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               ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

   

 

 
ពារយសសនើសុុំអាជាា បណ័្ណ បស្កើត/ទទលួសាា លព់្្រះសាា នឧតតម្សរិា 

(រម្មវិធសីរិាជាតិ និ្/ឬ រម្មវិធសីរិាអនតរជាតិ) 
 
 

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

 
សមូ្សោររជូន 

ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជន និ្រឡីា 
 

រម្មវតាុ ៖ សំណណ្ើ ស ំអាជ្ញា ប័ណ្ណបណ្កើត  ក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរាស្ថធារណ្ៈ ឬ  ទទួលស្ថា ល់បណ្កើតក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរាឯរ
ជន ជ្ញក្បណេទស្ថរលវទិាល័យ ដែលមានណ ម្ ឹះជ្ញអរសរដមមរ...............................................និ្ណ ម្ ឹះជ្ញអរសរអ្់ណ្េស...…
..............................ដែលមានទីតំ្សាិតឈៅអាសយដ្ឋា នឈេខ.............ផ្លូវឈេខ....... ....... ក្រុមទី ............ ភូមិ.................... 
ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ ឌ ...........................រាជធានី/ឈខតត.........................។ 

ស្ថរលវទិាល័យណនឹះណ្វើការបណ្ត ឹះបណ្តត លរក្មិត  បរញិ្ញា បក្តរ្  បរញិ្ញា បក្ត ណោយអន វតតតមរមមវ ិ្ ីសិរា   
ជ្ញតិ  អនតរជ្ញតិ ដែលមានមហាវទិាល័យចំនួន........ ណែប៉ា តឺម៉ា្់.......និ្ម មជំនាញ.......... ែូចខា្ណក្កាម៖  

១- មហាវទិាល័យ... .................... ............ .................... .........  
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  

-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

រូបថត 
៤៦ ព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជន និ្ រឡីា 

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ 
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២- មហាវទិាល័យ... .................... ............ .................... .........  
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  

-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

៣- មហាវទិាល័យ... .................... ............ .................... .........  
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  

-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

៤- មហាវទិាល័យ... .................... ............ .................... .........  
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  

-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 
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+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

៥- មហាវទិាល័យ... .................... ............ .................... .........  
+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  

-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

+ណែប៉ា តឺម៉ា្់.............៖  
-ម មជំនាញ............. 
-ម មជំនាញ............. 
............................... 

ការណសនើស ំបណ្កើតស្ថរលវទិាល័យណនឹះណែើមបីរួមចំដណ្ររន ្ការអេិវឌ្ឍកាងារបណ្ត ឹះបណ្តត លរក្មិតណក្កាយម្យមសិរា 
និ្ជំរ ញការស្រស្ថវក្ជ្ញវដននរវទិាស្ថស្រសត បណចេរណទស វបប្ម៌ និ្ស្ាម ណោយអេិវឌ្ឍ្នធានមន សសឱមានសមតាភាពមពស់ទំ្
ចំណណ្ឹះែរ្ ជំនាញ សីល្ម៌ ្ំនិតយឆ្ននក្បឌិ្ត ្ំនិតបណ្កើតថ្មី និ្ស្ថម រតីសហក្្ិនភាព សក្មាប់អេិវឌ្ឍក្បណទសជ្ញតិ។ 

 
សូមឯរឧតតមណមតត ពិនិតយលទធភាពអន ញ្ញា តឱយនា្មា ំ/មា ំបទបនណបើរែំណណ្ើ រការស្ថរលវទិាល័យជ្ញនេូវការណោយ

អន ណក្រឹះ។  
សូមជូនភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ៖ 

- របូថ្តថ្មីមាេ ស់រមមសិទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណ ៤x៦      ៣សនេររ(ចាប់ណែើម) 
- រិចេសនាជ្ញមួយក្រសួ្អប់រយំ វជន និ្រីឡា     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- លិមិតបញ្ញា រ់តំរល់ក្បរ់ធានាជ្ញអចិឆ្្នតយ៍ណៅរតនាររជ្ញតិឆ្នរមព ជ្ញ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- លិមិតបញ្ញា រ់របស់ក្រសួ្ពាណិ្ជារមម អំពីការច ឹះបញ្ា ីពាណិ្ជារមមបណ្កើតក្រុមហ  ន(រ)  

របស់អនរណសនើស ំ (ក្បសិនណបើអនរណសនើស ំមិនមានសញ្ញា តិដមមរ) ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ 
លរខនតិរៈក្រុមហ  នដែលជ្ញឧបសមព័នធឆ្នការច ឹះបញ្ា ីពាណិ្ជារមមបណ្កើតក្រុមហ  ន (រ) ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- ឯរស្ថរអេិបលរិចេនិ្ការក្្ប់ក្្្ ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្  
និ្បទោា ន/បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្ដែលពារ់ព័នធអេិបលរិចេរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្ការណរៀបចំ 
និ្ការក្បក្ពរតតណៅនិ្តរា្អ្ាការណលមរបស់ស្ថរលវទិាល័យដែលណសនើស ំ៖  ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. លរខនតិរៈរបស់ស្ថរលវទិាល័យ       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិបល ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ 
  រំណ្ត់ណហត   ក្បជ ំរបស់ក្រុមក្បររាេិបល និ្បញ្ា ីវតតមានក្បជ ំ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ក្រុមក្បររាេិបល      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវទិា្ិការណោយក្បធានក្រុមក្បររាេិបល ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 



Page 4 of 97 

 

. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវទិា្ិការរ្ ក្ពរទធប រស/រ្ ក្បធាន/អន  
  ណែប៉ា តឺម៉ា្់ និ្ក្បធាន/អន ការយិាល័យណោយស្ថរលវទិា្ិការ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ប ្ាលិរ       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់និសសិត       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់បណ្តណ ល័យ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- លរខមណ្ឌ និ្វធិានការរន ្ការណក្ជើសតំ្ស្ថរលវទិា្ិការ    ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- ក្បវតដិរបូរបស់ស្ថរលវទិា្ិការ/រ្ ក្ពរទធប រស/រ្ ក្បធាន/អន ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ក្បធាន/អន  

ការយិាល័យណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតសញ្ញា បក្តម មជំនាញបទពិណស្ថ្ន៍ការងារ និ្ 
ភាា ប់មរជ្ញមួយនូវសនេររសញ្ញា បក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការណ៍្ សតីពីទីតំ្ ឆ្នៃែី អាររ និ្ណហោា រចនាសមព័នធរបូវន័ត   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. លិមិតបញ្ញា រ់ អំពីរមមសិទធិែល់ឃ ំ/សងាក ត់ (រន ្ររណី្ទីតំ្ជ្ញរបស់អនរណសនើស ំ) ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. រិចេសនាជួលទីតំ្(រន ្ររណី្ទីតំ្ជ្ញរបស់ជួលក្តូវមានការបញ្ញា រ់ែល់ឃ ំ/ 
  សងាក ត់)         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បេ្់ដននទីបេ្់រមួឆ្នទីតំ្ បេ្់ឆ្នៃែី បេ្់បំក្ពួញទីតំ្ បេ្់អររនិ្បេ្់ចំណ្ត 
  យានយនត         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការណ៍្សដីពីមូលោា នសមាា រែូចជ្ញត ណៅអីកាដ រណមៀនរ ំពយូទ័រណសៀវណៅសិរា 
ឯរស្ថរសិរាសមាា រៈនិ្ឧបររណ៍្ែឆ្ទណទៀត     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- ដននការយ ទធស្ថស្រសដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្ន ំ) និ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្ន ំ) និ្ដននការ 
សរមមភាពក្បចំាឆ្ន ំរបស់ស្ថរលវទិាល័យ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- រមមវ ិ្ ីសិរាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័នធណក្រឌី្ត តមរក្មិតម មជំនាញនិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- បញ្ា ីរាយនាមប ្ាលិរ និ្ស្ថស្រស្ថដ ចារយណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតសញ្ញា បក្តម មជំនាញ 

បទពិណស្ថ្ន៍ការងារនិ្ភាា ប់មរជ្ញមួយនូវក្បវតដិរបូសនេររសញ្ញា បក្តថ្តចមេ្ 
ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម និ្រិចេសនារវា្ស្ថរលវទិា្ិការជ្ញមួយប ្ាលិរ- 
ស្ថស្រស្ថត ចារយមាន រ់ៗ        ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

  
សូមឯរឧតតមរែាម្នតីណមតត ទទួលនូវការណររពែ៏មព្់មពស់អំពីនា្មា ំ/មា ំបទ។ 
 

                                      ណ្វើណៅ.................,ឆ្ថ្ៃទី........ ដម..............ឆ្ន ំ២០១៦ 
                           ហតាណលខា 
 

 
                                                                            (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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                                             ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

   

 

 
ពារយសសនើសុុំអាជាា បណ័្ណ បស្កើត/ទទលួសាា លព់្្រះសាា នឧតតម្សរិា 

(រម្មវិធសីរិាជាតិ និ្/ឬ រម្មវិធសីរិាអនតរជាតិ) 
 
 

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

 
សមូ្សោររជូន 

ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជន និ្រឡីា 
 

រម្មវតាុ ៖ សំណណ្ើ ស ំអាជ្ញា ប័ណ្ណបណ្កើត  ក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរាស្ថធារណ្ៈ ឬ  ទទួលស្ថា ល់បណ្កើតក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរាឯរ
ជន ជ្ញក្បណេទវទិាស្ថា ន ដែលមានណ ម្ ឹះជ្ញអរសរដមមរ.........................................................និ្ណ ម្ ឹះជ្ញអរសរអ្់ណ្េស...…
..............................ដែលមានទីតំ្សាិតឈៅអាសយដ្ឋា នឈេខ..............ផ្លូវឈេខ....... ........ .ក្រុមទី ............ ភូមិ................. 
ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ស្សុក្/ក្ក្ុង/ខ ឌ ...........................រាជធានី/ឈខតត.........................។ 

វទិាស្ថា នណនឹះណ្វើការបណ្ត ឹះបណ្តត លរក្មិត  បរញិ្ញា បក្តរ្  បរញិ្ញា បក្ត ណោយអន វតតតមរមមវ ិ្ ីសិរា  ជ្ញតិ   
អនតរជ្ញតិ ដែលមានមហាវទិាល័យចំនួន........ ណែប៉ា តឺម៉ា្់.......និ្ម មជំនាញ.......... ែូចខា្ណក្កាម៖  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................។ 

ការណសនើស ំបណ្កើតវទិាស្ថា នណនឹះ ណែើមបីរមួចំដណ្ររន ្ការអេិវឌ្ឍកាងារបណ្ត ឹះបណ្តត លរក្មិតណក្កាយម្យមសិរា និ្
ជំរ ញការស្រស្ថវក្ជ្ញវដននរវទិាស្ថស្រសត បណចេរណទស វបប្ម៌ និ្ស្ាម ណោយអេិវឌ្ឍ្នធានមន សសឱមានសមតាភាពមពស់ទំ្
ចំណណ្ឹះែរ្ ជំនាញ សីល្ម៌ ្ំនិតយឆ្ននក្បឌិ្ត ្ំនិតបណ្កើតថ្មី និ្ស្ថម រតីសហក្្ិនភាព សក្មាប់អេិវឌ្ឍក្បណទសជ្ញតិ។ 

 
សូមឯរឧតតមណមតត ពិនិតយលទធភាពអន ញ្ញា តឱយនា្មា ំ/មា ំបទបនណបើរែំណណ្ើ រការវទិាស្ថា នជ្ញនេូវការណោយអន ណក្រឹះ។  
សូមជូនភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ៖ 

- របូថ្តថ្មីមាេ ស់រមមសិទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណ ៤x៦      ៣សនេររ(ចាប់ណែើម) 
- រិចេសនាជ្ញមួយក្រសួ្អប់រយំ វជន និ្រីឡា     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

តតមប្បិ៍សារពពើពន្ធ 
៦០០ ៛ 

រូបថត 
៤៦ ព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជន និ្ រឡីា 

ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ 
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- លិមិតបញ្ញា រ់តំរល់ក្បរ់ធានាជ្ញអចិឆ្្នតយ៍ណៅរតនាររជ្ញតិឆ្នរមព ជ្ញ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- លិមិតបញ្ញា រ់របស់ក្រសួ្ពាណិ្ជារមម អំពីការច ឹះបញ្ា ីពាណិ្ជារមមបណ្កើតក្រុមហ  ន(រ)  

របស់អនរណសនើស ំ (ក្បសិនណបើអនរណសនើស ំមិនមានសញ្ញា តិដមមរ) ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ 
លរខនតិរៈក្រុមហ  នដែលជ្ញឧបសមព័នធឆ្នការច ឹះបញ្ា ីពាណិ្ជារមមបណ្កើតក្រុមហ  ន (រ) ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- ឯរស្ថរអេិបលរិចេនិ្ការក្្ប់ក្្្ ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្  
និ្បទោា ន/បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្ដែលពារ់ព័នធអេិបលរិចេរចនាសមព័នធក្្ប់ក្្្ការណរៀបចំ 
និ្ការក្បក្ពរតតណៅនិ្តរា្អ្ាការណលមរបស់វទិាស្ថា នដែលណសនើស ំ៖  ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. លរខនតិរៈរបស់វទិាស្ថា ន       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិបល ណោយភាា ប់មរជ្ញមួយនូវ 
  រំណ្ត់ណហត   ក្បជ ំរបស់ក្រុមក្បររាេិបល និ្បញ្ា ីវតតមានក្បជ ំ   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ក្រុមក្បររាេិបល      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្នាយរណោយក្បធានក្រុមក្បររាេិបល  ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. ណសចរតីសណក្មចសតីពីការដត្តំ្នាយររ្ ក្ពរទធប រស/រ្ ក្បធាន/អន ណែប៉ា តឺម៉ា្់ 
  និ្ក្បធាន/អន ការយិាល័យណោយនាយរ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ប ្ាលិរ       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់និសសិត       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់បណ្តណ ល័យ      ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- លរខមណ្ឌ និ្វធិានការរន ្ការណក្ជើសតំ្នាយរ     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- ក្បវតដិរបូរបស់នាយរ/រ្ ក្ពរទធប រស/រ្ ក្បធាន/អន ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ក្បធាន/អន ការយិាល័យ 

ណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតសញ្ញា បក្តម មជំនាញបទពិណស្ថ្ន៍ការងារ និ្ភាា ប់មរជ្ញមួយ 
នូវសនេររសញ្ញា បក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវតមចាប់ណែើម     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការណ៍្ សតីពីទីតំ្ ឆ្នៃែី អាររ និ្ណហោា រចនាសមព័នធរបូវន័ត   ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. លិមិតបញ្ញា រ់ អំពីរមមសិទធិែល់ឃ ំ/សងាក ត់ (រន ្ររណី្ទីតំ្ជ្ញរបស់អនរណសនើស ំ) ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. រិចេសនាជួលទីតំ្(រន ្ររណី្ទីតំ្ជ្ញរបស់ជួលក្តូវមានការបញ្ញា រ់ែល់ឃ ំ/ 
  សងាក ត់)         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
. បេ្់ដននទីបេ្់រមួឆ្នទីតំ្ បេ្់ឆ្នៃែី បេ្់បំក្ពួញទីតំ្ បេ្់អររនិ្បេ្់ចំណ្ត 
  យានយនត         ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- របយការណ៍្សដីពីមូលោា នសមាា រែូចជ្ញត ណៅអីកាដ រណមៀនរ ំពយូទ័រណសៀវណៅសិរា 
ឯរស្ថរសិរាសមាា រៈនិ្ឧបររណ៍្ែឆ្ទណទៀត     ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

- ដននការយ ទធស្ថស្រសដរយៈណពលដវ្(៥ឆ្ន ំ) និ្រយៈណពលម្យម(៣ឆ្ន ំ) និ្ដននការ 
សរមមភាពក្បចំាឆ្ន ំរបស់វទិាស្ថា ន       ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
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- រមមវ ិ្ ីសិរាលមអិតដែលណរៀបចំជ្ញក្បព័នធណក្រឌី្ត តមរក្មិតម មជំនាញនិ្ណែប៉ា តឺម៉ា្់ ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 
- បញ្ា ីរាយនាមប ្ាលិរ និ្ស្ថស្រស្ថដ ចារយណោយបញ្ញា រ់ពីរក្មិតសញ្ញា បក្តម មជំនាញ 

បទពិណស្ថ្ន៍ការងារនិ្ភាា ប់មរជ្ញមួយនូវក្បវតដិរបូសនេររសញ្ញា បក្តថ្តចមេ្ក្តរមក្តូវ 
តមចាប់ណែើម និ្រិចេសនារវា្នាយរជ្ញមួយប ្ាលិរ-ស្ថស្រស្ថត ចារយមាន រ់ៗ  ៣ចាប់(ចាប់ណែើម) 

  
សូមឯរឧតតមរែាម្នតីណមតត ទទួលនូវការណររពែ៏មព្់មពស់អំពីនា្មា ំ/មា ំបទ។ 
 

                                      ណ្វើណៅ.................,ឆ្ថ្ៃទី........ ដម..............ឆ្ន ំ២០១៦ 
                           ហតាណលខា 
 

 
                                                                                             )ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សុំោល ់៖  
១.ចំណពាឹះការណសនើស ំអាជ្ញា ប័ណ្ណទទួលស្ថា ល់ការបណ្កើតជ្ញក្បណេទវទិាស្ថា ន អាចណរៀបចំតមរយៈ៖ 

-ការបញ្េូ លរន នូវដននរម មជំនាញមួយ ឬណក្ចើន  
-រចនាសមព័នធមហាវទិាល័យ ដែលមានណែប៉ា តឺម៉ា្់ និ្ម មជំនាញ ែូចការណសនើស ំបណ្កើតស្ថរលវទិាល័យរ៏បន។ 



Page 8 of 97 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

រិចចសនា 

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

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

សមូ្សនាចុំសពាះម្ុខព្រសួ្ អប់រ ុំ យវុជន និ្រីឡាដ្ូចតសៅ ៖ 

1- រាេ់ព័្ត៌មានដែេបានផ្តេ់ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡាក្នញងឈព្េឈសនើសញុំអាជ្ាប័ ណឈនោះគឺជាព័្ត៌មានពិ្ត
ក្បាក្ែព្ញុំមានការដក្លងបនលុំឈ ើយ។  

2- ឈោរព្ និងអនញវតតតមច្បាប់ និងេិខិតបទដ្ឋា នគតិយញតតជាធរមាននានាននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ 
3- មិនបឈក្មើឱ្យគ បក្សនឈោបាយណាមួយឈ ើយ។ 
4- ចូ្បេរមួច្បុំដ ក្ោ៉ាងសក្មមក្នញងការអភិវឌ្ឍធនធានមនញសសឈែើមបីបឈក្មើក្បឈទសជាតិឈៅតមឈសច្បក្តីក្តូវការ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ។ 
5- អនញវតតតមបទបញ្ជា េិខិតដ នាុំនានារបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំយញវជននិងកី្ឡា។ 
6- សហការោ៉ាងេអជាមួយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា (ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ដ្ឋា នឧតតមសិក្ា)និងស្នា ប័

នពាក់្ព័្នធនានា 
7- ឈោរព្ច្បាប់ការង្ករ និងធានាការក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឈដ្ឋយមានការចូ្បេរមួពី្បញគគេិក្ និង

ស្នស្រ្ស្នត ចារយទុំងអស់ឈៅក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
8- អនញវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវ និងហមត់ច្បត់នូវវន័ិយ បទបញ្ជា និងវធិាននផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ។ 
9- បឈក្ងៀនវជិាា ជីវៈណាដែេមានស្នរក្បឈោជន៍ែេ់ក្បឈទសជាតិ មិនឱ្យប៉ាោះពាេ់ជាអវជិាមានែេ់ឈោេ

នឈោបាយរបស់ក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ 
10- ឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្ស្នត ចារយដែេមានបទពិ្ឈស្នធន៍ មានគរញឈកាសេយបឈក្ងៀន និងមានក្ក្មិតសញ្ជា បក្តខពស់មក្

បឈក្ងៀននិសសិតតមគរញឈកាសេយ តមរយៈការសិក្ាស្ស្នវក្ជាវឈេើមញខជុំនាញែូច្បមានដច្បងក្នញងក្មមវធីិសិក្ា
និងធានាឈធវើការប តញ ោះបណាត េនិសសិតឱ្យបានច្បប់តមក្មមវធីិសិក្ា។ 

11- អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាជាប់ជានិច្បចសមាា រៈនិងធនធានសិក្ាឈែើមបីជាជុំនួយែេ់និសសិត និងស្នស្រ្ស្នត ចារយក្នញងការ
សិក្ាស្ស្នវក្ជាវសុំឈៅធានាគញ ភាព្អប់រ ុំនិងអភិវឌ្ឍសមតាភាព្ជុំនាញរបស់បញគគេិក្ និង ក្គូបឈក្ងៀន។ 

12- ផ្តេ់អាហារបូក្រ ៍ែេ់សិសស និសសិតក្កី្ក្ក្ ឬ សិសស និសសិតពូ្ដក្តមេទធភាព្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន/ស្នក្េវទិាេ័យ។ 

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

យញវជន និងកី្ឡាឈែើមបីែក្យក្ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេតមាេ់ទញក្ឈៅរតនាោរមក្ឈក្បើក្បាស់

ជាសុំ ង់ែេ់អនក្ពាក់្ព័្នធ។ 
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17- ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា មានសិទធិែក្យក្ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេបានតមាេ់ ឈៅរត

នាោរមក្ឈក្បើក្បាស់ជាសុំ ងែេ់អនក្ពាក់្ព័្នធតមការជាក់្ដសតងឈៅឈព្េមាច ស់ក្គឹោះស្នា នសិក្ារ ុំឈលាភឈេើ

ឈសច្បក្តីទញក្ចិ្បតតឈដ្ឋយព្ញុំទទួេខញសក្តូវឈព្េក្គឹោះស្នា នសិក្ាក្ស័យទញន ឬ រ ុំលាយក្គឹោះស្នា នសិក្ា(មាច ស់
ក្គឹោះស្នា នសិក្ារត់ឈចាេអាជីវក្មម)។ 

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

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

ស្នន មឈមនែ/ហតាឈេខា 
 

 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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  ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
លខិតិធានាព្ាររ់រ់រនុ្ សរលអនវុតតរចិចសនា 

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

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

សូមក្បកាសថា៖ ខ្ញុំបាទមានក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាដែេបានតមាេ់ឈៅរតនាោរជាតិ  គ នី Acc. 

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

ភាា ប់មក្ជាមួយ៖  

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

- ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាក្តូវបានដ្ឋក់្តមាេ់ទញក្ក្នញងរតនាោរ តមច្បុំនួនដែេបានក្ុំ ត់ និងតម
ក្បឈភទននក្គឹោះស្នា នសិក្ាដែេឈសនើសញុំអាជ្ាប័ ណអាជីវក្មម ែូច្បមានក្ុំ ត់ក្នញងេិខិតបទដ្ឋា ន គតិយញតត របស់
ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា 

- ទញនបក្មុងអាច្បែក្បានឈៅឈព្េក្គឹោះស្នា នសិក្ាបញ្ឈប់អាជីវក្មម និង/ឬមានការអនញញ្ជា តតពី្ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន 
និងកី្ឡា 

- ក្បាក់្ក្ក់្ក្នញងឈព្េអនញវតតកិ្ច្បចសនាគឺជាទញនសក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ និងចាត់ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
ក្នញងក្រ ីមាច ស់អាជីវក្មមឈបាោះបង់ឈចាេនូវអាជីវក្មមរបស់ខលួន។ 

 

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

                               
 (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរអូភិបាេកិ្ច្បច និងឈោេការ ៍ក្គប់ក្គងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន)                                                               
           ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

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

 
អភិាលរចិច និ្ សោលការណ៍្ព្្ប់ព្្្ននសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ន................. 

១- សសចរតីស្តើម្ 
ស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន.............គឺជាក្គឹោះស្នា នឧតតមសិក្ាមួយដែេឈធវើការប តញ ោះបណាត េ  

ធនធានមនញសសក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តតមក្មមវធីិ និងឈោេនឈោបាយរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ។ 
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈនោះែឹក្នាុំឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ និងស្នក្េ

វទិាធិការង/នាយក្រង ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យរែាបាេ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យគ ឈនយយ 
ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យសិក្ា ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិ ក្បធាននិងអនញក្បធាន
ការោិេ័យបញគគេិក្ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យដផ្នការនិងស្ស្នវក្ជាវ ក្បធាននិងអនញក្បធានការោិេ័យ
ធានាគញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង ក្ពឹ្ទធបរញស ក្ពឹ្ទធបរញសរង ក្បធាននិងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងក្បធាននិង
អនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន។ 
២- ព្រុម្ព្បររាភិាលននសារលវិទាលយ័............/វទិាសាា ន............. 
 ២.១. រច្បនាសមព័នធននក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

២.១.១.ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេគឺជាស្នា ប័នក្ុំពូ្េននស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន.............។ 
ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានសមាជិក្ចាប់ពី្ ០៥នាក់្ ឈៅ ០៧នាក់្ ដែេក្នញងឈនាោះមានក្បធាន ០១របូ អនញក្បធាន០១របូ 
និងសមាជិក្មានច្បុំនួនពី្ ០៣នាក់្ ឈៅ ០៥នាក់្។ សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសឈច្បញពី្តុំណាង
មាច ស់ភាគហ ញន០១របូ តុំណាងស្នស្រ្ស្នត ចារយ០១របូ តុំណាងដផ្នក្ក្គប់ក្គង០១របូ ។ 

២.១.២.ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេមានអា តតិច្បុំនួន០៣ឆ្ន ុំ។ ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេគឺជាមាច ស់ភាគ
ហ ញន ច្បុំដ ក្សមាជិក្អាច្បជាមាច ស់ ឬតុំណាងភាគហ ញនននក្ក្មុហ ញន។ ការឈក្ជើសឈរ ើសចូ្បេជាសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិ
បាេក្តូវបានក្ុំ ត់ច្បុំនួន និងឈធវើការឈបាោះឈឆ្ន ត។ េក្ខ ៈសមបតតិរបស់សមាជិក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមាន ៖  

 បទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករដផ្នក្អប់រ ុំ ឬក្គប់ក្គង 
 មានទុំនាក់្ទុំនងេអក្នញងសងគម 
 មានច្បរោិសមបតតិេអ។ 

២.២. តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានឈបសក្មមែឹក្នាុំតក្មង់ទិស និងឈធើវការក្តតួពិ្និតយឈេើែុំឈ ើ រការរបស់ 

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ក្ុំ ត់អា តដិ និងេក្ខខ ឌ សក្មាប់ការឈក្ជើសឈរ ើសស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ តមរយៈ 

ការឈបាោះឈឆ្ន ត ឈដ្ឋយយក្សុំឈ ង២ភាគ៣ននសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 ផ្ដេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើឈោេនឈោបាយ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដ និងក្មមវធីិសិក្ា ក្ព្មទុំងផ្តេ់ការ

យេ់ក្ព្មឈេើឈោេនឈោបាយ និងនីតិវធីិសវនក្មមរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
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 ពិ្និតយ និងផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើដផ្នការហិរញ្ាវតសញរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងក្ ត់
នងលសិក្ា 

 ធានាឈអាយមានការអនញវតដឈោេនឈោបាយ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដ និងក្មមវធីិប តញ ោះបណាដ េ របស់
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បក្បឈដ្ឋយក្បសិទធភាព្  

 ផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើរច្បនាសមព័នធប តញ ោះបណាដ េ និងរច្បនាសមព័នធរែាបាេដែេធានាសឈក្មច្ប 
ឈបសក្ក្មម និងឈោេឈៅរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នទុំងមូេ 

 ក្ ត់នូវរបបឈក្ជើសឈរ ើសការតុំឈេើងឋាននដរសក្ដិ ការផ្តេ់លាភបបការែេ់ស្នស្រ្ស្នដ ចារយ និង 
បញគគេិក្ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន តមសុំឈ ើ ររបស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្  

 ផ្តេ់ការយេ់ក្ព្មឈេើបទបញ្ជា នផ្ទក្នញង និងឈោេនឈោបាយឈផ្សងៗដែេឈសនើឈ ើងឈដ្ឋយស្នក្េ
វទិាធិការ/នាយក្ 

 ចូ្បេរមួក្នញងែុំឈ ើ រការននការធានាគញ ភាព្អប់រ ុំ និងការទទួេស្នគ េ់គញ ភាព្អប់រ ុំរបស់ ស្នក្េ
វទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

 ឈធើវជាអធិបតី ក្នញងអងគក្បជញុំស្នមញ្ា វសិ្នមញ្ា និងមហាសននិបាត 
 ឈក្ជើសឈរ ើសដតងតុំង ផ្លល ស់បដូរ និងែក្ហូតស្នក្េវទិាធិការ។ ដតងតុំងផ្លល ស់បដូរស្នក្េវទិាធិការ

រង/នាយក្រង និងក្ពឹ្ទធបញរសតមការឈសនើសញុំរបស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្  
 ធានាច្បុំនួនក្បឈភទ និងក្ក្មិតននសញ្ជា បក្តដែេផ្តេ់ឈដ្ឋយស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន មាន

គញ ភាព្ និង មានសងគតភាព្ ជាមួយឈោេបុំ ងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
 សឈក្មច្បឈេើកិ្ច្បចសនាសដីពី្េទធក្មម 
 ឈកាោះក្បជញុំក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ និងអនក្ក្គប់ក្គងតមការចាុំបាច់្ប ។ 

៣- ព្រមុ្ព្បររាព្បតបិតតិននសារលវិទាលយ័............/វទិាសាា ន............. 
 ស្នក្េវទិាេ័យ..................../វទិាស្នា ន................... មានក្ក្មុក្បឹក្ាក្បតិបតតិមួយដែេក្គប់ក្គងឈដ្ឋយ 
ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ ដែេសមាជិក្ជាស្នក្េវទិាធិការង/នាយក្រង ឈេខាធិការ ក្ពឹ្ទធបរញស និងក្បធាន
ការោិេ័យឈផ្សងៗ ក្ព្មទុំងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន។  

