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េំព័រ 1 

ឯកសារសម្រាប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលលើ ឯកសារអប់រំ វីនរ៉ក 
លា៉ោងកំណត ់ ឯកសារណណនសំម្រាប់អនកអនុវតតន៍ផ្ទាល ់
ជំពូក១ លសចកតីល ត្ើម្អំពីសិក្ខាសាលា 
១០ នទី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
១.១. កិចចសាាគម្ន៍ និង ក្ខរលបើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលា  
 

លទធ្លរំពឹងទុក: ពៃយល់រិក្ខាក្ខ  អំពីក មវិធីក្ខាហាៃ9 អ ើយអធវើក្ខរកំណត់អំពីក្ខរណណនំនន ៃិងក្ខររំពឹងេុកជា ុៃ
រស្ាប់រិក្ខាសាលាអៃេះ ។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: ជំហាៃៃី ួយៗច្ៃណនៃកអៃេះ អៃកអៃុវតតៃផ៍្ទាល់ ស្តូវតស្ ូវអោយអោរពតា អរណារីយ៉ៃូននណែល
ាៃអៅេីអៃេះ អែើ បីៃិយាយស្ាប់អៅរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់។ 

 
ចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអបូំនុរគ្ំៃិត រយៈអពល ១.៥៧ នេី អ ើយអពលនប់វិអែអូ ចាប់អនតើ រួររំណួរ ៃិងនអ លើយែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
 
តំណរភ្ជាប់អៅក្ខៃ់អគ្ េំព័រ: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/986034271533571/ 
 
អកមងស្បុរោយុ ១៥ឆ្នំានក់ ាៃអែើរខុរនលូវ ៃិងាៃរតអ់នញពីនទេះ ប៉ៃុណៃតអស្ក្ខយ ក កតីស្រច្ ៉ៃរបរ់ោត់ាៃក្ខលយជាក្ខរពិត 
 
សំណួរ:  លតើលកមងម្របុសលនុះ ពីម្ុនជាអវី? ជាសិសសសាលា? លកមងពាល? 
នអ លើយ: ោត់គ្ឺជារិរសសាលាានក់ ណតអស្ក្ខយ កក្ខាយខលួៃជាអកមងពាលអោយសារក្ខរអរពគ្ប់ខុរ  ិតតភ័កកិោត់អូរទញ 

សំណួរ: លតើជីវិតគាត់ជួបលរឿងពិបាកអវីខ្្ុះ? 
នអ លើយ: ោត់ាៃក្ខរពិាកកៃុងស្បឈ  ុខអោយសារក្ខរអូរទញពី ិតតភ័កកិោត់ ៃិងាៃោរ មណ៍ខាាន ិៃហា៊ាៃស្តលប់ កនទេះវិញ 
អ ើយស្តូវររ់អៅកៃុងភ្ជពភ័យខាាន ក្ខរាក់េឹកនិតត ក្ខរៃឹករលឹកស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងោាៃនលូវអែើរអៅ ុខ ។ 

សំណួរ: លតើគាត់លោុះម្រសាយភាពពិបាកទំងលនុះលោយរលបៀបណ្ត? 
នអ លើយ: ោត់ាៃស្តូវអលើកេឹកនិតតអោយ ិតតានក់ ណែលណតងនង់អោយោត់ាៃក្ខរផ្ទារ់បតូរ បនាប់ កោត់ស្តូវាៃណណនំអោយនូល
អរៀៃហាត់រំ រ ូតក្ខាយខលួៃជាស្គ្ូបង្ហាត់រំែូនកតីស្រច្ របរ់ោត់។ 

សំណួរ: លតើអវីលៅជាសារអប់រំពីលកមងម្របុសាាក់លនុះ?  
នអ លើយ: កុំអាេះបង់អចាលកតីស្រច្  ៃិងក្ខរអបតជាានិតតរបរ់អៃក 

សំណួរ: លតើអនកានអារម្មណ៍ និងគិតដូចលម្តចចំលពាុះវិលដអូម្ួយលនុះ? 
នអ លើយ: អៃុញ្ាតអោយរិក្ខាក្ខ នូលរួ ណនករណំលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្ 

ក្ខរចាក់បង្ហាញសារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល អែើ បណីណនំែល់រិក្ខាក្ខ ពី ក មវិធីក្ខាហាៃ9 ៃិងឯកសារអប់រំអៃេះ តា រយៈតំណរភ្ជាប់ខាង
អស្ក្ខ : 

តំណរភ្ជជប់: https://youtu.be/FG-O0dFqXAg 
 
បនាប់ពីនប់ រូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនលអៃេះអ ើយ នូលចាប់អនតើ រួរៃូវរំណួរ ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ:  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/986034271533571/
https://youtu.be/FG-O0dFqXAg
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១. កម្មវិធីក្ខាហាន9 

សំណួរ: លតើអវីលៅជាកម្មវិធី ក្ខាហាន9? 

នអ លើយ: ក មវិធីក្ខាហាៃ9 ស្តូវាៃបអងកើតអែើ បីនតល់ក្ខរក ាៃត ៃិងខល ឹសារព័ត៌ាៃអែើ បីជស្ ុញែល់យុវជៃកៃុងក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរ ៃិង
រុវតថិភ្ជពក្ខរង្ហរ អ ើយជាពិអររគ្ឺជស្ ុញពួកអគ្ឲ្យាៃជំនញក្ខៃ់ណតនារ់លារ់កៃុងក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងថវកិ្ខរបរ់ពួកអគ្។ អយើងាៃអៅ
កៃុងបអណេញេំនក់េំៃងរងគ  េំព័រអ វរប ុក ៃិងអលើកញ្ចក់េូរេរសៃទ ។ អយើងក៏ាៃអធវើក្ខរជា ួយច្ែគ្ូ យួនំៃួៃ កៃុងក្ខរអរៀបនំក មវិធី
នន ៃិងជួយបង្ហាត់បអស្ងៀៃែល់យុវជៃនងណែរ ។ 

សំណួរ: លតើអនកានសំណួរអវីលទ ចំលពាុះកម្មវិធីក្ខាហាន9? 
អៃុញ្ាតឲ្យរិក្ខាក្ខ  អលើកអនញៃូវរំណួរ អ ើយណនករទិកគ្័រ ក មវិធកី្ខាហាៃ9 ែល់ពួកអគ្។  
 

២. ឯកសារអប់រំ 
 

សំណួរ: លេតុអវី ឯកសារអប់រំលនុះ ានសារៈសំខាន់? 
  
