
 

 

Soli Deo Gloria! 

 

 

Soli Deo Gloria! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អាស័យដ្ឋា ន : #316, St 68 K, Phum Preysala, Sangkat Kakab, Khan Posernchey, Phnom Penh 

វិទ្យាស្ថានព្រេសប ៊ីព្េរានកម្ពុជា ការិយាល័យកិច្ចការសិកសា ានិងការចូ្លព្រៀនា៖ www.cpti.edu.kh 

ទូ្យរសេទៈាសីហា (092-565-285) / លីាយុនស ូា(012-682-030) / ហានាអ ូស ូ(017-883-011) 

 

វទិ្យាស្ថា នព្រេសប ៊ីព្េរានកម្ព ុជា 

ការព្ររើសព្រើសនិសសិតថ្ម៊ីឲ្យចូលសកិាឆ្ន ាំ2022-2023 
 

http://www.cpti.edu.kh/


 

១. សិទ្ធិក្នុងការដាក្់ពាក្យ និង មុខវិជ្ជាសិក្ា 

ព្បកខជនដែលបានទ្យទួ្យលរជម្ុជទឹ្យកព្លើសេី១ឆ្ាាំាព្ ើយទ្យទួ្យលការសិកាព្រៀនសូររេីការែឹកនាាំែ៏លអ
របស់ព្បសកជន។ាសិសសអាច្ដាក់ពាកយចូ្លព្រៀនដន្កាព្ទ្យវវិទ្យា(Theologyាព្ ាការ់ថា Th) ការអប់រំររីស្ទាន
(Christian Educationាព្ ាការ់ថា C.E)  ែន្រនតីសាំរាប់រកុម្ជាំនុាំ(Church Musicាព្ ាការ់ថាC.M)ានិង ការប
ណ្តុះបណ្ លររូម្ព្រយយ(Early Childhood Education ព្ ាការ់ថាាE.C.E) ។ 

២. វគ្គសិក្ា 

១) វគ្គសិក្ាបរិញ្ញាបត្រពេញព  ាង 

ព្បកខជនដែលឆ្លងការ់ការរបលងជាប់ថ្ាក់ទី្យ១២ អាច្ចូ្លព្រៀនបរិញ្ញាបររព្ទ្យវវិទ្យា (B.Th, B.A) ដែល
ទ្យទួ្យលស្គាល់ព្ដាយរកសួងេម្មការនិងស្ាសនា និងា សមារម្ន៍ព្ទ្យវវិទ្យាអប់រំអាសុី(ATEA)។ា និសសិរដែល
បានបញ្ចប់ថ្ាក់បរិញ្ញាបររទូ្យព្ ាាអាច្ចូ្លវរគសិកាដន្កាអនុបណឌិរននការរង្វាល(M.Div) និងាអនុបណឌិរនន
រន្រនតី(M.A)។និសសិរដែលមានអាំព្ ាយទានជាស្ារស្តាចារយាបនទាប់េីបញ្ចប់ដន្កាM.Div អាច្ព្រៀនវរគសិកា
ដន្កាព្ទ្យវវិទ្យាននព្បសកកម្ម(Th.M)។ាកាំណរ់ច្ាំ ាាំថាាវរគសិកាទាាំងអស់បព្រងៀនជាភាស្ាដមមរាព្លើកដលងដរ
វរគសិកាដន្កាTh.M ររូវបានបព្រងៀនជាភាស្ាអង់ព្រលសានិងាភាស្ាដមមរា។ 

