
វិទយ ថ ន ភ សញញ  និង ករសកិ មនុស ថ្លង់អន្តរជតិ  
កលវិទយលយ័ េឡនេខសេសៀ ្រកុង្របី៊ស្តនុ ច្រកភពអង់េគ្លស 

 

កលវិទយលយ័ គុនថ មីស ៉  (DSMU) 
ទី្រកុង ក់នវ ្របេទស ឥ ្ឌ  

 
ខិតប័ណ្ណ ពត៌មនសំ ប់អនកចូលរមួ 

ករេធ្វើសញញ ឆ្លងកត់្របេទសេផ ងៗគន  
 

អនក្រតូវបនអេញជ ើញចូលរមួ កនុងគំេ ង្រ វ្រជវមយួែដលដឹកនេំ យ វទិយ ថ ន ភ សញញ  
និងករសិក មនុស ថ្លង ់អន្តរជតិ។គំេ ម្រ វ្រជវេនះគឺអពំ ីករទំនកទ់ំនងរ ងអនកេ្របើ្របស់
ភ សញញ មកព្ីរបេទសេផ ងៗគន  េហើយ្របធនបទរបស់គេំ ងេនះគឺ ករេធ្វើសញញ ឆ្លងកត់
្របេទសេផ ងៗគន ។ ពកួេយើងនឹងេធ្វើករ្រ វ្រជវ ព ីរេបៀបែដលមនុស ថ្លង់ ចអភវិឌ ន៍
មេធយបយកនុងករទំនកទ់នំងគន េទវញិេទមក េទះបីជពកួេគមនិមនករែបងែចកភ
កេ៏ យ។ខិតបណ័្ណ េនះនឹងផ្តល់ពតម៌នេទអនក អំពី គំេ ង និង ករចូលរមួរបស់អនក។ 
សមជិក្រ វ្រជវេយើងមន កនឹ់ងេឆ្លើយតប ល់សំណួររបស់អនក េហើយ្របសិនេបើអនកមនសំនួ
របែនថមេទៀត អនក ចជែជកពិភក ្រគបេ់ពលេវ ។ 
 
េតើអ្វីេទជេគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវេនះ? 
ករ្រ វ្រជវរបស់ពកួេយើងនឹងឆ្លុះបញច ំងអំពជីំនញៃនអនកេ្របើ្របស់ភ សញញ េនេពលែដល
ពកួេគេធ្វើករទំនកទ់ំនងភ សញញ ជមយួអនកែដលរស់េន្របេទសដៃទេទៀត។ ពកួេយើងចងដ់ឹង
អពំី រេបៀបែដលមនុស ថ្លងេ់្របើភ សញញ េនេពលែដលពកួេគទំនកទ់ំនងជមយួមនុស
ថ្លងដ់ៃទេទៀតែដលេ្របើ្របស់ភ សញញ ខុសគន ។ ពកួេយើងសិក អពំីទរំងៃ់នភ ទំនកទ់ំនង 
បទពេិ ធនៃ៍នករទំនកទ់នំង េហើយពកួេយើងនឹងសួរេទអនកេ្របើសញញ ថ្លង ់អពីបទពិេ ធន៍
េលើ្របេភទៃនករទំនកទ់ំនងេនះ។ កររុរករបស់ពកួេយើងមន

រៈសំខនក់នុងករបេងកើនករយល់ដឹងភ សញញ អន្តរជតិ។ សមទិធិផលៃនករ្រ វ្រជវេនះ
ចជួយ  េ យមនុស ថ្លងែ់ដលេទ្របេទសេផ ងៗេទៀតេចះេ្របើសញញ  ្រពមទងំជួយ េ ះ្រ យ

បញ្ហ េនេពលពកួេគេ្របើភ សញញ ខុសគន ។ 
 
េហតុបនជអនកអេញជ ើញខញុំចូលរមួ? 
ពកួខញុ ំអេញជ ើញអនកពីេ្រពះអនកមនចំេនះដងឹខពស់េលើភ សញញ របស់អនក។ គំេ ងេនះគឺទមទរអនក
ែដលមនចេំនះដឹងខពស់ខងភ  េហើយពកួេយើងគិតថអនក ជអនកែដល កសមកនុងករចូលរមួ



