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១. សនិទានភាព 
ឯកសារន េះបន ក្ើតន ើ្ ន ើម្បើជួយសាលាម្ធ្យម្សិកាកនុ្ការផ្តល់ឱកាស ល់សិសសឱយបា នរៀ ពើ

ប្បវតតិសាស្តសតកនុ្ប្សុក។ ឱកាសន េះ  ឹ្ផ្តលក់ារយល់ ឹ្ ល់សិសសឱយកា ់តតទូលំទូលាយពើប្បវតតិសាស្តសត
ត លគ្មា  កនុ្នសៀវនៅសិកា។ ការយល់ ឹ្របស់សិសសតផ្នកប្បវតតិសាស្តសតន េះ បន ក្ើ ការនរៀ របស់ពួកនេបា 
 ល់នៅពើរបើរនបៀប ូចជា វាអាចឱយពួកនេ ឹ្ពើសកម្ាភាពត លបា នកើតន ើ្ កនុ្នពលអតើតប តរហូតម្ក
 ល់បចចុបប ន។ វាជួយឱយពួកនេបន ក្ើ នោទ ភាពពើទើកត ែ្ណាមួ្យ យល់ ឹ្ពើអតតសញ្ញា ណអវើមួ្យត ល
ទាក់ទ្ ឹ្តំប ់ណាមួ្យ យល់ ឹ្ពើកត ែ្ន េះ នហើយអាច ឹ្ថានតើកត ែ្ន េះ ឹ្កាែ យនៅជាយ៉ា ្ណា
នៅនពលអ េត។ ឱកាស ៏ពិនសសន េះ  ឹ្នធ្វើឱយការនរៀ សូប្តកា ់តតោ លកខណៈេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍តែម្
នទៀត  ិ្ប្បកបនោយភាពទាក់ទាញអារម្ាណ៍ប្សបតាម្បញ្ាតតិសាលាកុោរនម្ប្តើ។ ន ើម្បើផ្តល់បទពិនសាធ្ ៍
តបបន េះ សាលានរៀ េួរនរៀបចំប្កុម្សិសសជាលកខណៈនប្ៅផ្ែូវការមួ្យកនុ្កែឹបមុ្ខវជិាា ប្បវតតិសាស្តសត(កែឹបប្បវតតិសា
ស្តសត) សថិតនប្កាម្ការ ឹក រំបស់ប្េូោន ក់ ឬនប្ចើ  ក់។ សោជិកភាពត លចូលរមួ្បន ក្ើតប្កុម្ន េះ េឺជាការ
សា័ប្េចិតត។ នគ្មលបំណ្កែឹប េឺនរៀបចំសកម្ាភាពតាម្រច សម្ព័ ធត លតប្ម្ូវឱយសិសសោ ទំ ក់ទំ ្យ៉ា ្
ជិតសនិទធនលើការសិកាប្សាវប្ជាវពើប្បវតតិតំប ់របស់ពួកនេ។ សកម្ាភាពតបបន េះ អាចជាការប្សាវប្ជាវតាម្រយៈ
ការ ិយយផ្ទា ល់ោត់ក៏បា  (ឧ. ការសោា សជាមួ្យម្ ុសសោ បទពិនសាធ្ ៍ពើប្បធា បទមួ្យចំ ួ ) នធ្វើ
ទសស កិចចសិកា ការនរៀ បន ក្ើតតផ្ ទើ ឬការសរនសររបាយការណ៍ពើប្បធា បទណាមួ្យត លតប្មូ្វឱយនធ្វើការ
ប្សាវប្ជាវតាម្មូ្លោា  ។ 

២. វតថុបំណង 
− សិសសោ ឱកាសនរៀ បត ថម្ពើប្បវតតិសាស្តសតត លទាក់ទ្ ឹ្សហេម្ ៍របស់ពួកនេ។ 
− ប្េូអាចនប្បើឯកសារន េះន ើម្បើជួយសិសសឱយនចេះនរៀបចំសកម្ាភាពតាម្រច សម្ព័ ធត លជំរុញឱយពួកនេ   
    យល់ ឹ្កា ់តតនប្ចើ ពើប្បវតតិសាស្តសតតំប ់របស់ពួកនេ។ 

៣. សមាា រៈ 
− សោា រៈទាក់ទ្ ឹ្ការសិកាប្សាវប្ជាវប្បវតតិសាស្តសត (ឧ. នសៀវនៅ តផ្ ទើ តុ ៘) 
− សោា រៈសិកា ប ិកសប្ោប់សរនសររបាយការណ៍  ិ្នធ្វើបទបង្ហា ញ។ 
− សោា រៈសប្ោប់ោក់តាំ្ ពិព័រណ៍ តផ្ ទើ ៘ 
− ែវកិាសប្ោប់នធ្វើ ំនណើ រទសស កិចចសិកា។ 
− ែវកិាសប្ោប់សិសស  ិ្ប្េូ ន ើម្បើនរៀបចំការប្បជំុនៅសាន ក់ការកណាត លរបស់សាលានរៀ ។ 
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៤. ដំណណើ រការអនុវតតសកម្មភាព 

   ៤.១ នគ្មលការណ៍នរៀបចំកែឹប 
 ការបន្កើតកែបឹប្បវតតសិាស្តសត ប្តវូនធ្វើន ើ្ នោយោ នគ្មលការណ៍អ ុវតតសខំា ់ៗម្យួចំ  ួ ូចខា្នប្កាម្៖ 

៤.១.១  ការសា័ប្េចិតត 
 អនកសប្ម្បសប្ម្លួសាលានរៀ ប្តូវយល់ថា ការចូលរមួ្កនុ្កែឹបប្បវតតសិាស្តសតន េះ េមឺ្ិ តម្ សប្ោបម់្ ុសសប្េប់
គ្មន នទ  ិ្ម្ិ ប្តូវប្ខសំិសសឱយចូលរមួ្កនុ្កែឹបន េះត រ។ សសិសោ ចណូំលចិតតខុសៗគ្មន   ូចន េះអនកសប្ម្បសប្ម្លួេរួ
ជួយសប្ម្លួ ល់បញ្ញា ន េះឱយបា សម្រម្យប្សបតាម្បញ្ាតតសិាលាកុោរនម្ប្តើ។ ឧទាហរណ៍ ប្េូអាចបន្កើតកែឹបន េះកនុ្
នពលតតម្យួ ខណៈនពលត លកែឹប ទទនទៀតប្តូវបា បន្កើតផ្្ត រ។  វាោ  យ័ថា ោ ប្េូនផ្ស្ៗនទៀតកពុំ្បន្កើតកែឹ
ប ទទនទៀតត រ  ូចជាកែឹបវទិាសាស្តសត ឬកែឹប ពិ ធជាន ើម្។ ប្េូេួរទុកនពលឱយសិសសនប្ជើសនរ ើសកែឹបត លពកួនេច្់ចូល
រមួ្ឱយបា ទូលំទូលាយ  ិ្ ប្តវូនម្ើលថានតើពកួនេោ នពលនវលា  ិ្ចំណូលចតិតកនុ្ការចូលរមួ្កែឹបត រឬនទ។ 

 ូចគ្មន ន េះត រ ថាន ក ់ឹក កំម៏្ិ ប្តូវប្ខំប្េូឱយនរៀបចកំែឹបប្បវតតិសាស្តសតន េះត រ។ ការនពញចិតត  ិ្ ការចាប់
អារម្ាណ៍របស់ប្េចូំន េះការ កឹ កំែឹបប្បវតតិសាស្តសតជាប្បការចាបំាច់កនុ្ការឈា នៅ លភ់ាពនជាេជយ័របសក់ែឹប  ូនចនេះ
ថាន ក់ ឹក េំួរយលថ់ា លទធផ្លនជាេជយ័ពិបាកទទលួបា  ប្បសិ នបើប្ខំប្េូឱយនធ្វើសកម្ាភាព។ ជាម្យួគ្មន ន េះត រ ប្េូ
សា័ប្េចិតតអាចចណំាយនពលផ្ទា ល់ខែួ របស់គ្មត់ខែេះៗ ន ើម្បើនធ្វើតផ្ ការសកម្ាភាពជាម្យួសិសស  ូចជាការចូលរមួ្ប្បជុំ
នប្ៅនោ៉ា ្សិកា  ិ្ការនធ្វើ នំណើ រទសស កិចចតាម្ប្បាសាទ  កនុ្មូ្លោា  ។ េណៈកម្ាការសាលាប្តូវពិចារណានលើ
ទប្ម្្់ការម្យួចំ  ួទាកទ់្ ឹ្ ប្បាក់ឧបតថម្ាប្េ ូឹក កំែឹបត លោ លកខណៈប្សន ៀ្គ្មន នៅ ឹ្ទប្ម្្់ែវកិាសកម្ាភាព
នផ្ស្នទៀត ូចជា ការបបំ៉ា សសិសនរៀ យតឺ  ិ្ កម្ាវធិ្ើនេហកិចច ជាន ើម្។ 

៤.១.២ ទំហ ំ
កែឹបប្បវតតសិាស្តសតន េះោ ភាពង្ហយប្សួលកនុ្ការប្េប់ប្េ្ នពលនធ្វើកនុ្សាលានរៀ ម្ួយនោយសារសសិស  ិ្ ប្េូ

ទាំ្ អសស់ថិតនៅកត ែ្តតម្យួ។ កនុ្ករណើ ខែេះសាលានរៀ ម្ួយច ំួ  ត លនៅតកបរគ្មន កនុ្តំប ់នគ្មលនៅក៏អាចចូលរមួ្
កនុ្កែឹបប្បវតតិសាស្តសតន េះបា ត រ។ ករណើ ន េះសាលាម្ធ្យម្សិកាន ើរតួជាអនកសប្ម្បសប្ម្ួល។   ប្បសិ នបើោ សាលា
នរៀ ម្ួយចំ  ួកំពុ្អ ុវតតកែឹបប្បវតតិសាស្តសត យកសាលា ក់ព័ ធទាំ្ ន េះ អាចសនប្ម្ចចិតតោកធ់្ ធា រមួ្គ្មន សប្ោប់
នធ្វើសកម្ាភាព ូចជា ទសស កចិចសិកា ពិព័រណ៍ភាពយ ត។ល។  ការអ ុវតតសកម្ាភាពរមួ្គ្មន  អាចោ អតថប្បនយជ ៍ម្យួ
ចំ ួ  ូចជា ការនជៀសវា្នធ្វើសកម្ាភាពជា ់គ្មន  ជាពិនសសករណើ  ំនណើ រទសស កិចចសិកា។ នទាេះបើជាយ៉ា ្ណាក៏
នោយ ការសប្ម្បសប្ម្លួកនុ្កប្ម្ិតន េះ នពលខែេះអាចជបួបញ្ញា ប្បឈម្។  យកសាលាត ល ក់ព័ ធេួរពិ តិយនម្ើល
កប្ម្ិតចណំាបអ់ារម្ាណ៍ចូលរមួ្កនុ្កែបឹប្បវតតសិាស្តសតពើសាលានរៀ ម្ួយច ំួ  ចោា យរវា្សាលានរៀ   ិ្ការនពញចិតត
របស់ប្េូ កឹ នំៅនពលសនប្ម្ចចិតតថានតើប្តូវនរៀបចំកែបឹរមួ្គ្មន  ឬោច់នោយត ក។  កនុ្ករណើ អ ុវតតសកម្ាភាពរមួ្គ្មន នេ
ប្តូវចាត់តច្ែវកិាត លចាបំាច់សប្ោបក់ារនធ្វើ ំនណើ រសប្ម្បសប្ម្លួកិចចប្បជុំអ តរសាលា។ 
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  ៤.១.៣   កប្មិ្តថាន ក់នគ្មលនៅ  
ការចូលរមួ្កែឹបប្បវតតសិាស្តសតជាសកម្ាភាពម្ួយត លនលើក ំបូ្នយើ្ ប្តូវកណំត់នប្ជើសនរ ើសយកសសិសនពញវយ័។ 

