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 ព្ពះរាជាណាចព្ររមពជុា 

                  ជាតិ សាសនា ព្ពះមហារសព្ត 

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

ឧបសមព័នធ “ គ ”  
 

           
សត៊ីព៊ី 

របាយការណ៍ព្សាវព្ជាវថ្នន   បរញិ្ញា បព្តជាន់ខ្ពស ់

444 

 

ដដើមបើផតល់ភាពងាយររួលដល់ការររដរររបាយការណ៍រាវរាវ       គុណភាព និង
របរិទធភាព ាកលវទិាល័យ ដៅរ៍អុើរថ៍ដអយដរៀ បានបដងកើតទរមង់បបបបទរបាយការណ៍ 
រាវរាវថ្នន ក់បរញិ្ញា បរតាន់ខ្ពរ់ដូចខាងដរកាម៖ 
 

មាតិការបាយការណ៍ព្សាវព្ជាវ 
១. រកបមុខ្ 
២. រកបបន្ទទ ប់ 
៣. ដរចកតើបថលងអំណរគុណ 
៤. មូលន័យរដងេប 
៥. អារមភកថ្ន 
៦. ដរចកតើធាន្ទអះអាងរតើពើការមិនលួចចមលងកមមរិទធិបញ្ញា  
៧. មាតិកា 
៨. បញ្ជ ើតារាង 
៩. បញ្ជ ើរូបភាព 
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១០. បញ្ជ ើរកាហ្វកិ 
១១. បញ្ជ ើអកសរកាត់ 
១២. ដរចកតើដផតើម 
១៣. រលំឹករទឹរតើ 
១៤. លទធផលននការរាវរាវ 
១៥. ការវភិាគចំណុចខាល ងំ និងចំណុចដខ្ោយ 
១៦. ដរចកតើរននិដ្ឋា ន និងការផតល់អនុារន៍ 
១៧. ឯការពិដររះ 
១៨. ឧបរមព័នធ 
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សារលវិទាលយ័ សៅសអ៍ុ៊ីសថ៍សអយសសៀ 

មហាវិទាលយ័សសដ្ឋរិចច ពាណិជ្ជរមម និងសទសចរណ៏ 

444 

 
 
 

មា៉ា ន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

 

  បណតុ ះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍបុគគលរិ   
សណាឋ គារ ឡ ឺសមរ ៊ីឌាន អងគរ 

 
 
 
 
របាយការណ៍ព្សាវព្ជាវ                               
                
         MMG ០៥៨ 

 
 
 
 
 
 

សសៀមរាប ២០១៨ 

គំរូរកបមុខ្របាយការណ៍រាវរាវ 

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 

 
 

មា៉ា ន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

  បណតុ ះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍបុគគលរិ   
សណាឋ គារ ឡ ឺសមរ ៊ីឌាន អងគរ 

 
 
 
 
របាយការណ៍ព្សាវព្ជាវ                               

 
 
 
                
 
 
         MMG ០៥៨ 
 
 
    ព្គូ        
 

 

គំរូរកបបន្ទទ ប់របរ់របាយការណ៍រាវរាវ 
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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សសចរត៊ីថ្ថែងអំណរគុណ  
(មិនដលើរពើ ១ ទំព័រ)  

 

 

អតថបទ 
 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវររដររចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ រង់ទើបម៉រត ដៅដដើមកថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 កាលទំព័រ អត់ដ្ឋក់ដទដៅរនលឹកដនះរហូ្តដល់រនលឹកបញ្ជ ើអកសរកាត់។ ដជើងទំព័រ រតូវររដររ 
ដលខ្ទំព័រាអកសរអង់ដគលរ(i) Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 រហូ្តដល់រនលឹក 
បញ្ជ ើអកសរកាត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
អតថបទ 

 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវររដររចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ រង់ទើបម៉រត ដៅដដើមកថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
អតថបទ 

 រតូវដរបើ Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
 រតូវររដររចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ រង់ទើបម៉រត ដៅដដើមកថ្នខ័្ណឌ នើមយួៗ ឬដៅដពលចាប់ 
ដផតើមបន្ទទ ត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Khmer OS Moul light, 
Size 13 



ទំពរ័ទ ី8 នៃ 35 

សសចរត៊ីធានាអះអាងសត៊ីព៊ីការមិនលចួចមែងរមមសទិិធបញ្ញា  
 

(មិនដលើរពើ ១ ទំព័រ)  
 

និរសតិរាវរាវរតូវចុះហ្តថដលខាដលើលិខិ្តអះអាងបដលមានគំរូដូចខាងដរកាម៖ 
 
ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្ានិរសតិននាកលវទិាល័យ ដៅរ៍អុើរថ៍ដអយដរៀ ជំន្ទន់ទើ….............……នន

មហាវទិាល័យ …………………………………………………ឯកដទរ………………………........……… 
 
រូមធាន្ទ និងទទួលខុ្ររតូវទងំររុងថ្ន ខ្លឹមារននកិចចការរាវរាវដនះពិតាាន នដផ្ទទ ល់ 

របរ់ ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្ពិតរបាកដបមន ដដ្ឋយរម នពាក់ព័នធាមួយនឹងកិចចការរាវរាវរបរ់អនក ដផសង 
ដ ើយ។ លទធផលននការរាវរាវបដលបានដលើកដ ើងដៅកនុងអតថបទដនះគឺថមើ ដហ្ើយពំុទន់មាន 
ជនណាមួយយកដៅដរបើរបារ់ដៅកនុងរបាយការណ៍រាវរាវរបរ់ដគដ ើយ។ ខំុ្្បាទ/ន្ទង ខំុ្្រូម 
ឯកភាពទងំររុងថ្ន ដបើាកលវទិាល័យ ពិនិតយដ ើញថ្នមានលួចចមលង ឬលួចបនលំកិចចការរបរ់ 
អនកដនទ ខំុ្្បាទ/ន្ទងខំុ្្រូមទទួលដទរតាមការវនិិចឆ័យរបរ់ាកលវទិាល័យ និងចាប់នន 
រពះរាាណាចរកកមពុា ។ 

 
ដរៀមរាប នថងទើ............បខ្...............ឆ្ន .ំ.................. 

