ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រូបថ្ត

ព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជៃ ៃិ្រីឡា

៤៦

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ

ពារយសសនស
ើ អា
ុំ ុ ជាាប័ណ្ណទទួលសាាល់ការបស្កត
ើ សាខា
នៃសារលវិទាល័យ/វិទាសាាៃ.......................................................................................................
នាងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បាទឈ្មោះ.......................................ឈ្មោះជាអក្សរឡាតុំង.....................................ឆ្នុំក្ុំឈ

ើ ត..................

ជនជាតិ...........សញ្ជ
ា តិ ............. ស្ននក្់ ឈៅផ្ទោះឈេខ.................ផ្លូវឈេខ..................ក្រុមទី.................ភូមិ..............................
ឃញុំ/សង្កាត់..................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ

ឌ ........................រាជធានី/ឈខតត..........................អតតសញ្ជា

ប័

ណ ឈេខ...................

ឬ េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.............................ទូ រស័ព្ទឈេខ................................E-mail.............................................................
ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន............................................................ឈ្មោះជាអក្សរអង់ឈលលស
.........................................................................................ដែេមានទី តុំងស្ថិតឈៅអាសយដ្ឋានឈេខ................................
ផ្លូវឈេខ...............ក្រុមទី................ភូ មិ........................ឃញុំ/សង្កាត់..............................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ

ឌ ................................

រាជធានី/ឈខតត..............................។

សូម្សោររជូៃ
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តៃតីព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជៃ ៃិ្រីឡា
រម្មវតា៖ុ ស្ំណ

ើ ស្ំអាជ្ញាប័

ណ ទទួលស្គាល់ការបណ្កើតស្គខានៃស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ...............................................

.......................................................................................................................................................................................។
ស្គខាណៃេះណ្វើការប

្ េះបណ្ត
្ លរក្មិត  បរ ិញ្ញាបក្តរ្  បរ ិញ្ញាបក្ត ដែលមាៃមហាវ ិទាល័យចំៃួៃ ........ .........

ណែប៉ា តឺម៉ា្់......................... ៃិ្មខជំនាញ............................... ែូចខា្ណក្កាម៖
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ។
ការណស្នើស្ំបណ្កើតស្គខាណៃេះណែើ មបីរម
ួ ចំ ដ

ររន្ការអភិវឌ្ឍកាងារប

្ េះបណ្ត
្ លរក្មិតណក្កាយម្យមស្ិរា

ៃិ្ជំរញ

ការស្រស្គវក្ជ្ញវដននរវ ិទាស្គស្រស្្ បណចេរណទស្ វបប្ម៌ ៃិ្ស្្ាម ណោយអភិ វឌ្ឍ្ៃធាៃមៃស្សឱមាៃស្មតថភាពខពស្់ទំ្ចំណ

េះែឹ្

ជំនាញ ស្ីល្ម៌ គំៃិតយនននក្បឌ្ិត គំៃិតបណ្កើតថ្មី ៃិ្ស្គមរតី ស្ហក្គិៃភាព ស្ក្មាប់ អភិ វឌ្ឍក្បណទស្ជ្ញតិ។
ស្ូមឯរឧត្មណមត្ត្ពិៃិតយលទធភាពអៃញ្ញាតឱយនា្ខាំ /ខាំ បទបៃណបើ រែំណ

ើ រការស្គខានៃស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

.................................................................................................................................................ជ្ញនលូវការណោយអៃណក្រេះ។
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ស្ូមជូៃភាាប់មរជ្ញមួ យៃូ វ៖
-

រូបថ្តមាេស្់រមមស្ិទិធអាជ្ញាប័

ណ ៤x៦

៣ស្ៃលឹរ(ចាប់ ណែើម)

-

រិចេស្ៃាជ្ញមួយក្រស្ួ្អប់រ ំយវជៃ ៃិ្រីឡា

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

លិខិតបញ្ញ
ា រ់តមកល់ក្បរ់ររ់ ធានាជ្ញអចិ ន្ៃ្យ៍ណៅរតនាររជ្ញតិនៃរមពជ្ញ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

ឯរស្គរអភិ បលរិចេៃិ្ការក្គប់ក្គ្ណោយភាាប់មរជ្ញមួ យៃូវរចនាស្មព័ៃធក្គប់ក្គ្ៃិ ្
បទោាៃ/បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ដែលពារ់ព័ៃធអភិបលរិចេរចនាស្មព័ៃធក្គប់ ក្គ្ការណរៀបចំៃិ្
ការក្បក្ពឹត្ណៅៃិ្ត្តរា្អ្ាការណលខរបស្់ស្គខានៃវ ិទាស្គថៃ/ស្គរលវ ិទាល័យ
ដែលណស្នើស្ំ៖

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. ណស្ចរ្ីស្ណក្មចស្្ីពីការដត្ត្តំ្នាយរស្គខា នាយររ្ស្គខា ក្ពឹទធបរស្
ក្ពឹ ទធបរស្រ្ ក្បធាៃ អៃក្បធាៃណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៃិ្ក្បធាៃ អៃក្បធាៃការ ិយាល័យ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ស្ក្មាប់បគាលិរ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ស្ក្មាប់ស្គស្រស្គ្ចារយ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ស្ក្មាប់ៃិស្សិត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ស្ក្មាប់បណ្តណល័យ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ឌ ៃិ្វ ិធាៃការរន្ការណក្ជើ ស្ត្តំ្នាយរស្គខា

-

លរខខ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

ក្បវតដិរូបរបស្់នាយរ នាយររ្ស្គខា ក្ពឹទធបរស្ ក្ពឹទធបរស្រ្ ក្បធាៃ អៃក្បធាៃណែប៉ា តឺ ម៉ា្់
ក្បធាៃ អៃក្បធាៃការ ិយាល័យណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិ តស្ញ្ញាបក្តមខជំ នាញ បទពិណស្គ្ៃ៍

-

ការងារ ៃិ្ភាាប់មរជ្ញមួ យៃូ វស្ៃលឹរស្ញ្ញាបក្តថ្តចមល្ក្តឹមក្តូវត្តមចាប់ ណែើម

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

៍ ស្្ីពីទីត្តំ្ ននៃែី អាររ ៃិ្ណហោារចនាស្មព័ៃធរប
ូ វ ័ៃ្

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

របយការ

. លិខិតបញ្ញ
ា រ់អំពីរមមស្ិទិែ
ធ ល់ឃំ/ស្ងាកត់ (រន្ររ
. រិចេស្ៃាជួលទី ត្តំ្(រន្ររ

ី ទីត្តំ្ជ្ញរបស្់អនរណស្នើស្ំ)

ី ទីត្តំ្ជ្ញរបស្់ជួល ក្តូវមាៃការបញ្ញ
ា រ់ែល់

ឃំ/ស្ងាកត់)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បល្់ដនៃទី បល្់រម
ួ នៃទី ត្តំ្ បល្់ននៃែី បល្់បំក្ពួញទីត្តំ្ បល្់អររៃិ្បល្់ចំ

ត

យាៃយៃ្
-

របយការ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៍ ស្ដីពីមូលោាៃស្មាារែូចជ្ញតណៅអីកាដរណខៀៃរំពយូទ័រណស្ៀវណៅស្ិរា

ឯរស្គរស្ិរាស្មាារៈៃិ្ឧបររ
-

៍ ែនទណទៀត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ដនៃការយទធស្គស្រស្ដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្នំ) ៃិ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្នំ) ៃិ្ដនៃការ
ស្រមមភាពក្បចាំឆ្នំរបស្់ស្គខា

-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

រមមវ ិ្ីស្ិរាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័ៃធណក្រឌ្ីត ត្តមរក្មិ តមខជំនាញ ៃិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
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-

បញ្ាីរាយនាមបគាលិរ ៃិ្ស្គស្រស្គដចារយណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិតស្ញ្ញាបក្តមខជំ នាញ
បទពិណស្គ្ៃ៍ ការងារៃិ ្ភាាប់ មរជ្ញមួយៃូវក្បវតដិរប
ូ ស្ៃលឹរស្ញ្ញាបក្តថ្តចមល្ក្តឹ មក្តូវត្តម
ចាប់ណែើម ៃិ្រិចេស្ៃារវា្ស្គរលវ ិទា្ិកា ឬ នាយរវ ិទាស្គថៃ ឬ នាយរស្គខា
ជ្ញមួយបគាលិរ-ស្គស្រស្គ្ចារយមានរ់ៗ

-

របយការ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

៍ ស្្ីពីភាពរ ឹ្មាំ ៃិ្វឌ្ឍៃភាពនៃការប

្ េះបណ្ត
្ លរបស្់

ក្គឹេះស្គថៃឧត្មស្ិរា (ទីត្តំ្ណរល)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ស្ូមឯរឧត្មរែាម្ៃ្ីណមត្ត្ទទួលៃូវការណររពែ៏ខព្់ខពស្់អំពីនា្ខាំ/ខាំ បទ។
ណ្វើណៅ.................,នថ្ៃទី........ ដខ..............ឆ្នំ២០១៦
ហតថណលខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រិចស
ច ៃា
ខ្ុំញបាទឈ្មោះ................ ឈ្មោះឡាតុំង.............. ឈភទ ក្បុស អាយញ........... ឆ្នុំ ជនជាតិ............ស្ននក្់ ឈៅផ្ទោះឈេខ......
ផ្លូវឈេខ..........សង្កាត់............ ក្ក្ុង............ឈខតត.............  អតតសញ្ជា
ប័ ណ ឈេខ...........  េិខិតឆ្លងដែនឈេខ..........។
សូម្សៃាចុំសពាះម្ុខព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជៃ ៃិ្រីឡាដ្ូចតសៅ ៖
1- រាេ់ព្័ត៌មានដែេបានផ្តេ់ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡាក្នញងឈព្េឈសនើសញុំអាជា្ប័
ក្បាក្ែព្ញុំ មានការដក្លងបនលុំឈ

ណ ឈនោះលឺជាព្័ត៌មានព្ិត

ើយ។

2- ឈោរព្ និងអនញ វតតតមច្បាប់ និងេិខិតបទដ្ឋានលតិ យញតតជាធរមាននានាននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។
3- មិនបឈក្មើឱ្យល
4- ច្បូេរួមច្បុំ ដ

បក្សនឈោបាយណាមួ យឈ

ើយ។

ក្ោ៉ា ងសក្មមក្ញនងការអភិ វឌ្ឍធនធានមនញសសឈែើមបីបឈក្មើក្បឈទសជាតិ ឈៅតមឈសច្បក្តីក្តូវការ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាេ។

5- អនញវតតតមបទបញ្ជ
ា េិខិតដ

នាុំនានារបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជននិងក្ីឡា។

6- សហការោ៉ា ងេអជាមួ យក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងក្ីឡា (នាយក្ស្នខាដ្ឋានឧតតមសិក្ា)និងស្នាប័នពាក្់ព្័នធ
នានា
7- ឈោរព្ច្បាប់ ការង្ករ និងធានាការក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឈដ្ឋយមានការច្បូ េរួមព្ី
បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នតចារយទុំងអស់ឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

8- អនញវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវ និងហមត់ច្បត់នូវវ ិន័ យ បទបញ្ជ
ា និងវ ិធាននផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទា
ស្នាន ។

9- បឈក្ងៀនវ ិជាាជី វៈណាដែេមានស្នរក្បឈោជន៍ែេ់ក្បឈទសជាតិ មិនឱ្យប៉ាោះពាេ់ជាអវ ិជាមានែេ់ឈោេ
នឈោបាយរបស់ក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។

10- ឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្ស្នតចារយដែេមានបទព្ិឈស្នធន៍ មានលរញឈកាសេយបឈក្ងៀន និងមានក្ក្មិតសញ្ជាបក្តខពស់មក្
បឈក្ងៀននិ សសិតតមលរញឈកាសេយ តមរយៈការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈេើមញខជុំ នាញែូច្បមានដច្បងក្នញងក្មមវ ិធី សិក្ា

ត េនិសសិតឱ្យបានច្បប់ តមក្មមវ ិធីសិក្ា។
ញត ោះបណា
11- អភិវឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ាជាប់ជានិ ច្បចសមាារៈនិ ងធនធានសិក្ាឈែើមបីជាជុំនួយែេ់និសសិត និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយក្នញងការ
និងធានាឈធវើការប

សិក្ាស្ស្នវក្ជាវសុំឈៅធានាលញ

12- ផ្តេ់អាហារូបក្រ

ភាព្អប់ រ ុំនិងអភិវឌ្ឍសមតាភាព្ជុំ នាញរបស់បញលគេិក្ និង ក្លូបឈក្ងៀន។

៍ ែេ់សិសស និសសិតក្ក្ី ក្ក្ ឬ សិសស និ សសិតព្ូ ដក្តមេទធភាព្របស់ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័

យ/វ ិទាស្នាន/ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ។
13- បឈងាើតបរ ិោកាសនិងផ្តេ់ឈសវាសិក្ាេអែេ់និសសិតតមរយៈសក្មមភាព្អភិ វឌ្ឍនិសសិត។
14- រាយការ

ត េជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡាតមការក្ុំ
ត់។
ញត ោះបណា
15- អនញញ្ជាតតឱ្យក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា ឈធវើអធិ ការក្ិច្បចក្តួតព្ិនិតយឈេើការង្ករប ញត ោះបណា
ត េ។
16- ក្រ

៍ ព្ី សក្មមភាព្ប

ី ក្លឹោះស្នានសិក្ាក្ស័យធន ឬ រ ុំលាយក្លឹោះស្នានសិក្ា មាចស់អាជីវក្មមក្តូវសហការជាមួ យក្ក្សួង អប់ រ ុំ

យញវជន និងក្ីឡាឈែើមបីែក្យក្ក្បាក្់ក្ក្់ ក្ញងឈព្េអនញ
ន
វតតក្ិច្បចសនាដែេតមាេ់ទញក្ឈៅរតនាោរមក្ឈក្បើ ក្បាស់
ជាសុំ

ង់ ែេ់អនក្ពាក្់ព្័នធ។
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17- ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា មានសិទិែ
ធ ក្យក្ក្បាក្់ក្ក្់ក្ញងឈព្េអនញ
ន
វតតក្ិច្បចសនាដែេបានតមាេ់ ឈៅរត
នាោរមក្ឈក្បើ ក្បាស់ជាសុំ

ងែេ់អនក្ពាក្់ព្័នធតមការជាក្់ដសតងឈៅឈព្េមាចស់ក្លឹោះស្នានសិក្ារ ុំឈលាភឈេើ

ឈសច្បក្តីទញក្ច្បិតតឈដ្ឋយព្ញុំ ទទួេខញសក្តូវឈព្េក្លឹោះស្នានសិក្ាក្ស័យទញន ឬ រ ុំលាយក្លឹោះស្នានសិក្ា(មាចស់

ក្លឹោះស្នានសិក្ារត់ឈចាេអាជី វក្មម)។
ក្រ

ី ខ្ុំញបាទអនញវតតផ្ញយព្ី
ទ
ការសនាខាងឈេើឈនោះ ខ្ុំញបាទសូមទទួេខញ សក្តូវច្បុំឈពាោះមញខច្បាប់ជាធរមាន។ ក្ក្សួង

អប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡាមានសិទិធែក្អាជា្ប័

ណ ក្បក្បអាជីវក្មមរបស់ ខុំញ្បាទឈដ្ឋយោមនេ័ក្ខខ័

ឌ។

ណ្វើណៅ.................,នងៃទី.........

ដខ.........

ឆ្នុំ២០១៦

ស្ននមឈមនែ/ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
លិខត
ិ ធានាព្ារ់ររ់រ្សរលអៃុ
នុ
វតតរច
ិ ស
ច ៃា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ........................ ឈភទ............. អាយញ.........ឆ្នុំ ជនជាតិ........... ស្ននក្់ ឈៅផ្ទោះឈេខ......... ផ្លូវឈេខ..........
ក្ក្ុមទី...........ភូមិ................ឃញុំ/សង្កាត់.........................ខ
 អតតសញ្ជា

ប័

ឌ / ក្ក្ុង............................. ឈខតត/រាជធានី ....................................

ណ  េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.........................................។

សូមក្បកាសថា៖ ខ្ុំញបាទមានក្បាក្់ក្ក្់ ក្ញងឈព្េអនញ
ន
វតតក្ិច្បចសនាដែេបានតមាេ់ឈៅរតនាោរជាតិ
ឈេខ........................................................

ល

នី Acc.

ច្បុំនួនទឹក្ក្បាក្់សរញប......................................................................

ជាអក្សរ

..................................................................................... ែូច្បក្នញងេិខិតបញ្ជ
ា ក្់ របស់ធនាោរជូនភាាប់ ។
ភាាប់មក្ជាមួយ៖

ក្ុំ

ត់សមាគេ់៖
-

-

េិខិតបញ្ជ
ា ក្់ របស់ រតនាោរ

ច្បុំនួន ០១ច្បាប់ (ច្បាប់ ឈែើម)

ក្បាក្់ក្ក្់ក្ញនងឈព្េអនញវតតក្ិច្បចសនាក្តូវបានដ្ឋក្់តមាេ់ទញក្ក្នញងរតនាោរ តមច្បុំនួនដែេបានក្ុំ
ក្បឈភទននក្លឹោះស្នានសិក្ាដែេឈសនើសញុំអាជា្ប័

ណ អាជីវក្មម ែូច្បមានក្ុំ

ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជននិងក្ីឡា

ត់ និ ងតម

ត់ក្ញងេិ
ន
ខិតបទដ្ឋាន លតិ យញតត របស់

-

ទញនបក្មុងអាច្បែក្បានឈៅឈព្េក្លឹោះស្នានសិក្ាបញ្ឈប់ អាជីវក្មម និង/ឬមានការអនញញ្ជាតតព្ីក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន

-

ក្បាក្់ក្ក្់ក្ញនងឈព្េអនញវតតក្ិច្បចសនាលឺជាទញនសក្មាប់ ឈក្បើក្បាស់ និងចាត់ ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា

និងក្ីឡា
ក្នញងក្រ

ី មាចស់អាជីវក្មមឈបាោះបង់ឈចាេនូ វអាជី វក្មមរបស់ខួលន។

ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..........

ដខ............

ឆ្នុំ២០១៦

ស្ននមឈមនែ/ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរអ
ូ ភិបាេក្ិច្បច និងឈោេការ

៍ ក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

(Logo of University/Institute)

សាខាសារលវិទាល័យ................/វិទាសាាៃ...................

(English Name of University/Institute)
អភិាលរិចច ៃិ្សោលការណ្៍ព្រប់ព្រ្នៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
ើ
១- សសចរតីស្តម្

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន...........លឺ ជាក្លឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ាមួ យដែេឈធវើការប

ត េ
ញត ោះបណា
ធនធានមនញ សសក្ក្មិ តបរ ិញ្ជាបក្តតមក្មមវ ិធី និងឈោេនឈោបាយរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា ។
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈនោះែឹ ក្នាុំឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ នាយក្ស្នខា និ ងនាយក្រងស្នខា

ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យរែាបាេ ក្បធាននិ ងអនញក្បធានការ ិោេ័យល

ឈនយយ ក្បធាននិងអនញក្បធាន

ការ ិោេ័យសិក្ា ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យក្ិ ច្បចការនិ សសិត ក្បធាននិ ងអនញក្បធានការ ិោេ័យបញ លគេក្
ិ
ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ ក្បធាននិ ងអនញក្បធានការ ិោេ័យធានាលញ

ភាព្អប់ រ ុំ

នផ្ទក្ញង
ន ក្ព្ឹទធបរញស ក្ព្ឹទប
ធ រញសរង ក្បធាននិងអនញ ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងក្បធាននិ ងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់
ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន។

២- រណ្ៈព្រប់ព្រ្ព្បតិបតតិនៃសាខាសារលវិទាល័យ............/វិទាសាាៃ.............
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន...............មានល

ៈក្លប់ ក្បតិ បតតិមួយដែេក្លប់ ក្លងឈដ្ឋយ

នាយក្ស្នខា ដែេមានសមាជិ ក្ែូ ច្បជានាយក្រងស្នខាស្នខា ឈេខាធិ ការ ក្ព្ឹ ទប
ធ រញស ក្បធានឈែបា៉ា តឺ ម៉ា ក្បធាន
ការ ិោេ័យឈផ្សងៗ ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន និងក្បធានដផ្នក្ឈផ្សងៗមួ យច្បុំនួនឈទៀត។
២.១- តួនាទី និងភារក្ិច្បរច បស់នាយក្ស្នខា


ទទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ ការង្ករក្លប់ ក្លងរែាបាេ សក្មមភាព្ឈផ្សងៗ និងការអនញវតដ
ឈោេនឈោបាយដែេអនញ ម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ



ផ្ដួច្បឈផ្ដើម និ ងែឹ ក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សស
ដ ក្មាប់ អភិ វឌ្ឍស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈក្ជើ សឈរ ើសនិ សសិតឱ្យច្បូ េឈរៀន អនញ ឈលាមតមការដ
នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា



ធានាឈអាយមានការវាយតនមលលញ





ឈធើ វរបាយការ
ក្

ត់

ភាព្នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

៍ រាេាសក្មមភាព្សិក្ា ជូនក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជននិងក្ីឡាឱ្យបានឈទៀងទត់ តមការ



ឈោរព្



ទទួ េខញ សក្តូវែឹ ក្នាុំការង្ករក្លប់ ក្លងទូ ឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



ដ េរបស់
ញត ោះបណា
ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា ក្ព្មទុំងច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិ បាេសុំឈៅធានាលញ
ភាព្អប់ រ ុំ




នាុំ

និងបទដ្ឋានដែេពាក្់ព្័នធនឹងការង្ករប

ទទួ េបនទញក្អនញ វតដឈសច្បក្ដីសឈក្មច្បទុំងឡាយរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ព្មទុំង
ដ្ឋក្់ ឱ្យែុំឈ



និ ងអនញ វតដតមការដ

ើ រការនូ វឈោេនឈោបាយដែេក្

ឈរៀបច្បុំ ការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតដិ

ត់ ឈដ្ឋយស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ឈរៀបច្បុំលុំឈរាងងវ ិការក្បចាុំឆ្នុំ សក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈធើ វរបាយការ

៍ ក្បចាុំឆ្នុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្ល

ឈនយយហិរញ្ា វតាញក្បចាុំឆ្នុំ

ក្បឹក្ាភិ បាេព្ិនិតយ និ ងឈធវើការផ្សព្វផ្ាយរបាយការ

៍

ឈហើយដ្ឋក្់ ជូនក្ក្ុម
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ផ្តេ់េិខិតសរឈសើរ រង្កវន់ និ ងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នដចារយ និងបញលគេិក្



ឈសនើសញុំដតងតុំង ផ្លលស់បូរនាយក្រងស្នខានិ
ដ
ងក្ព្ឹ ទប
ធ ញរស





ឈក្ជើ សឈរ ើស ដតងតុំង ែក្ហូត និងផ្លលស់បូរមន្ដនដ
ដ
ី ថានក្់ឈក្កាមតុំ ដ

ងក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រស

សឈក្មច្បឈេើការង្ករេទធក្មមក្ញងក្ុំ
ន រ ិតទឹក្ក្បាក្់មិនឈេើសព្ី ១០,០០០ែញលាលរ(មួ យមញឺ នែញ លាលរអាឈមរ ិក្)

ច្បញ ោះហតាឈេខាឈេើក្ិច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង ក្ិច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយអនញ ឈលាមឈៅតមឈសច្បក្ដីសឈក្មច្ប របស់
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

៣.២- សិទិអ
ធ ុំណាច្បរបស់នាយក្ស្នខា
៣.២.១.នាយក្ស្នខាជាតុំណាងឱ្យស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្នញងការទុំ នាក្់
ទុំ នងជាមួ យស្នាប័នឈផ្សងៗ និងឈធវើរបាយការ

៍ ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។

៣.២.២.នាយក្ស្នខាអាច្បឈផ្ទរសិទិ អ
ធ ុំណាច្បឈៅតមឋានញ ក្ក្ម ឈៅឈព្េដែេខលួន
អវតតមាន។

៣.២.៣.នាយក្ស្នខាមានសិទិ ឈធ ផ្ទរ ឈក្ជើ សឈរ ើស ផ្លលស់បូរនាយក្រងស្នខាក្ព្ឹ
ត
ទប
ធ រញស និងថានក្់ ឈក្កាម
ក្ព្ឹទធបញរសតមការចាុំបាច្ប់ ឈដ្ឋយឈសនើឈោបេ់ឯក្ភាព្ព្ី ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

៣.២.៤.នាយក្ស្នខាមានសិទិ ក្
ធ ញងការផ្ត
ន
េ់សញ្ជាបក្តជូនែេ់និសសិតតមនីតិវ ិធី
ឈដ្ឋយមានការទទួ េស្នគេ់ព្ីក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និ ងក្ី ឡា និ ងល
លញ

ៈក្មាមធិការទទួ េស្នគេ់

ភាព្អប់ រ ុំននក្មពញជា។

៤- ព្រុម្ព្បឹរាវិទាសាន្តសតនៃសាខាសារលវិទាល័យ............/វិទាសាាៃ.............
៤.១. ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត លឺ ជាស្នាប័នអនក្វ ិទាស្នស្រ្សរត បស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្ក្ុមក្បឹក្ា
ឈនោះ មានសមាជិក្ចាប់ព្ី០៥រូប ឈៅ ១០រូប ដែេមានក្បធាន០១រូប អនញ ក្បធាន០១រូប ឬ ០២រូប តមការចាុំបាច្ប់ និង
ឈេខាអច្បិនន្ដនតយ៍០១រូប ក្ព្មទុំងសមាជិ ក្មួ យច្បុំនួនតមជុំ នាញឯក្ឈទស។ ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត មានតួ នាទី និ ង
ភារក្ិ ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖
 ជាទី ក្បឹក្ាជាន់ខពស់របស់នាយក្ស្នខា
 ឈរៀបច្បុំ ក្តួតព្ិនិតយ និ ងផ្តេ់ឈោបេ់ឈេើក្មមវ ិធី សិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក្់ ព្័នធ
 ជាឈសនាធិ ការជាន់ខពស់ឈេើវ ិស័យសិក្ាធិ ការ/នាយក្របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
 ព្ិ និតយ និងវាយតនមលលញ

ភាព្អប់ រ ុំនផ្ទក្ញង។
ន

៤.២. សមាជិ ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត ក្តូវបានឈក្ជើ សឈរ ើសឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា និងមានការ
យេ់ក្ព្មព្ី ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ សក្មាប់ អា
វ ិទាស្នស្រ្សមា
ត នក្ុំ

តតិរយៈឈព្េ០៥ឆ្នុំមតង។ សិទិ ធ និ ងភារក្ិ ច្បចរបស់សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ា

ត់ក្ញងបទបញ្ជ
ន
ា នផ្ទ ក្នញងរបស់ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្ស។
ត

៤.៣. ការលាដេង ឬ ការបញ្ឈប់ព្ីសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត
 ចាត់ ទញក្ជាការឈបាោះបង់ តួនាទី ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សរត បស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈដ្ឋយសវ័យ
ក្បវតតិឈបើ មិនបានច្បូ េរួមការង្ករ
លាយេក្ខ

ឬ

ក្បជញុំ ជាប់ ោនច្បុំនួន០៣ែង

ឈដ្ឋយមិនបានផ្តេ់ព្័ត៌មានជា

៍ អក្សរឱ្យបានែឹងមញន

 ក្បក្ព្ឹ តិផ្
ត ញយព្ី
ទ
េក្ខនិ ក្
ត ៈ បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញង
ន និងឈោេការ

៍ ឈផ្សងៗរបស់ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត

 សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សក្ត លប់ រប
ូ មានសិទិ ស
ធ ញុំលាដេងព្ី មញខតុំ ដ
ជាលាយេក្ខ

ងបាន ឈដ្ឋយដ្ឋក្់ េិខិត

៍ អក្សរនិងបញ្ជ
ា ក្់ព្ីមូេឈហតញច្បាស់លាស់ជូនឈៅក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្ស។
ត
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៤.៤. ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សមា
ត នឈបើក្ក្ិ ច្បក្ច បជញុំ ស្នមញ្ា វ ិស្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្នុំ
 ការក្បជញុំ ស្នមញ្ា ឈធវើឈ
 ការក្បជញុំ វ ិស្នមញ្ា ឈធវើឈ
 ការក្បជញុំ ក្បចាុំឆ្នុំឈធវើឈ

ើងរាងរាេ់ក្តី មាសមតង
ើងក្នញងក្រ

ី ចាុំបាច្ប់

ើងរាងរាេ់ច្បញងឆ្នុំននដខធនូ។ ការក្បជញុំ ឈនោះសក្មាប់បូក្សរញប វាយតនមល និងអនញ ម័ត

លឈក្មាងដផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា និងការប
យ/វ ិទាស្នាន

ត េក្បចាុំឆ្នុំរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័
ញត ោះបណា

 ការក្បជញុំ ស្នមញ្ា វ ិស្នមញ្ា និ ងក្បចាុំឆ្នុំ អាច្បក្បក្ព្ឹ តិឈត ៅបានេញោះក្តដតមានការច្បូ េរួមព្ី សមាជិ ក្
ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សចា
ត ប់ ព្ីពាក្់ ក្ណា
ត េឈ
 ការឈរៀបច្បុំ

និ ងការឈកាោះក្បជញុំក្តូវឈធវើឈ

ើងឈៅ

ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត ឬឈដ្ឋយ នាយក្

ស្នខា ឈដ្ឋយបញ្ជ
ា ក្់ព្ីរឈបៀបវារៈ ទី ក្ដនលង និ ងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និ ងផ្តេ់ ព្័ត៌មានោ៉ា ងតិ ច្ប
០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំ ស្នមញ្ា
 រាេ់ការសឈក្មច្បឈផ្សងៗ ក្តូវមានសឈមលងោុំក្ទោ៉ា ងតិ ច្ប២ភាល៣ និ ងមានការច្បញ ោះហតាឈេខាឯក្ភាព្
ព្ី ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សរត ច្បនាសមព័នអ
ធ ភបាេក្ិ ច្បច