៣.១- តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 
 ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិការ ការង្ករក្គប់ក្គងរែាបាេ សក្មមភាព្ឈផ្សងៗ និងការអនញវតដ

ឈោេនឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 ផ្ដួច្បឈផ្ដើម និងែឹក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សដសក្មាប់អភិវឌ្ឍស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈក្ជើសឈរ ើសនិសសិតឱ្យចូ្បេឈរៀន អនញឈលាមតមការដ នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 ធានាឈអាយមានការវាយតនមលគញ ភាព្នផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈធើវរបាយការ ៍រាេាសក្មមភាព្សិក្ា ជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡាឱ្យបានឈទៀងទត់តមការ

ក្ ត់ 
 ឈោរព្ និងអនញវតដតមការដ នាុំ និងបទដ្ឋា នដែេពាក់្ព័្នធនឹងការង្ករប តញ ោះបណាដ េរបស់ 

ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ក្ព្មទុំងច្បាប់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេសុំឈៅធានាគញ ភាព្អប់រ ុំ 
 ទទួេខញសក្តូវែឹក្នាុំការង្ករក្គប់ក្គងទូឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ទទួេបនទញក្អនញវតដឈសច្បក្ដីសឈក្មច្បទុំងឡាយរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ព្មទុំងដ្ឋក់្ឱ្យ

ែុំឈ ើ រការនូវឈោេនឈោបាយដែេក្ ត់ឈដ្ឋយស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតដិ  
 ឈរៀបច្បុំគុំឈរាងងវកិារក្បចាុំឆ្ន ុំ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
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 ឈធើវរបាយការ ៍ក្បចាុំឆ្ន ុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្គ ឈនយយហិរញ្ាវតាញក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈហើយដ្ឋក់្ជូនក្ក្ុម
ក្បឹក្ាភិបាេពិ្និតយ និងឈធវើការផ្សព្វផ្ាយរបាយការ ៍  

 ផ្តេ់េិខិតសរឈសើរ រង្កវ ន់ និងឈមដ្ឋយែេ់និសសតិ ស្នស្រ្ស្នដ ចារយ និងបញគគេិក្  
 ឈសនើសញុំដតងតុំង ផ្លល ស់បដូរស្នក្េវទិាធិការង/នាយក្រង និងក្ពឹ្ទធបញរស 
 ឈក្ជើសឈរ ើស ដតងតុំង ែក្ហូត និងផ្លល ស់បដូរមន្ដនដីថាន ក់្ឈក្កាមតុំដ ងក្ពឹ្ទធបញរស 
 សឈក្មច្បឈេើការង្ករេទធក្មមក្នញងក្ុំរតិទឹក្ក្បាក់្មិនឈេើសពី្១០,០០០ែញលាល រ(មួយមញឺនែញលាល រអាឈមរកិ្) 
 ច្បញោះហតាឈេខាឈេើកិ្ច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង កិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយអនញឈលាមឈៅតមឈសច្បក្ដីសឈក្មច្ប របស់

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
៣.២- សិទធិអុំណាច្បរបស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 

៣.២.១.ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ជាតុំណាងឱ្យស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្នញងការទុំនាក់្ 
ទុំនងជាមួយស្នា ប័នឈផ្សងៗ និងឈធវើរបាយការ ៍ជូនក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ 
៣.២.២.ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្អាច្បឈផ្ទរសិទធិអុំណាច្បឈៅតមឋានញក្ក្ម ឈៅឈព្េដែេខលួន 
អវតតមាន។ 
៣.២.៣.ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្មានសិទធិឈផ្ទរ ឈក្ជើសឈរ ើស ផ្លល ស់បតូរស្នក្េវទិាធិការង/នាយក្រង 
ក្ពឹ្ទធបរញស និងថាន ក់្ឈក្កាមក្ពឹ្ទធបញរសតមការចាុំបាច់្បឈដ្ឋយឈសនើឈោបេ់ឯក្ភាព្ពី្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 
៣.២.៤.ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្មានសិទធិក្នញងការផ្តេ់សញ្ជា បក្តជូនែេ់និសសិតតមនីតិវធីិ  
ឈដ្ឋយមានការទទួេស្នគ េ់ពី្ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា និងគ ៈក្មាម ធិការទទួេស្នគ េ់
គញ ភាព្អប់រ ុំននក្មពញជា។ 

៤- ព្រមុ្ព្បររាវិទាសាន្តសតននសារលវិទាលយ័............/វទិាសាា ន............. 
 ៤.១. ក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត គឺជាស្នា ប័នអនក្វទិាស្នស្រ្សតរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្ក្ុមក្បឹក្ាឈនោះ  
មានសមាជិក្ចាប់ពី្០៥របូ ឈៅ ១០របូ ដែេមានក្បធាន០១របូ អនញក្បធាន០១របូ ឬ ០២របូ តមការចាុំបាច់្ប និង
ឈេខាអចិ្បនន្ដនតយ៍០១របូ ក្ព្មទុំងសមាជិក្មួយច្បុំនួនតមជុំនាញឯក្ឈទស។ ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត មានតួនាទី និង
ភារកិ្ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ជាទីក្បឹក្ាជាន់ខពស់របស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 
 ឈរៀបច្បុំ ក្តតួពិ្និតយ និងផ្តេ់ឈោបេ់ឈេើក្មមវធីិសិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក់្ព័្នធ 
 ជាឈសនាធិការជាន់ខពស់ឈេើវស័ិយសិក្ាធិការ/នាយក្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ពិ្និតយ និងវាយតនមលគញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង។ 

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

៤.៣. ការលាដេង ឬ ការបញ្ឈប់ពី្សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត 
 ចាត់ទញក្ជាការឈបាោះបង់តួនាទីក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឈដ្ឋយសវ័យ 

ក្បវតតិឈបើមិនបានចូ្បេរមួការង្ករ ឬ ក្បជញុំជាប់ោន ច្បុំនួន០៣ែង ឈដ្ឋយមិនបានផ្តេ់ព័្ត៌មានជា
លាយេក្ខ ៍អក្សរឱ្យបានែឹងមញន 

 ក្បក្ពឹ្តតិផ្ទញយពី្េក្ខនតិក្ៈ បទបញ្ជា នផ្ទក្នញង និងឈោេការ ៍ឈផ្សងៗរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត 
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 សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតក្គប់របូមានសិទធិសញុំលាដេងពី្មញខតុំដ ងបាន ឈដ្ឋយដ្ឋក់្េិខិត
ជាលាយេក្ខ ៍អក្សរនិងបញ្ជា ក់្ពី្មូេឈហតញច្បាស់លាស់ជូនឈៅក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត។ 

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

គឈក្មាងដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា និងការប តញ ោះបណាត េក្បចាុំឆ្ន ុំរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន 

 ការក្បជញុំស្នមញ្ា វសិ្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្ន ុំ អាច្បក្បក្ពឹ្តតិឈៅបានេញោះក្តដតមានការចូ្បេរមួពី្សមាជិក្
ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតចាប់ពី្ពាក់្ក្ណាត េឈ ើងឈៅ 

 ការឈរៀបច្បុំ និងការឈកាោះក្បជញុំក្តូវឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត ឬឈដ្ឋយ ស្នក្េវទិា
ធិការ/នាយក្ ឈដ្ឋយបញ្ជា ក់្ពី្រឈបៀបវារៈ ទីក្ដនលង និងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និងផ្តេ់ ព័្ត៌មាន
ោ៉ាងតិច្ប០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំស្នមញ្ា 

 រាេ់ការសឈក្មច្បឈផ្សងៗ ក្តូវមានសឈមលងោុំក្ទោ៉ាងតិច្ប២ភាគ៣ និងមានការច្បញោះហតាឈេខាឯក្ភាព្
ពី្ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតរច្បនាសមព័នធអភបាេកិ្ច្បច និងឈោេការ ៍ក្គប់ក្គងខាងឈេើឈនោះ      
អាច្បឈធវើការដក្ដក្បបានឈៅតមការចាុំបាច់្បរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 

៥- តនួាទី និ្ភាររិចចរបសទ់ីព្បររាសារលវទិាធិការ/នាយរ 
 ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ អាច្បមានទីក្បឹក្ាមួយរបូ ឬឈក្ច្បើនរបូតមតក្មវូការចាុំបាច់្បរបស់ស្នក្េ 
វទិាេ័យ/វទិាស្នា នតួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ទីក្បឹក្ា មាន៖ 

 ជួយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្នញងការផ្តេ់ជាមតិឈោបេ់ ក្នញងការែឹក្នាុំស្នក្េវទិាេ័យ/ 
      វទិាស្នា ន 
 ជួយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្នញងការឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត និងទិសឈៅអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័

យ/វទិាស្នា ន 
 ជួយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្នញងការឈរៀបច្បុំការឈឆ្លើយតបជាផ្លូវការទុំងអស់ ឈៅក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 

ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា និងនែគូពាក់្ព័្នធឈផ្សងៗ 
 ជួយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្នញងការក្បឹក្ាឈេើវបិតតិឈផ្សងៗ ដែេទក់្ទងក្នញងវស័ិយអប់រ ុំ។ 

៦- តនួាទី និ្ភាររិចចរបសស់ារលវទិាធិការរ្/នាយររ្ 
 ស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រងមានតួនាទីសុំខាន់ក្នញងការង្ករក្គប់ក្គងការសិក្ា ការង្ករក្គប់ 
ក្គងរែាបាេ ការង្ករក្គប់ក្គងមហាវទិាេ័យការង្ករថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា នការោិេ័យសិក្ានិងការង្ករ 
ពាក់្ព័្នធឈផ្សងៗ ឈទៀត។ ស្នក្េវទិាធិការង/នាយក្រង មានតួនាទី និងភារកិ្ច្បច ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ឈច្បញមញខឈដ្ឋោះស្ស្នយឈេើការង្ករែឹក្នាុំក្បចាុំនងៃឈព្េស្នក្េវទិាធិកាអវតតមាន 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករសិក្ាធិការ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បឈេើការង្ករក្គប់ក្គងរែាបាេ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្គប់ក្គងមហាវទិាេ័យ និងក្មមវធីិសិក្ា 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយ និងសឈក្មច្បេឈេើការង្ករក្គប់ក្គងឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន 



Page 15 of 97 

 

 ផ្តេ់សញ្ជា បក្តជូនែេ់និសសិតជុំនួសស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្រង 
 មានសិទធិច្បញោះហតាឈេខាឈេើកិ្ច្បចក្ព្មឈក្ព្ៀង សញ្ជា បក្ត វញិ្ាបនបក្ត និងកិ្ច្បចសនាឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយ មាន

ការអនញញ្ជា តិពី្ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 
 មានសិទធិផ្តេ់រង្កវ ន់ េិខិតសរឈសើរ និងឈមដ្ឋយែេ់និសសិត ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងបញគគេិក្ 
 ជួយធានាឱ្យមានការវាយតនមលគញ ភាព្នផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈោរព្ និងអនញវតតបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងទុំងអស់ និងបទដ្ឋា នដែេពាក់្ព័្នធការង្ករប តញ ោះបណាត េរបស់

ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា។ 
៧- តនួាទី និ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័រដ្ឋាល 

ការោិេ័យរែាបាេមានតួនាទីោ៉ាងសុំខាន់ក្នញងការក្គប់ក្គងនផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
ភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យរែាបាេមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

 ក្គប់ក្គងរច្បនសមព័នធនផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យមានភាព្េអក្បឈសើរ 
 ក្គប់ក្គងឈេើការង្ករឈរៀបច្បុំេិខិតស្នន មឈច្បញ ចូ្បេ  
 ក្គប់ក្គងសណាត ប់ធាន ប់ សនតិសញខ និងអនាម័យ 
 ទុំនាក់្ទុំនងជាមួយឈភ្ៀវជាតិ និងអនតរជាតិមញននឹងឈធវើការដ នាុំឱ្យឈៅជួបស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ 
 ក្គប់ក្គងឈេើរាេ់ការបិទផ្ាយព័្ត៌មាន និងឈសច្បក្តីជូនែុំ ឹងឈផ្សងែេ់និសិសត 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយរាេ់ឈព្េមានវបិតតិនផ្ទក្នញង ដែេឈក្ើតឈ ើងក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 

៨- តនួាទី និ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័្ណ្សនយយ 
ការោិេ័យគ ឈនយយមានតួនាទីោ៉ាងសុំខាន់ក្នញងច្បេនាច្បុំ ូេ និងច្បុំណាយរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/

វទិាស្នា ន។ តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យគ ឈនយយមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្គប់ក្គងច្បុំ ូេ និងច្បុំណាយទុំងមូេរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំក្បាក់្ឈបៀវតសក្បចាុំដខសក្មាប់ថាន ក់្ែឹក្នាុំបញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  
 ក្គប់ក្គងឈេើការចាយវាយក្គប់ក្បឈភទ បញ្ា ីស្នរឈព្ើព្នធក្គប់ក្បឈភទ 
 ឈធវើរបាយការ ៍ទក់្ទងនឹងច្បុំ ូេច្បុំណាយជូនស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្។ 

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

១០- តួនាទី និ្ ភាររចិចរបសក់ារយិាលយ័បុ្ ាលរិ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យបញគគេិក្មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ឈរៀបច្បុំដផ្នការក្បចាុំនងៃ 
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 បិទផ្ាយឈសច្បក្តីជូនែុំ ឹងឈក្ជើសឈរ ើសបញគគេិក្ 
 ចូ្បេរមួក្នញងការសមាា សឈក្ជើសឈរ ើសបញគគេិក្ដែេមានសមតាភាព្ 
 រក្ាទញក្ក្ុំ ត់ក្ត ឯក្ស្នរ ក្បវតតិរបូ ថាន ក់្ែឹក្នាុំ បញគគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ 
 ឈរៀបច្បុំក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េបដនាមែេ់បញគគេិក្ 
 រាយការ ៍ពី្ច្បុំនួនបញគគេិក្ក្ុំព្ញងឈធវើការក្បចាុំនងៃជូនស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្។ 

១១- តួនាទី និ្ ភាររចិចរបសក់ារយិាលយ័រចិចការនិសសតិ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសិតមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្គប់ក្គងព័្ត៌មាននិសសិត 
 ក្គប់ក្គងពិ្នទញក្ប ង និងេទធផ្េក្ប ង 
 ឈធវើការង្ករមួយច្បុំនួនឈទៀតដែេទក់្ទងជាមួយនិសសតិ 
 រាយការ ៍ជូនស្នក្េវទិាធិកា អុំពី្ច្បុំនួននិសសតិចូ្បេឈរៀន ព្យួរ និងឈបាោះបង់ការសិក្ា 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជា និសសតិឈផ្សងៗ។ 

១២- តនួាទី និ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័ត្នការ និ្ព្សាវព្ជាវ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យដផ្នការ និងស្ស្នវក្ជាវមានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ក្ុំ ត់ និងឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតងមីៗ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 ឈរៀបច្បុំ និងែឹក្នាុំការស្ស្នវក្ជាវងមីៗសក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា 
 ឈរៀបច្បុំស្ស្នវក្ជាវ និងច្បងក្ក្ងអតាបទសិក្ា និងឯក្ស្នរនានាក្នញងឈោេបុំ ងជាក្បឈោជន៍ជាតិ និង

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

អញីនឈធើ ិត ឯក្ស្នរស្ស្នវក្ជាវ និងទសសនាឯក្ស្នរឈផ្សងៗ។ 
១៣- តួនាទ ីនិ្ភាររិចចរបសក់ារយិាលយ័ធានា្ុណ្ភារអប់រ ុំន្ៃរនុ្  

តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ការោិេ័យធានាគញ ភាព្អប់រ ុំនផ្ទក្នញង មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ពិ្និតយ និងតមដ្ឋនឈេើការសិក្ារបស់និសសតិ 
 ពិ្និតយក្មមវធីិសិក្ា ការសិក្ារបស់និសសិត ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឈែើមបី្នឈៅរក្គញ 

ភាព្ខពស់ 
 ពិ្និតយឈេើបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់និសសតិ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងវន័ិយឈផ្សងៗ 
 ពិ្និតយ និងតមដ្ឋនច្បុំឈពាោះនិសសិតដែេឈរៀនឈខាយ ឈរៀនបងគួរ និងរក្វធីិបឈងាើតយនតការព្ក្ងឹងសមតាភាព្

ឈេើការសិក្ារបស់និសសតិ 
 ធានាក្បព័្នធធានាគញ ភាព្នផ្ទក្នញងឱ្យមានភាព្រេូនជាេុំដ្ឋប់ 
 រាយការ ៍ជូនស្នក្េវទិាធិកាអុំពី្ការរកី្ច្បឈក្មើននផ្ទក្នញង និងរាេ់បញ្ជា ដែេឈក្ើតមានឈ ើង។ 
១៤- តួនាទី និ្ ភាររចិចរបសព់្ររទធបុរសននម្ហាវិទាលយ័ 
  តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ក្ពឹ្ទធបញរសននមហាវទិាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 

- ក្គប់ក្គង និងជុំរញញឲ្យមហាវទិាេ័យែុំឈ ើ ការបានេអ 
- ចូ្បេរមួអនញវតតដផ្នការសក្មមភាព្ និងដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
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- ឈរៀបច្បុំ និងអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាក្គប់ក្ក្មិតសិក្ា 
- ក្តតួពិ្និតយ និងតមដ្ឋនការង្ករទុំងអស់ដែេសាិតឈៅឈក្កាមច្បុំ ញ ោះរបស់មហាវទិាេ័យ 
- ចូ្បេរមួឈក្ជើសឈរ ើសក្គបូឈក្ងៀន ឈដ្ឋយសហការ ៍ជាមួយស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង 
- ជួយតក្មង់ទិសែេ់ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិឈេើការច្បញោះទសសនៈកិ្ច្បចសិក្ាសក្មមភាព្ស្ស្នវក្ជាវ

នានារបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ចូ្បេរមួបុំផ្ញសគុំនិត និងចូ្បេរមួផ្តេ់ឈោបេ់ែេ់ថាន ក់្ែឹក្នាុំស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

ឈែើមបីជុំរញញការអភិវឌ្ឍស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ដ នាុំក្គបូឈក្ងៀនដែេមានបញ្ជា ឈែើមបដីក្េមអ 
- ចូ្បេរមួវាយតនមល និងចាត់ច្បុំណាត់ថាន ក់្ក្គបូឈក្ងៀន 
- ក្បជញុំឈដ្ឋោះស្ស្នយបញ្ជា នានាក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈេើក្សុំឈ ើ រឈសនើសញុំសមាា ររឈក្បើក្បាស់ក្នញងមហាវទិាេ័យ 
- រក្ាការសមាៃ ត់ក្នញងស្នម រតីទទួេខញសក្តូវខពស់ច្បុំឈពាោះព័្ត៌មានសុំខាន់ៗរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/ 

វទិាស្នា ន 
- ឈរៀបច្បុំរបាយការ ៍ពី្សក្មមភាព្ និងេទធផ្េការង្កររបស់ខលួនតមការក្ុំ ត់ 
- ទទួេភារកិ្ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាុំបាច់្ប។  

១៥- តួនាទី និ្ ភាររចិចរបសស់ដ្ា៉ា តឺម្៉្ា ់ននម្ហាវិទាលយ័ 
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ននមហាវទិាេ័យ មានែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
 ឈរៀបច្បុំក្បតិបតតិការក្បចាុំនងៃ សក្មាប់ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ននមហាវទិាេ័យនីមួយៗ 
 ក្គប់ក្គងនិសសតិ ែូច្បជាអវតតមាននិសសតិសញុំច្បាប់ ឈៅតមឈែបា៉ា តឺម៉ាង់នីមួយៗ 
 ឈដ្ឋោះស្ស្នយកិ្ច្បចការជាមួយនិសសិត អាណាព្ាបាេ និងការឈរៀបច្បុំក្បព័្នធរែាបាេរបស់ខលួន 
 ក្គប់ក្គងការង្កររែាបាេ ទក់្ទងនឹងនិសសិតតមមហាវទិាេ័យនីមួយៗ។ 

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

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

ឈដ្ឋយឈជាគជ័យ។ 
        ឈធវើឈៅ.................. នងៃទី..........ដខ.......... ឆ្ន ុំ២០១៦ 

     ហតាឈេខា 

 

 (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ)  
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(ឧទហរ ៍ជាគុំររូច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 

                                                     ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
(Logo of University/Institute)              ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
សារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute) 

រចនាសម្ព័នធព្្ប់ព្្្ននសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ន................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
ក្ុំ ត់សុំោេ់៖ 

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

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

               ហតាឈេខា 
 
 

(ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 

ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

 

នាយក្/ស្នក្េវទិាធិការ 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សត ឈេខាធិការដ្ឋា ន 

 

នាយក្រង/ស្នក្េវទិាធិការរងទទួេបនទញក្កិ្ច្បចការរែាបាេ 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 ការោិេ័យរែាបាេ 

ការោិេ័យសិក្ា 

 

 

នាយក្រង/ស្នក្េវទិាធិការរងទទួេបនទញក្កិ្ច្បចការសិក្ា 

ឈ ម្ ោះ៖ 

 

ការោិេ័យគ ឈនយយ 

ការោិេ័យបញគគេិក្ 

ការ.ិធានា  ្ណ្ភាពអប់រឆំ្នៃ
រន ្ 

ការ.ិស្ស្នវក្ជាវ និងផ្សព្វផ្ាយ 

 

ការោិេ័យកិ្ច្បចការនិសសតិ 

 

មហាវទិាេ័យ (ទី១)  
ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី២)  

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី៣)  

មហាវទិាេ័យ(ទី២)  

មហាវទិាេ័យ 

(ទី៣) (ទី៤) (ទី៥)  

 

ឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ (ទី១) 
(ទី២) (ទី៣)  

ដេប៉ា តឺម៉ាង់ថ្នា ក់ឆ្ា ាំសិកាមូលដ្ឋា ន 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរេូក្ខនតិក្ៈននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute)  

 

លរខនតិរ:របសស់ារលវទិាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute) 

 

ព្បការ១.- អុំពី្ការបឈងាើតស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  
ណក្កាមការែររនំារបស់រាជរោា េិបលឆ្នក្ពឹះរាជ្ញណ្តចក្ររមព ជ្ញ វស័ិយអប់រសិំរាណៅរាជធានីេនំណពញរ៍

ែូចជ្ញណៅទូទំ្ក្បណទស មានការររីចណក្មើន្ួរជ្ញទីណមាទន:ឆ្ក្រដល្។ តក្មូវការឆ្នការសិរាឯរណទសវជិ្ញា ជីវ:ការ
ស្រស្ថវក្ជ្ញវ និ្ការបណ្កើនសមតាភាពណៅរក្មិតម្យមសិរា និ្ឧតតមសិរា ជ្ញរតត ចំាបច់ និ្មានស្ថរ:សំខាន់
បំន តរបស់សិសស និសសតិ និ្ម្នតីរាជការណៅទូទំ្រាជធានីេនំណពញ និ្ទូទំ្ក្បណទស។ ណែើមបីរមួចំដណ្ររន ្ការ
អន វតតយ ទធស្ថស្រសតចត ណកាណ្របស់រាជរោា េិបលអណ្តតិទី៣ណក្កាមការែររនំាែ៍មព្ ់មពស់របស់សណមតចនាយររែាម្នតី 
ហ  ន ដសន និ្ណែើមបីរមួចំដណ្រពក្ រ្្វស័ិយអប់រសិំរាបណ្ត ឹះបណ្តត ល្នធានមន សស រក្មិតឧតតមសិរាឱយមាន
ជំនាញចាស់លាស់ក្បរបណោយ  ្ណ្ភាព និ្នតល់ឧិកាសសិរាែល់ម្នតីរាជការ សិសាន សិសស ពិណសសសិសស
ស្រសី និ្សិសសក្រីក្រ ណទើបណយើ្មា ំជ្ញ្ណ្:រមមការស្ថា បនិរបនណរៀបចំបណ្កើតស្ថរលវទិាល័យ............../វទិាស្ថា ន
................. មួយណៅរាជធានីេនំណពញ។ 
ព្បការ២.- អំពីរមមវតា របស់ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  

ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. មានក្មមវតាញឈេើក្ក្ុំព្ស់គញ ភាព្ការអប់រ ុំដផ្នក្ឧតតម
សិក្ា ផ្តេ់នូវច្បុំឈ ោះែឹងឈេើការប តញ ោះបណាត េអាជីព្ ការអប់រ ុំសីេធម៌ និងការស្ស្នវក្ជាវដផ្នក្ឧតតមសិក្ាតម
ក្មមវធីិសិក្ាជាតិ ឈែើមបចូី្បេរមួច្បុំដ ក្ប តញ ោះបណាត េធនធានមនញសសឱ្យឈឆ្លើយតបឈៅនឹងតក្មូវការននទីផ្ារ
ការង្ករ និងការអភិវឌ្ឍឈសែាកិ្ច្បច នាឈព្េបច្បចញបបនន ស្សបតមយញទាស្នស្រ្សតច្បតញឈកា របស់រាជរោា េិបលអណ្តតិទី៣
ននក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ 
ព្បការ៣.- អំពីណ ម្ ឹះ និ្អតតសញ្ញា ណ្របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 

ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណនឹះ មានណ ម្ ឹះជ្ញភាស្ថដមមរ្ឺ “ ស្ថរលវទិាល័យ.........../វទិាស្ថា ន..........”
ណៅកាត់ជ្ញភាស្ថដមមរ “...............” និ្ណ ម្ ឹះជ្ញភាស្ថអ្់ណ្េស្ឺ “..........................” ណៅកាត់ជ្ញភាស្ថអ ៉្ាណ្េស 
“ ...............”។  ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នមាន Logo សមាា ល់របស់មេួន ដែលមានឆ្េ រ់ណ ម្ ឹះស្ថរលវទិាល័យ/
វទិាស្ថា នណៅដននរខា្ណលើ ដននរខា្ណនវ្និ្ខា្ស្ថត ណំក្កាមណ ម្ ឹះស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នមានឆ្េ រ់របូ..........
និ្ដននរខា្ណក្កាមឆ្ន(Logo)មានឆ្េ រ់អរសរថា..............។ (Logo)ឆ្នស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នសក្មាប់ណក្បើក្បស់ 
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ោរ់ណៅណលើរាលលិមិតជ្ញនេូវការណនស្ៗ ឯរស្ថរនសពវនាយណនស្ៗ វរិកយប័ក្ត និ្ឯរស្ថរណនស្ៗណទៀត។ 
ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. មានអតតសញ្ជា  (Logo)សំគាលែូ់ច្បខាងឈក្កាម៖ 

 

(សូមោរ់បងាា ញអតតសញ្ញា ណ្(Logo of University/Institute)របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណៅទីណនឹះ) 
 

ព្បការ៤.- អំពីទីស្ថន រ់ការរបស់ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  
ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................មានទីតំ្សាិតណៅអររណលម.......នេូវណលម.............

