
ការជ្រើសជរ ើសអាហារបូករណ៍ស្ាប់និសសតិអាស៊ា ន 
ឆ្ន ាំ២០១៧  ថ្នន ក់បរញិ្ញា ប្ត 

ជៅសកលវិទ្យាលយ័ ស៊ា៊ុនយ៉ា តជសន 
សាកលវទិាល័យស ុនយ៉ា តសសន       គឺសាកលវទិាល័យមយួដដលមានភាពលបសី ម្ ោះទាំងសៅ 

កនុងរសុកនងិសរៅរបសទស  ដដលជាអងគភាពមយួសធវើការសិការសាវរជាវដបបវទិាសាស្រសត វបបធម ៌ និង 

ការបណតុ ោះបណ្តត លធនធានមនុសស   សហើយកជ៏ាសាកលវទិាល័យមយួដដលមានកិចចសហរបតិបតតិការ 

ខាងវស័ិយអបរ់ ាំជាមយួនឹងបណ្តត សាកលវទិាល័យជាសរចើនសៅសរៅរបសទស។ កនុងសោលបាំណងបសងកើន 

គុណភាពវស័ិយអបរ់ ាំឲ្យមានការសកើនសឡើង          សាកលវទិាល័យស ុនយ៉ា តសសនបានសរៀបចាំសឡើងនូវ  

អាហារបូករណ៍ថ្នន កប់រញិ្ញា បរតសរមាបសិ់សស និសសតិអាសា នមកសិកា។  

១. លក្ខខណ្ឌ ស្នើ្  ុំ 
១.១.  មានសញ្ញា តិ នងិលិខតិឆលងដដនបរសទស។ 
១.២.  សុខភាពលអ ខិតខាំសិកាសរៀនសូស្រតត សោរពសៅតាមបទវនិយ័របស់សាលានងិចាប ់
របស់របសទសចនិ នងិមនិមានជាបព់ីបទឧរកិដឋសផសងៗ។ 

១.៣. រតូវមានសញ្ញា បរត  នងិលទធផលទុតិយភូម ិ (សូមបកដរបជាភាសាអងស់គលស ឬភាសាចិន)
។ ធាល បចូ់លរមួកិចចការសងគម មានសទពសកាសលយខាងវស័ិយខាងវស័ិយកីឡា តស្រនតី វបបធមរ៌តឹកានល់អ(សបើ
មានសូមសធវើការបញ្ញា កព់ីអងគភាព)។ 

១.៤. ករមតិភាសា 
ជាំនាញវទិាសាស្រសត និងសសដឋកិចចរគបរ់គង រតូវមានសញ្ញា បរត HSK ករមតិ ៥ ពិនទុ១៨០សឡើង។  
ជាំនាញសវជាសាស្រសត និង វទិាសាស្រសតបសចចកវទិា រតូវមានសញ្ញា បរត HSK ករមតិ ៤ ពនិទុ១៨០សឡើ

ង។ 
របសិនសបើសិសស និសសតិមានករមតិភាសាចិនមនិរគបល់កខខណឌ ខាងសលើ សរកាយពីដឹងលទធផល

សាលាបានសរជើសសរ ើសមកចូលរចួ សាលានងិសរៀបចាំឲ្យសិសស និសសតិសរៀនភាសាចនិរយៈសពល ១ឆ្ន ាំ 
សរកាយពីបញ្ចបរ់គបស់រកឌីត សទើបអាចចូលសិកាជាំនាញបាន។ 

១.៥. លិខិតឧសទទសនាមពអីងគភាព 
២. អាហារូបក្រណ៍្ ២០០ក្ន្លែង 

អាហារបូករណ៍ ២០កដនលងសរមាបរ់បសទសនមីយួៗ។ 
៣. កាលបរសិចេទស្នើ្  ុំ 

ថ្ថៃទី១៥ ដខកុមភៈ ដល់ ថ្ថៃទី៣០ ដខសមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ 



៤. រសបៀបស្នើ្  ុំ 
៤.១ ឯកសារសសើនសុាំ រតូវថតចមលងសញ្ញា បរតដដលមានការបញ្ញា កព់ីសាលាខណឌ ឬរកុង និងឯក

សារបកដរបរតូវមានការសបាោះរតាពីអងគភាពបកដរប។ 
ល.រ ឯកសារ លកខខណឌ  

១ 
ថតចមលង លទធផលនិងសញ្ញា បរត

ទុតិយភូម ិ

អនកមនិទនម់ានអាចបញ្ញា កលិ់ខិតពសីាលាថ្នបាន

បញ្ញា ប។់ 

២ ថតចមលងសញ្ញា បរតភាសា តាមលកខខណឌ ខាងសលើ។ 

៣ 
ថតចមលងលិខិតសរសសើរ រលិឺខតិបញ្ញា ក់

ការងារ 

បកដរបជាភាសាចិនឬភាសាអងស់គលស។ 

៤ ការដណនាាំខលួន 

ក. សរសសរជាភាសាចិន ឬភាសាអងស់គលស អាចសរៀបរាប់

ពីសោលបាំណងមកសិកា បទពិសសាធនថ៍្នសិកា 

ចាំណងច់ាំណូលចិតត។ល។ 

ខ.សរសសរចបស់រកាមសាំសណរ សូមសអាយមានការហតថ

សលខាបញ្ញា ក។់ 

របសិនសបើជាបក់នុងការសសនើសុាំសាលានឹងបញ្ាូ លលិខិតអាហារបូករណ៍សៅអនកសសើ នសុាំ។ 
៤.២. ការសសើ នសុាំតាមអនឡាញ 

