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ារមភកា
    វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធន
ានមនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំងដើមេបី
បណតុះបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតន៍ៅ
ាមាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

     ៅកនុងបេទេសកមពុា ានវបេបធម៌កនុងារសនេសំលុយ និងវតថុានតមលេផេសេងៗាមមធេាាយាចេើន។ៅកនុង
មូ៉ឌុលនេះ យើងចង់បងេៀនសិសេសអំពីគុណវិបតដិ និង គុណបេោជន៍ នេវិធីផេសេងៗដូចា ារទិញោ ារទិញដី
ារទិញាសឬជួលរបស់របរានតមលេ។
     កេពីនេះយើងចង់ឱេយសិសេសសិកេាអំពីារសនេសំវតថដុេលមិនមេនាលុយគឺានារបេោជន៍សមេប់ខលួនពួកគេ
និងបរិាានរស់ៅ។
បេព័នធធាារនិងគេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុកំពុងានារកើនឡើងាាំង។ដូចនេះវានារាំាច់ដេលសិសេសតេូវ
រៀនាតើាាប័នាំងោះធវើាររបៀបណនិងពួកគេាចបេើវយាងដូចមដេច។ មូ៉ឌុលនេះនឹងមិនផោតៅលើរបៀប
ាត់ចេងថវិានិងារគេប់គេងបេក់ឡើយ។ដូចនេះយើងានសរសេរមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតផេសេងទៀតដេលានឈោះា
"ារគេប់គេងបេក់"។
ាមួយបំណិននិងចំណេះដឹងដេលសិសេសានរៀនពីមូ៉ឌុលនេះពួកគេនឹងអនុវតដហើយាចាត់ចេងារសនេសំបេក់
និងវតថុដេលមិនមេនាបេក់បេកបោយបេសិទធភព ពេមាំងធវើារសមេចចិតត បេកបោយភពឈាសវេ  ហើយ
បេកបោយារទទួលខុសតេូវចំោះារចំណយបេក់របស់ពួកគេ។
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១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេច
 ចិតត ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពាចោះសេយាន និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួម
ចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវភពបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)
កេយពេលរៀនចប់សិសេសាំងអស់ានសមតថភព៖
សិសេសនឹងទទួលានបំណិននិងចំណេះដឹងអំពីារសនេសំនិងារចំណយោយ៖

      ារបេើបេស់យុទធាសេតសនេសំសំចេនិងកត់តេារសនេសំនិងារចំណយកនុងសៀវៅសនេសំ
      ធវើារអងកេតបេព័នធធាារាមរយៈកមមសិកេានិងារតេិះរិះយាងសុីជមេអំពីគុណវិបតដិនិងគុណបេោជន៍
      បងកើតារាកសួរអំពីទាាប់សនេសំនិងចំណយកេមារាមានរបស់សិសេសពេមាំងធវើារវិភគលទធផល
      បេប់សិសេសដទេទៀតអំពីមធេាាយខុសៗាាកនុងារសនេសំលុយនិងវតថុានតមលេដេលមិនមេនាលុយ
      អនុវតតន៍ាមរយៈារសមដេងនិងករណីសិកេា

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗាាហើយានោលបំណងខុសៗាា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

   សមភារឧបទរស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារៈមូលាាន ដូចា បិ៊ច ឬកេាស។សាារៈផេសេង
ទៀតៅកនងុមេរៀននេះនឹងតេវូផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតតាមរយៈឯការសមេប់សិសេសដេលានភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុល
នេះ។ពេលខលះវានារាន់ាាផងដេរ។

   លទធផលរំពឹងទុក
ផដល់នូវឃាបញាក់ពីអវីនឹងតេូវសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃាាំងនេះាក់ទង នឹង ោលៅរួម
របស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិ។

   សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
     ធវើសកមមភព៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន

សរសេរ៖ពេលខលះតេូវារឱេយសរសេរៅលើាារខៀន
សួរ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
ពនេយល់៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
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 លំនាំបងរៀន
   មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំលឹកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេត
បងេៀនបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ានសាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...) និងយុទធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺ
ានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗាាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀន៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.តមេូវារនិងចំណង់ ១មាង

៣០ាទី
ៅកនងុមេរៀននេះសិសេសរៀនអំពីភពខុសបលេកាារវង"តមេវូារ"និង
"ចំណង់"។សិសេសាាល់និងផតល់ាទិភពដល់តមេវូារនិងចំណង់
របស់ពួកគេពេមាំងបញាបេឈមផេសេងៗដើមេបីទទួលានរបស់ាំង
ោះ។

១

២.ារសនេសំបេក់ ១មាង
៣០ាទី

យើងនឹងពិារណអំពីវតថុខុសៗាាដេលយើងាចសនេសំនិងផាតលើ
ារសនេសំវតថុដេលមិនមេនាលុយ។បាាប់ពីនេះមកយើងនឹងសិកេា
អំពីមធេាាយខុសៗាាកនុងារសនេសំនិងធវើារកំណត់នូវារៈសំាន់
ៗមួយចំនួនសតីអំពីារសនេសំ។

៩

៣.សុវតថិភព ១មាង
៣០ាទី

បញាចមេបងគឺារៈសំាន់នេារសនេសំ។ហេតុអវីយើងតេូវសនេសំ?
ាានភពណមួយាចកើតឡើងដេលាមារឱេយានារសនេសំ?
សិសេសនឹងបងកើតបេព័នធសនេសំសមេប់អវីដេលពួកគេចង់សនេសំ។

១៤

៤.ាររៀបចំ ១មាង
៣០ាទី

កនុងសាាហ៍នេះយើងនឹងរៀនអំពីសៀវៅសនេសំសមេប់កត់តេារ
សនេសំនិងារចំណយរបស់ខលួន។សិសេសនឹងបងកើតនូវកំណេថមីាមញញ
មួយហើយនឹងរៀនពីរបៀបបេើបេស់វ។សិសេសក៏នឹងធវើទសេសនកិចច
សិកេាៅាន់ធាារ។

១៨

៥.ារៅធាារ ១មាង
៣០ាទី

ាមរយៈារធវើទសេសនកិចចសិកេាៅាន់ធាារយើងនឹងរៀនពី
របៀបធវើាររបស់ធាារ។យើងនឹងកត់សាាល់កិចចារនិងទាាប់
ខុសៗាាហើយនិងអងកេតអំពីផលបេោជន៍នេារសនេសំលុយៅ
កនុងធាារ។

២៣

៦.ធាារ ១មាង
៣០ាទី

យើងនឹងរំលឹកពីចំណេះដឹងដេលទទួលានពីារធវើទសេសនកិចចសិកេា
ៅាន់ធាារហើយនិងបេើបេស់វដើមេបីបងកើតាជំនួញមួយអំពី
ផលបេោជន៍របស់ធាារ។សិសេសនឹងធវើបទបាាញអំពីជំនួញរបស់
ពួកគេ។

២៨
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៧.អសុវតថិភព ១មាង
៣០ាទី

សិសេសនឹងសិកេាពីភពខុសបលេកាារបស់រូបិយវតថុភពខុសាារវងដុាារ
និងលុយរៀលដេលនឹងតេវូានពនេយល់។សេចកតីសងខេបារួមអំពីភព
ខុសបលេកាារបស់បេព័នធសនេសំៅកនុងបេទេសកមពុា។យើងនឹងកត់តេ
នូវគុណវិបតតិនិងគុណសមេបតិតរបស់វ។

៣១

៨.សងកេត ១មាង
៣០ាទី

យើងនឹងបងកើតាកមេងសំណួរដេលាចបេើបេស់សុើបសួរពីទាាប់
កនុងារសនេសំនិងារចំណយ។កមេងសំណួរនេះាបេភេទសំណួរបិទ
និងសំណួរបើក។សិសេសនឹងសុើបសួរពីទាាប់កនុងារសនេសំនិងារ
ចំណយរបស់មិតតភ័កតិកនុងាាក់ខុសាាតេានវ័យបេហេលាា។

៣៥

៩.បទបាាញ ១មាង
៣០ាទី

កេុមាំងអស់នឹងធវើបទបាាញពីលទធផលរបស់ពួកគេចំោះាាក់ខុស
ាា។ពួកគេនឹងបាាញសេចកតីសងខេបលទធផលហើយនិងារវិភគ
របស់ពួកគេ។ចុងបញចប់ពួកគេនឹងផដល់ដំបូាោនចំោះទាាប់នេារស
នេសំនិងារចំណយៅាន់មិតតរួមាាក់។

៣៩

១០.ារសនេសំ ១មាង
៣០ាទី

យើងនឹងរំលឹការសនេសំដេលតេូវានាប់ផដើមៅកនុងសាាហ៍ទី២ពេ
មាំងធវើារវយតមលេកិចចខំបេឹងបេងរបស់យើង។សិសេសនឹងចេក
រំលេកបទពិោធន៍ារពេញចិតតនិងមតិោបល់ចំោះារខំបេឹង
បេងរបស់ពួកគេផាល់។នេះនឹងានារវយតមលេហើយចុងបញចប់
គឺារាាន់សមេប់ារខិតខំរបស់ពួកគេ។

៤៦

 ៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេ ហើយាក់ពិនទុ។  វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់
ចំណេះដឹង និងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះ យើងគិតពិនទុ ៥០ សមើៅនឹងមុខវិាា
មួយចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
     ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។ កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូច ាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់
ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 
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      ារសន្សំ និងារចំាយ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ។
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
ាល់មួយ
ហវឺតឬដីស
ខោដេកេាសស

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -យល់ចេាស់ពីភពខុសាារវងតមេូវារនិងចំណង់
 -ផដល់ាទិភពដល់តមេូវារនិងចំណង់របស់ពួកគេ

ម្រៀនទី ១ៈ តមូ្វារ និងចំណង់ 

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ តមរូវការ  និង ចំណង់                                                         ៣០  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                       
ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់ៅកនុងាាក់អនកតេូវោះាល់ៅអនកផេសេងទៀត។

ៅពេលដេលគេាប់ាល់ានអនកតេូវនិយយាកេយមួយចេញពីចិតតរបស់អនក។
ធវើរបៀបនេះចំនួនពីរឬបីាទី។ៅពេលាប់ផតើមបងេៀនតេូវឱេយាកេយដេលាក់ទងនឹងតមេូវារ។
         ឧាហរណ៍ ៖សំលៀកបំាក់ាារផទះ

សរសេរាកេយដេលសិសេសាននិយយឬក៏ឱេយសិសេសសរសេរៅលើាារខៀន
ឧាហរណ៍ ៖  

សមលៀកបំាក់

ោវេង

ាវធំ

ាវយឺត

សំពត់
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

អវីដេលអនកាននិយយគេៅាតមេូវារ។ពួកវានភពាំាច់សមេប់ាររស់ៅារអភិវឌេឍនិងារ
ារារខលួនយើង។សាារៈផេសេងៗទៀតដេលមិនមេនាតមេូវារបុ៉នតេពួកវលអហើយយើងចង់ានដេរោះគេៅា
ចំណង។់
ឱេយប័ណណមួយពីឯការសមេប់សិសេស១កៅសិសេសាំងអស់ហើយសរសេរាកេយតមេូវារ ចំណង់និងមិនាន
សមេចចិតតៅលើកេាសមួយ។
សិសេសាាក់លើកកេាសាមួយាកេយ"តមេូវារ"ាាក់ទៀតលើកាកេយ"ចំណង់"ហើយសិសេសទី៣លើកាកេយ
"មិនានសមេចចិតត"។បេងចេករូបភពដេលអនកាននិងឈរពីមុខមនុសេសដេលតេឹមតេូវ។

បាាប់ពីគេប់ាាានជេើសរីសផនេកសមេប់រូបភពរបស់ពួកគេសួរពួកគេមួយចំនួន៖
ហេតុអវីានាអនកជេើសរីសផនេកនេះ?
       សិសេសសរសេរចមលើយដេលានបេោជន៍ៅលើាារខៀន។
បាាប់ពីនេះធវើារពនេយល់មតងទៀត៖ចំណង់គឺាអវីដេលអនកចូលចិតតឬចង់ានបុ៉នតេវមិនានភពាំាច់សមេប់
ាររស់ៅារអភិវឌេឍារចូលរួមនិងារារារឡើយ។

តមេូវារគឺាអវីដេលាំាច់សមេប់យើងរស់ៅកនុងភពថលេថលូរ។វាសិទិធរបស់យើងដេលតេូវានវោះបីា
ាោនអវីាាអះាងាយើងនឹងជួបវានគេប់ពេលវេាក៏ោយ។
តើអនកាល់ាាគិតារូបភពរបស់ាត់តេូវធវើារផាស់បតូរៅាន់ផនេកផេសេងទៀតឬទេ?
បេសិនបើាោនោះេទសិសេសាំងអស់ាចតេឡប់ៅាន់កនលេងអងគុយវិញ។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                   ៤០ នាទី ់

ពិភកេា៖តើអវីាឧបសគគាាំងកនុងារបំពេញតមេូវាររបស់អនក?
តើអនកាចធវើអវីដើមេបីាាាអនកនឹងបំពេញានតមេូវាររបស់អនក?
តើអនកាចចូលរួមកនុងារបំពេញតមេូវាររបស់អនកផាល់ោយរបៀបណ?

