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ឧបសមព័នធ “ ខ ”  
 

ទរមង់បបបបទ 
សតពីី 

សារណាថ្នន ក់បរញិ្ញា បររ 
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សដ៊ីមប៊ីផតល់ភាពងាយរសលួដល់ការសរសសរសារណារបកបសោយគុណភាព នងិរបសិទធភាពសាកលវទិាល័យ  
សៅស៍អុ៊ីសថ៍សអយសសៀ បានបសងក៊ីតទរមង់បបបបទសារណាថ្នន ក់បរញិ្ញា បរតដូចខាងសរកាម ៖ 
 

មារិកាសារណា 
 

១. រកបមុខ 
២. រកបបន្ទទ ប់ 
៣. លិខតិអនុញ្ញា តឲ្យការពារ 
៤. សសចកត៊ីបថលងអណំរគុណ 
៥. មូលន័យសសងេប 
៦. អារមភកថ្ន 
៧. សសចកត៊ីធាន្ទអះអាងសត៊ីព៊ីការមិនលចួចមលងកមមសិទធិបញ្ញា  
៨. មាតិកា 
៩. បញ្ជ ៊ីតារាង 
១០. បញ្ជ ៊ីរូបភាព 
១១. បញ្ជ ៊ីរកាហ្វកិ 
១២. បញ្ជ ៊ីអកសរកាត់ 
១៣. សសចកត៊ីសផត៊ីម 
១៤. រលំកឹរទឹសត៊ី 
១៥. វធិ៊ីសាស្រសតរសាវរាវ 
១៦. លទធផលរសាវរាវ នងិការពិភាកា 

ឆ្ន ាំសិកា ́២០១៦-២០១៧ 
កាលបរសិចឆទ ២៥ បខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦ 
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១៧. សសចកត៊ីសននិោា ន និងការផតល់អនុសាសន៍ 
១៨. ឯកសារសោង 
១៩. ឧបសមព័នធ 
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រកបខាងសរៅរបស់សារណា សាកលវទិាល័យនងឹសរៀបចំសបាះពុមពជូន ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គំរូរកបសរៅសារណា 
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រកបបន្ទទ ប់ននសារណាសៅចំកណាត លទំព័រដូចខាងសរកាម ៖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គំររូកបបន្ទទ ប់របស់សារណា 
 

សារណា 
សរមាប់បំសពញលកេខណឌ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បរត ឯកសទស............................................. 
របធានបទ ៖ ..................................................................... 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 14 

Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 

Font: Khmer OS Muol Light, Size 14 

ឆ្ន សំិកា ២០........-២០.......   
 

Line spacing, single 

ដកឃ្លល  
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 រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 ជារិ សាសនា រពះមហាកសររ 

 323 

 
 

 

 

សារណា 

របធានបទ ៖ ...................................................................................................... 
សរមាប់បំពពញលកខខណ្ឌ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បររ ឯកពទស....................................... 
របសរ់កុមនិសសរិរសាវរជាវ ៖ 
 ១. ..................... 
 ២. ..................... 
 ៣. ..................... 
 ៤. ..................... 
 ៥. ..................... 
 

 អនុញ្ញា រឲ្យការពារសារណា ពៅថ្ងៃទី .......បខ........ឆ្ន .ំ...............  

 

 

 
 

សសៀមរាប នថងទ៊ី.........បខ........ឆ្ន .ំ................. 
សាកលវទិាធិការ 
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ទំព័រសនះសាកលវទិាល័យសរៀបចំជូនសៅសពលបកលមអចុងសរកាយរចួសហ្៊ីយ 
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លខិិរអនុញ្ញា រិពោយសាស្ត្សាត ចារយដឹកនា ំ
 

 

លខិិរអនុញ្ញា រ 

សារណាសល៊ីរបធានបទ “ ការរគប់រគង........................................................... ពខរតពសៀមរាប” 
សរមាប់បំសពញលកេខណឌ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បរត ឯកសទស គណសនយយ របស់រកុមនសិសតិរសាវរាវននសាកលវទិាល័យ 
សៅស៍អុ៊ីសថ៍សអយសសៀ ៖  

១. ពោក..................................... 
២. ពោក ................................... 
៣. ពោករស ី............................. 
៤. កញ្ញា  .................................... 
៥. កញ្ញា  .................................... 
 

 សារណាសនះរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យការពារសៅចំសពាះមុខគណៈកមមការវាយតនមល និងោក់ពិនទុននសាកលវទិា
ល័យ សៅស៍អុ៊ីសថ៍សអយសសៀ ។ 

 
                  សសៀមរាប នថងទ៊ី..............បខ..................ឆ្ន .ំ................ 
                                                សាស្ត្សាត ចារយដកឹនា ំ 

 

 

                                                                                                     ព ម្ ះសាស្ត្សាត ចារយដឹកនាំ
 
 
 
 
 
 

សាកលវទិាលយ័ ពៅសអ៍ុសីង៍ពអយពសៀ 
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រពះរាជាណាចរកកមពជុា 
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ជារិ សាសនា រពះមហាកសររ 
 

ទំព័រសនះនិសសតិអាចទាញយកគំរូា Soft ព៊ីសគហ្ទំព័ររបស់សាកលវទិាល័យនឹងរតូវសបាះពុមពភាជ ប់ាមួយ
សសៀវសៅសារណាបដលរតូវរបគល់ជូនសាកលវទិាល័យបឋម និងសរមាប់ការពារាមួយគណៈកមមការ 
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ពសចកតីបងលងអំណ្រគុណ្  
(មិនសល៊ីសព៊ី ១ ទំព័រ) 

 
 

 
អរថបទ 

  រតូវសរប៊ី  Font: Khmer OS Siemreap;  Size: 11 
  រតូវសរសសរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ សង់ទ៊ីបម៉រត សៅសដ៊ីមកថ្នខណឌ ន៊ីមួយៗ ឬ សៅសពលចាប់សផត៊ីមបន្ទទ ត់។ ព៊ី
កថ្នខណឌ មួយសៅកថ្នខណឌ មយួមិនរតូវរលំងបន្ទទ ត់ស ៊ីយ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Khmer OS Muol Light; Size: 13 

បន្ទទ ប់ព៊ីខ័ណឌ រតូវដកឃ្លល  
ឃ្លល  
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មូលន័យសពងខប 
(មិនសល៊ីសព៊ី ១ ទំព័រ)  

 

 
អរថបទ 

 រតូវសរប៊ី Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 រតូវសរសសរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ សង់ទ៊ីបម៉រត សៅសដ៊ីមកថ្នខណឌ ន៊ីមួយៗ ឬ សពលចាប់សផត៊ីមបន្ទទ ត់។  ព៊ី
កថ្នខណឌ មួយសៅកថ្នខណឌ មយួមិនរតូវរលំងបន្ទទ ត់ស ៊ីយ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
អរថបទ 

 រតូវសរប៊ី Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 រតូវសរសសរចូលបន្ទទ ត់របបវង ១ សង់ទ៊ីបម៉រត សៅសដ៊ីមកថ្នខណឌ ន៊ីមួយៗ ឬសពលចាប់សផត៊ីមបន្ទទ ត់។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Khmer OS Moul light, Size 13 
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ពសចកតីធានាអះអាងសតពីីការមិនលចួចមលងកមមសទិិធបញ្ញា  
Declaration of Authenticity 

(មិនសល៊ីសព៊ី ១ ទំព័រ)  
 

 
(ចំណា ំ៖ សមាជកិរកុមរគប់រូបរតូវចុះហ្តថសលខាសល៊ីលខិិតអះអាងបដលមានគំរូដូចខាងសរកាម) 
 
សយ៊ីងខ្ុ ំានសិសតិននសាកលវទិាល័យ សៅស៍អុ៊ីសថ៍សអយសសៀ ជនំ្ទន់ទ៊ី………ននមហាវទិាល័យ 

…………………………………………………………………ឯកសទស………………………………………………… 
 
សូមធាន្ទ និងទទួលខុសរតូវទាងំរសុងថ្ន ខលឹមសារននកិចចការរសាវរសាវសនះពិតាសាន នដផ្ទទ ល់របស់ រកុម

សយ៊ីងខ្ុ ំពិតរបាកដបមន សោយគ្មម នពាក់ព័នធាមួយនឹងកិចចការរសាវរាវរបស់អនកសផសងស ៊ីយ។ ទិននន័យ  និងលទធ
ផលរសាវរាវ បដលបានសល៊ីកស ៊ីងសៅកនុងសារណាសនះពុំទាន់មានជនណាមួយយកសៅសរប៊ីរបាស់សៅ កនុងសា
រណារបស់សគស ៊ីយ។ រកុមសយ៊ីងខ្ុ ំសូមឯកភាពទាងំរសុងថ្ន សប៊ីសាកលវទិាល័យពិនិតយ សឃ៊ីញថ្នមានលួចចមលង ឬ
លួចបនលកំិចចការរបស់អនកដនទ រកុមសយ៊ីងខ្ុ ំសូមទទួលសទាសតាមការវនិិចឆ័យរបស់ សាកលវទិាល័យ និងចាប់ននរពះ
រាាណាចរកកមពុា ។ 

 
សសៀមរាប នថងទ៊ី.........បខ...........ឆ្ន .ំ.................. 

