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អារមភកថា 
         គណៈកម្មម ធកិារទទួលគុណភាពអប់រនំនកមពុជា (គ.ទ.ក.) ររូវបានបងងកើរងឡើងតាមរពះរាជ
រកឹរយងលខនស/រករ/០៣០៣/១២៩ ចុះនងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពីការទទួលស្គគ ល់គុណ
ភាពអប់រឧំរតមសិកា ងដើមបរីគប់រគងដងំណើ រការននការធានា និង ងលើកកមពស់គុណភាពអប់រឧំរតម
សិកាងៅកមពុជា។ អនុវរតតាមស្គម ររនីនរពះរាជរករឹយងនះ គ.ទ.ក. បានងចញងសចកតីសងរមចងលខ
០២/០៩ គ.ទ.ក.សសរ ចុះនងៃ ទី១៨ ខខកុមភៈ   ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពីសតងដ់ាគុណភាពអបបបរម្មសរម្មប់
ផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា     ងសៀវងៅខណនាសំតីពីដងំណើ រ
ការននការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកា។  
             រពះរាជរករឹយងលខ នស/រករ/១០១៣/១០៦១ ចុះនងៃទី២៤ ខខរុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
គណៈកម្មម ធកិារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនកមពុជា ររូវបានងផទរឲ្យមកសថិរងៅងរកាមការរគប ់
រគងរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កឡីា។                                      
      គ.ទ.ក. បាន                                                    
                                         ។                             
                        គ.ទ.ក. បាន       ងសៀវងៅខណនាសំតីពីការទទួលស្គគ ល់
គុណភាពអប់រឧំរតមសិកា។       ងសៀវងៅខណនាងំនះ ម្មនខចងលមអិរអពីំ អរថរបងោជន៍ននការ
ទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ លកខខណឌ និងនីរិវធិីននការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ ដងំណើ រការនន
ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកា ងោលការណ៍និងនីរិវធិនីនការទទួលស្គគ ល់គុណភាព
អប់រឧំរតមសិកា ការវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិកាពីខាងងរៅ ការវាយរនមលគុណភាពអប់រ ំ
នផទកនុង ការពិនិរយងឡើងវញិ និង យនតការបតងឹរវ៉ា។       ឧបសមពន័ធ  ងសៀវងៅខណនា ំ
ងនះម្មនភាជ ប ់   ឧបករណ៍វាយរនមល គរូំលិខិរងសនើសុកំារវាយរនមលពីគ.ទ.ក. កមមវធិីចុះវាយរនមល 
ទរមងរ់បាយការណ៍សតីពីលទធផលវាយរនមលនិងសវ័យវាយរនមល និង សនាទ នុរកម ងដើមបឲី្យ      
                     រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ម្មនមូលដាា ន      ងររៀមខលួន     បងំពញ
លកខខណឌ ររមូវនានា មុន   ចុះវាយរនមល ។ 
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I. អតថរបយោជន៍ននការទទួលស្គា លគ់ុណភាពអប់រ ំ
 ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់អរថរបងោជនង៍ដាយផ្ទទ ល់ និងងដាយរបងោលជា
ងរចើន ដល់ភាគីពាក់ព័នធ ដូចជា រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា និសសរិ ម្មតាបតិា អាណាពាបាលរបស់
និសសរិ រកុមហុ៊ន សហរោស សហគមន៍ផតល់ជនួំយ  អងគការនានា និង រាជរដាា ភិបាល។  
១. សរាប់រ្ឹឹះស្ថា នឧត្តមសិក្សា 

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់សិទធិដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាកនុងការងចញសញ្ញា បររ
រគបក់រមិរកនុងរកបខណឌ បទដាា នគរិយុរតជាធរម្មន 

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់របំង្ហា ញស្គធារណជនថារគះឹស្គថ នឧរតមសិកាម្មនគណ
ងនយយភាពចងំពាះការអបរ់ ំ និងបានងឆលើយរបោ៉ងររមឹររូវងៅនឹងររមូវការរបស់និសសរិ 
និងសងគមជារ ិ

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់សិទធិដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាអាចរកាង ម្ ះជាស្គកល
វទិាល័យ ឬ វទិាស្គថ ន និងអាចបនតការអប់រថំាន ក់ឧរតមសិកា និង ងរកាយឧរតមសិកា
ងទៀរ បាន  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំធវើឱ្យស្គធារណជនម្មនការងជឿទុកចរិត ចងំពាះការអប់ររំបស់
រគះឹស្គថ នងនាះ ការោរំទខបបងនះអាចងធវើឱ្យបរមិ្មណនិសសរិចូលងរៀនងកើនងឡើងជាលដំាប់  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ ខដលទទួលបានពីការវាយរនមលគុណភាពនផទកនុង និង ការ
វាយរនមលពីខាងងរៅ ផតល់ទិននន័យររឡប់ងៅដល់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាអពីំចណុំចខាល ងំ
ខដលររូវបនតពរងឹងបខនថម និង ចណុំចខវះខារ ខដលររូវខកលមអ ។  ជាលទធផល រគឹះស្គថ ន
ឧរតមសិកាអាចធានាគុណភាព និង និរនតរភាពននការអប់ររំបស់ខលួនបាន  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រអំាចផតល់លទធភាពដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាឱ្យ្នងៅ 
រកការពរងឹងគុណភាពបខនថម ងដើមបបីានការទទួលស្គគ ល់គុណភាពថាន ក់របំន់ និងថាន ក់
ពិភពងលាក។ ការទទួលស្គគ ល់ដទូ៏លទូំលាយខបបងនះជួយសរមលួោ៉ងងរចើនដល់ដងំណើ រ
ការអប់រ ំជាពិងសសងៅកនុងសកមមភាពអនតរជារូបនីយកមមននការអប់រ ំខដលជាមងធាបាយ
ដ៏លអបផុំរកនុងការងឆលើយរបងៅនឹងនិនាន ការននសកលភាវូបនីយកមមននការអប់រ ំ

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ឱ្កាសដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាងធវើទនំាក់ទនំង និង
សហរបរបិរតកិារជាមួយរគឹះស្គថ នអប់រដំនទងទៀរងៅកនុងរបងទស កនុងរបំន ់ និងកនុងពិភព 
ងលាក។ 
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២. សរាប់និសសតិ្ ាតាបិតា និងអាណាពាបាល  
- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ទិននន័យោ៉ងចាស់លាស់អពីំគុណភាពអប់រ ំ ននរគឹះ

ស្គថ នខដលបានការទទួលស្គគ ល់ងនាះ ។ ទិនននយ័ងនះម្មនស្គរៈសខំានណ់ាស់សរម្មប់
និសសរិ ម្មតាបតិា និង អាណាពាបាលរបស់និសសរិកនុងការងរជើសងរ ើសរគះឹស្គថ ន ងដើមប ី
ការសិកាថាន ក់ឧរតមសិកា និង ថាន ក់បនត  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំធវើឱ្យនិសសរិ និងអាណាពាបាលរបស់និសសរិម្មនការងជឿ
ជាក់ចងំពាះអនាគរននការសិការបស់ពួកងគ ពីងរពាះពួកងគបានឆលងការក់ារអប់រមួំយ 
ខដលម្មនគុណភាពខពស់ គួរជាទីទុកចិរតបាន។  

៣. សរាប់រក្សុមហ ៊ុន សហរាស សហ្មន៍ផតល់ជំនួយ និងអងគការនានា  
- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រអំាចឱ្យរកមុហុ៊ន សហរោស និងអងគការងផសងៗងរជើសងរ ើស

និសសរិ ឬ អរីរនិសសរិខដលម្មនសមរថភាពរគបរ់ោន់ និងសមរសបតាមររមូវការជាក់
ខសតងខដលអាចធានាបាន នូវកងំណើ នននផលិរភាព និងរបសិទធភាពការង្ហរ ។ 

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ព័រម៌្មនសរម្មប់សហគមន៍ផតល់ជនួំយ ឬឥណទាន
កនុងការសងរមចចិរតងរជើសងរ ើសរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ងដើមបផីតល់ឥណទាន ឬ ជនួំយ ។ 

៤. សរាប់រាជរដ្ឋា ភិបាល និង ររទេសជាតិ្ទងំមូល  
- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ទិននន័យអពីំគុណភាពអប់រនំនរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 

ខដលបានការទទួលស្គគ ល់ងនាះ។ ទិននន័យងនះម្មនស្គរៈសខំាន់ណាស់សរម្មប់រាជរដាា ភិ
បាល រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កីឡា រកសួង ឬស្គថ ប័នពាក់ព័នធកនុងការងរៀបចងំោលនងោ
បាយកខំណទរមងរ់បព័នធអប់រឧំរតមសិកា  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ឱ្យវស័ិយអប់រឧំរតមសិកាម្មនសតងដ់ាគុណភាពមួយ
ចាស់លាស់ ខដលងឆលើយរបររមឹររូវងៅនឹងររមូវការរបស់សងគមជារិ និង ពិភពងលាក  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអបរ់ផំតល់ការោរំទពីស្គធារណជន រកុមហុ៊ន សហរោសនិង 
សហគមនជ៍ារ ិ និង អនតរជារងិលើងោលនងោបាយពរងងឹគុណភាពអបរ់ឧំរតមសិកា
របស់រាជរដាា ភបិាល  

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់ឱ្យរាជរដាា ភបិាលអាចងរជើសងរ ើសមន្តនតីខដលម្មនសមរថ 
ភាពរគប់រោន ់ចូលបងរមើការង្ហររាជការ 

- ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំាឱំ្យរាជរដាា ភបិាលម្មនកចិចសហរបរបិរតកិារលអជាមួយ 
សហគមន៍អនតរជារិកនុងការអភិវឌឍការអប់រឧំរតមសិកា។  
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II. ការទទួលស្គា លគ់ុណភាពអប់រឧំតតមសកិា  
 ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ គកឺារផតល់ជាផលូ វការនូវករមិរគុណភាពអប់រដំល់រគះឹស្គថ ន

ឧរតមសិកា ខដលបានបងំពញ និងអនុវរតរសបតាមសូចនាករខដលម្មនខចងកនុងសតងដ់ាជារិ 
សរម្មប់ផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា។ 

ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រមំ្មនលកខណៈជា ការបនតខកលមអគុណភាពអប់រជំារបចជំា
ការវភិាគងរាគវនិិចឆយ័ និងជាការផតល់ករមិរននការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់រគះឹស្គថ នឧរតម
សិកា។ ជាការបនតខកលមអគុណភាពអប់រជំារបច ំ ងរពាះការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រគំឺជាយនត
ការពិនិរយតាមដានគុណភាពពីខាងងរៅ ខដលងធវើងឡើងោ៉ងលមអិរ ជាក់លាក់ និង ងទៀងទារ់  អពីំ 
ដងំណើ រការបណតុ ះបណាត លរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាកនុងងោលបណំង ងដើមបធីានាគុណភាពអប់រ ំ
និងការអភិវឌឍឱ្យកាន់ខររបងសើរឡីង។ ជាការវភិាគងរាគវនិិចឆយ័ ងដាយងហរុថា កនុងដងំណើ រការ
ទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ គ.ទ.កងរបើរបាស់មន្តនតីវាយរនមល ខដលម្មនជនំាញ និងបទពិងស្គធន៍
ខពស់  ឧរតមសិកា និង ការវាយរនមលកនុងការវភិាគរកចណុំចខាល ងំចណុំចងខាយរបស់ រគះឹស្គថ ន 
ឧរតមសិកាងដើមបខីកលមអ។ ជាករមិរននការផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ ងដាយងហរុថា 
ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រផំតល់នូវការបញ្ញជ ក់ជាស្គធារណៈ អពីំករមរិននការបងំពញបាន 
តាមសតង់ដាជារិរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ។  

ជាងោលការណ៍ ការវាយរនមលងដើមបផីតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រកំនុងរពះរាជាណា 
ចរកកមពុជា ងធវើងទប ើងតាមរយៈការវាយរនមលនផទកនុង និងការវាយរនមលពីខាងងរៅ។  ការវាយរនមលនផទ 
កនុង គជឺាដងំណើ រការននការធានាគុណភាពអប់រ ំ ខដលរគះឹស្គថ នឧរតមសិកានីមួយៗររូវពិនិរយ 
ងឡើងវញិោ៉ងងទៀងទារពី់ការអនុវរតបទដាា ន និងលកខខណឌ នានាងដើមបធីានាថា ទិសងៅននការ
បងរងៀន ការសិកា ការរស្គវរជាវ និង ទិសងៅដនទងទៀរខដលរគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវបងំពញ
តាមការកណំរ់។ ការវាយរនមលជាផលូ វការពីខាងងរៅររូវងធវើងឡើងងដាយខផអកងលើសតងដ់ាជារ ិ
សរម្មបក់ារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកា និងរបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល ខដលរគឹះ
ស្គថ នឧរតមសិកាបានដាកជូ់ន គ.ទ.ក. អពីំដងំណើ រការននការបណតុ ះបណាត លរបស់ខលួន ។  

ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ងៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
ម្មនបីករមិរគឺ ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអបរ់ងំពញសិទធិ ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអបរ់ ំ
បងណាត ះអាសនន និង ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអបរ់ជំាងបកខភាព ។ 
១. ការេេួលស្ថគ ល់ ៊្ុណភាពអប់រទំពញសិេធិ 

ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំពញសិទធិ គកឺារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនរគឹះស្គថ ន
ឧរតមសិកាខដលបានបងំពញរគប់សតង់ដាជារទិាងំរបាបួំនពីករមរិលអងៅ លអណាស់។ ការទទួល
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ស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំពញសិទធិងនះម្មនរយៈងពល៥ឆ្ន ។ំ កនុងរយៈងពល៥ឆ្ន  ំ ននការទទួលស្គគ ល់
គុណភាពអប់រងំពញសិទធិងនះ គ.ទ.ក. នឹងងធវើការចុះវាយរនមលងៅពាក់កណាត លអាណរតិ ងដើមប ី
ពិនិរយងមើលការអនុវរតអនុស្គសន៍របស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងធវើ 
របាយការណ៍ពាកក់ណាត លអាណរតិសតីពីការអនុវរតអនុស្គសន៍ជូន គ.ទ.ក. សរម្មបក់ារចុះវាយ 
រនមលងនះ។ ងរកាយងពលចប់អាណរតិ៥ឆ្ន  ំ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងសនើសុកំារចុះវាយរនមល 
ស្គជាងមីពី គ.ទ.ក. ។ 
២. ការេេួល្៊ុណភាពអប់របំទណាត ឹះអាសនន 

ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់របំងណាត ះអាសនន គឺការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនរគឹះ
ស្គថ នឧរតមសិកា ខដលបានបងំពញសតងដ់ាជារិទាងំរបាបួំនពីករមរិមធយម ងៅលអបងគួ រ។ ការទទួល
ស្គគ ល់គុណភាពអប់របំងណាត ះអាសននងនះម្មនរយៈងពល៣ឆ្ន ។ំ រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវងរៀបចំ
របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់ខលួនដាកជូ់ន គ.ទ.ក. ងដើមបងីសនើសុកំារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអបរ់ ំ
កនុងងពលណាមួយ មិនងលើសពីរយៈ   ៣ឆ្ន នំន ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ បងណាត ះ
អាសននងនះ។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ខដលបានទទួលការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់របំងណាត ះ
អាសនន ររូវងធវើរបាយការណ៍អពីំវឌឍនភាពងលើការអនុវរតអនុស្គសន៍ និងការរកីចងំរ ើនរបស់ខលួន
ងរៀងរាល់ឆ្ន ជូំន គ.ទ.ក. ។ កនុងករណីចបំាច ់ គ.ទ.ក. អាចចរត់ាងំមន្តនតីអគគងលខាដាា នចុះពិនិរយ
ងផទៀងផ្ទទ រង់ៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ។ 
៣. ការេេួលស្ថគ ល់្៊ុណភាពអប់រជំាទបក្សខភាព 

ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រជំាងបកខភាពជាការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនរគឹះស្គថ ន 
ឧរតមសិកាខដលបានបងំពញសតងដ់ាជារិទាងំរបាបួំនកនុងករមិរងខាយ។ ការទទួលស្គគ ល់គុណ
ភាពអប់រជំាងបកខភាពងនះម្មនរយៈងពល២ឆ្ន ។ំ រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខដលទទួលបានការទទួល
ស្គគ ល់គុណភាពអប់រជំាងបកខភាពររូវងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់ខលួនដាកជូ់ន គ.ទ.ក. 
ងដើមបងីសនើសុកំារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រកំនុងរយៈងពល               ២ឆ្ន ។ំ រគះឹស្គថ ន
ឧរតមសិកា ខដលបានទទួលការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រជំាងបកខភាព ររូវងធវើរបាយការណ៍
អពីំវឌឍនភាពងលើការអនុវរតអនុស្គសន ៍ និងការរកីចងំរ ើនរបស់ខលួនងរៀងរាល់ឆ្ន ជូំន គ.ទ.ក. ។ 
កនុងករណីចបំាច ់ គ.ទ.ក. អាចចរត់ាងំមន្តនតីអគគងលខាដាា នចុះពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រង់ៅរគះឹស្គថ នឧរតម
សិកា ។ 
III. ដំយណើ រការននការទទួលស្គា លគ់ុណភាពអប់រឧំតតមសកិា 

ងដើមបទីទួលបានការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវអនុវរតដូចខាង 
ងរកាម ៖ 
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១. ការទ វ្ើសវ័យវាយត្មៃមល និង ការទរៀបចំរបាយការណ៍សវ័យវាយត្មៃមល 
ការវាយរនមលគុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ររូវខផអកងលើរបាយការណ៍សវ័យវាយ 

រនមល។ រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរវូងធវើសវ័យវាយរនមល និង ងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល ងដាយ
ខផអកងលើសតង់ដាជារ ិខដលបានកណំរ់ងដាយ គ.ទ.ក.។  

កនុងការងធវើសវ័យវាយរនមល ជាជហំានដបូំង រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវបងងកើររកមុការង្ហរ 
ងធវើសវ័យវាយរនមលងដើមបពិីនិរយវាស់ខវងងៅងលើលទធភាព និងរបសិទធភាពនន ដងំណើ រការបណតុ ះ 
បណាត ល និងខសវងយល់អពីំចណុំចខាល ងំ និងចណុំចខវះខាររបស់រគឹះស្គថ ន។ តាមរយៈការខសវង
យល់អពីំចណុំចខាល ងំចណុំចខវះខារ និងសកាត នុពល រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា អាចម្មនលទធភាពខក
ខរបចណុំចខវះខារទាងំងនាះឱ្យលអរបងសើរងទប ើង ងធវើឱ្យរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាកាល យជារគឹះស្គថ ន 
ខដលផតល់ការបណតុ ះបណាត លរបកបងដាយរបសិទធភាពខពស់ រសបតាមងបសកកមម និង ម្មនការ
អភិវឌឍឥរឈបឈ់រ ។ ការងធវើសវ័យវាយរនមលងនះនឹងជួយឱ្យរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខសវងយល់ថា 
ងរើរគះឹស្គថ នបានអនុវរតរសបតាមសតង់ដាជារិទាងំរបាបួំនបានករមិរណា ងហើយអាចងររៀមខលួន 
បងំពញររមូវការរបស់រកុមមន្តនតីវាយរនមលពីខាងងរៅ ។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងរៀបចរំបាយ 
ការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់ខលួនជាពីរខផនក។ ខផនកទី១ ងរៀបរាប់អពីំព័រ៌ម្មនទូងៅរបស់រគះឹស្គថ ន និង 
ខផនកទី២ ងរៀបរាប ់ និង វភិាគលទធផលខដលរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា សងរមចបាន តាមសតងដ់ាជារ ិ
និងងបសកកមមខដលបានកណំរ។់ (សូមងមើលចណុំច VI សតីអពីំការវាយរនមលគុណភាពអប់រនំផទកនុង 
ខាងងរកាម)។  
២. ការដ្ឋក់្សពាក្សយស៊ុំការវាយត្មៃមលពី ្.េ.ក្ស 

រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវដាក់ពាកយងសនើសុកំារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រពីំ គ.ទ.ក ងដាយ
ម្មនភាជ បម់កជាមួយនូវរបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល និងឯកស្គរោរំទចបំាច់មួយចនួំន ។ 
(សូមងមើលបញ្ជី ឯកស្គរោរំទកនុងឧបសមពន័ធ៨) 

គ.ទ.ក.នឹងចរ់មន្តនតីជនំាញឲ្យពិនិរយរបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល និងឯកស្គរោរំទខដល
រគឹះស្គថ នបានដាក់ជូនមក គ.ទ.ក. ។  របសិនងបើមន្តនតីជនំាញពិនិរយងឃើញថា របាយការណ៍
សវ័យវាយរនមល និងឯកស្គរោរំទរបស់រគឹះស្គថ ន ពំុទាន់ម្មនលកខណៈរគបរ់ោនរ់សបតាមររមូវការ 
និងនីរិវធិីខដលបានកណំរ់ គ.ទ.ក. នឹងបញ្ជូ នររឡបង់ៅរគឹះស្គថ នងដើមបបីងំពញបខនថម។ 
កនុងករណីចបំាច ់ អគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក. អាចផតល់ងសវាពិងរោះងោបល់ដល់រគឹះស្គថ ន 
ឧរតមសិកាអពីំការងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល និងឯកស្គរោរំទនានា។ ចងំពាះរគះឹស្គថ ន
ឧរតមសិកាខដលបានងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល និងឯកស្គរោរំទររមឹររូវរសបតាម
ររមូវការនិងនីរិវធិី គ.ទ.ក. នឹងបនតងរៀបចដំងំណើ រការចុះវាយរនមល ងដាយររូវជូនដណឹំងដល់រគឹះ
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ស្គថ នឧរតមសិកាអពីំកាលបរងិចឆទននការចុះវាយរនមល ោ៉ងរិចចនួំន២០នងៃ មុនងពលចុះវាយរនមល 
(សូមងមើលគរូំលិខិរងសនើសុកំារវាយរនមលពីគ.ទ.ក. ងៅកនុងឧបសមព័នធ៣)។ កនុងករណីម្មនធុរៈចបំាច ់
រគឹះស្គថ នស្គមរីរូវជូនដណឹំងមកអគគងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក. អពីំការងសនើសុពំនារងពលចុះ 
វាយរនមល។ 

៣. ការច៊ុឹះវាយត្មៃមលទៅរ្ឹឹះស្ថា នឧត្តមសិក្សា    
អគគងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក. ររូវចរត់ាងំរកុមមន្តនតីវាយរនមលគុណភាពអប់រពីំខាងងរៅ  

និង ងធវើទនំាកទ់នំងជាមួយរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាអពីំដងំណើ រការននការចុះវាយរនមល។ ការចុះវាយ 
រនមលងនះររូវងធវើងឡើងងដាយរកុមមន្តនតីវាយរនមល ខដលម្មនខចងលមអរិកនុងខផនកទីV ននងសៀវងៅ
ខណនាងំនះ។  

រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវសិការបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល និង ឯកស្គរោរំទ មុនងពលចុះ
វាយរនមល។ រកុមមន្តនតីវាយរនមលនឹងចុះវាយរនមលងដាយយកសតង់ដាជារ ិ ឧបករណ៍វាយរនមល 
(សូមងមើលឧបសមព័នធ១)                         ងធវើជាមូលដាា ន។ រកុមមន្តនតី វាយរនមលនឹងចុះ
វាយរនមលងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាតាមងពលងវលាកណំរ់មួយជាក់លាក់ ងដើមបពិីនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់
របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា តាមរយៈការពិនិរយ អងងករ ការងធវើបទ
សម្មភ សជាមួយរកុមរបកឹាភិបាល គណៈរគប់រគងរគះឹស្គថ ន បុគគលិកអប់រ ំបុគគលិករដាបាល និសសរិ 
អរីរនិសសរិ រណំាងនិងោជកនិងអនកពាក់ព័នធ និង ពិនិរយរងផទៀងផ្ទទ រង់លើរបាយការណ៍
និងឯកស្គរពាកព័់នធងផសងៗខដលរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាបានដាក់បង្ហា ញ និង ធនធានរបស់
រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាផ្ទទ ល់ ។  

ងៅនងៃបញ្ច បន់នការចុះវាយរនមល រកុមមន្តនតីវាយរនមលម្មនភារកិចចរបជុបូំកសរុបលទធផល
បឋមននការវាយរនមល ងដើមបបីង្ហា ញជូនគណៈរគប់រគងរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាបានរជាប។ កនុង
ឱ្កាសងនះ  រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាម្មនសិទធិពនយល់បករស្គយ និង បង្ហា ញភសតុតាងបខនថម ងដើមប ី
ការពារលទធផលសវ័យវាយរនមលរបស់ខលួន។    
៤. ការសទរមចទលើលេធផលមៃនការវាយត្មៃមលរបស់ ្.េ.ក្ស 

ងរកាយងពលបញ្ចប់ការចុះវាយរនមលងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវងធវើ
របាយការណ៍សតីពីលទធផលននការចុះវាយរនមលដាកជូ់នអគគងលខាធកិារដាា នគ.ទ.ក។ របាយការណ៍
លទធផលវាយរនមលងនះររូវបញ្ជូ នងៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាស្គមី ងដើមបងីផទៀងផ្ទទ រ់ងលើទិននន័យ 
និងព័រម៌្មនខដលទទួលបានពីការវាយរនមល មុននឹងដាក់ជូន គ.ទ.ក. ពិនិរយ និង សងរមចជាចុង 
ងរកាយ។  កនុងករណីម្មនការខកររមូវងលើរបាយការណ៍ងនះ រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវសរងសរ
លិខិរផលូ វការជូន គ.ទ.ក កនុងរយៈងពលមិនងលើសពី២សបាត ហ៍។ 

../../../Pavilion/Desktop/New%20GL/Assesment%20Tool.doc
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ការសងរមចចិរតងលើលទធផលននការវាយរនមលគុណភាពអប់រ ំ និងការផតល់ការទទួលស្គគ ល់ 
គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ររូវងធវើងឡើងតាមរយៈការរបជុងំបាះងឆ្ន រសងរមចចិរតរបស់ 
សម្មជិក គ.ទ.ក ងដាយយក     ៥០%+១ ។ ងសចកតីសងរមចរបស់ គ.ទ.ក សតីពីលទធផលននការ 
វាយរនមលគុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកានឹងររូវជូនដណឹំងងៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាស្គម ី 
រកសួងអាណាពាបាល  និង ផសពវផាយជាស្គធារណៈ ។ 

ដំយណើ រការវាយតនមលគណុភាពអប់រ ំ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. យោលការណ៍ និង នតីិវិធីននការទទលួស្គា លគ់ណុភាពអប់រឧំតតមសកិា 
ងោលការណ៍និង នីរិវធិីននការវាយរនមលផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកា

ម្មនដូចខាងងរកាម ៖ 
១. ទាលការណ៍េូទៅ 

ក. ការវាយរនមលផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិការរូវអនុវរតដូចោន ងៅងលើរគប ់
រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាស្គធារណៈ និង ឯកជន (ជារិនិងអនតរជារិ)ទាងំអស់ងៅកនុងរពះរាជា  

    ណាចរកកមពុជា ។ 
ខ. ការងសនើសុកំារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកាពី គ.ទ.ក ជាការពវកចិចរបស់រគឹះស្គថ ន 
    ឧរតមសិកាស្គធារណៈ  និង ឯកជន (ជារិ និងអនតរជារិ)ទាងំអស់ងៅកនុងរពះរាជាណា 

របាយការណ៍សវយ័វាយ
តនមលមានចំណុចខ្វះខាត 

- រកសងួអាណ្តពាបាល 
- ផសពវផាយជាស្គធារណៈ 

របាយការណ៍សវយ័វាយ
តនមលរតឹមរតូវ 

  យរៀបចំរកុមមន្តនតីវាយ 
តនមល 

រគឹះស្គថ នឧតតមសកិា 

របាយការណ៍សវយ័វាយតនមល 

អគាយលខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ទ.ក. 

