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១. សនិទានភាព 
ឯកសារន េះបា អភិវឌ្ឍ ៍ន ើងន ើម្បើជួយសម្ម្លួ លស់ាលាម្ធ្យម្សិកា កនុងការផ្តល់ឱកាសបន្ ែម្សម្ាប់

សិសសឱយន្សែងយល់ពើសាគម្ម្បជាជាតអិាសុើអានគនយ ៍(អាសា៊ា  )។  អាសា៊ា  កា ់ន្តា សារៈសំខា ់កនុងរយៈនពលប ុន្មា  
ឆ្ន ចុំងនម្កាយន េះ សម្ាប់បណ្ដា ម្បនេសអាសុើអានគនយ ៍ ងិនលើឆ្កអ តរជាតផិ្ងន្ រ។  កលឹបន េះ  ឹងផ្ាលឱ់កាស ល់សសិសឱយ
េេួលបា  ូវការយល់ ងឹពើសហគម្ ៍អាសា៊ា   រចន្មសម្ព័ ធ  ិងតួន្មេើរបស់វាន ើម្បើន្សែងយល់ឱយកា ់ន្តម្បនសើរពើលកខណៈ 
 ិងវបបធ្ម្រ៌បសស់ាជកិអាសា៊ា  ទងំអស។់ វា ឹងនធ្ែើឱយសិសសេេួលបា ចំនណេះ ឹង  ិង ន្សែងយល់ពើអងគការអ តររដ្ឋា ភិបា
លកនុងតបំ ់ នដ្ឋយន្សែងរក  ងិនម្បៀបនធ្ៀបលកខណៈជាតសិាស ស៍ម្ាបរ់ ាសាជកិអាសា៊ា  ទងំអសក់នុងបរយិាកាសម្ួយ
ន្ លា លកខណៈម្សបតាម្បញ្ញតតិសាលាកុារនម្ម្តើ។ ការន្សែងងយល់ពើបញ្ហា អាសា៊ា  ា សារៈសខំា ់កនុងការនដ្ឋេះ
ម្សាយបញ្ហា ថ្នន ក់តំប ់  ិងអ តរជាតិន្មនពលអន្មគត។ អាសា៊ា  តណំ្ដងឱយភាពចម្ម្រេះអរយិធ្ម្៌ វបបធ្ម្៌  ងិម្ករម្ជាតពិ ធុ។ 
សហគម្ ៍អាសា៊ា  ម្បកា យ់ក ូវភាពនផ្សងៗគ្នន ន ជំន ឿ ភូម្ិសាស្តសត នស ាកិចច  នយាបាយ  ងិសាវតាម្បវតតិសាស្តសត ក៏ ូច
ជាការន្ចករនំ្លក ូវលកខណៈរមួ្ផ្ងន្ រ។ 

តាម្រយៈការចូលរមួ្កនុងកលឹបន េះ សិសស ឹងបា នម្តៀម្លកខណៈសំខា ់  ៗ ជាពិនសសសម្ាបក់ារឈា ចូលម្ក ល់ន 
សាហរណកម្ាអាសា៊ា  ឆ្ន ២ំ០១៥។ សាជកិអាសា៊ា  ទងំអស់បា នធ្ែើសច្ចច ម្បណិធា  ន ើម្បើឱយសនម្ម្ចបា  ូវចកខុវសិ័យរមួ្គ ឺ
«សហគម្ ម៍្ួយ ម្បជាជាតមិ្យួ» កនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ កលឹបន េះ ផ្តល់ឱកាស ល៏អម្ួយសម្ាប់សិសសន ើម្បើនលើកកម្ពស់ការយល់
 ឹង  ិងកាល យជាធ្ ធា ន ម្បនេសកម្ពុជា  ិងសហគម្ ៍អាសា៊ា  កនុងនពលអន្មគត។ 

កលឹបន េះ ងឹនធ្ែើន ើងនម្ៅនា ងសិកា សែិតនម្កាម្ការ ឹកន្មរំបស់ម្គូាន ក់ ឬនម្ចើ ន្មក។់ សាជិកភាពន្ លចូលរមួ្
បនងកើតម្ករម្ន េះ គឺជាការសា័ម្គចិតត។ នគ្នលបណំងកលឹបអាសា៊ា  គឺ ន ើម្បើនរៀបចសំកម្ាភាពទងំឡាយតាម្រចន្មសម្ព័ ធ ន្ លកនុង
នន្មេះសសិសម្តូវចូលរមួ្យា ងសកម្ាកនុងការម្សាវម្ជាវ ការគិត  ងិការនធ្ែើបេបង្ហា ញពើលេធផ្លម្សាវម្ជាវរបស់ពកួនគពើ
សាជិកសាគម្ ៍អាសា៊ា  ។ 

សកម្ាភាពទងំន េះ រមួ្ា  ូចជា ការម្សាវម្ជាវតាម្ម្បព័ ធកុំពយូេ័រ ការសាា សផ្ទា ល់ាត ់នរៀបចំកាា រន ៀ ពតា៌ 
ពើរ ាសាជិកអាសា៊ា  កនុងម្ជឈម្ណឌ លរបសស់ាលា (កនុងម្យួន្ ម្តូវតាងំបង្ហា ញពើពត៌ា របស់រ ាសាជកិអាសា៊ា  ម្យួ) 
នដ្ឋយនរៀបចំបញ្ជ ើឯកសារពតា៌ អាសា៊ា  ន្ លបា ម្កពើការនធ្ែើកម្ាសិកា។ វាគជឺានរឿងសំខា ស់ម្ាបស់ា ជិកកលបឹកនុង
ការន្ចករនំ្លកបេពិនសាធ្ ៍របស់ លួ ជាម្ួយសិសស នេនេៀត។ សកម្ាភាពន្ លបា នសនើន េះ ផ្ាលឱ់កាស លស់ិសស កនុងការ
ន្ចករនំ្លកការម្សាវម្ជាវពើសហគម្ អ៍ាសា៊ា  ជាម្យួសសិស នេនេៀតតាម្រយៈការតាងំពពិ័រណ៍  ិងការនធ្ែើបេបង្ហា ញ។ 

បចចុបប នន េះ ការម្សាវម្ជាវពតា៌ តាម្ម្បព័ ធកុពំយូេ័រ ឬនសៀវនៅន្មន្ម គួរកាល យជាេាល បស់ម្ាបស់សិស ន ើម្បើជយួ
 ល់ពួកនគកនុងការសិកាម្បច្ចនំងៃ។ វាផ្ាល់ឱកាស លស់ិសសកនុងការគិត  ិងពិភាកាជាម្យួម្គពូើអែើជារ ាសាជិកអាសា៊ា  ? 
 ិងនតើវាពាកព់័ ធអែើ លេះសម្ាបម់្បជាជ ? 
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២. លទ្ធផលសកិ្សា 
២.១ វតែុបំណង 

ន្ផ្អកនលើការពភិាកាខាងនលើន េះ កលបឹអាសា៊ា  ា វតែុបណំង ូចខាងនម្កាម្៖ 
• សិសសា ឱកាសនរៀ បន្ ែម្ពើសហគម្ ៍អាសា៊ា    ូចជា  នយាបាយ នស ាកិចច សងគម្  ិងវបបធ្ម្។៌ 
• សិសសា ឱកាសន្ចករនំ្លកពើបញ្ហា ទងំឡាយន្ លប េះពាល់ លជ់ើវតិរបស់ពួកនគម្បកបនដ្ឋយគុណភាព។ 
• ម្គនូម្បើឯកសារន េះ ន ើម្បើជយួសិសសកនុងការនរៀបចសំកម្ាភាពតាម្រចន្មសម្ព ័ធ ន្ លនធ្ែើឱយពកួនគអភិវឌ្ឍ ៍នលើ

ចនំណេះ ឹង ការម្តិេះរេិះពិច្ចរណ្ដ ការនធ្ែើបេបង្ហា ញ  ិងការនរៀបចំ។ 

២.២ លេធផ្ល 
ន ើម្បើសនម្ម្ចវតែុបណំងខាងនលើ ធាតុខាងនម្កាម្ន េះគឺជាសកម្ាភាពន្ លម្តូវនផ្ទា តការយកចិតតេុកដ្ឋក៖់ 

• ន ើម្បើជួយសិសសអភិវឌ្ឍ ៍បណិំ ម្តិេះរេិះពចិ្ចរណ្ដ ការនធ្ែើបេបង្ហា ញ  ិងការនរៀបចំតាម្រយៈសកម្ាភាពនផ្សង  ៗ ន្ ល
ជួយសសិសឱយនកើ ន ើង ូវចំនណេះេូនៅ  ងិការយល់ ឹងពើសហគម្ ៍អាសា៊ា  ។ 

• ន ើម្បើឱយសសិសា ឱកាសសនម្ម្ចបា  ូវនគ្នលបណំងផ្ទា ល់ លួ   ិងន្ចករនំ្លកលេធផ្លន្ លរកន ើញជាម្ួយ
សិសស នេនេៀតតាម្ម្នធ្ោបាយនចនម្បឌ្ិត។ 

៣. សមាា រៈ 
សាា រៈន្ លនរៀបរាប់ខាងនម្កាម្ម្គ្ន ់ន្តជានយាបល់ប ុនណ្ដណ េះ ប ុន្ តវាអាម្ស័យនលើសកម្ាភាពសិសសនធ្ែើជាក់ន្សតង៖ 

• សាា រៈម្សាវម្ជាវនផ្សងៗ (ឧ. នសៀវនៅ ន្ផ្ េើ ។ល។) 
• សាា រៈការយិាល័យ ប៊ាកិ នសៀវនៅសរនសរ 
• ម្កដ្ឋសផ្ទា ងំធ្ំ (poster) 
• ប ាបកុ់ពំយូេ័រ 
• េូរេសស  ៍ 
• ម្បាក់ឧបតែម្ាម្គូ កឹន្ម ំ(ម្បស ិនបើច្ចបំាច់)។ 

៤. ដំណ ើ រការអនុវតតសក្សម្មភាព 
៤.១ នគ្នលការណ៍នរៀបចំ 

ការបនងកើតកលបឹអាសា៊ា   ម្តូវនធ្ែើន ើងនដ្ឋយា នគ្នលការណ៍អ ុវតតសខំា ់ៗម្យួចំ  ួ ូចខាងនម្កាម្៖ 

៤.១.១ ការសា័ម្គចិតត 
 អនកសម្ម្បសម្ម្លួសាលានរៀ ម្តូវយល់ថ្ន ការចូលរមួ្កនុងកលឹបអាសា៊ា  ន េះ គឺម្ ិន្ម្ សម្ាប់ម្ ុសសម្គប់គ្នន នេ  ងិ
ម្ិ ម្តូវបងខសំិសសឱយចូលរមួ្កនុងកលឹបន េះន្ រ។ សសិសា ចណូំលចិតត ុសៗគ្នន   ូចន េះអនកសម្ម្បសម្ម្លួគួរជយួសម្ម្ួល
 ល់បញ្ហា ន េះឱយបា សម្រម្យម្សបតាម្បញ្ញតតសិាលាកុារនម្ម្តើ។ ឧទហរណ៍ ម្គអូាចបនងកើតកលឹបន េះកនុងនពលន្តម្យួ        
 ណៈនពលន្ លកលបឹ នេនេៀតម្តូវបា បនងកើតផ្ងន្ រ។  វាា  ័យថ្ន ា ម្គូនផ្សងៗនេៀតកំពុងបនងកើតកលឹប នេនេៀតន្ រ 
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 ូចជាកលបឹវេិោសាស្តសត ឬកលបឹ ិព ធជាន ើម្។ ម្គូគួរេុកនពលឱយសសិសនម្ជើសនរ ើសកលឹបន្ លពួកនគចងចូ់លរមួ្ឱយបា េូលំ
េូលាយ  ងិម្តូវនម្ើលថ្ននតើពកួនគា នពលនវលា  ិងចណូំលចិតតកនុងការចូលរមួ្កលបឹន្ រឬនេ។ 

