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ពាក្យស ុំអាហារបូក្រណ៍សរសសរសារណា 

សម្រាបន់ិសសតិថ្នា ក្់បរញិ្ញា បម្រត 

១. ព័ត៌ានផ្ទា ល់ខ្លួន 

គោត្តនាម នាម ………………………………………………………………………………… 
ជាអក្សរឡាតងំ ……………………………………………………………………………….. 
គេទ ……………………………… សញ្ជា តិ្…………………………………………………… 
នងៃខែឆ្ន កំំ្គ ើ ត្ …………………………… ទើក្ខៃែងកំ្គ ើ ត្ ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
អ ើខមល ………………………………………………………… គលែទូរសពទ ………………………………………………….. 
អាសយដ្ឋា ៃបច្ច បបៃន ……………………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

២. ម្របវតតិរបូការសកិ្ា 

ក្ម្មិត្សិក្ាបច្ច បបៃន …………………………………………………… ម ែវជិាា  ……………………………………………… 
មហាវទិាលយ័ ………………………………………… សាក្លវទិាលយ័ …………………………………………………... 
អាសយដ្ឋា ៃសាក្លវទិាលយ័ ………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៣. ម្របវតតិននការស វ្ើការ/ក្ម្មសកិ្ា/បណ្ ុះបណ្ាល។ល។  
(អាច្សរគសរទំពរ័បខៃែមម្បសិៃគបើចបំាច្)់ 

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

 

រូបងត្ 
៤ គ   ៦ 

 

ម្ជ្ឈម្ណឌ លតម្កល់ឯក្សារច្បាប់ 
ពាក្់ព័នធនឹងអងគជ្ុំន ុំជ្ម្រម្ុះវិសាម្ញ្ា  
ក្ា ងត លាការក្ម្ព ជា (ម្.ត.ឯ.ច្ប.) 

 

ម្រពុះរាជាណាច្បម្រក្ក្ម្ព ជា 
ជាតិ សាសនា ម្រពុះម្ហាក្សម្រត 
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៤. ការសសម្រម្ច្បបានសាា នៃពិសសស/ការទទួលសាគ ល/់ការទទួលពានរង្វវ ន់សសសងៗ។ល។  
(អាច្សរគសរទំពរ័បខៃែមម្បសិៃគបើចបំាច្)់ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៥. ទម្រម្ង់ Recommendation Form 

សូមភ្ជា បម់ក្ជាមួយៃូវទម្មង ់Recommendation Form ចំ្ៃួៃពើរ ខែលមួយមក្ពើសាស្ត្សាត ចរយខ នា ំៃិងមួយគទៀត្
មក្ពើម្គូ ឬៃិគោជក្របស់អនក្ (ឧបសមព័ៃធ២ ៃិង ឧបសមពៃ័ធ៣)។ 

៦. សូមភ្ជា ប់មក្ជាមួយៃូវម្ពឹត្តិបម្ត្ពិៃទ សម្ាប់ឆ្ន ទំើ៤ ឆាសទើ១ ឬឆ្ន ទំើ៣ ៃិង គគម្ាងសារណា (ឧបសមពៃ័ធ១) 

៧. សសច្បក្្ីម្របកាសរបសស់បក្ខជ្នសសាើស ុំអាហារបូក្រណ៍ 

១.  ែ្ ំសូមម្បកាសថាពត័្ា៌ៃទងំឡាយខែលបាៃបំគពញក្ន ងពាក្យស ំគៃេះ ជាពត័្ា៌ៃគពញគលញ ៃិងពិត្
ម្បាក្ែ 

២.  ែ្ ំគឺជាៃិសសតិ្ឆ្ន ទំើ៤ ខែលម្តូ្វសរគសរសារណា សម្ាប់បញ្ច បក់ារសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្របស់ែ្ ំ 

៣.  ែ្ ំបាៃអាៃ ៃិងយល់ច្ាសព់ើៃើតិ្វធិើ ៃិងគោលការ ៍នៃអាហារូបក្រ ៍ ៃិងសៃាគោរពតមគពញ
គលញ ម្បសិៃគបើែ្ ំទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍គៃេះ 

៤.  ែ្ ំៃឹងបញ្ចបស់ារណារបស់ែ្ ំគែើមបើបញ្ច បក់ារសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្គៅតមគពលគវលាខែលបាៃ
កំ្ ត្គ់ដ្ឋយអាហារូបក្រ ៍គៃេះ ម្បសិៃគបើែ្ ំទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍គៃេះ 

កាលបរគិច្េទ………………………………………………. 
ហត្ែគលខា ៃិងគ ម្ េះៃិសសតិ្ 

 
 
 

ស តក្ុំណត់ទទួលពាក្យ នងៃទើ៣០ ខែគមសា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
* ក្មមវធិើអាហារូបក្រ ៍គៃេះទទួលបាៃការឧបត្ែមភងវកិាពើរាជរដ្ឋា េិបាល ៃិងម្បជាជៃនៃម្បគទសជប  ៃ 
ក្ន ងគគម្ាងអា ត្តិគក្រែខំ លរបសម់ជឈម ឌ លត្មកលឯ់ក្សារច្ាបព់ាក្ព់ៃ័ធៃឹងអងគជំៃ ំជម្មេះវសិាមញ្ា 
ក្ន ងត្ លាការក្មព ជា (ម.ត្.ឯ.ច្.)  
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ម្ជ្ឈម្ណឌ លតម្កលឯ់ក្សារច្បាប ់
ពាក្់ព័នធនឹងអងគជ្ុំន ុំជ្ម្រម្ុះវិសាម្ញ្ាក្ា ងត លាការក្ម្ព ជា (ម្.ត.ឯ.ច្ប.) 

3 
សសច្បក្្ណីណនាុំសម្រាបក់ារដាក្់សុំសណើការម្រសាវម្រជាវ 

(Research Proposal Guidelines) ននគសម្រាងស្លអ់ាហារបូក្រណ៍សរសសរសារណា 
សម្រាប់និសសតិបញ្ចប់ការសកិ្ាថ្នា ក្់បរញិ្ញា បម្រត 

សំគ ើ ម្បធាៃបទនៃការម្សាវម្ជាវ ាៃសារសំខាៃ់ខែលចបំាច្់ម្តូ្វភ្ជា បម់ក្ជាមួយពាក្យស ំអាហារូបក្រ ៍
គៃេះ។ វាគឺជាមូលដ្ឋា ៃសំខាៃមួ់យនៃការគម្ជើសគរ ើសសម្ាបទ់ទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍ ៃិងសម្ាបគ់បក្ខជៃគែើមបើបៃត
ការងារម្សាវម្ជាវរបស់ែែួៃ គៅគពលទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ គហត្ ែូច្គៃេះ ម្បធាៃបទសម្ាបក់ារម្សាវម្ជាវ ចំ
បាច្ម់្តូ្វគឆែើយត្ប ៃឹងវសិយ័មួយចំ្ៃួៃខែលពាក្ព់ៃ័ធៃឹង ៖ 

 អំគពើម្បលយ័ពូជសាសៃ៍គៅក្មព ជា ឬការសិក្ាគម្បៀបគធៀប 
 របបក្មព ជាម្បជាធិបគត្យយ 
 ការកាត្គ់ទសអត្ើត្គមែឹក្នាំជាៃែ់ពសន់ៃរបបក្មព ជាម្បជាធិបគត្យយ 
 គក្រែំខ លនៃសាលាក្តើខែមរម្ក្ហម 
 ឬម្បធាៃបទម្បហាក្ម់្បខហល 

គគម្ាង ឬម្បធាៃបទនៃសំគ ើ ការម្សាវម្ជាវគៃេះ ត្ម្មូវឲ្យាៃការឯក្ភ្ជពពើម្គូទើម្បឹក្ានៃមហាវទិាលយ័ខែល
គបក្ខជៃសិក្ា។ 

