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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

   

 
 
 

ពារយសសនើសុុំអាជាា បណ័្ណ ទទួលសាា លក់ារបស្កើតសាខា  
នៃសារលវទិាលយ័/វទិាសាា ៃ....................................................................................................... 

 
 

នាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទឈ ម្ ោះ.......................................ឈ ម្ ោះជាអក្សរឡាតុំង.....................................ឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត..................
ជនជាតិ...........សញ្ជា តិ............. ស្នន ក់្ឈៅផ្ទោះឈេខ.................ផ្លូវឈេខ..................ក្រុមទី ................. ភូមិ.............................. 
ឃញុំ/សង្កា ត់..................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ ឌ ........................រាជធានី/ឈខតត..........................អតតសញ្ជា  ប័ ណឈេខ................... 
ឬ េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.............................ទូរស័ព្ទឈេខ................................E-mail............................................................. 
ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន............................................................ឈ ម្ ោះជាអក្សរអង់ឈលលស
.........................................................................................ដែេមានទីតុំងស្ថិតឈៅអាសយដ្ឋា នឈេខ................................
ផ្លូវឈេខ....... ........ ក្រុមទី. ............... ភូមិ........................ឃញុំ/សង្កា ត់....... ............... ........ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ ឌ ... .................... .........
រាជធានី/ឈខតត..............................។ 

សមូ្សោររជូៃ 
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តៃតីព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជៃ ៃិ្រឡីា 

 

រម្មវតាុ៖ សំ្ណ ើ ស្ ំអាជ្ញា ប័ ណទទួលស្គា ល់ការបណ្កើតស្គខានៃស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ............................................... 
.......................................................................................................................................................................................។ 

ស្គខាណៃេះណ្វើការប ្ េះបណ្្តលរក្មិត  បរញិ្ញា បក្តរ្  បរញិ្ញា បក្ត ដែលមាៃមហាវទិាល័យចំៃួៃ ........ .........
ណែប៉ា តឺម៉ា្់......................... ៃិ្ម ខជំនាញ............................... ែូចខា្ណក្កាម៖ 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ។ 

ការណស្នើស្ ំបណ្កើតស្គខាណៃេះណែើមបីរមួចំដ ររន ្ការអភិវឌ្ឍកាងារប ្ េះបណ្្តលរក្មិតណក្កាយម្យមសិ្រា ៃិ្ជំរ ញ
ការស្រស្គវក្ជ្ញវដននរវទិាស្គស្រស្្ បណចេរណទស្ វបប្ ម៌ ៃិ្ស្្ាម ណោយអភិវឌ្ឍ្ ៃធាៃមៃ ស្សឱមាៃស្មតថភាពខពស់្ទំ្ចំណ េះែឹ  ្
ជំនាញ សី្ល្ម៌ គំៃិតយនននក្បឌិ្ត គំៃិតបណ្កើតថ្មី ៃិ្ស្គម រតីស្ហក្គិៃភាព ស្ក្មាប់អភិវឌ្ឍក្បណទស្ជ្ញតិ។ 

 
សូ្មឯរឧត្មណមត្្តពិៃិតយលទធភាពអៃ ញ្ញា តឱយនា្ខា ំ/ខា ំបទបៃណបើរែំណ ើ រការស្គខានៃស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ

.................................................................................................................................................ជ្ញនលូវការណោយអៃ ណក្រេះ។ 

របូថ្ត 

៤៦ 
ព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជៃ ៃិ្ រឡីា 

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ 
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 សូ្មជូៃភាា ប់មរជ្ញមួយៃូវ៖ 
- របូថ្តមាេ ស់្រមមសិ្ទធិអាជ្ញា ប័ ណ ៤x៦      ៣ស្ៃលឹរ(ចាប់ណែើម) 
- រិចេស្ៃាជ្ញមួយក្រសួ្្អប់រយំ វជៃ ៃិ្រីឡា     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- លិខិតបញ្ញា រ់តមកល់ក្បរ់ររ់ធានាជ្ញអចិន្ៃ្យ៍ណៅរតនាររជ្ញតិនៃរមព ជ្ញ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- ឯរស្គរអភិបលរិចេៃិ្ការក្គប់ក្គ្ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយៃូវរចនាស្មព័ៃធក្គប់ក្គ្ៃិ្ 

បទោា ៃ/បទបញ្ញា ននៃរន ្ដែលពារ់ព័ៃធអភិបលរិចេរចនាស្មព័ៃធក្គប់ក្គ្ការណរៀបចំៃិ្ 
ការក្បក្ពឹត្ណៅៃិ្ត្តរា្អ្ាការណលខរបស់្ស្គខានៃវទិាស្គថ ៃ/ស្គរលវទិាល័យ 
ដែលណស្នើស្ ំ៖         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណស្ចរ្ីស្ណក្មចស្្ីពីការដត្តំ្ត្នាយរស្គខា នាយររ្ស្គខា ក្ពឹទធប រស្  
  ក្ពឹទធប រស្រ្ ក្បធាៃ អៃ ក្បធាៃណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៃិ្ក្បធាៃ អៃ ក្បធាៃការយិាល័យ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់ប គាលិរ       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់ស្គស្រស្្គចារយ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់ៃិស្សិត       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់បណ្តណ ល័យ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- លរខខ ឌ  ៃិ្វធិាៃការរន ្ការណក្ជើស្តំ្ត្នាយរស្គខា    ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- ក្បវតដិរូបរបស់្នាយរ នាយររ្ ស្គខា ក្ពឹទធប រស្ ក្ពឹទធប រស្រ្  ក្បធាៃ អៃ ក្បធាៃណែប៉ា តឺម៉ា្់  

ក្បធាៃ អៃ ក្បធាៃការយិាល័យណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតស្ញ្ញា បក្តម ខជំនាញ បទពិណស្គ្ៃ៍ 
ការងារ ៃិ្ភាា ប់មរជ្ញមួយៃូវស្ៃលឹរស្ញ្ញា បក្តថ្តចមល្ក្តឹមក្តូវត្តមចាប់ណែើម ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការ ៍ ស្្ីពីទីតំ្ត្ ននៃែី អាររ ៃិ្ណហោា រចនាស្មព័ៃធរបូវៃ័្   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. លិខិតបញ្ញា រ់អំពីរមមសិ្ទធិែល់ឃ ំ/ស្ងាក ត់ (រន ្ររ ីទីតំ្ត្ជ្ញរបស់្អនរណស្នើស្ ំ) ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. រិចេស្ៃាជួលទីតំ្ត្(រន ្ររ ីទីតំ្ត្ជ្ញរបស់្ជួល ក្តូវមាៃការបញ្ញា រ់ែល់ 
  ឃ ំ/ស្ងាក ត់)         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បល្់ដនៃទីបល្់រមួនៃទីតំ្ត្ បល្់ននៃែី បល្់បំក្ពួញទីតំ្ត្ បល្់អររៃិ្បល្់ចំ ត 
  យាៃយៃ្         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការ ៍ស្ដីពីមូលោា ៃស្មាា រែូចជ្ញត ណៅអីកាដ រណខៀៃរ ំពយូទ័រណស្ៀវណៅសិ្រា 
ឯរស្គរសិ្រាស្មាា រៈៃិ្ឧបររ ៍ែនទណទៀត     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- ដនៃការយ ទធស្គស្រស្ដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្ន ំ) ៃិ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្ន ំ) ៃិ្ដនៃការ 
ស្រមមភាពក្បចំាឆ្ន ំរបស់្ស្គខា       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- រមមវ ិ្ ីសិ្រាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័ៃធណក្រឌី្ត ត្តមរក្មិតម ខជំនាញ ៃិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
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- បញ្ា ីរាយនាមប គាលិរ ៃិ្ស្គស្រស្គដ ចារយណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតស្ញ្ញា បក្តម ខជំនាញ 
បទពិណស្គ្ៃ៍ការងារៃិ្ភាា ប់មរជ្ញមួយៃូវក្បវតដិរបូស្ៃលឹរស្ញ្ញា បក្តថ្តចមល្ក្តឹមក្តូវត្តម 
ចាប់ណែើម ៃិ្រិចេស្ៃារវា្ស្គរលវទិា្ិកា ឬ នាយរវទិាស្គថ ៃ ឬ នាយរស្គខា 
ជ្ញមួយប គាលិរ-ស្គស្រស្្គចារយមាន រ់ៗ       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការ ៍ស្្ីពីភាពរ ឹ្ មំា ៃិ្វឌ្ឍៃភាពនៃការប ្ េះបណ្្តលរបស់្ 
ក្គឹេះស្គថ ៃឧត្មសិ្រា (ទីតំ្ត្ណរល)      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
 

សូ្មឯរឧត្មរែាម្ៃ្ីណមត្្តទទួលៃូវការណររពែ៏ខព្់ខពស់្អំពីនា្ខា ំ/ខា ំបទ។ 

                                      ណ្វើណៅ.................,នថ្ៃទី........ ដខ..............ឆ្ន ំ២០១៦ 
                           ហតថណលខា 
 

 
                                                                            (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសៃា 

  
ខ្ញុំបាទឈ ម្ ោះ................ ឈ ម្ ោះឡាតុំង.............. ឈភទ ក្បុស អាយញ........... ឆ្ន ុំ ជនជាតិ............ស្នន ក់្ឈៅផ្ទោះឈេខ...... 

ផ្លូវឈេខ..........សង្កា ត់............ ក្ក្ុង............ឈខតត.............  អតតសញ្ជា  ប័ ណឈេខ...........  េិខិតឆ្លងដែនឈេខ..........។ 

សមូ្សៃាចុំសពាះម្ុខព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជៃ ៃិ្រីឡាដ្ូចតសៅ ៖ 

1- រាេ់ព័្ត៌មានដែេបានផ្តេ់ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡាក្នញងឈព្េឈសនើសញុំអាជ្ាប័ ណឈនោះលឺជាព័្ត៌មានពិ្ត
ក្បាក្ែព្ញុំមានការដក្លងបនលុំឈ ើយ។  

2- ឈោរព្ និងអនញវតតតមច្បាប់ និងេិខិតបទដ្ឋា នលតិយញតតជាធរមាននានាននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ 
3- មិនបឈក្មើឱ្យល បក្សនឈោបាយណាមួយឈ ើយ។ 
4- ចូ្បេរមួច្បុំដ ក្ោ៉ាងសក្មមក្នញងការអភិវឌ្ឍធនធានមនញសសឈែើមបីបឈក្មើក្បឈទសជាតិឈៅតមឈសច្បក្តីក្តូវការ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ។ 
5- អនញវតតតមបទបញ្ជា េិខិតដ នាុំនានារបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជននិងកី្ឡា។ 
6- សហការោ៉ាងេអជាមួយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា (នាយក្ស្នខាដ្ឋា នឧតតមសិក្ា)និងស្នា ប័នពាក់្ព័្នធ

នានា 
7- ឈោរព្ច្បាប់ការង្ករ និងធានាការក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឈដ្ឋយមានការចូ្បេរមួពី្

បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយទុំងអស់ឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
8- អនញវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវ និងហមត់ច្បត់នូវវន័ិយ បទបញ្ជា និងវធិាននផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិា

ស្នា ន ។ 
9- បឈក្ងៀនវជិាា ជីវៈណាដែេមានស្នរក្បឈោជន៍ែេ់ក្បឈទសជាតិ មិនឱ្យប៉ាោះពាេ់ជាអវជិាមានែេ់ឈោេ

នឈោបាយរបស់ក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ 
10- ឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្ស្នត ចារយដែេមានបទពិ្ឈស្នធន៍ មានលរញឈកាសេយបឈក្ងៀន និងមានក្ក្មិតសញ្ជា បក្តខពស់មក្

បឈក្ងៀននិសសិតតមលរញឈកាសេយ តមរយៈការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈេើមញខជុំនាញែូច្បមានដច្បងក្នញងក្មមវធីិសិក្ា
និងធានាឈធវើការប តញ ោះបណាត េនិសសិតឱ្យបានច្បប់តមក្មមវធីិសិក្ា។ 

11- អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាជាប់ជានិច្បចសមាា រៈនិងធនធានសិក្ាឈែើមបីជាជុំនួយែេ់និសសិត និងស្នស្រ្ស្នត ចារយក្នញងការ
សិក្ាស្ស្នវក្ជាវសុំឈៅធានាលញ ភាព្អប់រ ុំនិងអភិវឌ្ឍសមតាភាព្ជុំនាញរបស់បញលគេិក្ និង ក្លូបឈក្ងៀន។ 

12- ផ្តេ់អាហារបូក្រ ៍ែេ់សិសស និសសិតក្កី្ក្ក្ ឬ សិសស និសសិតពូ្ដក្តមេទធភាព្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័
យ/វទិាស្នា ន/ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ។ 

13- បឈងាើតបរោិកាសនិងផ្តេ់ឈសវាសិក្ាេអែេ់និសសិតតមរយៈសក្មមភាព្អភិវឌ្ឍនិសសិត។ 
14- រាយការ ៍ពី្សក្មមភាព្ប តញ ោះបណាត េជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡាតមការក្ុំ ត់។ 
15- អនញញ្ជា តតឱ្យក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ឈធវើអធិការកិ្ច្បចក្តួតពិ្និតយឈេើការង្ករប តញ ោះបណាត េ។ 
16- ក្រ ីក្លឹោះស្នា នសិក្ាក្ស័យធន ឬ រ ុំលាយក្លឹោះស្នា នសិក្ា មាច ស់អាជីវក្មមក្តូវសហការជាមួយក្ក្សួង អប់រ ុំ 

យញវជន និងកី្ឡាឈែើមបីែក្យក្ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេតមាេ់ទញក្ឈៅរតនាោរមក្ឈក្បើក្បាស់
ជាសុំ ង់ែេ់អនក្ពាក់្ព័្នធ។ 
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17- ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា មានសិទធិែក្យក្ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេបានតមាេ់ ឈៅរត

នាោរមក្ឈក្បើក្បាស់ជាសុំ ងែេ់អនក្ពាក់្ព័្នធតមការជាក់្ដសតងឈៅឈព្េមាច ស់ក្លឹោះស្នា នសិក្ារ ុំឈលាភឈេើ

ឈសច្បក្តីទញក្ចិ្បតតឈដ្ឋយព្ញុំទទួេខញសក្តូវឈព្េក្លឹោះស្នា នសិក្ាក្ស័យទញន ឬ រ ុំលាយក្លឹោះស្នា នសិក្ា(មាច ស់
ក្លឹោះស្នា នសិក្ារត់ឈចាេអាជីវក្មម)។ 

                                                                                                                                                   ក្រ ីខ្ញុំបាទអនញវតតផ្ទញយពី្ការសនាខាងឈេើឈនោះ ខ្ញុំបាទសូមទទួេខញសក្តូវច្បុំឈពាោះមញខច្បាប់ជាធរមាន។ ក្ក្សួង
អប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡាមានសិទធិែក្អាជ្ាប័ ណក្បក្បអាជីវក្មមរបស់ខ្ញុំបាទឈដ្ឋយោម នេ័ក្ខខ័ ឌ ។    

                              ណ្វើណៅ.................,នងៃទី.........    ដខ.........    ឆ្ន ុំ២០១៦   

ស្នន មឈមនែ/ហតាឈេខា 
 

 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
លខិតិធានាព្ាររ់រ់រនុ្ សរលអៃវុតតរចិចសៃា 

 
ខ្ញុំបាទឈ ម្ ោះ........................  ឈភទ............. អាយញ.........ឆ្ន ុំ ជនជាតិ........... ស្នន ក់្ឈៅផ្ទោះឈេខ......... ផ្លូវឈេខ.......... 

ក្ក្ុមទី...........ភូមិ................ឃញុំ/សង្កា ត់.........................ខ ឌ / ក្ក្ុង............................. ឈខតត/រាជធានី.................................... 
 អតតសញ្ជា  ប័ ណ  េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.........................................។ 

សូមក្បកាសថា៖ ខ្ញុំបាទមានក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេបានតមាេ់ឈៅរតនាោរជាតិ  ល នី Acc. 

ឈេខ........................................................ ច្បុំនួនទឹក្ក្បាក់្សរញប...................................................................... ជាអក្សរ
..................................................................................... ែូច្បក្នញងេិខិតបញ្ជា ក់្របស់ធនាោរជូនភាា ប់។ 

ភាា ប់មក្ជាមួយ៖  

- េិខិតបញ្ជា ក់្របស់រតនាោរ  ច្បុំនួន ០១ច្បាប់ (ច្បាប់ឈែើម) 
ក្ុំ ត់សមាគ េ់៖  

- ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាក្តូវបានដ្ឋក់្តមាេ់ទញក្ក្នញងរតនាោរ តមច្បុំនួនដែេបានក្ុំ ត់ និងតម
ក្បឈភទននក្លឹោះស្នា នសិក្ាដែេឈសនើសញុំអាជ្ាប័ ណអាជីវក្មម ែូច្បមានក្ុំ ត់ក្នញងេិខិតបទដ្ឋា ន លតិយញតត របស់
ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា 

- ទញនបក្មុងអាច្បែក្បានឈៅឈព្េក្លឹោះស្នា នសិក្ាបញ្ឈប់អាជីវក្មម និង/ឬមានការអនញញ្ជា តតពី្ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន 
និងកី្ឡា 

- ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាលឺជាទញនសក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ និងចាត់ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
ក្នញងក្រ ីមាច ស់អាជីវក្មមឈបាោះបង់ឈចាេនូវអាជីវក្មមរបស់ខលួន។ 

 

                                                                                ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..........    ដខ............    ឆ្ន ុំ២០១៦
                                                   ស្នន មឈមនែ/ហតាឈេខា 

   

       
  

                        (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)   
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរអូភិបាេកិ្ច្បច និងឈោេការ ៍ក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 
                                                              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
(Logo of University/Institute)              ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
សាខាសារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ៃ................... 
(English Name of University/Institute) 

 
អភិាលរចិច ៃិ្ សោលការណ៍្ព្រប់ព្រ្នៃសាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ................. 

១- សសចរតីស្តើម្ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន...........លឺជាក្លឹោះស្នា នឧតតមសិក្ាមួយដែេឈធវើការប តញ ោះបណាត េ  

ធនធានមនញសសក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តតមក្មមវធីិ និងឈោេនឈោបាយរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ។ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈនោះែឹក្នាុំឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ នាយក្ស្នខា និងនាយក្រងស្នខា

ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យរែាបាេ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យល ឈនយយ ក្បធាននិងអនញក្បធាន
ការោិេ័យសិក្ា ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យបញលគេិក្ 
ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យធានាលញ ភាព្អប់រ ុំ
នផ្ទក្នញង ក្ពឹ្ទធបរញស ក្ពឹ្ទធបរញសរង ក្បធាននិងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងក្បធាននិងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់
ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន។ 
២- រណ្ៈព្រប់ព្រ្ព្បតបិតតិនៃសាខាសារលវទិាលយ័............/វទិាសាា ៃ............. 
 ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន...............មានល ៈក្លប់ក្បតិបតតិមួយដែេក្លប់ក្លងឈដ្ឋយ 
នាយក្ស្នខា ដែេមានសមាជិក្ែូច្បជានាយក្រងស្នខាស្នខា ឈេខាធិការ ក្ពឹ្ទធបរញស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ា ក្បធាន
ការោិេ័យឈផ្សងៗ ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន និងក្បធានដផ្នក្ឈផ្សងៗមួយច្បុំនួនឈទៀត។  

២.១- តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់នាយក្ស្នខា 
 ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិការ ការង្ករក្លប់ក្លងរែាបាេ សក្មមភាព្ឈផ្សងៗ និងការអនញវតដ

ឈោេនឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 ផ្ដួច្បឈផ្ដើម និងែឹក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដសក្មាប់អភិវឌ្ឍស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈក្ជើសឈរ ើសនិសសិតឱ្យចូ្បេឈរៀន អនញឈលាមតមការដ នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 ធានាឈអាយមានការវាយតនមលលញ ភាព្នផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈធើវរបាយការ ៍រាេាសក្មមភាព្សិក្ា ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡាឱ្យបានឈទៀងទត់តមការ

ក្ ត់ 
 ឈោរព្ និងអនញវតដតមការដ នាុំ និងបទដ្ឋា នដែេពាក់្ព័្នធនឹងការង្ករប តញ ោះបណាដ េរបស់ 

ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ក្ព្មទុំងច្បាប់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេសុំឈៅធានាលញ ភាព្អប់រ ុំ 
 ទទួេខញសក្តូវែឹក្នាុំការង្ករក្លប់ក្លងទូឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ទទួេបនទញក្អនញវតដឈសច្បក្ដីសឈក្មច្បទុំងឡាយរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ព្មទុំង

ដ្ឋក់្ឱ្យែុំឈ ើ រការនូវឈោេនឈោបាយដែេក្ ត់ឈដ្ឋយស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតដិ  
 ឈរៀបច្បុំលុំឈរាងងវកិារក្បចាុំឆ្ន ុំ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
 ឈធើវរបាយការ ៍ក្បចាុំឆ្ន ុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្ល ឈនយយហិរញ្ាវតាញក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈហើយដ្ឋក់្ជូនក្ក្ុម

ក្បឹក្ាភិបាេពិ្និតយ និងឈធវើការផ្សព្វផ្ាយរបាយការ ៍  
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 ផ្តេ់េិខិតសរឈសើរ រង្កវ ន់ និងឈមដ្ឋយែេ់និសសតិ ស្នស្រ្ស្នដ ចារយ និងបញលគេិក្  
 ឈសនើសញុំដតងតុំង ផ្លល ស់បដូរនាយក្រងស្នខានិងក្ពឹ្ទធបញរស 
 ឈក្ជើសឈរ ើស ដតងតុំង ែក្ហូត និងផ្លល ស់បដូរមន្ដនដីថាន ក់្ឈក្កាមតុំដ ងក្ពឹ្ទធបញរស 
 សឈក្មច្បឈេើការង្ករេទធក្មមក្នញងក្ុំរតិទឹក្ក្បាក់្មិនឈេើសពី្១០,០០០ែញលាល រ(មួយមញឺនែញលាល រអាឈមរកិ្) 
 ច្បញោះហតាឈេខាឈេើកិ្ច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង កិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅតមឈសច្បក្ដីសឈក្មច្ប របស់

ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
៣.២- សិទធិអុំណាច្បរបស់នាយក្ស្នខា 

៣.២.១.នាយក្ស្នខាជាតុំណាងឱ្យស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្នញងការទុំនាក់្ 
ទុំនងជាមួយស្នា ប័នឈផ្សងៗ និងឈធវើរបាយការ ៍ជូនក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ 
៣.២.២.នាយក្ស្នខាអាច្បឈផ្ទរសិទធិអុំណាច្បឈៅតមឋានញក្ក្ម ឈៅឈព្េដែេខលួន 
អវតតមាន។ 
៣.២.៣.នាយក្ស្នខាមានសិទធិឈផ្ទរ ឈក្ជើសឈរ ើស ផ្លល ស់បតូរនាយក្រងស្នខាក្ពឹ្ទធបរញស និងថាន ក់្ឈក្កាម
ក្ពឹ្ទធបញរសតមការចាុំបាច់្បឈដ្ឋយឈសនើឈោបេ់ឯក្ភាព្ពី្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 
៣.២.៤.នាយក្ស្នខាមានសិទធិក្នញងការផ្តេ់សញ្ជា បក្តជូនែេ់និសសតិតមនីតិវធីិ  
ឈដ្ឋយមានការទទួេស្នគ េ់ពី្ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា និងល ៈក្មាម ធិការទទួេស្នគ េ់
លញ ភាព្អប់រ ុំននក្មពញជា។ 

៤- ព្រមុ្ព្បរឹាវិទាសាន្តសតនៃសាខាសារលវិទាលយ័............/វទិាសាា ៃ............. 
 ៤.១. ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត លឺជាស្នា ប័នអនក្វទិាស្នស្រ្សតរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្ក្ុមក្បឹក្ា
ឈនោះ មានសមាជិក្ចាប់ពី្០៥របូ ឈៅ ១០របូ ដែេមានក្បធាន០១របូ អនញក្បធាន០១របូ ឬ ០២របូ តមការចាុំបាច់្ប និង
ឈេខាអចិ្បនន្ដនតយ៍០១របូ ក្ព្មទុំងសមាជិក្មួយច្បុំនួនតមជុំនាញឯក្ឈទស។ ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត មានតួនាទី និង
ភារកិ្ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ជាទីក្បឹក្ាជាន់ខពស់របស់នាយក្ស្នខា 
 ឈរៀបច្បុំ ក្តតួពិ្និតយ និងផ្តេ់ឈោបេ់ឈេើក្មមវធីិសិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក់្ព័្នធ 
 ជាឈសនាធិការជាន់ខពស់ឈេើវស័ិយសិក្ាធិការ/នាយក្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ពិ្និតយ និងវាយតនមលលញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង។ 

៤.២. សមាជិក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត ក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា និងមានការ 
យេ់ក្ព្មពី្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ សក្មាប់អា តតិរយៈឈព្េ០៥ឆ្ន ុំមតង។ សិទធិ និងភារកិ្ច្បចរបស់សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ា 
វទិាស្នស្រ្សតមានក្ុំ ត់ក្នញងបទបញ្ជា នផ្ទ ក្នញងរបស់ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត។ 

៤.៣. ការលាដេង ឬ ការបញ្ឈប់ពី្សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត 
 ចាត់ទញក្ជាការឈបាោះបង់តួនាទីក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

ឈដ្ឋយសវ័យ 
ក្បវតតិឈបើមិនបានចូ្បេរមួការង្ករ ឬ ក្បជញុំជាប់ោន ច្បុំនួន០៣ែង ឈដ្ឋយមិនបានផ្តេ់ព័្ត៌មានជា
លាយេក្ខ ៍អក្សរឱ្យបានែឹងមញន 

 ក្បក្ពឹ្តតិផ្ទញយពី្េក្ខនតិក្ៈ បទបញ្ជា នផ្ទក្នញង និងឈោេការ ៍ឈផ្សងៗរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត 
 សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតក្លប់របូមានសិទធិសញុំលាដេងពី្មញខតុំដ ងបាន ឈដ្ឋយដ្ឋក់្េិខិត

ជាលាយេក្ខ ៍អក្សរនិងបញ្ជា ក់្ពី្មូេឈហតញច្បាស់លាស់ជូនឈៅក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត។ 
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៤.៤. ក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតមានឈបើក្កិ្ច្បចក្បជញុំស្នមញ្ា វសិ្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្ន ុំ 
 ការក្បជញុំស្នមញ្ាឈធវើឈ ើងរាងរាេ់ក្តីមាសមតង 
 ការក្បជញុំវសិ្នមញ្ាឈធវើឈ ើងក្នញងក្រ ីចាុំបាច់្ប 
 ការក្បជញុំក្បចាុំឆ្ន ុំឈធវើឈ ើងរាងរាេ់ច្បញងឆ្ន ុំននដខធនូ។ ការក្បជញុំឈនោះសក្មាប់បូក្សរញប វាយតនមល និងអនញម័ត 

លឈក្មាងដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា និងការប តញ ោះបណាត េក្បចាុំឆ្ន ុំរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័
យ/វទិាស្នា ន 

 ការក្បជញុំស្នមញ្ា វសិ្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្ន ុំ អាច្បក្បក្ពឹ្តតិឈៅបានេញោះក្តដតមានការចូ្បេរមួពី្សមាជិក្
ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតចាប់ពី្ពាក់្ក្ណាត េឈ ើងឈៅ 

 ការឈរៀបច្បុំ និងការឈកាោះក្បជញុំក្តូវឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត ឬឈដ្ឋយ នាយក្
ស្នខា ឈដ្ឋយបញ្ជា ក់្ពី្រឈបៀបវារៈ ទីក្ដនលង និងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និងផ្តេ់ ព័្ត៌មានោ៉ាងតិច្ប
០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំស្នមញ្ា 

 រាេ់ការសឈក្មច្បឈផ្សងៗ ក្តូវមានសឈមលងោុំក្ទោ៉ាងតិច្ប២ភាល៣ និងមានការច្បញោះហតាឈេខាឯក្ភាព្
ពី្ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតរច្បនាសមព័នធអភបាេកិ្ច្បច និងឈោេការ ៍ក្លប់ក្លងខាងឈេើឈនោះ      
អាច្បឈធវើការដក្ដក្បបានឈៅតមការចាុំបាច់្បរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 

៥- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសទ់ីព្បឹរានាយរសាខា 
 នាយក្ស្នខា អាច្បមានទីក្បឹក្ាមួយរបូ ឬ ឈក្ច្បើនរបូតមតក្មូវការចាុំបាច់្បរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/ 
វទិាស្នា នតួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ទីក្បឹក្ា មាន៖ 

