1. សេចក្ត ីេសខេបជំរុញគសរោខ
ក្រ ុមក្រឹរាវិ ស័យ

អរ់រំនៅ័រលិ សទ្យាលយ

រូ នរ៉េវ(Korean

Council for University Education,

KCUE)បានចារ់ន្តើមដំនណើរការគនក្ោងរមម ិ សធីទ្យ័សនៈរិច្ចឧត្ត ម័ិរាដដលជារមម ិ សធីអាហារ ូរររណ៍
ថ្មី័ក្ោរ់សាស្រ្សាតចារយអាសា៊ាន HEAT(Higher Education for ASEAN
Talents)ដដលជាដ្ែរមួ នននោលននោបា ទ្យិ័ខាងត្បូងថ្មីររ័់រដ្ឋាភិបាលរូ នរ៉េខាងត្បូង។
គនក្ោង្ត ល់អាហារ ូរររណ៍ននេះគឺជាគនក្ោងមួ
ន(ASEAN-Korea

ដដលនធវ ើន ើងតាមរ ៈមូ លនិធិ័ហក្រត្ិរត្ត ិការអាសា៊ា

Cooperation Fund)វ

រូ នរ៉េនហើ ក្ត្ូិបានអនុិត្ត នដ្ឋ ោនរិច្ច័ហក្រត្ិរត្ត ិការជាមួ

ក្រ័ួ ងអរ់រំរូនរ៉េវក្រ័ួ ងការររនទ្យ័រូ នរ៉េវ

ក្រ័ួ ងអរ់រំអាសា៊ានវនិងនលខាធិការដ្ឋានអាសា៊ាន។
នោលរំណងននគនក្ោងននេះគឺនដើមបីជំរុញការផ្លា័់រតរនិ
ូ ងរិច្ច័ហក្រត្ិរត្ត ិការរវាងសារលិ សទ្យាលយ

នានា

រនុងក្រនទ្យ័ទ ំងពីរតាមរ ៈនិ័សិត្អាហារ ូរររណ៍វ
នដ្ឋ ោំក្ទ្យដល់ការរញ្ច រ់រមម ិ សធីថ្នែរ់រណឌិត្ររ័់សាស្រ្សាតចារយជនជាត្ិអាសា៊ាននៅសារលិ សទ្យាលយ

ជា

ត្ិរូនរ៉េ។នលើ័ពីននេះនទ្យៀត្វ
វា័ថ ិត្រនុងនោលរំណងរនងក ើត្មូ លដ្ឋានរិច្ច័ហក្រត្ិរត្ត ិការដដលោន្លក្រនោជន៍នៅិ សញនៅមរ័
ក្ោរ់ឧត្ត ម័ិរានិងនដើមបីនលើររមព ័់គុណភាពននការអរ់រំរក្មិត្ឧត្ត ម័ិរាររ័់ក្រនទ្យ័រូ នរ៉េនិង
អាសា៊ាន
ក្រ ុមក្រឹរាិ ស័យ អរ់រំនៅ័រលិ សទ្យាលយ រូ នរ៉េវ(Korean

Council for University Education,
KCUE)វគឺជាសាថរយនមួ ដដលក្ត្ូិបានរនងក ើត្ន ើងនក្កាមច្ារ់រនុងឆ្ែំវ1982វ
និងជាសាថរយនពិនក្ោេះនោរល់ររ័់សារលិ សទ្យាលយ ក្រពយនធ័ិរាវ4ឆ្ែំ។
KCUEទ្យទ្យួ លរនទុរនលើការក្រលងការវា ត្ំនលនិងការរង្ហាញពយត្៌ោនននសារលិ សទ្យាលយ រូ នរ៉េនិងោន
នោលរំណងជំរុញការអភិិឌ្ឍវិ ស័យ អរ់រំនៅសារលិ សទ្យាលយ
ក្ងឹង័វ យ

