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ររបសន់យកថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត 
 
 កនុងកិចចខិតខំចូលរមួបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស ្របកបេ យពុទធិ និងគុណធម៌េនកមពុជ 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បនបន្តេបសកកមមរបស់ខ្លួនេ យ 
បណ្តុ ះប ្ត លនិស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ំងពីឆន ំ២០០៣ មរយៈ្របកសេលខ២០០ 
អយក.្របក ចុះៃថងទី១២ ែខមីន ឆន ំ២០០៣ របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ស្តីពីករេបើកថន ក់ 
ម៉សទ័រ មរបូភពបង់ៃថ្ល េនម វទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ និស ិត 
ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់សិក ជភ ែខមរ មនជំនញ៤ េពលគឺបរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ស្ត្រ
ជំនញនីតិឯកជន បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្តជំនញរដ្ឋបល ធរណៈ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
្រគប់្រគងធុរកិចចជំនញហិរញញវតថុ និងបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ធុរកិចច ជំនញ្រគប់្រគង។ 

 េដើមបីបេងកើនបំណិនវភិគក្រមិតខពស់របស់និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ មុខវជិជ នីមួយៗត្រមូវ 
ឲយនិស ិតេធ្វើករ្រ វ្រជវ និងសរេសរជកិចចករ្រ វ្រជវ បនទ ប់មកេឡើងបង្ហ ញកិចចករ្រ វ្រជវ 
េនះេនចំេពះមុខមិត្តរមួថន ក់។ ឱកសៃនករពិភក  និងសួរេដញេ លេទេលើអ្វីែដលនិស ិត 
បន្រ វ្រជវជវធីិមួយែដលេធ្វើឲយនិស ិតេចះករពរគំនិតរបស់ខ្លួន េ យផ្តល់អំណះអំ ង 
្របកបេ យេហតុផលសម្រសប មេគលករណ៍ចបប់ និងេគលករណ៍បេចចកេទស។ មយ៉ងវញិ 
េទៀត ចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១េទ និស ិត្រតូវមនគេ្រមងែផនករស្រមប់ឆមសចុងេ្រកយៃន 
ឆន ំទី២ េ យ្រតូវេ្រជើសេរ ើសជេ្រមើស្របឡងបញច ប់ ឬសរេសរនិេកខបបទបញច ប់។ ្របសិនេបើនិស ិត 
េ្រជើសេរ ើសយកករ្របឡងបញច ប់េនឆន ំចុងេ្រកយ និស ិតេនះត្រមូវឲយសរេសររបយករណ៍ 
្រ វ្រជវឲយបនចប់ និង្របគល់េនេដើមឆមសទី២ៃនឆន ំទី២។ ចំែណកនិស ិតែដលេ្រជើសេរ ើស 
យកករសរេសរនិេកខបបទបញច ប់ ក៏្រតូវចប់េផ្តើមសរេសរនិេកខបបទរបស់ខ្លួនចប់ ំងពីឆមសទី២ 
ៃនឆន ំទី១េទ េហើយ្រតូវសរេសរបញច ប់ និងករពរនិេកខបបទេនះេនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២។ ជេ្រមើស 
ទំងពីរេនះសុទធែតចូលរួមបេងកើនបំណិន្រ វ្រជវរបស់និស ិត។ 

 ជមួយគន េនះែដរ ្រ ្ត ចរយបេ្រង នថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួ 
ពិភក េដើមបីអភិវឌ ករអប់រេំនថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតឲយកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង។ 

 

             េ ក េព េរឿន  

       នយកទទួលបនទុកថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត 
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្របវត្តិសេងខប 
 

 កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច (សភនវស) គឺជ្រគឹះ ថ នឧត្តម 
សិក ែដលេកើតមុនេគបង្អស់េនកមពុជ។ កលវទិយល័យេនះ្រតូវបនបេងកើតជដំបូងេនឆន ំ១៩៤៩ 
ែដលមនេឈម ះជវទិយ ថ នសិក ចបប់ និងេសដ្ឋកិចច បនទ ប់មកក៏្រតូវបនែ្របក្ល យជម  
វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច េហើយេនឆន ំ១៩៥៧្រតូវបន ក់ឲយឋិតេនេ្រកម 

កលវទិយល័យភនំេពញ។ ជអកុសល កលវទិយល័យេនះ្រតូវបនបិទទំង្រសុងេនកនុងរបប 
កមពុជ្របជធិបេតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) បុ៉ែន្ត្រតូវបនេបើកេឡើងវញិេនឆន ំ១៩៨២ ែដលមនេឈម ះ 
ថ កមម ភិបលរដ្ឋបល និងនីតិ ្រស្ត។ េនឆន ំ១៩៩២ កលវទិយល័យេនះ្រតូវបន 
ប្តូរេឈម ះមកជ ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត។ ជថមីម្តងេទៀត េនឆន ំ១៩៩៤ កលវទិយល័យេនះ្រតូវ 
បនប្តូរេឈម ះជម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច េហើយ ក់ឲយឋិតេនេ្រកម 

កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ។ 

 េនេដើមសហវត ថមីេនះ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចបនអភិវឌ  
ថ ប័នរបស់ខ្លួនគួរឲយកត់សមគ ល់។ េនឆន ំ២០០៣ កលវទិយល័យបនែ្របក្ល យេឈម ះពី 

ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច មកជ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង 
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច មអនុ្រកឹតយេលខ៥៦អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ំ២០០៣។ េនឆន ំ 
២០០៧ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនែ្របក្ល យេទជ 
្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល មអនុ្រកឹតយេលខ៨៩អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០០៧។ 

 កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បនេបើកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់  
េនឆន ំ២០០៣ែដលសិក រយៈេពល២ឆន ំ េ យែចកេចញជពីរែផនកធំៗ គឺនីតិ ្រស្ត និងធុរកិចច។ 
េនេពលេបើកដំបូង និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ត្រមូវឲយសិក រយៈេពល២ឆន ំែចកជ៦វគគ (6 
terms) ែដលកនុងេនះ ឆន ំទី១មន៣វគគ និងឆន ំទី២មន៣វគគ។ េនឆន ំសិក ២០១០-២០១១ ថន ក់ 
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ្រតូវបនអនុញញ តឲយដំេណើ រករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពល៥វគគវញិ កនុងេនះ 
ឆន ំទី១មន៣វគគ និងឆន ំទី២មន២វគគ។ បុ៉ែន្ត ចប់ពីឆន ំសិក ២០១២-២០១៣មក ករសិក ថន ក់ 
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ្រតូវបនកំណត់ជឆមស ែដលត្រមូវឲយសិក ២ឆមសកនុង១ឆន ំ។ 

  

 

 

 

 

 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច
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 េ យធនបននូវគុណភពៃនករអប់រ ំ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត 
េសដ្ឋកិចចមនេឈម ះេបះសំេឡងទំងេនេលើឆកជតិ និងឆកអន្តរជតិ។ 

ចកខវិុសយ័ េដើមបីក្ល យជ កលវទិយល័យឈនមុខេនកមពុជ និងមនករទទួល គ ល់ជ 
អន្តរជតិេលើគុណភពអប់រ។ំ 

េបសកកមម បណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស ថន ក់ឧត្តម និងេ្រកយឧត្តម ែផនកចបប់ ែផនក 
េសដ្ឋកិចច ែផនកគណេនយយ ែផនកហិរញញវតថុ-ធនគរ និងែផនករដ្ឋបល ធរណៈ ម ស្តង់ រជតិ 
និងអន្តរជតិ និងេធ្វើវ្ិរកិតករអនកទំងេនះ ឲយមនគុណភពខពស់ ្រសប មត្រមូវករទីផ រពលកមម 
និងបេងកើនសមតថភពដល់ ្រ ្ត ចរយ និងម្រន្តី ជកររបស់ កលវទិយល័យ។ 

េគលេ  េដើមបីរមួចំែណកករអភិវឌ ធនធនមនុស  ែដលធនឲយមនករទទួលខុស្រតូវ 
ខពស់េលើគុណភពអប់រេំនកនុងវស័ិយចបប់ និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ្រសប មបទ ្ឋ នជតិ 
អន្តរជតិ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករេកើនេឡើងនូវត្រមូវករគុណភពៃនធនធនមនុស េនកនុង 
្របេទស។ 

េគលបំណង ជមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវវបបធម៌ វទិយ ្រស្ត បេចចកេទស 
េ យផ រភជ ប់្រទឹស្តី េទនឹងករអនុវត្តកនុងជីវភពជក់ែស្តង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រ ្ត ចរយចូលរួម្របជំុពិភក ជមួយថន ក់ដឹកនំ កលវទិយល័យ 
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េគលករណ៍បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 
 េគលបំណងៃនករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ េន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ 

្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច គឺេដើមបីេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំកនុងករបំេពញទំេនើបភវបូនីយ 
កមមៃនចំេណះដឹងឲយកន់ែតមនភពទូលំទូ យ េដើមបីចូលរមួចំែណកកនុងករក ងធនធន 
មនុស របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះបងកលកខណៈឲយនិស ិត្រគប់មជឈ ្ឋ ន 
ទំងអស់ ែដលមនសញញ ប្រត្រគប់ជំនញចប់ពីបរញិញ ប្រតេឡើងេទ ែដលចង់បន្តករសិក ថន ក់ 
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត និងបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ធុរកិចចមនឱកសសិក សីុជេ្រមបែនថម 
េទៀត។  
 

១. លកខខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើសនិស តិ 
១.១. លកខខណ្ឌ ចូលេរៀនថន កេ់្រតៀមបរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 េបកខជនមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតេផ ងៗ ខុសមុខជំនញបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ែដលនឹងចូល 
េរៀន ្រតូវេរៀនេ្រត ម១វគគ (៤ែខ) ឲយបនេជគជ័យសិន េទើប ចចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
ឆន ំទី១បន។ 
១.២. លកខខណ្ឌ ចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសឆ់ន ទំ១ី 
 ចំេពះបរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត េបកខជន្រតូវមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតនីតិ ្រស្ត ឬ 
បរញិញ ប្រតែដលមនតៃម្លេសមើ ឬមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ឬបណ្ឌិ តជំនញេផ ង។ 
 ចំេពះបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ធុរកិចច េបកខជន្រតូវមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ត េសដ្ឋកិចច 
បរញិញ ប្រតធុរកិចច ឬបរញិញ ប្រតែដលមនតៃម្លេសមើ ឬបរញិញ ប្រតមុខជំនញ ដៃទនិងមនបរញិញ ប្រត 
រងៃនមុខជំនញខងេលើបែនថមមួយេទៀត ឬមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ឬបណ្ឌិ តជំនញ 
េផ ង។ 
 េបកខជនែដលបនបំេពញលកខខណ្ឌ ចំណុច១.១. “លកខខណ្ឌ ចូលេរៀនថន ក់េ្រត មបរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់” ខងេលើ ចចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ មជំនញែដលបនេរៀនេ្រត ម។ 
 ករេធ្វើេតស្តចូលេរៀន 
 មុននឹងចូលេរៀនថន ក់េ្រត មបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ឬថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ឆន ំទី១ និស ិតទំង 
អស់្រតូវឆ្លងកត់ករេធ្វើេតស្តេ យេជគជ័យមុខវជិជ ចំនួនពីរជមុនសិន េទ មជំនញេរៀងៗខ្លួន។ 
 បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន ្រតូវេធ្វើេតស្តមុខវជិជ នីតិរដ្ឋបបេវណី និង 