។អនក្របែហលជេចះមនិេ្រចើនេទអំពីភ អងេ់គ្លស រ ឺសញញ អន្តរជតិ រកឺភ៏ សញញ ដៃទេទៀត។ 
េនះពុែំមនជបញ្ហ េចទេទ ពេី្រពះ ពួកេយើងចប់ រមមណ៍េទេលើរេបៀបែដលអនកទំនកទ់ំនង 
ជមយួអនកេ្របើសញញ មនុស ថ្លងដ់ៃទេទៀត ែដលេ្របើភ សញញ េផ ងៗគន ។ េលើសពីេនះេទេទៀត
ពកួេយើងអេញជ ើញអនកពីេ្រពះអនក ចេធ្វើដំេណើ រេទ្របេទសឥ ្ឌ  និង ន កេ់នជមយួពួកេយើង
មយួរយៈ (្របែហល៦សប្ត ហ៍)។ 
 
េតើមនអ្វី្របសនិេបើខញុំចងឈ់ប់ពីករងរ្រ វ្រជវេនះ? 
ករចូលរមួរបស់អនកគឺជករងរសម័្រគចិត្ត។ អនកមនិតរូំវេ យ្រតូវែតចូលរមួេនះេទ េហើយ្របសិន
េបើអនកចបេ់ផ្តើមកនុងគំេ ងេនះ អនក ចឈប្់រគបេ់ពលេវ ។ អនកមនិតរូំវេ យេធ្វើករពនយល់
េនេពលែដលអនកសំុឈបេ់នះេទ។ ្រគបដ់ំ កក់លៃនករ្រ វ្រជវេនះ ពកួេយើងនឹងពនិិតយ
េលើកររកីចំេរ ើនរបស់អនក េហើយពកួេយើងនឹងេឆ្លើយតបេទអនកេបើអនកចងប់ន្ត េហើយអនក ចពភិក
ល់ករែកតំរូវ រ ឺករ្រពួយបរមភមយួចំននួ។ អនក ចបញឈបក់រចូលរមួេនះ្រគបេ់ពលេវ ។ 

េតើខញុំនឹងេធ្វើអ្វីេនកនងុករសកិ ្រ វ្រជវរបសអ់នក? 
្របសិនេបើអនកមកព្ីរបេទសេ្រក អនកនឹង ន កេ់នជមយួពកួេយើងេន កលវទិយល័យ 

កលវទិយល័យ គុនថ មសី ៉  (DSMU) េនទី្រកុង កន់វ ្របេទសឥ ្ឌ  កនុងរយៈេពល
៦សប្ត ហ៍ ប៉ុែន្ត ចេលឿន រ ឺយឺតបន្តិចកនុងកំឡុងេពលអនក ន កេ់ន DSMU អនកនឹងចូលរមួកនុង
ករេធ្វើេតសេលើ ភ  និង បទពេិ ធន ៍េហើយអនកនងឹមនមេ ្រសបភគយន្តជេ្រចើនអពំី 
សញញ របស់អនក។ អនកនឹងជបួជមយួអនកេ្របើសញញ ដៃទេទៀតែដលមកពី្របេទសេផ ងៗគន  េហើយ
ពកួេយើងនងឹេធ្វើបទសំភសនជ៍មយួអនកអំព ីបទពិេ ធនរ៍បស់អនកកនុងករទំនកទំ់នង។ 
ពកួេយើងផងែដរនឹងេសនើរសំុអនកេលងេហគមជមយួអនកេ្របើសញញ  េ្រចើននកេ់ផ ងេទៀត ែដលជករ
ដកពេិ ធនស៍ញញ ។ អនក ចចូលរមួ ល់សកមមភព្របសិនេបើអនកមន រមមណ៍ថសបបយ
រកី យចងេ់ធ្វើ រ ឺអនក ចបញឈប្់របសិនេបើអនកមនិមន រមមណ៍ល្អកនុងករេលង។ 
 
េតើមនអ្វី ចេធ្វើបនេនេពលែដលខញុំេន DSMU? 
អនកនឹង ចចូលរមួកនុងសកមមភពេផ ងេទៀតេនេពលែដលពួកេយើងេធ្វើករេន DSMU ជគំរូ
កនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ្រ វ្រជវភ  និងបណ្តុ ះប ្ត ភពជអនកដឹកនសំហគមន ៍រសឺននិសីទនិង
សិកខ ។ ដូេចនះករចូលរមួគំេ ងេនះនឹងេធ្វើេ យអនកមនឱកសកនុងករអភវិឌ នជំ៍នញ
ថមីៗ។ 
 
 



 
េតើខញុំនឹង្រតូវជួលេ យ វិទយ ថ ន ភ សញញ  និង ករសកិ មនុស ថ្លង់អន្តរជតិ (iSLanDS) រ ី
កលវិទយលយ័ គុនថ មីស ៉  (DSMU) រ?ឺ 

