ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រូបថត

ព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជន និ្រីឡា

៤៦

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ

ពារយសសនស
ើ អា
ុំ ុ ជាាប័ណ្ណបស្កើត/ទទួលសាាល់ព្្រះសាានឧតតម្សិរា
(រម្មវិធស
ី រ
ិ ាជាតិ និ្/ឬ រម្មវិធស
ី រ
ិ ាអនតរជាតិ)

នាងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បាទឈ្មោះ......................ឈ្មោះជាអក្សរឡាតុំង.........................ឆ្នុំក្ុំឈ ើ ត......................ជនជាតិ...........
សញ្ជ
ា តិ...............ជា.................................ស្ននក្់ ឈៅផ្ទោះឈេខ..............ផ្លូវឈេខ..................ក្រុមទី.................ភូមិ...................
ឃញុំ/សង្កាត់...................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ

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

ប័

ណ ឈេខ........................

ឬ េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.............................ទូ រស័ព្ទឈេខ................................E-mail............................................................។

សូម្សោររជូន

ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជន និ្រីឡា
រម្មវតាុ ៖ សំណណ្ើសំអាជ្ញាប័ ណ្ណបណ្កើត  ក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរាស្ថធារណ្ៈ ឬ  ទទួ លស្ថាល់បណ្កើតក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរាឯរ

ជន ជ្ញក្បណេទស្ថរលវ ិទាល័យ ដែលមានណ្មឹះជ្ញអរសរដមមរ...............................................និ្ណ្មឹះជ្ញអរសរអ្់ ណ្េស...…
..............................ដែលមានទីតំ្សាិតឈៅអាសយដ្ឋានឈេខ.............ផ្លូវឈេខ..............ក្រុមទី ............ភូមិ....................
ឃញុំ/សង្កាត់.......................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ

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

ស្ថរលវ ិទាល័យណនឹះណ្វើការបណ្តឹះបណ្ត
ត លរក្មិត  បរ ិញ្ញាបក្តរ្  បរ ិញ្ញាបក្ត ណោយអនវតតតមរមមវ ិ្ីសិរា 

ជ្ញតិ  អនតរជ្ញតិ ដែលមានមហាវ ិទាល័យចំនួន........ ណែប៉ា តឺម៉ា្់.......និ្មមជំ នាញ.......... ែូចខា្ណក្កាម៖
១- មហាវ ិទាល័យ................................................................
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................
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២- មហាវ ិទាល័យ................................................................
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

៣- មហាវ ិទាល័យ................................................................
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

៤- មហាវ ិទាល័យ................................................................
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................
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+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

៥- មហាវ ិទាល័យ................................................................
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖

-មមជំនាញ.............
-មមជំនាញ.............

...............................

ការណសនើសំបណ្កើតស្ថរលវ ិទាល័យណនឹះណែើមបីរួមចំ ដណ្ររន្ការអេិ វឌ្ឍកាងារបណ្តឹះបណ្ត
ត លរក្មិ តណក្កាយម្យមសិរា

និ្ជំរញការស្រស្ថវក្ជ្ញវដននរវ ិទាស្ថស្រសត បណចេរណទស វបប្ម៌ និ្ស្ាម ណោយអេិ វឌ្ឍ្នធានមនសសឱមានសមតាភាពមពស់ទំ្
ចំណណ្ឹះែរ្ ជំ នាញ សីល្ម៌ ្ំនិតយឆ្ននក្បឌ្ិ ត ្ំនិតបណ្កើតថ្មី និ្ស្ថមរតី សហក្្ិនភាព សក្មាប់អេិ វឌ្ឍក្បណទសជ្ញតិ ។

សូមឯរឧតតមណមតតពិនិតយលទធភាពអនញ្ញាតឱយនា្មាំ/មាំ បទបនណបើរែំ ណណ្ើរការស្ថរលវ ិទាល័យជ្ញនេូវការណោយ

អនណក្រឹះ។

សូមជូនភាាប់មរជ្ញមួ យនូ វ៖
-

រូបថ្តថ្មីមាេស់រមមសិទិធអាជ្ញាប័ ណ្ណ ៤x៦

៣សនេររ(ចាប់ ណែើម)

-

លិមិតបញ្ញ
ា រ់តំរល់ក្បរ់ ធានាជ្ញអចិ ឆ្្នតយ៍ណៅរតនាររជ្ញតិឆ្នរមពជ្ញ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

-

រិចេសនាជ្ញមួយក្រសួ្អប់រ ំយវជន និ្រីឡា

លិមិតបញ្ញ
ា រ់ របស់ក្រសួ្ពាណ្ិជារមម អំពីការចឹះបញ្ាីពាណ្ិជារមមបណ្កើតក្រុមហន(រ)
របស់អនរណសនើសំ (ក្បសិនណបើអនរណសនើសំមិនមានសញ្ញ
ា តិដមមរ) ណោយភាាប់មរជ្ញមួយនូ វ
លរខនិតរៈក្រុមហនដែលជ្ញឧបសមព័នធឆ្នការចឹះបញ្ាីពាណ្ិជារមមបណ្កើតក្រុមហន (រ)

ឯរស្ថរអេិ បលរិចេនិ្ការក្្ប់ក្្្ ណោយភាាប់មរជ្ញមួ យនូវរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្

និ្បទោាន/បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្ដែលពារ់ព័នធអេិបលរិចេរចនាសមព័នធក្្ប់ ក្្្ការណរៀបចំ
និ្ការក្បក្ពរតតណៅនិ្តរា្អ្ាការណលមរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យដែលណសនើសំ៖
. លរខនិរ
ត ៈរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិ បល ណោយភាាប់មរជ្ញមួ យនូវ
រំណ្ត់ ណហត ក្បជំរបស់ ក្រុមក្បររាេិ បល និ្បញ្ាីវតតមានក្បជំ

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ក្រុមក្បររាេិ បល

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវ ិទា្ិ ការណោយក្បធានក្រុមក្បររាេិ បល

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
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. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវ ិទា្ិ ការរ្ ក្ពរទធបរស/រ្ ក្បធាន/អន
ណែប៉ា តឺម៉ា្់ និ្ក្បធាន/អនការ ិយាល័យណោយស្ថរលវ ិទា្ិការ

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ប្ាលិរ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថតចារយ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់និសសិត
-

-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់បណ្តណល័យ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

លរខមណ្ឌនិ្វ ិធានការរន្ការណក្ជើសតំ្ស្ថរលវ ិទា្ិការ

ក្បវតដិរប
ូ របស់ស្ថរលវ ិទា្ិ ការ/រ្ ក្ពរទធបរស/រ្ ក្បធាន/អនណែប៉ា តឺ ម៉ា្់ ក្បធាន/អន
ការ ិយាល័យណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិតសញ្ញាបក្តមមជំ នាញបទពិណស្ថ្ន៍ ការងារ និ្

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. លិមិតបញ្ញ
ា រ់ អំពីរមមសិទិែ
ធ ល់ឃំ/សងាកត់ (រន្ររណ្ីទីតំ្ជ្ញរបស់អនរណសនើសំ)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

របយការណ្៍ សតីពីទីតំ្ ឆ្នៃែី អាររ និ្ណហោារចនាសមព័នធរប
ូ វ ័នត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

សងាកត់)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

យានយនត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បេ្់ដននទី បេ្់រម
ួ ឆ្នទី តំ្ បេ្់ឆ្នៃែី បេ្់បំក្ពួញទីតំ្ បេ្់អររនិ្បេ្់ចំណ្ត
-

របយការណ្៍សដីពីមូលោានសមាារែូចជ្ញតណៅអីកាដរណមៀនរំពយូទ័រណសៀវណៅសិរា

-

ដននការយទធស្ថស្រសដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្នំ) និ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្នំ) និ្ដននការ

-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ភាាប់មរជ្ញមួយនូ វសនេររសញ្ញាបក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម

. រិចេសនាជួលទី តំ្(រន្ររណ្ីទីតំ្ជ្ញរបស់ជួលក្តូវមានការបញ្ញ
ា រ់ែល់ឃំ/

-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ឯរស្ថរសិរាសមាារៈនិ្ឧបររណ្៍ែឆ្ទណទៀត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

សរមមភាពក្បចាំឆ្នំរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

រមមវ ិ្ីសិរាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័នធណក្រឌ្ីត តមរក្មិ តមមជំនាញនិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
បញ្ាីរាយនាមប្ាលិរ និ្ស្ថស្រស្ថដចារយណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិតសញ្ញាបក្តមមជំ នាញ
បទពិណស្ថ្ន៍ ការងារនិ ្ភាាប់ មរជ្ញមួយនូវក្បវតដិរប
ូ សនេររសញ្ញាបក្តថ្តចមេ្
ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម និ្រិ ចេសនារវា្ស្ថរលវ ិទា្ិ ការជ្ញមួយប្ាលិរស្ថស្រស្ថតចារយមានរ់ៗ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

សូមឯរឧតតមរែាម្នតីណមតតទទួលនូវការណររពែ៏មព្់មពស់អំពីនា្មាំ/មាំ បទ។
ណ្វើណៅ.................,ឆ្ថ្ៃទី........ ដម..............ឆ្នំ២០១៦
ហតាណលខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រូបថត

ព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជន និ្រីឡា

៤៦

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ

តតមប្បិ៍សារពពើពន្ធ
៦០០ ៛

ពារយសសនស
ើ អា
ុំ ុ ជាាប័ណ្ណបស្កើត/ទទួលសាាល់ព្្រះសាានឧតតម្សិរា
(រម្មវិធស
ី រ
ិ ាជាតិ និ្/ឬ រម្មវិធស
ី រ
ិ ាអនតរជាតិ)

នាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទឈ្មោះ......................ឈ្មោះជាអក្សរឡាតុំង.........................ឆ្នុំក្ុំឈ

ើ ត......................ជនជាតិ...........

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

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

ប័

ណ ឈេខ........................

ឬ េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.............................ទូ រស័ព្ទឈេខ................................E-mail............................................................។

សូម្សោររជូន

ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជន និ្រីឡា
រម្មវតាុ ៖ សំណណ្ើសំអាជ្ញាប័ ណ្ណបណ្កើត  ក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរាស្ថធារណ្ៈ ឬ  ទទួ លស្ថាល់បណ្កើតក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរាឯរ

ជន ជ្ញក្បណេទវ ិទាស្ថាន ដែលមានណ្មឹះជ្ញអរសរដមមរ.........................................................និ្ណ្មឹះជ្ញអរសរអ្់ ណ្េស...…
..............................ដែលមានទីតំ្សាិតឈៅអាសយដ្ឋានឈេខ..............ផ្លូវឈេខ................ក្រុមទី............ភូមិ.................
ឃញុំ/សង្កាត់.......................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ

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

វ ិទាស្ថានណនឹះណ្វើការបណ្តឹះបណ្ត
ត លរក្មិត  បរ ិញ្ញាបក្តរ្  បរ ិញ្ញាបក្ត ណោយអនវតតតមរមមវ ិ្ីសិរា  ជ្ញតិ 

អនតរជ្ញតិ ដែលមានមហាវ ិទាល័យចំនួន........ ណែប៉ា តឺ ម៉ា្់.......និ្មមជំនាញ.......... ែូចខា្ណក្កាម៖

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................។

ការណសនើសំបណ្កើតវ ិទាស្ថានណនឹះ ណែើមបីរម
ួ ចំ ដណ្ររន្ការអេិវឌ្ឍកាងារបណ្តឹះបណ្ត
ត លរក្មិតណក្កាយម្យមសិរា និ្

ជំរញការស្រស្ថវក្ជ្ញវដននរវ ិទាស្ថស្រសត បណចេរណទស វបប្ម៌ និ្ស្ាម ណោយអេិវឌ្ឍ្នធានមនសសឱមានសមតាភាពមពស់ទំ្
ចំណណ្ឹះែរ្ ជំ នាញ សីល្ម៌ ្ំនិតយឆ្ននក្បឌ្ិ ត ្ំនិតបណ្កើតថ្មី និ្ស្ថមរតី សហក្្ិនភាព សក្មាប់ អេិ វឌ្ឍក្បណទសជ្ញតិ ។

សូមឯរឧតតមណមតតពិនិតយលទធភាពអនញ្ញាតឱយនា្មាំ/មាំ បទបនណបើ រែំណណ្ើរការវ ិទាស្ថានជ្ញនេូវការណោយអនណក្រឹះ។
សូមជូនភាាប់មរជ្ញមួ យនូ វ៖
-

រូបថ្តថ្មីមាេស់រមមសិទិធអាជ្ញាប័ ណ្ណ ៤x៦

រិចេសនាជ្ញមួយក្រសួ្អប់រ ំយវជន និ្រីឡា

៣សនេររ(ចាប់ ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
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-

លិមិតបញ្ញ
ា រ់តំរល់ក្បរ់ ធានាជ្ញអចិ ឆ្្នតយ៍ណៅរតនាររជ្ញតិឆ្នរមពជ្ញ

-

លិមិតបញ្ញ
ា រ់ របស់ក្រសួ្ពាណ្ិជារមម អំពីការចឹះបញ្ាីពាណ្ិជារមមបណ្កើតក្រុមហន(រ)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

របស់អនរណសនើសំ (ក្បសិនណបើអនរណសនើសំមិនមានសញ្ញ
ា តិដមមរ) ណោយភាាប់មរជ្ញមួយនូ វ
លរខនិតរៈក្រុមហនដែលជ្ញឧបសមព័នធឆ្នការចឹះបញ្ាីពាណ្ិជារមមបណ្កើតក្រុមហន (រ)
-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ឯរស្ថរអេិ បលរិចេនិ្ការក្្ប់ក្្្ ណោយភាាប់មរជ្ញមួ យនូវរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្
និ្បទោាន/បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្ដែលពារ់ព័នធអេិបលរិចេរចនាសមព័នធក្្ប់ ក្្្ការណរៀបចំ
និ្ការក្បក្ពរតតណៅនិ្តរា្អ្ាការណលមរបស់វ ិទាស្ថានដែលណសនើសំ៖

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. លរខនិរ
ត ៈរបស់វ ិទាស្ថាន

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិ បល ណោយភាាប់មរជ្ញមួ យនូវ
រំណ្ត់ ណហត ក្បជំរបស់ ក្រុមក្បររាេិ បល និ្បញ្ាីវតតមានក្បជំ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ក្រុមក្បររាេិ បល

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្នាយរណោយក្បធានក្រុមក្បររាេិ បល

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្នាយររ្ ក្ពរទធបរស/រ្ ក្បធាន/អនណែប៉ា តឺម៉ា្់
និ្ក្បធាន/អនការ ិយាល័យណោយនាយរ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ប្ាលិរ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថតចារយ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់និសសិត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់បណ្តណល័យ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

លរខមណ្ឌនិ្វ ិធានការរន្ការណក្ជើសតំ្នាយរ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

ក្បវតដិរប
ូ របស់នាយរ/រ្ ក្ពរទធបរស/រ្ ក្បធាន/អនណែប៉ា តឺម៉ា្់ ក្បធាន/អនការ ិយាល័យ
ណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិតសញ្ញាបក្តមមជំ នាញបទពិ ណស្ថ្ន៍ ការងារ និ្ភាាប់មរជ្ញមួ យ

-

នូវសនេររសញ្ញាបក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

របយការណ្៍ សតីពីទីតំ្ ឆ្នៃែី អាររ និ្ណហោារចនាសមព័នធរប
ូ វ ័នត

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. លិមិតបញ្ញ
ា រ់ អំពីរមមសិទិែ
ធ ល់ឃំ/សងាកត់ (រន្ររណ្ីទីតំ្ជ្ញរបស់អនរណសនើសំ)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. រិចេសនាជួលទី តំ្(រន្ររណ្ីទីតំ្ជ្ញរបស់ជួលក្តូវមានការបញ្ញ
ា រ់ែល់ឃំ/
សងាកត់)

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

. បេ្់ដននទី បេ្់រម
ួ ឆ្នទី តំ្ បេ្់ឆ្នៃែី បេ្់បំក្ពួញទីតំ្ បេ្់អររនិ្បេ្់ចំណ្ត
យានយនត
-

របយការណ្៍សដីពីមូលោានសមាារែូចជ្ញតណៅអីកាដរណមៀនរំពយូទ័រណសៀវណៅសិរា
ឯរស្ថរសិរាសមាារៈនិ្ឧបររណ្៍ែឆ្ទណទៀត

-

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

ដននការយទធស្ថស្រសដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្នំ) និ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្នំ) និ្ដននការ
សរមមភាពក្បចាំឆ្នំរបស់វ ិទាស្ថាន

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)
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-

រមមវ ិ្ីសិរាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័នធណក្រឌ្ីត តមរក្មិ តមមជំនាញនិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

-

បញ្ាីរាយនាមប្ាលិរ និ្ស្ថស្រស្ថដចារយណោយបញ្ញ
ា រ់ពីរក្មិតសញ្ញាបក្តមមជំ នាញ
បទពិណស្ថ្ន៍ការងារនិ្ភាាប់ មរជ្ញមួយនូវក្បវតដិរប
ូ សនេររសញ្ញាបក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវ
តមចាប់ណែើម និ្រិចេសនារវា្នាយរជ្ញមួយប្ាលិរ-ស្ថស្រស្ថតចារយមានរ់ៗ

៣ចាប់(ចាប់ណែើម)

សូមឯរឧតតមរែាម្នតីណមតតទទួលនូវការណររពែ៏មព្់មពស់អំពីនា្មាំ/មាំ បទ។
ណ្វើណៅ.................,ឆ្ថ្ៃទី........ ដម..............ឆ្នំ២០១៦
ហតាណលខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)

សុំោល់ ៖
១.ចំណពាឹះការណសនើសំអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្ថាល់ការបណ្កើតជ្ញក្បណេទវ ិទាស្ថាន អាចណរៀបចំតមរយៈ៖
-ការបញ្ូេ លរននូវដននរមមជំនាញមួយ ឬណក្ចើន

-រចនាសមព័នម
ធ ហាវ ិទាល័យ ដែលមានណែប៉ា តឺម៉ា្់ និ្មមជំនាញ ែូចការណសនើសំបណ្កើតស្ថរលវ ិទាល័យរ៏បន។
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រិចស
ច នា
ខ្ុំញបាទឈ្មោះ................ ឈ្មោះឡាតុំង.............. ឈភទ ក្បុស អាយញ........... ឆ្នុំ ជនជាតិ............ស្ននក្់ ឈៅផ្ទោះឈេខ......
ផ្លូវឈេខ..........សង្កាត់............ ក្ក្ុង............ឈខតត.............  អតតសញ្ជា

ប័

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

សូម្សនាចុំសពាះម្ុខព្រសួ្អប់រ ុំ យុវជន និ្រីឡាដ្ូចតសៅ ៖
1- រាេ់ព្័ត៌មានដែេបានផ្តេ់ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡាក្នញងឈព្េឈសនើសញុំអាជា្ប័
ក្បាក្ែព្ញុំ មានការដក្លងបនលុំឈ

ណ ឈនោះគឺជាព្័ត៌មានព្ិត

ើយ។

2- ឈោរព្ និងអនញ វតតតមច្បាប់ និងេិខិតបទដ្ឋានគតិ យញតតជាធរមាននានាននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។
3- មិនបឈក្មើឱ្យគ
4- ច្បូេរួមច្បុំ ដ

បក្សនឈោបាយណាមួ យឈ

ើយ។

ក្ោ៉ា ងសក្មមក្ញនងការអភិ វឌ្ឍធនធានមនញសសឈែើមបីបឈក្មើក្បឈទសជាតិ ឈៅតមឈសច្បក្តីក្តូវការ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាេ។

5- អនញវតតតមបទបញ្ជ
ា េិខិតដ

នាុំនានារបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជននិងក្ីឡា។

6- សហការោ៉ា ងេអជាមួ យក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងក្ីឡា (ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្ដ្ឋានឧតតមសិក្ា)និងស្នាប័
នពាក្់ព្័នធនានា
7- ឈោរព្ច្បាប់ ការង្ករ និងធានាការក្គប់ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឈដ្ឋយមានការច្បូេរួមព្ីបញគគេិក្ និង
ស្នស្រ្ស្នតចារយទុំងអស់ឈៅក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

8- អនញវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវ និងហមត់ច្បត់នូវវ ិន័ យ បទបញ្ជ
ា និងវ ិធាននផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ។
9- បឈក្ងៀនវ ិជាាជី វៈណាដែេមានស្នរក្បឈោជន៍ែេ់ក្បឈទសជាតិ មិនឱ្យប៉ាោះពាេ់ជាអវ ិជាមានែេ់ឈោេ
នឈោបាយរបស់ក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។

10- ឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្ស្នតចារយដែេមានបទព្ិឈស្នធន៍ មានគរញឈកាសេយបឈក្ងៀន និងមានក្ក្មិតសញ្ជាបក្តខពស់មក្
បឈក្ងៀននិ សសិតតមគរញឈកាសេយ តមរយៈការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈេើមញខជុំ នាញែូច្បមានដច្បងក្នញងក្មមវ ិធី សិក្ា

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

សិក្ាស្ស្នវក្ជាវសុំឈៅធានាគញ

12- ផ្តេ់អាហារូបក្រ

ភាព្អប់ រ ុំនិងអភិវឌ្ឍសមតាភាព្ជុំ នាញរបស់បញគគេិក្ និង ក្គូបឈក្ងៀន។

៍ ែេ់សិសស និសសិតក្ក្ី ក្ក្ ឬ សិសស និ សសិតព្ូ ដក្តមេទធភាព្របស់ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/

វ ិទាស្នាន/ស្នក្េវ ិ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

ី ក្គឹោះស្នានសិក្ាក្ស័យធន ឬ រ ុំលាយក្គឹោះស្នានសិក្ា 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

ងែេ់អនក្ពាក្់ព្័នធតមការជាក្់ដសតងឈៅឈព្េមាចស់ក្គឹោះស្នានសិក្ារ ុំឈលាភឈេើ

ឈសច្បក្តីទញក្ច្បិតតឈដ្ឋយព្ញុំ ទទួេខញសក្តូវឈព្េក្គឹោះស្នានសិក្ាក្ស័យទញន ឬ រ ុំលាយក្គឹោះស្នានសិក្ា(មាចស់

ក្គឹោះស្នានសិក្ារត់ឈចាេអាជី 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
ិ ធានាព្ារ់ររ់រ្សរលអនុ
នុ
វតតរច
ិ ស
ច នា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ........................ ឈភទ............. អាយញ.........ឆ្នុំ ជនជាតិ........... ស្ននក្់ឈៅផ្ទោះឈេខ......... ផ្លូវឈេខ..........
ក្ក្ុមទី...........ភូមិ................ឃញុំ/សង្កាត់.........................ខ
 អតតសញ្ជា

ប័

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

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

សូមក្បកាសថា៖ ខ្ុំញបាទមានក្បាក្់ក្ក្់ ក្ញងឈព្េអនញ
ន
វតតក្ិច្បចសនាដែេបានតមាេ់ឈៅរតនាោរជាតិ គ

នី Acc.

ឈេខ........................................................ ច្បុំនួនទឹក្ក្បាក្់ សរញប....................................................................... ជាអក្សរ
........................................................................................ ែូច្បក្នញងេិខិតបញ្ជ
ា ក្់របស់ធនាោរជូនភាាប់។
ភាាប់មក្ជាមួយ៖

ក្ុំ

ត់សមាគេ់៖
-

-

េិខិតបញ្ជ
ា ក្់ របស់រតនាោរ

ច្បុំនួន ០១ច្បាប់ (ច្បាប់ ឈែើម)

ក្បាក្់ក្ក្់ក្ញនងឈព្េអនញវតតក្ិច្បចសនាក្តូវបានដ្ឋក្់តមាេ់ទញក្ក្នញងរតនាោរ តមច្បុំនួនដែេបានក្ុំ
ក្បឈភទននក្គឹោះស្នានសិក្ាដែេឈសនើសញុំអាជា្ប័

ណ អាជីវក្មម ែូច្បមានក្ុំ

ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជននិងក្ីឡា

ត់ និ ងតម

ត់ក្ញងេិ
ន
ខិតបទដ្ឋាន គតិ យញតត របស់

-

ទញនបក្មុងអាច្បែក្បានឈៅឈព្េក្គឹោះស្នានសិក្ាបញ្ឈប់ អាជីវក្មម និង/ឬមានការអនញញ្ជាតតព្ីក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន

-

ក្បាក្់ក្ក្់ក្ញនងឈព្េអនញវតតក្ិច្បចសនាគឺជាទញនសក្មាប់ ឈក្បើក្បាស់ និងចាត់ ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា

និងក្ីឡា
ក្នញងក្រ

ី មាចស់អាជីវក្មមឈបាោះបង់ឈចាេនូ វអាជី វក្មមរបស់ខួលន។

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

ដខ............

ឆ្នុំ២០១៦

ស្ននមឈមនែ/ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរអ
ូ ភិបាេក្ិច្បច និងឈោេការ

៍ ក្គប់ក្គងននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ................/វិទាសាាន...................

(English Name of University/Institute)
អភិាលរិចច និ្សោលការណ្៍ព្្ប់ព្្្ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ើ
១- សសចរតីស្តម្
ស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន.............គឺ ជាក្គឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ាមួ យដែេឈធវើការប

ត េ
ញត ោះបណា
ធនធានមនញ សសក្ក្មិ តបរ ិញ្ជាបក្តតមក្មមវ ិធី និងឈោេនឈោបាយរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា ។
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈនោះែឹក្នាុំឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ និ ងស្នក្េ
វ ិទាធិ ការង/នាយក្រង ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យរែាបាេ ក្បធាននិងអនញក្បធានការ ិោេ័យគ

ឈនយយ

ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យសិក្ា ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យក្ិ ច្បចការនិ សសិត ក្បធាននិងអនញក្បធាន
ការ ិោេ័យបញគគេិក្ ក្បធាននិងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ ក្បធាននិ ងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យ
ធានាគញ

ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្ញង
ន ក្ព្ឹ ទប
ធ រញស ក្ព្ឹ ទប
ធ រញសរង ក្បធាននិ ងអនញ ក្បធានឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងក្បធាននិង

អនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថានក្់ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន។

២- ព្រុម្ព្បររាភិាលននសារលវិទាល័យ............/វិទាសាាន.............
២.១. រច្បនាសមព័ននធ នក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ
២.១.១.ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេគឺ ជាស្នាប័នក្ុំ ព្ូេននស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន.............។
ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានសមាជិ ក្ចាប់ ព្ី ០៥នាក្់ ឈៅ ០៧នាក្់ ដែេក្នញងឈនាោះមានក្បធាន ០១រូប អនញ ក្បធាន០១រូប
និ ងសមាជិ ក្មានច្បុំនួនព្ី ០៣នាក្់ ឈៅ ០៥នាក្់ ។ សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេក្តូវបានឈក្ជើ សឈរ ើសឈច្បញព្ី តុំណាង
មាចស់ភាគហញន០១រូប តុំណាងស្នស្រ្ស្នតចារយ០១រូប តុំ ណាងដផ្នក្ក្គប់ ក្គង០១រូប ។
២.១.២.ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានអា
ហញន ច្បុំ ដ

តតិច្បុំនួន០៣ឆ្នុំ។

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេគឺ ជាមាចស់ភាគ

ក្សមាជិក្អាច្បជាមាចស់ ឬតុំណាងភាគហញនននក្ក្ុមហញន។ ការឈក្ជើសឈរ ើសច្បូ េជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ

បាេក្តូវបានក្ុំ

ត់ច្បុំនួន និ ងឈធវើការឈបាោះឈឆ្នត។ េក្ខ

ៈសមបតតិរបស់សមាជិក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមាន ៖



បទព្ិ ឈស្នធន៍ ការង្ករដផ្នក្អប់រ ុំ ឬក្គប់ ក្គង



មានទុំ នាក្់ ទុំនងេអក្ញងសងគ
ន
ម



មានច្បរ ិោសមបតតិេ។
អ

២.២. តួនាទី និងភារក្ិច្បរច បស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ


ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានឈបសក្មមែឹក្នាុំតក្មង់ទិស

និ ងឈធើ វការក្តួតព្ិ និតយឈេើែុំឈ

ើ រការរបស់

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន


ក្ុំ

ត់ អា

តដិ និងេក្ខខ

ឌ សក្មាប់ ការឈក្ជើ សឈរ ើសស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ តមរយៈ

ការឈបាោះឈឆ្នត ឈដ្ឋយយក្សុំឈ


ង២ភាគ៣ននសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ផ្ដេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើឈោេនឈោបាយ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដ និ ងក្មមវ ិធី សិក្ា ក្ព្មទុំងផ្តេ់ការ
យេ់ក្ព្មឈេើឈោេនឈោបាយ និ ងនី តិវ ិធី សវនក្មមរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
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ព្ិ និតយ និងផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើដផ្នការហិរញ្ាវតសញរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និ ងក្
នងលសិក្ា



ធានាឈអាយមានការអនញ វតដឈោេនឈោបាយ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដ និងក្មមវ ិធីប
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បក្បឈដ្ឋយក្បសិទភា
ធ ព្



ផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើរច្បនាសមព័នធប



ក្

ត់នូវរបបឈក្ជើ សឈរ ើសការតុំ ឈេើងឋាននដរសក្ដិ

ច្បូ េរួមក្នញងែុំឈ

ើ រការននការធានាគញ

វ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



ការផ្តេ់លាភបបការែេ់ស្នស្រ្ស្នដចារយ

ើ ររបស់ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្

ផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញង
ន
និងឈោេនឈោបាយឈផ្សងៗដែេឈសនើឈ
វ ិទាធិ ការ/នាយក្



ដ េ របស់
ញត ោះបណា

ដ េ
និ ងរច្បនាសមព័នធរែាបាេដែេធានាសឈក្មច្ប
ញត ោះបណា
ឈបសក្ក្មម និងឈោេឈៅរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានទុំងមូ េ
បញ គគេិក្ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន តមសុំឈ



ភាព្អប់ រ ុំ និងការទទួ េស្នគេ់គញ

ភាព្អប់ រ ុំរបស់ ស្នក្េ

ឈធើ វជាអធិបតី ក្នញងអងគក្បជញុំស្នមញ្ា វ ិស្នមញ្ា និ ងមហាសននិបាត
ិទាធិ ការ
ឈក្ជើ សឈរ ើសដតងតុំង ផ្លលស់បូរដ និ ងែក្ហូតស្នក្េវ ិទាធិ ការ។ ដតងតុំងផ្លលស់បូរស្នក្េវ
ដ
ធានាច្បុំ នួនក្បឈភទ
គញ




និ ង

ើងឈដ្ឋយស្នក្េ

រង/នាយក្រង និ ងក្ព្ឹទធបញរសតមការឈសនើសញុំរបស់ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្


ត់

និងក្ក្មិតននសញ្ជាបក្តដែេផ្តេ់ឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ភាព្ និង មានសងគតភាព្ ជាមួ យឈោេបុំ

សឈក្មច្បឈេើក្ិច្បចសនាសដីព្ីេទធក្មម

ងរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

មាន

ឈកាោះក្បជញុំ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ និ ងអនក្ក្គប់ ក្គងតមការចាុំបាច្ប់ ។

៣- ព្រុម្ព្បររាព្បតិបតតិននសារលវិទាល័យ............/វិទាសាាន.............