នេះាក់ទងនឹងសិទធិកុារមិនមេនសិទធិាំងអស់តេូវានបំពេញោះទេផនេកខលះៅតេសថិតកនុងដំណើរារ។កុារ
តេូវតេធវើារាមួយមនុសេសពេញវ័យដើមេបីាាាពួកគេនឹងរីកាយាមួយសិទិធរបស់ពួកគេ។តមេូវារភគចេើនគួរ
តេតេូវានផដល់ោយរាាភិាលដូចាារអប់រំារថេាំសុខភពារារពីារជួញដូរ។

         

គេូឱេយប័ណណមួយសនលឹកអំពីឯការ១ខៅសិសេសាំងអស់។ប័ណណនីមួយៗដេលអនកានអនកាចពិភកេាៅកនុង
កេុមរបស់អនកាតើអវីនឹងកើតឡើងបេសិនបើកុារកនុងករណីសិកេាជេើសរីសផតល់ាទិភពដល់ចំណង់របស់គេ?
ចូរពិារណពីផលវិាករបស់វ?
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    ារសន្សំ  និងារចំាយារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

កេយពីារពិភកេាអនកាចឱេយសិសេសបេប់ពីករណីសិកេានិងផលវិាករបស់ពួកគេដេលានពិារណ។
បងេៀនសិសេសាបេសិនអនកផតល់ាទិភពចំណង់ឱេយខពស់ាងតមេូវារវាចានផលវិាកអវិជជានចំោះអនកនិង
គេួាររបស់អនក។ពេលខលះវលអដេលយើងបំពេញចិតតរបស់យើងបុ៉នតេលុះតេតេអនកានបេក់បនថេមសមេប់ារចំ
ណយនេះ។បេសិនបើាោនយើងគួរតេរង់ាំនិងសនេសំបេក់សមេប់តមេូវារាំាច់ាពេលអាគតវិញបេសើរាង។

បញចប់មររៀន                                                                                                           ២០  ាទី

សិសេសាំងអស់គូររូបខលួនឯងៅចំកណាលកេាសដេលខញុំានឱេយ។ហើយខញុំចង់ឱេយអនកគិតពីតមេូវារនិងចំណង់
របស់អនក។ ៅផនេកាាងនេកេាសគូរពីតមេូវារ ហើយៅាាងទៀតគូរពីចំណង់។ បុ៉នតេអនក តេូវគិតពីាទិភព។ អវី
ដេលអនកចង់ាន និងតេូវារាាំងបំផុតដេលៅជិតអនក និងអវីដេលអនកមិនសូវចង់ាន ឬមិនសូវានតមេូវារដេល
ឆាយបនតិចពីខលួនរបស់អនក។

ខណៈពេលដេលអនកកំពុងដើរមើលអនកាចសួរសិសេសអំពីារជេើសរីសរបស់ពួកគេឬទុកឱេយពួកគេពនេយល់ៅ
ាន់មិតតរួមាាក់បេសិនាគេចង់។តេូវាាាពួកគេយល់ពីភពខុសាារវងតមេូវារនិងចំណង់ហើយាទិភព
ាំងោះាចខុសាាៅាមបំណងរបស់មនុសេសាាក់ៗ។ាទិភពាំងោះគឺមិនាំាច់ដូចាាោះទេ។

បិទគំនូររបស់សិសេសៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។

សរចកតីណរនាំគរូ

បេសិនបើអនកានផាំងរូបភពដេលសតីអំពីសិទិធកុារៅកនុងាារបស់អនកអនកាចបេើវានកនងុារពិភកេា។
វក៏ាឱាសដ៏លអមួយដើមេបីពិនិតេយាកុារៅតេដឹងពីសិទិធផេសេងៗទៀតរបស់ពួកគេដេរ។
 ារពិភកេាាឧបករណ៍សិកេាដ៏ានាមពលមួយ។ វាារាំាច់ដេលសិសេសាំងអស់តេូវចួលរួម។ នេះាច 

ានារពិាក។អនកាចបំផុសសំណួរោយសួរា"តើអនកគិតយាងដូមតេចអំពីកិចចារនេះ?"ឬ"តើអនកគិតាវដូច
ាាៅនឹងអវីដេលគេាននិយយឬទេ?"
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      ារសន្សំ និងារចំាយ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
       សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.ដីសាារខៀន
២.ឯការសមេប់សិសេស២ក
៣.កេាស

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -េចះសនេសំសំចេបាារទុកាមុន
 -ដឹងាហេតុអវីាររំលឹកពីអនុសេាវរីយ៍សបេាយៗានារៈសំាន់កនុងារអភិវឌេឍខលួន
 -បេកចេកវតថុមិនមេនាលុយដេលាចសនេសំាននិងដឹងពីារៈសំាន់របស់វ
 -ចងាំវិធី/កេបួនដេលាចធវើឱេយារសនេសំទទួលានោគជ័យ

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ការសនរសំបរក់                                                                    ១0  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                   

ឱេយសិសេសាំងអស់មកកនុងបនទប់រៀនហើយបេប់ពួកគេាអនកចង់ឱេយពួកគេគិតពីអនុសេាវរីយ៍របស់ពួកគេ។យើង
នឹងលេងលេបេងរូបចាាក់។សិសេសដើរាត់បនទប់ោយាាត់សងៀមហើយរំពេចោះអនកនឹងសេកា"សបេាយ"
"ោកៅ""ភាក់ផអើល""ខឹង"។សិសេសតេូវធវើារូបចាាក់មួយោយពណ៌ាពីារមមណ៍ដេលាក់ទងៅនឹងអវីដេល
ានកើតឡើងកនុងជីវិតរបស់ពួកគេ។
បាាញឧាហរណ៍៖សេក"ោកៅ"ហើយធវើមុខកេៀមកេំខណៈពេលដេលកំពុងាន់រូបកង់បេឌិតមួយ។
សួរសិសេសាតើពួកគេគិតាអវីានកើតឡើង?(បេកកង់ពេលដេលអនកកំពុងបេាប់ៅាារៀន)។
លេងលេបេងកំានតនេះាចេើនដងនិងសួរសិសេសមួយចំនួនាតើពួកគេកំពុងបាាញពីអវី?
តើអនកកំពុងបាាញពីអវីដល់យើង?តើអវីានកើតឡើង?
តើអនកខឹង/សបេាយ?ហេតុអវី?
១០ាទីបាាប់បញេឈប់លេបេងកំានតហើយសួរសិសេស៖

ម្រៀនទី ២ៈ ារសន្សំប្ក់ 
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តើអនកានារមមណ៍បេបណៅពេលដេលអនកចងាំនូវអនុសេាវរីយ៍សបេាយរីកាយកនុងជីវិតរបស់អនក?
តើអនកានារមមណ៍បេបណៅពេលដេលអនកចងាំនូវបទពិោធោកៅ?
តើមួយណដេលអនកគិតាានបេោជន៍សមេប់អនកចងាំនូវបទពិោធោកៅឬបទពិោធន៍រីក
ាយ?
តើារចងាំអនុសេាវរីយ៍សបេាយរីកាយជួយអនកោយរបៀបណ?

បេប់ារៈសំាន់ាងកេមៅាន់សិសេស៖
ារចងាំអនុសេាវរីយ៍សបេាយរីកាយានារបេោជន៍ាងារចងាំនូវបទពិោធោកៅ។

អនុសេាវរីយ៍សបេាយរីកាយធវើឱេយជីវិតរបស់យើងានកតីសងេឃឹមនិងភពអំណត់ាន់តេចេើន។
ារាសេ័យលើបទពិោធអវិជជានាាំងយើងមិនឱេយឆោះៅមុខ។វក៏ាចធវើឱេយអនតាយដល់ារតសូ៊

របស់យើងឬក៏សមតថភពរបស់យើងដើមេបីជំនះបទពិោធន៍អវិជជាននិងដើមេបីសមលឹងៅរកអាគតដ៏
ភលឺាាង។
បុ៉នតេបទពិោធអវិជជានមិនមេនសុទធតេាកេក់ាំងសេុងោះទេ។ជួនាលបទពិោធអវិជជានផតល់

តមលេវិជជាននិងមេរៀនដ៏លអាចធវើឱេយយើងរឹងាំផងដេរ។
វានារពិាកពេលខលះមិនាចបំភលេចបទពិោធអវិជជានាន។មធេាាយមួយដើមេបីចងាំបទ

ពិោធវិជជានគឺតេូវរកេាទុកវតថុអនុសេាវរីយ៍នេពេឹតតិារណ៍រីកាយកនុងជីវិតរបស់អនក។ាធមមាវតថុាំង
អស់ោះជួយយើងចងាំនូវរឿងអតីតាល។

តើអនកានចងាំពីពេឹតតិារណ៍រីកាយដេលានកើតឡើងចំោះអនកដេរឬទេ?
វាចារូបភពាដូគេឿងអលាារសមលៀកបំាក់ថមីៗ។ល។គេូក៏ាចឱេយឧាហរណ៍ពីវតថុដេលរំលឹកសិសេសពី
ពេឹតតិារណ៍រីកាយផងដេរ។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                      ៦៥  ាទី

ឱេយសិសេសឈរតមេង់ាជួរៅមុខាារខៀន។សិសេសាំងអស់ឈរពីកេយាា។

សិសេសគេប់ាាតេូវសរសេរាកេយសាាល់របស់ទីមួយដេលលេចចេញៅកនុងចិតតៅពេលឮាកេយសនេសំនិង
ារសនេសំ។
អនកតេូវតេរហ័សហើយពេលអនកបញចប់ឱេយខោដេពណ៌ៅាន់សិសេសដេលៅពីកេយអនក។

ខណៈពេលដេលគេកំពុងសរសេរតេូវផតល់ោបល់ឱេយពួកគេគិតឱេយានវេងឆាយ។
      ឧាហរណ៍ ៖ហេតុអវីយើងតេូវារសនេសំ?តើយើងាចសនេសំអវីានខលះ?តើយើងសនេសំោយរបៀបណ?

ាត់ចមលើយាកេុមៅាមនិយមន័យរបស់ារសនេសំ។ឱេយសិសេសជួយ។

នេះាចមើលៅសេដៀងនឹងឧាហរណ៍ាងកេម៖

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

ផលូវារ មិនផលូវារ មធេោាយសនេសំ ផេសេងៗ...

លុយ អនុសេាវរីយ៍ កនុងធាារ បេើមតងទៀត

ាស ទំាក់ទំនង ទុកៅឳពុកាាយ
ាាំដុសធមេញ ាមួយាា

ាារ

បាាប់ពីនេះសួរសិសេស៖តើអវីាារៈសំាន់នេារសនេសំ?តើារសនេសំលុយាចជួយអនកានោយរបៀបណ?
តើារសនេសំវតថុផេសេងៗទៀត(ាារាបូ៊...)ដេលបេាក់បេហេលនឹងលុយាចជួយអនកានោយរបៀបណ?
តើអនកនឹងទទួលានអវីបេសិនបើអនកទុករបស់មួយចំនួនដើមេបីបេើបេស់វៅពេលកេយ?តើវតថុសំាន់អវីខលះដេលអនក
ានសនេសំពេលកនលងមក?

ដូចអវីដេលយើងានរៀនអនកាចសនេសំានអវីផេសេងទៀតកេពីលុយ។ារសនេសំរបស់របរាំងោះានដូចា
ាារាបូ៊សករគេប់ឬសូមេបីតេារបេពេឹតតលអក៏ានតមលេដេរ។ពួកវាចរំលឹកអនកពីពេលសបេាយរីកាយផតល់ឱេយអនក
នូវារមមណ៍លអចំោះខលួនអនកហើយាចបេើវាននូវពេលកេយដើមេបីបំពេញចិតតខលួនឯងាមួយាារបនថេម
ភេសជជៈឬពេលសបេាយរីកាយ។

ថងេនេះយើងនឹងអនុវតតាមួយារសនេសំបេក់បុ៉នតេយើងនឹងគិតអំពីារចំណយវៅលើតមេូវារឬចំណង់។
តើនរណដឹងពីភពខុសាារវងតមេវូារនិងចំណង់?រំលឹកឡើងវិញពីចំណេះដឹងមេរៀនទី១។

បេងសមេប់សិសេសាកេុមដេលានសាជិក៦ាក់។អនុញាតឱេយពួកគេជេើសរីសករណីសិកេា១កនុងចំោម៤
ដេលានៅកនុងឯការសមេប់សិសេស។ពួកគេាចជេើសរីសោយមិនាំាច់ពិារណអីវោះទេ។

អនកាចាននិងពិភកេាអំពីករណីសិកេា។ោលបំណងដើមេបីសនេសំលុយឱេយានចេើនាមតេអនកាចធវើានឬ
យាងោចណស់ក៏ដើមេបីចំណយលុយបេកបោយភពបេុងបេយ័តនបេសិនបើារសនេសំមិនាចៅរួច។

ដើរជំុវិញដើមេបីពិនិតេយាសិសេសគេប់ាាៗ ចូលរួម។នេះាច
ាឱាសលអដើមេបីបំពេញកនងុផនេកមួយនេកេាសវយតមលេា រ
សិកេារបស់សិសេស។

ឱេយសិសេសចេករំលេកលទធផលរបស់ពួកគេាមួយកេុម
ដទេទៀតហើយសួរពីមូលហេតុ។
ហេតុអវីានាអនកសមេចចិតតដូចនេះ?
តើាចានលទធភពផេសេងទៀតទេ?

