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ូ ង ......................................................................................
17
Size 12

៣.១.២. បដចចកដយាលសននការដត្ជើសដរសគំ
រតា
ូ ង ........................................................ 18
ើ
៣.២. ត្បដភ្យាលយាលិនន
ន យ និងបដចចកដយាលសត្បម្ូិយាលិនន
ន យ ............................................. 19
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៣.២.១. ត្បដភ្យាលយាលន
ិ ននយ .................................................................................... 20
Font: Khmer OS Battambang

៣.២.១.១. យាលិនន
ន យចម្បង .................................................................................. 21
Size 12

៣.២.១.២. យាលន
ន យមានត្សាប់ ........................................................................... 22
ិ ន
៣.២.២. បដចចកដយាលសត្បម្ូិយាលិនននយ .................................................................... 23
៣.៣. បដចចកដយាលសវភាគយាល
ន យ .......................................................................... 24
ិ
ិនន
៤. លទ្យធផ្លនៃការព្សាវព្ជាវ (Font: Khmer OS Moul Light, size 12)

៤.១. ............................................................................................................. 25
៤.១.១. .......................................................................................................... 26
៤.១.២. .........................................................................................................
27
Font: Khmer OS Battambang
Size 12
៤.២. .............................................................................................................
28

៤.២.១. ......................................................................................................... 29
៤.២.២. .......................................................................................................... 30
៥. ការរិភារា (Font: Khmer OS Moul Light, size 12)
៥.១. ............................................................................................................. 31
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Font: Khmer OS Battambang
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Size 12
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៥.២.២. .......................................................................................................... 36
៦. បសចរតីសៃនិោាៃ ៃិងអៃុសាសៃ៍ (Font: Khmer OS Moul Light, Size 12)
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Font: Khmer OS Muol Light, Size 14

បសចរតីណលលងអំែររុែ
ដយង
ើ ខ្ុំសូម្បងែងអំ

រគុ

យា៉ាងត្ជាិដត្ៅដិ់.............................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
សត្មាប់អរាបយាលដត្បអ
ើ កសរ
..........................................................................................................................
Khmer OS Battambang យាលំហំ 12
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(បែនកដនឹះ និសសរ
ួ យាលំពរ)
ិ ត្រូវសរដសរម្ន
ិ ឱ្យដិើសពីម្យ
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ម្ូលៃ័យសបងេ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
សត្មាប់អរាបយាលដត្បើអកសរ
...........................................................................................................................
Khmer OS Battambang យាលំហំ 12
...........................................................................................................................

(បែនកដនឹះ នស
ួ យាលំពរ)
ិ សរ
ិ ត្រូវសរដសរម្ន
ិ ឱ្យដិើសពម្
ី យ
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តារាង
ចំែងបជើង

(Font: Khmer OS Muol Light, Size:12)

ទ្យំរ័រ

តារាងយាល១
ី : ..................................................................................................... ៣០
តារាងយាល២
ី : ............................................................... ..................................... ៣៥

តារាងយាលី៣: .............................................................. ...................................... ៤០
តារាងយាល៤
ី : .................................................................................................... ៤៤
Font: Khmer OS Battambang, Size 12

ញ្ញ
ា រ់៖ ចំដ

ឹះការោក់ចំ

ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center)។

ងដជង
ើ តារាងដៅកនុងរួសារណាត្រូវោក់ចំពដី ិើតារាង នង
ិ

ឧទាហរែ៍៖ តារាងយាល៣
ី : ការោក់ចំ

ងដជើង

តារាងយាល៣
ី : ការោក់ចំ

ងដជង
ើ

ការោក់តារាងត្រូវោក់ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center) ។
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តួបលខ
ចំែងបជើង

(Font: Khmer OS Muol Light, Size:12)

ទ្យំរ័រ

រួដិខយាល១
ី : ................................................................................................... ៣០
រួដិខយាលី២: ................................................................................................... ៣៥

រួដិខយាល៣
ី : .................................................................................................. ៤០
រួដិខយាល៤
ី : ................................................................................................... ៤៤
Font: Khmer OS Battambang, Size 12