និ ងឈោេការ

៍ ក្លប់ ក្លងខាងឈេើឈនោះ

អាច្បឈធវើការដក្ដក្បបានឈៅតមការចាុំបាច្ប់របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

៥- តួនាទី ៃិ្ភាររិចចរបស់ទីព្បឹរានាយរសាខា

នាយក្ស្នខា អាច្បមានទីក្បឹ ក្ាមួ យរូប ឬ ឈក្ច្បើនរូបតមតក្មូវការចាុំបាច្ប់ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/
វ ិទាស្នានតួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ទីក្បឹក្ា មាន៖



ជួ យនាយក្ស្នខាក្នញងការផ្តេ់ជាមតិ ឈោបេ់ ក្នញងការែឹ ក្នាុំស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/ វ ិទាស្នាន

ជួ យនាយក្ស្នខាក្នញងការឈរៀបច្បុំ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត និ ងទិ សឈៅអភិវឌ្ឍន៍ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/
វ ិទាស្នាន



ជួ យនាយក្ស្នខាក្នញងការឈរៀបច្បុំ ការឈឆ្លើយតបជាផ្លូវការទុំងអស់ ឈៅក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញ
វជន និងក្ី ឡា និ ងនែលូ ពាក្់ ព្័នធឈផ្សងៗ



ជួ យនាយក្ស្នខាក្នញងការក្បឹ ក្ាឈេើវ ិបតតិឈផ្សងៗ ដែេទក្់ ទងក្នញងវ ិស័យអប់រ ុំ។

៦- តួនាទី ៃិ្ភាររិចចរបស់នាយររ្សាខា

នាយក្រងស្នខាមានតួ នាទី សុំខាន់ក្ញងការង្ករក្លប់
ន
ក្លងការសិក្ា ការង្ករក្លប់

ក្លងរែាបាេ ការង្ករក្លប់ក្លងមហាវ ិទាេ័យការង្ករថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានការ ិោេ័យសិក្ានិ ងការង្ករ
ពាក្់ ព្័នធឈផ្សងៗ ឈទៀត។ នាយក្រងស្នខាមានតួ នាទី និងភារក្ិ ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ឈច្បញមញខឈដ្ឋោះស្ស្នយឈេើការង្ករែឹក្នាុំក្បចាុំនងៃឈព្េស្នក្េវ ិទាធិ កាអវតតមាន



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករក្លប់ ក្លងរែាបាេ



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្លប់ ក្លងមហាវ ិទាេ័យ និងក្មមវ ិធីសិក្ា



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្លប់ ក្លងឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន



ផ្តេ់សញ្ជាបក្តជូ នែេ់និសសិតជុំនួសនាយក្ស្នខារង



មានសិទិច្ប
ធ ញ ោះហតាឈេខាឈេើក្ិច្បក្ច ព្មឈក្ព្ៀង សញ្ជាបក្ត វ ិញ្ា បនបក្ត និងក្ិ ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយ មាន
ការអនញញ្ជាតិព្ីនាយក្ស្នខា



មានសិទិផ្
ធ តេ់រង្កវន់ េិខិតសរឈសើរ និ ងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងបញ លគេិក្
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ជួ យធានាឱ្យមានការវាយតនមលលញ



ឈោរព្

ភាព្នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

និ ងអនញ វតតបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងទុំ
ន
ងអស់

និងបទដ្ឋានដែេពាក្់ព្័នធការង្ករប

ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា។

ត េរបស់
ញត ោះបណា

៧- តួនាទី ៃិ្ភាររិចចរបស់ការ ិយាល័យរដ្ឋាល
ការ ិោេ័យរែាបាេមានតួ នាទី ោ៉ាងសុំខាន់ក្ញងការក្លប់
ន
ក្លងនផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទា

ស្នាន ភារក្ិ ច្បរច បស់ការ ិោេ័យរែាបាេមានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖



ក្លប់ ក្លងរច្បនសមព័នធនផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យមានភាព្េអក្បឈសើរ
ក្លប់ ក្លងឈេើការង្ករឈរៀបច្បុំេិខិតស្ននមឈច្បញ ច្បូ េ



ក្លប់ ក្លងសណា
ត ប់ ធានប់ សនតិសញខ និងអនាម័ យ



ទុំ នាក្់ ទុំនងជាមួ យឈភ្ៀវជាតិ និ ងអនតរជាតិ មញននឹ ងឈធវើការដ

នាុំឱ្យឈៅជួ បនាយក្ស្នខា



ក្លប់ ក្លងឈេើរាេ់ការបិ ទផ្ាយព្័ត៌មាន និងឈសច្បក្តីជូនែុំ

ឹ ងឈផ្សងែេ់និសិសត



ឈដ្ឋោះស្ស្នយរាេ់ឈព្េមានវ ិបតតិនផ្ទក្ញង
ន ដែេឈក្ើ តឈ

៨- តួនាទី ៃិ្ភាររិចចរបស់ការ ិយាល័យរណ្សៃយយ
ការ ិោេ័យល

ើងក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ឈនយយមានតួ នាទី ោ៉ាងសុំខាន់ក្ញងច្បេនាច្បុំ
ន

េ័យ/វ ិទាស្នាន។ តួ នាទី និ ងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យល

ូ េ និ ងច្បុំណាយរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទា

ឈនយយមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖

ូ េ និ ងច្បុំណាយទុំងមូ េរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



ក្លប់ ក្លងច្បុំ



ឈរៀបច្បុំ ក្បាក្់ ឈបៀវតសក្បចាុំដខសក្មាប់ ថានក្់ែឹក្នាុំបញលេ
គ ិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ



ក្លប់ ក្លងឈេើការចាយវាយក្លប់ ក្បឈភទ បញ្ាីស្នរឈព្ើព្នធក្លប់ ក្បឈភទ



ឈធវើរបាយការ

៍ ទក្់ទងនឹងច្បុំ

ូ េច្បុំណាយជូននាយក្ស្នខា។

៩- តួនាទី ៃិ្ភាររិចចរបស់ការ ិយាល័យសិរា

តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យសិក្ាមានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖


ត េ
ញត ោះបណា
តមដ្ឋន និ ងវាយតនមលឈេើការសិក្ារបស់និសសិត



ច្បូ េរួមស្ស្នវក្ជាវ និ ងអភិវឌ្ឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាងមី



ក្ុំ



ឈច្បញេទធផ្េននការសិក្ារបស់និសសិតតមែឆ្នុំសិក្ា និងតមជុំ នាន់នីមួយៗ



ឈច្បញេិខិតបញ្ជ
ា ក្់ ការសិក្ា ក្ព្ឹតិប
ត តតិព្ិនញទ វ ិញ្ជាបនបក្តបឈណា
ត ោះអាសននែេ់និសសិត





ធានាលញ

ភាព្ប

ត់ឈព្េឈវលាច្បូ េឈរៀន និងបញ្ចប់ ការសិក្ា

រក្ាទញក្ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរប
ូ និ សសិត និងឈបាោះព្ញ មពសញ្ជាបក្ត។

១០- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យបុរាលរ
ិ

តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យបញលគេិក្មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ឈរៀបច្បុំ ដផ្នការក្បចាុំនងៃ



បិ ទផ្ាយឈសច្បក្តីជូនែុំ



ច្បូ េរួមក្នញងការសមាាសឈក្ជើសឈរ ើសបញលគេិក្ដែេមានសមតាភាព្



រក្ាទញក្ក្ុំ

ឹ ងឈក្ជើ សឈរ ើសបញលគេិក្

ត់ក្ត ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរប
ូ ថានក្់ែឹក្នាុំ បញ លគេិក្ និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ



ឈរៀបច្បុំក្មមវ ិធីប



រាយការ

ត េបដនាមែេ់បញលគេិក្
ញត ោះបណា
៍ ព្ី ច្បុំនួនបញលគេិក្ក្ុំព្ញងឈធវើការក្បចាុំនងៃជូននាយក្ស្នខា។
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១១- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យរិចកា
ច រៃិសស ិត
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យក្ិច្បចការនិ សសិតមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ក្លប់ ក្លងព្័ ត៌មាននិ សសិត



ក្លប់ ក្លងព្ិ នញក្ប
ទ



ង និ ងេទធផ្េក្ប

ង

ឈធវើការង្ករមួ យច្បុំ នួនឈទៀតដែេទក្់ទងជាមួ យនិ សសិត
៍ ជូ នស្នក្េវ ិទាធិ កា អុំព្ីច្បុំនួននិ សសិតច្បូេឈរៀន ព្យួរ និ ងឈបាោះបង់ការសិក្ា



រាយការ



ឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជ
ា និ សសិតឈផ្សងៗ។

១២- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យត្ៃការ ៃិ្ព្សាវព្ជាវ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យដផ្នការ និងស្ស្នវក្ជាវមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖
ត់ និងឈរៀបច្បុំ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សង
ត ីៗ
ម សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



ក្ុំ



ឈរៀបច្បុំ និងែឹក្នាុំការស្ស្នវក្ជាវងមីៗសក្មាប់ អភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា



ឈរៀបច្បុំ ស្ស្នវក្ជាវ និងច្បងក្ក្ងអតាបទសិក្ា និងឯក្ស្នរនានាក្នញងឈោេបុំ

ងជាក្បឈោជន៍ ជាតិ និង

ឈរៀបច្បុំ យនតការផ្សព្វផ្ាយ និ ងដច្បក្រ ុំដេក្ព្័ ត៌មានអុំព្ីសមិ ទិផ្
ធ េនានារបស់ សងគមជាតិ និងព្ិភព្ឈលាក្


ផ្ាភាាប់ ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ និងនិ សសិត



ក្ុំ

ត់ឈព្េសិក្ារបស់និសសិត និងបដនាមការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈៅក្នញងបណាណេ័យ ែូ ច្បជាតម ក្បព្័ នធ

អញី នឈធើ

ិ ត ឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវ និងទសសនាឯក្ស្នរឈផ្សងៗ។

១៣- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យធានារុណ្ភារអប់រ ុំន្ៃរ្
នុ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យធានាលញ

ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្ញង
ន មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖



ព្ិ និតយ និងតមដ្ឋនឈេើការសិក្ារបស់និសសិត



ព្ិ និតយក្មមវ ិធី សិក្ា ការសិក្ារបស់និសសិត ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ឈែើមបី្នឈៅរក្លញ
ភាព្ខពស់




ព្ិ និតយឈេើបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងវ ិន័ យឈផ្សងៗ

ព្ិ និតយ និ ងតមដ្ឋនច្បុំ ឈពាោះនិ សសិតដែេឈរៀនឈខាយ ឈរៀនបងគួរ និ ងរក្វ ិធី បឈងាើតយនតការព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្
ឈេើការសិក្ារបស់និសសិត



ធានាក្បព្័នធធានាលញ



រាយការ

ភាព្នផ្ទក្ញងឱ្យមានភាព្រេូ
ន
នជាេុំដ្ឋប់

៍ ជូ នស្នក្េវ ិទាធិ កាអុំ ព្ីការរ ីក្ច្បឈក្មើននផ្ទក្ញង
ន និងរាេ់បញ្ជ
ា ដែេឈក្ើតមានឈ

ើង។

១៤- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់ព្រឹទធបុរសនៃម្ហាវិទាល័យ

តួ នាទី និងភារក្ិ ច្បរច បស់ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រសននមហាវ ិទាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖
- ក្លប់ ក្លង និ ងជុំ រញ
ញ ឲ្យមហាវ ិទាេ័យែុំឈ

ើ ការបានេអ

- ច្បូ េរួមអនញ វតតដផ្នការសក្មមភាព្ និងដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សរត បស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈរៀបច្បុំ និងអភិ វឌ្ឍក្មមវ ិធីសិក្ាក្លប់ ក្ក្មិតសិក្ា
- ក្តួតព្ិនិតយ និងតមដ្ឋនការង្ករទុំងអស់ដែេសាិតឈៅឈក្កាមច្បុំ
- ច្បូ េរួមឈក្ជើ សឈរ ើសក្លូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយសហការ

ញ ោះរបស់មហាវ ិទាេ័យ

៍ ជាមួ យនាយក្រងស្នខា

- ជួ យតក្មង់ ទិសែេ់ការ ិោេ័យក្ិ ច្បចការនិ សសិតឈេើការច្បញ ោះទសសនៈក្ិ ច្បចសិក្ាសក្មមភាព្ស្ស្នវក្ជាវ
នានារបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
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- ច្បូ េរួមបុំផ្ញសលុំនិត និងច្បូេរួមផ្តេ់ឈោបេ់ែេ់ថានក្់ ែឹក្នាុំ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈែើមបីជុំរញ
ញ ការអភិ វឌ្ឍស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ដ

នាុំក្លូបឈក្ងៀនដែេមានបញ្ជ
ា ឈែើមបីដក្េមអ

- ច្បូ េរួមវាយតនមល និងចាត់ច្បុំណាត់ ថានក្់ក្លូបឈក្ងៀន
- ក្បជញុំ ឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជ
ា នានាក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈេើក្សុំឈ

ិទាេ័យ
ើ រឈសនើសញុំសមាាររឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងមហាវ
ន

- រក្ាការសមាៃត់ក្ញងស្ន
ន
ម រតីទទួ េខញ សក្តូវខពស់ច្បុំឈពាោះព្័ ត៌មានសុំខាន់ៗរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/
វ ិទាស្នាន

- ឈរៀបច្បុំ របាយការ

៍ ព្ី សក្មមភាព្ និងេទធផ្េការង្កររបស់ខួនតមការក្ុំ
ល

- ទទួ េភារក្ិច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាុំបាច្ប់ ។

ត់

១៥- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់សដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់នៃម្ហាវិទាល័យ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ ននមហាវ ិទាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖
 ឈរៀបច្បុំ ក្បតិ បតតិការក្បចាុំនងៃ សក្មាប់ ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ននមហាវ ិទាេ័យនីមួយៗ
 ក្លប់ ក្លងនិ សសិត ែូច្បជាអវតតមាននិ សសិតសញុំច្បាប់ ឈៅតមឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗ
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយក្ិច្បចការជាមួ យនិ សសិត អាណាព្ាបាេ និ ងការឈរៀបច្បុំ ក្បព្័នធរែាបាេរបស់ខួន
ល
 ក្លប់ ក្លងការង្កររែាបាេ ទក្់ ទងនឹងនិ សសិតតមមហាវ ិទាេ័យនីមួយៗ។
១៦- តួនាទី ៃិ្ភាររិចរច បស់សដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់ថ្ននរ់ឆ្ន ុំសិរាម្ូលដ្ឋឋៃ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន មានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖
 ក្ុំ

ត់ដផ្នការ និងឈបសក្ក្មមឈផ្សងៗ សក្មាប់ស្សូបយក្និ សសិតច្បូ េឈរៀនថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន

 ឈរៀបច្បុំផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានអុំ ព្ីក្មមវ ិធី ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូេដ្ឋានឱ្យបានទូ េុំទូលាយែេ់និសសិត បញលគេិក្
ស្នស្រ្ស្នតចារយ
 ឈរៀបច្បុំអភិវឌ្ឍន៍ និងែឹក្នាុំក្មមវ ិធី សិក្ាថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានឱ្យកាន់ ដតេអក្បឈសើរ
 ក្លប់ ក្លងនិ សសិតថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានទុំអស់

 ឈរៀបច្បុំ ឈច្បញវ ិញ្ជាបនបក្តថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានឈព្េនិ សសិតបញ្ចប់ ការសិក្ាថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន
ឈដ្ឋយឈជាលជ័ យ។

ឈធវើឈៅ.................. នងៃទី..........ដខ.......... ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំររូ ច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

(Logo of University/Institute)

សាខាសារលវិទាល័យ................/វិទាសាាៃ...................

(English Name of University/Institute)********
រចនាសម្ព័ៃធព្រប់ព្រ្នៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................*
នាយក្ស្នខា
ការ ិ.ធានាគ

ឈ្មោះ៖
ឈេខាធិការដ្ឋាន

ភាពអប់រ ំននៃរ្
ន

ទីក្បឹក្ាបឈច្បចក្ឈទស

នាយក្រងស្នខាទទួេបនទក្ក្ិ
ច ររែាបាេ
ញ ច្បកា
ឈ្មោះ៖

នាយក្រងស្នខាទទួេបនទក្ក្ិ
ច រសិក្ា
ញ ច្បកា
ឈ្មោះ៖

ការ ិោេ័យរែាបាេ
ការ ិោេ័យល

ឈនយយ

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)

មហាវ ិទាេ័យ (ទី១)

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)

ការ ិោេ័យបញលេ
គ ក្
ិ
ការ ិោេ័យសិក្ា
ការ ិោេ័យក្ិច្បកា
ច រនិសសិត
ការ ិ.ដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ

ក្ុំ

ត់សុំោេ់៖
1-

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)

មហាវ ិទាេ័យ(ទី២)

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)

មហាវ ិទាេ័យ

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)
(ទី២) (ទី៣)

(ទី៣) (ទី៤) (ទី៥)

ដេប៉ាតឺម៉ាង់ថ្នាក់ឆ្ាាំសិកាមូ លដ្ឋាន
ក្បអប់មហាវ ិទាេ័យ (ទី៣) (ទី៤) (ទី៥) និងក្បអប់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១) (ទី២) (ទី៣) ដែេច្បុំ
ឈរៀបច្បុំតមេុំនាុំែូច្បក្នញងលុំរនូ នក្បអប់មហាវ ិទាេ័យ(ទី១) (ទី២) ខាងឈេើ។

ញ ោះឲ្យមហាវ ិទាេ័យក្តូវ

2- ក្នញងក្បអប់ការ ិោេ័យមហាវ ិទាេ័យនិងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗខាងឈេើក្តូវសរឈសរឈ្មោះអនក្ទទួេបនទញក្។
ឈធវើឈៅ...................នងៃទី..........ដខ.......... ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរស
ូ ីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្ស្នខា)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)****

សាខាសារលវិទាល័យ................/វិទាសាាៃ...................
(English Name of University/Institute)

សសចរតស
ី សព្ម្ច
សតរ
ី ី

ការតត្ត ុំ្នាយរសាខា

- បៃណឃើញអៃក្រឹតយណលខ៥៤ អៃក្រ.បរ ចេះនថ្ៃទី០៣ ដខមិ ថ្នា ឆ្នំ២០០២ស្្ីពីលរខ

ៈវ ិៃិច័យ
ឆ នៃការបណ្កើត

- បៃណឃើញក្បកាស្១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ចេះនថ្ៃទី១២ ដខរញ្ញា ឆ្នំ២០០៧ ស្្ីពីលរខខ

ឌ ៃិ្លរខ

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ

យលមអិត ស្ក្មាប់បណ្កើតក្គឹេះស្គថៃឧត្មស្ិរា

ៈវ ិៃិច័ឆ

- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ...........ចេះនថ្ៃទី......... ដខ.........ឆ្នំ ២០១៥ ស្្ីពីការដត្ត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បល
នៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................

ព្បការ១.ព្បការ២.-

សសព្ម្ច
សឈក្មច្បដតងតុំងណោរ....................ជានាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន..................។
នាយក្ស្នខា មានតួ នាទី និ ងភារក្ិច្បចែូច្បខាងឈក្កាម៖
- ែឹក្នាុំនិងក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈរៀបច្បុំរច្បនាសមព័នធ តួ នាទី ភារក្ិច្បចរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈក្ជើ សឈរ ើស និងដតងតុំងនាយក្រងស្នខាស្នខានិងក្បធាន/អនញក្បធានការ ិោេ័យ
- ឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្ស្នតចារយតមមញខជុំនាញនានា

ព្បការ៣.-

- នាយក្ស្នខាបុំ ឈព្ញភារក្ិ ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាត់ តុំងរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។
ឈលាក្នាយក្ស្នខា និងបញលគេិក្ទុំងអស់ដែេបឈក្មើការក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន..........ក្តូវ

សហការ និងអនញ វតតឈសច្បក្តីសឈក្មច្បឈនោះឱ្យមានក្បសិទធភាព្ខពស់ចាប់ ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។

ឈធវើឈៅ.............. នងៃទី.......... ដខ.............ឆ្នុំ២០១៦
រតៃែ្ទទួល

ហតាឈេខា

-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា

“ឈែើមបីក្ជាប”

-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ…………

“ឈែើមបីអនញវតត”

(ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បឹ រាភិបល)

-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ ិ.រែាបាេ
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរស
ូ ីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្រង ក្ព្ឹទធបញរស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធានការ ិោេ័យ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)****
សាខាសារលវិទាល័យ................/វិទាសាាៃ...................
(English Name of University/Institute)

សសចរតស
ី សព្ម្ច
សតរ
ី ី
ការតត្ត ុំ្នាយររ្សាខា ព្រឹទធបុរស ព្រឹទធបរុ សរ្ ព្បធាៃៃិ្
អៃុព្បធាៃសដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់ ៃិ្ ព្បធាៃៃិ្អៃុព្បធាៃការ ិយាល័យ
- បៃណឃើញអៃក្រឹតយណលខ៥៤ អៃក្រ.បរ ចេះនថ្ៃទី០៣ ដខមិ ថ្នា ឆ្នំ២០០២ស្្ីពីលរខ

ៈវ ិៃិច័យ
ឆ នៃការបណ្កើត

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ
- បៃណឃើញក្បកាស្១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ចេះនថ្ៃទី១២ ដខរញ្ញា ឆ្នំ២០០៧ ស្្ីពីលរខខ

ឌ ៃិ្លរខ

ៈវ ិៃិច័ឆ

យលមអិត ស្ក្មាប់បណ្កើតក្គឹេះស្គថៃឧត្មស្ិរា
- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ........ចេះនថ្ៃទី........ ដខ......... ឆ្នំ ២០១៥ ស្្ីពីការដត្ត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បលនៃ
ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................
- បៃណឃើញណស្ចរ្ីស្ណក្មចណលខ.................... .ចេះនថ្ៃទី........ ដខ......... ឆ្នំ ២០១ ស្្ីពីការដត្ត្តំ្នាយរស្គខា
នៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................

សសព្ម្ច

ព្បការ១.-ក្តូវបានសឈក្មច្បដតងតុំងនាយក្រងស្នខា ក្ព្ឹទធបញរស ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រសរង ក្បធាននិងអនញ ក្បធាន ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់
ក្បធាន និងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន.....................ដែេមានរាយនាម
ែូ ច្បខាងឈក្កាម៖
១-ឈលាក្............................ជានាយក្រងស្នខាទទួ េបនទញក្កាង្កររែាបាេ

២-ឈលាក្............................ជានាយក្រងស្នខាទទួ េបនទញក្កាង្ករសិក្ាធិ ការ
៣-ឈលាក្...........................ជាក្ព្ឹទប
ធ ញ រសមហាវ ិទាេ័យ...........................

៤-ឈលាក្............................ជាក្ព្ឹទធបញរសមហាវ ិទាេ័យ...........................
៥-ឈលាក្............................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់...........................
៦-ឈលាក្. ..........................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់...........................
៧-ឈលាក្............................ជាការ ិោេ័យ...........................
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៨-ឈលាក្............................ជាការ ិោេ័យ...........................
៩-ឈលាក្.............................ជាការ ិោេ័យ...........................
១០-ឈលាក្..........................ជាការ ិោេ័យ...........................
១១-ឈលាក្..........................ជាក្បធានក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់ ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន
ព្បការ២.-នាយក្រងស្នខា ក្ព្ឹទធបញរស ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រសរង ក្បធាននិ ងអនញ ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធាន
និ ងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យ ក្តូវអនញ វតតន៍តមតួ នាទីភារក្ិ ច្បឈច រៀងៗខលួន និងក្តូវសឈក្មច្បឲ្យបានតម

ដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សរត បស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានចាប់ នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ ។
ព្បការ៣.- រាេ់ឈសច្បក្ី តសឈក្មច្បណាដែេផ្ទញយព្ី ឈសច្បក្ី តសឈក្មច្បឈនោះ ក្តូវទញក្ជានិរាក្រ

៍។

ឈធវើឈៅ.............. នងៃទី.......... ដខ.............ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា
រតៃែ្ទទួល
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា

“ឈែើមបីក្ជាប”
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ…………

“ឈែើមបីអនញវតត”

(ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បឹ រាភិបល)

-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ ិ.រែាបាេ
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
និសសិត)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ........../វិទាសាាៃ.............
(English Name of University/Institute)

បទបញ្ជ
ា ន្ៃរ្សព្ាប់
នុ
ៃិសស ិតនៃ

សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
ឥរ ិយាបថៃិសស ិតសៅរន្ថ្ន
ន រ់សរៀៃ
ុ

ព្បការ១៖

បទបញ្ញ តតទ
ិ ូសៅ
បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ណៃេះមាៃណរលបំ

របស្់ៃិស្សិតរន្ការប
ព្បការ២-៖

្ េះបណ្ត
្ ល។

រាល់ស្រមមភាពប

្ររាក្បក្រតីភាព ៃិ រៃ្ភាព ធានាគ

្ េះបណ្ត
្ លៃិស្សិត

ភាព ៃិ្ក្បស្ិទាភាពនៃការស្ិរា

ក្តូវស្ថិតណៅណក្កាមការទទួ លខស្ក្តូវរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ

.............../វ ិទាស្គថៃ.................ចំណពាេះមខចាប់ ដែលតំរូវឱយៃិស្សិតទំ្អស្់ណររពៃិ្អៃវត្ៃ៍។
ព្បការ៣.៖

ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវណររពណមា៉ា ្ស្ិរា កាលវ ិភាគរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃដែលបៃោរ់ណចញ។

ៃិស្សិតដែលមរយឺតណលើស្ពី ១០នាទីមិៃក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយចូលរន្ថ្ននរ់ ណោយស្គស្រស្គ្ចារយបងាាត់ណ
អៃញ្ញាតចូលណរៀៃពីការ ិយាល័យស្ិរាជ្ញចាំបច់។
ព្បការ៤.៖
ព្បការ៥.៖

ើយ

ណហើយក្តូវស្ំការ

រន្ណមា៉ា ្ស្ិរា ៃិស្ិសតទំ្អស្់ក្តូវណររពស្ិទិធរនណៅវ ិញណៅមរ។
ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវដតចូ លរួមក្គប់ ស្រមមភាពស្ិរាណៅរន្ថ្ននរ់ ក្តូវបំណពញរិចេការស្គោ ឬ រិចេការស្រស្គវក្ជ្ញវ

ទំ្អស្់ដែលស្គស្រស្គ្ចារយបងាាត់តក្មូវឱយណ្វើ។
ព្បការ៦.៖

ៃិស្សិតដែលអវត្មាៃរន្ការស្ិរាណលើណក្រឌ្ីតណ្តមួ យ

ស្ិរាមិៃអៃញ្ញាតឱយក្ប

្ណក្រឌ្ីតណនាេះណទ។

ទំ្អត់ចាប់

ៃិ្មាៃចាប់អៃញ្ញាតពីការ ិយាល័យ

ៃិស្សិតដែលអវត្មាៃស្របរន្នមាស្ៃី មួយ១០%នៃណមា៉ា ្ស្ិរាស្ំរាប់អនរមាៃចាប់

ចំណពាេះអនរឥតចាប់ ៃឺ្មិៃអៃញ្ញាតិឱយក្ប
ព្បការ៧.៖

្នមាស្ណនាេះណ

ើយ។

រាល់ការលួចចមល្ ឬការបៃលំក្គប់រប
ូ ភាពណៅរន្ណពលក្ប

្បញ្េប់ នមាស្ ឬ ការក្ប

ៃិ្១៥%នៃណមា៉ា ្ស្ិរា

្ណនស្ៗណទៀតក្តូវបៃ

ចាត់ទរថ្នជ្ញការបំ ពាៃែ៏្ៃៃ់្ៃរមួយណៅៃឹ្ៃិតិវ ិ្ី វ ិៃ័ យរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃៃិស្សិតណ្តមានរ់ ដែលក្តូវបៃ
ររណឃើញថ្នក្បក្ពឹត្ការលួចបៃលំណៃេះៃឹ្ក្តូវទទួលបៃពិៃៃស្ូៃយ ៃិ្ក្តូវទទួ លការពិៃ័យណៅត្តមស្គថៃភាពជ្ញរ់ ដស្្្។
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ព្បការ៨.៖
មាូបអាហារ ណភស្ជាេះ ស្ករណៅស្ូ ៃិ្ស្ក្មាមមិៃក្តូវបៃអៃញ្ញាតិឱយយរចូលរន្ថ្ននរ់ ណរៀៃណ

ើយ។ ណហើយែូចរនណៃេះ

ដែរការជរ់បរ ី ៃិ្នឹរ

ណក្គឿ្ស្រស្វ ឹ្ត្តមបៃៃប់ណរៀៃ ដែលចាត់ទរជ្ញរមមស្ិទធ ឬជួ លណោយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃក្តូវហាមឃា
ត់។
ព្បការ៩.៖
ៃិ ស្សិតមិ ៃក្តូវបៃអៃញ្ញាត្ិឱយណក្បើ ក្បស្់ទូរស្័ពៃនែរន្ណពលរំ ព្ស្ិរាណៅរន្ថ្ននរ់ណរៀៃណ

ើយ។

ឥរ ិយាបថៃិសស ិតចុំសពាះសាន្តសាតចារយ
ព្បការ១០.៖
ស្គស្រស្គ្ចារយគឺជ្ញក្បភពនៃចំណ
លរខ

េះែឹ្ែ៏ទូោយ។

ៃិ ស្សិតក្តូវដតណររពក្បតិបត្ិត្តមស្គស្រស្គ្ចារយមិៃចំណពាេះដត

ៈស្មបត្ិខា្ណក្ៅណទ ប៉ាដៃ្ស្មតថភាពនៃការបងាាត់ បណក្្ៀៃ។ ៃិ ស្សិតក្តូវមាៃការណជឿជ្ញរ់ ណៅណលើរក្មិតជំនាញ ៃិ្ស្គ្

ប់ត្តមការដ

នាំ ៃិ្ទូនាមៃរបស្់ស្គស្រស្គ្ចារយ។

ព្បការ១១.៖

ៃិ ស្សិតទំ្អស្់មិៃក្តូវចូ លណៅរន្បៃៃប់ការ ិយាល័យរបស្់ស្គស្រស្គ្ចារយ ឬ បគាលិរស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទា

ស្គថៃណោយរមៃការអៃញ្ញាតជ្ញមៃណ

ើយ។
ឥរ ិយាបថៃិសស ិតចុំសពាះអនរសព្ម្បសព្ម្ួល

ព្បការ១២.៖
បរ ិយាកាស្ដែលមាៃអនាម័ យលអ ៃិ្ភាពស្គអតបតគឺ ជ្ញៃិមិមតរូបនៃវបប្ម៌ែ៏លអមួយ។ ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវចូ ល
រួមចំដ
រន្បរ ិណវ

ររន្ការដថ្ររា ៃិ ្ដថ្ទំៃូវណក្គឿ្ស្ងាារ ឹមណៅរន្ថ្ននរ់ណរៀៃ ស្មាារដែលជ្ញប់ៃិ្អររស្ិរាៃិ្ទី រដៃល្ទំ្អស្់

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។ ស្មាារៈស្ិរាទំ្អស្់ដែលអៃញ្ញាតឱយៃិស្សិតណក្បើ ក្បស្់រន្ការស្ិរាមាៃ

ែូចជ្ញណស្ៀវណៅវចនាៃក្រម ណស្ៀវណៅអាៃ ការដស្តថ្តចណមល្ មា៉ា ណញ៉ា ការដស្តវ ីណែអូ ទូរទស្សៃ៏ មា៉ា ស្ីៃបញ្ញ
េ ំ្ស្គលយVCR,
OHP, COMPUTERS, LCD PROJECTERS ៃិ្ស្មាារៈណនស្ៗណទៀត។
ដ

ស្មាារៈទំ្ណៃេះក្តូវបញ្ូេ ៃណៅរដៃល្ណែើមវ ិញណក្កាយណពលណក្បើក្បស្់ណហើយ។

ៃិ ស្សិតណ្តដែលក្បក្ពឹត្នៃយពី ការ

នាំរន្ការណក្បើក្បស្់ស្មាារស្ិរាទំ្អស្់ណៃេះៃឹ្ក្តូវទទួលខស្ក្តូវចំ ណពាេះវ ិធាៃការវ ិៃ័យដែលមាៃដច្ណៅរន្ៃិតិវ ិ្ី វ ិ

ៃ័យស្ក្មាប់ៃិស្សិត។
ព្បការ១៣.៖
ការណក្បើ ក្បស្់ឧបររ
អៃញ្ញាតឱយណក្បើែូចជ្ញ ឧបររ

៏ ការពារស្វត្ិភាពរបស្់ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃរន្ររ

៏ ពៃលត់អគាីភ័យ ឧបររ

៏ ការពារស្វត្ិភាពណនស្ៗណទៀត រ

ី មិៃចាំបច់ ឬ រមៃការ

ឹ្ ្អគីាភ័យ ឧបររ

៏ ក្បកាស្

អាស្ៃនណនស្ៗណទៀតក្តូវហាមឃាត់ោច់ ខាត។
ព្បការ១៤.៖
ស្រមមភាពទំ្ឡាយែូចជ្ញការដហរ ឬ ដរតក្មូវរំ

ត់ ណហត ឬ ព័ត៌មាៃនសពវនាយ ស្ញ្ញាបងាាញទិស្ណៅ រូប

ភាពនសពវនាយរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃឬ ការណបេះស្ក្មាមណចាល បិទឬ គូររូបស្ញ្ញា ឬ រូបភាពណនស្ៗ ណៅណលើ
ជញ្ញ
ា ំ្ឬអាររស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃក្តូវហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។
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ព្បការ១៥.៖
ៃិ ស្សិតទំ្អស្់មិៃក្តូវណ្វើស្រមមភាពនសពវនាយនលិតនល ឬ លរ់នលិតនល ឬ ណឃាស្នាពី ស្រមមភាពណនស្ៗ
ឱយអ្ាភាពណ្តមួ យ។ មិៃក្តូវបងាាញ ៃិ្ដចររូបភាព ឬ ខិតប
រមៃការអៃញ្ញាតណ

័ ណ ណៅរន្បរ ិណវ

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃណោយ

ើយ។
ឥរ ិយាបថចុំសពាះម្ិតតរ ួម្ថ្ននរ់ខៃឯ្
ែួ

ព្បការ១៦.៖

ៃិស្សិតក្តូវស្ដម្្អារបបរិ រយា
ិ ណររព ៃិ្ណយាគយល់រនណៅវ ិញណៅមរទំ្ណៅខា្រន្ ៃិ្ណក្ៅណមា៉ា ្ណរៀៃ រន្
បណ្តណល័យ ឬ ណៅរន្បរ ិណវ

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃណោយមិៃមាៃការរ ំខាៃរនណៅវ ិញណៅមរ។

ព្បការ១៧.៖
ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវមាៃប័
រន្ររ

ី ដែលៃិ ស្សិតមិៃបៃយរប័

ណ ស្មាាល់ខួៃភា
ល
ា ប់មរជ្ញមួ យក្គប់ ណពល

ៃិ្ក្តូវបងាាញប័

ណ ណនាេះណៅណពលចាំចាច់

ណ ស្មាាល់ខួៃភា
ល
ា ប់ មរជ្ញមួយ ៃិ ស្សិតក្តូវស្ំការបញ្ញ
ា រ់ពីការ ិល័យស្ិរា។ ណែើមបីធានា

ស្វតថិភាពរំឱយមាៃការបត់ប្់ៃិស្សិតទំ្អស្់មិៃក្តូវទរណចាលស្មាារផ្ទៃល់ខួៃឬ
ល
រដៃល្ណនស្ៗណទៀតនៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃណ

របស្់ណនស្ៗណៅរន្បៃៃប់ណរៀៃ

ឬ

ណៅ

ើយ។

ឥរ ិយាបថទូសៅ
ព្បការ១៨.៖
ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវត្តមោៃពត៌ មាៃដែលស្រណស្រណៅរដៃល្ន្ល់ពត៌ មាៃជ្ញណរៀ្រាល់នថ្ៃ។
ព្បការ១៩.-៖
រាល់ការក្បក្ពឹត្បំពាៃណនស្ៗែូចជ្ញស្រមមភាពជ្ញរ់ដស្្្ការណក្បើ ភាស្គការស្រណស្រស្ំបក្ត

ការបងាាញរូបភាព

ការថ្តរូបភាព ឬ ការបញ្ូេ ៃស្គរជ្ញអរសរ ជ្ញស្ណមល្ ឬ ជ្ញរូបភាពណ្តមួយដែលនាំឱយប៉ាេះពាល់ែល់ស្ីល្ម៌ៃិ្ណស្ចរ្ីនថ្លថ្ូនរ
របស្់ស្្ាម ណទេះជ្ញការបំ ពាៃដែលណ្វើត្តមរយៈស្រមមភាពបគាល នក្បស្
ឬ ក្បព័ៃធអីៃ្ឺដ

ី យ៏ មណ្ាបយណអ

ិចក្តូៃិរែូចជ្ញក្បព័ៃធទូរស្័ពៃ

ត ណៅកាៃ់ ៃិស្សិត ស្គស្រស្គ្ចារយបគាលិរ ឬ ស្មាជិរណ្តមានរ់ នៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ ក្តូវបៃ

ហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។
ព្បការ២០.៖
ការណបើរបរ

ឬស្រមមភាពណនស្ៗណទៀតដែលរ ំខាៃែល់ភាពស្ៃប់ស្គៃត់ណៅរន្បរ ិណវ

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទា

ស្គថៃ ក្តូវហាមឃាត់ ជ្ញោច់ ខាត។
ព្បការ២១.៖
ការររា ឬ ការណក្បើ ក្បស្់ៃូវក្បណភទថ្ននំណញៀៃណនស្ៗ ស្គរធាតគីមីណក្គឿ្អាវ្ ក្គប់ក្បណភទរួមមាៃអាវ្ជ្ញតិនៃេះ
ក្គប់ក្បណភទ ផ្ទវ កាំបិត ពូ ណៅ ញញួរ ែំប្ដែរ ណក្គឿ្នរ់ ៃិ្ឧបររ

៏ ណនស្ៗ ដែលអាចគំរាមរំ ដហ្ ប្ករបួស្ស្គនម ឬ ណ្វើ

ឲ្យណក្រេះថ្ននរ់ែល់ជីវ ិតក្តូវហាមឃាត់ោច់ ខាតរន្ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។
អៃុវតតឯរសណា
ឋ ៃៃិសស ិត
ព្បការ២២.៖

ឯរស្ណ្ត
ា ៃៃិស្សិតបរស្ដែលតក្មូវណោយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃមាៃ៖

ណខាណជើ្ដវ្ព័

អាវនែដវ្វព

៌ ទឹរស្មក្ទ

ណមម ។
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ព្បការ២៣.៖

ឯរស្ណ្ត
ា ៃៃិស្សិតស្រស្ីដែលតក្មូវណោយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃរួមមាៃ៖

ស្ំពត់ដវ្ណក្កាមរាលជ្ា្់ព
ព្បការ២៤.៖

៌ ណមម ។

ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវដតណស្លៀរពារ់ឯរស្ណ្ត
ា ៃដែលរំ

អាវនែដវ្ព

ត់ ណោយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃណៅរន្អំ

ណពលស្ិរានៃនមាស្ៃីមួយៗជ្ញពិណស្ស្ណៅណពលណរៀៃរន្ថ្ននរ់ ណពលក្ប

្ពារ់រណ្ត
្ លនមាស្ ក្ប

ស្ិរា ណៅរន្បណ្តណល័យរន្បៃៃប់ស្រស្គវក្ជ្ញវរន្ការចូលរួមស្ិកាខស្គោចូ លរួមស្គ្ប់ បទរថ្ន ៃិ ្វគាប
ដែលណរៀបចំ ណោយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។
ព្បការ២៥.៖
ព្បការ២៦.៖

្

្នមាស្បញ្េប់ ឆ្នំ

្ េះបណ្ត
្ លណនស្ៗ

ៃិស្សិតក្តូវដតោរ់ អាវរន្ណខាៃិ្ស្ំពត់រន្ណពលណស្លៀរពារ់ ឯរស្ណ្ត
ា ៃ។ ៃិស្សិតក្តូវដតពារ់នាមប័

លអ។

៌ ទឹរស្មក្ទ

ណ ៃិស្សិត។

ៃិស្សិតក្តូវកាត់ ស្រ់ឱយបៃស្មរមយ ររាឯរស្ណ្ត
ា ៃឱយបៃស្គអតមាៃរណបៀប ណបរគរ់ អត ៃិ្តបដត្ឲ្យបៃ

ៃិ ស្សិតមិៃក្តូវពារ់ ណក្គឿ្អលងាកររន្បរ ិណវ

អររស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

ស្គថៃមិៃទទួលខស្ក្តូវចំ ណពាេះការបត់ប្់វតថមាៃតនមលទំ្ណៃេះណ
ព្បការ២៧.៖

ើយ។

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទា

ៃិស្សិតទំ្អស្់ក្តូវណររព ៃិ ្អៃវត្ៃូវបទបញ្ញាត្ិទំ្ឡាយដែលបៃដច្រន្បទបញ្ញ
ា ននៃរន្ណៃេះ។

ព្បការ២៨.៖

ៃិស្សិតទំ្ឡាយណ្តដែលក្បក្ពឹត្នៃយពីបទបញ្ញ
ា ស្ក្មាប់ៃិស្សិតដែលបៃដច្ណៃេះ ក្តូវក្បឈមៃឹ្វ ិធាៃការវ ិ

ៃ័យរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃស្ក្មាប់ៃិស្សិត
ណៃេះ។

ការសិរា ៃិ្ ការព្បឡ្

ព្បការ២៩ ៖
ភាព៖

ណហើយវ ិធាៃការពិៃ័យមួ យៃឹ្ក្តូវបៃអៃវត្ចំណពាេះការក្បក្ពឹត្

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ............../វ ិទាស្គថៃ...............បៃណរៀបចំវ ិ្ី ស្គស្រស្្បងាាត់បណក្្ៀៃែល់ៃិស្សិតជ្ញពី ររូប
-បទឧណទៃស្នាមណោយស្គស្រស្គ្ចារយ

-ការងារអៃវត្បងាាញក្ត្តប់រន្ថ្ននរ់ ៃិ្ការអៃវត្ណៅរន្មៃៃីរពិណស្គ្ៃ៍។

ព្បការ៣០.៖

រមមវ ិ្ី ស្ិរាមាៃមខវ ិជ្ញាក្បចាំនមាស្ ៃិ ្ក្បចាំឆ្នំ

- ការស្ិរាក្តូវបៃគិតជ្ញឆ្នំស្ិរាដែលរន្ឆ្នំស្ិរាៃីមួយៗមាៃពី រនមាស្

- រន្មួយនមាស្មាៃរយ:ណពលយា៉ា ្តិច១៥ស្ប្ហ៏ដែលរន្មួយស្ប្ហ៏មាៃរយ:ណពលស្ិរាពី ៣០-៤០
ណមា៉ា ្។

- រន្មួយណក្រែឌ្ីតមាៃ១៥ ណៅ១៦ណមា៉ា ្ក្ទី ស្ី្ ៃិ្ អៃវត្ៃ៍។

- រន្មួយមខវ ិជ្ញាមាៃពី២- ១៥ណក្រឌ្ីតដែលមាៃចំៃួៃណមា៉ា ្ណៅៃិ្ចំៃួៃណក្រឌ្ីតត្តមមខវ ិជ្ញាៃីមួយៗ។
- ៃិស្សិតអាចមាៃស្ិទធក្ប
ណនាេះ។

្បញ្េប់មខវ ិជ្ញាបៃលេះក្ត្តដតមាៃវត្មាៃណពលស្ិរា៨៥ភាគរយនៃមខវ ិជ្ញា
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- ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃតក្មូវឱយស្គស្រស្គ្ចារយណររពត្តមណរលការ
ខា្ណក្កាម៖
-

អវតតមាន

១០ ភាលរយ

-

ក្ប

២០ ភាលរយ

ក្ិច្បចការស្ស្នវក្ជាវ

២០ភាលរយ

ក្ប

៥០ ភាលរយ

-

ងក្បចាុំដខ
ងឆ្មាស

សរ ុប

- ចំណពាេះៃិ ស្សិតដែលក្ប
ព្បការ ៣១.៖

ច្ឆ្នំស្ិរាៃីមួយ។

១០០ ភាររយ

្ធាលរ់រន្ការក្ប

ៃិស្សិតដែលបៃស្ណក្មចរាល់លរខខ

្នមាស្

៏ ោរ់ពិៃៃែល់ៃិស្សិតែូច

ក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយក្ប

្ណ

ើ្វ ិញមួ យែ្ណៅ

ឌ ស្ិរារន្មខវ ិជ្ញាៃិមួយៗណហើយអៃវត្បៃក្តឹមក្តូវត្តមបទបញ្ា តិ្របស្់

ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយចូ លក្ប
ព្បការ ៣២.៖

្នមាស្។

ៃិ ស្សិតក្តូវមរណរៀៃឱយទៃ់ ណពលណវោត្តមកាលវ ិភាគរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។ ៃិ ស្សិតដែលចូ ល

ថ្ននរ់ណរៀៃណក្កាយស្គស្រស្គ្ចារយយឺត១៥-២០នាទី ក្តូវបៃចាត់ទរអវត្មាៃ។

- អវត្មាៃណោយរមៃចាប់ ណលើស្ពី ១០ភាគរយ ឬ មាៃចាប់ណលើស្ពី១៥ភាគរយនៃចំៃួៃណមា៉ា ្ស្ិរាស្រប
រន្នមាស្ណ្តមួ យ ឬ អវត្មាៃមិៃបៃណរៀៃណក្រឌ្ី តណ្តមួយទំ្មូ លណនាេះ ៃឹ្មិៃអៃញ្ញាតឱយក្ប
នមាស្ណនាេះណ

ើយ

- អវត្មាៃ (មាៃចាប់ ឬ រមៃចាប់) ណៅណពលក្ប
វ ិជ្ញាណនាេះ

- អវត្មាៃដែលមាៃចាប់ណៅណពលក្ប
ឯពិៃៃបៃពី ការក្ប

- រន្ររ

្

្មខវ ិជ្ញាណ្តមួ យក្តូវបៃពិៃៃស្ូៃយ(០) មាៃណៅណលើមខ

្នមាស្ណលើរទី ១ ក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយក្ប

្ស្្ណៅច្ឆ្នំណនាេះ

្ណក្កាយណៃេះមិៃក្តូវបៃបូរបញ្ូេ លណៅរន្ចំ ណ្តត់ ថ្ននរ់ររជ័យោភីណទ

ី ដែលៃិ ស្សិតអវត្មាៃណលើក្គប់មខវ ិជ្ញាក្តូវចាត់ ទរថ្នៃិស្សិតណនាេះណបេះប្់ ការស្ិរាៃិ្ក្តូវ

លបណ្មេះណចញពីបញ្ាីៃិស្សិតនៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

- ចំណពាេះៃិ ស្សិតដែលអវត្មាៃណោយរមៃចាប់ចំៃួៃ៤ស្ប្ហ៏ជ្ញប់ៗរនរន្ណពលស្ិរានៃនមាស្ៃី មួយៗ
ក្តូវចាត់ទរថ្នៃិស្សិតណនាេះណបេះប្់ណចាលការស្ិរា
ស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

ៃិ្ក្តូវលបណ្មេះណចញពីបញ្ាីៃិស្សិតនៃស្គខា

- អវត្មាៃចាប់គឺអវត្មាៃដែលមាៃការអៃញ្ញាតពី ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃត្តមរយ:ការ ិយាល័
ព្បការ ៣៣.៖

យស្ិរា។

រន្រយេះណពលស្ិរាណៅស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

ៃិស្សិតក្តូវអៃញ្ញាតឱយណរៀៃក្តួតថ្ននរ់បៃពី រែ្

ប៉ាណណ្តណេះណហើយការណរៀៃក្តួតថ្ននរ់ណៃេះស្ថិតណៅរន្ឆ្នំស្ិរាខស្ៗរនបៃដតម្្គត់ចំដ

រឯក្ពឹត្បក្តពិៃៃ ៃឹ្ក្តូវបៃណចញ

ណៅណពលបញ្េប់ ការស្ិរា(៣ឆ្នំស្ំរាប់ ថ្ននរ់បរ ិញ្ញាបក្តរ្) របស្់ៃិស្សិតមានរ់ៗដតប៉ា ណណ្តណេះ។

- ៃិស្សិតអាចពយូរការស្ិរាបៃលេះក្ត្តដតមាៃការអៃញ្ញាតពីនាយរស្គខា ឬ ស្គរលវ ិទា
នាយររ្ស្គខា

្ិការរ្/

- ៃិស្សិតពំ អាចពយួរការស្ិរារយេះណពល២ឆ្នំជ្ញប់រនបៃណទរន្រយៈណពលស្ិរាពី ឆ្នំទី១រហូតែល់ឆ្នំបញ្េប់ ។
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ព្បការ ៣៤.៖
ររ

ណៅណពលក្ប

្ៃិស្សិត ក្តូវណររពបទបញ្ញ
ា ននៃរន្ៃិ្ណស្ចរ្ីដ

ី មាៃក្បក្ពឹតីពនៃយពីបទបញ្ញ
ា ននៃរន្ណៃេះ ៃិស្សិតក្តូវទទួលវ ិៃ័ យត្តមរក្មិតដែលខលួៃបៃណ្វើ។

ព្បការ ៣៥.៖

ៃិស្សិតអាចក្ប

ក្តូវបៃក្តួតពិៃៃណោយគ
ណ្តត់ថ្ននរ់ ណទ។

្ណ

ើ្វ ិញណលើមខវ ិជ្ញាដែលខលួៃបៃក្ប

្ជ្ញភារ:របស្់ស្គស្រស្គ្ចារយណក្កាមការដ

ស្គថៃ ៃិ្ក្តូវបៃក្តួតពិៃិតយលទធនលណោយគ
ព្បការ ៣៧.៖

េទធផ្េននការក្ប

ងក្តូវក្ុំ

ទញក្ជាជាប់ ។

េអក្បឈសើរ Excellent

(A)

៤:00

៨៥ ែេ់១០០



េអណាស់ very good

(B+)

៣:៥0

៨០ ែេ់៨៤



េអ good

៣:00

៧០ ែេ់៧៩



េអបងគួរ fairly good

២:៥0

៦៥ ែេ់៦៩

:។

(C)

២:00

៥០ ែេ់៥៤



ឈខាយ Poor

(D)

១:៥0

៤៥ែេ់៤៩



ឈខាយណាស់ very poor(D)

១:00

៤០ ែេ់៤៤



ធាលក្់ Failure

0:00

00 ែេ់៤០

ថ្ននរ់ណស្ចរ្ីស្ណក្មចនានារបស្់គ

្គ

:រមមការណមក្បណយាគណ្វើណស្ចរ្ីស្ណក្មចឱយៃិ ស្សិតណ

ើ្ថ្ននរ់ឬឱយណរៀៃក្តួត

:រមមការណមក្បណយាគគឺជ្ញណស្ចរ្ីស្ណក្មចែ៏ មាៃអាទិភាពខពស្់បំនត។

ី មាៃការប្ឹ្តវា៉ា ជ្ញោយលរខ័អរសរណៅការ ិយាល័យស្ិរាបនាៃប់ពីក្បកាស្លទធនលក្បំពីរនថ្ៃ

ស្គខា នាយរស្គខារ្អាចណកាេះក្បជំគ
ណោយរមៃការប្ឹ្តវា៉ា ម្្ណទៀតណ
ព្បការ ៤១.៖

(F)

្ជ្ញលទធនលនៃការវាយតនមលការស្ិរារបស្់ៃិស្សិតក្បចាំឆ្នំៃិមួយៗណហើយពិៃៃណៃេះក្តូវក្បកាស្ជ្ញ

ដនអរណលើលទធនលនៃការក្ប

រន្ររ

(c+)

មធយម Fair

ព្បការ ៣៩.៖

ព្បការ ៤០.៖

(B)

ើងឈៅចាត់

ត់ ែូច្បខាងឈក្កាម៖អតាន័យនិ ឈនទស និឈនទសជាអក្សរព្ិនញទ





ស្គធារ

ត់ឈដ្ឋយព្ិនញទសូនយ (០០) ែេ់មួយរយ (១០០) ព្ិនញចាប់
ទ
ព្ីហាសិប(៥០)ឈ

ជានិឈនទសព្ិនញទជាភាលរយ

ពិៃៃក្ប

នាំរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទា

:រមមការណមក្បណយាគរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

ព្ិនញឈក្កាមហាសិ
ទ
ប(៥០)ចាត់ ទញក្ជាធាលក្់ និឈទទសក្តូវក្ុំ

ព្បការ ៣៨.៖

ពិៃៃណនាេះមិៃបូរបញ្ូេ លរន្ចំ

លទធ្លនៃការព្បឡ្

ការោរ់ពិៃៃណលើវ ិញ្ញាស្គរក្ប

-

្ធាលរ់ដតម្្គត់ លទធនលធាលរ់ជ្ញស្គថពររបស្់ៃិស្សិត

េះរមមការណមក្បណយាគរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

ព្បការ ៣៦.៖

ើយ។

នាយរ

:រមមការណមក្បណយាគ។ លទធនលនៃការក្បជំ ណៃេះៃឹ្ចាត់ទរជ្ញលទធនលច្ណក្កាយ

ៃិស្សិតដែលក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយណ
លរខ័

នាំរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។ រន្

ើ្ថ្ននរ់លេះក្ត្តដតក្ប

្ជ្ញប់ ក្គប់មខវ ិជ្ញារន្ឆ្នំស្ិរាៃីមួយៗៃិ្ណររពត្តម

ឌ ែូចមាៃដច្រន្មាក្ត្ត២៣។
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ព្បការ ៤២.៖
ៃិស្សិតក្តូវឱយណរៀៃក្តួតថ្ននរ់ ៖
- ៃិស្សិតណ្តដែលបៃក្ប

្ធាលរ់ចាប់ពីមួយមខវ ិជ្ញាណ

- ការណរៀៃក្តួតថ្ននរ់ ៃិស្សិតណរៀៃដតមខវ ិជ្ញាណ្តដែលក្ប

ើ្ណៅរន្ឆ្នំស្ិរាៃីមួយៗក្តូវណរៀៃក្តួតថ្ននរ់។
្ធាលរ់។

្ធាលរ់ មួយមខវ ិជ្ញាឬពី រមខវ ិជ្ញាក្តូវបៃអៃញ្ញាតឱយណ

- ៃិស្សិតណ្តដែលក្ប

ើ្ថ្ននរ់លេះក្ត្តដតមាៃការ

អៃញ្ញាតពីនាយរស្គខា/នាយរស្គខារ្ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃជ្ញមៃស្ិៃ។

- ៃិស្សិតដែលជ្ញឆ្នំបញ្េប់ទំ្ឡាយណ្តដែលណៅជំ ពារ់ណក្រឌ្ីត(Credit)មួយ

ឬ

ពីរមខវ ិជ្ញាណៅឆ្នំទី០១

្ស្្ណក្រឌ្ីតណលើមខវ ិជ្ញាណនាេះដែលធាលរ់ណទក្តូវណរៀៃក្តួតថ្ននរ់ណៅឆ្នំទី២។

ណហើយមិៃបៃក្ប

ការព្បឡ្បញ្ច ប់ការសិរា
ព្បការ ៤៣.៖
រាល់ការក្ប

្បញ្េប់ ការស្ិរាក្តូវបៃក្តួតពិៃិតយ ៃិ្វាយតនមលណោយគ

:រមមការមួ យបណ្កើតណ

ើ្ណោយស្គខា

ស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ ៃិ្មាៃការឯរភាពពី ក្រស្ួ្អប់រ ំយវជៃ ៃិ្រី ឡា។
ព្បការ ៤៤.៖
ការក្ប

្បញ្េប់ ការស្ិរាជ្ញការវាយតនមលលទធនលច្ណក្កាយនៃការប

យ/វ ិទាស្គថៃ ។ ការក្ប

្បញ្េប់ការស្ិរារួមមាៃ៖
- ការក្ប

្បញ្េប់ ដននរក្ទឹស្ី្ (State exam)

- ការក្ប

្បញ្េប់ ដននរអៃវត្ៃ៍។

ព្បការ ៤៥.៖
ការក្ប
ស្ិទធចូលក្ប
រន្ររ

្បញ្េប់ ក្តូវណ្វើណ

ើ្ត្តមមខវ ិជ្ញាឯរណទស្(Specialization)នៃការ ិយាល័យស្ិរាៃីមួយៗ។ៃិ ស្សិតមាៃ

្បញ្េប់ បៃលេះក្ត្តដតក្ប

ី ៃិ ស្សិតដែលក្ប

វ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ ។

្ េះបណ្ត
្ លរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័

្បញ្េប់ធាលរ់

្ជ្ញប់ ក្គប់មខវ ិជ្ញាទំ្អស្់ត្តមរមមវ ិ្ី របស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។
ៃិ ស្សិតណនាេះអាចក្ប

្ណ

ើ្វ ិញបៃដតម្្គត់ត្តមការរំ

ត់ របស្់ស្គខាស្គរល

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
ស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ជ
ា ន្ៃរ្សព្ាប់
នុ

សាន្តសាតចារយនៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
ទសសៃ:ទូសៅ៖
ណែើមបីពក្្ឹ្ការបណក្្ៀៃរបស្់ស្គស្រស្គ្ចារយរន្ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ................. ក្បរបណោយស្មតថ
ភាពណលើររមពស្់គ

ភាព ៃិ ្មាៃគរណកាស្លយរន្ការបណក្្ៀៃ ស្គស្រស្គ្ចារយមានរ់ៗក្តូវបំ ណពញលរខខ

ឌ ែូចតណៅ៖

១-ស្គស្រស្គ្ចារយក្តូវ៖
-មាៃរក្មិតវបប្ម៌ ខពស្់ជ្ញ្រក្មិតដែលខលួៃបណក្្ៀៃ មាៃជំនាញឯរណទស្ចាស្់ោស្់ មាៃគរណកាស្លយ ៃិ្
មាៃបទពិណស្គ្បណក្្ៀៃយា៉ា ្តិច២ឆ្នំ

-មាៃកាយស្មបទក្គប់ ក្រៃ់ ៃិ្ស្ីល្ម៌ ល។
អ
:រមមការបណចេរណទស្ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................