២) វគ្គសិក្ាកំ្រិរសញ្ញាបត្រពទ្វវិទ្ា 

ច្ាំព្ពាុះសិសសដែលបានបញ្ចប់ការសិកាព្ ាថ្ាក់ទី្យ១០ា ព្នាុះអាច្ចូ្លសិកាថ្ាក់ឌីបលូម ា(Diploma) 
ដែលមានកម្មវិេីសិកាែូច្គ្្ាព្ ានឹងថ្ាក់ាB.TH និង B.A ដែរ) និងាកម្មវិេី វឹក វឺនររូរង្វាល(PTP)។ា វរគ
សិកា វឹក វឺនររូរង្វាលារឺជាវរគសិកាសរមាប់និសសិរដែលបញ្ចប់ថ្ាក់ឌីបលូម ា(Diploma) េីវិទ្យាស្ថានរបស់
ព្យើងា ឬបានបញ្ចប់ការសិការយៈព្េល៣ឆ្ាាំេីស្ាលារេុះរម្ពីរព្នសងា ព្ ើយបានបព្រម្ើេួកជាំនុាំកុ្ងការង្ារជា
ររូរង្វាលរយៈព្េល៥ឆ្ាាំព្ ើងព្ ា។ 

៣) ដំព ើរការពទេរព ្ាោះចូលពរៀន 

និសសិរដែលព្នទរព្ មាុះា ព្នាុះររូវទ្យទួ្យលការរបលងចូ្លព្រៀនែូច្និសសិរថ្មីដែរ។ា បនទាប់េីរបលងជាប់
ព្ ើយាព្នាុះវិទ្យាស្ថាននឹងទ្យទួ្យលស្គាល់េិនទុម្ួយដន្កាកុ្ងករណីដែលភជាប់ម្កជាម្ួយរេឹរតិបររេិនទុដែលទ្យទួ្យល
បានេីស្ាលារេុះរម្ពីរព្នសង។ 

 

 



 

 មលឹម្ស្ារលម្អិរាសូម្ព្ម្ើលកុ្ងតារាងខាងព្រកាម្៖ 
 

តារាងអំេីវគ្គសិក្ា និង លក្ខខ័ ឌដាក់្ពាក្យ 
 វរគព្រជើសព្រើស ឆ្ាាំសិកា លកខម័ណឌដាក់ពាកយ 

ថ្ាក់ម្ហាវិទ្យាល័យ 
បរិញ្ញបររព្ទ្យវវិទ្យា(B.Th) និង
បរិញ្ញាបររអប់រំររីសទបរិសទ(B.CE) 
និងាបរិញ្ញាបរររន្រនតីេួកជាំនុាំ(B.C.M)  

៤ឆ្ាាំ 
សិសសមានសញ្ញាប
ររម្េយម្សិកា
ទុ្យរិយភូម្ិ 

ថ្ាក់ឯកព្ទ្យស ឌីបលូម ា(Diploma) ៤ឆ្ាាំ សិសសដែលបញ្ចប់
ថ្ាក់ទី្យ១០ព្ ើងព្ ា 

 ថ្ាក់បណ្តុះបណ្ លររូម្ព្រយយ
(E.C.E)ាសិកាព្េលរព្សៀល ២ឆ្ាាំ 

សិសសបញ្ចប់ថ្ាក់ទី្យ
១២(អាច្មានសាំនួរ
ព្ដាយដ កព្ ាព្េល

របលង) 

 ថ្ាក់ វឹក វឺនររូរង្វាល(PTP) ៣ឆ្ាាំ 
អ្កដែលបញ្ចប់ថ្ាក់
ឌីបលូម ាដន្កព្ទ្យវវិទ្យា
(Diploma) 

ករម្ិរបរិញ្ញាបររជាន់
មពស់ 

ថ្ាក់អនុបណឌិរននការរង្វាយ
(M.Div) 

៣ឆ្ាាំ អ្កដែលបញ្ចប់
ម្ហាវិទ្យាល័យ៤ឆ្ាាំ 

 ថ្ាក់អនុបណឌិររន្រនតីរកុម្ជាំនុាំ
(M.C.M) 

