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មាតិការ
សេ�ចកី�សេ�ី�ម          ៤
  

បរកិារណ៍៍នៃ�គសេ��ង InGuider       ៤
ទិិដ្ឋឋភាពរមួនៃ� «សេ�ៀវសេ�ណែណ៍នាំ ំInGuider»      ៥

ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�១៖ ការសេ�តៀមខ្លួួួ�នៃ�ៃកុ�ង     ៧

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�១៖ បសេងើ�តគណ៍ៈកមមការ�គូបណ៍ះ� �បណាះ ល  ៨
ជំំហាន ទីី១  ៖ ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល     ៨
ជំំហាន ទីី២  ៖ ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល     ៨

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�២៖ បណ៍ះ� �បណាះ ល�គូបណ៍ះ� �បណាះ ល   ១១
ជំំហាន ទីី១  ៖ ជ្រើរៀ�ចំំមាតិកា�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល      ១១
ជំំហាន ទីី២  ៖ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល      ១១

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៣៖ បសេងើ�ត�កុម�គូ�តួតពិ�ិតយ    ១៤
ជំំហាន ទីី១៖ ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ      ១៤
ជំំហាន ទីី២៖ តម្រិ�ងទ់ីិសម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ       ១៤

ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�២៖ ការចាប់នៃដ្ឋគូជាមួយ�ឹង�គឹ�ស្ថាា �ឯកជ�  ១៦

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៤៖ កំណ៍ត់អតី�ញ្ញាា ណ៍�គឹ�ស្ថាា ����កាះ ��ពល ១៧
ជំំហាន ទីី១៖ ស្វែសែងរកនិងម្រិ�វម្រិ�វ       ១៧
ជំំហាន ទីី២៖ កតម់្រិ�អំំពីិម្រិ�ះ��ា នស្វែ�លមានសកាះ ន�ពិល     ១៧

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៥៖ �ពមសេ�ពៀងបសេងើ�តឱកា�ហាត់ការ  ១៩
ជំំហាន ទីី១៖ អំជ្រើ�ើ �ញម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�កជំួ�       ១៩
ជំំហានទីី២៖ ជំួ���យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន       ១៩

ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�៣៖ ការសេ�ជ��សេរ ���ិងបំប៉��ិ�ិតិហាត់ការ           ២២

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៦៖ សេ�ជ��សេរ ���ិ�ិតិហាត់ការ   ២៣
ជំំហាន ទីី១៖ ម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស        ២៣
ជំំហាន ទីី២៖ ជំ�ំជំម្រិ�ុ�         ២៣
ជំំហាន ទីី៣៖ ជំ�ំសមាា ស         ២៣
ជំំហាន ទីី៤៖ ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស�ា ពិរ        ២៣
 
សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៧៖ ត�មង់ទិិ��ិងបំប៉��ិ�ិតិហាត់ការ  ២៦
ជំំហាន ទីី១៖ តម្រិ�ងទ់ីិសនិសិតិហាតក់ារ       ២៦
ជំំហាន ទីី២៖ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�ជំំនាញទីន ់      ២៦
ជំំហាន ទីី៣៖ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�សញ្ញាា ណ្ដុះម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម     ២៦
ជំំហាន ទីី៤៖ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល��ំរូទីីផ្សាារ 4S     ២៦
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ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�៤៖ ការតាមដា��ិ�ិតិហាត់ការ�ិងការវាយតនៃមួ ២៩

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៨៖ តាមដា��ិ�ិតិហាត់ការ    ៣០
ជំំហាន ទីី១៖ ចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់កស្វែនែងហាតក់ារ      ៣០
ជំំហាន ទីី២៖ ឱ្យយនិសិតិជ្រើ�ែ�របាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�      ៣០

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំទិ�៩៖ វាយតនៃមួ�ិ�ិតិហាត់ការ�ិងកមមវិធី�ហាត់ការ ៣២
ជំំហាន ទីី១៖ របាយការណ៍្ដុះ��ច�ក់ិចំចហាតក់ារ      ៣២
ជំំហាន ទីី២៖ ការវាយតម្លៃ�ែកិចំចហាតក់ារជ្រើ�យនិសិតិ      ៣២
ជំំហាន ទីី៣៖ ការវាយតម្លៃ�ែនិសិតិហាតក់ារជ្រើ�យម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ     ៣២

ឧប�ម័��ធ៖ ឯកស្ថារបណែ�ាម        ៣៤
ឧ�ស�័�នធ១៖ �ំរូ��ើ ីម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន        ៣៥

ឧ�ស�័�នធ២៖ �ំរូ�ិតត�ណ្ដុះណ ផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ     ៣៦

ឧ�ស�័�នធ៣៖ �ំរូម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនិសិតិហាតក់ារ      ៣៧

ឧ�ស�័�នធ៤៖ �ំរូកិចំចសនារវាងនិសិតិហាតក់ារនិង�កលវទិីាល�យ    ៣៩

ឧ�ស�័�នធ៥៖ �ំរូកិចំចសនារវាង�កលវទិីាល�យ និងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ    ៤២

ឧ�ស�័�នធ៦៖ �ិតត�ណ្ដុះណ ផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពីិយ�ទីធ�ស្ត្រសតទីីផ្សាារ 4S      ៤៦

ឧ�ស�័�នធ៧៖ �ំរូទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះចំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារ     ៤៧

ឧ�ស�័�នធ៨៖ �ំរូទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�រ�ស់និសិតិហាតក់ារ    ៤៨

ឧ�ស�័�នធ៩៖ �ំរូ�រាងជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការម្រិ�ចាំសំ្វែ�       ៤៩

ឧ�ស�័�នធ១០៖ �ំរូទីម្រិ�ងរ់ង្វាែ យតម្លៃ�ែកិចំចហាតក់ារ (សម្រិមា�ន់ិសិតិ)    ៥០

ឧ�ស�័�នធ១១៖ �ំរូទីម្រិ�ងរ់ង្វាែ យតម្លៃ�ែនិសិតិហាតក់ារ (សម្រិមា�ម់្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ)   ៥១
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សេ�ចកះ�សេ�ះ�ម 

�រកិារណ៍្ដុះម្លៃន�ជ្រើម្រិមាង InGuider

វសិ�យកសិក�ម�វសិ�យចំលករ�សំ៏ខាន�់យួសម្រិមា�ក់ជំ្រើណ្ដុះ� នជ្រើស�ឋកចិំចម្លៃនរ�ឋសមាជំកិអា�ុន។ ក�៏ោ�ស្វែនត នវាន�វតតនក៍ុ�ងវសិ�យ
កសិក�មជ្រើ�ក�័��ជ្រើ�មានកម្រិ�តិជ្រើ�ជ្រើ��យ ជ្រើ�យ�រចំំណ្ដាយតចិំជ្រើ�ជ្រើល�ការម្រិ�វម្រិ�វនងិអំភិវិឌ្ឍឍផ្សាលិតផ្សាលថ្មីម ីចំំនួន
អុំកម្រិ�វម្រិ�វតិចំ �រមិាណ្ដុះការចំ��ផ្សាាយម្លៃនការម្រិ�វម្រិ�វជ្រើ�មានកម្រិ�តិ នងិសក�មភាពិចំ����ើ ីម្រិ�កាសនីយ�ម្រិតតកក�មជ្រើ�
សះចួំជ្រើសះ�ងជ្រើ�ជ្រើ��យ។ ក�័��ទីទួីលបានចំំណ្ដាតថុ់្នាកទ់ា�ជ្រើល� ភាពិម្រិ�ុងជ្រើម្រិ�ៀ�ស្វែផុ្សាក�ជ្រើចំចកវទិីា នងិ នវាន�វតតន ៍ជ្រើ�កុ�ងសនទសិន៍
ភាពិម្រិ�កួតម្រិ�ស្វែជំង�កលឆុ្នាំ ំ២០១៧-២០១៨ (ចំំណ្ដាតថុ់្នាកជ់្រើល� ៩៤ នងិ ជ្រើល� ១១០ ជ្រើរៀងគុ្នា កុ�ងចំំជ្រើណ្ដា� ១៣៧ 
ម្រិ�ជ្រើទីស)១។  វ�ប��ន៌វាន�វតតជ្រើ�ជ្រើកមង�ចជី្រើន� មានទំីនាកទ់ីនំងនះងក�ត �យួចំំននួ �ូចំ�ការ�ណ្ដាះ កទ់ី�នតិចំជ្រើល�ការម្រិ�វម្រិ�វ
នងិអំភិវិឌ្ឍឍផ្សាលិតផ្សាលថ្មីម,ី ការវនិជិ្រើ��តចិំពិវីសិ�យឯកជំន, កម្រិ�តិសហ៊ុការរវាង�កលវទិីាល�យទា�, កចិំចសហ៊ុការរ�ឋ
នងិឯកជំន ទីនំាកទ់ីនំងរវាងភា�ីជ្រើផ្សាិងៗកុ�ង�ជំ្រើណ្ដុះ� រការនវាន�វតតន ៍នងិការផ្សាះល់ទី�ន�ល់�ជ្រើម្រិមាងនវាន�វតតនព៍ិសំីណ្ដាក�់ា ��ន
ហ៊ុិរ�ា វតា� ជ្រើ�តិចំតួចំ, ម្រិពិ�ទាងំលកខ�ណ្ដុះឌ ពិ�ំអំំជ្រើណ្ដាយផ្សាលកុ�ងម្រិ�ពិ�នធអំ�រ់។ំ ចំំណ្ដុះ� ចំចាំ�ជ់្រើផ្សាះ���យួកុ�ងការជ្រើ��ម្រិ�យ
�ញ្ញាា ទាងំជ្រើន�និង�ជ្រើងក�នផ្សាលិតភាពិ�រ�ួកុ�ងវសិ�យកសិក�ម �កឺារក�ង�នធាន�ន�សិស្វែផុ្សាក�ជ្រើចំចកជ្រើទីសឱ្យយរ ះងមាជំ្រើ��ង។

វធិានការ�ម៏ានសកាះ ន�ពិល�យួជ្រើ���បសីជ្រើម្រិ�ចំជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះងជ្រើន� �ឺការផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លផ្ទាទ ល់ពិីការង្វារ�ល់
នសិិតិ ��រយៈកចិំចហាតក់ារ។ ការចំ��ហាតក់ារផ្សាះល់ «ចំំជ្រើណ្ដុះ�ជ្រើ�ែ�» �ល់នសិិតិជ្រើ�កុ�ងវសិ�យស្វែ�លជ្រើ�ចំងច់ាំ�អ់ាជំពីិ។ 
ការណ៍្ដុះជ្រើន��និម្រិតះ�ស្វែតអាចំជ្រើ�ែ�ឱ្យយនិសិតិស្វែ�លបានហាតក់ារមានជ្រើម្រិ�ៀ�ជ្រើល�ជ្រើ�កខជំនជ្រើផ្សាិងជ្រើទីៀតជ្រើ�ជ្រើពិល�កព់ាកយជ្រើ�ែ�ការ
�ោ�ជ្រើណ្ដាណ �ជ្រើទី ស្វែតស្វែថ្មី�ទាងំជ្រើ�ែ�ឱ្យយពួិកជ្រើ�មានទីំន�កចិំតតជ្រើល��ែួនឯងនិងជ្រើចំ�សម្រិ���ែួន��តម្រិ�ូវការរ�ស់ការង្វារផ្សាងស្វែ�រ។ 
និសិតិស្វែ�លមានស�តាភាពិ�ូចំខាងជ្រើល�នះងឆ្នាំ�ច់ាំ�ប់ាននូវចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងថ្មីមីៗពិីការង្វារ និង�ំជ្រើពិញភារកិចំចបានលអ។ 
ស្វែតជ្រើ��ទី�ក��ហាវទិីាល�យនងិម្រិ�ះ��ា នឧតះ�សិកា�ជ្រើម្រិចំ�នតម្រិ�ូវឱ្យយនិសិតិចំ��ហាតក់ារជ្រើ���ប�ីជំ្រើពិញលកខ�ណ្ដុះឌ ទីទីលួ
បានសញ្ញាា �ម្រិតកះ ីក�៏ា ��ន�យួចំំនួនកពំិ�ងជំ�ួ�ញ្ញាា ម្រិ�ឈ�ជ្រើ�យ�រក�មវ�ិហីាតក់ារ�ា ��នទាងំជ្រើនា�មានលកខណ្ដុះៈ
ចំំជ្រើពា�កិចំច ជ្រើពាល�ឺពិ�បំានជ្រើរៀ�ចំំ�ជំ្រើណ្ដុះ� រការ�ម្រិ�ពិ�នធម្រិ��ម់្រិជុំងជ្រើម្រិ�យ។ �ញះកញា� ់ជ្រើយ�ងសជ្រើងកតជ្រើ��ញថ្នាពិ�មំានឱ្យកាស
ហាតក់ារម្រិ��ម់្រិគ្នានស់ម្រិមា�ន់ិសិតិម្រិ��គុ់្នាជ្រើនា�ជ្រើទី។ ទីនទះ�នះងជ្រើន� ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នឯកជំន�ជ្រើម្រិចំ�នតអូញស្វែតអរអំំពិីការពិិបាក
ស្វែសែងរក�នធាន�ន�សិលអៗសម្រិមា��់ជ្រើម្រិ��ការជ្រើ�ម្រិ�ះ��ា ន�ែួន។ �ូជ្រើចុំ�ជ្រើ��ញថ្នា ក�មវ�ិីហាតក់ារស្វែ�លជ្រើរៀ�ចំំបាន
ម្រិតះ�ម្រិតូវនះងនាមំ្រិ�ជ្រើ�ជំន�៍ល់ភា�ីពាកព់ិ�នធទាងំ�ី ជ្រើពាល�ឺនិសិតិ �ា ��នអំ�រ់ ំនិងម្រិ�ះ��ា នឯកជំន។

ពិីស្វែ��ថិ្មី�នា ឆុ្នាំ២ំ០១៩ �ល់ស្វែ��ូុ ឆុ្នាំ២ំ០២០ �ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�មម្លៃន�កលវទិីាល�យភិូ�និទកសិ�មបាន
អំន�វតត�ជ្រើម្រិមាង ក�មវ�ិហីាតក់ារ InGuider ជ្រើ�យសហ៊ុការ��យួនះងអំងគការសែ�ីស�នថ្នាក។់ �ជ្រើម្រិមាងជ្រើន�មានជ្រើគ្នាល�ណំ្ដុះង
ជ្រើ��ម្រិ�យ�ញ្ញាា ម្រិ�ឈ��ូចំមានជ្រើរៀ�រា�ខ់ាងជ្រើល� ម្រិពិ�ទាងំ�ជ្រើងក�នលទីធផ្សាលវជិំើមានម្លៃនកិចំចហាតក់ារទាងំ�ល់និសិតិ
នងិម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លទីទួីលនសិិតិឱ្យយហាតក់ារ ��រយៈការជ្រើរៀ�ចំំក�មវ�ិហីាតក់ារឱ្យយមានលកខណ្ដុះៈ�ម្រិ�ពិ�នធ។ �ជ្រើម្រិមាង
ជ្រើន�ទីទួីលបានជ្រើ��ជំ�យ ជ្រើហ៊ុ�យវ�ិី�ស្ត្រសតស្វែ�លបានយកជ្រើ�អំន�វតតកុ�ង�ជ្រើម្រិមាងជ្រើន� អាចំចាំតទ់ី�ក��ំរូ�យួស្វែ�ល�ួរ
យកជ្រើ�អំន�វតតជ្រើ��ហាវទិីាល�យនិង�កលវទិីាល�យ�ម្លៃទីបាន �ពិិជ្រើសសកុ�ងវសិ�យកសិក�ម។

 ១2017-2018 Global Competitiveness Index, ជ្រើវទិីកាជ្រើស�ឋកិចំចពិិភិពិជ្រើ�ក (World Economic Forum), http://www3.weforum.
org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Cambodia.pdf
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ទីិ�ឋភាពិរ�ួម្លៃន ជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនា ំInGuider

ជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនាជំ្រើន� �ឯក�រជ្រើ�ង�យួស្វែ�លមានជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះងជំួយឱ្យយ�ា ��នឧតះ�សិកាអំន�វតតក�មវ�ិីហាតក់ារ
សម្រិមា�ន់ិសិតិឱ្យយកានស់្វែតម្រិ�ជ្រើស�រ�ង��ន ��រយៈការអំន�វតត�ំរូ InGuider ។ �ូចំស្វែ�លបានជ្រើរៀ�រា�ខ់ាងជ្រើល�រចួំ�ក
ជ្រើហ៊ុ�យ �ំរូជ្រើន�ជ្រើក�តជ្រើចំញពីិ�ជ្រើម្រិមាង InGuider ជ្រើ�យ�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�ម ។ �ូជ្រើចំុ� �ែះ��រជ្រើសៀវជ្រើ��រ�ួ
ជ្រើផ្ទាះ តជ្រើល�ការអំន�វតតជ្រើ�កម្រិ�តិ  «�ហាវទិីាល�យ» �ពិិជ្រើសសកុ�ងវសិ�យកសិក�មស្វែត�ះង។ ក�៏ោ�ស្វែនត កុ�ងករណី្ដុះមានការ
ស្វែកសម្រិ�ួលស�ម្រិស��យួជ្រើ�ជ្រើពិលអំន�វតត �ែះ��រម្លៃនជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនាជំ្រើន�កអ៏ាចំយកជ្រើ�អំន�វតតជ្រើ�កម្រិ�តិ�័ស់�ងជ្រើន� 
ជ្រើពាល�ឺកម្រិ�តិ�កលវទិីាល�យបានស្វែ�រ ជ្រើហ៊ុ�យកអ៏ាចំឈាន�ល់ជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់កុ�ងវសិ�យជ្រើផ្សាិងស្វែ�រ។

ជ្រើគ្នាល�និំតម្លៃន «�ំរ ូInGuider » សាិតជ្រើ�ជ្រើល��ចំីំណ្ដុះ� ចំ�ំៗ� ឺ(១) ក�មវ�ិមីានលកខណ្ដុះៈ�ម្រិ�ពិ�នធនិង�ជំឈការ (បានន�យ
ថ្នា�ហាវទិីាល�យស្វែសែងរកនិងសម្រិ�តិសម្រិមាងំម្រិកុ�ហុ៊ុ�នឱ្យយនិសិតិ ��ងឱ្យយនសិិតិស្វែសែងរកកស្វែនែងហាតក់ារជ្រើ�យ�ែួន
ឯង) (២) ការ�ំ�ោននិសិតិ��នចំ��ហាតក់ារ និង (៣) ការ���ននិសិតិ�ិត�ល់ជ្រើ�យម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយកុ�ង