ហ្តថដលខា និងដ ម្ ះ 
 
 

 

       មា៉ា ន់ វុឌ្ឍ ៊ី 
 

 

 

 

 

 

Font Khmer OS Moul light, Size 13 

Font Khmer OS Siem Reap, Size 12 
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មាតិកា 
            

                                   ទំព័រ 
សសចរត៊ីថ្ថែងអំណរគណុ .............................................................................................. i 
មូលន័យសសងេប .......................................................................................................... ii 
សសចរត៊ីធានាអះអាងសត៊ីព៊ីការមិនលចួចមែរមមសទិិធបញ្ញា  ........................................... iii 
មាតិកា ........................................................................................................................iv 

បញ្ជ ៊ីតារាង .................................................................................................................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- បដនកំណត់ និងវាិលភាព ............................................................................. ២ 
១.៥- វធិើាស្តរតរាវរាវ ........................................................................................ ៣ 
១.៦- រចន្ទរមព័នធននរបាយការណ៍រាវរាវ ................................................................ 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 ៖ លទធផលននការព្សាវព្ជាវ  .............................................................. ២៦ 

៣.១-................................................................................................................ ២៦ 
៣.២- ............................................................................................................... ២៦ 
៣.៣- ............................................................................................................... ២៦ 
៣.៤-  .............................................................................................................. ២៦ 

៣.៤.១- .................................................................................................... ២៦ 
៣.៤.២- .................................................................................................... ២៦ 

៣.៥-................................................................................................................ ២៦ 
៣.៥.១- .................................................................................................... ២៦ 
៣.៥.២- .................................................................................................... ២៦ 

៣.៦-................................................................................................................ ២៧ 
៣.៦.១- .................................................................................................... ២៧ 
៣.៦.២- .................................................................................................... ២៧ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ៤ ៖ ការវិភាគចំណុចខ្ែ ងំ និងចំណុចសខ្ោយ ........................................ ២៨ 

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

៤.៣- ................................................................................................................ ៧០ 
៤.២.១-  ................................................................................................... ៧៣ 
៤.២.២-  ................................................................................................... ៧៣ 

 
ជ្ំពូរទ៊ី ៥ ៖ សសចរត៊ីសននិដ្ឋឋ ន និងការផតលអ់នុសាសន ៍......................................... ៧៤ 

៥.១- ................................................................................................................ ៧៤ 
៥.២- ................................................................................................................ ៧៥ 

 
ឯរសារសយាង 
ឧបសមព័នធ  

 
 

រតូវដកឃ្លល  ១ Space មុន និងដរកាយដលខ្ 
 

មុន និងដរកាយចណុំចពើរគូររតូវដកឃ្លល  

រតូវដកឃ្លល  ១Space 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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បញ្ជ ៊ីតារាង 
 
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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

រតូវដកឃ្លល  ១ Space  
 តរមឹមទំពរ័ខាងដឆវង 
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បញ្ជ ៊ីព្កាហ្វរិ 
 

ចំណងសជ្ើង                           ទំព័រ 
រកាហ្វកិទើ ១ ៖  ................................................................................................ ៥៧ 
រកាហ្វកិទើ ២ ៖  ................................................................................................ ៥៩ 
រកាហ្ិវកទើ ៣ ៖ ................................................................................................ ៦២ 
រកាហ្វកិទើ 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.  ៖ ទើរតើការគណៈរដាមស្តនតើ 
ផ.រ.រ. ៖ ផលិតផលកនុងររុកររុប 
ផ.យ.អ.ជ. ៖ បផនការយុទធាស្តរតអភិវឌឍាតិ 
 
អរសរកាត់ភាសាអង់គែស 
 

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 ើអកសរកាត់រតូវដរៀបតាមអកេររកមពើ ក 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 ម៉ាូដ្អរសរ ទំហ្ពំ្រដ្ឋស 
និងរចនាសមព័នធរថ្នខ្ណឌ សព្បើព្បាសរ់នងុការសរសសររបាយការណ៍ព្សាវព្ជាវ 

 

របាយការណ៍រាវរាវរតូវររដររដៅដលើទំព័របតមាេ ងននរកដ្ឋរ A4 បដលមានការកំណត់ដូចខាងដរកាម ៖ 
រ. រាលទពំ័រ នងិសជ្ើងទំព័រ (Header and Footer) 

កាលទំព័រ  និងដជើងទំព័ ររតូ វដ្ឋក់ចាប់ជំពូកទើ ១ រហូ្តដល់បញ្ច ប់ជំ ពូកទើ  ៥ ននរបាយការណ៍ 
រាវរាវបុ៉ដណាណ ះ ។ កាលទំព័ររតូវររដររដ ម្ ះាកលវទិាល័យបដលដៅបផនកខាងដឆវងាអកសរបខ្មរ Font: 
Khmer OS Siemreap, Size 9 និងខាងាត ាំអកសរអង់ដគលរ Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 ។  
ដជើងទំព័រររមាប់ពាកយ ”ទំព័រទើ....នន.....” រតូវដរបើាអកសរបខ្មរ Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
ចំបណកដលខ្ទំព័រាអកសរបខ្មរ Font: Limon S2, Size 22 ។ រតូវកំណត់កាលទំព័រដៅកនុងអតថបទ 
របាយការណ៍រាវរាវចំនួន ១,១៧រង់ទើបម៉រត និងដជើងទំព័រចំនួន ០,៧២រង់ទើបម៉រត ។ 
ខ្. ការរំណត ់Margin 

Margin រតូវបានកណំត់ដូចខាងដរកាម ៖ 

 
Margins:  

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

 

គ. សខ្មរភាសា 
 ររមាប់ចណំងដជើងជពូំក (ដៅចំកណាត ល)  Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 ររមាប់ចណំងដជើងរង     Font: Khmer OS Muol Light, Size 12 
 ររមាប់អតថបទ      Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ររមាប់ Footnote      Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 
 ការដរបើរបារ់រញ្ញា ររមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខ្លើៗដលើកទើ១ -), Size 12 
 ការដរបើរបារ់រញ្ញា ររមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខ្លើៗដលើកទើ២ (Bullet) Font: Courier New (○), Size 12 
 ការដរបើរបារ់រញ្ញា ររមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខ្លើៗដលើកទើ៣ (Square) Font: Wingdings (), Size 12 
 អកេរាវរុិទធរតូវយកតាមវចន្ទនុរកមរដមតចរពះរងឃរាជ ជនួ ណាត ដបាះពុមពដលើកទើ ៥ ឆ្ន  ំ ១៩៦៧ 
របរ់ពុទធារនបណឌិ តាដរល 