ដំយណើ រការវាយតនមល 

របាយការណ៍វាយតនមល 

អគាយលខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ទ.ក. 

គ.ទ.ក. ពិនិតយ និង 
សយរមច 
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    ចរកកមពុជា ។ 
គ. ចងំពាះរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខដលម្មនស្គខា ររវូងសនើសុកំារវាយរនមលទទួលស្គគ ល់គុណ

ភាពអប់រពីំ គ.ទ.ក. រួមោន  ងដាយម្មនភាជ ប់របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលននរគះឹស្គថ នងោល 
និង ស្គខាដាច់ងដាយខឡកពីោន ។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាងនាះ ររូវបានវាយរនមលទទួលស្គគ ល់
គុណភាពអប់រដំាច់ងដាយខឡកពីោន  ប៉ុខនតទទួលលទធផលរួមោន ងដាយយកពិនទុមធយមភាគ
សរុបជាផលូ វការ។ របាយការណ៍លទធផលវាយរនមលររវូម្មនភាជ ប់បញ្ជី រាយលមអរិពិនទុដាច់
ងដាយខឡកពីោន រវាងទីតាងំងោល និង ស្គខា នីមួយៗ ។  កនុងករណី ស្គខាអនុវរតសតងដ់ា 
និង/ឬ សូចនាករខដលទទួលខុសររូវងដាយទីតាងំងោល ររូវទទួលបានពិនទុ ងសមើោន ។ 

២. ការផតល់ពិនទ៊ុ         សរាបស់តងដ់្ឋនីមួយៗ 
ការផតល់ពិនទុ ងលើសូចនាករនីមួយៗននសតង់ដាជារកិនុងការវាយរនមល ងដើមបផីតល់ការទទួល 

ស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិកាដូចម្មនងៅកនុងតារាងខាងងរកាម ៖ 
អរាពិន្ធុ អត្ទន័្យ 
៥.00 រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្អនុ្វត្ថសូចនាក្សរពពញពលញ ាមត្រមូវការ 
៤.00 រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្អនុ្វត្ថសូចនាក្សរពសធើរតត្ពពញពលញ ាមត្រមូវការ 
៣.00 រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្អនុ្វត្ថសូចនាក្សរជាមធ្យម ឬ ពលើសពើក្សរមិត្មធ្យម ពធ្ៀបន្រងត្រមូវការ 
២.00 រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្អនុ្វត្ថសូចនាក្សរពរកាមមធ្យម ពធ្ៀបន្រងត្រមូវការ 
១.00 រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពុាបាន្អនុ្វត្ថ ឬ បាន្អនុ្វត្ថសូចនាក្សរបន្ថិចបន្ថួច ាមត្រមូវការ 

 

៣. ការ្ណនាពិនទ៊ុសរ៊ុបសរាប់សតងដ់្ឋទងំ៩ 
ការគណនាពិនទុសរម្មបក់ារវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិការរូវ    ងឡើងដូចខាងងរកាម ៖ 

ក. ការគណនាពិនទុមធយមភាគសរម្មប់សតងដ់ានីមួយៗររូវងធវើងឡើងងដាយយកពិនទុសរុបរួម 
ទាងំអស់ននសូចនាករខចកនឹងចនួំនសូចនាករខដលម្មនងៅកនុងសតង់ដា។ សូមងមើលឧបករណ៍វាយ
រនមលងៅកនុងឧបសមពនធ័១ ។ 

ខ.ការគណនាពិនទុមធយមភាគសរុបននសតងដ់ាទាងំ៩ ងដើមបសីងរមចយកលទធផលចុងងរកាយ 
ររូវងធវើងឡើងងដាយយកពិនទុមធយមភាគសរម្មប់សតងដ់ានីមួយៗគុណនឹងងមគុណននសតងដ់ានីមួយៗ 
រួចខចកនឹងផលបូកងមគុណសរុប (៣០)។ សូមងមើលតារាងគណនាពិនទុសរុបខាងងរកាម ៖ 
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ល.រ សតង់ដ្ឋ ពិនទុមធយមភាគ យមគុណ ផលគុណ 

១ ចក្សខ៊ុវិស័យ ទបសក្សក្សមម និង ទាលទៅ  ១  
២ អភិបាលកិ្សចច និងការរ្ប់រ្ង  ២  
៣ ប៊ុ គ្លិក្សអប់រ ំ  ៥  
៤ ក្សមមវិ្ីអប់រ ំ  ៥  
៥ ទសវានិសសតិ្  ៣  
៦ ្នធានសិក្សា  ៤  
៧ ្នធានរូបវនត  ៣  
៨ ្នធានហិរញ្ញវត្ា៊ុ  ៤  
៩ ការធានា ៊្ុណភាពមៃផទក្សន៊ុង  ៣  

ផល ៊្ុណសរ៊ុប  

ពិនទ៊ុម្យមភា្សរ៊ុប  
 

ក្សំណត្់សាគ ល់៖  
 ពិនទុមធយមភាគសរម្មប់សតង់ដានីមួយៗម្មនអរថនយ័ និងងសចកតីពនយល់ដូចម្មនងៅកនុង 
តារាងខាងងរកាម ៖ 

មធ្យមភា្ និ្ពទធស អត្ទន័្យ 

 ៤.៥០ - ៥.០០ 
 

លអណាស់ 
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្បាពពញរ្ប់សូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ទិាងអស់ 

 ៣.៥០ - ៤.៤៩ 
 

លអ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្បាពពញសូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ភិា្ពរចើន្ 

២.៥១  - ៣.៤៩ 
 

លអបងគួរ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្បាពពញសូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ិពលើសពើក្សរមិត្មធ្យម 

២.៥០ 
 

មធ្យម រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្បាពពញសូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ិបាន្ក្សរមិត្មធ្យម 

១.០០ - ២.៤៩ 
 

ពសាយ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបាន្បាពពញសូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ិបាន្ក្សរមិត្ត្ចិតូ្ច 
ឬ ពរកាមមធ្យម 
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៤. លេធផលមៃនការវាយត្មៃមល  
លទធផលននការវាយរនមលសរម្មបក់ារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតមសិការរូវផតល់ជូន 

រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ងដាយយកពិនទុមធយមភាគសរុបននសតង់ដាជារទិាងំរបាបួំនជាមូលដាា ន ដូច 
ម្មនកនុងតារាងខាងងរកាម ៖ 
ល.រ ពិនទុមធយមភាគសរបុ ការទទលួស្គា លគ់ណុភាពអប់រ ំ
១ ៣.៥០ ដល់ ៥.០០ ងពញសិទធិ (៥ឆ្ន )ំ 

២  ២.៥០ ដល់ ៣.៤៩ បងណាត ះអាសនន (៣ឆ្ន )ំ 

៣ ១.០០  ដល់ ២.៤៩ ងបកខភាព (២ឆ្ន )ំ 
 

V. ការវាយតនមលគុណភាពអប់រឧំតតមសកិាពីខាងយរៅ 
ការវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិកាពីខាងងរៅ ជាយនតការពិនិរយនិងវភិាគងលើ 

ដងំណើ រការបណតុ ះបណាត លរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាោ៉ងលមអិរ ជាក់លាក់ និងងទៀងទារ់ ខដល 
ងធវើងឡើងតាមរយៈរកុមមន្តនតីវាយរនមលងដាយខផអកងលើសតង់ដាជារិ ងសៀវងៅខណនាសំតីពីដងំណើ រ 
ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា និង របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់ 
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាខដលបានងផញើជូន គ.ទ.ក. ។ ដងំណើ រការវាយរនមលពីខាងងរៅររូវអនុវរត 
តាមនីរិវធិដូីចខាងងរកាម៖ 
១. សាសភាពរកុ្សមមន្តនតីវាយត្មៃមលពីខាងទរៅ 

សម្មសភាពរកុមមន្តនតីវាយរនមលពីខាងងរៅ ររូវចរ់តាងំងដាយគណៈកម្មម ធកិារទទួលស្គគ ល់
គុណភាពអប់រនំនកមពុជាកនុងការចុះវាយរនមលផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំងរកាយពីការងសនើ 
សុវំាយរនមលពីរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ។       សម្មជិករកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវរសបងៅតាមទហំំ    
រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ងហើយម្មនចនួំនពី៧ងៅ១០រូប។ មន្តនតីវាយរនមលររូវចុះកចិចរពមងរពៀង
ការង្ហរទទួលខុសររូវការង្ហរជាមួយ គ.ទ.ក មុននឹងចប់ងផតើមដងំណើ រការចុះវាយរនមល (សូមងមើល
គរូំកិចចរពមងរពៀងការង្ហរកនុងឧបសមព័នធ៦)។ រយៈងពលននការវាយរនមលម្មនចនួំន១០នងៃរួមម្មន 
ការសិការបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល  ការចុះវាយរនមលងៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ការបូកសរុប និង 
សរងសររបាយការណ៍ ។ សម្មសភាពរកុមមន្តនតីវាយរនមលម្មនដូចខាងងរកាម ៖ 

₋ មន្តនតីវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិការបស់ គ.ទ.ក ចនួំន១រូប    ជារបធាន 
₋ មន្តនតីវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិការបស់ គ.ទ.ក.ចនួំនពី៤ងៅ៧រូប  ជាសម្មជិក 
₋ មន្តនតីសរមបសរមលួមកពីអគគងលខាធកិាដាា ន គ.ទ.ក  ចនួំន១រូប   ជាសម្មជិក 
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₋ មន្តនតីជនួំយការមកពីអគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក ចនួំន១រូប          ជាសម្មជកិ។ 
២. ការចាត្់តាងំរក្សុមមន្តនតីវាយត្មៃមលពីខាងទរៅ 

អគគងលខាធកិារដាា នម្មនភារកចិចងរៀបចសំម្មសភាពមន្តនតីវាយរនមល ងដើមបងីសនើសុងំៅរបធាន 
គ.ទ.ក. ពិនិរយ និងសងរមច។ ការចរត់ាងំមន្តនតីវាយរនមលររូវអនុវរតតាមលកខខណឌ ដូចខាងងរកាម ៖ 

₋ ពំុម្មន           ទនំាស់ផលរបងោជនជ៍ាមួយនឹងរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខដលររូវ
ចុះវាយរនមល 

₋     ម្មនការទទួលខុសររូវខពស់ងលើការង្ហរ និង   រកមសីលធម៌វជិាជ ជីវៈ 
₋     ម្មនជនំាញ     បទពិងស្គធន៍សមរសបងៅនឹងសតងដ់ាខដលររូវទទួលខុសររូវ ។ 

៣. ភារកិ្សចចរបស់រកុ្សមមន្តនតីវាយត្មៃមលពីខាងទរៅ 
 ក្ស- ការតបងតចក្សរក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល 

ការខបងខចករកុមមន្តនតីវាយរនមលគុណភាពអប់រមំ្មនស្គរៈសខំានស់រម្មប់ដងំណើ រការវាយរនមល
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាងដើមបធីានាបាននូវរបសិទធភាព និងទទួលបានលទធផលរបកបងដាយការងជឿ 
ទុកចរិត ។ ដងំណើ រការខបងខចករកុមម្មនដូចរងៅ ៖ 

₋ កនុងរកុមមន្តនតីវាយរនមលនីមួយៗអាចម្មនពី២អនុរកមុងៅ៣អនុរកមុ ងហើយអនុរកុមងនះ 
អាចម្មនសម្មជិកជាមន្តនតីវាយរនមលពី២រូបងៅ៣រូប 

₋ អនុរកមុនីមួយៗអាចទទួលខុសររូវ និង វាយរនមលពី៣ងៅ៥សតង់ដា 
₋ សម្មជកិអនុរកុមម្មន ក់ៗ ររវូដាក់ពិនទុ        ងរៀងៗខលួនងលើសតងដ់ាខដលខលួនទទួលខុស

ររូវ រួចគណនាពិនទុមធយមភាគសរម្មបស់តងដ់ានីមួយ  ៗ។ 
 ស- ភារក្សចិចរបធាន្រក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល 

របធានរកុមជាបុគគលសខំាន់ ខដលររូវបានចរត់ាងំងឡើង ងដាយខផអកងលើបទពិងស្គធន៍ និង
លទធផល ការង្ហរងលើការចុះវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិកា។ របធានរកុមម្មនភារកចិចដូចខាង
ងរកាម ៖ 

 ងធវើខផនការនិងងរៀបចដំងំណើ រការវាយរនមលកនុងងពលចុះវាយរនមលងលើរគះឹស្គថ ន 
ឧរតមសិកា 

 ដឹកនារួំមងលើដងំណើ រការវាយរនមល និងចូលរួមកនុងអនុរកមុណាមួយ 
 ខបងខចកភារកចិច និងការទទួលខុសររូវរបស់មន្តនតីវាយរនមលម្មន ក់ៗ ងដើមបវីាយរនមល 

សតង់ដានីមួយៗ 
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 ចរ់ខចងងពលងវលាសមរមយសរម្មប់ពិងរោះងោបល់ងលើវធិសី្គន្តសតរបមូលទិនន័យមុន
ងពលចុះវាយរនមលដូចជា៖ ការរបមូលឯកស្គរនិងភស័តុតាង ការសងងករ ការសម្មភ សន ៏
និងការវភិាគទិនន័យ 

 ផតល់ការខណនាដំល់សម្មជិករកុមកនុងការខសវងរក និង ទទួលព័រ៌ម្មនចបំាច់នានា 
សរម្មបក់ារ វាយរនមលបូកសរុបព័រ៌ម្មនខដលទទួលបានពីរបភពងផសងៗ រពមទាងំ 
រស្គយបភំលឺរាល់ការង្ហរពាក់ព័នធនឹងដងំណើ រការវាយរនមលគុណភាពអប់រ ំ

 របមូលរបាយការណ៍វាយរនមលពីសម្មជកិរកុមមន្តនតីវាយរនមលងដើមបបូីកសរុប 
និងងធវើបទបង្ហា ញពីលទធផលបឋមននការវាយរនមលជូនដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 

 ទទួលខុសររូវងលើការងរៀបចរំបាយការណ៍លទធផលននការវាយរនមល 
 ផតល់របាយការណ៍លទធផលននការវាយរនមលជូនអគគងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក កនុងរយៈ 

ងពលមនិងលើសពី ២សបាត ហ៍ ងរកាយងពលចុះវាយរនមល 
 អនុវរតភារកិចចមួយចនួំនងទៀរតាមការចបំាច់។ 

 -្ ភារក្សចិចរបស់មន្តន្ថើវាយត្នមល  
មន្តនតីវាយរនមលម្មនភារកចិច និងការទទួលខុសររូវដូចខាងងរកាម ៖ 

 សិការបាយការណ៏សវ័យវាយរនមលនិងឯកស្គរពាកព័់នធ និង កររ់តាចណុំចសខំាន់ៗ  
ទាងំមុន និង អឡុំងងពលននការចុះវាយរនមល 

 របមូលទិនននយ័ និងភសតុតាងពាក់ព័នធនឹងរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាតាមរយៈ ការសងងករ 
រស្គវរជាវ ខសវងរកព័រ៌ម្មនងផសងៗងដើមបងីធវើជាមូលដាា នននការដាក់ពិនទុ  និង 
ការសរងសររបាយការណ៍  

 សហការលអជាមួយសម្មជកិរកមុ ងដើមបបីងំពញការង្ហរឲ្យទទួលបានលទធផលលអរបកប
ងដាយងជាគជ័យ   

 សរងសររបាយការណ៍វាយរនមលងលើសតងដ់ាខដលខលួនទទួលខុសររូវ និង របគល់ជូន
របធានរកុមងៅនងៃបញ្ច ប់ននការចុះវាយរនមលងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 

 ទទួលភារកចិចងផសងៗងទៀរតាមការចរត់ាងំរបស់របធានរកមុមន្តនតីវាយរនមល។ 
 ឃ- ភារក្សចិចមន្តន្ថើសរមបសរមលួ 

ភារកចិចសខំាន់ៗរបស់មន្តនតីសរមបសរមួលម្មនដូចខាងងរកាម ៖ 
 ងធវើទនំាក់ទនំងជាមួយរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ងដើមបសីរមលួដល់ដងំណើ រការននចុះការ 

វាយរនមល 
 សិការបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់រគះឹស្គថ នខដលខលួនសរមបសរមលួ 
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 សរមបសរមួលការង្ហរបងចចកងទសកនុងដងំណើ រការវាយរនមលសរម្មបរ់កមុមន្តនតីវាយរនមល 
 របមូលព័រម៌្មនទាកទ់ងនឹងការអនុវរតការង្ហររបស់មន្តនតីវាយរនមល 
 សហការជាមួយរបធានរកមុមន្តនតីវាយរនមលកនុងការងរៀបចរំបាយការណ៍លទធផលននការ

វាយរនមល 
 ផតល់របឹកាអពីំបទដាា នគរិយុរតពាក់ព័នធនឹងការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រឧំរតម

សិកា  និងរស្គយបភំលឺរាល់ការង្ហរពាក់ព័នធនឹងដងំណើ រការវាយរនមលគុណភាពអប់រ ំ
 ពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់របាយការណ៍លទធផលវាយរនមលសរម្មបដ់ាក់ជូនរបធាន គ.ទ.ក 

ពិនិរយ និង សងរមច 
 អនុវរតភារកិចចមួយចនួំនងទៀរតាមការចបំាច់។ 

 ង- ភារក្សចិចរបស់មន្តន្ថើជាន្យួការ 
មន្តនតីជនួំយការម្មនភារកចិចដូចខាងងរកាម ៖ 

 ងរៀបចឯំកស្គរ បទដាា នពាក់ព័នធ និង ការង្ហររដាបាលសរម្មប់មន្តនតីវាយរនមល 
 ចូលរួមកររ់តាព័រម៌្មន និង របមូលទិននន័យរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាខដលររូវវាយ

រនមល 
 ជួយរបមូលរបាយការណ៍លទធផលននការវាយរនមលពីមន្តនតីវាយរនមលម្មន ក់ៗ ជូនរបធាន 

រកុម ងៅនងៃបញ្ច ប់ននការចុះវាយរនមលងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 
 គណនា ងផទៀងផ្ទទ រ់អរតាពិនទុ  ននរបាយការណ៍លទធផលវាយរនមល 
 ងរៀបចឯំកស្គរសរម្មបោ់រំទលទធផលវាយរនមល 
 ទទួលការង្ហរចបំាច់ងផសងៗ តាមការចរ់តាងំរបស់របធានរកមុន្តនតីវាយរនមល ។ 

៤. ដំទណើ រការមៃនការវាយត្មៃមលពីខាងទរៅ 
ការវាយរនមលគុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវងធវើងឡើង ងដាយខផអកងលើ 

របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា និង សតង់ដាជារសិរម្មប់ផតល់ការទទួល 
ស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាជាមូលដាា ន។ ដងំណើ រការននការវាយរនមលងនះ 
របរពឹរតងៅជា  ដណំាកក់ាលដូចខាងងរកាម ៖ 
 ក្ស. ម៊ុនទពលច៊ុឹះវាយត្មៃមល 

 មុនងពលចុះវាយរនមលងៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា រកមុមន្តនតីវាយរនមលររូវខសវងយល់ និង
ងររៀមលកខណៈ ដូចខាងងរកាម ៖ 

₋ សិកាខសវងយល់ និង វភិាគព័រម៌្មនកនុងរបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់រគឹះស្គថ ន
ឧរតមសិកា និង ឯកស្គរោរំទងផសងៗងទៀរ ខដលរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាបានផតល់ជូន  
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₋ សិកា វភិាគ និង សងងខបព័រ៌ម្មនកនុងរបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល ងធៀបងៅនឹងសតងដ់ា 
សូចនាករ និង បទដាា នងផសងៗខដលកណំរង់ដាយ គ.ទ.ក. រពមទាងំបទដាា នគរយុិរត
ពាក់ព័នធងផសងងទៀរ  

₋ របជុពិំភាកាងដើមបកីណំរច់ណុំចខដលររូវងសនើឲ្យរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាបញ្ញជ កប់ខនថម
ងៅងពលចុះវាយរនមល ។ 

 ខ. ទពលច៊ុឹះវាយត្មៃមល 
ងពលចុះវាយរនមលងៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា រកមុមន្តនតីវាយរនមលររូវអនុវរតភារកចិចដូចខាង

ងរកាម ៖ 
₋ រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវម្មនវរតម្មនងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាតាមងពលងវលាកណំរ ់

ខដលបានជូនដណឹំងជាផលូវការដល់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា 
₋ របធានរកុមមន្តនតីវាយរនមលបង្ហា ញពីងោលបណំង និងកមមវធិីននការចុះវាយរនមល និង 

សម្មសភាពសម្មជិករកុមមន្តនតីវាយរនមលជូនដល់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា 
₋ រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវងផទៀងផ្ទទ រ់របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលនឹងស្គថ នភាពជាក់ខសតង

របស់រគឹះស្គថ ន។ វធិសី្គន្តសតននការងផទៀងផ្ទទ រ់ងនះម្មនដូចជាការសងងករងលើសកមមភាព
បងរងៀននិងសិកា ការងធវើបទសម្មភ សនជ៍ាមួយគណៈរគបរ់គង រគបូងរងៀន និសសរិ 
អរីរនិសសរិ និងោជកនិងមន្តនតីពាក់ព័នធ និង ការចុះពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ងលើសម្មភ ររូបវនត 
ដូចជាអោរសិកា បនទបសិ់កា  បណាណ ល័យ   បនទប់ពិងស្គធន ៍ បនទបស់្គត បភ់ាស្គ និង 
កសិដាា នពិងស្គធន ៍៘ 

₋ រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវរបជុងំដើមបបូីកសរុបលទធផលននការវាយរនមលរបចនំងៃ 
₋ រកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវងធវើការរបជុពិំភាកាបូកសរុបលទធផលបឋមងដើមបបីង្ហា ញជូន 

គណៈរគបរ់គងរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាងៅនងៃបញ្ច ប់ននការចុះវាយរនមល ។ 
 ្. ទរកាយទពលច៊ុឹះវាយត្មៃមល 

₋ របធានរកុមមន្តនតីវាយរនមលររូវសងំោគរបាយការណ៍ របស់មន្តនតីវាយរនមលងដើមបងីរៀបចំ
របាយការណ៍រកមុសតីពីលទធផលននការវាយរនមល រួចរបគល់ជូនអគគងលខាធកិារដាា ន
គ.ទ.ក. 