ភ បរេទស (អង់េគ្លស ឬប ងំ)។ 

 បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញរដ្ឋបល ធរណៈ ្រតូវេធ្វើេតស្តមុខវជិជ នីតិរដ្ឋបល 

និងភ បរេទស (អង់េគ្លស ឬប ងំ)។ 
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 បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ធុរកិចច ្រតូវេធ្វើេតស្តមុខវជិជ ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងភ បរេទស (អង់េគ្លស 

ឬប ងំ)។ 

 ថន ក់េ្រត មបរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រគប់មុខជំនញ ្រតូវេធ្វើេតស្តមុខវជិជ វបបធម៌ទូេទ និងភ  

បរេទស (អង់េគ្លស ឬប ងំ)។ 

 

២. កមមវិធីបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់

២ .១. កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 

២.១.១. ចំេពះនសិ តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសច់បព់ីជំននទ់១ី០េឡើងេទ 

 និស ិតទំងអស់្រតូវេរៀនមុខវជិជ ែដលកំណត់េ យ កលវទិយល័យ ឲយបនេ្រកឌីតសរបុ 

ចំនួន៥៥េ្រកឌីត រមួទំងេ្រកឌីតសិកខ ផង។ រយៈេពលបណ្តុ ះប ្ត លបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 

សរបុមនចំនួនពីរឆន ំ ែដលមន៤ឆមស (ឆន ំទី១ មន២ឆមស និងឆន ំទី២ មន២ឆមស)។  

 ចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១េទ និស ិត្រតូវេ្រជើសេរ ើសជេ្រមើស មួយកនុងចំេ មជេ្រមើស២ 

ខងេ្រកម េដើមបីបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់។  

 ជេ្រមើសទី១គឺ្របឡងបញច ប់។ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រត 

ជន់ខពស់ ្រតូវេរៀនបីមុខវជិជ េនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២ និង្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ 

ឲយចប់េនេដើមឆមសទី២ៃនឆន ំទី២។ កលបរេិចឆទ្របមូលរបយករណ៍្រ វ្រជវនឹង្រតូវ 

ជូនដំណឹងេ យ កលវទិយល័យ។ 

 ជេ្រមើសទី២គឺសរេសរនិេកខបបទបញច ប់។ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករសរេសរនិេកខបបទមិន 

បច់េរៀនេនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២េទ ែត្រតូវសរេសរនិេកខបបទឲយចប់សព្វ្រគប់ េនឆមសទី២ 

ៃនឆន ំទី២។ កលបរេិចឆទ្របមូលនិេកខបបទនឹង្រតូវជូនដំណឹងេ យ កលវទិយល័យ។ 

 ទំងករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ និងករសរេសរនិេកខបបទ និស ិត្រតូវេ្រជើសេរ ើស 

្រ ្ត ចរយែណនំេ យខ្លួនឯង បុ៉ែន្តចំេពះករសរេសរនិេកខបបទត្រមូវឲយនិស ិតេ្រជើសេរ ើស 

្រ ្ត ចរយជំនួយករមន ក់េទៀត។ ្រ ្ត ចរយែណនំនិេកខបបទ្រតូវែតជ ្រ ្ត ចរយែដលមន 

សញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ចំែណកឯ ្រ ្ត ចរយជំនួយនិេកខបបទ ឬ ្រ ្ត ចរយែណនំរបយករណ៍ 

្រ វ្រជវ ចមនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ឬបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ 
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២.១.២. ចេំពះនសិ តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសជ់នំន់ទ៨ី និងជំនន់ទ៩ី 
 និស ិតទំងអស់្រតូវេរៀនមុខវជិជ ែដលកំណត់េ យ កលវទិយល័យ ឲយបនេ្រកឌីតសរបុ 
ចំនួន៥៥េ្រកឌីត រមួទំងេ្រកឌីតសិកខ ផង។ រយៈេពលបណ្តុ ះប ្ត លបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
សរបុមនចំនួនពីរឆន ំ ែដលមន៥វគគ (5 terms) (ឆន ំទី១មន 3 terms និងឆន ំទី២មន 2 terms)។  
 ចប់ពី term 2 េទ និស ិត្រតូវេ្រជើសេរ ើសជេ្រមើស១កនុងចំេ ម២ជេ្រមើសេដើមបីបញច ប់ករ 
សិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់។  

 ជេ្រមើសទី១គឺ្របឡងបញច ប់។ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់ ្រតូវេរៀនបីមុខវជិជ េន term 5 និង្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវឲយចប់េន 
ចុង term 4។ កលបរេិចឆទ្របមូលរបយករណ៍្រ វ្រជវនឹង្រតូវជូនដំណឹងេ យ កល 
វទិយល័យ។ 

 ជេ្រមើសទី២គឺសរេសរនិេកខបបទបញច ប់។ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករសរេសរនិេកខបបទមិន 
បច់េរៀនេន term 5 េទ ែត្រតូវសរេសរនិេកខបបទឲយចប់សព្វ្រគប់ េនមុនដំ ច់ term 5 ។ 
កលបរេិចឆទ្របមូលនិេកខបបទនឹង្រតូវជូនដំណឹងេ យ កលវទិយល័យ។ 

 ទំងករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ និងករសរេសរនិេកខបបទ និស ិត្រតូវេ្រជើសេរ ើស 
្រ ្ត ចរយែណនំេ យខ្លួនឯង បុ៉ែន្តចំេពះករសរេសរនិេកខបបទ ត្រមូវឲយនិស ិតេ្រជើសេរ ើស 
្រ ្ត ចរយជំនួយ ករមន ក់េទៀត។ ្រ ្ត ចរយែណនំនិេកខបបទ្រតូវែតជ ្រ ្ត ចរយែដលមន 

សញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ចំែណកឯ ្រ ្ត ចរយជំនួយនិេកខបបទ ឬ ្រ ្ត ចរយែណនំរបយករណ៍ 
្រ វ្រជវ ចមនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ឬបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ 

២.២. លកខខណ្ឌ សកិ  
 និស ិត្រតូវមកេរៀនេទៀងទត់ និងទន់េពលេវ ។ ជមួយគន េនះែដរ និស ិតក៏្រតូវបំេពញកិចច 
ករមួយចំនួនែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយេ យ ្រ ្ត ចរយបេ្រង នមុខវជិជ នីមួយៗ។ ល់ករខកខន 
មិនបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ របស់ ្រ ្ត ចរយៃនមុខវជិជ នីមួយៗ ចនឹងមនផលប៉ះពល់ដល់ 
លទធផលៃនករសិក េលើមុខវជិជ េនះ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កលវទិយល័យកំណត់ 
លកខខណ្ឌ មួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

- និស ិតែដលអវត្តមនឥតចបប់េលើសពី៤០% ឬអវត្តមនមនចបប់េលើសពី៥០% មិន្រតូវ 
អនុញញ តឲយ្របឡងេឡើយ េហើយ្រតូវេរៀនេឡើងវញិចំេពះមុខវជិជ ដែដលេនះ។ និស ិត្រតូវ 

ក់ពកយេរៀនេឡើងវញិ េ យបង់ៃថ្លសិក ចំនួន៩០ដុ ្ល រកនុងមួយមុខវជិជ ែដលមន៣ 
េ្រកឌីត។ 

- និស ិតែដលបន្របឡងបញច ប់ឆមសនីមួយៗ ្របសិនេបើធ្ល ក់មុខវជិជ មួយ អនុញញ តឲយ 
្របឡងមុខវជិជ េនះេឡើងវញិ។ កនុងករណីែដល្របឡងេឡើងវញិធ្ល ក់ និស ិត្រតូវេរៀន 
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មុខវជិជ េនះម្តងេទៀត េ យ ក់ពកយសំុចូលេរៀនេឡើងវញិ និងបង់ៃថ្លសិក ចំនួន៩០ដុ ្ល រ 
កនុងមួយមុខវជិជ ែដលមន៣េ្រកឌីត។ 

 

៣. លកខខណ្ឌ បញចប់ករសកិ  
៣.១. នសិ តិែដលេ្រជើសេរ ើសករសរេសររបយករណ៍បញចប់  
៣.១.១. ចេំពះនសិ តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសច់បព់ីជំននទ់១ី០េឡើងេទ 
 និស ិតទំងអស់្រតូវទទួលបនលទធផលេជគជ័យ្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់ ែដលមនពិនទុចប់ 
ពី៦០%េឡើងេទ ចប់ពីឆន ំទី១ ដល់ឆមសទី១ៃនឆន ំទី២ និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសរេសរ 
របយករណ៍បញច ប់ េទើបអនុញញ តឲយ្របឡងបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនចុងឆមសទី២ៃនឆន ំ 
ទី២។ ពិនទុរបយករណ៍្រ វ្រជវចត់ទុកថជប់ លុះ្រ ែតបនទទួលពិនទុចប់ពី៧០%េឡើងេទ 
រឯីពិនទុ្របឡងបញច ប់ចត់ទុកថជប់ លុះ្រ ែតបនទទួលពិនទុចប់ពី៦០%េឡើងេទ។ 
៣.១.២. ចំេពះនិស តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសជ់នំន់ទ៨ី និងជំនន់ទ៩ី 
 និស ិតទំងអស់្រតូវទទួលបនលទធផលេជគជ័យ្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់ ែដលមនពិនទុចប់ 
ពី៦០%េឡើងេទ ចប់ពី term 1 ដល់ term 4 និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសរេសររបយករណ៍ 
្រ វ្រជវបញច ប់ េទើបអនុញញ តឲយ្របឡងបញច ប់ term 5។ ពិនទុរបយករណ៍្រ វ្រជវចត់ទុកថ 
ជប់ លុះ្រ ែតបនទទួលពិនទុចប់ពី៧០%េឡើងេទ រឯីពិនទុមុខវជិជ ្របឡង្របឡងបញច ប់ term 5 
ចត់ទុកថជប់ លុះ្រ ែតបនទទួលពិនទុចប់ពី៦០%េឡើងេទ។ 
 

៣.២. នសិ តិែដលេ្រជើសេរ ើសករសរេសរនេិកខបបទបញចប ់
៣.២.១. ចំេពះនិស តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសច់បព់ីជំននទ់១ី០េឡើងេទ 
 និស ិតទំងអស់្រតូវទទួលបនលទធផលេជគជ័យ្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់ ែដលមនពិនទុចប់ 
ពី៦០%េឡើងេទ ចប់ពីឆន ំទី១ ដល់ឆមសទី១ៃនឆន ំទី២ និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសរេសរ 
និេកខបបទ ែដលបញជ ក់េ យ ្រ ្ត ចរយែណនំ េទើបអនុញញ តឲយ ក់និេកខបបទករពរេនចុង 
ឆមសទី២ៃនឆន ំទី២។ លទធផលនិេកខបបទចត់ទុកថជប់ លុះ្រ ែតទទួលបនពិនទុចប់ពី៧០% 
េឡើងេទ។ 
៣.២.២. ចំេពះនសិ តិបរញិញ ប្រតជន់ខពសជ់នំន់ទ៨ី និងជំនន់ទ៩ី 
 និស ិតទំងអស់្រតូវទទួលបនលទធផលេជគជ័យ្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់ ែដលមនពិនទុចប់ 
ពី៦០%េឡើងេទ ចប់ពី term 1 ដល់ term 4 និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសរេសរនិេកខបបទ 
ែដលបញជ ក់េ យ ្រ ្ត ចរយែណនំ េទើបអនុញញ តឲយ ក់និេកខបបទករពរេនចុង term 5។ 
លទធផលនិេកខបបទចត់ទុកថជប់ លុះ្រ ែតទទួលបនពិនទុចប់ពី៧០%េឡើងេទ។ 
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េសចក្តីែណន ំ
ស្តអំីពីករសរេសរនិេកខបបទបញចប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់