ស្នក្េវ ិទាេ័យ..................../វ ិទាស្នាន................... មានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាក្បតិ បតតិមួយដែេក្គប់ ក្គងឈដ្ឋយ
ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ ដែេសមាជិក្ជាស្នក្េវ ិទាធិ ការង/នាយក្រង ឈេខាធិ ការ ក្ព្ឹ ទប
ធ រញស និ ងក្បធាន
ការ ិោេ័យឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន។
៣.១- តួនាទី និងភារក្ិច្បរច បស់ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្


ទទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ ការង្ករក្គប់ ក្គងរែាបាេ សក្មមភាព្ឈផ្សងៗ និងការអនញវតដ
ឈោេនឈោបាយដែេអនញ ម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ






ផ្ដួច្បឈផ្ដើម និ ងែឹ ក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សស
ដ ក្មាប់ អភិ វឌ្ឍស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈក្ជើ សឈរ ើសនិ សសិតឱ្យច្បូ េឈរៀន អនញ ឈលាមតមការដ
នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា
ធានាឈអាយមានការវាយតនមលគញ
ឈធើ វរបាយការ
ក្

ត់

ភាព្នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

៍ រាេាសក្មមភាព្សិក្ា ជូនក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជននិងក្ីឡាឱ្យបានឈទៀងទត់ តមការ



ឈោរព្



ទទួ េខញ សក្តូវែឹ ក្នាុំការង្ករក្គប់ ក្គងទូ ឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



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



នាុំ

និងបទដ្ឋានដែេពាក្់ព្័នធនឹងការង្ករប

ទទួ េបនទញក្អនញ វតដឈសច្បក្ដីសឈក្មច្បទុំងឡាយរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ព្មទុំងដ្ឋក្់ ឱ្យ
ែុំ ឈ



និ ងអនញ វតដតមការដ

ើ រការនូ វឈោេនឈោបាយដែេក្

ត់ ឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ឈរៀបច្បុំ ការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតដិ

ឈរៀបច្បុំគុំឈរាងងវ ិការក្បចាុំឆ្នុំ សក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
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ឈធើ វរបាយការ

៍ ក្បចាុំឆ្នុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្គ

ឈនយយហិរញ្ា វតាញក្បចាុំឆ្នុំ

ក្បឹក្ាភិ បាេព្ិនិតយ និ ងឈធវើការផ្សព្វផ្ាយរបាយការ

៍



ផ្តេ់េិខិតសរឈសើរ រង្កវន់ និ ងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នដចារយ និងបញគគេិក្



ិទាធិ ការង/នាយក្រង និងក្ព្ឹ ទប
ឈសនើសញុំដតងតុំង ផ្លលស់បូរស្នក្េវ
ដ
ធ ញ រស





ឈហើយដ្ឋក្់ ជូនក្ក្ុម

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
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

៣.២- សិទិអ
ធ ុំណាច្បរបស់ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្
៣.២.១.ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ជាតុំណាងឱ្យស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្នញងការទុំ នាក្់
ទុំ នងជាមួ យស្នាប័នឈផ្សងៗ និងឈធវើរបាយការ

៍ ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។

៣.២.២.ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្អាច្បឈផ្ទរសិទិអ
ធ ុំណាច្បឈៅតមឋានញក្ក្ម ឈៅឈព្េដែេខលួន
អវតតមាន។

ិទាធិ ការង/នាយក្រង
៣.២.៣.ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្មានសិទិឈធ ផ្ទរ ឈក្ជើសឈរ ើស ផ្លលស់បូរស្នក្េវ
ត
ក្ព្ឹទធបរញស និ ងថានក្់ ឈក្កាមក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រសតមការចាុំបាច្ប់ ឈដ្ឋយឈសនើឈោបេ់ឯក្ភាព្ព្ី ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
៣.២.៤.ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្មានសិទិ ក្
ធ ញងការផ្ត
ន
េ់សញ្ជាបក្តជូនែេ់និសសិតតមនីតិវ ិធី
ឈដ្ឋយមានការទទួ េស្នគេ់ព្ីក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និ ងក្ី ឡា និ ងគ
គញ

ៈក្មាមធិការទទួ េស្នគេ់

ភាព្អប់ រ ុំននក្មពញជា។

៤- ព្រុម្ព្បររាវិទាសាន្តសតននសារលវិទាល័យ............/វិទាសាាន.............
៤.១. ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត គឺ ជាស្នាប័នអនក្វ ិទាស្នស្រ្សរត បស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្ក្ុមក្បឹក្ាឈនោះ
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 ក្បឹក្ាជាន់ខពស់របស់ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្
 ឈរៀបច្បុំ ក្តួតព្ិនិតយ និ ងផ្តេ់ឈោបេ់ឈេើក្មមវ ិធី សិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក្់ ព្័នធ
 ជាឈសនាធិ ការជាន់ខពស់ឈេើវ ិស័យសិក្ាធិ ការ/នាយក្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
 ព្ិ និតយ និងវាយតនមលគញ

ភាព្អប់ រ ុំនផ្ទក្ញង។
ន

៤.២. សមាជិ ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត ក្តូវបានឈក្ជើ សឈរ ើសឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ 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 បស់ស្នក្េវ ិ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
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 សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សក្ត គប់ រប
ូ មានសិទិ ស
ធ ញុំលាដេងព្ី មញខតុំ ដ
ជាលាយេក្ខ

ងបាន ឈដ្ឋយដ្ឋក្់ េិខិត

៍ អក្សរនិងបញ្ជ
ា ក្់ព្ីមូេឈហតញច្បាស់លាស់ជូនឈៅក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្ស។
ត

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

គឈក្មាងដផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា

និងការប

វ ិទាស្នាន

ត េក្បចាុំឆ្នុំរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/
ញត ោះបណា

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

ើងឈៅ

ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត ឬឈដ្ឋយ ស្នក្េវ ិទា

ធិ ការ/នាយក្ ឈដ្ឋយបញ្ជ
ា ក្់ ព្ីរឈបៀបវារៈ ទីក្ដនលង និងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និ ងផ្តេ់ ព្័ត៌មាន
ោ៉ា ងតិច្ប០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំស្នមញ្ា
 រាេ់ការសឈក្មច្បឈផ្សងៗ ក្តូវមានសឈមលងោុំក្ទោ៉ា ងតិ ច្ប២ភាគ៣ និ ងមានការច្បញ ោះហតាឈេខាឯក្ភាព្
ព្ី ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សរត ច្បនាសមព័នអ
ធ ភបាេក្ិ ច្បច

និ ងឈោេការ

៍ ក្គប់ ក្គងខាងឈេើឈនោះ

អាច្បឈធវើការដក្ដក្បបានឈៅតមការចាុំបាច្ប់របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។
៥- តួនាទី និ្ភាររិចចរបស់ទីព្បររាសារលវិទាធិការ/នាយរ
ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ អាច្បមានទី ក្បឹ ក្ាមួ យរូប ឬឈក្ច្បើ នរូបតមតក្មូវការចាុំបាច្ប់ របស់ស្នក្េ
វ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានតួ នាទី និងភារក្ិ ច្បរច បស់ទីក្បឹ ក្ា មាន៖


ជួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្នញងការផ្តេ់ជាមតិ ឈោបេ់ ក្នញងការែឹក្នាុំស្នក្េវ ិទាេ័យ/

វ ិទាស្នាន


ជួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្នញងការឈរៀបច្បុំ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត និ ងទិ សឈៅអភិ វឌ្ឍន៍ស្នក្េវ ិទាេ័
យ/វ ិទាស្នាន



ជួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្នញងការឈរៀបច្បុំ ការឈឆ្លើយតបជាផ្លូវការទុំងអស់ ឈៅក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា និងនែគូ ពាក្់ ព្័នធឈផ្សងៗ



ជួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្នញងការក្បឹក្ាឈេើវ ិបតតិឈផ្សងៗ ដែេទក្់ទងក្នញងវ ិស័យអប់ រ ុំ។

៦- តួនាទី និ្ភាររិចចរបស់សារលវិទាធិការរ្/នាយររ្

ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រងមានតួ នាទី សុំខាន់ក្ញងការង្ករក្គប់
ន
ក្គងការសិក្ា ការង្ករក្គប់

ក្គងរែាបាេ ការង្ករក្គប់ក្គងមហាវ ិទាេ័យការង្ករថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានការ ិោេ័យសិក្ានិ ងការង្ករ
ពាក្់ ព្័នធឈផ្សងៗ ឈទៀត។ ស្នក្េវ ិទាធិ ការង/នាយក្រង មានតួ នាទី និងភារក្ិច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ឈច្បញមញខឈដ្ឋោះស្ស្នយឈេើការង្ករែឹក្នាុំក្បចាុំនងៃឈព្េស្នក្េវ ិទាធិ កាអវតតមាន



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករក្គប់ ក្គងរែាបាេ



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្គប់ ក្គងមហាវ ិទាេ័យ និងក្មមវ ិធីសិក្ា



ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្គប់ ក្គងឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន
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ផ្តេ់សញ្ជាបក្តជូ នែេ់និសសិតជុំនួសស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្រង

មានសិទិច្ប
ធ ញ ោះហតាឈេខាឈេើក្ិច្បក្ច ព្មឈក្ព្ៀង សញ្ជាបក្ត វ ិញ្ា បនបក្ត និងក្ិ ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយ មាន
ការអនញញ្ជាតិព្ីស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្





មានសិទិផ្
ធ តេ់រង្កវន់ េិខិតសរឈសើរ និ ងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងបញ គគេិក្
ជួ យធានាឱ្យមានការវាយតនមលគញ
ឈោរព្

ភាព្នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

និ ងអនញ វតតបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងទុំ
ន
ងអស់

ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា។

និងបទដ្ឋានដែេពាក្់ព្័នធការង្ករប

ត េរបស់
ញត ោះបណា

៧- តួនាទី និ្ភាររិចចរបស់ការ ិយាល័យរដ្ឋាល
ការ ិោេ័យរែាបាេមានតួ នាទី ោ៉ាងសុំខាន់ក្ញងការក្គប់
ន
ក្គងនផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ភារក្ិ ច្បរច បស់ការ ិោេ័យរែាបាេមានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖



ក្គប់ ក្គងរច្បនសមព័នធនផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យមានភាព្េអក្បឈសើរ
ក្គប់ ក្គងឈេើការង្ករឈរៀបច្បុំេិខិតស្ននមឈច្បញ ច្បូ េ



ក្គប់ ក្គងសណា
ត ប់ ធានប់ សនតិសញខ និងអនាម័ យ



ទុំ នាក្់ ទុំនងជាមួ យឈភ្ៀវជាតិ និ ងអនតរជាតិ មញននឹ ងឈធវើការដ

នាុំឱ្យឈៅជួ បស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្



ក្គប់ ក្គងឈេើរាេ់ការបិ ទផ្ាយព្័ត៌មាន និងឈសច្បក្តីជូនែុំ

ឹ ងឈផ្សងែេ់និសិសត



ឈដ្ឋោះស្ស្នយរាេ់ឈព្េមានវ ិបតតិនផ្ទក្ញង
ន ដែេឈក្ើ តឈ

៨- តួនាទី និ្ភាររិចចរបស់ការ ិយាល័យ្ណ្សនយយ
ការ ិោេ័យគ

ើងក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ឈនយយមានតួ នាទី ោ៉ាងសុំខាន់ក្ញងច្បេនាច្បុំ
ន

វ ិទាស្នាន។ តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យគ

ូ េ និងច្បុំណាយរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/

ឈនយយមានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖

ូ េ និ ងច្បុំណាយទុំងមូ េរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន



ក្គប់ ក្គងច្បុំ



ឈរៀបច្បុំ ក្បាក្់ ឈបៀវតសក្បចាុំដខសក្មាប់ ថានក្់ែឹក្នាុំបញគេ
គ ិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ



ក្គប់ ក្គងឈេើការចាយវាយក្គប់ ក្បឈភទ បញ្ាីស្នរឈព្ើព្នធក្គប់ ក្បឈភទ



ឈធវើរបាយការ

៍ ទក្់ទងនឹងច្បុំ

ូ េច្បុំណាយជូនស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្។

៩- តួនាទី និ្ភាររិចចរបស់ការ ិ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





ធានាគញ

ភាព្ប

ត់ឈព្េឈវលាច្បូ េឈរៀន និងបញ្ចប់ ការសិក្ា

រក្ាទញក្ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរប
ូ និ សសិត និងឈបាោះព្ញ មពសញ្ជាបក្ត។

១០- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យបុ្ាលរ
ិ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យបញគគេិក្មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ឈរៀបច្បុំ ដផ្នការក្បចាុំនងៃ
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បិ ទផ្ាយឈសច្បក្តីជូនែុំ



ច្បូ េរួមក្នញងការសមាាសឈក្ជើសឈរ ើសបញគគេិក្ដែេមានសមតាភាព្



រក្ាទញក្ក្ុំ

ឹ ងឈក្ជើ សឈរ ើសបញគគេិក្

ត់ក្ត ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរប
ូ ថានក្់ែឹក្នាុំ បញ គគេិក្ និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ



ឈរៀបច្បុំក្មមវ ិធីប



រាយការ

ត េបដនាមែេ់បញគគេិក្
ញត ោះបណា
៍ ព្ី ច្បុំនួនបញគគេិក្ក្ុំព្ញងឈធវើការក្បចាុំនងៃជូនស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្។

១១- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យរិចកា
ច រនិសស ិត
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យក្ិច្បចការនិ សសិតមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖


ក្គប់ ក្គងព្័ ត៌មាននិ សសិត



ក្គប់ ក្គងព្ិ 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 និ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យត្នការ និ្ព្សាវព្ជាវ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យដផ្នការ និងស្ស្នវក្ជាវមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖
ត់ និងឈរៀបច្បុំ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សង
ត ីៗ
ម សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវ ិ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 េនានារបស់សងគមជាតិ និងព្ិភព្ឈលាក្


ផ្ាភាាប់ ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ និងនិ សសិត



ក្ុំ

ត់ឈព្េសិក្ារបស់និសសិត និងបដនាមការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈៅក្នញងបណាណេ័យ ែូ ច្បជាតម ក្បព្័ នធ

អញី នឈធើ

ិ ត ឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវ និងទសសនាឯក្ស្នរឈផ្សងៗ។

១៣- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់ការ ិយាល័យធានា្ុណ្ភារអប់រ ុំន្ៃរ្
នុ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ការ ិោេ័យធានាគញ

ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្ញង
ន មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖



ព្ិ និតយ និងតមដ្ឋនឈេើការសិក្ារបស់និសសិត



ព្ិ និតយក្មមវ ិធី សិក្ា ការសិក្ារបស់និសសិត ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ឈែើមបី្នឈៅរក្គញ
ភាព្ខពស់




ព្ិ និតយឈេើបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងវ ិន័ យឈផ្សងៗ

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



ធានាក្បព្័នធធានាគញ



រាយការ

ភាព្នផ្ទក្ញងឱ្យមានភាព្រេូ
ន
នជាេុំដ្ឋប់

៍ ជូ នស្នក្េវ ិទាធិ កាអុំ ព្ីការរ ីក្ច្បឈក្មើននផ្ទក្ញង
ន និងរាេ់បញ្ជ
ា ដែេឈក្ើតមានឈ

ើង។

១៤- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់ព្ររទធបុរសននម្ហាវិទាល័យ

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

ើ ការបានេអ

- ច្បូ េរួមអនញ វតតដផ្នការសក្មមភាព្ និងដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សរត បស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
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- ឈរៀបច្បុំ និងអភិ វឌ្ឍក្មមវ ិធីសិក្ាក្គប់ ក្ក្មិតសិក្ា
- ក្តួតព្ិនិតយ និងតមដ្ឋនការង្ករទុំងអស់ដែេសាិតឈៅឈក្កាមច្បុំ
- ច្បូ េរួមឈក្ជើ សឈរ ើសក្គូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយសហការ

ញ ោះរបស់មហាវ ិទាេ័យ

៍ ជាមួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង

- ជួ យតក្មង់ ទិសែេ់ការ ិោេ័យក្ិ ច្បចការនិ សសិតឈេើការច្បញ ោះទសសនៈក្ិ ច្បចសិក្ាសក្មមភាព្ស្ស្នវក្ជាវ
នានារបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ច្បូ េរួមបុំផ្ញសគុំនិត និងច្បូេរួមផ្តេ់ឈោបេ់ែេ់ថានក្់ ែឹក្នាុំ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឈែើមបីជុំរញ
ញ ការអភិ វឌ្ឍស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ដ

នាុំក្គូបឈក្ងៀនដែេមានបញ្ជ
ា ឈែើមបីដក្េមអ

- ច្បូ េរួមវាយតនមល និងចាត់ច្បុំណាត់ ថានក្់ក្គូបឈក្ងៀន
- ក្បជញុំ ឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជ
ា នានាក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈេើក្សុំឈ

ិទាេ័យ
ើ រឈសនើសញុំសមាាររឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងមហាវ
ន

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

- ឈរៀបច្បុំ របាយការ

៍ ព្ី សក្មមភាព្ និងេទធផ្េការង្កររបស់ខួនតមការក្ុំ
ល

- ទទួ េភារក្ិច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាុំបាច្ប់ ។

ត់

១៥- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់សដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់ននម្ហាវិទាល័យ
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ ននមហាវ ិទាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖
 ឈរៀបច្បុំ ក្បតិ បតតិការក្បចាុំនងៃ សក្មាប់ ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ននមហាវ ិទាេ័យនីមួយៗ
 ក្គប់ ក្គងនិ សសិត ែូច្បជាអវតតមាននិ សសិតសញុំច្បាប់ ឈៅតមឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗ
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយក្ិច្បចការជាមួ យនិ សសិត អាណាព្ាបាេ និ ងការឈរៀបច្បុំ ក្បព្័នធរែាបាេរបស់ខួន
ល
 ក្គប់ ក្គងការង្កររែាបាេ ទក្់ ទងនឹងនិ សសិតតមមហាវ ិទាេ័យនីមួយៗ។
១៦- តួនាទី និ្ភាររិចរច បស់សដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់ថ្ននរ់ឆ្ន ុំសិរាម្ូលដ្ឋឋន
តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន មានែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖
 ក្ុំ

ត់ដផ្នការ និងឈបសក្ក្មមឈផ្សងៗ សក្មាប់ស្សូបយក្និ សសិតច្បូ េឈរៀនថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន

 ឈរៀបច្បុំផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានអុំ ព្ីក្មមវ ិធី ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូេដ្ឋានឱ្យបានទូ េុំទូលាយែេ់និសសិត បញគគេិក្
ស្នស្រ្ស្នតចារយ
 ឈរៀបច្បុំអភិវឌ្ឍន៍ និងែឹក្នាុំក្មមវ ិធី សិក្ាថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានឱ្យកាន់ ដតេអក្បឈសើរ
 ក្គប់ ក្គងនិ សសិតថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋានទុំអស់

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

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំររូ ច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គងននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)

(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ................/វិទាសាាន...................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

(English Name of University/Institute)
រចនាសម្ព័នធព្្ប់ព្្្ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ

នាយក្/ស្នក្េវ ិទាធិការ

ការ ិ.ធានា្ណ្ភាពអប់រ ំឆ្នៃ

ឈ្មោះ៖

រន្
ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិទាស្នស្រ្សត

ឈេខាធិការដ្ឋាន

នាយក្រង/ស្នក្េវ ិទាធិការរងទទួេបនទក្ក្ិ
ច ររែាបាេ
ញ ច្បកា
ឈ្មោះ៖

នាយក្រង/ស្នក្េវ ិទាធិការរងទទួេបនទក្ក្ិ
ច រសិក្ា
ញ ច្បកា
ឈ្មោះ៖

ការ ិោេ័យរែាបាេ
ការ ិោេ័យគ

ឈនយយ

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)

មហាវ ិទាេ័យ (ទី១)

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)

ការ ិោេ័យបញគេ
គ ក្
ិ
ការ ិោេ័យសិក្ា
ការ ិោេ័យក្ិច្បកា
ច រនិសសិត
ការ ិ.ស្ស្នវក្ជាវ និងផ្សព្វផ្ាយ

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)

មហាវ ិទាេ័យ(ទី២)

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)

មហាវ ិទាេ័យ

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)

(ទី៣) (ទី៤) (ទី៥)

(ទី២) (ទី៣)

ដេប៉ាតឺម៉ាង់ថ្នាក់ឆ្ាាំសិកាមូ លដ្ឋាន
ក្ុំ

ត់សុំោេ់៖
1- ក្បអប់មហាវ ិទាេ័យ (ទី៣) (ទី៤) (ទី៥) និងក្បអប់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១) (ទី២) (ទី៣) ដែេច្បុំ ញ ោះឲ្យមហាវ ិទាេ័យក្តូវឈរៀបច្បុំ
តមេុំនាុំែូច្បក្នញងគុំរនូ នក្បអប់មហាវ ិទាេ័យ(ទី១) (ទី២) ខាងឈេើ។
2- ក្នញងក្នញងក្បអប់ការ ិោេ័យមហាវ ិទាេ័យនិងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗខាងឈេើក្តូវសរឈសរឈ្មោះអនក្ទទួេបនទញក្។

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរេ
ូ ក្ខនិក្
ត ៈននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
លរខនតិរ:របស់សារលវិទាល័យ................/វិទាសាាន...................
(English Name of University/Institute)
ព្បការ១.- អុំ ព្ីការបឈងាើតស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ណក្កាមការែររនាំរបស់រាជរោាេិ បលឆ្នក្ពឹះរាជ្ញណ្តចក្ររមពជ្ញ

វ ិស័យអប់ រ ំសិរាណៅរាជធានីេំ ណន ពញរ៍

ែូ ចជ្ញណៅទូ ទំ្ក្បណទស មានការរ ីរចណក្មើ ន្ួ រជ្ញទី ណមាទន:ឆ្ក្រដល្។ តក្មូវការឆ្នការសិរាឯរណទសវ ិជ្ញាជី វ:ការ
ស្រស្ថវក្ជ្ញវ និ ្ការបណ្កើនសមតាភាពណៅរក្មិតម្យមសិរា និ្ឧតតមសិរា ជ្ញរតតចាំបច់ និ្មានស្ថរ:សំខាន់
បំ នតរបស់សិសស និ សសិត និ ្ម្នតីរាជការណៅទូ ទំ្រាជធានី េំណន ពញ និ ្ទូ ទំ្ក្បណទស។ ណែើមបីរម
ួ ចំ ដណ្ររន្ការ
អនវតតយទធស្ថស្រសតចតណកាណ្របស់រាជរោាេិ បលអណ្តតិទី៣ណក្កាមការែរ រនាំែ៍ម្
ព ់ មពស់របស់សណមតចនាយររែាម្នតី
ហន ដសន និ្ណែើមបីរម
ួ ចំដណ្រពក្្រ្វ ិស័យអប់រ ំសិរាបណ្តឹះបណ្ត
ត ល្នធានមនសស រក្មិ តឧតតមសិរាឱយមាន
ជំ នាញចាស់លាស់ក្បរបណោយ្ណ្ភាព និ ្នតល់ឧិកាសសិរាែល់ម្នតីរាជការ សិសានសិសស ពិណសសសិសស
ស្រសី និ្សិសសក្រី ក្រ ណទើ បណយើ្មាំ ជ្ញ្ណ្:រមមការស្ថាបនិរបនណរៀបចំ បណ្កើតស្ថរលវ ិទាល័យ............../វ ិទាស្ថាន
................. មួ យណៅរាជធានី េំណន ពញ។
ព្បការ២.- អំ ពីរមមវតារបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................
សិក្ា ផ្តេ់នូវច្បុំ ឈ
ក្មមវ ិធី សិក្ាជាតិ

ោះែឹងឈេើការប

មានក្មមវតាញឈេើក្ក្ុំព្ស់គញ

ភាព្ការអប់ រ ុំដផ្នក្ឧតតម

ត េអាជី ព្ ការអប់រ ុំសីេធម៌ និងការស្ស្នវក្ជាវដផ្នក្ឧតតមសិក្ាតម
ញត ោះបណា

ឈែើមបីច្បូេរួមច្បុំ ដ

ក្ប

ត េធនធានមនញ សសឱ្យឈឆ្លើយតបឈៅនឹ ងតក្មូវការននទីផ្ារ
ញត ោះបណា

ការង្ករ និងការអភិវឌ្ឍឈសែាក្ិច្បច នាឈព្េបច្បចញបបនន ស្សបតមយញទាស្នស្រ្សច្ប
ត តញឈកា

របស់រាជរោាេិ បលអណ្តតិទី៣

ននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។

ព្បការ៣.- អំ ពីណ្មឹះ និ្អតតសញ្ញាណ្របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណនឹះ មានណ្មឹះជ្ញភាស្ថដមមរ្ឺ “ ស្ថរលវ ិទាល័យ.........../វ ិទាស្ថាន..........”
ណៅកាត់ ជ្ញភាស្ថដមមរ “...............” និ ្ណ្មឹះជ្ញភាស្ថអ្់ណ្េស្ឺ “..........................” ណៅកាត់ ជ្ញភាស្ថអ្៉ាណ្េស
“ ...............”។ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានមាន Logo សមាាល់របស់មួន
េ ដែលមានឆ្េរ់ ណ្មឹះស្ថរលវ ិទាល័យ/
វ ិទាស្ថានណៅដននរខា្ណលើ ដននរខា្ណនវ្និ ្ខា្ស្ថតណំ ក្កាមណ្មឹះស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានមានឆ្េរ់ រប
ូ ..........
និ ្ដននរខា្ណក្កាមឆ្ន(Logo)មានឆ្េរ់អរសរថា..............។ (Logo)ឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានសក្មាប់ ណក្បើ ក្បស់
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ោរ់ ណៅណលើរាលលិមិតជ្ញនេូវការណនស្ៗ

ឯរស្ថរនសពវនាយណនស្ៗ

ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន................. មានអតតសញ្ជា

វ ិរកយប័ក្ត

និ្ឯរស្ថរណនស្ៗណទៀត។

(Logo)សំគាល់ែូច្បខាងឈក្កាម៖

(សូមោរ់បងាាញអតតសញ្ញាណ្(Logo of University/Institute)របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណៅទីណនឹះ)
ព្បការ៤.- អំ ពីទីស្ថនរ់ ការរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................មានទី តំ្សាិតណៅអររណលម.......នេូវណលម.............

