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១. សនិទានភាព 
ណសែភាពយន្តបាន្ក្លល យជាណនែកមួយដ៏សាំខាន្់កែុងសងគមណដលកាំពុងពពញន្ិយមពាសពពញពភិពពោក។         

វសិ័យភាពយន្តពន្េះបាន្នតល់ឱក្លសឱយមនុ្សែក្លល យជាតារា ឬជាកាំពូលតារាលបកីែុងក្លរសណមតងណដលព្វីឱយអ្ែកពមីល 
អាចឆលុេះបញ្ជ ាំងពៅពលីបុគ្គលិកលកខែៈបុគ្គល ន្ិងសាា ន្ភាពសងគមបនា ប់ពីពមីលណសែភាពយន្តពន្េះ។  

ឯកសារណែនាំពន្េះម្ររូវបាន្បពងកីរព ងីកែុងពោលបាំែងបញ្ចូ លកលឹបភាពយន្តពៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិការបស់សា
ោពរៀន្។ ណនែកពលីជីវភាពសុសៗោែ  ដូចពន្េះសិសែភាគ្ពម្រចនី្ម្របណែលជាមិន្ទាន្់បាន្ពមលីណសែភាគ្យន្ត ន្ងិកមមវ ិ្ ី
ទូរទសែន្ក៍ែុងក្លររស់ពៅម្របចាំថ្ងៃរបស់ពកួពគ្ ណដលកមមវ ិ្ ីមយួចាំន្ួន្ពនេះគ្ពុឺាំសូវាន្គុ្ែភាពពៅព យីពទ។ ពលសី
ពីពន្េះពទៀរសម្រាបជ់ីវរិរស់ពៅរបស់សសិែ ពគ្ពជឿជាក់ថាពួកពគ្ាន្ឱក្លសរិចរួចកែុងក្លរពមីលណសែភាគ្យន្តណដល
អាចឱយពួកពគ្ពិភាកាឆលុេះបញ្ជ ាំង ន្ិងព្វីក្លរវភិាគ្សាច់ពរឿងបាន្។  

កលឹបភាពយន្តពន្េះ ាន្ពចរនជួយសសិែម្យមសិកាណដលសវេះលទធភាព ន្ិងឱក្លសបាន្ពមីលទាាំងណសែភាគ្
យន្តណសមរ ន្ងិបរពទសណដលព្វឱីយក្លរអ្ប់រ ាំក្លន្់ណរម្របពសីព ងី។ ពយងីសងឃមឹថាកលឹបភាពយន្តពន្េះ ន្ឹងជួយជាំរុញសសិែ
ឱយាន្ក្លរគ្រិក្លន្់ណរទូោយពីបញ្ា សងគម ន្ងិពសដឋកិចចរមួបញ្ចូ លទាាំងភាពម្រកីម្រក ន្ិងក្លរពរសីពអ្ីង។ ក្លរពម្រជីស
ពរសីណសែភាពយន្ត ឬភាពយន្តឯកសារជាក្លតាលីករសម្រាបស់ិសែពម្រជីសពរសីពដីមបដីឹកនាំពិភាកាណដល មិន្ម្ររមឹណរ
ពតត រពៅពលរីអួ្ងគ ន្ងិសាច់ពរឿងប ុព ណ្ េះពទ ប ុណន្តណងមទាាំងពតោ រពៅពលីភាពដូចោែ រវាងសាច់ពរឿង ន្ងិជីវភាពម្របចាំ
ថ្ងៃរបសស់សិែ។ នពពលអ្នគ្រសសិែគ្ិរបាន្ក្លន្់ណរសុីជពម្រៅអ្ាំពីរូបភាព ន្ិងសារណដលពួកពគ្បាន្បង្ហា ញ។ 

អ្ែកដឹកនាំពរឿងបាន្បង្ហា ញឱយព ញីពិភពពោកពនែងៗោែ តាមរយៈក្លរចកប់ញ្ជ ាំងសាច់ពរឿង ពដីមបពីម្រងីក 
ចាំពែេះដឹងរបស់សសិែក្លន្់ណរទូោយ ន្ងិយលព់ីបញ្ា សាំខាន្់ពនែងៗណដលពកីរាន្ ព ងីពៅកែុងម្របពទសកមពុជា 
ន្ិងរាំបន្់ពនែងពទៀរណដលម្ររូវបាន្ពលីកកមពស។់ ណសែភាពយន្តណដលាន្ក្លរសែក្លរជាមយួម្របពទសសាជកិអាសុី 
ម្ររូវបាន្ដាកប់ញ្ចូ លពដីមបនីតលឱ់យសិសែនូ្វចាំពែេះដងឹបណន្ាមអ្ាំពីម្របពទសជិរខាង។ ទាាំងពន្េះពិរជាាន្សារៈសាំខាន្់
្ស់ ជាពិពសសកែុងសាែរែកមមអាសា៊ា ន្ចបព់ីឆ្ែ ាំ ២០១៥មកពមលេះ។ 

កលឹបភាពយន្តន្ឹងជួយជាំរុញបរយិាក្លសរកីរាយណដលសសិែាន្ទាំនុ្កចិរតកែុងក្លរពឆលយីរបចាំពពាេះអ្វីណដលពកួ
ពគ្បាន្ព ញីពីក្លរោាំម្រទ ន្ិងក្លរមិន្វនិ្ិចឆយ័ពនោសតោ ស។  ាន្ទម្រមង់ពែយីន្ងិសកមមភាពជាពម្រចីន្ណដលបាន្ពរៀប
រាប់ខាងពម្រក្លមពន្េះកែុងពោលបាំែងអ្ភិវឌ្ឍជាំនញក្លរគ្រិ ក្លរសរពសរ ន្ងិក្លរន្ិយាយជាសាធារែៈកដូ៏ចជាក្លរថ្ចែ
ម្របឌ្ិរ/ក្លរបពងកីរងមីរបស់សិសែនងណដរ។ កលឹបពន្េះបាន្នតលនូ់្វសកមមភាពោាំម្រទ ណដលនតល់រថ្មលដល់ក្លរង្ហររបសស់ិសែ 
រមួបញ្ចូ លទាាំងក្លរពបាេះពុមពនាយ ក្លរម្របកួរម្របណជង ន្ិងក្លររស៊ាូមរសិម្រាបក់្លរសរពសរនែពវនាយជាសាធារែៈ
ពៅពលទីសែនដោី ន្ងិក្លរណសរ។  

កលឹបភាពយន្តពន្េះក៏ជាក្លរពរៀបចាំដ៏លែឥរពខាច េះមួយពដមីបឱីយសសិែអាចណសវងយលប់ណន្ាមអ្ាំពសីិលបៈភាពយន្ត
ក៏ដូចជាម្របវរតិថ្ន្ក្លរនលិរភាពយន្តពៅកមពុជា។ ពៅកែុងឯកសារឧបសមព័ន្ធ ាន្សកមមភាពណដលព្វឱីយសិសែគ្ិរអ្ាំពី
ឧបករែ៍ណដលអ្ែកដឹកនាំពរឿងពម្របី ពដីមបមី្របាប់ពរឿងរបស់ពកួពគ្ពៅពលីកញ្ចក់ទូរទសែន្។៍ វាក៏អាចជាឱក្លសសម្រាប់
សិសែនលិរ គ្ាំនូ្ជីវចល ន្ងិណសែភាពយន្តពដាយសលួន្ឯងបាន្ណដរ។ ពកួពគ្អាចទទួលគ្ាំន្ិរបាំនុសពនែងៗតាមរយៈក្លរ
ទសែនពរឿងកែុងពរាងភាពយន្តកែុងម្រសុក ក្លរព្វីដាំពែីរពៅក្លន្់មពោម្រសពភាពយន្ត ន្ិងក្លរសាំភាសន្ ៍ឬក្លរម្របជុាំជា
មួយសាជិកណដលព្វីក្លរកែុងនលិរកមមភាពយន្តកមពុជា។ ពរ័៌ាន្លាំអ្ិរថ្ន្សកមមភាពទាាំងពន្េះាន្នតលជូ់ន្ពៅខាង
ពម្រក្លម។ 
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ន្ិយាយជារមួពគ្សងឃមឹថាឱក្លសថ្ន្ក្លរពរៀន្សូម្ររទាាំងពន្េះន្ឹងព្វីឱយក្លរសិការបស់សសិែក្លន្់ណរគ្ួរឱយចប់
អារមមែ៍ ន្ិងទាក់ទាញម្រសបតាមទសែន្វជិាជ ទូពៅរបស់សាោកុារពមម្ររ។ី  

២. លទ្ធផលសកិ្សា 
២.១ វតថុបំណង  

ពដាយណនែកពលកី្លរពិភាកាខាងពលី សកមមភាពកលឹបភាពយន្តពន្េះាន្ពោលបាំែងដូចខាងពម្រក្លម៖ 
សិសែអាចពម្រងីកឱក្លសពមីលណសែភាពយន្តជាពម្រចីន្ម្របពភទ មិន្ម្ររឹមណរទទលួបាន្ភាពរកីរាយប ុព ណ្ េះពទ 

ប ុណន្តក៏អាចជួយឱយាន្ក្លរពភិាកាម្របកបពដាយគុ្ែភាព ពីបញ្ា ណដលជេះឥទធិពលដលក់្លររស់ពៅម្របចាំថ្ងៃរបស់ពកួ
ពគ្។  

ម្រគ្ូអាចពម្របីឯកសារណែនាំពន្េះ ពដីមបជីួយសិសែឱយពរៀបចាំសកមមភាពណដលាន្លកខែៈជារចនសមពន័្ធពដីមបី
ឱយពួកពគ្អ្ភិវឌ្ឍន្ក៍្លរសរពសរ ក្លរម្ររិេះរេិះពិចរ្ ក្លរព្វបីទបង្ហា ញ ន្ិងជាំនញរចន។  
២.២ លទ្ធផល  

ពដីមបសីពម្រមចបាន្នូ្វពោលបាំែងខាងពលីពន្េះ ម្ររូវអ្នុ្វរតសកមមភាពខាងពម្រក្លមពន្េះ។ 
នែពវនាយដល់សសិែឱយសាគ ល់ពីណសែភាពយន្តណដលាន្គុ្ែភាពជាពិពសសភាពយន្តរបស់ណសមរពយងី។ 
បពងកីន្ឱក្លសដល់សសិែបាន្ឆលុេះបញ្ច ាំងពីសលមឹសាររបស់ណសែភាពយន្ត ពដាយបញ្ជូលសាររបស់អ្ែកដឹកនាំពរឿង

ចង់បង្ហា ញដលទ់សែន្កិជន្ ន្ិងចាំែងពជងីណសែភាពយន្តទាក់ទងន្ឹងជីវភាពរស់ពៅម្របចាំថ្ងៃរបសស់ិសែ។  
ជួយសសិែអ្ភិវឌ្ឍក្លរគ្ិរសុីជពម្រៅ ក្លរព្វីបទបង្ហា ញ ក្លររចន ន្ិងជាំនញសរពសរតាមរយៈសកមមភាពថ្ចែ

ម្របឌ្ិរ ដូពចែេះនាំឱយចាំពែេះដឹងន្ិងក្លរយល់ដឹងទូពៅរបសស់សិែក្លន្់ណរទូលាំទូោយ។  

៣. សម្ភា រៈ  
ខាងពម្រក្លមគ្ជឺាសាា រណដលសសិែពម្របីម្របាស់ជាណនែកមយួដ៏្ាំសម្រាប់អ្នុ្វរតសកមមភាព។ 

• ទូរទសែន្៍  
• ម្របភពភាពយន្ត (DVD ឬទាញយកមកពីអុ្ីន្្ឺពែរ)  
• សាា រ ប៊ាិក  ពសៀវពៅករ់ម្រតា ពសៀវពៅសម្រាបស់រពសរ  
• សាា រ  តា ាំងរបូភាពថ្ន្សកមមភាព  
• ពម្រគ្ឿងបរកិ្លខ រកុាំពយូទ័រ  

ងវកិ្លសម្រាបម់ួយកលបឹចបព់ី ៦០០០០០ពរៀល ពៅ៨០០០០០ពរៀល ពដីមបអី្នុ្វរតសកមមភាព(ឧទាែរែ៍
ក្លរព្វដីាំពែីរពៅពរាងភាពយន្ត ងរចមលងឯកសារសាែ ថ្ដសសិែ។ ល។)  

ម្របាក់ឧបរាមាសម្រាប់ម្រគ្ូពបីចាំបាច់។  
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៤. ដំណ ើ រការអនុវត្ត  
៤.១ ពោលក្លរែ៍ពរៀបចាំ 

គោលការណ៍សំខាន់ៗ មយួចនំួនសម្រាបសិ់សសគ ើមបមី្ររបម់្ររងការបគងកើតក្លបឹភាពយនត។ ទងំគនេះពនយល់
គៅខាងគម្រកាម៖  

៤.១.១ ការសម័គ្រចិតត  

ក្លរចូលរមួកែុងកលបឹភាពយន្ត គ្មឺិន្ណមន្សម្រាបស់ិសែម្រគ្ប់ោែ ពនេះពទ ពែយីអ្ែកសម្រមបសម្រមួលសាោពរៀន្
ទាាំងអ្ស់ម្ររូវយល់ថាមិន្ាន្ក្លរបងខិរបងខាំសសិែឱយចូលរមួកែុងកលឹបពន្េះពទ។ ពកួពគ្អាចាន្ចាំ្ប់អារមមែ៍ពលីកលឹប
ពនែងៗពទៀរណដរ ពែយីទាាំងអ្ស់ពន្េះគ្ួរអ្នុ្វរតតាមបញ្ញរតិថ្ន្សាោកុារពមម្ររី។ ឧទាែរែ៍ ក្លរពរៀបចាំកលឹបភាពយន្ត
អាចម្ររូវបាន្ព្វីព ងីពៅពពលណរមួយណដលកលឹបពនែងពទៀរកាំពុងម្ររូវបាន្បពងកីរ ពពាលគ្ឺម្របណែលជាាន្ម្រគ្ូ្ាែ ក់
កាំពុងណរបពងកីរកលបឹសម្រាប់មុសវជិាជ ពនែងៗពទៀរ ដូចជាកលឹបម្របវរតិសាស្តសត ឬកលឹបសិលបៈ។ សសិែម្ររូវបាន្អ្នុ្ញ្ញ រឱយ
ពម្រជីសពរសីពដាយសលួន្ឯងនូ្វម្របពភទមុសវជិាជ ណដលពកួពគ្ចង់សកិាសុីជពម្រៅ ន្ងិសពម្រមចថាពរីសលួន្ាន្ពពលពវោ ន្ិង
ចាំ្ប់អារមមែ៍យា ង្កែុងក្លរចូលរមួកលឹបពន្េះ។  