 
 

 រង្វ យតៃម្លនិេកខបបទ គឺជដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់ េហើយ មនលកខណៈសំខន់បំផុតកនុងករធននូវសមតថភពចំេណះដឹងរបស់និស ិត កនុង 
ករទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ ដូេចនះ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករសរេសរនិេកខបបទ 
ស្រមប់បញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រតូវែស្វងយល់ េគរព និងអនុវត្ត មេសចក្តីែណនំ 
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
១. រង្វ យតៃម្លេលើគេ្រមង្រ វ្រជវនិេកខបបទ 

 និស ិត ចេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ មួយែដលខ្លួនេពញចិត្តេដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវ។ ករ 
្រ វ្រជវេនះ ្រតូវបនអនុញញ តឲយមន ្រ ្ត ចរយែណនំមន ក់ែដលមនមុខវជិជ ឯកេទសពក់ព័នធ 
នឹង្របធនបទ្រ វ្រជវេនះ និង ្រ ្ត ចរយជំនួយករមន ក់េទៀត។ គេ្រមង្រ វ្រជវនិេកខបបទ 
រមួមនែផនក៣សំខន់ៗគឺ៖ 

- េសចក្តីេផ្តើម 

 េនកនុងែផនកេនះ និស ិត្រតូវសរេសរេ យ្រគបដណ្ត ប់េលើចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ 
លំនំបញ្ហ  ចំេ ទបញ្ហ  េគលបំណង ែដនកំណត់និងទំហំៃនករ្រ វ្រជវ រៈសំខន់ 
និងរចនសមព័នធៃននិេកខបបទ។ 

- ខ្លឹម រនិេកខបបទ 

 និស ិត ចសរេសរជជំពូកេទ មត្រមូវកររបស់្របធនបទជក់ែស្តង។ េទះជយ៉ង  
ក៏េ យ ែផនកេនះ្រតូវ្រគបដណ្ត ប់េលើកររពំញក្រទឹស្តី វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ លទធផល្រ វ្រជវ និង 
ករពិភក /ករវភិគ។ 
 

- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍ 

 េសចក្តីសននិ ្ឋ នគឺជករសរបុនូវខ្លឹម រនិេកខបបទ និងអំណះអំ ង ្រពមទំងករេរៀប ប់ 
អំពីលទធផលែដលទទួលបន រមួមនទំងចំណុចល្អ និងចំណុចខ្វះខត។ ករផ្តល់អនុ សន៍ 
្រតូវេលើកេឡើងពីចំណុចែដល្រតូវបំេពញបែនថម និងចំណុចែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ។ ល់ករេលើកេឡើង 
ទំងេនកនុងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងេនកនុងករផ្តល់អនុ សន៍គឺ្រតូវែផ្អកេលើអ្វីែដលបនសរេសរខង 
េលើ។ ជទូេទ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍្រតូវខ្លី មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយអធិបបយ 
នូវពកយទំង យ ែដលគម ន្របេយជន៍ ឬែដលមិនពក់ព័នធេឡើយ។ 
 ែផនកចុងេ្រកយៃននិេកខបបទគឺ្រតូវសរេសរគនថនិេទទស ឬឯក រពិេ្រគះ/ឯក រេយង។ មិន 
អនុញញ តឲយយករបយករណ៍ ឬ រ ថន ក់បរញិញ ប្រតមកេធ្វើជឯក រពិេ្រគះេឡើយ។  
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២. អំពរីចនសមព័នធៃននិេកខបបទ 

 ្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ ចបស់ ស់ មនលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងមិនអនុញញ តឲយ 
េកសលុបេឡើយ េហើយ្រតូវ ក់េលខទំព័រ េលខ ង រូប និង្រកភិកឲយបន្រតឹម្រតូវ។ និេកខបបទ 
មួយ្រតូវបនទទួល គ ល់ថរចួ ល់ជ ថ ពរ លុះ្រ ែតេបកខជនបនសរេសរ មលំ ប់លំេ យ
្រតឹម្រតូវ ដូចករែណនំខងេ្រកម៖ 

- ្រកបមុខនិេកខបបទ (េរៀបចំជគំរេូ យម្រន្តីករយិល័យ្រ វ្រជវ) 
- ្រកបបនទ ប់ (្រក សធមម ពណ៌េលឿង អក រពណ៌ទឹកបិ៊ចខចី) 
- សេងខបេសចក្តី (Abstract) 
- េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
- រមភកថ 
- មតិក (្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ មលំ ប់លំេ យ) 
- ងសមគ ល់អក រកត់ ្រតូវេរៀប មលំ ប់លំេ យអក រ (េបើមន) 
- បញជ ី ង (េបើមន) 
- បញជ ីរបូ (េបើមន) 
- បញជ ី្រកភិក (េបើមន) 
- បញជ ី្របអប់ (េបើមន) ឬេផ ងៗេទៀត ្របសិនេបើមន 
- េសចក្តីេផ្តើម 
- ជំពូកទី១ 
- ជំពូកទី២ 
- ជំពូកទី៣ 
- .... 
- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍ 
- គនថនិេទទស ឬឯក រេយង/ឯក រពិេ្រគះ 

៣. ទំហ្ំរក ស និង្របេភទអក រ 
ក-ទំហំ្រក ស (paper size): A4 (21 cm × 29,7 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 cm 3 cm 3 cm 

ឧ. បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ែផនកនីតិឯកជន ជំនន់ទី៨ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ... (Khmer OS System: size 8) និស ិត ... 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់...ែផនក... ជំនន់ទី... (Khmer OS System: size 8) 

ឧ. និស ិត ជ ជំុ ឧ. ្រ ្ត ចរយែណនំ សុខ សមបត្តិ 

អនុញញ តឲយសរេសរ Header និង Footer ចប់
ពីទំព័រេសចក្តីេផ្តើម រហូតដល់ទំព័រអនុ សន៍ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 



10 
 

 ខ. ្របេភទ និងទំហំអក រ (Font type and font size) េ្របើ Khmer Unicode 
រេបៀប ក់ែតង ្របេភទអក រ ទំហំអក រ 
ចំណងេជើងជំពូក Khmer OS Muol Light 12 
ចំណងេជើងរង (១.១.) Khmer OS Muol Light 11 
ចំណងេជើងរងបនទ ប ់(១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10.5 
ចំណងេជើងរងចងុេ្រកយ (១.១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10 
អតថបទ Khmer OS System 11 
សមគ ល់េ្រកមទំព័រ (footnote) Khmer OS System 9
Header and Footer 
្រតូវសរេសរចប់ពីទំព័រេសចក្តីេផ្តើម ដល់អនុ សន៍ 

Khmer OS System 8 

ចេន្ល ះបនទ ត់ (Line Spacing) = Multiple 1.2 
 

 

កំណត់សមគ ល ់
- និេកខបបទមួយ្រតូវសរេសរេ យនិស ិតែតមន ក់។ 
- និេកខបបទ្រតូវសរេសរេនែតែផនកមខ ងៃន្រក ស។ 
- និស ិត្រតូវចប់េផ្តើមេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ និងេរៀបចំគេ្រមង្រ វ្រជវេនឆមសទី២ៃន 

ឆន ំទី១េហើយ ្រតូវ ក់ជូនករយិល័យ្រ វ្រជវេនេដើមឆមសទី២ៃនឆន ំទី២ េ្រកយពីបន 
ទទួលករអនុញញ តពី ្រ ្ត ចរយែណនំរចួ។ 

- និេកខបបទនឹង្រតូវបនេរៀបចំចង្រកង មករកំណត់េ យករយិល័យ្រ វ្រជវ បុ៉ែន្ត 
ករចំ យេលើករេបះពុមពជបនទុករបស់និស ិត។ 

- ករលួចចម្លង ន ៃដរបស់អនកដៃទមកេធ្វើជរបស់ខ្លួនមិន្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។ 
- និេកខបបទ្រតូវបនអនុញញ តឲយសរេសរចេន្ល ះពី៧០ទំព័រេទ២០០ទំព័រ ចំេពះវទិយ ្រស្ត 

សងគម និងចេន្ល ះពី៦០ទំព័រេទ១៥០ទំព័រ ចំេពះវទិយ ្រស្តធមមជតិ (េ យ ប់ចប់ពី 
េសចក្តីេផ្តើមដល់អនុ សន៍)។ 

៤. និេកខបបទសេងខប 
 និេកខបបទសេងខប្រតូវេបះពុមព ឬថតចម្លងឲយបនចំនួនកំណត់េ យករយិល័យ្រ វ្រជវ 
ែដលមនខន ត 14 cm × 20 cm (្រក ស A5 ឬ A4ែចកជពីរ)។ និេកខបបទសេងខបេនះ្រតូវសរេសរ 
ឲយបនចបស់ ស់ ្រតឹម្រតូវ និង ក់េលខទំព័រឲយបនចបស់ ស់។ និេកខបបទសេងខប ចមន 
ចំនួនរហូតដល់២៤ទំព័រ។ 

-ទំហំ្រក សៃននិេកខបបទសេងខប (paper size): A5 (14 cm × 20 cm) 
ក-ទំហំ្រក ស (paper size): A4 (21 cm × 29,7 cm)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

1.8 cm 
1.8 cm 1.8 cm 
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 -្របេភទ និងទំហំអក រ (Font type and font size)៖ ្រតូវេ្របើ Khmer Unicode  
រេបៀប ក់ែតង ្របេភទអក រ ទំហំអក រ 
ចំណងេជើងជំពូក Khmer OS Muol Light 11 
ចំណងេជើងរង (១.១.) Khmer OS Muol Light 11 
ចំណងេជើងរងបនទ ប់ (១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10.5 
ចំណងេជើងរងចុងេ្រកយ (១.១.១.១.) Khmer OS Muol Light 9.5 
អតថបទ Khmer OS System 10 
សមគ ល់េ្រកមទំព័រ (footnote) Khmer OS System 8 
ចេន្ល ះបនទ ត់ (Line Spacing) = Single 

 

 

 និស ិតែដលសរេសរនិេកខបបទទំងអស់ ្រតូវសំុ ត់ជួបជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំេទ ម 
េពលេវ ជក់ែស្តង េហើយ្រតូវសរេសរឲយបនរួច ល់ និងបនទទួលករឯកភពពី ្រ ្ត ចរយ 
ែណនំ មុនេពល្របគល់ជូនករយិល័យ្រ វ្រជវេទ មកលបរេិចឆទែដលបនកំណត់េ យ 

កលវទិយល័យ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកមមភពនិស ិតេធ្វើបទបង្ហ ញកិចចករ្រ វ្រជវ
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េសចក្តីែណន ំ
ស្តអីំពីករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវបញចប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់

 

 ករេលើកកមពស់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ មរយៈករ្រ វ្រជវរបស់និស ិតគឺជករចំបច់។ 
និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
ែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនចុងឆមសទី២ៃនឆន ំទី២ ត្រមូវឲយ 
េ្រជើសេរ ើសករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវមួយ។ េសចក្តីែណនំអំពីរបយករណ៍្រ វ្រជវ 
មនដូចខងេ្រកម៖ 