នអ លើយ: ឯកសារអប់រំអៃេះ ៃឹងជួយប៉ៃេះប៉ៃូវែល់អៃកកៃុងក្ខរាៃកិនចរៃទនែ៏រំខាៃ់បំនុតជា ួយយុវជៃអកមងៗ ែច្េអេៀតអំពីអនគ្តរបរ់
ពួកោត់ ៃិងជួយនតល់ៃូវរំណួរនអ លើយនន។ ឯកសារអៃេះ ស្តូវាៃអរៀបនរំននអ ើងរស្ាប់អៃកកំពុងណរវងក្ខរង្ហរអធវើតា រយៈស្បភព
ននណែលាៃលកខណៈជា ូលោាៃ អោយរួ បញ្ជូលទំងរអបៀបកៃុងក្ខររកក្ខរង្ហរអធវើស្បកបអោយរុវតថិភ្ជព ៃិងជំនញរស្ាប់
ៃិអយាជក ែូនជាក្ខរនរចារ ៃិងក្ខររាារៃ៍ ជំនញកៃុងក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ង រិញ្ញវតថុរបរ់អៃកនងណែរ។ 
 
សំណួរ: លតើានជំពូកប ុនានកនុងឯកសារអប់រំលនុះ? ានអវីខ្្ុះ? 
 
នអ លើយ: អៅេីអៃេះ អយើងាៃ ៥ ជំពូករំខាៃ់ ណែលៃឹងស្តូវនំណាយអពលជាង ២អា៉ោងកៃុង ួយជំពូកៗ អ ើយអយើងក៏ាៃឯកសារអប់រំ
បណៃថ  អៅកៃុងណនៃកនុងអស្ក្ខយច្ៃឯកសារអប់រំអៃេះនងណែរ ស្បរិៃអបើអៃកាៃអពលអស្នើៃ ៃិងនង់ណរវងយល់ពីខលឹ សាររបរ់ពួកវាបណៃថ 
អេៀត ែូនជា: អំពីក្ខរង្ហរ រុវតថិភ្ជពកៃុងក្ខរអធវើនំណាកស្រុក បណុ្េះបណាាលជំនញវិជាាជីវៈ ជំនញេៃ់ ៃិងរុវតថិភ្ជព ិរញ្ញវតថុ ។  

 
៣. ម្រគាប់អង្ក ំ

 
សំណួរ: លតើម្រគាប់អង្កំ ានន័យដូចលម្តចលៅកនុងឯកសារអប់រំលនុះ? បនាប់ម្កបង្ាញម្រគាប់អង្កំលអាយសិក្ខាក្ខម្បានល ើញ 
 
នអ លើយ: អៅរល់អពលជំពូកៃិ ួយៗ ស្តូវាៃបញ្ចប់ រិក្ខាក្ខ ានក់ៗ ៃឹងេេួលាៃស្ោប់អង្ហកំ ួយស្ោប់ ។ វាៃឹងក្ខាយជាក្ខរកំណត់
រំោល់ ួយ ពីែំអណើរក្ខរកៃុងរិការបរ់ពួកអគ្ ៃិងរំលឹកពួកអគ្កៃុងអពលណា ួយខាង ុខ ពីអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃរួន ។ 
 

៤. ក្ខរកំណត់ក្ខររំពឹងទុក និងបទបញ្ជាន ៃ្កនុងសិក្ខាសាលា 
 
សាារម្រតូវលម្របើ: ម្រកោសស់ធំ េវកឹសរលសរ និងម្រកោស់កត់ម្រា 
 
អអញ្ជើញរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ អស្ក្ខកឈរណកបរស្កោរ់រធំ ណែលបិតជាប់ៃឹងជញ្ាំង អ ើយស្ាប់រិក្ខាក្ខ ពីរអបៀបវារៈ ៃិងចាប់អនតើ រួរ
អែើ បីអោយរិក្ខាក្ខ អធវើក្ខរពិភ្ជកាទំងអរ់ោន:  
 
រំណួរ: ក្ខរកំណត់ក្ខររំពឹងេុកជា ុៃ..! អតើអវីអៅជាក្ខររំពឹងនង់ាៃរបរ់អៃក ពីរិក្ខាសាលាអៃេះ? 
ពិៃិតយអ ើងវិញៃូវក្ខរកំណត់ក្ខររំពងឹេុករបរ់រិក្ខាក្ខ  ៃិងអធវើនំណាត់ថ្ននក់ពីអវីណែលៃឹងាៃអៅកៃុងរិក្ខាសាលាអៃេះ ៃិង ួយណា
ោនជាជំហាៃបនាប់។ 
  



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 3 

រំណួរ: កងវល់..! រល់ច្ថៃ/អពលច្ៃរិក្ខាសាលា ស្បរិៃអបើអៃកអ ើញថ្ន អៃក ិៃរូវអពញនិតត ឬពិាក អ ើយនង់នតល់ តិអយាបល់/ តិ
អយាបល់ទក់េងៃឹងរិក្ខាក្ខ ែច្េអេៀតកៃុងរិក្ខាសាលាអៃេះ រូ បំអពញវាអៅេីអៃេះ។ 
 
រំណួរ: បេបញ្ាច្នទកៃុង..! អតើអវីណែលគ្ួរអធវើ ៃិង ិៃគ្រួអធវើ អែើ បីញឹងឱ្យរិក្ខាសាលាអៃេះាៃស្បអយាជៃ៍ ៃិងភ្ជពរបាយរីករយ? 
 
