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គំរសូរាប់សរសសររបាយការណ៍រសាវរជាវបញ្ចប់ថ្នា រប់រញិ្ញា បរត 
 

 

I.ទ្យរម្ង់សរសសររបាយការណ៍ 
 ររសវ១ី 
 ររសវី២ 
 គណៈរឣមកាឥរររួឡិឞរិយ ឞងិវាឤរម្ឣលឥបាឤកាឥណ៍ -----------------------------------------------------i 
 ររុឣរាឧរាឧ ឞងិចងររងឥបាឤកាឥណ៍ ------------------------------------------------------------------ii 
 អាឥឣភរថា ---------------------------------------------------------------------------------------------------iii 
 រេចរតីថ្លលងអណំឥគុណ ------------------------------------------------------------------------------------iv 
 អំណៈអំណាង ----------------------------------------------------------------------------------------------v 
 មារិកា ------------------------------------------------------------------------------------------------------vi 

 

សសចរត៊ីសផតើម្ 
 

១.លនំាបំញ្ញា ននការរសាវរជាវ (យ៉ា ងររចីឞ ២វំឡ័ឥ) ថ្ែឦរនុងរ ោះមាឞសរីថាខណឌ  
 រថាខណឌ វ១ី រឦរីរ ងីឡឦីរខណៈវូរៅម្ឞរសធាឞសវ 
 រថាខណឌ វ២ី រឦីររ ងីឡឦីរខណៈឡិរេេម្ឞរសធាឞសវ 
 រថាខណឌ វី៣ រឦីររ ងីឡីែរំណាោះរាឤ 

 (ររីរៅរនុងរសធាឞសវរឞោះចូឦឥឣួរោោះរាឤរឦសីញ្ហា អវីខលោះរនុងអងគភាឡ ឞិងេងគឣ) 
 

២.ចំសណាទ្យបញ្ញា ននការរសាវរជាវ  
 ររូឧរឦីររ ងីឡីភាឡចបំាច់ ឞិងឦរខណៈអឞ់លឤឣួឤចំឞឞួស ទ ស់ឣរ រវីសរចវេណួំឥរៅរឦីសញ្ហា  ថ្ែឦ
ររូឧរោោះរាឤ ថ្រររូឧឲ្យេុគី្នន រៅឞឹងរសធាឞសវ។ កាឥសំហុេរ ងីឞូឧសញ្ហា    ឣុឞឞឹងឈាឞរៅឥរែំរណាោះ
រាឤណាឣឤួរៅរនុងរសធាឞសវឥសេ់រឤងី គឺាកាឥចំបាច់សហុំរ។ រៅរនុងែណំារ់កាឦែំសូងម្ឞកាឥសហុំេ
ចំរណាវសញ្ហា រឞោះ រឤងីររូឧថ្ែរឲ្យោច់ឡីគ្នន ឞូឧសណាត  សញ្ហា េំខាឞ់ ឞិងសញ្ហា ស ទ ស់សឞស។ំ សញ្ហា ទងំឡីរឞោះ គឺររូឧ
មាឞវំ រ់វំឞងគ្នន រៅឧែិរៅឣរ ឞងិេថិររៅជំឧែិសញ្ហា េនូឦឣឤួថ្ែឦាគឞលោឹះ ឆាឆងខឹងខនងរៅរនុងែំរណីឥកាឥម្ឞ
កាឥរាឧរាឧឥសេ់រឤងី។ 
 

