ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ

សារលវិទ្យាល័យសាាយររៀង

&'

លេខៈ

សសរ

បទបញ្ជ
ា ផ្ទៃក្ង
នុ

នៅសាក្លវិទាល័យសាាយន ៀង

&'

១. និសសិតត្តូវមានអាកប្បកិ រិយាថ្លៃលរូ ន និងសម្តែងឲ្យល
ប្ុគគេិក និងប្រិសាានជុំ វិញ ល

ើញនូវការលោរពចំល ោះគណៈត្គប្់ត្គងសាស្ត្សាែចារយ

ើយលចោះម្លរកានូវវប្បធត៌ និងត្ប្ថ្ពណីជាតិឲ្យបានេអ មានចរិយា និង

សីេធត៌ត្តឹតត្តូវ។
២. និសសិតតត្តូវឲ្យមានភាពលសាមោះត្តង់ខាងប្ញ្ញា និងចំលណោះដឹងកនុងការលរៀនសូត្តលធវើកិចចការ និងកនុងលពេត្ប្ឡង
និសសិត ត្តូវត្ប្កាន់អាកប្បកិ រិយាថ្លៃលរូ ន តិនច តៃងោន តិនយក សំលៅឯកសារចូេប្នទប្់ត្ប្ឡង៘ និសសិតម្ដេ
បានត្ប្ត្ពឹតផ្
ែ យ
ទុ ពីប្ទប្ញ្ញាទំងលនោះត្តូវចាត់ទុកថាបានរំលោភលេើប្ទប្ញ្ញារប្ស់សាកេវិទាេ័យ ល

ើយនិសសិត

ទំងល ោះនឹងត្តូវប្ញ្ឈប្់ម្េងឲ្យត្ប្ឡង និងដាក់ជូនគណៈលតត្ប្លយាគសលត្តច។
៣. និសសិតត្តូវលោរពតាតរាេ់ប្ទដាាន និងប្ទប្ញ្ាតិលែ ផ្សងៗម្ដេបានលរៀប្ចំលឡើងលដាយសាកេវិទាេ័យ។
៤. ការជក់បា រី ការលសពលត្គឿងលញៀន លត្គឿងត្សវឹង ការរំខាន និង ការប្ងករឧប្សគគដេ់ការលរៀនសូត្តរប្ស់
អ្នកដថ្ទត្តូវបានហាតឃាត់លៅកនុងប្រិលវណសាកេវិទាេ័យ។
៥. ការេួចប្នៃំ
ឃាត់ជាដាច់ខាត ល

លកងត្ប្វ័ញ្ច ឬប្ំផ្ិច
ៃ ប្ំផ្លៃញត្ទពយសតបតែិសាកេវិទាេ័យ និងរប្ស់និសសិតត្តូវបានហាត
ើយនឹងត្តូវទទួេការវិនិច័យ
ឆ ពីត្កុតត្ប្ឹកាវិន័យរប្ស់សាកេវិទាេ័យ។

៦. ម្េបងសុីសងដាក់ត្បាក់ ឬតិនដាក់ត្បាក់ តិនអ្នុញ្ញាតឲ្យលកើតមានកនុងប្រិលវណសាកេវិទាេ័យលឡើយ។
៧. និសសិតត្តូវផ្ែេ់ពត៌មានដេ់កា រិយាេ័យសិកា លប្ើមានការប្ែរូ សាានភាពផ្លទេ់ខួ ៃនដូចជា
ពិ

លរៀប្អា

៍ ឬប្ែរូ អាសយដាានរប្ស់ខួ ៃន។
៨. និសសិតត្តូវបានហាតឃាត់កនុងការយកលត្គឿងផ្ទោះុ ឬឧប្ករណ៍ទង
ំ ឡាយណាម្ដេអាចប្ងករលត្ោោះថានក់

ចូេកនុងប្រិលវណសាកេវិទាេ័យ និងតិនអ្នុញ្ញាតឲ្យលប្ើកសលតៃងទូរស័ពច
ទ េ័តឲ្យឮខាៃង
ំ កនុងលមា៉ោងសិកាលឡើយ។
៩. និសសិតត្តូវចូេថានក់លរៀនលដាយមានរលប្ៀប្លរៀប្រយ លសងៀតសាងត់ និងមានសណា
ែ ប្់ធ្ននប្់េត
អ ុននឹងសាស្ត្សាែ
ចារយអ្លញ្ា ើញតកដេ់។
១០. និសសិតមានក់ៗមានកាតពវកិចចម្លរកាអ្ ត័យថានក់លរៀនរប្ស់ខួ ៃន និងប្ងក

រប្រិយាកាសលរៀនសូត្ត និង

សណា
ែ ប្់ធ្ននប្់េក
អ នុងលពេសាស្ត្សាែចារយកំពុងប្លត្ងៀន។
១១. លប្ើពុំមានសាស្ត្សាែចារយកនុងលពេលមា៉ោងលរៀន និសសិតត្តូវសវ័យសិកាកនុងថានក់ ឬចូេត្សាវត្ជាវកនុង
ប្ណា
ា េ័យលដាយតិនរំខានដេ់ការលរៀនសូត្តរប្ស់តិតភ
ែ កែិ ឬថានក់ជិតខាងលឡើយ។

