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វិធ៊ីសាស្រសតសរាបរ់រៀបចំសររសរសារណាបញ្ចប់ថ្នន រ់បរញិ្ញា បរត 
សារលវទិ្យាលយ័ អាសុ៊ី អឺរ  បុ 

 
I. រតើអវ៊ីរៅជាសារណា? 
 ១. អតថនយ័ននពារយសារណា 

 

 ១. ជារំណត់រារពតឹតកិារណ៍រោយជនណាម្នន រ់ ដែលម្ននចំរណេះែឹង ឬម្ននពុទធថិមីៗជារលរី     ែំបូង។ 
 ២. ជាចំរណេះែងឹរលីរែំបូងដែលរត់រានូវរពឹតតិការណ៍រោយជនណាម្នន រ់ 
 ៣. ជារបរភទដតងរេចរតីមួយយ៉ា ងដវង (Long Dissertation) ដែលម្ននគររម្នង និងវធិសីាស្រេតចាេ់   លាេ់។ 
 ៤. ជារេៀវរៅដែលអនរនពិនធររៀបរាប់អំពីររឿងរា៉ា វទងំឡាយរបេ់ខ្លួន  ដែលជាប់ទរ់ទងរៅនងឹរពឹតតកិារណ៍

របវតតិសាស្រេត  រនុងេម័យកាលដែលខ្លួនបានរធវីការ រសាវរសាវរជាវរនុងរឡុំងរពលរេ់រៅ។ 
 ៥. សារណារតូវម្ននររម្នេ់ចាប់ពី ៦០ រៅ១២០ ទព័ំរ។ 
 ២. រោលបំណង 
 ១. បរចេររទេ និងវទិាសាស្រេត ដែលអាចរឆលីយតបរបរប រោយរបេិទធភាព រៅនឹងតរមូវការ ទីផារពលរមម ម្នន

សាម រតេីហរគិនភាព ម្ននគំនិតឆ្ឆនរបឌិតខ្ពេ់ ម្ននសាម រតីទទួលខុ្េរតូវ ម្ននវន័ិយេលីធម៌ ម្ននគុណធម៌លអ
របរេីរ និងម្ននមនេិកាការងារ រែីមបរីលីរេទួយអភិវឌឍន៍ របរទេជាតិ។ 

II.ទ្យរម្ង់សារណា 
- ររបមុខ្ 
-  ទំព័រទំរនរ 
- ទំព័រចណំងរជងី (យរាមរចនាបទថទ១ី) 
- គណៈរមមការរតតួពិនតិយ នងិវាយតឆ្មល 
- ររុមរសាវរជាវ នងិចងររងសារណា 
- រេចរតីដថលងអណំរគុណ 
- អារមភរថា 
-  អំណៈអំណាង 
- ខ្លឹមសារេរងេប (យ៉ា ងររចនី ២ទព័ំរ) 
- ពារយររបីជាអរសរកាត់ 
- ពារយបរចេររទេេំខាន់ៗ 
- បញ្ជ ីារាង/រូបភាព និងរកាហវរិ 
- ម្នតិកា 

 
 

 

ជ្ំពូរ ១ 
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រសចរត៊ីរផតើម្ 
 

១.១.លនំាបំញ្ញា ននការរសាវរជាវ (យ៉ា ងររចីន ២ទំព័រ) ដែលរនុងរនាេះម្ននបរីថាខ្ណឌ ។ 
- រថាខ្ណឌ ទ១ី :  រលីររឡងីពលីរេណៈទូរៅឆ្នរបធានបទ 
- រថាខ្ណឌ ទ២ី :  រលីររឡងីពលីរេណៈពិរេេឆ្នរបធានបទ 
- រថាខ្ណឌ ទ៣ី :  រលីររឡងីពែីំរណាេះរសាយ 

 (រតីរៅរនុងរបធានបទរនេះចូលរមួរោេះរសាយរលបីញ្ហា អវីខ្លេះរនុងអងគភាព និងេងគម) 
 

