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១. សនទិានភាព 
ឯកសារន េះនរៀបចំន ើងន ើម្បើជួយសសិសម្ធ្យម្សិកាកនុងការនរៀបចកំលឹប  ងិផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ពកួនេ

ចូលរមួ្សកម្មភាពកលឹប ិព ធម្របកបនោយភាពច្ចនម្របឌតិ។ ឱកាសទងំអស់ន េះា បំណងផ្តល ូ់វបរយិាកាស
សិកា លស់ិសស ដ លម្ិ ទ ់ា ការអភិវឌឍដផ្នកបណិំ សំនណរលអនៅន ើយ។ បញ្ហា ទងំន េះរមួ្ា កងវេះ
ខាតេំរូសំនណរលអៗ  អនក ិព ធេំរូ  ិងបនចេកនេសសំនណរដ លនតត តនលើខ្លឹម្សារជាងនតត តដតនៅនលើអកខរាវរុិេធ 
 ិងនវយាករណ៍ដតម្ួយដផ្នក។ នេនជឿជាក់ថាបរយិាកាសអបរ់នំៅកនុងសាលានរៀ ដបបន េះ ម្ិ សូវនធ្វើឱយសិសសា 
ការចាប់អារម្មណ៍នលើការអភិវឌឍបំណិ សរនសរនេ។ ការបនងកើតកលឹប ិព ធេឺជាវធិ្ើម្ួយន្លើយតប ឹងបញ្ហា ខាងនលើ
ទងំន េះ។ នេតុន េះនេើយ កលឹបន េះា គាលបណំងជួយនលើកេឹកចិតតសិសសឱយា ការសរនសរកនុងបរយិាកាស
វជិជា ។ នេេួរដតនលើកេឹកចតិត  ិងជំរុញសាជកិកលឹបទងំអស់ឱយនចេះពិភាកាពើសំនណររបស់ពួកនេម្របកបនោយ
ការសាា ប  ដ លខុ្សពើការវាយតច្ម្លតាម្េាល ប់ធ្ម្មតានៅកនុងថាន ក់នរៀ ។ ការផ្តល់ពត័ា៌ ម្រត បេ់ួរនធ្វើន ើង
នោយម្ិតតភកតិ  ិងម្រេ ូឹក កំលបឹ ដ លចុងនម្រកាយ ងឹជួយឱយសិសសនចេះសវ័យវាយតច្ម្លនោយខ្លួ ឯង។ សកម្មភាព
កលឹបសិកាក៏ ឹងជួយគាមំ្រេ ផ្តល់តច្ម្ល ល់សំនណររបស់សសិសតាម្រយៈការន េះពុម្ពសាន ច្ សំនណរ ការនរៀបចកំម្មវធិ្ើ
ម្របកួតម្របដជង  ងិការដសវងរកការន េះពុម្ពតាម្សារព័ត៌ា   ិងេិ  ុបបវតត។ិ ជាចុងនម្រកាយ កលឹបន េះ ងឹបងកបរ ិ
យាកាសសបាយរ ើករាយ លស់ិសសកនុងការ ិព ធ ូវអវើដ លេួរឱយចាប់អារម្មណ៍ ូចជា នរឿងម្របនលាម្នលាកថ្មើៗ 
ការពិភាកាឱយតច្ម្លអណំា ជាម្ួយម្ិតតភកតិ  ិងា ឱកាសជួបជាម្ួយអនក ិព ធនៅកនុងម្របនេសកម្ពុជា។ នេ
សងឃមឹ្ថា ឱកាសនរៀ សូម្រតបដ ាម្ទងំន េះ ឹងនធ្វើឱយការនរៀ កា ់ដតេួរឱយចាប់អារម្មណ៍ម្រសបតាម្បញ្ញតតេូិនៅច្ 
កម្មវធិ្ើសាលាកុារនម្ម្រតើ។  
 
២. លទ្ធផលសកិ្សា 
   ២.១. វតាុបំណង 

តាម្រយៈការពភិាកាបញ្ហា ពាក់ព័ ធខាងនលើ សកម្មភាពកលឹប ិព ធា វតាុបណំង ូចខាងនម្រកាម្៖ 
• សិសសា ឱកាសបដ ាម្ន ើម្បើអភិវឌឍបណិំ សរនសរនម្រកាម្បរយិាកាសដបបសាា ប  នោយគាម  ការសតើ

បន ោ ស  ងិេំរាម្កំដេង។  
• ម្រេ ូឹក កំលបឹអាចនម្របើឯកសារន េះន ើម្បើជួយសសិសឱយនចេះនរៀបចំសកម្មភាព ដ លផ្តលប់រយិាកាសឱយពកួនេ

អភិវឌឍបណិំ សរនសរ។ 
   ២.២ លេធផ្ល 

ន ើម្បើសនម្រម្ច ូវវតាុបណំងខាងនលើ កម្មវធិ្ើម្រតូវអ ុវតតតាម្សកម្មភាព ូចខាងនម្រកាម្ៈ 
• អភិវឌឍយ តការដ ល ឹងជំរុញឱយសិសសពម្រងឹង ូវសម្តាភាពសរនសររបសព់ួកនេ។ 
• បនងកើ ឱកាសសម្រាបស់សិសកនុងការឱយតច្ម្លអំណា របសព់ួកនេ។ 
• ជួយសសិសឱយនចេះពិភាកាពើសនំណរ ការបង្ហា ញម្តិនយាបល់ បនងកើត ូវភាពច្ចនម្របឌិតដ លន ព្ េះនៅរកការ

បនងកើ ចំនណេះ ឹងតោ ល់ខ្លួ ។  
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៣. សម្ភា រៈ 
សាា រៈដ ល  នរៀបរាប់នៅខាងនម្រកាម្ម្ ិទ ់ា ភាពចាស់លាស់នៅន ើយនេ វាអាម្រស័យនលើ

សកម្មភាពដ លសិសសអ ុវតតកលឹប។ 
• ធ្ ធា ឯកសារ (ឧ. នរឿងម្របនលាម្នលាកេំន ើបៗ ការដណ កំារសរនសរ  ការ ិព ធកណំាពយ ៘) 
• សាា រៈនរៀ សូម្រត ប ិក នសៀវនៅកំណត់ម្រតាម្របចាចំ្ថ្ៃ/នសៀវនៅសរនសរ 
• ថ្វកិាកលឹបច ំួ  ៦០០,០០០ នរៀល នៅ ៨០០,០០០ នរៀល ន ើម្បើសម្រម្បសម្រម្លួសកម្មភាពដ ល  នម្រជើស

នរ ើស (ឧ. េសស កិចេមូ្លោា   ការថ្តចម្លងឯកសារឱយសិសស៘) 
• ម្រ ក់ឧបតាម្ាសម្រាប់ម្រេូ ម្របស ិនបើចា ំច។់  
 
៤. ដំណ ើ រការអនុវត្ត 

  ៤.១. នគាលការណ៍នរៀបចំ 
 ការបនងកើតកលបឹ ិព ធសម្រាប់សសិស ម្រតូវអ ុវតតតាម្នគាលការណ៍សខំា ់ៗម្យួចំ  ួ ដ លា ព យល់ ូច
ខាងនម្រកាម្៖ 

៤.១.១ ការសម័ម្រេចិតត 
  ការចូលរមួ្កនុងកលបឹ ិព ធ ម្ ិដម្ សម្រាប់សិសសម្រេប់គាន ន េះនេ នេើយអនកសម្រម្បសម្រម្លួសាលានរៀ 
ទងំអស់ម្រតូវយល់ថា ម្ិ ា ការបងខិតបងខសំិសសឱយចូលរមួ្កនុងកលបឹន េះដ រ។ ពួកនេអាចា ចណំាប់អារម្មណ៍
នលើកលឹបនផ្សងៗនេៀតដ រ នេើយទងំអស់ន េះេួរអ ុវតតតាម្បញ្ញតតិច្ សាលាកុារនម្ម្រតើ។ ឧទេរណ៍ ការនរៀបចកំលឹ
ប ិព ធអាចម្រតូវ  នធ្វើន ើង នៅនពលដតម្ួយដ លកលឹបនផ្សងនេៀតកំពុងម្រតូវ  បនងកើតន ើង នពាលេឺម្របដេលជា
ា ម្រេណូាាន ក់កពុំងដតបនងកើតកលឹបសម្រាប់មុ្ខ្វជិាជ នផ្សងៗនេៀតដ រ  ូចជាកលឹបម្របវតតសិាស្តសត ឬកលឹបសិលបេះ។ សសិស
ម្រតូវ  អ ុញ្ហញ តឱយនម្រជើសនរ ើសនោយខ្លួ ឯង ូវម្របនភេមុ្ខ្វជិាជ ដ លពកួនេចងស់ិកាសុើជនម្រៅ  ិងសនម្រម្ចថានតើ
ពួកនេា នពលនវលា  ិងចណំាប់អារម្មណ៍យា៉ា ងណាកនុងការចូលរមួ្កលឹបន េះ។  
 ម្រសន ៀងគាន ន េះដ រ នលាកម្រេ ូ អនកម្រេមូ្ិ ម្រតូវបងខំចាតត់ាងំឱយនរៀបចំ ឹក កំលឹបន េះនេ។ នសចកតើនពញចតិត 
 ិងការចាប់រម្មណ៍របស់ម្រេចូំនពាេះការ ពិ ធ ជាម្របការចា ំច់ណាស់កនុងការឈា នៅ ល់ភាពនជាេជ័យរបស់កលឹ
ប។ នេើយនយើងេួរេតិថានសចកតើនពញចិតតន េះពិ ក ងឹធា ថាេេួល   ម្របសិ នបើបងខំម្រេូឱយអ ុវតត
សកម្មភាពន េះ។ ម្រពម្ជាម្យួគាន ន េះដ រ ម្រេសូម័ម្រេចតិតអាចចំណាយនពលតោ ល់ខ្លួ របស់ពួកនេ ន ើម្បើនធ្វើដផ្ ការ
សកម្មភាពជាម្យួសិសស ូចជា ការចូលរមួ្ម្របជុំនម្រៅនា៉ា ងសិកា  ងិកនុងសកម្មភាពេសស កិចេមូ្លោា  ។ សាលា
នរៀ ម្រតូវពិចារណានលើដបបបេច្ ការផ្តល់ម្រ ក់ឧបតាម្ា ល់ម្រេូបនម្រងៀ  ដ លា លកខណម្រសន ៀងគាន នៅ ឹង
េម្រម្ង់ថ្វកិាសកម្មភាពនផ្សងៗនេៀត ូចជា ការបំប៉ា សសិសនរៀ យតឺ  ងិកម្មវធិ្ើនេេកចិេជាន ើម្។ 

៤.១.២ េំេ ំ
កលឹប ិព ធន េះា ភាពង្ហយម្រសួលកនុងការម្រេប់ម្រេង នពលនធ្វើកនុងសាលានរៀ ដតម្យួ នោយសារសិសស ិង

ម្រេូទងំអស់សាិតនៅកដ លងជាម្ួយគាន ។ កនុងករណើ ខ្លេះសាលានរៀ ម្ួយចំ  ួ ដ លនៅដកបរគាន កនុងតបំ ់នគាលនៅក៏
អាចចូលរមួ្កនុងកលឹប ពិ ធន េះ  ដ រ។ កនុងករណើ ន េះសាលានរៀ ម្ធ្យម្សិកាធ្ ធា  ន ើរតួជាអនកសម្រម្បសម្រម្ួ
ល។ ម្របស ិនបើា សាលានរៀ ម្ួយចំ  ួកំពុងអ ុវតតកលឹប ិព ធ  យកសាលាទងំអស់ដ លពាក់ព ័ធអាច
សនម្រម្ចចតិតោកធ់្ ធា រមួ្គាន នធ្វើសកម្មភាព ូចជា េសស កិចេសិកា ពិព័រណ៍សាន ច្ សំនណរ។ល។ ការអ ុវតត
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សកម្មភាពរមួ្គាន ា អតាម្របនយាជ ៍ម្ួយចំ ួ  ូចជា ការនធ្វើសកម្មភាពជា ់គាន ជាពិនសសករណើ  ំនណើ រេសស 
កិចេសិកា។ នទេះបើជាយា៉ា ងណាក៏នោយការសម្រម្បសម្រម្លួកនុងកម្រម្ិតន េះ នពលខ្លេះអាចជួបបញ្ហា ម្របឈម្ម្ួយចំ
 ួ ។  យកសាលាដ លពាក់ព័ ធេួរពិ ិតយនម្ើលកម្រម្ិតចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរមួ្កនុងកលបឹ ិព ធតាម្សាលានរៀ  
ចាៃ យរវាងសាលានរៀ   ិងការនពញចិតតរបស់ម្រេ ូឹក នំៅនពលសនម្រម្ចចតិតថា នតើម្រតូវនរៀបចំកលឹបរមួ្គាន  ឬនធ្វើោច់
នោយដ កពើគាន ។ កនុងការអ ុវតតសកម្មភាពរមួ្គាន  ម្រតូវចាត់ដចងថ្វកិាម្ួយច ំួ ដ លចា ំច់សម្រាប់នធ្វើ ំនណើ រ
សម្រម្បសម្រម្ួលកិចេម្របជុអំ តរសាលានរៀ ។  