ក្រមុទី............េូមិ............សងាក ត់...........មណ្ឌ ................រាជធានីេនំណពញ។ 
ព្បការ៥.- អំពីណថ្រណវលារបស់ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  

ស្ថរលវទិាល័យ............../វទិាស្ថា ន................នឹងឈធវើសក្មមភាព្សក្មាប់ឈងរឈវលាោម នក្ុំ ត់ អាស្ស័យ
ឈៅតមការសឈក្មច្បចិ្បតតរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  មានទីតំ្ 
និ្អោរ ជារបស់ក្មមសិទធផ្លទ េ់ខលួនសក្មាប់ឈធវើសក្មមភាព្បឈក្មើឱ្យការប តញ ោះបណាត េមានភាព្ឈជឿជាក់្។ 
ព្បការ៦.- អំពីអេិបលរិចេ 

ក្នញងកិ្ច្បចទុំនាក់្ទុំនងជាមួយនឹងតតិយជន ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ គឺជាអភិបាេក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ ដែេ
ទទួេបានអុំណាច្បឈព្ញឈេញក្នញងការឈធវើសក្មមភាព្ជួសមញខឱ្យស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈៅក្គប់កាេៈឈទសៈ
និងមានសិទាឈផ្សងៗឈទៀតស្សបតមេក្ខនតិក្ៈឈនោះ។ ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានអុំណាច្បឈព្ញឈេញក្នញងការឈធវើ
តុំណាងឱ្យស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ននិងក្គប់សក្មមភាព្ឈដ្ឋយច្បញោះហតាឈេខាសក្មាប់កិ្ច្បចការទុំងឡាយដែេ
សាិតឈៅក្នញងក្ក្បខ័ ឌ ននឈោេបុំ ងជីវក្មមរបស់ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. ។ ទក់្ទិននឹង
ទុំនាក់្ទុំនងជាមួយមាច ស់ភាគហ ញនវញិ ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេអាច្បអនញវតតនូវសក្មមភាព្ក្គប់ក្គងសក្មបសក្មួេ
ឈផ្សងៗឈែើមបីជាក្បឈោជន៍របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................  
ក្តូវបានក្គប់ក្គង និងចាត់ដច្បងឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ដែេមានអភិបាេជារបូវន័តបញគគេឈក្ជើសតុំងឈដ្ឋយ
សមាជិក្ក្ក្មុហ ញនទុំងអស់។ សមាជិក្មានសិទាឈបាោះឈឆ្ន តននក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេអាច្បក្តវូបានដតងតុំងជាក្បធានក្ក្មុ
ក្បឹក្ាភិបាេ ឬ អភិបាេ។ អា តតិរបស់អភិបាេមានរយៈឈព្េមិនក្ុំ ត់រហូតែេ់ឈធវើវឈិស្នធនក្មមតមរយៈ
ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បចិ្បតតរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេឈៅនងៃអនាគត។ អភិបាេក្តវូបានដតងតុំងតមរយៈការសឈក្មច្បចិ្បតត
របស់បណាត មាច ស់ភាគហ ញនដែេតុំណាងឱ្យមតិភាគឈក្ច្បើន ោ៉ាងតិច្បឈសមើនឹងសឈមលង៥០% បូក្ជាមួយមាច ស់ភាគហ ញន
ដែេមានវតតមានក្នញងអងគក្បជញុំ។ អងគក្បជញុំក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេអាច្បឈរៀបច្បុំឈ ើង ស្សបតមច្បាប់បានេញោះក្តដតមាន
វតតមានអភិបាេមាន ក់្ ឬ ឈក្ច្បើននាក់្ដែេមានសិទាឈបាោះឈឆ្ន តភាគឈក្ច្បើន។ ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បចិ្បតត ឬ ការក្ព្មឈក្ព្ៀងរបស់
ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេអាច្បមានសញព្េភាព្បាន េញោះក្តដតមានការោុំក្ទពី្សឈមលង៥០%បូក្មួយ។ អភិបាេអាច្បលាដេង 
ពី្តុំដ ងបាន ប៉ាញដនតក្តវូជូនែុំ ឹងជាលាយេ័ក្ខ ៍អក្សររយៈឈព្េោ៉ាងតិច្ប០៣ដខជាមញនជូនែេ់មាច ស់ភាគហ ញន។ 
អភិបាេអាច្បនឹងក្តូវបឈ ត ញឈច្បញពី្មញខតុំដ ងតមការសឈក្មច្បចិ្បតតរបស់មាច ស់ភាគហ ញនដែេតុំណាងឱ្យសឈមលង
មតិភាគឈក្ច្បើន គឺោ៉ាងតិច្បបុំផ្ញតឈសមើរនិងសឈមលង៥០%បូក្មួយននសឈមលងឈឆ្ន តមាច ស់ភាគហ ញនដែេមានវតតមានឈៅ
ក្នញងអងគក្បជញុំ។ អភិបាេអាច្បទទួេបានក្បាក់្រង្កវ ន់សក្មាប់មញខង្កររបស់ខលួន និងក្បាក់្ឈបៀវតសរដ៍ែេក្ុំ ត់តមឈសច្បក្តី
សឈក្មច្បចិ្បតតក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេដែេមានវតតមានក្នញងអងគក្បជញុំ។ 
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ព្បការ៧.- អំពីភា្ហ  នណៅរន ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
ការកាន់កាប់ក្មមសិទាឈេើស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នក្តូវបានក្ុំ ត់ឈដ្ឋយភាគហ ញន។ ឈៅឈព្េបឈងាើត

ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នរចួ្ប ភាគហ ញនទុំងអស់ក្តូវកាល យជាក្មមសិទារបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ ភាគហ ញននីមួយៗផ្ត

េ់ជូនអនក្កាន់កាប់នូវសិទាឈសមើរភាព្ក្នញងការទទួេបានច្បុំដ ក្ក្បាក់្ច្បុំឈ ញ និងក្ទព្យសក្មមរបស់ស្នក្េវទិាេ័
យ/វទិាស្ថា ន។ ភាគហ ញនមួយមានតនមលឈសមើនិងសឈមលងឈឆ្ន តមួយសឈមលង ឈៅក្នញងការឈធវើឈសច្បក្តីសឈក្មច្បចិ្បតតរបស់

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេក្តូវឈធវើរបាយការ ៍សតីពី្មាច ស់ភាគហ ញន និងក្បតិបតតិការភាគហ ញន។ 
ព្បការ៨.- អំពីការដប្ដចរភា្លាេ 
            ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេអាច្បនឹងឈរៀបច្បុំឈធវើការដបងដច្បក្រ ុំដេក្ និងដបងដច្បក្ភាគលាភ ឬ ក្ទព្យសក្មមឈក្កាយ
ពី្មានការក្ព្មឈក្ព្ៀងោន ឈេើគ នីទុំងអស់ និងពិ្និតយឈឃើញថាមានក្បាក់្ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ឈធវើការដបងដច្បក្។ វធីិ
ស្នស្រ្សតក្នញងការដច្បក្រ ុំដេក្ក្តូវក្ុំ ត់តមការក្ព្មឈក្ព្ៀងរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ 
ព្បការ៩.- អំពីការរលំាយ និ្ការជក្មឹះបញ្ា ីស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈនោះក្តវូបានតក្មូវឱ្យឈធវើការជុំរោះបញ្ា ីឈៅតមការសឈក្មច្បចិ្បតតរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបា
េែូច្បជាក្នញងក្រ ីដែេស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  មិនអាច្បទូទត់សងបុំ ញ េរបស់ខលួន ឬ 
មាច ស់ភាគហ ញនមានបុំ ងច្បង់ឈធវើការែក្ក្ទព្យសក្មម។ ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  ឈៅដតបនត
េក្ខ ៈជានីតិបញគគេិក្េក្ខ ៈឈព្ញឈេញ រហូតែេ់ឈព្េបញ្ច ប់ការជុំរោះបញ្ា ី និងដបងដច្បក្ក្ទព្យសក្មមដែេឈៅ
សេ់។ ែុំឈ ើ រការជុំរោះបញ្ា ីក្តូវអនញវតតឈៅតមច្បាប់ជាធរមាន។ ឈក្កាយពី្ការរ ុំលាយឈហើយ ការជក្មោះបញ្ា ីក្តូវបដងវរ
ក្ទព្យសមបតតិដែេឈៅសេ់បូក្រមួ និងក្បាក់្តុំក្េ់ក្នញងរតនាោរ សងច្បុំឈពាោះកាតព្វកិ្ច្បចទុំងអស់អនញឈលាមឈៅតម
ការក្ុំ ត់របស់េក្ខនតិក្ៈ។ 
ព្បការ១០.-អំពីការផ្លេ ស់បតូរក្ទ្់ក្ទយរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 

ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  អាច្បនឹងឈធវើការផ្លល ស់បតូរក្ទង់ក្ទយេក្ខ ៈគតិយញតតិរបស់
ខលួន ឬឈផ្ទរក្ទព្យសក្មមរបស់ខលួនឈៅកាន់និតិបញគគេ ឬរបូវន័តបញគគេដ្ឋច់្បឈដ្ឋយដ ក្មួយ ដែេបឈងាើតឈ ើងតមឈសច្ប
ក្តីសឈក្មច្បចិ្បតតឈក្ើតឈច្បញពី្សឈមលង៥០% បូក្មួយរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ 
ព្បការ១១.-អំពីជណមាេ ឹះ 

រាេ់ប តឹ ង ឬ ជឈមាល ោះដែេអាច្បនឹងឈក្ើតមានឈ ើងរវាងបណាត មាច ស់ភាគហ ញន ឬ រវាងមាច ស់ភាគហ ញនមួយរបូ 
និងអភិបាេមួយរបូ និងជាមួយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្នា នឈៅក្នញងអុំ ញងឈព្េស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្នា នឈៅ

ដតមានសញព្េភាព្ ឬ ឈៅក្នញងអុំ ញងឈព្េឈធវើសវនក្មម ក្តវូដតផ្សោះផ្ាសក្មបសក្មួេោន ឈៅក្នញងរងវង់នផ្ទក្នញងស្នក្េ
វទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ។ ក្នញងក្រ ីដែេការផ្សោះផ្ាសក្មបសក្មួេឈៅក្នញងរងវង់ស្ថរលវទិាល័
យ/វទិាស្នា នមិនអាច្បសឈក្មច្បបាននូវែុំឈណាោះស្ស្នយសមស្សប ក្តវូបញ្ាូ នប តឹ ងជឈមាល ោះឈនាោះឈទកាន់ស្នា ប័នឈដ្ឋោះ

ស្ស្នយជឈមាល ោះមានេក្ខ ៈពា ិជាក្មម ឬ ឈៅកាន់តញលាការមានសមតាកិ្ច្បចឈដ្ឋយដផ្អក្ឈេើច្បាប់និងនិតិវធីិជា
ធរមាន និងស្សបតមឈោេការ ៍ដែេទទួេស្នគ េ់ជាអនតរជាតិ។ 
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ព្បការ១២.- អុំពី្ការដតងតុំងក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
ការដតងតុំងក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេក្តវូឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយឈោរព្តមេក្ខ័ ឌ ែូច្បតឈៅ៖     

- មានភាគហ ញនឈេើសឈគ 
- មានបទពិ្ឈស្នធន៍ក្នញងកាង្ករក្គប់ក្គងឈេើសពី្រយៈឈព្េ៥ឆ្ន ុំ 
- មានសីេធម៌េអ 
- មានគុំនិតនឆ្នក្បឌិ្តក្នញងការអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- មានស្នមគគីភាព្នផ្ទក្នញង។ 
         ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាដែេទទួេបានការឈក្ជើសតុំងឈនោះ ក្តូវេោះបង់នូវឈព្េឈវលាចាុំបាច់្ប ឈែើមបអីនញវតតបុំឈព្ញ
នូវមញខង្ករភារៈកិ្ច្បចក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្ព្មទុំងភារៈកិ្ច្បចបឈងាើតក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ 

 
ណ្វើណៅ.....................ឆ្ថ្ៃទី............ដម...............ឆ្ន ំ២០១៦ 
                               ហតាណលខា 
 
 
           (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូញ្ច ីរាយនាមសមាសភាព្ចូ្បេរមួក្បជញុំសតីពី្ការដតងតុំងក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
                                                             ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

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

   
បញ្ជរីាយនាម្សមាសភារចលូរមួ្ព្បជុុំសតរីីការសរៀបចុំដ្ុំសណ្ើ រការសារលវទិាលយ័/វិទាសាា ន  

និ្ការសរៀបចុំតួនាទី ភាររិចច និ្ ការតត្តុ្ំ ព្រុម្ព្បររាភិាល 
 

ល-រ ស ម្ ះ សភទ រព្ម្ិតសញ្ញា បព្ត ឯរសទស តួនាទ ី ហតាសលខា 
១  ក្បុស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង មាច ស់ភាគហ ញន  
២  ក្បុស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង មាច ស់ភាគហ ញន  
៣  ស្សី ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង មាច ស់ភាគហ ញន  
៤  ស្សី ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង មាច ស់ភាគហ ញន  
៥  ក្បុស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  
៦  ក្បុស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង ស្នស្រ្ស្នត ចារយ  
៧  ស្សី ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង បញគគេិក្  
៨  ក្បុស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង បញគគេិក្  
៩  ស្សី ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង បញគគេិក្  

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

សលខារត់ព្ត 
    ានស ើញ និ្ឯរភារ 
          ក្បធានអ្ាក្បជ ំ      
 
 
(ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរកូ្ុំ ត់ឈហតញក្បជញុំសតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute) 

រុំណ្ត់សហតុព្បជុុំ 
សតរី ី

ការសសព្ម្ចតត្តុ្ំ ព្រមុ្ព្បររាភាិល 
 

នងៃទី.......ដខ........ឆ្ន ុំ ២០១៥ ឈវលាឈមា៉ាង........ក្ពឹ្ក្/រឈសៀេឈៅស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. 
មានឈរៀបច្បុំែុំឈ ើ រការក្បជញុំឈក្កាមអធិបតីភាព្ឈលាក្.............................................តួនាទីជាមាច ស់ភាគហ ញន ឈែើមបីក្តួតពិ្និតយ
ឈេើការឈរៀបច្បុំែុំឈ ើ រការស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងការឈរៀបច្បុំតួនាទី ភារកិ្ច្បច និងការដតងតុំងក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេឈែើមបី
ែុំឈ ើ រការឱ្យបានរេូនក្បក្បឈដ្ឋយគញ ភាព្ និងក្បសិទធភាព្តមរឈបៀបវារ:ែូច្បខាងឈក្កាម៖ 
១-ដ្ុំសណ្ើការរបសស់ារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន.................... 

ឈក្កាយពី្ឈលាក្ក្បធានអងគក្បជញុំបានក្បកាសឈបើក្អងគក្បជញុំតមរឈបៀបវារៈដែេបានឈក្ោងទញក្រចួ្បមក្សមាជិក្អងគក្បជញុំ
បានជដជក្ពិ្ភាក្ាោ៉ាងផ្ញសផ្ញេសតីពី្ការឈរៀបច្បុំក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេសក្មាប់ែុំឈ ើ រការស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នប តញ ោះប
ណាត េបរញិ្ជា បក្តរង និងថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តឈៅឈព្េខាងមញខក្បក្បឈដ្ឋយគញ ភាព្ ឈហើយបានមូេមតិោន ជារមួឈដ្ឋយដផ្អក្ឈេើ 
បទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករប តញ ោះបណាត េ ស្នមគីភាព្ ឈស្នម ោះក្តង់ សីេធម៌េអ មានអតតច្បរតិសញភាព្រាបស្នរ ធាល ប់មានបទពិ្ឈស្នធន៍
ក្នញងការង្ករក្គប់ក្គង ឈហើយបានសឈក្មច្បសមាសភាព្ែូច្បខាងឈក្កាមឈនោះ។ 
២-តួនាទីតដ្លានតត្តុ្ំ  

ឈក្កាយពី្បានឈធវើការសុំឈ ោះសុំណាេអស់រយោះឈព្េពី្រឈមា៉ាងមក្ អងគក្បជញុំបានសឈក្មច្បដតងតុំងែូច្បខាងឈក្កាម៖ 
១-ឈលាក្.............................................     ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងម្ចា ស់ភាគហ ៊ុន) 
២-ឈលាក្.............................................     ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងសាស្រ្សាា ចារ្យ) 
៣-ឈលាក្.............................................     ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងឥសសរ្ជន) 
៤-ឈលាក្.............................................      ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងប៊ុគគលិក) 
៥-ឈលាក្.............................................      ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (......................) 
 
អងគក្បជញុំក្តូវបានបញ្ច ប់សព្វក្គប់ឈៅឈវលាឈមា៉ាង.............និងស្នមសិបនាទីក្ពឹ្ក្/រឈសៀេនានងៃដខឆ្ន ុំែដែេក្នញង

បរោិកាសសិនទធស្នន េ និងទុំនួេខញសក្តូវខពស់ឈេើការង្ករ។ 
                                                                        ឈធវើឈៅ................... នងៃទី............ ដខ.............ឆ្ន ុំ២០១៦ 

     ានស ើញ និ្ឯរភារ                                                           សលខារត់ព្ត 
             ក្បធានអ្ាក្បជ ំ  
 
 
    (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរសូតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

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

សសចរតសីសព្ម្ច 
សតរី ី

ការតត្តុ្ំ ព្រុម្ព្បររាភិាល 
 

- បនណឃើញអន ក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិថ្ នា ឆ្ន ំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវទិាល័យ 

- ក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ  និ្លរខណ្ៈវនិិចឆ័យលមអិត 
សក្មាប់បណ្កើតក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរា 

- រំណ្ត់ណហត ក្បជ ំច ឹះឆ្ថ្ៃទី...........ដម ...........ឆ្ន ំ ២០១៥ សតីពីការណរៀបចំែំណណ្ើ រការស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
និ្ការណរៀបចំតួនាទី ភាររិចេ និ្ការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិបល 

 
សសព្ម្ច 

ព្បការ១.- 
ត្រវូបានតរងតំងលោក.......................ជាត្រធានត្កមុត្រឹកាភិបាលននសាកលវទិ្យាល័យ........../វវទិ្យាសាន ន

.......................តែលមានភារកិច្ចែឹកនំ និងត្ររ់ត្រងត្រឹឹះសាន នសិកា។  

ព្បការ២.- 
ត្កមុត្រឹកាភិបាលមានសមាសភាពែូច្ខាងលត្ោម៖ 
 

១-ឈលាក្............................................. ជាក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ    (ជាតំណាងម្ចា ស់ភាគហ ៊ុន) 
២-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ (ជាតំណាងសាស្រ្សាា ចារ្យ) 
៣-ឈលាក្.............................................ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ  (ជាតំណាងឥសសរ្ជន) 
៤-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ  (ជាតំណាងប៊ុគគលិក) 
៥-ឈលាក្............................................. ជាសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ  (ជាតំណាង...........) 

ព្បការ ៣.- 
ត្កមុត្រឹកាភិបាលមានរួនទ្យី ភារកិច្ចែូច្ខាងលត្ោម៖ 

លត្រើសលរ ើស និងតរងតំង សាកលវទិ្យាធិោរ/នយក និងរំលពញភារៈកិច្ចលសេងៗលទ្យៀរតមោរចំបាច្់។ 

ព្បការ៤.- 
ត្រធានត្កមុត្រឹកាភិបាលមានសិទ្យធ ិសលត្មច្តរងតំង ឬ រញ្ឈរ់រុរគលិកតែលសន ិរលៅលត្ោមោរែឹកនំររស់ខ្ល នួ

តមលគាលោរណ៍លទ្យធិត្រជាធិរលរយយលោយលបាឹះលនោ រសលត្មច្។ 

ព្បការ ៥.- 
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លោក លោកត្សីែូច្កន ុងត្រោរ២ និងរុរគលិកទងំអស់តែលរលត្មើោរកន ុងសាកលវទិ្យាល័យ............../វវទិ្យាសាន ន

.................  ត្រវូសហោរ និងអនុវរតលសច្កត ីសលត្មច្លនឹះឱ្យមានត្រសិទ្យធភាពខ្ពស់ចរ់ពីនងៃច្ុឹះហរនលលខាលនឹះរលៅ។ 

                                          លធវ ើលៅ............... នងៃទ្យី......... តខ្............នោ ំ២០១៦                               

                                                                                                                   ហរនលលខា 

      រតនែ្ទទួល  
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 “ឈែើមបីក្ជាប” 
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ២ និង៥                                                                                           
 “ឈែើមបីអនញវតត”                                                                                                       (ក្បធានក្ក្ុមក្រុមក្បររាេិបល) 
-ឯក្ស្នរ-កាេបបវតតិការ.ិរែាបាេ  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរសូតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
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ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute)   

សសចរតសីសព្ម្ច 
សតរី ី

ការតត្តុ្ំ សារលវទិាធិការ/នាយរ 
- បនណឃើញអន ក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិថ្ នា ឆ្ន ំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវទិាល័យ 

- បនណឃើញក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ  និ្លរខណ្ៈវនិិចឆ័
យលមអិត សក្មាប់បណ្កើតក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរា 

- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម...........ច ឹះឆ្ថ្ៃទី......... ដម.........ឆ្ន ំ ២០១៥ សតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិបល 
ឆ្នស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. 

 
សសព្ម្ច 

ព្បការ១.- 
សឈក្មច្បដតងតុំងណលារ....................ជាស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ននស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន

..................។  
ព្បការ២.- 

ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ មានតួនាទី និងភារកិ្ច្បចែូច្បខាងឈក្កាម៖  
- ែឹក្នាុំនិងក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈរៀបច្បុំរច្បនាសមព័នធ តួនាទី ភារកិ្ច្បចរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  
- ឈក្ជើសឈរ ើស និងដតងតុំងស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង និងក្បធាន/អនញក្បធានការោិេ័យ 
- ឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្ស្នត ចារយតមមញខជុំនាញនានា 
- ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្បុំឈព្ញភារកិ្ច្បចឈផ្សងៗឈទៀតតមការចាត់តុំងរបស់ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ។ 

ព្បការ៣.- 
ឈលាក្ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ និងបញគគេិក្ទុំងអស់ដែេបឈក្មើការក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន

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

                   ហតាឈេខា  
     រតនែ្ទទួល  
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 “ឈែើមបីក្ជាប” 
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ១ និង៣ 

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

)ឧទហរ ៍ ជាគុំរសូតីពី្ការសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវទិាធិការរង /នាយក្ រង ក្ពឹ្ទធបញរស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និងក្បធានការោិេ័យ) 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័................/វិទាសាា ន................... 
(English Name of University/Institute) 

សសចរតសីសព្ម្ច 
សតរី ី

ការតត្តុ្ំ  សារលវទិាធិការរ្/នាយររ្ ព្ររទធបុរស ព្ររទធបុរសរ្ ព្បធាននិ្ 
អនុព្បធានសដ្ា៉ា តឺម្៉្ា ់ និ្ ព្បធាននិ្អនុព្បធានការយិាលយ័ 

- បនណឃើញអន ក្ររតយណលម៥៤ អនក្រ.បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី០៣ ដមមិថ្ នា ឆ្ន ំ២០០២សតីពីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យឆ្នការបណ្កើត
ស្ថរលវទិាល័យ  

- បនណឃើញក្បកាស១៤៣៥ អយរ.ក្បរ ច ឹះឆ្ថ្ៃទី១២ ដមរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៧ សតីពីលរខមណ្ឌ  និ្លរខណ្ៈវនិិចឆ័
យលមអិត សក្មាប់បណ្កើតក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរា 

- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម........ច ឹះឆ្ថ្ៃទី........ ដម......... ឆ្ន ំ ២០១៥ សតីពីការដត្តំ្ក្រុមក្បររាេិបលឆ្ន 
ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. 

- បនណឃើញណសចរតីសណក្មចណលម.................... .ច ឹះឆ្ថ្ៃទី........ ដម......... ឆ្ន ំ ២០១ សតីពីការដត្តំ្ស្ថរលវទិា
្ិការ/នាយរឆ្នស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. 

 

សសព្ម្ច 
 

ព្បការ១.-ក្តូវបានសឈក្មច្បដតងតុំងស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ក្ពឹ្ទធបញរស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ក្បធាន និង        
អនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ ក្បធាន និងអនញក្បធានការោិេ័យននស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន..................... 
ដែេមានរាយនាមែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

១-ឈលាក្............................ជាស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ទទួេបនទញក្កាង្កររែាបាេ 
២-ឈលាក្............................ជាស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ទទួេបនទញក្កាង្ករសិក្ាធិការ 
៣-ឈលាក្...........................ជាក្ពឹ្ទធបញរសមហាវទិាេ័យ...........................  
៤-ឈលាក្............................ជាក្ពឹ្ទធបញរសមហាវទិាេ័យ........................... 
៥-ឈលាក្............................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់........................... 
៦-ឈលាក្. ..........................ជាក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់........................... 
៧-ឈលាក្............................ជាការោិេ័យ...........................             
៨-ឈលាក្............................ជាការោិេ័យ........................... 
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៩-ឈលាក្.............................ជាការោិេ័យ........................... 
១០-ឈលាក្..........................ជាការោិេ័យ........................... 
១១-ឈលាក្..........................ជាក្បធានក្បធានឈែបា៉ា តឺមង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំសិក្ាមូេដ្ឋា ន 

ព្បការ២.-ស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ក្ពឹ្ទធបញរស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ក្បធាន និងអនញក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ និង 
ក្បធាន និងអនញក្បធានការោិេ័យ ក្តូវអនញវតតន៍តមតួនាទីភារកិ្ច្បចឈរៀងៗខលួន និងក្តូវសឈក្មច្បឲ្យបានតម 
ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នចាប់នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ ។ 
ព្បការ៣.- រាេ់ឈសច្បកី្តសឈក្មច្បណាដែេផ្ទញយពី្ឈសច្បកី្តសឈក្មច្បឈនោះ ក្តូវទញក្ជានិរាក្រ ៍។ 
                                                                                           ឈធវើឈៅ.............. នងៃទី.......... ដខ.............ឆ្ន ុំ២០១៦      

                         ហតាឈេខា  
     រតនែ្ទទួល  
-ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
 “ឈែើមបីក្ជាប” 
-ែូច្បមានដច្បងក្នញងក្បការ១ និង៣ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

បទបញ្ញច ន្ចរនុ្ សព្មាប ់
ព្រុម្ព្បររាភិាលននសារលវទិាលយ័........../វទិាសាា ន............. 

 
ជុំរូរ ១ 

ការបស្កើតព្រមុ្ព្បររាភាិល 
 

ព្បការ ១៖ ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន............. ជាអងគភាព្ក្គប់ក្គងក្បតិបតតិរែា
បាេជាន់ខពស់ននស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន.............។ សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ ក្តវូ
បានក្ុំ ត់ច្បុំនួន និងសឈក្មច្បឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នាន។ សមា
ភាព្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានក្បធាន០១របូ និងមានសមាជិក្០៤នាក់្។ អា តតិក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ
មានរយៈឈព្េ០៥ ( ក្បាុំ ) ឆ្ន ុំ។ 

ព្បការ ២៖ ក្បធាន និងអនញក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ០១របូ គឺជាមាច ស់ភាគហ ញនដែេជាសមាជិក្អចិ្បនន្ដនតយ៍នន
ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេគឺជាមាច ស់ភាគហ ញនដែេធុំជាងឈគ  ឬ អាច្បដតងតុំង
តុំណាងរបស់ខលួនបាន។ ការឈក្ជើសឈរ ើសចូ្បេជាសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេដែេជាមាច ស់ភាគហ ញន 
ក្តូវបានក្ុំ ត់ច្បុំនួន និងឈធវើឈដ្ឋយការឈបាោះឈឆ្ន តរវាងមាច ស់ភាគហ ញន។ ការឈក្ជើសឈរ ើសចូ្បេជា
សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេដែេមិនដមនជាមាច ស់ភាគហ ញនឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយសឈក្មច្បពី្សមាជិក្មាច ស់
ភាគហ ញន។ 

ជុំរូរ ២ 
លរ័ខខ័ណ្ឌ ននការចលូជាសមាជរិ 

 
ព្បការ ៣៖ សមាភាព្សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេក្តូវឈក្ជើសឈរ ើសឈច្បញពី្តុំណាងមាច ស់ភាគហ ញនមួយច្បុំនួន តុំណាង
គ ៈក្មាម ធិការក្បតិបតតិ០១នាក់្ តុំណាងស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឬ បញគគិេ០១នាក់្ និងតុំណាងឥសសរជនដែេមានច្បុំឈ ោះ
ែឹងក្ក្មិតឧតតមសិក្ា និងមានបទពិ្ឈស្នធន៍ក្នញងការង្ករក្គប់ក្គង០១នាក់្ ឈហើយសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ ក្តូវ
មានឈព្េឈវលា និងមានសមតាភាព្ក្នញងការជួយស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
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ព្បការ ៤៖ េក្ខ ៈសមបតតិរបស់សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ......./វទិាស្នា ន.........មាន៖                                  
- កាយសមបទរក្គប់ក្ោន់ និង មានសីេធម៌នងលងនូរ 

                 - ក្ក្មិតវបបធម៌ោ៉ាងឈហាច្បណាស់ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តឈ ើងឈៅ 
                 - យេ់ក្ព្មច្បញោះកិ្ច្បចសនាការង្ករជាមួយនិងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
                 - មានការង្ករឯងភាព្ពី្ក្បឹក្ាភិបាេ។ 

 
ជុំរូរ  ៣ 

សបសររម្ម តួនាទី និ្ភាររិចច 

ព្បការ  ៥៖ ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេននស្នក្េវទិាេ័យ..........……/វទិាស្នា ន............. មានឈបសក្ក្មមពិ្និតយ និង
សឈក្មច្បឈេើឈោេនឈោបាយ ដផ្នការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា និងការង្ករបឈច្បចក្ឈទសពាក់្ព័្នធែនទ
ឈទៀត។ ក្គប់ក្គងឈេើការង្ករក្បតិបតតិ  រែាបាេស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងឈេើក្ក្មពស់ការ
អប់រ ុំ ប តញ ោះបណាត េធនធានមនញសស ការស្ស្នវក្ជាវ និងឈធវើសហក្បតិបតតិការជាតិ និងអនតរជាតិឈេើវ ិ
ស័យវបបធម៌ វទិាស្នស្រ្សត និងបឈច្បចក្វទិា ឈែើមបរីមួច្បុំដ ក្ការអភិវឌ្ឍសងគម និងឈសែាកិ្ច្បច និងរមួ
ច្បុំដ ក្ឈេើក្សទួយនូវវបបធម៌ និងដងរក្ានូវអតតសញ្ជា  ជាតិ។ 

ព្បការ  ៦៖ ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានភារកិ្ច្បច៖ 
-ទទួេបនចញក្ឈេើែុំឈ ើ រការទុំងរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ និងទទួេខញសក្តវូឈរៀបច្បុំដផ្នការក្បចាុំ 
ឆ្មាសក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈេើក្គឈក្មាងហិរញ្ជា វតាញ ឈធវើដផ្នការប តញ ោះបណាត េ ស្ស្នវក្ជាវ និងឈបាោះព្ញមពផ្ាយ 
ឈដ្ឋយសហការជាមួយដផ្នក្ជុំនាញ 

 -ច្បញោះហតាឈេខាទទួេខញសក្តូវឈេើឯក្ស្នរឈផ្សងៗ ដែេបានសឈក្មច្បឈដ្ឋយក្បឹក្ាភិបាេ 
 -ែឹក្នាុំអងគក្បជញុំននក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ និងក្ក្មុជុំនាញនានា និងដផ្នក្ដែេពាក់្ព័្នធ 

 -ឈធវើរបាយការ ៍សតីពី្សក្មមភាព្ការង្កររបស់ក្បឹក្ាភិបាេក្បចាុំដខ ឆ្មាស ឆ្ន ុំ ជូនក្ក្មុ 
                        ក្បឹក្ាភិបាេ។                           

 ព្បធានព្រុម្ព្បររាភិាលមានសទិធិ៖ 
 -ឈកាោះអឈញ្ាើញសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមក្ក្បជញុំតមការក្ុំ ត់ និងតមការចាុំបាច់្ប 
 -បឈងាើតគ ៈក្មមការជុំនាញឈដ្ឋយឈោងតមតក្មូវការចាុំបាច់្បរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
 -ឈេើសុំឈ ើ រ និង ក្ុំ ត់រឈក្បៀបវារៈអងគ ក្បជញុំដ្ឋក់្ជូនក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេសឈក្មច្ប 

-ឈច្បញឈសច្បក្តីសឈក្មច្បដតងតុំងតមសុំឈ ើ រពី្ក្ក្មុជុំនាញតមដផ្នក្និមួយៗ ដែេឈសនើដតងតុំង ឬ 
តឈមលើងឋានសក្តិជាស្នស្រ្សតចារយរង ជាស្នស្រ្សតចារយមហារញិ្ជា  ជាស្នស្រ្សតចារយប ឌិ តតមការសឈក្មច្ប
ចិ្បតតយេ់ក្ព្មននសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេដែេដផ្អក្ឈេើសឈមលង២/៣ននសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
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វតតមានក្នញងអងគក្បជញុំក្នញងក្រ ីដែេមានសឈមលងឈសមើោន ឈនាោះ អាទិភាព្យក្តមសឈមលងក្បធាន
ក្បឹក្ាភិបាេ 

