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Application 
All candidates must fill the application form online. No other medium is allowed.  

In order to fill the form, prepare scans of: ID photo, ID card, highest diploma, Certificate from Teacher Training Center, 

nomination letter. 

Please note that during the application, you’ll be required to provide a valid email address. All information will be 

published through it, including the results of the entrance exams. SO, PLEASE, CHECK YOUR EMAILS REGULARLY! The 

telephone number will be used only in case of emergency. 

FOR YOUR ATTENTION  

The NGPRC faculty wishes to remind you about the purpose of this Master’s Degree. If you are selected, you will become a 

Mentor, meaning that you will be able to train and support other teachers on a daily basis. Since the courses are free, you 

are expected to work in government schools after graduating. This is a compensation for the generous learning conditions 

the center will provide. When entering the program, you’ll sign a contract to this effect, including refunding clauses in case 

you drop out (see annexes below). 

This is an intensive one-year course, starting from the beginning of September 2020 to 31st August 2021 (including thesis 

defense and graduation ceremony). Classes will be held during normal office hours (7:30 a.m. to 5:00 p.m.) from Monday 

to Friday. Attendance is mandatory. By applying, you declare not to have any professional or academic obligation that 

could compromise your commitment to this Master’s degree program.  

Conditions 
1. At least two years of teaching experience 

2. A Bachelor’s Degree in the Liberal Arts or Sciences 

3. Certification from teacher training institution (PTTC, RTTC, NIE, TEC) 

4. Avowed interest in pursuing a long-term career in education 

5. A strong commitment to empowering Cambodian youth 

6. Employment as a state teacher is required 

7. At least moderate to high proficiency in both spoken and written English 

8. Willingness to be posted to any school assigned by the MoEYS, where engaging in private classes during 

working hours is strictly prohibited 

9. Candidates must demonstrate strong ICT literacy skills and the ability to use a laptop. 

10. Candidates must be free from other professional or academic obligations.  

https://forms.gle/69JpGg5MkP7gwEYQ6


Concept note for research 

Purpose 
This concept note is the first step in the selection process to become a student of NGPRC. Only candidates who provide a 

satisfactory work will be allowed to take the written exam. It must be submitted before 12 July at 8:00 p.m., via email: 

ngprc@moeys.gov.kh 

This concept note is not your final decision about the thesis you’ll have to write by the end of the Master’s degree. You’ll 

have the opportunity to change the topic, if you are selected, after discussing with your supervisor.  

Through your concept note, we will check your abilities along the following dimensions: 

• Perception of pedagogical problems 

• Intellectual curiosity and critical thinking 

• Autonomy  

• English language 

How to write it? 
You might face some problems in your teaching so far, which can be transferred to research topics. Through a scientific 

approach, you will analyze the problems and find solution to them. 

The concept note must provide a general image of what kind of problem you want to investigate. This is more than a 

proposed research topic. It includes short background information on the topic, research problems, research objectives, 

research questions, and its significance. The proposed research can employ either primary research (collecting primary 

data) or review articles (using secondary data only).  

Your paper must be written in the following format: 

• A Research Topic (the topic should be about a specific issue and based on what you are interested in and 
also be researchable, attainable and feasible) 

• Background (information related to what you are going to study, from the broad context to specific 
points) 

• Research Objectives (please write down a few points that you are going to research) 
• Research Questions (the main research questions that you are going to investigate) 
• Significance of your study (how your study benefit to stakeholders) 

 

Candidates are required to submit 1 or 2 pages of concept note before 15th July 2020. 

This concept note should be written in English.  

Please submit both Word and PDF files with the following filenames:  

• Concept Note – Yourname.docx 

• Concept Note – Yourname.pdf 

Please use citations properly (APA 6th Edition).  

Plagiarism is a crime. If you copy somebody else’s works, your candidature will be rejected automatically. 
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Schedule and location 
Warning! Due to the coronavirus epidemic, it isn’t possible to issue a precise calendar. However, please note the following 

dates: 

Applications: from 10 June to 10 July 8:00 p.m. 

Submission of the concept notes: 12 July 8:00 p.m. to the following email address: ngprc@moeys.gov.kh 

The concept notes will be used to select the candidates who will be authorized to pass the writing tests. 

Writing tests will be held whenever it’s possible after closure of the applications and will happen during a week-end. In 

any case, they will be announced by email. 

Publication of the first results: 2 weeks after the writing test. 

Oral tests: starting 3 weeks after the writing tests. If you are selected, you’ll be summoned individually. 

Final results: 2 days after the last candidate has passed the interview.  

Questions and Answers session for the selected students: 17th August, if possible. 

Signature of contracts: after the Q and A session. 

Upon reception of the results the applicants must give their final decision and sign their contracts before the beginning of 

the new term, in September. Should they renounce or forget to sign their contract, their place will be proposed to the 

next candidate on the waiting list.  

Available positions 
The number of students is strictly limited to 32. Please, note that it is a competition.  

There will be 3 categories: science, social sciences and English.  Although there is no precise quota, there will be no more 

than 50% of the students in each category.  

Entrance exams 
Special procedures for the Covid-19 outbreak will be communicated shortly before the exams. 

Writing tests 
They will consist of two tests: 

1. MCQ (Multiple Choice Questions) about General Teaching Methodology in Khmer, 1 hour  

2. An English test, 1.5 hours. Note that a very low score at the English test is eliminatory, since all the lessons are 

done in English.  

In the MCQ Test, we will test your knowledge about basic principles of pedagogy. 

The English test will include: 

• A language test following the TOEFL format, 

• A case study about a classroom situation (essay question). 

Oral tests 
Oral tests will be administered in two parts: 

1. A Teaching Trial in Khmer or in English, 20 minutes. 

2. A Motivational Interview in English, 30 minutes.  



Teaching Trial 
For the Teaching Trial, the applicants will be asked to make a lesson on a topic of their choice and deliver the lesson as 

they normally would in whatever context that they are used to doing so (for instance, it is a biology lesson for grade 10). 

They can use any technique they want. This lesson should be designed as an example of their best practice.  

The lesson will take place in a normal classroom setting, with a whiteboard and LCD projector. Apart from those, the 

applicants must bring their own material.  

The lesson will be done in front of a small committee of instructors (4 to 6). For the duration of the lesson, the applicants 

can give committee members instructions as they would do to normal students, e.g. making them do exercises, group 

work and so on. 

The lesson will be recorded on video, for review. If we plan to use the footage for anything else, your consent will be 

asked in writing (you still have the right to refuse without any explanation).  

Applicants will be evaluated on their teaching skills, such as the following: 

• Clarity 

• Content validity 

• Use of pedagogical material 

• Attitude and body language 

• Ability to answer questions 

Interview 
The interview will check the motivation of the candidate to work as mentor. It is similar to a normal job interview, and will 

last about 30 minutes.  

Note that the communication skills in English will be evaluated during the interview.  

