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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងការកំ តល់កខខ ឌ តម្លវូ 

សម្ាបក់ារចលូលរៀន្លៅម្្ឹ៉ះស្ថា ន្ឧតដលសកិា លម្កាលឱវាទម្កសងួអប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 
 

លេខលោងៈ ០១/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ  
កាេបរលិឆេទចាប់លផតើមៈ ថ្ងៃទី២៨  ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ     ថ្ងៃទី១៧ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អត្ថា ធបិាយសលងខបអំពសីលំ ើ បញ្ញញ តតកិលម 
 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមលនេះមានលោេបាំណង កាំណត់្លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការប្បឡង ឬជ្រើសជរ ើសនិសសតិឱ្យចូលជរៀន
ជៅតាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ា សាំលៅធានានិងព្ងរងយនតការថ្នការប្បឡង ឬជ្រើសជរ ើសនិសសិតឱ្យចូលជរៀន  
ប្រមទាំងជាំរញុការេុបបាំបាត់្អាំលរើអសកមមនានា កនុងដាំលណើ រការជ្រើសជរ ើសនិសសិតសិក្ាជៅតាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតម
សិក្ា។ 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមលនេះមានវសិាេភារអនុវត្ត ឆាំល េះការប្បឡង ឬការជ្រើសជរ ើសនិសសតិឱ្យចូលជរៀនជៅ
តាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ា ដែលសាិតជ្កាមឱ្វាទ្ក្សួងអប់រ ំ យុវរន និងកី្ឡា លេើកខេងខត្ជាំនាញខដេ
 ក់រ័នធវស័ិយសុខាភិបាេ។ 

ការបណុ្េះបណ្្ដេលៅតាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមាន ៤ កប្មិត្ខដេរមួមាន៖ បរញិ្ញញ បប្ត្រង បរញិ្ញញ បប្ត្ 
បរញិ្ញញ បប្ត្ជាន់ខពស់ និងថ្នន ក់បណឌិ ត្។ 

ការលប្ជើសលរ ើសនិសិសត្ឆូេលរៀនលៅប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាល្វើលឡើងតាមមល្ោបាយ២ោ៉ាង៖ទី១ តាមរយៈការ
ប្បឡងលប្ជើសលរ ើស និងទី២ តាមរយៈការលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើប្ររត្តិបត្តរិនទុថ្នការប្បឡងសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកា
ទុតិ្យភូមិ។ 
១.ការលម្ជើសលរ ើសន្ងិលកខខ ឌ តម្លវូចលូលរៀន្ថ្នា ក់បរញិ្ញញ បម្តរង 
កនុងការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្ឱ្យឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្ត្រង ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាលប្ជើសលរ ើសលោយ ខផែក

លេើវញិ្ញញ បនបប្ត្បញ្ញា ក់ថ្នបានប្បឡងធ្លា ក់សញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ ឬវញិ្ញញ បនបប្ត្ខដេមានត្ថ្មាលសមើ 
និងប្ត្ូវបាំលរញសាំណុាំ េិខិត្លផសងលទៀត្តាមការត្ប្មូវរបស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។  
២.ការលម្ជើសលរ ើសន្ិងលកខខ ឌ តម្លវូចលូលរៀន្ថ្នា ក់បរញិ្ញញ បម្ត  
កនុងការលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្ត្ ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាបានអនុវត្តតាមវ ិ្ ី០៣ោ៉ាងរមួ  

មាន ៖ លប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើេទធផេខដេនាយកោា នឧត្តមសិកាថ្នប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាផតេ់ឱ្យ 
(និសសតិ្អាហារបូករណ៍) លប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើប្ររត្តិបត្តរិនទុថ្នការប្បឡងសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ និង
លប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើការប្បឡង។  

ការលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើេទធផេខដេនាយកោា នឧត្តមសិកាថ្នប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ផតេ់ឱ្យ 
(និសសតិ្អាហារបូករណ៍) ៖ ការលប្ជើសលរ ើសខបបលនេះ សាមីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកានីមួយៗ មិនបានឆូេរមួលប្ជើសលរ ើស
លឡើយ ល េ្ឺប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាទទួេយកបញ្ា ីល ម្ េះលបកខជនខដេប្ត្ូវបានប្បកាសថ្នជាប់អាហារបូករណ៍។ 
លបកខជនខដេបានប្បកាសថ្នជាប់អាហារបូករណ៍ ប្ត្ូវលៅបាំលរញសាំណុាំ ខបបបទោក់ កយឆូេលរៀនតាមលរេលវលា
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ខដេកាំណត់្លោយប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងសាមីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ សាំណុាំ ខបបបទោក់ កយឆូេ
លរៀនចាាំបាឆ់ប្ត្ូវមាន សញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិជាលោេ និងបាំលរញសាំណុាំ េិខិត្លផសងលទៀត្តាមការត្ប្មូវ
របស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។  

ការលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើប្ររត្តិបត្តរិនទុថ្នការប្បឡងសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ ៖ ការលប្ជើសលរ ើស
ខបបលនេះ សាមីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាប្ត្ូវលផទៀងផ្ទទ ត់្េទធផេប្បឡងសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិតាមមុខវជិាា
នីមួយៗ ល្ាើយត្បលៅនរងជាំនាញខដេនិសសិត្លប្ជើសលរ ើសលរៀន។ និសសតិ្ខដេប្ត្វូបានប្បកាសថ្នជាប់ជាសាា ររប្ត្ូវ
ោក់ កយឆូេលរៀន លោយមានសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិជាលោេ និងប្ត្ូវបាំលរញសាំណុាំ េិខិត្លផសង
លទៀត្តាមការត្ប្មូវរបស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ 

ការលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើការប្បឡង ៖ ការលប្ជើសលរ ើសខបបលនេះ សាមីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាប្បមូេនិសសតិ្
ឱ្យោក់ កយឆូេលរៀន រឆួលយើយលទើបកាំណត់្កាេបរលិឆេទថ្នការប្បឡងជាលប្កាយ។ សាំណុាំ ខបបបទសប្មាប់ការ
ឆូេរមួប្បឡង ប្ត្ូវមានសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិឬសញ្ញញ បប្ត្ខដេមានត្ថ្មាលសមើ និងសាំណុាំ េិខិត្លផសង
លទៀត្តាមការត្ប្មូវរបស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។   
៣.ការលម្ជើសលរ ើសន្ងិលកខខ ឌ តម្លវូចលូលរៀន្ថ្នា ក់បរញិ្ញញ បម្តជាន្់ខពស ់
កនុងការលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្ត្ជាន់ខពស់ ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាលប្ជើសលរ ើសលោយ

ខផែកលេើសញ្ញញ បប្ត្បរញិ្ញញ បប្ត្ ឬសញ្ញញ បប្ត្ខដេមានត្ថ្មាលសមើ និងប្ត្វូបាំលរញសាំណុាំ េិខិត្លផសងលទៀត្តាមការ     
ត្ប្មូវរបស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ ប៉ាុខនត និសសិត្ខដេអាឆឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្ត្ជាន់ខពស់លនេះបាន ប្ត្ូវ
្ាងកាត់្ការប្បឡងលប្ជើសលរ ើសឆូេលរៀន។ 
៤.ការលម្ជើសលរ ើសន្ងិលកខខ ឌ តម្លវូចលូលរៀន្ថ្នា ក់ប ឌិ ត 
កនុងការលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់បណឌិ ត្ ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើ

សញ្ញញ បប្ត្បរញិ្ញញ បប្ត្ជាន់ខពស់ ឬសញ្ញញ បប្ត្ខដេមានត្ថ្មាលសមើ ប្ត្ូវមានប្ររត្តិបត្តិរិនទុលៅថ្នន ក់បរញិ្ញញ បប្ត្ជាន់ខពស់ 
វញិ្ញញ បនបប្ត្បញ្ញា ក់កប្មិត្ភាសាបរលទសណ្ដមួយ សាំលណើ ្លប្មាងស្រសាវប្ជាវឆាស់លាស់  និងប្ត្វូបាំលរញសាំណុាំ
េិខិត្លផសងលទៀត្តាមការត្ប្មូវរបស់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ ប៉ាុខនត និសសិត្ខដេអាឆឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់បណឌិ ត្ 
លនេះប្ត្ូវ្ាងកាត់្ការប្បឡងលប្ជើសលរ ើសឆូេលរៀន។  

 
 