ភាពនិងគណនន

យភាពររ័់សារលិ សទ្យាលយ

នអា ោនភាពរ ីរច្នក្មើនលអ តាមរ ៈការព

។

ជាពិន័័រនុងនាមជាសាថរយនឈានមុខនគ័ក្ោរ់រិច្ច័ហក្រត្ិរត្ត ិកា រអនត រជាត្ិរនុង ិ ស័យ
នៅក្រនទ្យ័រូ នរ៉េន ើងរំពុងរនត រិច្ច័ហក្រត្ិរត្ត ិការោ៉ាង័រមម ជាមួ

សារលិ សទ្យាលយ

ឧត្ត ម័ិរា

អា័ុី,វAIMS,

University Accreditation, KARICវល។
2. ទិដ្ឋភាពទូ សៅនៃគសរោខ
▣ ខ្ល ឹមសារនៃគសរោខ
1) សេចក្ត ីរបកាេៃិខដ្ំណឹខសរជើេសរ ើេេិេសអាហារ ូបក្រណ៍
- ័ិ័សអាហារ ូរររណ៍: នក្ជើ័នរ ី័សាស្រ្សាតចារយច្ំនួនវ30វ
នារ់រនុងមួ

ឆ្ែំពីសារលិ សទ្យាលយ នានាដដលោន័ញ្ញារយក្ត្អនុរណឌិត្នៅវ10វក្រនទ្យ័រនុងអាសា៊ាន

2) ក្មម វ ិធីឧបត្ថ មភអាហារ ូបក្រណ៍ (3 ឆ្នំ) ៃិខឧបត្ថ មភសលើការចំណាយេរោប់ការរេ់សៅ។ ល។
3) សសសខៗ
អាហារ ូបក្រណ៍គរំ ទក្មម វ ិធីផ្លលេ់បតររយៈសពលខ្ល
ូ
ីរវាខមហាវ ិទាល័យដដ្លចខ់េិក្ាៃិខមហាវ ិទាល័យពាក្់
ព័ៃធ

............................
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រពឹត្តិការណ៍អត្ីត្ៃិេសិត្គនក្ោងរមម ិ សធីអាហារ ូរររណ៍ទ្យ័សនៈរិច្ចឧត្ត ម័ិរាររ័់សាស្រ្សាតចារយអាសា៊ាន

HEAT(Higher Education for ASEAN Talents)
▣ រយៈសពលគសរោខ
2020~2025 (សពលបញ្ច ប់វគគ េិក្ា3ឆ្នំរបេ់េិេសអាហារ ូបក្រណ៍ដដ្លបាៃសរជើេសរ ើេ)
គនក្ោងននេះរំពុងដំនណើរការជាគនក្ោងសារលបងនហើ

អាច្រនត និងពក្ងីរច្ំនួននក្ជើ័នរ ី័អែ រច្ូ លរ ួម

3. លក្េ ខ្័ណឌេិេសអាហារ ូបក្រណ៍
សាស្រ្សាតចារយជនជាត្ិអាសា៊ានដដលរំពុងរំនពញការង្ហរជាសាស្រ្សាតចារយនពញនោ៉ាងនៅសារលិ សទ្យាលយ

ននក្រ

នទ្យ័ររ័់ខល ួន

- អែ រដដលោនអា ុនក្កាមវ45វឆ្ែំនិងោនការអរ់រំច្ុងនក្កា ន័ម ើនឹងអនុរណឌិត្វឬអនុរណឌិត្
- ័ោជិរមហាិ សទ្យាលយ ដដលោន័ញ្ញាត្ិអាសា៊ាននហើ រច្ចុរបនែ រំពុងនធវ ើការនៅសារលិ សទ្យាលយ វ
(ក្រពយនធ័ិរា4វឆ្ែំ)
- អែ រដដលោន័ញ្ញារយក្ត្អនុរណឌិត្ឬោនការអរ់រំន័ម ើ ឬខព ័់ជាងននេះ
- អែ រដដលោន័ុខភាពលអ ក្គរ់ក្ោន់នដើមបីនៅ័ិរានៅឯក្រនទ្យ័រូ នរ៉េរ ៈនពលដិង
អែ រដដលបានពិភារាក្គរ់ក្ោន់អំពីដ្នការននការឈរ់័ក្ោរជាមួ