Contact information 
Telephone and Telegram: 069 528 444 (Dr. Sun Somara)/011 697 038 (Dr. Chan Roath)  
 
Email: ngprc@moeys.gov.kh 
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Annexes 
These annexes are for your information only, in order to help you decide about your application. These documents might 

be updated later. 

 

                                              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

                                                              ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

វិទ្យាសាា នជាតអិប់រ ំ

 

គោលនគោបាយ 

សងព្បារអ់ាហារបូររណ៍វិញ 

(Refunding Policy) 

គោង៖-ប្រកាសលេខៈ ១៤៦៦ អយក.ប្រក ចុុះថ្ងៃសុប្ក ១លកើត ខខភប្រររ ឆ្ន ាំច សាំររឹធិស័ក  

             ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃរី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ររស់ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និង  

             កីឡា សតីពីការរណតុ ុះរណ្តត េថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកាគរលុកា  

             សេយលៅវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ។ 

 -េរធផេលប្ជើសលរ ើសនិសសតិចូេសិកាថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកា    

  គរលុកាសេយ លៅវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ ឆ្ន ាំសិកា២០១៩-២០២០ ចុុះថ្ងៃរី៣០ ខខសីហា   

  ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

             លដើម្បីឱ្យដាំលណើ រការរណតុ ុះរណ្តត េថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកា  គរលុកាសេយ លៅវរិាស្ថា ន
ជាតិអរ់រ ាំ មានភាពរេូន និងមានប្រសិរធិភាព សូម្ល្វើការខណនាំ ដេ់គរនិុស្សិត ដូចខាងលប្កាម្៖ 
 

ប្រការ១: គោលរណំង 
 គោលនគោបាយគនេះ មានគោលបំណងរមួចំណណក កនុងការគរៀបចំដំគណើ រការ សិ្កា 

គដើមបឲី្យទទួលបានគុណភាព និងមានប្បសិ្ទធភាពខ្ពស់្។ លដើម្បីឱ្យគរនិុសសតិ មានការតាំងចិតតខពស់ចាំល ុះ
ការសិកា និង បគ ច្ ៀស្កំុឱ្យមានការគបាេះបង់ការសិកា ក៏ដូចជាតួនរីជាអនកប្រឹកាគរលុកាសេយលប្កាយន
រញ្ច រ់ការសិកា។ 



ប្រការ២: វិសាលភាព 

 គោលនគោបាយគនេះ ស្ប្មាប់អនុវតតចំគ េះគរនិុស្សិត ណដលសិ្កាលៅម្ជឈម្ណឌ េ ស្រាវប្ាវ
គរគុកាស្លយជាំនន់ងមី ថ្នវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំណតប ុគ ណ្ េះ។ 

 

ប្រការ៣:   គ្រប់ររនិុស្សតិទាំងអស់្ ដែលបានជគ្រើស្ជរ ើស្ ក៏ែូចជាបានចុុះចូលជរៀនថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្ត ជាន់ខពស់អរ់រ ាំ 
ឯកលរសប្រឹកាគរលុកាសេយលនុះ មិ្នអនុញ្ញា តិឱ្យល ុះរង់ជាដាច់ខាង។ 

ប្រការ៤:  គរនិុស្សតិ ប្តូវណតបំគពញកិចចការប្គប់គប្កឌីត តាមការតប្មូវកនុងកមមវធីិសិ្កា។ (សូម្លម្ើេរររញ្ញា ថ្ផៃកនុង
សប្មារ់និសសតិ ប្រការ ៥, ៦, និង ៧)   

ប្រការ៥:  គរនិុស្សតិមិ្នអនុញ្ញា តិឱ្យប្រឡងយកប្ករខណឌ  ឬកម្មវ ិ្ ីសិកាលផសងៗ ខដេមានេកខណៈស្សលដៀង ឬ
ប្រហាក់ខែេនឹងកម្មវ ិ្ ីរណតុ ុះរណ្តត េលនុះជាដាច់ខាត។ 

ប្រការ៦:  គរនិុស្សតិ តប្ម្ូវឱ្យរលប្ម្ើការងារ ជាអនកប្រឹកាគរលុកាសេយលៅស្ថលាលរៀនជាំនន់ងមី ឬវរិាស្ថា នអរ់រ ាំអរិ
ភាពររស់រដឋរយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ ឬរយៈលពេ៦ឆ្ន ាំកនុងប្ករខណឌ  ប្កសួងអរ់រ ាំ។ 

ប្រការ៧:  កនុងករណី ណដលមិនបានបំគពញតម្លកខខ្ណឌ ខាងលេើ គរនិុស្សតិនឹងប្តូវលុប
គ ម្ េះគចញពីប ជ្ ីប្កបខ្ណឌ  ស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ ជូនរដឋវញិ ដូចខដេមាន
ខចងលៅកនុងមាប្តរី៧ និងរី៨ខាងលប្កាម្។   

ប្រការ៨:   ការប ោះបងក់ារសកិ្សា 

- គរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ ចាំនួន ៥០០ដុលាា រ (ប្ ាំរយដុលាា រ
អាលម្រកិគត់) កនុងមួ្យខខ។ ឧទាែរណ៍៖ គរនិុសសតិល ុះរង់ការសិកាលប្កាយពីចូេលរៀន ន ០២ ខខ 
(៥០០ដុលាា រ x ២ = ១ ០០០ ដុលាា រ)  ដូលចនុះគរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ 
និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ ចាំនួន ១ ០០០ ដុលាា រ (មួ្យ ន់ដុលាា រអាលម្រកិគត់) ។ 

- ខាងលប្កាម្លនុះ គឺជាមូ្េដាឋ នប្គឹុះថ្នការគណន៖  
ងវកិារគគប្មាងស្រុប ៖ ចាំនួនគរនិុសសិតសររុ = ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ង  

(163, 000 USD       :              25                 = 6, 500 USD) 

ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ងស្រុប ៖ ១២ខខ = ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ងកនុង១ខខ 

(6, 500 USD            :              12           = 500 USD/Month)     
 

ប្រការ៩:  ការប ោះបងត់នួាទីជាអ្នក្សប្រឹក្សាគរបុកាសល្យ បប្កាយបញ្ចបក់ារសិក្សា   
-  គរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ ចាំនួន ១៨០ដុលាា រ (មួ្យ
រយខរ៉ែតសិរដុលាា រអាលម្រកិគត់) កនុងមួ្យខខ។ ឧទាែរណ៍៖ គរនិុសសិតល ុះរង់តួនរីអនកប្រឹកា
គរលុកាសេយលប្កាយរញ្ច រ់ការសិកា នមួ្យឆ្ន ាំ (១៨០ដុលាា រ x ២៤ = ៤ ៣២០ ដុលាា រ)  ដូលចនុះគរុ
និសសតិតប្ម្ូវឱ្យស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ សប្មារ់២៤ខខ ខដេលៅសេ់លៅកនុង 
កិចចសនា ចាំនួន ៤ ៣២០ ដុលាា រ (រួន ន់រីរយថ្ម្ៃដុលាា រអាលម្រកិគត់) ។ 

