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បណណល័យ MSU េរៀបចំកមមវ ិធីដំេណរេឆពះេទកន់អស៊ន
កលពី ៃថងទី ២៦ កញញ ២០១២ េម៉ ង ៩.០០-១២.០០ នទី បណិឌ តស៊ុរ ិថង សុី
សៈអត

នយកបណណល័យ

សកលវ ិទយល័យមហសរខម

ទទួល

សវគមន៍វយគមិននិ ងចូលរួមកមមវ ិធី “ដំ េណរេឆពះេទកន់អស៊ន” េនបនទប់
របជុំជន់ទី១

បណណល័យ

ជកមមវ ិធី ែដលបណណល័យេរៀបចំ េឡងេដមបី

ផសពវផសយចំ េណះដឹង ពត៌មន និ ង បេងកតទសសនគតិវ ិជជមនកនុងងករេរតៀម

ខលួនចូលជសហគមអស៊នរបស់និសសិត បុគគលិក រពមទំងអនកេរប របស់េស
វកមមទូេទ េដមបីឱយមនកមមវ ីធី ែសវងយល់ សមហរ ័ណកមមឱយសមរសបេទ

តមយុគសម័យ និងករែរបរបួលរបស់សងគម េហយេដ រេទតមយុទស
ធ
រសតរបស់សកលវ ិទយល័យមហសរខម គឺ
ជមជឈមណឌល និងសថប័នសិកសនំមុខេគេនភគឦសន រពមទំងេរៀបចំខួលនចូលជសហគមអស៊នផង។
កមមវ ិធី “ដំ េណរេឆពះេទកន់ អស៊ន” េលកទី១ បណណល័យសកលវ ិទយល័យមហសរខមទទួលបនករចូលរួម
យ៉ ងលអពីនិសសិត ASEAN Classroom Program ថនក់បណិឌ ត អនុ បណិឌ ត បរ ិញញប័ រត មហវ ិទយល័យអប់ រ ំ សកល
វ ិទយល័យមហសរខមមន និសសិតកមពុជ ឡវ េវៀតណម មកេធវជវគមិន និងែសវងយល់ពីអស៊ន ACPProgram

និងេរឿងរ៉ វរបស់របេទសជិតខងអស៊នទំង៣ របេទស កនុងរបធនបទ “What you want to Show about your country?” េដយករនិយយេរឿងរ៉ វេនកនុងរបេទសនិមួយៗ ដូ ចជទីតំងភូមិសរសត ទីកែនលងសំខន់ៗ មរតកេលក រមមណី

ដឋន ចំណុចខលំងរបស់របេទសនិមួយៗ ករែតងខលួន អហរ របៃពណី សិលបះវបបធម៌ កររស់េន។ កនុងកមមវ ិធី េនះែដរ

ក៏អនកែដលចប់អរមមណ៍ចូលរួមដូចជនិសសិតមហវ ិទយល័យមនុ សសសរសត និងសងគមសរសត មហវ ិទយល័យអប់ រ ំ
មហវ ិទយល័យវ ិទយសរសត មហវ ិទយល័យទិចណូឡូជី សរសតចរយ បណណរកស មកពីសកលវ ិទយល័យរជភ័តមហ

សរខម សលសធិតមធយមសកលវ ិទយល័យមហសរខម និ សសិតជប៉ុ ន សវីសេហសែឡន អឡឺម៉ង់ និងអនកែដល

ចប់អរមមណ៍េផសងៗជង ៨០ នក់ ។
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MSU របជុំ សភ សកលវ ិទយល័យមហសរខមេលកទី ៩/២០១២
កលពី ៃថងទី ២៨ កញញ ២០១២ សកលវ ិទយល័យមហសរខម បណិ ឌ ត
អកខរថន ជុ ឡរ ័តន នយកសភសកលវ ិទយល័យមហសរខម បណិ ឌ ត
ស៊ុភ័រកឆ័ យ

សមមប់ ពិតូ

សកលវ ិទយធិ ករសកលវ ិទយល័យមហសរ

ខម រពមទំងសភ សកលវ ិទយល័យ និ ងថនក់ដឹកនំសកលវ ិទយល័យ
មហសរខម

បនថវយទឹ កែត

ករមងផក

េដមបីសកករៈរពះធតុ េដមបី

តមកល់បេណណះអសនន េនបនទប់រ៉ប់ រង អគរបរមរជកុ មរ ី សកលវ ិទយល័
យមហសរខម មុនកររបជុំ សភសកលវ ិទយល័យេលកទី ៩ េដយអនកែដលេនឆងយរតូវេរប Video Conference ពី ករងរសរមុះសរមួលសកលវ ិទយល័យមហសរខម ជន់ទី ១៤ អគរគណៈកមមករឧតតមសិកស

បងកកេដយមន បណិ ឌ ត អកខរថន ជុ ឡរ ័តន នយកសភសកលវ ិទយល័យមហសរខមជរបធនកនុងករ
េបករបជុំ រពមទំងកមមករសភសកលវ ិទយល័យរួមរបជុំ តមរបព័នធ Video Conference បនទប់១ អគរបរមរជ

