
របូករណ ៍  
    
  មន របូករណ៍េ ចនសនធឹកសនធ ប់និងខុសៗគន កនង ពះ ជ ច កកមពជុ ុ  ែដល 

របូករណ៍ទំងេនះផល់ឲយ ស័យេលមច ស់ជំនួយេផ ងៗ ស័យេលលកខខណ 

និងចំនួនផងែដរ។េទះជយ៉ងេនះកី របូករណ៍ែផកពិនទុ (ស មប់សិស ពូែក) 

និង របូករណ៍ែផកេលលកខខណសងគម (ស មប់សិស កី ក ឬសិស ែដលមកពី 

េខត ច់ សយ៉ល) គឺមនលកខណៈ មញញបំផុត។ ជងេនះេទ ត មន របូករណ៍ 

េចញពី បភព៤គឺ ៖ ពីរ ភិបល បរេទស កមហុ៊ន និង អងគករេ ករ ភិបល។  
    
    
 ១. របូករណ៍រ ភិបល    
    
  ជរ ភិបលកមពជុ េ ប បស់ បព័នធមជឈករ កលវទយល័យិ  (សូមេមលកលបរេិចឆទ 

ៃនករទទួលសិស ឲយចូលេរ ន) ។ សិស ថន ក់ទី១២ទំងអស់ តវ បញជ នព័ត៌មនែដលពក់ូ  

ព័នធនឹងលកខខណសងគមរបស់ខនួ  ជមួយនឹងជំេរ សម វទយល័យចំនួនបីែដលខនចង់ិ ួ  

បន របូករណ៍ ម លំ ប់ែដលខនួ  ចូលចិតជង។ ទិននន័យែដលសិស េផញរ និង តវ 
បនតមកល់ទុកេនឯនយក នឧតមសិក ។  
 
េនេពលែដលពិនទេចញពីករ បឡង តវបនបងញចំ ត់ថន ក់មួយនិង តវបនេគុ  

បេងកតេឡងេ យមនករបូក រមួពិនទនិងលកខខណសងគមនេបកខជន។ុ   ដូេចនះមនន័យថ 

អនកបនចំ ត់េលខមួយ ( Grade A ) និងទទួលបន របូករណ៍េ យ សម ម 

ម វទយល័យអីែដលេបកខជនេនះិ  បនេ ជស េរ សមុនេគ និងបនបនទ ប់រហូតដល់ចំនួន 

របូករណ៍េនះអស់។  
   
    
 អនកនឹងេឃញេនកនងឧបសមព័នធុ  (annexes)    
    
 លកខខណនិេទទសកនងឆន ំុ ២០០៥ (និេទទសសរបុៃនមធយមសិក ទុតិយភូមិ និង ម លំ ប់

របូករណ៍)និងព័ត៌មនេលករ បឡង ម កលវទយល័យមួយចំនួន។ិ   
 
 
លទធផលឆន ំ២០០៥ ៖ ពិនទខពស់បំផុតុ  និង ពិនទទបបំផុតែដល តវបនេគកំណត់ុ  

ស មប់ របូករណ៍ និង ចំនួន របូករណ៍ែដលេគផល់ឲយ។  
   
    
 ២. របូករណ៍បរេទស    
    



 បេទសេ កមួយចំនួនបនផល់ របូករណ៍ មរយៈថន ក់ឧតមសិក  ែដលជទូេទគឺ 

ស មប់សិស ពូែក។ របូករណ៍ទំងេនះមនចំនួនកំណត់ និងផល់ឲយបនទ ប់ពីឆងកត់ 

ករេ ជសេរ សពីរដំ ក់កលរចួមក។ 

េធករេ ជសេរ សសិស ដំបូងែដលបនទ ប់មក ករេ ជសេរ សេនះ តវែតមន 

ករយល់ ពមពីសំ ក់មច ស់ជំនួយ គឺមនន័យថ បេទស ែដលផល់ របូករណ៍។  
 

របូករណ៍មួយចំនួយក៏ ចបនមកពី ថ ប័នេផ ងៗដូខជ Agence Universitaire de la 

Francophonie(AUF) សំ ប់សិស និសិ តែដល បថន ចង់េរ ន មកមមវធីសិក ប ងំិ  

ឬសំ ប់សិស
ែដលពូែកបំផុតេដមបីសិក រយៈេពលមួយឆមសេនប បេទសអភិវឌឈន៍ 

និយយភ ប ងំ។  
   
    
 ៣. របូករណ៍ កមហុ៊នឯកជន    
    
  របូករណ៍ផល់ឲយេ យ កមហុ៊នឯកជនែដល តវបនចប់បដិសនធិេឡងកនងុ  

ពះ ជ ច កកមពជុ  គឺជនិចចកលេធករេ ជសេរ សសិស របូ- ករណ៍ 

ដូចគន េទនឹង បេទសេ កែដរ។ សូមចំ ំថ 

កមហុ៊នភគេ ចនផល់ របូករណ៍សំ ប់ែត កល 

វទយល័យ ែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភពិ  របស់ខនបុ៉េ ះ។ួ  ឧទហរណ៍ កមហុ៊ន 