ឧបសមពៃ័ធ១ 

គសម្រាងសារណា 
(គុំរនូនសុំសណើការម្រសាវម្រជាវ (Research Proposal)) 

១. ពត័្ា៌ៃមូលដ្ឋា ៃ 

 គ ម្ េះ, ម្បវត្តិការសិក្ា ៃិងម្បវត្តិការបំគពញការងារ (ម្បសិៃាៃ) 
 គហត្ អវើបាៃជាអនក្ចបអ់ារមម ៍ ៃិងគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះ (ឲ្យបាៃតិ្ច្បំផ ត្ក្ៃែេះទំពរ័) 1 

២. សំគ ើ ការម្សាវម្ជាវ (Research Proposal) 

                                                           
1 គបក្ខជៃម្តូ្វវាយអក្សរក្ន ងក្ ំពយូទរ័ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់ហវ ៃត្ ៍Khmer OS Siemreap ទំហំ១១ គដ្ឋយកំ្ ត្ ់Spacing Before 
Auto, After Auto ៃិង Line spacing Single ម្ពមទងំត្ម្មឹមគលើម្ក្ដ្ឋស A4 គលើគម្កាម គឆវងសាដ  ំ2cm 
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 ម្បធាៃបទនៃការម្សាវម្ជាវ (សារណា) 
 ផដល់សគងខបៃូវ Introduction/background/rationale 
 គូសបញ្ជា ក្អំ់ពើគោលបំ ងនៃការម្សាវម្ជាវ (research objective/s) 
 ដ្ឋក្ប់ញ្ាូ លគដ្ឋយសគងខបៃូវវធិើសាស្ត្សតនៃការម្សាវម្ជាវ (methodology) ៃិងសគងខបពើសក្មមភ្ជពសំខាៃ់នៃ

ការម្សាវម្ជាវ ម្ពមទងំងិរគវលានៃការម្សាវម្ជាវ (Gantt chart) 

៣. គត្ើអវើជាគគម្ាង (ខផៃការ) របស់អនក្ បនាទ ប់ពើបញ្ច ប់ការសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្គៃេះ? 

3 
 

អុំពអីាហារបូក្រណ៍ 

គម្កាមជំៃួយរបស់រាជរដ្ឋា េិបាលនៃម្បគទសជប  ៃ សម្ាបគ់គម្ាងអា ត្តិគក្រែំខ ល របសម់ជឈម ឌ ល
ត្មកល់ឯក្សារច្ាបព់ាក្ព់ៃ័ធៃឹងអងគជំៃ ំជម្មេះវសិាមញ្ាក្ន ងត្ លាការក្មព ជា (ម.ត្.ឯ.ច្.) មជឈម ឌ លៃឹងអៃ វត្តគគម្ាង
ផដល់អាហារូបក្រ ៍សរគសរសារណាសម្ាបៃិ់សសតិ្បញ្ចបក់ារសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ រយៈគពលពើរឆ្ន  ំគឺឆ្ន ២ំ០២២ ៃិង
ឆ្ន ២ំ០២៣។ ៃិសសតិ្ក្មព ជាម្គបរ់ូប ខែលកំ្ព ងសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ ឆ្ន ទំើ៤ ខែលៃឹងម្តូ្វសរគសរសារណា ទងំម្គឹេះ
សាែ ៃរែា ៃិងឯក្ជៃ ាៃសិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ 