៣.សោលបំណងននការរសាវរជាវ 
 រគ្នឦសណំងថ្ែឦររូឧរឦរីរ ងីឡីកាឥរាឧរាឧរឞោះ គឺមាឞសណំងរឝវីឲ្យមាឞភាឡឥរីចររឣីឞែឦ់ថ្ហនរណាខលោះ
រនុងេងគឣ? រ ឤីមាឞវំ រ់វំឞងែឦ់រសធាឞសវ ឞិងបាឞរតត ររឦកីាឥឤរចរិតវុរោរ់រឦីសញ្ហា ទងំអេ់ថ្ែឦ
បាឞរចវេួឥរៅរនុងចំរណាវសញ្ហា ទងំរ ោះ។ ចំរ ោះរគ្នឦសណំងម្ឞកាឥរាឧរាឧ គេឺំរៅរៅរឦីរសធាឞសវ ឥឯី
រគ្នឦសណំងរោឤថ្ រ គេឺំរៅ រៅរឦីចំរណាវសញ្ហា ថ្ែឥបាឞរចវេួឥ។ ស ទ ស់ឣររឝវីកាឥឧភិាគឥរចណុំចខាល ងំ 
ឞិងចណុំចរខោឤ  រែីឣបរីឝវកីាឥថ្រឦឣងខរៅរឦីចណុំចខវោះខារ រឡឣទងំរឝវីកាឥេឞនិោា ឞរៅរឦីរគស់ចណុំចទងំអេ់ 
រោឤហតឦ់រយសឦ់ ឞិងអឞុាេឞ៍រៅរឦីចណុំចថ្ែឦររូឧថ្រឦឣងខ។  
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៤.ទ្យំហ ំនិងដដ្នរំណត់ននការរសាវរជាវ 
 វំ មំ្ឞកាឥរាឧរាឧ គឺចង់ឞយិឤឡីរសធាឞសវថ្ែឦបាឞរឦីរឤរឣរេិរោ ររីវារគសែណត ស់រៅរឦីថ្ហនរ
ណាខលោះ? ឆររឹឣររឣិរណា? ឧ. រសេិវធភាឡម្ឞកាឥរគស់រគងឡ័រ៌មាឞឧវិារៅរឣពុា រែីឣបឲី្យកាឥេិរោបាឞរគស់
រជុងររាឤ។ វំ មំ្ឞកាឥេិរោ រគររជីេរឥេីថ្រកាឥយិឦ័ឤ ឆ កាឥយិឦ័ឤជំ ែណាឣួឤរៅរនុងររេួងណាឣួ
ឤ។ ថ្ែឞរណំរ់ម្ឞកាឥរាឧរាឧ គឺរតត ររៅ រឦីសញ្ហា ឣួឤចំឞួឞថ្ែឦបាឞរចវេួឥរៅរនុងចំរណាវសញ្ហា  អំឡីរឡឦ
រឧលា ឞិងឯរាឥរ ឤីចរ ល ោះ ឡីឆ្ន ណំាែឦ់ឆ្ន ណំា? ឆរៅឆ្ន ណំា? 
 

៥.វិធ៊ីសាស្រសតរសាវរជាវ 
 ឧឝិីាស្រេតរសឣូឦវឞិនឞ័ឤ : ឥរសៀសរសឣូឦវឞិនឞ័ឤរែីឣបេីឥរេឥមាឞឡីឥថ្សស គឺថ្សសសឥមិាណ ឞងិថ្សសគុណភាឡ។ 

 វិឞនឞ័ឤវី១ (បាឞឣរឡីណាខលោះ?) រនុងរ ោះមាឞកាឥារេួឥ ឞិងេមាភ េឞ៍ 
 វិឞនឞ័ឤវី២ (បាឞឣរឡណីាខលោះ?) ឯរាឥថ្ែឦមាឞរាស់ 

 