- ខាងលប្កាម្លនុះ គឺជាមូ្េដាឋ នប្គឹុះថ្នការគណន៖  
ងវកិារគគប្មាងស្រុប ៖ ចាំនួនគរនិុសសិតសររុ = ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ង  

(163, 000 USD       :              25                 = 6, 500 USD) 



ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ងស្រុប ៖ ៦៦ខខ = ចំនួនថវកិារណដលប្តូវស្ងកនុង១ខខ 

      (6, 500 USD            :              66           = 180 USD/Month)  

ប្រការ១០:  ថវកិារណដលទទួលបានមកពីការស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗ ពីគរនិុស្សតិ 
នឹងប្តូវបងវិលចូលគគប្មាងថវកិារស្ប្មាប់មជ្ឈមណឌ ល គោយមានរបាយការណ៍ 
ជូ្នដល់គណៈកមមការប្គប់គប្ោងកមមវធីិបណតុ េះប ត្ ល និង ឯកឧតតមបណឌិ តស្ភាចារយ ្ត ប ុនគរឿន 
(រដឋគលខាធិការប្កសួ្ងអប់រ ំ យុវជ្ន និងកីឡា) បានប្ាប 
នឹងចាត់ទុកថាាចំណូលស្ប្មាប់គប្បើប្បាស់្គៅកនុងមជ្ឈមណឌ ល គោយមានតមាា ភាព។ 

ប្រការ១១: ការផ្សពវផ្ាយ 
     លោេនលោ យគនេះ ប្តូវប្បជំុ្សសពវសាយដល់ប្គឧូលរៃស ម្ន្រនតី  និងគរនិុសសិត ។ 

ប្រការ១២:  ការអនុវត្ត  
     គណៈគ្គប់គ្គង ប្គូឧលរៃស ម្ន្រនតី និងគរនិុសសតិ ណដលសិកា និងបគប្មើការងារលៅ ម្ជឈម្ណឌ េស្ស្ថវប្ជាវ

គរលុកាសេយជាំនន់ងមីទាាំងអស់ ប្តូវគោរព និងអនុវតតគោល នគោបាយគនេះ ឱ្យមាន
ឲ្យមានប្បសិ្ទធភាពខ្ពស់្ និងតមាា ភាពចាប់ពីថ្ថៃចុេះ ហតថគលខាលនុះតគៅ។ 

 

                                                         

ថ្ងៃគ្រហស្បតិ៍ ២ជកើត ដែមិរសិ្រ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក រ.ស្.២៥៦៣ 

            រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៩ 

                នាយរវិទ្យាសាា នជាតិអប់រ ំ

 

 

 

  

ចមលងរូន៖ 
 -ែុទ្ទកាល័យ ឯកឧតតមរែឋមន្រនតី អយក. 

 -អងគការស្កមមភារស្គ្ាប់ការអប់រ ាំជៅកមពុជា 

       “ជែើមបីរូនគ្ជាបជារ័ត៌ាន” 

 -រណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ ល គ្រឧូជទ្ទស្ 

  “ព ើម្បីគ្ាបនិងអនុវតតន៍” 

 - កាលបបវតតិ- ឯកសារ  
 



ប្ពះរាជាណាចប្ររម្ពជុា 
ជាត្ ិសាសនា ប្ពះម្ហារសប្ត្ 

 

រិចចសនា 
រគប្ម្ើការងាររយៈគពល៣ឆ្ន  ំគៅតាម្អនុវិទ្យាលយ័/វិទ្យាលយ័/វិទ្យាសាា ន 

 ែ្ញំព ម្ ោះ………………………….……….……………..ពភ្ទ………….សញ្ជា តិ……………….ជនាតិ………………….
ព ើតពៅថ្ងៃទី………….ខែ…………….ឆ្ន ំ…………. ពៅភូ្មិ្…………….………………. ឃញំ/សង្កា ត់……………….………….…
ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……………….…………….……….រាជធានី/ពែតត………………….………….។ 
ម្ញែរបរបច្ចញបបនន…………………………ឯ ពទស………………………………សាលា/វទិ្ាល័យ………………………………… 
ទីលំពៅបច្ចញបបនន……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ពលែទូរស័្រទ/Telegram……………….…………….……….អញីខម្៉ែល……………….…………………………………………….…….. 
ឳេញ ព ម្ ោះ………….………….…….ម្ញែរបរ……………….ទីលំពៅបច្ចញបបនន……………………ពលែទូរស័្រទ…………………. 
ម្តត យព ម្ ោះ………….………….…….ម្ញែរបរ……………….ទីលំពៅបច្ចញបបនន……………………ពលែទូរស័្រទ…………………. 
បតី/គ្បេនធព ម្ ោះ………….…………….ម្ញែរបរ……………….ទីលំពៅបច្ចញបបនន……………………ពលែទូរស័្រទ………………… 

 

សមូ្សនាថា 

 ពោរេតាម្ការចាត់តំាងរបស់គ្ សួងអប់រ ំយញវជន និង ីឡា ពោយបពគ្ម្ើការង្កររយៈពេល៣ឆ្ន ំ ពៅតាម្ 
អនញវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នពគ្កាយេីបានបញ្ច ប់ការសិ ាពោយពាគជ័យពៅម្ជឈម្ណឌ លស្សាវគ្ាវគរញពកាសលយជំនា
ន់ងមី តាម្អាទិភាេខ លែ្ញំបានពសនើសញំ  ូច្ខាងពគ្កាម្៖ 
  ១- អនញវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នគរញពកាសលយ………….………….…………………….… 
  ២- អនញវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នគរញពកាសលយ………….………….…………………….… 
  ៣- អនញវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នគរញពកាសលយ………….………….…………………….។ 
១-ពោរេបទបញ្ជា ថ្ទៃ នញង និងបទបញ្ញតតិពទេងៗរបស់ម្ជឈម្ណឌ លស្សាវគ្ាវគរញពកាសលយជំនាន់ងមី 
២-សម័គ្គចិ្តតពៅបពគ្ម្ើការង្ករពោយឥតល ខែណឌ ពៅតាម្វទិាល័យ/វទិាសាា នខ លបានចាត់តំាង។ 
  នញង រណីទៃញយេីគ្បការខាងពលើពនោះ ែ្ញំបាទ/នាងែ្ញំ សញែចិ្តតទទួលទណឌ  ម្មខាងវន័ិយ (លញបព ម្ ោះពច្ញេី 
បញ្ា ីគ្ បែណឌ  សងគ្បា ់អាហារបូ រណ៍ គ្បា ់ឧបតាម្ភពទេងៗ ជូនរ ឋវញិគ្គប់ចំ្នួន)។ 
 
  

ថ្ងៃ………………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 

ហតាពលខាសាមី្ែលួន 
ពលែ……………………………. 

ឯ ភាេ សូម្ពោរេជូនពលា /ពលា ស្សី
គ្បធានម្នៃីរអប់រ ំយញវជន និង ីឡា………………. 