-នល្កាត់ការវាយតនមលពីគ

-បៃណ្វើរិចេស្ៃាបណក្្ៀៃជ្ញមួយស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ........................../វ ិទាស្គថៃ.................................។
២-ឯរស្ណ្ត
ា ៃស្គស្រស្គ្ចារយរន្ណពលបណក្្ៀៃ
-ស្ក្មាប់ស្គស្រស្គ្ចារយក្តូវណស្លៀរពារ់ អាវរន្ណខា ៃិ្ច្ក្រវា៉ា ត់រក្តឹមក្តូវ
-ស្ក្មាប់ស្គស្រស្គ្ចារយនារ ីក្តូវណស្លៀរពារ់ ស្ណមលៀរបំ ពារ់ ស្មរមយ (ស្ក្មាប់ជៃជ្ញតិ ដខមរហាមណស្លៀរណខា)។
៣-វ ិៃ័យ ៃិ្ភាររិចស្គ
េ ស្រស្គ្ចារយ
រ-ការងារបណក្្ៀៃ
-ក្តូវន្ល់ឯរស្គរណមណរៀៃ ៃិ្ក្បភពឯរស្គរនៃមខវ ិជ្ញាឱយបៃចាស្់ោស្់ែល់ៃិស្សិត
-ក្គប់ក្គ្ៃិ ស្សិតណៅរន្ណមា៉ា ្បណក្្ៀៃឱយមាៃស្ណ្ត
្ ប់ធានប់ ៃិ្វ ិៃ័ យ
-ណររពណមា៉ា ្បណក្្ៀៃត្តមការរំ

ត់របស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

-ក្តូវណររពត្តមក្រមស្ីល្ម៌ វ ិជ្ញាជី វៈ ៃិ្វ ិ្ីស្គស្រស្្វាយតនមល
-ក្តូវពៃយល់អំពីណរលបំ

្ ៃិ្មាតិ ការណមណរៀៃ

-មិៃក្តូវណលើរយរបញ្ញ
ា ៃណយាបយមរពិភារារន្ណមា៉ា ្បណក្្ៀៃ
-មិៃក្តូវណលើរយរបញ្ញ
ា ែូចជ្ញ ស្គស្រស្គ្ចារយ ៃិ្ក្គឹេះស្គថៃែនទ ៃិ្នាយរស្គខាមរពិភារារន្ណមា៉ា ្បណក្្ៀៃ
-មិៃក្តូវញេះញ៉ា្់ៃិស្សិតរន្ណរលបំ

្ប្កភាពអស្រមមណ្តមួយ។

ខ-ការងារណក្ៅណមា៉ា ្បណក្្ៀៃ
-ក្តូវក្បគល់មាតិកាណមណរៀៃៃិ ្ណមណរៀៃែល់អស្ៃ:ជំ នាញពារ់ព័ៃធមៃណពលចាប់ណន្ើមបណក្្ៀៃ
-ក្បគល់វ ិញ្ញាស្គ រំដ

វ ិញ្ញាស្គ ៃិ ្ពិៃៃក្បចាំនមាស្ៃីមួយៗត្តមការរំ

ត់ របស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ
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-ជូៃែំ

ឹ ្ែល់ការ ិយាល័យស្ិរាឱយបៃមៃនថ្ៃរន្ររ

ី មាៃ្រៈមិៃអាចបណក្្ៀៃបៃ

-ន្ល់ការក្បឹរាែល់ៃិស្សិតណែើមបីណលើររមពស្់ស្មតថភាពនៃការស្ិរា

-ក្តូវចូ លរួមក្បជំត្តមការណកាេះអណញ្ាើញរបស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ
-ស្ំ

ូ មពរជួ យចូ លរួមរន្គ

េះរមមការអៃររសណពលក្ប

៤-ការវាយតនមលណលើការស្ិរា ៃិ្ការក្ប
-ស្គស្រស្គ្ចារយក្គប់រូបក្តូវណ្វើការក្ប

្នមាស្។

្របស្់ៃិស្សិត
្ក្តួតពិៃិតយវាយតនមលការស្ិរារបស្់ៃិស្សិតណហើយ

ន្ល់ពិៃៃមរការ ិយាល័យស្ិរាណលើរិចេការទំ្ណនាេះឱយបៃមៃែំណ្តច់នមាស្ៃីមួយៗ
-ស្គស្រស្គ្ចារយទំ្អស្់ក្តូវណរៀបចំវ ិញ្ញាស្គរក្ប

្ត្តមចំៃួៃណពលនៃការបណក្្ៀៃរបស្់ខួលៃ។

ស្ក្មាប់មួយណពល

ក្តូវណរៀប ចំយា៉ា្តិចបីវ ិញ្ញាស្គណហើយក្តូវក្បគល់ជូៃការ ិយាល័យស្ិរាឱយបៃយា៉ា ្តិច៥នថ្ៃមៃណពលក្ប
-ស្គស្រស្គ្ចារយក្តូវណរៀបចំ វ ិញ្ញាស្គរឱយបៃក្តឹមក្តូវត្តមការដ
វ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

នាំរបស្់ នាយរស្គខានៃស្គរល

-ស្គស្រស្គ្ចារយដែលទទួលភាររិចេជ្ញអនរណចញវ ិញ្ញាស្គរររាការស្មាៃត់ រន្ការណចញវ ិញ្ញាស្គរក្ប
ក្ត្តរំ ដ

ឱយបៃក្តឹមក្តូវ ៃិ ្ក្បគល់ជូៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃឱយបៃមៃនថ្ៃដរ។

-ស្គស្រស្គ្ចារយក្តូវដររិចេការក្ប

-

្ ៃិ្ណរៀបចំអ

្ដែលបៃដររួចមរការ ិយាល័យស្ិរាត្តមការបរ ិណចឆទដែលបៃរំ

៥- ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃតក្មូវឱយស្គស្រស្គ្ចារយទំ្អស្់ណររពត្តមណរលការ
ខា្ណក្កាម៖

អវតតមាន

១០ ភាលរយ

ក្ប

២០ ភាលរយ

ងក្បចាុំដខ

ក្ិច្បចការស្ស្នវក្ជាវ

២០ភាលរយ

ក្ប

៥០ ភាលរយ

ងឆ្មាស

សរ ុប

្។

ត់។

៏ ោរ់ពិៃែល់
ៃ
ៃិស្សិតែូច

១០០ ភាររយ

៦-ក្បរ់ឧបតថមស្គ
ា ស្រស្គ្ចារយ
-ស្គស្រស្គ្ចារយណ្វើការណពញណមា៉ា ្ទំ្អស្់ក្តូវទទួលក្បរ់ណបៀវតសក្បចាំដខណៅត្តមរិ ចេស្ៃារវា្ស្គមី ៃិ្ ស្គខា
ស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

-ស្គស្រស្គ្ចារយណ្វើការមិៃណពញណមា៉ា ្ក្តូវទទួលក្បរ់ឧបតថមាត្តមណមា៉ា ្បណក្្ៀៃដែលរំ
វ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

-ក្បរ់ឧបតថមាណលើការែឹរនាំស្គរណ្ត
ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ។

ឬ

ៃិ ណរខបបទ

ៃិ្ក្តូវរំ

ត់ណោយស្គខាស្គរល

ត់រន្រិចេស្ៃារវា្ស្គស្រស្គ្ចារយែឹរនាំៃិ្

៧-ការណលើរទឹរចិត្ ៃិ្វ ិធាៃការរែាបល

រ-អំពីការណលើរទឹរចិត៖
្ ស្គស្រស្គ្ចារយទំ្អស្់អាចក្តូវបៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃណលើរទឹរចិត្ណៅ
ត្តមរក្មិតស្មតថភាព ៃិ្ស្គននែរបស្់ខួៃណោយ៖
ល
-ជូៃប័

ណ ស្រណស្ើរ

-ជូៃរងាវៃ់ ណលើរទឹរចិត្
-តណមលើ្ឋាៃេះរន្ក្របខ

ឌ ស្គស្រស្គ្ចារយននៃរន្នៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

-តណមលើ្ក្បរ់ណបៀវតស ឬក្បរ់ ឧបតថមា
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ខ-អំពីវ ិធាៃការរែាបល៖

ស្គស្រស្គ្ចារយដែលបៃក្បក្ពឹត្ខស្នា្អាចក្តូវបៃស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/ស្គខា

ស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃោរ់វ ិធាៃការរែាបលណៅត្តមរក្មិតរបស្់ខួៃដែលបៃក្បក្ពឹ
ល
ត្ណោយ៖
-ណ្វើការដ

នាំណោយពារយស្ំែី

-ណ្វើការក្ពមាៃជ្ញោយលរខ

៏ អរសរ

-ណ្វើការពិៃ័យជ្ញក្បរ់
-ណ្វើការបញ្ឈប់ការងារជ្ញស្គថពរ
៨-អំពីស្ពលភាព
-បទបញ្ញ
ា ននៃរន្អាចណ្វើការដរដក្បបៃត្តមររ

ី ចាំចាច់របស្់ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ

-ស្គស្រស្គ្ចារយ ក្រុមក្បឹរាវ ិៃ័ យ ការ ិយាល័យហិរញ្ា វតថ ៃិ ្គ

ណៃយយ ការ ិយាល័យស្ិរា ទំ្អស្់ក្តូវអៃវត្

បទបញ្ញ
ា ណៃេះ ត្តមភាររិចេណរៀ្ៗខលួៃឲ្យមាៃក្បស្ិទធភាព។

៩-បទបញ្ញ
ា ណៃេះមាៃក្បស្ិទធភាពអៃវត្ចាប់ពីនថ្ៃចេះហតថណលខាណៃេះតណៅ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បញលគេិក្)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ជ
ា ន្ៃរ្សព្ាប់
នុ
បុរល
ា រ
ិ

នៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
ទសសៃៈទូសៅ
បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បញលគេិក្ននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ឈែើមបីព្ក្ងឹងការង្ករអភិ បាេក្ិ ច្បច

ក្តូវបានអនញម័ត

និ ងអនញ វតតតមលឈក្មាងដផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យ

មានក្បសិទិ ភា
ធ ព្ខពស់ទុំងឈេើរឈបៀបឈរៀបរយ ការង្ករសណា
ត ប់ ធានប់ សងគម និងសនតិសញខសងគម ក្នញងស្នខាស្នក្េ
វ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យកាន់ ដតក្បឈសើរឈ ើង
និ ងឈែើ មបីបញលគេិក្ក្លប់ រប
ូ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
មានអាក្បបក្ិ រ ិោនងលងូរន មានមនសិកា វ ិជាាជី វៈ មានស្នមលគីភាព្ និ ងឈមាទភាព្ទូ េុំទលាយ មានការឈោរព្វ ិន័ យ
បានេអ ក្ព្មទុំងឈោរព្ និងអនញ វតតតមច្បាប់ ជាធរមាននានា ដែេមានក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា និ ងអនញ វតតតម
ឈសច្បក្ាីដ

នាុំឈផ្សងៗព្ីស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានសឈក្មច្បក្ុំ

ព្បការ១៖ អុំព្ីការឈក្ជើ សឈរ ើសបញ លគេិក្ច្បូ េឈធវើការ៖

ត់ឈច្បញនូ វឈោេការ

ឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានឈជាលជ័ យ

៍ មួ យច្បុំ នួនែូច្បខាងឈក្កាម៖

បញ លគេិក្ដែេក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសច្បូ េបឈក្មើ ការង្ករឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន

................. បានេញោះក្តដត៖
-

-

មានសញខភាព្ កាយសមបទ សីេធម៌ និងអាក្បបក្ិរ ិោសមរមយ
មានក្ក្មិតវបបធម៌និងបទព្ិ ឈស្នធន៍ ការង្ករស្សបតមតក្មូវការននមញខង្ករដែេក្តូវក្ុំ

ត់

ឈក្ជើ សឈរ ើស (សក្មាប់បញលេ
គ ិក្បឈច្បចក្ឈទស)
ឆ្លងកាត់ ការវាយតនមលព្ីល

ៈក្លប់ ក្លងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យច្បូ េឈធវើបឈក្មើ

ការង្ករស្នក្េបងឈៅតមរយៈឈព្េដែេបានក្ុំ

ត់ មញននិងក្តូវបានទទួ េស្នគេ់បញលគេិក្

ឈព្ញសិទធ
ទទួ េយក្បាននូ វេក្ខខ័

ឌ ការង្ករឈោេការ

េ័យ/វ ិទាស្នាន

៍ និងបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទា

ឈធវើក្ិច្បចសនាការង្ករជាមួយស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ព្បការ២៖ អុំ ព្ីក្បាក្់ឧតាមកា
ា រង្ករ
-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ មញ ននឹងចាប់ ឈផ្តើមច្បូ េបុំឈរ ើការង្ករក្តូវក្ុំ

-

ក្បាក្់ ឧបតាមក្ា តូវទូ ទត់ ចាប់ ព្ីស្នមីជនច្បូ េបុំឈរ ើការង្ករឈដ្ឋយឈបើក្ជូ នចាប់ ព្ីស្នមី ជនច្បូ េបុំឈរ ើ

ត់ក្បាក្់ឧបតាមាការង្ករច្បាស់លាស់

ជាមួ យនាយក្ស្នខាតមរយៈក្ិ ច្បចសនាការង្ករ
ការង្ករ ឈដ្ឋយឈបើ ក្ជូនក្បាក្់ ដខដែេឈៅច្បឈនាលោះនងៃទី១ ែេ់នងៃទី ០៥ ននដខបនាទប់
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-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ នឹ ងក្តូវែុំឈ
បដនាមឈមា៉ា ង

ើងក្បាក្់ដខឧបតាមាការង្ករ និងក្បាក្់ ឈេើក្ទឹក្ច្បិ តត ឈដ្ឋយបានឈធវើការ

អនញ វតតការង្ករឈដ្ឋយមានក្បសិទធភាព្

ឬឈោរព្បានេអតមបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ នឹ ងក្តូវកាត់ ក្បាក្់ឧបតាមាការង្ករ

ច្បុំ ឈពាោះបញលគេិក្ដែេមិនឈោរព្ឈមា៉ា ងការង្ករ

(មក្ឈធវើការមិ នទន់ ឈព្េឈវលា ឬ ឈច្បញមញ នឈមា៉ា ងការង្ករ) អវតតមានោមនច្បាប់ ដតឈេើឈោេ
ការ
ព្បការ៣៖ ការក្ុំ
-

៍ ក្ុំ

ត់ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាតក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឬ ក្បក្ព្ឹ តិ ត

ខញ សព្ីបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងឈដ្ឋយក្បការណាមួ
ន
យ។
ត់ច្បុំនួននងៃឈធវើការ និងក្ុំ

ត់ ឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្តូវបុំ ឈព្ញការង្ករ

ច្បុំ នួនច្បុំនួន ៦នងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ និ ងឈធវើការ៨ឈមា៉ា ងមួ យនងៃ។ សូមបញ្ជ
ា ក្់ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័

យ.............../វ ិទាស្នាន................. ឈបើក្បុំឈរ ើការង្ករ ០៧នងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ ១២ឈមា៉ា ងក្នញងមួ យនងៃ
ច្បុំ ដ
-

ក្បញលគេិក្ទុំងអស់បុំឈព្ញការង្ករឆ្លស់ឈវនឈដ្ឋយឈោរព្ច្បាប់ ននក្ព្ោះរាជាណាក្ក្ក្មពញជា

នងៃឈប់ សក្មាក្ បញលគេិក្ក្លប់ រប
ូ មាននងៃឈប់ សក្មាក្មួ យនងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ ឈៅតមកាេ
វ ិភាលដែេបានឈរៀបច្បុំឈដ្ឋយល

-

ៈក្លប់ក្លងននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ (នងៃច្ប័នទ-ឈៅរ ៍) ក្ព្ឹក្ចាប់ព្ីឈមា៉ា ង៧:០០ែេ់ឈមា៉ា ង១១:៣០ លាៃច្បព្ីឈមា៉ា ង២:០០
ែេ់ឈមា៉ា ង ៥:៣០។

ព្បការ៤៖ រឈបៀបរបបឈធវើការង្ករ
ក្-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ ននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្តូវអនញ វតតការង្ករតម

ដផ្នការទិ សឈៅបទបទបញ្ជ
ា និងឋានញ ក្ក្មការង្ករក្លប់ក្លង៖
-

បញ លគេិក្មានក្់ៗ ឈដ្ឋយមិ នលិ តព្ី ឋានៈក្តូវបានទទួ េនូ វការឈោរព្សិទិ ឯ
ធ ក្ជនឈព្ញច្បាប់
ល

ៈក្លប់ក្លងមានភារក្ិច្បចក្លប់ ក្លង ែឹក្នាុំ និ ងទទូេខញ សក្តូវ

បញ លគេិក្មានភារៈក្ិច្បចទទួេអនញ វតត និ ងក្បតិ បតតិតមល

ៈក្លប់ក្លងក្បក្បឈដ្ឋយការទទួ េខញ ស

ក្តូវខពស់
-

ទុំ នាក្់ទុំនងរវាងបញលគេិក្ដែេមានឋានៈឈសមើ ខពស់ ឬទបជាង ក្តូវដតព្ក្ងឹងមិ តតភាព្ ឈសច្បក្តី
ឈោរព្តមរយៈការសនទនាោន ការជួ បជញុំ បញលគេិក្ ឬការច្បូ េរួមក្នញងក្មមវ ិធីក្ញងសងគ
ន
មនានាឈែើមបី
រក្ា និ ងបឈងាើននូ វច្បុំ

ងមិតតភាព្ដែេមានេក្ខ

បញ លគេិក្ និ ងក្បធាន។
ខ-

ៈរ ឹងមាុំ ក្នញងការស្នាបនារវាងោន និ ងោន

តមការ ិោេ័យ ឬដផ្នក្នីមួយៗ
-

មានដផ្នការ និងក្មមវ ិធី ច្បាស់លាស់ជូនបញ លគេិក្របស់ខួន
ល
អនញវតតរបបក្បជញុំជីវភាព្
ក្ុំ

និ ងឈធវើរបាយការ

៍ ជូនល

ៈក្លប់ ក្លងឱ្យបានឈទៀតទត់ តមឈព្េ

ត់។

ព្បការ៥៖ ការឈក្បើ ក្បាស់រប
ូ សញ្ជាស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន(Logo) សក្មាប់ ដ្ឋក្់ឈៅក្ាេេិខិតផ្លូវការ
(letter Head) របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. រាេ់េិខិតស្ននមទុំ នាក្់ទុំនងការង្ករជាផ្លូវ
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ការដែេច្បញ ោះហតាឈេខាឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា ឬ នាយក្រងស្នខាស្នខាក្តូវឈក្បើក្បាស់រប
ូ សញ្ជា និ ងក្ក្ដ្ឋសេិខិត
របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។
ព្បការ៦៖ ការរក្សាសុ វត្ថភាពការងារ នង
ា ប់ធ្នាប់ក្សន្នែងធ្វកា
ិ សណ្ត
ើ រ៖
-

-

-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ ក្តូវឈសលៀក្ពាក្់ ឱ្យបានសមរមយ និ ងសមស្សបក្នញងឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ។

ក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករការរ ិោេ័យ និងក្ដនលងឈធវើការ បញ លគេិក្ក្តូវពាក្់ ប័ ណ សុំោេ់ខួន
ល
ដែេឈច្បញឱ្យ និ ងច្បញ ោះហតាឈេខាឈដ្ឋយនាយក្ស្នខាស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឬល
ៈក្លប់ ក្លងថានក្់ បនាទប់ ឈផ្ទរសិទធ
ក្នញងក្រ ី មានការបាត់ បង់
បញលគេិក្ក្តូវរាយការ ៍ ជាលាយេក្ខ ៍ អក្សរឈដ្ឋយមានការ
បញ្ជ
ា ក្់ ទទួ េស្នគេ់ព្ីអនក្ក្លប់ ក្លងផ្លទេ់ឈៅកាន់ ការរ ិោេ័យរែាបាេមិ នឱ្យឈេើសព្ី ២៤ឈមា៉ា ង
ការផ្តេ់នូវប
បាត់ បង់
ប័

័ ណ សុំោេ់ខួនងម
ល ី អាច្បឈធវើឈៅបានដតក្នញងក្រ

ី ដែេមានមូ េឈហតញសីព្
ត ី ការ

ណ សុំោេ់ខួនឈនោះក្តូ
ល
វក្បលេ់ឱ្យការ ិោេ័យរែាបាេឈៅឈព្េបញ លគេិក្លាឈប់ ព្ីការង្ករ។

ការក្បលេ់ឈនោះតក្មូវបានោ៉ា ងឈហាច្បណាស់មួយនងៃមញនការលាឈប់ ព្ីការង្ករ
បញ លគេិក្ឈបើ ក្បររងយនត

ភានក្់ ង្ករសនតិសញខ

និងក្មមការ ីនីដផ្នក្អនាម័ យ

ក្តូវឈសលៀក្ពាក្់ឯក្

សណា
ា នដែេស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បលេ់ឱ្យឈៅរាេ់ឈមា៉ា ងឈធវើការ
បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ អាច្បទទួ េឈភ្ៀវផ្លទេ់ខួនឈៅក្ដនល
ល
ងឈធវើការ ឬ ឈៅការ ិោេ័យរបស់ខួនបាន
ល
ែរាបណាមិនឈធវើឱ្យរ ុំខានែេ់ការបុំ ឈព្ញការង្ករននក្ដនលងឈធវើការ

ឬ

ការ ិោេ័យរបស់ខួន
ល

ឈនាោះ។ ក្នញងក្រ ី ចាុំបាច្ប់បញលគេិក្លួរជួបឈភ្ៀវផ្លទេ់ខួនឈៅក្ដនល
ល
ងឈដ្ឋយដ
អនញ ញ្ជាតនូ វឈព្េឈវលាព្ីល
ៈក្លប់ ក្លងខលួនផ្លទេ់

ក្មួយឈដ្ឋយសញុំការ

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ មិ នក្តូវទុំនាស់ ឬ ក្បកាន់បក្សព្ួក្ក្នញងអងគភាព្។ ក្តូវឈច្បោះឈោលយេ់ និ ងជួ យ
ោនឈៅវ ិញឈៅមក្ឈៅឈព្េមានធញ រៈឈែើមបីរក្ាភាព្នងលងូរជាបញ
ន
លគេិក្េអរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទា
េ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ព្បការ៧៖ ការរក្សាឧបក្សរណ៍សម្ភារៈការងារ៖
-

-

-

ក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករបញលគេិក្មានក្់ ៗក្តូវក្បុងក្បយ័តនច្បុំឈពាោះសញវតាិភាព្ការង្កររបស់ខួន
ល
ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់ឧបក្រ ៍ សមាារៈ ការពារសញវតាិភាព្ ឈែើមបីឈច្បៀសវាងឈក្ោោះថានក្់ ឈដ្ឋយក្បការ
ឈផ្សងៗក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករ
បញ លគេិក្ក្តូវឈច្បោះដងរក្ា និងការពារក្ទព្យសមបតតិ សមាារៈ មឈធាបាយ ឬ ឧបក្រ
ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

៍ របស់ស្នខា

និ ងក្តូវឈច្បោះឈក្បើ ក្បាស់ក្បក្បឈដ្ឋយភាព្សនសុំ

សុំនច្ប និ ងក្បុងក្បយ័តខ
ន ពស់
ហាមឈក្បើ ក្បាស់រាេ់ក្ទព្យសមបតតិ

និ ងធនធានរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.........../វ ិទាស្នាន

.............. ឈែើ មបីបឈក្មើផ្េក្បឈោន៍ ផ្លទេ់ខួន
ល ឬ ឈែើមបីក្ិច្បចនឈោបាយរបស់ល

បក្សណាមួ យ។

ក្នញងក្រ ី បញលគេិក្ណាមួយបងាឱ្យមានការខូតខាត ឈធវើឱ្យមានការខូតខាត ឬបាត់បង់ឈដ្ឋយ
ការឈធវសក្បដហសនូ វឧបក្រ ៍ សមាារៈ
ឬក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទា
ស្នាន ក្នញងសមតាក្ិច្បច និ ងឈព្េឈវលាដែេខលួនក្ុំព្ញងទទួ េខញ សក្តូវ នឹងក្តូវទទួេការព្ិ ន័យែូច្ប
មានដច្បងក្នញងក្ិច្បចសនាការង្ករ។
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ព្បការ៨៖ ក្មមសិទិប
ធ ញ្ជា និ ងការឈក្បើ ក្បាស់ព្័ត៌មានស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
-

-

ព្័ ត៌មានរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................លឺ ជាក្ទព្យដែេសាិតឈៅ
ឈក្កាមការក្លប់ ក្លងរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ ឬឈក្បើក្បាស់
តមការឯក្ភាព្ តមឈោេការ

៍ នផ្ទក្ញង
ន និងរក្ាឈក្កាមសិទប
ធ ញ្ជា
រាេ់ការមានឈច្បតនាឈែើ មបីឈក្បើ ក្បាស់ក្ទព្យសមបតតិបញ្ជារបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទា
ស្នានចាុំបាច្ប់ មានការអនញញ្ជាតយេ់ក្ព្មព្ី នាយក្ស្នខាជាមញ នសិន
បញ លគេិក្របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមិនក្តូវបង្កាញឈៅខាងឈក្ៅរាេ់ព្័ត៌មាន
សុំខាន់ ណាមួ យដែេបានបញ្ជ
ា ក្់ឈដ្ឋយល
ក្រ

ី ការខក្ខានមិ នឈោរព្តមឈោេការ

ៈក្លប់ ក្លង ឈដ្ឋយោមនការអនញ ញ្ជាតឈ

ើយ។ ក្នញង
៍ ឈនោះនឹ ងក្តូវទទួ េខញ សក្តូវច្បុំឈពាោះមញ ខច្បាប់ ជាធ

រមាន។

ព្បការ៩៖ អវតតមាន និងសិទិ ឈធ ច្បញច្បូ េដនលងឈធវើការ
-

បញ លគេិក្របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. ក្តូវដតច្បញ ោះហតាឈេខា ក្នញង
បញ្ាីវតតមានក្បចាុំនងៃឈព្េវតតមាន
បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ ក្តូវអនញ វតតច្បាប់ ក្ិច្បចសនាការង្ករ សតីព្ីការឈប់ សក្មាក្ និងឈសច្បក្តីក្បកាស
របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ព្បការ១០៖ ការបឈងាើនសមតាភាព្វ ិជាាជី វៈដែេមាន

-

-

-

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. ក្តូវមានសមតាភាព្
ក្លប់ ក្ោន់ក្ញងការបុំ
ន
ឈព្ញការង្ករជុំ នាញរបស់ខួន
ល
និ ងក្តូវបឈងាើនឈ

ើងជាបនតបនាទប់ និងឥត

ឈប់ ឈរនូ វក្ក្មិ តសមតាភាព្ក្នញងវ ិជាាជី វៈរបស់ខួន
ល

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន...............មានសិទិ ស
ធ ញុំឈៅឈរៀន
វ ិជាាជី វៈបដនាមនិងក្តូវយេ់ក្ព្មព្ី នាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈហើយរាេ់ការច្បុំ ណាយឈផ្សងៗជាបនទញក្របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ក្មមវ ិធីប

ត េ និងការអភិ វឌ្ឍធធានមនញ សស ក្តូវដតអនញវតតឈ
ញត ោះបណា
តមក្ិច្បចសនាឈផ្សងៗរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ើងឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅ

ព្បការ១១៖ ការលាឈប់ព្ីការង្ករ៖

បញ លគេិក្ក្លប់រប
ូ អាច្បមានសិទិ លា
ធ
ឈប់ ព្ីការង្ករបានក្លប់ ឈព្េឈវលា ឈដ្ឋយក្ោន់ ដតផ្តេ់ែុំ
ជូ នស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានជាលាយេក្ខ

ឹង

៍ អក្សរឱ្យបានរយៈឈព្េ ១ដខជាមញ ន ឈដ្ឋយបញ្ជ
ា ក្់ ព្ីមូេ

ឈហតញ ច្បាស់លាស់ និងនងៃ ដខ ដែេក្តូវឈប់។ ក្នញងរយៈឈព្េឈក្តៀមឈប់ ព្ីការង្ករ បញលគេិក្ក្តូវឈរៀបច្បុំឯក្ស្នរ និ ង
សមាារៈឈផ្សងៗដែេជាសមបតតិស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានផ្តេ់ជូនឱ្យឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងការបុំ
ន
ឈព្ញការង្ករមក្
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានវ ិញ។ ក្នញងក្រ ី ដែេបញលគេិក្លាឈប់ព្ីការង្ករឈដ្ឋយោមនមូ េឈហតញច្បាស់លាស់
ឬព្ញុំ បានផ្តេ់ែុំ ឹ ងជូ នស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានជាមញ ន បញលគេិក្ឈនាោះនឹ ងព្ញុំ ទទួ េនូ វក្បាក្់ ឧបតាមាការង្ករ
ច្បញ ងឈក្កាយ ឬអតាក្បឈោជន៍ ព្ីស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈ
ព្បការ១២៖ ការបញ្ឈប់ព្ីការង្ករ៖

បញ លគេិក្នឹងក្តូវបញ្ឈប់ ព្ីការង្ករក្នញងក្រ

០១ដខជាមញ ន។ ក្រ

ើយ។

ី ព្ិឈសសណាមួ យ ឈដ្ឋយក្ោន់ដតជូនែុំ

ឹ ងរយៈឈព្េ

ី បញ្ឈប់ មានែូច្បជា៖
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-

បានក្បក្ព្ឹតិន
ត ូ វក្ុំ ហញសធៃន់ធៃរខញ សព្ី េក្ខខ

-

អសមតាភាព្ក្នញងការបុំឈព្ញភារក្ិ ច្បដច ែេស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានក្បលេ់ជូន

-

យ/វ ិទាស្នាន

ឌ និងបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័

ជាប់ ពាក្់ព្័នន
ធ ឹងបទឧក្ក្ិែឈា ផ្សងៗ។

ព្បការ១៣៖ អុំព្ីសព្
ញ េភាព្៖
បញ លគេិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិន័ យ ការ ិោេ័យរែាបាេនិ ងបញលគេិក្ ការ ិោេ័យសិក្ា ល
ការក្ប

ៈក្មម

ងនានាននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានទុំងអស់ក្តូវអនញវតតបទបញ្ជ
ា ឈនោះ ឈដ្ឋយស្នមរតី

ទទួ េខញ សក្តូវ និ ងតមភារក្ិច្បចឈរៀងៗខលួនឱ្យមានក្បសិទធភាព្។
បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងឈនោះ
ន
អាច្បដក្ដក្បបានឈៅតមតក្មូវការ និងកាេៈឈទសៈចាុំបាច្ប់។ បទបញ្ជ
ា

នផ្ទក្ញងឈនោះមានក្បសិ
ន
ទធភាព្អនញវតតចាប់ ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បណាណេ័យ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ជ
ា ន្ៃរ្សព្ាប់
នុ

បណា
ណ ល័យនៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងបណា
ន
ណ េ័យឈនោះ

លឺឈធវើឈ

ើងសក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ឈៅក្នញងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ងឈែើមបីធានាឱ្យបាននូ វរឈបៀបឈរៀបរយ វ ិន័ យ និងសណា
ត ប់ធានប់េអ ក្នញងការច្បូ េសិក្ាស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណេ័យរបស់

ក្នញងឈោេបុំ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។ ឈែើមបីការក្លប់ ក្លង និងដងរក្ារតនសមបតតិឈនោះឱ្យបានលង់ វងសយូរអដងវង និ ង
រក្ាសិទិទ
ធ ទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករ សូមអនក្អាន និងអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្លប់រូប ក្តូវអនញ វតតតមបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
បណាណេ័យែូច្បតឈៅ៖
ព្បការ១៖