េទ, អនកមនិ្រតូវបនជួលេ យពកួេយើងេទ ដូេចនះករចូលកនុងករ្រ វ្រជវេនះពុែំមនជករងរ
េនះេទ។ អនកនឹងមនរូបភពមយួជអនកទស នៈកិចច េហើយនឹងពុទំទួលនូវ្របកេ់បៀវត េទ។ 
 
េតើអ្វីេទជផល្របេយជន៍ និង និភ័យសំ ប់ខញុ្ំរបសនិេបើខញុចូំលរមួ? 
្របសិនេបើអនកចូលរមួ អនកនឹងជែផនកមយួយ៉ងសំខនក់នុងករបង្ហ ញពជីំនញភ ែដលអនកេ្របើ
សញញ មនុស ថ្លងម់ន។ អនកនឹង ចអភវិឌ នជ៍នំញជេ្រចើនកនុងកឡុំងេពលេធ្វើករជមយួពកួេយើង 
េហើយជំនញទងំេនះ ចមន រៈសំខនសំ់ បអ់នក និង សហគមនម៍នុស ថ្លង ់អនក េនេពល
ែដលអនក្រតលបេ់ទវញិ។ ពកួេយើងនឹងចំនយ ល់ករ ន កេ់ន េនេពលែដលអនកេនឥ ្ឌ  
្រពមទងំចំនយ ល់ករេធ្វើដំេណើ ររបស់អនក។ ្របសិនេបើអនកចូលរមួ អនកគួរែត
ដឹងថអនកេធ្វើដំេណើ រេទទី្រកុង កន់វ ្របេទសឥ ្ឌ  េហើយអនកនឹងមនិ្រតូវផ្តល់នូវធន បរ់ងពី

កលវទិយល័យរបស់េយើងេទ។ អនកគួរែតដឹងថមនុស េផ ងៗេទៀត្របែហលជេឃើញ
ករថតវេីដអូរបស់អនក ដូេចនះពកួេគ្របែហល គ ល់អនក និង ្របែហលជយល់ពអី្វីែដលអនកកំពុង
និយយ។ 
 
េតើកររមួចំែណករបសខ់ញុ្ំរតូវបនទទួល គ លេ់ យវិធី ? 
ពកួេយើងនងឹេធ្វើករផ ព្វផ យករ្រ វ្រជវេនះ េហើយពកួេយើងមនគំេ ងបង្ហ ញពវីត្តមនអនកចូល
រមួ (រមួបញចូ លអនក) េនកនុងកតសំ់គល់ ែថ្លងអំណរគុណ។ ្របសិនេបើអនកមនិចងេ់ យេឈម ះរបស់
អនកបង្ហ ញេទ អនក្រគន្់របបព់កួេយើង េហើយពកួេយើងនងឹរក ទុកជករសមង ត។់ 
 
េតើទិននន័យរបសខ់ញុនឹំងរក ទុកជសមង ត់រ?ឺ 
កនុងករ្រ វ្រជវេនះ ពកួេយើងនឹងតរូំវេ យសួរសំណួរទកទ់ងនងិជីវ្របវត្តរបស់អនក ដូចជ
េឈម ះរបស់អនក ភ មយួ អនកេចះ អនកទទួលករអបរ់ ំេនឯ  នងិ រេបៀប ។ មនែត
្រកុមករងរេយើងេទនឹងទទួលពតម៌នពី មុខី្លួន េហើយពកួេយើងនងឹរក ករសមង ត។់ ែខ វេីដអូ
នឹងមនិភជ បជ់មយួនឹងពតម៌នផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកេទ ប៉ុែន្តមុខរបស់អនកនឹងេឃើញ មែខ វេីដអូ 
បនទ បព់ីមេ ្រសបភគយន្ត េយើងនឹងមនវត្តមន មរយៈករថតជមយួនងឹអនក។ ្របសិនេបើមន
អ្វែីដលអនកចងេ់ យេយើងរក ទុក សូមផ្តល់ដំណឹងដល់ពកួេយើងនឹងលុប េចញពីទិនននយ័របស់
ពកួេយើង។ទ្រមងែ់បបបទយល់្រពមេនះមនជេ្រមើសជេ្រចើនសំ បអ់នកកនុងករសេ្រមចចិត្ត 
ថេតើអនកចងេ់ យពកួេយើងេ្របើទិនននយ័របស់េ យរេបៀប  អនក ខ្លះ ចេមើល  
កនុងទ្រមងែ់បប ។ អនកគរួែតគិតពជីេ្រមើសេ យ្របុង្របយត័ន។ េទះបីជ 