 ជួយនាយក្ស្នខាក្នញងការផ្តេ់ជាមតិឈោបេ់ ក្នញងការែឹក្នាុំស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/ វទិាស្នា ន 
 ជួយនាយក្ស្នខាក្នញងការឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត និងទិសឈៅអភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/

វទិាស្នា ន 
 ជួយនាយក្ស្នខាក្នញងការឈរៀបច្បុំការឈឆ្លើយតបជាផ្លូវការទុំងអស់ ឈៅក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញ

វជន និងកី្ឡា និងនែលូពាក់្ព័្នធឈផ្សងៗ 
 ជួយនាយក្ស្នខាក្នញងការក្បឹក្ាឈេើវបិតតិឈផ្សងៗ ដែេទក់្ទងក្នញងវស័ិយអប់រ ុំ។ 

៦- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសន់ាយររ្សាខា 
 នាយក្រងស្នខាមានតួនាទីសុំខាន់ក្នញងការង្ករក្លប់ក្លងការសិក្ា ការង្ករក្លប់ 
ក្លងរែាបាេ ការង្ករក្លប់ក្លងមហាវទិាេ័យការង្ករថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នការោិេ័យសិក្ានិងការង្ករ 
ពាក់្ព័្នធឈផ្សងៗ ឈទៀត។ នាយក្រងស្នខាមានតួនាទី និងភារកិ្ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ឈច្បញមញខឈដ្ឋោះស្ស្នយឈេើការង្ករែឹក្នាុំក្បចាុំនងៃឈព្េស្នក្េវទិាធិកាអវតតមាន 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករសិក្ាធិការ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករក្លប់ក្លងរែាបាេ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្លប់ក្លងមហាវទិាេ័យ និងក្មមវធីិសិក្ា 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្លប់ក្លងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន 
 ផ្តេ់សញ្ជា បក្តជូនែេ់និសសិតជុំនួសនាយក្ស្នខារង 
 មានសិទធិច្បញោះហតាឈេខាឈេើកិ្ច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង សញ្ជា បក្ត វញិ្ាបនបក្ត និងកិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយ មាន

ការអនញញ្ជា តិពី្នាយក្ស្នខា 
 មានសិទធិផ្តេ់រង្កវ ន់ េិខិតសរឈសើរ និងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងបញលគេិក្ 
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 ជួយធានាឱ្យមានការវាយតនមលលញ ភាព្នផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈោរព្ និងអនញវតតបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងទុំងអស់ និងបទដ្ឋា នដែេពាក់្ព័្នធការង្ករប តញ ោះបណាត េរបស់

ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា។ 
៧- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័រដ្ឋាល 

ការោិេ័យរែាបាេមានតួនាទីោ៉ាងសុំខាន់ក្នញងការក្លប់ក្លងនផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិា
ស្នា ន ភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យរែាបាេមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ក្លប់ក្លងរច្បនសមព័នធនផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យមានភាព្េអក្បឈសើរ 
 ក្លប់ក្លងឈេើការង្ករឈរៀបច្បុំេិខិតស្នន មឈច្បញ ចូ្បេ  
 ក្លប់ក្លងសណាត ប់ធាន ប់ សនតិសញខ និងអនាម័យ 
 ទុំនាក់្ទុំនងជាមួយឈភ្ៀវជាតិ និងអនតរជាតិមញននឹងឈធវើការដ នាុំឱ្យឈៅជួបនាយក្ស្នខា 
 ក្លប់ក្លងឈេើរាេ់ការបិទផ្ាយព័្ត៌មាន និងឈសច្បក្តីជូនែុំ ឹងឈផ្សងែេ់និសិសត 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយរាេ់ឈព្េមានវបិតតិនផ្ទក្នញង ដែេឈក្ើតឈ ើងក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 

៨- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័រណ្សៃយយ 
ការោិេ័យល ឈនយយមានតួនាទីោ៉ាងសុំខាន់ក្នញងច្បេនាច្បុំ ូេ និងច្បុំណាយរបស់ស្នខាស្នក្េវទិា

េ័យ/វទិាស្នា ន។ តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យល ឈនយយមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្លប់ក្លងច្បុំ ូេ និងច្បុំណាយទុំងមូេរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំក្បាក់្ឈបៀវតសក្បចាុំដខសក្មាប់ថាន ក់្ែឹក្នាុំបញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  
 ក្លប់ក្លងឈេើការចាយវាយក្លប់ក្បឈភទ បញ្ា ីស្នរឈព្ើព្នធក្លប់ក្បឈភទ 
 ឈធវើរបាយការ ៍ទក់្ទងនឹងច្បុំ ូេច្បុំណាយជូននាយក្ស្នខា។ 

៩- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័សរិា 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យសិក្ាមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ធានាលញ ភាព្ប តញ ោះបណាត េ 
 តមដ្ឋន និងវាយតនមលឈេើការសិក្ារបស់និសសតិ 
 ចូ្បេរមួស្ស្នវក្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាងមី 
 ក្ុំ ត់ឈព្េឈវលាចូ្បេឈរៀន និងបញ្ច ប់ការសិក្ា 
 ឈច្បញេទធផ្េននការសិក្ារបស់និសសតិតមែឆ្ន ុំសិក្ា និងតមជុំនាន់នីមួយៗ 
 ឈច្បញេិខិតបញ្ជា ក់្ការសិក្ា ក្ពឹ្តតិបតតិពិ្នទញ វញិ្ជា បនបក្តបឈណាត ោះអាសននែេ់និសសិត 
 រក្ាទញក្ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរបូនិសសិត និងឈបាោះព្ញមពសញ្ជា បក្ត។ 

១០- តួនាទី ៃិ្ ភាររចិចរបសក់ារយិាលយ័បរុាលរិ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យបញលគេិក្មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ឈរៀបច្បុំដផ្នការក្បចាុំនងៃ 
 បិទផ្ាយឈសច្បក្តីជូនែុំ ឹងឈក្ជើសឈរ ើសបញលគេិក្ 
 ចូ្បេរមួក្នញងការសមាា សឈក្ជើសឈរ ើសបញលគេិក្ដែេមានសមតាភាព្ 
 រក្ាទញក្ក្ុំ ត់ក្ត ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរបូ ថាន ក់្ែឹក្នាុំ បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ 
 ឈរៀបច្បុំក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េបដនាមែេ់បញលគេិក្ 
 រាយការ ៍ពី្ច្បុំនួនបញលគេិក្ក្ុំព្ញងឈធវើការក្បចាុំនងៃជូននាយក្ស្នខា។ 
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១១- តួនាទី ៃិ្ ភាររចិចរបសក់ារយិាលយ័រចិចការៃិសសតិ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសិតមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្លប់ក្លងព័្ត៌មាននិសសិត 
 ក្លប់ក្លងពិ្នទញក្ប ង និងេទធផ្េក្ប ង 
 ឈធវើការង្ករមួយច្បុំនួនឈទៀតដែេទក់្ទងជាមួយនិសសតិ 
 រាយការ ៍ជូនស្នក្េវទិាធិកា អុំពី្ច្បុំនួននិសសតិចូ្បេឈរៀន ព្យួរ និងឈបាោះបង់ការសិក្ា 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជា និសសតិឈផ្សងៗ។ 

១២- តនួាទី ៃិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័ត្ៃការ ៃិ្ព្សាវព្ជាវ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យដផ្នការ និងស្ស្នវក្ជាវមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្ុំ ត់ និងឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតងមីៗ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំ និងែឹក្នាុំការស្ស្នវក្ជាវងមីៗសក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា 
 ឈរៀបច្បុំស្ស្នវក្ជាវ និងច្បងក្ក្ងអតាបទសិក្ា និងឯក្ស្នរនានាក្នញងឈោេបុំ ងជាក្បឈោជន៍ជាតិ និង

ឈរៀបច្បុំយនតការផ្សព្វផ្ាយ និងដច្បក្រ ុំដេក្ព័្ត៌មានអុំពី្សមិទធិផ្េនានារបស់សងគមជាតិ និងពិ្ភព្ឈលាក្  
 ផ្ាភាា ប់ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងនិសសិត 
 ក្ុំ ត់ឈព្េសិក្ារបស់និសសិត និងបដនាមការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈៅក្នញងបណាណ េ័យ ែូច្បជាតម ក្បព័្នធ

អញីនឈធើ ិត ឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវ និងទសសនាឯក្ស្នរឈផ្សងៗ។ 
១៣- តួនាទ ីៃិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័ធានារុណ្ភារអប់រ ុំន្ៃរនុ្  

តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យធានាលញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ពិ្និតយ និងតមដ្ឋនឈេើការសិក្ារបស់និសសតិ 
 ពិ្និតយក្មមវធីិសិក្ា ការសិក្ារបស់និសសិត ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឈែើមបី្នឈៅរក្លញ 

ភាព្ខពស់ 
 ពិ្និតយឈេើបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់និសសតិ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងវន័ិយឈផ្សងៗ 
 ពិ្និតយ និងតមដ្ឋនច្បុំឈពាោះនិសសិតដែេឈរៀនឈខាយ ឈរៀនបងគួរ និងរក្វធីិបឈងាើតយនតការព្ក្ងឹងសមតាភាព្

ឈេើការសិក្ារបស់និសសតិ 
 ធានាក្បព័្នធធានាលញ ភាព្នផ្ទក្នញងឱ្យមានភាព្រេូនជាេុំដ្ឋប់ 
 រាយការ ៍ជូនស្នក្េវទិាធិកាអុំពី្ការរកី្ច្បឈក្មើននផ្ទក្នញង និងរាេ់បញ្ជា ដែេឈក្ើតមានឈ ើង។ 

១៤- តួនាទី ៃិ្ ភាររចិចរបសព់្រទឹធបុរសនៃម្ហាវិទាលយ័ 
  តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ក្ពឹ្ទធបញរសននមហាវទិាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

- ក្លប់ក្លង និងជុំរញញឲ្យមហាវទិាេ័យែុំឈ ើ ការបានេអ 
- ចូ្បេរមួអនញវតតដផ្នការសក្មមភាព្ និងដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈរៀបច្បុំ និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាក្លប់ក្ក្មិតសិក្ា 
- ក្តតួពិ្និតយ និងតមដ្ឋនការង្ករទុំងអស់ដែេសាិតឈៅឈក្កាមច្បុំ ញ ោះរបស់មហាវទិាេ័យ 
- ចូ្បេរមួឈក្ជើសឈរ ើសក្លបូឈក្ងៀន ឈដ្ឋយសហការ ៍ជាមួយនាយក្រងស្នខា 
- ជួយតក្មង់ទិសែេ់ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិឈេើការច្បញោះទសសនៈកិ្ច្បចសិក្ាសក្មមភាព្ស្ស្នវក្ជាវ

នានារបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
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- ចូ្បេរមួបុំផ្ញសលុំនិត និងចូ្បេរមួផ្តេ់ឈោបេ់ែេ់ថាន ក់្ែឹក្នាុំស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
ឈែើមបីជុំរញញការអភិវឌ្ឍស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ដ នាុំក្លបូឈក្ងៀនដែេមានបញ្ជា ឈែើមបដីក្េមអ 
- ចូ្បេរមួវាយតនមល និងចាត់ច្បុំណាត់ថាន ក់្ក្លបូឈក្ងៀន 
- ក្បជញុំឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជា នានាក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈេើក្សុំឈ ើ រឈសនើសញុំសមាា ររឈក្បើក្បាស់ក្នញងមហាវទិាេ័យ 
- រក្ាការសមាៃ ត់ក្នញងស្នម រតីទទួេខញសក្តូវខពស់ច្បុំឈពាោះព័្ត៌មានសុំខាន់ៗរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/ 

វទិាស្នា ន 
- ឈរៀបច្បុំរបាយការ ៍ពី្សក្មមភាព្ និងេទធផ្េការង្កររបស់ខលួនតមការក្ុំ ត់ 
- ទទួេភារកិ្ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាុំបាច់្ប។  

១៥- តួនាទី ៃិ្ ភាររចិចរបសស់ដ្ា៉ា តឺម្៉្ា ់នៃម្ហាវិទាលយ័ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ននមហាវទិាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ឈរៀបច្បុំក្បតិបតតិការក្បចាុំនងៃ សក្មាប់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ននមហាវទិាេ័យនីមួយៗ 
 ក្លប់ក្លងនិសសតិ ែូច្បជាអវតតមាននិសសតិសញុំច្បាប់ ឈៅតមឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយកិ្ច្បចការជាមួយនិសសិត អាណាព្ាបាេ និងការឈរៀបច្បុំក្បព័្នធរែាបាេរបស់ខលួន 
 ក្លប់ក្លងការង្កររែាបាេ ទក់្ទងនឹងនិសសិតតមមហាវទិាេ័យនីមួយៗ។ 

១៦- តួនាទី ៃិ្ ភាររចិចរបសស់ដ្ា៉ា តឺម្៉្ា ់ថ្នន រឆ់្ន ុំសរិាម្ូលដ្ឋឋ ៃ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្ុំ ត់ដផ្នការ និងឈបសក្ក្មមឈផ្សងៗ សក្មាប់ស្សូបយក្និសសតិចូ្បេឈរៀនថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន 
 ឈរៀបច្បុំផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានអុំពី្ក្មមវធីិថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នឱ្យបានទូេុំទូលាយែេ់និសសតិ បញលគេិក្

ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  
 ឈរៀបច្បុំអភិវឌ្ឍន៍ និងែឹក្នាុំក្មមវធីិសិក្ាថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នឱ្យកាន់ដតេអក្បឈសើរ 
 ក្លប់ក្លងនិសសតិថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នទុំអស់  
 ឈរៀបច្បុំឈច្បញវញិ្ជា បនបក្តថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នឈព្េនិសសិតបញ្ច ប់ការសិក្ាថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន

ឈដ្ឋយឈជាលជ័យ។ 
        ឈធវើឈៅ.................. នងៃទី..........ដខ.......... ឆ្ន ុំ២០១៦ 

     ហតាឈេខា 

 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំររូច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន)  

                                                     ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
(Logo of University/Institute)              ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
សាខាសារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ៃ................... 
(English Name of University/Institute)******** 

រចនាសម្ព័ៃធព្រប់ព្រ្នៃសាខាសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ៃ.................* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ុំ ត់សុំោេ់៖ 

1- ក្បអប់មហាវទិាេ័យ (ទី៣) (ទី៤) (ទី៥) និងក្បអប់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១) (ទី២) (ទី៣) ដែេច្បុំ ញ ោះឲ្យមហាវទិាេ័យក្តូវ
ឈរៀបច្បុំតមេុំនាុំែូច្បក្នញងលុំរនូនក្បអប់មហាវទិាេ័យ(ទី១) (ទី២) ខាងឈេើ។ 

2- ក្នញងក្បអប់ការោិេ័យមហាវទិាេ័យនិងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗខាងឈេើក្តូវសរឈសរឈ ម្ ោះអនក្ទទួេបនទញក្។                                                     
ឈធវើឈៅ...................នងៃទី..........ដខ.......... ឆ្ន ុំ២០១៦                                 

               ហតាឈេខា  
 

 
(ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 

 

ទីក្បឹក្ាបឈច្បចក្ឈទស 

 

ឈេខាធិការដ្ឋា ន 

 

នាយក្រងស្នខាទទួេបនទញក្កិ្ច្បចការរែាបាេ 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 ការោិេ័យរែាបាេ 

ការោិេ័យសិក្ា 

 

 

នាយក្រងស្នខាទទួេបនទញក្កិ្ច្បចការសិក្ា 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 

ការោិេ័យល ឈនយយ 

ការោិេ័យបញលគេិក្ 

ការ.ិធានាគ  ភាពអប់រនំនៃរន ្ 

ការ.ិដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ 

 

ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិ 

 

មហាវទិាេ័យ (ទី១)  
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)  

មហាវទិាេ័យ(ទី២)  

មហាវទិាេ័យ 

(ទី៣) (ទី៤) (ទី៥)  

 

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១) 
(ទី២) (ទី៣)  

នាយក្ស្នខា 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 

ដេប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នា ក់ឆ្ា ាំសិកាមូលដ្ឋា ន 
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 (ឧទហរ ៍ជាលុំរសូតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្ស្នខា) 
                                                              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute)**** 
សាខាសារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ៃ................... 
(English Name of University/Institute)   

សសចរតសីសព្ម្ច 
សតរី ី

ការតត្តុ្ំ នាយរសាខា  
- បៃណឃើញអៃ ក្រឹតយណលខ៥៤ អៃក្រ.បរ ច េះនថ្ៃទី០៣ ដខមិថ្ នា ឆ្ន ំ២០០២ស្្ីពីលរខ ៈវៃិិចឆ័យនៃការបណ្កើត
ស្គខាស្គរលវទិាល័យ 

- បៃណឃើញក្បកាស្១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ច េះនថ្ៃទី១២ ដខរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៧ ស្្ីពីលរខខ ឌ  ៃិ្លរខ ៈវៃិិចឆ័
យលមអិត ស្ក្មាប់បណ្កើតក្គឹេះស្គថ ៃឧត្មសិ្រា 

- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ...........ច េះនថ្ៃទី......... ដខ.........ឆ្ន ំ ២០១៥ ស្្ីពីការដត្តំ្ត្ក្រុមក្បឹរាភិបល 
នៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. 

 
សសព្ម្ច 

ព្បការ១.- 
សឈក្មច្បដតងតុំងណោរ....................ជានាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន..................។  

ព្បការ២.- 
នាយក្ស្នខា មានតួនាទី និងភារកិ្ច្បចែូច្បខាងឈក្កាម៖  
- ែឹក្នាុំនិងក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈរៀបច្បុំរច្បនាសមព័នធ តួនាទី ភារកិ្ច្បចរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
- ឈក្ជើសឈរ ើស និងដតងតុំងនាយក្រងស្នខាស្នខានិងក្បធាន/អនញក្បធានការោិេ័យ 
- ឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្ស្នត ចារយតមមញខជុំនាញនានា 
- នាយក្ស្នខាបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាត់តុំងរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ 

ព្បការ៣.- 
ឈលាក្នាយក្ស្នខា និងបញលគេិក្ទុំងអស់ដែេបឈក្មើការក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន..........ក្តូវ

សហការ និងអនញវតតឈសច្បក្តីសឈក្មច្បឈនោះឱ្យមានក្បសិទធភាព្ខពស់ចាប់ពី្នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។ 
                                                               ឈធវើឈៅ.............. នងៃទី.......... ដខ.............ឆ្ន ុំ២០១៦                               

                   ហតាឈេខា   
     រតៃែ្ទទួល  
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 “ឈែើមបីក្ជាប” 
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ………… 
 “ឈែើមបីអនញវតត”                                                                                               (ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បឹរាភិបល) 
-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ.ិរែាបាេ 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរសូតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្រង ក្ពឹ្ទធបញរស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធានការោិេ័យ)              
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
 
(Logo of University/Institute)**** 
សាខាសារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ៃ................... 
(English Name of University/Institute) 

សសចរតសីសព្ម្ច 
សតរី ី

ការតត្តុ្ំ នាយររ្សាខា ព្រទឹធបុរស ព្រទឹធបរុសរ្ ព្បធាៃៃិ្  
អៃុព្បធាៃសដ្ា៉ា តឺម្៉្ា ់ ៃិ្ ព្បធាៃៃិ្អៃុព្បធាៃការយិាលយ័ 

- បៃណឃើញអៃ ក្រឹតយណលខ៥៤ អៃក្រ.បរ ច េះនថ្ៃទី០៣ ដខមិថ្ នា ឆ្ន ំ២០០២ស្្ីពីលរខ ៈវៃិិចឆ័យនៃការបណ្កើត
ស្គខាស្គរលវទិាល័យ  

- បៃណឃើញក្បកាស្១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ច េះនថ្ៃទី១២ ដខរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៧ ស្្ីពីលរខខ ឌ  ៃិ្លរខ ៈវៃិិចឆ័
យលមអិត ស្ក្មាប់បណ្កើតក្គឹេះស្គថ ៃឧត្មសិ្រា 

- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ........ច េះនថ្ៃទី........ ដខ......... ឆ្ន ំ ២០១៥ ស្្ីពីការដត្តំ្ត្ក្រុមក្បឹរាភិបលនៃ 
ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. 

- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ.................... .ច េះនថ្ៃទី........ ដខ......... ឆ្ន ំ ២០១ ស្្ីពីការដត្តំ្ត្នាយរស្គខា
នៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. 

 

សសព្ម្ច 
 

ព្បការ១.-ក្តូវបានសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្រងស្នខា ក្ពឹ្ទធបញរស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ក្បធាននិងអនញក្បធាន ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ 
ក្បធាន និងអនញក្បធានការោិេ័យននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន.....................ដែេមានរាយនាម 
ែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

១-ឈលាក្............................ជានាយក្រងស្នខាទទួេបនទញក្កាង្កររែាបាេ 
២-ឈលាក្............................ជានាយក្រងស្នខាទទួេបនទញក្កាង្ករសិក្ាធិការ 
៣-ឈលាក្...........................ជាក្ពឹ្ទធបញរសមហាវទិាេ័យ...........................  
៤-ឈលាក្............................ជាក្ពឹ្ទធបញរសមហាវទិាេ័យ........................... 
៥-ឈលាក្............................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់........................... 
៦-ឈលាក្. ..........................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់........................... 
៧-ឈលាក្............................ជាការោិេ័យ...........................             
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៨-ឈលាក្............................ជាការោិេ័យ........................... 
៩-ឈលាក្.............................ជាការោិេ័យ........................... 
១០-ឈលាក្..........................ជាការោិេ័យ........................... 
១១-ឈលាក្..........................ជាក្បធានក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន 

ព្បការ២.-នាយក្រងស្នខា ក្ពឹ្ទធបញរស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ក្បធាននិងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធាន 
 និងអនញក្បធានការោិេ័យ ក្តូវអនញវតតន៍តមតួនាទីភារកិ្ច្បចឈរៀងៗខលួន និងក្តូវសឈក្មច្បឲ្យបានតម 
ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នចាប់នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ ។ 
ព្បការ៣.- រាេ់ឈសច្បកី្តសឈក្មច្បណាដែេផ្ទញយពី្ឈសច្បកី្តសឈក្មច្បឈនោះ ក្តូវទញក្ជានិរាក្រ ៍។ 
                                                                                           ឈធវើឈៅ.............. នងៃទី.......... ដខ.............ឆ្ន ុំ២០១៦      

                         ហតាឈេខា  
     រតៃែ្ទទួល  
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 “ឈែើមបីក្ជាប” 
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ………… 

 “ឈែើមបីអនញវតត”                                                                                               (ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បឹរាភិបល) 
-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ.ិរែាបាេ 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Page 17 of 78 

 

(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់និសសិត) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវទិាលយ័........../វិទាសាា ៃ............. 
(English Name of University/Institute) 
  

បទបញ្ជា ន្ៃរនុ្ សព្ាបៃ់ិសសតិនៃ 
សាខាសារលវទិាលយ័.............../វិទាសាា ៃ................. 

 
ឥរយិាបថៃសិសតិសៅរនុ្ ថ្នន រ់សរៀៃ 

 
បទបញ្ញតតទិូសៅ 

ព្បការ១៖  
                 បទបញ្ញា ននៃរន ្ណៃេះមាៃណរលបំ ្ររាក្បក្រតីភាព ៃិរៃ្ភាព ធានាគ  ភាព ៃិ្ក្បសិ្ទាភាពនៃការសិ្រា
របស់្ៃិស្សិតរន ្ការប ្ េះបណ្្តល។ 
ព្បការ២-៖ 

រាល់ស្រមមភាពប ្ េះបណ្្តលៃិស្សិត ក្តូវស្ថិតណៅណក្កាមការទទួលខ ស្ក្តូវរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ
.............../វទិាស្គថ ៃ.................ចំណពាេះម ខចាប់ ដែលតំរូវឱយៃិស្សិតទំ្អស់្ណររពៃិ្អៃ វត្ៃ៍។ 
 
ព្បការ៣.៖ 

ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវណររពណមា៉ា្សិ្រា កាលវភិាគរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃដែលបៃោរ់ណចញ។ 
ៃិស្សិតដែលមរយឺតណលើស្ពី១០នាទីមិៃក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយចូលរន ្ថ្នន រ់ណោយស្គស្រស្្គចារយបងាា ត់ណ ើយ ណហើយក្តូវស្ ំការ
អៃ ញ្ញា តចូលណរៀៃពីការយិាល័យសិ្រាជ្ញចំាបច់។ 
ព្បការ៤.៖ 

រន ្ណមា៉ា្សិ្រា ៃិសិ្សតទំ្អស់្ក្តូវណររពសិ្ទធិរន ណៅវញិណៅមរ។ 
ព្បការ៥.៖ 

ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវដតចូលរួមក្គប់ស្រមមភាពសិ្រាណៅរន ្ថ្នន រ់ ក្តូវបំណពញរិចេការស្គោ ឬ រិចេការស្រស្គវក្ជ្ញវ
ទំ្អស់្ដែលស្គស្រស្្គចារយបងាា ត់តក្មូវឱយណ្វើ។ 
ព្បការ៦.៖ 

ៃិស្សិតដែលអវត្មាៃរន ្ការសិ្រាណលើណក្រឌី្តណ្តមួយ ទំ្អត់ចាប់ ៃិ្មាៃចាប់អៃ ញ្ញា តពីការយិាល័យ
សិ្រាមិៃអៃ ញ្ញា តឱយក្ប ្ណក្រឌី្តណនាេះណទ។ 

ៃិស្សិតដែលអវត្មាៃស្រ បរន ្នមាស្ៃីមួយ១០%នៃណមា៉ា្សិ្រាសំ្រាប់អនរមាៃចាប់ ៃិ្១៥%នៃណមា៉ា្សិ្រា
ចំណពាេះអនរឥតចាប់ៃឺ្មិៃអៃ ញ្ញា តិឱយក្ប ្នមាស្ណនាេះណ ើយ។ 
ព្បការ៧.៖ 

រាល់ការលួចចមល្ ឬការបៃលំក្គប់របូភាពណៅរន ្ណពលក្ប ្បញ្េ ប់នមាស្ ឬ ការក្ប ្ណនស្ៗណទៀតក្តូវបៃ
ចាត់ទ រថ្នជ្ញការបំពាៃែ៏្ៃៃ់្ៃរមួយណៅៃឹ្ៃិតិវ ិ្ ីវៃ័ិយរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃៃិស្សិតណ្តមាន រ់ដែលក្តូវបៃ
ររណឃើញថ្នក្បក្ពឹត្ការលួចបៃលំណៃេះៃឹ្ក្តូវទទួលបៃពិៃៃ សូ្ៃយ ៃិ្ក្តូវទទួលការពិៃ័យណៅត្តមស្គថ ៃភាពជ្ញរ់ដស្្្។ 
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ព្បការ៨.៖ 
មាូបអាហារ ណភស្ជាេះ ស្ករណៅស្ ូ ៃិ្ស្ក្មាមមិៃក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តិឱយយរចូលរន ្ថ្នន រ់ណរៀៃណ ើយ។ ណហើយែូចរន ណៃេះ

ដែរការជរ់បរ ីៃិ្នឹរ 
ណក្គឿ្ស្រស្វ ឹ្ ត្តមបៃៃប់ណរៀៃ ដែលចាត់ទ រជ្ញរមមសិ្ទធ ឬជួលណោយស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃក្តូវហាមឃា

ត់។  
ព្បការ៩.៖ 

     ៃិស្សិតមិៃក្តូវបៃអៃ ញ្ញា ត្ិឱយណក្បើក្បស់្ទូរស័្ពៃនែរន ្ណពលរំព ្សិ្រាណៅរន ្ថ្នន រ់ណរៀៃណ ើយ។ 
 

ឥរយិាបថៃិសសតិចុំសពាះសាន្តសាត ចារយ 
ព្បការ១០.៖ 

ស្គស្រស្្គចារយគឺជ្ញក្បភពនៃចំណ េះែឹ្ែ៏ទូោយ។ ៃិស្សិតក្តូវដតណររពក្បតិបត្ិត្តមស្គស្រស្្គចារយមិៃចំណពាេះដត
លរខ ៈស្មបត្ិខា្ណក្ៅណទ ប៉ា ដៃ្ស្មតថភាពនៃការបងាា ត់បណក្្ៀៃ។ ៃិស្សិតក្តូវមាៃការណជឿជ្ញរ់ណៅណលើរក្មិតជំនាញ ៃិ្ស្្គ
ប់ត្តមការដ នំា ៃិ្ទូនាម ៃរបស់្ស្គស្រស្្គចារយ។ 
ព្បការ១១.៖ 