 -សឈក្មច្បឯក្ភាព្ឈេើការឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្សតចារយបឈក្ងៀនឈេើមញខវជិាា ឯក្ឈទសនីមួយៗ។ 
               អនុព្បធានព្រុម្ព្បររាភិាលមានភាររិចច៖ 

 -ជុំនួសមញខក្បធាន ឈៅឈព្េក្បធានអវតតមាន 
 -ជាអនក្ក្បតិបតតិនូវរាេ់ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 -ទទួេអនញវតតនូវរាេ់ភារកិ្ច្បចចាត់តុំងរបស់ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 -ជាអនក្ែឹក្នាុំនូវរាេ់ការង្ករគ ៈក្មមការជុំនាញដែេបានចាត់តុំងឈ ើងឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
 -ជាអនក្សក្មបសក្មួេនូវរាេ់ការង្ករដែេទក់្ទងឈៅឈេើការអនញវតតន៍គឈក្មាងក្មមវធីិសិក្ា 
 -ឈរៀបច្បុំរឈបៀបវារៈ ននការក្បជញុំនិងទទួេបនចញក្កិ្ច្បចការរែធបាេនផ្ចក្នញង ននក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

-ឈធវើរបាយការ ៍សតីសក្មមភាព្ការង្កររបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បចាុំ 
 សបាត ហ៍ ដខ ឆ្មាស និងឆ្ន ុំ ជូនក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 
-ចូ្បេរមួក្គប់គ ៈក្មមការជុំនាញ ឈែើមបីយេ់នូវតក្មវូការ និងសុំ ូមព្រឈផ្សងៗដែេគ ៈក្មម  
 ការជុំនាញបានឈេើក្គឈក្មាងដ្ឋក់្ចូ្បេក្នញងរឈបៀបវារៈក្បជញុំរបស់ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

 -ឈេើគឈក្មាងដ្ឋក់្ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេអនញម័តតឈមលើងក្បាក់្ឈបៀវតស ឋាននតរសក្តិែេ់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ។ 
ព្បការ  ៧៖ គ ៈក្មមការទទួេបនចញក្ក្មមវធីិសិក្ាតមជុំនាញនីមួយៗមានសិទធិ និងភារកិ្ច្បច៖ 

      -ទទួេបនចញក្ឈរៀបច្បុំក្តួតពិ្និតយ និង ទទួេខញសក្តូវឈេើក្ក្មមវធីិសិក្ាតមជុំនាញនីមួយៗ 
 -អនញម័តឈេើគឈក្មាងឈសនើរសញុំឈបាោះព្ញមពផ្ាយឈេើស្នន នែនានា 

 -ច្បញោះក្តតួពិ្និតយឈេើការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្សតចារយ ននមញខវជិាា នីមួយៗ ដែេយេ់ថាចាុំបាច់្បក្នញង 
            ក្រ ីដែេមានការតវា៉ាពី្និសសតិ 

 -ឈកាោះអឈញ្ា ើញស្នស្រ្សតចារយដែេបឈក្ងៀនមញខវជិាា នីមួយៗឲ្យមក្ឈធវើរបាយការ ៍ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 
 -អនញម័តយេ់ក្ព្មឈេើក្បធានបទសក្មាប់សសឈរសរណា ឬ និឈក្ខបទដែេឈសនើរឈ ើងឈដ្ឋយ       
                និសសតិ ស្នស្រ្សតចារយ ក្បធានមញខជុំនាញ 

-មានសិទធអនញម័តយេ់ក្ព្មឈេើសសុំឈ ើ រឈសនើរសញុំផ្តេ់កិ្តតិយស រង្កវ ន់ ប័ ណសឈសើរ ឈមដ្ឋយ    
 សញ្ជា ប័ក្ត កិ្តតិយស ែេ់ជនទុំងទាយណាដែេបានឈធវើសក្មមភាព្ ឬ អវីដែេជាផ្េ  
 ក្បឈោជន៍ឧតតញម ែេ់សងគមជាតិ និង ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
-មានសិទធអនញម័តយេ់ក្ព្មឈេើសុំឈ ើ ឈសនើរសញុំតឈមលើងក្បាក់្ឈបៀវតស តឈមលើងឋានៈជាស្នស្រ្សតចារយ 
 តមការឈសនើរសញុំរបស់សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ឈដ្ឋយឈេើក្សុំឈ ើ ដ្ឋក់្ចូ្បេរឈបៀបវារៈ ក្បជញុំ   
 របស់ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេសឈក្មច្ប។ 

ព្បការ ៨៖ សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតមានភារកិ្ច្បច៖       
  -ក្តូវអឈញ្ច ើញចូ្បេរមួក្បជញុំោ៉ាងទង់ទតតមការឈកាោះអឈញ្ច ើញរបស់ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
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       -ក្នញងក្រ ីមានធញរៈ សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតក្តូវផ្តេ់ព្ត៌មាន ឬ សញុំច្បាប់ជាលាយេ័ក្ខ 
                         អក្សរមក្ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ា 
      -ក្តូវឈោរព្ឲ្យបានឈទៀងទត់នូវឈព្េឈវលា និង ដផ្នការដែេបានក្ុំ ត់ឈដ្ឋយអងគក្បជញុំ 

 -ក្នញងក្រ ីដែេមានសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាអវតតមានោម នច្បាប់ច្បុំនួន០៣ ឈព្េបនតបនាច ប់ោន  ោម ន 
  ការជូនែុំឈ ើ រជាលាយេ័ក្ខអក្សរ ក្តវូចាត់ទញក្ឈបាោះបង់ឈចាេការង្ករ ឈហើយតក្មូវឲ្យសមាជិក្ 
  ឈនាោះឈធវើពាក្យលាឈប់ពី្ការង្ករ។ ក្នញងក្រ ីឈនោះក្ក្មុក្បឹក្ាវទិាស្នស្រ្សតមានសិទធឈធវើសុំឈ ើ រឈៅ 
  ក្បធាន ឈែើមបីឈធវើឈសច្បក្តីសឈក្មច្ប ឈក្ជើសឈរ ើសសមាជិក្ងមីមក្ជុំនួស។ ក្នញងក្រ ីឈេើក្ដេងឈដ្ឋយ   
  ដផ្អក្ឈេើមតិភាព្ឈក្ច្បើនរបស់អងគក្បជញុំក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 

     -ក្តូវចូ្បេក្បជញុំោ៉ាងតិច្បច្បុំនួន ០១ែង ក្នញងរយៈឈព្េ០២ដខ 
 -រាេ់ការអាក់្ខានមិនបានចូ្បេរមួក្បជញុំសមាជិក្ក្បឹក្ាក្តូវឈោរព្តមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់អងគ   
  ភាព្ ឈហើយព្ញុំអាច្បទមទរឈអវើមួយ ដែេផ្ចញយពី្ឈសច្បក្តីសឈក្មច្បឈនោះបានឈ ើយ។ 

ព្បការ ៩៖ សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានសិទធិ៖ 
 -សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេមាន ក់្ៗ មានសិទធបឈញ្ចញមតិឈោបេ់ឈៅតមការយេ់ឈឃើញរបស់ 
                        ខលួន និងមានសិទធទទួេនូវក្បាក់្ ក្នក្មឈៅតមច្បុំនួនឈមា៉ាង ទុំហុំការង្ករ និង ស្នន នែរបស់បញគគេិក្ 
                        មាន ក់្ៗដែេឈធវើបាន និងឈៅតមការក្ុំ ត់ឈៅក្នញងកិ្ច្បចសនារវាង សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាមាន ក់្ៗ 

-មានសិទធិទទួេរបបបដនាម ឬ រង្កវ ន់ឈេើក្ទឹក្ចិ្បតត 
-មានសិទធិឈសនើសញុំឈក្ជើសឈរ ើសស្នស្រ្ស្នត ចារយ សក្មាប់បឈក្ងៀនឈេើមញខវជិាា ណាមួយ ឈដ្ឋយឆ្លងកាត់  
 វាយតនមលពី្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ រចួ្បឈសនើសញុំការឯក្ភាព្ 
-មានសិទធិទទួេការចាត់បុំឈព្ញភារកិ្ច្បច ច្បញោះែក្ស្សង់ពិ្ឈស្នធន៍ក្នញង និងឈក្ៅក្បឈទស 
-មានសិទធិឈសនើសញុំក្តួតពិ្និតយ ដក្េុំអ ដ្ឋក់្បដនាម ឬ ែក្បនាយឈេើមញខវជិាា ណាមួយននក្មមវធីិសិក្ា 
 ឈដ្ឋយមានការឯក្ភាព្៥០% បូក្០១ ននសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេដែេមានវតតមានក្នញងអងគ   
 ក្បជញុំក្នញងក្រ ីមានសឈមលងឈសមើោន  ឈនាោះអាទិភាព្យក្តមសឈមលងក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 
-មានសិទធិឈបាោះព្ញមពផ្ាយនូវស្នន នែរបស់ខលួន ដែេបានសិក្ាស្ស្នវក្ជាវ 
-មានសិទធិផ្ដួច្បឈផ្ដើមគុំនិតឈបើក្សិកាខ ស្នលា សននិសីទជាតិ អនតរជាតិ ឈៅតមតក្មូវការរបស់សងគម  
 និងឈដ្ឋយមានការឯក្ភាព្ពី្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ 
 

ជុំរូរទី ៤ 
ការព្បជុុំព្រមុ្ព្បររាភាិល 

 
ព្បការ ១០៖ ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមានការក្បជញុំស្នមញ្ា វសិ្នមញ្ា និងក្បចាុំឆ្ន ុំែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

- ការក្បជញុំស្នមញ្ាឈធវើឈ ើងឈរៀងរាេ់មួយក្តីមាសមតង 
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- ការក្បជញុំវសិ្នមញ្ាឈធវើឈ ើងក្នញងក្រ ីចាុំបាច់្បរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ការក្បជញុំក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈធវើឈ ើងឈរៀងរាេ់ច្បញងឆ្ន ុំ 
- ការក្បជញុំស្នមញ្ា និងវសិ្នមញ្ាក្បចាុំឆ្ន ុំអាច្បែុំឈ ើ រការឈៅបានេញោះក្តដតមានកូ្រ ៉ាញមចូ្បេរមួពី្

សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេចាប់ពី្ពាក់្ក្ណាត េឈ ើងឈៅ 
- ការក្បជញុំក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេក្តូវឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ ឬ ឈដ្ឋយក្បធានសតីទី

ឈដ្ឋយមានការបញ្ជា ក្ៈពី្រឈបៀបវារៈ ទីក្ដនលងឈព្េឈវលាច្បាស់លាស់ និងផ្តេ់ព័្ត៌មានោ៉ាងតិច្ប 
០៥នងៃមញនការក្បជញុំ ែេ់សមាជិក្ ឈេើក្ដេងដតការក្បជញុំវសិ្នមញ្ា 

- រាេ់ការសឈក្មច្បអនញម័តអវីមួយយក្ជាផ្លូវការមានេញោះក្តដតមានសឈមលងោុំក្ទ៥០% បូក្ ០១ 
ោ៉ាងតិច្ប និងមានការច្បញោះហតាឈេខាឯក្ភាព្ពី្ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ និងច្បមលងជូនឈៅក្ក្ុម
ក្បឹក្ាអភិបាេ និងស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្ជាប។ 

ជុំរូរទី ៥ 
អុំរីការសលើរទររចតិត 

ព្បការ ១១៖ សមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេទុំងឡាយណាដែេបានបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចចាត់តុំងបានេអ និងមានស្នន នែ 
ឈឆ្នើមក្នញងការង្កររបស់ខលូន ឈនាោះក្តូវបានឈេើក្ទឹក្ចិ្បតត និងផ្ដេ់កិ្តតិយសឈៅតមក្ក្មិតសមតាភាព្ និងស្នន របស់ខលួន
ឈដ្ឋយ៖ 

-ជូនប ណ័ សរឈសើរ 
 -ជូនរង្កវ ន់ 
 -តឈមលើងឋានៈ 
 -តឈមលើងក្បាក់្ឈបៀវតស 
 -ផ្តេ់របបបដនាម។ 
 

ជុំរូរទី ៦ 
រព្ម្ិតននវិធានការរដ្ធាល 

ព្បការ ១២៖ ក្នញងក្រ ីដែេសមាជិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេព្ញុំបានអនញវតតន៍តមបទបញ្ជា នផ្ទក្នញង ឈហើយបានឈធវើឲ្យប៉ាោះ
ពាេ់ែេ់កិ្តិតយសរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងសងគមជាតិឈនាោះ ក្តូវបានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេសឈក្មច្ប៖ 
 -ឈធវើការដ នាុំផ្លទ េ់មាត់ 

 -ឈធវើការក្បមានជាលាយេ័ក្ខអក្សរ 
 -ឈធវើការពិ្ន័យជាទឹក្ក្បាក់្ 
 -ព្យួរការង្ករជាបឈណាដ ោះអាសនន 
 -បញ្ឈប់ការង្ករជាស្នា ព្រ។ 
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ជុំរូរ ៧ 

អវសានបញ្ញា តិត 

ព្បការ ១៣៖ សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេមាន ក់្ៗ     ក្តូវអនញវតតតមបទបញ្ជា ឈនោះ   តមភារកិ្ច្បចឈរៀងៗខលួនឲ្យមាន
ក្បសិទធភាព្ខពស់។ 

ព្បការ ១៤៖ បទបញ្ជា ឈនោះមានក្បសិទធភាព្អនញវតត ចាប់ពី្នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។ 

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

                                                                                              ហតាឈេខា  

 

                                                                                                   (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់និសសិត) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

  
បទបញ្ញជ ន្ៃរនុ្ សព្មាបន់ិសសតិនន 

សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ន................. 
 

ឥរយិាបថនសិសតិសៅរនុ្ ថ្នន រ់សរៀន 
 

បទបញ្ាតតទិូសៅ 
ព្បការ១៖  
                 បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្ណនឹះមានណរលបំណ្្ររាក្បក្រតីភាព និរនតភាព ធានា  ្ណ្ភាព និ្ក្បសិទាភាពឆ្នការសិរា
របស់និសសិតរន ្ការបណ្ត ឹះបណ្តត ល។ 
ព្បការ២-៖ 

រាល់សរមមភាពបណ្ត ឹះបណ្តត លនិសសិត ក្តូវសាិតណៅណក្កាមការទទួលម សក្តូវរបស់ស្ថរលវទិាល័យ.............../
វទិាស្ថា ន.................ចំណពាឹះម មចាប់ ដែលតំរវូឱយនិសសិតទំ្អស់ណររពនិ្អន វតតន៍។ 
ព្បការ៣.៖ 

និសសិតទំ្អស់ក្តូវណររពណមា៉ា្សិរា កាលវភិា្របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នដែលបនោរ់ណចញ។ 
និសសិតដែលមរយឺតណលើសពី១០នាទីមិនក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយចូលរន ្ថាន រ់ណោយស្ថស្រស្ថត ចារយបងាា ត់ណ ើយ ណហើយក្តូវស ំការ
អន ញ្ញា តចូលណរៀនពីការយិាល័យសិរាជ្ញចំាបច់។ 
ព្បការ៤.៖ 

រន ្ណមា៉ា្សិរា និសិសតទំ្អស់ក្តូវណររពសិទធិរន ណៅវញិណៅមរ។ 
ព្បការ៥.៖ 

និសសិតទំ្អស់ក្តូវដតចូលរួមក្្ប់សរមមភាពសិរាណៅរន ្ថាន រ់ ក្តូវបំណពញរិចេការស្ថលា ឬ រិចេការស្រស្ថវក្ជ្ញវ
ទំ្អស់ដែលស្ថស្រស្ថត ចារយបងាា ត់តក្មូវឱយណ្វើ។ 
ព្បការ៦.៖ 

និសសិតដែលអវតតមានរន ្ការសិរាណលើណក្រឌី្តណ្តមួយ ទំ្អត់ចាប់ និ្មានចាប់អន ញ្ញា តពីការយិាល័យ
សិរាមិនអន ញ្ញា តឱយក្ប ្ណក្រឌី្តណនាឹះណទ។ 

និសសិតដែលអវតតមានសរ បរន ្នមាសនីមួយ១០%ឆ្នណមា៉ា្សិរាសំរាប់អនរមានចាប់ និ្១៥%ឆ្នណមា៉ា្សិរា
ចំណពាឹះអនរឥតចាប់នឺ្មិនអន ញ្ញា តិឱយក្ប ្នមាសណនាឹះណ ើយ។ 
ព្បការ៧.៖ 

រាល់ការលួចចមេ្ ឬការបនេំក្្ប់របូភាពណៅរន ្ណពលក្ប ្បញ្េ ប់នមាស ឬ ការក្ប ្ណនស្ៗណទៀតក្តូវបន
ចាត់ទ រថាជ្ញការបំពានែ៏្ៃន់្ៃរមួយណៅនរ្និតិវ ិ្ ីវន័ិយរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ននិសសិតណ្តមាន រ់ដែលក្តូវបនររ
ណឃើញថាក្បក្ពរតតការលួចបនេំណនឹះនរ្ក្តូវទទួលបនពិនៃ សូនយ និ្ក្តូវទទួលការពិន័យណៅតមស្ថា នភាពជ្ញរ់ដសត្។ 
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ព្បការ៨.៖ 
មាូបអាហារ ណេសជាឹះ សករណៅស ូ និ្សក្មាមមិនក្តូវបនអន ញ្ញា តិឱយយរចូលរន ្ថាន រ់ណរៀនណ ើយ។ ណហើយែូចរន ណនឹះ

ដែរការជរ់បរ ីនិ្នររ 
ណក្្ឿ្ស្រសវ រ្ តមបនៃប់ណរៀន ដែលចាត់ទ រជ្ញរមមសិទធ ឬជួលណោយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នក្តូវហាមឃាត់។  

ព្បការ៩.៖ 
     និសសិតមិនក្តូវបនអន ញ្ញា តតិឱយណក្បើក្បស់ទូរស័ពៃឆ្ែរន ្ណពលរំព ្សិរាណៅរន ្ថាន រ់ណរៀនណ ើយ។ 
 

ឥរយិាបថនិសសតិចុំសពាះសាន្តសាត ចារយ 
ព្បការ១០.៖ 

ស្ថស្រស្ថត ចារយ្ឺជ្ញក្បេពឆ្នចំណណ្ឹះែរ្ែ៏ទូលាយ។ និសសិតក្តូវដតណររពក្បតិបតតិតមស្ថស្រស្ថត ចារយមិនចំណពាឹះដត
លរខណ្ៈសមបតតិខា្ណក្ៅណទ ប៉ា ដនតសមតាភាពឆ្នការបងាា ត់បណក្្ៀន។ និសសិតក្តូវមានការណជឿជ្ញរ់ណៅណលើរក្មិតជំនាញ និ្ស្ថត
ប់តមការដណ្នំា និ្ទូនាម នរបស់ស្ថស្រស្ថត ចារយ។ 
ព្បការ១១.៖ 

     និសសិតទំ្អស់មិនក្តូវចូលណៅរន ្បនៃប់ការយិាល័យរបស់ស្ថស្រស្ថត ចារយ ឬ ប ្ាលិរស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន
ណោយរម នការអន ញ្ញា តជ្ញម នណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថនិសសតិចុំសពាះអនរសព្ម្បសព្ម្ួល 

 
ព្បការ១២.៖ 

បរយិាកាសដែលមានអនាម័យលអ និ្ភាពស្ថអ តបត្ឺជ្ញនិមមិតរបូឆ្នវបប្ម៌ែ៏លអមួយ។ និសសិតទំ្អស់ក្តូវចូល
រមួចំដណ្ររន ្ការដថ្ររា និ្ដថ្ទំនូវណក្្ឿ្សងាា រ រមណៅរន ្ថាន រ់ណរៀន សមាា រដែលជ្ញប់និ្អររសិរានិ្ទីរដនេ្ទំ្អស់
រន ្បរណិវណ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ សមាា រៈសិរាទំ្អស់ដែលអន ញ្ញា តឱយនិសសិតណក្បើក្បស់រន ្ការសិរាមានែូចជ្ញ
ណសៀវណៅវចនាន ក្រម ណសៀវណៅអាន ការដសតថ្តចណមេ្ មា៉ា ណញ៉ា ការដសតវណីែអូ  ទូរទសសន៏ មា៉ាស ីនបញ្ញេ ំ្ស្ថេ យVCR, OHP, 
COMPUTERS, LCD PROJECTERS និ្សមាា រៈណនស្ៗណទៀត។  

សមាា រៈទំ្ណនឹះក្តូវបញ្េូ នណៅរដនេ្ណែើមវញិណក្កាយណពលណក្បើក្បស់ណហើយ។ និសសិតណ្តដែលក្បក្ពរតតនៃ យពីការ
ដណ្នំារន ្ការណក្បើក្បស់សមាា រសិរាទំ្អស់ណនឹះនរ្ក្តូវទទួលម សក្តូវចំណពាឹះវធិានការវន័ិយដែលមានដច្ណៅរន ្និតិវ ិ្ ី   វ ិ
ន័យសក្មាប់និសសិត។ 
ព្បការ១៣.៖ 

ការណក្បើក្បស់ឧបររណ៏្ការពារស វតតិភាពរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នរន ្ររណី្មិនចំាបច់ ឬ រម នការ
អន ញ្ញា តឱយណក្បើែូចជ្ញ ឧបររណ៏្ពនេត់អ្ាីេ័យ ឧបររណ៏្ការពារស វតតិភាពណនស្ៗណទៀត រណ្តរ ្អ្ីាេ័យ ឧបររណ៏្ក្បកាស
អាសននណនស្ៗណទៀតក្តូវហាមឃាត់ោច់ខាត។ 
ព្បការ១៤.៖ 

សរមមភាពទំ្ឡាយែូចជ្ញការដហរ ឬ ដរតក្មូវរំណ្ត់ណហត  ឬ ព័ត៌មាននសពវនាយ សញ្ញា បងាា ញទិសណៅ របូ
ភាពនសពវនាយរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នឬ ការណបឹះសក្មាមណចាល បិទឬ ្ូររបូសញ្ញា  ឬ របូភាពណនស្ៗ ណៅណលើ
ជញ្ញា ំ្ឬអាររស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នក្តូវហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
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ព្បការ១៥.៖ 
     និសសិតទំ្អស់មិនក្តូវណ្វើសរមមភាពនសពវនាយនលិតនល ឬ លរ់នលិតនល ឬ ណឃាសនាពីសរមមភាពណនស្ៗ

ឱយអ្ាភាពណ្តមួយ។ មិនក្តូវបងាា ញ និ្ដចររបូភាព ឬ មិតបណ្ណ័ ណៅរន ្បរណិវណ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណោយរម នការ
អន ញ្ញា តណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថចុំសពាះម្ិតតរមួ្ថ្នន រ់ខែួនឯ្ 

ព្បការ១៦.៖ 
និសសិតក្តូវសដមត្អារបបរិរយិាណររព និ្ណយា្យល់រន ណៅវញិណៅមរទំ្ណៅខា្រន ្ និ្ណក្ៅណមា៉ា្ណរៀន រន ្

បណ្តណ ល័យ ឬ ណៅរន ្បរណិវណ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណោយមិនមានការរខំានរន ណៅវញិណៅមរ។ 
ព្បការ១៧.៖ 

និសសិតទំ្អស់ក្តូវមានប័ណ្ណសមាា ល់មេួនភាា ប់មរជ្ញមួយក្្ប់ណពល និ្ក្តូវបងាា ញប័ណ្ណណនាឹះណៅណពលចំាចាច់ 
រន ្ររណី្ដែលនិសសិតមិនបនយរប័ណ្ណសមាា ល់មេួនភាា ប់មរជ្ញមួយ និសសិតក្តូវស ំការបញ្ញា រ់ពីការល័ិយសិរា។ ណែើមបីធានា
ស វតាិភាពរ ំឱយមានការបត់ប្់និសសិតទំ្អស់មិនក្តូវទ រណចាលសមាា រផ្លៃ ល់មេួនឬ របស់ណនស្ៗណៅរន ្បនៃប់ណរៀន ឬ ណៅ
រដនេ្ណនស្ៗណទៀតឆ្នស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណ ើយ។ 

 
ឥរយិាបថទូសៅ 

ព្បការ១៨.៖ 
និសសិតទំ្អស់ក្តូវតមោនពត៌មានដែលសរណសរណៅរដនេ្នតល់ពត៌មានជ្ញណរៀ្រាល់ឆ្ថ្ៃ។ 

ព្បការ១៩.-៖ 
រាល់ការក្បក្ពរតតបំពានណនស្ៗែូចជ្ញសរមមភាពជ្ញរ់ដសត្ ការណក្បើភាស្ថការសរណសរសំប ក្ត ការបងាា ញរបូភាព  

ការថ្តរបូភាព ឬ ការបញ្េូ នស្ថរជ្ញអរសរ ជ្ញសណមេ្ ឬ ជ្ញរបូភាពណ្តមួយដែលនំាឱយប៉ាឹះពាល់ែល់សីល្ម៌និ្ណសចរតីឆ្ថ្េថ្នូរ
របស់ស្ាម ណទឹះជ្ញការបំពានដែលណ្វើតមរយៈសរមមភាពប ្ាល ឆ្ក្បសណី្យ៏ មណ្ាបយណអ ិចក្តូនិរែូចជ្ញក្បព័នធទូរស័ពៃ 
ឬ ក្បព័នធអ ីន្ឺដណ្ត ណៅកាន់និសសិត ស្ថស្រស្ថត ចារយប ្ាលិរ ឬ សមាជិរណ្តមាន រ់ឆ្នស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន ក្តូវបនហាម
ឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
ព្បការ២០.៖ 

ការណបើរបរ ឬសរមមភាពណនស្ៗណទៀតដែលរខំានែល់ភាពសៃប់ស្ថៃ ត់ណៅរន ្បរណិវណ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន ក្តូវ
ហាមឃាត់ជ្ញោច់ខាត។ 
ព្បការ២១.៖ 

ការររា ឬ ការណក្បើក្បស់នូវក្បណេទថាន ំណញៀនណនស្ៗ ស្ថរធាត ្ីមីណក្្ឿ្អាវ ្  ក្្ប់ក្បណេទរមួមានអាវ ្ ជ្ញតិនៃ ឹះ
ក្្ប់ក្បណេទ ផ្លវ កំាបិត ពូណៅ ញញួរ ែំប្ដែរ ណក្្ឿ្នរ់ និ្ឧបររណ៏្ណនស្ៗ ដែលអាច្ំរាមរំដហ្ ប្ករបួសស្ថន ម ឬ ណ្វើ
ឲ្យណក្រឹះថាន រ់ែល់ជីវតិក្តូវហាមឃាត់ោច់ខាតរន ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ 

 
អនុវតតឯរសណាឋ ននិសសតិ 

ព្បការ២២.៖ 
ឯរសណ្តា ននិសសិតប រសដែលតក្មូវណោយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នមាន៖ អាវឆ្ែដវ្វពណ៌្ទររសម ក្ទ ណខាណជើ្

ដវ្ព័ណ្ណមម  ។ 
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ព្បការ២៣.៖ 
ឯរសណ្តា ននិសសិតស្រសីដែលតក្មូវណោយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នរមួមាន៖ អាវឆ្ែដវ្ពណ៌្ទររសម ក្ទ សំពត់

ដវ្ណក្កាមរាលជ្ា្់ពណ៌្ណមម  ។ 
ព្បការ២៤.៖ 

និសសិតទំ្អស់ក្តូវដតណសេៀរពារ់ឯរសណ្តា នដែលរំណ្ត់ណោយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណៅរន ្អំ  ្ណពល
សិរាឆ្ននមាសនីមួយៗជ្ញពិណសសណៅណពលណរៀនរន ្ថាន រ់ ណពលក្ប ្ពារ់រណ្តត លនមាស ក្ប ្នមាសបញ្េ ប់ឆ្ន ំសិរា 
ណៅរន ្បណ្តណ ល័យរន ្បនៃប់ស្រស្ថវក្ជ្ញវរន ្ការចូលរមួសិកាខ ស្ថលាចូលរមួស្ថត ប់បទរថា និ្វ្ាបណ្ត ឹះបណ្តត លណនស្ៗដែល
ណរៀបចំណោយស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ 
ព្បការ២៥.៖ 

និសសិតក្តូវដតោរ់អាវរន ្ណខានិ្សំពត់រន ្ណពលណសេៀរពារ់ឯរសណ្តា ន។ និសសិតក្តូវដតពារ់នាមប័ណ្ណនិសសិត។ 
ព្បការ២៦.៖ 

និសសិតក្តូវកាត់សរ់ឱយបនសមរមយ ររាឯរសណ្តា នឱយបនស្ថអ តមានរណបៀប ណបរ្រ់ អ  ត និ្ត បដត្ឲ្យបន
លអ។ និសសិតមិនក្តូវពារ់ណក្្ឿ្អលងាក ររន ្បរណិវណ្អររស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នមិនទទួល
ម សក្តូវចំណពាឹះការបត់ប្់វតា មានតឆ្មេទំ្ណនឹះណ ើយ។ 
ព្បការ២៧.៖ 

និសសិតទំ្អស់ក្តូវណររព និ្អន វតតនូវបទបញ្ញា តតិទំ្ឡាយដែលបនដច្រន ្បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្ណនឹះ។ 
ព្បការ២៨.៖ 

និសសិតទំ្ឡាយណ្តដែលក្បក្ពរតតនៃ យពីបទបញ្ញា សក្មាប់និសសិតដែលបនដច្ណនឹះ ក្តូវក្បឈមនរ្វធិានការវ ិ
ន័យរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នសក្មាប់និសសិត ណហើយវធិានការពិន័យមួយនរ្ក្តូវបនអន វតតចំណពាឹះការក្បក្ពរតតណនឹះ។ 