ញ្ញ
ា រ់៖ ចំដ

ឹះការោក់ចំ

ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center)។

ងដជើងរួដិខដៅកនុងរួសារណាត្រូវោក់ចំពដី ិើរូបភាព និង

ឧទាហរែ៍៖ ត្ួ ដិខយាលី៣: ការោក់ចំ

ងដជង
ើ រួដិខ

រួដិខយាល៣
ី : ការោក់ចំ

ងដជង
ើ រួដិខ

Forecasting of Labor

Forecasting of Labor

demand

supply

Forecasts of Labor
supply or shortage
Goals setting and
Strategic planning
Program Implementation and
evaluation

ការោក់រដួ ិខត្រូវោក់ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center) ។
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រ ូ ភារ
ចំែងបជើង

(Font: Khmer OS Muol Light, Size:12)

ទ្យំរ័រ

រូបភាពយាល១
ី : ................................................................................................... ១០
រូបភាពយាល២
ី : ................................................................................................... ១៥
រូបភាពយាលី៣: .................................................................................................. ២០
រូបភាពយាល៤
ី : យនសដហាឹះកំពុងដហាឹះដ

ង
ើ ............................................................... ២៥

Font: Khmer OS Battambang, Size 12

ញ្ញ
ា រ់៖ ចំដ

ឹះការោក់ចំ

ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center)។

ងដជើងរូបភាពដៅកនុងរួសារណាត្រូវោក់ចំពីដិើរូបភាព និង

ឧទាហរែ៍៖ រូបភាពយាលី៤: យនសដហាឹះកំពុងដហាឹះដ

ង
ើ

រូបភាពយាល៤
ី : យនសដហាឹះកំពុងដហាឹះដ

ើង

ការោក់រូបភាពត្រូវោក់ដៅចំកណា
ស ិយាលំពរ (Center) ។
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អរសរកាត់
ស.ប.ប
ADB

= សាកិវយាល័ិ
យ ដបៀិត្បាយ
ិ
= Asian Development Bank

BBU

= Build Bright University

DV

= Dependent Variable

FPP

= Final Project Paper

GDP

= Gross Domestic Product

GNP

= Gross National Product

HRM

= Human Resource Management

ISO

= International Standard Organization

IV

= Independent Variable

PM

= Project Management

Logfram = Logical Framework
UNDP

= United Nation Development Program

UNTAC = United Nation Transitional Authority in Cambodia
UN

= United Nations

WB

= World Bank
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(កនុងជំពូកនីម្យ
ួ ៗត្រូវចាប់ដែសម្
ើ សរដសរកនុងយាលំពរងមី)

ើ
១. បសចរតីបផ្តម្
១.១. លំនា ំប ើម្

................................................................................................................
...........................................................................................................។
១.២. ចំបណាទ្យ ញ្ញ
ា
................................................................................................................
...........................................................................................................។
១.៣. បោល ំែងនៃការព្សាវព្ជាវ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
១.៤. ទ្យំហ ំ ៃិង ណ ៃរំែត់នៃការព្សាវព្ជាវ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
១.៥. សារៈព្ បោជៃ៍នៃការព្សាវព្ជាវ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
១.៦.

លង់នៃការព្សាវព្ជាវ
................................................................................................................

...........................................................................................................។
១.៧. រៃយល់ពារយរៃលះឹ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
សមាាល់៖
-ចំនុច (១.) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 14 ។

-ចំនុច (១.១., ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ការសរដសរអរាបយាល ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំអកសរ

12 ដហយ
ើ ចាប់ដែសើម្បនារ់ (First Line Paragraph) 1.27 Cm ។
-ចំដ

ឹះការដត្បត្ើ បាស់នម្
ស ញ្ញាមានបរពប
ា ឹះគស
ិ រ
ិ ស
ី ុដ៉ា ណា
ឺ ញ្ញា () នង
ិ (-)