២ឆ្ាាំ 
អ្កដែលបញ្ចប់
ម្ហាវិទ្យាល័យដន្ក

រន្រនតី 

 ថ្ាក់អនុបណឌិរព្ទ្យវវិទ្យា(Th.M in 

Missiology) 
២ឆ្ាាំ អ្កបញ្ចប់

ថ្ាក់M.Div 
 

៣. េរ៌ ានអំេីការព្វើពរសតចូលពរៀន និង កាលវិពចេទ្ 

១) កាលបរិពចេទ្ចចក្ពាក្យសំុចូលពរៀន និង ថ្ងៃទុរកំ្ រ់ការដាក់្ពាក្យចូលពរៀន 

- នថ្ៃទី្យ២៩ាដមសីហាាឆ្ាាំ២០២២ាែល់ានថ្ៃទី្យ៩ាដមដមេូ្ាឆ្ាាំ២០២២ 

-ា ព្លាកអ្កអាច្ទាញយកពាកយសុាំចូ្លព្រៀនេីព្រ ទ្យាំេ័ររបស់វិទ្យាស្ថាន(cpti.edu.kh)ា ា ព្ ើយបាំព្េញ
ព្ែើម្បីដាក់ពាកយ(នថ្លដាក់ពាកយ10$)ា 



 

-  ឯកស្ារដាក់ពាកយ៖ា ពាកយសុាំចូ្លព្រៀន(ទ្យរម្ង់ឯកស្ាររបស់វិទ្យាស្ថាន)ាសញ្ញាបររបញ្ចប់ការសិកា
មពស់បាំនុរ(សញ្ញាបររបញ្ចាក់ការសិកាច្ាំព្ពាុះថ្ាក់បរិញ្ញបររា ររូវដាក់សញ្ញាបររម្េយម្សិកាទុ្យរិយភូម្ិ)ា
លិមិរេិនិរយសុមភាេ(ទ្យរម្ង់ឯកស្ាររបស់វិទ្យាស្ថាន)ា ព្សៀវព្ ាររូស្ារ(ច្ាប់ច្ម្លង)ា អរតសញ្ញាណបណណ
(ច្ាប់ច្ម្លង)(អរតសញ្ញាណបណណសញ្ជារិដមមរ)ា ា ពាកយព្ស្ើរសុាំចូ្លព្រៀនព្ ាវិទ្យាស្ថានព្ទ្យវវិទ្យាព្រេសប ៊ីព្េរាន
កម្ពុជា(ច្ាំព្ពាុះថ្ាក់ាM.Div ឬ PTP)។ 

២) ការច នាំការត្បលងពលើក្ទី្១ 

-ាថ្ាក់៖ M.Div, PTP 

- កាលបរិព្ច្េទ្យ៖ានថ្ៃទី្យ១៩ាដមរុលាាឆ្ាាំ២០២២ាព្ម ាង៨ាៈ៣០ា(លទ្យធនលព្ច្ញព្ ានថ្ៃទី្យ២០ាដមរុលា) 

- ម្ុមវិជជារបលងចូ្ល៖ារេុះរម្ពីរាភាស្ាអង់ព្រលសាសាំនួរច្ព្ម្លើយមលីព្គ្ាលលទ្យធិររីស្ទានានិងសាំភាសន៍។ 

(សូម្ព្ម្ើលតារាងសរមាប់េរ៌មានលាំអិរ) 

 វរគសិកាព្នុះរឺបណ្តុះបណ្ លព្ែើម្បីឲ្យកលាយជាររូរង្វាលាអ្ករបលងជាប់ររូវដរចូ្លរួម្ព្រៀនវរគ
សិកាភាស្ារកិការយៈព្េល៤អាទិ្យរយ។ 

៣) ការច នាំការត្បលងពលើក្ទី្២ 

- ថ្ាក់៖ា B.Th., Dip(in Theo), B.C.M., B.C.E. E.C.E., M.C.M., Th.M, ការព្នទរនិសសិរថ្ាក់       

បរិញ្ញាបររ 

- កាលបរិព្ច្េទ្យ៖ានថ្ៃទី្យ១៤ាដមដមេូ្ាឆ្ាាំ២០២២ាែល់នថ្ៃទី្យ៣០ដមវិច្េិកាាឆ្ាាំ២០២២(លទ្យធនលព្ច្ញព្ ានថ្ៃទី្យ
១៥ាដមេូ្) 

- ម្ុមវិជជារបលងចូ្ល៖ា រេុះរម្ពីរា ភាស្ាអង់ព្រលសា និងសាំភាសន៍។(សូម្ព្ម្ើលតារាងសរមាប់េរ៌មាន
លាំអិរ) 

