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សបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ

 ជាទូទៅមានវធិី ២ យ៉ា ង ក្នុងការដាក់្គទរមាងសរទសរទសៀវទៅមួយទៅកាន់អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយឯក្សារសិក្ាមួយ ដូចជា៖ (១) ទផ្សញីសាន ដដ
បញ្ច ប់ ឬ (២) ទផ្សញីសំទ ីមួយដដលទរៀបរាប់ពីទសៀវទៅដដលដាក់្ទសនី => សំទ ីសរទសរទសៀវទៅជាទរឿយៗនឹងតរមូវក្នុងក្រ ីទងំពីរទនោះ។

 គុ ភាពដនគទរមាងសរទសរទសៀវទៅរបស់អ្នក្ នឹងរតូវ នវាយតដមៃទដាយរក្ុមអ្នក្រតួតពិនិតយ (= អ្នក្សិក្ាដូចគ្នន  ដដលជាញឹក្ញាប់មាន
ចំទ ោះដឹងទលីវស័ិយដដលជារបធានបទដនទសៀវទៅទ ោះ) => រក្ុមអ្នក្រតួតពិនិតយនឹងវាយតដមៃទលីសំទ ីសរទសរទសៀវទៅ សាន ដដទពញទលញ 
ឬទងំពីរ (អារស័យទលីអ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយរបស់អ្នក្)

 ការសរទសរសំទ ីរទសៀវទៅជាមុន អាចផ្សតល់ឱ្យអ្នក្នូវការចងអុលបង្ហា ញដំបូង ថាទតីអ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយដដលអ្នក្ចង់ នអាចនឹងចាប់អារមម ៍
ទលីគទរមាងទសៀវទៅ/របធានបទរបស់អ្នក្ដដរឬទទ (ទទោះជាយ៉ា ងណាក៏្ទដាយ ទនោះក៏្មានន័យថាអ្នក្រតូវឆ្ៃងកាត់ការរតួតពិនិតយទ ងីវញិចំនួន 
២ទលីក្)

 អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយភាគទរចីន នឹងមានអ្នក្ដក្សរមួលដដលមានជំ ញទលីវស័ិយទផ្សេងៗគ្នន  (សូមទមលី Rachel) => ជាធមមតា អ្នក្នឹងទផ្សញីអុ្ីដម៉ា
លសំទ ីសរទសរទសៀវទៅរបស់អ្នក្ទៅកាន់អ្នក្ដក្សរមួលដដលមានជំ ញពាក់្ព័នធទលីរបធានបទរបស់អ្នក្



ពង្រាងសបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ

 មានវធិីនិងទរមង់ជាទរចីនសរមាប់សំទ ីសរទសរទសៀវទៅ => អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយខ្ៃោះនឹងផ្សតល់ទយបល់ទលីទរមង់ជាក់្លាក់្មួយ ដដលពួក្ទគចង់
 ន (ពិនិតយទលីទគហទំព័រ)

 ទទោះបីជាយ៉ា ងណា សំទ ីសរទសរទសៀវទៅភាគទរចីន មានធាតុសនូលរសទដៀងៗគ្នន  => ដដលទឆ្ៃីយតបនឹងសំ ួរគនៃឹោះមួយចំនួនអ្ំពីទសៀវទៅ
របស់អ្នក្ដូចជា៖

បតើបសៀវបៅរបសអ់្ែក្សនិយាយអ្ំពីអ្វី? => ពិព ៌ ឱ្យ នចាស់ ពីអ្ំ ោះអ្ំណាងសំខាន់ដនទសៀវទៅរបស់អ្នក្ (អ្នក្រតួតពិនិតយរតូវយល់
ទដាយង្ហយថាទសៀវទៅរបស់អ្នក្និយយពីអ្វី)

 ទតីអ្នក្ នរសាវរជាវសរមាប់ទសៀវទៅទនោះទដាយរទបៀបណា?