ម្បលេទបញ្ញញ តតកិលម 
 

ឆាប់ 
 
 

 

ប្រេះរាជប្ករត្យ 
 
 

អនុប្ករត្យ 
 
 

ប្បកាស 
 
 

លសឆកតីសលប្មឆ 
 
 

សារាឆរ 
 
 

លផសងៗលទៀត្ 
 
 

 

ផលប ៉ះពាលម់្ន្សលំ ើ បញ្ញតតិកលមលលើវិសយ័៖ 
លសដាកិឆច សងគមកិឆច បរសិាា ន អប់រ ាំ      លផសងៗ 

១.ការក ំត់បញ្ញា  
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១.ក បញ្ញា ឆមបងខដេបញ្ញត្តិកមមមានបាំណងលោេះស្រសាយ លោយផ្េ់អាំណេះអាំណ្ដង(ភសតុតាង/ភារជាក់ខសង្ 
ប្បសិនលបើចាាំបាឆ់) 
 
១.ការបញ្ញា ក់ភារប្ត្រមប្ត្វូថ្នសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ 

ប្្ប់ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា មានផេេាំបាកកនុងការបញ្ញា ក់នូវភារប្ត្រមប្ត្ូវថ្នសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកា
ទុតិ្យភូមិ លោយលយតុ្ថ្ន ការបញ្ញា ក់អាំរីភារប្ត្រមប្ត្វូលនេះ ប្ត្វូលប្បើប្បាស់លរេលវលាយូរ លប្ េះមន្តនតីខដេទទួេ
បនទុកកិឆចការលនេះ មានឆាំនួនមិនសមាមាប្ត្លៅនរងឆាំនួនសិសសខដេបានបញ្ច ប់ការសិកាតាមរយៈសម័យប្បឡង
ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិកនុងឆ្ន ាំសិកានីមួយៗ។ 

២.ការបញ្ញា ក់កប្មិត្សមមូេថ្នសញ្ញញ បប្ត្ 

ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមួយឆាំនួន រុាំបានដរងអាំរីប្បលភទសញ្ញញ បប្ត្ខដេត្ប្មវូឱ្យមានការបញ្ញា ក់សមមូេ
កនុងកាំឡុងលរេថ្នការឆុេះល ម្ េះឆូេលរៀន។ ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា ឬលបកខជនខដេមានសញ្ញញ បប្ត្សមមូេប្ត្ូវ
ឆាំណ្ដយលរេលវលា និងងវកិាសប្មាប់ល្វើការបញ្ញា ក់នូវសញ្ញញ បប្ត្សមមូេលនេះ មក្ណៈកមាម ្ិការទទួេសាគ េ់
្ុណភារអប់រ ាំថ្នកមពុជានិងប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា។ 

៣.កាេបរលិឆេទថ្នការប្បឡងលប្ជើសលរ ើសនិសិសត្ឆូេលរៀនលកើត្លឡើងលប្កាយកាេបរលិឆេទថ្នការឆូេលរៀន្មាសទី
១ឆ្ន ាំទី១ 

ជាទូលៅកាេបរលិឆេទថ្នការឆូេលរៀនលៅប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា ល្វើលឡើងលៅកនុងកាំឡុងខខតុ្លា ជាលរៀងរាេ់
ឆ្ន ាំ។ ឆាំល េះកាេបរលិឆេទថ្នការប្បឡងល្វើលឡើងជា ០២ លេើក ខដេលេើកទី១ ល្វើលឡើងលៅកាំឡុងខខវឆិេិកា និង
លេើកទី២កនុងកាំឡុងខខមីនា និងខខលមសា។  ក់រ័នធនរងការអនុវត្តនូវកាេកាំណត់្លនេះ ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា
សាធ្លរណៈអនុវត្តបានោ៉ាងប្ត្រមប្ត្ូវ លេើកខេងខត្ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាឯកជន ខដេអនុវត្តកាេបរលិឆេទថ្នការ
ប្បឡងលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនអនុវត្តរុាំបានប្ត្រមប្ត្ូវខដេភា្លប្ឆើន កាេបរលិឆេទថ្នការឆូេលរៀន ្ឺល្វើ
លឡើងមុនកាេបរលិឆេទថ្នការប្បឡង លោយលយតុ្ថ្ន ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាឯកជន មានផេេាំបាកកនុងការប្បមូេ
សិសសឱ្យឆូេលរៀន និងប្ត្ូវបលងកើនបនទុកឆាំណ្ដយលប្ឆើនកនុងការអនុវត្តឱ្យស្រសបតាមកាេកាំណត់្របស់ប្កសួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងកីឡា។ 

