ព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា
ព្កសួងអប់ ំ យុវជន និង កីឡា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហាកសព្រ

សាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង

&'

លេខៈ

សសរ

បទ្យបញ្ជាផ្ទៃកនុង
បស់បណាាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង
&'
ព្បកា ១:

រោលបំណង

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងល េះមា លោេបំណងរក្ា ូវសណ្ត
ា ប់ធ្ននប់ ក្នុងដំលណើរការគ្រប់គ្រង
បុរគេិក្ ិសសិត អ្នក្អា

ិងអ្នក្គ្ាវគ្ាវគ្រប់រូបឲ្យ មា វន ័

រលបបបលរបបរ

ិងការសិក្ាគ្ាវគ្ាវរបស់

គ្បក្បលោ គ្បសិទធភាពខពស់ លសចក្ាី

ផ្លៃលរូ ន ិង សីេធម៌េ។
អ
ព្បកា ២: រ ៉ ង

រ្ាើកា

បណ្ត
ា េ័ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបង លបើក្ទ្វារទទួេអ្នក្អា លធាើការសិក្ាគ្ាវគ្ាវលរបងរាេ់ផ្លៃ ិងអ្ ុលោម
លៅតាមគ្បតិទិ ឈប់សគ្មាក្គ្បចំឆ្នំរបស់រាជរោាភិបាេក្មពា
ុ ។ លមា៉ោងលធាើការមា ដូចខាងលគ្កាមៈ
- ផ្លៃច័ -ៃ លៅរ៍ : ពីលមា៉ោង ៧:៣០ ដេ់ ១១:០០ ិងពីលមា៉ោង ១៤:០០ ដេ់ ១៩:៣០
- ផ្លៃអាទិតយ
ព្បកា ៣:
១.

: ពីលមា៉ោង ៧:៣០ ដេ់ ១១:០០

កា ចូលអាន

បណ្ត
ា េ័ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបងលបើក្ទូោ ឲ្យអ្នក្អា គ្រប់រូបចូេអា លសបវលៅ ិង គ្ាវគ្ាវឯក្ារ

លទសងៗ។
២. អ្នក្អា គ្តូវបង្ហាញបណា បណ្ត
ា េ័

បណា សមាគេ់ខួ ៃ ឬអ្តាសញ្ជាណបណា ណ្តមួ

ដេ់បណ្ត
ា រក្ស មុ ចូេអា ។

៣. បណា បណ្ត
ា េ័ លគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ខចីលសបវលៅពីបណ្ត
ា េ័ ។ បណា ល េះលគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់តត ាមីខួ ៃ ប៉ោុលណ្ត
ា េះ
មិ អ្ ុញ្ជាតឲ្យអ្នក្ដផ្ទខចីល ើ ។
៤. បណា បណ្ត
ា េ័ មា សុពេភាពមួ ឆ្នំសិក្ា។ ក្នុងក្រណីបាត់ ាមីខួ ៃ គ្តូវរា ការណ៍ាបន្ទៃ ់ដេ់បណ្ត
ា រក្ស
លដើមបីសុំការលធាើប័ណាលមី។
៥. បណា បណ្ត
ា េ័ តដេមា សភាពលខៃច ឬរតែក្ ឹងពុំអ្ ុញ្ជាតឲ្យខចីលសបវលៅល ើ ។
ព្បកា ៤: សុវរថិភារ
១. រាេ់

កាតាប កាបូប ឬសមាារៈលទសងៗគ្តូវទុក្ក្នុងទូលទញើសមាារៈ លេើក្តេងតតក្ុំពយូទ័រ ួរផ្ដ (Laptop)។

សាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង អាសយដ្ឋានៈ ផលូវជាតលលខ
១ ភូ មិ ចំបក់ សង្កាត់ លចក ក្កុង ស្វាយលរៀង លខតត ស្វាយលរៀង ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា
ិ
ទូ រស័ ពទៈ 011 411 778 / 077 979 778 / 044 715 776

ទូ រស្វរៈ 044 715 778
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២. រាេ់ការបាត់បង់

វតថមា
ុ
តផ្មៃតដេោក្់ក្នុងកាតាប ឬ កាបូប បណ្ត
ា េ័

ឹងមិ ទទួេខុសគ្តូវល ើ ។

៣. អ្នក្អា គ្តូវបង្ហាញលសបវលៅ ិងសមាារៈលទសងៗតដេខចីដេ់បណ្ត
ា រក្សលៅចំណច
ុ តែក្លែរ មុ លពេចក្លចញពី
បណ្ត
ា េ័ ។
៤.