 
ហ្តថសលខា........................................ ហ្តថសលខា........................................ 
 
ស ម្ ះ.............................................. ស ម្ ះ..............................................  
 
ហ្តថសលខា........................................ ហ្តថសលខា........................................ 
 
ស ម្ ះ.............................................. ស ម្ ះ.............................................. 
 
ហ្តថសលខា........................................ 
 
ស ម្ ះ.............................................. 
 

 

 

Font: Khmer OS Moul light,  
Size 13 Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 

រលំង ១ បន្ទទ ត់ 
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មារិកា 
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បញ្ជអីកសរការ់ 
 

អកសរការភ់ាសាបខមរ 
 

គ.រ.ម.  ៖ ទ៊ីសត៊ីការគណៈរដាមស្រនត៊ី 
ផ.ស.ស. ៖ ផលតិផលកនុងរសុកសរុប 
ផ.យ.អ.ជ. ៖ បផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌឍាត ិ
 
អកសរការភ់ាសាអងគ់លស 
 

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 
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ទំហ្អំកសរ ម ូដអកសរ ទំហ្រំកោស និងរចនាសមព័នធកថ្នខណ្ឌ បដលពរបើរាស់
កនងុការសរពសរសារណា 

 

សារណារតូវសរសសរសៅសល៊ីទព័ំរបតមាេ ងននរកោស A4 បដលមានការកំណត់ដូចខាងសរកាម ៖ 
ក. កាលទពំ័រ នងិពជើងទំព័រ (Header and Footer) 

កាលទំព័រ រតូវសរសសរស ម្ ះសាកលវទិាល័យបដលសៅបផនកខាងសឆវងាអកសរបខមរ Font: Khmer OS 
Siemreap, Size 9 និងខាងសាត ាំអកសរអង់សគលស Font: Khmer OS Siemreap, Size 9។ សជ៊ីងទំព័រ រតូវសរសសរសលខទព័ំរ
ាអកសរបខមរ Font: Limon S2, Size 22 ដូចមានបងាា ញ ជូនសៅកនុង ឧទាហ្រណ៍ខាងសរកាម។ 
ខ. ការកំណ្រ ់Margin 

Margin រតូវបានកណំត់ដូចខាងសរកាម ៖ 

 
Margins:  

 Top   : 2.5 cm 
 Bottom : 2.5 cm 
 Left  : 3.0 cm 
 Right  : 1.5 cm 

 

គ. ពខមរភាសា 
 សរមាប់ចណំងសជ៊ីងជពូំក (សៅចំកណាត ល)  Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 សរមាប់ចណំងសជ៊ីងរង     Font: Khmer OS Muol Light, Size 11 
 សរមាប់អតថបទ      Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 សរមាប់ Footnote      Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 
 ការសរប៊ីរបាស់សញ្ញា សរមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខល៊ីៗសល៊ីកទ៊ី១ (Dash) Font: -), Size 11 
 ការសរប៊ីរបាស់សញ្ញា សរមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខល៊ីៗសល៊ីកទ៊ី២ (Bullet) Font: Courier New (○), Size 11 
 ការសរប៊ីរបាស់សញ្ញា សរមាប់បញ្ញជ ក់ឃ្លល ខល៊ីៗសល៊ីកទ៊ី៣ (Square) Font: Wingdings (), Size 11 
 អកេរាវរុិទធរតូវយកតាមវចន្ទនុរកមសសមតចរពះសងឃរាជ ជនួ ណាត សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី៥ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ របស់
ពុទធសាសនបណឌិ តាសគ្មល 

 ជំពូកន៊ីមួយៗរតូវចាប់សផត៊ីមសរសសរសៅកនុងទព័ំរថម៊ី។ 
 
ឃ. ភាសាអង់ពគលស 

សរមាប់ភាសាអង់សគលសរតូវសរប៊ីរបាស់របសភទអកសរ និងទហំ្ដូំចខាងសរកាម ៖ 
 ចំណងសជ៊ីងរង Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 ចំណងសជ៊ីងតូច Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
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 ចំណងសជ៊ីងអតថបទ Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 ការសរប៊ីរបាស់ Footnote សោយ Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 ។ 