 ូចគ្នន ន េះន្ រ ថ្នន ក់ ឹកន្មកំ៏ម្ ិម្តូវបងខំម្គឱូយនរៀបចំកលបឹអាសា៊ា  ន េះន្ រ។ ការនពញចតិត  ិងការច្ចបអ់ារម្ាណ៍របស់
ម្គូចំនពាេះការ ឹកន្មកំលឹបអាសា៊ា  ជាម្បការច្ចបំាច់កនុងការឈា នៅ លភ់ាពនជាគជ័យរបសក់លឹប  ូនចនេះថ្នន ក ់ឹកន្មគំួរយល់ថ្ន 
លេធផ្លនជាគជយ័ពិបាកេេលួបា  ម្បស ិនបើបងខំម្គូឱយនធ្ែើសកម្ាភាព។ ជាម្យួគ្នន ន េះន្ រ ម្គូសា័ម្គចិតតអាចចណំ្ដយនពល
ផ្ទា ល់ លួ របស់គ្នត ់លេះៗ ន ើម្បើនធ្ែើន្ផ្ ការសកម្ាភាពជាម្ួយសិសស  ូចជាការចូលរមួ្ម្បជុំនម្ៅនា ងសិកា  ិងការនធ្ែើ ំនណើ រ
េសស កចិចន្មន្មកនុងមូ្លដ្ឋា  ។ គណៈកម្ាការសាលាម្តូវពិច្ចរណ្ដនលើេម្ម្ង់ការម្យួចំ ួ ទក់េង ឹងម្បាក់ឧបតែម្ាម្គូ
 ឹកន្មកំលបឹន្ លា លកខណៈម្សន ៀងគ្នន នៅ ឹងេម្ម្ង់ងវកិាសកម្ាភាពនផ្សងនេៀត ូចជា ការបំប  សិសសនរៀ យតឺ  ិងកម្ា
វធិ្ើនគហកិចច ជាន ើម្។ 

៤.១.២ េំហ ំ
កលឹបអាសា៊ា  ន េះា ភាពង្ហយម្សួលកនុងការម្គប់ម្គង នពលនធ្ែើកនុងសាលានរៀ ម្ួយនដ្ឋយសារសសិស  ងិម្គូទងំ

អស់សែតិនៅកន្ លងន្តម្ួយ។ កនុងករណើ  លេះសាលានរៀ ម្ួយចំ ួ  ន្ លនៅន្កបរគ្នន កនុងតបំ ់នគ្នលនៅក៏អាចចូលរមួ្កនុងកលឹប
អាសា៊ា  ន េះបា ន្ រ។ ករណើ នន្មេះសាលាម្ធ្យម្សិកាន ើរតជួាអនកសម្ម្បសម្ម្ួល។   ម្បសិ នបើា សាលានរៀ ម្ួយច ំួ 
កំពុងអ ុវតតកលបឹអាសា៊ា  ន្មយកសាលាពាក់ព័ ធទងំនន្មេះ អាចសនម្ម្ចចិតតដ្ឋក់ធ្ ធា រមួ្គ្នន សម្ាប់នធ្ែើសកម្ាភាព ូចជា 
េសស កចិចសកិា ពពិរ័ណ៍ភាពយ ត។ល។  ការអ ុវតតសកម្ាភាពរមួ្គ្នន  អាចា អតែម្បនយាជ ៍ម្ួយចំ ួ  ូចជា ការនជៀស
វាងនធ្ែើសកម្ាភាពជា ់គ្នន  ជាពិនសសករណើ  ំនណើ រេសស កិចចសិកា។ នទេះបើជាយា ងណ្ដក៏នដ្ឋយ ការសម្ម្បសម្ម្ួលកនុង
កម្ម្ិតន េះ នពល លេះអាចជបួបញ្ហា ម្បឈម្។ ន្មយកសាលាន្ លពាក់ព័ ធគួរពិ តិយនម្ើលកម្ម្ិតចំណ្ដប់អារម្ាណ៍ចូលរមួ្កនុង
កលឹបអាសា៊ា  ពើសាលានរៀ ម្ួយចំ ួ  ចាៃ យរវាងសាលានរៀ   ិងការនពញចតិតរបស់ម្គូ កឹន្មនំៅនពលសនម្ម្ចចិតតថ្ននតើម្តូវ
នរៀបចំកលឹបរមួ្គ្នន  ឬដ្ឋច់នដ្ឋយន្ ក។  កនុងករណើ អ ុវតតសកម្ាភាពរមួ្គ្នន នគម្តូវច្ចត់ន្ចងងវកិាន្ លច្ចបំាចស់ម្ាបក់ារនធ្ែើ
 ំនណើ រសម្ម្បសម្ម្ួលកិចចម្បជុំអ តរសាលា។ 

៤.១.៣ កម្មិ្តថ្នន ក់នគ្នលនៅ 
ការចូលរមួ្កលឹបអាសា៊ា  ជាសកម្ាភាពម្ួយន្ លនលើក បូំងនយើងម្តូវកណំត់នម្ជើសនរ ើសយកសិសសនពញវយ័។ នៅ

នពលន្ លសាលាា បេពិនសាធ្ ៍នម្ចើ ពើការនរៀបចកំលឹបន េះនហើយ ម្គូអាចនធ្ែើការសាកលបងនរៀបចំសកម្ាភាពកលបឹន្ ល
សម្រម្យនៅ ងឹសសិសតូចៗបា ។ ប ុន្ តសម្ាប់សាលាម្ធ្យម្សិកា កលឹបន េះអាចនរៀបចំនៅកម្ម្តិថ្នន កេ់ើប ុន្មា  កប៏ា  
អាម្ស័យនលើលេធភាពរបស់ម្គ ូថ្ននតើគ្នត់ច្ចប់អារម្ាណ៍កនុងការង្ហរន េះឬយា ងណ្ដ។ 

៤.១.៤ ការវាយតនម្លចំណ្ដប់អារម្ាណ៍សិសស  ិងការតម្ម្ង់េិស 
ការចូលរមួ្កលឹប គឺអាម្ស័យនលើការសនម្ម្ចចតិតរបសស់ិសសផ្ទា ល់។ ការវាយតនម្លចណំ្ដប់អារម្ាណ៍សិសសពើការចូលរមួ្

កលឹបន េះ ម្គូម្តូវព យល់ន្ណន្មពំើអតែ យ័កលឹបនន្មេះជាមុ្ ស ិ។ ការន្ណន្មនំ េះអាច ិយាយផ្ទា ល់ាត់នៅកា ស់ិសសកនុងថ្នន ក ់
ឬអាចសរនសរបិេនៅេើធាល បរនិវណសាលា ឬនយើងអាចនម្បើវធិ្ើទងំពើរន េះន្តម្តង ។ នសចកតើន្ណន្មទំងំអស់រមួ្ា ចណុំច
 ូចខាងនម្កាម្ន េះ៖ 
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o វតែុបំណង៖  ន ើម្បើបនងកើ ការយល់ ឹងរបសស់ិសសពើអងគការអ តររដ្ឋា ភិបាលកនុងតំប  ់ ិងបណ្ដា ម្បនេសជាសាជិក។ 
o សកម្ាភាព៖ ការម្សាវម្ជាវជាម្ករម្តាម្រយៈម្បព័ ធកុំពយូេ័រ នសៀវនៅ ការនធ្ែើបេសាា ស  ៍ការតាងំពិព័រណ៍ជានរៀងរាល់ន្ 

ពើម្បនេសអាសា៊ា    ិងការបនងកើតម្បអប់សណំុំឯកសារបេបង្ហា ញរាល់ការនធ្ែើេសស កិចចសកិា។ 
o ការវាយតនម្ល៖ ពុាំ ការវាយតនម្ល ឬដ្ឋកព់ិ ាុជាលកខណៈផ្លូវការនេ គឺសសិសចូលរមួ្កនុងសកម្ាភាពកលឹបនដ្ឋយការនពញ

ចិតតរបសព់ួកនគ ពុំន្ម្ នដ្ឋយសារការបងខំន ើយ។ 
o ការចូលរមួ្៖ សាជិកភាពកលបឹចូលរមួ្នដ្ឋយសា័ម្គចិតត។ 
o ការម្បជុ៖ំ ការម្បជុសំាម្ញ្ញ (ម្បន្ហល២សបាត ហ៍ម្តង) ន ើម្បើពិភាកាពើសកម្ាភាពន្ លបា នម្គ្នងេុក។ ចណុំចខាងនលើ

ន េះ ម្តូវអ ុវតតនម្ៅនា ងសិកា ឬនងៃឈបស់ម្ាក។ 
អ ុវតតតាម្នសចកតើន្ណន្មនំ េះ ម្គូម្តូវសួរសសិសថ្ននតើពកួនគច្ចប់អារម្ាណ៍កនុងការចូលរមួ្កលបឹន េះឬនេ នហើយកណំត់

ឱយបា ពើកម្ម្ិតន ការច្ចប់អារម្ាណ៍របស់ពកួនគ។ ការវាយតនម្លចណំ្ដប់អារម្ាណ៍សិសស ម្គូម្តូវនម្បើេម្ម្ង់ន្ លា កនុង
ឧបសម្ព័ ធេើ១។ េម្ម្ង់ន េះា ម្បនយាជ ៍ ពើនម្ពាេះវាេបស់ាក ត់ម្ិ ឱយា ការគ្នបសងកត់  ងិបងខំសសិសឱយ យិាយថ្ន យល់
ម្ពម្ ឬ ម្ិ យល់ម្ពម្ ជាពិនសសនៅចំនពាេះមុ្ ម្គ ូសសិសបង្ហា ញ ូវភាពម្ិ នសាា េះម្តង។់ អាម្ស័យនហតុន េះ ម្គូម្តូវផ្តលន់ពល
ឱយសិសសរយៈនពលពើ ១០ នៅ ១៥ន្មេើ ន ើម្បើឱយពួកនគនធ្ែើការសនម្ម្ចចតិតមុ្ នពលបំនពញេម្ម្ង ់ ិងមុ្ នពលម្បគល់េម្ម្ង់
នន្មេះជូ ម្គូវញិ។ 

៤.១.៥ ការន្បងន្ចកភារកិចច 
នៅនពលា កិចចម្បជុំកលឹបជានលើក ំបូង ម្គូ ឹកន្មកំលឹប ម្តវូនម្ជើសនរ ើសសាជិកម្ួយចំ  ួន ើម្បើេេលួ ុសម្តូវនលើ

កិចចការន្មន្ម។ ការនម្ជើសនរ ើសន េះ នធ្ែើន ើងនដ្ឋយការនបាេះនឆ្ន ត ឬ តាម្រយៈការនលើកន ។ តួន្មេើគឺម្ិ នេៀងទត់នេ រមួ្ា  
១)ម្បធា  ២)អ ុម្បធា   ងិ ៣)ហរិញ្ញិក។ ម្បសិ នបើា សសិសនម្ចើ ន្មក់នៅកនុងកលបឹ (ឧ. ១៥ន្មក់ ឬនម្ចើ ជាងន េះ) 
ច្ចបំាច់ម្តូវា ម្បធា ម្ករម្ ១ន្មក់ សម្ាបស់ម្ម្បសម្ម្លួសិសស ៣ ឬ ៤ន្មកន់ន្មេះ។ ការេេួល ុសម្តូវន េះបា ភាជ ប់ជូ 
កនុងឧបសម្ព័ ធេើ២។ ម្គ ូកឹន្មកំលឹបម្តូវព យល់  ងិបង្ហា ញ ល់សាជិកកលបឹទងំអស់។ នៅកនុងជំហា  ំបូងន សកម្ាភាពកលឹប 
ម្គ ូឹកន្មមំ្តូវេេួល ុសម្តូវកនុងការចូលរមួ្ចំន្ណកជយួសាជិកកលបឹ ន ើម្បើឱយពួកនគា េំន្មកេ់ំ ងគ្នន   ិងបំនពញតួន្មេើ
បា លអ។ ជាម្ួយគ្នន នន្មេះន្ រ ម្គ ូឹកន្មមំ្តូវ តិ ំម្បងឹន្ម្បងបំនពញភារកិចចឱយបា លអន ើម្បើជួយសិសសឱយេេួលបា បេ
ពិនសាធ្ ក៍ារង្ហរលអម្បនសើរ។ 

៤.១.៦ ការកំណត់ន្ផ្ ការ 
កិចចការម្ួយកនុងចំនណ្ដម្កិចចការទងំឡាយន្ លកលឹបម្តូវនធ្ែើគឺ ការនរៀបចំន្ផ្ ការសកម្ាភាពន្ លបា នសនើសុំកនុង      