នៅនពលត លសាលាោ បទពិនសាធ្ ៍នប្ចើ ពើការនរៀបចំកែបឹន េះនហើយ ប្េអូាចនធ្វើការសាកលប្នរៀបចំសកម្ាភាពកែបឹ
ត លសម្រម្យនៅ ឹ្សិសសតូចៗបា ។ ប៉ាុត តសប្ោបស់ាលាម្ធ្យម្សិកា កែបឹន េះអាចនរៀបចំនៅកប្ម្តិថាន កទ់ើប៉ាុ ា  ក៏
បា  អាប្សយ័នលើលទធភាពរបស់ប្េូ ថានតើគ្មត់ចាបអ់ារម្ាណ៍កនុ្ការង្ហរន េះឬយ៉ា ្ណា។ 

៤.១.៤ ការវាយតទម្ែចំណាប់អារម្ាណ៍សិសស  ិ្ការតប្ម្្់ទិស 
ការចូលរមួ្កែឹប េអឺាប្ស័យនលើការសនប្ម្ចចិតតរបស់សសិសផ្ទា ល់។ ការវាយតទម្ែចំណាប់អារម្ាណ៍សសិសពើការ

ចូលរមួ្កែបឹន េះ ប្េូប្តូវព យល់តណ ពំើអតថ ័យកែបឹន េះជាមុ្ ស ិ។ ការតណ នំ េះអាច យិយផ្ទា លោ់ត់នៅកា ់
សិសសកនុ្ថាន ក់ ឬអាចសរនសរបិទនៅទើធាែ បរនិវណសាលា ឬនយើ្ អាចនប្បើវធិ្ើទាំ្ ពើរន េះតតម្ត្ ។ នសចកតើតណ ទំាំ្
អស់រមួ្ោ ចណុំច ូចខា្នប្កាម្ន េះ៖ 

− វតថុបំណ្៖ ន ើម្បើបន្កើ ការយល់ ឹ្របសស់ិសសពើប្បវតតសិាស្តសតកនុ្មូ្លោា  ។ 
− សកម្ាភាព៖ នធ្វើ ំនណើ រទសស កិចចសកិា ការតាំ្ ពិព័រណ៍ប្បវតតសិាស្តសត ការប្សាវប្ជាវជាប្កុម្តាម្រយៈ

សោា ស ៍  ិ្ការអា នសៀវនៅ ៘ 
− ការវាយតទម្ែ៖ ពុំោ ការវាយតទម្ែ ឬោក់ព ិាុជាលកខណៈផ្ែូវការនទ េសឺិសសចូលរមួ្កនុ្សកម្ាភាពកែឹប

នោយការនពញចតិតរបសព់ួកនេ ពុំតម្ នោយសារការប្ខំន ើយ។ 
− ការចូលរមួ្៖ សោជិកភាពកែបឹចូលរមួ្នោយសា័ប្េចិតត។ 
− ការប្បជុំ៖ ការប្បជុសំាម្ញ្ា (ប្បតហល២សបាត ហ៍ម្ត្ ) ន ើម្បើពិភាកាពើសកម្ាភាពត លបា នប្គ្ម្ទុក។ 

ចំណុចខា្នលើន េះ ប្តូវអ ុវតតនប្ៅនោ៉ា ្សិកា ឬទែាឈប់សប្ោក។  
អ ុវតតតាម្នសចកតើតណ នំ េះ ប្េូប្តូវសួរសសិសថានតើពកួនេចាប់អារម្ាណ៍កនុ្ការចូលរមួ្កែឹបន េះឬនទ នហើយ

កំណត់ឱយបា ពើកប្ម្តិទ ការចាប់អារម្ាណ៍របស់ពួកនេ។ ការវាយតទម្ែចណំាប់អារម្ាណ៍សិសស ប្េូប្តូវនប្បើទប្ម្្់ត ល
ោ កនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ១។ ទប្ម្្់ន េះោ ប្បនយជ ៍ ពើនប្ េះវាទបស់ាក ត់ម្ ិឱយោ ការគ្មបស្កត់  ិ្ ប្ខសំិសសឱយ
 ិយយថា យល់ប្ពម្ ឬ ម្ ិយល់ប្ពម្ ជាពិនសសនៅចំន េះមុ្ខប្េូ សិសសបង្ហា ញ ូវភាពម្ិ នសាា េះប្ត្។់ អាប្ស័យនហតុ
ន េះ ប្េូប្តូវផ្តល់នពលឱយសសិសរយៈនពលពើ ១០ នៅ ១៥ ទើ ន ើម្បើឱយពកួនេនធ្វើការសនប្ម្ចចិតតមុ្ នពលបំនពញទប្ម្្ ់
 ិ្មុ្ នពលប្បេល់ទប្ម្្់ន េះជូ ប្េូវញិ។ 

៤.១.៥ ការតប្តចកភារកិចច 
នៅនពលោ កិចចប្បជុំកែឹបជានលើក ំបូ្ ប្េូ កឹ កំែបឹ ប្តូវនប្ជើសនរ ើសសោជិកម្ួយច ំួ ន ើម្បើទទលួខុសប្តូវនលើ

កិចចការ  ។ ការនប្ជើសនរ ើសន េះ នធ្វើន ើ្ នោយការនបាេះននន ត ឬ តាម្រយៈការនលើកទ ។ តួ ទើេឺម្ ិនទៀ្ទាត់នទ រមួ្
ោ  ១)ប្បធា  ២)អ ុប្បធា   ិ្  ៣)ហរិញ្ាិក។ ប្បសិ នបើោ សសិសនប្ចើ  ក់នៅកនុ្កែបឹ (ឧ. ១៥ ក់ ឬនប្ចើ 
ជា្ន េះ) ចាបំាច់ប្តូវោ ប្បធា ប្កុម្ ១ ក់ សប្ោប់សប្ម្បសប្ម្លួសសិស ៣ ឬ ៤ ក់ន េះ។ ការទទួលខុសប្តូវន េះ
បា ភាា ប់ជូ កនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ២។ ប្េូ ឹក កំែឹបប្តូវព យល់  ិ្បង្ហា ញ លស់ោជកិកែឹបទាំ្ អស។់ នៅកនុ្ជំហា  ំបូ្
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ទ សកម្ាភាពកែបឹ ប្េ ូឹក បំ្តូវទទួលខុសប្តូវកនុ្ការចូលរមួ្ចំតណកជួយសោជកិកែឹប ន ើម្បើឱយពួកនេោ ទំ កទ់ំ ្
គ្មន   ិ្បំនពញត ួទើបា លអ។ ជាម្ួយគ្មន ន េះត រ ប្េូ ឹក បំ្តូវខិតខំប្បឹ្ តប្ប្បំនពញភារកិចចឱយបា លអន ើម្បើជួយសសិស
ឱយទទួលបា បទពិនសាធ្ ៍ការង្ហរលអប្បនសើរ។ 

៤.១.៦ ការកំណត់តផ្ ការ 
កិចចការម្ួយកនុ្ចំនណាម្កិចចការទាំ្ ឡាយត លកែឹបប្តូវនធ្វើេឺ ការនរៀបចតំផ្ ការសកម្ាភាពត លបា នសនើសុកំនុ្

រយៈនពល១ប្តើោស។ ទប្ម្្់តផ្ ការសកម្ាភាពកែឹបោ លកខណៈសម្ប្សបពើម្ួយសបាត ហ៍នៅម្យួសបាត ហ៍កនុ្តខ
 ើម្ួយៗ  ូចបា ភាា បជូ់ កនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ៣។ មុ្ នពលនធ្វើតផ្ ការប្េូេួរពាយម្ព ិិតយនម្ើលថានតើសកម្ាភាពណាត ល
អាចនធ្វើនៅបា  នហើយកណំត់យកេនប្ោ្១ ឬ២ ត លកែឹប ឹ្អ ុវតតកនុ្ប្តើោស ើម្យួៗ។ ឧទាហរណ៍ កែឹបច្ឱ់យ
សិសសសកិាពើប្បាសាទនៅកនុ្តំប ម់្ួយ។ មុ្ នពលនៅនម្ើលប្បាសាទន េះ ប្េូអាចបរយិយពើប្បវតតខិែេះៗរបស់ប្បាសាទ
 ិ្តណ ពំើអវើត លសិសសប្តូវនធ្វើនៅនពលនៅ ល់ ូចជា ថានតើប្បាសាទន េះប្តូវបា កសា្នៅនន ណំា (នោយព ិតិយ
នម្ើលតបបបទអកសរសិលាចារកិ) ទើតាំ្   ិ្រច បែប្បាសាទ ការែតរូបកាចច់ោែ កស់ំខា ់ៗ ការផ្តិតអកសរសិលាចារកិ 
 ិ្ការអា ពើប្បវតតិរបស់ប្បាសាទន េះជាមុ្ ។ ប្េូអាចព យលស់ិសសពើរនបៀបទ ការព ិិតយនម្ើលវតថុទាំ្ ន េះផ្្ត រ។ 
សូម្នម្ើលឧបសម្ព័ ធទើ៤។ នៅនពលការសកិាប្សាវប្ជាវបញ្ចប់ កែឹបប្តូវនរៀបចកំារោក់តាំ្ ពិព័រណ៍កនុ្បណាា ល័យ ឬថាន ក់
នរៀ  ប្ពម្ទាំ្ នធ្វើបទបង្ហា ញពើអវើត លបា ប្សាវប្ជាវន េះនៅ លស់ិសស ទទនទៀតត លម្ិ តម្ ជាសោជិករបស់កែឹប។ 
ប្េប់សកម្ាភាពទាំ្ ន េះ េួរតតសរនសរទុកនៅកនុ្តផ្ ការ។ សូម្នម្ើលឧទាហរណ៍កនុ្តារា្ខា្នប្កាម្៖ 
• តារា្ទើ១៖ ការកណំត់តផ្ ការ 
ប្តើោសទើ១ 

