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ារមភកា

      វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនាន
មនុសេស។ោយសងគមាតិយើងមនារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំងដើមេបីបណតុះ
បណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងមនជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
     ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅនិងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឲេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលមនារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទ
ពិសធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។
  ឯការសតីអំពី"វិធសីេវជេវកនុងារធវើមហូបាយៗ"មនបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិននិង
បទពិសធន៍ កនុងផនេកបំណិនាជីពាយៗ ដេលាក់ទងនឹងវិធីធវើមហូបាយៗ។ វិធសីេវជេវកនុងារធវើមហូបាយៗ មន
តួាទីសំាន់កនុងផលិតកមមសមេប់គេួាររបស់យើង។ាររៀនពីវិធសីេវជេវកនុងារធវើមហូបាយៗ ាំងពីៅវ័យកមេង
និងារផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារាទិភព គឺាោលបំណងជួយមនុសេសវ័យកមេង ឱេយជៀសផុត ពីារបេឈមនឹង បញា
ដេលបណាល មកពីកងវះារយល់ដឹង កនុងវិធីាសេតធវើមហូបាយៗ។ យើងសងេឃឹមា យុវជនបចចុបេបុននាចមនារគិត
ោយមនផេនារនិងមនោលបំណង កនុងារធវើមហូបាយៗដេលមនដូចា៖ារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសមារៈ
និងារធវើៅាមដំណក់ាលសំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរោះាាយាារអភិវឌេឍកនុងគេួារ។

បចចុបេបននមនុសេសសទើរតេ៩៩%ៅលើពិភពោកានគិតគូរអំពីារផគត់ផគង់មហូបាារដេលបេកបៅោយអាម័យ
ដើមេបីថេរកេាសុខភពរបស់ពួកគេឱេយានលអាពិសេសាកផុតពីជំងឺផេសេងៗ។ ារថេរកេាសុខភពរបៀបនេះ គេាចធវើ
ានោយាយសេួលគឺគេន់តេបរិោគបនលេផលេឈើតេីាច់ដេលគានាតិគីមី។ចំោះបនលេផលេឈើ យើងាចរក
ានៅកនុងភូមិាពិសេសារាំដុះោយខលួនឯង។

ាររៀបចំមហូបាារបេាំថងេាចធើវានោយមនុសេសគេប់គាាពិសេសយុវជនយុវារីដេលសថិតៅកនុងវ័យសិកេា
ាាក់មធេយមសិកេា ពេះពួកគេតេូវធវើារដើមេបីជួយរំលស់ារារឪពុកមាយៅកនុងផទះ ក៏ដូចាគិតគូរៅលើារចំណយ
បេាំថងេសមេប់ថលេមហូបាារ។ ដូចនេះ ារបាាញអំពីវិធីធវើមហូបមនារៈសំាន់ណស់សមេប់សិសេសបេុស/សេីៅកនុង
កមេិតាាក់នេះ។
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១. វតថុបំណងរួម
            បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពាចោះសេយាននិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុមលភព និងជីវភពបេកបោយផលិតភព។ (ោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត ២០០៦)។    

ារបាាត់បាាញៅកនុងបេានបទនេះគឺចង់ឱេយសិសេសយល់ពីារបេោជន៍និងមនសមតថភព៖
សិសេសបេុស/សេីតេូវចេះធវើមហូបយាងតិច៣បេភេទនិងចេះគិតថលេចំណយៅលើមុខមហូបនីមួយៗាមរយៈារ

ពិភកេាកនុងកេុុមតូចៗឬារសេវជេវពីសហគមន៍និងារអនុវតតផាល់។
សិសេសបេុស/សេីាចចងកេងនិងកេលមអឯការដើមេបីចេករំលេកចំណេះដឹងដេលានរៀនៅាាៅដល់

សហគមន៍របស់ខលួន។
សិសេសបេុស/សេីមនចំណេះដឹងអំពីារៈសំាន់នេារញុំាាារពីកេុមាារខុសៗគាហើយនិង

ពេាយមបេើបេស់វៅកនុងរបបាារបេាំថងេរបស់ពួកគេ។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយមនោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល
បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ដូចនេះគេូតេូវតេៀមមេរៀនទុកាមុនចំោះព័ត៌មនដេលាក់ទងៅ
នឹងារបងេៀននិងរៀន

      សមភារឧបទេស
សមារឧបទេសមនពីរផនេកដូចាសៀវៅនិងសមារៈដេលាក់ទងៅនឹងារធវើមហូប(បនលេាាំងានាំបិត
ចិតបនលេជើងកេន។ល។)

      លទធផលរំពឹងទុក
សិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងឥរិយបថពីារសិកេាមេរៀនវិធីធវើមហូបាយៗ។បេើបេស់វិធីធវើមហូប
ាយៗសមេប់លើកកំពស់ជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

      សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ
ាងកេមនេះាសញាសមាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។

        ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវដឹកាំសិសេសធវើសកមមភពផាល់ខលួន
      សរសេរ ៖ាំាច់គេូតេូវសរសេរលើាារខៀនោយផាល់
        សួរ ៖មនសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
      ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់

 លំនាំបងេៀន
   មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល

សិសេសមនសេប់ ឬរំឭកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌មន សមាស ចងកេងឯការ និងារធវើបទបាាញ...។) និងយុទធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង
គឺានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។



៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់
ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់ររបស់មេរៀននីមួយៗ។

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបនេមេរៀនាំង១០ដេលមនៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.ារធវើផេនារនិងារ
កំណត់បេភេទមហូប

២មាង សិសេសបេុស/សេីបងកើនារយល់ដឹងអំពីបេភេទផេសេងៗ
នេាារនិងបេងចេកាារាំងោះោយផអេកលើ
របៀបចមអិនមហូប។រៀបចំារសេវជេវអំពីគេឿងផេសំ
សមេប់អនុវតតាក់ាក់។

១

២.ារធវើបទបាាញពីលទធផល
ពីលទធផលសេវជេវ

២មាង សិសេសបេុស/សេីនឹងធវើបទបាាញពីារសេវជេវរបស់
ពួកគេហើយសមេចចិតតាមួយគាចំោះមុខមហូបដេល
នឹងតេូវចមអិន។កិចចារនេះផអេកោយធវើារោះឆាត
ឬោយសមូហភពសមេច។

៥

៣.ារធវើបទបាាញពីរូបមនត
ធវើមហូប

២មាង សិសេសបេុស/សេីាំង៣កេុមធវើបទបាាញពីរូបមនតធវើ
មហូបរួមគារបស់ពួកគេហើយាប់ផតើមធវើមហូបដេលពួក
គេចង់ាកលេបងធវើៅផទះ។
បញជីនេគេឿងផេសំាំាច់សមេប់មេរៀនទី៤តេូវាន
រៀបហើយសិសេសាំងអស់នឹងសមេចចិតតលើកិចចារ
ខុសៗគារៀបចំថវិាដើមេបីទិញសមារៈាំងោះ។

៨

៤.មហូបបេភេទានិងារអនុវតត ២មាង យើងនឹងរៀនពីរបៀបចមអនិមហបូាអនុវតតាមរូបមនត
ដេលធវើឡើងោយសិសេសបេសុ/សេមួីយកេមុ។យើង
ានរៀនអំពីអាម័យៅពេលដេលយើងបេងចេក
កិចចារនិងារទទួលខុសតេវូសមេប់កិចចារាំងោះ។

១០

៥.ារធវើបទបាាញរបស់កេុម
ទី២

២មាង កេុមទី២នឹងបេប់យើងអំពីវិធីធវើមហូបសោរ។សិសេស
បេុស/សេីនឹងជេើសរីសមហូបសោរហើយចងកេងារូប
មនតមួយសមេប់អនុវតតចមអិនាក់សតេងៅកនុងមេរៀន
ទី៦។

១២

៦.មហូបបេភេទសោរនិងារ
អនុវតត

២មាង យើងនឹងធវើារសងកេតពីចំណេះដឹងពីវិធីធវើមហូប
ាមញញៗហើយពេលនេះយើងនឹងអនុវតតពីវិធីធវើមហូប
សោរាក់សតេង។ពេលយើងតេឡប់ៅវិញាចយក
ចំណេះដឹងនេះៅអនុវតតាកលេបងៅផទះ។

១៤

-គ-



៧.ារធវើបទបាាញរបស់កេុម
ទី៣

២មាង សិសេសបេសុ/សេីនឹងផតល់មតិោបល់អំពីបញជមុីខមហបូ
របស់ពួកគេ។យើងាត់ាផនេកនិងសិកេាអំពីារ
សំាន់នេតុលេយភពាារនេះនឹងធវើឡើងោយារ
សិកេាអំពីទមេង់ារជី(ពីាាមីត)នេាាររបស់
ាសីុ។បាាប់ពីនេះយើងសងកេតមើលារធវើបទ
បាាញអំពីាារបេភេទសមលមជរូនិងរៀបចំសមេប់
ទិញគេឿងផេសំ។

១៦

៨.ារអនុវតតផាល់និងារចមអិន
សមលមជូរ

២មាង ពេលនេះយើងចមអិនាារសមលមជូរអនុវតតាមរូបមនត
ពីកេុមសិសេសបេុស/សេីចុងកេយ។យើងក៏រៀបចំ
សមេប់ារបេកួតចមអិនមហូបដេលនឹងបេពេឹតតឡើងៅ
សាាហ៍បាាប់។កេុមាំងអស់នឹងទទួលានថវិាមួយ
ចំនួនសមេប់រៀបចំាារសមេប់ឪពុកមាយរបស់
ពួកគេនិងគណៈកមមារវយតមលេៅកនុងសហគមន៍។

២១

៩.ារបេកួតធវើមហូប ២មាង ឪពុកមាយរបស់សិសេសបេុស/សេីតេូវានអញជើញឱេយ
ចូលរួមសងកេតនិងភលកេសមហូបដេលសិសេសបេុស/សេីាន
រៀបចំ។ាមរយៈមតិោបល់របស់គណៈកមមារ
វយតមលេោកគេូ/អនកគេូនឹងដឹងពីារខំបេឹងបេង
របស់កេុមនីមួយៗពីជំាញនេារចមអិនមហូបនេះ។

២៤

១០.ារឆលុះបញាំង ២មាង ៅកនុងមេរៀននេះសិសេសបេុស/សេីនឹងបេើបេស់ចំ
ណេះដឹងអំពីមហូបដេលមនផលលអចំោះសុខភព
និងតុលេយភពរបបាារ។ពួកគេនឹងបងកើតាផាំង
កេាសធំមួយសមេប់គេួាររបស់ពួកគេអំពីរបប
ាារនិងកេុមាារខុសៗគា។

២៧

៤. ការវាយតមលរ
ារវយតមលេមន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុង មូ៉ឌុល ។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយគេូា
អនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះមនារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង
និងឥរិយបថរបស់សិសេសមាក់ៗ ។ ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះ យើងគិតពិនទុ ៥០ សមើៅនឹងមុខវិាាមួយ ចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។        
      ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់
ពិនទ។ុាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។

៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌មនរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។

-ឃ-



សរចកតីផតើម                                               ១៥  ាទី

ាាគមន៍អនកគេប់គាតើអនកសុខសបេាយាទេថងេនេះ?
      រៀបចំសិសេសបេុស/សេីឱេយអងគុយាាងអកេសរអុ៊យរួចណេាំសិសេសបេុស/សេីឱេយលេងលេបេង"ដំឡូងកា"(ចេាច់
កេាសមួយផាំងដើមេបីាតំណងឱេយដំឡូងកា)។

ៅកនុងលេបេងនេះអនកនឹងតេូវារនិយយពីមហូបមួយមុខដេលអនកាាល់បេសិនបើអនកកំពុងាន់ដំឡូងកាពេល1.
ដេលោកគេូ/អនកគេូាប់ដល់៥។ៅពេលដេលអនកោះពីមនុសេសមាក់ៅមនុសេសមាក់ទៀតសូមកុំឈប់ អនកតេូវ
បនតោះរហូតដល់ោកគេូ/អនកគេូាប់ដល់លេខ៥។នរណដេលកំពុងាន់ដំឡូងកាពេលោះតេូវនិយយឈាះ
មហូប មួយមុខ។ ខញុំតេូវារសិសេសបេុស/សេីពីរាក់ដើមេបីសរសេរលើាារខៀននូវឈាះមហូបាំងអស់ដេលសិសេសបេុស/
សេីដទេាននិយយ។

លេងលេបេងនិងអនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីពីរាក់សរសេរឈាះមហូបាំងោះៅលើាារខៀន។

   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ផាំងកេាសធំហវឺតសកុតកនតេ
 កេាសពណ៌សតូចៗដើមេបីទុកលេងលេបេងដំឡូងកា

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច

-ាត់ាផនេកនូវបេភេទមហូបខុសៗគាាមរបៀបដេលគេានរៀបចំ
-បងកើតាារសងកេតាមញញមួយាក់ទងនឹងគេឿងផេសំនិងរបៀបចមអិន

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                          ៦៥  ាទី
លេបេងនេះដំណើរារានលអ។ឥឡូវយើងមនាារខៀនមួយដេលពេញៅោយឈាះមហូប។

ចូរាកលេបងរកមើលាតើយើងាចចេកមហូបាំងនេះាផនេក/បេភេទខុសៗគាានដេរឬទេ។តើនរណដឹងពី
បេភេទដេលយើងាចចេកាន?