១. រង្វ យតៃម្លេលើរបយករណ៍្រ វ្រជវបញចប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់

 និស ិត ចេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ មួយែដលខ្លួនេពញចិត្តេដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវ។ ករ 
្រ វ្រជវេនះ ្រតូវបនអនុញញ តឲយមន ្រ ្ត ចរយែណនំមន ក់ែដលមនមុខវជិជ ឯកេទសពក់ព័នធ 
នឹង្របធនបទ្រ វ្រជវេនះ។ របយករណ៍្រ វ្រជវ្រតូវមនចំនួន២០ទំព័រយ៉ងតិច ែដល 
រមួមនែផនក៣សំខន់ៗគឺ៖ 

- េសចក្តីេផ្តើម 

 េនកនុងែផនកេនះ និស ិត្រតូវសរេសរេ យ្រគបដណ្ត ប់េលើចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ 
លំនំបញ្ហ  ចំេ ទបញ្ហ  េគលបំណង ទំហំ និងែដនកំណត់ៃនករ្រ វ្រជវ រៈសំខន់ និង 
រចនសមព័នធៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ។ 

- ខ្លឹម ររបយករណ៍្រ វ្រជវ 

 និស ិត ចសរេសរជជំពូកេទ មត្រមូវកររបស់្របធនបទជក់ែស្តង។ េទះជយ៉ង  
ក៏េ យ ែផនកេនះ្រតូវ្រគបដណ្ត ប់េលើកររពំញក្រទឹស្តី វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ លទធផល្រ វ្រជវ និង 
ករពិភក /ករវភិគ។ 

- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍ 

 េសចក្តីសននិ ្ឋ នគឺជករសរបុនូវខ្លឹម ររបយករណ៍ និងអំណះអំ ង ្រពមទំងករេរៀប 
ប់អំពីលទធផលែដលទទួលបន រមួមនទំងចំណុចល្អ និងចំណុចខ្វះខត។ ករផ្តល់អនុ សន៍ 

្រតូវេលើកេឡើងពីចំណុចែដល្រតូវបំេពញបែនថម និងចំណុចែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ។ ល់ករេលើកេឡើង 
ទំងេនកនុងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងេនកនុងករផ្តល់អនុ សន៍គឺ្រតូវែផ្អកេលើអ្វីែដលបនសរេសរខង 
េលើ។ ជទូេទ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍្រតូវខ្លី េហើយមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយ 
អធិបបយនូវពកយទំង យ ែដលគម ន្របេយជន៍ ឬែដលមិនពក់ព័នធេឡើយ។ 

 ែផនកចុងេ្រកយៃនរបយករណ៍គឺ្រតូវសរេសរឯក រពិេ្រគះ/ឯក រេយង ឬគនថនិេទទស។ 
មិនអនុញញ តឲយយករបយករណ៍ រ របស់អនកេផ ងមកេធ្វើជឯក រពិេ្រគះ ឬយកមកចម្លង 
េឡើយ។  
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២. អំពរីចនសមព័នធៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ 
 ្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ ចបស់ ស់ សេងខបឲយមនលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងមិន 
អនុញញ តឲយេកសលុបេឡើយ េហើយ្រតូវ ក់េលខទំព័រ េលខ ង របូ និង្រកភិក។ របយករណ៍ 
្រ វ្រជវមួយ្រតូវបនទទួល គ ល់ថរចួ ល់ជ ថ ពរ លុះ្រ ែតេបកខជនបនសរេសរ មលំ ប់ 
លំេ យ្រតឹម្រតូវ ដូចគំរខូងេ្រកម៖ 

- ្រកបមុខរបយករណ៍្រ វ្រជវ (េរៀបចំជគំរេូ យម្រន្តីទទួលបនទុកថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត) 
- ្រកបបនទ ប់ (្រក សធមម ពណ៌េលឿង អក រពណ៌ទឹកបិ៊ចខចី) 
- េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
- រមភកថ 
- មតិក (្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ មលំ ប់លំេ យ) 
- ងសមគ ល់អក រកត់ ្រតូវេរៀប មលំ ប់លំេ យអក រ (េបើមន) បុ៉ែន្តពំុគបបីេ្របើអក រ
កត់េឡើយ េនកនុងរបយករណ៍្រ វ្រជវ 

- បញជ ី ង (េបើមន) 
- បញជ ីរបូ (េបើមន) 
- បញជ ី្រកភិក (េបើមន) 
- បញជ ី្របអប់ (េបើមន) ឬេផ ងៗេទៀត ្របសិនេបើមន 
- េសចក្តីេផ្តើម 
- ជំពូកទី១ 
- ជំពូកទី២ 
- ជំពូកទី៣ 
- .... 
- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍ 
- គនថនិេទទស ឬឯក រេយង/ឯក រពិេ្រគះ 
 

៣. ទំហ្ំរក ស និង្របេភទអក រ 

ក-ទំហំ្រក ស (paper size): A4 (21 cm × 29,7 cm) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 cm 3 cm 

3 cm 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

បរញិញ ប្រតជន់ខពស់...ែផនក... ជំនន់ទី... (Khmer OS System: size 8)

-បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ែផនកនីតិឯកជន ជំនន់ទី៨ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ... (Khmer OS System: size 8) និស ិត ... 

ឧ.-បរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រគប់្រគង ជីវកមម ែផនក្រគប់្រគងទូេទ ជំនន់ទី៨ 

ឧ. និស ិត ជ័យ រតន ឧ. ្រ ្ត ចរយែណនំ ជួង សំ ង 

អនុញញ តឲយសរេសរ Header និង Footer ចប់
ពីទំព័រេសចក្តីេផ្តើម រហូតដល់ទំព័រអនុ សន៍ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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 ខ. ្របេភទ និងទំហំអក រ (Font type and font size)៖ ្រតូវេ្របើ Khmer Unicode 
រេបៀប ក់ែតង ្របេភទអក រ ទំហំអក រ 
ចំណងេជើងជំពូក Khmer OS Muol Light 12 
ចំណងេជើងរង (១.១.) Khmer OS Muol Light 11 
ចំណងេជើងរងបនទ ប ់(១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10.5 
ចំណងេជើងរងចងុេ្រកយ (១.១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10 
អតថបទ Khmer OS System 11 
សមគ ល់េ្រកមទំព័រ (footnote) Khmer OS System 9 
Header and Footer 
្រតូវសរេសរចប់ពីទំព័រេសចក្តីេផ្តើម ដល់អនុ សន៍ 

Khmer OS System 8 

ចេន្ល ះបនទ ត់ (Line Spacing) = Multiple 1.2
 

 
កំណត់សមគ ល ់

- របយករណ៍្រ វ្រជវមួយ្រតូវបនអនុញញ តឲយសរេសរេ យនិស ិតែតមន ក់។ 
- របយករណ៍្រ វ្រជវ្រតូវសរេសរេនែតែផនកមខ ងៃន្រក ស។ 
- និស ិត្រតូវចប់េផ្តើមេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ និងសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវចប់ពីេដើម 

ឆមសទី២ៃនឆន ទីំ១េទ េហើយ្រតូវ ក់ជូនថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតេនេដើមឆមសទី២ៃន 
ឆន ំទី២ េ្រកយពីបនទទួលករអនុញញ តពី ្រ ្ត ចរយែណនំរចួ។ 

- របយករណ៍្រ វ្រជវនឹង្រតូវបនេរៀបចំចង្រកង មករែណនំពីម្រន្តីទទួលបនទុកេន 
ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត បុ៉ែន្តករចំ យេលើករេបះពុមពជបនទុករបស់និស ិត។ 

- ករលួចចម្លង ន ៃដរបស់អនកដៃទមកេធ្វើជរបស់ខ្លួនមិន្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 គមិនសិកខ ស្រមប់និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
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េគលករណ៍ផ្តលេ់្រកឌីតសកិខ  

 
 ករចូលរមួសិកខ ជលកខខណ្ឌ មួយស្រមប់បញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េន 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ សិកខ ផ្តល់ឱកសជូននិស ិត 
ឲយែស្វងយល់បែនថមពីបញ្ហ ននពក់ព័នធនឹងករសិក  េ យនិស ិត ចជែជក េចទជសំណួរ 
និងបង្ហ ញនូវេហតុផលរបស់ខ្លួនចំេពះមុខ គមិនៃនសិកខ នីមួយៗ។ គមិន ច្រតូវបន 
អេញជ ើញមកពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន រមួមនទំង ថ ប័នសិក  និង ថ ប័នវជិជ ជីវៈ។  

 េនេពលេបើកសិកខ ម្តងៗ និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ត្រមូវឲយចូលរមួសិកខ  
ំងពីេពលចប់េផ្តើម រហូតដល់េពលបញច ប់ េដើមបីទទួលបនឱកស្រគប់្រគន់កនុងករែស្វងយល់ 

បែនថម និងជែជកពិភក ។ កនុងេពលចូលរមួសិកខ ម្តង និស ិតនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនកន្លះ
េ្រកឌីត។ 
 លកខណវនិិចឆ័យៃនករផ្តល់េ្រកឌីតសិកខ មនដូចតេទ៖ 

១. និេទទស A 
 និស ិតែដលបនចូលរមួទន់េពលេវ  េ យបនចុះហតថេលខេលើបញជ ីវត្តមនបឋម និង 
បនបំេពញទ្រមង់េ្រកឌីតសិកខ េនេពលចុងេម៉ង េហើយ្របគល់ឲយវញិេនេ្រកយេពល 
បញច ប់សិកខ ភ្ល ម។ 
 បញជ ីវត្តមនបឋមគឺជបញជ ីេឈម ះែដលនិស ិតបនចុះេឈម ះ មុនេពលសិកខ ចប់េផ្តើម។ 
េនេពលសិកខ ចប់េផ្តើមជក់ែស្តង បញជ ីវត្តមនបឋម្រតូវបនបញឈប់។ 

២. និេទទស B 
 និស ិតែដលមិនបនចូលរមួសិកខ ទន់េពលេវ  េពលគឺចប់ពីេពលែដលបញជ ីវត្តមន 
បឋម្រតូវបនបញឈប់។ និស ិតែដលមកយឺត ច្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួសិកខ  េហើយ 
្រតូវបំេពញទ្រមង់េ្រកឌីតសិកខ េនេពលចុងេម៉ង និង្របគល់វញិេនេ្រកយេពលបញច ប់សិកខ  

ភ្ល ម។ ករមកយឺតេលើសពី៣០នទី មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួសិកខ េឡើយ។ 

 និស ិតែដលបនបញច ប់េ្រកឌីតសិក កនុងថន ក់ េហើយមិនទន់ទទួលបនេ្រកឌីតសិកខ  
មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយទទួលសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់េឡើយ។ 
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េគលករណ៍បង់ៃថ្លសកិ ស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 
 
 កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចេបើកបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់េ្រកមរូបភពបង់ៃថ្ល។ េគលករណ៍ៃនករបង់ៃថ្លសិក ចំេពះនិស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 
 

