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១. សនិទានភាព  

ការថតរូបានសារៈសាំខាន់កនុងសងគម្បច្ចុបបន្ន នៅពាសដេញេិភេដោក។ រូបភាេានដៅម្ររប់ទើកណនលង
ដ ើយភាា ប់ម្កជាម្យួសារដសេងៗគ្នន ។ រូបភាេទាំងដនោះជាវធិើណែករ ាំណ កអារម្មែ៍ នងិសេេវសាយេ័តា៌នទូទាំងេភិ
េដោក។ ការថតរូបឌើជើថ រឺផ្តិតយករូបភាពភាា ម្ៗ ដ ើយថតរូបភាេ កនុងកម្មវធិេីិដសសៗននជើវតិដយើង។ ឯកសារ
ណែនាំដនោះ បដងកើតដ ើងដ ើម្បើ រាប់បញ្ចូ  កនុងមុ្ខវជិ្ជា ស ិបៈណ  ានសារៈសាំខាន់ កនុងកម្មវធិើសិកា។    

កលឹបថតរូប ម្រតូវបានបដងកើតដ ើងសម្រាបជ់ួយដល់សាោដរៀនម្ធយម្សិកា ន្ឹងសែ ់ឱកាស  ់សិសេកនុង 
ការដរៀនថតរូប។ ម្យ៉ាងដទៀតការថតរូបានដម្រែើនម្របដភទ វាអាែម្រតូវបានចាត់ទុកថា ជាទម្រម្ង់ម្យួននស ិបៈណ   
ជាម្ដធយបាយម្យួសម្រាប់ទាំនក់ទាំនង ការបដញ្ចញម្ត ិ ែាំែង់ែាំែូ ែិតែ ឬ អាជើេសម្រាបក់ារងារម្ួយែាំនួន 
ដសេងដទៀត។ កលឹបដនោះជួយសសិេឱ្យទទ ួបានបទពិនោធន្៍កនុងការ ដម្របើម្រាស់ា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ ។ សិសសាន្
នរៀន្ពែីាំដែោះ ងឹបដែចកដទសមូ្លដ្ឋា ន្េើការដម្របើម្របាស់ា៉ា សុើនថត  ន្ងិជួយឱយេួកដរអាែដម្របើវាបានយ៉ា ងោា ត់ជាំន
ញ។ សសិសនរៀន្អភិវឌឍជាំនញណបបម្រតោិះរោិះេិចារណា ដៅដេ ដម្ើ រូបភាេ។ បនា ប់ម្កសិសសនធវសីកម្មភាេសបាយ
ៗនផ្សងៗ  ូែជា ការថតរូបតាម្ទើម្របជុាំជន  ាំដែើ រទសេនកិែចសិកា នងិការបដងកើតសាែ់ដរឿងជារបូភាេ ឬដធវើ
របាយការែ៍ជារូបភាពជាដ ើម្។ កលឹបដនោះសែ ់ឱកាសឱយសសិេណច្ករ ាំណលកអារម្មែ៍ផ្ទា  ខ់្លួនរបសព់ួកនេតាម្រយៈបទ 
េិដសាធនក៍នុងការថតរូប។ កលឹបថតរូប ផ្តល់ឱ្កាសឱយសិសេចាប់យករូបភាេននកនុងេភិេដោក  ូែជា៖ ដទសភាេ, 
ម្ិតែភកែ ិ និងសាែ់ញាតិ ណ  ដៅជុាំវញិខ្លួន។ សិសេម្រតូវបានផ្ទល សប់ែូរឥរយិបទេើរដបៀបដម្ើ វតថុ និងទើកណនលងដ ើម្បើ
រកបលង់ថតរូប ៏ម្រសស់សាា តដៅតាម្ទើតាាំងដសេងៗ។ ា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ  រឺជាឧបករែ៍ អ៏សាច រយម្ួយដ ើម្បើចាប ់
យករូបភាេដៅដេ ដវោណាម្ួយននជើវតិ ន្ឹងម្រេឹតែកិារែ៍ម្យួែាំននួណ  ម្ិនអាែបាំដភលែបាន។ តាម្រយៈការ
បដម្រងៀនសសិេអាំេើា៉ា សុើនថតរបូឌើជើថ  ម្ររូនឹងសែ ់ឱយសិសេនូវរនលោឹះសាំខាន់ៗសម្រាប់ការថតរូបេើ ជើវភាេម្របចាាំនថៃ 
របស់េួកដរ ដោយដម្របើម្របាស់កាដម្៉ារាទូរស័េាន ឆ្លល តនវ។  

រា ់សកម្មភាេទាំងអស ់ នងឹដធវើឱយសិសេកាន់ណតានទាំនុកែិតែកនុងការដម្របើា៉ា សុើនថតរបូឌើជើថ ចាប់យកែាំ 
ែុែសាំខាន់ៗននរូបភាេ។ម្៉ាយងវញិដទៀតការថតរូប នឹងបដងកើនែាំដែោះ ឹងរបស់សសិេដៅកនុងបរយិកាស ម្របកប 
ដោយភាេសាវ ហាប់និងបរសិាថ នរស់រដវ ើកដោយដយងដៅតាម្បញ្ញតតិ សាោកុារដម្ម្រតើ។ 

ដ ើសេើដនោះដៅដទៀត កលឹបថតរូបដនោះ រជឺាឱកាសម្ួយសម្រាប់សសិេដ ើម្បើអភិវឌឍន៍រាំនតិនែនម្របឌិត និងជាំ 
នញរែនរបស់េួកដរបានដទៀតសង។ ម្៉ាយងវញិដទៀតសសិេនឹងអភិវឌឍន៍ជាំនញបដែចកដទសនម្របីា៉ា សុនី្ថតរូប ការ
ជណជកនដញនដ្ឋលគ្នន  និងបាំែិន្ទាំនក់ទាំនងដសេងៗ។ 

កលឹបដនោះម្រតូវបានដរៀបែាំដ ើងនម្រៅនា៉ា ងសកិា ដោយានម្ររូាន ក់ជាអនកទទួ បនាុក។ សាជិកទាំងអស់
កនុងកលឹបម្រតូវបានដរៀបែាំតាម្រយៈការសម័ម្ររែតិែ។ វតថុបាំែង ននកលឹបថតរូបដនោះ រឺដ ើម្បើដរៀបែាំេើសកម្មភាេតាម្
រែនសម្ពន័ធ ណ  សិសសបានែូ រមួ្យ៉ា ងសកម្ម ។  
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២. លទ្ធផលសិក្សា 

  ២.១ វត្ថុបំណង 
កលឹបថតរូប បដងកើតដ ើង កនុងដគ្ន បាំែង ូែខាងដម្រកាម្៖ 

• សិសេាន្ឱ្កាសនរៀន្ជាំនញបដែចកដទសថមើៗ(ការដម្របើម្របាស់ា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ ) សម្រាប់ការកាំសានែ  
និងដ ើម្បើអភិវឌឍជាំនញរបសេ់ួកដរតាម្រយៈ ការេភិាកា ឬ សកម្មភាេនែនម្របឌិត ។ 

• ម្ររូដម្របើឯកសារណែនាំដនោះដ ើម្បើជួយសិសេដរៀបែាំសកម្មភាេណ   េួកដរអភិវឌឍន៍ភាេនែនម្របឌិត ែាំដែោះ 
 ឹង បដែចកដទស  ជាំនញដធវើបទបងាា ញ និងការរែន ។ 

២.២ លទ្ធផល 
ដ ើម្បើសដម្រម្ែបាននូវវតថុបាំែងខាងដ ើដនោះ នយងីម្រតូវអនុ្វតត ដូច្ខាងនម្រកាម្៖   
• ដឹកនាំសសិេដៅរកបដែចកវទិយថមើដោយដម្របើា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ  ។ 
• បដងកើនឱកាសសសិសសម្រាបក់ារឆលុោះបញ្ច ាំងពីរូបភាេជីវតិ ណ  អនកថតរូបម្រតូវបងាា ញដៅសាធារែៈជន  
• ដធវើឲ្យសិសេានការអភិវឌឍច្ាំនែេះដឹង រាំនិតនែនម្របឌិត ដធវើការបទបងាា ញ ការរែន និងជាំនញបដែចកដទស 
• ដធវើឱយសិសេានឱកាសកាន់ណតដម្រែើន នដមី្បបីង្ហា ញែាំណាបអ់ារម្មែ៍ផ្ទា  ់ខ្លួន កនុងការម្រោវម្រជ្ជវជាម្ួយអនក 
ដទទដសេងដទៀតតាម្រយៈភាពនែនម្របឌិត។ 

៣. សម្ភា រៈ  
សាា រៈណ  ចាាំបាែស់ម្រាបស់ិសេដធវើសកម្មភាេាន ូែខខាងដម្រកាម្ ៖ 
• ា៉ា សុើនថតរូប នថដបលត ឫ ទូរស័េាឆ្លល តនវរបស់សសិេ 
• ប ិក ដសៀវដៅសរដសរសម្រាបក់ារកត់ម្រតា 
• ម្រកោសបទិសាយសម្រាប់បង្ហា ញសកម្មភាេ 
• កុាំេយូទ័រ 
• ថវកិាឧបតថម្ាម្រេូដកឹនាំ 
• ថវកិាសម្រាបក់លឹប រឺចាប់ េើ ១៥០  ុោល រ ដៅ ២០០  ុោល រ ដ ើម្បើសម្រម្ ួ  ់ សកម្មភាេណ  បាន 
ដម្រជើសដរ ើស (ឧទ រែ៍ ា៉ា សុើនថតរូប  ាំដែើ រកម្ានែ ការថតែម្លងឯកសាររបសស់ិសេ។  ។) 

៤. ដំណ ើរការអនុវត្ត 

    ៤.១  គោលការណ៍គរៀបចំ 
ការបង្កើតក្លឹបថតរូប ត្តូវអនុវតតតាមងោលការណ៍សំខាន់ៗ មយួចំនួន ដែលបានពនយល់ែូច ខា្ងត្កាម៖ 

៤.១.១ ការស្ម័គ្រចិត្ត   
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ការចូ្លរមួ្កនុងកាបឹថតរូប េឺម្និ្ណម្ន្សម្រាប់សសិសម្រេបគ់្នន ននេះនទ ន យីអនកសម្រម្បសម្រម្លួោលានរៀន្ទាំង
អស់ម្រតូវយល់ថាម្និ្ាន្ការបងខិតបងខាំសិសសឱ្យចូ្លរមួ្កនុងកាបឹនន្េះនទ។ ពួកនេអាច្ាន្ច្ាំណាប់អារម្មែ៍នលីកាឹបនផ្ស
ងៗនទៀតណដរ ន យីទាំងអស់នន្េះេួរអនុ្វតតតាម្បញ្ញតតិទន្ោលាកុារនម្ម្រត។ី ឧទ រែ៍ ការនរៀបច្ាំកាឹបថតរូប អាច្
ម្រតូវាន្នធវីន ងី នៅនពលណតម្ួយណដលកាឹបនផ្សងនទៀតកាំពុងម្រតូវាន្បនងកីត នោលេឺម្របណ លជ្ជាន្ម្រេណូាាន ក់
កាំពុងណតបនងកីតកាបឹសម្រាប់មុ្ខវជិ្ជា នផ្សងៗនទៀតណដរ ដូច្ជ្ជ កាឹបម្របវតតោិស្តសត កាឹបន្ពិន្ធ…។ សសិសម្រតូវាន្អនុ្ញ្ញញ ត
ឱ្យនម្រជីសនរសីនដ្ឋយខាួន្ឯងនូ្វម្របនេទមុ្ខវជិ្ជា ណដលពួកនេច្ងស់ិកាសុីជនម្រៅ ន្ិងសនម្រម្ច្ថានតីខាួន្ាន្នពលនវលា 
ន្ិងច្ាំណាប់អារម្មែ៍យ៉ា ងណាកនុងការចូ្លរមួ្កាឹបនន្េះ។  
 ម្រសនដៀងគ្នន នន្េះណដរ នលាកម្រេ ូអនកម្រេូ ម្និ្ម្រតូវបងខាំ ឬចាត់តាាំងឱ្យនរៀបច្ាំដកឹនាំកាបឹដនោះនទ។ នសច្កតីនពញច្តិត 
ន្ិងការចាប់រម្មែ៍របស់ម្រេចូ្ាំនោេះការថតរូប ជ្ជម្របការចាាំាច្់ណាស់កនុងការឈាន្នៅដល់ភាពនជ្ជេជ័យរបស់កាបឹ។ 
ន យីនយងីេួរេតិថានសច្កតីនពញច្ិតតននេះពិាកន្ឹងធានថាទទួលាន្ ម្របសនិ្នបីបងខាំម្រេូឱ្យអនុ្វតតសកម្មភាពននេះ។ 
ម្រពម្ជ្ជម្ួយគ្នន នន្េះណដរ ម្រេសូម័ម្រេច្ិតតអាច្ច្ាំណាយនពលផ្ទា ល់ខាួន្របស់ពកួនេ នដីម្បនីធវីណផ្ន្ការសកម្មភាពជ្ជម្ួយ
សិសសដូច្ជ្ជការចូ្លរមួ្ម្របជុាំនម្រៅនា៉ា ងសកិា ន្ិងកនុងសកម្មភាពទសសន្កិច្ចមូ្លដ្ឋា ន្។ ោលានរៀន្ម្រតូវពចិារណានលី
ណបបបទទន្ការផ្តលម់្រាក់ឧបតថម្ាដល់ម្រេ ូឹកនាំ ណដលាន្លកខែៈម្រសនដៀងគ្នន នៅន្ឹងទម្រម្ង់ថវកិាសកម្មភាពនផ្សងៗ
នទៀតដូច្ជ្ជ ការបាំប៉ាន្សសិសនរៀន្យតឺ ន្ងិកម្មវធិីនេ កចិ្ចជ្ជនដីម្។ 

