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Application 
All candidates must fill the online form here: https://enrollment.ngprc.edu.kh/  

No other medium is allowed.  

In order to fill the form, prepare scans of: ID photo (4 x 6), 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 2022 to 31st August 2023 (including all the 

courses and the practicum). The thesis should be completed after the end of that academic year but before December 

2023. 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 three 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://enrollment.ngprc.edu.kh/


Concept Note for Research 
The Concept Note is no longer required to apply to NGPRC.  

Schedule and location 
Warning! Due to the coronavirus epidemic, this calendar might change.  

Applications: from 10 May to 10 June 2022 at 5:00 p.m. 

Writing tests will be held on 18 June 2022 at the National Institute of Education, Phnom Penh, from 8:00 a.m.  

Publication of the first results: 3 weeks after the writing test. 

Oral tests: starting from 18 July 2022 at 8:00 a.m. If you are selected, you’ll be summoned individually. 

Final results: 3 days after the last candidate has passed the interview.  

Questions and Answers session for the selected students: Monday, 8 August 2022 at 8:00 a.m. 

Signature of contracts: after the Q and A session. 

Orientation workshop for the students who have signed their contract: 25-26 August 2022. 

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

the new term, on 1st September 2022. 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 25. 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. Science teachers are strongly encouraged to apply.  

Entrance exams 
If needed, special procedures for the COVID-19 outbreak will be communicated shortly before the exams. 

Writing tests 
They will consist of two tests: 

1. A pedagogical test consisting of various open-ended questions, in Khmer, 1 hour  

2. An English test, 1.5 hours. Note that a very low score on the English test is eliminatory since most of the 

lessons and the learning materials are in English.  

The pedagogical test will cover the following themes: 

• Teaching methodology 

• Lesson planning and objectives 

• Student assessment 

• Educational Psychology 

• Cambodian school system 

It will test not only the knowledge of the candidates, but also their critical thinking.  

 



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. Examples are available on NGPRC website. 

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 a 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 (Prof. Chan Roath)  
 
Email: ngprc@moeys.gov.kh 
 

  

mailto:ngprc@moeys.gov.kh


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 ដេ់គរនិុសសិត ដូចខាងលប្កាម្៖ 
 

ព្បការ១: គោលបណំង 
 លោេនលោបាយលនុះ មានលោេរាំណងរមួ្ចាំខណក កនុងការលរៀរចាំដាំលណើ រការ សិកា លដើម្បឲី្យររួេបាន

គុណភាព និងមានប្រសិរធភាពខពស់។ លដើម្បឱី្យគរនិុសសតិ មានការតាំងចិតតខពស់ចាំល ុះការសិកា និង 
រល ច្ ៀសកុាំឱ្យមានការលបាុះរង់ការសិកា ក៏ដូចជាតួនរីជាអនកប្រឹកាគរលុកាសេយលប្កាយនរ ច្ រ់ការ
សិកា។ 



ព្បការ២: វិសាលភារ 

 លោេនលោបាយលនុះ សប្មារ់អនុវតតចាំល ុះគរនិុសសិត ខដេសិកាលៅម្ជឈម្ណឌ េ ស្រស្ថវប្ជាវ
គរលុកាសេយជាំនន់ងមី ថ្នវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំខតរ ុលណ្តណ ុះ។ 

 

ព្បការ៣:   គ្រប់ររនិុស្សតិទាំងអស់្ ដែលបានជគ្រើស្ជរ ើស្ ក៏ែូចជាបានចុុះចូលជរៀនថ្នន ក់ររញិ្ញា រប្ត ជាន់ខពស់អរ់រ ាំ 
ឯកលរសប្រឹកាគរលុកាសេយលនុះ មិ្នអនុញ្ញា តិឱ្យលបាុះរង់ជាដាច់ខាង។ 

ព្បការ៤:  គរនិុសសតិ ប្តូវខតរាំលពញកិចចការប្គរ់លប្កឌីត តម្ការតប្ម្ូវកនុងកម្មវ ិ្ ីសិកា។ (សូម្លម្ើេរររញ្ញា ថ្ផៃកនុង
សប្មារ់និសសតិ ប្រការ ៥, ៦, និង ៧)   

ព្បការ៥:  គរនិុសសតិមិ្នអនុញ្ញា តិឱ្យប្រឡងយកប្ករខណឌ  ឬកម្មវ ិ្ ីសិកាលផសងៗ ខដេមានេកខណៈស្រសលដៀង ឬ
ប្រហាក់ខែេនឹងកម្មវ ិ្ ីរណតុ ុះរណ្តត េលនុះជាដាច់ខាត។ 

ព្បការ៦:  គរនិុសសតិ តប្ម្ូវឱ្យរលប្ម្ើការងារ ជាអនកប្រឹកាគរលុកាសេយលៅស្ថលាលរៀនជាំនន់ងមី ឬវរិាស្ថា នអរ់រ ាំអរិ
ភាពររស់រដឋរយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ ឬរយៈលពេ៦ឆ្ន ាំកនុងប្ករខណឌ  ប្កសួងអរ់រ ាំ។ 