១. អំពីករបង់ៃថ្លសកិ  
១.១. ករបង់ៃថ្លសកិ កនងុមួយឆន សំកិ  

 និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
្រតូវបនអនុញញ តឲយបង់ៃថ្លសិក ចំនួន៧៥០ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំសិក  េហើយករបង់ៃថ្លេនះ្រតូវបន 
េធ្វើេឡើងេនេដើមឆន ំសិក នីមួយៗ។ 
 េបើករបង់ៃថ្លសិក េធ្វើេឡើងេ្រកយេពលចូលេរៀន១ែខៃនេដើមឆន ំសិក នីមួយៗ និស ិត្រតូវបង់ 
សរបុចំនួន៨០០ដុ ្ល រ។ 
 
១.២. ករបង់ៃថ្លសកិ មឆមសនីមួយៗ 

 និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
ច្រតូវបនអនុញញ តឲយបង់ៃថ្លសិក មឆមសៃនឆន ំសិក នីមួយៗដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ឆន ទំី១ 
- ឆមសទី១ (Semester 1) មនតៃម្ល៤០០ដុ ្ល រ 
- ឆមសទី២ (Semester 2) មនតៃម្ល៤០០ដុ ្ល រ 
ឆន ទំី២ 
- ឆមសទី១ (Semester 1) មនតៃម្ល៤០០ដុ ្ល រ 
- ឆមសទី២ (Semester 2) មនតៃម្ល៤០០ដុ ្ល រ  

២. អំពីដំេណើ រករៃនករបងៃ់ថ្លសកិ  

 និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

្រតូវបង់ៃថ្លសិក ែដលបនកំណត់េនចំណុច “១. ករបង់ៃថ្លសិក ” ខងេលើ យ៉ងយូរបំផុតរយៈ 

េពល១ែខ េ្រកយេពល្របកសអនុវត្តកលវភិគ មឆមសនីមួយៗ។ 
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 កនុងករណីនិស ិតបង់ៃថ្លសិក យឺត ចប់ពីេ្រកយរយៈេពល១ែខរហូតដល់ចប់ឆមស និស ិត 

្រតូវបង់ៃថ្លសិក បែនថមចំនួន២៥ដុ ្ល រេទៀត។ 

 កនុងករណីនិស ិតបង់ៃថ្លសិក យឺត េ យរលំង១ឆមស េទបង់ៃថ្លសិក េនឆមសថមី និស ិត 

្រតូវបង់ៃថ្លសិក បែនថមចំនួន៥០ដុ ្ល រេទៀត។ 

 កនុងករណីនិស ិតមិនបនបង់ៃថ្លសិក ពីរឆមសជប់គន  កលវទិយល័យនឹងសេ្រមចលុប 

េឈម ះេចញពីបញជ ីេឈម ះនិស ិតកំពុងេរៀនេនឆមសបនទ ប់។ និស ិតែដល្រតូវបនលុបេឈម ះ 

េនះ ្រតូវបនចត់ទុកថ ជនិស ិតេបះបង់ករសិក ។ 

 

៣. អំពី្របសទិធភពអនុវត្ត 

 េគលករណ៍បង់ៃថ្លសិក ស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនះ មន្របសិទធភពអនុវត្ត ចំេពះ 

និស ិតចប់ពីជំនន់ទី១០ ជំ នទី១ តេទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សកមមភពនិស ិតទទួលករែណនំករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវពី ្រ ្ត ចរយែណនំ 
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គេ្រមងករេ្រជើសេរ ើសករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ 
ឬករសរេសរនិេកខបបទបញចប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់

 

 

១- និស ិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ចប់ពី ជំនន់ទី១០េឡើងេទ ្រតូវអនុវត្ត មគេ្រមងករសិក  
ដូចខងេ្រកមេនះ ចប់ពីេពលចប់េផ្តើមករសិក រហូតដល់េពលបញច ប់៖ 

ឆន ំទី ឆមស ករពិពណ៌ន 

១ 

១ េរៀន 

២ េរៀន 

សេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរ ើស 
្របឡងបញច ប់ សរេសរនិេកខបបទបញច ប់ 

 រក្របធនបទៃនរបយករណ៍
្រ វ្រជវ និង ្រ ្ត ចរយែណនំ

 ែស្វងរកឯក រ និងេរៀបចំ 
គេ្រមង្រ វ្រជវ 

 ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំ

 រក្របធនបទៃននិេកខបបទ 
និង ្រ ្ត ចរយែណនំ 

 ែស្វងរកឯក រ និងេរៀបចំ 
គេ្រមង្រ វ្រជវ 

 ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំ 

២ 

១ េរៀន 
 ្រ វ្រជវ សរេសរ ែកស្រមួល   
 ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំ

 ្រ វ្រជវ សរេសរ ែកស្រមួល  
 ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយ ែណនំ

២ 

 សរេសរបញច ប់  
 ក់ជូនរបយករណ៍្រ វ្រជវ 
 េរៀនបីមុខវជិជ  និង្របឡងបញច ប់ 

 សរេសរបញច ប់និេកខបបទ 
និងែកស្រមួល 

 ក់ជូននិេកខបបទបេ ្ត ះ សនន 
 ករពរ កលបង (េដើមឆមស) 
 ករពរបញច ប់ (ចុងឆមស) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកមមភពនិស ិតចូលរមួសិកខ
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២-  និស ិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ជំនន់ទី៨ និងទី៩ទំងអស់្រតូវបំេពញ មគេ្រមងករសិក ដូច 
ខងេ្រកមេនះ៖ 

Term ករពិពណ៌ន 
១ េរៀន   

២ េរៀន 

សេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរ ើស 
្របឡងបញច ប់ សរេសរនិេកខបបទបញច ប់ 

រក្របធនបទៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ
និង ្រ ្ត ចរយែណនំ 

រក្របធនបទៃននិេកខបបទ 
និង ្រ ្ត ចរយែណនំ 

៣ េរៀន ែស្វងរកឯក រ 
និងេរៀបចំគេ្រមង្រ វ្រជវ េ យ 
ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំ 

ែស្វងរកឯក រ 
និងេរៀបចំគេ្រមង្រ វ្រជវ េ យ 
ពិេ្រគះជមួយ ្រ ្ត ចរយែណនំ 

៤ េរៀន សរេសរបញច ប់ 
និង ក់ជូនរបយករណ៍្រ វ្រជវ 

សរេសរនិេកខបបទ និងែកស្រមួល 

៥  េរៀនបីមុខវជិជ  និង្របឡងបញច ប់ សរេសរបញច ប់ និងករពរ 
  

 
េ ក េម៉ រនិ, បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញរដ្ឋបល ធរណៈ ឆន ំទី១ 

 

សូមេគរព សេម្តច ្រទង ់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ កឧកញ៉ 
េ ក េ ក្រសី ជទីេគរព! សួស្តមីិត្តៗ និស តិជទី ប់ ន។ 

ខញុ ំបទេឈម ះ េម៉ រនិ ជនិស តិមកពីេខត្តេសៀម ប។ ខញុ ំបទមនសំ ង 
និងេមទនភពយ៉ងខ្ល ងំ េ យបន្របឡង កលបងសមតថភពដតឹ៏ងរងឹជប ់ េហយី 
បនបន្តករសិក ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពសេ់ន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង 
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចេនះ។ ជករពិត ស ់ កលវទិយលយ័ភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង 
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច គឺជ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋមយួែដលមនវយ័ចំ សជ់ងេគ 
បំផុតេនកមពុជ េហយីកជ៏ទី តជ់ួបៃនអនកមនចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វី ជំនញ និង 
បទពិេ ធនផ៍ងែដរ។ ជមយួនឹងករបនទ នស់ម័យកមមវធីិសិក  និងករេរៀបចំសិកខ ដេ៏្រចីនសំបូរែបប គឹជចំណុច 
វជិជមនែដលេឆ្លយីតបេទនឹងត្រមូវករសងគមករងរ ករ្របឡង្របែជង រូបករណ៍នន និងករ្របឡង្របែជងចូល 
បេ្រមីករងររដ្ឋផងែដរ។ េ យែឡក សំណងអ់គរ េ្រគឿងបរកិខ របេ្រងៀន និងបរ ិ ថ នសិក ែដល្របកបេ យបទ ្ឋ នខពស ់
្រ ្ត ចរយបណ្ឌិ ត អនុបណ្ឌិ ត ែដល្របកបេ យបទពិេ ធន ៍ ្រកមសីលធម៌ និងជំនញវជិជ ជីវៈខពស់បនេធ្វីឱយខញុ ំបទ 

មនជំេនឿកនុងចិត្តថ ខញុបំទបនេធ្វីករសេ្រមចចិត្តមយួដ៏្រតឹម្រតូវ ែដលបនេ្រជីសេរសីយក កលវទិយលយ័ភូមិនទនីតិ ្រស្ត 
និងវទិយ ្រស្តេសដចកិចច េដីមបអីភិវឌ ខ្លួនឱយក្ល យេទជធនធនកន់ែតមនតៃម្លចំេពះសងគម្រគួ រ និងសងគមជតិទងំ 
មូល។  
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បញជ ី យនម ្រ ្ត ចរយែណន ំនិង ្រ ្ត ចរយជំនួយ 
ស្រមប់ករែណនសំរេសរនិេកខបបទថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសនី់តិ ្រស្ត 

 

 

១. ្រ ្ត ចរយែណន ំ

ល.រ េគត្តនម 
និងនម េភទ 

សញញ ប្រត 
ជំនញ បេ្រងៀន េលខទូរសព័ទ

ក្រមិតបណ្ឌិ ត ្របេទស

1 ប់ ផលធី ប នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន នីតិ្រទពយសមបត្តិ 
នីតិ្រទពយសមបត្តិ  
និងវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 

016 846622 

2 េសឿន េ ភ័ណ ប រដ្ឋបល . ឥណ្ឌូ េនសុី រដ្ឋបល ធរណៈ
ធនធនមនុស កនុង 
រដ្ឋបល ធរណៈ 

016 776699 

3 ឈុន េរត៉ ប វ.ិនេយបយ រសុ ុ ី វទិយ ្រស្តនេយបយ ្រទឹស្តីរដ្ឋ, នេយបយ ធរណៈ,  
រដ្ឋធមមនុញញេ្រប បេធៀប 012 995935 

4 គក បូេរន៉ ស នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន កមមសិទធិបញញ  នីតិកមមសិទធិបញញ  012 899373 

5 ឃឹម ឈុនអីុ ប នីតិ ្រស្ត ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
បក្រ យគតិយុត្ត,  
ចបប់សភកមពុជ 

012 986945 

6 
េបងហុង 
សុជតិេខមរ ៉ ូ

ប នីតិ ្រស្ត 
អង់េគ្ល
ស 

េសដ្ឋកិចច- 
នគរបូនីយកមម-សំណង់ 

នគរបូនីយវទិយ 011 876169 

7 ភិន សុវតថិ ប នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន កមមសិទធិបញញ  នីតិកមមសិទធិបញញ  012 925417 

8 មស បូ ៉  ប នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន នីតិសិទធិមនុស  នីតិសិទធិមនុស  016 638438 

9 យ៉ន់ ៉ ន់ដឺលុច ប នីតិ ្រស្ត ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិមុខងរ ធរណៈ, 
នីតិរដ្ឋបល 

012 636699 

10 លី សុភព ស នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន រដ្ឋបល ធរណៈ េស ធរណៈ 012 537759 

11 ស សូ ន ប នីតិ ្រស្ត ប ងំ នីតិ ្រស្ត បេចចកេទសកនុងករអនុវត្តកិចចសនយ 
ពិេសស, នីតិ្រទពយសមបត្តិឯកជន 012 729296 