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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ារសន្សំ និងារចំាយ

បញចប់មររៀន                                                                                                                   ១៥  ាទី

បេប់សិសេសនូវចំណុចសំាន់ៗាងកេមអំពីារសនេសំ។
១.ៅពេលអនកចំណយលុយតេូវគិតពីតមេូវារ ឬ ចំណង់របស់អនក។
២.រៀនផតល់ាទិាព។តើតមេូវារមួយណដេលបាាន់ាង?តើអវីដេលានារាក់ទងនឹងាររស់ៅរបស់
គេួារខញុំាង?ឧាហរណ៍៖ាារគឺសំាន់ាងទូរស័ពទ។
៣.បេសិនបើានជមេើសដើមេបីទទួលានរបស់ោយឥតគិតថលេឬានតមលេោកជេើសរើសរបស់ោយឥត 
                 គិតថលេ ឬានតមលេោកាាងទិញរបស់ថមី។ឧាហរណ៍ ៖បេសិនបើអនកាចទទួលានសំលៀកបំាក់ពី
បងបងកើតរបស់អនករីសយករបស់ាំងោះជំនួសឱេយារទិញថមី។
៤.ារសនេសំលុយមិនានន័យាអនកតេូវតេសនេសំចំនួនចេើនភាមៗទេ។អនកាចាប់ផតើម ោយារសនេសំពី        
ចំនួនតូចៗដេលអនកទទួលានឬលុយដេលអនកចំណេញពីាររកសុី។
៥.កុំប៉ះាល់លុយសនេសំរបស់អនក បេសិនបើអនកមិនតេូវារាាំាច់ោះទេ។
៦.កុំាក់ទឹកចិតតៅពេលដេលអនកមិនាចសនេសំមួយរយៈ។វនឹងានឱាសណមួយដេលអនកាចសនេសំាន
៧.ារសនេសំលុយនឹងអនុញាតឱេយអនកចំាយសមេប់ចំណង់របស់អនកកនងុពេលអាគត។
៨.មនុសេសគេប់គាាចសនេសំាន!។
សរសេរារាំងនេះលើកេាសហើយាក់បាាញវៅលើជញាំង!

បេសិនាៅសល់មាងអនកាចលេងលេបេងកំានតខលីមួយសិសេសាចនិយយពីអវីមួយដេលពួកគេចង់សនេសំ។
ាចារបស់ពិសេសអវមួីយ។សិសេសដទេទៀតតេវូាយាគេានអវកីនងុចិតត។ពួកគេាចសួរសំណួរបុ៉នតេាចាយ
ចមលើយានតេមតងបុ៉ោោះដូចនេះពួកគេតេូវតេបេកដាមួយចមលើយ។សិសេសដេលានអវីៅកនុងចិតតាចឆលើយានតេ
"ទេ"ឬ"ាទ/ាស"។
            ឧាហរណ៍ ៖តើអនកាចញុំាវានទេ?-ទេ។តើវធងន់ទេ?-ាទ/ាស។ល។

សរចកតីណរនាំគរូ 

ារពិភកេាអំពីករណីកនុងឯការសមេប់សិសេស២" ក"មិនគួរាត់សេចកតីោយចមលើយខុសឬតេូវ
នេោះទេ។វានារៈសំាន់ាងដេលសិសេសពនេយល់ពីជមេើសរបស់ពួកគេនិងវិភគឱេយានសុីជមេពី
ជមេើសរបស់អនកដទេ។
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
  ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
      សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ។
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
ប័ណណតូចៗាមួយវតថុដេលអនកាចសនេសំាន
ឯការសមេប់សិសេសទី៣ក៖រូបភពសតវសេមច
ាសេតាាញេ
បេអប់សមេប់លេងលេបេងកំានត
បេអប់សនេសំផាល់ខលួនសមេប់សិសេសាាក់ៗ
ខោដេជ័រាវនិងទសេសាវដតីាស់ៗកេាសាាំាប

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ដឹងាវានារៈសំាន់កនុងារសនេសំដើមេបីរៀបចំនិងបេើបេស់ពេលវេាដេលាន់តេពិាកៗាចេើន
 -កំណត់វតថុមួយចំនួនដេលពួកគេាចសនេសំាន
 -បងកើតបេអប់សនេសំផាល់ខលួនមួយ

ចំណងជើងមររៀនទី ៣៖ សុវតថិភាព                                                                           ២៥  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                                                      

ាំសិសេសៅាន់សំបុកឬដំបូកសតវសេមច។បេសិនាមិនាចៅរួចបាាញពួកគេពីរូបភពសតវសេមចាំ
សលឹកឈើ។(លេបេងកំានតាចតេូវានលេងៅាងកេាាក់លើទីាា។)
អនុញាតឱេយសិសេសសងកេតនិងសួរពួកគេ៖តើសតវសេមចកំពុងធវើអវី?
ចមលើយដេលាចាន៖ាំចំណីបេមូលទុកចំណីារារសំបុក។ល។
       យើងាចរៀនពីសតវសេមច។អវីដេលសំាន់បំផុតោះគឺសនេសំសមេប់ថងេដេលានភលៀងចេើន។
ពនេយល់សិសេសពីាកេយា ថងេដេលានភលៀងចេើន គឺាាកេយបេៀបធៀបៅនឹងពេល   វេាដេលពិាកមួយ
ដេលយើងនឹងតេូវារាំងធនានថវិាឬធនានមិនមេនាថវិាដើមេបីរស់ៅ។

ម្រៀនទី ៣ៈ សុវតថិាព 
ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

យើងនឹងលេងលេបេងកំានតមួយ។ោលបំណងគឺដើមេបីជៀសវងទទឹកពេលភលៀងអនកាំងាយណដេល
ទទឹកតេូវឆលើយនឹងសំណួរាងកេម៖

១.តើសាារៈអវីខលះដេលអនកតេូវារពេលវេាដេលពិាកឬបាាន់?
២.តើអនកាចបេើបេស់ារសនេសំថវិាសមេប់ធវើអវី?
៣.តើអនកាចបេើបេស់ារសនេសំរបស់មិនមេនាលុយសមេប់ធវើអវី?

ចូរពនេយល់ាអនកចូលរួមាំងអស់តេូវារគិតចមលើយ៣ចំោះសំណួរនីមួយៗ។យើងនឹងបេើចមលើយាំងោះកនុង
លេបេងកំានត។
លេងលេបេង៖ភលៀងាាក់ហើយ
បេប់ៅាន់កេុមកនុងសមលេងាាំងៗ៖ភលៀងាាក់ហើយផតុំាកេុមោយខលួនអនកកេមឆតេដេលានសាជិកចំនួន
(ៅចំនួនដូចា៥ឬ៧)។កេុមដេលមិនាចផតុំសាជិកានគេប់ចំនួននឹងតេូវជមេុសចេញហើយសាជិកកេុម
នីមួយៗនឹងតេូវឆលើយសំណួរដេលអនកានផតល់ឱេយាលពីពេលមុន។
តេឡប់ៅាន់បនទប់រៀនវិញ។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                            ៥៥  ាទី

តើនរណាចបេប់ពីចមលើយដេលឆលើយាលពីពេលលេងលេបេងកំានត?
សរសេរចមលើយដេលាក់ទងនឹងសំណួរាំងបីោះៅលើាារខៀន។
បញាក់ៅចុងបញចប់ាារសនេសំនឹងជួយសិសេសឆលងាត់ពេលវេាពិាកាន។ារសនេសំក៏នឹងធវើឱេយមនុសេស
យើងកេកឈរោយខលួនឯងោយមិនាំាច់ពឹងាក់អនកដទេទៀត។ បុ៉នតេារសនេសំាក់ទងាមួយអនកដទេទៀតនឹង
ផតល់ឱេយអនកនូវមនុសេសាាក់ ដើមេបីពឹងាសេយ័ ៅពេលដេលអនកតេវូារជំនួយពីអនកណាាក់។ កេឡេកមើលកេបួនកនងុារ
សនេសំ(ារៈសំាន់កនុងមេរៀនទី១)

តើមួយណសំាន់បំផុតសមេប់អនក?
ៅកនុងសាាហ៍កេយអនកគេប់ាានឹងបាាញាតើអនកាំងអស់ាាាចសនេសំរបស់ានតមលេៅាមកេបួនដេល
យើងានរៀនដេរឬទេ។អនកាចជេើសរីសោយខលួនឯងាតើោះាអវី។យើងនឹងរកេាវទុកៅកនលេងាន
សុវតថិភពកនុងាា។
សាាល់៖ពនេយល់ពីបេអប់ដេលាចាននិងកនលេងដេលតេវូាក់ោរៅពេលដេលចេញពីរៀន
បេប់សិសេសឱេយគិតរៀងៗខលួនពីអវីដេលពួកគេាចសនេសំាន។រំលឹកពួកគេពីលទធផលដេលកើតឡើងកនុងអំឡុង
ពេលលេងលេបេងកំានតខុសៗាាកនុងមេរៀនទី១ទី២និងទី៣។
បេសិនបើរបស់ដេលពួកគេចង់សនេសំានទំហំធំពេកសមេប់ាក់កនុងបេអប់ឬពិាកយកមកពួកគេាចសរសេរ
ពីរបស់ោះៅលើកេាសហើយាក់ៅកនុងបេអប់សនេសំ។
        បេសិនបើពួកគេានារលំាកអនកាចនិយយពីលទធភពដំបូងហើយធវើាបញជីមួយ។ជមេើសានដូចា
ឯការលអៗអនុសេាវរីយ៍សបេាយាារសំលៀកបំាក់ ទំាក់ទំនងាបូ៊ដុសខលួនាបូ៊កក់សក់ឬសូមេបីតេរបស់
ដេលមនុសេសដទេគិតាាសំាមបុ៉នតេាចតេូវានផាស់បតូរាវតថុតុបតេងសៀវៅ។ល។
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        កេយពេល១០ាទីអនុញាតឱេយពួកគេសមេចចិតតៅលើអវីដេលពួកគេាចសនេសំៅរយៈពេល៦សាាហ៍
ាងមុខ។
ចូរាំា៖នេះមិនមេននិយយអំពីចំនួនបុ៉ាោនដេលយើងសនេសំានឬនរណានចំនួនចេើនាងគេោះ
ទេ។វគឺអំពីនរណាចបាាញឥរិយបទលអនិងាចរកេាារសនេសំបនតៅទៀតាន។
សាាល់៖បេសិនាអនកានបញាកនុងារយកបេអប់សនេសំសមេប់សិសេសាាក់ៗ។
ពេាយមរួមបញចូលារសនេសំាមួយាា។(មើលសេចកតីណេាំគេូ)នឹងបេហេលាានសិសេសាចេើនពេាយម
សនេសំបេក់ អនុសេាវរីយ៍ ឯការលអៗ ាដើម។ ពួកគេាចបេើបេអប់សនេសំ តេមួយាន ពីពេះពួកគេនឹងបេើបេស់
សៀវៅកត់តេលុយដើមីេបាមានមើលនូវាល់ារសនេសំរបស់ពួកគេដូចនេះៅចុងបញចប់យើងដឹងពីចំនួនចេាស់ាស់
នេរបស់ដេលសិសេសាាក់ានសនេសំ។

បាាញបេអប់សនេសំ
នេះនឹងាាយាបេអប់សនេសំផាល់ខលួនរបស់អនកដូចនេះអនកតេូវារធវើវោយខលួនឯង។សរសេរឈោះរបស់អនកនិង
តុបតេងាមរបៀបដេលអនកចូលចិតត។អនកាចបេើសាារៈខុសៗាាដូចាទសេសាវដតីាស់ៗជ័រាវខោដេ។

បញចប់មររៀន                                                                                                                   ១០  ាទី
ចេកប័ណណតូចៗៅាន់សិសេសគេប់ាា។
        សិសេសាំងអស់សរសេរឈោះសាារៈមួយដេលគេាចសនេសំៅលើប័ណណដេលគេាូនផតល់ឱេយ។បំផុសពួកគេឱេយចេះ
គិតោយខលួនឯងបេកបោយភពចនេបេឌិត។ ៅពេលពួកគេធវើរួចាល់ ប័ណណាំងអស់នឹងតេូវបេមូលផតុំកនុងបេអប់។
ជេើសរីសយកប័ណណមួយហើយបិទវលើខនងរបស់សិសេស។សិសេសនីមួយៗទទួលាននូវប័ណណមួយ។
ោលបំណង៖សវេងរកអវីដេលៅលើខនងរបស់អនក។
លកខខណឌមួយ៖អនកាចសួរសំណួរដេលាចឆលើយា"ទេ"ឬ"ាទ/ាស"។
សិសេសគេប់ាាដេលដឹងាអវីៅលើខនងរបស់គេាចឈរៅមុខាារខៀន។
កេយពេល៥ាទីបញេឈប់លេបេងកំានតហើយសួរពួកគេាតើពួកគេគិតាវាអវី។បាាប់ពីពួកគេឆលើយ
អនុញាតឱេយពួកគេពិនិតេយាតើវតេឹមតេូវឬទេ?។

សរចកតីណរនាំគរូ 
      ោះបីាសិសេសមិនសនេសំលុយក៏វៅតេសំាន់កនុងារបងកើតបេព័នធសនេសំសុវតថិភពមួយ។ឫសេសីានតមលេោក
និងាមធេាាយសុវតថិភពដើមេបីសនេសំលុយឬរបស់ានតមលេផេសេងៗ។បេអប់ដេលាចាក់ោានឬក៏កំបុ៉ងក៏ាច
បេើានដេរ។
      បាាាមួយទៀតគឺតេូវគិតោយបេុងបេយ័តនអំពីារថេរកេាវឱេយានសុវតថិភពពេលចេញពីរៀន។បេហេលា
ោកាយកានកនេលងសុវតថិភពដើមេបីរកេាបេអប់ឬបេហេលាានអនកយមាចថេរកេាវាន។

       មូលហេតុកនុងាររួមបញចូលារសនេសំខុសៗាាៅកនុងបេអប់តេមួយគឺដើមេបីានភពាយសេួល។មធេាាយ
នេះអនកមិនាំាច់ធវើបេអប់៣០ខុសៗាាោះទេ។បុ៉នតេាារពិតណស់ារានបេអប់សនេសំមួយសមេប់សិសេស
ាាក់ៗគឺានលកខណៈបេសើរាង!