សេចក្តីព្រាងៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្ុ ងសៅសាក្លវ
ន
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៍

១២. និសសិតតិនត្តូវជិោះលទចត្កយានយនែ ឬរលយនែលដាយលេបឿនលេឿនកនុងប្រិលវណសាកេវិទាេ័យជាដាច់
ខាត ល

ើយលោរពរលប្ៀប្រប្ប្ចរាចរកនុងប្រិលវណសាកេវិទាេ័យ និងយកលៅទុក ឬលផ្ញើ

ឲ្យមានរលប្ៀប្លរៀប្រយ

តាតកម្នៃងម្ដេបាន កំណត់។
១៣. និសសិតតិនត្តូវ ត
ំ ិតភ
ែ កែិ ឬប្ងប្អូនចូេកនុងប្នទប្់លរៀន ឬប្នទប្់សានក់លៅជាដាច់ខាត។
១៤. និសសិតតិនត្តូវលេងកីឡាកនុងលពេលមា៉ោងសិកា លជៀសវាងរំខានថានក់ម្ដេកំពុងលរៀន។
១៥. និសសិតត្តូវលចោះជួយប្ិទលភៃើង កង្ហារ កញ្ច ក់ ឬទវរប្នទប្់លរៀនលៅលពេចប្់លមា៉ោងសិកា។
១៦. និសសិតត្តូវរកាសាតគគីភាពរវាងតិតភ
ែ កែិ កតមករ ប្ុគគេិក តស្ត្នីរា
ែ ជការ សាស្ត្សាែចារយជាតិ និងអ្នែរជាតិ ឲ្យ
បានេអជានិចច។
១៧. លសៀវលៅសិកាត្សាវត្ជាវម្ដេបានខចីពីប្ណា
ា េ័យ ត្តូវម្លរកាឱ្យបានេអ និងសងប្ណា
ា េ័យ វិញតាត
ការកំណត់។
១៨. និសសិតទំងអ្ស់ត្តូវលសៃៀក ក់ឯកសណា
ា នរប្ស់សាកេវិទាេ័យកនុងប្រិលវណសាោជាដាច់ខាត។
- ចំល ោះនិសសិតប្ុរស ត្តូវ ក់អាវពណ៌ថ្ផ្ទលត

ឬពណ៌ស និងលខាលជើងម្វងពណ៌ទឹកប្៊ិច ឬពណ៌

ត្កល ៉ោ កាត់សក់ខៃី សតរតយ សាអតបាត។
- ចំល ោះនិសសិត រី ត្តូវ ក់អាវពណ៌ថ្ផ្ទលត

ឬពណ៌ស និងសំពត់លជើងម្វងពណ៌ទឹកប្៊ិច ឬពណ៌

ត្កល ៉ោ ។
១៩. និសសិតតិនត្តូវសរលសរអ្កសរ ឬគូសវាសលផ្សងៗលៅលេើតុ លៅអ្ី ទវរ ប្ងអួច កញ្ច ក់ ឬជញ្ញាង
ំ និងហាតម្

ក

េុប្លចាេ ឬសរលសរប្ម្នាតលេើលសចកែីជូនដំណឹង ឬលសចកែីត្ប្កាសលផ្សងៗម្ដេសាកេវិទាេ័យបានប្ិទផ្ាយ។
២០. រាេ់លមា៉ោងសិកា និសសិតតិនអ្នុញ្ញាតឲ្យទទួេទនអាហារ នំចំណី ម្ផ្ៃល

ើ លភសជាៈ សករត្ោប្់ សករលៅសូ

ឬ ជក់បា រីលៅកនុងថានក់លរៀន ប្នទប្់លសាតទសសន៍ ប្នទប្់កុំពយូទ័រ និងប្ណា
ា េ័យ។

ព្បការ ១៤: រព្ម្ិររិន័យ
រាល់អព
ំ ប្ី រប្ពឹត្រត រស់និសសិត្ដែលខុសពី វិន័យររស់សាកលវិទ្យាល័យ

នឹងប្ត្ូវទ្យទ្យួលទ្យណ្ឌកម្មវិន័យតាម្

កត្តិត្ទំងប្រំែូចខាងក្ប្ោតៈ
- កត្តិតទី ១ : ោរប្ពមាន
- កត្តិតទី ២ : ោរសតីរក្ទោស
- កត្តិតទី ៣ : ោរសតីរក្ទោសក្ោយមានោរចារកនុងសំណំល
ុ ិខិត្ផ្ទោល់ខួ លន
- កត្តិតទី ៤ : ោរលុរក្្
ម ោះក្ចញពីរញ្ជ ប្ី រឡង
- កត្តិតទី ៥ : ោរលុរក្្
ម ោះក្ចញពីរញ្ជ ីនិសសិត្
សាវយលរៀង, ថ្លងទី

ម្ខតី

ឆ្នំ២០១២

សារលវិទ្យាធិការ

សេចក្តីព្រាងៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្ុ ងសៅសាក្លវ
ន
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