៦.រចនាសម្ព័នធននការរសាវរជាវ 
 កាឥរាឧរាឧថ្ចររចែា ៥ែំណារ់កាឦែូចខាងររកាឣ ៖ 
 រេចរតរីហតឣី ៖ បាឞសង្ហា ែឡីឦំ មំ្ឞកាឥរាឧរាឧ ចំរណាវសញ្ហា ម្ឞកាឥរាឧរាឧ រគ្នឦសណំងម្ឞកាឥ
រាឧរាឧ វំ  ំឞងិថ្ែឞរណំរ់ម្ឞកាឥរាឧរាឧ ឞងិឧឝិីាស្រេតរាឧរាឧ។ 
 ជឡូំរ ១ ៖ ាថ ឞភាឡវូរៅឥសេ់អងគភាឡ - បាឞសង្ហា ែឡីរសឧរតិអងគភាឡ រគ្នឦឞរយបាឤ ឆរសេររឣម ឞិង
វេសឞឧេ័ិឤ ឥច េឣព័ឞធចរ់តងំ សវសញ្ហា ម្ហទរនុង ឞិងឥរសៀសឥសសសំរឡែកាឥង្ហឥឥសេ់អងគភាឡ។ 
 ជឡូំរ ២ ៖ ឦវធហឦម្ឞកាឥរាឧរាឧ - បាឞរឦីររ ងីឡកីាឥង្ហឥឥែាបាឦ ឞិងសុគគឦិរ កាឥង្ហឥថ្ហឞកាឥ ឞងិ
គណរឞឤយ កាឥង្ហឥសរចេររវេ ឞិងកាឥង្ហឥ...។ 
 ជឡូំរ ៣ ៖ កាឥឧភិាគចណុំចខាល ងំ ឞិងរខោឤ - កាឥឧភិាគរឦីចណុំចខាល ងំទងំអេ់ថ្ែឦបាឞអឞុឧរតឞ៍ារ់ 
ថ្េតង (គឺចណុំចទងំអេ់ថ្ែឦមាឞរៅរនុងជឡូំរ២) គឺរនុងរគ្នឦសណំងឧភិាគ ឥរឲ្យរឃែីចណុំចខវោះខាររែីឣបរីឝវី
កាឥថ្រឦឣងខ។ 
  រេចរតេីឞនោិា ឞ ឞងិកាឥហតឦ់អឞុាេឞ៍ ៖  រឝវីកាឥេឞនិោា ឞរៅរឦីរគស់ចំណុចទងំអេ់ ឞងិហតឦ់អឞុាេឞ៍
រៅរឦីចណុំចថ្ែឦររូឧថ្រឦឣងខ។ 
 

ជ្ំពូរ ១ 
សាា នភាពទ្យូសៅរបសអ់ងគភាពដដ្លសយើងសរិារសាវរជាវ 

 

១. ១................................របវតតិរបសអ់ងគភាពដដ្លសយើងសរិារសាវរជាវ 
១.២..........សោលនសោបាយ ឬសបសររម្ម និងទ្យសសនវិសយ័របសអ់ងគភាពដដ្ល

សយើងសរិា 
១.៣. រចនាសម្ព័នធចាត់តងំរបសអ់ងគភាពដដ្លសយើងសរិារសាវរជាវ 
១.៤. បទ្យបញ្ញជ  និងរសបៀបបសំពញការងារ 
១.៥. ............................................................................................................................... 
(ចំណុចទងំស៉ាុ ម ឞខាងរឦីរឞោះរគ្នឞ់ថ្រាឧទ ឥណ៍ ែូរចនោះរាឦ់សញ្ហា ថ្ែឦឤរឣរឡឡិណ៌  រៅវីរឞោះររូឧឤរ
សញ្ហា ណាថ្ែឦទរ់វងឞងឹរសធាឞសវរាឧរាឧ) 
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ជ្ំពូរ ២ 
លទ្យធផលការងារននការរសាវរជាវ 

 
(ឦវធហឦកាឥង្ហឥារ់ថ្េតងរឞលងឣរថ្ែឦអងគភាឡវវួឦបាឞ) 

២.១. ....................................................................... ការងាររដ្ឋបាល និងបុគគលរិ 
២.២. ............................................................... ការងារដផនការ និងគណសនយយ 
២.៣. ..................................................................................... ការងារបសចចរសទ្យស 
២.៤.................................................................................................................................... 
(ចំណុចទងំស៉ាុ ម ឞខាងរឦីរឞោះរគ្នឞ់ថ្រាឧទ ឥណ៍ ែូរចនោះរាឦ់សញ្ហា ថ្ែឦឤរឣរឡឡិណ៌  រៅវីរឞោះររូឧឤរ
សញ្ហា ណាថ្ែឦទរ់វងឞងឹរសធាឞសវរាឧរាឧ) 
 