ដត្បើដិខយាលំពរ
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15

(កនុងជំពូកនីម្យ
ួ ៗត្រូវចាប់ដែសើម្សរដសរកនុងយាលំពរងមី)

២. រ ំលឹរព្ទ្យឹស ី ត
២.១. ផ្ល ះពាល់រីបទ្យសចរែ៍
២.១.១. ផ្ល ះពាល់វិជាមាៃ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
២.១.១.១. ផលប៉ៈពាល់ផែផនកសេដ្ឋកិច្ច
................................................................................................................
...........................................................................................................។
២.១.២. ផ្ល ះពាល់អវិជាមាៃ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
សមាាល់៖
-ចំនុច (២.) ត្រូវដត្ជស
ើ ដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 14 ។

-ចំនុច (២.១., ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ចំនុច (២.១.១., ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ចំនុច (២.១.១.១, ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំ

អកសរ 12 អកសរដិរ (Bold) ។

-ការសរដសរអរាបយាល ត្រូវដត្ជស
ើ ដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំអកសរ

12 ដហើយចាប់ដែសើម្បនារ់ (First Line Paragraph) 1.27 Cm ។
-ចំដ

ឹះការដត្បើត្បាស់ និម្រ
ស ញ្ញាមានបរពីបុដ៉ា ណា
ា ឹះគឺសញ្ញា () និង (-)
ិ ស

ដត្បើដិខយាលំពរ

8

16

(កនុងជំពូកនីម្យ
ួ ៗត្រូវចាប់ដែសើម្សរដសរកនុងយាលំពរងមី)

៣. វិធីសាស្រ្សតព្សាវព្ជាវ
៣.១. ការបព្ជើសបរ ើសរំរ ូតាង
៣.១.១. ទ្យំហនំ ៃរំរ ូតាង
................................................................................................................
..........................................................................................................។
៣.១.២. បចចរបទ្យសនៃការបព្ជើសបរ ើសរំរ ូតាង

................................................................................................................
...........................................................................................................។
៣.២. ព្ បភ្ទ្យទ្យិៃនៃ័យ ៃិង បចចរបទ្យសព្ ម្ូលទ្យិៃនៃ័យ
៣.២.១. ព្ បភ្ទ្យទ្យិៃនៃយ
័
៣.២.១.១. ទិន្នន្័យច្ម្បង
................................................................................................................
...........................................................................................................។
៣.២.១.២. ទិន្នន្័យមាន្ស្រាប់
................................................................................................................
...........................................................................................................។
៣.២.២.

បចចរបទ្យសព្ ម្ូលទ្យិៃនៃ័យ

................................................................................................................
...........................................................................................................។
៣.៣.

បចចរបទ្យសវិភារទ្យិៃនៃ័យ
................................................................................................................

...........................................................................................................។
សមាាល់៖
-ចំនុច (៣.) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 14 ។

-ចំនុច (៣.១., ...) ត្រូវដត្ជស
ើ ដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ចំនុច (៣.១.១., ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ចំនុច (៣.១.១.១, ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំ

អកសរ 12 អកសរដិរ (Bold) ។

-ការសរដសរអរាបយាល ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំអកសរ

12 ដហយ
ើ ចាប់ដែសើម្បនារ់ (First Line Paragraph) 1.27 Cm ។

ដត្បដើ ិខយាលំពរ
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(កនុងជំពូកនីម្យ
ួ ៗត្រូវចាប់ដែសើម្សរដសរកនុងយាលំពរងមី)

៤. លទ្យធផ្លនៃការព្សាវព្ជាវ
................................................................................................................
...........................................................................................................។

៥. ការរិភារា
................................................................................................................
...........................................................................................................។

៦. បសចរតីសៃនិោាៃ ៃិង អៃុសាសៃ៍
................................................................................................................
...........................................................................................................។
៦.១. បសចរតីសៃនិោាៃ
................................................................................................................
...........................................................................................................។
៦.២. អៃុសាសៃ៍
................................................................................................................
...........................................................................................................។
សមាាល់៖
-ចំនុច (៤., ៥., ៦.) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 14 ។