 ទតីអ្វីជាទរឿងដដលគួរទអាយចាប់អារមម ៍បំផុ្សតពីការរសាវរជាវឬទសៀវទៅរបស់អ្នក្? => ទតីអ្វីជាចំ ុចសំខាន់  ឬទមទរៀនដនទសៀវទៅរបស់អ្នក្?

 ការចាប់ទផ្សតីមដ៏លអមួយ គឺការរពាងទសចក្តីសទងេបមួយ ដដលបញ្ជា ក់្ពីអ្ំ ោះអ្ំណាងរបស់អ្នក្យ៉ា ងចាស់លាស់ និងសទងេប => បង្ហា ញវាទៅ
សហទសវកិ្របស់អ្នក្ និងដសវងរក្មតិទយបល់



បេតុអ្វី នជាបសៀវបៅអ្ែក្សមានសារៈសខំាន់ ឬពាក្ស់ព័នធ?

 ពនយល់ពីមូលទហតុដដលរបធានបទរបស់អ្នក្មានសារៈសំខាន់

 អ្នក្របដហលគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ ប៉ាុដនតអ្នក្នងឹរតវូបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអ្នក្ដដទពសីារៈសំខាន់ទ ោះផ្សងដដរ

 ទសៀវទៅរបស់អ្នក្អាចនឹងពាក់្ព័នធនងឹមុខ្វជិាា  ឬវស័ិយជាក់្លាក់្របស់អ្នក្ ប៉ាុដនតវាក៏្មានភាពសំខាន់ដដលទូលំ
ទូលាយផ្សងដដរ (ឧ. នវានុវតតន៍វធិសីាស្តសត ឬរទឹសតី ឬការពាក់្ព័នធជាក់្ដសតង)

ពង្រាងសបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ



បតើមានអ្វីងមីពីបសៀវបៅរបសអ់្ែក្ស បដ្លអ្ែក្សដ្ថ្ទម្ិនទាន់ នសរបសរបៅប ើយ?

 ពនយល់ពីអ្វីដដលទសៀវទៅរបស់អ្នក្នឹងមាន ដដលខុ្សពីទសៀវទៅដដទដដលមានរបធានបទដូចគ្នន (ឧ. អ្នក្រតូវដឹងពីអ្ក្េរសិលបទ៍ៅក្នុងវស័ិ
យទនោះ) => របមូលបញ្ា ីទសៀវទៅ ឬចំ ងទជីងទរបៀបទធៀប

 របសិនទបីអ្នក្ដក្សរមួល ឬអ្នក្រតួតពិនិតយគិតថាអ្វីដដលអ្នក្ក្ំពុងដតទធវី រតូវ នទធវីឬទលីក្ទ ងីរចួទហយី ពួក្ទគអាចនឹងបដិទសធសំទ ីរបស់
អ្នក្

 របសិនទបីមានទសៀវទៅទផ្សេងទលីរបធានបទដតមួយ ឬរបហាក់្របដហល (ជាពិទសសទសៀវទៅលបីៗ ) អ្នក្រតវូពនយល់ថាទតីទសៀវទៅរបស់អ្នក្
ខុ្សពីអ្ក្េរសិលបទ៍ ោះ ឬបំទពញបដនែមទលីអ្ក្េរសិលបទ៍ ោះ (ឧ. ទតីអ្នក្ក្ំពុងដតតតាងំនូវទសេនៈដដលមានក្នុងទសៀវទៅទ ោះ ឬក្ំពុងបំទពញ
នូវចទ ៃ ោះរបទហាងណាមួយ?)