រំណួរ: ាៃរំណួរ..! អយើងរូ អលើកេឹកនិតតឱ្យអៃករួររំណួរកៃុងអ ំុងអពលច្ៃរិក្ខាសាលា អ ើយអបើរិៃជាាៃរំណួរ ួយនំៃួៃ
 ិៃាៃអធវើក្ខរអ្លើយ ឬអៃកាៃោរ មណ៍ ិៃស្រួលកៃុងក្ខររួរអៅ ុខរិក្ខាក្ខ ែច្េអេៀត រូ កុំររអររអោយលកខណៈអន ិកៃូវ
រំណួរអនេះ អ ើយបិតអៅេីអៃេះ។ វាៃឹងស្តូវាៃពិៃិតយអ ើងវិញ បនាប់ពីបញ្ចប់ច្ៃរល់ច្ថៃ។ 

 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ ែូនជាពីក្ខរយល់
ែឹងរបរ់ពួកអគ្អលើក មវិធីក្ខាហាៃ9 ឯកសារអប់រំ ស្គ្ប់អង្ហកំ ក្ខរកំណត់ក្ខររំពឹងេុក ៃិងបេបញ្ាច្នទកៃុងរស្ាប់រិក្ខាសាលា។  

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកោត់ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្សឺ្តវូែឹងពីខលួៃឯង។  
 

១៥ នេី សកម្មភាពទី១ : លហំាត់អនុវតត : ក្ខរលធវើក្ខរណណនំខួ្្ន លដើម្បីឲ្យសិក្ខាក្ខម្បានសាាល់គាា 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ាៃអរៀៃរូស្តបណៃថ ពីរិក្ខាក្ខ ែច្េអេៀតអៅកៃុងរិក្ខាសាលា ៃិងអៃុវតតជំនញសាេប់អែើ បី
ភ្ជាប់អៅបណាាញអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: កៃុងអពលអៃុវតតៃ៍ក្ខររៃទនជាក់ណរតង ច្ៃក្ខរសាាល់ោនអៅវិញអៅ កអៃករស្ បរស្ ួលស្តូវអធវើ
ក្ខររអងកត អ ើយជួយពួកអគ្ៃិយាយអោយអស្បើតារងរក មភ្ជពអៅកៃុងច្ែរបរ់ពួកអគ្។  

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស ់ននលម្លរៀន) 
 

រិក្ខាក្ខ  ោនស្តូវក្ខរស្កោរ ឬ ប ៊ិន អែើ បីររអររេុកៃូវនអ លើយ ច្ៃរិក្ខាក្ខ  ណែលជាច្ែគ្ូរបរ់ពួកអគ្ ។ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរអៅរិក្ខាក្ខ ថ្ន អតើវាពិាកប៉ៃុណាាកៃុងក្ខរណណនំខលួៃរបរ់ពួកោត់? 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន ពួកអគ្ស្តូវរួរោនៃូវរំណួរ ួយនំៃួៃ អ ើយអៅនុងបញ្ចប់ ច្ៃរក មភ្ជពអៃេះ 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យណណនំច្ែគ្ូរបរ់ពួកអគ្អៅស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ាៃែឹង ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណបងណនកស្ក ុរិក្ខាក្ខ ឲ្យអៅជាស្កុ តូនៗ ណែលកៃុង ួយស្កុ ៗ ស្តូវាៃោនពីពីរ អៅ បីនក់ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃឮៗ ៃិង រួររំណួរទំងបីខាងអស្ក្ខ   តង ួយរំណួរៗ ។ យា៉ោងអហានណារ់ក៏
កៃុងរំណួរៃី ួយៗ ស្តូវេុកអពលឲ្យពួកអគ្ពី ២ អៅ ៣ នេី អែើ បីឲ្យរិក្ខាក្ខ រួររំណួរ ៃិង សាេប់នអ លើយរបរ់រាជិកែ៏
ច្េអេៀតកៃុងស្កុ  ។ 

 
o អតើអៃកអ្ាេះអវី ៃិង  កពីណា?  
o រុំអរៀបរប់អំពីជវីិតររ់អៅ បេនអស្ ៀង ណលបងកំសាៃត ឬ រាំអវីណែលអៃកនូលនិតត 
o អតើក្ខរង្ហរអវីជាក្ខរង្ហរកៃុងកតីរុបិៃតរបរ់អៃក? 

 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 4 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអៅស្កុ ទងំអរ់ឲ្យ កជួបជុំោនវិញ អ ើយរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ណណនំច្ែគ្ូរបរ់អគ្អៅក្ខៃ់ស្កុ  ណែលស្កុ ៃី ួយៗ 
ាៃរយៈអពល ៣០ វិនេី ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ ែូនជាពីក្ខរយល់
ែឹងរបរ់ពួកអគ្អលើក្ខរអស្បើស្ារ់បញ្ជីរក មភ្ជពរស្ាប់វគ្គបណុ្េះបណាាលអៃេះ អតើវាាៃស្បអយាជៃ៍កៃុងក្ខរអៃុវតតក្ខរសាាល់
ោន? អតើពួកអគ្ាៃេំៃុកនិតតជា ុៃ កៃុងក្ខរអៃុវតតក្ខរៃិយាយកៃុងរងគ ពិតខាងអស្ៅ? 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលៃួរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺស្តូវអអងកតអ ើលពីរអបៀបកៃុងក្ខរណែលស្បជាជៃោនរក
នំណូលាៃកៃុងរ គ្ ៃ៍របរ់ពួកអគ្។   
 

ជំពូក២ អំពីក្ខរង្រ 
៤០ នេី 
 

 
ចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអបូំនុរគ្ំៃិត រយៈអពល ៣.២៥ នេី អ ើយអពលនប់វិអែអូ ចាប់អនតើ រួររំណួរ ៃងិនអ លើយែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1032509140219417/ 
  
 ៉ៃៃ រុភ្ជព បុគ្គលិកបអស្ ើក្ខរកៃុងហាង ក្ខអ វ ួយអៅភៃំអពញ 
  
សំណួរ: នរណ្តណដលបានជួយ ម្ ន សុភាព ទទួលបានក្ខរង្រដំបូងរបស់គាត់ លេើយក្ខរង្រម្របលេទណ្តណដលនងអាចលធវើបាន?  
នអ លើយ: ស្គ្ូបអស្ងៀៃ កៃុងអងគក្ខរស្គ្សួារថមី ាៃជួយនងអែើ បីេេួលាៃក្ខរង្ហរជាបុគ្គលិកបអស្ ើក្ខរកៃុងហាងក្ខអ វ អៅភៃំអពញ។  
 
សំណួរ: លតើនងអាចលោុះម្រសាយបញ្ជាលំបាកននកនុងក្ខរង្រនង លោយរលបៀបណ្ត?  
នអ លើយ: ែំបូង នងាៃបអស្ងៀៃភ្ជសារញ្ាែល់អៃកែច្េអេៀត បនាប ់កពួកអគ្ រស្ បរស្ ួល ៃិងអរៀៃពីោនអៅវិញអៅ ក អែើ បីជួយ
រស្ ួលក្ខរង្ហររបរ់ពួកអគ្ ។ 
 
