
បទបញ្ជា របស់សាលា ABK COLLEGE

ជំពូក I គោលការណ៏ទូគៅ

មាត្រា ១. គោលគៅ

១-១ ដោយផ្អែកដ ើច្បាប់សត ីពកីារអប់រ ំដោ បំណងនៃសាលាដៃេះគឺដដើម្បផី្ណនំការអប់រភំាសាជប ៉ុៃដ ជៃបរដទស

ៃិងដដើម្បបីណ្ត េះធៃធាៃម្ៃ៉ុសសផ្ដ អាច្បរមួ្ចំ្បផ្ណកដ ់ការផ្លា សប្់រូរវាងប៉ុគគ ដៅកន តងសងគម្អៃដរជាតិ។

មាត្រា ២. គ ម្ ោះ

២-១ ដ ម្ េះសាលាដរៀៃដៃេះគឺ ABK COLLEGE (学校法人 ABK 学館 ABK 学館日本語学校) ។

មាត្រា ៣. ទីាងំ

៣-១ សាលាដរៀៃដៃេះមាៃទីតំងសថ ិតដៅ២-១២-១២ដៅ Hon-komagome, Bunkyo-ku, ទីក្កងុតូកយូ  ។

មាត្រា ៤. ការវាយតម្លៃនងិវាយតំម្លខ្ល នួឯង

៤-១សាលាដរៀៃដៃេះតក្មូ្វឲ្យខិតខំក្បឹងផ្ក្បងដដើម្បអីភិវឌ្ឍការអប់ររំបស់ខល ៃួជា កខណេះសត ង់ោរៃិងមាៃផ្អាផ្លា បផ្ៃថម្ដទៀតដ ើយក្តវូពិៃិតយ

ៃិងវាយតនម្ាដោយខល ៃួឯងដដើម្បកំីណត់ថាដោ បំណងផ្ដ មាៃផ្ច្បងកន តងមាក្ត១ៃិង ដបសកកម្មសងគម្របស់សាលាដៃេះក្តវូបាៃបំដពញ។

៤-២ដដើម្បអីៃ៉ុវតតការវាយតនម្ាផ្ដ បាៃដ ើកដែើងដៅកន តងអក្តម្៉ុៃបញ្ជា ផ្ដ ទាក់ទងគួរផ្តោក់ោច់្បដោយផ្ែក។

ជំពូក II វគ្គសិកា រយៈគពលម្នការសិកា សលតថភាពសិសសនងិម្ងៃឈប់សត្រមាក

មាត្រា ៥. វគ្គសិកា រយៈគពលម្នការសិកា សលតថភាពសិសសនងិម្ងៃឈប់សត្រមាក

៥-១វគគសកិារបស់សាលាដៃេះ រយៈដព នៃការសិកា សម្តថភាពសិសសៃិងចំ្បៃួៃថាា ក់ដរៀៃក្តវូបាៃបង្ហា ញដូច្បខាងដក្កាម្:

ដ ម្ េះ រយៈដព សម្តថភាព សរ៉ុប ចំ្បៃួៃថាា ក់សរ៉ុប ដវៃនងៃឬលាៃ ច្ប

វគគសកិាភាសាជប ៉ុៃ២ឆ្ា ំ(ឆ្ា ំទី ១:    

   ផ្អាកទី១ឆ្ា ំទី២ ផ្អាកទី ២)
២ឆ្ា ំ ២០ ៤០ ២ នងៃ

ផ្អាកទី១ វគគសកិាភាសាជប ៉ុៃ១ឆ្ា ំ ១ឆ្ា ំ ៦០ ៦០ ៣ នងៃ

ផ្អាកទី២ វគគសកិាភាសាជប ៉ុៃ១ឆ្ា ំ ១ឆ្ា ំ ៦០ ៦០ ៣ នងៃ

១៤០ ១៦០ ៨



មាត្រា ៦.ឆ្ន ំសិកា

៦-១ ឆ្ា ំសិកាសក្មាប់សិសសចាប់ដអតើម្ដៅនងៃទី១ ផ្ខដម្សាៃិងបញ្ច ប់ដៅនងៃទី៣១ផ្ខមី្ន។

៦-២ ឆ្ា ំសិកាក្តវូបាៃផ្បងផ្ច្បកដៅពីរឆមាសដូច្បខាងដក្កាម្:

