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សេចក្តណីែនាំេសខេប 

១. អាំពីកាលិក្បត្រ 

១.១. សេចក្តីស ត្ើម 
កាលិកបត្រត្ាវត្ាវន េះបន្កើរន ើ្កនុ្នោលបំណ្ន េះពុម្ពផ្សាយ ូវអរថបទត្ាវត្ាវ

វទិាាស្រ្តនានាកនុ្វ ិ្ ័យម្ ុ្សាស្រ្ត  ិ្វទិាាស្រ្ត្្គម្ ពើត្រប់ម្ជ្ឍដ្ឋា  អនកត្ាវត្ាវ
ទំ្អ្់។ កាលិកបត្រន េះមា ន ម្ េះាផ្សលូវការថា “កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្ត
និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម”  ិ្ន ម្ េះាភាាអ្់នរល្ថា “Cambodian Journal of  
Humanities and Social Sciences”។  

អរថបទដែលទទួលន េះពុម្ពកនុ្កាលិកបត្រត្ាវត្ាវម្ ុ្សាស្រ្ត ិ្វទិាាស្រ្ត្្គម្ 
មា ពើរត្បនេទរឺ៖ (១) អរថបទត្ាវត្ាវដបប្ំនោរ (Review Paper)  ិ្ (២) អរថបទ
ត្ាវត្ាវនដ្ឋយនត្បើទិ ន ័យនែើម្ (Research Paper  ឬ Research Article)។ អរថបទដែល
ទទួល  ទំ្អ្់ ឹ្ត្រូវត្រួរពិ ិរយនដ្ឋយរណកម្មការកាលិកបត្រ ត្ពម្ទំ្ការពិ ិរយនៅនលើ
ខ្លឹម្ារនដ្ឋយអនកជ្ំនាញ នត្កាម្ទត្ម្្់ Peer Review ឬ Blinded Peer Review ម្ុ  ឹ្ត្រូវ
ទទួលន េះពុម្ព។ កាលិកបត្រន េះ ឹ្ន្វើការន េះពុម្ពាពើរភាា (ភាាដខ្មរ  ិ្ភាាអ្់នរល្)
។ ការន េះពុម្ព  ឹ្មា ាពើរទត្ម្្់ រឺទត្ម្្់រ ឹ្  (Hard Copy)  ិ្ឯការឌើជ្ើថល (Digital 
Publication)។  

១.២. វិសាលភាពជាំនញ 

វិសាលភាពជាំនញេត្ាប់ស ោះពុមពក្នុខកាលិក្បត្រត្សាវត្ាវ 

o វទិាាស្រ្តអប់រ  ំ o ន្ែាកិច្ច o ទ្ស វាិា  
o  រវទិា o ពាណិជ្ាកម្ម o ច្រោិាស្រ្ត 
o ត្បវរតិវទិា o នទ្ច្រណ៍ o  នោ យ 
o ទ្ស វាិា  o េូម្ិវទិា o ារិពិ ធុវទិា 
បញ្ជា ក់៖ ច្ំនពាេះវាិលភាពន ជ្ំនាញដែលទទួលន េះពុម្ពកនុ្កាលិកបត្រ មា នត្ច្ើ ា្អវើ

ដែល  នរៀបរាប់កនុ្តារា្ខា្នលើ។ 
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១.៣. ដាំណាក់្កាលស ោះពុមព 
រាល់អរថបទត្ាវត្ាវ ដែលមា បំណ្ន េះពុម្ពកនុ្កាលិកបត្រត្ាវត្ាវម្ ុ្សាស្រ ត

 ិ្វទិាាស្រ្ត្្គម្ ត្រូវត្បរល់ម្កត្កុម្ការងារកាលិកបត្រតាម្ត្បព័ ធនអ ិច្ត្រូ ិក តាម្រយៈ
រំណ (Call for Paper) ឬតាម្អុើដម្លនដ្ឋយផ្ទា ល់ម្ករណៈកម្មការកាលិកបត្រ។ ត្រប់អរថបទ
ដែល  ត្បរល់ម្កត្កុម្ការងារកាលិកបត្រ  ឹ្ត្រូវឆ្ល្ការ់ែំណាក់កាលត្រួរពិ ិរយ  ិ្ផ្សតល់
អ ុា្ ៍នានាែូច្ខា្នត្កាម្៖ 

 

រូបភាពទើ  1៖ ែំណាក់កាលន េះពុម្ពអរថបទកនុ ្កាលិកបត្រ 

២. ទត្មខ់អរថបទស ោះពុមព 

រាល់អរថបទដែល ឹ្ន េះពុម្ពម្កកនុ្កាលិកបត្រត្ាវត្ាវម្ ុ្សាស្រ្ត  ិ្វទិាាស្រ ត
្្គម្ ត្រូវនរៀបច្ំកនុ្ទត្ម្្់ដែលមា ជ្ូ ត្ាប់  ឹ្នោរពតាម្នោលការណ៍រច្នាបទម្ួយចំ្ ួ 
ែូច្ខា្នត្កាម្៖ 