សំណួរ: លតើអវីលៅជាលទពលក្ខសលយពិលសសរបស់នងសម្រាប់ក្ខរទំនក់ទំនង លេើយនងលរៀនវាលោយរលបៀបណ្ត?  
នអ លើយ: នងោនអស្បើាៃ បី ភ្ជសានំៃួៃ ែូនជាភ្ជសាណខមរ អង់អគ្លរ ៃិងភ្ជសារញ្ា។ នងអរៀៃភ្ជសារញ្ា កពីអងគក្ខរស្គ្ួសារថមី 
នំណណកឯភ្ជសាអង់អគ្លរនងអរៀៃអោយខលួៃឯង។ 
 
សំណួរ: លតើអវីជាកតីសុបិនតកនុងអនគតរបស់នង លេើយលេតុអវីបានជានងកំណត់លគាលលៅជីវិតណបបលនុះ?  
នអ លើយ: នងាៃបំណងអបើកហាងក្ខអ វ ួយ ៃិងនតល់ឱ្ក្ខរែល់ ៃុរសថលង់ែច្េអេៀត អែើ បរីកស្ាកន់ំណូលអោយសារភ្ជគ្អស្នើៃច្ៃ
ពួកអគ្  ិៃោនរកក្ខរង្ហរអធវើ អ ើយស្តូវអៅនទេះ  ិៃោនអនញអៅអស្ៅ ោាៃនំអណេះែឹង ៃិងជំនញ។ អោលបំណងរបរ់នងគ្ឺអែើ បីឱ្យ
ជួយែល់ ៃុរសថលង់ទំងអរ់ ោនអរៀៃពីពភិពខាងអស្ៅ ៃិងាៃលកខណៈអរមើោនែូន ៃុរសែច្េអេៀត។ 
 
សំណួរ: លតើអវីលៅជាសាររបស់នង?  
នអ លើយ: នងនង់ផ្ទេំអៅឪពុកាេយរបរ់ ៃុរសថលង់ទំងអរ់ថ្ន កុំេុកឱ្យពួកោត់ថលង់អៅណតនទេះ គ្ួរណតអលើកេឹកនិតតឱ្យពួកោត់អនញអៅ
អស្ៅ អែើ បីរិកាពីជីវតិអៅរងគ ខាងអស្ៅ ក្ខរអភិវឌ្ឍខលួៃរបរ់ពួកោត់។ នង ពិតជានង់ឱ្យពួកអគ្ររ់អៅជា ួយរុភ ងគល ៃិងឯក
រជយភ្ជព។ 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1032509140219417/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 5 

ក្ខរចាក់បង្ហាញសារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល ៃិងរួររំណួរ ួយនំៃួៃខាងអស្ក្ខ  :  
 
តំណរភ្ជាប់ : https://youtu.be/HTozH_zFD3g 
 
សំណួរ: លតើអនកគិតថាសេម្រគិនគឺជាទម្រម្ង់ននក្ខរានក្ខរង្រលធវើ ណដរឬលទ? លេតុអវី? 
នអ លើយ: អេ... (អៃុញ្ាតឪយរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់បអញ្ចញអយាបល់របរ់ពួកអគ្)  
 
សំណួរ: លតើអនកនឹងទទួលបានអវីខ្្ុះ ម្របសិនលបើអនកានក្ខរង្រលធវើ? 
នអ លើយ: កិនចរៃា។ 
 
សំណួរ: លតើក្ខរសនសំម្របាក់ានម្របលោជន៍អវីខ្្ុះ? 
នអ លើយ: រៃសំស្ាក់ោនជួយអនគ្តរបរ់អយើង។ 
 
សំណួរ: លតើអនកនឹងលរៀនអវីខ្្ុះកនុងជំពូក២ - អំពីក្ខរង្រ?  
នអ លើយ: អៅកៃុងជំពូក២ កៃុងឯកសារអប់រំអៃេះ ៃឹងជួយយុវជៃ ណែលអេើបចាប់អនតើ អនញណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ ឬអៃកណែលរថិតកៃុងក្ខរង្ហរ
ង្ហយរងអស្ោេះ ឪយែឹងពី ូលអ តុណែលនំឪយក្ខរក្ខរង្ហរអធវើរ រ យាៃសារៈរំខាៃ់? អតើាៃជអស្ ើរអវខីលេះ រស្ាប់អៃក? អតើអៃកោនអៅ
េីណា អែើ បីេេួលាៃព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរ? អតើខ្ុំាៃអោលអៅោជីពយា៉ោងែូនអ តន? អតើក្ខរង្ហរែ៏លអ ៃិងសាករ រស្ារ់ខ្ុំ គ្ឺជាអវី? 
  
សំណួរ: លតើណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ ជួយអនកគិតអំពីអវី? 
នអ លើយ: ណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់ខ្ុំ ៃឹងជួយអៃកគ្ិតពីអោលអៅរបរ់អៃក ។ 
 
សកម្មភាពទី២ លំហាត់អនុវតត: ណលបងកម្ានត ខុ្ស ឬ ម្រតូវ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ៃឹងាៃក្ខរយល់ែឹងក្ខៃ់ណតអស្នើៃពីក្ខរង្ហរ ៃិងព័ត៌ាៃអៅកៃុងឯកសារអបរ់ំអៃេះ ក៏ែូនជាអវីណែល
ពួកអគ្ៃឹងស្តវូអរៀៃ ៃិងសារៈរំខាៃ់ច្ៃព័ត៌ាៃរស្ាប់ពួកអគ្។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: កៃុងអពលអធវើរក មភ្ជព True ឬFalse អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណតាៃភ្ជពបត់ណបៃខាាំងអែើ បី
េេួលាៃោរ មណ៍ពីរិក្ខាក្ខ  អែើ បីអលើកច្ែអ ើងបង្ហាញពីេរសៃៈរបរ់ពួកអគ្ជុំវិញបញ្ាក្ខរង្ហរ អោយាៃេំៃុកនិតត ៃិង
ាៃភ្ជពក្ខាហាៃ។ ស្ាប់ពួកអគ្ថ្ន ិៃាៃ ស្តូវ ឬខុរ រស្ាប់ក្ខរោក់វិៃ័យអវីអនេះអេស្ោៃ់ណតក្ខរនូលរួ ទំងអរ់ោន
ប៉ៃុអណាាេះ អ ើយពួកអគ្ៃឹងាៃែឹងនអ លើយបនាប់ពីណលបងក ាៃតអៃេះបញ្ចប់។  

