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 ព្ពះរាជាណាចព្ររមពជុា 

                  ជាតិ សាសនា ព្ពះមហារសព្ត 

    
 
សារលវិទាលយ័ សៅសអ៍ុ៊ីសថ៍សអយសសៀ 
UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA 
ការយិាលយ័ ថ្នន រ់សព្កាយបរញិ្ញា បព្ត      
 

ឧបសមព័នធ “ គ ”  
 

           
សត៊ីព៊ី 

និសរេបបទថ្នន រ់បរញិ្ញា បព្តជាន់ខ្ពស ់

444 

 

ដដើមបើផតល់ពងពយសយរលួលដល់រសរលរដលរនិដខេបបទ       គុណពងព និងរបលិទធពងព 
សាខលវទិាល័យ ដៅល៍អុើលថ៍ដអយដលៀ បានបដងកើតទរមង់បបបបទនិដខេបបទថ្នន ខ់បរញិ្ញា បរត
ជាន់ខ្ពល់ដូចខាងដររសម៖ 
 

មាតិកានិសរេបបទ 
១. រខបមុខ្ 
២. រខបបន្ទទ ប់ 
៣. ដលចខតើបថលងអំណរគុណ 
៤. មូលន័យលដងេប 
៥. អារមភខថ្ន 
៦. ដលចខតើធាន្ទអះអាងលតើពើរសរមិនលួចចមលងខមមលិទធិបញ្ញា  
៧. មាតិរស 
៨. បញ្ជ ើតារាង 
៩. បញ្ជ ើរូបពងព 
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១០. បញ្ជ ើររសហ្វខិ 
១១. បញ្ជ ើអខសររសត់ 
១២. ដលចខតើដផតើម 
១៣. រលំឹខរទឹលតើ 
១៤. វធិើសាស្រលតរសាវរជាវ 
១៥. លទធផលននរសររសាវរជាវ 
១៦. រសរវពិងគលទធផលរសាវរជាវ 
១៧. ដលចខតើលននិដ្ឋា ន និងរសរផតល់អនុសាលន៍ 
១៨. ឯខសារពិដររះ 
១៩. ឧបលមព័នធ 
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សារលវិទាលយ័ សៅសអ៍ុ៊ីសថ៍សអយសសៀ 

មហាវិទាលយ័សសដ្ឋរិចច ពាណិជ្ជរមម និងសទសចរណ៏ 

444 

 
 
 

ម៉ាន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

 

ការបណតុ ះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍបុគគលរិសៅ 
សណាឋ គារ រ  ម សម៉រ ៊ីន ន អងគរ 

 
 
និសរេបបទ                               

 
                
 
          

 
 
 
 
 
 
 

សសៀមរាប ២០១៨ 

គំរូរខបមុខ្និដខេបបទ 

Font: Khmer OS 

Muol Light, Size 13 

Font: Khmer OS Muol 

Light, Size 13 

Font: Khmer OS 

Muol Light, Size 14 

Font: Khmer OS Muol 

Light, Size 13 
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     សារលវិទាលយ័ សៅសអ៍ុ៊ីសថ៍សអយសសៀ 
មហាវិទាលយ័សសដ្ឋរិចច ពាណិជ្ជរមម និងសទសចរណ៏ 

444 

 
 

ម៉ាន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

ការបណតុ ះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍបុគគលរិសៅ 
សណាឋ គារ រ  ម សម៉រ ៊ីន ន អងគរ 

 
 
និសរេបបទ                                

 
 
 
                
 
 
 
          
 
 
    ព្គូ        

  
  

 

គំរូរខបបន្ទទ ប់របល់និដខេបបទ 
Font: Khmer OS Muol 
Light, Size 14 

Font: Khmer OS Muol 
Light, Size 13 

Font: Khmer OS Muol 
Light, Size 13 

Font Khmer OS Muol 
Light, Size 13 
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គណៈរមមការវាយតម្មៃនិសរេបបទថ្នន រ់បរញិ្ញា បព្តជាន់ខ្ពស ់
 
 
 
 ១. បណឌិ ត .................................... ........................................ ព្បធាន 
 
 
 ២. បណឌិ ត .................................... ........................................ ព្គូវាយតម្មៃទ៊ី ១ 
 
 
 ៣. បណឌិ ត .................................... ........................................ ព្គូវាយតម្មៃទ៊ី ២ 
 
 
 ៤. បណឌិ ត .................................... ........................................ សមាជ្រិ 
 
 
 ៥. បណឌិ ត .................................... ........................................ សលខារត់ព្ា 
 
 
 
តំណាងព្រសងួអប់រ ំយវុជ្ន និងរ៊ីឡា               សារលវិទាធកិារ  
            សារលវិទាលយ័ សៅសអ៍ុ៊ីសថ៍សអយសសៀ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ទំព័របន្ទទ ប់ពើរខបទើ២របល់និដខេបបទ 

Font: Khmer OS Muol 
Light, Size 13 

Font: 
Khmer 

OS 
Muol 
Light, 

Size 12 
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សសចរត៊ីថ្ថៃងអំណរគុណ  
(មិនដលើលពើ ១ ទំព័រ)  

 

 

អតថបទ 
 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវលរដលរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ លង់ទើបម៉រត ដៅដដើមខថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 ខាលទំព័រ អត់ដ្ឋខ់ដទដៅលនលឹខដនះរហូ្តដល់លនលឹខបញ្ជ ើអខសររសត់។ ដជើងទំព័រ រតូវលរដលរ 
ដលខ្ទំព័រជាអខសរអង់ដគលល(i) Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 រហូ្តដល់លនលឹខ 
បញ្ជ ើអខសររសត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font Khmer OS Moul light, 
Size 13 
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មូលន័យសសងេប 
(មិនដលើលពើ ១ ទំព័រ)  

 

 
អតថបទ 

 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវលរដលរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ លង់ទើបម៉រត ដៅដដើមខថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Moul light, 
Size 13 
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(មិនដលើលពើ ១ ទំព័រ)  

 

 
អតថបទ 

 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវលរដលរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ លង់ទើបម៉រត ដៅដដើមខថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Moul light, 
Size 13 
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សសចរត៊ីធានាអះអាងសត៊ីព៊ីការមិនលចួចមៃងរមមសទិិធបញ្ញា  
 

(មិនដលើលពើ ១ ទំព័រ)  
 

និលសតិរសាវរជាវរតូវចុះហ្តថដលខាដលើលិខិ្តអះអាងបដលមានគំរូដូចខាងដររសម៖ 
 
ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្ជានិលសតិននសាខលវទិាល័យ ដៅល៍អុើលថ៍ដអយដលៀ ជំន្ទន់ទើ….............……នន

មហាវទិាល័យ …………………………………………………ឯខដទល………………………........……… 
 
លូមធាន្ទ និងទទួលខុ្លរតូវទងំរលុងថ្ន ខ្លឹមសារននខិចចរសររសាវរសាវដនះពិតជាសាន នដផ្ទទ ល់ 

របល់ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្ពិតរបាខដបមន ដដ្ឋយរម នពាខ់ព័នធជាមួយនឹងខិចចរសររសាវរជាវរបល់អនខដផសង 
ដ ើយ។ លទធផលននរសររសាវរជាវបដលបានដលើខដ ើងដៅខនុងអតថបទដនះគឺថមើ ដហ្ើយពំុទន់មាន 
ជនណាមួយយខដៅដ របើ របាល់ ដៅខនុ ង និ ដ ខេ បបទ របល់ ដគ ដ ើយ។  ខំុ្្បាទ /ន្ទង  ខំុ្្ លូម 
ឯខពងពទងំរលុងថ្ន ដបើសាខលវទិាល័យ ពិនិតយដ ើញថ្នមានលួចចមលង ឬលួចបនលំខិចចរសររបល់ 
អនខដនទ ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្លូមទទួលដទលតាមរសរវនិិចឆ័យរបល់សាខលវទិាល័យ និងចាប់នន 
រពះរាជាណាចរខខមពុជា ។ 

 
ដលៀមរាប នថងទើ............បខ្...............ឆ្ន .ំ.................. 