កំ��ងជ្រើពិលហាតក់ារ។

ជ្រើ���បអីំន�វតតជ្រើគ្នាល�ំនិតទាងំជ្រើន� ក�មវ�ិីហាតក់ារ���ំរូ InGuider ស្វែចំក��នួ�ំណ្ដាកក់ាល។ �ំណ្ដាកក់ាលទីី១ 
(ការជ្រើម្រិតៀ��ែួនម្លៃផ្សាទកុ�ង) �ឺការ�ជ្រើងក�ត�ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនិងម្រិកុ�ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយជ្រើ���បគី្នាមំ្រិទី�ំជ្រើណ្ដុះ� រការក�មវ�ិី
ហាតក់ារ។ �ំណ្ដាកក់ាលទីី២ (ស្វែសែងរកម្លៃ��ូ) �ឺការទាកទ់ីងជ្រើ�ម្រិ�ះ��ា នឯកជំនជ្រើ���បផី្សាិពិែផ្សាាយក�មវ�ិីហាតក់ារនិង
ជំំរ�ញឱ្យយមានការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងទីទីួលនិសិតិជ្រើ�ហាតក់ារ។ �ំណ្ដាកក់ាលទីី៣ �ឺការជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនិង�ំ�ោននិសិតិ។ ឯ
ចំ�ងជ្រើម្រិកាយ �ំណ្ដាកក់ាលទីី៤ (ការម្រិតួតពិិនិតយនិងវាយតម្លៃ�ែ) ជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់វធិានការវាយតម្លៃ�ែម្រិ�ចាំសំ្វែ�និងជ្រើ��ំណ្ដាចំក់ិចំច
ហាតក់ារជ្រើ���បវីាយតម្លៃ�ែកិចំចការរ�ស់និសិតិនិងម្រិ�សិទីធភាពិម្លៃនក�មវ�ិីហាតក់ារទាងំ�ូល។

សម្រិមា��់ណំ្ដាកក់ាលនី�យួ  ៗជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនាផំ្សាះល់ជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះស្វែណ្ដុះនា ំស្វែ�លអាចំចាំតទ់ី�ក�ធាត�ផ្សាិ�ំំ មៗ្លៃន�ំណ្ដាកក់ាល
ជ្រើនា�។ ជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះស្វែណ្ដុះនា ំនី�យួៗម្រិតូវបានស្វែ�ងស្វែចំក�ជំំហាន ��លំ��លំ់ជ្រើ�យ ម្រិពិ�ជ្រើ�យ ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាំ
�ស្វែនា�និងចំំណ្ដុះ� ចំ�នែះ�ផ្សាង។ ជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះស្វែណ្ដុះនានំងិជំំហានទាងំជ្រើន� ផ្សាគ�បំាន�ក�មវ�ិហីាតក់ារ�យួស្វែ�លមានស្វែ���ទី
ចំាស់�ស់ពិីជ្រើ����ល់ចំ� ់ស្វែតការអំន�វតត�កស់្វែសះងម្រិតូវ�តស់្វែ�នអាម្រិស�យជ្រើល�តម្រិ�ូវការនិង�ា នភាពិចំំជ្រើពា����រ�ស់
�ហាវទិីាល�យស្វែ�លទីទីួលយក�ំរូជ្រើន�ជ្រើ�អំន�វតត។ �ឧទាហ៊ុរណ៍្ដុះ ��ជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះស្វែណ្ដុះនាទំីី៧ មានសរជ្រើសរអំំពិី
ម្រិ�ធាន�ទីចំំនួន៣សម្រិមា��់ំ�ោននិសិតិ��នជ្រើពិលចំ��ហាតក់ារ ក�៏ោ�ស្វែនតម្រិ�ធាន�ទីទាងំជ្រើន�ម្រិគ្នានស់្វែត�ឧទាហ៊ុរណ៍្ដុះម្លៃន
ម្រិ�ធាន�ទីស្វែ�ល�ួរជ្រើល�កយក�ក�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល�ោ�ជ្រើណ្ដាណ �។ �ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លអាចំជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ធាន�ទីជ្រើផ្សាិង
ស្វែ�លជ្រើ�ែ�យត�ផ្ទាទ ល់ជ្រើ�នះងតម្រិ�ូវការរ�ស់នសិិតិហាតក់ារជំនំានន់�ីយួៗ ជ្រើហ៊ុ�យស្វែ�ល�ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លអាចំ
�ទ �សទងប់ាន��រយៈការសទង�់តិឬវ�ិ�ីស្ត្រសតស�ម្រិស�ណ្ដា�យួ (សូ�ជ្រើ��លជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះស្វែណ្ដុះនាទីំី៣ ជំំហានទីី១)។
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អំុកនិពិនធ

ជ្រើ� លីតួ, ជ្រើថ្មីង ឌី្ឍណ្ដា, អុាង �វតី, ចំំជ្រើរ �ន វឌ្ឍឍនា, ម្រិសួ ជ្រើ��នធិកា

អំុកផ្សាតល់ម្រិ�ះកា៖ Rajiv Pradhan and Christoph Bickel 

��ពិែកថ្នា
ជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនាជំ្រើន�ម្រិតូវបាន�ជ្រើងក�តជ្រើ��ងជ្រើ�យ�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�ម ម្លៃន�កលវទិីាល�យភិូ�និទកសិក�ម 
(FAE) អំងគការសែីស�នថ្នាក ់(Swisscontact) ��រយៈក�មវ�ិីកំជ្រើណ្ដុះ� នជ្រើ�យ�រ�ិ��នុ និងនវាន�វតតនទ៍ីជ្រើនែជ្រើ��ងគ 
(MIGIP) និង �ជ្រើម្រិមាងToward Excellence in Engineering Curricula for Dual Education (TEEDE)។ 
�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�ម (FAE) រ�ួមានជំំនាញចំំនួន ៣ �ឺវសិែក�ម�ីនិងទីះក វសិែក�មកសិក�ម និងថ្នា�ពិល និង
�រ�ិា ន។ �ហាវទិីាល�យ��ឺ�ហាវទិីាល�យ�យួកុ�ងចំំជ្រើណ្ដា��ហាវទិីាល�យស្វែ�លសាិតជ្រើ�ជ្រើម្រិកា��កលវទិីាល�យ
ភិ�ូនិទកសិក�ម។  ក�មវ�ិកីជំ្រើណ្ដុះ� នជ្រើ�យ�រ�ិ��នុ នងិនវាន�វតតនទ៍ីជ្រើនែជ្រើ��ងគ (MIGIP) ម្រិតូវបានផ្សាតល់ហ៊ុរិ�ា�បទានជ្រើ�យ 
�លូនិ� ិHappel នងិ the Kuoni and Hugentobler Stiftung កុ�ងចំំជ្រើណ្ដា�មាច ស់ជំំនយួ�ម្លៃទីជ្រើទីៀត ស្វែ�ល�ស្វែផុ្សាក�យួ
ម្លៃនក�មវ�ិអីំភិវិឌ្ឍឈនម៍្រិ�ជ្រើទីសសែីស។ សែីស�នថ្នាក ់(Swisscontact) ម្រិតូវបានផ្សាតល់ហ៊ុរិ�ា�បទានរ�ួគុ្នាជ្រើ�យ ទីីភុាកង់្វារ
សែីសសម្រិមា�ក់ារអំភិវិឌ្ឍឍនិងកិចំចសហ៊ុម្រិ�តិ�តតកិារ (SDC) នងិ នាយក�ឋ នសហ៊ុពិ�នធកចិំចការ�រជ្រើទីស (FDFA)។ �ស្វែនា�
ពិីជ្រើន�ជ្រើទីៀត TEEDE ម្រិតូវបានសម្រិ��សម្រិ�ួលជ្រើ�យ�កលវទិីាល�យ Rovira i Virgili ជ្រើ� ទីីម្រិកុង Tarragona ម្លៃន
ម្រិ�ជ្រើទីសជ្រើអំសាញនិងឧ�តា�ាថ្មីវកិាជ្រើ�យក�មវ�ិី Erasmus+ ម្លៃនសហ៊ុ��នអ៍ំ�ឺរ ោ�� (៥៧៣៨៩៦-EPP-១-២០៦-១-
ESEPPKA2-CBHE-JP) ។ ទីសិនៈនិងការសនិុ�ឋ នស្វែ�លមានជ្រើ�ទីជី្រើន��និទា�ទា�ែ���ញ្ញាច ងំពិទីីភុីាកង់្វារទីីភុាកង់្វារ
សែីសសម្រិមា�ក់ារអំភិវិឌ្ឍឍនិងសហ៊ុម្រិ�ត�ិតតកិារ (SDC) នាយក�ឋ នសហ៊ុពិ�នធកិចំចការ�រជ្រើទីស FDF នងិក�មវ�ិ ីErasmus+ 
ម្លៃនសហ៊ុភាពិអំឺរ ោ��ជ្រើទី។

ជ្រើយ�ងសូ�ស្វែថ្មីែងអំំណ្ដុះរ��ណ្ដុះចំំជ្រើពា�ការចូំលរ�ួគ្នាមំ្រិទីរ�ស់�ា ��នម្លៃ��ូកុ�ងក�មវ�ិីហាតក់ារ�ូចំ� ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នផ្សាលិត

ឧ�ករណ៍្ដុះកសិក�មឬសិសី្វែកវ�រាោ ណូ្ដុះ (Larano) ជ្រើរាង�ងជ្រើនឿន សិ�បក�ម ស្វែ�មរ ជ្រើអំកូ ជ្រើអំជ្រើន�ជំី (Khmer-Eco Energy) 
�ជំឈ�ណ្ដុះឌ លជ្រើសវាក�មកសិក�មអំភិរិកិ (CASC) ម្លៃននាយក�ឋ នម្រិ��ម់្រិ�ង�ីកសិក�ម (DALRM) និងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នវាោ យជ្រើជំ
អាយ (YJI) សម្រិមា�ក់ារផ្សាតល់ឱ្យកាសហាតក់ារនិង�ទីពិិជ្រើ��នអ៍ំន�វតតការង្វារផ្ទាទ ល់�ល់និសិតិ។ ការសហ៊ុការជ្រើន�
ពិិត�បានអំន�ញ្ញាា តឱ្យយនិសិតិពិម្រិងីកជំំនាញនិងចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងរ�ស់ពិួកជ្រើ�កុ�ងវសិ�យវសិែក�មកសិក�មជ្រើ�ក�័���ោ ង
ពិិតម្រិបាក�។

ការរចំនា
សុ�ក ជ្រើ�ភិ�ណ្ដុះឌ  និង  ជ្រើអំឿ វារ�ី ម្រិកុ�ការង្វារស្វែផ្សាុកទីំនាកទ់ីំនងម្លៃនសែីស�នថ់្នាក់
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ដ្ឋំណ៍ាក់កាល ទិ�១ 

 ការសេ�តៀមខ្លួួួ�នៃ�ៃកុ�ង
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បសេងើ�តគណ៍ៈកមមការ�គូបណ៍ះ� �បណាះ ល

         ជំំហាន          ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង                   លទីធផ្សាល

១
ម្រិ�កាសរក  និងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស
ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

ជ្រើ���បជូីំន�ំណ្ដុះះ ង�ល់���គលិកសិកា
អំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារនិងទាកទ់ាញ
ចំំណ្ដា�អ់ារ�មណ៍្ដុះឱ្យយ���គលិក
សិកាយល់ម្រិពិ�ចូំលរ�ួ�ម្រិ�ូ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

��ើ ីជ្រើឈាម ����គលិកសិកាស្វែ�ល
យល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ�� ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

២ ជំួ�ម្រិ�ជំ�ំ��យួនះង ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� �
�ណ្ដាះ ល

ជ្រើ���ប�ីង្វាា ញអំំពីិ�ំជ្រើណ្ដុះ� រការម្លៃន
ក�មវ�ិីហាតក់ារនិងតួនាទីីរ�ស់ម្រិ�ូ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

តួនាទីីនិងភារកិចំចម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
ម្រិតូវបានកំណ្ដុះតន់ិងពិនយល់
ចំាស់�ស់។

០១០១

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

�ជ្រើងក�តម្រិកុ�ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លស្វែ�លអាចំផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល�ល់នសិិតិជ្រើ���បី
ជ្រើម្រិតៀ���នជ្រើពិលជ្រើ��ជ្រើម្រិ��ការ�និសិតិហាតក់ារ។

ជំំហាន

គគ
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១.  ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
ជ្រើ���បអីំន�វតតក�មវ�ិហីាតក់ារ�យួ���ំរ ូInGuider បាន ទា�ទារឱ្យយមាន�ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល�យួ។ ជំំហាន
ជ្រើន� ក�ូ៏ចំ�ជំហំានជ្រើផ្សាិងៗកុ�ងក�មវ�ិហីាតក់ារ ម្រិតូវការមានជំន�ជ្រើង្វាគ លមុាក�់អុំកសម្រិ��សម្រិ�ួលជ្រើរៀ�ចំំ។ ជំន
�ជ្រើង្វាគ លជ្រើន��អុំកស្វែ�លទីទួីលភារកចិំចម្រិ��ម់្រិ�ងក�មវ�ិហីាតក់ារទាងំ�ូល ជ្រើហ៊ុ�យអាចំ����គលិក�កពីិការ�ិល�យ
សិកា/កិចំចការនិសិតិ ឬ����គលិកកុ�ង�ហាវទិីាល�យស្វែ�លអំន�វតត�ំរូជ្រើន�ផ្ទាទ ល់។ អុំកស្វែ�លទីទួីលនាទីី�ជំន
�ជ្រើង្វាគ ល �រួស្វែត�អុំកស្វែ�លមាន���នាទីសី�ម្រិស� មានលទីធភាពិផ្សាិពិែផ្សាាយក�មវ�ិហីាតក់ារជ្រើ�កាន�់��គលិកសិកា
ទាងំអំស់ ជ្រើហ៊ុ�យអាចំទាកទ់ាញឱ្យយ���គលិកសិកាយល់ម្រិពិ�ចូំលរ�ួ�ជ្រើងក�ត��ណ្ដុះៈ-ក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លបាន។ 
វ�ិជី្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លអាចំ�តស់្វែ�ន���ា នភាពិ�កស់្វែសះងរ�ស់�ហាវទិីាល�យ (ចំំនួន���គលិកសិកា, 
ពិិពិិ�ភាពិជំំនាញ, កាលវភិា�ជ្រើពិលជ្រើវ�ស្វែ�ល���គលិកសិកាអាចំផ្សាះល់ជូំន ។ល។)

២.   ជំួ�ម្រិ�ជំ�ំ��យួនះងម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
កុ�ងជំំហានជ្រើន� ជំន�ជ្រើង្វាគ លម្រិតវូជ្រើរៀ�ចំំកិចំចម្រិ�ជំ��ំយួ��យួនះង���គលិកសិកាស្វែ�លបានសម�ម្រិ�ចំតិតជ្រើ���បពីិនយល់អំំពីិ
តួនាទីីរ�ស់ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។ តួនាទីីទាងំជ្រើន�រ�ួមាន៖

       • ការជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ធាន�ទី�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
       • ការជ្រើរៀ�ជ្រើរៀងមាតិកានិងឯក�រគ្នាមំ្រិទីការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល (�ទី�ង្វាា ញ សំណួ្ដុះរ វញិ្ញាា �ជ្រើ��រតួ�
          ���គលិក/កសិករ ។ល។) និង

       • ការផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ជំំហានជ្រើន�ក�៏ឱ្យកាសស�ម្រិស��យួស្វែ�រ សម្រិមា�ជ់ំន�ជ្រើង្វាគ លសម្រិ��សម្រិ�ួលជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សជ្រើពិលជ្រើវ�ស�ម្រិស�
��យួនះងម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លទាងំអំស់ជ្រើ���បចីាំ�ជ់្រើផ្សាះ��អំន�វតត�ំណ្ដាកក់ាលជ្រើផ្សាិងៗម្លៃនក�មវ�ិីហាតក់ារ។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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ជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសរកម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិតូវមានពិ�តម៌ានម្រិ��ម់្រិគ្នានន់ិងចំាស់�ស់។

កតម់្រិ�លទីធផ្សាលកិចំចម្រិ�ជំ�ំ �ពិិជ្រើសសការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងអំំពីិតួនាទីីនិងភារកិចំចរ�ស់ភា�ីនានា។

កំណ្ដុះត�់ជ្រើ�ាបាយម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងរ�ស់�ណ្ដុះៈក�មការ (អំ�ីស្វែ�ល �ណ្ដាះ ញ Telegram ឬ 
Facebook ។ល។) 

ជ្រើរៀ�ចំំជ្រើសចំកះីម្រិ�កាស។

ផ្សាិពិែផ្សាាយជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសជ្រើន�ជ្រើ�ម្រិ���់ណ្ដាះ ញទីំនាកទ់ីំនងជ្រើ�កុ�ង�កលវទិីាល�យ។

អំជ្រើ�ើ �ញអំុកពាកព់ិ�នធចូំលម្រិ�ជំ�ំ។

ពិិភាកានិងពិនយល់អំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារនិងតួនាទីីនិងភារកិចំចរ�ស់ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ជ្រើ�ែ���ើ ី���គលិកសិកាស្វែ�លបានយល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ��ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ឯក�រសម្រិមា�ផ់្សាិពិែផ្សាាយ (��និង�ិតត�ណ្ដុះណ )

កំណ្ដុះតជ់្រើហ៊ុត�ម្រិ�ជំ�ំ

�រាង Excel ស្វែ�ល���ើ ីជ្រើឈាម ����គលិកសិកាស្វែ�លបានយល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ��ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល  

i

i
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�នែះ�

សក�មភាពិ

ឯក�រ
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បណ៍ះ� �បណាះ ល�គូបណ៍ះ� �បណាះ ល

         ជំំហាន           ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង                   លទីធផ្សាល

១ ជ្រើរៀ�ចំំមាតិកានិងឯក�រ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

ជ្រើ���បកីំណ្ដុះតម់្រិ�ធាន�ទីស្វែ�ល
ម្រិតូវ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនិងជ្រើរៀ�ជ្រើរៀង
ឯក�រ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ម្រិ�ធាន�ទី�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិតូវ
បានជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស ជ្រើហ៊ុ�យឯក�រ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិតូវបានជ្រើរៀ�ជ្រើរៀង។

២ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ូ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

ជ្រើ���បផី្សាះល់ការស្វែណ្ដុះនា�ំល់ម្រិ�ូ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លអំំពីិវ�ិី�ស្ត្រសត
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនិសិតិហាតក់ារ។

ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ម្រិពិះតតជ្រើ�ជ្រើ�យ
ជ្រើ��ជំ�យ។