ម្រសពដៀងោែ ពន្េះណដរ ពោកម្រគ្ ូអ្ែកម្រគ្ូមនិ្ម្ររូវបងខាំចរ់តាាំងឱយពរៀបចាំដឹកនាំកលឹបពន្េះពទ។ ពសចកតីពពញចិរត ន្ិង
ក្លរចប់រមមែ៍របស់ម្រគ្ូចាំពពាេះកលឹបពន្េះ ជាម្របក្លរចាំបាច់្ ស់កែុងក្លរឈាន្ពៅដល់ភាពពជាគ្ជ័យរបស់កលបឹ។ ពែយី
ពយងីគ្ួរគ្ិរថាពសចកតីពពញចរិតពនេះពបិាកន្ងឹធានថាទទលួបាន្ ម្របសិន្ពបបីងខាំម្រគ្ឱូយអ្នុ្វរតសកមមភាពពនេះ។ ម្រពម
ជាមួយោែ ពន្េះណដរ ម្រគ្សូម័ម្រគ្ចរិតអាចចាំ្យពពលតា ល់សលួន្របស់ពួកពគ្ ពដីមបពី្វីណនន្ក្លរសកមមភាពជាមយួសិសែដូច
ជា ក្លរចូលរមួម្របជុាំពម្រៅពា ងសិកា ន្ិងកែុងសកមមភាពទសែន្កិចចមូលដាឋ ន្។  សាោពរៀន្ម្ររូវពិចរ្ពលីណបបបទ
ក្លរនតល់ម្របាកឧ់បរាមាដល់ម្រគ្ូបពម្រងៀន្ ណដលាន្លកខែម្រសពដៀងោែ ពៅន្ងឹងវកិ្លសកមមភាពពនែងៗ ដូចជា ក្លរ
បពងកីន្ពា ង ន្ិងបណន្ាមកមមវ ិ្ សីិកា។  

៤.១.២ ទាំែាំ 

កលឹបភាពយន្តពន្េះាន្ភាពង្ហយម្រសួលកែុងក្លរម្រគ្ប់ម្រគ្ង ពពលព្វីកែុងសាោពរៀន្មួយពដាយសារសិសែ ន្ិង
ម្រគ្ ូទាាំងអ្ស់សារិពៅកណន្លងណរមួយ។ កែុងករែីសលេះសាោពរៀន្មួយចាំន្ួន្ ណដលពៅណកបរោែ ពៅកែុងរាំបន្់ពោលពៅក៏
អាចចូលរមួកែុងកលឹបភាពយន្តពន្េះបាន្ណដរ។ កែុងករែីពនេះសាោពរៀន្ម្យមសកិា្ន្ធាន្ពដីររួជាអ្ែកសម្រមប
សម្រមួល។  ម្របសិន្ពបាីន្សាោពរៀន្មួយចាំន្ួន្កាំពុងអ្នុ្វរតកលឹបភាពយន្តនយកសាោននណដលពាក់ព័ន្ធអាច
សពម្រមចចរិតដាក់្ ន្ធាន្រយមោែ សម្រាប់ព្វសីកមមភាពដូចជា ទសែន្កិចចសិកា ពពិរែ៌ភាពយន្ត។ល។  ក្លរអ្នុ្វរត
សកមមភាពរមួោែ  អាចាន្អ្រាម្របពយាជន្៍មយួចាំន្នួ្ដូចជា ក្លរព្វីសកមមភាពជាន្់ោែ  ជាពពិសសករែី ដាំពែីរ
ទសែន្កចិចសកិា។ ពទាេះបីយា ង្ក៏ពដាយក្លរសម្រមបសម្រមួលកែុងកម្រមិរពន្េះពពលសលេះអាចជួបបញ្ា ម្របឈម។ 
នយកសាោននណដលពាកព់័ន្ធគ្ួពនិ្ិរយពមលីកម្រមរិចាំ្ប់អារមមែ៍ចូលរមួកែុងកលឹបភាពយន្តពីសាោពរៀន្មួយ
ចាំន្ួន្ចាៃ យរវាងសាោពរៀន្ ន្ិងក្លរពពញចិរតរបស់ម្រគ្ូដកឹនាំពៅពពលសពម្រមចចរិតថាពរីម្ររូវពរៀបចាំកលឹបរយមោែ  ឬព្វី
ដាច់ពដាយណ ក។  កែុងករែីអ្នុ្វរតសកមមភាពរមួោែ ពគ្ម្ររូវចរ់ណចងងវកិ្លមួយចាំន្ួន្ណដលចាំបាច់សម្រាប់ព្វីដាំពែីរ
សម្រមបសម្រមួលកិចចម្របជុាំអ្ន្តរសាោ។  
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៤.១.៣ កម្រមិរថាែ ក់ពោលពៅ 

ក្លរចូលរមួកែុងកលបឹភាពយន្តពន្េះ គ្ឺជាសកមមភាពមួយណដលាន្ភាពលែម្របពសីរ គ្ួរពម្រជសីពរសីសិសែណដល
ាន្ភាពពពញវយ័។ ក្លរពិចរ្ពម្រជីសពរសីសលឹបសារណសែភាពយន្ត ពរិជាាន្សារៈសាំខាន្់្ស។់ ពៅពពល
សាោាន្បទពិពសា្ន្៍ពម្រចនី្ពៅកែុងក្លរដឹកនាំកលឹបភាពយន្តពន្េះពែយី ម្រគ្ូអាចព្វីក្លរសាកលបងពម្របីម្របាស់្ន្ធាន្ 
ន្ិងពរៀបចាំសកមមភាបតាមម្រកុមអាយុ ន្ិងណសែភាពយន្តសម្រាប់សិសែណដលាន្អាយុរចិ។ ពទាេះជាយា ងក៏ពដាយជាជាំ
ោ៊ា ន្ដាំបូងពគ្បាន្ណែនាំថាកលបឹភាពយន្តជាដាំបូងពតត រពៅពលីសិសែថាែ ក់ទ៩ី ឬទី១០ អាម្រស័យពៅពលលីទធភាព
របស់ម្រគ្ណូដលចបអ់ារមមែ៍កែុងក្លរព្វីក្លរជាមយួសសិែ។ 

៤.១.៤  ក្លរវាយរថ្មលចាំ្ប់អារមមែ៍សិសែនិ្ងក្លររម្រមង់ទិស   

ក្លរសពម្រមចចរិតរបសស់ិសែកែុងក្លរចូលរមួកលឹបគ្ួរណរណនែកពលកី្លរសពម្រមចចរិតណដលាន្ពរ័ា៌ន្ចាសោ់ស់
ជាមុន្។ កែុងក្លរវាយរថ្មលចា្ំ ប់អារមមែ៍របស់សសិែកែុងក្លរចូលរមួកលឹប ម្រគ្ូជាដាំបូងម្ររូវនតល់ពរ័៌ាន្ណែនាំថាពរី
កលឹបពន្េះគ្ឺជាអ្វ។ី ទាាំងអ្ស់ពន្េះអាចម្ររូវបាន្ព្វីព ងីតាមរយៈក្លរពន្យល់ពដាយារ់ទពទរពៅក្លន្់សសិែកែុងថាែ ក់ ឬ
ក្លរពន្យល់ពដាយសពរសរណដលបិទពៅតាមទសីាធារែៈ ឬទាាំងពីររពបៀបណរមតង។ ចាំនុ្ចមួយចាំន្នួ្ណដលម្ររូវបាន្ពរៀប
រាប់ពៅកែុងក្លរណែនាំ គ្ួររមួបញ្ចូ លនូ្វចាំនុ្ចខាងពម្រក្លម៖  

វរាុ បាំែង៖ នែពវនាយដលស់ិសែពីណសែភាពយន្តពនែងៗ ពដីមបពីិភាកាអ្ាំពីម្របធាន្បទារិក្ល ន្ិងភាព
ម្រសប ឬ ភាពសុសោែ ណដលពករីាន្រវាងណសែភាពយន្ត ន្ិងជវីភាពម្របចាំថ្ងៃរបស់សសិែ។ ពដីមបណីសវងយល់បណន្ាមអ្ាំពី
សិលបៈថ្ន្ក្លរនលរិភាពយន្តម្របវរតិសាស្តសត ន្ិងនលជេះរបសវ់ាពៅកែុងសងគមកមពុជា។ 

សកមមភាព៖ ដាំពែីរទសែន្កចិចសិកាពៅតាមពរាងភាពយន្ត ដាំពែីរទសែន្កិចចសកិាពៅពិព័ររែ៍ណសែ
ភាពយន្ត ក្លរពិភាកាម្រកមុ ក្លរម្របជុាំ ឬក្លរសាា សជ៍ាមួយសាជិកកែុងនលរិកមមភាពយន្តពៅម្របពទសកមពុជា ក្លរង្ហរ
ថ្ចែម្របឌ្ិររមួាន្ ក្លរន្ិពន្ធ សលិបៈ ក្លរនលិរណសែភាពយន្ត ក្លរម្របកូរភាពយន្ត ក្លរពបាេះពុមព នាយ ក្លរវនិ្ចិឆ័យណសែ
ភាពយន្ត។ល។  

ក្លរវាយរថ្មល៖ ពុាំាន្ក្លរវាយរថ្មល ឬក្លរដាក់ពិន្ាុជាលកខែៈនលូវក្លរពទ។ សិសែម្ររូវបាន្អ្ពញ្ជ ីញឱយព្វសីកមម
ភាព ពីពម្រពាេះពួកពគ្ចង់ព្វ ីមិន្ណមន្ពដាយសារណរពគ្បងខាំព យី។ 

ក្លរចូលរមួ៖ សាសភាពកលឹបចូលរមួពដាយសមម្រគ្័ចរិត។ 
ក្លរម្របជុាំ៖ ក្លរម្របជុាំគ្ួរព្វីពទៀងទារ់ (ម្របណែល២ដង/សបាត ែ៍) ពដីមបពីិភាកាណនន្ក្លរសកមមភាពបាន្ពម្រោង

ទុក។ ក្លរម្របជុាំម្ររូវព្វីព ងីពៅពម្រៅពា ងសិកា ឬពពលសាោឈបស់ម្រាក។ ណនែកតាមពសចកតីណែនាំពន្េះ ពយងីម្ររូវ
សួរសិសែអ្ាំពីចា្ំ ប់អារមមែ៍របស់ពួកពគ្កែុងក្លរចូលរមួកលឹប តាមរយៈក្លរវាយរថ្មលកម្រមិរចា្ំ ប់អារមមែ៍របស់
ពួកពគ្។ ពៅពពលវាយរថ្មលចា្ំ ប់អារមមែ៍របស់សសិែ ពយងីពម្របីទម្រមង់ពៅកែុង ឧបសមព័ន្ធទី១។ ទម្រមង់ពន្េះាន្
ម្របពយាជន្៍ ពីពម្រពាេះវាន្ឹងជួយឱយសិសែចូលរមួកែុងសកមមភាព កលឹបពដាយមិន្ាន្ក្លរបងខាំ ជាពិពសសពៅពពលពួកពគ្
មិន្ចបអ់ារមមែ៍ណដលអាចប េះពាលដ់ល់ក្លរពោរពម្រគ្ូដឹកនាំ។ ចូរទុកពពលឱយសសិែម្របណែល១០ ឬ១៥នទី ពដមីបី
ពិភាកាពីក្លរសពម្រមចចរិតរបស់ពួកពគ្ពដាយសលួន្ឯងមុន្ពពលបាំពពញឧបករែ៍វាយរថ្មលពដីមបមី្របគ្ល់ពៅឱយម្រគ្វូញិ។ 

៤.១.៥ ក្លរណបងណចកភារកិចច  
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ពៅកែុងក្លរម្របជុាំកលឹបពលីកដាំបូង ម្រគ្ូណដលាន្ភារកិចចទទលួសុសម្ររូវកលឹប ម្ររូវពរៀបចាំពម្រជសីពរសីសាជិកមួយ
ចាំន្ួន្ពដមីបទីទលួសុសម្ររូវភារកិចចមួយចាំន្ួន្។ ក្លរពម្រជសីពរសីពន្េះ អាចព្វីព ងីពដាយក្លរពបាេះពឆ្ែ រ ឬពដាយក្លរ
ណម្រសកពលីកថ្ដ។ រួនទគី្ឺមិន្ពទៀងទារ់ពទ រមួាន្ (១)ម្របធាន្ (២)អ្នុ្ម្របធាន្ ន្ិង(៣)ែរិញ្ញិក ម្របសនិ្ពបីាន្
សិសែពម្រចីន្ពៅកែុងកលបឹ (ឧ. ១៥នក់ ឬពម្រចនី្ជាងពន្េះ) ចាំបាច់ម្ររូវាន្ម្របធាន្ម្រកុមមយួសម្រាបស់ាជកិ ៣ ពៅ ៤
នក់។ ក្លរទទលួសុសម្ររូវសម្រាប់រួនទនី្ីមួយៗ ម្ររូវបាន្បង្ហា ញពៅកែុងឧបសមព័ន្ធទ២ី។ ទាំន្ួលសុសម្ររូវទាាំងពន្េះម្ររូវ
បង្ហា ញដល់សាជិកកលបឹទាាំងអ្ស់ ម្ររូវពន្យល់ពដាយម្រគ្ូដឹកនាំកលឹប។ កែុងជាំោន្ដាំបូងថ្ន្សកមមភាពកលឹប ម្រគ្ូណដលាន្
ភារកិចចទទលួសុសម្ររូវពលកី្លរង្ហរពន្េះ ម្ររូវាន្ទាំនក់ទាំន្ងលែកែុងក្លរចូលរមួចាំណែកជួយដល់សាជិកកលឹបណដលបាន្
ពម្រជីសពរសី បាំពពញតាមរួនទរីបស់ពួកពគ្។ ពទាេះជាយា ង្ក៏ពដាយ ម្រគ្ូដឹកនាំម្ររូវពចេះពនារក្លរទទួលសុសម្ររូវឱយ
បាន្ពម្រចីន្ដល់សសិែ ពពលពកួពគ្ាន្បទពិពសា្ន្៍ក្លន្់ណរពម្រចីន្កែុងក្លរបាំពពញភារកិចចពនែងៗពៅអ្ាំ ុងឆ្ែ ាំសិកា
ពន្េះ។ 