១.២.ចំរណាទ្យបញ្ញា ននការរសាវរជាវ  
 រតូវរលីររឡងីពភីាពចាបំាច់ និងលរេណៈអន់ថយមយួចំននួបនាទ ប់មររទីបរចាទេួររៅ រលីបញ្ហា ដែលរតូវរោេះរសាយ 
ដតរតូវរធវីយ៉ា ងណាឲ្យេុគី្នន រៅនឹងរបធានបទ។ ការបំផុេរឡងីនូវបញ្ហា នានា មុននឹងឈានរៅររែំរណាេះរសាយណាមួយរៅ
រនុងរបធានបទរបេ់រយងី គឺជាការចំបាច់បំផុត។រៅរនុងែណំារ់កាលែំបូងឆ្នការបផុំេចំរណាទបញ្ហា រនេះ រយងីរតូវដែរ
ឲ្យោច់ ពីគ្នន នូវបណាត បញ្ហា េខំាន់ និងបញ្ហា បនាទ ប់បនស។ំ បញ្ហា ទងំពីររនេះ គឺរតូវម្ននទំនារ់ទំនងគ្នន រៅវែិរៅមរ និងេថិត
រៅជុំវែិបញ្ហា េនូលមយួដែលជាគនលេឹះ ឬជាឆអងឹខ្នងរៅរនុងែំរណីរការឆ្នការរសាវរជាវ របេ់រយងី។ 
 

១.៣. រោលបំណងននការរសាវរជាវ 

 រគ្នលបណំងដែលរតូវរលរីរឡងីពីការរសាវរជាវរនេះ គមឺ្ននបណំងរធវឲី្យម្ននភាពររីចររមនីែល់ដផនរណាខ្លេះរនុង
េងគម? រហយីម្ននទំនារ់ទនំងជាមួយរបធានបទ និងបានរតត តរលីការ យរចិតតទុរោរ់រលីបញ្ហា ទងំអេ់ដែលបានរចាទ
េួររៅរនុងចំរណាទបញ្ហា ទងំរនាេះ។ ចំរពាេះរគ្នលបណំងឆ្នការរសាវរជាវ គឺេំរៅរៅរលីរបធានបទ រឯីរគ្នលបំណងរោយ
ដឡរ គឺេំរៅរៅរលីចំរណាទបញ្ហា ដែរបានរចាទេួរ។ បនាទ ប់មររធវីការវភិាគររចំណុចខាល ងំ និងចណុំចរខ្ាយ  រែីមបរីធវកីារដរ
លមអរៅរលីចណុំចខ្វេះខាត រពមទងំរធវីការេននិោា នរៅរលីរគប់ចណុំចទងំអេ់ រោយផតល់រយបល់ និងអនុសាេន៍រៅរលី
ចំណុចដែលរតូវដរលមអ។  
 

១.៤.ទ្យំហ ំនិងដដ្នរំណត់ននការរសាវរជាវ 

 ទហំឆំ្នការរសាវរជាវ គឺចង់នយិយពីរបធានបទដែលបានរលីរយរមរេិរា រតីវារគបែណត ប់រៅរលីដផនរណាខ្លេះ? ឬ
រតឹមររមិតណា? ឧ. របេិទធភាព ឆ្នការរគប់រគងព័ត៌ម្ននវទិារៅរមពុជា រែីមបឲី្យការេិរាបានរគប់រជងុររជាយ ទំហឆំ្នការេិរា 
រគររជីេររេីដតការយិល័យ ឬ ការយិល័យជំនាែណាមួយ រៅរនុងររេួងណាមួយ។ 
 ដែនរណំត់ឆ្នការរសាវរជាវ គរឺតត តរៅរលីបញ្ហា មួយចនំួនដែលបានរចាទេួររៅរនុង ចំរណាទបញ្ហា  អំពីរពលរវលា និង
ឯរសារ រហយីចរនាល េះពីឆ្ន ណំាែល់ឆ្ន ណំា? ឬរៅឆ្ន ណំា? 
 