ព្បការ៧:  កនុងករណី ខដេមិ្នបានរាំលពញតម្េកខខណឌ ខាងលេើ គរនិុសសតិនឹងប្តូវេុរល ម្ ុះលចញពីរ ា្ ីប្ករ
ខណឌ  សងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗ ជូនរដឋវញិ ដូចខដេមានខចងលៅកនុងមាប្តរី៧ 
និងរី៨ខាងលប្កាម្។   

ព្បការ៨:   ការប ោះបងក់ារសកិ្សា 

- គរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗ ចាំនួន ៥០០ដុលាា រ (ប្បាាំរយដុលាា រ
អាលម្រកិគត់) កនុងមួ្យខខ។ ឧទាែរណ៍៖ គរនិុសសតិលបាុះរង់ការសិកាលប្កាយពីចូេលរៀនបាន ០២ ខខ 
(៥០០ដុលាា រ x ២ = ១ ០០០ ដុលាា រ)  ដូលចនុះគរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភ
លផសងៗ ចាំនួន ១ ០០០ ដុលាា រ (មួ្យ ន់ដុលាា រអាលម្រកិគត់) ។ 

- ខាងលប្កាម្លនុះ គឺជាមូ្េដាឋ នប្គឹុះថ្នការគណន៖  
ងវកិារគលប្មាងសររុ ៖ ចាំនួនគរនិុសសិតសររុ = ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសង  

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

ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសងសររុ ៖ ១២ខខ = ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសងកនុង១ខខ 

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

ព្បការ៩:  ការប ោះបងត់នួាទីជាអ្នក្សប្រឹក្សាគរបុកាសល្យ បប្កាយបញ្ចបក់ារសិក្សា   
-  គរនិុសសតិតប្ម្ូវឱ្យសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗ ចាំនួន ១៨០ដុលាា រ (មួ្យ
រយខរ តសិរដុលាា រអាលម្រកិគត់) កនុងមួ្យខខ។ ឧទាែរណ៍៖ គរនិុសសិតលបាុះរង់តួនរីអនកប្រឹកា
គរលុកាសេយលប្កាយរ ច្ រ់ការសិកាបានមួ្យឆ្ន ាំ (១៨០ដុលាា រ x ២៤ = ៤ ៣២០ ដុលាា រ)  ដូលចនុះគរនិុសសតិ
តប្ម្ូវឱ្យសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗ សប្មារ់២៤ខខ ខដេលៅសេ់លៅកនុង កិចច
សនា ចាំនួន ៤ ៣២០ ដុលាា រ (រួន ន់រីរយថ្ម្ភដុលាា រអាលម្រកិគត់) ។ 

- ខាងលប្កាម្លនុះ គឺជាមូ្េដាឋ នប្គឹុះថ្នការគណន៖  
ងវកិារគលប្មាងសររុ ៖ ចាំនួនគរនិុសសិតសររុ = ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសង  

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



ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសងសររុ ៖ ៦៦ខខ = ចាំនួនងវកិារខដេប្តូវសងកនុង១ខខ 

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

ព្បការ១០:  ងវកិារខដេររួេបានម្កពីការសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗ ពីគរនិុសសតិ នឹងប្តូវ
រងវិេចូេគលប្មាងងវកិារសប្មារ់ម្ជឈម្ណឌ េ លដាយមានរបាយការណ៍ ជូនដេ់គណៈកម្មការប្គរ់លប្ោង
កម្មវ ិ្ ីរណតុ ុះរណ្តត េ និង ឯកឧតតម្រណឌិ តសភាចារយ ណ្តត រ ុនលរឿន (រដឋលេខា្ិការប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា) បានប្ជារ នឹងចាត់រុកថ្នជាចាំណូេសប្មារ់លប្រើប្បាស់លៅកនុងម្ជឈម្ណឌ េ លដាយមានតមាា ភា
ព។ 

ព្បការ១១: ការផ្សរវផ្ាយ 
     លោេនលោបាយលនុះ ប្តូវប្រជុាំផសពវផាយដេ់ប្គឧូលរៃស ម្ន្រនតី  និងគរនិុសសិត ។ 

ព្បការ១២:  ការអនុវតត  
     រណៈគ្រប់គ្រង ប្គឧូលរៃស ម្ន្រនតី និងគរនិុសសតិ ខដេសិកា និងរលប្ម្ើការងារលៅ ម្ជឈម្ណឌ េស្រស្ថវប្ជាវ

គរលុកាសេយជាំនន់ងមីទាាំងអស់ ប្តូវលោរព និងអនុវតតលោេ នលោបាយលនុះ ឱ្យមានឲ្យមានប្រសិរធភាព
ខពស់ និងតមាា ភាពចារ់ពីថ្ងៃចុុះ ែតាលេខាលនុះតលៅ។ 

 

                                                         

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

                                      រារធានីភ្នាំជរញ ថ្ងៃទី២៨ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

                                     នាយរវិទ្យាសាា នជាតិអប់រ ំ

 

 

 

  

ចមលងរូន៖ 
 -ែុទទកាល័យ ឯកឧតតមរែឋមន្រនតី អយក. 

