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សកិ្ខា សាលាពីចម្ងា យ 

សតពីី 
“វិធីសាស្តសតនៃក្ខរសរសសរសសៀវសៅ” 

 

ថ្ងៃពុធ ទី៨ក តី ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័  ព.ស. ២៥៦៥ 
ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ 
៨:០០ ត្ពឹ  ដល់ ៣:៣០ រកសៀល 

តាម្រយៈ Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88276639506?pwd=cFRhbWk5SnNZeTlsNDJLby91ckpwZz09 

 

រ ៀបចំរោយសាកលវទិ្យាល័យភូមនិ្ទន្តីិសាស្ត្រ ន្ិងវទិ្យាសាស្ត្ររ្ដ្ឋកិចច 
រោយមាន្កិចច្ហប្បតិបតរិកា ជាមយួ វទិ្យាសាា ន្ រ៉ា អ ៊ុលវ៉ា រលន្ប ៊ឺក (RWI) ប្បរទ្យ្  ្៊ុយអអត ន្ិង 

មជ្ឈមណ្ឌ ល្ិកាប្សាវប្ជាវន្ីតិមន្៊ុ្សធម ៌(CSHL) 
 
 

អំពីសិក្ខា សាលា 
 
សិក្ខា សាលាសតីពី “វិធីសាស្តសតនៃក្ខរសរសសរសសៀវសៅ” ត្រូវបានររៀបចំត្សបតាមផែនក្ខរយុទ្ធសាស្តសត ២០១៩ - ២០២៣ នន
សាកលវទិ្ាល័យភូមនិទនីរិសាស្តសតនិងវទិ្ាសាស្តសតរសដ្ឋកិចច រដ្ើមបរីលើកកមពស់សកមមភាពត្សាវត្ាវ ក្ខររបាោះពុមភែាយសាា នដ្
ត្សាវត្ាវផដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ និងនាវានុវរតន ៍ និងពត្ងឹងសមរថភាពបុគគលិកអបរ់។ំ រោលបំណងននសិក្ខា សាលារនោះ គឺរដ្ើមប ី
ចូលរមួរលើកសទួយគុណភាពវស័ិយអបរ់ ំ តាមរយៈក្ខរររៀបចំកមមវធីិបណតុ ោះបណ្ដា លរលើវធីិសាស្តសតត្សាវត្ាវសត្មាបបុ់គគលិកអបរ់រំៅ
ត្បរទ្សកមពុា។ 

សិក្ខា សាលារនោះនឹងរតត រសំខានរ់ៅរលើរសចកាីត្រូវក្ខរកាុងក្ខរសររសរ ក្ខរររៀបច ំនិងក្ខររបាោះពុមភរសៀវរៅត្សាវត្ាវ រដ្ើមបាីជំនួយ
ដ្ល់ក្ខរបរត្ងៀន និងអភវិឌ្ឍសមរថភាព។ ភាពសកមម និងសកមមភាពគួររោយចាបោ់រមមណ៍ ត្រូវបានរមួបញ្ចូ លកាុងសិក្ខា សាលារនោះ 
ាមយួនឹងត្បធានបទ្អំពីត្បរភទ្ននក្ខរសររសររសៀវរៅ រ ើយថាររើសាស្តសាត ចារយោចសររសរ និងរបាោះពុមភរសៀវរៅត្សាវត្ាវផបប
អបរ់តំ្បកបរោយគុណភាពរោយររបៀបណ្ដ។  រយើងទ្ទួ្លសាគ ល់អំពីចំណុចខ្វោះខារនិងបញ្ហា ត្បឈមនានា ប ុផនតរយើងនឹងចារទុ់្ក
សិក្ខា សាលារនោះ ាឱក្ខសកាុងក្ខរអភវិឌ្ឍពុទ្ធ ិនិងបរចចករទ្សកាុងក្ខរត្សាវត្ាវ និងក្ខរសររសររសៀវរៅត្សាវត្ាវត្បកបរោយគុណ
ភាពត្បរសើរាងមុន។  សិក្ខា សាលារនោះ ត្រូវបានែតល់ជូនសមាជិក និងសាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្ាល័យភូមនិទនីរិសាស្តសត និងវទិ្ា
សាស្តសតរសដ្ឋកិចច រដ្ើមបរីលើកទឹ្កចិរត ជត្មុញ និងផណនា ំរលាក រលាកត្សី សាស្តសាត ចារយ រោយសរត្មចបាននូវសក្ខា នុពលរពញរលញ
របស់ោរ ់ាត្គូបណតុ ោះបណ្ដា ល អាកអបរ់ ំនិងអាកត្សាវត្ាវត្បកបរោយវាិា ជីវៈខ្ពស់ កាុងរពលបចចុបបនា កដូ៏្ចានានងៃអនាគរ។ 