ហ្តថដលខា និងដ ម្ ះ 
 
 

 

       ម៉ាន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

 

 

 

 

Font Khmer OS Moul light, Size 13 

Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
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មាតិកា 
            

                                   ទំព័រ 
សសចរត៊ីថ្ថៃងអំណរគណុ .............................................................................................. i 
មូលន័យសសងេប .......................................................................................................... ii 
សសចរត៊ីធានាអះអាងសត៊ីព៊ីការមិនលចួចមៃរមមសទិិធបញ្ញា  ........................................... iii 
មាតិកា ........................................................................................................................iv 

បញ្ជ ៊ីារាង .................................................................................................................vi 
បញ្ជ ៊ីរបូភាព ............................................................................................................... vii 
បញ្ជ ៊ីព្កាហ្វរិ ............................................................................................................. viii 
បញ្ជ ៊ីអរសរកាត់ ...........................................................................................................ix 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ១ ៖ សសចរត៊ីសផតើម ....................................................................................................... ១ 

១.១- លំន្ទបំញ្ញា  .................................................................................................... ១ 
១.២- ចំដណាទបញ្ញា  .............................................................................................. ២ 
១.៣- ដរលបំណង ................................................................................................ ២ 
១.៤- វសិាលពងព និងបដនខំណត់ ............................................................................. ២ 
១.៥- សារៈលំខាន់ននរសររសាវរជាវ ............................................................................ ៣ 
១.៦- រចន្ទលមព័នធនននិដខេបបទ ................................................................................. ៥ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ២ ៖ រលំរឹព្ទសឹត៊ី............................................................................................. ៦ 

២.១-  .................................................................................................................. ៦ 
២.១.១-  ...................................................................................................... ៧ 
២.១.២-  .................................................................................................... ១០ 
២.១.៣-  .................................................................................................... ១៥ 

២.២-  ............................................................................................................... ២០ 
២.២.១-  ................................................................................................... ២០ 
២.២.២-  ................................................................................................... ២៥ 

 
 

Font Khmer OS Muol Light, Size 13 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 12 
 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 12 
 

គមាល ត ១ Cm(Indentation: 1 cm) 
 

គមាល ត ២ Cm(Indentation: 2 cm) 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

តរមឹមដលខ្ទំព័រខាងដឆវង 
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ជ្ំពូរទ៊ី ៣ ៖ វិធ៊ីសាស្តសតព្សាវព្ជាវ  ...................................................................... ២៦ 

៣.១- បលង់រសាវរជាវ ............................................................................................. ២៦ 
៣.២- របដភទ និងរបភពទិននន័យ ........................................................................... ២៦ 
៣.៣- លំណាខគំរូ............................................................................................... ២៦ 
៣.៤- វធិើសាស្រលតរសាវរជាវ ..................................................................................... ២៦ 
៣.៥- វធិើសាស្រលតវពិងគទិននន័យ ................................................................................ ២៦ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ៤ ៖ លទធផលម្នការព្សាវព្ជាវ ............................................................... ២៨ 

៤.១- ................................................................................................................ ២៨ 
៤.១.១-  .................................................................................................... ៣២ 
៤.១.២-  ................................................................................................... ៣៥ 

៤.៣- ................................................................................................................. ៥៦ 
៤.២.១-  .................................................................................................... ៥៦ 
៤.២.២-  .................................................................................................... ៦០ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ៥ ៖ ការវិភាគលទធផលព្សាវព្ជាវ ................................................................. ៦៨ 

៥.១-  ................................................................................................................ ៦៨ 
៥.២-  ................................................................................................................ ៦៩ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ៦ ៖ សសចរត៊ីសននិដ្ឋឋ ន និងការផតលអ់នុសាសន ៍......................................... ៧៤ 

៦.១- ................................................................................................................ ៧៤ 
៦.២- ................................................................................................................ ៧៥ 

 
ឯរសារសយាង 
ឧបសមព័នធ  

 
 
 
 

 

រតូវដខឃ្លល  ១ Space មុន និងដររសយដលខ្ 
 

មុន និងដររសយចណុំចពើរគូលរតូវដខឃ្លល  
រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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បញ្ជ ៊ីារាង 
 
ចំណងសជ្ើង              ទំព័រ 

តារាងទើ ១ ៖  ..................................................................................................... ៥៧ 
តារាងទើ ២ ៖  ...................................................................................................... ៥៨ 
តារាងទើ ៣ ៖  ..................................................................................................... ៦៧ 
តារាងទើ ៤ ៖  ..................................................................................................... ៧២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
 

គមាល ត ១ cm (First line 1 cm) 
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បញ្ជ ៊ីរបូភាព 
 
ចំណងសជ្ើង             ទំព័រ 

រូបពងពទើ ១ ៖  ................................................................................................. ៥០ 
រូបពងពទើ ២ ៖  ................................................................................................. ៥៥ 
រូបពងពទើ ៣ ៖  ................................................................................................. ៦៨ 
រូបពងពទើ ៤ ៖  ................................................................................................. ៧៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

 

រតូវដខឃ្លល  ១ Space  
 តរមឹមទំពរ័ខាងដឆវង 
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បញ្ជ ៊ីព្កាហ្វរិ 
 

ចំណងសជ្ើង                           ទំព័រ 
ររសហ្វខិទើ ១ ៖  ................................................................................................ ៥៧ 
ររសហ្វខិទើ ២ ៖  ................................................................................................ ៥៩ 
ររសហ្ិវខទើ ៣ ៖ ................................................................................................ ៦២ 
ររសហ្វខិទើ ៤ ៖  ................................................................................................ ៦៥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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បញ្ជ ៊ីអរសរកាត់ 
 

អរសរកាត់ភាសាថ្ខ្មរ 
 

គ.រ.ម.  ៖ ទើលតើរសរគណៈរដាមស្រនតើ 
ផ.ល.ល. ៖ ផលិតផលខនុងរលុខលរុប 
ផ.យ.អ.ជ. ៖ បផនរសរយុទធសាស្រលតអភិវឌឍជាតិ 
 
អរសរកាត់ភាសាអង់គៃស 
 

ACC  : Accreditation Committee of Cambodia 
ADB  : Asian Development Bank 
MoH  : Ministry of Health 
MoEYS : Ministry of Education, Youth, and Sports 
NGO  : Non-Governmental Organization 
USEA : University of South-East Asia 
WB  : World Bank 
WTO  : World Trade Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 

Font: Khmer OS 
Siemreap, Size 12 

 