អុំពមី្ជ្ឈម្ណឌ ល 

មជឈម ឌ លត្មកលឯ់ក្សារច្ាប់ពាក្ព់ៃ័ធៃឹងអងគជំៃ ំជម្មេះវសិាមញ្ាក្ន ងត្ លាការក្មព ជា (ម.ត្.ឯ.ច្.) ឬជា
ភ្ជសាអងគ់គែសគៅថា The Legal Documentation Centre (LDC) relating to the Extraordinary Chambers 
in the Courts of Cambodia ម្តូ្វបាៃបគងកើត្គ ើងគដ្ឋយអៃ ម្កឹ្ត្យគលែ១៥៩ អៃម្ក្.បក្ ច្ េះនងៃទើ១៦ វចិ្េិកា ឆ្ន ំ
២០១៥ សម្ាបក់ារគរៀបចំ្ ការអៃ វត្តៃូវគក្រតំ្ខ ល ៃិងការបៃសលទ់ ក្គរឿងក្តើរបសស់ាលាក្តើខែមរម្ក្ហម។ មជឈម ឌ ល
ម្តូ្វបាៃសគាព ធជាផែូវការគៅនងៃទើ២៧ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០១៧ គម្កាមអធិបត្ើភ្ជពឯក្ឧត្តម ប ៃិ ឈិៃ ឧបនាយក្រែាមស្ត្ៃតើ
ម្បចកំារ រែនមស្ត្ៃតើសតើទើទទួលបៃទ ក្ទើសតើការគ ៈរែាមស្ត្ៃតើ ៃិងឯក្ឧត្តម ហ ើគែហ ើសា ហូរៃូិជិ ឯក្អគគរែាទូត្ជប  ៃ ម្បចំ
ម្ពេះរាជាណាច្ម្ក្ក្មព ជា។  

បច្ច បបៃនគៃេះមជឈម ឌ លបាៃដ្ឋក្ែំ់គ ើ រការឲ្យអនក្ម្សាវម្ជាវ សិសស ៃិសសតិ្ ម្ពមទងំសាធារ ជៃទូគៅចូ្ល
មក្ម្សាវម្ជាវ ៃិងសិក្ា ៃូវសំ  ំ ឯក្សារសាធារ ៈ នៃការកាត្គ់ទសអត្ើត្គមែឹក្នាជំាៃែ់ពស់នៃរបបក្មព ជាម្បជាធិប
គត្យយ ម្ពមទងំឯក្សារពាក្ព់ៃ័ធជាគម្ច្ើៃគផសងគទៀត្ ខែលាៃដ្ឋក្ត់្មកល់គៅក្ន ងមជឈម ឌ ល។ សម្ាប់ពត័្ា៌ៃលមអិត្
គផសងគទៀត្សដើអំពើមជឈម ឌ ល សាធារ ជៃអាច្គបើក្គមើលគៅក្ន ងគគហទំពរ័ផែូវការរបសម់ជឈម ឌ ល ខែលាៃ
អាសយដ្ឋា ៃ www.ldc-eccc.gov.kh ឬមក្ទើតងំផ្ទទ លគ់ៅអោរគលែ៤០ មហាវងិើសហពៃ័ធរ សស ើ សងាក ត្មិ់ត្តភ្ជព 
ែ ឌ ៧មក្រា រាជធាៃើេនំគពញ ១២០៣០៦។ 

 

http://www.ldc-eccc.gov.kh/
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ម្ជ្ឈម្ណឌ លតម្កលឯ់ក្សារច្បាប ់
ពាក្់ព័នធនឹងអងគជ្ុំន ុំជ្ម្រម្ុះវិសាម្ញ្ាក្ា ងត លាការក្ម្ព ជា (ម្.ត.ឯ.ច្ប.) 

3 
គសម្រាងស្លអ់ាហារបូក្រណ៍សរសសរសារណា 
សម្រាប់និសសតិបញ្ចប់ការសកិ្ាថ្នា ក្់បរញិ្ញា បម្រត 