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 

ប័ណ្នតល់នអ លើយរស្ាប់រំណួរពី ១ ែល់ រំណួរេី ១៤ 
ស្កោរ 
ប ៊ិន/អមាច្ែ 

 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់:  
 

• ពៃយល់រិក្ខាក្ខ កៃុងស្កុ ថ្ន អៃកស្តូវចាប់អនតើ វគ្គអៃេះៃូវរំណួរលបងស្ាជាាខលីៗ 
• ពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អៃកស្តូវរួរពួកអគ្ៃូវរំណួរជាបៃតបនាប់ អ ើយអៃកនង់ឲ្យពួកអគ្អ្លើយៃវូនអ លើយថ្ន ាេ/ចារ អេ 
ឬ  ិៃែឹង 

• រុំស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យឱ្ៃកាលនុេះបៃតិន ៃិង បិេណភៃកនង  
• រុំោៃរំណួរេី១ខាងអស្ក្ខ អៃេះ ៃិង រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ អលើកច្ែអ ើង ស្បរិៃអបើនអ លើយរបរ់ពួកអគ្អ្លើយថ្ន ាេ/ចារ 
• រប់ ៃិង កត់េុកៃូវនំៃួៃ ច្ៃក្ខរអលើកច្ែអនេះ 
• អស្ក្ខយ ក រុំឲ្យពួកអគ្អលើកច្ែជាថមី ស្បរិៃអបើនអ លើយរបរ់ពួកអគ្អ្លើយថ្ន អេ 
• រប់ ៃិង កត់េុកៃូវនំៃួៃ ច្ៃក្ខរអលើកច្ែអនេះ 

https://youtu.be/HTozH_zFD3g


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 6 

• បនាប់ កអេៀត រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ អលើកច្ែអ ើងអេៀត ស្បរិៃអបើនអ លើយរបរ់ពួកអគ្អ្លើយថ្ន  ិៃែឹង 
• រប់ ៃិង កត់េុកៃូវនំៃួៃ ច្ៃក្ខរអលើកច្ែអនេះ ។ អធវើរអបៀបអៃេះ ឲ្យាៃស្គ្ប់រំណួរខាងអស្ក្ខ  (ចាប់ពីរំណួរេី១ រ ូតែល់ 
១៤) ។ 

• ស្តូវអធវើយា៉ោងណាឲ្យរិក្ខាក្ខ ានក់ៗអ្លើយស្គ្ប់រំណួរ ៃិង ពិៃិតយថ្ន ពកួអគ្អៅណតបិេណភៃកែណែលអៅអពលអ្លើយ ។ 
 

សំណួរៈ 
 

 ១) ក្ខរង្ហរ គ្ឺជាអពល ណែលអៃកចាកអនញពីនទេះរល់ច្ថៃអៅអពលែំណាលោន ។ 
 ២) ាៃក្ខរង្ហរអធវើ ាៃៃ័យថ្ន អៃកាៃលុយចាយ ។ 
 ៣) ក្ខរអៅជារិរស ាៃៃ័យថ្ន អៃកាៃក្ខរង្ហរអធវើ ។ 
 ៤) អៃកៃឹងាៃកិនចរៃាក្ខរង្ហរជាៃិនច ស្បរិៃអបើាៃក្ខរង្ហរអធវើ ។ 
 ៥) អៃកោនស្តូវអគ្ជួលឲ្យអធវើក្ខរាៃ ណតអៅកៃុងស្បអេរក ពុជាប៉ៃុអណាាេះ ។ 
 ៦) រ ស្គ្ិៃភ្ជព  ិៃណ ៃជារូបភ្ជព ច្ៃភ្ជពាៃក្ខរង្ហរអធវើអនេះអេ ។ 
 ៧) ក្ខរេេួលក្ខរបណេតេះបណាាល ុខវិជាាជីវៈជាអៃករំណង់ ៃឹង ិៃអធវើឲ្យខ្ុំរកនំណូលាៃអស្នើៃប៉ៃុនាៃអនេះអេ ។ 
 ៨) ក្ខរជាប់បំណុលអគ្ ាៃៃ័យថ្ន ខ្ុំាៃស្ាក់រស្ាប់អស្បើស្ារ់ ។ 
 ៩) ក្ខររៃសំស្ាក់ ោនជួយខ្ុំឲ្យាៃអនគ្ត ។ 
 ១០) ក្ខរេេួលាៃក្ខរអប់រំ ោនជួយែល់ក្ខររីកនអស្ ើៃខាង ុខរបរវជិាាជីវៈ ។ 
 ១១) ក្ខរណែលាៃធៃធាៃជាអស្នើៃអៅកៃុងភូ ិរបរ់ខ្ុំ ោនអធវើឲ្យពលរែឋែូនរូបខ្ុំ រកាៃក្ខរង្ហររ រ យអធវើ ។ 
 ១២) ក្ខររកស្ាក់នំណូលាៃ ោនជួយឲ្យខ្ុំោនរអស្ នអោលអៅរបរ់ខ្ុំាៃ ។ 
 ១៣) ាៃណតស្បជាជៃអៅរជធាៃីភៃំអពញអេ ណែលាៃអោលអៅរបរ់ខលួៃ ។ 
 ១៤) ាៃណតឪពុកាេយរបរ់ខ្ុំអេ ណែលោនរអស្ នថ្ន អវីណែលខ្ុំស្តូវអធវើនំអពាេះក្ខរង្ហររបរ់ខ្ុំ ។ 

 
• បនាប់ពីបញ្ចប់ក្ខររួររំណួរទំងអរ់អៃេះអ ើយ ៃិង អធវើក្ខរកត់េុកនអ លើយចាប់តាំងពីរំណួរេី១ ក 
• អស្បើប័ណ្នតល់នអ លើយរស្ាប់រក មភ្ជពេី២ អោយអស្បើអពលស្បាណជាពីរនេីកៃុងក្ខរអ្លើយរំណួរៃី ួយៗ 
• ស្តូវស្ាកែថ្នាៃរួររិក្ខាក្ខ ថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីនំអពាេះនអ លើយអៃេះណែរឬអេ 
• ស្តូវអធវើតា ជំហាៃខាងអលើអៃេះ រស្ាប់ក្ខរអ្លើយរំណួរទំងអរ់ អោយស្តូវអធវើយា៉ោងណាឲ្យស្ាកែថ្ន រិក្ខាក្ខ ាៃយល់
រំណួរៃី ួយៗ ៃិង នតល់ឱ្ក្ខរឲ្យពួកអគ្ាៃរួររំណួរស្បរិៃអបើពួកអគ្ស្តូវក្ខររួរ 

• រុំពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អៃក ិៃគ្ួរាៃក្ខរថ្ននំងថ្ននក់កៃុងនិតតអវីអេ ស្បរិៃអបើអៃកអ្លើយរំណួរ “ខុរ” អស្ពាេះថ្ន ឯកសារអប់រំ
អៃេះ ៃឹងបង្ហាញអៃកៃូវអវីណែលអៃកនង់ែឹងអំពីរំណួរខាងអលើអនេះ អ ើយវាក៏ៃឹងបង្ហាញអៃកអំពីវិធីេេួលាៃក្ខរង្ហរលអៗណែរ ។ 
 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ ែូនជាពីក្ខរយល់
ែឹងរបរ់ពួកអគ្អលើក្ខរាៃក្ខរង្ហរអធវើលអ ឬអធវើជារ ស្គ្ិៃភ្ជពលអ? រអបៀបកៃុងក្ខរស្ប ូលធៃធាៃអែើ បីអបើកោជីវក ម 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺកស្ តិណែលអៃកែឹង អំពីស្បអភេក្ខរង្ហរ  
 

៣០ នេី 
 

សកម្មភាពីទី៣ លហំាត់អនុវតត: ករណសីិកា ម្របលេទននក្ខរង្រ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: អៃកនូលរួ ៃឹងចាប់អនតើ គ្ិតពីរអបៀប ៃិងកណៃលងណែលពួកអគ្នង់ាៃក្ខរង្ហរ ៃិងអរៀៃបណៃថ ពីគ្ំៃិតច្ៃក្ខរង្ហរ
រ រ យ។ 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 7 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណតអរៀបនំយា៉ោងលអ រស្ាប់បញ្ជីរក មភ្ជពណែលស្តូវអស្បើ ៃិងរំណួរ
រស្ាប់រួរ ុៃចាប់អនតើ  ៃិងទញនំណាប់ោរ មណ៍ពីរិក្ខខក្ខ  អោយអផ្ទេតអលើគ្ុណរ បតតិច្ៃក្ខរង្ហរបនាប់ពីក្ខរបង្ហាញវីអែ
អូ។ 

  
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
អៃេះជាវីអែអូខលីណែលាៃរយៈ ៣០ នេី ស្បរិៃអបើអៃកោាៃអពលស្គ្ប់ស្ោៃ់កៃុងក្ខរអ ើលវីអែអូខលអីៃេះឲ្យាៃនប់នុងនប់អែើ ជា ួយៃឹងស្កុ 
របរ់អៃកអេ រុំអ ើលវាានក់ឯងរិៃ  ុៃៃឹងចាក់បង្ហាញឲ្យស្កុ របរអ់ៃកអ ើល ៃិង រុំកំណត់នំណាំអោយយកណតកណៃលងណា ណែលអៃក
គ្ិតថ្ន ជាណនៃករំខាៃ់ៗរស្ាប់ចាក់បង្ហាញឲ្យស្កុ របរ់អៃកអ ើលក៏ាៃណែរ ។ 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/881447425325590/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់: 
 

• នតល់រិេធិែល់រិក្ខាក្ខ  អែើ បីបង្ហាញពីអេពអក្ខរលយរបរ់ពួកអគ្ទកេ់ងៃឹងក្ខរអប់រំ រិលបៈ ៃិងវបបធ ។៌  
• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 

o អតើអៃកាៃោរ មណ៍ណបបណាអៅអៃកាៃលុយអពញអហាអ ៉ោ? 
o អតើលុយាៃស្បអភេ  កពីណា? 
o អតើក្ខរាៃក្ខរង្ហរអធវើពិតជារំខាៃ់រស្ាប់អធវើឪយជីវិតាៃភ្ជពលអស្បអរើរ?  

 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអៃុញ្ាតឪយរិក្ខាក្ខ  ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពកួអគ្ បូករួ ទំងអ តុនលនន 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន ពួកអគ្ៃឹងស្តូវអ ើលវអីែអូខលី រតីពី ស្បអភេ ច្ៃក្ខរង្ហរ ។  
• ពៃយល់ស្ាប់ពួកអគ្បណៃថ អេៀតថ្ន បនាប់ពីអ ើលវីអែអូខលអីៃេះរួន ក ៃងឹាៃក្ខរពិភ្ជកាជាស្កុ  អោយេុកឲ្យរិក្ខាក្ខ ានក់ៗ
ាៃគ្ិតអរៀងៗខលួៃ ៃិង អស្បើស្ារ់ៃូវនំអណេះែឹង ណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃអៅច្ថៃអៃេះ ។ រូ អ ើលអៅកៃុងករណីរិកា ៃិង ស្តវូ
េេួលយកគ្ំៃិតពីអៃកែច្េអេៀតអៅកៃុងបៃទប់អៃេះ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងវីអែអូខលីៗពីកៃងុបណាាញអវបសាយខាងអលើ (ោរ័យោាៃ ច្ៃបណាាញអៃេះក៏ាៃអៅកៃុង
ឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវបណំបកស្កុ ឲ្យអៅជាស្កុ តូនៗ ឬ កៃុង ួយស្កុ  ណែលាៃោនស្តឹ ណតពីរនក់ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យស្កុ ៃ ីួយៗពិភ្ជកាៃូវស្បធាៃបេ ែូនខាងអស្ក្ខ  ។ នតល់ឱ្ក្ខរឲ្យស្កុ ៃី យួៗ នំៃួៃ ៣ នេី 
កៃុងក្ខរអ្លើយរំណួរៃី ួយៗ: 
 

o អ តុអវីាៃជាក្ខរេេួលាៃក្ខរង្ហរអធវើរ រ យ គ្ឺជាអរឿងរំខាៃ់ 
o វិធី ច្ៃក្ខរេេួលាៃក្ខរង្ហរអធវើ - អតើអៅេីអនេះាៃក្ខរង្ហរស្បអភេណាខលេះ ជាក្ខរង្ហរ ណែលអៅាៃប៉ៃុរតិ៍េំអៃរ ៃងិ 
ជាក្ខរង្ហរ ណែលពួកអគ្នង់អធវើ ។ 