     ៃិស្សិតទំ្អស់្មិៃក្តូវចូលណៅរន ្បៃៃប់ការយិាល័យរបស់្ស្គស្រស្្គចារយ ឬ ប គាលិរស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិា
ស្គថ ៃណោយរម ៃការអៃ ញ្ញា តជ្ញម ៃណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថៃិសសតិចុំសពាះអនរសព្ម្បសព្ម្ួល 

ព្បការ១២.៖ 
បរយិាកាស្ដែលមាៃអនាម័យលអ ៃិ្ភាពស្គអ តបតគឺជ្ញៃិមមិតរបូនៃវបប្ម៌ែ៏លអមួយ។ ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវចូល

រមួចំដ ររន ្ការដថ្ររា ៃិ្ដថ្ទំៃូវណក្គឿ្ស្ងាា រមឹណៅរន ្ថ្នន រ់ណរៀៃ ស្មាា រដែលជ្ញប់ៃិ្អររសិ្រាៃិ្ទីរដៃល្ទំ្អស់្
រន ្បរណិវ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ ស្មាា រៈសិ្រាទំ្អស់្ដែលអៃ ញ្ញា តឱយៃិស្សិតណក្បើក្បស់្រន ្ការសិ្រាមាៃ
ែូចជ្ញណស្ៀវណៅវចនាៃ ក្រម ណស្ៀវណៅអាៃ ការដស្តថ្តចណមល្ មា៉ា ណញ៉ា ការដស្តវណីែអូ  ទូរទស្សៃ៏ មា៉ាស្ ីៃបញ្ញេ ំ្ស្គល យVCR, 
OHP, COMPUTERS, LCD PROJECTERS ៃិ្ស្មាា រៈណនស្ៗណទៀត។  

ស្មាា រៈទំ្ណៃេះក្តូវបញ្េូ ៃណៅរដៃល្ណែើមវញិណក្កាយណពលណក្បើក្បស់្ណហើយ។ ៃិស្សិតណ្តដែលក្បក្ពឹត្នៃ យពីការ
ដ នំារន ្ការណក្បើក្បស់្ស្មាា រសិ្រាទំ្អស់្ណៃេះៃឹ្ក្តូវទទួលខ ស្ក្តូវចំណពាេះវធិាៃការវៃ័ិយដែលមាៃដច្ណៅរន ្ៃិតិវ ិ្ ី   វ ិ
ៃ័យស្ក្មាប់ៃិស្សិត។ 
ព្បការ១៣.៖ 

ការណក្បើក្បស់្ឧបររ ៏ការពារស្ វត្ិភាពរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃរន ្ររ ីមិៃចំាបច់ ឬ រម ៃការ
អៃ ញ្ញា តឱយណក្បើែូចជ្ញ ឧបររ ៏ពៃលត់អគាីភ័យ ឧបររ ៏ការពារស្ វត្ិភាពណនស្ៗណទៀត រ ឹ្្អគីាភ័យ ឧបររ ៏ក្បកាស្
អាស្ៃនណនស្ៗណទៀតក្តូវហាមឃាត់ោច់ខាត។ 
ព្បការ១៤.៖ 

ស្រមមភាពទំ្ឡាយែូចជ្ញការដហរ ឬ ដរតក្មូវរំ ត់ណហត  ឬ ព័ត៌មាៃនសពវនាយ ស្ញ្ញា បងាា ញទិស្ណៅ របូ
ភាពនសពវនាយរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃឬ ការណបេះស្ក្មាមណចាល បិទឬ គូររបូស្ញ្ញា  ឬ របូភាពណនស្ៗ ណៅណលើ
ជញ្ញា ំ្ឬអាររស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃក្តូវហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
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ព្បការ១៥.៖ 
     ៃិស្សិតទំ្អស់្មិៃក្តូវណ្វើស្រមមភាពនសពវនាយនលិតនល ឬ លរ់នលិតនល ឬ ណឃាស្នាពីស្រមមភាពណនស្ៗ

ឱយអ្ាភាពណ្តមួយ។ មិៃក្តូវបងាា ញ ៃិ្ដចររបូភាព ឬ ខិតប ណ័ ណៅរន ្បរណិវ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃណោយ
រម ៃការអៃ ញ្ញា តណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថចុំសពាះម្ិតតរមួ្ថ្នន រ់ខែួៃឯ្ 

ព្បការ១៦.៖ 
ៃិស្សិតក្តូវស្ដម្្អារបបរិរយិាណររព ៃិ្ណយាគយល់រន ណៅវញិណៅមរទំ្ណៅខា្រន ្ ៃិ្ណក្ៅណមា៉ា្ណរៀៃ រន ្

បណ្តណ ល័យ ឬ ណៅរន ្បរណិវ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃណោយមិៃមាៃការរខំាៃរន ណៅវញិណៅមរ។ 
ព្បការ១៧.៖ 

ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវមាៃប័ ណស្មាា ល់ខលួៃភាា ប់មរជ្ញមួយក្គប់ណពល ៃិ្ក្តូវបងាា ញប័ ណណនាេះណៅណពលចំាចាច់ 
រន ្ររ ីដែលៃិស្សិតមិៃបៃយរប័ ណស្មាា ល់ខលួៃភាា ប់មរជ្ញមួយ ៃិស្សិតក្តូវស្ ំការបញ្ញា រ់ពីការល័ិយសិ្រា។ ណែើមបីធានា
ស្ វតថិភាពរ ំឱយមាៃការបត់ប្់ៃិស្សិតទំ្អស់្មិៃក្តូវទ រណចាលស្មាា រផ្ទៃ ល់ខលួៃឬ របស់្ណនស្ៗណៅរន ្បៃៃប់ណរៀៃ ឬ ណៅ
រដៃល្ណនស្ៗណទៀតនៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថទូសៅ 

ព្បការ១៨.៖ 
ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវត្តមោៃពត៌មាៃដែលស្រណស្រណៅរដៃល្ន្ល់ពត៌មាៃជ្ញណរៀ្រាល់នថ្ៃ។ 

ព្បការ១៩.-៖ 
រាល់ការក្បក្ពឹត្បំពាៃណនស្ៗែូចជ្ញស្រមមភាពជ្ញរ់ដស្្្ ការណក្បើភាស្គការស្រណស្រសំ្ប ក្ត ការបងាា ញរបូភាព  

ការថ្តរបូភាព ឬ ការបញ្េូ ៃស្គរជ្ញអរសរ ជ្ញស្ណមល្ ឬ ជ្ញរបូភាពណ្តមួយដែលនំាឱយប៉ាេះពាល់ែល់សី្ល្ម៌ៃិ្ណស្ចរ្ីនថ្លថ្នូរ
របស់្ស្្ាម ណទេះជ្ញការបំពាៃដែលណ្វើត្តមរយៈស្រមមភាពប គាល នក្បស្ ីយ៏ មណ្ាបយណអ ិចក្តូៃិរែូចជ្ញក្បព័ៃធទូរស័្ពៃ 
ឬ ក្បព័ៃធអ ីៃ្ឺដ ត ណៅកាៃ់ៃិស្សិត ស្គស្រស្្គចារយប គាលិរ ឬ ស្មាជិរណ្តមាន រ់នៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ ក្តូវបៃ
ហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
ព្បការ២០.៖ 

ការណបើរបរ ឬស្រមមភាពណនស្ៗណទៀតដែលរខំាៃែល់ភាពស្ៃប់ស្គៃ ត់ណៅរន ្បរណិវ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិា
ស្គថ ៃ ក្តូវហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
ព្បការ២១.៖ 

ការររា ឬ ការណក្បើក្បស់្ៃូវក្បណភទថ្នន ំណញៀៃណនស្ៗ ស្គរធាត គីមីណក្គឿ្អាវ ្  ក្គប់ក្បណភទរមួមាៃអាវ ្ ជ្ញតិនៃ េះ
ក្គប់ក្បណភទ ផ្ទវ កំាបិត ពូណៅ ញញួរ ែំប្ដែរ ណក្គឿ្នរ់ ៃិ្ឧបររ ៏ណនស្ៗ ដែលអាចគំរាមរំដហ្ ប្ករបួស្ស្គន ម ឬ ណ្វើ
ឲ្យណក្រេះថ្នន រ់ែល់ជីវតិក្តូវហាមឃាត់ោច់ខាតរន ្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 

អៃុវតតឯរសណាឋ ៃៃិសសតិ 
ព្បការ២២.៖ 

ឯរស្ណ្តា ៃៃិស្សិតប រស្ដែលតក្មូវណោយស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃមាៃ៖ អាវនែដវ្វព ៌ទឹរស្ម ក្ទ 
ណខាណជើ្ដវ្ព័ ណមម   ។ 
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ព្បការ២៣.៖ 
ឯរស្ណ្តា ៃៃិស្សិតស្រសី្ដែលតក្មូវណោយស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃរមួមាៃ៖ អាវនែដវ្ព ៌ទឹរស្ម ក្ទ 

សំ្ពត់ដវ្ណក្កាមរាលជ្ា្់ព ៌ណមម  ។ 
ព្បការ២៤.៖ 

ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវដតណស្លៀរពារ់ឯរស្ណ្តា ៃដែលរំ ត់ណោយស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃណៅរន ្អំ  ្
ណពលសិ្រានៃនមាស្ៃីមួយៗជ្ញពិណស្ស្ណៅណពលណរៀៃរន ្ថ្នន រ់ ណពលក្ប ្ពារ់រណ្្តលនមាស្ ក្ប ្នមាស្បញ្េ ប់ឆ្ន ំ
សិ្រា ណៅរន ្បណ្តណ ល័យរន ្បៃៃប់ស្រស្គវក្ជ្ញវរន ្ការចូលរមួសិ្កាខ ស្គោចូលរមួស្្គប់បទរថ្ន ៃិ្វគាប ្ េះបណ្្តលណនស្ៗ
ដែលណរៀបចំណោយស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 
ព្បការ២៥.៖ 

ៃិស្សិតក្តូវដតោរ់អាវរន ្ណខាៃិ្សំ្ពត់រន ្ណពលណស្លៀរពារ់ឯរស្ណ្តា ៃ។ ៃិស្សិតក្តូវដតពារ់នាមប័ ណៃិស្សិត។ 
ព្បការ២៦.៖ 

ៃិស្សិតក្តូវកាត់ស្រ់ឱយបៃស្មរមយ ររាឯរស្ណ្តា ៃឱយបៃស្គអ តមាៃរណបៀប ណបរគរ់ អ  ត ៃិ្ត បដត្ឲ្យបៃ
លអ។ ៃិស្សិតមិៃក្តូវពារ់ណក្គឿ្អលងាក ររន ្បរណិវ អររស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិា
ស្គថ ៃមិៃទទួលខ ស្ក្តូវចំណពាេះការបត់ប្់វតថ មាៃតនមលទំ្ណៃេះណ ើយ។ 
ព្បការ២៧.៖ 

ៃិស្សិតទំ្អស់្ក្តូវណររព ៃិ្អៃ វត្ៃូវបទបញ្ញា ត្ិទំ្ឡាយដែលបៃដច្រន ្បទបញ្ញា ននៃរន ្ណៃេះ។ 
 
ព្បការ២៨.៖ 

ៃិស្សិតទំ្ឡាយណ្តដែលក្បក្ពឹត្នៃ យពីបទបញ្ញា ស្ក្មាប់ៃិស្សិតដែលបៃដច្ណៃេះ ក្តូវក្បឈមៃឹ្វធិាៃការវ ិ
ៃ័យរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃស្ក្មាប់ៃិស្សិត ណហើយវធិាៃការពិៃ័យមួយៃឹ្ក្តូវបៃអៃ វត្ចំណពាេះការក្បក្ពឹត្
ណៃេះ។ 

ការសរិា ៃិ្ ការព្បឡ្ 
ព្បការ២៩ ៖ 

ស្គខាស្គរលវទិាល័យ............../វទិាស្គថ ៃ...............បៃណរៀបចំវ ិ្ ីស្គស្រស្ប្ងាា ត់បណក្្ៀៃែល់ៃិស្សិតជ្ញពីររូប
ភាព៖ 

 -បទឧណទៃស្នាមណោយស្គស្រស្្គចារយ 
-ការងារអៃ វត្បងាា ញក្ត្តប់រន ្ថ្នន រ់ ៃិ្ការអៃ វត្ណៅរន ្មៃៃីរពិណស្គ្ៃ៍។ 

ព្បការ៣០.៖ 
        រមមវ ិ្ ីសិ្រាមាៃម ខវជិ្ញា ក្បចំានមាស្ ៃិ្ក្បចំាឆ្ន ំ 

- ការសិ្រាក្តូវបៃគិតជ្ញឆ្ន ំសិ្រាដែលរន ្ឆ្ន ំសិ្រាៃីមួយៗមាៃពីរនមាស្ 
- រន ្មួយនមាស្មាៃរយ:ណពលយា៉ា្តិច១៥ស្ប្ហ៏ដែលរន ្មួយស្ប្ហ៏មាៃរយ:ណពលសិ្រាពី៣០-៤០
ណមា៉ា្។ 

- រន ្មួយណក្រែឌី្តមាៃ១៥ ណៅ១៦ណមា៉ា ក្្ទីស្្ី ៃិ  ្អៃ វត្ៃ៍។ 
- រន ្មួយម ខវជិ្ញា មាៃពី២- ១៥ណក្រឌី្តដែលមាៃចំៃួៃណមា៉ា្ណៅៃិ្ចំៃួៃណក្រឌី្តត្តមម ខវជិ្ញា ៃីមួយៗ។ 
- ៃិស្សិតអាចមាៃសិ្ទធក្ប ្បញ្េ ប់ម ខវជិ្ញា បៃល េះក្ត្តដតមាៃវត្មាៃណពលសិ្រា៨៥ភាគរយនៃម ខវជិ្ញា
ណនាេះ។ 
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- ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃតក្មូវឱយស្គស្រស្្គចារយណររពត្តមណរលការ ៏ោរ់ពិៃៃ ែល់ៃិស្សិតែូច
ខា្ណក្កាម៖ 

- អវតតមាន  ១០ ភាលរយ 
-  ក្ប ងក្បចាុំដខ  ២០ ភាលរយ 
-  កិ្ច្បចការស្ស្នវក្ជាវ ២០ភាលរយ 
-  ក្ប ងឆ្មាស  ៥០ ភាលរយ 

     សរបុ   ១០០ ភាររយ 
- ចំណពាេះៃិស្សិតដែលក្ប ្ធាល រ់រន ្ការក្ប ្នមាស្ ក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយក្ប ្ណ ើ្វញិមួយែ្ណៅ
ច ្ឆ្ន ំសិ្រាៃីមួយ។ 

ព្បការ ៣១.៖ 
     ៃិស្សិតដែលបៃស្ណក្មចរាល់លរខខ ឌ សិ្រារន ្ម ខវជិ្ញា ៃិមួយៗណហើយអៃ វត្បៃក្តឹមក្តូវត្តមបទបញ្ាត្ិរបស់្
ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយចូលក្ប ្នមាស្។ 
ព្បការ ៣២.៖ 
     ៃិស្សិតក្តូវមរណរៀៃឱយទៃ់ណពលណវោត្តមកាលវភិាគរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ ៃិស្សិតដែលចូល
ថ្នន រ់ណរៀៃណក្កាយស្គស្រស្្គចារយយឺត១៥-២០នាទី ក្តូវបៃចាត់ទ រអវត្មាៃ។ 

- អវត្មាៃណោយរម ៃចាប់ណលើស្ពី១០ភាគរយ ឬ មាៃចាប់ណលើស្ពី១៥ភាគរយនៃចំៃួៃណមា៉ា្សិ្រាស្រ ប
រន ្នមាស្ណ្តមួយ ឬ អវត្មាៃមិៃបៃណរៀៃណក្រឌី្តណ្តមួយទំ្មូលណនាេះ ៃឹ្មិៃអៃ ញ្ញា តឱយក្ប ្
នមាស្ណនាេះណ ើយ 

- អវត្មាៃ (មាៃចាប់ ឬ រម ៃចាប់) ណៅណពលក្ប ្ម ខវជិ្ញា ណ្តមួយក្តូវបៃពិៃៃ សូ្ៃយ(០) មាៃណៅណលើម ខ
វជិ្ញា ណនាេះ 

- អវត្មាៃដែលមាៃចាប់ណៅណពលក្ប ្នមាស្ណលើរទី១ ក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយក្ប ្ស្្ណៅច ្ឆ្ន ំណនាេះ 
ឯពិៃៃ បៃពីការក្ប ្ណក្កាយណៃេះមិៃក្តូវបៃបូរបញ្េូ លណៅរន ្ចំណ្តត់ថ្នន រ់ររជ័យោភីណទ 

- រន ្ររ ីដែលៃិស្សិតអវត្មាៃណលើក្គប់ម ខវជិ្ញា ក្តូវចាត់ទ រថ្នៃិស្សិតណនាេះណបេះប្់ការសិ្រាៃិ្ក្តូវ
ល បណ ម្ េះណចញពីបញ្ា ីៃិស្សិតនៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 

- ចំណពាេះៃិស្សិតដែលអវត្មាៃណោយរម ៃចាប់ចំៃួៃ៤ស្ប្ហ៏ជ្ញប់ៗរន រន ្ណពលសិ្រានៃនមាស្ៃីមួយៗ
ក្តូវចាត់ទ រថ្នៃិស្សិតណនាេះណបេះប្់ណចាលការសិ្រា ៃិ្ក្តូវល បណ ម្ េះណចញពីបញ្ា ីៃិស្សិតនៃស្គខា
ស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 

- អវត្មាៃចាប់គឺអវត្មាៃដែលមាៃការអៃ ញ្ញា តពីស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃត្តមរយ:ការយិាល័
យសិ្រា។ 

ព្បការ ៣៣.៖ 
រន ្រយេះណពលសិ្រាណៅស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ ៃិស្សិតក្តូវអៃ ញ្ញា តឱយណរៀៃក្តួតថ្នន រ់បៃពីរែ្

ប៉ា ណណ្តណ េះណហើយការណរៀៃក្តួតថ្នន រ់ណៃេះស្ថិតណៅរន ្ឆ្ន ំសិ្រាខ ស្ៗរន បៃដតម្្គត់ចំដ រឯក្ពឹត្បក្តពិៃៃ  ៃឹ្ក្តូវបៃណចញ
ណៅណពលបញ្េ ប់ការសិ្រា(៣ឆ្ន ំសំ្រាប់ថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្តរ្) របស់្ៃិស្សិតមាន រ់ៗដតប៉ា ណណ្តណ េះ។ 

- ៃិស្សិតអាចពយូរការសិ្រាបៃល េះក្ត្តដតមាៃការអៃ ញ្ញា តពីនាយរស្គខា ឬ ស្គរលវទិា  ្ិការរ្/
នាយររ្ស្គខា 

- ៃិស្សិតព ំអាចពយួរការសិ្រារយេះណពល២ឆ្ន ំជ្ញប់រន បៃណទរន ្រយៈណពលសិ្រាពីឆ្ន ំទី១រហូតែល់ឆ្ន ំបញ្េ ប់។ 
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ព្បការ ៣៤.៖ 
ណៅណពលក្ប ្ៃិស្សិត ក្តូវណររពបទបញ្ញា ននៃរន ្ៃិ ណ្ស្ចរ្ីដ នំារបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ រន ្

ររ ីមាៃក្បក្ពឹតពីនៃ យពីបទបញ្ញា ននៃរន ្ណៃេះ ៃិស្សិតក្តូវទទួលវៃ័ិយត្តមរក្មិតដែលខលួៃបៃណ្វើ។ 
ព្បការ ៣៥.៖ 

ៃិស្សិតអាចក្ប ្ណ ើ្វញិណលើម ខវជិ្ញា ដែលខលួៃបៃក្ប ្ធាល រ់ដតម្្គត់ លទធនលធាល រ់ជ្ញស្គថ ពររបស់្ៃិស្សិត
ក្តូវបៃក្តួតពិៃៃ ណោយគ េះរមមការណមក្បណយាគរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ ពិៃៃ ណនាេះមិៃបូរបញ្េូ លរន ្ចំ
ណ្តត់ថ្នន រ់ណទ។ 

លទធ្លនៃការព្បឡ្ 
ព្បការ ៣៦.៖ 

ការោរ់ពិៃៃ ណលើវញិ្ញា ស្គរក្ប ្ជ្ញភារ:របស់្ស្គស្រស្្គចារយណក្កាមការដ នំារបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិា
ស្គថ ៃ ៃិ្ក្តូវបៃក្តួតពិៃិតយលទធនលណោយគ :រមមការណមក្បណយាគរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 
ព្បការ ៣៧.៖ 

េទធផ្េននការក្ប ងក្តូវក្ុំ ត់ឈដ្ឋយពិ្នទញសូនយ (០០) ែេ់មួយរយ (១០០) ពិ្នទញចាប់ពី្ហាសិប(៥០)ឈ ើងឈៅចាត់
ទញក្ជាជាប់។  

- ពិ្នទញឈក្កាមហាសិប(៥០)ចាត់ទញក្ជាធាល ក់្និឈទទសក្តូវក្ុំ ត់ែូច្បខាងឈក្កាម៖អតាន័យនិឈនទស និឈនទសជាអក្សរពិ្នទញ
ជានិឈនទសពិ្នទញជាភាលរយ 

 េអក្បឈសើរ Excellent (A)  ៤:00  ៨៥ ែេ់១០០ 
 េអណាស់ very good (B+)  ៣:៥0  ៨០ ែេ់៨៤ 
 េអ  good (B)   ៣:00  ៧០ ែេ់៧៩ 
 េអបងគួរ fairly good (c+)  ២:៥0  ៦៥ ែេ់៦៩ 
 មធយម Fair (C)   ២:00  ៥០ ែេ់៥៤ 
 ឈខាយ Poor (D)   ១:៥0  ៤៥ែេ់៤៩ 
 ឈខាយណាស់ very poor(D)  ១:00  ៤០ ែេ់៤៤ 
 ធាល ក់្ Failure (F)   0:00  00 ែេ់៤០ 

ព្បការ ៣៨.៖ 
ពិៃៃ ក្ប ្ជ្ញលទធនលនៃការវាយតនមលការសិ្រារបស់្ៃិស្សិតក្បចំាឆ្ន ំៃិមួយៗណហើយពិៃៃ ណៃេះក្តូវក្បកាស្ជ្ញ

ស្គធារ :។ 
ព្បការ ៣៩.៖ 

ដនអរណលើលទធនលនៃការក្ប ្គ :រមមការណមក្បណយាគណ្វើណស្ចរ្ីស្ណក្មចឱយៃិស្សិតណ ើ្ថ្នន រ់ឬឱយណរៀៃក្តួត
ថ្នន រ់ណស្ចរ្ីស្ណក្មចនានារបស់្គ :រមមការណមក្បណយាគគឺជ្ញណស្ចរ្ីស្ណក្មចែ៏មាៃអាទិភាពខពស់្បំន ត។ 
ព្បការ ៤០.៖ 

រន ្ររ ីមាៃការប្ឹ្តវា៉ាជ្ញោយលរខ័អរសរណៅការយិាល័យសិ្រាបនាៃ ប់ពីក្បកាស្លទធនលក្បំពីរនថ្ៃ នាយរ
ស្គខា នាយរស្គខារ្អាចណកាេះក្បជ ំគ :រមមការណមក្បណយាគ។ លទធនលនៃការក្បជ ំណៃេះៃឹ្ចាត់ទ រជ្ញលទធនលច ្ណក្កាយ
ណោយរម ៃការប្ឹ្តវា៉ាម្្ណទៀតណ ើយ។ 
ព្បការ ៤១.៖ 

ៃិស្សិតដែលក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយណ ើ្ថ្នន រ់ល េះក្ត្តដតក្ប ្ជ្ញប់ក្គប់ម ខវជិ្ញា រន ្ឆ្ន ំសិ្រាៃីមួយៗៃិ្ណររពត្តម
លរខ័ ឌ  ែូចមាៃដច្រន ្មាក្ត្ត២៣។ 
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ព្បការ ៤២.៖ 
ៃិស្សិតក្តូវឱយណរៀៃក្តួតថ្នន រ់៖ 

- ៃិស្សិតណ្តដែលបៃក្ប ្ធាល រ់ចាប់ពីមួយម ខវជិ្ញា ណ ើ្ណៅរន ្ឆ្ន ំសិ្រាៃីមួយៗក្តូវណរៀៃក្តួតថ្នន រ់។ 
- ការណរៀៃក្តួតថ្នន រ់ ៃិស្សិតណរៀៃដតម ខវជិ្ញា ណ្តដែលក្ប ្ធាល រ់។ 
- ៃិស្សិតណ្តដែលក្ប ្ធាល រ់មួយម ខវជិ្ញា ឬពីរម ខវជិ្ញា ក្តូវបៃអៃ ញ្ញា តឱយណ ើ្ថ្នន រ់ល េះក្ត្តដតមាៃការ
អៃ ញ្ញា តពីនាយរស្គខា/នាយរស្គខារ្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃជ្ញម ៃសិ្ៃ។ 

- ៃិស្សិតដែលជ្ញឆ្ន ំបញ្េ ប់ទំ្ឡាយណ្តដែលណៅជំពារ់ណក្រឌី្ត(Credit)មួយ ឬ ពីរម ខវជិ្ញា ណៅឆ្ន ំទី០១
ណហើយមិៃបៃក្ប ្ស្្ណក្រឌី្តណលើម ខវជិ្ញា ណនាេះដែលធាល រ់ណទក្តូវណរៀៃក្តួតថ្នន រ់ណៅឆ្ន ំទី២។ 

ការព្បឡ្បញ្ចប់ការសរិា 
ព្បការ ៤៣.៖ 

រាល់ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិ្រាក្តូវបៃក្តួតពិៃិតយ ៃិ្វាយតនមលណោយគ :រមមការមួយបណ្កើតណ ើ ណ្ោយស្គខា
ស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ ៃិ្មាៃការឯរភាពពីក្រសួ្្អប់រយំ វជៃ ៃិ្រីឡា។ 

 
ព្បការ ៤៤.៖ 

ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិ្រាជ្ញការវាយតនមលលទធនលច ្ណក្កាយនៃការប ្ េះបណ្្តលរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័
យ/វទិាស្គថ ៃ ។ ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិ្រារមួមាៃ៖ 

- ការក្ប ្បញ្េ ប់ដននរក្ទឹស្្ី (State exam) 
- ការក្ប ្បញ្េ ប់ដននរអៃ វត្ៃ៍។ 

ព្បការ ៤៥.៖ 
ការក្ប ្បញ្េ ប់ក្តូវណ្វើណ ើ្ត្តមម ខវជិ្ញា ឯរណទស្(Specialization)នៃការយិាល័យសិ្រាៃីមួយៗ។ៃិស្សិតមាៃ

សិ្ទធចូលក្ប ្បញ្េ ប់បៃល េះក្ត្តដតក្ប ្ជ្ញប់ក្គប់ម ខវជិ្ញា ទំ្អស់្ត្តមរមមវ ិ្ ីរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 
រន ្ររ ីៃិស្សិតដែលក្ប ្បញ្េ ប់ធាល រ់ ៃិស្សិតណនាេះអាចក្ប ្ណ ើ្វញិបៃដតម្្គត់ត្តមការរំ ត់របស់្ស្គខាស្គរល
វទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ ។ 
                                        ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               

               ហតាឈេខា 
 
 
 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  

(English Name of University/Institute)                           
បទបញ្ជា ន្ៃរនុ្ សព្ាប ់

សាន្តសាត ចារយនៃសាខាសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ៃ................. 
 