“ព ើម្បីេិនិតយ និងសពគ្ម្ច្”។ 
ថ្ងៃទី…..…… ខែ…..…… ឆ្ន ំ២០២០ 

នាយ  

ពលែ……………………………. 
បានពឃើញ និងឯ ភាេ 

សូម្ពោរេជូនឯ ឧតតម្បណឌិ តសភាចារយរ ឋម្ន្តនតី  
“ព ើម្បីេិនិតយ និងសពគ្ម្ច្”។ 

ព្វើពៅ …………ថ្ងៃទី…..…… ខែ…..…… ឆ្ន ំ២០២០ 
ប្រធានម្នទីរអរ់រ ំយវុជន និងរីឡា 



ប្ពះរាជាណាចប្ររម្ពជុា 
ជាត្ ិសាសនា ប្ពះម្ហារសប្ត្ 

 
 

ជីវប្រវត្តសិគងេរ 
 

I-ជីវប្រវត្តិផ្ទទ លខ់្លួន 
១-នាម្គ្ត ូល-នាម្ែលួន ………………………………….………អកសរឡាតាំង………………………….………….……………. 
សញ្ជា តិ……….ជនាតិ……………….ជេទ្………ព ើតពៅថ្ងៃទី…….ខែ…………….ឆ្ន ំ…………. ជៅេូមិ…………… 
ឃញំ/សង្កា ត់………….……….…ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……………………….……….រាជធានី/ពែតត………………………….។ 

២-គ្បវតតិសិ ា 
- េីឆ្ន ំ……………… ល់………………ពរៀនពៅវទិាល័យ…………………………………………………………………… 
- េីឆ្ន ំ……………… ល់………………ពរៀនពៅ ……………………………………………………………………………… 
- េីឆ្ន ំ……………… ល់………………ពរៀនពៅ ……………………………………………………………………………… 

៣- គ្មិ្តវបប្ម៌្/សញ្ជញ បគ្ត………………………………………………………………………………………………………….. 
៤- គ្មិ្តយល់ ឹងភាសាបរពទស ពច្ោះភាសាអវី? ……………………និយាយ និងសរពសរ គ្មិ្តណា? ……………….. 
៥-ម្ញែជំនាញបខនាម្ (ពបើម្តន) ………………………………………………………………………………………………………… 

II-សាា នភាពប្រួសារ 

១-ឳេញ ព ម្ ោះ……….……………….…អាយញ…..….ឆ្ន ំ សព្ជា តិ…………សាល ប់ ឬរស់……ម្ញែរបរសេវថ្ងៃ………………… 
ទីលំពៅបច្ចញបបនន៖ េូមិ…………… ឃញំ/សង្កា ត់………….…ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……….………. រាជធានី/ពែតត……………. 
២-ម្តត យព ម្ ោះ……….……………….…អាយញ…..….ឆ្ន ំ សព្ជា តិ…………សាល ប់ ឬរស់……ម្ញែរបរសេវថ្ងៃ………………… 
ទីលំពៅបច្ចញបបនន៖ េូមិ…………… ឃញំ/សង្កា ត់………….…ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……….………. រាជធានី/ពែតត……………. 

 
III-រិចចសនាទ្យទួ្យលខុ្សប្តូ្វររសស់ាមី្ខ្លួនគលើជីវប្រវត្ត ិ

ែ្ញំបាទ/នាងែ្ញំសូម្សនាថា េ័ត៌ម្តនខ លបានពរៀបរាប់ជូនខាងពលើពនោះ េិតាគ្តឹម្គ្តូវ។ ពបើរ ពឃើញ 
េ័ត៌ម្តនណាខ លែញសេីការេិត ែ្ញំសូម្ទទួលែញសគ្តូវចំ្ពព្ជោះម្ញែច្ាប់ា្រម្តន។ 

 
  ថ្ងៃ………………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 

ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី………ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 
ហតាពលខាសាមី្ែលួន 

 

របូងត 
៤ x ៦ 



ប្ពះរាជាណាចប្ររម្ពជុា 
ជាត្ ិសាសនា ប្ពះម្ហារសប្ត្ 

 

លខិិ្ត្ធានា 
 ែ្ញំជ ម្ ុះ………………………….………….……ពភ្ទ……….អាយុ……….ឆ្ន ាំ សញ្ជា តិ…………….ជនាតិ…………. 
ទីលំពៅបច្ចញបបនន៖ ភូ្មិ្…………….……………………………………. ឃញំ/សង្កា ត់…………………………………….………….…
ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……………….…………………………….……….រាជធានី/ពែតត……………………………………….………….។ 
មុែរបរ………………………………………………………………ទី្កដនលង……………………………………………………………… 
សូ្មធានាែុស្គ្តូវចាំជ ុះនិស្សិតជ ម្ ុះ………………………….………….……ពភ្ទ……….អាយុ……….ឆ្ន ាំ សញ្ជា តិ……… 
ទីលំពៅស្រវថ្ងៃ៖ ផ្ទុះជលែ…………ភូ្មិ្…………….…… ឃញំ/សង្កា ត់……………………ែណឌ /ស្សុ /គ្ ុង……………….……. 
រាជធានី/ពែតត…………………………….………….រិតជា……………………………………………របស់្ែ្ុាំគ្បាកែដមន។ 

 
សមូ្បញ្ជា រថ់ា 

  
- រីវគ្បវតតិរបស់្ជ ម្ ុះ………….…………………រិតជាគ្តឹមគ្តូវ ជហើយ ( ាន ឬ រុាំាន) គ្កបែណឌ ការងាររ ឋ 
- យល់គ្រមជោយឥតលកខែណឌ ឱ្យជ ម្ ុះ………….………….……………ជគ្កាយរីបានបញ្ច ប់ការបណតុ ុះបណ្តត ល
ពៅម្ជឈម្ណឌ លស្រសាវគ្ជាវររជុកាស្លយជំនាន់ងមី ឱ្យជៅបាំជរញភារកិចច តមការចាត់តាំងរបស់្គ្កសួ្ងអប់រ ំយញវជន 
និង ីឡា  ូច្ព្ជ យសាមី្ជនបានច្ញោះ ិច្ចសនា។ 
ែ្ុាំសូ្មធានាែុស្គ្តូវចាំជ ុះមុែចាប់  នញង រណីទៃញយេីគ្បការខាងពលើពនោះ ែ្ញំបាទ/នាងែ្ញំ សញែចិ្តតទទួល 

យល់គ្េម្ឱ្យលញបព ម្ ោះពច្ញេីបញ្ា ីគ្ បែណឌ រ ឋ និងសងគ្បា ់អាហារបូ រណ៍ជូនរ ឋវញិគ្គប់ចំ្នួន។ 
   
 
 
 

  