o ស្តូវអស្បៀបអធៀប ៃិង រកនំណុនខុរោនអំពីអតថស្បអយាជៃ៍ ច្ៃស្បអភេក្ខរង្ហរ ណែលខុរោន 
o បអងកើតៃូវលកខណៈវិៃិនឆ័យរស្ាប់ក្ខរង្ហរ ណែលពួកអគ្នូលនិតតអធវើ - ឧទ រណ៍ នំណុនទំងអៃេះ ោនអនតើ ជា ួយ
ៃឹងពាកយថ្ន អតើក្ខរង្ហរអនេះអៅកណៃលងណា ជាក្ខរង្ហរអវី ស្តវូអធវើអៅអពលណា អតើច្ថលឈៃួលប៉ៃុនាៃ លកខខ័ណឌក្ខរង្ហរ
ែូនអ តន អតើស្តូវអធវើក្ខរង្ហរប៉ៃុនាៃអា៉ោងកៃុង ួយច្ថៃ/ ួយរាេ ៍ ។ល។  
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ប ូលរិក្ខាក្ខ ឲ្យ កជួបជុំោនវិញ ៃិង រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកៃូវគ្ំៃិតអយាបល់របរ់ពួកអគ្
ជា ួយៃឹងរិក្ខាក្ខ អនសងអេៀតអៅកៃុងស្កុ ធំ ។ 

• អៅអពលអៃកាៃបញ្ចប់ក្ខរពិភ្ជកាអំពីស្បអភេ ច្ៃក្ខរង្ហររួនអ ើយ អៃេះជាឱ្ក្ខរលអ ួយកៃុងក្ខរអធវើក្ខរអលើកេី១អៅអលើតារង 
ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ ។ រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ានក់ៗអធវើលំហាត់អៃេះ អោយខលួៃឯង ណតអទេះជាស្តូវអធវើយា៉ោងអៃេះក៏អោយ ក៏រុំ
អលើកេឹកនិតតឲ្យរិក្ខាក្ខ អធវើក្ខរពភិ្ជកាកៃុងស្កុ  អែើ បីឲ្យរិក្ខាក្ខ ែច្េអេៀត ណនករំណលង ៃិង បង្ហាញពីអវីណែលពួកអគ្ាៃ
អរៀៃ ។ រុអំ ើលតារងណនៃក្ខររបរ់ខ្ុំខាងអស្ក្ខ អៃេះ អែើ បីាៃស្ជាបៃូវព័ត៌ាៃលំអិត ។ 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/881447425325590/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ ែូនជាពីេំៃុកនិតត 
ៃិងោរ មណ៍របរ់ពួកអគ្អៅអពល “ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ”របរ់ពួកអគ្ាៃបំអពញនប់ 

•  អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្អឺរៀៃពីរបរ់ណែលអៃកស្តូវអធវើយា៉ោងណាអែើ បី ោរ់ខលួៃអៃកឪយ 
“ភ្ជាក់អ ើង” 

  
ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខំុ្្ 
 
 ក្ខរកំណត់អោលអៅ ៃិង ណនៃក្ខររស្ាប់អនគ្ត ោនជួយអយើងឲ្យេេួលាៃៃូវអវីណែលអយើងនង់ាៃ ៃិង ជាអ តុនំឲ្យ
អយើងបញ្ចូលណ្នក្ខរសកម្មភាពរស្ាប់ឲ្យរិក្ខាក្ខ បំអពញកិនចក្ខរឲ្យរួនកៃុងរយៈអពល ច្ៃក្ខរអរៀៃអពញ ួយច្ថៃអៃេះ ។ អៃេះជារអបៀប 
ណែលស្តូវអស្បើ ណ្នក្ខរសកម្មភាព អៃេះ : 
 
 ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ ោនស្តូវបញ្ចប់កៃុងរយៈអពល ួយច្ថៃ ។ 

វាជួយរិក្ខាក្ខ ឲ្យអ ើលអ ើញ ៃិង កំណត់ៃូវណនៃក្ខររបរ់ពួកអគ្ ។ 
 ណ កអឈើ ួយណ កៗ ច្ៃអែើ អឈើ យួ គ្ឺជាណនៃក ួយរស្ាប់ឲ្យពួកអគ្បំអពញក្ខរង្ហរឲ្យាៃនប់រពវស្គ្ប់ ។ 
 ឯកសារអប់រំ ៃឹងបង្ហាញនលូវអៃកាៃ អពលណែលស្កុ រិក្ខាក្ខ របរ់អៃកោនបញ្ចប់ៃូវណនៃក្ខរអៃេះ ។ 
 
 អោលបំណង ច្ៃណនៃក្ខររក មភ្ជពអៃេះ គ្ឺជួយអធវើឲ្យរិក្ខាក្ខ េេួលាៃៃូវអវី ណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីអ អរៀៃទំងអៃេះ ៃិង 
ោនកំណត់ៃូវវារន ច្ៃជវិតរបរ់ពួកអគ្ផ្ទាល់ ។ អគ្ក៏រងឃឹ នងណែរថ្ន ណនៃក្ខរអៃេះ ោនៃឹងជួយបង្ហាញនលូវអៃកកៃុងក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរ
អធវើ ក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ង់លុយក្ខក់ស្ាក់ក្ខរ ៃិង ក្ខរអរៀៃរូស្តៃវូជំនញថមីៗ ប៉ៃុណៃត វា ិៃណ ៃជាក្ខរអធវើែអំណើរែ៏ណវងឆ្ាយ ួយអលើណខសបនាត់ស្តង់
រ ូតអនេះអេ ។ 
 
 កៃុងន ជាអៃករស្ បរស្ ួល អៃកោនជួយពួកអគ្ឲ្យបំអពញណនៃក្ខរអៃេះ កៃុងរយៈអពល ច្ៃក្ខរបណេតេះបណាាលអៃេះ ។ រិក្ខា
ក្ខ  ស្តូវគ្ិតថ្ន ពួកអគ្េេួលាៃក្ខរោំស្េអៅអពលពួកអគ្ស្តូវក្ខរ អែើ បីអឲ្យពកួអគ្ោនបំអពញណនៃក្ខររក មភ្ជពអៃេះាៃ ។ អៃកោនៃឹង
ៃិយាយពីអរឿងអៃេះ ជា ួយពួកអគ្ ឬ អធវើក្ខរជាស្កុ រួ ោន អែើ បីពិភ្ជកាពីណនៃក្ខរអនសងៗោន ។ 
 