៤.១.២ ទំហំ៖  

កលឹបថតរបូដនោះ ានភាេងាយម្រសួ កនុងការម្ររប់ម្ររង ដេ ដធវើកនុងសាោដរៀនម្ួយដោយសារសិសេនិងម្ររូ
ទាំងអសស់ថិតដៅកណនលងណតម្យួ។ កនុងករែើ ខ្លោះសាោដរៀនម្ួយែាំនួនណ  ដៅណកបរគ្នន ដៅកនុងតាំបន់ដគ្ន ដៅក៏អាែ
ែូ រមួ្កនុង កលបឹថតរូបដនោះបានណ រ។ កនុងករែើ ដនោះសាោដរៀនម្ធយម្សកិាធនធាន ដ ើរតួជាអនកសម្រម្បសម្រម្ួ ។   
ម្របសិនដបើានសាោដរៀនម្យួែាំនួនកាំេុងអនុវតែកលបឹថតរបូ នយកសាោននណ  ពាក់េ័នធ សដម្រម្ែែតិែ ោក ់
ធនធានរមួ្គ្នន សម្រាប់ដធវើសកម្មភាេ ូែជា ទសេនកិែចសិកា េិេរែ៌ថតរូប ។ ។  ការអនុវតែសកម្មភាេរមួ្គ្នន អាែ
ានអតថម្របដយជនម៍្ួយែាំននួ ូែជា ការដធវើសកម្មភាេជានគ់្នន  ជាេិដសសករែើ   ាំដែើ រទសេនកែិចសកិា។ ដទោះបើ
យ៉ា ងណាក៏ដោយការសម្រម្បសម្រម្ួ កនុងកម្រម្តិដនោះដេ ខ្លោះអាែជបួបញ្ា ម្របឈម្។ នយកសាោននណ  ពាក ់
េ័នធរួេនិិតយដម្ើ កម្រម្តិែាំណាប់អារម្មែ៍ែូ រមួ្កនុងកលឹបថតរបូ េើសាោដរៀនម្យួែាំននួ ែាៃ យរវាងសាោដរៀន 
និងការដេញែិតែរបស់ម្ររូ កឹនាំដៅដេ សដម្រម្ែែតិែថាដតើម្រតូវដរៀបែាំកលឹបរមួ្គ្នន  ឬដធវើោែ់ដោយណ ក។  កនុងករែើ អនុ 
វតែសកម្មភាេរមួ្គ្នន  ដរម្រតូវចាត់ណែងថវកិាម្ួយែាំនួនណ  ចាាំបាែ់ សម្រាប់ដធវើ ាំដែើ រសម្រម្បសម្រម្ួ កិែចម្របជុាំអនែរ 
សាោ។  

៤.១.៣ កគ្រិត្ថ្នា ក់គោលគៅ   

ការចូ្លរមួ្នៅកនុងកាបឹថតរបូ េឺជ្ជសកម្មភាពម្ួយណដលាន្ភាពលអម្របនសីរ េួរនម្រជីសនរសីសិសសណដលាន្
ភាពនពញវយ័។ នៅនពលោលាាន្បទពិនោធន្៍នម្រច្ីន្កនុងការនរៀបច្ាំកាបឹនន្េះន យីម្រេូម្របណ លជ្ជអាច្នធវីការោក
លបងនរៀបច្ាំសកម្មភាពទាំងឡាយណដលសម្ម្រសបនៅអាយុរបស់សសិស។ នទេះជ្ជយ៉ា ងក៏នដ្ឋយ ជ្ជជាំហ ន្ដាំបូងនេ
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ាន្ណែនាំថាកាបឹថតរូប ជ្ជដាំបូងនផ្ទត តនៅនលីសសិសថាន កទ់ី៨ ឬទី៩ អាម្រស័យនៅនលលីទធភាពរបស់ម្រេូណដលចាប់
អារម្មែ៍កនុងការនធវកីារជ្ជម្ួយសិសស។  

៤.១.៤ ការវាយត្ម្រៃចំណាប់អាររមណ៍សិ្ស្សនិងការត្ម្រង់ទិស្  

ការសនម្រម្ច្ច្តិតរបសស់ិសសកនុងការចូ្លរមួ្កាឹប េួរណតណផ្អកនលីការសនម្រម្ច្ច្ិតតណដលម្រតូវាន្ផ្តល់ពត័៌ាន្ជ្ជមុ្ន្។ 
កនុងការវាយតទម្ាច្ាំណាប់អារម្មែ៍របស់សសិសឱ្យចូ្លរមួ្កនុងកាឹប ម្រេ ូឹកនាំជ្ជដាំបូងម្រតូវផ្តល់នូ្វព័តា៌ន្ណែនាំ ថានតី
កាឹបនន្េះេឺជ្ជអវ។ី វាអាច្ម្រតូវាន្នធវីន ងីតាម្រយៈការពន្យលន់ដ្ឋយាត់ទនទរ នៅកាន្ស់សិសកនុងថាន ក់ ឬការពន្យល់
នដ្ឋយសរនសរណដលបិទនៅតាម្ទីធាល សាោដរៀន ឬទាំងពីររនបៀបក៏បាន។ ច្ាំនុ្ច្ម្ួយច្ាំន្នួ្ណដលម្រតូវាន្នរៀបរាប់នៅ
កនុងការណែនាំេួររមួ្បញ្ចូ លនូ្វច្ាំនុ្ច្ខាងនម្រកាម្៖  

o វតថុ បាំែង៖ សែ ប់រយិកាសវជិាាន  ់សសិេដៅកាន់ដែចកវទិយថមើ  ឱយសសិេបានដម្របើម្របាស់ា៉ា សុើនថតរូប 
ឌើជើថ  ដរៀនមូ្ ោា នម្រេេឹះទន្ការថតរូប ម្រតោិះរោិះេិចារណាេើការថតរូប អភិវឌឍនជ៍ាំនញថតរូប នងិរាំនតិនែនម្របឌិត 
 នទដទៀត។ 

o សកម្មភាេ៖ បែែុ ោះបណាែ  បដែចក ដទសជាមូ្ ោា ន វភិាររូបភាេដសេងៗ ការបដងកើតបលង់ថតដសេងៗគ្នន  
បដងកើតណខ្េដរឿងជ្ជរបូថត(ដរឿងរូបភាេ)  ឬការបងាា ញពីរបូថត ការដរៀបែាំេិេ័រែ៍បណាា  យ័ 
និង ាំដែើ រទសេនកិែចសិកា នន ។ 

o ការវាយតនម្ល៖ ពុាំាន្ការវាយតទម្ា ឬការដ្ឋកព់ិន្ាុជ្ជលកខែៈផ្ាូវការនទ។ សិសសម្រតូវាន្អនញ្ា ីញឱ្យនធវីសកម្ម
ភាព ពីនម្រោេះពួកនេច្ង់នធវ ីម្ិន្ណម្ន្ពីនម្រោេះពួកនេម្រតូវាន្បងខាំ 

o ការែូ រមួ្៖ សាជិកននកលឹបរឺតាម្រយៈការសម័ម្ររែតិែ។ 
o ការម្របជុាំ៖ ាន្ការម្របជុាំជ្ជនទៀងទត់ (ម្របណ ល២សាត  ៍ ម្របជុាំម្តង) នដមី្បពីិភាកា សកម្មភាពណដលាន្  

នម្រគ្នងទុក។ ការម្របជុាំន្ឹងម្រតូវនធវីន ងីបនា ប់ពីការបនម្រងៀន្ ឬនៅនពលណដលោលាឈបស់ម្រាក។  
បនា ប់ពីការណែនាំនន្េះ ម្រតូវសួរសិសសថានតីពួកនេាន្ច្ាំណាប់អារម្មែ៍ចូ្លរមួ្កនុងកាបឹថតរូបនន្េះណដរឬនទ 

នដីម្ប ីច្ងអុលបង្ហា ញនូ្វកម្រម្ិតទន្ការចាប់អារម្មែ៍របស់ពកួនេ។ កនុងការវាយតទម្ានលីច្ាំណាប់អារម្មែ៍សិសស សូម្ម្រប ី
ទម្រម្ង់ណដលបង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធទ១ី។ ទម្រម្ង់នន្េះាន្ោរៈម្របនយជន្៍ ពីនម្រោេះវាន្ងឹការោរម្ិន្ឱ្យសិសសាន្
ការេ័យខាា ច្ន្ឹងន្ិយយោកយ “ម្រពម្” ឬ “ម្ិន្ម្រពម្” ជ្ជពិនសសម្រេដូឹងពីការម្ិន្ច្ាំណាបអ់ារម្មែ៍ អាច្សណម្តងពកីារ
ម្ិន្នគ្នរពនៅនលីម្រេូ។ ទុកនពលឱ្យសសិស១០នៅ ១៥នទ ីនដីម្បពីិភាកាសនម្រម្ច្ច្តិតនដ្ឋយខាួន្ឯង មុ្ន្នពលបាំនពញ
ទម្រម្ង់ ន្ងិជូន្ទម្រម្ង់ននេះម្កឱ្យម្រេូវញិ។  

៤.១.៥ ការបបងបចកភារកិច្ចៈ  
នៅកនុងការម្របជុាំកាឹបនលីកដាំបូង ម្រេូណដលាន្ភារកិច្ចទទួលខុសម្រតូវកាបឹ ម្រតូវនរៀបច្ាំនម្រជីសនរសីសាជកិម្ួយ

ច្ាំន្ួន្នដមី្បទីទលួខុសម្រតូវភារកិច្ចម្ួយច្ាំន្ួន្។ ការនម្រជសីនរសីនន្េះ អាច្នធវីន ងីនដ្ឋយការនាេះននន ត ឬនដ្ឋយការណម្រសក
នលីកទដ។ តួនទេីឺម្ិន្នទៀងទត់នទ រមួ្ាន្ (១)ម្របធាន្ (២)អនុ្ម្របធាន្ ន្ិង(៣) រិញ្ញិក។ ម្របសិន្នបាីន្សសិស
នម្រច្ីន្នៅកនុងកាឹប (ឧ. ១៥នក់ ឬនម្រច្ីន្ជ្ជងនន្េះ) ចាាំាច្់ម្រតូវាន្ម្របធាន្ម្រកុម្ម្ួយសម្រាប់សាជកិ ៣ នៅ ៤នក។់ 
ការទទួលខុសម្រតូវសម្រាបត់នួទីន្ីម្ួយៗ ម្រតូវាន្បង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធទី២។ ទាំន្លួខុសម្រតូវទាំងនន្េះម្រតូវបង្ហា ញ
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ដល់សាជិកកាឹបទាំងអស់ ម្រតវូពន្យល់នដ្ឋយម្រេូដឹកនាំកាឹប។ កនុងជាំហន្ដាំបូងទន្សកម្មភាពកាឹប ម្រេូណដលាន្ភារកចិ្ច
ទទួលខុសម្រតូវនលកីារង្ហរនន្េះ ម្រតូវាន្ទាំនក់ទាំន្ងលអកនុងការចូ្លរមួ្ច្ាំណែកជួយដលស់ាជិកកាឹបណដលាន្នម្រជសី
នរសី បាំនពញតាម្តួនទីរបសព់ួកនេ។ នទេះជ្ជយ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ ម្រេូដឹកនាំម្រតូវនច្េះនផ្ារការទទួលខុសម្រតូវឱ្យាន្នម្រច្ីន្
ដល់សសិស នពលពួកនេាន្បទពិនោធន្៍កាន្់ណតនម្រច្ីន្កនុងការបាំនពញភារកចិ្ចនផ្សងៗនៅអាំ ុងនន ាំសិកានន្េះ។ 

៤.១.៦ ការកំណត់្បែនការៈ 
  ាំបូងកលបឹថតរបូណដលរួរដធវើ រឺការដរៀបែាំកា វភិារេើអវើណ  េួកដរដសនើសុាំអនុ្វតតកនុងរយៈដេ ម្ួយម្រតើាស 

ដនោះ។ ទម្រម្ងក់ា វភិារដនោះ អាែជយួ  ់សកម្មភាេម្របកួតរបស់កលឹបដៅតាម្សបាែ  ៍ននណខ្នើម្យួៗ  ូែាន្
បងាា ញដៅកនុង ឧបសម្ព័នធទើ៣។ មុ្នដេ ដធវើកា វភិារ ម្ររ ូឹកនាំរួរណតេយយម្េនិិតយដម្ើ សកម្មភាេណ  អាែដធវើ
បានខ្លោះ ដ ើយកាំែត់សកម្មភាព ម្ួយ ឬ េើរ ណ  កលឹបនឹងដធវើកនុងម្រតើាស។ ឧទ រែ៍ខ្លោះៗ ម្រតូវបានសែ ់ជូន
ដៅណសនកដម្រកាយៗដទៀត។ ឧទ រែ៍៖ កលឹបថតរូប ែង់បដងកើតរូបថតជាណខ្េដរឿង ឬ រូបថតណបបរបាយការែ៍ជាដ ើម្។ 
សកម្មភាេទាំងដនោះនងឹជួយឱយសិសេអភិវឌឍន៍ ការម្រសនម្ីម្រសទម្៉ា និងរាំនិតនែនម្របឌិតរបស់េួកដរឱយកាន់ណតម្របដសើរ 
ដ ើង។ េកួដរនងឹដរៀនដធវើការងារជាម្រកុម្។ ជាំនញរែននងិបទបងាា ញានសារៈសាំខានណ់ាស់កនុងការដរៀបែាំជាណខ្េ 
ដរឿង ាៗ  ឬរបាយការែ៍ ដ ើម្បើណែករ ាំណ កជាម្ួយសិសេ នទដទៀត។ សកម្មភាេទាំងអសណ់  ម្រតូវដរៀបែាំសរដសរដៅ 
កនុងកា វភិារ។ ឧទ រែ៍រាំរូានដៅកនុងតារាងខាងដម្រកាម្៖ 
តារាងទើ១ ៖ ការកាំែត់ណសនការ 
ម្រតើាសទើ១ 
សកម្មភាេ     វែិឆិកា ធនូ ម្ករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
1. សកម្មភាេទើ១៖ ដបាោះដឆ្លន តនរៀបច្ាំរច្នសម្ព័ន្ធ 
និងេិភាកាអាំេើសកម្មភាេនន 

X                       

2. សកម្មភាេទើ២ ៖ មូ្លដ្ឋា ន្ម្រេេឹះ
ទន្ការបែែុ ោះបណាែ  បដែចកដទស 

  X                     

3. សកម្មភាេទើ៣ ៖ ការេភិាកាអាំេើរូបភាេ     X                   
4. សកម្មភាេទើ៤៖ ការបាំសុសរាំនិត និងដរៀបែាំណសន
ការសម្រាបថ់តរូប 

      X                 

5. សកម្មភាេទើ៥៖ ការថតរូបភាេ         X               
6. សកម្មភាេទើ៦ ៖ បដងកើត រូបថតជាណខ្េដរឿង
(ោក់រូបថតរមួ្គ្នន និងបណនថម្េេុោះសនាន) 

          X             
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7. សកម្មភាេទើ៧៖ ការដធវើ ាំដែើ រទសេនកែិចសិកា 
និងការយកការែ៍ 

            X X         

8. សកម្មភាេទើ៨៖ ដរៀបែាំណសនការេិេ័រែ៍                 X       
9. សកម្មភាេទើ៩៖ ដរៀបែាំ នងិេេិ័រែ៍                   X     

  