មារៀនទី ១ៈ  ារធវើផានារ និងារកំណត់បាភាទមហូប
     វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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បេហេលាយើងាចចេកោយពឹងផអេកលើគេឿងផេសំឬរសាតិ?
រៀបចំារពិភកេាអំពីារាត់ាបេភេទ/ផនេក។ចុងកេយ
នឹងផតល់ាលទធផល៥បេភេទ៖បេភេទសោរាចំហុយាំ
និងផេសេងៗ។

គូសផេនទីគំនិតៅលើាារខៀន
ឥឡូវចូរពិនិតេយាតើយើងាចចេកមហូបាំងអស់ៅលើ
ាារខៀនៅាមបេភេទមហូបដេរឬទេ?
ឱេយសិសេសបេុស/សេីមកាងមុខហើយសរសេរឈាះមហូប
ៅាមបេភេទមហូបឱេយតេឹមតេូវ។លើកទឹកចិតតគត់ោយ
និយយាពួកគេធវើានលអ។

ឧាហរណ៍៖
បេភេទមហូបាមន៖ាបនលេគេប់មុខាខញីាច់មន់មីា
ឡុកាក់។ល។
បេភេទមហូបសមលមជូរមន៖សមលមជូរយួនសមលមជូរតេកួន។ល។
បេភេទមហូបសោរមន៖សោរស៊ុបពពេសោរស៊ុបោសោរជីាយ។ល។
បេភេទមហូបាំមន៖ាំាច់ោាំាច់មន់។ល។
បេភេទមហូបចំហុយមន៖ចំហុយតេីកេហមឬតេីដំរី។ល។

ឥឡូវយើងមនបញជីមុខមហូបមួយមូ៉ឌុលនេះយើងនឹងជេើសរីសមហូប៣បេភេទដើមេបីធវើារសងកេតនិងចុងកេយ
បងអស់ក៏មនារចមអិនផងដេរ។

តើនរណចេះធវើមហូបមួយមុខកនុងចំោមមហូបាំងនេះ?
អវីដេលយើងនឹងរៀនគឺរបៀបចមអិនាារ៖ាារបេភេទសោរានិងសមលមជូរ។បញាតេមួយគត់គឺយើងមិនដឹងា
តើគេឿងផេសំណខលះដេលយើងតេូវបេើនិងរបៀបដេលយើងតេូវចមអិនមហូបាំងនេះ។

តើយើងាចរកដំោះសេយចំោះបញានេះោយរបៀបណ?
  យើងនឹងធវើារសងកេតៅលើរបៀបធវើមហូបាំងោះ។អនកនឹងៅកនុងភូមិនិងគេួាររបស់អនកហើយសួរពួកគេនូវ
សំណួរខលះៗដើមេបីសវេងយល់អំពីបញានេះ។អនកគេប់គាតេូវធវើកិចចារនេះ។បេហេលាអនកាាល់ចុងៅឬនរណមាក់
ដេលជួយចមអិនមហូបៅកនុងពិធីមងគលារហើយាចបេប់អនកអំពីរបៀបធវើមហូបាំងនេះ។
យើងគួរសួរពួកគេអំពីគេឿងផេសំរបៀបរៀបចំទីកនលេងៅទិញគេឿងផេសំនិងតើមនតមលេបុ៉ាាន។

 ាាងបេមូលព័ត៌មន
ឈាះមុខមហូប៖.............................................ឈាះអនកផតល់ព័ត៌មន៖.....................................
លេខទូរស័ពទាក់ទង៖...................................ាលបរិចឆេទផតល់ព័ត៌មន៖..................................

សោរ

ចំហុយ

ាំ ា

សមលមជូរ

ផេសេងៗ

មហូប

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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អធិបេាយ បរិមណតេូវារ តមលេលើទីផេារ

គេឿងផេសំ
១
២
៣
៤
៥
៦

បនលេ
១
២
៣
៤

ាច់
១
២
វិធីធវើ៖............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

 ាាងនេះគឺាចបេើបេស់ដើមេបីអនកធវើារសងកេតដូចនេះអនកតេូវកត់តេទុកៅកនុងសៀវៅរបស់អនកៅពេលដេល
ខញុំពនេយល់។

   ឈោះមុខមហូប៖សិសេសបេុស/សេីតេូវឯកភពគាបំពេញឈាះបេភេទមហូបោយខលួនឯងមុននឹងចុះៅជួបអនក
ផតល់ព័ត៌មនដើមេបីឱេយបេកដាតើអវីដេលពួកគេតេូវសួរ។

  ឈោះអនកផតល់ព័ត៌មន៖គឺាមនុសេសដេលអនករំពឹងានឹងៅជួបហើយគេនឹងបេប់នូវអវីដេលយើងចង់ដឹង។
  លេខទូរស័ពទាក់ទង៖គឺាលេខទូរស័ពទរបស់អនកផតល់ព័ត៌មន។អនកតេូវសុំលេខទូរស័ពទរបស់គត់ទុកបេារ

សមេប់កនុងករណីដេលអនកតេូវារព័ត៌មនបនថេមឬក៏បញាក់បនថេមៅលើចំណុចដេលអនកមនារសងេស័យ។
  ផនេកគេឿងផេសំ បនលេ ាច់ តេី និងវិធីធវើ៖អនកតេូវសួរអនកផតល់ព័ត៌មននូវចំណុចនេះោយបេុងបេយ័តនពីពេះវ

ាយនឹងចេឡំណស់។អនកតេូវសួរមតងមួយៗោយភាប់ាមួយតមលេាាន់ាានផង។

  បេងចេកសិសេសបេុស/សេីាបីកេុមោយារាប់សិសេសបេុស/
សេីពីលេខ១ ដល់ លេខ៣ ហើយឱេយសិសេសបេុស/សេីលេខ១ ចូល
ាមួយសិសេសបេុស/សេីលេខ មួយដូចគា សិសេសបេុស/សេី លេខ២
ចូលាមួយលេខ២ និងសិសេសបេុស/សេីដេលាប់ចំលេខ៣ ចូលា
មួយលេខ៣ដូចគា។ៅពេលចប់កិចចារនេះអនកតេូវឡើងពនេយល់
គេអំពីអវីដេលអនកានធវើកនលងមក។

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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សិសេសបេសុ/សេលីេខ១ាំងអស់តេវូបេមូលព័ត៌មនអំពីមហបូាសិសេសលេខ២ាំងអស់តេវូបេមូលព័ត៌មនអំពីមហបូសោរ
និងសិសេសលេខ៣ាំងអស់តេវូបេមូលព័ត៌មនអំពីមហបូសមលមជរូ។សិសេសបេសុ/សេាីចបងតើតាដេគូដេលមនគាពីរាក់។
គូនីមួយៗតេូវធវើារាមួយគានិងពិភកេាគាអំពីវិធីធវើមហូបដេលាក់ទងៅនឹងបេភេទនេមហូបរបស់កេុមខលួន។
អនកតេូវបេើបេស់កេាសាាងដេលអនកានកត់តេទុកកនុងសៀវៅរបស់អនក។

ឧាហរណ៍៖អនកដេលានលេខ១ាំងអស់បងកើតាដេគូ។ពួកគេតេូវតេូវធវើារបេមូលព័ត៌មនអំពីមហូបបេភេទា។
នេះាចមនន័យាពួកគេ នឹងបេមូលរូបមនត ធវើមហូបខុសៗគាអំពីមហូបបេភេទា  បុ៉នតេ វមិនមនបញាទេ ពួកគេនឹង
ជេើសរីសរបៀបធវើមហូបដេលលអបំផុតៅកនុងមេរៀនកេយ។
តើអនកាល់គាយល់ពីកិចចារផទះសមេប់មេរៀនបាាប់ហើយឬៅ?
តើនរណាចបេប់ខញុំានទេាតើកិចចារផទះយើងាអវី?
តើអនកតេូវារអវីសមេប់កិចចារនេះ?

 ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងពិនិតេយមើលារសងកេតរបស់អនកហើយអនកតេូវបេប់ខញុំពីដំណើរារនេះ។

បញចប់មររៀន ៖ តើខញុំញុាំអវី?                            ១០  ាទី

  ធវើាក់ដូចាកំពុងញំុាអវមួីយ។សិសេសបេសុ/សេតីេវូាយាវាអវ។ីវតេវូតេាអវដីេលមនៅកនងុផេនទីគំនិត។
សិសេសបេុស/សេីតេូវសួរសំណួរដើមេបីឱេយដឹងាវាអវី។ពីពេះាអនកកំពុងញុំាអនកមិនាចឆលើយានទេ។អនកាចគេន់
តេគេវីកេាលដើមេបីបាាញាទេឬាទ/ាស។ៅពេលដេលអនកធវើចលាាាាំងសងាងរបស់អនកកមេើកវមន
ន័យាខញុំមិនដឹងឬ"បេហេល"។

សិសេសបេសុ/សេដីេលាយតេវូមុនដំបូងគេាវាអវីាចជេើសរីសបេភេទមហបូមួយទៀតហើយលេងលេបេងដូចគានេះ។

សរចកតីណរនាំគរូ
សិសេសបេុស/សេីគឺមិនាាប់ធវើារបេមូលព័ត៌មនទេ។ពួកគេតេូវារជំនួយពីោកគេូ/អនកគេូដើមេបីផតល់គំនិតមួយ
ចំនួននិងបងកើតាទមេង់ាមញញដើមេបីធវើារសងកេត។ដូចនេះវមនារៈសំាន់ដេលពួកគេាំាច់តេូវកត់តេទុក
ាាងៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។
ៅកនុងសៀវៅនេះយើងបេហេលានឹងតេូវារថវិាមួយចំនួនដើមេបីទិញគេឿងផេសំ។វាារណេាំដេលអនកតេូវ
ធវើារសងកេតពីជំនួយ ដេលាចមនៅពេលាប់ផតើមមូ៉ឌុលនេះ។ៅពេលដេលកិចចារនេះ មិនតេូវានផតល់ជំនួយ
ោយាារៀនអនកាចសវេងរកដំោះសេយផេសេងទៀតោយមនារចូលរួមពី់ឪពុកមាយរបស់សិសេសបេុស/សេី
ឬោជនីយាានៅកនុងតំបន់។
ារសហារាមួយោជនីយាានគឺាារលអបេសើរ។ោជនីយាានគឺាទីកនលេងដេលចមអនិមហបូសមេប់អតិថិជន។
ាយក ឬាយិាាា ឬោកគេ/ូអនកគេតូេវូតេនិយយឱេយចេាស់ពីផលបេោជន៍នេារធវើកិចចារនេះសមេប់មាស់
ោជនីយាាន។ មួយកនុងចំោមោះ  គឺគត់នឹងទទួលានឱាសផេសពវផេាយកនងុចំោម សិសេសបេសុ/សេាំីងាយ
និងឪពុកមាយរបស់ពួកគេដេលឪពុកមាយាំងោះនឹងមកោជនីយាានៅកនុងមេរៀនទី៩។
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

    ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

    សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសោះឆាតសមេប់សិសេសបេុស/សេីគេប់គា
 កេាសាាងពណ៌សហវឺតពណ៌សមេប់កេុមាំងអស់ខាដេពណ៌ទុកដើមេបីគូរ
 កេាសA4ដើមេបីអនុវតត

    វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-សមេចចិតតលើរូបមនតចមអិនមហូបៅលើលកខណៈវិនិចឆ័យដេលានបាាញ
-ធវើបទបាាញពីរូបមនតចុងកេយដេលានរៀបាមដំណក់ាល

រំឭកមររៀនចាស់    
ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ការធវើបទបងហាញពីលទធផលសរាវជរាវ                                      ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម                     

ថងេនេះ យើងនឹងាប់ផតើមោយារផតល់មតិោបល់ អំពីារបេមូលព័ត៌មនរបស់យើង ចំោះសមជិកកេុមដទេ
ទៀត។នេះមនន័យាលេខ១ាំងអស់តេូវអងគុយាមួយគាៅតុមួយក៏ដូចាលេខ២និងលេខ៣។
គេប់ដេគូាំងអស់តេូវចេករំលេករូបមនតធវើមហូបរបស់ពួកគេាមួយអនកដទេទៀតៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ។អនកនឹង
តេូវបេប់អំពីមនុសេសដេលអនកានសមាសនិងរបៀបដេលពួកគេមនបេតិកមមាមួយសំណួររបស់អនក។
ចុងកេយអនកតេូវបាាញនូវអវីដេលអនកានសរសេរ។របៀបធវើនេះនឹងតេូវកត់តេៅពេលកេយហើយនិងពេយួរ
ឬបិទៅលើជញាំង។
    អនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីចូលាកេុមឱេយានតេឹមតេូវាមលេខនិងពិភកេាពីលទធផលរបស់ពួកគេ។
    ៅពេលដេលានបញចប់ ាមួយារចេករំលេករបស់ពួកគេ វាពេលវេាដើមេបីជេើសរីស អំពីរបៀបធវើមហូប
ដេលយើងនឹងចមអិនៅពេលរៀនមេរៀនទី៤ ទី៥ ឬទី៧។ ដើមេបីឱេយមនភពសាះតេង់ យើងតេូវធវើារោះឆាត។
សិសេសបេុស/សេី គេប់គាៅកនុងកេុមរបស់អនកនឹងទទួលានសនលឹកឆាតមួយ ។ អនកតេូវានរូបមនតធវើមហូបផេសេងៗទៀត
ហើយសមេចចិតតាតើមហូបមួយណដេលលអបំផុតនិងតេូវានជេើសរីសោយផអេកលើលកខណៈវិនិចឆ័យាងកេម៖
តើវាចៅរួចទេដើមេបីទិញគេឿងផេសំាំងអស់ៅលើទីផេារាមួយថវិា១២០០០រៀល?
តើវមនភពាយសេួលកនុងារធវើាមរូបមនតនេះទេសមេប់អនកដេលមិនមនបទពិសធកនុងារចមអិន?
ខញុំគិតាតើមុខមហូបនេះមនរសាតិាោញ់ឬទេ?