ង. រចនាសមព័នធកថ្នខណ្ឌ  
រចន្ទសមព័នធកថ្នខណឌ ដូចខាងសរកាម ៖ 

 ព៊ីកថ្នខណឌ មយួសៅកថ្នខណឌ មួយសទៀត រតូវសរសសរាប់គ្មន សោយពុំមានរលំងបន្ទទ ត់ 
 ចូលបន្ទទ ត់ 1 Tab សសម៊ី ១ ស.ម. សរមាប់បន្ទទ ត់ដបូំងននការចាប់សផត៊ីមកថ្នខណឌ ថម៊ី  
 តរមឹមសសម៊ីសឆវងសាត  ំ(Justify)  
 អកសរព៊ីមួយបន្ទទ ត់សៅមួយបន្ទទ ត់មួយសទៀតសរប៊ី Single line spacing។ 

ច. ការពាះពមុពសារណា 
សារណារតូវសបាះពុមពសោយម៉ាសុ៊ីន Laser និងរតូវរកាទំហ្រំកោស A4 សោយមិនចាបំាច់កាត់ តរមឹមស ៊ីយ។ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
កាលទំព័ររតូវសរសសរដូចខាងសរកាម ៖ 
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ជំពូកទី ១ 
ពសចកតីពផតើម 
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១.២- ចំពណាទបញ្ញា  នងិសណួំ្ររសាវរជាវ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………។ 
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ជំពូកទី ២ 
រលំកឹរទឹសត ី
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………។ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
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ក. ……………………………… 

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

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

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

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

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

ខ. ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

មនិត្តូវសរសសររ ាំលងបន្ទា តស់េ 

Font: Khmer OS Moul light, Size 11 
 

 រតូវដកឃ្លល  0.៥ Cm (Hanging: 0.5) 

Indentation: 1 Cm 
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o ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

គម្លា ត 3 cm (Indentation 3 cm, Hanging 0.5 cm)  
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ការបង្ហា ញរបភពឯកសារ 
 

១. ការបង្ហា ញរបភពឯកសារពៅកនងុអរថបទ (In-Text Citation) 

១.១- ការដករសង់អរថបទ 
របភពឯកសារបដលបានសរប៊ីរបាស់សដ៊ីមប៊ីដករសង់អតថបទព៊ីសសៀសៅរបស់អនកនពិនធណាមយួ សដ៊ីមប៊ីគ្មរំទ គនំិត

សៅកនុងសារណា។ របភពឯកសាររតូវបានបងាា ញដូចខាងសរកាម ៖ 
 ផតល់ាឯកសារសោងសៅកនុងវង់រកចក សោយោក់សកបៀសបន្ទទ ប់ព៊ីន្ទមរតកូលរបស់អនកនិពនធ (Last 

Name) ឆ្ន សំបាះពុមពោក់សកបៀសបន្ទទ ប់ព៊ីឆ្ន នំិងសលខទំព័រ និងបងាា ញរតូវសរសសរកនុងខ័ណឌ សោយ សរប៊ី
របាស់ Font Khmer OS Siemreap, Size 11(សូមសម៊ីលគំរូ ខាងសរកាម)។ 

ឧទាហ្រណ៍សរមាប់ការដករសង់ព៊ីសសៀវសៅរបស់អនកនពិនធដូចខាងសរកាម ៖ 
 សរមាប់អនកនិពនធបដលមានបតមួយន្ទក់ (Komisar, 2009, p. 13-14) 
 សរមាប់អនកនិពនធបដលមានព៊ីរន្ទក់ (Strunk & White, 2008, p. 202) 
 សរមាប់អនកនិពនធបដលមានប៊ីន្ទក់ (Wynken, Blynkin, & Nodd, 2008, p. 56) 
 សដ៊ីមប៊ីចងអុលបងាា ញអនកនពិនធបដលសល៊ីសព៊ី៣ន្ទក់ សោយសរប៊ីពាកយ et al : (Robson et al., 2008, p. 

48) 
 សដ៊ីមប៊ីចងអុលបងាា ញការងារខុសៗគ្មន សោយអនកនពិនធបតមយួសៅកនុងឆ្ន ដំបដល (Asher, 2006a, p. 51) 

(Asher, 2006b, p. 14) 
 គ្មម នអនកនិពនធ ៖ ោក់ចណំងសជ៊ីងជំនសួឲ្យអនកនិពនធ ឆ្ន សំបាះពុមព និងសលខទំព័រ។   
ឧទាហ្រណ៍របភពឯកសារាភាសាបខមរ 
ការរគប់រគងធនធានមនុសស គឺាដំសណ៊ី រននការកណំត់តរមូវការធនធានមនុសស ការសរជ៊ីសសរ ៊ីស នងិ ការ 

សរមិតសរមាងំ ការអភិវឌឍ ការសល៊ីកទកឹចិតត ការវាយតនមល ការតបសនង និងការបបងបចកសពលសវលាដល់ បុគគលកិ
សដ៊ីមប៊ីសសរមចបានសគ្មលបណំងរបស់អងគភាព (រស់ បុ៊នធ៊ី និង យ៊ី សាមឌ៊ី ឆ្ន  ំ២០១២ ទំព័រទ៊ី ១-២)។ 