១.៥.សារសខំាន់ននការសរិា 

 សារេំខាន់រៅរនុងរបធានបទ ដែលបានរលីរយរមររធវីការេិរារសាវរជាវ ជាទូរៅរយងីរតូវពិរណារៅរលីចំណុច
មួយចំនួនែូចខាងររកាម : 

- រតូវគិតពីផលរបរយជន៍ចំរពាេះអងគភាព ឬររុមហ ុន ដែលរយងីបានរធវកីារេិរារសាវរជាវ 
- រតូវគិតពីផលរបរយជន៍ចំរពាេះខ្លួន និងអនរអានទូរៅ 
- រតូវគិតពីផលរបរយជន៍េងគម។ 

១.៦. វិធ៊ីសាស្រសតរសាវរជាវ 

- គររម្នងឆ្នការអរងេតរសាវរជាវ 
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- លរេណៈឆ្នការវនិិចឆ័យដែលដតងដតជាប់ទរ់ទងនឹងអញ្ហា ត 
- ររបខ័្ណឌ ឆ្នការេិរា 
- អញ្ហា តឆ្នការេា 
- ររុមទិេរៅ 
- ការររជីេររេីបា៉ា ន់គំរូ 
- របភពឆ្នព័ត៌ម្នន 
- វធិីសាស្រេតរនុងការរបមូលទនិនន័យ 
- វធិីសាស្រេតឆ្នការវភិាគទិននន័យ 

 

១.៧.រចនាសម្ព័នធននការរសាវរជាវ 
 

 ការរសាវរជាវដចររចែជា ៥ជពូំរ ែូចខាងររកាម : 
 ជពូំរ ១ : រេចរតរីផតមី 
 ជពូំរ ២ : រលំរឹរទេឹតដីែលពារ់ព័នធ 
 ជពូំរ ៣ : សាថ នភាពទូរៅរបេ់អងគភាព 
 ជពូំរ ៤ :  លទធផលឆ្នការរសាវរជាវ 
 ជពូំរ ៥ : រេចរតេីននោិា ន នងិការផតល់អនុសាេន៍ 
 

 

ជ្ំពូរ ២ 

រលំរឹរទ្យឹសត៊ីដដ្លពារ់ព័នធ 
 

- ជាជំពូរែ៏េំខាន់រៅរនុងែំរណីរការឆ្នការរសាវរជាវ ដែលរតូវរលីរយរនូវរទឹេតី និងបទពិរសាធន៍ ឬការអនុវតតន៍ 
ដែលជាមូលោា នេរម្នប់រធវីការរសាវរជាវ។ ការរលីរចំណុចទងំរនេះ េខំាន់រតូវដតជាប់ពារ់ព័នធជាមួយរបធានបទ 
ចំរណាទបញ្ហា  រគ្នលរៅឆ្នការេិរា និងេរម្នប់ជាមូលោា នឆ្នការរធវីរេចរតីេននិោា ន និង ផតល់រយបល់ផងដែរ។ 

- រៅរនុងជំពូររនេះមិនរតូវម្ននបរមិ្នណររចីនជាង ២៥% ឆ្នសារណាទងំមូលរឡយី។ 
- ការរលីរយររទឹេតីដែលពារ់ព័នធ ឬបទពិរសាធន៍ រតូវពិនិតយពលីរេណៈេងគមរិចេ រេែារិចេ និងធមមជាតិ រហយីមិនរតូវ
ឲ្យខុ្េគ្នន ខាល ងំរពររទ។ ឧ. របរទេរំពុងអភិវឌឍន៍ និងរបរទេអភិវឌឍន៍ ជួនកាលមិនអាច យរមរររបៀបរធៀបគ្នន
បានរទ។ 

- ការរលីរយររទឹេតី និងបទពិរសាធន៍ពីខាងររៅ (បររទេ) អាចយរមរបងាា ែរៅរនុងជំពូររនេះបាន ប៉ាុដនតមិនរតូវ
ឲ្យម្ននភាពខុ្េគ្នន ខាល ងំរពររទ។ 

- ែូរចនេះការររៀបចំជំពូររនេះ គអឺារេ័យរលីេម្នភ រ ឯរសារ ដែលរតូវយរមរររបីរបាេ់ ជាពិរេេ គឺអវីដែលពារ់ព័នធ
នឹងការរសាវរជាវ រហយីចំណុចដែលរតូវរលីររឡងីគឺ (១). រទឹេតីពារ់ព័នធ (ទូរៅ) និងអញ្ហា តឆ្នការេិរា (២). 
រទឹេត ីនិងការអនុវតតន៍ជារ់ដេតង (ទរ់ទងការេិរារ) អាចជាបញ្ហា រនុងរបរទេ និងររៅរបរទេ។ 