 ជំពូកនើមួយៗរតូវចាប់ដផតើមររដររដៅកនុងទព័ំរថមើ ។ 

Right Left 

Bottom 

Top 
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ឃ. ភាសាអង់សគែស 
ររមាប់ភាាអង់ដគលររតូវដរបើរបារ់របដភទអកសរ និងទហំ្ដូំចខាងដរកាម ៖ 
 ចំណងដជើងរង Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ចំណងដជើងតូច Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ចំណងដជើងអតថបទ Font: Khmer OS Siemreap, Size 12 
 ការដរបើរបារ់ Footnote ដដ្ឋយ Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 ។ 

ង. រចនាសមព័នធរថ្នខ្ណឌ  
រចន្ទរមព័នធកថ្នខ្ណឌ ដូចខាងដរកាម ៖ 
 ពើកថ្នខ្ណឌ មយួដៅកថ្នខ្ណឌ មួយដទៀត រតូវររដររាប់រន ដដ្ឋយពុំមានរលំងបន្ទទ ត់ 
 ចូលបន្ទទ ត់ 1 Tab ដរមើ ១ រ.ម. ររមាប់បន្ទទ ត់ដបូំងននការចាប់ដផតើមកថ្នខ្ណឌ ថមើ  
 តរមឹមដរមើដឆវងាត  ំ(Justify)  
 អកសរពើមួយបន្ទទ ត់ដៅមួយបន្ទទ ត់មួយដទៀតដរបើ Single line spacing 
 រតូវដរបើរបារ់ដលខ្បខ្មរាដ្ឋច់ខាតររមាប់ររដររដៅកនុងអតថបទននដរៀវដៅរបាយការណ៍រាវរាវ ។ 

ច. ការសបាះពមុព 
 រតូវដបាះពុមពដដ្ឋយម៉ារុើន Laser និងរតូវរកោទំហ្ំរកដ្ឋរ A4 ដដ្ឋយមិនចាបំាច់កាត់តរមឹមដ ើយ ។ 

ការដបាះពុមពរតូវបានដធវើដ ើងចំនួន ៣ ដលើក ៖ 
 ដលើកទើ ១ ររមាប់ ាស្តាត ចារយដនឹ្ទ ំ រតួតពិនិតយ នងិបកលមអបឋមបដលរតូវដបាះពុមពដរៀវដៅរដមម  
ធមមតាចំនួន ១ កាល 

 ដលើកទើ ២ ររមាប់ អ.គ.គ.ត.រ.រ រតតួពិនតិយ និងបកលមអបឋមបដលរតូវដបាះពុមពដរៀវដៅរដមម ធមមតា 
ចំនួន ១ កាល 

 ដលើកទើ ៣ ររមាប់កមកល់ទុកដៅាកលវទិាល័យ និងន្ទយកដ្ឋា នរាវរាវវទិាាស្តរតបន្ទទ ប់ពើ 
ការបកលមអដលើកចុងដរកាយរួច បដលរតូវដបាះពុមពដរៀវដៅរបាយការណ៍រាវរាវាពណ៌ធមមាតិចំនួន 
៣ កាល ។ 

ឧទហ្រណ៍ ៖ កាល និងដជើងទំព័ររតូវររដររដូចខាងដរកាម ៖ 
 
 

ាកលវទិាលយ័ ដៅរអុ៍ើរថដ៍អយដរៀ                                                            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 
 



ទំពរ័ទ ី17 នៃ 35 

ជ្ំពូរទ៊ី ១ 
សសចរត៊ីសផតើម 

 
១.១- លនំាបំញ្ញា  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
១.៣- សគាលបំណង 

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

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

 

 
 
 
 

គមាល ត ១ cm (First line 1 cm) 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 



ទំពរ័ទ ី18 នៃ 35 

ជ្ំពូរទ៊ី ២ 
រលំរឹព្ទឹសត៊ី 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

គមាល ត ១ cm (First line 1 cm) 
 

មិនរតូវររដរររលំងបន្ទទ ត់ដទ 

រតូវដកឃ្លល  ១Space 
 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 

រតូវដកឃ្លល  ១Space 
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 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………។ 
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 

 រតូវដកឃ្លល  0.៥ Cm (Hanging: 0.5) 

Indentation: 1 Cm 
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ការបង្ហា ញព្បភពឯរសារ 
 

១. ការបង្ហា ញព្បភពឯរសារសៅរនងុអតថបទ (In-Text Citation) 

 ការបងាា ញរបភពឯការដៅកនុ ងអតថបទ និរសិតមានជំ ដ រ ើរ  ២ កនុ ងការដកររងអតថបទគឺ 
និរសតិអាចររដររដៅខាងមុខ្ឃ្លល  ឬដៅខាងចុងឃ្លល ននកថ្នខ្ណឌ ដូចខាងដរកាម ៖  
 

១.១- ការដ្រព្សង់អតថបទព៊ីសសៀសៅពុមព 
របភពឯការបដលបានយកមកដរបើរបារ់ដដើមបើដកររង់អតថបទពើដរៀដៅរបរ់អនកនិពនធណាមួយ 

ដដើមបើររំទគំនិតដៅកនុងរបាយការណ៍រាវរាវ។ របភពឯការរតូវបានបងាា ញដូចខាងដរកាម ៖ 
 

១.១.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 
 ររមាប់ផតល់ាឯការដោងដៅដដើមឃ្លល  រតូវររដររដរតតន្ទម ន្ទមរបរ់អនកនិពនធ ដកឃ្លល  
ដបើកវងរកចក ឆ្ន ដំបាះពុមព ដកឃ្លល  ដលខ្ទំព័រ បិទវង់រកចកវញិ នឹងរតូវររដររដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font 
Khmer OS Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់៖ ររ់ បុ៊នធើ (ឆ្ន  ំ២០១៧ ទព័ំរទើ ២) 
o ររមាប់អនកនពិនធបដលមានពើរន្ទក់៖ ររ់ បុ៊នធើ និង យើ ាមឌើ (ឆ្ន  ំ២០១៥ ទំព័រទើ ២០-២២) 
o ររមាប់អនកនពិនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទក់ដ ើងដៅ៖ រច ងឹ រុដមធា រច ងឹ លកមសើ និង        
ហ៊្យ ភើរកស (ឆ្ន  ំ២០១៦ ទព័ំរទើ ១-២)  

o រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ដ ម្ ះាថ ប័នបដលដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ៖ ធន្ទររ 
ដអរុើលើដ្ឋ ភើអិលរុើ (ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ២៥)    

ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
ររ់ បុ៊នធើ និង យើ ាមឌើ (ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១-២) បានដពាលថ្ន ការរគប់រគងធនធានមនុរស 

គឺាដំដណើ រននការកំណត់តរមូវការធនធានមនុរស ការដរជើរដរ ើរ និងការររមិតររមាំង ការអភិវឌឍ 
ការដលើកទឹកចិតត  ការវាយតនមល  ការតបរនង និងការបបងបចកដពលដវលាដល់បុគគលិកដដើមបើរដរមច 
បានដរលបំណងរបរ់អងគភាព ។ 

 ររមាប់ផតល់ាឯការដោងដៅខាងចុងឃ្លល  រតូវររដររដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយររដររដរតតន្ទម 
ន្ទមរបរ់អនកនិពនធ  ដកឃ្លល  ឆ្ន ំដបាះពុមព  ដកឃ្លល និងដលខ្ទំ ព័ រ  និងរតូ វររដររកនុ ង 
ខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (ររ់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ២) 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានពើរន្ទក់(ររ់ បុ៊នធើ និង យើ ាមឌើ ឆ្ន  ំ២០១៥ ទព័ំរទើ ២០-២២) 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទក់ដ ើងដៅ (រច ងឹ រុដមធា រច ងឹ លកមសើ និង ហ៊្យ 
ភើរកស ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ១-២)  
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o រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ដ ម្ ះាថ ប័នបដលដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទព័ំរ (ធន្ទររ 
ដអរុើលើដ្ឋ ភើអិលរុើ ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ២៥)    

ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
ការរគប់រគងធនធានមនុរស គឺាដំដណើ រននការកំណត់តរមូវការធនធានមនុរស ការដរជើរដរ ើរ និង ការ 

ររមិតររមាងំ ការអភិវឌឍ ការដលើកទឹកចិតត ការវាយតនមល ការតបរនង និងការបបងបចកដពលដវលាដល់ 
បុគគលិកដដើមបើរដរមចបានដរលបំណងរបរ់អងគភាព (ររ់ បុ៊នធើ និង យើ ាមឌើ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១-២)។ 
 

១.១.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគែស 
 ររមាប់ផតល់ាឯការដោងដៅដដើមឃ្លល  រតូ វររ ដររឯការដោងដដ្ឋយដ្ឋក់ដកប ៀរ 
បន្ទទ ប់ពើន្ទមរតកូលរបរ់អនកនិពនធ (Last Name) ដបើកវង់រកចក ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋក់ដកបៀរដកឃ្លល  ំ
ដលខ្ទំព័ររួចបិទវង់រកចកវញិ និងរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS 
Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់៖ Komisar (2009, p. 13-14) 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានពើរន្ទក់៖ Strunk and White (2008, p. 202) 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបើន្ទក់៖ Wynken, Blynkin, and Nodd (2008, p. 56) 
o ដដើមបើចងអុលបងាា ញអនកនពិនធបដលដលើរពើ៣ន្ទក់ដដ្ឋយដរបើពាកយ៖ Robson et al. (2008, p. 48) 
o រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ដ ម្ ះាថ 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. 
 

 ររមាប់ផតល់ាឯការដោងដៅចុងឃ្លល  រតូវររដររឯការដោងដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយដ្ឋក់ 
ដកបៀរបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតកូលរបរ់អនកនិពនធ (Last Name) ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋក់ដកបៀរបន្ទទ ប់ពើឆ្ន  ំ
និងដលខ្ទំព័រ និងបងាា ញរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 
12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (Komisar, 2009, p. 13-14) 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានពើរន្ទក់ (Strunk & White, 2008, p. 202) 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបើន្ទក់ (Wynken, Blynkin, & Nodd, 2008, p. 56) 
 ដដើមបើចងអុលបងាា ញអនកនពិនធបដលដលើរពើ៣ន្ទក់ ដដ្ឋយដរបើពាកយ et al :(Robson et al., 2008, p. 48) 
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 ដដើមបើចងអុលបងាា ញការងារខុ្រៗរន ដដ្ឋយអនកនិពនធបតមួយដៅកនុងឆ្ន ដំបដល (Asher, 2006a, p. 51) 
(Asher, 2006b, p. 14) 

 រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ដ ម្ ះាថ ប័នបដលបានដបាះពុមព ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទព័ំរ(World Bank, 
2016, p. 51) 
ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាអង់គលរ 

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៖  ររមាប់ការបងាា ញរបភពដកររងអតថបទបដលដរបើ របារ់រ ដបៀបររដររ ដៅដដើមឃ្លល  
រតូវដរបើរបារ់ររបតាមការបណន្ទខំាងដលើ ។ 
 
១.២- ការដ្រព្សង់អតថបទព៊ីសសៀសៅរបាយការណ៍ព្សាវព្ជាវរបសអ់នរព្សាវព្ជាវមនុៗ 

របភពឯការបដលបានយកមកដរបើរបារ់ដដើមបើដកររង់អតថបទពើដរៀដៅាណារបរ់អនករាវរាវមុន
ៗណាមួយបដលបានដកររង់ពើអនកនពិនធដដើមណាមយួ ដដើមបើររំទគំនតិដៅកនុងរបាយការណ៍រាវរាវ។ 
របភពឯការរតូវ បានបងាា ញដូចខាងដរកាម ៖ 
 
១.២.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 

 ផតល់ាឯការដោងដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយររដររដរតតន្ទម ន្ទមរបរ់អនករាវរាវ ដកឃ្លល  
ឆ្ន ដំបាះពុមព ដកឃ្លល និងដលខ្ទំព័រ ដកររង់ពើ ដកឃ្លល  ដ ម្ ះអនកនិពនធដដើម ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ 
ដហ្ើយរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ 
ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបាយការណ៍រាវរាវដូចខាងដរកាម ៖ 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (រុិន មករា ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១៥ ដកររង់ពើ ររ់ បុ៊នធើ 
ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ៨) 