 
ការសរិា និ្ ការព្បឡ្ 

 
ព្បការ២៩ ៖ 

ស្ថរលវទិាល័យ............../វទិាស្ថា ន...............បនណរៀបចំវ ិ្ ីស្ថស្រសតបងាា ត់បណក្្ៀនែល់និសសិតជ្ញពីររបូភាព៖ 
 -បទឧណទៃសនាមណោយស្ថស្រស្ថត ចារយ 
 -ការងារអន វតតបងាា ញក្តប់រន ្ថាន រ់ និ្ការអន វតតណៅរន ្មនៃីរពិណស្ថ្ន៍។ 

ព្បការ៣០.៖ 
        រមមវ ិ្ ីសិរាមានម មវជិ្ញា ក្បចំានមាស និ្ក្បចំាឆ្ន ំ 

- ការសិរាក្តូវបន្ិតជ្ញឆ្ន ំសិរាដែលរន ្ឆ្ន ំសិរានីមួយៗមានពីរនមាស 
- រន ្មួយនមាសមានរយ:ណពលយា៉ា្តិច១៥សបត ហ៏ដែលរន ្មួយសបត ហ៏មានរយ:ណពលសិរាពី៣០-៤០ណមា៉ា្។ 
- រន ្មួយណក្រែឌី្តមាន១៥ ណៅ១៦ណមា៉ា ក្្ទីសតី និ  ្អន វតតន៍។ 
- រន ្មួយម មវជិ្ញា មានពី២- ១៥ណក្រឌី្តដែលមានចំនួនណមា៉ា្ណៅនិ្ចំនួនណក្រឌី្តតមម មវជិ្ញា នីមួយៗ។ 
- និសសិតអាចមានសិទធក្ប ្បញ្េ ប់ម មវជិ្ញា បនល ឹះក្តដតមានវតតមានណពលសិរា៨៥ភា្រយឆ្នម មវជិ្ញា ណនាឹះ។ 
- ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នតក្មូវឱយស្ថស្រស្ថត ចារយណររពតមណរលការណ៏្ោរ់ពិនៃ ែល់និសសិតែូចខា្ណក្កាម៖ 

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

     សរបុ   ១០០ ភា្រយ 
- ចំណពាឹះនិសសិតដែលក្ប ្ធាេ រ់រន ្ការក្ប ្នមាស ក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយក្ប ្ណ ើ្វញិមួយែ្ណៅ
ច ្ឆ្ន ំសិរានីមួយ។ 

ព្បការ ៣១.៖ 
     និសសិតដែលបនសណក្មចរាល់លរខមណ្ឌ សិរារន ្ម មវជិ្ញា និមួយៗណហើយអន វតតបនក្តរមក្តូវតមបទបញ្ាតតិរបស់
ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយចូលក្ប ្នមាស។ 
ព្បការ ៣២.៖ 
     និសសិតក្តូវមរណរៀនឱយទន់ណពលណវលាតមកាលវភិា្របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ និសសិតដែលចូលថាន រ់
ណរៀនណក្កាយស្ថស្រស្ថត ចារយយឺត១៥-២០នាទី ក្តូវបនចាត់ទ រអវតតមាន។ 

- អវតតមានណោយរម នចាប់ណលើសពី១០ភា្រយ ឬ មានចាប់ណលើសពី១៥ភា្រយឆ្នចំនួនណមា៉ា្សិរាសរ ប
រន ្នមាសណ្តមួយ ឬ អវតតមានមិនបនណរៀនណក្រឌី្តណ្តមួយទំ្មូលណនាឹះ នរ្មិនអន ញ្ញា តឱយក្ប ្
នមាសណនាឹះណ ើយ 

- អវតតមាន (មានចាប់ ឬ រម នចាប់) ណៅណពលក្ប ្ម មវជិ្ញា ណ្តមួយក្តូវបនពិនៃ សូនយ(០) មានណៅណលើម ម
វជិ្ញា ណនាឹះ 

- អវតតមានដែលមានចាប់ណៅណពលក្ប ្នមាសណលើរទី១ ក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយក្ប ្ស្ណៅច ្ឆ្ន ំណនាឹះ 
ឯពិនៃ បនពីការក្ប ្ណក្កាយណនឹះមិនក្តូវបនបូរបញ្េូ លណៅរន ្ចំណ្តត់ថាន រ់ររជ័យលាេីណទ 

- រន ្ររណី្ដែលនិសសិតអវតតមានណលើក្្ប់ម មវជិ្ញា ក្តូវចាត់ទ រថានិសសិតណនាឹះណបឹះប្់ការសិរានិ្ក្តូវ
ល បណ ម្ ឹះណចញពីបញ្ា ីនិសសិតឆ្នស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 

- ចំណពាឹះនិសសិតដែលអវតតមានណោយរម នចាប់ចំនួន៤សបត ហ៏ជ្ញប់ៗរន រន ្ណពលសិរាឆ្ននមាសនីមួយៗ
ក្តូវចាត់ទ រថានិសសិតណនាឹះណបឹះប្់ណចាលការសិរា និ្ក្តូវល បណ ម្ ឹះណចញពីបញ្ា ីនិសសិតឆ្នស្ថរល
វទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 

- អវតតមានចាប់្ឺអវតតមានដែលមានការអន ញ្ញា តពីស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នតមរយ:ការយិាល័យ
សិរា។ 

ព្បការ ៣៣.៖ 
រន ្រយឹះណពលសិរាណៅស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន និសសិតក្តូវអន ញ្ញា តឱយណរៀនក្តួតថាន រ់បនពីរែ្ប៉ា ណណ្តណ ឹះ

ណហើយការណរៀនក្តួតថាន រ់ណនឹះសាិតណៅរន ្ឆ្ន ំសិរាម សៗរន បនដតមត្្ត់ចំដណ្រឯក្ពរតតបក្តពិនៃ  នរ្ក្តូវបនណចញណៅណពល
បញ្េ ប់ការសិរា(៣ឆ្ន ំសំរាប់ថាន រ់បរញិ្ញា បក្តរ្) របស់និសសិតមាន រ់ៗដតប៉ា ណណ្តណ ឹះ។ 

- និសសិតអាចពយូរការសិរាបនល ឹះក្តដតមានការអន ញ្ញា តពីស្ថរលវទិា្ិការ/នាយរ ឬ ស្ថរលវទិា  ្ ិ
ការរ្/នាយររ្ 

- និសសិតព ំអាចពយួរការសិរារយឹះណពល២ឆ្ន ំជ្ញប់រន បនណទរន ្រយៈណពលសិរាពីឆ្ន ំទី១រហូតែល់ឆ្ន ំបញ្េ ប់។ 
ព្បការ ៣៤.៖ 

ណៅណពលក្ប ្និសសិត ក្តូវណររពបទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្និ ណ្សចរតីដណ្នំារបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ រន ្ររណី្
មានក្បក្ពរតពីនៃ យពីបទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្ណនឹះ និសសិតក្តូវទទួលវន័ិយតមរក្មិតដែលមេួនបនណ្វើ។ 
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ព្បការ ៣៥.៖ 
និសសិតអាចក្ប ្ណ ើ្វញិណលើម មវជិ្ញា ដែលមេួនបនក្ប ្ធាេ រ់ដតមត្្ត់ លទធនលធាេ រ់ជ្ញស្ថា ពររបស់និសសិត

ក្តូវបនក្តួតពិនៃ ណោយ្ណ្ឹះរមមការណមក្បណយា្របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ ពិនៃ ណនាឹះមិនបូរបញ្េូ លរន ្ចំណ្តត់ថាន រ់ណទ។ 
លទធ្លននការព្បឡ្ 

ព្បការ ៣៦.៖ 
ការោរ់ពិនៃ ណលើវញិ្ញា ស្ថរក្ប ្ជ្ញភារ:របស់ស្ថស្រស្ថត ចារយណក្កាមការដណ្នំារបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន និ្

ក្តូវបនក្តួតពិនិតយលទធនលណោយ្ណ្:រមមការណមក្បណយា្របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ 
ព្បការ ៣៧.៖ 

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

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

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

ព្បការ ៣៨.៖ 
ពិនៃ ក្ប ្ជ្ញលទធនលឆ្នការវាយតឆ្មេការសិរារបស់និសសិតក្បចំាឆ្ន ំនិមួយៗណហើយពិនៃ ណនឹះក្តូវក្បកាសជ្ញ

ស្ថធារណ្:។ 
ព្បការ ៣៩.៖ 

ដនអរណលើលទធនលឆ្នការក្ប ្្ណ្:រមមការណមក្បណយា្ណ្វើណសចរតីសណក្មចឱយនិសសិតណ ើ្ថាន រ់ឬឱយណរៀនក្តួត
ថាន រ់ណសចរតីសណក្មចនានារបស់្ណ្:រមមការណមក្បណយា្្ឺជ្ញណសចរតីសណក្មចែ៏មានអាទិភាពមពស់បំន ត។ 
ព្បការ ៤០.៖ 

រន ្ររណី្មានការបតរ្តវា៉ាជ្ញលាយលរខ័អរសរណៅការយិាល័យសិរាបនាៃ ប់ពីក្បកាសលទធនលក្បំពីរឆ្ថ្ៃ ស្ថរល
វទិា្ិការ/នាយរ ស្ថរលវទិា្ិការ/នាយររ្អាចណកាឹះក្បជ ំ្ណ្:រមមការណមក្បណយា្។ លទធនលឆ្នការក្បជ ំណនឹះនរ្ចាត់
ទ រជ្ញលទធនលច ្ណក្កាយណោយរម នការបតរ្តវា៉ាមត្ណទៀតណ ើយ។ 
ព្បការ ៤១.៖ 

និសសិតដែលក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយណ ើ្ថាន រ់ល ឹះក្តដតក្ប ្ជ្ញប់ក្្ប់ម មវជិ្ញា រន ្ឆ្ន ំសិរានីមួយៗនិ្ណររពតម
លរខ័ណ្ឌ  ែូចមានដច្រន ្មាក្ត២៣។ 
ព្បការ ៤២.៖ 

និសសិតក្តូវឱយណរៀនក្តួតថាន រ់៖ 
- និសសិតណ្តដែលបនក្ប ្ធាេ រ់ចាប់ពីមួយម មវជិ្ញា ណ ើ្ណៅរន ្ឆ្ន ំសិរានីមួយៗក្តូវណរៀនក្តួតថាន រ់។ 
- ការណរៀនក្តួតថាន រ់ និសសិតណរៀនដតម មវជិ្ញា ណ្តដែលក្ប ្ធាេ រ់។ 
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- និសសិតណ្តដែលក្ប ្ធាេ រ់មួយម មវជិ្ញា ឬពីរម មវជិ្ញា ក្តូវបនអន ញ្ញា តឱយណ ើ្ថាន រ់ល ឹះក្តដតមានការ
អន ញ្ញា តពីស្ថរលវទិា្ិការ/នាយរ/ស្ថរលវទិា្ិការ/នាយររ្ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នជ្ញម ន
សិន។ 

- និសសិតដែលជ្ញឆ្ន ំបញ្េ ប់ទំ្ឡាយណ្តដែលណៅជំពារ់ណក្រឌី្ត(Credit)មួយ ឬ ពីរម មវជិ្ញា ណៅឆ្ន ំទី០១
ណហើយមិនបនក្ប ្ស្ណក្រឌី្តណលើម មវជិ្ញា ណនាឹះដែលធាេ រ់ណទក្តូវណរៀនក្តួតថាន រ់ណៅឆ្ន ំទី២។ 

 
ការព្បឡ្បញ្ចប់ការសរិា 

ព្បការ ៤៣.៖ 
រាល់ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិរាក្តូវបនក្តួតពិនិតយ និ្វាយតឆ្មេណោយ្ណ្:រមមការមួយបណ្កើតណ ើ ណ្ោយ

ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន និ្មានការឯរភាពពីក្រសួ្អប់រយំ វជន និ្រីឡា។ 
ព្បការ ៤៤.៖ 

ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិរាជ្ញការវាយតឆ្មេលទធនលច ្ណក្កាយឆ្នការបណ្ត ឹះបណ្តត លរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/
វទិាស្ថា ន ។ ការក្ប ្បញ្េ ប់ការសិរារមួមាន៖ 

- ការក្ប ្បញ្េ ប់ដននរក្ទរសតី (State exam) 
- ការក្ប ្បញ្េ ប់ដននរអន វតតន៍។ 

ព្បការ ៤៥.៖ 
ការក្ប ្បញ្េ ប់ក្តូវណ្វើណ ើ្តមម មវជិ្ញា ឯរណទស(Specialization)ឆ្នការយិាល័យសិរានីមួយៗ។និសសិតមាន

សិទធចូលក្ប ្បញ្េ ប់បនល ឹះក្តដតក្ប ្ជ្ញប់ក្្ប់ម មវជិ្ញា ទំ្អស់តមរមមវ ិ្ ីរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ រន ្
ររណី្និសសិតដែលក្ប ្បញ្េ ប់ធាេ រ់ និសសិតណនាឹះអាចក្ប ្ណ ើ្វញិបនដតមត្្ត់តមការរំណ្ត់របស់ស្ថរលវទិាល័យ/
វទិាស្ថា ន ។ 
                                        ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               

               ហតាឈេខា 
 
 
 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

បទបញ្ញជ ន្ៃរនុ្ សព្មាប ់
សាន្តសាត ចារយននសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ន................. 

 
ទសសន:ទូសៅ៖  

ណែើមបីពក្ រ្្ការបណក្្ៀនរបស់ស្ថស្រស្ថត ចារយរន ្ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. ក្បរបណោយសមតាភាពណលើរ
រមពស់  ្ណ្ភាព និ្មាន្រ ណកាសលយរន ្ការបណក្្ៀន ស្ថស្រស្ថត ចារយមាន រ់ៗក្តូវបំណពញលរខមណ្ឌ ែូចតណៅ៖ 

១-ស្ថស្រស្ថត ចារយក្តវូ៖ 
-មានរក្មិតវបប្ម៌មពស់ជ្ញ្រក្មិតដែលមេួនបណក្្ៀន មានជំនាញឯរណទសចាស់លាស់ មាន្រ ណកាសលយ និ្
មានបទពិណស្ថ្បណក្្ៀនយា៉ា្តិច២ឆ្ន ំ 
-មានកាយសមបទក្្ប់ក្រន់ និ្សីល្ម៌លអ។ 
-នេ្កាត់ការវាយតឆ្មេពី្ណ្:រមមការបណចេរណទសស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. 
-បនណ្វើរិចេសនាបណក្្ៀនជ្ញមួយស្ថរលវទិាល័យ........................../វទិាស្ថា ន.................................។ 

២-ឯរសណ្តា នស្ថស្រស្ថត ចារយរន ្ណពលបណក្្ៀន  
-សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយក្តូវណសេៀរពារ់ អាវរន ្ណខា និ្ច្ក្រវា៉ាត់រក្តរមក្តូវ 
-សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយនារកី្តូវណសេៀរពារ់សណមេៀរបំពារ់សមរមយ (សក្មាប់ជនជ្ញតិដមមរហាមណសេៀរណខា)។ 

          ៣-វន័ិយ និ្ភាររិចេស្ថស្រស្ថត ចារយ 
រ-ការងារបណក្្ៀន 
-ក្តូវនតល់ឯរស្ថរណមណរៀន និ្ក្បេពឯរស្ថរឆ្នម មវជិ្ញា ឱយបនចាស់លាស់ែល់និសសិត 
-ក្្ប់ក្្្និសសិតណៅរន ្ណមា៉ា្បណក្្ៀនឱយមានសណ្តត ប់ធាន ប់ និ្វន័ិយ 
-ណររពណមា៉ា្បណក្្ៀនតមការរំណ្ត់របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
-ក្តូវណររពតមក្រមសីល្ម៌វជិ្ញា ជីវៈ និ្វ ិ្ ីស្ថស្រសតវាយតឆ្មេ 
-ក្តូវពនយល់អំពីណរលបំណ្្ និ្មាតិការណមណរៀន 
-មិនក្តូវណលើរយរបញ្ញា នណយាបយមរពិភារារន ្ណមា៉ា្បណក្្ៀន 
-មិនក្តូវណលើរយរបញ្ញា ែូចជ្ញ ស្ថស្រស្ថត ចារយ និ្ក្ រ្ឹះស្ថា នែឆ្ទ និ្ស្ថរលវទិា្ិការ/នាយរមរពិភារារន ្
ណមា៉ា្បណក្្ៀន 
-មិនក្តូវញ ឹះញ៉ា្់និសសិតរន ្ណរលបំណ្្ប្កភាពអសរមមណ្តមួយ។ 
ម-ការងារណក្ៅណមា៉ា្បណក្្ៀន 
-ក្តូវក្ប្ល់មាតិកាណមណរៀននិ្ណមណរៀនែល់អសន:ជំនាញពារ់ព័នធម នណពលចាប់ណនតើមបណក្្ៀន 
-ក្ប្ល់វញិ្ញា ស្ថ រំដណ្វញិ្ញា ស្ថ និ្ពិនៃ ក្បចំានមាសនីមួយៗតមការរំណ្ត់របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
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-ជូនែំណ្រ ្ែល់ការយិាល័យសិរាឱយបនម នឆ្ថ្ៃរន ្ររណី្មាន  ្រៈមិនអាចបណក្្ៀនបន 
-នតល់ការក្បររាែល់និសសិតណែើមបីណលើររមពស់សមតាភាពឆ្នការសិរា 
-ក្តូវចូលរមួក្បជ ំតមការណកាឹះអណញ្ា ើញរបស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
-សំណូ្មពរជួយចូលរមួរន ្្ណ្ឹះរមមការអន ររសណពលក្ប ្នមាស។ 

៤-ការវាយតឆ្មេណលើការសិរា និ្ការក្ប ្របស់និសសតិ 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយក្្ប់រូបក្តូវណ្វើការក្ប ្ក្តួតពិនិតយវាយតឆ្មេការសិរារបស់និសសិតណហើយ 
នតល់ពិនៃ មរការយិាល័យសិរាណលើរិចេការទំ្ណនាឹះឱយបនម នែំណ្តច់នមាសនីមួយៗ 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយទំ្អស់ក្តូវណរៀបចំវញិ្ញា ស្ថរក្ប ្តមចំនួនណពលឆ្នការបណក្្ៀនរបស់មេួន។ សក្មាប់មួយណពល
ក្តូវណរៀប ចំយា៉ា្តិចបីវញិ្ញា ស្ថណហើយក្តូវក្ប្ល់ជូនការយិាល័យសិរាឱយបនយា៉ា្តិច៥ឆ្ថ្ៃម នណពលក្ប ្។ 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយក្តូវណរៀបចំវញិ្ញា ស្ថរឱយបនក្តរមក្តូវតមការដណ្នំារបស់ស្ថរលវទិា្ិការ/នាយរឆ្នស្ថរល  
  វទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយដែលទទួលភាររិចេជ្ញអនរណចញវញិ្ញា ស្ថរររាការសមាៃ ត់រន ្ការណចញវញិ្ញា ស្ថរក្ប ្ និ្ណរៀបចំអ
ក្តរំដណ្ឱយបនក្តរមក្តូវ និ្ក្ប្ល់ជូនស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នឱយបនម នឆ្ថ្ៃដរ។ 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយក្តូវដររិចេការក្ប ្ដែលបនដររចួមរការយិាល័យសិរាតមការបរណិចឆទដែលបនរំណ្ត់។ 

៥- ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នតក្មវូឱយស្ថស្រស្ថត ចារយទំ្អស់ណររពតមណរលការណ៏្ោរ់ពិនៃ ែល់និសសតិែូចខា្ 
ណក្កាម៖ 

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

     សរបុ   ១០០ ភា្រយ 
៦-ក្បរ់ឧបតាមាស្ថស្រស្ថត ចារយ 

-ស្ថស្រស្ថត ចារយណ្វើការណពញណមា៉ា្ទំ្អស់ក្តូវទទួលក្បរ់ណបៀវតសក្បចំាដមណៅតមរិចេសនារវា្ស្ថមី និ្ 
ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយណ្វើការមិនណពញណមា៉ា្ក្តូវទទួលក្បរ់ឧបតាមាតមណមា៉ា្បណក្្ៀនដែលរំណ្ត់ណោយស្ថរលវទិាល័
យ/វទិាស្ថា ន។ 
-ក្បរ់ឧបតាមាណលើការែររនំាស្ថរណ្ត ឬ និណរខបបទ និ្ក្តូវរំណ្ត់រន ្រិចេសនារវា្ស្ថស្រស្ថត ចារយែររនំានិ្
ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន។ 

៧-ការណលើរទររចិតត និ្វធិានការរែាបល 
រ-អំពីការណលើរទររចិតត៖ ស្ថស្រស្ថត ចារយទំ្អស់អាចក្តូវបនស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នណលើរទររចិតតណៅតមរ
ក្មិតសមតាភាព និ្ស្ថន ឆ្ែរបស់មេួនណោយ៖ 

-ជូនប័ណ្ណសរណសើរ 
-ជូនរងាវ ន់ណលើរទររចិតត 
-តណមេើ្ឋានឹះរន ្ក្របមណ្ឌ ស្ថស្រស្ថត ចារយឆ្នៃរន ្ឆ្នស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
-តណមេើ្ក្បរ់ណបៀវតស ឬក្បរ់ឧបតាមា 
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ម-អំពីវធិានការរែាបល៖ ស្ថស្រស្ថត ចារយដែលបនក្បក្ពរតតម សនា្អាចក្តូវបនស្ថរលវទិាល័យ/ស្ថរលវទិាល័
យ/វទិាស្ថា នោរ់វធិានការរែាបលណៅតមរក្មិតរបស់មេួនដែលបនក្បក្ពរតតណោយ៖ 

-ណ្វើការដណ្នំាណោយពារយសំែី 
-ណ្វើការក្ពមានជ្ញលាយលរខណ៏្អរសរ 
-ណ្វើការពិន័យជ្ញក្បរ់ 
-ណ្វើការបញ្ឈប់ការងារជ្ញស្ថា ពរ 

៨-អំពីស ពលភាព 
-បទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្អាចណ្វើការដរដក្បបនតមររណី្ចំាចាច់របស់ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន 
-ស្ថស្រស្ថត ចារយ ក្រុមក្បររាវន័ិយ ការយិាល័យហិរញ្ាវតា  និ្្ណ្ណនយយ ការយិាល័យសិរា ទំ្អស់ក្តូវអន វតត
បទបញ្ញា ណនឹះ តមភាររិចេណរៀ្ៗមេួនឲ្យមានក្បសិទធភាព។ 

៩-បទបញ្ញា ណនឹះមានក្បសិទធភាពអន វតតចាប់ពីឆ្ថ្ៃច ឹះហតាណលខាណនឹះតណៅ។ 
 

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

       (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បញគគេិក្) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

បទបញ្ញជ ន្ៃរនុ្ សព្មាបប់ុ្ាលរិ 
ននសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ន................. 

 
ទសសនៈទូសៅ 

បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បញគគេិក្ននស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  ក្តូវបានអនញម័តឈែើមបី
ព្ក្ងឹងការង្ករអភិបាេកិ្ច្បច និងអនញវតតតមគឈក្មាងដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យមានក្បសិទធិ
ភាព្ខពស់ទុំងឈេើរឈបៀបឈរៀបរយ ការង្ករសណាត ប់ធាន ប់សងគម និងសនតិសញខសងគម ក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន
ឱ្យកាន់ដតក្បឈសើរឈ ើង និងឈែើមបបីញគគេិក្ក្គប់របូរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន មានអាក្បបកិ្រោិនងលងនូរ មាន
មនសិកា វជិាា ជីវៈ មានស្នមគគីភាព្ និងឈមាទភាព្ទូេុំទលាយ មានការឈោរព្វន័ិយបានេអ ក្ព្មទុំងឈោរព្ និងអនញ
វតតតមច្បាប់ជាធរមាននានា ដែេមានក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា និងអនញវតតតមឈសច្បក្ាីដ នាុំឈផ្សងៗពី្ស្នក្េ
វទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ ឈែើមបសីឈក្មច្បឱ្យបានឈជាគជ័យស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នសឈក្មច្ប
ក្ុំ ត់ឈច្បញនូវឈោេការ ៍មួយច្បុំនួនែូច្បខាងឈក្កាម៖ 
ព្បការ១៖ អុំពី្ការឈក្ជើសឈរ ើសបញគគេិក្ចូ្បេឈធវើការ៖ 
 បញគគេិក្ដែេក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសចូ្បេបឈក្មើការង្ករឈៅក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. 
បានេញោះក្តដត៖ 

- មានសញខភាព្ កាយសមបទ សីេធម៌ និងអាក្បបកិ្រោិសមរមយ 
- មានក្ក្មិតវបបធម៌និងបទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករស្សបតមតក្មូវការននមញខង្ករដែេក្តូវក្ុំ ត់

ឈក្ជើសឈរ ើស (សក្មាប់បញគគេិក្បឈច្បចក្ឈទស) 
- ឆ្លងកាត់ការវាយតនមលពី្គ ៈក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឱ្យចូ្បេឈធវើបឈក្មើការង្ករ

ស្នក្េបងឈៅតមរយៈឈព្េដែេបានក្ុំ ត់មញននិងក្តូវបានទទួេស្នគ េ់បញគគេិក្ឈព្ញសិទធ 
- ទទួេយក្បាននូវេក្ខខ័ ឌ ការង្ករឈោេការ ៍និងបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/

វទិាស្នា ន 
- ឈធវើកិ្ច្បចសនាការង្ករជាមួយស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 

ព្បការ២៖ អុំពី្ក្បាក់្ឧតាមាការង្ករ 
- បញគគេិក្ក្គប់របូមញននឹងចាប់ឈផ្តើមចូ្បេបុំឈរ ើការង្ករក្តវូក្ុំ ត់ក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករច្បាស់លាស់

ជាមួយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្តមរយៈកិ្ច្បចសនាការង្ករ 
- ក្បាក់្ឧបតាមាក្តវូទូទត់ចាប់ពី្ស្នមីជនចូ្បេបុំឈរ ើការង្ករឈដ្ឋយឈបើក្ជូនចាប់ពី្ស្នមីជនចូ្បេបុំឈរ ើ

ការង្ករ ឈដ្ឋយឈបើក្ជូនក្បាក់្ដខដែេឈៅច្បឈនាល ោះនងៃទី១ ែេ់នងៃទី ០៥ ននដខបនាទ ប់ 
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- បញគគេិក្ក្គប់របូនឹងក្តវូែុំឈ ើងក្បាក់្ដខឧបតាមាការង្ករ និងក្បាក់្ឈេើក្ទឹក្ចិ្បតត ឈដ្ឋយបានឈធវើការ
បដនាមឈមា៉ាង អនញវតតការង្ករឈដ្ឋយមានក្បសិទធភាព្ ឬឈោរព្បានេអតមបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- បញគគេិក្ក្គប់របូនឹងក្តវូកាត់ក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករ ច្បុំឈពាោះបញគគេិក្ដែេមិនឈោរព្ឈមា៉ាងការង្ករ
(មក្ឈធវើការមិនទន់ឈព្េឈវលា ឬ ឈច្បញមញនឈមា៉ាងការង្ករ) អវតតមានោម នច្បាប់ ដតឈេើឈោេ
ការ ៍ក្ុំ ត់ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាតក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឬ ក្បក្ពឹ្តតិខញសពី្
បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងឈដ្ឋយក្បការណាមួយ។ 

ព្បការ៣៖ ការក្ុំ ត់ច្បុំនួននងៃឈធវើការ និងក្ុំ ត់ឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ 
- បញគគេិក្ក្គប់របូរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តវូបុំឈព្ញការង្ករច្បុំនួន

ច្បុំនួន ៦នងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ និងឈធវើការ៨ឈមា៉ាងមួយនងៃ។ សូមបញ្ជា ក់្ស្នក្េវទិាេ័យ.............../
វទិាស្នា ន................. ឈបើក្បុំឈរ ើការង្ករ ០៧នងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ ១២ឈមា៉ាងក្នញងមួយនងៃ ច្បុំដ ក្
បញគគេិក្ទុំងអស់បុំឈព្ញការង្ករឆ្ល ស់ឈវនឈដ្ឋយឈោរព្ច្បាប់ននក្ព្ោះរាជាណាក្ក្ក្មពញជា 

- នងៃឈប់សក្មាក្ បញគគេិក្ក្គប់របូមាននងៃឈប់សក្មាក្មួយនងៃក្នញងមួយសបាត ហ៍ ឈៅតមកាេ
វភិាគដែេបានឈរៀបច្បុំឈដ្ឋយគ ៈក្គប់ក្គងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ (នងៃច័្បនទ-ឈៅរ)៍ ក្ពឹ្ក្ចាប់ពី្ឈមា៉ាង៧:០០ែេ់ឈមា៉ាង ១១:៣០ លាៃ ច្បពី្ឈមា៉ាង ២:
០០ ែេ់ឈមា៉ាង ៥:៣០។ 

ព្បការ៤៖ រឈបៀបរបបឈធវើការង្ករ 
 ក្- បញគគេិក្ក្គប់របូននស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  ក្តូវអនញវតតការង្ករតមដផ្នការ

ទិសឈៅបទបទបញ្ជា  និងឋានញក្ក្មការង្ករក្គប់ក្គង៖ 
- បញគគេិក្មាន ក់្ៗ ឈដ្ឋយមិនគិតពី្ឋានៈក្តវូបានទទួេនូវការឈោរព្សិទធិឯក្ជនឈព្ញច្បាប់ 
- គ ៈក្គប់ក្គងមានភារកិ្ច្បចក្គប់ក្គង ែឹក្នាុំ និងទទូេខញសក្តវូ 
- បញគគេិក្មានភារៈកិ្ច្បចទទួេអនញវតត និងក្បតិបតតិតមគ ៈក្គប់ក្គងក្បក្បឈដ្ឋយការទទួេខញស