និ សសិតទុំងអស់ក្តូវមានអាក្បបក្ិរ ិោនងលងូនរ សញភាព្រាបស្នរ ទន់ភលន់ និ ងក្តូវឈោរព្តមបទបញ្ា តិតរបស់បណាណេ័យ។

ព្បការ២៖ ឈព្េឈមា៉ា ងសក្មាប់ ច្បូេអាន ឬខចីឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវនានា៖
 ឈរៀងរាេ់នងៃឈធវើការ (ច្ប័នទ-សញក្ក្)

ច្បុំណាុំ៖នងៃបញ
ព្បការ៣៖

 ឈព្េក្ព្ឹ ក្ព្ីឈមា៉ា ង

៧:០០ ែេ់ឈមា៉ា ង

១១:៣០

 ឈព្េរឈសៀេព្ី ឈមា៉ា ង

១៤:០០ ែេ់ឈមា៉ា ង

១៧:៣០

យឈប់ សក្មាក្តមការក្ុំ

ត់ របស់រែានិងក្ុំ

ត់របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ឈែើមបីច្បូេអាន ឬខចីឈសៀវឈៅព្ីបណាណេ័យបាន អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្តូវបង្កាញប័

ណ អានក្បចាុំឆ្នុំដែេឈច្បញឈដ្ឋយ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។
ព្បការ៤៖
ព្បការ៥៖

ឈព្េច្បូេក្នញងបណាណេ័យ អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវសូមរក្ាទញក្សមាារៈផ្លទេ់ខួលនឈៅទីក្ដនលងដែេបណាណរក្សបានក្ុំ

ត់ ។

សូមរក្ាភាព្ឈសៃៀមស្នៃត់សណា
ត ប់ ធានប់េអ មានឥរ ិោបងនងលងូនរ និងសូមជួ យដងរក្ា អនាម័ យ និ ងបរ ិស្នានក្នញងបណាណ
េ័យ ឱ្យបានស្នអតជានិច្បច។

ព្បការ៦៖

ហាមជក្់បារ ី ឈក្បើ ក្បាស់ឈក្លឿងឈញៀន ឈក្លឿងស្សវ ឹង ព្ិស្នរច្បុំ

ី អាហារ ក្នញងបណាណេ័យ។

ព្បការ៧៖ មិ នក្តូវយក្ឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សងៗ ព្ីក្ដនលងមួ យឈៅដ្ឋក្់ក្ដនលងមួ យឈផ្សងឈទៀត ឈពាេលឺ ក្តូវទញ ក្ឈៅក្ដនលងឈែើ មវ ិញ ។
ព្បការ៨៖
ព្បការ៩៖

និសសិតមិ នក្តូវេួច្បឬយក្ ឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សងៗ ព្ីក្ញងបណា
ន
ណ េ័យឈដ្ឋយោមនការអនញញ្ជាតព្ីបណាណរក្ស។
និសសិតក្តូវឈច្បោះជួ យដងរក្ាឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សងៗ មិនក្តូវលូ សឆ្ូត ឬសរឈសរ ឬឈធវើឱ្យរ ដហក្ឈ

ព្បការ១០៖ និ សសិតក្តូវដតទទួ េខញ សក្តូវសងក្ត

ើយ។

ប់វ ិញ រាេ់ការបាត់បង់ ឫខូច្បខាត ច្បុំ ឈពាោះឈសៀវឈៅ ឬ ឯក្ស្នរដែេបានខចីព្ី

បណាណេ័យ។
ព្បការ១១៖ និ សសិតក្តូវបុំ ឈព្ញដបបបទ ឈដ្ឋយភាាប់ប័

ណ សុំោេ់ខួលននិសសិត ឈេខទូ រស័ព្ទ ឈៅក្ដនលងបណាណរក្សមញននឹងខចីឈសៀវឈៅ។
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ព្បការ១២៖ និសសិតអាច្បខចីឈសៀវឈៅ ឫឯក្ស្នរឈផ្សងៗក្នញងមានក្់ ៗបាន១ក្ាេ ក្នញងរយៈឈព្េ២សបាតហ៍។ ក្នញងក្រ
មិនបានយក្មក្សងវ ិញ និសសិតឈនាោះក្តូវបង់ក្បាក្់ព្ិន័យតមការក្ុំ
ព្បការ១៣៖ បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងអាច្បឈធវ
ន
ើការដក្ដក្បបានតមក្រ

ី ហួសឈព្េក្ុំ

ត់

ត់ របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ី ចាុំចាច្ប់របស់ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវទុំងអស់ក្តូវអនញ វតតបទបញ្ជ
ា ឈនោះ ឱ្យមានក្បសិទធភាព្។
ព្បការ១៤៖ បទបញ្ជ
ា ឈនោះមានក្បសិទធភាព្អនញ វតតចាប់ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរេ
ូ ក្ខខ

ឌ និងវ ិធានក្នញងការឈក្ជើសឈរ ើសនាយក្ស្នខា ក្ព្ឹទប
ធ ញរស និងក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
(English Name of University/Institute)

លរខខណ្ឌ ៃិ្វិធាៃរន្ការសព្ជើ
សសរ ើសនាយរសាខា ព្រឹទធបុរស ព្បធាៃសដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់
ុ
នៃសាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. (English Name of University/Institute) មានរច្បនាស
ិ
ក្ក្ុមក្បឹក្ាប ិ ឌ តវទាស្នស្រ្
សត

មពន
័ ធក្លប់ក្លងឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ

និងក្ក្ុមក្បក្
ឹ ាក្បតិបតត។
ិ

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ា

ក្បតិ បតតិែឹក្នាុំឈដ្ឋយនាយក្ស្នខា ដែេមាននាយក្រងស្នខាស្នខាក្បធានការ ិោេ័យ និងក្បធានឈែបា៉ា តម៉ាង់ជា
ឈសនាធិ ការសក្មាប់ ការង្ករក្បតិ បតតិក្បចាុំនងៃ។
១-លរខខណ្ឌនៃការសព្ជើសសរ ើសនាយរសាខា
-

ឈបក្ខជនមានសញ្ជាបក្តចាប់ ព្ីបរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខពស់ឈ

ើង

ឈបក្ខជនក្តូវមានបទព្ិឈស្នធឈេើការង្ករក្លប់ ក្លងឧតតមសិក្ាោ៉ា ងតិច្ប០៥ឆ្នុំ
ឈបក្ខជនក្តូវមានអាក្បបក្ិ រ ិោ និងក្ក្មសីេធម៌
ឈបក្ខជនក្តូវមានកាយសមបទ និងឈព្េឈវលាក្លប់ ក្ោន់

-

ក្តូវច្បញ ោះក្ិច្បចសនាការង្ករជាមួ យនឹងក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេតមការក្ុំ

-

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេជាអនក្ឈក្ជើ សតុំងនាយក្ស្នខា។

ត់ ។

២-ៃីតវ
ិ ិធី ៃិ្វិធាៃការសព្ជើសសរ ើសនាយរសាខា
ការឈក្ជើ សឈរ ើសតុំងដផ្អក្ឈៅឈេើេក្ខ

:

សមបតតិរបស់ បញលគេរួមមានសមតាភាព្ សីេធម៌ បទព្ិឈស្នធន៍ ការង្ករ និ ងការង្ករទុំ នាក្់ ទុំនងេអ
ជាមួ យអនក្ពាក្់ព្័នធ

- ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេក្តូវក្ុំ

ត់ អា

តតិ

និងេក្ខខ

ឌ សុំរាប់ ការឈក្ជើ សឈរ ើសនាយក្ស្នខាតមរយៈ

ការឈបាោះឈឆ្នតឈដ្ឋយយក្សុំឈេងភាលឈក្ច្បើ នននសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

-

ផ្សព្វផ្ាយជាស្នធារ
ក្បព្័ នធស្នរឈអ

ៈោ៉ា ងទូ េុំទូលាយ តមរយៈ ស្នរព្័ត៌មាន ការបិតក្បកាស និងតម

ិច្បក្តូនិច្ប។

៣-តួនាទីៃ្
ិ ភាររិចចរបស់នាយរសាខា
នាយក្ស្នខាននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានសិទធឈព្ញឈេញឈែើមបីក្លប់ ក្លងឈេើការង្ករសិក្ា
ធិ ការ ក្លប់ក្លងរែាបាេឈៅ ការក្លប់ ក្លងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និងក្មមវ ិធី សិក្ានានា
តមអនញ ក្ក្ឹ តយ បទបញ្ា តិ ត និ ងច្បាប់ នានាដែេបានក្ុំ

និ ងឈោរព្

ត់ ។

តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់នាយក្ស្នខាក្តូវ៖
-

ទទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ ការង្ករក្លប់ ក្លងរែាបាេ ការង្ករអនញ វតត និ ង អភិវឌ្ឍន៍ ឈោេ

-

ែឹ ក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សស
ត ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

នឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
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-

ឈក្ជើ សឈរ ើសនិ សសិតឲ្យច្បូ េឈរៀនអនញឈលាមតមការដ
ច្បូ េរួមពាក្់ព្័នធជាមួ យការវាយតនមលលញ
ឈធវើរបាយការ

នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា

ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ភាព្នផ្ទក្ញងស្នខាស្នក្េវ
ន

៍ រាេ់សក្មមភាព្សិក្ាជូនក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និង ក្ី ឡាឲ្យបានឈទៀងទត់

-

ឈោរព្និ ងអនញ វតតតមស្នរាច្បរនិ ងឈសច្បក្តីដ

-

ទទួ េបនទញក្អនញវតតសុំឈរច្បក្ិច្បចការទុំងឡាយរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ព្មទុំងដ្ឋក្់

-

នាុំរបស់រដ្ឋាភិ បាេ

ទទួ េខញ សក្តូវការង្ករក្លប់ក្លងទូ ឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឲ្យែុំ ឈ

ើ រការនូវឈោេ

នឈោបាយដែេបានក្ុំ

ត់ ឈដ្ឋយស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

-

ឈរៀបច្បុំ ការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតតិ

-

ឈធវើរបាយការ

-

ផ្តេ់េិខិតសឈសើរ រង្កវន់និងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ង បញលគេិក្

-

-

ឈរៀបច្បុំលុំឈរាងងវ ិការក្បចាុំឆ្នុំសុំរាប់ ការអភិ វឌ្ឍន៍ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
៍ ក្បចាុំឆ្នុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្ល

ឈនយយហិរញ្ា វតតញក្បចាុំឆ្នុំ

ក្បឹក្ាភិ បាេព្ិនិតយ និ ងឈធវើការផ្សផ្ាយរបាយការ

ឈហើយដ្ឋក្់ ជូនក្ក្ុម

៍

សុំឈរច្បឈេើការង្ករេទធក្មមក្ញងក្ុំ
ន
រ ិតទឹក្ក្បាក្់ មិនឈេើសព្ី ៥,០០០ ែញលាល(ក្បាុំពាន់ ែញលាលអាឈមរ ិក្)
ច្បញ ោះហតតឈេខាឈេើក្ិច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង ក្ិ ច្បចសនាឈផ្សងៗ។

ឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

សតីព្ីការដបងដច្បក្

សិទធអុំណាច្ប និ ងឈៅតមេក្ខនិក្
ត ៈ ក្ព្មទុំងបទបញ្ា តិ ែ
ត នទឈទៀតសតីព្ីបញ្ជ
ា ឈនោះ។ នាយក្ស្នខាលឺបុំឈព្ញរាេ់មញខ
ង្កររែាបាេ និងការក្លប់ ក្លងទុំងឡាយដែេក្តូវបានក្បលេ់ឲ្យតមេក្ខនិ ក្
ត ៈស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទា
ស្នាន................. និ ងតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ញ្ាីរាយនាមល

:ក្លប់ក្លង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

បញ្ា រា
ី យនាម្រណ្:ព្រប់ព្រ្សាខា
លរ

១
២

នាម្

សភទ

ក្បុស
ក្បុស

តួនាទី

រព្ម្ិតសញ្ជ
ញ បព្ត

ជុំនាញ

នាយក្ស្នខា

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្លប់ ក្លង

នាយក្រងស្នខា

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្លប់ ក្លង
ពា

ិ ជាក្មម

៣

ក្បុស

នាយក្រងស្នខា

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

នី តិស្នស្រ្សត

៤

ស្សី

ក្ព្ឹទធបញរស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ឈសែាក្ិច្បច

៥

ស្សី

ក្ព្ឹទធបញរស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

វ ិទាស្នស្រ្សត

៦

ក្បុស

ក្ព្ឹទធបញរសរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

៧

ក្បុស

ក្ព្ឹទធបញរសរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្ញុំ ព្យូទ័ រ

ក្លប់ ក្លង
ក្លប់ ក្លង
ពា

ិ ជាក្មម

៨

ក្បុស

ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្លប់ ក្លង

៩

ស្សី

ក្បធានការ ិោេ័យឈផ្សងៗ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ព្័ ត៌មានវ ិទា

១០

ស្សី

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ភាស្នអង់ឈលលស

១១

ក្បុស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

នី តិស្នស្រ្សត

១២

ក្បុស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ល

១៣

ក្បុស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

១៤

ស្សី

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ហិរញ្ា វតាញ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

១៥

ក្បុស

ឈនយយ

ភាស្នអង់ឈលលស
វ ិទាស្នស្រ្សត
ក្សិក្មម

១៦
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរក្ូ បវតតិរប
ូ ល

ៈក្លប់ក្លង)

RBHraCaNacRkkm<úCa
Cati sasna RBHmhakSRt
~ ~ ~~ ~ ~

រូបថ្ត

CIvRbvtþisegçb
k> Bt’manpÞal;xøÜn
- eKatþnam nig nam..................................GkSrBum<LataMg .................................ePT.................
- ekItéf¶TI ......... Ex ..................qñaM .........CnCati..............................
- muxrbr...................kEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøÚvelx.........PUm.i ...........XMu/sgáat;....................
Rsuk/x½N.Ð .................................extþ/raCFanI............................. .
- elxTUrs½BÞ ...........................
- elxlixitqøgEdn ...........................
x> Bt’manRKYsar
- eQµaHRbBn§ rWbþI .......................søab; rs; ekItéf¶TI ........Ex ...............qñaM ....................... .
- muxrbr.............................. kEnøgRbkbmuxrbrkEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøÚvelx.........
PUm.i ................XM/u sgáat;.............. Rsuk/x½N.Ð ........................extþ/raCFanI..................... .
- cMnYnkUn............ nak;
K> Gas½ydæanbc©úb,nñ
-pÞHelx.............pøÚvelx......... PUm.i ..................XM/u sgáat;........................
Rsuk/x½N.Ð ........................extþ/raCFanI..................... .
X> RbvtiþsikSa
- qñasM ikSaenAkMrit]tþmsikSa³
qñabM Ba©b;karsikSa kMritsBaØabR½t
ÉkeTs
saklviTüal½yEdl
epSg²
)anecjsBaØabR½t
briBaØabR½tCan;x<s;
briBaØabR½t
៤៦
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- cMeNHdwgPasabreTs³ ...........................................................................................................
- cMeNHdwgepSgeTot³ ...........................................................................................................
g> bTBiesaFn¾ nigRbvtþikargar
1> ..................................................................................................... .
2> ..................................................................................................... .
3> ..................................................................................................... .
´)aT¼nag´sUmG³Gagya:g»Larwkfa esckþIraykarN¾kñúgCIvRbvtþixagelIenHsuTE§ tkarBitRtwmRtUv
ebIkúñgkrNI minBitnUvcMNcu NamYy ´)aT¼nag´sUmTTYleTastamc,ab;CaFrman.
sUmP¢ab;CUnmkCamYyCIvRbvtþisegçbenH nUvsBaØabR½tx<s;bMputrbs;´cMnYn 01c,ab;.
eFVIenA.................... éf¶TI ........Ex ..........qñaM ..........
htßelxasamIxøÜn

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរក្
ូ ិច្បចសនា)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

រិចស
ច ៃាការងារ
ភាគី «រ» ៖ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................
ភាគី «ខ» ៖ ណោរ/ណោរស្រស្ី......................................ណរើតនថ្ៃទី..........ដខ...................ឆ្នំ ជៃជ្ញតិ .....................
ស្គនរ់ ណៅនៃេះណលខ............នលូវណលខ..............ក្រុមទី............ភូ មិ..........................ឃំ/ស្ងាកត់ ...................................
ស្រស្ុរ/ខ័

ឌ ................................ណខត្/រាជធាៃី........................................ទូ រស្័ពៃណលខ.....................................។

ភាគីទំ្ពីរបៃក្ពមណក្ពៀ្រនែូចខា្ណក្កាម៖
ព្បការ ១.ភាគី «រ» យល់ក្ពមទទួលយរភាគី «ខ» ឱយចូលបណក្មើការងារណៅស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទា
ស្គថៃជ្ញ

ក្គូបណក្្ៀៃណក្ៅណមា៉ា ្/ណពញណមា៉ា ្ណលើមខវ ិជ្ញា................................................................................
រន្ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................។

ណៅ

ភាគី «ខ» យល់ក្ពមទទួលក្បរ់រនក្មចំៃួៃ...................................ែោលរ ស្ក្មាប់ ០១ ណមា៉ា ្។
ព្បការ ២.ភាគី «ខ» ក្តូវណររពត្តមបទបញ្ញ
ា ននៃរន្ស្ក្មាប់ស្គស្រស្គ្ចារយឱយបៃមឺ ្មា៉ា ត់ ៃិ ្អៃវត្ការងារ ឱយ

បៃស្ណក្មចត្តមភាររិចដេ ែល ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................ក្បគល់ជូៃ។
ព្បការ ៣.រន្ររ

ី មាៃ្រៈចាំបច់ ភាគី «ខ» មាៃភាររិចរេ រក្គូមរជំៃួស្រន្រក្មិតក្បហារ់ ក្បដហល ដែល

ៃិស្សិតរ៏ែូចជ្ញស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃអាចទទួលយរបៃ។
ជំៃួស្បៃ ភាគី «ខ» ក្តូវជូៃែំ

ណៅណពលពំអាចររក្គូមរ

ឹ ្មរនាយរស្គខា ឬ ការ ិយាល័យស្ិរា ឱយបៃមៃ ៤៨ណមា៉ា ្ ណែើមបី

មាៃលទធភាពណ្វើការផ្ទលស្់បូររមម
្
វ ិ្ី ស្ិរា ឬ ជូៃែំ

ឹ ្ែល់ៃិស្សិត។ រន្ររ

ី អវត្មាៃណោយពំមាៃ

ក្គូមរជំៃួស្ ឬ ពំបៃន្ល់ព័ត៌មាៃមរ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ ភាគី «ខ» ក្តូវទទួលខស្ក្តូវ
ចំណពាេះមខៃិស្សិតរ៏ែូចជ្ញ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្គថៃ.................។
ព្បការ ៤.រិចេស្ៃាណៃេះអៃវត្ស្ក្មាប់រយៈណពល..............គិតចាប់ពីនថ្ៃចេះហតថណលខាតណៅ ៃិ្ក្តូវបៃបៃ្
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ស្ក្មាប់រយៈណពលែដែលរន្ររ

ី ពំ មាៃការជូៃែំ

ឹ ្ជ្ញោយល័រខអរសរ

ណោយភាគីទំ្ស្្ខា្

ស្្ីពីការបញ្េប់រិចស្
េ ៃា។ ភាគី «ខ» ចូលបណក្មើការងារចាប់ពីនថ្ៃទី ....... ដខ.............ឆ្នំ..................។
ព្បការ ៥.រន្ររ

ី ភាគី «ខ» ក្បក្ពឹ ត្នៃយពី បទបញ្ញ
ា ននៃរ្ស្ក្មាប់
ន
ស្គស្រស្គ្ចារយ ឬ ក្បក្ពឹត្អំណពើ ដែលនាំឱយ

ខូចនលក្បណយាជៃ៏ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ ភាគី «រ» អាចបញ្ឈប់ការងាររបស្់ភាគី «ខ» បៃ
មៃណពលរំ

ត់ នៃរិចស្
េ ៃា។ ក្បស្ិៃណបើភាគី «ខ» ច្់បញ្ឈប់រិចស្
េ ៃាមៃណពលរំ

ត់ ក្តូវជូៃែំ

ឹ្

ជ្ញោយល័រអ
ខ រសរមរភាគី «រ» ឱយបៃយា៉ា ្តិចពីរដខមៃ ៃិ្មាៃការយល់ក្ពមពី ភាគី «រ» ជ្ញមៃ
ណលើរដល្ដតររ

ី ក្បធាៃស្រ្ិ ណោយមាៃឯរស្គរ ៃិ្ភស្្ត្ត្ជ្ញរ់ ដស្្្ដែល អាចយរជ្ញការបៃ។

ព្បការ ៧.ភាគីទំ្ពីរក្តូវណររព ៃិ្អៃវត្ឱយបៃក្តូវត្តមខលឹមស្គរនៃក្បការដែលមាៃដច្រន្រិ ចស្
េ ៃា។
រន្ររ

ី ភាគីណ្តមួយមិៃណររពត្តមរិចស្
េ មាណៃេះ ក្តូវទទួលខស្ក្តូវចំណពាេះមខចាប់ជ្ញ្រមាៃ។
រិចេស្ៃាណៃេះមាៃក្បស្ិទធភាពចាប់ពីនថ្ៃចេះហតថណលខាណៃេះតណៅ។
ឈធវើឈៅ..................នងៃទី.............ដខ...............ឆ្នុំ...............

ហតាសលខា ឬ សានម្សម្នដ្

ភារី «រ»

ហតាសលខា ឬ សានម្សម្នដ្

ភារី «ខ»
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(ឧទហរ

៍ ជាលុំរក្
ូ មមវ ិធីសិក្ាសក្មាប់ក្ក្មិតបរ ិញ្ជាបក្តរង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

រម្មវិធីសរ
ិ ា
ព្បសភទ៖ ការអប់រ ុំបណ្តុះបណា
ត លបសចចរសទស ៃិ្វិជាាជីវៈ
ម្ហាវិទាល័យ៖ ……………………………………
សដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់៖ ………………………………………….
ម្ុខជុំនាញ៖ ………………………………………….
រព្ម្ិត៖ ៥ (បរ ិញ្ជ
ញ បព្តរ្បសចចរសទស/ឯរសទស/បសចចរវិទា)
១.ឈោេបុំ

ង

ក្មមវ ិធីអប់ រ ុំបរ ិញ្ជាបក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស……..…. ក្តូវបានឈរៀបច្បុំឈ
នូវច្បុំឈ

ើងឈែើមបីផ្េ
ត ់ឱ្យអនក្សិក្ា

ោះែឹង និងជុំនាញទក្់ទងនឹង……………………………………………………………។

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

២.ឱ្កាសការង្ករ
ឈក្កាយព្ីទទួេបានបរ ិញ្ជាបក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស …. អនក្សិក្ាអាច្បទទួេបាននូវឱ្កាស
ការង្ករែូច្បខាងឈក្កាម៖


……………………………………………………………………………………………………………



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

៣.េទធផ្េសិក្ាននក្មមវ ិធីប

ត េ (Program Learning Outcomes: PLO)
ញត ោះបណា

បនាទប់ព្ីបញ្ចប់ការសិក្ាថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស…. អនក្សិក្ានឹងអាច្ប៖
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ក្.ច្បុំឈ

ោះែឹង (Knowledge)
PLO1. បក្ស្ស្នយអុំ ព្ី……………………………………………………………………
PLO2. ព្នយេ់អុំព្ី ………………………………………………………………………..
PLO3. ……………………………………………………………………………………….

ខ.ជុំនាញក្នងការលិ
ត (Cognitive Skills)
ញ
PLO4. ………………………………………………………………………………………
PLO5. ………………………………………………………………………………………
PLO6. ………………………………………………………………………………………

ល.ជុំនាញទុំនាក្់ទុំនងអនតរបញលេ
គ និងការទទួេខញសក្តូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)
PLO7. ……………………………………………………………………………………..
PLO8. ………………………………………………………………………………………

ឃ.ជុំនាញឈេខនព្វនត ព្័ត៌មានវ ិទា និងទុំនាក្់ទុំនង (Numerical Skills, Information Technology, and
Communication)
PLO9. ……………………………………………………………………………………….
PLO10. ………………………………………………………………………………………
PLO11. ………………………………………………………………………………………

ង.ជុំនាញច្បិតច្ប
ត េនា (Psychomotor Skills)
PLO12. ………………………………………………………………………………………..

៤.េក្ខខ

ឌ ននការច្បូេឈរៀន

អនក្សិក្ាក្តូវ៖


មានសញ្ញាបត្របច្ចេ កច្េស និង វ ិជ្ជាជីវៈ៣ (កត្រិរ៤) ឬ



ក្ប



មានវវ ិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្ាាំសិការូ លដ្ឋាន ឬ



មានសញ្ញាបត្រដែលមានរម្រៃ ច្សម ើ

ងធាលក្់មធយមសិក្ាទញតិយភូមិ ឬ
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………………………………………………………………………………………

៥.ច្បុំនួនឈក្ក្ឌ្ីត
ឈៅថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស ….. អនក្សិក្ាក្តូវសិក្ារយៈ ……… ឆ្នុំ និងមានច្បុំនួន
ឈក្ក្ឌ្ីតសរញបច្បុំនួន ………. ឈក្ក្ឌ្ីត។
៦.មញខវ ិជាាក្នងក្មម
វ ិធីសក្
ិ ា
ញ
មុខ វ ិជ្ជាគ្រឹះននឯកដេស
(Basic Major Subjects)

មុខ វ ិជ្ជាសនល
ូ នន
ឯកដេស

មុខ វ ិជ្ជាសគាប់
ការអប់រំេូដៅ

មុខ វ ិជ្ជាដៅកនុងឯក
ដេសណាមួ យ

(Core Major Subjects)

(Subjects for
General
Education)

(Elective Major
Subjects)
(រិនចាំបាច់រំច្លច

កនុងករណីត្្រឹះស្ថាន
ឧរត រសិការិន
អនុវរត តារត្បព័នធ
ច្ត្កឌីរ)
1.
2.

……………….
……………….

1. …………………
2. ……………….

1. ……………
2. ……………

1. ……………
2. ……………

៧.រច្បនាសមព័នក្
ធ មមវ ិធីសក្
ិ ា
 ឆ្នទ
ុំ ី១

ឆ្មាសទី១
មញខវ ិជាា

ឆ្មាសទី២
មញខវ ិជាា

ឈក្ក្ឌ្ីត

១

១

២

២

៣

៣

៤

៤

៥

៥
ច្បុំនួនសរញប

ឈក្ក្ឌ្ីត

ច្បុំនួនសរញប

 ឆ្នទ
ុំ ី២

ឆ្មាសទី១

ឆ្មាសទី២
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មញខវ ិជាា

មញខវ ិជាា

ឈក្ក្ឌ្ីត

១

១

២

២

៣

៣

៤

៤

៥

៥
ច្បុំនួនសរញប

សាំគាល់៖ ចាំច្

ឈក្ក្ឌ្ីត

ច្បុំនួនសរញប

ឹះការសរច្សរចាំនួនច្ត្កឌីរសត្មាប់រុខវ ិជ្ជានីរួយៗ្ួ រអនុវរត ែូចខាងច្ត្ការ៖

-

៣ មានន័យថ្នការសិកាកនុងថ្នាក់មាន៣ច្ត្កឌីរ

-

៣ (២.១.០) មានន័យថ្នការសិកាកនុងថ្នាក់មាន២ច្ត្កឌីរ និងការសិកាត្បរិបរត ិកនុងត្្រឹះស្ថានឧរត រសិកា
ផ្ទាល់មាន១ច្ត្កឌីរ
៣ (២.០.១) មានន័យថ្នការសិកាកនុងថ្នាក់មាន២ច្ត្កឌីរ និងការអនុវរត ជ្ជក់ដសត ង (Fieldwork) មាន១ច្ត្កឌី

-

រ
៨. ការបញ្ជ
ា ក្់អុំព្ីច្បុំនួនឈក្ក្ឌ្ីតសក្មាប់ការសិក្ាក្បតិបតតិ និងការអនញវតតជាក្់ដសតងតមមញខវ ិជាា / វ ិស័
យការង្ករ
មញខវ ិជាា / វ ិស័យការង្ករ

ច្បុំនួនឈក្ក្ឌ្ីត
ការសិក្ាក្បតិបតតិ

ការអនញវតតជាក្់ដសតង

(១ឈក្ក្ឌ្ីត=៣០ឈមា៉ា ង)

(១ឈក្ក្ឌ្ីត=៤៥ឈមា៉ា ង)

១.
២.
៣.
ឹះវ ិស័យការងារ ស្ថរីត្្រឹះស្ថានឧរត រសិកាអាចច្រៀបចាំដ្ឋច់ច្ដ្ឋយដែកពីរុខវ ិជ្ជា ច្ យ
ើ អាច្ិរជ្ជ
ច្ត្កឌីរកនុងករម វ ិធីសិកា ឬជ្ជការបដនា រច្ត្កឌីរ អាត្ស័យច្លើការសច្ត្រចរបស់ស្ថរុីត្្រឹះស្ថានផ្ទាល់។
សាំគាល់៖ ចាំច្

៩. លកខ ខណ្ឌកនុងការេេួ លបនសញ្ញាបគត
អា កសិកាេេួ លបានសញ្ញាបត្របរ ិញ្ញាបត្ររងបច្ចេ កច្េស / ឯកច្េស ច្នឹះ តាររយៈ៖
-

សិកាបញ្េ ប់រុខ វ ិជ្ជាទ ាំងអស់ច្ដ្ឋយច្ជ្ជ្ជ័យ តារចាំនួនច្ត្កឌីរដែលបានកាំណរ់កនុង
ករម វ ិធីសិកា
បានបាំច្ពញការចុឹះករម សិកាដែលបានកាំណរ់កនុងករម វ ិធីសិកា
ត្បែងបញ្េ ប់ (អាចបញ្ចល
ូ ការត្បែងអនុវរត ) ឬការ

រស្ថរណា ជ្ជប់ជ្ជស្ថាពរ

……………………………………………………………………………………………
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១០.ដ្មឹះសញ្ញាបគតដេលនិសសិតជ័យលាភីនរងេេួ លបន៖ បរ ិញ្ញាបត្ររងបច្ចេ កច្េស/ ឯកច្េស…..
សុំោេ់៖ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌ្ីតអបបបរ ិមាសក្មាប់ ក្ក្មិតបរ ិញ្ជាបក្តរងមានច្បុំ នួន៦០ឈក្ក្ឌ្ីត។

ឈធវើឈៅ........................,នងៃទី..........ដខ.............ឆ្នុំ២០១៦
ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់
បានឈឃើញ និងឯក្ភាព្
បានឈឃើញ និងយេ់ក្ព្ម

ក្ព្ឹទប
ធ ញរស

ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ.............វិទាសាាៃ/..........
(English Name of University/Institute)

មហាវិទ្យាល័យ …
ដេប៉ាតឺម៉ាង់ …
បរិញ្ញ
ា បត្រ …
កមមវិធីសិកាលមអិរនៃមុខវិជ្ជាភាពជ្ជអ្នកេឹកនាំ
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ឆ្ន ុំសិរា ២០១៧ - ២០១៨
មញខវ ិជាា៖ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

ឈេខក្ូែមញ ខវ ិជាា៖ ……..............................