ក្រុមទី............េូមិ............សងាកត់ ...........មណ្ឌ................រាជធានីេំ ណន ពញ។

ព្បការ៥.- អំ ពីណថ្រណវលារបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ស្ថរលវ ិទាល័យ............../វ ិទាស្ថាន................នឹងឈធវើសក្មមភាព្សក្មាប់ឈងរឈវលាោមនក្ុំ

ត់ អាស្ស័យ

ឈៅតមការសឈក្មច្បច្បិតតរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។ ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន................. មានទី តំ្
និ ្អោរ ជារបស់ក្មមសិទផ្ល
ធ ទ េ់ខួនសក្មាប់
ល
ឈធវើសក្មមភាព្បឈក្មើឱ្យការប
ព្បការ៦.- អំ ពីអេិ បលរិចេ

ត េមានភាព្ឈជឿជាក្់។
ញត ោះបណា

ក្នញងក្ិ ច្បទ
ច ុំ នាក្់ ទុំនងជាមួ យនឹ ងតតិ យជន ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ គឺ ជាអភិ បាេក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ ដែេ
ទទួ េបានអុំណាច្បឈព្ញឈេញក្នញងការឈធវើសក្មមភាព្ជួ សមញខឱ្យស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈៅក្គប់ កាេៈឈទសៈ
និ ងមានសិទឈា ផ្សងៗឈទៀតស្សបតមេក្ខនិក្
ត ៈឈនោះ។

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានអុំណាច្បឈព្ញឈេញក្នញងការឈធវើ

តុំ ណាងឱ្យស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាននិងក្គប់សក្មមភាព្ឈដ្ឋយច្បញោះហតាឈេខាសក្មាប់ក្ិច្បចការទុំងឡាយដែេ
សាិតឈៅក្នញងក្ក្បខ័

ងជីវក្មមរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន................. ។ ទក្់ ទិននឹង

ឌ ននឈោេបុំ

ទុំ នាក្់ទុំនងជាមួ យមាចស់ភាគហញនវ ិញ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេអាច្បអនញវតតនូវសក្មមភាព្ក្គប់ ក្គងសក្មបសក្មួេ
ឈផ្សងៗឈែើមបីជាក្បឈោជន៍របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។
ក្តូវបានក្គប់ក្គង

និងចាត់ ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ដែេមានអភិបាេជារូបវ ័នតបញគគេឈក្ជើ សតុំងឈដ្ឋយ

សមាជិ ក្ក្ក្ុមហញនទុំងអស់។ សមាជិក្មានសិទឈា បាោះឈឆ្នតននក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេអាច្បក្តូវបានដតងតុំងជាក្បធានក្ក្ុម
ក្បឹក្ាភិ បាេ ឬ អភិ បាេ។ អា

ត់ រហូតែេ់ឈធវើវ ិឈស្នធនក្មមតមរយៈ

តតិរបស់អភិ បាេមានរយៈឈព្េមិនក្ុំ

ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បច្បិ តរត បស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេឈៅនងៃអនាគត។

អភិ បាេក្តូវបានដតងតុំងតមរយៈការសឈក្មច្បច្បិតត

របស់បណា
ត មាចស់ភាគហញនដែេតុំណាងឱ្យមតិភាគឈក្ច្បើន ោ៉ា ងតិច្បឈសមើនឹងសឈមលង៥០% បូក្ជាមួ យមាចស់ភាគហញន
ដែេមានវតតមានក្នញងអងគក្បជញុំ។

អងគក្បជញុំ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេអាច្បឈរៀបច្បុំ ឈ

ើង

ស្សបតមច្បាប់ បានេញោះក្តដតមាន

វតតមានអភិ បាេមានក្់ ឬ ឈក្ច្បើននាក្់ដែេមានសិទាឈបាោះឈឆ្នតភាគឈក្ច្បើន។ ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បច្បិតត ឬ ការក្ព្មឈក្ព្ៀងរបស់
ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេអាច្បមានសញព្េភាព្បាន េញោះក្តដតមានការោុំក្ទព្ី សឈមលង៥០%បូក្មួ យ។ អភិបាេអាច្បលាដេង
ព្ី តុំដ

ងបាន

ប៉ាញ ដនតក្តូវជូនែុំ

អភិ បាេអាច្បនឹងក្តូវបឈ
មតិ ភាគឈក្ច្បើន

ឹ ងជាលាយេ័ក្ខ

ត ញឈច្បញព្ី មញខតុំដ

៍ អក្សររយៈឈព្េោ៉ា ងតិច្ប០៣ដខជាមញនជូនែេ់មាចស់ភាគហញន។

ងតមការសឈក្មច្បច្បិតតរបស់មាចស់ភាគហញ នដែេតុំណាងឱ្យសឈមលង

គឺ ោ៉ាងតិច្បបុំផ្ញតឈសមើរនិ ងសឈមលង៥០%បូក្មួ យននសឈមលងឈឆ្នតមាចស់ភាគហញនដែេមានវតតមានឈៅ

ក្នញងអងគក្បជញុំ។ អភិ បាេអាច្បទទួ េបានក្បាក្់ រង្កវន់ សក្មាប់ មញខង្កររបស់ខួន
ល និងក្បាក្់ ឈបៀវតសរ ៍ដែេក្ុំ

ត់តមឈសច្បក្តី

សឈក្មច្បច្បិតតក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេដែេមានវតតមានក្នញងអងគក្បជញុំ ។
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ព្បការ៧.- អំ ពីភា្ហនណៅរន្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

ការកាន់ កាប់ ក្មមសិទាឈេើស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានក្តូវបានក្ុំ

ត់ឈដ្ឋយភាគហញន។

ឈៅឈព្េបឈងាើត

ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានរួច្ប ភាគហញនទុំងអស់ក្តូវកាលយជាក្មមសិទារបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។ ភាគហញននី មួយៗផ្ត
េ់ជូនអនក្កាន់ កាប់នូវសិទឈា សមើរភាព្ក្នញងការទទួ េបានច្បុំដ
យ/វ ិទាស្ថាន។

ក្ក្បាក្់ច្បុំឈ

ភាគហញនមួ យមានតនមលឈសមើនិងសឈមលងឈឆ្នតមួ យសឈមលង

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេក្តូវឈធវើរបាយការ

ញ និ ងក្ទព្យសក្មមរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័
ឈៅក្នញងការឈធវើឈសច្បក្តីសឈក្មច្បច្បិ តរត បស់

៍ សតីព្ីមាចស់ភាគហញន និងក្បតិបតតិការភាគហញន។

ព្បការ៨.- អំ ពីការដប្ដចរភា្លាេ

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេអាច្បនឹ ងឈរៀបច្បុំ ឈធវើការដបងដច្បក្រ ុំដេក្ និ ងដបងដច្បក្ភាគលាភ ឬ ក្ទព្យសក្មមឈក្កាយ
នី ទុំងអស់ និ ងព្ិ និតយឈឃើញថាមានក្បាក្់ ក្គប់ ក្ោន់ សក្មាប់ ឈធវើការដបងដច្បក្។ វ ិធី

ព្ី មានការក្ព្មឈក្ព្ៀងោនឈេើគ
ស្នស្រ្សក្
ត ញ ងការដច្បក្រ
ន
ុំដេក្ក្តូវក្ុំ

ត់ តមការក្ព្មឈក្ព្ៀងរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។

ព្បការ៩.- អំ ពីការរ ំលាយ និ ្ការជក្មឹះបញ្ាីស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈនោះក្តូវបានតក្មូវឱ្យឈធវើការជុំ រោះបញ្ាីឈៅតមការសឈក្មច្បច្បិតតរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បា
េែូ ច្បជាក្នញងក្រ

ី ដែេស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. មិ នអាច្បទូ ទត់ សងបុំ

មាចស់ភាគហញនមានបុំ
េក្ខ

ងច្បង់ឈធវើការែក្ក្ទព្យសក្មម។ ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ៈជានីតិបញគគេិក្េក្ខ

សេ់។ ែុំ ឈ

ញ េរបស់ខួន
ល ឬ
ឈៅដតបនត

ៈឈព្ញឈេញ រហូតែេ់ឈព្េបញ្ចប់ ការជុំ រោះបញ្ាី និ ងដបងដច្បក្ក្ទព្យសក្មមដែេឈៅ

ើ រការជុំ រោះបញ្ាីក្តូវអនញវតតឈៅតមច្បាប់ជាធរមាន។ ឈក្កាយព្ី ការរ ុំលាយឈហើយ ការជក្មោះបញ្ាីក្តូវបដងវរ

ក្ទព្យសមបតតិដែេឈៅសេ់បូក្រួម និ ងក្បាក្់តុំក្េ់ក្ញងរតនាោរ
ន
សងច្បុំឈពាោះកាតព្វក្ិច្បចទុំងអស់អនញ ឈលាមឈៅតម
ការក្ុំ

ត់ របស់េក្ខនិ ក្
ត ៈ។

ព្បការ១០.-អំ ពីការផ្លេស់បូរក្ទ្់
ត
ក្ទយរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. អាច្បនឹងឈធវើការផ្លលស់បូរក្ទង់
ត
ក្ទយេក្ខ

ខលួន ឬឈផ្ទរក្ទព្យសក្មមរបស់ខួនឈៅកាន់
ល
និតិបញគគេ ឬរូបវ ័នតបញគគេដ្ឋច្ប់ ឈដ្ឋយដ

ៈគតិ យញតិរត បស់

ក្មួ យ ដែេបឈងាើតឈ

ើងតមឈសច្ប

ក្តីសឈក្មច្បច្បិតតឈក្ើ តឈច្បញព្ីសឈមលង៥០% បូក្មួ យរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។
ព្បការ១១.-អំ ពីជណមាេឹះ

រាេ់ប

ឹ ត ង ឬ ជឈមាលោះដែេអាច្បនឹងឈក្ើ តមានឈ

ើងរវាងបណា
ត មាចស់ភាគហញន ឬ រវាងមាចស់ភាគហញនមួ យរូប

និ ងអភិ បាេមួ យរូប និ ងជាមួ យស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្នានឈៅក្នញងអុំ
ដតមានសញព្េភាព្ ឬ ឈៅក្នញងអុំ

ិទាល័យ/វ ិទាស្នានឈៅ
ងឈព្េស្ថរលវ
ញ

ន
ញងឈព្េឈធវើសវនក្មម ក្តូវដតផ្សោះផ្ាសក្មបសក្មួេោនឈៅក្នញងរងវង់នផ្ទក្ញងស្នក្េ

វ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. ។ ក្នញងក្រ

ី ដែេការផ្សោះផ្ាសក្មបសក្មួេឈៅក្នញងរងវង់ស្ថរលវ ិទាល័

យ/វ ិទាស្នានមិនអាច្បសឈក្មច្បបាននូវែុំឈណាោះស្ស្នយសមស្សប ក្តូវបញ្ូា នប
ស្ស្នយជឈមាលោះមានេក្ខ

ៈពា

ធរមាន និងស្សបតមឈោេការ

ិ ជាក្មម

ឬ

ឹ ត ងជឈមាលោះឈនាោះឈទកាន់ស្នាប័ នឈដ្ឋោះ

ឈៅកាន់ តញលាការមានសមតាក្ិច្បចឈដ្ឋយដផ្អក្ឈេើច្បាប់និងនិ តិវ ិធី ជា

៍ ដែេទទួ េស្នគេ់ជាអនតរជាតិ។
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ព្បការ១២.- អុំ ព្ីការដតងតុំងក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ
ការដតងតុំងក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេក្តូវឈធវើឈ

ើងឈដ្ឋយឈោរព្តមេក្ខ័

-

មានភាគហញនឈេើសឈគ

-

មានបទព្ិឈស្នធន៍ក្ញងកាង្ករក្គប់
ន
ក្គងឈេើសព្ី រយៈឈព្េ៥ឆ្នុំ

-

ឌ ែូច្បតឈៅ៖

មានសីេធម៌ េអ

-

មានគុំនិតនឆ្នក្បឌ្ិ តក្នញងការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

-

មានស្នមគគីភាព្នផ្ទក្ញង។
ន

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាដែេទទួ េបានការឈក្ជើ សតុំងឈនោះ ក្តូវេោះបង់នូវឈព្េឈវលាចាុំបាច្ប់ ឈែើ មបីអនញ វតតបុំឈព្ញ
នូ វមញ ខង្ករភារៈក្ិច្បចក្គប់ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្ព្មទុំងភារៈក្ិច្បចបឈងាើតក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ។
ណ្វើណៅ.....................ឆ្ថ្ៃទី............ដម...............ឆ្នំ២០១៦
ហតាណលខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ញ្ចីរាយនាមសមាសភាព្ច្បូេរួមក្បជញុំសីព្
ត ីការដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
ុំ រ
បញ្ជ រា
ី យនាម្សមាសភារចូលរ ួម្ព្បជុស
ី ត ីការសរៀបចុំដ្ុំសណ្ើរការសារលវិទាល័យ/វិទាសាាន
និ្ការសរៀបចុំតួនាទី ភាររិចច និ្ការតត្ត ុំ្ព្រុម្ព្បររាភិាល
ល-រ

ស្មះ

សភទ

រព្ម្ិតសញ្ញ
ា បព្ត

ឯរសទស

តួនាទី

១

ក្បុស ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

មាចស់ភាគហញន

២

ក្បុស ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

មាចស់ភាគហញន

៣

ស្សី

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

មាចស់ភាគហញន

៤

ស្សី

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

មាចស់ភាគហញន

៥

ក្បុស ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

ស្នស្រ្ស្នតចារយ

៦

ក្បុស ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

ស្នស្រ្ស្នតចារយ

៧

ស្សី

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

បញ គគេិក្

៨

ក្បុស ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

បញ គគេិក្

៩

ស្សី

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

បញ គគេិក្

ប

ហតាសលខា

ឈធវើឈៅ.................. នងៃទី..........ដខ............ ឆ្នុំ២០១៦
សលខារត់ព្ត
ានស

ញ
ើ
និ្ឯរភារ

ក្បធានអ្ាក្បជំ

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរក្
ូ ុំ

ត់ឈហតញក្បជញុំសីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

រុំណ្ត់សហតុព្បជុុំ
សតរ
ី ី

ការសសព្ម្ចតត្ត ុំ្ព្រុម្ព្បររាភិាល
នងៃទី.......ដខ........ឆ្នុំ
មានឈរៀបច្បុំ ែុំឈ

ឈវលាឈមា៉ា ង........ក្ព្ឹក្/រឈសៀេឈៅស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ើ រការក្បជញុំឈក្កាមអធិបតី ភាព្ឈលាក្.............................................តួ នាទីជាមាចស់ភាគហញន

ឈេើការឈរៀបច្បុំ ែុំឈ
ែុំឈ

២០១៥

ឈែើមបីក្តួតព្ិនិតយ

ើ រការស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និ ងការឈរៀបច្បុំតួនាទី ភារក្ិច្បច និងការដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេឈែើមបី

ើ រការឱ្យបានរេូនក្បក្បឈដ្ឋយគញ

ភាព្ និងក្បសិទធភាព្តមរឈបៀបវារ:ែូច្បខាងឈក្កាម៖

១-ដ្ុំសណ្ើការរបស់សារលវិទាល័យ................/វិទាសាាន....................
ឈក្កាយព្ី ឈលាក្ក្បធានអងគក្បជញុំបានក្បកាសឈបើក្អងគក្បជញុំ តមរឈបៀបវារៈដែេបានឈក្ោងទញក្រួច្បមក្សមាជិក្អងគក្បជញុំ
បានជដជក្ព្ិភាក្ាោ៉ា ងផ្ញសផ្ញេសតីព្ីការឈរៀបច្បុំ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេសក្មាប់ែុំឈ
ណា
ត េបរ ិញ្ជាបក្តរង និងថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តឈៅឈព្េខាងមញ ខក្បក្បឈដ្ឋយគញ

ើ រការស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានប

ញត ោះប
ភាព្ ឈហើយបានមូ េមតិោនជារួមឈដ្ឋយដផ្អក្ឈេើ

បទព្ិឈស្នធន៍ ការង្ករប

ត េ ស្នមគីភាព្ ឈស្នមោះក្តង់ សីេធម៌េអ មានអតតច្បរ ិតសញភាព្រាបស្នរ ធាលប់ មានបទព្ិឈស្នធន៍
ញត ោះបណា
ក្នញងការង្ករក្គប់ ក្គង ឈហើយបានសឈក្មច្បសមាសភាព្ែូច្បខាងឈក្កាមឈនោះ។
២-តួនាទីតដ្លានតត្ត ុំ្
ឈក្កាយព្ី បានឈធវើការសុំឈ

ោះសុំណាេអស់រយោះឈព្េព្ីរឈមា៉ា ងមក្ អងគក្បជញុំ បានសឈក្មច្បដតងតុំងែូច្បខាងឈក្កាម៖

១-ឈលាក្.............................................

ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងម្ចាស់ ភាគហ៊ុន)

២-ឈលាក្.............................................

ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ (ជាតំណាងសាស្រ្សាាចារ្យ)

៣-ឈលាក្.............................................

ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ (ជាតំណាងឥសសរ្ជន)

៤-ឈលាក្.............................................

ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ (ជាតំណាងប៊ុគគលិក)

៥-ឈលាក្.............................................

ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ (......................)

អងគក្បជញុំក្តូវបានបញ្ចប់ សព្វក្គប់ឈៅឈវលាឈមា៉ា ង.............និ ងស្នមសិបនាទីក្ព្ឹក្/រឈសៀេនានងៃដខឆ្នុំែដែេក្នញង

បរ ិោកាសសិទ
ន ធស្ននេ និងទុំ នួេខញសក្តូវខពស់ឈេើការង្ករ។

ឈធវើឈៅ................... នងៃទី............ ដខ.............ឆ្នុំ២០១៦
ានស

ញ
ើ
និ្ឯរភារ

សលខារត់ព្ត

ក្បធានអ្ាក្បជំ

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
សសចរតស
ី សព្ម្ច
សតរ
ី ី
ការតត្ត ុំ្ព្រុម្ព្បររាភិាល
- បនណឃើញអនក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិ ថ្នា ឆ្នំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ ឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវ ិទាល័យ
- ក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា ឆ្នំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ និ្លរខណ្ៈវ ិនិច័ឆយលមអិត
សក្មាប់បណ្កើតក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរា
- រំណ្ត់ណហតក្បជំចឹះឆ្ថ្ៃទី...........ដម ...........ឆ្នំ ២០១៥ សតីពីការណរៀបចំែំណណ្ើរការស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
និ្ការណរៀបចំតួនាទី ភាររិ ចេ និ្ការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិ បល

សសព្ម្ច
ព្បការ១.ត្រូវបានតរងតំងលោក.......................ជាត្រធានត្ក ុមត្រឹកាភិបាលននសាកលវ ិទ្យាល័យ........../វវ ិទ្យាសានន
.......................តែលមានភារកិច្ចែឹកនំ និងត្ររ់ត្រងត្រឹឹះសាននសិកា។
ព្បការ២.ត្ក ុមត្រឹកាភិបាលមានសមាសភាពែូ ច្ខាងលត្ោម៖
១-ឈលាក្............................................. ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ

(ជាតំណាងម្ចាស់ ភាគហ៊ុន)

២-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងសាស្រ្សាាចារ្យ)
៣-ឈលាក្.............................................ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ (ជាតំណាងឥសសរ្ជន)
៤-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងប៊ុគគលិក)
៥-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាង...........)
ព្បការ ៣.ត្ក ុមត្រឹកាភិបាលមានរួ នទ្យី ភារកិច្ចែូច្ខាងលត្ោម៖
លត្រើសលរ ើស និងតរងតំង សាកលវ ិទ្យាធិោរ/នយក និងរំលពញភារៈកិច្ចលសេងៗលទ្យៀរតមោរចំបាច្់។
ព្បការ៤.ត្រធានត្ក ុមត្រឹកាភិបាលមានសិទ្យធិសលត្មច្តរងតំង
តមលគាលោរណ៍លទ្យធ ិត្រជាធិរលរយយលោយលបាឹះលនោរសលត្មច្។

ឬ

រញ្ឈរ់រុរគលិកតែលសន ិរលៅលត្ោមោរែឹកនំររស់ខ្ល ួន
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លោក

លោកត្សីែូច្កនុងត្រោរ២

និងរុរគលិកទ ំងអស់តែលរលត្មើោរកនុងសាកលវ ិទ្យាល័យ............../វវ ិទ្យាសានន

................. ត្រូវសហោរ និងអនុវរត លសច្កត ីសលត្មច្លនឹះឱ្យមានត្រសិទ្យធភាពខ្ព ស់ចរ់ពីនងៃ ច្ុឹះហរន លលខាលនឹះរលៅ។
លធវ ើលៅ............... នងៃ ទ្យី......... តខ្............នោំ២០១៦
ហរន លលខា
រតនែ្ទទួល
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ីឡា

“ឈែើមបីក្ជាប”
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ២ និង៥

(ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បររាេិ បល)

“ឈែើមបីអនញវតត”
-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ ិ.រែាបាេ

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្)

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

សសចរតស
ី សព្ម្ច
សតរ
ី ី
ការតត្ត ុំ្សារលវិទាធិការ/នាយរ

- បនណឃើញអនក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិ ថ្នា ឆ្នំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ ឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវ ិទាល័យ

- បនណឃើញក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា ឆ្នំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ និ្លរខណ្ៈវ ិនិច័ឆ
យលមអិត សក្មាប់បណ្កើតក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរា
- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម...........ចឹះឆ្ថ្ៃទី......... ដម.........ឆ្នំ ២០១៥ សតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិ បល
ឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

សសព្ម្ច
ព្បការ១.សឈក្មច្បដតងតុំងណលារ....................ជាស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ននស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន
..................។
ព្បការ២.ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្ មានតួនាទី និងភារក្ិច្បចែូច្បខាងឈក្កាម៖
- ែឹក្នាុំនិងក្គប់ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈរៀបច្បុំរច្បនាសមព័នធ តួ នាទី ភារក្ិច្បចរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- ឈក្ជើ សឈរ ើស និងដតងតុំងស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង និងក្បធាន/អនញក្បធានការ ិោេ័យ
- ឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្ស្នតចារយតមមញខជុំនាញនានា
- ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្បុំ ឈព្ញភារក្ិ ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាត់ តុំងរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។
ព្បការ៣.ឈលាក្ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្

និងបញគគេិក្ទុំងអស់ដែេបឈក្មើ ការក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន

..........ក្តូវសហការ និងអនញវតតឈសច្បក្តីសឈក្មច្បឈនោះឱ្យមានក្បសិទធភាព្ខពស់ចាប់ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។

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

“ឈែើមបីក្ជាប”
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ១ និង៣

“ឈែើមបីអនញវតត”

(ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បរ រាេិបល)

-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ ិ.រែាបាេ
ឧទហរ

៍ )ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីការសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវ ិទាធិការរងនាយក្/រង ក្ព្ឹទប
ធ ញរស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធានការ ិោេ័យ)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

សសចរតស
ី សព្ម្ច
សតរ
ី ី
ការតត្ត ុំ្ សារលវិទាធិការរ្/នាយររ្ ព្ររទធបុរស ព្ររទធបុរសរ្ ព្បធាននិ្
អនុព្បធានសដ្ា៉ាតឺម្្
៉ា ់ និ្ ព្បធាននិ្អនុព្បធានការ ិយាល័យ
- បនណឃើញអនក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិ ថ្នា ឆ្នំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវ ិនិច័យ
ឆ ឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវ ិទាល័យ
- បនណឃើញក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ចឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា ឆ្នំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ និ្លរខណ្ៈវ ិនិច័ឆ
យលមអិត សក្មាប់បណ្កើតក្្រឹះស្ថានឧតតមសិរា
- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម........ចឹះឆ្ថ្ៃទី........ ដម......... ឆ្នំ ២០១៥ សតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិ បលឆ្ន
ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................
- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម.................... .ចឹះឆ្ថ្ៃទី........ ដម......... ឆ្នំ ២០១ សតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវ ិទា
្ិការ/នាយរឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

សសព្ម្ច

ព្បការ១.-ក្តូវបានសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវ ិទាធិការរង/នាយក្រង ក្ព្ឹទធបញរស ក្ព្ឹទធបញរសរង ក្បធាន និង
អនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ក្បធាន និងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យននស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន.....................
ដែេមានរាយនាមែូច្បខាងឈក្កាម៖
១-ឈលាក្............................ជាស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង ទទួ េបនទញក្កាង្កររែាបាេ

២-ឈលាក្............................ជាស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង ទទួ េ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...........................
៨-ឈលាក្............................ជាការ ិោេ័យ...........................
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៩-ឈលាក្.............................ជាការ ិោេ័យ...........................
១០-ឈលាក្..........................ជាការ ិោេ័យ...........................
១១-ឈលាក្..........................ជាក្បធានក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់ ថានក្់ ឆ្នុំសិក្ាមូ េដ្ឋាន
ព្បការ២.-ស្នក្េវ ិទាធិការរង/នាយក្រង ក្ព្ឹទធបញរស ក្ព្ឹទធបញរសរង ក្បធាន និងអនញ ក្បធានឈែបា៉ា តឺ ម៉ាង់ និង
ក្បធាន និងអនញ ក្បធានការ ិោេ័យ ក្តូវអនញ វតតន៍តមតួ នាទី ភារក្ិច្បចឈរៀងៗខលួន និងក្តូវសឈក្មច្បឲ្យបានតម
ដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សរត បស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានចាប់នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ ។
ព្បការ៣.- រាេ់ឈសច្បក្ី តសឈក្មច្បណាដែេផ្ទញយព្ី ឈសច្បក្ី តសឈក្មច្បឈនោះ ក្តូវទញក្ជានិរាក្រ

៍។

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

“ឈែើមបីក្ជាប”
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ១ និង៣

“ឈែើមបីអនញវតត”

(ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បរ រាេិបល)

-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ ិ.រែាបាេ

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
(Logo of University/Institute)
សារលវិទាល័យ........../វិទាសាាន.............
(English Name of University/Institute)
បទបញ្ញ
ច ន្ចរ្សព្មាប់
នុ

ព្រុម្ព្បររាភិាលននសារលវិទាល័យ........../វិទាសាាន.............
ជុំរូរ ១
ការបស្កើតព្រុម្ព្បររាភិាល
ព្បការ ១៖

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេននស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន............. ជាអងគភាព្ក្គប់ ក្គងក្បតិ បតតិរែា
បាេជាន់ ខពស់ននស្នក្េវ ិទាេ័យ........../វ ិទាស្នាន.............។ សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ ក្តូវ
បានក្ុំ

និងសឈក្មច្បឈដ្ឋយក្ក្មុ ក្បក្
ឹ ាភិបាេននស្នក្េវទិ ាេ័យ/វទិ ាស្នាន។

ត់ច្បុំនួន

ភាព្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានក្បធាន០១រូប និ ងមានសមាជិ ក្០៤នាក្់ ។ អា

សមា
តតិក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

មានរយៈឈព្េ០៥ ( ក្បាុំ ) ឆ្នុំ។
ព្បការ ២៖

ក្បធាន និងអនញ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ០១រូប គឺជាមាចស់ភាគហញនដែេជាសមាជិ ក្អច្បិនន្ដនតយ៍នន
ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ។ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេគឺ ជាមាចស់ភាគហញនដែេធុំ ជាងឈគ ឬ អាច្បដតងតុំង
តុំ ណាងរបស់ខួនបាន។
ល
ការឈក្ជើ សឈរ ើសច្បូ េជាសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេដែេជាមាចស់ភាគហញន
ក្តូវបានក្ុំ

ត់ច្បុំនួន

និងឈធវើឈដ្ឋយការឈបាោះឈឆ្នតរវាងមាចស់ភាគហញន។

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេដែេមិនដមនជាមាចស់ភាគហញនឈធវើឈ

ការឈក្ជើ សឈរ ើសច្បូ េជា

ើងឈដ្ឋយសឈក្មច្បព្ី សមាជិក្មាចស់

ភាគហញន។
ជុំរូរ ២
ល័រខ
ខ ័ណ្ឌននការចូលជាសមាជិរ
ព្បការ ៣៖ សមាភាព្សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេក្តូវឈក្ជើ សឈរ ើសឈច្បញព្ីតុំណាងមាចស់ភាគហញនមួ យច្បុំ នួន តុំ ណាង
គ

ៈក្មាមធិ ការក្បតិ បតតិ០១នាក្់ តុំណាងស្នស្រ្ស្នតចារយ ឬ បញគិ េ
គ ០១នាក្់ និងតុំណាងឥសសរជនដែេមានច្បុំ ឈ

ោះ

ែឹ ងក្ក្មិ តឧតតមសិក្ា និងមានបទព្ិ ឈស្នធន៍ ក្ញងការង្ករក្គប់
ន
ក្គង០១នាក្់ ឈហើយសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ ក្តូវ
មានឈព្េឈវលា និងមានសមតាភាព្ក្នញងការជួ យស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

Page 30 of 97

ព្បការ ៤៖

ៈសមបតតិរបស់សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេននស្នក្េវ ិទាេ័យ......./វ ិទាស្នាន.........មាន៖

េក្ខ

- កាយសមបទរក្គប់ ក្ោន់ និ ង មានសីេធម៌ នងលងូរន
- ក្ក្មិ តវបបធម៌ ោ៉ាងឈហាច្បណាស់ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តឈ

ើងឈៅ

- យេ់ក្ព្មច្បញ ោះក្ិ ច្បចសនាការង្ករជាមួ យនិងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
- មានការង្ករឯងភាព្ព្ីក្បឹក្ាភិ បាេ។
ជុំរូរ ៣
សបសររម្ម តួនាទី និ្ភាររិចច
ព្បការ ៥៖

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេននស្នក្េវ ិទាេ័យ..........……/វ ិទាស្នាន............. មានឈបសក្ក្មមព្ិនិតយ និ ង
សឈក្មច្បឈេើឈោេនឈោបាយ ដផ្នការអភិវឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក្់ព្័នែ
ធ នទ
ឈទៀត។ ក្គប់ ក្គងឈេើការង្ករក្បតិ បតតិ
អប់រ ុំ ប

ព្បការ ៦៖

រែាបាេស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និ ងឈេើក្ក្មពស់ការ

ត េធនធានមនញ សស ការស្ស្នវក្ជាវ និ ងឈធវើសហក្បតិ បតតិការជាតិ និងអនតរជាតិ ឈេើវ ិ
ញត ោះបណា

ស័យវបបធម៌ វ ិទាស្នស្រ្សត និ ងបឈច្បចក្វ ិទា ឈែើ មបីរម
ួ ច្បុំ ដ

ក្ការអភិវឌ្ឍសងគម និងឈសែាក្ិច្បច និងរួម

ច្បុំ ដ

ជាតិ។

ក្ឈេើក្សទយនូ
វវបបធម៌ និងដងរក្ានូ វអតតសញ្ជា
ួ

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានភារក្ិច្បច៖
-ទទួ េបនចញក្ឈេើែុំឈ