៤.១.៣ កម្រមិ្តថាន ក់នគាលនៅ 
  ការចូលរមួ្នៅកនុងកលបឹ ិព ធ េជឺាសកម្មភាពម្យួដ លា ភាពលអម្របនសើរ េួរនម្រជើសនរ ើសសិសសដ លា 
ភាពនពញវយ័។ នៅនពលសាលាា បេពិនសាធ្ ៍នម្រចើ កនុងការនរៀបចំកលបឹន េះនេើយ ម្រេូម្របដេលជាអាចនធ្វើការ
សាកលបងនរៀបចំ សកម្មភាពទងំឡាយដ លសម្ម្រសបនៅអាយុរបសស់ិសស។ នទេះជាយា៉ា ងក៏នោយ ជាជំហ  
 ំបូងនេ  ដណ ថំាកលបឹ ិព ធ នតត តនៅនលើសសិសថាន ក់េើ ៨ ឬេើ ៩ អាម្រស័យនៅនលើលេធភាពរបស់ម្រេូដ លចាប់
អារម្មណ៍កនុងការនធ្វើការជាម្ួយសិសស។  

៤.១.៤ ការវាយតច្ម្លចំណាប់អារម្មណ៍សិសស  ិងការតម្រម្ង់េិស 
 ការសនម្រម្ចចតិតរបសស់ិសសកនុងការចូលរមួ្កលឹប េួរដតដផ្អកនលើការផ្តលព់័ត៌ា ចាសល់ាស់ជាមុ្ ។ កនុង
ការវាយតច្ម្លចណំាប់អារម្មណ៍របស់សសិសចូលរមួ្កនុងកលឹប ជា ំបូងម្រេមូ្រតូវផ្តល ូ់វព័តា៌ ដណ ថំា នតើកលបឹន េះេឺ
ជាអវើ។ ការតម្រម្ង់េសិន េះអាចនធ្វើន ើងតាម្រយៈការព យលត់ោ ល់ាតត់ាម្ថាន ក់ ឬការព យល់ជាលាយកខណ៍អកសរ
ដ លបិេផ្ាយជាសាធារណៈ ឬនរៀបចំទងំពើរក៏  ។ ចណុំចម្ួយចំ  ួដ លម្រតូវនលើកន ើងនៅកនុងការដណ  ំ
េួររមួ្បញ្េូល ូវចណុំចសំខា ់ៗ  ូចខាងនម្រកាម្៖ 

• វតាុ បំណង៖ ផ្តលប់រយិាកាសជាវជិជា   ិងគាម  ការេំរាម្កដំេងចំនពាេះការអភិវឌឍបណិំ សរនសរ។ 
• សកម្មភាព៖ ការចុេះតាម្មូ្លោា   ការសរនសរកណំត់ម្រតាម្របចាចំ្ថ្ៃ ការពិភាកាម្រកុម្អំពើនរឿងម្របនលាម្- 

នលាកេំន ើបៗ ការន េះពុម្ពផ្ាយអតាបេការដសត ការ ិព ធកំណាពយ ៘  
• ការវាយតច្ម្ល៖ ពុំា ការវាយតច្ម្ល ឬការោកព់ិ ោុជាលកខណៈផ្លូវការនេ។ សសិសម្រតូវ  អនញ្ជ ើញឱយនធ្វើ

សកម្មភាព ពើនម្រពាេះពួកនេចង់នធ្វើ ម្ិ ដម្ នោយសារដតនេបងខំន ើយ។  
• ការចូលរមួ្៖ សាសភាពកលឹបចូលរមួ្នោយសម័ម្រេចតិត។  
• ការម្របជុ៖ំ ការម្របជុំេួរនធ្វើនេៀងទត់ (ម្របដេល២ ង/ស ត េ៍) ន ើម្បើពភិាកាដផ្ ការសកម្មភាពដ ល

  នម្រគាងេុក។ ការម្របជុំម្រតូវនធ្វើន ើងនៅនម្រៅនា៉ា ងសិកា ឬនពលសាលាឈបស់ម្រាក។  
ដផ្អកតាម្នសចកតើដណ នំ េះ នយើងម្រតូវសួរសិសសអពំើចណំាប់អារម្មណ៍របស់ពកួនេកនុងការចូលរមួ្កលបឹ 

តាម្រយៈការវាយតច្ម្លកម្រម្តិចណំាប់អារម្មណ៍របស់ពកួនេ។ នៅនពលវាយតច្ម្លចណំាប់អារម្មណ៍របសស់ិសស 
នយើងនម្របើេម្រម្ង់នៅកនុង ឧបសម្ព័ ធេើ១។ េម្រម្ង់ន េះា សារៈម្របនយាជ ៍ ពើនម្រពាេះវា ងឹេបស់ាក ត់ម្ិ ឱយសសិសា 
សាព ធ្ចំនពាេះការ យិាយពាកយម្រពម្ ឬម្ិ ម្រពម្ ជាពិនសសនៅនពលនេនម្ើលន ើញថា សិសសបង្ហា ញ ូវភាពម្ិ 
ចាប់អារម្មណ៍ អាច្លុេះបញ្ហេ ងំន ើញថាម្ិ នគារពម្រេូ។ េុកនពលឱយសិសស ១០ នៅ ១៥ េើ ន ើម្បើពួកនេពិភាកា 
 ិងសនម្រម្ចចិតតមុ្ នពលបំនពញេម្រម្ង់ចណំាបអ់ារម្មណ៍  ងិជូ េម្រម្ង់ន េះម្កឱយម្រេូវញិ។  
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៤.១.៥ ការដបងដចកភារកិចេ 
នៅកនុងការម្របជុំកលឹបនលើក បូំង ម្រេូដ លា ភារកិចេេេួលខុ្សម្រតូវកលឹប ម្រតូវនរៀបចំនម្រជើសនរ ើសសាជិកកលបឹ

ម្ួយចំ  ួន ើម្បើេេួលខុ្សម្រតូវនៅតាម្ភារកចិេ។ ការនម្រជើសនរ ើសន េះ អាចនធ្វើន ើងនោយការន េះន ន្ ត ឬនោយការ
ដម្រសកនលើកច្ ។ តួ េើេឺម្ ិនេៀងទត់នេ រមួ្ា  (១)ម្របធា  (២)អ ុម្របធា   ងិ(៣)េរិញ្ញិក។ ម្របស ិនបើ
ា សសិសនម្រចើ នៅកនុងកលឹប (ឧ. ១៥ ក ់ឬនម្រចើ ជាងន េះ) ចា ំច់ម្រតូវា ម្របធា ម្រកុម្ាន ក់សម្រាប់សាជិក ៣ 
នៅ ៤ ក់។ ការេេលួខុ្សម្រតូវសម្រាបត់ួ េើ ើម្ួយៗ ម្រតវូ  បង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័ ធេើ២។ េំ លួខុ្សម្រតូវ
ទងំន េះម្រតូវបង្ហា ញ លស់ាជិកកលឹបទងំអស់ ម្រតូវព យល់នោយម្រេូ ឹក កំលឹប។ កនុងជហំ  ំបូងច្ សកម្មភាពកលឹ
ប ម្រេូដ លា ភារកិចេេេលួខុ្សម្រតូវនលើការង្ហរន េះ ម្រតូវា េំ ក់េំ ងលអកនុងការចូលរមួ្ចំដណកជួយ ល់
សាជិកកលឹបដ ល  នម្រជើសនរ ើស  ិងជួយ ល់ការបំនពញតាម្តួ េើរបសព់ួកនេ។ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏នោយ ម្រេូ
 ឹក មំ្រតូវនចេះនផ្ោរការេេួលខុ្សម្រតូវឱយ  នម្រចើ  ល់សសិស នពលពួកនេា បេពិនសាធ្ ៍កា ់ដតនម្រចើ កនុងការ
បំនពញភារកចិេនផ្សងៗនៅអំ ុង ន្ សំិកាន េះ។ 

៤.១.៦ ការកំណត់ដផ្ ការ 
កិចេការម្ួយកនុងចំនណាម្ការង្ហរ ំបូងនេដ លកលបឹម្រតូវនធ្វើេ ឺ ការកំណត់ដផ្ ការសកម្មភាពដ ល  នសនើ

សុំសម្រាបអ់ ុវតតកនុងរយៈនពល១ម្រតើាស។ េម្រម្ង់ដផ្ ការដ លអាចជួយកលឹបម្រសបតាម្សកម្មភាពម្របចាសំ ត េ៍
ច្ ដខ្ ើម្ួយៗ ម្រតូវ  បង្ហា ញកនុងឧបសម្ព័ ធេើ៣។ មុ្ នពលបនងកើតដផ្ ការ ម្រេ ូឹក កំលឹបម្រតូវពាយាម្ព ិិតយន ើង
វញិ ូវសកម្មភាពម្យួចំ  ួដ លអាចនធ្វើនៅ   នេើយបនងកើតេនម្រាង ១ ឬ ២ ដ លកលបឹ ងឹនធ្វើនៅកនុងនពល១ម្រតើ
ាស។ ឧទេរណ៍ម្ួយច ំ ួម្រតូវ  ផ្តល់ឱយជាេំរូនៅដផ្នកខាងនម្រកាម្។ ឧទេរណ៍. កលឹបម្របដេលជាចង់សរ
នសរអតាបេខ្លើដបបច្ចនម្របឌតិពើម្រ សាេម្យួនៅកនុងតំប ។់ នទេះជាយា៉ា ងណាក៏នោយម្រេូជួយសម្រម្បសម្រម្ួល
សកម្មភាពអំពើរនបៀបសរនសរម្របនភេនផ្សងៗរបសអ់តាបេ មុ្ នពលចាប់នផ្តើម្េសស កិចេម្រ សាេ។ សកម្មភាព
ន េះ រមួ្ា ទងំកំណាពយ ឬអតាបេនរឿង ទិ ខ្លើៗ។ ម្រេ ូឹក កំលឹបម្រតូវន ើរតួ េើជាអនកសម្រម្បសម្រម្លួសកម្មភាព
ទងំឡាយ រេូតទល់ដតសសិសយល់ចាស់ពើរនបៀបសរនសរ  ិងអាចអ ុញ្ហញ តឱយពកួនេសរនសរអតាបេនោយខ្លួ 
ឯង  ។ ម្របនភេច្ សកម្មភាពសំនណរម្រតូវ  ភាជ ប់ជូ នៅកនុង ឧបសម្ព័ ធេើ៥ ច្ ឯកសារន េះ។ នៅនពលសំនណ
រអតាបេរបស់ពកួនេ  រចួរាល់ កលឹបម្រតូវនរៀបចំការតាងំពិពរ័ណ៍នៅកនុងបណាា ល័យ ឬកនុងថាន ក់នរៀ  ម្រពម្ទងំនធ្វើ
បេបង្ហា ញ លស់ិសសនផ្សងនេៀត ដ លម្ិ ដម្ ជាសាជិកកលឹប។ សកម្មភាពទងំអស់ន េះម្រតូវ  សរនសរន ើង
កនុងដផ្ ការផ្ងដ រ។ ឧទេរណ៍ម្ួយម្រតូវ  ផ្តល់ឱយនៅកនុងតារាងខាងនម្រកាម្៖ 
តារាងេើ១៖ ការកណំត់ដផ្ ការ 
ម្រតើាសេើ១ 

សកម្មភាព 
វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ការម្របជុំនលើកេើ ១៖ ការន េះន ន្ ត  ិង