អនកបនេ្រជើសយកជេ្រមើសដំបូងមយួចំនួនកេ៏ យ អនក ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេនេពលេ្រកយេទៀត 
្របសិនេបើអនកចង។់ អនកមនិតរូំវេ យផ្តល់េហតុផលនូវជេ្រមើសរបស់អនក េហើយពកួេយើងនឹងជ
មនុស ែតមន កគ់តែ់ដលេ្របើទិនននយ័របស់អនកេ យករយល់្រពមពីអនក។ អនកផងែដរ ចេ្រជើសេរ ើស
រយៈេពលែដលអនកចងេ់ យពកួេយើងរក ទិនននយ័របស់អនក។ 
 
េតើអនករក ទុកទិនននយ័របសខ់ញុំេនឯ ? 
ទិនននយ័ឌជីថីលនឹង្រតូវបនរក ទុកេនកនុងម៉សីុនរបស់ពកួេយើង ( ្របពន័ធកុំពយូទរ័ែដលភជ បជ់មយួ 
អុនីធឺេណត) កនុងបរេិវណ ។ អនក ល់គន នឹង ចេឃើញពតម៌នអំពទីិនននយ័របស់អនក ម
្របពន័ធអុនីធេឺណត ប៉ុែន្តពតម៌ន និង វេីដអូ របស់អនកនឹង្រតូវបន កទុ់ក។ ករចូលេទេមើល
ឯក រទងំេនះ្រតូវបនករពរេ យពកយសមង តម់នែត្រកុម្រ វ្រជវេទែដល ចេបើកបន។ 
គឺជករែដល ចេធ្វើបនេដើមបបីេងកើតឯក របស់ មុខី្លួន ចចូលដំេណើ រករេទកន ់មនុស

េផ ងេទៀតប៉ុែន្តមនែតពួកេយើងេទែដលេធ្វើ ្របសិនេបើអនកចងេ់ យពកួេយើងេធ្វើេនះ។ ែខ វេីដអូ
មយួចំនួន នងឹមនជកែសតឌីវ ីេហើយពកួេយើងនឹងរក ទុកកនុងករយិល័យរបស់ពួកេយើង។ 
នឹងមន្រក សឯក រមយួចំនួន េហើយពួកេយើងនឹងរក ទុកកនុង្របអបសុ់វតថភិពផងែដរ។ 

េតើអនកនឹងរក ទុកទិននន័យរបសខ់ញុមំនរយៈេពលប៉ុនម ន? 
ជធមម  ពកួេយើងរក ទុកទិនននយ័្រ វ្រជវមនរយៈេពល៥ឆន  ំបនទ បម់កេយើងលុបពកួ ។ 
្របសិនេបើអនកចងេ់ យពកួេយើងរក ទុកទិនននយ័េនះយូរជងេនះ អនក ចបំេពញសំនំុែបបបទយល់
្រពម េហើយពួកេយើងនឹងយល់្រពម នងិ ផ្តល់ពតម៌នលំអិតជូនអនក។ េបើពុំមនករេឆ្លើយតបេទ 
៥ឆន េំ្រកយ ពកួេយើងនឹងលុប ្របអប ់ែខ វេីដអូ ឌីជីថល និង កែសតឌីវ។ី 
 
េតើអនកនឹងផ្តលដំ់ណឹងដលខ់ញុំនវូដំេនើរករ្រ វ្រជវេលើេ្រកយ? 
ចស់/បទ ពួកេយើងនឹងសរេសរពីពតម៌នលំអិតទំនកទំ់នង របស់អនក ពកីររកីចេ្រមើន និង 
របយករណ៍ពីពកួេយើងអពំកីរងរ្រ វ្រជវអនក្រពមទងំទទលួករែកត្រមូវពីពកួេយើង។ 
 
េតើមនអ្វី្របសនិេបើខញុំមនករ្រពួយបរមភ ឬ ករត ៉ ? 
្របសិនេបើអនកមនិសបបយចិត្តជមយួអ្វមីយួ ឥឡូវេនះ រ ឺេ្រកយមក អនក ចេធ្វើករត ៉ជមយួ
កមម ធិក្រកមសីលធមរ៌បស់ កលវទិយល័យពួកេយើង មរយៈេ ក Simeon Hart 

(SHart1@uclan.ac.uk) គតន់ឹង បញជូ ន ល់ករ្រពួយបរមភរបស់អនកេទឱយគណៈកមម ធិសីលធម៌
របស់េយើង។ 
 



េតើមនអ្វី្របសនិេបើខញុំ្រតូវករពត៌មនបែនថមេទៀត? 
្របសិនេបើអនកមនសំណួរបែនថម អនក ចទំនកទ់នំង អនក្រសីេថសីុ មរយៈ 
អុែីមលabradford1@uclan.ac.uk  Skype (QTlinguini), or Facebook (Tashi Bradford) 
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