ឧបសមពៃ័ធ២ 

ទម្រម្ង់ Recommendation Form ១ 

គម្កាមជំៃួយរបស់រាជរដ្ឋា េិបាលនៃម្បគទសជប  ៃ សម្ាបគ់គម្ាងអា ត្តិគក្រែំខ ល របសម់ជឈម ឌ ល
ត្មកល់ឯក្សារច្ាបព់ាក្ព់ៃ័ធៃឹងអងគជំៃ ំជម្មេះវសិាមញ្ាក្ន ងត្ លាការក្មព ជា (ម.ត្.ឯ.ច្.) មជឈម ឌ លៃឹងអៃ វត្តគគម្ាង
ផដល់អាហារូបក្រ ៍សរគសរសារណាសម្ាបៃិ់សសតិ្បញ្ចបក់ារសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ រយៈគពលពើរឆ្ន  ំគឺឆ្ន ២ំ០២២ ៃិង
ឆ្ន ២ំ០២៣។ ៃិសសតិ្ក្មព ជាម្គបរ់ូប ខែលកំ្ព ងសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ ឆ្ន ទំើ៤ ខែលៃឹងម្តូ្វសរគសរសារណា ទងំម្គឹេះ
សាែ ៃរែា ៃិងឯក្ជៃ ាៃសិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ 

ម.ត្.ឯ.ច្. គសនើស ំសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ ខែលជាទើម្បឹក្ាគបក្ខជៃខែលបាៃគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះផដលជ់ាអៃ 
សាសៃ ៍ សម្ាបគ់ធវើជាមូលដ្ឋា ៃែល ់ ម.ត្.ឯ.ច្. ក្ន ងការគម្ជើសគរ ើសគបក្ខជៃសម្ាបទ់ទួលយក្អាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ 
ក្រ ើ ខែលគបក្ខជៃទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍គៃេះ ម.ត្.ឯ.ច្. ៃឹងគធវើការសហការោ ងជិត្សនិទធជាមួយសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ 
ទើម្បឹក្ា របសគ់បក្ខជៃ រហូត្បញ្ចបក់ារសរគសរសារណា ៃិង្ៃែលក់ារគបាេះព មពផាយ។ អាម្សយ័ែូច្គៃេះ សូម
គលាក្សាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ ទើម្បឹក្ា ជួយផដលព់ត័្ា៌ៃមួយចំ្ៃួៃ ែូច្ខាងគម្កាម ៖ 

គ ម្ េះគបក្ខជៃ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ម្បធាៃបទម្សាវម្ជាវ/សារណា…………………………………………………………………………………………………… 
គ ម្ េះសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ ទើម្បឹក្ា…………………………………………………..ឋាៃៈ/ម ែវជិាា ……………………………… 
មហាវទិាលយ័……………………………………………….. សាក្លវទិាលយ័……………………………………………… 
អាសយដ្ឋា ៃ……………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
គលែទូរសពទ……………………………………………. អ ើខមល………………………………………………………………… 
គត្ើសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ ទើម្បឹក្ា បាៃសាគ ល់គបក្ខជៃរយៈគពលប  នាម ៃខែរ?................................................................. 
អៃ សាសៃ៍សដើអំពើការសិក្ារបសគ់បក្ខជៃ ៃិង ឬ ម្បវត្តិគបក្ខជៃ (អាច្សរគសរទំពរ័បខៃែមម្បសិៃគបើចបំាច្)់ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការវាយតនម្លសដាយសសងខប 

គម្បៀបគធៀបគបក្ខជៃជាមួយៃឹងម្កុ្មៃិសសតិ្គផសងគទៀត្ ខែលាៃបទពិគសាធៃ៍ម្បហាក្ម់្បខហល 

 លអខាែ ងំ 
(គលើស ៥ %) 

គលើមធយម 
(គលើស ១០ %) 

មធយម 
(គលើស ២៥ %) 

សមត្ែភ្ជពការគរៀៃសូម្ត្  
 

  

ការម្សគមើម្សនម ៃិងគំៃិត្នច្នម្បឌិត្ 
 
 

  

ការតងំចិ្ត្ត ៃិងៃិវាៃ វត្តៃ ៍  
 

  

សមត្ែភ្ជពក្ន ងការងារម្កុ្ម 
 
 

  

សកាដ ៃ ពល ៃិងទទួលគជាគជយ័
ម្បសិៃគបើទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍ 

   