ទសសៃ:ទូសៅ៖  

ណែើមបីពក្្ឹ្ការបណក្្ៀៃរបស់្ស្គស្រស្្គចារយរន ្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. ក្បរបណោយស្មតថ
ភាពណលើររមពស់្គ  ភាព ៃិ្មាៃគរ ណកាស្លយរន ្ការបណក្្ៀៃ ស្គស្រស្្គចារយមាន រ់ៗក្តូវបំណពញលរខខ ឌ ែូចតណៅ៖ 

១-ស្គស្រស្្គចារយក្តវូ៖ 
-មាៃរក្មិតវបប្ម៌ខពស់្ជ្ញ្រក្មិតដែលខលួៃបណក្្ៀៃ មាៃជំនាញឯរណទស្ចាស់្ោស់្ មាៃគរ ណកាស្លយ ៃិ្
មាៃបទពិណស្គ្បណក្្ៀៃយា៉ា្តិច២ឆ្ន ំ 
-មាៃកាយស្មបទក្គប់ក្រៃ់ ៃិ្សី្ល្ម៌លអ។ 
-នល្កាត់ការវាយតនមលពីគ :រមមការបណចេរណទស្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. 
-បៃណ្វើរិចេស្ៃាបណក្្ៀៃជ្ញមួយស្គខាស្គរលវទិាល័យ........................../វទិាស្គថ ៃ.................................។ 

២-ឯរស្ណ្តា ៃស្គស្រស្្គចារយរន ្ណពលបណក្្ៀៃ  
-ស្ក្មាប់ស្គស្រស្្គចារយក្តូវណស្លៀរពារ់ អាវរន ្ណខា ៃិ្ច្ក្រវា៉ាត់រក្តឹមក្តូវ 
-ស្ក្មាប់ស្គស្រស្្គចារយនារកី្តូវណស្លៀរពារ់ស្ណមលៀរបំពារ់ស្មរមយ (ស្ក្មាប់ជៃជ្ញតិដខមរហាមណស្លៀរណខា)។ 

          ៣-វៃ័ិយ ៃិ្ភាររិចេស្គស្រស្្គចារយ 
រ-ការងារបណក្្ៀៃ 
-ក្តូវន្ល់ឯរស្គរណមណរៀៃ ៃិ្ក្បភពឯរស្គរនៃម ខវជិ្ញា ឱយបៃចាស់្ោស់្ែល់ៃិស្សិត 
-ក្គប់ក្គ្ៃិស្សិតណៅរន ្ណមា៉ា្បណក្្ៀៃឱយមាៃស្ណ្្តប់ធាន ប់ ៃិ្វៃ័ិយ 
-ណររពណមា៉ា្បណក្្ៀៃត្តមការរំ ត់របស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
-ក្តូវណររពត្តមក្រមសី្ល្ម៌វជិ្ញា ជីវៈ ៃិ្វ ិ្ ីស្គស្រស្វ្ាយតនមល 
-ក្តូវពៃយល់អំពីណរលបំ ្ ៃិ្មាតិការណមណរៀៃ 
-មិៃក្តូវណលើរយរបញ្ញា ៃណយាបយមរពិភារារន ្ណមា៉ា្បណក្្ៀៃ 
-មិៃក្តូវណលើរយរបញ្ញា ែូចជ្ញ ស្គស្រស្្គចារយ ៃិ្ក្គឹេះស្គថ ៃែនទ ៃិ្នាយរស្គខាមរពិភារារន ្ណមា៉ា្បណក្្ៀៃ 
-មិៃក្តូវញ េះញ៉ា្់ៃិស្សិតរន ្ណរលបំ ្ប្កភាពអស្រមមណ្តមួយ។ 
ខ-ការងារណក្ៅណមា៉ា្បណក្្ៀៃ 
-ក្តូវក្បគល់មាតិកាណមណរៀៃៃិ្ណមណរៀៃែល់អស្ៃ:ជំនាញពារ់ព័ៃធម ៃណពលចាប់ណន្ើមបណក្្ៀៃ 
-ក្បគល់វញិ្ញា ស្គ រំដ វញិ្ញា ស្គ ៃិ្ពិៃៃ ក្បចំានមាស្ៃីមួយៗត្តមការរំ ត់របស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
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-ជូៃែំ ឹ្ែល់ការយិាល័យសិ្រាឱយបៃម ៃនថ្ៃរន ្ររ ីមាៃ  ្រៈមិៃអាចបណក្្ៀៃបៃ 
-ន្ល់ការក្បឹរាែល់ៃិស្សិតណែើមបីណលើររមពស់្ស្មតថភាពនៃការសិ្រា 
-ក្តូវចូលរមួក្បជ ំត្តមការណកាេះអណញ្ា ើញរបស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
-សំ្ ូមពរជួយចូលរមួរន ្គ េះរមមការអៃ ររសណពលក្ប ្នមាស្។ 

៤-ការវាយតនមលណលើការសិ្រា ៃិ្ការក្ប ្របស់្ៃិស្សតិ 
-ស្គស្រស្្គចារយក្គប់រូបក្តូវណ្វើការក្ប ្ក្តួតពិៃិតយវាយតនមលការសិ្រារបស់្ៃិស្សិតណហើយ 
ន្ល់ពិៃៃ មរការយិាល័យសិ្រាណលើរិចេការទំ្ណនាេះឱយបៃម ៃែំណ្តច់នមាស្ៃីមួយៗ 
-ស្គស្រស្្គចារយទំ្អស់្ក្តូវណរៀបចំវញិ្ញា ស្គរក្ប ្ត្តមចំៃួៃណពលនៃការបណក្្ៀៃរបស់្ខលួៃ។ ស្ក្មាប់មួយណពល
ក្តូវណរៀប ចំយា៉ា្តិចបីវញិ្ញា ស្គណហើយក្តូវក្បគល់ជូៃការយិាល័យសិ្រាឱយបៃយា៉ា្តិច៥នថ្ៃម ៃណពលក្ប ្។ 
-ស្គស្រស្្គចារយក្តូវណរៀបចំវញិ្ញា ស្គរឱយបៃក្តឹមក្តូវត្តមការដ នំារបស់្នាយរស្គខានៃស្គរល  
  វទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
-ស្គស្រស្្គចារយដែលទទួលភាររិចេជ្ញអនរណចញវញិ្ញា ស្គរររាការស្មាៃ ត់រន ្ការណចញវញិ្ញា ស្គរក្ប ្ ៃិ្ណរៀបចំអ
ក្ត្តរំដ ឱយបៃក្តឹមក្តូវ ៃិ្ក្បគល់ជូៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃឱយបៃម ៃនថ្ៃដរ។ 
-ស្គស្រស្្គចារយក្តូវដររិចេការក្ប ្ដែលបៃដររចួមរការយិាល័យសិ្រាត្តមការបរណិចឆទដែលបៃរំ ត់។ 

៥- ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃតក្មវូឱយស្គស្រស្្គចារយទំ្អស់្ណររពត្តមណរលការ ៏ោរ់ពិៃៃ ែល់ៃិស្សតិែូច 
ខា្ណក្កាម៖ 

- អវតតមាន  ១០ ភាលរយ 
-  ក្ប ងក្បចាុំដខ  ២០ ភាលរយ 
-  កិ្ច្បចការស្ស្នវក្ជាវ ២០ភាលរយ 
-  ក្ប ងឆ្មាស  ៥០ ភាលរយ 

     សរបុ   ១០០ ភាររយ 
៦-ក្បរ់ឧបតថមាស្គស្រស្្គចារយ 

-ស្គស្រស្្គចារយណ្វើការណពញណមា៉ា្ទំ្អស់្ក្តូវទទួលក្បរ់ណបៀវតសក្បចំាដខណៅត្តមរិចេស្ៃារវា្ស្គមី ៃិ្ស្គខា
ស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 
-ស្គស្រស្្គចារយណ្វើការមិៃណពញណមា៉ា្ក្តូវទទួលក្បរ់ឧបតថមាត្តមណមា៉ា្បណក្្ៀៃដែលរំ ត់ណោយស្គខាស្គរល
វទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 
-ក្បរ់ឧបតថមាណលើការែឹរនំាស្គរណ្ត ឬ ៃិណរខបបទ ៃិ្ក្តូវរំ ត់រន ្រិចេស្ៃារវា្ស្គស្រស្្គចារយែឹរនំាៃិ្
ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ។ 

៧-ការណលើរទឹរចិត ្ៃិ្វធិាៃការរែាបល 
រ-អំពីការណលើរទឹរចិត៖្ ស្គស្រស្្គចារយទំ្អស់្អាចក្តូវបៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃណលើរទឹរចិត្ណៅ
ត្តមរក្មិតស្មតថភាព ៃិ្ស្គន នែរបស់្ខលួៃណោយ៖ 

-ជូៃប័ ណស្រណស្ើរ 
-ជូៃរងាវ ៃ់ណលើរទឹរចិត្ 
-តណមលើ្ឋាៃេះរន ្ក្របខ ឌ ស្គស្រស្្គចារយននៃរន ្នៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
-តណមលើ្ក្បរ់ណបៀវតស ឬក្បរ់ឧបតថមា 
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ខ-អំពីវធិាៃការរែាបល៖ ស្គស្រស្្គចារយដែលបៃក្បក្ពឹត្ខ ស្នា្អាចក្តូវបៃស្គខាស្គរលវទិាល័យ/ស្គខា
ស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃោរ់វធិាៃការរែាបលណៅត្តមរក្មិតរបស់្ខលួៃដែលបៃក្បក្ពឹត្ណោយ៖ 

-ណ្វើការដ នំាណោយពារយសំ្ែី 
-ណ្វើការក្ពមាៃជ្ញោយលរខ ៏អរសរ 
-ណ្វើការពិៃ័យជ្ញក្បរ់ 
-ណ្វើការបញ្ឈប់ការងារជ្ញស្គថ ពរ 

៨-អំពីស្ ពលភាព 
-បទបញ្ញា ននៃរន ្អាចណ្វើការដរដក្បបៃត្តមររ ីចំាចាច់របស់្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ 
-ស្គស្រស្្គចារយ ក្រុមក្បឹរាវៃ័ិយ ការយិាល័យហិរញ្ាវតថ  ៃិ្គ ណៃយយ ការយិាល័យសិ្រា ទំ្អស់្ក្តូវអៃ វត្
បទបញ្ញា ណៃេះ ត្តមភាររិចេណរៀ្ៗខលួៃឲ្យមាៃក្បសិ្ទធភាព។ 

៩-បទបញ្ញា ណៃេះមាៃក្បសិ្ទធភាពអៃ វត្ចាប់ពីនថ្ៃច េះហតថណលខាណៃេះតណៅ។ 
 

                                                     ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
              ហតាឈេខា 
 
 
 

       (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បញលគេិក្) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute)           
 

បទបញ្ជា ន្ៃរនុ្ សព្ាបប់ុរាលរិ 
នៃសាខាសារលវទិាលយ័.............../វិទាសាា ៃ................. 

 
ទសសៃៈទូសៅ 

បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បញលគេិក្ននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  ក្តូវបានអនញម័ត
ឈែើមបីព្ក្ងឹងការង្ករអភិបាេកិ្ច្បច និងអនញវតតតមលឈក្មាងដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យ
មានក្បសិទធិភាព្ខពស់ទុំងឈេើរឈបៀបឈរៀបរយ ការង្ករសណាត ប់ធាន ប់សងគម និងសនតិសញខសងគម ក្នញងស្នខាស្នក្េ
វទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យកាន់ដតក្បឈសើរឈ ើង និងឈែើមបីបញលគេិក្ក្លប់របូរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
មានអាក្បបកិ្រោិនងលងនូរ មានមនសិកា វជិាា ជីវៈ មានស្នមលគីភាព្ និងឈមាទភាព្ទូេុំទលាយ មានការឈោរព្វន័ិយ
បានេអ ក្ព្មទុំងឈោរព្ និងអនញវតតតមច្បាប់ជាធរមាននានា ដែេមានក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា និងអនញវតតតម
ឈសច្បក្ាីដ នាុំឈផ្សងៗពី្ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ ឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានឈជាលជ័យ
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នសឈក្មច្បក្ុំ ត់ឈច្បញនូវឈោេការ ៍មួយច្បុំនួនែូច្បខាងឈក្កាម៖ 
ព្បការ១៖ អុំពី្ការឈក្ជើសឈរ ើសបញលគេិក្ចូ្បេឈធវើការ៖ 
 បញលគេិក្ដែេក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសចូ្បេបឈក្មើការង្ករឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន
................. បានេញោះក្តដត៖ 

- មានសញខភាព្ កាយសមបទ សីេធម៌ និងអាក្បបកិ្រោិសមរមយ 
- មានក្ក្មិតវបបធម៌និងបទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករស្សបតមតក្មូវការននមញខង្ករដែេក្តូវក្ុំ ត់

ឈក្ជើសឈរ ើស (សក្មាប់បញលគេិក្បឈច្បចក្ឈទស) 
- ឆ្លងកាត់ការវាយតនមលពី្ល ៈក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យចូ្បេឈធវើបឈក្មើ

ការង្ករស្នក្េបងឈៅតមរយៈឈព្េដែេបានក្ុំ ត់មញននិងក្តូវបានទទួេស្នគ េ់បញលគេិក្
ឈព្ញសិទធ 

- ទទួេយក្បាននូវេក្ខខ័ ឌ ការង្ករឈោេការ ៍និងបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិា
េ័យ/វទិាស្នា ន 

- ឈធវើកិ្ច្បចសនាការង្ករជាមួយស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
ព្បការ២៖ អុំពី្ក្បាក់្ឧតាមាការង្ករ 

- បញលគេិក្ក្លប់របូមញននឹងចាប់ឈផ្តើមចូ្បេបុំឈរ ើការង្ករក្តវូក្ុំ ត់ក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករច្បាស់លាស់
ជាមួយនាយក្ស្នខាតមរយៈកិ្ច្បចសនាការង្ករ 

- ក្បាក់្ឧបតាមាក្តវូទូទត់ចាប់ពី្ស្នមីជនចូ្បេបុំឈរ ើការង្ករឈដ្ឋយឈបើក្ជូនចាប់ពី្ស្នមីជនចូ្បេបុំឈរ ើ
ការង្ករ ឈដ្ឋយឈបើក្ជូនក្បាក់្ដខដែេឈៅច្បឈនាល ោះនងៃទី១ ែេ់នងៃទី ០៥ ននដខបនាទ ប់ 
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- បញលគេិក្ក្លប់របូនឹងក្តវូែុំឈ ើងក្បាក់្ដខឧបតាមាការង្ករ និងក្បាក់្ឈេើក្ទឹក្ចិ្បតត ឈដ្ឋយបានឈធវើការ
បដនាមឈមា៉ាង អនញវតតការង្ករឈដ្ឋយមានក្បសិទធភាព្ ឬឈោរព្បានេអតមបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- បញលគេិក្ក្លប់របូនឹងក្តវូកាត់ក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករ ច្បុំឈពាោះបញលគេិក្ដែេមិនឈោរព្ឈមា៉ាងការង្ករ
(មក្ឈធវើការមិនទន់ឈព្េឈវលា ឬ ឈច្បញមញនឈមា៉ាងការង្ករ) អវតតមានោម នច្បាប់ ដតឈេើឈោេ
ការ ៍ក្ុំ ត់ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាតក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឬ ក្បក្ពឹ្តតិ
ខញសពី្បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងឈដ្ឋយក្បការណាមួយ។ 

ព្បការ៣៖ ការក្ុំ ត់ច្បុំនួននងៃឈធវើការ និងក្ុំ ត់ឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ 
- បញលគេិក្ក្លប់របូរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តូវបុំឈព្ញការង្ករ

ច្បុំនួនច្បុំនួន ៦នងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ និងឈធវើការ៨ឈមា៉ាងមួយនងៃ។ សូមបញ្ជា ក់្ស្នខាស្នក្េវទិាេ័
យ.............../វទិាស្នា ន................. ឈបើក្បុំឈរ ើការង្ករ ០៧នងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ ១២ឈមា៉ាងក្នញងមួយនងៃ 
ច្បុំដ ក្បញលគេិក្ទុំងអស់បុំឈព្ញការង្ករឆ្ល ស់ឈវនឈដ្ឋយឈោរព្ច្បាប់ននក្ព្ោះរាជាណាក្ក្ក្មពញជា 

- នងៃឈប់សក្មាក្ បញលគេិក្ក្លប់របូមាននងៃឈប់សក្មាក្មួយនងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ ឈៅតមកាេ
វភិាលដែេបានឈរៀបច្បុំឈដ្ឋយល ៈក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ (នងៃច័្បនទ-ឈៅរ)៍ ក្ពឹ្ក្ចាប់ពី្ឈមា៉ាង៧:០០ែេ់ឈមា៉ាង១១:៣០ លាៃ ច្បពី្ឈមា៉ាង២:០០ 
ែេ់ឈមា៉ាង ៥:៣០។ 

ព្បការ៤៖ រឈបៀបរបបឈធវើការង្ករ 
 ក្- បញលគេិក្ក្លប់របូននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  ក្តូវអនញវតតការង្ករតម

ដផ្នការទិសឈៅបទបទបញ្ជា  និងឋានញក្ក្មការង្ករក្លប់ក្លង៖ 
- បញលគេិក្មាន ក់្ៗ ឈដ្ឋយមិនលិតពី្ឋានៈក្តវូបានទទួេនូវការឈោរព្សិទធិឯក្ជនឈព្ញច្បាប់ 
- ល ៈក្លប់ក្លងមានភារកិ្ច្បចក្លប់ក្លង ែឹក្នាុំ និងទទូេខញសក្តវូ 
- បញលគេិក្មានភារៈកិ្ច្បចទទួេអនញវតត និងក្បតិបតតិតមល ៈក្លប់ក្លងក្បក្បឈដ្ឋយការទទួេខញស

ក្តូវខពស់ 
- ទុំនាក់្ទុំនងរវាងបញលគេិក្ដែេមានឋានៈឈសមើ ខពស់ ឬទបជាង ក្តវូដតព្ក្ងឹងមិតតភាព្ ឈសច្បក្តី

ឈោរព្តមរយៈការសនទនាោន  ការជួបជញុំបញលគេិក្ ឬការចូ្បេរមួក្នញងក្មមវធីិក្នញងសងគមនានាឈែើមបី
រក្ា និងបឈងាើននូវច្បុំ ងមិតតភាព្ដែេមានេក្ខ ៈរងឹមាុំ ក្នញងការស្នា បនារវាងោន  និងោន  
បញលគេិក្ និងក្បធាន។ 

 ខ- តមការោិេ័យ ឬដផ្នក្នីមួយៗ 
- មានដផ្នការ និងក្មមវធីិច្បាស់លាស់ជូនបញលគេិក្របស់ខលួន 
- អនញវតតរបបក្បជញុំជីវភាព្ និងឈធវើរបាយការ ៍ជូនល ៈក្លប់ក្លងឱ្យបានឈទៀតទត់តមឈព្េ

ក្ុំ ត់។ 
ព្បការ៥៖ ការឈក្បើក្បាស់របូសញ្ជា ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន(Logo) សក្មាប់ដ្ឋក់្ឈៅក្ាេេិខិតផ្លូវការ
(letter Head) របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. រាេ់េិខិតស្នន មទុំនាក់្ទុំនងការង្ករជាផ្លូវ
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ការដែេច្បញោះហតាឈេខាឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា ឬ នាយក្រងស្នខាស្នខាក្តូវឈក្បើក្បាស់របូសញ្ជា  និងក្ក្ដ្ឋសេិខិត 
របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
ព្បការ៦៖ ការរក្សាសុវត្ថភាពការងារ នងិសណ្តា បធ់្នា បក់្សន្នែងធ្វើការ៖ 

- បញលគេិក្ក្លប់របូ ក្តវូឈសលៀក្ពាក់្ឱ្យបានសមរមយ និងសមស្សបក្នញងឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ។ 
- ក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករការរោិេ័យ និងក្ដនលងឈធវើការ បញលគេិក្ក្តូវពាក់្ប័ ណសុំោេ់ខលួន

ដែេឈច្បញឱ្យ និងច្បញោះហតាឈេខាឈដ្ឋយនាយក្ស្នខាស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឬល
 ៈក្លប់ក្លងថាន ក់្បនាទ ប់ឈផ្ទរសិទធ 

- ក្នញងក្រ ីមានការបាត់បង់ បញលគេិក្ក្តវូរាយការ ៍ជាលាយេក្ខ ៍អក្សរឈដ្ឋយមានការ
បញ្ជា ក់្ទទួេស្នគ េ់ពី្អនក្ក្លប់ក្លងផ្លទ េ់ឈៅកាន់ការរោិេ័យរែាបាេមិនឱ្យឈេើសពី្២៤ឈមា៉ាង 

- ការផ្តេ់នូវប ័ណសុំោេ់ខលួនងមីអាច្បឈធវើឈៅបានដតក្នញងក្រ ីដែេមានមូេឈហតញសតីពី្ការ
បាត់បង់ 

- ប័ ណសុំោេ់ខលួនឈនោះក្តូវក្បលេ់ឱ្យការោិេ័យរែាបាេឈៅឈព្េបញលគេិក្លាឈប់ពី្ការង្ករ។ 
ការក្បលេ់ឈនោះតក្មូវបានោ៉ាងឈហាច្បណាស់មួយនងៃមញនការលាឈប់ពី្ការង្ករ 

- បញលគេិក្ឈបើក្បររងយនត ភាន ក់្ង្ករសនតិសញខ និងក្មមការនីីដផ្នក្អនាម័យ ក្តវូឈសលៀក្ពាក់្ឯក្
សណាា នដែេស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បលេ់ឱ្យឈៅរាេ់ឈមា៉ាងឈធវើការ 

- បញលគេិក្ក្លប់របូអាច្បទទួេឈភ្ៀវផ្លទ េ់ខលួនឈៅក្ដនលងឈធវើការ ឬ ឈៅការោិេ័យរបស់ខលួនបាន
ែរាបណាមិនឈធវើឱ្យរ ុំខានែេ់ការបុំឈព្ញការង្ករននក្ដនលងឈធវើការ ឬ ការោិេ័យរបស់ខលួន
ឈនាោះ។ ក្នញងក្រ ីចាុំបាច់្បបញលគេិក្លួរជួបឈភ្ៀវផ្លទ េ់ខលួនឈៅក្ដនលងឈដ្ឋយដ ក្មួយឈដ្ឋយសញុំការ
អនញញ្ជា តនូវឈព្េឈវលាពី្ល ៈក្លប់ក្លងខលួនផ្លទ េ់ 

- បញលគេិក្ក្លប់របូមិនក្តវូទុំនាស់ ឬ ក្បកាន់បក្សពួ្ក្ក្នញងអងគភាព្។ ក្តូវឈច្បោះឈោលយេ់ និងជួយ
ោន ឈៅវញិឈៅមក្ឈៅឈព្េមានធញរៈឈែើមបរីក្ាភាព្នងលងនូរជាបញលគេិក្េអរបស់ស្នខាស្នក្េវទិា
េ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 

ព្បការ៧៖ ការរក្សាឧបក្សរណ៍សម្ភា រៈការងារ៖ 
- ក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករបញលគេិក្មាន ក់្ៗក្តវូក្បងុក្បយ័តនច្បុំឈពាោះសញវតាិភាព្ការង្កររបស់ខលួន

ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់ឧបក្រ ៍សមាា រៈ ការពារសញវតាិភាព្ ឈែើមបីឈច្បៀសវាងឈក្ោោះថាន ក់្ឈដ្ឋយក្បការ
ឈផ្សងៗក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករ 

- បញលគេិក្ក្តូវឈច្បោះដងរក្ា និងការពារក្ទព្យសមបតតិ សមាា រៈ មឈធាបាយ ឬ ឧបក្រ ៍របស់ស្នខា
ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  និងក្តូវឈច្បោះឈក្បើក្បាស់ក្បក្បឈដ្ឋយភាព្សនសុំ
សុំនច្ប និងក្បងុក្បយ័តនខពស់ 

- ហាមឈក្បើក្បាស់រាេ់ក្ទព្យសមបតតិ និងធនធានរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.........../វទិាស្នា ន
.............. ឈែើមបីបឈក្មើផ្េក្បឈោន៍ផ្លទ េ់ខលួន ឬ ឈែើមបកិី្ច្បចនឈោបាយរបស់ល បក្សណាមួយ។ 
ក្នញងក្រ ីបញលគេិក្ណាមួយបងាឱ្យមានការខូតខាត ឈធវើឱ្យមានការខូតខាត ឬបាត់បង់ឈដ្ឋយ
ការឈធវសក្បដហសនូវឧបក្រ ៍សមាា រៈ ឬក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិា
ស្នា ន ក្នញងសមតាកិ្ច្បច និងឈព្េឈវលាដែេខលួនក្ុំព្ញងទទួេខញសក្តូវ នឹងក្តូវទទួេការពិ្ន័យែូច្ប
មានដច្បងក្នញងកិ្ច្បចសនាការង្ករ។ 
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ព្បការ៨៖ ក្មមសិទធិបញ្ជា  និងការឈក្បើក្បាស់ព័្ត៌មានស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ព័្ត៌មានរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................លឺជាក្ទព្យដែេសាិតឈៅ

ឈក្កាមការក្លប់ក្លងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ ឬឈក្បើក្បាស់
តមការឯក្ភាព្ តមឈោេការ ៍នផ្ទក្នញង និងរក្ាឈក្កាមសិទធបញ្ជា  

- រាេ់ការមានឈច្បតនាឈែើមបីឈក្បើក្បាស់ក្ទព្យសមបតតិបញ្ជា របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិា
ស្នា នចាុំបាច់្បមានការអនញញ្ជា តយេ់ក្ព្មពី្នាយក្ស្នខាជាមញនសិន 

- បញលគេិក្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមិនក្តូវបង្កា ញឈៅខាងឈក្ៅរាេ់ព័្ត៌មាន
សុំខាន់ណាមួយដែេបានបញ្ជា ក់្ឈដ្ឋយល ៈក្លប់ក្លង ឈដ្ឋយោម នការអនញញ្ជា តឈ ើយ។ ក្នញង
ក្រ ីការខក្ខានមិនឈោរព្តមឈោេការ ៍ឈនោះនឹងក្តូវទទួេខញសក្តវូច្បុំឈពាោះមញខច្បាប់ជាធ
រមាន។ 

ព្បការ៩៖ អវតតមាន និងសិទធិឈច្បញចូ្បេដនលងឈធវើការ 
- បញលគេិក្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តូវដតច្បញោះហតាឈេខា ក្នញង

បញ្ា ីវតតមានក្បចាុំនងៃឈព្េវតតមាន 
- បញលគេិក្ក្លប់របូក្តូវអនញវតតច្បាប់កិ្ច្បចសនាការង្ករ សតីពី្ការឈប់សក្មាក្ និងឈសច្បក្តីក្បកាស

របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
ព្បការ១០៖ ការបឈងាើនសមតាភាព្វជិាា ជីវៈដែេមាន 

- បញលគេិក្ក្លប់របូរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តវូមានសមតាភាព្ 
ក្លប់ក្ោន់ក្នញងការបុំឈព្ញការង្ករជុំនាញរបស់ខលួន និងក្តូវបឈងាើនឈ ើងជាបនតបនាទ ប់ និងឥត
ឈប់ឈរនូវក្ក្មិតសមតាភាព្ក្នញងវជិាា ជីវៈរបស់ខលួន 

- បញលគេិក្ក្លប់របូរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន...............មានសិទធិសញុំឈៅឈរៀន
វជិាា ជីវៈបដនាមនិងក្តវូយេ់ក្ព្មពី្នាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
ឈហើយរាេ់ការច្បុំណាយឈផ្សងៗជាបនទញក្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េ និងការអភិវឌ្ឍធធានមនញសស ក្តូវដតអនញវតតឈ ើងឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅ
តមកិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 

ព្បការ១១៖ ការលាឈប់ពី្ការង្ករ៖ 
បញលគេិក្ក្លប់របូ អាច្បមានសិទធិលាឈប់ពី្ការង្ករបានក្លប់ឈព្េឈវលា ឈដ្ឋយក្ោន់ដតផ្តេ់ែុំ ឹង 

ជូនស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នជាលាយេក្ខ ៍អក្សរឱ្យបានរយៈឈព្េ ១ដខជាមញន ឈដ្ឋយបញ្ជា ក់្ពី្មូេ
ឈហតញច្បាស់លាស់ និងនងៃ ដខ ដែេក្តវូឈប់។ ក្នញងរយៈឈព្េឈក្តៀមឈប់ពី្ការង្ករ បញលគេិក្ក្តវូឈរៀបច្បុំឯក្ស្នរ និង
សមាា រៈឈផ្សងៗដែេជាសមបតតិស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នផ្តេ់ជូនឱ្យឈក្បើក្បាស់ក្នញងការបុំឈព្ញការង្ករមក្
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នវញិ។ ក្នញងក្រ ីដែេបញលគេិក្លាឈប់ពី្ការង្ករឈដ្ឋយោម នមូេឈហតញច្បាស់លាស់  
ឬព្ញុំបានផ្តេ់ែុំ ឹងជូនស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នជាមញន បញលគេិក្ឈនាោះនឹងព្ញុំទទួេនូវក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករ 
ច្បញងឈក្កាយ ឬអតាក្បឈោជន៍ពី្ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈ ើយ។ 
ព្បការ១២៖ ការបញ្ឈប់ពី្ការង្ករ៖ 

 បញលគេិក្នឹងក្តូវបញ្ឈប់ពី្ការង្ករក្នញងក្រ ីពិ្ឈសសណាមួយ ឈដ្ឋយក្ោន់ដតជូនែុំ ឹងរយៈឈព្េ 
០១ដខជាមញន។ ក្រ ីបញ្ឈប់មានែូច្បជា៖ 
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- បានក្បក្ពឹ្តតិនូវក្ុំហញសធៃន់ធៃរខញសពី្េក្ខខ ឌ  និងបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័
យ/វទិាស្នា ន 

- អសមតាភាព្ក្នញងការបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចដែេស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានក្បលេ់ជូន 
- ជាប់ពាក់្ព័្នធនឹងបទឧក្កិ្ែាឈផ្សងៗ។ 

ព្បការ១៣៖ អុំពី្សញព្េភាព្៖ 
បញលគេិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាវន័ិយ ការោិេ័យរែាបាេនិងបញលគេិក្ ការោិេ័យសិក្ា ល ៈក្មម

ការក្ប ងនានាននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នទុំងអស់ក្តូវអនញវតតបទបញ្ជា ឈនោះ ឈដ្ឋយស្នម រតី
ទទួេខញសក្តូវ និងតមភារកិ្ច្បចឈរៀងៗខលួនឱ្យមានក្បសិទធភាព្។ 

 
បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងឈនោះ អាច្បដក្ដក្បបានឈៅតមតក្មូវការ និងកាេៈឈទសៈចាុំបាច់្ប។ បទបញ្ជា

នផ្ទក្នញងឈនោះមានក្បសិទធភាព្អនញវតតចាប់ពី្នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។ 
 

    ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
                       ហតាឈេខា 
 
 
 

               (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បណាណ េ័យ) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  

(English Name of University/Institute)                   
  

បទបញ្ជា ន្ៃរនុ្ សព្ាប ់
បណាណ លយ័នៃសាខាសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ៃ................. 