រំណត្់សម្គា ល ់
- អន ធានាគ្តូវយ ឪេញ ម្តត យបពងាើត(ឬ គ្បេនធ/បតី)។  នញង រណីពៅលីវពហើយ ំគ្ព្ជ គ្តូវយ អន អាណាេាបាល ខ លគ្គប់គ្គងផ្ទៃ ល ់
- អន ធានាគ្តូវម្តនការបញ្ជា  ់េីឃញំ/សង្កា ត់ ឬអាា្្រខ លគ្គប់គ្គង។ 

បានពឃើញ និងបញ្ជា  ់ថា 
ពលា .………………… ……………………េិតា.…………… ……… 
………………… ………………… ………………………គ្បា  ខម្ន។ 

ថ្ងៃ……………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……… ខែ…………… ឆ្ន ំ២០២០ 

ថ្ងៃ………………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 

(ឪេញ ម្តត យ ឬអន អាណាេាបាល) 
(សាន ម្ពម្ថ្  ឬហតាពលខា) 

 



 

                                              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

                                                              ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

វិទ្យាសាា នជាតអិប់រ ំ

រទ្យរញ្ជា ផ្ផ្ទរនងុ 

សប្ម្គរ់ររនិុសសតិ្ 

គោង៖-ប្រកាសលេខៈ ១៤៦៦ អយក.ប្រក ចុុះថ្ងៃសុប្ក ១លកើត ខខភប្រររ ឆ្ន ាំច សាំររឹធិស័ក  

             ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃរី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ររស់ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និង  

             កីឡា សតីពីការរណតុ ុះរណ្តត េថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកាគរលុកា  

             សេយលៅវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ។ 

 -េរធផេលប្ជើសលរ ើសនិសសតិចូេសិកាថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកា    

  គរលុកាសេយ លៅវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ ឆ្ន ាំសិកា២០១៩-២០២០ ចុុះថ្ងៃរី៣០ ខខសីហា   

  ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

             លដើម្បីឱ្យដាំលណើ រការរណតុ ុះរណ្តត េថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្តជាន់ខពស់អរ់រ ាំ ឯកលរសប្រឹកា  គរលុកាសេយ លៅវរិាស្ថា ន
ជាតិអរ់រ ាំ មានភាពរេូន និងមានប្រសិរធិភាព សូម្ល្វើការខណនាំ ដេ់គរនិុស្សិត ដូចខាងលប្កាម្៖ 
 

ប្រការ១: គោលរណំង 
 បទបញ្ជជ ថ្សៃកនុងគនេះ មានគោលបំណងរមួចំណណក កនុងការគរៀបចំដំគណើ រការសិ្កា 

គដើមបឲី្យទទួលបានគុណភាព និងមានប្បសិ្ទធភាពខ្ពស់្ ប្ពម្ទំងការអប់រ ំគុណធម៌ និងសី្លធម៌ 
ណដលាកកាត ដ៏សំ្ខាន់កនុងការគលើកស្ៃួយវស័ិ្យអប់រ ំគដើមបីរួមចំណណក កនុងការអភិវឌឍធនធានមនុស្ស
លៅកនុងប្ពេះរាា្ចប្កកមពុា។ 

ប្រការ២: វិសាលភាព 

 បទបញ្ជជ ថ្សៃកនុងគនេះ ស្ប្មាប់អនុវតតចំគ េះគរនិុស្សិត ណដលសិ្កាលៅម្ជឈម្ណឌ េ ស្រាវប្ាវគរគុកាស្លយ
ជាំនន់ងមី ថ្នវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំណតប ុគ ណ្ េះ។ 

 

ប្រការ៣:   សំណ លំិខិតច ុះឈ ម្ ុះចលូឈ ៀន 



 កយសុ្ាំចាប់បនតការសិ្កា សលា បគ្តឯ តតជន កិចចស្នា លិែិតធានា ជស្ចកតី ដងលងអាំរីជោល
បាំណង រីវគ្បវតតិរបូស្ជងខប និងរបូងត។ គ្រប់ស្ាំណុាំ លិែិតទាំងអស់្ គ្តវូានការបញ្ជា ក់ រីគ្បធានអងគ
ភារ និងអាជ្ាធរដែនែីដែលសាមីរនរស់្ជៅ។ 

ប្រការ៤:  គរនិុស្សតិប្តូវមានគស្ចកតីពាោម អំណត់អត់ធមត់ បតូរផ្តត ច់ និងមានទំនួលខុ្ស្ 
ប្តូវកនុងការបំគពញនូវប្គប់ភារកិចចររស់ខាួន ណដលប្គឧូលរៃសបានប្រគេ់ជូន។ 

ប្រការ៥:  គរនិុស្សតិ ប្តូវណតបំគពញកិចចការប្គប់គប្កឌីត តាមការតប្មូវកនុងកមមវធីិសិ្កា។ ករណីណដលគរនិុស្សតិ 
ខ្កខានមិនបានបំគពញ ឬធាា ក់គប្កឌីត្មួយ ប្តូវគធវើកិចច ការគ េះគ ើងវញិ ។ 

ប្រការ៦:  កនុងករណី ណដលមិនបានបំគពញប្គប់លកខខ្ណឌ តប្មូវរបស់្កមមវធីិសិ្កា គរនិុស្សិត 
ប្តូវគរៀនប្តួតថាន ក់គៅឆ្ន ំគប្កាយ គោយមិនមានការរកាទុកការឧបតថមភប្បាក់គបៀវតសរ ៍គ ើយ។ 
គបើមិនប្ពមបនតការសិ្កាគទគ េះ គរនិុស្សតិនឹងប្តូវលុបគ ម្ េះគចញពីប ជ្ ី ប្កបខ្ណឌ  
ស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗជូនរដឋវញិ។ 

ប្រការ៧:   គរនិុសសតិប្តូវគរៀបចំចរោិស្មបតតិឲ្យបានស្មរមយ ថ្ថាថនូរ សុ្ភាពរាបា មធយត័ ាគំរលូអដល់ស្ងគម។ គរុ
និសសតិប្តូវ ក់បណណស្មាា ល់ខ្ាួន គៅគពលចូលកនុងបរគិវណ វរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ។ 

 

ប្រការ៨:  គរនិុសសតិប្តូវមកគរៀនឱ្យបានគទៀងទត់ទាន់លពេលវលា តម្គពលគមា ងកំណត់ឲ្យ បានម ត់ចត់ ចូេលរៀន
ឲ្យ នប្គប់គមា ង គោយធា ឲ្យបានាោច់ខាត ចំគ េះ ប្បសិ្ទធភាព និងគុណភាពថ្នការ
សិកា។ការសំុ្ចាប់គោយមានធុរៈចំាបាច់ គរ-ុ និសសតិ ប្តូវជូនដាំណឹងមកគណៈប្គរ់ប្គងម្ជឈម្ណឌ េ
ឲ្យបានមុនោ ងតិច១ថ្ថៃ។  