 -អងគការស្កមមភារស្គ្ាប់ការអប់រ ាំជៅកមពុជា 

       “ជែើមបីរូនគ្ជាបជារ័ត៌ាន” 

 -រណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ ល គ្រឧូជទទស្ 

  “ជែើមបីគ្ជាបនិងអនុវតតន៍” 

 - កាលបបវតតិ- ឯកសារ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

រិចចសនា 
បគព្ម្ើការងាររយៈគរល៣ឆ្ន  ំគៅតាម្អនុវិទ្យាលយ័/វិទ្យាលយ័/វិទ្យាសាា ន 

 ែ្ុាំជ ម្ ុះ………………………….……….……………..ជភ្ទ………….ស្ញ្ជា តិ……………….រនជាតិ………………….ជកើតជៅថ្ងៃ
ទី………….ដែ…………….ឆ្ន ាំ…………. ជៅភូ្មិ…………….………………. ឃុាំ/ស្ង្កា ត់……………….………….…ែណឌ /ស្ស្ុក/
គ្កុង……………….…………….……….រារធានី/ជែតត………………….………….។ 
មុែរបរបចចុបបនន…………………………ឯកជទស្………………………………សាលា/វទិាល័យ………………………………… 
ទីលាំជៅបចចុបបនន……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ជលែទូរស័្រទ/Telegram……………….…………….……….អីុដម៉ែល……………….…………………………………………….…….. 
ឳរុកជ ម្ ុះ………….………….…….មុែរបរ……………….ទីលាំជៅបចចុបបនន……………………ជលែទូរស័្រទ…………………. 
ាត យជ ម្ ុះ………….………….…….មុែរបរ……………….ទីលាំជៅបចចុបបនន……………………ជលែទូរស័្រទ…………………. 
បតី/គ្បរនធជ ម្ ុះ………….…………….មុែរបរ……………….ទីលាំជៅបចចុបបនន……………………ជលែទូរស័្រទ………………… 

 

សមូ្សនាថា 

 ជោររតាមការចាត់តាាំងរបស់្គ្កសួ្ងអប់រ ាំ យុវរន និងកីឡា ជោយបជគ្មើការង្កររយៈជរល៣ឆ្ន ាំ ជៅតាម អនុវទិាល័
យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នជគ្កាយរីបានបញ្ច ប់ការសិ្កាជោយជជាររ័យជៅមរឈមណឌ លស្សាវគ្ជាវររជុកាស្លយរាំនាន់ងមី តាម
អាទិភារដែលែ្ុាំបានជស្នើសុ្ាំ ែូចខាងជគ្កាម៖ 
  ១- អនុវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នររុជកាស្លយ………….………….…………………….… 
  ២- អនុវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នររុជកាស្លយ………….………….…………………….… 
  ៣- អនុវទិាល័យ/វទិាល័យ/វទិាសាា នររជុកាស្លយ………….………….…………………….។ 
១-ជោររបទបញ្ជា ថ្ទទកនុង និងបទបញ្ញតតិជទសងៗរបស់្មរឈមណឌ លស្សាវគ្ជាវររុជកាស្លយរាំនាន់ងមី 
២-ស្ម័គ្រចិតតជៅបជគ្មើការង្ករជោយឥតលកខែណឌ ជៅតាមវទិាល័យ/វទិាសាា នដែលបានចាត់តាាំង។ 
 កនុងករណីទទុយរីគ្បការខាងជលើជនុះ ែ្ុាំបាទ/នាងែ្ុាំ សុ្ែចិតតទទួលទណឌ កមមខាងវន័ិយ (លុបជ ម្ ុះជចញរី បញ្ា ីគ្កប
ែណឌ  ស្ងគ្បាក់អាហារបូករណ៍ គ្បាក់ឧបតាមភជទសងៗ រូនរែឋវញិគ្រប់ចាំនួន)។ 
 
  

ថ្ងៃ………………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 
ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតាជលខាសាមីែលួន 
ជលែ……………………………. 

ឯកភារ ស្ូមជោរររូនជលាក/ជលាកស្សី្គ្បធាន
មនទីរអប់រ ាំ យុវរន និងកីឡា………………. 

“ជែើមបីរិនិតយ និងស្ជគ្មច”។ 
ថ្ងៃទី…..…… ដែ…..…… ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាយក 

ជលែ……………………………. 
បានជឃើញ និងឯកភារ ស្ូមជោរររូនឯកឧតតម

បណឌិ តស្ភាចារយរែឋមន្រនតី  
“ជែើមបីរិនិតយ និងស្ជគ្មច”។ 

ជ្ាើជៅ …………ថ្ងៃទី…..…… ដែ…..…… ឆ្ន ាំ២០២២ 
ព្បធានម្នទីរអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ជីវព្បវតតសិគងេប 
 