 គួរក្ត់សមាា ល់ផ្សងដដរអំ្ពីរទបៀប និងមូលទហតុដដលទសៀវទៅរបស់អ្នក្ស័ក្តិសម សរមាប់អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយជាក់្លាក់្ដដលអ្នក្កំ្ពុងទសនីសំុ

ពង្រាងសបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ



បតើនរណានឹងអានបសៀវបៅបនោះ? => ទីផ្សារ និងទសេនិក្ជន

 ទរៀបរាប់ថានរណាដដលអ្នក្គិតថានឹងចាប់អារមម ៍ទលីទសៀវទៅរបស់អ្នក្៖ ទតីទសៀវទៅទនោះសរមាប់ដតដាក់្ក្នុងបណាា ល័យសាក្ល
វទិាល័យ ឬអ្នក្គិតថាមានវស័ិយ ឬនិសេតិ/អ្នក្អ្នុវតតជាក់្ដសតងទផ្សេងទទៀត ដដលនឹងរបដហលចង់ នទសៀវទៅរបស់អ្នក្ដដរឬទទ?

 ទតីទសេនិក្ជនរបស់អ្នក្នឹងទទួលអ្តែរបទយជន៍អ្វីពីទសៀវទៅទនោះ?

 ទបីអាច រមួបញ្ាូ លមតិទយបល់វជិាមាន ដដលអ្នក្ទទួល នពីទសេនិក្ជនខ្ៃោះ (រមួមាន៖ សននិសីទ ឬអ្នក្រ ជញលបីៗ ដដលមាន
ចំណាប់អារមម ៍ទលីការង្ហររបស់អ្នក្ ឬទសេនិក្ជនដដលជាអ្នក្អ្នុវតតជាក់្ដសតង)

 កំ្ ត់សមាា ល់៖ ជាធមមតា អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយឯក្សារសិក្ាភាគទរចីន មិនផ្សលិតទសៀវទៅទរចីនចាប់ទ ោះទទ រតូវរងចាជំាមុនសិន
ពីលទធផ្សលដនការលក់្ទសៀវទៅរបស់អ្នក្ (លុោះរតាដតអ្នក្មានក្ំ ត់រតាទ ោះពុមពខាៃ ងំ)

ការង្រពាងសបំណ្ើ បសៀវបៅ



បេតុអ្វី នជាអ្ែក្ស គឺជាម្នុសសបដ្លសក័្សិរសម្សង្រមាប់ការសរបសរបសៀវបៅបនោះ?

 សទងេបពីគុ វឌ្ឍ ិនិងបទពទិសាធន៍របស់អ្នក្ពាក់្ព័នធនងឹគទរមាងសរទសរទសៀវទៅ

 ជាទរឿយៗ អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយចង់ទ ញីជវីរបវតតសិទងេបរបស់អ្នក្នពិនធ

 រពាងឯក្សារខាងទលីជាពិទសស ទដាយគិតក្នុងចិតតពគីទរមាងសរទសរទសៀវទៅ

 រមួបញ្ាូ លបញ្ា ីដនការទ ោះពុមពផ្សាយមុនៗ ជាពិទសសការទ ោះពុមពដដលពាក់្ព័នធនងឹគទរមាងសរទសរទសៀវទៅ

 អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយចង់ទទួល នទនុំក្ចិតតថាអ្នក្អាចសរទសរទសៀវទៅទនោះ ន

ពង្រាងសបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ



 បលង់បសៀវបៅ៖ អ្នក្ទ ោះពុមពជាទរចីនចង់ទ ញីបៃង់ទសៀវទៅទដាយសទងេបនូវជពូំក្នមួីយៗ (រមួបញ្ចូ លទងំចំ ងទជងី
រពាងដនទសៀវទៅ និងជំពូក្នមួីយៗ)

 ជំពូក្សគំរ៖ូ របសិនទបីអ្នក្មិនទន់ នទផ្សញសីាន ដដទពញទលញទ ោះទទ អ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយភាគទរចនី នឹងចង់អាននូវជពូំក្គរំូ
មួយចំនួន (ជាធមមតា គឺទសចក្តីទផ្សតីម និងជំពូក្ចនួំន ១ ឬ ២ ទផ្សេងទទៀតពសីាន ដដទពញទលញរបស់អ្នក្ គបបទីរជីសយក្
សាន ដដដដលលអបំផុ្សត)