(១) ឆមាសទី១: ចាប់ពនីងៃទី១ ផ្ខដម្សាដ ់នងៃទី៣០ផ្ខកញ្ជា

(២) ឆមាសទី២: ចាប់ពនីងៃទី១ ផ្ខត៉ុលាដ ់នងៃទី៣១ផ្ខមី្ននៃឆ្ា ំបនា ប់

មាត្រា ៧.ម្ងៃឈបស់ត្រមាក

៧-១ នងៃផ្ដ មិ្ៃដរៀៃមាៃដូច្បតដៅ:

(១) នងៃដៅរៃិ៍ងនងៃអាទិតយ

(២) នងៃឈប់សក្មាកផ្ដ មាៃផ្ច្បងកន តងមាក្ត៣ នៃច្បាប់សដ ីពនីងៃឈប់សក្មាកជាតិ (មាក្ត ១៧៨, ១៩៤៨)

(៣) ការឈប់សំរាកដៅរដូវដដដ : ច្ប៉ុងផ្ខកកាោដ ់ច្ប៉ុងផ្ខសីហា(រយេះដព ៣សបាត  ៍)

(៤) ការសក្មាករដូវរង្ហរៈច្ប៉ុងផ្ខធន ដូ ់ដដើម្ផ្ខម្ករានៃឆ្ា ំបនា ប់ (រយេះដព ៣សបាត  ៍)

(៥) ការសក្មាកៃិទាឃរដូវ: ពាក់កណ្តត  ផ្ខមី្នដ ់ដដើម្ផ្ខដម្សា (រយេះដព ៣សបាត  ៍)

៧-២ ការចាប់ដអតើម្ៃិងច្ប៉ុងបញ្ច ប់នៃនងៃឈប់សក្មាកផ្ដ មាៃផ្ច្បងខាងដ ើ (៣) ដ  ់

(៥) ៃឹងក្តវូបាៃកំណត់ដោយផ្ែកៗអាក្សយ័ដ ើនយកសាលាជាដរៀងរា ់ឆ្ា ំ។

៧-៣ ការដរៀៃអាច្បក្តវូបាៃជំៃួសរសឺងវញិដៅនងៃប៉ុណយក្បសិៃផ្ដ មាៃផ្ច្បងកន តងកថាខ័ណឌ ទី១ផ្ដរ ។

ដបើចំាបាច់្បពទីសសៃវសិ័យខាងការអប់រដំ ើយក៏មាៃករណខីាេះមិ្ៃអាច្បបំពាៃដោយមិ្ៃគិតពីបទបបញ្ា តត ិ

៧-៤ ការដរៀៃក៏អាច្បក្តវូបាៃផ្លែ កជាបដណ្តដ េះអាសៃាដោយសារផ្តសាថ ៃភាពដូច្បជាដក្ោេះម្ ៃតរាយឬភាពអាសៃាជាដដើម្។

មាត្រា ៨. គមា៉ោ ងគរៀនចាប់ពីគពលចាប់គ្តើលដល់ទីបញ្ច ប់បញ្ច ប់វគ្គសិកា

៨-១ដមា ងដរៀៃ (ចាប់ដដើម្ដ ់ច្បប់) មាៃដូច្បខាងដក្កាម្:

ផ្អាក ដ ម្ េះវគគសិកា

១ វគគសកិារយេះដព ១ឆ្ា ំ & ២ឆ្ា ំ

២ វគគសកិារយេះដព ១ឆ្ា ំ & ២ឆ្ា ំ

៨-២ការផ្ច្បង( ដមា ងដរៀៃ) អាច្បក្តវូបាៃផ្លា សប្់រូក្បសិៃដបើនយកសាលាសំដរច្បថាវាចំាបាច់្ប

ជំពូកIII កលម វធីិសិកា ចំនួនថ្នន ក់គរៀន ការវាយតម្លៃម្នការសិកា នងិផ្្នកលហាវទិាល័យ

មាត្រា ៩ កលម វធីិសិកា

៩-១ កម្ម វធីិសិកាៃិងចំ្បៃួៃថាា ក់ក្តវូបាៃកត់សមាគ  ថ់ាជាឧបសម្ព ័ៃធ ទី ១

មាត្រា ១០. ការវាយតម្លៃការសិកា

១0-១ ការវាយតនម្ាសកិាក្តវូផ្អែកដ ើការគិតពចិារណ្តឱ្យបាៃទូ ំទូលាយនៃការសិកាមួ្យការចូ្ប រមួ្ៃិង ទធអ នៃការដធវ ើដតសត ។