សកម្មភាព ិព ធ 
x            

2. ការម្របជុំនលើកេើ ២៖  សកម្មភាព ិព ធ  x           
3. ការម្របជុំនលើកេើ ៣៖ សកម្មភាព ិព ធ   x          
4. ការចុេះតាម្មូ្លោា      x         
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5. សកម្មភាព ិព ធ     x        
6. ដផ្ ការតាងំពិព័រណ៍      x       
7. នរៀបចំការតាងំពិព័រណ៍       x      
8. ការតាងំពិព័រណ៍បង្ហា ញ        x     

៤.១.៧ ការកំណត់ធ្ ធា  
  ន ើម្បើឱយកលឹបា  ំនណើ រការនោយម្របសេិធភាព កលឹបម្រតូវា ធ្ ធា គាមំ្រេ។ ធ្ ធា ទងំន េះ រមួ្ា ស
ាា រៈរូបវ ត ូចជា កដ លងម្របជុំ (ឧ. បណាា ល័យ ថាន ក់នរៀ ដ លេំន រ ឬេើធាល ណាម្ួយ) នសៀវនៅនរឿង
ម្របនលាម្នលាក ឬេសស វ តើ ប ោប់កុពំយូេ័រសម្រាប់វាយសនំណរដបបច្ចនម្របឌិត ឬធ្ ធា ថ្វកិា។ ធ្ ធា ថ្វកិា
ម្រតូវនម្របើសម្រាបអ់ ុវតតសកម្មភាពជាកល់ាក់ ូចខាងនម្រកាម្៖ 

• ម្រកោសសម្រាប់កត់ម្រតា ឬសរនសររ យការណ៍ (ម្រេប់ម្រកមុ្) 
• ម្រកោសតោ ងំធ្ំសម្រាប់បនងកើតការតាងំពិព័រណ៍ 
• េវតឺសម្រាប់នរៀបចំការតាងំពពិ័រណ៍ 
• ថ្វកិាសម្រាបក់ារនធ្វើ ំនណើ រចុេះមូ្លោា   
• ា៉ា សុើ ថ្តរូបសម្រាប់ថ្តរូប 
• ថ្វកិានផ្សងៗសម្រាប់នគាលបណំងពិនសសនផ្សងៗនេៀត 
• នផ្សងៗ 
ការផ្តល់ថ្វកិាេួរដតនរៀបចំដផ្ ការនោយេណៈកម្មការសាលា ដ លជាដផ្នកម្យួច្  ំនណើ រការនរៀបចំ

ដផ្ ការម្របចាំ្ ន  ំដ លនធ្វើន ើងនៅនរៀងរាល់ន ើម្ ន្ ។ំ ការព យល់បកម្រសាយអពំើថ្វកិាា នៅកនុងឧបសម្ព័ ធេើ ៤។  
 ៤.២. សកម្មភាពនសនើន ើង 
 នេអាចនរៀបចសំកម្មភាពនម្រចើ ម្របនភេ ន ើម្បើបនងកើ ការនរៀ សូម្រតរបសស់ិសស នោយម្ ិចា ំច់ទម្ទរ
នពលនវលារបស់ពួកនេកនុងការបំនពញកិចេការ ឬនពលនវលារបស់ម្រេូ កឹ  ំ កនុងការម្របជុំ ងិការោក់ព ិោុសសិសន ើ
យ។ តាម្ការពិតអនកជំ ញដផ្នក ិព ធជានម្រចើ  ក់ម្ ិយល់ម្រសបថា សិសសនចេះពើការសរនសរ អតាបេនរឿងខ្លើៗ  
ជាងការសរនសរអតាបេដវង។ ចូរេិតថា ការសរនសរេជឺាវធិ្ើម្ួយច្ ការនរៀ សូម្រត។ ការសរនសរ នធ្វើឱយសសិសេតិ 
ដ លជានេតុនធ្វើឱយសសិសនរៀ ។  

ា សកម្មភាពសំនណរដ លេួរឱយចាប់អារម្មណ៍ជានម្រចើ  ដ លកលឹបអាចនរៀបចំនេើយធា ថាវាជា
សកម្មភាពដ លលអ ា លកខណៈេិតវភិាេសម្រាប់សិសសនរៀ ។ សកម្មភាពដ លម្រតូវ  ផ្តលឱ់យនៅដផ្នកខាង
នម្រកាម្ េឺម្រគា ់ដតជាឧទេរណ៍ប៉ាុនណាា េះ។ ម្រេូ កឹ  ំ ងិសាជិកកលឹប អាចា េំ ិតតោ ល់ខ្លួ អំពើអវើដ ល ពកួនេ
ចង់នធ្វើម្របកបនោយលកខណៈច្ចនម្របឌិតតាម្រយៈការ ិព ធ។  

៤.២.១. សនំណរច្ចនម្របឌិត (Creative Writing) 
ការ ិព ធច្ចនម្របឌិតេឺជាេម្រម្ងប់នញ្េញ21ចណុំចដ លម្រតូវចាប់នផ្តើម្សរនសរ។  ូនចនេះម្រេ ូឹក កំលបឹម្រតូវ

យល់ ឹងពើបញ្ហា ន េះ នេើយចាប់នផ្តើម្ការម្របជុំកលបឹនោយនធ្វើសកម្មភាពសំនណរដបបច្ចនម្របឌិត  ិងសបាយរ ើករា
យ។ សិសស ងឹា អារម្មណ៍លអនម្រចើ ដ លអាចបនញ្េញ ូវេំ ិតដបបច្ចនម្របឌតិនៅកនុងបរយិាកាសម្ួយដ លា 
ការគាមំ្រេ ឧទេរណ៍សំនណរដបបច្ចនម្របឌតិ សូម្នម្ើលនៅឧបសម្ព័ ធេើ៥។ 
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៤.២.២. កំណាពយ (Poetry)  
 កំណាពយ េជឺាអតាបេ ពិ ធដ លបនងកើតនអាយា ការយល់ ឹង បេពិនសាធ្ ៍ដបបម្រសនម្ើម្រសច្ម្តាម្រ
យៈការនម្របើម្រ សភ់ាសា  ិងបនញ្េញជាអារម្មណ៍ជាក់លាកត់ាម្រយៈអតា ័យ សំន ង  ងិពាកយចណំាប់ចុងជួ ។ 
កំណាពយា លកខណៈខុ្សគាន ពើភាសាដ លនម្របើម្រ ស់ម្របចាចំ្ថ្ៃ តាម្រយៈការបម្រងមួ្ ឬបងគប់ ័យ ដបបបេច្ ការ
នម្របើម្រ ស់ពាងគ  ិងចំណាបចុ់ងជួ  ការនម្របើម្រ ស់ឃ្លល ប ោ ត់ ការនម្របើវាកយសពោដបលកៗ  ិងលំោប់លំនោយពាកយ 
(Syntax)។ ខ្លមឹ្សារកណំាពយសដម្តងនចញតាម្រយៈបនចេកនេសសម្បូរដបប ការបរយិាយនោយតោ ល់នៅជា ិម្តិត
សញ្ហញ តណំាង  ូចជាការនម្របើម្រ ស់ពាកយនម្របៀបនធ្ៀបនោយ ័យម្រតង ់ (Metaphor)  ងិការនម្របៀបនធ្ៀបនោយ
 ័យនធ្ៀប (Simile)។ 
 អតាម្របនយាជ ៍ម្ួយនេៀតច្ ការ ិព ធកណំាពយ េសឺិសសា នសរ ើភាពបង្ហា ញេំ ិតតោ ល់ខ្លួ របស់ពកួ
នេ។ ម្របនភេកណំាពយា នម្រចើ សម្រាប់សសិសនម្រជើសនរ ើស នេើយម្រេូេួរបង្ហា ញ ូវម្របនភេកំណាពយទងំអស់ន េះ 
ន ើម្បើឱយសសិស  នម្រជើសនរ ើសតាម្តម្រម្ូវការតោ ល់ខ្លួ ។ ឧទេរណ៍េំរសូម្រាប់សកម្មភាព ិព ធកំណាពយសូម្
នម្ើលនៅកនុងឧបសម្ព័ ធេើ ៦។  

៤.២.៣. េិ  ុបបវតតិ (Journals) 
សិសសភាេនម្រចើ ចង់សរនសរសកម្មភាពម្របចាចំ្ថ្ៃ នម្រកាម្បរយិាកាសគាម  ការេំរាម្កំដេង។ សំនណរដបប

េិ  ុបបវតតិនេអាចនធ្វើ  ទងំកនុង  ិងនម្រៅនា៉ា ងសកិា នេើយវាម្ិ ចា ំច់ម្រតូវការរច សម្ព័ ធចាស់លាស់ន ើ
យ។ ជាការពិតណាសស់ិសសអាចនម្រជើសនរ ើសម្របធា បេសរនសរនោយនសរ ើ ដ លនេអាចបកម្រសាយ ឬ្លុេះបញ្ហេ ងំ
ដផ្អកនលើបេពិនសាធ្ ៍កនុងជើវតិ ន ើម្បើពម្រងើកបេពិនសាធ្ ៍យល់ ឹងរបស់ពកួនេ។ ម្របស ិនបើអនកចង់នម្ើលសំនណរ
ដបបេិ  ុបបវតតិដ លា រច សម្ព័ ធ សូម្នម្ើលេំរូនៅកនុងឧបសម្ព័ ធេើ ៧ ។  

៤.២.៤. សំបុម្រត (Letters) 
 សិសសសរនសរសំបុម្រតជាលកខណៈនម្រៅផ្លូវការនៅកា ម់្ិតតភកតិរបស់ពកួនេ នេើយសំបុម្រតទងំន េះអាចសរ
នសរពើម្របធា បេណាក៏  ។ អនកអាចបនងកើតជាសណួំរអំពើអំណា  ឬអពំើការ ពិ ធរបសស់ិសស (ឧ. ម្របសិ នបើ
ពួកនេកពុំងសរនសរនរឿងខ្លើណាម្ួយ) ន ើម្បើឱយយល់អពំើេំ ិតរបសស់ិសសកនុងការសរនសរ។ សសិសអាចតល ស់បតូរ
សំបុម្រតគាន នៅវញិនៅម្ក (អាចបតូរជាម្ួយសិសសនៅកនុងថាន ក ់ឬ សិសស ច្េនេៀត) អំពើម្របធា បេពាក់ព័ ធ ឹងការ
នរៀ កនុងថាន ក់ ឬពាកព់័ ធជើវតិរស់នៅជាក់ដសតងរបស់ពួកនេ ឬពាក់ព ័ធ ឹងសាលានរៀ ។  

៤.២.៥. ការន េះពុម្ព (Publications) 
 សិសសអាចចូលរមួ្ជាម្ួយម្ិតតភកតិនធ្វើកចិេការន េះពុម្ពសាន ច្  ិព ធរបស់ពួកនេ ជាម្ួយកលឹបម្រពឹតតិបម្រតសាលា
នរៀ ។ ម្រពឹតតិបម្រតេួរបញ្េូលសាន ច្  ិព ធដបបច្ចនម្របឌិត បំណកម្រសាយដបបរូបភាព ឬនសចកតើជូ  ណឹំងពើ
ម្រពឹតតិការណ៍សេេម្ ៍ដ ល ងឹនម្រគាងនធ្វើ នពលខាងមុ្ខ្។ នៅនពលបនងកើតម្រពឹតតបិម្រត ការផ្តល់បរយិាកាសឱយ
សិសសនធ្វើការច្ចនម្របឌិតេឺា សារៈសំខា ់ណាស់។ ការបនងកើតចណំងនជើង  ិងបលង់ម្រពឹតតបិម្រតនោយខ្លួ ឯងជំរុញឱយ
ពួកនេា ភាពាេ ស់ការ។ ម្រពឹតតិបម្រតសាលានរៀ ផ្តល់ជានវេិកាសម្រាប់សិសសផ្សពវផ្ាយការង្ហរបស់ពកួនេយា៉ា ង
នេៀងទត់នពញម្ួយ ន្ សំិកា។ 
 ជនម្រម្ើសម្យួនេៀតកនុងការន េះពុម្ពម្រពឹតតបិម្រត េកឺារន េះពុម្ពសំនណច្ចនម្របឌតិរបសស់ាជិកកលឹបនៅចុង
បញ្េប់ម្រតើាស។ សិសសអាចនម្រជើសនរ ើសលេធផ្លកិចេការដ លពួកនេា នាេ ភាពបំផុ្ត ដ លចង់ដចករដំលក
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នៅឱយម្ិតតភកតិរបសព់ួកនេ។ លេធផ្លចុងនម្រកាយអាចរកាេុកនៅកនុងបណាា ល័យ ឬប ោបក់លឹបមុ្ខ្វជិាជ ន ើម្បើឱយ
សិសសនផ្សងនេៀត  យល់ពើតច្ម្លសាន ច្ ។ 