៤.១.៧ ការកំណត់្ធនធាន៖   

 នដីម្បឱី្យកាឹបាន្ដាំនែីរការនដ្ឋយម្របសទិធភាពម្រតូវាន្ធន្ធាន្គ្នាំម្រទ។ ធន្ធាន្ទាំងនន្េះរមួ្ាន្ សាា ររូបវន្ត 
ដូច្ជ្ជ កណន្ាងម្របជុាំ (ឧ. បណាា ល័យ ថាន ក់នរៀន្ណដលទាំនន្រ ឬទីធាា ណាម្ួយ) ភាពអាច្នម្របីម្រាស់ាន្សម្រាបធ់ន្ធាន្ 
ថាន ក់នរៀន្ ដូច្ជ្ជ កទស្តន្ត ឬកាវសម្រាប់ការរច្នសនម្ាៀកបាំោក់/នម្រេឿងណតងនវទិកា/នវទិកា ការនម្របមី្រាសា់៉ា សុនី្ថតច្ម្ាង 
សម្រាបថ់តច្ម្ាងអតថបទឱ្យសាជិកកាបឹ ឬធន្ធាន្ថវកិា។ ធន្ធាថវកិាម្រតូវនម្របីសម្រាប់សកម្មភាពជ្ជក់លាក់ដូច្ខាង
នម្រកាម្៖ 

• ម្រកោសសម្រាប់ការកត់ម្រតា ឬសរដសររបាយការែ៍ណាម្យួ (សម្រាប់ម្រកមុ្ទាំងអស់) 
• ម្រកោសផ្ទា ាំងរូបភាេសម្រាបរូ់រណសនទើ  ដធវើេិេ័រែ៍  ការម្របជុាំ 
•  វតឺ ប ិកសម្រាប់ដរៀបែាំផ្ទា ាំងេេិ័រែ៍ 
• ថវកិាសម្រាប់ដធវើ ាំដែើ រទសេនកិែចសកិា 
• ា៉ា សុើនថតសម្រាប់ថតរូប ឬឧបករែ៍ជាំន្ួយនផ្សង សម្រាប ់ ា៉ា សុីន្ថតរូប (នជីងទម្រម្ា៉ា សុីន្ថតរូប,.....)
បណនថម្ដទៀតម្របសិនដបើានថវកិា 

• ថវកិាដសេងៗសម្រាប់ដគ្ន បាំែងេិដសសនន 
• នផ្សង 
ការផ្តល់ថវកិាេួរណតនរៀបច្ាំនដ្ឋយេែៈកម្មការោលា ណដលជ្ជណផ្នកម្ួយទន្ដាំនែីរការនរៀបច្ាំណផ្ន្ការម្របចាាំនន ាំ 

ណដលនធវីន ងីនៅនរៀងរាល់នដមី្នន ាំ។ ការពន្យល់បកម្រោយអាំពីថវកិាាន្នៅកនុ ងឧបសម្ព័ន្ធទី៤។ 

  ៤.២  សកម្មភាពស្នើគ ើង  
ាន្សកម្មភាពជ្ជនម្រច្ីន្ណដលកាឹបអាច្នរៀបច្ាំ ន្ិងធានថាវាាន្ការចាប់អារម្មែ៍ ន យីជ្ជកិច្ចការណដល

ម្របកប នដ្ឋយការេតិពិចារណាសម្រាប់សិសស។ សកម្មភាពណដលាន្ផ្តល់ឱ្យខាងនម្រកាម្ េឺម្រគ្នន្់ណតឧទ រែ៍
ប៉ាុនណាា េះ។ ម្រេនូ្ិងសាជកិកាបឹអាច្ាន្េាំន្ិតផ្ទា លខ់ាួន្របស់ពួកនេអាំពីអវីណដលច្ង់នធវីនដមី្បអីនុ្វតតភាពទច្នម្របឌិតរបស់
ពួកនេតាម្រយៈ ការថតរូប។  

សកម្មភាេទាំងដនោះរមួ្ាន្  ការបែែុ ោះបណាែ  មូ្លដ្ឋា ន្ម្រេឹេះទន្បដែចកដទស ការេភិាកាេើរូបភាេណ  ថត 
ដោយអនកថតរូប បើៗ  ែាំណាប់អារម្មែ៍ដៅកនុងណខ្េដរឿងរូបភាេ ឬ របាយការែ៍របូភាេ ន្ងិ ាំដែើ រទសេនកិែច 
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សិកា។ សិសេរួរណតដធវើការតាាំងេិេ័រែ៍រូបភាេ ដ ើម្បើណែករ ាំណ កបទេិដសាធន៍របសេ់ួកដរ ជាម្ួយសិសេ នទដទៀត 
ដៅែុងឆ្លន ាំនើម្ួយៗ។ 

សកម្មភាេទាំងអស់ដនោះនឹងជយួជាំរុញការម្រសនម្ីម្រសទម្៉ា ការនែនម្របឌិត និងជាំនញរែនរបស់សិសេ។ េួកដរក៏ 
ដរៀនជាំនញបដែចកដទសដម្របើម្របាស់ ា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ សងណ រ។ តាម្រយៈការែូ រមួ្កនុងវរគដនោះ សសិេទទ ួបាន 
នូវែាំដែោះ ងឹ ណ  ផ្តលឱ់កាសឱ្យេួកដរអនុវតែដរៀបែាំកលបឹដោយការដម្របើម្របាស ់ ទូរស័េាឆ្លល តនវ។ វាក៏សែ ឱ់យសសិេ 
នូវឱកាសកនុងការរតិ នងិេិភាកាជាម្ួយម្ររេូើការថតរូប។ 

ការចាប់នផ្ដីម្កាឹបនន្េះ េាំន្ិតលអណដលម្រេមូ្រតូវនរៀបច្ាំេឺ ម្របធាន្បទម្របជុាំនលីកទ១ី នដ្ឋយេិតថា សិសសម្ិន្ទន្់
ាន្បទពនិោធន្៍ពីការថតរូបននេះនទ។ ម្រេូដឹកនាំម្រតូវសែ ់វរគបែែុ ោះបណាែ   មូ្ ោា នម្រេេឹះបដែចកដទសថតរូបទន្ការ 
ចាប់បលងដ់ោយា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ ។ នម្រកាយម្កនទៀត សសិសម្រតូវចូ្លរមួ្ ន្ងិទទលួខុសម្រតូវឱ្យាន្នម្រច្ីន្។ ការចូ្ល
រមួ្កនុងកាបឹ េឺជ្ជការសម័ម្រេច្តិត ដូច្នន្េះជ្ជការចាាំាច្់ ម្រេូម្រតូវនគ្នរពតាម្ច្ាំណាបអ់ារម្មែ៍របស់សិសស ន្ិងអនុ្ញ្ញញ តឱ្យ
ពួកនេនលកីន ងីពីម្របធាន្បទ ឬសកម្មភាពណដលពកួនេច្ង់នរៀន្ថតរូប។ 

៤.២.១ ចំគណេះដឹងរូលដ្ឋា នម្ រ្ឹះម្នការថត្របូ  

មុ្នដេ ចាប់ដសែើម្ថតរូប ានែាំនុែសាំខាន់ៗជាដម្រែើនសម្រាប់សសិេម្រតូវ ឹង  ូែជា សាគ  ់ែាសេ់ើា៉ា សុើន
ថតរូបឌើជើថ  ការចាប់បលង ់ និងការចាបយ់ករូបភាេ។ ម្ររ ូឹកនាំរួរណតចាប់ដសែើម្សែ ក់ារបែែុ ោះបណាែ  ជាមូ្ ោា ន
ម្រេឹេះ  ់សិសេេើ រដបៀបកានា់៉ា សុើនថត រដបៀបម្ររប់ម្ររងវតថុបញ្ា  នងិការកាំែតមុ់្ខង្ហរ (ណ  អាែរក ដ ើញដៅដ ើ
មុ្ខង្ហររបស់ា៉ា សុើនថតរូប) ដោយេនយ ់េើពាកយសាំខាន់ៗ ណ  ានដៅកនុងា៉ា សុើនថត។ ម្ររ ូឹកនាំរួរណតេនយ េ់ើ 
មុ្ខ្ងារសាំខាន់របស់ា៉ា សុើនថត ូែជា រដបៀបថតា៉ា ម្រក ូ ការេម្រងើក ែាំណាត់ថាន ក ់ ISO (ការម្ររប់ម្ររង េនលឺ) 
កម្មវធិើកាំែត់ដេ  ការ ាំដ ើង ឬបនថយេនលឺ  សាសភាេដសេងៗដទៀត។ ម្ររូរួរណតបងាា ញសិសេេើរដបៀប បញ្ចូ  
រូបភាេែូ ដៅកនុងកុាំេយូទ័រ នងិរដបៀបដម្ើ របូភាេេើកុាំេយូទ័រម្កវញិសងណ រ។  

តាម្រយការបែែុ ោះបណាែ រយដេ ខ្លើដនោះ សិសេនឹងាន ទធភាេកនុងការ ចាប់បលង ់ នងិការថតរូបដោយដម្របើ
ា៉ា សុើនថតរូបឌើជើថ  ដៅដេ ណាណ  េួកដរែង់ដម្របើ (ដៅសាោះ ឬ ដេ ណ  េកួដរកាំេុងដធវើ ាំដែើ រកាំសានែ ...)។
ម្របសិនដបើសិសេានទូរសេ័ាឆ្លល តនវម្ួយ េកួដរកា៏ន ទធភាេដ ើម្បើអនុវតែនក៍ារងារកលឹប និងដធវើការថតរូបដនោះបានណ រ
តាម្រយៈបទេិដសាធផ្ទា  ខ់្លួន និងណែករ ាំណ កបទេិដសាធនទ៍ាំងដនោះដៅកាន់កលបឹដសេងៗដៅដេ ម្របជុាំបនា ប់ដទៀត។ 

បនា ប់េើការបែែុ ោះបណាែ  រយៈខ្លើដនោះ សិសេរួរណតចាប់ដសែើម្ដ ងណ បងសកិាដសេងៗដ ើម្បើសាគ  ែ់ាស់េើ 
មុ្ខ្ងាររបស់ ា៉ា សុើនថតនិងបលង់ថតរូប។ (សូម្ដម្ើ ឧបសម្ព័នធទើ៥)  

៤.២.២  ការពិភាកា អំពីរបូភាព  
សិសេដរៀនរតិេិភាកា ណសវងយ ់េើការវភិារដ ើរូបភាេ និងេយយម្រិតេចិារណាអាំេើរូបភាេណ  បាន 

ថត។ សិសេនឹងម្រតូវេនយ ់េើអារម្មែ៍របស់េកួដរ តាម្រយៈដម្ើ រូបភាេ បើៗ ម្ួយែាំននួ ន យីេួកដរនឹងសដងកត 
ដ ើញទិ ាភាេដសេងៗគ្នន  ដៅដ ើរូបភាេ ណ  អាែឱយជារាំនតិ  ់េកួដរ។ ជាការេតិ  ការយ ់ដ ើញរបស់ម្នុសេ 
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ាន ក់ៗដ ើរូបភាេម្ួយ ណតងានេាំន្តិខុ្សៗគ្នន នៅតាម្ម្របវតតិផ្ទា ល់ខាួន្ បរោិថ ន្ ន្ិងច្ាំនែេះដឹង អាែដធវើបានេើ 
រូបភាេ នងិការថតរូបដសេងៗ។ សសិេចាប់ដសែើម្េិត ជាម្ួយនឹងការរោិះរករាំនិតម្ួយ ដ ើម្បើកាំែត់អតែសញ្ា ែម្របដភទ 
ដសេងគ្នន ននរូបថត កនុងដេ ជាម្ួយគ្នន ដនោះណដរ សសិសណែករ ាំណ កអារម្មែ៍ដោយដម្ើ េើភាេខុ្សៗគ្នន  ន្ងិការទក់
ទញច្ាំណាប់អារម្មែ៍ ឬម្ដនសដញ្ចតន ។សកម្មភាេ និងេ័ត៌ាន ាំអតិដសេងៗជាដម្រែើនដទៀតអាែរកបាន 
ដៅ   ឧបសម្ព័នធទើ៦ ។ 

៤.២.៣ ការបគងកើត្បសសគរឿងរបូភាព  
ណខ្េដរឿងរូបភាេ េឺជ្ជណខសនរឿងនដ្ឋយនម្របីរូបភាពទាំទកទ់ាំទងគ្នន  និងេេុោះពាកយសាំ ើសនានម្ួយែាំននួកនុង រូប 

ភាេដនោះ។ ជាធម្មតា ការដរៀបរាប់ពីរូបភាេណខ្េដរឿងសាម្ញ្ាម្ួយ អាែដរៀបែាំកនុងអតតន្័យអប់រ ាំនលីសើ ធម្៌រស់នៅ
ម្របចាាំទថៃជ្ជនដមី្។ សកម្មភាេទាំងនន្េះ រឺជាការងារម្ួយដល៏អ ដ ើម្បើដធវើឱយសិសេាន្ការអភវិឌឍ ការម្រសដម្ើម្រសទម្៉ា នងិ 
ភាេនែនម្របឌតិឱយកាន់ណតទូ ាំទូោយ។ ជ្ជការេិត សិសេម្រតូវម្រសដម្ើម្រសទម្៉ាពីដរឿងរា៉ា វណដលម្រតូវដធវើការជាម្រកុម្ សណម្តង
តួជាតួអងគ  ឬដរឿងរា៉ា វផ្ទា  ខ់្លួនដ ើម្បើបដងកើតជាឈុតសម្រាបថ់តរូបភាេ ដ ើយែុងដម្រកាយណតងជាសាែ់ដរឿង។ ទាំងដនោះ 
រឺជាសកម្មភាេលអម្ួយណ  ជយួអភិវឌឍនជ៍ាំនញរបស់សសិេឱ្យបាននពញនលញ។  ដម្រៅេើការបដងកើតសាែ់ដរឿង និង 
ថតបលងន់រឿង សិសេម្រតូវម្របមូ្ រូបភាេទាំងអស់ម្កតនម្រម្ៀប ន យីរមួ្បញ្ចូលការសនាន នដីម្បដីធវើឱយសាែ់ដរឿងាន្
ភាពរស់រដវ ើក និងម្រសស់បាំម្រេង។ សសិេអាែដម្រជើសដរ ើសរូបភាេ និងេេុោះពាកយសាំដីសនាន ដ្ឋករ់មួ្គ្នន ដៅដ ើម្រកោស 
ឬដោយដម្របើកុាំេយូទ័រ។ ម្៉ាយងវញិដទៀត អាំ ុងដេ ថតរូប សិសេនងឹអនុវតែន៍ែាំដែោះ ឹងណសនកថតរូបរបសេ់ួកដរដ ើម្បើ 
ថតរូបភាេឱ្យបាន ាបាំសុតដោយណសាកដ ើបរយិកាស(ខាងកនុង ឬ ខាងដម្រៅ)  កខខ្ែឌ អាកាសធាតុ(ាន្ដូច្ជ្ជ 
េនលឺនថៃ េេក …) និង កខខ្ែឌ រូបភាេណ  េួកដរែង់បដងកើត។ សកម្មភាេដនោះានដគ្ន បាំែងជយួឱយសសិេណសវង 
យ ់េើែាំណាបអ់ារម្មែ៍េើរាំនតិនែនម្របឌិតរបសេ់ួកដរ។ សូម្នម្ីលកនុងឧបសម្ា័នធទើ៧។ 