 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានពើរន្ទក់ (បហ្ម លើថូ និង ប៊ន រុខ្រ ឆ្ន  ំ ២០១៦ ទំព័រទើ ២០-២២ 
ដកររង់ពើ Smith. Jr, 2015, p. 110) 

 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានចាប់ពើបើន្ទក់ដ ើងដៅ(រន រំ ដឈើយ ដរដ្ឋា  ដយឿន រុភ័រក និង ដមឿន 
ដ្ឋវ៉ាន់ ឆ្ន  ំ២០១៧ ទព័ំរទើ ១៥ ដកររង់ពើ Strunk & White, 2008, p. 202)  

 

ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
ការរគប់រគងធនធានមនុរស គឺាដំដណើ រននការកំណត់តរមូវការធនធានមនុរស ការដរជើរដរ ើរ និង ការ 

ររមិតររមាងំ ការអភិវឌឍ ការដលើកទឹកចិតត ការវាយតនមល ការតបរនង និងការបបងបចកដពលដវលាដល់ 
បុគគលិកដដើមបើរដរមចបានដរលបំណងរបរ់អងគភាព (រុិន មករា ឆ្ន  ំ២០១៧ ទំព័រទើ ១៥ ដកររង់ពើ ររ់ 
បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៦ ទំព័រទើ ៨) ។ 
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១.២.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគែស 
 ផតល់ាឯការដោងដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយដ្ឋក់ដកបៀរបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតកូលរបរ់អនកនិពនធ (Last 

Name) ឆ្ន ដំបាះពុមពដ្ឋក់ដកបៀរបន្ទទ ប់ពើឆ្ន នំិងដលខ្ទំព័រ ដកររងពើ  ដកឃ្លល  ដ ម្ ះអនកនិពនធដដើម 
ឆ្ន ដំបាះពុមព និងដលខ្ទំព័រ ដហ្ើយរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, 
Size 12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (Komisar, 2009, p. 13-14  cited from Tierney, 

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

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

Tierney, Farmer, & Graen, 1999, p. 180) 
 ដដើមបើចងអុលបងាា ញអនកនិពនធបដលដលើរពើ៣ន្ទក់ ដដ្ឋយដរបើពាកយ et al :(Robson et al., 2008, p. 

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

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 

របភពឯការបដលបានដរបើរបារ់ដដើមបើដកររង់អតថបទពើដគហ្ទំព័ររបរ់អនកនិពនធ រកុមហុ៊្ន អងគការ 
ាថ ប័នរដា រមាគមន៍ ឬគណៈកមមការណាមួយ ដដើមបើររំទគំនិតដៅកនុងរបាយការណ៍រាវរាវ។  

ការដកររងអតថបទពើដគហ្ទំព័របដលអនុញ្ញា តឲ្យដ្ឋក់បញ្ចូ លបានលុះរតាបតាដគហ្ទំព័រផលូវការរបរ់ 
ាថ ប័នណាមួយបដលមានការទទួលាគ ល់ដូចា ៖ 

 ដគហ្ទំព័រផលូវការរបរ់ាថ ប័នបដលនរិសតិចុះរាវរាវ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវការរបរ់ាថ ប័នរដាននរពះរាាណាចរកកមពុា ឬរបរ់របដទរដផសងណាមយួ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវការរបរ់ាថ ប័នអនតរាតណិាមួយ 
 ដគហ្ទព័ំរបដលមានអនកនពិនធ ឬគណៈកមមការនិពនធរតឹមរតូវ 
 ដគហ្ទំព័រផលូវការរបរ់រកមុហុ៊្ន ។ 
ការបងាា ញរបភពដកររង់ដៅកនុងអតថបទរបាយការណ៍រាវរាវរតូវដរៀបចំដូចខាងដរកាម ៖ 
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១.៣.១- ព្បភពឯរសារជាភាសាថ្ខ្មរ 
 ផតល់ាឯការដោងដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយររដររដរតតន្ទម ន្ទមរបរ់អនកនិពនធ ដកឃ្លល  
ឆ្ន ដំចញផោយ និងរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 
12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដគហ្ទព័ំររបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (ររ់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៧)  
 រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ាថ នប័ន និងឆ្ន ដំចញផោយ(ធន្ទររ ដអរុើលើដ្ឋ ភើអិលរុើ ឆ្ន  ំ២០១៧) 
ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
ដដើមបើចូលរមួចំបណកអភិវឌឍដរដាកិចចាតិ តាមរយៈការបដរមើជូននូវដរវាធន្ទររ របកបដដ្ឋយបដចចកវាិជ

ទំដនើបទន់រម័យ ឆ្ប់រហ័្រ និងមានរុវតថិភាពខ្ពរ់ ធន្ទររដអរុើលើដ្ឋបានបដងកើតនូវដរវាទំដនើប គឺ 
ដអរុើលើដ្ឋ យូនើធើ(ធន្ទររ ដអរុើលើដ្ឋ ភើអិលរុើ ឆ្ន  ំ២០១៧)។ 

 
១.៣.២- ព្បភពឯរសារជាភាសាអង់សគែស 

 ផតល់ាឯការដោងដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយដ្ឋក់ដកបៀរបន្ទទ ប់ពើន្ទមរតកូលរបរ់អនកនិពនធ (Last 
Name) ឆ្ន ដំចញផោយ និងរតូវររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, 
Size 12(រូមដមើលគំរូ ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅរបរ់អនកនពិនធដូចខាងដរកាម ៖ 
ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (Sutevski, 2017) 
 ររមាប់អនកនិពនធបដលមានពើរន្ទក់ (Strunk & White, 2008) 
 រម នអនកនិពនធ ៖ ដ្ឋក់ដ ម្ ះាថ ប័ន ឆ្ន ដំចញផោយ (Wikipedia, 2017) ។  

 
ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាអង់គលរ 

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 ់
របភពឯការបដលបានដរបើ របារ់ដដើមបើដកររង់អតថបទពើចាប់ន្ទន្ទ ដដើមបើរំរទគំនិតដៅកនុ ង 