ប្រការ៩:  ឈ ៉ោ ងឈេលសិក្សា បសគ់  និសសតិ 

- គ ៉ោ ងចលូ-គចញររសរ់រនុិសសតិ 
✓ ពេលគ្េឹ ៖ ៧:០០  ល់ជា៉ោង១១:៣0។ 
✓ ពេលរពសៀល៖ ជា៉ោង ១៣:៣0  ល់ជា៉ោង ១៧:00។ 

- ការចារគចញពីម្ជឈម្ណឌ លម្ុនគពលរណំត្ ់
✓ គរញនិសេិត មិនគ្តូវបានអនញញ្ជញ តឲ្យចា ពច្ញេីមរឈមណឌ លពោយោម នការ អនុញ្ជា ត រីរ
ណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ លព ើយ។ 

ព្បការ១០: អវត្តម្គន និងរទ្យវនិយ័ 

- គរញនិសេិតអវតតម្តនឥតច្ាប់ ៣ ង នញងមួ្យឆម្តស ឬអវតតម្តនទំងម្តនច្ាប់ និងឥត ច្ាប់ ៦ ង 
 នញងមួ្យឆម្តស គ្តូវព្វើគពគ្ម្តងសិ ា ឬ ិច្ចការស្សាវគ្ាវ បខនាម្មួ្យពទៀត 
ព ើម្បីបញ្ច ប់តគ្ម្ូវការរបស់ម្ញែវាិា នីមួ្យៗពោយពាគជ័យ។ 

- កនុងករណី គរនិុស្សិតមិនបានបំគពញតាមលកខខ្ណឌ ខាងគលើ គរនិុស្សិតនឹងប្តូវោក់ 
ពិន័យតាមលកខណឌ ណដលបានណចងគៅកនុងប្បការ៥ និងប្រការ ៦ (សូ្មអានប្បការ៥ និងប្រការ៦ 
គ ើងវញិ)។ 

ប្រការ១១:   សគម្លៀររំពារ ់និងការគរៀរចំខ្លួន 

- គរញនិសេិតទំងអស់គ្តវូពសលៀ សពម្លៀ បំព្ជ ់តាម្ការ ំណត់របស់្វទិ្ាសាា នជាតិអប់រ ាំ (អាវស្ ជោឬ 
ស្ាំរត់រណ៌ជមម  ឬជែៀវ) 



- គរញនិសេិតទំងអស់គ្តវូតញបខតងែលួនឲ្យបានសម្រម្យ (ភាេពឆើតឆ្យ ពខាឬសំេត់ែូវប៊យ និងការ
លាបរណ៌ស្ក់ គ្តវូបានហាម្ឃាត់ជាោច់ោត)។ 

ប្រការ១២:  គរនិុសសតិ ប្តូវចូលរមួចំណណកកនុងការណថរកាប្ទពយស្មបតតិរបស់្ម្ជឈម្ណឌ េ ដូចាការគប្បើប្បាស់្
ស្មាភ របរកិាខ សិ្កាគសសងៗរមួមានៈ តុ-គៅអី ស្មាភ រឧបគទស្ ស្មាភ រ ពិគាធ កំុពយូទ័រ វគីដអូ 
គស្ៀវគៅសិ្កា។ល។ និងរមួចំណណកស្នសសំំ្ថ្ច ការគប្បើប្បាស់្ ទឹក គភាើងអគាិសនី ាគដើម។ 

ប្រការ១៣: គរនិុសសតិ ប្តូវចូលរមួស្កមមភាពគសសងៗ តាមការតប្មវូរបស់្ម្ជឈម្ណឌ េ និង វរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ ដូចា 
ចូលរមួស្ននិសី្ទ សិ្កាខ ាលា ស្កមមភាពស្រាវប្ាវ ការប្បជំុ្ ក់ព័នធ ប្ពមទំងស្កមមភាពស្ងគមមួយចំនួន 
តាមការចំាបាច់ាក់ណស្តង។ 

ប្រការ១៤: គរនិុសសតិ ប្តូវបំគពញកាតពវកិចចរបស់្ខ្ាួន និងមានការររួខុសប្តូវខពស់ កនុងការ សិកា ការពិភាកា កិចចការ
ស្ស្ថវប្ជាវ និងប្រធានររ ឬកិចចស្ស្ថវប្ជាវ ខដេ ប្គឧូលរៃស នដាក់ឱ្យល្វើ ឲ្យបានទន់គពលគវលាកំណត់ 
និងធាន ននូវគុណ ភាព។ 

ប្រការ១៥: គរនិុសសតិប្តូវបគងកើតទំ ក់ទំនងលអ ាមួយគណៈប្គរ់ប្គងប្គប់លំោប់ថាន ក់ ប្គឧូលរៃស 
គោយទទួលយកាម រតីស្ប្មបស្ប្មលួ និងអធាស្រស័្យោន កនុងការគោេះស្រាយ រាល់បញ្ជា ។ 

ប្រការ១៦: គរនិុស្សតិ ទំងអស់្ ប្តូវមានវន័ិយ និងប្បកាន់ខាជ ប់ នូវប្កមសី្លធម៌ និងប្តូវយកចិតត 
ទុកោក់ចំគ េះការសិ្កា ។  

ប្រការ១៧: គរនិុសសតិប្តូវមានការប្បងុប្បយ័តនកនុងការនិោយស្តី និងគិតដល់ កយស្មតីរបស់្ ខ្ាួន ចំគ េះគរនិុសសតិ
និងាធារណជ្ន កនុងការសតល់ព័ត៌មានអំពីការអប់រ ំទំង   ាធារណៈ និងឯកជ្ន។ 

ប្រការ១៨: គរនិុសសតិ មិនប្តូវល្វើការថ្រអងាគ ស្ប្បាក់ ឬប្បមូលប្បាក់គប្ៅសាូវការ ឬគធវើអាជី្វ កមម  កនុងបរគិវណវរិា
ស្ថា នជាតិអរ់រ ាំគ ើយ។  

ប្រការ១៩: គរនិុសសតិ មិនប្តូវ ក់ព័នធនឹងចល  ឬនិ ន ការនគោបាយណ្តមួ្យគ ើយ លែើយពិគស្ស្មិនប្តូវ
និោយ កសសាំដីណ្តខដេនាំឱ្យប េះ ល់ដល់ការដឹក ំ របស់្រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជាាោច់ខាត។ 

 

ប្រការ២០:   ករណីគរនិុសសិត របូ្មិនបានប្បតិបតតិតាមបទបប ញ្តតិទំងឡាយ ដូចបាន កំណត់ខាងគលើគ េះ ប្តូវ
ទទួលរងការោក់ពិន័យពីម្ជឈម្ណឌ េមានាអាទ ៈ វន័ិយ រដឋបាល ការស្តីបគ ៃ ស្ផ្តៃ ល់មាត់ 
ាលាយលកខណ៍អកសរ ការរញ្ឈរ់ការសិកា (លដាយតប្ម្ូវឱ្យស្ងប្បាក់អាហារបូករណ៍ 
និងប្បាក់ឧបតថមភគសសងៗជូនរដឋវញិ)។ល។ 