ឧទាហ្រណ៍របភពឯកសារាភាសាអង់គលស 
Stephen Beaumont said, “The most important thing is to respect the integrity of the original beer. 
You want to shine a light on that flavor, and if you do it well enough, bring forward new 
dimensions of taste” (Andrews, 2009, p. 20). 
១.២- ការដករសង់សមតផី្ទទ ល ់

របភពឯកសារបដលបានសរប៊ីរបាស់សដ៊ីមប៊ីដករសង់សមត៊ីផ្ទទ ល់របស់វាគមិនណាមួយសដ៊ីមប៊ីគ្មរំទគំនិតសៅកនុង សារ
ណារតូវបងាា ញរបភពដូចខាងសរកាម ៖ 

 ការដករសង់សំដ៊ីផ្ទទ ល់រតូវោក់សៅកនុងអពភនតរសញ្ញា  (“………….”)  
 ហាមការសរប៊ីរបាស់ការដករសង់សំដ៊ីចនំួន ៣ ដងសៅកនុងមយួទំព័រ 
ករណ៊ី ដករសង់សំដ៊ីបវងសល៊ីសព៊ី ៣ បន្ទទ ត់ រតូវសរសសរកនុងកថ្នខណឌ មយួោច់សោយប កសោយសរប៊ី Font: 

Khmer OS Siemreap, Size 9 និងសរសសរចូលបន្ទទ ត់សងខាងចនំួន ២ សង់ទ៊ីបម៉ត (សៅចំកណាត លសនលឹក)។ 
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ឧទាហ្រណ៍របភពឯកសារាភាសាបខមរ 
សសមតចអគគមហាសសន្ទបត៊ីសតសា ហុ៊្ន បសន មានរបសាសន៍ថ្ន ៖ 

 
 

 
 
ឧទាហ្រណ៍ាភាសាអង់គលស 

 
 

 
 
២. ឯកសារពោង  

ឯកសារសោង (References) រមួមានរបភពសកិារទឹសត៊ីទាងំអស់បដលបានសោងសៅកនុងសារណា។  ឯក
សារសោងរតូវសរសសរសៅទំព័រថម៊ី និងសរៀបចតំាមលោំប់អកសរសោយបផអកសល៊ីន្ទមរតកូលរបស់អនកនពិនធ។ របសនិសប៊ី
ឯកសារសោងសរច៊ីន បតអនកនពិនធបតមួយ រតូវោក់តាមអកេររកមរបស់ឯកសារសន្ទះ។ បន្ទទ ត់ទ៊ី១ ននឯកសារសោង
ន៊ីមួយៗ រតូវចាប់សផត៊ីមព៊ីខាងសឆវងនដ នងិបន្ទទ ត់បដលសៅសល់រតូវចូលបន្ទទ ត់ ១សង់ទ៊ីបម៉រត។ ព៊ីរបភពឯកសារសោង
មួយសៅរបភពឯកសារសោងមួយសទៀតរតូវរលំងមួយបន្ទទ ត់។ 

សសៀសៅសោងបដលអនុញ្ញា តឲ្យសរប៊ីរបាស់បានលុះរតា ៖ 
 សសៀវសៅពុមពបដលមានការសបាះពុមពផាយាសាធារណៈ និងមានសរាងពុមពចាស់លាស់ 
 សសៀវសៅចងរកង និងសបាះពុមពផាយសោយសាកលវទិាល័យ សៅស៍អុ៊ីសថ៍សអយសសៀ។ 
ខាងសរកាមសនះ គឺាព័ត៌មានចាបំាច់សរមាប់សរៀបចំឯកសារសោង។ 

ក. ពសៀវពៅ  
សរមាប់អនកនពិនធបតមាន ក់ ៖ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ឆ្ន សំបាះពុមព 

 

សៅសល៊ីពិភពសលាក សរៅព៊ីប៉ុលពតអតម់ាននរណាមយួកំណតប់ានសទ ប៉ុល ពត កំណតប់ានទុក 
មនុសសឲ្យសលបដក សធវ៊ីឆ្ន ងំប៉ុន្ទម នន្ទក់ ទុកមនុសសឲ្យសធវ៊ីជ៊ីសលខ១ ប៉ុន្ទម នន្ទក ់ សរៅព៊ីសនះរតូវសធវ៊ីពលកមម 
រពះសងឃរតូវសឹក សហ្៊ីយឲ្យតាញបងគ៊ីចាស់ៗ  រស៊ីសៅសម៊ីលសកមងតូចៗ ប៉ុបនតរបបទ៊ីផារសសរ ៊ី រដា មិនអាច
កំណតប់ានសទ (ដករសងស់ចញព៊ីកាបសតសកាះសនតិភាព សលខ ៦៧៥១ សចញផាយនថង រពហ្សបតទ៍៊ី
១០ បខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០០៩ ទំពរ័ទ៊ី 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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 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
យនិ សឆងស៊ន ៖ បទពិសសាធន៍ និងអាថក៍ំបាងំននរបបកមពុារបាធិបសតយយ សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី ១  

