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ផ្.ស.ស. ៖ ផ្លតិផ្លកា ងស្សុកសរ រ 
ផ្.យ.អ.ជ. ៖ បផ្ៃការយ ទ្យធសាស្រសតអេិវឌ្ឍាត ិ
 
អកសរការភ់ាសាអងរ់ែស 
 

ACC  : Accreditation Committee of Cambodia 
ADB  : Asian Development Bank 
MoH  : Ministry of Health 
MoEYS : Ministry of Education, Youth, and Sports 
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USEA : University of South-East Asia 
WB  : World Bank 
WTO  : World Trade Organization 
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ទាំហ្ាំអកសរ ម្ ូដអកសរ ទាំហ្ាំត្កោស 
ន្ិងរចនសម្ព័ន្ធកថ្នខណឌ ខដលនត្បើត្ាសក់ាងុការសរនសរសារណា 

 

សារណាស្តូវសរសសរសៅសល៊ីទ្យព័ំរបតមាេ ងនៃស្កដ្ឋស A4 បដលមាៃការកំណត់ដូចខាងសស្កាម្ ៖ 
ក. កាលទាំព័រ ន្ងិនជើងទាំព័រ (Header and Footer) 

កាលទ្យំព័រ ស្តូវសរសសរស ម្ ះសាកលវទិ្យាល័យបដលសៅបផ្ាកខាងសវវងាអកសរបខមរ Font: Khmer OS 
Siemreap, Size 9 ៃិងខាងសាត ាំអកសរអង់សគែស Font: Khmer OS Siemreap, Size 9។ សជ៊ីងទ្យព័ំរ 
ស្តូវសរសសរសលខទ្យំព័រាអកសរបខមរ Font: Limon S2, Size 22 ដូចមាៃរងាា ញ ជូៃសៅកា ង 
ឧទហ្រណ៍ខាងសស្កាម្។ 
ខ. ការកាំណរ ់Margin 

Margin ស្តូវបាៃកណំត់ដូចខាងសស្កាម្ ៖ 

 
Margins:  

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

 

រ. នខម្រភាសា 
 សស្មារ់ចណំងសជ៊ីងជពូំក (សៅចំកណាត ល)  Font: Khmer OS Muol Light, Size 13 
 សស្មារ់ចណំងសជ៊ីងរង     Font: Khmer OS Muol Light, Size 11 
 សស្មារ់អតថរទ្យ      Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 សស្មារ់ Footnote      Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 
 ការសស្រ៊ីស្បាស់សញ្ញា សស្មារ់រញ្ញជ ក់ឃ្លែ ខែ៊ីៗសល៊ីកទ្យ៊ី១ (Dash) Font: -), Size 11 
 ការសស្រ៊ីស្បាស់សញ្ញា សស្មារ់រញ្ញជ ក់ឃ្លែ ខែ៊ីៗសល៊ីកទ្យ៊ី២ (Bullet) Font: Courier New (○), Size 11 
 ការសស្រ៊ីស្បាស់សញ្ញា សស្មារ់រញ្ញជ ក់ឃ្លែ ខែ៊ីៗសល៊ីកទ្យ៊ី៣ (Square) Font: Wingdings (), Size 11 
 អកេរាវរិ ទ្យធស្តូវយកតាម្វច្ៃ ស្កម្សសម្តចស្ពះសងឃរាជ ជៃួ ណាត សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី៥ ឆ្ា ១ំ៩៦៧ 
ររស់ព ទ្យធសាសៃរណឌិ តាសគ្មល 

 ជំពូកៃ៊ីម្ួយៗស្តូវចារ់សផ្ត៊ីម្សរសសរសៅកា ងទ្យព័ំរថម៊ី។ 
 
ឃ. ភាសាអង់នរែស 

សស្មារ់ភាសាអង់សគែសស្តូវសស្រ៊ីស្បាស់ស្រសេទ្យអកសរ ៃិងទ្យហំ្ដូំចខាងសស្កាម្ ៖ 
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 ចំណងសជ៊ីងរង Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 ចំណងសជ៊ីងតូច Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 ចំណងសជ៊ីងអតថរទ្យ Font: Khmer OS Siemreap, Size 11 
 ការសស្រ៊ីស្បាស់ Footnote សដ្ឋយ Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 ។ 

