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ការក្សត់សម្គា លប់ឋម

 សសៀវសៅបែែសិក្សា vs. សសៀវសៅមិនបមនបែែសិក្សា

 បសៀវបៅបបបសកិ្សា៖ ជាធមមតា (១) មានែំណងចូលរមួចំបណក្សជាចាែ់សដើមដល់ចំសណេះដឹងបែែវទិ្យាសាស្តសរ
(២) មានសោលសៅមយួបនែក្សធំយ៉ា ងសោចណាស់សៅកាន់អ្ែក្សសិក្សា និង (៣) ជាញឹក្សញាែ់ស េះពុមពសោយអ្ែក្សស េះ
ពុមពនាយឯក្សសារសិក្សា(សោងពុមភរែស់សាក្សលវទិ្យាល័យ ឬអ្ែក្សស េះពុមពនាយឯក្សសារសិក្សាបែែាណណិ ជ្កក្សមម)

 ភាពែុសគ្នែ បនែក្សវិន័យ៖ ែទ្យពិសសាធន៍រែស់សយើងភាគស្ចើនគឺ បនែក្សចាែ់ និងវទិ្យាសាស្តសរសងគម

 ខា្បជើ្-ខា្តបូ្ ៖ ភាពលំ ក្សស្មាែ់អ្ែក្សសិក្សាមក្សពើ្ែសទ្យសកំ្សពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ (ខាងត្បូង) ក្សែុងការចូលសៅ
កាន់ឧសាហក្សមមស េះពុមពនាយឯក្សសារសិក្សាបដល្តូ្វ ន្គែ់្គងសោយសាា ែ័ន និងបែែែទ្យរែស់្ែសទ្យសអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍ (ខាងស ើ្ង)



ប្បបភទថ្នការប ោះពុមពនាយបបបសកិ្សា

 សសៀវសៅ(មានស្ចើនសទ្យៀត្សៅខាងស្កាយ)
 ទិ្យន្នែ នុែបវត្រិ
 ្ំពូក្សសសៀវសៅ
 ការនរល់មតិ្សយែល់សលើសសៀវសៅ
 កិ្សចចដំសណើ រការនើតិ្វធិើសនែសិើទ្យ
 រ យការណ៍តាមបែែវទិ្យាសាស្តសរឬការសិក្សា
 រ យការណ៍សំណំុសរឿងបនែក្សចាែ់
 ែលុក្សនិងទ្យ្មង់សនេងៗសទ្យៀត្ននការនិពនធតាមអុ្ើនធឺណិត្



ប្បបភទថ្នការប ោះពុមពបសៀវបៅសកិ្សា

(១) ឯក្សបលែនា ឬ Monograph (អ្ែក្សនិពនធបោល ឬសហអ្ែក្សនិពនធ)៖ ការងារនិពនធសលើមុខវជិាជក
សិក្សាជាក់្សលាក់្សមយួជាធមមតាសោយអ្ែក្សនិពនធមាែ ក់្ស(្នួកាលស្ចើនន្នក់្ស)
ឯក្សសលខន្នភាគស្ចើនមានចសន្នល េះពើ៧០,០០០សៅ១២០,០០០ ាណក្សយ(ថ្វើសែើអ្ែក្សស េះពុមពនាយមយួចំននួ
កំ្សពុងនដល់ទ្យ្មង់ខលើជាងសនេះពើ៣០,០០០សៅ៥០,០០០ ាណក្សយជាសរឿយៗវាជាទ្យ្មង់អ្នឡាញ)
 ក្សរណើ ជាក់្សលាក់្ស៖ការែបងវរនិសក្សេែទ្យថ្នែ ក់្សែណឌិ ត្សៅជាសសៀវសៅបដលជាសរឿយៗនឹងត្្មូវឱ្យសធវើការងារែបនាម
 ដំែូន្នម នរែស់សយើងភាគស្ចើនសៅក្សែុងសិកាេ សាលាសនេះនឹងសដដ ត្សលើ្ែសភទ្យននការស េះពុមពសសៀវសៅសនេះ
 ឧទាហរណ៍៖សសៀវសៅ “Victims, Atrocity and International Criminal Justice” សោយRachel 

