលើកដាំបូង
កន៉ុងការរស់បៅបម្រៅម្របបទស។ ការចូលរមួជាខននកមួយថ្ន សហគ្មន៍អាស៊ា នមួយ គឺ្ជាឱ្កាសលអ
បាំន៉ុត្កន៉ុងការត្ភាា ប់ និងបដើមបីបរៀនអាំពីទសសនវស័ិយបៅខាងបម្រៅម្របបទសរបស់ែ្៉ុាំ និងសាគ្ម
អាស៊ា នជាទូបៅនងខដរ។ ចាំបពាេះនិសសិត្សកលវទិាល័យ ខដលចង់ចាប់បនតើមបៅបលើបទ
ពិបសធដ៏អសច រយ បៅកន៉ុងត្ាំបន់អាស៊ា ន អនកគួ្រោក់ពាកយស៉ុាំអាហារបូករណ៍ SHARE!" 
 

 

រាល់អាហារបូករណ៍ទាំង១២៥កខនែង គឺ្នតល់នូវមូលនិធិបពញបលញសម្រាប់ការចូលរមួកន៉ុងកមម
វធីិផ្លែ ស់បតូរនិសសិត្កន៉ុងរយៈបពលែែី (មួយឆាស) ដល់និសសិត្ថាន ក់បរញិ្ញា បម្រត្ មកពីសកលវទិា
ល័យខដលបានបម្រជើសបរ ើសបៅទូទាំងត្ាំបន់។ អាហារបូករណ៍បនេះ បបើកចាំហរសម្រាប់និសសិត្មក
ពីសកលវទិាល័យខដលានកន៉ុងបញ្ា ីភាា ប់ខាងបម្រកាម បហើយបានបញ្ច ប់ោ ងបហាចណ្តស់ពីរ
ឆាសថ្នការសិកា បៅសកលវទិាល័យកន៉ុងម្របបទសជាសាជិកអាស៊ា នខដលានកន៉ុងបញ្ា ី
ភាា ប់ខាងបម្រកាម។ សកលវទិាល័យខាងបម្រកាមម្រត្ូវបាន បម្រជើសបរ ើសបោយម្រកសួងអប់រ ាំឬ
ម្រគឹ្េះសែ នឧត្តមសិកា បដើមបីចូលរមួកន៉ុងកមមវធីិអាហារបូករណ៍ SHARE ។ បហត្៉ុបនេះបហើយសូម 
និសសិត្មកពីសកលវទិាល័យខដលានប ម្ េះខាងបម្រកាម ម្រត្ូវបានបលើកទឹកចិត្តឱ្យោក់ពាកយ
បដើមបីទទួលបានអាហារបូករណ៍មួយកន៉ុងចាំបណ្តមអាហារបូករណ៍១២៥កខនែងខដលបានបរៀបរាប់
ជាហូរខហរបនេះ៖ 
 

 ម្របបទសកមព៉ុជា: សកលវទិាល័យភូមិនាភនាំបពញ (Royal University of Phnom Penh) សកល
វទិាល័យកមព៉ុជា (University of Cambodia)  សកលវទិាល័យអនតរជាតិ្ភនាំបពញ (Phnom Penh 

International University) សកលវទិាល័យជាតិ្ម្រគ្ប់ម្រគ្ង (National University of Management) 



 ម្របបទសឥណឌូ បនស៉ុី: សកលវទិាល័យឥណឌូ បនស៉ុី (Universitas Indonesia) Universitas 

Diponegoro, Bogor Agricultural University, Bina Nusantara University 

 ម្របបទសឡាវ: សកលវទិាល័យជាតិ្ឡាវ (National University of Laos) 

 ម្របបទសា ប ស៉ុី: Universiti Kebangsaan Malaysia, Taylors University Malaysia, Universiti 

Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Sabah 

 ម្របបទសមីោ ន់ា : University of Yangon Mandalay University, Myanmar Maritime University, 

Yangon University of Economics 

 ម្របបទសហវីលីពីន: University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle 

University, Ateneo de Manila University 

 ម្របបទសថ្ង: Chulalongkorn University, Payap University, King Mongkut's University of 

Technology Thonburi, Thammasat University 

 ម្របបទសបវៀត្ណ្តម: Viet Nam National University, Hanoi University of Science and Technology, 

Ho Chi Minh University of Technology and Education, Hue University 

 

រាល់ព៌ត៌្ានបនសងៗអាំពីអាហារបូករណ៍ លកខែណឌ  និងកាលបរបិចឋទ អាចរកបានបៅបលើបវប
សយ www.share-asean.eu/scholarship 

 
 

អាហារបូករណ៍ SHARE ខដលបានបបើកដាំបណើ រការជានែូវការ បៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ គឺ្ជាកមម
វធីិខដលានមូលនិធិចាំនួន ១០ លានអឺរ   ូ របស់សហភាពអឺរ  ៉ុប បោយាន បគលបាំណងសាំខាន់
បដើមបីពម្រងឹងកិចចសហម្របតិ្បត្តិការថាន ក់ត្ាំបន់ បលើកកាំពស់គ្៉ុណភាព ការម្របកួត្ម្របខជង និងអនតរ
ជាតិ្តូ្បនិយកមម របស់ម្រគឹ្េះសែ នឧត្តមសិកា និងនិសសិត្អាស៊ា ន និងការរមួចាំខណកដល់សហ
គ្មន៍អាស៊ា ន។ ពីឆ្ន ាំ ២០១៦ ត្បៅ SHARE នឹងនដល់អាហារបូករណ៍ មួយចាំនួនម្របខហល ៥០០ 
សម្រាប់និសសតិ្សកលវទិាល័យថ្នសាគ្មន៍អាស៊ា នបដើមបោីក់ការបធវើបត្សត បៅបលើម្របព័នធ
ខដលបធវើកាំខណទម្រមង់រចួ  បោយបផ្លត ត្ជាចមបងបលើ ការគាំម្រទដល់ការផ្លែ ស់បតូរនិសសតិ្ និងការ
ទទួលសគ ល់បម្រកឌី្ត្បៅកន៉ុងត្ាំបន់អាស៊ា ន។ អាស៊ា នកាំព៉ុង បធវើការជាមួយនឹង សាគ្មមួយខដល
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nadya.anette@britishcouncil.or.id 

 បលខាធិការោឋ នអាស៊ា ន 
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