របាយការណ៍រាវរាវរតូវបានបងាា ញដូចខាងដរកាម ៖ 
 ររមាប់ការដកររងដចញពើដរៀវដៅចាប់បដលបានដបាះពុមព រតូវផតល់ាឯការដោងដៅកនុង 
វង់រកចក ដដ្ឋយររដររដ ម្ ះអនកនិពនធ ដកឃ្លល  ឆ្ន ដំបាះពុមព ដកឃ្លល  និងដលខ្ទំព័រ និងរតូវ 
ររដររកនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ 
ខាងដរកាម)។ 

ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើដរៀវដៅពុមពដូចខាងដរកាម ៖ 
o ររមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៤ ទំព័រទើ ៥២) 
o ររមាប់អនកនពិនធបដលមានពើរន្ទក់ដ ើង (បហ្ល ចំដរ ើន និង គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១១ ទព័ំរទើ ៧៥) 

 
ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
រហ្កមមរិទធិករ គឺាអនកបដងកើតរកុមហុ៊្នរហ្កមមរិទធិ  ឬអាចនិោយបានថ្នាមាច រ់រកុមហុ៊្ន 

រហ្កមមរិទធិ (គង់ បុ៊នធើ ឆ្ន  ំ២០១៤ ទំព័រទើ ៥២) ។ 
 
 ររមាប់ការដកររងដចញពើលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយុតតន្ទន្ទ(ឯការចាប់)រតូវផតល់ាឯការដោង 
ដៅកនុងវង់រកចក ដដ្ឋយររដររដ ម្ ះចាប់/រកម ដកឃ្លល  ឆ្ន អំនុម័តដរបើរបារ់ ដកឃ្លល និងមារត 
និងរតូវររដររ កនុងខ័្ណឌ ដដ្ឋយដរបើរបារ់ Font Khmer OS Siemreap, Size 12(រូមដមើលគំរូ 
ខាងដរកាម)។ 

 
ឧទហ្រណ៍ររមាប់ការដកររង់ពើចាប់ន្ទន្ទរបរ់រពះរាាណាចរកកមពុាដូចខាងដរកាម ៖ 
អំ ដពើ រលួចគឺាអំ ដពើ ដកហូ្ត ដដ្ឋយទុចច រ តិ នូ វ រទព យរមបតតិ  ឬ វតថុ ដ ផ សង ដទ ៀត របរ់អនកដ នទ 

តាមរគប់មដធាបាយកនុងដរលបំណងយកមកដធវើាកមមរិទធិរបរ់ខ្លួន(រកមរពហ្មទណឌ  ឆ្ន  ំ២០០៩ មារតា 
៣៥៣) ។ 
 
១.៥- ការដ្រព្សងស់មត៊ីផ្ទទ ល ់

របភពឯការបដលបានដរបើរបារ់ដដើមបើដកររង់រមតើផ្ទទ ល់របរ់វាគមិនណាមួយដដើមបើររំទគំនិតដៅកនុង 
របាយការណ៍រាវរាវរតូវបងាា ញរបភពដូចខាងដរកាម ៖ 

 ការដកររង់រំដើផ្ទទ ល់រតូវដ្ឋក់ដៅកនុងអពភនតររញ្ញា  (“………….”)  
 ហាមការដរបើរបារ់ការដកររង់រំដើចនំួន ៣ ដងដៅកនុងមយួទំព័រ 
ករណើ ដកររង់រំដើបវងដលើរពើ ៣ បន្ទទ ត់ រតូវររដររកនុងកថ្នខ្ណឌ មួយដ្ឋច់ដដ្ឋយប កដដ្ឋយដរបើ 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 និងររដររចូលបន្ទទ ត់រងខាងចនំួន ២ រង់ទើបម៉ត (ដៅចកំណាត ល 
រនលឹក)។ 
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ឧទហ្រណ៍របភពឯការាភាាបខ្មរ 
រដមតចអគគមហាដរន្ទបតើដតដា ហុ៊្ន បរន មានរបារន៍ថ្ន ៖ 

 
 

 
 
ឧទហ្រណ៍ាភាាអង់គលរ 

 
 

 
 
២. ឯរសារសយាង  

ឯការដោង (References)រួមមានរបភពរិកោរទឹរតើទងំអរ់បដលបានដោងដៅកនុងរបាយការណ៍ 
រាវរាវ ។  ឯការ ដោងរតូវររដររដៅទំព័រថមើ និងដរៀបចំតាមលំដ្ឋប់អកសរដដ្ឋយបផអកដលើន្ទមរតកូលរបរ់ 
អនកនិពនធ ។ របរិនដបើឯការដោងដរចើន បតអនកនិពនធបតមួយ រតូវដ្ឋក់តាមអកេររកមរបរ់ឯការដន្ទះ ។ 
បន្ទទ ត់ទើ ១ ននឯការដោងនើមួយៗ រតូវចាប់ដផតើមពើខាងដឆវងនដ និងបន្ទទ ត់បដលដៅរល់រតូវចូលបន្ទទ ត់ ១ 
រង់ទើបម៉រត ។ ដរៀដៅដោងបដលអនុញ្ញា តឲ្យដរបើរបារ់បានលុះរតា ៖ 

 ដរៀវដៅពុមពបដលមានការដបាះពុមពផោយាាធារណៈ និងមានដរាងពុមពចារ់លារ់ 
 ដរៀវដៅចងរកង និងដបាះពុមពផោយដដ្ឋយាកលវទិាល័យ ដៅរ៍អុើរថ៍ដអយដរៀ។ 
ខាងដរកាមដនះ គឺាព័ត៌មានចាបំាច់ររមាប់ដរៀបចំឯការដោង ៖ 

រ. សសៀវសៅ  
ររមាប់អនកនពិនធបតមាន ក់ ៖ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 