៤) មុខវិជ្ជាត្បលង 

- ទូ្យព្ ា៖ាភាស្ាអង់ព្រលសារេុះរម្ពីរានិងសាំភាស៍ 

- M.Div, PTP : សាំនួរច្ព្ម្លើយមលីព្គ្ាលលទ្យធិររីស្ទាន 

- ថ្ាក់រន្រនតីេួកជាំនុាំ៖ាការអនុវរត(ឧបករណ៍ព្ភលងាឬការព្របើរបាស់សព្ម្លង។ា(សូម្ព្ម្ើលតារាងសរមាប់េរ៌
មានលាំអិរ) 



 

-ាកាលបិព្ច្េទ្យចូ្លព្រៀនា៖ានថ្ៃទី្យ៥ាដមេូ្ាឆ្ាាំ២០២២ 

៥) ការចំណាយទាំំងអស់ 

- នថ្លដាក់ពាកយ៖ា $10 (ព្លាកអ្កអាច្ទាញយកពាកយសុាំចូ្លព្រៀនេីព្រ ទ្យាំេ័ររបស់វិទ្យាស្ថានា ព្ ើយ
បាំព្េញារួច្យកម្កដាក់ព្ ាវិទ្យាស្ថាន) 

- នថ្លចុ្ុះព្ មាុះចូ្លព្រៀន៖ា$20 

- ការេិនិរយសុមភាេ៖ $15(នថ្លព្របើរបាស់ព្ ាម្នទីរព្េទ្យយាព្ របុន) 

- នថ្លសិកា១ររីមាស(១ឆ្ាាំមាន៣ររីមាស) ៖ $150(ព្ ាព្េលបង់តាម្ររីមាសា ឬតាម្ដមា ររូវមាន
សាំព្ណើរសុាំេីររូរង្វាលាឬព្បសកជនទ្យទួ្យលបនទុក)  

- នថ្លស្្ាក់ព្ ា១ររីមាស៖ $50 

- បនទាប់េីរបលងជាប់ានិសសិរថ្ាក់បរិញ្ញាបររទាាំងអស់ាព្ែើម្បីចូ្លរួម្ថ្ាក់ភាស្ាអង់ព្រលសរបស់មលួនអាច្
ររូវបង់នថ្លសិការិច្រួច្ាដែលអាច្ទ្យទួ្យលការវាយរាំនលេិនទុភាស្ាអង់ព្រលសាា។ 

៦) លិខិរវាយរំថ្លថ្នអនក្គ្ង្វាល 

-ា វរគសិកាាM.Divា និង PTP រឺជាវរគសិកាដែល វឺក វឺនអ្ករង្វាលា និសសិរររូវមានការរេម្ទ្យទួ្យល
សិសសឲ្យចូ្លព្រៀនេីរកុម្រេឹកាចាស់ទុ្យាំា ែូព្ច្្ុះនិសសិរររូវភជាប់បដនថម្កនូវលិមិរបញ្ជាក់ដែលព្ច្ញេី
សមារម្រណៈរេឹកាចាស់ទុ្យាំេួកជាំនុាំព្រេសប ៊ីព្េរានកម្ពុជា(PPCC)។ 

- ករណីនិកាយព្នសងា រឺររូវការលិមិរអនុញ្ញារា ដែលមានទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជាម្ួយនឹងការអប់រំខាងព្ទ្យវវិទ្យា
របស់អ្កទ្យទួ្យលមុសររូវព្ ាកុ្ងនិកាយព្នាុះ។ 

៤. អរថត្បព ាជន៍ពទេងៗ 

①ាបនទាប់េីបញ្ចប់ការសិកាព្ ាវិទ្យាស្ថានព្យើងព្ ើយាព្នាុះនិសសិរអាច្ព្េវើសកម្មភាេជាររូនាយែាំណឹងាលអា
ឬររូរង្វាលរបស់និកាយព្រេសប ៊ីព្េរាន(PPCC) តាម្រយៈែាំព្ណើរការដែលនិកាយព្នុះកាំណរ់ឲ្យ។ 