សកម្ាភាព 
វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
១. កិចចប្បជុំទើ១៖ តសវ្រកេនប្ោ្ប្សាវប្ជាវប្បវតតសិាស្តសត √            
២. កចិចប្បជុទំើ២៖ ការសកិាប្សាវប្ជាវនលើក បូំ្ 
  (ការនរៀ ពើអកសរតខារបុរាណ) 

 √           

៣. កិចចប្បជុំទើ៣៖ ការសកិាប្សាវប្ជាវនលើក បូំ្ 
  (ការនរៀ ពើរច បែប្បាសាទ ទើតាំ្  តផ្ ទើ៘) 

   √         

៤.  ំនណើ រទសស កិចចនលើក ំបូ្នៅកា ់ប្បាសាទបុរាណ
កនុ្តំប  ់

   √         

៥.  ំនណើ រទសស កិចចនលើកទើ២ នៅកា ់ប្បាសាទបុរាណ     
  កនុ្តបំ ។់ 

    √        

៦. កិចចប្បជុទំើ៤៖ នរៀបចំតផ្ ការតាំ្ ពិព័រណ៍ ន ើម្បើឱយ ឹ្  
ថានតើ ំនណើ ការប្សាវប្ជាវន េះយ៉ា ្ ូចនម្តច? នរៀបចំកចិច
ការ នហើយប្តូវសនប្ម្ចចិតតថានតើ រណាប្តូវនធ្វើកិចចការអវើ? 

     √       

៧. ជួបជុគំ្មន ន ើម្បើនរៀបចកំារតាំ្ ពិព័រណ៍កនុ្បណាា ល័យ       √ √     
៨. នធ្វើបង្ហា ញពើប្បាសាទ លស់ិសស ទទនទៀត         √     
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៤.១.៧ ការកំណត់ធ្ ធា  
ន ើម្បើនធ្វើឱយសកម្ាភាពកែឹបប្បកបនោយប្បសទិធភាពចាបំាច់ប្តវូោ ធ្ ធា ម្ួយចំ ួ  ូចជា សោា រៈ កត ែ្ប្បជុំ

(បណាា ល័យ ឬថាន ក់នរៀ ទំន រ) នសៀវនៅនៅកនុ្បណាា លយ័សប្ោប់ការសិកាប្សាវប្ជាវ ប ាបកុ់ំពយូទ័រសប្ោបស់រនសរ
របាយការណ៍ (នប្បើចំន េះថាន ក់ម្ធ្យម្សកិា) ិ្ធ្ ធា ែវកិា។ ធ្ ធា នប្បើប្បាស់ជាតប្ម្ូវការសប្ោបអ់ ុវតត
សកម្ាភាពជាក់តសត្ ូចខា្នប្កាម្៖ 

− ប្កោសសប្ោប់កត់ប្តា ឬសរនសររបាយការណ៍ (សប្ោប់ប្កុម្ទាំ្ អស់) 
− ប្កោសផ្ទា ំ្ ធ្ំសប្ោប់េូតផ្ ទើ នធ្វើការោកត់ាំ្ ពពិ័រណ៍  ិ្ ប្បជុ ំ
− ហវតឺសប្ោប់សរនសរនរៀបចំការតាំ្ ពិពរ័ណ៍ 
− ែវកិាសប្ោបន់ធ្វើ ំនណើ រទសស កិចចសកិា 
− ោ៉ា សុើ ែតរូប 
− ែវកិាសប្ោបច់ំណាយនផ្ស្ៗ 
ែវកិាកែឹបប្តូវបា នរៀបចំន ើ្ នោយេណៈកម្ាការប្េប់ប្េ្សាលាកនុ្នពល ំនណើ រការនរៀបចំតផ្ ការប្បចានំន ំ

ត លនធ្វើន ើ្ នៅន ើម្នន សំិកា ើម្ួយៗ។ សូម្នម្ើលកនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ៤។ 

  ៤.២ សកម្ាភាពនសនើន ើ្  
សកម្ាភាព  ជានប្ចើ ត លកែឹបអាចនរៀបចតំកលម្អកិចចការន ើម្បើនម្ើលនៅឱយចាប់អារម្ាណ៍  ិ្ោ លកខណៈ

េិតសុើជនប្ៅសប្ោបស់ិសស នហើយសកម្ាភាពត លបា ផ្តល់ឱយខា្នប្កាម្ន េះេឺប្គ្ម ់តតជាឧទាហរណ៍ប៉ាុនណាា េះ។ ប្េ ូ
 ិ្សោជិកកែបឹ អាចបនញ្ញច ញនយបល់ផ្ទា ល់ខែួ ពើអវើត លពួកនេច្់នធ្វើន ើម្បើពប្្ើក ូវឱកាសនរៀ សូប្តតាម្រយៈការ
សិកាប្បវតតិសាស្តសតជាត ិឬ ប្បវតតិសាស្តសតតបំ ។់ 

៤.២.១ ទសស កិចចសិកា 
ការ ឹក សំិសសឱយនធ្វើការប្សាវប្ជាវរយៈនពលខែើនៅកា ់ទើកត ែ្ណាម្ួយទ តបំ ់ប្បវតតិសាស្តសត េឺជាសកម្ាភាព

ម្ួយកនុ្ចំនណាម្សកម្ាភាពសិកាទាំ្ ឡាយត លកែឹបអាចនធ្វើបា ។ ប្បាសាទបុរាណបា ផ្តល់ឱកាសនប្ចើ បផុំ្ត
សប្ោប់សកម្ាភាពសិកាប្សាវប្ជាវន េះ ប៉ាុត តនយើ្ អាចសិកាពើអវើនផ្ស្ៗនទៀត  ូចជាការនៅនម្ើលសណំ្់អគ្មរចាស់ៗ
ត លនៅនសសសល់ពើសម្័យអាណា ិេម្បារា ំ្  តបំ ់សម្រភូម្ិចាស់ៗ ឬសារម្ ាើរ (នៅភនំនពញ ឬនសៀម្រាប)។ សសិស
េួរសិកាប្សាវប្ជាវពើទើកត ែ្ ណាម្ួយ ប្ពម្ទាំ្ បនញ្ញច ញម្តិនយបល់ពើសកម្ាភាពត លពកួនេច្់នធ្វើមុ្ នពលនធ្វើ
 ំនណើ រនៅកត ែ្ន េះ។ ប្េ ូឹក កំែបឹ ប្តូវនធ្វើេនប្ោ្តផ្ ការសកម្ាភាពជាម្ួយសោជិកកែឹប។ មុ្ នពលឱយសសិស
ប្សាវប្ជាវនៅកត ែ្ណាម្ួយ ប្េេូួរសុំការអ ុញ្ញា តពើឪពុកោត យរបស់ពួកនេន ើម្បើឱយពកួគ្មត់បា  ឹ្ពត៌ោ ជាមុ្ ។ 
ខា្នប្កាម្ន េះ ជានសចកតើអធ្បិាយពើអវើត លប្តូវនធ្វើនៅនពលចុេះនៅនម្ើលប្បាសាទ សណំ្អ់គ្មរចាស់ៗ  ឬកត ែ្ប្បវតតិ
សាស្តសតនផ្ស្ៗ។ 
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កិចចការទើ១៖ កាលបរនិចឆទសំណ្់អគ្មរ 
ចំន េះអគ្មរត លនៅសលព់ើសម្័យបារា ំ្  ជាធ្ម្ាតាវាតត្ោ សសរជានគ្មលត លបង្ហា ញពើកាលបរនិចឆទ រ ើឯ

ប្បាសាទបុរាណវញិោ ការលំបាកកនុ្ការនម្ើលកាលបរនិចឆទ។ ប៉ាុត តនទាេះបើជាយ៉ា ្ណាក៏នោយ ោ វធិ្ើម្ួយត លអាច
នធ្វើឱយនយើ្  ឹ្ បា ពើកាលបរនិចឆទរបស់វា េឺការពិ ិតយនម្ើលអកសរសិលាចារកិ។ នទាេះជានយើ្ ម្ិ អាចអា អកសរន េះក៏
នោយ កន៏យើ្ អាចផ្គូរផ្គ្អកសរម្ួយត ួឬ ពើរតួ ជាម្យួ ឹ្ចំតណកថាន ក់អកសរសម្័យបចចុបប ន។ ឧទាហរណ៍ នៅកនុ្អកសរ
សិលាចារកិខា្នប្កាម្ត លយកម្កពើប្បាសាទភនំហា ជ់យ័កនុ្នខតតកំព្ច់ាម្ នយើ្ ន ើញថាអកសរទើម្ួយ  ូចជា កយ 
“សា”។ ប្បស ិនបើនយើ្ ពិ ិតយនម្ើលអកសរសម្័យបុរាណត លោ នៅកនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ៥ នយើ្ ន ើញថា ទប្ម្្់អកសរន េះ
សម្ ឹ្អកសរត លនេនប្បើនៅមុ្ សម្យ័អ្គរ នហតុ ូចន េះ នយើ្ អាចស និោា  បា ថា ប្បាសាទន េះពិតជាប្តូវបា ក
សា្ន ើ្ កនុ្សម្័យអ្គរ ឬ មុ្ សតវតសរទ៍ើ៩។ កចិចការម្ួយកនុ្ចំនណាម្កិចចទាំ្ ឡាយត លប្េបូ្តវូនធ្វើ េឺប្តតួពិ តិយ
នម្ើលកាលបរនិចឆទត លបញ្ញា ក់ពើរយៈនពលខុសគ្មន កនុ្ប្បវតតសិាស្តសតប្បនទសកម្ពុជា  ិ្តារា្អកសរត លផ្តលឱ់យនៅកនុ្
ឧបសម្ព័ ធទើ៥។ ការសរនសរនឈាា េះ រណាោន ក់ជាអកសរបុរាណ កអ៏ាចចាតទុ់កថាជាការនធ្វើលំហាត់ត លនធ្វើឱយោ ភាព
សបាយរ ើករាយសប្ោបស់ិសសផ្្ត រ។ 