សារលិ សទ្យាលយ

ររ័់ពួរនគនិ

ងិ សធីនដើមបីច្ូលរ ួម្ត ល់ក្រនោជន៍រនាារ់ពី័ិរានៅររនទ្យ័

- អែ រដដលោនអា ុនក្កាមវ45វឆ្ែំគិត្ចារ់ពីនថ្ៃច្ូលនរៀនវ(នថ្ៃទ្យីវ1វដខរញ្ញា ឆ្ែំវ2020)
- អែ រោនរំ រ សត្ភាសារូ នរ៉េ ឬភាសាអង់នគា ័រំ រ សត្ជារ់លារ់ន ើង
※ រនុងររណីក្គូដដលក្ត្ូិបានអនញ្ា ើញមរវ
រនាារ់ពី័ិរានៅររនទ្យ័រ ួច្ចាំបាច្់ក្ត្ូិពិភារាោ៉ាងក្គរ់ក្ជ ុងនក្ជា ជាមួ
(ឬក្រ័ួ ងអរ់រំ)ននសារលិ សទ្យាលយ ររ័់ខល ួនអំពីដ្នការជួ

សារលិ សទ្យាលយ វ

ជំរុញនិងដ្នការឈរ់័ក្ោរ។

※
ក្ត្ូិោនការន្ា ៀងផ្លាត្់ចាំបាច្់អំពីអត្ត ័ញ្ញាណររ័់ក្គូនិងលិខិត្រញ្ញារ់អនុញ្ញាត្ដដលោនក្តាររ័់ក្រ
ធានសារលវិ សទ្យាលយ

4. អត្ថ របសោជៃ៍អាហារ ូបក្រណ៍
-ឧរត្ថ មភ នលលចុុះស្មុះចូ លេិក្ាៃិខនលលេិក្ាសៅមហាវ ិទាល័យទ ំងអ័់វ
និងទ្យទ្យួ លបានក្បារ់ឧរត្ថ មភអាហារ ូររណ៍គឺវ1,100 ដ្ុល្លលរក្នុខមួ យដខ្ រ ៈនពលវ3វឆ្ែំ័ក្ោរ់មនុ័សោែរ់
- ឧរត្ថ មភការច្ំណា នលើ័ំរុក្ត្ នត នហាេះវ1ដងវ(័ំរុក្ត្ នត នហាេះវ1វដងវ300វដុលាារ)វ
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និងនថ្ានបាេះពុមពនិនរេ ររទ្យរញ្ច រ់ការ័ិរាវ(1វដងវ500ដុលាារ)
នថ្ាច្ុេះនឈាមេះច្ូ
នថ្ា័ំរុក្ត្
ោត្ិកា

ក្បារ់ឩរ

នថ្ាច្ំណា ការ

នថ្ានបាេះពុមពនិនរេ ររទ្យរ

ត្ថ ម

រ័់នៅ

ញ្ច រ់ការ័ិរា

ល័ិរា
នត នហាេះ
និងនថ្ា័ិរា

ទ្យឹរក្បារ់្ត

ត្នមា ជារ់ដ័ត
ទ ំងអ័់

ល់ជូន

ង

$1,100
$300

(1ិគគ

ត្នមា ជារ់ដ័ត ង

$6,600)

5. ការសរជើេសរ ើេេិេសអាហារប
ូ ក្រណ៍
▣ សារលិ សទ្យាលយ ដដលអាច្ដ្ឋរ់ពារយច្ុេះនឈាមេះ៖វសារលិ សទ្យាលយ ជាត្ិកាងិ៉េុនវសារលិ សទ្យាលយ រយង់ហុី
សារលិ សទ្យាលយ ជាត្ិរូនរ៉េ សារលិ សទ្យាលយ