-ចំនុច (៦.១., ...) ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Muol Light យាលំហំអកសរ 12 ។

-ការសរដសរអរាបយាល ត្រូវដត្ជើសដរស
ើ Font: Khmer OS Battambang យាលំហំអកសរ

12 ដហយ
ើ ចាប់ដែសើម្បនារ់ (First Line Paragraph) 1.27 Cm ។
-ចំដ

ឹះការដត្បើត្បាស់ និម្រ
ស ញ្ញាមានបរពីបុដ៉ា ណា
ា ឹះគឺសញ្ញា () និង (-)
ិ ស

ដត្បើដិខយាលំពរ

30
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ឯរសារបោង
សេច្កតីផែែនាំេសងេបអាំពីរសបៀបបាំសពញឯការសោងតាមគស្រមូ APA

សូ ម្ចូិដៅដម្ើិ្ទហរ ៍ បបនាម្ដៅដិើដគហយាលំពររបស់ បណា
ា ិយអុីនធឺបនរ
https://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/referencelist


ការបញ្ញាក់ឯកសារដយាងតាម្រដបៀប APA (American Psychological Association
reference) គឺដត្បើយាលំរង់ អនកនិពនធ-កាិបរដចេ
ិ យាល (Author-Date)



សត្មាប់ពរ៌មានបបនាម្ សូ ម្ដម្ិ
ើ ដសៀដៅប

Psychological Association (6th ed.)


នំបដិដបាឹះពុម្ពែសយដោយ American

កនុងការដកត្សង់ត្បដយាគដោយផ្ទាិ់ ឬដោយត្បដយាិ ត្បភ្ពននត្បដយាគកនុងអរាបយាល
ត្រូវបរបញ្ញាក់ដោយ ដឈ្នមឹះអនកនិពនធនង
ិ ឆ្នដំ បាឹះពុម្ពែសយ
សៅកនុងអត្ថបទ (In-Text)

ដដើម្បីដកត្សង់ពរ៌មានដោយផ្ទាិ់ ឬដោយត្បដយាិ
អនកអាចបញ្ញាក់ការដកត្សង់តាម្រដបៀបពីរយា៉ាង៖

1) បញ្ចូ ិវាជាបែនកននឃ្លែត្បដយាគ ឬ
2) បញ្ចូ ិវាកនុងវង់ត្កចកដៅខាងចុងននឃ្លែត្បដយាគ

េស្រមង់សោយផ្ទ្ល់ (Direct quotation ) – ច្ូរសស្របើេញ្ញ្េស្រមង់ (េញ្ញ្សមេញកែតុរ)េងខាង
ឃ្ល្ស្របសោគសដ្ើមផែដ្លបាន្ដ្កស្រេង់ស ើយបញ្ចូលសលខទាំព័រ
1) ដលាក Cohen នង
ិ Lotan (2014) បានអឹះអាងថ្ន “ត្រូវមានសម្រាភាពដែសងៗគ្ននជាដត្ចន
ើ
បដិចាំបាច់សត្មាប់ វជា
ិ ា ជីវៈណាម្ួយ” (p. 151) ដដម្
ើ បដី ធែឱ្
ើ យអនកសិកសកាែយជាអនកជំនញបា
ន។
2) ដដម្
ើ បកា
ី ែ យជាអនកជំនញបានអនកសិកស “ត្រូវមានសម្រាភាពដែសងៗគ្ននជាដត្ចន
ើ បដិចាំបាច់
សត្មាប់វជា
ិ ា ជីវៈណាម្ួយ” (Cohen & Lotan, 2014, p. 151)។

េស្រមង់សោយស្របសោល/ការសរៀបច្ាំស្របសោគស ើងវិញ/េាំសោគស្របសោគ (Indirect

quotation/paraphrasing /summarizing) – ម្ិនដត្បើេញ្ញ្េស្រមង់ (េញ្ញ្សមេញកែតុរ) សទ

1) ចំដនឹះដឹងវជា
ិ ា ជីវៈបរម្ួយម្ុខម្ន
ិ អាចដធែើឱ្យ អនកសិកសកាែយជាអនកជំនញបដិមានសម្រាភាព
ខពស់បានដយាល (Cohen & Lotan, 2014)។