៤.២.៦. ការម្របជំុឱយតច្ម្លសាន ច្  ិព ធ 
កិចេម្របជុំន េះា សារៈសខំា ន់ ើម្បើនលើកេឹកចតិតសិសសឱយចូលចិតតអា  ការឱយតច្ម្លសាន ច្ របស់អនក ច្េ 

 ិងការបណតុ េះេឹកចិតតផ្ងដ រ។ ម្រេអូាចនម្រជើសនរ ើសអតាបេនរឿងខ្លើៗនអាយសិសសអា នោយខ្លួ ឯងនៅនពលណា
ម្ួយ នេើយប ោ ប់ម្កនេៀតពភិាកាគាន នៅនពលជួបគាន កនុងការម្របជុំកលឹប។ ឬម្ួយក៏ម្រេូអាចនម្រជើសនរ ើសនរឿងខ្លើម្ួយ ឬ
កម្រម្ងកណំាពយម្យួ នេើយសិសសអាចតល ស់នវ គាន អា អតាបេន េះឱយលឺៗ នេើយពិភាការមួ្គាន ។ េ ំិតសម្រាប់
សំណួរពិភាកាា នៅកនុងឧបសម្ព័ ធេើ ៨។ ម្៉ាាងវញិនេៀត ម្រេូអាចនម្រជើសនរ ើសនរឿងម្របនលាម្នលាកម្ួយសម្រាប់
សិសសអា នៅជំពូកណាម្យួ នេើយពិភាកានៅនពលជបួគាន នៅកនុងការនរៀ កលបឹ។ វាកជ៏ាេ ំិតលអផ្ងដ រ កនុងការ
ឱយសិសសអា កិចេការរបសស់ាជិកកលបឹ ប ោ ប់ម្កផ្តល់ឱកាសឱយពួកនេផ្តលព់័ត៌ា ម្រត ប់។ 

៤.២.៧ ការ ល្ុេះបញ្ហេ ងំពើ ំនណើ រេសស កិចេ 
 កលឹប ិព ធអាចនធ្វើ ំនណើ រនៅកា ់េើកដ លង ដ លេួរឱយចាបអ់ារម្មណ៍ណាម្យួនៅកនុងមូ្លោា   ន ើម្បើជា
សកម្មភាពម្ួយបណតុ េះេ ំិតសំនណរដបបច្ចនម្របឌិត (ឧ. ម្រ សាេបុរាណ េឹកនម្រជាេះ ន្នរសមុ្ម្រេ វាលខ្ាច់ ភនំ  ិង
ច្ម្រព៘) សសិសអាចសរនសរអំពើបេពិនសាធ្ ៍ ដ លពួកនេជួបម្របេេះជាេម្រម្ង់ដបបេិ  ុបបវតតិ កំណាពយ ម្របវតត
តោ ល់ខ្លួ ។ល។ 

៤.២.៨. ការេំ ក់េំ ងនរាងពុម្ពកនុងមូ្លោា  សម្រាប់ន េះពុម្ពអតាបេនរឿងរបស់សសិស 
ម្រេ ូឹក កំលបឹអាចេំ កេ់ំ ងជាម្ួយនរាងពុម្ពកនុងមូ្លោា   (ឧ. នខ្តតកំពងច់ាម្)  ងិេសស វ តើ (ឧ. េ

សស វ តើ មុ្ំ  ិងា៉ា ប់) ន ើម្បើន េះពុម្ពសំនណរច្ចនម្របឌតិរបសស់ិសស។          
៤.៣.  ការគ្បជំុឆៃុោះបញ្ច ងំណដើរបើវាយតម្រៃសក្សរមភាពគ្បចឆំ្ា  ំ

ការម្របជុំន េះអាចនធ្វើន ើងដបបជាការនធ្វើេសស កិចេនៅកា ់មូ្លោា   ន ើម្បើ្ លុេះបញ្ហេ ងំ ូវបរយិាកាសលអពើ
អវើដ ល   នកើតន ើងនៅកនុងកលឹបរយៈនពលម្យួ ន្ ។ំ សសិសអាចចណំាយនពលន ើម្បើអា  ូវអវើដ លពកួនេនពញ
ចិតតពើាន ក់នៅាន កក់នុងរយៈនពលម្ួយ ន្ ។ំ ម្រេ ូកឹ កំលឹបអាចចំណាយនពលន ើម្បើនរៀបចកំារវាយតច្ម្លខ្លើៗនៅនលើកលឹ
ប ន ើម្បើដកលម្អសម្រាប់ ន្ នំម្រកាយ។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ១  ការវាយត្ម្ម្ៃចំណាប់អារម្ម ៍សសិស 
នសចកតើនផ្តើម្ 

ការចូលរមួ្កលឹប ពិ ធេឺជាឱកាសម្ួយកនុងការេតិតាម្រយៈសកម្មភាពសំនណរច្ចនម្របឌតិ។ ន េះេឺជាចំ ុច 
ម្ួយចំ  ួដ លអនកេួរដត ឹង នៅមុ្ នពលអនកសនម្រម្ចចិតតថានតើម្រតូវចូលរមួ្កលឹប ឬម្ិ ចូលរមួ្៖ 

• វតាុ បំណង៖ ផ្តលប់រយិាកាសជាវជិជា   ិងគាម  ការេំរាម្កដំេងចំនពាេះការអភិវឌឍបណិំ សរនសរ។ 
• សកម្មភាព៖ ការចុេះតាម្មូ្លោា   ការសរនសរកណំត់ម្រតាម្របចាចំ្ថ្ៃ ការពិភាកាម្រកុម្អំពើនរឿងម្របនលាម្- 

នលាកេំន ើបៗ ការន េះពុម្ពផ្ាយអតាបេការដសត ការ ិព ធកំណាពយ ៘  
• ការវាយតច្ម្ល៖ ពុំា ការវាយតច្ម្ល ឬការោកព់ិ ោុជាលកខណៈផ្លូវការនេ។ សិសសអ ុញ្ហញ តឱយនធ្វើសកម្មភាព 

ពើនម្រពាេះពកួនេចង់នធ្វើ ម្ិ ដម្ នោយសារដតនេបងខំន ើយ។  
• ការចូលរមួ្៖ សាសភាពកលឹបចូលរមួ្នោយសម័ម្រេចតិត។  
• ការម្របជុ៖ំ ការម្របជុំេួរនធ្វើនេៀងទត់ (ម្របដេល២ស ត េ៍ម្តង) ន ើម្បើពិភាកាដផ្ ការសកម្មភាព  

នម្រគាងេុក។ ការម្របជុំម្រតូវនធ្វើន ើងនៅនម្រៅនា៉ា ងសិកា ឬនពលសាលាឈប់សម្រាក។  
សំណួរ 
សូម្បញ្ហជ ក់ពើកម្រម្ិតចណំាបអ់ារម្មណ៍របស់អនកកនុងការចូលរមួ្កលឹប ពិ ធ នោយេូសសញ្ហញ  (✓) នៅកនុងម្របអប់
ខាងនម្រកាម្ន េះ៖ 
 ខ្្ុ ំម្ិ ចាប់អារម្មណ៍ ងឹការចូលរមួ្កលឹប ិព ធន េះនេ។ 
 ខ្្ុ ំចាប់អារម្មណ៍ ឹងការចូលរមួ្កលឹប ិព ធ ប៉ាុដ តខ្្ុ ំម្ិ ម្រ ក ថាា នពលចូលរមួ្ន េះនេ។ 
 ខ្្ុ ំចាប់អារម្មណ៍ចូលរមួ្កលឹប ពិ ធខាល ងំណាស់ នេើយខ្្ុ ំម្រ ក ថាា នពលនវលាម្រេប់ម្រគា ់ចូលរមួ្។
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ២. ការបបងបចក្សភារក្សិចច 
១. ម្របធា  

• នរៀបចំការម្របជុំកលបឹ 
• សម្រម្បសម្រម្ួលនរៀបចំរនបៀបវារៈសម្រាប់ការម្របជុំ ើម្យួៗ 
• សម្រម្បសម្រម្ួលការម្របជុ ំ
• ធា ថាកដ លងម្របជុំអាចនម្របើម្រ ស់   នោយនធ្វើការសម្រម្បសម្រម្លួជាម្ួយ ឹង យកសាលា 
• េំ ក់េ ំងជាម្យួ ឹងសាជកិកលឹប  ងិេណកម្មការសាលាធ្ ធា  
• តាម្ោ ការអ ុវតតដផ្ ការសកម្មភាពម្រកមុ្ 
• រាយការណ៍ពើបញ្ហា    ល់ម្រេូ ឹក កំលឹប ម្របសិ នបើា   

២. អ ុម្របធា  
• បំនពញតួ េើជាម្របធា  នៅនពលម្របធា អវតតា  
• ជួយសម្រម្បសម្រម្លួការម្របជុ ំ
• សរនសរកណំត់នេតុម្របជុ ំ

៣. េរិញ្ញិក 
• េេួលខុ្សម្រតូវចំនពាេះថ្វកិា ដ ល  ផ្តលឱ់យនោយម្រេូ កឹ កំលឹបសម្រាប់សកម្មភាពនផ្សងៗ រមួ្ា ការ

នសនើរេិញសាា រៈសម្រាប់តាងំពិព័រណ៍ ការចុេះតាម្មូ្លោា  ។ល។ 
• ដថ្រកាេុកកណំត់ម្រតាថ្វកិាទងំអស់នពលដ លេេលួ  ពើម្រេ ូឹក កំលបឹ។ 
• នរៀបចំសំនណើ  ឬ ចំណាយតាម្ការដណ រំបស់ម្រេ ូឹក កំលបឹ។ 

៤. ម្របធា ម្រកមុ្ 
• ផ្តលភ់ាពជាអនក ឹក  ំល់ម្រកមុ្ 
• នធ្វើរ យការណ៍កនុង ម្តណំាងម្រកុម្ជូ  ល់ម្របធា កលឹប ឬម្រេូ ឹក កំលឹប 
• ផ្សពវផ្ាយពត័៌ា ដ លេេលួ  ពើម្របធា កលឹប ឬម្រេូ ឹក កំលឹប ល់សាជិកម្រកមុ្ 

៥. ម្រេ ូឹក កំលបឹ 
• ផ្តល់ការដណ េូំនៅពើនគាលការណ៍កលបឹកនុងការនរៀបចំដផ្ ការម្របជុំ  ឹក កំារម្របជុំ នម្រជើសនរ ើសម្របធា 

ដផ្នកកលឹប ធា ថាម្របធា ដផ្នកកលឹបអាចនធ្វើការង្ហរជានម្រចើ   នោយខ្លួ របស់ពកួនេ។ 
• ផ្តល់ការគាមំ្រេបនចេកនេសពើបញ្ហា ទក់េង ឹងកលបឹ ិព ធ (សម្រម្បសម្រម្ួលសាា រៈរូបវ ត តាម្ោ ការនម្របើ

ម្រ ស់ ំនណើ រការសាា រៈ៘) 
• តំណាងឱយកលឹបម្របចាេំណៈកម្មការម្រេម្រេងស់ាលាកនុងនពល ំនណើ រការនរៀបចំថ្វកិា។ 
• សម្រម្បសម្រម្ួលសកម្មភាពនផ្សងៗ ូចជា ការនរៀបចំដផ្ ការ  ិងការនធ្វើ ំនណើ រចុេះមូ្លោា  ។ 
• សម្រម្បសម្រម្ួលការេំ កេ់ំ ងរវាងកលឹប  ងិរ ា លសាលាសម្រាប់នគាលបណំងនផ្សងៗ  ូចជាការនម្របើ

ម្រ សប់ណាា ល័យសម្រាប់ការម្របជុំជាន ើម្។ 
• ម្រតតួពិ តិយការនម្របើម្រ សធ់្ ធា ថ្វកិារបស់កលឹប។ 

 