ស្រ្័តីអុីហាវ សារលិ សទ្យាលយ ជនរុរ សារលិ សទ្យាលយ ជុងអាងវ

(ការរនក្ងៀនជាភាសាអង់នគា ័ ឬរូ នរ៉េ)

※ មុខ ិ សជាា័ិរា័ំខាន់ៗ៖វនោងតាមនគហទ្យំពយរររ័់ក្រ ុមក្រឹរាិ ស័យ អរ់រំនៅ័រលិ សទ្យាលយ រូ នរ៉េវ
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ោត្ិកា

ចំៃួៃសរជើេសរ ើេ

សពលសវល្លរបកាេ

របកាេអន ក្ជាប់

ចូ លសរៀៃ

បញ្ច ប់

2020-1

11

ដខ3 ឆ្ែំ2020

ដខ6 ឆ្ែំ2020

ដខ9

ដខ8

ឆ្ែំ2020

ឆ្ែំ2023

ដខ3

ដខ2

ឆ្ែំ2021

ឆ្ែំ2024

ដខ9

ដខ8

ឆ្ែំ2021

ឆ្ែំ2024

ដខ9

ដខ8

ឆ្ែំ2022

ឆ្ែំ2025

2020-2
2021
2022

19
30
30

ដខ7 ឆ្ែំ2020

ដខ2 ឆ្ែំ2021

ដខ2 ឆ្ែំ2022

ដខ12 ឆ្ែំ2020

ដខ6 ឆ្ែំ2021

ដខ6 ឆ្ែំ2021

▣ ច្ំណុច្ពិចារណានៅនពលនក្ជើ័នរ ី័និ័សិត្អាហារ ូរររណ៍
បសខក ើៃរបេិទធិភាពការេិក្ាៃិខការពារការសបាុះបខ់ការេិក្ា

- ដ្ឋរ់លិខិត្រញ្ញារ់័ុំអនុញ្ញាត្័ំរារនដ្ឋ ោនក្តាពីនា រ័រលិ សទ្យាលយ វ
នក្កា ពីពិភារាពីដ្នការច្ូ លរ ួមជួ

ជំរុញនិងដ្នការគនក្ោង័ំរាររនាារ់ពី័ិរានៅនក្ៅក្រនទ្យ័រ ួ

ច្
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័នក្មច្ច្ិត្តនិងដ្ឋរ់ពារយច្ូ លនរៀននៅមហាិ សទ្យាលយ

ដដលអែ រច្ង់័ិរារញ្ជល
ូ ច្ំណុច្ត្ក្មូិការររ័់រ

ណា
ត ក្រនទ្យ័អាសា៊ាន
ឆ្ុុះបញ្ចំខចំណុចត្រមូវការរបេ់របសទេអាសា៊ាៃៃិមួយៗ

នៅឆលុេះរញ្ញចំងពីមុខ ិ សជាា័ិរាក្័រតាម័ំនណើររ័់អាសា៊ាននពល្ត ល់ច្ំនួននររេ ជនដដលក្ត្ូិបានទ្យទ្យួ ល
សាគល់ច្ុងនក្កា

ពិចារណានក្ជើ័នរ ី័នររេ ជន័ក្ោរ់សារលិ សទ្យាលយ
នរ៉េនិងសារលិ សទ្យាលយ

សទ្យាលយ រូ
ដដលអាច្ពក្ងីរការផ្លា័់រតររវាងសារលិ
ូ

អាសា៊ា

※ និរសា វក្រ ុមក្រឹរាវិ ស័យ អរ់រំនៅ័រលិ សទ្យាលយ រូ នរ៉េ http://english.kcue.or.kr HEAT
program Guidelines
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