12 សិុន រទិធ ប នីតិ ្រស្ត រសុ ុ ី នីតិ ្រស្ត ឧ្រកិដ្ឋវទិយ, កិចចសនយពិេសស 012 915749 

13 សំ សុខ ប េសដ្ឋកិចច ប ងំ េសដ្ឋកិចច 
នីតិេសដ្ឋកិចច ធរណៈ,  
នីហិរញញវតថុ ធរណៈ, 
នីតិ រេពើពនធ 

012 731185 

14 ែហល ចំេរ ើន ប នីតិ ្រស្ត ប ងំ នីតិ ្រស្ត ្របព័នធចបប់ែខមរ 012 697387 

15 េ  េប៉ង ប នីតិ ្រស្ត ជបុ៉ន នីតិរដ្ឋធមមនុញញ រដ្ឋធមមនុញញេ្រប បេធៀប 012 435309 
 

២. ្រ ្ត ចរយជំនួយ 

ល.រ េគត្តនម 
និងនម េភទ 

សញញ ប្រត 
ជំនញ បេ្រងៀន េលខទូរសព័ទ

ក្រមិត ្របេទស

16 ឃឹម គីរ ី ប បរ.ិជន់ខពស់ កូេរត៉យូង នីតិ ្រស្ត 
នីតិកមមសិទធិបញញ , 
នីតិអន្តរជតិ 

088 7722221 

17 ឃឹម ម៉ែណត ស បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត េសចក្តីេផ្តើមនីតិ 092 979659 

18 ជិន វ ្ណ ៉  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋបបេវណី, នីតិ្រកុមហុ៊ន, 
នីតិកតព្វកិចច 012 316347 

19 ជំុ ចន់វ ិ ថ  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិសិទធិមនុស  012 988840 

20 ជួន បុ៊នធី ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិ្រពហមទណ្ឌ  011 356356 

21 ឈន បូ  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
េសចក្តីេផ្តើមនីតិ, 
នីតិរដ្ឋបល 

016 538389 
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22 ញឹក វធុធី ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
នីតិរដ្ឋបបេវណី, 
នីតិកតព្វកិចច 

016 654678 

23 ដំុ អីុម ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
ទំនក់ទំនងអន្តរជតិ 
និងរដ្ឋធមមនុញញ 

077 668678
011 668678 

24 េឌឿក ពិេ រ ប DEA ប ងំ នីតិ ្រស្ត ្របព័នធ្រគប់្រគង សីុ េគនយ៍, 
្រគប់្រគងរដ្ឋបលែដនដី 012 556363 

25  សុទធ  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
្របវត្តិទំនក់ទំនង 
អន្តរជតិ 

092 962096 

26 េថង ច្រន្ត  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋធមមនុញញ 017 688878 

27 ធន ថត ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋធមមនុញញ 012 278925 

28 បូ៉លី បញញ  ស បរ.ិជន់ខពស់ ក នីតិ ្រស្ត នគរបូនីយកមម 017 776598 

29 បួ៊យ ធី  ស បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិករងរ 012 499977 

30 េព េរឿន ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត ្របវត្តិទំនក់ទំនងអន្តរជតិ, 
បក្រ យគតិយុត្ត 012 311131 

31 ្រពំ រទិធី ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិរដ្ឋបបេវណី, 
នីតិកតព្វកិចច 

012 248840 

32 មុ៉ក ៉  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋធមមនុញញ 012 636007 

33 េម៉ បុ ្ណ  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិករងរេ្រប បេធៀប 012 697295 

34 រនុ ព ្ណ រទិធ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិ្រពហមទណ្ឌ  012 499999 

35 លី ច័នទតុ  ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិ ថ ប័នេសដ្ឋកិចច
អន្តរជតិ, នីតិជំនួញ 

016 735117 

36 សន េ ភ័ណ ប Maitrise ប ងំ នីតិ ្រស្ត សិទធិអនកនិពនធ 012 797372 

37 សុខ យ៉ន ស បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ វទិយ ្រស្តនេយបយ, 
នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋធមមនុញញ 012 872456 

38 
សំ ង 
ផលេដត 

ស បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត េសចក្តីេផ្តើមនីតិ 012 965945 

39 េហៀង ង ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល
ែដនដី 

077 337337
011 337337 

40 ញ់  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត ហិរញញវតថុ ធរណៈ 016 877727 

41 
អម 
សុផ ៉ត 

ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋបបេវណី 012 414574 

42 អឹុង រ ្ឋ  ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ, 
នីតិសមុ្រទ 

012 864803 

43 អុ៊ន សកកក  ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត នគរបូនីយកមម 011 888823 

44 េកើត រទិធ ប DEA ប ងំ នីតិ ្រស្ត នីតិ្រពហមទណ្ឌ  012 454959 

45 េខៀវ សុខ ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិ្របកួត្របែជង, 
នីតិបុគគល 

011 725767 

46 ឃង េសង ប Maitrise ប ងំ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋបល 012 646622 

47 
ចយ 
ចនទ វណ្ណ 

ប បរ.ិជន់ខពស់ សឹង្ហបូរ ី នីតិ ្រស្ត 
នីតិ ជីវកមមេ្រប ប
េធៀប 

016 586665 

48 ចំង សីុ ត ស បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិ្រគួ រ, 
នីតិ្របតិេភគ 

012 499999 
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49 ជ័យ រទិធី ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិអភិវឌ , 
នីតិវនិិេយគ 

012/016 
608585 

50 ញន វណ្ណៈ ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត 
នីតិ្រពហមទណ្ឌ -
ពណិជជកមម 

012 969686 

51 ពួយ ឃង ប បរ.ិជន់ខពស់ 
អង់េគ្ល
ស 

នីតិករងរ នីតិករងរេ្រប បេធៀប 085 966696 

52 យក់ បុ៊ ្ណ  ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត នីតិមុខងរ ធរណៈ 011 636371 

53 ស៊ន សុឃន ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ នីតិ ្រស្ត 
នីតិមុខងរ ធរណៈ 

៊ ន, ធនធនមនុស  
កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ 

012 898456 

54 សូ៊ សុជតិ ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ នីតិ ្រស្ត នីតិរដ្ឋបល 011 277686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកមមភពនិស ិតចូលរមួសិកខ  
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បញជ ី យនម ្រ ្ត ចរយែណន ំនិង ្រ ្ត ចរយជំនួយ 
ស្រមបក់រែណនសំរេសរនិេកខបបទថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស្់រគប់្រគង ជីវកមម 

 

 
១. ្រ ្ត ចរយែណន ំ

ល.រ េគត្តនម 
និងនម េភទ 

សញញ ប្រត 
ជំនញ បេ្រងៀន េលខទូរសព័ទ

ក្រមិតបណ្ឌិ ត ្របេទស

1 េទព សូរន៉ ប េសដ្ឋកិចច រសុ ុ ី េសដ្ឋកិចច 
េគល.្រគប់្រគង 
និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 

092 538327

2 ចន់ រ ី ប េសដ្ឋកិចច ប ងំ ្រគប់្រគង-ម៉ឃិតទីង 
មី្រកូេសកិ.អនុវត្ត 
និង្រគប់្រគងទីផ រ 

097 8549156

3 ឈុន ពហុ ប េសដ្ឋកិចច រសុ ុ ី ្រគប់.េស .េទសចរណ៍ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 012 591237

4 ្រជឹង ៃហ ប ្រគប់. ជីវកមម កមពុជ ្រគប់្រគងពណិជជកមម 
ថ ប័ន 

&ទីផ រហិរញញវតថុ 
012 525558

5 
ង៉ន់ 
សុ៊នេដត 

ប ្រគប់.សហ្រគស កមពុជ ្រគប់្រគងសហ្រគស វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ ០92 999543

6 គង់ ៃថ ប េសដ្ឋកិចច ល្លឺម៉ង់ េសដ្ឋកិចច 
្រគប់្រគង ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុ 

012 527752

7 ច័នទ រត័ន ប គណិតវទិយ រសុ ុ ី គណិតវទិយ វភិគបរមិណ 011 697038

8 ឈ ឆវណ្ណ ប ទស នវជិជ  េមរកិ វភិគេ គ តតបត សថិតិ ជីវកមម 012 503844

9 ្រពុំ េទវ ី ស េសដ្ឋកិចច ល្លឺម៉ង់ េសដ្ឋកិចច 
្រគប់្រគងនិងវភិគគេ្រមង 
និងវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 

012 839057

10 ភ វ ្ណ  ប េសដ្ឋកិចច រសុ ុ ី េសដ្ឋកិចច ្រទឹស្តី្រគប់្រគង 092 905353

11 សំ ឃងទី ប េសដ្ឋកិចច េមរកិ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ថ ប័ន & 

ទីផ រហិរញញវតថុ 
012 804436

12 េ  េវង៉ ប ្រគប់. ជីវកមម កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ករវនិិេយគ និងហិ-
រញញវតថុៃនអចលន្រទពយ 

012 911012

 
២. ្រ ្ត ចរយជំនួយ 

ល.រ េគត្តនម 
និងនម េភទ 

សញញ ប្រត 
ជំនញ បេ្រងៀន េលខទូរសព័ទ

ក្រមិត ្របេទស

13 ឃឹម ជ័យ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
េសដ្ឋកិចចនេយបយ, 
េគលករណ៍្រគប់្រគង 

016 423159

14 ងួន េហង ប បរ.ិជន់ខពស់ រសុ ុ ី ្រគប់្រគង ជីវកមម 
គណេនយយ
និងហិរញញវតថុធនគរ 

011 906669

15 ជ េម៉ងែស ប បរ.ិជន់ខពស់ ធរ
ណរដ្ឋកូេរ ៉ ្រគប់្រគង ជីវកមម 

ទីផ រនិង ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុ 

012 773955

16 
ជុន 
ចន់ែណត 

ប បរ.ិជន់ខពស់ េវៀត ម ្រគប់្រគង ជីវកមម 
គណិតវទិយេសដ្ឋកិចច 
និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 

011 769436
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17 
ឈង 
េម៉ងេហៀក 

ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ធន ៉ប់រង 
និង្រគប់្រគង និភ័យ, 
្រគប់្រគង ថ ប័នហិរញញវតថុ 

017 889944

18 ឈង ហុ៊យ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ទីផ រ និង ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុ 

017 703707

19 
ឌុយ 
ចន់ឌី  

ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម ជីវកមមអន្តរជតិ 011 840245

20 ទិន េហង ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ 
្រគប់្រគង ជីវកមម
និងព័ត៌មនវទិយ 

្រគប់.្របព័នធព័ត៌មន 
វទិយ 

092 317327

21 ទួន ផ ្ល  ប បរ.ិជន់ខពស់ រសុ ុ ី ្រគប់្រគង ជីវកមម 
មី្រកូេសដ្ឋកិចច និង្រគប់-
្រគងធនធនមនុស  

012 774577

22 ធីម សុជតិ ប បរ.ិជន់ខពស់ េវៀត ម ្រគប់្រគង ជីវកមម គណេនយយហិរញញវតថុ 012638118 

23 បុ៉ក ភរៈ ប បរ.ិជន់ខពស់ ៃត ៉ន់ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ៃម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និង 
គណេនយយហិរញញវតថុ 

012 331551

24 ម៉ម ចរយិវធុ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម សថិតិ ជីវកមម 011 891360