ឆ្ន  ំ២០០៩ សរាងពុមពអងគរ រាជធាន៊ីភនំសពញ។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួន (ាអកសរកាត់) របស់អនកនិពនធ  
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Coulter, M. (2008). Strategic Management (4th ed.). United States of America: Pearson 

Prentice Hall. 
 
អនកនពិនធព៊ីរន្ទក់ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
សុ៊៊ុំ សុចនិ្ទត  និងសន ចាន់ ៖ ការសធវ៊ីបផនការអាជ៊ីវកមមធុនតូច សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី ១ ឆ្ន  ំ២០០៨ សរាងពុមពអងគរ 

រាជធាន៊ីភនំសពញ។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
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 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Pearce II, A., & Robinson, Jr. B. (2009). Strategic Management (11th ed.). Singapore: 

McGraw-Hill. 
  
អនកនពិនធប៊ី បនួ ឬរបានំ្ទក់ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
រច ងឹ សុសមធា រច ងឹ លកមស៊ី និង ហ៊្យ ភ៊ីរកស ៖ បផនការអាជ៊ីវកមម សបាះពុមពសល៊ីទ៊ី២ ឆ្ន  ំ២០០៨ សរាងពុមព 

អាយ អាយ សុ៊ី រាជធាន៊ីភនំសពញ។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
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. 
  
អនកនពិនធចាប់ព៊ីរបាមំយួន្ទក់ស ៊ីងសៅ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
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 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
រច ងឹ សុសមធា រច ងឹ លកមស៊ី ហ៊្យ ភ៊ីរកស បុបាផ សទព សុភាព និងកុលាប ៖ បផនការអាជ៊ីវកមម សបាះពុមពសល៊ីទ៊ី

២ ឆ្ន  ំ២០១៦ សរាងពុមព យូសសៀ សខតតសសៀមរាប។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 សបាះពុមពសល៊ីកទ៊ី  
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Rodgers, P., Smith, K., Williams, D., Conway, L., Robinson, W., Franks, F., et al.  (2002). 

The way forward for Australian libraries. Perth: Wombat Press. 
 
គ្មម នស ម្ ះអនកនពិនធ 
សខមរភាសា 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
ការសផទរអំណាចសោយរបសិទធភាព ឆ្ន  ំ២០០៧ សរាងពុមព អាយ អាយ សុ៊ី រាជធាន៊ីភនំសពញ។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Employment the Professional Way: A Guide to Understanding the Australian Job Search 

Process for Professionally Qualified Migrants. (2000). Carlton, Victoria: Australian 
Multicultural Foundation. 
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ខ. E-book  
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
ញុ៉ក បថម ៖ កុលាបនប៉លិន  ឆ្ន  ំ១៩៦០ សរាងពុមព យូសសៀ សខតតសសៀមរាប។ ទាញសចញសៅនថងទ៊ី ២៥ ឧស-

ភា ឆ្ន  ំ២០១៦ ព៊ីរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ភាសាបរសទស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសរទត 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 កាលបរសិចឆទទាញសចញព៊ី Internet 
 ស ម្ ះរបភពឯកសារ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Petting, R. (2002). Global organizations. Oxford: Capstone Publishing. Retrieved 

September 28, 2004, from NetLibrary database. 
គ. Journal articles  

អតថបទមានស ម្ ះអនកនពិនធ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅ 
 ស ម្ ះរបស់ទសសន្ទវដត៊ីវទិាសាស្រសត ាអកសរសរទត 
 សលខរបស់ទសសន្ទវដត៊ីវទិាសាស្រសត 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 សលខទំព័របដលដករសង់ 
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ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
ញុ៉ក បថម ៖ កុលាបនប៉លនិ ទសសន្ទអងគវតត សលខ ១២០ ឆ្ន  ំ១៩៦០ សរាងពុមព យូសសៀ សខតតសសៀមរាប ទព័ំរទ៊ី 

៨-៩។  
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងអតថបទ (Article) 
 ស ម្ ះរបស់ Journal ាអកសរសរទត 
 សលខរបស់ Journal 
 សលខទំព័របដលដករសង់ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Wharton, N. (2008). Health and Safety in Outdoor Activity Centers. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Leadership, 12, 8-9. 
 អតថបទគ្មម នស ម្ ះអនកនពិនធ 

 ស ម្ ះសរាងពុមព 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 ស ម្ ះរបស់អតថបទ ាអកសរសរទត 
 សលខរបស់ Journal ាអកសរសរទត 
 សលខទំព័របដលដករសង់ 

 ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Anorexia Nervosa. (1969). British Medical Journal, 1, 529-530. 