ារសន្សំ និងារចំាយ
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
       សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.ថតចមលងឯការសមេប់សិសេស៤ខសមេប់កេុមនីមួយៗដេលានសិសេស៤ាក់
២.កេាសាាតមួយសមេប់សិសេសាាក់
៣.សរសេរឯការសមេប់សិសេស៤កៅេលីាារខៀន

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បងកើតសៀវៅសនេសំសងខេបមួយនិងដឹងពីរបៀបបេើបេស់វ
 -សរសេរសំណួរផេសេងៗដេលាក់ទងាមួយារសនេសំនិងបេព័នធធាារ
 -សរសេរសំបុតេាផលូវារមួយៅាន់អនកគេប់គេងធាារាមអតថន័យនិងទមេង់ដូចារបាាញ។      

ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ ការរៀបចំ                                                                                ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម                                                           

សិសេសាាក់នឹងាប់ផតើមនិយយ៖ខញុំៅធាារដើមេបីសនេសំ...។សិសេសតេូវបញាក់អវីមួយដូចាផលេោាម។
សិសេសបាាប់បនតនិយយ៖ខញុំៅធាារដើមេបីសនេសំផលេោាមនិង...។ាត់តេូវថេមអវីមួយដូចាលុយ។
សិសេសទីបីក៏និយយផងដេរា៖ខញុំៅធាារដើមេបីសនេសំផលេោាមលុយនិង...។
លេបេងកំានតឈប់ៅពេលដេលនរណាាក់មិនាចចងាំាកេយដេលាននិយយពីមុនហើយបាាប់មក
អនកាចាប់ផតើមារាថមីៅកនលេងដេលានឈប់។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                         ៤០  ាទី        
ថងេនេះយើងនឹងបងកើតសៀវៅសនេសំមួយដើមេបីកត់តេពីារសនេសំនិងារចំណយរបស់យើង។
វារបស់ដ៏ានបេោជន៍មួយដេលអនកក៏ាចបេើវានៅផទះផងដេរ។
ចេកកេាសសៅសិសេសគេប់ាា។ពួកគេាចមើលៅលើាារខៀនៅកេុមដេល
ានសាជិក៤ាក់។ពួកគេាចចេកាាមើលឯការនេះ។ផតល់ារណេាំអំពីរបៀបកនងុារប
ត់សៀវៅធមមាមួយ។

ម្រៀនទី ៤ៈ ាររៀបចំ
ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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សរសេរាាងពេលវេាដេលានៅលើឯការសមេប់សិសេស៤"ក"
សិសេសតេូវារសរសេរឈោះខុសៗាាៅកនុងជួរនីមួយៗ។
  

ាលបរិចឆេទ ារសនេសំចូល ារសនេសំចេញ សរុប
ឧ.ថងេអាារទី១៧ខេមីា ទងវើលអ២ មិនាន ទងវើលអ២

ថងេពេហសេបត៍ទី១៩ខេមីា ទងវើលអ១ មិនាន ទងវើលអ៣

គេប់ពេលវេាដេលអនកមកាារៀននិងាក់អវីមួយៅកនុងបេអប់សនេសំរបស់អនកតេូវកត់តេកនុងសៀវៅសនេសំ
របស់អនកឱេយានទៀងាត់។
បេសិនបើាសិសេសខុសាាបេើបេអប់តេមួយកនុងពេលដូចាាពួកគេគួរតេពិគេះាមួយគេូាមុនសិន
(មើលសេចកតីណេាំគេូ)។

បញចប់មររៀន                                                                                                               ៣៥  ាទី

កនុងសាាហ៍កេយយើងនឹងធវើទសេសនកិចចសិកេាៅធាារមួយដើមេបីមើលអវីខលះានកើតឡើងាមួយលុយដេល
មនុសេសផញើកនុងធាារ។ថងេនេះយើងនឹងរៀបចំារធវើទសេសនកិចចសិកេានេះ។អនកាចបងើកតាកេុមដេលានសាជិក
៤ាក់ហើយជេើសាាក់ដើមេបីសរសេរគំនិតនិងចមលើយរួមរបស់អនកពីសាជិកគេប់ៗាា។

ចេកឯការសមេប់សិសេស៤ខៅាន់សិសេសគេប់ាានេះគឺាចរៀបចំពួកគេសមេប់ដំណើរទសេសនកិចចសិកេាៅ
ធាារ។បេហេលាសិសេសាចរៀបចំលិខិតរបស់ពួកគេសមេប់ផញើៅធាារៅកនុងបនទប់កុំពេយូទ័រ?
តមកទៀតអនុញាតឱេយកេុមមួយចំនួនានាាំងៗនូវគំនិតនិងសំណួរដេលាចាន។ៅសាាហ៍កេយពួកគេ
នឹងធវើារសេវជេវចំោះវកនុងអំឡុងពេលទសេសនកិចចសិកេា។

សេចកតីណេាំគេូ 

វនឹងអាារេយណស់បេសិនបើធាារមូលាានសម័គេចិតតបាាញសិសេសពីរបៀបធវើារាររបស់ធាារ។នេះនឹង
ានផលបេោជន៍ដល់ធាារផងដេរ។សិសេសដេលានចំណប់ារមមណ៍ ចំោះារារកនុងបេព័នធធាារ និងារ
លើកទឹកចិតតឱេយពួកគេផញើលុយកនុងធាារគឺានារៈសំាន់សមេប់ធាារ។
 បេសិនបើមិនាចធវើទសេសនកិចចសិកេាៅធាារាន អនកបេហេលាាចរៀបចំដំណើរទសេសនកិចចៅាន់

គេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុមួយ។ វានារៈសំាន់កនុងារបញាក់ៅាន់គេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុា យើងយកចិតតទុក
ាក់ចំោះសេវសនេសំមិនមេនសេវកមចីឬសេវកមមហិរញញវតថុផេសេងៗដេលានផតល់ជូនោះទេ។
ាពិសេសគេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុដូចាវីសិនាាន់អេសុីលីាអេអឹមខេនិងអមេឹតគឺភគចេើនគួរឱេយានចំណប់

ារមមណ៍។
ចុងបញចប់ៅពេលដេលាោនគេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុនិងធាារយើងក៏ាចបេើឯការចេកសិសេស៥ដេលសិសេស

ាចានអំពីារធវើទសេសនកិចចធាារដេលសិសេសដទេានធវើ។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ ការទៅធនាគារ                                                                     ១០  ាទី
សរចកតីផតើម
                                                                                   

ាសេ័យលើចាាយគេូាចរំលឹកសិសេសពីមូលាានចេាប់សុវតថិភពាមដងផលូវខលះ។
ៅពេលដើរឬជិះកង់កុំទនទឹមាាចេើនាងពីរាក់
ៅពេលបត់ឆវេងឬាាំតេូវបេើដេដើមេបីាសញាបាាញទិសៅ

ាមួយាានេះតេូវរំលឹកសិសេសាយើងគឺាភញៀវកនុងធាារដូចនេះយើងមិនាចប៉ះាល់វតថុផេសេងៗោយាោន
ារសុំឬារអនុញាតោះទេ។ផតល់សំណួរ៣ៅាន់សិសេសឆលើយខណៈពេលកំពុងធវើទសេសនកិចចសិកេាៅធាារ។

១.តើារារផេសេងៗកនុងធាារានអវីខលះ?
២.ហេតុអវីានាមនុសេសយកលុយរបស់ពួកគេមកធាារ?
៣.តើអនកានរៀនរបស់ថមីអវីខលះ?

តើអនកាំងអស់ាាានតេៀមសំណួរសមេប់សួរអនកគេប់គេងធាារមកាមួយដេរឬទេ?បេសិនបើានយើងាប់
ផតើមចេញដំណើរ!

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
        សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
  បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)
 រៀបចំបនទប់រៀន៖តុៅអីាារខៀន៘

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
កេាសពណ៌សធំសមេប់ធវើារវយតមលេ
នេារធវើទសេសនកិចចសិកេា

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -កំណត់ពីារារខុសៗាាកនុងធាារ
 -បេប់ពីផលបេោជន៍កនុងារផញើលុយកនុងធាារ

ម្រៀនទី ៥ៈ ារៅធាារ 

      ារសន្សំ និងារចំាយ
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

សកមមភាពសំខាន ់                                                                                                                 ៦០  ាទ ី                                                                                                        
នេះាចាាាងពេលវេានេារធវើទសេសនកិចចសិកេាដេលសិសេសយកមក

រយៈពេល សកមមាព បេានបទ

១០ាទី ាាគមន៍ ណេាំពីមនុសេសៅកនុងធាារណេាំពីគេូនិងសិសេស

១៥ាទី ធាារ អនកគេប់គេងនិយយពីបេវតតិរបស់ធាារនិងាចផតល់ព័ត៌ាន
លមអិតាក់ាក់ពីវ។

១៥ាទី ារារ អនុញាតឱេយអនកគេប់គេងពនេយល់ពីារារកនុងធាារនិង
កិចចារផេសេងៗទៀត។
អនកគេប់គេងាចបេើបរិាារពិតៗ
និងាចបាាញពីសៀវៅគណនីសនេសំគំរូមួយ។

១៥ាទី សំណួរ សិសេសានឱាសសួរសំណួររបស់ពួកគេ។

     គេដូើរជំុវិញ និងធវើឱេយចេាស់ា អនកគេប់គេងយកចិតតទុកាក់លើផលបេោជន៍នេធាារ និងរបៀបដំណើរារ
ធាារ។វក៏ាារលអមេាាងដេរកនុងារបងើកតរូបភពខលះៗដេលាចបេើដើមេបីបាាញកនុងាាក់រៀន។កេយពេលមួយ
មាងសិសេសតេឡប់ៅាន់ាាវិញ។
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

បញចប់មររៀន                                                                                                                   ២០  ាទី

សិសេសធវើារាដេគូពួកគេបេប់ាាៅវិញៅមកពីបទពិោធន៍របស់ពួកគេកនុងធាារ។ពួកគេក៏ឆលើយសំណួរ
ទី១និងទី២ៅកនុងសេចកតីផតើមផងដេរ។សំណួរផេសេងៗដេលពួកគេានសួរក៏ាចឆលើយានដេរ។

ៅលើកេាសធំមួយអនកសរសេរាកេយ"ធាារ"សិសេសតេូវសរសេរយាងោចណស់បញាមួយដេលពួកគេ
រៀនានពីារធវើទសេសនកិចចសិកេារបស់ពួកគេ។បេសិនបើពួកគេមិនានអវីថមីទេពួកគេាចសរសេរអវីដេលពួកគេ
ចូលចិតត។

ពេយួរផាំងកេាសៅលើជញាំង។បេហេលាាចផតិតរូបភពខលះៗហើយបិទវៅលើកេាសោះ។

សរចកតីណរនាំគរូ 

តេូវានទំាក់ទំនងចេាស់ាស់ាមួយារគេប់គេងរបស់ធាារធវើារាត់ចេងអំពី៖

               ពេលវេាៅដល់និងពេលវេាាកចេញ
              តើនរណាចឆលើយនឹងសំណួររបស់សិសេស?
              តើនរណាចពនេយល់ពីរបៀបធវើារាររបស់ធាារនិងាចាំសិសេសដើរមើលាន?