អ្នក្អា គ្តូវបា តែក្ ក្នុងក្រណីតដេបណ្ត
ា រក្ស េ់ល

ើញថា មា ការ សងស័ អ្ំពីការប ំេ
ៃ ួច ក្លសបវលៅ ឬ

ឯក្ារលចញពីបណ្ត
ា េ័ ។
ព្បកា ៥: អាកបបកិ ិយាកនុងបណាាល័យ
១. អ្នក្អា គ្តូវរក្ាភាពលសៃៀមាៃត់ សណ្ត
ា ប់ធ្ននប់េអ ឥរនយាបទផ្លៃលរូ ន ិងមា សុជីវធម៌ក្នុងបណ្ត
ា េ័ ។
២. ទូរស័ពគ្ៃ តូវបិទ ឬបិទសំល ងលរាទិ៍។ រាេ់ ការទំន្ទក្់ទំ ងតាមទូរស័ពៃ គ្តូវលធាើល ើងលោ មា សុជីវធម៌ លជបសវាង
ការរំខា ដេ់អ្ក្
ន ដផ្ទ។
៣. ហាមជក្់បា រីក្នុងបណ្ត
ា េ័ ។
៤. អ្នក្អា មិ គ្តូវបា អ្ ុញ្ជាតឲ្យ ក្អាហារ ំចំណី ិងលភសជាៈ (លេើក្តេងទឹក្ដប) ចូេក្នុងបណ្ត
ា េ័ ា
ោច់ខាត។
៥. ការលេង តេបងភានេ់ោក្់គ្បាក្់ ឬ មិ ោក្់គ្បាក្់គ្តូវបា ហាមាោច់ខាតក្នុងបណ្ត
ា េ័ ។
៦. អ្នក្អា មិ គ្តូវសរលសរអ្ក្សរ ឬរូស ចំណ្តំលេើលសបវលៅ តុ លៅអ្ី ទ្វារ បងអួច ក្ញ្ច ក្់ ឬជញ្ជាង
ំ ិងហាមតែក្ ឬ
េុបលចេ ឬ សរលសរតលមលេើលសចក្ាីជូ ដំណឹង ឬលសចក្ាីគ្បកាសលទសងៗតដេ មា ក្នុងបណ្ត
ា េ័ ាោច់ខាត។ ការ
លធាើលសបវលៅឲ្យរតែក្លោ លចតន្ទ ឬអ្លចតន្ទ ឹងគ្តូវទទួេការពិ ័

(ដូចក្នុងគ្បការ ១១ ចំណច
ុ ២)។

៧. លគ្កា លពេអា រួច អ្នក្អា គ្តូវទុក្លសបវលៅលៅលេើ “រលទេះរុញ” តដេក្ំណត់លោ បណ្ត
ា រក្ស។
៨. អ្នក្អា ពុំមា សិទធិក្ក្់ទុក្មុ

ូវតុ លៅអ្ី លសបវលៅ ក្ុំពយូទ័រ ិងសមាារៈដផ្ទលទបត លដើមបីលគ្បើគ្បាស់លៅលពេលគ្កា

លន្ទេះលទ។
ព្បកា ៦: កា ខ្ចីរសៀវរៅ
១.

ការខចីលសបវលៅ ឬឯក្ារលចញលគ្ៅ អ្ ុញ្ជាតបា

តតាស្ត្ាាចរយ ិង ិសសិតផ្ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបង

តដេមា បណា បណ្ត
ា េ័ ផ្ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបង។
២. អ្នក្អា ទូលៅអាច

អ្ ុញ្ជាតឲ្យខចីលសបវលៅ ឬឯក្ារលទសងៗ បា េគឹក្ណ្តមា បណា បណ្ត
ា េ័

ិងការក្ក្់គ្បាក្់

ូវតផ្មៃលសបវលៅាមុ ។
៣.