រយៈនពល១ម្តើាស។ េម្ម្ង់ន្ផ្ ការសកម្ាភាពកលឹបា លកខណៈសម្ម្សបពើម្ួយសបាត ហ៍នៅម្ួយសបាត ហ៍កនុងន្  ើម្ួយៗ 
 ូចបា ភាជ ប់ជូ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៣។ មុ្ នពលនធ្ែើន្ផ្ ការម្គូគួរពោយាម្ព ិិតយនម្ើលថ្ននតើសកម្ាភាពណ្ដន្ លអាចនធ្ែើនៅ
បា  នហើយកណំតយ់កគនម្ាង១ ឬ២ ន្ លកលឹប ងឹអ ុវតតកនុងម្តើាស ើម្ួយៗ។ ឧទហរណ៍ កលបឹចងឱ់យសសិសសិកាពើ
រចន្មសម្ព ័ធអាសា៊ា   មុ្  ងឹសិកាសុើជនម្ៅពើរ ាសាជិកអាសា៊ា  ។ ន ើម្បើឱយសិសសយល់ ឹងពើអាសា៊ា   ម្គូអាចបង្ហា ញ លើប      
វ ើន អូ លើៗម្ួយចំ ួ  លស់ិសស នហើយសិសសអាចនធ្ែើការម្សាវម្ជាវពត៌ា បន្ ែម្ពើម្បនេសសាជិកអាសា៊ា   ើម្ួយៗ។ នៅនពល
ការសិកាម្សាវម្ជាវបញ្ចប់ កលបឹម្តូវនរៀបចំការដ្ឋក់តាងំពពិ័រណ៍កនុងបណ្ដណ ល័យ ឬថ្នន ក់នរៀ  ម្ពម្ទងំនធ្ែើបេបង្ហា ញពើអែើន្ ល
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បា ម្សាវម្ជាវនន្មេះនៅ លស់សិស នេនេៀតន្ លម្ ិន្ម្ ជាសាជិករបស់កលបឹ។ ម្គបស់កម្ាភាពទងំន េះ គួរន្តសរនសរេុក
នៅកនុងន្ផ្ ការ។ សូម្នម្ើលឧទហរណ៍កនុងតារាងខាងនម្កាម្៖ 

 
 

• តារាងេើ១៖ ការកំណត់ន្ផ្ ការ 
ម្តើាសេើ១ 

សកម្ាភាព 
វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
១. សកម្ាភាពេើ១៖ ការនបាេះនឆ្ន តនម្ជើស

នរ ើស  ិងការពិភាកាពើសកម្ាភាព 
x            

២. សកម្ាភាពេើ២៖ ការម្សាវម្ជាវបឋម្ពើ
អាសា៊ា   

 x           

៣. សកម្ាភាពេើ៣៖ ការម្សាវម្ជាវពើកម្ពុជា   x x         
៤. សកម្ាភាពេើ៤៖ នធ្ែើន្ផ្ ការសម្ាបក់ារ

តាងំពិព័រណ៍។ កណំតក់ិចចការន្ លម្តូវ
នធ្ែើ  ិងអនកេេលួ ុសម្តូវ 

   x         

៥. សកម្ាភាពេើ៥៖ ការបនងកើតកាា រន ៀ ពត៌
ា ម្ួយពើម្បនេសកម្ពុជា 

    x        

៦. សកម្ាភាពេើ៦៖ ម្បជុំគ្នន ន ើម្បើនរៀបចំការ
តាងំពិព័រណ៍កនុងម្ជឈម្ណឌ លរបស់
សាលា 

     x       

៧. សកម្ាភាពេើ៧៖ ការម្សាវម្ជាវពើម្បនេស
ម្ួយនផ្សងនេៀត 

      x x     

៨. សកម្ាភាពេើ៨៖ ការនម្ើលភាពយ តម្ួយ
ពើម្បនេសជាសាជិកអាសា៊ា   

        x    

៩. សកម្ាភាពេើ៩៖ បំនពញការម្សាវម្ជាវពើ
ម្បនេសទងំនន្មេះ 

         x x  

៤.១.៧ ការកំណត់ធ្ ធា  
ន ើម្បើនធ្ែើឱយសកម្ាភាពកលឹបម្បកបនដ្ឋយម្បសេិធិភាព ជាការច្ចបំាច់ម្តូវា ធ្ ធា សាា រៈទងំឡាយ  ូចជា កន្ លង

ម្បជុំ(បណ្ដណ ល័យ ឬថ្នន ក់នរៀ េំន រ) នសៀវនៅកនុងបណ្ដណ ល័យសម្ាប់ការសកិាម្សាវម្ជាវ ប ាប់កុំពយូេ័រសម្ាបស់រនសរ
របាយការណ៍ (នម្បើចំនពាេះថ្នន ក់ម្ធ្យម្សិកា) ឬធ្ ធា ងវកិា។ ធ្ ធា ងវកិាជាតម្ម្ូវការសម្ាប់អ ុវតតសកម្ាភាពជាក់
ន្សតង ូចខាងនម្កាម្៖ 

• ម្កដ្ឋសសម្ាប់កត់ម្តា ឬសរនសររបាយការណ៍ (សម្ាប់ម្ករម្ទងំអស់) 
• ម្កដ្ឋសផ្ទា ងំធ្ំសម្ាប់គូន្ផ្ េើ នធ្ែើការដ្ឋកត់ាងំពពិ័រណ៍ ម្បជុ ំ
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• ហែតឺសម្ាប់សរនសរនរៀបចំតាងំពិព័រណ៍ 
• ងវកិានធ្ែើ ំនណើ រេសស កិចចសកិា 
• ា សុើ ងតរូប 
• ងវកិាសម្ាបច់ំណ្ដយនផ្សងៗ 
ងវកិាកលឹបម្តូវបា នរៀបចំន ើងនដ្ឋយគណៈកម្ាការម្គប់ម្គងសាលាកនុងនពល ំនណើ រការនរៀបចំន្ផ្ ការម្បច្ចឆំ្ន នំ្ ល

នធ្ែើន ើងនៅន ើម្ឆ្ន សំិកា ើម្យួៗ។ សូម្នម្ើលកនុងឧបសម្ព័ ធេើ៤។ 

៤.២ សកម្ាភាពនសនើន ើង 
សកម្ាភាពជានម្ចើ ន្ លកលបឹន េះអាចនរៀបចំឱយា កិចចការ (លំហាត់) ន្ លនម្ើលនៅគួរឱយច្ចប់អារម្ាណ៍  ិងា 

លកខណៈគតិសុើជនម្ៅសម្ាបស់ិសស រ ើឯសកម្ាភាពន្ លបា ផ្តល់ឱយនៅខាងនម្កាម្ន េះគឺម្គ្ន ់ន្តជាឧទហរណ៍ប ុនណ្ដណ េះ។ 
ម្គូ  ិងសាជិកកលបឹ អាចបនញ្ហច ញនយាបល់ផ្ទា ល់ លួ ពើអែើន្ លពួកនគចង់នធ្ែើន ើម្បើបនងកើ ឱកាសនរៀ សូម្តតាម្រយៈការសិកា
 ិងនដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា អាសា៊ា  ឱយបា សុើជនម្ៅ។ 

សកម្ាភាពគួរដ្ឋក់បញ្ចូល ូវការម្សាវម្ជាវតាម្ម្បព័ ធកុពំយូេ័រ នសៀវនៅ ការម្សាវម្ជាវពើរ ាសាជិកអាសា៊ា  តាម្      
រយៈន្ សភាពយ ត ឬឯកសារជាតិ ការនធ្ែើបេបង្ហា ញន្បបនចនម្បឌ្ិត  ងិការនរៀបចំម្បអបស់ណំុំឯកសារអាសា៊ា  ។ សកម្ាភាព
ទងំអស់ន េះ  ងឹជម្ម្រញសសិសឱយា បំណិ កនុងការម្តិេះរេិះពិច្ចរណ្ដ ម្សាវម្ជាវ  ិងការនរៀបចំ។ ម្សបនពលបចចុបប នន េះ 
ការម្សាវម្ជាវពត៌ា តាម្ម្បព័ ធកុំពយូេ័រ  ិងនសៀវនៅ គួរកាល យជាេាល ប់សម្ាប់សសិសកនុងការសកិាម្បច្ចនំងៃរបស់ពកួនគ។ 
វាក៏ផ្ាលឱ់កាសឱយសិសសកនុងការគិត  ងិពិភាកាជាម្ួយម្គពូើអែើជាសាជិកអាសា៊ា  ។  

នពលច្ចប់នផ្ាើម្កលបឹន េះ គំ តិលអម្ួយន្ លម្គមូ្តូវនរៀបចំគឺ ម្បធា បេម្បជុំនលើកេើ១ នដ្ឋយគិតថ្ន សសិសអាច ងឹម្ិ 
ា បេពិនសាធ្ ៍ពើបញ្ញតតិអាសា៊ា  នន្មេះនេ។ ចណុំចច្ចប់នផ្ាើម្ ៏លអម្យួ ម្គគូួរន្តន្ណន្មសំសិសឱយសាគ លព់ើសហគម្ ៍អាសា៊ា   
បន្មា ប់ម្កម្តូវបង្ហា ញពើបណ្ដា ម្បនេសជាសាជកិអាសា៊ា  ម្ាងម្ួយៗ។ នម្កាយម្កនេៀត សិសសម្តូវចូលរមួ្  ងិេេលួ ុស
ម្តូវឱយបា នម្ចើ ។ ការចូលរមួ្កនុងកលឹប គជឺាការសា័ម្គចិតត  ូចន េះជាការច្ចបំាច់ម្គូម្តូវនគ្នរពតាម្ចំណ្ដប់អារម្ាណ៍សិសស  ិង
អ ុញ្ហញ តឱយពួកនគនលើកន ើងពើម្បធា បេ ឬសកម្ាភាពន្ លពួកនគចង់នរៀ ។ 

៤.២.១ ការយល់ ឹងពើអាសា៊ា   
 ំបូងម្គមូ្តូវព យលស់ិសសពើសហគម្ ៍អាសា៊ា    ិងជម្ម្រញសិសសឱយចូលរមួ្នធ្ែើការម្សាវម្ជាវ។ នៅនពលន្ លសសិស

ម្សាវម្ជាវនដ្ឋយ លួ ឯង  ឹងនធ្ែើឱយពួកនគា ការចងច្ចបំា លអរាល់ពតា៌ ន្ លបា ម្បមូ្ល។ ការយល់ ឹងពើអាសា៊ា   ា 
សារៈសំខា ់កនុងការន្សែងយល់ពើបរបិេថ្នន កត់ំប  ់  ិងអ តរជាតិកនុងនពលបចចុបប ន។ វាក៏ា សារៈសំខា ផ់្ងន្ រ កនុងការ
ន្សែងយលព់ើសហគម្ អ៍ាសា៊ា   មុ្ នពលសកិាសុើជនម្ៅពើរ ាសាជកិអាសា៊ា  ។ 

ការនរៀ សូម្តពើអាសា៊ា   រមួ្បញ្ចូ ល ូវរចន្មសម្ព ័ធ សាជកិភាព នគ្នលបណំង  ងិនគ្នលវធិ្ើរបស់វា។ វាកគ៏ួរឱយច្ចប់
អារម្ាណ៍កនុងការន្សែងយល់ពើភាពសំខា ់ សម្ិេធផ្ល  ិងបញ្ហា ម្បឈម្កនុងនពលអន្មគតរបសស់ាជកិអាសា៊ា  ។ 
សកម្ាភាពជាគ ំិតន្មន្មបា ភាជ ប់ជូ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៥។ 

៤.២.២ ការម្សាវម្ជាវពើរ ាសាជិកអាសា៊ា   
ការម្សាវម្ជាវពើរ ាសាជិកអាសា៊ា   នដ្ឋយនម្បើម្បព័ ធកុពំយូេ័រ  ិងនសៀវនៅ  ឹងនធ្ែើឱយសិសសសកម្ា។ វាកជ៏ា
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ម្នធ្ោបាយលអម្ួយសម្ាប់ពកួនគ កនុងការចងច្ចពំត៌ា ន្ លបា រកន ើញ  ិងន្ចករនំ្លកជាម្ួយសិសស នេនេៀត។ ម្បនេស
ន្ លជាសាជិកអាសា៊ា   ឹងម្តូវន្ណន្មឱំយសិសសសាគ ល់រាល ់ ៣-៤ សបាា ហ៍ម្ាង នហើយ ំនណើ រការន េះម្តូវនធ្ែើតាម្គរំ ូូចគ្នន
សម្ាបប់ណ្ដា ម្បនេសទងំអស់។ តាម្រយៈការនម្បើម្បាស់គរំ ូូចគ្នន ន េះ សិសស ឹងអាចនធ្ែើការនម្បៀបនធ្ៀបគ្នន រវាងរ ាសាជិក
អាសា៊ា  (លកខណៈ ុសគ្នន   ងិ ូចគ្នន )។ កលឹបគួរច្ចប់នផ្ាើម្ជាម្ួយ ឹងម្បនេសកម្ពុជា  ិងប តសិកានលើម្បនេសជិតខាង។ 

     ៤.២.២.១ ការនរៀ សូម្តតាម្រយៈន្ សភាពយ ត 
ជាការសំខា ក់នុងបនងកើតវធិ្ើនរៀ ឱយា លកខណៈនផ្សងៗគ្នន  ន ើម្បើឱយសសិសា ចណំ្ដបអ់ារម្ាណ៍។  ូនចនេះការសិកា