បេសិនបើមិនាចៅធវើទសេសនកិចចសិកេាៅធាារអនកាចបេើឯការសមេប់សិសេស៥កនិង៥ខដើមេបីធវើ
ឱេយដូចារៅទសេសនកិចច។នេះារឿងាាវអំពីកុារមួយចំនួនដេលផតល់ព័ត៌ានអំពីារទសេសារបស់ពួកគេ។
              សិសេសបេហេលាតេូវារយកកង់របស់ពួកគេបេសិនបើធាារៅឆាយ។ពេលវេាធវើដំណើរមិនតេូវ
ានបូកបញចូលកនុងាាងសកមមភពារារទេ។
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិង
       សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.ខោដេពណ៌កេាសទំហំA4ដើមេបីផេាយាណិជជកមមឱេយធាារ
២.ាាសុីនថតវីដេអូដើមេបីថតាណិជជកមមាមទូរទសេសន៍

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -យល់ពីោលារណ៍អតេារបេក់
 -ធវើឱេយានលកខណៈដូចាបេព័នធធាារោយារបងកើតធាារផាល់ខលួនរបស់ពួកគេាមរយៈារសមតេង
 -យល់ានចេាស់និងពនេយល់ពីផលបេោជន៍របស់ធាារ     

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ ធនាគារ                                                                              ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម   
   យើងនឹងរំលឹការធវើទសេសនកិចចសិកេារបស់យើងៅាន់ធាារ។ឱេយសិសេស៥ាក់គូររូបភពាក់ទងនឹងអវីដេល
ពួកគេានរៀនៅលើាារខៀន។ពួកគេានរយៈពេលតេ១០ាទីដើមេបីគូរវ។

   បាាប់ពីោះឱេយសិសេសដទេាយាតើពួកគេានគូរអវី និងឱេយពួកគពនេយល់ពីគំនូររបស់ពួកគេនូវអវីដេលគេាន
គូរ។នេះាចធវើាមួយសិសេសខុសៗាា។

លុកានលុយ៤០០០០រៀលហើយចង់ទុកវៅកនុងធាារ។ធាារឱេយារបេក់៦%។
តើមួយឆាំកេយមកលុកានលុយចំនួនបុ៉ាោន?

ហើយៅពេលដេលអតេារបេក់៧%តើលុកានលុយចំនួនបុ៉ាោន?
ឬពេលលុកផញើ៨០០០០រៀល?តើលុកានលុយចំនួនបុ៉ាោន?

    អតេារបេក់របស់ធាារគឺថេរានន័យាអនកនឹងទទួលានលុយសមេប់ារសនេសំ!អនកសនេសំាន់តេយូរ
អនកទទួលានលុយាន់តេចេើន។ ាអកុសលៅកនុងបេទេសកមពុា កុារមិនាចបើកគណនីសនេសំោយបេើបេស់
ឈោះរបស់ពួកគេទេរហូតដល់ពួកគេានាយុ១៨ឆាំ។តើអនកាចធវើអវីានចំោះបញានេះ?
តើអវីាគុណវិបតតិនិងគុណសមេបតតិកនុងារទុកលុយរបស់អនកកនុងធាារ?

ម្រៀនទី ៦ៈ ធាារ 
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                            ៥០  ាទី

ថងេនេះយើងនឹងបងើកតធាារផាល់ខលួនរបស់យើង។ខញុំនឹងចេកាកេុមតូចៗហើយអនកនឹងអនុវតតារសមតេងតួ
មួយ។អនកាចបេើឯការសមេប់សិសេសទី៦ាជំនួយ។លំាត់ានបីផនេក៖

១.បងើកតារផេាយាណិជជកមមាមទូរទសេសន៍មួយដេលានថេរវេា២ាទីនិយយអំពីមូលហេតុនិង
ារៈសំាន់កនុងារសនេសំលុយកនុងធាារ

២.បងើកតាធាារផាល់ខលនួរួមាំងកិចចារសៀវៅសនេសំកេាសដកបេក់និងមូលបេបានបតេ។

ចេកឯការសមេប់សិសេសទី៦ៅកេមុខុសៗាាដើរជំុវិញនិងពិនិតេយមើលតើកេមុាំងអស់ធវើារាមួយាាោយ
របៀបណ។អវីដេលានារៈសំាន់បំផុតោះគឺពួកគេចេការារាាធវើនិងអនកាំងអស់ាាក៏ចូលរួមផងដេរ។មើល
ពីដំណើរាររបស់វពីរឬបីាទីហើយបើាំាចផ់តល់ដំបូាោនដល់ពួកគេ។

តើអនកណនឹងធវើអវី?
 តើអនកតេូវារអវី?
 តើជំានណដេលអនកតេូវអនុវតត?

ៅពេលដេលកេុមានបញចប់ារបងើកតារផេាយាណិជជកមមាមទូរទសេសន៍របស់ពួកគេពួកគេនឹងបងើកតាធាារ
ផាល់ខលួន។ អនកាចលើកទឹកចិតតពួកគេោយ "ារៅ" ធាាររបស់ពូកគេ ។ ដើរតួាអតិថិជន ហើយៅធាារ
របស់ពួកគេដើមេបីាក់លុយ ឬបើកគណនីមួយ។ បេសិនបើកេមុាចេើនានបញចប់ អនកាចអនុញាតឱេយពួកគេអនុវតត
ោយារៅាន់ធាាររបស់កេុមដទេនេះាចាពេលដ៏សបេាយមួយ។
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បញចប់មររៀន                                                                                                                 ២៥  ាទី

កេុមាំងអស់បាាញពីារផេាយាណិជជកមមាមទូរទសេសន៍របស់ពួកគេ។ាត់ឱេយសិសេសខុសៗាាថតាណិជជកមម
ោះទុក។ ៅពេលបាាប់ពីារផេាយាណិជជកមមបញចប់ សិសេសដទេទះដេសរសើរចំោះសិសេសដេលានធវើារ
បាាញ។

វមិនអីទេបេសិនបើអនកចង់ធវើវមតងទៀតបុ៉នតេមិនឱេយលើសពី២ដងឡើយ។
នេះាចាឱាសលអដើមេបីបំពេញកនុងកេាសវយតមលេារសិកេាសិសេស។

តើកេុមណមួយដេលានបាាញារផេាយាណិជជកមមលអាងគេនិងហេតុអវី?
ពេាយមធវើឱេយានតុលេយភពរវងារពេញចិតត(កំណត់សាាល់វិជជាន)និងមតិោបល់(ដំបូាោន)

សរចកតីណរនាំគរូ

បេសិនបើាចថតារផេាយាណិជជកមមាមទូរទសេសន៍សិសេសាចបេើវដើមេបីឆលុះបញាំងពីាណិជជកមមរបស់ពួក
គេផាល់។ ារលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយគិតពីាាដេរបស់ពួកគេផាល់ និងពីរបៀបកនុងារអភិវឌេឍ និងវយតមលេ គឺា
ឧបករណ៍សំាន់សមេប់ារគិតសុីជមេនិងបងកើតសតិសមេបជញញៈោយខលួនឯង។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ អសុវតថិភាព                                                                             ១០  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                        

សរសេរពីអតេបតូរបេក់រវងដុាារនិងរៀល។ៅថងេទី២២ខេមីាឆាំ២០១១គឺ១ដុាារ=៤០០០រៀល។

        លេបេងកំានតនេះានបំណងចង់ឱេយអនុវតតអតេបតូរបេក់រវងដុាារ និងរៀល។គេូនិយយពីចំនួនបេក់រៀល
ហើយសិសេសតេូវបតូរៅាដុាារ។ ៅពេលដេលពួកគេដឹងា វានចំនួនបុ៉ាោន ពួកគេតេូវបងើកតាកេុមបាាញនូវ
ចំនួនោះ។
         ឧាហរណ៍ ៖និយយ៖១២០០០រៀលោះវតេូវា៣ដុាារ។សិសេសតេូវបងើកតាកេុមដេលានសាជិក
ចំនួន៣ាក់។៤០០០០រៀលគឺ១០ដុាារហើយតេូវាំាាបងកើតាកេុមដូចមុន។បេសិនបើអនកចង់អនកធវើឱេយពិាក
ាងនេះបនតិចោយារបញាេសមកវិញនិងឱេយសិសេសចងអុលបាាញមេមដេៅលើោយមេមមួយសមើ១០០០រៀល។
       ឧាហរណ៍៖២ដុាារ=៨មេមដេពីពេះវានចំនួន៨០០០រៀល។៥ដុាារ=២០មេមដេដូចនេះពួកគេតេូវ
ធវើារាមួយាា។

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
        សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
  បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.ខោដេពណ៌
២.កេាសស
៣.ឯការសមេប់សិសេសទី៧-ករណីសិកេា

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -យល់ភពខុសាារវងលុយដុាារនិងលុយរៀល
 -គណាចំនួនលុយពីរៀលៅដុាារនិងពីដុាារមកលុយរៀល
 -បេើបេស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីគុណវិបតតិនិងគុណសមេបតតិរបស់វិធីាសេតសនេសំផេសេងៗកនុងាានភព
ាក់សតេងខុសៗាាាមរយៈករណីសិកេា

ម្រៀនទី ៧ៈ អសុវតថិាព 
ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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សកមមភាពសំខាន់                                                                                                            ៥០  ាទី

ៅកនុងបេទេសកមពុាានមធេាាយខុសាាៗាចេើនដើមេបីសនេសំ។ យើងនឹងកេឡេកមើលជមេើសាំងអស់
ោះ។ ដំបូង ខញុំនឹងផតល់ករណីសិកេាខលីមួយៅាន់កេុមនីមួយៗដេលានសាជិក៥ាក់កនុងមួយកេុម។ អនកតេូវាន
ករណីសិកេានិងសវេងរកគុណបេោជន៍គុណវិបតតិនិងដំបូាោនសមេប់មនុសេសកនុងករណីសិកេា។
ចេកឯការសមេប់សិសេសទី៧ៅាន់កេមុនីមួយៗដេលានសាជិក៥ាក់កនងុមួយកេមុ។ខណៈពេលដេល
សិសេសកំពុងធវើារលើករណីសិកេារបស់ពួកគេ  អនកាចសួរសិសេសខលះអំពី សៀវៅសនេសំរបស់ពួកគេ។ តើពួកគេសនេសំ
ានបុ៉ាោនហើយ?

តើពួកគេានកត់វទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេដេរឬទេ?
ៅលើាារខៀនអនករៀបចំាាងដើមេបីបេៀបធៀបករណីសិកេាខុសៗាា។កុំាន់បំពេញវទុកឱេយសិសេសផតល់ចមលើយ បុ៉នតេ
បេសិនបើាំាច់បំពេញាាងរបស់ពួកគេាមួយឧាហរណ៍ាងកេម។

ឈោះ ណរិទធ ភិន សេីយា សុា ចិាា
គុណបេោជន៍ ារសនេសំាច

មើលឃើញ
   ចិញចឹមោ

កនលេងាក់ាំង មិនាំាច់ធវើ
វោយខលួនឯង

គេឹះាានមីកេូ
ហិរញញវតថុាន
បទបញា

បេក់ចំណេញ
ខពស់

ពនេយល់៖បាាប់ពីរបបខមេរកេហមបេព័នធធាារតេវូានបំផាញពីពេះខមេរកេហមមិនចង់ឱេយមនុសេសានឯកជនកមម
សិទធិផាល់ខលួន។ ចំោះជនបរទេសមួយចំនួនមកបេទេសកមពុាាមរយៈអងគារសហបេាាតិ ពួកគេានបេើបេស់
លុយដុាារាចេើន ហើយលុយដុាារតេូវានទទួលាាល់ផងដេរ។ ៅតំបន់ខលះជិតពេំដេនបេទេសថេ អនកាចបេើ
លុយាត។
         និយយាមួយសិសេសអំពីារវិវឌេឍន៍នេារសនេសំរបស់ពួកគេ។តើនរណសបេាយចិតតាមួយារសនេសំាពេល
បចចុបេបនន?តើនរណចង់សនេសំបនថេមទៀត?តើអនកាចធវើវានោយរបៀបណ?

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

បញចប់មររៀន                                                                                                               ៣០  ាទី
ាលពីសាាហ៍មុនយើងានអនុវតតារបងកើតាធាារមួយ។ថងេនេះ ធាាររបស់យើងតេូវានបងើកត បុ៉នតេ

យើងតេូវារាក់ាញអតិថិជន។ អនកនឹងបងកើតារផេាយាណិជជកមមអំពីអតថបេោជន៍នេារសនេសំ។ បុ៉នតេកុំផាតតេ
លើារសនេសំលុយគិតអំពីរបស់ផេសេងៗដេលយើងានសិកេាៅមេរៀនមុនៗរួចមកហើយ។អនុសេាវរីយ៍សកមមភពលអៗ
(ដូចាារដុសធមេញ ារជួយមនុសេសាស់) ារជួយថេរកេាបរិាាន ...។ល។) ារផេាយាណិជជកមមនេះគឺសមេប់
ធាាររបស់អនក។ ដូចនេះ អនកតេូវារផតល់ារាំទេៅលើារៈសំាន់ កនុងារសនេសំរបស់របរ និងបេើបេស់ឱេយ
ចំទិសៅ។
ពិារណអំពី៖
-ឃាលើទឹកចិតតកនុងារសនេសំដេលាយសេួលាំ
-ឈោះនិងទីាំងលអសមេប់ធាាររបស់អនក
-របៀបធវើឱេយផាំងរូបភពានភពាក់ាញ

អនកក៏ាចយកផាងំរូបភពៅផទះដើមេបីបញចប់វ។ៅពេលកេយយើងនឹងបាាញផាងំរូបភពាំងអស់។

សរចកតីណរនាំគរូ  

ៅកនុងវេបាយ http://www.artofangkor.com/ccc/ ានរូបភពាចេើនអំពីលុយរៀល បចចុបេបនន និងលុយពីជំាន់
មុន។