៤.២.៤  ទស្សនកិចចសិ្កា 
កលឹបថតរូបដនោះ សែ ់ឱកាស  ស់ិសេឱ្យណសវងយ ់ដ ើងវញិេើ ដខ្តែកាំេងច់ាម្ ឬទើម្របជុាំជនសគន់

ជាដ ើម្។ ទីកណនលងម្ួយច្ាំន្ួន្អាែដម្ើ ដ ើញរូបភាេខុ្សគ្នន ដៅតាម្ម្របដភទដសេងៗរបស់ា៉ា សុើនថតរូប។ សិសេអាែ 
េយយម្រកដម្ើ បលង់ដៅជុាំវញិខ្លួនដរដោយណភនកទដទដ ើម្បើណសវងរកបលង់ថតថមើៗ ណ  េួកដរម្ិនបានដ ើញេើមុ្នម្ក។
 ជ្ជការពិត ានកណនលងកនុងម្រសកុជាដម្រែើន អាែជាកណនលងណ  រួរឱយចាប់អារម្មែ៍យ៉ា ងខាល ាំងសម្រាប់ការចាប់បលង ់
ឧទ រែ៍ សាព ន ាតទ់ដនល  ដកាោះណប៉ាន ឬម្របាសាទនររបាជ័យ។ សាជិកកលបឹដនោះនឹងម្រតូវដៅទសេនកណនលង 
ម្ួយែាំននួនសាដីេញម្ួយឆ្លន ាំ ដ ើយក៏ជាែាំែុែចាប់ដសែើម្ សកម្មភាេសបាយៗ កណនលងនផ្សងៗដទៀតជាដគ្ន ដៅ 
សម្រាបថ់តរូបនធវីជ្ជរាយការែ៍។ សូម្នម្ីលកនុងឧបសម្ា័នធទើ៨។ 
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៤.២.៥ ការគរៀបចំតំងពិព័រណ៍ 
កលឹបថតរូបេួរណតដរៀបែាំការតាាំងេិេ័រែ៍យ៉ា ងតចិ្ណាស់ម្តងកនុងម្ួយនន ាំសិកា។ ជ្ជទូនៅ ដៅែុងបញ្ចប់ននម្រតើ 

ាសនើម្យួៗ សសិេអាែតាាំងពិព័រែ៍របូថត ដៅកនុងបណាា  ័យ ឬ កនុងថាន ក់ដរៀនរបសេ់ួកដរ េើការងារណ  េួក 
ដរបានដធវើដៅកានស់សិេដសេងដទៀតនិង ម្ររូរបសេ់ួកដរបាន។ ការតាាំងេិេ័រែ៍ ម្រតូវណតដរៀបែាំដៅតាម្ម្របធានបទ 
ដសេងៗគ្នន ។ឧទ រែ៍ ការបងាា ញ ាំបូងអាែជាដរឿងរូបភាេ នងិរបាយការែ៍េើដធវើ  ាំដែើ រទសេនកែិចសិកា ណា 
ម្ួយ។ របាយការែ៍សែើេើការដធវើ ាំដែើ រទសេនកិែចសកិា រួរដធវើដ ើងដៅដ ើ ម្រកោសផ្ទា ាំងរូបភាេ។ រូបភាេណ   
 ាបាំសុតម្រតូវបានដម្រជើសដរ ើស ដ ើយសិសេរួរណតសរដសរការេិេែ៌នខ្លើៗ ដៅនងឹ ាំ ដែើ រកម្ានែរបសេ់ួកដរដនោះ 
(កណនលងណ  េួកដរបានដៅ អវើណ  េកួដរបានដរៀន ... )។ 

៤.២.៦ ការគ្បជ ំឆៃ េះបញ្ច ងំស្ករមភាពគ្បចំឆ្ា ំ 
ការម្របជុាំនន្េះ ាន្លកខែៈជ្ជការនធវីទសសន្កចិ្ចសិកានដមី្បឆីាុេះបញ្ញច ាំងកនុងបរយិកាសសៃប់ោៃ ត់ម្ួយពអីវី

ណដលាន្នកីតន ងីកនុងកាបឹអាំ ុងនពលម្ួយនន ាំ។ សិសសច្ាំណាយនពលនវលាពិភាកាគ្នន  ពីសកម្មភាពណដលពួកនេ
នពញច្ិតតនៅកនុងនន ាំសិកា។ ម្រេូដឹកនាំកាឹប នឆាៀតឱ្កាសច្ងម្រកងឯកោរវាយតទម្ាខាីម្ួយនលីច្ាំែុច្ណកលម្អសម្រាបន់ន ាំ
បនា ប់។ 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្១ី៖ ការវាយត្ម្ម្ៃចណំាប់អារម្មណ៍្ិ្ស 
ដសែកែើដសែើម្ 

 ការសនម្រម្ច្ច្តិតរបសស់ិសសកនុងការចូ្លរមួ្កាឹប េួរណតណផ្អកនលីការសនម្រម្ច្ច្ិតតណដលម្រតូវាន្ផ្តល់ពត័៌ាន្ជ្ជមុ្
ន្។ កនុងការវាយតទម្ាច្ាំណាបអ់ារម្មែ៍របសស់ិសសឱ្យចូ្លរមួ្កនុងកាបឹ ម្រេូ កឹនាំជ្ជដាំបូងម្រតូវផ្តល់នូ្វព័ត៌ាន្ណែនាំ ថា
នតីកាឹបនន្េះេឺជ្ជអវី។ វាអាច្ម្រតូវាន្នធវីន ងីតាម្រយៈការពន្យល់នដ្ឋយាតទ់នទរ នៅកាន្ស់ិសសកនុងថាន ក់ ឬការពន្យល់
នដ្ឋយសរនសរណដលបិទនៅតាម្ទីធាល សាោដរៀន ឬទាំងពីររនបៀបក៏បាន។ ច្ាំនុ្ច្ម្ួយច្ាំន្នួ្ណដលម្រតូវាន្នរៀបរាប់នៅ
កនុងការណែនាំេួររមួ្បញ្ចូ លនូ្វច្ាំនុ្ច្ខាងនម្រកាម្៖  

o វតថុ បាំែង៖ សែ ប់រយិកាសវជិាាន  ់សសិេដៅកាន់ដែចកវទិយថមើ  ឱយសសិេបានដម្របើម្របាស់ា៉ា សុើនថតរូប 
ឌើជើថ  ដរៀនមូ្ ោា នម្រេេឹះទន្ការថតរូប ម្រតោិះរោិះេិចារណាេើការថតរូប អភិវឌឍនជ៍ាំនញថតរូប នងិរាំនតិនែនម្របឌិត 
 នទដទៀត។ 

o សកម្មភាេ៖ បែែុ ោះបណាែ  បដែចក ដទសជាមូ្ ោា ន វភិាររូបភាេដសេងៗ ការបដងកើតបលង់ថតដសេងៗគ្នន  
បដងកើតណខ្េដរឿងជ្ជរបូថត(ដរឿងរូបភាេ)  ឬការបងាា ញពីរបូថត ការដរៀបែាំេិេ័រែ៍បណាា  ័យ និង ាំដែើ រទសេន
កិែចសិកា នន ។ 

o ការវាយតនម្ល៖ ពុាំាន្ការវាយតទម្ា ឬការដ្ឋកព់ិន្ាុជ្ជលកខែៈផ្ាូវការនទ។ សិសសម្រតូវាន្អនញ្ា ីញឱ្យនធវីសកម្ម
ភាព ពីនម្រោេះពួកនេច្ង់នធវ ីម្ិន្ណម្ន្ពីនម្រោេះពួកនេម្រតូវាន្បងខាំ 

o ការែូ រមួ្៖ សាជិកននកលឹបរឺតាម្រយៈការសម័ម្ររែតិែ។ 
o ការម្របជុាំ៖  ាន្ការម្របជុាំជ្ជនទៀងទត់ (ម្របណ ល២សាត  ៍ ម្របជុាំម្តង) នដមី្បពីិភាកា សកម្មភាព  ណដលាន្  

នម្រគ្នងទុក។ ការម្របជុាំន្ឹងម្រតូវនធវីន ងីបនា ប់ពីការបនម្រងៀន្ ឬនៅនពលណដលោលាឈបស់ម្រាក។ បនា បព់ីការណែនាំ
នន្េះ ម្រតូវសួរសិសសថានតពីួកនេាន្ច្ាំណាប់អារម្មែ៍ចូ្លរមួ្កនុងកាឹបថតរូបនន្េះណដរឬនទ នដមី្ប ីច្ងអុលបង្ហា ញនូ្វកម្រម្ិត
ទន្ការចាប់អារម្មែ៍របស់ពកួនេ។  

សាំែួរបញ្ញា ក់នូ្វច្ាំណាប់អារម្មែ៍របស់អនកកនុងការចូ្លរមួ្កាឹបសិលបៈនដ្ឋយេូសញ្ញញ  (✓) នៅកនុងម្របអប់រ ាំ
ណតម្ួយកនុងម្របអប់ទាំងអស់ខាងនម្រកាម្៖ 
   ខ្ុ ាំម្និ្ចាប់អារម្មែ៍ន្ឹងការចូ្លរមួ្កាបឹថតរបូនន្េះនោេះ។ 

  ខ្ុ ាំចាបអ់ារម្មែ៍ន្ឹងការចូ្លរមួ្កាឹបថតរូប ប៉ាុណន្តខ្ុ ាំម្ិន្ច្ាស់ថាខ្ុ ាំាន្នពលនវលាម្រេប់ម្រគ្នន្់ននេះនទ 
  ចាប់អារម្មែ៍ន្ងឹការចូ្លរមួ្កាឹបថតរូប ខាា ាំងណាស់ ន យីខ្ុ ាំច្ាសថ់ាខ្ុ ាំន្ងឹាន្នពលនវលាម្រេប់ម្រគ្នន្់
សម្រាប់ការចូ្លរមួ្។ 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្ី២៖ ការបបងបចកភារកិចច  
១. ម្របធាន្៖ 

- នរៀបច្ាំការម្របជុាំកាបឹ 
- សម្រម្បសម្រម្ួលនរៀបច្ាំរនបៀបវារៈសម្រាប់ការម្របជុាំន្ីម្យួៗ 
- សម្រម្បសម្រម្ួលការម្របជុាំ 
- ធានថាកណន្ាងម្របជុាំអាច្នម្របីម្រាស់ាន្ នដ្ឋយនធវីការសម្រម្បសម្រម្លួជ្ជម្ួយន្ឹងនយកោលា 
- ទាំនក់ទាំន្ងជ្ជម្យួន្ឹងសាជកិកាឹប ន្ងិេែៈកម្មការម្ធយម្សិកាោលាធន្ធាន្ 
- តាម្ដ្ឋន្ការអនុ្វតតន្៍ណផ្ន្ការសកម្មភាពម្រកុម្ 
- រាយការែ៍អាំពីបញ្ញា ដល់ម្រេូណដលទទលួខុសម្រតូវកាបឹ ម្របសនិ្នបីាន្  

២. អនុ្ម្របធាន្ 
- បាំនពញតួនទីជ្ជម្របធាន្ នៅនពលម្របធាន្អវតតាន្ 
- ជួយសម្រម្បសម្រម្លួការម្របជុាំ 
- សរនសរកាំែត់ន តុម្របជុាំ 

៣.  រិញ្ញិក 
- ទទួលខុសម្រតូវច្ាំនោេះថវកិាណដលាន្ផ្តល់ឱ្យនដ្ឋយម្រេូដឹកនាំ ទទលួខុសម្រតូវកាឹបសម្រាបស់កម្មភាពនផ្សងៗ

រមួ្ាន្ ការនសនីរទិញសាា រសម្រាប់ការតាាំងពិព័រែ៌ ការចុ្េះតាម្មូ្លដ្ឋា ន្។ល។ 
- ណថរកាទុកកាំែត់ម្រតាថវកិាទាំងអស់នពលណដលាន្ទទួលពមី្រេូដឹកនាំកាបឹ។ 
- នរៀបច្ាំសាំនែីរ ឬច្ាំណាយតាម្ការណែនាំរបស់ម្រេដូឹកនាំកាបឹ។ 

៤. ត្បធានត្ក្មុ 

- ផ្តល់ភាពជ្ជអនកដឹកនាំដល់ម្រកមុ្ 
- នធវីរាយការែ៍កនុងនម្តាំណាងម្រកុម្ជូន្នៅម្របធាន្កាបឹ ឬម្រេូដឹកនាំកាឹប 
- ផ្សពវផ្ាយពត័៌ាន្ណដលទទលួាន្ពីម្របធាន្ ឬម្រេូដកឹនាំកាបឹដលស់ាជកិម្រកុម្ 

ត្រែូឹក្នកំ្លឹប៖ 

- ផ្តល់ការណែនាំទូនៅពីនគ្នលការែ៍កាបឹកនុងការនរៀបច្ាំណផ្ន្ការម្របជុាំ ដឹកនាំការម្របជុាំ នម្រជសីនរសីម្របធាន្ណផ្នក 
កាឹប ម្របធាន្ណផ្នកកាឹប អាច្នធវកីារង្ហរជ្ជនម្រច្ីន្ាន្នដ្ឋយខាួន្របស់នេ។ 

- ផ្តល់ការគ្នាំម្រទបនច្ចកនទសអាំពបីញ្ញា ទក់ទងន្ឹងកាឹប (សម្រម្បសម្រម្លួសាា ររូបវន្ត ន្ិងសកម្មភាពតាម្ដ្ឋន្
ដាំនែីរឧបករែ៍សាំនលង) 