  
ជ្ំពូរ ៣ 

សាថ នភាពទ្យូរៅរបសអ់ងគភាព /(របធានបទ្យ) 
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ជាទូរៅរៅរនុងជពូំររនេះ គឺរយងីរតូវបងាា ែពសីាថ នភាពទូរៅរបេ់សាមីអងគភាព របវតតឆិ្នការរររីត ទេសនវេ័ិយ នងិ
របេររមម ទាីងំភូមិសាស្រេត តល រេញ្ហា  រចនាេមព័នធ នងិការចាត់ាងំ មុខ្ងារ នងិភាររិចេជារែមី។ (រនេះរគ្នន់ដតជា
ឧទហរណ៍ប៉ាុរណាណ េះ) 

   

ជ្ំពូរ ៤ 

របររំរហើញ ឬលទ្យធផលននការវិភារ 

 
 ជាជំពូរេំខាន់បំផុតដែលនឹងរតូវរលីរយរលទធផល និងបំណររសាយឆ្នការរសាវរជាវ មរបងាា ែ។ លទធលផដែល
បានមរ គឺអារេ័យរលីអវីដែលម្ននរៅរនុងជំពូរ១.២.៣.  ជាមូលោា ននាឲំ្យបានលទធផល។  

- លទធផលដែលបានបងាា ែ ពិរេេ រតូវេុីគ្នន រៅនឹង របធានបទ (Topic) ចំរណាទបញ្ហា  (Statement of the 
Problem) រមមវតថុ (Objective) ទំហ ំនិងដែនរំណត់ (Scoop and Limitation) ឆ្នការេិរា។ 

- ចំណងរជីងជំពូរ៤ គឺអារេ័យរលីអវីដែលបានរលីរយរមរេិរា ជាពិរេេអាចជា របធានបទ ឬចំរណាទបញ្ហា  
ឬចំណងរជីងយ៉ា ងណាឲ្យរេបរៅអវីដែលអារេ័យ រលីអញ្ហា តឆ្នការេិរា។ 

- ចំណងរជីងរងជំពូររនេះ អារេ័យរលីខ្លឹមសារឆ្នចំណងរជងី ឬចំណងរជីងរងបនតបនាត ប់ អារេ័យរលីខ្លឹមសារ 
ដែលរយងីនឹងបររសាយ និងទំហរំបេ់វា។ 

- របរគំរហែី រតូវរឆលីយតបរៅនឹងចំរណាទបញ្ហា  និងរគប់ចំណុចឆ្នរគ្នលបំណង។ 
- រតូវបររសាយពនយល់ទិននន័យ រោយរតូវរបកាន់និនាន ការរណាត ល។ 
- បងាា ែនូវទេសនពិភារា និងបររសាយរលីលទធផល។ 

 
 
 

 
 
 

ជ្ំពូរ ៥ 

រសចរត៊ីសននិដ្ឋឋ ន និងការផតលអ់នុសាសន៍ 
 

៥.១. រសចរត៊ីសននិដ្ឋឋ ន (រតូវេននិោា នឲ្យបានរគប់រជុងររជាយទងំចណុំចអេរមម និងចំណុចលអ រហយី  
        រេចរតេីននិោា នយ៉ា ងររចីនបំផុតរបារំថាខ្ណឌ  មិនឲ្យរលីេពី ២ទំព័រ) ។ 
៥.២.ការផតលអ់នុសាសន៍(រតូវផតល់អនុសាេន៍រៅរលីចណុំចរខ្ាយគឺជាចណុំចដែលរតូវដរលមអ)។ 
 