ជ្ំពូរ ៣ 
ការវិភាគសលើចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចសសាយ 

 
៣.១.វិភាគសលើចំណុចខ្ល ងំ (ររូឧឧភិាគរៅរឦីចណុំចខាល ងំឥសេ់ចណុំចទងំស៉ាុ ម ឞ ថ្ែឦរឤងី រឦរីរ ងី 
        រៅរនុងជឡូំរ២) 
៣.១.១. ការងាររដ្ឋបាល និងបគុគលរិ 
៣.១.២. ការងារដផនការ និងគណសនយយ 
៣.១.៣. ការងារបសចចរសទ្យស 
៣.១.៤. .................................................................................................................................. 
 

៣.២.វិភាគសលើចំណុចសសាយ (ររូឧឧភិាគរៅរឦីចណុំចរខោឤឥសេ់ចណុំចទងំស៉ាុ ម ឞ ថ្ែឦ រឤងីរឦរី 
         រ ងីរៅរនុងជំឡូរ២) 
៣.២.១. ការងាររដ្ឋបាល និងបគុគលរិ 
៣.២.២. ការងារដផនការ និងគណសនយយ 
៣.២.៣. ការងារបសចចរសទ្យស 
៣.២.៤. .................................................................................................................................. 
 

សសចរត៊ីសនាិដ្ឋឋ ន និងការផតលអ់នុសាសន៍ 
 

១.សសចរត៊ីសនាិដ្ឋឋ ន 
  ររូឧេឞនិោា ឞឲ្យបាឞរគស់រជុងររាឤទងំចណុំចអេរឣម ឞងិចណុំចឦងខ រ ឤីកាឥ េឞនោិា ឞយ៉ា ងររចឞីសំហុរ
របារំថាខណឌ  ឣឞិឲ្យរឦេីឡី ២វំឡ័ឥ) ។ 
២.ការផតលអ់នុសាសន៍  
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 ររូឧហតឦ់អឞុាេឞ៍រៅរឦចីណុំចរខោឤ គឺាចណុំចថ្ែឦររូឧថ្រឦឣងខ)។ ឧសេឣព័ឞធ (ររូឧរឥៀសតឣឦំោស់
ឦំរោឤឲ្យបាឞររឹឣររូឧ) 
 ឧសេឣព័ឞធ A :  ររឣងេំណួឥរាឧរាឧ 

 ឧសេឣព័ឞធ B :  ឯរាឥថ្ែឦ រ់ឡ័ឞធឣួឤចំឞឞួថ្ែឦរឤងីឣិឞអាចរឥៀសរាស់ ឆអាច សររាឤអេ់ 
 ឧសេឣព័ឞធ C :  ែូចាឥច េឣព័ឞធ ឆតរាងរហសងថ្ែឦាស ទ រ់រហតរ។ 

ឯរសារសោង 
កាឥសង្ហា ែឯរាឥរយង គឺររូឧថ្សងថ្ចរាសីថ្ហនរ (ឣិឞអឞុញ្ហា រឲ្យោរ់រឦខវំឡ័ឥ) ែូចខាង ររកាឣ : 
 ថ្ហនរវ១ី : ............................................................................................. រឈាម ោះអនរឞិឡឞធ 
 ថ្ហនរវ២ី : ..................................................................... ចំណងរជីង (រឈាម ោះរេៀឧរៅ...) 
 ថ្ហនរវ៣ី : ............................................................ រថ្ឞលងរបាោះឡុឣពហោឤ (រឈាម ោះវីររុង...) 
  ..................................... រឈាម ោះអនររបាោះឡុឣពហោឤកាឦសឥចិឆវរបាោះឡុឣពហោឤ (ឆ្ន រំបាោះឡុឣព...) 
 