₋ អគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក. ររូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍សតីពីលទធផលននការវាយរនមល 
ងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាស្គមីងដើមបងីផទៀងផ្ទទ រ់ងលើទិននន័យ និងព័រ៌ម្មនខដលទទួល
បានពីការវាយរនមល។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងឆលើយរបជាផលូ វការមកអគគងលខាធកិារ
ដាា ន គ.ទ.ក. កនុងរយៈងពលមួយសបាត ហ៍ចប់ពីនងៃខដលទទួលបានរបាយការណ៍។ 
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₋ ករណីរគឹះស្គថ នស្គមីពំុឯកភាពងលើចណុំចណាមួយននលទធផលវាយរនមល អគគងលខា
ធិការដាា ន គ.ទ.ក. ររូវអងញ្ជើ ញរកុមមន្តនតីវាយរនមលពិនិរយ និង ងផទៀងផ្ទទ រ់របាយការណ៍
ងទប ើងវញិ មុននឹងងលើកងោបល់ជូន គ.ទ.ក. ងដើមបពិីនិរយ និង សងរមច។ 

កណំរ់សម្មគ ល់៖ ចងំពាះកមមវធិចុីះវាយរនមលសូមងមើលកនុងឧបសមព័នធ៣។ 
 ឃ. របាយការណ៍វាយត្មៃមលពខីាងទរៅ  

របាយការណ៍វាយរនមលជាមូលដាា នរគះឹសរម្មប់ការសងរមចចិរតរបស់គណៈកម្មម ធកិារ
ទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនកមពុជាកនុងការផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រដំល់រគះឹស្គថ ន
ឧរតមសិកា និង សរម្មប់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាខកលមអគុណភាពអប់រឲំ្យរបងសើរងឡើង។ កនុងការ
សរងសររបាយការណ៍សតីពីលទធផលវាយរនមលរកុមមន្តនតីររូវ៖ 

- វភិាគទិននយ័រគប់រជុងងរជាយ ខផអកងលើសូចនាករខដលបានកណំរក់នុងសតង់ដាជារិ និង 
ឆលុះបញ្ញច ងំការពិរមិនបងំផលើស 

- វភិាគបញ្ញា  និង បង្ហា ញពីរងបៀបងដាះរស្គយបញ្ញា ខដលបានរកងឃើញ 
- បង្ហា ញពីទីកខនលង ងពលងវលា និងភាគចូីលរួមបានចាស់លាស់ 
- ខផអកងលើព័រម៌្មន ទិនននយ័ និង ភសតុតាងជាក់លាក់ពិររបាកដ 
- ដាក់បញ្ចូ លរកាហវិក តារាង និង សថិរិ ងដើមបបីង្ហា ញពីសមិទិធផលនិងការអនុវរត ។ 
(សូមងមើលកនុងឧបសមពន័ធ៤៖ ទរមង់របាយការណ៍សតីពីលទធផលវាយរនមល) 

 ង. លំហូររបាយការណ៍នងិលេធផលវាយត្មៃមល 
 ងរកាយងពលបញ្ចប់ការចុះវាយរនមលងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា រកុមមន្តនតីវាយរនមល និង 
អគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក. ររូវអនុវរតតាមដារកាម លហូំររបាយការណ៍ និងលទធផលវាយរនមល
ដូចខាងងរកាម ៖ 
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មន្តនតីវាយរនមល ឬ អនុរកមុ 
₋ វភិាគទិននន័យងលើសុចនាករនីមួយៗ 
₋ សរងសររបាយការណ៍ផ្ទទ ល់ខលួន ឬ អនុរកុម 

របធានរកមុ 
₋ ពិនិរយរបាយការណ៍របស់មន្តនតីវាយរនមល 
₋ ងរៀបចរំបាយការណ៍លទធផលវាយរនមល 
₋  

មន្តនតីសរមបសរមលួ 
₋ សហការពិនិរយរបាយការណ៍លទធផល

វាយរនមល 
 

 
 

 

រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាស្គមី 
រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីទា 

រកសួងអាណាពាបាល 
 

₋ អនុវរតតាមអនុស្គសន ៍
₋  

អគគងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក. 
₋ ពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ងលើរបាយការណ៍    

លទធផលវាយរនមល 
₋  

រគឹះស្គថ នឧរតមសិកាស្គមី 
₋ ពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ភាពររឹមររូវននទិនននយ័ 

និងព័រ៌ម្មនកនុងរបាយការណ៍លទធផលវា
យរនមល 

 
គ.ទ.ក. ពិនិរយ និង សងរមច 

អគគងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក. 
₋ ផសពវផាយលទាផលវាយរនមល 

 
₋  

ដារកាមលហូំររបាយការណ៍នងិលទធផលវាយតនមល 
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VI. ការវាយតនមលគុណភាពអប់រនំផទកនងុ 
ការវាយរនមលគុណភាពអប់រនំផទកនុង ឬ ការងធវើសវ័យវាយរនមល គឺជាការតាមដាន និងវាយ

រនមលងលើរបព័នធអភបិាលកចិច និងដងំណើ រការបណតុ ះបណាត លរគប់ករមិរ ងដាយរគះឹស្គថ នឧរតម
សិកា ។ ការងធវើសវ័យវាយរនមលជាខផនកមួយម្មនស្គរៈសខំានស់រម្មបោ់រំទដល់ដងំណើ រការធានាគុណ
ភាពអប់រ ំនិង ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា។ 

ងោលបណំងសខំាន់ននការងធវើសវ័យវាយរនមល គឺជាការវភិាគរបកបងដាយសុរករឹភាព ការ 
វនិិចឆ័យរបកបងដាយភាពយុរតិធម ៌ និង ការសននិដាា នរបកបងដាយភាពររឹមររូវ អពីំរបសិទធភាព 
ននរបព័នធធានាគុណភាពអប់ររំបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា។   

ងដើមបឱី្យដងំណើ រការសវ័យវាយរនមលងនះទទួលបានលទធផលលអ និងអាចងជឿទុកចិរតបាន 
ររមូវឱ្យម្មនការងបតជាញ ចិរត ការរបងឹខរបង និងការចូលរួមពីរកមុរបឹកាភបិាល គណៈរគបរ់គង 
បុគគលិកអប់រ ំ បុគគលិករដាបាល និសសរិ  និងរគបស់ម្មជកិរបស់រគះឹស្គថ ន។ រគបភ់ាគីពាក់ព័នធទាងំ
អស់របស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវយល់ ដឹងអពីំងោលបណំងននការងធវើសវ័យវាយរនមល ចូលរួម
ោ៉ងសកមមងលើរគប់សកមមភាពទាងំអស់ និង ទទួលបានព័រម៌្មនអពីំលទធផលននការងធវើសវ័យវាយ
រនមលងនះ។  
១. អត្ាររទោជន៍មៃនការទ វ្ើសវ័យវាយត្មៃមល 
 ការងធវើសវ័យវាយរនមលផតល់នូវអរថរបងោជន៍ដល់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ដូចខាងងរកាម ៖ 

₋ ជួយដល់រគះឹស្គថ នកនុងការងររៀមលកខណសមបរតចូិលរួមកនុងដងំណើ រការទទួលស្គគ ល់គុណ 
ភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ ន ខដលផតល់ងដាយគ.ទ.ក. 

₋ របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលងនះនឹងររូវងរបើរបាស់ជាមូលដាា នកនុងការវាយរនមលពីខាងងរៅ 
ងដើមបផីតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ

₋ ជួយដល់រគះឹស្គថ នកនុងការខសវងយល់អពីំចណុំចខាល ងំ និងចណុំច             
ងដើមបអីភិវឌឍ រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 

₋ ដឹងពីសមរថភាព ឬលទធភាពរបស់រគឹះស្គថ នឧរដមសិកាកនុងការងរៀបចខំផនការសរម្មប ់
បណដុ ះបណាត លកនុងរយៈខលី ឬខវងបានចាស់លាស់  

₋ ជាឯកស្គរមូលដាា នកនុងការងរៀបចខំផនការយុទធស្គន្តសត និង គងរម្មងងសនើសុមូំលនិធ ិ
អភិវឌឍនរ៍គះឹស្គថ នឧរតមសិកា 

₋ ជួយ     ស្គម ររ ីនិងកស្គងវបបធមធ៌ានាគុណភាពកនុងរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 
₋ កស្គងទនុំកចរិត និងងករ ៍តង ម្ ះកនុងការបណតុ ះបណាត លចងំពាះសិសស និសសរិ និងភាគ ី

ពាក់ព័នធ។ 
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២. ដំទណើ រការមៃនការទ វ្ើសវ័យវាយត្មៃមល 
 រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវម្មនរបព័នធធានាគុណភាពអប់រនំផទកនុង        ងដើមបទីទួល 
ខុសររូវងលើការធានាគុណភាពអប់រ ំ និងការវាយរនមលនផទកនុង។ រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាអាច 
ងរបើរបាស់ឧបករណ៍វាយរនមលរបស់គ.ទ.ក. និង ឧបករណ៍វាយរនមលរបស់រគះឹស្គថ នមួយចនួំន 
ងទៀរសរម្មបង់ធវើសវ័យវាយរនមលងលើរបព័នធអភិបាលកចិច និង ដងំណើ រការបណតុ ះបណាត លរគប ់
ករមរិរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា។ 
 ក្ស. ការបទងកើត្រក្សុមការងារទ្វើសវ័យវាយត្មៃមល 
 រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវបងងកើររកុមការង្ហរងធវើសវ័យវាយរនមលខដលសថិរងរកាមការរគបរ់គង 
របស់គណៈកមមការធានាគុណភាពនផទកនុង។   រកុមការង្ហរងនះដឹកនាងំដាយរបធាន១រូប ខដលម្មន 
បទពិងស្គធន៍ និងម្មនការយល់ដឹងអពីំការធានាគុណភាពអប់រឧំរតមសិកា។ រកុមការង្ហរវាយរនមល 
នផទកនុងងនះ    ម្មនលកខណៈសមបរតិរគប់រោន់ រពមទាងំម្មនគុណវុឌឍ ិ និងបទពិងស្គធន៍ពាកព័់នធ
នឹងកិចចការសិកាធកិារ និងម្មនការទទួលខុសររូវខពស់ងលើដងំណើ រការ និងការងរៀបចរំបាយការណ៍
សវ័យវាយរនមល ។ រកុមការង្ហរងនះគួរអនុវរតភារកចិច ដូចខាងងរកាម ៖  

₋ របមូលព័រម៌្មនងផសងៗពាក់ព័នធនឹងការអនុវរតសតងដ់ាជារិសរម្មបក់ារទទួលស្គគ ល់
គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា 

₋ ពិនិរយ និងវាយរនមលដល់ទីកននលងជាក់ខសតងននខផនកពាក់ព័នធកនុងរគឹះស្គថ ន និង ទីតាងំ
បណតុ ះបណាត លនីមួយៗ 

₋ វភិាគព័រ៌ម្មន និងទិនននយ័ងផសងៗងទៀរ ងដើមបខីសវងរកឱ្យងឃើញពីចណុំចខាល ងំ ចណុំច
ខវះខារ និងចណុំចខដលរគឹះស្គថ នអាចម្មនលទធភាពអនុវរតនាងពលខាងមុខ 

₋ ផតល់អនុស្គសន៍សរម្មប់ងលើកកមពស់គុណភាពអប់រនំនការបណតុ ះបណាត លរបស់រគះឹ
ស្គថ នបខនថមងទៀរ 

₋ ងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលសរម្មប់ដាកជូ់ន គ.ទ.ក ងដើមបងីសនើសុកំារទទួល
ស្គគ ល់គុណភាពអប់រ ំ 

₋ ភារកចិចងផសងៗមួយចនួំនងទៀរ   កណំរង់ដាយរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា។ 
 ខ. ការបណត៊ុ ឹះបណាត លរក្សមុការងារទ្វើសវយ័វាយត្មៃមល 

ការោិល័យឬខផនកធានាគុណភាពអប់រនំផទកនុង ម្មនភារកចិចងរៀបចកំារបណតុ ះបណាត លមន្តនតី
វាយរនមលនផទកនុងអពីំវធិីស្គន្តសតងផសងៗកនុងការវាយរនមលដូចជា ការងរៀបចកំរមងសណួំរ វធិសី្គន្តសត
របមូលនិងវភិាគ ទិននយ័          និងការងរៀបចសំរងសររបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល។ 
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 ្. ការក្សំណត្់វិ្សី្ថន្តសតវាយត្មៃមល 
 វធិីស្គន្តសតកនុងការវាយរនមលគុណភាពអប់រនំផទកនុងម្មនដូចខាងងរកាម៖ 
្.១. ការរបមូលទនិ្បន័្យ ន្ងិ ព័ត៌្មាន្ 

រកុមមន្តនតីងធវើសវ័យវាយរនមលអាចងរបើវធិសី្គន្តសតចបំាច់មួយចនួំនកនុងការរបមូលទិនននយ័ និង 
ព័រ៌ម្មន ដូចជា៖  

₋ ការសម្មភ សផ្ទទ ល់ជាមួយថាន ក់រគបរ់គង បុគគលិកអបរ់ ំនិសសរិ អរីរនិសសរិ និងោជក 
និង ខផនកពាក់ព័នធដនទងទៀរ 

₋ ការសងងករងលើការអនុវរតជាក់ខសតងតាមខផនកនីមួយៗរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 
₋ ការងរបើរបាស់ករមងសណួំរ ចងំពាះរកមុងោលងៅចបំាចមួ់យចនួំន 
₋ ការបងងកើររកុមជខជកពិភាកា ងដើមបទីទួលព័រ៌ម្មនពីរកុមងោលងៅ 
₋ ការរបមូលព័រម៌្មនបនាទ បប់នសពីំរបភពងផសងៗ និង ស្គថ បន័ងផសងៗ។ 

្.២. ការវភិា្ទនិ្បន័្យ ន្ងិព័ត៌្មាន្ 

 ទិនននយ័និងព័រម៌្មន ខដលរបមូលបានររូវយកមកវភិាគងដើមបងីផទៀងផ្ទទ រក់ារអនុវរតជាក់
ខសតង ខដលរគះឹស្គថ នបាននិងកពុំងបងំពញងធៀបនឹងសតងដ់ាជារិ      ងធវើជាមូលដាា នកនុងការ
សរងសររបាយការណ៍សវ័យវាយរនមល។ ការវភិាគទិននន័យនិងព័រ៌ម្មនអាចងធវើតាមវធិីស្គន្តសតដូច
ខាងងរកាម៖ 

₋ ការវភិាគតាមខបបបរមិ្មណវស័ិយ ជាការវភិាគងដាយយកលទធផលននករមងសណួំរ 
ខដលបានមកពីរកមុងោលងៅ ងហើយងរៀបចជំាតារាងសថិរ ិ គណនារកភាគរយ និង 
មធយមភាគ  

₋ ការវភិាគតាមខបបគុណវស័ិយ ជាការវភិាគងដាយយកលទធផលននការសងងករ 
សម្មភ សនផ៍្ទទ ល់ និងការជខជកខវកខញកជារកមុងដើមបងីផទៀងផ្ទទ រក់ារអនុវរតជាកខ់សតង។ 

 ្.៣. លទនផលវភិា្ទនិ្បន័្យ ន្ងិព័ត៌្មាន្នន្សថង់ដាន្ើមយួៗ 
ឆលងការត់ាមការវភិាគខាងងលើ រកុមមន្តនតីងធវើសវ័យវាយរនមលររូវបង្ហា ញអពីំចណុំចខដលរក 

ងឃើញងៅកនុងសតង់ដានីមួយៗដូចខាងងរកាម ៖  
₋ ចណុំចខាល ងំ 
₋ ចណុំចខវះខារ 
₋ ងសចកតីសននិដាា ន (ងដាយរួមបញ្ចូ លពីលទធផលខដលសងរមចបាន បញ្ញា របឈម 

និង ការរពឹំងទុកឬទិសងៅ)  
₋ អនុស្គសន៍  
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 ឃ. លេធផលមៃនការវាយត្មៃមល 
បនាទ ប់ពីងធវើការវាយរនមល រកុមការង្ហរងធវើសវ័យវាយរនមលររូវងរៀបចរំបាយការណ៍វាយរនមល 

ងដើមបដីាក់ជូនរកុមរបឹកាភិបាលនិងគណៈរគប់រគងរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ពិនិរយ និងសងរមច តាម
នីរិវធិីខដលកណំរ់ ងដាយរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា មុននឹងដាក់ជូន គ.ទ.ក. ងដើមបងីសនើសុកំារចុះ
វាយរនមលសរម្មប់ការផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ។  
 

 ង. េរមងរ់បាយការណ៍សវ័យវាយត្មៃមល 
 រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលខដលរួមម្មន២ខផនកសខំាន់ៗគ៖ឺ 
ខផនកទី១ ងរៀបរាបអ់ពីំព័រម៌្មនទូងៅរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា និង ខផនកទី២ ងរៀបរាបពី់លទធផលនន
សវ័យវាយរនមល។ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងរៀបចរំបាយការណ៍សវ័យវាយរនមលរបស់ខលួន ងដាយចង
រកងជាងសៀវងៅខដលម្មនរកបខាងងរៅ ម្មរកិា និងងសចកតីសងងខប ងហើយររូវម្មនចុះហរថងលខា
ផលូ វការ ។ (សូមងមើលគរូំទរមង់របាយការណ៍សវ័យវាយរនមលកនុងឧបសមពន័ធ៥)។    
 

VII. ការវាយតនមលពាក់កណ្តត លអាណតតិ 
ការវាយរនមលពាក់កណាត លអាណរតិគ ឺការចុះពិនិរយវាយរនមលងលើការអនុវរតអនុស្គសន៍

ងៅពាក់កណាត លអាណរតនិនការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំពញសិទធិងលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា 
ខដលផតល់ងដាយគណៈកម្មម ធិការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនកមពុជា។ ការវាយរនមលពាក ់
កណាត លអាណរតជិាខផនកមួយនន ការងលើកកមពស់គុណភាពអប់រជំារបច ំ និងបណតុ ះផនរគ់និំរ 
វបបធមគុ៌ណភាពអប់រ។ំ រគឹះស្គថ នឧរតមសិការរូវងធវើរបាយការណ៍ពាក់កណាត លអាណរតិអពីំ 
វឌឍនភាពងលើការ អនុវរតអនុស្គសន ៍ ជូនអគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក. សរម្មបក់ារវាយរនមល
ពាក់កណាត ល អាណរតិងនះ។  

ការវាយរនមលពាក់កណាត លអាណរតិអនុវរតងដាយរកុមមន្តនតីអគគងលខាធកិារដាា ន គ.ទ.ក.
ចនួំន៥រូប ងហើយរបាយការណ៍សតីពីលទធផលននការវាយរនមលងនះនឹងយកមកងរបើរបាស់ងៅងពល
វាយរនមលទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំលើរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាស្គងឡើងវញិ។  

ការវាយរនមលងនះម្មនរយៈងពល៥នងៃរួមម្មន ការសិការបាយការណ៍ងលើការអនុវរត
អនុស្គសន៍របស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាចនួំន១នងៃ ការចុះពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ងៅរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា
ចនួំន៣នងៃ និងការសរងសររបាយការណ៍លទធផលននការវាយរនមលពាក់កណាត លអាណរតិចនួំន
១នងៃ។ 
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VIII. យនត  តវ៉ា 
យនតការរវ៉ាងនះររូវបានបងងកើរងឡើង ងដើមបកីស្គងរបព័នធទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រមួំយងៅ 

កមពុជា ឲ្យកាន់ខរម្មនរបសិទធភាព របសិទធផល ជងំនឿទុកចិរត និងមនសិការវជិាជ ជីវៈខពស់។  
យនតការងនះអនុញ្ញា រឲ្យរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ខដលពំុសុខចរិតទទួលយកងសចកតីសងរមច នន 

ការផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់ គ.ទ.ក. ទាងំមូល ឬ សតងដ់ាណាមួយ អាចរវ៉ា
ជាលាយលកខណ៍អកសរមក គ.ទ.ក. កនុងរយៈងពល៣០នងៃគិរចប់ពីនងៃទទួលងសចកតសីងរមច 
ងហើយលទធផលននការរវ៉ាររូវផតល់ដល់រគះឹស្គថ នស្គមីកនុងរយៈងពលមួយសមរសប។ 

១.ក្សមមវត្ា៊ុមៃន  ត្វា៉ា  
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាខដលពំុសុខចរិតទទួលយកងសចកតីសងរមច ននការផតល់ការទទួល 

ស្គគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់ គ.ទ.ក. ទាងំមូល ឬសតង់ដាណាមួយ  អាចរវ៉ាជាលាយលកខណ៍អកសរ 
ងដើមបសុីឱំ្យ គ.ទ.ក. ពិនិរយ និងខកខរបងសចកតសីងរមចងនះ ឬអាចងសើ នសុ ំគ.ទ.ក ចរត់ាងំរកុមមន្តនតី 
វាយរនមលងមងីដើមបចុីះពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រង់ឡើងវញិងលើលទធផលវាយរនមល ។ 
២. ក្សបនលងេេួលពាក្សយត្   

រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវដាក់ពាកយរវ៉ាងៅនាយកដាា នកចិចការទូងៅ ននអគគងលខាធកិារ
ដាា នគ.ទ.ក.។ 

                    
- រាល់ការរវ៉ា រគះឹស្គថ នឧរតមសិការរូវបងន់ងលងសវារដាបាលចនួំន ៣,០០០,០០០ ងរៀល 
- កនុងករណី គ.ទ.ក ចុះវាយពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ងឡើងវញិងលើលទធផលននការវាយរនមល រាល់ការ

ចណំាយជាបនទុករបស់រគះឹស្គថ ន។ 
៤. សមត្ាកិ្សចចទដ្ឋឹះរស្ថយ  ត្វា៉ា  

₋ គណៈកម្មម ធកិារទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រនំនកមពុជា ម្មនសមរថកិចចកនុងការងដាះរស្គយ 
រាល់  រវ៉ាទាងំឡាយខដលម្មនកមមវរថុ  ដូចម្មនខចងកនុងចណុំចទី១ននយនតការរវ៉ា 

₋ គ.ទ.ក. បងងកើរគណៈកមមការងដាះរស្គយ  រវ៉ាមួយ                  
₋ គ.ទ.ក. សងរមចងលើដងំណាះរស្គយ  រវ៉ាងដាយខផអកងលើរបាយការណ៍របស់គណៈ 

កមមការងនះ ។ 
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៥. ្ណៈក្សមមការទដ្ឋឹះរស្ថយ  ត្វា៉ា  
 ក្ស. សាសភាព 

គណៈកមមការងដាះរស្គយ  រវ៉ាររូវបងងកើរងឡើង  ងពលម្មន  រវ៉ា ងដាយម្មនអគគ
ងលខាធិការដាា ន គ.ទ.ក.ជាងសនាធកិារ។ 

គណៈកមមការងដាះរស្គយ  រវ៉ាម្មនសម្មសភាព៧រូប ដូចខាងងរកាម ៖ 
- សម្មជកិរបស់ គ.ទ.ក. ១រូប      ជារបធាន 
- រណំាងអគគងលខាធកិារ គ.ទ.ក.    មិនពាក់ព័នធ 

នឹងការវាយរនមលងលើកទីមួយ ១រូប    ជាសម្មជិក  
-                                       
              មួយ ៣               

- រណំាង              ម        ១រូប  ជាសម្មជិក 
- រណំាងរកមុរបកឹា            ១រូប    ជាសម្មជិក 

 ខ. ភារក្សចិច 
គណៈកមមការងដាះរស្គយ  រវ៉ាម្មនភារកិចច ដូចខាងងរកាម៖ 

₋ ពិនិរយខលឹមស្គរពាកយរវ៉ារបស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកានិងឯកស្គរពាក់ព័នធជាពិងសស
របាយការណ៍លទធផលវាយរនមលរបស់រកុមមន្តនតីវាយរនមល 

₋ អងញ្ជើ ញរបធានរកុមមន្តនតីវាយរនមល ឬ/និង សម្មជិករកុមមន្តនតីវាយរនមលណាម្មន ក ់
ឬទាងំអស់ រពមទាងំរណំាងរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាមួយរូប ឲ្យចូលបភំលងឺលើបញ្ញា
ពាក់ព័នធនឹងការរវ៉ាកនុងករណីចបំាច ់

₋   ចុះងៅពិនិរយងផទៀងផ្ទទ រ់ជាកខ់សតងដល់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាងលើបញ្ញា ពាកព័់នធ 
ទាងំឡាយខដលបានងលើកងឡើង កនុងករណីចបំាច ់

₋ ងធវើងសចកតីសងរមចងលើដងំណាះរស្គយននការរវ៉ាខផអកងលើកមមវរថុ នន  រវ៉ា រួចងធវើ
របាយការណ៍និងផតល់អនុស្គសនដ៍ល់ គ.ទ.ក. ងដើមបពិីនិរយនិងសងរមច ងដាយ
សងមលងភាគងរចើនដាច់ខារ (       + ១) 

₋ ម្មនសិទធិងរបើរតា និង ទរមងលិ់ខិររបស់ គ.ទ.ក. កនុងការអងញ្ជើ ញសម្មជកិចូល 
រួមរបជុ ំនិង កនុងការង្ហរពាក់ព័នធងផសងៗងទៀរ។ 
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ឧបសមព័នធ 
 

ឧបសមព័នធ១ ឧបករណ៍វាយតនមល 
 

សថង់ដា១ ៖ ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ិង ពោលពៅ 
ល.រ សូចនាក្សរ 

អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ិង ពោលពៅ មាន្ការពឆលើយត្បពៅន្រង ត្រមូវការពៅ 
ថ្នប ក់្សជាត្ិ ថ្នប ក់្សត្ាបន់្ ឬថ្នប ក់្សអន្ថរជាត្ិ ពដាយរមួបញ្ចូ លទាងក្សិចចការពារ ន្ងិ 
តែរក្សាវបផធ្ម៌ ន្ិង អត្ថសញ្ញដ ណជាត្។ិ 

     

២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពិន្ិត្យ ន្ងិ តក្សសរមួលចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ិងពោលពៅ
ក្សបុងអាឡុងពពលមយួពទៀងទត់្ ពដើមផើវាយត្នមលអាពើភាពពាក់្សព័ន្ន ន្ិងភាពចាបាច់
នន្ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ិងពោលពៅសរមាប់ត្រមង់ទិសក្សបុងការអភិវឌណ
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា។ 

     

៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផសពវផាយចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ិងពោលពៅ បាន្ 
ទូលាទូលាយដល់សមាជកិ្សរ្រឹះស្ថទ ន្ ន្ិងផសពវផាយាមរយៈការពបាឹះពុមព 
ន្ិង ព្ហទាព័ររបស់រ្រឹះស្ថទ ន្។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

 

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

៣. អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា២ ៖  អភិបាលក្សិចច ន្ិង ការរ្ប់រ្ង 

ល.រ សូចនាក្សរ 
អរាពិន្ធុ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា មាន្រចនាសមព័ន្នចាស់លាស់តដលបង្ហា ញពើសិទនិអាណាច 

ន្ិងទានាក់្សទាន្ងការង្ហរក្សបុងរ្រឹះស្ថទ ន្។ 
     

២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ក្សាណត់្ត្ួនាទើ ន្ងិការទទលួសុសរត្ូវរបស់រក្សុមរបរក្សា 
ភិបាលចាស់លាស់ ពដាយអនុ្វត្ថាមបទបផញ្ដត្ថពិាក់្សព័ន្ន។ 

     

៣ ការអភិវឌណន៍្របស់រ្រឹះស្ថទ ន្មាន្សងគត្ភិាពជាមយួន្រង ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម 
ន្ិងពោលពៅតដលបាន្ក្សាណត់្។ 

     

៤ បុ្គលិក្សរដឌបាល មាន្្ុណវុឌណ ិសមត្ទភាព ន្ិង បទពិពស្ថធ្ន៍្ 
រសបន្រងភារក្សិចចតដលសលួន្ទទលួសុសរត្ូវ។ 

     

៥ ត្ួនាទើ ន្ិង ភារក្សិចច របស់សមាជិក្សរក្សុមរបរក្សាភិបាល រត្ូវក្សាណត់្ដាច់ពដាយតឡក្ស 
ពើ ត្ួនាទើ ន្ិង ភារក្សិចច នន្ក្សិចចការរដឌបាល ន្ិងក្សិចចការាមមហាវទិាល័យ ។ 

     

៦ រក្សុមរបរក្សាភិបាល វាយត្នមលរបសិទនភាពនន្ការង្ហររបស់សលួន្ពដាយពទៀងទត់្។      
សរបុ  

មធ្យមភា្  
 

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៣ ៖ បុ្គលិក្សអប់រ ា 

ល.រ សូចនាក្សរ 
អរាពិន្ធុ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
១ ្ុណវុឌណ ិបទពិពស្ថធ្ន៍្ ន្ិងការបណថុ ឹះបណាថ លរបស់រ្ូបពរងៀន្ពពញពមា៉ោ ង 

ន្ិងពវលាការ រសបន្រងជានាញ ន្ិងក្សរមតិ្បណថុ ឹះបណាថ លតដលរត្ូវបពរងៀន្ 
ន្ិងរសបាមបទដាឌ ន្្ត្ិយុត្ថតដលមាន្ជាធ្រមាន្។ 

     

២ រ្ូបពរងៀន្ពពញពមា៉ោ ងមាន្ចាន្នួ្រ្ប់រោន់្ ពដើមផើធានារបសទិនភាពនន្ការបពរងៀន្ 
ន្ិងតណនាាន្ិសសតិ្។ 

     

៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ដាពណើ រការចាស់លាស់ ន្ិងត្មាល ភាពក្សបុងការពរជើសពរ ើស 
អភិវឌណ វាយត្នមល ពលើក្សទរក្សចតិ្ថ ន្ិងរក្សាទុក្សរ្ូបពរងៀន្ ន្ិងបុ្គលិក្ស។ 

     

៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ការរក្សាទុក្សឯក្សស្ថររបស់រ្បូពរងៀន្ពពញពមា៉ោ ង  
ពវលាការ ន្ិងបុ្គលិក្សរត្រមរត្ូវ។ 

     

៥ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សាផថល់របាក់្សពបៀវត្ស ន្ិង ផលរបពោជន៍្នានាសរមាប់ទក់្សទញ 
ន្ិងរក្សារ្ូបពរងៀន្តដលមាន្សមត្ទភាពសពស់ឲ្យពៅបពរមើការក្សបុងរ្រឹះស្ថទ ន្។ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ក្សញ្ច ប់ែវកិាសមរសបសរមាប់ោារទការអភិវឌណជានាញ
ដល់រ្ូបពរងៀន្ ន្ិង បុ្គលិក្ស។ 

     

៧ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាក្សាណត់្ទាហាការង្ហរដល់រ្ូបពរងៀន្សមលមម រសបាម 
ការទទួលសុសក្សបុងការបពរងៀន្ ការផថល់របរក្សា ការរស្ថវរជាវ ន្ិង/ឬ ក្សិចចការ 
ក្សបុង្ណៈក្សមមការនានា។ 

     

៨ ការវាយត្នមលរបចាឆ្ប ាពលើការបាពពញការង្ហររបស់បុ្គលិក្សអប់រ ាពពញពមា៉ោ ងន្ិង
ពវលាការពធ្វើពឡើងពដាយពរបើរបាស់វធិ្ើស្ថន្តសថពផសងៗ។ 

     

៩ ពោបល់តក្សលមអពើការវាយត្នមលរត្ូវបាន្ផថល់ដល់ស្ថមើសលួន្ ន្ិងមាន្ការពិភាក្សា 
រវាងភា្ើទាងសងខ្ង។ 

     

១០ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្យុទនស្ថន្តសថសរមាប់ោារទដល់ ការរស្ថវរជាវ ន្ិង 
សក្សមមភាពសិក្សា រសបាមពបសក្សក្សមមរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ ពហើយយុទនស្ថន្តសថពន្ឹះ 
អភិវឌណពឡើងពដាយមាន្ការចូលរមួពើរ្បូពរងៀន្ ន្ងិសមាជកិ្សពាក់្សព័ន្ន។ 

     

១១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផថល់ការតណនាាចាស់លាស់ដល់បុ្គលកិ្ស ន្ិងរ្បូពរងៀន្ 
អាពើពោលន្ពោបាយឬពោលការណ៍ ន្ិងន្ើត្ិវធិ្ើក្សបុងការោារទដល់ការរស្ថវរជាវ 
ន្ិងសក្សមមភាពសិក្សា។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 

២.ចាណុចពសាយ 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៤ ៖ ក្សមមវធិ្ើអប់រ ា 
ល.រ សូចនាក្សរ 

អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា មាន្្ណៈក្សមាម ធ្ិការអភិវឌណន៍្ក្សមមវធិ្ើសិក្សា តដលរបរពរត្ថ 
ពៅរបក្សបពដាយរបសិទនភាព។ 

     

២ ក្សមមវធិ្ើសកិ្សាមាន្លក្សខណៈរសបាមពោលន្ពោបាយជាត្ិ 
រក្សបសណឍ ្ុណវុឌណជិាត្ ិន្ិង ពឆលើយត្បពៅន្រងត្រមូវការជាក់្សតសថងរបស់សងគម។ 

     

៣ មុសវជិាជ ន្ើមយួៗក្សបុងក្សមមវធិ្ើសិក្សាមាន្បលង់ពមពរៀន្លមអិត្ចាស់លាស់ ពដាយតផអក្ស 
ពលើពសៀវពៅពោល  ពសៀវពៅពោង ព្ហទាព័រ ន្ិង ឯក្សស្ថរសិក្សាន្ិងបពរងៀន្ 
ពផសងៗពទៀត្។ 

     

៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្យន្ថការក្សាណត់្ចាន្ួន្ពរក្សឌើត្សិក្សា ន្ិងពោលន្ពោបាយ 
ឬពោលការណ៍នន្ការពផធរពរក្សឌើត្រសបាមបទបផញ្ដត្ិថជាធ្រមាន្។ 

     

៥ រ្ប់ក្សមមវធិ្ើអប់រ ា មាន្ការពិពណ៌នាចាស់លាស់អាពើលទនផលសិក្សារបស់ន្ិសសតិ្ 
ពដាយបញ្ញជ ក់្សពើ ចាពណឹះដរង ជានាញ ន្ិង/ឬ ឥរោិបែតដលន្សិសតិ្ន្រងទទួលបាន្។ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពរបើវធិ្ើស្ថន្តសថ ន្ិងមពធ្ាបាយពរចើន្ោ៉ោ ង ក្សបុងការវាយត្នមល 
ពលើការសិក្សារបស់ន្សិសតិ្ ពដាយអនុ្ពលាមាមលក្សខណវនិ្ចិឆ័យតដលបាន្ក្សាណត់្។ 

     

៧ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពិន្តិ្យ ន្ងិ តក្សលមអក្សមមវធិ្ើអប់រ ាបាន្ពទៀងទត់្ពដាយមាន្
ការចូលរមួពើភា្ើពាក់្សព័ន្ន។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

 

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៥ ៖ ពសវាន្ិសសតិ្ 

ល.រ សូចនាក្សរ អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ សថើពើការពរជើសពរ ើសន្សិសតិ្ចូលពរៀន្ 
បាន្ក្សាណត់្ចាស់លាស់ ន្ិងអនុ្វត្ថបាន្រត្រមរត្ូវ។ 

     

២ អបក្សរ្ប់រ្ង ន្ិងបុ្គលកិ្សរបត្បិត្ថ ិរត្ូវមាន្្ុណវុឌណ ិន្ិងបទពិពស្ថធ្ន៍្ 
សមរសប ន្ិងមាន្ក្សាណត់្ត្នួាទើភារក្សិចចចាស់លាស់ ។ 

     

៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផថល់ពសវារបរក្សា ពសវាសុសភាព ន្ិង ក្សមមវធិ្ើអប់រ ាសុសភាព 
ដល់ន្ិសសតិ្ រសបាមត្រមូវការជាក់្សតសថង។ 

     

៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ សថើពើការផថល់ 
អាហារបូក្សរណ៍ ពដាយមាន្តចងលក្សខសណឍ ចាស់លាស់ ន្ងិ អនុ្វត្ថបាន្រត្រមរត្ូវ។ 

     

៥ ន្ិសសតិ្ចូលពរៀន្ែមើ ពៅរ្ប់ក្សរមិត្សញ្ញដ បរត្ ទទលួបាន្ការតណនាា ឬ 
ការត្រមង់ទសិពពញពលញ។ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបពងកើត្ ន្ងិ ធានាដាពណើ រការរបព័ន្នរបរក្សាពោបល់ 
ពលើការសិក្សា ពហើយវាយត្នមលពលើរបព័ន្នពនាឹះបាន្ពទៀងទត់្។ 

     

៧ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ អាពើការពផធរពរក្សឌើត្ 
ន្ិងអនុ្វត្ថបាន្រត្រមរត្ូវ។ 

     

៨ ន្ិសសតិ្ទទួលបាន្ឱកាសក្សបុងការចូលរមួក្សបុងសក្សមមភាពបតន្ទមពលើការសកិ្សា 
ន្ិងក្សមមវធិ្ើហវរក្សហាត់្ការង្ហរ។ 

     

៩ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ជួយន្សិសតិ្ក្សបុងការពធ្វើតផន្ការអភិវឌណន៍្អាជើព ន្ងិជួយ 
រក្សការង្ហរឲ្យន្សិសតិ្ រពមទាងាមដាន្អាពើលទនផលការង្ហររបស់ន្ិសសតិ្។ 

     

១០ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា រត្ូវពធ្វើការរស្ថវរជាវ អាពើលទនផល ន្ងិភាពពជា្ជ័យក្សបុង 
ការទទួលបាន្ការង្ហរពធ្វើរបស់ន្ិសសតិ្តដលបាន្បញ្ច ប់ការសកិ្សា។ 

     

១១ ន្ិសសតិ្ទទួលបាន្ឱកាសចូលរមួក្សបុងពសវាជយួសហ្មន៍្ ន្ងិ សក្សមមភាពជយួ 
សងគមពផសងៗ។ 

     

១២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ ន្ងិ 
ន្ើត្ិវធិ្ើចាស់លាស់ ក្សបុងការពដាឹះរស្ថយរាល់បណថរ ងត្វា៉ោ របស់ន្ិសសតិ្។ 

     

១៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ 
សថើពើភាពពជា្ជ័យ ក្សបុងការសកិ្សា ការតែរក្សាន្ិសសតិ្ 
ន្ិងអរាបញ្ច ប់ការសិក្សា។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 
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២.ចាណុចពសាយ 

 

 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៦ ៖ ធ្ន្ធាន្សិក្សា 
ល.រ សូចនាក្សរ 

អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ បណាត ល័យមាន្ក្សតន្លងអាន្រ្ប់រោន់្ ន្ិង បរោិកាសអាពណាយផលដល់ 
ការសិក្សា ន្ិង រស្ថវរជាវ។ 

     

២ បណាត ល័យមាន្ពសៀវពៅសិក្សា  ឯក្សស្ថរពោង ទសសនាវដថើវទិាស្ថន្តសថ ន្ងិ 
សមាា រសិក្សាពផសងៗ សរមាប់ោារទដល់ក្សមមវធិ្ើអប់រ ា។ 

     

៣ បណាត ល័យមាន្បណាត រក្សស ន្ងិ បុ្គលកិ្សបពរមើការរ្ប់រោន់្ន្ិងទទលួបាន្ការ 
បណថុ ឹះបណាថ លតផបក្សរ្ប់រ្ងបណាត ល័យ ពហើយមាន្សមត្ទភាពបពរមើត្រមូវការ 
របស់ន្ិសសតិ្ន្ិងរ្បូពរងៀន្។ 

     

៤ ចាន្ួន្ពមា៉ោ ងពបើក្សបពរមើពសវារបស់បណាត ល័យរសបពៅន្រងត្រមូវការរបស់ន្សិសតិ្ន្ងិ 
រ្ូបពរងៀន្។ 

     

៥ ន្ិសសតិ្ន្ងិរ្ូបពរងៀន្ទទលួបាន្ការតណនាា ន្ិងការត្រមង់ទិសអាពើរពបៀប 
ពរបើរបាស់បណាត ល័យ ន្ិងធ្ន្ធាន្សិក្សាពផសងៗ។ 

     

៦ ន្ិសសតិ្ន្ងិរ្ូបពរងៀន្ ទទលួបាន្ឱកាសក្សបុងការពរបើរបាស់ធ្ន្ធាន្សិក្សាក្សបុង 
របព័ន្នបណាត ល័យទូរន្ិមមិត្ សរមាប់បាពពញត្រមូវការសកិ្សា ន្ិងរស្ថវរជាវ 
រសបាមក្សមមវធិ្ើអប់រ ា។ 

     

៧ បណាត ល័យមាន្ែវកិារ្ប់រោន់្សរមាប់ោារទតផន្ការរយៈពពលតវងន្ងិរយៈពពល 
សលើ ពដើមផើអភិវឌណន៍្បណាត ល័យឱយកាន់្តត្របពសើរពឡើង។ 

     

៨ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្បន្ធប់ពិពស្ថធ្ន៍្ទូពៅន្ងិឯក្សពទស របដាប់ពដាយ 
បរកិាខ រពពញពលញ សរមាប់ោារទដល់ការបពរងៀន្ ការសិក្សា ន្ិង ការរស្ថវរជាវ 
រសបាមក្សមមវធិ្ើអប់រ ា។ 

     

៩ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្តផន្ការអភិវឌណបន្ធប់ពិពស្ថធ្ន៍្ រយៈពពលតវង ន្ិង 
រយៈពពលសលើ។ 

     

១០ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្បុ្គលិក្សតដលបាន្ឆលងកាត់្ការបណថុ ឹះបណាថ លរត្រមរត្ូវ 
ន្ិងមាន្ចាន្ួន្រ្ប់រោន់្សរមាប់ បពរមើត្រមូវការ ន្ិងដាពណើ រការរបស់បន្ធប់ 
ពិពស្ថធ្ន៍្ ពដើមផើោារទដល់ការបពរងៀន្ ន្ិងការសិក្សា។ 

     

១១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ អាពើសុវត្ទភិាព  ន្ងិ 
អនុ្វត្ថរបក្សបពដាយរបសិទនភាព។ 

     

១២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ធ្ន្ធាន្បពចចក្សវទិា ន្ិង អុើន្ធ្ណិឺត្ រ្ប់រោន់្សរមាប់ 
ោារទការសិក្សា ពដាយរាប់បញ្ចូ លទាងបន្ធប់កុ្សាពយូទ័រសរមាប់បពរមើត្រមូវការទូពៅ 
ន្ិងឯក្សពទស ពដើមផើបាពពញត្រមូវការាមក្សមមវធិ្ើអប់រ ា។ 

     

១៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផថល់វ្គបណថុ ឹះបណាថ លសមរសបអាពើការពរបើរបាស់ធ្ន្ធាន្ 
បពចចក្សវទិាតដលមាន្ក្សបុងរ្រឹះស្ថទ ន្ ដល់រ្ូបពរងៀន្ បុ្គលកិ្ស ន្ិងន្សិសតិ្ ។  

     

១៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្បុ្គលិក្ស តដលបាន្ឆលងកាត់្ការបណថុ ឹះបណាថ ល      
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រ្ប់រោន់្ សរមាប់ោារទ ន្ងិ ជួយសរមលួពលើតផបក្សបពចចក្សពទសរ្ប់ពមា៉ោ ងសិក្សា។ 
សរបុ  

មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

 

 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៧ ៖ ធ្ន្ធាន្រូបវន្ថ 

ល.រ សូចនាក្សរ អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ធ្ន្ធាន្រូបវន្ថរ្ប់រោន់្សរមាប់បាពពញពបសក្សក្សមម  
ក្សមមវធិ្ើអប់រ ា ន្ិង សក្សមមភាពពផសងៗ រមួទាងសក្សមមភាពសិក្សា ន្ិង សក្សមមភាព 
បតន្ទមពលើការសិក្សារបស់ន្ិសសតិ្ តដលក្សាពុងសិក្សាបចចុបផន្ប ន្ិង អនា្ត្ ។ 

     

២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្បរសិ្ថទ ន្របក្សបពដាយ ផាសុក្សភាព ន្ិងសុវត្ទិភាព 
តដលបាពពញាមលក្សខសណឍ សថើពើសុវត្ទិភាព។ 

     

៣ បទបញ្ញជ ន្ងិ/ឬពសចក្សថើតណនាា សថើពើ សុសភាព សុវត្ទិភាព សន្ថិសុស រត្ូវបាន្ 
ផសពវផាយ អនុ្វត្ថ ន្ងិវាយត្នមលជារបចា។ 

     

៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ការស្ថក្សលផង ជពមលៀសបនាធ ន់្ជាក់្សតសថង ពដើមផើ 
ពដាឹះរស្ថយរោមាន្អាសន្បពផសងៗ។ 

     

៥ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា មាន្ពោលន្ពោបាយ ឬពោលការណ៍ សុវត្ទិភាព 
សថើពើការរ្ប់រ្ងតែរក្សារបព័ន្នព័ត៌្មាន្ពអឡចិរត្នូ្ិចផលូវការ រមួទាងឃ្ល ាងការពារ 
អ្គើភ័យ ន្ិងការែត្ចមលងទុក្ស។ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្អភិវឌណន៍្ធ្ន្ធាន្រូបវន័្ថ រយៈពពលតវង រយៈពពលសលើ 
ន្ិង បាន្អនុ្វត្ថ។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៨ ៖ ធ្ន្ធាន្ហរិញ្ដវត្ទុ 

ល.រ សូចនាក្សរ អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាបង្ហា ញសទិរភាពហរិញ្ដវត្ទុ ពដាយផថល់ភសថុាងអាពើភាព 
រ្ប់រោន់្នន្ែវកិា ពដើមផើបាពពញត្រមូវការចាណាយពលើបុ្គលិក្ស របត្បិត្ថិការ 
ន្ិងពដើមទុន្ ក្សបុងការោារទដល់ក្សមមវធិ្ើអប់រ ារបស់រ្រឹះស្ថទ ន្។ 

     

២ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្ការោិល័យ្ណពន្យយ ន្ិងហរិញ្ដវត្ទុ ដរក្សនាាពដាយ 
របធាន្មួយរូប តដលរត្ូវរាយការណ៍ជូន្ថ្នប ក់្សដរក្សនាាទទួលបន្ធុក្សជារបចា។ 

     

៣ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពរៀបចាតផន្ការែវកិារបចាឆ្ប ា ពដាយមាន្ពិពណ៌នា លមអិត្ 
អាពើចាណូលន្ិងចាណាយ ាមតផបក្ស ន្ិងមាន្តចងអាពើែវកិាបរមុងសរមាប់ការ
ចាណាយពផសងៗ។ 

     

៤ ត្ាណាងមក្សពើមហាវទិាល័យឬពដបា៉ោ ត្ឺម៉ោង់ ន្ិង តផបក្សពាក់្សព័ន្នពផសងៗរ
បស់រ្រឹះស្ថទ ន្មាន្ឱកាសចូលរមួ ពរៀបចាតផន្ការែវកិា ។ 

     

៥ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពធ្វើសវន្ក្សមមជារបចា ពដាយអនុ្វត្ថាមន្ើត្ិវធិ្ើ តដលក្សាណត់្ 
ពដាយរក្សុមរបរក្សាភិបាល ឬ ្ណៈក្សមមការមាន្ឋាន្ៈពសមើ។ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាស្ថធារណៈបញ្ជូ ន្តផន្ការយុទនស្ថន្តសថ តផន្ការអភិវឌណន៍្ 
របចាឆ្ប ា ន្ិង របាយការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុរបចាឆ្ប ាពៅរក្សសួងអាណាពាបាលន្ិង 
រក្សសួងពសដឌក្សិចច ន្ិងហរិញ្ដវត្ទុ ាមកាលបរពិចឆទក្សាណត់្។ 

     

៧ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាឯក្សជន្បញ្ជូ ន្តផន្ការយុទនស្ថន្តសថ តផន្ការអភិវឌណន៍្ 
របចាឆ្ប ា របាយការណ៍សវន្ក្សមម ន្ិង របាយការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុរបចាឆ្ប ា ាមការ 
ក្សាណត់្របស់រក្សមុរបរក្សាភបិាល។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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សថង់ដា៩ ៖ ការធានា្ុណភាពនផធក្សបុង 

ល.រ សូចនាក្សរ អរាពិន្ធុ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាមាន្របព័ន្នធានា្ុណភាពនផធក្សបុង ពដាយមាន្ពោលការណ៍តណនាា 
ន្ិងន្ើត្ិវធិ្ើចាស់លាស់។ 

     

២ ដាពណើ រការធានា្ុណភាពអប់រ ាមាន្ការចូលរមួ ន្ិង 
សហការពើ្ណៈរ្ប់រ្ងរ្ប់ជាន់្ថ្នប ក់្ស រមួទាង បុ្គលកិ្ស ន្ិសសតិ្ ន្ងិភា្ើពាក់្សព័ន្ន។ 

     

៣ របព័ន្នធានា្ុណភាពអប់រ ារបកាសឱយពរបើរបាស់ ន្ិង 
ទទួលបាន្ការោារទពើថ្នប ក់្សដរក្សនាាក្សាពូលរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពដើមផើធានារបសិទនភាព 
ន្ិង ន្ិរន្ថរភាពនន្ការអនុ្វត្ថ។ 

     

៤ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផថល់ធ្ន្ធាន្រ្ប់រោន់្ សរមាប់បពងកើត្ 
ន្ិងោារទរបព័ន្នធានា្ុណភាពអប់រ ារបក្សបពដាយរបសិទនភាព។ 

     

៥ លទនផលសវ័យវាយត្នមលរត្ូវយក្សពៅពរបើរបាស់ ន្ិង បញ្ចូ លពៅក្សបុងតផន្ការពលើក្សក្សមពស់
្ុណភាពអប់រ ាជាន្ិរន្ថរ។៍ 

     

៦ រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ពរៀបចាចងរក្សងពសៀវពៅតណនាា សថើពើ ការធានា្ុណភាពអប់រ ា 
នផធក្សបុង។ 

     

សរបុ  
មធ្យមភា្  

១.ចាណុចខ្ល ាង 

 

 

 

២.ចាណុចពសាយ 

 

 

៣.អនុ្ស្ថសន៍្ 
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 ឧបសមព័នធ២ គំរលូខិ្តិយសនើសុកំារវាយតនមលពី គ.ទ.ក. 
កាលលខិ្ិតរដាបាលរបសរ់គះឹស្គថ នឧតតមសកិា 

 
ពធ្វើពៅ..........នែៃទើ........តស.......ឆ្ប ា២០... 

