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គោលនគោបាយ និង បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នងុ (សង្ខេប) 
សម្រាប់និសសតិ សាក្លវិទាលយ័ធនធានមនុសស 

 

ដ ើម្បើធានាបាននូវគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព ននការអររ់ ំរណុ្ុះរណ្្តល សំដៅកសាងបាននូវសម្ត្ថភាព 
ចំដណុះ ឹង ចំដណុះដ វ្ើ សើល្ម្ ៌ និងសលិបៈននការរស់ដៅលអររស់និសសតិ្ ដ លជាគុណត្នម្ៃ និងជាអត្្
សញ្ញា ណននការរណុ្ុះរណ្្តលដៅសាកលវទិ្ាល័យ្នធានម្នុសស  និសសតិ្ប្គររូ់រប្តូ្វអនុវត្្ឱ្យបានខ្ជា រខ់្ាូន 
និងមានប្រសិទ្ធភាព នូវរទ្រញ្ញា តិ្្ទងំឡាយ ូចមានដចងកនុង ដោលនដោបាយ និងរទ្រញ្ញា នទៃកនុងនិសសតិ្។ 
ជាពិដសសអនុវត្្ឱ្យបានខ្ជា រខ់្ាូន និងមានប្រសិទ្ធភាពនូវខ្ៃឹម្សារសដងេរននដោលនោបាយ និងរទ្រញ្ញា នទៃកនុង 
 ូចខ្ជងដប្កាម្៖ 
១. និសសតិ្ប្គររ់ូរប្តូ្វសថិត្ដប្កាម្ការប្គរប់្គងររស់សាកលវទិ្ាល័យដៅកនុងរយៈដពលននការអររ់ ំ រណុ្ុះរណ្្តល។ 
រាល់ការដសនើសុំ ឬការដ ៃ្ើយ ៃ្ងម្កសាកលវទិ្ាល័យ ដ វ្ើដ ើងតាម្រយៈរុគគលិកតាម្ឋានានុប្កម្ និងតាម្
ការទ្ទ្ួលខុ្សប្ត្ូវ។ 

២. រាល់ពត័្ម៌ាន ដសចក្ើសដប្ម្ច ឬឯកសារទៃូវការនានា ប្តូ្វបានទសពវទសាយយូូននិសិសត្ដលើក្ារទសពវទសាយយ
ពត័្ម៌ាន និងតាម្ម្ដ្ាបាយដទសងៗ ដ ើយចាត្ទុ់្កជាបានការ ដប្កាយពើរិទ្ប្រកាសទសពវទសាយយ២នងៃ។ 
និសសតិ្ប្តូ្វមានកាត្ពវកិចចទ្ទ្ួល និងដសវងយល់ពត័្ម៌ានទងំឡាយដ លសាកលវទិ្ាល័យបានទសពវទសាយយ។ 

៣. ការដប្ ើូសដរ ើសនិសសតិ្ឲ្យចូលដរៀន៖ រមួ្មាន សិកសាយវគគខ្ៃើ ថ្នន កឆ់្ន សំិកសាយមូ្លដ្ឋា ន ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្រង ថ្នន ក់
ររញិ្ញា រប្ត្ ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្ជានខ់្ពស ់ និងថ្នន ករ់ណឌិ ត្ ដទអកតាម្ដោលការណ៍ និងលកេខ្ណឌ ននការចុុះ
ដ ម្ ុះដប្ ើូសដរ ើសនិសសតិ្ចូលដរៀន និងប្សរតាម្លិខិ្ត្រទ្ដ្ឋា ននានា ររស់ប្កសួងអររ់ ំយុវូន និងកើឡា 
និងគណៈកមាម ្ិការទ្ទួ្លសាគ ល់គុណភាពអររ់នំនកម្ពុជា។ 