Killean
https://www.routledge.com/Victims-Atrocity-and-International-Criminal-Justice-Lessons-from-
Cambodia/Killean/p/book/9780367895471

https://www.routledge.com/Victims-Atrocity-and-International-Criminal-Justice-Lessons-from-Cambodia/Killean/p/book/9780367895471


(២) បសៀវបៅបក្សសប្មួល៖ ជាញឹក្សញាែ់្តូ្វ នដឹក្សន្នសំោយ «អ្ែក្សបក្សស្មួល» មាែ ក្ស់ ឬស្ចើនន្នក់្ស បដល្គែ់្គង
ឬ្តួ្ត្ពិនិត្យដំសណើ រការ => អ្ែក្សនិពនធជាស្ចើនន្នក់្ស បដលមាែ ក់្សៗរមួចំបណក្សមួយ្ំពូក្សសលើ្ែធានែទ្យរែស់ពួក្សសគ
 ្ំពូក្សរែស់ពួក្សសគទាងំអ្ស់ោែ រមួោែ ែសងកើត្ជាសសៀវសៅមួយសលើ្ែធានែទ្យជាក់្សលាក្ស់មួយ
 ចំនួនអ្ែក្សរមួចំបណក្សអាចប្ែ្ែួល
 ក្សែុងន្នមជាអ្ែក្សបក្សស្មួលមាែ ក់្ស មានន័យថ្ន (១) បសវងរក្ស/អ្ស ជ្ក ើញអ្ែក្សនិពនធបដលរមួចំបណក្ស (២) ្គែ់្គងដំសណើ រ
ការ (សពលសវលា មាតិ្កា។ល។) (៣) អាននិងនដល់មតិ្បក្សលមអសលើ្ំពូក្សទាងំអ្ស់ (៤) ធាន្នថ្ន្គែ់្ំពូក្សទាងំអ្ស់
រមួោែ ែសងកើត្ជាសសៀវសៅបដលមានភាពសុើសងាវ ក់្សោែ (៥) ការបសវងរក្សអ្ែក្សស េះពុមពនាយ និង (៦) ការសធវើទ្យើនារ
សសៀវសៅ

 ឧទាហរណ៍៖សសៀវសៅ«សសចក្សដើសនដើមនននើតិ្បខមរ» សរៀែសរៀងសោយអ្ងគការKAS៖
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=06c676e4-ba12-d4c5-0a9e-
5de4070272e9&groupId=252038
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(៣) បសៀវបៅពុមភ៖ ្សសដៀងនឹងការបណន្នអំំ្ពើទិ្យដឋភាពទូ្យសៅននមុខវជិាជក ឬវស័ិយចំសណេះ
ដឹង បដលជាសរឿយៗ្តូ្វ នពនយល់ក្សែុងលក្សេណៈបដលអាចយល់ ន និងមក្សជាមយួក្សរណើ
សិក្សា ឬលំោត់្។
 ភាគស្ចើនសដដ ត្សលើនិសេតិ្សាក្សលវទិ្យាល័យ ឬអ្ែក្សអ្ែ់រ/ំសាស្តសារ ចាររយ សដើមបើោំ្ ទ្យការអ្ែ់រ ំ
 ឧទាហរណ៍៖ «សសៀវសៅសដើពើសិទ្យធិមនុសេអ្នររជាតិ្» សោយអ្ែក្សនិពនធ Rhona Smith៖

https://global.oup.com/academic/product/international-human-rights-law-
9780198843672?cc=us&lang=en&#
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(៤) ការច្្ប្ក្ស្ (ាណក់្សព័នធនឹងចាែ់) ឧទាហរណ៍ រដឋធមមនុ្ញ ចាែ់ ែទ្យែប ញ្ត្រិ សំណំុ
សរឿង ឬឯក្សសារសនេងសទ្យៀត្
 ជាញឹក្សញាែ់ បត្ងបត្អ្មសោយសសចក្សរើសនរើម ចំណារពនយល់ ឬអ្តាា ធិែាយ
 ឧទាហរណ៍៖ សសៀវសៅ «រដឋធមមនុ ញ្ក្សមពុជា (១៩៥៣-១៩៩៣)» សោយអ្ែក្សនិពនធ Raoul

Jenner៖ https://www.whitelotusbooks.com/books/cambodian-constitutions-
1953-1993-the
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បហតុអ្វីនិពនធបសៀវបៅ?