ង. រចនសម្ព័ន្ធកថ្នខណឌ  
រច្សម្ព័ៃធកថ្នខណឌ ដូចខាងសស្កាម្ ៖ 

 ព៊ីកថ្នខណឌ ម្យួសៅកថ្នខណឌ ម្ួយសទ្យៀត ស្តូវសរសសរារ់គ្មា សដ្ឋយព ំមាៃរលំងរ ទ្ាប ត់ 
 ចូលរ ទ្ាប ត់ 1 Tab សសម៊ី ១ ស.ម្. សស្មារ់រ ទ្ាប ត់ដរូំងនៃការចារ់សផ្ត៊ីម្កថ្នខណឌ ថម៊ី  
 តស្ម្ឹម្សសម៊ីសវវងសាត  ំ(Justify)  
 អកសរព៊ីម្ួយរ ទ្ាប ត់សៅម្ួយរ ទ្ាប ត់ម្ួយសទ្យៀតសស្រ៊ី Single line spacing។ 

ច. ការនាះពមុ្ពសារណា 
សារណាស្តូវសបាះព ម្ពសដ្ឋយមា៉ែ ស ៊ីៃ Laser ៃិងស្តូវរកាទ្យំហ្សំ្កដ្ឋស A4 សដ្ឋយម្ិៃចាបំាច់កាត់ 

តស្ម្ឹម្ស ៊ីយ។ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
កាលទ្យំព័រស្តូវសរសសរដូចខាងសស្កាម្ ៖ 
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ជាំពូកទី ១ 
នសចកតីន្តើម្ 

 
១.១- លាំន ាំបញ្ញា  
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១.២- ចាំនណាទបញ្ញា  ន្ងិសាំណួរត្សាវត្ាវ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
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ជាំពូកទី ២ 
រ ាំលកឹត្ទឹសត ី

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

រ ាំលង ១ បន្ទា ត ់

 

គម្លា ត ១ cm (First line 1 cm)  

 

រ ាំលង ១ បន្ទា ត ់
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
ក. ……………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

មនិត្តូវសរសសររ ាំលងបន្ទា តស់េ 

Font: Khmer OS Moul light, Size 12 
 

 ស្តូវដកឃ្លែ  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 ញត្បភពឯកសារ 
 

១. ការបង្ហា ញត្បភពឯកសារនៅកាងុអរថបទ (In-Text Citation) 

១.១- ការដកត្សង់អរថបទ 
ស្រេពឯកសារបដលបាៃសស្រ៊ីស្បាស់សដ៊ីម្ប៊ីដកស្សង់អតថរទ្យព៊ីសសៀសៅររស់អាកៃពិៃធណាម្យួ សដ៊ីម្ប៊ីគ្មសំ្ទ្យ 

គំៃិតសៅកា ងសារណា។ ស្រេពឯកសារស្តូវបាៃរងាា ញដូចខាងសស្កាម្ ៖ 
 ផ្តល់ាឯកសារសោងសៅកា ងវង់ស្កចក សដ្ឋយដ្ឋក់សកបៀសរ ទ្ាប រ់ព៊ី្ម្ស្តកូលររស់អាកៃពិៃធ (Last 

Name) ឆ្ា សំបាះព ម្ពដ្ឋក់សកបៀសរ ទ្ាប រ់ព៊ីឆ្ា ៃំងិសលខទ្យំព័រ ៃិងរងាា ញស្តូវសរសសរកា ងខ័ណឌ សដ្ឋយ 
សស្រ៊ីស្បាស់ Font Khmer OS Siemreap, Size 11(សូម្សម្៊ីលគំរូ ខាងសស្កាម្)។ 