៤. លកេខ្ណឌ ដប្ ើូសដរ ើសនិសសតិ្ឲ្យចូលដរៀន៖ និសសតិ្ប្តូ្វរំដពញសំណំុឯកសារចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀន និងប្តូ្វ
ធានាអុះអាងចំដ ុះភាពប្តឹ្ម្ប្តូ្វននសំណំុឯកសារ ចំដ ុះមុ្ខ្ចារជ់ា្រមាន។ ការសិកសាយវគគខ្ៃើ ប្តូ្វមាន
សញ្ញា រប្ត្រឋម្ភូមិ្ ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្រងប្តូ្វជារឬ់ធាៃ កម់្្យម្សិកសាយទុ្តិ្យភូមិ្ ថ្នន កឆ់្ន សំិកសាយមូ្លដ្ឋា ន 
និង ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្ ប្ត្ូវមានសញ្ញា រប្ត្ម្្យម្សិកសាយទុ្តិ្យភូមិ្ឬសញ្ញា រប្ត្ដ លមានតំ្នលដសមើ ថ្នន ក់
ររញិ្ញា រប្ត្ ជានខ់្ពស់ ប្តូ្វមានសញ្ញា រប្ត្ររញិ្ញា រប្ត្ ឬសញ្ញា រប្ត្ដ លមានតំ្នលដសមើ ថ្នន ករ់ណឌិ ត្ប្តូ្វមាន
សញ្ញា រប្ត្ ររញិ្ញា រប្ត្ជានខ់្ពស់ ឬសញ្ញា រប្ត្ដ លមានតំ្នលដសមើ។ 

៥. ការសិកសាយអនុវត្្តាម្ប្រពន័ធដប្កឌើត្ ដ លសប្ម្លួ ល់ការសិកសាយ ដពញដមា៉ោ ង (សិកសាយប្គរមុ់្ខ្វជិាា ទងំអស់
កនុង្មាសនើមួ្យៗ) និងមិ្នដពញដមា៉ោ ង (សកិសាយមិ្នប្គរមុ់្ខ្វជិាា ទងំអស់កនុង្មាសនើមួ្យៗ)។ 
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៦. រយៈពេលសិក្សាសប្មារក់ប្មិ្ត្សញ្ញា រប្ត្នើមួ្យៗ៖ 
 វគគសិកសាយខ្ៃើ៖ រយៈដពលសិកសាយអាប្ស័យតាម្ភាពចាបំាចន់នលកេខ្ណឌ ត្ប្មូ្វននមុ្ខ្វជិាា សិកសាយនើមួ្យៗ។  
 ថ្នន កឆ់្ន សំិកសាយមូ្លដ្ឋា ន៖ សិកសាយរយៈដពល១ឆ្ន  ំប្តូ្វនឹង៣០ដប្កឌើត្ោ៉ោ ងតិ្ច។ 
 ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្រង៖ សិកសាយរយៈដពល២ឆ្ន  ំ ប្តូ្វនឹង៦០ដប្កឌើត្ោ៉ោ ងតិ្ច។ រយៈដពលសិកសាយមិ្នឲ្យ
ដលើសពើ៣ឆ្ន  ំសប្មារនិ់សសតិ្ដពញដមា៉ោ ង និងមិ្នឲ្យដលើសពើ៥ឆ្ន សំប្មារនិ់សសតិ្មិ្នដពញដមា៉ោ ង។ 

 ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្៖ សិកសាយរយៈដពល៤ឆ្ន សំិកសាយ ដដ្ឋយរាររ់ញ្ាូ លទងំថ្នន កឆ់្ន សំិកសាយមូ្លដ្ឋា ន ប្តូ្វនឹង
១២០ ដប្កឌើត្ោ៉ោ ងតិ្ច។ រយៈដពលសិកសាយមិ្នដលើសពើ៦ឆ្ន  ំ សប្មារនិ់សសតិ្ដពញដមា៉ោ ង និងមិ្នឲ្យ
ដលើសពើ៨ឆ្ន  ំសប្មារនិ់សសតិ្មិ្នដពញដមា៉ោ ង។ 