 Wednesday, October 26, 2022 

10 

 

ឧបសម្ព័នធទ្ី ៣ ការក្ស ំត្់បផនការ 
ម្រតើាសេើ ១៖ 
សកម្មភាព វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 

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.              
15.              
ម្រតើាសេើ ២៖ 
សកម្មភាព កុម្ាៈ ម្ិ  នម្សា 

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.              
15.              
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៤៖  ការក្ស ំត្ធ់នធាន 
ការចំណាយ ឯកតាត  ចំ ួ  

1. ម្រកោសតោ ងំធ្ ំ ១ kg x ៨,០០០៛/kg ៨,០០០៛ 
2. េវតឺសរនសរកាត រនខ្ៀ  ១ ម្របអប់ x ១០,០០០៛/ម្របអប់ ២០,០០០៛ 
3. ម្រកោសពណ៌ ២ រា៉ាម្ x ១៦,០០០៛/រា៉ាម្ ៣២,០០០៛ 
4. ការន េះពុម្ពសំនណរ -- ៤០,០០០៛ 
5. ការចុេះមូ្លោា   #1៖  

អាហរច្ថ្ៃម្រតង៖់  
រថ្យ តឈនួល៖  
ា៉ា សុើ ថ្តរូប៖ 

 
១៥  ក់ x ៤,០០០៛/  ក ់
១០០,០០០៛/ច្ថ្ៃ x ១ ច្ថ្ៃ 
ា៉ា សុើ ថ្តតោ លខ់្លួ  ឬេូរសព័ោច្   

 
៦០,០០០៛ 
១០០,០០០៛ 
--------------- 
១៦០,០០០៛ 

6. ការចុេះមូ្លោា   #2៖  
អាហរច្ថ្ៃម្រតង៖់  
រថ្យ តឈនួល៖  
ា៉ា សុើ ថ្តរូប៖ 

 
15  ក់ x $1/ ក ់
$25/ ច្ថ្ា x 1 ច្ថ្ៃ 
ា៉ា សុើ ថ្តតោ លខ់្លួ  ឬេូរសព័ោច្  

 
៦០,០០០៛ 
១០០,០០០៛ 
--------------- 
១៦០,០០០៛ 

សរុប  ៤២០,០០០ នរៀល 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៥៖  សក្សម្មភាពសណំ របបបម្ចៃប្បឌិត្ 
សាគ ល៖់ ដផ្ ការសកម្មភាព ើម្ួយៗា កណំត់នពលរចួជានម្រសច ប៉ាុដ តម្រតូវធា ថាផ្តល់នពលនវលាឱយសសិស
តាម្តម្រម្ូវការ។ សិសសម្យួច ំួ អាចម្រតូវការនពលនវលាយូរកនុងការេិត  ងិបង្ហា ញេំ ិតរបស់ពួកនេ។ សកម្មភាព
ទងំន េះេឺជាម្នធ្ា យរ ើករាយម្ួយសម្រាប់បងកឱយសសិសបនញ្េញ ូវភាពច្ចនម្របឌិត នេើយប តសកម្មភាព ិព ធ
នោយខ្លួ ឯងកនុងនពលេំន ររបស់ពួកនេ។ 
1. ការ ិព ធពើកំណប់ដ ល  រកន ើញ                                                      

     
 
វតាុបំណង ៖  សកម្មភាពន េះេឺជាវធិ្ើ ៏លអម្យួឱយសិសសយល់កា ់ដតចាស់អំពើ ំនណើ រការសំនណរដបបច្ចនម្របឌិ

ត។ 
សាា រៈ ៖ េបិោក់វតាុនផ្សងៗ 
នពលនវលា  ៖ ១ – ២នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖ ម្របមូ្លរបស់កំបុចិកំប៉ាុក នេើយនរៀបោក់កនុងថ្ង់ម្រកោសតូចៗ។ អនកអាចោក់អវើៗនផ្សងនេៀត

 ូចជា ុថំ្ម ម្រកោសនចាលម្ួយស លឹក នរាម្សតវម្យួ រូបថ្តរបស់នកមងម្រសើណាម្ួយ  ងិរូបដ្ក
របស់ ង ន វអាវ  ិងអវើៗនផ្សងៗនេៀត។ អនកម្រតូវា ថ្ងស់ម្រាប់សសិសម្រេបគ់ាន  នេើយថ្ង់
ម្ួយសម្រាប់សិសសម្ួយម្រកមុ្ ឬថ្ង់ម្យួសម្រាប់សិសសម្ួយថាន ក់។  

 
កិចេការ៖ េបិម្ួយដ លអនក  េេលួ ា ផ្ោុកនម្រេឿងរត សម្បតតជិានម្រចើ ដ លម្រតូវ  នេេុក
ឱយ។ កចិេការរបសអ់នក េឺម្រតូវសរនសរនរឿងខ្លើម្យួដ លពណ៌ អំពើតអួងគដ ល  ម្របមូ្លវតាុទងំ
ន េះ នេើយបង្ហា ញថានតើនេតុអវើ  ជាវតាុទងំន េះសំខា ស់ម្រាប់តអួងគន េះ។ នតើវតាុទងំ
ន េះា  ំនណើ រនរឿង ូចនម្តច? នេតុអវើ  ជាតួអងគន េះដថ្រកាេុក ូវវតាុទងំន េះ? នតើវតាុ
ន េះអាច ម្រ ប់អនកអំពើអវើខ្លេះពើតួអងគន េះ? នតើតអួងគន េះា អាយុប៉ាុ ម  ឥ ូវន េះ នេើយនតើ
គាត់ា អាយុប៉ាុ ម  កាលនពលគាត់នរ ើស  វតាុទងំន េះ? នតើអនកេតិថាវតាុទងំន េះេជឺា
របស់ដ លតួអងគ  េុកនចាលនៅកនុងជំ  ់របស់គាត់ដ រឬនេ? ចូរសរនសរនរឿងម្ួយអពំើវតាុ
ទងំន េះ? 
 

២.  ំនណើ រនរឿងម្ិ តាម្លំោប់លំនោយ 
វតាុបំណង ៖ សកម្មភាពន េះេឺជាវធិ្ើ ៏លអម្យួឱយសិសសយល់កា ់ដតចាស់អំពើ ំនណើ រការសំនណរដបបច្ចនម្របឌិ

ត។ 
សាា រៈ ៖ បញ្ជ ើតួអងគ/េើកដ លង/នពលនវលា/សាា  ភាព  ិងបញ្ហា ម្របឈម្ សម្រាប់ជាឯកសារនយាងរបស់ម្រេ ូ
នពលនវលា ៖ ១ - ២ នា៉ា ង  
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 ំនណើ រការ ៖ ឱយសិសសនម្រជើសនរ ើស៣នលខ្ (ពើនលខ្ ១  ល់នលខ្ ១០) ។ នលខ្ ើម្យួៗម្រតូវគាន  ងឹវតាុម្យួនៅ
កនុងបញ្ជ ើខាងនម្រកាម្។ នលខ្េើ១េឺជាតួអងគសំខា ់នៅកនុងនរឿង នលខ្េើ២េជឺាេើកដ លង ៘ 

  កិចេការ៖ ចូរសរនសរនរឿងម្ួយនោយនម្របើតួអងគ េើកដ លង នពលនវលា  ងិសាា  ភាពដ លអនក   
នម្រជើសនរ ើស។ តួដ លអនក  នម្រជើសនរ ើសេួរដតជាតួអងគឯកនៅកនុងនរឿង ប៉ាុដ តម្ ិដម្ ចា ំច់ដតតួ
អងគនៅកនុងនរឿងន េះនេ។  ូចគាន ន េះដ រ េ ិាិភាពភាេនម្រចើ ច្ សាច់នរឿងនកើតនៅកដ លងដ ល
អនក  នម្រជើសនរ ើស ប៉ាុដ តអនកអាចរាប់បញ្េូលេើកដ លងនផ្សងៗ ឬបកម្រសាយនរៀបរាបព់ើេើកដ លង
ដ ល  នម្រជើសនរ ើសន េះ (ឧ. បំដបកសាច់នរឿងនៅជាដផ្នកតូចៗ)។ សាា  ភាព ឬបញ្ហា ម្របឈម្
ដ លអនក  នម្រជើសនរ ើសអាចទក់េង ឹងតអួងគឯក ឬតអួងគឯកអាចសនងកត រណាាន ក់នផ្សង
នេៀតដ លា េំ ក់េំ ងជាម្ួយ ឹងសាា  ភាព ឬបញ្ហា ម្របឈម្ន េះ។ ម្ួយវញិនេៀត អនកអាច
បញ្េូ លធាតុទងំន េះតាម្វធិ្ើណាក៏   ដ លអនកចង់   ឱយដតបញ្េូលចណុំចទងំ៤ខាងនលើ។  

ឧទេរណ៍ច្ បញ្ជ ើនលខ្ សម្រាប់ជាឯកសារម្រេ ូ
តួអងគ 

1. ាត យាន ក ់
2. អនកថ្តរបូាន ក ់
3. សិសសដ លនេើបបញ្េប់ថាន ក់វេិាល័យាន ក ់
4. ាេ ស់នភាជ ើោា   ឬអនកម្រេប់ម្រេងាន ក ់
5. ម្ ុសសចដម្លកម្កពើអវកាស 
6. នកមងអ ថាាន ក ់
7. ស្តសតើអាយុ៩៣ ន្ ាំន ក ់
8. អនកបរសិាា   ិយម្ាន ក ់
9. សិសសម្ហវេិាល័យាន ក ់
10. តស្ត តើករ Jazz ាន ក ់

េើកដ លង 
1. នៅជិតច្ម្រព 
2. កដ លងេេួលនភ្ៀវនៅពិធ្ើម្ងគលការ 
3. ពិធ្ើជប់នលៀងម្យួកដ លង 
4. នភាជ ើយោា  ម្ួយកដ លង 
5. ហងលកឥ់វា៉ា  ់
6. ឧេា េើម្រកងុ 
7. យ៉ាផ្ោេះកសិោា  ចាស់ម្យួ 
8. ម្របឡាយបងាូរជាតិពុល 
9. បណាា លយ័របសម់្ហវេិាលយ័ 
10. សាលម្នហម្រសបតស្ត តើ 
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នពលនវលា 
1. នពលនភលើងន្េះច្ម្រព 
2. ប ោ ប់ពើវាយគាន  
3. នៅយប់ច្ថ្ៃម្របលងបញ្េប់ថាន ក់វេិាល័យ 
4. ប ោ ប់ពើេូបអាហររចួ 
5. នពលណាម្ួយកនុងដខ្ធ្នូ 
6. យប់នម្រៅ 
7. ប ោ ប់ពើា ពយុេះផ្គររ ោេះនកើតន ើង 
8. នៅន ើម្រ ូវរនំេើយ 
9. ស ត េ៍េើម្ួយច្ ន្ សំិកា 
10. នៅនពលម្របេុតំស្ត តើ 

សាា  ភាព/បញ្ហា ម្របឈម្ 
1. ម្រតូវការនធ្វើការសនម្រម្ចចិតតឱយ  ម្រតឹម្ម្រតូវ 
2. សារភាពអាថ្ក៍ំ ងំ ល់ រណាាន ក ់
3. នាេ ភាពរបស់ រណាាន ក ់ បងកឱយា នម្រគាេះថាន ក ់
4. ការសាល ប់  នកើតន ើង 
5. ា  រណាាន ក់  រកន ើញ ឬ ត់អវើម្ួយ 
6. ម្ ុសសាន ក់ជំរុញឱយម្ ុសសាន ក់នេៀតនធ្វើខុ្ស 
7. រលំឹក ើង ូវម្នធ្ា យដ លនធ្វើឱយអវើៗ  តល សប់តូរ 
8. ម្ ុសសាន ក់ា អារម្មណ៍ថាចង់លេះបង ់
9. នរឿងេួរឱយអាា៉ា ស ់ នកើតន ើង  
10. ា  រណាាន ក់  ឈា  ល់នគាលនៅ ៏សំខា ់ម្ួយ 

 
៣. សំបុម្រតនៅកនុង ប (A Message in a Bottle) 
 