០២០២គគ

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជ្រើ���បជីំយួម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លកុ�ងការជ្រើរៀ�ចំំការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លឱ្យយនសិិតិហាតក់ារ។ ស្វែផុ្សាកជ្រើន� 
ស្វែណ្ដុះនាំឱ្យយម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើចំ�ជ្រើ�ែ�ស្វែផ្សានការ ជ្រើម្រិតៀ��ែួន និងផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លស្វែ�ល

មានម្រិ�សិទីធភាពិ�ល់និសិតិហាតក់ារ។

ជំំហាន
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១. ជ្រើរៀ�ចំំមាតិកានិងឯក�រ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
�ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លអាចំជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ធាន�ទីស្វែ�លម្រិតូវយកជ្រើ��ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល អាម្រិស�យនះងតម្រិ�ូវការ
�កស់្វែសះងរ�ស់ម្រិកុ�និសិតិហាតក់ារ ជ្រើ�យជ្រើ�ៀ�ជ្រើ�នះងសតង�់រលទីធផ្សាលសិកាណ្ដា�យួ។ 

�ជ្រើគ្នាលជ្រើ� ជ្រើ�ជ្រើពិល��ច�វ់�គ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល និសិតិហាតក់ារ�ួរ៖

     •  មានចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងនិងជំំនាញ�ជ្រើចំចកជ្រើទីសម្រិ��ម់្រិគ្នានជ់្រើ���ប�ីជំ្រើពិញកចិំចការជ្រើ�យមានម្រិ�សិទីធភាពិជ្រើ�ម្រិ�ះ��ា ន
ម្លៃ��ូ

    •  អាចំម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងម្រិ�ក�ជ្រើ�យម្រិ�សិទីធភាពិនិងវ�ិើ ជីំវៈជ្រើ�កស្វែនែងជ្រើ�ែ�ការ

    •  ជ្រើចំ�ជ្រើ�ែ�ការ�ម្រិកុ�បានជ្រើ��ជំ�យ និង

    • សជ្រើម្រិ�ចំភារកិចំចស្វែ�លបាន�កជ់្រើចំញ ជ្រើ�យ�ម រតីនិងស្វែ���ទីវ�ិើ ជីំវៈ។

�ណ្ដុះៈក�មការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លឬម្រិកុ�ការង្វារ�ហាវទិីាល�យ�រួជ្រើរៀ�ចំំការសទង�់តិ�យួជ្រើ���បសី្វែសែងយល់អំំពីិតម្រិ�ូវការ
រ�ស់និសិតិនិងកំណ្ដុះត�់��ជំំនាញស្វែ�លម្រិតូវជ្រើល�កយក�ក�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។ ការសទង�់តិទាងំជ្រើន�អាចំជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ង
ជ្រើ�ជ្រើមាោ ងជ្រើរៀនណ្ដា�យួជ្រើ�ជ្រើ����មាស សម្រិមា�ន់ិសិតិឆុ្នាំទំីី៣ និងឆុ្នាំទំីី៤។

២. �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល
ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល ជ្រើផ្ទាះ តជ្រើល�ការផ្សាះល់ការស្វែណ្ដុះនាឱំ្យយម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើរៀ�ចំំក�មវ�ិី�ំ�ោន
និសិតិ��នជ្រើចំញហាតក់ារ។ ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនះងស្វែសែងយល់អំំពីិតួនាទីី�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជំំនាញទីន ់ ជំំនាញ
ម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីង និងចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង�ូល�ឋ នអំំពីិពាណិ្ដុះជំើក�ម �ល់និសិតិ។ �ពិិជ្រើសស ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនះង
បានសិកាពីិរជ្រើ�ៀ�ជ្រើរៀ�ចំំស្វែផ្សានការ�ំ�ោន និងវ�ិី�ស្ត្រសតផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លឱ្យយបានលអ។ 

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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�តស់្វែ�នម្រិ�ធាន�ទី�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើ���បជី្រើ�ែ�យត�នះងជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិការ�ស់ម្រិកុ�និសិតិ។

ជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់ជ្រើពិលជ្រើវ��ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លឱ្យយមានម្រិ�សិទីធភាពិ និងពិិភាកាម្រិ��ច់ំំណ្ដុះ� ចំម្លៃនជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកា
ជ្រើម្រិកា�ម្រិ�ធាន�ទីនី�យួៗ។

វាយតម្លៃ�ែម្រិ�សិទីធភាពិម្លៃនការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល��រយៈការជ្រើ�ែ�ជ្រើតសតនិងការម្រិសង�់តិស្វែកល�អ។

ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ធាន�ទីស្វែ�លជ្រើ�ែ�យត�នះងជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកា។

ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សកាល�រជិ្រើចំេទី�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។ 

ជ្រើរៀ�ចំំរជ្រើ�ៀ�វារៈ។

ផ្សាះល់ពិ�តម៌ាននិងចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង�ូល�ឋ នស្វែ�លចាំបំាចំ�់ល់ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

•

ជ្រើម្រិ��ទីី�ងំ�កលវទិីាល�យសម្រិមា�ក់ារ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

�ទី�ង្វាា ញ�� PowerPoint

កាះ រជ្រើ�ៀននិងផ្ទាទ ងំសរជ្រើសរ (flipchart)

i

i

i

PP

PP

PP

PP

Tips

Tool

�នែះ�

PP
PP

Task សក�មភាពិ

ឯក�រ
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បសេងើ�ត�កុម�គូ�តួតពិ�ិតយ
០៣០៣

១. ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ

ជំន�ជ្រើង្វាគ លរ�ស់�ហាវទិីាល�យ ស្វែ�ល�អុំកទីទួីល��សម្រិតូវសម្រិ��សម្រិ�ួល�ះកនាំក�មវ�ិីហាត់ការ ផ្សាាយ
ជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសរកម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយជ្រើ�កុ�ង�ហាវទិីាល�យ។ ម្រិ�កាសជ្រើល�កទីី�យួម្រិតូវជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ង��នជ្រើពិលចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��
ក�មវ�ិីហាត់ការ ក៏�ោ�ស្វែនតអាចំម្រិ�កាសនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សជ្រើម្រិចំ�ន�ងក៏បាន��ការចាំំបាចំ់ ជ្រើម្រិពា�ជ្រើ�អាចំម្រិតូវការម្រិ�ូ
ម្រិតួតពិិនិតយ�ស្វែនា�កាលណ្ដាមាននិសិតិទីទួីលបានឱ្យកាសហាត់ការកាន់ស្វែតជ្រើម្រិចំ�ន។ �ួរ�ញ្ញាើ ក់ថ្នា ភារកិចំច
រ�ស់ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយចាំ�់ជ្រើផ្សាះ��ពីិជ្រើពិលជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនិសិតិរហូ៊ុត�ល់ជ្រើពិលហាត់ការពីិជ្រើ���រហូ៊ុត�ល់ចំ�់ �ោ�ស្វែនត
ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយមុាក់អាចំម្រិតួតពិិនិតយនិសិតិហាត់ការជ្រើម្រិចំ�ននាក់�ំណ្ដាលគុ្នាបាន។

២. តម្រិ�ងទ់ីិសម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ

ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយជ្រើ��រតួ�ោ ងសំខានក់ុ�ងការធានាការសិការ�ស់និសិតិកុ�ងរយៈជ្រើពិលហាតក់ារ។ ជ្រើ�កុ�ងជំំហាន
តម្រិ�ងទ់ីិស ជ្រើម្រិ�ពីិសិកាអំំពីិ�ំរូ InGuider ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយកន៏ះងស្វែសែងយល់អំំពីិតួនាទីីនិងភារកិចំចរ�ស់�ែួនស្វែ�រ 
ស្វែ�លរ�ួមានការ (១) ស្វែសែងយល់អំំពីិទីិ�ឋភាពិទូីជ្រើ�និង�ា នភាពិរ�ស់ម្រិ�ះ��ា នស្វែ�លនិសិតិជ្រើម្រិកា�ការពិិនិតយ
រ�ស់�ែួននះងចំ��ហាតក់ារ (២) ពិិនិតយ�រាងជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការនិងរបាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�រ�ស់និសិតិហាតក់ារ (៣) 
ចំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារ�ល់ទីី�ងំម្រិក�ុហុ៊ុ�ន (៤) ផ្សាះល់�ំ�ូនាម ននិង�តិស្វែកល�អ�ល់និសិតិ��ការជ្រើសុ�ស�ំ និង 
(៥) ជ្រើ��រតួ�ចំំណ្ដុះ� ចំទីំនាកទ់ីំនងរវាង�ហាវទិីាល�យនិងម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ។

�ជ្រើងក�តម្រិកុ�ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ ជ្រើ���បជី្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស ���ន និងវាយតម្លៃ�ែនិសិតិហាតក់ារ។

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហាន

         ជំំហាន           ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង                   លទីធផ្សាល

១ ម្រិ�កាសរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស
ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិយត

ជ្រើ���បជូីំន�ំណ្ដុះះ ង�ល់���គលិកសិកាអំំពីិក�មវ�ិី
ហាតក់ារ និងទាកទ់ាញចំំណ្ដា�អ់ារ�មណ៍្ដុះ
ឱ្យយ���គលិកសិកាយល់ម្រិពិ�ចូំលរ�ួ�ម្រិ�ូ
ម្រិតួតពិិនិតយ។

��ើ ីជ្រើឈាម ����គលិកសិកាស្វែ�ល
យល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ��ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ

២ តម្រិ�ងទ់ីិសម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ
ជ្រើ���បពីិនយល់ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយអំំពីិវ�ិី�ស្ត្រសត���ន
ម្រិពិ�ទាងំផ្សាះល់�ំ�ូនាម ននិងការគ្នាមំ្រិទី ជ្រើ���បជី្រើ�ែ�យត�
នះងជ្រើសចំកះីម្រិតូវការរ�ស់និសិតិហាតក់ារ។

ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លម្រិ�ម្រិពិះតតជ្រើ�
ជ្រើ�យជ្រើ��ជំ�យ។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ

គគ
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ជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសរកម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយម្រិតូវមានពិ�តម៌ានម្រិ��ម់្រិគ្នានន់ិងចំាស់�ស់។

កតម់្រិ�លទីធផ្សាលកិចំចម្រិ�ជំ�ំ �ពិិជ្រើសសការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងអំំពីិតួនាទីីនិងភារកិចំចរ�ស់ភា�ីនានា។

កំណ្ដុះត�់ជ្រើ�ាបាយម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងរ�ស់ម្រិកុ�ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ (អំ�ីស្វែ�ល �ណ្ដាះ ញ Telegram ឬ 
Facebook ។ល។) 

ជ្រើរៀ�ចំំជ្រើសចំកះីម្រិ�កាស។

ផ្សាិពិែផ្សាាយជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសជ្រើន�ជ្រើ�ម្រិ���់ណ្ដាះ ញទីំនាកទ់ីំនងជ្រើ�កុ�ង�ហាវទិីាល�យ។

អំជ្រើ�ើ �ញអំុកពាកព់ិ�នធចូំលម្រិ�ជំ�ំ។

ពិិភាកានិងពិនយល់អំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារនិងតួនាទីីនិងភារកិចំចរ�ស់ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ។

ជ្រើ�ែ���ើ ី���គលិកសិកាស្វែ�លបានយល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ��ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ។

ផ្សាះល់�រាងជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការម្រិ�ចាំសំ្វែ�និងទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ��ល់ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ។

•

ឯក�រសម្រិមា�ផ់្សាិពិែផ្សាាយ (��និង�ិតត�ណ្ដុះណ ) និង�ទី�ង្វាា ញអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ។

��ើ ីជ្រើឈាម ����គលិកសិកាស្វែ�លបានយល់ម្រិពិ�ជ្រើ�ែ��ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយកុ�ង Excel ឬ Word។

i
i

i

PP
PP

Task

PP

PP

PP

PP

PP

Tips �នែះ�

សក�មភាពិ

Tool ឯក�រ

PP
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ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�២

ការចាប់នៃដ្ឋគូជាមួយ�ឹង
�គឹ�ស្ថាា �ឯកជ� 
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ជ្រើ���បសី្វែសែងរកនិងជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិកុ�ហុ៊ុ�នមានសកាះ ន�ពិល ស្វែ�លអាចំមានចំំណ្ដា�អ់ារ�មណ៍្ដុះផ្សាះល់
ឱ្យកាសហាតក់ារ�ល់និសិតិ និង�ជ្រើងក�ត�ូលទិីនុន�យសម្រិមា�ជ់្រើម្រិ��ម្រិបាស់ជ្រើ�ជ្រើពិលខាង���។

០៤០៤គគ កំណ៍ត់អតី�ញ្ញាា ណ៍�គឹ�ស្ថាា ����កាះ ��ពល

១. ស្វែសែងរកនិងម្រិ�វម្រិ�វ

ចាំ�់ជ្រើផ្សាះ��ពីិការម្រិ�វម្រិ�វ��ឯក�រនិងអំ�ីនជ្រើ��ណិ្ដុះត ជ្រើ�អាចំស្វែសែងរកម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លអាចំកាែ យ�ម្លៃ��ូនិង
ស្វែសែងយល់ទូីជ្រើ�អំំពីិម្រិ�តិ�តតិការនិងជ្រើសវាក�មរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នទាំងជ្រើនា�។ ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះងម្លៃនជំំហានជ្រើន��ឺជ្រើ���បី
ផ្សាគូរផ្សាគង���នរវាងស្វែ��ស្វែផ្សានផ្សាះល់ជ្រើសវារ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ននិងជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកាស្វែ�លនិសិតិម្រិតូវ�ំជ្រើពិញ��រយៈកិចំច
ហាតក់ារ។ អុំកទីទួីល�នទ�កជ្រើ�ែ�កចិំចការជ្រើន�អាចំចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��ស្វែសែងរក��ម្រិ�ពិ�នធអំ�នីជ្រើ��ណិ្ដុះត រចួំម្រិ�វម្រិ�វរកពិ�តម៌ាន
ពិីម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លមានសកាះ ន�ពិលជ្រើនា�ឱ្យយបានជ្រើម្រិចំ�ន��ស្វែ�លអាចំជ្រើ�ែ�ជ្រើ�បាន។ �ួរសមាគ ល់ថ្នាម្រិ�ះ��ា នស្វែ�ល
ទីទីួលនិសិតិជ្រើ�ហាតក់ារ�និចាំបំាចំស់្វែត�ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នឯកជំន�ចំខ់ាតជ្រើនា�ជ្រើទី។ កុ�ងករណី្ដុះ�ែ� �ា ��នរ�ឋឬម្លៃ��ូ
អំភិវិឌ្ឍឍកអ៏ាចំ�កស្វែនែងហាតក់ារស�ម្រិស�ស្វែ�រ អាម្រិស�យជ្រើល�ឱ្យកាសស្វែ�លនិសិតិអាចំជ្រើរៀនជំំនាញ�ជ្រើចំចកជ្រើទីស
�ស្វែនា�។ សំខាន់�ំផ្សា�ត�ឺម្រិតូវពិិចាំរណ្ដាជ្រើល�ជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកាស្វែ�លនិសិតិម្រិតូវសជ្រើម្រិ�ចំ��រយៈកិចំចហាត់ការ។

២. តម្រិ�ងទ់ីិសម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ

ការកត់ម្រិ�ពិ�ត៌មានល�អិតសំខាន់ៗរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�ការណ៍្ដុះសំខាន់។ ពិ�ត៌មានទាំងអំស់ជ្រើន�ចាំំបាចំ់សម្រិមា�់
�ហាវទិីាល�យយកជ្រើ�ជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់ជ្រើ�ជ្រើពិលម្រិតវូការផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពីិឱ្យកាសហាតក់ារ។ �លូទីនុិន�យពិ�តម៌ានទាងំជ្រើន�
�រួមាន��ចូ លអំ�សី្វែ�លរ�ស់អុំកតណំ្ដាងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ម្រិពិ�ទាងំជ្រើល�ទូីរស�ពិទ ទីី�ងំ នងិ�វ�ររ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ។ល។

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហាន

              ជំំហ៊ុាន         ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង         លទីធផ្សាល

១ ស្វែសែងរកនិងម្រិ�វម្រិ�វ   
ជ្រើ���បកីំណ្ដុះតអ់ំតតសញ្ញាា ណ្ដុះម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�ល
ស�ម្រិស�សម្រិមា�ក់�មវ�ិីហាតក់ារ។

��ើ ីម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លមាន
សកាះ ន�ពិល

២ កតម់្រិ�អំំពីិម្រិ�ះ��ា ន
ស្វែ�លមានសកាះ ន�ពិល  

ជ្រើ���ប�ីជ្រើងក�ត�ូលទិីនុន�យម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ជ្រើ���បី
ង្វាយម្រិសួលរកាទី�កពិ�តម៌ានសំខាន់ៗ ។

�ូលទិីនុន�យពិ�តម៌ានសំខាន់ៗ
រ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នមានសកាះ ន�ពិល

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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Tips

ម្រិ��ូលពិ�តម៌ានពាកព់ិ�នធនះង�ណ្ដាះ ញម្រិ�ះ��ា នឯកជំនទាងំអំស់។ ពិ�តម៌ានជ្រើន��និចាំបំាចំស់្វែត�ពិ�តម៌ាន
ស្វែ�លរកជ្រើ��ញជ្រើល�អំ�ីនជ្រើ��ណិ្ដុះត�ោ�ជ្រើណ្ដាណ �ជ្រើទី ស្វែតកអ៏ាចំ�ពិ�តម៌ានស្វែ�លទីទីួលបានពីិ���គលិកសិកាស្វែ�ល
ធាែ �ម់ានទីំនាកទ់ីំនង��យួនះងម្រិ�ះ��ា នទាងំជ្រើនា�ស្វែ�រ។

ម្រិ�វម្រិ�វអំន�ញ។

ចំងម្រិកងពិ�តម៌ានរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នមានសកាះ ន�ពិល�កក់ុ�ងឯក�រ�យួ។

�ជ្រើងក�ត��រាង (ឬ�ូលទិីនុន�យ) ស្វែផ្សាអកជ្រើល�ពិ�តម៌ានស្វែ�លទីទីួលបាន។

��ើ ីម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លមានសកាះ ន�ពិល

i

PP
PP
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PP
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PP

Tool

�នែះ�

សក�មភាពិ

ឯក�រ
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ជ្រើ���បជី្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លស�ម្រិស��ម្លៃ��ូ និង��ច� ���ចូ លឱ្យយម្រិកុ�ហុ៊ុ�នទាងំជ្រើនា�
ចូំលរ�ួផ្សាះល់ឱ្យកាសហាតក់ារជ្រើ�និសិតិ។

០៥០៥គគ �ពមសេ�ពៀងបសេងើ�តឱកា�ហាត់ការ

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហាន

              ជំំហ៊ុាន         ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង         លទីធផ្សាល