កុ មរ ី សកលវ ិទយល័យមហសរខម។
ទនទឹមនឹងេនះែដរ

គណៈកមមកររទរទង់កិចចករសកលវ ិទយល័យមហសរខម

បនផតល់ថវ ិករចំណូលពី ករ

េរៀបចំ កររបគុំតរនតីកុងសុល របឆំងេរគឿងេញៀន កលពី ៃថងទី ៨ កកកដ២០១២ េនរកុងបងកក ចំ នួន២២០
,០០០ បត េដយមនេវជជបណិ ឌ តអនុវតថិ លិមសុវណណ របធនគណៈកមមកររទរទង់ កិចចសកលវ ិទយល័យមហ
សរខមជតំ ណងរបគល់ជូនបណិ ឌ តអកខរថន ជុឡរ ័តន

នយកសភ សកលវ ិទយល័យមហសរខម និង

បណិ ឌ តសរសតចរយ ស៊ុភ័រកឆ័ យ សមមប់ ពិតូ សកលវ ិទយធិ ករ សកលវ ិទយល័យមហសរខ េដមបីយលេទ
េរបរបេយជន៍កុនងកមមវ ិធីេផសងៗៃនសកលវ ិទយល័យមហសរខមេនៃថងមុខ។
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ករ ិយល័យផសពវផសយពត៌មន MSU េបកវគគបណុត ះបណ
ត លពរងឹងសមតថភពបុគល
គ ក
ិ
កលពី ៃថងទី ២៧ កញញ ២០១២ េនបនទប់របជុំ រសេមសសរបុគគលិក
សកលវ ិទយល័យមហសរខម

េដយែផនកករ ិយល័យផសពវផសយ

និ ងទំ នក់ទំនងអនតរជតិ បនេរៀបចំ វគគបណុត ះបណ
ត លពរងឹងសមតថភព

របស់បុគគលិកកនុងករផសពវផសយពត៌ មន

និ ងទំ នក់ទំនងអនតរជតិ

េដយមនសរសតចរយណត់ថៈនុន រតឈូ សកលវ ិទយធិ កររងែផនក
េរៀបចំគេរមង និ ងទំ នក់ទំនងអនតរជតិ ជរបធនេប កកមមវ ិធី។
វគគបណុត ះបណ
ត លខងេលបនែបងែចកអនកចូ លរួមអប់ រ ំេចញជ ២ រកុមគឺ បុ គគលិកែដលរបតិបតតិករងរែផនក
ផសពវផសយពត៌ មនកនុងមហវ ិទយល័យ/ករ ិយល័យ

និ ងបុ គគលិកែដលរបតិ បតតិករងរខងែផនកទំ នក់ ទំនងអនតរ

ជតិ ។ េគលបំ ណងសំខន់ គឺ េដមបីឱយកររបតិ បតតិករងរែផនកផសពវផសតពត៌ មនរបស់សកលវ ិទយល័យមហ
សរខម េរតៀមខលួនកនុងដំេណរេឆពះេទកន់ សហគមអស៊នេនេពលអនគតឆប់ៗខងមុខេនះ។ កនុងនមជ

អនកផសពវផសយពត៌ មនភពសំខន់ណស់ែដលរតូវមនចំ េណះដឹង
យ៉ ងពិតរបកដ

មនសមតថភពកនុងករផសពវផសយពត៌ មន

េដមបីយកចំ េណះដឹងេទរបតិ បតតិករងររបស់ខួលនបនយ៉ ងលអ។

វគគបណុត ះបណ
ត លពរងឹង

សមតថភពេនះ មនកិ តិ តយសពី សរសតចរយវ ិម៉ុ នម៉ ត បធុមវ ិណិឆៈគុ ណ ជំនួយករសកលវ ិទយធិ ករែផនកដឹ កនំ
សហគមន៍ សកលវ ិទយល័យរជភ័ តមហសរខមជ វគមិនអធិបបយេរឿង សតថភពកនុងកររបតិ បតតិកររបស់

អនកផសពវផសយពត៌ មន រពមទំងែបងែចករកុមេធវ work shop េដមបីបែនថមចំេណះដឹងែដលរតូវយកេទអភិវឌឍន៍
ករងររបស់ខួនឱយបុ
ល
គគលទូ េទទទួ លសគល់ និងេធវឱយមនភពឥតេខចះខងែផនកករផសពវផសយពត៌ មន។
សរមប់ បុគគលិកែផនកទំ នក់ ទំនងអនតរជតិ បនទទួលករផតល់កិតិ តយសពីសរសតចរយឆៈនិ ដផ

សុខេរចន

ជ

សរសតចរយរបចំែផនកភសេលកខងលិច និងភសសរសត មហវ ិទយល័យមនុ សសសរសត និងសងគមសរសត
សកលវ ិទយល័យមហសរខម ជវគមិនកនុងរបធនបទ “ពិធី
ករភសអង់ េគលស”

េដមបីឱយបុគិ គលែដលចូ លរួមរបជុំទទួ ល

បនចំ េណះដឹង ែដលរតឹមរតូវពី ករនិ យយលកខណៈថនក់ អនតរ
ជតិ របស់ពិធីករ ែសវងយល់ពីទិចនិចកនុងករកលយេទជពិ ធី
ករភសអង់េគលស

េដយមនករហវឹករបតិ បតតិ

ជពិធីករ

ភសអង់េគលសតមរូបែបបេផសងៗ។

International Relations Office, 3rd Floor, President s Building, Mahasarakham University,Khamriang Subdistrict, Kantarawichai District,
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