（១）ចុោះស ម្ ោះសៅកនុងសវបសាយ http://application.sysu.edu.cn រចួសរជើសសរ ើស ពាកយ 
“校级奖学金”បនាទ បម់កបាំសពញដបបបទ និងយកឯកសារសសនើសុាំទាំងអស់បញ្ចូ លសៅកនុងសវប

សាយ(បញ្ញា កសូ់មសសតនឯកសារ)។ 
（២）បញ្ញា ក ់
ក. បាំសពញដបបបទរចួមនិចាំបាចស់ផៃើឯកសារមកសាលាតាមថ្របសណីយសឡើយ។ 
ខ. ឯកសារមនិរគបរ់ោនត់ាមលកខខណឌ  សាលាមនិទទួលសឡើយ។ 

៥. ប្រាក្ឧ់បត្ថម្ភអាហារូបក្រណ៍្ 
៥.១. ជាំនាញវទិាសាស្រសត នងិសសដឋកិចចរគបរ់គង ១នាក ់ ៥៦០០០យន័កនុងមយួឆ្ន ាំ (រមួមានថ្ថល

សិកា ២៦០០០យន័ នងិ របាកជ់ីវភាព ៣០០០០យន័)។ 
៥.២. ជាំនាញវទិាសាស្រសតបសចចកវទិា ១នាក ់ ៦៣៨០០យន័កនុងមយួឆ្ន ាំ (រមួមានថ្ថលសិកា 

៣៣៨០០យន័ និង របាកជ់ីវភាព ៣០០០០យន័)។ 

http://application.sysu.edu.cn/


៥.៣.ជាំនាញសវជាសាស្រសត ១នាក ់៧៨០០០យន័កនុងមយួឆ្ន ាំ (រមួមានថ្ថលសិកា ៤៨០០០យន័ នងិ 
របាកជ់ីវភាព ៣០០០០យន័)។ 

របាកជ់ីវភាពនងិរតូវបានសាលាបញ្ាូលសៅកនុងកាតធនាោរ។របាកស់រមាបក់ារសាន កស់ៅ បណ័ឌ
ធានារា៉ាបរ់ង ទដិ្ឋឋ ការ នងិសាំបរុតយនតសហាោះ សិសស និសសតិជាអនកបងស់ដ្ឋយខលួនឯង។ 
៦. ប្រាក្ឧ់បត្ថម្ភអាហារូបក្រណ៍្ប្ររចុំឆ្ន ុំ 

ក. របាកឧ់បតថមភអាហារបូករណ៍របចាំឆ្ន ាំមានកាំណតស់ទើបមានសរមាបដ់តនិសិសតថ្នន កប់ញ្ញា បរត 
ដតប៉ាុសណ្តត ោះ។ 

ខ. ថ្នន កប់ាំប៉ានភ់ាសាចនិមយួឆ្ន ាំរបាកឧ់បតថមភអាហារបូករណ៍គឺសថិតសៅរបាកឧ់បតថមភខាងសលើ។ 
គ. និសសតិមកសិកាសៅទីសនោះសិកាជាបរ់គបស់រកដីឌដដលសាលាបានដ្ឋកអ់ាចបនត 
អាហារបូករណ៍បាន។ 

៧. ការសប្ររើ្សរ ើ្   
ក. រគបឆ់មាសសាលាបានសរៀបចាំរគូសរមាបទ់ទួលនងិសឆលើយតបឯកសារសិសស និសសតិ។ 
ខ.ឯកសាររតូវបញ្ាូ លរតូវមកអុីដម៉ាល wuhao36@mail.sysu.edu.cn និង 

yangwq6@mail.sysu.edu.cn。 
គ. សរកាយកាលបរសិចចក២សបាត ហ៍ឈបទ់ទួលពាកយ សាលាអាចមានការសធវើបទសាំភាសន។៍ 
ឃ. លទធផល ៖ មុនថ្ថៃទី៣០ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

៨. ទុំនាក្ទ់ុំលង្រួពត្ម៍ាល 
ស ន្ ោះរគូ៖ Wu Hao និង Yang Weiqing 

អុីដម៉ាល៖ wuhao36@mail.sysu.edu.cn, yangwq6@mail.sysu.edu.cn 

សារសអឡិរតនូិច៖ 0086-20-84115621 

ទូរស័ពទទាំនាកទ់ាំនង៖ 0086-20-84112480/ 84110848 

អាស័យដ្ឋឋ ន៖ Office for International Student’s Affairs of Sun Yat-sen University, 

No.135 Xingangxi Road, Guangzhou, China 

សលខកូដតាំបន៖់ 510275 
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