ក្តូវខពស់ 
- ទុំនាក់្ទុំនងរវាងបញគគេិក្ដែេមានឋានៈឈសមើ ខពស់ ឬទបជាង ក្តវូដតព្ក្ងឹងមិតតភាព្ ឈសច្បក្តី

ឈោរព្តមរយៈការសនទនាោន  ការជួបជញុំបញគគេិក្ ឬការចូ្បេរមួក្នញងក្មមវធីិក្នញងសងគមនានាឈែើមបី
រក្ា និងបឈងាើននូវច្បុំ ងមិតតភាព្ដែេមានេក្ខ ៈរងឹមាុំ ក្នញងការស្នា បនារវាងោន  និងោន  
បញគគេិក្ និងក្បធាន។ 

 ខ- តមការោិេ័យ ឬដផ្នក្នីមួយៗ 
- មានដផ្នការ និងក្មមវធីិច្បាស់លាស់ជូនបញគគេិក្របស់ខលួន 
- អនញវតតរបបក្បជញុំជីវភាព្ និងឈធវើរបាយការ ៍ជូនគ ៈក្គប់ក្គងឱ្យបានឈទៀតទត់តមឈព្េ

ក្ុំ ត់។ 
ព្បការ៥៖ ការឈក្បើក្បាស់របូសញ្ជា ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន(Logo) សក្មាប់ដ្ឋក់្ឈៅក្ាេេិខិតផ្លូវការ(letter 
Head) របស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. រាេ់េិខិតស្នន មទុំនាក់្ទុំនងការង្ករជាផ្លូវការដែេច្បញោះ
ហតាឈេខាឈដ្ឋយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ ឬ ស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ក្តវូឈក្បើក្បាស់របូសញ្ជា  និង
ក្ក្ដ្ឋសេិខិត របស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ 
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ព្បការ៦៖ ការរក្សាសុវតថភាពការងារ ន្ងិសណ្តា បធ់្នា បក់្សតន្ែងព្វើការ៖ 
- បញគគេិក្ក្គប់របូ ក្តវូឈសលៀក្ពាក់្ឱ្យបានសមរមយ និងសមស្សបក្នញងឈព្េឈមា៉ាងឈធវើការ។ 
- ក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករការរោិេ័យ និងក្ដនលងឈធវើការ បញគគេិក្ក្តូវពាក់្ប័ ណសុំោេ់ខលួន

ដែេឈច្បញឱ្យ និងច្បញោះហតាឈេខាឈដ្ឋយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិា
ស្នា ន ឬគ ៈក្គប់ក្គងថាន ក់្បនាទ ប់ឈផ្ទរសិទធ 

- ក្នញងក្រ ីមានការបាត់បង់ បញគគេិក្ក្តវូរាយការ ៍ជាលាយេក្ខ ៍អក្សរឈដ្ឋយមានការ
បញ្ជា ក់្ទទួេស្នគ េ់ពី្អនក្ក្គប់ក្គងផ្លទ េ់ឈៅកាន់ការរោិេ័យរែាបាេមិនឱ្យឈេើសពី្២៤ឈមា៉ាង 

- ការផ្តេ់នូវប ័ណសុំោេ់ខលួនងមីអាច្បឈធវើឈៅបានដតក្នញងក្រ ីដែេមានមូេឈហតញសតីពី្ការ
បាត់បង់ 

- ប័ ណសុំោេ់ខលួនឈនោះក្តូវក្បគេ់ឱ្យការោិេ័យរែាបាេឈៅឈព្េបញគគេិក្លាឈប់ពី្ការង្ករ។ 
ការក្បគេ់ឈនោះតក្មូវបានោ៉ាងឈហាច្បណាស់មួយនងៃមញនការលាឈប់ពី្ការង្ករ 

- បញគគេិក្ឈបើក្បររងយនត ភាន ក់្ង្ករសនតិសញខ និងក្មមការនីីដផ្នក្អនាម័យ ក្តវូឈសលៀក្ពាក់្ឯក្
សណាា នដែេស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បគេ់ឱ្យឈៅរាេ់ឈមា៉ាងឈធវើការ 

- បញគគេិក្ក្គប់របូអាច្បទទួេឈភ្ៀវផ្លទ េ់ខលួនឈៅក្ដនលងឈធវើការ ឬ ឈៅការោិេ័យរបស់ខលួនបាន
ែរាបណាមិនឈធវើឱ្យរ ុំខានែេ់ការបុំឈព្ញការង្ករននក្ដនលងឈធវើការ ឬ ការោិេ័យរបស់ខលួន
ឈនាោះ។ ក្នញងក្រ ីចាុំបាច់្បបញគគេិក្គួរជួបឈភ្ៀវផ្លទ េ់ខលួនឈៅក្ដនលងឈដ្ឋយដ ក្មួយឈដ្ឋយសញុំការ
អនញញ្ជា តនូវឈព្េឈវលាពី្គ ៈក្គប់ក្គងខលួនផ្លទ េ់ 

- បញគគេិក្ក្គប់របូមិនក្តវូទុំនាស់ ឬ ក្បកាន់បក្សពួ្ក្ក្នញងអងគភាព្។ ក្តូវឈច្បោះឈោគយេ់ និងជួយ
ោន ឈៅវញិឈៅមក្ឈៅឈព្េមានធញរៈឈែើមបរីក្ាភាព្នងលងនូរជាបញគគេិក្េអរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ
.............../វទិាស្នា ន.................។ 

ព្បការ៧៖ ការរក្សាឧបក្សរណ៍សម្ភា រៈការងារ៖ 
- ក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករបញគគេិក្មាន ក់្ៗក្តវូក្បងុក្បយ័តនច្បុំឈពាោះសញវតាិភាព្ការង្កររបស់ខលួន

ឈដ្ឋយឈក្បើក្បាស់ឧបក្រ ៍សមាា រៈ ការពារសញវតាិភាព្ ឈែើមបីឈច្បៀសវាងឈក្ោោះថាន ក់្ឈដ្ឋយក្បការ
ឈផ្សងៗក្នញងឈព្េបុំឈព្ញការង្ករ 

- បញគគេិក្ក្តូវឈច្បោះដងរក្ា និងការពារក្ទព្យសមបតតិ សមាា រៈ មឈធាបាយ ឬ ឧបក្រ ៍របស់
ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................  និងក្តូវឈច្បោះឈក្បើក្បាស់ក្បក្បឈដ្ឋយភាព្សនសុំ
សុំនច្ប និងក្បងុក្បយ័តនខពស់ 

- ហាមឈក្បើក្បាស់រាេ់ក្ទព្យសមបតតិ និងធនធានរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ.........../វទិាស្នា ន.............. 
ឈែើមបីបឈក្មើផ្េក្បឈោន៍ផ្លទ េ់ខលួន ឬ ឈែើមបកិី្ច្បចនឈោបាយរបស់គ បក្សណាមួយ។ ក្នញង
ក្រ ីបញគគេិក្ណាមួយបងាឱ្យមានការខូតខាត ឈធវើឱ្យមានការខូតខាត ឬបាត់បង់ឈដ្ឋយការ
ឈធវសក្បដហសនូវឧបក្រ ៍សមាា រៈ ឬក្ទព្យសមបតតិរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្នញង
សមតាកិ្ច្បច និងឈព្េឈវលាដែេខលួនក្ុំព្ញងទទួេខញសក្តូវ នឹងក្តូវទទួេការពិ្ន័យែូច្បមានដច្បង
ក្នញងកិ្ច្បចសនាការង្ករ។ 

ព្បការ៨៖ ក្មមសិទធិបញ្ជា  និងការឈក្បើក្បាស់ព័្ត៌មានស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ព័្ត៌មានរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................គឺជាក្ទព្យដែេសាិតឈៅឈក្កាមការ

ក្គប់ក្គងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ក្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ ឬឈក្បើក្បាស់តមការឯក្ភាព្ 
តមឈោេការ ៍នផ្ទក្នញង និងរក្ាឈក្កាមសិទធបញ្ជា  
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- រាេ់ការមានឈច្បតនាឈែើមបីឈក្បើក្បាស់ក្ទព្យសមបតតិបញ្ជា របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន
ចាុំបាច់្បមានការអនញញ្ជា តយេ់ក្ព្មពី្ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ជាមញនសិន 

- បញគគេិក្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមិនក្តូវបង្កា ញឈៅខាងឈក្ៅរាេ់ព័្ត៌មានសុំខាន់
ណាមួយដែេបានបញ្ជា ក់្ឈដ្ឋយគ ៈក្គប់ក្គង ឈដ្ឋយោម នការអនញញ្ជា តឈ ើយ។ ក្នញងក្រ ី
ការខក្ខានមិនឈោរព្តមឈោេការ ៍ឈនោះនឹងក្តូវទទួេខញសក្តូវច្បុំឈពាោះមញខច្បាប់ជាធរមាន។ 

ព្បការ៩៖ អវតតមាន និងសិទធិឈច្បញចូ្បេដនលងឈធវើការ 
- បញគគេិក្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តូវដតច្បញោះហតាឈេខា ក្នញងបញ្ា ី

វតតមានក្បចាុំនងៃឈព្េវតតមាន 
- បញគគេិក្ក្គប់របូក្តូវអនញវតតច្បាប់កិ្ច្បចសនាការង្ករ សតីពី្ការឈប់សក្មាក្ និងឈសច្បក្តីក្បកាស

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

- បញគគេិក្ក្គប់របូរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្តវូមានសមតាភាព្ ក្គប់
ក្ោន់ក្នញងការបុំឈព្ញការង្ករជុំនាញរបស់ខលួន និងក្តូវបឈងាើនឈ ើងជាបនតបនាទ ប់ និងឥតឈប់
ឈរនូវក្ក្មិតសមតាភាព្ក្នញងវជិាា ជីវៈរបស់ខលួន 

- បញគគេិក្ក្គប់របូរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន...............មានសិទធិសញុំឈៅឈរៀនវជិាា ជីវៈ
បដនាមនិងក្តវូយេ់ក្ព្មពី្ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន  ឈហើយ
រាេ់ការច្បុំណាយឈផ្សងៗជាបនទញក្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

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

ព្បការ១១៖ ការលាឈប់ពី្ការង្ករ៖ 
បញគគេិក្ក្គប់របូ អាច្បមានសិទធិលាឈប់ពី្ការង្ករបានក្គប់ឈព្េឈវលា ឈដ្ឋយក្ោន់ដតផ្តេ់ែុំ ឹង 

ជូនស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នជាលាយេក្ខ ៍អក្សរឱ្យបានរយៈឈព្េ ១ដខជាមញន ឈដ្ឋយបញ្ជា ក់្ពី្មូេឈហតញ
ច្បាស់លាស់ និងនងៃ ដខ ដែេក្តវូឈប់។ ក្នញងរយៈឈព្េឈក្តៀមឈប់ពី្ការង្ករ បញគគេិក្ក្តូវឈរៀបច្បុំឯក្ស្នរ និងសមាា
រៈឈផ្សងៗដែេជាសមបតតិស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នផ្តេ់ជូនឱ្យឈក្បើក្បាស់ក្នញងការបុំឈព្ញការង្ករមក្ស្នក្េវទិា
េ័យ/វទិាស្នា នវញិ។ ក្នញងក្រ ីដែេបញគគេិក្លាឈប់ពី្ការង្ករឈដ្ឋយោម នមូេឈហតញច្បាស់លាស់ ឬ ព្ញុំបានផ្តេ់
ែុំ ឹងជូនស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នជាមញន បញគគេិក្ឈនាោះនឹងព្ញុំទទួេនូវក្បាក់្ឧបតាមាការង្ករច្បញងឈក្កាយ ឬអតា
ក្បឈោជន៍ពី្ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈ ើយ។ 
ព្បការ១២៖ ការបញ្ឈប់ពី្ការង្ករ៖ 

 បញគគេិក្នឹងក្តូវបញ្ឈប់ពី្ការង្ករក្នញងក្រ ីពិ្ឈសសណាមួយ ឈដ្ឋយក្ោន់ដតជូនែុំ ឹងរយៈឈព្េ 
០១ដខជាមញន។ ក្រ ីបញ្ឈប់មានែូច្បជា៖ 

- បានក្បក្ពឹ្តតិនូវក្ុំហញសធៃន់ធៃរខញសពី្េក្ខខ ឌ  និងបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន 

- អសមតាភាព្ក្នញងការបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចដែេស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានក្បគេ់ជូន 
- ជាប់ពាក់្ព័្នធនឹងបទឧក្កិ្ែាឈផ្សងៗ។ 
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ព្បការ១៣៖ អុំពី្សញព្េភាព្៖ 
បញគគេិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាវន័ិយ ការោិេ័យរែាបាេនិងបញគគេិក្ ការោិេ័យសិក្ា គ ៈក្មម

ការក្ប ងនានាននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នទុំងអស់ក្តូវអនញវតតបទបញ្ជា ឈនោះ ឈដ្ឋយស្នម រតីទទួេ
ខញសក្តវូ និងតមភារកិ្ច្បចឈរៀងៗខលួនឱ្យមានក្បសិទធភាព្។ 

 
បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងឈនោះ អាច្បដក្ដក្បបានឈៅតមតក្មូវការ និងកាេៈឈទសៈចាុំបាច់្ប។ បទបញ្ជា

នផ្ទក្នញងឈនោះមានក្បសិទធភាព្អនញវតតចាប់ពី្នងៃច្បញោះហតាឈេខាឈនោះតឈៅ។ 
 

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

               (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បណាណ េ័យ)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ន.................  

(English Name of University/Institute)                   
  

បទបញ្ញជ ន្ៃរនុ្ សព្មាប ់
បណាណ លយ័ននសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ន................. 

 
បទបញ្ជា នផ្ទក្នញងបណាណ េ័យឈនោះ គឺឈធវើឈ ើងសក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ឈៅក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. ក្នញង

ឈោេបុំ ងឈែើមបីធានាឱ្យបាននូវរឈបៀបឈរៀបរយ វន័ិយ និងសណាត ប់ធាន ប់េអ ក្នញងការចូ្បេសិក្ាស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណ េ័យរបស់
ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.................។ ឈែើមបីការក្គប់ក្គង និងដងរក្ារតនសមបតតិឈនោះឱ្យបានគង់វងសយូរអដងវង និងរក្ាសិទធិ
ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករ សូមអនក្អាន និងអនក្ស្ស្នវក្ជាវក្គប់របូ ក្តូវអនញវតតតមបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងរបស់បណាណ េ័យែូច្បតឈៅ៖ 

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

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

               
 

(ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរេូក្ខខ ឌ និងវធិានក្នញងការឈក្ជើសឈរ ើសស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ ក្ពឹ្ទធបញរស និងក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

លរខខណ្ឌ  និ្វិធានរនុ្ ការសព្ជើសសរ ើសសារលវិទាធិការ/នាយរ ព្ររទធបុរស  
ព្បធានសដ្ា៉ា តមឺ្៉ា្់ននសារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ន................. 

 ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន................. (English Name of University/Institute) មានរច្បនាសមព័នធ
ក្គប់ក្គងឈដ្ឋយក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ក្ក្មុក្បឹក្ាប ឌិ តវទិាស្នស្រ្សត និងក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតតិ។ ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ា
ក្បតិបតតិែឹក្នាុំឈដ្ឋយស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ ដែេមានស្នក្េវទិាធិការរង/នាយក្រង ក្បធានការោិេ័យ 
និងក្បធានឈែបា៉ាតម៉ាង់ជាឈសនាធិការសក្មាប់ការង្ករក្បតិបតតិក្បចាុំនងៃ។ 

១-លរខខណ្ឌ ននការសព្ជើសសរ ើសសារលវិទាធកិារ/នាយរ 
- ឈបក្ខជនមានសញ្ជា បក្តចាប់ពី្បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ឈ ើង 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានបទពិ្ឈស្នធឈេើការង្ករក្គប់ក្គងឧតតមសិក្ាោ៉ាងតិច្ប០៥ឆ្ន ុំ 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានអាក្បបកិ្រោិ និងក្ក្មសីេធម៌ 
- ឈបក្ខជនក្តូវមានកាយសមបទ និងឈព្េឈវលាក្គប់ក្ោន់ 
- ក្តូវច្បញោះកិ្ច្បចសនាការង្ករជាមួយនឹងក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេតមការក្ុំ ត់។ 

២-នីតវិិធី និ្វិធានការសព្ជើសសរ ើសសារលវទិាធិការ/នាយរ 
- ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេជាអនក្ឈក្ជើសតុំងស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្។ ការឈក្ជើសឈរ ើសតុំងដផ្អក្ឈៅឈេើ

េក្ខ :សមបតតិរបស់ បញគគេរមួមានសមតាភាព្ សីេធម៌ បទពិ្ឈស្នធន៍ការង្ករ និងការង្ករទុំនាក់្
ទុំនងេអជាមួយអនក្ពាក់្ព័្នធ 

- ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេក្តូវក្ុំ ត់អា តតិ និងេក្ខខ ឌ សុំរាប់ការឈក្ជើសឈរ ើសស្នក្េវទិាធិការ/
នាយក្តមរយៈការឈបាោះឈឆ្ន តឈដ្ឋយយក្សុំឈេងភាគឈក្ច្បើនននសមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ 

- ផ្សព្វផ្ាយជាស្នធារ ៈោ៉ាងទូេុំទូលាយ តមរយៈស្នរព័្ត៌មាន ការបិតក្បកាស និងតមក្បព័្នធ
ស្នរឈអ ិច្បក្តនិូច្ប។ 

៣-តនួាទីនិ្ ភាររចិចរបសស់ារលវិទាធិការ/នាយរ 
ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានសិទធឈព្ញឈេញឈែើមបីក្គប់ក្គងឈេើការង្ករ

សិក្ាធិការ ក្គប់ក្គងរែាបាេឈៅ ការក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងក្មមវធីិសិក្ានានា  និងឈោរព្
តមអនញក្កឹ្តយ  បទបញ្ាតតិ  និងច្បាប់នានាដែេបានក្ុំ ត់។                                                                                                                                                  
តួនាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្ក្តូវ៖ 

- ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករសិក្ាធិការ ការង្ករក្គប់ក្គងរែាបាេ ការង្ករអនញវតត និង អភិវឌ្ឍន៍ឈោេ
នឈោបាយដែេអនញម័តឈដ្ឋយក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ 

- ែឹក្នាុំឈរៀបច្បុំដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតសក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
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- ឈក្ជើសឈរ ើសនិសសិតឲ្យចូ្បេឈរៀនអនញឈលាមតមការដ នាុំរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា 
- ចូ្បេរមួពាក់្ព័្នធជាមួយការវាយតនមលគញ ភាព្នផ្ទក្នញងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈធវើរបាយការ ៍រាេ់សក្មមភាព្សិក្ាជូនក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និង កី្ឡាឲ្យបានឈទៀងទត់ 
- ឈោរព្និងអនញវតតតមស្នរាច្បរនិងឈសច្បក្តីដ នាុំរបស់រដ្ឋា ភិបាេ 
- ទទួេខញសក្តូវការង្ករក្គប់ក្គងទូឈៅក្បចាុំនងៃរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ទទួេបនទញក្អនញវតតសុំឈរច្បកិ្ច្បចការទុំងឡាយរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្ព្មទុំងដ្ឋក់្ឲ្យ

ែុំឈ ើ រការនូវឈោេ 
នឈោបាយដែេបានក្ុំ ត់ឈដ្ឋយស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 

- ឈរៀបច្បុំការង្ករអងគក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្បតិបតតិ 
- ឈរៀបច្បុំគុំឈរាងងវកិារក្បចាុំឆ្ន ុំសុំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន 
- ឈធវើរបាយការ ៍ក្បចាុំឆ្ន ុំឈេើរាេ់សក្មមភាព្គ ឈនយយហិរញ្ាវតតញក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈហើយដ្ឋក់្ជូនក្ក្ុម

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

អុំណាច្ប និងឈៅតមេក្ខនតិក្ៈ ក្ព្មទុំងបទបញ្ាតតិែនទឈទៀតសតីពី្បញ្ជា ឈនោះ។ ស្នក្េវទិាធិការ/នាយក្គឺបុំឈព្ញ
រាេ់មញខង្កររែាបាេ និងការក្គប់ក្គងទុំងឡាយដែេក្តូវបានក្បគេ់ឲ្យតមេក្ខនតិក្ៈស្នក្េវទិាេ័យ.............../
វទិាស្នា ន................. និងតមឈសច្បក្តីសឈក្មច្បរបស់ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ។ 

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

                    ហតាឈេខា 
 
 
 

               (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូញ្ា ីរាយនាមគ :ក្គប់ក្គង) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

បញ្ជរីាយនាម្្ណ្:ព្្ប់ព្្្ 
 
លរ នាម្ សភទ តួនាទី រព្ម្ិតសញ្ញា បព្ត ជុំនាញ 
១  ក្បុស ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង 
២  

ក្បុស 
សមាជិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង

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

ក្ញុំព្យូទ័រ 
៦  ក្បុស ស្នក្េវទិាធិការ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង 
៧  ក្បុស ស្នក្េវទិាធិការរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង

ពា ិជាក្មម 
៨  ក្បុស ស្នក្េវទិាធិការរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ក្គប់ក្គង 
៩  ស្សី ក្ពឹ្ទធបញរស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ព័្ត៌មានវទិា 
១០  ស្សី ក្ពឹ្ទធបញរស ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ភាស្នអង់ឈគលស 
១១  ក្បុស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត នីតិស្នស្រ្សត 
១២  ក្បុស ក្ពឹ្ទធបញរសរង ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត គ ឈនយយ 
១៣  ក្បុស ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ឈផ្សងៗ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ហិរញ្ាវតាញ 
១៤  ស្សី ក្បធានការោិេ័យឈផ្សងៗ ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត ភាស្នអង់ឈគលស 
១៥  

ក្បុស 
ក្បធានឈែបា៉ា តឺម៉ាង់ថាន ក់្ឆ្ន ុំ
សិក្ាមូេដ្ឋា ន 

ប ឌិ ត/អនញប ឌិ ត វទិាស្នស្រ្សត 
ក្សិក្មម 

១៦      
                                      

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

             (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរកូ្បវតតិរបូគ ៈក្គប់ក្គង) 

RBHraCaNacRkkm<úCa 
Cati sasna RBHmhakSRt 

 

~ ~ ~~ ~ ~ 

  

CIvRbvtþisegçb 
k> Bt’manpÞal;xøÜn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X> RbvtiþsikSa 
- qñaMsikSaenAkMrit]tþmsikSa³ 

qñaMbBa©b;karsikSa kMritsBaØabR½t ÉkeTs saklviTüal½yEdl 

)anecjsBaØabR½t 

epSg² 

 
 briBaØabR½tCan;x<s; 

  

  
briBaØabR½t 

  

  
  

របូថ្ត 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរកិូ្ច្បចសនា) 

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

        htßelxasamIxøÜn 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

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

រិចចសនាការងារ 

ភា្ី «រ» ៖ ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន................. 
ភា្ី «ម» ៖ ណលារ/ណលារស្រសី......................................ណរើតឆ្ថ្ៃទី..........ដម...................ឆ្ន ំ ជនជ្ញតិ..................... 
ស្ថន រ់ណៅនៃឹះណលម............នេូវណលម..............ក្រមុទី............េូមិ..........................ឃ ំ/សងាក ត់................................... 
ស្រសុរ/ម័ណ្ឌ ................................ណមតត/រាជធានី........................................ទូរស័ពៃណលម.....................................។ 
ភា្ីទំ្ពីរបនក្ពមណក្ពៀ្រន ែូចខា្ណក្កាម៖ 
ព្បការ ១.-  

ភា្ី «រ» យល់ក្ពមទទួលយរភា្ី «ម» ឱយចូលបណក្មើការងារណៅស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នជ្ញ 
ក្្ូបណក្្ៀនណក្ៅណមា៉ា្/ណពញណមា៉ា្ណលើម មវជិ្ញា ................................................................................ ណៅ
រន ្ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................។                                               

ភា្ី «ម» យល់ក្ពមទទួលក្បរ់រឆ្ក្មចំនួន...................................ែ លាេ រ សក្មាប់ ០១ ណមា៉ា្។  
ព្បការ ២.-  

ភា្ី «ម» ក្តូវណររពតមបទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយឱយបនម ឺ្មា៉ា ត់ និ្អន វតតការងារ ឱយ
បនសណក្មចតមភាររិចេដែល ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................ក្ប្ល់ជូន។  
ព្បការ ៣.- 

រន ្ររណី្មាន  ្រៈចំាបច់ ភា្ី «ម» មានភាររិចេររក្្ូមរជំនួសរន ្រក្មិតក្បហារ់ក្បដហល ដែល
និសសិតរ៏ែូចជ្ញស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា នអាចទទួលយរបន។ ណៅណពលព ំអាចររក្្ូមរ ជំនួសបន 
ភា្ី «ម» ក្តូវជូនែំណ្រ ្មរស្ថរលវទិា្ិការ/នាយរ ឬ ការយិាល័យសិរា ឱយបនម ន ៤៨ណមា៉ា្ ណែើមបី
មានលទធភាពណ្វើការផ្លេ ស់បតូររមមវ ិ្ ីសិរា ឬ ជូនែំណ្រ ្ែល់និសសតិ។ រន ្ររណី្ អវតតមានណោយព ំមាន
ក្្ូមរជំនួស ឬ ព ំបននតល់ព័ត៌មានមរ ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន  ភា្ី «ម» ក្តូវទទួលម សក្តវូចំណពាឹះ
ម មនិសសិតរ៏ែូចជ្ញ ស្ថរលវទិាល័យ.............../វទិាស្ថា ន.................។ 
ព្បការ ៤.- 

រិចេសនាណនឹះអន វតតសក្មាប់រយៈណពល..............្ិតចាប់ពីឆ្ថ្ៃច ឹះហតាណលខាតណៅ និ្ក្តូវបនបនត 
សក្មាប់រយៈណពលែដែលរន ្ររណី្ព ំមានការជូនែំណ្រ ្ជ្ញលាយល័រខអរសរ ណោយភា្ីទំ្ស្ខា្ 
សតីពីការបញ្េ ប់រិចេសនា។ ភា្ី «ម» ចូលបណក្មើការងារចាប់ពីឆ្ថ្ៃទី ....... ដម.............ឆ្ន ំ..................។ 
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ព្បការ ៥.- 
រន ្ររណី្ភា្ី «ម» ក្បក្ពរតតនៃ យពីបទបញ្ញា ឆ្នៃរន ្សក្មាប់ស្ថស្រស្ថត ចារយ ឬ ក្បក្ពរតតអំណពើដែលនំាឱយ

មូចនលក្បណយាជន៏ ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន ភា្ី «រ» អាចបញ្ឈប់ការងាររបស់ភា្ី «ម» បនម ន
ណពលរំណ្ត់ឆ្នរិចេសនា។ ក្បសិនណបើភា្ី «ម» ច្់បញ្ឈប់រិចេសនាម នណពលរំណ្ត់ ក្តូវជូនែំណ្រ ្
ជ្ញលាយល័រខអរសរមរភា្ី «រ» ឱយបនយា៉ា្តិចពីរដមម ន និ្មានការយល់ក្ពមពី ភា្ី «រ» ជ្ញម ន 
ណលើរដល្ដតររណី្ក្បធានសរតិ ណោយមានឯរស្ថរ និ្េសត ត្ជ្ញរ់ដសត្ ដែល អាចយរជ្ញការបន។ 
ព្បការ ៧.- 

ភា្ីទំ្ពីរក្តវូណររព និ្អន វតតឱយបនក្តវូតមមេរមស្ថរឆ្នក្បការដែលមានដច្រន ្រិចេសនា។ 
រន ្ររណី្ភា្ីណ្តមួយមិនណររពតមរិចេសមាណនឹះ ក្តូវទទួលម សក្តូវចំណពាឹះម មចាប់ជ្ញ្រមាន។ 
 រិចេសនាណនឹះមានក្បសិទធភាពចាប់ពីឆ្ថ្ៃច ឹះហតាណលខាណនឹះតណៅ។ 
                                        ឈធវើឈៅ..................នងៃទី.............ដខ...............ឆ្ន ុំ...............  

ហតាសលខា ឬ សាន ម្សម្នដ្                  ហតាសលខា ឬ សាន ម្សម្នដ្  

 

                       ភា្ី «រ»                                 ភា្ី «ខ»  
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(ឧទហរ ៍ជាគុំរកូ្មមវធីិសិក្ាសក្មាប់ក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តរង) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

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

រម្មវិធីសរិា  

ព្បសភទ៖ ការអប់រ ុំបណ្តុ ះបណាត លបសចចរសទស និ្វិជាជ ជីវៈ 

ម្ហាវិទាលយ័៖ ……………………………………  

សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់៖ …………………………………………. 

ម្ុខជុំនាញ៖ …………………………………………. 