២.១. អរថបទាភាសាណមែរ 
អរថបទដែលនរៀបច្ំន េះពុម្ពាភាាដខ្មរ  ឹ្មា ទត្ម្្់រច្នាបថែូច្ខា្នត្កាម្៖ 

ទំហំត្កដ្ឋ្  ិ្ដរម្ទំព័រ ត្កដ្ឋ្ A4 ាម្ួយ ឹ្ដរម្ទំព័រ 2cm ជ្ុំវញិ 
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ត្បធា បទត្ាវត្ាវ ត្បនេទអកសរ Khmer OS Muol ទំហំ 15 អកសរែិរ នៅច្ំកណាត
លទំព័រ 

ច្ំណ្នជ្ើ្្ំ ត្បនេទអកសរ Khmer OS Muol ទំហំ 12 អកសរែិរ 
ច្ំណ្នជ្ើ្រ្ប តបនាា ប់ ត្បនេទអកសរ Khmer OS Muol ទំហំ 11 អកសរែិរ 

្ំនណរអរថបទ 
ត្បនេទអកសរ Khmer OS Siemreap ទំហំ 10 រត្ម្ឹម្្្ខា្ 
(Justified)  

ការដ្ឋក់ច្ំណាំ Footnote ត្បនេទអកសរ Khmer OS Siemreap ទំហំ 8 
រមាល របនាា រ់ Single Line Space 
រមាល រកថាខ្ណឌ  ើម្ួយៗ 6pt 

អនកត្ាវត្ាវ 

ត្រូវមា បដ ថម្ព័រ៌មា ែូច្ា៖ 
• ន ម្ េះអនកត្ាវត្ាវ (Khmer OS Siemreap ទំហំ11 
អកសរែិរ) 

• ព័រ៌មា លម្អិររប្់អនកត្ាវត្ាវ៖ កដ ល្ន្វើការ  ិ្ 
Email Address (Khmer OS Siemreap ទំហំ 8) 

ការដ្ឋក់ឯការនោ្  យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 
លទធផ្សលានលខ្រណិរ ឬ
ទិ ន ័យ្ថិរនផ្សស្ៗ … យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 

តារា្  ិ្រូបភាពនានា យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 

អនកត្ាវត្ាវអាច្ទញយកទត្ម្្់ឯការរំរូពើនរហទំព័ររប្់វទិាាថ  នដ្ឋយផ្ទា ល់  ។ 

២.២. អរថបទាភាសាអខ់សលេេ 
អរថបទដែលនរៀបច្ំន េះពុម្ពាភាាអ្់នរល្  ឹ្មា ទត្ម្្់រច្នាបថែូច្ខា្នត្កាម្៖ 

ទំហំត្កដ្ឋ្  ិ្ដរម្ទំព័រ ត្កដ្ឋ្ A4 ាម្ួយ ឹ្ដរម្ទំព័រ 2cm ជ្ុំវញិ 
ត្បនេទអកសរ (នពញម្ួយអរថបទ) Times New Roman ទំហំ 11 
ត្បធា បទត្ាវត្ាវ ទំហំ 18 អកសរែិរ នៅច្ំកណាត លទំព័រ 
ច្ំណ្នជ្ើ្្ំ ទំហំ 12 អកសរែិរ 
ច្ំណ្នជ្ើ្រ្ប តបនាា ប់ ទំហំ 11 អកសរែិរ 
្ំនណរអរថបទ ទំហំ 11 រត្ម្ឹម្្្ខា្ (Justified)  
ការដ្ឋក់ច្ំណាំ Footnote អកសរ Times New Roman ទំហំ 9 
រមាល របនាា រ់ ត្រូវមា រមាល រពើបនាា រ់ ើម្ួយៗ 1.1 
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រមាល រកថាខ្ណឌ  ើម្ួយៗ 6pt 

អនកត្ាវត្ាវ 

ត្រូវមា បដ ថម្ព័រ៌មា ែូច្ា៖ 
• ន ម្ េះអនកត្ាវត្ាវ (ទំហំ11 អកសរែិរ) 
• ព័រ៌មា លម្អិររប្់អនកត្ាវត្ាវ៖ កដ ល្ន្វើការ  ិ្

Email Address (ទំហំ 9) 
ការដ្ឋក់ឯការនោ្  យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 
លទធផ្សលានលខ្រណិរ ឬ
ទិ ន ័យ្ថិរនផ្សស្ៗ … យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 

តារា្  ិ្រូបភាពនានា យកលំនាំតាម្រច្នាបថ APA Styles 7th Edition 

អនកត្ាវត្ាវអាច្ទញយកទត្ម្្់ឯការរំរូពើនរហទំព័ររប្់វទិាាថ  នដ្ឋយផ្ទា ល់  ។ 
 

 