មារៀនទី ២     ៈ  ារធវើបទបាាញពីលទធផលសាវជាវ
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ៅពេលដេលអនកានធវើារជេើសរីសមុខមហូបរួចអនកាចសរសេរវៅលើសនលឹកឆាតកុំបេប់នរណមាក់ហើយឱេយ
វៅមនុសេសដេលខពស់ាងគេៅកនុងកេុម។គត់/ាងគឺាបេអប់ឆាតហើយាប់លទធផលៅពេលអនកគេប់គារួចាល់។   
  អនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីានរូបមនតធវើមហូបដទេ និងធវើារជេើសរីសមុខមហូប។ តមកទៀត ាចបេប់លទធផល
ៅសិសេសបេុស/សេីាំងអស់។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                    ៣០  ាទី
ាមុខមហូបដេលយើងតេូវចមអិនៅកនុងាាក់របស់យើង។ាារពិតណស់យើងតេូវតេមនវិធីធវើយាងចេាស់ាស់
ដើមេបីណេាំយើង។ខញុំមនឧាហរណ៍មួយនេារចមអិនមហូបនេះដេលាឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេី។វិធីធវើមហូបតេូវ
សរសេរៅលើផាំងកេាសធំដេលអនកាល់គាាចមើលឃើញ។ដូចនេះយើងតេូវបេងចេកកិចចារៅកនុងកេុមរបស់អនក
ហើយគួរសមេចា៖

តើនរណដេលសរសេរានាាត?
តើនរណាចគូររូបភពានាាតដើមេបីបញាក់ពីមហូប
(លទធផលចុងកេយនិងគេឿងផេសំដេលាចមន)
តើនរណាអនកតេួតពិនិតេយអកខាវិរុទធ?

ដូចអវីដេលអនកាចឃើញៅលើឯការសមេប់សិសេស
បេុស/សេីលទធផលចុងកេយគឺមើលៅមនលកខណៈ
ចេាស់ាស់មនគេឿងផេសំាជួរផនេកដេលបេប់ពី
"របៀបចមអិន"និងពេលវេា។

 ផតល់ឱេយសិសេសបេុស/សេីនូវកេាសA4និងកេាសធំមួយហើយអនុញាតឱេយពួកគេធវើារលើរូបមនតចុងកេយ។

បញចប់មររៀន                                           ២០  ាទី

ផាងំកេាសធំនឹងតេវូានបេើបេស់ោយអនកដទេដើមេបីចមអនិបុ៉នតេយើងមិនចង់ាត់បង់របៀបធវើមហូបផេសេងទៀតទេ។
ដូចនេះអនកគេប់គាគួរតេបាាញពីមហូបដេលអនកានធវើារាមួយ។យើងនឹងបិទវៅលើជញាំង។វិធីធវើាំងោះគួរតេូវ
ានាត់ាបេភេទៅាមរបៀបដេលយើងចមអិនបេភេទានិងសមលមជូរ។
អនុញាតឱេយដេគូបិទរូបមនតធវើមហូបរបស់ពួកគេៅលើជញាំងដើមេបីាយសេួលកនុងារកេលមអកនុងករណីដេលពួកគេ
ចង់ធវើារកេលមអពេះពួកគេគិតាវមិនចេាស់ពួកគេាចធវើវដូចាកិចចារផទះ។ វិធីធវើគួរតេតេូវានាត់ាផនេកនិង
មើលៅតេឹមតេូវ។
ចុងកេយនេះយើងនឹងលេងលេបេងកំានតមួយ។ខញុំនឹងចមអិនមហូប។ខញុំនឹងនិយយា"ខញុសំោរសុ៊បាមួយ..."ហើយ
បាាប់មកខញុនិំយយអវមួីយដេលាចចមអនិាមួយសុ៊បរបស់ខញុ។ំវាស៊ុបមួយដ៏ពិសេសដូចនេះខញុំនឹងាក់ប៉េងោាះៅកនុង
ស៊ុប។អនកាចជេើសរីសឈាះបនលេផេសេងទៀតដេលាក់ទងោនឹងារសោរស៊ុបនេះតេមិនាន់ឈាះបនលេដេលអនក
មុនគេារួចហើយទេ។អនកដេលៅបាាប់នឹងនិយយា"ខញុំសោរស៊ុបាមួយប៉េងោាះនិង..."គត់/ាងាចនិយយ
អវីមួយដូចា"ារុ៉ត"។អនកដេលៅបាាប់និយយ"ខញុំសោរស៊ុបាមួយប៉េងោាះារុតនិង..."។បេោគនឹងវេងៅៗ
ហើយឈប់ៅពេលណដេលនរណមាក់មិនាចាំវាន។មនុសេសមាក់ោះនឹងទទួលានឱាសាប់ផតើមចមអិន
ស៊ុបថមីមួយ។
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សមលមជូរគរឿងសាច់គោ
គរឿងផរសំ៖

ទឹក៩០០មីលីលីតេ
គល់សលកឹគេ៣គល់ខទមឹស៤កំពឹសលមៀត១មើម

 រំដេង១ចំណិតសលកឹកេចូសើច៣សនលកឹ
អំបិល១ាាបពេាហវេ
សករស២ាាបពេាហវេ
អំពិលទុំ/តេួយអំពិលកនលះាំ
មទេសឆអើរ២ផលេ
ទឹកតេី២ាាបពេ
ាច់ោ៣ាំ(យកាច់ាប់ឆអឹងជំនីរទើបលអសមេប់សមលមជូរគេឿង)
តេកួន១ាច់/១ាំ
បេហុក

វិធីធវើ៖
យកគល់សលឹកគេលមៀតរំដេងខទឹមសនិងសលឹកកេូចសើចបុកចូលគាឱេយហមត់រួចទុកមួយឡេក។ចំណេកាច់ោ
តេូវាន់ាបនទះសតើងលមមៅាមារនិយមចូលចិតតហើយាក់គេឿងដេលានបុករួចាក់អំពិលទុំាក់ទឹកតេីអំបិល
សករ និងមទេសាយចេបល់ចូលគាឱេយសពវ រួចយកៅាក់ាំរំាស់រហូតដល់ាច់ផុយលមម បុ៉នតេតេូវ ឧសេាហ៍ ាក់
ទឹកថេមកុំឱេយខាចាាំង។ៅពេលាច់ផុយ តេូវាក់តេកួនចូល ទុកមួយពុះ ភលកេសរសាតិ បេសិនបើមិនាន់តេូវាម
ចំណង់ចំណូលចិតតាចថេមគេឿងឱេយលមមាមចិតតរួចហើយលើកាាំងចេញពីចងកេនាារសេច។
រយៈពេលតេូវារ៖
១.ចិតឬាន់បនលេនិងបុកគេឿង-១០ាទី
២.ារចមអិន-៤០ាទី

  លេងលេបេងនេះមួយសនទុះ។   បាាប់មកពនេយល់កេុមាំងអស់។  ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងតេវូារកេមុទី១
ដើមេបីពនេយល់យើងអំពីវិធីធវើមហបូរបស់ពួកគេ។សិសេសបេសុ/សេមីាក់ឬពីរាក់តេវូមកាងមុខហើយនិយយបេប់មិតតរួម
ាាក់ាតើពួកគេទទួលានគំនិតនេះោយរបៀបណនិងរបៀបដេលពួកគេតេវូចមអនិមហបូ។សិសេសបេសុ/សេដីទេទៀត
ដេលៅាមួយគានេះ នឹងៅកនងុាាក់ដេលាចជួយៅពេលតេូវារ។ដូចនេះកេុមទី១តេូវរៀបចំារធវើ បទបាាញ
សមេប់សាាហ៍កេយ។
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

  សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសA4សមេប់សិសេសបេុស/សេីគេប់គា
 ថវិា១២០០០រៀលសមេប់កេមុនីមួយៗ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ផតល់ារសងខេបអំពីវិធីធវើមហូបរបស់ពួកគេនិងដំណើរនេារជេើសរីសវិធីធវើមហូប
-បេងចេកកិចចារកនុងារទិញគេឿងផេសំនិងយកសមារៈ

រំឭកមររៀនចាស់    
ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ ការធវើបទបងហាញ រូបមនតធវើមហូប                                                ៤០  ាទ ី 
សរចកតីផតើម                        
  ថងេនេះយើងនឹងបាាញពីរូបមនតធវើមហូបរបស់កេុមនីមួយៗ។ មនុសេសមាក់ ឬពីរាក់មកពីកេុមនីមួយៗ នឹងធវើបទ

បាាញវហើយ សិសេសបេុស/សេីដទេាចមើល និងជួយនឹងជួយផតល់ាោបល់បេសិនបើពួកគេមនព័ត៌មនបនថេម។
កេុមនីមួយៗមនរយៈពេល១០ាទីដើមេបី  បាាញពីវិធីធវើរបស់ពួកគេ។ បាាប់ពីបទបាាញនីមួយៗ យើងាចសួរ
សំណួរានបេសិនបើយើងមិនយល់អវីមួយបុ៉នតេ មិនមេនសួរកនុងពេលដេលពួកគេធវើបទបាាញទេ។ារសួររបៀបនេះ
នឹងធវើឱេយអនកធវើបទបាាញមនាារតីមិនមូល។
អនុញាតឱេយកេមុាំងអស់ធវើបទបាាញពីវិធីធវើរបស់ពួកគេ។បាាប់ពីកេមុាំងអស់បញចប់ារសួរ៖
តើអនកសហារាមួយគាោយរបៀបណ?តើអវីខលះាកិចចារៅកនុងកេុមរបស់អនក?
តើមននរណមាក់ៅកនុងាាក់មនគំនិតអវីចង់ផាស់បតូរឬកេលមអវិធីធវើនេះដេរឬទេ?
តើមននរណមាក់ៅកនុងាាក់មនគំនិតអវីធវើឱេយវិធីធវើាន់តេសេួលដេរឬទេ?
បេសិនបើមនគំនិតណេាំចូរពិភកេាគា។តើនេះាគំនិតលអដេរឬទេ?
តើវមនភពាយសេួលដល់ារចមអិនឬកេលមអលទធផលចុងកេយឬទេ?

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                              ៣០  ាទី
បាាប់ពីានបញចប់សកមមភពាងលើផតល់ឱេយសិសេសបេុស/សេីាំងអស់នូវកេាសA4មួយសនលឹក។
ៅចុងនេមូ៉ឌុលនេះសិសេសបេុស/សេីគេប់គាគួរមនមគគុទេសក៍ចមអិនមហូបមួយចំោះមហូបមួយចំនួនដេលគត់/ាងចង់

មារៀនទី ៣ៈ  ារធវើបទបាាញពីរូបមនតធវើមហូប
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ាកលេបងធវើៅផទះ។ាារពិតអនកគេប់គាាចកត់តេពីរបៀបធវើមហូប៣មុខដេលយើងចមអិនៅកនុងមេរៀនរបស់យើង
បុ៉នតេអនកក៏ាចបនថេមមហូបផេសេងទៀតដេលអនកានឃើញៅលើជញាំង។ ចូរកេឡេកមើលពួកវ នឹងកត់តេមុខមហូបមួយ
កនុងចំោមមហូបាំងអសដេលអនកគិតាអនកចង់ចមអិនឱេយមិតតភ័កតិឬគេួាររបស់អនក។
សិសេសបេុស/សេីាំងអស់ធវើារៅលើមគគុទេសក៍ចមអិនមហូបរបស់ពួកគេ។ដើរជុំវិញដើមេបីមើលាតើពួកគេយល់ពីកិចច
ារដេរឬទេ។បញាក់ាបេសិនបើពួកគេមនចមងល់អំពីរបៀបធវើមហូបមួយចំនួនឬមនសំណួរពួកគេាចសួរអនកដេល
សរសេរមុខមហូបោះាលពីមេរៀនមុន។ពួកគេគួរដឹងបនថេមទៀតអំពីវ។