អន សាសន៍ៃនទសទៀត 

សូមផដលៃូ់វអៃ សាសៃ៍ក្ន ងទិែាភ្ជពគផសងគទៀត្ ទក្់ទងៃឹងម្បវត្តិ, បទពិគសាធៃ៍។ល។ របសគ់បក្ខជៃ ខែលៃឹង
ជួយឲ្យគ ៈក្មមការវាយត្នមែផដលអ់ាហារូបក្រ ៍ គធវើការវាយត្នមែគបក្ខជៃបាៃម្បគសើរគ ើង។ សូមផដលោ់ ងតិ្ច្បំផ ត្
ក្ៃែេះទំពរ័ A៤។ 

□ ពត័្ា៌ៃខាងគលើគៃេះពិត្ជាម្បាក្ែ ម្តឹ្មម្តូ្វ 
 

សូមអ ើខមល ទម្មង ់Recommendation Form ១ គៃេះ មក្កាៃ ់
sopheaktr@gmail.com 
ម ៃផ ត្កំ្ ត្ន់ងៃទទួលពាក្យ 

ឬភ្ជា បជ់ាមួយៃឹងគម្សាមសំប ម្ត្បិទជិត្ តមរយៈគបក្ខជៃ 
 

ស តក្ុំណត់ទទួលពាក្យ នងៃទើ ៣០ ខែគមសា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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ម្ជ្ឈម្ណឌ លតម្កលឯ់ក្សារច្បាប ់
ពាក្់ព័នធនឹងអងគជ្ុំន ុំជ្ម្រម្ុះវិសាម្ញ្ាក្ា ងត លាការក្ម្ព ជា (ម្.ត.ឯ.ច្ប.) 

3 
គសម្រាងស្លអ់ាហារបូក្រណ៍សរសសរសារណា 
សម្រាប់និសសតិបញ្ចប់ការសកិ្ាថ្នា ក្់បរញិ្ញា បម្រត 

ឧបសមពៃ័ធ៣ 

ទម្រម្ង់ Recommendation Form ២ 

គម្កាមជំៃួយរបស់រាជរដ្ឋា េិបាលនៃម្បគទសជប  ៃ សម្ាបគ់គម្ាងអា ត្តិគក្រែំខ ល របសម់ជឈម ឌ ល
ត្មកល់ឯក្សារច្ាបព់ាក្ព់ៃ័ធៃឹងអងគជំៃ ំជម្មេះវសិាមញ្ាក្ន ងត្ លាការក្មព ជា (ម.ត្.ឯ.ច្.) មជឈម ឌ លៃឹងអៃ វត្តគគម្ាង
ផដល់អាហារូបក្រ ៍សរគសរសារណាសម្ាបៃិ់សសតិ្បញ្ចបក់ារសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ រយៈគពលពើរឆ្ន  ំគឺឆ្ន ២ំ០២២ ៃិង
ឆ្ន ២ំ០២៣។ ៃិសសតិ្ក្មព ជាម្គបរ់ូប ខែលកំ្ព ងសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ជា បម្ត្ ឆ្ន ទំើ៤ ខែលៃឹងម្តូ្វសរគសរសារណា ទងំម្គឹេះ
សាែ ៃរែា ៃិងឯក្ជៃ ាៃសិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ 

ម.ត្.ឯ.ច្. គសនើស ំសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ/ៃិគោជក្ របស់គបក្ខជៃខែលបាៃគសនើស ំអាហារូបក្រ ៍គៃេះផដល់ជាអៃ 
សាសៃ ៍ សម្ាប់គធវើជាមូលដ្ឋា ៃែល ់ ម.ត្.ឯ.ច្. ក្ន ងការគម្ជើសគរ ើសគបក្ខជៃសម្ាប់ទទួលយក្អាហារូបក្រ ៍គៃេះ។ 
ក្រ ើ ខែលគបក្ខជៃទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍គៃេះ ម.ត្.ឯ.ច្. ៃឹងគធវើការសហការោ ងជិត្សនិទធជាមួយគលាក្-គលាក្ម្សើ 
គែើមបើគបក្ខជៃបញ្ចបក់ារសរគសរសារណា ៃិងបញ្ចប់ការសិក្ារបសែ់ែួៃ។ អាម្សយ័ែូច្គៃេះ សូមគលាក្-គលាក្ម្សើ ជួយ
ផដល់ពត័្ា៌ៃមួយចំ្ៃួៃ ែូច្ខាងគម្កាម ៖ 