ពើម្បនេសអាសា៊ា   អាចនម្បើវធិ្ើនម្ើលន្ សភាពយ ត ឬឯកសារសម្ាបម់្បនេសជាកល់ាកណ់្ដម្ួយ។ សិសសម្តូវកត់ម្តាពើអែើម្ួយ
ន្ លពួកនគយលថ់្នវាគួរឱយច្ចប់អារម្ាណ៍ (នធ្ែើតាម្គំរមូ្បនេសន្ លបា សកិាមុ្ នគជាឧទហរណ៍)។ 

   ៤.២.២.២ ការអនញ្ជ ើញវាគាិ  
ការអនញ្ជ ើញវាគាិ  គឺជាវធិ្ើបន្ ែម្ម្ួយនេៀតកនុងការនរៀ ពើរ ាសាជិកអាសា៊ា  ។ សាជិកកលបឹអាចអនញ្ជ ើញវាគា ិកិតតយិស

ណ្ដាន ក់ (ឧ. បុគគលាន ក់ពើម្បនេសអាសា៊ា   ឬសាស្តសាត ច្ចរយម្ួយរូបពើសាកលវេិោល័យនវនសាើ )។ សាកលវេិោល័យនវនសាើ  
បា នបើកថ្នន ក់បរញិ្ហញ បម្តសតើពើចាប់អាសា៊ា  ។ វាគួរឱយច្ចបអ់ារម្ាណ៍សម្ាបស់ិសសកនុងការពិភាកាជាម្ួយម្គូនៅសាកលវេិោ
ល័យពើវបបធ្ម្៌អាសា៊ា  ។ នលើសពើន េះនេៀត សសិស ឹងេេលួបា ឱកាសកនុងការន្កលម្អបំណិ ម្បាម្ស័យទក់េងរបស់ពួក
នគនដ្ឋយការនរៀបចសំណួំរ ការកត់ម្តា  ងិការ ិយាយជាសាធារណៈ។ នសចកាើលម្អតិបន្ ែម្ភាជ ប់ជូ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៦។ 

៤.២.៣ ការតាងំពិព័រណ៍សាន ន កនុងបណ្ដណ ល័យ 
សកម្ាភាពគួរឱយច្ចប់អារម្ាណ៍ម្ួយនេៀតសម្ាបក់លបឹគឺ ការនរៀបចំតាងំពពិ័រណ៍ពើម្បនេសសាជិកអាសា៊ា  ន្ លនធ្ែើ

ឱយា ច្ចបអ់ារម្ាណ៍ពើអនក នេ។  ូនចនេះនពលចបញ្ចបក់ារម្សាវម្ជាវ ើម្ួយៗ សសិស ឹងនរៀបចកំាា រន ៀ ពត៌ា ពើការ
ម្សាវម្ជាវរបសព់កួនគ ន ើម្បើតាងំពិព័រណ៍កនុងបណ្ដណ ល័យ ឬកនុងថ្នន ក់នរៀ ។ សកម្ាភាពន េះ ឹងផ្ាលឱ់កាស លស់ិសសកនុងការ
អភិវឌ្ឍបណិំ នចនម្បឌ្តិ ការនរៀបចំ  ិងបណិំ សរនសររបាយការណ៍សនងខប។ 

នទេះជាយា ងណ្ដក៏នដ្ឋយ ា ការន្ណន្មថំ្ន សិសសគួរនធ្ែើការតាងំពិព័រណ៍ជាម្ករម្ន ើម្បើចំន ញនពលនវលា ពើនម្ពាេះ
ពួកនគ ងឹា កចិចការជានម្ចើ ន្ លម្តូវនធ្ែើកនុងការតាងំពិព័រណ៍ ូចជា ការគូសរូប ការតុបន្តង  ិងការម្សាវម្ជាវ។ល។ តាម្
ការពិតកាា រន ៀ ពត៌ា គួរន្តា ពណ៌ចម្ម្រេះ  ិងា ការរចន្មឱយបា លអន ើម្បើទក់ទញន្ភនក  ិងការច្ចប់អារម្ាណ៍របស់
សិសស។ សសិសគួរន្ចករនំ្លកកចិចការ ការេេលួ ុសម្តូវ  ងិនធ្ែើការង្ហរជាម្ករម្។ នសចកាើលម្អិតភាជ បជូ់ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៧។ 

៤.២.៤ ការបនងកើតម្បអប់សំណំុឯកសារ ឬ ិតតប័ណណអាសា៊ា  កនុងបណ្ដណ ល័យ 
ការបនងកើតម្បអប់សណំុំឯកសារពត៌ា ពើអាសា៊ា    ងិរ ាជាសាជិក គឺជាសកម្ាភាពម្យួន ើម្បើតាម្ដ្ឋ ការសកិា

ម្សាវម្ជាវរបស់កលបឹ។ ម្បអប់សំណំុឯកសារន េះ  ឹងម្តូវដ្ឋក់កនុងបណ្ដណ ល័យ ន្ លអាចនម្បើជាឯកសារនយាងសម្ាបក់ារ
ម្សាវម្ជាវ។ 

សំណំុម្បអបឯ់កសារ គឺជាវធិ្ើម្ួយកនុងការនរៀបចឯំកសារពតា៌ ន្បបសាម្ញ្ញ  ិងទកទ់ញ។ ម្បអប់សណំុំឯកសារ
ន េះ  ឹងម្តូវបញ្ចូ លពត៌ា រ ាសាជកិអាសា៊ា  ទងំអស។់ សសិសអាចម្បមូ្លផ្ាុគំំ ិតពើការនរៀបចំបញ្ចូលពត៌ា អាសា៊ា  
ន្ លគួរឱយច្ចប់អារម្ាណ៍សម្ាប់សសិស នេនេៀត (ឧ. របប នយាបាយ ម្បព ័ធអប់រ ំម្ពតឹតិការណ៍វបបធ្ម្ ៌ ិងម្បនពណើ  វាិ  
ឬម្បាសាេលបើៗ  នស ាកិចច ការយល់ ឹងពើភូម្សិាស្តសត ជំន ឿសាសន្ម ម្ករម្ជ ជាតិភាគតចិ  ិងតនួ្មេើនយ ឌ្័រ។ល។)។ 
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សកម្ាភាពន េះ ឹងនធ្ែើឱយសសិសអាចអ ុវតត ៍  ងិអភិវឌ្ឍ ៍បណិំ សំនណរ  ិងការនចនម្បឌ្ិតរបសព់ួកនគនដ្ឋយនធ្ែើ
សំណំុម្បអបឯ់កសារបេបង្ហា ញន្ លគួរឱយច្ចបអ់ារម្ាណ៍។ នសចកាើលម្អិតភាជ ប់ជូ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៨។ 

៤.២.៥ ការពិភាកា  ិងការជន្ជកន ញនដ្ឋល 
ការអា ឯកសារផ្លូវការរបសអ់ាសា៊ា   អាចា ភាពលំបាកសម្ាបស់ិសស ប ុន្ តឯកសារទងំន េះគឺជាឯកសារលអ

ម្ួយកនុងការអភិវឌ្ឍបំណិ ម្តេិះរេិះពិច្ចរណ្ដ។ សសិសអាចង្ហយយលព់ើម្បនភេឯកសារទងំន េះ នដ្ឋយា ការគ្នមំ្េពើម្គ។ូ 
សិសសអាចនរៀ ឆលុេះបញ្ហច ងំនលើសហគម្ ៍អាសា៊ា  នដ្ឋយន្ផ្អកនលើការអា ឯកសារផ្លូវការន េះ។ សណួំរបន្ ែម្ពើអាសា៊ា   កអ៏ាច
ពិភាកាគ្នន ន ើម្បើអភិវឌ្ឍ ៍ការម្តិេះរេិះពិច្ចរណ្ដរបស់សសិសផ្ងន្ រ។ សកម្ាភាពន េះនធ្ែើន ើងជាម្ួយសិសសនពញវយ័ ន្ ល
អាចន្សែងយលព់ើសហគម្ អ៍ាសា៊ា  ។ នសចកាើលម្អិតភាជ បជូ់ កនុងឧបសម្ព័ ធេើ៩។ 

៤.២.៦ េសស កិចចសិកា 
ការ ឹកន្មសំិសសនធ្ែើេសស កិចចសិការយៈនពល លើនៅកន្ លងណ្ដម្ួយន្ លគួរឱយច្ចប់អារម្ាណ៍ គឺជាសកម្ាភាពម្ួយ

កនុងចំនណ្ដម្សកម្ាភាពរ ើករាយជានម្ចើ ន្ លកលឹបអាចនធ្ែើបា ។ កចិចម្បជុំថ្នន ក់តំប ់អាសា៊ា  បា ផ្តល់ឱកាសលអបំផុ្តសម្ាប់
 ំនណើ រេសស កចិចកនុងតំប  ់ម្បសិ នបើម្បនេសរបស់អនកនធ្ែើជាាច ស់ផ្ាេះកនុងកិចចម្បជុំកំពូលអាសា៊ា  ។ កម្ពុជា ឹងនធ្ែើជាាច ស់ផ្ាេះ
កិចចម្បជុំថ្នន ក់តំប ់អាសា៊ា  នៅឆ្ន ២ំ០២២។ សាលាអាចពិ តិយនម្ើលជាម្ួយនលខាធ្ិការដ្ឋា  អាសា៊ា  នៅេើម្ករងភនំនពញពើការ
ចូលរមួ្កចិចម្បជុំន េះកនុងន្មម្ជាអនកសនងកតការណ៍។ ម្គូ កឹន្មកំលឹប គួរនធ្ែើគនម្ាងន្ផ្ ការសកម្ាភាពជាម្យួសាជកិកលឹប។ 
មុ្ នពលឱយសសិសនធ្ែើេសស កចិចសិកានៅកន្ លងណ្ដម្ួយ ម្គគូួរសុំការអ ុញ្ហញ តពើឪពុកាត យរបស់សិសសន ើម្បើឱយពកួគ្នត់
បា  ឹងចាស់ជាមុ្ ស ិ។ ខាងនម្កាម្ន េះ គឺជាបញ្ជ ើសកម្ាភាពន្ លអាចនរៀ បា ពើអាសា៊ា  ៖ 

• េសសន្មការយិាល័យនលខាធ្កិារដ្ឋា  អាសា៊ា  នៅភនំនពញ ម្បនេសកម្ពុជា 
• េសសន្មកន្ លងម្បមូ្លផ្តុជំ ជាតិជានម្ចើ ម្កពើបណ្ដត ម្បនេសអាសា៊ា  ន្ លនៅជិតខាង ូចជា នង ឡាវ ឬនវៀត

ណ្ដម្។ អនកអាចឈប់នៅនភាជ ើយដ្ឋា   ឬម្បាសាេ ន ើម្បើន្សែងយល់បន្ ែម្ពើវបបធ្ម្៌របស់ម្បនេសណ្ដម្ួយ។ 
គួរកត់ចណំ្ដ ូំវ មិ្ិតតសញ្ហញណ្ដម្ួយន្ លអនកបា នម្ើលន ើញកនុងភាសាន ម្បនេសជាសាជិកអាសា៊ា  ។ 

• េសសន្មនវេិកាថ្នន ក់ជាតអិាសា៊ា   ម្បសិ នបើា ម្ពតឹតិការណ៍ណ្ដម្ួយនកើតន ើងកនុងម្បនេសរបសអ់នក។ ម្បនេស
កម្ពុជា ងឹនធ្ែើជាាច ស់ផ្ាេះកិចចម្បជុថំ្នន កត់ំប ់នៅឆ្ន ២ំ០២២។ 

៤.២.៧ ការម្បជំុឆលុេះបញ្ហច ងំន ើម្បើវាយតនម្លសកម្ាភាពម្បច្ចឆំ្ន  ំ
ការម្បជុនំ េះ អាចា លកខណៈជាការនធ្ែើេសស កិចចសិកាន ើម្បើឆលុេះបញ្ហច ងំកនុងបរយិាកាសសៃបស់ាៃ ត់ម្យួពើអែើន្ ល

បា នកើតន ើងកនុងកលឹបអ ុំងរយៈនពលម្យួឆ្ន ។ំ សិសសអាចចំណ្ដយនពលនវលាពិភាកាគ្នន ពើសកម្ាភាពន្ លពកួនគនពញ
ចិតតនៅកនុងឆ្ន នំន្មេះ។ ម្គ ូឹកន្មកំលឹប អាចនឆលៀតឱកាសចងម្កងឯកសារវាយតនម្ល លើម្ួយនលើចណុំចន្កលម្អសម្ាបឆ់្ន បំន្មា ប។់ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី១៖ ការវាយតម្ម្ៃចំណាប់អារម្ម ៍សសិស 
នសចកាើនផ្ាើម្ 