លេបេងកំានត
ខញុំាចុងៅមាក់ដេលមនាាំងចមអិនដ៏ធំមួយ។ថងេនេះខញុំនឹងធវើមហូបសមេប់កេុមមួយបុ៉នតេមិនមេនកេុមាំងអស់ទេ។
ខញុំនឹងចមអិនមហូបសមេប់មនុសេស៥ាក់។ៅពេលដេលខញុំនិយយលេខ៥ខញុំចង់ឱេយសិសេសបេុស/សេីាំងអស់ៅកនុងាាក់
បងកើតាកេុមតូចៗដេលមនគា៥ាក់ោយាប់ាាគាៅវិញៅមកហើយបងកើតារងវង់។ៅពេលដេលខញុំនិយយ
"ខញុំនឹងចមអិនមហូបសមេប់សិសេសបេុស/សេីបីាក់"អនកតេូវបងកើតារងវង់ដេលមនគា៣ាក់។
 លេងលេបេងនេះាចេើនដង។ឱេយសិសេសបេុស/សេីផេសេងៗដើរតួាចុងៅ។

បញចប់មររៀន                                                    ២០  ាទី
ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងចមអនិាារបេភេទា។ដូចនេះយើងតេវូទិញគេឿងផេសំ។កេមុាំងអស់(ទីមួយទីពីរ

និងទីបី)តេវូទិញគេឿងផេសំាំងោះោយខលនួឯង។
ខញុនឹំងឱេយថវិា១២០០០រៀលៅកេមុនីមួយៗ។កេមុតេវូសមេចានរណាអនកទុកថវិានេះ។អនកក៏តេវូសមេច
ចិតតផងដេរានរណនឹងៅទិញគេឿងផេសំខុសៗគានិងពេលវេាពេមាំងទីកនលេងដេលតេវូៅទិញ។មិនតេវូាប់ពេក
ទេពេះគេឿងផេសំាំងោះតេវូារសេស់ៗ!សាាហ៍កេយអនកនឹងតេវូយកពួកវមកចមអនិ។ បេសិនបើអនកទិញអវមួីយ
តេវូបេកដាអនកានយកវិកកយបតេដើមេបីបាាញអនកដេលាត់ចេងថវិា។
តើអនកណាចយកចងកេនមក?(អនកនឹងតេវូារយាងតិច៣)
តើមននរណមាក់ដេលាចយកធេយូង/អុសមកដេរឬទេ?(បេសិនបើ
គានអនកនឹងតេវូទិញ)
តើនរណាចយកាំបិតាាបពេនិងាាងំមក?
តើនរណាចផតល់ាននិងចងកះឹ?

 បងកើតាបញជមួីយៅលើកេាសអំពីសិសេសបេសុ/សេដីេលទទួលខុសតេវូលើរបស់ាំងអស់ោះនិងបេប់ពួកគេា
ពួកគេតេវូយកសមារាំងអស់ោះមកាារៀនៅសាាហ៍កេយ។ពួកគេាចយកសមារៈមកទុកមុនក៏ាន។

សរចកតីណរនាំគរូ
    សេចកតីណេាំោកគេូ/អនកគេូៅកនុងមេរៀនទី២ាចផតល់ាឧាហណ៍លអៗអំពីអវីដេលាវិធីធវើចុងកេយាច
មើលៅមនលកខណៈបេាក់បេហេលគា។ាររៀបចំនិងបេងចេកអកេសរនិងរូបភពៅលើផាំងកេាសធំាច
មនភពពិាក។ដូចនេះវមនារៈសំាន់ដេលសិសេសបេុស/សេីតេូវធវើពងេងាមុនសិនដើមេបីឱេយមើលៅសកតិ
សម។
    បេសិនបើមិនាចៅទិញមហូបពេះគានថវិាអនកតេូវឱេយសិសេសបេុស/សេីផតល់
គេឿងផេសំមួយចំនួន។នេះមនន័យាពួកគេាចសួរឪពុកមាយពួកគេាតើពួកគេមនគេឿងផេសំាំាច់ខលះៅផទះ
របស់ពួកគេដេរឬទេ។
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 គេឿងផេសំ
 ប័ណណតូចៗដេលមនាកេយមួយៅលើវ(មើលកនុងសេចកតីផតើម)
 ាបូ៊និងអេបុ៉ងសេស៍ចំនួន៣ទុកសមេប់ាងសមាតសមារៈចមអិន

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ចមអិនមហូបោយអនុវតតាមារណេាំៅលើវិធីធវើមហូបធំដេលធវើឡើងោយកេុមទី១
-ទទួលយការទទួលខុសតេូវកនុងារធវើារាកេុមតូច

រំឭកមររៀនចាស់    
ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ មហូបបរភរទឆា  និងការអនុវតត                                                      15  ាទី
សរចកតីផតើម                        
 ឱេយប័ណណដេលមនាកេយមួយៅសិសេសបេុស/សេីាំងអស់ៅពេលដេលពួកគេចូលកនុងាាក់។ាកេយាំងោះមន៖
ចុងៅាំបិតាាបពេានខទះាាំងចងកេនអុសផេារតេីាច់ជេូកមន់កខវក់ាោញ់រាកបេយ័តនអាម័យ
មតងទៀតដើរញុំាផឹកធុំកលិនកលិនសអុយវិធីធវើមហូបខុសលអាសោរាយនិងាកេយាចេើនទៀតដេលអនកនឹកឃើញ។
ពនេយល់ាៅកនងុកេមុអនកនឹងបងកើតារឿងមួយអំពីបេានបទ។ាសេយ័លើទំហំកេមុរបស់អនកធវើារសមេច
ចិតតអំពីចំនួនបុ៉ាានដងដេលអនកនឹងនិយយឡើងវិញមុនពេលបញចប់រឿង។
ឧាហរណ៍៖ៅពេលដេលបេានបទរបស់អនកគឺ  "ារចមអិន" អនកាចាប់ផតើមោយនិយយា"ភពៅផេារ"។
មិតតរួមាាក់ដេលៅជិតអនកតេូវបងកើតអវីមួយឡើងាមួយាកេយដេលមនៅកនុងប័ណណរបស់គត់/ាង។អនកតេូវតេធវើឱេយ
រហ័សកនុងារបងកើតាបេោគរបស់អនកពេះអនកមនតេឹមតេ៥វិាទីដើមេបីគិតអំពីអវីមួយ។ វាចារឿងដ៏សបេាយ
រីកាយមួយឬចមលេកបនតចិ បុ៉នតេវតេវូតេធវើអវមួីយាមួយារចមអនិាារ។អនកាចធវើវឱេយាន់តេមនភពបេកួតបេជេង
ោយឱេយសិសេសបេុស/សេីផាស់បតូរប័ណណគាៅវិញៅមក។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                         ៦០  ាទី
ថងេនេះយើងមនរយៈពេលកនលះមាងដើមេបីចមអិនមហូបបេភេទា។យើងតេូវធវើារាមួយគាកនុងារចិតបនលេនិង

មារៀនទី ៤ៈ មហូបបាភាទា និងារអនុវតត                                                                  
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ាន់ាច់។នេះមនន័យាកេុមរបស់អនកតេូវនិយយាមួយកេុមដទេ។លើកនេះអនកដេលកមេងាងគេនិងាស់ាង
គេបំផុតៅកនុងកេុមរបស់អនកគឺាអនកដឹកាំ។កិចចាររបស់ពួកគេគឺពិនិតេយមើលាគេប់គាធវើារាមួយគាហើយបេសិន
បើមិនអញចងឹទេ រកមើលកិចចារណដេលាចធវើាន។បេសិនបើអនកឃើញាមនារពិាកឬមនបញាាមួយកិចច
ារអនកាចរកជំនួយពីខញុំ។
តេូវចងាំៅពេលយើងចមអិនមហូបវមនារៈសំាន់ណស់ដេលតេូវយកចិតតទុកាក់លើអាម័យ។យើងមិនចង់
ឱេយមនសតវលអិតៅកនុងាាររបស់យើង   ឬចមលងមេោគពីសិសេសបេុស/សេី មាក់ៅសិសេសបេុស/សេីមាក់ទៀតទេ។
ដូចនេះមនវិន័យខលះៗ៖

វិន័យចមអិនាារ៖
១.ាងដេមុនពេលចមអិន
២.ាងសមារៈចមអិនាំងអស់មុនពេលាប់ផតើម
៣.កុំទុកគេឿងផេសំៅលើដីកេយពេលអនកាងវរួច
៤.ពេលញុំាអនកគេប់គាតេូវបេើាាបពេនិងានផាល់ខលួន
៥.តមកទៀតសមារៈាំងអស់តេូវាងនិងទុកៅកនលេងាាត

សិសេសបេសុ/សេាំីងអស់ចមអនិាារ។ពេាយមជួយអនកដឹកាំោយបេប់ពីតួាទីផេសេងៗ។សិសេសមាក់ៗតេវូទទួល
ខុសតេូវលើភរកិចចរៀងៗខលួន។
ៅពេលដេលអនកគេប់គាចមអិនមហូបរួចាល់ហើយវាពេលវេាដេលតេូវញុំា។ខញុំសងេឃឹមាវមនរសាតិាោញ់។
ៅពេលដេលអនកកំពុងញុំាអនកាចគិតអំពីរសាតិនិងដំណើរារនេារចមអិននេះពេះបាាប់ពីនេះអនកតេូវធវើារវ
យតមលេមេរៀននេះ។

 ចេកានាាបពេ/ចងកឹះឱេយសិសេសបេុស/សេីដើមេបីញុំាហើយាត់ចេងសិសេសបេុស/សេីពីរឬបីាក់ឱេយាងសមាត
សមារៈ។

បញចប់មររៀន ៖                                                  ១៥  ាទី

វយតមលេមេរៀននេះោយយើងពេាយមឆលើយនូវសំណួរាងកេមៈ
តើអវខីលះដេលានដំណើរារលអៅកនងុារសហារគារបស់យើង?
តើអវខីលះដេលយើងាចធវើឱេយរីកចមេើននិងោយរបៀបណ?
តើយើងគួរកេលមអវិធីធវើមហបូដើមេបីធវើឱេយារចមអនិាន់តេាយសេលួដេរឬទេ?
តើយើងគួរផាស់បតរូគេឿងផេសំដើមេបីធវើឱេយមហបូមនឱារសាន់តេបេសើរដេរឬទេ?
 

រៀបចំាកេមុដើមេបីពិភកេាអំពីសំណួរាំងោះ
ៅមេរៀនបាាប់យើងនឹងសិកេាអំពីវិធីធវើមហបូបេភេទសោរថមមួីយទៀត។
កេមុទី២នឹងជេើសរីសអនកតំណង២រូបដើមេបីនិយយអំពីវ។
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 វិធីធវើមហូបធំចំោះមហូបរបស់កេុមទី២
 កេាសA4សមេប់សិសេសបេុស/សេីគេប់គា

 វតថុបំណងៈ 
      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ទិញគេឿងផេសំាំាច់សមេប់ធវើមហូបបេភេទសោរ
-បងកើតវិធីធវើមហូបាាថមីសមេប់មិតតរួមាាក់

រំឭកមររៀនចាស់ 
ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ ការធវើបទបងហាញរបស់ករុមទី២                                                ២០  ាទី
សរចកតីផតើម                        
ជេើសរីសសិសេសបេុស/សេីមួយចំនួនមុនពេលាប់ផតើមបងេៀន។
បេប់ពួកគេឱេយធវើារូបចមាក់ដេលបាាញពីអវីមួយាក់ទងនឹងារចមអិននេះតេតេូវឱេយចេាស់ាស់។ឧាហរណ៍៖
ារបេើាំបិតដើមេបីចិតបនលេបេើវេកាដើមេបីកូរស៊ុបបេើពូៅពុះអុស/ធេយូងដើមេបីបាកត់ភលើងឬភលកេសមហូបដើមេបីឱេយដឹងារួច
ាល់ហើយឬៅ។បេហេលាសិសេសបេុស/សេីមនគំនិតលអៗសមេប់ពួកគេ។
បេប់សិសេសបេុស/សេីដទេទៀតាយើងនឹងៅទសេសា"ារមនទីរចមអិនមហូប"ហើយពួកគេតេូវានអញជើញឱេយមើលរូប
ចមាក់។ពេលពួកគេមនគំនិតអំពីអវីដេលកំពុងបាាញពួកគេាចសរសេរវៅលើាារខៀន។មួយសនទុះកេយមកឱេយ
សិសេសបេុស/សេីដេលធវើារូបចមាក់ាំងោះ"មនចលា"វិញហើយពិនិតេយមើលចមលើយ។

 តើនរណាចបេប់ខញុំអំពីដំណក់ាលដេលយើងានធវើាលពីសាាហ៍កនលងៅៅពេលចមអិនមហូបបេភេទា?
   
    សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                     55  ាទី
ខញុំសូមអញជើញសិសេសបេុស/សេីមកពីកេុមទី២ដើមេបីបងេៀនយើងពីមហូបថមី។ដូចកេុមទី១យើងនឹងតេូវារសិសេស
បេុស/សេីពីរាក់ដើមេបីនិយយអំពីវិធីធវើមហូបហើយយើងាចសួរបាាប់ពីោះ។យកចិតតទុកាក់!កនុងមេរៀនទី៦
យើងនឹងចមអិនមហូបបេភេទនេះាមួយគា។

មារៀនទី ៥ៈ ារធវើបទបាាញរបស់កាុមទី ២
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សិសេសបេុស/សេីកេុមទី២បាាញពីវិធីធវើមហូបរបស់ពួកគេ។ពួកគេមនរយៈពេល១៥ាទីដើមេបីធវើកិចចារនេះរួមាំង
សំណួរនិងចមលើយ។
តើមននរណមាក់មនគំនិតចង់កេលមអវិធីធវើមហូបនេះដេរឬទេ?(ាន់តេាយសេួលកនុងារចមអិនឬាមួយគេឿងផេសំ
ដទេទៀតដើមេបីធវើឱេយវាន់តេមនរសាតិាោញ់)
កិចចារបាាប់របស់យើងគឺមើលមុខមហូបបេភេទសោរៅលើជញាំង។អនកនឹងទទួលានកេាសA4ពីខញុំ។លើកនេះ
អនកមិនមេនបងកើតវិធីធវើមហូបសមេប់ខលួនរបស់អនកទេ បុ៉នតេអនកតេូវជេើសរីសនរណមាក់ៅកនុងាាក់ ហើយបងកើតាវិធី
មហូបដ៏ពិសេសសមេប់គត់/ាង។ អនកធវើារាដេគូ ដូចនេះបេសិនបើអនកានជេើសរីសនរណមាក់អនកតេូវតេបងកើតវិធី
ធវើមហូបសមេប់គត់/ាងហើយគត់/ាងតេូវបងកើតវិធីធវើមហូបមួយសមេប់អនកវិញ។បេសិនបើអនកចង់អនកាចផាស់បតូរ
វិធីធវើមហូបបនតិចាមរបៀបដេលអនកគិតាវនឹងាន់តេមនរសាតិបេសើរាងមុន។

 តើមនអវីខលះតេូវសរសេរៅកនុងវិធីធវើមហូប?
(គេឿងផេសំវិធីចមអិនរូបភពពេលវេា)

អនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីធវើារបងកើតវិធីធវើមហូបសមេប់អនកដទេទៀត។

បញចប់មររៀន                                                        ១៥  ាទី
ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងចមអិនមហូបបេភេទសោរ។នេះមនន័យាយើងតេូវៅផេារមតងទៀតដើមេបីទិញគេឿង

ផេសំ។ តើសមារៈចមអិនដូចាចងកេន អុស និងធេយូងៅទីនេះដេរឬ?បេសិនបើវៅសល់ តើយើងាចបេើវមតងទៀត
ានដេរឬទេ?
ខញុំនឹងឱេយថវិាៅគេប់កេុមាំងអស់ចំនួន១២០០០រៀលមតងទៀតដើមេបីៅផេារនិងទិញគេឿងផេសំដេលមនៅលើ
ផាំងកេាសធំរបស់កេុមទី២។ សរសេរវទុកៅលើកេាស ដូចនេះអនកនឹងមិនភលេចអវីមួយឡើយ។ លើកនេះអនកដេល
រស់ៅជិតាារៀនាងគេបំផុត តេូវាន់ថវិា ហើយគត់/ាងគឺាអនកដេលទទួលយកវិកកយបតេពីអនកដេលទិញ
គេឿងផេសំៅផេារ។

 តើអនកគេប់គាយល់ពីអវីដេលតេូវធវើហើយឬៅ?



វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ

-14-

  រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

  ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 គេឿងផេសំៅកនុងវិធីធវើមហូបរបស់កេុមទី២
 សមារៈចមអិនចងកេនធេយូង

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ចមអិនមហូបោយអនុវតតាមារណេាំៅលើវិធីធវើមហូបធំដេលធវើឡើងោយកេុមទី២
-ទទួលយការទទួលខុសតេូវកនុងារធវើារាកេុមតូច

រំឭកមររៀនចាស់ 
ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ មហូបបរភរទសងោរ និងការអនុវតត                                                 ១៥  ាទី
សរចកតីផតើមៈ លរបរងកំសានត                       

យើងនឹងលេងលេបេងកំានតមួយអំពីាារយើងនឹងលេងៅាងកេ។ខញុំគូសបាាត់មួយៅលើដីខេាច់បាាប់
មកខញុំនឹងនិយយអវីមួយអំពីារបរិោគ ឬាារ។បេសិនបើអនកគិតា អវីដេលខញុំនិយយគឺតេឹមតេូវ  អនកតេូវឈរៅ
ាងឆវេងនេបាាត់។បេសិនបើអវីដេលខញុំនិយយមិនតេឹមតេូវអនកតេូវឈរៅាងាាំនេបាាត់។
លេងលេបេងកំានតនិងបេប់សិសេសបេសុ/សេឱីេយគិតោយខលនួឯងនិងមិនតេវូមើលអនកដទេចេើនពេកទេ។

មទេសមនបេភពដើមៅទវបីាសីុ។
-ទេមទេសតេវូានាំចូលមកទវបីាសីុោយពួកព័រទុយាាលកនុងាាំ១៦០០។ៅកនុងបេទេសកមពុាមនុសេសភគ
ចេើនញុំាាច់តេីជំនួសឱេយាច់ជេូកនិងាច់ោ។
-តេឹមតេូវតេីតេូវានបរិោគោយបេាជនខមេរភគចេើន។ខមេរបេើបេហុកៅកនុងគេប់មុខមហូបាំងអស់។
-ខុសបេាជនខមេរបេើបេហុកចេើនបុ៉នតេមិនាមារឱេយាក់គេប់មុខមហូបោះទេ។មនុសេសៅកនុងាសុីាទូៅ
បរិោគាារមនសុខភពលអាងបេទេសោកាងលិច។
-តេឹមតេូវាាររបស់ាសុីមនាតិាត់តិចាងនិងមនតុលេយភពចេើនាង។វមនារាំាច់កនុងារញុំាផលេ
ឈើ។
-តេឹមតេូវផលេឈើមនវីាមីនដេលាំាច់សមេប់សុខភពយើង។បេសិនបើអនកមិនញុំាផលេឈើអនកនឹងមនជំងឺ។

មារៀនទី ៦ៈ មហូបបាភាទសោរ និងារអនុវតត
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   បាាប់ពីសំណួរាំង៤នេះបេប់សិសេសបេុស/សេីាអនកចង់ឱេយពួកគេធវើារសេវជេវអំពីាារដេលបរិោគៅ
ធវើឱេយមនសុខភពលអ(ាារដេលមនារាតុចិញចឹមគេប់គេន់) និងាារដេលបរិោគៅ ាំឱេយមនសុខភព
មិនលអៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។សិសេសបេុស/សេីគេប់គាតេូវតេលើកឡើងពីមុខមហូប៥មុខដេលពួកគេគិតាាំ
ឱេយមនសុខភពលអនិងាារ៥មុខដេលាំឱេយមនសុខភពមិនលអ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                           ៦៥  ាទី

      

ថងេនេះយើងមនរយៈពេលមួយមាងដើមេបីចមអិនមហូបបេភេទ
សោរ។យើងតេូវធវើារាមួយគាកនុងារចិតបនលេនិង
ាន់ាច់។នេះមនន័យាកេុមរបស់
អនកតេូវនិយយាមួយកេុមដទេ។លើកនេះមនុសេសពីរាក់
ដេលមនជើងតូចាងគេបំផុតៅកនុងកេុមរបស់អនក
គឺាអនកដឹកាំ។កិចចាររបស់ពួកគេគឺពិនិតេយមើលាគេប់គា
ធវើារាមួយគាហើយបេសិនបើមិនដូចាះទេ
រកមើលកិចចារណដេលាចធវើាន។បេសិនបើអនក
ឃើញាមនារពិាកឬមនបញាាមួយកិចចារអនក
ាចរកជំនួយពីខញុំ។
             

សិសេសបេុស/សេីាំងអស់ចមអិនាារ។ពេាយម
ជួយអនកដឹកាំោយបេប់ពីតួាទីផេសេងៗ។មាក់ៗតេូវ
ទទួលខុសតេូវលើភរកិចចរៀងៗខលួន។

ៅពេលដេលអនកគេប់គាចមអិនមហូបរួចាល់ហើយ
វាពេលវេាដេលតេូវញុំា។
    

ខញុំសងេឃឹមាវមនរសាតិាោញ់។ៅពេលដេលអនកកំពុងញុំាអនកាចគិតអំពីរសាតិនិងដំណើរារនេារចមអិននេះ
ពេះបាាប់ពីនេះអនកតេូវធវើារវយតមលេមេរៀននេះ។

ចេកានាាបពេ/ចងកឹះឱេយសិសេសបេុស/សេីដើមេបីញុំាហើយាត់ចេងសិសេសបេុស/សេីពីរឬបីាក់ឱេយាងសមាត
សមារៈ។

បញចប់មររៀន                                               ១០  ាទី

ពនេយល់មតងទៀតអំពីកិចចារផទះដេលសិសេសបេសុ/សេីតេូវធវើ។បញជីនេាារដេលាំឱេយមន សុខាពលអ និងាារ 
ដេលាំឱតមនសុខាពមិនលអ។ដើមេបីសវេងរកាតើមហូបាំងនេះាំឱេយមនសុខភពលអឬក៏មិនមនពួកគេគួរសួរមនុសេស
ាចេើនបេសិនបើពួកគេមនចមងល់អំពីវ។មនុសេសដេលលអបំផុតដើមេបីសួរៅកនុងសហគមន៍គឺអនកដេលមនបទ
ពិសធន៍ចេើនាមួយារចមអិនមហូប។
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ផាំងកេាសធំកេាសA4
 បេសិនបើាចផាំងរូបភពនេពីាាមីតាារ

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ធវើារាត់ាផនេកដំបូងោយផអេកលើលទធផលរបស់ពួកគេ
-ដឹងបនថេមទៀតអំពីារៈសំាន់តុលេយភពាារនិងាារបលេកគា
-ទិញគេឿងផេសំសមេប់សមលមជូរោយផអេកលើព័ត៌មនរបស់អនកដទេ។

រំឭកមររៀនចាស់ 
ចំណងជើងមររៀនទី ៧៖ ការធវើបទបងហាញរបស់ករុមទី ៣                                             ៣៥  ាទី
សរចកតីផតើម  
                    

 ាលពីសាាហ៍មុន កិចចារផទះរបស់អនកគឺបងកើតាបញជីៃនាារដេលាំឱេយមនសុខភពលអនិងធវើឱេយមនសុខ
ភពមិនលអ។
តើវដំណើរារបេបណដេរ?
     ចូរចេករំលេកចំណេះដឹងរបស់យើងាមួយអនកដទេ។យើងនឹងបងកើតាបញជីមួយៅលើាារខៀន។ៅផនេកមាង
យើងសរសេរាកេយមនសុខភពលអនិងមាងទៀតមនសុខភពមិនលអ។

      សិសេសបេុស/សេីនឹងបងកើតាបញជីនេាារមិនាំាច់តេូវសរសេរាន់គាទេ។ កេយពេលបំពេញបញជីនេះរួច
ពនេយល់ៅាន់សិសេសបេុស/សេី។
និយយាមតេង់ៅចុះវពិតាមនារពិាកណស់កនុងារនិយយាាារណាំឱេយមនសុខភពលអនិង
ាារណាំឱេយមនសុខភពមិនលអ។នេះគឺាសេ័យលើបរិមណដេលអនកានញំុាវ។ឧាហរណ៍៖ាងាយរបស់
អនកតេវូមនាតិសករដើមេបីឱេយមនសុខភពលអបុ៉នតេៅកនងុាាររបស់បេទេសកមពាុាទូៅមនាតិសករចេើន។

មារៀនទី ៧ៈ ារធវើបទបាាញរបស់កាុមទី៣
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        ាមធេយមយើងតេវូារាតិសករតេឹមតេ៥កេមកនុងមួយថងេ។ដូចនេះបេសិនបើអនកញំុាចេើនពេកវនឹងាំឱេយមន
សុខភពមិនលអោះ ទេ។ ាារដ៏ពេញនិយមមួយបេភេទទៀតគឺបេហុក។ ាទូៅ បេហុកគឺមនាតិអំបិលចេើន។
ៅពេលគេធវើបេហុកគេាយអំបិលាចេើន។ាតិអំបិលចេើនពេកគឺមនផលាកេក់ដល់ាងាយរបស់អនកដូចនេះ
បេសិនបើអនកញុំាាតិអំបិលចេើនពេកវនឹងាំឱេយមនសុខភពមិនលអដេរ។
ោះបីាយាងណក៏ោយាារខលះាធមមាគឺមនសុខភពលអណស់។ផលេឈើមនារាតុចិញចឹមដេលមន
ៅកនុងផលេឈើាចេើនដូចាជីវាតិនិងវីាមីនាដើម។ដូចនេះវក៏ាំឱេយមនសុខភពលអដេរ។

តើនរណានាក់ផលេឈើៅកនុងផនេក"មនសុខភពលអ"?
ាារមួយបេភេទទៀតដេលាំឱេយមនសុខភពលអគឺបនលេ។ាត់ណារុតប៉េងោាះោតាំងអស់នេះគឺាបនលេ
ដេលមនារាតិចិញចឹមាចេើនដេលាងាយរបស់អនកតេូវារដើមេបីឱេយមនសុខភពលអ។

 