ចាប់ដអតើម្

៩:០០

១៣:៣០

បញ្ច ប់

១២:៣០

១៧:០០



១០-២ សិសសៃិសសតិក្តវូបាៃដគវាយតំន ដោយ៦កក្មិ្តដូច្បខាងដក្កាម្ 

(ខពសបំ់អ៉ុតដៅទាបបំអ៉ុត): SA ( ែ ) A ( ែណ្តស)់ B ( ែ ) C (ដពញចិ្បតត) D (អាច្បទទួ យកបាៃ) F (ធាា ក់)

មាត្រា ១១ អងគការសមាជិកលហាវទិាល័យ

១១-១ សាលាដៃេះមាៃសមាជិកម្ហាវទិា ័យដូច្បខាងដក្កាម្ៈ

(១) នយកសាលា១

(២)ក្គបូដក្ងៀៃជាៃ់ខពស់១

(៣)ក្គបូដក្ងៀៃ ៨ នក់ឬដក្ច្បើៃជាងដៃេះ (៤នក់ឬដក្ច្បើៃជាងដៃេះបដក្ងៀៃដពញដមា ង)

(៤) បដក្ងៀៃរដបៀបរស់ដៅ ប៉ុគគ កិដឹកនំ២នក (២នក់ឬដក្ច្បើៃជាងដៃេះបដក្ងៀៃដពញដមា ង)

(៥) ប៉ុគគ កិរដឋបា ៣នក់ (២ នក់ឬដក្ច្បើៃជាងដៃេះដពញដមា ង)

១១-២ ដបើចំាបាច់្បសក្មាប់ការក្គប់ក្គងសាលាដរៀៃដៃេះប៉ុគគ កិបផ្ៃថម្អាច្បក្តវូបាៃជួ ម្កបផ្ៃថម្ដទៀត

១១-៣ នយកគឺជាអាកទទួ ខ៉ុសក្តវូកន តងកិច្បចការសាលាៃិងក្តួតពៃិិតយប៉ុគគ ិកផ្ដ ពាក់ព័ៃធ

១១-៤ បទបញ្ជា ទាងំឡាយផ្ដ ទាក់ទងដៅៃឹងប៉ុគគ កិបដក្ងៀៃក្តវូបាៃោក់ោច់្បដោយផ្ែកោា

ជំពូក IV ការចូលគរៀន ការឈបស់ត្រមាក ការដកត្រាក់នងិការបញ្ច ប់ការសិកា

មាត្រា ១២ លកខខ្ណឌ ចូលគរៀន

១២-១  កខខណឌ ចូ្ប ដរៀៃគឺក្តវូមាៃ កខណេះណ្តមួ្យនៃ កខណេះសម្បតត ិដូច្បខាងដក្កាម្ៈ

(១) អាកផ្ដ បាៃបញ្ច ប់ការសិកាអប់រថំាា ក់វទិា ័យដៅកន តងសាថ ប័ៃអប់រំបរដទស

(២) អាកផ្ដ បាៃបញ្ច ប់ថាា ក់អៃ៉ុវទិា ័យដៅកន តងសាថ ប័ៃអប់រំបរដទស

(៣) អាកផ្ដ បាៃទទួ សាគ  ់ថាមាៃសម្តថភាពក្គប់ក្ោៃ់កន តងការទទួ យកវគគសិកាដៅសាលាដៃេះ

មាត្រា ១៣. រយៈគពលចូលគរៀន

១៣-១ រយៈដព ចូ្ប ដរៀៃគឺមួ្យដងកន តងមួ្យឆ្ា ំដៅកន តងផ្ខដម្សា

មាត្រា ១៤ ការដាក់ពាកយស ំចូលគរៀននងិការច ោះគ ម្ ោះចូលគរៀន

១៤-១ អាកផ្ដ ច្បង់ោក់ពាកយចូ្ប ដរៀៃក្តវូផ្តោក់ពាកយស៉ុំៃិងឯកសារ

ចំាបាច់្បដនទដទៀតម្៉ុៃនងៃអ៉ុតកំណត់ជាមួ្យៃិងនងាក្ប ងផ្ដ បាៃកំណត់កន តងមាក្ត ២៣

១៤-២ ដបកខជៃផ្ដ បាៃបញ្ច ប់ក្តវូបាៃោក់បញ្ជច ំងតម្សាលាដរៀៃ ដបកខជៃផ្ដ ជាប់ៃឹងអៃ៉ុញ្ជា តិឲ្យចូ្ប ដរៀៃ