គុណវិបតតិ បើោាប់ារ
សនេសំាត់បង់។
ោាចតេូវ
គេលួច

ាយសេួលលួច
ាោនារបេក់

ឪពុកាាយាច
តេូវានគេបនលំ

អនកមិនាច
បេៀបធៀប
ល័កខខ័ណឌ
ផេសេងៗទៀត

មេតុងទីនមិន
ាចទុកចិតតាន
រហូតទេ

ដំបូាោន លុះតេតេអនក
ចេះពីរបៀប
ថេរកេាោ

យកវៅ
ធាារទីោះ
វានសុវតថិភព

ៅាមួយាា
ដូចនេះអនកដឹងពី
របៀបធវើវ
ៅពេលកេយ

ទូរស័ពទឬៅ
គេឹះាានមីកេូ
ហិរញញវតថុផេសេង
ទៀត

ជេើសរីសអនក
ជិតសនិទធណ
ាាក់មក
យមលុយ

      

   ដឹកាំារពិភកេាមួយអំពីមធេាយាយសនេសំផេសេងៗ។ វាោនមធេាាយណ "លអបំផុត" ោះទេ បុ៉នតេអនកចង់
លើកទឹកចិតតពួកគេឱេយចេះគិតឬរិះរករបៀបសនេសំលុយាមរបៀបដេលខលួនគិតាបេសើរ។
ចុងបញចប់វានមធេាាយ"ានសុវតថិភពបំផុត"ោះគឺសនេសំកនុងធាារ។ដូចនេះអនកតេូវសួរធាារ
ខុសៗាាដើមេបីមើលាតើធាារមួយណានអតេារបេក់ខពស់ាងគេបំផុតនិងលកខខណឌលអាងគេបំផុត។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
        សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
  បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)
 រៀបចំបនទប់រៀន៖តុៅអីាារខៀន៘

 សាារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
ឯការសមេប់សិសេសទី៨

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បងកើតារសទង់មតិាមួយសំណួរបិទនិងសំណួរបើកអំពីទាាប់កនុងារសនេសំនិងចំណយ
 -រៀបចំកមេងសំណួរមួយោយបងកើតតំបន់សេវជេវ     

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ សងករត                                                                                     ១០  ាទី
សរចកតីផតើម    
                                                                                

        យើងនឹងលេងលេបេងកំានតាមួយលេខ។ខញុំានសនេសំរបស់ាចេើនហើយខញុំនឹងៅាលេខ។ពេលអនកឮ
ពីចំនួនលេខោះ អនកតេូវបញចូលាាាកេុម និងបងើកតាលេខោះោយ ាន់ដេាា។ ឧាហរណ៍ ៖ ខញុំានសនេសំ
អនុសេាវរីយ៍លអចំនួន៧។សិសេសតេូវបងើកតាលេខ៧យាងធំមួយ។បេងចេកសិសេសាកេុមដេលានាា១០ាក់បើ
មិនដូចាះទេកេុមនឹងានទំហំធំពេក។

ខញុំានសនេសំោ៣កេាល-ខញុំានសនេសំសកមមភពលអ៩ដង-ខញុំានសនេសំសមលៀកបំាក់ាាត៤កំបលេ-ខញុំានសនេសំ
កំបុ៉ងចំនួន៨ទុកសមេប់រំាយធវើមតងទៀត។

ម្រៀនទី ៨ៈ សងក្ត 

      ារសន្សំ និងារចំាយ
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សកមមភាពសំខាន់             ៦០  ាទី

ៅកនុងសាាហ៍នេះ យើងនឹងធវើារអងកេតមួយ។ សមេប់មូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ យើងចង់ដឹង ពីទាាប់កនុងារ
សនេសំនិងារចំណយនិងចំណេះដឹងពីសិសេសហើយយើងតេូវារអនកអងកេតដ៏លអដូចាពួកអនកាំងអស់ាាដើមេបីធវើារ
ពិនិតេយពិច័យ។ ៅពេលដេលអនកចង់បេមូលព័ត៌ានពីកេុមមួយ អនកតេូវារសួរមនុសេសឱេយានចេើនាក់ ឬពីរាក់។
ានវិន័យមូលាានខលះ។
សរសេរពីវិន័យមូលាាននិងឧាហរណ៍ៅលើាារខៀន
               ពនេយល់តើារសទង់មតិនិយយអំពីអវី
               កុំធវើវយូរពេក
               បេើបេភេទសំណួរខុសៗាា(សំណួរបិទនិងសំណួរបើក)

ឧាហរណ៍ពីសំណួរបើក៖
-តើអនកាចបេប់ពីរបស់មួយចំនួនដេលអនកសនេសំានដេរឬទេ?
-ហេតុអវីអនកសនេសំវ?
-តើអនកណខលះកនុងគេួាររបស់អនកដេលធវើារសនេសំអវីមួយ?

ឧាហរណ៍ពីសំណួរបិទ៖
-តើអនកបេើលុយទិញសករគេប់បុ៉ាោនដង?
oចេើនាង៥ដងកនុងមួយសាាហ៍
oចោាះ២និង៥ដងកនុងមួយសាាហ៍
oតិចាង២ដងកនុងមួយសាាហ៍
oមិនដេលោះ

បងកើតសំណួរដេលាប់ផតើមោយាកេយពេលណហេតុអវីឯណអវខីលះនិងដូចមតេច។សរសេរសំណួរមួយដេល
ាប់ផតើមោយាកេយពេលណហេតុអវីឯណអវីខលះកនុងសៀវៅសរសេររបស់អនក។
តើនរណាចឱេយឧាហរណ៍សំណួរាក់ទងនឹងបេានបទារសនេសំនិងារចំណយដេលាប់ផតើមោយាកេយ
ពេលណ?តើនរណាចឱេយឧាហរណ៍មួយអំពីសំណួរបិទ?
អនកាចបងកើតាកេមុដេលានសាជិក៤ាក់និងគិតអំពីសំណួរដេលចង់បងកើត។បេើឯការសមេប់សិសេសទី៨
ាារណេាំហើយឆលើយនូវសំណួរាំងអស់មុនពេលអនកបងកើតកមេងសំណួរ។បេសិនាអនកានបញចប់នូវសំណួរាំង
ាយអនកាចាកលេបងអនុវតតាមួយសិសេសកនងុាាក់នេះ។
បេសិនបើាចអនកាចបេប់សិសេសឱេយបេើបនទប់កុំពេយូទ័រដើមេបីសរសេរនូវកមេងសំណួររបស់ពួកគេមួយចេាប់ឱេយ
ានតេឹមតេូវ។
តើនរណដេលដឹងរួចហើយាាាក់មួយណដេលខលួនតេូវធវើារអងកេត?
សរសេរនូវាាក់ដូចនេះវនឹងមិនតេួតាា
ឱេយឯការសមេប់សិសេសទី៨ៅាន់សិសេសដើរជុំវិញដើមេបីឆលើយសំណួរ។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

បញចប់មររៀន                                                                                                                 ២០  ាទី

        ឱេយសិសេសមួយចំនួនបេប់ពីសំណួររបស់ពួកគេៅាន់កេុមផេសេងទៀត។វាារបេសើរបើៅសិសេសដេលអនក
ានសងកេត និងអនកដេលានបងកើតនូវសំណួរលអ ាគំរូដល់កេុមដទេ។ ៅសាាហ៍កេយ អនកនឹងបេតិបតតិកមេង
សំណួររបស់អនក។មនុសេសាំងអស់កនុងកេុមតេូវតេចូលរួមបុ៉នតេអនកាចចេកកិចចារាា។អនកតេូវារមនុសេសតេាាក់ឬពីរ
ាក់បុ៉ោោះ សមេប់ារសាាសន៍នីមួយៗ ដូចនេះអនកាចបេងចេកាាក់ដេលអនកចង់អងកេតាពីរ ឬបីកេុមតូចៗ។
មេរៀនបាាប់យើងនឹងពិនិតេយមើលាតើដំណើរារនេារសទង់មតិបេពេឹតតៅយាងដូចមតេចនិងអវីដេលយើងរៀនានពី
លទធផលរបស់យើង។

បេសិនាអនកៅសល់ពេលអនកាចលេងលេបេងកំានត"សនេសំអវី?"ពីមេរៀនទី៣។អនុញាតឱេយសិសេសបេប់អំពី
អវីដេលពួកគេចង់សនេសំ។

ាឡើងវិញពួកគេតេវូតេបញចប់ារសទង់មតិរបស់ពួកគេឱេយានមុនសាាហ៍កេយ។សាាហ៍កេយ
យើងនឹងវិភគអំពីលទធផលរបស់យើង។

សរចកតីណរនាំគរូ 

ធវើារតេួតពិនិតេយកេុមខុសៗាា។សមេប់ារអងកេតដេលលអវានារៈសំាន់ដេលពួកគេាតតេាងពីារសទង់
មើលមតិរបស់ពួកគេ។កេុមនីមួយៗតេូវសាាសកមេិតាាក់ផេសេងៗាា។ដូចនេះវបេហេលាានារបេោជន៍ដើមេបី
សរសេរបញជីមួយនេកេុមាំងអស់និងាាងពេលវេានេកំរិតាាក់ណមួយដេលពួកគេចង់សាាស។

អំឡុងពេលដេលានារបេជុំទូៅាមួយោកាយកនិង/ឬាមួយគេូអនកបេហេលាតេូវារសួរពួកគេាតើ
ពួកគេយល់សេបាមួយារសាាសដេរឬទេ។ បញានេះ គេូៗតេូវតេដឹង។ នេះក៏ាវេាដ៏លអដើមេបីសួរពួកគេ ាតើ
សិសេសាចបាាញពីសេចកតីសននិាានចុងកេយរបស់ពួកគេៅាន់កមេិតាាក់នេះដេរឬទេ។ាលវិភគនេារបាាញ
នេះនឹងតេូវធវើៅពេលកេយ។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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      ារសន្សំ និងារចំាយ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
       សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.កេាសធំឬតូចៗដេលបិទាប់ាមួយាា។សិសេសាចបេើវសមេប់ធវើបទបាាញ
២.ឯការសមេប់សិសេស៩ខាមួយគមេងារារសមេប់ារធវើបទបាាញ
៣.ឯការសមេប់សិសេស១០សមេប់គេបូនទកុាាក់ដេលសិសេសនឹងបាាញពីលទធផលរបស់ពួកគេ

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បាាញពីលទធផលរបស់ពួកគេកនុងលកខណៈដេលាចមើលឃើញាមរយៈាាងឬកេប
 -វិភគលទធផលរបស់ពួកគេៅលើចកខុវិស័យរួមភពដូចាានិងខុសាា
 -ធវើបទបាាញលទធផលចុងកេយៅាន់ាាក់ដទេ

ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ បទបងហាញ                                                                                    ១០  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                             

យើងានសនេសំលុយ និងៅផេារ។យើងទិញអវីដេលយើងាចបេើ ឬលេងាន។ ខញុំនឹងបាាញ អនកពីអវីដេលខញុំ
ចង់ទិញ បុ៉នតេខញុំនឹងបាាញវកនុងលកខណៈយឺតៗ។បេសិនបើអនកដឹងាោះាអវីអនកាចលើកដេហើយឆលើយបេប់ខញុំ។
ចូរបេយ័តន
អនកាចាយានតេមួយដងបុ៉ោោះ។

សមតេងាលេងាល់ាត់។អនកានទិញសេបេកជើងសមេប់លេងាល់ាត់ថមីមួយគូ។ធវើចលាយឺតៗ។
ឥឡូវខញុំនឹងជេើសរីសសិសេស៥ាក់ដេលាចបាាញខញុំនូវអវីមួយដេលគេានទិញកនុងចលាយឺតៗ។បេសិនបើ
អនកដឹងាពួកគេទិញអវី លើកដេហើយឆលើយ។ បេសិនបើអនកឆលើយតេឹមតេូវ អនកាចបតូរាមួយនឹងបុគគល ដេលអនកាន
ាយហើយឡើងមកបាាញយើងពីអវីដេលអនកានទិញវិញមតង។

ម្រៀនទ ៩ៈ បទបងាញ 

-39-



សកមមភាពសំខាន់                                                                                                                    ៦០  ាទី
ថងេនេះ យើងនឹងមើលារសទង់មតិរបស់យើង ពេមាំងសវេងរករបៀបធវើបទបាាញពីលទធផល របស់ពួកយើង។

បុ៉នតេមុននឹងធវើារនេះយើងតេូវារវិភគទិននន័យរបស់យើង។
តើអនកណដឹងា"ារធវើវិភគ"ាអវី?
ារវិភគគឺាារាននូវព័ត៌ានាំងអស់និងពិនិតេយមើលាតើអនកាចបងកើតសេចកតសីននាិានអវីខលះ។មុនពេល

យើងមើលចមលើយរបស់យើង យើងតេូវារបេមូលព័ត៌ានាំងអស់ចូលាា ដូចនេះវានភពចេាស់ាស់សមេប់អនក
គេប់ៗាា។ ានមធេាាយខុសាាកនងុារធវើវ (មើលសេចកតី ណេាំគេ)ួ។ ោះបីាយាងណក៏ោយ អនកតេវូធវើា
សេចកតសីរុបចេាស់ាស់។

បាាញឧាហរណ៍ពីកនុងឯការសមេប់សិសេស៩កៅលើាារខៀន។
ពនេយល់ពីភពខុសបលេកាានិងសួរសិសេសអំពីកេប។
តើអនកឃើញាានកុារីបុ៉ាោនាក់ដេលានសនេសំលុយកនុងមួយខេ?
ភគចេើននេកុាាតើពួកគេទុកលុយៅឯណ?(ាាង២)
តើសិសេសាចសនេសំអវីានចេើនាងគេ?និងអវីានតិចាងគេ?(ាាង៣)