រព្ម្ិត៖ ៥ (បរញិ្ញា បព្តរ្បសចចរសទស/ឯរសទស/បសចចរវទិា) 

១.ឈោេបុំ ង 

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

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

២.ឱ្កាសការង្ករ 

 ឈក្កាយពី្ទទួេបានបរញិ្ជា បក្តរងបឈច្បចក្ឈទស/ឯក្ឈទស …. អនក្សិក្ាអាច្បទទួេបាននូវឱ្កាស
ការង្ករែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

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

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

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

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

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

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

ខ.ជុំនាញក្នញងការគិត (Cognitive Skills) 

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

គ.ជុំនាញទុំនាក់្ទុំនងអនតរបញគគេនិងការទទួេខញសក្តវូ (Interpersonal Skills and  Responsibility) 

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

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

Communication) 

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

ង.ជុំនាញចិ្បតតច្បេនា (Psychomotor Skills) 

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

៤.េក្ខខ ឌ ននការចូ្បេឈរៀន 

អនក្សិក្ាក្តូវ៖ 

 មានសញ្ញា រត្ររលច្ចកលទ្យស និងវជិាា រីវៈ៣ (កត្មិរ៤) ឬ 

 ក្ប ងធាល ក់្មធយមសិក្ាទញតិយភូមិ ឬ 

 មានវវញិ្ញា រនរត្រថ្នោ ក់នោ ំសិកាមូលោា ន ឬ 

 មានសញ្ញា រត្រតែលមានរនមៃលសម ើ 
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 ……………………………………………………………………………………… 

៥.ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្ត 

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

៦.មញខវជិាា ក្នញងក្មមវធីិសិក្ា  

មុខវជិ្ជា គ រ្ឹះននឯកដេស 

(Basic Major Subjects) 
 

មុខវជិ្ជា សន លូនន 

ឯកដេស 
 (Core Major Subjects) 

មុខវជិ្ជា សគាប់

ការអប់រំេូដៅ 

(Subjects for 
General 
Education) 

មុខវជិ្ជា ដៅកន ុងឯក

ដេសណាមួយ 
 (Elective Major 
Subjects) 

(មិនចំបាច្់រំលលច្ 

កន ុងករណីត្រឹឹះសាន ន

ឧរតមសិកាមិន

អនុវរតតមត្រព័នធ

លត្កឌីរ) 

1.  ………………. 
2.  ………………. 

 

1. ………………… 
2.  ………………. 

1. ……………  
2. ……………   

1. ……………  
2. ……………  

៧.រច្បនាសមព័នធក្មមវធីិសិក្ា 

 ឆ្ន ុំទី១ 
ឆ្មាសទី១ ឆ្មាសទី២ 

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

ច្បុំនួនសរញប  ច្បុំនួនសរញប  
 

 

 

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

ច្បុំនួនសរញប  ច្បុំនួនសរញប  
 

សាំគាល់៖  ចំ្ល ឹះោរសរលសរចំ្នួនលត្កឌីរសត្មារ់មុខ្វជិាា នីមួយៗរួរអនុវរតែូច្ខាងលត្ោម៖ 

- ៣ មាននយ័ថ្នោរសិកាកន ុងថ្នោ ក់មាន៣លត្កឌីរ 

- ៣ (២.១.០) មានន័យថ្នោរសិកាកន ុងថ្នោ ក់មាន២លត្កឌីរ និងោរសិកាត្ររិររត ិកន ុងត្រឹឹះសាន នឧរតមសិកា

ផ្ទា ល់មាន១លត្កឌីរ  

- ៣ (២.០.១) មានន័យថ្នោរសិកាកន ុងថ្នោ ក់មាន២លត្កឌីរ និងោរអនុវរតជាក់តសត ង (Fieldwork) មាន១លត្កឌី

រ 

៨. ការបញ្ជា ក់្អុំពី្ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្តសក្មាប់ការសិក្ាក្បតិបតតិ និងការអនញវតតជាក់្ដសតងតមមញខវជិាា  / វស័ិ
យការង្ករ 

មញខវជិាា  / វស័ិយការង្ករ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្ត 
ការសិក្ាក្បតិបតតិ 

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

១.   
២.   
៣.   

 

សាំគាល់៖ ចំ្ល ឹះវសិ័យោរងារ សាមីត្រឹឹះសាន នឧរតមសកិាអាច្លរៀរចំ្ោច់្លោយតែកពីមុខ្វជិាា  លហើយអាច្រិរជា

លត្កឌីរកន ុងកមម វធីិសិកា ឬជាោររតននមលត្កឌីរ អាត្ស័យលលើោរសលត្មច្ររសស់ាមុីត្រឹឹះសាន នផ្ទា ល់។ 

៩. លកខខណ្ឌ កន ុងការេេួលបនសញ្ញា បគត 

អោកសិកាទ្យទួ្យលបានសញ្ញា រត្រររញិ្ញា រត្ររងរលច្ចកលទ្យស / ឯកលទ្យស លនឹះ តមរយៈ៖ 

- សិការញ្ច រ់មុខ្វជិាា ទងំអស់លោយលជាររ័យ តមចំ្នួនលត្កឌីរតែលបានកំណរ់កន ុង 

កមម វធីិសិកា 

- បានរំលពញោរចុ្ឹះកមមសិកាតែលបានកំណរ់កន ុងកមម វធីិសិកា 

- ត្រែងរញ្ចរ់ (អាច្រញ្ច លូោរត្រែងអនុវរត) ឬោរ រសារណា ជារ់ជាសាន ពរ 

- …………………………………………………………………………………………… 
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១០. ដ ម្ ឹះសញ្ញា បគតដេលនិសសិតជ័យលាភីនរងេេួលបន៖ ររញិ្ញា រត្ររងរលច្ចកលទ្យស /  ឯកលទ្យស ….. 

សុំោេ់៖ ច្បុំនួនឈក្ក្ឌី្តអបបបរមិាសក្មាប់ក្ក្មិតបរញិ្ជា បក្តរងមានច្បុំនួន៦០ឈក្ក្ឌី្ត។                                                                                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

មហាវិទ្យាលយ័ … 
ដេប៉ា តឺម៉ាង ់… 
បរិញ្ញា បត្រ … 

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

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

២. លទធ្លសរិារ ុំររ្ ទុរ 

បនាទ ប់ពី្បញ្ច ប់ការសិក្ាមញខវជិាា  ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ និសសតិនឹងអាច្ប៖ 

CLOs  PLOs 
CLO1: វភិា្បញ្ញា ទរ់ទ្នរ្ភាពជ្ញអនរែររនំារន ្ស្ថា ប័នណ្តមួយ។ 11, 12 
CLO2: បណ្កើតក្របម័ណ្ឌ ភាពជ្ញអនរែររនំារបស់មេួនសក្មាប់ការបំណពញភាររិចេរន ្ 
ស្ថា ប័នឱយមានភាពក្បណសើរ។ 

11, 12, 13, 

CLO3: បងាា ញពីទំន រចិតតរន ្ការក្បស្រស័យទំនារ់ទ្ជ្ញមួយអនរែឆ្ទ។ 11,12,13 
CLO4: ក្បកាន់ខាា ប់ស្ថម រតីណ្វើការជ្ញក្រមុ។ 11,12,13 
CLO5: ណ្វើបទបងាា ញអំពីក្របម័ណ្ឌ ភាពជ្ញអនរែររនាំនិ្លទធនល្ណក្មា្
ក្បរបណោយភាពណជឿជ្ញរ់។ 

14 

៣. តរា្បែ្់សម្សរៀន សរម្មភារសរៀននិ្បសព្្ៀន និ្ ការវាយតនម្ែ  

ស
បាត
ហ៍ 

CLOs LLOs ខលឹមស្នរឈមឈរៀន Teaching 
and 

Assessment សក្មមភាព្បឈក្ងៀន ឈរៀន 
និងវាយតនមល 
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Learning 
Activities 

១   ឈមឈរៀនទី១៖ ឈសច្បក្តី
ឈផ្តើមននភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ 

-  -  - ការដ នាុំអុំពី្មញខ
វជិាា  

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

- និសសិតគិតអុំពី្អនក្
ែឹក្នាុំណាមាន ក់្ដែេ
ខលួនបានស្នគ េ់ រចួ្ប
ឈរៀបរាប់ក្បាប់និសសតិ
ែនទឈទៀត។ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

២   ឈមឈរៀនទី២៖ ក្ក្ម
សីេធម៌ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំ 

-  -  - និសសិតក្តូវអានឈម
ឈរៀនមញនមក្ថាន ក់្ 

- ក្ក្ុមពិ្ភាក្ា និងបទ
បង្កា ញ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 
ក្រ ីសិក្ាទី ១  

៣   ឈមឈរៀនទី៣៖ Trait 
Approaches 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួគុំនិត
វភិាគ និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 
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- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ Trait 
Leadership របស់
ខលួន 

៤   ឈមឈរៀនទី៤៖ ភាព្ជា
អនក្ែឹក្ដបបបឈក្មើ 
(Servant 
Leadership)  

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួគុំនិត
វភិាគ និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ភាព្ជាអនក្
ែឹក្ដបបបឈក្មើរបស់
ខលួន 
ក្រ ីសិក្ាទី២ 

៥   គឈក្មាង (Project) -  -  - និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ 
និងក្ុំ ត់បញ្ជា ណា
មួយដែេឈក្ើតមាន
ឈ ើងក្នញងសហគមន៍ 

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

  និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុក្នញង
ថាន ក់្ឈែើមបីឈរៀបច្បុំរបាយ
ការ ៍ ឈដ្ឋយមានជុំនួយ
ពី្ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

៧   បទបង្កា ញអុំពី្េទធ
ផ្េនន Project  

-  -  - និសសិតទុំងអស់ឈធវើ
បទបង្កា ញអុំពី្
គឈក្មាង និងេទធ
ផ្េ 

- ស្នស្រ្ស្នត ចារយ និង
និសសិតែនទឈទៀតសួរ
សុំ ួរ និងផ្តេ់
ព័្ត៌មានក្ត ប់  

៨ 
 
 
 
 

-  -  - រ ុំេឹក្ឈមឈរៀន
សក្មាប់ការ
ក្ប ងពាក់្ក្
ណាត េ ឆ្មាស 

- ការក្ប ងពាក់្
ក្ណាត េ 
ឆ្មាស  

   

៩   ឈមឈរៀនទី៥៖ 
Transformational 
Leadership 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួគុំនិត
វភិាគ និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមល
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អុំពី្Transformational 
leadership របស់ខលួន 
ក្រ ីសិក្ា ៣ 

១០   ឈមឈរៀនទី៦៖ 
Situational 
Leadership 

-  -  - ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈេើក្
ក្រ ីសិក្ា 

- និសសិតឈធវើការជាក្ក្មុ
ឈែើមបីចូ្បេរមួគុំនិត
វភិាគ និងឈដ្ឋោះ
ស្ស្នយបញ្ជា ក្នញង
ក្រ ីសិក្ាឈនោះ 

- បទបង្កា ញរបស់
ស្នស្រ្ស្នត ចារយ 

- និសសិតបុំឈព្ញក្ក្មង
សុំ ួរឈែើមបីវាយ
តនមលអុំពី្ situational 
leadership របស់ខលួន 

ក្រ ីសិក្ា ៤ 
១១   ការបឈងាើតក្ក្បខ័ ឌ

ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 
(Development of 
leadership 
framework) 

-  -  - រ ុំេឹក្ក្ទឹសតីននភាព្ជា
អនក្ែឹក្នាុំដែេបាន
សិក្ា 

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

  និសសិតសិក្ាអុំពី្គុំរ ូនិង
រឈបៀបឈរៀបច្បុំក្ក្បខ័ ឌ
ភាព្ជាអនក្ែឹក្នាុំ 

១៣ -  -  - ការឈក្តៀម
ឈរៀបច្បុំឈធវើ      
បទបង្កា ញ 

- ការរ ុំេឹក្ឈម
ឈរៀនសក្មាប់
ក្ប ងបញ្ច ប់
ឆ្មាស 

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

១៤   បទបង្កា ញ    និសសិតឈធវើបទបង្កា ញអុំពី្
ក្ក្បខ័ ឌ ភាព្ជាអនក្
ែឹក្នាុំរបស់ខលួន 

១៥   ក្ប ងបញ្ច ប់ឆ្មាស    
៤. តរា្វិធីសាន្តសតវាយតនម្ែ 

ល.រ. វ ិ្ ីស្ថស្រសតវាយតឆ្មេ ភា្រយ ឆ្នពិនៃ 
សរ ប 

ភាពណនេើយតបឆ្នវ ិ្ ីស្ថស្រសត
វាយតឆ្មេណៅនរ្លទធនល
សិរារពំរ្ទ រនីមួយៗ 

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

 

៥. បទបញ្ញជ ន្ៃរនុ្ ទារ់ទ្នរ្ការសរិា និ្ វាយតនម្ែការសរិា សព្មាប់និសសតិ 

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

កិ្ច្បចការដែេបានឈធវើ។ 

៦. សសៀវសៅសរិា និ្ឯរសារសរិាស្ស្ៗ 

 សសៀវសៅសរិាសោល 

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 ៍ជាគុំរសូតីពី្ទីតុំង) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

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

ឆ្ន ុំ ដែេសាិតឈៅអររណលម............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រមុ...................េូមិ.......................ឃ ំ/សងាក ត់................................
ស្រសុរ/មណ្ឌ ............................ណមតត/រាជធានី........................................។  
២- ព្បសភទទីត ុ្ំ ៖  ស្ថខាស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន................. មានទីតំ្ជ្ញក្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិរា ដែលមានឆ្នៃ
ែីសរ បទំហំ១៣មx ៥០ម=៦៥១ម២ ។ 
៣-អាោរសរិា៖  ស្ថរលវទិាល័យ/វទិាស្ថា ន................មានអោរច្បុំនួន........... មានបនទប់សរញបច្បុំនួន........... និង
បនទប់ទឹក្ច្បុំនួន........... ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូច្បខាងឈក្កាម៖ 

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

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

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

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

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

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

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

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

- បនទប់ទឹក្    ច្បុំនួន២ ដែេបនទប់នីមួយៗមានទុំហុំ១.២មx២ម=២.៤ម២  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ..................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................។ 
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បដនាមឈេើឈនោះឈទៀត ឈៅក្នញងអោរ.................. មានបុំពាក់្ជឈ តើ រយនតច្បុំនួន0២ឈក្គឿង ដែេ0១ឈក្គឿងៗមានទុំហុំ
2.4mx2.2m ឈក្បើក្បាស់ Model: Schindler Lifts ដ្ឋក់្មនញសសបានក្នញងមួយឈក្គឿង១៣នាក់្ រ ឺ ១០០០គី ូក្កាម ក្នញង
ឈេបឿន1.5m/s មានបុំពាក់្នូវកាុំឈមរា៉ាសញវតាិភាព្តមជាន់នីមួយៗ មានបុំពាក់្នូវឈសវាអញីនធឺ ិតឥតដខសរ (WIFI) 
ទុំហុំ................ដែេអាច្បក្គប់ែ ត ប់បានឈព្ញបរឈិវនអោរសិក្ាទុំងមូេ និងមានបុំពាក់្ក្បព័្នធព្នលត់អគគិភ័យ 
(មានទុំងបុំព្ង់ព្នលត់អគគិភ័យ និងទញឈោបាញ់ទឹក្) ។ 

៤- ទធីាែ   

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

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

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

៥.បរយិាកាស 

ទីតំ្ស្នក្េវទិាេ័យ....................../វទិាស្នា ន............មានបរយិាកាសលអក្បណសើរ មានមយល់អាកាសក្្ប់
ក្រន់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្គប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញវតតមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ឈែើមបីសក្មេួែេ់ការ

ប ដញ ោះបណាដ េ និងមិនមានសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរខំានែល់ការសិរាណ ើយ។    

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

                    ហតាឈេខា 

 

 

                 (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 

 

 

 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរេិូខិតបញ្ជា ក់្ទីតុំង បលង់បុំក្ព្ួញទីតុំង និងច្បុំ ត) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

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

លខិតិបញ្ញជ រ ់
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ទីត ុ្ំ  បែ្់បុំព្រួញទីត ុ្ំ  និ្ចុំណ្ត 
       

ណយើ្ណៅសងាក ត់/ណមឃ ំ.........................ស្រសរុ/ក្រុ្ /មណ្ឌ .........................រាជធានី/ណមតត.......................................
សូមបញ្ញា រ់ថា៖ក្ រ្ឹះស្ថា នសិរាឯរជនដែលណសនើស ំអាជ្ញា ប័ណ្ណមានណ ម្ ឹះថា....................................................... 
................................................................................ពិតជ្ញមានទីតំ្ក្បរបអាជីវរមមណៅនៃឹះណលម.....................
នេូវណលម..............ក្រមុទី..............េូមិ.........................ឃ ំ/សងាក ត់............................ស្រសរុ/មណ្ឌ ...........................
រាជធានី/ណមតត................................ពិតក្បរែដមន។ ទីតំ្អាជីវរមមខា្ណលើមានចំណ្តសក្មាប់ោរ់មណ្ាបយ
ណ្វើែំណណ្ើ រណៅរន ្ទីធាេ  និ្ទីតំ្ចំណ្តខា្ម មព ំប៉ាឹះពាល់ែល់សណ្តត ប់ធាន ប់រណបៀបណរៀបរយស្ថធារណ្:ណ ើយែូច
រន ្បេ្់បំក្ពួញទីតំ្ខា្ណក្កាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

                         សម្ ុុំ/សៅសងាក ត់ 

 

(ឧទហរ ៍ជាគុំររូបូងតទីតុំងអាជីវក្មម) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
របូថតទតី ុ្ំ អាជីវរម្ម 
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ឈធវើឈៅ.......................នងៃទី......... ដខ............. ឆ្ន ុំ២០១៦                               
               ហតាឈេខា 
 
 
 

        (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 
                              
 

(ឧទហរ ៍ជាគុំរសូតីពី្មូេដ្ឋា នសមាា រៈ)                                    

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ន.................  
(English Name of University/Institute) 
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រាយការណ៍្សតរីីម្លូដ្ឋឋ នសមាា រៈនន សារលវទិាលយ័.............../វទិាសាា ន................. 

 
ទសសនៈទូសៅ៖ 
          ឈែើមបីក្គប់ក្គងស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នក្បក្បឈដ្ឋយសមតាភាព្ គញ ភាព្ និងក្បសិទធភាព្ ស្នក្េ
វទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានឈរៀបច្បុំបុំពាក់្នូវសមាា របរកិាខ  និងឧបក្រ ៍មួយច្បុំនួនធុំឈៅតមសតង់ដ្ឋរននក្ក្សួងអប់រ ុំយញវ
ជន និងកី្ឡាសក្មាប់បឈក្មើឱ្យការឈរៀន ការបឈក្ងៀន និងការស្ស្នវក្ជាវរបស់និសសិត និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឈែើមបីឈេើក្ក្មពស់
សមតាភាព្គញ ភាព្ និងក្បសិទធភាព្និសសិតក៏្ែូច្បជាកិ្តានញភាព្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។  

សមាា របរកិាខ រ និងឧបក្រ ៍ទុំងឈនាោះមានែូច្បខាងឈក្កាម៖           
  

េ.រ បរោិយ ច្បុំនួន 

១ Computer សក្មាប់អនញវតត ៣២៤ ឈក្គឿង 

២ Computer សក្មាប់បណាណ េ័យ  ៣ ឈក្គឿង 

៣ Computer សក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ក្នញងបនទប់ IT ៣ ឈក្គឿង 

៤ Computer Server ២ ឈក្គឿង 

៥ Computer សក្មាប់ការោិេ័យ ១៣ ឈក្គឿង 

៦ LCD Projector ៤៣ ឈក្គឿង 

៧ មា៉ាសញីន Printer ៨ ឈក្គឿង 

៨ មា៉ាសញីន Photocopy ២ ឈក្គឿង 

៩ មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ៦៧ ឈក្គឿង 

១០ ក្ង្កា រ  ១១ ឈក្គឿង 

១១ កាឈម៉ារាសញវតាិភាព្ ៦៤ ឈក្គឿង 

១២ តញឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ពី្រនាក់្) ៣៩៧ តញ 

១៣ ឈៅអីមានធាន ក់្នែសក្មាប់និសសិត ៧២០ 

១៤ ឈៅអីដែក្សក្មាប់និសសតិ ១៣៥៥ 



Page 78 of 97 

 

១៥ តញសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ៤៦ តញ 

១៦ តញការោិេ័យ ៤៨ តញ 

១៧ តញធុំសក្មាប់ក្បជញុំ ៣ តញ 

១៨ តញក្នញងបណាណ េ័យ ១២ តញ 

១៩ ឈៅអីសក្មាប់ការោិេ័យ និងឈភៀ្វ ១៩៧ 

២០ ឈៅអីក្នញងបណាណ េ័យ ៥៤ 

២១ ឈសៀវឈៅក្នញងបណាណ េ័យ ១៥៣៧ ក្ាេ 

២២ Computer ឈៅក្នញងបណាណ េ័យសក្មាប់ភាា ប់ Internet ០៩ឈក្គឿង 

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

ឈេើសពី្ឈនោះឈៅឈទៀតស្នក្េវទិាេ័យ........................../វទិាស្នា ន.........................មានបណាណ េ័យធុំ
ទូលាយ មានបទបញ្ជា នផ្ទក្នញងសក្មាប់បណាណ េ័យ មានឈសៀវឈៅសរញបច្បុំនួន៣៥១០ក្ាេដែេបានច្បងក្ក្ងតម
មញខវជិាា នីមួយៗ ក្នញងឈនាោះមានឈសៀវឈៅជាភាស្នដខមរ២២% ភាស្នបរឈទស៧៨%។ ក្នញងច្បុំឈណាមឈសៀវឈៅខាងឈេើ
មានឈសៀវឈៅសិក្ាភាគឈក្ច្បើនពាក់្ព័្នធឈៅនឹងមញខជុំនាញឈសនើសញុំ។ មានក្ដនលងអងគញយសក្មាប់និសសតិច្បុំនួន៥៨នាក់្ 
និងមានបុំពាក់្ឈសវាInternet (Wi-Fi) ឈេបឿនឈេឿនពី្2mbps ែេ់ 8mbps មានក្ញុំព្យួទ័រសក្មាប់ភាា ប់អញិនធឺដ ត
ច្បុំនួន០៩ឈក្គឿង ក្ព្មទុំងការឈក្បើក្បាស់ឈសវាក្មមអញិនធឺដ ត Wifi ឈដ្ឋយឥតគិតនងលទុំងក្នញងបណាណ េ័យ និង
បរឈិវ ស្នខាស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។  
 

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

            (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូញ្ច ីរាយនាមស្នស្រ្ស្នត ចារយ)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

បញ្ជរីាយស ម្ ះសសៀវសៅសៅរនុ្ បណាណ លយ័ សព្មាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុ ះបណាត លម្ុខជុំនាញនីម្ួយៗ  
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ចុំណុ្ះរនុ្ សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់ និ្ម្ហាវិទាលយ័តដ្លានសសនើសុុំ ននសារលវិទាលយ័ / វិទាសាា ន.................... 
 

បញ្ជរីាយស ម្ ះសសៀវសៅ សព្មាប់បសព្ម្ើឱ្យការបណ្តុ ះបណាត លម្ហាវិទាលយ័.................. 
សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់............................................................................................................................... 
ម្ុខជុំនាញ............................................................................................................................... 

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

 
សុំោល៖់ ស្ថមីអនរណសនើស ំក្តវូណរៀបចំបញ្ា ីណ ម្ ឹះណសៀវណៅណនស្ៗរន តមម មជំនាញនីមួយៗ។ 

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

                       ហតាឈេខា 
 
 
 

                                                                                                                  ឈ ម្ ោះ.......................                                                                                                       
(ឧទហរ ៍ជាគុំរសូតីពី្ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សត)   

                                                                                      ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ន.................  

(English Name of University/Institute) 
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ត្នការយុទធសាន្តសតរយៈសរលតវ្ ម្ធយម្ និ្ព្បចាុំឆ្ន ុំ របស់ 
សារលវិទាល័យ.... .. . . . . . .. . . . .. . . /វិទាសាា ន.... . . .. . . . .. . . . ..  

១. សសចរតីស្តើម្ 
  បច្បចញបបននឈនោះ ឈយើងែឹងឈហើយថាពី្មួយនងៃឈៅមួយនងៃ វទិាស្នស្រ្សត និងបឈច្បចក្វទិាមានការរកី្ច្បឈក្មើនោ៉ាង
ឆ្ប់រហ័ស ស្សបឈព្េជាមួយោន  និងែុំឈ ើ ការវវិតតននស្នា នភាព្ឈសែាកិ្ច្បច ជាឈហតញនាុំឲ្យទីផ្ារព្េក្មមមានការ
ក្បកួ្តក្បដជងឈដ្ឋយទមទរនូវជុំនាញឯក្ឈទសពិ្តក្បាក្ែ និងបុំ ិនក្បសប់ក្នញងការង្ករ។ ឈឆ្លើយតបតក្មូវការខាង
ឈេើ ៖ ស្នក្េវទិាេ័យ................./វទិាស្នា ន..................មានឈោេនឈោបាយ និងយញទធស្នស្រ្សតែឹក្នាុំនិសសិត
ឈឆ្ព ោះឈៅកាន់ជុំនាញឯក្ឈទស និងសមតាភាព្ការង្ករក្បក្បឈដ្ឋយគញ ធម៌ឈែើមបីឈធវើការរមួច្បុំដ ក្អភិវឌ្ឍសងគម
ស្សបតមច្បរនតអភិវឌ្ឍភាវនីូយក្មមឈសែាកិ្ច្បចទីផ្ារឈសរ។ី ឈែើមបីសឈក្មច្បទិសឈៅខាងឈេើស្នក្េវទិាេ័យ
................./វទិាស្នា ន.................. បានយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ឈែើមបជីុំរញញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងព្ក្ងឹងគញ ភាព្ឈេើ
ក្តត ៣ជាមូេដ្ឋា ន៖ រច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គង ធនធានស្នស្រ្ស្នត ចារយ  និងេក្ខ ោះសមបតតិរបស់និសសតិ ។ ពាក់្ព័្នធនឹង
រច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គង៖ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ព្ក្ងឹងសមតាភាព្អនក្ែឹក្នាុំក្គប់េុំដ្ឋប់
ថាន ក់្ឈដ្ឋយបានអនញវតតតមឈោេការ ៏ ភារកិ្ច្បចទុំនួេខញសក្តវូ និងទទួេយក្ក្បព័្នធវាយតនមលពី្សុំណាក់្ស្នស្រ្ស្នត
ចារយ  និសសតិ  និងមាតបិត។ អមជាមួយកិ្ច្បចការក្គប់ក្គងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានឈរៀបច្បុំក្មមវធីិសិក្ា
មួយតមដែេឈឆ្លើយតបឈៅនិងបរបិទសងគមដខមរ និងមានេក្ខ ោះជាសតង់ដ្ឋអនតរជាតិឈដ្ឋយមានច្បុំនួនឈមា៉ាងសិក្ា
ឈក្ច្បើន ដែេក្នញងឈនាោះមានទុំងភាស្នអង់ឈគលស និងក្ញុំព្យញទ័រ សក្មាប់ក្គប់មញខជុំនាញទុំងអស់ ក្នញងទិសឈៅឈេើក្
ក្មពស់គញ ភាព្ សមតាភាព្ និងក្បសិទធភាព្របស់និសសិត ក៏្ែូច្បជាកិ្តានញភាព្របស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
ជាងឈនោះឈៅឈទៀត ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានបុំពាក់្សមាា រោះសិក្ាក្គប់ក្ោន់ ស្សបតមការវវិតតរបស់បឈច្បចក្
វទិា និងគរញឈកាសេយទុំឈនើប។ ឈក្ៅពី្ការព្ក្ងីក្រច្បនាសមព័នធក្គប់ក្គង ៖ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានឈក្ជើស
ឈរ ើសយក្ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ដែេមានសមតាភាព្ខពស់ (ក្ក្មិតវបបធម៌ បទពិ្ឈស្នធន៍  ការង្ករ និងមានគរញឈកាសេយ) មាន
ជុំនាញឯក្ឈទសច្បាស់លាស់ និងក្បកាន់យក្ឈោេការ ៏សីេធម៌( សច្បចធម៌  សមធម៌  យញតតិធម៌  និងគញ ធម៌) 
ឈៅក្នញងអាជីវក្មមរបស់ខលួន និងឈបាោះព្ញមាជាឈសៀវឈៅក្មមវធីិសិក្ាឈែើមបផី្តេ់នូវភាព្ង្កយស្សួេក្នញងការស្ស្នវក្ជាវ
របស់និសសិត។ ឈដ្ឋយផ្តេ់គញ ភាព្សិក្ាមិនអាច្បកាត់ផ្លត ច់្បបានរវាងការក្គប់ក្គងស្នស្រ្ស្នត ចារយ និងនិសសិតឈនាោះ
ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈរៀបច្បុំជុំរញញនិសសិតក្នញងការសិក្ាឲ្យមានវន័ិយ ការក្បឹងដក្បងសិក្ាជាមួយស្នស្រ្ស្នត ចា
រយ ការបុំឈព្ញភារកិ្ច្បចរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ សវ័យសិក្ាជាក្ក្ុម និងការស្ស្នវក្ជាវឈៅតមបណាណ េ័យ។ ឈដ្ឋយដ ក្
ច្បុំឈពាោះនិសសិតវញិ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នបានតក្មូវឲ្យនិសសតិទុំងអស់បុំឈព្ញេក្ខខ ឌ មួយច្បុំនួនែូច្បជាវស័ិ
យក្នញងការសិក្ា ក្បឹងដក្បងសិក្ា ( ស្នត ប់ក្គពូ្នយេ់ បុំឈព្ញកិ្ច្បចការដែេក្គូដ្ឋក់្ឲ្យសវ័យសិក្ាជាក្ក្មុ និងការ
ស្ស្នវក្ជាវក្នញងបណាណ េ័យ) ឈែើមបឲី្យពួ្ក្ោត់មានសមតាភាព្ក្គប់ក្ោន់ក្នញងការឈរៀបច្បុំែុំឈ ើ ជីវតិរបស់ខលួននាឈព្េ
អនាគតនិងកាល យ ខលួនជាព្េរែាេអរបស់សងគមជាតិ។ ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានសញទិែិានិយមក្នញងយញទធ
ស្នស្រ្សតឈែើមបរីមួច្បុំដ ក្អភិវឌ្ឍសងគមជាតិ និងឈេើក្សទួយអតតសញ្ជា  ជាតិ។ 
២. ត្នការយុទធសាន្តសតរយៈសរល ៥ឆ្ន ុំ (២០១៣-២០១៧)  
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រ. ចរខវុសិយ័ 
 ស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន...................ក្តូវបនតកាល យខលួនឈៅជាក្គឹៈស្នា នឧតតមសិក្ាឯក្ជនមួយ
្នមញខឈគឈេើការប តញ ោះប ត េ ដផ្នក្បឈច្បចក្វទិាព័្ត៌មានវទិា និង បលង់និងរច្បនា  ឈៅក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញ
ជា និងឈេើក្ក្មពស់គញ ភាព្អប់រ ុំ ក្គប់ក្គង ស្ស្នវក្ជាវ និងឈសវាក្មម ឱ្យមានក្ក្មិតអនតរជាតិ ។ 