- ភាពជ្ជតាំណាងច្ាំនោេះកាបឹនៅកាន្់េែៈកម្មការោលាម្ធយម្សិកាធន្ធាន្កនុងនពលដាំនែីរការថវកិា 
- សម្រម្បសម្រម្ួលសកម្មភាពរមួ្ាន្ ណផ្ន្ការ ន្ិងសម្ិទធផ្លណដលាន្បនងកីតន ងី  
- សម្រម្បសម្រម្ួលរវាងសាេម្ន្៍កាឹប ន្ិងរដាាលោលាសម្រាប់នគ្នលបាំែងននណដលាន្កនុងបណាា ល័យ

នៅនពលាន្កិច្ចម្របជុាំ។ល។ 
- ម្រតតួពិន្តិយធន្ធាន្ថវកិារបសក់ាឹប 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្៣ី៖ កំណត់ផែនការ 
ម្រតើាសទើ១ 

សកម្មភាេ 
វែិឆិកា ធនូ  ម្ករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
១             
២             
៣             
៤             
៥             
៦             
៧             
៨             
៩             
១០             
១១             
១២             
១៣             
១៤             
១៥             
ម្រតើាសទើ២ 

សកម្មភាេ 
កុម្ភៈ ម្ិន  ដម្សា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
១             
២             
៣             
៤             
៥             
៦             
៧             
៨             
៩             
១០             
១១             
១២             
១៣             
១៤             
១៥             
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្៤ី៖ ការកំណត់ធនធាន 
ការែាំណាយ រូបម្នែ (បរាិែ x តនម្លរាយ /  ុាំ) ែាំនួនទឹកម្របាក់ 

1. ផ្ទា ាំងរូបភាេ ១ រើ ូម្រកាម្ x ២  ុោល រ / រើ ូម្រកាម្ ២,០០  ុោល រ 
2.  វតឺ ២ ម្របអប ់x $ 2.50 / ម្របអប ់ ៥,០០  ុោល រ 
3. ម្រកោសេែ៌ ២  ុាំ x ៤  ុោល រ /  ុាំ ៨,០០  ុោល រ 
4. ការដធវើ ាំដែើ រទសេនកិែចសកិា 
អាហារនថៃម្រតង:់ 
រថយនែឈនួ ៖ 

  
១៥ នក់ x ១  ុោល រ / នក ់
២៥  ុោល រ / នថៃ x ១ នថៃ 

  
១៥,០០  ុោល រ 
២៥,០០  ុោល រ 

៥.ា៉ា សុីន្ថតរូបឌជីីថល  ? ? 
៦. សាភ រៈទូដៅ   ៤៨,០០  ុោល រ 
សរុប    ុោល រ 123.០០ 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្៥ី៖  ការបណុ្ុះបណ្ាលម្ូលដ្ឋា នគ្រឹៈននការថត្រូប 
រុែសម្បតែិនន ា៉ា សុីន្ថតនអម្រកង់នថរ(Point-and-Shoot)េឺម្ររបម់្រេងមុ្ខង្ហរម្រេប់យ៉ា ងកនុងនពលថតរូប 

ពីនម្រោេះវា ាំដែើ រការដោយសវយ័ម្របវតែិ។ អនកម្រគ្នន្់ណតនម្រជសីនរសីម្របធាន្បទ ន្ិងតាក់ណតរូបភាពឱ្យាន្ម្រតមឹ្ម្រតូវ
ប៉ាុនណាា េះ។ នទេះបីជ្ជ ា៉ា សុីន្ថតរូបឌជីីថលាន្មុ្ខង្ហរសវយ័ម្របវតតិកនុងការចាប់បាង់រូបភាពយ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ ក៏តម្រម្ូវ
ឱ្យអនកដងឹពីការម្រេប់ម្រេងមុ្ខង្ហរចាាំាច្់ម្យួច្ាំន្នួ្ផ្ងណដរ។ នលីសពីនន្េះ ការកាំែត់មុ្ខង្ហរនដ្ឋយទដ អាច្នធវីឱ្យនយងី
ថតរូបាន្ោអ តជ្ជង។ ម្របសនិ្នបីអនកច្ង់ថត ឬចាប់រូបភាពណដលាន្ច្លននលឿន្ ឬតម្រម្ូវការតាម្លកខខែឌ ពន្ា ឺ
អនកអាច្ណកសម្រម្លួមុ្ខង្ហរា៉ា សុីន្ថតរូបនដ្ឋយទដ។ ា៉ា សុីន្ថតរូបឌីជថីលទាំងអសា់ន្មុ្ខង្ហរសម្រាបថ់តរូបនផ្ស
ងៗ ណដលអនកអាច្នម្រជីសនរសីដូច្ជ្ជ សកម្មភាពកីឡា នពលម្រពេះអាទតិយលិច្ ទិដាភាពខាងកនុង នពលរាម្រតី រូបភាពណបប
នទសភាព សតវ ឬដេ បាញ់កាាំម្រជួច្។ 
រដបៀបកាន់ា៉ា សុើនថត ៖ 
ការកាន់ដសែក៖ ដម្របើន សាែ ាំកាន់ា៉ា សុើនថត ដ ើយោកែ់ងាុ ន របស់អនកប៉ាោះែាំ
ទើតាាំងដៅខាងដ ើប ូតុងថត។ ដម្របើន ដឆវង ណដលាន្ច្ងអុលទដ ន្ិងនម្ទដ
ជ្ជរាងអកេរ L នដមី្បមី្រទា៉ា សុនី្ថតរបសអ់នក។ 
 
ការកាន់បញ្ឈរ៖ សូម្កាន្់ា៉ា សុីន្ថត នដ្ឋយដ្ឋក់ប ូតុងថតនៅណផ្នកខាងនលី នដីម្បងី្ហយម្រសួលផ្ទា ស់បតូរច្លន។ ខែៈ
ទដោត ាំរបសអ់នកនៅណផ្នកខាងនលដី ើម្បើែុែប ូតុងថត សូម្នម្របីទដនឆវង
ម្រទា៉ា សុើនថតដោយរកាណកងន ដរៀកនឹង ងខ្លួន។ 
  
រដបៀបថតរូប៖ 
1. ែុែដបើកា៉ា សុើនថតរូប (ប ូតុងបិទ/ដបើក) 
2. ដបើកា៉ា សុើនថតដ ើយដម្រជើសដរ ើសមុ្ខ្ងារសម្រាបថ់តម្រសបតាម្សាថ នភាេជាក់ណសែង 
3. ដម្របើដអម្រកង់ា៉ា សុើនថតដ ើម្បើដម្ើ រូបភាេ (ដម្របើមុ្ខ្ងារេម្រងើក ឬបម្រងួម្ ឬ អនកអាែែ ័តទើតាាំងតាម្តម្រម្ូវការ) 
4. ែុែប ូតុងថតពាក់កណាែ  ដ ើម្បើតម្រម្ង់ ឬចាប់រូបភាេ។  
5. ែុែប ូតុងថតដេញដ ញដ ើម្បើសែិតយករូបភាេណតម្ែង។ 
6. អនកអាែេិនិតយដម្ើ រូបភាេតាម្ដអម្រកង់ា៉ា សុើនថត ដៅដេ ថតរែួ។ សូម្េនិិតយដម្ើ  ថាដតើអនកថតរូបភាេ

បានែាស ់ ចាបប់លង់បាន ា ានេនលឺម្ររប់ម្រគ្នន់ េែ៌ធម្មជាតែិាស់ ។ ។ ម្របសិនដបើអនកម្ិនដេញែតិែ 
នឹងណសនកណាម្ួយននរូបថត សូម្ ុបវាដចា ដ ើយេយយម្ថតម្ែងដទៀត។ 

ការដរៀបែាំរូបថត ៖ 
- េិនិតយដម្ើ បលងទ់ិ ាភាេណ  ម្រតូវថតរូបតាម្កដអម្រកង់ា៉ា សុើនថតជាមុ្នសិន 
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- ម្រតូវេិនិតយដម្ើ បញ្ា ដសេងៗកនុងនសាខាងដម្រកាយ (សាំរាម្ ធុងសាំរាម្ ឬ អាំេូ ដភលើងតាម្ ងសលូវ) ដ ើយេយយម្
ណសវងរកមុ្ាំ ាបាំសុតសម្រាប់ថត។                                         

- ម្របសិនដបើរបូបញ្ឈរ សូម្បងវ ិា៉ា សុើនថតរបស់អនកឱយែូ មុ្ាំ ៩០°។ 
ការសែិតរូបភាេដៅែាំកណាែ  នសារូបថត អាែដធវើឱយអនកានអារម្មែ៍ម្និដេញែិតែ។  ូដែនោះ អនកអាែបដងកើនការ

ដេញែិតែដោយផ្តិតរូបភាពវតថុ ឬអវីម្ួយកនុងទតីាាំងនផ្សងៗគ្នន  ឬម្ួយនជៀសវាងការកាំែត់រូបភាពវតថុនៅច្ាំកណាត លទផ្ា
រូបថត។ 

សិសសម្រតូវនច្េះនម្របីមុ្ខង្ហជាំន្យួពិនសសៗ (Special Effects) ដ ើម្បើបដងកើនរុែភាេរូបភាេ ូែជា ការណក 
ណម្របរុែភាេេនលឺ ការកុងេនលឺ ការថតរូបស-ដមម  និងមុ្ខ្ងារនែនម្របឌិតដសេងៗ។ 
  
រដបៀបថតរូបដម្របើមុ្ខ្ងារា៉ា ម្រក ូ (Macro)៖ ថតរូបភាេជិត  ូែជាផ្ទក ជាដ ើម្។ ដនោះជារូបភាេ មុ្ខ្ងារា៉ា ម្រកូ
កនុងា៉ា សុើនថត។ 
 

 
 
 
 
 
 

ការកាំែត់ដ បឿនសនាោះ (Shutter Speed)៖ មុ្ខ្ងារដនោះដម្របើសម្រាបក់ាំែត់រយៈដេ ននសនាោះណ  ម្រតូវដបើកដ ើម្បើ
សែិតយករូបភាេ។ ម្របសនិដបើអនកថតបលង់រូបភាេកនុងសាថ នភាេខ្វោះេនល ឺ អនកម្រតូវកាំែត់ដ បឿនសនាោះឱយយតឺ។ 
ការកាំែត់ណបបដនោះនងឹជួយសែតិយករូបភាេម្រពា ៗ កខែសិ បោះម្ួយណបបសងណ រ។ ែាំណែកការកាំែត់ដ បឿន
សនាោះកម្រម្ិតខ្ពស់ (High Shutter Speed) េឺនដីម្បបីងកករបូភាពវតថុណដលាន្ច្លននលឿន្។ (មុ្ខង្ហរនន្េះមិ្ន្ាន្
ច្ាំនោេះា៉ា សីុន្ថតដអម្រកងដថរម្រេប់ម្របនេទដនោះដទ) 
ការកាំែត់មុ្ខ្ងារ ISO៖ ISO ជាមុ្ខ្ងារសាំខានស់ម្រាប់ការថតរូបឌើជើថ ។ អនកអាែកាំែត់មុ្ខ្ងារ ISO 
ឱយ ាំដែើ រការដោយសវយ័ម្របវតែិបាន។ នបីអនកច្ងថ់តរូបភាេនសាខាងកនុងកណនលងណាម្យួ ដោយម្ិនដម្របើេនលឺដែញេើ
ា៉ា សុើនថត អនកម្រតូវកាំែត់មុ្ខ្ងារ ISO កម្រម្ិតខ្ពសដ់ោយន វញិ។ មុ្ខ្ងារកាំែត ់ ISO ដម្របើសម្រាប់កាំែតក់ម្រម្ិត
បដញ្ចញេនលេឺើា៉ា សុើន។ ដយើងដម្របើមុ្ខ្ងារ ISO កម្រម្ិតទបសម្រាប់ថតទិ ាភាេណ  ានេនលឺខាល ាំង ដ ើយដម្របើមុ្ខ្ងារ 
ISO កម្រម្តិខ្ពសស់ម្រាបថ់តរូបកនុងទ ិាភាេ ណ  ម្និានេនលឺម្ររប់ម្រគ្នន ់និងទើកណនលងដសេងៗដទៀត ូែជា វែិិម្រតសា  
ម្រេោះវហិារ កណនលងជប់ដ ៀង ខ្បួកាំដែើ ត ការម្របរាំតន្តនែើ សកម្មភាេសណម្ែងកើឡាកនុងសា ...។  
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 ាំបូនម នកនុងការចាប់បលង់រូបភាេ៖ 
ការរូបថតដទសភាេ៖  
ការថតរូបដទសភាេែង់បងាា ញេើភាេអសាច រយននដទសភាេ។  
ឧទ រែ៍ វា  ាំ  ភនាំ ដឆនរសមុ្ម្រទ ឬ ដទសភាេទើម្រកុង។ 
  
េ័ត៌ានជាំនួយ៖  ាំបូងេិនិតយដម្ើ ទសេនើយភាេម្ររប់ម្រជងុ។ 
ណសវងរកវតថុអវើណ  ដយើងចាបអ់ារម្មែ៍។ ដបើសិនដយើងែង់ថតរូបដទសភាេនម្រេភនាំ ឬខ្ពង់រាប 
ដយើងម្រតូវថតរូបទម្រម្ង់ដសែក។ ដបើដយើងែងថ់តរូបអវើម្ួយណ  ានជាំ រខ្ពស់ ូែជា អាគ្នរ ឬដ ើម្ដឈើខ្ពស់ៗ 
ម្រតូវដម្របើទម្រម្ងប់ញ្ឈរ និងោកា់៉ា សុើនថតឱយទប។ ដៅដេ ថតរូបណបបដទសភាេ 
ដយើងរួរថតរូបដែញេើម្រជុងដសេងៗឱយបានដម្រែើន។ 
ការថតរូប ម្ិតែភកែិ នងិម្រកមុ្ម្ររសួារ ៖ 

ដបើអនកថតរូបភាេកនុងម្រេតឹែិការែ៍ណាម្ួយ សូម្ថតបលង់ដសេងៗឱយបានដម្រែើន ចាបយ់កទ ិាភាេ ាៗ  
ដជៀសវាងការសែតិយករូបភាេរ ាំខាននននសាខាងដម្រកាយ។ ដៅដេ ណ  អនកថតរូបភាេម្នុសេេើរនក ់
ែូរែុែេម្រងើកដអម្រកង់ា៉ា សុើនថត ដ ើម្បើថតរូបភាេ ។ 
ថតរបូទម្រម្ង់ពាក់កណាែ  ់ខ្លួន (Portrait) ៖  