 ធាតុបនសងបទៀត៖ (១)សាែ នភាពដនទសៀវទៅ និងទពលទវលារបស់អ្នក្ (ទតីអ្នក្មានការង្ហរប៉ាុ ម នទទៀតទដមីបបីញ្ច ប់
ទសៀវទៅទនោះ? ទតីអ្នក្គតិថាអ្នក្មានសាន ដដទពញទលញទៅទពលណា?) (២)ការ ៉ា នសាម នរបដវងដនសាន ដដចុងទរកាយ 
និង(៣) ព័ត៌មានទផ្សេងទទៀតដដលអ្នក្នពិនធអាចនងឹចង់ដងឹអ្ពំទីសៀវទៅរបស់អ្នក្ (ឧ. ទតីអ្នក្មានប ំងបក្ដរប ឬទ ោះ
ពុមពផ្សាយសាន ដដទ ោះជាភាសាទផ្សេងទទៀតដដរឬទទ?)

ពង្រាងសបំណ្ើសរបសរបសៀវបៅ



ការប្លើយតបនឹងរ យការណ៍្អ្ែក្សង្រតួតពិនិតយ

 របសិនទបីអ្នក្ទ ោះពុមពផ្សាយសទរមចថា សំទ ីណាមយួមានភាពទក់្ទញរគប់រគ្នន់ក្នុងការគិតគូរពិចារណា 
ពកួ្ទគនឹងទផ្សញីសំទ ីទ ោះទៅកាន់អ្នក្រតួតពិនិតយ ឬអ្នក្អានខាងទរៅ

 ប ា ប់មក្ អ្នក្នឹងទទលួ នមតិទយបល់ក្នុងទរមង់ជារ យការ ៍ខ្ៃីមយួ

 ទឆ្ៃីយតបមតងមយួៗទលីមតិទយបល់សំខាន់ៗ ដដលអ្នក្ទទលួ នពីអ្នក្រតួតពិនិតយ

 ក្ត់សមាា ល់ទដាយមានសុជីវធម៌ និងទដាយទជឿជាក់្ ពីរទបៀបដដលអ្នក្នឹងទឆ្ៃីយតបនឹងមតិរោិះគន់ (ឧ. ទៅក្នុង
សាន ដដចុងទរកាយ ឬតាមរយៈការដក្សរមួលទ ងីវញិ) និងបដិទសធរាល់ការរោិះគន់ដដលគ្នម នសំអាងរតឹមរតូវ។



ឧទាេរណ៍្អ្ែក្សប ោះពុម្ពនាយ និងទង្រម្ង់របសព់ួក្សបគ

បរាងពុម្ភថ្នសាក្សលវិទាលយ័៖
 NUS Press (របទទសសឹងាបុរ)ី: https://nuspress.nus.edu.sg/pages/prospective-authors
 NIAS Press (ទីរក្ុង Copenhagen): https://www.niaspress.dk/practical-guides-for-authors/
 ISEAS Publishing (របទទសសឹងាបុរ)ី: https://bookshop.iseas.edu.sg/for-authors
 ANU Press (ទីរក្ុង Canberra, សរមាប់រគប់គ្នន ): https://press.anu.edu.au/authors
 Hawaii University Press (ទីរក្ុង Honolulu): https://uhpress.hawaii.edu/authors/
 Oxford University Press: https://global.oup.com/academic/authors/proposals/?cc=us&lang=en&

អ្ែក្សប ោះពុម្ពនាយឯក្សសារសកិ្សាបបបពាណិ្ជជក្សម្ម៖
 Routledge: https://www.routledge.com/our-customers/authors/submit-your-book-proposal
 Edward Elgar: https://www.e-elgar.com/publish-with-us/submit-a-proposal/
 ទមីលផ្សងដដរ អ្តែបទ “Academic publishing in Southeast Asia”: https://www.iias.asia/sites/default/files/2020-

11/ICAS4_2005_08.pdf
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