តើានមនុសេសបុ៉ាោនាក់ដេលគិតាារសនេសំមិនានារសំាន់?(ាាង៤)
វានភពាយសេួលកនុងារបេើាាងឬកេបាមួយសំណួរដេលានជមេើសចេើន។អនកាចបេងចេកា
កុាានិងកុារីឬាមាយុខុសៗាា។
សំណួរបើកានភពពិាកកនុងារបាាញ។អនកាចជេើសរីសសរសេរចមលើយាំងអស់និងពិនិតេយមើលា
ចមលើយមួយណដេលដូចាាតិចឬចេើន។
អនកាចបេើឯការសមេប់សិសេស៩ខាមួយចមលើយនេះ។វផតល់នូវដំបូាោនអំពីជំានដេលអនកាចធវើាន។
ៅចុងបញចប់ពេលអនកាប់ផតើមអនុវតតនូវារបាាញរបស់អនកវានាររៀបាប់អំពីបញាសំាន់មួយចំនួន។
         អនកគេប់ាាតេូវតេចូលរួមកនុងារធវើបទបាាញដូចនេះតើនរណដេលនឹងនិយយាកេយាអំពអីីវ?
         អនកតេូវបេើមធេាាយខុសៗាាដើមេបីបាាញនិយយបុ៉នតេក៏ាចបាាញរបស់អីវមួយឬសួរសំណួរមួយចំនួន
ផងដេរ។ចូរចងាំ៖អនកបងេៀនយើងដូចនេះបាាញាអនកគឺាគេូ។ឈរតេង់និយយាាំងៗផាស់បតូរនិងបេើ
ភាាយវិារមើលមនុសេសឱេយចំភនេក។

អនកចូលរួមនិយយបាាញសួរភាាយវិារ
ចេកឯការសមេប់សិសេស៩ខៅឱេយសិសេសពួកគេនឹង
ាប់ផតើមធវើារសងកេត។នេះាឱាសលអកនុងារបំពេញាាង
វយតមលេសិសេស។
យើងានរយៈពេល៦០ាទីដើមេបីរៀបចំបាាប់ពីនេះខញុំ
នឹងសនើសុំមួយកេុមឬពីរកេុមមកបាាញនិងពនេយល់ពីបទបាាញ
របស់ពួកគេ។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

   បញចប់មររៀន                                                                                                                 ២០  ាទី
តើានកេុមណមួយស័មគេចិតតាប់ផតើមឡើងមកធវើារបាាញទេ?

ចំណំ៖វមិនាំាច់ដេលសិសេសតេូវបាាញឱេយរួចាល់បុ៉នតេវាចានបេោជន៍សមេប់កេុមដទេដេលាន
មើលឃើញឧាហរណ៍នេារធវើារបាាញ។
កនុងសាាហ៍កេយខញុំនឹងសួរគេូដទេទៀតាតើអនកាចធវើបទបាាញកនុងាាក់ដេលអនកានអងកេត។នេះាន
ន័យាអនកៅាាក់ដទេពេមាំងបេប់ពួកគេអំពីារសេវជេវ។
         វានារៈសំាន់ណស់ដេលអនកចេករំលេកចំណេះដឹងរបស់អនកអំពីារសនេសំ និងារចំណយាមួយសិសេស
ដទេទៀត ដូចនេះយើងាំងអស់ាាាចទទួលានផលបេោជន៍ និង ដឹងអំពីមូលហេតុដេលយើងតេូវសនេសំ និងរបៀប
សនេសំដេលានបេសិទធភព។
       

សរចកតីណរនាំគរូ 

វាចានារពិាកកនុងារបាាញលទធផលកនុងកេបដូចនេះ៖

សិសេសដេលចេះកុំពេយូទ័រាចធវើាាងនេះៅកនុងបនទប់កុំពេយូទ័របុ៉នតេបេសិនបើអនកមិនចេាស់អំពីវអនកគួរតេជេើស
រីសយករបៀបបកសេយាារ"សរសេរ"ដូចាាងាងកេម៖

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

កុារើ កុារើ ..................

សំណួរទី១ ១៣ ១៤

សំណួរទី២

ោយហេតុាានកេុមាចេើនកេុមាំងអស់មិនាចបាាញលទធផលរបស់ពួកគេកនុងាាក់នេះ។វនឹងលអបេសិន
បើពួកគេាចបាាញវៅកេុមដេលពួកគេានអងកេត។ និយយាមួយោកាយកាាអំពីបញានេះ។ កនុងអំឡុង
ពេលសាាហ៍កេយ មុនពេលមេរៀនទី ១០ សិសេសាំងអស់តេូវតេបាាញពីលទធផលរបស់ពួកគេៅាន់កមេិតាាក់
ខុសៗាា។នេះនឹងចំណយតេរយៈពេល១០ាទីសមេប់ារបាាញនីមួយៗដូចនេះវនឹងមិនពិាកកនុងាររៀបចមលើយ។
ារបាាញកនុងកេុមដទេាចាក់ពិនទុោយគេូដេលានឯការសមេប់សិសេសទី១០។នេះគឺាាកេយាត់ដេលា
ក់ទងនឹងាាងវយតមលេារសិកេារបស់សិសេស។
oនិយយចេាស់ាស់---ទំាក់ទំនង

oានភាាយវិារវិជជាន---ឥរិយបថវិជជាន
oបាាញទំនុកចិតត---ទុកចិតតខលួនឯង/ជឿាក់ខលួនឯង
oបាាញចំណេះដឹង---ារោះសេយបញា

ឧាហរណ៍ទី ១៖លុយដុាារានាយនិងសនេសំកនុងមួយខេ

ឧាហរណ៍ទី ២ ៖តើអនកសនេសំលុយរបស់អនកៅឯណ?
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    ារសន្សំ  និងារចំាយារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

ឧាហរណ៍ទី ៣៖តើអនកសនេសំអវី?

ឧាហរណ៍ទី ៤ ៖ហេតុអវីានាអនកគិតាវានារៈសំាន់កនុងារសនេសំ?

ចមលើយ ាក់
ដើមេបីទិញអវីដេលលអនិងានតមលេ ៥
ដើមេបីានលុយៅពេលានអវីកើតឡើងាយាេហតុ ៤
ដើមេបីជួយគេួាររបស់ខញុំៅពេលតេូវារលុយ ២
ដើមេបីរៀនអំពីវដូចនេះខញុំាចបេើវៅពេលកេយ ១

ខញុំមិនដឹង ៤

វមិនសូវានារៈសំាន់ ២
ផេសេងៗ ៣
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 រយៈពេេលបងេៀន៖១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាន
      សំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។
បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើលព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
១.ថតចមលងវិញាបនប័តេារសនេសំសមេប់សិសេសគេប់ាា

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -វយតមលេយុទធវិធីសនេសំរបស់ពួកគេៅលើចំណុចាាំងនិងខេាយ
 -បាាញចំណេះដឹងនិងបំណិនរបស់ពួកគេោយបំពេញាាងវយតមលេ
 -ានទំនុកចិតតោយារសរសើរនិងវិញាបនប័តេចុងកេយដេលពួកគេានទទួល

ចំណងជើងមររៀនទី ១០                                                                                                 ១០  ាទី
សរចកតីផតើម   

ឱេយសិសេសាំងអស់ៅកនុងរងវង់មួយនិងបេប់ពួកគេឱេយឈរជិតាាបំផុត។ជេើសរីសអនកសម័គេចិតតាាក់ដេល
ៅកណាលរងវង់។
យើងកំពុងលេងលេបេងកំានតមួយដេលលុយតេូវានគេលួចាត់។ខញុំឱេយវៅនរណាាក់កនុងរងវង់។គេនឹងទុក
វៅាងកេយខនង ហើងនឹងហុចវៅអនកដេលៅជិតាា ាងឆវេង ឬាងាាំ។ មនុសេសដេលៅកណាល គឺា
បូ៉លីសហើយតេូវសងកេតឱេយានលអដើមេបីដឹងាលុយៅកនលេងណ។ មួយសនទុះកេយមកខញុំនឹងនិយយា "ឈប់"
ហើយបូ៉លីសតេូវសវេងរកមនុសេសដេលានលុយោះ។ពួកគេានឱាសតេមតងគត់។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                         ៦០  ាទី
ថងេនេះយើងនឹងបញចប់មូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ។យើងានរៀននូវអីវៗាចេើនហើយខញុំនឹងឱេយអនកនូវលំាត់តូច

មួយដើមេបីបញាក់ចំោះខលួនអនក។បុ៉នតេដំបូងវាឱាសដើមេបីមើលចំនួនដេលយើងសនេសំាន។អនកគេប់ាាគួរតេយក
សៀវៅសនេសំេចញមក។

ម្រៀនទី ១០ៈ ារសន្សំ 
ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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    ារសន្សំ  និងារចំាយ

បញចប់មររៀន                                                                                                                ២០  ាទី

ៃថងនេះគឺាមេរៀនចុងកេយអំពីារសនេសំនិងារចំណយហើយខញុំគិតាអនកានធវើយាងលអ។យើងានរៀន
នូវអីវៗាចេើននិងធវើសកមមភពផេសេងៗ។
ខញុសូំមផតល់ដំបូាោនដល់អនកឱេយរកេាារសនេសំសាារៈសំាន់ៗសមេប់ថងេដេលានភលៀងាាងំ។អនុសេាវរីយ៍លុយ
ារបេពេឹតតលអនិងរបស់ផេសេងៗ។ហើយបេសិនាអនកាាចភលេចវសូមបេើសៀវៅសនេសំ។វនឹងជួយអនកឱេយាំនិងធវើឱេយ
ជីវិតរបស់អនករីកចមេើន។
សិសេសគេប់ាាកនុងាាក់នេះនឹងទទួលវិញាបនប័តេសមេប់អវីដេលពួកគេានធវើនិងានរៀន។ខញុំានមទនភព
ណស់ចំោះអនកាំងអស់ាា។

ចេកវិញាបនប័តេដល់សិសេសនីមួយៗហើយឱេយសិសេសាំងអស់ទះដេអបអរាទរ។បេសិនាៅសល់មាងអនក
ាចលេងលេបេងកំានតមួយៅកនុងសៀវៅនេះ។បេហេលាសិសេសាចជេើសរីសនិងពនេយល់។

ឱេយសិសេសឈរាពីរជួរបេរមុខរកាា
អនកាល់ាាតេូវបេប់មនុសេសដេលៅពីមុខអនកអំពីអវីដេលអនក

ានសនេសំនិងរបៀបអនកធវើវ។
ឆលើយសំណួរាំង៣នេះដេលានៅលើាារខៀន
 ១.តើអវីដេលដំណើរារលអកនុងារសនេសំនិងអវីដេលអនក
 ាចធវើឱេយលអបេសើរឡើង?
 ២.តើអនកនឹងធវើអវីាមួយារសនេសំរបស់អនក?
 ៣.តើរបស់អវីបាាប់ទៀតដេលអនកនឹងសនេសំ?

បាាប់ពី៣០វិាទីជួរមួយនឹងផាស់បតូរា២កនលេង។នេះានន័យាពួកគេនឹងឈរទល់មុខមនុសេសខុសៗាា។
ពួកគេតេវូបេប់ចមលើយរបស់ពួកគេមតងទៀតនិងាាប់ចមលើយពីមនុសេសដទេ។

តើអនកគិតានរណធវើានលអកនុងារសនេសំ?ហេតុអវី?
អនុញាតឱេយសិសេសសរសើរសិសេសដទេោយឱេយពួកគេឆលើយសំណួរនេះបាាប់ពីលេបេងកំានត។
ឱេយសិសេសអងគុយៅាមតុរបស់ពួកគេនិងបាាញារវយតមលេសិសេសដល់ពួកគេ។
កនុងកេាសវយតមលេនេះអនកនឹងឃើញសំណួរាចេើនអំពីបេានបទដេលអនកានរៀន។ពេាយមឆលើយសំណួរ
កនុងលកខណៈាយសេួលយល់ាមតេាចធវើាន។

ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

សរចកតីណរនាំគរូ 

វានារៈសំាន់ដើមេបីផតល់ទំនុកចិតតដល់សិសេសចំោះាាដេរបស់ពួកគេ។អនុញាតឱេយ
សិសេសសរសើរាាៅវិញៅមកដេលវគឺាឧបករណ៍ដ៏លអមួយសមេប់បញានេះ។

ារវយតមលេសិសេស
សាជិកាាក់ៗកនុងកេុមទទួលានពិនទុចំនួនមួយចំោះារបាាញនេះ។

គេូាចជេើសរីសជមេើស៣។
 = តេូវារបំប៉នបនថេម
 = មធេយម
 = លអ

ឈោះរបស់សិសេស មតិោបល់របស់គេូ
និយយចេាស់ាស់
ានភាាយវិារវិជជាន
ឈរតេង់ភនេកមើលៅាន់សិសេសគេប់ាា
បាាញទំនុកចិតត
បាាញចំណេះដឹងអំពីផនេករបស់ខលួន

ឈោះរបស់សិសេស មតិោបល់របស់គេូ
និយយចេាស់ាស់
ានភាាយវិារវិជជាន
ឈរតេង់ភនេកមើលៅាន់សិសេសគេប់ាា
បាាញទំនុកចិតត
បាាញចំណេះដឹងអំពីផនេករបស់ខលួន