ប្រការ២១: ករណីបំ នធៃន់ធៃរគលើបទបប ញ្តតិណ្តមួ្យថ្នរររញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ ប្តូវគធវើការវនិិចឆ័យ ស្គប្មច 
គោយប្កុមប្បឹកាវន័ិយរបស់្ម្ជឈម្ណឌ េ ឬប្បគល់ជូ្នអាាា ធរមានស្មតថកិចច 
គោេះស្រាយតាមសាូវចាប់។ 

ប្រការ២២: ការផ្សពវផ្ាយ 
     បទបញ្ជជ ថ្សៃកនុងគនេះ ប្តូវប្បជំុ្សសពវសាយដល់ប្គឧូលរៃស ម្ន្រនតី  គរនិុសសតិ និងបិទ សាយាាធារណៈ។ 

ប្រការ២៣:  ការអនុវត្ត  
     គរនិុសសតិ ណដលសិកាលៅម្ជឈម្ណឌ េស្ស្ថវប្ជាវគរលុកាសេយជាំនន់ងមីទាាំងអស់ ប្តូវគោរព និងអនុវតត 

បទបញ្ជជ ថ្សៃកនុងគនេះ លដាយមានការររួេខុសប្តូវ និងឲ្យមានប្បសិ្ទធភាពខ្ពស់្ ចាប់ពីថ្ថៃចុេះហតថគលខា
លនុះតគៅ។ 

 



                                                         

ថ្ងៃគ្រហស្បតិ៍ ១៤ជកើត ដែេគ្ទ្បទ្ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក រ.ស្.២៥៦៣ 

            រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែ ញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៩ 

                នាយរវិទ្យាសាា នជាតិអប់រ ំ

 

 

  

ចមលងរូន៖ 
 -ែុទ្ទកាល័យ ឯកឧតតមរែឋមន្រនតី អយក. 

 -អងគការស្កមមភារស្គ្ាប់ការអប់រ ាំជៅកមពុជា 

       “ជែើមបីរូនគ្ជាបជារ័ត៌ាន” 

 -រណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ ល គ្រឧូជទ្ទស្ 

  “ព ើម្បីគ្ាបនិងអនុវតតន៍” 

 - កាលបបវតតិ- ឯកសារ  
 



បានគ ើញ និងឯរភារ 
......................ថ្ងៃទី............ខែ.............ឆ្ន ាំ២០២០ 

ព្បធានអងគភារ(នាយរសាលា) 
 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

សលាកបត័្រឯករតជន 

១- នាមត្រកូល និងនាមែលួន....................................................ជាអកសរឡាតាំង.................................................ភេទ....... 
២- ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំភ ើ រ...............................................................ទីកខនលងកាំភ ើ រ េូម.ិ...................................................... 
ឃ ាំ/សង្កា រ.់........................................ត្សុក/ែ ឌ .............................................រាជធានី/ភែរត....................................។ 
 ៣- ថ្ងៃខែឆ្ន ាំចូលបភត្មើការង្កររដ្ឋៈ.....................................ថ្ងៃខែឆ្ន ាំខរងតាំងស  បកន ងត្កបែ ័ឌ ........................................... 
៤- ថ្ងៃខែឆ្ន ាំចូលបភត្មើការង្ករកន ងត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡាៈ........................................................................................ 
៥- អងគភាពបភត្មើការង្ករបចច បបននៈ................................................................................................................................. 
៦- ថ្ងៃខែឆ្ន ាំភ ើងកាាំភបៀវរសច ងភត្កាយៈ....................................................ត្បភេទ និងកាាំត្ាក.់......................................... 
៧- កត្មរិវបបធម ៈ..................................................................................................................................................... 
៨- កត្មរិវជិាា ជីវៈ :..................................................................................................................................................... 
៩- ជាំនាញភសសងៗ "ភាា បលិ់ែិរបញ្ជា ក"់ 
១០- ឋានៈរួនាទីៈ...................................................ភារកិចចៈ.........................................ឯកភទស…………………………… 
១១- ស្ថា នភាពត្រួស្ថរៈ.............................................................................................................................................. 

- ភ ម្ ោះបត ីឬ ត្បពនធ..................................................................... 
- ម ែរបរបត ីឬ ត្បពនធ.................................................................... 
- ភ ម្ ោះកូន និងថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំភ ើ រ៖ 

១-................................................................................................................................................. 
២-................................................................................................................................................. 
៣-................................................................................................................................................. 

១២- អាស័យដ្ឋឋ នបចច បបននៈ ........................................................................................................................................ 
១៣- ភលែទូរស័ពទទាំនាកទ់ាំនងៈ......................................................E-mail.................................................................... 
១៤- ត្បវរតកិារង្ករៈ ភារកិចច និងថ្ងៃខែឆ្ន ាំខដ្លបាំភពញការង្ករជាបនតបនាទ ប៖់ 

១-.............................................................................................................................................................. 
២-.............................................................................................................................................................. 

 
 
      

 

 

 

rUbft 4 x 6 

ថ្ងៃ………………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 

ហត្ាគលខាសាម្ីខ្លួន 



 

 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

រិចចសនា 

 

ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំភ ម្ ោះ...........................................................ជាអកសរឡាតាំង.................................................................. 
ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំភ ើ រ..................................................ភារកិចច....................................................ឯកភទស............................ 
បភត្មើការង្ករភៅ..................................................................ខដ្លត្រូវភៅប ត ោះបណ្តត លកត្មរិបរញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់អបរ់ ំឯក
ភទស ត្បឹការរ ភកាសលយ  ភៅមជឈម ឌ លត្ស្ថវត្ជាវររ ភកាសលយជាំនានង់ម ី វទិាស្ថា នជារិអបរ់ ាំ រយៈភពលមយួឆ្ន ាំ (ដោយរក្សា 
ប្រាក្សដ់បៀវត្ស)។ 

 
ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមសនាចាំភ ោះម ែឯកឧរតមរដ្ឋមន្រនតីត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា ជាឱឡារកិថា 

ក្សនុងកំ្សឡុងដេលនៃការបណុ្ុះបណ្្តលដៃុះ ខំុ្ាទនាងខំុ្ៃឹង៖  
▪ មៃិសិក្សាជំនាញដសសងដៅវទិាស្ថា ៃ ឬស្ថក្សលវទិយល័យណ្តមយួដសសងដទៀត្ដឡើយ 
▪ មៃិដ វ្ើការងារដប្រៅដ ៉ោ ង (ដលើក្សលលងលត្ការងារឬ គដប្រ ងលែលស្ល់ជូៃដោយមជឈមណឌ លលត្ប៉ោុដណ្តណ ុះ) 
▪ មៃិេាយាមោក្សព់ាក្សយ ប្របឡងយក្សប្រក្សបខណឌ ដៅស្ថា បៃ័ណ្តមយួដឡើយ។  