គ ម្ េះគបក្ខជៃ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ម្បធាៃបទម្សាវម្ជាវ/សារណា…………………………………………………………………………………………………… 
គ ម្ េះសាស្ត្សាត ចរយ/ម្គូ/ៃិគោជក្………………………………………………..ម ែវជិាា /ឋាៃៈ ……………………………… 
មហាវទិាលយ័/ខផនក្…………………………………….. សាក្លវទិាលយ័/ម្កុ្មហ  ៃ……………………………………… 
អាសយដ្ឋា ៃ……………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
គលែទូរសពទ……………………………………………. អ ើខមល………………………………………………………………… 
គត្ើគលាក្-គលាក្ម្សើ បាៃសាគ ល់គបក្ខជៃរយៈគពលប  នាម ៃខែរ?............................................................................ 
អៃ សាសៃ៍សដើអំពើការសិក្ា/ការងារ របសគ់បក្ខជៃ ៃិង ឬ ម្បវត្តិគបក្ខជៃ (អាច្សរគសរទំពរ័បខៃែមម្បសិៃគបើចបំាច្)់ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការវាយតនម្លសដាយសសងខប 

គម្បៀបគធៀបគបក្ខជៃជាមួយៃឹងម្កុ្មៃិសសតិ្/ៃិគោជិត្គផសងគទៀត្ ខែលាៃបទពិគសាធៃ៍ម្បហាក្ម់្បខហល 

 លអខាែ ងំ 
(គលើស ៥ %) 

គលើមធយម 
(គលើស ១០ %) 

មធយម 
(គលើស ២៥ %) 

សមត្ែភ្ជពការគរៀៃសូម្ត្/ការងារ  
 

  

ការម្សគមើម្សនម ៃិងគំៃិត្នច្នម្បឌិត្ 
 
 

  

ការតងំចិ្ត្ត ៃិងៃិវាៃ វត្តៃ ៍  
 

  

សមត្ែភ្ជពក្ន ងការងារម្កុ្ម 
 
 

  

សកាដ ៃ ពល ៃិងទទួលគជាគជយ័
ម្បសិៃគបើទទួលបាៃអាហារូបក្រ ៍ 

   

អន សាសន៍ៃនទសទៀត 

សូមផដលៃូ់វអៃ សាសៃ៍ក្ន ងទិែាភ្ជពគផសងគទៀត្ ទក្់ទងៃឹងម្បវត្តិ, បទពិគសាធៃ៍។ល។ របសគ់បក្ខជៃ ខែលៃឹង
ជួយឲ្យគ ៈក្មមការវាយត្នមែផដលអ់ាហារូបក្រ ៍ គធវើការវាយត្នមែគបក្ខជៃបាៃម្បគសើរគ ើង។ សូមផដលោ់ ងតិ្ច្បំផ ត្
ក្ៃែេះទំពរ័ A៤។ 

□ ពត័្ា៌ៃខាងគលើគៃេះពិត្ជាម្បាក្ែ ម្តឹ្មម្តូ្វ 
 

សូមអ ើខមល ទម្មង ់Recommendation Form ២ គៃេះ មក្កាៃ ់
sopheaktr@gmail.com 
ម ៃផ ត្កំ្ ត្ន់ងៃទទួលពាក្យ 

ឬភ្ជា បជ់ាមួយៃឹងគម្សាមសំប ម្ត្បិទជិត្ តមរយៈគបក្ខជៃ 
 

ស តក្ុំណត់ទទួលពាក្យ នងៃទើ ៣០ ខែគមសា ឆ្ន ២ំ០២២ 