តើនរណានាក់បនលេៅកនុងផនេក"មនសុខភពលអ"?
ាារដេលាំឱេយមនសុខភពមិនលអគឺាក់ព័នធាមួយបរិមណនេភពាត់និងកងវះវីាមីននិងបេូតេអីុនដេល
អនកានបរិោគ។ារញុំាាំប័រហគឺរ(hamburger)ាល់ថងេគឺមនសុខភពមិនលអទេពេះធវើឱេយអនកកើនទមងន់ហើយ
ាត់ឡើងៗ។ ៅពិភពោកាងលិច មនុសេសាចេើនកំពុងទទួលរងភពាត់ពេក ពេះតេញុំាចេើនពេក និងធវើ
ចលាតិច។ពេលខលះ៥០%នេបេាជនគឺលើសទមងន់។វមិនមនបញាអវីទេកនុងារញុំាាំប័រហគ័រចំនួនមួយកនុងមួយថងេ
បុ៉នតេអនកតេូវដឹងពីដេនកំណត់របស់អនក។ ៅកនុងបេទេសកមពុា យើងមនមហូបាចេើន ដេលាំឱេយមនសុខភព លអ។
នេះក៏ពេះតេារផេសំនូវរបស់ាចេើនដេលយើងានធវើ។ាារពិតណស់ាយាបេភពាារចមេបងបុ៉នតេអនក
តេូវបរិោគាមួយមហូបដេលមនបនលេាច់និងតេីពេមាំងផលេឈើទើបវធវើឱេយយើងមនសុខភពលអ។អនកមិនគួរបេើ
បេស់ាារដេលមនាតិបេងដូងពេកទេពេះវាំឱេយប៉ះាល់សុខភពរបស់អនក។
ារបរិោគឱេយមនសុខភពលអគឺមនន័យាអនកតេូវបរិោគាារាំងបីកេុមដេលាាារធវើឱេយយើងមន
សុខភពពេះវមនារាតុចិញចឹមគេប់គេន់សមេប់ទេទេង់ឱេយយើងជៀសផុតពីជំងឺានបើយើងអនុវតតឱេយានតេឹម
តេូវ។បនលេផលេឈើនំប័ុងាយនិងាច់គឺាាតុ៥យាងដេលមនកនុងរបបាារដេលាំឱេយមនសុខភពលអ។
      ដើមេបីឱេយឃើញាន់តេចេាស់នូវតុលេយភពាារាចមនគឺយើងមនផាំងរូបភពពីាាមីតនេាារ។ រូបភពនេះ
ផតល់នូវសេចកតីសងខេបារួមអំពីតមេូវារបេាំថងេនិងបេាំសាាហ៍របស់យើង។

បាាញពីផាំងរូបភពនេពីាាមីត។បេសិនបើគានានសេចកតីណេាំោកគេូ/អនកគេូហើយសរសេរវៅលើាារ
ខៀន។

យើងនឹងនិយយអំពីកេុមាារមូលាានាំងនេះៅពេលកេយ។កិចចារផទះរបស់អនកគឺាារតេួតពិនិតេយមើល
អវីដេលានញុំាកនុងរយៈពេលមួយសាាហ៍។   នេះមនន័យា អនកតេូវសរសេរអវីគេប់យាងដេលអនកានញុំា និងផឹក។
យកកំណត់តេនេះមកាារៀនៅសាាហ៍កេយ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                    ៣៥  ាទី

  កេមុទីបីនឹងធវើបទបាាញរបស់ពួកគេអំពីសមលមជរូ។ យើងនឹងាាប់ពួកគេោយយកចិតតទុកាក់ និងសួរសំណួរ
បាាប់ពីពួកគេបាាញចប់។ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងចមអនិមហបូរបស់ពួកគេ។
កេុមទី៣ធវើបទបាាញបាាប់មកសួរសិសេសបេុស/សេីាតើពួកគេមនឃើញារកេលមអអវីដេលាចធវើានដេរឬ
ទេ។បេសិនបើមនសូមផតល់ាោបល់ដើមេបីពិភកេាលើគំនិតាំងោះាមួយសិសេសបេុស/សេី។



វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ

បញចប់មររៀន                                                               ២០  ាទី
សមេប់កិចចារផទះរបស់យើងយើងនឹងធវើាលវិភគឱេយាយសេួលសមេប់យើងកនុងារតេួតពិនិតេយរបស់ដេល
យើងបរិោគនិងផឹក។ ខញុំនឹងផតល់នូវាាងមួយ។នេះគឺាទមេង់មួយដេលអនកាចបេើ។យកវៅាមួយៅពេល
ដេលអនកៅាងកេពេះអនកខលះាចញុំាអវីៅឯផេារឬៅាមផលូវហើយបាាប់មកភលេចសរសេរវទុក។

ផតល់ាាងនិងឱេយសិសេសបេុស/សេីកត់តេាាងាងកេមនេះទុក។វក៏បេហេលាាន់តេឈាសវេដើមេបីសរសេរ
ឈាះរបស់ពួកគេៅលើាាង។

ថងេ ញុំា ផឹក
ាទិតេយ
ច័នទ

អាារ

ពុធ
ពេហសេបត៍

សុកេ

ៅរ៍
 

កេុមនីមួយៗទទួលានថវិា១២០០០រៀលដើមេបីទិញគេឿងផេសំដេលតេូវារសមេប់ធវើមហូបៅសាាហ៍កេយ។
លើកនេះ អនកដេលរស់ៅាោយពីាារៀនតេូវាន់ថវិាមតង។ គត់/ាងតេូវារវិកកយបតេពីអនក ដេលានៅទិញ
គេឿងផេសំៅផេារឬាង។អនកដេលមិនាន់ានៅផេារាលពីលើកមុនតេូវធវើកិចចារនេះ។ពួកគេតេូវានាត់ាំង
ឱេយៅទិញរបស់ដេលយើងតេូវារ។
តើអនកគេប់គាយល់ពីអវីដេលតេូវធវើហើយឬៅ?
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របបាារបេាំថងេ
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របបាា របេា ំថងេ

របប�	 �	 រ�ា	�	 �ំ�	ា�ាះគាឺ	 ា	 រដក�ា	ងព់ពី�ី�ាមីត�ា�	 �	 រក�	ុង�ា�ៀនទ៧ី។	�	�	 នបំណងប��	ាញ	ព	ីរ�ៀប�ារបប	
�	 �	 រ�ា	�	 ំ��	ាគួរ�ា�	 នតុលា��	 ព។	 �	គួរ�ា�ា	�វ�	 នប��	ាក់�	 ា	 ន់សិសា��	 	 �	 ន	�	 �	 រ	�ាល�ា	�វា	 រា	 �ា	ើន	
�ា	�ាទ�ៀត	 �ើយ�	 �	 រខ�	ះដូចា	 	 ស៊ុត�	 /�	 ន់	 គួរ�ា�ា	�វ�	 នបរ��	 គ	១ដង	 ឬ២ដងក�	ុងមួយស��	ាហ៍។	 ោ	 យ		
ដឹងចា�	ស់ពី��	ាន�	 ព�ា�ា	��	 រកា	ីកា		 �	�ា	�ាលា	 មិន�	 ច	បរ��	 គ		�	 �	 រ�	 ំង�ាះ�	 មមូល	��	ាន�ា	�	 ំ��	ាបុ៉�ត	ា	
�	 លបំណង�ាា	 រសិកា�	របស់�ើង	គឺ�ើមា�ី	��	ើ	ឱា�		សិសា�យល់ដឹងពី�	 រៈសំ�	 ន់�ាតុលា��	 ពរបស់�	 �	 រ។

ផលិតផល�ា	�	 ំ��	ាពង�	 ន់/�	

�ា	ាង�	 	�	 ច់�ា	ី



វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ

របបអាហារបរចាំថងរ
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វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ

    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ផាំងកេាសធំកេាសA4
 គេឿងផេសំសមេប់ធវើមហូបសមលមជូរ

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ចេករំលេការសងកេតផាល់ខលួនរបស់ពួកគេអំពីាារនិងភេសជជៈ
-ចមអិនសមលមជូរោយអនុវតតាមារណេាំដេលានផតល់ឱេយៅកនុងវិធីធវើមហូប

រំឭកមររៀនចាស់ 

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការអនុវតតផទាល់ និងការចមអិនសមលមជូរ                                          ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម 

ាលពីសាាហ៍មុន កិចចារផទះរបស់យើងគឺតេួតពិនិតេយមើល អវីដេលយើងានញុំា និងផឹកកនុងពេលមួយសាាហ៍។
ខញុំនឹងចេកអនកាកេុមតូចៗដេលមនគា៤ាក់ ហើយចង់ឱេយអនកចេករំលេកនូវអវីដេលអនកានសរសេរ អនកនឹងមនរយៈ
ពេលតេឹមតេ១០ាទីតេបុ៉ោោះកនុងារធវើកិចចារនេះ ហើយបាាប់មក ខញុំចង់ឮពីភពដូចគាៅកនុងរបបាាររបស់
អនក។និយយបេប់ខញុំនូវអវីដេលអនកគេប់គាានបរិោគនិងារផឹកាលពីសាាហ៍កនលងៅានផឹក។

   បេងចេកសិសេសបេសុ/សេាីកេមុដេលមនគា៤ាក់ ហើយឱេយពួកគេពិភកេាពីអវដីេលពួកគេានសរសេរៅកនុង
ាាងរបស់ពួកគេ។កេយពេល១០ាទីឱេយពួកគេតេឡប់មកអងគុយៅកនលេងដើមវិញ។
តើអនកាចបេប់ខញុំពីអវីដេលសមជិកាំងអស់ៅកនុងកេុមរបស់អនកានញុំា?
តើមនមនុសេសបុ៉ាានាក់ៅកនុងាាក់នេះានញុំាបនលេ?
តើមនមនុសេសបុ៉ាានាក់ញុំាបនលេ?
តើមននរណមាក់ដេលានញុំាាច់និងតេីដេរឬទេ?
ឥឡូវចូរកេឡេកមើលៅកេុមាាររបស់យើងវិញ។នេះបាាញពីារផេសំគាដេលអនកានធវើដើមេបីឱេយអនកទទួលាន
របបាារដេលមនសុខភពលអបំផុត។ឧាហរណ៍៖អនកតេូវមនបរិមណនំប័ុងធញញាតិនិងាយចេាស់ាស់

មារៀនទី ៨ៈ ារអនុវតតផាល់ និងា      រចមអិនសមលមជូរ
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បុ៉នតេអនកក៏តេូវារាច់ឬផលេឈើផងដេរ។បរិមណដេលអនកតេូវារពីអវីគេប់យាងគឺាសេ័យលើទំហំរបស់អនក
សកមមភពាងាយដេលអនកធវើ។យើងរៀនបនថេមទៀតអំពីចំណុចនេះៅពេលកេយ។
     

បេមូលាាងបំពេញហើយពីសិសេសបេុស/សេីទុកសមេប់មេរៀនទី១០។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                         ៦០  ាទី

      ថងេនេះយើងមនរយៈពេលមួយមាងដើមេបីចមអិនសមលមជូរ។យើងតេូវធវើារាមួយគាកនុងារចិតបនលេ និងាន់
ាច់។នេះមនន័យាកេុមរបស់អនកតេូវនិយយាមួយកេុមដទេទៀត។លើកនេះអនកដេលានធវើាអនកដឹកាំាល
ពីលើកមុនតេូវធវើាអនកដឹកាំៅពេលនេះទៀត។កិចចាររបស់ពួកគេគឺពិនិតេយមើលាគេប់គាធវើារាមួយគាហើយ
បេសិនបើមិនដូចនេះទេ រកមើលកិចចារណដេលាចធវើាន។ បេសិនបើអនកឃើញាមនារពិាក ឬមនបញាា
មួយកិចចារនេះអនកាចរកជំនួយពីខញុំ។

តើវិន័យអវីខលះដេលយើងមនៅពេលចមអិនាារ?
១.ាងដេមុនពេលចមអិន
២.ាងសមារៈចមអិនាំងអស់មុនពេលាប់ផតើម
៣.កុំទុកគេឿងផេសំៅលើដីកេយពេលអនកាងវរួច
៤.ពេលញុំាអនកគេប់គាតេូវបេើាាបពេនិងានផាល់ខលួន
៥.តមកទៀតសមារៈាំងអស់តេូវាងនិងទុកៅកនលេងាាត

សិសេសបេុស/សេីាំងអស់ចមអិនាារ។ពេាយមជួយអនកដឹកាំោយបេប់ពីតួាទីផេសេងៗ។មាក់ៗតេូវទទួល
ខុសតេូវភរកិចវរៀងៗខលួន។

     ៅពេលដេលអនកគេប់គាចមអិនមហូបរួចាល់ហើយវាពេលវេាដេលតេូវញុំា។ខញុំសងេឃឹមាវមនរសាតិាោញ់
ហើយអនករៀនានរបស់ាចេើន។ខណៈពេលដេលអនកកំពុងញុំាអនកាចគិតអំពីរស់ាតិនិងដំណើរារនេារចមអិន
នេះពេះបាាប់ពីនេះអនកតេូវធវើារវយតមលេមេរៀននេះ។
ចេកានាាបពេ/ចងកឹះឱេយសិសេសបេុស/សេីដើមេបីញុំាហើយាត់ចេងសិសេសបេុស/សេីពីរឬបីាក់ឱេយាងសមាត
សមារៈ។វយតមលេវិធីធវើមហូបៅកនុងកេុម។

 តើអនកចូលចិតតអវីអំពីាារ?
តើវិធីធវើមនភពចេាស់ាស់ដេរឬទេ?
តើយើងាចអនុវតតាមោយាយសេួលឬទេ?
តើយើងមនគំនិតអវីដើមេបីកេលមអវិធីធវើមហូបនេះដេរឬទេ?