ើ រការទុំងរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

ឆ្មាសក្បចាុំឆ្នុំ ឈេើក្គឈក្មាងហិរញ្ជាវតាញ ឈធវើដផ្នការប

និ ងទទួ េខញ សក្តូវឈរៀបច្បុំ ដផ្នការក្បចាុំ
ត េ ស្ស្នវក្ជាវ និ ងឈបាោះព្ញ មផ្
ព ាយ
ញត ោះបណា

ឈដ្ឋយសហការជាមួ យដផ្នក្ជុំ នាញ
-ច្បញ ោះហតាឈេខាទទួ េខញ សក្តូវឈេើឯក្ស្នរឈផ្សងៗ ដែេបានសឈក្មច្បឈដ្ឋយក្បឹក្ាភិ បាេ
-ែឹក្នាុំអងគក្បជញុំននក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ និងក្ក្ុមជុំ នាញនានា និ ងដផ្នក្ដែេពាក្់ ព្័នធ
-ឈធវើរបាយការ

៍ សតីព្ីសក្មមភាព្ការង្កររបស់ក្បឹក្ាភិ បាេក្បចាុំដខ ឆ្មាស ឆ្នុំ ជូ នក្ក្ុម

ក្បឹក្ាភិបាេ។
ព្បធានព្រុម្ព្បររាភិាលមានសិទធិ៖
-ឈកាោះអឈញ្ាើញសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេមក្ក្បជញុំ តមការក្ុំ
-បឈងាើតគ
-ឈេើសុំឈ

ត់ និងតមការចាុំបាច្ប់

ៈក្មមការជុំ នាញឈដ្ឋយឈោងតមតក្មូវការចាុំបាច្ប់ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ើ រ និង ក្ុំ

ត់ រឈក្បៀបវារៈអងគ ក្បជញុំ ដ្ឋក្់ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេសឈក្មច្ប

-ឈច្បញឈសច្បក្តីសឈក្មច្បដតងតុំងតមសុំឈ

ើ រព្ីក្ក្ុមជុំនាញតមដផ្នក្និ មួយៗ ដែេឈសនើដតងតុំង ឬ

តឈមលើងឋានសក្តិជាស្នស្រ្សចា
ត រយរង ជាស្នស្រ្សចា
ត រយមហារ ិញ្ជា ជាស្នស្រ្សចា
ត រយប

ិ ឌ តតមការសឈក្មច្ប

ច្បិ តតយេ់ក្ព្មននសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេដែេដផ្អក្ឈេើសឈមលង២/៣ននសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ
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វតត មានក្នញងអងគ ក្បជញុំ ក្ញ នងក្រ

ី ដែេមានសឈមលង ឈសមើោនឈនាោះ

អាទិ ភាព្យក្តមសឈមលងក្បធាន

ក្បឹ ក្ាភិ បាេ

-សឈក្មច្បឯក្ភាព្ឈេើការឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្សចា
ត រយបឈក្ងៀនឈេើមញខវ ិជាាឯក្ឈទសនីមួយៗ។
អនុព្បធានព្រុម្ព្បររាភិាលមានភាររិច៖ច
-ជុំនួសមញខក្បធាន ឈៅឈព្េក្បធានអវតតមាន
-ជាអនក្ក្បតិបតតិនូវរាេ់ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ
-ទទួ េអនញ វតតនូវរាេ់ភារក្ិច្បចចាត់ តុំងរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ
-ជាអនក្ែឹក្នាុំនូវរាេ់ការង្ករគ

ៈក្មមការជុំ នាញដែេបានចាត់ តុំងឈ

ើងឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

-ជាអនក្សក្មបសក្មួេនូ វរាេ់ការង្ករដែេទក្់ទងឈៅឈេើការអនញ វតតន៍គឈក្មាងក្មមវ ិធី សិក្ា
-ឈរៀបច្បុំ រឈបៀបវារៈ ននការក្បជញុំនិងទទួ េបនចញក្ក្ិច្បចការរែធបាេនផ្ចក្ញង
ន ននក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
-ឈធវើរបាយការ

៍ សតីសក្មមភាព្ការង្កររបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បចាុំ

សបាតហ៍ ដខ ឆ្មាស និងឆ្នុំ ជូ នក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
-ច្បូ េរួមក្គប់ គ

ៈក្មមការជុំ នាញ ឈែើ មបីយេ់នូវតក្មូវការ និងសុំ

ូ មព្រឈផ្សងៗដែេគ

ៈក្មម

ការជុំ នាញបានឈេើក្គឈក្មាងដ្ឋក្់ច្បូេក្នញងរឈបៀបវារៈក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

-ឈេើគឈក្មាងដ្ឋក្់ ជូនក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេអនញ ម័តតឈមលើងក្បាក្់ ឈបៀវតស ឋាននតរសក្តិែេ់ស្នស្រ្ស្នតចារយ។
ព្បការ ៧៖

គ

ៈក្មមការទទួ េបនចញក្ក្មមវ ិធី សិក្ាតមជុំ នាញនីមួយៗមានសិទិ ធ និងភារក្ិច្បច៖

-ទទួ េបនចញក្ឈរៀបច្បុំ ក្តួតព្ិនិតយ និង ទទួ េខញ សក្តូវឈេើក្ក្មមវ ិធី សិក្ាតមជុំ នាញនី មួយៗ
-អនញ ម័តឈេើគឈក្មាងឈសនើរសញុំឈបាោះព្ញ មផ្
ព ាយឈេើស្នននែនានា

-ច្បញ ោះក្តួតព្ិនិតយឈេើការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្សចា
ត រយ ននមញ ខវ ិជាានីមួយៗ ដែេយេ់ថាចាុំបាច្ប់ ក្ញង
ន
ក្រ

ី ដែេមានការតវា៉ា ព្ីនិសសិត

-ឈកាោះអឈញ្ាើញស្នស្រ្សចា
ត រយដែេបឈក្ងៀនមញខវ ិជាានីមួយៗឲ្យមក្ឈធវើរបាយការ

៍ ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

-អនញ ម័តយេ់ក្ព្មឈេើក្បធានបទសក្មាប់ សសឈរសរណា ឬ និឈក្ខបទដែេឈសនើរឈ

ើងឈដ្ឋយ

និ សសិត ស្នស្រ្សចា
ត រយ ក្បធានមញ ខជុំ នាញ
-មានសិទធអនញ ម័តយេ់ក្ព្មឈេើសសុំឈ

ើ រឈសនើរសញុំផ្េ
ត ់ក្ិតិ យ
ត ស រង្កវន់ ប័

ណ សឈសើរ ឈមដ្ឋយ

សញ្ជាប័ ក្ត ក្ិ តិ យ
ត ស ែេ់ជនទុំងទាយណាដែេបានឈធវើសក្មមភាព្ ឬ អវីដែេជាផ្េ
ក្បឈោជន៍ ឧតតញម ែេ់សងគមជាតិ និ ង ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

-មានសិទធអនញ ម័តយេ់ក្ព្មឈេើសុំឈ

ើ ឈសនើរសញុំតឈមលើងក្បាក្់ ឈបៀវតស តឈមលើងឋានៈជាស្នស្រ្សចា
ត រយ

តមការឈសនើរសញុំរបស់សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ ឈដ្ឋយឈេើក្សុំឈ

ើ ដ្ឋក្់ ច្បូេរឈបៀបវារៈ ក្បជញុំ

របស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេសឈក្មច្ប។
ព្បការ ៨៖

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សមា
ត នភារក្ិ ច្បច៖
-ក្តូវអឈញ្ចើញច្បូ េរួមក្បជញុំោ៉ាងទង់ ទតតមការឈកាោះអឈញ្ចើញរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
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-ក្នញងក្រ

ី មានធញរៈ សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សក្ត តូវផ្តេ់ព្ត៌ មាន ឬ សញុំច្បាប់ ជាលាយេ័ក្ខ

អក្សរមក្ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ា

-ក្តូវឈោរព្ឲ្យបានឈទៀងទត់ នូវឈព្េឈវលា និង ដផ្នការដែេបានក្ុំ
-ក្នញងក្រ

ត់ ឈដ្ឋយអងគក្បជញុំ

ី ដែេមានសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាអវតតមានោមនច្បាប់ច្បុំនួន០៣ ឈព្េបនតបនាចប់ ោន ោមន

ការជូនែុំឈ

ើ រជាលាយេ័ក្ខអក្សរ ក្តូវចាត់ទញក្ឈបាោះបង់ឈចាេការង្ករ ឈហើយតក្មូវឲ្យសមាជិក្

ឈនាោះឈធវើពាក្យលាឈប់ព្ីការង្ករ។ ក្នញងក្រ

ី ឈនោះក្ក្ុមក្បឹ ក្ាវ ិទាស្នស្រ្សមា
ត នសិទធឈធវើសុំឈ

ក្បធាន ឈែើ មបីឈធវើឈសច្បក្តីសឈក្មច្ប ឈក្ជើ សឈរ ើសសមាជិ ក្ងមីមក្ជុំ នួស។ ក្នញងក្រ

ើ រឈៅ

ី ឈេើក្ដេងឈដ្ឋយ

ដផ្អក្ឈេើមតិ ភាព្ឈក្ច្បើនរបស់អងគក្បជញុំ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

-ក្តូវច្បូ េក្បជញុំ ោ៉ាងតិច្បច្បុំនួន ០១ែង ក្នញងរយៈឈព្េ០២ដខ

-រាេ់ការអាក្់ ខានមិនបានច្បូ េរួមក្បជញុំ សមាជិក្ក្បឹក្ាក្តូវឈោរព្តមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់អងគ
ភាព្ ឈហើយព្ញុំ អាច្បទមទរឈអវើមួយ ដែេផ្ចញយព្ី ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បឈនោះបានឈ
ព្បការ ៩៖

ើយ។

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេមានសិទិ ធ៖
-សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានក្់ ៗ មានសិទប
ធ ឈញ្ចញមតិ ឈោបេ់ឈៅតមការយេ់ឈឃើញរបស់
ខលួន និងមានសិទទ
ធ ទួ េនូ វក្បាក្់ ក្នក្មឈៅតមច្បុំ នួនឈមា៉ា ង ទុំហុំការង្ករ និង ស្នននែរបស់បញគគេិក្
មានក្់ៗដែេឈធវើបាន និងឈៅតមការក្ុំ

ត់ឈៅក្នញងក្ិ ច្បចសនារវាង សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាមានក្់ ៗ

-មានសិទិ ទ
ធ ទួ េរបបបដនាម ឬ រង្កវន់ឈេើក្ទឹ ក្ច្បិតត

-មានសិទិ ឈធ សនើសញុំឈក្ជើ សឈរ ើសស្នស្រ្ស្នតចារយ សក្មាប់បឈក្ងៀនឈេើមញខវ ិជាាណាមួ យ ឈដ្ឋយឆ្លងកាត់
វាយតនមលព្ីក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ រួច្បឈសនើសញុំការឯក្ភាព្
-មានសិទិ ទ
ធ ទួ េការចាត់ បុំឈព្ញភារក្ិ ច្បច ច្បញ ោះែក្ស្សង់ព្ិឈស្នធន៍ក្ញង
ន និងឈក្ៅក្បឈទស

-មានសិទិ ឈធ សនើសញុំក្តួតព្ិនិតយ ដក្េុំអ ដ្ឋក្់ បដនាម ឬ ែក្បនាយឈេើមញខវ ិជាាណាមួយននក្មមវ ិធី សិក្ា
ឈដ្ឋយមានការឯក្ភាព្៥០% បូក្០១ ននសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេដែេមានវតតមានក្នញងអងគ
ក្បជញុំ ក្ញងក្រ
ន

ី មានសឈមលងឈសមើោន ឈនាោះអាទិ ភាព្យក្តមសឈមលងក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

-មានសិទិ ឈធ បាោះព្ញមផ្
ព ាយនូវស្នននែរបស់ខួន
ល ដែេបានសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ

-មានសិទិ ផ្
ធ ួច្បឈផ្ដ
ដ
ើ មគុំនិតឈបើក្សិកាខស្នលា សននិសីទជាតិ អនតរជាតិ ឈៅតមតក្មូវការរបស់សងគម
និ ងឈដ្ឋយមានការឯក្ភាព្ព្ីក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ។
ជុំរូរទី ៤
ការព្បជុុំព្រុម្ព្បររាភិាល
ព្បការ ១០៖

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេមានការក្បជញុំ ស្នមញ្ា វ ិស្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្នុំែូច្បខាងឈក្កាម៖
-

ការក្បជញុំ ស្នមញ្ា ឈធវើឈ

ើងឈរៀងរាេ់មួយក្តី មាសមតង
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-

ការក្បជញុំ វ ិស្នមញ្ា ឈធវើឈ

-

ើងក្នញងក្រ

ការក្បជញុំ ក្បចាុំឆ្នុំ ឈធវើឈ

ើងឈរៀងរាេ់ច្បញងឆ្នុំ

-

ការក្បជញុំ ស្នមញ្ា

ី ចាុំបាច្ប់ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

និងវ ិស្នមញ្ា ក្បចាុំឆ្នុំអាច្បែុំ ឈ

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេចាប់ ព្ីពាក្់ ក្ណា
ត េឈ
-

ការក្បជញុំ ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេក្តូវឈធវើឈ

ើ រការឈៅបានេញោះក្តដតមានក្ូ រម
ញ ៉ា ច្បូ េរួមព្ី
ើងឈៅ

ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ ឬ ឈដ្ឋយក្បធានសតីទី

ឈដ្ឋយមានការបញ្ជ
ា ក្ៈព្ី រឈបៀបវារៈ ទីក្ដនលងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និងផ្តេ់ព្័ត៌មានោ៉ា ងតិច្ប
០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ែេ់សមាជិ ក្ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំវ ិស្នមញ្ា
-

រាេ់ការសឈក្មច្បអនញ ម័តអវីមួយយក្ជាផ្លូវការមានេញោះក្តដតមានសឈមលងោុំក្ទ៥០% បូក្ ០១
ោ៉ា ងតិច្ប និងមានការច្បញ ោះហតាឈេខាឯក្ភាព្ព្ី ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ និងច្បមលងជូ នឈៅក្ក្ុម
ក្បឹក្ាអភិ បាេ និងស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្ជាប។
ជុំរូរទី ៥
អុំរីការសលើរទររចិតត

ព្បការ ១១៖ សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេទុំងឡាយណាដែេបានបុំ ឈព្ញភារក្ិច្បចចាត់ តុំងបានេអ និ ងមានស្នននែ
ឈឆ្នើមក្នញងការង្កររបស់ខូន
ល ឈនាោះក្តូវបានឈេើក្ទឹក្ច្បិតត និ ងផ្ដេ់ក្ិតិ យ
ត សឈៅតមក្ក្មិ តសមតាភាព្ និ ងស្ននរបស់ខួន
ល
ឈដ្ឋយ៖

-ជូនប

័ ណ សរឈសើរ

-ជូនរង្កវន់
-តឈមលើងឋានៈ
-តឈមលើងក្បាក្់ ឈបៀវតស
-ផ្តេ់របបបដនាម។
ជុំរូរទី ៦
រព្ម្ិតននវិធានការរដ្ធាល
ព្បការ ១២៖ ក្នញងក្រ

ី ដែេសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេព្ញុំ បានអនញវតតន៍តមបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញង
ន ឈហើយបានឈធវើឲ្យប៉ា ោះ

ពាេ់ែេ់ក្ិតិតយសរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និ ងសងគមជាតិ ឈនាោះ ក្តូវបានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេសឈក្មច្ប៖
-ឈធវើការដ

នាុំផ្លទេ់មាត់

-ឈធវើការក្បមានជាលាយេ័ក្ខអក្សរ
-ឈធវើការព្ិន័យជាទឹក្ក្បាក្់
-ព្យួរការង្ករជាបឈណា
ដ ោះអាសនន
-បញ្ឈប់ ការង្ករជាស្នាព្រ។
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ជុំរូរ ៧
អវសានបញ្ញ
ា តិត
ព្បការ ១៣៖

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេមានក្់ ៗ

ក្បសិទធភាព្ខពស់។
ព្បការ ១៤៖

ក្តូវអនញវតតតមបទបញ្ជ
ា ឈនោះ តមភារក្ិ ច្បឈច រៀងៗខលួនឲ្យមាន

បទបញ្ជ
ា ឈនោះមានក្បសិទភា
ធ ព្អនញ វតត ចាប់ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។
ឈធវើឈៅ..............នងៃទី..........ដខ............ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)

Page 35 of 97

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
និសសិត)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

បទបញ្ញ
ជ ន្ៃរ្សព្មាប់
នុ
និសស ិតនន

សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ឥរ ិយាបថនិសស ិតសៅរន្ថ្ន
ន រ់សរៀន
ុ

ព្បការ១៖

បទបញ្ា តតទ
ិ ូសៅ
បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្ណនឹះមានណរលបំណ្្ររាក្បក្រតីភាព និ រនតភាព ធានា្ណ្ភាព និ្ក្បសិទាភាពឆ្នការសិរា

របស់និសសិតរន្ការបណ្តឹះបណ្ត
ត ល។
ព្បការ២-៖

រាល់សរមមភាពបណ្តឹះបណ្ត
ត លនិសសិត

ក្តូវសាិតណៅណក្កាមការទទួ លមសក្តូវរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../

និសសិតទំ្អស់ក្តូវណររពណមា៉ា ្សិរា

កាលវ ិភា្របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានដែលបនោរ់ណចញ។

វ ិទាស្ថាន.................ចំណពាឹះមមចាប់ ដែលតំ រវូ ឱយនិសសិតទំ្អស់ណររពនិ្អនវតតន៍។
ព្បការ៣.៖

និសសិតដែលមរយឺតណលើសពី ១០នាទីមិនក្តូវបនអនញ្ញាតឱយចូលរន្ថានរ់ ណោយស្ថស្រស្ថតចារយបងាាត់ណ
អនញ្ញាតចូលណរៀនពីការ ិយាល័យសិរាជ្ញចាំបច់។
ព្បការ៤.៖
ព្បការ៥.៖

ើយ

ណហើយក្តូវសំការ

រន្ណមា៉ា ្សិរា និសិសតទំ្អស់ក្តូវណររពសិទិធរនណៅវ ិញណៅមរ។
និសសិតទំ្អស់ក្តូវដតចូ លរួមក្្ប់ សរមមភាពសិរាណៅរន្ថានរ់ ក្តូវបំណពញរិចេការស្ថលា ឬ រិចេការស្រស្ថវក្ជ្ញវ

ទំ្អស់ដែលស្ថស្រស្ថតចារយបងាាត់តក្មូវឱយណ្វើ។
ព្បការ៦.៖

និសសិតដែលអវតតមានរន្ការសិរាណលើណក្រឌ្ីតណ្តមួ យ

សិរាមិនអនញ្ញាតឱយក្ប

្ណក្រឌ្ីតណនាឹះណទ។

ទំ្អត់ចាប់

និ្មានចាប់អនញ្ញាតពីការ ិយាល័យ

និសសិតដែលអវតតមានសរបរន្នមាសនី មួយ១០%ឆ្នណមា៉ា ្សិរាសំរាប់អនរមានចាប់

ចំណពាឹះអនរឥតចាប់ នឺ្មិនអនញ្ញាតិឱយក្ប
ព្បការ៧.៖

្នមាសណនាឹះណ

ើយ។

រាល់ការលួចចមេ្ ឬការបនេំក្្ប់រប
ូ ភាពណៅរន្ណពលក្ប

្បញ្េប់ នមាស ឬ ការក្ប

និ្១៥%ឆ្នណមា៉ា ្សិរា

្ណនស្ៗណទៀតក្តូវបន

ចាត់ទរថាជ្ញការបំ ពានែ៏្ៃន់្ៃរមួយណៅនរ្និតិវ ិ្ី វ ិន័ យរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាននិសសិតណ្តមានរ់ដែលក្តូវបនររ
ណឃើញថាក្បក្ពរតតការលួចបនេំណនឹះនរ្ក្តូវទទួ លបនពិនៃសូនយ និ្ក្តូវទទួ លការពិន័យណៅតមស្ថានភាពជ្ញរ់ ដសត្។
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ព្បការ៨.៖
មាូបអាហារ ណេសជាឹះ សករណៅសូ និ្សក្មាមមិនក្តូវបនអនញ្ញាតិឱយយរចូលរន្ថានរ់ ណរៀនណ

ើយ។ ណហើយែូចរនណនឹះ

ដែរការជរ់បរ ី និ្នររ

ណក្្ឿ្ស្រសវ រ្តមបនៃប់ណរៀន ដែលចាត់ទរជ្ញរមមសិទធ ឬជួ លណោយស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានក្តូវហាមឃាត់។
ព្បការ៩.៖
និ សសិតមិ នក្តូវបនអនញ្ញាតតិឱយណក្បើ ក្បស់ទូរស័ពៃឆ្ែរន្ណពលរំ ព្សិរាណៅរន្ថានរ់ណរៀនណ

ើយ។

ឥរ ិយាបថនិសស ិតចុំសពាះសាន្តសាតចារយ
ព្បការ១០.៖
ស្ថស្រស្ថតចារយ្ឺជ្ញក្បេពឆ្នចំណណ្ឹះែរ្ែ៏ទូលាយ។

និ សសិតក្តូវដតណររពក្បតិបតតិតមស្ថស្រស្ថតចារយមិនចំណពាឹះដត

លរខណ្ៈសមបតតិខា្ណក្ៅណទ ប៉ាដនតសមតាភាពឆ្នការបងាាត់ បណក្្ៀន។ និ សសិតក្តូវមានការណជឿជ្ញរ់ ណៅណលើរក្មិតជំនាញ និ្ស្ថត
ប់តមការដណ្នាំ និ្ទូនាមនរបស់ស្ថស្រស្ថតចារយ។
ព្បការ១១.៖

និ សសិតទំ្អស់មិនក្តូវចូ លណៅរន្បនៃប់ការ ិយាល័យរបស់ស្ថស្រស្ថតចារយ ឬ ប្ាលិរស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

ណោយរមនការអនញ្ញាតជ្ញមនណ

ើយ។
ឥរ ិយាបថនិសស ិតចុំសពាះអនរសព្ម្បសព្ម្ួល

ព្បការ១២.៖
បរ ិយាកាសដែលមានអនាម័ យលអ និ្ភាពស្ថអតបត្ឺ ជ្ញនិមិមតរូបឆ្នវបប្ម៌ែ៏លអមួយ។ និសសិតទំ្អស់ក្តូវចូ ល
រួមចំដណ្ររន្ការដថ្ររា និ ្ដថ្ទំនូវណក្្ឿ្សងាារ រមណៅរន្ថានរ់ណរៀន សមាារដែលជ្ញប់និ្អររសិរានិ្ទី រដនេ្ទំ្អស់
រន្បរ ិណវណ្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។ សមាារៈសិរាទំ្អស់ដែលអនញ្ញាតឱយនិ សសិតណក្បើ ក្បស់រន្ការសិរាមានែូចជ្ញ

ណសៀវណៅវចនានក្រម ណសៀវណៅអាន ការដសតថ្តចណមេ្ មា៉ា ណញ៉ា ការដសតវ ីណែអូ ទូរទសសន៏ មា៉ា សីនបញ្ញ
េ ំ្ស្ថេយVCR, OHP,
COMPUTERS, LCD PROJECTERS និ ្សមាារៈណនស្ៗណទៀត។
សមាារៈទំ្ណនឹះក្តូវបញ្ូេ នណៅរដនេ្ណែើមវ ិញណក្កាយណពលណក្បើក្បស់ណហើយ។

និ សសិតណ្តដែលក្បក្ពរតតនៃយពី ការ

ដណ្នាំរន្ការណក្បើក្បស់សមាារសិរាទំ្អស់ណនឹះនរ្ក្តូវទទួលមសក្តូវចំ ណពាឹះវ ិធានការវ ិន័យដែលមានដច្ណៅរន្និតិវ ិ្ី វ ិ
ន័យសក្មាប់និសសិត។
ព្បការ១៣.៖

ការណក្បើ ក្បស់ឧបររណ្៏ការពារសវតតិភាពរបស់ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានរន្ររណ្ីមិ នចាំបច់

ឬ

រមនការ

អនញ្ញាតឱយណក្បើែូចជ្ញ ឧបររណ្៏ពនេត់អ្ាីេ័យ ឧបររណ្៏ការពារសវតតិភាពណនស្ៗណទៀត រណ្រត ្អ្ីាេ័យ ឧបររណ្៏ក្បកាស
អាសននណនស្ៗណទៀតក្តូវហាមឃាត់ោច់ ខាត។
ព្បការ១៤.៖
សរមមភាពទំ្ឡាយែូចជ្ញការដហរ ឬ ដរតក្មូវរំណ្ត់ ណហត ឬ ព័ត៌មាននសពវនាយ សញ្ញាបងាាញទិសណៅ រូប

ភាពនសពវនាយរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានឬ ការណបឹះសក្មាមណចាល បិទឬ ្ូ ររូបសញ្ញា ឬ រូបភាពណនស្ៗ ណៅណលើ
ជញ្ញ
ា ំ្ឬអាររស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានក្តូវហាមឃាត់ជ្ញោច់ ខាត។
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ព្បការ១៥.៖
និ សសិតទំ្អស់មិនក្តូវណ្វើសរមមភាពនសពវនាយនលិតនល ឬ លរ់នលិតនល ឬ ណឃាសនាពី សរមមភាពណនស្ៗ

ឱយអ្ាភាពណ្តមួ យ។ មិនក្តូវបងាាញ និ្ដចររូបភាព ឬ មិតបណ្ណ័ ណៅរន្បរ ិណវណ្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណោយរមនការ
អនញ្ញាតណ

ើយ។

ព្បការ១៦.៖

ឥរ ិយាបថចុំសពាះម្ិតតរ ួម្ថ្ននរ់ខនឯ្
ែួ

និសសិតក្តូវសដមត្អារបបរិ រយា
ិ ណររព និ្ណយា្យល់រនណៅវ ិញណៅមរទំ្ណៅខា្រន្ និ្ណក្ៅណមា៉ា ្ណរៀន រន្

បណ្តណល័យ ឬ ណៅរន្បរ ិណវណ្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណោយមិនមានការរ ំខានរនណៅវ ិញណៅមរ។
ព្បការ១៧.៖

និសសិតទំ្អស់ក្តូវមានប័ ណ្ណសមាាល់មួនភា
េ
ា ប់មរជ្ញមួ យក្្ប់ ណពល

និ្ក្តូវបងាាញប័ណ្ណណនាឹះណៅណពលចាំចាច់

រន្ររណ្ីដែលនិ សសិតមិនបនយរប័ណ្ណសមាាល់មួនភា
េ
ា ប់ មរជ្ញមួយ និ សសិតក្តូវសំការបញ្ញ
ា រ់ពីការ ិល័ យសិរា។ ណែើមបីធានា
សវតាិភាពរំឱយមានការបត់ប្់និសសិតទំ្អស់មិនក្តូវទរណចាលសមាារផ្លៃល់មួនឬ
េ
រដនេ្ណនស្ៗណទៀតឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណ

របស់ណនស្ៗណៅរន្បនៃប់ណរៀន

ឬ

ណៅ

ើយ។

ឥរ ិយាបថទូសៅ
ព្បការ១៨.៖
និសសិតទំ្អស់ក្តូវតមោនពត៌ មានដែលសរណសរណៅរដនេ្នតល់ពត៌ មានជ្ញណរៀ្រាល់ឆ្ថ្ៃ។

ព្បការ១៩.-៖

រាល់ការក្បក្ពរតតបំពានណនស្ៗែូចជ្ញសរមមភាពជ្ញរ់ដសត្ការណក្បើ ភាស្ថការសរណសរសំបក្ត

ការបងាាញរូបភាព

ការថ្តរូបភាព ឬ ការបញ្ូេ នស្ថរជ្ញអរសរ ជ្ញសណមេ្ ឬ ជ្ញរូបភាពណ្តមួយដែលនាំឱយប៉ាឹះពាល់ែល់សីល្ម៌និ្ណសចរតីឆ្ថ្េថ្ូនរ
របស់ស្ាម ណទឹះជ្ញការបំ ពានដែលណ្វើតមរយៈសរមមភាពប្ាល ឆ្ក្បសណ្ីយ៏ មណ្ាបយណអ

ិចក្តូនិរែូចជ្ញក្បព័នធទូរស័ពៃ

ឬ ក្បព័នធអីន្ឺ ដណ្ត ណៅកាន់និសសិត ស្ថស្រស្ថតចារយប្ាលិរ ឬ សមាជិរណ្តមានរ់ឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន ក្តូវបនហាម
ឃាត់ជ្ញោច់ខាត។
ព្បការ២០.៖

ការណបើរបរ ឬសរមមភាពណនស្ៗណទៀតដែលរ ំខានែល់ភាពសៃប់ស្ថៃត់ណៅរន្បរ ិណវណ្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន ក្តូវ

ហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។
ព្បការ២១.៖

ការររា ឬ ការណក្បើ ក្បស់នូវក្បណេទថានំណញៀនណនស្ៗ ស្ថរធាត្ីមីណក្្ឿ្អាវ្ ក្្ប់ក្បណេទរួមមានអាវ្ជ្ញតិនៃឹះ
ក្្ប់ក្បណេទ ផ្លវ កាំបិត ពូ ណៅ ញញួរ ែំប្ដែរ ណក្្ឿ្នរ់ និ្ឧបររណ្៏ណនស្ៗ ដែលអាច្ំរាមរំ ដហ្ ប្ករបួសស្ថនម ឬ ណ្វើ
ឲ្យណក្រឹះថានរ់ែល់ជីវ ិតក្តូវហាមឃាត់ោច់ ខាតរន្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។