ដៅដលើពិភពដលាក ដរៅពើប៉ុលពតអតម់ាននរណាមយួកំណតប់ានដទ ប៉ុល ពត កំណតប់ានទុក 
មនុរសឲ្យរលបដក ដធវើឆ្ន ងំប៉ុន្ទម នន្ទក់ ទុកមនុរសឲ្យដធវើជើដលខ្១ ប៉ុន្ទម នន្ទក ់ ដរៅពើដនះរតូវដធវើពលកមម 
រពះរងឃរតូវរឹក ដហ្ើយឲ្យតាញបងគើចារ់ៗ  ររើដៅដមើលដកមងតូចៗ ប៉ុបនតរបបទើផោរដររ ើ រដា 
មិនអាចកំណតប់ានដទ (ដកររង់ដចញពើកាបរតដកាះរនតិភាព ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផោយនថង 
រពហ្របតិ៍ទើ១០ បខ្កញ្ញា  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 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
យិន ដឆងរ៊ន ៖ បទពិដាធន៍ និងអាថ៍កំបាំងននរបបកមពុ ារបាធិបដតយយ ដបាះពុមពដលើកទើ ១  

ឆ្ន  ំ២០០៩ ដរាងពុមពអងគរ រាជធានើភនំដពញ ។ 
 
ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Coulter, M. (2008). Strategic Management (4th ed.). United States of America: Pearson 

Prentice Hall. 
 
អនកនពិនធពើរន្ទក់ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រុ៊៊ុំ រុចិន្ទត  និងរន ចាន់ ៖ ការដធវើបផនការអាជើវកមមធុនតូច ដបាះពុមពដលើកទើ ១ ឆ្ន  ំ២០០៨ ដរាងពុមពអងគរ 

រាជធានើភនំដពញ។ 
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ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួនរបរ់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Pearce II, A., & Robinson, Jr. B. (2009). Strategic Management (11th ed.). Singapore: 

McGraw-Hill. 
 
អនកនពិនធបើ បនួ ឬរបានំ្ទក់ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រច ឹង រុដមធា រច ឹង លកមសើ និង ហ៊្យ ភើរកស ៖ បផនការអាជើវកមម ដបាះពុមពដលើទើ២ ឆ្ន  ំ២០០៨ 

ដរាងពុមព អាយ អាយ រុើ រាជធានើភនំដពញ។ 
 
ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 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. 
  
អនកនពិនធចាប់ពើរបាមំយួន្ទក់ដ ើងដៅ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រច ឹង រុដមធា រច ឹង លកមសើ ហ៊្យ ភើរកស បុបាផ ដទព រុភាព និងកុលាប ៖ បផនការអាជើវកមម 

ដបាះពុមពដលើទើ២ ឆ្ន  ំ២០១៦ ដរាងពុមព យូដរៀ ដខ្តតដរៀមរាប។ 
 

ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ដបាះពុមពដលើកទើ  
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 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 ះអនកនពិនធ 
ដខ្មរភាា 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
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 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ការដផទរអំណាចដដ្ឋយរបរិទធភាព ឆ្ន  ំ២០០៧ ដរាងពុមព អាយ អាយ រុើ រាជធានើភនំដពញ។ 
 
ភាាអង់ដគលរ 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 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  
ដខ្មរភាា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួនរបរ់អនកនិពនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
ញុ៉ក បថម ៖ កុលាបនប៉លិន  ឆ្ន  ំ១៩៦០ ដរាងពុមព យូដរៀ ដខ្តតដរៀមរាប។ ទញដចញដៅនថងទើ ២៥ បខ្ 

ឧរភា ឆ្ន  ំ២០១៦ ពើរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ភាាបរដទរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួនរបរ់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅាអកសរដរទត 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 កាលបរដិចឆទទញដចញពើ Internet 
 ដ ម្ ះរបភពឯការ 
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 ះអនកនពិនធ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងដរៀវដៅ 
 ដ ម្ ះរបរ់ទរសន្ទវដតើវទិាាស្តរត ាអកសរដរទត 
 ដលខ្របរ់ទរសន្ទវដតើវទិាាស្តរត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 ដលខ្ទំព័របដលដកររង់ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ញុ៉ក បថម ៖ កុលាបនប៉លិន ទរសន្ទអងគវតត ដលខ្ ១២០ ឆ្ន  ំ១៩៦០ ដរាងពុមព យូដរៀ ដខ្តតដរៀមរាប 

ទំព័រទើ ៨-៩។  
ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ចំណងដជើងអតថបទ (Article) 
 ដ ម្ ះរបរ់ Journal ាអកសរដរទត 
 ដលខ្របរ់ Journal 
 ដលខ្ទំព័របដលដកររង់ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Wharton, N. (2008). Health and Safety in Outdoor Activity Centers. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Leadership, 12, 8-9. 
 

 អតថបទរម នដ ម្ ះអនកនពិនធ 
 ដ ម្ ះដរាងពុមព 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ដ ម្ ះរបរ់អតថបទ ាអកសរដរទត 
 ដលខ្របរ់ Journal ាអកសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័របដលដកររង់ 
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 ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Anorexia Nervosa. (1969). British Medical Journal, 1, 529-530. 

 

ឃ. អតថបទកាថ្សត  
 អតថបទកាបរតមានដ ម្ ះអនកនពិនធ 

ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 ដលខ្ដចញផោយ 
 កាលបរដិចឆទដចញផោយ 
 ទើកបនលង 
 ដ ម្ ះកាបរត 
 ដលខ្ទំព័រ 

 
 ឧទហ្រណ៍ ៖  
 អុ៊យ រុង ៖ អនកេរភាពដៅបតាបញ្ញា កងវល់ររមាប់កមពុា ឆ្ន ទំើ ៤២ ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផោយ
នថងរពហ្របតិ៍ ឆ្ន  ំ២០០៩ ភនំដពញ ដកាះរនតិភាព ទព័ំរទើ ៣ (ក)។ 
 
 ភាាអង់ដគលរ 

 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 នថងបខ្ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 ទើកបនលងដបាះពុមព 
 ចំណងដជើងាអកសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 

 Towers, K. (2000, January 18). Doctor Not at Fault: Coroner. The Australian, p. 3. 
 