25 យក់ បញញ រសមី ស បរ.ិជន់ខពស់ េមរកិ ្រគប់្រគង ជីវកមម គណេនយយហិរញញវតថុ 088 6794444

26 ស សុភព ប បរ.ិជន់ខពស់ ជបុ៉ន ្រគប់្រគង ជីវកមម មី្រកូេសដ្ឋកិចចអនុវត្តន៍ 012 957960

27 ៊ ក ែសម ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ េសដ្ឋកិចច្រគប់្រគង សថិតិធុរកិចច 011 976096

28 សូវ េវង៉នី ប បរ.ិជន់ខពស់ ៃថ ្រគប់្រគង ជីវកមម ្រកមសីលធម៌ធុរកិចច 012 811541

29 សួន ចំេរ ើន ប បរ.ិជន់ខពស់ 
េវៀត

ម 
្រគប់្រគង ជីវកមម ហិរញញវតថុ &ធនគរ 012 500097

30 
យ 

េប៉ងហុង 
ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម គណេនយយ្រគប់្រគង 012 251919

31 ឡុង ម៉មីឌី ស បរ.ិជន់ខពស់ ៃត ៉ន់ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
េសដ្ឋកិចចអន្តរជតិ & 
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 

077 562121

32 អុ៊យ សុខ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម សថិតិ ជីវកមម 097 8282526

33 េអឿន មុនីរដ្ឋ ប បរ.ិជន់ខពស់ កមពុជ ្រគប់្រគង ជីវកមម ហិរញញវតថុ ជីវកមម 097 7009398

34 ែកប សំភី ប បរ.ិជន់ខពស់ ៃថ ្រគប់្រគង ជីវកមម ហិរញញវតថុៃនអចលនវតថុ 012 886909

35 ខូយ លឹមហុង ប បរ.ិជន់ខពស់ ជបុ៉ន ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ហិរញញវតថុ ជីវកមម និង 
សិក ករណីហិរញញវតថុ 

077 717111

36 គីមទី េកមលី ប បរ.ិជន់ខពស់ Luxemb
ourg 

ធនគរ និងហិរញញវតថុ 
្រគប់្រគង ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុ 

097 7045777

37 
ឆយ 
ឃុនឡុង 

ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
្រគប់្រគង្របព័នធ 
ព័ត៌មនវទិយ 

012 327373

38 ឈុន សមបត្តិ ប បរ.ិជន់ខពស់ ប ងំ ្រគប់្រគង ជីវកមម 
ែផនករយុទធ ្រស្ត

ជីវកមម និង 
្រគប់្រគងអន្តរជតិ 

092 316205

39 ផន ចំេរ ើន ប បរ.ិជន់ខពស់ េមរកិ ្រគប់្រគង ជីវកមម គណេនយយហិរញញវតថុ 088 8604444
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40 សុខ ច័នទរទិធី ប បរ.ិជន់ខពស់ ៃត ៉ន់ ្រគប់្រគង ជីវកមម ្រកមសីលធម៌ធុរកិចច 017 388989

41 សុខ បុ៊នលីម ប បរ.ិជន់ខពស់ ល្លឺម៉ង់ ្រគប់្រគង ជីវកមម សថិតិ ជីវកមម 077 779987

 
កំណត់សមគ ល ់
 និស ិត ចេសនើសំុ ្រ ្ត ចរយ មន ក់ខងេលើែដលមនមុខជំនញពក់ព័នធ េធ្វើជ ្រ ្ត ចរយ 
ែណនំរបយករណ៍្រ វ្រជវ េ យមិនគិតពីក្រមិតសញញ ប្រត។ 
 និស ិត ចេសនើសំុ ្រ ្ត ចរយែណនំែដលមនមុខជំនញពក់ព័នធ េធ្វើជ ្រ ្ត ចរយែណនំ 
និេកខបបទ។ ្រ ្ត ចរយែណនំនិេកខបបទ្រតូវជ ្រ ្ត ចរយមនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ចំែណក 

្រ ្ត ចរយជំនួយនិេកខបបទ ចមនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ឬបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកមមភពនិស ិតករពរនិេកខបបទ 
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កមមវិធីសកិ ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសែ់ផនកនីតិឯកជន 
(Master Curriculum for Private Law) 

 

ល.រ មុខវជិជ  (Subjects) 
ចំនួន ចំនួន 

ឆមស េផ ងៗ 
េម៉ង េ្រកឌីត

1 
វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក

45 3 1 ឆន ទំី១ 
(Research Methodology and Academic Writing) 

2 នីតិ ជីវកមមេ្រប បេធៀប (Comparative Corporate Law) 45 3     

3 នីតិ្រគួ រ (Family law) 45 3     

4 នីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី (Civil Procedural Law) 45 3     

5 ៊ នភវបូនីយកមម (Aseanization) 45 3     

6 នីតិ្រទពយសមបត្តិឯកជន (Private Property Law) 45 3 2   

7 
នីតិវនិិេយគ (Investment Law)/
ឧ្រកិដ្ឋវទិយ (Criminology) 45 3     

8 នីតិរដ្ឋធមមនុញញេ្រប បេធៀប (Comparative Constitutional Law) 45 3     

9 នីតិករងរេ្រប បេធៀប (Comparative Labor Law) 45 3     

10 នីតិ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ (International Criminal Law) 45 3     

11 ថ ប័នេសដ្ឋកិចចអន្តរជតិ (International Economic Institutions) 45 3 1 ឆន ទីំ២ 

12 
បេចចកេទសអនុវត្តេនកនុងកិចចសនយពិេសស

45 3 
    

(Strategies Applied to Special Contract)     

13 នីតិមត៌កេ្រប បេធៀប (Comparative Succession Law) 45 3     

14 នីតិកមមសិទធិបញញ  (Intellectual Property Law) 45 3     

15 នីតិបុគគលេ្រប បេធៀប (Comparative Legal Entities) 45 3 2 ្របឡង
16 ្របតិេភគ (Security) 45 3   ្របឡង

17 
វធីិ ្រស្ត និងេគលករណ៍បក្រ យគតិយុត្ត

45 3   ្របឡង 
(Methodology and Principle of Legal Interpretation)

18 ករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ (Report Writing)   3   (បញច ប់) 
19 ករសរេសរនិេកខបបទ (Thesis Writing)   12 ករពរនិេកខបបទ 

20 សិកខ  (Seminars)   1   
  សរបុ (Total) 765 55     

 

សមគ ល់៖ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១ 

និងេរៀន៣មុខវជិជ េនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២េដើមបី្របឡងបញច ប់។ មុខវជិជ ប្រមុងមួយចំនួននឹងកំណត់េ យ កលវទិយល័យ។ 

ចំែណកថន ក់សិក ៃថងេ រ-៍ ទិតយ េនឆន ំទី១ ឆមសទី១ មនមុខវជិជ ១ និងឆមសទី២ មនមុខវជិជ មួយេទៀតនឹង្រតូវ 
ក់ឲយនិស ិតសិក ជប់គន រយៈេពល៤សប្ត ហ៍។  ១េពលសិក មនរយៈេពលសិក ២េម៉ងកន្លះ េលើកែលងថន ក់ 

សិក េនៃថងេ រ-៍ ទិតយ ១េពលមន៣េម៉ងេនឆន ំទី១។ 
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កមមវិធីសកិ ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសែ់ផនករដ្ឋបល ធរណៈ 
(Master Curriculum for Public Administration) 

ល.រ មុខវជិជ  (Subjects) 
ចំនួន ចំនួន 

ឆមស េផ ងៗ
េម៉ង េ្រកឌីត 

1 
វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក

45 3 1 ឆន ទីំ១ 
(Research Methodology and Academic Writing) 

2 
ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលែដនដី  
(Territorial Administrative Management)

45 3     

3 នីតិមុខងរ ធរណៈ ៊ ន (ASEAN Law of Public Function) 45 3     

4 វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (Administrative Science) 45 3     

5 នគរបូនីយកមម (Urbanization) 45 3     

6 នីតិេស ធរណៈ (Law of Public Service) 45 3 2   

7 នេយបយ ធរណៈ (Public Policy) 45 3     

8 
្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ៊ ន

45 3     
(ASEAN Administrative Management System)

9 វ ិ ទរដ្ឋបល (Administrative Disputes) 45 3     

10 ្រទឹស្តីៃនរដ្ឋ (Theory of the State) 45 3     

11 នីតិ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ (Public Property Law) 45 3 1 ឆន ទីំ២ 

12 
នីតិរដ្ឋធមមនុញញេ្រប បេធៀប  
(Comparative Constitutional Law) 45 3     

13 
េគលករណ៍ដឹកនំកនុងវស័ិយ ធរណៈ

45 3     
(Leadership Principle in Public Sector)

14 
្របព័នធចបប់កមពុជ (Cambodian Legal System)/

45 3     
ចបប់សភកមពុជ (Law of Cambodian Assembly)

15 ហិរញញវតថុ ធរណៈ (Public Finance) 45 3 2 ្របឡង

16 
វធីិ ្រស្ត និងេគលករណ៍បក្រ យគតិយុត្ត

45 3   ្របឡង 
(Methodology and Principle of Legal Interpretation)

17 
ធនធនមនុស កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ

45 3   ្របឡង 
(Human Resources in Public Administration)

18 ករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ (Report Writing)   3   (បញច ប់) 
19 ករសរេសរនិេកខបបទ (Thesis Writing)   12 ករពរនិេកខបបទ
20 សិកខ  (Seminars)   1 

  
  

  សរបុ (Total) 765 55     

 

សមគ ល់៖ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១ 

និងេរៀន៣មុខវជិជ េនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២េដើមបី្របឡងបញច ប់។ មុខវជិជ ប្រមុងមួយចំនួននឹងកំណត់េ យ កលវទិយល័យ។ 

ចំែណកថន ក់សិក ៃថងេ រ-៍ ទិតយ េនឆន ំទី១ ឆមសទី១ មនមុខវជិជ ១ និងឆមសទី២ មនមុខវជិជ មួយេទៀតនឹង្រតូវ 
ក់ឲយនិស ិតសិក ជប់គន រយៈេពល៤សប្ត ហ៍។  ១េពលសិក មនរយៈេពលសិក ២េម៉ងកន្លះ េលើកែលងថន ក់ 

សិក េនៃថងេ រ-៍ ទិតយ ១េពលមន៣េម៉ងេនឆន ំទី១។ 
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កមមវិធីសកិ ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសធុ់រកចិច 
(Master Curriculum for Business in Finance) 

ល.រ មុខវជិជ  (Subjects) 
ចំនួន ចំនួន 

ឆមស េផ ងៗ 
េម៉ង េ្រកឌីត

1 គណេនយយហិរញញវតថុ (Financial Accounting) 45 3 1 ឆន ទំី១ 

2 
េសដ្ឋកិចចអនុវត្ត (មី្រកូ និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច)

45 3     
(Applied Economics: Micro and Macro-Economics)

3 សថិតិពណិជជកមមអនុវត្ត (Applied Business Statistics) 45 3     

4 
្រទឹស្តី្រគប់្រគង និងករអនុវត្ត  
(Management Theory and Practice) 45 3     

5 
្រកមសីលធម៌ធុរកិចច និងភពជអនកដឹកនំ

45 3 
    

(Business Ethics and Leadership)     

6 
វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក

45 3 2 
  

(Research Methodology and Academic Writing)   