១៤-៣ អាកផ្ដ ក្តវូបាៃអៃ៉ុញ្ជា តឱ្យចូ្ប ដរៀៃក្តវូបង់នងាច្ប៉ុេះដ ម្ េះដូច្បមាៃផ្ច្បងកន តងមាក្ត២៣ម្៉ុៃនងៃកំណត់

១៤-៤ ការអៃ៉ុញ្ជា តឱ្យចូ្ប ដរៀៃអាច្បក្តវូបាៃ ៉ុបដចា ក្បសិៃដបើដំដណើរការរត់ឯកសារននមិ្ៃក្តវូបាៃបំដពញដៅក្តឹម្កា បរដិច្បេទកំណត់

មាត្រា ១៥ អនកធានា

១៥-១ អាកធានក្តូវផ្តជាឪព៉ុកមាដ យរបស់សិសសឬម្ៃ៉ុសសដពញវយ័ផ្ដ កំព៉ុងរស់ដៅ

ដោយឯករាជយផ្ដ អាច្បទទួ ខ៉ុសក្តវូចំ្បដពាេះការបង់នងាសកិាៃិងចំ្បណ្តយរបស់សិសស



១៥-២ ក្បសិៃដបើអាកធានផ្លា ស់ទី ំដៅ ប្រូដ ម្ េះក្កមុ្ក្គួសាររបស់ោត់/ នង ឬក្បសិៃដបើមាៃអវ ីផ្លា សប្់រូដអសងដទៀត សាលាដរៀៃក្តវូជូៃដំណឹងជាបនា ៃ់

១៥-៣ ក្បសិៃដបើអាកធានសាា ប់ឬដោយសារដ ត៉ុអ ណ្តមួ្យដអសងដទៀតមិ្ៃអាច្បទទួ 

ខ៉ុសក្តវូចំ្បដពាេះសិសសដនេះ អាកធានងមៃឹីងក្តវូកំណត់ដោយឯកសារផ្ដ ពាក់ព័ៃធដអសងដទៀត

មាត្រា ១៦ ការឈប់បគ ត្ ោះអាសនននងិការត្រតឡប់គៅសាលាគរៀនវញិ

១៦-១ ក្បសិៃដបើសិសសមិ្ៃអាច្បចូ្ប ដរៀៃកន តងរយៈដព មួ្យផ្ខឬដ ើសពីដៃេះដោយសារផ្តជំងឺឬមូ្ ដ ត៉ុចំាបាច់្បដអសងដទៀតដនេះ

ោត់/នង ក្តវូផ្តោក់សំប៉ុក្តដពទយឬការឈប់សំរាកណ្តមួ្យផ្ដ មាៃដ ត៉ុអ ជាមួ្យៃិង តថដ ខារបស់អាកធាន

១៦-២ នយកសាលាអាច្បតំរវូដអាយសិសសផ្ដ មិ្ៃបាៃដក្តៀម្ខល ៃួចូ្ប ដរៀៃដោយសារផ្តមាៃជម្ៃ ឺដដើម្បឈីប់សក្មាកបដណ្តត េះអាសៃា

១៦-៣ ក្បសិៃដបើសិសសចូ្ប ករណីណ្តមួ្យខាងដ ើច្បង់វ ិក្តែប់ដៅសាលាដរៀៃវញិដនេះ

ចំាបាច់្បក្តវូមាៃសំប៉ុក្តរបស់ដវជាបណឌ តិបនា ប់ម្កោត់/នង អាច្បក្តែប់ដៅសាលាដរៀៃវញិដោយមាៃការអៃ៉ុញ្ជា តពីនយកសាលា

១៦-៤សិសសផ្ដ ទទួ បាៃការឈប់សំរាកបដណ្តត េះអាសៃាមិ្ៃអាច្បដៅដរៀៃឬក្បែងបាៃកំែុងដព ផ្ដ បាៃកំណត់