៤.មុខវជិាា ខដេបានកាំណត់្កនុងេកខខណឌ ត្ប្មវូវញិ្ញញ សា ឬមុខវជិាា សប្មាប់ការប្បឡង ឬការលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឆូេ
លរៀនលៅប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា មិនប្ត្វូោន ជាមួយនរងមុខវជិាា ខដេចាប់លឆ្ន ត្បានលៅតាមសម័យប្បឡង 

    សញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិនីមួយៗ 

មុខវជិាា លោេត្ប្មូវសប្មាប់ជាំនាញថ្នការឆូេលរៀនលៅថ្នន ក់ឧត្តមសិកា ថ្នន ក់អាហារបូករណ៍ មិនប្ត្ូវោន ជា
មួយនរងមុខវជិាា ខដេចាប់លឆ្ន ត្បានលៅសម័យប្បឡងម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ។ មុខវជិាា ត្ប្មូវសប្មាប់ការប្បឡង
ឆូេលរៀនកនុងជាំនាញណ្ដមួយ ខដេលបកខជនបានសិកាលៅម្យមបានលប្ជើសលរ ើសលៅថ្នន ក់ឧត្តមសិកាមិនប្ត្ូវោន
នរងមុខវជិាា ខដេលបកខជនបានលរៀនខផែកតាមខផនក ខដេលបកខជនសិកា (ខផនកវទិោសាស្តសតសងគម និងខផនកវទិោសាស្តសត
រិត្) លោយលយតុ្ថ្នសិសសោត់្រុាំទន់យេ់ឆាស់អាំរីការលប្ជើសលរ ើសខផនកថ្នការសិកាលៅម្យមសិកាឱ្យល្ាើយត្ប
លៅនរងឆាំណង់ឆាំណូេឆិត្តកនុងការសិកាលៅថ្នន ក់ឧត្តមសិកា។ឧទយរណ៍៖ លបកខជនមាន ក់ោត់្ឆង់លរៀនថ្នន ក់ឧត្តម
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សិកាជាំនាញប្្ប់ប្្ងរ័ត៌្មានវទិោប៉ាុខនតលៅម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ ោត់្លរៀនខផនកវទិោសាស្តសតសងគមដូឆលនេះោត់្
បាត់្បង់ឱ្កាសកនុងការឆូេលរៀននូវជាំនាញខដេោត់្ឆូេឆិត្ត។ 

៥.ការប្បឡងលប្ជើសលរ ើសនិសិសត្ឆូេលរៀនមិនមានប្បសិទធភារ 

ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា បានលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនមុនដាំលណើ រការថ្នការប្បឡង។ េទធផេថ្នការ
ប្បឡង មិនបាន្ាុេះបញ្ញច ាំងអាំរីសមត្ាភាររិត្ប្បាកដរបស់និសសតិ្លទ លយើយការប្បឡងលនេះលទៀត្លសាត្ ហាក់
មានេកខណៈជាការប្បឡងបន្តងគប់កិឆច។ បញ្ញា លនេះលកើត្លឡើងលោយសារខត្ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាឯកជន ប្ត្ូវការ
ប្បមូេសិសសឆូេលរៀនឱ្យបានលប្ឆើន។ បញ្ញា លនេះប្ត្ូវលោេះស្រសាយរមួលោយលប្បើដាំលណ្ដេះស្រសាយដូឆឆាំណុឆប្បឈម
ទី៣ខាងលេើឬឱ្យប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា រិចារណ្ដរីការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យលបកខជនឆូេលរៀននូវមុខជាំនាញណ្ដខដេ
ស្រសបលៅនរងកប្មិត្រិនទុខដេោត់្ទទួេបានលៅលរេប្បឡងលប្ជើសលរ ើសខដេប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាបានលរៀបឆាំ។ 

៦.កងវេះកិឆចសយការ កនុងការលផទរការសិការបស់និសសិត្រីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមួយលៅប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា 
មួយលទៀត្ 