 
បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងបណាណ េ័យឈនោះ លឺឈធវើឈ ើងសក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. 

ក្នញងឈោេបុំ ងឈែើមបីធានាឱ្យបាននូវរឈបៀបឈរៀបរយ វន័ិយ និងសណាត ប់ធាន ប់េអ ក្នញងការចូ្បេសិក្ាស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណ េ័យរបស់
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ ឈែើមបីការក្លប់ក្លង និងដងរក្ារតនសមបតតិឈនោះឱ្យបានលង់វងសយូរអដងវង និង
រក្ាសិទធិទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករ សូមអនក្អាន និងអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្លប់រូប ក្តូវអនញវតតតមបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់បណាណ េ័យែូច្បតឈៅ៖ 

 
ព្បការ១៖   និសសិតទុំងអស់ក្តូវមានអាក្បបកិ្រោិនងលងនូរ  សញភាព្រាបស្នរ ទន់ភលន់ និងក្តូវឈោរព្តមបទបញ្ាតតិរបស់បណាណ េ័យ។             
ព្បការ២៖  ឈព្េឈមា៉ាងសក្មាប់ចូ្បេអាន ឬខចីឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវនានា៖ 
       ឈរៀងរាេ់នងៃឈធវើការ (ច័្បនទ-សញក្ក្) 
   ឈព្េក្ពឹ្ក្ពី្ឈមា៉ាង  ៧:០០    ែេ់ឈមា៉ាង  ១១:៣០ 
   ឈព្េរឈសៀេពី្ឈមា៉ាង  ១៤:០០ ែេ់ឈមា៉ាង   ១៧:៣០ 
ច្បុំណាុំ៖នងៃបញ យឈប់សក្មាក្តមការក្ុំ ត់របស់រែានិងក្ុំ ត់របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
ព្បការ៣៖     ឈែើមបីចូ្បេអាន ឬខចីឈសៀវឈៅពី្បណាណ េ័យបាន អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្តូវបង្កា ញប័ ណអានក្បចាុំឆ្ន ុំដែេឈច្បញឈដ្ឋយ    
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
ព្បការ៤៖       ឈព្េចូ្បេក្នញងបណាណ េ័យ អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវសូមរក្ាទញក្សមាា រៈផ្លទ េ់ខលួនឈៅទីក្ដនលងដែេបណាណ រក្សបានក្ុំ ត់។ 
ព្បការ៥៖     សូមរក្ាភាព្ឈសៃៀមស្នៃ ត់សណាត ប់ធាន ប់េអ មានឥរោិបងនងលងនូរ និងសូមជួយដងរក្ា អនាម័យ និងបរសិ្នា នក្នញងបណាណ  
                       េ័យ ឱ្យបានស្នអ តជានិច្បច។ 
ព្បការ៦៖     ហាមជក់្បារ ី ឈក្បើក្បាស់ឈក្លឿងឈញៀន  ឈក្លឿងស្សវងឹ  ពិ្ស្នរច្បុំ ីអាហារ ក្នញងបណាណ េ័យ។ 
ព្បការ៧៖    មិនក្តូវយក្ឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សង  ៗពី្ក្ដនលងមួយឈៅដ្ឋក់្ក្ដនលងមួយឈផ្សងឈទៀត ឈពាេលឺក្តូវទញក្ឈៅក្ដនលងឈែើមវញិ ។ 
ព្បការ៨៖     និសសិតមិនក្តូវេួច្បឬយក្  ឈសៀវឈៅ  ឬឯក្ស្នរឈផ្សង  ៗពី្ក្នញងបណាណ េ័យឈដ្ឋយោម នការអនញញ្ជា តពី្បណាណ រក្ស។ 
ព្បការ៩៖     និសសិតក្តូវឈច្បោះជួយដងរក្ាឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សង  ៗ មិនក្តូវលូសឆូ្ត ឬសរឈសរ ឬឈធវើឱ្យរ ដហក្ឈ ើយ។ 
ព្បការ១០៖  និសសិតក្តូវដតទទួេខញសក្តូវសងក្ត ប់វញិ រាេ់ការបាត់បង់  ឫខូច្បខាត  ច្បុំឈពាោះឈសៀវឈៅ ឬ ឯក្ស្នរដែេបានខចីពី្         
                        បណាណ េ័យ។ 
ព្បការ១១៖  និសសិតក្តូវបុំឈព្ញដបបបទ ឈដ្ឋយភាា ប់ប័ ណសុំោេ់ខលួននិសសិត ឈេខទូរស័ព្ទ ឈៅក្ដនលងបណាណ រក្សមញននឹងខចីឈសៀវឈៅ។ 
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ព្បការ១២៖ និសសិតអាច្បខចីឈសៀវឈៅ ឫឯក្ស្នរឈផ្សងៗក្នញងមាន ក់្ៗបាន១ក្ាេ ក្នញងរយៈឈព្េ២សបាត ហ៍។ ក្នញងក្រ ីហួសឈព្េក្ុំ ត់
មិនបានយក្មក្សងវញិ និសសិតឈនាោះក្តូវបង់ក្បាក់្ពិ្ន័យតមការក្ុំ ត់របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
ព្បការ១៣៖  បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងអាច្បឈធវើការដក្ដក្បបានតមក្រ ីចាុំចាច់្បរបស់ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
                       អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវទុំងអស់ក្តូវអនញវតតបទបញ្ជា ឈនោះ ឱ្យមានក្បសិទធភាព្។ 
ព្បការ១៤៖ បទបញ្ជា ឈនោះមានក្បសិទធភាព្អនញវតតចាប់ពី្នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។ 
 

    ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
                                    ហតាឈេខា 
 

               
 

(ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរេូក្ខខ ឌ និងវធិានក្នញងការឈក្ជើសឈរ ើសនាយក្ស្នខា ក្ពឹ្ទធបញរស និងក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 
         

លរខខណ្ឌ  ៃិ្វិធាៃរនុ្ ការសព្ជើសសរ ើសនាយរសាខា ព្រទឹធបុរស ព្បធាៃសដ្ា៉ា តមឺ្៉ា្ ់
នៃសាខាសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ៃ................. 

 ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. (English Name of University/Institute) មានរច្បនាស
មពន័ធក្លប់ក្លងឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ក្ក្មុក្បឹក្ាប ឌិ តវទិាស្នស្រ្សត និងក្ក្មុក្បឹក្ាក្បតិបតត។ិ ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ា
ក្បតិបតតិែឹក្នាុំឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា ដែេមាននាយក្រងស្នខាស្នខាក្បធានការោិេ័យ និងក្បធានឈែបា៉ាតម៉ាង់ជា
ឈសនាធិការសក្មាប់ការង្ករក្បតិបតតិក្បចាុំនងៃ។ 

១-លរខខណ្ឌ នៃការសព្ជើសសរ ើសនាយរសាខា 
- ឈបក្ខជនមានសញ្ជា បក្តចាប់ពី្បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ឈ ើង 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានបទពិ្ឈស្នធឈេើការង្ករក្លប់ក្លងឧតតមសិក្ាោ៉ាងតិច្ប០៥ឆ្ន ុំ 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានអាក្បបកិ្រោិ និងក្ក្មសីេធម៌ 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានកាយសមបទ និងឈព្េឈវលាក្លប់ក្ោន់ 
- ក្តូវច្បញោះកិ្ច្បចសនាការង្ករជាមួយនឹងក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេតមការក្ុំ ត់។ 

២-ៃីតវិិធី ៃិ្វិធាៃការសព្ជើសសរ ើសនាយរសាខា 
- ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេជាអនក្ឈក្ជើសតុំងនាយក្ស្នខា។ ការឈក្ជើសឈរ ើសតុំងដផ្អក្ឈៅឈេើេក្ខ :

សមបតតិរបស់ បញលគេរមួមានសមតាភាព្ សីេធម៌ បទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករ និងការង្ករទុំនាក់្ទុំនងេអ
ជាមួយអនក្ពាក់្ព័្នធ 

- ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេក្តូវក្ុំ ត់អា តតិ និងេក្ខខ ឌ សុំរាប់ការឈក្ជើសឈរ ើសនាយក្ស្នខាតមរយៈ
ការឈបាោះឈឆ្ន តឈដ្ឋយយក្សុំឈេងភាលឈក្ច្បើនននសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

- ផ្សព្វផ្ាយជាស្នធារ ៈោ៉ាងទូេុំទូលាយ តមរយៈ ស្នរព័្ត៌មាន ការបិតក្បកាស និងតម
ក្បព័្នធស្នរឈអ ិច្បក្តនិូច្ប។ 

៣-តនួាទីៃិ្ ភាររចិចរបសន់ាយរសាខា 
នាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានសិទធឈព្ញឈេញឈែើមបកី្លប់ក្លងឈេើការង្ករសិក្ា

ធិការ ក្លប់ក្លងរែាបាេឈៅ ការក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងក្មមវធីិសិក្ានានា  និងឈោរព្
តមអនញក្កឹ្តយ  បទបញ្ាតតិ  និងច្បាប់នានាដែេបានក្ុំ ត់។                                                                                                                                                  
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់នាយក្ស្នខាក្តូវ៖ 

- ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិការ ការង្ករក្លប់ក្លងរែាបាេ ការង្ករអនញវតត និង អភិវឌ្ឍន៍ឈោេ
នឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 

- ែឹក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតសក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
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- ឈក្ជើសឈរ ើសនិសសិតឲ្យចូ្បេឈរៀនអនញឈលាមតមការដ នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
- ចូ្បេរមួពាក់្ព័្នធជាមួយការវាយតនមលលញ ភាព្នផ្ទក្នញងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈធវើរបាយការ ៍រាេ់សក្មមភាព្សិក្ាជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និង កី្ឡាឲ្យបានឈទៀងទត់ 
- ឈោរព្និងអនញវតតតមស្នរាច្បរនិងឈសច្បក្តីដ នាុំរបស់រដ្ឋា ភិបាេ 
- ទទួេខញសក្តូវការង្ករក្លប់ក្លងទូឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ទទួេបនទញក្អនញវតតសុំឈរច្បកិ្ច្បចការទុំងឡាយរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ព្មទុំងដ្ឋក់្

ឲ្យែុំឈ ើ រការនូវឈោេ 
នឈោបាយដែេបានក្ុំ ត់ឈដ្ឋយស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ឈរៀបច្បុំការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតតិ 
- ឈរៀបច្បុំលុំឈរាងងវកិារក្បចាុំឆ្ន ុំសុំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈធវើរបាយការ ៍ក្បចាុំឆ្ន ុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្ល ឈនយយហិរញ្ាវតតញក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈហើយដ្ឋក់្ជូនក្ក្ុម

ក្បឹក្ាភិបាេពិ្និតយ និងឈធវើការផ្សផ្ាយរបាយការ ៍ 
- ផ្តេ់េិខិតសឈសើរ រង្កវ ន់និងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និង បញលគេិក្ 
- សុំឈរច្បឈេើការង្ករេទធក្មមក្នញងក្ុំរតិទឹក្ក្បាក់្មិនឈេើសពី្ ៥,០០០ ែញលាល (ក្បាុំពាន់ែញលាល អាឈមរកិ្) 
- ច្បញោះហតតឈេខាឈេើកិ្ច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង កិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗ។ 
ឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន សតីពី្ការដបងដច្បក្

សិទធអុំណាច្ប និងឈៅតមេក្ខនតិក្ៈ ក្ព្មទុំងបទបញ្ាតតិែនទឈទៀតសតីពី្បញ្ជា ឈនោះ។ នាយក្ស្នខាលឺបុំឈព្ញរាេ់មញខ
ង្កររែាបាេ និងការក្លប់ក្លងទុំងឡាយដែេក្តូវបានក្បលេ់ឲ្យតមេក្ខនតិក្ៈស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិា
ស្នា ន................. និងតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ 

 
   ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               

                    ហតាឈេខា 
 
 
 

               (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូញ្ា ីរាយនាមល :ក្លប់ក្លង) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute)      

បញ្ារីាយនាម្រណ្:ព្រប់ព្រ្សាខា 
 

លរ នាម្ សភទ តួនាទី រព្ម្ិតសញ្ជញ បព្ត ជុំនាញ 
១  ក្បុស នាយក្ស្នខា ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្លប់ក្លង 
២  

ក្បុស 
នាយក្រងស្នខា ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្លប់ក្លង

ពា ិជាក្មម 
៣  ក្បុស នាយក្រងស្នខា ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត នីតិស្នស្រ្សត 
៤  ស្សី ក្ពឹ្ទធបញរស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ឈសែាកិ្ច្បច 
៥  ស្សី ក្ពឹ្ទធបញរស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត វទិាស្នស្រ្សត 

ក្ញុំព្យូទ័រ 
៦  ក្បុស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្លប់ក្លង 
៧  ក្បុស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្លប់ក្លង

ពា ិជាក្មម 
៨  ក្បុស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្លប់ក្លង 
៩  ស្សី ក្បធានការោិេ័យឈផ្សងៗ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ព័្ត៌មានវទិា 
១០  ស្សី  ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ភាស្នអង់ឈលលស 
១១  ក្បុស  ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត នីតិស្នស្រ្សត 
១២  ក្បុស  ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ល ឈនយយ 
១៣  ក្បុស  ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ហិរញ្ាវតាញ 
១៤  ស្សី  ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ភាស្នអង់ឈលលស 
១៥  

ក្បុស 
 ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត វទិាស្នស្រ្សត 

ក្សិក្មម 
១៦      

                                      
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               

                    ហតាឈេខា 
 
 

             (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរកូ្បវតតិរបូល ៈក្លប់ក្លង) 
RBHraCaNacRkkm<úCa 
Cati sasna RBHmhakSRt 

 

~ ~ ~~ ~ ~ 

  

CIvRbvtþisegçb 
k> Bt’manpÞal;xøÜn 

- eKatþnam nig nam..................................GkSrBum<LataMg .................................ePT................. 

- ekItéf¶TI ......... Ex ..................qñaM .........CnCati..............................   

- muxrbr...................kEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøÚvelx.........PUmi............XMu/sgáat;.................... 

   Rsuk/x½NÐ..................................extþ/raCFanI............................. . 

- elxTUrs½BÞ ........................... 

- elxlixitqøgEdn ........................... 

x> Bt’manRKYsar 
- eQµaHRbBn§ rWbþI .......................søab; rs; ekItéf¶TI ........Ex ...............qñaM ....................... . 

- muxrbr.............................. kEnøgRbkbmuxrbrkEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøÚvelx......... 

    PUmi.................XMu/sgáat;..............   Rsuk/x½NÐ.........................extþ/raCFanI..................... . 

- cMnYnkUn............ nak; 

K> Gas½ydæanbc©úb,nñ 
-pÞHelx.............pøÚvelx.........   PUmi...................XMu/sgáat;........................   

Rsuk/x½NÐ.........................extþ/raCFanI..................... . 

X> RbvtiþsikSa 
- qñaMsikSaenAkMrit]tþmsikSa³ 

qñaMbBa©b;karsikSa kMritsBaØabR½t ÉkeTs saklviTüal½yEdl 

)anecjsBaØabR½t 

epSg² 

 
 briBaØabR½tCan;x<s; 

  

  
briBaØabR½t 

  

  
  

របូថ្ត 

៤៦ 
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- cMeNHdwgPasabreTs³ ........................................................................................................... 

- cMeNHdwgepSgeTot³ ........................................................................................................... 

g> bTBiesaFn¾ nigRbvtþikargar 
1> ..................................................................................................... . 

2> ..................................................................................................... . 

3> ..................................................................................................... . 

´)aT¼nag´sUmG³Gagya:g»Larwkfa esckþIraykarN¾kñúgCIvRbvtþixagelIenHsuT§EtkarBitRtwmRtUv 

ebIkñúgkrNI minBitnUvcMNucNamYy  ´)aT¼nag´sUmTTYleTastamc,ab;CaFrman. 

 sUmP¢ab;CUnmkCamYyCIvRbvtþisegçbenH nUvsBaØabR½tx<s;bMputrbs;´cMnYn 01c,ab;. 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាលុំរកិូ្ច្បចសនា) 

eFVIenA.................... éf¶TI ........Ex ..........qñaM .......... 

        htßelxasamIxøÜn 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute)                   

រិចចសៃាការងារ 

ភាគី «រ» ៖ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ................. 
ភាគី «ខ» ៖ ណោរ/ណោរស្រសី្......................................ណរើតនថ្ៃទី..........ដខ...................ឆ្ន ំ ជៃជ្ញតិ..................... 
ស្គន រ់ណៅនៃេះណលខ............នលូវណលខ..............ក្រមុទី............ភូមិ..........................ឃ ំ/ស្ងាក ត់................................... 
ស្រស្ុរ/ខ័ ឌ ................................ណខត្/រាជធាៃី........................................ទូរស័្ពៃណលខ.....................................។ 
ភាគីទំ្ពីរបៃក្ពមណក្ពៀ្រន ែូចខា្ណក្កាម៖ 
ព្បការ ១.-  

ភាគី «រ» យល់ក្ពមទទួលយរភាគី «ខ» ឱយចូលបណក្មើការងារណៅស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិា
ស្គថ ៃជ្ញ 

ក្គូបណក្្ៀៃណក្ៅណមា៉ា្/ណពញណមា៉ា្ណលើម ខវជិ្ញា ................................................................................ ណៅ
រន ្ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ.................។                                               

ភាគី «ខ» យល់ក្ពមទទួលក្បរ់រនក្មចំៃួៃ...................................ែ ោល រ ស្ក្មាប់ ០១ ណមា៉ា្។  
ព្បការ ២.-  

ភាគី «ខ» ក្តូវណររពត្តមបទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់ស្គស្រស្្គចារយឱយបៃម ឺ្មា៉ា ត់ ៃិ្អៃ វត្ការងារ ឱយ
បៃស្ណក្មចត្តមភាររិចេដែល ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ.................ក្បគល់ជូៃ។  
ព្បការ ៣.- 

រន ្ររ ីមាៃ  ្រៈចំាបច់ ភាគី «ខ» មាៃភាររិចេររក្គូមរជំៃួស្រន ្រក្មិតក្បហារ់ក្បដហល ដែល
ៃិស្សិតរ៏ែូចជ្ញស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃអាចទទួលយរបៃ។ ណៅណពលព ំអាចររក្គមូរ 
ជំៃួស្បៃ ភាគី «ខ» ក្តូវជូៃែំ ឹ្មរនាយរស្គខា ឬ ការយិាល័យសិ្រា ឱយបៃម ៃ ៤៨ណមា៉ា្ ណែើមបី
មាៃលទធភាពណ្វើការផ្ទល ស់្ប្ូររមមវ ិ្ ីសិ្រា ឬ ជូៃែំ ឹ្ែល់ៃិស្សតិ។ រន ្ររ ី អវត្មាៃណោយព ំមាៃ
ក្គូមរជំៃួស្ ឬ ព ំបៃនល់្ព័ត៌មាៃមរ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ  ភាគី «ខ» ក្តូវទទួលខ ស្ក្តូវ
ចំណពាេះម ខៃិស្សតិរ៏ែូចជ្ញ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ.............../វទិាស្គថ ៃ.................។ 
ព្បការ ៤.- 

រិចេស្ៃាណៃេះអៃ វត្ស្ក្មាប់រយៈណពល..............គិតចាប់ពីនថ្ៃច េះហតថណលខាតណៅ ៃិ្ក្តូវបៃបៃ ្
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ស្ក្មាប់រយៈណពលែដែលរន ្ររ ីព ំមាៃការជូៃែំ ឹ្ជ្ញោយល័រខអរសរ ណោយភាគីទំ្ស្្ខា្ 
ស្្ីពីការបញ្េ ប់រិចេស្ៃា។ ភាគី «ខ» ចូលបណក្មើការងារចាប់ពីនថ្ៃទី ....... ដខ.............ឆ្ន ំ..................។ 
ព្បការ ៥.- 

រន ្ររ ីភាគី «ខ» ក្បក្ពឹត្នៃ យពីបទបញ្ញា ននៃរន ្ស្ក្មាប់ស្គស្រស្្គចារយ ឬ ក្បក្ពឹត្អំណពើដែលនំាឱយ
ខូចនលក្បណយាជៃ៏ ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ ភាគី «រ» អាចបញ្ឈប់ការងាររបស់្ភាគី «ខ» បៃ
ម ៃណពលរំ ត់នៃរិចេស្ៃា។ ក្បសិ្ៃណបើភាគី «ខ» ច្់បញ្ឈប់រិចេស្ៃាម ៃណពលរំ ត់ ក្តូវជូៃែំ ឹ្
ជ្ញោយល័រខអរសរមរភាគី «រ» ឱយបៃយា៉ា្តិចពីរដខម ៃ ៃិ្មាៃការយល់ក្ពមពី ភាគី «រ» ជ្ញម ៃ 
ណលើរដល្ដតររ ីក្បធាៃស្រ្ិ ណោយមាៃឯរស្គរ ៃិ្ភស្្ ត្ត្ជ្ញរ់ដស្្្ ដែល អាចយរជ្ញការបៃ។ 
ព្បការ ៧.- 

ភាគីទំ្ពីរក្តវូណររព ៃិ្អៃ វតឱ្យបៃក្តវូត្តមខលឹមស្គរនៃក្បការដែលមាៃដច្រន ្រិចេស្ៃា។ 
រន ្ររ ីភាគីណ្តមួយមិៃណររពត្តមរិចេស្មាណៃេះ ក្តូវទទួលខ ស្ក្តូវចំណពាេះម ខចាប់ជ្ញ្រមាៃ។ 
 រិចេស្ៃាណៃេះមាៃក្បសិ្ទធភាពចាប់ពីនថ្ៃច េះហតថណលខាណៃេះតណៅ។ 
                                        ឈធវើឈៅ..................នងៃទី.............ដខ...............ឆ្ន ុំ...............  

ហតាសលខា ឬ សាន ម្សម្នដ្                  ហតាសលខា ឬ សាន ម្សម្នដ្  

 

                       ភារី «រ»                                 ភារី «ខ»  
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(ឧទហរ ៍ជាលុំរកូ្មមវធីិសិក្ាសក្មាប់ក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តរង) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute)      

រម្មវិធីសរិា  

ព្បសភទ៖ ការអប់រ ុំបណ្តុ ះបណាត លបសចចរសទស ៃិ្វិជាា ជីវៈ 

ម្ហាវិទាលយ័៖ ……………………………………  

សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់៖ …………………………………………. 

ម្ុខជុំនាញ៖ …………………………………………. 

រព្ម្ិត៖ ៥ (បរញិ្ជញ បព្តរ្បសចចរសទស/ឯរសទស/បសចចរវទិា) 

១.ឈោេបុំ ង 

 ក្មមវធីិអប់រ ុំបរញិ្ជា បក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស……..…. ក្តវូបានឈរៀបច្បុំឈ ើងឈែើមបីផ្តេ់ឱ្យអនក្សិក្ា
នូវច្បុំឈ ោះែឹង និងជុំនាញទក់្ទងនឹង……………………………………………………………។ 

………………………………………………………………..…………………………………………………………។   

២.ឱ្កាសការង្ករ 

 ឈក្កាយពី្ទទួេបានបរញិ្ជា បក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស …. អនក្សិក្ាអាច្បទទួេបាននូវឱ្កាស
ការង្ករែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

   …………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 

៣.េទធផ្េសិក្ាននក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េ (Program Learning Outcomes: PLO) 

 បនាទ ប់ពី្បញ្ច ប់ការសិក្ាថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស…. អនក្សិក្ានឹងអាច្ប៖ 
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ក្.ច្បុំឈ ោះែឹង (Knowledge) 

PLO1. បក្ស្ស្នយអុំពី្…………………………………………………………………… 

PLO2. ព្នយេ់អុំពី្ ……………………………………………………………………….. 

PLO3. ………………………………………………………………………………………. 

ខ.ជុំនាញក្នញងការលិត (Cognitive Skills) 

PLO4. ……………………………………………………………………………………… 
PLO5. ……………………………………………………………………………………… 
PLO6. ……………………………………………………………………………………… 

ល.ជុំនាញទុំនាក់្ទុំនងអនតរបញលគេនិងការទទួេខញសក្តវូ (Interpersonal Skills and  Responsibility) 

PLO7. …………………………………………………………………………………….. 
PLO8. ……………………………………………………………………………………… 

ឃ.ជុំនាញឈេខនព្វនត ព័្ត៌មានវទិា និងទុំនាក់្ទុំនង (Numerical Skills, Information Technology, and 

Communication) 

PLO9. ………………………………………………………………………………………. 
PLO10. ……………………………………………………………………………………… 
PLO11. ……………………………………………………………………………………… 

ង.ជុំនាញចិ្បតតច្បេនា (Psychomotor Skills) 

PLO12. ……………………………………………………………………………………….. 

៤.េក្ខខ ឌ ននការចូ្បេឈរៀន 

អនក្សិក្ាក្តូវ៖ 

 មានសញ្ញា បត្របច្ចេកច្េស និងវជិ្ជា ជីវៈ៣ (កត្រិរ៤) ឬ 

 ក្ប ងធាល ក់្មធយមសិក្ាទញតិយភូមិ ឬ 

 មានវវញិ្ញា បនបត្រថ្នា ក់ឆ្ា ាំសិការូលដ្ឋា ន ឬ 

 មានសញ្ញា បត្រដែលមានរម្រៃច្សម ើ 
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 ……………………………………………………………………………………… 

៥.ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្ត 

ឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស ….. អនក្សិក្ាក្តវូសិក្ារយៈ ……… ឆ្ន ុំ  និងមានច្បុំនួន
ឈក្ក្ឌី្តសរញបច្បុំនួន ………. ឈក្ក្ឌី្ត។ 

៦.មញខវជិាា ក្នញងក្មមវធីិសិក្ា  

មុខវជិ្ជា គ រ្ឹះននឯកដេស 

(Basic Major Subjects) 
 

មុខវជិ្ជា សន លូនន 

ឯកដេស 
 (Core Major Subjects) 

មុខវជិ្ជា សគាប់

ការអប់រំេូដៅ 

(Subjects for 
General 
Education) 

មុខវជិ្ជា ដៅកន ុងឯក

ដេសណាមួយ 
 (Elective Major 
Subjects) 

(រិនចាំបាច់រំច្លច 

កន ុងករណីត្្រឹះស្ថា ន

ឧរតរសិការិន

អនុវរតតារត្បព័នធ

ច្ត្កឌីរ) 

1.  ………………. 
2.  ………………. 

 

1. ………………… 
2.  ………………. 