 
វតាុបំណង ៖ សិសសាន ក់ៗ  ឹងបនងកើតសំនណរច្ចនម្របឌិតពើការនធ្វើ ំនណើ រផ្សងនម្រពង។ 
សាា រៈ ៖ ដផ្ េើពភិពនលាក នសៀវនៅដផ្ េើ  បជ័រា េម្រម្ប (ម្យួសម្រាបស់ិសសាន ក់ ឬម្យួម្រកុម្  
  សម្រាប់សរនសរនរឿង ធុ្ងចិញ្េ ឹម្ម្រតើ ឬអាងេឹក (ម្របសិ នបើា )  
 ំនណើ រការ ៖ 

1. ម្រ ប់សិសសថា ពួកនេាន ក់ៗ ឹងសរនសរនរឿងពើការនធ្វើ ំនណើ រផ្សងនម្រពងដបបម្រសនម្ើម្រសច្ម្៉ាម្ួយ ឬការនធ្វើ ំនណើ រ
ម្ួយដ ល  នធ្វើឱយនេជាប់នៅនលើនកាេះ។ ចូរព យលថ់ា ឱកាសដតម្យួេតស់ម្រាប់ការជយួសនស្តង្ហគ េះេឺ សរនសរ
សារម្ួយោកចូ់លកនុង ប នេើយោក់ បបដណត តេកឹនោយសងឃមឹ្ថា ឹងា  រណាាន កន់ ើញវា។  
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2. េិតជាម្ួយសិសសអំពើម្របនភេច្ ព័ត៌ា  ដ លពកួនេេួរដតសរនសរបញ្េូលនៅកនុងនរឿងរបសព់ួកនេ។ 
ឧទេរណ៍ ពកួនេអាចចងព់ យល់ថានតើពួកនេនៅកដ លងណា ពកួនេ ងឹនៅកដ លងណា ពកួនេជាប់គាងំនៅ
នពលណា ពួកនេម្កពើណា នេើយនតើពួកនេនធ្វើ ំនណើ រយា៉ា ង ូចនម្តច។ សសិសេួរដតសរនសរផ្ងដ រ ូវពត័៌ា 
អំពើថា នតើពួកនេនៅឯណា នតើនកាេះន េះយា៉ា ង ូនម្តចដ រ អាកាសធាតុយា៉ា ងណា នតើសតវ  ិងរុកខជាតអិវើដ លពួក
នេ  ន ើញ នេើយនតើពួកនេរចួផុ្តជើវតិនោយរនបៀបណា។ ចូរកត់ម្រតា ូវសណូំម្ពររបស់ពួកនេនៅនលើកាត
រនខ្ៀ  ឬនៅនលើម្រកោសតោ ងំធ្ំ។ 

3. នៅនពលសសិសនរៀបចំខ្លួ កនុងការសរនសររចួរាល់នេើយ បនងកើតជាដផ្ េើ ឬនសៀវនៅដផ្ េើ ដ លឱយពួកនេអាច
នម្របើម្រ ស់  ។ សិសសអាចនម្ើលដផ្ េើ ម្របសិ នបើពួកនេម្រតូវនម្របើជាជំ យួកនុងការនធ្វើដផ្ ការពើការនធ្វើ ំនណើ រ
របស់ពួកនេ ឬម្របកបនឈាម េះេើកដ លងដ លពួកនេចងស់រនសរនៅកនុងនរឿងន េះ។ 

4. នៅនពលសសិសសរនសររចួ ឱយពួកនេោក់នរឿងចូលនៅកនុង ប នេើយម្របនម្ៀល បនលើតុនម្របៀបបើ ូចជាេឹកេូរ 
(ឬធុ្ងអវើនផ្សងនេៀតដ លអាចនម្របើម្រ ស់  )។ 

5. ប ោ ប់ម្កនេៀត ឱយសិសសាន ក់ៗសោូច ប (ម្ិ ដម្ ជាកម្មសិេធិរបស់ពកួនេ)ពើកនុងេឹកនេើយអា វាឱយលឺៗ។ 
ប ោ ប់ពើអា ចប់នរឿង ើម្ួយៗ សិសសអាចសនស្តង្ហគ េះអនកសរនសរសំបុម្រត   នោយនម្របើដផ្ េើ  ិងព័តា៌ លម្អិត
ច្ សាច់នរឿងន ើម្បើដសវងរកឱយន ើញថា នតើម្ ុសសន េះ  ជាប់គាងំនៅឯណា។ 

៤. េសស វ តើអសាេ រយ 

វតាុបំណង ៖  ឱយសិសសនចេះបនងកើតនរឿងនោយនម្របើម្រ ស់បំដណកអតាបេនរឿងនម្របើេសស វ តើជាជំ ួយ 
សាា រៈ ៖ 

• េសស វ តើចាស់ៗដ លា របូភាព/ម្របធា បេនផ្សងៗ  
• កាវ ឬសកុត 
• ម្រកោសតោ ងំធ្ំ ឬតូចេេំបំ៉ាុ ខ្ិតបណ័ាផ្សពវផ្ាយ 
• កច្ស្ត ត 

នពលនវលា ៖ ១ - ២នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖ 

1. សិសសអាចនធ្វើការាន កឯ់ង ជាច្ េូ ឬជាម្រកុម្តូចៗ  
2. អនក ិព ធ/ម្រកមុ្អនក ិព ធេេលួសឺម្ើម្ួយដ លា រូបភាពេសស វ តើម្ួយឈុត។ សាច់នរឿងម្ួយម្រតូវបនងកើត

ន ើងនោយនម្របើរូបភាពយា៉ា ងនហច ៥ (តអួងគលាយបញ្េូលគាន ) ឧ. បុរសវយ័នកមងទងំអស់នៅកនុងនរឿង េឺ
នឈាម េះJohn នទេះបើជាពួកនេា មុ្ខ្ាត់ខុ្សគាន ក៏នោយ)។ 

3. ម្របសិ នបើា អនក ិព ធនម្រចើ  ម្រតូវដតដចករដំលកការ ិទ នរឿងឱយ  នសនើៗគាន ។  
ជនម្រម្ើសម្ួយនផ្សងនេៀត      

1. សិសសអាចនធ្វើការាន កឯ់ង ជាច្ េូ ឬជាម្រកុម្តូចៗ  
2. អនក ិព ធ/ម្រកមុ្អនក ិព ធេេលួសឺម្ើម្ួយដ លា រូបភាពេសស វ តើម្ួយឈុត នេើយនម្រជើសនរ ើសយក 

រូបភាពេួរឱយចាប់អារម្មណ៍ចំ  ួ ៤-៥ សម្រាប់នម្របើជាការ ទិ នរឿង។  
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៥. ការ ទិ ពើេើកដ លងកាលពើនៅកុារភាព 
វតាុបំណង ៖ ឱយសិសសនចេះបញ្េូលសំនណរច្ចនម្របឌិត 
សាា រៈ ៖ នមម ច្   ិងម្រកោស 
នពលនវលា ៖ តាម្តម្រម្ូវការ 
 ំនណើ រការ ៖   ដណ ឱំយសិសសេតិអំពើេើកដ លងសំខា ម់្ួយ ឬម្រពឹតតការណ៍ម្ួយកាលនៅកុារភាព។ សរនសរ

នរឿងម្របឌិតម្យួសតើពើកុារាន កដ់ លដតងនៅកដ លងន េះ ឬចូលរមួ្កនុងម្រពឹតតការណ៍ន េះ នោយ
យកេំរូតាម្នសៀវនៅកុារ ដ ល ិយាយពើម្ ុសសាន ក់ា អាយុម្របហក់ម្របដេលគាន ។ 
នោយសារពួកនេកំពុងសរនសរកំណត់ម្រតាពើេើកដ លង ឬម្រពឹតតការណ៍ណាម្ួយន េះ រាល់ពត័៌ា 
លម្អិតរបស់នេម្ ិចា ំច់ឱយ ូចគាន នៅ ឹងការពិតជាក់ដសតងនេ។ ពកួនេអាចបញ្េូលព័តា៌ 
ដ លនេចងចា ំ២ ឬ ៣ (ឬនម្រចើ ) ោក់បញ្េូ លនៅកនុងនរឿង  ។ ពួកនេអាចច្ចនម្របឌតិន ើងពើ
េើកដ លងដ លពកួនេម្ ិ  ចាចំាស់ ឬអវើដ លនេសងឃមឹ្ថាអាចនកើតន ើង។ នរឿងរបសព់ួកនេ
េួរបង្ហា ញអពំើការេតិ  ងិអារម្មណ៍ចំនពាេះេើកដ លង ឬម្រពតឹតការណ៍ន េះកាលពើនៅវយ័កុារ។ 
អនកអា ម្ិ ដ លធាល ប់  នៅកដ លងន េះនេកាលពើមុ្ ម្ក  ូនចនេះពួកនេ ងឹម្រតូវនម្របើពត័៌ា 
លម្អិត នេើយចាសល់ាស់ ដ លនធ្វើឱយនេសាគ ល់កដ លងន េះកា ់ដតចាសល់ាស។់ 

 
ម្រេូបញ្ហជ ក់ម្រ ប់សិសសថា ពួកនេម្រតូវដតនម្រជើសនរ ើសេើកដ លងម្យួដ លពកួនេចង់ ិយាយ នេើយ
ដចករដំលកព័ត៌ា ពើកដ លងន េះជាម្យួអនក ច្េ។ ពួកនេម្ិ េួរនម្រជើសនរ ើសយកព័ត៌ា អវើដ ល
ខ្លួ ម្ិ ចូលចតិត  ឬម្ិ  ងឹចាស់ម្កសរសរន េះនេ។   

                       
 
ឧបសម្ព័នធទ្ី ៦៖ ការបត្ងក្សំណាពយ 
1. កណំាពយ ច្េេូ (Haiku) 
វតាុបំណង ៖ ឱយសិសសនរៀ សរនសរកណំាពយដបបជប៉ាុ  ា នឈាម េះថា ច្េេូ។ 
សាា រៈ ៖ ម្រកោស  ងិនមម ច្  
នពលនវលា ៖ ១នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖  ព យលស់ិសសថាកណំាពយ ច្េេូ េឺជាេម្រម្ង់ម្យួច្ កណំាពយភាសាជប៉ាុ ។ ជាញឹកញាប់ វា 

នរៀបរាប់អំពើធ្ម្មជាតិ  ិងវតាុទងំឡាយច្ ធ្ម្មជាតិនៅកនុងចម្រកវា ន េះ។ 
េម្រម្ង់កណំាពយ ច្េេូ ា  ូចខាងនម្រកាម្៖ 
ប ោ ត់េើ 1៖  5 ពាងគ 
ប ោ ត់េើ 2៖ 7 ពាងគ  
ប ោ ត់េើ 3៖ 5 ពាងគ  



 Wednesday, October 26, 2022 

17 

 

រនបៀបចាប់នផ្តើម្ 
បំផុ្សេ ំិតរកពាកយទកេ់ង ងឹធ្ម្មជាតិ៖  ឧ. នភលៀង ពពក ខ្យល់រនំភើយៗ 
នម្រជើសនរ ើសពាកយដ លអនកចូលចិតតពើតារាងបំផុ្សេំ តិ 
រាប់ចំ ួ ពាងគ (វេគ) ច្ ពាកយ 
ោក់ពាកយទងំន េះ  ូចកនុងេម្រម្ង់ខាងនលើ 
េូររូបភាពដ លសម្ ឹងកំណាពយ ច្េេូ របស់អនក  
  

ចំណងនជើង______________________________ 
ប ោ ត់េើ 1 ______________________________________________________________  
 
ប ោ ត់េើ 2  ______________________________________________________________  
 
ប ោ ត់េើ 3 _______________________________________________________________  
 
២. កណំាពយ សុើ  វើ  (Cinquain) 
វតាុបំណង ៖ ឱយសិសសនរៀ សរនសរកណំាពយសុើ  វើ ។ 
សាា រៈ ៖ ថ្តចម្លងេំរូឧទេរណ៍កំណាពយ (ជនម្រម្ើស) 
នពលនវលា ៖ ១ នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖ ព យលស់ិសសថា សុើ  វើ  េជឺាកំណាពយា រាង ូចម្រគាប់នពម្រជ ា ៥ ប ោ ត។់ 
េំរូកំណាពយ សុើ  វើ   

សស្តង្ហគ ម្ 
 ិព ធនោយ ពិសើ 

 
សស្តង្ហគ ម្ 

ដ លា េុកខ ដ លបំផ្លចិបំតល ញ 
ការសាល ប់រង្ហគ ល ការរងរបួស ការនធ្វើឱយវ ិស 

អំនពើសាល ប់តត ចផ់្ដិលជើវតិ 
ចម្ាំង 

War  
by Pisey  

 
War  

Sad, destructive  
Killing, injuring, destroying  

A thing that kills life.  
Terminator 

 
1. ឱយសិសសនធ្វើការម្រកុម្តូចពើ ៣ នៅ ៥ ក់។ ម្រកុម្ ើម្ួយៗា កំណាពយេំរូម្ួយ កចិេការម្រតូវបនំពញ ូចតនៅ៖ 

ក) កំណត់រច សម្ព័ ធ/េម្រម្ង់កំណាពយ (នតើថាន ក់ពាកយអវើនៅប ោ ត់ ើម្ួយៗ) 
ខ្) រាយការណ៍នោយតោ លា់ត់ លស់ិសសនៅកនុងថាន ក ់អំពើអារម្មណ៍/ការនលើកោកស់ំន ងកំណាពយ  
េ) ន្លើយសណួំរ៖ នតើប ោ ត់េើម្ួយា េ ំក់េ ំងអវើជាម្ួយ ឹងប ោ ត់ចុងនម្រកាយ?  