 ចំរ ោះអឞុររិរយ រសកាេ ឆឥបាឤកាឥណ៍... ររូឧោរ់រឈាម ោះ ែូចា ឥោា អិបាឦ ររេួង  ឤរោា ឞ... ស ទ ស់
ឣររវីសោរ់ចណំងរជងី រឦខ ឞិងម្លៃ ថ្ខ ឆ្ន  ំ។ 
 

ការរំណត់ទ្យំព័រ ទ្យំហអំរសរ និងររបរបាយការណ៍រសាវរជាវ 
 

 រនុងឥបាឤកាឥណ៍រាឧរាឧ : គឺររូឧេឥរេឥយ៉ា ងរិចសំហុរចឞំួឞ ២៥វឡ័ំឥ ឞិងររចីឞ សហុំរ ៣៥វឡ័ំឥ រោឤ
ឣិឞឲ្យរាស់សញ្េូ ឦឞូឧអាឥឣភរថា រេចរតីថ្លលងអំណឥគុណ អណំោះអំណាង មារិកា ឯរាឥរយង ឞិងឧសេឣព័ឞធរ ឤី។ 
 

 
១. វំ រំរោេ   

 
 

 រ. ររសរីរោេ A4 
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ខ. Page Setup 
  -Top :  1.5  cm 
  -Bottom :  1.5  cm  
  -Left :  2.0  cm  
  -Right  :  1.5  cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ហវុនអរសរ និងទ្យហំអំរសរ 

 -ចណំងសជ្ើងរបធានបទ្យ 
 (Khmer OS Muol Light, Size 19) 
 -ចំណងសជ្ើងជ្ំពរូ 
 (Khmer OS Muol Light, Size 14) 

 -ចំណងសជ្ើងរង 

 (Khmer OS Muol Light, Size 12) 
 -ចំណងសជ្ើងតូច 
 (Khmer OS Muol Light, Size 11) 
 -សលឹម្សារអតាបទ្យ 
 (Khmer OS Siemreap, Size 11) 
 -Footnotes 
   (Khmer OS Siemreap, Size 9) 
 - Header and Footer 
  (Khmer OS Muol Light, Size 9) 



 

 

 

                                                                           
                                                                   

                           

 

 

 

 

 

ចំណងសជ្ើងជាភាសាដសមរម្ិនសលើសព៊ី ២ បនាា ត់ 
(ចំណងសជ្ើងជាភាសាអង់សគលស) 
(Khmer OS Muol Light, Size 19) 

 

 ឥបាឤកាឥណ៍សញ្េ ស់ថាន រ់សឥញិ្ហា សររជំ ឞ់វី ... ( Khmer OS Siemreap , Size 11)  
ឯររវេ៖ ...................................... (Khmer OS Siemreap , Size 11)  

 
រឥៀសរឥៀង ឞិងចងររងរោឤ៖ ( Khmer OS Siemreap , Size 11 )     
 ១......................... 
  ២......................... 
  ៣.........................  
  ៤......................... 
  ៥........................ 

 
                                                                             ាស្រាា ចឥយែរឹ  ំ

                                                                                 (Khmer OS Siemreap , Size 11 ) 
   ស ម្ ះ សាស្រសាា ចារយ  
  (Khmer OS Muol Light, Size 11) 

 

 
 

                        សរសសររបាយការណ៍ឆ្ា  ំ២០១៨ (Khmer OS Muol Light , Size 11) 

សារលវទិ្យាលយ័ អាសុ៊ី អឺរ  បុ 
 (Khmer OS Muol Light Size 11) 
ឣហាឧវិាឦ័ឤ េងគឣាស្រេត ឞិងរេែារិចេ 

     ឣហាឧវិាឦ័ឤ រគស់រគង ណិជារឣម ឞិងរវេចឥណ៍ 
                   (Khmer OS Siemreap Size 10) 

 

Height : 2.36 cm 

រពះរាជាណាចរររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា រពះម្ហារសរត 

(Khmer OS Muol Light size 12 - 11) 
 