បញចប់មររៀន                                               ១៥  ាទី

ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងរៀបចំារបេកួតចមអិនធវើមហូប។កេុមាំងអស់នឹងទទួលានថវិា២០០០០រៀល

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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ដើមេបីទិញគេឿងផេសំនិងចមអិនមហូបសមេប់មនុសេស១៥ាក់។យើងនឹងអញជើញមនុសេស៣ាក់មកពីសហគមន៍ដេលាអនក
មនជំាញដើមេបីពិនិតេយពីរបៀបដេលយើងចមអិន។ឪពុកមាយរបស់អនកក៏តេូវានអញជើញឱេយចូលរួមនិងភលកេសមហូបរបស់
របស់អនកដេរ។

តើនរណដេលយើងគួរអញជើញឱេយមកភលកេសាាររបស់យើងនិងសងកេតមើលពីរបៀបដេលយើងសហារគា?
បេប់ពួកគេាពួកគេាចអញជើញឪពុកមាយរបស់ពួកគេមកាាក់រៀនចមអិនមហូបរបស់យើងៅសាាហ៍កេយ។ពួក
គេនឹងមនឱាសភលកេសមហូប៣មុខខុសៗគា។

សាាហ៍នេះ អនកាចរៀបចំាមួយកេុមរបស់អនកអំពីមហូបណមួយដេលអនកចង់ចមអិន។ មហូបនេះតេូវតេាបេភេទមហូបដេល
ាក់ព័នធនឹងកេុមរបស់អនក។នេះមនន័យាកេុមទី១តេូវចមអិនមហូបបេភេទាកេុមទី២តេូវចមអិនមហូបបេភេទសោរនិងកេុម
ទី៣តេូវចមអិនមហូបបេភេទសមលមជូរ។អនកាចផាស់បតូរអវីមួយៅកនុងរបៀបធវើរបស់អនកបេសិនបើអនកចង់។គណៈកមាារ
វយតមលេនឹងយកចិតតទុកាក់ៅលើារសហារគាអាម័យនិងរសាតិដូចនេះអនកតេូវបេងចេកកិចចារៅាមវិធី
ដេលអនកគេប់គាតេូវធវើ។កុំភលេចពីអាម័យកនុងារចមអិនមហូប។
   ខញុំមនទំនុកចិតតចំោះអនកា អនកនឹងបាាញពីលទធផលលអ ដូចនេះសូមមនសំណងលអាមួយ នឹងាររៀបចំនេះ។
បេសិនបើមនអវីមិនចេាស់ឬក៏អនកមនសំណួរអវីអំពីារបេកួតធវើមហូបនេះអនកាចមកជួបខញុំាន។

សរចកតីណរនាំគរូ

        ពិភកេាាមួយាយកាយិាាាាតើាចអញជើញឪពុកមាយរបស់សិសេសបេសុ/សេមីកចូលរួមានឬទេ?
នេះមនន័យាកិចចារនេះតេវូារថវិាមួយចំនួនដើមេបីទិញានាាបពេសមនិងាំបិត។អនកក៏ាចតេវូារទឹកកអី
និងតុសមេប់ឪពុកមាយរបស់សិសេសបេសុ/សេអីងគយុផងដេរ។

        ក៏តេវូពិភកេាាតើមនុសេស៣ាក់ណខលះដេលអនកចង់អញជើញឱេយធវើារវិនិចឆយ័លើមហបូនិងសហារគារបស់កេមុ។

        វាចមនបេោជន៍កនុងារបងកើតាលិខិតអញជើញសមេប់ឪពុកមាយរបស់សិសេសបេុស/សេីនិងឱេយពួកគេដឹង
ានេះាារបេជំុផលវូាររបស់ាារៀន។ោយារារធវើលិខិតអញជើញវនឹងធវើឱេយបេកដាពួកគត់តេវូ
ានអញជើញនិងដឹងពីពេលវេាកមមវិធីាក់ាក់។

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

  ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសផតល់ពិនទុសមេប់គណៈកមមារវយតមលេគេប់រូបថតចមលងឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេី៩.១
 សមារៈចមអិននិងគេឿងផេសំ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនិងជំាញអំពីារចមអិនមហូប

   រំឭកមររៀនចាស់ 
  មររៀនទី ៩ៈ ការបរកួតធវើមហូប                                                                                  ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម                         

ាាគមន៍ចំោះឪពុកមាយនិងគណៈកមាារវយតមលេាំងអស់។រយៈពេល៩សាាហ៍កនលងមកនេះយើងានរៀន
ពីបំណិនជីវិតាក់ទងនឹងារចមអិនមហូប។ សិសេសបេុស/សេីធវើានលអណស់កនុងារសងកេតពីវិធីធវើមហូប ធវើារសេវជេវ
អំពីាារ ដេលាំឱេយមនសុខភពលអ និងាំឱេយមនសុខភពមិនលអ ពេមាំងារសហារគាកនុងកេុម ដើមេបីសមេច
ចិតត។ពួកគេានៅផេារាត់ចេងថវិារបស់ពួកគេនិងទិញគេឿងផេសំ។ៅកនុងាាក់យើងានរៀនពីវិធីចមអិនមហបូខុសៗ
គាចំនួន៣មុខ។មហបូនីមួយៗមនបេភេទខុសៗគា។យើងានរៀនអំពីមហបូបេភេទាបេភេទសោរនិងបេភេទសមលមជូរ។
ៅពេលសិសេសបេុស/សេីរៀបចំាាររបស់ពួកគេខញុំចង់ឱេយអនកចូលរួមសងកេតបុ៉នតេមិនតេវូជួយឬផតល់មតិោបល់ឱេយពួក
គេឡើយពេះយើងគិតាពួកគេមនចំណេះដឹងគេប់គេន់រួចហើយ។ បេសិនបើអនកចង់ដឹង អនកាចមើលាមជញាំង
របស់យើង នូវាាររបស់យើងៅាងកនុងាាក់រៀន។កេយ រយៈពេលមួយមាងយើងនឹងបាាញជូនអនកនូវមហបូ ៣
មុខ។កេមុនីមួយៗនឹងផតល់ចំណេកមួយនេាាររបស់ពួកគេៅឱេយអនកភលកេសមើល។
        មនុសេសបីាក់ដេលតេូវានសនើឱេយធវើាគណៈកមមារវយតមលេនឹងបំពេញទមេង់អំពីកេុមនីមួយៗ។

មារៀនទី ៩ៈ ារបាកួតធវើមហូប

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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បញចប់មររៀន                                                                                                      ១៥  ាទ ី  
                
អរគុណសិសេសបេុស/សេីាំងអស់ដេលានធវើសកមមភពយាងលអបំផុត។ខញុំគិតាអនកធវើានលអហើយខញុំចង់ឱេយ
អនកបេប់ពីអវីមួយអំពីអនកដទេដេលគត់/ាងធវើានលអកនុងពេលបេកួតចមអិនមហូប។
ទុកឱេយសិសេសបេុស/សេីផតល់មតិោបល់ឱេយគាៅវិញៅមកបុ៉នតេគឺផាតតេលើចំណុចវិជជមនតេបុ៉ោោះ។

សរចកតីណរនាំគរូ

ារបេកួតធវើមហូបាឱាសដ៏លអមួយដើមេបីអញជើញឪពុកមាយសិសេសបេុស/សេីឱេយមកាារៀន។   ោយារតេ
មនារបេកួតចមអិនមហូបនេះ សកមមភពបំណិនជីវិតដទេទៀតគឺតេូវានរៀបចំធវើដេរ។ ឧាហរណ៍៖សិសេសបេុស/សេី
ដេលានាត់តនតេី និងរាំ ាចបាាញពីារសមតេងរបស់ពួកគេៅកនលេងផេសេងទៀត កនុង បរិវេណាាហើយារ
ធវើបាាញពីបេានបទផេសេងទៀតក៏តេូវានរៀបចំដេរ។ៅកនុងខេតតកំពង់ាមនិងសៀមាបមនឧាហរណ៍ាចេើន
អំពីារាំងពិព័ណ៍ាារៀន ដេលាក់ទងៅនឹងកមមវិធីបំណិនជីវិត ដើមេបីបាាញាឧាហរណ៍ជូនទសេសនិកជន
ដេលានមកចូលរួម។

  សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                       ៦០  ាទី

សិសេសបេុស/សេីចមអិនមហូបរបស់ពួកគេ។កេយពេល៦០ាទីកនលងផុតៅបេប់កេុមនីមួយៗាពេលវេាគឺ
អស់ហើយ។អញជើញគណៈកមមារវយតមលេឱេយតេួតពិនិតេយមើលឱេយានលអិតលអន់ពីលទធផលនិងផតល់ពិនទុៅកនុងទមេង់
ទមេង់។ពួកគេនឹងយកចិតតទុកាក់ៅលើារសហារគាអាម័យនិងរសាតិ។ពិនទុាចមនៈ១-៤=ខេាយ៥-៦=
មធេយម៧-៨=លអ៩-១០=លអណស់។កេុមនីមួយៗតេូវធវើារបូកពិនទុោយខលួនឯងរួចបេាសពីពិនទុដេលតេូវទទួលាន។

កេុមដេលទទួលានជ័យជំនះតេូវផតល់មតិោបល់ពីលទធផលរបស់ពួកគេផាល់។ពួកគេតេូវធវើារបាាញអំពីអវី
មួយដេលាចជួយកេុមរបស់ពួកគេឱេយធវើារាមួយគា។

បាាប់ពីនេះបេប់កេុមាំងាយាពួកគេតេូវចេករំលេកមហូបរបស់ពួក
គេជូនៅឪពុកមាយដេលានអញជើញមកចូលរួម។ឪពុកមាយគេប់
រូបតេូវតេមនឱាសភលកេសមហូបាំងបីមុខដូចនេះចំណេកនេមហូបាចតិចៗ។
កេយពេលឪពុកមាយាំងអស់ានបរិោគរួចហើយាត់ចេងឱេយសិសេសបេុស/
សេីសមាតសមារៈចមអិន។

ខញុំសូមអរគុណឪពុកមាយាំងអស់ដេលានញជើញមកចូលរួមៅកនុងារ
បេកួតធវើមហូបរបស់យើងក៏ដូចាគណៈកមមារវយតមលេាំង៣ាក់ដេលាច
វិនិចឆ័យៅលើមហូបរបស់យើង។អរគុណអនកាំងអស់គាាាំងណស់សមេប់ារ
អញជើញមក។

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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ឯការចេកសិសេស៩.១ផតល់ពិនទុោយគណៈកមមារ

	 ផតល់ពិនទុោយគណៈកមមារ

	 	 	 	 																						ារសហារគនា	 				អាម័យ	 	 រសាតិ	ពិនទុសរុប

	 កាុមទី	១	 		 		 		 	
	
	 កាុមទី	២	
		 		 		 	
	 កាុមទី៣

	 ផតល់ពិនទុោយគណៈកមមារ

	 	 	 	 																						ារសហារគនា	 				អាម័យ	 	 រសាតិ	ពិនទុសរុប

	 កាុមទី	១	 		 		 		 	
	
	 កាុមទី	២	
		 		 		 	
	 កាុមទី៣

	 ផតល់ពិនទុោយគណៈកមមារ

	 	 	 	 																						ារសហារគនា	 				អាម័យ	 	 រសាតិ	ពិនទុសរុប

	 កាុមទី	១	 		 		 		 	
	
	 កាុមទី	២	
		 		 		 	
	 កាុមទី៣
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

   ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាារខៀន...)