ឧទហ្រណ៍សស្មារ់ការដកស្សង់ព៊ីសសៀវសៅររស់អាកៃពិៃធដូចខាងសស្កាម្ ៖ 
 សស្មារ់អាកៃិពៃធបដលមាៃបតម្ួយ្ក់ (Komisar, 2009, p. 13-14) 
 សស្មារ់អាកៃិពៃធបដលមាៃព៊ីរ្ក់ (Strunk & White, 2008, p. 202) 
 សស្មារ់អាកៃិពៃធបដលមាៃរ៊្ី ក់ (Wynken, Blynkin, & Nodd, 2008, p. 56) 
 សដ៊ីម្ប៊ីចងអ លរងាា ញអាកៃពិៃធបដលសល៊ីសព៊ី៣្ក់ សដ្ឋយសស្រ៊ីពាកយ et al : (Robson et al., 2008, 

p. 48) 
 សដ៊ីម្ប៊ីចងអ លរងាា ញការងារខ សៗគ្មា សដ្ឋយអាកៃពិៃធបតម្យួសៅកា ងឆ្ា ដំបដល (Asher, 2006a, p. 

51) (Asher, 2006b, p. 14) 
 គ្មម ៃអាកៃិពៃធ ៖ ដ្ឋក់ចណំងសជ៊ីងជំៃសួឲ្យអាកៃិពៃធ ឆ្ា សំបាះព ម្ព ៃិងសលខទ្យំព័រ ។  
ឧទហ្រណ៍ស្រេពឯកសារាភាសាអង់គែស 
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).  

ឧទហ្រណ៍ស្រេពឯកសារាភាសាបខមរ 
ការស្គរ់ស្គងធៃធាៃម្ៃ សស គឺាដំសណ៊ី រនៃការកណំត់តស្ម្វូការធៃធាៃម្ៃ សស ការសស្ជ៊ីសសរ ៊ីស ៃិង ការ 

សស្ម្ិតសស្មាងំ ការអេិវឌ្ឍ ការសល៊ីកទ្យកឹចិតត ការវាយតនម្ែ ការតរសាង ៃិងការបរងបចកសពលសវលាដល់ 
រ គគលិកសដ៊ីម្ប៊ីសសស្ម្ចបាៃសគ្មលរណំងររស់អងគភាព (រស់ រ  ៃធ៊ី ៃងិ យ៊ី សាម្ឌ្៊ី ឆ្ា  ំ២០១២ ទ្យំព័រទ្យ៊ី ១-២)។ 
 
១.២- ការដកត្សង់សម្តផី្ទា ល ់

ស្រេពឯកសារបដលបាៃសស្រ៊ីស្បាស់សដ៊ីម្ប៊ីដកស្សង់សម្ត៊ីផ្ទទាប ល់ររស់វាគមិៃណាម្ួយសដ៊ីម្ប៊ីគ្មសំ្ទ្យគំៃិតសៅកា ង 
សារណាស្តូវរងាា ញស្រេពដូចខាងសស្កាម្ ៖ 

 ការដកស្សង់សំដ៊ីផ្ទទាប ល់ស្តូវដ្ឋក់សៅកា ងអពភៃតរសញ្ញា  (“………….”)  
 ហាម្ការសស្រ៊ីស្បាស់ការដកស្សង់សំដ៊ីចៃំួៃ ៣ ដងសៅកា ងម្យួទ្យំព័រ 
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ករណ៊ី ដកស្សង់សំដ៊ីបវងសល៊ីសព៊ី ៣ រ ទ្ាប ត់ ស្តូវសរសសរកា ងកថ្នខណឌ ម្ួយដ្ឋច់សដ្ឋយប កសដ្ឋយសស្រ៊ី 
Font: Khmer OS Siemreap, Size 9 ៃិងសរសសរចូលរ ទ្ាប ត់សងខាងចៃំួៃ ២ សង់ទ្យ៊ីបម្៉ែត (សៅច ំ
កណាត លសៃែកឹ)។ 