ល់កែតល ផល់ របូករណ៍ដល់និសិ តែដលមកពីវទយ ថ និ បេចចកវទយកមពជិ ុ  

បុ៉េ ះ។  
   
 ៤. របូករណ៍អងគករេ ករ ភិបល    
    
  អងគករេ ករ ភិបល មធមម ផល់ជំនួយខងែផនកហិរញញវតថ។ុ  េបសិនជសិស មន ក់ 

មកពីអងគករ មនន័យថ េបគត់ តវបនជួយេ យអងគករ ំងពី គត់េនជកុមរភព 

េនះអងគករេនះ ចបង់ៃថសិក ទំង សងឬមួយែផនកសំ ប់ថន ក់ឧតមសិក របស់គត់។ 

េផ ងពីេនះេបអងគករេនះមនេបកវគគបណះុ  ប លវជជ ជីវៈេ យខនឯងិ ួ  េនះអងគករ 
េនះ ចអនុញញ តឲយេរ នេ យឥតបង់ៃថ ឬផល់ របូករណ៍េដមបីជួយគត់។ 

របូករណ៍េនះ មនគិតគូ េលពិនទលុ  ឬ ថ នភពសងគមលំបក និងលកខខណេផ ងៗ 

េទ តេដមបីទទួលបន របូករណ៍េនះែដលលកខខណខ េនះខុសគន ពីអងគករមួយេទ
អងគករ មួយេទ ត។  
 
អតថបតខងេលដក សង់េចញពី www.kyop.org 

 



ពត័ម៌នអពំ របូករណ ៍

វធីែដលងយកនងករទទួល របូករណ៍គឺ តវ បលងិ ុ េ យបនពនទកល ដូេចនះេដមបី ប ុ
លងេ យបនពនទុខពស់គឺេយង តវខិតខំេរ នសូ ត។ខងេ កមេនះគឺជព័ត៌មនខះៗសីអំពី

របូករណ៏េន ម  និង វទយ ថិ នមួយចំនួនែដលេយងបន យេឈម ះរចួជ 
េ សចេនកនងេស វុ េភព័ត៌មនសិក េនម វទយល័យិ ។ ប៉ែនេដមបីមនេ យភពងយ 
សល និង ចបស់ ស់អនកគួរែតទំនក់ទំនងជមួយ  ឬវទយ ថ និ កនងករ កសួរុ  
ព័ត៌មនបែនថម និង អំពីករបំេពញេឈម ះ បលង។ 
 

ែដលផល់ របូករណ៏ 

 
កលវទយល័យិ  េមគងគកមពជុ : របូករណ៏ផល់ជូនសិស ែដលបន បលងជប់ 

និេទទស A និង B េនថន ក់ទុតិយភូមិ។ 
យធីសីុ:    របូករណ៏ផល់ដល់សិស នរ។ី 
កលវទយល័យិ  អនជតិ: របូករណ៏ផល់ជូនសិស នរ ី សិស កី ក និង 

សិស ែដលរស់េន មតំបន់ ច់ សយល។ 
កលវទយល័យ ន័រតុិ ន: របូករណ៏ផល់ជូនសិស ែដលបន បលងជប់ 

និេទទសខពស់េនថន ក់ទុតិយភូមិ។ 
កលវទយល័យ បញញិ : របូករណ៏ផល់ដល់សិស ែដលបន បលងជប់ 

និេទទស A និង B េនថន ក់ទុតិយភូមិ។ 
កលវទយល័យ ភូមិិ នទកសិកមម: របូករណ៏ផល់ដល់សិស ែដលបន បលងជប់ 

និេទទសខពស់េនថន ក់ទុតិយភូមិ។  
កលវទយល័យ ភូមិនទភនំេពញិ : របូករណ៏ផល់ជូនសិស ែដលបន បលងជប់ 

និេទទសលេនថន ក់ទុតិយភូមិ។ 
កលវទយល័យ ៃនកមពជិ ុ : របូករណ៏ផល់ជូនសិស ែដលបនមក ក់ពកយ 

និង បលងជប់ របូករណ៏េន កវទយល័យិ ។ 
វទយ ថ ន ន់ិ ៉ : របូករណ៏ផល់ជូនសិស នរ ី និង សិស កី ក  

ែដលបន បលងជប់ថន ក់ របូករណ៏។ 
គប់ កលវទយល័យិ រដ របូករណ៏ តវបនផល់ជូនដល់សិស នរ ីសិស កី កែដល  
បន បលងជប់ថន ក់ របូករណ៏។ 

របូករណ៏ឯកជន 
របូករណ៏របស់សេមចអគគេសនបតីេតេជហុ៊ន ែសន ផល់ដល់សិស ចំនួន១០០ 

នក់ែដល បលងជប់ថន ក់ របូករណ៏េនវទយល័យិ ។ 



កលវទយល័យ ៃនកមពជិ ុ :  របូករណ៏កុមរកំ ព ស មប់ផល់ដល់សិស កំ 
ពែដលបនមក បលង កវទយល័យិ ។ 

កលវទយល័យ ៃនកមពជិ ុ :  របូករណ៏Handa ស មប់ផល់ដល់សិស កំ ព 

ែដលបនមក បលង កវទយល័យ។ិ  
របូករណ៏ធនគក ឌីយ៉: ផល់ របូករណ៏ដល់សិស ែដលសិក ពី 

ធនគរ និង មុខវទយែដលទក់ទងនឹងធនគរ។ិ  
 

របូករណ៏អនជតិ 
កលវទយល័យ ភូមិិ នទេសដកិចច និង និតិ ស ផល់ របូករណ៏ដល់សិស ែដល 

បនបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប តេទបនករសិក េនឯ បេទសប ងំ។ 
 

របូករណ៏ ៊ ន ផល់ របូករណ៏ដល់សិស ែដលបនបញច ប់ករសិក ថន ក់ទី៩ 
េទសិក បនេនថន ក់ទី ១០ ១១ និង ១២ េនឯ បេទសិងបុរ។ី 