2) ដយាងតាម្ដលាក Cohen and Lotan (2014) ចំដនឹះដឹងវជា
ិ ា ជីវៈបរម្ួយម្ុខម្ន
ិ អាចដធែើឱ្យអនក
សិកសកាែយជា អនកជំនញបដិមានសម្រាភាពខពស់បានដយាល។

េាំគាល់៖ អនកអាច្បញ្ជ្ក់សលខទាំព័របផែន្ថមក៏បាន្ ឧទា រែ៍ (Cohen & Lotan, 2014, p. 151)
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សស្រកាយអត្ថបទ (After-Text)


ដៅបែនកបញ្ច ប់ននសារណា អនកត្រូវបញ្ញាក់អំពីពរ៌មានិម្អរ
ិ របស់ ឯកសារ ឬដសៀវដៅបដិ
ជាត្បភ្ពននឯកសារដយាងនម្
ួ ៗ។ បញ្ា ី ឯកសារដយាង ត្រូវរដត្ម្ៀបតាម្ិំ ោប់អកសរនន
ី យ
ដឈ្នមឹះអនកនព
ិ នធ។
ឧទា

រែ៍អាំពីរសបៀបនន្ការបញ្ជ្ក់ឯការសោងសៅតាម ស្របសេទឯការសោង
កនុងបញ្ា ី ឯកសារដយាង

កនុងអរាបយាលបដិបានដកត្សង់

1. សេៀវសៅផែដ្លមាន្ អនកន្ិពន្ធសទាល

King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of

Janet Frame. Auckland, New Zealand: Viking.

េាំគាល់៖ អក្សរដ្ាំបូងនន្ពាក្យទីមួយរបេ់ឃ្ល្នន្ច្ាំែងស ើងមាំ
ឬ ច្ាំែងស ើងត្ូច្ន្ិងនមេព័ទ ស្រត្ូវផែត្ជាអក្សរមាំ

.....(King, 2000)

ឬ

ដលាក King (2000)
ដត្បៀបដធៀប Frame…

2. សេៀវសៅផែដ្លមាន្ អនកន្ិពន្ធពីរនក់
Dancey, C. P., & Reidy, J. (2004). Statistics

(Dancey & Reidy, 2004) ឬ

without maths for psychology: Using SPSS for

Dancey នង
ិ Reidy (2004)

Pearson/Prentice Hall.

ការបញ្ជ្ក់ឯការសោងផែដ្ល

Windows (3rd ed.). Harlow, England:
េាំគាល់៖ សៅពីមុខ “&“ ច្សនល្ោះស
ោក់េញ្ញ្ច្ុច្ “.“។

្ោះអនកន្ិពន្ធ មិន្ស្រត្ូវសេេច្

3. សេៀវសៅផែដ្លមាន្ អនកន្ិពន្ធចាប់ពីបីនក់ស

សស្របើពាក្យ “ន្ិង“ (មិន្ផែមន្

ើង

(2006). Educational psychology for learning and

teaching (2nd ed.). Melbourne, Australia: Thomson.
ឧទ

បញ្ចូលជាផែផនកនន្ ស្របសោគស្រត្ូវ
េញ្ញ្ “&“ សទ)។

Krause, K.-L., Bochner, S., & Duchesene, S.

4. សេៀវសៅ ឬរបាយការែ៍សរៀបច្ាំសោយេ

នយា
ិ យថ្ន…

(Krause, Bochner, &
Duchesne, 2006)

ឬ (Krause et al., 2006)

អនកន្ិពន្ធ

រែ៍ អងគការ េមាគម ស្រកេួង នយកោឋ្ន្

International Labour Organization. (2007).

Equality at work: Tackling the challenges

(International Labour Conference report). Geneva,
Switzerland: Author.