ឃ. អរថបទកាបសរ  
 អតថបទកាបសតមានស ម្ ះអនកនពិនធ 

សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងាអកសរសរទត 
 ឆ្ន ទំ៊ី 
 សលខសចញផាយ 
 កាលបរសិចឆទសចញផាយ 
 ទ៊ីកបនលង 
 ស ម្ ះកាបសត 
 សលខទំព័រ 
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 ឧទាហ្រណ៍ ៖  
 អុ៊យ សុង ៖ អនកេរភាពសៅបតាបញ្ញា កងវល់សរមាប់កមពុា ឆ្ន ទំ៊ី ៤២ សលខ ៦៧៥១ សចញផាយនថង
រពហ្សបត៍ ឆ្ន  ំ២០០៩ ភនំសពញ សកាះសនតិភាព ទំព័រទ៊ី ៣ (ក)។ 
 ភាសាអង់សគលស 

 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 នថងបខឆ្ន សំបាះពុមព 
 ទ៊ីកបនលងសបាះពុមព 
 ចំណងសជ៊ីងាអកសរសរទត 
 សលខទំព័រ  
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 

 Towers, K. (2000, January 18). Doctor Not at Fault: Coroner. The Australian, p. 3. 
 
អតថបទកាបសតគ្មម នស ម្ ះអនកនពិនធ 
សខមរភាសា 
 ចំណងសជ៊ីងអតថបទាអកសរសរទត 
 ឆ្ន ទំ៊ី 
 សលខសចញផាយ 
 នថងបខឆ្ន សំចញផាយ 
 ស ម្ ះកាបសត 
 សលខទំព័រ  
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
សងឃបូ៊តានន្ទគំ្មន សលងបាល់ទះសធវ៊ីឲ្យភ្ាក់សផអ៊ីល ឆ្ន ទំ៊ី ៤២ សលខ ៦៧៥១ សចញផាយនថង រពហ្សបត៍ ឆ្ន  ំ

២០០៩ ភនំសពញ សកាះសនតិភាព ទំព័រទ៊ី ១០។ 
ភាសាអង់សគលស 
 ចំណងសជ៊ីងអតថបទ 
 នថងបខឆ្ន សំចញផាយ 
 ស ម្ ះកាបសតាអកសរសរទត 
 សលខទំព័រ  
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Rate Rise Scares New Home Buyers Away. (2005, April 29). Sydney Morning Herald, p. 

35. 
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ង. ឯកសារពីរបភពអុនីធឺពណ្រ 
ឯកសារមានស ម្ ះអនកនពិនធ 
សខមរភាសា 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 សញ្ញា ចុចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងអតថបទាអកសរសរទត 
 ឆ្ន ទំ៊ី 
 កាលបរសិចឆទ Download ព៊ីវបិសាយ 
 អាសយោា នសគហ្ទព័ំរ ឧទាហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
អុ៊យ សុង ៖ អនកេរភាពសៅបតាបញ្ញា កងវល់សរមាប់កមពុា  នថងទ៊ី១៦ បខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦។ទាញសចញ

សៅនថងទ៊ី ២៥ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦ ព៊ីរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045  
ភាសាអង់សគលស 
 ន្ទមរតកូល និងន្ទមខលួនរបស់អនកនិពនធ 
 ឆ្ន សំបាះពុមពផាយ 
 ចំណងសជ៊ីងឯកសារាអកសរសរទត 
 កាលបរសិចឆទ Download ព៊ីវបិសាយ 
 អាសយោា នសគហ្ទព័ំរ ឧទាហ្រណ៍ http://www.studytrekk.lis.curtin.edu.au/ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
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/  
 

ឯកសារគ្មម នស ម្ ះអនកនពិនធ 
សខមរភាសា 
 ចំណងសជ៊ីងអតថបទាអកសរសរទត 
 ឆ្ន សំបាះពុមព 
 កាលបរសិចឆទ Download ព៊ីវបិសាយ 
 អាសយោា នសគហ្ទព័ំរ ឧទាហ្រណ៍ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
អនកេរភាពសៅបតាបញ្ញា កងវល់សរមាប់កមពុា  នថងទ៊ី១៦ បខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦។ ទាញសចញសៅនថងទ៊ី ២៥ 

ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៦ ព៊ីរបភព ៖ http://salarean.com/library.php?id=1045 
ភាសាបរសទស 

 ចំណងសជ៊ីងឯកសារាអកសរសរទត 
 ឆ្ន សំបាះពុមពផាយ 
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 កាលបរសិចឆទ Download ព៊ីវបិសាយ 
 អាសយោា នសគហ្ទព័ំរ ឧទាហ្រណ៍ http://www.windspeed.net.au/-jenny/seaddragons/ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
Leafy Seadragons and Weedy Seadragons. (2001). Retrieved November 13, 2002, from 

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

ការពរបើរាស ់Footnote 
Footnote រតូវបានសរប៊ីរបាស់សរមាប់ពនយល់ពាកយ និងអតថន័យននពាកយ ឬ ឃ្លល សំខាន់សដ៊ីមប៊ីឲ្យមានភាព រងឹ

មា។ំ Footnote រតូវបានសរសសរដូចខាងសរកាម ៖  
 សល៊ីកពាកយសពចន៍ ឃ្លល របសោគណាមួយមកទាងំរសុងសរមាប់គ្មរំទអតថបទសោយសសងេបខលឹមសារព៊ី អតថ
បទ ឬឯកសារសដ៊ីម 

 Footnote រតូវសរសសរា Superscript Number សោងសៅតាមខលឹមសារបដលនិសសតិបានដករសង់ 
 ទំហ្អំកសរសរមាប់សខមរភាសា Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 និងសរមាប់ ភាសាអង់សគលស 

Font:  Khmer OS Siemreap, Size 8  
 ការសរសសរ Footnote មិនអនុញ្ញា តឲ្យសល៊ីសព៊ី ៤ បន្ទទ ត់ស ៊ីយ 
 Footnote សរប៊ីសរមាប់ពនយល់ពាកយបដលមានសៅកនុងកថ្នខណឌ សដ៊ីមប៊ីឲ្យអនកអានងាយយល់ ។ 
ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
របាពលរដាាង ៥ លានន្ទក់ ឬ ៣៦ ភាគរយននរបាពលរដាសរុបរស់សៅសរកាមបន្ទទ ត់ននភាពរក៊ីរក បដល

កនុងសន្ទះ ៩០ ភាគរយារបាពលរដារស់សៅកនុងតំបន់ជនបទ(១)។ 
 

(១) និយមន័យននបន្ទទ ត់ននភាពរក៊ីរកបផអកសល៊ីមូលោា នតនមលសាច់របាក់កនុងការវភិាគ ២.១០០ កា ូរ ៊ី និងបរសិភាគ របូសតអុ៊ីន ៥៨ រកាម កនុង
មយួនថងសរមាបម់នុសសុមាន ក ់រពមទាងំសរមាប់រ៉ាប់រងចំណាយសល៊ីសមាភ រ បរកិាេ សំខាន់ៗ ដូចាសំសលៀកបំពាក់ និងជំរក។ សាច់របាក់សនះសម
មូលនឹង ០.៤៥ ដុលាល រអាសមរកិកនុងមួយនថង។ បផអកសល៊ីការ វាយតនមលភាពរក៊ីរកសោយមានការចូលរួមសៅធន្ទគ្មរ អភិវឌឍន៍អាសុ៊ី បខ ធនូ  ឆ្ន ំ
២០០៣។ 
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ការបង្ហា ញឧបសមពន័ធ  
(និសសតិរតូវចាប់សផត៊ីមសរសសរសៅទំព័រថម៊ី) 

សៅកនុងឧបសមព័នធ នសិសតិរតូវោក់ឯកសារភាជ ប់តាមដូចខាងសរកាម ៖  
 ករមងសណួំរ និងចសមល៊ីយករមងសណួំរ 
 តួសលខ នងិឯកសារសផសងៗសទៀតបដលទទួលបានព៊ីអងគភាព ដូចា កណំត់រតាសៅសពលចុះសិកា
រសាវរាវ រូបថត ការពិពណ៌ន្ទករណ៊ី សិកា រកាហ្វកិវាយតនមល តារាង និងរបាយការណ៍សផសងៗ។ល។ 

 លិខិតបញ្ញជ ក់ព៊ីអងគភាព  
 ឧបសមព័នធនិមយួៗរតូវមានសលខបញ្ញជ ក់(ឧ- ឧបសមព័នធ “ ១ ”)។ 

 
ឧបសមព័នធ “ ១ ”   

 Khmer OS Siemreap, size 11 