1. ……………  
2. ……………   

1. ……………  
2. ……………  

៧.រច្បនាសមព័នធក្មមវធីិសិក្ា 

 ឆ្ន ុំទី១ 
ឆ្មាសទី១ ឆ្មាសទី២ 

មញខវជិាា  ឈក្ក្ឌី្ត មញខវជិាា  ឈក្ក្ឌី្ត 
១  ១  
២  ២  
៣  ៣  
៤  ៤  
៥  ៥  

ច្បុំនួនសរញប  ច្បុំនួនសរញប  
 

 

 

 ឆ្ន ុំទី២ 
ឆ្មាសទី១ ឆ្មាសទី២ 
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មញខវជិាា  ឈក្ក្ឌី្ត មញខវជិាា  ឈក្ក្ឌី្ត 
១  ១  
២  ២  
៣  ៣  
៤  ៤  
៥  ៥  

ច្បុំនួនសរញប  ច្បុំនួនសរញប  
 

សាំគាល់៖  ចាំច្ ឹះការសរច្សរចាំនួនច្ត្កឌីរសត្មាប់រុខវជិ្ជា នីរួយៗ្ួរអនុវរតែូចខាងច្ត្ការ៖ 

- ៣ មាននយ័ថ្នការសិកាកន ុងថ្នា ក់មាន៣ច្ត្កឌីរ 

- ៣ (២.១.០) មានន័យថ្នការសិកាកន ុងថ្នា ក់មាន២ច្ត្កឌីរ និងការសិកាត្បរិបរត ិកន ុងត្្រឹះស្ថា នឧរតរសិកា

ផ្ទា ល់មាន១ច្ត្កឌីរ  

- ៣ (២.០.១) មានន័យថ្នការសិកាកន ុងថ្នា ក់មាន២ច្ត្កឌីរ និងការអនុវរតជ្ជក់ដសត ង (Fieldwork) មាន១ច្ត្កឌី

រ 

៨. ការបញ្ជា ក់្អុំពី្ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្តសក្មាប់ការសិក្ាក្បតិបតតិ និងការអនញវតតជាក់្ដសតងតមមញខវជិាា  / វស័ិ
យការង្ករ 

មញខវជិាា  / វស័ិយការង្ករ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្ត 
ការសិក្ាក្បតិបតតិ 

(១ឈក្ក្ឌី្ត=៣០ឈមា៉ាង) 
ការអនញវតតជាក់្ដសតង 
(១ឈក្ក្ឌី្ត=៤៥ឈមា៉ាង) 

១.   
២.   
៣.   

 

សាំគាល់៖ ចាំច្ ឹះវសិ័យការងារ ស្ថរីត្ រ្ឹះស្ថា នឧរតរសកិាអាចច្រៀបចាំដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដែកពីរុខវជិ្ជា  ច្ ើយអាច្ិរជ្ជ

ច្ត្កឌីរកន ុងករម វធីិសិកា ឬជ្ជការបដនារច្ត្កឌីរ អាត្ស័យច្លើការសច្ត្រចរបសស់្ថរុីត្្រឹះស្ថា នផ្ទា ល់។ 

៩. លកខខណ្ឌ កន ុងការេេួលបនសញ្ញា បគត 

អាកសិកាេេួលបានសញ្ញា បត្របរញិ្ញា បត្ររងបច្ចេកច្េស / ឯកច្េស ច្នឹះ តាររយៈ៖ 

- សិកាបញ្េ ប់រុខវជិ្ជា ទ ាំងអស់ច្ដ្ឋយច្ជ្ជ្ជ័យ តារចាំនួនច្ត្កឌីរដែលបានកាំណរ់កន ុង 

ករម វធីិសិកា 

- បានបាំច្ពញការចុឹះករមសិកាដែលបានកាំណរ់កន ុងករម វធីិសិកា 

- ត្បែងបញ្េប់ (អាចបញ្ច លូការត្បែងអនុវរត) ឬការ រស្ថរណា ជ្ជប់ជ្ជស្ថា ពរ 

- …………………………………………………………………………………………… 
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១០. ដ ម្ ឹះសញ្ញា បគតដេលនិសសិតជ័យលាភីនរងេេួលបន៖ បរញិ្ញា បត្ររងបច្ចេកច្េស /  ឯកច្េស ….. 

សុំោេ់៖ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្តអបបបរមិាសក្មាប់ក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តរងមានច្បុំនួន៦០ឈក្ក្ឌី្ត។                                                                                 

  ឈធវើឈៅ........................,នងៃទី..........ដខ.............ឆ្ន ុំ២០១៦ 
       ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ 
              បានឈឃើញ និងឯក្ភាព្            
 បានឈឃើញ និងយេ់ក្ព្ម              ក្ពឹ្ទធបញរស  
ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវទិាលយ័ /..........វទិាសាា ៃ.............  
(English Name of University/Institute) 

មហាវិទ្យាលយ័ … 
ដេប៉ា តឺម៉ាង ់… 
បរិញ្ញា បត្រ … 

កមមវិធីសិកាលមអិរនៃមខុវិជ្ជា ភាពជ្ជអ្នកេឹកនាំ 
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ឆ្ន ុំសរិា ២០១៧ - ២០១៨ 
មញខវជិាា ៖ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ ឈេខកូ្ែមញខវជិាា ៖ ……..............................  
មញខវជិាា ដែេនិសសិតក្តូវឈរៀនមញន (Pre-requisite Course)៖ ……………….. 
ឆ្មាសទី២ ឆ្ន ុំទី៤ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្ត៖ ៣ (២-០-១) 
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ៖ ………………… MEd in TESOL / MEd (Research) 
ឈេខទូរស័ព្ទ៖........................អញីដម៉ាេ៖................................................  
១ ការរិរណ៌្នាម្ុខវិជាា  

មញខវជិាា ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ ឈរៀបច្បុំឈ ើងឈែើមបីផ្តេ់ឱ្យនិសសិតនូវឱ្កាសវភិាលតងភាព្ក្ទឹសតី និងការអនញ
វតតជាក់្ដសតងននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្នញងស្នា ប័នណាមួយ ក្នញងឈោេបុំ ងឈធវើឱ្យការបុំឈព្ញការង្ករក្នញងស្នា ប័
នរបស់ខលួន (នាឈព្េបច្បចញបបនន ឬអនាលត) ឱ្យកាន់ដតក្បឈសើរ។ មញខវជិាា ឈនោះសិក្ា និងវភិាលអុំពី្ក្ទឹសតី និង
ឈោេលុំនិតងមីននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំែូច្បជាភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្បក្បសីេធម៌ (ethical leadership) Trait 
Leadership ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំដបបបឈក្មើ (servant leadership) Transformational Leadership និងភាព្ជា
អនក្ែឹក្នាុំតមស្នា នការ ៍ (situational leadership)។ មញខវជិាា ឈនោះផ្តេ់ឱ្យអនក្សិក្ានូវឱ្កាសឆ្លញោះបញ្ជា ុំង
ឱ្យឈឃើញអុំពី្អវីដែេជាេក្ខ ៈសមបតតិរបស់អនក្ែឹក្នាុំេអនិងបឈងាើតក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 
(leadership framework) េអសក្មាប់ខលួនក្នញងការបុំឈព្ញអាជីព្ និងការរស់ឈៅជាមួយែនទក្នញងសងគម។ 

២. លទធ្លសរិារ ុំរឹ្ ទុរ 

បនាទ ប់ពី្បញ្ច ប់ការសិក្ាមញខវជិាា  ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ និសសតិនឹងអាច្ប៖ 

CLOs  PLOs 
CLO1: វភិាគបញ្ញា ទរ់ទ្ៃឹ្ភាពជ្ញអនរែឹរនំារន ្ស្គថ ប័ៃណ្តមួយ។ 11, 12 
CLO2: បណ្កើតក្របខ័ ឌ ភាពជ្ញអនរែឹរនំារបស់្ខលួៃស្ក្មាប់ការបំណពញភាររិចេរន ្ 
ស្គថ ប័ៃឱយមាៃភាពក្បណស្ើរ។ 

11, 12, 13, 

CLO3: បងាា ញពីទំៃ រចិត្រន ្ការក្បស្រស័្យទំនារ់ទ្ជ្ញមួយអនរែនទ។ 11,12,13 
CLO4: ក្បកាៃ់ខាា ប់ស្គម រតីណ្វើការជ្ញក្រមុ។ 11,12,13 
CLO5: ណ្វើបទបងាា ញអំពីក្របខ័ ឌ ភាពជ្ញអនរែឹរនាំៃិ្លទធនលគណក្មា្
ក្បរបណោយភាពណជឿជ្ញរ់។ 

14 

៣. តរា្បែ្់សម្សរៀៃ សរម្មភារសរៀៃៃិ្បសព្្ៀៃ ៃិ្ ការវាយតនម្ែ  

ស
បាត
ហ៍ 

CLOs LLOs ខលឹមស្នរឈមឈរៀន Teaching 
and 

Assessment សក្មមភាព្បឈក្ងៀន ឈរៀន 
និងវាយតនមល 
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Learning 
Activities 

១   ឈមឈរៀនទី១៖ ឈសច្បក្តី
ឈផ្តើមននភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ 

-  -  - ការដ នាុំអុំពី្មញខ
វជិាា  

- ស្នស្រ្ស្នត ចារយបង្កា ញ
របូងតអនក្ែឹក្នាុំ
ដែេលួរឱ្យឈកាតសរ
ឈសើ និងឈរៀបរាប់អុំពី្
មូេឈហតញដែេនាុំឱ្យ
ឈកាតសរឈសើរអនក្
ែឹក្នាុំឈនាោះ។ 

- និសសិតលិតអុំពី្អនក្
ែឹក្នាុំណាមាន ក់្ដែេ
ខលួនបានស្នគ េ់ រចួ្ប
ឈរៀបរាប់ក្បាប់និសសតិ
ែនទឈទៀត។ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

២   ឈមឈរៀនទី២៖ ក្ក្ម
សីេធម៌ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ 

-  -  - និសសិតក្តូវអានឈម
ឈរៀនមញនមក្ថាន ក់្ 

- ក្ក្ុមពិ្ភាក្ា និងបទ
បង្កា ញ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 
ក្រ ីសិក្ាទី ១  

៣   ឈមឈរៀនទី៣៖ Trait 
Approaches 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួលុំនិត
វភិាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 
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- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ Trait 
Leadership របស់
ខលួន 

៤   ឈមឈរៀនទី៤៖ ភាព្ជា
អនក្ែឹក្ដបបបឈក្មើ 
(Servant 
Leadership)  

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួលុំនិត
វភិាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ភាព្ជាអនក្
ែឹក្ដបបបឈក្មើរបស់
ខលួន 
ក្រ ីសិក្ាទី២ 

៥   លឈក្មាង (Project) -  -  - និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ 
និងក្ុំ ត់បញ្ជា ណា
មួយដែេឈក្ើតមាន
ឈ ើងក្នញងសហលមន៍ 

- ឈរៀបច្បុំដផ្នការ
សក្មមភាព្ និងច្បញោះ
ជួយសហលមន៍ឈនាោះ 
ឈែើមបីឈដ្ឋោះស្ស្នយ ឬ
កាត់បនាយបញ្ជា
ដែេឈក្ើតមាន 
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៦   ការឈរៀបច្បុំរបាយ
ការ ៍នន Project 

  និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុក្នញង
ថាន ក់្ឈែើមបីឈរៀបច្បុំរបាយ
ការ ៍ ឈដ្ឋយមានជុំនួយ
ពី្ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

៧   បទបង្កា ញអុំពី្េទធ
ផ្េនន Project  

-  -  - និសសិតទុំងអស់ឈធវើ
បទបង្កា ញអុំពី្
លឈក្មាង និងេទធ
ផ្េ 

- ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និង
និសសិតែនទឈទៀតសួរ
សុំ ួរ និងផ្តេ់
ព័្ត៌មានក្ត ប់  

៨ 
 
 
 
 

-  -  - រ ុំេឹក្ឈមឈរៀន
សក្មាប់ការ
ក្ប ងពាក់្ក្
ណាត េ ឆ្មាស 

- ការក្ប ងពាក់្
ក្ណាត េ 
ឆ្មាស  

   

៩   ឈមឈរៀនទី៥៖ 
Transformational 
Leadership 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួលុំនិត
វភិាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមល
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អុំពី្Transformational 
leadership របស់ខលួន 
ក្រ ីសិក្ា ៣ 

១០   ឈមឈរៀនទី៦៖ 
Situational 
Leadership 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួលុំនិត
វភិាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ situational 
leadership របស់ខលួន 

ក្រ ីសិក្ា ៤ 
១១   ការបឈងាើតក្ក្បខ័ ឌ

ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 
(Development of 
leadership 
framework) 

-  -  - រ ុំេឹក្ក្ទឹសតីននភាព្ជា
អនក្ែឹក្នាុំដែេបាន
សិក្ា 

- ស្នស្រ្ស្នត ចារយព្នយេ់ 
និងបង្កា ញអុំពី្ 
ក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ 
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១២   ការបឈងាើតក្ក្បខ័ ឌ
ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 
(Development of 
leadership 
framework) 

  និសសិតសិក្ាអុំពី្លុំរ ូនិង
រឈបៀបឈរៀបច្បុំក្ក្បខ័ ឌ
ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 

១៣ -  -  - ការឈក្តៀម
ឈរៀបច្បុំឈធវើ      
បទបង្កា ញ 

- ការរ ុំេឹក្ឈម
ឈរៀនសក្មាប់
ក្ប ងបញ្ច ប់
ឆ្មាស 

  ស្នស្រ្ស្នត ចារយផ្តេ់ព័្ត៌មាន
ក្ត ប់អុំពី្ការឈរៀបច្បុំ
ក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំរបស់និសសិត 
ស្នស្រ្សតចារយដ នាុំអុំពី្ការ
ក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស 

១៤   បទបង្កា ញ    និសសិតឈធវើបទបង្កា ញអុំពី្
ក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំរបស់ខលួន 

១៥   ក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស    
៤. តរា្វិធីសាន្តសតវាយតនម្ែ 

ល.រ. វ ិ្ ីស្គស្រស្វ្ាយតនមល ភាគរយ នៃពិៃៃ 
ស្រ ប 

ភាពណនលើយតបនៃវ ិ្ ីស្គស្រស្្
វាយតនមលណៅៃឹ្លទធនល
សិ្រារពឹំ្ទ រៃីមួយៗ 

នៃម ខវជិ្ញា  
១ ក្រ ីសិក្ា  ២០% ១  
២ ការឈធវើលឈក្មាង (Project) ២០% ១ ៣ ៤ និង ៥ 
៣ ការក្ប ងពាក់្ក្ណាត េឆ្មាស ២០% ១ និង ២ 
៤ ការឈរៀបច្បុំក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ ១០% ១ និង ២ 
៥ ការក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស ២០% ១ និង ២ 
៦ ការចូ្បេរមួសក្មមភាព្ក្នញងថាន ក់្ ១០% ៣ និង ៤ 

 

៥. បទបញ្ជា ន្ៃរនុ្ ទារ់ទ្ៃឹ្ការសរិា ៃិ្ វាយតនម្ែការសរិា សព្ាប់ៃិសសតិ 

- ក្តូវមក្ឈរៀនឈទៀងទត់។ មក្ឈរៀនយឺតបីែងចាត់ទញក្ថាអវតតមានមួយែង 
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- អវតតមានោម នច្បាប់ច្បុំនួន៥ែង ក្តូវែក្ពិ្នទញ១០% ននព្នទញក្ប ងពាក់្ក្ណាត េឆ្មាស 
- អវតតមានោម នច្បាប់ច្បុំនួនចាប់ពី្១០ែង ក្តវូែក្ពិ្នទញ៥០% ននព្នទញក្ប ងពាក់្ក្ណាត េឆ្មាស 
- អវតតមានោម នច្បាប់ច្បុំនួន៥ែង ក្តូវែក្ពិ្នទញ១០% ននព្នទញក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស 
- អវតតមានោម នច្បាប់ច្បុំនួនចាប់ពី្១០ែង ក្តវូែក្ពិ្នទញ៥០% ននព្នទញក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស 
- បញ្ចូ នេទធផ្េវភិាលឈេើក្រ ីសិក្ាយឺត១នងៃឈដ្ឋយោម នឈហតញផ្េច្បាស់លាស់ ក្តូវែក្១០% 
- ខក្ខានមិនបានឈធវើកិ្ច្បចការវាយតនមលណាមួយក្តវូធាល ក់្មញខវជិាា  
- ក្រ ីរក្ឈឃើញថាបានេួច្បមលងសុំឈៅរបស់អនក្ែនទ (Cheating) ក្តូវទទួេបានពិ្នទញសូនយឈេើ   

កិ្ច្បចការដែេបានឈធវើ។ 

៦. សសៀវសៅសរិា ៃិ្ឯរសារសរិាស្ស្ៗ 

 សសៀវសៅសរិាសោល 

o Northouse, P.G., (2013). Leadership: Theory and Practice (6th ed.). Los Angeles: Sage.  

o  

 សសៀវសៅ ៃិ្ឯរសារជុំៃួយស្ស្ៗសទៀត 

o Friedman, S.D., (2014). Total leadership. Boston: Harvard Business Review Press.   
o   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាលុំរសូតីពី្ទីតុំង) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 
 

រាយការណ៍្សតរីីទីត ុ្ំ នៃសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ៃ................. 
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១- ទតី ុ្ំ  
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន........មានទីតុំង និងអោរជាក្មមសិទធិផ្លទ េ់ខលួន/ជារបស់ជួេរយៈឈព្េ.............

ឆ្ន ុំ ដែេសាិតឈៅអររណលខ............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រមុ...................ភូមិ.......................ឃ ំ/ស្ងាក ត់................................
ស្រស្ុរ/ខ ឌ ............................ណខត/្រាជធាៃី........................................។  
២- ព្បសភទទីត ុ្ំ ៖  ស្គខាស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ................. មាៃទីតំ្ត្ជ្ញក្គឹេះស្គថ ៃឧតម្សិ្រា ដែលមាៃននៃ
ែីស្រ បទំហំ១៣មx ៥០ម=៦៥១ម២ ។ 
៣-អាោរសរិា៖  ស្គរលវទិាល័យ/វទិាស្គថ ៃ................មានអោរច្បុំនួន........... មានបនទប់សរញបច្បុំនួន........... និង
បនទប់ទឹក្ច្បុំនួន........... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

ក្-អោរទីមួយ៖ (អោរ A) មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានក្មពស់............ជាន់ រមួទុំងជាន់ផ្លទ េ់ែី 
មានបនទប់សរញបច្បុំនួន........... និងបនទប់ទឹក្ច្បុំនួន............... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមជាន់នីមួយៗ
ែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

•ជាន់ផ្លទ េ់ែី៖ មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- ក្ដនលងទទួេច្បញោះឈ ម្ ោះ  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩មx៤.៣ម=៣៨.៧ម២ 

- បនទប់ក្បជញុំ    ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៥.១០មx៤.៣ម=២១.៩៣ម២ 

- បនទប់ទទួេឈភ្ៀវ   ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៥.១០មx៤.៣ម=២១.៩៣ម២ 

- បនទប់ការោិេ័យល ឈនយយ ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ៤.៥មx៤.៣ម=១៩.៣៥ម២ 

- បនទប់ការោិេ័យរែាបាេ និងបញលគេិក្ ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២ 

- ក្ដនលងច្បុំ តឡាន ម៉ាូតូ និងក្ង់ ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ២០មx៤.៣ម=៨៦ម២ 

- បនទប់ទឹក្    ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ១.២មx២ម=២.៤ម២  

•ជាន់ទី១៖ មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- បនទប់ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៧.២៥មx៣.១០ម=២២.៤៧ម២  
- បនទប់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២ 

- បនទប់ស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២ 

- បនទប់ក្ពឹ្ទធបញរស   ច្បុំនួន៥ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២ 

- បនទប់ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់  ច្បុំនួន១៥ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២ 

- បនទប់ការោិេ័យធានាលញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២ 

- បនទប់ការោិេ័យស្ស្នវក្ជាវ និងផ្សព្វផ្ាយ  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២ 

- បនទប់ការោិេ័យសិក្ា និងកិ្ច្បចការនិសសិត ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២ 

- បនទប់សមាា សន៍    ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ៣.២៥មx៣.១០ម=១០.០៧ម២ 

- បនទប់ក្ញុំព្យូទ័រ   ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២ 

- បនទប់ស្នេក្បជញុំ   ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ១៨មx៤.៣៥ម=៧៨.៣ម២ 
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- បនទប់ទឹក្     ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៣.២០មx១.១០ម=៣.៥២ម២ ។ 
•ជាន់ទី២៖ មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- បនទប់សិក្ា    ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២ 

- បនទប់សិក្ា    ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩មx៣.១៥ម=២៨.៣៥ម២ 

- បនទប់សិក្ា    ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៩មx៤.៣៥ម=៣៩.១៥ម២ 

- បនទប់សិក្ា    ច្បុំនួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២ 

- បនទប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ៦មx៤.៣៥ម=២៦ម២ 

- បនទប់ទឹក្    ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ ២.២មx៤.៣៥ម=៩.៥៧ម២។ 

 •ជាន់ទីបួនមានទុំហុំ ១៣.២០មx៦.១២ម=៨០.៧៨ម២ ជាបណាណ េ័យ។ 
ខ- អោរទី២ (អោរ B) មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានក្មពស់............ជាន់ រមួទុំងជាន់ផ្លទ េ់ែី 

មានបនទប់សរញបច្បុំនួន........... និងបនទប់ទឹក្ច្បុំនួន............... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមជាន់នីមួយៗ
ែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

•ជាន់ផ្លទ េ់ែី មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- បនទប់...........  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   
- បនទប់...........  ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   
- បនទប់...........  ច្បុំនួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   

- ..................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................។ 

•ជាន់ទី១៖ មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- បនទប់...........  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   
- បនទប់...........  ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   

- បនទប់...........  ច្បុំនួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   
- .....................................................................................................................................  
- .....................................................................................................................................។ 

•ជាន់ទី២៖ មានទុំហុំ .........ម×........ម=..........ម២  មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖ 

- បនទប់...........  ច្បុំនួន១ មានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   

- បនទប់...........  ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   
- បនទប់...........  ច្បុំនួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២   

- ..................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................។ 
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បដនាមឈេើឈនោះឈទៀត ឈៅក្នញងអោរ.................. មានបុំពាក់្ជឈ តើ រយនតច្បុំនួន0២ឈក្លឿង ដែេ0១ឈក្លឿងៗមានទុំហុំ
2.4mx2.2m ឈក្បើក្បាស់ Model: Schindler Lifts ដ្ឋក់្មនញសសបានក្នញងមួយឈក្លឿង១៣នាក់្ រ ឺ ១០០០លី ូក្កាម ក្នញង
ឈេបឿន1.5m/s មានបុំពាក់្នូវកាុំឈមរា៉ាសញវតាិភាព្តមជាន់នីមួយៗ មានបុំពាក់្នូវឈសវាអញីនធឺ ិតឥតដខសរ (WIFI) 
ទុំហុំ................ដែេអាច្បក្លប់ែ ត ប់បានឈព្ញបរឈិវនអោរសិក្ាទុំងមូេ និងមានបុំពាក់្ក្បព័្នធព្នលត់អលគិភ័យ 
(មានទុំងបុំព្ង់ព្នលត់អលគិភ័យ និងទញឈោបាញ់ទឹក្) ។ 

៤- ទធីាែ   

    ស្នក្េវទិាេ័យ.........../វទិាស្នា ន............មានទីធាល សក្មាប់ដ្ឋក់្ក្ង់និងម៉ាូតូទុំហុំ៣០ម×៣២ម=៩៦០ម២  

ទីធាល ដ្ឋក់្រងយនតទុំហុំ៨០ម×៦០ម=៤៨០០ម២ ទីធាល បាេ់ទោះទុំហុំ១០ម×២០ម=២០០ម២  ទីធាល សក្មាប់ហាត់កី្ឡាទុំហុំ

១២ម×៥ម=៦០ម២ ទីធាល សួនច្បារទុំហុំ៤ម×៦០ម=២៤០ម២ និងមានទីធាល សក្មាប់និសសិតសក្មាក្ ឬ ណ្វើរិចេការ
ស្គោបៃសមស្សបតមនិោមលរញឈកាសេយ។  

៥.បរយិាកាស 

ទីតំ្ត្ស្នក្េវទិាេ័យ....................../វទិាស្នា ន............មាៃបរយិាកាស្លអក្បណស្ើរ មាៃខយល់អាកាស្ក្គប់
ក្រៃ់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្លប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញវតតមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ឈែើមបីសក្មេួែេ់ការ

ប ដញ ោះបណាដ េ និងមិនមាៃសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរខំាៃែល់ការសិ្រាណ ើយ។    

                                                                                 ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               

                    ហតាឈេខា 

 

 

                 (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាលុំរេិូខិតបញ្ជា ក់្ទីតុំង បលង់បុំក្ព្ួញទីតុំង និងច្បុំ ត) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
ឃុុំ/សងាក ត់....................   
សលខ:……………………… 
     

លខិតិបញ្ជា រ ់
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ទីត ុ្ំ  បែ្់បុំព្រួញទីត ុ្ំ  ៃិ្ចុំណ្ត 
       

ណយើ្ណៅស្ងាក ត់/ណមឃ ំ....................ស្រស្ុរ/ក្រុ្/ខ ឌ .........................រាជធាៃី/ណខត.្................................
សូ្មបញ្ញា រ់ថ្ន៖ក្គឹេះស្គថ ៃសិ្រាឯរជៃដែលណស្នើស្ ំអាជ្ញា ប័ ណមាៃណ ម្ េះថ្ន....................................................... 
................................................................................ពិតជ្ញមាៃទីតំ្ត្ក្បរបអាជីវរមមណៅនៃេះណលខ.....................
នលូវណលខ..............ក្រមុទី..............ភូមិ.........................ឃ ំ/ស្ងាក ត់............................ស្រស្រុ/ខ ឌ ...........................
រាជធាៃី/ណខត្................................ពិតក្បរែដមៃ។ ទីតំ្ត្អាជីវរមមខា្ណលើមាៃចំ តស្ក្មាប់ោរ់មណ្ាបយ
ណ្វើែំណ ើ រណៅរន ្ទីធាល  ៃិ្ទីតំ្ត្ចំ តខា្ម ខព ំប៉ាេះពាល់ែល់ស្ណ្្តប់ធាន ប់រណបៀបណរៀបរយស្គធារ :ណ ើយែូច
រន ្បល្់បំក្ពួញទីតំ្ត្ខា្ណក្កាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

........................ នងៃទី…….. ដខ………ឆ្ន ុំ២០១៦ 

                         សម្ឃុុំ/សៅសងាក ត់ 

 
(ឧទហរ ៍ជាលុំររូបូងតទីតុំងអាជីវក្មម) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
របូថតទតី ុ្ំ អាជីវរម្ម 
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ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៥                               
               ហតាឈេខា 
 
 
 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
                              

 
 (ឧទហរ ៍ជាលុំរសូតីពី្មូេដ្ឋា នសមាា រៈ) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 
 

រាយការណ៍្សតរីីម្លូដ្ឋឋ ៃសាា រៈនៃ សាខាសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ៃ................. 
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ទសសៃៈទូសៅ៖ 
          ឈែើមបីក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បក្បឈដ្ឋយសមតាភាព្ លញ ភាព្ និងក្បសិទធភាព្ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានឈរៀបច្បុំបុំពាក់្នូវសមាា របរកិាខ  និងឧបក្រ ៍មួយច្បុំនួនធុំឈៅតមសតង់ដ្ឋរនន
ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជន និងកី្ឡាសក្មាប់បឈក្មើឱ្យការឈរៀន ការបឈក្ងៀន និងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ 
ឈែើមបីឈេើក្ក្មពស់សមតាភាព្លញ ភាព្ និងក្បសិទធភាព្និសសតិក៏្ែូច្បជាកិ្តានញភាព្របស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន។  

សមាា របរកិាខ រ និងឧបក្រ ៍ទុំងឈនាោះមានែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

េ.រ បរោិយ ច្បុំនួន 

១ Computer សក្មាប់អនញវតត ៣២៤ ឈក្លឿង 

២ Computer សក្មាប់បណាណ េ័យ  ៣ ឈក្លឿង 

៣ Computer សក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ក្នញងបនទប់ IT ៣ ឈក្លឿង 

៤ Computer Server ២ ឈក្លឿង 

៥ Computer សក្មាប់ការោិេ័យ ១៣ ឈក្លឿង 

៦ LCD Projector ៤៣ ឈក្លឿង 

៧ មា៉ាសញីន Printer ៨ ឈក្លឿង 

៨ មា៉ាសញីន Photocopy ២ ឈក្លឿង 

៩ មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ៦៧ ឈក្លឿង 

១០ ក្ង្កា រ  ១១ ឈក្លឿង 

១១ កាឈម៉ារាសញវតាិភាព្ ៦៤ ឈក្លឿង 

១២ តញឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ពី្រនាក់្) ៣៩៧ តញ 

១៣ ឈៅអីមានធាន ក់្នែសក្មាប់និសសិត ៧២០ 

១៤ ឈៅអីដែក្សក្មាប់និសសតិ ១៣៥៥ 

១៥ តញសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ៤៦ តញ 
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១៦ តញការោិេ័យ ៤៨ តញ 

១៧ តញធុំសក្មាប់ក្បជញុំ ៣ តញ 

១៨ តញក្នញងបណាណ េ័យ ១២ តញ 

១៩ ឈៅអីសក្មាប់ការោិេ័យ និងឈភៀ្វ ១៩៧ 

២០ ឈៅអីក្នញងបណាណ េ័យ ៥៤ 

២១ ឈសៀវឈៅក្នញងបណាណ េ័យ ១៥៣៧ ក្ាេ 

២២ Computer ឈៅក្នញងបណាណ េ័យសក្មាប់ភាា ប់ Internet ០៩ឈក្លឿង 

២៣ បុំពាក់្ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនពី្ 2mbps ែេ់ 8mbps  ១០ដខស 

                                                                    
ឈេើសពី្ឈនោះឈៅឈទៀតស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ........................../វទិាស្នា ន.........................មានបណាណ

េ័យធុំទូលាយ មានបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បណាណ េ័យ មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំនួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ង
តមមញខវជិាា នីមួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាង
ឈេើមានឈសៀវឈៅសិក្ាភាលឈក្ច្បើនពាក់្ព័្នធឈៅនឹងមញខជុំនាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់និសសតិច្បុំនួន៥៨
នាក់្ និងមានបុំពាក់្ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនពី្2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័រសក្មាប់ភាា ប់អញិនធឺដ 
តច្បុំនួន០៩ឈក្លឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺដ ត Wifi ឈដ្ឋយឥតលិតនងលទុំងក្នញងបណាណ េ័យ និង
បរឈិវ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។  

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
               ហតាឈេខា 
 
 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
 

 
(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូញ្ច ីរាយនាមស្នស្រ្ស្នត ចារយ)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 
 

បញ្ារីាយស ម្ ះសសៀវសៅសៅរនុ្ បណាណ លយ័ សព្ាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុ ះបណាត លម្ុខជុំនាញៃីម្ួយៗ  
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ចុំណុ្ះរនុ្ សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់ ៃិ្ម្ហាវិទាលយ័តដ្លាៃសសនើសុុំ នៃសារលវិទាលយ័ / វិទាសាា ៃ.................... 
 