បញ្ជ ើអខសររសត់រតូវដរៀបតាមអខេររខមពើ ខ ដល់ អ ឬ A-Z 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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ទំហ្អំរសរ ម៉ូដ្អរសរ ទំហ្ពំ្រដ្ឋស 
និងរចនាសមព័នធរថ្នខ្ណឌ សព្បើព្ាសរ់នងុការសរសសរនិសរេបបទ 

 

និដខេបបទរតូវលរដលរដៅដលើទំព័របតមាេ ងននរខដ្ឋល A4 បដលមានរសរខំណត់ដូចខាងដររសម ៖ 
រ. រាលទពំ័រ នងិសជ្ើងទំព័រ (Header and Footer) 

ខាលទំព័រ និងដជើងទំព័ររតូវដ្ឋខ់ចាប់ជំពូខទើ ១ រហូ្តដល់បញ្ច ប់ជំពូខទើ ៦ នននិដខេបបទបុ៉ដណាណ ះ ។ 
ខាលទំព័ររតូវលរដលរដ ម្ ះសាខលវទិាល័យបដលដៅបផនខខាងដឆវងជាអខសរបខ្មរ Font: Khmer OS 
Siemreap, Size 9 និងខាងសាត ជំាអខសរអង់ដគលល Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 ។  ដជើងទំព័រលរមាប់ពាខយ 
”ទព័ំរទើ....នន.....” រតូវដរបើជាអខសរបខ្មរ Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 ចំបណខដលខ្ទំព័រជាអខសរបខ្មរ Font: 
Limon S2, Size 22 ។ រតូវខំណត់ខាលទំព័រដៅខនុងអតថបទ និដខេបបទចំនួន ១,១៧លង់ទើបម៉រត 
និងដជើងទំព័រចំនួន ០,៧២លង់ទើបម៉រត ។ 
ខ្. ការរំណត ់Margin 

Margin រតូវបានខណំត់ដូចខាងដររសម ៖ 

 
Margins:  

 Top   : 3.0 cm 
 Bottom : 3.0 cm 
 Left  : 3.5 cm 
 Right  : 1.5 cm 

 

គ. សខ្មរភាសា 
 លរមាប់ចណំងដជើងជពូំខ (ដៅចំខណាត ល)  Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 លរមាប់ចណំងដជើងរង     Font: Khmer OS Muol Light, Size 12 
 លរមាប់អតថបទ      Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 លរមាប់ Footnote      Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 
 រសរដរបើរបាល់លញ្ញា លរមាប់បញ្ញជ ខ់ឃ្លល ខ្លើៗដលើខទើ១ -), Size 12 
 រសរដរបើរបាល់លញ្ញា លរមាប់បញ្ញជ ខ់ឃ្លល ខ្លើៗដលើខទើ២ (Bullet) Font: Courier New (○), Size 12 
 រសរដរបើរបាល់លញ្ញា លរមាប់បញ្ញជ ខ់ឃ្លល ខ្លើៗដលើខទើ៣ (Square) Font: Wingdings (), Size 12 
 អខេរាវរុិទធរតូវយខតាមវចន្ទនុរខមលដមតចរពះលងឃរាជ ជនួ ណាត ដបាះពុមពដលើខទើ ៥ ឆ្ន  ំ ១៩៦៧ 
របល់ពុទធសាលនបណឌិ តជាដរល 

 ជំពូខនើមួយៗរតូវចាប់ដផតើមលរដលរដៅខនុងទព័ំរថមើ ។ 

Right Left 

Bottom 

Top 
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ឃ. ភាសាអង់សគៃស 
លរមាប់ពងសាអង់ដគលលរតូវដរបើរបាល់របដភទអខសរ និងទហំ្ដូំចខាងដររសម ៖ 
 ចំណងដជើងរង Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ចំណងដជើងតូច Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ចំណងដជើងអតថបទ Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 រសរដរបើរបាល់ Footnote ដដ្ឋយ Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 ។ 

ង. រចនាសមព័នធរថ្នខ្ណឌ  
រចន្ទលមព័នធខថ្នខ្ណឌ ដូចខាងដររសម ៖ 
 ពើខថ្នខ្ណឌ មយួដៅខថ្នខ្ណឌ មួយដទៀត រតូវលរដលរជាប់រន ដដ្ឋយពុំមានរលំងបន្ទទ ត់ 
 ចូលបន្ទទ ត់ 1 Tab ដលមើ ១ ល.ម. លរមាប់បន្ទទ ត់ដបូំងននរសរចាប់ដផតើមខថ្នខ្ណឌ ថមើ  
 តរមឹមដលមើដឆវងសាត  ំ(Justify)  
 អខសរពើមួយបន្ទទ ត់ដៅមួយបន្ទទ ត់មួយដទៀតដរបើ Single line spacing 
 រតូវដរបើរបាល់ដលខ្បខ្មរជាដ្ឋច់ខាតលរមាប់លរដលរដៅខនុងអតថបទននដលៀវដៅនិដខេបបទ ។ 

ច. ការសាះពមុព 
 រតូវដបាះពុមពដដ្ឋយម៉ាលុើន Laser និងរតូវរខាទំហ្ំរខដ្ឋល A4 ដដ្ឋយមិនចាបំាច់រសត់តរមឹមដ ើយ ។ 

រសរដបាះពុមពរតូវបានដធវើដ ើងចំនួន ៣ ដលើខ ៖ 
 ដលើខទើ ១ លរមាប់ សាស្រសាត ចារយដនឹ្ទ ំ រតួតពិនិតយ នងិបខលមអបឋមបដលរតូវដបាះពុមពដលៀវដៅលដមម  
ធមមតាចំនួន ១ ខាល 

 ដលើខទើ ២ លរមាប់ អ.គ.គ.ត.ល.ល រតតួពិនតិយ និងបខលមអបឋមបដលរតូវដបាះពុមពដលៀវដៅលដមម ធមមតា 
ចំនួន ១ ខាល 

 ដលើខទើ ៣ លរមាប់ខមកល់ទុខដៅសាខលវទិាល័យ និងន្ទយខដ្ឋា នរសាវរជាវវទិាសាស្រលតបន្ទទ ប់ពើ 
រសរបខលមអដលើខចុងដររសយរចួ បដលរតូវដបាះពុមពដលៀវដៅនិដខេបបទជាពណ៌ធមមជាតិចំនួន ៣ ខាល ។ 

ឧទហ្រណ៍ ៖ ខាល និងដជើងទំព័ររតូវលរដលរដូចខាងដររសម ៖ 
 
 

សាខលវទិាលយ័ ដៅលអុ៍ើលថដ៍អយដលៀ                                                            UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA 

 

 
 
 

ទំព័រទើ 20 នន 40 
 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 

Font: Limon S2, Size 22 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
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ជ្ំពូរទ៊ី ១ 
សសចរត៊ីសផតើម 

 
១.១- លនំាបំញ្ញា  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
១.២- ចំសណាទបញ្ញា   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
១.៣- សគារ លបំណង 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

 
 
 
 

គមាល ត ១ cm (First line 1 cm) 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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ជ្ំពូរទ៊ី ២ 
រលំរឹព្ទឹសត៊ី 

 

២.១- ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 

២.២- ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 

២.២.១- …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
២.២.២- ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
រ. ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

គមាល ត ១ cm (First line 1 cm) 
 

មិនរតូវលរដលររលំងបន្ទទ ត់ដទ 

រតូវដខឃ្លល  ១Space 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រតូវដខឃ្លល  ១Space 
 



ទំពរ័ទ ី20 នៃ 36 

 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………។ 
o …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ខ្. ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………។ 
o …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