ឈោះរបស់សិសេស មតិោបល់របស់គេូ
និយយចេាស់ាស់
ានភាាយវិារវិជជាន
ឈរតេង់ភនេកមើលៅាន់សិសេសគេប់ាា
បាាញទំនុកចិតត
បាាញចំណេះដឹងអំពីផនេករបស់ខលួន
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ារសន្សំ និងារចំាយ       ារសន្សំ និងារចំាយ

ឈោះរបស់សិសេស មតិោបល់របស់គេូ
និយយចេាស់ាស់
ានភាាយវិារវិជជាន
ឈរតេង់ភនេកមើលៅាន់សិសេសគេប់ាា
បាាញទំនុកចិតត
បាាញចំណេះដឹងអំពីផនេករបស់ខលួន

ឈោះរបស់សិសេស មតិោបល់របស់គេូ
និយយចេាស់ាស់
ានភាាយវិារវិជជាន
ឈរតេង់ភនេកមើលៅាន់សិសេសគេប់ាា
បាាញទំនុកចិតត
បាាញចំណេះដឹងអំពីផនេករបស់ខលួន
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ការវាយតមលរ "ការសនរសំ និង ការចំណាយ"

១.តើអនកាចរកេាទុកសៀវៅសនេសំានដេរឬទេ?ពិនិតេយមើលាតើសៀវៅសនេសំផាល់ខលួនរបស់អនកពេញឬទេ
ហើយបេគល់វៅគេូបាាប់ពីលំាត់នេះ។
២.តើអវីាភពខុសាារវងតមេូវារនិងចំណង់?
៣.ចូរឱេយឧាហរណ៍៣អំពីតមេូវារនិង៣ទៀតអំពីចំណង់។
៤.ហេតុអវីានាវានារៈសំាន់កនុងារានអនុសេាវរីយ៍សបេាយៗ?
៥.តើ"ារសនេសំសមេប់ថងេភលៀងាាក់ាាំង"ានន័យយាងដូចមតេច?
៦.តើអនកាចគូរទំព័រដំបូងនេសៀវៅសនេសំរបស់អនក?តើាាងណខលះដេលអនកគួរាននិងតើអនកៅវា
យាងដូចមតេច?
៧.បេសិនបើខញុំទុកលុយ២០ដុាារៅធាារហើយពួកគេឱេយអតេារបេក់ខញុំ៥%។កនុងមួយឆាំខញុំានដុាារ
ដុាារបុ៉ាោន?តើខញុំានលុយបុ៉ាោនៅមួយឆាំកេយ?ចូរពនេយល់ពីារគណាររបស់អនក។
៨.ចូរឱេយឧាហរណ៍១អំពីគុណវិបតតិនិង១អំពីគុណបេោជន៍របស់ារសនេសំរបស់ានតមលេរបស់អនកៅកនលេង
សាាត់និងៅធាារ។
៩.ចូរបងកើតាសំណួរដេលាប់ផតើមោយាកេយហេតុអវីពេលណអវីៅឯណនរណអំពីារពិតដេលមនុសេស
បេើបេស់លុយដុាារនិងរៀលកនុងបេទេសកមពុា។សំណួរមួយផតើមោយាកេយាំងអស់នេះ។
១០.តើបញាសំាន់អវីដេលអនកានរៀនកនុងមូ៉ឌុលនេះនិងបេើបេស់វកនុងជីវិតបេាំថងេរបស់អនក?
ពនេយល់ពីមូលហេតុ។

ចមលើយរបស់តារាងវាយតមលរសិសរស
  

១. ពិនិតេយសៀវៅសនេសំ។តើសិសេសានបំពេញកនុងារសនេសំរបស់ពួកគេកនុងាាងតេឹមតេូវឬទេ?
បេសិនាពួកគេានសណាប់ាាប់និងធវើារកត់តេាទៀងាត់ពួកគេទទួលាន២ពិនទុ។
បេសិនបើពួកគេកត់តេានទៀងាត់បុ៉នតេាោនសណាប់ាាប់ពួកគេទទួលាន១ពិនទុ។

២. តមេូវារគឺាអវីាំាច់សមេប់យើងដើមេបីរស់ៅកនុងភពថលេថនូរ។វគឺាសិទិធរបស់យើងដេលតេូវានវ។
 ចំណង់គឺាអវីដេលយើងចូលចិតតឬប៉ងបេាាបុ៉នតេមិនាំាច់សមេប់ាររស់ៅារអភិវឌេឍារចូលរួមនិងារារារ។
 តេូវាំងពីរ=១ពិនទុ
៣. ាងកេមនេះាតមេូវារនិងចំណង់បុ៉នតេវានចេើនទៀត។គេូាចសមេចចិតតាតើពួកគេាំាច់(តមេូវារ)ឬក៏
ប៉ងបេាា(ចំណង់)។

តមេូវារ ាាររូបតថមភ កនលេងកំានត វតតាាម វបេបធម៌ ារារារ ាារៀន សិទធបិញចេញមតិ ារថេាំជំងឺ
ចំណង់ ាារគេម សករគេប់ គេឿងអលាារ មូ៉តូថមី សមលៀកបំាក់ថមី កុំពេយូទ័រ ទូរទសេសន៍ បនទប់គេងផាល់ខលួន
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 សិសេសសរសេរតមេូវារ៣និងចំណង់៣=១ពិនទុ
៤. អនុសេាវរីយ៍សបេាយចេករំលេកៅដល់ចិតតគំនិតវិជជាន។ារចងាំពេលវេាលអនិងពេលសបេាយ

រីកាយធវើឱេយអនកសបេាយរីកាយនិងជួយអនកឆលងាត់ពេលវេាពិាក។
 សិសេសសរសេរអំពី"ធវើឱេយអនកសបេាយចិតត"ឬ"ជួយអនកៅពេលវេាពិាក"=១ពិនទុ
៥. វានន័យាៅពេលអនកសនេសំលុយឬសាារៈផេសេងៗារធវើបេបនេះាចតេូវានបេើៅថងេដេលអវីមួយមិនលអឬ

ពេឹតតិារណ៍អវីមួយកើតឡើងោយមិនានគិតទុកាមុន។ឧាហរណ៍ ៖អនកតេូវៅមនទីរពេទេយភាមៗឬរបស់បេើប្
ាស់ៅកនុងផទះបេកាក់។អនកតេូវារចំណយសមេប់របស់របរាំងនេះ។ដូចនេះអនកតេូវានលុយឬរបស់សនេសំ។

 លអ=១ពិនទុ
៦. ចួរមើលាាងដូចដេលានពណ៌ាកនុងមេរៀនទី៤

ាលបរិចឆេទ ារសនេសំចូល ារសនេសំចេញ សរុប
ឧ.ថងេអាារទី១៧ខេមីា ទងវើលអ២ មិនាន ទងវើលអ២
ថងេពេហសេបត៍ទី១៩
ខេមីា

ទងវើលអ១ មិនាន ទងវើលអ៣

 សិសេសសរសេរាាងាំង៤=២ពិនទុ
 សិសេសសរសេរ៣កនុងចំោមាាងាំង៤=១ពិនទុ
៧. ចមលើយគឺ២១ដុាារ។
 ពនេយល់=៥%នេ២០ដុាារ=១ដុាារដូចនេះសរុបតេូវា២១ដុាារ។
 ៅពេលសិសេសគណាាលុយរៀលពួកគេគួរានារបេក់៤០០០រៀលហើយសរុបតេូវា៨៤

០០០រៀល។
 ពនេយល់២០ដុាារ=៨០០០០រៀលហើយ៥%នេ៨០០០០រៀល=៤០០០រៀល។
 ចមលើយតេឹមតេូវារបេក់បូកបេក់ដើម=១ពិនទុ
៨. ានគុណវិបតតិនិងគុណបេោជន៍ាចេើន។យើងក៏ានលើកឡើងខលះៗាងកេមនេះបុ៉នតេៅានចេើនទៀត។

វាសេ័យលើគេូាអនកសមេចាតេូវឬខុស។

គុណវិបតតិ គុណបេោជន៍

កនលេងសាាត់ ាចតេូវគេលួចឬរកឃើញ
ាោនារបេក់/ផលបេោជន៍
ាចភលេច

ានតេអនកាាក់គត់ដេលដឹងាវៅឯណ
ាចរកេាទុកមិនៅឆាយ
មិនាចបេើានភាមៗពេលាំាច់

ធាគរ ជួនាលវៅឆាយ
មិនាចបេើានភាមៗ
ានានារពិាកៅពេលដេលអនកមិន

ានរៀនពីបេព័នធធាារ

ានារបេក់/ផលបេោជន៍
វានសុវតថិភពមិនាចលួចាន
ាចបេតិបតតិារានៅកនលេងខុសៗាា
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 ឆលើយតេឹមតេូវចំោះគុណវិបតតិនិងគុណបេោជន៍របស់ធាារនិងកនលេងសាាត់=២ពិនទុ
 ឆលើយតេឹមតេូវតេមួយគុណវិបតតិឬក៏គុណបេោជន៍របស់ធាារនិងកនលេងសាាត់=១ពិនទុ

៩. សិសេសដេលានបងកើត៥សំណួរដេលសំណួរនីមួយៗាប់ផតើមោយាកេយហេតុអវីពេលណអវីៅកនលេងណ
នរណ =២ពិនទុ

 សិសេសដេលានបងកើតចោាះ៣និង៥សំណួរ =១ពិនទុ
១០.បេសិនបើសិសេសាចបេប់ពីសាារៈសំាន់និងពនេយល់ាហេតុអវី =២ពិនទុ
 បេសិនបើសិសេសាចបេប់ពីសាារៈសំាន់បុ៉នតេមិនពនេយល់ហេតុអវី=១ពិនទុ

៦.ឯកសារបនថរម
ានអងគារាចេើនដេលាចផតល់ឯការបនថេមបុ៉នតេវាសេ័យលើបេានបទ។ភគចេើនឯការាំងអស់ោះគឺ

ឥតគិតថលេនិងាចបងកើតមេរៀនរបស់អនក។
ាពិសេស គឺអងគារ និងគេឹះាានមីកេូហិរញញវតថុាចេើនសម័គេចិតតផតល់ប័ណណបេាស ឬខិតតប័ណណដេលាចបេើដើមេបីធវើ

ឱេយបេានបទាន់តេចេាស់ឬដើមេបីបេប់សហគមន៍។
ាងកេមនេះគឺាបញជីធនានដេលាចបេើានសាារសិសេសគឺាចានាភាខមេរ។

សាារសិសេស
 មីកេូកេឌីត៖របស់ដេលតេូវចងាំពេលខចីលុយ។

 មជេឈមណឌលវបេបធម៌ាសុីាាសុីភិកសមេប់យូណេសកូ
 AsiaPacificCulturalCentreforUNESCO(ACCU)
 http://www.accu.or.jp/litdbase/material/_data/material/Micro_Credit/Micro_Credit_KHM.pdf

 កេុមសនេសំ
 មជេឈមណឌលវបេបធម៌ាសុីាាសុីភិកសមេប់យូណេសកូ
 AsiaPacificCulturalCentreforUNESCO(ACCU)
 http://www.accu.or.jp/litdbase/material/_data/material/Savings_Group/Savings_Group_KHM.pdf

 ារគេប់គេងបេក់របស់ខញុំ
អងគារអប់រំពិភពោក-ខេប(WorldEducation-KAPE)
សៀវៅសមេប់គេូនិងសៀវៅលំាត់នេះគឺាផនេកមួយនេកមមវិធីបំណិនជីវិតនិងផតល់នូវព័ត៌ានលមអិតនិងលំ
ាត់បនថេមទៀតចំោះារាត់ចេងថវិានិងរបៀបាន់ាប់លុយកនុងលកខណៈទូៅ។

 កមមវិធីាហលេតទួន-www.aflatoun.org
សាារៈាចេើនកនុងសៀវៅនេះតេូវានសរសេរោយ ាហលេតទួន (Aflatoun) ដេលាកមមវិធីហិរញញ
វតថុអកខរកមមមួយ ដំណើរារៅកនុងបេទេសាចេើនកនុងពិភពោក។ អងគារសកមមភពសមេប់បឋមសិកេាៅ
កមពុា ៅាត់ា ខេប (KAPE) ានកមមវិធីកនុងខេតតកេចេះ និងានបងកើតនូវសាារៈ សមេប់សិសេស និងគេូ
ាភាខមេរ។
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សមភារគរូ
 ារអប់រំហិរញញវតថុ-សៀវៅណេាំគេូ

 អងគារពលកមមអនតរាតិ(InternationalLaborOrganization)
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/  
wcms_108270.pdf

 បេព័នធហិរញញវតថុរបស់កមពុា-សងខេប
 ធាារអភិវឌេឍន៍ាសុី(AsianDevelopmentBank)
 http://www.adb.org/documents/books/finance-lower-mekong/finance-lower-mekong.  
pdf#page=44

អងគការដរលមានបរយោជន៍
 អងគារពលកមមអនតរាតិ(InternationalLaborOrganization)

 http://www.ilo.org/asia/countries/lang--en/WCMS_DOC_ASI_CNT_KHM_EN/index.htm

 ធាារពិភពោកកមពុា(WorldBankCambodia)
 http://go.worldbank.org/29CHC0WVF0
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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� ....................... 
 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់�គ� ...................................... 
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