បញ្ារីាយស ម្ ះសសៀវសៅ សព្ាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុ ះបណាត លម្ហាវិទាលយ័.................. 
សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់............................................................................................................................... 
ម្ុខជុំនាញ............................................................................................................................... 

 
ល.រ ស ម្ ះសសៀវសៅ ស ម្ ះអនរៃិរៃធ ឆ្ន ុ្ំ លតិ 
១    
២    
៣    
៤    
៥    
៦    
៧    
៨    
៩    
    
    

 
សុំោល៖់ ស្គមីអនរណស្នើស្ ំក្តវូណរៀបចំបញ្ា ីណ ម្ េះណស្ៀវណៅណនស្ៗរន ត្តមម ខជំនាញៃីមួយៗ។ 

                                                                       
  ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៨                                                                                                           
  ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ / ស្នក្េវទិាធិការ / នាយក្ 

                       ហតាឈេខា 
 

 

ឈ ម្ ោះ.......................       

(ឧទហរ ៍ជាលុំរសូតីពី្ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សាខាសារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 
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ត្ៃការយុទធសាន្តសតរយៈសរលតវ្ ម្ធយម្ ៃិ្ព្បចាុំឆ្ន ុំ របស់ 
សាខាសារលវិទាល័យ.... . .. . . . .. . . . .. . . . /វិទាសាា ៃ.... . . . .. . . . .. . . . .  

១. សសចរតីស្តើម្ 
  បច្បចញបបននឈនោះ ឈយើងែឹងឈហើយថាពី្មួយនងៃឈៅមួយនងៃ វទិាស្នស្រ្សត និងបឈច្បចក្វទិាមានការរកី្ច្បឈក្មើនោ៉ាង
ឆ្ប់រហ័ស ស្សបឈព្េជាមួយោន  និងែុំឈ ើ ការវវិតតននស្នា នភាព្ឈសែាកិ្ច្បច ជាឈហតញនាុំឲ្យទីផ្ារព្េក្មមមានការ
ក្បកួ្តក្បដជងឈដ្ឋយទមទរនូវជុំនាញឯក្ឈទសពិ្តក្បាក្ែ និងបុំ ិនក្បសប់ក្នញងការង្ករ។ ឈឆ្លើយតបតក្មូវការខាង
ឈេើ ៖ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ................./វទិាស្នា ន..................មានឈោេនឈោបាយ និងយញទធស្នស្រ្សតែឹក្នាុំ
និសសិតឈឆ្ព ោះឈៅកាន់ជុំនាញឯក្ឈទស និងសមតាភាព្ការង្ករក្បក្បឈដ្ឋយលញ ធម៌ឈែើមបឈីធវើការរមួច្បុំដ ក្អភិវឌ្ឍ
សងគមស្សបតមច្បរនតអភិវឌ្ឍភាវនីូយក្មមឈសែាកិ្ច្បចទីផ្ារឈសរ។ី ឈែើមបីសឈក្មច្បទិសឈៅខាងឈេើស្នខាស្នក្េវទិា
េ័យ................./វទិាស្នា ន.................. បានយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ឈែើមបជីុំរញញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងព្ក្ងឹងលញ ភាព្
ឈេើក្តត ៣ជាមូេដ្ឋា ន៖ រច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លង ធនធានស្នស្រ្ស្នត ចារយ  និងេក្ខ ោះសមបតតិរបស់និសសតិ។ ពាក់្ព័្នធ
នឹងរច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លង៖ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ព្ក្ងឹងសមតាភាព្អនក្ែឹក្នាុំក្លប់
េុំដ្ឋប់ថាន ក់្ឈដ្ឋយបានអនញវតតតមឈោេការ ៏ ភារកិ្ច្បចទុំនួេខញសក្តូវ និងទទួេយក្ក្បព័្នធវាយតនមលពី្សុំណាក់្
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  និសសតិ  និងមាតបិត។ អមជាមួយកិ្ច្បចការក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបាន
ឈរៀបច្បុំក្មមវធីិសិក្ាមួយតមដែេឈឆ្លើយតបឈៅនិងបរបិទសងគមដខមរ និងមានេក្ខ ោះជាសតង់ដ្ឋអនតរជាតិឈដ្ឋយ
មានច្បុំនួនឈមា៉ាងសិក្ាឈក្ច្បើន ដែេក្នញងឈនាោះមានទុំងភាស្នអង់ឈលលស និងក្ញុំព្យញទ័រ សក្មាប់ក្លប់មញខជុំនាញទុំងអស់ 
ក្នញងទិសឈៅឈេើក្ក្មពស់លញ ភាព្ សមតាភាព្ និងក្បសិទធភាព្របស់និសសតិ ក៏្ែូច្បជាកិ្តានញភាព្របស់ស្នខា
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ ជាងឈនោះឈៅឈទៀត ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានបុំពាក់្សមាា រោះសិក្ា
ក្លប់ក្ោន់ ស្សបតមការវវិតតរបស់បឈច្បចក្វទិា និងលរញឈកាសេយទុំឈនើប។ ឈក្ៅពី្ការព្ក្ងីក្រច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លង ៖ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានឈក្ជើសឈរ ើសយក្ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ដែេមានសមតាភាព្ខពស់ (ក្ក្មិតវបបធម៌ បទ
ពិ្ឈស្នធន៍  ការង្ករ និងមានលរញឈកាសេយ) មានជុំនាញឯក្ឈទសច្បាស់លាស់ និងក្បកាន់យក្ឈោេការ ៏សីេ
ធម៌( សច្បចធម៌  សមធម៌  យញតតិធម៌  និងលញ ធម៌) ឈៅក្នញងអាជីវក្មមរបស់ខលួន និងឈបាោះព្ញមាជាឈសៀវឈៅក្មមវធីិសិក្ា
ឈែើមបីផ្តេ់នូវភាព្ង្កយស្សួេក្នញងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត។ ឈដ្ឋយផ្តេ់លញ ភាព្សិក្ាមិនអាច្បកាត់ផ្លត ច់្បបាន
រវាងការក្លប់ក្លងស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងនិសសតិឈនាោះស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈរៀបច្បុំជុំរញញនិសសតិក្នញងការសិក្ា
ឲ្យមានវន័ិយ ការក្បឹងដក្បងសិក្ាជាមួយស្នស្រ្ស្នត ចារយ ការបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ សវ័យសិក្ាជាក្ក្មុ 
និងការស្ស្នវក្ជាវឈៅតមបណាណ េ័យ។ ឈដ្ឋយដ ក្ច្បុំឈពាោះនិសសិតវញិ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានតក្មូវ
ឲ្យនិសសិតទុំងអស់បុំឈព្ញេក្ខខ ឌ មួយច្បុំនួនែូច្បជាវស័ិយក្នញងការសិក្ា ក្បឹងដក្បងសិក្ា     (ស្នត ប់ក្លពូ្នយេ់ 
បុំឈព្ញកិ្ច្បចការដែេក្លូដ្ឋក់្ឲ្យសវ័យសិក្ាជាក្ក្មុ និងការស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណ េ័យ) ឈែើមបឲី្យពួ្ក្ោត់មានសមតា
ភាព្ក្លប់ក្ោន់ក្នញងការឈរៀបច្បុំែុំឈ ើ ជីវតិរបស់ខលួននាឈព្េអនាលតនិងកាល យខលួនជាព្េរែាេអរបស់សងគមជាតិ។ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានសញទិែិានិយមក្នញងយញទធស្នស្រ្សតឈែើមបីរមួច្បុំដ ក្អភិវឌ្ឍសងគមជាតិ និងឈេើក្
សទួយអតតសញ្ជា  ជាតិ។ 
២. ត្ៃការយុទធសាន្តសតរយៈសរល ៥ឆ្ន ុំ (២០១៣-២០១៧)  

រ. ចរខវុសិយ័ 
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 ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន...................ក្តវូបនតកាល យខលួនឈៅជាក្លឹៈស្នា នឧតតមសិក្ាឯក្
ជនមួយ្នមញខឈលឈេើការប តញ ោះប ត េ ដផ្នក្បឈច្បចក្វទិាព័្ត៌មានវទិា និង បលង់និងរច្បនា  ឈៅក្នញងក្ព្ោះរាជាណា
ច្បក្ក្ក្មពញជា និងឈេើក្ក្មពស់លញ ភាព្អប់រ ុំ ក្លប់ក្លង ស្ស្នវក្ជាវ និងឈសវាក្មម ឱ្យមានក្ក្មិតអនតរជាតិ ។ 

ខ. សបសររម្ម 
ឈែើមបីធានាឲ្យបាននូវេទធផ្េននច្បក្ខញវស័ិយខាងឈេើ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន

...................ក្តូវបុំឈព្ញឈបសក្ក្មមរបស់ខលួនឈដ្ឋយ ប តញ ោះបណាត េ និងអប់រ ុំនិសសិតក្បក្បឈដ្ឋយលញ ភាព្ និងក្ក្ម
សីេធម៌ ដែេអាច្បផ្តេ់ឱ្កាសជូននិសសិតនូវទីផ្ារការង្ករតមរយៈ ការយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ឈេើការអភិវឌ្ឍធនធាន
បញលគេិក្ និងក្លបូឈក្ងៀន ឈសវាក្មមសិក្ាេអពិ្ឈសស និងទុំឈនើបក្មមឈេើក្មមវធីិសិក្ា និងធនធានសមាា ររបូវន័ត ។ 

រ. តួនាទី ៃិ្ ភារៈរចិច៖ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន...................មានតួនាទីចូ្បេរមួអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនញសសដផ្នក្ប

ឈច្បចក្វទិាព័្ត៌មានវទិា និង បលង់និងរច្បនា (ឌី្ហាញ) ឈែើមបីរមួច្បុំដ ក្អនញវតតន៍តមឈោេនឈោបាយជាតិ និងឈសច្ប
ក្តីដ នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ។ 

ឃ. សោលបុំណ្្ 
  ឈែើមបីសឈក្មច្បឈបសក្ក្មម ស្សបតមច្បក្ខញវស័ិយខាងឈេើ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ............../វទិាស្នា ន
.....................ឈបតជ្ាសឈក្មច្បឱ្យបាននូវឈោេបុំ ងសុំខាន់ ៗ ច្បុំនួនក្បាុំលឺ៖  

1) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា ឱ្យមានលញ ភាព្ឈែើមបឈីឆ្លើយតបឈៅនឹងឈោេនឈោបាយអប់រ ុំ
ក្មពញជា និងទីផ្ារការង្ករថាន ក់្ជាតិនិងអនតរជាតិ។ 

2) បនតឈេើក្ក្មពស់លញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្លប់ភាលីពាក់្ព័្នធ។ 
3) ឈេើក្ក្មពស់ឈហដ្ឋា រច្បនាសមព័នធ ឈែើមបីោុំក្ទឈេើែុំឈ ើ រការរបស់ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

ឱ្យមានក្បសិទធភាព្។  
4) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន បញលគេិក្ និងក្លបូឈក្ងៀន ឱ្យកាន់ដតមានក្បសិទធភាព្ ។ 
5) ព្ក្ងឹងឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ា ឈែើមបីធានាថានិសសិតទទួេបាននូវឈជាលជ័យក្នញងការសិក្ា

ក្បក្បឈដ្ឋយលញ ភាព្ លញ ធម៌ និងនច្បនក្បឌិ្តខពស់ ។   
្. ទិសសៅយទុធសាន្តសត 

   ឈែើមបីសឈក្មច្បបាននូវឈោេបុំ ង ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.............បាន
ដ្ឋក់្ឈច្បញនូវទិសឈៅ និងយញទធស្នស្រ្សត ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

ទិសសៅទី១ ៖  ព្ក្ងឹងដក្េមអ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាឱ្យទុំឈនើប មានលញ ភាព្ ឲ្យស្សបឈៅនឹងទីផ្ារការង្ករ 
         យទុធសាន្តសត 

 បឈងាើតល ៈក្មមការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា បនតជួបក្បជញុំក្តួតពិ្និតយ និងវាយតនមលក្មមវធីិសិក្ា ឱ្យ
បានឈទៀងទត់។ 

 ឈក្ជើសឈរ ើសសមាសភាព្ល ៈក្មមការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា ឈច្បញមក្ពី្  អនក្ឯក្ឈទសអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា 
ដែេមានបទពិ្ឈស្នធន៍ ក្ព្មទុំងឲ្យមានការចូ្បេរមួពី្ក្ពឹ្ទធបញរស ក្បធានការោិេ័យសិក្ា និងក្លូប
ឈក្ងៀន។ 
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 ឈរៀបច្បុំពិ្ឈក្ោោះឈោបេ់ជាមួយអនក្ជុំនាញអប់រ ុំ និងស្នា ប័នពាក់្ព័្នធអុំពី្ការធានាលញ ភាព្ និងការឈេើក្
ក្មពស់លញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ា។ 

 ឈរៀបច្បុំកាពិ្ឈក្ោោះឈោបេ់ឈែើមបីពិ្ភាក្ាអុំពី្របក្លុំឈហើញនិងបរបិទងមីៗននការអប់រ ុំ ។      
 បនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈែើមបពី្ក្ងឹង និងព្ក្ងីក្លញ ភាព្អប់រ ុំឱ្យទន់សម័យកាេ។ 

ទិសសៅទី២ ៖ បឈងាើនការទទួេស្នគ េ់លញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្លប់ភាលីពាក់្ព័្នធ 
        យទុធសាន្តសត 

 អនញវតតតមឈោេការ ៍ និងេក្ខខ ឌ របស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជន និងកី្ឡា និងល.ទ.ក្ 
 ឈរៀបច្បុំប តញ ោះបណាត េែេ់សិសស និសសតិ និងក្លប់ភាលីពាក់្ព័្នធ និងដ នាុំឲ្យបានយេ់ែឹងអុំពី្ការធានា 

និងការទទួេស្នគ េ់លញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ា និងបទដ្ឋា ននានារបស់ល ៈក្មាម ធិការទទួេស្នគ េ់
លញ ភាព្ អប់រ ុំននក្មពញជា និងក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា។ 

ទិសសៅទី៣ ៖ បនតអភិវឌ្ឍ ព្ក្ងីក្ឈហដ្ឋា រច្បនាសមពន័ធ និងបុំពាក់្នូវធនធានសមាា រសិក្ាទុំឈនើបឱ្យបានក្លប់ក្ោន់ 
      យទុធសាន្តសត 

 បនតព្ក្ងីក្ទីតុំង ឬទុំហុំអោរឱ្យសមស្សបតមច្បុំនួនបញលគេិក្ និងក្លបូឈក្ងៀន។ 
 ក្ុំ ត់ក្ពាច ប់ងវកិាសក្មាប់ការក្ស្នង។ 
 ក្នញងបនទប់នីមួយៗក្តូវមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ដែេធានានូវបរោិកាសេអែេ់និសសតិ និងអនក្ពាក់្

ព័្នធ។ 
 ឈរៀបច្បុំក្បឈភទបនទប់សិក្ារមួមាន៖ បនទប់បឈក្ងៀន បនទប់សក្មាប់អនញវតត និងបនទប់ក្បជញុំ ។េ។ 
 បុំពាក់្សមាា របឈច្បចក្វទិាព័្ត៌មានវទិាឲ្យមានទុំឈនើបក្មមសក្មាប់បឈក្ងៀន ឈែើមបឈីឆ្លើយតបឈៅនឹងក្មមវធីិ

សិក្ា។ 
 បុំពាក់្បណាណ េ័យនូវបរកិាខ ែូច្បជាក្ញុំព្យូទ័រឈដ្ឋយតភាា ប់ និងឈសៀវឈៅក្លប់ក្ោន់សក្មាប់សិសស និងក្លូ

សិក្ា និងស្ស្នវក្ជាវ។ 
 បនតបដនាមឈសៀវឈៅ ឯក្ស្នរ ទសសនាវែតី ការឈបាោះព្ញមពផ្ាយឈផ្សងៗ ដែេជាស្នន នែរបស់និសសិត និង

ក្លូ ឈែើមបីជាជុំនួយក្នញងការសិក្ា និងការបឈក្ងៀន។ 
ទិសសៅទី៤៖  បនតព្ក្ងឹងការក្លប់ក្លងធនធានមនញសស បឈងាើនសមតាភាព្ក្លូបឈក្ងៀន និងលញ ភាព្បឈក្ងៀន 
       យទុធសាន្តសត 

 ក្ុំ ត់ និងអនញវតតនូវក្បព័្នធដផ្នការឈក្ជើសឈរ ើសបញលគេិក្ និងក្លូបឈក្ងៀន។ 
 ក្ុំ ត់ និងអនញវតត ដផ្នការែុំឈ ើងឋានៈ និងតួនាទី ជាមូេដ្ឋា ន និងក្បព័្នធវាយតនមលបញលគេិក្ និងក្លូប

ឈក្ងៀន។ 
 បឈងាើនការោុំក្ទ ការបុំប៉ាន និងប តញ ោះបណាត េជុំនាញបដនាមែេ់បញលគេិក្ និងក្ល។ូ 
 ជុំរញញឱ្យបញលគេិក្និងក្លូមានការតុំងចិ្បតតខពស់និងចូ្បេរមួអភិវឌ្ឍស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
 បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្កររបស់បញលគេិក្។ 
 បនតអនញវតតដផ្នការឈក្ជើសឈរ ើសក្លូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយក្តឹមក្តូវ និងមានតមាល ភាព្។ 
 ក្តវូឲ្យតនមល និងមានការតបសនងែេ់ក្លបូឈក្ងៀន ឈែើមបរីក្ាទញក្នូវក្លបូឈក្ងៀនដែេមានក្ក្មសីេធម៌ និងបទ

ពិ្ឈស្នធន៍េអៗ ។ 



Page 64 of 78 

 

 បនតឲ្យមានក្មមវធីិក្ស្នងសមតាភាព្ និងក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េឈផ្សងៗ។ 
 ព្ក្ងឹងយនតការក្លប់ក្លង ឈែើមបីរក្ាក្លបូឈក្ងៀន និងបញលគេិក្ឲ្យបានេអ។ 
 ផ្តេ់ឱ្កាសឈែើមបីឲ្យក្លូបឈក្ងៀនបានដច្បក្រ ុំដេក្បទពិ្ឈស្នធន៍ ឈែើមបីដសវងរក្ច្បុំ ញ ច្បេអ និងច្បុំ ញ ច្បខវោះ

ខាត។ 
 បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្ករស្នស្រ្ស្នត ចារយ។ 
 ក្តតួពិ្និតយឈៅឈេើេទធផ្េការង្កររបស់បញលគេិក្ជាឈរៀងរាេ់ដខ។ 
 ឈធវើការអឈងាត និងតមដ្ឋនរាេ់ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឈដ្ឋយឱ្យនិសសតិបុំឈព្ញនូវទក្មង់ស្នទ ប

សទង់។  
 ជួបក្បជញុំពិ្ភាក្ាការង្ករ រវាងបញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ។   
 ក្តូវមានតរាងច្បញោះហតាឈេខាក្នញងឈព្េចូ្បេ និងឈច្បញពី្បឈក្ងៀន។ 
 ឈធវើសក្មង់អតាបទ និងឈមា៉ាងបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយជាឈរៀងរាេ់ឆ្មាស។ 
 មានកាឈម៉ារា៉ាសញវតាិភាព្សក្មាប់តមដ្ឋនក្នញងការឈច្បញនិងចូ្បេឈធវើការរបស់បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ។ 

 ទិសសៅទី៥ ៖  ព្ក្ងីក្ឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ាឱ្យកាន់ដតេអឈ ើង 
       យទុធសាន្តសត 

 បឈងាើនថាន ក់្ឈរៀនរមួសក្មាប់និសសិតឈធវើការសិក្ាជាក្ក្មុ និងផ្លល ស់បតូរមតិឈោបេ់ោន ។ 
 ោុំក្ទស្នន នែ និងវាយតនមលច្បុំឈពាោះេទធផ្េននការសិក្ារបស់និសសតិ។ 
 ឈរៀបច្បុំក្ក្មុសក្មបសក្មួេ និងឈសវាក្បឹក្ាឈោបេ់ជាមួយនិសសតិ។ 
 ជួយនិសសតិក្នញងការដសវងរក្ការង្ករឈធវើ។ 
 អនញវតតក្មមវធីិអនញវតតផ្លទ េ់សក្មាប់និសសិតឈៅបនទប់ IT ឬឈៅបនទប់ហវឹក្ហាត់បលង់ និងរច្បនា 
 បឈងាើនក្មមវធីិទសសនកិ្ច្បចសិក្ា តមបណាត ក្ក្មុហ ញន និងសហក្ោសឈផ្សងៗ។ 
 បឈងាើតក្មមវធីិក្បកួ្តក្បដជងសក្មាប់និសសិត។  
 បឈងាើតលឈក្មាងការឈផ្សងសក្មាប់និសសិតឈធវើការង្ករជាក្ក្ុម។ 
 ក្តូវមានក្មមវធីិព្ក្ងឹងច្បុំឈ ោះែឹងបដនាមែេ់និសសតិ តមរយៈសិកាខ ស្នលា។ 

៣. ត្ៃការយទុឋសាន្តសតរយៈសរលម្ធយម្ (២០១៣ ដ្ល ់២០១៦) ៖ 
        តមរយៈដផ្នការយញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េដវង ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េមធយម ជាការក្ុំ ត់នូវដផ្នការ 
ឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានទិសឈៅរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ុំ ត់ដផ្នការ 
យញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េមធយមែូច្បតឈៅ៖ 

 ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានលុំឈរាងបឈងាើតថាន ក់្បរញិ្ជា បក្ត និងថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងឈេើមញខជុំនាញ
ក្លប់ក្លងក្បព័្នធព័្ត៌មានវទិា និងជុំនាញបលង់និងរច្បនាបដនាមឈទៀតឈែើមបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹងតក្មវូការរបស់
អនក្ដែេក្ប ងធាល ក់្សញ្ជា បក្តមធយមសិក្ាទញតិយភូមិដែេច្បង់បនតការសិក្ាឈៅស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន។ 

 អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាជាក្បចាុំ ឈែើមបឱី្យស្សបតមការអភិវឌ្ឍរបស់សងគមជាតិ អនតរជាតិ ទីផ្ារការង្ករ 
និងតមបទដ្ឋា នរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា។ 
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 ព្ក្ងឹងសមតាភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ទុំងដផ្នក្លរញឈកាសេយ ច្បុំឈ ោះែឹង ជុំនាញនិងការស្ស្នវក្ជាវបដនាម 
តមរយៈការឈបើក្វលគបុំប៉ានឈព្េខលី ឬបញ្ាូ នឱ្យឈៅចូ្បេរមួការសិក្ាថាន ក់្ជាតិ និងអនតរជាតិ ឬឈធវើទសសន
កិ្ច្បចសិក្ាស្ស្នវក្ជាវនានា។ 

 ព្ក្ងឹងសមតាភាព្បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយឈព្ញឈព្េរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឈៅឈេើ
បឈច្បចក្ឈទសននការក្លប់ក្លង ការស្ស្នវក្ជាវរមួទុំងការក្លប់ក្លងឯក្ស្នរ និងសមាា រៈឱ្យមានក្បសិទាភាព្
ខពស់ដងមឈទៀត។ 

 ព្ក្ងឹងលញ ភាព្អប់ របស់និសសិតជាក្បចាុំ ឈដ្ឋយព្ក្ងឹងវន័ិយ ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ ការច្បញោះក្មមសិក្ា 
និងក្តតួពិ្និតយការសិក្ារបស់និសសតិ និងឈធវើការក្តតួពិ្និតយការសិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំ ឬផ្តេ់ការ
ឈេើក្ទឹក្ចិ្បតដ   ែេ់និសសតិដែេឈរៀនពូ្ដក្។ 

 បឈងាើតឱ្យមានកិ្ច្បចសហក្បតិបតតិការ ជាមួយនឹងក្លឺស្នា នឧតតមសិក្ាទុំងឈៅក្នញងក្បឈទស និងឈក្ៅ
ក្បឈទស រមួទុំងអងគការសាប័នឈផ្សងៗផ្ង។ 

៤. ត្ៃការសរម្មភារព្បចាុំឆ្ន ុំ (២០១៣ ដ្ល ់២០១៤) ៖ 
តមរយៈដផ្នការយញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េដវង  ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េមធយម ជាការក្ុំ ត់នូវ 

ដផ្នការឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានទិសឈៅរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ុំ ត់
ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សតរយៈឈព្េខលីែូច្បតឈៅ៖ 

 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេឈរៀងរាេ់ដខឈែើមបកី្តតួពិ្និតយឈេើរាេ់សក្មមភាព្ក្បចាុំដខ
របស់វសិ្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងរក្ែុំឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជា ដែេឈក្ើតមាន។ 

 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំ តមដផ្នក្នីមួយៗ ឈែើមបីផ្សព្វផ្ាយ រាេ់ការសឈក្មច្ប ទុំងឡាយរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ា
ភិបាេ និងក្តួតពិ្និតយរាេ់សក្មមភាព្អនញវតតន៍ក្នញងដផ្នក្របស់ខលួនក្ព្មទុំងរក្ែុំឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជា
ដែេឈក្ើតមានឈ ើង។ 

 ក្តតួពិ្និតយ និងវាយតនមលឈៅឈេើសក្មមភាព្សិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំនូវរាេ់ក្តីមាស រាេ់ឆ្ន ុំ និង
ឈេើក្ដផ្នការសក្មមភាព្បនត។ 

 ព្ក្ងីក្ការបុំពាក់្មូេដ្ឋា នសមាា រៈរបូវនត និងសមាា រៈឧបឈទសឈៅតមតក្មូវការជាក់្ដសតង។ 
 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានបណាណ េ័យសក្មាប់ឱ្យនិសសិតសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ។ 
 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានសក្មមភាព្ឈផ្សងៗជាក្បឈោជន៍ែេ់សងគមជាតិ។ 
 ឈធវើទុំនាក់្ទុំនងជាមួយស្នា ប័នដែេពាក់្ព័្នាក្នញការប តញ ោះបណាត េនិងស្ស្នវក្ជាវឈែើមបីផ្លល ស់បតូរបទ 

ពិ្ឈស្នធន៍នូវលញ ភាព្អប់រ ុំ។ 
 ជុំរញញឱ្យស្នស្រ្ស្នត ចារយច្បងក្ក្ងឯក្ស្នរបឈក្ងៀនឈែើមបីឈបាោះព្ញមព។ 
 ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹក្ចិ្បតតែេ់ស្នស្រ្ស្នត ចារយលុំរ ូ ក្នញងសក្មមភាព្ប តញ ោះបណាត េ និងឈធវើសក្មមភាព្ឈផ្សងៗ

ដែេទក់្ទងឈៅនឹងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នតមរយៈ ការផ្តេ់នូវប័ ណសរឈសើរ ការផ្តេ់ឱ្កាស
ឈផ្សងៗ និងការែុំឈ ើងក្បាក់្ដខ ឬ ក្បាក់្ឈមា៉ាងឈៅតមេទាភាព្របស់វសិ្នក្េវទិាេ័យ/ទាស្នា ន។ 

 ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹក្ចិ្បតតែេ់និសសិតពូ្ដក្ តមរយៈការផ្តេ់នូវប័ ណសរឈសើរ រមួទុំងសមាា រៈសិក្ាឈផ្សងៗ។ 
 ឈធវើការដក្េមអ និងអភិវឌ្ឍដផ្នការសក្មមភាព្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នជាក្បចាុំ និងសក្មមភាព្

បឈងាើតងមី ឈែើមបឱី្យសមស្សបឈៅតមសក្មមភាព្ឈសែាកិ្ច្បច នឈោបាយ វបបធម៌ និងសងគម។ 
៥. សសចរតសីៃនដិ្ឋឋ ៃ 
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ល ៈក្លប់ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្ព្មទុំងនិសសិតននវទិាស្នា នសញីតិក្ទុំងអស់មានឈមាទនភាព្ និង
ជុំឈនឿោ៉ាងមញតមាុំច្បុំឈពាោះស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន................ថា ជាក្លឹោះស្នា នឧតតមសិក្ាែ៏េអ 
ក្នញងច្បុំឈណាមក្លឹោះស្នា នឧតតមសិក្ានានា ក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ ឧតតមភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្មមវធីិសិក្ា
ស្សបតមសតង់ដ្ឋ ទុំឈនើបក្មមននសមាា ររបូវនតនិងឈោេការ ៍ដ នាុំ ដែេបានបង្កា ញពី្លញ ភាព្របស់និសសិត លឺ
ជាភសតញតងបញ្ជា ក់្ោ៉ាច្បាស់។ 

ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតដែេបានឈរៀបច្បុំបឈងាើតខាងឈេើ វាពិ្តជាផ្តេ់នូវទិសឈៅនានា ដែេជួយឈអាយឈយើង្ន
ឈៅសឈក្មច្បបាននូវឈជាលជ័យងមីៗឈផ្សងឈទៀតនាឈព្េអនាលត។ 

ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន................ ឈបតជ្ាបនតព្ក្ងឹង និងបនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈេើក្
ក្មពស់នូវរាេ់ស្នន នែ និងបនតឈក្ជើសឈរ ើសល ៈក្លប់ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ដែេមានឈទព្ឈកាសេយ សមតាភាព្
ជុំនាញខពស់ ឈែើមបីឈធវើការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្ាយច្បុំឈ ោះែឹងឲ្យបានទូេុំទូលាយ។ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតឈនោះ នឹង
ជុំរញញឲ្យល ៈក្លប់ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្ព្មទុំងនិសសតិ ននស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ............../វទិាស្នា ន
...........ទុំងមូេឈធវើការសហការ ឈែើមបី្ នឈៅសឈក្មច្បបាននូវភាព្ឈជាលជ័យ និងភាព្នាុំមញខឈល។ 
                                                                           ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..............ដខ...............ឆ្ន ុំ២០១៦
                                                   ហតាឈេខា   

       
  

                    (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)      

 

 

 

 

                           

 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាលុំរបូញ្ច ីរាយនាមស្នស្រ្ស្នត ចារយ)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
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(English Name of University/Institute) 
 

បញ្ារីាយនាម្សាន្តសាត ចារយ សព្ាប់បណ្តុ ះបណាត លម្ុខជុំនាញៃីម្ួយៗ ចុំណុ្ះរនុ្ សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់ ៃិ្ 
ម្ហាវិទាលយ័តដ្លាៃសសនើសុុំ នៃសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ៃ................. 