អនុវតតឯរសណា
ឋ ននិសស ិត
ព្បការ២២.៖

ឯរសណ្ត
ា ននិសសិតបរសដែលតក្មូវណោយស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានមាន៖ អាវឆ្ែដវ្វពណ្៌ទររសមក្ទ ណខាណជើ្

ដវ្ព័ណ្ណមម ។
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ព្បការ២៣.៖
ឯរសណ្ត
ា ននិសសិតស្រសីដែលតក្មូវណោយស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានរួមមាន៖ អាវឆ្ែដវ្ពណ្៌ទររសមក្ទ សំពត់
ដវ្ណក្កាមរាលជ្ា្់ពណ្៌ណមម ។
ព្បការ២៤.៖
និសសិតទំ្អស់ក្តូវដតណសេៀរពារ់ឯរសណ្ត
ា នដែលរំណ្ត់ ណោយស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណៅរន្អំ
សិរាឆ្ននមាសនីមួយៗជ្ញពិ ណសសណៅណពលណរៀនរន្ថានរ់ ណពលក្ប

្ពារ់រណ្ត
ត លនមាស ក្ប

ណៅរន្បណ្តណល័យរន្បនៃប់ស្រស្ថវក្ជ្ញវរន្ការចូលរួមសិកាខស្ថលាចូលរួមស្ថតប់បទរថា

្ណពល

្នមាសបញ្េប់ឆ្នំសិរា

និ្វ្ាបណ្តឹះបណ្ត
ត លណនស្ៗដែល

ណរៀបចំណោយស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។
ព្បការ២៥.៖
និសសិតក្តូវដតោរ់ អាវរន្ណខានិ្សំពត់រន្ណពលណសេៀរពារ់ ឯរសណ្ត
ា ន។ និសសិតក្តូវដតពារ់នាមប័ណ្ណនិសសិត។
ព្បការ២៦.៖
និសសិតក្តូវកាត់ សរ់ឱយបនសមរមយ ររាឯរសណ្ត
ា នឱយបនស្ថអតមានរណបៀប ណបរ្រ់ អត និ្តបដត្ឲ្យបន
លអ។ និ សសិតមិនក្តូវពារ់ ណក្្ឿ្អលងាកររន្បរ ិណវណ្អររស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានមិនទទួល
មសក្តូវចំណពាឹះការបត់ប្់វតាមានតឆ្មេទំ្ណនឹះណ

ើយ។

ព្បការ២៧.៖
និសសិតទំ្អស់ក្តូវណររព និ ្អនវតតនូវបទបញ្ញាតតិទំ្ឡាយដែលបនដច្រន្បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្ណនឹះ។
ព្បការ២៨.៖

និសសិតទំ្ឡាយណ្តដែលក្បក្ពរតតនៃយពីបទបញ្ញ
ា សក្មាប់និសសិតដែលបនដច្ណនឹះ ក្តូវក្បឈមនរ្វ ិធានការវ ិ

ន័យរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានសក្មាប់និសសិត ណហើយវ ិធានការពិន័យមួយនរ្ក្តូវបនអនវតតចំណពាឹះការក្បក្ពរតតណនឹះ។
ការសិរា និ្ ការព្បឡ្
ព្បការ២៩ ៖

ស្ថរលវ ិទាល័យ............../វ ិទាស្ថាន...............បនណរៀបចំវ ិ្ីស្ថស្រសតបងាាត់បណក្្ៀនែល់និសសិតជ្ញពីររូបភាព៖
-បទឧណទៃសនាមណោយស្ថស្រស្ថតចារយ
-ការងារអនវតតបងាាញក្តប់ រន្ថានរ់ និ្ការអនវតតណៅរន្មនៃីរពិណស្ថ្ន៍។

ព្បការ៣០.៖

រមមវ ិ្ី សិរាមានមមវ ិជ្ញាក្បចាំនមាស និ ្ក្បចាំឆ្នំ
- ការសិរាក្តូវបន្ិតជ្ញឆ្នំសិរាដែលរន្ឆ្នំសិរានីមួយៗមានពី រនមាស
- រន្មួ យនមាសមានរយ:ណពលយា៉ា ្តិច១៥សបតហ៏ដែលរន្មួយសបតហ៏មានរយ:ណពលសិរាពី ៣០-៤០ណមា៉ា ្។
- រន្មួយណក្រែឌ្ីតមាន១៥ ណៅ១៦ណមា៉ា ្ក្ទី សីត និ្ អនវតតន៍។

- រន្មួយមមវ ិជ្ញាមានពី២- ១៥ណក្រឌ្ីតដែលមានចំនួនណមា៉ា ្ណៅនិ្ចំនួនណក្រឌ្ីតតមមមវ ិជ្ញានីមួយៗ។
- និសសិតអាចមានសិទធក្ប

្បញ្េប់មមវ ិជ្ញាបនលឹះក្តដតមានវតតមានណពលសិរា៨៥ភា្រយឆ្នមមវ ិជ្ញាណនាឹះ។

- ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានតក្មូវឱយស្ថស្រស្ថតចារយណររពតមណរលការណ្៏ោរ់ពិនៃែល់និសសិតែូចខា្ណក្កាម៖
-

អវតតមាន
ក្ប

ងក្បចាុំដខ

១០ ភាគរយ

២០ ភាគរយ
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-

ក្ិច្បចការស្ស្នវក្ជាវ

២០ភាគរយ

ក្ប

៥០ ភាគរយ

ងឆ្មាស

សរ ុប

១០០ ភា្រយ

- ចំណពាឹះនិ សសិតដែលក្ប

្ធាេរ់រន្ការក្ប

្នមាស

ក្តូវបនអនញ្ញាតឱយក្ប

្ណ

ើ្វ ិញមួ យែ្ណៅ

ច្ឆ្នំសិរានីមួយ។
ព្បការ ៣១.៖

និសសិតដែលបនសណក្មចរាល់លរខមណ្ឌសិរារន្មមវ ិជ្ញានិមួយៗណហើយអនវតតបនក្តរមក្តូវតមបទបញ្ា តិតរបស់

ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានក្តូវបនអនញ្ញាតឱយចូ លក្ប

្នមាស។

ព្បការ ៣២.៖

និ សសិតក្តូវមរណរៀនឱយទន់ ណពលណវលាតមកាលវ ិភា្របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។

និ សសិតដែលចូលថានរ់

ណរៀនណក្កាយស្ថស្រស្ថតចារយយឺត១៥-២០នាទី ក្តូវបនចាត់ទរអវតតមាន។
- អវតតមានណោយរមនចាប់ ណលើសពី ១០ភា្រយ ឬ មានចាប់ណលើសពី១៥ភា្រយឆ្នចំនួនណមា៉ា ្សិរាសរប
រន្នមាសណ្តមួ យ ឬ អវតតមានមិនបនណរៀនណក្រឌ្ី តណ្តមួយទំ្មូ លណនាឹះ នរ្មិនអនញ្ញាតឱយក្ប
នមាសណនាឹះណ

ើយ

- អវតតមាន (មានចាប់ ឬ រមនចាប់) ណៅណពលក្ប

្

្មមវ ិជ្ញាណ្តមួ យក្តូវបនពិនៃសូនយ(០) មានណៅណលើមម

វ ិជ្ញាណនាឹះ
- អវតតមានដែលមានចាប់ណៅណពលក្ប
ឯពិនៃបនពី ការក្ប

្នមាសណលើរទី ១ ក្តូវបនអនញ្ញាតឱយក្ប

្ស្ណៅច្ឆ្នំណនាឹះ

្ណក្កាយណនឹះមិនក្តូវបនបូរបញ្ូេ លណៅរន្ចំ ណ្តត់ ថានរ់ររជ័យលាេីណទ

- រន្ររណ្ីដែលនិ សសិតអវតតមានណលើក្្ប់មមវ ិជ្ញាក្តូវចាត់ ទរថានិសសិតណនាឹះណបឹះប្់ ការសិរានិ្ក្តូវ
លបណ្មឹះណចញពីបញ្ាីនិសសិតឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

- ចំណពាឹះនិ សសិតដែលអវតតមានណោយរមនចាប់ចំនួន៤សបតហ៏ជ្ញប់ៗរនរន្ណពលសិរាឆ្ននមាសនី មួយៗ
ក្តូវចាត់ទរថានិសសិតណនាឹះណបឹះប្់ណចាលការសិរា
វ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

និ្ក្តូវលបណ្មឹះណចញពីបញ្ាីនិសសិតឆ្នស្ថរល

- អវតតមានចាប់្ឺអវតតមានដែលមានការអនញ្ញាតពី ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានតមរយ:ការ ិយាល័យ
សិរា។
ព្បការ ៣៣.៖

រន្រយឹះណពលសិរាណៅស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

និ សសិតក្តូវអនញ្ញាតឱយណរៀនក្តួតថានរ់បនពីរែ្ប៉ា ណណ្តណឹះ

ណហើយការណរៀនក្តួតថានរ់ ណនឹះសាិតណៅរន្ឆ្នំសិរាមសៗរនបនដតមត្្ត់ចំដណ្រឯក្ពរតតបក្តពិនៃ នរ្ក្តូវបនណចញណៅណពល
បញ្េប់ការសិរា(៣ឆ្នំសំរាប់ ថានរ់បរ ិញ្ញាបក្តរ្) របស់និសសិតមានរ់ៗដតប៉ាណណ្តណឹះ។

- និសសិតអាចពយូរការសិរាបនលឹះក្តដតមានការអនញ្ញាតពីស្ថរលវ ិទា្ិការ/នាយរ ឬ ស្ថរលវ ិទា ្ិ
ការរ្/នាយររ្

ព្បការ ៣៤.៖

- និសសិតពំ អាចពយួរការសិរារយឹះណពល២ឆ្នំជ្ញប់រនបនណទរន្រយៈណពលសិរាពី ឆ្នំទី១រហូតែល់ឆ្នំបញ្េប់ ។

ណៅណពលក្ប

្និសសិត ក្តូវណររពបទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្និ្ណសចរតីដណ្នាំរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។ រន្ររណ្ី

មានក្បក្ពរតីពនៃយពីបទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្ណនឹះ និ សសិតក្តូវទទួលវ ិន័យតមរក្មិតដែលមេួនបនណ្វើ។
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ព្បការ ៣៥.៖

និសសិតអាចក្ប

្ណ

ើ្វ ិញណលើមមវ ិជ្ញាដែលមេួនបនក្ប

្ធាេរ់ដតមត្្ត់ លទធនលធាេរ់ជ្ញស្ថាពររបស់និសសិត

ក្តូវបនក្តួតពិនៃណោយ្ណ្ឹះរមមការណមក្បណយា្របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។ ពិនៃណនាឹះមិនបូរបញ្ូេ លរន្ចំ ណ្តត់ ថានរ់ណទ។
លទធ្លននការព្បឡ្

ព្បការ ៣៦.៖

ការោរ់ពិនៃណលើវ ិញ្ញាស្ថរក្ប

្ជ្ញភារ:របស់ស្ថស្រស្ថតចារយណក្កាមការដណ្នាំរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន និ្

ក្តូវបនក្តួតពិនិតយលទធនលណោយ្ណ្:រមមការណមក្បណយា្របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។
ព្បការ ៣៧.៖

េទធផ្េននការក្ប

ងក្តូវក្ុំ

ទញក្ជាជាប់ ។
-

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

ព្ិនញឈក្កាមហាសិ
ទ
ប(៥០)ចាត់ ទញក្ជាធាលក្់ និឈទទសក្តូវក្ុំ
ជានិឈនទសព្ិនញទជាភាគរយ

េ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

ពិនៃក្ប

ស្ថធារណ្:។

(c+)

មធយម Fair

(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



ព្បការ ៣៨.៖

ត់ ែូច្បខាងឈក្កាម៖អតាន័យនិ ឈនទស និឈនទសជាអក្សរព្ិនញទ



(B)

(F)

ើងឈៅចាត់

្ជ្ញលទធនលឆ្នការវាយតឆ្មេការសិរារបស់និសសិតក្បចាំឆ្នំនិមួយៗណហើយពិនៃណនឹះក្តូវក្បកាសជ្ញ

ព្បការ ៣៩.៖

ដនអរណលើលទធនលឆ្នការក្ប

្្ណ្:រមមការណមក្បណយា្ណ្វើណសចរតីសណក្មចឱយនិ សសិតណ

ើ្ថានរ់ឬឱយណរៀនក្តួត

ថានរ់ណសចរតីសណក្មចនានារបស់្ណ្:រមមការណមក្បណយា្្ឺជ្ញណសចរតីសណក្មចែ៏ មានអាទិភាពមពស់បំនត។
ព្បការ ៤០.៖

រន្ររណ្ីមានការបតរ្តវា៉ា ជ្ញលាយលរខ័អរសរណៅការ ិយាល័យសិរាបនាៃប់ពីក្បកាសលទធនលក្បំពីរឆ្ថ្ៃ ស្ថរល

វ ិទា្ិការ/នាយរ ស្ថរលវ ិទា្ិការ/នាយររ្អាចណកាឹះក្បជំ្ណ្:រមមការណមក្បណយា្។ លទធនលឆ្នការក្បជំ ណនឹះនរ្ចាត់
ទរជ្ញលទធនលច្ណក្កាយណោយរមនការបតរ្តវា៉ា មត្ណទៀតណ
ព្បការ ៤១.៖

និសសិតដែលក្តូវបនអនញ្ញាតឱយណ

លរខ័ណ្ឌ ែូចមានដច្រន្មាក្ត២៣។

ើយ។

ើ្ថានរ់លឹះក្តដតក្ប

្ជ្ញប់ ក្្ប់មមវ ិជ្ញារន្ឆ្នំសិរានីមួយៗនិ្ណររពតម

ព្បការ ៤២.៖

និសសិតក្តូវឱយណរៀនក្តួតថានរ់ ៖

- និសសិតណ្តដែលបនក្ប

្ធាេរ់ចាប់ពីមួយមមវ ិជ្ញាណ

- ការណរៀនក្តួតថានរ់ និសសិតណរៀនដតមមវ ិជ្ញាណ្តដែលក្ប

ើ្ណៅរន្ឆ្នំសិរានីមួយៗក្តូវណរៀនក្តួតថានរ់។

្ធាេរ់។
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- និសសិតណ្តដែលក្ប

្ធាេរ់ មួយមមវ ិជ្ញាឬពី រមមវ ិជ្ញាក្តូវបនអនញ្ញាតឱយណ

ើ្ថានរ់លឹះក្តដតមានការ

អនញ្ញាតពីស្ថរលវ ិទា្ិ ការ/នាយរ/ស្ថរលវ ិទា្ិ ការ/នាយររ្ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានជ្ញមន
សិន។

- និសសិតដែលជ្ញឆ្នំបញ្េប់ទំ្ឡាយណ្តដែលណៅជំ ពារ់ណក្រឌ្ីត(Credit)មួយ

ឬ

ពីរមមវ ិជ្ញាណៅឆ្នំទី០១

្ស្ណក្រឌ្ីតណលើមមវ ិជ្ញាណនាឹះដែលធាេរ់ណទក្តូវណរៀនក្តួតថានរ់ណៅឆ្នំទី២។

ណហើយមិនបនក្ប

ការព្បឡ្បញ្ច ប់ការសិរា
ព្បការ ៤៣.៖
រាល់ការក្ប

្បញ្េប់ ការសិរាក្តូវបនក្តួតពិនិតយ

និ្វាយតឆ្មេណោយ្ណ្:រមមការមួយបណ្កើតណ

ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន និ្មានការឯរភាពពី ក្រសួ្អប់រ ំយវជន និ្រី ឡា។

ើ្ណោយ

ព្បការ ៤៤.៖
ការក្ប

វ ិទាស្ថាន ។ ការក្ប

្បញ្េប់ ការសិរាជ្ញការវាយតឆ្មេលទធនលច្ណក្កាយឆ្នការបណ្តឹះបណ្ត
ត លរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/
្បញ្េប់ការសិរារួមមាន៖
- ការក្ប

្បញ្េប់ ដននរក្ទរសីត (State exam)

- ការក្ប

្បញ្េប់ ដននរអនវតតន៍។

ព្បការ ៤៥.៖
ការក្ប
សិទធចូលក្ប

្បញ្េប់ ក្តូវណ្វើណ

្បញ្េប់ បនលឹះក្តដតក្ប

ររណ្ីនិសសិតដែលក្ប
វ ិទាស្ថាន ។

ើ្តមមមវ ិជ្ញាឯរណទស(Specialization)ឆ្នការ ិយាល័យសិរានីមួយៗ។និ សសិតមាន

្បញ្េប់ធាេរ់

្ជ្ញប់ ក្្ប់មមវ ិជ្ញាទំ្អស់តមរមមវ ិ្ី របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។

និសសិតណនាឹះអាចក្ប

្ណ

រន្

ើ្វ ិញបនដតមត្្ត់តមការរំណ្ត់ របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
ស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ញ
ជ ន្ៃរ្សព្មាប់
នុ

សាន្តសាតចារយននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ទសសន:ទូសៅ៖

ណែើមបីពក្្រ្ការបណក្្ៀនរបស់ស្ថស្រស្ថតចារយរន្ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន................. ក្បរបណោយសមតាភាពណលើរ

រមពស់្ណ្ភាព និ្មាន្រណកាសលយរន្ការបណក្្ៀន ស្ថស្រស្ថតចារយមានរ់ៗក្តូវបំ ណពញលរខមណ្ឌែូចតណៅ៖
១-ស្ថស្រស្ថតចារយក្តូវ៖
-មានរក្មិតវបប្ម៌ មពស់ជ្ញ្រក្មិតដែលមេួនបណក្្ៀន មានជំនាញឯរណទសចាស់លាស់ មាន្រណកាសលយ និ្
មានបទពិណស្ថ្បណក្្ៀនយា៉ា ្តិច២ឆ្នំ

-មានកាយសមបទក្្ប់ ក្រន់ និ្សីល្ម៌ ល។
អ

-នេ្កាត់ការវាយតឆ្មេពី្ណ្:រមមការបណចេរណទសស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................
-បនណ្វើរិចេសនាបណក្្ៀនជ្ញមួយស្ថរលវ ិទាល័យ........................../វ ិទាស្ថាន.................................។
២-ឯរសណ្ត
ា នស្ថស្រស្ថតចារយរន្ណពលបណក្្ៀន
-សក្មាប់ស្ថស្រស្ថតចារយក្តូវណសេៀរពារ់ អាវរន្ណខា និ្ច្ក្រវា៉ា ត់រក្តរមក្តូវ
-សក្មាប់ស្ថស្រស្ថតចារយនារ ីក្តូវណសេៀរពារ់ សណមេៀរបំ ពារ់ សមរមយ (សក្មាប់ជនជ្ញតិ ដមមរហាមណសេៀរណខា)។
៣-វ ិន័យ និ្ភាររិចស្ថ
េ ស្រស្ថតចារយ
រ-ការងារបណក្្ៀន

-ក្តូវនតល់ឯរស្ថរណមណរៀន និ្ក្បេពឯរស្ថរឆ្នមមវ ិជ្ញាឱយបនចាស់លាស់ែល់និសសិត
-ក្្ប់ក្្្និ សសិតណៅរន្ណមា៉ា ្បណក្្ៀនឱយមានសណ្ត
ត ប់ធានប់ និ្វ ិន័ យ

-ណររពណមា៉ា ្បណក្្ៀនតមការរំណ្ត់របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
-ក្តូវណររពតមក្រមសីល្ម៌ វ ិជ្ញាជី វៈ និ្វ ិ្ីស្ថស្រសតវាយតឆ្មេ
-ក្តូវពនយល់អំពីណរលបំណ្្ និ្មាតិ ការណមណរៀន
-មិនក្តូវណលើរយរបញ្ញ
ា នណយាបយមរពិភារារន្ណមា៉ា ្បណក្្ៀន

-មិនក្តូវណលើរយរបញ្ញ
ា ែូចជ្ញ ស្ថស្រស្ថតចារយ និ្ក្្រឹះស្ថានែឆ្ទ និ ្ស្ថរលវ ិទា្ិការ/នាយរមរពិ ភារារន្
ណមា៉ា ្បណក្្ៀន
-មិនក្តូវញឹះញ៉ា្់និសសិតរន្ណរលបំណ្្ប្កភាពអសរមមណ្តមួយ។
ម-ការងារណក្ៅណមា៉ា ្បណក្្ៀន
-ក្តូវក្ប្ល់មាតិកាណមណរៀននិ ្ណមណរៀនែល់អសន:ជំ នាញពារ់ព័នធមនណពលចាប់ណនតើមបណក្្ៀន

-ក្ប្ល់វ ិញ្ញាស្ថ រំ ដណ្វ ិញ្ញាស្ថ និ្ពិនៃក្បចាំនមាសនីមួយៗតមការរំណ្ត់ របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
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-ជូនែំណ្រ្ែល់ការ ិយាល័យសិរាឱយបនមនឆ្ថ្ៃរន្ររណ្ីមាន្រៈមិនអាចបណក្្ៀនបន
-នតល់ការក្បររាែល់និសសិតណែើមបីណលើររមពស់សមតាភាពឆ្នការសិរា
-ក្តូវចូ លរួមក្បជំតមការណកាឹះអណញ្ាើញរបស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
-សំណ្ូមពរជួ យចូ លរួមរន្្ណ្ឹះរមមការអនររសណពលក្ប
៤-ការវាយតឆ្មេណលើការសិរា និ្ការក្ប
-ស្ថស្រស្ថតចារយក្្ប់រូបក្តូវណ្វើការក្ប

្នមាស។

្របស់និសសិត
្ក្តួតពិនិតយវាយតឆ្មេការសិរារបស់និសសិតណហើយ

នតល់ពិនៃមរការ ិយាល័យសិរាណលើរិចេការទំ្ណនាឹះឱយបនមនែំណ្តច់នមាសនីមួយៗ
-ស្ថស្រស្ថតចារយទំ្អស់ក្តូវណរៀបចំវ ិញ្ញាស្ថរក្ប

្តមចំនួនណពលឆ្នការបណក្្ៀនរបស់មួេន។

សក្មាប់មួយណពល

ក្តូវណរៀប ចំយា៉ា្តិចបីវ ិញ្ញាស្ថណហើយក្តូវក្ប្ល់ជូនការ ិយាល័យសិរាឱយបនយា៉ា ្តិច៥ឆ្ថ្ៃមនណពលក្ប

្។

-ស្ថស្រស្ថតចារយក្តូវណរៀបចំ វ ិញ្ញាស្ថរឱយបនក្តរមក្តូវតមការដណ្នាំរបស់ស្ថរលវ ិទា្ិការ/នាយរឆ្នស្ថរល
វ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន

-ស្ថស្រស្ថតចារយដែលទទួលភាររិចេជ្ញអនរណចញវ ិញ្ញាស្ថរររាការសមាៃត់ រន្ការណចញវ ិញ្ញាស្ថរក្ប
ក្តរំ ដណ្ឱយបនក្តរមក្តូវ និ ្ក្ប្ល់ជូនស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានឱយបនមនឆ្ថ្ៃដរ។
-ស្ថស្រស្ថតចារយក្តូវដររិចេការក្ប

្ និ្ណរៀបចំអ

្ដែលបនដររួចមរការ ិយាល័យសិរាតមការបរ ិណចឆទដែលបនរំណ្ត់។

៥- ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានតក្មូវឱយស្ថស្រស្ថតចារយទំ្អស់ណររពតមណរលការណ្៏ោរ់ពិនែល់
ៃ
និសសិតែូចខា្
ណក្កាម៖

-

អវតតមាន

១០ ភាគរយ

-

ក្ប

២០ ភាគរយ

ក្ិច្បចការស្ស្នវក្ជាវ

២០ភាគរយ

ក្ប

៥០ ភាគរយ

-

ងក្បចាុំដខ
ងឆ្មាស

សរ ុប

៦-ក្បរ់ឧបតាមស្ថ
ា ស្រស្ថតចារយ

១០០ ភា្រយ

-ស្ថស្រស្ថតចារយណ្វើការណពញណមា៉ា ្ទំ្អស់ក្តូវទទួលក្បរ់ណបៀវតសក្បចាំដមណៅតមរិ ចេសនារវា្ស្ថមី
ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។

និ្

-ស្ថស្រស្ថតចារយណ្វើការមិនណពញណមា៉ា ្ក្តូវទទួលក្បរ់ឧបតាមាតមណមា៉ា ្បណក្្ៀនដែលរំណ្ត់ណោយស្ថរលវ ិទាល័
យ/វ ិទាស្ថាន។
-ក្បរ់ឧបតាមាណលើការែររនាំស្ថរណ្ត
ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន។

ឬ

និ ណរខបបទ

និ្ក្តូវរំ ណ្ត់រន្រិចេសនារវា្ស្ថស្រស្ថតចារយែររនាំនិ្

៧-ការណលើរទររចិតត និ្វ ិធានការរែាបល

រ-អំពីការណលើរទររចិត៖
ត ស្ថស្រស្ថតចារយទំ្អស់អាចក្តូវបនស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានណលើរទររចិតតណៅតមរ
ក្មិតសមតាភាព និ្ស្ថនឆ្ែរបស់មួនណោយ៖
េ
-ជូនប័ណ្ណសរណសើរ

-ជូនរងាវន់ ណលើរទររចិតត

-តណមេើ្ឋានឹះរន្ក្របមណ្ឌស្ថស្រស្ថតចារយឆ្នៃរន្ឆ្នស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
-តណមេើ្ក្បរ់ណបៀវតស ឬក្បរ់ ឧបតាមា
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ម-អំពីវ ិធានការរែាបល៖

ស្ថស្រស្ថតចារយដែលបនក្បក្ពរ តតមសនា្អាចក្តូវបនស្ថរលវ ិទាល័យ/ស្ថរលវ ិទាល័

យ/វ ិទាស្ថានោរ់ វ ិធានការរែាបលណៅតមរក្មិតរបស់មួនដែលបនក្បក្ពរ
េ
តតណោយ៖
-ណ្វើការដណ្នាំណោយពារយសំែី

-ណ្វើការក្ពមានជ្ញលាយលរខណ្៏អរសរ
-ណ្វើការពិន័យជ្ញក្បរ់
-ណ្វើការបញ្ឈប់ការងារជ្ញស្ថាពរ
៨-អំពីសពលភាព

-បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្អាចណ្វើការដរដក្បបនតមររណ្ីចាំចាច់របស់ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន
-ស្ថស្រស្ថតចារយ ក្រុមក្បររាវ ិន័ យ ការ ិយាល័យហិរញ្ា វតា និ ្្ណ្ណនយយ ការ ិយាល័យសិរា ទំ្អស់ក្តូវអនវតត
បទបញ្ញ
ា ណនឹះ តមភាររិចេណរៀ្ៗមេួនឲ្យមានក្បសិទធភាព។

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បញគគេិក្)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

(Logo of University/Institute)*
សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ញ
ជ ន្ៃរ្សព្មាប់
នុ
បុ្ល
ា រ
ិ

ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ទសសនៈទូសៅ
បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បញគគេិក្ននស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្តូវបានអនញ ម័តឈែើមបី

និ ងអនញ វតតតមគឈក្មាងដផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យមានក្បសិទិ ធ

ព្ក្ងឹ ងការង្ករអភិ បាេក្ិច្បច

ភាព្ខពស់ទុំងឈេើរឈបៀបឈរៀបរយ ការង្ករសណា
ត ប់ ធានប់ សងគម និងសនតិសញខសងគម ក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ឱ្យកាន់ដតក្បឈសើរឈ ើង និងឈែើ មបីបញគគេិក្ក្គប់ រប
ូ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន មានអាក្បបក្ិ រ ិោនងលងូរន មាន
មនសិកា វ ិជាាជីវៈ មានស្នមគគីភាព្ និ ងឈមាទភាព្ទូេុំទលាយ មានការឈោរព្វ ិន័ យបានេអ ក្ព្មទុំងឈោរព្ និ ងអនញ

វតតតមច្បាប់ ជាធរមាននានា ដែេមានក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា និ ងអនញវតតតមឈសច្បក្ាីដ
នាុំឈផ្សងៗព្ី ស្នក្េ
វ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។
ឈែើ មបីសឈក្មច្បឱ្យបានឈជាគជ័ យស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានសឈក្មច្ប
ក្ុំ

ត់ឈច្បញនូ វឈោេការ

៍ មួ យច្បុំនួនែូច្បខាងឈក្កាម៖

ព្បការ១៖ អុំព្ីការឈក្ជើ សឈរ ើសបញ គគេិក្ច្បូ េឈធវើការ៖

បញ គគេិក្ដែេក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសច្បូ េបឈក្មើ ការង្ករឈៅក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

បានេញោះក្តដត៖

-

មានសញខភាព្ កាយសមបទ សីេធម៌ និងអាក្បបក្ិរ ិោសមរមយ

-

មានក្ក្មិតវបបធម៌និងបទព្ិ ឈស្នធន៍ ការង្ករស្សបតមតក្មូវការននមញខង្ករដែេក្តូវក្ុំ

-

ឆ្លងកាត់ ការវាយតនមលព្ីគ

-

ត់

ឈក្ជើ សឈរ ើស (សក្មាប់បញគេ
គ ិក្បឈច្បចក្ឈទស)
ៈក្គប់ ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឱ្យច្បូ េឈធវើបឈក្មើ ការង្ករ

ស្នក្េបងឈៅតមរយៈឈព្េដែេបានក្ុំ
ទទួ េយក្បាននូ វេក្ខខ័
វ ិទាស្នាន

ត់ មញននិងក្តូវបានទទួ េស្នគេ់បញគេ
គ ិក្ឈព្ញសិទធ

ឌ ការង្ករឈោេការ

៍ និងបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/

-

ឈធវើក្ិច្បចសនាការង្ករជាមួយស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ មញ ននឹងចាប់ ឈផ្តើមច្បូ េបុំឈរ ើការង្ករក្តូវក្ុំ