ការចូលរមួ្កលឹប គឺអាម្ស័យនលើការសនម្ម្ចចតិតរបសស់ិសសផ្ទា ល់។ ការវាយតនម្លចណំ្ដប់អារម្ាណ៍សិសសពើការចូលរមួ្
កលឹបន េះ ម្គូម្តូវព យល់ន្ណន្មពំើអតែ យ័កលឹបនន្មេះជាមុ្ ស ិ។ ការន្ណន្មនំ េះអាច ិយាយផ្ទា ល់ាត់នៅកា ស់ិសសកនុងថ្នន ក ់
ឬអាចសរនសរបិេនៅេើធាល បរនិវណសាលា ឬនយើងអាចនម្បើវធិ្ើទងំពើរន េះន្តម្តង ។ នសចកតើន្ណន្មទំងំអស់រមួ្ា ចណុំច
 ូចខាងនម្កាម្ន េះ៖ 
o វតែុបំណង៖  ន ើម្បើបនងកើ ការយល់ ឹងរបសស់ិសសពើអងគការអ តររដ្ឋា ភិបាលកនុងតំប  ់ ិងបណ្ដា ម្បនេសជាសាជិក។ 
o សកម្ាភាព៖ ការម្សាវម្ជាវជាម្ករម្តាម្រយៈម្បព័ ធកុំពយូេ័រ នសៀវនៅ ការនធ្ែើបេសាា ស ៍ ការតាងំពិព័រណ៍ជានរៀងរាល់

ន្ ពើម្បនេសអាសា៊ា    ិងការបនងកើតម្បអប់សណំុំឯកសារបេបង្ហា ញរាលក់ារនធ្ែើេសស កចិចសិកា។ 
o ការវាយតនម្ល៖ ពុំា ការវាយតនម្ល ឬដ្ឋកព់ិ ាុជាលកខណៈផ្លូវការនេ គឺសិសសចូលរមួ្កនុងសកម្ាភាពកលឹបនដ្ឋយការនពញ

ចិតតរបសព់ួកនគ ពុំន្ម្ នដ្ឋយសារការបងខំន ើយ។ 
o ការចូលរមួ្៖ សាជិកភាពកលបឹចូលរមួ្នដ្ឋយសា័ម្គចិតត។ 
o ការម្បជុ៖ំ ការម្បជុសំាម្ញ្ញ (ម្បន្ហល២សបាត ហ៍ម្តង) ន ើម្បើពិភាកាពើសកម្ាភាពន្ លបា នម្គ្នងេុក។ ចណុំចខាង

នលើន េះ ម្តូវអ ុវតតនម្ៅនា ងសិកា ឬនងៃឈបស់ម្ាក។ 
កម្ម្ងសណួំរ 

សូម្បង្ហា ញពើកម្ម្ិតច្ចបអ់ារម្ាណ៍របស់អនកពើការចូលរមួ្កនុងកលឹបម្បវតតសិាស្តសតនដ្ឋយនរ ើសយកម្បអប់ន្តម្ួយកនុង
ចំនណ្ដម្ម្បអប់ទងំ៣ ខាងនម្កាម្ន េះ៖ 
   ្ុ ំគ្នា  ចណំ្ដប់អារម្ាណ៍នសាេះកនុងការចូលរមួ្កនុងកលឹបអាសា៊ា  ន េះ។  
  ្ុ ំម្បន្ហលជាច្ចប់អារម្ាណ៍កនុងការចូលរមួ្កលឹបន េះ ប ុន្ ត ្ុ ំម្ ិ ឹងចាស់ថ្ននតើ ្ុាំ នពលចូលរមួ្ន្ រឬនេ។  
  ្ុ ំច្ចប់អារម្ាណ៍កនុងការចូលរមួ្កលឹបន េះណ្ដស ់នហើយ ្ុ ំឹងចាស់ថ្ន ្ុ ំា នពលន ើម្បើចូលរមួ្កលឹបន េះ។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី២៖ ការបបងបចក្សភារក្សិចច 
• ម្បធា  

• នរៀបចំការម្បជុំកលបឹ 
• សម្ម្បសម្ម្ួលការនរៀបចំរនបៀបវារៈកិចចម្បជុ ំើម្ួយៗ 
• សម្ម្បសម្ម្ួលការម្បជុ ំ
• សម្ម្បសម្ម្ួលជាម្ួយន្មយកសាលាន ើម្បើធាន្មថ្នា ន្ លងសម្ាប់ម្បជុ ំ
• បនងកើតសម្ព័ ធភាពរវាងកលឹប  ិងគណៈកម្ាការម្គប់ម្គងសាលា 
• ម្តួតពិ តិយការអ ុវតតន្ផ្ ការម្បច្ចមំ្តើាស 
• រាយការណ៍ពើបញ្ហា ទងំឡាយន្ លនកើតន ើង ល់ម្គូ ឹកន្មកំលឹប  

• អ ុម្បធា  
• បំនពញតនួ្មេើជាម្បធា អងគម្បជុំនៅនពលន្ លម្បធា អវតតា  
• ជួយសម្ម្បសម្ម្លួកិចចម្បជុ ំ
• កត់ម្តាកណំត់នហតុ 

• ហរិញ្ញិក 
• េេួល ុសម្តូវនលើងវកិាន្ លម្គូ ឹកន្មបំា ផ្តល់ឱយសម្ាប់នធ្ែើសកម្ាភាពនផ្សងៗ រមួ្ា ការេិញសាា រៈ

សម្ាប់ការតាងំពិព័រណ៍  ិងការនធ្ែើ ំនណើ រេសស កិចចសិកា៘ 
• ន្ងរកាកណំត់ម្តាងវកិាទងំអស់ន្ លេេួលបា ពើម្គ ូឹកន្មកំលឹប 
• េិញ ឬចណំ្ដយតាម្ការបង្ហា ញរបស់ម្គ ូឹកន្មកំលបឹ 

• ម្បធា ម្ករម្ 
• ន្ណន្មពំើការ ឹកន្មមំ្ករម្ 
• នធ្ែើរបាយការណ៍តណំ្ដងម្ករម្ជូ  ល់ម្បធា អងគម្បជុំ ឬម្គ ូឹកន្មកំលបឹ 
• ផ្សពែផ្ាយពត៌ា ន្ លេេលួបា ពើម្បធា អងគម្បជុ ំឬ ម្គូ ឹកន្មកំលឹប ល់សាជិកកនុងម្ករម្ 

• ម្គ ូឹកន្មកំលឹប 
• ផ្តល់ការន្ណន្ម ំល់កលឹបកនុងការបនងកើតន្ផ្ ការ នរៀបចំការម្បជុំនម្ជើសនរ ើសម្បធា កលបឹន ើម្បើឱយគ្នត់    
• អាចនធ្ែើការង្ហរនផ្សងៗបា នដ្ឋយ លួ ឯង។ 
• ជួយន្ផ្នកបនចចកនេសទកេ់ង ឹងកលឹបម្បវតតិសាស្តសត (នម្នរៀ សតើពើអកសរបុរាណ   យុគសម្យ័ម្បវតតិសាស្តសតនៅកនុង

ម្បនេសកម្ពុជា៘ 
• តំណ្ដងកលឹបចំនពាេះមុ្ គណៈកម្ាការនៅនពលនធ្ែើម្បតបិតតិការងវកិា។ 
• សម្ម្បសម្ម្ួលសកម្ាភាពនផ្សងៗ ូចជា ការនរៀបចំន្ផ្ ការ  ិងការនធ្ែើ ំនណើ រេសស កចិចសិកា។ 
• សម្ម្បសម្ម្ួលន្ផ្នកេំន្មក់េំ ងរវាងកលឹប  ិងរ ាបាលរបសស់ាលានៅនពលា សកម្ាភាពនផ្សងៗ ូចជា ការ

នម្បើម្បាស់បណ្ដណ ល័យសម្ាបម់្បជុំជាន ើម្។ 
• ម្តួតពិ តិយធ្ ធា ងវកិាន្ លកលឹបនម្បើម្បាស។់ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៣៖ ការក្សំ ត់បផនការ 
ម្តើាសេើ១ 

សកម្ាភាព 
វចិឆិកា ធ្នូ 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.             

 
ម្តើាសេើ២ 

សកម្ាភាព 
កុម្ាៈ ម្ើន្ម នម្សា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
១.             
២.              
៣.             
៤.             
៥.             
៦.             
៧.             
៨.             
៩.             
១០.             
១១.             
១២.             

 
  



  ឯកសារបណ្ដ ុះបណ្្ដលកលឹបអាសា៊ា ន 

 13 

ឧបសម្ព័នធទ្ី៤៖ ការក្សំ ត់ធនធាន 
 
ចំណ្ដយ រូបម្ ត (បរាិណ x តនម្ល/ឯកតា) េឹកម្បាក់ 
១. ម្កដ្ឋសផ្ទា ងំធ្ ំ ១គម្ក x ២ ុលាល រ/គម្ក ២,០០ ុលាល រ 
២. ហែតឺ ២ម្បអប់ x ២,៥០ ុលាល រ/ម្បអប់ ៥,០០ ុលាល រ 
៣. ម្កដ្ឋសពណ៌ ២រា ម្ x ៤ ុលាល រ/រា ម្ ៨,០០ ុលាល រ 
៤. កម្ាសកិា 
អាហារនងៃម្តង៖់ 
រងយ តឈនួល៖ 
 

 
១៥ន្មក់ x ១ ុលាល រ/ាន ក ់
៣៥ ុលាល រ/នងៃ x ១នងៃ 
 

 
១៥ ុលាល រ 
៣៥ ុលាល រ 

៦. សាា រៈការយិាល័យេូនៅ  ៤៨,០០ ុលាល រ 
សរុប  ១១៣ ុលាល រ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ឯកសារបណ្ដ ុះបណ្្ដលកលឹបអាសា៊ា ន 

 14 

ឧបសម្ព័នធទ្ី៥៖ ការយលដ់ឹងពីអាស៊ា ន 
ឧទហរណ៍ពើសកម្ាភាព 
វតែុបំណង៖ ន ើម្បើជួយនលើកេកឹចិតតសសិសឱយេេួលបា ចំនណេះ ឹងេូនៅពើសហគម្ ៍អាសា៊ា  ។    
សាា រៈ៖ ប៊ាិក  ងិម្កដ្ឋស 
១. ន្លបងនម្តៀម្៖  សូម្ទយនម្ើល៍ “នតើ ្ុ ំជា រណ្ដ?” 

 ណៈន្ លម្គ ូិយាយលបេះម្ ិនពញនលញម្ួយ សិសសនធ្ែើការជាគូរ នដ្ឋយេសស ៍ទយតាម្រយៈការសរនសរនឈាា េះ
ម្បនេស នឈាា េះេើម្ករង រូបិយវតែុ ភាសា ឬអែើម្ួយ។ ម្គ ូ ិងសិសស  ងឹម្តូវនម្បៀបនធ្ៀបចនម្លើយរបសព់ួកនគ។ ម្បសិ នបើចនម្លើយ
 លេះ ុសគ្នន  ពកួនគ ងឹម្តូវន្សែងរកចនម្លើយន្ លម្តឹម្ម្តូវនៅកនុងឯកសារម្សាវម្ជាវ។ 
ទយនម្ើល៍ នតើ ្ុ ំជា រណ្ដ?  
-  ្ុ ំា ម្បាសាេម្ួយនៅចកំណ្ដា លេង់ជាត ិ្ុ ំ… 
-  ្ុ ំគជឺារ ាសាជិកអាសា៊ា  តូចជាងនគបផុំ្ត… 
-  ្ុ ំគជឺារ ាសាជិកអាសា៊ា  ន្ លា ចំ ួ ម្បជាជ នម្ចើ ជាងនគបំផុ្ត…  
-  ្ុ ំា ពណ៌ន្ត ២គត់ នៅនលើេង់ជាតិរបស ់្ុ ំ…(ា ចនម្លើយ២៖ នវៀតណ្ដម្ (ម្កហម្  ិងនលឿង)  ិងឥណឌូ ន សុើ 