 

ស្គកលវទិាធិកាឬនាយក 
យោរពជូនឯកឧតតមរបធានគណៈកមាម ធកិារគណុភាពអប់រនំនកមពុជា 

 
កមមវតថ ុ  ៖ សាពណើ សុាការចុឹះវាយត្នមល ពដើមផើទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ។ 
តាមរយៈ ៖ ឯក្សឧត្ថមអ្គពលខ្ធ្ិការ នន្អ្គពលខ្ធ្ិការដាឌ ន្្ណៈក្សមាម ធ្ិការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ា  
                  នន្ក្សមពុជា។ 
យោង ៖ - រពឹះរាជរក្សរត្យសថើពើ.............................................................................................. 
 - ពសៀវពៅតណនាាពលស ……..្.ទ.ក្ស..ចុឹះនែៃទើ....តស....ឆ្ប ា២០....សថើពើដាពណើ ការនន្ការទទួលស្ថគ ល់ 
   ្ុណភាពអប់រ ាសរមាប់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា។ 

 - លិសិត្ពលស......្.ទ.ក្ស.សជណចុឹះនែៃទើ.....តស....ឆ្ប ា២០....របស់្ណៈក្សមាម ធ្ិការទទលួស្ថគ ល់ 
      ្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា 

 

ពសចក្សថើដូមមាន្តចងក្សបុងក្សមមវត្ទុ ន្ិងពោងខ្ងពលើ សញុ ាបាទសូមជរមាបជូន្ឯក្សឧត្ថមរបធាន្្ណៈក្សមាម  
ធ្ិការទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា ពមាថ រជាបថ្ន្ណៈក្សមមការធានា្ុណភាពអប់រ ានផធក្សបុង ន្ិង/ឬ 
ស្ថក្សលវទិាធ្ិការ/នាយក្ស នន្ស្ថក្សលវទិាល័យ/វទិាស្ថទ ន្/ស្ថលា/បណឍិ ត្យសភា............................... ពរកាយ 
ពើបាន្ពធ្វើការវាយត្នមលនផធក្សបុងពលើរ្រឹះស្ថទ ន្ ន្ិងបាន្ពរៀបចារបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមលរចួមក្សបាន្សពរមចពសបើសុា
ការចុឹះវាយត្នមលពើ្ណៈក្សមាម ធ្ិការទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា ពដើមផើទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើរ្រឹះ
ស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ន្ិងទទលួបាន្សទិិនក្សបុងការពចញសញ្ញដ បរត្ជូន្ដល់ន្សិសតិ្តដលបពាច ប់ការសកិ្សា ពដាយ 
ពជា្ជ័យ។  

អារស័យដូចបាន្ជរមាបជូន្ខ្ងពលើ  សូមឯក្សឧត្ថមពមាថ ពិន្ិត្យលទនភាពចុឹះវាយត្នមលពដាយក្សថើអនុ្ 
ពរោឹះ។ សូមឯក្សឧត្ថមពមាថ ទទួលនូ្វការពោរពដ៏សពង់សពស់អាពើសញុ ា។ 

 
                                                                               ស្គកលវិទាធកិារ/នាយក 

    សូមជូន្ភាជ ប់មក្សជាមួយ 
- របាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល  
- ឯក្សស្ថរោារទពផសង 



38 

 

 

ឧបសមព័នធ៣ កមមវិធីចុះវាយតនមល 
ការចុឹះវាយត្នមលពៅរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាតដលមាន្រយៈពពល៥នែៃ មាន្សក្សមមភាពលមអិត្ដូចខ្ងពរកាម ៖ 

សក្សមមភាពនែៃទើ១ ៖ 
ពពលពវលា សក្សមមភាព ការពណ៌នាលមអតិ្ សមាសភាពចូលរមួ 

៨.០០-
៩០០ 

ការជួបរបជុាជាមួយ 

ត្ាណាងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថម
សិក្សា 

- ស្ថក្សលវទិាធ្កិារ នាយក្ស ឬត្ាណាងមាន្
មត្សិ្ថវ ្មន៍្ ន្ិង តណនាាសមាសភាពរក្សុម
ការង្ហររបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ជូន្ដល់រក្សុមមន្តន្ថើវាយ
ត្នមល 

- ស្ថក្សលវទិាធ្កិារឬត្ាណាងពធ្វើការបង្ហា ញ
ជារមួអាពើការអប់រ ាបណថុ ឹះបណាថ លរបស់រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ 

- របធាន្រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលតណនាាសមាសភាព
រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមល ជូន្ភា្ើរ្រឹះស្ថទ ន្ ន្ិង
បង្ហា ញនូ្វពោលបាណង ន្ងិក្សមមវធិ្ើសពងខបអាពើ
ការចុឹះវាយត្នមល 

- ស្ថក្សលវទិាធ្ិ
ការ/ស្ថក្សល 
វទិាធ្ិការរង/ 
នាយក្ស/    
នាយក្សរង 

- រពរទនបុរស/រពរទន
បុរសរង 

- មន្តន្ថើរ្ប់រ្ង 
ន្ិងបុ្គលិក្ស 
ពាក់្សព័ន្ន 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

៩.០០-
១២.០០ 

ការស្ថថ ប់របាយការណ៍
សពងខបសថើពើស្ថទ ន្ភាព
ទូពៅរបស់មហាវទិា 
ល័យន្ើមួយៗ 

- របធាន្ ឬត្ាណាងមហាវទិាល័យ ន្ិង
អងគភាពន្ើមួយៗ រាយការណ៍សពងខប អាពើ
ក្សិចចការតដលមហាវទិាល័យបាន្បាពពញ 

- សាណួរ-ចពមលើយពដើមផើបញ្ញជ ក់្សបតន្ទម ឬពសបើសុា
ឯក្សស្ថរបតន្ទម  

- របធាន្ ឬ 
ត្ាណាងមហា 
វទិាល័យ/អងគ
ភាព 

- មន្តន្ថើរ្ប់រ្ង 
ន្ិងបុ្គលិក្ស 
ពាក់្សព័ន្ន 

- អបក្សសរមប 
សរមួលរបស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

១២.០០ សរមាក្ស 

១៤.០០-
១៦.០០ 

ការស្ថថ ប់របាយការណ៍
សពងខបសថើពើស្ថទ ន្ភាព 
ទូពៅរបស់មហាវទិា
ល័យន្ើមួយៗ 

- របធាន្ ឬត្ាណាងមហាវទិាល័យ ន្ិង
អងគភាពន្ើមួយៗ រាយការណ៍សពងខបអាពើក្សិចច
ការតដលមហាវទិាល័យបាន្បាពពញ 

- សាណួរ-ចពមលើយពដើមផើបញ្ញជ ក់្សបតន្ទម 
ឬពសបើសុាឯក្សស្ថរបតន្ទម 

- របធាន្/ត្ាណាង
មហាវទិាល័យ 
/អងគភាព 

- មន្តន្ថើរ្ប់រ្ង 
ន្ិងបុ្គលិក្ស 
ពាក់្សព័ន្ន 

- អបក្សសរមប 
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សរមួលរបស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
- ត្នមល 

១៦.០០-
១៧.០០ 

របជុាបូក្សសរុបលទនផល
នន្សក្សមមភាពនែៃទើ១ 

- ពិភាក្សាពលើរបាយការណ៍តដលរ្រឹះស្ថទ ន្ 
បាន្រាយការណ៍ 

- ពរៀបចាតផន្ការការង្ហរសរមាប់សក្សមមភាពនែៃ
ទើ ២ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

 
សក្សមមភាពនែៃទើ ២ 
ពពលពវលា សក្សមមភាព ការពណ៌នាលមអតិ្ អបក្សចូលរមួ 

៨.០០- 
១២.០០ 

ការពិន្ិត្យពផធៀងផាធ ត់្របា
យការណ៍ ន្ិងឯក្សស្ថរ 

- មន្តន្ថើវាយត្នមលពនិ្ិត្យពផធៀងផាធ ត់្របាយការណ៍ 
ន្ិង ឯក្សស្ថរតដលបាន្ដាក់្សបង្ហា ញពៅក្សបុង
បន្ធប់របជុា 

- ត្ាណាងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាផថល់ឯក្សស្ថរ
បតន្ទមាមការពសបើសុារបស់មន្តន្ថើវាយត្នមល 

- អបក្សពាក់្សព័ន្ន 
- អបក្សសរមប 

សរមួលរបស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

១២.០០ សរមាក្ស   

១៤.០០-
១៦.០០ 

បន្ថពិន្ិត្យពផធៀងផាធ ត់្របា
យការណ៍ ន្ិងឯក្សស្ថរ 

- មន្តន្ថើវាយត្នមលពនិ្ិត្យពផធៀងផាធ ត់្របាយការណ៍ 
ន្ិងឯក្សស្ថរតដលបាន្ដាក់្សបង្ហា ញពៅក្សបុង 
បន្ធប់របជុាត្ាណាង រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា
ផថល់ឯក្សស្ថរ បតន្ទមាមការពសបើសុារបស់មន្តន្ថើ
វាយត្នមល 

- អបក្សពាក់្សព័ន្ន 
- អបក្សសរមប 

សរមួលរបស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

១៦.០០-
១៧.០០ 

របជុាបូក្សសរុបលទនផល 
នន្សក្សមមភាពនែៃទើ២ 

- ពិភាក្សាពលើរបាយការណ៍ តដលរ្រឹះស្ថទ ន្ 
បាន្ផថល់ជូន្ 

- ពរៀបចាតផន្ការការង្ហរសរមាប់សក្សមមភាពនែៃ
ទើ ៣ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

សក្សមមភាពនែៃទើ ៣ 
ពពលពវលា សក្សមមភាព ការពណ៌នាលមអតិ្ អបក្សចូលរមួ 

៨.០០-
១២.០០ 
 

- ការសពងកត្ផាធ ល់ាម
បន្ធប់ពរៀន្ 

- ការជួបសមាា សជា 
មួយន្ិសសតិ្របស់រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ (បរញិ្ញដ បរត្ 
បរញិ្ញដ បរត្ជាន់្សពស់ 

- ពិន្ិត្យសក្សមមភាពរបស់រ្បូពរងៀន្ ន្ិង 
ន្ិសសតិ្ 

- ពិន្ិត្យបលង់ពមពរៀន្ 
- បាពពញក្សរមងសាណួរអាពើរ្ូបពរងៀន្ 
- ការបពរងៀន្ ន្ងិការសកិ្សា 
- មន្តន្ថើវាយត្នមលស្ថក្សសួរ ន្ិងពិភាក្សាជាមួយ

- រ្ូបពរងៀន្ 
- ន្ិសសតិ្ 
- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 

ត្នមល 
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ន្ិងបណឍិ ត្) ន្ិសសតិ្អាពើការសិក្សា ការរបរក្សាពលើការ
សិក្សា ពសវាសុសភាព ការវាយត្នមល របស់
ន្ិសសតិ្ចាពពាឹះក្សមមវធិ្ើសិក្សា ន្ិងការវាយត្នមល
ពលើការបពរងៀន្ ត្នួាទើរបស់ន្សិសតិ្ ន្ិងការ
រ ាពរងទុក្សរបស់ន្សិសតិ្ពៅក្សបុងការពរៀបចាពធ្វើ 
តផន្ការរបស់រ្រស្ថទ ឹះន្ឧត្ថមសិក្សាការអនុ្វត្ថ
ន្ិងការវាយត្នមល ៘ 

- ក្សត់្សមាគ ល់ពលើលទនផលសិក្សារបស់ន្ិសសតិ្ 
១២.០០ សរមាក្ស 

១៤.០០-
១៦.០០ 

- ការជួបសមាា សជា
មួយរ្ូបពរងៀន្របស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 
(បរញិ្ញដ បរត្   បរញិ្ញដ
បរត្ជាន់្សពស់ ន្ិង
បណឍិ ត្) 

- មន្តន្ថើវាយត្នមលស្ថក្សសួរ ន្ិងពិភាក្សាជាមួយ
រ្ូបពរងៀន្របស់រ្រឹះស្ថទ ន្អាពើការសិក្សា ការ
របរក្សាពលើការសកិ្សា ការផថល់ជាន្យួខ្ង
ហរិញ្ដវត្ទុ ពសវាសុសភាព ការវាយត្នមលរបស់
ន្ិសសតិ្ចាពពាឹះក្សមមវធិ្ើសិក្សា ន្ងិការវាយត្នមល
ពលើការបពរងៀន្ ត្ួនាទើរបស់ន្សិសតិ្ ន្ិងការ
រ ាពរងទុក្សរបស់រ្ូបពរងៀន្ ពៅក្សបុងការពរៀបចា
ពធ្វើ តផន្ការរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ ការចូលរមួក្សបុង
ការសពរមចចតិ្ថ ពផសងៗ ដូចជាការអភិវឌណន៍្ 
ការអនុ្វត្ថ ន្ងិការវាយត្នមល ក្សមមវធិ្ើសកិ្សា 
ន្ិងមូលដាឌ ន្សមាា រពផសងពទៀត្  

- រ្ូបពរងៀន្ 
- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 

ត្នមល 
 

១៦.០០-
១៧.០០ 

របជុាបូក្សសរុបលទនផល
នន្សក្សមមភាពនែៃទើ ៣ 

- ពិភាក្សាពលើរបាយការណ៍តដលរ្រឹះស្ថទ ន្ 
បាន្រាយការណ៍ 

- ពរៀបចាតផន្ការការង្ហរសរមាប់សក្សមមភាពនែៃ
ទើ ៤ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

សក្សមមភាពនែៃទើ ៤ 
ពពលពវលា សក្សមមភាព ការពណ៌នាលមអតិ្ អបក្សចូលរមួ 

៨.០០-
១២.០០ 

ការចុឹះពនិ្ិត្យពមើល 
សមាា ររូបវន្ថាមរយៈការ
បង្ហា ញរបស់ន្ិសសតិ្ ឬ
្ណៈរ្ប់រ្ង រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមល ចុឹះពិន្តិ្យពផធៀងផាធ ត់្ន្ងិ
វាយត្នមលសមាា ររូបវន្ថ ពរបើរបាស់ សរមាប់រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សាដូចជា បន្ធប់សិក្សា បន្ធប់
អនុ្វត្ថ បន្ធប់ក្សាពយូទ័រ បន្ធប់ពិពស្ថធ្ន៍្ បណាត
ល័យ ន្ិងបន្ធប់ ស្ថប ក់្សពៅន្ិងមូលដាឌ ន្សមាា រ
ពផសងពទៀត្  

- ន្ិសសតិ្ 
- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 

ត្នមល 
 

១២.០០ សរមាក្ស 
១៤.០០-
១៦.០០ 

បន្ថការចុឹះពិន្ិត្យពមើល 
សមាា ររូបវន្ថាម រយៈ
ការបង្ហា ញរបស់ន្ិសសតិ្ 
ឬ្ណៈរ្ប់រ្ងរ្រឹះ

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមល ចុឹះពិន្តិ្យពផធៀងផាធ ត់្ន្ិង
វាយត្នមលសមាា ររូបវន្ថពរបើរបាស់សរមាប់រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាដូចជា បន្ធប់សិក្សា 
បន្ធប់អនុ្វត្ថ បន្ធប់ក្សាពយូទ័រ បន្ធប់ពិពស្ថធ្ន៍្ 

- ន្ិសសតិ្ 
- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 

ត្នមល 
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ស្ថទ ន្ បណាត ល័យន្ងិបន្ធប់ស្ថប ក់្សពៅក្សសិដាឌ ន្ ៘ 

១៤.០០-
១៦.០០ 

ពិន្ិត្យន្ិងសិក្សាឯក្សស្ថរ 
តដលរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថម
សិក្សាបាន្បតន្ទម 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលពិន្តិ្យន្ិងពផធៀងផាធ ត់្ឯក្ស
ស្ថរតដលរ្រឹះស្ថទ ន្ បាន្បតន្ទមាមការពសបើ
សុារបស់មន្តន្ថើវាយត្នមល 

- អបក្សសរមប 
សរមួលរបស់
រ្រឹះស្ថទ ន្ 

- អបក្សពាក់្សព័ន្ន 
- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 

ត្នមល 

១៦.០០-
១៧.០០ 

របជុាបូក្សសរុបលទនផល
នន្សក្សមមភាពនែៃទើ ៤ 

- ពិភាក្សាពលើរបាយការណ៍ តដលរ្រឹះស្ថទ ន្
បាន្រាយការណ៍ 

- ពរៀបចាតផន្ការការង្ហរសរមាប់សក្សមមភាពនែៃ
ទើ ៥ 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

សក្សមមភាពនែៃទើ ៥ 
ពពលពវលា សក្សមមភាព ការពណ៌នាលមអតិ្ អបក្សចូលរមួ 

៨.០០-
១២.០០ 

ពធ្វើការបូក្សសរបុនូ្វលទន 
ផលបឋម 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលពធ្វើការបូក្សសរុបលទនផល
ពរកាយ ពើសកិ្សារបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល 
ន្ិងចុឹះពិន្ិត្យផាធ ល់ពៅរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា  

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

 
១២.០០ សរមាក្ស 

១៤.០០-
១៧.០០ 

- ជួបរបជុាជាមួយ 
ត្ាណាងរ្រឹះស្ថទ ន្ន្ិង
ពធ្វើពសចក្សថើរាយការណ៍
ផាធ ល់មាត់្ 

- បិទក្សមមវធិ្ើនន្ការចុឹះ 
វាយត្នមល 

- ពធ្វើពសចក្សថើរាយការណ៍សពងខបពើចាណុចលអ 
ចាណុចសវឹះខ្ត្ ន្ិងអនុ្ស្ថសន៍្ ដល់រ្រឹះ
ស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា បឋមពដើមផើផថល់ឱកាស
ជូន្រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សាពធ្វើការបក្សរស្ថយ 
ន្ិងជូន្នូ្វអាណឹះអាណាងពផសងៗ ដល់រក្សមុ
មន្តន្ថើវាយត្នមល 

 

- ស្ថក្សលវទិាធ្ិ
ការ/ស្ថក្សល- 
វទិាធ្ិការរង/ 
នាយក្ស/នាយក្ស 
រង 

- រពរទនបុរស/រពរទន
បុរសរង 

- អបក្សរ្ប់រ្ង 
ពាក់្សព័ន្ន 

- រក្សុមមន្តន្ថើវាយ 
ត្នមល 

សាោល់ ៖ - ពរៅពើក្សិចចរបជុាក្សបុងពិធ្ើពបើក្សន្ិងពធិ្ើបិទ រ្រឹះស្ថទ ន្រត្ូវបញ្ជូ ន្ថ្នប ក់្សដរក្សនាាន្ិងមន្តន្ថើរបត្ិបត្ថមិក្សពធ្វើការង្ហរ
ជាមួយរក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលពៅាមក្សមមវធិ្ើបាន្ក្សាណត់្។ 
      - ពពលពវលានន្ការចុឹះវាយត្នមលអាចពធ្វើការផាល ស់បថូរពៅាមការង្ហរជាក់្សតសថង 

  - របធាន្រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលរត្ូវពធ្វើការដរក្សនាារបជុារក្សមុពដើមផើបូក្សសរុបនូ្វលទនផលបឋមរបចានែៃ  ។ 
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ឧបសមព័នធ៤ ទរមង់របាយការណ៍លទធផលវាយតនមល 
ការសពសររបាយការណ៍លទនផលវាយត្នមលរត្ូវមាន្ទរមង់ដូចខ្ងពរកាម ៖   
₋ រក្សបទើ១ 
₋ រក្សបទើ២      
₋ មាត្កិា  
₋ បញ្ជ ើពាក្សយកាត់្  រកាហវកិ្ស ារាង ន្ងិ ដារកាម 

ក្សាណត់្សមាគ ល់៖ 
₋ ការដាក់្សព ម្ ឹះបុ្គលក្សបុងរបាយការណ៍រត្ូវមាន្ការអនុ្ញ្ញដ ត្ពើស្ថមើសលួន្ 
₋ រូបែត្ ន្ងិរូបភាពពផសងៗ ក្សបុងក្សរណើ ចាបាច់អាចដាក់្សក្សបុងឧបសមព័ន្ននន្របាយការណ៍ 
₋ ទិន្បន័្យោារទបតន្ទមពផសងៗរត្វូដាក់្សក្សបុងឧបសមព័ន្ននន្របាយការណ៍ ។ 

I. ពសចក្សថើពផថើម         
១. ស្ថវាររបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា៖  

₋ រត្ូវពរៀបរាប់អាពើរបវត្ថិរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ពដាយបង្ហា ញពើភសថុាង ដូចជា ារាង រកាហវកិ្ស 
ដាក្សាម ន្ិង/ឬ ការពន្យល់តបប្ុណវស័ិយឬបរមិាណវស័ិយ ពហើយរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយ
មាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។     

២. ពោលបាណងនន្ការវាយត្នមល ៖  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពើអើពោលបាណងនន្ការចុឹះវាយត្នមល 

ឧទហរណ៍៖ 
ការវាយត្នមលពន្ឹះពធ្វើពឡើងពដើមផើផថល់ការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើស្ថលា/វទិាស្ថទ ន្/ស្ថក្សលវទិាល័យ....
... ាមលិសិត្ពសបើសុាពលស...... ចុឹះនែៃទើ....តស.... ឆ្ប ា.....។ ការទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ារត្ូវផថល់ដល់      
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាតដលបាន្បាពពញសូចនាក្សរនន្សថង់ដាជាត្ ិតដលក្សាណត់្ពដាយ្.ទ.ក្ស។ 

II. វធិ្ើស្ថន្តសថនិ្ងដាពណើ រការនន្ការវាយត្នមល  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពើវធិ្ើស្ថន្តសថន្ិងដាពណើ រការនន្ការវាយត្នមលតដលរក្សុមមន្តន្ថើវាយបាន្ពរបើរបាស់ក្សបុងការវាយត្នមល 

ឧទហរណ៍៖ 
• ដាណាក់្សទើ១ ៖ រក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមលបាន្សកិ្សាឯក្សស្ថរ ន្ិងរបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល។ 
• ដាណាក់្សទើ២ ៖ រក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមលបាន្ចុឹះវាយត្នមលពលើការអនុ្វត្ថផាធ ល់ពៅរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ាម

រយៈការសមាា ស ការពិភាក្សា ន្ិង ការសពងកត្ ពដើមផើពផធៀងផាធ ត់្លទនផលរបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល    
ជាមួយន្រងការអនុ្វត្ថជាក់្សតសថងរបស់ស្ថក្សលវទិាល័យ។ 

• ដាណាក់្សទើ៣ ៖ រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលបាន្ពធ្វើការបូក្សសរុបពលើលទនផលនន្ការវាយត្នមល ន្ិងពរៀបចា
របាយការណ៍ជូន្្ណៈក្សមាម ធ្កិារទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា ពដើមផើពិន្តិ្យ ន្ិងសពរមចពលើការ
ផថល់ការទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើស្ថក្សលវទិាល័យ។     

III. លទនផលនន្ការវាយត្នមល  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពើលទនផលនន្ការវាយត្នមលាមសថង់ដាន្ើមួយៗ 

ឧទហរណ៍៖   
សថង់ដាទើ១៖ ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិ ពោលពៅ 
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១.១. ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិ ពោលពៅ  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ន្ិងវភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង ទាង 

ចាណុចពសាយ 
₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬពន្យល់តបប្ុណវស័ិយ ឬ បរមិាណ  

វស័ិយ ន្ិងរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 
១.២. ការពនិ្តិ្យ ន្ងិ តក្សសរមលួចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិពោលពៅ 

₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ន្ិងវភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង ទាង
ចាណុចពសាយ 

₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬពន្យល់តបប្ុណវស័ិយ ឬ បរមិាណ  
វស័ិយ ន្ិងរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 

១.៣. ការផសពវផាយចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិពោលពៅ 
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ន្ិងវភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង ទាង 

ចាណុចពសាយ 
₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬពន្យល់តបប្ុណវស័ិយ ឬ បរមិាណ  

វស័ិយ ន្ិងរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 
១.៤. ពសចក្សថើសន្បដិាឌ ន្  

₋ រត្ូវសន្បិដាឌ ន្ពៅពលើសថង់ដាទាងមូល ។       
  ១. ៥. អនុ្ស្ថសន៍្  

₋ រត្ូវដាក់្សពលសពរៀងនន្អនុ្ស្ថសន៍្ 
₋ ពបើពុាមាន្អនុ្ស្ថសន៍្សរមាប់សថង់ដាពទ រត្ូវលប់ចាណុចអនុ្ស្ថសន៍្ពន្ឹះពចញ។ 

     (សរមាប់សថង់ដា ២ ដល់ ៩ រត្វូពធ្វើាមទរមង់ដូចោប ) 
IV. ពសចក្សថើសន្បដិាឌ ន្រមួ 

₋ រត្ូវសន្បិដាឌ ន្ពៅពលើលទនផលនន្ការវាយត្នមលទាងមូល 
₋ រត្ូវដាក់្សរកាហវកិ្សពរបៀបពធ្ៀបលទនផល ពិន្ធុសរុបនន្សថង់ដាន្ើមួយៗ) 
IV. បញ្ជ ើឯក្សស្ថរោារទពផសងៗ និ្ង ឧបសមពន័្ន 
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ឧបសមព័នធ៥ ទរមង់របាយការណ៍សវយ័វាយតនមល 
ការសពសររបាយការណ៍សថើពើលទនផលសវ័យវាយត្នមលរត្ូវមាន្ទរមង់ដូចខ្ងពរកាម ៖   
₋ រក្សបទើ១ 
₋ រក្សបទើ២      
₋ មាត្កិា  
₋ បញ្ជ ើពាក្សយកាត់្  រកាហវកិ្ស ារាង ន្ងិ ដារកាម 

ក្សាណត់្សមាគ ល់៖ 
₋ ការដាក់្សព ម្ ឹះបុ្គលក្សបុងរបាយការណ៍រត្ូវមាន្ការអនុ្ញ្ញដ ត្ពើស្ថមើសលួន្ 
₋ រូបែត្ ន្ងិរូបភាពពផសងៗ ក្សបុងក្សរណើ ចាបាច់អាចដាក់្សក្សបុងឧបសមព័ន្ននន្របាយការណ៍ 
₋ ទិន្បន័្យ         ោារទបតន្ទមពផសងៗរត្ូវដាក់្សក្សបុងឧបសមព័ន្ននន្របាយការណ៍ ។ 

I. ពសចក្សថើពផថើម        
  ១. ព័ត៌្មាន្របស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា 

ក្ស. ព ម្ ឹះរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ៖ 
ស. របពភទរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា ៖ 

☐ ស្ថធារណៈ       

☐ ស្ថធារណៈរដឌបាល 

☐ ឯក្សជន្       

☐ សហរបត្ិបត្ថិការ                   

្. ទើាាង ន្ិងអាសយដាឌ ន្ទានាក់្សទាន្ងរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 
អាសយដាឌ ន្ ៖       
ពលសទូរស័ពធ ៖       
ទូរស្ថរ ៖       
អុើតម៉ោល ៖       
ព្ហទាព័រ ៖       
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ឃ. នែៃ តស ឆ្ប ា បពងកើត្ឬទទួលស្ថគ ល់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា ៖      
ង. ពលសអនុ្រក្សរត្យបពងកើត្ឬទទលួស្ថគ ល់៖       
ច. ពលសរបកាសបពងកើត្ន្ិង/ឬ ទទួលស្ថគ ល់៖        
ឆ. ព ម្ ឹះ ន្ិង អាសយដាឌ ន្នន្មហាវទិាល័យ/ស្ថលា/ពដបា៉ោ ត្ឺម៉ោង់/ការោិល័យ(ន្ិងទើាាងពផសងៗ  
    តដលសទិត្ពៅក្សបុងត្ាបន់្ តត្មួយ)៖ 
ជ. ព ម្ ឹះ ន្ិងអាសយដាឌ ន្ទើាាងរបស់ស្ថខ្ (របសនិ្ពបើមាន្) ៖ 
ឈ. សូមផថល់ព ម្ ឹះមហាវទិាល័យ/ពដបា៉ោ ត្ឺម៉ោង់/មជឈមណឍ ល/ក្សមមវធិ្ើបណថុ ឹះបណាថ ល ន្ិងចាន្ួន្ន្សិសតិ្ 

តដលរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា(ឬស្ថខ្)ក្សាពុងដាពណើ រការបណថុ ឹះបណាថ ល ៖ 
 

ល.រ មហាវទិាល័យ ពដបា៉ោ ត្ឺម៉ោង់/មជឈមណឍ ល ជានាញ ក្សរមិត្ ចាន្ួន្ន្សិសតិ្ 
១.      
២.      
      

