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ความร่วมมอืกบัรัฐบาลราชอาณาจักรกมัพูชา
      ค่าใช้จ่ายทั �งหมดของทางมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร รวมไปถึงค่า
ไฟฟ้า ค่าดาํเนินการ เงนิเดือนพนักงาน (ประมาณ 25 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อเดือน) และทรัพยากรต่างๆอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ ล้วนได้มาจาก
รัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ�งจากกระทรวงศกึษาธิการและการกีฬา 
(MOEYS) นอกจากนี � นายกรัฐมนตรีและตัวแทนรัฐบาลยังให้
ความสาํคัญในการเข้าร่วมในพีธีมอบปริญญาบัตร พิธีเปิด และ พธีิ
ต่างๆของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย



• มหาวทิยาลยัภูมนิทรพ์นมเปญ
เดมิมชีือ่วา่มหาวทิยาลยัภูมนิทร์
เขมร กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1960 
ตอ่มาไดม้กีารขยายอยา่ง
รวดเร็วโดยรวมเอา สถาบนั
นิตศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร์
แห่งชาต ิ (National Institute 
of Judicial and Economic 
Studies), โรงเรยีนแพทยห์ลวง 
(Royal School of Medicine), 
วทิยาลยัพาณชิยศาสตร์
แห่งชาต ิ (National School 
of Commerce), สถาบนัครุ
ศาสตรแ์หง่ชาต ิ (National 
Pedagogical Institute), คณะ
อกัษรศาสตรแ์ละมานุษยวทิยา 
(Faculty of Letters and 

• ในทศวรรษทีผ่า่นมา 
มหาวทิยาลยัไดร้วมคณะ
วทิยาศาสตร ์ คณะ
สังคมศาสตรแ์ละ
มานุษยวทิยา และสถาบนั
ภาษาตา่งประเทศ และในปี 
ค.ศ. 2001 ทาง
มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรและปรญิญา
โทในสาขาการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่ว ซึง่ถอืเป็น
หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา
หลกัสูตรแรกของ
มหาวทิยาลยั



visiOn
The Royal University of Phnom Penh will 

continue to be the leading higher education in 
Cambodia, focused on excellence in teaching 
and learning, committed to research for the 
development of the country and making a 
contribution to Cambodian society.



Mission

• To promote students learning abilities by offering a new curriculum 
suitable for the development of curricula in the region.

• To develop a new and modern curriculum which responds to the 
needs of students to enable them to continue their studies towards a 
Bachelors Degree.

• To encourage the compiling and developing of more documents for 
all subject areas in the library.

• To add more laboratory facilities for students in the field of science.

• To examine and evaluate the existing curriculum.



Objectives

• To achieve a standard of education 
recognized by the Accreditation Committee 
of Cambodia

• To provide a general foundation of 
knowledge enables students to continue 
their studies towards a Bachelors Degree



หลกัสูตร/การเรียนการสอน
• หลกัสตูรปรับพื �นฐานสําหรับนกัศกึษาใหม่                          

(Department of Foundation Studies)

• คณะวิทยาศาสตร์                                                                           
(Faculty Of Science) 

• คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                                          
(Faculty of Social Science and Humanities) 

• สถาบนัภาษาตา่งประเทศ                                                       
(Institute of Foreign Languages (IFL) ) 

• หลกัสตูรปริญญาโท                                                                           
(Master program)



หลักสูตรปริญญาโท (master program) 
• วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Engineering)
• ศกึษาศาสตร์ (Master of Education)
• การพฒันาการศกึษา (Development Studies)
• การบริการสงัคม (Social Work)
• ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
• สงัคมศาสตร์และมานษุยวิทยา (Sociology-Anthropology)
• หลกัสตูรการสอนภาษาระดบัสงู (TESOL) 
• หลกัสตูรการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation)
• เคมี (Chemistry)
• คณิตศาสตร์ (Mathematics)
• หลกัสตูรการแปลระดบัสงู (เน้นที� ภาษาเขมร องักฤษ และ ฝรั�งเศส) (Translation 

Science) 
• จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)



Best IT Education Institution 
2011 & 2012



แหล่งที�มาของขอ้มูล  : http://th.wikipedia.org
http://www.rupp.edu.kh