 ៤.១.៦ ក្លរកាំែរ់ណនន្ក្លរ  

កិចចក្លរមួយកែុងចាំព្មក្លរង្ហរដាំបូងពគ្ណដលកលបឹម្ររូវព្វីគ្ ឺក្លរកាំែរ់ណនន្ក្លរសកមមភាពណដលបាន្ពសែីសុាំ
អ្នុ្វរតកែុងរយៈពពល១ម្ររាីស។ ទម្រមង់ណនន្ក្លរណដលអាចជយួកលឹបម្រសបតាមសកមមភាពម្របចាំសបាត ែ៍ថ្ន្ណសន្ីមយួៗ 
ម្ររូវបាន្បង្ហា ញកែុងឧបសមព័ន្ធទី៣។ មុន្ពពលបពងកីរណនន្ក្លរ ម្រគ្ូដឹកនាំកលឹបម្ររូវពាយាមពនិ្ិរយព ងីវញិនូ្វសកមមភាព
មួយចាំន្នួ្ណដលអាចព្វីពៅបាន្ ពែយីបពងករីគ្ពម្រាង ១ ឬ ២ ណដលកលឹបន្ងឹព្វីពៅកែុងពពលមួយម្ររាីស។ 
ឧទាែរែ៍មួយចាំន្ួន្ម្ររូវបាន្នតល់ឱយជាគ្ាំរូពៅណនែកខាងពម្រក្លម។ ឧទាែរែ៍ កលឹបម្របណែលជាចង់សរពសរព ងីវញិ
ថ្ន្សាច់ពរឿងណដលពួកពគ្បាន្ពមីលពៅកែុងពរាងកុន្កែុងម្រសកុ។ ពទាេះយា ង្ក៏ពដាយមុន្ពពលពៅទសែនភាពយន្ត
កែុងពរាងភាពយន្ត ម្រគ្ូម្ររវូពរៀបចាំសកមមភាពមយួចាំន្នួ្រមួាន្ក្លរនតល់គ្ាំរូថ្ន្ក្លរសរពសរសាច់ពរឿងព ងីវញិ ឬអ្នុ្វរត
ក្លរសរពសរព ងីវញិណរមតង។ ពៅពពលក្លរង្ហររបស់ពកួពគ្ចប់ កលឹបម្ររូវពរៀបចាំក្លរតាាំងពិព័រែ៌ពៅកែុងប ណ្ ល័យ 
ឬកែុងថាែ ក់ពរៀន្ម្រពមទាាំងព្វីបទបង្ហា ញដល់សសិែដថ្ទពទៀរណដលមិន្ណមន្ជាសាជកិកលឹប។ សកមមភាពទាាំងអ្ស់ពន្េះ
គ្ួរណរម្ររូវបាន្សរពសរព ងីកែុងណនន្ក្លរ។ ឧទាែរែ៍មួយម្ររូវបាន្នតល់ឱយពៅកែុងតារាងខាងពម្រក្លម៖ 
តារាងទី ១៖ គ្ាំរណូនន្ក្លរសកមមភាពកលឹប  
ម្ររីាសទ១ី 

សកមមភាព 
វចិឆិក្ល ែ្ូ មករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
សកមមភាពទ១ី៖ ពបាេះពឆ្ែ រ ក្លរ
ពិភាកាពម្រជីសពរសីភាពយន្ត ន្ិង
សកមមភាពពនែងៗ  

X            

សកមមភាពទី២៖ ពមលីណសែភាពយន្ត 
ពិភាកា ឬ ព្វីសកមមភាពពនែងៗ   X           

សកមមភាពទី៣៖ ពមីលណសែភាពយន្ត 
ពិភាកា ឬព្វសីកមមភាពពនែងៗ   

  X          
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សកមមភាពទ៤ី៖ ទសន្ែកិចចសិកាពៅ
ពរាងភាពយន្តកែុងម្រសកុ     

X 
  

  
 

 

 
 

សកមមភាពទ៥ី៖ សរពសរសពងខបណសែ
ភាពយន្តព ងីវញិ ឬបពងកីរតា ាំងរូប
ភាពណសែភាពយន្ត 

    X        

សកមមភាពទ៦ី៖ ពរៀបចាំណនន្ក្លរ
ពិព័រែ៍     

 
 

X   
  

 
 

សកមមភាពទ៧ី៖ ពរៀបចាំក្លរតាាំង
ពិព័រែ៍     

 
  

X  
  

 
 

សកមមភាពទ៨ី៖ តាាំងពពិ័រែ៍ 
   

 
  

 X 
  

 
 

៤.១.៧ ្ន្ធាន្  

ពដីមបឱីយកលឹបាន្ដាំពែីរក្លរពដាយម្របសទិធភាពម្ររូវាន្្ន្ធាន្ោាំម្រទ។  ្ន្ធាន្ទាាំងពន្េះរមួាន្សាា ររូបវន្ត 
ដូចជាទកីណន្លងសម្រាប់ម្របជុាំ ន្ងិពមីលណសែភាពយន្ត កណន្លងចក់ឌ្ីវឌី្ី ឬ ពដាន្ ូដភាពយន្ត ក្លរចូលពមលី
ណសែភាពយន្ត ក្លរពម្របីម្របាសប់ន្ាប់កុាំពយូទ័រសម្រាប់វាយសាំពែរណបបថ្ចែម្របឌ្រិ ឬ្ន្ធាន្ងវកិ្ល។  ្ន្ធាន្ងវកិ្លម្ររូវពម្របី
សម្រាបអ់្នុ្វរតសកមមភាពជាកោ់ក់ដូចសខាងពម្រក្លម៖  

ម្រកដាសសម្រាបក់រ់ម្រតា ឬ សរពសររបាយក្លរែ៍ (សម្រាប់ម្រកុមទាាំងអ្ស)់ 
ម្រកដាសតា ាំងរូបភាពសម្រាប់ព្វីពិព័រែ៌  
ែវរឺសម្រាប់ព្វីពិព័រែ៌  
ងវកិ្លសម្រាបក់្លរព្វីដាំពែីរចុេះមូលដាឋ ន្ 
ា សុីន្ងររូបសម្រាប់ងររូប 
កញ្ចប់ងិក្លសម្រាប់ពោលបាំែងពិពសសនន 
ពនែងៗ 
ក្លរនតល់ងវកិ្លគ្ួរណរពរៀបចាំណនន្ក្លរពដាយគ្ែៈកមមក្លរសាោ ណដលជាណនែកមយួថ្ន្ដាំពែីរក្លរពរៀបចាំណនន្ក្លរ 

ម្របចាំឆ្ែ ាំ ណដលព្វីព ងីពៅពរៀងរាល់ពដីមឆ្ែ ាំ។ ក្លរពន្យលប់កម្រសាយ អ្ាំពីងវកិ្លាន្ពៅកែុងឧបសមព័ន្ធទី ៤។ 

៤.២ សកមមភាពពសែីរព ងី  
ាន្ណសែភាពយន្តជាពម្រចនី្ណដលអាចជាំរុញឱយាន្ក្លរឆលុេះបញ្ច ាំង ន្ិងក្លរពិភាកាដយ៏កចរិតែមរ់ចរ់។ ម្របសិន្

ពបីពម្រជីសពរសីពដាយយកចរិតទុកដាក់សសិែន្ឹងទទលួបាន្សាា រៈសាំខាន្់ៗ ន្ិងាន្ម្របពយាជន្៍ដលព់ួកពគ្ណដលអាច
សម្រមួលដល់កចិចក្លរណរងន្ិពន្ធ បទបង្ហា ញតា លា់រ់ ន្ងិសកមមភាពថ្ចែម្របឌ្ិរមួយចាំន្ួន្ពទៀរ។ ក្លរពមលីណសែភាព
យន្តមួយណដលាន្គុ្ែភាពលែនាំឱយសសិែាន្រពបៀបរស់ពៅលែ ន្ងិក្លរគ្ិរពនែងៗ កដូ៏ចជាពដីររួជាឧបករែ៍ដ៏
ាន្ម្របពយាជន្៍កែុងក្លរពលីកទកឹចិរតសសិែឱយគ្រិអ្ាំពជីីវរិតា ល់សលួន្ ន្ិងអ្នគ្ររបស់ពកួពគ្។ សកមមភាពមួយចាំន្ួន្ 
ម្ររូវអ្នុ្វរតមុន្ពពលពមីលណសែភាពយន្ត សែៈពពលណដលសកមមភាពពនែងពទៀររម្រមូវឱយសសិែពមីលភាពយន្តទាាំងមូល
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រចួពែយីពទីបអ្នុ្វរតន្ជ៍ាពម្រក្លយ។ សកមមភាពសលេះពទៀរពម្របឈុីរសលីរបស់ពរឿង វពីដអូ្សលីៗ ឬតា ាំងនាយពាែិជជកមម ក៏
អាចជាចាំែុចចប់ពនតមីសម្រាប់ក្លរពិភាកា ក្លរព្វីបទបង្ហា ញបាន្ណដរ។ ល។ 

ាន្សកមមភាពជាពម្រចីន្ពទៀរណដលកលឹបអាចពរៀបចាំពដីមបបីង្ហា ញក្លរទាក់ទាញក្លរចប់អារមមែ៍ពៅក្លន្់សសិែ
ដថ្ទពទៀរ។ សកមមភាពណដលបាន្នតលជូ់ន្ខាងពម្រក្លមពន្េះ ម្រោន្់ណរជាឧទាែរែ៍គ្ាំរូណរប ុព ណ្ េះ។ ម្រគ្ ូន្ងិសាជិកកលឹប
អាចាន្គ្ាំន្ិរតា ល់សលួន្អ្ាំពអី្វីណដលពួកពគ្ចង់ព្វីពដីមបអី្នុ្វរតក្លរថ្ចែម្របឌ្ិររបស់ពកួពគ្។ 

៤.២.១ ក្លរឱយរថ្មលភាពយន្តណសមរ  

ពយងីសងឃមឹថាតាមរយៈក្លរណសវងយល់បណន្ាមអ្ាំពីណសែភាពយន្តណដលនលិរពៅម្របពទសកមពុជា សសិែន្ឹង
អាចឆលុេះបញ្ច ាំងពីកណន្លងណដលពរាងភាពយន្តបាន្ចក ់(ន្ឹងបន្តពលង) ពៅកែុងម្របពទសរបសព់ួកពគ្ទាាំងអ្រីរក្លល 
ន្ិងបចចុបបន្ែ។ ពួកពគ្ក៏ាន្ឱក្លសពដីមបពីិចរ្ពីអ្នគ្រថ្ន្ទម្រមងស់ិលបៈពន្េះពៅកែុងម្របពទសកមពុជាពយងីន
ពពលបចចុបបន្ែ ជាពិពសសនតលនូ់្វម្របជាម្របិយភាពណដលមិន្ណមន្ជាណសែភាពយន្តបរពទសប ុព ណ្ េះពទ តាមរយៈ
ទូរទសែន្ ៍ន្ិងអុ្និ្្ឺរណែរនងណដរ។ 

ណសែភាពយន្ោពរឿង Golden Slumers ណដលដឹកនាំពរឿងពដាយពោក ជូ ដាវ ីអាចពដីររួជាចាំែុចចប់ពនតមីថ្ន្
ក្លរពិភាកាពន្េះ។ តាមរយៈបទសាា សន្៍ជាមយួអ្ររីអ្ែកដកឹនាំពរឿង ន្ិងអ្ែកសណមតង សសិែន្ឹងណសវងយលន់ងណដរពី
ម្របវរតណិសែភាពយន្តពៅកមពុជា។ គ្ាំន្ិរសោីអ្ាំពីពរាងភាពយន្តណសមរអាចរកបាន្ពៅឧបសមព័ន្ធទ៥ី ។ 

វាពិរជាគ្ួរឱយចប់អារមមែ៍្សស់ម្រាប់សសិែណដលពាយាមទាក់ទងអ្ែកនង ពៅ សុភ័ម្រក ណដលជានលិ
រករភាពយន្ត ន្ិងអ្ែកដកឹនាំពរឿងាន្ពដីមកាំពែីរពៅពសរតកាំពង់ចម។ អ្ែកនង ពៅ សុភម័្រក បាន្ដឹកនាំនលរិពរឿង
សលីមួយណដលាន្ចាំែងពជីងថា “ភាពម្រពឺម្រពចួថ្ន្ជីវរិ” (A Blurred Way of Life) សោអី្ាំពីអ្ែកលក់ក្លណសរវយ័ពកមង
ពៅម្រកុងភែាំពពញ។ ោរ់បាន្នលិរណសែភាពយន្តពន្េះបនា ប់ពចូីលរមួសិក្លខ សាោណដលពរៀបចាំពដាយ ពោក បា ន់្ រទិធ។ី  

ព័រ៌ាន្លមែិរអាចទាំនក់ទាំន្ងអ្ែកនង ពៅ សុភ័ម្រក តាមរយៈ៖  
E-mail: sopheakfilmmaker@gmail.com   
ទូរស័ពាចល័រពលស៖ ០១០ ៥២ ៩៥ ៥២  
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៤.២.២ ណសែភាពយន្តបង្ហា ញពីម្របពទសកមពុជា  

វាជាចាំ្បអ់ារមមែ៍មួយសម្រាប់សសិែកែុងក្លរគ្ិរពីរពបៀបណដលម្របពទសរបសព់ួកពគ្ម្ររូវបាន្បង្ហា ញពៅ
កែុងណសែភាពយន្តណដលនលរិពដាយជន្បរពទស។ ពន្េះអាចជាំរុញឱយាន្ក្លរពភិាកាអ្ាំពទីាំែាំណដលពយងីអាចពងឹណនែក
ពលីណសែភាពយន្ត ឬភាពយន្តឯកសារពដីមបមី្របាប់ក្លរពិរអ្ាំពីម្រពឹរតិក្លរែ៍ ន្ងិមនុ្សែជាកោ់ក់។ ទាាំងពន្េះក៏អាចពលីក
ទឹកចិរតសិសែឱយជណជកណវកណញករកអ្រាន្័យតាមពែរុនលតា ល់សលួន្របស់ពកួពគ្។ ឧទាែរែ៍ ពរមីនុ្សែាែ ក់ពរិជា
ដូចោែ ពទ/ាន្សារៈសាំខាន្់ពសមីោែ ដូចអ្ែកដថ្ទណដរឬពទ? 