ការថតរូបពាក់កណាែ  ខ្លួន(Portrait) ជាការថតរូបម្នុសេ ដ ើម្បើចាប់យករូបភាេណ  សាា តបាំសុត។ 
េ័ត៌ានជាំនយួៈ សូម្បញ្ឈរា៉ា សុើនថតកនុងមុ្ាំ៩០ដឺនម្រក។ នដីម្បទីទលួាន្រូបថតោក់ក
ណាត លខាួន្ណដលោអ ត ម្រតូវថតម្រតឹម្ពីកាលម្កោម  ឬថតណតទផ្ាមុ្ខ ន្ិងសក់ ន យីសូម្
នផ្ទត តខាា ាំងនៅនលីណកវណេនក។ 
ថតរូបណ  ានែ ន / ម្រេតឹែិការែ៍កើឡា ៖   

នពលថតរូបសកម្មភាពកីឡា អនកថតរូបម្រតូវរ ័ស។ កនុងម្រពតឹតិការែ៍ម្របកួតកីឡា
ទាំងអសអ់នកថតរូបច្ង់ផ្តិតយកទិដាភាពោអ តបាំផុ្តណដលកាំពុងនកីតន ងី។  
េ័ត៌ានជាំនួយ៖ នបកីមុ្ខង្ហរថតសកម្មភាពកីឡា (sport mode) ន យីបតូរនៅមុ្ខង្ហរ

នផ្ទត តរូបភាពជ្ជម្របចាាំ (Continuous Focus) ។ អនកក៏ម្រតូវបតូរមុ្ខង្ហរពថីតរូប
ណតម្ដង នៅថតរូបនម្រច្នី្ដងផ្ងណដរ។  

អនករួរេយយម្ចាប់យករូបភាេកនុងដេ ានេនលឺែាស ់ និង
ម្រតូវដែោះទញយកម្របដយជន៍េើ កខខ្ែឌ បរយិកាស។ សូម្ែងចាាំ នពលថតរូប
ម្រតូវដឹងេើទសិដៅននេនល៖ឺ  ពន្ាខឺាងមុ្ខ(ជ្ជេនលឺណដល

ចាាំងេើអនកថតដៅរូបភាេ)។ backlight ( រឺជា កខខ្ែឌ ណ  េនលឺឬដភលើង ចាាំងម្កអនកថតដៅ រូបភាេ)  
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• ការអនុវតែន៍ខ្លើៗ :   
វតថុបាំែង៖ ឱយសិសេបានយកម្រទឹសែើដៅអនុវតែ។ 
សាភ រៈ៖ ា៉ា សុើនថត នងិទូរស័េាឆ្លល តនវ 
រយៈដេ ៖ ៣០-៤៥ នទើ  

នម្រកាយេើការបែែុ ោះបណាែ  ម្រទឹសែើខ្លើៗណ  សែ ់ដោយម្ររ ូកឹនាំរចួ្ សិសេនឹងអនុវតែនដ្ឋយនម្របីា៉ា សុើនថតរូប
ឬទូរស័េាឆ្លល តនវ ថតរូបភាេណ  ានដៅជុាំវញិសាោដរៀន។ សិសេេយយម្ដម្របើរដបៀបថតដសេងៗគ្នន  (ា៉ា ម្រកូ ថតផ្ទក  
ឬ សតវ ាិត) កើឡា (ថតកុារកាំេុងរត់ដ ង), ដទសភាេ (ថតអគ្នរសាោ), ... ) ដ ើយេួកដរេយយម្កាំែត់
ជាម្ួយនឹងេនល(ឺFront light, back light និងកម្រម្ិត ISO) ។ សិសេក៏អាែសាក បងថតនម្របីផ្ទា ស( flash) 
កនុងបនាបប់ានសងណ រ។ ដៅែុងបញ្ចប ់ែាំណាប់អារម្មែ៍េើសាជិកននកលឹបរឺានដរៀបែាំណែករ ាំណ ករបូភាេរបស់េួកដរ 
និងការដម្របៀបដធៀបរូបភាេរបស់េួកដរ។  ូដែនោះ េួកដរនឹងអាែដរៀនសូម្រតេើគ្នន ដៅវញិដៅម្កបាន។ 
វតថុបាំែង ៖ ដរៀនេើរដបៀបដធវើរបូថតណបបណបលកៗ(nice effect) 
សាភ រៈ ៖ ា៉ា សុើនថតរូប និងទូរស័េាឆ្លល តនវ 
រយៈដេ  ៖ ១ ដា៉ា ង ដៅ១ដា៉ា ង៣០នទើ 

ម្ររ ូឹកនាំ បងាា ញសសិេ នូវរូបភាេដសេងៗ។ សសិេែាំណាយដេ  ដ ើម្បើសដងកតដម្ើ រូបភាេ ដ ើយេយយម្
ណសវងយ េ់ើ effect ណ  ាន។ 

ម្ររូសែ ់ការេនយ ់ងាយៗខ្លើៗ អាំេើវធិើោក ់ effect 1 ម្រគ្នន់ណតោក់វតថុ ឬ រូបភាេដៅែាៃ យខុ្សគ្នន េើអនកថត
រូប។ បនា បម់្ក សសិេេយយម្បដងកើតរូបភាេណ  ាន effect  ូែគ្នន ដោយការថតរូបភាេឱយបានដម្រែើនរ ូត  ់
េួកដរទាំងអសយ់ ់េើរដបៀបដធវើ effect ដនោះ។ សសិេអាែេយយម្បដងកើតការបាំភាន់ថាដកមងធាំជាងដ ើម្ដឈើជាដ ើម្។ 

ដៅកនុងសកម្មភាេដនោះសិសេនងឹសាក បងជាម្យួសាាម្រតទាំ ាំ។ េួកដរនឹងរ ើករាយដ ង ជាម្ួយែាៃ យ
ថត និងបដងកើតរូបភាេណបបសបាយៗ។ 

  
“ តូែ, ធាំ” -“ ការថតរូបណបបណបលកៗសបាយៗ” 

  
  
                                   
  
  

 
1 ការដធវើ effect ដនោះរឺងាយៗ។ ោក់វតថុ ឬ រូបណ  ម្រតូវថតដៅទើតាាំងខុ្សៗគ្នន ។ សិសេម្រតូវថតរូបខាងមុ្ខ្និងនសាខាងដម្រកាយ។ 
ឧទ រែ៍ រូបទើ១ បុរសាន ក់កាំេុងសលុ ាំម្ិតែភកែិរបស់ដរ ណ  ដរឱយអនកខាងដម្រកាយដៅដៅតាាំងែាំេើមុ្ខ្អនកខាងមុ្ខ្។ 
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វតថុបាំែង ៖ ឱយសសិេថតរូបណបបកាំណបលងៗដៅខាងដម្រៅសាោ និង ឱយសាជិកកលបឹសាគ  ់គ្នន កាន់ណតែាស។់ 
សាភ រៈ ៖ ទូរស័េាឆ្លល តនវ 

ម្របសិនដបើានសសិេទាំងអសា់នទូរសេ័ា (smart phone) ម្ររអូាែោក់ជាកិែចការសាោះដៅេូកដររែួយក
ម្កបងាា ញដៅដេ ម្របជុាំបនា ប់។  ាំហាតក់ែិចការសាោះដនោះ សិសេម្រតូវថតរូបភាេែាំនួន ៥ដសេងៗគ្នន ។ អាែានសសិេ
ខ្លោះថតរូបភាេបាន ាជាងដរ។ រូបភាេទាំងដនោះអាែជារូបភាេរបសស់ាែ់ញាត ិសាោះ ណ បងម្របជាម្របិយ សតវែិញ្ច ឹម្ ...  

ដម្រកាយដេ ម្របជុាំ សិសេនងឹអាែណែករ ាំណ ករូបភាេរបសេ់ួកដរដៅកាន់កលឹប។ សកម្មភាេដនោះនងឹជួយឱយ
សិសេសាគ  ់គ្នន កាន់ណតែាស ់ដ ើយអាែដម្របើជាសកម្មភាេកម្ានែ នងិដធវើឱយសាជកិកលឹបកាន់ណតានភាេសនតិសាន  
ដោយដធវើការជាម្យួគ្នន  ។ 
រដបៀបថត 

ខាងដម្រកាម្ដនោះអាែជារាំនិត និងរាំរូសម្រាបម់្ររូនងិសសិេ។ សាល កសញ្ា ទាំងដនោះអាែណម្របម្របួ ដៅតាម្ា៉ា
សុើនថតរបូនើម្យួៗ៖ 
  

 
 ម្របភេ៖ ការថតរូបឌើជើថ ដបាោះេុម្ពដ ើកទើ ២ ដោយ Doug Sahlin ឆ្លន ាំ ២០០៧ ។ 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្៦ី៖ ការពិភាកាអពំរូីបភាព 
ជាំេូកដនោះអាែម្រតូវបានណបងណែក ជាសកម្មភាេដសេងៗគ្នន ជាដម្រែើន។ ខាងដម្រកាម្ដនោះជាឧទ រែ៍ខ្លោះៗ។ 
• ការបាំសុសរាំនិត៖  
ម្ររូសួរសសិេនូវសាំែួរម្យួែាំនួន ូែជា៖ 
• ដតើដយើងអាែរករូបភាេដៅឯណា? 
• ដតើការថតរូបម្របដភទណាណ  ដយើងអាែរកបាន? 
• ដតើរូបភាេម្រតូវបានដម្របើសម្រាបដ់ធវើអវើខ្លោះ? 
• ដតើអវើណ  ដធវើឱយរូបភាេម្រសសស់ាា ត ឬម្ិនសាា ត? 
សិសេេិភាកាដៅកនុងម្រកុម្តូែ និងសរដសរដែញេើរាំនិតទាំងអស់ណ  ដរាន ។ បនា ប់េើ ២០នទើ ននការ

រោិះរករាំនតិម្ក តាំណាងាន ក់ននម្រកុម្នើម្ួយៗនងឹដ ើងណែករ ាំណ កេើរាំនិតរបស់េកួដរ។ បនា ប់ម្កដទៀត សាជកិកនុង
ម្រកុម្ធាំនងឹសាំដយរែដម្លើយរបសស់ាំែួរនើម្យួៗដៅដ ើម្រកោសផ្ទា ាំងធាំជារមួ្។ 
ែដម្លើយណ  អាែាន៖ 

• ដតើដយើងអាែរករូបភាេដៅឯណា? កម្រម្ងឯកសារ ការសេេវសាយពាែិជាកម្ម កាណសត ផ្ទា ាំងរបូភាេ 
ដសៀវដៅ ទសេនវ ែើ រូបភាេផ្ទា  ់ខ្លួនរកាទុកដៅសាោះ ដៅដ ើអុើនធឺដែត ... 

• ដតើការថតរូបម្របដភទណាណ  ដយើងអាែរកបាន? ការថតរបូអាជើេ ការថតរូបធម្មជាតិ ការថតរូបម្នុសេ
ការថតរូបដទសភាេ ការថតរូបកសិកម្ម ការថតរូបសាថ បតយកម្ម ការថតរូបតាម្សលូវ ការថតរូប ាំដែើ រកម្ានែ 
ការថតរូបកើឡា សាូឌើដយថតរូប ការថតរូបរបាយការែ៍ នងិការថតរូបជើវភាេម្របចាាំនថៃ។ 

• ដតើរូបភាេម្រតវូបានដម្របើសម្រាប់ដធវើអវើខ្លោះ? ជាឧបករែ៍ទាំនក់ទាំនង េត័៌ាន(ដ ើម្បើបញ្ាូ នសារម្ួយ ូែ
ដៅកនុងការសេេវសាយពាែិជាកម្មជាដ ើម្) ជាទម្រម្ងស់ិ បៈ ជាការកម្ានែ ... 

• ដតើអវើណ  ដធវើឱយរូបភាេម្រសស់សាា ត ឬ អត់? វាអាែជា េនលឺ មុ្ាំថត ម្របធានបទ ឬអវើដសេងដទៀតណ  ដយើងែូ 
ែិតែ។ សាំែួរដនោះរឺាន កខែៈផ្ទា  ់ខ្លួន។ ម្ិនានែដម្លើយ ា ឬ ម្ិន ាដនោះដទ។ 

• ការវភិាររូបភាេ  
វតថុបាំែង ៖  សិសេរិតអាំេើរូបភាេ ជួយឱយេួកដរបងាា ញេើអារម្មែ៍របស់េួកដរដេ សម្លងឹដម្ើ របូភាេ ភាេ 
ខុ្សគ្នន របស់រូបភាេ ណែករ ាំណ ករាំនិតរបស់េកួដរដៅសិសេ ណទ។ 
សាភ រៈ ៖ របូភាេ ម្រកោស នងិប ិែ 
រយៈដេ  ៖ ៤៥ នទើ - ១ ដា៉ា ង 
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 ាំហាត់ទើ១ ៖ 
ម្ររូោក់រូបភាេម្ួយែាំនួន(រូបភាេ បើៗ បាំសុត)ដៅដ ើតុ។ សិសេែាំណាយដេ របសេ់ួកដរដ ើម្បើដម្ើ របូ

ភាេដសេងៗគ្នន  បនា បម់្កេកួដរដម្រជើសដរ ើសរូបភាេណ  េួកដរដេញែិតែ។ ជា កខែៈបុរគ  េួកដរានរយៈដេ  
៥នទើ ដ ើម្បើសរដសរអាំែោះអាំណាងរបស់េួកដរ ដ តុអវើបានជារូបភាេដនោះជារូបភាេណ  េួកដរែូ ែិតែ(រមួ្ទាំង
អារម្មែ៍ដេ ដម្ើ រូបភាេណ  បានដម្រជើសដរ ើស)។ សិសេទាំងអស់ណ  ែូ ែតិែរូបភាេណតម្ួយ ម្រតូវោក់ែូ គ្នន និង
ណែករ ាំណ ករាំនិតជាម្ួយគ្នន ។ បនា ប់េើការេិភាកាជាម្រកុម្រយៈដេ  ៥ - ១០នទើម្ក អនកតាំណាងម្រកុម្នើម្ួយៗនឹង
េនយ ់  ់កលបឹថា ដតើានអាំែោះអាំណាងសាំខាន់អវើខ្លោះ សម្រាប់ម្រកុម្របស់ដរណ  ដេញែតិែរូបភាេដនោះ។ សិសេអាែ
ដធវើ ាំហាត ូ់ែគ្នន ដនោះេើរូបភាេណ  េកួដរដេញែិតែ។ 

ម្ររូម្រតូវែងាុ បងាា ញថា ទើដនោះម្ិនានែដម្លើយ ា ឬ ម្និ ាដទ។ ម្នុសេណតងណតានអារម្មែ៍ខុ្សគ្នន សម្រាប់
ម្នុសេាន ក់ៗ។ វាជាការសាំខាន់ណាស់ណ  សិសេបងាា ញនូវអាំែោះអាំណាងរបស់េួកដរដអាយបានែាស់។  