7 ថ ប័ន និងទីផ រហិរញញវតថុ (Financial Markets and Institutions) 45 3     

8 គណេនយយ្រគប់្រគង (Managerial Accounting) 45 3     

9 វភិគវនិិេយគ (Investment Analysis) 45 3     

10 ហិរញញវតថុ ជីវកមមI (Corporate Finance I) 45 3     

11 
្រគប់្រគង និងវភិគផលប្រត  
(Portfolio Analysis & Management) 45 3 1 

ឆន ទីំ២ 

12 
វនិិេយគ និងហិរញញវតថុៃនអចលន្រទពយ

45 3     
(Real Estate Finance and Investments)

13 ហិរញញវតថុ ជីវកមមII (Corporate Finance II) 45 3     

14 
ធន ៉ប់រង និង្រគប់្រគង និភ័យ

45 3     
(Risk Management and Insurance) 

15 
្រគប់្រគងហិរញញវតថុអន្តរជតិ  
(International Financial Management) 45 3 2 ្របឡង 

16 ករណីសិក េនកនុងហិរញញវតថុ (Case Study in Finance) 45 3   ្របឡង
17 ្រគប់្រគង ថ ប័នហិរញញវតថុ (Financial Institution Management) 45 3   ្របឡង
18 ករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ (Report Writing)   3   (បញច ប់)
19 ករសរេសរនិេកខបបទ (Thesis Writing)   12 ករពរនិេកខបបទ
20 សិកខ  (Seminars)   1     

  សរបុ (Total) 765 55     
សមគ ល់៖ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១ 

និងេរៀន៣មុខវជិជ េនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២េដើមបី្របឡងបញច ប់។ មុខវជិជ ប្រមុងមួយចំនួននឹងកំណត់េ យ កលវទិយល័យ។ 

ចំែណកថន ក់សិក ៃថងេ រ-៍ ទិតយ េនឆន ំទី១ ឆមសទី១ មនមុខវជិជ ១ និងឆមសទី២ មនមុខវជិជ មួយេទៀតនឹង្រតូវ 
ក់ឲយនិស ិតសិក ជប់គន រយៈេពល៤សប្ត ហ៍។  ១េពលសិក មនរយៈេពលសិក ២េម៉ងកន្លះ េលើកែលងថន ក់ 

សិក េនៃថងេ រ-៍ ទិតយ ១េពលមន៣េម៉ងេនឆន ំទី១។ 
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កមមវិធីសកិ ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពសធុ់រកិចច ែផនក្រគប់្រគង 
(Master Curriculum for Business in Management) 

 

ល.រ មុខវជិជ  (Subjects) ចំនួន ចំនួន ឆមស េផ ងៗ
េម៉ង េ្រកឌីត 

1 គណេនយយហិរញញវតថុ (Financial Accounting) 45 3 1 ឆន ទីំ១ 

2 
េសដ្ឋកិចចអនុវត្ត (មី្រកូ និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច)

45 3     
(Applied Economics: Micro and Macro-Economics)

3 សថិតិពណិជជកមមអនុវត្ត (Applied Business Statistics) 45 3     

4 ្រទឹស្តី្រគប់្រគង និងករអនុវត្ត (Management Theory and Practice) 45 3     

5 
្រកមសីលធម៌ធុរកិចច និងភពជអនកដឹកនំ

45 3 
    

(Business Ethics and Leadership)     

6 
វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក

45 3 2   
(Research Methodology and Academic Writing)

7 គណេនយយ្រគប់្រគង (Managerial Accounting) 45 3     

8 ថ ប័ន និងទីផ រហិរញញវតថុ (Financial Markets and Institutions) 45 3     

9 ហិរញញវតថុ ជីវកមម (Corporate Finance) 45 3     

10 ្រគប់្រគងធនធនមនុស  (Human Resource Management) 45 3     

11 
្រគប់្រគងផលិតកមម និង្របតិបត្តិករ

45 3 1 ឆន ទីំ២
(Production and Operation Management)

12 
្រគប់្រគង និងវភិគគេ្រមង  
(Project Analysis & Management) 45 3     

13 ្រគប់្រគងកិចចទីផ រ (Marketing Management) 45 3     

14 ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគង (Management Information System) 45 3     

15 ្រគប់្រគងអន្តរជតិ (International Management) 45 3 2 ្របឡង
16 ្រគប់្រគងបែ្រមប្រមួល (Management of Change) 45 3   ្របឡង

17 
ែផនករយុទធ ្រស្ត ជីវកមម 

45 3   ្របឡង 
(Corporate Strategic Planning)

18 ករសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ (Report Writing)   3   (បញច ប់)
19 ករសរេសរនិេកខបបទ (Thesis Writing)   12 ករពរនិេកខបបទ
20 សិកខ  (Seminars)   1     

  សរបុ (Total) 765 55   

សមគ ល់៖ និស ិតែដលេ្រជើសេរ ើសករ្របឡងបញច ប់្រតូវសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវចប់ពីឆមសទី២ៃនឆន ំទី១ 

និងេរៀន៣មុខវជិជ េនឆមសទី២ៃនឆន ំទី២េដើមបី្របឡងបញច ប់។ មុខវជិជ ប្រមុងមួយចំនួននឹងកំណត់េ យ កលវទិយល័យ។ 

ចំែណកថន ក់សិក ៃថងេ រ-៍ ទិតយ េនឆន ំទី១ ឆមសទី១ មនមុខវជិជ ១ និងឆមសទី២ មនមុខវជិជ មួយេទៀតនឹង្រតូវ 
ក់ឲយនិស ិតសិក ជប់គន រយៈេពល៤សប្ត ហ៍។  ១េពលសិក មនរយៈេពលសិក ២េម៉ងកន្លះ េលើកែលងថន ក់ 

សិក េនៃថងេ រ-៍ ទិតយ ១េពលមន៣េម៉ងេនឆន ំទី១។ 
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្របតទិិនស្រមប់វគគសកិ នីមួយៗ 
 

និស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ជំនន់៨ ជំ ន២ 
Term 1 ចូលេរៀនៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១១ 
Term 2 ចូលេរៀនៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ 
Term 3 ចូលេរៀនៃថងទី២៣ ែខេម  ឆន ំ២០១២ 
Term 4 ចូលេរៀនៃថងទី០៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២  
Term 5 ចូលេរៀនៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ ចប់ៃថងទី០១ ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ 
 

និស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ជំនន់៩ ជំ ន១ 
Term 1 ចូលេរៀនៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ 
Term 2 ចូលេរៀនៃថងទី២៣ ែខេម  ឆន ំ២០១២ 
Term 3 ចូលេរៀនៃថងទី០៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២  
Term 4 ចូលេរៀនៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ំ២០១៣  
Term 5 ចូលេរៀនៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ ចប់ៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៣ 
 
និស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ជំនន់១០ ជំ ន១ 
ឆមសទី១ ឆន ទីំ១ ចូលេរៀនៃថងទី០៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២ 
ឆមសទី២ ឆន ទីំ១  ចូលេរៀនៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ 
ឆមសទី១ ឆន ទីំ២  ចូលេរៀនៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤ 
ឆមសទី២ ឆន ទីំ២ ចូលេរៀនៃថងទី១៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៤ ចប់ៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកមមភពនិស ិតទទួលសញញ ប្រត 
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ថន ក់បណ្ឌិ តនឹងេបើកេនេពលឆប់ៗ 

 កលវទិយល័យកំពុងេរៀបចំេគលករណ៍បេងកើតថន ក់បណ្ឌិ ត ែដលមនជំនញនីតិ ្រស្ត 
និងធុរកិចច។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ្រកុម្របឹក វទិយ ្រស្តពិភក អំពីេគលករណ៍បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណទិ ត 

កលវទិយល័យអេញជ ើញអនកជំនញអន្តរជតិេដើមបីពិភក  
អំពីេគលករណ៍បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណទិ ត 
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ថន កដឹ់កន ំនិងម្រន្តីទទួលបនទុកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េ ក េព េរឿន             បណ្ឌិ ត ប់ ផលធ ី
នយកថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត           នយករងថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត 
េលខទូរស័ពទ៖ 012 311131            េលខទូរស័ពទ៖ 016 846622 
                 Email: hphalthy@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េ ក េម៉ បុ ្ណ               េ ក ្រសុនិ ឌី  
ទទូលបនទុករមួែផនកនីតិ ្រស្ត             ទទួលបនទុករមួែផនក្រគប់្រគងធុរកិចច  
េលខទូរស័ពទ៖ 012 697295             និងែផនក្រគប់្រគង 
Email: bonnamao@yahoo.fr             េលខទូរស័ពទ៖ 016 555736 
                          Email: dynasrin@yahoo.com 
 
 

 
 
 
 

នយក 

 
 
 
 

នយករង 

 
 
 
 

េ ក េម៉ បុ ្ណ  

 
 
 
 

េ ក ្រសិុន ឌី  



 
 

ម្រន្តទីទួលបនទុកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 
េ ក េអឿន មុនរីដ្ឋ 
ទទួលបនទុកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ធរកិុចច ែផនកហិរញញវតថុ 
េលខទូរស័ពទ៖ 097 7009398     
Email: oeurnmonyroath@gmail.com    

េ ក េទព បូ វុធ 
ទទួលបនទុកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញរដ្ឋបល ធរណៈ 
េលខទូរស័ពទ៖ 016 787828       

េ ក្រស ី្រពប សខុកញញ  
ទទួលបនទុកថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ជំនញនីតិឯកជន 
េលខទូរស័ពទ៖ 012 283628          

េ ក ែផ េប៉ងសុមី 
ទទួលបនទុកសញញ ប្រត និងករងរនិស ិត 
េលខទូរស័ពទ៖ 092 745945  

េ ក េសង ែកវសង្វ  
ទទួលបនទុកថន ក់េ្រត មបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ករងរសញញ ប្រត បនទប់េរៀន និងព័ត៌មន 
េលខទូរស័ពទ៖ 090 908290/012568030     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

លកខខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើសនិស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស ់
 េបកខជនែដលមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតនីតិ ្រស្ត ឬបរញិញ ប្រតែដលមនតៃម្លេសនើ ចចូល 

េរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត ែផនកនីតិឯកជន ឬរដ្ឋបល ធរណៈ ឆន ំទី១បនែត 
ម្តង។ 

 េបកខជនែដលមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច បរញិញ ប្រតពណិជជ ្រស្ត ឬ 
បរញិញ ប្រតែដលមនតៃម្លេសនើ ឬបរញិញ ប្រតមុខជំនញដៃទនិងមនបរញិញ ប្រតរងៃនមុខជំនញ 
ខងេលើបែនថមមួយេទៀត ចចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រគប់្រគងទូេទ ឬបរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ឆន ំទី១បនែតម្តង។ 

 េបកខជនែដលមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតខុសពីមុខជំនញខងេលើ េហើយមនបំណងចូលេរៀន 
បន្តថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់នីតិ ្រស្ត បរញិញ ប្រតជន់ខពស់្រគប់្រគងទូេទ ឬបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 
្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ្រតូវេរៀនេ្រត ម១វគគ ែដលមនរយៈេពល៤ែខ្របកបេ យេជគជ័យសិន េទើប 

ចបន្តករសិក ឆន ំទី១ ៃនជំនញនីមួយៗបន។ 
 េបកខជនែដលមនសញញ ប្រតេ្រកយឧត្តម (សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ សញញ ប្រតបណ្ឌិ ត) 

ចចូលេរៀនឆន ំទី១ែតម្តង។ 
 
សយ ្ឋ នទក់ទង 
កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 
P.O.Box 842, website: www.rule.edu.kh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