េំ ូសទើ១៖  េំរូអកសរសិលាចារកិសម័្យបុរាណប្ស្់នចញពើប្បាសាទភនំហា ់ជ័យ 
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កិចចការទើ២៖ ការផ្ទត  អកសរតាម្ជញ្ញា ំ្  
នពលនធ្វើទសស កចិចនៅតាម្ប្បាសាទបុរាណ ការង្ហរត លេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ម្ួយនទៀតេឺយកប្កោស  ិ្នមា

ទ  ន ើម្បើឱយសសិសអាចសរនសរផ្ទត  អកសរសលិាចារកិន េះ។ ប៉ាុត តសិសសប្តូវសុំការអ ុញ្ញា តពើប្ពេះស្ឃត លអាប្សយ័នៅ
ទើន េះជាមុ្ ស ិ ន ើម្បើនជៀសវា្ោ បញ្ញា នៅនពល ំនណើ រការ។ អកសរត លបា ផ្តតិន េះ អាចយកម្កបង្ហា ញ ល់
សិសសនផ្ស្ៗនទៀតនោយចាតទុ់កថាជាតផ្នកម្ួយទ ការតាំ្ ពិព័រណ៍របសក់ែឹប។ 

កិចចការទើ៣៖ ការេូសតផ្ ទើ 
ការេូសតផ្ ទើប្បាសាទ ឬ ទើកត ែ្ម្ួយ កជ៏ាលំហាត់ត លោ សារៈប្បនយជ ផ៍្្ត រកនុ្ការជួយឱយសិសស 

ប្េប់ៗគ្មន បា យលព់ើភាពលអប្បណិតទ ប្បវតតសិាស្តសតនៅកត ែ្ន េះ។ ការេូសតផ្ ទើប្ទ្់ប្ទាយប្បាសាទបុរាណនៅ
កត ែ្ណាម្ួយអាចបង្ហា ញនយើ្ នប្ចើ ពើជំន ឿ  ិ្ ទំន ៀម្ទោែ ប់កាលពើសម្័យបុរាណ។ ឧទាហរណ៍ ប្បាសាទជាធ្ម្ាតា
ោ ការរច តាម្រនបៀបត លតំណា្ឱយនទវកថាសាស ហណិឌូ ពើបុរាណ ត លនេោ ជំន ឿថាភនសុំនម្រ ុ (Mt. Meru) 
ជាចំណុចកណាត លទ ពិភពនលាក។ កំពូលប្បាសាទអ្គរវតតតំណា្ឱយភនសុំនម្រ ុ(Mt. Meru)  នហើយេូរទកឹត លនេជើក
ជុំវញិប្បាសាទតំណា្ឱយម្ហាសមុ្ទាត លពទ័ធជុំវញិពភិពនលាក ន េះនបើេិតតាម្ជំន ឿសាស ហណិឌូ កាលពើបុរាណ។ 
នលើសពើន េះនៅនទៀត នកាែ ្ទាវ រកណាត លទ ប្បាសាទជាធ្ម្ាតាតបរមុ្ខនៅទិសខា្នកើត ប៉ាុត តោ នកាែ ្ទាវ រប្បាសាទម្ួយ
(ប្បាសាទអ្គរវតត) តបរមុ្ខនៅទិសខា្លិច នហើយការតបរមុ្ខនៅទសិខា្លិចន េះ េឺជាភាពលអគ្មា  ពើរកនុ្ចំនណាម្
ប្បាសាទទាំ្ ឡាយ។ ការេូសតផ្ ទើទ ទើតាំ្ សម្រភូម្ិ ក៏ជាលំហាត់ម្ួយត លេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ផ្្ត រ ត លអាច
 ិយយនរៀបរាប់នរឿ្រា៉ា វបា យ៉ា ្នប្ចើ ពើប្ពឹតតការណ៍ត លនកើតោ ន ើ្ ។ នៅកនុ្សម្យ័អាណា េិម្បារា ំ្  ម្៉ាូ អគ្មរ
អាចបង្ហា ញនយើ្ យ៉ា ្នប្ចើ ពើនគ្មលេំ តិរបស់វសិវករបារា ំ្  សតវតសរទ៍ើ១៩។ ឧទាហរណ៍ សណំ្់អគ្មរកនុ្នខតត
កំព្់ចាម្ោ លំ បំែ្ ់ត លជា ់ខា្នលើសាអ តជា្ជា ខ់ា្នប្កាម្។ ការប្សាវប្ជាវតបបន េះនធ្វើឱយនយើ្  ឹ្ពើប្ទ្់ប្ទាយ
អគ្មរត លោ នៅនខតតនផ្ស្ៗនទៀត  ូចជានខតតបាត់ ំប្  ិ្ទើប្កុ្ ភនំនពញ។ 

កិចចការទើ៤៖ ការប្សាវប្ជាវប្បវតតពិិត  ិ្នរឿ្នប្ព្ទាក់ទ្ ឹ្ទើកត ែ្ 
នៅមុ្ នពលនធ្វើទសស កិចចនៅកត ែ្ណាម្ួយ សិសសេួរតសវ្ យល់ពើប្បវតតិកត ែ្ ន េះជាមុ្ សិ ។ ទាក់ទ្ ឹ្

ប្បាសាទ ជ ួកាលនយើ្ ប្សាវប្ជាវ ឹ្នោយការសួរប្ពេះស្ឃ ឬ ចាស់ប្ពឹទាធ ចារយ។ នៅោ នសៀវនៅលអៗ ជានប្ចើ ត ល
បា នរៀបរាប់ពើទើកត ែ្ទាំ្ ន េះ នហើយនសៀវនៅទាំ្ ន េះអាចរកបា កនុ្បណាល័យរបស់សាលា (ឧ. នសៀវនៅោ 
ចំណ្នជើ្ថា ប្បវតតិសាស្តសតប្បនទសកម្ពុជា  ិព ធនោយនលាក ម្ើតសល ប្តានណ (Michel Tranet)។ ឧទាហរណ៍ 
ប្បាសាទ រេបាជ័យត លសថតិកនុ្នខតតកំព្់ចាម្ោ ភាពលបើលាញ ត លបា កសា្ន ើ្ នោយនសតចម្ួយអ្គកនុ្
នគ្មលបណំ្សុំខោនទាស ល់ទន្វើត លខែួ បា សោែ ប់ប្ពេះបិតារបស់ខែួ   ិ្នរៀបអភនិសកជាម្យួ ឹ្ប្ពេះោតារបស់
ខែួ ន េះ។ ប្បាសាទនជើ្ ទប្ពនៅកនុ្ប្សកុបាធាយ នខតតកពំ្់ចាម្ បា កសា្ន ើ្ នោយោ កំពូលខពស់ ូចនៅ ឹ្
ប្បាសាទអ្គរវតត។ នៅកនុ្ប្សកុតបូ្ ាុ ំ នខតតតបូ្ ាុ ំ ោ ប៉ាម្  កិាចាស់ម្ួយសថិតនៅតាម្ ្ទន ែនម្េ្គ ត លបា   
កសា្នោយបារាំ្ ន ើម្បើប្តួតពិ ិតយចរាចរណ៍ផ្ែូវទឹក  ិ្  ណិជាកម្ាត លជាម្នធ្ាបាយម្ួយកាលពើសតវតសរមុ៍្ ។ 
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ប្សន ៀ្គ្មន ន េះត រ សិសសអាចនធ្វើការប្សាវប្ជាវនៅតាម្ទើកត ែ្នផ្ស្ៗរមួ្ោ ទើតាំ្ សម្រភូម្ិ  វហិារសាស  ឬ ទើ
កត ែ្ប្បវតតសិាស្តសតែាើៗ  ូចជា វាលពិឃា  ជាន ើម្។ 

កិចចការទើ៥៖ ការប្សាវប្ជាវរច បែចោែ ក់ ឬសាថ បតយកម្ា 
កិចចការសខំា ់ម្ួយនផ្ស្នទៀតត លសសិសអាចនធ្វើការប្សាវប្ជាវបា  េកឺារនវវ្ យលព់ើនគ្មលេ ំិតសណំ្់

ប្បាសាទ ថានតើវាប្តូវបា កសា្ន ើ្ តាម្រច បែអវើ។ ឧទាហរណ៍ ប្បាសាទ េរបាជ័យបា កសា្នោយែាភក់ពណ៌
នមា  ត លន េះជាសោា រៈសណំ្់ោ លកខណៈខុសតបែកពើធ្ម្ាតាកនុ្សម្យ័ន េះ  ិ្ម្យួចំតណកនទៀតេបឺញ្ញា កព់ើភាព
លអអសាច រយគ្មា  ពើរ។ ជាធ្ម្ាតា ប្បាសាទត លកសា្នោយែាភកព់ណ៌នមា  េឺជាប្បាសាទត លបង្ហា ញពើទឹកទ  ៏បុិ 
ប្បសប់របស់អនកកសា្។ ប្ពម្ជាម្ួយគ្មន ន េះត រ សសិសកអ៏ាចរាប់ចំ  ួរូបេ ូំរ  ិ្ការពណ៌ របស់រូបេំ ូរទាំ្ ន េះ 
(រូបេំ ូរបរយិយពើនរឿ្ប្ពេះពុទធ នរឿ្នទវកថាសាស ហណិឌូ  ៘) នហើយប្បសិ នបើនយើ្ ោ ោ៉ា សុើ ែតរូបម្ួយវា
ពិតជាលអ  ិ្ោ ប្បនយជ ខ៍ាែ ំ្ ណាស់។ ចំន េះសណំ្អ់គ្មរចាស់ៗជំ  ់បារា ំ្ វញិ សិសសអាចពាយម្តសវ្ យល់
ពើភាពទាកទ់ាញអារម្ាណ៍  ិ្ ភាពលអឥតផ្ាមឹ្របស់វា  ូចជាការរច ទាវ រត លោ លកខណៈនកា្ ការប្បកនកបឿ្ទល់
មុ្ខគ្មន   ិ្ ោ ការរច ប្បកបនោយភាពសម្ប្សបគ្មន ។ 

៤.២.២ សកម្ាភាពប្សាវប្ជាវប្បវតតិសាស្តសតតាម្រយៈសោា ស ៍ 
ការនធ្វើបទសោា សជាម្ួយចាស់ប្ពឹទាធ ចារយនៅកនុ្តំប ់ណាម្ួយ េឺជាវធិ្ើសាស្តសត ស៏ំខា ់ន ើម្បើតសវ្ រកប្បវតតទិើ