មញខវ ិជាាដែេនិសសិតក្តូវឈរៀនមញ ន (Pre-requisite Course)៖ ………………..
ឆ្មាសទី ២ ឆ្នុំទី៤

ច្បុំនួនឈក្ក្ឌ្ីត៖ ៣ (២-០-១)

ស្នស្រ្ស្នតចារយ៖ ………………… MEd in TESOL / MEd (Research)
ឈេខទូរស័ព្ទ៖........................អញីដម៉ាេ៖................................................
១ ការរិរណ្៌នាម្ុខវិជាា
មញខវ ិជាាភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ ឈរៀបច្បុំឈ

ើងឈែើមបីផ្េ
ត ់ឱ្យនិសសិតនូ វឱ្កាសវ ិភាលតងភាព្ក្ទឹ សីត និងការអនញ

វតតជាក្់ ដសតងននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្ញងស្ន
ន
ា ប័ នណាមួ យ ក្នញងឈោេបុំ
ងឈធវើឱ្យការបុំ ឈព្ញការង្ករក្នញងស្នាប័
នរបស់ខួន
ល (នាឈព្េបច្បចញបបនន ឬអនាលត) ឱ្យកាន់ ដតក្បឈសើរ។ មញ ខវ ិជាាឈនោះសិក្ា និ ងវ ិភាលអុំព្ីក្ទឹសីត និ ង
ឈោេលុំនិតងមីននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំែូច្បជាភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្បក្បសីេធម៌ (ethical leadership) Trait
Leadership ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំដបបបឈក្មើ (servant leadership) Transformational Leadership និងភាព្ជា
អនក្ែឹក្នាុំតមស្នានការ

៍ (situational leadership)។ មញ ខវ ិជាាឈនោះផ្តេ់ឱ្យអនក្សិក្ានូវឱ្កាសឆ្លញោះបញ្ជ
ា ង
ុំ

ឱ្យឈឃើញអុំព្ីអីដវ ែេជាេក្ខ

ៈសមបតតិរបស់អនក្ែឹក្នាុំេន
អ ិងបឈងាើតក្ក្បខ័

ឌ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

(leadership framework) េអសក្មាប់ខួនក្ន
ល
ញងការបុំឈព្ញអាជី ព្ និ ងការរស់ឈៅជាមួយែនទក្នញងសងគម។
២. លទធ្លសិរារ ុំរឹ្ទុរ
បនាទប់ ព្ីបញ្ចប់ការសិក្ាមញ ខវ ិជាា ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ និសសិតនឹងអាច្ប៖
CLOs

PLOs

CLO1: វ ិភាគបញ្ញ
ា ទរ់ទ្ៃឹ្ភាពជ្ញអនរែឹរនាំរន្ស្គថប័ ៃណ្តមួ យ។
CLO2: បណ្កើតក្របខ័

11, 12

ឌ ភាពជ្ញអនរែឹរនាំរបស្់ខួៃស្ក្មាប់
ល
ការបំណពញភាររិចេរន្

11, 12, 13,

ស្គថប័ៃឱយមាៃភាពក្បណស្ើរ។

CLO3: បងាាញពីទំៃរចិត្រន្ការក្បស្រស្័យទំ នារ់ ទ្ជ្ញមួយអនរែនទ។

11,12,13

CLO4: ក្បកាៃ់ខាាប់ស្គមរតី ណ្វើការជ្ញក្រុម។

11,12,13

CLO5: ណ្វើបទបងាាញអំពីក្របខ័

ឌ ភាពជ្ញអនរែឹរនាំៃិ្លទធនលគណក្មា្

14

ក្បរបណោយភាពណជឿជ្ញរ់។
៣. តរា្បែ្់សម្សរៀៃ សរម្មភារសរៀៃៃិ្បសព្្ៀៃ ៃិ្ ការវាយតនម្ែ
ស
បាត

CLOs LLOs

ខលឹមស្នរឈមឈរៀន

Teaching
and

Assessment

សក្មមភាព្បឈក្ងៀន ឈរៀន
និងវាយតនមល

ហ៍
Page 46 of 78

Learning
Activities
១

ឈមឈរៀនទី ១៖ ឈសច្បក្តី

-

-

-

ការដ

នាុំអុំព្ីមញខ

វ ិជាា

ឈផ្តើមននភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ

-

ស្នស្រ្ស្នតចារយបង្កាញ
រូបងតអនក្ែឹក្នាុំ
ដែេលួរឱ្យឈកាតសរ
ឈសើ និងឈរៀបរាប់អុំព្ី
មូេឈហតញដែេនាុំឱ្យ
ឈកាតសរឈសើរអនក្
ែឹក្នាុំឈនាោះ។

-

និសសិតលិតអុំព្ីអនក្
ែឹក្នាុំណាមានក្់ដែេ
ខលួនបានស្នគេ់ រួច្ប
ឈរៀបរាប់ក្បាប់និសសិត
ែនទឈទៀត។

-

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

២

ឈមឈរៀនទី ២៖ ក្ក្ម

-

-

-

សីេធម៌ភាព្ជាអនក្

និសសិតក្តូវអានឈម
ឈរៀនមញនមក្ថានក្់

ែឹក្នាុំ

-

ក្ក្ុមព្ិភាក្ា និងបទ
បង្កាញ

-

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ
ក្រ

៣

ឈមឈរៀនទី ៣៖ Trait

-

-

-

Approaches

ស្នស្រ្ស្នតចារយឈេើក្
ក្រ

-

ី សិក្ាទី ១
ី សិក្ា

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
ឈែើមបីច្បូេរួមលុំនិត
វ ិភាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជ
ា ក្នញង
ក្រ

ី សិក្ាឈនោះ
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-

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

-

និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ

ួ រឈែើមបីវាយ

តនមលអុំព្ី Trait
Leadership របស់
៤

ឈមឈរៀនទី ៤៖ ភាព្ជា

-

-

-

អនក្ែឹក្ដបបបឈក្មើ

ខលួន

ស្នស្រ្ស្នតចារយឈេើក្
ក្រ

(Servant

-

Leadership)

ី សិក្ា

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
ឈែើមបីច្បូេរួមលុំនិត
វ ិភាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជ
ា ក្នញង
ក្រ

-

ី សិក្ាឈនោះ

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

-

និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ

ួ រឈែើមបីវាយ

តនមលអុំព្ីភាព្ជាអនក្
ែឹក្ដបបបឈក្មើ របស់
ខលួន
ក្រ ី សិក្ាទី២
៥

លឈក្មាង (Project)

-

-

-

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
និងក្ុំ

ត់បញ្ជ
ា ណា

មួយដែេឈក្ើតមាន
ឈ
-

ើងក្នញងសហលមន៍

ឈរៀបច្បុំដផ្នការ

សក្មមភាព្ និងច្បញោះ
ជួយសហលមន៍ឈនាោះ
ឈែើមបីឈដ្ឋោះស្ស្នយ ឬ
កាត់បនាយបញ្ជ
ា
ដែេឈក្ើតមាន
Page 48 of 78

ការឈរៀបច្បុំរបាយ

៦

ការ

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុមក្នញង

៍ នន Project

ថានក្់ឈែើមបីឈរៀបច្បុំរបាយ
ការ

៍ ឈដ្ឋយមានជុំនួយ

ព្ីស្នស្រ្ស្នតចារយ
បទបង្កាញអុំព្ីេទធ

៧

-

-

-

ផ្េនន Project

និសសិតទុំងអស់ឈធវើ
បទបង្កាញអុំព្ី
លឈក្មាង និងេទធ
ផ្េ

-

ស្នស្រ្ស្នតចារយ និង
និសសិតែនទឈទៀតសួរ
សុំ

ួ រ និងផ្តេ់

ព្័ត៌មានក្ត
៨

-

-

-

ប់

រ ុំេឹក្ឈមឈរៀន
សក្មាប់ការ
ក្ប

ងពាក្់ក្

ណា
ត េ ឆ្មាស
-

ការក្ប

ងពាក្់

ក្ណា
ត េ
ឆ្មាស
៩

ឈមឈរៀនទី ៥៖

-

-

-

Transformational
Leadership

ស្នស្រ្ស្នតចារយឈេើក្
ក្រ

-

ី សិក្ា

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
ឈែើមបីច្បូេរួមលុំនិត
វ ិភាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជ
ា ក្នញង
ក្រ

-

ី សិក្ាឈនោះ

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

-

និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ

ួ រឈែើមបីវាយ

តនមល
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អុំព្ីTransformational
leadership របស់ខួន
ល
ក្រ

១០

ឈមឈរៀនទី ៦៖

-

-

-

Situational

ស្នស្រ្ស្នតចារយឈេើក្
ក្រ

Leadership

-

ី សិក្ា ៣

ី សិក្ា

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
ឈែើមបីច្បូេរួមលុំនិត
វ ិភាល និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជ
ា ក្នញង
ក្រ

-

ី សិក្ាឈនោះ

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

-

និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ

ួ រឈែើមបីវាយ

តនមលអុំព្ី situational
leadership របស់ខួន
ល
ក្រ
១១

ការបឈងាើតក្ក្បខ័

ឌ

-

-

-

ី សិក្ា ៤
រ ុំេឹក្ក្ទឹសីនត នភាព្ជា

ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

អនក្ែឹក្នាុំដែេបាន

(Development of

សិក្ា

leadership
framework)

-

ស្នស្រ្ស្នតចារយព្នយេ់
និងបង្កាញអុំព្ី
ក្ក្បខ័

ឌ ភាព្ជាអនក្

ែឹក្នាុំ
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១២

ការបឈងាើតក្ក្បខ័

ឌ

និសសិតសិក្ាអុំព្ីលុំរូ និង

ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

រឈបៀបឈរៀបច្បុំក្ក្បខ័

(Development of

ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

ឌ

leadership
framework)
១៣

-

-

-

-

ការឈក្តៀម

ស្នស្រ្ស្នតចារយផ្តេ់ព្័ត៌មាន

ឈរៀបច្បុំឈធវើ

ក្ត

បទបង្កាញ

ក្ក្បខ័

ការរ ុំេឹក្ឈម

ែឹក្នាុំរបស់និសសិត

ឈរៀនសក្មាប់

ស្នស្រ្សចា
ត រយដ

ក្ប

ក្ប

ងបញ្ចប់

ប់អុំព្ីការឈរៀបច្បុំ
ឌ ភាព្ជាអនក្
នាុំអុំព្ីការ

ងបញ្ចប់ឆ្មាស

ឆ្មាស
១៤

បទបង្កាញ

និសសិតឈធវើបទបង្កាញអុំព្ី
ក្ក្បខ័

១៥

ក្ប

ឌ ភាព្ជាអនក្

ែឹ ក្នាុំរបស់ខួន
ល

ងបញ្ចប់ឆ្មាស

៤. តរា្វិធីសាន្តសតវាយតនម្ែ
វ ិ្ី ស្គស្រស្្វាយតនមល

ល.រ.

ភាគរយ នៃពិ ៃៃ

ភាពណនលើយតបនៃវ ិ្ី ស្គស្រស្្

ស្រប

វាយតនមលណៅៃឹ្លទធនល
ស្ិរារ ំពឹ្ទរៃីមួយៗ
នៃមខវ ិជ្ញា

១

ក្រ

២

ី សិក្ា

២០%

១

ការឈធវើលឈក្មាង (Project)

២០%

១ ៣ ៤ និង ៥

៣

ការក្ប

២០%

១ និង ២

៤

ការឈរៀបច្បុំក្ក្បខ័

១០%

១ និង ២

៥

ការក្ប

២០%

១ និង ២

៦

ការច្បូ េរួមសក្មមភាព្ក្នញងថានក្់

១០%

៣ និង ៤

ងពាក្់ក្ណា
ត េឆ្មាស
ឌ ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ

ងបញ្ចប់ឆ្មាស

៥. បទបញ្ជ
ា ន្ៃរ្ទារ់
នុ
ទ្ៃឹ្ការសិរា ៃិ្វាយតនម្ែការសិរា សព្ាប់ៃិសស ិត
-

ក្តូវមក្ឈរៀនឈទៀងទត់។ មក្ឈរៀនយឺតបី ែងចាត់ទញក្ថាអវតតមានមួយែង
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-

អវតតមានោមនច្បាប់ច្បុំនួន៥ែង ក្តូវែក្ព្ិ នញ១០%
ទ
ននព្នទញក្ប

ងពាក្់ ក្ណា
ត េឆ្មាស

អវតតមានោមនច្បាប់ច្បុំនួន៥ែង ក្តូវែក្ព្ិ នញ១០%
ទ
ននព្នទញក្ប

ងបញ្ចប់ឆ្មាស

អវតតមានោមនច្បាប់ច្បុំនួនចាប់ព្ី១០ែង ក្តូវែក្ព្ិនញទ៥០% ននព្នទញក្ប

ងពាក្់ក្ណា
ត េឆ្មាស

អវតតមានោមនច្បាប់ច្បុំនួនចាប់ព្ី១០ែង ក្តូវែក្ព្ិនញទ៥០% ននព្នទញក្ប

ងបញ្ចប់ ឆ្មាស

-

បញ្ូច នេទធផ្េវ ិភាលឈេើក្រ ី សិក្ាយឺត១នងៃឈដ្ឋយោមនឈហតញផ្េច្បាស់លាស់ ក្តូវែក្១០%
ខក្ខានមិនបានឈធវើក្ិច្បកា
ច រវាយតនមលណាមួយក្តូវធាលក្់ មញខវ ិជាា

-

ក្រ

-

ី រក្ឈឃើញថាបានេួច្បមលងសុំឈៅរបស់អក្
ន ែនទ (Cheating) ក្តូវទទួ េបានព្ិនញសូ
ទ នយឈេើ

ក្ិច្បចការដែេបានឈធវើ។

៦. សសៀវសៅសិរា ៃិ្ឯរសារសិរាស្ស្ៗ
សសៀវសៅសិរាសោល
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

៍ ជាលុំរស
ូ ីព្
ត ីទីតុំង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

រាយការណ្៍សតរ
ី ីទីត ុំ្នៃសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
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១- ទីត ុំ្

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន........មានទី តុំង និងអោរជាក្មមសិទិ ផ្ល
ធ ទ េ់ខួន/ជារបស់
ល
ជួេរយៈឈព្េ.............

ឆ្នុំ ដែេសាិតឈៅអររណលខ............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រុម...................ភូមិ.......................ឃំ/ស្ងាកត់................................
ស្រស្ុរ/ខ

ឌ ............................ណខត្/រាជធាៃី ........................................។

២- ព្បសភទទីត ុំ្៖ ស្គខាស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ................. មាៃទី ត្តំ្ជ្ញក្គឹ េះស្គថៃឧត្មស្ិរា ដែលមាៃននៃ
ែី ស្របទំ ហំ១៣មx ៥០ម=៦៥១ម២ ។
៣-អាោរសិរា៖ ស្គរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្គថៃ................មានអោរច្បុំនួន........... មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន........... និ ង
បនទប់ទឹក្ច្បុំ នួន........... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូ ច្បខាងឈក្កាម៖

ក្-អោរទីមួយ៖ (អោរ A) មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានក្មពស់............ជាន់ រួមទុំងជាន់ ផ្លទេ់ែី

មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន........... និងបនទប់ទឹក្ច្បុំនួន............... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមជាន់នីមួយៗ
ែូ ច្បខាងឈក្កាម៖
•ជាន់ផ្លទេ់ែី៖ មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- ក្ដនលងទទួ េច្បញ ោះឈ្មោះ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩មx៤.៣ម=៣៨.៧ម២

- បនទប់ក្បជញុំ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៥.១០មx៤.៣ម=២១.៩៣ម២

- បនទប់ទទួ េឈភ្ៀវ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៥.១០មx៤.៣ម=២១.៩៣ម២

- បនទប់ការ ិោេ័យល

ឈនយយ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ៤.៥មx៤.៣ម=១៩.៣៥ម២

- បនទប់ការ ិោេ័យរែាបាេ និ ងបញលគេិក្ ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២
- ក្ដនលងច្បុំ

តឡាន ម៉ាូតូ និងក្ង់ ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ២០មx៤.៣ម=៨៦ម២

- បនទប់ទឹក្

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ១.២មx២ម=២.៤ម២

•ជាន់ទី១៖ មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- បនទប់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេច្បុំ នួន១

មានទុំ ហុំ ៧.២៥មx៣.១០ម=២២.៤៧ម២

- បនទប់ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២

- បនទប់ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២

- បនទប់ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រស

ច្បុំ នួន៥ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២

- បនទប់ក្បធានឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់

ច្បុំ នួន១៥ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២

- បនទប់ការ ិោេ័យធានាលញ

ភាព្អប់ រ ុំនផ្ទក្ញង
ន

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២

- បនទប់ការ ិោេ័យស្ស្នវក្ជាវ និងផ្សព្វផ្ាយ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៦.៨៥មx៤.៣០ម=២៩.៤៥ម២

- បនទប់ការ ិោេ័យសិក្ា និ ងក្ិ ច្បចការនិ សសិត

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២

- បនទប់សមាាសន៍

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ៣.២៥មx៣.១០ម=១០.០៧ម២

- បនទប់ក្ញុំព្យូទ័ រ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២

- បនទប់ស្នេក្បជញុំ

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ ១៨មx៤.៣៥ម=៧៨.៣ម២
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- បនទប់ទឹក្

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៣.២០មx១.១០ម=៣.៥២ម២ ។

•ជាន់ទី២៖ មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- បនទប់សិក្ា

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ ៩មx៤.៣២ម=៣៨.៨៨ម២

- បនទប់សិក្ា

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ ៩មx៣.១៥ម=២៨.៣៥ម២

- បនទប់សិក្ា

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៩មx៤.៣៥ម=៣៩.១៥ម២

- បនទប់សិក្ា

ច្បុំ នួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ ៩.៦៥មx៤.៣៧ម=៤២.១៧ម២

- បនទប់ស្នស្រ្ស្នតចារយ

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ៦មx៤.៣៥ម=២៦ម២

- បនទប់ទឹក្

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ ២.២មx៤.៣៥ម=៩.៥៧ម២។

•ជាន់ទីបួនមានទុំ ហុំ ១៣.២០មx៦.១២ម=៨០.៧៨ម២ ជាបណាណេ័យ។
ខ- អោរទី២ (អោរ B) មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានក្មពស់............ជាន់ រួមទុំងជាន់ ផ្លទេ់ែី
មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន........... និងបនទប់ទឹក្ច្បុំនួន............... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមជាន់នីមួយៗ
ែូ ច្បខាងឈក្កាម៖
•ជាន់ផ្លទេ់ែី មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- បនទប់...........

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- .....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................។
•ជាន់ទី១៖ មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- បនទប់...........

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................។
•ជាន់ទី២៖ មានទុំ ហុំ .........ម×........ម=..........ម២ មានបនទប់ច្បុំនួន..........ដែេដច្បក្ដច្បញជាបនទប់៖
- បនទប់...........

ច្បុំ នួន១ មានទុំ ហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- បនទប់...........

ច្បុំ នួន៣ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ.........ម×........ម=..........ម២

- .....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................។
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បដនាមឈេើឈនោះឈទៀត ឈៅក្នញងអោរ.................. មានបុំពាក្់ ជឈ

ើ ត រយនតច្បុំនួន0២ឈក្លឿង ដែេ0១ឈក្លឿងៗមានទុំហុំ

2.4mx2.2m ឈក្បើ ក្បាស់ Model: Schindler Lifts ដ្ឋក្់ មនញ សសបានក្នញងមួ យឈក្លឿង១៣នាក្់ រ ឺ ១០០០លី
ឈេបឿន1.5m/s មានបុំ ពាក្់ នូវកាុំឈមរា៉ា សញវតាិភាព្តមជាន់ នីមួយៗ មានបុំ ពាក្់នូវឈសវាអញី នធឺ
ទុំ ហុំ................ដែេអាច្បក្លប់ែ

ត ប់ បានឈព្ញបរ ិឈវនអោរសិក្ាទុំងមូ េ

ូក្កាម ក្នញង

ិ តឥតដខសរ (WIFI)

និងមានបុំ ពាក្់ ក្បព្័នព្
ធ នលត់អលគិភ័យ

(មានទុំងបុំ ព្ង់ ព្នលត់អលគិភ័យ និ ងទញ ឈោបាញ់ទឹក្) ។
៤- ទីធាែ
ស្នក្េវ ិទាេ័យ.........../វ ិទាស្នាន............មានទី ធាលសក្មាប់ ដ្ឋក្់ ក្ង់និងម៉ាូតូទុំហុំ៣០ម×៣២ម=៩៦០ម២
ទី ធាលដ្ឋក្់ រងយនតទុំហុំ៨០ម×៦០ម=៤៨០០ម២ ទី ធាលបាេ់ទោះទុំ ហុំ១០ម×២០ម=២០០ម២ ទី ធាលសក្មាប់ហាត់ក្ីឡាទុំ ហុំ
១២ម×៥ម=៦០ម២ ទី ធាលសួនច្បារទុំ ហុំ៤ម×៦០ម=២៤០ម២ និ ងមានទី ធាលសក្មាប់ និសសិតសក្មាក្

ឬ

ណ្វើរិចេការ

ស្គោបៃសមស្សបតមនិ ោមលរញឈកាសេយ។
៥.បរ ិយាកាស
ទី ត្តំ្ស្នក្េវ ិទាេ័យ....................../វ ិទាស្នាន............មាៃបរ ិយាកាស្លអក្បណស្ើរ មាៃខយល់អាកាស្ក្គប់
ក្រៃ់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្លប់ បនទប់សិក្ា និ ងបនទប់អនញវតតមានបុំ ពាក្់មា៉ាសញីនក្តជាក្់ ឈែើ មបីសក្មួេែេ់ការ
ប

ដ េ និ ងមិនមាៃសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរ ំខាៃែល់ការស្ិរាណ
ញដ ោះបណា

ើយ។

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរេ
ូ ិខិតបញ្ជ
ា ក្់ទីតុំង បលង់បុំក្ព្ួញទីតុំង និងច្បុំ

ត)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ឃុ/ុំ សងាកត់....................
សលខ:………………………

លិខត
ិ បញ្ជ
ា រ់
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ទីត ុំ្ បែ្់បុំព្រួញទីត ុំ្ ៃិ្ចុំណ្ត

ណយើ្ណៅស្ងាកត់ /ណមឃំ....................ស្រស្ុរ/ក្រុ្/ខ
ស្ូមបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន៖ក្គឹ េះស្គថៃស្ិរាឯរជៃដែលណស្នើស្ំអាជ្ញាប័

ឌ .........................រាជធាៃី /ណខត្.................................
ណ មាៃណ្មេះថ្ន.......................................................

................................................................................ពិ តជ្ញមាៃទី ត្តំ្ក្បរបអាជី វរមមណៅនៃេះណលខ.....................
នលូវណលខ..............ក្រុមទី..............ភូមិ.........................ឃំ/ស្ងាកត់............................ស្រស្ុរ/ខ
រាជធាៃី /ណខត្................................ពិតក្បរែដមៃ។ ទី ត្តំ្អាជី វរមមខា្ណលើមាៃចំ
ណ្វើែំណ

ើ រណៅរន្ទី ធាល ៃិ្ទី ត្តំ្ចំ

ឌ ...........................

តស្ក្មាប់ ោរ់មណ្ាបយ

តខា្មខពំប៉ាេះពាល់ែល់ស្ណ្ត
្ ប់ ធានប់ រណបៀបណរៀបរយស្គធារ

:ណ

ើយែូ ច

រន្បល្់បំក្ពួញទី ត្តំ្ខា្ណក្កាម៖

........................ នងៃទី…….. ដខ………ឆ្នុំ២០១៦
សម្ឃុ/ុំ សៅសងាកត់

(ឧទហរ

៍ ជាលុំររូ ប
ូ ងតទីតុំងអាជីវក្មម)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រ ូបថតទីត ុំ្អាជីវរម្ម

Page 56 of 78

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៥
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរស
ូ ីព្
ត ីមូេដ្ឋានសមាារៈ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)

រាយការណ្៍សតរ
ី ីម្ល
ូ ដ្ឋឋៃសាារៈនៃ សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
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ទសសៃៈទូសៅ៖
ឈែើ មបីក្លប់ក្លងស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បក្បឈដ្ឋយសមតាភាព្
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានឈរៀបច្បុំ បុំពាក្់នូវសមាារបរ ិកាខ

និងឧបក្រ

លញ

ភាព្

និងក្បសិទធភាព្

៍ មួ យច្បុំ នួនធុំ ឈៅតមសតង់ដ្ឋរនន

ក្ក្សួងអប់ រ ុំយញវជន និ ងក្ីឡាសក្មាប់ បឈក្មើ ឱ្យការឈរៀន ការបឈក្ងៀន និ ងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ
ឈែើមបីឈេើក្ក្មពស់សមតាភាព្លញ

ភាព្

និងក្បសិទភា
ធ ព្និ សសិតក្៏ ែូច្បជាក្ិតានញ ភាព្របស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/

វ ិទាស្នាន។
សមាារបរ ិកាខរ និ ងឧបក្រ

៍ ទុំងឈនាោះមានែូ ច្បខាងឈក្កាម៖

េ.រ

បរ ិោយ

ច្បុំនួន

១

Computer សក្មាប់ អនញ វតត

៣២៤ ឈក្លឿង

២

Computer សក្មាប់ បណាណេ័យ

៣ ឈក្លឿង

៣

Computer សក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងបនទ
ន
ប់ IT

៣ ឈក្លឿង

៤

Computer Server

២ ឈក្លឿង

៥

Computer សក្មាប់ ការ ិោេ័យ

១៣ ឈក្លឿង

៦

LCD Projector

៤៣ ឈក្លឿង

៧

មា៉ា សញីន Printer

៨ ឈក្លឿង

៨

មា៉ា សញីន Photocopy

២ ឈក្លឿង

៩

មា៉ា សញីនក្តជាក្់

៦៧ ឈក្លឿង

១០

ក្ង្ការ

១១ ឈក្លឿង

១១

កាឈម៉ា រាសញវតាិភាព្

៦៤ ឈក្លឿង

១២

តញ ឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ព្ីរនាក្់ )

៣៩៧ តញ

១៣

ឈៅអី មានធានក្់ នែសក្មាប់និសសិត

៧២០

១៤

ឈៅអី ដែក្សក្មាប់និសសិត

១៣៥៥

១៥

តញ សក្មាប់ស្នស្រ្ស្នតចារយ

៤៦ តញ
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១៦

តញ ការ ិោេ័យ

៤៨ តញ

១៧

តញ ធុំសក្មាប់ ក្បជញុំ

៣ តញ

១៨

តញ ក្ញងបណា
ន
ណ េ័យ

១២ តញ

១៩

ឈៅអី សក្មាប់ ការ ិោេ័យ និ ងឈភ្ៀវ

១៩៧

២០

ឈៅអី ក្ញងបណា
ន
ណ េ័យ

៥៤

២១

ឈសៀវឈៅក្នញងបណាណេ័យ

១៥៣៧ ក្ាេ

២២

Computer ឈៅក្នញងបណាណេ័យសក្មាប់ ភាាប់ Internet

០៩ឈក្លឿង

២៣

បុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី 2mbps ែេ់ 8mbps

១០ដខស

ិ ាេ័យ........................../វទ
ិ ាស្នាន.........................មានបណាណ
ឈេើសព្ី ឈនោះឈៅឈទៀតស្នខាស្នក្េវទ
េ័យធុំ ទូលាយ មានបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បណាណេ័យ មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំ នួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ង
តមមញខវ ិជាានី មួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាង
ឈេើមានឈសៀវឈៅសិក្ាភាលឈក្ច្បើ នពាក្់ព្័នឈធ ៅនឹងមញខជុំ នាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់និសសិតច្បុំ នួន៥៨
នាក្់ និ ងមានបុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័ រសក្មាប់ ភាាប់អញិនធឺ ដ
តច្បុំនួន០៩ឈក្លឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើ ក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺដ
បរ ិឈវ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ត Wifi ឈដ្ឋយឥតលិតនងលទុំងក្នញងបណាណេ័យ និ ង

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ញ្ចីរាយនាមស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)
បញ្ា រា
ី យស្មះសសៀវសៅសៅរន្បណា
ណ ល័យ សព្ាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុះបណា
ត លម្ុខជុំនាញៃីម្ួយៗ
ុ
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ចុំណ្ុះរន្សដ្ា
៉ា តឺម្៉ា្់ ៃិ្ម្ហាវិទាល័យតដ្លាៃសសនស
ើ ុំ ុ នៃសារលវិទាល័យ / វិទាសាាៃ....................
ុ
បញ្ា រា
ី យស្មះសសៀវសៅ សព្ាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុះបណា
ត លម្ហាវិទាល័យ..................

សដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់...............................................................................................................................
ម្ុខជុំនាញ...............................................................................................................................