https://us02web.zoom.us/j/88276639506?pwd=cFRhbWk5SnNZeTlsNDJLby91ckpwZz09
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រត្ក្ខមក្ខរោតំ្ទ្ផែាកបរចចករទ្សរបស់វទិ្ាសាថ ន RWI និងក្ខរសត្មបសត្មួលរបស់ CSHL សាកលវទិ្ាល័យភូមនិទនីរិសាស្តសត និង
វទិ្ាសាស្តសតរសដ្ឋកិចច បានបនតររៀបចំសិក្ខា សាលាបណតុ ោះបណ្ដា លត្បចាឆំ្ា  ំ រដ្ើមបបីនតពត្ងឹងសមរថភាពវាិា ជីវៈ កាុងជំនាញត្សាវត្ាវ
និងក្ខរបរត្ងៀនសត្មាបស់មាជិកនិងសាស្តសាត ចារយ ចាបត់ាងំពីឆ្ា  ំ២០១៦ ផដ្លមានដូ្ចខាងរត្ក្ខម៖ 
 

១. សិក្ខា សាលាបណតុ ោះបណ្ដា លសតីពី “វធិីសាស្តសតបស្រៀៃ” បរត្ងៀនរោយរលាករមធាវ ីNick Stanage ារមធាវរីៅកាុង
អងគជំនំុជំរោះ Doughty Street ននត្ពោះរាាណ្ដចត្កអងរ់គេស រៅនងៃទី្ ៩ ផខ្កញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០១៩។ 

២. សិក្ខា សាលាបណតុ ោះបណ្ដា លសតីពី “អ្នកណាក៏អាចសរសសរបាៃដែរ” បរត្ងៀនរោយរលាកសាស្តសាត ចារយ 
Christopher Lee ាសាថ បនិក និងាអាកជំនាញអភវិឌ្ឈមនុសស ននអងគក្ខរ HEDC International រៅនងៃទី្ ៦ និង ៧ 
ផខ្សីហា ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

៣. សិក្ខា សាលាបណតុ ោះបណ្ដា លសតីពី  “រសបៀបសរសសរគំសោរ្សាវ្ាវ ៃិររសបៀបដាកព់ាក់ថវិក្ខ្សាវ
្ាវ” បរត្ងៀនរោយរលាកត្សីសាស្តសាត ចារយបណឌិ រ Natalia Szablewska ាសាស្តសាត ចារយជំនួយរបស់ CSHL មក
ពីសាកលវទិ្ាល័យ Southern Cross University ននត្បរទ្សអូស្តសាត លី រៅនងៃទី្ ១៩ ផខ្សីហា ឆ្ា ២ំ០១៧។ 

៤. សិក្ខា សាលាបណតុ ោះបណ្ដា លសតីពី  “វធិសីាស្តសត្ សាវ្ាវ” បរត្ងៀនរោយរលាកត្សីសាស្តសតចារយបណឌិ រ Natalia 
Szablewska ាសាស្តសាត ចារយជំនួយរបស់ CSHL មកពីសាកលវទិ្ាល័យ Southern Cross University ននត្បរទ្ស
អូស្តសាត លី រៅនងៃទី្ ២០ ផខ្រុលា ឆ្ា ២ំ០១៦។ 

 