មាត្រា ១៧ ការដកត្រាក់

១៧-១ សិសសផ្ដ មាៃបំណងដកក្បាក់ក្តវូផ្តបង្ហា ញពីមូ្ ដ ត៉ុជាមួ្យៃឹង តថដ ខារមួ្របស់អាកធានដោយមាៃការសរដសរៃិងអៃ៉ុញ្ជា តពីនយក

១៧-២ សិសសផ្ដ មាៃបំណងដកក្បាក់ក្តវូផ្តរបង់នងាសកិាជាដដើម្សក្មាប់ឆមាសផ្ដ បាៃច្ប៉ុេះដ ម្ េះដនេះ

១៧-៣ នយកសាលាតក្មូ្វឱ្យសិសសដកក្បាក់ដោយដោងតម្មូ្ ដ ត៉ុដូច្បខាងដក្កាម្:

(១) សិសសផ្ដ ពិបាកកន តងការចូ្ប ដរៀៃដោយសារមូ្ ដ ត៉ុស៉ុខភាព

(២) សិសសផ្ដ មាៃការ ំបាកកន តងការចូ្ប ដរៀៃដក្ច្បើៃជាងវគគសកិាខា ីនៃអវតតមាៃ

(៣) សិសសផ្ដ បាៃសាា ប់ឬបាត់ខល ៃួកន តងរយៈដព យូរ

មាត្រា១៨ វញិ្ញា បនប័ត្រតបញ្ច ប់ការសិកានិងការបញ្ច ប់ការសិកា

១៨-១ នយកសាលាៃឹងដធវ ើការវាយតនម្ាការសិកាដូច្បផ្ដ មាៃផ្ច្បងកន តងមាក្ត១០កថាខណឌ ទី ២ ទាក់ទងដៅៃឹងម្៉ុខវជិាា សន  ូ

ៃីមួ្យៗផ្ដ បាៃបដងា ើតដែើងដៅកន តងកម្ម វធីិសិកាដ ើយៃឹងបញ្ជា ក់ពីសិសសផ្ដ បាៃទទួ ការវាយតនម្ាថាបាៃបញ្ច ប់វគគសិកាជាសំណួរ

មាត្រា ១៩. វញិ្ញា បនបត្រតបញ្ច ប់ការសិកា

១៩-១ នយកសាលាៃឹងក្បគ ់វញិ្ជា បៃបក្តបញ្ច ប់ការសិកាដៅដ ់សិសាៃ៉ុសិសសផ្ដ បាៃបញ្ច ប់កម្ម វធីិសិការបស់សាលាដៃេះ



ជពូំកV. ពានរង្វា ន់និងវធិានការវនិ័យ

មាត្រា ២០. ពានរង្វា ន់

២០-១ មាច ស់សាលាអាច្បអត ់រង្ហវ ៃ់ដ ់សិសសដឆម ើម្បំអ៉ុតមាា ក់ដ ើយចាត់តំងោត់/នងថាជា "សិសសគំរ"ូ ។

មាត្រា ២១ វធិានការវនិ័យ

២១-១ នយកសាលាអាច្បចាត់វធិាៃការោក់ពិៃ័យដ ់សិសសផ្ដ បំពាៃបទបញ្ជា របស់

សាលាដរៀៃឬសិសសផ្ដ មិ្ៃបាៃអៃ៉ុវតតៃ៍សម្ក្សបកន តងនម្ជាសិសសនៃសាលាដៃេះ

២១-២ ក្បដភទនៃការោក់ពិៃ័យរមួ្មាៃការក្ពមាៃ ការពយួ រ ៃិងការបញ្ឈប់ដោយនយកសាលា

២១-៣ ការបញ្ឈប់ៃឹងក្តវូអៃ៉ុវតតដូច្បផ្ដ បាៃផ្ច្បងកន តងកថាខណឌ សំរាប់អៃ៉ុវតតដ ើសិសសដូច្បជា:

(១) សិសសផ្ដ ក្តវូបាៃដគដឹងថាជាម្ៃ៉ុសសមិ្ៃ ែ ៃិងមិ្ៃមាៃការរកីច្បដក្ម្ើៃកន តងការសិកា