(International Labour
Organization, 2007)

ឬ (International Labour
Organization [ILO], 2007),

ឬ (ILO, 2007)
5. សេៀវសៅជា ាំពូកណាមួយផែដ្លបាន្ផែកេស្រមួលពីសេៀវសៅ
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សដ្ើម Kestly, T. (2010). Group sandplay in
elementary schools. In A. A. Drewes, & C. E.

(Kestly, 2010)

ឬ

Shaefer (Eds), School-based play therapy (2nd

ដលាក Kestly (2010) ដត្បៀប

ed., pp. 257-282). Hoboken, NJ: John Wileys &

ដធៀបការដរៀបចំការសិកស …

Sons.

េាំគាល់៖ េូមបញ្ចូលសលខទាំព័រនន្ ាំពូក បនទ្ប់ពីច្ាំែងស ើង
សេៀវសៅសដ្ើម

6. ឯកាារេន្និេិទ ឬ េិកាា
ខ្ លាសៅសលើ internet

Bochner, S. (1996, November). Mentoring in higher

(Bochner, 1996)

mentoring program. Paper presented at the

Bochner (1996)

education: Issues to be addressed in developing a
Australian Association for Research in Education

ឬ

បញ្ញាក់ថ្ន …

Conference, Singapore. Retrieved from
http://www.aare.edu.au/96pap/bochs96018.txt
7. អត្ថបទទិនន្ុប្បវត្តិេិក្ា (Academic journal article)
ផែដ្លមាន្ DOI (NEW DOI format)

Cavenagh, N., & Ramadurai, R. (2017). On the

(Cavenagh & Ramadurai,

distances between Latin squires and the smallest

2017)

25(4), 147-158. https:// doi.org/10.1002/jcd.21529

Cavenagh and Ramadurai

defining set size. Journal of Combinatorial Designs,

េាំគាល់៖ DOI (Digital Object Identifier) ជាសលខកូដ្

េមាគ្ល់ផែត្មួយគា្្ន្ពីរ ផែដ្លបាន្កាំែត្់ឱ្យការសបាោះពុមពផ្ាយ
ការេិក្ា។ DOI កូដ្ សមវើការភ្ជ្ប់សៅកាន្់អត្ថបទសៅសលើ

ឬ

(2017)
មានអនុសាសន៍ថ្ន…

internet។

8. អត្ថបទទិនន្ុប្បវត្តិេិក្ាផែដ្លគា្្ន្ DOI
Germann, F., Ebbes, P., & Grewal, R. (2015).
The chief marketing officer matters! Journal of

Marketing, 79(3), 1-22.

Germann, Ebbes, and

Grewal (2015) ត្បកាសថ្ន
“…… …” (p. 19)

ត្បសិនដបើមានអនកនិពនធដត្ចើន
ដនឹះដត្បើតាម្រដបៀបខាងដត្កាម្

Germann et al. (2015) argue…
9. ទេ្សនវដ្តី ឬារព័ត្៌មាន្ (Magazine or Newspaper –
21

popular/trade/general/science/technology interest)
Goodwin, D. K. (2002, February 4). How I caused
that story. Time, 159(5), 69.

េាំគាល់៖ េូមសស្របើកាលបរិសច្េទសពញ (ឆ្្ាំ ផែខ ផែងែទី) សបើការ

(Goodwin, 2002)

ឬ

Goodwin (2002) defends…

សបាោះពុមពផ្ាយ ស្របចាាំនងែឬអាទិត្្យ ឬកាលរិសច្េទមាន្ផែត្ផែខន្ិង
ឆ្្ាំេស្រមាប់ការសបាោះពុមពស្របចាាំផែខ។
10.

អត្ថបទកាផែេត្ឬារព័ត្៌មាន្

Coster, D. (2017, June 12). Driver who caused

Coster, 2017)

Retrieved from http://www.stuff.co.nz/

Coster (2017)

man’s death is placed into dementia care. Stuff.