ឧទហ្រណ៍ាភាសាអង់គែស 

 
 
 

ឧទហ្រណ៍ស្រេពឯកសារាភាសាបខមរ 
សសម្តចអគគម្ហាសស្រត៊ីសតសា ហ្  ៃ បសៃ មាៃស្រសាសៃ៍ថ្ន ៖ 

 
 
 

២. ឯកសារនោង  
ឯកសារសោង (References) រមួ្មាៃស្រេពសិកាស្ទ្យសឹត៊ីទងំអស់បដលបាៃសោងសៅកា ងសារណា។  

ឯកសារសោងស្តូវសរសសរសៅទ្យំព័រថម៊ី ៃិងសរៀរចំតាម្លដំ្ឋរ់អកសរសដ្ឋយបផ្អកសល៊្ី ម្ស្តកូលររស់អាកៃិពៃធ។ 
ស្រសិៃសរ៊ីឯកសារសោងសស្ច៊ីៃ បតអាកៃិពៃធបតម្ួយ ស្តូវដ្ឋក់តាម្អកេរស្កម្ររស់ឯកសារស្ះ។ រ ទ្ាប ត់ទ្យ៊ី១ 
នៃឯកសារសោងៃ៊ីម្ួយៗ ស្តវូចារ់សផ្ត៊ីម្ព៊ីខាងសវវងនដ ៃងិរ ទ្ាប ត់បដលសៅសល់ស្តូវចូលរ ទ្ាប ត់ ១សង់ទ្យ៊ីបម្៉ែស្ត។ 
ព៊ីស្រេពឯកសារសោងម្ួយសៅស្រេពឯកសារសោងម្ួយសទ្យៀតស្តូវរលំងម្ួយរ ទ្ាប ត់។ 

សសៀសៅសោងបដលអៃ ញ្ញា តឲ្យសស្រ៊ីស្បាស់បាៃល ះស្តា ៖ 
 សសៀវសៅព ម្ពបដលមាៃការសបាះព ម្ពផ្ាយាសាធារណៈ ៃិងមាៃសរាងព ម្ពចាស់លាស់ 
 សសៀវសៅចងស្កង ៃិងសបាះព ម្ពផ្ាយសដ្ឋយសាកលវទិ្យាល័យ សៅស៍អ ៊ីសថ៍សអយសសៀ។ 
ខាងសស្កាម្សៃះ គឺាព័ត៌មាៃចាបំាច់សស្មារ់សរៀរចំឯកសារសោង។ 

ក. នសៀវនៅ  
សស្មារ់អាកៃពិៃធបតមាា ក់ ៖ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃ (ាអកសរកាត់) ររស់អាកៃិពៃធ  
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 

សៅសល៊ីពិេពសលាក សស្ៅព៊ីរ៉ែ លពតអតម់ាៃៃរណាម្យួកំណតប់ាៃសទ្យ រ៉ែ ល ពត កំណតប់ាៃទ្យ ក 
ម្ៃ សសឲ្យសែបដក សធវ៊ីឆ្ា ងំរ៉ែ ម្ ៃ្ក់ ទ្យ កម្ៃ សសឲ្យសធវ៊ីជ៊ីសលខ១ រ៉ែ ម្ ៃ្ក ់ សស្ៅព៊ីសៃះស្តូវសធវ៊ីពលកម្ម 
ស្ពះសងឃស្តូវសឹក សហ្៊ីយឲ្យតាញរងគ៊ីចាស់ៗ  ស្ស៊ីសៅសម្៊ីលសកមងតូចៗ រ៉ែ បៃតរររទ្យ៊ីផ្ារសសរ ៊ី រដា 
មិ្ៃអាចកំណតប់ាៃសទ្យ (ដកស្សង់សចញព៊ីកាបសតសកាះសៃតិភាព សលខ ៦៧៥១ សចញផ្ាយនថៃ 
ស្ពហ្សបតិ៍ទ្យ៊ី១០ បខកញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០០៩ ទំ្យពរ័ទ្យ៊ី 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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 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 
Coulter, M. (2008). Strategic Management (4th ed.). United States of America: Pearson 