② មានរបេ័នធអាហាររូបករណ៍សរមាប់និសសិរព្ឆ្្ើម្ានិងានិសសិរដែលព្េវើការង្ារសរមាប់ស្ាលា។ 

③ សិសសដែលព្នទរចូ្លាាបនទាប់េីរបលងជាប់ការរបលងចូ្លព្រៀនព្ ើយាព្បើមានភជាប់ម្កជាម្ួយនូវរេឹរតិបររ
េិនទុេីស្ាលាព្នសងាព្នាុះវិទ្យាស្ថានព្យើងអាច្ទ្យទួ្យលស្គាល់នូវេិនទុដន្កមលុះដែលស្ាលាព្នសងព្នាុះព្ច្ញឲ្យ។ 



 

 ការរបលងែាំព្ណើរការព្ ាព្ដាយមានរមលារេីគ្្ា។ា អ្កចូ្លរួម្ម្ាក់ៗររូវពាក់ម ាស់ា ព្ ើយអ្ក ា
ដែលមានររុនព្ ត្ាា ម្ិនររូវបានអនុញ្ញារឲ្យចូ្លបនទប់របលងព្ ើយ។ា ករណីដែលមានកាំព្ ាព្លើសេី៣៧.៨
សងាព្សាព្នាុះសូម្ទាក់ទ្យងម្កកាន់វិទ្យាស្ថានជាម្ុន។ 

 លាំដាប់លាំព្ដាយ 
១)ាបនទាប់េីបានទាញយកពាកយសុាំចូ្លព្រៀន(www.cpti.edu.kh)ព្ ើយាសូម្រេីនានិងាសរព្សរបាំព្េញារួច្

ព្ ើយព្រៀបច្ាំឯកស្ារដាក់ពាកយា និងា បញ្ជូនម្កវិទ្យាស្ថានា ព្ទ្យវវិទ្យាព្រេសប ៊ីព្េរានកម្ពុជា(ររូវដាក់លិមិរវាយ
រនម្លអ្កជួយឧបរថម្ភកុ្ងព្រស្ាម្សាំបុររបិរជិរារួច្បញ្ជូនម្កានថ្លទ្យទួ្យលឯកស្ារា$10 កុ្ងែាំព្ណើរការដាក់ពាកយា
ព្បកខជនចាាំបាច់្ររូវជួបម្ុមផ្ទាល់ជាម្ួយអ្កទ្យទួ្យលមុសររូវរបស់ស្ាលា)។ 

២) បនទាប់េីរបលងរួច្ព្ ើយា ែាំព្ណើការចុ្ុះព្ មាុះព្េវើព្ ើងព្ ាតាម្លទ្យធនលរបលង (ម្កទ្យទួ្យលលិមិរ
អនុញ្ញារឲ្យចូ្លព្រៀនានិងាបង់នថ្លច្ាំ ាយ)។ 

ការទតល់េនេុ កាលបរិពចេទ្ត្បលង ការត្បកាសលទ្ធទល និង ថ្ងៃទុរក្ំ រ់ចុោះព ្ាោះ 

ថ្នាក់្ េិនេុមុខវិជ្ជាត្បលង ថ្ងៃត្បលង ថ្ងៃពចញលទ្ធទលនិង 
ចុោះព ្ាោះ 

M.Div, P.T.P 

រេុះរម្ពីរ(៤០េនិទុ)ាសាំនួរច្ព្ម្លើយមលី
ព្គ្ាលលទ្យធិររីស្ទាន(២០េនិទុ) 
ភាស្ាអង់ព្រលស(២០េិនទុ) 
សាំភាសន(៍២០េនិទុ) 

នថ្ៃទ្យី១៩ាដមរលុាាឆ្ាាំ
២០២២ 

ព្ម ាង០៨:៣០ារេកឹ 

នថ្ៃទ្យី២០ាដមរុលា 
(ព្ច្ញលទ្យធនល) 
នថ្ៃទ្យី២៨ាដមរុលា 

(នុរកាំណរក់ារច្ុុះព្ មាុះ
ច្ូលព្រៀន) 