គមាល ត 2 cm (Indentation 2 cm, Hanging 0.5 cm)  
 

គមាល ត 3 cm (Indentation 3 cm, Hanging 0.5 cm)  
 

Font: Khmer OS Moul light, Size 12 

 រតូវដខឃ្លល  0.៥ Cm (Hanging: 0.5) 

Indentation: 1 Cm 



ទំពរ័ទ ី21 នៃ 36 

ការបង្ហា ញព្បភពឯរសារ 
 

១. ការបង្ហា ញព្បភពឯរសារសៅរនងុអតថបទ (In-Text Citation) 

 រសរបយសា ញរបភពឯខសារដៅខនុ ងអតថបទ និលសិតមានជំ ដ រ ើល  ២ ខនុ ងរសរដខរលងអតថបទគឺ 
និលសតិអាចលរដលរដៅខាងមុខ្ឃ្លល  ឬដៅខាងចុងឃ្លល ននខថ្នខ្ណឌ ដូចខាងដររសម ៖  
 

១.១- ការដ្រព្សង់អតថបទព៊ីសសៀសៅពុមព 
របភពឯខសារបដលបានយខមខដរបើរបាល់ដដើមបើដខរលង់អតថបទពើដលៀដៅរបល់អនខនិពនធណាមួយ 

ដដើមបើររំទគំនិតដៅខនុងនិដខេបបទ។ របភពឯខសាររតូវបានបយសា ញដូចខាងដររសម ៖ 
 

១.១.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 
 លរមាប់ផតល់ជាឯខសារដោងដៅដដើមឃ្លល  រតូវលរដលរដរតតន្ទម ន្ទមរបល់អនខនិពនធ ដខឃ្លល  
ដបើខវងរខចខ ឆ្ន ដំបាះពុមព ដខឃ្លល  ដលខ្ទំព័រ បិទវង់រខចខវញិ នឹងរតូវលរដលរដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font 
Khmer OS Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់៖ រល់ បុ៊នធើ (ឆ្ន  ំ២០១៧ ទព័ំរទើ ២) 
o លរមាប់អនខនពិនធបដលមានពើរន្ទខ់៖ រល់ បុ៊នធើ និង យើ សាមឌើ (ឆ្ន  ំ២០១៥ ទំព័រទើ ២០-២២) 
o លរមាប់អនខនពិនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទខ់ដ ើងដៅ៖ រច ងឹ លុដមធា រច ងឹ លខមសើ និង        
ហ៊្យ ភើរខស (ឆ្ន  ំ២០១៦ ទព័ំរទើ ១-២)  

o រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់ដ ម្ ះសាថ ប័នបដលដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ៖ ធន្ទររ 
ដអលុើលើដ្ឋ ភើអិលលុើ (ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ២៥)    

ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
រល់ បុ៊នធើ និង យើ សាមឌើ (ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១-២) បានដពាលថ្ន រសររគប់រគងធនធានមនុលស 

គឺជាដំដណើ រននរសរខំណត់តរមូវរសរធនធានមនុលស រសរដរជើលដរ ើល និងរសរលរមិតលរមាំង រសរអភិវឌឍ 
រសរដលើខទឹខចិតត  រសរវាយតនមល  រសរតបលនង និងរសរបបងបចខដពលដវលាដល់បុគគលិខដដើមបើលដរមច 
បានដរលបំណងរបល់អងគពងព ។ 

 លរមាប់ផតល់ជាឯខសារដោងដៅខាងចុងឃ្លល  រតូវលរដលរដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយលរដលរដរតតន្ទម 
ន្ទមរបល់អនខនិពនធ  ដខឃ្លល  ឆ្ន ំដបាះពុមព  ដខឃ្លល និងដលខ្ទំព័ រ  និងរតូ វលរដលរខនុ ង 
ខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (រល់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ២) 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់(រល់ បុ៊នធើ និង យើ សាមឌើ ឆ្ន  ំ២០១៥ ទព័ំរទើ ២០-២២) 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទខ់ដ ើងដៅ (រច ងឹ លុដមធា រច ងឹ លខមសើ និង ហ៊្យ 
ភើរខស ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ១-២)  
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o រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់ដ ម្ ះសាថ ប័នបដលដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទព័ំរ (ធន្ទររ 
ដអលុើលើដ្ឋ ភើអិលលុើ ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ២៥)    

ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
រសររគប់រគងធនធានមនុលស គឺជាដំដណើ រននរសរខំណត់តរមូវរសរធនធានមនុលស រសរដរជើលដរ ើល និង រសរ 

លរមិតលរមាងំ រសរអភិវឌឍ រសរដលើខទឹខចិតត រសរវាយតនមល រសរតបលនង និងរសរបបងបចខដពលដវលាដល់ 
បុគគលិខដដើមបើលដរមចបានដរលបំណងរបល់អងគពងព (រល់ បុ៊នធើ និង យើ សាមឌើ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១-២)។ 
 

១.១.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគៃស 
 លរមាប់ផតល់ជាឯខសារដោងដៅដដើមឃ្លល  រតូ វលរ ដលរឯខសារដោងដដ្ឋយដ្ឋខ់ដខប ៀល 
បន្ទទ ប់ពើន្ទមរតខូលរបល់អនខនិពនធ (Last Name) ដបើខវង់រខចខ ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋខ់ដខបៀលដខឃ្លល  ំ
ដលខ្ទំព័ររួចបិទវង់រខចខវញិ និងរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS 
Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់៖ Komisar (2009, p. 13-14) 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់៖ Strunk and White (2008, p. 202) 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបើន្ទខ់៖ Wynken, Blynkin, and Nodd (2008, p. 56) 
o ដដើមបើចងអុលបយសា ញអនខនពិនធបដលដលើលពើ៣ន្ទខ់ដដ្ឋយដរបើពាខយ៖ Robson et al. (2008, p. 48) 
o រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់ដ ម្ ះសាថ ប័នបដលបានដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព នងិដលខ្ទំព័រ៖ World 

Bank (2016, p. 51) 
Graen and Uhl-Bien (1998, p. 20) stated the value of high-quality leader-

member relationships in organizations. Moreover, a high-quality exchange 
relationship requires both parties to accept their mutual interests and agree to 
pursue shared superordinate goals. 
 

 លរមាប់ផតល់ជាឯខសារដោងដៅចុងឃ្លល  រតូវលរដលរឯខសារដោងដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយដ្ឋខ់ 
ដខបៀលបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតខូលរបល់អនខនិពនធ (Last Name) ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋខ់ដខបៀលបន្ទទ ប់ពើឆ្ន  ំ
និងដលខ្ទំព័រ និងបយសា ញរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 
12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (Komisar, 2009, p. 13-14) 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់ (Strunk & White, 2008, p. 202) 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបើន្ទខ់ (Wynken, Blynkin, & Nodd, 2008, p. 56) 
 ដដើមបើចងអុលបយសា ញអនខនពិនធបដលដលើលពើ៣ន្ទខ់ ដដ្ឋយដរបើពាខយ et al :(Robson et al., 2008, p. 48) 
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 ដដើមបើចងអុលបយសា ញរសរយសរខុ្លៗរន ដដ្ឋយអនខនិពនធបតមួយដៅខនុងឆ្ន ដំបដល (Asher, 2006a, p. 51) 
(Asher, 2006b, p. 14) 

 រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់ដ ម្ ះសាថ ប័នបដលបានដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទព័ំរ(World Bank, 
2016, p. 51) 
ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាអង់គលល 

Scholar research categorized the relationship leaders could have with their 
subordinates into two groups: the in-group “high-quality exchange” and the out-
group “low-quality exchange” (Fisk & Friesen, 2012, p. 35). 