លដើមបជួីយសប្មួេដេ់ការសិការបស់និសសិត្ ប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យនិសសតិ្បង់ 
ថ្ងាលៅតាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិការដា និងឯកជនមានសិទធិលសនើសុាំលផទរការសិការីប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមួយ លៅ
ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមួយលទៀត្។ ប៉ាុខនត កនុងការអនុវត្តជាក់ខសតងប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាខដេទទួេយកនិសសិត្ សុាំ
លផទរឆូេ ជួបនូវការេាំបាក លប្ េះប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាលដើម ហាក់រុាំសូវជួយសប្មួេឯកសារ ក់រ័នធនរងការលផទរ
ការសិការបស់និសសតិ្លនាេះលទខដេឯកសារលនាេះរមួមាន ៖  កយលសនើសុាំលផទរការសិកា ប្ររត្តិបប្ត្រិនទុខដេមាន 
បញ្ញា ក់ឆាស់លាស់នូវមុខវជិាា សិកា ឆាំនួនលប្កឌីត្ ឬឆាំនួនលមា៉ាងសិកាតាមមុខវជិាា និងរិនទុតាមមុខវជិាា លោយមាន  
លសឆកតីរនយេ់លៅលេើការផតេ់រិនទុនិងនិលទទស និងឯកសារ ក់រ័នធលផសងលទៀត្។ 

៧.ោម នប្បរ័នធ្ ាំរឯូកសារសប្មាប់ដាំលណើ រការប្បឡង 

លដើមបីលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឱ្យឆូេលរៀនប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា បានអនុវត្តតាមការលប្ជើសលរ ើសលោយខផែកលេើ
ប្ររត្តិបត្តិរិនទុថ្នសញ្ញញ បប្ត្ម្យមសិកាទុតិ្យភូមិ និងការប្បឡងលប្ជើសលរ ើស។ ឆាំល េះការប្បឡងលប្ជើសលរ ើស 
កនាងមក ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា បានលរៀបឆាំនូវបញ្ា ីល ម្ េះលបកខជន និងឯកសារ ក់រ័នធលោយលសនើសុាំមកប្កសួង
អប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា លដើមបីលរៀបឆាំ្ណៈកមមការប្បឡង។ ប៉ាុខនត  ក់រ័នធនរង ា្ំរឯូកសារថ្នការប្បឡងលប្ជើសលរ ើស
លនេះប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិការុាំមាននូវប្បរ័នធ្ ាំរឯូកសារ ក់រ័នធនរងការលសនើសុាំលោេការណ៍ប្បឡង និងដាំលណើ រការ
ថ្នការប្បឡងលនេះលទ ល េ្ឺអនុវត្តតាមទមាា ប់ខដេមានរីមុន។ 
 

១.ខ បញ្ញា  ក់រ័នធលផសងលទៀត្ខដេបញ្ញញ ត្តិកមមអាឆជួយលោេះស្រសាយផងខដរ លោយផតេ់អាំណេះអាំណ្ដង (ភសតងុ 
តាង/ភារជាក់ខសង្ ប្បសិនលបើចាាំបាឆ់) 
១.េិខិត្បទោា នខដេកាំណត់្រីេកខខណឌ ត្ប្មវូសប្មាប់ការលប្ជើសលរ ើសនិសសតិ្ឆូេលរៀន មានឆាំនួនលប្ឆើន និង 
     អាយុកាេយូរ 

កនាងមក េិខិត្បទោា ន ក់រ័នធនរងការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្ឆូេលរៀនលៅតាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា ្ឺមាន
ឆាំនួនលប្ឆើន ប្បខយេជាង ៣០ េិខិត្បទោា ន ខដេេិខិត្បទោា នខាេះ ប្ត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្តចាប់តាាំងរីឆ្ន ាំ២០០០ 
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មកម៉ាាេះ។ ប្បការលនេះ ល្វើឱ្យខារមសារថ្នេិខិត្បទោា នទាំងលនាេះ មួយឆាំនួន ហាក់រុាំសូវមានភារល្ាើយត្បលៅនរង
សាា នភារថ្នវស័ិយអប់រ ាំនាលរេបឆចុបបននលឡើយ។ 

២.ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាមួយឆាំនួន មិនបានដរងអាំរីេិខិត្បទោា នខដេកាំណត់្អាំរីេកខខណឌ ថ្នការលប្ជើសលរ ើស
និសសតិ្ឆូេលរៀន 