  ថ្នន ករ់រញិ្ញា រប្ត្ជានខ់្ពស់៖ សិក្សារយៈដពល២ឆ្ន សំិកសាយ ប្តូ្វនឹង៤៥ដប្កឌើត្ោ៉ោ ងតិ្ច។ រយៈដពលសិកសាយ 
មិ្នដលើសពើ៤ឆ្ន  ំសប្មារនិ់សសតិ្ដពញដមា៉ោ ង និងមិ្នឲ្យដលើសពើ៦ឆ្ន សំប្មារនិ់សសតិ្មិ្នដពញដមា៉ោ ង។ 

 ថ្នន ករ់ណឌិ ត្ ៖ សិកសាយប្សាវប្ជាវោ៉ោ ងតិ្ច ៣ ឆ្ន សំិកសាយដ ើងដៅ និងប្តូ្វមានចំនួន ដប្កឌើត្សរុរោ៉ោ ងតិ្ច 
៥៤ដប្កឌើត្។ រយៈដពលសិកសាយមិ្នដលើសពើ៨ឆ្ន ។ំ  

៧. ដវនសិកសាយ៖ 
 នងៃចន័ៃ  ល់នងៃសុប្ក ដវនដពលប្ពឹក សិកសាយពើដមា៉ោ ង ៧:៣០  ល់ដមា៉ោ ង១០:៣០នាទ្ើ សកិសាយរដនថម្ 
ភាសាអងដ់គៃស ដមា៉ោ ង ១០:៣០នាទ្ើ  ល់ ១១:៣០នាទ្ើ។ 

 នងៃចន័ៃ  ល់នងៃសុប្ក ដវនដពលរដសៀល សិកសាយពើដមា៉ោ ង១៣:០០  លដ់មា៉ោ ង១៦:០០នាទ្ើ សកិសាយរដនថម្ 
ភាសាអងដ់គៃស ដមា៉ោ ង ១៦:០០  ល់ព ៉ោ ង ១៧:០០នាទ្ើ។ 

 នងៃចន័ៃ  ល់នងៃសុប្ក ដវនដពលយរ ់សិកសាយពើដមា៉ោ ង១៧:៣០នាទ្ើ  ល់ដមា៉ោ ង២០:៣០ នាទ្ើ។ 
 ដវនសិកសាយនងៃដៅរ-៍អាទិ្ត្យ ប្កុម្ទ្ើ១៖ ដពលប្ពឹក សិកសាយពើដមា៉ោ ង៧:០០  ល់ដមា៉ោ ង ១១:៥០នាទ្ើ 
ដពលរដសៀល សិកសាយពើដមា៉ោ ង១៣:៣០ ល់ដមា៉ោ ង១៦:៣០នាទ្ើ។ 

 ដវនសិកសាយនងៃដៅរ-៍អាទិ្ត្យ ប្កុម្ទ្ើ២៖ នងៃដៅរ ៍សិកសាយពើដមា៉ោ ង១២:០០  ល់ដមា៉ោ ង២០:៣០នាទ្ើ 
នងៃអាទិ្ត្យ ដមា៉ោ ង៧:៣០-១២:០០នាទ្ើ និង១៣:៣០-១៦:៣០នាទី។ 

៨.  និសសតិ្ប្គររូ់រមានសិទ្ធិ៖ ដប្ ើូសដរ ើសូំនាញ ចូលរមួ្វាយត្នម្ៃសាត្រាស្ាចារយ(សៃង់ម្តិ្) ដដ្ឋយសាម រត្ើទ្ទួ្ល
ខុ្សប្ត្ូវខ្ពស់ ដទៃរការសិកសាយ ពយួរការសិកសាយ រូ្រដវនសិកសាយ ចូលរមួ្សកម្មភាពសងគម្នានា ដប្រើប្បាស់រណ្តា ល័យ 
ទ្ទួ្លដសវាពិដប្ោុះដោរល់និងដសវាកម្មដទសងៗ ដសនើសុំនិងត្វា៉ោនានាប្សរតាម្រទ្រញ្ញា នទៃកនុង ចូលរមួ្
សិកាេ សាលា និងកម្មវ ិ្ ើនានាររស់សាកលវទិ្ាល័យ និងសិទ្ធិនានាដ លមានដចងកនុងដោលនដោបាយ 
និងរទ្រញ្ញា នទៃកនុងររស់និសសតិ្។ 