ខ. សបសររម្ម 
ឈែើមបីធានាឲ្យបាននូវេទធផ្េននច្បក្ខញវស័ិយខាងឈេើ ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន...................ក្តូវ

បុំឈព្ញឈបសក្ក្មមរបស់ខលួនឈដ្ឋយ ប តញ ោះបណាត េ និងអប់រ ុំនិសសិតក្បក្បឈដ្ឋយគញ ភាព្ និងក្ក្មសីេធម៌ ដែេ
អាច្បផ្តេ់ឱ្កាសជូននិសសតិនូវទីផ្ារការង្ករតមរយៈ ការយក្ចិ្បតតទញក្ដ្ឋក់្ឈេើការអភិវឌ្ឍធនធានបញគគេិក្ និងក្គូ
បឈក្ងៀន ឈសវាក្មមសិក្ាេអពិ្ឈសស និងទុំឈនើបក្មមឈេើក្មមវធីិសិក្ា និងធនធានសមាា ររបូវន័ត ។ 

្. តួនាទី និ្ ភារៈរចិច៖ 
ស្នក្េវទិាេ័យ............/វទិាស្នា ន...................មានតួនាទីចូ្បេរមួអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនញសសដផ្នក្បឈច្បចក្វទិា

ព័្ត៌មានវទិា និង បលង់និងរច្បនា (ឌី្ហាញ) ឈែើមបីរមួច្បុំដ ក្អនញវតតន៍តមឈោេនឈោបាយជាតិ និងឈសច្បក្តីដ នាុំ
របស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា ។ 

 . សោលបុំណ្្ 
  ឈែើមបីសឈក្មច្បឈបសក្ក្មម ស្សបតមច្បក្ខញវស័ិយខាងឈេើ ស្នក្េវទិាេ័យ............../វទិាស្នា ន.....................ឈបត
ជ្ាសឈក្មច្បឱ្យបាននូវឈោេបុំ ងសុំខាន់ ៗ ច្បុំនួនក្បាុំគឺ៖  

1) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា ឱ្យមានគញ ភាព្ឈែើមបឈីឆ្លើយតបឈៅនឹងឈោេនឈោបាយអប់រ ុំ
ក្មពញជា និងទីផ្ារការង្ករថាន ក់្ជាតិនិងអនតរជាតិ។ 

2) បនតឈេើក្ក្មពស់គញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្គប់ភាគីពាក់្ព័្នធ។ 
3) ឈេើក្ក្មពស់ឈហដ្ឋា រច្បនាសមព័នធ ឈែើមបីោុំក្ទឈេើែុំឈ ើ រការរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឱ្យមាន

ក្បសិទធភាព្។  
4) ឈេើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន បញគគេិក្ និងក្គបូឈក្ងៀន ឱ្យកាន់ដតមានក្បសិទធភាព្ ។ 
5) ព្ក្ងឹងឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ា ឈែើមបីធានាថានិសសិតទទួេបាននូវឈជាគជ័យក្នញងការសិក្ា

ក្បក្បឈដ្ឋយគញ ភាព្ គញ ធម៌ និងនច្បនក្បឌិ្តខពស់ ។   
្. ទិសសៅយទុធសាន្តសត 

   ឈែើមបីសឈក្មច្បបាននូវឈោេបុំ ង ស្នក្េវទិាេ័យ.............../វទិាស្នា ន.............បានដ្ឋក់្ឈច្បញ 
នូវទិសឈៅ និងយញទធស្នស្រ្សត ែូច្បខាងឈក្កាម ៖ 
ទិសសៅទី១ ៖  ព្ក្ងឹងដក្េមអ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ាឱ្យទុំឈនើប មានគញ ភាព្ ឲ្យស្សបឈៅនឹងទីផ្ារការង្ករ 

         យទុធសាន្តសត 
 បឈងាើតគ ៈក្មមការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា បនតជួបក្បជញុំក្តួតពិ្និតយ និងវាយតនមលក្មមវធីិសិក្ា ឱ្យ

បានឈទៀងទត់។ 
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 ឈក្ជើសឈរ ើសសមាសភាព្គ ៈក្មមការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិសិក្ា ឈច្បញមក្ពី្  អនក្ឯក្ឈទសអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា 
ដែេមានបទពិ្ឈស្នធន៍ ក្ព្មទុំងឲ្យមានការចូ្បេរមួពី្ក្ពឹ្ទធបញរស ក្បធានការោិេ័យសិក្ា និងក្គូប
ឈក្ងៀន។ 

 ឈរៀបច្បុំពិ្ឈក្ោោះឈោបេ់ជាមួយអនក្ជុំនាញអប់រ ុំ និងស្នា ប័នពាក់្ព័្នធអុំពី្ការធានាគញ ភាព្ និងការឈេើក្
ក្មពស់គញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ា។ 

 ឈរៀបច្បុំកាពិ្ឈក្ោោះឈោបេ់ឈែើមបីពិ្ភាក្ាអុំពី្របក្គុំឈហើញនិងបរបិទងមីៗននការអប់រ ុំ ។      
 បនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈែើមបពី្ក្ងឹង និងព្ក្ងីក្គញ ភាព្អប់រ ុំឱ្យទន់សម័យកាេ។ 

ទិសសៅទី២ ៖ បឈងាើនការទទួេស្នគ េ់គញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ាែេ់សិសស និសសិត និងក្គប់ភាគីពាក់្ព័្នធ 
        យទុធសាន្តសត 

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

និងការទទួេស្នគ េ់គញ ភាព្អប់រ ុំឧតតមសិក្ា និងបទដ្ឋា ននានារបស់គ ៈក្មាម ធិការទទួេស្នគ េ់
គញ ភាព្ អប់រ ុំននក្មពញជា និងក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី្ឡា។ 

ទិសសៅទី៣ ៖ បនតអភិវឌ្ឍ ព្ក្ងីក្ឈហដ្ឋា រច្បនាសមពន័ធ និងបុំពាក់្នូវធនធានសមាា រសិក្ាទុំឈនើបឱ្យបានក្គប់ក្ោន់ 
      យទុធសាន្តសត 

 បនតព្ក្ងីក្ទីតុំង ឬទុំហុំអោរឱ្យសមស្សបតមច្បុំនួនបញគគេិក្ និងក្គបូឈក្ងៀន។ 
 ក្ុំ ត់ក្ពាច ប់ងវកិាសក្មាប់ការក្ស្នង។ 
 ក្នញងបនទប់នីមួយៗក្តូវមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ដែេធានានូវបរោិកាសេអែេ់និសសតិ និងអនក្ពាក់្

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

សិក្ា។ 
 បុំពាក់្បណាណ េ័យនូវបរកិាខ ែូច្បជាក្ញុំព្យូទ័រឈដ្ឋយតភាា ប់ និងឈសៀវឈៅក្គប់ក្ោន់សក្មាប់សិសស និងក្គូ

សិក្ា និងស្ស្នវក្ជាវ។ 
 បនតបដនាមឈសៀវឈៅ ឯក្ស្នរ ទសសនាវែតី ការឈបាោះព្ញមពផ្ាយឈផ្សងៗ ដែេជាស្នន នែរបស់និសសិត និង

ក្គូ ឈែើមបីជាជុំនួយក្នញងការសិក្ា និងការបឈក្ងៀន។ 
ទិសសៅទី៤៖  បនតព្ក្ងឹងការក្គប់ក្គងធនធានមនញសស បឈងាើនសមតាភាព្ក្គូបឈក្ងៀន និងគញ ភាព្បឈក្ងៀន 
       យទុធសាន្តសត 

 ក្ុំ ត់ និងអនញវតតនូវក្បព័្នធដផ្នការឈក្ជើសឈរ ើសបញគគេិក្ និងក្គូបឈក្ងៀន។ 
 ក្ុំ ត់ និងអនញវតត ដផ្នការែុំឈ ើងឋានៈ និងតួនាទី ជាមូេដ្ឋា ន និងក្បព័្នធវាយតនមលបញគគេិក្ និងក្គូប

ឈក្ងៀន។ 
 បឈងាើនការោុំក្ទ ការបុំប៉ាន និងប តញ ោះបណាត េជុំនាញបដនាមែេ់បញគគេិក្ និងក្គ។ូ 
 ជុំរញញឱ្យបញគគេិក្ និងក្គូមានការតុំងចិ្បតតខពស់ និងចូ្បេរមួអភិវឌ្ឍស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន។ 
 បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្កររបស់បញគគេិក្។ 
 បនតអនញវតតដផ្នការឈក្ជើសឈរ ើសក្គូបឈក្ងៀន ឈដ្ឋយក្តឹមក្តូវ និងមានតមាល ភាព្។ 
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 ក្តវូឲ្យតនមល និងមានការតបសនងែេ់ក្គបូឈក្ងៀន ឈែើមបរីក្ាទញក្នូវក្គបូឈក្ងៀនដែេមានក្ក្មសីេធម៌ និងបទ
ពិ្ឈស្នធន៍េអៗ ។ 

 បនតឲ្យមានក្មមវធីិក្ស្នងសមតាភាព្ និងក្មមវធីិប តញ ោះបណាត េឈផ្សងៗ។ 
 ព្ក្ងឹងយនតការក្គប់ក្គង ឈែើមបីរក្ាក្គបូឈក្ងៀន និងបញគគេិក្ឲ្យបានេអ។ 
 ផ្តេ់ឱ្កាសឈែើមបីឲ្យក្គបូឈក្ងៀនបានដច្បក្រ ុំដេក្បទពិ្ឈស្នធន៍ ឈែើមបដីសវងរក្ច្បុំ ញ ច្បេអ និងច្បុំ ញ ច្បខវោះខាត។ 
 បនតអនញវតតយនតការតមដ្ឋនឈេើការង្ករស្នស្រ្ស្នត ចារយ។ 
 ក្តតួពិ្និតយឈៅឈេើេទធផ្េការង្កររបស់បញគគេិក្ជាឈរៀងរាេ់ដខ។ 
 ឈធវើការអឈងាត និងតមដ្ឋនរាេ់ការបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ឈដ្ឋយឱ្យនិសសតិបុំឈព្ញនូវទក្មង់ស្នទ ប

សទង់។  
 ជួបក្បជញុំពិ្ភាក្ាការង្ករ រវាងបញគគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ។   
 ក្តូវមានតរាងច្បញោះហតាឈេខាក្នញងឈព្េចូ្បេ និងឈច្បញពី្បឈក្ងៀន។ 
 ឈធវើសក្មង់អតាបទ និងឈមា៉ាងបឈក្ងៀនរបស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយជាឈរៀងរាេ់ឆ្មាស។ 
 មានកាឈម៉ារា៉ាសញវតាិភាព្សក្មាប់តមដ្ឋនក្នញងការឈច្បញនិងចូ្បេឈធវើការរបស់បញគគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយ។ 

 ទិសសៅទី៥ ៖  ព្ក្ងីក្ឈសវាក្មមោុំក្ទការសិក្ាឱ្យកាន់ដតេអឈ ើង 
       យទុធសាន្តសត 

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

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

 ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នមានគុំឈរាងបឈងាើតថាន ក់្បរញិ្ជា បក្ត និងថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងឈេើមញខជុំនាញ
ក្គប់ក្គងក្បព័្នធព័្ត៌មានវទិា និងជុំនាញបលង់និងរច្បនាបដនាមឈទៀតឈែើមបីឈឆ្លើយតបឈៅនឹងតក្មវូការរបស់
អនក្ដែេក្ប ងធាល ក់្សញ្ជា បក្តមធយមសិក្ាទញតិយភូមិដែេច្បង់បនតការសិក្ាឈៅស្នក្េវទិាេ័យ/
វទិាស្នា ន។ 

 អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ាជាក្បចាុំ ឈែើមបឱី្យស្សបតមការអភិវឌ្ឍរបស់សងគមជាតិ អនតរជាតិ ទីផ្ារការង្ករ 
និងតមបទដ្ឋា នរបស់ក្ក្សួងអប់រ ុំ យញវជននិងកី្ឡា។ 

 ព្ក្ងឹងសមតាភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ទុំងដផ្នក្គរញឈកាសេយ ច្បុំឈ ោះែឹង ជុំនាញនិងការស្ស្នវក្ជាវបដនាម 
តមរយៈការឈបើក្វគគបុំប៉ានឈព្េខលី ឬបញ្ាូ នឱ្យឈៅចូ្បេរមួការសិក្ាថាន ក់្ជាតិ និងអនតរជាតិ ឬឈធវើទសសន
កិ្ច្បចសិក្ាស្ស្នវក្ជាវនានា។ 
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 ព្ក្ងឹងសមតាភាព្បញគគេិក្ និងស្នស្រ្ស្នត ចារយឈព្ញឈព្េរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន ឈៅឈេើ
បឈច្បចក្ឈទសននការក្គប់ក្គង ការស្ស្នវក្ជាវរមួទុំងការក្គប់ក្គងឯក្ស្នរ និងសមាា រៈឱ្យមានក្បសិទាភាព្
ខពស់ដងមឈទៀត។ 

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

 បឈងាើតឱ្យមានកិ្ច្បចសហក្បតិបតតិការ ជាមួយនឹងក្គឺស្នា នឧតតមសិក្ាទុំងឈៅក្នញងក្បឈទស និងឈក្ៅ
ក្បឈទស រមួទុំងអងគការសាប័នឈផ្សងៗផ្ង។ 

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

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

 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេឈរៀងរាេ់ដខឈែើមបកី្តតួពិ្និតយឈេើរាេ់សក្មមភាព្ក្បចាុំដខ
របស់វសិ្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន និងរក្ែុំឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជា ដែេឈក្ើតមាន។ 

 ឈរៀបច្បុំឱ្យមានការក្បជញុំ តមដផ្នក្នីមួយៗ ឈែើមបីផ្សព្វផ្ាយ រាេ់ការសឈក្មច្ប ទុំងឡាយរបស់ក្ក្ុមក្បឹក្ា
ភិបាេ និងក្តួតពិ្និតយរាេ់សក្មមភាព្អនញវតតន៍ក្នញងដផ្នក្របស់ខលួនក្ព្មទុំងរក្ែុំឈណាោះស្ស្នយរាេ់បញ្ជា
ដែេឈក្ើតមានឈ ើង។ 

 ក្តតួពិ្និតយ និងវាយតនមលឈៅឈេើសក្មមភាព្សិក្ារបស់និសសិតជាក្បចាុំនូវរាេ់ក្តីមាស រាេ់ឆ្ន ុំ និង
ឈេើក្ដផ្នការសក្មមភាព្បនត។ 

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

ពិ្ឈស្នធន៍នូវគញ ភាព្អប់រ ុំ។ 
 ជុំរញញឱ្យស្នស្រ្ស្នត ចារយច្បងក្ក្ងឯក្ស្នរបឈក្ងៀនឈែើមបីឈបាោះព្ញមព។ 
 ផ្តេ់ការឈេើក្ទឹក្ចិ្បតតែេ់ស្នស្រ្ស្នត ចារយគុំរ ូ ក្នញងសក្មមភាព្ប តញ ោះបណាត េ និងឈធវើសក្មមភាព្ឈផ្សងៗ

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

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

បឈងាើតងមី ឈែើមបឱី្យសមស្សបឈៅតមសក្មមភាព្ឈសែាកិ្ច្បច នឈោបាយ វបបធម៌ និងសងគម។ 
៥. សសចរតសីននដិ្ឋឋ ន 

គ ៈក្គប់ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្ព្មទុំងនិសសិតននវទិាស្នា នសញីតិក្ទុំងអស់មានឈមាទនភាព្ និង
ជុំឈនឿោ៉ាងមញតមាុំច្បុំឈពាោះស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន................ថា ជាក្គឹោះស្នា នឧតតមសិក្ាែ៏េអ ក្នញង
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ច្បុំឈណាមក្គឹោះស្នា នឧតតមសិក្ានានា ក្នញងក្ព្ោះរាជាណាច្បក្ក្ក្មពញជា។ ឧតតមភាព្របស់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្មមវធីិសិក្ាស្សប
តមសតង់ដ្ឋ ទុំឈនើបក្មមននសមាា ររបូវនតនិងឈោេការ ៍ដ នាុំ ដែេបានបង្កា ញពី្គញ ភាព្របស់និសសិត គឺជាភ
សតញតងបញ្ជា ក់្ោ៉ាច្បាស់។ 

ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតដែេបានឈរៀបច្បុំបឈងាើតខាងឈេើ វាពិ្តជាផ្តេ់នូវទិសឈៅនានា ដែេជួយឈអាយឈយើង្ន
ឈៅសឈក្មច្បបាននូវឈជាគជ័យងមីៗឈផ្សងឈទៀតនាឈព្េអនាគត។ 

ស្នក្េវទិាេ័យ................/វទិាស្នា ន................ ឈបតជ្ាបនតព្ក្ងឹង និងបនតឈធវើការស្ស្នវក្ជាវឈេើក្ក្មពស់នូវ
រាេ់ស្នន នែ និងបនតឈក្ជើសឈរ ើសគ ៈក្គប់ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ដែេមានឈទព្ឈកាសេយ សមតាភាព្ជុំនាញ
ខពស់ ឈែើមបីឈធវើការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្ាយច្បុំឈ ោះែឹងឲ្យបានទូេុំទូលាយ។ ដផ្នការយញទធស្នស្រ្សតឈនោះ នឹងជុំរញញឲ្យគ
 ៈក្គប់ក្គង បញគគេិក្ ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ក្ព្មទុំងនិសសតិ ននស្នក្េវទិាេ័យ............../វទិាស្នា ន...........ទុំងមូេឈធវើ
ការសហការ ឈែើមបី្ នឈៅសឈក្មច្បបាននូវភាព្ឈជាគជ័យ និងភាព្នាុំមញខឈគ។ 
                                                                           ឈធវើឈៅ...............................នងៃទី..............ដខ...............ឆ្ន ុំ២០១៦
                                                   ហតាឈេខា   

       
  

                         (ក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាេ) 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរបូញ្ច ីរាយនាមស្នស្រ្ស្នត ចារយ)   

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(Logo of University/Institute) 
សារលវិទាលយ័.............../វទិាសាា ន.................  
(English Name of University/Institute) 
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បញ្ជរីាយនាម្សាន្តសាត ចារយ សព្មាប់បណ្តុ ះបណាត លម្ុខជុំនាញនីម្ួយៗ ចុំណុ្ះរនុ្ សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់ និ្ 

ម្ហាវិទាលយ័តដ្លានសសនើសុុំ ននសារលវិទាលយ័.............../វិទាសាា ន................. 
 

បញ្ជរីាយនាម្សាន្តសាត ចារយ សព្មាប់ម្ហាវិទាលយ័............ 
សដ្ា៉ា តឺម្៉ា្់.............................................................................. 
ម្ុខជុំនាញ.............................................................................. 

 
 
 

 
ល.រ 

 
សោតតនាម្ 

/នាម្ 
សភទ 

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

 

ឯរសទស/ 
ម្ុខជុំនាញ 
រនុ្ សញ្ញា
បព្ត 

ម្ុខវិជាជ
បសព្្ៀន 

(គ្រូម្នា ក់អាចបងគ្រៀន
បានយ៉ា រងគ្ចើន៣ 

មុខវិជ្ជា ) 

ឆ្ន ុំ និ្ឆមាស(ឆ) 
តដ្លបសព្្ៀនម្ុខវិជាជ នីម្ួយៗ 

 
បទរិ 
សសាធន៍ 

ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ 

១ 
  

 
  

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

ឆ្.១ ឆ្. ឆ្. ឆ្.  

២           
៣           
៤           

៥           
៦           
៧           
៨           
៩           
១០           
១១           
១២           
១៣           
១៤           
១៥           
១៦           
១៧           
១៨           
១៩           
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សុំោល៖់ ស្ថមីអនរណសនើស ំក្តវូណរៀបចំបញ្ា ីណ ម្ ឹះស្ថស្រស្ថត ចារយណនស្ៗរន តមម មជំនាញនីមួយៗ។ 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ឧទហរ ៍ជាគុំរកូ្បវតតិរបូក្គូបឈក្ងៀន) 

RBHraCaNacRkkm<úCa 
Cati sasna RBHmhakSRt 

 

~ ~ ~~ ~ ~ 

 របូថ្ត 

៤៦ 
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CIvRbvtþisegçb 
k> Bt’manpÞal;xøÜn 

- eKatþnam nig nam.....................GkSrBum<LataMg ..............ePT............................. 
- ekItéf¶TI ......... Ex ......... qñaM .........CnCati..............................   

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

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

- elxTUrs½BÞ ........................... 
- elxlixitqøgEdn ........................... 

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

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

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

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

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

X> RbvtiþsikSa 
- qñaMsikSaenAkMrit]tþmsikSa³ 

 
qñaMbBa©b;karsikSa kMritsBaØabR½t ÉkeTs saklviTüal½yEdl 

)anecjsBaØabR½t 

epSg² 

 
 briBaØabR½tCan;x<s; 

  

  
briBaØabR½t 

  

  
  

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

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

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

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

´)aTsUmG³Gagya:g»Larwkfa esckþIraykarN¾kñúgCIvRbvtþixagelIenHsuT§EtkarBitRtwmRtUv ebIkñúgkrNI 

minBitnUvcMNucNamYy  ´)aTsUmTTYleTastamc,ab;CaFrman. 

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

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ឧទហរ ៍ជាគុំររូបាយការ ៍សតីពី្ភាព្រងឹមាុំ និងវឌ្ឍនភាព្ននការប តញ ោះបណាត េរបស់ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

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

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

htßelxasamIxøÜn 
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រាយការណ៍្ 
សតរី ី

ភាររ រ្ មា ុំ និ្ វឌ្ឍនភារននការបណ្តុ ះបណាត លរបសស់ារលវិទាលយ័/វិទាសាា ន...................... 
១.ឈសច្បក្តីឈផ្តើម 

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

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

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

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

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

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

បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ ឈដ្ឋយសិក្ាតមក្បព័្នធឈក្ក្ឌី្ត មាន០៥មហាវទិាេ័យ ក្នញងច្បុំឈណាមមហាវទិាេ័យទុំង០៥
ឈនាោះមានែូច្បខាងឈក្កាម៖  

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

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

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

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

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

ស្នស្រ្ស្នត ចារយឈៅស្នក្េវទិាេ័យ........../វទិាស្នា ន...........មានច្បុំនួន..................នាក់្ដែេក្នញងឈនាោះមាន
ស្នស្រ្ស្នត ចារយណពញណមា៉ា្ចំនួន...............នារ់  និ្ស្ថស្រស្ថត ចារយណក្ៅណមា៉ា្ចំនួន................នារ់។ 

៥-ក្ុំឈ ើ ននិសសតិចូ្បេសិក្ា 

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

     ក្.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរង 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន២៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន៦២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៣២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន៨៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ ។ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន៨៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 
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-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន០៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន៥១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន២៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៧ មាននិសសិតច្បុំនួន៦៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-ជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-ជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន ០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៨ មាននិសសតិច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៩ មាននិសសតិច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១០ មាននិសសតិច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១១ មាននិសសតិច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

និសសិតសរញបឈរៀនឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តរងទុំង១១ជុំនាន់មានច្បុំនួន៥១០នាក់្ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សតី៩៩នាក់្ ឈេើ
មញខជុំនាញច្បុំនួន០៤ គឺ៖ ១.ក្គប់ក្គងធនធានមនញសស ២.ភាស្នអង់ឈគលស ៣.នីតិស្នស្រ្សត និង៤.ព័្ត៌មានវទិា។ 

     ខ.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្ត 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន៧៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន១៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្។ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន១០២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៥នាក់្ 

-ជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្ 

-ជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-ជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន១២២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៨នាក់្។ 
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+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន១០៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន១៩៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៧៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥០នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន០៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៤១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន២៤៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៩៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៧៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៨នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៤៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៧ មាននិសសិតច្បុំនួន២១៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៥៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១២នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៨ មាននិសសតិច្បុំនួន៣០៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៣៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៨៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៦នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៣៦ នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន០៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី៩ មាននិសសតិច្បុំនួន១៥៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៧៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៥៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២៩នាក់្ 
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-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន២៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៩នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០០នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១០ មាននិសសតិច្បុំនួន២៣៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៧៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៥២នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន៥៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២២នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន៤៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៧នាក់្។ 

+ជុំនាន់ទី១១ មាននិសសតិច្បុំនួន២៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៩៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៦២នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន១៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញគ ឈនយយ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៦០នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន៤៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញធនាោរ និងហិរញ្ាវតាញច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន២០នាក់្ 

-មញខជុំនាញភាស្នអង់ឈគលសច្បុំនួន២៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៧នាក់្ 

-មញខជុំនាញព័្ត៌មានវទិាច្បុំនួន១៧នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន៣៨នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៦នាក់្។ 

និសសិតសរញបឈរៀនឈៅថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តទុំង១១ជុំនាន់មានច្បុំនួន១៩៩០នាក់្ ក្នញងឈនាោះមានស្រ្សតី៨០០នាក់្ ឈេើ
មញខជុំនាញច្បុំនួន០៦ គឺ៖ ១.ក្គប់ក្គងធនធានមនញសស ២.គ ឈនយយនិងហិរញ្ាវតាញ ៣.ធនាោរនិងហិរញ្ាវតាញ ៤.ភាស្ន
អង់ឈគលស ៥.ព័្ត៌មានវទិា និង៦.នីតិស្នស្រ្សត។  
     គ.ថាន ក់្បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ 

+ជុំនាន់ទី១ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៥នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៥នាក់្  
-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន២៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញនីតិស្នស្រ្សតច្បុំនួន១៩នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី២ មាននិសសតិច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៤៤នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៤នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៣ មាននិសសតិច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន៣១នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៤ មាននិសសតិច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០៣នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៥ មាននិសសតិច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៦នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០២នាក់្ 

+ជុំនាន់ទី៦ មាននិសសតិច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្ 

-មញខជុំនាញក្គប់ក្គងធនធានមនញសសច្បុំនួន១៣នាក់្ ស្រ្សតីច្បុំនួន០១នាក់្។ 

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

ស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា ន........មានទីតុំង និងអោរជាក្មមសិទធិផ្លទ េ់ខលួន/ជារបស់ជួេរយៈ ឈព្េ.............
ឆ្ន ុំ ដែេសាិតឈៅអររណលម............ ផ្លូវឈេខ...............ក្រមុ...................េូមិ.......................ឃ ំ/សងាក ត់................................
ស្រសុរ/មណ្ឌ ............................ណមតត/រាជធានី........................................។ ទីតុំងននស្នក្េវទិាេ័យ/វទិាស្នា នឈនោះ 
មាននផ្ទែីសរញបទុំហុំ.........ម×.........ម=.................ម២ និងមានអាោរសិក្ាច្បុំនួន០៥ មានបនទប់សរញបច្បុំនួន៣៩បនទប់ 
ដែេក្នញងឈនាោះដច្បក្ឈច្បញជាបនទប់ឈៅតមអោរនីមួយៗែូច្បខាងឈក្កាម៖  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

៣ Computer សក្មាប់អនញវតត ៣២៤ ឈក្គឿង 

៤ Computer សក្មាប់បណាណ េ័យ  ៣ ឈក្គឿង 

៥ Computer សក្មាប់ឈក្បើក្បាស់ក្នញងបនទប់ IT ៣ ឈក្គឿង 

៦ Computer Server ២ ឈក្គឿង 

៧ Computer សក្មាប់ការោិេ័យ ១៣ ឈក្គឿង 

៨ LCD Projector ៤៣ ឈក្គឿង 

៩ មា៉ាសញីន Printer ៨ ឈក្គឿង 

១០ មា៉ាសញីន Photocopy ២ ឈក្គឿង 

១១ មា៉ាសញីនក្តជាក់្ ៦៧ ឈក្គឿង 

១២ ក្ង្កា រ  ១១ ឈក្គឿង 

១៣ កាឈម៉ារាសញវតាិភាព្ ៦៤ ឈក្គឿង 

១៤ តញឈរៀនសក្មាប់និសសិត (តញ១សក្មាប់ពី្រនាក់្) ៣៩៧ តញ 

១៥ ឈៅអីមានធាន ក់្នែសក្មាប់និសសិត ៧២០ 

១៦ ឈៅអីដែក្សក្មាប់និសសតិ ១៣៥៥ 

១៧ តញសក្មាប់ស្នស្រ្ស្នត ចារយ ៤៦ តញ 

១៨ តញការោិេ័យ ៤៨ តញ 

១៩ តញធុំសក្មាប់ក្បជញុំ ៣ តញ 

២០ តញក្នញងបណាណ េ័យ ១២ តញ 

២១ ឈៅអីសក្មាប់ការោិេ័យ និងឈភៀ្វ ១៩៧ 

២២ ឈៅអីក្នញងបណាណ េ័យ ៥៤ 

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

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

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

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

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

ទីតំ្ស្នក្េវទិាេ័យ....................../វទិាស្នា ន............មានបរយិាកាសលអក្បណសើរ មានមយល់អាកាស
ក្្ប់ក្រន់ មានផ្លសញខភាព្ឈក្ពាោះឈៅក្គប់បនទប់សិក្ា និងបនទប់អនញវតតមានបុំពាក់្មា៉ាសញីនក្តជាក់្ឈែើមបសីក្មួេែេ់
ការប ដញ ោះបណាដ េ និងមិនមានសឈមលងរ ុំខាន ឬ ច្បរាច្បរក្ក្សទោះរខំានែល់ការសិរាណ ើយ។ 

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

                       (ក្បធានក្ក្មុក្បឹក្ាភិបាេ) 