Prentice Hall. 
សខម្រភាសា 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 សញ្ញា ច ចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
យៃិ សវងស ៃ ៖ រទ្យពិសសាធៃ៍ ៃិងអាថក៍ំបាងំនៃរររកម្ព ាស្រាធិរសតយយ សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី ១  

ឆ្ា  ំ២០០៩ សរាងព ម្ពអងគរ រាជធាៃ៊ីេាំសពញ។ 
អាកៃពិៃធព៊ីរ្ក់ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 
Pearce II, A., & Robinson, Jr. B. (2009). Strategic Management (11th ed.). Singapore: 

McGraw-Hill. 
សខម្រភាសា 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 សញ្ញា ច ចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
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 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
ស  ៊ុំ ស ចិ ត្  ៃិងសៃ ចាៃ់ ៖ ការសធវ៊ីបផ្ៃការអាជ៊ីវកម្មធ ៃតូច សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី ១ ឆ្ា  ំ២០០៨ សរាងព ម្ពអងគរ 

រាជធាៃ៊ីេាំសពញ។  
អាកៃពិៃធរ៊ី រៃួ ឬស្បាំ្ ក់ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 
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. 
សខម្រភាសា 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 សញ្ញា ច ចព៊ីរ (៖) 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
ស្ច ងឹ ស សម្ធា ស្ច ងឹ លកមស៊ី ៃិង ហ្ យ េ៊ីរកស ៖ បផ្ៃការអាជ៊ីវកម្ម សបាះព ម្ពសល៊ីទ្យ៊ី២ ឆ្ា  ំ ២០០៨ 

សរាងព ម្ព អាយ អាយ ស ៊ី រាជធាៃ៊ីេាំសពញ។  
អាកៃពិៃធចារ់ព៊ីស្បាមំ្យួ្ក់ស ៊ីងសៅ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 សបាះព ម្ពសល៊ីកទ្យ៊ី  
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
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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 ៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 
Employment the Professional Way: A Guide to Understanding the Australian Job Search 

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

សខម្រភាសា 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
ការសផ្ទាបរអំណាចសដ្ឋយស្រសិទ្យធភាព ឆ្ា  ំ២០០៧ សរាងព ម្ព អាយ អាយ ស ៊ី រាជធាៃ៊ីេាំសពញ។  

ខ. E-book  
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងសសៀវសៅាអកសរសស្ទ្យត 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 កាលររសិចេទ្យទញសចញព៊ី Internet 
 ស ម្ ះស្រេពឯកសារ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Petting, R. (2002). Global organizations. Oxford: Capstone Publishing. Retrieved 

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

អតថរទ្យមាៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 



 
សាកលវទិ្យាលយ័ សៅសអ៍ ៊ីសថស៍អយសសៀ                                                          UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA 

ទ្យំព័រទ្យ៊ី 28 នៃ 31 

 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងអតថរទ្យ (Article) 
 ស ម្ ះររស់ Journal ាអកសរសស្ទ្យត 
 សលខររស់ Journal 
 សលខទ្យំព័របដលដកស្សង់ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
Wharton, N. (2008). Health and Safety in Outdoor Activity Centers. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Leadership, 12, 8-9. 
 អតថរទ្យគ្មម ៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 

 ស ម្ ះសរាងព ម្ព 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ស ម្ ះររស់អតថរទ្យ ាអកសរសស្ទ្យត 
 សលខររស់ Journal ាអកសរសស្ទ្យត 
 សលខទ្យំព័របដលដកស្សង់ 

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

ឃ. អរថបទកាខសរ  
 អតថរទ្យកាបសតមាៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 

 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 នថៃបខឆ្ា សំបាះព ម្ព 
 ទ្យ៊ីកបៃែងសបាះព ម្ព 
 ចំណងសជ៊ីងាអកសរសស្ទ្យត 
 សលខទ្យំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 