៩. និសសតិ្ប្គររូ់រប្តូ្វទ្ទ្ួលខុ្សប្ត្ូវ កនុងការរងន់ងៃសិកសាយូូនសាកលវទិ្ាល័យ ខិ្ត្ខំ្សិកសាយដរៀនសូប្ត្ និង
ប្សាវប្ជាវ ដ ើម្បើអភិវឌឍនិងរដងកើនចំដណុះ ឹង ដោរពដពលដវលាសិកសាយឲ្យបានដទ្ៀងទត្ ់មានសើល្ម្ ៌និង 
វនិយ័លអ ប្សលាញ់ដលើកសៃួយ និងការ រដងរកសាយប្ពទ្យសម្បតិ្្សាកលវទិ្ាល័យ ទ្ទ្ួលខុ្សប្ត្ូវអនុវត្ ្
ដោរពតាម្ដោលនដោបាយ រទ្រញ្ញា នទៃកនុង និងដសចក្ើសដប្ម្ចនានាររស់សាកលវទិ្ាលយ័។ 
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១០. និសសតិ្ប្គររ់ូរប្ត្ូវដោរពវនិយ័ ប្រកានខ់្ជា រនូ់វសុ ើូវ្ ម្ល៌អ ដសចក្ើនងៃងនូ រ  ករ់ណ័ាសមាគ ល់ខ្ៃួនកនុងររដិវណ 
សាកលវទិ្ាល័យ សំដលៀករំ កស់ម្រម្យ ឬ កឯ់កសណ្តា នតាម្ការកំណត្រ់រស់សាកលវទិ្ាល័យ 
និសសតិ្សិកសាយដវនប្ពឹក និងដវនរដសៀល ប្តូ្វ កឯ់កសណ្តា នពើនងៃចនៃ ល់នងៃពុ្។ 

១១. និសសតិ្ប្តូ្វមានកាត្ពវកិចច សិកសាយតាម្ប្រតិ្ទិ្ន និងកាលវភិាគ ដ លសាកលវទិ្ាលយ័បានកំណត្ ់ ប្តូ្វ
រកសាយសណ្្តរធ់ាន រ់ ឬ ឥរោិរងលអកនុងដពលសិកសាយ ស្ារប់្គូពនយល់ដដ្ឋយប្រុងប្រយត័្ន មិ្នដ វ្ើសកម្មភាព 
អសកម្មដ លរខំ្ជន ល់ការរដប្ងៀនររស់ប្គូ និងការសិកសាយររស់មិ្ត្្រូម្ថ្នន កជ់ាដ្ឋចខ់្ជត្។ 

១២. និសសតិ្មិ្នប្តូ្វ ប្រប្ពឹតិ្្ដលបងសុើសង ដប្រើប្បាស់ដប្គឿងប្សវងឹ-ដប្គឿងដញៀន អាវុ -្ជាតិ្ផ្ទុះ ប្រប្ពឹតិ្្អំដពើ លា 
ដកមងទំ្ដនើង  សកម្មភាពដ លនាឲំ្យរ៉ោុះ ល់ ល់កិតិ្្យសសាកលវទិ្ាល័យ និងសងគម្ជាតិ្ និងសកម្មភាព 
នដោបាយប្គរប់្រដភទ្ជាដ្ឋចខ់្ជត្។ 

១៣. ការចូលរណ្តា ល័យ៖ និសសតិ្អាចចូលសិកសាយប្សាវប្ជាវកនុងរណ្តា ល័យ ដដ្ឋយដោរពតាម្លកេខ្ណឌ  និង
ដពលដមា៉ោ ងកំណត្រ់រស់រណ្តា ល័យ។ 