កត ែ្ន េះ។ សិសសកនុ្កែឹបេួរតតពិ ិតយនម្ើលប្បធា បទម្យួត លេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ នហើយប្តូវប្សាវប្ជាវរកពត៌ោ 
បត ថម្នទៀតនោយនធ្វើការជតជកសួរជាម្យួចាស់ប្ពទឹាធ ចារយ ប្ពេះស្ឃ  ិ្អនកត ល ឹ្នរឿ្រាវទើកត ែ្ប្បវតតិសាស្តសតន េះ។ 
ការនធ្វើបទសោា ស េួរសរនសរជារបាយការណ៍ខែើៗប្បតហលជា ២ នៅ ៥ទពំ័រ ត ល ិយយពើការប្សាវប្ជាវ នហើយរបាយ
ការណ៍ន េះនទៀតនសាតេួរោ រូបេំ ូរ រូបភាព  ិ្  ាប្កាម្នផ្ស្ៗប្សបតាម្សាថ  ការណ៍ចាបំាច់។ នៅខា្នប្កាម្ន េះ 
េឺជាប្បធា បទេរួចាប់អារម្ាណ៍ម្ួយចំ ួ ត លកែឹបេួរនធ្វើការប្សាវប្ជាវ៖ 

កិចចការទើ១៖ នឈាា េះទើកត ែ្  
ប្េប់ភូម្ិ ុទំាំ្ អស់នៅកនុ្ប្បនទសកម្ពុជា ោ នឈាា េះេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ នហើយនឈាា េះទាំ្ ន េះសុទធតតោ 

ប្បវតតិនរឿ្រា៉ា វរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ នហតុអវើបា ជានេនៅថា សាវ យធ្ំ ទប្ពឈរ នជើ្ទប្ព នយើ្ េួរោ សណួំរខែេះៗទាក់ទ្
 ឹ្ឧទាហរណ៍ទាំ្ ន េះ  ូចជា ភូម្សិាវ យធ្ំ វាហាក់បើ ូចជាភូម្ិន េះប្តូវបា នេោក់នឈាា េះប ា ប់ពើោ ន ើម្សាវ យម្ួយ
ន ើម្ ត លធ្ំអសាច រយជា្នេនហើយនម្ើលនៅ សសិសអាចសួរថា នតើន ើម្សាវ យន េះ ុេះនៅប្ត្់ណា? ោ អាយុកាលប៉ាុ ា  
នន នំហើយ?  រណាជាអនកោវំា? នេកាប់វានចាលនៅនពលណា?នហតុអវើបា នេកាបវ់ានចាល? នេកាប់នចាលប៉ាុ ា  នន ំ
នហើយ?  រណាកាប់វានចាល?៘ ទានំ េះេជឺាសណួំរសប្ោប់សសិសនធ្វើការប្សាវប្ជាវ  ិ្សរនសរជារបាយការណ៍។ 
កនុ្ការប្បជុកំែឹប  ិ្ មុ្ នពលសិសសនធ្វើទសស កចិចសកិា  ប្េបូ្តូវជួយសិសសឱយេតិរកសណួំរបត ថម្ប ា ប់ពើសសិសនប្ជើស
នរ ើសយកប្បធា បទប្សាវប្ជាវណាម្ួយរចួរាល់។ 
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កិចចការទើ២៖ ការកត់ប្តាពើការតប្បប្បលួទើកត ែ្ 
ជាញឹកញាបក់ារប្សាវប្ជាវពើនពលនវលា(កាលបរនិចឆទ)នធ្វើឱយនយើ្ ោ ការលំបាកឬ  ឹ្នោយប្សពចិប្សពលិ។ 

ប្បវតតិសាស្តសត េជឺាការកត់ប្តា ៏សំខា ព់ើប្ពឹតតកិារណ៍ផ្ទែ ស់បតូរនៅជុំវញិខែួ នយើ្   ិ្ន ើម្បើឱយនយើ្ កា ់តតោ េ ំិតលអ
ប្បនសើរទាក់ទ្ ឹ្ការផ្ទែ សប់តូរទើកត ែ្  ិ្ ំនណើ រការផ្ទែ សប់តូររបស់វា។ នទាេះបើជាយ៉ា ្ណាក៏នោយ ប្បវតតិទើកត ែ្ម្ ិ
ប្តូវបា នេសរនសរទុកនទ  ូនចនេះនយើ្ ប្តូវសួរោច ស់មូ្លោា  ត លគ្មត់នៅចាពំើនរឿ្រា៉ា វទាំ្ ន េះ  ូចជាការកសា្ ការ
បំផ្ទែ ញ  ិ្ការតប្បប្បលួ ជាន ើម្។ ប្បវតតិសាលានរៀ េឺជាប្បធា បទប្សាវប្ជាវត លេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ ពើនប្ េះជាធ្ម្ាតា
តត្ោ ប្េបូនប្្ៀ ត លោ វយ័ចំណាស់ ឬ យកសាលាត លគ្មត់នៅចាថំា នតើសាលានរៀ ន េះបា កសា្ជានលើក
ន ើ្ នៅនន ណំា?  រណាជា យកសាលា នពលន េះ?  ិ្នរឿ្រា៉ា វនផ្ស្ៗនទៀត។ រ ើឯប្េូេួរតតជយួសសិសឱយរក កឹ
សរនសរសណួំរមុ្ នពលពួកនេនៅនធ្វើការប្សាវប្ជាវនៅតាម្ទើកត ែ្ជាក់តសត្ ។ 

កិចចការទើ៣៖ ការកត់ប្តាពើវតថុបុរាណ  ិ្ប្បទពណើ ទំន ៀម្ទោែ ប់ចាស់ៗ 
នៅកនុ្ជើវភាពរស់នៅតត្ោ ការផ្ទែ សប់តូរជាប្បចានំៅជុំវញិខែួ នយើ្ យ៉ា ្នប់រហ័ស ជានហតុនធ្វើឱយប្បទពណើ  

ទំន ៀម្ទោែ ប់  ិ្ រនបៀបរបបនធ្វើការង្ហររលុបបាត។់ ឧបករណ៍នប្បើប្បាស់ប្បទពណើ កាលពើសម្័យបុរាណជានប្ចើ ប្តូវបា 
នេឈប់នប្បើ។ ម្ ុសសកា ់តតតិចនៅៗ ត លបា ប្បឹ្តប្ប្នរៀ នល្ឧបករណ៍តស្ត តើបុរាណ នហើយទំន ៀម្ទោែ ប់
ប្បទពណើ សំខា ់ៗ នផ្ស្ៗ  ូចជាអា ហ៌ព ិហ៌ ពិធ្ើបុណយទា នផ្ស្ៗ ម្ ិប្តូវបា នេយកម្កអ ុវតតឱយ ូចកាលពើន ើម្
ន េះនទ។ វាោ សារៈសំខា ណ់ាស់ត លសសិសេួរនប្ជើសនរ ើសប្បធា បទណាម្យួសតើពើការតប្បប្បលួទំន ៀម្ទោែ ប់
ប្បទពណើ  នហើយនធ្វើការសិកាប្សាវប្ជាវជាម្ួយចាស់ប្ពឹទាធ ចារយកនុ្ភូម្ិប្សុកខែួ ។ ប្បធា បទប្សាវប្ជាវទាំ្ ន េះរមួ្ោ  
ឧបករណ៍បុរាណសប្ោប់ធ្វើកសិកម្ា ឧបករណ៍ន សាទ ឧបករណ៍សប្ោបជ់ើកគ្មស់កនុ្ទប្ព ឬរនបៀបនធ្វើបុណយទា កាល
ពើសម្័យបុរាណ។ ការសិកាប្សាវប្ជាវទាំ្ ន េះ  ឹ្ផ្តលឱ់កាស ល់សិសសឱយនចេះេូររូប  ិ្ស្ ់ាប្កាម្បា នប្ចើ ។ 

កិចចការនផ្ស្ៗ៖ 
 ប្េូ  ិ្សិសស អាចេិតេូរនលើការនប្ជើសនរ ើសប្បធា បទនផ្ស្ៗនប្ៅពើន េះម្កនធ្វើការសិកាប្សាវប្ជាវ រ ើឯប្បធា 

បទខា្នលើ េឺប្គ្ម ់តតជាេ ំតិម្ួយច ំួ ប៉ាុនណាា េះ។ 
៤.២.៣ ការតាំ្ ពិព័រណ៍សាន ទ កនុ្បណាា ល័យ  ិ្ថាន ក់នរៀ  
េនប្ោ្ប្បវតតសិាស្តសត េ៏ួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ម្យួនទៀតសប្ោប់កែឹបន េះេឺ ការនរៀបចំតាំ្ ពិព័រណ៍ ត លនធ្វើឱយ

ប្បវតតិសាស្តសតកា ់តតោ ភាពទាក់ទាញចតិតម្ ុសសទាំ្ ឡាយ នហើយ ឹ្អាចប្បាប់ឱយ ឹ្ ពើប្ពឹតតិការណ៍សំខា ់ៗ ត ល
បា នកើតោ ន ើ្ នៅកនុ្តបំ ់ណាម្ួយ ឬ នៅកនុ្ប្បនទសទាំ្ មូ្ល។ ការតាំ្ ពិព័រណ៍ន េះអាចនរៀបចំកនុ្បណាា ល័យ 
ប ាប់នរៀ  ឬ នៅកនុ្ទើធាែ បរនិវណសាលា។ កែឹបអាចនរៀបចកំារតាំ្ ពិព័រណ៍ ២ ៣ ឬនប្ចើ តាម្ច ំួ សោជិកកនុ្ប្កមុ្។ 
នទាេះជាយ៉ា ្ណាក៏នោយ ោ ការតណ ថំា សូម្ឱយសសិសនរៀបចំការតាំ្ ពពិ័រណ៍ជាប្កុម្ន ើម្បើស សនំពលនវលា ពើនប្ េះ
ោ ការង្ហរនប្ចើ ណាស់នៅកនុ្សកម្ាភាពន េះ  ូចជា ការេូសរូបភាព ការតុបតត្លម្អ ការប្សាវប្ជាវ ៘ ខា្នប្កាម្
ន េះ េឺជាេំ ិតបំផុ្សម្ួយច ំ ួសប្ោបក់ារតាំ្ ពពិ័រណ៍៖  
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ប្បធា បទទើ១៖ ប្បនភទប្កោសប្បាក់នៅកនុ្ប្បវតតិសាស្តសត 

ប្បនភទប្កោសប្បាកខុ់សៗគ្មន ត លប្តូវបា នេនប្បើកនុ្សម្យ័ប្បវតតិសាស្តសតជានប្ចើ នៅប្បនទសកម្ពុជា ក៏ជា
សញ្ញា ម្ួយប្បាប់ពើនរឿ្រា៉ា វ ៏េួរឱយចាប់អារម្ាណ៍សតើពើការផ្ទែ សប់តូរកនុ្ស្គម្។ សសិសអាចប្សាវប្ជាវរកេំរូរូបយិបណ័ា កនុ្
អំ ុ្សម្័យកាល ើម្យួៗ (ឬទិញប្កោសប្បាក់ន េះពើទើផ្ារ) នហើយបន្កើតជាតារា្ម្ួយត លពណ៌ ពើរោា ភិបាល
 សម្័យកាលន េះ នន តំ លប្កោសប្បាក់នៅោ ការនប្បើប្បាស់ ឬប្ពតឹតិការណ៍សំខា ់ៗត លនកើតន ើ្ កនុ្នពលន េះ។ 
សូម្នម្ើលកនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ៦។ 