       ឯរសាររោង 
       ការបងាា ែឯរសាររយង  គឺរតូវដបងដចរជាបីដផនរ(មិនអនុញ្ហា តឲ្យោរ់រលខ្ទំព័រ)ែូចខាង ររកាម : 
 ដផនរទ១ី : រឈាម េះអនរនិពនធ 
 ដផនរទ២ី : ចំណងរជីង (រឈាម េះរេៀវរៅ...) 
 ដផនរទ៣ី : រដនលងរបាេះពុមពផាយ (រឈាម េះទីររុង...) 
  រឈាម េះអនររបាេះពុមពផាយកាលបរចិឆទរបាេះពុមពផាយ (ឆ្ន រំបាេះពុមព...) 
ឧទហរណ៍ : 
 ១- ដហម ច័នទរតនៈ ,ឡុង េុវា៉ាង: មូលោា នរគេឹះគណរនយយ,សារលវទិាល័យ អាេុី អឺរ ៉ាុប, ឆ្ន  ំ 
                ២០០៩។ 
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 ២- រលារ េុនិ េុវណណនៈិ រៅរនុង “ការេរិាេម័យបុរាណ” ,ទេសនាវែដី ឃេី ,រលខ្  
                ១៨ ដខ្ ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
 ៣- Mary Porter : The Bar and Beverage Book Basics of Profitable Management,   
                United State of America ,John  Wiler & Sons, 1983. 
 
               ចំរពាេះអនុររឹតយ របកាេ ឬរបាយការណ៍... រតវូោរ់រឈាម េះ ែូចជា រោា ភិបាល ររេួង      នាយរោា ន...
បនាទ ប់មររទីបោរ់ចណំងរជងី រលខ្ និងឆ្ថៃ ដខ្ ឆ្ន  ំ។ 
 
 ឧបេមព័នធ (រតូវររៀបាមលំោប់លំរោយឲ្យបានរតឹមរតូវ) 

- ឧបេមព័នធ A :  ររមងេំណួររសាវរជាវ 
- ឧបេមព័នធ B :  ឯរសារដែលពារ់ព័នធមួយចនំួនដែលរយងីមិនអាចររៀបរាប់ ឬអាច  

 បររសាយអេ់ 
              - ឧបេមព័នធ  C :  ែូចជារចនាេមព័នធ ឬារាងរផសងៗ ដែលជាបនាទ ត់រផតរ ។ 
 
I. ការររបើរាសទ់្យំហរំរដ្ឋស ់ហវុនអរសរ និងទ្យំហអំរសរ  
 ១. ទហំរំរោេ  

 
 
 រ. ររបរីរោេ A4 
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ខ្. Page Setup 
  -Top :  1.5 cm 
  -Bottom :  1.5 cm  
  -Left :  2.0 cm  
  -Right  :  1.5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

២. ហវុនអរសរ នងិទ្យហំអំរសរ 
 -ចំណងរជ្ើងរបធានបទ្យ 
 (Khmer OS Muol Light, Size 19) 
 -ចំណងរជ្ើងជ្ំពូរ 
 (Khmer OS Muol Light, Size 14) 

 -ចំណងរជ្ើងរង 

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

 



 

  

 

                                                                            
                                                                 

                             
 

 

 

 

 

 

 

ចំណងរជ្ើងជាភាសាដខ្មរម្ិនរលើសព៊ី ២បនាទ ត់ 
(ចំណងរជ្ើងជាភាសាអង់ររលស) 
(Khmer OS Muol Light, Size 19) 

 

     សារណាបញ្េ ប់ថាន រ់បរញិ្ហា បរតជំនាន់ទី ..... Khmer OS Siemreap, Size 11 
     ឯររទេ៖  ...................................... Khmer OS Siemreap, Size 11 

 

         ររៀបររៀង និងចងររងរោយ៖ (Khmer OS Siemreap Size 11) 
                    ១......................... 
                                ២......................... 
                                ៣......................... 
                                ៤......................... 
                                ៥......................... 
 
 
                                                                                             សាស្រសាដ ចារយែរឹនា ំ
                                                                                   (Khmer OS Siemreap, size 11) 
 រ ម្ ះសាស្រសាា ចារយ  
  (Khmer OS Muol Light, Size 11) 

 
 

  ការពារដខ្........ ឆ្ន .ំ........ (Khmer OS Muol Light, Size 11) 

                សារលវិទ្យាលយ័ អាសុ៊ី  អឺរ  បុ 

 (Khmer OS Muol Light Size 11) 
រឈាម េះមហាវទិាល័យ... 

 (Khmer OS Siemreap Size 10) 

 

Height : 2.36 cm 

រពះរាជាណាចរររម្ពជុា 
ជាតិ  សាសនា រពះម្ហារសរត 

(Khmer OS Muol Light size 12 -11) 
 