១៤. រាល់ការសុំចារ ់ ប្តូ្វរញ្ញា កព់ើមូ្លដ តុ្ឲ្យបានចាស់លាស់ និងមានឯកសារភស្ុតាងភាា រជ់ាម្ួយ ការ
អនុញ្ញា ត្ច្បាប់ ដ វ្ើដ ើងតាម្រយៈប្គូរនៃុកថ្នន ក ់និង ៃ្ងការសដប្ម្ចពើប្កុម្ប្រឹកសាយវនិយ័កនុងករណើ ចាបំាច។់ 

១៥. ការដសនើសុំ ឬការទ្ល់ពត័្ម៌ានដទសងៗ និសសតិ្អាចដសនើសុំ ឬទ្ល់ពត័្៌មានម្ក ស្ម្ តាម្រយៈប្រធានថ្នន ក ់
ឬប្គូទ្ទួ្លរនៃុកថ្នន ក ់ឬការោិល័យកិចចការរ ាបាល ឬការោិល័យកិចចការនិសសតិ្ ឬសាកលវទិ្ា្ិការរង 
ទ្ទួ្លរនៃុក ឬតាម្រយៈប្រអរស់ំរុប្ត្ ស្ម្។ 

១៦. និសសតិ្ពូដក នចំណ្តត្ថ់្នន កដ់លខ្១ ល់ដលខ្៥នឹងទ្ទួ្លបានរង្វវ នដ់លើកទឹ្កចិត្្ ជាលិខិ្ត្ឬរណាសរដសើរ។ 
១៧. ការរប្រ ង្មាស៖ កនុង១ឆ្ន សំិកសាយមានប្រ ង្មាស២ ង គឺ្មាសទ្ើ១ និង្មាសទ្ើ២។ និសសតិ្

ដ លប្រ ងធាៃ កអ់នុញ្ញា ត្ឱ្យមានការប្រ ងដ ើងវញិ  ដ លដរៀរចំដដ្ឋយសាកលវទិ្ាល័យ។ 
១៨. ប្រពន័ធទ្ល់ពិនៃុ៖ វត្្មាន  វនិយ័ និង សើល្ម្ ៌(២០%) ប្រ ង កក់ណ្្តល្មាស (១៥%)  កិចចការ 

ប្សាវប្ជាវ  (១៥%) និងប្រ ង្មាស (៥០%)។ ពិនៃុប្រ ង្មាសអាចដប្រប្រួលតាម្ភាពចាបំាចន់នមុ្ខ្
វជិាា នើមួ្យៗ។ មុ្ខ្វជិាា ណ្តដ លពិនៃុសរុរប្រចាំ្ មាសតិ្ចជាង៥០% ប្តូ្វចាត្ទុ់្កថ្នធាៃ កដ់លើមុ្ខ្វជិាា ដនាុះ។ 

១៩. ការប្រ ងរញ្ចរក់ារសិកសាយ៖ និសសតិ្អាចប្រ ងរញ្ចរក់ារសិកសាយតាម្កប្មិ្ត្នើមួ្យៗបាន លុុះប្តាដត្
បានប្រ ងជារ់ជាសាថ ពរដលើប្គរមុ់្ខ្វជិាា ទងំអស់ដ លបានសិកសាយកនៃងម្កកនុងឆ្ន សំិកសាយនើមួ្យ  ៗ និងបាន 
ចុុះកម្មសិកសាយ សរដសរសារណ្ត និងការ រជារជ់ាសាថ ពរ(ចំដ ុះនិសសតិ្ដ លប្តូ្វសរដសរ និងការ រ
សារណ្ត)។ ពិនៃុប្រ ងរញ្ចរ ់ដលើមុ្ខ្វជិាា នើមួ្យៗ ចារព់ើ៥០%ដ ើង ដទ្ើរចាត្ទុ់្កថ្នប្រ ងជារ ់និង
ពិនៃុសរដសរ ការ រសារណ្ត ចារព់ើ៦០%ដ ើង (សប្មារអ់នកដ លសរដសរ-ការ រសារណ្ត)  ដទ្ើរចាត្ទុ់្ក 
ថ្នជារ ់ ូចមានរញ្ញា កក់នុងលកេខ្ណឌ ឬដោលការណ៍ដដ្ឋយដ កដ លសាកលវទិ្ាល័យបានកំណត្។់ 