(២) សិសសផ្ដ សិកាបាៃតិច្បតួច្ប

(៣) សិសសផ្ដ មិ្ៃបាៃម្កដរៀៃជាដទៀងទាត់ដោយោម ៃមូ្ ដ ត៉ុ

(៤) សិសសផ្ដ រំខាៃដ ់ថាា ក់ដរៀៃៃិងមិ្ៃមាៃឥរោិបងសម្រម្យ

(៥) សិសសផ្ដ ក្តវូបាៃដគរកដឃើញថាចូ្ប ដរៀៃដៅសាលាដៃេះបៃា ំការពិត

មាត្រា ២២ ការបញ្ឈបពី់សាលា

២២-១ ក្បសិៃដបើសិសសមិ្ៃអៃ៉ុវតតតម្ការបដណត ញដច្បញដនេះនយកសាលាអាច្បដកដ ម្ េះសិសសដច្បញពីបញ្ា ីច្ប៉ុេះដ ម្ េះ

ជពូំកVI ម្ងៃការត្របលង ការច ោះគ ម្ ោះនិង ការបង្វា ត់បគត្រងៀន

មាត្រា ២៣ ការបង់ត្រាក់

២៣-១ នងាការក្បែង ការច្ប៉ុេះដ ម្ េះៃិងនងាសកិាក្តវូបាៃកំណត់ដៅឧបសម្ព ័ៃធ ២

មាត្រា ២៤ ការបង់ត្រាក់និងករណីពិគសសម្នការទូទាត់

២៤-១ ដៅដព ផ្ដ សិសសក្តវូបាៃច្ប៉ុេះដ ម្ េះចូ្ប ដរៀៃ ក្តវូបង់នងាការសិកាក្តឹម្កា បរដិច្បេទកំណត់ដោយមិ្ៃកំណត់ពីវតតមាៃ

២៤-២ ក្បសិៃដបើសិសសទទួ បាៃការឈប់សក្មាកបដណ្តត េះអាសៃាោត់/នងអាច្បក្តវូបាៃដ ើកផ្ ងពីនងាសកិាដបើមាៃការយ ់ក្ពម្ពីថាា ក់ក្គប់ក្គងសាលា

២៤-៣ នងាសកិាអាច្បក្តវូបាៃកាត់បៃថយជាផ្អាកឬទាងំក្សងុក្បសិៃដបើដ ត៉ុអ ក្តវូបាៃអៃ៉ុម័្តដោយនយកសាលា

មាត្រា ២៥ បទគលម ើស

២៥-១ ដបើសិៃជាោម ៃមូ្ ដ ត៉ុឬដំដណើរការៃីតិវធីិចំាបាច់្បសិសសមាា ក់បាៃធាា ក់ដក្កាយការបង់នងា

សិកាដ ើយមិ្ៃមាៃ ទធភាពទូទាត់ណ្តមួ្យដៅដព ដក្កាយដទនយកអាច្បបដណត ញសិសសផ្ដ ជាប់ពាក់ព័ៃធ



មាត្រា ២៦ ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងការត្របឡង ការច ោះគ ម្ ោះនិងម្ងៃសិកា

២៦-១ ជាដោ ការណ៍ ៉ុយផ្ដ បាៃបងរចួ្បដ ើយ (ការក្បែង ការច្ប៉ុេះដ ម្ េះៃិងនងាសកិាជាដដើម្) មិ្ៃអាច្បសងវញិបាៃដទ

២៦-២ នងាសកិា (មិ្ៃរាប់បញ្ច  ូការក្បែងៃិងនងាច្ប៉ុេះដ ម្ េះ) អាច្បក្តវូបាៃក្បគ ់ជូៃដ ់អាកផ្ដ បាៃបញ្ច ប់

ដំដណើរការោក់ពាកយដូច្បមាៃផ្ច្បងកន តងមាក្ត ១៤ កថាខណឌ ទី៣ ប ៉ុផ្ៃតមិ្ៃទទួ សាគ  ់ការច្ប៉ុេះដ ម្ េះចូ្ប ដរៀៃដៅនងៃកំណត់

មាត្រា ២៧ ការពិនិតយស ខ្ភាព

២៧-១ ការពិៃិតយស៉ុខភាពក្តវូបាៃដធវ ើដែើងម្តងកន តងមួ្យឆ្ា ំ ដសច្បកត ីជូៃដំណឹងៃឹងក្តវូបាៃអត ់ឱ្យជាម្៉ុៃ