១ អំជ្រើ�ើ �ញម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�កជំួ�
ជ្រើ���បណី្ដាតអ់ំុកតំណ្ដាងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�ល
សកាះ ន�ពិល�កជំួ�។

អំុកតំណ្ដាងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន
យល់ម្រិពិ�ជំួ�។

២ ជំួ���យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន
ជ្រើ���បសី្វែសែងយល់កានស់្វែតចំាស់អំំពីិម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន
ស្វែ�លបានម្រិសងចូ់ំល��ើ ី, ផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពីិ
ក�មវ�ិីហាតក់ារ, និងម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នាជ្រើល�ការ
ផ្សាះល់ឱ្យកាសហាតក់ារ។

�ូលទិីនុន�យពិ�តម៌ានសំ
ខាន់ៗ រ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន
មានសកាះ ន�ពិល
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១.   អំជ្រើ�ើ �ញម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�កជំួ� 
ការជួំ���យួនះងអុំកតំណ្ដាងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ផ្សាះល់ឱ្យកាសឱ្យយតំណ្ដាង�ហាវទិីាល�យស្វែសែងយល់កានស់្វែតស�ីជំជ្រើម្រិ�អំំពីិ
កចិំចការរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ទីនទះ�នះងការផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពិកី�មវ�ិហីាតក់ារជ្រើ�ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នវញិ។ ការជំ�ួគុ្នាផ្ទាទ ល់អាចំ�ជ្រើងក�ត
�ទីំនាកទ់ីំនងយូរអំស្វែងែងស្វែ�លអាចំឱ្យយ�ហាវទិីាល�យជ្រើ��ញនូវឱ្យកាសសហ៊ុការគុ្នា�នតជ្រើ�ម្លៃថ្មីៃ���។

ការណ្ដាតជ់ំ�ួអាចំចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��ពីិការជ្រើ�ទូីរស�ពិទឬជ្រើផ្សាើ�អំ�សី្វែ�លជ្រើ�ជ្រើល�ក�ំ�ងូជ្រើ���បចីាំ�ជ់្រើផ្សាះ��ការជ្រើ�ែ�យ�ែង។ យកលអ�រួ
ចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��ពីិការជ្រើ�ទូីរស�ពិទជ្រើ��ំ�ូង�យួ�ែី ជ្រើម្រិពា����គលិកសំខានរ់�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នជ្រើម្រិចំ�នស្វែតមានកិចំចការ�មាញះក។ 
កុ�ងការសនទនា��ទូីរស�ពិទជ្រើន� អុំកតំណ្ដាង�ហាវទិីាល�យម្រិតូវ (១) ស្វែណ្ដុះនា�ំែួន (២) ម្រិបា�ព់ិជី្រើគ្នាល�ណំ្ដុះងម្លៃនការ
ណ្ដាត�់កម្រិ�ជំ�ំ ជ្រើ�យ�ែីនិងចំំជ្រើគ្នាលជ្រើ� និង (៣) អំជ្រើ�ើ �ញអុំកតំណ្ដាងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�កជំួ�គុ្នានិង�ះ ��់ទី�ង្វាា ញ
អំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារជ្រើ��ហាវទិីាល�យ។

២.   ជំួ���យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន 
ជ្រើម្រិកាយពិីកំណ្ដុះត់កាល�រជិ្រើចំេទីជំួ�គុ្នាបានជ្រើហ៊ុ�យ ម្រិកុ�ការង្វាររ�ស់�ហាវទិីាល�យម្រិតូវជ្រើរៀ�ចំំឯក�រសម្រិមា�់
ផ្សាិពិែផ្សាាយ រ�ួមាន�ិតត�ណ្ដុះណ នងិឯក�រ�ទី�ង្វាា ញ ជ្រើ���បជី្រើម្រិ��ម្រិបាស់ជ្រើ�ជ្រើពិលម្រិ�ជំ�។ំ អុំកតំណ្ដាងម្រិក�ុហុ៊ុ�ននះងចំង់
�ះងអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ ក�ូ៏ចំ����ជំំនាញស្វែ�លនិសិតិបានសិកា ជ្រើហ៊ុ�យថ្នាចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងទាងំជ្រើន�ស�ម្រិស�ជ្រើ�
នះងកិចំចការរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�រឬជ្រើទី។ �ូជ្រើចំុ� ឯក�រផ្សាិពិែផ្សាាយនិង�ទី�ង្វាា ញ�ួរមានជ្រើល�កអំំពីិចំំណ្ដុះ� ចំសំខាន់ៗ
ទាងំជ្រើន�។ ម្រិកុ�ការង្វារ�ហាវទិីាល�យក�៏រួ�ូស�ញ្ញាើ កស់្វែ�រថ្នាក�មវ�ិហីាតក់ារជ្រើន�បាន��ំោននសិិតិស្វែ��ណ្ដា�ែ�
ជ្រើ���បឱី្យយនិសិតិជ្រើម្រិតៀ�រចួំរាល់សម្រិមា�ក់ចិំចហាតក់ារ ជ្រើហ៊ុ�យថ្នាជ្រើត�ក�មវ�ិហីាតក់ារជ្រើន�នះងមានម្រិ�ជ្រើ�ជំន�៍ោ ងណ្ដា
�ែ��ល់ភា�ីទាងំអំស់ស្វែ�លចូំលរ�ួ។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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Tips

ជ្រើល�កយកការសរជ្រើស�រនិង�ទីពិិជ្រើ��រ�ស់អំុកចូំលរ�ួកុ�ងក�មវ�ិីជំ�ំ��ន (ជ្រើ��មាន) �ក�ង្វាា ញ។

ជ្រើម្រិកាយពិីចំ�ក់ិចំចម្រិ�ជំ�ំ ផ្សាះល់ឯក�រផ្សាិពិែផ្សាាយជ្រើ�ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន។

ជ្រើ�ទូីរស�ពិទជ្រើ�ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នជ្រើ���បណី្ដាតជ់ំួ�ជ្រើ�ែ��ទី�ង្វាា ញ។

ជ្រើរៀ�ជ្រើរៀង�ទី�ង្វាា ញអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ។

ជ្រើបា��ិតត�ណ្ដុះណ ឬកូនជ្រើសៀវជ្រើ�ជ្រើ���បសី្វែណ្ដុះនាំអំំពិីក�មវ�ិីហាត់ការនិង�ង្វាា ញស�ិទីធផ្សាលស្វែ�លទីទួីលបាន
កនែង�ក។

�ិតត�ណ្ដុះណ ឬកូនជ្រើសៀវជ្រើ�សះីពិីក�មវ�ិីហាតក់ារ

i

PP
PP

Task

PP

PP

PP

Tool

�នែះ�

សក�មភាពិ

ឯក�រ

i
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ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�៣ 
ការសេ�ជ��សេរ ���ិងបំប៉�
�ិ�ិតិហាត់ការ   
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០៦០៦គគ

ជ្រើ���បជី្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនិសិតិហាតក់ារ��តម្រិ�ូវការរ�ស់ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ។

សេ�ជ��សេរ ���ិ�ិតិហាត់ការ 

ជំំហ៊ុាន ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង លទីធផ្សាល

១ ម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស
ជ្រើ���បជូីំន�ំណ្ដុះះ ង�ល់និសិតិអំំពីិឱ្យកាស
ហាតក់ារ។

និសិតិ�កព់ាកយហាតក់ារ។

២ ជំ�ំជំម្រិ�ុ�
ជ្រើ���បជី្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សម្រិកុ�ជ្រើ�កខជំនស្វែ�លមាន
លកខណ្ដុះៈស�បតតិម្រិ��ម់្រិគ្នានប់ានចំំនួនលម�
សម្រិមា�ជ់ំ�ំសមាា ស។

��ើ ីជ្រើឈាម �ជ្រើ�កខជំនស្វែ�ល��ជ់ំ�ំ
ជំម្រិ�ុ�

៣ ជំ�ំសមាា ស
ជ្រើ���បវីាយតម្លៃ�ែស�តាភាពិជ្រើ�កខជំនឱ្យយបាន
កានស់្វែតចំាស់។

ជ្រើ�កខជំនស្វែ�ល��ជ់ំ�ំជំម្រិ�ុ�
ទាងំអំស់ម្រិតូវបានសមាា សចំ�់
សពិែម្រិ��។់

៤ ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស�ា ពិរ
ជ្រើ���បពីិិនិតយនិងសជ្រើម្រិ�ចំជ្រើល�និសិតិស្វែ�ល
ម្រិតូវទីទីួលបានឱ្យកាសហាតក់ារ។

និសិតិហាតក់ារម្រិតូវបាន
ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស��ា ពិរ។

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហាន
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១.   ម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស  

ការម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស�ជំំហាន�និអាចំ�ែ�បានកុ�ងការផ្សាិពិែផ្សាាយឱ្យកាសហាតក់ារជ្រើ�និសិតិ។ ម្រិកុ�ការង្វារ
រ�ស់�ហាវទិីាល�យម្រិតូវជ្រើរៀ�ជ្រើរៀង�ែះ��រជ្រើសចំកះីម្រិ�កាស រ�ួមាន�រ�ិយការង្វាររ�ស់���តំស្វែណ្ដុះងហាតក់ារ
និង��ណ្ដុះម្រិ�ជ្រើ�ជំនស៍្វែ�លនិសិតិអាចំទីទួីលបានពិីក�មវ�ិីហាតក់ារ។ ជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សជ្រើន��ួរមាន
ផ្សាិពិែផ្សាាយទាងំជ្រើ�ជ្រើល��ជ្រើ�ាបាយទីនំាកទ់ីនំង��ម្រិ�ពិ�នធអំ�នីជ្រើ��ណិ្ដុះតនិង�ជ្រើ�ាបាយទីនំាកទ់ីនំងទូីជ្រើ�ជ្រើផ្សាិងជ្រើទីៀត 
មាន�អាទីក៍ារ�ិទីផ្សាាយជ្រើល�កាះ រពិ�តម៌ាន ការស្វែចំកផ្សាាយ��ណ្ដុះណ ពិ�តម៌ានឬ�ិតត�ណ្ដុះណ  នងិការផ្សាិពិែផ្សាាយឌី្ឍជំថី្មីល។ 
�ស្វែនា�ជ្រើល�ជ្រើន� �រួមានការម្រិ�កាសជ្រើ�កុ�ងថុ្នាក�់�ជ្រើមាោ ងជ្រើរៀន ស្វែ�ល�ឱ្យកាសលអអាចំឱ្យយនិសិតិស្វែ�លចាំ�អ់ារ�មណ៍្ដុះ
សួរសំណួ្ដុះរអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារជ្រើន�បាន។

២.   ជំ�ំជំម្រិ�ុ� 
ការពិិនិតយពាកយស�ំហាតក់ាររ�ស់និសិតិ���ន�ការណ៍្ដុះសំខាន។់ ជំ�ំជំម្រិ�ុ���ំជ្រើណ្ដុះ� រការ�នែះ�ជ្រើ���បមី្រិសងយ់ក
ស្វែតនិសិតិស្វែ�លមានស�តាភាពិពីិចំំនួនជ្រើ�កខជំន�កព់ាកយ�ជ៏្រើម្រិចំ�នជ្រើល�សល�។់ ម្រិកុ�ការង្វារ�រួស្វែ�ងស្វែចំកជ្រើ�កខជំន
ឱ្យយបានម្រិតះ�ម្រិតូវ �ូចំ�ស្វែ�ងស្វែចំក�����ជំំនាញ�ជ្រើ���។ �នាទ ��់កជ្រើទីៀត ម្រិតូវពិិនិតយពាកយស�ំជ្រើ���ប�ីញ្ញាើ កថ់្នា
ជ្រើ�កខជំនបាន�ំជ្រើពិញឬ�និបាន�ំជ្រើពិញម្រិ��ល់កខ�ណ្ដុះឌ សម្រិមា��់��តំស្វែណ្ដុះងស្វែ�លជ្រើ��កសម្រិមា�ហ់ាតក់ារជ្រើនា�។

៣.   ជំ�ំសមាា ស
ជ្រើម្រិកាយពិជីំ�ជំំម្រិ�ុ� ម្រិកុ�ការង្វារមាន��ើ ីជ្រើឈាម �ជ្រើ�កខជំនស្វែ�លម្រិតូវចូំល�កសមាា ស។ សក�មភាពិ�នាទ ��់កឺារកណំ្ដុះត់
កាល�រជិ្រើចំេទីនិងជ្រើពិលជ្រើវ�សមាា ស រួចំជូំន�ំណ្ដុះះ ងជ្រើ�ជ្រើ�កខជំន។ ��រយៈការសមាា សម្រិកុ�ការង្វាររ�ស់
�ហាវទិីាល�យអាចំជ្រើ��លជ្រើ��ញកានស់្វែតចំាស់នូវស�តាភាពិរ�ស់ជ្រើ�កខជំន។ �ជំ្រើណ្ដុះ� រការសមាា សជ្រើន� ចាំបំាចំម់្រិតូវ
ជ្រើ�ែ�ឱ្យយ�ោតច់ំតន់ិងសម្រិ�តិសម្រិមាងំយកនិសិតិស្វែ�លមានស�តាភាពិ�័ស់�ងជ្រើ�ជ្រើ���បជី្រើ�ហាតក់ារ។

៤.   ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស�ា ពិរ
ជ្រើម្រិកាយពិីសមាា សជ្រើ�កខជំនរចួំ ម្រិកុ�ការង្វារនះងម្រិតូវជ្រើរៀ�លំ��ជ់្រើ�កខជំនស្វែផ្សាអកជ្រើល�លទីធផ្សាលសមាា ស រចួំជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស
��ា ពិរ��លំ��ជ់្រើនា�។ ជ្រើម្រិកាយពីិជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សជ្រើ�កខជំនស្វែ�លទីទួីលបានជ្រើ��ជំ�យ��ា ពិរជ្រើហ៊ុ�យ ម្រិកុ�ការង្វារ
�ហាវទិីាល�យជូំន�ំណ្ដុះះ ងជ្រើ�ជ្រើ�កខជំន��រយៈអំ�ីស្វែ�លឬទូីរស�ពិទថ្នាពួិកជ្រើ�ម្រិតូវបានជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សជ្រើហ៊ុ�យឱ្យយពិួកជ្រើ�
ជ្រើម្រិតៀ�ចូំលរ�ួវ�គតម្រិ�ងទ់ីិសនិង�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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�ញ្ញាើ កអ់ំំពីិអំតាម្រិ�ជ្រើ�ជំនឬ៍លទីធផ្សាលសិការពំិះងទី�ក ជ្រើ�កុ�ងជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសផ្សាិពិែផ្សាាយ។

ជ្រើ�ជ្រើពិលសមាា ស �ួរសួរសំណួ្ដុះរពាកព់ិ�នធនះងចំំណ្ដា�អ់ារ�មណ៍្ដុះរ�ស់ជ្រើ�កខជំនជ្រើ�ជ្រើល�ឱ្យកាសហាតក់ារ 
ម្រិពិ�ទាងំជ្រើពិលជ្រើវ�ស្វែ�លជ្រើ�កខជំនអាចំផ្សាះល់ឱ្យយការង្វារជ្រើន�។

�ញ្ញាើ កឱ់្យយចំាស់អំំពីិរយៈជ្រើពិលម្លៃនការហាតក់ារនិង�ា នភាពិជ្រើ�កស្វែនែងហាតក់ារ។

ផ្សាិពិែផ្សាាយជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនិសិតិហាតក់ារ។

ពិិនិតយពាកយស�ំនិងជំម្រិ�ុ�។

សមាា សជ្រើ�កខជំន។

ជ្រើ�ែ�កិចំចសនាជ្រើម្រិកាយពីិជ្រើ�កខជំនម្រិតូវបានជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស។

�ំរូជ្រើសចំកះីម្រិ�កាសជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស

i

i

i

PP

PP

PP

PP

Tips

Tool

�នែះ�

PP
PP

Task សក�មភាពិ

ឯក�រ
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០៧០៧គគ ត�មង់ទិិ��ិងបំប៉��ិ�ិតិហាត់ការ

ជ្រើម្រិតៀ�និសិតិហាតក់ារឱ្យយ�ំជ្រើពិញការង្វារបានលអជ្រើ�ជ្រើពិលចំ��ហាតក់ារ ��រយៈ
ការស្វែណ្ដុះនាអំំំពីិភារកិចំចស្វែ�លម្រិតូវ�ំជ្រើពិញនិងការ�ំ�ោនជំំនាញ�ស្វែនា�។

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហ៊ុាន ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង លទីធផ្សាល

១ តម្រិ�ងទ់ីិសនិសិតិ
ហាតក់ារ

ជ្រើ���បសី្វែណ្ដុះនានំិសិតិឱ្យយ�គ ល់អំំពីិ
ក�មវ�ិីហាតក់ារ។

និសិតិហាតក់ារយល់ចំាស់អំំពីិ
ក�មវ�ិីហាតក់ារ បាន�គ ល់ម្រិ�ូ
ម្រិតួតពិិនិតយ និងយល់ចំាស់អំំពីិភារកិចំច
រ�ស់�ែួនជ្រើ�ជ្រើពិលចំ��ហាតក់ារ។

២ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�
ជំំនាញទីន់

ជ្រើ���បផី្សាះល់ជំំនាញម្រិបាម្រិស�យ
ទាកទ់ីង�ល់និសិតិហាតក់ារ។

និសិតិយល់អំំពីិជំំនាញទីនទ់ាងំជ្រើន�
និងអាចំយកជ្រើ�ជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់បាន។

៣
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�ស
ញ្ញាា ណ្ដុះម្រិ��ម់្រិ�ង
ពាណិ្ដុះជំើក�ម

ជ្រើ���បផី្សាះល់ចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង�ូល�ឋ ន
អំំពីិការម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម។

និសិតិមានចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង�ូល�ឋ នអំំពីិ
ការម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម។

៤ �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល��ំរូ
ទីីផ្សាារ 4S

ជ្រើ���បផី្សាះល់ចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងស្វែផ្សាុកទីីផ្សាារ
�ល់និសិតិហាតក់ារ។

និសិតិហាតក់ារមានចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង
�ូល�ឋ នអំំពីិវ�ិី�ស្ត្រសតទីីផ្សាារ។

ជំំហាន
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១.   តម្រិ�ងទ់ីិសនិសិតិហាតក់ារ  