-

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

ព្បការ២៖ អុំ ព្ីក្បាក្់ឧតាមកា
ា រង្ករ

ត់ក្បាក្់ឧបតាមាការង្ករច្បាស់លាស់

ជាមួ យស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្តមរយៈក្ិ ច្បចសនាការង្ករ
ការង្ករ ឈដ្ឋយឈបើ ក្ជូនក្បាក្់ ដខដែេឈៅច្បឈនាលោះនងៃទី១ ែេ់នងៃទី ០៥ ននដខបនាទប់
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-

-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ នឹ ងក្តូវែុំឈ
បដនាមឈមា៉ា ង

-

-

អនញ វតតការង្ករឈដ្ឋយមានក្បសិទធភាព្

ឬឈោរព្បានេអតមបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ នឹ ងក្តូវកាត់ ក្បាក្់ឧបតាមាការង្ករ

ច្បុំ ឈពាោះបញគគេិក្ដែេមិនឈោរព្ឈមា៉ា ងការង្ករ

(មក្ឈធវើការមិ នទន់ ឈព្េឈវលា ឬ ឈច្បញមញ នឈមា៉ា ងការង្ករ) អវតតមានោមនច្បាប់ ដតឈេើឈោេ
ការ

ព្បការ៣៖ ការក្ុំ

ើងក្បាក្់ដខឧបតាមាការង្ករ និងក្បាក្់ ឈេើក្ទឹក្ច្បិ តត ឈដ្ឋយបានឈធវើការ

៍ ក្ុំ

ត់ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាតក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឬ ក្បក្ព្ឹ តិខ
ត ញ សព្ី

បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងឈដ្ឋយក្បការណាមួ
ន
យ។
ត់ច្បុំនួននងៃឈធវើការ និងក្ុំ

ត់ ឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្តូវបុំឈព្ញការង្ករច្បុំ នួន

ច្បុំ នួន ៦នងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ និ ងឈធវើការ៨ឈមា៉ា ងមួ យនងៃ។ សូមបញ្ជ
ា ក្់ ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../
វ ិទាស្នាន................. ឈបើក្បុំ ឈរ ើការង្ករ ០៧នងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ ១២ឈមា៉ា ងក្នញងមួ យនងៃ ច្បុំដ
ក្
បញ គគេិក្ទុំងអស់បុំឈព្ញការង្ករឆ្លស់ឈវនឈដ្ឋយឈោរព្ច្បាប់ ននក្ព្ោះរាជាណាក្ក្ក្មពញជា

នងៃឈប់ សក្មាក្ បញគគេិក្ក្គប់ រប
ូ មាននងៃឈប់ សក្មាក្មួ យនងៃក្ញងមួ
ន
យសបាតហ៍ ឈៅតមកាេ
វ ិភាគដែេបានឈរៀបច្បុំឈដ្ឋយគ

ៈក្គប់ក្គងននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ (នងៃច្ប័នទ-ឈៅរ ៍) ក្ព្ឹក្ចាប់ព្ីឈមា៉ា ង៧:០០ែេ់ឈមា៉ា ង ១១:៣០ លាៃច្បព្ីឈមា៉ា ង ២:
០០ ែេ់ឈមា៉ា ង ៥:៣០។

ព្បការ៤៖ រឈបៀបរបបឈធវើការង្ករ
ក្-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ ននស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្តូវអនញ វតតការង្ករតមដផ្នការ

ទិ សឈៅបទបទបញ្ជ
ា និ ងឋានញ ក្ក្មការង្ករក្គប់ ក្គង៖
-

បញ គគេិក្មានក្់ៗ ឈដ្ឋយមិ នគិ តព្ី ឋានៈក្តូវបានទទួ េនូ វការឈោរព្សិទិ ឯ
ធ ក្ជនឈព្ញច្បាប់

-

បញ គគេិក្មានភារៈក្ិច្បចទទួេអនញ វតត និ ងក្បតិ បតតិតមគ

-

-

គ

ៈក្គប់ក្គងមានភារក្ិច្បចក្គប់ ក្គង ែឹក្នាុំ និ ងទទូេខញ សក្តូវ

ក្តូវខពស់
ទុំ នាក្់ទុំនងរវាងបញគគេិក្ដែេមានឋានៈឈសមើ ខពស់ ឬទបជាង ក្តូវដតព្ក្ងឹងមិ តតភាព្ ឈសច្បក្តី
ឈោរព្តមរយៈការសនទនាោន ការជួ បជញុំ បញគគេិក្ ឬការច្បូ េរួមក្នញងក្មមវ ិធីក្ញនងសងគមនានាឈែើមបី
រក្ា និ ងបឈងាើននូ វច្បុំ

ងមិតតភាព្ដែេមានេក្ខ

បញ គគេិក្ និ ងក្បធាន។
ខ-

ៈក្គប់ក្គងក្បក្បឈដ្ឋយការទទួ េខញ ស

ៈរ ឹងមាុំ ក្នញងការស្នាបនារវាងោន និ ងោន

តមការ ិោេ័យ ឬដផ្នក្នីមួយៗ
-

មានដផ្នការ និងក្មមវ ិធី ច្បាស់លាស់ជូនបញ គគេិក្របស់ខួន
ល
អនញវតតរបបក្បជញុំជីវភាព្
ក្ុំ

និ ងឈធវើរបាយការ

៍ ជូនគ

ៈក្គប់ ក្គងឱ្យបានឈទៀតទត់ តមឈព្េ

ត់។

ព្បការ៥៖ ការឈក្បើក្បាស់រប
ូ សញ្ជាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន(Logo) សក្មាប់ ដ្ឋក្់ ឈៅក្ាេេិខិតផ្លូវការ(letter
Head) របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. រាេ់េិខិតស្ននមទុំនាក្់ ទុំនងការង្ករជាផ្លូវការដែេច្បញ ោះ
ហតាឈេខាឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្

ឬ

ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង

ក្តូវឈក្បើ ក្បាស់រប
ូ សញ្ជា

និ ង

ក្ក្ដ្ឋសេិខិត របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។
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ព្បការ៦៖ ការរក្សាសុ វតថភាពការងារ ន្ង
ា ប់ធ្នាប់ក្សតន្ែងព្វកា
ិ សណ្ត
ើ រ៖
-

-

-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ ក្តូវឈសលៀក្ពាក្់ ឱ្យបានសមរមយ និ ងសមស្សបក្នញងឈព្េឈមា៉ា ងឈធវើការ។

ក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករការរ ិោេ័យ និងក្ដនលងឈធវើការ បញ គគេិក្ក្តូវពាក្់ ប័ ណ សុំោេ់ខួន
ល
ដែេឈច្បញឱ្យ
និ ងច្បញ ោះហតាឈេខាឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទា
ស្នាន ឬគ

ៈក្គប់ ក្គងថានក្់ បនាទប់ ឈផ្ទរសិទធ

ក្នញងក្រ ី មានការបាត់ បង់
បញគគេិក្ក្តូវរាយការ ៍ ជាលាយេក្ខ ៍ អក្សរឈដ្ឋយមានការ
បញ្ជ
ា ក្់ ទទួ េស្នគេ់ព្ីអនក្ក្គប់ ក្គងផ្លទេ់ឈៅកាន់ ការរ ិោេ័យរែាបាេមិ នឱ្យឈេើសព្ី ២៤ឈមា៉ា ង
ការផ្តេ់នូវប
បាត់ បង់
ប័

័ ណ សុំោេ់ខួនងម
ល ី អាច្បឈធវើឈៅបានដតក្នញងក្រ

ី ដែេមានមូ េឈហតញសីព្
ត ី ការ

ណ សុំោេ់ខួនឈនោះក្តូ
ល
វក្បគេ់ឱ្យការ ិោេ័យរែាបាេឈៅឈព្េបញ គគេិក្លាឈប់ ព្ីការង្ករ។

ការក្បគេ់ឈនោះតក្មូវបានោ៉ា ងឈហាច្បណាស់មួយនងៃមញនការលាឈប់ ព្ីការង្ករ
បញ គគេិក្ឈបើ ក្បររងយនត

ភានក្់ ង្ករសនតិសញខ

និងក្មមការ ីនីដផ្នក្អនាម័ យ

សណា
ា នដែេស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បគេ់ឱ្យឈៅរាេ់ឈមា៉ា ងឈធវើការ

ក្តូវឈសលៀក្ពាក្់ឯក្

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ អាច្បទទួ េឈភ្ៀវផ្លទេ់ខួនឈៅក្ដនល
ល
ងឈធវើការ ឬ ឈៅការ ិោេ័យរបស់ខួនបាន
ល
ែរាបណាមិនឈធវើឱ្យរ ុំខានែេ់ការបុំ ឈព្ញការង្ករននក្ដនលងឈធវើការ

ឬ

ការ ិោេ័យរបស់ខួន
ល

ឈនាោះ។ ក្នញងក្រ ី ចាុំបាច្ប់បញគគេិក្គួរជួបឈភ្ៀវផ្លទេ់ខួនឈៅក្ដនល
ល
ងឈដ្ឋយដ
អនញ ញ្ជាតនូ វឈព្េឈវលាព្ីគ
ៈក្គប់ ក្គងខលួនផ្លទេ់

ក្មួយឈដ្ឋយសញុំការ

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ មិ នក្តូវទុំនាស់ ឬ ក្បកាន់បក្សព្ួក្ក្នញងអងគភាព្។ ក្តូវឈច្បោះឈោគយេ់ និ ងជួ យ
ោនឈៅវ ិញឈៅមក្ឈៅឈព្េមានធញ រៈឈែើមបីរក្ាភាព្នងលងូរជាបញ
ន
គគេិក្េអរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ
.............../វ ិទាស្នាន.................។

ព្បការ៧៖ ការរក្សាឧបក្សរណ៍សម្ភារៈការងារ៖
-

-

-

ក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករបញគគេិក្មានក្់ ៗក្តូវក្បុងក្បយ័តនច្បុំឈពាោះសញវតាិភាព្ការង្កររបស់ខួន
ល
ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់ឧបក្រ ៍ សមាារៈ ការពារសញវតាិភាព្ ឈែើមបីឈច្បៀសវាងឈក្ោោះថានក្់ ឈដ្ឋយក្បការ
ឈផ្សងៗក្នញងឈព្េបុំ ឈព្ញការង្ករ
បញ គគេិក្ក្តូវឈច្បោះដងរក្ា និងការពារក្ទព្យសមបតតិ សមាារៈ មឈធាបាយ ឬ ឧបក្រ
ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................
សុំនច្ប និ ងក្បុងក្បយ័តខ
ន ពស់

៍ របស់

និ ងក្តូវឈច្បោះឈក្បើ ក្បាស់ក្បក្បឈដ្ឋយភាព្សនសុំ

ហាមឈក្បើ ក្បាស់រាេ់ក្ទព្យសមបតតិ និងធនធានរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.........../វ ិទាស្នាន..............
ឈែើមបីបឈក្មើ ផ្េក្បឈោន៍ផ្លទេ់ខួន
ល
ឬ ឈែើ មបីក្ិច្បចនឈោបាយរបស់គ
ក្រ

បក្សណាមួ យ។ ក្នញង
ី បញ គគេិក្ណាមួ យបងាឱ្យមានការខូតខាត ឈធវើឱ្យមានការខូតខាត ឬបាត់ បង់ ឈដ្ឋយការ

ឈធវសក្បដហសនូ វឧបក្រ

៍ សមាារៈ

ឬក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

ក្នញង
សមតាក្ិច្បច និ ងឈព្េឈវលាដែេខលួនក្ុំព្ញងទទួ េខញ សក្តូវ នឹងក្តូវទទួ េការព្ិន័យែូ ច្បមានដច្បង

ក្នញងក្ិ ច្បចសនាការង្ករ។
ព្បការ៨៖ ក្មមសិទិប
ធ ញ្ជា និ ងការឈក្បើ ក្បាស់ព្័ត៌មានស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
-

ព្័ ត៌មានរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................គឺ ជាក្ទព្យដែេសាិតឈៅឈក្កាមការ

ក្គប់ ក្គងរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ក្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ ឬឈក្បើ ក្បាស់តមការឯក្ភាព្
តមឈោេការ

៍ នផ្ទក្ញង
ន និ ងរក្ាឈក្កាមសិទប
ធ ញ្ជា
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-

រាេ់ការមានឈច្បតនាឈែើ មបីឈក្បើ ក្បាស់ក្ទព្យសមបតតិបញ្ជារបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

-

បញ គគេិក្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមិនក្តូវបង្កាញឈៅខាងឈក្ៅរាេ់ព្័ត៌មានសុំខាន់

ចាុំបាច្ប់ មានការអនញញ្ជាតយេ់ក្ព្មព្ី ស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្ជាមញ នសិន
ណាមួ យដែេបានបញ្ជ
ា ក្់ឈដ្ឋយគ

ៈក្គប់ ក្គង ឈដ្ឋយោមនការអនញ ញ្ជាតឈ

ើយ។ ក្នញងក្រ ី
៍ ឈនោះនឹ ងក្តូវទទួ េខញ សក្តូវច្បុំ ឈពាោះមញខច្បាប់ ជាធរមាន។

ការខក្ខានមិ នឈោរព្តមឈោេការ
ព្បការ៩៖ អវតតមាន និងសិទិ ឈធ ច្បញច្បូ េដនលងឈធវើការ
-

បញ គគេិក្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. ក្តូវដតច្បញ ោះហតាឈេខា

-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ ក្តូវអនញ វតតច្បាប់ ក្ិច្បចសនាការង្ករ សតីព្ីការឈប់ សក្មាក្ និងឈសច្បក្តីក្បកាស

វតតមានក្បចាុំនងៃឈព្េវតតមាន

ក្នញងបញ្ាី

របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ព្បការ១០៖ ការបឈងាើនសមតាភាព្វ ិជាាជី វៈដែេមាន

-

-

-

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. ក្តូវមានសមតាភាព្ ក្គប់
ក្ោន់ ក្ញងការបុំ
ន
ឈព្ញការង្ករជុំ នាញរបស់ខួន
ល និងក្តូវបឈងាើនឈ

ើងជាបនតបនាទប់ និ ងឥតឈប់

ឈរនូ វក្ក្មិតសមតាភាព្ក្នញងវ ិជាាជីវៈរបស់ខួន
ល

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន...............មានសិទិ ស
ធ ញុំឈៅឈរៀនវ ិជាាជីវៈ
បដនាមនិ ងក្តូវយេ់ក្ព្មព្ីស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឈហើយ
រាេ់ការច្បុំណាយឈផ្សងៗជាបនទញក្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ក្មមវ ិធីប

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

ើងឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅ

ព្បការ១១៖ ការលាឈប់ព្ីការង្ករ៖

បញ គគេិក្ក្គប់រប
ូ អាច្បមានសិទិ លា
ធ
ឈប់ ព្ីការង្ករបានក្គប់ ឈព្េឈវលា ឈដ្ឋយក្ោន់ ដតផ្តេ់ែុំ
ជូ នស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានជាលាយេក្ខ

ឹង

៍ អក្សរឱ្យបានរយៈឈព្េ ១ដខជាមញន ឈដ្ឋយបញ្ជ
ា ក្់ ព្ីមូេឈហតញ

ច្បាស់លាស់ និងនងៃ ដខ ដែេក្តូវឈប់ ។ ក្នញងរយៈឈព្េឈក្តៀមឈប់ ព្ីការង្ករ បញ គគេិក្ក្តូវឈរៀបច្បុំឯក្ស្នរ និងសមាា
រៈឈផ្សងៗដែេជាសមបតតិស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានផ្តេ់ជូនឱ្យឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងការបុំ
ន
ឈព្ញការង្ករមក្ស្នក្េវ ិទា

េ័យ/វ ិទាស្នានវ ិញ។ ក្នញងក្រ ី ដែេបញ គគេិក្លាឈប់ ព្ីការង្ករឈដ្ឋយោមនមូ េឈហតញច្បាស់លាស់ ឬ ព្ញុំ បានផ្តេ់
ែុំ ឹ ងជូនស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានជាមញន បញ គេ
គ ិក្ឈនាោះនឹងព្ញុំ ទទួ េនូវក្បាក្់ ឧបតាមាការង្ករច្បញងឈក្កាយ ឬអតា
ក្បឈោជន៍ ព្ីស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈ

ើយ។

ព្បការ១២៖ ការបញ្ឈប់ព្ីការង្ករ៖
បញ គគេិក្នឹងក្តូវបញ្ឈប់ ព្ីការង្ករក្នញងក្រ

០១ដខជាមញ ន។ ក្រ

ី ព្ិឈសសណាមួ យ ឈដ្ឋយក្ោន់ដតជូនែុំ

ឹ ងរយៈឈព្េ

ី បញ្ឈប់ មានែូច្បជា៖

-

បានក្បក្ព្ឹតិន
ត ូ វក្ុំ ហញសធៃន់ធៃរខញ សព្ី េក្ខខ

-

អសមតាភាព្ក្នញងការបុំឈព្ញភារក្ិ ច្បដច ែេស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានក្បគេ់ជូន

-

វ ិទាស្នាន

ឌ

និ ងបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
ស្នក្េវ ិទាេ័យ/

ជាប់ ពាក្់ព្័នន
ធ ឹងបទឧក្ក្ិែឈា ផ្សងៗ។

Page 49 of 97

ព្បការ១៣៖ អុំព្ីសព្
ញ េភាព្៖
បញ គគេិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាវ ិន័ យ ការ ិោេ័យរែាបាេនិ ងបញគគេិក្ ការ ិោេ័យសិក្ា គ
ការក្ប

ៈក្មម

ងនានាននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានទុំងអស់ក្តូវអនញ វតតបទបញ្ជ
ា ឈនោះ ឈដ្ឋយស្នមរតី ទទួ េ

ខញ សក្តូវ និ ងតមភារក្ិ ច្បចឈរៀងៗខលួនឱ្យមានក្បសិទធភាព្។
បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងឈនោះ
ន
អាច្បដក្ដក្បបានឈៅតមតក្មូវការ និងកាេៈឈទសៈចាុំបាច្ប់។ បទបញ្ជ
ា

នផ្ទក្ញងឈនោះមានក្បសិ
ន
ទធភាព្អនញវតតចាប់ ព្ីនងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)

Page 50 of 97

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បណាណេ័យ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

បទបញ្ញ
ជ ន្ៃរ្សព្មាប់
នុ

បណា
ណ ល័យននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................

បទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងបណា
ន
ណ េ័យឈនោះ
ឈោេបុំ

គឺឈធវើឈ

ើងសក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ឈៅក្នញងស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................

ក្នញង

ងឈែើមបីធានាឱ្យបាននូវរឈបៀបឈរៀបរយ វ ិន័ យ និ ងសណា
ត ប់ធានប់ េអ ក្នញងការច្បូ េសិក្ាស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណេ័យរបស់

ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។ ឈែើមបីការក្គប់ក្គង និងដងរក្ារតនសមបតតិឈនោះឱ្យបានគង់ វងសយូរអដងវង និ ងរក្ាសិទិធ
ទទួេខញ សក្តូវឈេើការង្ករ សូមអនក្អាន និងអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្គប់ រប
ូ ក្តូវអនញ វតតតមបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងរបស់
ន
បណាណេ័យែូ ច្បតឈៅ៖
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

ត់របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

ឈែើមបីច្បូេអាន ឬខចីឈសៀវឈៅព្ីបណាណេ័យបាន អនក្អាន ឬអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្តូវបង្កាញប័

ណ អានក្បចាុំឆ្នុំដែេឈច្បញឈដ្ឋយ

ស្នក្េវ ិ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 ក្បាស់ឈក្គឿងឈញៀន ឈក្គឿងស្សវ ឹង ព្ិស្នរច្បុំ

ី អាហារ ក្នញងបណាណេ័យ។

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

និសសិតមិ នក្តូវេួច្បឬយក្ ឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សងៗ ព្ីក្ញងបណា
ន
ណ េ័យឈដ្ឋយោមនការអនញញ្ជាតព្ីបណាណរក្ស។
និសសិតក្តូវឈច្បោះជួ យដងរក្ាឈសៀវឈៅ ឬឯក្ស្នរឈផ្សងៗ មិនក្តូវគូ 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 របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ី ចាុំចាច្ប់របស់ ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.................។

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

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរេ
ូ ក្ខខ

ឌ និងវ ិធានក្នញងការឈក្ជើសឈរ ើសស្នក្េវ ិទាធិការ/នាយក្ ក្ព្ឹទប
ធ ញរស និងក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

(Logo of University/Institute)*

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
(English Name of University/Institute)

លរខខណ្ឌ និ្វិធានរន្ការសព្ជើ
សសរ ើសសារលវិទាធិការ/នាយរ ព្ររទធបុរស
ុ
ព្បធានសដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................

ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន................. (English Name of University/Institute) មានរច្បនាសមព័នធ
ក្គប់ ក្គងឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាប

ិ ឌ តវ ិទាស្នស្រ្សត និងក្ក្ុមក្បឹ ក្ាក្បតិបតតិ។ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ា

ក្បតិ បតតិែឹក្នាុំឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ ដែេមានស្នក្េវ ិទាធិ ការរង/នាយក្រង ក្បធានការ ិោេ័យ
និ ងក្បធានឈែបា៉ា តម៉ា ង់ជាឈសនាធិ ការសក្មាប់ ការង្ករក្បតិ បតតិក្បចាុំនងៃ។
១-លរខខណ្ឌននការសព្ជើសសរ ើសសារលវិទាធិការ/នាយរ
-

ឈបក្ខជនមានសញ្ជាបក្តចាប់ ព្ីបរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខពស់ឈ

-

ឈបក្ខជនក្តូវមានអាក្បបក្ិ រ ិោ និងក្ក្មសីេធម៌

-

ក្តូវច្បញ ោះក្ិច្បចសនាការង្ករជាមួ យនឹងក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេតមការក្ុំ

-

ើង

ឈបក្ខជនក្តូវមានបទព្ិឈស្នធឈេើការង្ករក្គប់ ក្គងឧតតមសិក្ាោ៉ា ងតិច្ប០៥ឆ្នុំ
ឈបក្ខជនក្តូវមានកាយសមបទ និងឈព្េឈវលាក្គប់ ក្ោន់

២-នីតវ
ិ ិធី និ្វិធានការសព្ជើសសរ ើសសារលវិទាធិការ/នាយរ
-

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេជាអនក្ឈក្ជើ សតុំងស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្។
េក្ខ

ត់ ។

ការឈក្ជើ សឈរ ើសតុំងដផ្អក្ឈៅឈេើ

:សមបតតិរបស់ បញគេ
គ រួមមានសមតាភាព្ សីេធម៌ បទព្ិ ឈស្នធន៍ ការង្ករ និ ងការង្ករទុំ នាក្់

ទុំ នងេអជាមួ យអនក្ពាក្់ព្័នធ
- ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេក្តូវក្ុំ
-

ត់ អា

តតិ

និ ងេក្ខខ

ឌ សុំរាប់ ការឈក្ជើ សឈរ ើសស្នក្េវ ិទាធិ ការ/

នាយក្តមរយៈការឈបាោះឈឆ្នតឈដ្ឋយយក្សុំឈេងភាគឈក្ច្បើ នននសមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
ផ្សព្វផ្ាយជាស្នធារ
ស្នរឈអ

ៈោ៉ា ងទូ េុំទូលាយ តមរយៈស្នរព្័ត៌មាន ការបិតក្បកាស និងតមក្បព្័នធ

ិច្បក្តូនិច្ប។

៣-តួនាទីន្
ិ ភាររិចចរបស់សារលវិទាធិការ/នាយរ
ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានសិទធឈព្ញឈេញឈែើមបីក្គប់ក្គងឈេើការង្ករ
សិក្ាធិ ការ ក្គប់ក្គងរែាបាេឈៅ ការក្គប់ ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន និងក្មមវ ិធី សិក្ានានា
តមអនញ ក្ក្ឹ តយ បទបញ្ា តិ ត និ ងច្បាប់ នានាដែេបានក្ុំ

និ ងឈោរព្

ត់ ។

តួ នាទី និងភារក្ិច្បចរបស់ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្ក្តូវ៖
-

ទទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិ ការ ការង្ករក្គប់ ក្គងរែាបាេ ការង្ករអនញ វតត និ ង អភិវឌ្ឍន៍ ឈោេ

-

ែឹ ក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទស្ន
ធ
ស្រ្សស
ត ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

នឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ
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-

ឈក្ជើ សឈរ ើសនិ សសិតឲ្យច្បូ េឈរៀនអនញឈលាមតមការដ
ច្បូ េរួមពាក្់ព្័នធជាមួ យការវាយតនមលគញ
ឈធវើរបាយការ

នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា

ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ភាព្នផ្ទក្ញងស្នក្េវ
ន

៍ រាេ់សក្មមភាព្សិក្ាជូនក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និង ក្ី ឡាឲ្យបានឈទៀងទត់

-

ឈោរព្និ ងអនញ វតតតមស្នរាច្បរនិ ងឈសច្បក្តីដ

-

ទទួ េបនទញក្អនញវតតសុំឈរច្បក្ិច្បចការទុំងឡាយរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ព្មទុំងដ្ឋក្់ឲ្យ

-

នាុំរបស់រដ្ឋាភិ បាេ

ទទួ េខញ សក្តូវការង្ករក្គប់ក្គងទូ ឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
ែុំ ឈ

ើ រការនូវឈោេ

នឈោបាយដែេបានក្ុំ

ត់ ឈដ្ឋយស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

-

ឈរៀបច្បុំ ការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតតិ

-

ឈធវើរបាយការ

-

ផ្តេ់េិខិតសឈសើរ រង្កវន់និងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ង បញគគេិក្

-

-

ឈរៀបច្បុំគុំឈរាងងវ ិការក្បចាុំឆ្នុំសុំរាប់ ការអភិ វឌ្ឍន៍ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន
៍ ក្បចាុំឆ្នុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្គ

ឈនយយហិរញ្ា វតតញក្បចាុំឆ្នុំ

ក្បឹក្ាភិ បាេព្ិនិតយ និ ងឈធវើការផ្សផ្ាយរបាយការ

ឈហើយដ្ឋក្់ ជូនក្ក្ុម

៍

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

ឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

សតីព្ីការដបងដច្បក្សិទធ

អុំ ណាច្ប និងឈៅតមេក្ខនិ ក្
ត ៈ ក្ព្មទុំងបទបញ្ា តិែ
ត នទឈទៀតសតីព្ីបញ្ជ
ា ឈនោះ។ ស្នក្េវ ិទាធិ ការ/នាយក្គឺបុំឈព្ញ
រាេ់មញខង្កររែាបាេ

និ ងការក្គប់ ក្គងទុំងឡាយដែេក្តូវបានក្បគេ់ឲ្យតមេក្ខនិក្
ត ៈស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../

វ ិទាស្នាន................. និងតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ញ្ាីរាយនាមគ

:ក្គប់ក្គង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

បញ្ជ រា
ី យនាម្្ណ្:ព្្ប់ព្្្
លរ

១
២

នាម្

សភទ

ក្បុស
ក្បុស

តួនាទី

រព្ម្ិតសញ្ញ
ា បព្ត

ជុំនាញ

ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង
ពា

ិ ជាក្មម

៣

ក្បុស

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

នី តិស្នស្រ្សត

៤

ស្សី

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ឈសែាក្ិច្បច

៥

ស្សី

សមាជិ ក្ក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

វ ិទាស្នស្រ្សត

៦

ក្បុស

ស្នក្េវ ិទាធិ ការ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

៧

ក្បុស

ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្ញុំ ព្យូទ័ រ

ក្គប់ ក្គង
ក្គប់ ក្គង
ពា

ិ ជាក្មម

៨

ក្បុស

ស្នក្េវ ិទាធិ ការរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ក្គប់ ក្គង

៩

ស្សី

ក្ព្ឹទធបញរស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ព្័ ត៌មានវ ិទា

១០

ស្សី

ក្ព្ឹទធបញរស

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ភាស្នអង់ឈគលស

១១

ក្បុស

ក្ព្ឹទធបញរសរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

នី តិស្នស្រ្សត

១២

ក្បុស

ក្ព្ឹទធបញរសរង

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

គ

១៣

ក្បុស

ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

១៤

ស្សី

ក្បធានការ ិោេ័យឈផ្សងៗ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

ហិរញ្ា វតាញ

ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថានក្់ ឆ្នុំ

ប

ិ ឌ ត/អនញប

ិឌ ត

១៥

ក្បុស

សិក្ាមូ េដ្ឋាន

ឈនយយ

ភាស្នអង់ឈគលស
វ ិទាស្នស្រ្សត
ក្សិក្មម

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរក្ូ បវតតិរប
ូ គ

ៈក្គប់ក្គង)

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

៍ ជាគុំរក្
ូ ិច្បចសនា)
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

(Logo of University/Institute)*

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................

(English Name of University/Institute)

រិចស
ច នាការងារ

ភា្ី «រ» ៖ ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................

ភា្ី «ម» ៖ ណលារ/ណលារស្រសី......................................ណរើតឆ្ថ្ៃទី..........ដម...................ឆ្នំ ជនជ្ញតិ .....................