Th.M 
ការយល់អាំេកីារអានភាស្ាអង់ព្រលស
(៥០េនិទុ)សាំភាសន(៍៥០េិនទុ) 

នថ្ៃទ្យី១៤ាដមេ្ ូ
ឆ្ាាំ២០២២ 

ព្ម ាង០៨:៣០នាទ្យី
រេឹក 

នថ្ៃទ្យី១៥ាដមេ្ ូ
(ព្ច្ញលទ្យធនល) 

នថ្ៃទ្យី២៣ាដមេ្ូ(នុរកាំណរ់
ការច្ុុះព្ មាុះច្លូព្រៀន) 

B.A. in C.E., 

(B.C.M, B.Th) 

រេុះរម្ពីរ(៥០េនិទុ) 
អង់ព្រលស(៣០េនិទុ) 
សាំភាសន(៍២០េនិទុ) 

M.C.M. 
សាំភាសន(៍២០េនិទុ) 
ការអនុវរតន៍(៨០េនិទុ) 

B.Th 
រេុះរម្ពីរ(៥០េនិទុ) 

ភាស្ាអង់ព្រលស(៣០េនិទុ) 
សាំភាសន(៍២០េនិទុ) 

B.C.M. 
រេុះរម្ពីរ(៣០េនិទុ)ា 

ភាស្ាអង់ព្រលស(២០េិនទុ) 
សាំភាសន(៍១០េិនទុ) 



 

ាការអនុវរតន៍(៤០េនិទុ) 

E.C.E 
រេុះរម្ពីរ(៥០េនិទុ) 

ភាស្ាអង់ព្រលស(៣០េនិទុ) 
សាំភាសន(៍២០េនិទុ) 

 

 ការរបលងការអនុវរតន៍រន្រនតី៖ាវង់រន្រនតីាឬាេាណូ(រន្រនតីបុរាណាសរព្សើរែាំព្កើងាឬារន្រនតីររីស្ទានសម្័យ
ទ្យាំព្នើបព្រជើសព្រើសយក១បទ្យមលួនឯងាព្លងព្ដាយការច្ងចាាំ)ាែូរន្រនតី(រន្រនតីបុរាណាសរព្សើរែាំព្កើងាឬារន្រនតីររីស្ទា
នសម្័យទ្យាំព្នើបាព្រជើសព្រើស១បទ្យមលួនឯងាព្រច្ៀងព្ដាយការច្ងចាាំ)។ 

 សរមាប់េរ៌មានបដនថម្ា ព្នាុះសូម្ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងម្កអ្កទ្យទួ្យលមុសររូវទ្យទួ្យលពាកយព្ មាុះា សីហា(092-

565-285 ជាភាស្ាដមមរ)ាឬព្បសកជនាលីាយុនស ូ(012-682-030 ជាភាស្ាកូព្រា ានិងាភាស្ាដមមរ)ាព្រៀងរាល់ព្ម ាង
ព្េវើការ(នថ្ៃច័្នទា ែល់ាសុរកា ព្ម ាង៩ាៈ០០រេឹកាែល់ា៥ាៈ០០លៃាច្)។ា របសិនព្បើព្លាកអ្កច្ង់ម្កស្ាកសួរេរ៌
មានព្ ាវិទ្យាស្ថានាព្នាុះសូម្ទាក់ទ្យងម្កព្យើងមុ្ាំជាម្ុនាព្រពាុះព្យើងមុ្ាំអាច្នឹងម្ិនព្ ាកដនលងព្េវើការាព្ដាយស្ារ
ភារកិច្ចផ្ទាល់មលួន។ 

 

វិទ្ាស្ថានពត្េសប ៊ីព្រានក្មពុជ្ា អគ្គនាយក្ គី្ម ចជហូ 

ត្េឹទ្ធបុរសក្ម្វិ្ីសិក្ា ត្គូ្គ្ង្វាល ហាន អ ូស ូ 