ប្បធា បទទើ២៖ ប្បនភទទ្់ជាតិនៅកនុ្ប្បវតតិសាស្តសត 
ការតាំ្ ពិពរ័ណ៍ម្ួយនទៀតសតើពើទ្់ជាតិ ត លោ លកខណៈប្បហាក់ប្បតហលគ្មន  ឹ្ ប្បនភទប្កោសប្បាកខ់ា្

នលើ នហើយសសិសអាចប្សាវប្ជាវរកប្បនភទទ្់ជាតខុិសៗគ្មន  ពើសម្័យកាលម្យួនៅសម្័យកាលម្ួយម្កបង្ហា ញ។ 
ប្បធា បទទើ៣៖ អកសរបុរាណ  
ប្បធា បទន េះបា ពើការនធ្វើ នំណើ រទសស កិចចសិកាត លបា បកប្សាយកាលពើទំព័រខា្ន ើម្។ ការតាំ្

ពិព័រណ៍ រមួ្ោ  ការផ្តិតយកអកសរសិលាចារកិ  ិ្ ការព យល់បកប្សាយខែើៗពើកត ែ្ថានតើការតាំ្ ពពិ័រណ៍ន េះបា ម្ក
ពើកត ែ្ណា  ិ្នកើតោ ន ើ្ កនុ្អំ ុ្នពលណា។ ជាម្ួយគ្មន ន េះត រសសិសអាចផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ខែេះៗពើអកសរ
សម្័យបុរាណ  ិ្បង្ហា ញពើការផ្ទែ ស់បតូរអកសរ  ិ្នលខនៅតាម្សម្័យកាល ើម្ួយៗ។ 

ប្បធា បទទើ៤៖ ការកំណត់ទើតាំ្ ប្បាសាទ 
ន េះេឺជាប្បធា បទម្ួយនផ្ស្នទៀតត លបា ម្កពើការនធ្វើ ំនណើ រទសស កចិចសិកាតាម្មូ្លោា  ។ សិសសអាច

កំណត់ពើទើតាំ្ ប្បាសាទ  ិ្េូសបញ្ញា ក់ពើរូបភាពភូម្សិាស្តសតត លនៅជុំវញិប្បាសាទ។ វាក៏ោ ភាពេួរឱយចាបអ់ារម្ាណ៍
ផ្្ត រ នៅនពលសសិសោក់តខសអំនបាេះពណ៌តាម្ទើកត ែ្កនុ្តផ្ ទើ (ឧ. ពើនកាែ ្ទាវ រចូលនៅកា ់ប្បាសាទ 
ប ិសរណោា   ៏ពសិិ ា ៘) ជាម្ួយគ្មន ន េះត រ ការតាំ្ ពិព័រណ៍េួរោ នរឿ្ ទិា សតើពើទើតាំ្ ប្បាសាទ អាយុកាល
របស់ប្បាសាទ  ិ្ភាពទាកទ់ាញអារម្ាណ៍ពើសំណាក់ប្បាសាទន េះ។ 

ប្បធា បទទើ៥៖ ការេូសបង្ហា ញពើនពលនវលា 
ការេូសបង្ហា ញពើនពលនវលា េឺជានសាភណឌ័ ភាពម្ួយបញ្ញា ក់ពើកាលបរនិចឆទត លបង្ហា ញពើប្ពឹតតិការណ៍សខំា ់ៗ

ត លបា នកើតន ើ្ ។ ការបង្ហា ញពើនពលនវលាេួរសរនសរចំណ្នជើ្បញ្ញា ក់ពើរយៈនពលកនុ្ប្បវតតិសាស្តសត។ ការពណ៌ 
ពើប្ពឹតតិការណ៍សខំា ់ៗប្តូវអម្ជាម្ួយ ឹ្រូបភាព ប្ពម្ទាំ្ ការព យលប់កប្សាយខែើៗពើអវើត លបា នកើតន ើ្ ។ ចន ែ េះ
នពលប្បវតតសិាស្តសតទ ប្ពតឹតិការណ៍ ើម្ួយៗ េួរបញ្ញា ក់ពើច ំ ួនន ។ំ ប្បវតតសិាស្តសតទ ប្ពឹតតកិារណ៍ត លបា នកើតន ើ្ កនុ្នន ំ
១៩៥៥  ិ្ប្ពតឹតិការណ៍ម្ួយនទៀតត លបា នកើតន ើ្ កនុ្នន ១ំ៩៦៥ េួរតតពណ៌ ឱយបា តវ្ជា្ពើរ ្ទ 
ប្ពឹតតិការណ៍ត លបា នកើតន ើ្ កនុ្នន ១ំ៩៦៥  ិ្ នន ១ំ៩៧០។ ការេូសបង្ហា ញនពលនវលា អាចពណ៌ ពើប្ពតឹតិការណ៍
ប្បវតតិសាស្តសតជាតជិាលំោបល់នំោយ។ ន េះជាឧទាហរណ៍ប្ពតឹតិការណ៍ម្ួយច ំួ កនុ្ប្បវតតសិាស្តសតកនុ្តំប ់ត លអាចេូស
ជា ាប្កាម្បញ្ញា ក់ពើនពលនវលាបា ៖ 
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ប្បវតតិសាលានរៀ របស់ខំុ្ពើនន ១ំ៩៣៦  ល់នន ១ំ៩៩៩ 
✓ ១៩៣៦៖ សាលាន េះកសា្ ំបូ្តាម្រ ាបាលបារាំ្  
✓ ១៩៤៥៖ សាលាន េះបា ខូចខាតនោយនភែើ្ នវេះ ប៉ាុត តបា កសា្ន ើ្ វញិនោយែា 
✓ ១៩៥៦៖ សាលាន េះបា កសា្បត ថម្អគ្មរ២ខន្នទៀត 
✓ ១៩៦៥៖ សាលាន េះបា តប្បកាែ យនៅជាសាលាម្ធ្យម្សិកា 
✓ ១៩៧៣៖ សាលាន េះបា ខូចខាតម្ត្ នទៀតនោយសារការទោែ ក់ប្គ្មប់តបក 
✓ ១៩៧៩៖ សាលាន េះបា កសា្ន ើ្ វញិនោយសហេម្ ៍មូ្លោា   ប៉ាុត តនធ្វើនោយនឈើ 
✓ ១៩៩៣៖ សាលាន េះបា យកនធ្វើជាសាថ  ើយន៍បាេះននន ត អ ុំ្នពលនបាេះននន តជាតិនលើក ំបូ្នៅកម្ពុជា 
✓ ១៩៩៩៖ សាលាន េះបា ពប្្ើកនពលត លរោា ភិបាលកសា្អគ្មរែាើនធ្វើពើែាចំ ួ  ២ខន្ នទៀត 
ប្បធា បទទើ៦៖ ឧបករណ៍ ឬវតថុបុរាណជាប្បវតតិសាស្តសត 
សកម្ាភាពប្សាវប្ជាវប្បវតតសិាស្តសតផ្ទា ល់ោត់ អាចជួយបន្កើតឱយោ ការតាំ្ ពិព័រណ៍ពើឧបករណ៍ត លោ 

អាយុកាលចំណាស់ត លម្ ុសសនប្បើសប្ោប់នធ្វើតប្សចកំារ ឬ ប្បោញ់។ ការតាំ្ ពិពរ័ណ៍ន េះប្តូវោ រូបភាព ៏េួរឱយចាប់
អារម្ាណ៍ទ ឧបករណ៍អម្ជាម្យួ ឹ្អតថបទបកប្សាយ។  ប្បសិ នបើការតាំ្ ពពិ័រណ៍នធ្វើនៅកត ែ្ត លោ សុវតតិភាព 
នយើ្ អាចតាំ្ បង្ហា ញឧបករណ៍ ឬ វតថុបុរាណទាំ្ អស់ន េះ។ 

ប្បធា បទទើ៧៖  ាប្កាម្ប្េួសារ 
ប្ពម្ជាម្ួយគ្មន ន េះ សិសសអាចនធ្វើការសកិាប្សាវប្ជាវពើប្េសួាររាជយវ្សសំខា ់ណាម្យួកនុ្ប្បវតតសិាស្តសតកម្ពុជា 

នហើយបន្កើតជា ាប្កាម្ប្េសួារម្ួយត លបង្ហា ញពើទំ កទ់ំ ្រវា្នសតចអ្គ ើម្ួយៗប្សបតាម្ប្បវតតិសាស្តសតខុសៗគ្មន ។ 
សូម្នម្ើលឧទាហរណ៍ម្យួសតើពើ ាប្កាម្ព្ាវលើប្ពេះបាទជយ័វរ ា ័ទើ៧ កនុ្ឧបសម្ព័ ធទើ៧។ 

៤.២.៤ ការអនញ្ា ើញវាេាិ  
នយើ្ ក៏អាចអនញ្ា ើញចាស់ប្ពទឹាធ ចារយឱយម្កជួបប្កុម្សិសស នោយបរយិយពើបទពិនសាធ្ ៍ត លទាកទ់្ ឹ្

ប្បវតតិសាស្តសតមូ្លោា  ។ ប្ពេះស្ឃ ឬប្ពឹទាធ ចារយ ជាម្ ុសសត លសកកិសម្ជា្នេកនុ្ការម្កទសស សាលានរៀ កនុ្ឋា ៈ
ជានភ្ៀវត លអាចបរយិយពើប្បវតតិអវើម្ួយបា ។ ប្បធា បទត លអនញ្ា ើញពួកគ្មត់ឱយម្កបរយិយរមួ្ោ  ូចខា្នប្កាម្៖ 

ប្បធា បទទើ១៖ សាថ  ភាពរស់នៅនប្កាម្ការប្េប់ប្េ្របស់បារា ំ្  
នរឿ្រា៉ា វ ក់ព័ ធ ឹ្ ជើវភាពរសន់ៅ ៏េួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ជានប្ចើ កនុ្រយៈនពលម្ួយនប្កាម្ការប្េប់ប្េ្របស់