េាំគាល់៖ េូមសស្របើ URL របេ់សគ ទាំព័រារព័ត្៌មាន្ផ្ទ្ល់
សស្រពាោះត្ាំែសៅ (link to) អត្ថបទរបេ់សគ ទាំព័រារ

ឬ

បានរាយការ

៍ អំពី……

ព័ត្៌មាន្មិន្េថិត្សេថរស ើយ។
11. សគ

ទាំព័រ (Webpage)

New Zealand Trade and Enterprise. (n.d.).

Agribusiness. Retrieved from

(New Zealand Trade and
Enterprise, n.d., para. 1)

http://www.nzte.govt.nz/en/export/marketresearch/agribusiness/

េាំគាល់៖ ទាំរង់មូលោឋ្ន្:

1) Author. (Year, Month Date Published). Article
title. Retrieved from URL of specific document

2) Author. (n.d.). Article title. Retrieved from URL of
specific document

3) Title of web page in sentence case. (n.d.).
Retrieved URL of specific document

(n.d.) = no date
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ឧ សម្ព័ៃធ
រាល់ ាំពូកន្ីមួយៗស្រត្ូវោក់មួយេន្េឹកសផ្សងៗគា្្៖
ដត្ជើសដរសត្បដភ្យាលអកសរ
Khmer OS Muol Light យាលំហំ 40
ើ
និង Center Page (ដោយចូិកនុង Page Setup
ចុចដិើ Layout Tab ដហយ
ើ ដរស
ើ ដត្ជស
ើ Center
ដៅកនុង Vertical Alignment)
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ដៅកនុងបែន ក ្បសម្ពនធដនឹះ
ិំ ដោយដូចខាងដត្កាម្ ៖
១-កត្ម្ងសំ

ត្រូ វោក់ឯ កសារភាា ប់បដិ

ក់ពនធន នតាម្ិំ ោប់

ួរ

២-រចនសម្ពនធរបស់អងាភាព ឬសាាបននន
៣-រួដិខបដិបានពីអងាភាព

៤-ឯកសារដែសងៗដយាលៀរបដិបានពីអងាភាព
៥-ិិខិរបញ្ញាក់ពីអងាភាព (ដបើមាន)

ស្របសេទអក្សរ ន្ិង ទាំ

ាំអក្សរផែដ្លសស្របើកនុងការេរសេរារណា

ដដើម្បដី រៀបចំការសរដសរសារណាឱ្យមានិកខ

ៈិអ និងមានការដត្បើត្បាស់ ត្បដភ្យាល

អកសរ (Font) និង យាលំហំអកសរ (Font Size) ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ ម្ហាវយាល័ិ
យបានកំ
ិ

រ់ត្បដភ្យាល

អកសរ និងយាលំហំអកសរម្ួយចំនួន សត្មាប់សរដសរសារណាបញ្ច ប់ការសិកសថ្ននក់បរញ្ា
ិ បត្រ
ដូចខាងដត្កាម្ ៖

រ. អរសរណខមរ ៃិង អរសរអង់បរលស:
ការសរដសរសារណាកំ

រ់យកត្បដភ្យាលអកសរបខមរចំនួនពីរត្បដភ្យាលម្កដត្បើត្បាស់ គឺ ៖

Khmer OS Muol Light និង Khmer OS Battambang ។
្ទហរ

៍:

ខ.ការរំែត់ជាយព្រោស (Margin)
ការដរៀបចំសរដសរសារណាត្រូវកំ

រ់បគម្សនែក
ច រដូចជា
ឹ កច
ិ កា

បែនកខាងដិើ

(Top) = 2.5Cm, បែនកខាងដត្កាម្ (Bottom) = 2.5Cm, បែនកខាងដវែង (Left) = 4.0Cm,
បែនកខាងសាសំ (Right) = 2.5Cm ។
ឧទា

រែ៍: ការកាំែត្់ផែគមេន្េឹកកិច្ចការ

១. ចុចដិើ Layout Tab ដៅដិើ Ribbon

២. ចុចដិើ Dialog Box Launcher ដៅកនុងត្កុម្ Page Setup
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រ. ការបព្ជើសបរ ើសព្ បភ្ទ្យព្រោស (Paper Size)
ការដរៀបចំសរដសរសារណាត្រូវកំ