សូមពមលីឧបសមព័ន្ធទ៦ី សម្រាប់ណសែភាពយន្ត ន្ងិសកមមភាពណដលបាន្ពសែ។ី  
៤.២.៣ ក្លរពិភាការបស់សិសែ 

ដូចណដលបាន្បញ្ជ ក់ពីមុន្មក ណសែភាពយន្តអាចនតល់នូ្វម្រពរឹតកិ្លរែ៍ដព៏ិពសសសម្រាប់ក្លរពិភាការបស់
សិសែពលបីញ្ា ជាពម្រចីន្។ សសិែអាចបរ់ណបន្ ន្ិងពម្រជសីពរសីម្របធាន្បទដល៏ែបាំនុរពដីមបយីកមកពិភាកានូ្វសាំែួ
រណដលបាន្នតល់ជូន្កែុងឧបសមព័ន្ធទី៧ សម្រាប់ពម្របីមុន្ពពល កាំ ុងពពល ន្ិងពម្រក្លយពពលពមីលភាពយន្ត/ ឈុរសលីៗ / 
វពីដអូ្សលីៗ។ 

សាំែួរមួយចាំន្ួន្អាចពតត រពលីណនែកមយួចាំន្នួ្។ លកខែៈពិពសសទូពៅសម្រាប់ណសែភាពយន្តទាាំងអ្ស់ដូច
ជាម្របធាន្បទ រអួ្ងគ ន្ងិក្លរពម្របីម្របាស់រស្តន្តី ក៏អាចម្ររូវយកមកពិភាកានងណដរ។ ក្លរពិភាកាពលីម្របធាន្បទទាាំងពន្េះ
អាចជាំរុញឱយសិសែគ្រិវភិាគ្អ្ាំពីសិលបៈថ្ន្ក្លរនលិរភាពយន្ត ន្ិងពភិពភាពយន្តជាទូពៅ។ សកមមភាពសលេះរម្រមូវ
ឱយសិសែឆលុេះបញ្ច ាំងពីរូបភាព សារន្ិងបញ្ា ណដលបាន្បង្ហា ញពៅកែុងណសែភាពយន្ត។ ទាាំងពន្េះម្ររូវព្វីព ងីម្រសប
ជាមួយន្ឹងគ្ាំន្ិរនតួចពនតមីក្លន្់ណរទូលាំទូោយពដមីបពីលីកទឹកចិរតសសិែឱយគ្ិរក្លន្់ណរសុីជពម្រៅថាបញ្ា ណដលបាន្ ពលី 
កព ងី ពៅសាច់ពរឿងជាបទ់ាក់ទងន្ងឹបទពិពសា្ន្៍តា លស់លួន្របស់ពកួពគ្យា ងដូចពមតច។ ក្លរពម្របីម្របាស់ឈុរ ឬវពីដ
អូ្សលីៗក ៏ជួយជម្រមញុឱយសសិែបាន្អ្នុ្វរតជាំនញក្លរម្ររិេះរេិះពចិរ្របសព់ួកពគ្តាមរយៈក្លរទសែន្៍ទាយ ឬ ក្លរ
ទាញ. ពសច កតសីន្ែិដាឋ ន្។ 

៤.២.៤ មរិម្របរិកមមពម្រក្លយទសែនណសែភាពយន្ត  

សកមមភាពណដលាន្កែុងឧបសមព័ន្ធទ៨ី បាន្ពរៀបចាំព ងីពដមីបពីលីកទកឹចិរតសិសែឱយាន្មរិម្របរកិមមពម្រក្លយ 
ពមីលណសែភាពយន្តតាមរយៈក្លរសរពសរសលិបៈ ន្ិងពោខ ន្។  

ណសែភាពយន្តអាចជាំរុញទឹកចរិតសិសែឱយព្វគី្ពម្រាងណរងន្ិពន្ធណបបថ្ចែម្របឌ្រិ។ សាំពែរណបបថ្ចែម្របឌ្ិរគ្ឺជា 
ពាកយមួយណដលពម្របីពដីមបណីញករវាងន្ិពន្ធណបបម្រសពមីម្រសថ្ម ន្ងិន្ិពន្ធណបបបពចចកពទស។ សាំពែរណបបថ្ចែម្របឌ្រិរមួាន្ 
ពរឿងម្របឌ្ិរ ពរឿងពោខ ន្ កា្ំ ពយ  សាំពែរម្របវរតិតា ល់សលួន្ សាំពែរពិរ។ល។ ឧទាែរែ៍ សិសែអាចសរពសរ អ្រាបទ
ទិននុ្បបវរតពិីទសែន្ៈរបស់រអួ្ងគមួយ ឬ សសិែអាចសរពសរព ងីវញិអ្ាំពីក្លរបញ្ចប់ថ្ន្ណសែភាពយន្តមយួ។សកមមភាព
ចុងពម្រក្លយពន្េះអាចយកពៅព្វកី្លរម្របកួរម្របណជង (ណដលបាន្ពបាេះពឆ្ែ រពដាយសាជិកកែុងកលឹប) ពដីមប ីទទួលរង្ហវ ន្់។ 

សកមមភាពបពញ្ចញមរិម្របរិកមមពម្រក្លយពមីលភាពយន្តក៏នតលឱ់ក្លសដល់សសិែកែុងក្លរអ្នុ្វរតបែិន្សរពសរ 
ណបបក្លរពិរ (Factual Writing) ន្ងិក្លរសរសរបកម្រសាយណបបវនិ្ិចឆយ័ (Review Writing) នងណដរ។ ក្លរសរពសរ 
ម្របពភទពន្េះសុសពសីាំពែរណបបថ្ចែម្របឌ្ិរណដលជាទួពៅណនែកពលីក្លរពិរ។    



ឯកសារណែនាំសម្រាប់កលឹបភាពយន្ត 

 11 

ពទាេះជាយា ង្ក៏ពដាយ សាំពែរណបបថ្ចែម្របឌ្រិ ន្ិងម្រសពមលីម្រសថ្មពៅណរាន្សារៈសាំខាន្់។ សាំពែរណបប
ក្លរពិរអាចាន្លកខែៈជាក្លរពឆលីយសាំែួរយល់ដឹងអ្ាំពសីាច់ពរឿង ឬក៏បលងស់ាច់ពរឿង។ ចាំពពាេះសាំពែរណបបបក
ម្រសាយវនិ្ិចឆ័យបងកឱយសិសែាន្ឱក្លសអ្ភិវឌ្ឍរពបៀបសរពសរតា ល់សលួន្។ ពកួពគ្អាចសរពសរបកម្រសាយវនិ្ិចឆ័យពលី
ណសែភាពយន្តមួយណដលពួកពគ្បាន្ពមីល។  

សិសែអាចណសវងរកម្រគ្ឹេះសាា ន្ពបាេះពុមពកែុងមូលដាឋ ន្ថាពរីាន្ចាំ្ប់អារមមែ៍ពបាេះពុមពនាយអ្រាបទណដល
ពួកពគ្បាន្សរពសរ។ ជាំពរសីពនែងពទៀរ សិសែអាចបពងករីកលបឹម្រពឹរតបម្ររពដីមបពីបាេះពុមពសាែ ថ្ដរបស់សលួន្។  

ពៅកែុងឧបសមព័ន្ធទី៨ ាន្ឧទាែរែ៍មួយចាំន្ួន្អ្ាំពី គ្ពម្រាងណបបសិលបៈ ពោខ ន្ ន្ងិក្លរនលិរភាពយន្ត។ 
សូមបញ្ជ ក់មតងពទៀរ គ្ាំរូពន្េះមនិ្បាន្ម្រគ្បដែត ប់ទូលាំទូោយពលីសកមមភាពទាាំងអ្ស់ពនេះពទ ពពាលគ្ឺម្រគ្ូបពម្រងៀន្ 
ន្ិងសសិែអាចបណន្ាមគ្ាំន្ិរតា ល់សលួន្របស់ពកួពគ្បាន្។  

៤.២.៥ ក្លរបញ្ជ ាំងពមីលភាពយន្តរមួោែ  និ្ងក្លរនតល់រង្ហវ ន់្ 

ពបីសិន្សិសែបាន្នលរិគ្ាំនូ្ជវីចល ឬណសែភាពយន្តបាន្ពជាគ្ជ័យរចួពែយីសាោអាចពរៀបចាំម្រពឹរតិក្លរែ៍ 
បញ្ជ ាំងណសែភាពយន្តណដលាន្ក្លរចូលរមួទសែនពាីតាបតិា សិសានុ្សិសែ ន្ិងសាជកិសែគ្មន្។៍ ម្រពឹរតកិ្លរែ៍ 
ពន្េះអាចជាក្លរម្របករួម្របណជងពម្រជីសពរសីណសែភាពយន្តលែបាំនុរណដលបពងករីពដាយសសិែ តាមរយៈគ្ែៈកមមក្លរ្ មួ
យ។ ចាំែុចពនែងៗណដលម្ររូវវនិ្ិចឆ័យពម្រជសីពរសីកែុងក្លរនតល់រង្ហវ ន្់ ដូចជាតារាសណមតងពឆែីម បទពភលងលែបាំនុរ។ 

៤.២.៦ ទសែន្កិចចសិកា 

សិសែអាចពមីលភាពយន្តពៅពរាងភាពយន្តកែុងមូលដាឋ ន្ ន្ិងាន្សកមមភាពមួយចាំន្ួន្បាន្ពម្របីជាគ្ាំរូមូល 
ដាឋ ន្ដូចជា ក្លរបកម្រសាយវនិ្ចិឆ័យណសែភាពយន្ត។  

ម ាងវញិពទៀរ មពោម្រសពភាពយន្តអ្ន្តរជារិកមពុជាម្របចាំឆ្ែ ាំ (CIFF) ម្ររូវពរៀបចាំព ងីកែុងរយៈពពល ៥ពៅ 
៦ថ្ងៃពៅរាជធាន្ីភែាំពពញ ពដាយសែក្លរជាមួយម្រកសួងវបប្ម៌ ន្ិងវចិិម្ររសលិបៈ ន្ងិអ្ងគក្លរយូន្ីពសែវ
(UNICEF)។ មពោម្រសពភាពយន្តពន្េះាន្ទាាំងណសែភាពយន្តអ្ន្តរជារិ ន្ងិភាពយន្តណសមរ ភាពយន្តឯកសារ គ្ាំនូ្រជីវ
ចលន្ិង ភាពយន្តសលីៗនងណដរ។ អ្វីណដលសាំខាន្់បាំនុរពនេះគ្កឺ្លរចូលពមីលណសែភាពយន្តគ្ឺមនិ្គ្ិរថ្ងលពទ។ សសិែក៏អាច
ាន្ឱក្លសជួបជាមួយនលិរករណសែភាពយន្តលបីៗ នងណដរ។ 

សូមចូលពៅពគ្ែទាំព័រពន្េះសម្រាប់ព័រ៌ាន្លមែិរ http://www.cambodia-iff.com/index.php/en/ 

៤.២.៧ ក្លរម្របជុាំឆលុេះបញ្ជ ាំងពដីមបវីាយរថ្មលសកមមភាពម្របចាំឆ្ែ ាំ  

ក្លរម្របជុាំពន្េះអាចព្វីព ងីណបបជាក្លរព្វីទសែន្កិចចពៅក្លន្់មូលដាឋ ន្ ពដមីបឆីលុេះបញ្ច ាំងនូ្វបរយិាក្លសលែពីអ្វី
ណដលបាន្ ពកីរព ងីពៅកែុងកលបឹរយៈពពលមួយឆ្ែ ាំ។ សសិែអាចចាំ្យពពលពដីមបអីាន្នូ្វអ្វីណដលពួកពគ្ពពញចិរតពី
ាែ ក់ពៅាែ កក់ែុងរយៈពពលមយួឆ្ែ ាំ។ ម្រគ្ដូឹកនាំកលឹបអាចចា្ំ យពពលពដីមបពីរៀបចាំក្លរវាយរថ្មលសលីៗពៅពលីកលឹប ពដីមបី
ណកលមែសម្រាប់ឆ្ែ ាំពម្រក្លយ។  

http://www.cambodia-iff.com/index.php/en/
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ឧបសម្ព័នធទ្ី១៖ ការវាយត្ម្ម្ៃចំណាប់អារម្ម ៍សសិស 
  
ពសចកតីពនតីម៖ 
ក្លរចូលរមួជាមួយកលបឹភាពយន្ត គ្ឺជាឱក្លសមយួពដីមបឱីយសសិែសិកាបណន្ាមពពីិភពពោកតាមរយៈភាព

យន្តខាែ រម្យមពន្េះ។ អ្ែកន្ងឹាន្ឱក្លសពមីលពរឿងជាពម្រចីន្ន្ិងពឆលីយរបពៅន្ងឹពរឿងទាាំងពនេះតាមវ ិ្ ីថ្ចែម្របឌ្រិ។ 
ពន្េះគ្ឺជាពរឿងសលេះណដលអ្ែកគ្ួរណរដឹងមុន្ពពលអ្ែកសាំពរចចិរតថា ពរីម្ររូវចូលរមួកលឹបពន្េះណដរឬពទ៖ 
វរាុបាំែង៖ នែពវនាយដលស់ិសែពីណសែភាពយន្ត ពដីមបពីភិាកា អ្ាំពីម្របធាន្បទ/ារិក្ល ន្ិងភាពម្រសប ឬ 

ភាពសុសោែ ណដលអាចពកីរាន្រវាងភាពយន្តន្ិងជីវភាពម្របចាំថ្ងៃរបសស់ិសែ។ ពដីមបណីសវងយល់បណន្ាមអ្ាំពីសលិបៈថ្ន្
ក្លរនលិរភាពយន្ត ម្របវរតិន្ងិនលប េះពាល់របស់វាពៅកែុងសងគមកមពុជា។ 