ចំំណ្ដុះ� ចំស្វែ�លម្រិតូវ��ចូ លកុ�ងរជ្រើ�ៀ�វារៈម្លៃនការតម្រិ�ងទ់ីិសមាន �រៈសំខានម់្លៃនការចូំលរ�ួកុ�ងក�មវ�ិីហាតក់ារ 
កិចំចសនា��យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ការស្វែណ្ដុះនាឱំ្យយ�គ ល់ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយទីទីួល�នទ�ក ការស្វែណ្ដុះនាអំំំពីិតួនាទីីនិងភារកិចំច
រ�ស់និសិតិ និងម្រិក�អំន�វតតជ្រើពាល�ឺវនិ�យស្វែ�លនិសិតិម្រិតូវជ្រើគ្នារពិកុ�ងជ្រើពិលហាតក់ារ។

២.   �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�ជំំនាញទីន ់

ម្រិ�ធាន�ទីជ្រើន�ផ្សាះល់�ល់នសិិតិហាតក់ារនូវចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងនិងជំំនាញពាកព់ិ�នធនះងការម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងម្រិ�ក�ជ្រើ�យ
ម្រិ�សិទីធភាពិនិងលកខណ្ដុះៈវ�ិើ ជីំវៈជ្រើ�កស្វែនែងជ្រើ�ែ�ការ។

៣.   �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�សញ្ញាា ណ្ដុះម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម

ម្រិ�ធាន�ទីជ្រើន�ផ្សាះល់�ល់នសិិតិហាតក់ារនូវចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងអំំពីិជ្រើគ្នាលការណ៍្ដុះម្រិ�ះ�ម្លៃនការម្រិ��ម់្រិ�ងម្រិ�ត�ិតតកិារពាណិ្ដុះជំើក�ម 
ពិីម្រិជំុងម្លៃនអំុកម្រិ��ម់្រិ�ងទូីជ្រើ�រ�ស់ម្រិ�ះ��ា ន�យួ។

៤.   �ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល��ំរូទីីផ្សាារ 4S 

វ�ិ�ីស្ត្រសតចាំ�យ់កចំំស្វែណ្ដុះកម្លៃនទីីផ្សាារ�ជ្រើចំចកវទិីា 4S (ឬជ្រើ��ែថី្នា �រំ ូ4S)�ការ�ជ្រើងក�តជ្រើ��ងរ�ស់សែីស�នថ់្នាក ់
ស្វែ�លផ្សាះល់យ�ទីធ�ស្ត្រសតស្វែសែងរកអំតិថ្មីជិំនកុ�ងទីីផ្សាារ។ យ�ទីធ�ស្ត្រសតជ្រើន�មានលកខណ្ដុះៈម្រិ�ទាកម់្រិក�និង�ជ្រើចំចកជ្រើទីស 
ជ្រើ���បជី្រើ�ែ�ឱ្យយពាណិ្ដុះជំើក�ម�ជ្រើចំចកវទិីាមានម្រិ�សិទីធភាពិនិងម្រិ�សិទីធផ្សាល។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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ជ្រើរៀ�ចំំការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើ���ជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកា ជ្រើហ៊ុ�យម្រិតូវមានរយៈជ្រើពិលចំាស់�ស់។

កុ�ងការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល �ួរមានចំំស្វែណ្ដុះកជ្រើពិលជ្រើ�ែ�លំហាតឬ់សក�មភាពិនានាជ្រើ���បឱី្យយនិសិតិចូំលរ�ួសក�ម
កុ�ងវ�គ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

�ួរមានសំណួ្ដុះរជ្រើ�ែ�ជ្រើតសត��ននិងជ្រើម្រិកាយវ�គ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លនី�យួៗជ្រើ���បវីាយតម្លៃ�ែវ�គ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើនា�
និងការសជ្រើម្រិ�ចំជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិកាស្វែ�លបានកំណ្ដុះត។់

ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើរៀ�ជ្រើរៀងឯក�រនិង�ទី�ង្វាា ញសម្រិមា�ក់ារតម្រិ�ងទ់ីិសនិងម្រិ�ធាន�ទីស្វែ�លម្រិតូវ
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

កំណ្ដុះតក់ាលវភិា�តម្រិ�ងទ់ីិសនិង�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល។

ជ្រើសៀវជ្រើ�ស្វែណ្ដុះនាសំម្រិមា�ម់្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល

�ិតត�ណ្ដុះណ សះីពិី �ំរូ 4S

i

i

i

PP
PP

Task

PP

PP

Tips

Tool

�នែះ�

សក�មភាពិ

ឯក�រ
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ដ្ឋំណាក់កាល ទិ�៤

ការតាមដា��ិ�ិតិហាត់ការ
�ិងការវាយតនៃមួ
   

29
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០៨០៨គគ

ជ្រើ���ប�ី��នការ�ំជ្រើពិញការង្វារនិងការរកីចំជ្រើម្រិ��នរ�ស់និសិតិហាតក់ារ ម្រិពិ�ទាងំ
ផ្សាះល់ជំំនួយនិងជ្រើ��ល់�ា �នា�ល់និសិតិ ទីនទះ�នះងការរកាទីំនាកទ់ីំនង

��យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ។

តាមដា��ិ�ិតិហាត់ការ  

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហ៊ុាន ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង លទីធផ្សាល

១ ចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់កស្វែនែង
ហាតក់ារ    

ជ្រើ���បធីានាថ្នានិសិតិអាចំ
ស្វែសែងរកជំំនួយបាន ម្រិពិ�ទាងំ
រកាទីំនាកទ់ីំនង��យួនះង
ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ។

ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លបានចំ��ពិិនិតយ
និសិតិហាតក់ារ��ជ្រើពិលជ្រើវ�
កំណ្ដុះត ់ជ្រើហ៊ុ�យបានរកា
ទីំនាកទ់ីំនង���់�យួនះង
និសិតិនិងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ។

២ ឱ្យយនិសិតិជ្រើ�ែ�របាយការណ៍្ដុះ
ម្រិ�ចាំសំ្វែ�

ជ្រើ���បកីតម់្រិ�សក�មភាពិហាត់
ការ។

របាយការណ៍្ដុះ លទីធផ្សាលពីិ
របាយការណ៍្ដុះ និង�ទីពិិជ្រើ��។

ជំំហាន

១.   ចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់កស្វែនែងហាតក់ារ

ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយនះងចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់ទីី�ំងកុ�ងរយៈជ្រើពិលហាត់ការ។ ការចំ��ពិិនិតយជ្រើន��ួរជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងចាំ�់ពិីពិីរ
ជ្រើល�កជ្រើ��ងជ្រើ�។ កុ�ងការហាតក់ារស្វែ�លមានរយៈជ្រើពិលពីិ ៣ ជ្រើ� ៦ស្វែ� ម្រិតូវមានការចំ��ពិិនិតយ�ោ ងតិចំ២�ង។ 
ការពិិនិតយជ្រើល�កទីី�យួ�ួរជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងកុ�ងរយៈជ្រើពិលពីិ ១ ជ្រើ� ២សបាះ ហ៍៊ុ �នាទ �ព់ិីកិចំចហាតក់ារចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��។ ការពិិនិតយ
ជ្រើល�កទីីពិីរ�ួរជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងកុ�ងរយៈជ្រើពិល ១ ជ្រើ� ២សបាះ ហ៍៊ុ ��នកិចំចហាតក់ារ��ច�។់

២.   ឱ្យយនិសិតិជ្រើ�ែ�របាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�

នសិិតិហាតក់ារម្រិតូវជ្រើ�ែ�របាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�។ នសិិតិហាតក់ារម្រិតូវកតម់្រិ�សក�មភាពិការង្វារម្រិ�ចាំមំ្លៃថ្មីៃ ជ្រើ���ប�ី��ន
ការ�ំជ្រើពិញជ្រើគ្នាលជ្រើ�សិការ�ស់�ែួន។ ជ្រើម្រិកាយ�ក និសិតិអាចំជ្រើម្រិ��កំណ្ដុះត់ម្រិ�ទាំងជ្រើន���ូល�ឋ នសរជ្រើសរ
របាយការណ៍្ដុះ។ កាតពិែកិចំចជ្រើ�ែ�របាយការណ៍្ដុះនិងទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�ម្រិតូវបានស្វែណ្ដុះនា�ំល់និសិតិហាតក់ារ
ជ្រើ�ជ្រើពិលតម្រិ�ងទ់ីិស។ ម្រិកុ�ការង្វារ�ហាវទិីាល�យអាចំស្វែកម្លៃចំុទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះបាន��តម្រិ�ូវការ�កស់្វែសះង។

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ
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ជ្រើល�កទីះកចិំតតឱ្យយនិសិតិសួរសំណួ្ដុះរ ជ្រើ�ែ��ោ ងណ្ដាឱ្យយនិសិតិក�ំខាែ ចំសួរសំណួ្ដុះរបានជ្រើ�ជ្រើពិលចំ��ហាតក់ារ
ជ្រើន�។

�ជ្រើងក�តឱ្យយមានស្វែ�ិ�ណ្ដាះ ញគ្នាមំ្រិទី�យួ ជ្រើពាល�ឺជ្រើ�ែ��ោ ងណ្ដាឱ្យយនិសិតិមានលទីធភាពិសួរថុ្នាកជ់្រើល�ផ្ទាទ ល់ឬ
�ស្ត្រ�ត ចាំរយឬសិសិចំបងជ្រើ��ហាវទិីាល�យផ្សាងកប៏ាន។ 

ការម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងអាចំមានលកខណ្ដុះៈផ្សាែូវការផ្សាង ជ្រើម្រិ�ផ្សាែូវការផ្សាង �ូចំ����រអំកិរឬការជ្រើ�
ទូីរស�ពិទ និងអំ�ីស្វែ�ល�ជ្រើ���។

ផ្សាះល់ទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�។

កំណ្ដុះតជ់្រើពិល��យួនះងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ ជ្រើ���បចីំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារ។

កតម់្រិ�នូវ�តិជ្រើ��ល់រ�ស់និសិតិហាតក់ារនិងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ។

ទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះចំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារ

ទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះម្រិ�ចាំសំ្វែ�រ�ស់និសិតិហាតក់ារ

�រាងជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការម្រិ�ចាំសំ្វែ�
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Tips
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�នែះ�

Task សក�មភាពិ

ឯក�រ
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ជំំហ៊ុាន ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង លទីធផ្សាល

១ ចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់កស្វែនែង
ហាតក់ារ  

ជ្រើ���បឱី្យយនិសិតិហាតក់ារ�ង្វាា ញអំំពីិ
�ទីពិិជ្រើ��រ�ស់�ែួននិងលទីធផ្សាល
សិកាស្វែ�លបានសជ្រើម្រិ�ចំ។

និសិតិហាតក់ារ�ក់
របាយការណ៍្ដុះ��ច�ជូ់ំន
ពិិនិតយ។

២ ការវាយតម្លៃ�ែកិចំចហាតក់ារ 
ជ្រើ�យនិសិតិ

ជ្រើ���បទីីទីួល�តិជ្រើ��ល់សម្រិមា�ស់្វែក
ល�អក�មវ�ិីហាតក់ារ។

និសិតិហាតក់ារ�ំជ្រើពិញ
ទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែ។

៣ ចំ��ពិិនិតយនិសិតិ�ល់កស្វែនែង
ហាតក់ារ  

ជ្រើ���បទីីទីួល�តិជ្រើ��ល់ជ្រើល�ការ
�ំជ្រើពិញការង្វាររ�ស់និសិតិនិង
សម្រិមា�ស់្វែកល�អក�មវ�ិីហាតក់ារ។

ម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ�ំជ្រើពិញ
ទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែ។

គគ
០៩០៩ វាយតនៃមួ�ិ�ិតិហាត់ការ�ិងកមមវិធី�ហាត់ការ 

ជ្រើ���បវីាយតម្លៃ�ែជ្រើល�ការរកីចំជ្រើម្រិ��នរ�ស់និសិតិហាតក់ារ និងវាយតម្លៃ�ែម្រិ�សិទីធភាពិម្លៃនក�មវ�ិីហាតក់ារ

ចំំជ្រើពា�និសិតិនិងម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ។

ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង

ជំំហាន
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១.   របាយការណ៍្ដុះ��ច�ក់ិចំចហាតក់ារ

នសិិតិហាតក់ារម្រិតូវ�ករ់បាយការណ៍្ដុះ��ច� ់ជ្រើ�ជ្រើពិល��ច�ក់ចិំចហាតក់ារ។ របាយការណ៍្ដុះជ្រើន�ម្រិតូវមានសរជ្រើសរ
អំំពិទីី�ិឋភាពិរ�ួម្លៃន�ទីពិិជ្រើ��នសិិតិកុ�ងរយៈជ្រើពិលហាតក់ារ ម្រិពិ�ទាងំ�ូស�ញ្ញាើ កនូ់វចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងនងិជំនំាញស្វែ�ល
និសិតិទីទួីលបានពិីក�មវ�ិីហាតក់ារ។ របាយការណ៍្ដុះជ្រើន� ម្រិតូវ�កជូ់ំនម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយពិិនិតយ និងអាចំកាែ យ�
លកខ�ណ្ដុះឌ ចាំបំាចំស់ម្រិមា�ទ់ីទីួលបានជ្រើម្រិកឌី្ឍត។

២.  ការវាយតម្លៃ�ែកិចំចហាតក់ារជ្រើ�យនិសិតិ

ទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែម្រិតូវឱ្យយនិសិតិ�ំជ្រើពិញជ្រើ�ជ្រើពិលចំ�ក់ិចំចហាតក់ារភាែ �។

៣.  ការវាយតម្លៃ�ែនិសិតិហាតក់ារជ្រើ�យម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ

ទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែម្រិតូវឱ្យយម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ�ំជ្រើពិញជ្រើ�ជ្រើពិលចំ�ក់ិចំចហាតក់ារភាែ �។

i

i

PP

PP

Tips

Tool

Task

ជូំន�ំណ្ដុះះ ងជ្រើ�និសិតិនិងម្រិកុ�ហុ៊ុ�នម្លៃ��ូ���នអំំពីិការវាយតម្លៃ�ែ។

សរ��ទិីនុន�យនិងវភិា�សជ្រើងខ�យកពិ�តម៌ាន ជ្រើម្រិកាយពិីបានទីទីួលការវាយតម្លៃ�ែ�ក។

និសិតិហាតក់ារជ្រើរៀ�ជ្រើរៀងរបាយការណ៍្ដុះ��ច�ន់ិង�កជូ់ំនម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ។

ម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូនិងនិសិតិ�ំជ្រើពិញទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែ។

ទីម្រិ�ងរ់បាយការណ៍្ដុះ��ច�់

ទីម្រិ�ងវ់ាយតម្លៃ�ែ 
 

ជ្រើសចំកះីស្វែណ្ដុះនាជំ្រើល�ជំំហាននី�យួៗ

�នែះ�

សក�មភាពិ

ឯក�រ
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ឧប�ម័��ធ
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ឧប�ម័��ធ១៖ គំរបូញី្ជី��កុមហ៊ុុ��

��ើ ីម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លមានសកាះ ន�ពិល�ម្លៃ��ូទីទីួលនិសិតិឱ្យយហាតក់ារ

លរ ជ្រើឈាម �

ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន

សក�មភាពិ
ពាណិ្ដុះជំើក�ម

���គលម្រិតូវ
ទាកទ់ីង

���តំស្វែណ្ដុះង ទូីរស�ពិទ អំ�ីស្វែ�ល

១ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ក
ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នជ្រើន�ផ្សាះល់

ជ្រើសវាឬផ្សាលិត
ទីំនិញអំែី�ែ�?

ជ្រើឈាម � ���តំស្វែណ្ដុះង (+៨៥៥) ១២ 
៣៤៥ ៦៧៨

Recipient@
email.com

២ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន �

៣ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន �

៤ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន �

៥ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ង

៦ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន ចំ

៧ ម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន �
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ឧប�ម័��ធ២៖ គំរខូ្លួិតីបណ៍ណ �ិពវ�ាយអំព�កមមវិធី�ហាត់ការ

�ំរូ�ិតត�ណ្ដុះណ ផ្សាិពិែផ្សាាយអំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ  ជ្រើចំញផ្សាាយជ្រើល�កទីី១

36
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 ឧប�ម័��ធ៣៖ គំរបូញី្ជី��កុមហ៊ុុ��

ឱកា�ហាត់ការ
សេ�សេ�ងជាង សេ�ឿ�

ព�ត៌��ទិូសេ�
ជ្រើរាង�ង«�ង ជ្រើនឿន» ជ្រើ��ក�ំជ្រើណ្ដុះ� រការ�ងំពីិឆុ្នាំ១ំ៩៩០ និងមានផ្សាលិតនិងលកជ់្រើម្រិ�ឿងយនតកសិក�មម្រិ��ម់្រិ�ជ្រើភិទី 
ភា�ជ្រើម្រិចំ�នជ្រើ����ញ្ញាើ ទិីញរ�ស់អំតិថ្មីិជំន។ ជ្រើម្រិ�ឿងយនតទាងំជ្រើនា�រ�ួមាន ផ្ទាលសុួ នងគ�លជ្រើផ្សាុៀង ផ្ទាលពូិន មាោ ស�ីន
បាញ់ជំី(ទីះក) មាោ ស�ីន�កជ់ំី(សៃួត) មាោ ស�ីន�មំ្រិសូវ មាោ ស�ីនកាតជ់្រើ�ម  និងឧ�ករណ៍្ដុះ�ំពាកជ់្រើផ្សាិងជ្រើទីៀត។ 

ជ្រើ��ទី�ក�ម្រិ�កទ់ី�រមានជ្រើម្រិ��ទូីលំទូី�យជ្រើ�ទូីទាងំម្រិ�ជ្រើទីសកះី ការជ្រើម្រិ��ឧ�ករណ៍្ដុះ�ំពាកន់ានាជ្រើ�មានកម្រិ�តិជ្រើ�ជ្រើ��យ។ 
ជ្រើ���បឱី្យយមានភាពិង្វាយម្រិសួល�ល់កសិករ អំុកផ្សាលិត�ជ្រើចំចកវទិីាថ្មីមីៗ �ា ��នរ�ឋ អំងគការ និងភា�ីពាកព់ិ�នធនានា 
ជ្រើរាង�ង «�ង ជ្រើនឿន» និងអំងគការសែ�ីស�នថ្នាកប់ានសហ៊ុការគុ្នា�កជ់្រើ�ជ្រើម្រិពា�ម្រិសូវ/ជ្រើរាយជីំ លកជ់្រើល�ទីីផ្សាារ ជ្រើ���បឱី្យយ
កសិករខុាតតូចំកុ�ងតំ�នង់្វាយម្រិសួលរក�ជ្រើចំចកវទិីាថ្មីមីជ្រើន��កជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់។