ល.រ

ស្មះសសៀវសៅ

ស្មះអនរៃិរៃធ

ឆ្ន ុំ្លិត

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩

សុំោល់៖ ស្គមីអនរណស្នើស្ំក្តូវណរៀបចំបញ្ាីណ្មេះណស្ៀវណៅណនស្ៗរនត្តមមខជំនាញៃីមួយៗ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៨
ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ / ស្នក្េវ ិទាធិការ / នាយក្
ហតាឈេខា

ឈ្មោះ.......................
(ឧទហរ

៍ ជាលុំរស
ូ ីព្
ត ីដផ្នការយញទស្ន
ធ ស្រ្ស)ត

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សាខាសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)
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ត្ៃការយុ ទធ សា ន្តសតរ យៈសរលតវ្ ម្ធយម្ ៃិ ្ ព្បចា ឆ្
ុំ ន ុំ របស់
ើ
១. សសចរតីស្តម្

សាខាសារលវិ ទាល័ យ ..................../វិ ទាសាា ៃ..................

បច្បចញបបននឈនោះ ឈយើងែឹងឈហើយថាព្ី មួយនងៃឈៅមួ យនងៃ វ ិទាស្នស្រ្សត និ ងបឈច្បចក្វ ិទាមានការរ ីក្ច្បឈក្មើ នោ៉ា ង

ឆ្ប់ រហ័ស ស្សបឈព្េជាមួ យោន និងែុំ ឈ

ើ ការវ ិវតតននស្នានភាព្ឈសែាក្ិច្បច ជាឈហតញ នាុំឲ្យទីផ្ារព្េក្មមមានការ

ក្បក្ួ តក្បដជងឈដ្ឋយទមទរនូ វជុំ នាញឯក្ឈទសព្ិតក្បាក្ែ និងបុំ

ិ នក្បសប់ក្ញងការង្ករ។
ន
ឈឆ្លើយតបតក្មូវការខាង

ឈេើ ៖ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ................./វ ិទាស្នាន..................មានឈោេនឈោបាយ និងយញទស្ន
ធ ស្រ្សែ
ត ឹក្នាុំ
និ សសិតឈឆ្ពោះឈៅកាន់ជុំនាញឯក្ឈទស

និងសមតាភាព្ការង្ករក្បក្បឈដ្ឋយលញ

ធម៌ឈែើមបីឈធវើការរួមច្បុំ ដ

ក្អភិ វឌ្ឍ

សងគមស្សបតមច្បរនតអភិវឌ្ឍភាវូនីយក្មមឈសែាក្ិច្បទ
ច ីផ្ារឈសរ ី។ ឈែើ មបីសឈក្មច្បទិ សឈៅខាងឈេើ ស្នខាស្នក្េវ ិទា
េ័យ................./វ ិទាស្នាន.................. បានយក្ច្បិតតទញក្ដ្ឋក្់ឈែើមបីជុំរញ
ញ ឲ្យមានការអភិ វឌ្ឍ និ ងព្ក្ងឹ ងលញ
ឈេើក្តត៣ជាមូ េដ្ឋាន៖ រច្បនាសមព័នធក្លប់ក្លង ធនធានស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងេក្ខ
នឹ ងរច្បនាសមព័នក្ធ លប់ ក្លង៖
និ សសិត

ោះសមបតតិរបស់និសសិត។ ពាក្់ព្័នធ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានយក្ច្បិ តទ
ត ញ ក្ដ្ឋក្់ ព្ក្ងឹងសមតាភាព្អនក្ែឹក្នាុំក្លប់

េុំដ្ឋប់ ថានក្់ ឈដ្ឋយបានអនញវតតតមឈោេការ
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

ភាព្

៏

ភារក្ិ ច្បទ
ច ុំ នួេខញ សក្តូវ និងទទួ េយក្ក្បព្័ នវា
ធ យតនមលព្ីសុំណាក្់

និ ងមាតបិ ត។ អមជាមួយក្ិ ច្បចការក្លប់ ក្លងននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបាន

ឈរៀបច្បុំក្មមវ ិធី សិក្ាមួ យតមដែេឈឆ្លើយតបឈៅនិងបរ ិបទសងគមដខមរ

និងមានេក្ខ

ោះជាសតង់ដ្ឋអនតរជាតិ ឈដ្ឋយ

មានច្បុំនួនឈមា៉ា ងសិក្ាឈក្ច្បើន ដែេក្នញងឈនាោះមានទុំងភាស្នអង់ឈលលស និ ងក្ញុំ ព្យញទ័រ សក្មាប់ ក្លប់មញខជុំ នាញទុំងអស់
ក្នញងទិ សឈៅឈេើក្ក្មពស់លញ

ភាព្

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

សមតាភាព្

និងក្បសិទធភាព្របស់និសសិត

ជាងឈនោះឈៅឈទៀត

ក្៏ ែូច្បជាក្ិតានញ ភាព្របស់ស្នខា

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានបុំ ពាក្់ សមាារោះសិក្ា

ក្លប់ ក្ោន់ ស្សបតមការវ ិវតតរបស់បឈច្បចក្វ ិទា និ ងលរញឈកាសេយទុំឈនើប។ ឈក្ៅព្ី ការព្ក្ងីក្រច្បនាសមព័នធក្លប់ ក្លង ៖
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានឈក្ជើ សឈរ ើសយក្ស្នស្រ្ស្នតចារយ ដែេមានសមតាភាព្ខពស់ (ក្ក្មិ តវបបធម៌ បទ
ព្ិ ឈស្នធន៍

ការង្ករ និងមានលរញឈកាសេយ) មានជុំនាញឯក្ឈទសច្បាស់លាស់ និ ងក្បកាន់ យក្ឈោេការ

ធម៌( សច្បចធម៌ សមធម៌ យញតិ ធ
ត ម៌ និ ងលញ

៏ សីេ

ធម៌) ឈៅក្នញងអាជី វក្មមរបស់ខួន
ល និ ងឈបាោះព្ញមាជាឈសៀវឈៅក្មមវ ិធី សិក្ា

ឈែើមបីផ្តេ់នូវភាព្ង្កយស្សួេក្នញងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត។

ឈដ្ឋយផ្តេ់លញ

ភាព្សិក្ាមិនអាច្បកាត់ ផ្លតច្ប់ បាន

រវាងការក្លប់ក្លងស្នស្រ្ស្នតចារយ និងនិ សសិតឈនាោះស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈរៀបច្បុំជុំរញ
ញ និ សសិតក្នញងការសិក្ា

ឲ្យមានវ ិន័ យ ការក្បឹងដក្បងសិក្ាជាមួ យស្នស្រ្ស្នតចារយ ការបុំ ឈព្ញភារក្ិ ច្បរច បស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ សវ័យសិក្ាជាក្ក្ុម
និ ងការស្ស្នវក្ជាវឈៅតមបណាណេ័យ។ ឈដ្ឋយដ
ឲ្យនិ សសិតទុំងអស់បុំឈព្ញេក្ខខ

ក្ច្បុំ ឈពាោះនិ សសិតវ ិញ ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានតក្មូវ

ឌ មួ យច្បុំ នួនែូច្បជាវ ិស័យក្នញងការសិក្ា ក្បឹ ងដក្បងសិក្ា

(ស្នតប់ ក្លូព្នយេ់

បុំ ឈព្ញក្ិច្បចការដែេក្លូដ្ឋក្់ ឲ្យសវ័យសិក្ាជាក្ក្ុម និ ងការស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណេ័យ) ឈែើមបីឲ្យព្ួ ក្ោត់ មានសមតា
ភាព្ក្លប់ ក្ោន់ក្ញងការឈរៀបច្បុំ
ន
ែុំឈ

ើ ជីវ ិតរបស់ខួននាឈព្េអនាលតនិ
ល
ងកាលយខលួនជាព្េរែាេរអ បស់សងគមជាតិ ។

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានសញទិែិន
ា ិ យមក្នញងយញទធស្នស្រ្សឈត ែើមបីរម
ួ ច្បុំ ដ
សទយអតត
សញ្ជា
ួ

ក្អភិ វឌ្ឍសងគមជាតិ និ ងឈេើក្

ជាតិ។

២. ត្ៃការយុ ទធ សា ន្តសតរ យៈសរល ៥ឆ្ន ុំ (២០១៣-២០១៧)
រ. ចរខវិ
័
ុ សយ
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ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន...................ក្តូវបនតកាលយខលួនឈៅជាក្លឹ ៈស្នានឧតតមសិក្ាឯក្

ជនមួ យ្នមញ ខឈលឈេើការប

ញត ោះប

ច្បក្ក្ក្មពញជា និងឈេើក្ក្មពស់លញ

ត េ ដផ្នក្បឈច្បចក្វ ិទាព្័ ត៌មានវ ិទា និ ង បលង់និងរច្បនា ឈៅក្នញងក្ព្ោះរាជាណា

ភាព្អប់ រ ុំ ក្លប់ ក្លង ស្ស្នវក្ជាវ និងឈសវាក្មម ឱ្យមានក្ក្មិតអនតរជាតិ ។

ខ. សបសររម្ម

ឈែើមបីធានាឲ្យបាននូ វេទធផ្េននច្បក្ខញវ ិស័យខាងឈេើ

...................ក្តូវបុំ ឈព្ញឈបសក្ក្មមរបស់ខួនឈដ្ឋយ
ល
ប

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន

ត េ និ ងអប់ រ ុំនិសសិតក្បក្បឈដ្ឋយលញ
ញត ោះបណា

ភាព្ និងក្ក្ម

សីេធម៌ ដែេអាច្បផ្តេ់ឱ្កាសជូននិ សសិតនូ វទី ផ្ារការង្ករតមរយៈ ការយក្ច្បិតតទញក្ដ្ឋក្់ ឈេើការអភិវឌ្ឍធនធាន
បញ លគេិក្ និ ងក្លូបឈក្ងៀន ឈសវាក្មមសិក្ាេអព្ិឈសស និ ងទុំ ឈនើ បក្មមឈេើក្មមវ ិធី សិក្ា និងធនធានសមាាររូបវ ័នត ។
រ. តួនាទី ៃិ្ ភារៈរិច៖ច
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន...................មានតួ នាទី ច្បូេរួមអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនញ សសដផ្នក្ប
ឈច្បចក្វ ិទាព្័ ត៌មានវ ិទា និ ង បលង់និងរច្បនា (ឌ្ី ហាញ) ឈែើ មបីរម
ួ ច្បុំ ដ
ក្តីដ

ក្អនញវតតន៍តមឈោេនឈោបាយជាតិ និ ងឈសច្ប

នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា ។
ឃ. សោលបុំណ្្
ស្សបតមច្បក្ខញវ ិស័យខាងឈេើ

ឈែើមបីសឈក្មច្បឈបសក្ក្មម

.....................ឈបតជា្សឈក្មច្បឱ្យបាននូវឈោេបុំ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ............../វ ិទាស្នាន

ងសុំខាន់ ៗ ច្បុំនួនក្បាុំលឺ៖

1) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ា ឱ្យមានលញ

ភាព្ឈែើ មបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹងឈោេនឈោបាយអប់ រ ុំ

ក្មពញជា និងទីផ្ារការង្ករថានក្់ ជាតិនិងអនតរជាតិ។

2) បនតឈេើក្ក្មពស់លញ

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្លប់ ភាលី ពាក្់ ព្័ន។
ធ

3) ឈេើក្ក្មពស់ឈហដ្ឋារច្បនាសមព័នធ

ឈែើមបីោុំក្ទឈេើែុំឈ

ើ រការរបស់ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ឱ្យមានក្បសិទធភាព្។
4) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន បញលគេិក្ និ ងក្លូបឈក្ងៀន ឱ្យកាន់ ដតមានក្បសិទធភាព្ ។
5) ព្ក្ងឹ ងឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ា
ក្បក្បឈដ្ឋយលញ

ភាព្ លញ

ឈែើ មបីធានាថានិ សសិតទទួ េបាននូ វឈជាលជ័ យក្នញងការសិក្ា

ធម៌ និងនច្បនក្បឌ្ិតខពស់ ។

្. ទិសសៅយុទសា
ធ ន្តសត
ឈែើមបីសឈក្មច្បបាននូ វឈោេបុំ

ង

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.............បាន

ដ្ឋក្់ ឈច្បញនូ វទិ សឈៅ និ ងយញទធស្នស្រ្សត ែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖
ទិសសៅទី១ ៖ ព្ក្ងឹងដក្េមអ និ ងអភិវឌ្ឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាឱ្យទុំឈនើប មានលញ

ភាព្ ឲ្យស្សបឈៅនឹ ងទីផ្ារការង្ករ

យុទសា
ធ ន្តសត


បឈងាើតល

ៈក្មមការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា បនតជួបក្បជញុំ ក្តួតព្ិ និតយ និងវាយតនមលក្មមវ ិធី សិក្ា ឱ្យ

បានឈទៀងទត់។


ឈក្ជើ សឈរ ើសសមាសភាព្ល

ៈក្មមការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធីសិក្ា ឈច្បញមក្ព្ី អនក្ឯក្ឈទសអភិ វឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ា

ដែេមានបទព្ិឈស្នធន៍ ក្ព្មទុំងឲ្យមានការច្បូ េរួមព្ី ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រស ក្បធានការ ិោេ័យសិក្ា និងក្លូប
ឈក្ងៀន។
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ឈរៀបច្បុំ ព្ិឈក្ោោះឈោបេ់ជាមួយអនក្ជុំនាញអប់ រ ុំ និងស្នាប័នពាក្់ ព្័នអ
ធ ុំ ព្ីការធានាលញ
ក្មពស់លញ

ភាព្ និងការឈេើក្

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ា។



ឈរៀបច្បុំ កាព្ិ ឈក្ោោះឈោបេ់ឈែើ មបីព្ិភាក្ាអុំព្ីរបក្លុំ ឈហើញនិ ងបរ ិបទងមីៗននការអប់រ ុំ ។



បនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈែើ មបីព្ក្ងឹ ង និងព្ក្ងីក្លញ

ទិសសៅទី២ ៖ បឈងាើនការទទួ េស្នគេ់លញ

ភាព្អប់ រ ុំឱ្យទន់ សម័ យកាេ។

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និ សសិត និងក្លប់ ភាលី ពាក្់ព្័នធ

យុទធសាន្តសត


អនញវតតតមឈោេការ



ឈរៀបច្បុំប

ឌ របស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជន និ ងក្ី ឡា និងល.ទ.ក្

ត េែេ់សិសស និ សសិត និងក្លប់ ភាលីពាក្់ ព្័នធ និងដ
ញត ោះបណា

និ ងការទទួ េស្នគេ់លញ
លញ

៍ និ ងេក្ខខ

នាុំឲ្យបានយេ់ែឹងអុំព្ីការធានា

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ា និ ងបទដ្ឋាននានារបស់ល

ៈក្មាមធិ ការទទួ េស្នគេ់

ភាព្ អប់ រ ុំននក្មពញជា និ ងក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា។

ទិសសៅទី៣ ៖ បនតអភិ វឌ្ឍ ព្ក្ងីក្ឈហដ្ឋារច្បនាសមពន័ធ និងបុំ ពាក្់នូវធនធានសមាារសិក្ាទុំ ឈនើបឱ្យបានក្លប់ក្ោន់
យុទធសាន្តសត


បនតព្ក្ងី ក្ទី តុំង ឬទុំ ហុំអោរឱ្យសមស្សបតមច្បុំ នួនបញ លគេិក្ និ ងក្លូបឈក្ងៀន។



ក្ុំ



ក្នញងបនទប់នីមួយៗក្តូវមានបុំ ពាក្់ មា៉ាសញីនក្តជាក្់ ដែេធានានូ វបរ ិោកាសេអែេ់និសសិត និងអនក្ពាក្់
ព្័ ន។
ធ



ឈរៀបច្បុំក្បឈភទបនទប់សិក្ារួមមាន៖ បនទប់បឈក្ងៀន បនទប់សក្មាប់អនញវតត និងបនទប់ក្បជញុំ ។េ។



បុំ ពាក្់ សមាារបឈច្បចក្វ ិទាព្័ត៌មានវ ិទាឲ្យមានទុំ ឈនើ បក្មមសក្មាប់បឈក្ងៀន ឈែើមបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹ ងក្មមវ ិធី

ត់ក្ពាចប់ ងវ ិកាសក្មាប់ ការក្ស្នង។

សិក្ា។


បុំ ពាក្់បណាណេ័យនូ វបរ ិកាខែូ ច្បជាក្ញុំ ព្យូទ័រឈដ្ឋយតភាាប់ និ ងឈសៀវឈៅក្លប់ ក្ោន់សក្មាប់ សិសស និ ងក្លូ
សិក្ា និងស្ស្នវក្ជាវ។



បនតបដនាមឈសៀវឈៅ ឯក្ស្នរ ទសសនាវែតី ការឈបាោះព្ញ មផ្
ព ាយឈផ្សងៗ ដែេជាស្នននែរបស់និសសិត និង
ក្លូ ឈែើមបីជាជុំនួយក្នញងការសិក្ា និងការបឈក្ងៀន។

ទិសសៅទី៤៖ បនតព្ក្ងឹ ងការក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សស បឈងាើនសមតាភាព្ក្លូបឈក្ងៀន និងលញ

ភាព្បឈក្ងៀន

យុទធសាន្តសត


ក្ុំ

ត់ និងអនញ វតតនូវក្បព្័នធដផ្នការឈក្ជើ សឈរ ើសបញ លេ
គ ិក្ និងក្លូបឈក្ងៀន។



ក្ុំ

ត់ និងអនញ វតត ដផ្នការែុំ ឈ

ើងឋានៈ និ ងតួ នាទី ជាមូ េដ្ឋាន និ ងក្បព្័នធវាយតនមលបញលគេិក្ និងក្លូប

ឈក្ងៀន។


ត េជុំ នាញបដនាមែេ់បញលគេិក្ និងក្លូ។
ញត ោះបណា
ជុំ រញ
ញ ឱ្យបញលគេិក្និងក្លូមានការតុំងច្បិតតខពស់និងច្បូ េរួមអភិ វឌ្ឍស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។



បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្កររបស់បញលគេិក្។



បនតអនញវតតដផ្នការឈក្ជើ សឈរ ើសក្លូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយក្តឹ មក្តូវ និ ងមានតមាលភាព្។



ក្តូវឲ្យតនមល និងមានការតបសនងែេ់ក្លូបឈក្ងៀន ឈែើមបីរក្ាទញក្នូ វក្លូបឈក្ងៀនដែេមានក្ក្មសីេធម៌ និងបទ



បឈងាើនការោុំក្ទ ការបុំប៉ាន និ ងប

ព្ិ ឈស្នធន៍ េៗ
អ ។
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បនតឲ្យមានក្មមវ ិធី ក្ស្នងសមតាភាព្ និងក្មមវ ិធីប



ត េឈផ្សងៗ។
ញត ោះបណា
ព្ក្ងឹ ងយនតការក្លប់ក្លង ឈែើ មបីរក្ាក្លូបឈក្ងៀន និ ងបញលគេិក្ឲ្យបានេអ។



ផ្តេ់ឱ្កាសឈែើមបីឲ្យក្លូបឈក្ងៀនបានដច្បក្រ ុំដេក្បទព្ិ ឈស្នធន៍ ឈែើ មបីដសវងរក្ច្បុំ



ញ ច្បេអ និ ងច្បុំ

ញ ច្បខវោះ

ខាត។


បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្ករស្នស្រ្ស្នតចារយ។



ក្តួតព្ិនិតយឈៅឈេើេទធផ្េការង្កររបស់បញលគេិក្ជាឈរៀងរាេ់ដខ។



ឈធវើការអឈងាត និ ងតមដ្ឋនរាេ់ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ឈដ្ឋយឱ្យនិ សសិតបុំ ឈព្ញនូ វទក្មង់ ស្នទប
សទង់។



ជួ បក្បជញុំ ព្ិភាក្ាការង្ករ រវាងបញ លគេិក្ និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ។



ក្តូវមានតរាងច្បញ ោះហតាឈេខាក្នញងឈព្េច្បូ េ និងឈច្បញព្ី បឈក្ងៀន។




ឈធវើសក្មង់អតាបទ និ ងឈមា៉ា ងបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយជាឈរៀងរាេ់ឆ្មាស។
មានកាឈម៉ារា៉ាសញវតាិភាព្សក្មាប់ តមដ្ឋនក្នញងការឈច្បញនិ ងច្បូ េឈធវើការរបស់បញលគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នតចារយ។

ទិសសៅទី៥ ៖ ព្ក្ងី ក្ឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ាឱ្យកាន់ ដតេអឈ

ើង

យុទធសាន្តសត



បឈងាើនថានក្់ ឈរៀនរួមសក្មាប់និសសិតឈធវើការសិក្ាជាក្ក្ុម និងផ្លលស់បូរមតិ
ត
ឈោបេ់ោន។
ោុំក្ទស្នននែ និ ងវាយតនមលច្បុំឈពាោះេទធផ្េននការសិក្ារបស់និសសិត។



ឈរៀបច្បុំ ក្ក្ុមសក្មបសក្មួេ និ ងឈសវាក្បឹក្ាឈោបេ់ជាមួ យនិ សសិត។



ជួ យនិ សសិតក្នញងការដសវងរក្ការង្ករឈធវើ។



អនញវតតក្មមវ ិធីអនញ វតតផ្លទេ់សក្មាប់ និសសិតឈៅបនទប់ IT ឬឈៅបនទប់ហឹក្
វ ហាត់បលង់ និ ងរច្បនា



បឈងាើនក្មមវ ិធីទសសនក្ិច្បចសិក្ា តមបណា
ត ក្ក្ុមហញន និ ងសហក្ោសឈផ្សងៗ។



បឈងាើតក្មមវ ិធីក្បក្ួ តក្បដជងសក្មាប់ និសសិត។



បឈងាើតលឈក្មាងការឈផ្សងសក្មាប់ និសសិតឈធវើការង្ករជាក្ក្ុម។



ក្តូវមានក្មមវ ិធីព្ក្ងឹងច្បុំ ឈ

ោះែឹ ងបដនាមែេ់និសសិត តមរយៈសិកាខស្នលា។

៣. ត្ៃការយុទឋសាន្តសតរយៈសរលម្ធយម្ (២០១៣ ដ្ល់ ២០១៦) ៖

តមរយៈដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េដវង ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េមធយម ជាការក្ុំ

ឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានទិ សឈៅរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ុំ
យញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េមធយមែូច្បតឈៅ៖


ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានលុំ ឈរាងបឈងាើតថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្ត

ត់ នូវដផ្នការ

ត់ដផ្នការ

និងថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរងឈេើមញខជុំ នាញ

ក្លប់ ក្លងក្បព្័ នព្
ធ ័ ត៌មានវ ិទា និងជុំ នាញបលង់និងរច្បនាបដនាមឈទៀតឈែើ មបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹងតក្មូវការរបស់
អនក្ដែេក្ប

ងធាលក្់ សញ្ជាបក្តមធយមសិក្ាទញ តិយភូ មិដែេច្បង់បនតការសិក្ាឈៅស្នក្េវ ិទាេ័យ/

វ ិទាស្នាន។


អភិវឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ាជាក្បចាុំ ឈែើ មបីឱ្យស្សបតមការអភិវឌ្ឍរបស់សងគមជាតិ អនតរជាតិ ទីផ្ារការង្ករ
និ ងតមបទដ្ឋានរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជននិងក្ី ឡា។
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ព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ទុំងដផ្នក្លរញឈកាសេយ ច្បុំឈ

ោះែឹង ជុំ នាញនិ ងការស្ស្នវក្ជាវបដនាម

តមរយៈការឈបើក្វលគបុំប៉ានឈព្េខលី ឬបញ្ូា នឱ្យឈៅច្បូ េរួមការសិក្ាថានក្់ ជាតិ និងអនតរជាតិ ឬឈធវើទសសន
ក្ិ ច្បចសិក្ាស្ស្នវក្ជាវនានា។


ព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្បញលគេិក្

និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយឈព្ញឈព្េរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

បឈច្បចក្ឈទសននការក្លប់ ក្លង

ការស្ស្នវក្ជាវរួមទុំងការក្លប់ក្លងឯក្ស្នរ

ឈៅឈេើ

និងសមាារៈឱ្យមានក្បសិទាភាព្

ខពស់ដងមឈទៀត។


ព្ក្ងឹ ងលញ

ភាព្អប់ របស់និសសិតជាក្បចាុំ ឈដ្ឋយព្ក្ងឹ ងវ ិន័ យ ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ ការច្បញ ោះក្មមសិក្ា

និ ងក្តួតព្ិនិតយការសិក្ារបស់និសសិត និងឈធវើការក្តួតព្ិនិតយការសិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំ ឬផ្តេ់ការ
ឈេើក្ទឹក្ច្បិ តដ ែេ់និសសិតដែេឈរៀនព្ូ ដក្។


បឈងាើតឱ្យមានក្ិច្បចសហក្បតិ បតតិការ

ជាមួ យនឹ ងក្លឺស្នានឧតតមសិក្ាទុំងឈៅក្នញងក្បឈទស

និងឈក្ៅ

ក្បឈទស រួមទុំងអងគការសាប័នឈផ្សងៗផ្ង។

៤. ត្ៃការសរម្មភារព្បចា ុំឆ្ន ុំ (២០១៣ ដ្ល់ ២០១៤) ៖
តមរយៈដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េដវង ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េមធយម ជាការក្ុំ
ដផ្នការឈែើ មបីសឈក្មច្បឱ្យបានទិ សឈៅរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ត់នូវ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ុំ

ត់

ដផ្នការយញទស្ន
ា
ស្រ្សរត យៈឈព្េខលីែូច្បតឈៅ៖


ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេឈរៀងរាេ់ដខឈែើមបីក្តួតព្ិនិតយឈេើរាេ់សក្មមភាព្ក្បចាុំដខ
របស់វ ិស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និ ងរក្ែុំ ឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជ
ា ដែេឈក្ើតមាន។



ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំ តមដផ្នក្នី មួយៗ ឈែើ មបីផ្សព្វផ្ាយ រាេ់ការសឈក្មច្ប ទុំងឡាយរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ា
ភិ បាេ និងក្តួតព្ិនិតយរាេ់សក្មមភាព្អនញ វតតន៍ក្ញងដផ្ន
ន
ក្របស់ខួនក្ព្មទុំ
ល
ងរក្ែុំឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជ
ា
ដែេឈក្ើ តមានឈ



ើង។

ក្តួតព្ិនិតយ និងវាយតនមលឈៅឈេើសក្មមភាព្សិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំនូវរាេ់ក្តី មាស រាេ់ឆ្នុំ និ ង
ឈេើក្ដផ្នការសក្មមភាព្បនត។



ព្ក្ងី ក្ការបុំ ពាក្់ មូេដ្ឋានសមាារៈរូបវនត និ ងសមាារៈឧបឈទសឈៅតមតក្មូវការជាក្់ ដសតង។



ឈរៀបច្បុំឱ្យមានបណាណេ័យសក្មាប់ ឱ្យនិ សសិតសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ។



ឈរៀបច្បុំឱ្យមានសក្មមភាព្ឈផ្សងៗជាក្បឈោជន៍ ែេ់សងគមជាតិ ។



ឈធវើទុំនាក្់ទុំនងជាមួ យស្នាប័ នដែេពាក្់ ព្័នាក្ញការប
ន
ព្ិ ឈស្នធន៍នូវលញ

ភាព្អប់រ។
ុំ

ត េនិងស្ស្នវក្ជាវឈែើមបីផ្លលស់បូរបទ
ត
ញត ោះបណា



ជុំ រញ
ញ ឱ្យស្នស្រ្ស្នតចារយច្បងក្ក្ងឯក្ស្នរបឈក្ងៀនឈែើ មបីឈបាោះព្ញ មព។



ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹក្ច្បិតែ
ត េ់ស្នស្រ្ស្នតចារយលុំ រូ

ក្នញងសក្មមភាព្ប ញត ោះបណា
ត េ និងឈធវើសក្មមភាព្ឈផ្សងៗ
ដែេទក្់ទងឈៅនឹងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានតមរយៈ ការផ្តេ់នូវប័
ណ សរឈសើរ ការផ្តេ់ឱ្កាស
ឈផ្សងៗ និងការែុំ ឈ

ើងក្បាក្់ ដខ ឬ ក្បាក្់ឈមា៉ា ងឈៅតមេទាភាព្របស់វ ិស្នក្េវ ិទាេ័យ/ទាស្នាន។



ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹ ក្ច្បិតតែេ់និសសិតព្ូ ដក្ តមរយៈការផ្តេ់នូវប័

ណ សរឈសើរ រួមទុំងសមាារៈសិក្ាឈផ្សងៗ។



ឈធវើការដក្េមអ និ ងអភិ វឌ្ឍដផ្នការសក្មមភាព្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានជាក្បចាុំ និ ងសក្មមភាព្
បឈងាើតងមី ឈែើមបីឱ្យសមស្សបឈៅតមសក្មមភាព្ឈសែាក្ិច្បច នឈោបាយ វបបធម៌ និងសងគម។

៥. សសចរតស
ី ៃនដ្ឋ
ិ ឋ ៃ
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ល

ៈក្លប់ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្ព្មទុំងនិសសិតននវ ិទាស្នានសញីតិក្ទុំងអស់មានឈមាទនភាព្ និ ង

ជុំ ឈនឿោ៉ា ងមញតមាុំច្បុំឈពាោះស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន................ថា ជាក្លឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ាែ៏ េអ
ក្នញងច្បុំ ឈណាមក្លឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ានានា ក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ ឧតតមភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្មមវ ិធី សិក្ា
ស្សបតមសតង់ដ្ឋ ទុំ ឈនើ បក្មមននសមាាររូបវនតនិងឈោេការ ៍ ដ
នាុំ ដែេបានបង្កាញព្ីលញ
ភាព្របស់និសសិត លឺ
ជាភសតតងបញ្ជ
ា ក្់ោ៉ាច្បាស់។
ញ
ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដត ែេបានឈរៀបច្បុំបឈងាើតខាងឈេើ វាព្ិតជាផ្តេ់នូវទិ សឈៅនានា ដែេជួ យឈអាយឈយើង្ន
ឈៅសឈក្មច្បបាននូ វឈជាលជ័យងមីៗឈផ្សងឈទៀតនាឈព្េអនាលត។
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន................ ឈបតជា្បនតព្ក្ងឹង និ ងបនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈេើក្
ក្មពស់នូវរាេ់ស្នននែ និ ងបនតឈក្ជើ សឈរ ើសល

ៈក្លប់ ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ដែេមានឈទព្ឈកាសេយ សមតាភាព្

ជុំ នាញខពស់ ឈែើ មបីឈធវើការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្ាយច្បុំ ឈ
ជុំ រញ
ញ ឲ្យល

ោះែឹ ងឲ្យបានទូ េុំទូលាយ។ ដផ្នការយញទស្ន
ធ ស្រ្សឈត នោះ នឹង

ៈក្លប់ ក្លង បញលគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្ព្មទុំងនិ សសិត ននស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ............../វ ិទាស្នាន

...........ទុំងមូ េឈធវើការសហការ ឈែើមបី្នឈៅសឈក្មច្បបាននូ វភាព្ឈជាលជ័ យ និ ងភាព្នាុំមញខឈល។
ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..............ដខ...............ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរប
ូ ញ្ចីរាយនាមស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
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(English Name of University/Institute)
បញ្ា រា
ី យនាម្សាន្តសាតចារយ សព្ាប់បណ្តុះបណា
ត លម្ុខជុំនាញៃីម្ួយៗ ចុំណ្ុះរន្សដ្ា
៉ា តឺម្៉ា្់ ៃិ្
ុ
ម្ហាវិទាល័យតដ្លាៃសសនស
ើ ុំ ុ នៃសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................
បញ្ា រា
ី យនាម្សាន្តសាតចារយ សព្ាប់ម្ហាវិទាល័យ............
សដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់..............................................................................
ម្ុខជុំនាញ..............................................................................
រព្ម្ិត
សញ្ជ
ញ បព្ត
ល.រ

១

សោតតនាម្
/នាម្

សភទ

(ប

ិឌ ត/

អនញប

ិឌ ត/

បរ ិញ្ជាបក្ត)

ឯរសទស/
ម្ុខជុំនាញ
រន្សញ្ជ
ញ
ុ
បព្ត

ម្ុខវិជាា
បសព្្ៀៃ
(គ្រូម្នាក់អាចបងគ្រៀន
បានយ៉ារងគ្ចន
ើ ៣
មុខវិ ជ្ជា)

-មញខវ ិជាា……

ឆ្ន ុំ ៃិ្ឆាស(ឆ)
តដ្លបសព្្ៀៃម្ុខវិជាាៃីម្ួយៗ
ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្.១

ឆ្.