(ម្កហម្  ិងស)) 
-  ្ុ ំគជឺាម្បជាជាតមូិ្សលើម្ធ្ំជាងនគបងអស់កនុងពិភពនលាក… 
-  ្ុ ំគជឺាម្បជាជាតមិ្គើសាា  ធ្ជំាងនគបងអស់នៅកនុងអាសា៊ា   ឬអាសុើ… 
- ពួកនយើងគឺជាអនកសនងកតការណ៍ទងំពើរនៅឯកិចចម្បជុអំាសា៊ា  … 
-  ្ុ ំគជឺាេឹក ើន សាន ម្ញញឹម្… 
-  ្ុ ំគជឺាម្បនេសចុងនម្កាយនគន្ លចូលរមួ្ជាសាជិកអាសា៊ា  … 
-  ្ុ ំគជឺារាជធា ើន ម្បនេសា ន សុើ… 
-  ្ុ ំបា ដ្ឋកអ់ាណ្ដ គិម្នដ្ឋយម្បនេសនអសា ញ បន្មា ប់ម្កនដ្ឋយសហរ ាអានម្រកិ… 
-  ្ុ ំគជឺាស៊ាុលតងន់្តម្ួយគត់នៅកនុងអាសា៊ា  … 
-  ្ុ ំគជឺារូបិយវតែុន្ លនម្បើម្បាស់នៅកនុងម្បនេសឡាវ… 
-  ្ុ ំធាល ប់បា នគនៅថ្ន សាយហក … 
២. ការនធ្ែើនតសត លើៗពើអាសា៊ា   
សាា រៈ៖ នសៀវនៅ  ិងកុពំយូេ័រ 
ការគ្នមំ្េ៖ https://www.youtube.com/watch?v=YrnK5UQDdO0 (ា អកសររតន់លើនអម្កងជ់ាភាសាអង់នគលស) 
 ើតិវធិ្ើ៖  

ម្គចូ្ចប់នផ្ាើម្នដ្ឋយសួរសណួំរទងំឡាយ (សូម្នម្ើលឧទហរណ៍ខាងនម្កាម្)។ សិសសនធ្ែើការជាម្ករម្តូចៗនដ្ឋយ
ពោយាម្នឆលើយសំណួរឱយបា នម្ចើ តាម្ន្ លអាចនធ្ែើបា ។ បន្មា ប់ម្ក ម្គូបង្ហា ញន្ សវ ើន អូ លើម្ួយ (តណំភាជ ប់ខាងនលើ) 
 ល់សសិស។ សិសសម្តូវបំនពញ ឬផ្ទល សប់ាូរចនម្លើយជាម្ួយពតា៌ បន្ ែម្ពើអាសា៊ា   ន្ លពកួនគបា នរៀ សូម្តពើវ ើន អូនន្មេះ។ 
ម្បសិ នបើច្ចបំាច់ សិសសម្តូវនធ្ែើការម្សាវម្ជាវបន្ ែម្នៅកនុងនសៀវនៅ  ិងតាម្ម្បព ័ធកុំពយូេរ័។ នៅនពលបញ្ចប់វគគន េះ ម្គូ  ិង

https://www.youtube.com/watch?v=YrnK5UQDdO0
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សិសសម្តូវនធ្ែើការពិភាកាម្ករម្ន ើម្បើន្ចករនំ្លកចនម្លើយ។  
ឧទហរណ៍ពើសណួំរសម្ាប់ការនធ្ែើនតសត លើៗ៖ 

• នតើអាសា៊ា  បនងកើតន ើងនៅនពលណ្ដ? នហើយម្បនេសណ្ដ លេះជាសាជិកសាែ ប កិ? 
• សូម្រាប់នឈាា េះ  ិងរកេើតាងំរ ាសាជកិអាសា៊ា    ិងរាជធា ើរបស់ពកួនគនៅនលើន្ផ្ េើ។ 
• នតើពាកយកាត់ A.S.E.A.N. តណំ្ដងឱយអែើ? 
• នតើនគ្នលនៅធ្ំៗរបស់អាសា៊ា  ា អែើ លេះ? 
• នតើរូបសញ្ហញ អាសា៊ា  ា អតែ យ័ ូចនម្ាច លេះ? (ចូរគូសរូប  ិងផ្ទតព់ណ៌) 
• នតើភាសាអែើន្ លម្តូវបា នម្ជើសនរ ើសជាភាសាផ្លូវការសម្ាប់កិចចម្បជុំអាសា៊ា  ? នហតុអែើ? 
• នតើនហតុអែើបា ជាម្បជាជាតិន្មន្មបនងកើត  ិងចូលរមួ្ជាសាជិកអាសា៊ា  ? 
• នតើរ ាសាជិកអាសា៊ា  ា នគ្នលនៅរមួ្អែើ លេះ? 
• នតើអាសា៊ា  ា បាវចន្មអែើ លេះ? 
• នតើម្បធា អាសា៊ា  នធ្ែើការ ូចនម្ាច លេះ? 
• នតើកម្ពុជាចូលជាសាជកិអាសា៊ា  នៅនងៃ ន្  ឆ្ន ណំ្ដ? 
• សូម្រាប់នសចកាើន្ងលងការណ៍ជានគ្នលការណ៍របសអ់ាសា៊ា  ឱយបា នម្ចើ តាម្ន្ លអនកអាចនធ្ែើបា ។ 
• នហតុអែើបា ជាឆ្ន ២ំ០១៥ គជឺាឆ្ន គំ លេឹះសម្ាប់អាសា៊ា  ? នតើា អែើងាើកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ សម្ាប់អាសា៊ា  ? 
• នតើម្បនេសអាសា៊ា  ទងំអស់ា រចន្មសម្ព ័ធ នយាបាយ ូចគ្នន ន្ រឬនេ? នបើ ុសគ្នន  នតើ ុស ូចនម្ាច លេះ? 
• នតើអែើជានគ្នលបណំងន នសចកាើន្ងលងការណ៍អាសា៊ា  ? 
• ចូររាប់នឈាា េះនគ្នលការណ៍អាសា៊ា  ឱយបា នម្ចើ តាម្ន្ លអនកអាចនធ្ែើបា ។ 
• នតើម្បធា អាសា៊ា  នធ្ែើការ ូចនម្ាច លេះ? 
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• នតើនលខាធ្ិការដ្ឋា  អាសា៊ា  សែតិនៅឯណ្ដ? 
• នតើសរសរម្េងូទងំបើរបស់អាសា៊ា  ា អែើ លេះ? (តម្ម្រយ៖ សហគម្ ៍ ៣) 
• នហតុអែើបា ជាឥណ្ដឌ  ឬជប ុ ម្ិ ន្ម្ ជារ ាសាជិកអាសា៊ា  ?  
• នតើេើម្ករងម្យួណ្ដជាេើម្ករងអាសា៊ា  ធ្ំជាងនគ? 
• នតើអាសា៊ា  បូក ៣ គជឺាអែើ? 

ចនម្លើយ៖ សូម្នម្ើលតណំភាជ ប់ខាងនម្កាម្ 
- http://www.asean.org/  
- http://www.eduinitiatives.org/sites/default/files/ASEAN%20Unit.pdf  
- http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations  
ចូរន្សែងរកេើតាងំរ ាសាជកិអាសា៊ា  នៅនលើន្ផ្ េើខាងនម្កាម្ន េះ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asean.org/
http://www.eduinitiatives.org/sites/default/files/ASEAN%20Unit.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៦៖ ការស្រសវស្រាវពីរដឋសមាជិក្សអាស៊ា ន 
វតែុបំណង៖ ជួយសសិសអភិវឌ្ឍ ៍បំណិ ម្សាវម្ជាវ អភិវឌ្ឍ ច៍ំនណេះ ឹងរបស់ពកួនគពើលកខណៈន បណ្ដា ម្បនេសជិតខាង។ 
សាា រៈ៖ ប ាបកុ់ំពយូេ័រ នសៀវនៅ ម្កដ្ឋស ប៊ាិក… 
១. ន្លបងនម្តៀម្៖ “ការម្បមូ្លផ្ាុ ំគំ ិត” 

ម្គនូរៀបចំវគគម្បមូ្លផ្ាុគំំ ិត ន ើម្បើន្ណន្មសំសិសឱយសាគ ល់ពើរ ាសាជកិអាសា៊ា  ។ សសិសម្បមូ្លផ្ាុគំ្នន នៅបណ្ដណ ល័យ 
ឬម្ជឈម្ណឌ លនម្នឌ្ៀ នហើយម្គូសួរពួកនគថ្ន “នតើអនក ឹងអែើ លេះពើម្បនេសនង នវៀតណ្ដម្ ឥណឌូ នណសុើ…? “ សិសសាន ក់ៗ 
(នឆលើយម្ាងាន ក់ៗ ) ផ្ាលគ់ំ ិតរបស់ លួ ពើម្បនេសទងំនន្មេះ។ សិសស ឬម្គសូរនសរចនម្លើយនៅនលើម្កដ្ឋសផ្ទា ងំធ្ ូំវគំ តិរបស់
ពួកនគ។ នៅនពលសសិសពុំា គំ ិតបន្ ែម្នន្មេះនេ ម្គមូ្តូវផ្តល់ជំ យួជាគ លឹេះ ល់សសិស នហើយសសិសម្តូវពោយាម្ច្ចត់ថ្នន ក់
គំ ិតនៅតាម្ម្បនភេ (ឧ. ពត័៌ា េូនៅ  នយាបាយ នស ាកិចច ការអប់រ ំ ម្បនពណើ  េ ិាភាពភូម្ិសាស្តសត ម្បវតតិសាស្តសត…)។ 
ន្លបងនម្តៀម្ន េះ គួរា រយៈនពលនម្ចើ បំផុ្ត ៣០ន្មេើ។ 
២. ការនធ្ែើបណណម្បនេស 

វតែុបំណង៖ ន ើម្បើនលើកេឹកចតិតសិសសកនុងការម្សាវម្ជាវនលើវបបធ្ម្៌បណ្ដា ម្បនេសអាសា៊ា  ។ 
សាា រៈ៖ ឌ្ើវ ើឌ្ើ ឬន្ សភាពយ ត េូរេសស  ៍ប៊ាិក  ិងម្កដ្ឋស 
រយៈនពល៖ ការម្សាវម្ជាវពើម្បនេសសាជិកអាសា៊ា  អាចចណំ្ដយនពលនលើសពើ ១វគគ 
ព័ត៌ា ន្ លនសនើឱយម្បមូ្ល៖ គំរមូ្បនេសន្ លនសនើជានយាបល់ 
គូសន្ផ្ េើ  ិងន្សែងរកម្បនេសនន្មេះនៅនលើន្ផ្ េើ  

ព័ត៌ា េូនៅ៖  
នឈាា េះផ្លូវការរបស់ម្បនេស 
បាវចន្មជាត ិ
រាជធា ើ 
េើម្ករងធ្បំំផុ្ត 
ភាសាផ្លូវការ  ងិរនបៀប ិយាយ « សួសាើ » ជាភាសាផ្លូវការ 
រូបិយវតែុ 
សាសន្មធ្ំៗ ន្ លបា ម្បតបិតតិ (គិតជា%) 
នផ្ាម្កឡាសរុប 
ចំ ួ ម្បជាជ សរុប 
 ង់សុើនតម្បជាជ  
ម្ករម្ជ ជាត ិ(គិតជា%) 
លកខណៈពិនសសរបស់ជាត៖ិ 
កបួ នធ្ែើម្ាូប 
ផ្ទក តំណ្ដង 
សនម្លៀកបពំាក ់
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ការឈប់សម្ាកបុណយជាតិ (រមួ្ ឹងការព យល់បកម្សាយ) 
កើឡាជាតិទងំឡាយ 
ម្បាសាេ ឬវាិ លបើៗ  
ម្បវតតិសាស្តសត៖ 
េិវាឯករាជយជាត ិ
សាវតាម្បវតតិសាស្តសតពាកព់័ ធការដ្ឋកអ់ាណ្ដ ិគម្ សស្តង្ហគ ម្ទងំឡាយ… 
ឆ្ន ចូំលជាសាជកិអាសា៊ា   
ភូម្ិសាស្តសត៖ 
អាកាសធាតុ (រ ូវវសា  ិងរ ូវម្បាងំ) 
 ពង់រាប ឬភន ំពសជ់ាងនគបំផុ្ត 
ផ្លូវនៅកា ់សមុ្ម្េ ឬេន លសខំា ់ៗ 
បំន្ណងន្ចករ ាបាល 
េិ ាភាព នយាបាយ៖ 
ន្មយករ ាម្ស្ត តើបចចុបប ន ម្បធាន្មធ្ិបតើ ស៊ាុលតង់ ឬម្ពេះម្ហាកសម្ត →  អនកម្គងរាជយម្បនេស 
រដ្ឋា ភិបាល  ិងគណបកស នយាបាយ 
លកខ ណឌ សិេធមិ្ ុសស 
បរយិាកាសនស ាកិចច៖ 
ជើឌ្ើភើ (GDP) 
ផ្លិតផ្លសខំា ់ៗ  ិងេើតាងំនៅកនុងម្បនេសន្ លបា ផ្លិត 
សារៈសំខា ់ន ការន្មនំចញ 
ការបងកបនងកើ ផ្ល 
នេសចរណ៍ 
ម្បព័ ធអប់រ៖ំ 
ឆ្ន សំរុបន ការសិកាកណំត់នដ្ឋយចាប់ (បឋម្សកិា ម្ធ្យម្សិកា (បឋម្ភូម្-ិេុតិយភូម្ិ)) 
សាកលវេិោល័យ (បរញិ្ហញ បម្ត-បរញិ្ហញ បម្តជា  ់ពស)់ 
អម្តាចុេះនឈាា េះចូលនរៀ សុេធ (NER) សម្ាប់សាលាបឋម្សិកា  ិងម្ធ្យម្សិកា 
វធិ្ើន្សែងរកព័ត៌ា ពើម្បនេស៖ 
   ២.១ ការម្សាវម្ជាវតាម្ម្បព័ ធកុំពយូេ័រ  ិងបណ្ដណ ល័យ 