I-ជីវព្បវតតិផ្ទទ លខ់្លួន 
១-នាមគ្តកូល-នាមែលួន ………………………………….………អកសរឡាតាាំង………………………….………….……………. 
ស្ញ្ជា តិ……….រនជាតិ……………….ជភ្ទ………ជកើតជៅថ្ងៃទី…….ដែ…………….ឆ្ន ាំ…………. ជៅភូ្មិ…………… ឃុាំ/
ស្ង្កា ត់………….……….…ែណឌ /ស្ស្ុក/គ្កុង……………………….……….រារធានី/ជែតត………………………….។ 

២-គ្បវតតិសិ្កា 
- រីឆ្ន ាំ………………ែល់………………ជរៀនជៅវទិាល័យ…………………………………………………………………… 
- រីឆ្ន ាំ………………ែល់………………ជរៀនជៅ ……………………………………………………………………………… 
- រីឆ្ន ាំ………………ែល់………………ជរៀនជៅ ……………………………………………………………………………… 

៣-កគ្មិតវបប្ម៌/ស្ញ្ជញ បគ្ត………………………………………………………………………………………………………….. 
៤-កគ្មិតយល់ែឹងភាសាបរជទស្ ជចុះភាសាអាី? ……………………និយាយ និងស្រជស្រកគ្មិតណា? ……………….. 
៥-មុែរាំនាញបដនាម (ជបើាន) ………………………………………………………………………………………………………… 

II-សាា នភារព្រួសារ 
១-ឳរុកជ ម្ ុះ……….……………….…អាយុ…..….ឆ្ន ាំ ស្ព្ជា តិ…………សាល ប់ ឬរស់្……មុែរបរស្រាថ្ងៃ………………… 
ទីលាំជៅបចចុបបនន៖ ភូ្មិ…………… ឃុាំ/ស្ង្កា ត់………….…ែណឌ /ស្ស្ុក/គ្កុង……….………. រារធានី/ជែតត……………. 
២-ាត យជ ម្ ុះ……….……………….…អាយុ…..….ឆ្ន ាំ ស្ព្ជា តិ…………សាល ប់ ឬរស់្……មុែរបរស្រាថ្ងៃ………………… 
ទីលាំជៅបចចុបបនន៖ ភូ្មិ…………… ឃុាំ/ស្ង្កា ត់………….…ែណឌ /ស្ស្ុក/គ្កុង……….………. រារធានី/ជែតត……………. 

 
III-រិចចសនាទ្យទួ្យលខុ្សព្តូវរបសស់ាមី្ខ្លួនគលើជីវព្បវតត ិ

ែ្ុាំបាទ/នាងែ្ុាំសូ្មស្នាថា រ័ត៌ានដែលបានជរៀបរាប់រូនខាងជលើជនុះ រិតជាគ្តឹមគ្តូវ។ ជបើរកជឃើញ រ័ត៌ានណា
ដែលែុស្រីការរិត ែ្ុាំសូ្មទទួលែុស្គ្តូវចាំជព្ជុះមុែចាប់ជា្រាន។ 

 
  ថ្ងៃ………………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 

ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី………ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 
ហតាជលខាសាមីែលួន 

 

របូងត 
៤ x ៦ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

លខិិ្តធានា 
 ែ្ុាំជ ម្ ុះ………………………….………….……ជភ្ទ……….អាយុ……….ឆ្ន ាំ ស្ញ្ជា តិ…………….រនជាតិ…………. 
ទីលាំជៅបចចុបបនន៖ ភូ្មិ…………….……………………………………. ឃុាំ/ស្ង្កា ត់…………………………………….………….…ែណឌ /
ស្ស្ុក/គ្កុង……………….…………………………….……….រារធានី/ជែតត……………………………………….………….។ 
មុែរបរ………………………………………………………………ទីកដនលង……………………………………………………………… 
សូ្មធានាែុស្គ្តូវចាំជព្ជុះនិស្សិតជ ម្ ុះ………………………….………….……ជភ្ទ……….អាយុ……….ឆ្ន ាំ ស្ញ្ជា តិ……… 
ទីលាំជៅស្រាថ្ងៃ៖ ទទុះជលែ…………ភូ្មិ…………….…… ឃុាំ/ស្ង្កា ត់……………………ែណឌ /ស្ស្ុក/គ្កុង……………….……. 
រារធានី/ជែតត…………………………….………….រិតជា……………………………………………របស់្ែ្ុាំគ្បាកែដមន។ 

 
សមូ្បញ្ជា រថ់ា 

  
- រីវគ្បវតតិរបស់្ជ ម្ ុះ………….…………………រិតជាគ្តឹមគ្តូវ ជហើយ ( ាន ឬ រុាំាន) គ្កបែណឌ ការង្កររែឋ 
- យល់គ្រមជោយឥតលកខែណឌ ឱ្យជ ម្ ុះ………….………….……………ជគ្កាយរីបានបញ្ច ប់ការបណតុ ុះបណាត លជៅ
មរឈមណឌ លស្សាវគ្ជាវររជុកាស្លយរាំនាន់ងមី ឱ្យជៅបាំជរញភារកិចច តាមការចាត់តាាំងរបស់្គ្កសួ្ងអប់រ ាំ យុវរន និងកីឡា 
ែូចព្ជកយសាមីរនបានចុុះកិចចស្នា។ 
ែ្ុាំសូ្មធានាែុស្គ្តូវចាំជព្ជុះមុែចាប់ កនុងករណីទទុយរីគ្បការខាងជលើជនុះ ែ្ុាំបាទ/នាងែ្ុាំ សុ្ែចិតតទទួល យល់គ្រមឱ្យ