បញ្ញជ រ់៖  លរមាប់រសរបយសា ញរបភពដខរលងអតថបទបដលដរបើ របាល់រ ដបៀបលរដលរ ដៅដដើមឃ្លល  
រតូវដរបើរបាល់រលបតាមរសរបណន្ទខំាងដលើ ។ 
 
១.២- ការដ្រព្សង់អតថបទព៊ីសសៀសៅនិសរេបបទរបសអ់នរព្សាវព្ជាវមនុៗ 

របភពឯខសារបដលបានយខមខដរបើរបាល់ដដើមបើដខរលង់អតថបទពើដលៀដៅសាណារបល់អនខរសាវរជាវមុនៗ 
ណាមួយបដលបានដខរលង់ពើអនខនិពនធដដើមណាមួយ ដដើមបើររំទគំនិតដៅខនុងនិដខេបបទ។ របភពឯខសាររតូវ 
បានបយសា ញដូចខាងដររសម ៖ 
 
១.២.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 

 ផតល់ជាឯខសារដោងដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយលរដលរដរតតន្ទម ន្ទមរបល់អនខរសាវរជាវ ដខឃ្លល  
ឆ្ន ដំបាះពុមព ដខឃ្លល និងដលខ្ទំព័រ ដខរលង់ពើ ដខឃ្លល  ដ ម្ ះអនខនិពនធដដើម ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ 
ដហ្ើយរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ 
ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅនដិខេបបទដូចខាងដររសម ៖ 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (លុិន មខរា ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១៥ ដខរលង់ពើ រល់ បុ៊នធើ 
ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ៨) 

 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់ (បហ្ម លើថូ និង ប៊ន លុខ្រ ឆ្ន  ំ ២០១៦ ទំព័រទើ ២០-២២ 
ដខរលង់ពើ Smith. Jr, 2015, p. 110) 

 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទខ់ដ ើងដៅ(លន លំ ដឈើយ ដលដ្ឋា  ដយឿន លុភ័រខ និង ដមឿន 
ដ្ឋវ៉ាន់ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទព័ំរទើ ១៥ ដខរលង់ពើ Strunk & White, 2008, p. 202)  

 

ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
រសររគប់រគងធនធានមនុលស គឺជាដំដណើ រននរសរខំណត់តរមូវរសរធនធានមនុលស រសរដរជើលដរ ើល និង រសរ 

លរមិតលរមាងំ រសរអភិវឌឍ រសរដលើខទឹខចិតត រសរវាយតនមល រសរតបលនង និងរសរបបងបចខដពលដវលាដល់ 
បុគគលិខដដើមបើលដរមចបានដរលបំណងរបល់អងគពងព (លុិន មខរា ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១៥ ដខរលង់ពើ រល់ 
បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ៨) ។ 
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១.២.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគៃស 
 ផតល់ជាឯខសារដោងដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយដ្ឋខ់ដខបៀលបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតខូលរបល់អនខនិពនធ (Last 

Name) ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋខ់ដខបៀលបន្ទទ ប់ពើឆ្ន នំិងដលខ្ទំព័រ ដខរលងពើ  ដខឃ្លល  ដ ម្ ះអនខនិពនធដដើម 
ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ ដហ្ើយរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, 
Size 12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (Komisar, 2009, p. 13-14  cited from Tierney, 

Farmer, & Graen, 1999, p. 175 ) 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់ (Strunk & White, 2008, p. 202 cited from Tierney, 

Farmer, & Graen, 1999, p. 115) 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបើន្ទខ់ (Wynken, Blynkin, & Nodd, 2008, p. 56 cited from 

Tierney, Farmer, & Graen, 1999, p. 180) 
 ដដើមបើចងអុលបយសា ញអនខនិពនធបដលដលើលពើ៣ន្ទខ់ ដដ្ឋយដរបើពាខយ et al :(Robson et al., 2008, p. 

48 cited from Tierney, Farmer, & Graen, 1999, p. 187) 
ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាអង់គលល 

For instance, high-quality relationships enforce more creativity compared to 
low-quality relationships because employees are more concentrated on their 
challenging and difficult tasks in the work place. In addition, in high-quality 
relationships, employees take higher risks, higher task-elated recognition, support, 
and appreciation (Komisar, 2009, p. 13-14 cited from Tierney, Farmer, & Graen, 
1999, p. 175). 

 
១.៣- ការដ្រព្សង់អតថបទព៊ីសគហ្ទំព័រ 

របភពឯខសារបដលបានដរបើរបាល់ដដើមបើដខរលង់អតថបទពើដគហ្ទំព័ររបល់អនខនិពនធ រខុមហុ៊្ន អងគរសរ 
សាថ ប័នរដា លមាគមន៍ ឬគណៈខមមរសរណាមួយ ដដើមបើររំទគំនិតដៅខនុងនិដខេបបទ។  

រសរដខរលងអតថបទពើដគហ្ទំព័របដលអនុញ្ញា តឲ្យដ្ឋខ់បញ្ចូ លបានលុះរតាបតជាដគហ្ទំព័រផលូវរសររបល់ 
សាថ ប័នណាមួយបដលមានរសរទទួលសាគ ល់ដូចជា ៖ 

 ដគហ្ទំព័រផលូវរសររបល់សាថ ប័នបដលនលិសតិចុះរសាវរជាវ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវរសររបល់សាថ ប័នរដាននរពះរាជាណាចរខខមពុជា ឬរបល់របដទលដផសងណាមយួ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវរសររបល់សាថ ប័នអនតរជាតណិាមួយ 
 ដគហ្ទំព័របដលមានអនខនពិនធ ឬគណៈខមមរសរនិពនធរតឹមរតូវ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវរសររបល់រខមុហុ៊្ន ។ 
រសរបយសា ញរបភពដខរលង់ដៅខនុងអតថបទនិដខេបបទរតូវដរៀបចំដូចខាងដររសម ៖ 
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១.៣.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 
 ផតល់ជាឯខសារដោងដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយលរដលរដរតតន្ទម ន្ទមរបល់អនខនិពនធ ដខឃ្លល  
ឆ្ន ដំចញផាយ និងរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 
12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដគហ្ទព័ំររបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (រល់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៧)  
 រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់សាថ នប័ន និងឆ្ន ដំចញផាយ(ធន្ទររ ដអលុើលើដ្ឋ ភើអិលលុើ ឆ្ន  ំ២០១៧) 
ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
ដដើមបើចូលរមួចំបណខអភិវឌឍដលដាខិចចជាតិ តាមរយៈរសរបដរមើជូននូវដលវាធន្ទររ របខបដដ្ឋយបដចចខវជិាជ

ទំដនើបទន់លម័យ ឆ្ប់រហ័្ល និងមានលុវតថិពងពខ្ពល់ ធន្ទររដអលុើលើដ្ឋបានបដងកើតនូវដលវាទំដនើបគឺ ដអលុើលើដ្ឋ 
យូនើធើ(ធន្ទររ ដអលុើលើដ្ឋ ភើអិលលុើ ឆ្ន  ំ២០១៧)។ 