ជពូំកVII បទបបញ្ា តត ិគ្សងៗ

មាត្រា ២៨ លលអ ិតពីបទបញ្ា តត ិសំរាប់អន វតដ

២៨-១ នយកសាលាក្តវូសំដរច្បដ ើក្គប់បញ្ជា ផ្ដ ពាក់ព័ៃធការអៃ៉ុវតតដោ ការណ៍ៃិងបទបញ្ជា សាថ ប័ៃដោយផ្ែកៗពីោា

គសចកត ីបផ្នថល ១. ដោ ការណ៍ៃិងបទបញ្ជា ទាងំដៃេះក្តវូបាៃផ្កផ្ក្បៃិងមាៃក្បសិទធិភាពដៅនងៃទី១ផ្ខដម្សាឆ្ា ំ ២០១៤



ឧបសម្ព ័ៃធ ទី១ (ទាក់ទងៃិងមាក្ត ៩)

កលម វធីិសិកានិងចំនួនថ្នន ក់គរៀន

(១) វគគសកិាភាសាជប ៉ុៃ ១ ឆ្ា ំ  (១ ថាា ក់ = ៤៥ នទី)

ដមា ងសិកា         

សរ៉ុប (១ ឆ្ា ំ)

សរ៉ុបថាា ក់     

ដមា ង / សបាត  ៍
សរ៉ុបថាា ក់ (១ឆ្ា ំ)  

សរ៉ុបថាា ក់      

ដមា ង / សបាត  ៍

សិកាវទិា

សាស្រសតសងគម្
ចំ្បដណេះដឹងអំពីជប ៉ុៃ ៨៦ ដមា ង

២ ដមា ង        

(៤៣ សបាត  ៍)
_____ _____ ៨៦

ភាសាជប ៉ុៃ ទទួ បាៃជំនញភាសាជប ៉ុៃ ៧៧៤ ដមា ង
១៨ដមា ង      

(៤៣ សបាត  ៍)
_____ _____ ៧៧៤

សរ៉ុប _____ ៨៦០
២០               

(៤៣ សបាត  ៍)
_____ _____ ៨៦០

(២) វគគសកិាភាសាជប ៉ុៃ ២ឆ្ា ំ  (១ ថាា ក់ = ៤៥ នទី)

ដមា ងសិកា         

សរ៉ុប (១ ឆ្ា ំ)

សរ៉ុបថាា ក់     

ដមា ង / សបាត  ៍
សរ៉ុបថាា ក់ (១ឆ្ា ំ)  

សរ៉ុបថាា ក់     

ដមា ង / សបាត  ៍

សិកាវទិា

សាស្រសតសងគម្
ចំ្បដណេះដឹងអំពីជប ៉ុៃ ៨៦ ដមា ង

២ ដមា ង        

(៤៣ សបាត  ៍)
៨៦(ដមា ង)

២ ដមា ង        

(៤៣ សបាត  ៍)
១៧២

ភាសាជប ៉ុៃ ទទួ បាៃជំនញភាសាជប ៉ុៃ ៧៧៤ ដមា ង
១៨ដមា ង      

(៤៣ សបាត  ៍)
៧៧៤(ដមា ង)

១៨ដមា ង      

(៤៣ សបាត  ៍)
១៥៤៨

សរ៉ុប  (ដមា ង) _____ ៨៦០
២០               

(៤៣ សបាត  ៍)
៨៦០

២០               

(៤៣ សបាត  ៍)
១៧២០

ដ ម្ េះ        

ថាា ក់
មាតិការ

ឆ្ា ំទី១ ឆ្ា ំទី២

សរ៉ុបថាា ក់   (ដមា ង)

ឆ្ា ំទី២ឆ្ា ំទី១
ដ ម្ េះ        

ថាា ក់
មាតិការ សរ៉ុបថាា ក់   (ដមា ង)



ឧបសម្ព ័ៃធ ទី២ (ទាក់ទងៃិងមាក្ត ២៣)

ការត្របឡង ការច ោះគ ម្ ោះនិងម្ងៃសិកា

វគគសកិា១ឆ្ា ំ

២០០០០ដយៃ

៨០០០០ ដយៃ

៥៨០០០០ដយៃ

៤០០០០ ដយៃ

នងាការក្ប ង

នងាការច្ប៉ុេះដ ម្ េះ

នងាការសិកា

នងាសមាា រេះបរកិាខ រ

វគគសកិា២ឆ្ា ំ

២០០០០ដយៃ

៨០០០០ ដយៃ

១១៦០០០០ដយៃ

៨០០០០ ដយៃ