�ចំច��បនុ ជ្រើរាង�ង «�ង ជ្រើនឿន» កំពិ�ងស្វែសែងរកនិសិតិស្វែផ្សាុកវសិែក�មកសិក�មឆុ្នាំទំីី២ �ល់ឆុ្នាំទំីី៤ ស្វែ�លមានជំំនាញ
ចំាស់�ស់និងមានជ្រើគ្នាលជ្រើ�ស្វែវងឆ្នាំៃ យ �កហាតក់ារ។

និសិតិហាតក់ារស្វែ�លបានជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �សនះងមានឱ្យកាសពិិជ្រើសសជ្រើ���បសិីកាអំំពីិ�ំជ្រើណ្ដុះ� រការផ្សាលិតជ្រើ�ជ្រើម្រិពា�ម្រិសូវ/ជ្រើរាយ
ជំីជ្រើន�,មានឱ្យកាសអំន�វតត�ក់ស្វែសះងកុ�ងជ្រើរាង�ងជ្រើម្រិ�ឿងយនតកសិក�ម,ស្វែសែងយល់អំំពិី�ំជ្រើណ្ដុះ� រការអាជំីវក�មរ�ស់
ជ្រើរាង�ង, ទីទីួលបានចំំជ្រើណ្ដុះ��ះង�ូល�ឋ នម្លៃនការម្រិ��ម់្រិ�ងហិ៊ុរ�ា វតា�សម្រិមា�ស់ហ៊ុម្រិគ្នាស�នតូចំនិង��យ�,  ម្រិពិ�ទាងំ
ទីទីួលបានការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល��ននះងចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��ហាតក់ារ។

បរយិាយការងារ
• ���នាទីី          ៖      និសិតិហាតក់ារ

• ចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��         ៖      ស្វែ�ឧសភា ឆុ្នាំ២ំ០២០

• ទីីកស្វែនែង          ៖      ��ំកំពិងច់ំិនជ្រើជំ�ង ម្រិសុកជ្រើ�ទ ង ជ្រើ�តតកំពិង�់ំ

• រយៈជ្រើពិល        ៖     ៣ស្វែ� ជ្រើ� ៦ស្វែ�

• អំុកម្រិតួតពិិនិតយ   ៖     ពូិជ្រើនឿន (មាច ស់ជ្រើរាង�ង) និងជ្រើ�ក ជ្រើរៀ� សូជ្រើវត (ម្រិកុ�ការង្វារសែ�ីស�នថ្នាក)់

• ការឧ�តា�ា       ៖      ម្លៃថ្មីែ�ុកជ់្រើ�និងម្រិបាកជ់្រើហាជ្រើ�ោ ម្រិ�ចាំសំ្វែ�
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តួនាទីី
និសិតិហាតក់ារមានតួនាទីីពិីរ�ំៗ �ឺ (១) ជំួយការង្វារពាណិ្ដុះជំើក�មទូីជ្រើ�និងការម្រិ��ម់្រិ�ងហិ៊ុរ�ា វតា� និង (២) ជំួយជ្រើល�
ការង្វារ�ជ្រើចំចកជ្រើទីស��ូល�ឋ នពាកព់ិ�នធនះងជ្រើម្រិ�ឿងយនតកសិក�ម។ ភារកិចំចល�អតិរ�ួមាន៖

• ផ្សាះល់ជំំនួយកុ�ងការជំួសជំ�ល �ជ្រើងក�ត និងស្វែកម្លៃចំុជ្រើ�ជ្រើម្រិពា�ម្រិសូវ/ជ្រើរាយជីំ មាោ ស�ីនបាញ់ជំី ម្រិ�កទ់ី�រ និងជ្រើម្រិ�ឿង�ំពាក់
កសិក�មជ្រើផ្សាិងជ្រើទីៀត

• ជំួយការង្វារពាណិ្ដុះជំើក�មម្រិ�ចាំមំ្លៃថ្មីៃ រ�ួមានការជ្រើ�ែ���ើ ីផ្សាលិតផ្សាលលកជ់្រើចំញម្រិ�ចាំមំ្លៃថ្មីៃ

• ទាកទ់ីង��យួនះងអំតិថ្មីិជំន ម្លៃ��ូ�ជ្រើម្រិមាង និងម្រិកុ�ការង្វារ�ជ្រើម្រិមាង

• ជំួយគ្នាមំ្រិទីការង្វារទីីម្រិ�ះការ�ស់ MIGIP ស្វែ�លចំ��ជ្រើ�ែ�ការ�ល់ទីី�ងំ (ម្រិសុកបារាយណ៍្ដុះ) កុ�ងការអំន�វតត�ជ្រើម្រិមាង

• ជំួយជ្រើរាង�ង�ជ្រើងក�តនិង���នម្រិ�ពិ�នធម្រិ��ម់្រិ�ងហិ៊ុរ�ា វតា����ា�យួ (មានស្វែផ្សាុក�ិតម្រិបាកស់្វែ����គលិក ស្វែផ្សាុក
វតា�ធាត�ជ្រើ��� ស្វែផ្សាុកកតម់្រិ�ម្លៃថ្មីែជ្រើ���សរ��រ�ស់ផ្សាលិតផ្សាល ។ល។)

លកខ�ណ្ដុះឌ ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស

• មានការយល់�ះងអំំពីិ�ំជ្រើណ្ដុះ� រការអាជំីវក�មនិងការម្រិ��ម់្រិ�ងហិ៊ុរ�ា វតា�

• មានជំំនាញលអខាងជ្រើ�កានិចំខាងជ្រើម្រិ�ឿងស្វែ�កស្វែថ្មី� និងជំំនាញជំួសជំ�ល�ូល�ឋ ន

• អាចំជ្រើ�ែ�ការជ្រើ�ជ្រើ�តតកំពិង�់ំបានពីិ ៣ស្វែ� ជ្រើ�៦ស្វែ�

• ជ្រើចំ�ភា�ស្វែ�មរចំាស់ និងជ្រើចំ�សរជ្រើសរភា�អំងជ់្រើ�ែស

• ជ្រើចំ�ជ្រើម្រិ��ក�ំពិយូទី�រ �ពិិជ្រើសសក�មវ�ិី Microsoft Excel, Word និង PowerPoint

• ជ្រើចំ�ជ្រើម្រិ��អំ�ីនជ្រើ��ណិ្ដុះតនិង�ណ្ដាះ ញសងគ� និង

• មាន�នទៈជ្រើ�ែ�ការ�ម្រិកុ�និងមានការជ្រើ�ះ�ើ ចិំតតចូំលរ�ួចំំស្វែណ្ដុះកអំភិវិឌ្ឍឍជ្រើស�ឋកិចំចក�័��ជ្រើ�យចំីរភាពិនិង�រ�ិ��នុ។

ពាកយស�ំ ម្រិតូវ�ក�់ក�ហាវទិីាល�យវទិីា�ស្ត្រសតកសិក�មម្លៃន�កលវទិីាល�យភិូ�និទកសិក�ម។

អំ�ីស្វែ�ល៖ thdyna@rua.edu.kh

សូ�ផ្សាះល់ម្រិ�វតតិរូ�សជ្រើងខ��យួចំា� ់(�ោ ងជ្រើម្រិចំ�ន ៤ទីំពិ�រ) និងលិ�ិត�កព់ាកយ�យួចំា� ់(�ោ ងជ្រើម្រិចំ�ន ១ទីំពិ�រ)។

កាល�រជិ្រើចំេទីផ្សា�តកំណ្ដុះតទ់ីទីួលពាកយ៖ ម្លៃថ្មីៃទីី២៧ ស្វែ�ជ្រើ�� ឆុ្នាំ២ំ០២០។ 
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     ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��
              �តិ �សនា ម្រិពិ��ហាកិម្រិត

       
   
�កលវទិីាល�យភិូ�និទកសិក�ម
�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�ម

     ---

កិចំចសនាហាតក់ារ

កិចំចសនាហាតក់ារជ្រើន� តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «កិចំចសនា» ជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងជ្រើ� [កាល�រជិ្រើចំេទី] រវាង៖

�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�មម្លៃន�កលវទិីាល�យភិូ�និទកសិក�ម អាសយ�ឋ ន�ចំច��បនុជ្រើ� [អាសយ�ឋ ន] 
តំណ្ដាងជ្រើ�យ [ជ្រើឈាម �ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ] (តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «�ហាវទិីាល�យ») និង

និសិតិជ្រើឈាម � [ជ្រើឈាម �និសិតិ] សញ្ញាើ តិស្វែ�មរ កានអ់ំតតសញ្ញាា ណ្ដុះ�ណ្ដុះណ សញ្ញាើ តិស្វែ�មរជ្រើល�.................. ចំ��ម្លៃថ្មីៃទីី...... 

ស្វែ�........ ឆុ្នាំ.ំ.... (តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «និសិតិហាតក់ារ»)។

ភា�ីទាងំពីិរម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា�ូចំតជ្រើ�៖

ម្រិ�ការ១៖ កិចំចហាតក់ារ
និសិតិហាតក់ារយល់ម្រិពិ��ជ្រើម្រិ��ការរយៈជ្រើពិល�ីស្វែ�ចាំ�ព់ិី [កាល�រជិ្រើចំេទី]កុ�ងក�មវ�ិីហាតក់ារស្វែ�លកុ�ងជ្រើនា�និសិតិ

ហាតក់ារនះងទីទីួលបានការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើ�យ�ហាវទិីាល�យនិងឱ្យកាសសិកាផ្ទាទ ល់ពិីការង្វារជ្រើ� [ជ្រើឈាម �

ម្រិកុ�ហុ៊ុ�នស្វែ�លទីទីួលឱ្យយហាតក់ារ] ស្វែ�លមានអាសយ�ឋ ន�ចំច��បនុជ្រើ�ផ្សាែូវជ្រើល�...ភិូ�.ិ....... ��ំ...... ម្រិសុក....... 

ជ្រើ�តត....... ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័�� (តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «ម្រិ�ះ��ា នទីទីួល»)

ម្រិ�ការ២៖ វ�ិលភាពិការង្វារ
�ហាវទិីាល�យយល់ម្រិពិ���ើូ ននិសិតិហាត់ការជ្រើ�ជ្រើ�ែ�ការជ្រើ�[ជ្រើឈាម �ម្រិ�ះ��ា នទីទួីល]ជ្រើហ៊ុ�យនិសិតិហាត់
ការយល់ម្រិពិ�ទីទីួលការជ្រើរៀ�ចំំ�ូចំខាងជ្រើម្រិកា�៖

���តំស្វែណ្ដុះង៖ [���តំស្វែណ្ដុះង]

ទីី�ងំ៖ [ទីី�ងំជ្រើ�ែ�ការ]

និសិតិហាតក់ារយល់ម្រិពិ��ំជ្រើពិញការង្វារ��ការជ្រើរៀ�ចំំខាងជ្រើល� ជ្រើ�យអំន�វតត��លកខ�ណ្ដុះឌ ទាងំ�យស្វែ�ល
មានស្វែចំងកុ�ងកិចំចសនាជ្រើន� និង�ំជ្រើពិញតួនាទីីនិងភារកិចំចម្រិស��� «ជ្រើសចំកះី�រ�ិយការង្វារ» �ូចំមានភាើ �់
�ក��យួ�ឧ�ស�័�នធ១ម្លៃនកិចំចសនាជ្រើន� និង «កាលវភិា�និសិតិហាតក់ារស្វែផ្សាុកម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម» �ូចំ
មានភាើ ��់ឧ�ស�័�នធ២ម្លៃនកិចំចសនាជ្រើន�។

២.១

២.១
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ឧប�ម័��ធ៤៖ គំរកូិចច��ារវាង�ិ�ិតិហាត់ការ 
       �ិង ស្ថាកលវិទិាល�យ 
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ម្រិ�ការ៣៖ រយៈជ្រើពិលម្លៃនកិចំចសនា
កិចំចសនាជ្រើន�មានរយៈជ្រើពិល�ីស្វែ� ពិីម្លៃថ្មីៃទីី.... ស្វែ�..... ឆុ្នាំ.ំ...... �ល់ម្លៃថ្មីៃទីី.... ស្វែ�..... ឆុ្នាំ.ំ......។ កិចំចសនាជ្រើន�អាចំ
��ច�ប់ានជ្រើ�យ�ា ពិរភាែ �ៗជ្រើ�យពិ�ំមាន��ក់ាតពិែកិចំចអំែីជ្រើផ្សាិងជ្រើម្រិ�ពីិការទូីទាតស់្វែ�ល�និទានប់ាន�ំជ្រើពិញ។

ការ�នតកិចំចសនាជ្រើន�អាចំជ្រើ�ែ� ជ្រើ��ងបាន��ការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងរវាងភា�ីទាំងពិីរ��យលកខណ៍្ដុះអំកិរ។ 
កុ�ងករណី្ដុះជ្រើម្រិ�ពិីជ្រើន� កិចំចសនាជ្រើន�នះង��ច��់�កាល�រជិ្រើចំេទីកំណ្ដុះតខ់ាងជ្រើល�។

ម្រិ�ការ៤៖ ម្រិបាកឧ់�តា�ាម្រិ�ចាំសំ្វែ�
និសិតិហាតក់ារទីទីួលបានម្រិបាកឧ់�តា�ាម្រិ�ចាំសំ្វែ� �ិត����ែ រសហ៊ុរ�ឋអាជ្រើ�រកិ ចូំលកុ�ង�ណ្ដុះជ្រើនយយរ�ស់�ែួនស្វែ�ល
បានកំណ្ដុះត។់ ម្រិបាកឧ់�តា�ាសម្រិមា�ន់ិសិតិហាតក់ារ�ឺ ... US$ [សរជ្រើសរ�អំកិរ ]កុ�ង�យួស្វែ�។

ម្រិ�ការ៥៖ ពិនធជ្រើល�ម្រិបាកជ់្រើ�ៀវតិរ
�ហាវទិីាល�យនះងកាត់ទី�កពិនធជ្រើល�ម្រិបាក់ជ្រើ�ៀវតិជ្រើ���ប�ីង់ជូំនអា�ើ �រ�រជ្រើពិ�ពិនធ��ការកំណ្ដុះត់រ�ស់ចំា�់និង 
លិ�ិត�ទី�ឋ ន�តិយ�តតជ្រើផ្សាិងជ្រើទីៀតម្លៃនម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��។

ម្រិ�ការ៦៖ ជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការ 
និសិតិហាតក់ារម្រិតូវជ្រើ�ែ�ការ ៨ (ម្រិបា�ំី) ជ្រើមាោ ងកុ�ង�យួម្លៃថ្មីៃ ពិីម្លៃថ្មីៃចំនទ�ល់ម្លៃថ្មីៃស�ម្រិក ជ្រើ�យមានជ្រើមាោ ងសម្រិមាកបាយម្លៃថ្មីៃម្រិតង់
�ួយជ្រើមាោ ង។ជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការអាចំ�ត់ស្វែ�នបានអាម្រិស�យជ្រើល�ការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា��ួយនះងថុ្នាក់ជ្រើល�ផ្ទាទ ល់និងម្រិ�ះ��ា ន
ទីទីួល។

ម្រិ�ការ៧៖ ម្លៃថ្មីៃឈ�ស់ម្រិមាក��ណ្ដុះយ
និសិតិហាត់ការមានសិទីធិឈ�់សម្រិមាក��ណ្ដុះយ��ការកំណ្ដុះត់រ�ស់ម្រិកសួងការង្វារនិង�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លវ�ិើ ជីំវៈម្លៃន
ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��។

ម្រិ�ការ៨៖ ការ��ច�ក់ិចំចសនា
កិចំចសនាជ្រើន�អាចំ��ច �់បាន��រយៈការជូំន�ំណ្ដុះះ ង�ោ ងតិចំ៧ម្លៃថ្មីៃ��នជ្រើ�យភា�ីណ្ដា�ួយក៏បានជ្រើ�ភា�ី
មាខ ងជ្រើទីៀត ម្រិស���ចំា�ស់ះីពិីការង្វារម្លៃនម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��។ ការជូំន�ំណ្ដុះះ ងម្រិតូវជូំនជ្រើ�ម្រិ�ះ��ា នទីទីួល។

ម្រិ�ការ៩៖ ការណ៍្ដុះសមាៃ តន់ិងទីំនាស់ផ្សាលម្រិ�ជ្រើ�ជំន៍
និសិតិហាតក់ារម្រិតូវរកាពិ�តម៌ានរជ្រើស�� ការណ៍្ដុះសមាៃ តវ់�ិើ ជីំវៈ ម្រិពិ�ទាងំកិតតិយសរ�ស់�ហាវទិីាល�យ។

កុ�ងករណី្ដុះ�និបាន�ំជ្រើពិញ��លកខ�ណ្ដុះឌ ��រវនតម្លៃនកិចំចសនាជ្រើន� �ហាវទិីាល�យមានសិទីធិ�ះះងទា�ទារ
សំណ្ដុះង។

ម្រិ�ការ១០៖ ម្រិ�ការជ្រើផ្សាិងៗ
  ការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងទាងំម្រិសុង
កិចំចសនាជ្រើន� (រ�ួទាងំឧ�ស�័�នធទាងំពីិរ) តំណ្ដាងឱ្យយការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងនិងការយល់ជ្រើ��ញទាងំម្រិសុងរវាងភា�ី
ទាងំពីិរពាកព់ិ�នធនះងក�មវតា�ម្លៃនកិចំចសនាជ្រើន� ជ្រើហ៊ុ�យនិរាករណ៍្ដុះនិងជំំនួសការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀង ការជ្រើរៀ�ចំំ ការសនា 
និងការជ្រើល�កជ្រើ��ងពីិ��នទាងំអំស់ពាកព់ិ�នធនះងក�មវតា�ម្លៃនកិចំចសនាជ្រើន�។

៣.១

៣.២

៩.១

៩.២

១០.១
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     ភា�
កិចំចសនាជ្រើន�ជ្រើ�ែ��ភា�ស្វែ�មរ� ២ (ពិីរ) ចំា�។់ ភា�ីនី�យួៗទីទីួលបាន ១ (�យួ) ចំា�។់

  ចំា�ស់្វែ�លម្រិតូវយក�កអំន�វតត
លកខ�ណ្ដុះឌ ទាំង�យកុ�ងកិចំចសនាជ្រើន�សាិតជ្រើ�ជ្រើម្រិកា�អាន�ភាពិម្លៃនចំា�់និងលិ�ិត�ទី�ឋ ន�តិយ�តតពាក់ពិ�នធម្លៃន  
ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័�� ជ្រើហ៊ុ�យវវិាទីណ្ដា�យួស្វែ�លជ្រើក�តជ្រើចំញពិីការអំន�វតតឬការ�កម្រិ�យលកខ�ណ្ដុះឌ ទាងំ�យជ្រើន� 
ម្រិតូវសជ្រើម្រិ�ចំជ្រើសចំកះីជ្រើ�យត��ការមានស�តាកិចំចម្លៃនម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��។

�សកខភីាពិម្លៃនការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា�ូចំខាងជ្រើល� ភា�ីទាងំពិរីចំ��ហ៊ុតាជ្រើលខាជ្រើល�កចិំចសនាជ្រើន�ជ្រើ�កាល�រជិ្រើចំេទី�ូចំខាងជ្រើម្រិកា�៖

 តំណ្ដាង�ហាវទិីាល�យ                                    និសិតិហាតក់ារ

 
 
 [ជ្រើឈាម �]                                                                                      [ជ្រើឈាម �]
 [កាល�រជិ្រើចំេទី]……………..     [កាល�រជិ្រើចំេទី]……………..