ឆ្.

ឆ្.

បទរិ
សសាធៃ៍

-មញខវ ិជាា……
-មញខវ ិជាា……
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩
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សុំោល់៖ ស្គមីអនរណស្នើស្ំក្តូវណរៀបចំបញ្ាីណ្មេះស្គស្រស្គ្ចារយណនស្ៗរនត្តមមខជំនាញៃីមួយៗ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៨
ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ / ស្នក្េវ ិទាធិការ / នាយក្
ហតាឈេខា

ឈ្មោះ.......................

(ឧទហរ

៍ ជាលុំរក្ូ បវតតិរប
ូ ក្លូបឈក្ងៀន)

RBHraCaNacRkkm<úCa
Cati sasna RBHmhakSRt
~ ~ ~~ ~ ~

រូបថ្ត Page 68 of 78
៤៦

CIvRbvtþisegçb
k> Bt’manpÞal;xøÜn
- eKatþnam nig nam.....................GkSrBum<LataMg ..............ePT.............................
- ekItéf¶TI ......... Ex ......... qñaM .........CnCati..............................
- muxrbr .............................kEnøgRbkbmuxrb pÞHelx.........pøvÚ elx.........PUm.i ...........XMu/sgáat;..........
Rsuk/x½N.Ð .........extþ/raCFanI..................... .
- elxTUrs½BÞ ...........................
- elxlixitqøgEdn ...........................
x> Bt’manRKYsar
- eQµaHRbBn§ rWbþI .................søab; rs; ekItéf¶TI ........ Ex ........ qñaM ........ .
- muxrbr.............................. kEnøgRbkbmuxrbrkEnøgRbkbmuxrbr pÞHelx.........pøvÚ elx.........
PUm.i ...........XM/u sgáat;.......... Rsuk/x½N.Ð .........extþ/raCFanI..................... .
- cMnYnkUn ............ nak;
K> Gas½ydæanbc©úb,nñ
-pÞHelx.........pøÚvelx......... PUm.i ...........XM/u sgáat;.......... Rsuk/x½N.Ð .........extþ/raCFanI..................... .
X> RbvtiþsikSa
- qñasM ikSaenAkMrit]tþmsikSa³
qñabM Ba©b;karsikSa kMritsBaØabR½t
ÉkeTs
saklviTüal½yEdl
epSg²
)anecjsBaØabR½t
briBaØabR½tCan;x<s;
briBaØabR½t
- cMeNHdwgPasabreTs³ ...........................................................................................................
- cMeNHdwgepSgeTot³ ...........................................................................................................
g> bTBiesaFn¾ nig Rbvtþikargar
1> ..................................................................................................... .
Page 69 of 78

2> ..................................................................................................... .
3> ..................................................................................................... .
´)aTsUmG³Gagya:g»Larwkfa esckþIraykarN¾kñúgCIvRbvtþxi agelIenHsuTE§ tkarBitRtwmRtUv ebIkgñú krNI
minBitnUvcMNucNamYy ´)aTsUmTTYleTastamc,ab;CaFrman.
sUmP¢ab;CUnmkCamYyCIvRbvtþisegçbenH nUvsBaØabR½tx<s;bMputrbs;´cMnYn 01c,ab;.
eFVIenA.................... éf¶TI ........Ex ..........qñaM ..........
htßelxasamIxøÜn

(ឧទហរ

៍ ជាលុំររូ បាយការ

៍ សតីព្ីភាព្រ ឹងមាុំ និងវឌ្ឍនភាព្ននការប

(Logo of University/Institute)*

ត េរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)
ញត ោះបណា

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាៃ.................

(English Name of University/Institute)
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រាយការណ្៍
សតរ
ី ី

ភាររ ឹ្ា ុំ ៃិ្វឌ្ឍៃភារនៃការបណ្តុះបណា
ត លរបស់សារលវិទាល័យ/វិទាសាាៃ......................

១.ឈសច្បក្តីឈផ្តើម

ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........ក្តូវបានទទួ េស្នគេ់ឈដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាេននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្
ក្មពញជា តមអនញ ក្ក្ិតយឈេខ.......អនក្ក្.បក្ ច្បញ ោះនងៃទី.....ដខ........ឆ្នុំ២០....... សដីព្ីការទទួ េស្នគេ់ស្នក្េវ ិទាេ័យ
........../វ ិទាស្នាន........... និ ងក្បកាសឈេខ.......... អយក្.បក្ ច្បញ ោះឈៅនងៃទី........ដខ...........ឆ្នុំ២០........ សដីព្ីការ
ទទួ េស្នគេ់ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន ឈៅស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........។
ឈោងតមអនញ ក្ក្ិ តយ
ែុំ ឈ

និងក្បកាសខាងឈេើឈនោះ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........បានឈបើក្ឲ្យ

ើ រការឈេើការប

ដ េនិ សសិតឲ្យឈឆ្លើយតបច្បុំ ឈព្េឈវលាឈៅនឹងឈសច្បក្ដីក្តូវការជាបនតបនាទប់
និ ងជា
ញដ ោះបណា
ចាុំបាច្ប់ បុំផ្ញតរបស់ក្បឈទសក្មពញជា
ឈែើមបីរម
ួ ច្បុំដ
ក្ការអភិ វឌ្ឍធនធានមនញសសរបស់ក្បឈទសក្មពញជាឲ្យមានលញ
ភាព្ ក្បសិទិ ភា
ធ ព្ និងលញ

វឌ្ឍិទុំងការបឈក្ងៀន ការស្ស្នវក្ជាវ និងទុំងការឈរៀនរបស់និសសិត។

ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........បានឈធវើការដក្េុំអជាក្បចាុំឈេើក្មមវ ិធីប

ដ េធនធាន
ញដ ោះបណា
ិ ឌ ត ឈែើមបីអភិ វឌ្ឍន៍ សងគមក្មពញជាស្សបតមឈោេ

មនញ សស របស់ខួន
ល ក្បក្បឈដ្ឋយ សមតាភាព្ ឧតតមភាព្ និ ង លតិប
នឈោបាយច្បតញឈកា
របស់រាជរដ្ឋាភិ បាេ និ ងស្សបតមក្មមវ ិធីនឈោបាយអប់ រ ុំរបស់ក្ក្សួង អប់ រ ុំ យញវជន និង

ក្ី ឡា ក្នញងការឈេើក្ក្មពស់លញ
ភាព្អប់ រ ុំ រួមទុំងការអភិ វឌ្ឍក្មាលុំងបញ្ជាញា របស់ជាតិ និ ងឈែើរតួនាទី ក្ញងការ
ន
ក្ុំ
ត់ សមតាភាព្ែឈ ើ ដ មឈនោះរបស់ក្មពញជានាយញលគសម័ យស្នក្េភាវូបបនី យក្មមននសហសសវតសងមីឈនោះ។

២-រច្បនាសមព័នធ និងការក្លប់ក្លង

ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........មានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេច្បុំនួន.......រូប ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្
ច្បុំ នួន.......រូប ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រងច្បុំ នួន.......រូប ក្ព្ឹ ទធបញរសច្បុំនួន.......រូប ក្ព្ឹ ទធបញរសរងច្បុំនួន..............រូប
ក្បធានឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ ច្បុំនួន.............រូប

ក្បធានការិោេ័ យរែាបាេច្បុំនួន..........រូបអនញ ក្បធានការោ
ិ េ័ យរែាបាេ

ច្បុំ នួន..........រូបក្បធានការោ
ិ េ័ យល
និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន..........រូប

ឈនយយនិ ងហិ រញ្ា វតាញច្បុំនួន..............រូបអនញ ក្បធានការោ
ិ េ័ យល

ក្បធានការ ិោេ័យសិក្ាច្បុំនួន.....រូប

ឈនយយ

អនញ ក្បធានការ ិោេ័យសិក្ាច្បុំ នួន......រូប

ក្បធានការ ិោេ័យក្ិច្បចការនិ សសិត ច្បុំនួន...........រូប អនញ ក្បធានការ ិោេ័យក្ិច្បកា
ច រនិ សសិត ច្បុំនួន..........រូប ក្បធាន
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូេដ្ឋានច្បុំនួន.........រូបក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានច្បុំ នួន.........រូប។
៣-ក្មមវ ិធីសក្
ិ ា និងការបឈក្ងៀន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........បានឈធវើការប

ត េថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរង បរ ិញ្ជាបក្ត និ ង
ញត ោះបណា
បរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខពស់ ឈដ្ឋយសិក្ាតមក្បព្័នធឈក្ក្ឌ្ី ត មាន០៥មហាវ ិទាេ័យ ក្នញងច្បុំ ឈណាមមហាវ ិទាេ័យទុំង០៥
ឈនាោះមានែូ ច្បខាងឈក្កាម៖

១.មហាវ ិទាេ័យសិេបៈ មនញ សសស្នស្រ្សត និ ងភាស្នបរឈទស បានឈធវើការប

ត េថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរង
ញត ោះបណា
និ ងបរ ិញ្ជាបក្ត ដែេមានមញខជុំ នាញ.................................................................................។
២.មហាវ ិទាេ័យវ ិទាស្នស្រ្សត

និ ងបឈច្បចក្វ ិទា

ត េថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរង
ញត ោះបណា
បរ ិញ្ជាបក្តដែេមានមញ ខជុំនាញ............................................................................................។
៣.មហាវ ិទាេ័យសងគមស្នស្រ្សត

និ ងនី តិស្នស្រ្សត

បានឈធវើការប

និ ង

បានឈធវើការប

និង

ត េថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរង
ញត ោះបណា
បរ ិញ្ជាបក្ត មានមញខជុំ នាញ.....................................................................................................។
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៤.មហាវ ិទាេ័យក្លប់ ក្លងពា

ិ ជាក្មម

និងឈទសច្បរ

៍ បានឈធវើការប

ត េថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្តរង
ញត ោះបណា
បរ ិញ្ជាបក្ត ដែេមានមញ ខជុំ នាញ.............................................................................។
៥.មហាវ ិទាេ័យក្សិក្មម ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................។

ទន្ទឹមន្ឹងនន្េះដែរ ក្នុងចំនោមមហាវ ិទាល័យទំង៥ មាន្នែប៉ាតឺម៉ាង់សរុបចំន្ួន្១៥ ដែលមាន្មុខជំនាញសរុបចំន្ន្
ួ
២៣ ដែលមាន្អជ្ញាបណ្ណ រច
ួ ន យ
្ ល មាន្ែូចជ្ញ៖ ១.
ើ ក្នុងននាេះមាន្មុខជំនាញចំន្ួន្១៥ បន្ ន្ិងក្ំពុងែំនណ្ើរការបណ្ុ ្ េះបោ

ំ ញ.............៣........។ ចំដណ្ក្មុខជំនាញមិន្ែំនណ្ើរការបណ្ុ ្ េះបោ
មុខជំនាញ.......... ២.មុខជនា
្ លមាន្ចំន្ួន្០៤មុខជំនាញ
មាន្ែូចជ្ញ៖ ដែលសថិតក្នុងការខិតខំប្បឹងដប្បងរក្វ ិធើសាស្រស្ឱ្យែំនណ្ើរការ ែូចជ្ញ៖ ១.មុខជំនាញ.......... ២.មុខជំនាញ.............
៣........។

៤-ស្នស្រ្ស្នតចារយនិងបញលេ
គ ក្
ិ
ស្នស្រ្ស្នតចារយឈៅស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........មានច្បុំនួន..................នាក្់ ដែេក្នញងឈនាោះមាន

ស្នស្រ្ស្នតចារយណពញណមា៉ា ្ចំៃួៃ...............នារ់ ៃិ ្ស្គស្រស្គ្ចារយណក្ៅណមា៉ា ្ចំៃួៃ................នារ់ ។
៥-ក្ុំឈ

ើ ននិសសិតច្បូេសិក្ា
ស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន...........ក្តូវបានរាជរដ្ឋាភិ បាេទទួ េស្នគេ់ឱ្យឈធវើការប

ត េចាប់
ញត ោះបណា
ព្ី ឆ្នុំ.................តមរយៈអនញ ក្ក្ឹ តយឈេខ..............អនក្ក្.បក្ ច្បញ ោះនងៃទី..........ដខ..........ឆ្នុំ២០..........។ ក្នញងរយៈឈព្េ
១១ឆ្នុំក្នលងមក្ឈនោះ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបាន និងក្ុំព្ញងឈធវើការប ញត ោះបណា
ត េនិ សសិតច្បុំ នួន១១ជុំនាន់ មាន
និ សសិតសរញបច្បុំនួន២៦៦២នាក្់ ស្សី៩១៦នាក្់ ឈេើក្ក្មិ តបរ ិញ្ជាបក្តរង បរ ិញ្ជាបក្ត និ ងបរ ិញ្ជាបក្តជាន់ ខស
ព ់ ែូ ច្បខាង
ឈក្កាម៖
ក្.ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរង
+ជុំ នាន់ ទី១ មាននិ សសិតច្បុំនួន២៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០២នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី២ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន២៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៦នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន៦២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៣២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៤នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន៨៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន២៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៥ មាននិ សសិតច្បុំនួន៨៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៥នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់
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-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៦ មាននិ សសិតច្បុំនួន៥១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១២នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន០៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៧ មាននិ សសិតច្បុំនួន៦៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន០៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
-ជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់
-ជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំនួន១០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន ០០នាក្់។
+ជុំ នាន់ ទី៨ មាននិ សសិតច្បុំនួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់។
+ជុំ នាន់ ទី៩ មាននិ សសិតច្បុំនួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី១០ មាននិ សសិតច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី១១ មាននិ សសិតច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់ ។
និ សសិតសរញបឈរៀនឈៅថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរងទុំង១១ជុំ នាន់ មានច្បុំ នួន៥១០នាក្់ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សី៩
ត ៩នាក្់ ឈេើ
មញ ខជុំ នាញច្បុំនួន០៤ លឺ ៖ ១.ក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សស ២.ភាស្នអង់ ឈលលស ៣.នីតិស្នស្រ្សត និង៤.ព្័ ត៌មានវ ិទា។
ខ.ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្ត
+ជុំ នាន់ ទី១ មាននិ សសិតច្បុំនួន៧៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន២៦នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន១៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់ ។

-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន១៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី២ មាននិ សសិតច្បុំនួន១០២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន២៥នាក្់

-ជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំនួន៥៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៦នាក្់
-ជុំ នាញល

ឈនយយ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន២២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់

-ជុំ នាញភាស្នអង់ឈលលសច្បុំនួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់ ។

+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន១២២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣៨នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៥៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៨នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៣៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២២នាក្់

-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៣៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៨នាក្់។
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+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន១០៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន១៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន២១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៥ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៩៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៧៣នាក្់

-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៩នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥០នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន០៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៤១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១១នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៦ មាននិ សសិតច្បុំនួន២៤៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន៩៨នាក្់

-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៧៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៨នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៤៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៧ មាននិ សសិតច្បុំនួន២១៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១០៤នាក្់

-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៥៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២៣នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៣៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០២នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៨ មាននិ សសិតច្បុំនួន៣០៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១១៩នាក្់

-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣៦នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៨៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥៧នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៦នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៣៦ នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០២នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៩ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៥៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន៧៩នាក្់

-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៥៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៣៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២៩នាក្់

Page 74 of 78

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន២៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៩នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៩នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០០នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៥នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី១០ មាននិ សសិតច្បុំ នួន២៣៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១១៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២២នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៧៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន៥៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២២នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន៤៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៧នាក្់ ។

+ជុំ នាន់ ទី១១ មាននិ សសិតច្បុំ នួន២៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៩៤នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៣នាក្់
-មញខជុំ នាញល

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៤៧នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈលលសច្បុំ នួន២៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន១៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន៣៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៦នាក្់ ។

និ សសិតសរញបឈរៀនឈៅថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តទុំង១១ជុំ នាន់មានច្បុំនួន១៩៩០នាក្់ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សី៨
ត ០០នាក្់ ឈេើ
មញ ខជុំ នាញច្បុំនួន០៦ លឺ ៖ ១.ក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សស ២.ល
ឈនយយនិងហិរញ្ា វតាញ ៣.ធនាោរនិងហិរញ្ា វតាញ ៤.ភាស្ន
អង់ឈលលស ៥.ព្័ត៌មានវ ិទា និ ង៦.នីតិស្នស្រ្ស។
ត
ល.ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខស
ព ់
+ជុំ នាន់ ទី១ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី២ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៥ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០២នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០២នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៦ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្លប់ ក្លងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់ ។
និ សសិតសរញបឈរៀនឈៅថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខពស់ទុំង៦ជុំ នាន់ មានច្បុំនួន១៦២នាក្់ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សី១
ត ៧នាក្់
ឈេើមញខជុំ នាញច្បុំ នួន០២ លឺ៖ ១.ក្លប់ ក្លងធនធានមនញសស និង២.នីតិស្នស្រ្ស។
ត
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ក្ សក្មាប់ មញខជុំនាញដែេឈសនើសញុំទុំង០២ឈនោះ (មញ ខជុំ នាញព្័ត៌មានវ ិទា និ ងមញខជុំ នាញធនាោរ

ឈដ្ឋយដ

និ ងហិរញ្ា វតាញ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានប
បរ ិញ្ជាបក្តរង

ត េ០៤ជុំ នាន់ រច្ប
ួ ឈហើយ។ ឈេើសព្ី ឈនោះឈទៀត និសសិតថានក្់
ញត ោះបណា
និងបរ ិញ្ជាបក្តជុំ នាន់ ទី០១ែេ់ទី០៤ដែេបានសិក្ាឈេើមញខជុំនាញព្័ ត៌មានវ ិទា និ ងមញខជុំ នាញ

ធនាោរនិ ងហិរញ្ា វតាញបានបញ្ចប់ ការសិក្ា និងបានទទួ េសញ្ជាបក្តរួច្បឈហើយដែរ។ រ ីឯនិ សសិតជុំ នាន់ទី០៥ទី ០៦
ក្ុំ ព្ញងសិក្ាឈៅឈ

ើយ។

៦.ទីតង
ុំ អោរ និងបនទប់សក្
ិ ា និងការឈក្តៀមទញក្អោរ និងបនទប់សក្
ិ ា សក្មាប់ឈធវើការប
េ័យងមី/ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ងី/ម មញខជុំនាញងមី

ត េមហាវ ិទាញត ោះបណា

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន........មានទី តុំង និ ងអោរជាក្មមសិទិ ផ្ល
ធ ទ េ់ខួន/ជារបស់
ល
ជួេរយៈ ឈព្េ.............

ឆ្នុំ ដែេសាិតឈៅអររណលខ............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រុម...................ភូមិ.......................ឃំ/ស្ងាកត់................................
ស្រស្ុរ/ខ

ឌ ............................ណខត្/រាជធាៃី ........................................។ ទី តុំងននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈនោះ

មាននផ្ទែីសរញបទុំ ហុំ.........ម×.........ម=.................ម២ និ ងមានអាោរសិក្ាច្បុំ នួន០៥ មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន៣៩បនទប់

ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូច្បខាងឈក្កាម៖
-អោរទី១ (A) មានទុំ ហុំ២៨ម×៩ម=២៥២ម២ ក្ុំ ព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន៧បនទប់ ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា
បនទប់៖ សហសិក្ាខានតមធយម១ទុំ ហុំ១៦ម×៩ម=១៤៤ម២ បនទប់សហសិក្ាខានតតូច្ប១ទុំ ហុំ ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់
សិក្ា៥ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។

-អោរទី២ (B) ទុំ ហុំ៣២ម×៩ម=២៨៨ម២ ក្ុំព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៩បនទប់ ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា
បនទប់៖ សហសិក្ាខានតតូច្ប៤ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់សិក្ា៥ដែេបនទប់នីមួយៗ
មានទុំ ហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។

-អោរទី៣ (C) ទុំ ហុំ៤៨ម×៩ម=៤៣២ម២ ក្ុំ ព្ស់៣ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន១៨បនទប់ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជា

បនទប់៖ បនទប់ឈលាក្នាយក្១ទុំ ហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់ឈលាក្នាយក្រង២ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ៤ម×
ម=៨ម

២

បនទប់ការ ិោេ័យហិរញ្ា វតាញ១ទុំ ហុំ៤ម×ម=២០ម

២

បនទប់ព្ិឈក្ោោះឈោបេ់១ទុំ ហុំ៣ម×៤ម=១២ម

២

ការ ិោេ័យក្ញុំព្យូទ័រ និងផ្សព្វផ្ាយ១ទុំ ហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់ស្នស្រ្សចា
ត រយ១ទុំ ហុំ៤ម×៤ម=១៦ម២ បនទប់

២

បនទប់
សហ

ការ ិោេ័យ/ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់១ទុំ ហុំ២៤ម×៩ម=២១៦ម២ និ ងបនទប់សហសិក្ាខានតតូ ច្ប១ទុំ ហុំ១២ម×៩ម=៥៧៦២ បនទប់
ឈស្នតទសសន៍ច្បុំនួន១ទុំ ហុំ៩ម×៨ម=៧២ម២ បនទប់សិក្ាច្បុំ នួន៨ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំ ហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។

-អោរទី៤ (D) ទុំ ហុំ២៨ម×៩ម=២៥២ម២ ក្ុំព្ស់១ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំ នួន១ ជាបនទប់សហសិក្ាខានតធុំទុំហុំ

២៨ម×៩ម=២៥២ម២។

-អោរទី៥ (E) ទុំ ហុំ២៦ម×៩ម=២៣៤ម២ ក្ុំព្ស់២ជាន់ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៤បនទប់ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ជាបនទប់

៖ សហសិក្ាខានតតូច្ប១ទុំហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់ក្ញុំព្យូទ័ រ១ទុំ ហុំ១២ម×៩ម=១០៨ម២ បនទប់បណាណេ័យ១ទុំ ហុំ១៦
ម×៩ម=១៤៤ម២ និងបនទប់សិក្ា១ទុំ ហុំ៨ម×៩ម=៧២ម២។
-មានបនទប់អនាម័ យសក្មាប់ បញរស និងនារ ីដ្ឋច្ប់ ឈដ្ឋយដ
៧.មូេដ្ឋានសមាារៈនិងការឈក្តៀមទញក្នូវសមាារៈឧបក្រ

ក្ព្ី ោន សរញបច្បុំនួន៣២បនទប់។
៍ មួយច្បុំនួនសក្មាប់ឈធវើការប

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ងី/ម មញខជុំនាញងមី

ត េមហាវ ិទាេ័យងមី/
ញត ោះបណា

ស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន........បានឈក្តៀមទញ ក្នូ វសមាារៈមួ យច្បុំ នួនសក្មាប់ ឈធវើការប
ឈៅស្នខាងមី ឬ មញ ខជុំ នាញងមី ែូច្បខាងឈក្កាម៖
េ.រ

បរ ិោយ

ត េ
ញត ោះបណា

ច្បុំនួន
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១

បនទប់អនញ វតត Computer ទុំហុំ ៥៥(ម២)ច្បុំ

២

បនទប់លូរលុំនូរ ទុំ ហុំ ៧៥(ម២)ច្បុំ

៣

Computer សក្មាប់ អនញ វតត

៣២៤ ឈក្លឿង

៤

Computer សក្មាប់ បណាណេ័យ

៣ ឈក្លឿង

៥

Computer សក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងបនទ
ន
ប់ IT

៣ ឈក្លឿង

៦

Computer Server

២ ឈក្លឿង

៧

Computer សក្មាប់ ការ ិោេ័យ

១៣ ឈក្លឿង

៨

LCD Projector

៤៣ ឈក្លឿង

៩

មា៉ា សញីន Printer

៨ ឈក្លឿង

១០

មា៉ា សញីន Photocopy

២ ឈក្លឿង

១១

មា៉ា សញីនក្តជាក្់

៦៧ ឈក្លឿង

១២

ក្ង្ការ

១១ ឈក្លឿង

១៣

កាឈម៉ា រាសញវតាិភាព្

៦៤ ឈក្លឿង

១៤

តញ ឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ព្ីរនាក្់ )

៣៩៧ តញ

១៥

ឈៅអី មានធានក្់ នែសក្មាប់និសសិត

៧២០

១៦

ឈៅអី ដែក្សក្មាប់និសសិត

១៣៥៥

១៧

តញ សក្មាប់ស្នស្រ្ស្នតចារយ

៤៦ តញ

១៨

តញ ការ ិោេ័យ

៤៨ តញ

១៩

តញ ធុំសក្មាប់ ក្បជញុំ

៣ តញ

២០

តញ ក្ញងបណា
ន
ណ េ័យ

១២ តញ

២១

ឈៅអី សក្មាប់ ការ ិោេ័យ និ ងឈភ្ៀវ

១៩៧

២២

ឈៅអី ក្ញងបណា
ន
ណ េ័យ

៥៤

២៣

ឈសៀវឈៅក្នញងបណាណេ័យ

១៥៣៧ ក្ាេ

ញ ោះនិ សសិត៦០នាក្់

ញ ោះនិ សសិត៣០នាក្់

៧ បនទប់
៦ បនទប់
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២៤

Computer ឈៅក្នញងបណាណេ័យសក្មាប់ ភាាប់ Internet

០៩ឈក្លឿង

២៥

បុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី 2mbps ែេ់ 8mbps

១០ដខស

ឈេើសព្ី ឈនោះឈៅឈទៀតស្នក្េវ ិទាេ័យ................./វ ិទាស្នាន........................មានបណាណេ័យធុំ ទូលាយ
មានបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បណាណេ័យ

មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំនួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ងតមមញខវ ិជាា

នី មួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាងឈេើមាន
ឈសៀវឈៅសិក្ាភាលឈក្ច្បើនពាក្់ ព្័នធឈៅនឹ ងមញ ខជុំ នាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់ និសសិតច្បុំ នួន៥៨នាក្់ និង
មានបុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី 2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័ រសក្មាប់ ភាាប់ អញិនធឺដ
០៩ឈក្លឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើ ក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺ ដ
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

តច្បុំនួន

ត Wifi ឈដ្ឋយឥតលិតនងលទុំងក្នញងបណាណេ័យ និ ងបរ ិឈវ

៨.ទីធាែ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ.........../វ ិទាស្នាន............មានទី ធាលសក្មាប់ ដ្ឋក្់ ក្ង់និងម៉ាូតូទុំហុំ៣០ម×៣២ម=៩៦០ម២

ទី ធាលដ្ឋក្់ រងយនតទុំហុំ៨០ម×៦០ម=៤៨០០ម២ ទី ធាលបាេ់ទោះទុំ ហុំ១០ម×២០ម=២០០ម២ ទី ធាលសក្មាប់ហាត់ក្ីឡាទុំ ហុំ
១២ម×៥ម=៦០ម២ ទី ធាលសួនច្បារទុំ ហុំ៤ម×៦០ម=២៤០ម២ និ ងមានទី ធាលសក្មាប់ និសសិតសក្មាក្

ស្គោបៃសមស្សបតមនិ ោមលរញឈកាសេយ។

ឬ

ណ្វើរិចេការ

៩.បរ ិយាកាស

ទី ត្តំ្ស្នក្េវ ិទាេ័យ....................../វ ិទាស្នាន............មាៃបរ ិយាកាស្លអក្បណស្ើរ មាៃខយល់អាកាស្

ក្គប់ ក្រៃ់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្លប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញ វតតមានបុំពាក្់ មា៉ាសញីនក្តជាក្់ឈែើមបីសក្មួេែេ់
ការប

ដ េ និងមិនមាៃសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរ ំខាៃែល់ការស្ិរាណ
ញដ ោះបណា

ើយ។

ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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