លុបជ ម្ ុះជចញរីបញ្ា ីគ្កបែណឌ រែឋ និងស្ងគ្បាក់អាហារូបករណ៍រូនរែឋវញិគ្រប់ចាំនួន។ 
   
 
 
 

  

រំណត់សម្គា ល ់
- អនកធានាគ្តូវយកឪរុកាត យបជងាើត(ឬ គ្បរនធ/បតី)។ កនុងករណីជៅលីវជហើយកាំគ្ព្ជ គ្តូវយកអនកអាណារាបាល ដែលគ្រប់គ្រងផ្ទទ ល ់
- អនកធានាគ្តូវានការបញ្ជា ក់រីឃុាំ/ស្ង្កា ត់ ឬអាជ្ា្រដែលគ្រប់គ្រង។ 

បានជឃើញ និងបញ្ជា ក់ថា 
ជលាក.………………… ……………………រិតជា.…………… ……… ………………… 

………………… ………………………គ្បាកែដមន។ 
ថ្ងៃ……………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 

ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……… ដែ…………… ឆ្ន ាំ២០២២ 

ថ្ងៃ………………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 
ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 

(ឪរុកាត យ ឬអនកអាណារាបាល) 
(សាន មជមថ្ែ ឬហតាជលខា) 

 



 

                                              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

                                                              ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរឡីា 

វិទ្យាសាា នជាតអិប់រ ំ

បទ្យបញ្ជា ផ្ផ្ទរនងុ 

សព្ម្គប់ររនិុសសតិ 

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 ដេ់គរនិុសសិត ដូចខាងលប្កាម្៖ 
 

ព្បការ១: គោលបណំង 
 រររញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ មានលោេរាំណងរមួ្ចាំខណក កនុងការលរៀរចាំដាំលណើ រការសិកា លដើម្បឲី្យររួេបាន

គុណភាព និងមានប្រសិរធភាពខពស់ ប្ពម្ទាាំងការអរ់រ ាំ គុណ្ម៌្ និងសីេ្ម៌្ ខដេជាកកាត ដ៏សាំខាន់កនុង
ការលេើកសៃួយវស័ិយអរ់រ ាំ លដើម្បីរមួ្ចាំខណក កនុងការអភិវឌឍ្នធានម្នុសសលៅកនុងប្ពុះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា។ 

ព្បការ២: វិសាលភារ 

 រររញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ សប្មារ់អនុវតតចាំល ុះគរនិុសសិត ខដេសិកាលៅម្ជឈម្ណឌ េ ស្រស្ថវប្ជាវគរលុកាសេយ
ជាំនន់ងមី ថ្នវរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំខតរ ុលណ្តណ ុះ។ 

 

ព្បការ៣:   សំណំុល្ិខិតចោុះប ម្ ោះចលូ្បរៀន 



ព្ជកយសុ្ាំចាប់បនតការសិ្កា ស្លាកបគ្តឯកតតរន កិចចស្នា លិែិតធានា ជស្ចកតី ដងលងអាំរីជោល
បាំណង រីវគ្បវតតិរបូស្ជងខប និងរបូងត។ គ្រប់ស្ាំណុាំ លិែិតទាំងអស់្ គ្តវូានការបញ្ជា ក់ រីគ្បធានអងគ
ភារ និងអាជ្ា្រដែនែីដែលសាមីរនរស់្ជៅ។ 

ព្បការ៤:  គរនិុសសតិប្តូវមានលសចកតីពាោម្ អាំណត់អត់្មត់ រតូរផ្តត ច់ និងមានរាំនួេខុស ប្តូវកនុងការរាំលពញនូវប្គរ់
ភារកិចចររស់ខាួន ខដេប្គឧូលរៃសបានប្រគេ់ជូន។ 

ព្បការ៥:  គរនិុសសតិ ប្តូវខតរាំលពញកិចចការប្គរ់លប្កឌីត តម្ការតប្ម្ូវកនុងកម្មវ ិ្ ីសិកា។ ករណីខដេគរនិុសសតិ ខក
ខានមិ្នបានរាំលពញ ឬធាា ក់លប្កឌីតណ្តមួ្យ ប្តូវល្វើកិចច ការលនុះលឡើងវញិ ។ 

ព្បការ៦:  កនុងករណី ខដេមិ្នបានរាំលពញប្គរ់េកខខណឌ តប្ម្ូវររស់កម្មវ ិ្ ីសិកា គរនិុសសិត ប្តូវលរៀនប្តួតថ្នន ក់លៅឆ្ន ាំ
លប្កាយ លដាយមិ្នមានការរការុកការឧរតាម្ភប្បាក់លរៀវតសរ ៍លឡើយ។ លរើមិ្នប្ពម្រនតការសិកាលរលនុះ គរុ
និសសតិនឹងប្តូវេុរល ម្ ុះលចញពីរ ា្ ី ប្ករខណឌ  សងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផសងៗជូនរដឋ
វញិ។ 