2. េម្រម្ង់រច សម្ព ័ធម្រតូវសរនសរនៅនលើកាត រនខ្ៀ  ឬតោ ងំបញ្ហេ ងំសាល យ ឬតាម្រយៈស លឹកឯកសារដ ល  ដចក 
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ឧទេរណ៍ 
ប ោ ត់េើ ១៖  សស្តង្ហគ ម្ ( ម្ ក-១) 
ប ោ ត់េើ ២៖  េុកខម្រពួយ, វ ិស (េុណ ម្ ២ ដ លា  ័យេំ កេ់ំ ងគាន ) 
ប ោ ត់េើ ៣៖  ការសាល ប់រង្ហគ ល , ការរងរបសួ , ការបំផ្លិចបំតល ញ ( ម្សពោដ លកាល យម្កពើកិរយិាសពោដ លនម្របើ 
 សម្រាប់ពពិណ៌ ចំ  ួ ៣)  
ប ោ ត់េើ ៤៖  អំនពើសាល ប់តត ចផ់្តិលជើវតិ (លបេះម្ួយា  យ័នពញនលញ) 
ប ោ ត់េើ ៥៖  ចម្ាំង ( ម្ ខ្-១ ជានវវច ៈសពោ ងឹ ម្ ក) 

3.  ឹក សំសិសពិភាកា ម្រតួតព ិិតយនម្ើលរច សម្ព័ ធកណំាពយ ការអនងកតនផ្សងៗទកេ់ង ងឹនវវច ៈសពោ ថាន ក់
ពាកយតាម្ប ោ ត់ ើម្ួយៗ ពាកយ/ការនលើកោក់សំន ងបង្ហា ញអារម្មណ៍។ល។ 

4. ប ោ ប់ម្កម្រកុម្ ើម្ួយៗ “នធ្វើសកម្មភាពបផុំ្សេ ំិត” រកពាកយនវវច ៈសពោដ លេូ ឹងគាន ឱយ  នម្រចើ តាម្ដ ល
អាចរក  ។ ម្រេ ូឹក កំលឹបសរនសរពាកយេូទងំន េះនៅនលើកាត រនខ្ៀ  ឬតោ ងំបញ្ហេ ងំសាល យ (ឧ. វសិសម្កាល-
ច្ថ្ៃឈប់សម្រាក េូប-សុើ  សិលបករ-អនកសដម្តង ...)។ សិសសអាចនម្របើវច  ុម្រកម្ន ើម្បើដសវងរកនវវច ៈសពោ
ទងំន េះ  ។ 

5. សិសស  ិងម្រេ ូឹក នំម្រជើសនរ ើសម្របធា បេម្យួ ដ ល  ពើសកម្មភាពបផុំ្សេំ ិត នេើយដតងកណំាពយ សុើ 
 វើ  រមួ្គាន នៅនលើកាត រនខ្ៀ ។ ជនម្រម្ើស៖ ចម្លងកំណាពយ នេើយបដ ាម្នៅនលើកម្រម្ងកំណាពយ ដ ល  កំពុង
នរៀបចំ ឬន េះពុម្ពកនុងកលឹបម្រពឹតតបិម្រត ឬោក់តាងំនលើកាត រនខ្ៀ ព័ត៌ា កលឹប។ 

6. សិសសនធ្វើការជាបុេគលនម្របើេម្រម្ង់ខាងនម្រកាម្ ន ើម្បើដតងកំណាពយសុើ  វើ  ម្ួយ ឬនម្រចើ  តាម្មុ្ខ្វជិាជ ដ លពកួ
នេនម្រជើសនរ ើស។  

េំរូកំណាពយនម្របើនៅកនុងថាន ក់ 
េន ល 

 ិព ធនោយ រោា  
េន ល 

ថាល យង់  អ៏សាេ រយ 
ការន កបក ់ការកួច ការេូរ 

េន លម្រតជាក់ច្ម្រក។ 
េឹក 

River 
by Ratha 

River 
Clear, wonderful  

Slapping, whirling, flowing  
The river is cold.  

Water 
 

ធ្ម្មជាត ិ
 ិព ធនោយ េង់យូ 

ធ្ម្មជាត ិ
ម្រសស់សាអ ត បរសុិេធ 

ការសាធ្ ិ ការសបាយ ការប ធូរអារម្មណ៍ 
ធ្ម្មជាតិ មំ្ក ូវសុខ្ភាព។ 

រ ើករាយ 

Nature  
by Kongyu  

Nature  
Beautiful, pure  

Meditating, enjoying, relaxing  
Nature is healthy.  

Fun 
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សតវម្រពាប 

 ិព ធនោយ ចា ់ ើ 
ម្រពាប 

សកម្ម ា នសរ ើភាព 
ការនហេះនេើរ ការេំ ការដម្រសក 
ម្រពាបតំណាងនសរ ើភាព។ 

បកសើ 

Dove  
by Channy  

Dove  
Active, free  

Flying, sitting, crying  
A dove is free.  

Bird 
 

អ ោង់ 
 ិព ធនោយ សុើណាក ់

អ ោង ់
រអិល ដវង 

ការបត់ដប  ការដេល ការតល ស់េើ 
អ ោង់ា លកខណចដម្លក 

ម្រតើ 

Eel  
by Sinak  

Eel  
Greasy, long  

Winding, swimming, moving  
An eel is strange.  

Fish 
 
ចូរដតងកណំាពយខ្លួ ឯងនោយនម្របើវាកយស័ពោ/ម្របធា បេសាម្ញ្ញ/សមុេសាម ញ សម្ម្រសបនៅ ឹងសកម្មភាពនៅតាម្

កម្រម្ិតសម្តាភាពសសិសរបសអ់នក 
េំរូកំណាពយ 

ចំណងនជើងកណំាពយ  
នឈាម េះអនក ិព ធ  

_____________  
_____________, ___________  

_______________, ______________, _______________  
__________________________ .  

_____________ 
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៣. ដតងកណំាពយនោយនម្របើចណំងនជើងកាដសត 
វតាុបំណង ៖ នលើកេឹកចិតតសិសសឱយដសវងរកការបំផុ្សេំ ិតពើម្របភពនផ្សងៗ 

សាា រៈ ៖ កាដសត កច្ស្ត ត កាវបតិ 
នពលនវលា ៖ ១នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖ 
1. ឱយសិសសនធ្វើការជាបុេគល ជាេូ ឬជាម្រកុម្។ 
2. សូម្នម្របើម្រ សអ់តាបេកាដសតដ លម្រេូផ្តល់ឱយ សសិសម្រតូវអា ចណំងនជើងកាដសតទងំន េះ។ នតើពួកនេរក

ន ើញេំ ិត ឬម្របធា បេណាម្ួយនេ នៅកនុងចំនណាម្ចណំងនជើងកាដសតទងំអស់ន េះ? ឧ. 
 នយា យ ឧម្រកិ ាកម្ម នសនហ នម្រគាេះធ្ម្មជាតិ បរសិាា  ៘ ចណំងនជើងទងំន េះអាចនម្របើន ើម្បើបញ្េូ ល
 ័យរមួ្គាន ន ើម្បើបនងកើតជាឃ្លល ម្យួ ដ លនកើតន ើងនៅកនុងពភិពនលាកសពវច្ថ្ៃ។ 

3. សិសសនម្រជើសនរ ើសម្របធា បេ ឬេំ ិតម្ួយ។ 
4. សិសសនម្រជើសនរ ើសចណំងនជើងកាដសតច ំួ  ១០ នៅ ១៥ ចំណងនជើង។ 
5. សិសសនរៀបចចំំណងនជើងតាម្លំោបល់ំនោយបនងកើតឱយា  ័យ ឬលបេះនពញនលញម្ួយ។ សិសសអាចនម្របើ

ចំណងនជើងទងំអស់ដ លពួកនេ  នម្រជើសនរ ើស ឬម្រគា ់ដតយកចណំងនជើងខ្លេះម្កនម្របើដតប៉ាុនណាា េះ។ ពួក
នេអាចបញ្េូលេ ំិតនផ្សងនេៀតដ លនេរក  ។ 

6. សិសសសរនសរឬកាតច់ណំងនជើងបិេនៅនលើតោ ងំធ្ំម្ួយ។   
អតាបេនៅនលើស លឹកម្រកោស ឬកាត់ជាបំដណកនេើយបតិភាជ ប់គាន ។ បដ ាម្សញ្ហញ វណាយុតតនៅចុងបញ្េប ់
ច្ ប ោ ត់ ើម្ួយៗដ លអនកេិតថាម្រតឹម្ម្រតូវ  ូចជា សញ្ហញ ខ្ណឌ  សញ្ហញ នកបៀស សញ្ហញ សួរ ជាន ើម្។ 

7. ម្របសិ នបើសិសសនម្រចើ ជាងាន ក់ចង់កាត់ប ាយអតាបេចណំងនជើងកាដសត សសិសាន កក់នុងចំនណាម្ពួកនេ
ម្រតូវសរនសរចូល ូវចណំងនជើងទងំន េះោក់នៅនលើម្រកោសសិ ។ 

8. ម្របសិ នបើពួកនេកាត់នេើយបតិភាជ ប់គាន រចួ ពួកនេអាចបដ ាម្រូបថ្ត េំ ូរ ឬបណំកម្រសាយនផ្សងៗពើកាដសត 
ឬតាម្ការច្ចនម្របឌិតរបស់ពកួនេ។  

9. ោក់ចណំងនជើងឱយការបនងកើតរបស់ពួកនេ នេើយដចកឱយសាជិកកលបឹនម្ើលទងំអស់គាន ។  
 
៤. កណំាពយដពសុ  (Persona) 
វតាុបំណង ៖ ឱយសិសសកា ់ដតសាគ ល់គាន នៅវញិនៅម្កកា ់ដតចាស ់
សាា រៈ ៖ ម្រកោស  ងិនមម ច្  
នពលនវលា ៖ ១នា៉ា ង 
 ំនណើ រការ ៖ កំណាពយដពសុ  េឺជាកណំាពយដ លា ៨ជួរ នតត តនលើលកខណៈជើវសាស្តសតដបបធ្ម្មជាត។ិ 

ដ ល  ដកសម្រម្លួពើេ ំិតរបស់នលាក June B. White បចេុបប ននធ្វើការនៅមូ្ល ិធ្ើនស្តេគសប៉ាូ
លើត (The Grace Polite Foundation) ច្ េើម្រកុង វើតតូ ម្របនេសនអកាវ ឌ័រ។ 
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េំរូកំណាពយដពសុ  
នលាកម្រសើ ម្ើលើេា 
ដ លជម្រម្ញុេឹកចិតត, ដ លា ថាម្ពល ដ លនចេះេំ ុកបំរុង ដ លនចេះដថ្រកា 
កូ ម្រសើរបស់ោអាណា 
ដ លចូលចិតតការដេលេកឹ ការអា នសៀវនៅ  ិងសាត ប់ចំនរៀង 
ដ លខាល ចម្រតើ ល្ ម្ សតវពស់  ងិន ើរនៅកដ លងងងតឹាន ក់ឯង 
ដ លចង់នៅនលងម្របនេសអាស្តេវកិ ចាច្ម្៉ាកា  ិងម្ហវេិាល័យដ លបអូ ម្របសុរបស់ ង  នរៀ ចប ់
េឺជាម្ ុសសាន ក់រស់នៅនលើភពដផ្  ើ 
ជាអនករស់នៅេើម្រកុង ម្រកាកូវ ច្ ម្របនេសប៉ាូ ូញ 

 
សកម្មភាពនម្រតៀម្ 
កំណាពយដពសុ ជាកិចេការសនំណរលអម្ួយនៅកនុងថាន ក់នៅនពលចាប់នផ្តើម្ម្រតើាស បូំង នៅនពលដ លសសិសជួប
សាវ េម្ គ៍ាន   ិងការសាគ លគ់ាន ។ សសិសយករូបថ្ត ឬម្របមូ្លរូបភាពពើេសស វ តើ ឬេូររូបភាពនោយខ្លួ ឯង ដ ល
របស់ទងំន េះ ងឹកាល យជាមូ្លោា  កនុងការ ិព ធកំណាពយរបស់ពួកនេ។ 
ការដណ  ំ
1. នធ្វើការជាម្រកុម្តូច ឬសិសសកនុងថាន ក់ទងំអស់ នេើយនម្ើលនៅេំរូកំណាពយអំពើ “នខ្ត” នេើយពិភាកាពើការដតង
កំណាពយជា ៨ ជួរ។ នតើថាន កព់ាកយ ឬម្រកមុ្ច្ ពាកយតំណាងឱយអវើនៅកនុងប ោ ត ់ើម្ួយៗ? 