រ់យកត្បដភ្យាលត្កោស A4 បរម្ួយប៉ាុដណា
ា ឹះ ដហយ
ើ

ដត្បត្ើ គប់សនែក
ឹ យាលំពរទំងអស់ ននសារណា ។
ឧទា

រែ៍៖ ការកាំែត្់ស្របសេទស្រកោេ A4

១. ចុចដិើ Layout tab ដៅដិើ Ribbon

២. ចុចដិើ Dialog Box Launcher ដៅកនុងត្កុម្ Page Setup

៣. ចុចដិើ Paper បនាប់ម្កដត្ជើសដរសត្បដភ្យាលត្កោសដៅកន
ើ
ុ ង Paper size

ឃ. ការរំែត់រាលបលើៃិងបជើងបព្កាម្ទ្យំរ័រ (Header and Footer)
- ចំដ
- ចំដ

ឹះកាិខាងដិើយាលំពរម្ន
ិ អនុញ្ញារឱ្យដត្បើអីដែ

ឹះដជង
ើ ខាងដត្កាម្យាលំពរសត្មាប់ោក់ដិខយាលំពរសារណា (យាលំពរត្រូវោក់ដៅចំ ុ ច

កណា
ស ិ) និងកំ
ឧទា

ើយ

រ់ Header: 1.27 cm, Footer: 1.27 cm ។

រែ៍៖ ការកាំែត្់ផែគម Header and Footer

១. ចុចដិើ Layout tab ដៅដិើ Ribbon

២. ចុចដិើ Dialog Box Launcher ដៅកនុងត្កុម្ Page Setup
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៣. ចុចដិើ Layout

ឧទា

រែ៍៖ ការកាំែត្់សលខទាំព័រកនុង Footer

១. ចុចដិើ Insert Tab ដៅដិើ Ribbon

២. ចុចដិើ Footer ដៅកនុងត្កុម្ Header & Footer
៣. ដត្ជើសដរស
ើ Edit Footer

៤. ចុចដិើ Page Number ដៅកនុងត្កុម្ Header & Footer

៥. ដត្ជើសដរស
ើ Current Position បនាប់ម្កដត្ជើសដរស
ើ Plain Number
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ង. ការបព្ ើព្ាស់ Footnote
-

សត្មាប់កំ

ិំ ោប់ បដិអនកត្រូវក
្ទហរ

រ់នូវយាលតា
ំ
កយគនែឹះឺ
ី ង

ឬ

ឯកសារដយាងដៅកនុងយាលំពរជាម្ួយដិខ

រ់រច
ួ ដហយ
ចំដ
ើ

ឹះសារណាបដិត្កុម្នស
ិ សរ
ិ សរដសរ

រ់ោក់ឲ្យ។

៍:

សាកិវយាល័ិ
យបានកំ
ិ

ឱ្យបានយា៉ាងរិចបំែុរចំនួន ៥០(ហាសិប)យាលំពរ ដោយរាប់យកយាលំពរសារណា ជាែែូវការចាប់ពី
ាំពូកសេច្កតីសផតើមរហូ រដិ់ ាំពូកសេច្កតីេន្និោឋ្ន្ន្ិងអន្ុាេន្៍។

ដសរសារណាដត្ចន
ើ បំែុរម្ន
ិ កំ

ចំដ

ឹះចំនន
ួ យាលំពរសរ

រ់ ។

ង. ការបព្ ើៃិម្ិតតសញ្ញ
ា
ដត្កាម្៖

រាិ់ចំ ុ ចសំ ខាន់ៗដៅកនុងអរាបយាលនិសិសរអាចដត្បើបានបរសញ្ញាពីរត្បដភ្យាលដូ ចខាង
 (សញ្ញាម្ូិ)
– (សញ្ញាដត្រ ឬ ទញយា)
ឧទា

រែ៍៖ ការសស្របើស្របាេ់ន្ិមិត្តេញ្ញ្
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