ព្បការ៧:   គរនិុសសតិប្តូវលរៀរចាំចរោិសម្បតតិឲ្យបានសម្រម្យ ថ្ងាងនូរ សុភាពរារស្ថ ម្្យត័ ជាគាំរេូអដេ់សងគម្។ គរុ
និសសតិប្តូវ ក់រណណសមាគ េ់ខាួន លៅលពេចូេកនុងររលិវណ វរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ។ 

 

ព្បការ៨:  គរនិុសសតិប្តូវម្កលរៀនឱ្យបានលរៀងទាត់ទាន់លពេលវលា តម្លពេលមា ងកាំណត់ឲ្យ បានម្ ត់ចត់ ចូេលរៀន
ឲ្យបានប្គរ់លមា ង លដាយធានឲ្យបានជាដាច់ខាត ចាំល ុះ ប្រសិរធភាព និងគុណភាពថ្នការសិកា។ការសុាំ
ចារ់លដាយមាន្ុរៈចាាំបាច់ គរ-ុ និសសិត ប្តូវជូនដាំណឹងម្កគណៈប្គរ់ប្គងម្ជឈម្ណឌ េឲ្យបានមុ្នោ ង
តិច១ថ្ងៃ។  

ព្បការ៩:  ប ៉ោ ងបេល្សិក្សារបសគ់រនុិសសតិ 

- គម្គ៉ោ ងចលូ-គចញរបសរ់រនុិសសតិ 
✓ ជរលគ្រឹក៖ ៧:០០ ែល់ជា៉ែង១១:៣0។ 
✓ ជរលរជស្ៀល៖ ជា៉ែង ១៣:៣0 ែល់ជា៉ែង ១៧:00។ 

- ការចារគចញរីម្ជឈម្ណឌ លម្ុនគរលរណំត ់
✓ ររនិុស្សិត មិនគ្តូវបានអនុញ្ជញ តឲ្យចាកជចញរីមរឈមណឌ លជោយោម នការ អនុញ្ជញ ត រីរ
ណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ លជ ើយ។ 

ព្បការ១០: អវតតម្គន និងបទ្យវនិយ័ 

- ររនិុស្សិតអវតតានឥតចាប់ ៣ែងកនុងមួយឆាស្ ឬអវតតានទាំងានចាប់ និងឥត ចាប់ ៦ែង 
កនុងមួយឆាស្ គ្តវូជ្ាើរជគ្ាងសិ្កា ឬកិចចការស្សាវគ្ជាវ បដនាមមួយជទៀត ជែើមបីបញ្ច ប់តគ្មវូការ
របស់្មុែវជិាា នីមួយៗជោយជជាររ័យ។ 

- កនុងករណី គរនិុសសិតមិ្នបានរាំលពញតម្េកខខណឌ ខាងលេើ គរនិុសសិតនឹងប្តូវដាក់ ពិន័យតម្
េកខណឌ ខដេបានខចងលៅកនុងប្រការ៥ និងប្រការ ៦ (សូម្អានប្រការ៥ និងប្រការ៦ លឡើងវញិ)
។ 

ព្បការ១១:   សគម្លៀរបំពារ ់និងការគរៀបចំខ្លួន 

- ររនិុស្សិតទាំងអស់្គ្តវូជស្លៀកស្ជមលៀកបាំព្ជក់តាមការកាំណត់របស់្វទិាសាា នជាតិអប់រ ាំ (អាវស្ ជខាឬ 
ស្ាំរត់រណ៌ជមម  ឬជែៀវ) 



- ររនិុស្សិតទាំងអស់្គ្តវូតុបដតងែលួនឲ្យបានស្មរមយ (ភារជឆើតឆ្យ ជខាឬស្ាំរត់ែូវប៊យ និងការលាប
រណ៌ស្ក់ គ្តវូបានហាមឃាត់ជាោច់ខាត)។ 

ព្បការ១២:  គរនិុសសតិ ប្តូវចូេរមួ្ចាំខណកកនុងការខងរកាប្រពយសម្បតតិររស់ម្ជឈម្ណឌ េ ដូចជាការលប្រើប្បាស់សមាភ រររ ិ
កាខ សិកាលផសងៗរមួ្មានៈ តុ-លៅអី សមាភ រឧរលរស សមាភ រ ពិលស្ថ្ កុាំពយូរ័រ វលីដអូ លសៀវលៅសិកា។េ។ និង
រមួ្ចាំខណកសនសាំសាំថ្ច ការលប្រើប្បាស់ រឹក លភាើងអគគិសនី ជាលដើម្។ 

ព្បការ១៣: គរនិុសសតិ ប្តូវចូេរមួ្សកម្មភាពលផសងៗ តម្ការតប្ម្វូររស់ម្ជឈម្ណឌ េ និង វរិាស្ថា នជាតិអរ់រ ាំ ដូចជា 
ចូេរមួ្សននិសីរ សិកាខ ស្ថលា សកម្មភាពស្រស្ថវប្ជាវ ការប្រជុាំ ក់ព័នធ ប្ពម្ទាាំងសកម្មភាពសងគម្មួ្យចាំនួន 
តម្ការចាាំបាច់ជាក់ខសតង។ 