 វឌ្ឍនភាពវជិាជក ើ្វៈ(សារៈសំខាន់អា្ស័យសលើ្ំន្នញរែស់អ្ែក្ស)
 បចក្សចារយការ្សាវ្ជាវឬគំនិត្រែស់អ្ែក្សកាន់បត្្ែសសើរ(ឧ. រុក្សរក្សែញ្ហា បដលធំទូ្យលាយជាងមុន)
  នដល់ទ្យសេនិក្ស្នស្ចើនជាងមុនឬជាក់្សលាក់្សមយួ
 រក្ស្ ក់្សចំណូល? (ចំណូលតិ្ចត្ចួលុេះ្តាបត្អ្ែក្សជាអ្ែក្សនិពនធលបើ)
 ចំណាយសធៀែនឹងអ្ត្ា្ែសយ្ន៍៖រមួែ ច្ូ លសពលសវលានិងការខិត្ខំ្ែឹងប្ែងចំែងក្សែុងការ
និពនធសសៀវសៅ

 សសៀវសៅមយួក្សាលគឺនិយយពើការនិពនធ៖្ែសិនសែើអ្ែក្សមិនចូលចិត្រវាខាល ងំសទ្យអ្ែក្សអាចស្ ើ្ស
សរ ើសការស េះពុមពខលើៗដូចជាទិ្យន្នែ នុែបវត្រិជាសដើមជាសដើម។



ពីការប្សាវប្ាវ បៅាបសៀវបៅ

ការចូ្លរមួច្ំបណ្ក្ស៖ បតើបសៀវបៅរបសអ់្ែក្សបបនែមអ្វីែលោះដ្លអ់្ក្សសរសលិបប៍ដ្លម្គនប្សាប់?
 ការពិនិត្យស ើងវញិននអ្ក្សេរសិលបប៍ដលមាន្សាែ់ មានភាពចារ ំច់ណាស់
 បសវងរក្សអ្ក្សេរសិលប ៍ បសវងរក្សចសន្នល េះ្ែសោង និងនិន្នែ ការថ្មើ
 សរៀែោែ់ពើការរមួចំបណក្សរែស់អ្ែក្សចំសាណេះបនែក្សអ្ក្សេរសិលបជ៍ាក់្សលាក់្សមួយ
ការប្សាវប្ាវ ទិនែន័យ និ្ធនធាន៖
 សសៀវសៅមួយ ជាធមមតាបនអក្សសលើការ្សាវ្ជាវបែែខលឹមសារ (ែសងកើត្ចំនួនព័ត៌្មាន និងការយល់ដឹងសុើ្ស្ៅ្គែ់្ោន់
ស្មាែ់សសៀវសៅមួយក្សាល)

 វធិើសាស្តសរសនេងៗោែ ៖ សត្ើអ្ែក្សធាល ែ់ នែ ច្ ែ់ការ្សាវ្ជាវបដរឬសទ្យ ឬសត្ើអ្ែក្សកំ្សពុងបត្ស្ោងសធវើការ្សាវ្ជាវបដរឬសទ្យ?
 សត្ើអ្ែក្សមានសពលសវលា និងធនធានសដើមបើែ ច្ ែ់សសៀវសៅបដរឬសទ្យ?



ពីការប្សាវប្ាវ បៅាបសៀវបៅ

ទសសនិក្សជន៖ បតើអ្ែក្សសរបសរសប្ម្គប់នរណា?

 កំ្សណត់្ជាក់្សលាក់្សអ្ត្រសញ្ហញ ណអ្ែក្សបដលអ្ែក្សចង់សរសសរឱ្យ

 ្តូ្វកំ្សណត់្ឱ្យ នជាក់្សលាក់្សអំ្ពើទ្យសេនិក្ស្នរែស់អ្ែក្សការកំ្សណត់្សនេះនឹង្ ែ់ពើរសែៀែននការសរសសរ
ភាសាការែងាា ញពើព័ត៌្មាន។ល។

 គិត្អំ្ពើក្សបនលងបដលសសៀវសៅរែស់អ្ែក្សនឹង្តូ្វ នស្ែើ្ ស់នងបដរ

 អ្ែក្សមិនអាចនិពនធស្មាែ់មនុសេ្គែ់ោែ  នសទ្យ