សិសសន្សែងរកពតា៌ ពើម្បនេសនដ្ឋយ លួ ឯង នទេះតាម្រយៈនសៀវនៅន្ លា នៅបណ្ដណ ល័យ ឬតាម្កុំពយូេ័រកាើ។ 
សិសសកនុងកលឹបគួរា ការយល ់ឹងនលើការនម្បើបណ្ដណ ល័យ ឬកុំពយូេ័រន្ លជាម្បភពពតា៌ ។ ម្គូន្បងន្ចកសសិសឱយនធ្ែើការជា
ម្ករម្តូចៗ រចួនហើយផ្តល់ពតា៌  ល់ម្ករម្សសិសនធ្ែើការម្សាវម្ជាវ។ តាម្រយៈការនធ្ែើការជាម្ួយគ្នន  សិសស ងឹបា នរៀ សូម្តពើ
ការនធ្ែើការង្ហរជាម្ករម្។ នៅចុងបញ្ចប់ន ការម្សាវម្ជាវ សសិសគួរនធ្ែើបេបង្ហា ញលេធផ្លរបស់ពួកនគតាម្វធិ្ើអ តរកម្ានៅ ល់
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សិសស នេនេៀតនៅកនុងកលឹប។ បេបង្ហា ញអាចា រូបភាពជាបណណម្បកាស ការសន្ម្ាងតួ ឬជាគំ តិនផ្សងៗនេៀត។ កិចចការ
សំខា ់កនុងការកត់ចំណ្ដនំៅនលើេើកន្ លងន្ លពត៌ា អាចម្តូវបា រកន ើញ ឬនពលណ្ដន្ លអនកម្តូវការវា  ិងបំនពញបញ្ជ ើ
នដ្ឋយា ឯកសារនយាងផ្ងន្ រ។ 
    ២.២ ការនរៀ តាម្រយៈន្ សភាពយ ត 

ការនម្ើលន្ សភាពយ ត ឬឯកសារន្ លពាក់ព័ ធ ឹងទកទ់ញការយកចតិតេុកដ្ឋក់របសស់ិសស។ ន្ សភាពយ តម្តូវ
នផ្ទា តការយកចិតតេុកដ្ឋក់នៅនលើម្ពឹតតិការណ៍ជាតិន្ លពាកព់័ ធ (ឧ. ម្ពឹតតិការណ៍ម្បវតតសិាស្តសត តួអងគ...) វាកជ៏ានរឿងសំខា ់
កនុងការបនងកើតវធិ្ើសាស្តសតនរៀ នផ្សងៗគ្នន  នម្ពាេះម្បនេសចំ  ួ១០  ឹងម្តូវបា សកិា។ 
ទងំន េះគឺជាគ ំិត លេះៗន ន្ សភាពយ ត ឬឯកសារ៖ 
- សម្ាប់សិងាបុរ ើ  ិងហែើលើពើ ៖ “Ilo Ilo”  ិព ធនដ្ឋយ Anthony Chen ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
- សម្ាប់ភូា ឬម្ើយា  ា់ ៖ “The Lady”  ិព ធនដ្ឋយ Luc Besson ឆ្ន ២ំ០១១។ ន្ សភាពយ តជើវម្បវតតិអនកម្សើ អ៊ាុងសា  
ស៊ាូជើ) ឬ “They call it Myanmar: Lifting the curtains”  ិព ធនដ្ឋយ Robert H. Lieberman ឆ្ន ២ំ០១២ (ភាពយ ត
ឯកសារ) ឬ “Kayan Beauties”  ិព ធនដ្ឋយ Aung Ko Latt ឆ្ន ២ំ០១២។ 
-សម្ាប់នវៀតណ្ដម្៖ “Floating Lives”  ិព ធនដ្ឋយ Nguyen Phan Quang Binh ឆ្ន ២ំ០១០ ឬ “Good morning 
Vietnam”  ិព ធនដ្ឋយ Barry Levinson ឆ្ន ១ំ៩៨៧។ 
-សម្ាបឥ់ណឌូ នណសុើ៖ “Sokola Rimba”  ិព ធនដ្ឋយ Riri Riza ឆ្ន ២ំ០១៣ (“សាលានរៀ កនុងនម្ព”) 
-សម្ាបម់្បនេសឡាវ៖ “The Rocket”  ពិ ធនដ្ឋយ Kim Mordaunt ឆ្ន ២ំ០១៣ 

គំ ិតជានម្ចើ នេៀតពើន្ សភាពយ តអាសា៊ា   អាចរកបា នៅនលើនវបសាយម្នហាម្សពន្ សភាពយ តអាសា៊ា  ឆ្ន  ំ
២០១៤ - នៅេើន េះ៖ http://aff.usaseancreativeproject.org/។ ន្ សភាពយ តា ជាភាសារបស់ជាតិ ើម្ួយៗ នដ្ឋយ
ា អកសររតន់លើនអម្កងជ់ាភាសាអង់នគលស។ 
សាគ ល់៖ ម្គមូ្តូវនម្ើលវ ើន អូជាមុ្ ស ិ មុ្  ឹងច្ចក់បញ្ហច ងំន្ សភាពយ តឱយសសិសនម្ើល។ ម្គូម្តូវចំណ្ដយនពលនម្ជើសនរ ើស
ន្ សភាពយ តសម្ម្សប នម្ពាេះន្ សភាពយ ត លេះអាចា អំនពើហងិា  ិងម្ិ សម្ម្សបសម្ាប់សសិសម្ួយច ំួ ។ 
  ២.៣. ការអនញ្ជ ើញវាគា ិ 

សិសសអាចអនញ្ជ ើញវាគា ិម្ក យិាយពើម្បនេសរបសគ់្នត។់ វាគាិ ជាបុគគលណ្ដាន ក់ន្ លម្កពើម្បនេសអាសា៊ា   ឬ
បុគគលណ្ដាន ក់ន្ លា ចំនណេះ ឹងពើម្បនេសអាសា៊ា  ណ្ដម្ួយ (ា ចំនណេះ ឹងលអពើម្បនេសអាសា៊ា   ពើនម្ពាេះគ្នតធ់ាល ប់
បា នៅរស់នៅ ឬបា នធ្ែើ ំនណើ រនចញចូលញឹកញាប់កនុងម្បនេសនន្មេះ)។ លេធភាពម្យួនផ្សងនេៀតអាចអនញ្ជ ើញម្គមូ្កពើ
សាកលវេិោល័យនវនសាើ ។ សាកលវេិោល័យនវនសាើ  នេើបន្តនបើកថ្នន ក់បរញិ្ហញ បម្តងាើម្យួ នៅថ្ន “ចាប់អាសា៊ា  ”។ វាគួរឱយ
ច្ចប់អារម្ាណ៍កនុងការជួបជាម្យួម្គណូ្ដាន ក់កនុងចំនណ្ដម្ថ្នន ក់សិកា ូចតនៅន េះ៖ 
- ការសកិាពើវបបធ្ម្៌អាសា៊ា   
- ម្បវតតសិាស្តសតអាសា៊ា   
-  នយាបាយ  ិងនគ្នល នយាបាយនៅកនុងអាសា៊ា   
- េំន្មក់េំ ងអ តរជាតិរបសអ់ាសា៊ា   
សូម្សាកសួរសាកលវេិោលយ័នវនសាើ កំពង់ច្ចម្ ន ើម្បើឱយម្បាក ថ្នា ការនបើកថ្នន ក់បរញិ្ហញ បម្ត

http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson
http://aff.usaseancreativeproject.org/
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http://western.edu.kh/wu/index.php?mm=bachelorlaw 
សាគ ល់៖ សម្ាប់បម្បនេសតូច ូចជា ម្ប៊ារយនណដ្ឋរូសា មឹ្  ិងសិងាបុរ ើ គឺតម្ម្ូវឱយម្ករម្សាជិកកលឹបណ្ដម្ួយេេួល ុស
ម្តូវនលើម្បនេសទងំពើរន េះន្តម្តង នដ្ឋយសាជកិម្ករម្នន្មេះម្តូវន្ចកគ្នន ជា ២ម្ករម្ នហើយម្ករម្ ើម្ួយៗម្តូវនធ្ែើការង្ហរនលើ
ម្បនេសទងំពើរាន កម់្ួយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://western.edu.kh/wu/index.php?mm=bachelorlaw
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៧៖ ការតងំពិព័រ ៍ក្សនងុបណាា លយ័ 
វតែុបំណង៖ ន ើម្បើន្ចករនំ្លកការម្សាវម្ជាវតាម្រយៈការបនងកើតកាា រន ៀ ពត៌ា គួរឱយទក់ទញ  ងិនពញនលញ

ម្ួយ ន ើម្បើអភិវឌ្ឍ ភ៍ាពនចនម្បឌ្ិត  ិងការង្ហរជាម្ករម្របសព់កួនគ។ 
សាា រៈ៖ ប៊ាិក ហែតឺ ម្កដ្ឋសពណ៌ ម្កដ្ឋសផ្ទា ងំធ្ំ (poster paper) កុំពយូេ័រ 
បន្មា ប់ពើបា ម្សាវម្ជាវពើម្បនេសម្ួយរចួម្ក សសិសអាចន្ចករនំ្លកចំនណេះ ឹងរបស់ពកួនគនដ្ឋយផ្លិតកាា រន ៀ ព

ត៌ា  (poster board)  ៏គួរឱយទកទ់ញកនុងម្ជឈម្ណឌ លសាលានរៀ ។ សសិសគួរា នសរ ើភាពកនុងការនចនម្បឌ្ិតតាម្អែើ
ន្ លពួកនគចង់នធ្ែើ។ 

ជា បូំង សសិសម្តូវន្តសនម្ម្ចចិតតពើអែើន្ លជាពត៌ា ពាក់ព ័ធ ន្ លពួកនគចង់ន្ចករនំ្លកជាម្ួយអនក នេ។ ពកួនគ
ម្តូវនធ្ែើនសចកតើម្ពាងម្ួយ បន្មា ប់ម្កនពលន្ លនសចកតើម្ពាងនន្មេះបា យល់ម្ពម្នដ្ឋយសាជិកទងំអស់ សិសសអាចបនងកើតជា
បណណម្បកាសសនម្ម្ចជាសាែ ពរម្ួយ។ 

បណណម្បកាសេើម្ួយ គួរ យិាយពើពតា៌ េូនៅពើអាសា៊ា  ។ នម្កាយម្កនេៀត សសិសគួរច្ចប់នផ្ាើម្នដ្ឋយនធ្ែើបេ
បង្ហា ញពើកម្ពុជា នហើយបន្មា បម់្កគឺបណ្ដា ម្បនេសជតិខាង ូចជា នវៀតណ្ដម្ នង ឡាវ ។ល។  

ការន្ណន្ម ំលេះៗសម្ាប់បនងកើតកាា រន ៀ ពត៌ា ពើរបាយការណ៍ម្បនេសម្ួយ ៏ម្សស់សាអ ត  ិងគួរទក់ទញ៖ 
កាា រន ៀ ពតា៌  គួរបង្ហា ញន្តពត៌ា ណ្ដន្ លពាកព់័ ធន្តប ុនណ្ដណ េះ។ កាា រន ៀ ពត៌ា ម្ិ គួរផ្ាុកពត៌ា នលើស

កំណត់នពកនន្មេះនេ។ វាជាការម្បនសើរ ន្ លនម្បើម្បាស់ពាកយគ លឹេះ ឬលបេះ លើៗ ជាជាងលបេះ ឬកថ្ន ណ័ឌ ន្វងៗនពក។ សិសសគួរ
នម្បើម្បាសរ់ូបគ ូំរ ម្កដ្ឋសពណ៌ ហែតឺ រូបភាពនបាេះពុម្ពនចញពើអុើ ធ្ឺណិត… េិ ាភាពជាក់ន្សាងន កាា រន ៀ ពត៌ា របស់
គនម្ាងា ភាពសខំា ់ជាេើបំផុ្ត។ ន ើម្បើឱយកា ន់្តា ភាពទក់ទញពើអនក នេន្ងម្នេៀត សសិសអាចដ្ឋក់បញ្ចូលពត៌
ា ន្បបសបាយៗពើម្បនេសនន្មេះ។ សិសសអាចនធ្ែើបណណម្បកាសនដ្ឋយា រូបសណ្ដា  ម្បនេសនន្មេះ។ ពួកនគក៏អាចនម្បើ
អកសរន្បបនចនម្បឌ្ិត  ិងបនងកើតជា ោម្កាម្ផ្ងន្ រ។ 