ព្បការ១៤: គរនិុសសតិ ប្តូវរាំលពញកាតពវកិចចររស់ខាួន និងមានការររួខុសប្តូវខពស់ កនុងការ សិកា ការពិភាកា កិចចការ
ស្រស្ថវប្ជាវ និងប្រធានររ ឬកិចចស្រស្ថវប្ជាវ ខដេ ប្គឧូលរៃសបានដាក់ឱ្យល្វើ ឲ្យបានទាន់លពេលវលាកាំណត់ 
និងធានបាននូវគុណ ភាព។ 

ព្បការ១៥: គរនិុសសតិប្តូវរលងកើតរាំនក់រាំនងេអ ជាមួ្យគណៈប្គរ់ប្គងប្គរ់េាំដារ់ថ្នន ក់ ប្គឧូលរៃស លដាយររួេយក
ស្ថម រតីសប្ម្រសប្ម្ួេ និងអ្ាស្រស័យោន កនុងការលដាុះស្រស្ថយ រាេ់រញ្ញា ។ 

ព្បការ១៦: គរនិុសសតិ ទាាំងអស់ ប្តូវមានវន័ិយ និងប្រកាន់ខាា រ់ នូវប្កម្សីេ្ម៌្ និងប្តូវយកចិតត រុកដាក់ចាំល ុះការ
សិកា ។  

ព្បការ១៧: គរនិុសសតិប្តូវមានការប្រងុប្រយ័តនកនុងការនិោយសតី និងគិតដេ់ កយសម្តីររស់ ខាួន ចាំល ុះគរនិុសសតិនិង
ស្ថធារណជន កនុងការផតេ់ព័ត៌មានអាំពីការអរ់រ ាំ ទាាំង   ស្ថធារណៈ និងឯកជន។ 

ព្បការ១៨: គរនិុសសតិ មិ្នប្តូវល្វើការថ្រអងាគ សប្បាក់ ឬប្រមូ្េប្បាក់លប្ៅផាូវការ ឬល្វើអាជីវ កម្មននកនុងររលិវណវរិា
ស្ថា នជាតិអរ់រ ាំលឡើយ។  

ព្បការ១៩: គរនិុសសតិ មិ្នប្តូវ ក់ព័នធនឹងចេន ឬនិនន ការនលោបាយណ្តមួ្យលឡើយ លែើយពិលសសមិ្នប្តូវ
និោយ កសសាំដីណ្តខដេនាំឱ្យរ ុះ េ់ដេ់ការដឹកនាំ ររស់រាជរដាឋ ភិបាេកម្ពុជាជាដាច់ខាត។ 

 

ព្បការ២០:   ករណីគរនិុសសិត ររូណ្តមិ្នបានប្រតិរតតិតម្រររប ា្តតិទាាំងឡាយ ដូចបាន កាំណត់ខាងលេើលនុះ ប្តូវ
ររួេរងការដាក់ពិន័យពីម្ជឈម្ណឌ េមានជាអារ ៈ វន័ិយ រដឋបាេ ការសតីរលនៃ សផ្តៃ េ់មាត់ ជា
លាយេកខណ៍អកសរ ការរ្ឈរ់ការសិកា (លដាយតប្ម្វូឱ្យសងប្បាក់អាហាររូករណ៍ និងប្បាក់ឧរតាម្ភលផស
ងៗជូនរដឋវញិ)។េ។ 

ព្បការ២១: ករណីរាំ ន្ៃន់្ៃរលេើរររប ា្តតិណ្តមួ្យថ្នរររញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ ប្តូវល្វើការវនិិចឆ័យ សលប្ម្ច 
លដាយប្កុម្ប្រឹកាវន័ិយររស់ម្ជឈម្ណឌ េ ឬប្រគេ់ជូនអាជាា ្រមានសម្តាកិចច លដាុះស្រស្ថយតម្ផាូវ
ចារ់។ 

ព្បការ២២: ការផ្សរវផ្ាយ 
     រររញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ ប្តូវប្រជុាំផសពវផាយដេ់ប្គឧូលរៃស ម្ន្រនតី  គរនិុសសតិ និងរិរ ផាយជាស្ថធារណៈ។ 

ព្បការ២៣:  ការអនុវតត  
     គរនិុសសតិ ខដេសិកាលៅម្ជឈម្ណឌ េស្រស្ថវប្ជាវគរលុកាសេយជាំនន់ងមីទាាំងអស់ ប្តូវលោរព និងអនុវតត ររ

រញ្ញា ថ្ផៃកនុងលនុះ លដាយមានការររួេខុសប្តូវ និងឲ្យមានប្រសិរធភាពខពស់ ចារ់ពីថ្ងៃចុុះែតាលេខាលនុះត
លៅ។ 

 



                                                         

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

                                        រារធានីភ្នាំជរញ ថ្ងៃទី១២ ដែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

                                         នាយរវិទ្យាសាា នជាតិអប់រ ំ

 

 

  

ចមលងរូន៖ 
 -ែុទទកាល័យ ឯកឧតតមរែឋមន្រនតី អយក. 