សកមមភាព៖ ដាំពែីរទសែន្កចិចសិកាពៅតាមពរាងភាពយន្ត ពរាងមពោម្រសព ពិភាកាម្រកមុ ក្លរម្របជុាំ/ សាំ
ភាសន្៍ជាមួយសាជិកកែុងឧសាែកមមនលិរភាពយន្តពៅកមពុជាក្លរង្ហរថ្ចែម្របឌ្ិរ រមួាន្សិលបៈកែុងក្លរសរពសរ 
ក្លរបពងកីរណសែភាពយន្ត ក្លរម្របលងភាពយន្ត ក្លរពបាេះពុមពនាយណសែភាពយន្ត។ល។  

ក្លរវាយរថ្មល៖ ន្ងឹមិន្ាន្ក្លរវាយរថ្មលឬក្លរដាក់ពិន្ាុជានលូវក្លរពទ។ សិសែម្ររូវបាន្ឱយចូលរមួព្វីសកមមភាព 
ពម្រពាេះពគ្ចង ់ន្ិងពុាំាន្ក្លរបងខាំពនេះពទ។  

ក្លរចូលរមួ៖ សាជិកថ្ន្កលបឹន្ីមួយៗគ្ឺព្វីព ងីតាមក្លរសម័ម្រគ្ចិរត។  
ក្លរម្របជុាំ៖ ាន្ក្លរម្របជុាំពទៀងទារ់ (ម្របណែលជាពរៀងរាល់២សបាត ែ៍) ពដីមបពីិភាកាពសីកមមភាពណដលបាន្

ពម្រោងទុក។ សកមមភាពទាាំងពន្េះន្ឹងម្ររូវពរៀបចាំព ងីបនា បព់ីពា ងសកិា ឬពៅថ្ងៃសម្រាក។ 
កម្រមងសាំែួរ៖ 
សូមបញ្ជ ក់ពីកម្រមិរចា្ំ បអ់ារមមែ៍របស់អ្ែក កែុងក្លរចូលរមួកលឹបភាពយន្តពដាយគូ្សសញ្ញ  ✓ កែុងម្របអ្ប់

ខាងពម្រក្លមពន្េះ៖ 
ស្ុ ាំមិន្ចប់អារមមែ៍កែុងក្លរចូលរមួកលឹបភាពយន្ត។ 
ស្ុ ាំម្របណែលជាចប់អារមមែ៍ចូលរមួកលឹបភាពយន្ត ប ុណន្តស្ុ ាំមិន្ម្របាកដថាស្ុ ាំាន្ពពលចូលរមួពនេះពទ។ 
ស្ុ ាំចប់អារមមែ៍ចូលរមួកលឹបភាពយន្តពន្េះ ពែយីស្ុ ាំម្របាកដថាាន្ពពលចូលរមួ។    
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ឧបសម្ព័នធទ្ី២៖ ការបបងបចក្សភារក្សិចច 
១. ម្របធាន្៖ 
ពក្លេះពៅសាជិកកែុងកលឹបម្របជុាំ។        
សម្រមបសម្រមួលក្លរកាំែរ់រពបៀបវារៈសម្រាប់កចិចម្របជុាំ។        
សម្រមបសម្រមួលកិចចម្របជុាំ។ 
ធានថាកណន្លងម្របជុាំអាចរកបាន្ពដាយក្លរសម្រមបសម្រមួលជាមួយនយកសាោ។        
ទាំនក់ទាំន្ងរវាងកលបឹន្ិងគ្ែៈកាម ក្លរសាោ។        
តាមដាន្ក្លរអ្នុ្វរតណនន្ក្លរ។        
រាយក្លរែ៍បញ្ា ពៅម្រគ្ូដកឹនាំពៅពពលពកួពគ្ពរៀបចាំសកមមភាព។         
២. អ្នុ្ម្របធាន្៖ 
បាំពពញមុសង្ហររបស់ម្របធាន្ពៅពពលណដលម្របធាន្មិន្ពៅ។        
ជួយសម្រមលួកិចចម្របជុាំ        
ករ់ម្រតាកាំែរ់ពែរុកចិចម្របជុាំ        
៣. ែរិញ្ញិក៖ 
ទទួលសុសម្ររូវសម្រាប់ក្លរចា្ំ យពនែងៗណដលនតល់ពដាយម្រគ្ូដឹកនាំសម្រាបស់កមមភាពជាពម្រចីន្រមួទាាំងក្លរ

ទិញសាា រៈ ដាំពែីរទសែន្កចិចសិកា ។ល។        
រកាកាំែរ់ម្រតាថ្ន្ងវកិ្លទាាំងអ្ស់ណដលទទួលបាន្ពីម្រគ្ដូឹកនាំ។        
ទិញ ឬបង់ម្របាក់តាមក្លរចងែុលបង្ហា ញរបស់ម្រគ្ដូឹកនាំ។         
៤. ម្របធាន្ម្រកមុ៖ 
នតល់ភាពជាអ្ែកដឹកនាំកែុងម្រកុម។        
ព្វីរបាយក្លរែ៍កែុងនមម្រកុមពៅម្របធាន្ ឬម្រគ្ូដឹកនាំ។        
បញ្ជូ ន្សារ ឬព័រា៌ន្ណដលទទួលបាន្ពីម្របធាន្ ឬម្រគ្ដូឹកនាំពៅក្លន្់សាជិកដថ្ទពទៀរថ្ន្ម្រកុម។        
  
ម្រគ្ដូឹកនាំកលឹប៖ 
នតល់ក្លរណែនាំទូពៅដលក់លឹបកែុងក្លរព្វីក្លលវភិាគ្ម្របជុាំ ក្លរម្របជុាំពម្រជីសពរសីសាសភាពកែុងកលឹប ដូពចែេះ

សាជិកកែុងកលបឹអាចពរៀបចាំក្លរង្ហរបាន្ពដាយសលួន្ឯង។        
នតល់ក្លរោាំម្រទណនែកបពចចកពទសទាក់ទងន្ឹងក្លរសរពសរ (រពបៀបសរពសរពរឿងសល ីកាំ្ពយ ក្លរណសរ

។ល។)        
រាំ្ងឱយកលឹបពៅក្លន្់គ្ែៈកាម ក្លរសាោកម្រមងកែុងពពលដាំពែីរក្លរពរៀបចាំងវកិ្ល។        
សម្រមបសម្រមួលសកមមភាព ដូចជាក្លរពរៀបចាំណនន្ក្លរ ន្ងិដាំពែីរទសែន្កចិចសិកា។        
សម្រមបសម្រមួលទាំនក់ទាំន្ងរវាងកលឹបន្ងិរដឋបាលសាោ សម្រាប់ពោលបាំែងពនែងៗ ដូចជាក្លរពម្របីម្របាសប់

ណ្ ល័យសម្រាប់ម្របជុាំជាពដមី។        
ម្ររួរពិន្រិយក្លរពម្របីម្របាស់្ ន្ធាន្ងវកិ្លរបស់កលឹប        
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៣៖ ការក្សំ ត្់បផនការ 
ម្ររីាសទ១ី៖ 
សកមមភាព វចិឆិក្ល ្ែូ មករា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
 
ម្ររីាសទី២៖ 
សកមមភាព កុមាៈ មីន ពមសា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
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14.              
15.              
 

ឧបសម្ព័នធទ្ី៤៖ ការក្សំ ត្់ធនធាន 
ក្លរចាំ្យ រូបមន្ត (បរាិែ x រថ្មលរាយ / 

ដុាំ) 
ចាំន្ួន្ទឹកម្របាក់ 

1. តា ាំងរូបភាព ១ គ្ី ូម្រក្លម x ២ ដុោល រ / 
គ្ី ូម្រក្លម 

២ ដុោល រ 

2. ែវរឺ ២ ម្របអ្ប ់x $ 2.50 / ម្របអ្ប ់ ៥ ដុោល រ 
3. ម្រកដាសពែ៌ ២ ដុាំ x ៤ ដុោល រ / ដុាំ ២ ដុោល រ 
4. ក្លរព្វដីាំពែីរទសែន្កិចច

សិកា 
អាោរថ្ងៃម្ររង:់ 
រងយន្តឈែួល៖ 
សាំបុម្ររកុន្៖ 
  

  
១៥ នក់ x ១ ដុោល រ / នក ់
២៥ ដុោល រ / ថ្ងៃ x ១ ថ្ងៃ 
 ១៥ នក់ x ១ ដុោល រ / នក ់ 

  
១៥ ដុោល រ 
៧,៥ ដុោល រ 
១៥ ដុោល រ 
សរុបៈ ៥៥ 

ដុោល រ 
5. សាា រៈទូពៅ 

 
៤៨ ដុោល រ 

6. DVD  DVD ៧ x 2 ដុោល រ / DVD ១៤ ដុោល រ 
សរុប   ១២២ .០០ 

ដុោល រ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៥៖ ការឱ្យត្ម្ម្ៃបសសភាពយនតបសមរ 
១. ភាពយន្តណសមរ៖  
វរាុបាំែង៖ ឱយសិសែយល់អ្ាំពរីួនទនី្ឹងសារៈម្របពយាជន្៍ណសែភាពយន្តកមពុជា។   
សាា រៈ៖   DVD/ក្លរទាញយកណសែភាពយន្តពីអុ្នី្្ឺពែរ  / ទូរទសែន្៍ ប៊ាិច ន្ិងម្រកដាស  
រយៈពពល៖  ២០ - ៣០ នទ ី
ដាំពែីរក្លរ៖  
 ព្វីក្លរពរៀងៗសលួន្ សិសែាែ ក់ៗ ាន្ពពល១នទីពដីមបពី្វបីញ្ជ ីភាពយន្តណសមរឱយបាន្ពម្រចនី្តាមណរអាចព្វីពៅបា

ន្។  
សិសែព្វីក្លរជាគូ្រយៈពពល១នទី ពដីមបពីម្របៀបព្ៀបបញ្ជ ីណសែភាពយន្តណដលាន្ ន្ិងបណន្ាមចាំែងពជីងពរឿង

ពនែងណដលពួកពគ្អាចគ្ិរព ញី។  
ថ្ដគូ្សសិែន្ីមួយៗព្វីក្លរជាមយួថ្ដគូ្មួយពនែងពទៀររយៈពពល ២ នទីពដីមបពីម្របៀបព្ៀបបញ្ជ ីោែ ពៅវញិពៅ

មក។  
 កែុងថាែ ក ់សូមរាយចាំែងពជងីពរឿងទាាំងអ្ស់ណដលសិសែបាន្រកព ញី។ ពិភាការកពរឿង្ណដលបារ់។ 
សរពសរ ពឈាម េះោយបញ្ចូ លោែ  ថ្ន្អ្ែកដឹកនាំ ន្ិងតារាសណមតងលបីៗ  ពៅកមពុជាពៅពលីក្លោ រពសៀន្។ឱយសិសែ

ព្វីក្លរជាម្រកុម រចួពមីលថាពរីពកួពគ្អាចនគូរនគងពឈាម េះចូលបាន្ម្ររឹមម្ររូវណដរឬពទ។ 
 ពៅពពលណដលពួកពគ្ាន្មរមិ្ររលប់ពៅន្ឹងចពមលយី សូមពអាយសិសែនគូរនគងពរឿងាន្កែុងឧបសមព័ន្ធទី៣ 

ពៅន្ឹងពឈាម េះណដលាន្កែុងឧបសមព័ន្ធទី ៥ ។ 
 ទសែនឈុរសលីៗថ្ន្ណសែភាពយន្តណដលនលិរពៅកែុងម្របពទសកមពុជាកែុងរយៈពពល ១០ ឆ្ែ ាំចុងពម្រក្លយពន្េះ 

រចួឱយសិសែកាំែរ់ម្របធាន្បទថ្ន្ណសែភាពយន្តន្ីមួយៗ។  
 សួរសិសែ - ពរអី្វីពៅជាម្របធាន្បទទូពៅថ្ន្ណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះ?  
 ពមីលឈុរសលីៗ ឬអាន្ក្លរពិពែ៌នថ្ន្ណសែភាពយន្តណដលនលិរពៅកែុងម្របពទសកមពុជាកែុងឆ្ែ ាំ១៩៦០ ។ឱយ

សិសែកាំែរ់ម្របធាន្បទថ្ន្ណសែភាពយន្តន្មីួយៗ។ 
សួរសិសែ - ពរអី្វីពៅជាម្របធាន្បទទូពៅថ្ន្ណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះ?  
ឱយសិសែពម្របៀបព្ៀបម្របធាន្បទសម័យមុន្ន្ងិសម័យបចចុបបន្ែរបស់ណសែភាពយន្តណសមរ។ ពរាីន្ភាពសុសោែ  

/ភាពម្រសពដៀងោែ ណដរពទ? 
ឱយសិសែពាយាមពន្យល់ពីមូលពែរុភាពដូចោែ  ឬសុសោែ ពន្េះអាចពកីរព ងី។ ឱយសិសែឆលុេះបញ្ច ាំង 
ទាំនក់ទាំន្ងរវាងណសែភាពយន្តន្ិងសងគម។  
២- បញ្ា ម្របឈមចាំពពាេះវស័ិយភាពយន្តណសមរ  
វរាុបាំែង៖  សិសែដងឹពីចាំន្ួន្ណសែភាពយន្តបរពទស/ក្លរពកីន្ព ងីថ្ន្ក្លរែូរចូលកមមវ ិ្ ីទូរទសែន្៍តក យ

រែប ន្ិងអុ្និ្្ឺណែរណដលបាន្ជេះឥទធិពលដល់វសិ័យភាពយន្តពៅម្របពទសកមពុជា។ 
សាា រៈ៖   DVD/ក្លរទាញយកណសែភាពយន្តពីអុ្នី្្ែិឺរ/ទូរទសែន្៍ ប៊ាិក ន្ិងម្រកដាស 
រយៈពពល៖  ២០-៣០ នទី  
ដាំពែីរក្លរ៖  
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ណចកកម្រមងសាំែួរណដលភាជ ប់មកខាងពម្រក្លមពៅសិសែ ពែយីឱយពួកពគ្សាា សសាជកិពនែងពទៀរថ្ន្កលបឹ
ភាពយន្ត អ្ាំពីទាល ប់ក្លរពម្របីម្របព័ន្ធនែពវនាយរបសព់ួកពគ្។  