ដៅែុងបញ្ចប់ ម្ររសូួរសសិេថា ដតើេកួដរ ឹងេើដរឿងអវើខ្លោះដៅេើដម្រកាយរូបភាេទាំងដនោះណ រឬដទ។ ម្ររូនងឹ
េនយ ់េើដរឿងរា៉ា វខ្លោះៗននរូបភាេណ   បើ ាញបាំសុតណ  បានបងាា ញ។ 
 សាំែួរបណនថម្អាែេិភាកាជាម្រកុម្តូែៗ។ 
 ាំហាត់ទើ២៖ 

ម្ររបូងាា ញរូបភាេដសេងៗម្ួយែាំនួន ដ ើយសសិេម្រតូវការវភិារ កខែៈបដែចកដទសទាំងអស់ណ  ានដៅ
កនុងរូបភាេជាម្រកុម្តូែៗ។  

ដៅដេ វភិាររូបភាេសិសេម្រតូវកាំែត់ម្របដភទរូបភាេ (ដទសភាេ របូភាេម្នុសេ កើឡា ...) និង
វភិារធាតុរបស់រូបថត ជាដម្រែើន ូែជា ម្របធានបទ / ម្របធានបទសាំខាន់ (ដតើវាងាយម្រស ួកនុងការ ឹងថា អនកថតរូប
ែង់បងាា ញនិងណែករ ាំណ កេើអវើ)។ ដបើម្ិន ូដចាន ោះដទ ដតើអវើណ  រ ាំខាន  ់ការយកែិតែទុកោក់? សសិេក៏ម្រតូវដផ្ទែ តដ ើ 
េនលឺ (បរយិកាស ដៅែ ឬ ម្រតជាក់) សាសភាេ (ែាំនុែកណាា   ឬម្ិនណម្ន) ជដម្រម្ើសមុ្ាំ។ 

សាំែួរបណនថម្ដទៀត អាែេិភាកាគ្នន ដៅកនុងម្រកមុ្តូែ: 
• ដតើាន ែាំណាប់អារម្មែ៍ ឬ សញ្ា អវើ ណ  ដ ែដែញេើរូបភាេ? 
• ដតើសាររបសអ់នកថតរូបដនោះែាស់ណ រឬដទ? ដតើជដម្រម្ើសរបសគ់្នត់ដនោះដធវើឱយរូបភាេកាន់ណត ាណ រឬដទ? 
• ដតើានទិ ាភាេអវើខ្លោះននរូបភាេណ  បានសា ភ់ាេដជារជយ័និងបណនថម្តនម្ល  ់រូបភាេ? ដ ើយអវើណ  ដធវើ

ឱយរូបភាេម្និទទ ួបានដជារជ័យ ? 
• ដតើអនកានអារម្មែ៍យ៉ា ងណាកនុងការដម្ើ រូបភាេដនោះ? 

រូបភាេរាំរូ៖ ម្ររូអាែបណនថម្រូបភាេដសេងៗដទៀត (រូបភាេ េើ ាំហាត់ទើ១ នងិទើ២ ប៉ាុណនែម្រតូវណតខុ្សៗគ្នន ) 
រូបភាេបាតុករម្ិនសាគ  ់អតែសញ្ា ែាន ក់ ថតដោយដោក Jeff Widener ឆ្លន ាំ 1989  
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ការេិេែ៌នខ្លើៗ ៖ បុរសាន ក់ឈរដៅមុ្ខ្ជួររថដម្រកាោះដៅនថៃទើ ៤ ណខ្ម្ិថុនឆ្លន ាំ ១៩៨៩ ដៅដេ ម្រេកឹបនា បេ់ើដយធា 
ែិនបានបន្តងាក បការតវា៉ា របសប់ាតុករដៅទើោន ធានអានដម្ន ឆ្លន ាំ ១៩៨៩ ដោយដម្របើកងកាល ាំង។ រថដម្រកាោះ
បានដបើកឆលងកាត ់ ដ ើយបុរសដនោះគ្នត់បានបនែរារា ាំងេកួដរដោយអ ងិា។ ដ តុការែ៍ដនោះម្រតូវបានថតនងិបាន
សេេវសាយទូទាំងេភិេដោក។ 
«ខ្្ុ ាំបានបងាូរទឹកណភនកនិងរមួ្សាល ប់ជាម្យួកងកាល ាំងរបស់ខ្្ុ ាំណ  ដកើតកនុងសន្តងាគ ម្ដ ើម្បើជយួដកមងជាំនន់ដម្រកាយ" 
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" ដកមងម្រសើ ា៉ា ឡាហាគ សុើ  ដ ើរដម្រកាម្ដ ើម្ Baobab " 
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កូនម្របុសកសកិរាន ក់បានបញ្ចប់ការសិកា 
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 « ែ នកម្មករណ  គ្នម ន ើធលើ " ថតដោយដោក Luiz Vasconcelos ឆ្លន ាំ2009  
ការេែ៌នខ្លើៗ: ន្តសែើាន កេ់រកូនេយយម្រារា ាំងកងកាល ាំង ដ ើម្បើការពារស រម្ន៍និង ើរបស់េួកដរ។ របូភាេដនោះ
ម្រតូវបានដរថតដៅទើម្រកងុ Manaus ម្របដទសដម្របសុើ ។ 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ជនអដនែ ម្របដវសន៍ាន ក់បានសាល ប់ដៅដ ើដឆនរ ាហារា៉ា  (ម្រកុងកាឌើស ម្របដទសដអសា៉ាញ )" ថតដោយដោក 
Javier Bauluz ,ឆ្លន ាំ 2000។ ដោក Javier Bauluz បានឈនោះពានរងាវ ន់ Pulitzer សម្រាប់រូបភាេ បើ ាញដនោះ។
រូបភាេដនោះបងាា ញដភ្ៀវដទសែរទាំងេើរនកអ់ងគុយដ ងដៅដឆនរសមុ្ម្រទជាបន់ងឹសាកសេជនអដនែ ម្របដវសន៍។ 
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« កូនដកមង និងសតវតាម ត » ថតដោយដោក Kevin Carter ឆ្លន ាំ ១៩៩៣ ។   

  
ការេែ៌នខ្លើៗ ៖ ដេ ដធវើ ាំដែើ រដៅម្របដទសស ូ ង់ ដោកខាត់ធ័រ (Carter)បានដរៀបែាំថតរូបកូនដកមងអត់ឃ្លល នាន ក់
ដនោះណ  េយយម្ដៅម្ែឌ  សែ ់ែាំែើ អារហារម្រសបដេ ណ  សតវតាម តែុោះម្កណកបរ (តាម តរង់ចាាំកូនដកមងដនោះសាល ប់
ដ ើយនឹងកាល យជាែាំែើ របសវ់ា) ។ ដោក Carter បានរាយការែ៍ថា ដោកបានថតរូបដនោះដោយសារដនោះជា 
“ការងាររបស់ដោក”ដ ើយកច៏ាកដែញដៅ។ ដរបានហាម្គ្នត់ម្ិនឱយប៉ាោះពា ់កុារដនោះដទ 
ដោយសារខាល ែជាំងឆឺលង។ គ្នតប់ានដធវើអតែឃ្លតខ្លួនឯងដៅ៣ណខ្ បនា បេ់ើគ្នត់បានឈនោះរងាវ ន់ Pulitzer ដោយសារ 
រូបភាេម្ួយដនោះ។ 
  
  
ដកមងម្រសើអា វហាគ នើសាថ ន ថតដោយដោក Steve MC Curry, ឆ្លន ាំ ១៩៨៤ 
  
ការេិេែ៌នខ្លើៗ៖ រូបភាេដនោះ រឺជារូបភាេម្យួណ   បើ ាញបាំសុតដៅដ ើេិភេដោក។ Sharbat Gula ជាដកមង
ន្តសែើអា វហាគ នើសាថ នាន ក់ណ  កាំេុងរស់ដៅជាជនដភៀសខ្លួនដៅកនុងម្របដទសបា៉ា រើសាថ នកនុងអាំ ុងដេ កាន់កាប់របស់
សូដវៀតដៅអា វហាគ នើសាថ ន ដៅដេ ណ  នងម្រតូវបានដរថតរូប។ រូបភាេដនោះ បានដធវើឱយដរសាគ  ់នងដៅដេ 



   ឯកសារណែនាំសម្រាប់កលឹបថតរូប 

 28 

ណ  វាម្រតូវបានបងាា ញដៅដ ើម្រកបននទសេនវ ែើ National Geographic Magazine កា េើណខ្ម្ថុិនឆ្លន ាំ ១៩៨៥ 

ដេ ណ  នងានអាយុម្របណ  ជា ១២ ឆ្លន ាំ។ 
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• ការអនុវតែ ៖ 
វតថុបាំែង : សិសេនឹងបងាា ញអារម្មែ៍និងបញ្ាូ នសារម្ួយតាម្រយៈថតរូបភាេ 
សាភ រៈ : ា៉ា សុើនថតរូប / ទូរស័េាឆ្លល តនវ 
រយៈដេ  : ៤៥ នទើសម្រាបដ់ គម្នើម្ួយៗ 
  

សិសេយករបូភាេម្កេើសាោះ (កាណសត , កម្រម្ងឯកសារ , ដសៀវដៅ, ... )។ ដោយវភិារ រូបភាេដសេងៗគ្នន  
សិសេនងឹបងាា ញេើអារម្មែ៍ដសេងៗណ  អាែសុសដ ើងដៅដេ ណ  សម្លងឹដម្ើ រូបភាេ។ 

• ការថតរូបណ  ានទាំនក់ទាំនង ឬ រូបភាេេ័ត៌ាន 
សិសេបដងកើតជាម្រកមុ្ការងារតូែៗ ដ ើយេកួដរេយយម្ណសវងរកសារជាដម្រែើនតាម្ណ  អាែដធវើដៅបាន។ ម្ររូ

ម្រតូវសែ ់ឱយម្រកមុ្នើម្យួៗនូវម្របធានបទជាក់ោក់ម្ួយដ ើម្បើថត។ ឧទ រែ៍ សសិេនឹងម្រតវូថតរូបណបបទាំនកទ់ាំនង ឬ 
េ័ត៌ាន ូែខាងដម្រកាម្ៈ 

• ការសុាំការអនុញ្ា តដ ើម្បើបដញ្ចញម្ត ិ
• ការនិយយ“ោគ្នន ” 
• ការរាំរាម្កាំណ ង  ន់រណាាន ក ់
•  " ការជក់បារ ើរឺម្និ ាសម្រាបសុ់ខ្ភាេ " 
• “ ដកមងៗម្រតូវសាែ ប់ម្ររូ ” 
• “ការសឹកទឹកជួយឱយសុខ្ភាេ ា” 
• សិសេម្រតូវណសវងរកបណនថម្ដទៀត 
• ការថតរូបបងាា ញេើអារម្មែ៍ 
សិសេដធវើការជាម្រកុម្តូែៗដ ើយដម្របើណតភាសាកាយវកិារដ ើម្បើបងាា ញអារម្មែ៍ ។ ការថតរូបបងាា ញេើអារម្មែ៍

អាែដធវើដៅបានដោយដម្ើ ណតទឹកមុ្ខ្ប៉ាុដណាា ោះ។  ូដែនោះ សិសេនងឹដរៀថតរូបម្នុសេ។  ាំបូនម នអាំេើការថតរូបម្នុសេ 
អាែរកបានដៅឧបសម្ព័នធទើ៥ ។ 

 ាំបូង ម្ររូរួរណតឱយសិសេបាំសុសរាំនិតដ ើម្បើសរដសរេើអារម្មែ៍របស់េួកដរដៅដ ើផ្ទា ាំងរូបភាេធាំម្ួយ។ អារម្មែ៍
ានេើរម្របដភទរឺ អារម្មែ៍វជិាាន និងអវជិាាន។ ម្រររូួរណតណែកបែ័ាជា ២ ជួរ ។ 

ខាងដម្រកាម្ដនោះរឺជារាំនិតបណនថម្េើអារម្មែ៍ណ  សសិេអាែទទួ យកបាន ៖ 
អារម្មែ៍វជិាាន 
• សបាយ 
• ទន់ភលន ់
• ម្រសឡាញ់ 
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• ដសើែ 
• ែង់ ឹងែង់ដ ើញ 
• កាល ហាន 
• ម្ិនដែោះអត់ធមត ់
• ដសរ ើភាេ 
• … ..  

អារម្មែ៍អវជិាាន 
• ការភ័យខាល ែ 
• បារម្ភ 
• ភ្ាក់ដសាើ  
• ឈចឺាប ់
• ម្ិនដែោះអត់ធមត ់
• ម្រែណែន 
• ខ្ាិ  
• ម្របែ័ែឌ  
• … .. 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្ី៧ : បសងកើត្សរឿងរូបភាព 
  
វតថុបាំែង ៖ អភិវឌឍរាំនិតនែនម្របឌិតរបស់សសិេនិងដធវើឱយសសិេម្ររប់ម្ររងេើជាំហាននើម្យួៗននស ិតដរឿងរូបភាេ 
សាភ រៈ ៖ ម្រកោស , ប កិ, ា៉ា សុើនថតរបូ , កុាំេយូទ័រ 
ដេ ដវោ៖ ម្របជុាំ ២ ឬ ៣  ង 

ការបដងកើត ដរឿងរូបភាេ ឬ រូបភាេណខ្េដរឿង ជាសកម្មភាេរ ើករាយសម្រាប់សសិេ។ តាម្េតិសកម្មភាេដនោះនឹង
ដធវើឱយការនែនម្របឌតិរបសស់ិសេកាន់ណតទូ ាំទូោយ។ សិសេនឹងម្រតូវបដងកើតដរឿងណ  ានរបូភាេ េើ A ដៅ Z។ ដ ើម្បើ
បដងកើតដរឿងរូបភាេ សសិេនចាាំបាែ់ម្រតូវដគ្នរេតាម្ជាំហានម្យួែាំនួន។ ម្របសិនដបើសាជកិននកលឹបានែាំនួនដម្រែើនដេក
ម្ររូអាែសាំដរែែិតែបដងកើតជាម្រកមុ្តូែៗ ែាំនួន២ម្រកុម្ -ស ិត ២ ដរឿងដសេងគ្នន ។ 

ដៅកនុងដរឿងរូបភាេ វាានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ណ  របូភាេាន កខែៈរួរឱយចាបអ់ារម្មែ៍តាម្ណ  
អាែដធវើដៅបាន។ តាម្វធិើដនោះ ែាំនួនេេុោះពាកយសនាននឹងម្រតូវបានបណនថម្ែូ កនុងរូបភាេ។  ដរឿងម្ួយរួរានែាំននួ
រូបភាេជាម្ធយម្ ១៦ របូភាេណតប៉ាុដណាា ោះ។  
ជាំហានទើ ១ ៖ ការបដងកើតដរឿងម្ួយ 