 -អងគការស្កមមភារស្គ្ាប់ការអប់រ ាំជៅកមពុជា 

       “ជែើមបីរូនគ្ជាបជារ័ត៌ាន” 

 -រណៈគ្រប់គ្រងមរឈមណឌ ល គ្រឧូជទទស្ 

  “ជែើមបីគ្ជាបនិងអនុវតតន៍” 

 - កាលបបវតតិ- ឯកសារ  
 



បានគ ើញ និងឯរភារ 
......................ថ្ងៃទី............ខែ.............ឆ្ន ាំ២០២២ 

ព្បធានអងាភារ(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-.............................................................................................................................................................. 
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ថ្ងៃ………………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 
ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតាគលខាសាម្ីខ្លួន 



 

 

 
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 ាំ (ភដ្ឋយរកា ត្ាក់
ភបៀវរស)។ 

 
ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមសនាចាំភ ោះម ែឯកឧរតមរដ្ឋមន្រនតីត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា ជាឱឡារកិថា កន ងកាំ  ងភពលថ្នការប

 ត ោះបណ្តត លភនោះ ែ្ ាំាទនាងែ្ ាំនឹង៖  
▪ មនិសិកាជាំនាញភសសងភៅវទិាស្ថា ន ឬស្ថកលវទិយល័យណ្តមយួភសសងភទៀរភ ើយ 
▪ មនិភធវើការង្ករភត្ៅភ ៉ោ ង (ភលើកខលងខរការង្ករឬ រភត្ ងខដ្លសតល់ជូនភដ្ឋយមជឈម ឌ លខរប៉ោ ភណ្តណ ោះ) 
▪ មនិពាយាមដ្ឋក ់កយ ត្ប ងយកត្កបែ ឌ ភៅស្ថា បន័ណ្តមយួភ ើយ។  

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

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

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

          

 
 
 

បានគ ើញ និងឯរភារ 
"តមកិចចសនារបស់ស្ថមជីន"  

ភធវើភៅ..............................ថ្ងៃទី..............ខែ..............ឆ្ន ាំ២០២២. 
      ព្បធានអងាភារ(នាយរសាលា) 

 

ថ្ងៃ………………………ដែ……………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 
ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតាគលខាសាមី្ជន 



 

 

 

គសចរតីថ្លលងអរំីគោលបណំង 

 

ភសចកតីខងលងអាំពីភោលបាំ ង និងមូលភេរ ថ្នការដ្ឋក ់កយស ាំបនតការសិកាថាន កប់រញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់អបរ់ ាំ ឯកភទសត្បឹកា
ររ ភកាសលយ ខដ្លទទួលការឧបរាមភពតី្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកឡីា សត្ បឆ់្ន ាំសិកា ២០២២ - ២០២៣ភនោះ ។ 
ភរើអនករិរថាវរគសិកាភនោះ នស្ថរៈសាំខានក់ន ងការង្កររបស់អនកខដ្រឬភទ ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

Motivation Statement ( Half Page, in English ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

ភធវើភៅ…………………………….ថ្ងៃទី……………ខែ…………….ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតាគលខាសាម្ីជន     
 



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

ឯកឧរតមរដ្ឋមន្រនតីត្កសួងអបរ់ ាំ យ វជន និងកីឡា 
ភដ្ើមបពិីនិរយ និងសភត្មចភដ្ឋយកតីអន ភត្ោោះ ។ 
...............ថ្ងៃទី.........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០២២ 

ព្បធានម្នទីរ 
 

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

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

..................ថ្ងៃទី.........ខែ............ឆ្ន ាំ២០២២. 
ព្បធានអងាភារ(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  និងភយាងខាងភលើ ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ សូមភោរពជត្ បជូនឯកឧរតមភមតត ត្ជាបថា ែ្ ាំាទ/នាងែ្ ាំ ត្រូវាន ត្ប ង
ជាបអ់ាហារូបករ ៍ភៅបនតការសិកាថាន កប់រញិ្ជា បត្រជានែ់ពស់អបរ់ ាំ ឯកភទសត្រូត្បឹការរ ភកាសលយ រយៈភពល ១ ឆ្ន ាំ ភដ្ឋយរិរចាបពី់
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០២២ ដ្ល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២៣ ភៅមជឈម ឌ លត្ស្ថវត្ជាវររ ភកាសលយជាំនានង់ម ីថ្នវទិាស្ថា នជារិ
អបរ់ ាំ។   

 អាត្ស័យដូ្ចានភោរពជត្ បជូនខាងភលើ   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  នបទិរូបងរ ០១ ចាប ់
- កិចចសនា និងភសចកតីខងៃងពីភោលបាំ ង ០១ ចាប ់ 

 

 

 
 

ថ្ងៃ………………………ដែ…………… ឆ្ន ាំខាល ចតាា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ 
ជ្ាើជៅ ………………ថ្ងៃទី……ដែ……………ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតាគលខាសាមី្ជន 