ត្បវរតិក្ខរងារត្គូបណតុ ោះបណ្ដា ល  
 

Rachel Killean  
ត្គូបរត្ងៀនានខ់្ពស់ 
សាកលវទិ្ាល័យ Queen’s University Belfast 
អីុផមល៖ rachel.killean@qub.ac.uk   

 
កញ្ហា បណឌិ រ Rachel Killean ាត្គូបរត្ងៀនានខ់្ពស់រៅមហាវទិ្ាល័យចាបន់ន
សាកលវទិ្ាល័យ Queen’s University Belfast និងាអាកត្សាវត្ាវរៅវទិ្ា
សាថ ន Senator George J Mitchell សត្មាបស់នតិភាព សនតិសុខ្ និងយុរតិធម៌
សងគម (Senator George J Mitchell Institute for Peace, Security and 

Social Justice)។ រសៀវរៅដំ្បូងរបស់ោរម់ានចំណងរជើងថា “ជនរងរត្ោោះ អំរពើរោររៅ និងយុរតិធមត៌្ព មទ្ណឌ អនតរារិ៖ រម
ររៀនពីត្បរទ្សកមពុា” ត្រូវបានរបាោះពុមភរៅ Routledge Transitional Justice series រៅឆ្ា  ំ២០១៨។ រសៀវរៅផកសត្មួលទី្មយួ
របស់ោរ ់(ាមយួបណឌិ រ Eithne Dowds និងសាស្តសាត ចារយ Anne-Marie McAlinden) សតីពី “ក្ខរក្ខរក់តរីលើអំរពើ ិងាែេូវរភទ្៖ 
ទ្សសនៈមូលោឋ ននិងរត្បៀបរធៀប” ត្រូវបានរបាោះពុមភរៅ Routledge Transitional Justice series រៅឆ្ា  ំ២០២១។  
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Christoph Sperfeldt 

អាកត្សាវត្ាវ និងសាស្តសាត ចារយជំនួយ 
មជឈមណឌ លសិកាត្សាវត្ាវនីរិមនុសសធម ៌
អីុផមល៖ christoph.sperfeldt@unimelb.edu.au  
 
រលាកបណឌិ រ Christoph Sperfeldt ាអាកត្សាវត្ាវរៅមជឈមណឌ លសត្មាបសិ់ទ្ធិ
មនុសសនិងយុរតិធមអ៌នតរារិរៅសាកលវទិ្ាល័យ Stanford និងអាកត្សាវត្ាវ
កិរតិយសរៅមជឈមណឌ ល Peter McMullin សតីពីភាពោម នរដ្ឋរៅមហាវទិ្ាល័យ
ចាប ់ Melbourne និងសាស្តសាត ចារយជំនួយរៅមជឈមណឌ លសិកាត្សាវត្ាវនីរិ

មនុសសធម ៌ ននសាកលវទិ្ាល័យភូមនិទនីរិសាស្តសតនិងវទិ្ាសាស្តសតរសដ្ឋកិចច ត្បរទ្សកមពុា។ ោរទ់្ទួ្លបានសញ្ហា បត័្របណឌិ រ
ពីសាកលវទិ្ាល័យារិអូស្តសាត លី។ មុននឹងចូលកាុងវស័ិយអបរ់ ំ ោរប់ានរធវើក្ខររលើសមយួទ្សវរសររ៍លើសិទ្ធិមនុសសនិងយុរតិធម៌
អនតរក្ខលរៅោសីុោរគាយ។៍ ចាបពី់ឆ្ា ២ំ០០៧ ដ្ល់ឆ្ា  ំ ២០១១ ោរា់អាកត្បឹកាានខ់្ពស់ាមយួភាា កង់ារអភវិឌ្ឍនោ៍លេឺម ង ់
(GIZ) រៅកមពុា។ រសៀវរៅដំ្បូងរបស់ោរស់តីពី “ក្ខរអនុវរតសំណងរៅកាុងយុរតិធមត៌្ព មទ្ណឌ អនតរារិ” នឹងរបាោះពុមភឆ្ប់ៗ រនោះ
ាមយួនឹង Cambridge University Press។ 
 