បារា ំ្  ត លចាស់ៗអាចនរៀបរាប់បា ។ ឧទាហរណ៍ ោ ការយកព ធតឹ្រ ឹ្ ត លនធ្វើឱយប្បជាជ កម្ពុជាបា នធ្វើការតវា៉ា
ប្បនំ្ កនុ្អំ ុ្នពលន េះ។ ប្បជាជ ប្តូវបា នេប្ខំឱយប្់ព ធទែែសំនលៀកបំ ក់យ៉ា ្តឹ្រ ឹ្   ិ្ ហាម្ម្ ិឱយនសែៀក
 ក់នខាអាវត លគ្មា  សាែ កព ធនៅតាម្ទើសាធារណៈន ើយ។ 

ប្បធា បទទើ២៖ នៅនពលោ ទប្ពនឈើ 
ទផ្ា ើប្បនទសកម្ពុជាប្េប ណត ប់នោយទប្ពនឈើយ៉ា ្ប្កាស ់ ប៉ាុត តទប្ពនឈើជានប្ចើ ប្តូវបា នេកាប់នចាលអស់កនុ្

សម្័យសស្តង្ហគ ម្កនុ្ប្សុកន ើម្បើរារា ំ្ សកម្ាភាពពួកប្បនំ្ ។  ូនចនេះនយើ្ ប្តូវអនញ្ា ើញចាសប់្ពឹទាធ ចារយណាោន ក់ ន ើម្បើម្ក
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នធ្វើការជតជកសួរ ថំានតើនេបា កាប់ទប្ពនឈើនៅនពលណា? ទប្ពនឈើទាំ្ អស់ន េះកាលពើមុ្ វា ុេះនៅឯណា? នហើយ
ថានតើោ សតវអវើខែេះត លធាែ បប់ា ម្ករស់នៅកនុ្ទប្ពន េះ? 

ប្បធា បទទើ៣៖ ការអប់រនំៅកម្ពុជានពលអតើតកាល  ិ្បចចុបប ន 
វាជាប្បធា បទត លោ សារៈប្បនយជ ៍ម្យួកនុ្ការជតជកពើការតប្បប្បួលការអប់រនំៅកម្ពុជា កនុ្រយៈនពល

ជា្ ៤០ ឬ ៥០ ចុ្នប្កាយន េះ។ នៅកនុ្នពលបចចុបប នន េះ នយើ្ ន ើញោ សាលានរៀ ជានប្ចើ នបើនធ្ៀប ឹ្ សាលា
នរៀ ត លោ កាលពើទសសវតសនន ១ំ៩៥០  ិ្ នន ១ំ៩៦០ ជាពិនសសេសឺាលាម្ធ្យម្សិកា។ នបើប្កន កនៅនម្ើល
សម្័យអតើតកាល េឺោ សាលាម្ធ្យម្សិកាតតម្យួេត់នៅកនុ្នខតត ើម្ួយៗ នហើយភាសាត លបនប្្ៀ នៅនពលន េះ 
េឺភាសាបារាំ្  ម្ិ តម្ ភាសាតខារន េះនទ។ នលើសពើន េះនៅនទៀត រច សម្ព័ ធប្បព័ ធអប់របំ្តូវបា ផ្ទែ សប់តូរពើប្បព័ ធអប់រ ំ
របស់បារា ំ្  (ប្ត្់ថា ថាន ក់នរៀ បា បស្តញ្ញច ស់ពើសម្័យន េះ េឺថាន កទ់ើ១ សពវទែា នសាើ ឹ្ថាន ក់ទើ១២ ទ ប្បព័ ធអប់រចំាស់
របស់បារា ំ្ ) ឱយនៅជាប្បព ័ធអប់រតំបបអ តរជាតិត លនប្បើនពល ៦នន សំប្ោប់សិកានៅកប្ម្ិតបឋម្សិកា  ិ្៦នន នំទៀត
នៅកប្ម្ិតម្ធ្យម្សកិា។ សសិសអាចសួរ អំនកណាោន ក់ត លោ វយ័ចំណាស់ នហើយោ ចំនណេះ ឹ្ នលើការអប់រ ំ (ឧ. 
 យកសាលាត លោ បទពនិសាធ្ ៍) ពើការផ្ទែ ស់បតូរប្បព ័ធអប់រទំាំ្ តផ្នកប្បសិទធភាព រច សម្ព ័ធ  ិ្ កម្ាវធិ្ើសិកា។ 

៤.២.៥ ការបន ក្ើតខិតតប័ណាផ្សពវផ្ាយតំប ់មូ្លោា   
 ខិតតបណ័ាេឺជាវធិ្ើ ល៏អម្ួយត លអាចោក់បញ្ចូលព័តោ៌ ង្ហយៗជានប្ចើ  ន ើម្បើទាក់ទាញពើកត ែ្ណាម្យួ។ 
ខិតតបណ័ាេឺជាស ែកឹប្កោសម្យួត លបត់ជាបើតផ្នកនផ្ស្ៗគ្មន ។ សសិសអាចផ្សពវផ្ាយពត៌ោ ជានប្ចើ ត លេួរឱយចាប់
អារម្ាណ៍សប្ោបអ់នកម្កទសស កិចចកនុ្មូ្លោា  របស់ពកួនេ (ឧ. ម្ាូបតបំ ់ ប្បាសាទបុរាណ តបំ ់នទសចរណ៍ធ្ម្ាជាត ិ
បុណយប្បទពណើ របសស់ហេម្ ៍។ល។)។ ចូរចាថំា ចណុំចសំខា ក់នុ្ខតិតបណ័ាេឺនធ្វើឱយអនកអា ច្់ម្កទសស កិចចកនុ្
មូ្លោា  របស់នយើ្   ូចន េះវាពិតជាលអប្បសិ នបើនយើ្ បត ថម្នោយរូបភាព ផ្ទា ំ្ េំ ូរ ន ើម្បើនធ្វើឱយវាោ ភាពទាក់ទាញ។ 

៤.២.៦ ការផ្ារភាា ប់កែឹបជាម្ួយ ឹ្ការនរៀ សូប្តរបស់សិសស ទទនទៀត 
នទាេះបើជាសិសសទាំ្ អសម់្ិ តម្ ជាសោជិករបស់កែបឹក៏នោយ ក៏វាោ សារៈសំខា ក់នុ្ការត លសោជិកកែឹប 

នចេះតចករតំលកបទពិនសាធ្ជាម្ួយ ឹ្សិសស ទទ។ សកម្ាភាពម្ួយច ំួ ត លនរៀបរាបខ់ា្នលើ បា ផ្តលឱ់កាសយ៉ា ្
នពញនលញន ើម្បើតចករតំលកពត៌ោ ប្សាវប្ជាវពើប្បវតតិសាស្តសត លស់ិសស ទទនទៀត  ូចជា ការោកត់ាំ្ ពពិ័រណ៍  ិ្ការ
អនញ្ា ើញនភ្ៀវជាវាេាិ ត លអាចបរយិយពើប្បវតតិសាស្តសតអវើម្យួ។ វាកអ៏ាចនធ្វើនៅបា ផ្្ត រសប្ោបស់ិសសកនុ្ថាន ក់ត ល
ម្ិ តម្ ជាសោជិកកែបឹឱយចូលរមួ្កនុ្ ំនណើ រការប្សាវប្ជាវ។ សោជិកកែបឹអាចប្តូវបា នេនសនើឱយ ឹក បំ្កុម្កនុ្ការ
បំនពញកិចចការត លផ្តល់ឱយ ូចបា នរៀបរាប់កាលពើខា្ន ើម្។ អនក កឹ បំ្កុម្អាចព យល់បកប្សាយ លស់ិសសនផ្ស្ៗ
នទៀតពើអកសរសិលាចារកិ សារៈសំខា ់ទ ប្ទ្់ប្ទាយទើកត ែ្ ប្បវតតិសាស្តសត ឬប្ពឹតតិការណ៍សខំា ់ៗម្យួចំ  ួត លនកើត
ន ើ្  នពលន េះ។ 
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ឧបសម្ព័នធទី១៖  ការវាយតម្ម្ៃចំណាប់អារម្មណ៍សសិស និងការតម្ម្ង់ទិស 
នសចកតើនផ្តើម្៖ 

ការចូលរមួ្កែឹបប្បវតតសិាស្តសតជាឱកាសម្យួន ើម្បើអ ុវតតសកម្ាភាពេួរឱយចាប់អារម្ាណ៍ទាក់ទ្ ឹ្ប្បវតតមូិ្លោា  
ណាម្ួយ នហើយន េះជាចណុំចម្ួយចំ  ួត លសិសសេួរ ឹ្មុ្ នពលសនប្ម្ចចតិតថានតើប្តូវចូលរមួ្កែឹប ឬម្ួយយ៉ា ្ណា៖ 

• វតថុបំណ្៖ ន ើម្បើបន្កើ ការយល់ ឹ្របសស់ិសសពើប្បវតតសិាស្តសតកនុ្មូ្លោា  ។ 
• សកម្ាភាព៖ នធ្វើ ំនណើ រទសស កិចចសកិា ការតាំ្ ពិព័រណ៍ប្បវតតិសាស្តសត ការប្សាវប្ជាវជាប្កុម្តាម្រយៈសោា ស  ៍

 ិ្ការអា នសៀវនៅ ៘ 
• ការវាយតទម្ែ៖ ពុំោ ការវាយតទម្ែ ឬោក់ព ិាុជាលកខណៈផ្ែូវការនទ េសឺិសសចូលរមួ្កនុ្សកម្ាភាពកែឹបនោយការ

នពញចិតតរបស់ពកួនេ ពុំតម្ នោយសារការប្ខំន ើយ។ 
• ការចូលរមួ្៖ សោជិកភាពកែបឹចូលរមួ្នោយសា័ប្េចិតត។ 
• ការប្បជុំ៖ ការប្បជុំសាម្ញ្ា (ប្បតហល២សបាត ហ៍ម្ត្) ន ើម្បើពិភាកាពើសកម្ាភាពត លបា នប្គ្ម្ទុក។ ចណុំច

ខា្នលើន េះ ប្តូវអ ុវតតនប្ៅនោ៉ា ្សិកា ឬទែាឈប់សប្ោក។  
កប្ម្្សំណួរ៖ 

សូម្បង្ហា ញពើកប្ម្ិតចាបអ់ារម្ាណ៍របស់អនកពើការចូលរមួ្កនុ្កែឹបប្បវតតសិាស្តសតនោយនរ ើសយកប្បអប់តតម្ួយកនុ្
ចំនណាម្ប្បអប់ទាំ្ ៣ ខា្នប្កាម្ន េះ៖ 
     ខ្ុ ំគ្មា  ចណំាប់អារម្ាណ៍នសាេះកនុ្ការចូលរមួ្កនុ្កែឹបប្បវតតិវទិាន េះ។  
 ខ្ុ ំប្បតហលជាចាប់អារម្ាណ៍កនុ្ការចូលរមួ្កែឹបន េះ ប៉ាុត តខ្ុ ំម្ ិ ឹ្ចាស់ថានតើខ្ុអំាចោ នពលចូលរមួ្ត រឬនទ។  
 ខ្ុ ំចាប់អារម្ាណ៍កនុ្ការចូលរមួ្កែឹបន េះណាស ់នហើយខ្ុ ំឹ្ចាស់ថាខ្ុ ំោ នពលន ើម្បើចូលរមួ្កែឹបន េះ។ 
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ឧបសម្ព័នធទី២៖  ការបបងបចកភារកិចច 