ដាក់ម្រកុមសិសែជាមួយោែ  ពែយីឱយពួកពគ្ណចករ ាំណលកលទធនលពៅវញិពៅមក។  
ឱយសិសែកែុងម្រកុមន្ីមួយៗណចករ ាំណលកោែ ពៅវញិពៅមក។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៦៖ បសសភាពយនតបង្ហា ញពីប្បណទ្សក្សម្ពុជា 
១. ណសែភាពយន្តបរពទសនលរិអ្ាំពីម្របពទសកមពុជា៖  
វរាុបាំែង៖  សិសែបង្ហា ញពីរពបៀបណដលម្របពទសរបសព់ួកពគ្ម្ររូវបាន្បង្ហា ញពៅណសែភាពយន្តណដលនលិ

រពដាយជន្បរពទស 
សាា រៈ៖   DVD/ក្លរទាញយកណសែភាពយន្តពីអុ្នី្្ែិឺរ/ទូរទសែន្៍ ប៊ាិក ន្ិងម្រកដាស 
រយៈពពល៖  ២០-៣០ នទី  
ដាំពែីរក្លរ៖  
ព្វីក្លរពរៀងៗសលួន្ សិសែាន្ពពល ១ នទី ពដីមបពីរៀបបញ្ជ ីភាពយន្តបរពទសអ្ាំពីម្របពទសកមពុជា។  
សិសែព្វីក្លរជាគូ្រយៈពពល ១ នទី ពដីមបពីម្របៀបព្ៀបបញ្ជ ីណសែភាពយន្តណដលាន្ ន្ិងបណន្ាមចាំែងពជងី

ពរឿងពនែងណដលពួកពគ្អាចគ្ិរព ញី។  ។  
ថ្ដគូ្ន្ីមួយៗព្វីក្លរជាមួយថ្ដគូ្មួយពនែងពទៀររយៈ ២ នទីពដីមបពីម្របៀបព្ៀបបញ្ជ ីោែ ។  
កែុងថាែ ក់ រាយពឈាម េះណសែភាពយន្តទាាំងអ្ស់ណដលសសិែបាន្រកព ញី។ ពិភាការកពរឿងណដលបារ។់  
ពមីលណសែភាពយន្ត បរពទសសលីៗ ណដលនលិរកែុងម្របពទសកមពុជាពៅកែុង សរវរែទ២ី១។ ឱយសិសែកាំែរ់

ម្របធាន្បទថ្ន្ណសែភាពយន្តន្មីយួៗ។ 
សួរសិសែ - ពរអី្វីពៅជាម្របធាន្បទទូពៅបាំនុរថ្ន្ណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះ?  
ពមីលឈុរសលីៗ ឬ អាន្ក្លរពិពែ៌នណសែភាពយន្តណដលនលរិពដាយជន្បរពទសពីម្របពទសកមពុជាពៅសរ

វរែរទ៍ី២០។ ឱយសិសែកាំែរ់ម្របធាន្បទថ្ន្ណសែភាពយន្តន្មីយួៗ។ 
សួរសិសែ - ពរអី្វីពៅជាម្របធាន្បទទូពៅថ្ន្ណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះ?  
ឱយសិសែពម្របៀបព្ៀបម្របធាន្បទណសែភាពយន្តពីសម័យបចចុបបន្ែអ្ាំពីជន្ជារិណសមរ។ ពរាីន្ភាពសុសោែ /ភាព

ម្រសពដៀងោែ ណដរឬពទ? 
ឱយសិសែពាយាមពន្យល់ពីមូលពែរុណដលអាចពករីព ងី។  
២. ណសែភាពយន្តបង្ហា ញពីម្របពទសកមពុជា - ក្លរពរិន្ិងកុែក  
វរាុបាំែង៖  សិសែគ្រិអ្ាំពីភាពសុសោែ រវាងបទពិពសា្ន្៍ / ចាំពែេះដឹងរបស់ពួកពគ្អ្ាំពីម្របពទសកមពុជា 

ន្ិងសារ / រូបភាព ណដលបង្ហា ញពៅកែុងណសែភាពយន្តនលិរពដាយបរពទស។  
សាា រៈ៖   DVD / ក្លរទាញយកណសែភាពយន្តពីអុ្នី្្ែិឺរ / ទូរទសែន្ ៍ប៊ាិក ន្ងិម្រកដាស 
រយៈពពល៖ ១ ពា ង 
ដាំពែីរក្លរ៖  
សិសែទសែនឈុរសលីៗពីណសែភាពយន្តនលិរពដាយបរពទសអ្ាំពីម្របពទសកមពុជា។ 
ពពលកាំពុងពមីលឈុរវពីដអូ្ សិសែករ់ចាំ្ាំណនែកសាំខាន្់ៗថ្ន្ពរឿង។  
បនា ប់ពីពមលីឈុរន្ីមយួៗន្សិែរិអាចពិភាកាអ្ាំពីអ្វីណដលពួកពគ្គ្រិថាជាណនែកសាំខាន្់បាំនុរថ្ន្ពរឿង។ 
បនា ប់មកពួកពគ្ពិភាកាោែ ជាម្រកុម ឬជាថ្ដគូ្អ្ាំពីភាពសុសោែ  រវាងម្របពទសកមពុជាណដលបាន្បង្ហា ញពៅកែុង

ណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះ ន្ិងម្របពទសកមពុជាណដលពួកពគ្សាគ ល។់  
ជាម្រកុម / ថ្ដគូ្ ចូរនគូរនគងពយាបល់របស់ពួកពគ្ពៅក្លន្់កលបឹ។ 
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ជារមួ សាជិកកលបឹពិភាកាពមូីលពែរុណដលភាពសុសោែ  / ភាពម្រសពដៀងោែ ថ្ន្ណសែភាពយន្តពន្េះ។ 
សិសែពិភាកាពីបញ្ា  ដូចជាបទពិពសា្ន្៍តា ល់សលួន្ ចាំែុចទូពៅ។ ល។ អាចតល ស់បតូរ / ជេះឥទធពិល ថ្ន្

ពរឿងរា វណដលបាន្ពមលី។ 
ខាងពម្រក្លមពន្េះគ្ឺជាណសែភាពយន្តណដលបពងកីរពៅកែុង ន្ងិន្យិាយពីម្របពទសកមពុជា៖ 
វាលពិឃារ(Killing Field) - ឆ្ែ ាំ ១៩៨៤ ដកឹនាំពដាយពោក Roland Joffé  
Lara Croft: Tomb Raider - នលិរពៅឆ្ែ ាំ ២០០១ ដឹកនាំពដាយពោក Simon West  
Lord Jim - ឆ្ែ ាំ ១៩៦៥ ដឹកនាំពដាយពោក Richard Brooks  
Holly - ឆ្ែ ាំ ២០០៦ ដឹកនាំពដាយពោក Guy Moshe  
Beyond Borders - ឆ្ែ ាំ ២០០៣ ដឹកនាំពដាយពោក Martin Campbell  
បងបែូន្ពីរនក់ Two Brothers (Deux Frères )- ឆ្ែ ាំ ២០០៤ ដឹកនាំពដាយពោក Jean-Jacques 

Annaud (ជាភាសាបារាាំង)  
Dogora - Ouvrons les yeux - ឆ្ែ ាំ ២០០៤ ដឹកនាំពដាយពោក Partice Leconte (ោម ន្សពមលងអ្វីពទ 

ម្រោន្់ណរាន្រូបភាពន្ងិរស្តន្ត)ី  
Same same but different - ឆ្ែ ាំ២០០៩ ដឹកនាំពដាយពោក Detlev Buck (ជាភាសាអា មឺ ង់)  
 L’oiseau de paradis - ឆ្ែ ាំ ១៩៦២/១៩៦៣ ដឹកនាំពដាយពោក Marcel Camus (ជាភាសាបារាាំង)  
Revolt of the Zombies - ឆ្ែ ាំ ១៩៣៦ ដឹកនាំពដាយពោក Victor Halperin  
ទីម្រកុងពខាម ច City of Ghosts - ឆ្ែ ាំ ២០០២ ដឹកនាំពដាយពោក Matt Dillon  
L'empire du tigre (កមមវ ិ្ ទូីរទសែន្)៍ - ឆ្ែ ាំ ២០០៥ ដកឹនាំពដាយពោក Gérard Marx (ជាភាសា

បារាាំង)  
Small Voice: ពរឿងរា វរបស់កុារកមពុជា -ឆ្ែ ាំ ២០០៨ ដឹកនាំពដាយពោក Heather Connell.   
Apocalypse Now - ឆ្ែ ាំ ១៩៧៩ ដឹកនាំពដាយពោក Francis Ford Coppola  
សាគ ល់៖ ម្រគ្ដូកឹនាំគ្ួរណរយកចិរតទុកដាក់ពៅពពលពម្រជីសពរសីឈុរ / ណសែភាពយន្តពដីមបបីង្ហា ញដល់

សិសែ។ ណសែភាពយន្តមួយចាំន្នួ្ខាងពលីពន្េះទាក់ទងន្ឹងារិក្លណដលមិន្សមម្រសបសម្រាប់សិសែម្រគ្ប់ោែ ពនេះ
ពទ។ ទាាំងពន្េះរមួាន្អ្ាំពពីែងិា ពពសាចរកុារ ន្ិងពម្រគ្ឿងពញៀន្ជាពដីម។ ណសែភាពយន្តទាាំងអ្សអ់ាចរកបាន្ពៅ
ពល ីYoutube ជាឈុរសលីៗ  ឬ ក៏ណសែភាពយន្តទាាំងមូលកា៏ន្។ 

ពទាេះបីជាណសែភាពយន្តទាាំងពន្េះមិន្ណមន្ជាភាសាណសមរក៏ពដាយ ក៏សិសែអាចសកិារូបភាពពដមីបពីាយាមណសវង
យល់ពីចាំែុចសាំខាន្់ៗថ្ន្សាច់ពរឿង។ ទាាំងពន្េះ វាន្ឹងក្លន្់ណរង្ហយម្រសលួម្របសនិ្ពបីម្រគ្ូពម្រជសីពរសីឈុរឆ្កពដមីបី
បង្ហា ញដល់សសិែពដាយយកចិរតទុកដាក់។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៧៖ សសិសពិភាក្សាស ួំរ/គំនិត្ 
១. មុន្ពពលពមលីណសែភាពយន្ត៖  
វរាុបាំែង៖ សិសែយល់ពីភាពយន្តណដលាន្លកខែៈចាស់ោស់ ន្ងិាន្លកខែៈរេិះគ្ន្់។  
សាា រៈ៖  ម្រកដាស ន្ងិពមម ថ្ដ (ម្របសិន្ពបីសិសែចង់កាំែរ់ម្រតា) 
រយៈពពល៖  ១៥ - ២០ នទ ី
ដាំពែីរក្លរ៖  ពន្យលស់ិសែថាណសែភាពយន្តអាចជាក្លរកមាន្ត វាគ្ួរឱយចប់អារមមែ៍កែុងក្លរពមីលពរឿង

ទាាំងពនេះពដាយណសវងយល់ពទីសែន្ៈសុសៗោែ របស់ពរឿង។ ម្រគ្អូាចណចកសិសែជាម្រកុមរូច ឬជាថ្ដគូ្ពែយីពិភាកាពី
គ្ាំន្ិរ/ចពមលីយរបស់ពកួពគ្។ បនា ប់មក ម្រកុមទាាំងពន្េះអាចនតល់ពយាបលដ់ល់កលបឹទាាំងមូល។ វាចាំបាច់្ សមុ់ន្ពពល
សកមមភាព ម្រគ្រូម្ររូវចប់ពនោមីពិន្ិរយពមលីថាសសិែដឹង ន្ិងយល់ចាសព់ីវាកយសព័ាពៅកែុងពរឿងណដរឬយា ង្។ ចូរ
ពលងណលបងនគូរនគងពាកយពៅន្ងឹន្ិយមន្័យណបបពលឿន្ៗ។ 

សាំែួរ៖  
ជាទូពៅ ពរីអ្វីណដលទាក់ទាញពយងីឱយពមលីភាពយន្ត?(សសិែអាចពចិរ្ពីពរឿងភាពយន្តដូចជា រួ

សណមោង ម្របធាន្បទ ម្របពភទ ក្លរន្ិយាយពីារ់មួយពៅារ់មួយ) ។ 
ពរីណសែភាពយន្តទាក់ទងទាកទ់ាញទសែន្ិកជន្យា ងដូចពមតច?  
ពលីកព ងីពីណសែភាពយន្តណដលអ្ែកបាន្ពមីលងមីៗពន្េះយា ងរកីរាយ។ ពរមូីលពែរុអ្វបីាន្អ្ែកាន្ចង់ពមលី

ណសែភាពយន្តពន្េះ? ពរីណសែភាពយន្តពន្េះពឆលីយរបពៅន្ងឹក្លររ ាំពឹងទុករបស់អ្ែកណដរពទ? (បង្ហា ញពែរុនលសម្រាប់
ចពមលីយរបស់អ្ែក។ )  

ពរីអ្វីជាធារុនែាំណដលាន្ភាពម្រសពដៀងជាក់ោក់ពៅកែុងសាច់ពរឿង ក្លរពរៀបចាំ បរសិាា ន្ រូបភាព សាា ន្ភាព 
ម្រពឹរតិក្លរែ៍ ម្របពភទរួសណមោង ម្របធាន្បទ អារមមែ៍ ន្ងិបរយិាក្លស?  