 
១.៣.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគៃស 

 ផតល់ជាឯខសារដោងដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយដ្ឋខ់ដខបៀលបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតខូលរបល់អនខនិពនធ (Last 
Name) ឆ្ន ដំចញផាយ និងរតូវលរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, 
Size 12(លូមដមើលគំរូ ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅរបល់អនខនពិនធដូចខាងដររសម ៖ 
លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (Sutevski, 2017) 
 លរមាប់អនខនិពនធបដលមានពើរន្ទខ់ (Strunk & White, 2008) 
 រម នអនខនិពនធ ៖ ដ្ឋខ់ដ ម្ ះសាថ ប័ន ឆ្ន ដំចញផាយ (Wikipedia, 2017) ។  

 
ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាអង់គលល 

Leadership is both a research area and a practical skill encompassing the 
ability of an individual or organization to "lead" or guide other individuals, teams, or 
entire organizations. The literature debates various viewpoints: contrasting Eastern 
and Western approaches to leadership and also (within the West) US vs. European 
approaches. US academic environments define leadership as "a process of social 
influence in which a person can enlist the aid and support of others in the 
accomplishment of a common task". Leadership seen from a European and non-
academic perspective encompasses a view of a leader who can be moved not only 
by communitarian goals but also by the search for personal power (Wikipedia, 
2017). 
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១.៤- ការដ្រព្សង់អតថបទចាប ់
របភពឯខសារបដលបានដរបើ របាល់ដដើមបើដខរលង់អតថបទពើចាប់ន្ទន្ទ ដដើមបើរំរទគំនិតដៅខនុ ង 

និដខេបបទរតូវបានបយសា ញដូចខាងដររសម ៖ 
 លរមាប់រសរដខរលងដចញពើដលៀវដៅចាប់បដលបានដបាះពុមព រតូវផតល់ជាឯខសារដោងដៅខនុង 
វង់រខចខ ដដ្ឋយលរដលរដ ម្ ះអនខនិពនធ ដខឃ្លល  ឆ្ន ដំបាះពុមព ដខឃ្លល  និងដលខ្ទំព័រ និងរតូវ 
លរដលរខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ 
ខាងដររសម)។ 

ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើដលៀវដៅពុមពដូចខាងដររសម ៖ 
o លរមាប់អនខនិពនធបដលមានបតមួយន្ទខ់ (គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៤ ទំព័រទើ ៥២) 
o លរមាប់អនខនពិនធបដលមានពើរន្ទខ់ដ ើង (បហ្ល ចំដរ ើន និង គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១១ ទព័ំរទើ ៧៥) 

 
ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
លហ្ខមមលិទធិខរ គឺជាអនខបដងកើតរខុមហុ៊្នលហ្ខមមលិទធិ  ឬអាចនិោយបានថ្នជាមាច ល់រខុមហុ៊្ន 

លហ្ខមមលិទធិ (គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៤ ទំព័រទើ ៥២) ។ 
 
 លរមាប់រសរដខរលងដចញពើលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយុតតន្ទន្ទ(ឯខសារចាប់)រតូវផតល់ជាឯខសារដោង 
ដៅខនុងវង់រខចខ ដដ្ឋយលរដលរដ ម្ ះចាប់/រខម ដខឃ្លល  ឆ្ន អំនុម័តដរបើរបាល់ ដខឃ្លល និងមារត 
និងរតូវលរដលរ ខនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបាល់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(លូមដមើលគំរូ 
ខាងដររសម)។ 

 
ឧទហ្រណ៍លរមាប់រសរដខរលង់ពើចាប់ន្ទន្ទរបល់រពះរាជាណាចរខខមពុជាដូចខាងដររសម ៖ 
អំ ដពើ រលួចគឺជាអំ ដពើ ដខហូ្ត ដដ្ឋយទុចច រ តិ នូ វ រទព យលមបតតិ  ឬ វតថុ ដ ផ សង ដទ ៀត របល់អនខដ នទ 

តាមរគប់មដធាបាយខនុងដរលបំណងយខមខដធវើជាខមមលិទធិរបល់ខ្លួន(រខមរពហ្មទណឌ  ឆ្ន  ំ២០០៩ មារតា 
៣៥៣) ។ 
 
១.៥- ការដ្រព្សងស់មត៊ីផ្ទទ ល ់

របភពឯខសារបដលបានដរបើរបាល់ដដើមបើដខរលង់លមតើផ្ទទ ល់របល់វាគមិនណាមួយដដើមបើររំទគំនិតដៅខនុង 
និដខេបបទរតូវបយសា ញរបភពដូចខាងដររសម ៖ 

 រសរដខរលង់លំដើផ្ទទ ល់រតូវដ្ឋខ់ដៅខនុងអពភនតរលញ្ញា  (“………….”)  
 ហាមរសរដរបើរបាល់រសរដខរលង់លំដើចនំួន ៣ ដងដៅខនុងមយួទំព័រ 
ខរណើ ដខរលង់លំដើបវងដលើលពើ ៣ បន្ទទ ត់ រតូវលរដលរខនុងខថ្នខ្ណឌ មួយដ្ឋច់ដដ្ឋយប ខដដ្ឋយដរបើ 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 និងលរដលរចូលបន្ទទ ត់លងខាងចនំួន ២ លង់ទើបម៉ត (ដៅចខំណាត ល 
លនលឹខ)។ 
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ឧទហ្រណ៍របភពឯខសារជាពងសាបខ្មរ 
លដមតចអគគមហាដលន្ទបតើដតដជា ហុ៊្ន បលន មានរបសាលន៍ថ្ន ៖ 

 
 

 
 
ឧទហ្រណ៍ជាពងសាអង់គលល 

 
 

 
 
២. ឯរសារសយាង  

ឯខសារដោង (References)រួមមានរបភពលិខារទឹលតើទងំអល់បដលបានដោងដៅខនុងរបាយរសរណ៍ 
រសាវរជាវ ។  ឯខសារ ដោងរតូវលរដលរដៅទំព័រថមើ និងដរៀបចំតាមលំដ្ឋប់អខសរដដ្ឋយបផអខដលើន្ទមរតខូលរបល់ 
អនខនិពនធ ។ របលិនដបើឯខសារដោងដរចើន បតអនខនិពនធបតមួយ រតូវដ្ឋខ់តាមអខេររខមរបល់ឯខសារដន្ទះ ។ 
បន្ទទ ត់ទើ ១ ននឯខសារដោងនើមួយៗ រតូវចាប់ដផតើមពើខាងដឆវងនដ និងបន្ទទ ត់បដលដៅលល់រតូវចូលបន្ទទ ត់ ១ 
លង់ទើបម៉រត ។ ដលៀដៅដោងបដលអនុញ្ញា តឲ្យដរបើរបាល់បានលុះរតា ៖ 

 ដលៀវដៅពុមពបដលមានរសរដបាះពុមពផាយជាសាធារណៈ និងមានដរាងពុមពចាល់លាល់ 
 ដលៀវដៅចងរខង និងដបាះពុមពផាយដដ្ឋយសាខលវទិាល័យ ដៅល៍អុើលថ៍ដអយដលៀ។ 
ខាងដររសមដនះ គឺជាព័ត៌មានចាបំាច់លរមាប់ដរៀបចំឯខសារដោង ៖ 