ករណីលនេះលកើត្លឡើង លោយសារខត្បុ្គេិកសិកាខដេទទួេបនទុកឆុេះល ម្ េះនិសសតិ្ឆូេលរៀន អនុវត្តតាម
ទមាា ប់ខដេមានរីមុន ឬអនុវត្តតាមការឆងែុេបង្ហា ញរបស់្ណៈប្្ប់ប្្ង លោយខាួនរុាំបានដរង ឬធ្លា ប់បាន
ល ើញនូវេិខិត្បទោា ន ក់រ័នធនរងការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្ឆូេលរៀនលនេះរីមុនលនាេះលឡើយ។ ឆាំល េះ ្ណៈប្្ប់ប្្ង
វញិ ករណីខាេះ រួកោត់្ ្ឺជាមន្តនតីងមី ខដេ្ណៈប្្ប់ប្្ងចាស់និងធ្លា ប់បានដរងអាំរីេិខិត្បទោា នទាំងលនាេះ រួកោត់្
ផ្ទា ស់លឆញលៅបលប្មើការលៅអងគភារលផសង។ ឆាំខណក ករណីខាេះលទៀត្ ្ឺរួកោត់្អនុវត្តតាមការខណនាាំរបស់សាខា
លោេ។ 

១.្ សូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទោា ន្តិ្យុត្តមានស្រសាប់ ខដេ ក់រ័នធឬប្បហាក់ប្បខយេ។ 

ឆូរបញ្ញា ក់ថ្ន លត្ើលយតុ្អវីបានជាេិខិត្បទោា ន្តិ្យុត្តទាំងលនេះ មិនទន់ប្្ប់ប្ោន់? 

- ប្រេះរាជប្កមលេខ នស/រកម/១២០៧/០៣២ ឆុេះថ្ងៃទី០៨ ខខ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៧ ខដេប្បកាសឱ្យលប្បើឆាប់សតីរី
ការអប់រ ាំ 

- ្ពឹះរារ្ក្រតយជលខ នស/រក្ត/០៣០៣/១២៩ ចុឹះថ្ងៃទី៣១ ដខមីនា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពីការទទួល្ុណ្ភាព
អប់រឧំតតមសិក្ា 

- អនុប្ករត្យលេខ ១២៦ អនប្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៨  សតីរីប្កមសីេ្ម៌វជិាា ជីវៈប្្បូលប្ងៀន 
- អនុ្ក្រតយជលខ៥៤ អន្ក្.បក្ ចុឹះថ្ងៃទី១៣ ដខមិនា ឆ្ន ំ២០០២ សតីពីលក្ខខណ្ឌ វនិិចឆ័យថ្នការបជងកើត

ស្ថក្លវទិាល័យ 
- អនុប្ករត្លេខ ១៥១ អនប្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្ីរីការបណុ្េះបណ្្ដេថ្នន ក់បណឌិ ត្ 
- ្បកាសជលខ ៤៥០ អយក្.្បក្ ចុឹះថ្ងៃទី០៦ ដខមិងុនា ឆ្ន ំ២០០២ សតីពីបទបញ្ជា ជ្រើសជរ ើសនិសសិតឱ្យចូល

ជរៀនជៅក្នុង្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ា 
- ្បកាសជលខ ៦៤១ អយក្.្បក្ ចុឹះថ្ងៃទី១០ ដខជមស្ថ ឆ្ន ំ២០០០ សតីពីបទបញ្ជា ក្នុងការចុឹះជ ម្ ឹះចូលជរៀន

ជៅក្នុង្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ាស្ថធារណ្ៈនិងឯក្រន 
- ប្បកាសលេខ ១០៤៩ អយក.ប្បក ឆុេះថ្ងៃទី២៨ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៣ ស្ដីពីការបណដដ ុះបណ្ដដ លថ្នន ក់

អនដបណឌិ ត 
- ប្បកាស្លលខ ២៩១៤ អយក.ប្បក ចដុះថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១២ ស្ដីពីលកខខណឌ និងលកខណៈវនិិចឆ័យ

លម្អិតសប្មាប់ដាំលណើ រការបណុ្េះបណ្្ដេថ្នន ក់បណឌិ ត្ 

១.  លត្ើសាំលណើ បញ្ញត្តិកមមមានផេប៉ាេះ េ់អវជិាមានដេ់ការប្បកួត្ប្បខជងខដរឬលទ? (ប្បសិនលបើមានសូមរនយេ់) 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមលនេះ មិនមានផេប៉ាេះ េ់អវជិាមានដេ់ការប្បកួត្ប្បខជងលឡើយ។ 

២.លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលប្មឆបានអវី? 