២០. ល័កេខ្ណ័ឌ កនុងដពលប្រ ង៖ និសសតិ្ប្តូ្វអនុវត្្ឲ្យបានខ្ជា រខ់្ាួននូវរទ្រញ្ញា នទៃកនុងស្ើអំពើការប្រ ង ស្ារ ់
ការដណនារំរស់អនុរកស  អងគុយតាម្ទ្ើកដនៃងកំណត្ឱ់្យបានសម្រម្យ ចុុះ ត្ថដលខ្ជដលើរញ្ា ើវត្្មាន រំដពញ 
កាលសនៃឹកកិចចការតាម្ការដណនា ំ រកសាយភាពដសៃៀម្សាៃ ត្ ់ មិ្នរខំ្ជន ល់អនក នទ្ ហាម្ដចញដប្ៅរនៃរ់
ប្រ ងដរើមិ្នមានការអនុញ្ញា ត្ រិទ្សដម្ៃងទូ្រស័ពៃ ហាម្ដប្រើប្បាស់ទូ្រស័ពៃនិងវទិ្យុទកទ់្ងជាដ្ឋចខ់្ជត្ 
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ប្តូ្វប្រគល់សនៃឹកកិចចការដទុះរើោម នចដម្ៃើយកដ៏ដ្ឋយ ហាម្ប្រ ងូំនួសឬូួយរុគគលដទសងដទ្ៀត្ ហាម្
ចម្ៃងឯកសារ ចម្ៃងោន  ឬទ្ល/់រូ្រឯកសារ-វញិ្ញា សា  ល់អនក នទ្...។ល។ 

២១. និសសតិ្អាចដសនើសុំ កសញ្ញា រប្ត្ វញិ្ញា រនរប្ត្រដណ្្តុះអាសននរញ្ចរក់ប្មិ្ត្សិកសាយ វញិ្ញា រនរប្ត្ថ្នន កឆ់្ន ំ
សិកសាយមូ្លដ្ឋា ន ប្ពឹតិ្្រប្ត្ពិនៃុ និងលិខិ្ត្រញ្ញា កក់ារសិកសាយ លុុះប្តាដត្បានរំដពញប្គរល់កេខ្ណឌ រណុ្ុះ 
រណ្្តល និងដោលការណ៍ររស់សាកលវទិ្ាល័យ។ 

២២. ដសវាសដត្រាង្វគ ុះរឋម្៖ និសសតិ្ដ លមានរញ្ញា សុខ្ភាពអាចទ្ទួ្លដសវាសដត្រាង្វគ ុះរឋម្ កនុងររដិវណ
សាកលវទិ្ាល័យ កនុងករណើ ៃ្ន់្ ៃរប្តូ្វរញ្ាូ នដៅម្នៃើរដពទ្យជាន គូររស់សាកលវទិ្ាល័យ។  

២៣. និសសតិ្អាចដប្រើប្បាស់រនៃរស់ិកសាយ រំដពញកិចចការររស់ខ្ៃួនជារុគគល ឬជាប្កុម្ ដដ្ឋយមានការអនុញ្ញា ត្ 
ពើសាកលវទិ្ាល័យ។ 

២៤. គណៈប្គរប់្គង ប្កុម្ប្រឹកសាយវនិយ័ ការោិល័យ កព់ន័ធ ម្ត្រាន្ើ រុគគលិក សាត្រាស្ាចារយ  និងនិសសតិ្ នន
សាកលវទិ្ាល័យ ្នធានម្នុសសទងំអស់ មានកាត្ពវកិចចអនុវត្្ដោលនដោបាយ និងរទ្រញ្ញា នទៃកនុង
ដនុះ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 

នងៃចនៃ ៨ដកើត្ ដខ្ភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ាំ ច្ប សាំរទឹធិស័ក្ស េ.ស.២៥៦២ 
                                                                     រាជធានីភ្នាំពេញ ថ្ងៃទ្ើ១៧ ខែ ក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨   

       
 