រ. សសៀវសៅ  
លរមាប់អនខនពិនធបតមាន ខ់ ៖ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 

ដៅដលើពិភពដលាខ ដរៅពើប៉ុលពតអតម់ាននរណាមយួខំណតប់ានដទ ប៉ុល ពត ខំណតប់ានទុខ 
មនុលសឲ្យលលបដខ ដធវើឆ្ន ងំប៉ុន្ទម នន្ទខ់ ទុខមនុលសឲ្យដធវើជើដលខ្១ ប៉ុន្ទម នន្ទខ ់ ដរៅពើដនះរតូវដធវើពលខមម 
រពះលងឃរតូវលឹខ ដហ្ើយឲ្យតាញបងគើចាល់ៗ  រលើដៅដមើលដខមងតូចៗ ប៉ុបនតរបបទើផារដលរ ើ រដា 
មិនអាចខំណតប់ានដទ (ដខរលង់ដចញពើរសបលតដរសះលនតិពងព ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផាយនថង 
រពហ្លបតិ៍ទើ១០ បខ្ខញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០០៩ ទំពរ័ទើ ១)។ 

 

Micelle (1993) found the following:  
 The “placebo effect,” which had been verified in previous studies, disappeared when 
behaviors were studied in this manner. Furthermore, the behaviors were never 
exhibited again, even when real drugs were administered. Earlier studies (e.g., 
Abdullah, 1984; Fox, 1979) were clearly premature in attributing the results to a 
placebo effect (APA Block Quotation format 21 Jan, 2008, p12). 
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 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
យិន ដឆងល៊ន ៖ បទពិដសាធន៍ និងអាថ៍ខំបាំងននរបបខមពុ ជារបជាធិបដតយយ ដបាះពុមពដលើខទើ ១  

ឆ្ន  ំ២០០៩ ដរាងពុមពអងគរ រាជធានើភនំដពញ ។ 
 
ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Coulter, M. (2008). Strategic Management (4th ed.). United States of America: Pearson 

Prentice Hall. 
 
អនខនពិនធពើរន្ទខ់ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
លុ៊៊ុំ លុចិន្ទត  និងលន ចាន់ ៖ រសរដធវើបផនរសរអាជើវខមមធុនតូច ដបាះពុមពដលើខទើ ១ ឆ្ន  ំ២០០៨ ដរាងពុមពអងគរ 

រាជធានើភនំដពញ។ 
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ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួនរបល់អនខនិពនធ 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Pearce II, A., & Robinson, Jr. B. (2009). Strategic Management (11th ed.). Singapore: 

McGraw-Hill. 
 
អនខនពិនធបើ បនួ ឬរបានំ្ទខ់ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រច ឹង លុដមធា រច ឹង លខមសើ និង ហ៊្យ ភើរខស ៖ បផនរសរអាជើវខមម ដបាះពុមពដលើទើ២ ឆ្ន  ំ២០០៨ 

ដរាងពុមព អាយ អាយ លុើ រាជធានើភនំដពញ។ 
 
ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
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ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Guerin, W. L., Labor, E., Morgan, L., Reesman, J. C., & Willingham, J. R. (2005). A 

Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Oxford University Press. 
  
អនខនពិនធចាប់ពើរបាមំយួន្ទខ់ដ ើងដៅ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រច ឹង លុដមធា រច ឹង លខមសើ ហ៊្យ ភើរខស បុបាផ ដទព លុពងព និងខុលាប ៖ បផនរសរអាជើវខមម 

ដបាះពុមពដលើទើ២ ឆ្ន  ំ២០១៦ ដរាងពុមព យូដលៀ ដខ្តតដលៀមរាប។ 
ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើខទើ  
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Rodgers, P., Smith, K., Williams, D., Conway, L., Robinson, W., Franks, F., et al.  

(2002). The way forward for Australian libraries. Perth: Wombat Press. 
 
រម នដ ម្ ះអនខនពិនធ 
ដខ្មរពងសា 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
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ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រសរដផទរអំណាចដដ្ឋយរបលិទធពងព ឆ្ន  ំ២០០៧ ដរាងពុមព អាយ អាយ លុើ រាជធានើភនំដពញ។ 
 
ពងសាអង់ដគលល 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Employment the Professional Way: A Guide to Understanding the Australian Job Search 

Process for Professionally Qualified Migrants. (2000). Carlton, Victoria: Australian 
Multicultural Foundation. 

ខ្. E-BOOKS  
ដខ្មរពងសា 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួនរបល់អនខនិពនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
ញុ៉ខ បថម ៖ ខុលាបនប៉លិន  ឆ្ន  ំ១៩៦០ ដរាងពុមព យូដលៀ ដខ្តតដលៀមរាប។ ទញដចញដៅនថងទើ ២៥ បខ្ 

ឧលពង ឆ្ន  ំ២០១៦ ពើរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ពងសាបរដទល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួនរបល់អនខនិពនធ 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅជាអខសរដរទត 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 រសលបរដិចឆទទញដចញពើ Internet 
 ដ ម្ ះរបភពឯខសារ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Petting, R. (2002). Global organizations. Oxford: Capstone Publishing. Retrieved 

September 28, 2004, from NetLibrary database. 
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គ. Journal articles  
អតថបទមានដ ម្ ះអនខនពិនធ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងដលៀវដៅ 
 ដ ម្ ះរបល់ទលសន្ទវដតើវទិាសាស្រលត ជាអខសរដរទត 
 ដលខ្របល់ទលសន្ទវដតើវទិាសាស្រលត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ដលខ្ទំព័របដលដខរលង់ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ញុ៉ខ បថម ៖ ខុលាបនប៉លិន ទលសន្ទអងគវតត ដលខ្ ១២០ ឆ្ន  ំ១៩៦០ ដរាងពុមព យូដលៀ ដខ្តតដលៀមរាប 

ទំព័រទើ ៨-៩។  
ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងអតថបទ (Article) 
 ដ ម្ ះរបល់ Journal ជាអខសរដរទត 
 ដលខ្របល់ Journal 
 ដលខ្ទំព័របដលដខរលង់ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Wharton, N. (2008). Health and Safety in Outdoor Activity Centers. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Leadership, 12, 8-9. 
 

 អតថបទរម នដ ម្ ះអនខនពិនធ 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះរបល់អតថបទ ជាអខសរដរទត 
 ដលខ្របល់ Journal ជាអខសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័របដលដខរលង់ 
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 ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Anorexia Nervosa. (1969). British Medical Journal, 1, 529-530. 

 

ឃ. អតថបទកាថ្សត  
 អតថបទរសបលតមានដ ម្ ះអនខនពិនធ 

ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 ដលខ្ដចញផាយ 
 រសលបរដិចឆទដចញផាយ 
 ទើខបនលង 
 ដ ម្ ះរសបលត 
 ដលខ្ទំព័រ 

 
 ឧទហ្រណ៍ ៖  
 អុ៊យ លុង ៖ អនខេរពងពដៅបតជាបញ្ញា ខងវល់លរមាប់ខមពុជា ឆ្ន ទំើ ៤២ ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផាយ
នថងរពហ្លបតិ៍ ឆ្ន  ំ២០០៩ ភនំដពញ ដរសះលនតិពងព ទព័ំរទើ ៣ (ខ)។ 
 
 ពងសាអង់ដគលល 

 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 នថងបខ្ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ទើខបនលងដបាះពុមព 
 ចំណងដជើងជាអខសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 

 Towers, K. (2000, January 18). Doctor Not at Fault: Coroner. The Australian, p. 3. 
 