សិសេម្រតូវណតម្របមូ្ រាំនិតអាំេើដរឿងខ្លើ ( ូែជា ម្របធានបទ, តអួងគ ការដរៀបែាំបលង់នងិពាកយណ  ម្រតូវបញ្ចូ )។
សិសេម្រតូវម្របយត័នម្របណយង កនុងការបដងកើតដរឿងរខ្លើៗណបបម្របទក់ម្រកឡាគ្នន  ប៉ាុណនែម្ិនឱយណវងដនោះដទ។ េួកដរចាាំបាែ់ម្រតូវ
ណតម្រពាងជាមុ្នសិន។ ដៅដេ ណ   សាែ់ដរឿងម្រតូវបានសរដសរ នងិែាសោ់ស់ដ ើយ សិសេចាាំបាែ់ម្រតូវសាំដរែថា
អនកណានឹងដ ើរតជួាតួអងគនើម្យួៗដៅកនុងដរឿង ។ 

 ជាំហានបនា ប់ រឺម្រតូវកាត់តសាែ់ដរឿង។ ណសនកនើម្ួយៗម្រតូវានរូបភាេតាំណាងឱយដរឿងសាែ់ដរឿង។ រូបភាេ
ែាំនួនម្របាែ ១៦ រឺជាម្ធយម្ ៏ ាសម្រាប់ដរឿងរូបភាេ។  

សិសេនងឹម្រតូវេិភាកានិងដធវើការជាម្រកុម្ដ ើម្បើស តិរូបភាេ ាៗ ។ 
ជាំហានទើ ២ ៖ ដរៀបែាំណសនថតរូប 
  សិសេម្រតូវដរៀបែាំណសនថតរូប។ ទាំងដនោះរមួ្បញ្ចូ ទាំងការដរៀបែាំឈុតឆ្លក សាំដ ៀកបាំពាក់តួអងគម្របសនិដបើ
ចាាំបាែ់។ សិសេម្រតូវដធវើរូបតាំណាង (រាំនូរម្រពាង) ននរូបភាេនើម្ួយៗ។ ដោយការដធវើដនោះ សិសេនឹងដម្ើ ដ ើញេើ
ភាេងាយម្រស ួសម្រាប់ដរៀបែាំបលង់នងិឆ្លកសម្រាបថ់ត។ ម្របការដនោះអាែឱយសសិេដធវើបញ្ា ើម្រតួតេិនតិយដ ើម្បើម្របាក ថា
េួកដរម្និដភលែែាំែុែណាម្យួដនោះដទ។ 

សិសេម្រតូវសដម្រម្ែែតិែ ថាដតើការថតរូបភាេម្របដភទណាណ  េួកដរែងប់ាន សម្រាប់ដម្របើកនុងរូបភាេនិម្ួយៗ 
(រូបភាេធាំទូោយ រូបភាេបញ្ឈរ រូបថតណបបអាដម្រែិ(ថតរយៈដេ ម្ធយម្) ។ ការកាំែត់រូបភាេទាំងអស់ម្រតូវណត
សដម្រម្ែដៅជាំហានដនោះ ូែជា កម្រម្ិតេនលឺ ែ ន សាសភាេសេាំ មុ្ាំថត…។ 
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ជាំហានទើ ៣ ៖ ការថតរូបភាេ 
ទើបាំសុត   ់ដេ ម្រតូវថតរូបដ ើយ! 
វា  ់ដេ ណ  សិសេម្រតូវដ ើរតាម្ណសនការ និងឯកសារជាំនួយដសេងៗយកម្កថតដែញជារូបភាេ។ ណសន

ការនិងឯកសារជាំនយួ ជួយឱយសិសេថតរបូបាន ា ប៉ាុណនែេកួដរក៏ានដសរ ើភាេកនុងការសម្រម្បខ្លួនដៅនឹងការកាំែត់
បលង់ណ  ម្រតូវថតសងណ រ ដបើានរាំនតិថមើតាម្ណបបនឆនម្របឌិត។ សសិេរួរណតថតរូបឱយបានដម្រែើនតាម្ណ  អាែដធវើបាន
ដោយានមុ្ាំ និងសាសភាេខុ្សៗគ្នន ។ 

សិសេណ  ជាតួអងគាន ក់ៗ ម្រតវូណតដធវើសកម្មភាេ បងាា ញទឹកមុ្ខ្ និងម្របតិកម្ម តាម្រដបៀបណ  សណម្ែងដែញ
របស់តួអងគដនោះ។ សិសេណ  ម្ិនណម្នជាតួអងគ អាែដ ើរតួជាអនកម្របកឹាដយប ក់នុងការជួយសសិេណ  ជាតួអងគ
សណម្ាងែូ តួបានសម្។ 
ជាំហានទើ ៤ ៖ បលង់ 

បនា ប់េើថតរូបដ ើយ ម្រតូវណតម្របាក ថាបលង់ទាំងអស់ណ  ម្រតូវសាែ់ដរឿងបានថតែប់សេវម្ររប់។ សិសេម្រតូវ
ដម្រជើសដរ ើសរូបភាេដៅដ ើកុាំេយួទ័រណ  ជារូបភាេ ាបាំសុតតាំណាងឱយណសនកននននដរឿង។ រូបភាេណ  សណម្ែងនិង ាបាំ
សុតរួរដម្រជើសដរ ើសដោយម្រកមុ្របស់ដរ។ 

ជាំហានែុងដម្រកាយ សិសេនងឹោក់រូបភាេជាម្យួគ្នន ដ ើយបណនថម្េេុោះសនានតូែៗែូ ដ ើម្បើឱយសាែ់ដរឿង
ងាយយ ។់ ដ ើសេើដនោះដៅដទៀតសសិេអាែបណនថម្េត័ា៌ន ម្ាតិអាំេើដេ ដវោ ូែជា ម្រេឹកដនោះ ដេ នថៃម្រតង ់
ដេ យប ់ នថៃបនា ប់ ម្ួយសបាែ  ៍បនា បេ់ើ… បលងអ់ាែដធវើដោយសរសរេេុោះសនានដៅដ ើម្រកោស រែួបតិដ ើរូបភាេ 
ឬ វាយអកេរបញ្ចូ  ដោយកុាំេយូទ័រ ម្របសិនដបើសសិេអាែដធវើបាន។ 
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ឧប្ម្ពន័្ធទ្៨ី៖ ការស្វើដំសណើ រទ្្សកិចច្ិកា 
  

កលឹបថតរូប ម្រតូវដធវើ ាំដែើ រទសេនកិែចសកិាដ ើម្បើណសវងរក តាំបន់ថមើ និងកណនលងណាម្យួ ដៅជុាំវញិម្រកុង នងិ
សាោដរៀន។ ដៅដខ្តែកាំេងច់ាម្ានកណនលងជាដម្រែើនណ  អាែ ាសម្រាប់ការអនុវតែនក៍ារថតរូបដនោះ ូែជា ប៉ាម្បារា ាំង
បុរាែ សាព នឫសេើ ាតទ់ដនល ដកាោះណប៉ាន ម្របាសាទវតែនររបាជ័យ ឬ ភនាំម្របុសភនាំម្រសើ (សម្រាប់ដទសភាេម្រសសស់ាា ត) ។ 
ម្ររូអាែដរៀបែាំសកម្មភាេដសេងៗគ្នន ដៅកនុងម្រកងុនិងជុាំវញិម្រកុង។  

សម្រាប់សកម្មភាេណ  បានដសនើទាំងអស់របស់សសិេ អាែដម្របើា៉ា សុើនថតកប៏ាន ឬ ទូរសេ័ាឆ្លល តនវក៏បាន។ 
ដនោះរឺជាឧទ រែ៍ននសកម្មភាេម្ួយែាំនួន៖  
• ការម្របា៉ា ញ់រូបថត  
សិសេនងឹថតរូបភាេេើម្របធានបទ ជាក់ោក់ម្ួយណ  ម្ររោូក់ឱយ។  ម្ររូបដងកើតម្រកុម្តូែៗដ ើយសែ នូ់វម្របធាន

បទដសេងៗគ្នន  សម្រាប់ម្រកុម្នើម្ួយៗ។ ដយងដៅតាម្ម្របធានបទរបស់េួកដរ សសិេម្រតូវថតរូបជាដម្រែើនតាម្ណ  េកួ
ដរអាែដធវើបាន។ ម្ររូម្រតូវកាំែត់ដេ ដវោម្ួយដ ើម្បើទទួ យករូបភាេ(ឧទ រែ៍ អតបិរា ៣០នទើ)។ បនា ប់េើ
បានរូបភាេ ដេ ម្រត ប់ដៅសាោដរៀនវញិ ម្រកមុ្របសេ់ួកដរចាប់ដសាើម្ដម្ើ រូបភាេណ  ថតបាន។ ម្រកុម្នើម្ួយៗនឹង
ដធវើបទបងាា ញេើរូបភាេ ៏ម្រសស់សាា ត របស់េកួដរដៅកានក់លឹប។ បទបងាា ញអាែម្រតូវបានដធវើដ ើងដោយ PowerPoint 
ការបញ្ច ាំងសាល យ ផ្ទា ាំងរូបភាេនែនម្របឌិត ឬឯកសារដបាោះេុម្ព។ សកម្មភាេដនោះអាែណម្របកាល យដៅជាការ
ម្របកួតម្របណជងម្ួយ ណ  ានរូបភាេ ា បទបងាា ញ ាបាំសុត និងានអនកចាប់អារម្មែ៍ដម្រែើនជាងដរ ដោយដយង 
តាម្ម្របធានបទនើម្ួយៗ។ រងាវ ន់អាែសែ ់ឱយសម្រាប់ម្រកុម្ណ  ទទ ួបានដជារជ័យបាំសុត ។  
រាំនិតខ្លោះៗណ  ជាម្របធានបទ : សាថ បតយកម្ម រាងធរែើ ាម្រត ម្នុសេដធវើការងារ, ធម្មជាតិដៅតាម្ទើម្រកងុ, ែ ន ការ 
 ឹកជញ្ាូ ន (ម្របដភទរថយនែដសេងៗ), េែ៌ជាក់ោកណ់ាម្យួ ...  

• ណ បង“ ខ្្ុ ាំជាអនកដសុើបអដងកត” ៖ 
ម្រសដ ៀងដៅនងឹការថតរូបវែិិម្រតសា ណ រ ខុ្សម្រតង់ណតណ បង ខ្្ុ ាំជាអនកដសើបអដងកតដនោះខ្លើជាង ដ ើយាន

 កខែៈសាវ ហាប់ជាង។ ម្ររសូែ ់ម្របធានបទ ដ ើយសសិេ (ឬ សិសេជា ម្រកុម្តូែៗ) ម្រតូវណត ជាអនកទើម្យួណ  ថតរូប
តាម្ម្របធានបទ ជាកោ់ក់ដ ើយម្រត ប់ម្ករកម្ររូវញិដោយានរូបភាេែាស់ជាង ដរ។ ម្របសនិដបើរូបភាេម្រេ ិម្ិន 
ែាស់រមឹ្និម្រតូវបានរាបប់ញ្ចូ ដទ។ សកម្មភាេដនោះអាែម្រតវូបានដធវើដៅកនុងទើម្រកុង ណ  ជាកណនលងណ  ានភាេរស់
រដវ ើក។ ដនោះជាសកម្មភាេភាេសបាយរ ើករាយម្យួ សម្រាប ់សិសេកនុងការដធវើ ឱយេួកដររត់ដៅជុាំវញិនងិការេយយម្
រករូបភាេណ   ាបាំសុត ដ ឿនបាំសុតកនុងការវ ិម្រត បម់្កវញិជាម្ួយនងឹ រូបភាេណ  ម្រតមឹ្ម្រតូវ។ 

  
រាំនិតខ្លោះណ  ជាម្របធានបទ: ខ្្ុ ាំជាអនកដសុើបអដងកត ណឆកម្ួយកា  ឆ្លម ម្ួយកា  សតវបងគួយម្ួយកា  ទូកម្យួ 
ទងជ់ាតិម្ួយ កុារជិោះកងា់ន ក់ ម្៉ាូតូានគ្នន ជិោះ៣ នក់ ការតនថលរុមឺ្៉ាកកងប់ើ  េេកម្ួយណ  ដម្ើ ដៅានរាងជាអវើម្យួ 
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(ដធវើឱយការម្រសនមី្ម្រសទម្៉ារបសអ់នក ាំដែើ រការ) ម្រសដា  ម្នុសេាន ក់ដ ងកើឡា ដភសជាៈ អាហារ (ការែម្ាិនអាហារ) 
ម្នុសេចាស់…  

• របាយការែ៍រូបថត  
របាយការែ៍របូថតទក់ទងនងឹម្រេឹតែិការែ៍ណាម្ួយ។ វាអាែទក់ទងនឹង ាំដែើ រទសេនកែិចសិការបស់កលឹប

ម្រេឹតែិការែ៍ជាត ិ ឬម្រេតឹែិការែ៍សាោ។ កលឹបម្ួយដនោះអាែែូ ដៅដធវើទសេនកិែចដៅ វតែនររបាជ័យ ឬភូម្ិចាម្ 
ណ  ទកទ់ងនងឹ ាំដែើ រទសេនកិែចដៅកនុង របាយការែ៍រូបថតណាម្ួយ។ ទាំងដនោះនងឹម្ិនម្រតមឹ្ណតបដងកើនែាំដែោះ
 ឹង  ស់ិសេអាំេើទើកណនលងកនុងម្រសុកប៉ាុដណាា ោះដទ ប៉ាុណនែវាក៏អាែឱយេួកដរអភិវឌឍន៍ជាំនញសរដសររបស់េកួដរសងណ រ។ 
ដេ អនកដៅទសេនដៅកណនលងណាម្ួយនឹងទទួ បានរូបភាេជាដម្រែើន ដ ើយដធវើការម្រសាវម្រជាវបណនថម្ដទៀតដ ើម្បើណែក 
រ ាំណ កេ័តា៌នណ  រួរឱយចាបអ់ារម្មែ៍ដៅសិសេ នទដទៀត។ សសិេក៏អាែដធវើការសាភ សន៍ដ ើម្បើម្របមូ្ េត័៌ានសង 
ណ រ។របាយការែ៍រូបថតអាែ សដម្រម្ែបានតាម្រយៈការបដងកើតផ្ទា ាំង រូបភាេនែនម្របឌិតឯកសារសរដសរ ឬឯកសារ 
កុាំេយូទ័រ។  
 