ឧ�ស�័�នធ១៖ ជ្រើសចំកះី�រ�ិយការង្វារ
និសិតិហាតក់ារនះងទីទីួលការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លពិី�ហាវទិីាល�យ និងមានតួនាទីីជំួយគ្នាមំ្រិទីម្រិ�ះ��ា នទីទីួលកុ�ងការ
ពិម្រិងះងការម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម។

កាតពិែកិចំច៖
• �ជ្រើងក�នស�តាភាពិម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�មជ្រើ�កុ�ងម្រិ�ះ��ា នទីទីួល

• ជំួយម្រិ�ះ��ា នទីទីួលកុ�ងការរចំនាម្រិ�ពិ�នធម្រិ��ម់្រិ�ងសត�កនិង�ជ្រើងក�តស្វែផ្សានការផ្សាលិតក�មស្វែ�លមានម្រិ�សិទីធភាពិ

• ជំួយការង្វារម្រិ�ចាំមំ្លៃថ្មីៃរ�ស់ជ្រើរាង�ង រ�ួមានការជំួសជំ�លនិងស្វែកម្លៃចំុជ្រើម្រិ�ឿងចំម្រិកកសិក�មម្រិ�ជ្រើភិទីនានា

• ម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងសក�ម��យួនះងអំតិថ្មីិជំន ម្លៃ��ូអំភិវិឌ្ឍឍពាណិ្ដុះជំើក�ម និងម្រិកុ�ការង្វាររ�ស់�ជ្រើម្រិមាង

• ជ្រើរៀ�ចំំក�មវ�ិី�ង្វាា តជ់្រើម្រិ��ម្រិបាស់និង�ង្វាា ញអំំពីិជ្រើសវាក�ម ឱ្យយជ្រើភិើៀវស្វែ�ល�មាច សម្រិ�កទ់ី�រ និងកសិករ។

លកខ�ណ្ដុះឌ ជ្រើម្រិជំ�សជ្រើរ �ស៖
• មានការយល់�ះងលអអំំពីិ�ំជ្រើណ្ដុះ� រការម្រិ��ម់្រិ�ងពាណិ្ដុះជំើក�ម

• មានជំំនាញ�ណ្ដុះជ្រើនយយលអ

• មានជំំនាញជ្រើ�កានិចំលអ

• អាចំជ្រើ�ែ�ការជ្រើ�យឯករាជំយ ជ្រើ�យមានទីះកចិំតត�ំជ្រើពិញសក�មភាពិ�ជ្រើម្រិមាងម្រិ�ក�ជ្រើ�យសតង�់�័ស់

• ជ្រើ��មាន�ទីពិិជ្រើ��ជ្រើរៀ�ចំំក�មវ�ិីនិងកិចំចម្រិ�ជំ�ំ �ការណ៍្ដុះលអ

• ជ្រើចំ�ភា�ស្វែ�មរចំាស់ និងមានចំំជ្រើណ្ដុះ��ះងកុ�ងការសរជ្រើសរ�ភា�អំងជ់្រើ�ែស

• ជ្រើចំ�ជ្រើម្រិ��ក�មវ�ិីក�ំពិយូទី�រ �ពិិជ្រើសស Microsoft Word, PowerPoint និង Excel

• មានចំតិតជ្រើ�ែ�ការ�ម្រិក�ុនិងមានការជ្រើ�ះ�ើ និង�ងំចិំតតចូំលរ�ួកុ�ងការអំភិវិឌ្ឍឍម្រិ�ក�ជ្រើ�យចំរីភាពិនងិ�រ�ិ�នុជ្រើ�ក�័��។

១០.២

១០.៣
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    �ព��ជាណាច�កកម័�ជា

                                                                                                       ជាតិ ស្ថា�នាំ �ព�មហាកិ�ត

                        ---  ---

 ស្ថាកលវិទិាល�យភូូមិ�ៃក�កិមម

 មហាវិទិាល�យវិ�វកមមក�កិមម

   

    

កិចច�ពមសេ�ពៀងទិទិួល�ិ�ិតិហាត់ការ
កចិំចម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងទីទួីលនសិិតិហាតក់ារជ្រើន� តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «កចិំចម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀង» ជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងជ្រើ�ម្លៃថ្មីៃទី.ី... ស្វែ�.... ឆុ្នាំ.ំ....រវាង៖

�ហាវទិីាល�យវសិែក�មកសិក�មម្លៃន�កលវទិីាល�យភិ�ូនិទកសិក�ម អាសយ�ឋ ន�ចំច��បនុជ្រើ��ណ្ដុះឌ �ជ្រើង្វាក  រាជំធានភុីិជំ្រើពិញ 

ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័�� តំណ្ដាងជ្រើ�យ�ណ្ដុះឌិ ត ជ្រើថ្មីង ឌី្ឍណ្ដា (តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «ភា�ី ក») និង

[ជ្រើឈាម �ម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ] អាសយ�ឋ ន�ចំច��បនុជ្រើ�ផ្សាទ�ជ្រើល�…… ផ្សាែូវជ្រើល�…… ភិូ�…ិ…… សង្វាក ត…់…… ��ណ្ដុះឌ …… 

រាជំធានីភិុជំ្រើពិញ ម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័�� (តជ្រើ�ជ្រើន�ជ្រើ�ថ្នា «ភា�ី �»)

ភា�ទីាងំពីិរម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា�ូចំតជ្រើ�៖

�បការ១៖ តួនាំទិ��ិងភារកិចចភាគ� ក
ភា�ី ក ម្រិតូវចាំតម់្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយមុាកជ់្រើ���បទីីទួីល�នទ�កយកចិំតតទី�ក�កន់ិងម្រិតួតពិិនិតយជ្រើល�និសិតិហាតក់ារនានា និង
ម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីង��យួនះងភា�ី �។

�បការ២៖ តួនាំទិ��ិងភារកិចចភាគ� ខ្លួ
• ២.១      ភា�ី � ម្រិតូវទីទួីលនសិិតិឱ្យយជ្រើ�ហាតក់ារកុ�ងរយៈជ្រើពិល�យួកណំ្ដុះត�់�ការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា ចាំ�ជ់្រើផ្សាះ��

ពិីម្លៃថ្មីៃទីី… ស្វែ�…… ឆុ្នាំ…ំ… �ល់ម្លៃថ្មីៃទីី… ស្វែ�… ឆុ្នាំ…ំ…… និងផ្សាះល់ការគ្នាមំ្រិទីចាំបំាចំន់ានា�ូចំមានកំណ្ដុះតក់ុ�ង
�រាងទីី១និង�រាងទីី២។

• ភា�ី � ម្រិតូវចាំតថុ់្នាកជ់្រើល�មុាកជ់្រើ���បទីីទួីល�នទ�កយកចំិតតទី�ក�កន់ិងម្រិតួតពិិនិតយជ្រើល�និសិតិហាតក់ារនានា 
និងម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីង��យួនះងភា�ី ក។

• ភា�ី � ម្រិតូវឱ្យយនិសិតិហាតក់ារបានឈ�ស់ម្រិមាក��ណ្ដុះយ�ូចំស្វែ�លបានកំណ្ដុះតជ់្រើ�យម្រិកសួងការង្វារនិង
�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លវ�ិើ ជីំវៈម្លៃនម្រិពិ�រា�ណ្ដាចំម្រិកក�័��។

• ភា� ី� ម្រិតូវអំន�ញ្ញាា តឱ្យយនិសិតិហាតក់ារចូំលរ�ួកុ�ងវ�គ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល�ជ្រើងក�នស�តាភាពិជ្រើរៀ�ចំំជ្រើ��ងជ្រើ�យ
ភា�ី ក �ូចំមានកំណ្ដុះតក់ុ�ង�រាងទីី២។

• ការជ្រើ��ម្រិ�យជ្រើម្រិគ្នា�ថុ្នាកជ់្រើ�កស្វែនែងការង្វារ��នទ�ករ�ស់ភា�ី �។
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�បការ៣៖ ការណែកណែ�ប�ិងការបញ្ជីចប់កិចច�ពមសេ�ពៀង

• កិចំចម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងជ្រើន�អាចំស្វែកស្វែម្រិ�បានជ្រើ���ការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងគុ្នា��យលកខណ៍្ដុះអំកិររវាង�ូភា�ីទាងំពីិរ។ 

• ជ្រើម្រិកាយពិីបានពិិជ្រើម្រិគ្នា�ជ្រើ��ល់��យួនះងម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយចាំត�់ងំជ្រើ�យភា�ី ក, ភា�ី � មានសិទីធិ��ច�់
កិចំចសនាការង្វាររ�ស់និសិតិហាតក់ារណ្ដាមុាកស់្វែ�ល ��ការយល់ជ្រើ��ញរ�ស់ថុ្នាកជ់្រើល�ចាំត�់ងំជ្រើ�យ
ភា�ី � �និបានជ្រើគ្នារពិ��វនិ�យការង្វារបានម្រិ��ម់្រិគ្នាន ់ឬ�និបានអំន�វតត��ការស្វែណ្ដុះនាជំ្រើ�យភា�ី �។

• ភា�ី ក មានសិទីធិ��ច�ក់ិចំចសនាហាតក់ារនិសិតិណ្ដាមុាក ់កុ�ងករណី្ដុះភា�ី � �និជ្រើគ្នារពិ��តួនាទីីនិង
ភារកិចំចរ�ស់�ែួន។

�សកខភីាពិម្លៃនការម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀង�ូចំខាងជ្រើល� ភា�ីទាងំពីិរចំ��ហ៊ុតាជ្រើលខាជ្រើល�កិចំចម្រិពិ�ជ្រើម្រិពិៀងជ្រើន���កាល�រជិ្រើចំេទី�ូចំខាងជ្រើម្រិកា�៖

 

             តំណាងមហាវិទិាល�យ                           តំណាង[�គឹ�ស្ថាា �នៃដ្ឋគូ]

 សេ�ង ឌី�ណា                [សេ�ម �]

 [កាលបរសិេចេទិ]                         [កាលបរសិេចេទិ]
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តា�ងទិ�១៖ កាលវិភាគ�ិ�ិតិ¬ហាត់ការណែ�ុក�គប់�គងពាណិ៍ជីកមម

សបាះ ហ៍៊ុ �ា ��នទីទីួល��សម្រិតូវ សក�មភាពិ

សបាះ ហ៍៊ុទីី១

សែីស�នថ្នាកន់ិង
�ហាវទិីាល�យ

•	 ផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល��ំរូ 4S

•	 ជ្រើរៀ�ចំំវ�គតម្រិ�ងទ់ីិសនិសិតិហាតក់ារ

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ

•	 ទីទីួលនិសិតិឱ្យយចំ��ជ្រើ��លម្រិ�ះ��ា ននិងស្វែណ្ដុះនាំ
និសិតិហាតក់ារឱ្យយ�គ ល់���គលិកនានា

•	 �ង្វាា ញពិីជ្រើ�សកក�ម រចំនាស�័�នធម្រិ��ម់្រិ�ង និង
ចំកខ�វសិ�យម្រិកុ�ហុ៊ុ�ន�ល់និសិតិហាតក់ារ 

សបាះ ហ៍៊ុទីី២
សែីស�នថ្នាក់

•	 ផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�ជំំនាញទីន់

•	 ផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�អំភិមិ្រិក�ទីីផ្សាារម្រិ�ក�
ជ្រើ�យ�រ�ិ�នុ

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ
•	 ស្វែណ្ដុះនានំិសិតិហាតក់ារឱ្យយ�គ ល់ពិីការម្រិ��ម់្រិ�ង

���គលិកនិងពាណិ្ដុះជំើក�ម 

សបាះ ហ៍៊ុទីី៣
សែីស�នថ្នាក់ •	 ផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល�ការម្រិ��ម់្រិ�ង

ពាណិ្ដុះជំើក�ម

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ •	 ស្វែណ្ដុះនានំិសិតិហាតក់ារអំំពីិការម្រិបាម្រិស�យ
ទាកទ់ីងនិងជ្រើ�ែ�ការ��យួនះងអំតិថ្មីិជំន

សបាះ ហ៍៊ុទីី៤
សែីស�នថ្នាក់ •	 ផ្សាះល់ការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ លជ្រើល��ំណិ្ដុះនម្រិបាម្រិស�យ

ទាកទ់ីង

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ
•	 ស្វែណ្ដុះនានំិសិតិហាតក់ារអំំពីិការម្រិបាម្រិស�យ

ទាកទ់ីងនិងជ្រើ�ែ�ការ��យួនះងអំងគការម្លៃ��ូ

សបាះ ហ៍៊ុ

ទីី៥-៦ ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ

•	 ស្វែណ្ដុះនាឱំ្យយនិសិតិហាតក់ារយល់ស្វែ���ទី
ម្រិ��ម់្រិ�ងសត�ក�ចំច��បនុនិង�ញ្ញាា ម្រិ�ឈ�

សបាះ ហ៍៊ុ

ទីី៧-៨

សែីស�នថ្នាកន់ិង
�ហាវទិីាល�យ

•	 ចំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារជ្រើ�ជ្រើរាង�ងរ�ស់
ជ្រើ�ក�រាោ ណូ្ដុះជ្រើ���ប�ី��នការរកីចំជ្រើម្រិ��ននិង
ការអំភិវិឌ្ឍឍជំំនាញរ�ស់និសិតិហាតក់ារ

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ
•	 ស្វែណ្ដុះនាឱំ្យយនិសិតិហាតក់ារយល់អំំពីិ�ំជ្រើណ្ដុះ� រការ

ការង្វារជ្រើ�ជ្រើរាង�ងនិង�ញ្ញាា ម្រិ�ឈ� 

សបាះ ហ៍៊ុ

ទីី១០-១២

សែីស�នថ្នាកន់ិង
�ហាវទិីាល�យ

•	 ចំ��ពិិនិតយនិសិតិហាតក់ារជ្រើ�ជ្រើរាង�ងរ�ស់
ជ្រើ�ក�រាោ ណូ្ដុះជ្រើ���ប�ី��នការរកីចំជ្រើម្រិ��ននិង
ការអំភិវិឌ្ឍឍជំំនាញរ�ស់និសិតិហាតក់ារ

ជ្រើ�ក �រាោ ណូ្ដុះ
•	 អំភិវិឌ្ឍឍស្វែផ្សានការផ្សាលិតក�មស្វែ�លមានម្រិ�សិទីធភាពិ

ឱ្យយជ្រើ�ក�រាោ ណូ្ដុះ
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តា�ងទិ�២៖ កាលវិភាគវគគបណ៍ះ� �បណាះ ល���ប់�ិ�ិតិហាត់ការ

លរ ម្រិ�ធាន�ទី �រ�ិយ ម្រិ�ូ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល កាល�រជិ្រើចំេទី
និងជ្រើមាោ ង

ទីីកស្វែនែង

១
តម្រិ�ងទ់ីិស ស្វែណ្ដុះនាឱំ្យយ�គ ល់អំំពីិក�មវ�ិីហាតក់ារ 

២
ជំំនាញទីន់ ការម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីង ការជ្រើ��ម្រិ�យ

�ញ្ញាា  ការជ្រើ�ែ�ការ�ម្រិកុ� 

៣
ការម្រិ��ម់្រិ�ង
ពាណិ្ដុះជំើក�ម

�ំរូពាណិ្ដុះជំើក�មនិងការ�ណ្ដុះនាកុ�ង
ពាណិ្ដុះជំើក�ម

៤ �ំរូ 4S ជំំហានទាងំ៤ម្លៃន�ំរូ 4S និង�ទី
ពិិជ្រើ��ជ្រើ��ជំ�យកនែង�ក
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ឧប�ម័��ធ៦៖ ខ្លួិតីបណ៍ណ �ិពវ�ាយអំព�យ�ទិធស្ថាស្ត្រ�ទីិ��ារ4S
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ឧប�ម័��ធ៧៖ គរំទូិ�មងរ់បាយការណ៍៍ច��ព�ិិតយ�ិ�ិតិហាតក់ារ
        
      

     

របាយការណ៍៍ច��ពិ�ិតយ�ិ�ិតិហាត់ការ

ម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូ៖__________________________________________________________ 

រយៈជ្រើពិល៖_____ ស្វែ�  ពីិម្លៃថ្មីៃទីី... ស្វែ�.......... ឆុ្នាំ.ំ....... �ល់ ពីិម្លៃថ្មីៃទីី... ស្វែ�.......... ឆុ្នាំ.ំ.......

និសិតិហាតក់ារ៖ ________________________________________

១. ទិិដ្ឋឋភាពរមួ
[ជ្រើរៀ�រា�អ់ំំពីិលកខ�ណ្ដុះឌ ជ្រើ�ែ�ការ៖ ១. ជ្រើមាោ ងជ្រើ�ែ�ការ  ២. កាលវភិា�ហាតក់ារ ៣. �ញ្ញាា ម្រិ�ឈ�]

២. ជំនាំញបសេចចកសេទិ�

[ជ្រើ�ែ�យ�លប��ែីៗ នះងសំណួ្ដុះរ�ូចំតជ្រើ�៖ ជ្រើត�កុ�ងរយៈជ្រើពិលជ្រើន�និសិតិបានសិកាជំំនាញ�ជ្រើចំចកជ្រើទីសអំែី�ែ�?]

៣. ជំនាំញទិ�់

[ជ្រើ�ែ�យ�លប��ែីៗ នះងសំណួ្ដុះរ�ូចំតជ្រើ�៖ 

១. ជ្រើត�និសិតិជ្រើន�បានជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់ជំំនាញទីនរ់�ស់�ែួនបានលអកម្រិ�តិណ្ដា? ��រយៈសក�មភាពិណ្ដា�ែ�?

២. ជ្រើត�និសិតិជ្រើន�បានទីទីួលការ�ណ្ដុះះ� ��ណ្ដាះ ល�ស្វែនា�ពីិម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូឬជ្រើទី?] 