ស្ថនរ់ ណៅនៃឹះណលម............នេូវណលម..............ក្រុមទី............េូ មិ..........................ឃំ/សងាកត់ ...................................
ស្រសុរ/ម័ ណ្ឌ................................ណមតត/រាជធានី........................................ទូ រស័ពៃណលម.....................................។

ភា្ីទំ្ពីរបនក្ពមណក្ពៀ្រនែូចខា្ណក្កាម៖
ព្បការ ១.-

ភា្ី «រ» យល់ក្ពមទទួលយរភា្ី «ម» ឱយចូលបណក្មើការងារណៅស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានជ្ញ

ក្្ូបណក្្ៀនណក្ៅណមា៉ា ្/ណពញណមា៉ា ្ណលើមមវ ិជ្ញា................................................................................
រន្ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................។

ណៅ

ភា្ី «ម» យល់ក្ពមទទួលក្បរ់រឆ្ក្មចំនួន...................................ែលាេរ សក្មាប់ ០១ ណមា៉ា ្។

ព្បការ ២.-

ភា្ី «ម» ក្តូវណររពតមបទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរន្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថតចារយឱយបនមឺ ្មា៉ា ត់ និ ្អនវតតការងារ ឱយ

បនសណក្មចតមភាររិចដេ ែល ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................ក្ប្ល់ជូន។
ព្បការ ៣.-

រន្ររណ្ីមាន្រៈចាំបច់ ភា្ី «ម» មានភាររិចរេ រក្្ូមរជំនួសរន្រក្មិតក្បហារ់ ក្បដហល ដែល

និសសិតរ៏ែូចជ្ញស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថានអាចទទួលយរបន។ ណៅណពលពំអាចររក្្ូមរ ជំនួសបន

ភា្ី «ម» ក្តូវជូនែំណ្រ្មរស្ថរលវ ិទា្ិការ/នាយរ ឬ ការ ិយាល័យសិរា ឱយបនមន ៤៨ណមា៉ា ្ ណែើមបី
មានលទធភាពណ្វើការផ្លេស់បូររមម
ត
វ ិ្ី សិរា ឬ ជូនែំ ណ្រ្ែល់និសសិត។ រន្ររណ្ី អវតតមានណោយពំមាន

ក្្ូមរជំនួស ឬ ពំបននតល់ព័ត៌មានមរ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន ភា្ី «ម» ក្តូវទទួលមសក្តូវចំណពាឹះ
មមនិសសិតរ៏ែូចជ្ញ ស្ថរលវ ិទាល័យ.............../វ ិទាស្ថាន.................។
ព្បការ ៤.-

រិចេសនាណនឹះអនវតតសក្មាប់រយៈណពល..............្ិតចាប់ពីឆ្ថ្ៃចឹះហតាណលខាតណៅ និ្ក្តូវបនបនត

សក្មាប់រយៈណពលែដែលរន្ររណ្ីពំមានការជូនែំណ្រ្ជ្ញលាយល័រខអរសរ

ណោយភា្ីទំ្ស្ខា្

សតីពីការបញ្េប់រិចស
េ នា។ ភា្ី «ម» ចូលបណក្មើការងារចាប់ពីឆ្ថ្ៃទី ....... ដម.............ឆ្នំ..................។
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ព្បការ ៥.រន្ររណ្ីភា្ី «ម» ក្បក្ពរ តតនៃយពី បទបញ្ញ
ា ឆ្នៃរ្សក្មាប់
ន
ស្ថស្រស្ថតចារយ ឬ ក្បក្ពរតតអំណពើ ដែលនាំឱយ

មូចនលក្បណយាជន៏ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន ភា្ី «រ» អាចបញ្ឈប់ការងាររបស់ភា្ី «ម» បនមន
ណពលរំណ្ត់ ឆ្នរិចស
េ នា។ ក្បសិនណបើភា្ី «ម» ច្់បញ្ឈប់រិចេសនាមនណពលរំណ្ត់ ក្តូវជូនែំណ្រ្
ជ្ញលាយល័រអ
ខ រសរមរភា្ី «រ» ឱយបនយា៉ា ្តិចពីរដមមន និ្មានការយល់ក្ពមពី ភា្ី «រ» ជ្ញមន
ណលើរដល្ដតររណ្ីក្បធានសរតិ ណោយមានឯរស្ថរ និ្េសតត្ជ្ញរ់ ដសត្ដែល អាចយរជ្ញការបន។
ព្បការ ៧.ភា្ីទំ្ពីរក្តូវណររព និ្អនវតតឱយបនក្តូវតមមេរមស្ថរឆ្នក្បការដែលមានដច្រន្រិ ចស
េ នា។
រន្ររណ្ីភា្ីណ្តមួយមិនណររពតមរិចស
េ មាណនឹះ ក្តូវទទួលមសក្តូវចំណពាឹះមមចាប់ជ្ញ្រមាន។
រិចេសនាណនឹះមានក្បសិទធភាពចាប់ពីឆ្ថ្ៃចឹះហតាណលខាណនឹះតណៅ។
ឈធវើឈៅ..................នងៃទី.............ដខ...............ឆ្នុំ...............
ហតាសលខា ឬ សានម្សម្នដ្

ភា្ី «រ»

ហតាសលខា ឬ សានម្សម្នដ្

ភា្ី «ខ»
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(ឧទហរ

៍ ជាគុំរក្
ូ មមវ ិធីសិក្ាសក្មាប់ក្ក្មិតបរ ិញ្ជាបក្តរង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

រម្មវិធីសរ
ិ ា
ព្បសភទ៖ ការអប់រ ុំបណ្តុះបណា
ត លបសចចរសទស និ្វិជាជជីវៈ
ម្ហាវិទាល័យ៖ ……………………………………
សដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់៖ ………………………………………….
ម្ុខជុំនាញ៖ ………………………………………….
រព្ម្ិត៖ ៥ (បរ ិញ្ញ
ា 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.ជុំនាញក្នងការគិ
ត (Cognitive Skills)
ញ
PLO4. ………………………………………………………………………………………
PLO5. ………………………………………………………………………………………
PLO6. ………………………………………………………………………………………

គ.ជុំនាញទុំនាក្់ទុំនងអនតរបញគេ
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៖


មានសញ្ញារត្ររលច្ច កលទ្យស និង វ ិជាារីវៈ៣ (កត្មិរ៤) ឬ



ក្ប



មានវវ ិញ្ញារនរត្រថ្នោក់នោំសិកាមូ លោាន ឬ



មានសញ្ញារត្រតែលមានរនមៃ លសម ើ

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)
(មិនចំបាច្់រំលលច្

កនុងករណីត្រឹឹះសានន
ឧរត មសិកាមិន
អនុវរត តមត្រព័នធ
លត្កឌីរ)
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៖ ច្ំល

ឈក្ក្ឌ្ីត

ច្បុំនួនសរញប

ឹះោរសរលសរច្ំនួនលត្កឌីរសត្មារ់មុខ្វ ិជាានីមួយៗរួ រអនុវរត ែូច្ខាងលត្ោម៖

-

៣ មានន័យថ្នោរសិកាកនុងថ្នោក់មាន៣លត្កឌីរ

-

៣ (២.១.០) មានន័យថ្នោរសិកាកនុងថ្នោក់មាន២លត្កឌីរ និងោរសិកាត្ររិររត ិកនុងត្រឹឹះសាននឧរត មសិកា
ផ្ទាល់មាន១លត្កឌីរ
៣ (២.០.១) មានន័យថ្នោរសិកាកនុងថ្នោក់មាន២លត្កឌីរ និងោរអនុវរត ជាក់តសត ង (Fieldwork) មាន១លត្កឌី

-

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 ិស័យោរងារ សាមីត្រឹឹះសាននឧរត មសិកាអាច្លរៀរច្ំោច្់លោយតែកពីមុខ្វ ិជាា លហើយអាច្រិរជា
លត្កឌីរកនុងកមម វ ិធីសិកា ឬជាោររតនន មលត្កឌីរ អាត្ស័យលលើោរសលត្មច្ររស់សាមុីត្រឹឹះសាននផ្ទាល់។
សាំគាល់៖ ច្ំល

៩. លកខ ខណ្ឌកនុងការេេួ លបនសញ្ញាបគត
អោ កសិកាទ្យទ្យួ លបានសញ្ញារត្រររ ិញ្ញារត្ររងរលច្ច កលទ្យស / ឯកលទ្យស លនឹះ តមរយៈ៖
-

សិការញ្ច រ់មុខ្ វ ិជាាទ ំងអស់លោយលជាររ័យ តមច្ំនួនលត្កឌីរតែលបានកំណរ់កនុង
កមម វ ិធីសិកា
បានរំលពញោរច្ុឹះកមម សិកាតែលបានកំណរ់កនុងកមម វ ិធីសិកា
ត្រែងរញ្ច រ់ (អាច្រញ្ចល
ូ ោរត្រែងអនុវរត ) ឬោរ

រសារណា ជារ់ជាសានពរ

……………………………………………………………………………………………
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១០.ដ្មឹះសញ្ញាបគតដេលនិសសិតជ័យលាភីនរងេេួ លបន៖ ររ ិញ្ញារត្ររងរលច្ច កលទ្យស/ ឯកលទ្យស…..
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.............វិទាសាាន/..........
(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 ការរិរណ្៌នាម្ុខវិជាជ
មញខវ ិជាាភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ ឈរៀបច្បុំឈ

ើងឈែើមបីផ្េ
ត ់ឱ្យនិសសិតនូ វឱ្កាសវ ិភាគតងភាព្ក្ទឹ សីត និងការអនញ

វតតជាក្់ ដសតងននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្ញងស្ន
ន
ា ប័ នណាមួ យ ក្នញងឈោេបុំ
ងឈធវើឱ្យការបុំ ឈព្ញការង្ករក្នញងស្នាប័
នរបស់ខួន
ល (នាឈព្េបច្បចញបបនន ឬអនាគត) ឱ្យកាន់ ដតក្បឈសើរ។ មញ ខវ ិជាាឈនោះសិក្ា និ ងវ ិភាគអុំព្ីក្ទឹសីត និ ង
ឈោេគុំនិតងមីននភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំែូច្បជាភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំក្បក្បសីេធម៌ (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 ុំររ្ទុរ
បនាទប់ ព្ីបញ្ចប់ការសិក្ាមញ ខវ ិជាា ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ និសសិតនឹងអាច្ប៖
CLOs

PLOs

CLO1: វ ិភា្បញ្ញ
ា ទរ់ទ្នរ្ភាពជ្ញអនរែររនាំរន្ស្ថាប័ នណ្តមួ យ។

11, 12

CLO2: បណ្កើតក្របម័ណ្ឌភាពជ្ញអនរែររនាំរបស់មួនសក្មាប់
េ
ការបំណពញភាររិចេរន្

11, 12, 13,

ស្ថាប័នឱយមានភាពក្បណសើរ។

CLO3: បងាាញពីទំនរចិតតរន្ការក្បស្រស័យទំ នារ់ ទ្ជ្ញមួយអនរែឆ្ទ។

11,12,13

CLO4: ក្បកាន់ខាាប់ស្ថមរតី ណ្វើការជ្ញក្រុម។

11,12,13

CLO5: ណ្វើបទបងាាញអំពីក្របម័ណ្ឌភាពជ្ញអនរែររនាំនិ្លទធនល្ណក្មា្

14

ក្បរបណោយភាពណជឿជ្ញរ់។
៣. តរា្បែ្់សម្សរៀន សរម្មភារសរៀននិ្បសព្្ៀន និ្ ការវាយតនម្ែ
ស
បាត

CLOs LLOs

ខលឹមស្នរឈមឈរៀន

Teaching
and

Assessment

សក្មមភាព្បឈក្ងៀន ឈរៀន
និងវាយតនមល

ហ៍
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Learning
Activities
១

ឈមឈរៀនទី ១៖ ឈសច្បក្តី

-

-

-

ការដ

នាុំអុំព្ីមញខ

វ ិជាា

ឈផ្តើមននភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ

-

ស្នស្រ្ស្នតចារយបង្កាញ
រូបងតអនក្ែឹក្នាុំ
ដែេគួរឱ្យឈកាតសរ
ឈសើ និងឈរៀបរាប់អុំព្ី
មូេឈហតញដែេនាុំឱ្យ
ឈកាតសរឈសើរអនក្
ែឹក្នាុំឈនាោះ។

-

និសសិតគិតអុំព្ីអនក្
ែឹ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
ឈែើមបីច្បូេរួមគុំនិត
វ ិភាគ 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
ឈែើមបីច្បូេរួមគុំនិត
វ ិភាគ និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជ
ា ក្នញង
ក្រ

-

ី សិក្ាឈនោះ

បទបង្កាញរបស់
ស្នស្រ្ស្នតចារយ

-

និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ

ួ រឈែើមបីវាយ

តនមលអុំព្ីភាព្ជាអនក្
ែឹក្ដបបបឈក្មើ របស់
ខលួន
ក្រ ី សិក្ាទី២
៥

គឈក្មាង (Project)

-

-

-

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុម
និងក្ុំ

ត់បញ្ជ
ា ណា

មួយដែេឈក្ើតមាន
ឈ
-

ើងក្នញងសហគមន៍

ឈរៀបច្បុំដផ្នការ

សក្មមភាព្ និងច្បញោះ
ជួយសហគមន៍ឈនាោះ
ឈែើមបីឈដ្ឋោះស្ស្នយ ឬ
កាត់បនាយបញ្ជ
ា
ដែេឈក្ើតមាន
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ការឈរៀបច្បុំរបាយ

៦

ការ

និសសិតឈធវើការជាក្ក្ុមក្នញង

៍ នន Project

ថានក្់ឈែើមបីឈរៀបច្បុំរបាយ
ការ

៍ ឈដ្ឋយមានជុំនួយ

ព្ីស្នស្រ្ស្នតចារយ
បទបង្កាញអុំព្ីេទធ

៧

-

-

-

ផ្េនន Project

និសសិតទុំងអស់ឈធវើ
បទបង្កាញអុំព្ី
គឈក្មាង 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
ឈែើមបីច្បូេរួមគុំនិត
វ ិភាគ 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
ឈែើមបីច្បូេរួមគុំនិត
វ ិភាគ 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

និសសិតសិក្ាអុំព្ីគុំរូ 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 ិ្ី ស្ថស្រសតវាយតឆ្មេ

ល.រ.

ភា្រយ ឆ្នពិ នៃ

ភាពណនេើយតបឆ្នវ ិ្ី ស្ថស្រសត

សរប

វាយតឆ្មេណៅនរ្លទធនល
សិរារ ំពរ្ទរនីមួយៗ
ឆ្នមមវ ិជ្ញា

១

ក្រ

២

ី សិក្ា

២០%

១

ការឈធវើគឈក្មាង (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. បទបញ្ញ
ជ ន្ៃរ្ទារ់
នុ
ទ្នរ្ការសិរា និ្វាយតនម្ែការសិរា សព្មាប់និសស ិ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 ិភាគឈេើក្រ ី សិក្ាយឺត១នងៃឈដ្ឋយោមនឈហតញផ្េច្បាស់លាស់ ក្តូវែក្១០%
ខក្ខានមិនបានឈធវើក្ិច្បកា
ច រវាយតនមលណាមួយក្តូវធាលក្់ មញខវ ិជាា

-

ក្រ

-

ី រក្ឈឃើញថាបានេួច្បមលងសុំឈៅរបស់អក្
ន ែនទ (Cheating) ក្តូវទទួ េបានព្ិនញសូ
ទ នយឈេើ

ក្ិច្បចការដែេបានឈធវើ។

៦. សសៀវសៅសិរា និ្ឯរសារសិរាស្ស្ៗ
សសៀវសៅសិរាសោល
o Northouse, P.G., (2013). Leadership: Theory and Practice (6th ed.). Los Angeles: Sage.
o
សសៀវសៅ និ្ឯរសារជុំនួយស្ស្ៗសទៀត
o Friedman, S.D., (2014). Total leadership. Boston: Harvard Business Review Press.
o

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីទីតុំង)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)

រាយការណ្៍សតរ
ី ីទីត ុំ្ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
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១- ទីត ុំ្

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

ឆ្នុំ ដែេសាិតឈៅអររណលម............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រុម...................េូមិ.......................ឃំ/សងាកត់................................
ស្រសុរ/មណ្ឌ............................ណមតត/រាជធានី ........................................។

២- ព្បសភទទីត ុំ្៖ ស្ថខាស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន................. មានទី តំ្ជ្ញក្្រ ឹះស្ថានឧតតមសិរា ដែលមានឆ្នៃ
ែី សរបទំ ហំ១៣មx ៥០ម=៦៥១ម២ ។
៣-អាោរសិរា៖ ស្ថរលវ ិទាល័យ/វ ិទាស្ថាន................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 ិោេ័យគ

ឈនយយ

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

- បនទប់ការ ិោេ័យរែាបាេ និ ងបញគគេិក្ 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 ិោេ័យធានាគញ

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 រយនតច្បុំនួន0២ឈក្គឿង ដែេ0១ឈក្គឿងៗមានទុំហុំ

2.4mx2.2m ឈក្បើ ក្បាស់ Model: Schindler Lifts ដ្ឋក្់ មនញ សសបានក្នញងមួ យឈក្គឿង១៣នាក្់ រ ឺ ១០០០គី
ឈេបឿន1.5m/s មានបុំ ពាក្់ នូវកាុំឈមរា៉ា សញវតាិភាព្តមជាន់ នីមួយៗ មានបុំ ពាក្់នូវឈសវាអញី នធឺ
ទុំ ហុំ................ដែេអាច្បក្គប់ែ

ត ប់ បានឈព្ញបរ ិឈវនអោរសិក្ាទុំងមូ េ

ូក្កាម ក្នញង

ិ តឥតដខសរ (WIFI)

និងមានបុំ ពាក្់ ក្បព្័នព្
ធ នលត់អគគិភ័យ

(មានទុំងបុំ ព្ង់ ព្នលត់អគគិភ័យ 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

ស្ថលាបនសមស្សបតមនិ ោមគរញឈកាសេយ។
៥.បរ ិយាកាស
ទី តំ្ស្នក្េវ ិទាេ័យ....................../វ ិទាស្នាន............មានបរ ិយាកាសលអក្បណសើរ មានមយល់អាកាសក្្ប់
ក្រន់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្គប់ បនទប់សិក្ា និ ងបនទប់អនញវតតមានបុំ ពាក្់មា៉ាសញីនក្តជាក្់ ឈែើ មបីសក្មួេែេ់ការ
ប

ដ េ និ ងមិនមានសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរ ំខានែល់ការសិរាណ
ញដ ោះបណា

ើ យ។

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិ បាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរេ
ូ ិខិតបញ្ជ
ា ក្់ទីតុំង បលង់បុំក្ព្ួញទីតុំង និងច្បុំ

ត)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

លិខត
ិ បញ្ញ
ជ រ់
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ទីត ុំ្ បែ្់បុំព្រួញទីត ុំ្ និ្ចុំណ្ត

ណយើ្ណៅសងាកត់ /ណមឃំ.........................ស្រសុរ/ក្រុ្/មណ្ឌ.........................រាជធានី /ណមតត.......................................
សូមបញ្ញ
ា រ់ ថា៖ក្្រ ឹះស្ថានសិរាឯរជនដែលណសនើសំអាជ្ញាប័ ណ្ណមានណ្មឹះថា.......................................................
................................................................................ពិ តជ្ញមានទី តំ្ក្បរបអាជី វរមមណៅនៃឹះណលម.....................
នេូវណលម..............ក្រុមទី..............េូមិ.........................ឃំ/សងាកត់............................ស្រសុរ/មណ្ឌ...........................

រាជធានី /ណមតត................................ពិតក្បរែដមន។ ទី តំ្អាជី វរមមខា្ណលើមានចំ ណ្តសក្មាប់ ោរ់មណ្ាបយ
ណ្វើែំណណ្ើរណៅរន្ទី ធាេ និ្ទី តំ្ចំ ណ្តខា្មមពំប៉ាឹះពាល់ែល់សណ្ត
ត ប់ ធានប់ រណបៀបណរៀបរយស្ថធារណ្:ណ

ើយែូ ច

រន្បេ្់បំក្ពួញទី តំ្ខា្ណក្កាម៖

........................ នងៃទី…….. ដខ………ឆ្នុំ២០១៦
សម្

(ឧទហរ

/ុុំ សៅសងាកត់

៍ ជាគុំររូ ប
ូ ងតទីតុំងអាជីវក្មម)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រ ូបថតទីត ុំ្អាជីវរម្ម
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ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹ ក្ាភិបាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីមូេដ្ឋានសមាារៈ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
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រាយការណ្៍សតរ
ី ីម្ល
ូ ដ្ឋឋនសមាារៈនន សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
ទសសនៈទូសៅ៖
ឈែើ មបីក្គប់ក្គងស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្បក្បឈដ្ឋយសមតាភាព្ គញ
វ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានឈរៀបច្បុំ បុំពាក្់នូវសមាារបរ ិកាខ និ ងឧបក្រ

ភាព្ និ ងក្បសិទធភាព្ ស្នក្េ

៍ មួ យច្បុំនួនធុំឈៅតមសតង់ដ្ឋរននក្ក្សួងអប់រ ុំយញវ

ជន និ ងក្ី ឡាសក្មាប់ បឈក្មើឱ្យការឈរៀន ការបឈក្ងៀន និ ងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ ឈែើមបីឈេើក្ក្មពស់
សមតាភាព្គញ

ភាព្ និ ងក្បសិទធភាព្និ សសិតក្៏ ែូច្បជាក្ិ តានញ ភាព្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

សមាារបរ ិកាខរ និ ងឧបក្រ

៍ ទុំងឈនាោះមានែូ ច្បខាងឈក្កាម៖

េ.រ

បរ ិោយ

ច្បុំនួន

១

Computer សក្មាប់ អនញ វតត

៣២៤ ឈក្គឿង

២

Computer សក្មាប់ បណាណេ័យ

៣ ឈក្គឿង

៣

Computer សក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងបនទ
ន
ប់ IT

៣ ឈក្គឿង

៤

Computer Server

២ ឈក្គឿង

៥

Computer សក្មាប់ ការ ិោេ័យ

១៣ ឈក្គឿង

៦

LCD Projector

៤៣ ឈក្គឿង

៧

មា៉ា សញីន Printer

៨ ឈក្គឿង

៨

មា៉ា សញីន Photocopy

២ ឈក្គឿង

៩

មា៉ា សញីនក្តជាក្់

៦៧ ឈក្គឿង

១០

ក្ង្ការ

១១ ឈក្គឿង

១១

កាឈម៉ា រាសញវតាិភាព្

៦៤ ឈក្គឿង

១២

តញ ឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ព្ីរនាក្់ )

៣៩៧ តញ

១៣

ឈៅអី មានធានក្់ នែសក្មាប់និសសិត

៧២០

១៤

ឈៅអី ដែក្សក្មាប់និសសិត

១៣៥៥
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១៥

តញ សក្មាប់ស្នស្រ្ស្នតចារយ

៤៦ តញ

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

០៩ឈក្គឿង

២៣

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

១០ដខស

ឈេើសព្ី ឈនោះឈៅឈទៀតស្នក្េវ ិទាេ័យ........................../វ ិទាស្នាន.........................មានបណាណេ័យធុំ
ទូ លាយ មានបទបញ្ជ
ា នផ្ទក្ញងសក្មាប់
ន
បណាណេ័យ មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំនួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ងតម
មញខវ ិជាានីមួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាងឈេើ
មានឈសៀវឈៅសិក្ាភាគឈក្ច្បើ នពាក្់ ព្័នធឈៅនឹ ងមញខជុំនាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់ និសសិតច្បុំនួន៥៨នាក្់
និ ងមានបុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី 2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័ រសក្មាប់ ភាាប់អញិនធឺដ
ច្បុំ នួន០៩ឈក្គឿង
បរ ិឈវ

ក្ព្មទុំងការឈក្បើ ក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺដ

ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ត

ត

Wifi ឈដ្ឋយឥតគិ តនងលទុំងក្នញងបណាណេ័យ និ ង

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ញ្ចីរាយនាមស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
បញ្ជ រា
ី យស្មះសសៀវសៅសៅរន្បណា
ណ ល័យ សព្មាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុះបណា
ត លម្ុខជុំនាញនីម្ួយៗ
ុ
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ចុំណ្ុះរន្សដ្ា
៉ា តឺម្៉ា្់ និ្ម្ហាវិទាល័យតដ្លានសសនស
ើ ុំ ុ ននសារលវិទាល័យ / វិទាសាាន....................
ុ
បញ្ជ រា
ី យស្មះសសៀវសៅ សព្មាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុះបណា
ត លម្ហាវិទាល័យ..................

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

ល.រ

ស្មះសសៀវសៅ

ស្មះអនរនិរនធ

ឆ្ន ុំ្លិត

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩

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

ឈ្មោះ.......................
(ឧទហរ

៍ ជាគុំរស
ូ ីព្
ត ីដផ្នការយញទស្ន
ធ ស្រ្ស)ត

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
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ត្នការយុ ទធ សា ន្តសតរ យៈសរលតវ្ ម្ធយម្ និ ្ ព្បចា ឆ្
ុំ ន ុំ របស់
សារលវិ ទាល័ យ ..................../វិ ទាសាា ន..................
ើ
១. សសចរតីស្តម្
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 ៖ ស្នក្េវ ិទាេ័យ................./វ ិទាស្នាន..................មានឈោេនឈោបាយ និ ងយញទធស្នស្រ្សែ
ត ឹ ក្នាុំនិសសិត
ឈឆ្ពោះឈៅកាន់ជុំនាញឯក្ឈទស

និ ងសមតាភាព្ការង្ករក្បក្បឈដ្ឋយគញ

បានយក្ច្បិ តទ
ត ញ ក្ដ្ឋក្់ ឈែើមបីជុំរញ
ញ ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ

ក្តត៣ជាមូ េដ្ឋាន៖ រច្បនាសមព័នធក្គប់ ក្គង ធនធានស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងេក្ខ
រច្បនាសមព័នធក្គប់ ក្គង៖

ក្អភិ វឌ្ឍសងគម

ឈែើមបីសឈក្មច្បទិ សឈៅខាងឈេើស្នក្េវ ិទាេ័យ

ស្សបតមច្បរនតអភិ វឌ្ឍភាវូនីយក្មមឈសែាក្ិច្បចទីផ្ារឈសរ ី។
................./វ ិទាស្នាន..................