២. ពពលពមីលភាពយន្តទាាំងមូល  
ក. សាំែួរជាក់ោក់ទាក់ទងន្ឹងណសែភាពយន្ត  
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ពោលបាំែង៖  សិសែយល់ពីរឧបករែ៍រស្តន្តី ន្ិងក្លរអ្ភិវឌ្ឍសមរាភាពរួអ្ងគពដីមបទីាកទ់ាញអារមមែ៍ទ
សែន្ិកជន្។  

សាា រៈ៖  DVD / ភាពយន្តពីអុ្នី្្ឺពែរ ទូរទសែន្៍ ម្រកដាស ន្ងិពមម ថ្ដ   
រយៈពពល៖ ១-២ ពា ង 

ដាំពែីរក្លរ៖  ណចកសាំែួរឱយសិសែមុន្ពពលពមីលណសែភាពយន្ត ពដមីបឱីយពកួពគ្ចូលរមួយា ងសកមមកែុង
ក្លរពមីលណសែភាពយន្ត។ សសិែអាចព្វីក្លរជាម្រកមុ្ាំ ឬម្រកុមរូចៗ ពដីមបពីភិាកាពីគ្ាំន្ិររបស់ពួកពគ្ មុន្ពពលនតល់
ព័រ៌ាន្ម្ររលប់ពៅក្លន្់ម្រកមុ្ាំវញិ។ 

សម្រាយពរឿង / ដាំពែីរពរឿង  
ពិចរ្សលមឹសារដាំបូង៖ ពរីណសែភាពយន្តាន្ពោលបាំែងអ្វី? ពរីគ្ាំន្រិសាំខាន្់អ្វីសលេះណដលបាន្ន្ពិន្ធពចញ

មក? ពរីអ្ែក្ជាទសែន្ិកជន្សម្រាប់ណសែភាពយន្តពន្េះ? ពរីពន្េះជាម្របពភទណសែភាពយន្តអ្វី? 
ពរីសាច់ពរឿងាន្ពោលបាំែងអ្វី? ពរីវាព្វីឱយអារមមែ៍ទសែន្ិកជន្តាន្រឹងណដរឬពទ? ពរីាន្ចាំនុ្ច្

មួយម្ររូវបាន្បពងកីរព ងីពទ? ពរីណសែភាពយន្តពន្េះាន្ពោលបាំែងព្វីឱយទសែន្ិកជន្ពជឿពលីរថ្មល ឬ បុពវ ពែរុ
្មួយណដរឬពទ? 

ពរីាន្កតាត អ្វីសលេះណដលបាន្រមួចាំណែកដលភ់ាពពរិថ្ន្ពរឿងរ ឬ ម្រពឹរតិក្លរែ៍ជាក់ោក់្ មួយពៅកែុងសាច់
ពរឿង? ពរីអ្ែកអាចដកម្រសង់ម្រពរឹតិក្លរែ៍្មយួណដលពមលីពៅដូចជាពរិម្របាកដកែុងកាំ ុងពពលថ្ន្ពរឿងពនេះបាន្
ណដរឬពទ?ប ុណន្តមិន្យកក្លរគ្រិអ្ាំពីអ្រីរក្លល អ្វីណដលមនិ្គ្រួឱយពជឿ ឬ មនិ្សមពែរុនលពនេះពទ? 

ពរីពរឿងពន្េះាន្អ្រាន្័យយា ងដូចពមតចសលេះ? ពរីវាាន្ក្លរចប់ពនតីមចាស់ោសក់្លរចូលសាច់ពរឿង ន្ងិក្លរ
បញ្ចប់ចស់ពរឿង ឬ ពៅតាមដាំពែីរចស់ពរឿង ឬម្ររលប់ពៅម្ររ ប់មក ាន្ទាំនកទ់ាំងោែ  ាន្ភាពទាក់ទាញពៅ
តាមម្រពឹរតក្លរែ៍ណដរពទ? 

ពរីអ្ែកអាចណកលមែណសែភាពយន្តពន្េះបាន្ណដរឬពទ?  
ពរីាន្អ្វីអាចពកីរព ងីពៅកែុងវគ្គមុន្ / វគ្គបនា ប់ ពែរុអ្វី? 
រួសណមោង 
ពរីរួឯកម្ររូវបាន្បង្ហា ញពៅទសែន្ិកជន្យា ងដូចពមតច? ពរអី្ែកោាំម្រទបាន្រកព ញីចាំែុចសាំខាន្់ៗរបស់

រួឯកពៅកែុងសាច់ពរឿងពនេះណដរឬពទ? ពរីពរ័៌ាន្លមែិរអ្វីសលេះណដលម្ររូវបាន្នតល់ពៅកែុងរូបភាពណដលជួយកាំែរ់
បុគ្គលិកលកខែៈរបស់រឯួក? 

ពរីអ្វីសលេះណដលព្វឱីយរួឯករបស់ណសែភាពយន្តគ្ឺម្រសពដៀងោែ ឬសុសោែ ពីអ្ែក?  
ពរីអ្ែក ចូលចរិត / មិន្ចូលចិរតរួ្មួយកែុងពរឿងណដរឬពទ?  
ពរីាន្ រអួ្ងគ្  ម្រសពដៀងោែ  ដូចជា “ម្របពភទ” ន្ងិឧទាែរែ៍ កែុងពរឿង ដូចជា វរីៈបុរសណបបឯពក្ល វរី

បុរសណបបឯករាជយ រួម្របឆ្ាំងន្ងឹវវីបុរស ឧម្រកិដឋជន្ ឧម្រកដិឋជន្អ្ែកាន្ ឬជាមនុ្សែអាម្រកកព់ឃារពៅ ឬជាម្របពភទស្តសតី
្មមតាណដលជាាត យ ភរយិា ឬអ្ែកលួងពោម? 

ពរីក្លពរសីរួអ្ងគម្ររូវបាន្ពគ្គ្ិរទុកជាមុន្ណដរឬពទ?  
ពរីម្របពភទថ្ន្ក្លរសណមោររបសត់ារារូបពន្េះដូចតារាពនែងៗឬពទ?  
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ពរីអ្រតចររិរបស់តារាពន្េះ ដូចតាមក្លររ ាំពឹងទុករបស់ទសែន្កិជន្ពដាយណនែកពលរីួអ្ងគមុន្ៗ ណដរឬពទ? ឬពរី
តារាពន្េះកាំពុងពលងនាុយពតីារាមុន្ឬយា ង្?  

ពរីភាពទាកទ់ាញរបស់តារាពន្េះាន្ឥទធិពលពលីម្របរកិមមរបស់ទសែន្ិកជន្ណដលឬពទ? 
ម្របធាន្បទ 
ពរីណសែភាពយន្តពន្េះាន្ម្របធាន្បទអ្វសីលេះ?  
ពរីម្របធាន្បទទាាំងពន្េះទាក់ទងន្ឹងពរឿងតា ល់សលួន្របស់អ្ែកយា ងដូចពមតច?  
ពរីណសែភាពយន្តបង្ហា ញពីម្របធាន្បទយា ងដូចពមតច?  
ពរីម្របធាន្បទ ន្ងិបពចចកពទសអ្វី ណដលបាន្បង្ហា ញកែងពរឿងពន្េះណដលអ្ែក ធាល ប់បាន្សិកាពអី្រាបទពនែង

ពទៀរមុន្មក? ពរីាន្លកខែៈដូចោែ ឬសុសោែ យា ងដូចពមតច?  
ពរីណសែភាពយន្តបាន្តល ស់បតូរគ្ាំន្ិររបសអ់្ែក / បញ្ា ម្របឈម្មួយណដលអ្ែកាន្ពមុីន្មក? 
រស្តន្តី 
ពរីរស្តន្តីបពងករី បរយិាក្លស អារមមែ៍ ន្ិងឆ្កមួយយា ងដូចពមតច?  
ពរីរស្តន្តីបង្ហា ញពីលកខែៈរបស់រួអ្ងគណដរឬពទ?  
ពរីរស្តន្តីកាំែរ ់ឬបញ្ជ ក់ពីរអួ្ងគ ឬរមួចាំណែកដលក់្លរពលងពសីច ឬអារមមែ៍ភ័យខាល ចណដរឬពទ? 
 
ស. សកមមភាពណសវងយល់ពីពរឿង 
វរាុបាំែង៖ ពដីមបឱីយសសិែអ្ភិវឌ្ឍសមរាភាពយលដ់ឹងន្ងិពាករែ៍ម្រពកឹ្លរែ៍កែុងពរឿង។ 
សាា រៈ៖  DVD / ភាពយន្តបាន្ពីអុ្ីន្្ឺពែរ ទូរទសែន្៍ ម្រកដាស ន្ងិពមម ថ្ដ  
រយៈពពល៖ ១-២ ពា ង  
ដាំពែីរក្លរ៖ ណចកសាំែួរឱយសិសែមុន្ពពលពមីលណសែភាពយន្ត ដូពចែេះពួកពគ្ចូលរមួយា ងសកមមកែុងក្លរ

ពមីលភាពយន្ត។ សសិែអាចព្វីក្លរជា ម្រកុម្ាំ ឬ ម្រកុមរូចៗ ពដីមបពីិភាកាពីគ្ាំន្រិរបសព់ួកពគ្មុន្ពពលព័រ ៌ាន្ម្ររ
 ប់ពៅក្លន្ក់លឹបវញិ។ សកមមភាពទាាំងពន្េះអាចព្វី បនា ប់ពពីមីលណសែភាពយន្ត ឬ កាំ ុង ពពលលពមីលពរឿងកប៏ាន្។ 

 
សកមមភាពណសវងយល់ 
សិសែទទួលបាន្រូបភាពថ្ន្រអួ្ងគពៅកែុងណសែភាពយន្ត។ ពួកពគ្ម្ររូវដាក់ពឈាម េះរួអ្ងគពនេះ ន្ិងកាំែររ់ួនទី

របស់ពួកពគ្។ 
ម្រគ្ូពរៀបចាំក្លរពិពែ៌នអ្ាំពរីួអ្ងគសាំខាន្់ៗជាមុន្ពែយីអាន្វាពចញ / នតល់ដល់សសិែ។ សសិែសាោ ប់ / អាន្

ក្លរពិពែ៌នពែយីម្ររូវដាក់ពឈាម េះរួអ្ងគ។ 
ម្រគ្ូពរៀបចាំម្រពឹរតិក្លរែ៍សាំខាន្់ៗមួយចាំន្នួ្ណដលបាន្ពកីរព ងីពៅកែុងណសែភាពយន្ត។ ម្រពឹរតកិ្លរែ៍ទាាំងពន្េះម្ររូវ

បាន្នតល់ពៅឱយសសិែកែុងលាំដាប់មិន្ម្ររមឹម្ររូវ ពែយីសិសែម្ររូវពាយាមពរៀបលាំដាប់លាំពដាយថ្ន្ពរឿងទាាំងពន្េះឱយបាន្
ម្ររឹមម្ររូវបាន្សាច់ពរឿង។ 

ម្រគ្ូពម្ររៀមក្លរពរៀបរាប់មយួចាំន្នួ្អ្ាំពីឈុរទាាំងពន្េះ។ ក្លរពរៀបរាប់ទាាំងពន្េះ សលេះជាក្លរពិរ ពែយីសលេះពទៀរមិន្ពិ
រ។ សិសែម្ររូវកាំែរ់ថា ពរិ ឬមិន្ពរិ រចួណករម្រមូវ។ 
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បនា ប់ពីពមលីណសែភាពយន្តរចួ សិសែពឆលីយសាំែួរណដលអាចយល់បាន្ជាពម្រចីន្ (ពរីអ្ែក្ កណន្លង្ 
ពពល្ ពែរុអ្វី រពបៀប្។ ល។ ) ណដលម្រគ្ូបាន្ពរៀបចាំ។  

សិសែទទួលបាន្ក្លរសពងខបថ្ន្ណសែភាពយន្តណដលាន្ចពនល េះម្របពោង / មនិ្ពពញពលញ។ សិសែម្ររូវបាំពពញ
ចពនល េះ / ចពនល េះម្របពោងពដាយពាកយម្ររឹមម្ររូវ។ ម្រគ្អូាចពម្រជសីពរសីបង្ហា ញរួណដលបាន្បារ់សលេះៗដលស់ិសែឬអ្នុ្ញ្ញ រ
ឱយពួកពគ្ព្វកី្លរង្ហរពដាយោម ន្ជាំន្ួយពីម្រគ្កូ៏បាន្។ 

សិសែរចនណមកធាងម្រគ្ួសារ ឬប ត្ ញទាំនកទ់ាំន្ងពដីមបបីង្ហា ញពីលកខែៈណដលរួអ្ងគាន្ទាំនកទ់ាំន្ង / 
ភាជ ប់ោែ ។  

សិសែរចនតា ាំងរូបភាពសម្រាប់រួមួយណដលពរៀបរាបល់ាំអ្ិរអ្ាំពីពួកពគ្ដូចជា រូបរាង បុគ្គលកិលកខែៈ ក្លរ
ចូលចិរត / ក្លរមិន្ចូលចរិត។ ល។  

សិសែពដីររួ ន្ិងព្វសីកមមភាពសាំខាន្់ៗពដមីបមី្របាប់ដាំពែីរពរឿង។ ពរឿងពន្េះក៏អាចព្វីរា្ំ ងបាន្តាមរយៈ 
របាាំ សិលបៈ របាាំម្រតាប់តាម ។ល។ 

សិសែសរពសរសពងខបពរឿង។ ពកួពគ្ម្ររូវសរពសរពដាយពម្របីណរ ៥ បនា រ់ ១០ ពាកយ ៣០ វនិទី។ ល។ 
សិសែពងកីរ ឬ រចនឈុរសលី - ពម្របៀបព្ៀបសាែ ថ្ដរបសព់ួកពគ្ជាមួយឈុរសលីរបស់ពរឿង  
សិសែសពងខបសាច់ពរឿង ណរមយួឃាល  ពីរឃាល  ឬក៏ក្លរស់ាច់ពរឿងមិន្ឱយពលីសពីម្របាាំមួយពាកយពទ។  
 
សកមមភាពពាករែ៍  
ម្រគ្ូបញ្ឈប់ណសែភាពយន្តពៅចាំែុចមួយកែុងពរឿង។ សិសែពមលី ពីរ បឈុីរបនា ប់ពែយីម្រគ្បូិទសាំព ងពរឿ

ង។ ពៅកែុងម្រកុម ឬជាលកខែៈបុគ្គល ពួកពគ្ម្ររូវសរពសរក្លរសន្ាន / ពពិែ៌នអ្ាំពអី្វីណដលកាំពុងពកីរព ងី។ ពួកពគ្
អាចពម្របៀបព្ៀបក្លរង្ហររបសព់ួកពគ្ជាមយួអ្ែកដថ្ទ ពែយីបនា ប់មក ពមីលឈុរឆ្កជាមួយន្ឹងសពមលងពដីមបពីមីល
ថាពរីន្រ្ាែ ក់ម្ររឹមម្ររូវ។ 