អតថបទរសបលតរម នដ ម្ ះអនខនពិនធ 
ដខ្មរពងសា 
 ចំណងដជើងអតថបទជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 ដលខ្ដចញផាយ 
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 នថងបខ្ឆ្ន ដំចញផាយ 
 ដ ម្ ះរសបលត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
លងឃបូ៊តានន្ទរំន ដលងបាល់ទះដធវើឲ្យព្ងខ់ដផអើល ឆ្ន ទំើ ៤២ ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផាយនថង រពហ្លបតិ៍ ឆ្ន  ំ

២០០៩ ភនំដពញ ដរសះលនតិពងព ទំព័រទើ ១០ ។ 
 
ពងសាអង់ដគលល 
 ចំណងដជើងអតថបទ 
 នថងបខ្ឆ្ន ដំចញផាយ 
 ដ ម្ ះរសបលតជាអខសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Rate Rise Scares New Home Buyers Away. (2005, April 29). Sydney Morning Herald, p. 

35. 
 

ង. ឯរសារព៊ីព្បភពអុ៊ីនធមសណត 
ឯខសារមានដ ម្ ះអនខនពិនធ 
ដខ្មរពងសា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបល់អនខនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូល (៖) 
 ចំណងដជើងអតថបទជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 រសលបរដិចឆទ Download ពើវបិសាយ 
 អាលយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
អុ៊យ លុង ៖ អនខេរពងពដៅបតជាបញ្ញា ខងវល់លរមាប់ខមពុជា  នថងទើ ១៦ បខ្ ឧលពង ឆ្ន  ំ ២០១៦ 

។ទញដចញដៅនថងទើ ២៥ ឧលពង ឆ្ន  ំ២០១៦ ពើរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045  
 

ពងសាអង់ដគលល 
 ន្ទមរតខូល និងន្ទមខ្លួន (ជាអខសររសត់) របល់អនខនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមពផាយ 
 ចំណងដជើងឯខសារជាអខសរដរទត 
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 រសលបរដិចឆទ Download ពើវបិសាយ 
 អាលយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://www.studytrekk.lis.curtin.edu.au/ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Dawson, J., Smith, L., Deubert, K., & Grey-smith, S. (2000). „S‟ Trek 6: Referencing, Not 

Plagiarism. Retrieved October 31, 2002, from 
http://www.studytrekk.lis.curtin.edu.au/  

 

ឯខសាររម នដ ម្ ះអនខនពិនធ 
ដខ្មរពងសា 
 ចំណងដជើងអតថបទជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 រសលបរដិចឆទ Download ពើវបិសាយ 
 អាលយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
អនខេរពងពដៅបតជាបញ្ញា ខងវល់លរមាប់ខមពុជា  នថងទើ ១៦ បខ្ ឧលពង ឆ្ន  ំ២០១៦ ។ ទញដចញដៅនថងទើ 

២៥ ឧលពង ឆ្ន  ំ២០១៦ ពើរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045 
 

ពងសាបរដទល 
 ចំណងដជើងឯខសារជាអខសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមពផាយ 
 រសលបរដិចឆទ Download ពើវបិសាយ 
 អាលយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://www.windspeed.net.au/-jenny/seaddragons/ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Leafy Seadragons and Weedy Seadragons. (2001). Retrieved November 13, 2002, from 

http://www.windspeed.net.au/-jenny/seaddragons/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.windspeed.net.au/-jenny/seaddragons/
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ការសព្បើព្ាស ់Footnote 
Footnote រតូវបានដរបើរបាល់លរមាប់ពនយល់ពាខយ និងអតថន័យននពាខយ ឬ ឃ្លល លំខាន់ដដើមបើឲ្យមានពងព     

រងឹមា ំ។  Footnote រតូវបានលរដលរដូចខាងដររសម ៖  
 ដលើខពាខយដពចន៍ ឃ្លល របដោគណាមួយមខទងំរលុងលរមាប់ររំទអតថបទដដ្ឋយលដងេបខ្លឹមសារពើ     
អតថបទ ឬឯខសារដដើម 

 Footnote រតូវលរដលរជា Superscript Number ដោងដៅតាមខ្លឹមសារបដលនិលសតិបានដខរលង់ 
 ទំហ្អំខសរលរមាប់ដខ្មរពងសា Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 និងលរមាប់ពងសាអង់ដគលល 

Font:  Khmer OS Siemreap, Size 8  
 រសរលរដលរ Footnote មិនអនុញ្ញា តឲ្យដលើលពើ ៤ បន្ទទ ត់ដ ើយ 
 Footnote ដរបើលរមាប់ពនយល់ពាខយបដលមានដៅខនុងខថ្នខ្ណឌ ដដើមបើឲ្យអនខអានយសយយល់ ។ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
របជាពលរដាជាង ៥ លានន្ទខ់ ឬ ៣៦ ពងគរយននរបជាពលរដាលរុបរល់ដៅដររសមបន្ទទ ត់ននពងពរខើរខ 

បដលខនុងដន្ទះ ៩០ ពងគរយជារបជាពលរដារល់ដៅខនុងតបំន់ជនបទ(១)។ 
 

(១) និយមន័យននបន្ទទ ត់ននពងពរខើរខបផអខដលើមូលដ្ឋា នតនមលសាច់របាខ់ខនុងរសរវពិងគ ២.១០០ រស ូរ ើ និងបរដិពងគ របូដតអុើន ៥៨ ររសម 
ខនុ ងមួយនថងលរមាប់មនុលសុមាន ខ់ រពមទំងលរមាប់រ៉ាប់រងចំណាយដលើលមាភ រ បររិសេ លំខាន់ៗ ដូចជាលំដលៀខបំពាខ់ និងជំរខ។ 
សាច់របាខ់ដនះលមមូលនឹង ០.៤៥ ដុលាល រអាដមរខិខនុងមួយនថង។ បផអខដលើរសរ វាយតនមលពងពរខើរខដដ្ឋយមានរសរចូលរួមដៅធន្ទររ 
អភិវឌឍនអ៍ាលុើ បខ្ ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៣។ 

 
 
 

ការបង្ហា ញឧបសមពន័ធ  
(និលសតិរតូវចាប់ដផតើមលរដលរដៅទំព័រថមើ) 

ដៅខនុងឧបលមព័នធ នលិសតិរតូវដ្ឋខ់ឯខសារពងជ ប់តាមដូចខាងដររសម ៖  
 ខរមងលណួំរ និងចដមលើយខរមងលណួំរ 
 តួដលខ្ និងឯខសារដផសងៗដទៀតបដលទទួលបានពើអងគពងព ដូចជា ខំណត់រតាដៅដពលចុះលិខា
រសាវរជាវ រូបថត រសរពិពណ៌ន្ទខរណើ លិខា ររសហ្វខិវាយតនមល តារាង និងរបាយរសរណ៍ដផសងៗ ។ល។ 

 លិខ្ិតបញ្ញជ ខ់ពើអងគពងព  
 ឧបលមព័នធនើមយួៗរតូវមានដលខ្បញ្ញជ ខ់(ឧ- ឧបលមព័នធ “ ១ ”) ។ 

 
ឧបលមព័នធ “ ១ ”   

 

 Khmer OS Siemreap, size 12 