ចំល េះលសបវលៅ ឬឯក្ារតដេស មាគេ់លោ សញ្ជាគ្តាគ្ក្ែម “ហាមខច”ី ាឯក្ារពិលគ្ោេះ ិង ឯក្ារ

គ្ាវគ្ាវ អ្នក្អា អាចលគ្បើគ្បាស់បា តតក្នុងបណ្ត
ា េ័ ប៉ោុលណ្ត
ា េះ។ អ្នក្អា អាចលតច

មៃងក្នុងបណ្ត
ា េ័ បា លោ

បង់ផ្លៃ។
៤. លសបវលៅតមកេ់តដេលៅសេ់តត ១ក្ាេក្នុងបណ្ត
ា េ័

ឹងពុំអ្ ុញ្ជាតឲ្យអ្នក្អា ខចីបា ល ើ ។

សាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង អាសយដ្ឋានៈ ផលូវជាតលលខ
១ ភូ មិ ចំបក់ សង្កាត់ លចក ក្កុង ស្វាយលរៀង លខតត ស្វាយលរៀង ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា
ិ
ទូ រស័ ពទៈ 011 411 778 / 077 979 778 / 044 715 776
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ព្បកា ៧: ចំនួនរសៀវរៅ និង យៈររលផ្នកា ខ្ចីរសៀវរៅ
១. ាស្ត្ាាចរយាក្េវនទាេ័ ាា លរបងអាចខចីលសបវលៅបា ៥ក្ាេក្នុងរ ៈលពេ ១តខ។
២. អ្នក្អា អាចខចីលសបវលៅបលចចក្លទសក្នុងមួ លេើក្បា ២ក្ាេ ិងគ្ពឹតិប
ា គ្ត ឬ ទសសន្ទវដាី ២ចាប់។ ការខចីមា
រ ៈលពេពីរសបាាែ៍។ ក្រណីលេើក្តេងចំល េះ ិសសិតឆ្នំទី៤ រឺអ្ ុញ្ជាតឲ្យខចីលសបវលៅបលចចក្លទស ៤ក្ាេ ិងគ្ពឹតិប
ា គ្ត
ឬ ទសសន្ទវដាី ៤ចាប់ ក្នុងរ ៈលពេមួ តខ។ លសបវលៅ ឬឯក្ារគ្តូវបា អ្ ុញ្ជាតឲ្យខចីប បា
ា បីលេើក្។ តតក្នុងក្រណី
មា អ្នក្អា ដផ្ទលទបតគ្តូវការខចលី សបវលៅ ឬឯក្ារលន្ទេះតដរ បណ្ត
ា េ័ តគ្មូវឲ្យខចីប បា
ា តតពីរលេើក្ប៉ោុលណ្ត
ា េះ។
ព្បកា ៨: កា ថែ ការសៀវរៅ
អ្នក្អា មា កាតពាក្ិចចក្នុងការតលរក្ារាេ់លសបវលៅ ឬឯក្ារតដេខៃួ បា ខចី ិង គ្តូវគ្បរេ់សងវនញក្នុងសភាព
េអដូចលដើម។ មុ

ឹងខចីលសបវលៅ ឬឯក្ារ លចញ អ្នក្ខចីគ្តូវពិ ិតយលមើេទំព័រ រូបភាព ិងសភាពលទសងៗ៘ តដេមា

លៅក្នុងលសបវលៅឲ្យបា ចាស់ោស់ លែើ

ជូ ដំណឹងដេ់បណ្ត
ា រក្សអ្ំពីាថ ភាពលសបវលៅលន្ទេះ លដើមបីលជបសវាងការ

ភ័ គ្ា ច ំ។ បណ្ត
ា រក្សអាចគ្ពមា ចំល េះអ្នក្ខចីណ្តតដេមា ការលធាសគ្បតែសលេើការតលរក្ាលសបវលៅ។
ព្បកា ៩: កា រព្បើព្ាស់កុំរយូទ្យ័
ិសសិតមានក្់អាចលគ្បើគ្បាស់ក្ុំពយូទ័របា មួ លមា៉ោងក្នុងមួ ផ្លៃ

លដើមបីទុក្អាទិភាពដេ់ ិសសិតដផ្ទលគ្បើគ្បាស់ប ។
ា

ិសសិតតដេគ្តូវការលគ្បើគ្បាស់ក្ុំពយូទ័រ គ្តូវសុំការអ្ ុញ្ជាតពី បណ្ត
ា រក្សាមុ ។ រាេ់ការលគ្បើគ្បាស់ក្ុំពយូទ័រ
គ្បាស់ក្នុងលោេការណ៍តសាងរក្ពុទធិ ិងគ្បក្បលោ សីេធម៌ខពស់។ លៅលពេបញ្ច ប់ការង្ហរ