2. នោយនម្របើេំរូ (ខាងនម្រកាម្) សិសសនធ្វើការង្ហរជាបុេគល នេើយសរនសរអពំើខ្លួ ពួកនេ ឬនធ្វើការជាេូរ  ិងសរ
នសរពើច្ េូរបស់ពកួនេ។   

 
េំរូវភិាេនលើកណំាពយ Persona 
ប ោ ត់េើ ១៖ នខ្ត ជានឈាម េះ/នឈាម េះនៅនម្រៅរបស់ម្ ុសសាន ក់នៅកនុងកណំាពយ 
ប ោ ត់េើ ២៖ ខ្ពស់ សាវ ហប់ សបាយ ល្ ត  ជាេុណ ម្ ៤ ដ លនរៀបរាប់ពើបុេគលិកលកខណៈរបស់ម្ ុសស  
ប ោ ត់េើ ៣៖ ាត យរបស់ន  ើ (Danny) ជារូបម្ ត X ច្  Y ពណ៌ ពើេំ ក់េំ ងរវាងម្ ុសសាន ក់នៅ ងឹ
ម្ ុសសាន ក់នេៀត) 
ប ោ ត់េើ ៤៖ ដ លម្រសលាញ់តស្ត តើ នសៀវនៅ  ិងខ្យល់អាកាសបរសុិេធ ជាវតាុទងំ ៣ យា៉ា ងដ លគាតម់្រសលាញ់ 
ប ោ ត់េើ៥៖ ដ លខាល ចនលាកម្របធា ធ្ិបតើ Bush សតវពើងពាង  ិងឋា ៈ ជាវតាុទងំ ៣ ដ លនធ្វើឱយគាត់ខាល ច 
ប ោ ត់េើ៦៖ ដ លចង់ន ើញ អានម្រកិឡាេើ  ការបញ្េប់ភាពម្រកម្រកើ  ងិរ ូវនៅត  ជាវតាុទងំ ៣ ដ លគាត់ចង់ន ើញ 
ប ោ ត់េើ៧៖ រស់នៅឯ...  ជាអនករស់នៅច្  + េើកដ លង/នពលនវលា/េសស ៈ 
ប ោ ត់េើ៨៖ ថ្ម្សុ  (Thompson) ជាម្រតកូលរបសបុ់េគលនៅកនុងកណំាពយ 
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េំរកូំណាពយ 
(តម្រម្មឹ្សាត  ំកណាត ល ឬន្វង តាម្ការចូលចិតតខុ្សៗគាន ) 
ចំណងនជើងកណំាពយ  
នឈាម េះអនក ិព ធ  
 
_________________ …..(នឈាម េះ)  
____________, ____________, _____________, ____________  
____________ ច្  ____________  
ដ លម្រសលាញ់ ____________, ____________  ងិ ____________  
ដ លខាល ច ____________, ____________  ងិ ____________  
ដ លចង់ន ើញ ____________, ____________  ងិ ____________  
រស់នៅឯ ____________  
…________________. (ម្រតកូល)  
 
សកម្មភាពតាម្ោ  
សិសសបញ្េប់ការបតិរូបភាពរបស់ពួកនេ រមួ្ទងំកណំាពយផ្ងដ រ។ កណំាពយដបបដពសុ  បនងកើតជាតោ ងំរូបភាព
នលើជញ្ហជ ងំលអ ឬជាកម្រម្ងសាន ច្ សម្រាប់តាងំកនុងថាន ក់ ទងំអស់ន េះជាវធិ្ើលអម្ួយជយួសសិសដសវងយល់ពើម្តិតភកតិ
របស់ពួកនេកា ់ដតចាស់ នេើយនម្របើម្រ ស់ជាការចាប់នផ្តើម្ការស ោ ដ លេួរឱយចាប់អារម្មណ៍។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៧៖ ណសៀវណៅទ្ិនានុបបវត្ស 
 

 
 

 
• បនងកើតេិ  ុបបវតសនៅជាកណំត់នេតុការអា  – ឱយសសិសបនងកើតសណួំរពើការអា  កត់ម្រតាពើអារម្មណ៍

របស់ពួកនេ ឬម្របតិកម្មចំនពាេះការនម្រជើសនរ ើស ន្លើយសណួំរដ លម្រេូ ឹក  ំ ោក់ឱយ៘  
• សួរសណួំរេួរឱយចាប់អារម្មណ៍ពើម្រពឹតតការណ៍បចេុបប ន ជើវតិនៅកនុងសេេម្ ៍របសព់ួកនេ ឬជើវតិសាម្ញ្ញឱយ

សិសសន្លើយ។ សូម្ឱយសិសស  េិតនោយការពិចារណា។ 
• ឱយសិសសសរនសរម្រត ប់ម្ករកអនកវញិ ឬសរនសរឱយគាន នៅវញិនៅម្ក នៅនពលពួកនេេេួល  ការផ្តល់

ម្តនិយាបល់ដកសម្រម្លួពើការង្ហររបស់នេ។ 
• ឱយសិសសា ភាពសបាយរ ើករាយតាម្រយៈការនម្របៀបនធ្ៀប។ ឱយសសិសបំនពញលបេះ ូចខាងនម្រកាម្៖ “ជើវតិ

នម្របៀប ូចជា ________, នម្រពាេះ __________.” 
• នលើកេឹកចិតតសិសសឱយសរនសរកំណាពយ។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៨៖ ការអានស ួំរពិភាក្សាយលដ់ងឹ 
សំណួរេូនៅខាងនម្រកាម្ អាចម្រតូវ  ោកប់ញ្េូ លនៅកនុងនរឿង ឬអតាបេម្របនលាម្នលាកខ្លើៗ  នេើយវាអាច

ឱយអនកចាប់នផ្តើម្បនងកើតស ំួរពភិាកា  យា៉ា ងលអសម្រាប់ការង្ហរដ ល  ោក់ឱយនធ្វើ។ 
• នតើអវើជាលកខណោច់នោយដ កពើនេកនុងការសរនសរនរឿង ឬនសៀវនៅ នេើយនតើលកខណន េះនធ្វើឱយនរឿងម្របនសើរ
ន ើង ូចនម្តច?  

• នតើេំ ិតសំខា អ់វើដ លអនក ពិ ធចង់បញ្ហជ ក់នៅកនុងសាច់នរឿងម្របនលាម្នលាក? នតើអនកេិតថា អនក ិព ធចងឱ់យ
អនកអា ពើអវើ? 

• នតើតួអងគេំ ងជាតួអងគពិត  ងិនជឿជាក់  នេ? នតើអនកអាចភាជ ប់នៅ ឹងសាា  ភាពរបស់តួអងគកនុងនរឿង  
នេ? នតើនរឿងន េះរលំឹកអនកពើខ្លួ អនក ឬអនក ច្េដ លអនកសាគ ល់កម្រម្តិណា? 

• នតើតអួងគ  តល ស់បតូរយា៉ា ង ូចនម្តចនៅកនុងនរឿង? នតើម្រពឹតតការណ៍អវើដ លនផ្តើម្ឱយា ការតល ស់បតូរទងំន េះ? 
• នតើម្រពឹតតការណ៍នៅកនុងនសៀវនៅទងំន េះ  បង្ហា ញភសតុតាងអវើខ្លេះអំពើេសស ៈរបសអ់នក ិព ធ?  
• នតើដផ្នកខ្លេះច្ នសៀវនៅនធ្វើឱយអនកម្ិ យល់ម្រសបដ រឬនេ? ម្របសិ នបើា  នេតុអវើ  ជាអនកា អារម្មណ៍ដបប
ន េះ? នតើនរឿងន េះ  នធ្វើឱយេេួលចំនណេះ ឹងថ្មើៗ ដ លអនកម្ិ ធាល ប់េតិ លស់តើពើេិ ាភិាពជើវតិរស់នៅរបស់
អនកឬនេ? 

• នតើអវើដ លនធ្វើឱយអនកសបាយរ ើករាយពើការអា នរឿងឬនសៀវនៅន េះនេ? 
• នតើអនក  អា ពើអវើនៅកនុងនរឿងឬនសៀវនៅដ លម្រសន ៀងសាច់នរឿងន េះនេ?  
• នតើេំ ិតសំខា ក់នុងនរឿងឬនសៀវនៅន េះា អវើខ្លេះ? 
• នតើអនកេតិថាអនក ិព ធពាយាម្បង្ហា ញអវើនៅកនុងនរឿងឬនរឿងម្របនលាម្នលាក? 
• នតើ រណាជាតួអងគដ លអនកនពញចិតត? នតើអនក  នកាតសរនសើរអវើខ្លេះពើតអួងគន េះ? 
• ចូរពិចារណានលើតួអងគសំខា ់ នតើតួអងគន េះនជឿនលើអវើ? នតើតអួងគន េះចង់  អវើ?  
• នៅចុងបញ្េប់របស់នរឿងឬនសៀវនៅ នតើអនកា សងឃមឹ្ចំនពាេះតួអងគឬនេ? 
• នតើអវើជាចណុំចខាល ងំជាងនេនៅកនុងនរឿង ឬនសៀវនៅន េះ៖ ដខ្សសាច់នរឿង ឬការអភិវឌឍតអួងគកនុងនរឿង? នេតុអវើ? 
នតើអនកេតិថា វាជានចត របស់អនក ពិ ធឬនេ? 

• នតើអនកធាល ប ់ ជបួម្របេេះ ឹងបញ្ហា អវើម្ួយដ លម្របហក់ម្របដេល ឹងសាច់នរឿងឬនសៀវនៅន េះឬនេ? 
• នតើា អវើខ្លេះអពំើនរឿង/នសៀវនៅន េះ?  
• នតើអនកា ការម្រពួយ រម្ាយា៉ា ងណាចំនពាេះនរឿង ឬនសៀវនៅន េះ? 
• នតើអវើជាេំ ក់េំ ងសំខា ់ជាងនេបំផុ្តនៅកនុងនរឿង ឬនសៀវនៅន េះ? 
• នតើអវើដ លនធ្វើឱយតួអងគប ោ ប់ប សាំ ការចង់ចា?ំ 
• នតើដផ្នកសាច់នរឿងណាខ្លេះដ លា លកខណៈអប់រលំអបំផុ្ត? 
• នតើម្រពឹតតការណ៍នៅកនុងនរឿង ឬនសៀវនៅា េ ំក់េ ំងនៅ ងឹជើវតិពតិរបសអ់នកឬនេ? 
• នតើេិតយា៉ា ង ូនម្តចចំនពាេះវធិ្ើសរនសររបសអ់នក ពិ ធ? 
• នតើនរឿងន េះវាអាចេួរឱយនជឿជាក់  នេ? តួអងគេួរឱយនជឿេុកចិតត  ឬនេ?  
• នតើអនកន ើញកំេុសឬេុណវនៅកនុងនសៀវនៅន េះនេ? 