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ខាដេពណ៌
 សកុតដើមេបីបិទប័ណណៅលើាារខៀន

   វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេើបេស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីរបបាារមនដេលាំឱេយមនសុខភពលអៅកនុងរបប
ាារផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ
-វយតមលេពីចំណេះដឹងនិងជំាញដេលទទួលានពេមាំងផតល់មតិោបល់ដល់ោកគេូ/អនកគេូ

  រំឭកមររៀនចាស់ 
មររៀនទី ១០ៈ ការឆលុុះបញចាំង                                                                                  ១៥  ាទ ី
សរចកតីផតើម                           
   រៀបចំប័ណណតូចៗដេលមនឈាះមហូបៅលើោះ។ឈាះាំងនេះាចា៖ាយសមលមជូរតេីគុយាវាមឹក
តេីសមុទេបងកងលតាសមលារីសមលារីណំយាដំឡូងាាំងចេកាបពងាចៀនោតឡុកាក់ដូងចេកកេូច
ពងាសណតេកកួរលហុងមងេឃុតាាយគេប់ាាយចនទីាពីងចងេិតកេូចតលុងខនុរសណតេកាាំងនំប័ុងនំបេគុយាវ
មីាាច់ោាច់មន់ាច់ជេូការុ៉តតេកួនាត់ណនំាាវនំសេួយសពេកាបទំាំងាយជូរមាស់មៀនគូលេន
ាវមាវប៉េងោាះលៅផកសពេបេលិតផេសិតអំៅតេវសពេចងកឹះ...។

ខញុំនឹងចេកប័ណណដេលមនឈាះមហូបខុសគាៅឱេយសិសេសបេុស/សេីមាក់មួយសនលឹកសិសេសមាក់ៗតេូវមើលឈាះមហូប
ហើយសមេចចិតតាតើវសថិតៅកនុងផនេកណ។ៅពេលដេលអនកដឹងអនកតេូវតេសវេងរកសិសេសបេុស/សេីដេលមកពី
កេុមាារផេសេងទៀត។ឧាហរណ៍៖បេសិនបើអនកមន"ាយ"អនកសថិតៅកនុងកេុម"ធញញាតិ"។នេះមនន័យា
អនកតេូវសវេងរកសិសេសបេុស/សេីដទេទៀតដេលសថិតៅកនុងកេុម"ផលេឈើ"ឬ"ទឹកោះោ"។អនកនឹងមនរយៈពេល
តេ៥ាទីបុ៉ោោះដើមេបីធវើកិចចារនេះ។ៅពេលដេលកេុមានបញចប់ពួកគេនឹងឈរាមួយគានិងមិនាចបតូរាន
ទៀតទេ។

                     មារៀនទី ១០ ៈ ារឆលុះបញាំង

     វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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       អនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីសវេងរកកេុមផេសេងទៀត។បេសិនបើកិចចារនេះដំណើរារានលអអនកាចធវើវមតង
ទៀតោយឱេយសិសេសបេុស/សេីជេើសរីសអនកផេសេងទៀត។

ប័ណណាំងអស់ាចបិទៅលើាារខៀនាមកេុមដេលពួកវសថិតៅ។
សិសេសបេុស/សេីបិទប័ណណៅកនុងកេុមខុសៗគាដេលបេងចេកា៥កេុមយាងចេាស់។
                                                            

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                        ៦០  ាទី

ខញុគិំតាអនកាំងអស់គាានធវើកិចចារយាងលអៅកនងុពេលបេកួតាលពីសាាហ៍មុន។អនកានបាាញជំាញនិង
ចំណេះដឹងយាងលអចំោះខញុំនិងឪពុកមាយរបស់អនក។ថងេនេះយើងតេូវបញចប់មេរៀនអំពីាារដេលាំឱេយមនសុខភព
លអយើងនឹងគិតអំពីអវីដេលយើងានរៀនហើយតើយើងចូលចិតតមេរៀនអំពីារចមអិនបុ៉ណោ។
បាាញសិសេសបេុស/សេីនូវឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេី៧.១ដេលបាាញពីកេបអំពីរបបាារបេាំថងេ។
ថងេនេះយើងនឹងបងកើតាផាំងរូបភពមួយសមេប់ផទះរបស់យើងដើមេបីបាាញពីអវីដេលយើងានដឹងចំោះ
ាារដេលាំឱេយមនសុខភពលអ។

តើាារណដេលយើងបរិោគឱេយាំឱេយយើងមនសុខភពលអ?
វាក់ព័នធចេើនាមួយបរិមណនេារបរិោគវមនតុលេយភពដេរឬទេ។កេបនេះបាាញពីអវីដេលអនកគួរញុំាកេុម
ាារខុសៗគាកនុងមួយថងេ។ាារពិតណស់យើងមិនាចញុុាំាារាំងនេះាល់ថងេៅកនុងាារមូលាានបេាំ
ថងេានទេ។ខញុំពិតាសងេឃឹមាវៅតេមនារៈសំាន់សមេប់អនកកនងុារដឹងពីបញានេះដូចនេះអនកាចពេាយមធវើ
ឱេយមនសុខភពលអនិងញុំាកេុមាារផេសេងៗគា។បំណេកខុសៗគានេ"កេប"បាាញពីចំនួនភគរយដេលអនកគួរញុំាចំ
ោះកេុមាារាំងអស់។នេះគឺគេន់តេាារាាន់ាានវមិនមេនមនន័យាអនកតេូវតេអនុវតតាមារណេាំនេះ
ារៀងាល់ថងេោះទេបុ៉នតេវនឹងលអបេសើរដេលអនកចងាំវៅកនុងចិតត។

តើនរណដឹងាាារមនបុ៉ាានកេុម?ឈាះអវីខលះ?
ខញុំចង់ឱេយអនកសងកេតមើលាាងបញជីឈាះាារដេលអនកានញុំាាលពីសាាហ៍មុន។អនកនឹងតេូវធវើារសមេច
ចិតតតើាារនីមួយៗសថិតៅកនុងកេុមមួយណ និងគូរវៅកនុងកេុមាារាមួយខាដេពណ៌។ ចំណយពេលវេា  
របស់អនកដើមេបីធវើារសមេចចិតតនិងៅពេលដេលអនកមិនដឹងអនកាចពិភកេាាមួយសិសេសបេុស/សេីៅកេបេរអនកាន
បើៅតេមិនចេាស់ទៀតអនកាចសួរខញុំ។

សិសេសបេុស/សេីនឹងធវើារសិកេាពីកំណត់តេរបស់ពួកគេផាល់និងពេាយមបេងចេកា៥កេុម។បេសិនបើពួកគេ
គិតាវពិាកអនកគូរគំរូឧាហរណ៍ាមរូបភពដេលមនៅកនុងសេចកតីណេាំោកគេូ/អនកគេូ។ាងកេមនេះគឺបេើ
ដើមេបីពនេយល់សិសេសបេុស/សេី អំពីារៈសំាន់នេារបរិោគាារ ដេល មនារាតុចិញចឹម ពេមាំងារបរិោគ
ាារផេសេងៗគា។
ឥឡូវពិនិតេយមើលកំណត់តេរបស់អនកតើអនកគិតាអនកមនរបបាារដេលមនតុលេយភពដេរឬទេ?
មិនសូវមនាតិាច់ចេើនមនបនលេផលេឈើចេើន?បេសិនបើអនកគិតាអនកាចកេលមអវបនតិចអនកាចគូរ
ាារផេសេងទៀតៅកនុងកនលេង ដេលខវះបេភេទាារមួយចំនួន។ ឧាហរណ៍៖ បេសិនបើអនកមិនសូវមនផលេឈើ
ចេើនអនកាចមកាារខៀន ឬគិតោយខលួនឯងអំពីបេភេទផលេឈើណមួយដេលអនកាចញុំាដើមេបីធវើឱេយចេាស់ាអនក
មនផលេឈើគេប់គេន់?

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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សិសេសបេុស/សេី   នឹងធវើារៅលើាាងកេុមាាររបស់ពួកគេ។    វមើលៅមនពណ៌ឆើតាយនិងាក់ាញ
ារមមណ៏ពេះនឹងាាយាផាំងរូបភពលអដើមេបីបេប់គេួាររបស់យើងអំពីរបបាារដេលាំឱេយមនសុខភពលអ។
ាចុងកេយយើងតេូវរកចំណងជើងដ៏លអមួយាក់លើផាំងរូបភពនេះ។តេូវតេចេាស់និងាក់ាញដើមេបីឱេយ
មនុសេសាំងអស់ចងាំវ។ឧាហរណ៍ៈ"ដឹងអវីដេលអនកបរិោគ"ឬ"ាារមិនលអ?"

សិសេសបេុស/សេីនឹងគិតអំពីចំណងជើងដ៏លអមួយដើមេបីាាក់វៅលើផាំងរូបភពរបស់ពួកគេ។
របស់ចុងកេយដេលយើងតេូវធវើគឺើារពនេយល់ពីផាំងរូបភពរបស់យើងៅអនកដទេ។ដូចារអនុវតតាកលេបង
បនតិច។យើងនឹងធវើារាដេគូ។មាក់ដើរតួាឪពុកឬមាយោយធវើពុតាមិនសូវដឹងអំពីាារដេលាំឱេយមន
សុខភពលអឬមិនលអហើយមាក់ទៀតាសិសេសបេុស/សេីដេលតេវូពនេយល់យាងចេាស់ាតើផាងំរូបភពនេះនិយយពីអវី
និងតើវនិយយអវអំីពីារបរិោគាារដេលាំឱេយមនសុខភពលអ។

អនុញាតឱេយសិសេសបេុស/សេីអនុវតតកិចចារនេះបនតិច។ពេាយមសវេងរកឧាហរណ៍លអៗនិងឱេយសិសេសបេុស/សេី
ដេលាមាស់នេផាំងរូបភពោះធវើារបាាញៅាន់មិតតរួមាាក់ាំងអស់។

បញចប់មររៀន                                                   ១៥  ាទី

 របស់ចុងកេយៅកនុងសកមមភពបំណិនជីវិតនេះ គឺារវយតមលេដេលយើងចង់ដឹងអំពីបទពិសធន៍របស់អនក
ដេលទទួលានពីមេរៀនាំងនេះ។សិសេសបេុស/សេីគេប់គាទទួលានកេាសមួយ។អនកមិនាំាច់សរសេរឈាះទេ
ពេះវ មិនាំាច់។ យើង(ាា)ចង់ដឹងពីបទពិសធន៍ និងគំនិតរបស់អនក ដូចនេះយើងាចកេលមអមេរៀនរបស់
យើងដើមេបីធវើឱេយវាន់តេលអបេសើរ។ធវើោយភពសាះតេង់ាមួយកិចចារនេះហើយគូស( )ៅកនុងបេអប់ដេល
អនកគិតាវលអបំផុត។

     បាាប់ពីោះខញុំសូមថលេងអំណរគុណចំោះអនកាំងអស់គាដេលាមានមេរៀនាំងនេះ  ហើយសូមជូនពរឱេយ
អនកមនសំណងលអាមួយារចមអិនមហូបពិសេសៗមួយចំនួន។ កុំភលេចយកផាំងរូបភពសតីពីាារដេលាំឱេយមនសុខ
ភពលអៅផទះរបស់អនកនិងបិទ/ពេយួរវៅលើជញាំងផទះរបស់អនក។ក៏ដូចាយកវិធីធវើមហូបដេលអនកានកត់ាលពីមេរៀន 

ដំបូងៅាមួយអនក។សូមឱេយមនារចមអិនដ៏រីកាយ!

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ      វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ



សរចកតីណរនាំគរូ

     ទមេង់វយតមលេៅកនងុសៀវៅនេះាចបេើបេស់ដើមេបីផតល់មតិោបល់ៅឱេយាយកាារៀននិង
ោកគេ/ូអនកគេ។ូលទធផលាចតេវូានបេមូលនិងពិភកេាាមួយកេមុបំណិនជីវិតបេាំាារៀន។

របបាារបេាំថងេ

ផលិតផលបេាំថងេសុ៊ត

តេីាច់ាាញ់
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ផលេឈើ

បនលេ

នំប័ុងាយគុយាវ
ោត...

វិធីសាវជាវកនុងារធវើមហូបាយៗ
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ឯការចេកសិសេសារវយតមលេ
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សំណួរសរសារសមាប់បាានបទវិធីធវើមហូបាយៗ

១.ចូររៀបាប់មហូបបេភេទសោរាចៀនសមលរឱេយាន៨មុខ។
សោរជេក់សោរជីាយាបនលេចៀនពងាចៀនតេីសមលមជូរគេឿងាខីញមីា។

២.ចូររៀបាប់គេឿងផេសំសមលមជូរគេឿងាច់ោយាងតិច៥ចំណុច។
ទឹកគល់សលឹកគេខទឹមសរំដេងលមៀតសលឹកកេូចសើចអំបិលសករសអំពិលទុំទឹកតេី
ាច់ោតេកួន។

៣.តើអនកតេូវរៀបចំធវើអាម័យដូចមតេចខលះៅពេលចមអិនមហូប?
ាងដេមុនពេលចមអិនាងសមារៈចមអិនាំងអស់កុំទុកគេឿងផេសំៅលើដី
ពេលាំុតេូវបេើាាបពេនិងានផាល់ខលួន
សមារៈាំងអស់តេូវាងនិងទុកាក់ៅកនលេងាាត។

៤.ចូររៀបាប់ពីរបបាារបេាំថងេដេលមនតុលេយភព?
ាយនំប័ុងគុយាវោតបនលេផលេឈើបេងាាច់ពងមន់ពងា។

៥.តើមនអវីខលះតេូវសរសេរៅកនុងវិធីធវើមហូប?
គេឿងផេសំវិធីចមអិនរូបភពពេលវេា

៦.ដើមេបីឱេយារចមអិនាារមនសុវតថិភពនិងអាម័យតើអនកតេូវបេុងបេយ័តនអវីខលះ?
មិនឱេយកូនកមេងមកៅជិតចងេកានជេើសរីសកនលេងដេលាាតនិងាបសមើ
មើលចងេកានានិចចៅពេលកំពុងចមអិន។

៧.ចូររៀបាប់ឧបករណ៍ឫសមារៈាក់ទងនឹងារចមអិនមហូបឱេយាន១០។
ាំបិតាាបពេានាាំងខទះចងេកានអុសជេុញសមវេកភលើង។

៨.តើមុខមហូបអវីខលះដេលអនកាាប់ានបរិោគៅាមាងកនុងភូមិរបស់អនក?
       .....................................................................................................
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់អ�ក�យតៃម� ....................... 
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