ភពលបញ្ចបក់ារសិកា ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំនឹងសម័ត្រចិរតភៅបភត្មើការង្ករភៅស្ថលាភរៀនជាំនានង់មី ឬអងគភាពដ្ថ្ទភទៀរតមការចារ់
តាំងរបស់ត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា ភដ្ឋយ៖ 

▪ មនិទាមទារប ពវសិទធិភសសងៗ 
▪ ភោរពតមការចារត់ាំងរបស់អងគភាពប ត ោះបណ្តត ល 
▪ សម័ត្រចិរតបភត្មើការង្ករកន ងត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកឡីាយ៉ា ងរចិ ០៦ ( ត្ាាំមយួ ) ឆ្ន ាំ ។ 
 

ភបើសិន ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ មនិភោរពតមកិចចសនាភនោះ ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមធានាសងថ្ងលការសិកាខដ្លានទទួលកន ងរយៈ 
ភពលប ត ោះបណ្តត ល  និងទទួលែ សត្រូវចាំភ ោះម ែចាបជ់ាធរមាន ។ 
 

          

 
 
 

បានគ ើញ និងឯរភារ 
"តមកិចចសនារបស់ស្ថមជីន"  

ភធវើភៅ..............................ថ្ងៃទី..............ខែ..............ឆ្ន ាំ២០២០. 
      ព្បធានអងគភារ(នាយរសាលា) 

 

ថ្ងៃ………………………ខែ……………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 

ហត្ាគលខាសាមី្ជន 



 

 

 

គសចរតីថ្លែងអរំីគោលបណំង 

 

ភសចកតីខងលងអាំពីភោលបាំ ង និងមូលភេរ ថ្នការដ្ឋក ់កយស ាំបនតការសិកាថាន កប់រញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់អបរ់ ំឯកភទសត្បឹកា
ររ ភកាសលយ ខដ្លទទួលការឧបរាមភពតី្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកឡីា សត្មាបឆ់្ន ាំសិកា ២០២០ - ២០២១ភនោះ ។ 
ភរើអនករិរថាវរគសិកាភនោះមានស្ថរៈសាំខានក់ន ងការង្កររបស់អនកខដ្រឬភទ ? 

( ចូរសរភសរកនលោះទាំពរ័ ជាភាស្ថខែមរ និងជាភាស្ថអងភ់រលស ) ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Motivation Statement ( Half Page, in English ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ភធវើភៅ…………………………….ថ្ងៃទី……………ខែ…………….ឆ្ន ាំ២០២០ 

ហតាគលខាសាម្ីជន     
 



ភលែៈ ........................... 
ានភឃើញ និងភោរពបញ្ាូ នមក 

ឯកឧរតមរដ្ឋមន្រនតីត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា 
ភដ្ើមបពិីនិរយ និងសភត្មចភដ្ឋយកតីអន ភត្ោោះ ។ 
...............ថ្ងៃទី.........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០២០ 

ព្បធានម្នទីរ 
 

ភលែៈ ........................... 
ានភឃើញ និងភោរពបញ្ាូ នមក 

ត្បធានមនទីរអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា…………………… 
ភដ្ើមបពិីនិរយ និងសភត្មចភដ្ឋយកតីអន ភត្ោោះ ។ 

..................ថ្ងៃទី.........ខែ............ឆ្ន ាំ២០២០. 
ព្បធានអងគភារ(នាយរវិទ្យាលយ័) 

 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ពារយសុចំាប់បនតការសរិា 

ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំភ ម្ ោះ...........................................................ជាអកសរឡាតាំង.................................................................. 
ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំភ ើ រ........................................ទីកខនលងកាំភ ើ រេូម.ិ..................................ឃ ាំ/សង្កា រ.់................................... 
ត្សុក/ែ ឌ ......................................រាជធានី/ភែរត...........................ម ែង្ករសពវថ្ងៃជា....................................................ឯក
ភទស……………………………..ត្បភេទកាាំត្ាក.់............... អងគភាពបភត្មើការ................................................................. 

សមូ្គោររជូន 

ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរឡីា 

តាម្រយៈ ១. នាយកវទិាល័យ................................................................................................................... 

    ២. ត្បធានមនទីរអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា......................................................................................... 

រម្មវតាុៈ   សាំភ ើ រស ាំអន ញ្ជា របនតការសិកាវរគប ត ោះបណ្តត លកត្មរិបរញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់ឯកភទស ត្រូត្បកឹាររ ភកាសលយ        
         ភៅមជឈម ឌ លត្ស្ថវត្ជាវររ ភកាសលយជាំនានង់មី ថ្នវទិាស្ថា នជារអិបរ់ ាំ រយៈភពលមយួឆ្ន ាំ ភដ្ឋយរកាត្ាកភ់បៀវរស។ 

គោងៈ    .................................................................................................................................................................... .................... 
    .......................................................................................................... ............................................................................... 

 រតមកមមវរា  និងភយងខាងភលើ ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមភោរពជត្មាបជូនឯកឧរតមភមតត ត្ជាបថា ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ ត្រូវាន ត្ប ង
ជាបអ់ាហារូបករ ៍ភៅបនតការសិកាថាន កប់រញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់អបរ់ ាំ ឯកភទសត្រូត្បឹការរ ភកាសលយ រយៈភពល ១ ឆ្ន ាំ ភដ្ឋយរិរចាបពី់
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០២០ ដ្ល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ភៅមជឈម ឌ លត្ស្ថវត្ជាវររ ភកាសលយជាំនានង់ម ីថ្នវទិាស្ថា នជារិ
អបរ់ ាំ។   

 អាត្ស័យដូ្ចានភោរពជត្មាបជូនខាងភលើ   សូមឯកឧរតមរដ្ឋមន្រនតី  ភមតត ពិនិរយលទធភាពអន ញ្ជា រឱយែ្ ាំាទ /នាងែ្ ាំ  ាន
ភៅបនតការសិកាភដ្ឋយកតីអន ភត្ោោះ។  ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមសនាថានឹងភោរពតមបទបញ្ជា ថ្សទកន ង និងកមមវធីិសិការបស់ មជឈម ឌ ល
ត្ស្ថវត្ជាវររ ភកាសលយជាំនានង់ម ីឱយានត្រឹមត្រូវ ។ 

សូមឯកឧរតមភមតត ទទួលនូវការភោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស់អាំពែី្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ ។ 
 
សមូ្ភាា ប់ជាម្ួយនូវៈ          
- លិែរិបញ្ជា ក ់ឬលទធសលត្ប ងជាប ់០១ចាប ់ 
- សលាកបត័្រឯករតជន មានបទិរូបងរ ០១ ចាប ់
- កិចចសនា និងភសចកតីខងៃងពីភោលបាំ ង ០១ ចាប ់ 

 

 

 

 

ថ្ងៃ………………………ខែ…………… ឆ្ន ាំរូត ជទស័្ក រ.ស្.២៥៦៤ 
ព្វើពៅ ………………ថ្ងៃទី……ខែ……………ឆ្ន ំ២០២០ 

ហត្ាគលខាសាមី្ជន 



 

 
 