  
ក្សាណត់្សមាគ ល់ ៖ ក្សរមិត្សញ្ញដ បរត្នន្ការសិក្សាមាន្ ៖ វញិ្ញដ បន្បរត្ / សញ្ញដ បរត្/ ក្សរមិត្សញ្ញដ បរត្/ក្សរមិត្
បរញិ្ញដ បរត្ជាន់្សពស់/ក្សរមតិ្ពរកាយឧត្ថម ន្ិងក្សរមិត្បណឍិ ត្ ៘ 
  ២. ស្ថវាររបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា៖  

₋ រត្ូវពរៀបរាប់អាពើរបវត្ថិរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពដាយ  បង្ហា ញជា ារាង រកាហវកិ្ស ដា  ម ន្ិង/ឬ 
ការពន្យល់តបប្ុណវស័ិយឬបរមិាណវស័ិយ ពហើយរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យ ពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្ស
កាលបរពិចឆទ ចាស់លាស់ ។ 

  ៣. ពោលបាណងនន្ការវាយត្នមល ៖  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់  ពើពោលបាណងនន្សវ័យវាយត្នមល។ 

II. វធិ្ើស្ថន្តសថនិ្ងដាពណើ រការនន្ការវាយត្នមល  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពើវធិ្ើស្ថន្តសថន្ិងដាពណើ រការនន្ការវាយត្នមលតដលរក្សុមការង្ហរសវ័យវាយត្នមលបាន្ពរបើរបាស់ក្សបុង

ការវាយត្នមល។ 
III. លទនផលនន្ការវាយត្នមល  

₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពើលទនផលនន្ការវាយត្នមលាមសថង់ដាន្ើមួយៗ។ 
ឧទហរណ៍៖   
សថង់ដាទើ១៖ ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិ ពោលពៅ  

១.១. ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិ ពោលពៅ  
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ ន្ងិ វភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង 

ទាងចាណុច             
₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬ ការពន្យល់តបប្ុណវស័ិយឬ 

បរមិាណវស័ិយ ន្ងិរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យ ពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 
១.២. ការពនិ្តិ្យ ន្ងិ តក្សសរមលួចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិពោលពៅ 
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₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ន្ិងវភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង ទាង
ចាណុច             

₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬពន្យល់តបប្ុណវស័ិយ ឬ បរមិាណ  
វស័ិយ ន្ិងរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 

១.៣. ការផសពវផាយចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ន្ងិពោលពៅ 
₋ រត្ូវពរៀបរាប់ពន្យល់ន្ិងវភិា្អាពើការរក្សពឃើញនន្សូចនាក្សរ ពដាយបង្ហា ញទាងចាណុចខ្ល ាង ទាង 

ចាណុច             
₋ រត្ូវបង្ហា ញពើភសថុាងដូចជាារាងរកាហវកិ្ស ដារកាម ឬពន្យល់តបប្ុណវស័ិយ ឬ បរមិាណ  

វស័ិយ ន្ិងរត្ូវបង្ហា ញពើរបភពទិន្បន័្យពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សកាលបរពិចឆទចាស់លាស់ ។ 
១.៤. ពសចក្សថើសន្បដិាឌ ន្  

₋ រត្ូវសន្បិដាឌ ន្ពៅពលើសថង់ដាទាងមូល ។       
  ១. ៥. អនុ្ស្ថសន៍្  

₋ អនុ្ស្ថសន៍្រត្ូវដាក់្ស                
₋ ពបើពុាមាន្អនុ្ស្ថសន៍្សរមាប់សថង់ដាពទ រត្ូវលប់ចាណុចអនុ្ស្ថសន៍្ពន្ឹះពចញ។ 

(សរមាប់សថង់ដា ២ ដល់ ៩ រត្វូពធ្វើាមទរមង់ដូចោប ) 
IV. ពសចក្សថើសន្បដិាឌ ន្រមួ 

₋ រត្ូវសន្បិដាឌ ន្ពៅពលើលទនផលនន្ការវាយត្នមលទាងមូល 
₋ រត្ូវដាក់្សរកាហវកិ្សពរបៀបពធ្ៀបលទនផល ពិន្ធុសរុបនន្សថង់ដាន្ើមួយៗ ។ 

V. បញ្ជ ើឯក្សស្ថរោារទពផសងៗ និ្ង ឧបសមពន័្ន 
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ឧបសមព័នធ៦  អំណះអណំ្តងសតពីីការងាររកុមមន្តនតីវាយតនមល 
 

រពឹះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
ជាតិ្ ស្ថសនា រពឹះមហាក្សសរត្ 

~~~~~~ 
្ណៈក្សមាម ធ្កិារទទលួស្ថគ ល់្ុណភាបអប់រ ានន្ក្សមពុជា 
 

អំណះអំណ្តងសតពីកីារងាររកមុមន្តនតវីាយតនមល 
  

I. ពោលបាណង  
អាណឹះអាណាងពន្ឹះពរបើសរមាប់រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមល ពៅពពលបាពពញភារក្សិចច  ន្ងិ អនុ្វត្ថសថង់ដាជាត្ិ

សរមាប់ការទទួលស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ា ពៅាមរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាក្សបុងរពឹះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ពដើមផើធានាថ្ន 
ដាពណើ រការវាយត្នមលរបរពរត្ថពៅរបក្សបពដាយភាពរលូត្ មាន្របសិទនភាព ត្មាល ភាព ន្ិង ្ណពន្យយភាព។ 
II.  វសិ្ថលភាពការង្ហរ  

 វាយត្នមលពលើរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សាស្ថធារណៈ ន្ិងឯក្សជន្ក្សបុងរពឹះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ពដើមផើផថល់ការទទួល
ស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា។  
III. ភារក្សចិចរក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល 
  រក្សុមមន្តន្ថើវាយត្នមលរតូ្វអនុ្វត្ថភារកិ្សចចដូចខ្ងពរកាម ៖ 

a. ភារក្សចិចរបធាន្រក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល  
របធាន្រក្សុមមាន្ភារក្សចិចដូចខ្ងពរកាម  ៖  

₋ ពធ្វើតផន្ការ ន្ិងពរៀបចាដាពណើ រការវាយត្នមលរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា 
₋ ដរក្សនាារមួពលើដាពណើ រការវាយត្នមល ន្ិងចូលរមួក្សបុងអនុ្រក្សមុណាមួយ 
₋ តបងតចក្សភារក្សិចច ន្ងិការទទលួសុសរត្ូវពលើសថង់ដាន្ើមយួៗ របស់មន្តន្ថើវាយត្នមលមាប ក់្សៗ 
₋ ចត់្តចងពពលពវលាសមរសបសរមាប់ពិពរោឹះពោបល់ពលើវធិ្ើស្ថន្តសថរបមូលទនិ្ប័យមុន្ពពលចុឹះវាយ

ត្នមលដូចជា ៖ ការរបមូលឯក្សស្ថរ ន្ិង ភ័សថុាង ការសពងកត្ ការសមាា ស ន្ិងការវភិា្ទនិ្បន័្យ 
₋ ផថល់ការតណនាាដល់សមាជិក្សរក្សុម ក្សបុងការតសវងរក្ស ន្ិងទទលួព័ត៌្មាន្ពើ របភពពផសងៗតដលចាបាច់ 

សរមាប់បូក្សសរុបលទនផល រពមទាងរស្ថយបាភលឺរាល់ការង្ហរពាក់្សព័ន្នន្រង្ុណភាពអប់រ ា 
₋ ពធ្វើបទបង្ហា ញ ន្ិងបក្សរស្ថយពើលទនផលបឋមនន្ការវាយត្នមលជូន្ដល់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា 
₋ ទទួលសុសរត្ូវពលើការពរៀបចារបាយការណ៍ ន្ិង លទនផលនន្ការវាយត្នមល 
₋ ផថល់របាយការណ៍ទនផលនន្ការវាយត្នមលជូន្អ្គពលខ្ធ្ិការដាឌ ន្ ្.ទ.ក្ស ក្សបុងរយៈពពលមនិ្ពលើសពើ 

២សបាថ ហ៍ ពរកាយពពលចុឹះវាយត្នមល។ 
b. ភារក្សចិចមន្តន្ថើវាយត្នមល   

មន្តន្ថើវាយត្នមលមាន្ភារក្សិចចដូចខ្ងពរកាម  ៖  
₋ សិក្សារបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមលន្ិងឯក្សស្ថរពាក់្សព័ន្ន ន្ិងក្សត់្រាចាណុចសាខ្ន់្ៗទាងមុន្ ន្ិង 

អាឡុងពពលនន្ការវាយត្នមល 
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₋ របមូលទនិ្បន័្យ ន្ិងភសថុាងពាក់្សព័ន្នន្រងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សាាមរយៈការសពងកត្ រស្ថវរជាវ 
តសវងរក្សព័ត៌្មាន្ពផសងៗ ពដើមផើពធ្វើជាមូលដាឌ ន្នន្ការដាក់្សពិន្ធុ ន្ិងការសរពសររបាយការណ៍  

₋ សហការលអជាមួយរបធាន្រក្សមុ ន្ិងសមាជិក្សរក្សុមពដើមផើបាពពញការង្ហរឲ្យទទួលបាន្នូ្វលទនផលលអ
របក្សបពដាយពជា្ជ័យ 

₋ សរពសររបាយការណ៍វាយត្នមលពលើសថង់ដាតដលសលួន្ទទលួសុសរត្ូវ ន្ិង រប្ល់ជូន្របធាន្
រក្សុមពៅនែៃបញ្ច ប់នន្ការចុឹះវាយត្នមលពៅរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 

₋ ចូលរមួរបជុាពដើមផើបូក្សសរុបលទនផលនន្ការវាយត្នមលរបចានែៃ 
₋ ចូលរមួរបជុាពិភាក្សាបូក្សសរុបលទនផលបឋមពដើមផើបង្ហា ញជូន្ 

្ណៈរ្ប់រ្ងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាពៅនែៃបញ្ច ប់នន្ការចុឹះវាយត្នមល  
₋ ទទួលភារក្សចិចពផសងៗពទៀត្ាមការចត់្ាាងរបស់របធាន្រក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល ។ 

IV. ទានាស់ផលរបពោជន៍្  
ោម ន្ទានាស់ផលរបពោជន៍្ជាមួយន្រងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាតដលសលួន្ន្រងចុឹះវាយត្នមល ជាលក្សខណៈ 
បុ្គល វជិាជ ជើវៈ ទសសន្ៈឬន្ិនាប ការន្ពោបាយ។ 

V. រក្សមសើលធ្ម៌  
₋ ពោរពាមរក្សមសើលធ្ម៌របស់មន្តន្ថើវាយត្នមលតដលបាន្តចងពដាយ ្.ទ.ក្ស.  
₋ រក្សាការសមាៃ ត់្អាពើព័ត៌្មាន្ទក់្សទងន្រងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សាតដលសលួន្ចុឹះវាយត្នមល ក៏្សដូចជា

លទនផលនន្ការវាយត្នមល 
₋ មាន្ភាពទន់្ភលន់្ ន្ិងពចឹះសរមបសរមលួាមបរោិកាសរក្សុម ន្ិង រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 
₋ យក្សចិត្ថទុក្សដាក់្ស ន្ិង ទទួលសុសរត្ូវសពស់ពលើការង្ហររបស់សលួន្ 
₋ ពធ្វើការវាយត្នមលពដាយមិន្លពមអៀង ។ 

VI. ទើាាងចុឹះវាយត្នមល  
រត្ូវបាន្ចត់្ឲ្យចុឹះវាយត្នមលពៅស្ថក្សលវទិាល័យ/វទិាស្ថទ ន្……………………សទិត្ពៅក្សបុងរាជធាន្ើ/ពស
ត្ថ…………………………..រពឹះរាជយណាចរក្សក្សមពុជា ាមលសិិត្ពលស........................................។ 

VII. ពពលពវលាវាយត្នមល  
រត្ូវមក្សបាពពញភារក្សិចចជាមន្តន្ថើពពញពមា៉ោ ងក្សបុងរយៈពពល១០នែៃនន្ការវាយត្នមល 
តដលចប់ពផថើមពើនែៃទើ         តស          ឆ្ប ា        ដល់នែៃទើ         តស         ឆ្ប ា          ។ 
របធាន្រក្សុម ឬ មន្តន្ថើវាយត្នមល រត្ូវសទិត្ពៅពរកាមការពិន្តិ្យាមដាន្របស់អ្គពលខ្ធ្ិការ     ្.ទ.ក្ស 

ន្ិង អនុ្វត្ថាមលក្សខសណឍ តដលបាន្តចងក្សបុងក្សចិចរពមពរពៀងពន្ឹះោ៉ោ ងមុងឺមា៉ោ ត់្ន្ិងខ្ជ ប់សជួន្។ 
 
 
 
 
 

រាជធាន្ើភបាពពញ នែៃទើ............តស..............ឆ្ប ា................. 
                             ហត្ទពលខ្និ្ងព ម្ ឹះ 
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ឧបសមព័នធ៧ ទរមង់វាយតនមលមន្តនតីវាយតនមលគុណភាពអប់រ ំ
 
ព ម្ ឹះមន្តន្ថើវាយត្នមល………………………………… កាលបរពិចឆទនន្ការចុឹះវាយត្នមល ពើនែៃទើ…………… 
តស…… ដល់ នែៃទើ………………..តស………………ឆ្ប ា២០…… ពៅរ រ្ឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា……………… 
 

ពោលបាណងនន្ការវាយត្នមល ពន្ឹះពដើមផើពលើក្សក្សមពស់្ុណភាព របសិទនភាព ត្មាល ភាព 
្ណពន្យយភាព និ្ងសើលធ្ម៌វជិាជ ជើវៈនន្ មន្តន្ថើវាយត្នមល្ុណភាពអប់រ ាឧត្ថមសិក្សា។ ្ណៈក្សមាម ធិ្ការ
ទទលួស្ថគ ល់ ្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា (្ទក្ស) ន្រងធានាថ្ន ព ម្ ឹះ និ្ងការវាយត្នមលន្រងរតូ្វបាន្រក្សាជា
សមាៃ ត់្។  

សូមអរ្ុណោ៉ោ ងរជាលពរៅចាពពាឹះការសហការរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា។ 
សូមបង្ហា ញពើក្សរមិត្នន្ការឯក្សភាពរបស់ ឯក្សឧត្ថម ពលាក្សជាទវ ពលាក្ស ពលាក្សរសើ អបក្សនាង 

ក្សញ្ញដ  ជាមយួរបពោ្ ឬសាណួរដូចខ្ងពរកាម ពដាយ្ូសរងវង់ពលើពលសពៅខ្ងស្ថថ ានន្ចពមលើយ           
ន្ើមយួៗ។ 
ក្សាណត់្សាោល់ៈ បុ គ្លតដលរតូ្វបាពពញទរមង់វាយត្នមលពន្ឹះ ្ឺ្ណៈរ្ប់រ្ងរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្និ្ងមន្តន្ថើ 
ពាក់្សព័ន្ឌក្សបុងការវាយត្នមលពន្ឹះ។ 
្ូសរងវង់ពលើពលសណាមយួពៅខ្ងស្ថថ ា ពដើមផើបង្ហា ញពើក្សរមិត្នន្ការឯក្សភាពរបស់ពលាក្ស/ពលាក្សរសើ      
(ពើ១ = ពុាឯក្សភាពទាងរសងុ ពៅ ៥ = ឯក្សភាពទាងរសងុ) 
ល.រ សលរមស្ថរ 

តផបក្សទើ១៖ សមត្ទភាពការង្ហរវាយត្នមល 

១ មាន្សមត្ទភាពបក្សរស្ថយសូចន្ក្សរនន្សថង់ដាជាត្ិសរមាប់ការទទួលស្ថគ ល់ 
្ុណភាពអប់រ ានន្ក្សមពុជា 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

២ 
ការពចទសួរពៅកាន់្រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សារសបពៅន្រងបទដាឌ ន្នន្ ការទទួល 
ស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាឧត្ថមសកិ្សា 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៣ 
សួរសាណួរតដលមាន្លក្សខណៈពរៀបរាប់ ន្ិងពន្យល់ទក់្សន្រងការអនុ្វត្ថជាក់្សតសថង 
របស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសកិ្សា ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៤ 
មាន្សមត្ទភាពក្សបុងការរស្ថយបាភលឺនូ្វចមៃល់ទាងឡាយ របស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 
ទក់្សទងន្រងការវាយត្នមល្ ុណភាពអប់រ ាឧត្ថមសកិ្សា ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥ ពចឹះវធិ្ើស្ថន្តសថក្សបុងការតសវងរក្សភសថុាងន្ិងការរបមូលទនិ្បន័្យ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៦. ផថល់អនុ្ស្ថសន៏្ពដាយតផអក្សពលើពោលការណ៍រត្រមរត្ូវន្ិងភសថុាងរ្ប់រោន់្ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៧ ពន្យល់ន្ងិរស្ថយបាភលឺរបក្សបពដាយពហតុ្ផលចាស់លាស់ ជូន្ចាពពាឹះការត្វា៉ោ របស់ 
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 

 

តផបក្សទើ២៖ ជានាញអន្ថរបុ្គល ន្ងិការទានាក់្សទាន្ង 
៨ អាចពធ្វើការង្ហរជារក្សុម ន្ងិ មាន្ទានាក់្សទាន្ងលអជាមួយរក្សមុមន្តន្ថើវាយត្នមល ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
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៩ បាពពញការង្ហរពដាយយក្សចតិ្ថទុក្សដាក់្សរបក្សបពដាយការទទលួសុសរត្ូវសពស់ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១០ របារស័យទក់្សទងជាមយួត្ាណាងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា របក្សបពដាយ 
ភាពសបិទនស្ថប លពោរពោប ពៅវញិពៅមក្ស 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១១ 
យក្សចិត្ថទុក្សដាក់្សស្ថថ ប់ន្ងិាមដាន្ការពឆលើយបាភលឺរបស់ត្ាណាង 
រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

តផបក្សទើ៣៖ សើលធ្ម៌វជិាជ ជើវៈ បាទ/ចស ពទ 
១២ ពោរពពពលពវលាការង្ហរបាន្រត្រមរត្ូវ   
១៣ យក្ស ឬ ែត្ចមលងឯក្សស្ថរពុាមាន្ការអនុ្ញ្ញដ ត្ពើរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា   
១៤ ពរបើពាក្សយសមថើ ន្ិងអាក្សបផក្សិរោិមិន្សមរមយពៅពលើត្ាណាងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា   
១៥ ពរបើអាណាច ឬ ទទួលផលរបពោជន៏្ពើរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា   
១៦ ការវាយត្នមលមាន្ភាពសុរក្សរត្ ន្ិងយុត្ថិធ្ម៏   

១៧ 
ពត្ើោត់្ធាល ប់ឬក្សាពុងបពរងៀន្ឬពធ្វើការង្ហរពៅក្សបុងរ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សា
របស់ពលាក្ស/ពលាក្សរសើឬពទ? 

  

១៨ ពត្ើោត់្ធាល ប់មាន្ទានាស់រ្រឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សារបស់ពលាក្ស/ពលាក្សរសើឬពទ?   
 
មតិ្ ឬ ពោបល់បតន្ទម៖ 
 ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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ឧបសមព័នធ៨ បញ្ជឯីកស្គរោរំទ 
រ រ្ឹះស្ថទ ន្ឧត្ថមសិក្សារតូ្វដាក់្សជូន្ ្.ទ.ក្ស នូ្វឯក្សស្ថរ និ្ងពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ 

តណនាាអាពើរបតិ្បត្ថិការនានារបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ជាមយួន្រងរបាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល។ ឯក្សស្ថរទាងពនាឹះ 
អាចមាន្ទរមង់ជាពសៀវពៅតណនាា(Handbooks) ពសៀវពៅព័ត៌្មាន្(Manuals)ឬសាណុា ឯក្សស្ថរ។ 
I. ពោលន្ពោបាយ / ពោលការណ៍ / ឯក្សស្ថរ 

១. ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម និ្ងពោលពៅរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ ពដាយមាន្ការបង្ហា ញអាពើ ការអភិវឌណ 
ការអនុ្មតិ្ និ្ងការពិនិ្ត្យពឡើងវញិ 

២. ការពិពណ៌នាអាពើការង្ហរ និ្ងតដន្សមត្ទកិ្សចច/រចនាសមព័ន្នទានាក់្សទាន្ងរបស់មន្តន្ថើរដឌបាល
និ្ងបុ គ្លិក្សអប់រ ាសាខ្ន់្ៗ 

៣. ្ណៈក្សមមការនានាតដលរ រ្ឹះស្ថទ ន្បាន្បពងកើត្ពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្សអាពើសមាជិក្សភាព និ្ងកិ្សចច
រពមពរពៀងការង្ហរ(TOR) 

៤. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សរមបសរមួល និ្ងរ្ប់រ្ងពហុទើាាងពដាយមាន្បញ្ញជ ក់្ស
អាពើដាពណើ រការនន្ការសរមបសរមួលរវាងទើាាងពោលនិ្ងស្ថខ្ 

៥. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ចូលរមួសហ្មន៍្ ។ 
II. ពសៀវពៅកាាឡុក្ស 

ពសៀវពៅកាាឡុក្សរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ឧត្ថសិក្សាអាចមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
 ពសចក្សឋើតែលងសពងខបសឋើពើរបវត្ថិរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ ទើាាងរូបវន័្ថ ធ្ន្ធាន្របស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
 ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម និ្ងពោលពៅរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
 រចនាសមព័ន្នរ្ប់រ្ង 
 របតិ្ទិន្សរមាប់ឆ្ប ាសិក្សាតដលបង្ហា ញអាពើកាលបរពិចឆទនន្ការចូលពរៀន្, ការរបឡង 

និ្ងនែៃឈប់សរមាក្ស  
 ពសចក្សឋើតែលងសឋើពើការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ាពលើរ រ្ឹះស្ថទ ន្៖ ព ម្ ឹះរ រ្ឹះស្ថទ ន្ ទើាាង និ្ង 

ស្ថទ ន្ភាពនន្ការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ា (ពពញសិទនិ បពណាឋ ឹះអាសន្ប ពបក្សខភាព ឬ 
សាពណើ សុា) រមួទាងការបញ្ញជ ក់្សពើកាលបរពិចឆទតដលទទលួបាន្ការបពងកើត្ ឬអនុ្ញ្ញដ ត្ពើរក្សសួង 
អប់រ ា យុវជន្និ្ងក្សើឡា ក្សបុងការពចញសញ្ញដ បរត្/្ុណវុឌណអប់រ ា 

 ពសចក្សឋើតែលងសឋើពើ កិ្សចចរពមពរពៀង/សហរបតិ្បត្ថិការជាមួយរ រ្ឹះស្ថទ ន្ឧត្ឋមសិក្សា និ្ងអងគការ 
វបផធ្ម៌ ឬសហ្មន៍្ពផសងៗ 

 ការចុឹះព ម្ ឹះចូលពរៀន្៖ 
- លក្សខសណឍ  និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើនន្ការចុឹះព ម្ ឹះចូលពរៀន្រមួមាន្រយៈពពលផុត្ក្សាណត់្នន្ការដាក់្សពាក្សយ 
- នែលដាក់្សពាក្សយ 
- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ពផធរពរក្សឌើត្ 
- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើការដក្សព ម្ ឹះនិ្ងចុឹះព ម្ ឹះស្ថជាែមើ ។ 
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 ហរិញ្ដវត្ទុ 
- នែលសិក្សា (នែលសិក្សា នែលពសវា និ្ងក្សមមវធិ្ើពផសងៗ)ពដាយមាន្ការបរពិចឆទនន្ការបង់នែល 
- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើ 

សរមាប់ការសងនិ្ងបង់នែលចាពពាឹះនិ្សសតិ្តដលដក្សព ម្ ឹះពចញពើមុសវជិាជ ណាមួយ 
- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍នន្ការផាល ស់បថូរត្នមលសិក្សានិ្ងត្នមលពសវាពផសងៗ 
- ពសចក្សឋើពិពណ័នាអាពើអាហារូបក្សរណ៍និ្ងឥណទន្សរមាប់និ្សសតិ្, 

ពោលការណ៍និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសរមាប់ការពសបើសុា ។ 
 ពសវានិ្សសតិ្ 

- ការពិពណ៌នានន្ពសវានិ្សសតិ្តដលមាន្ទាងអស់ (សូមពមើលពសៀវពៅតណនាានិ្សសតិ្) 
- លក្សខស័ណឍ សរមាប់និ្សសតិ្ រមួមាន្ សិទនិនិ្ងការទទលួសុសរតូ្វរបស់និ្សសតិ្ 
- បទបញ្ញជ នផធក្សបុងសរមាប់រ្ប់រ្ងសណាឋ ប់ធាប ប់ពៅក្សបុងបរពិវណរ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
- ដាពណើ រការនិ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសរមាប់ពដាឹះរស្ថយទានាស់ 
- បទបញ្ញជ នផធក្សបុងអាពើវន័ិ្យនិ្ងសណាខ ប់ធាប ប់ 
- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍អាពើសុចចរតិ្ភាពក្សបុងការសិក្សា រមួមាន្និ្យមន័្យនន្ការ 

រ ាពលាភក្សមមសិទនិបញ្ញដ  និ្ង បទពលមើសនន្ការសិក្សាពផសងៗ ។ 
 កិ្សចចការសិក្សា 

- និ្យមន័្យនន្ពាក្សយការសិក្សារមួមាន្ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្នន្មុសវជិាជ សបូល មុសវជិាជ ពោល 
មុសវជិាជ ពរជើសពរ ើស និ្ងមុសវជិាជ បនាធ ប់បន្សា 

- លក្សខស័ណឍ នន្ការបញ្ជ ប់ការសិក្សា ពដាយបញ្ញជ ក់្សពើលទនផលនន្ការសិក្សាតដលរសបន្រង 
រក្សបសណឍ ្ុណវុឌណជិាតិ្ 

- បទដាឌ ន្និ្ងពោលពោបាយនន្ការសិក្សាពផសងៗ រមួមាន្៖ ពោលន្ពោបាយ/ 
ពោលការណ៍អាពើ ការសិក្សាពើរជានាញ ការសិក្សាពដាយឯក្សរាជយ ដាពណើ រការនន្ការសិក្សា 
ការរក្សានិ្សសតិ្ ការបពណថ ញពចញការបញ្ច ប់ការសិក្សាការចុឹះព ម្ ឹះចូលពរៀន្មុសវជិាជ ឬដក្ស 
ព ម្ ឹះពចញពើមុសវជិាជ  ការសុាអនុ្ញ្ញដ ត្ចាប់ ការដក្សព ម្ ឹះពចញនិ្ងចុឹះព ម្ ឹះស្ថជាែមើ 
ការពយួរការសិក្សា ការបពណឋ ញពចញ ដាក់្សពិន្ធុនិ្ងវាយត្នមលការសិក្សារបស់និ្សសតិ្ ការត្វា៉ោ  
ពលើការដាក់្សពិន្ធុ ដាពណើ រនន្ការសិក្សា ការរបឡង ការចុឹះក្សមមសិក្សា ចាន្នួ្និ្សសតិ្ក្សបុងមយួ 
ថ្នប ក់្ស វធិ្ើស្ថន្តសថបពរងៀន្ការអនុ្មតិ្ពលើក្សមមវធិ្ើសិក្សា និ្ងការតក្សលមអក្សមមវធិ្ើសិក្សានិ្ងមុសវជិាជ  

- ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការបញ្ច ប់ការសិក្សាក្សរមិត្បរញិ្ញដ បរត្ បរញិ្ញដ បរត្
ជាន់្សពស់ និ្ងបណឍិ ត្ រមួមាន្៖ 

ក្ស. មុសវជិាជ នន្ក្សមមវធិ្ើសិក្សាន្ើមយួៗ៖ មុសវជិាជ សបូល មុសវជិាជ ពោល មុសវជិាជ ពរជើសពរ ើស
ឬ បនាធ ប់បន្សា  

ស. លាដាប់លាពដាយនន្មុសវជិាជ ក្សបុងក្សមមវធិ្ើសិក្សាពដាយតផអក្សពលើលក្សខស័ណឍ តដលត្រមូវ
ឲ្យនិ្សសតិ្ពរៀន្មុន្ឬពៅពពលដាណាលោប  
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្. ការពិពណ៌នាអាពើការក្សាណត់្ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្នន្ក្សមមវធិ្ើសិក្សា ការអប់រ ាទូពៅ 
(ពបើអាចមាន្) មុសវជិាជ សបូល មុសវជិាជ ពរជើសពរ ើស ឬ មុសវជិាជ បនាធ ប់បន្សា 

ឃ. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការពផធរពរក្សឌើត្ និ្ង ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្តដលរតូ្វ
បាពពញ 

ង. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើពិន្ធុមធ្យមភា្សរមាប់បញ្ច ប់ការសិក្សា  
ច. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើរយៈពពលអបផបរមានិ្ងអតិ្បរមាសរមាប់

ការបញ្ច ប់ការសិក្សា 
ឆ. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើចាន្នួ្អបផបរមានន្ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្ត្រមូវ

សរមាបក់ារបញ្ច ប់សញ្ញដ បរត្/្ុណវុឌណ ិ 
ជ. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ ឬលក្សខស័ណឍ ចាបាច់ពផសងៗពទៀត្ាមត្រមូវ

ការរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្។ 
- ការពិពណ៌នាមុសវជិាជ ពដាយមាន្បញ្ជ ើមុសវជិាជ ទាងអស់ រតូ្វមាន្ចាណងពជើង និ្ង 

ការពិពណ៌នានន្មុសវជិាជ  ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្ ចាន្នួ្ថ្នប ក់្សពរៀន្ និ្ងចាន្នួ្ពមា៉ោ ងបពរងៀន្ 
លក្សស័ណឍ តដលត្រមូវឲ្យនិ្សសតិ្ពរៀន្មុន្និ្ងពៅពពលដាណាលោប  

- បញ្ជ ើរាយនាមបុ គ្លិក្សអប់រ ា ក្សរមិត្សញ្ញដ បរត្ និ្ងរ រ្ឹះស្ថទ ន្តដលផឋល់សញ្ញដ បរត្ ។ 
III. ពសៀវពៅតណនាាបុ្គលកិ្សអប់រ ា 

ពសៀវពៅតណនាាបុ គ្លិក្សអប់រ ា្ រួមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
ក្ស. ទិដឌភាពទូពៅ 
 រចនាសមព័ន្នតដលបង្ហា ញពើទើាាងឬតផបក្សនន្មហាវទិាល័យ ពដបា៉ោ តឺ្ម៉ោង់ វទិាស្ថទ ន្ ឬ រ្ូបពរងៀន្ 

បុ គ្លិក្សការរ្ប់រ្ង និ្ង រកុ្សមរបរក្សាភិបាល 
 រក្សមសើលធ្ម៌របស់បុ គ្លិក្សអប់រ ា 
 ពសចក្សថើសពងខបពើការពោរពនិ្ងការអនុ្វត្ថចាប់ការង្ហរនន្ក្សមពុជា 
 ពោលបពោបាយ/ពោលការណ៍ការង្ហររមួមាន្៖ ការពរជើសពរ ើស ការតត្ងាាង ការត្ពមលើងឋាន្ៈ 

និ្ងការបន្ថកិ្សចចសន្ាែមើ 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើ សាណងប៉ោឹះប៉ោូវនិ្ងផឋល់ផលរបពោជន៍្៖ សាណងនិ្ង

ផលរបពោជន៍្៖ របាក់្សពបៀវត្ស ពន្នពលើរបាក់្សចាណូល ស្ថប ក់្សពៅ ពធ្វើដាពណើ រ ធានារា៉ោ ប់រង, របាក់្ស
ឧបត្ទមាការអប់រ ា, ពរ្ឿងសង្ហា រមិ, មាតុ្ភូមិនិ្វត្ថ និ្ងសាណងមរណៈភាព 

 ន្ើតិ្វធិ្ើនិ្ងទរមង់សរមាប់ ការសុាអនុ្ញ្ញដ ត្ឈប់សរមាក្សរមួបញ្ចូ ល៖ ការឈប់សរមាក្សរបចាឆ្ប ាឬ   
បពវសណកាល មាតុ្ភាព ការសិក្សាបន្ថ ការចូលរមួបណឋុ ឹះបណាឋ ល ពពលមាន្អាសន្ប កាន់្ទុក្សខ 
និ្ងពពលមាន្ជមៃឺ 

 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើវន័ិ្យរមួមាន្ ការដាក់្សពិន័្យ, ការមិន្ពពញចិត្ថ 
និ្ងការត្វា៉ោ  ។ 
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ស. ការតណនាាសរមាប់រ្ូបពរងៀន្ 
 ពសចក្សឋើតែលងអាពើត្នួាទើនិ្ងភារកិ្សចចរបស់រ្ូបពរងៀន្រមួបញ្ចូ ល ការអភិវឌណនិ្ងពិនិ្ត្យពឡើងវញិនន្

ក្សមមវធិ្ើសិក្សា ការបពរងៀន្ ការោារទនិ្សសតិ្ ការផថល់របរក្សាពលើការសិក្សា ការរស្ថវរជាវ និ្ង/ឬ 
អាហារូបក្សរណ៍ ការរ្ប់រ្ងនិ្ងរដឌបាល និ្ងអភិបាលកិ្សចច 

  ពសចក្សឋើតែលងអាពើសិទនិពសរ ើភាពសិក្សាធិ្ការតដលរតូ្វអនុ្វត្ថពដាយរ្ឺឹះស្ថទ ន្ និ្ងរ្ូបពរងៀន្ 
 លក្សខស័ណឍ ការង្ហរសរមាប់រ្ូបពរងៀន្៖ 

ក្ស. លក្សខស័ណឍ សថើពើការដាពឡើងឋាន្ៈ 
ស. និ្យមន័្យនន្រ្ូបពរងៀន្ពពញពមា៉ោ ងនិ្ងពវលាការ 
្. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើ ការស្ថក្សលផង ការត្រមង់ទិសដល់

រ្ូបពរងៀន្ ការអភិវឌណសមត្ទភាពរ្ូបពរងៀន្ ទាហាការង្ហរ ពមា៉ោ ងសរមាប់ផថល់របរក្សាដល់
និ្សសតិ្ ការវាយត្នមលរ្ូបពរងៀន្ និ្ងការត្ពមលើងឋាន្ៈ  

ឃ. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍នន្ការរស្ថវរជាវ៖ 
- ពសចក្សឋើតណនាាអាពើក្សមមសិទនិបញ្ញដ  
- រក្សមសើលធ្ម៌ក្សបុងការរស្ថវរជាវតដលទក់្សទងន្រងមនុ្សស ឬ សត្វ 
- ោារទការរស្ថវរជាវ 
- ការរបរក្សាឬការជលួបុ គ្លិក្សពើខ្ងពរៅ ឬនិ្សសតិ្ ។ 

្. ការតណនាាសរមាប់បុ គ្លិក្ស 
 និ្យមន័្យនន្របពភទបុ គ្លិក្ស (ជានាញវជិាជ ជើវៈ ជាន្ួយការ តផបក្សសិក្សា រដឌបាល ពពញពមា៉ោ ង 

មិន្ពពញពមា៉ោ ង រក្សបស័ណឍ  ឬ កិ្សចចសន្ា ។ល។) 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើពមា៉ោ ងពធ្វើការរបចាសបាឋ ហ៍ការង្ហរ និ្ងការង្ហរតែមពមា៉ោ ង 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើ វាយត្នមលបុ គ្លិក្ស 
 លក្សខស័ណឍ ការង្ហរសរមាប់បុ គ្លិក្ស ដូចជា រយៈពពលស្ថក្សលផង រយៈពពលនន្កិ្សចចសន្ា និ្ង

ន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើការបន្ថកិ្សចចសន្ា 
 ត្នួាទើបុ គ្លិក្សក្សបុងការង្ហរអភិបាលកិ្សចចនិ្ងការចូលរមួក្សបុង្ណៈក្សមាម ការពផសងៗ 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការត្ាពឡើងឋាន្ៈដល់បុ គ្លិក្ស 
 ការអភិវឌណសមត្ទភាពវជិាជ ជើវៈ និ្ងពសវាពផសងៗ រមួន្មាន្៖ ពសវាផថល់របរក្សាពសវាអាជើព និ្ង 

ការចុឹះនិ្សសតិ្ព ម្ ឹះចូលពរៀន្ ។ 
IV. ពសៀវពៅតណនាាន្សិសតិ្ 

ពសៀវពៅតណនាានិ្សសតិ្្រួមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការចុឹះព ម្ ឹះចូលពរៀន្សរមាប់ថ្នប ក់្សបរញិ្ញដ បរត្និ្ងថ្នប ក់្ស

ពរកាយបរញិ្ញដ បរត្ ការពផធរនិ្សសតិ្ 
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 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការសិក្សាពើមុន្ រមួបញ្ចូ ល 