• ប្រធាន 

• នរៀបចំការប្បជុំកែបឹ 
• សប្ម្បសប្ម្ួលការនរៀបចំរនបៀបវារៈកិចចប្បជុ ំើម្ួយៗ 
• សប្ម្បសប្ម្ួលការប្បជុ ំ
• សប្ម្បសប្ម្ួលជាម្ួយ យកសាលាន ើម្បើធា ថាោ ត ែ្សប្ោប់ប្បជុ ំ
• បន្កើតសម្ព័ ធភាពរវា្កែឹប  ិ្េណៈកម្ាការប្េប់ប្េ្សាលា 
• ប្តួតពិ តិយការអ ុវតតតផ្ ការប្បចាបំ្តើោស 
• រាយការណ៍ពើបញ្ញា ទាំ្ ឡាយត លនកើតន ើ្  ល់ប្េូ ឹក កំែឹរ  

• អនុប្រធាន 

• រំពេញតួនាទីជាប្រធានអង្គប្រជុំពៅពេលដែលប្រធានអវតតមាន 

• ជួយ សប្ររសប្រួលកិច្ចប្រជុ ំ

• កតប់្ាកំណតព់េតុ 

• េិរញ្ញ ិក 

• ទទួលខុសប្តូវនលើែវកិាត លប្េូ ឹក បំា ផ្តល់ឱយសប្ោប់នធ្វើសកម្ាភាពនផ្ស្ៗ រមួ្ោ ការទិញសោា រៈ
សប្ោប់ការតាំ្ ពិព័រណ៍  ិ្ការនធ្វើ ំនណើ រទសស កិចចសិកា៘ 

• តែរកាកណំត់ប្តាែវកិាទាំ្ អស់ត លទទួលបា ពើប្េ ូឹក កំែឹប 
• ទិញ ឬចណំាយតាម្ការបង្ហា ញរបស់ប្េ ូឹក កំែបឹ 

• ប្រធានប្ករុ 

• តណ ពំើការ ឹក បំ្កុម្ 
• នធ្វើរបាយការណ៍តណំា្ប្កុម្ជូ  ល់ប្បធា អ្គប្បជុំ ឬប្េ ូឹក កំែបឹ 
• ផ្សពវផ្ាយពត៌ោ ត លទទលួបា ពើប្បធា អ្គប្បជុ ំឬ ប្េូ ឹក កំែឹប ល់សោជិកកនុ្ប្កុម្ 

• ប្រែូឹកនាកំលឹរ 

• ផ្តល់ការតណ  ំល់កែឹបកនុ្ការបន្កើតតផ្ ការ នរៀបចំការប្បជុំនប្ជើសនរ ើសប្បធា កែបឹន ើម្បើឱយគ្មត់    
•  អាចនធ្វើការង្ហរនផ្ស្ៗបា នោយខែួ ឯ្។ 
• ជួយតផ្នកបនចចកនទសទាកទ់្ ឹ្កែឹបប្បវតតិសាស្តសត (នម្នរៀ សតើពើអកសរបុរាណ   យុេសម្យ័ប្បវតតិសាស្តសត

នៅកនុ្ប្បនទសកម្ពុជា៘ 
• តំណា្កែឹបចំន េះមុ្ខេណៈកម្ាការនៅនពលនធ្វើប្បតបិតតិការែវកិា។ 
• សប្ម្បសប្ម្ួលសកម្ាភាពនផ្ស្ៗ ូចជា ការនរៀបចំតផ្ ការ  ិ្ការនធ្វើ ំនណើ រទសស កចិចសិកា។ 
• សប្ម្បសប្ម្ួលតផ្នកទំ ក់ទំ ្រវា្កែឹប  ិ្រ ាបាលរបសស់ាលានៅនពលោ សកម្ាភាពនផ្ស្ៗ ូចជា 

ការនប្បើប្បាស់បណាា លយ័សប្ោប់ប្បជុំជាន ើម្។ 
• ប្តួតពិ តិយធ្ ធា ែវកិាត លកែឹបនប្បើប្បាស។់ 
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ឧបសម្ព័នធទី៣៖  ការកំណត់បែនការ 
ប្តីមាសទី១ 

សករមភាេ 
វចិ្ឆិកា ធ្នូ រករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

ប្តីមាសទី២ 

សករមភាេ 
វចិ្ឆិកា ធ្នូ រករា 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

ឧបសម្ព័នធទី៤៖  ការកំណត់ធនធាន 
ការចំណាយ រូបម្ ត ចំ ួ  

1. ប្កោសផ្ទា ំ្ ធ្ ំ ១េប្ក x ២ ុលាែ /េប្ក ២ ុលាែ  
2. ហវតឺសរនសរកាត រនខៀ  ២ប្បអប់ x ២.៥០/ប្បអប ់ ៥ ុលាែ  
3. ប្កោសពណ៌ ២រា៉ាម្ x ៤ ុលាែ /រា៉ាម្ ៨ ុលាែ  
4. ការនបាេះពុម្ពសំនណរ ... ១០ ុលាែ  
5. ការចុេះមូ្លោា     

អាហារទែាប្ត្ ់
រែយ តឈនួល 
ោ៉ា សុើ ែតរូប 

 
១៥ ក់ x ១ ុលាែ / ក ់
២៥ ុលាែ /ទែា x ១ទែា 
១កានម្រា៉ា  x ៨ ុលាែ  

 
 

១៥ ុលាែ  
២៥ ុលាែ  
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៨ ុលាែ  
៤៨ ុលាែ  

6. ការចុេះមូ្លោា    
អាហារទែាប្ត្ ់
រែយ តឈនួល 
ោ៉ា សុើ ែតរូប 

 
១៥ ក់ x ១ ុលាែ / ក ់
២៥ ុលាែ /ទែា x ១ទែា 
១កានម្រា៉ា  x ៨ ុលាែ  

 
១៥ ុលាែ  
២៥ ុលាែ  
៨ ុលាែ  
៤៨ ុលាែ  

សរុប  ១២១ ុលាែ  
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ឧបសម្ព័នធទី៥៖  គំរអូកសរសលិាចារកិសម្យ័បុរាណ 
រំណកប្ាយៈ  
ការនប្បើប្បាស់តារា្ខា្នប្កាម្ន េះោ សារៈសំខា ណ់ាសស់ប្ោប់កណំត់កាលបរនិចឆទប្បាសាទបុរាណនៅ

កម្ពុជា នហើយនបើនទាេះបើជាអនកម្ិ អាចអា អកសរបុរាណនលើសិលាចារកិទាំ្ ន េះ (ជាទូនៅសរនសរជាភាសាសំស្តសកឹត) ក៏
នោយ ក៏អនកអាចកណំតក់ាលបរនិចឆទប្បាសាទតាម្សម្យ័កាលនោយផ្គូរផ្គ្ប្បនភទអកសរនៅ ឹ្លកខណៈខុសតបែកគ្មន
របស់វាត លបា បង្ហា ញកនុ្តារា្ខា្នប្កាម្៖   

នោយនយ្តាម្តារា្ន េះបា បង្ហា ញថាោ សម្័យធ្ំៗ៤ េឺ៖ 

1. សម្័យមុ្ អ្គរ (មុ្ សតវតសរទ៍ើ៩) 
2. សម្័យអ្គរ ( សតវតសរទ៍ើ៩  ល់ សតវតសរទ៍ើ១៥)៖ ោ អកសរ ៤ប្បនភទ កនុ្សម្័យន េះ 
3. សម្័យនប្កាយអ្គរ ឬ សម្យ័កណាត ល ( សតវតសរទ៍ើ១៥  ល់ សតវតសរទ៍ើ១៧) 
4. សម្យប័ចចុបប ន (សតវតសរទ៍ើ១៨  ល់ បចចុបប ន) 
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ភាសា  
រ ៉ាូោុ ំ្  

សម្័យ មុ្ 
អ្គរ 

សម្័យអ្គរ សម្័យ 
នប្កាយអ្គរ 

បចចុបប ន 

ប្បនភទ១ 
ប្បនភទ
២ 

ប្បនភទ
៣ 

ប្បនភទ៤ 
អកសរ
មូ្ល 

អកសរ
ប្ជុ្ 
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ឧបសម្ព័នធទី៦៖ ការតងំពិព័រណ៍កនងុបណាា លយ័សតពីីម្បណេទម្ាក់តម្សម្យ័កាលខសុៗគ្នន  
ប្បនភទប្កោសប្បាក់ សម័្យកាលប្បវតតសិាស្តសត 

 ប្កោស ៥នរៀល  
សម្័យរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
នលើក ំបូ្ 
នន ១ំ៩៥៤-១៩៧០ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ប្កោស ១០០នរៀល 
សម្័យសាធារណរ ាតខារ 
នន ១ំ៩៧០-១៩៧៥ 

 ប្កោស ១នរៀល 
សម័្យកម្ពុជាប្បជាធិ្បនត
យយ 
នន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ 
(សោគ ល់៖ ប្បាក់ប្តូវបា  
នបាេះពុម្ព ប៉ាុត តគ្មា  ចរាចរនទ
កនុ្សម័្យកាលន េះ) 

 
 
 
 
 
 

ប្កោស ២០នរៀល 
សម្័យសាធារណរ ាប្បជាោ
 ិតកម្ពុជា 
នន ១ំ៩៧៩-១៩៨៧ 
 
 
 

 



23 

 

ឧបសម្ព័នធទី៧៖ ដាម្កាម្ពងាវលមី្ពះាទជ័យវរ មន័ទី៧ 
 

ជ័យវរ ា ័ទើ៧ 
ប្បសូប្ត េ.ស 

(១១២៥-១២១៩) 
 ប្េ្រាជ េ.ស

(១១៨១ ១២១៥) 

ធ្រណិស្ត ាវរ ា ័ទើ២ 
ប្ពេះបិតា 

ជ័យរាជនទវ ើ 

ចុឌាមិ្ នើ 
ប្ពេះោតា 

សិស្ត ាវរ ា ័ 
(បុប្តា) 

ឥស្ត ានទវ ើ 