អតថបទកាបរតរម នដ ម្ ះអនកនពិនធ 
ដខ្មរភាា 
 ចំណងដជើងអតថបទាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 ដលខ្ដចញផោយ 
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 នថងបខ្ឆ្ន ដំចញផោយ 
 ដ ម្ ះកាបរត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
រងឃបូ៊តានន្ទរំន ដលងបាល់ទះដធវើឲ្យភ្ាក់ដផអើល ឆ្ន ទំើ ៤២ ដលខ្ ៦៧៥១ ដចញផោយនថង រពហ្របតិ៍ ឆ្ន  ំ

២០០៩ ភនំដពញ ដកាះរនតិភាព ទំព័រទើ ១០ ។ 
 
ភាាអង់ដគលរ 
 ចំណងដជើងអតថបទ 
 នថងបខ្ឆ្ន ដំចញផោយ 
 ដ ម្ ះកាបរតាអកសរដរទត 
 ដលខ្ទំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Rate Rise Scares New Home Buyers Away. (2005, April 29). Sydney Morning Herald, p. 

35. 
 

ង. ឯរសារព៊ីព្បភពអុ៊ីនធឺសណត 
ឯការមានដ ម្ ះអនកនពិនធ 
ដខ្មរភាា 
 ដរតតន្ទម និងន្ទមរបរ់អនកនពិនធ 
 ចំណុចពើរគូរ (៖) 
 ចំណងដជើងអតថបទាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ទំើ 
 កាលបរដិចឆទ Download ពើវបិាយ 
 អារយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
អុ៊យ រុង ៖ អនកេរភាពដៅបតាបញ្ញា កងវល់ររមាប់កមពុា  នថងទើ ១៦ បខ្ ឧរភា ឆ្ន  ំ ២០១៦ 

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

ភាាអង់ដគលរ 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខ្លួន (ាអកសរកាត់) របរ់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន ដំបាះពុមពផោយ 
 ចំណងដជើងឯការាអកសរដរទត 
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 កាលបរដិចឆទ Download ពើវបិាយ 
 អារយដ្ឋា 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/  

 

ឯការរម នដ ម្ ះអនកនពិនធ 
ដខ្មរភាា 
 ចំណងដជើងអតថបទាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមព 
 កាលបរដិចឆទ Download ពើវបិាយ 
 អារយដ្ឋា នដគហ្ទព័ំរ ឧទហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
អនកេរភាពដៅបតាបញ្ញា កងវល់ររមាប់កមពុា  នថងទើ ១៦ បខ្ ឧរភា ឆ្ន  ំ២០១៦ ។ ទញដចញដៅនថងទើ 

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

ភាាបរដទរ 
 ចំណងដជើងឯការាអកសរដរទត 
 ឆ្ន ដំបាះពុមពផោយ 
 កាលបរដិចឆទ Download ពើវបិាយ 
 អារយដ្ឋា 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/


ទំពរ័ទ ី35 នៃ 35 

ការសព្បើព្បាស ់Footnote 
Footnote រតូវបានដរបើរបារ់ររមាប់ពនយល់ពាកយ និងអតថន័យននពាកយ ឬ ឃ្លល រំខាន់ដដើមបើឲ្យមានភាព     

រងឹមា ំ។  Footnote រតូវបានររដររដូចខាងដរកាម ៖  
 ដលើកពាកយដពចន៍ ឃ្លល របដោគណាមួយមកទងំររុងររមាប់ររំទអតថបទដដ្ឋយរដងេបខ្លឹមារពើ     
អតថបទ ឬឯការដដើម 

 Footnote រតូវររដររា Superscript Number ដោងដៅតាមខ្លឹមារបដលនិរសតិបានដកររង់ 
 ទំហ្អំកសរររមាប់ដខ្មរភាា Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 និងររមាប់ភាាអង់ដគលរ 

Font:  Khmer OS Siemreap, Size 8  
 ការររដររ Footnote មិនអនុញ្ញា តឲ្យដលើរពើ ៤ បន្ទទ ត់ដ ើយ 
 Footnote ដរបើររមាប់ពនយល់ពាកយបដលមានដៅកនុងកថ្នខ្ណឌ ដដើមបើឲ្យអនកអានងាយយល់ ។ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
របាពលរដាាង ៥ លានន្ទក់ ឬ ៣៦ ភាគរយននរបាពលរដាររុបររ់ដៅដរកាមបន្ទទ ត់ននភាពរកើរក 

បដលកនុងដន្ទះ ៩០ ភាគរយារបាពលរដាររ់ដៅកនុងតបំន់ជនបទ(១)។ 
 

(១) និយមន័យននបន្ទទ ត់ននភាពរកើរកបផអកដលើមូលដ្ឋា នតនមលាច់របាក់កនុងការវភិាគ ២.១០០ កា ូរ ើ និងបរដិភាគ របូដតអុើន ៥៨ រកាម 
កនុ ងមួយនថងររមាប់មនុរសុមាន ក់ រពមទំងររមាប់រ៉ាប់រងចំណាយដលើរមាភ រ បរកិាេ រំខាន់ៗ ដូចារំដលៀកបំពាក់ និងជំរក។ 
ាច់របាក់ដនះរមមូលនឹង ០.៤៥ ដុលាល រអាដមរកិកនុងមួយនថង។ បផអកដលើការ វាយតនមលភាពរកើរកដដ្ឋយមានការចូលរួមដៅធន្ទររ 
អភិវឌឍនអ៍ារុើ បខ្ ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៣។ 

 
 
 

ការបង្ហា ញឧបសមពន័ធ  
(និរសតិរតូវចាប់ដផតើមររដររដៅទំព័រថមើ) 

ដៅកនុងឧបរមព័នធ នរិសតិរតូវដ្ឋក់ឯការភាជ ប់តាមដូចខាងដរកាម ៖  
 ករមងរណួំរ និងចដមលើយករមងរណួំរ 
 តួដលខ្ និងឯការដផសងៗដទៀតបដលទទួលបានពើអងគភាព ដូចា កំណត់រតាដៅដពលចុះរិកោ
រាវរាវ រូបថត ការពិពណ៌ន្ទករណើ រិកោ រកាហ្វកិវាយតនមល តារាង និងរបាយការណ៍ដផសងៗ ។ល។ 

 លិខ្ិតបញ្ញជ ក់ពើអងគភាព  
 ឧបរមព័នធនើមយួៗរតូវមានដលខ្បញ្ញជ ក់(ឧ- ឧបរមព័នធ “ ១ ”) ។ 

 
ឧបរមព័នធ “ ១ ”   

 

 Khmer OS Siemreap, size 12 