 
បញ្ារីាយនាម្សាន្តសាត ចារយ សព្ាប់ម្ហាវិទាលយ័............ 
សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់.............................................................................. 
ម្ុខជុំនាញ.............................................................................. 

 
 
 

 
ល.រ 

 
សោតតនាម្ 

/នាម្ 
សភទ 

រព្ម្ិត
សញ្ជញ បព្ត 
(ប ឌិ ត/ 
អនញប ឌិ ត/
បរញិ្ជា បក្ត) 

 

ឯរសទស/ 
ម្ុខជុំនាញ 
រនុ្ សញ្ជញ

បព្ត 

ម្ុខវិជាា
បសព្្ៀៃ 

(គ្រូម្នា ក់អាចបងគ្រៀន
បានយ៉ា រងគ្ចើន៣ 

មុខវិជ្ជា ) 

ឆ្ន ុំ ៃិ្ឆាស(ឆ) 
តដ្លបសព្្ៀៃម្ុខវិជាា ៃីម្ួយៗ 

 
បទរិ 

សសាធៃ៍ 

ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ 

១ 
  

 
  

-មញខវជិាា …… 
-មញខវជិាា …… 
-មញខវជិាា …… 

ឆ្.១ ឆ្. ឆ្. ឆ្.  

២           
៣           
៤           

៥           
៦           
៧           
៨           
៩           
១០           
១១           
១២           
១៣           
១៤           
១៥           
១៦           
១៧           
១៨           
១៩           
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សុំោល៖់ ស្គមីអនរណស្នើស្ ំក្តវូណរៀបចំបញ្ា ីណ ម្ េះស្គស្រស្្គចារយណនស្ៗរន ត្តមម ខជំនាញៃីមួយៗ។ 

                                                                       
 ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៨                                                                                                           
 ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ / ស្នក្េវទិាធិការ / នាយក្ 

                 ហតាឈេខា 
 
 
 
                 ឈ ម្ ោះ....................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(ឧទហរ ៍ជាលុំរកូ្បវតតិរបូក្លូបឈក្ងៀន) 
RBHraCaNacRkkm<úCa 
Cati sasna RBHmhakSRt 

 

~ ~ ~~ ~ ~ របូថ្ត 

៤៦ 
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CIvRbvtþisegçb 
k> Bt’manpÞal;xøÜn 

- eKatþnam nig nam.....................GkSrBum<LataMg ..............ePT............................. 

- ekItéf¶TI ......... Ex ......... qñaM .........CnCati..............................   

- muxrbr .............................kEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøÚvelx.........PUmi............XMu/sgáat;.......... 

   Rsuk/x½NÐ..........extþ/raCFanI..................... . 

- elxTUrs½BÞ ........................... 

- elxlixitqøgEdn ........................... 

x> Bt’manRKYsar 
- eQµaHRbBn§ rWbþI .................søab; rs; ekItéf¶TI ........ Ex ........  qñaM ........  . 

- muxrbr..............................  kEnøgRbkbmuxrbrkEnøgRbkbmuxrbr pÞHelx.........pøÚvelx......... 

PUmi............XMu/sgáat;..........   Rsuk/x½NÐ..........extþ/raCFanI..................... . 

- cMnYnkUn  ............ nak; 

K> Gas½ydæanbc©úb,nñ 
-pÞHelx.........pøÚvelx.........   PUmi............XMu/sgáat;..........   Rsuk/x½NÐ..........extþ/raCFanI..................... . 

X> RbvtiþsikSa 
- qñaMsikSaenAkMrit]tþmsikSa³ 

qñaMbBa©b;karsikSa kMritsBaØabR½t ÉkeTs saklviTüal½yEdl 

)anecjsBaØabR½t 

epSg² 

 
 briBaØabR½tCan;x<s; 

  

  
briBaØabR½t 

  

  
  

 

- cMeNHdwgPasabreTs³ ........................................................................................................... 

- cMeNHdwgepSgeTot³ ........................................................................................................... 

g> bTBiesaFn¾ nig Rbvtþikargar 
1> ..................................................................................................... . 
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2> ..................................................................................................... . 

3> ..................................................................................................... . 

´)aTsUmG³Gagya:g»Larwkfa esckþIraykarN¾kñúgCIvRbvtþixagelIenHsuT§EtkarBitRtwmRtUv ebIkñúgkrNI 

minBitnUvcMNucNamYy  ´)aTsUmTTYleTastamc,ab;CaFrman. 

 sUmP¢ab;CUnmkCamYyCIvRbvtþisegçbenH nUvsBaØabR½tx<s;bMputrbs;´cMnYn 01c,ab;. 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
(ឧទហរ ៍ជាលុំររូបាយការ ៍សតីពី្ភាព្រងឹមាុំ និងវឌ្ឍនភាព្ននការប តញ ោះបណាត េរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute)* 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ៃ.................  
(English Name of University/Institute) 

eFVIenA.................... éf¶TI ........Ex ..........qñaM .......... 

htßelxasamIxøÜn 
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រាយការណ៍្ 
សតរី ី

ភាររ ឹ្ ា ុំ ៃិ្ វឌ្ឍៃភារនៃការបណ្តុ ះបណាត លរបសស់ារលវិទាលយ័/វិទាសាា ៃ...................... 
១.ឈសច្បក្តីឈផ្តើម 

ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........ក្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាេននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្
ក្មពញជា តមអនញក្កិ្តយឈេខ.......អនក្ក្.បក្ ច្បញោះនងៃទី.....ដខ........ឆ្ន ុំ២០....... សដីពី្ការទទួេស្នគ េ់ស្នក្េវទិាេ័យ
........../វទិាស្នា ន........... និងក្បកាសឈេខ.......... អយក្.បក្ ច្បញោះឈៅនងៃទី........ដខ...........ឆ្ន ុំ២០........ សដីពី្ការ
ទទួេស្នគ េ់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន ឈៅស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........។ 

ឈោងតមអនញក្កិ្តយ និងក្បកាសខាងឈេើឈនោះ ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........បានឈបើក្ឲ្យ
ែុំឈ ើ រការឈេើការប ដញ ោះបណាដ េនិសសតិឲ្យឈឆ្លើយតបច្បុំឈព្េឈវលាឈៅនឹងឈសច្បក្ដីក្តូវការជាបនតបនាទ ប់ និងជា
ចាុំបាច់្បបុំផ្ញតរបស់ក្បឈទសក្មពញជា ឈែើមបីរមួច្បុំដ ក្ការអភិវឌ្ឍធនធានមនញសសរបស់ក្បឈទសក្មពញជាឲ្យមានលញ 
ភាព្ ក្បសិទធិភាព្ និងលញ វឌ្ឍិទុំងការបឈក្ងៀន ការស្ស្នវក្ជាវ និងទុំងការឈរៀនរបស់និសសតិ។ 

ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........បានឈធវើការដក្េុំអជាក្បចាុំឈេើក្មមវធីិប ដញ ោះបណាដ េធនធាន
មនញសស របស់ខលួន ក្បក្បឈដ្ឋយ សមតាភាព្ ឧតតមភាព្ និង លតិប ឌិ ត ឈែើមបអីភិវឌ្ឍន៍សងគមក្មពញជាស្សបតមឈោេ
នឈោបាយច្បតញឈកា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ និងស្សបតមក្មមវធីិនឈោបាយអប់រ ុំរបស់ក្ក្សួង អប់រ ុំ យញវជន និង
កី្ឡា ក្នញងការឈេើក្ក្មពស់លញ ភាព្អប់រ ុំ រមួទុំងការអភិវឌ្ឍក្មាល ុំងបញ្ជា ញា របស់ជាតិ និងឈែើរតួនាទីក្នញងការ
ក្ុំ ត់សមតាភាព្ែឈ ដើ មឈនោះរបស់ក្មពញជានាយញលគសម័យស្នក្េភាវបូបនីយក្មមននសហសសវតសងមីឈនោះ។ 

២-រច្បនាសមព័នធ និងការក្លប់ក្លង 
ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........មានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេច្បុំនួន.......របូ ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្

ច្បុំនួន.......របូ ស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រងច្បុំនួន.......របូ ក្ពឹ្ទធបញរសច្បុំនួន.......រូប ក្ពឹ្ទធបញរសរងច្បុំនួន..............រូប 
ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ច្បុំនួន.............រូប ក្បធានការោិេ័យរែាបាេច្បុំនួន..........រូបអនញក្បធានការោិេ័យរែាបាេ
ច្បុំនួន..........រូបក្បធានការោិេ័យល ឈនយយនិងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន..............រូបអនញក្បធានការោិេ័យល ឈនយយ
និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន..........រូប ក្បធានការោិេ័យសិក្ាច្បុំនួន.....រូប អនញក្បធានការោិេ័យសិក្ាច្បុំនួន......រូប 
ក្បធានការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសិតច្បុំនួន...........រូប អនញក្បធានការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសិតច្បុំនួន..........រូប ក្បធាន
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នច្បុំនួន.........រូបក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នច្បុំនួន.........រូប។ 

៣-ក្មមវធីិសិក្ា និងការបឈក្ងៀន 
ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........បានឈធវើការប តញ ោះបណាត េថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង បរញិ្ជា បក្ត និង

បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ ឈដ្ឋយសិក្ាតមក្បព័្នធឈក្ក្ឌី្ត មាន០៥មហាវទិាេ័យ ក្នញងច្បុំឈណាមមហាវទិាេ័យទុំង០៥
ឈនាោះមានែូច្បខាងឈក្កាម៖  

១.មហាវទិាេ័យសិេបៈ មនញសសស្នស្រ្សត និងភាស្នបរឈទស បានឈធវើការប តញ ោះបណាត េថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង 
និងបរញិ្ជា បក្ត ដែេមានមញខជុំនាញ.................................................................................។ 

២.មហាវទិាេ័យវទិាស្នស្រ្សត និងបឈច្បចក្វទិា បានឈធវើការប តញ ោះបណាត េថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង និង 
បរញិ្ជា បក្តដែេមានមញខជុំនាញ............................................................................................។ 

៣.មហាវទិាេ័យសងគមស្នស្រ្សត និងនីតិស្នស្រ្សត បានឈធវើការប តញ ោះបណាត េថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង និង
បរញិ្ជា បក្ត មានមញខជុំនាញ.....................................................................................................។ 
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៤.មហាវទិាេ័យក្លប់ក្លងពា ិជាក្មម និងឈទសច្បរ ៍បានឈធវើការប តញ ោះបណាត េថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង 
បរញិ្ជា បក្ត ដែេមានមញខជុំនាញ.............................................................................។ 

៥.មហាវទិាេ័យក្សិក្មម ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................។ 

ទន្ទឹមន្ឹងនន្េះដែរ ក្នុងចំនោមមហាវទិាល័យទងំ៥ មាន្នែប៉ា តឺម៉ាង់សរុបចំន្ួន្១៥ ដែលមាន្មុខជំនាញសរុបចំន្នួ្ 
២៣ ដែលមាន្អជ្ញា បណ្ណរចួន ើយ ក្នុងននាេះមាន្មុខជំនាញចំន្ួន្១៥ បន្ ន្ិងក្ំពុងែំនណ្ើ រការបណុ្្េះបោ្ល មាន្ែូចជ្ញ៖ ១.
មុខជំនាញ.......... ២.មុខជនំាញ.............៣........។ ចំដណ្ក្មុខជំនាញមិន្ែំនណ្ើ រការបណុ្្េះបោ្លមាន្ចំន្ួន្០៤មុខជំនាញ 
មាន្ែូចជ្ញ៖ ដែលសថិតក្នុងការខិតខំប្បឹងដប្បងរក្វធិើសាស្រសឱ្្យែំនណ្ើ រការ ែូចជ្ញ៖ ១.មុខជំនាញ.......... ២.មុខជំនាញ.............
៣........។ 
៤-ស្នស្រ្ស្នត ចារយនិងបញលគេិក្ 

ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈៅស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........មានច្បុំនួន..................នាក់្ដែេក្នញងឈនាោះមាន
ស្នស្រ្ស្នត ចារយណពញណមា៉ា្ចំៃួៃ...............នារ់  ៃិ្ស្គស្រស្្គចារយណក្ៅណមា៉ា្ចំៃួៃ................នារ់។ 

៥-ក្ុំឈ ើ ននិសសតិចូ្បេសិក្ា 

ស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........ក្តូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាេទទួេស្នគ េ់ឱ្យឈធវើការប តញ ោះបណាត េចាប់
ពី្ឆ្ន ុំ.................តមរយៈអនញក្កឹ្តយឈេខ..............អនក្ក្.បក្ ច្បញោះនងៃទី..........ដខ..........ឆ្ន ុំ២០..........។ ក្នញងរយៈឈព្េ
១១ឆ្ន ុំក្នលងមក្ឈនោះ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបាន និងក្ុំព្ញងឈធវើការប តញ ោះបណាត េនិសសតិច្បុំនួន១១ជុំនាន់ មាន
និសសិតសរញបច្បុំនួន២៦៦២នាក់្ ស្សី៩១៦នាក់្ ឈេើក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តរង បរញិ្ជា បក្ត និងបរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ ែូច្បខាង
ឈក្កាម៖ 

     ក្.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន២៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន៦២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៣២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន៨៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ ។ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន៨៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 
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-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន០៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន៥១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន២៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៧ មាននិសសិតច្បុំនួន៦៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-ជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-ជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន ០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៨ មាននិសសតិច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៩ មាននិសសតិច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១០ មាននិសសតិច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១១ មាននិសសតិច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

និសសិតសរញបឈរៀនឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងទុំង១១ជុំនាន់មានច្បុំនួន៥១០នាក់្ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សតី៩៩នាក់្ ឈេើ
មញខជុំនាញច្បុំនួន០៤ លឺ៖ ១.ក្លប់ក្លងធនធានមនញសស ២.ភាស្នអង់ឈលលស ៣.នីតិស្នស្រ្សត និង៤.ព័្ត៌មានវទិា។ 

     ខ.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្ត 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន៧៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន១៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្។ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន១០២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៥នាក់្ 

-ជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្ 

-ជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-ជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន១២២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៨នាក់្។ 
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+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន១០៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន១៩៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៧៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥០នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន០៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៤១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន២៤៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៩៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៧៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៤៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៧ មាននិសសិតច្បុំនួន២១៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៥៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៨ មាននិសសតិច្បុំនួន៣០៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៨៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៣៦ នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៩ មាននិសសតិច្បុំនួន១៥៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៧៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៩នាក់្ 
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-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១០ មាននិសសតិច្បុំនួន២៣៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៧៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន៥៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន៤៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១១ មាននិសសតិច្បុំនួន២៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៩៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញល ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៤៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន៣៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្។ 

និសសិតសរញបឈរៀនឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តទុំង១១ជុំនាន់មានច្បុំនួន១៩៩០នាក់្ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សតី៨០០នាក់្ ឈេើ
មញខជុំនាញច្បុំនួន០៦ លឺ៖ ១.ក្លប់ក្លងធនធានមនញសស ២.ល ឈនយយនិងហិរញ្ាវតាញ ៣.ធនាោរនិងហិរញ្ាវតាញ ៤.ភាស្ន
អង់ឈលលស ៥.ព័្ត៌មានវទិា និង៦.នីតិស្នស្រ្សត។  
     ល.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្  
-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្លប់ក្លងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

និសសិតសរញបឈរៀនឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ទុំង៦ជុំនាន់មានច្បុំនួន១៦២នាក់្ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សតី១៧នាក់្ 
ឈេើមញខជុំនាញច្បុំនួន០២ លឺ៖ ១.ក្លប់ក្លងធនធានមនញសស និង២.នីតិស្នស្រ្សត។ 
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ឈដ្ឋយដ ក្ សក្មាប់មញខជុំនាញដែេឈសនើសញុំទុំង០២ឈនោះ (មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិា និងមញខជុំនាញធនាោរ
និងហិរញ្ាវតាញ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានប តញ ោះបណាត េ០៤ជុំនាន់រចួ្បឈហើយ។ ឈេើសពី្ឈនោះឈទៀត និសសិតថាន ក់្
បរញិ្ជា បក្តរង និងបរញិ្ជា បក្តជុំនាន់ទី០១ែេ់ទី០៤ដែេបានសិក្ាឈេើមញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិា និងមញខជុំនាញ
ធនាោរនិងហិរញ្ាវតាញបានបញ្ច ប់ការសិក្ា និងបានទទួេសញ្ជា បក្តរចួ្បឈហើយដែរ។ រឯីនិសសតិជុំនាន់ទី០៥ទី០៦ 
ក្ុំព្ញងសិក្ាឈៅឈ ើយ។ 
៦.ទីតុំងអោរ និងបនទប់សិក្ា និងការឈក្តៀមទញក្អោរ និងបនទប់សិក្ា សក្មាប់ឈធវើការប តញ ោះបណាត េមហាវទិា- 
េ័យងមី/ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ងមី/មញខជុំនាញងមី 

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន........មានទីតុំង និងអោរជាក្មមសិទធិផ្លទ េ់ខលួន/ជារបស់ជួេរយៈ ឈព្េ.............
ឆ្ន ុំ ដែេសាិតឈៅអររណលខ............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រមុ...................ភូមិ.......................ឃ ំ/ស្ងាក ត់................................
ស្រស្ុរ/ខ ឌ ............................ណខត/្រាជធាៃី........................................។ ទីតុំងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈនោះ 
មាននផ្ទែីសរញបទុំហុំ.........ម×.........ម=.................ម២ និងមានអាោរសិក្ាច្បុំនួន០៥ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៣៩បនទប់ 
ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូច្បខាងឈក្កាម៖  

-អោរទី១ (A) មានទុំហុំ២៨ម×៩ម=២៥២ម២ ក្ុំព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៧បនទប់ ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា
បនទប់៖ សហសិក្ាខាន តមធយម១ទុំហុំ១៦ម×៩ម=១៤៤ម២ បនទប់សហសិក្ាខាន តតូច្ប១ទុំហុំ   ១២ម×៩ម=១០៨ម២  បនទប់
សិក្ា៥ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។  

-អោរទី២ (B) ទុំហុំ៣២ម×៩ម=២៨៨ម២ ក្ុំព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៩បនទប់ ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា
បនទប់៖ សហសិក្ាខាន តតូច្ប៤ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់សិក្ា៥ដែេបនទប់នីមួយៗ
មានទុំហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។  

-អោរទី៣ (C) ទុំហុំ៤៨ម×៩ម=៤៣២ម២ ក្ុំព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន១៨បនទប់ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា
បនទប់៖ បនទប់ឈលាក្នាយក្១ទុំហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់ឈលាក្នាយក្រង២ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ៤ម×     ២
ម=៨ម២ បនទប់ការោិេ័យហិរញ្ាវតាញ១ទុំហុំ៤ម×ម=២០ម២ បនទប់ពិ្ឈក្ោោះឈោបេ់១ទុំហុំ៣ម×៤ម=១២ម២ បនទប់
ការោិេ័យក្ញុំព្យូទ័រ និងផ្សព្វផ្ាយ១ទុំហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់ស្នស្រ្សតចារយ១ទុំហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់   សហ
ការោិេ័យ/ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់១ទុំហុំ២៤ម×៩ម=២១៦ម២ និងបនទប់សហសិក្ាខាន តតូច្ប១ទុំហុំ១២ម×៩ម=៥៧៦២   បនទប់
ឈស្នតទសសន៍ច្បុំនួន១ទុំហុំ៩ម×៨ម=៧២ម២ បនទប់សិក្ាច្បុំនួន៨ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។ 

-អោរទី៤ (D) ទុំហុំ២៨ម×៩ម=២៥២ម២ ក្ុំព្ស់១ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន១ ជាបនទប់សហសិក្ាខាន តធុំទុំហុំ
២៨ម×៩ម=២៥២ម២។ 

-អោរទី៥ (E) ទុំហុំ២៦ម×៩ម=២៣៤ម២ ក្ុំព្ស់២ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៤បនទប់ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជាបនទប់
៖ សហសិក្ាខាន តតូច្ប១ទុំហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់ក្ញុំព្យូទ័រ១ទុំហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់បណាណ េ័យ១ទុំហុំ១៦
ម×៩ម=១៤៤ម២ និងបនទប់សិក្ា១ទុំហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។ 

-មានបនទប់អនាម័យសក្មាប់បញរស និងនារដី្ឋច់្បឈដ្ឋយដ ក្ពី្ោន  សរញបច្បុំនួន៣២បនទប់។ 
៧.មូេដ្ឋា នសមាា រៈនិងការឈក្តៀមទញក្នូវសមាា រៈឧបក្រ ៍មួយច្បុំនួនសក្មាប់ឈធវើការប តញ ោះបណាត េមហាវទិាេ័យងមី/ 
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ងមី/មញខជុំនាញងមី 

ស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន........បានឈក្តៀមទញក្នូវសមាា រៈមួយច្បុំនួនសក្មាប់ឈធវើការប តញ ោះបណាត េ
ឈៅស្នខាងមី ឬ មញខជុំនាញងមី ែូច្បខាងឈក្កាម៖    

េ.រ បរោិយ ច្បុំនួន 
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១ បនទប់អនញវតត Computer ទុំហុំ ៥៥(ម២)ច្បុំ ញ ោះនិសសិត៦០នាក់្ ៧ បនទប់ 

២ បនទប់លូរលុំនូរ ទុំហុំ ៧៥(ម២)ច្បុំ ញ ោះនិសសតិ៣០នាក់្ ៦ បនទប់ 

៣ Computer សក្មាប់អនញវតត ៣២៤ ឈក្លឿង 

៤ Computer សក្មាប់បណាណ េ័យ  ៣ ឈក្លឿង 

៥ Computer សក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ក្នញងបនទប់ IT ៣ ឈក្លឿង 

៦ Computer Server ២ ឈក្លឿង 

៧ Computer សក្មាប់ការោិេ័យ ១៣ ឈក្លឿង 

៨ LCD Projector ៤៣ ឈក្លឿង 

៩ មា៉ាសញីន Printer ៨ ឈក្លឿង 

១០ មា៉ាសញីន Photocopy ២ ឈក្លឿង 

១១ មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ៦៧ ឈក្លឿង 

១២ ក្ង្កា រ  ១១ ឈក្លឿង 

១៣ កាឈម៉ារាសញវតាិភាព្ ៦៤ ឈក្លឿង 

១៤ តញឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ពី្រនាក់្) ៣៩៧ តញ 

១៥ ឈៅអីមានធាន ក់្នែសក្មាប់និសសិត ៧២០ 

១៦ ឈៅអីដែក្សក្មាប់និសសតិ ១៣៥៥ 

១៧ តញសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ៤៦ តញ 

១៨ តញការោិេ័យ ៤៨ តញ 

១៩ តញធុំសក្មាប់ក្បជញុំ ៣ តញ 

២០ តញក្នញងបណាណ េ័យ ១២ តញ 

២១ ឈៅអីសក្មាប់ការោិេ័យ និងឈភៀ្វ ១៩៧ 

២២ ឈៅអីក្នញងបណាណ េ័យ ៥៤ 

២៣ ឈសៀវឈៅក្នញងបណាណ េ័យ ១៥៣៧ ក្ាេ 
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២៤ Computer ឈៅក្នញងបណាណ េ័យសក្មាប់ភាា ប់ Internet ០៩ឈក្លឿង 

២៥ បុំពាក់្ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនពី្ 2mbps ែេ់ 8mbps  ១០ដខស 

  ឈេើសពី្ឈនោះឈៅឈទៀតស្នក្េវទិាេ័យ................./វទិាស្នា ន........................មានបណាណ េ័យធុំទូលាយ 
មានបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បណាណ េ័យ មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំនួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ងតមមញខវជិាា
នីមួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាងឈេើមាន
ឈសៀវឈៅសិក្ាភាលឈក្ច្បើនពាក់្ព័្នធឈៅនឹងមញខជុំនាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់និសសិតច្បុំនួន៥៨នាក់្ និង
មានបុំពាក់្ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនពី្2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័រសក្មាប់ភាា ប់អញិនធឺដ តច្បុំនួន
០៩ឈក្លឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺដ ត Wifi ឈដ្ឋយឥតលិតនងលទុំងក្នញងបណាណ េ័យ និងបរឈិវ 
ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។  
៨.ទធីាែ  

    ស្នក្េវទិាេ័យ.........../វទិាស្នា ន............មានទីធាល សក្មាប់ដ្ឋក់្ក្ង់និងម៉ាូតូទុំហុំ៣០ម×៣២ម=៩៦០ម២  

ទីធាល ដ្ឋក់្រងយនតទុំហុំ៨០ម×៦០ម=៤៨០០ម២ ទីធាល បាេ់ទោះទុំហុំ១០ម×២០ម=២០០ម២  ទីធាល សក្មាប់ហាត់កី្ឡាទុំហុំ
១២ម×៥ម=៦០ម២ ទីធាល សួនច្បារទុំហុំ៤ម×៦០ម=២៤០ម២ និងមានទីធាល សក្មាប់និសសិតសក្មាក្ ឬ ណ្វើរិចេការ
ស្គោបៃសមស្សបតមនិោមលរញឈកាសេយ។  
៩.បរយិាកាស 

ទីតំ្ត្ស្នក្េវទិាេ័យ....................../វទិាស្នា ន............មាៃបរយិាកាស្លអក្បណស្ើរ មាៃខយល់អាកាស្
ក្គប់ក្រៃ់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្លប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញវតតមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ឈែើមបសីក្មួេែេ់
ការប ដញ ោះបណាដ េ និងមិនមាៃសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរខំាៃែល់ការសិ្រាណ ើយ។ 

        ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
                            ហតាឈេខា 
 
 
 

                       (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
 