 
រសបៀបវារៈ  

ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ចាប់ ៨:០០ ត្ពឹ  ដល់ ៣:៣០ រកសៀល 
តាម្រយៈ Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88276639506?pwd=cFRhbWk5SnNZeTlsNDJLby91ckpwZz09 
កមា៉ោ ង រកបៀបវារៈ អ្ន សត្ម្បសត្ម្ល និង វាគ្មិន ត្បធានបទ 

៨:០០ - ៨:១៥ ត្ពឹ  ចុុះក ម្ ុះ កោ ត្សី សីុ ចាំប៉ោ   

៨:១៥ - ៨:២០ ត្ពឹ  កោរពកលលងជាតិ ពិធី រ កោ ត្សី សីុ ចាំប៉ោ   

៨:២០ - ៨:៤០ ត្ពឹ  សុនទរ ថា 
កបី  ម្មវធីិ 

ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្ លយុ ចណាា  
សា លវទិាធិការថ្នសា លវទិាល័យ 
លូមិ្នទនីតិសាស្រសត និងវទិាសាស្រសតកសដឋ
 ិចច 

ខែនការយុទធសាស្រសតរបស់សា លវទិាល័យលូមិ្នទ
នីតិសាស្រសតនិងវទិាសាស្រសតកសដឋ ិចចសតីអ្ាំពីការ 
សាងសម្តថភាពកៅ នុងវធីិសាស្រសតបកត្ងៀនសត្មាប់
សមាជិ និងសាស្រសាត ចារយថ្នម្ហាវទិាល័យ ។ 

៨:៤០ - ៨:៤៥ ត្ពឹ  ងតរូបអ្នុសាវរយី ៍

៨:៤៥ - ១០:០០ ត្ពឹ  បទបង្ហា ញ កោ  Christoph Sperfeldt  ត្បធានបទ៖ "រកបៀបបកងកីតកសៀវកៅ"  
 
• កេតុអ្វីត្តូវសរកសរកសៀវកៅ 
• ការនិពនធ និងការខ សត្មួ្ល 
• ចាប់ពីការត្សាវត្ជាវដល់ការបកងកតីកសៀវកៅ 
 

១០:០០ - ១០:១៥ ត្ពឹ  សត្មា អាហារសត្ម្ន់ 

mailto:christoph.sperfeldt@unimelb.edu.au
https://us02web.zoom.us/j/88276639506?pwd=cFRhbWk5SnNZeTlsNDJLby91ckpwZz09
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១០:១៥ - ១១:៣០ ត្ពឹ  បទបង្ហា ញ  ញ្ញា  Rachel Killean  ត្បធានបទ៖ "រកបៀបសរកសរកសៀវកៅ"  
 
• រចនាសម្ព័នធកសៀវកៅនិងជាំពូ  
• ការបកងកីតទឡ្ា ីរណ៍ 
• ការលួចចម្លង និងការកោងឯ សារ 
• រចនាបទនិងទមាល ប់ថ្នការសរកសរ 
 

១១:៣០ - ១:៣០ រកសៀល សត្មា អាហារថ្ងៃត្តង់ 

១:៣០ - ៣:០០ រកសៀល បទបង្ហា ញ កោ  Christoph Sperfeldt និង  ញ្ញា  
Rachel Killean 

ត្បធានបទ៖ "រកបៀបកបុះពុម្ភកសៀវកៅ"  
 
• ការកបុះពុម្ភកសៀវកៅ 
• ការសរកសរសាំកណីកសៀវកៅ 
• ដាំកណីរការថ្នការកបុះពុម្ភ 
• ការែសពវែាយនិងការខច ចាយកសៀវកៅ 
 

៣:០០ - ៣:១៥ រកសៀល សុនទរ ថា 
បិទ ម្មវធីិ 

សលាក យតិ្ សវូួច សា លវទិាធិការរង ថ្នសា លវទិាល័យលូមិ្នទនីតិសាស្រសត និងវទិា
សាស្រសតកសដឋ ិចច 

៣:១៥ - ៣:៣០ រកសៀល បិទ ម្មវធីិ ត្សង់ម្តិវាយតថ្ម្ល 

 