ចាន្នួ្ពរក្សឌើត្អតិ្បរមាជាមូលដាឌ ន្នន្ការទទលួស្ថគ ល់ រពរត្ថបរត្ពិន្ធុ ការរបឡង ។ល។ 

 ពសចក្សឋើតែលងអាពើសិទនិនិ្ងទាន្ួលសុសរតូ្វរបស់និ្សសតិ្  
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើការផឋល់របរក្សាពលើការសិក្សា 
 បទបញ្ញជ នផធសរមាប់និ្សសតិ្ 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើសុចចរតិ្ភាពនន្ការសិក្សារបស់និ្សសតិ្ រមួបញ្ចូ ល 

ការរ ាពរងទុក្សបទដាឌ ន្ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសរមាប់សុចចរតិ្ភាពនន្ការសិក្សាដូចជាការពលមើសក្សមមសិទនិបញ្ញដ  
និ្ងការលួចចមលង 

 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើនន្វន័ិ្យនិ្សសតិ្ ដូចជាការមិន្ពពញចិត្ថ និ្ងការត្វា៉ោ  
 ព័ត៌្មាន្សធពើបញ្ញា សុវត្ថិភាពដូចជាសុវត្ឋិភាពក្សបុងបន្ធប់ពិពស្ថធ្ន៍្ វត្ទុពរោឹះថ្នប ក់្ស 

សុវត្ឋិភាពពពលមាន្អ គ្ើភ័យ ។ល។ 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការក្សាណត់្រាឯក្សស្ថររបស់និ្សសតិ្៖ 

ព័ត៌្មាន្អាពើមាតិ្កានន្ក្សាណត់្រាឯក្សស្ថររបស់និ្សសតិ្ ការការពារសិទនិឯក្សជន្ 
និ្ងស្ថទ ន្ភាពតដលឯក្សស្ថរទាងពនាឹះអាចពចញផាយបាន្ 

 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការសិក្សា រមួមាន្ ដាពណើ រការនន្ការសិក្សា វត្ទមាន្ 
ការដាក់្សពិន្ធុ ។ល។ 

 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើហរិញ្ដវត្ទុសរមាប់និ្សសតិ្ ដូចជា នែលសិក្សានិ្ងការបង់ក្សនរម 
ការសងរបាក្ស់ ។ល។ 

 សក្សមមភាពនិ្សសតិ្និ្ងអភិបាលកិ្សចចនិ្សសតិ្ 
ក្ស. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើ សក្សមមភាពនិ្សសតិ្ 
ស. ការពរៀបចាតដលអនុ្ញ្ញដ ត្ឲ្យនិ្សសតិ្បាន្ចូលរមួកិ្សចចការអភិបាលកិ្សចចរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
្. បទបញ្ញជ និ្ងបទដាឌ ន្សរមាប់ការពរៀបចា ការអភិវឌណ និ្ងការដរក្សនាាក្សលរប ឬសមា្មន៍្

និ្សិសត្  
ឃ. អភិបាលកិ្សចចពលើនិ្សសតិ្។ 

 ព័ត៌្មាន្សថើពើពសវានិ្សសតិ្ 
ក្ស. មជណមណឍ លោារទការសិក្សា 
ស. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការផឋល់របរក្សាសរមាប់និ្សសតិ្ ដូចជារបរក្សាអាពើ

បញ្ញា ផាធ ល់សលួន្និ្ងការសិក្សា 
្. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើពសវាអាជើពសរមាប់និ្សសតិ្ អត្ើត្និ្សសតិ្ និ្ង

និ្ពោជិក្ស ដូចជាពសវាស្ថក្សលផងការង្ហរឬហាត់្ការ 
ឃ. ពសវាបន្ធប់កុ្សាពយូទ័រនិ្ងបពចចក្សវទិាពផសងៗ 
ង. សមាា របរកិាខ សរមាប់ការលាតហអារមមណ៍ 
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ច. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើអពន្ថវាសិក្សដាឌ ន្ រមួមាន្សុវត្ទិភាព សន្ឋិសុស 
និ្ងព័ត៌្មាន្អាពើនិ្លាពៅដាឌ ន្ 

ឆ. ពសវាអាហារ 
ជ. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការផឋល់ពសវាសុសភាព។ 

 ពសវាោារទការសិក្សា 
ក្ស. ព័ត៌្មាន្អាពើបណាត ល័យនិ្ងធ្ន្ធាន្របស់បណាត ល័យ ដូចជាពសវាពអឡចិរតូ្និ្ច 
ស. ព័ត៌្មាន្អាពើការពរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍និ្ងធ្ន្ធាន្ពអឡចិរតូ្និ្ក្សដូចជាបណាឋ ញ

អុើន្ធ័្រណិត្ 
្. ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការពបាឹះពុមពផាយស្ថប នដរបស់និ្សសតិ្៖ ការតណ

នាាអាពើរបព័ន្នផសពវផាយដូចជាក្សមមវធិ្ើឬស្ថទ ន្ើយវទិយុ/ទូរទសសន៍្និ្សសតិ្ ការតសត្និ្សសតិ្ 
ព្ហទាព័រនិ្សសតិ្ ឬបណាឋ ញសងគម តដលភាជ ប់ជាមយួពហដាឌ រចនាសមព័ន្នបពចចក្សវទិា
របស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ឬការពសបើសុាពរបើរបាស់ធ្ន្ធាន្ ពាណិជជក្សមម ស្ថល ក្សសញ្ញដ សមាគ ល់របស់
រ រ្ឹះស្ថទ ន្។  

V. ពសៀវពៅតណនាាសថើពើការធានា្ុណភាពអប់រ ានផធក្សបុង 
ពសៀវពៅតណនាាសថើពើការធានា្ុណភាពអប់រ ានផធក្សបុង្រួមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
 រចនាសមព័ន្ននន្តផបក្សធានា្ុណភាពអប់រ ានផធក្សបុងន្ិងទើាាងពៅក្សបុងរចនាសមព័ន្នរបស់រ្រឹះស្ថទ ន្ទាងមូល 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើទានាក់្សទាន្ងរវាងរ រ្ឹះស្ថទ ន្ ក្សមមវធិ្ើ ការរស្ថវរជាវ តផន្ការ

ការសិក្សានិ្ងការពធ្វើែវកិា 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើតផន្ការយុទនស្ថន្តសថសរមាប់របតិ្បត្ថិការរយៈសើល និ្ងតវង 
 ត្នួាទើនន្ការធានា្ុណភាពអប់រ ាក្សបុងការពធ្វើរបាយការណ៍ ដូចជារបាយការណ៍របចាឆ្ប ា ឬ

របាយការណ៍សវ័យវាយត្នមល 
 ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើវាយត្នមលនផធក្សបុងនិ្ងតផន្ការសរមាប់ការធានា្ុណភាព

អប់រ ានផធក្សបុង 
 តផន្ការនន្ការធានា្ុណភាពអប់រ ានផធក្សបុង រមួមាន្ការពធ្វើតផន្ការ ការអភិវឌណ ការតបងតចក្ស

ធ្ន្ធាន្ ការវាយត្នមលនិ្ងពិនិ្ត្យពឡើវវញិពលើលទនផល ត្នួាទើនិ្ងទាន្លួសុសរតូ្វសរមាប់
ការវាយត្នមលនិ្ងការធានា្ុណភាព 

 ដាពណើ រការរតួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្ថតផន្ការរបចាឆ្ប ា និ្ងតផន្ការតក្សលមអ 
 លទនផលរ ាពរងទុក្សនន្តផបក្ស និ្ងពសវាទាងអស់ 
 កាលវភិា្សរមាប់ការពិនិ្ត្យពឡើងវញិក្សបុងរយៈពពលក្សាណត់្ណាមយួ និ្ងការពធ្វើបចចុបផន្បភាពនន្ 

ចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម ពោលពៅ និ្ងតផន្ការយុទនស្ថន្តសថ 
 ដាពណើ រការ និ្ងពែរពវលាសរមាប់វាយត្នមលក្សមមិវធិ្ើសិក្សា វ គ្បណឋុ ឹះបណាឋ ល និ្ងពសវាពផសងៗ 
 ឧបក្សរណ៍សរមាប់របមូលនិ្ងវភិា្ព័ត៌្មាន្និ្ងទិន្បន័្យទាង្ុណវស័ិយនិ្ងបរមិាណវស័ិយ 
 ដាពណើ រការផសពវផាយលទនផលវាយត្នមលពដាយរមួបញ្ចូ លសលរមស្ថរ និ្ងភា ើ្ពាក់្សព័ន្ន។ 
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VI. លក្សខសន្ថកិ្សៈសរមាប់រកុ្សមរបរក្សាភិបាល 
លក្សខសន្ថិក្សៈសរមាប់រកុ្សមរបរក្សាភិបាល្រួមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
 សមាជិក្សភាព 

ក្ស. សមាសភាពនន្រកុ្សមរបរក្សាភិបាលតដលរតូ្វបាន្ពរជើសពរ ើស/តត្ងាាតដលអនុ្ពលាមាម
ពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ ឬរាជរដាឌ ភិបាល 

ស. លក្សខស័ណឍ ពរជើសពរ ើសសមាជិក្សរកុ្សមរបរក្សាភិបាលពដាយពផាថ ត្ពលើជានាញចាបាច់ក្សបុង
ការតណនាាក្សបុងការអភិវឌណពោលន្ពោបាយនិ្ងតផន្ការយុទនស្ថន្តសថរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 

្. អាណត្ថិការង្ហរ 
 ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍ 

ក្ស. ពសចក្សឋើតែលងជាលាយលក្សខ័អក្សសរសឋើពើ ទានាស់ផលរបពោជន៍្ ពដាយរមួបញ្ចូ លតដន្សមត្ទកិ្សចច
ពលើហរិញ្ដវត្ទុរវាងសមាជិក្សរកុ្សមរបរក្សាភិបាលនិ្ងរ រ្ឹះស្ថទ ន្ 

ស. ចាន្ួន្នន្ការរបជុារបស់រកុ្សមរបរក្សាភិបាលរបចាឆ្ប ា 
្. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើការរក្សាទុក្សឯក្សស្ថរផលូវការនន្ការរបជុារបស់រក្សុម

របរក្សាភិបាល 
 ទាន្លួសុសរតូ្វរបស់រកុ្សមរបរក្សាភិបាល 

ក្ស. ការតត្ងាាងនាយក្សរបត្ថិបត្ថិនិ្ងការវាយត្នមលពៅពលើការអនុ្វត្ថការង្ហរ 
ស. ការអនុ្មតិ្ពលើពោលន្ពោបាយ/ពោលការណ៍ទូពៅរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ តដលតផអក្សពលើ

អនុ្ស្ថសន៍្របស់នាយក្សរបតិ្បត្ថិ 
្. ការអនុ្មតិ្និ្ងការពិនិ្ត្យពឡើងវញិក្សបុងរយៈពពលក្សាណត់្ណាមយួពៅពលើចក្សខុវស័ិយ 

ពបសក្សក្សមម ពោលពៅ និ្ងតផន្ការយុទនស្ថន្តសថរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
ឃ. ការអនុ្មតិ្ពលើក្សមមវធិ្ើអប់រ ាតដលរសបពៅន្រងចក្សខុវស័ិយ ពបសក្សក្សមម និ្ងពោលពៅរបស់ 

រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
ង. សមត្ទកិ្សចចនន្ការផឋល់សញ្ញដ បរត្ រមួទាងសញ្ញដ បរត្កិ្សត្ថិយស 
ច. ការអនុ្មតិ្ពលើែវកិារបចាឆ្ប ា ការធានាសុវត្ទិភាពនន្ធ្ន្ធាន្ហរិញ្ដវត្ទុពដើមផើោារទចក្សខុវស័ិយ 

ពបសក្សក្សមម និ្ងពោលពៅរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ 
ឆ. ការអនុ្មតិ្ពលើសមាា ររូបវន័្ថចាបងៗ កិ្សចចសន្ា តផន្ការអភិវឌណពហដាឌ រចនាសមព័ន្ន (ក្សបុង

ក្សរណើ ចាបាច់រតូ្វមាន្ការពផធរសិទនិរ្ប់រ្ង) 
ជ. ការអនុ្មតិ្ពលើការពរជើសពរ ើសសវន្ក្សរពើខ្ងពរៅ ។ 

VII. ពសៀវពៅតណនាាហរិញ្ដវត្ទុ 
ពសៀវពៅតណនាាហរិញ្ដវត្ទុអាចមាន្សលរមស្ថរដូចខ្ងពរកាម៖ 
 ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សឋើពើធ្ន្ធាន្ស្ថរពពើពន្ន 

ក្ស. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុ 
- ចាណូល 



58 

 

 

- ការពធ្វើវក័ិ្សយបរត្និ្ងការចាណាយស្ថច់របាក់្ស 
- របាក់្សបពញ្ដើ 
- ការចាណាយ 
- សមត្ទកិ្សចចក្សបុងការពធ្វើកិ្សចចសន្ាពផសងៗ 
- សរមបសរមួលជាមយួធ្នាោរ(Bank reconciliations) 
- លទនផលនន្របាយការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុ 
- ការតបងតចក្សរបាយការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុ 
- សវន្ក្សមមនផធក្សបុង 
- ការទិញនិ្ងការរ្ប់រ្ងស្ថរពពើភ័ណឍ  
- ការរ្ប់រ្ងស្ថច់របាក្ស់ 
- ការរ្ប់រ្ងហានិ្ភ័យ 
- ចាណូលបតន្ទមពើសិបផក្សមម និ្ងសហរោសរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្។ 

ស. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើសវន្ក្សមមខ្ងពរៅ ។ 
 ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើធ្ន្ធាន្បពចចក្សវទិានិ្ងរូបវន័្ថ 

ក្ស. ការផាល ស់បថូរឧបក្សរណ៍និ្ងក្សមមវធិ្ើកុ្សាពយូទ័រ 
ស. សុសភាព និ្ងសុវត្ទិភាព 
្. សុវត្ទិភាពនន្ការរ្ប់រ្ងទិន្បន័្យ 
ឃ. ការពរបើរបាស់ធ្ន្ធាន្បពចចក្សវទិា។ 

 ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើធ្ន្ធាន្សិក្សា 
ក្ស. បទបញ្ញជ នផធក្សបុង និ្ងន្ើតិ្វធិ្ើសថើពើ ការពរបើរបាស់ ការពរៀបចាតផន្ការអភិវឌណធ្ន្ធាន្ក្សបុង

បណាត ល័យ ធ្ន្ធាន្បពចចក្សវទិា ការបណថុ ឹះបណាថ ល និ្ង ការរបមូលឯក្សស្ថរ 
ស. ជាន្យួបពចចក្សពទសពលើការពរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍ និ្ងក្សមមវធិ្ើ(software)។  

 ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍ពផសងៗ 
ក្ស. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើទានាស់ផលរបពោជន៍្ 
ស. សិទនិអបក្សនិ្ពន្ននិ្ងក្សមមសិទនិបញ្ញដ  
្. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើការពារផលរបពោជន៍្និ្សសតិ្ពៅពពលតដលរ រ្ឹះស្ថទ ន្

បិទទវ របញ្ច ប់ការបណឋុ ឹះបណាឋ ល ឬក្សយយ័ធ្ន្ 
ឃ. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើពបាឹះពុមពផាយ ដូចជាទាន្លួសុសរតូ្វក្សបុងការរក្សា

និ្ងបចចុបផន្បភាពនន្ព្ហទាព័ររបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្និ្ងធ្ន្ធាន្តដលបាន្ពបាឹះពុមពនិ្ងធ្ន្ធាន្ពអ
ឡចិរតូ្និ្ក្ស 

ង. ពោលន្រពោបាយ/ពោលការណ៍សថើពើទានាក់្សទន្ងរបស់រ រ្ឹះស្ថទ ន្ក្សបុងការរបមូលវភិា្ទន្
និ្ង ការអភិវឌណរ្រឹះស្ថទ ន្ ។ 
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ឧបសមព័នធ៩ សទ្ទទ នុរកម 
ក 

ក្សមមវធិ្ើត្រមង់ទិស: សងំៅងលើកមមវធិខីណនារំបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាដល់និសសរិ ឬ 
បុគគលិកអប់រ ំ អពីំ ការងរបើរបាស់ងសវា ទីតាងំរូបវនត សម្មភ ររូបវនត វធិសី្គន្តសតសិកា 
វធិីស្គន្តសតរស្គវរជាវ បងចចកវទិា ងោលការណ៍ បទបញ្ញជ  និង             ព័នធងផសង     ។  

ការហវរក្សហាត់្ការង្ហរ :   សងំៅងលើ មមវធិ ី                                      
                           ។ 

ក្សមមវធិ្ើសកិ្សា : សងំៅងលើសណំុំមុខវជិាជ ននជនំាញ ឬឯកងទសណាមួយ ខដលររូវបាន 
ងរៀបចងំឡើងសរម្មប់ឱ្យអនកសិកាទទួលបានចងំណះដឹង ចងំណះងធវើ សីលធម ៌ និង សមរថភាព 
បនតការសិកាងពញមួយជវីរិ និងខផអកតាមរកមខណឌ គុណវុឌឍជិារ ិ។  

ក្សមមវធិ្ើអប់រ ា :   សងំៅងលើកមមវធិីសិកា ឬ កមមវធិីបណដុ ះបណាដ លតាមលដំាបល់ងំដាយ 
ននរយៈងពលសិកាខដលកណំរច់នួំនងរកឌីរសរុប និង ររមូវការចបំាច់ងផសងៗ ងដើមប ីទទួលបាន
សញ្ញា បររករមិរបរញិ្ញា បររ បរញិ្ញា បររជាន់ខពស់ បណឌិ រ ឬ ករមិរសញ្ញា បររ ឬកវ៏ញិ្ញា បនបររ
ណាមួយ។  

ក្សរមិត្នន្ការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ា :  សងំៅងលើការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់ 
គ.ទ.ក. រួមម្មនបកីរមរិគឺ ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រងំពញសិទធិ ការទទួលស្គគ ល់គុណភាព
អបរ់បំងណាត ះអាសនន និង  ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់រជំាងបកខភាព ។ 

ក្សមមវធិ្ើអភិវឌណសមត្ទភាពបុ គ្លកិ្សសកិ្សា : សងំៅងលើការផតល់ឱ្កាសសិកាដល់រគូបងរងៀន
ដូចជា ការបនតយកគុណវុឌឍខិពស់ជាង ការចូលរួមសិកាខ ស្គលា ឬ ងវទិការវទិាស្គន្តសតងផសងៗ ងដើមប ី
ងលើកកមពស់សមរថភាពចងំណះដងឹ បណិំនវធិសី្គន្តសតឱ្យកាន់ខររបងសើរងឡើងកនុងវជិាជ ជីវៈរបស់ខលួន។ 

ការទទលួស្ថគ ល់្ុណភាពអប់រ ា :  សងំៅងលើការផតល់ករមិរ គុណភាពអប់រជំាផលូ វការដល់ 
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាតាមរយៈ ការចុះវាយរនមលរសបតាមសតងដ់ាជារិសរម្មបផ់តល់ការទទួលស្គគ ល់ 
គុណភាពអប់រងំលើរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាតាមងោលការណ៍ និង នីរិវធិីននការទទួលស្គគ ល់គុណ 
ភាពអប់រឧំរតមសិកា។  

ការធានា្ុណភាពអប់រ ា: សងំៅដល់រគបស់កមមភាពខដលផដល់អណំះអណំាងការធានាថា 
ងសវាននការអប់រ ំនិង ការបណដុ ះបណាដ លរបស់រគឹះស្គថ នឧរដមសិកា ររូវបានផដល់ឱ្យរបកបងដាយ 
របសិទធភាពជាបជ់ានិចចងៅតាមររមូវការសតងដ់ារ និង រសបតាមងោលងៅនិងងោលបណំងខដល 
បានផសពវផាយ។ការធានាគុណភាពអប់រមំ្មនរូបភាពងទវ គកឺារវាយរនមលនផទកនុងផង និងការវាយ
រនមលផលូ វការពីខាងងរៅផង។ 
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ការពិនិ្ត្យាមដាន្ : សងំៅងលើការចុះអងងករ ងដាយមន្តនតី គ.ទ.ក អពីំដងំណើ រការវាយរនមល
គុណភាពអប់រខំដលអនុវរតងដាយរកុមមន្តនតីវាយរនមលងៅតាមរគះឹស្គថ នឧរតមសិកា កនុងករណីម្មន
ភាពមិនរបរករីណាមួយ ងដើមបធីានាថាលទធផលននការវាយរនមលម្មនលកខណៈសមរសបមុននឹង
ដាកជូ់ន គ.ទ.ក. ពិនិរយនិងសងរមច ។  

ការពិនិ្ត្យពផធៀងផាធ ត់្ : សងំៅងលើការចុះពិនិរយជាក់ខសតងងដាយគណៈកមមការងដាះរស្គយ 
ការរវ៉ា តាមសងំណើ របស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាណាមួយខដលពំុសុខចិរតទទួលយកងសចកតីសងរមច 
ននផតល់ការទទួលស្គគ ល់គុណភាពអប់ររំបស់ គ.ទ.ក ទាងំមូល ឬខផនកណាមួយ។  

ការសកិ្សា             របស់និ្សសតិ្ :   សងំៅងលើ             ការង្ហរ 
                                                                 
                               ។ 

ការវាយត្នមលការសកិ្សារបស់និ្សសតិ្ : សងំៅងលើការវាស់សទង់សមរថភាពរបស់និសសរិ 
ខដលបានសិកា ងដាយខផអកងលើវរតម្មន កចិចការផទះ  ការរស្គវរជាវ  ពិងស្គធន ៍ ការរបឡង 
ការចុះកមមសិកា និងការចូលរួមកនុងសកមមភាពងផសងៗទាងំងៅកនុងនិងងរៅថាន ក់ងរៀន។ 

ការវាយត្នមលរ្បូពរងៀន្ : សងំៅងលើ         ជារបចអំពីំ                 
                                           ឬ ការង្ហររដាបាលងផសងៗ តាមរយៈ 
និសសរិ គណៈរគប់រគង      ឬ សហងសវកឹ។  

ការវាយត្នមលស្ថជាែមើ  : សងំៅងលើការវាយរនមលគុណភាពអប់រឧំរតមសិកាពីខាងងរៅ ខដល 
ររូវងធវើការវាយរនមលស្គជាងមី ចងំពាះរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខដលបានចប់អាណរតនិនការទទួលស្គគ ល់ 
គុណភាពអប់រ ំងដើមបពីរងងឹគុណភាពអប់រឲំ្យកាន់ខររបងសើរងឡើង។  

រក្សមុពោលពៅ : សងំៅងលើរកុមមនុសសខដលបានងរជើសងរ ើសសរម្មបស់ម្មភ ស ឬ បងំពញ 
ករមងសណួំរងដើមបទីទួលបានព័រ៌ម្មន ឬទិននន័យអវមួីយខដលចងប់ាន។ 

គ 
្ណពន្យយភាព : សងំៅងលើការទទួលខុសររូវខពស់ចងំពាះ របសិទធភាព រម្មល ភាព និង 

សុរករឹភាពកនុងការរគបរ់គងរបស់ស្គថ ប័ន ឬ រកុមណាមួយ ឬក៏ឯករតជន ។ 
្ុណវឌុណ:ិ សងំៅងលើ 
១. បណតុ ំ សមរថភាពខដលងឆលើយរមងៅនឹងរួនាទីការង្ហរនិងខផនកសខំានង់ៅកខនលងងធវើការ។ 
២. វញិ្ញា បនបររ សញ្ញា ប័ររ ឬ ករមិរ ខដលផតល់ឲ្យងដាយរគះឹស្គថ នអប់រឬំរកុម 

ខដលម្មនសិទធិផតល់គុណវុឌឍនិិងបញ្ញជ ក់ពីការទទួលបានលទធផលសិកា។ 



61 

 

 

ពោលការណ៍រក្សានិ្សសតិ្: សងំៅងលើនីរិវធិីននការរគបរ់គងនិសសរិឲ្យបនតការសិកាងៅកនុង 
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាខដលកពុំងសិកាបានចប់សពវរគបត់ាមរយៈ ការផតល់របឹកាទាងំស្គម ររ ី
និងបងចចកងទសកនុងការសិកា ការងោរពរកមសីលធម៌ ការជួយខសវងរកការង្ហរងធវើ និង 
ការផតល់ឪកាសចូលរួមកនុងសកមមភាពងផសងៗខដលោរំទដល់ការសិកា។ 

រ្បូពរងៀន្ពពញពមា៉ោ ង : សងំៅងលើរគូបងរងៀនរបចងំៅរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាណាមួយ 
ខដលបងរងៀនមិនងលើស២៤ងម៉្មងកនុងមួយសបាត ហ៍ និង ររូវចណំាយងពលងធវើកចិចការរបស់ 
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាដូចជា ការរស្គវរជាវ ងសវាសហគមន ៍កិចចការរដាបាល ការពិងរោះងោបល់ 
ជាមួយនិសសរិ និង/ឬ សកមមភាពពាក់ព័នធនឹងការសិកាងផសងៗងទៀរ ។ 

រ្បូពរងៀន្ពវលាការ : សងំៅងលើរគបូងរងៀនខដលជួលមកឱ្យបងរងៀនងៅកនុងរគឹះស្គថ នឧរតម
សិកាណាមួយ ងដាយទទួលបានរបាកឈ់នួលងម៉្មងបងរងៀនតាមការកណំរក់នុងកចិចសនាជាមួយ 
នឹងគណៈរគប់រគងរគឹះស្គថ នឧរតមសិកា។ រគបូងរងៀនងវលាការររូវបងរងៀនមិនឱ្យងលើស២៤ងម៉្មង 
កនុងមួយសបាត ហ៍។  

ទ 
ទានាស់ផលរបពោជន៍្ : សងំៅងលើ     នន បុគគលណាម្មន កន់នរកមុមន្តនតីវាយរនមល 

ខដល          ផលរបងោជន ៍     ជាមួយបុគគលឬរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាខដលររូវចុះវាយ
រនមល                       វជិាជ ជវីៈ ទសសនៈ និនាន ការនងោបាយ ឬ អណំាច
             សងរមចចិរត ម្មនភាពលងមអៀង                    ។ 

ន 
និ្សសតិ្ពពញពមា៉ោ ង : សងំៅងលើនិសសរិខដលចុះង ម្ ះចូលងរៀនរគបមុ់ខវជិាជ  ននឆម្មស

នីមួយៗខដលកណំរង់ដាយស្គមីរគឹះស្គថ នឧរតមសិកាមិនរចិជាង១២ងរកឌរី និង មិនររូវងរចើន 
ជាង២១ងរកឌីរងៅកនុងឆម្មសនីមួយៗ ។ 

និ្សសតិ្មិន្ពពញពមា៉ោ ង : សងំៅងលើនិសសរិខដលចុះង ម្ ះចូលងរៀនមិនរគប់មុខវជិាជ  នន        
ឆម្មសនីមួយៗ ខដលកណំរង់ដាយស្គមរីគះឹស្គថ នឧរតមសិកាមនិរិចជាង៦ងរកឌីរ និងដល់ ១២
ងរកឌរីងៅកនុងឆម្មសនីមួយៗ ។ 

ប 
បរោិកាសសកិ្សា: សងំៅងលើស្គថ នភាពរបស់រគះឹស្គថ នឧរតមសិកា ខដលបងកលកខណៈ 

ង្ហយរសួលដល់អនកសិកា ជរុំញដល់ការសិកាងដើមបបីងងកើនចងំណះដឹងនិងចណំាបអ់ារមមណ៍កនុង 
ការសិកា និង បងកឱ្យម្មនបរោិកាសទនំាកទ់នំងលអរវាងនិសសរិនិងនិសសរិ និងរវាងនិសសរិនិង 
បុគគលិកអប់រ។ំ  
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បរសិ្ថទ ន្សកិ្សា  : សងំៅងលើស្គថ នភាពលអននបរងិវណរគះឹស្គថ ន ថាន ក់ងរៀន បណាណ ល័យ បនទប់
ពិងស្គធន៍ បនទប់អនាមយ័ កខនលងចណំរ និង កខនលងសិកាខដលម្មនសម្មភ រៈងផសងៗសមរសប 
ម្មនពនលឺរគប់រោន់ ម្មនអនាម័យលអ មិនរខំានងដាយសងំឡង ម្មនការងរៀបចរុំបខរងជាងដើម ។ 

បុ្គលកិ្សសកិ្សា  : សងំៅងលើរគបូងរងៀនងពញងម៉្មង ឬងវលាការ ងៅតាមរគះឹស្គថ ន 
ឧរតមសិកា។ 

បុ គ្លកិ្សអប់រ ា : សងំៅងលើមន្តនតីខដលកពុំងបងរមើការកនុងវស័ិយអប់រងំៅតាមរគះឹស្គថ ន 
ឧរដមសិកា ។ 

បុ គ្លកិ្សរដឌបាល  : សងំៅងលើមន្តនតីអប់រកំពុំងបងរមើការខផនករដាបាល ឬ រគប់រគងងៅកនុង
រគះឹស្គថ នឧរដមសិកា ។ 

បណាត ល័យទូរនិ្មមតិ្ : សងំៅងលើ          /ឬ ងគហទព័ំរខដលអនកសិកា 
រស្គវរជាវអាចងមើលឬស្គត ប់ឯកស្គរងអឡិចររូនិចជាសងមលង វងីដអូ និង សងំណរដូចជា ងសៀវងៅ 
ទសសនាវដតីវទិាស្គន្តសត របងលាមងលាក អរថបទសិកា ឬព័រ៌ម្មនងផសងៗតាមអីុនធឺណិរ ។ 

របព័ន្នរបរក្សាពោបល់ពលើការសកិ្សា : សងំៅងលើរចនាសមពន័ធជនួំយដល់និសសរិខដលជូប 
បញ្ញា កនុងការសិកា។ របព័នធរបកឹាងោបល់ងលើការសិការួមម្មន ការោិល័យរបឹកាងោបល់ ឬ 
ការោិល័យសិកាធកិារ ខដលម្មនមន្តនតីទទួលបនទុករបឹកាងោបល់ ខផអកតាមងោលការណ៍ 
ងោលនងោបាយ ឬនីរិវធិីខដលម្មនជាធរម្មន។ 

ផ 
ផលពធ្ៀបរ្និូ្ងនិ្សសតិ្: សងំៅងលើផលខចករវាងចនួំនរគូនិងនិសសរិសរុបខដលកពុំងសិកា 

និងបងរងៀនងៅតាមមហាវទិាល័យនីមួយៗ ។ 
តផន្ការអភិវឌណន៍្អាជើព: សងំៅងលើការផតល់ងោបល់ឬខណនាអំពីំរងបៀបងរៀបចគំងរម្មង 

មុខរបរខដលជាងោលងៅរបស់និសសរិងរកាយងពលបញ្ចបក់ារសិកាតាមរយៈ ស្គន្តស្គត ចរយខណនា ំ
ការោិល័យរបឹកាការង្ហរ ភាន កង់្ហរវជិាជ ជីវៈ រណំាងរកមុហុ៊ន ឬ សហរោស ជាងដើម។ 

ភ 
ភា ើ្ពាក់្សព័ន្ន : សងំៅងលើបុគគលឬរកុមឬស្គថ ប័នទាងំឡាយណាខដលចូលរួមចខំណកកនុង 

ការពរងឹងគុណភាពអប់ររំបស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា និងចូលរួមោរំទនូវទិសងៅអភិវឌឍន៍របស់ 
រគះឹស្គថ ន។  ភាគីពាក់ព័នធរួមម្មន ៖ ម្មច ស់ភាគហុ៊ន រកមុរបឹកាភបិាល គណៈរគបរ់គង បុគគលិក 
រគូបងរងៀន និសសរិ ម្មតាបតិាឬអាណាពាបាលនិសសរិ នងោជក សម្មជិកសហគមន ៍
អរីរនិសសរិ និងអនកដនទងទៀរខដលចូលរួមផតល់វភិាគទានការពរងឹងគុណភាពអប់រ។ំ  
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វបផធ្ម៌្ុណភាពអប់រ ា : សងំៅងលើទម្មល ប់ននការទទួលរ៉ាប់រងឬអះអាងថា ការបណដុ ះ 
បណាដ លធនធានមនុសសរបស់ខលួនម្មនលកខណៈលអរបងសើររបកបងដាយ សមរថភាព របសិទធភាព 
និង របសិទធផល។ 

ស 
សមាជិក្សនន្រ រ្ឹះស្ថទ ន្: សងំៅងលើបុគគលខដលរួមចខំណកផ្ទទ ល់កនុងការអភិវឌឍ 

និងការរកីចងំរ ើនរបស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា រួមម្មន៖ ម្មច ស់ភាគហុ៊ន សម្មជកិរកមុរបឹកាភបិាល 
គណៈរគប់រគង បុគគលិក រគូបងរងៀន និងនិសសរិ។ 

សវន្ក្សមម : សងំៅងលើងសវារររួពិនិរយ តាមដាន របមូលព័រម៌្មនឲ្យបានរគប់រោននិ់ង 
រសបតាមគរយុិរតិ ងដើមបវីាយរនមលងលើការរគប់រគងហិរញ្ាវរថុ របស់រគឹះស្គថ នឧរតមសិកា ងធៀបនឹង 
ងោលនងោបាយហិរញ្ាវរថុ ខដលរកុមរបឹកាភបិាលបានអនុមរ័។ 

ពសវាស្ថប ក់្សពៅ : សងំៅងលើងសវាកមម ខដលផតល់ងដាយរគះឹស្គថ នឧរតមសិកាដល់និសសរិកនុង
ការខសវងរកកខនលងស្គន ក់ងៅមួយខដលង្ហយរសួលដល់ការសិកា និងការរស់ងៅរបស់ពួកងគកនុង
រយៈងពលកពុំងងរៀនសូររ ។ ងសវាស្គន កង់ៅរបស់រគះឹស្គថ ន រួមម្មនការផតល់អងនតវាសិកដាា ន 
ឬព័រម៌្មនអពីំកខនលងស្គន កង់ៅខដលម្មនសុវរថិភាព និងផ្ទសុខភាព សរម្មប់និសសរិងធវើការ
ងរជើសងរ ើសតាមខលួនងពញចិរត។  

ពសៀវពៅពោល ឬ ពសៀវពៅចងរក្សង : សងំៅងលើងសៀវងៅ ឬឯកស្គរងមងរៀន 
ខដលចងរកងមុខវជិាជ ណាមួយរសបនឹងបលងង់មងរៀន ននកមមវធិីសិកាសរម្មប់បងរងៀននិសសរិ 
រគបក់រំរិបណតុ ះបណាត ល ។ ងសៀវងៅចាប់ងដើមអាចចរទុ់កជាងសៀវងៅងោលបាន កនុងករណី 
រគះឹស្គថ នឧរតមសិកាយកខលឹមស្គរងមងរៀនទាងំរសុងងចញពីងសៀវងៅងនាះ។ ងសៀវងៅ ឬឯកស្គរ 
ចងរកងអាចជារបងភទងអឡិចររូនិច។ 

ពសៀវពៅពោង ឬ ឯក្សស្ថរពិពរោឹះ : សងំៅងលើងសៀវងៅ ឬឯកស្គររគបរ់បងភទ ខដលទាកទ់ង 
នឹងខលឹមស្គរងមងរៀនននមុខវជិាជ កនុងកមមវធិសិីការគបក់រមរិខដល យកមកងរបើរបាស់សរម្មប ់
ការបងងកើរងសៀវងៅ ឬឯកស្គរចងរកង ការបងរងៀន ការសិកា និងការរស្គវរជាវរបស់ 
បុគគលិកសិកា និងនិសសរិ។  

អ 
អពងកត្ : សងំៅងលើសកមមភាពខសវងរកព័រម៌្មនតាមរយៈការងចទសួរ ឬ ការពិនិរយ 

តាមដាន ោ៉ងហមរច់រ់ ងដើមបសីងរមចចិរតបានររមឹររូវ។ 
 
 