៤. �ណូំ៍មពរ
[ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយជំស្វែជំក��យួនះងម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូជ្រើ���បវីាយតម្លៃ�ែ�រ�ួជ្រើល�ការ�ំជ្រើពិញការង្វាររ�ស់និសិតិ។  

១. ជ្រើត�ម្រិ�ះ��ា នម្លៃ��ូមានសំណូ្ដុះ�ពិរអំែី�ែ�?

៥. របូភាព
[សូ�ភាើ �រ់ូ�ភាពិ�ែ�ម្លៃនការចំ��ពិិនិតយនិសិតិ។]

[ទីីកស្វែនែង, កាល�រជិ្រើចំេទី]

រាយការណ៍្ដុះជ្រើ�យ៖
[ជ្រើឈាម �ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ]

[ទីីកស្វែនែង, កាល�រជិ្រើចំេទី]

បានពិិនិតយ
[ជ្រើឈាម �ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ]

[ម្រិពិះទីធ��រស]
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ឧប�ម័��ធ៨៖ គរំទូិ�មងរ់បាយការណ៍៍�បចាណំែខ្លួរប��់�ិិតិហាតក់ារ

របាយការណ៍៍�បចាណំែខ្លួនៃ�កិចចហាត់ការ

ជ្រើឈាម �៖__________________________
�កលវទិីាល�យ៖ _______________________ �ហាវទិីាល�យ៖ _______________________
���តំស្វែណ្ដុះងហាតក់ារ៖ _____________________________
ម្រិ�ះ��ា ន៖ _____________________________________
កាល�រជិ្រើចំេទី៖ ______/_____/_________

សក�មភាពិ
[និសិតិរជ្រើរៀ�រា�ស់ក�មភាពិជ្រើ�ែ�ការជ្រើ�កស្វែនែងហាតក់ារ��សបាះ ហ៍៊ុនី�យួៗ។]
 សបាះ ហ៍៊ុទីី១
 សបាះ ហ៍៊ុទីី២
 សបាះ ហ៍៊ុទីី៣
 សបាះ ហ៍៊ុទីី៤

រូ�ភាពិ
[និសិតិផ្សាះល់រូ�ភាពិ�ែ�ស្វែ�ល�ង្វាា ញអំំពីិសក�មភាពិហាតក់ារ និងសរជ្រើសរលប��ែីៗជ្រើរៀ�រា�អ់ំំពីិរូ�ភាពិទាងំជ្រើនា�។]
[ទីីកស្វែនែង, កាល�រជិ្រើចំេទី] 

   
           [ទីីកស្វែនែង, កាល�រជិ្រើចំេទី]              [ទីីកស្វែនែង, កាល�រជិ្រើចំេទី]

 

 រាយការណ៍្ដុះជ្រើ�យ៖     បានពិិនិតយ
 [ហ៊ុតាជ្រើលខា]      [ហ៊ុតាជ្រើលខា]
            [ជ្រើឈាម �និសិតិ]                                                          [ជ្រើឈាម �ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ]
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ឧប�ម័��ធ៩៖ គំរតូា�ងសេ�៉ងសេធីវ�ការ�បចាណំែខ្លួ

តា�ងសេ�៉ងសេធីវ�ការ
ជ្រើឈាម �៖__________________________
�កលវទិីាល�យ៖ _______________________ �ហាវទិីាល�យ៖ _______________________
���តំស្វែណ្ដុះងហាតក់ារ៖ _____________________________
ម្រិ�ះ��ា ន៖ _____________________________________

ល.រ. កាល�រជិ្រើចំេទី ចំំនួនជ្រើមាោ ង ជ្រើផ្សាិងៗ

១ ៨

២ ៨

៣ ៨

៤ ៨

៥ ៨

៦ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

៧ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

៨ ៨

៩ ៨

១០ ៨

១១ ៨

១២ ៨

១៣ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

១៤ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

១៥ ៨

១៦ ៨

១៧ ៨

១៨ ៨

១៩ ៨

២០ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

២១ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

២២ ៨

២៣ ៨

២៤ ៨

២៥ ៨

២៦ ៨

២៧ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

២៨ ចំ�ងសបាះ ហ៍៊ុ

២៩ 8

៣០ 8

រាយការណ៍្ដុះជ្រើ�យ៖        បានពិិនិតយ 
[ហ៊ុតាជ្រើលខា]                                                                                                                     [ហ៊ុតាជ្រើលខា]

និសិតិហាតក់ារ        ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ
[ជ្រើឈាម �និសិតិ]        [ជ្រើឈាម �ម្រិ�ូម្រិតួតពិិនិតយ] 
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ឧប�ម័��ធ១០៖ គំរទូិ�មង់រងាវ យតនៃមួកិចចហាត់ការ 
         (���ប់�ិ�ិតិ)

តា�ងវាយតនៃមួកិចចហាត់ការ 

ជ្រើត�អំុកយល់ម្រិស�ឬ�និយល់ម្រិស�នះងលប�
ខាងជ្រើម្រិកា��ល់កម្រិ�តិណ្ដា?

�និយល់ម្រិស�
ទាល់ស្វែតជ្រើ��

យល់ម្រិស�
ទាងំម្រិសុង

១. ជំំនាញទីនរ់�ស់�ើ� ំបានរកីចំជ្រើម្រិ��ន។

ជ្រើ��ល់៖ ………………………………………………………
……………………………………

  
១           ២          ៣           ៤           ៥  

២. �ើ� ំបាន�ជ្រើងក�តទីំនាកទ់ីំនងថ្មីមីស្វែ�លអាចំជំួយ�ល់អាជីំពិរ�ស់�ើ� ំ។

ជ្រើ��ល់៖ ………………………………………………………
……………………………………

  
១           ២          ៣           ៤           ៥  

៣. �ើ� ំ�ះងជ្រើម្រិចំ�ន�ង��នអំំពីិការយកម្រិទីះសះីជ្រើ�អំន�វតត�កស់្វែសះង។

ជ្រើ��ល់៖  ………………………………………………………
……………………………………

   
១           ២          ៣           ៤           ៥    

៤. �ើ� ំបានទីទីួល�ទីពិិជ្រើ��កុ�ងការអំន�វតតស្វែ�លជំួយឱ្យយ�ើ� ំកាែ យ�
អំុកជំំនាញអាជំីពិលអ�ង��ន។

ជ្រើ��ល់៖ …………………………………………………………
…………………………………

  
១           ២          ៣          ៤             ៥     

៥. �ទីពិិជ្រើ��ហាតក់ារជ្រើន�មានតម្លៃ�ែ�័ស់ចំំជ្រើពា�ក�មវ�ិីសិកា
រ�ស់�ើ� ំ។

ជ្រើ��ល់៖  ………………………………………………………
……………………………………

  
១          ២           ៣          ៤            ៥    

៦. �ទីពិិជ្រើ��ហាតក់ារជ្រើន�មានតម្លៃ�ែ�័ស់ចំំជ្រើពា�ការរកីចំជ្រើម្រិ��ន
ផ្ទាទ ល់�ែួនរ�ស់�ើ� ំ។

ជ្រើ��ល់៖ …………………………………………………………
…………………………………

  
១           ២          ៣          ៤             ៥ 

៧. �ើ� ំមាន�នធានហ៊ុិរ�ា វតា�ស�ម្រិស�ជ្រើ�ជ្រើពិលហាតក់ារ។

ជ្រើ��ល់៖ …………………………………………………………
…………………………………

  
១           ២          ៣          ៤             ៥

៨. កិចំចហាតក់ារមានរយៈជ្រើពិលស�ម្រិស�។

ជ្រើ��ល់៖ …………………………………………………………
…………………………………

  
១           ២          ៣           ៤             ៥  
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ឧប�ម័��ធ១១៖ គំរទូិ�មង់រងាវ យតនៃមួ�ិ�ិតិហាត់ការ 

          (���ប់�គឹ�ស្ថាា �នៃដ្ឋគូ)

ក�មង�ណួំ៍រវាយតនៃមួ�ិ�ិតិហាត់ការ
ជ្រើឈាម �និសិតិហាតក់ារ៖ ____________________
���តំស្វែណ្ដុះងហាតក់ារ៖ _____________________
ម្រិ�ះ��ា ន៖ _____________________________

�ំណ្ដុះកម្រិ�យពិិនទ�វាយតម្លៃ�ែ
១. ជ្រើ�ាយខាែ ងំ (�និស្វែ�ល�ង្វាា ញស�តាភាពិជ្រើន� / �និស្វែ�លលអ�ូចំការរពំិះងទី�ក)
២. ជ្រើ�ាយ (កម្រិ��ង្វាា ញស�តាភាពិជ្រើន� / កម្រិ�លអ�ូចំការរពំិះងទី�ក)
៣. ��យ� (ជួំនកាល�ង្វាា ញស�តាភាពិជ្រើន� / លអ�ូចំការរពំិះងទី�ក)
៤. លអ (�ង្វាា ញស�តាភាពិជ្រើន��ជ្រើរឿយៗ / ជំួនកាលលអជ្រើល�សការរពំិះងទី�ក)
៥. លអម្រិ�ជ្រើស�រ (�ង្វាា ញស�តាភាពិជ្រើន��ម្រិ�ចាំ ំ/ ជ្រើ�ែ�លអជ្រើល�សការរពំិះងទី�ក�ម្រិ�ចាំ)ំ

សូ��ូសវងជ់្រើល�តួជ្រើល����ំណិ្ដុះនស្វែ�លពាកព់ិ�នធនះងកិចំចហាតក់ារ។

ភាពិជ្រើវៀងម្លៃវកុ�ងការជ្រើរៀនសូម្រិត

ក. សួរសំណួ្ដុះរស្វែ�លពាកព់ិ�នធនិងជ្រើ�យមានជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង    ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ស្វែសែងរកនិងជ្រើម្រិ��ម្រិបាស់�នធានស�ម្រិស�                                ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ទីទីួល��សម្រិតូវចំំជ្រើពា�កំហ៊ុ�សនិងជ្រើរៀនសូម្រិតពីិ�ទីពិិជ្រើ��            ១ ២ ៣ ៤ ៥

�ំណិ្ដុះនអាន សរជ្រើសរ និង�ណ្ដុះនា

ក. អាន/យល់/អំន�វតត��ឯក�រសរជ្រើសរនានា                ១ ២ ៣ ៤ ៥

�.  ម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងនូវ�ំនិតនិង��ាតតិបានចំាស់                        ១ ២ ៣ ៤ ៥

    ��រយៈការសរជ្រើសរ                              

�. ជ្រើម្រិ��វ�ិី�ស្ត្រសត�ណ្ដុះនាបានម្រិតះ�ម្រិតូវសម្រិមា��់ំជ្រើពិញការង្វារ           ១  ២ ៣ ៤ ៥

�ំណិ្ដុះន�ះ �ន់ិងទាកទ់ីងជ្រើ�យផ្ទាទ ល់មាត់

ក. �ះ �អ់ំុកជ្រើផ្សាិងនិ�យជ្រើ�យសក�មនិងយកចិំតតទី�ក�ក ់     ១   ២ ៣ ៤ ៥

�.  ចូំលរ�ួកុ�ងកិចំចម្រិ�ជំ�ំនិងការង្វារម្រិកុ��ោ ងមានម្រិ�សិទីធភាពិ              ១   ២ ៣ ៤ ៥

�. មាន�ំណិ្ដុះនម្រិបាម្រិស�យទាកទ់ីងជ្រើ�យផ្ទាទ ល់មាត ់                  ១   ២ ៣ ៤ ៥

    ម្រិ�ក�ជ្រើ�យម្រិ�សិទីធភាពិ   
 
�ំណិ្ដុះន�ិតជ្រើ�យម្លៃចំុម្រិ�ឌិ្ឍតនិងជ្រើ��ម្រិ�យ�ញ្ញាា

     ក. �ំស្វែ�កកិចំចការ/�ញ្ញាា �ំញា� ំជ្រើ��ចំំស្វែណ្ដុះកតូចំៗ        ១    ២  ៣ ៤ ៥
         ស្វែ�លអាចំម្រិ��ម់្រិ�ងបាន

     �. រ�ិរក/�ជ្រើងក�តជំជ្រើម្រិ��សនិង�ំនិតស�បូណ៌្ដុះស្វែ��                    ១    ២  ៣ ៤ ៥

     �. មានស�តាភាពិវភិា�                                              ១    ២  ៣ ៤ ៥
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�ំណិ្ដុះនវ�ិើ ជីំវៈនិងអំភិវិឌ្ឍឍលំអានអាជំីពិ

ក. ជ្រើចំ�ជ្រើល�កទីះកចិំតត�ែួនឯងឱ្យយជ្រើ�ែ�ការ                         ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ជ្រើចំ�កំណ្ដុះតជ់្រើគ្នាលជ្រើ�/អាទីិភាពិស�ម្រិស�                         ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. អាក�បកិរ�ិនិងឥរ�ិ�ថ្មីស�រ�យ�អំុកអាជីំពិ            ១ ២ ៣ ៤ ៥

�ំណិ្ដុះនទីំនាកទ់ីំនងនិងជ្រើ�ែ�ការ�ម្រិកុ�

ក. ម្រិ��ម់្រិ�ងនិងជ្រើ��ម្រិ�យវវិាទី�ោ ងមានម្រិ�សិទីធភាពិ            ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. គ្នាមំ្រិទីនិងចូំលរ�ួ�រ�ិកាសម្រិកុ�                                      ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. អាក�បកិរ�ិ��ងឺមាោ តស់្វែតមានការជ្រើគ្នារពិ                         ១ ២ ៣ ៤ ៥

�ំណិ្ដុះនម្រិ�សិទីធភាពិ�ា ��ន

ក. ពិា��ស្វែសែងយល់និងគ្នាមំ្រិទីជ្រើ�សកក�ម/ជ្រើគ្នាល�ំណ្ដុះង ១ ២ ៣ ៤ ៥

    រ�ស់ម្រិ�ះ��ា ន

�. ម្រិស���រជ្រើ�ៀ�រ��ការង្វារនិងការរពំិះងទី�ករ�ស់ម្រិ�ះ��ា ន  ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ជ្រើ�ែ�ការ��ឋានាន�ម្រិក�និងកម្រិ�តិសជ្រើម្រិ�ចំចិំតតម្រិតះ�ម្រិតូវ              ១ ២ ៣ ៤ ៥

ទីមាែ �ក់ារង្វារ��ូល�ឋ ន

ក. �កជ្រើ�ែ�ការ��កាលវភិា�និងទានជ់្រើមាោ ង                           ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. មានឥរ�ិ�ថ្មីវជិំើមាននិងជ្រើចំ�ជំួយ�ា �នាគុ្នា              ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ជ្រើសែៀកពាកន់ិងជ្រើរៀ�ចំំ�ែួនស�រ�យជ្រើ�នះងម្រិ�ះ��ា ន              ១ ២ ៣ ៤ ៥

អំតតចំរតិ

ក. នា�ំកនូវ��ណ្ដុះតម្លៃ�ែនិងភាពិជ្រើ�ម �ម្រិតងក់ុ�ងការ�ំជ្រើពិញការង្វារ ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. មានសីល��វ៌�ិើ ជីំវៈ                                                     ១ ២ ៣ ៤ ៥

�. ជ្រើគ្នារពិអំុករ�ួការង្វារស្វែ�លកាន�់សនានិងវ�ប��ជ៌្រើផ្សាិង ១ ២ ៣ ៤ ៥
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F D C- C C+ B- B B+ A- A+

សំណួ្ដុះរជ្រើ��ក៖ ជំំនាញ�ជ្រើចំចកជ្រើទីសកុ�ងវសិ�យ

ជ្រើត�អំុកយល់ថ្នាមានជំំនាញ/�ំណិ្ដុះនណ្ដាស្វែ�លសំខានស់ម្រិមា�ម់្រិ�ះ��ា នអំុក ឬ�ជំំនាញ/�ំណិ្ដុះនសម្រិមា�អ់ាជំីពិកុ�ង

វសិ�យពាកព់ិ�នធស្វែ�លម្រិ�ះ��ា នអំុកជ្រើម្រិ��ការ ស្វែតជ្រើយ�ង�ើ� ំ�និទានប់ានស�ំការវាយតម្លៃ�ែឬជ្រើទី? ជ្រើ��មាន សូ�រាយជំំនាញ/
�ំណិ្ដុះនទាងំជ្រើនា� រចួំវាយតម្លៃ�ែ��ជំំនាញ/�ំណិ្ដុះននី�យួៗជ្រើ�ខាងជ្រើម្រិកា�ជ្រើន�៖
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............
ជ្រើ��ល់�ស្វែនា� (ម្រិ�សិនជ្រើ��មាន)៖
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………................

ការវាយតម្លៃ�ែការ�ំជ្រើពិញការង្វារ�រ�ួរ�ស់និសិតិហាតក់ារ (សូ�វងច់ំជ្រើ�ែ�យ)

១. ម្រិ�សិនជ្រើ��អាចំ ជ្រើត�អំុកចំងជ់្រើ�ែ��ថុ្នាកជ់្រើល�និសិតិជ្រើន�ជ្រើទីៀតឬជ្រើទី?  ចំង ់  �និចំង ់  �និចំាស់

    ករណី្ដុះ�និចំង,់ សូ�ជំួយពិនយល់៖..........................................................................................................

២. ម្រិ�សិនជ្រើ��អាចំ ជ្រើត�ម្រិ�ះ��ា នអំុកនះងទីទីួលនិសិតិជ្រើន��ះងជ្រើទីៀតជ្រើទី? ទីទីួល   �និទីទីួល   �និចំាស់

     ករណី្ដុះ�និទីទីួល, សូ�ជំួយពិនយល់៖ .....................................................................................................

៣. ជ្រើ��មានឱ្យកាស ជ្រើត�អំុកនះងស្វែណ្ដុះនានំិសិតិជ្រើន�ឱ្យយម្រិ�ះ��ា នជ្រើផ្សាិងឬជ្រើទី? ស្វែណ្ដុះនា ំ  �និស្វែណ្ដុះនា ំ  �និចំាស់

     ករណី្ដុះ�និស្វែណ្ដុះនា ំសូ�ជំួយពិនយល់៖ ....................................................................................................

៤. ការវាយតម្លៃ�ែរ�ួជ្រើល�ការ�ំជ្រើពិញការង្វាររ�ស់និសិតិជ្រើន�៖

ជ្រើ�ាយ �ែ�ខាត     ��យ� លអ ពូិស្វែក
           

ការវាយតម្លៃ�ែជ្រើន�ម្រិតូវបានជ្រើ�ែ�ជ្រើ��ងជ្រើ�រយៈជ្រើពិល ៣ស្វែ�ម្លៃនកិចំចហាតក់ារ នាម្លៃថ្មីៃទីី.... ស្វែ�............. ឆុ្នាំ.ំ........។

[ហ៊ុតាជ្រើលខាថុ្នាកជ់្រើល�]

[កាល�រជិ្រើចំេទី]
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