កាំណត់្េកខខណឌ កនុងការប្បឡង ឬការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្ឱ្យឆូេលរៀនលៅតាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកាឱ្យមាន 
ប្បសិទធភារខពស់។ 
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៣.ជលម្លើស 

ជលប្មើសលផសងៗរមួមានទាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម(សប្មាប់វភិា្លេើផេប៉ាេះ េ់) 

១.រប្ងរងការអនុវត្តេិខិត្បទោា នខដេមានស្រសាប់ 

២.សាំលណើ ប្បកាសងមី។ 

៤.ការប ន្់ស្ថម ន្បឋលលលើម្បលេទបន្ទុកចណំាយកាតវកិចច ន្ិងផលចំល ញ 

៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច និងប្បលភទបនទុកឆាំណ្ដយ 

ជលប្មើស រាជរោា ភិបាេ ្ុរកិឆច 
ជលប្មើសទី១៖ រប្ងរងការអនុវត្ត 
េិខិត្បទោា នខដេមានស្រសាប់។ 

-រកាសាា នភារលដើម 

-ផេឆាំលណញទទួេបានតិ្ឆតួ្ឆ 
-ោម ន 

ជលប្មើសទី២៖ លសឆក្ីប្ ងប្បកាសងមី 
ស្ីរីការជ្រើសជរ ើសនិសសតិឱ្យ 
ចូលជរៀនជៅតាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតម
សិក្ា។ 
 

 បនទុកឆាំណ្ដយកនុងការលរៀបឆាំ 
 បនទុកឆាំណ្ដយកនុងការរិលប្ោេះលោបេ់ 

 បនទុកឆាំណ្ដយកនុងការលបាេះរុមព កយសុាំឆូេលរៀន 

 បនទុកឆាំណ្ដយកនុងការលរៀបឆាំ្ណៈកមមការប្បឡង 
 

 

៤.២ ការកាំណត់្ប្បលភទថ្នផេឆាំលណញ 

ជលប្មើស រាជរោា ភិបាេ ្ុរកិឆច 
ជលប្មើសទី១៖ រប្ងរងការអនុវត្ត 
េិខិត្បទោា នខដេមានស្រសាប់។ 

 រុាំបលងកើនបនទុកឆាំណ្ដយ 
 

ជលប្មើសទី២៖ លសឆក្ីប្ ងប្បកាសងមី 
ស្ីរីការជ្រើសជរ ើសនិសសិតឱ្យចូល
ជរៀនជៅតាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ា។ 
 

 េកខខណឌ ថ្នការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្
ឆូេលរៀន មានភារឆាស់លាស់
ជាងមុន 

 លេើកកមពស់ប្បសិទធភារយនតការថ្ន
ប្បឡង ឬការលប្ជើសលរ ើសនិសសិត្ឱ្យ
ឆូេលរៀនប្្ប់កប្មិត្លៅតាម 

ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា 

 េុបបាំបាត់្អាំលរើអសកមមនានាកនុង 

ដាំលណើ រការប្បឡង ឬការលប្ជើសលរ ើស
និសសិត្ឱ្យឆូេលរៀនប្្ប់កប្មិត្លៅ
តាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ 
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៤.៣ វសិាេភារថ្នជលប្មើសនីមួយៗ 

ជលប្មើស វស័ិយឬប្បលភទ្ុរកិឆច ឆាំនួន្ុរកិឆច ឯកសារលោង/ភស្ុតាង 

ជលប្មើសទី១៖ រប្ងរងការអនុវត្តេិខិត្
បទោា នខដេមានស្រសាប់។ 

ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា 

ឯកជន 
៦០ 

សននិបាត្អប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

 
ជលប្មើសទី២៖ លសឆក្ីប្ ងប្បកាស
ងមី ស្ីរីការជ្រើសជរ ើសនិសសិតឱ្យចូល
ជរៀនជៅតាម្ រ្ឹះស្ថា នឧតតមសិក្ា។ 