គ្តូវលគ្បើ

ិសសិត គ្តូវបិទក្ុំពយូទ័រ

តាមេំោប់េំលោ មុ លពេចក្លចញ។ មិ អ្ ុញ្ជាត ឲ្យផ្លៃស់បរូ ា ឧបក្រណ៍ (Mouse, Keyboard, Network...)
លោ ោម ការអ្ ុញ្ជាតពីបណ្ត
ា រក្សាោច់ខាត។
ព្បកា ១០: អន កទ្យទ្យួលខ្ុសព្រូវ
បណ្ត
ា េ័ ាតទនក្មួ ផ្ ការនយាេ័ គ្ាវគ្ាវ ិងអ្ភិវឌ្ឍ ៍ តដេមា

បណ្ត
ា រក្សាអ្នក្គ្រប់គ្រង ិង ទទួេ

ខុសគ្តូវផ្លៃេ់លេើដំលណើរការគ្បចំផ្លៃ។
ព្បកា ១១: កព្ម្ិររិន័យ
១. អ្នក្ខចី គ្តូវសងលសបវលៅ ឬឯក្ារលៅបណ្ត
ា េ័ វនញតាមកាេក្ំណត់ ដូចក្នុងគ្បការ ៧ លទើបអាចខចីលសបវលៅលមី
លទបតបា ។ ក្នុងក្រណីែួសផ្លៃក្ំណត់ អ្នក្ខចីគ្តូវបង់ពិ ័ ាទឹក្គ្បាក្់ចំ ួ ៣០០ លរបេ (បីរ

លរបេ) ក្នុងមួ ក្ាេ

ក្នុងរ ៈលពេមួ ផ្លៃ។
២. រាេ់ការបាត់បង់ ខូចខាត ឬរតែក្ លសបវលៅ ឬ ឯក្ារណ្តមួ

អ្នក្អា គ្តូវទិញសង ឬទទួេការផ្លក្ពិ ័ ា

ទឹក្គ្បាក្់លៅតាមតផ្មៃលសបវលៅលន្ទេះ។

សាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង អាសយដ្ឋានៈ ផលូវជាតលលខ
១ ភូ មិ ចំបក់ សង្កាត់ លចក ក្កុង ស្វាយលរៀង លខតត ស្វាយលរៀង ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា
ិ
ទូ រស័ ពទៈ 011 411 778 / 077 979 778 / 044 715 776

ទូ រស្វរៈ 044 715 778

អុ ៊ីមម៉លៈ info@sru.edu.kh
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៣. អ្នក្តដេបា េួច ក្លសបវលៅ ឬឯក្ារណ្តមួ

ឬក្៏េួចតែក្ទំព័រ គ្តូវទទួេការផ្លក្ពិ ័

(ដូចក្នុងគ្បការ

១១ ចំណច
ុ ២) ិងអាចគ្តូវបញ្ាូ ខៃួ លៅគ្ក្ុមគ្បឹក្ាវន ័ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបង។
៤. ការមិ លោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ត
ា េ័

ឹងទទួេបា ការ គ្ពមា ពីបណ្ត
ា រក្ស ក្នុងក្រណីធៃ ់ធរៃ

លន្ទេះ ឹង

គ្តូវបញ្ឈប់តេងឲ្យចូេបណ្ត
ា េ័ ។
៥. មុ

ឹងបញ្ច ប់ការសិក្ា ិសសិតគ្តូវសងលសបវលៅ ឬឯក្ារតដេបា ខចី

ចំ ួ ។ ាក្េវនទាេ័ ាា លរបង

គ្ត ប់មក្ បណ្ត
ា េ័ វនញឲ្យបា គ្រប់

ឹងមិ គ្បរេ់សញ្ជាបគ្ត ឬវនញ្ជាប បគ្តបញ្ជាក្់ការសិក្ា ដេ់ ិសសិតណ្តតដេ

លៅជំ ក្់លសបវលៅល ើ ។
ព្បកា ១២: សុរលភារ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងល េះមា គ្បសិទធិភាពអ្ ុវតាចប់ពីផ្លៃចុេះែតថលេខាល េះតលៅ។
ាា លរបង, ផ្លៃទី

តខ

ឆ្នំ ២០១០

សាកលវិទ្យា្ិកា

សាកលវិទ្យាល័យសាាយរ ៀង អាសយដ្ឋានៈ ផលូវជាតលលខ
១ ភូ មិ ចំបក់ សង្កាត់ លចក ក្កុង ស្វាយលរៀង លខតត ស្វាយលរៀង ក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា
ិ
ទូ រស័ ពទៈ 011 411 778 / 077 979 778 / 044 715 776

ទូ រស្វរៈ 044 715 778

អុ ៊ីមម៉លៈ info@sru.edu.kh
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