ម្រគ្ូបញ្ឈប់ណសែភាពយន្តពៅចាំែុចមួយកែុងពរឿង។ សិសែព្វកី្លរពរៀងៗសលួន្ ឬ ជាម្រកុមរូចៗ ពដីមបពីាករែ៍ពី
អ្វីណដលន្ងឹពកីរព ងីបនា ប។់ ពួកពគ្គ្ួរណរអាចនតល់នូ្វភាពម្ររឹមម្ររូវសម្រាប់ក្លរពាករែ៍របស់ពួកពគ្។ បនា បម់ក
សិសែបន្តពមីលណសែភាពយន្តពដីមបពីមីលថាពរីន្រ្ាែ ក់ម្ររមឹម្ររូវ។ 

 
គ្. ពមីលឈុរសលីៗ  
វរាុបាំែង៖ ពដីមបឱីយសសិែអ្ភិវឌ្ឍសមរាភាពយលដ់ឹងន្ងិពាករែ៍។  
សាា រៈ៖ ភាពយន្តទូរទសែន្៍ម្រកដាសន្ងិពមម ថ្ដ  
រយៈពពល៖ ១-២ ពា ង 
ដាំពែីរក្លរ៖ សកមមភាពទាាំងពន្េះអាចពកីរព ងីបនា បព់ីពមលីឈុរសលីថ្ន្ណសែភាពយន្ត។ មយួឈុរម្ររូវ

ចកណ់ររយៈពពល១៥ នទី ឬអាម្រស័យពលីម្រគ្។ូ ណចកសាំែួរពៅសិសែ មុន្ពពលពមីលណសែភាពយន្ត ពដីមបឱីយពកួពគ្
ចូលរមួយា ងសកមមកែុងក្លរពមលីណសែភាពយន្ត។ សិសែអាចព្វីក្លរជាម្រកុម្ាំ ឬ ម្រកមុរូចៗ ពដីមបពីិភាកាពីគ្ាំន្រិរបស់
ពួកពគ្មុន្ពពលនតល់ពរ័៌ាន្ម្ររលប់ពៅក្លន្់កលបឹវញិ។ សិសែអាចសរពសរចពមលីយរបស់ពួកពគ្ ឬពិភាកាពដាយតា ល់
ារ់ក៏បាន្។ 



ឯកសារណែនាំសម្រាប់កលឹបភាពយន្ត 

 24 

សកមមភាពពាករែ៍  
សិសែពមលី លបីមយួណដលបិទសាំព ង។ ពៅកែុងម្រកុម ឬជាលកខែៈបុគ្គល សិសែម្ររូវសរពសរក្លរសន្ាន / 

ពិពែ៌នអ្ាំពអី្វីណដលកាំពុងពករីព ងី។ ពួកពគ្អាចពម្របៀបព្ៀបក្លរង្ហររបសព់ួកពគ្ជាមួយអ្ែកដថ្ទ ពែយី បនា ប់មក
ពមីលណសែភាពយន្តជាមួយសពមលងពដីមបពីមលីថាពរនី្រ្ាែ ក់ម្ររឹមម្ររូវ។ 

សិសែពមលី លបីសលីពែយីព្វីក្លរពរៀងៗសលួន្ ឬ ជាម្រកុមរូចៗ ពដីមបពីាករែ៍ពអី្វីណដលន្ឹងពករីព ងីបនា ប់។ 
ពួកពគ្អាចណកសម្រមលួសម្រាបក់្លរពាករែ៍របស់ពកួពគ្។ បនា ប់មកន្ិសែរិន្ឹងពមលីឈុរបនា ប់ពដីមបពីមីលថាពរី
ន្រ្ាែ ក់ម្ររឹមម្ររូវ។ 

ពដាយមិន្ម្របាប់ពីចាំែងពជីងពរឿង សិសែពមលីឈុរសលីមួយណដលម្ររូវបាន្ងរតាាំងពីដាំបូងថ្ន្ណសែភាពយន្ត។ 
ពួកពគ្ពាយាមទាយថា ពរមី្របជាជន្ជាន្រ្ / ពដីររួជាអ្វ។ី សសិែអាចបង្ហា ញអ្ាំពីទសែន្ៈ / ក្លរសន្ែដិាឋ ន្របស់ពួក
ពគ្។ 

សិសែពមលីឈុរចុងពម្រក្លយថ្ន្ណសែភាពយន្តណដលពួកពគ្មិន្ធាល ប់បាន្ព ញីពីមុន្។ ពួកពគ្ពាយាម
ពាករែ៍ / ទាញសមមរិកមម អ្ាំពីអ្វីណដលបាន្ពកីរព ងីរចួពែយី។ ពួកពគ្អាចបង្ហា ញអ្ាំពទីសែន្ៈរបស់ពកួពគ្បា
ន្។ បនា ប់មកសសិែពមីលណសែភាពយន្តតាាំងពីដាំបូងពដមីបពីិន្រិយពមីលថាពរីពែរុនលរបសព់ួកពគ្ម្ររឹមម្ររូវឬអ្រ់។ 

សិសែពមលីឈុរសលីថ្ន្ណសែភាពយន្តណដលពួកពគ្មិន្ធាល បប់ាន្ព ញី (ពន្េះអាចរកបាន្យា ងង្ហយម្រសួលពៅ
ពល ីYoutube)។ បនា បម់កពកួពគ្ពាយាមទាយថាណសែភាពយន្តពន្េះន្ិយាយអ្ាំពីអ្វ។ី ពួកពគ្អាចពមលីណសែភាពយន្ត
ទាាំងមូលពដីមបពីមលីថាពួកពគ្ម្ររឹមម្ររូវណដឬពទ។ 

ក្លរណសវងយល់  
សិសែពមលីឈុរសលីៗរយៈពពល ១៥ នទី។ ម្រគ្ូបាន្ពរៀបចាំម្រពឹរតិក្លរែ៍សាំខាន្់ៗមួយចាំន្ួន្ណដលពកីរព ងី

ពៅកែុងសាច់ពរឿង។ ម្រពឹរតិក្លរែ៍ទាាំងពន្េះម្ររូវនតល់ពៅឱយសសិែកែុងលាំដាប់មនិ្ម្ររឹមម្ររូវ ពែយីពួកពគ្ម្ររូវ ពរៀប ឱយម្ររមឹ
ម្ររូវតាមលាំដាប់ណដលពកីរព ងីពៅកែុងណសែភាពយន្ត។ 

សិសែពមលីឈុរសលីរយៈពពល ១៥ នទ។ី ម្រគ្ូបាន្ពរៀបចាំលបេះមួយចាំន្ួន្អ្ាំពីឈុរសលីពន្េះ ពដាយលបេះសលេះពរិ 
ន្ិងសលេះពទៀរមនិ្ពិរ។ សសិែម្ររូវកាំែរ់ថាលបេះ្ពិរ ន្ងិណកសម្រមលួលបេះ្មិន្ពរិ។ 

បនា ប់ពីពមលីឈុរសលីរយៈពពល ១៥ នទី សសិែពឆលីយសាំែួរយល់ដឹងពនែងៗ (ពរីអ្ែក្ កណន្លង្ 
ពពល្ ពែរុអ្វី រពបៀប្?) ណដលម្រគ្ូបាន្ពរៀបចាំ។  

បនា ប់ពីពមលីឈុរសលីរយៈពពល ១៥ នទី សសិែទទលួបាន្ក្លរសពងខបសាច់ពរឿងណដលសវេះចពនល េះទពទ / 
ចពនល េះម្របពោង។ សិសែម្ររូវបាំពពញចពនល េះទាាំងពនេះពដាយពាកយណដលម្ររមឹម្ររូវ។ ម្រគ្ូអាចបង្ហា ញចពមលយីម្ររឹមម្ររូវសលេះៗ
ពៅសិសែ ឬឱយសសិែព្វីពដាយសលួន្ឯង។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៨៖ ម្ត្ិប្បត្ិក្សម្មណៅនឹងបសសភាពយនត 
វរាុបាំែង៖  សិសែអ្ភិវឌ្ឍសមរាភាពថ្ចែម្របឌ្ិរ ក្លរន្ពិន្ធ ន្ងិក្លរនលិរណសែភាពយន្តរបស់ពកួពគ្តា

ល់។  
សាា រ៖   DVD / ក្លរទាញភាពយន្តពីអុ្នី្្ឺពែរ ទូរទសែន្៍ ម្រកដាស ន្ិងពមម ថ្ដ  
រយៈពពល៖  ១-២ ពា ង  
ដាំពែីរក្លរ៖  សកមមភាពទាាំងពន្េះអាចពកីរព ងីបនា បព់ីពមលីណសែភាពយន្តទាាំងមូល ឬឈុរសល។ី ឈុរ

សលី ណដល លែបាំនុរគ្ឺរយៈពពល ១៥ នទី ប ុណន្តក៏អាម្រស័យពលកី្លរ សពម្រមចចិរតចុងពម្រក្លយរបស់ ម្រគ្ ូនងណដរ។  
ក្លរពរៀបចាំសកមមភាពសិសែមុន្ពពលពមលីណសែភាពយន្ត ពដមីបឱីយពួកពគ្ចូលរមួយា ងសកមមកែុងក្លរពមលីពរឿ

ង។ សិសែអាចព្វីក្លរជាម្រកមុ្ាំ ឬ ម្រកមុរូចៗ មុន្ពពលនោលព់័រ៌ាន្ម្ររលប់ពៅកលឹបវញិ។ 
១. សាំពែរថ្ចែម្របឌ្ិរ  
សិសែពម្រជីសពរសីឈុរឆ្កពីណសែភាពយន្ត ពែយីសរពសរអ្វីណដលពួកពគ្ន្ឹងព្វីកែុងសាា ន្ភាពដូចោែ ពនេះ។  
សិសែសរពសរពីក្លរសាា ស៍ម្របឌ្ិរមួយ ជាមួយរួអ្ងគ រួសណមតង ឬអ្ែកដឹកនាំពរឿង ។ 
សិសែសរពសររបាយក្លរែ៍ឱយសាោពីរសួណមោង្មយួ។  
សិសែសរពសរអ្រាបទក្លណសរណបបម្រសពមលីម្រសថ្មណដលពរៀបរាប់លមែិរពីម្រពឹរតិក្លរែ៍ណដលបាន្បង្ហា ញកែុង 

ពរឿង។  
សិសែសរពសរកាំែរ់ពែរុសោពីីលកខែៈរមួរបសរ់ួសណមោង្ាែ ក។់  
សិសែសរពសរសាំបុម្ររពៅរសួណមោង្ាែ ក់ពដីមបនីតលដ់ាំបូនម ន្ ឬម្របាបព់ីអ្វីណដលពួកពគ្គ្ួរព្វី។ ល។  
សិសែសរពសរសាំបុម្ររមួយពរីសួណមោង្ាែ ក់ ពៅមនុ្សែាែ ក់ពទៀរ មិន្ណមន្ជារួកែុងពរឿង។  
សិសែបពងករីម្របវរតិរូប ន្ិងអ្រតសញ្ញ ែរបសរ់ួអ្ងគ្ ាែ ក។់  
សិសែសរពសរពសចកតីបញ្ចប់ថ្ន្ណសែពរឿងភាពយន្តព ងីវញិ។  
២. ក្លរន្ពិន្ធណបបក្លរពិរ / ក្លរន្ិពន្ធណបបបកម្រសាយវនិ្ចិឆ័យ 
សិសែសរពសរម្របវរតិរូប / អ្រាបទរបស់នលិរករណសែភាពយន្តណសមរដ៏លបលីាញាែ ក។់  
សិសែសរពសរអ្រាបទក្លរណសរបកម្រសាយវនិ្ិចឆ័យអ្ាំពីណសែភាពយន្តណដលពួកពគ្បាន្ព ញីពៅកែុងកលឹ

បភាពយន្ត ពរាងភាពយន្ត ទូរទសែន្។៍ល។  
 

៣. គ្ពម្រាងណបបសិលបៈ  
សិសែរចនតា ាំងរូបភាពនាយពាែិជជកមមអ្ាំពីណសែភាពយន្តណដលពួកពគ្បាន្ពមីល។  
សិសែន្ិយាយសាចព់រឿងព ងីវញិតាមរយៈក្លរគូ្រូបភាព(តា ាំងពរឿង) ។  
សិសែបពងករីគ្ាំនូ្រជីវចលតា លស់លួន្ ពដាយពម្របីរូបចងណសែ Thaumatrope ឬ ម្រសពាល អាយ ង។ ពួកពគ្អាច

ពម្របីពរឿងពម្រពងន្ិទាន្ណសមរ ឬ ម្រពរឹតិក្លរែ៍ជីវរិពរិ ជាមូលដាឋ ន្ម្រគ្ឹេះថ្ន្សាច់ពរឿង។   
សម្រាប់ Thaumatrop សូមចូលពគ្ែទាំព័រពន្េះ https://www.youtube.com/watch?v=vypEOfWjzv8 

៤. ពោខ ន្  

https://www.youtube.com/watch?v=vypEOfWjzv8
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សិសែពរសីរអួ្ងគ្ មួយពចញពីពសៀវពៅ ពដមីបសីណមតង (ពដាយមិន្ន្យិាយ)។ សិសែដថ្ទពទៀរម្ររូវទាយ
ថាពរីរួអ្ងគពន្េះជាអ្វី ពែយីពន្យល់ពីពែរុនលរបស់ពកួពគ្នង។ 

សិសែព្វសីកមមភាព្មមតា / សកមមភាពជាកោក់្ មួយរបស់រួអ្ងគាែ ក។់  
សិសែសណមោងឈុរឆ្ក្មយួពីណសែភាពយន្ត / ជីវរិពិរ (អាចពម្របីពឈ ី/ ពម្រសាមរុកកតា) ។  
 
៥. ក្លរនលិរណសែភាពយន្ត  
សិសែបពងករីណសែភាពយន្តណដលពួកពគ្បាន្ពមលីពដាយសលួន្ឯង ពដាយពម្របទូីរស័ពាថ្ដ / កុាំពយូទ័របន្ាេះពសតីង។  
សិសែន្ពិន្ធ ដកឹនាំ ន្ងិសណមោងពដាយតា ល ់ពដីមបនីលិរណសែភាពយន្តពដមី ពដាយពម្របទូីរសព័ាថ្ដ / កុាំពយូទ័រ

បន្ាេះពសតីង។  
សិសែណរងបទពភលង / ចពម្រមៀងសម្រាប់ណសែភាពយន្ត។  