កាា រន ៀ បង្ហា ញពត៌ា ពើម្បនេស គឺម្តូវសាអ ត គ្នា  ការគូសន្ ែង  ិងនម្ើលនៅគួរឱយទកទ់ញ។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៨៖ ការបណងកើតស្របអប់ស ំុំឯក្សសរ ឬខិតតប័ ា  
វតែុបំណង៖  ន ើម្បើឱយសសិសអភិវឌ្ឍ ៍សម្តែភាពនចនម្បឌ្តិ  ងិការសរនសររបស់ពួកនគ។ 
សាា រៈ៖ ម្កដ្ឋស ម្កដ្ឋសពណ៌ នមា ន   ិងកុំពយូេ័រ។ 
ពត៌ា ទងំអស់ន្ លបា ម្បមូ្លកនុងអំ ុងនពលម្សាវម្ជាវ គួរចងម្កងេុកកនុងម្បអប់សណំុំឯកសារ ឬ តិតបណ័ណ

ន្ លរកាេុកកនុងបណ្ដណ លយ័សម្ាប់ម្គូ  ិងសសិសអាចនម្បើម្បាស់វាជាឯកសារនយាងន្មនពលនម្កាយៗ។ 
 
 
 ើតិវធិ្ើ៖ 
ទងំន េះគឺជាជំហា ទងំឡាយន ើម្បើជួយសិសសកនុងការបនងកើតម្បអប់សណំុំឯកសារនធ្ែើបេបង្ហា ញ។ សសិសអាចនធ្ែើ

តាម្ម្បព័ ធកុំពយូេ័រ ឬសរនសរនដ្ឋយន ។ កុំពយូេ័រអាចនម្បើម្បាស់បា លុេះម្តាណ្ដន្តសិសសា អារម្ាណ៍ថ្នង្ហយម្សួលម្គប់
ម្គ្ន ជ់ាម្ួយ ឹងជនំ្មញកុំពយូេរ័ប ុនណ្ដណ េះ។  លឹម្សាររបាយការណ៍ន្វង ឬ លើ វាអាម្ស័យនៅនលើកលឹបមុ្ វជិាជ នន្មេះ ប ុន្ តវាគួរន្ត
ា ម្កបមុ្  ៏ម្សស់សាអ ត តារាងាតិកា នសចកាើនផ្ាើម្ ជំពូក (ពត៌ា េូនៅពើអាសា៊ា    ងិលកខណៈរបស់ម្បនេស ើម្យួៗ) 
នសចកាើស និដ្ឋា   បញ្ជ ើឯកសារនយាង  ិងធ្ ធា ទងំឡាយន្ លបា នម្បើម្បាស។់  ម្បអប់សណំុំឯកសារ  ងឹផ្ាុកនដ្ឋយ
ន្ផ្ េើ េង់ជាតិ សំនណរចម្ម្រេះពណ៌ ។ល។ ន ើម្បើនធ្ែើឱយា ភាពទក់ទញកនុងការអា សម្ាប់សសិស នេ។ 

ជំហា េើ១៖ សិសសនម្ើលម្បអប់សណំុំឯកសារន្ លា ភាព ុសៗគ្នន កនុងបណ្ដណ ល័យ ន ើម្បើបា គំ តិនផ្សងៗ។ 
ជំហា េើ២៖ សសិសរមួ្គ្នន សនម្ម្ចចិតតពើរនបៀបន្ លពួកនគចង់នធ្ែើឱយម្បអប់សណំុំឯកសាររបស់ពួកនគ នម្ើលនៅា 

លកខណៈន្បបណ្ដម្យួ។ សសិសគួរនធ្ែើន្ផ្ ការ  ិងសនម្ម្ចចិតតនលើជំពូកន្មន្ម ា រនបៀបសរនសរ ុសៗគ្នន  ន្ លអាចនម្បើ
ម្បាសប់ា នដ្ឋយសសិសកនុងការនធ្ែើបេបង្ហា ញពើរ ាសាជកិអាសា៊ា  ។ សិសសអាចនម្បើម្បាស់បណិំ កនុងការសរនសរន្បបផ្លូវ
ការ  ិងនម្ៅផ្លូវការ។ សំនណរផ្លូវការ  ឹងា រូបភាពជាអតែបេប តបន្មា ប់គ្នន  ន្ លម្បាប់ពើអាសា៊ា   ឬរ ាសាជកិ។ ពតា៌ 
ពើម្បនេសណ្ដម្ួយ អាចចងម្កងេុកជាបណណម្បនេស (ស លឹកពតា៌ ) ឬសាច់នរឿងម្បាប់ពើម្បនេស ( ូចជាអតែបេម្យួ) 
ឬនដ្ឋយនធ្ែើរបាយការណ៍សាា ស ៍។ ម្បអបស់ណំុំឯកសារអាចា គំររូមួ្ម្ួយ ឬរ ាសាជិកអាសា៊ា  អាចម្តូវបា អភិវឌ្ឍ ៍
 ុសៗគ្នន នៅតាម្បណំងម្បាថ្នន របស់សសិស។  

ជំហា េើ៣៖ ម្បមូ្លពត៌ា ទងំអស់ន្ លបា រកន ើញពើការម្សាវម្ជាវពើ បូំង នហើយពត៌ា បន្ ែម្នន្មេះអាច
រកន ើញតាម្តម្ម្ូវការ។ 

ជំហា េើ៤៖ នពលសរនសរពត៌ា  ំបូង គឺសរនសរជាពម្ង្ហងន្ លម្ិ ទ ់គិតពើកហុំសន្ លា ទងំឡាយ 
បន្មា ប់ម្កគឺនធ្ែើកំន្ណសនម្ម្ចចុងនម្កាយ ន្ លសរនសរយា ងា រនបៀប ា គាល តរវាងរូបភាព ឬគ ូំរ។ សសិសគួរនធ្ែើឱយ
ម្បាក ថ្ន នៅនពលចម្លងពាកយនពច ៍នចញពើនសៀវនៅ ឬនវបសាយណ្ដម្ួយម្តូវា កណំត់សាគ ល់ (foot note) នៅខាង
នម្កាម្ន របាយការណ៍នន្មេះ។ 

ជំហា េើ៥៖ នៅនពលន្ លបញ្ចប់ាតិការចួរាល់ បន្មា បម់្កម្តូវសរនសរនសចកាើនផ្ាើម្នដ្ឋយព យល់ លើៗថ្ននតើឯកសារ
នន្មេះចង ់ិយាយពើអែើ។ 

ជំហា េើ៦៖ នៅចុងបញ្ចបន់ របាយការណ៍ម្តូវភាជ បជ់ាម្យួឯកសារនយាងន្មន្ម។ ន េះគឺជាបញ្ជ ើម្ួយន្ លរាយ
នឈាា េះពើម្បភពន្មន្ម នវសាយ នសៀវនៅ  ិងបេសាា ស ៍ ន្ លបា នម្បើម្បាស។់ 
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ជំហា េើ៧៖ នៅនពលរបាយការណ៍ជិតបញ្ចប់ គួរនរៀបចំម្កបម្សស់សាអ តម្ួយន្ លា ចណំងនជើងន របាយ
ការណ៍ នឈាា េះអនក ិព ធ  ិងការតុបន្តងឱយបា លអ។ 

    ឧទហរណ៍៖  

 

          ក្កបមដខ                តារាងមាតិកា                ជពូំក              បញ្ជ ីមានឯកសារយោង 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី៩៖ ការពិភាក្សា និងការជបជក្សណដញណោល 
វតែុបំណង៖ សសិសយល់ពើបញ្ហា ន្ លនកើតា កនុងរ ាសាជិកអាសា៊ា    ិងកម្ពុជានលើេសស វសិ័យទក់េង ឹងនស ាកិចច   

 នយាបាយ  ងិសងគម្។ សសិស ឹងនរៀ ពើការនរៀបចំគ ំិត  ិងការជន្ជកន ញនដ្ឋល។ 
ន្ផ្អកនលើចំនណេះ ឹងសិសស  ិងឯកសារផ្លូវការ សណួំរទងំឡាយខាងនម្កាម្ន េះ អាចពភិាកាជាម្ួយម្គ ូូចខាងនម្កាម្៖ 

• នតើរ ាសាជិកអាសា៊ា  ា លកខណៈវបបធ្ម្៌  ិងភូម្ិសាស្តសតអែើ លេះន្ ល ូចគ្នន ? 
• នតើបណ្ដា ម្បនេសទងំនន្មេះកា ់ន្តរងឹា ូំចនម្ាច លេះ នៅនពលពួកនគភាជ ប់េនំ្មក់េ ំងជាម្យួគ្នន ? 
• នតើរ ាសាជិកអាសា៊ា  អាចសនម្ម្ចអែើរមួ្គ្នន បា  លេះ? នហើយអែើ លេះន្ លពកួនគម្ ិអាចសនម្ម្ចបា  ម្បសិ នបើពួក

នគសែិតនៅកនុងន្មម្ជាម្បជាជាតិដ្ឋច់នដ្ឋយន្ កពើគ្នន ? 
• នតើា ម្នធ្ោបាយអែើ លេះ ន្ លម្ ុសសអាចភាជ បេ់ំន្មក់េ ំងជាម្ួយគ្នន បា ? 
• នតើការចូលជាន្ផ្នកម្យួន សហគម្ ៍អាសា៊ា  ា  ័យ ូចនម្ាច? 
• នតើា គុណសម្បតតិ  ិងគុណវបិតតិអែើ លេះសម្ាប់ម្បនេសកម្ពុជា? 

ម្បធា បេនផ្សងៗនេៀតអាចពភិាកាបា  ូចជា អនន្មត ម្បនវស ៍អាសា៊ា   បរសិាែ   ការភាជ ប់េំន្មកេ់ំ ងសាកល
នលាក  ិងតំប  ់ការម្បារពធម្បនពណើ  ការនគ្នរពអតតសញ្ហញ ណ  ងិភាពចម្ម្រេះគ្នន ។  

សិសសអាចចំណ្ដយនពលអា ឯកសារពាក់ព័ ធ  ងិពិភាកាជាម្ួយម្គ។ូ នយាងតាម្ឯកសារទងំនន្មេះ សិសសអាចផ្ាល់
េសស ៈផ្ទា ល់ លួ នលើម្បធា បេនផ្សងៗគ្នន ។ ពួកនគអាចនម្បៀបនធ្ៀបឯកសារចាប់ន ើម្  ិងជំហរបចចុបប នរបស់កម្ពុជា។ 
ឧទហរណ៍៖  

 នតើកម្ពុជានគ្នរពតាម្ាម្តាទងំអស់កនុងអ ុសញ្ហញ សាើពើសេិធកុិារ ន្ លចុេះហតែនលខានដ្ឋយបណ្ដា ម្បនេសអាសា៊ា  
ន្ រឬនេ? 

 សាហរណកម្ាអាសា៊ា  ឆ្ន ២ំ០១៥ នតើកម្ពុជាបា នម្តៀម្ លួ រចួនហើយឬនៅ?  
ឯកសារន្ លម្តវូអា   ងិពភិាកា៖ 

− ចរន្មសម្ព ័ធអាសា៊ា    
http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf  
− សហគម្ ៍នស ាកិចចអាសា៊ា   
http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf  
− អាសា៊ា    ងិសេិធកុិារ 
http://childrightscoalitionasia.org/asean-and-child-rights/  
− នសចកាើន្ងលងការណ៍េើម្ករងហាណូយសាើពើការពម្ងឹងសុ ុាលភាព  ិងការអភិវឌ្ឍស្តសតើ  ងិកុារអាសា៊ា  
http://www.asean.org/news/item/ha-noi-declaration-on-the-enhancement-of-welfare-and-develop-
ment-of-asean-women-and-children  
− “អាសា៊ា  ឆ្ន ២ំ០៣០៖ ការរ ើកចនម្ម្ើ ទងំអស់គ្នន ន ើម្បើវបុិលភាពនស ាកិចច  ងិបញ្ហា ម្បឈម្” ន្ ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
http://www.cdri.org.kh/webdata/download/wp/wp90e.pdf  

 

http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf
http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf
http://childrightscoalitionasia.org/asean-and-child-rights/
http://www.asean.org/news/item/ha-noi-declaration-on-the-enhancement-of-welfare-and-development-of-asean-women-and-children
http://www.asean.org/news/item/ha-noi-declaration-on-the-enhancement-of-welfare-and-development-of-asean-women-and-children
http://www.cdri.org.kh/webdata/download/wp/wp90e.pdf
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