 Towers, K. (2000, January 18). Doctor Not at Fault: Coroner. The Australian, p. 3. 
សខម្រភាសា 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា ទំ្យ៊ី 
 សលខសចញផ្ាយ 
 កាលររសិចេទ្យសចញផ្ាយ 
 ស ម្ ះកាបសត 
 សលខទ្យំព័រ 
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អ  យ ស ង ៖ អៃកេរភាពសៅបតារញ្ញា កងវល់សស្មារ់កម្ព ា ឆ្ា ទំ្យ៊ី ៤២ សលខ ៦៧៥១ សចញផ្ាយ
នថៃស្ពហ្សបតិ៍ ឆ្ា  ំ២០០៩ េាំសពញ សកាះសៃតិភាព ទ្យព័ំរទ្យ៊ី ៣ (ក)។ 

អតថរទ្យកាបសតគ្មម ៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 
 ចំណងសជ៊ីងអតថរទ្យ 
 នថៃបខឆ្ា សំចញផ្ាយ 
 ស ម្ ះកាបសតាអកសរសស្ទ្យត 
 សលខទ្យំព័រ  
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ភាសាអង់សគែស 
Rate Rise Scares New Home Buyers Away. (2005, April 29). Sydney Morning Herald, p. 
35. 
សខម្រភាសា 
 ចំណងសជ៊ីងអតថរទ្យាអកសរសស្ទ្យត 
 ឆ្ា ទំ្យ៊ី 
 សលខសចញផ្ាយ 
 នថៃបខឆ្ា សំចញផ្ាយ 
 ស ម្ ះកាបសត 
 សលខទ្យំព័រ  
សងឃរ ូតាៃ្គំ្មា សលងបាល់ទ្យះសធវ៊ីឲ្យភ្ាក់សផ្អ៊ីល ឆ្ា ទំ្យ៊ី ៤២ សលខ ៦៧៥១ សចញផ្ាយនថៃ ស្ពហ្សបតិ៍ ឆ្ា  ំ

២០០៩ េាំសពញ សកាះសៃតិភាព ទ្យំព័រទ្យ៊ី ១០។ 
ង. ឯកសារពីត្បភពអុនី្ធឺនណរ 

ឯកសារមាៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 
 ្ម្ស្តកូល ៃិង្ម្ខែួៃររស់អាកៃិពៃធ 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ពផ្ាយ 
 ចំណងសជ៊ីងឯកសារាអកសរសស្ទ្យត 
 កាលររសិចេទ្យ Download ព៊ីវរិសាយ 
 អាសយដ្ឋា ៃសគហ្ទ្យព័ំរ 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/  
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ឯកសារគ្មម ៃស ម្ ះអាកៃពិៃធ 
 ចំណងសជ៊ីងឯកសារាអកសរសស្ទ្យត 
 ឆ្ា សំបាះព ម្ពផ្ាយ 
 កាលររសិចេទ្យ Download ព៊ីវរិសាយ 
 អាសយដ្ឋា ៃសគហ្ទ្យព័ំរ 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/ 
 

ការនត្បើត្ាស ់Footnote 
Footnote ស្តូវបាៃសស្រ៊ីស្បាស់សស្មារ់ពៃយល់ពាកយ ៃិងអតថៃ័យនៃពាកយ ឬ ឃ្លែ សំខាៃ់សដ៊ីម្ប៊ីឲ្យមាៃភាព 

រងឹមា។ំ Footnote ស្តូវបាៃសរសសរដូចខាងសស្កាម្ ៖  
 សល៊ីកពាកយសពចៃ៍ ឃ្លែ ស្រសោគណាម្យួម្កទងំស្សងុសស្មារ់គ្មសំ្ទ្យអតថរទ្យសដ្ឋយសសងេរខែឹម្សារព៊ី 
អតថរទ្យ ឬឯកសារសដ៊ីម្ 