ធម៌ ឈែើ មបីឈធវើការរួមច្បុំដ

និងព្ក្ងឹងគញ

ភាព្ឈេើ

ោះសមបតតិរបស់និសសិត ។ ពាក្់ ព្័នធនឹង

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានយក្ច្បិតទ
ត ញ ក្ដ្ឋក្់ព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្អនក្ែឹ ក្នាុំក្គប់ េុំដ្ឋប់

ថានក្់ ឈដ្ឋយបានអនញវតតតមឈោេការ

៏ ភារក្ិច្បទ
ច ុំ នួេខញ សក្តូវ និងទទួ េយក្ក្បព្័ នវា
ធ យតនមលព្ីសុំណាក្់ស្នស្រ្ស្នត

ចារយ និ សសិត និ ងមាតបិត។ អមជាមួ យក្ិច្បចការក្គប់ ក្គងននស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានឈរៀបច្បុំក្មមវ ិធី សិក្ា
មួ យតមដែេឈឆ្លើយតបឈៅនិ ងបរ ិបទសងគមដខមរ និងមានេក្ខ

ោះជាសតង់ដ្ឋអនតរជាតិ ឈដ្ឋយមានច្បុំនួនឈមា៉ា ងសិក្ា

ឈក្ច្បើន ដែេក្នញងឈនាោះមានទុំងភាស្នអង់ ឈគលស និ ងក្ញុំ ព្យញទ័ រ សក្មាប់ ក្គប់មញខជុំ នាញទុំងអស់ ក្នញងទិ សឈៅឈេើក្
ក្មពស់គញ

ភាព្ សមតាភាព្ និងក្បសិទធភាព្របស់និសសិត ក្៏ ែូច្បជាក្ិ តានញ ភាព្របស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

ជាងឈនោះឈៅឈទៀត ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានបុំ ពាក្់ សមាារោះសិក្ាក្គប់ក្ោន់ ស្សបតមការវ ិវតតរបស់បឈច្បចក្
វ ិទា និងគរញឈកាសេយទុំ ឈនើ ប។ ឈក្ៅព្ី ការព្ក្ងីក្រច្បនាសមព័នធក្គប់ ក្គង ៖ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានឈក្ជើ ស
ឈរ ើសយក្ស្នស្រ្ស្នតចារយ ដែេមានសមតាភាព្ខពស់ (ក្ក្មិតវបបធម៌ បទព្ិ ឈស្នធន៍ ការង្ករ និ ងមានគរញឈកាសេយ) មាន
ជុំ នាញឯក្ឈទសច្បាស់លាស់ និ ងក្បកាន់ យក្ឈោេការ
ឈៅក្នញងអាជី វក្មមរបស់ខួន
ល

របស់និសសិត។ ឈដ្ឋយផ្តេ់គញ

៏ សីេធម៌ ( សច្បចធម៌ សមធម៌ យញតិធ
ត ម៌ និ ងគញ

ធម៌)

និ ងឈបាោះព្ញមាជាឈសៀវឈៅក្មមវ ិធី សិក្ាឈែើមបីផ្តេ់នូវភាព្ង្កយស្សួេក្នញងការស្ស្នវក្ជាវ

ភាព្សិក្ាមិនអាច្បកាត់ ផ្លតច្ប់ បានរវាងការក្គប់ ក្គងស្នស្រ្ស្នតចារយ និ ងនិសសិតឈនាោះ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានឈរៀបច្បុំ ជុំរញ
ញ និ សសិតក្នញងការសិក្ាឲ្យមានវ ិន័ យ ការក្បឹងដក្បងសិក្ាជាមួយស្នស្រ្ស្នតចា
រយ ការបុំឈព្ញភារក្ិច្បចរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ សវ័យសិក្ាជាក្ក្ុម និងការស្ស្នវក្ជាវឈៅតមបណាណេ័យ។ ឈដ្ឋយដ
ច្បុំ ឈពាោះនិ សសិតវ ិញ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានបានតក្មូវឲ្យនិ សសិតទុំងអស់បុំឈព្ញេក្ខខ

ក្

ឌ មួ យច្បុំនួនែូច្បជាវ ិស័

យក្នញងការសិក្ា ក្បឹងដក្បងសិក្ា ( ស្នតប់ ក្គូព្នយេ់ បុំ ឈព្ញក្ិច្បចការដែេក្គូដ្ឋក្់ឲ្យសវ័យសិក្ាជាក្ក្ុម និងការ
ស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណេ័យ)
អនាគតនិងកាលយ

ស្នស្រ្សឈត ែើមបីរម
ួ ច្បុំ ដ

ឈែើមបីឲ្យព្ួក្ោត់ មានសមតាភាព្ក្គប់ក្ោន់ក្ញងការឈរៀបច្បុំ
ន
ែុំឈ

ខលួនជាព្េរែាេរអ បស់សងគមជាតិ ។

ើ ជី វ ិតរបស់ខួននាឈព្េ
ល

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានសញទិែិន
ា ិយមក្នញងយញទធ

ក្អភិ វឌ្ឍសងគមជាតិ និងឈេើក្សទយអតត
សញ្ជា
ួ

ជាតិ។

២. ត្នការយុ ទធ សា ន្តសតរ យៈសរល ៥ឆ្ន ុំ (២០១៣-២០១៧)
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រ. ចរខវិ
័
ុ សយ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន...................ក្តូវបនតកាលយខលួនឈៅជាក្គឹ ៈស្នានឧតតមសិក្ាឯក្ជនមួ យ

្នមញ ខឈគឈេើការប
ជា និ ងឈេើក្ក្មពស់គញ

ញត ោះប

ត េ ដផ្នក្បឈច្បចក្វ ិទាព្័ត៌មានវ ិទា និង បលង់និងរច្បនា ឈៅក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញ

ភាព្អប់ រ ុំ ក្គប់ ក្គង ស្ស្នវក្ជាវ និងឈសវាក្មម ឱ្យមានក្ក្មិ តអនតរជាតិ ។

ខ. សបសររម្ម
ឈែើមបីធានាឲ្យបាននូ វេទធផ្េននច្បក្ខញវ ិស័យខាងឈេើ

បុំ ឈព្ញឈបសក្ក្មមរបស់ខួនឈដ្ឋយ
ល
ប

ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន...................ក្តូវ

ត េ និ ងអប់រ ុំនិ សសិតក្បក្បឈដ្ឋយគញ
ញត ោះបណា

ភាព្ និងក្ក្មសីេធម៌ ដែេ

អាច្បផ្តេ់ឱ្កាសជូននិ សសិតនូវទីផ្ារការង្ករតមរយៈ ការយក្ច្បិ តទ
ត ញក្ដ្ឋក្់ ឈេើការអភិវឌ្ឍធនធានបញគគេិក្ និ ងក្គូ
បឈក្ងៀន ឈសវាក្មមសិក្ាេអព្ិឈសស និងទុំ ឈនើ បក្មមឈេើក្មមវ ិធី សិក្ា និងធនធានសមាាររូបវ ័នត ។
្. តួនាទី និ្ ភារៈរិច៖ច
ស្នក្េវ ិទាេ័យ............/វ ិទាស្នាន...................មានតួនាទី ច្បូេរួមអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនញ សសដផ្នក្បឈច្បចក្វ ិទា
ព្័ ត៌មានវ ិទា និ ង បលង់និងរច្បនា (ឌ្ី ហាញ) ឈែើមបីរម
ួ ច្បុំដ

ក្អនញវតតន៍តមឈោេនឈោបាយជាតិ និងឈសច្បក្តីដ

នាុំ

របស់ក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និ ងក្ី ឡា ។
. សោលបុំណ្្
ឈែើមបីសឈក្មច្បឈបសក្ក្មម ស្សបតមច្បក្ខញវ ិស័យខាងឈេើ ស្នក្េវ ិទាេ័យ............../វ ិទាស្នាន.....................ឈបត

ជា្សឈក្មច្បឱ្យបាននូ វឈោេបុំ

ងសុំខាន់ ៗ ច្បុំនួនក្បាុំគឺ៖

1) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ា ឱ្យមានគញ

ភាព្ឈែើ មបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹងឈោេនឈោបាយអប់ រ ុំ

ក្មពញជា និងទីផ្ារការង្ករថានក្់ ជាតិនិងអនតរជាតិ។

2) បនតឈេើក្ក្មពស់គញ

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្គប់ ភាគី ពាក្់ ព្័ន។
ធ

3) ឈេើក្ក្មពស់ឈហដ្ឋារច្បនាសមព័នធ ឈែើ មបីោុំក្ទឈេើែុំឈ

ើ រការរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន ឱ្យមាន

ក្បសិទធភាព្។
4) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន បញគគេិក្ និ ងក្គូបឈក្ងៀន ឱ្យកាន់ ដតមានក្បសិទធភាព្ ។
5) ព្ក្ងឹ ងឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ា
ក្បក្បឈដ្ឋយគញ

ភាព្ គញ

ឈែើ មបីធានាថានិ សសិតទទួ េបាននូ វឈជាគជ័ យក្នញងការសិក្ា

ធម៌ និងនច្បនក្បឌ្ិតខពស់ ។

្. ទិសសៅយុទសា
ធ ន្តសត
ឈែើមបីសឈក្មច្បបាននូ វឈោេបុំ

ង ស្នក្េវ ិទាេ័យ.............../វ ិទាស្នាន.............បានដ្ឋក្់ឈច្បញ

នូ វទិ សឈៅ និងយញទធស្នស្រ្សត ែូ ច្បខាងឈក្កាម ៖
ទិសសៅទី១ ៖ ព្ក្ងឹងដក្េមអ និ ងអភិវឌ្ឍន៍ ក្មមវ ិធី សិក្ាឱ្យទុំឈនើប មានគញ
យុទសា
ធ ន្តសត



បឈងាើតគ

ភាព្ ឲ្យស្សបឈៅនឹ ងទីផ្ារការង្ករ

ៈក្មមការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធី សិក្ា បនតជួបក្បជញុំ ក្តួតព្ិ និតយ និងវាយតនមលក្មមវ ិធី សិក្ា ឱ្យ

បានឈទៀងទត់។
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ឈក្ជើ សឈរ ើសសមាសភាព្គ

ៈក្មមការអភិ វឌ្ឍន៍ក្មមវ ិធីសិក្ា ឈច្បញមក្ព្ី អនក្ឯក្ឈទសអភិ វឌ្ឍក្មមវ ិធី សិក្ា

ដែេមានបទព្ិឈស្នធន៍ ក្ព្មទុំងឲ្យមានការច្បូ េរួមព្ី ក្ព្ឹ ទប
ធ ញ រស ក្បធានការ ិោេ័យសិក្ា និងក្គូប
ឈក្ងៀន។


ឈរៀបច្បុំ ព្ិឈក្ោោះឈោបេ់ជាមួយអនក្ជុំនាញអប់ រ ុំ និងស្នាប័នពាក្់ ព្័នអ
ធ ុំ ព្ីការធានាគញ
ក្មពស់គញ

ភាព្ និងការឈេើក្

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ា។



ឈរៀបច្បុំ កាព្ិ ឈក្ោោះឈោបេ់ឈែើ មបីព្ិភាក្ាអុំព្ីរបក្គុំ ឈហើញនិ ងបរ ិបទងមីៗននការអប់រ ុំ ។



បនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈែើ មបីព្ក្ងឹ ង និងព្ក្ងីក្គញ

ទិសសៅទី២ ៖ បឈងាើនការទទួ េស្នគេ់គញ
យុទធសាន្តសត



អនញវតតតមឈោេការ



ឈរៀបច្បុំប

ភាព្អប់ រ ុំឱ្យទន់ សម័ យកាេ។

ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និ សសិត និងក្គប់ ភាគី ពាក្់ព្័នធ

៍ និ ងេក្ខខ

ឌ របស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជន និ ងក្ី ឡា និងគ.ទ.ក្

ត េែេ់សិសស និ សសិត និងក្គប់ ភាគីពាក្់ ព្័នធ និងដ នាុំឲ្យបានយេ់ែឹងអុំព្ីការធានា
ញត ោះបណា
និ ងការទទួ េស្នគេ់គញ
ភាព្អប់ រ ុំឧតតមសិក្ា និ ងបទដ្ឋាននានារបស់គ
ៈក្មាមធិ ការទទួ េស្នគេ់
គញ

ភាព្ អប់ រ ុំននក្មពញជា និ ងក្ក្សួងអប់ រ ុំ យញវជន និងក្ី ឡា។

ទិសសៅទី៣ ៖ បនតអភិ វឌ្ឍ ព្ក្ងីក្ឈហដ្ឋារច្បនាសមពន័ធ និងបុំ ពាក្់នូវធនធានសមាារសិក្ាទុំ ឈនើបឱ្យបានក្គប់ក្ោន់
យុទធសាន្តសត



បនតព្ក្ងី ក្ទី តុំង ឬទុំ ហុំអោរឱ្យសមស្សបតមច្បុំ នួនបញ គគេិក្ និ ងក្គូបឈក្ងៀន។



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 ងឈសៀវឈៅក្គប់ ក្ោន់សក្មាប់ សិសស និ ងក្គូ
សិក្ា និងស្ស្នវក្ជាវ។



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

ទិសសៅទី៤៖ បនតព្ក្ងឹ ងការក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សស បឈងាើនសមតាភាព្ក្គូបឈក្ងៀន និងគញ
យុទធសាន្តសត



ក្ុំ

ត់ និងអនញ វតតនូវក្បព្័នធដផ្នការឈក្ជើ សឈរ ើសបញ គេ
គ ិក្ និងក្គូបឈក្ងៀន។



ក្ុំ

ត់ និងអនញ វតត ដផ្នការែុំ ឈ

ភាព្បឈក្ងៀន

ើងឋានៈ និ ងតួ នាទី ជាមូ េដ្ឋាន និ ងក្បព្័នធវាយតនមលបញគគេិក្ និងក្គូប

ឈក្ងៀន។





បឈងាើនការោុំក្ទ ការបុំប៉ាន និ ងប

ត េជុំ នាញបដនាមែេ់បញគគេិក្ និងក្គូ។
ញត ោះបណា
ជុំ រញ
ញ ឱ្យបញគគេិក្ និងក្គូមានការតុំងច្បិតតខពស់ និងច្បូេរួមអភិ វឌ្ឍស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។
បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្កររបស់បញគគេិក្។

បនតអនញវតតដផ្នការឈក្ជើ សឈរ ើសក្គូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយក្តឹ មក្តូវ និ ងមានតមាលភាព្។
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ក្តូវឲ្យតនមល និងមានការតបសនងែេ់ក្គូបឈក្ងៀន ឈែើមបីរក្ាទញក្នូ វក្គូបឈក្ងៀនដែេមានក្ក្មសីេធម៌ និងបទ
ព្ិ ឈស្នធន៍ េៗ
អ ។








បនតឲ្យមានក្មមវ ិធី ក្ស្នងសមតាភាព្ និងក្មមវ ិធីប

ត េឈផ្សងៗ។
ញត ោះបណា
ព្ក្ងឹ ងយនតការក្គប់ក្គង ឈែើ មបីរក្ាក្គូបឈក្ងៀន និ ងបញគគេិក្ឲ្យបានេអ។

ផ្តេ់ឱ្កាសឈែើមបីឲ្យក្គូបឈក្ងៀនបានដច្បក្រ ុំដេក្បទព្ិ ឈស្នធន៍ ឈែើ មបីដសវងរក្ច្បុំ
បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្ករស្នស្រ្ស្នតចារយ។

ញ ច្បេអ និងច្បុំ

ញ ច្បខវោះខាត។

ក្តួតព្ិនិតយឈៅឈេើេទធផ្េការង្កររបស់បញគគេិក្ជាឈរៀងរាេ់ដខ។

ឈធវើការអឈងាត និ ងតមដ្ឋនរាេ់ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ឈដ្ឋយឱ្យនិ សសិតបុំ ឈព្ញនូ វទក្មង់ ស្នទប
សទង់។






ជួ បក្បជញុំ ព្ិភាក្ាការង្ករ រវាងបញ គគេិក្ និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយ។

ក្តូវមានតរាងច្បញ ោះហតាឈេខាក្នញងឈព្េច្បូ េ និងឈច្បញព្ី បឈក្ងៀន។

ឈធវើសក្មង់អតាបទ និ ងឈមា៉ា ងបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នតចារយជាឈរៀងរាេ់ឆ្មាស។

មានកាឈម៉ារា៉ាសញវតាិភាព្សក្មាប់ តមដ្ឋនក្នញងការឈច្បញនិ ងច្បូ េឈធវើការរបស់បញគគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នតចារយ។

ទិសសៅទី៥ ៖ ព្ក្ងី ក្ឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ាឱ្យកាន់ ដតេអឈ
យុទធសាន្តសត











ើង

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។

បឈងាើតគឈក្មាងការឈផ្សងសក្មាប់ និសសិតឈធវើការង្ករជាក្ក្ុម។
ក្តូវមានក្មមវ ិធីព្ក្ងឹងច្បុំ ឈ

ោះែឹ ងបដនាមែេ់និសសិត តមរយៈសិកាខស្នលា ។

៣. ត្នការយុទឋសាន្តសតរយៈសរលម្ធយម្ (២០១៣ ដ្ល់ ២០១៦) ៖

តមរយៈដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េដវង ដផ្នការយញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េមធយម ជាការក្ុំ
ឈែើមបីសឈក្មច្បឱ្យបានទិ សឈៅរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។ ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ុំ

ត់ នូវដផ្នការ
ត់ដផ្នការ

យញទាស្នស្រ្សរត យៈឈព្េមធយមែូច្បតឈៅ៖


ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានមានគុំ ឈរាងបឈងាើតថានក្់ បរ ិញ្ជាបក្ត

និងថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរងឈេើមញខជុំ នាញ

ក្គប់ ក្គងក្បព្័ 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។



ព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ទុំងដផ្នក្គរញឈកាសេយ ច្បុំឈ

ោះែឹង ជុំ នាញនិ ងការស្ស្នវក្ជាវបដនាម

តមរយៈការឈបើក្វគគបុំប៉ានឈព្េខលី ឬបញ្ូា នឱ្យឈៅច្បូ េរួមការសិក្ាថានក្់ ជាតិ និងអនតរជាតិ ឬឈធវើទសសន
ក្ិ ច្បចសិក្ាស្ស្នវក្ជាវនានា។
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ព្ក្ងឹ ងសមតាភាព្បញគគេិក្

និ ងស្នស្រ្ស្នតចារយឈព្ញឈព្េរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន

បឈច្បចក្ឈទសននការក្គប់ ក្គង

ការស្ស្នវក្ជាវរួមទុំងការក្គប់ក្គងឯក្ស្នរ

ឈៅឈេើ

និងសមាារៈឱ្យមានក្បសិទាភាព្

ខពស់ដងមឈទៀត។


ព្ក្ងឹ ងគញ

ភាព្អប់ របស់និសសិតជាក្បចាុំ ឈដ្ឋយព្ក្ងឹ ងវ ិន័ យ ការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ ការច្បញ ោះក្មមសិក្ា

និ ងក្តួតព្ិនិតយការសិក្ារបស់និសសិត និងឈធវើការក្តួតព្ិនិតយការសិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំ ឬផ្តេ់ការ
ឈេើក្ទឹក្ច្បិ តដ ែេ់និសសិតដែេឈរៀនព្ូ ដក្។


បឈងាើតឱ្យមានក្ិច្បចសហក្បតិ បតតិការ

ជាមួ យនឹ ងក្គឺស្នានឧតតមសិក្ាទុំងឈៅក្នញងក្បឈទស

និងឈក្ៅ

ក្បឈទស រួមទុំងអងគការសាប័នឈផ្សងៗផ្ង។

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

ត់នូវ

ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នានក្ុំ

ត់

ដផ្នការយញទស្ន
ា
ស្រ្សរត យៈឈព្េខលីែូច្បតឈៅ៖


ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំ របស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ 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 ឈស្នធន៍នូវគញ

ភាព្អប់រ។
ុំ

ត េនិងស្ស្នវក្ជាវឈែើមបីផ្លលស់បូរបទ
ត
ញត ោះបណា



ជុំ រញ
ញ ឱ្យស្នស្រ្ស្នតចារយច្បងក្ក្ងឯក្ស្នរបឈក្ងៀនឈែើ មបីឈបាោះព្ញ មព។



ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹក្ច្បិតែ
ត េ់ស្នស្រ្ស្នតចារយគុំ 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
ី ននដ្ឋ
ិ ឋ ន
គ

ៈក្គប់ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្ព្មទុំងនិសសិតននវ ិទាស្នានសញីតិក្ទុំងអស់មានឈមាទនភាព្ និ ង

ជុំ ឈនឿោ៉ា ងមញតមាុំច្បុំឈពាោះស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន................ថា ជាក្គឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ាែ៏ េអ ក្នញង
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ច្បុំ ឈណាមក្គឹ ោះស្នានឧតតមសិក្ានានា ក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ ឧតតមភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្មមវ ិធី សិក្ាស្សប
តមសតង់ដ្ឋ ទុំ ឈនើបក្មមននសមាាររូបវនតនិងឈោេការ

៍ដ

នាុំ ដែេបានបង្កាញព្ី គញ

ភាព្របស់និសសិត គឺ ជាភ

សតតងបញ្ជ
ា ក្់ ោ៉ាច្បាស់។
ញ
ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដត ែេបានឈរៀបច្បុំបឈងាើតខាងឈេើ វាព្ិតជាផ្តេ់នូវទិ សឈៅនានា ដែេជួ យឈអាយឈយើង្ន
ឈៅសឈក្មច្បបាននូ វឈជាគជ័យងមីៗឈផ្សងឈទៀតនាឈព្េអនាគត។
ស្នក្េវ ិទាេ័យ................/វ ិទាស្នាន................ ឈបតជា្បនតព្ក្ងឹង និ ងបនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈេើក្ក្មពស់នូវ
រាេ់ស្នននែ និ ងបនតឈក្ជើ សឈរ ើសគ

ៈក្គប់ ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ដែេមានឈទព្ឈកាសេយ សមតាភាព្ជុំ នាញ

ខពស់ ឈែើមបីឈធវើការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្ាយច្បុំ ឈ

ោះែឹងឲ្យបានទូ េុំទូលាយ។ ដផ្នការយញទស្ន
ធ ស្រ្សឈត នោះ នឹងជុំ រញ
ញ ឲ្យគ

ៈក្គប់ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នតចារយ ក្ព្មទុំងនិ សសិត ននស្នក្េវ ិទាេ័យ............../វ ិទាស្នាន...........ទុំងមូ េឈធវើ
ការសហការ ឈែើមបី្នឈៅសឈក្មច្បបាននូ វភាព្ឈជាគជ័ យ និងភាព្នាុំមញខឈគ។
ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..............ដខ...............ឆ្នុំ២០១៦
ហតាឈេខា

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរប
ូ ញ្ចីរាយនាមស្នស្រ្ស្នតចារយ)

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

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

(English Name of University/Institute)
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បញ្ជ រា
ី យនាម្សាន្តសាតចារយ សព្មាប់បណ្តុះបណា
ត លម្ុខជុំនាញនីម្ួយៗ ចុំណ្ុះរន្សដ្ា
៉ា តឺម្៉ា្់ និ្
ុ
ម្ហាវិទាល័យតដ្លានសសនស
ើ ុំ ុ ននសារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................
បញ្ជ រា
ី យនាម្សាន្តសាតចារយ សព្មាប់ម្ហាវិទាល័យ............
សដ្ា៉ាតឺម្៉ា្់..............................................................................
ម្ុខជុំនាញ..............................................................................
រព្ម្ិត
សញ្ញ
ា បព្ត
ល.រ

១

សោតតនាម្
/នាម្

សភទ

(ប

ិឌ ត/

អនញប

ិឌ ត/

បរ ិញ្ជាបក្ត)

ឯរសទស/
ម្ុខជុំនាញ
រន្សញ្ញ
ា
ុ
បព្ត

ម្ុខវិជាជ
បសព្្ៀន
(គ្រូម្នាក់អាចបងគ្រៀន
បានយ៉ារងគ្ចន
ើ ៣
មុខវិ ជ្ជា)

-មញខវ ិជាា……

ឆ្ន ុំ និ្ឆមាស(ឆ)
តដ្លបសព្្ៀនម្ុខវិជាជនីម្ួយៗ
ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្.១

ឆ្.

ឆ្.

ឆ្.

បទរិ
សសាធន៍

-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៖ ស្ថមីអនរណសនើសំក្តូវណរៀបចំបញ្ាីណ្មឹះស្ថស្រស្ថតចារយណនស្ៗរនតមមមជំនាញនីមួយៗ។
ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្នុំ២០១៨
ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ / ស្នក្េវ ិទាធិការ / នាយក្
ហតាឈេខា

ឈ្មោះ.......................

(ឧទហរ

៍ ជាគុំរក្ូ បវតតិរប
ូ ក្គូបឈក្ងៀន)

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

រូបថ្ត
៤៦
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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
)anecjsBaØabR½t

epSg²

briBaØabR½tCan;x<s;
briBaØabR½t
- cMeNHdwgPasabreTs³ ...........................................................................................................
- cMeNHdwgepSgeTot³ ...........................................................................................................
g> bTBiesaFn¾ nig Rbvtþikargar
1> ..................................................................................................... .
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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

៍ ជាគុំររូ បាយការ

៍ សតីព្ីភាព្រ ឹងមាុំ និងវឌ្ឍនភាព្ននការប

(Logo of University/Institute)*

ត េរបស់ស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន)
ញត ោះបណា

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

សារលវិទាល័យ.............../វិទាសាាន.................

(English Name of University/Institute)
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រាយការណ្៍
សតរ
ី ី

ភាររ រ្មា ុំ និ្វឌ្ឍនភារននការបណ្តុះបណា
ត លរបស់សារលវិទាល័យ/វិទាសាាន......................

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 វឌ្ឍធនធានមនញសសរបស់ក្បឈទសក្មពញជាឲ្យមានគញ
ភាព្ ក្បសិទិ ភា
ធ ព្ និងគញ

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 គតិប
នឈោបាយច្បតញឈកា
របស់រាជរដ្ឋាភិ បាេ និ ងស្សបតមក្មមវ ិធីនឈោបាយអប់ រ ុំរបស់ក្ក្សួង អប់ រ ុំ យញវជន និង

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

២-រច្បនាសមព័នធ និងការក្គប់ក្គង

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
ិ េ័ យគ
និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន..........រូប

ឈនយយនិ ងហិ រញ្ា វតាញច្បុំនួន..............រូបអនញ ក្បធានការោ
ិ េ័ យគ

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 ិទាេ័យក្គប់ ក្គងពា

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

ស្នស្រ្ស្នតចារយណពញណមា៉ា ្ចំនួន...............នារ់ និ ្ស្ថស្រស្ថតចារយណក្ៅណមា៉ា ្ចំនួន................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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០២នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី២ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ នួន២៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៦នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន៦២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ នួន៣២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៤នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន៨៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ នួន២៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញព្័ ត៌មានវ ិទាច្បុំនួន០៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី៥ មាននិ សសិតច្បុំនួន៨៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៥នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់។
+ជុំ នាន់ ទី៩ មាននិ សសិតច្បុំនួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០០នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី១០ មាននិ សសិតច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៥នាក្់ ។
+ជុំ នាន់ ទី១១ មាននិ សសិតច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់ ។
និ សសិតសរញបឈរៀនឈៅថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តរងទុំង១១ជុំ នាន់ មានច្បុំ នួន៥១០នាក្់ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សី៩
ត ៩នាក្់ ឈេើ
មញ ខជុំ នាញច្បុំនួន០៤ គឺ ៖ ១.ក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សស ២.ភាស្នអង់ ឈគលស ៣.នីតិស្នស្រ្សត និង៤.ព្័ ត៌មានវ ិទា។
ខ.ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្ត
+ជុំ នាន់ ទី១ មាននិ សសិតច្បុំនួន៧៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន២៦នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣៧នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៧នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន១៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់ ។

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

-ជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំនួន៥៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៦នាក្់
-ជុំ នាញគ

ឈនយយ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន២២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់

-ជុំ នាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៧នាក្់ ។

+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន១២២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣៨នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៥៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៨នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៣៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២២នាក្់

-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ នួន៣៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៨នាក្់។
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+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន១០៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់

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

-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៩នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥០នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន០៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៧៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១២នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៨នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៤នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៥៨នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២៣នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១២០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៣៦នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៨៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥៧នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៦នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៥៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៧នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៣៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២៩នាក្់
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-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន២៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៩នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២២នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៧៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៥២នាក្់

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

+ជុំ នាន់ ទី១១ មាននិ សសិតច្បុំ នួន២៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៩៤នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៦២នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន១៣នាក្់
-មញខជុំ នាញគ

ឈនយយ និងហិរញ្ា វតាញច្បុំនួន៦០នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន៤៧នាក្់

-មញខជុំ នាញធនាោរ និ ងហិរញ្ា វតាញច្បុំ នួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន២០នាក្់
-មញខជុំ នាញភាស្នអង់ ឈគលសច្បុំ 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 គឺ ៖ ១.ក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សស ២.គ
ឈនយយនិងហិរញ្ា វតាញ ៣.ធនាោរនិងហិរញ្ា វតាញ ៤.ភាស្ន
អង់ឈគលស ៥.ព្័ត៌មានវ ិទា និ ង៦.នីតិស្នស្រ្ស។
ត
គ.ថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខស
ព ់
+ជុំ នាន់ ទី១ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៥នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៥នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន២៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញនី តិស្នស្រ្សច្ប
ត ុំ នួន១៩នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី២ មាននិ សសិតច្បុំនួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៤នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៤៤នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៤នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៣ មាននិ សសិតច្បុំនួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន៣១នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៤ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០៣នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០៣នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៥ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០២នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៦នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០២នាក្់
+ជុំ នាន់ ទី៦ មាននិ សសិតច្បុំនួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំនួន០១នាក្់
-មញខជុំ នាញក្គប់ ក្គងធនធានមនញ សសច្បុំ នួន១៣នាក្់ ស្រ្សីច្ប
ត ុំ នួន០១នាក្់ ។
និ សសិតសរញបឈរៀនឈៅថានក្់បរ ិញ្ជាបក្តជាន់ខពស់ទុំង៦ជុំ នាន់ មានច្បុំនួន១៦២នាក្់ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សី១
ត ៧នាក្់
ឈេើមញខជុំ នាញច្បុំ នួន០២ គឺ៖ ១.ក្គប់ ក្គងធនធានមនញសស 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 ដែេសាិតឈៅអររណលម............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រុម...................េូមិ.......................ឃំ/សងាកត់................................
ស្រសុរ/មណ្ឌ............................ណមតត/រាជធានី ........................................។ 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

បនទប់គូរគុំនូរ ទុំ ហុំ ៧៥(ម២)ច្បុំ

៣

Computer សក្មាប់ អនញ វតត

៣២៤ ឈក្គឿង

៤

Computer សក្មាប់ បណាណេ័យ

៣ ឈក្គឿង

៥

Computer សក្មាប់ ឈក្បើ ក្បាស់ក្ញងបនទ
ន
ប់ IT

៣ ឈក្គឿង

៦

Computer Server

២ ឈក្គឿង

៧

Computer សក្មាប់ ការ ិោេ័យ

១៣ ឈក្គឿង

៨

LCD Projector

៤៣ ឈក្គឿង

៩

មា៉ា សញីន Printer

៨ ឈក្គឿង

១០

មា៉ា សញីន Photocopy

២ ឈក្គឿង

១១

មា៉ា សញីនក្តជាក្់

៦៧ ឈក្គឿង

១២

ក្ង្ការ

១១ ឈក្គឿង

១៣

កាឈម៉ា រាសញវតាិភាព្

៦៤ ឈក្គឿង

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

០៩ឈក្គឿង

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
ឈសៀវឈៅសិក្ាភាគឈក្ច្បើនពាក្់ ព្័នធឈៅនឹ ងមញ ខជុំ នាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់ និសសិតច្បុំ នួន៥៨នាក្់ និង
មានបុំ ពាក្់ ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនព្ី 2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័ រសក្មាប់ ភាាប់ អញិនធឺដ
០៩ឈក្គឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើ ក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺ ដ
ស្នខាស្នក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាស្នាន។

តច្បុំនួន

ត Wifi ឈដ្ឋយឥតគិតនងលទុំងក្នញងបណាណេ័យ 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

ស្ថលាបនសមស្សបតមនិ ោមគរញឈកាសេយ។

ឬ

ណ្វើរិចេការ

៩.បរ ិយាកាស

ទី តំ្ស្នក្េវ ិទាេ័យ....................../វ ិទាស្នាន............មានបរ ិយាកាសលអក្បណសើរ មានមយល់អាកាស

ក្្ប់ ក្រន់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្គប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញ វតតមានបុំពាក្់ មា៉ាសញីនក្តជាក្់ឈែើមបីសក្មួេែេ់
ការប

ដ េ និងមិនមានសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរ ំខានែល់ការសិរាណ
ញដ ោះបណា

ើយ។

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

(ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិ បាេ)
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