 

ប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា 

ឯកជន 
៦០ 

សននិបាត្អប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

 

៥.កចិចពិលម្ោ៉ះលោបល ់

-បានប្បជុាំរិភាកាជាមួយនាយកោា ន ក់រ័នធនិងបានឆុេះប្បមូេទិននន័យឆាំនួន ០៨ លខត្ត។ 

-បានលរៀបឆាំល្វើសិកាខ សាលារិលប្ោេះលោបេ់ឆាំនួន ០១ លខត្ត។ 
 

៦.សន្ាិដ្ឋា ន្ 

លត្ើចាាំបាឆ់ល្វើ RIS ខដរឬលទ? 

ចាាំបាឆ់ 

មិនចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដេលសនើលឡើងលនេះ  មិនមានផេប៉ាេះ េ់ដេ់្ុរកិឆចលឡើយ ប៉ាុខនតបញ្ញត្តិកមមលនេះនរងផ្េ់នូវផេ 
វជិាមានសប្មាប់ការឆូេលរៀនលៅតាមប្ រ្េះសាា នឧត្តមសិកា។ 

 

៧.ការអន្ុវតតន្ិងការត្ថលដ្ឋន្ម្តួតពិន្តិយ 
៧.១ លត្ើវធិ្លនការអវីប្ត្វូបានលប្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាា ភារ និងអភិបាេកិឆចេែកនុងអាំឡុងលរេថ្នការ 
ប្បត្តិបត្តិ? 

លបើសិនជាសាំលណើ លរៀបឆាំប្បកាសងមីលនេះប្ត្ូវបានលប្ជើសលរ ើស វធិ្លនការលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាា ភារនិងអភិបាេ
កិឆចេែកនុងអាំឡុងលរេប្បតិ្បត្តិ្ឺ ប្ត្វូល្វើការផសរវផាយប្បកាសងមីលនេះ ឱ្យបានទូេាំទូលាយដេ់តាមប្ រ្េះសាា ន
ឧត្តមសិកាសាធ្លរណៈនិងឯកជន លដើមបីជួយសប្មួេដេ់ការឆូេលរៀនរបស់និសិសត្ប្បកបលោយ្ុណភារ
និងប្បសិទធភារ។ 
៧.២ លត្ើ្ួរល្វើការរិនិត្យតាមោនបញ្ញត្តិកមមលនេះលឡើងវញិលប្កាយលរេបញ្ញត្តិកមមលនេះប្ត្វូបានប្បត្តិបត្តិខដរឬលទ? 
លបើដូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមលនេះ ្ួរប្ត្ូវបានរិនិត្យលឡើងវញិតាមោនោ៉ាងដូឆលមតឆនិងលៅលរេណ្ដ? 

កនុងករណីសាំលណើ ប្បកាសងមីប្ត្ូវបានលប្ជើសលរ ើស ប្បកាសងមីលនេះ្ួរប្ត្ូវបានរិនិត្យលឡើងវញិលរៀងរាេ់៥ឆ្ន ាំម្ង។ 

 
 
 
 
 



8/8 

ដាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខង្ហរ យត្ាលេខា 

លរៀបឆាំលោយប្កសួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា (ប្កុមការង្ហរRIA និង 
ការ.ិវាយត្ថ្មាផេប៉ាេះ េ់
េិខិត្បទោា ន) 

ឯឧ. ស៊ន លសងយុក ប្បធ្លនRIA  

លលាក ប៉ាូវ វ ី អនុប្បធ្លន RIA  

េ.ស ខូវ លសាភ័ណ សមាជិកប្កមុការង្ហរRIA  

លលាក រស់ សីុធ្លន់ អនុប្បធ្លនការ.ិវ.ផ.េ  

លលាក លៅ បូរនិ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

លលាក ស៊ាន បញ្ញញ  សមាជិក RIA   

លលាក ្ូ សុផ្ទត្ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លោយប្កុមប្បតិ្បត្តិ
េិខិត្បទោា ន្តិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អនុប្បធ្លនអឆិថ្ន្តនតយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នមននី ប្បធ្លនខផនកបណតុ េះបណ្ដត េ  

 

 

 