 Footnote ស្តូវសរសសរា Superscript Number សោងសៅតាម្ខែឹម្សារបដលៃិសសតិបាៃដកស្សង់ 
 ទ្យំហ្អំកសរសស្មារ់សខម្រភាសា Font: Khmer OS Siemreap, Size 8 ៃិងសស្មារ់ ភាសាអង់សគែស 

Font:  Khmer OS Siemreap, Size 8  
 ការសរសសរ Footnote ម្ិៃអៃ ញ្ញា តឲ្យសល៊ីសព៊ី ៤ រ ទ្ាប ត់ស ៊ីយ 
 Footnote សស្រ៊ីសស្មារ់ពៃយល់ពាកយបដលមាៃសៅកា ងកថ្នខណឌ សដ៊ីម្ប៊ីឲ្យអាកអាៃងាយយល់ ។ 
ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ស្រាពលរដាាង ៥ លាៃ្ក់ ឬ ៣៦ ភាគរយនៃស្រាពលរដាសរ ររស់សៅសស្កាម្រ ទ្ាប ត់នៃភាពស្ក៊ីស្ក 

បដលកា ងស្ះ ៩០ ភាគរយាស្រាពលរដារស់សៅកា ងតរំៃ់ជៃរទ្យ(១)។ 
 

(១) ៃិយម្ៃ័យនៃរ ទ្ាប ត់នៃភាពស្ក៊ីស្កបផ្អកសល៊ីមូ្លដ្ឋា ៃតនម្ែសាច់ស្បាក់កា ងការវភិាគ ២.១០០ កា ូរ ៊ី ៃិងររសិភាគ ស្រូសតអ ៊ីៃ ៥៨ ស្កាម្ 
កា ងម្ួយនថៃសស្មារ់ម្ៃ សស មាា ក់ ស្ពម្ទំងសស្មារ់រា៉ែ រ់រងចំណាយសល៊ីសមាភ រ ររកិាេ សំខាៃ់ៗ ដូចាសំសលៀករំពាក់ ៃិងជំរក។ 
សាច់ស្បាក់សៃះសម្មូ្លៃឹង ០.៤៥ ដ លាែ រអាសម្រកិកា ងម្ួយនថៃ។ បផ្អកសល៊ីការ វាយតនម្ែភាពស្ក៊ីស្កសដ្ឋយមាៃការចូលរមួ្សៅធ្គ្មរ 
អេិវឌ្ឍៃអ៍ាស ៊ី បខ ធាូ ឆ្ា ២ំ០០៣។ 
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ទ្យំព័រទ្យ៊ី 31 នៃ 31 

ការបង្ហា ញឧបសម្ពន័្ធ  
(ៃិសសតិស្តូវចារ់សផ្ត៊ីម្សរសសរសៅទ្យំព័រថម៊ី) 

សៅកា ងឧរសម្ព័ៃធ ៃសិសតិស្តូវដ្ឋក់ឯកសារភាជ រ់តាម្ដូចខាងសស្កាម្ ៖  
 កស្ម្ងសណួំរ ៃិងចសម្ែ៊ីយកស្ម្ងសណួំរ 
 តួសលខ ៃិងឯកសារសផ្សងៗសទ្យៀតបដលទ្យទ្យួលបាៃព៊ីអងគភាព ដូចា កណំត់ស្តាសៅសពលច ះសិកា
ស្សាវស្ាវ រូរថត ការពិពណ៌្ករណ៊ី សិកា ស្កាហ្វកិវាយតនម្ែ តារាង ៃិងរបាយការណ៍សផ្សងៗ។ល។ 

 លិខិតរញ្ញជ ក់ព៊ីអងគភាព  
 ឧរសម្ព័ៃធៃិម្យួៗស្តូវមាៃសលខរញ្ញជ ក់(ឧ- ឧរសម្ព័ៃធ “ ១ ”)។ 

 
ឧរសម្ព័ៃធ “ ១ ”   

 Khmer OS Siemreap, size 11 