 ស្បរិៃអបើអៃកគ្ិតថ្ន ស្កុ របរ់អៃកោនអធវើក្ខរង្ហរអៃេះាៃ ែូអនៃេះ ស្តវូេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ នំៃួៃ ១០ នេី អែើ បីឲ្យពួកអគ្
ោក់បញ្ចូលៃូវក្ខរង្ហរគ្ំរូ ៃិង លកខណៈវិៃិនឆ័យនូលអៅកៃុងឯកសារ “ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ” ។ ស្បរិៃអបើពួកអគ្ាៃក្ខរអជឿជាក់ធួៃ
លម  ពួកអគ្ោនណនករំណលកគ្ំៃិតទំងអៃេះជា ួយៃឹងស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ ។ ស្បរិៃអបើពកួអគ្ ិៃោនររអររាៃអេ អៃករស្ ប
រស្ ួល ស្តូវជួយពួកអគ្កៃុងក្ខរបអំពញេស្ ង់ណបបបេអៃេះ ។  
 

៣០ នេី 
 

សកម្មភាពទី៤ លហំាត់អនុវតត ករណីសិកា: ភាាក់ល ើង 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងស្តូវាៃយល់ែឹងពី អវីអៅជាអោលអៅ ក្ខរកំណត់អតតរញ្ាណ អ ើយស្បរិៃអបើពួកអគ្ាៃ
អោលអៅ ៃឹងស្តូវាៃអលើកេឹកនិតតឱ្យកំណត់អោលអៅ ៃិងស្តូវាៃោំស្េែល់ពួកអគ្បអញ្ចញរក មភ្ជព អែើ បីរអស្ នអោល
អៅអនេះ។ 
  
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវជស្ ុញឲ្យរិក្ខាក្ខ ហា៊ាៃៃិយាយកៃុងអពលពិភ្ជកាោន ។ រំលឹកពួកអគ្ថ្ន 
អៃេះជាឱ្ក្ខរ ួយ ណែលអយើងោនជួយោនាៃ អ ើយកៃុងអពលរិកា  ិៃាៃៃរណាជាអៃកាៃកំ ុរកៃុងក្ខរៃិយាយរតី
អនេះអេ ។ 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/836541076482892/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់: 
 

• នតល់រិេធិែល់រិក្ខាក្ខ  អែើ បីបង្ហាញពីអេពអក្ខរលយរបរ់ពួកអគ្ទកេ់ងៃឹងក្ខរអប់រំ រិលបៈ ៃិងវបបធ ។៌  
• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 

អតើអៃកោរ មណ៍អៃកណបបណាអៅអពលអៃក ភ្ជាក់អ ើង ?  
អតើអៃករុបៃតិអ ើលអវី?  
អតើអៃកក្ខាយជាអវីអៅច្ថៃអនគ្ត?  
លុយណែលអៃកចាយរល់ច្ថៃអៃេះ អតើាៃ កពីណា?  
អ ើយថ្នវាស្គ្ប់ស្គ្ងណែរឬអត់? 
 

• អៃុញ្ាតឪយរិក្ខាក្ខ អ្លើយៃូវនអ លើយរបរ់ពួកអគ្ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តវូចាក់បញ្ចំងវីអែអូខលីៗពីបណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ាៃអ ើល(អ ើយោរ័យ
ោាៃ ច្ៃអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

• បនាប់ពីាៃអ ើលវីអែអូខលីៗរួន អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរទំងអរ់ខាងអស្ក្ខ អៃេះ ។ 
• អតើក្ខរចាក់វីអែអអូៃេះ អធវើឲ្យរិក្ខាក្ខ ាៃោរ មណ៍យា៉ោងណា? 
• អតើពួកអគ្ែឹងថ្នអតើអវីអៅជាអោលអៅ? 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើលនំណុនទំងអរ់ ណែលៃិយាយអំពីអោលអៅ ែូនតអៅអៃេះ: 
•  ិៃថ្នអៃកនង់អធវើក្ខរផ្ទារ់បតូរែ៏ធំ យួកៃុងជីវិតរបរ់អៃក ឬ អៃកស្ោៃ់ណតនង់អធវើក្ខរណកលំអរកៃុងនំណុនណា ួយអនេះ អៃកស្តូវ
កំណត់អោលអៅរបរ់អៃក ុៃអពលអៃកចាប់អនតើ ក្ខរង្ហរអវី ួយ ។ 

• អោលអៅ គ្ឺជាអវី ណែលអៃកពិតជានង់ាៃ ៃិង ជាអវីណែលអៃកស្តូវយកនតិតេុកោក់ឲ្យាៃ មត់នត់ ។ 
• អោលអៅណា ួយណែលាៃស្បអយាជៃ៍ គ្ឺជាអោលអៅណែលាៃក្ខលវិភ្ជគ្ អ ើយក្ខលវិភ្ជគ្អនេះ ៃឹងអធវើឲ្យអៃកោនអៃវុតត
ៃូវរក មភ្ជពរបរ់អៃកាៃ ។ 

• រុបិៃតៃឹងក្ខាយជាអោលអៅ អៅអពលអៃកយករក មភ្ជពអនេះ អៅអៃុវតតអែើ បី្ៃអៅែល់ក្ខររអស្ ន ច្ៃកតីរុបិៃតអនេះ 
• អោលអៅ គ្ឺជាកតីរុបិៃត ួយ ណែលាៃក្ខលកំណត់នារ់លារ់ ។ 
• រួររិក្ខាក្ខ អ ើលថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីអំពីអោលអៅ ៃិង ក្ខរកំណត់អោលអៅណែរឬអេ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរកិ្ខាក្ខ នំណាយអពលពីរបីនេីកៃុងក្ខរគ្ិតអរៀងៗខលួៃអំពីរំណួរ ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ 
អៃេះ : 

o អតើអៃកាៃអោលអៅ ណែលអៃកនង់អធវើឲ្យវាាៃរអស្ នអ ើយឬអៅ? 
o អតើអៅអពលណាអេើបអៃកនង់រអស្ នអោលអៅអនេះ? 
o អតើអៃកគ្ិតថ្ន អៃកស្តវូក្ខរអវី អែើ បីអធវើឲ្យាៃរអស្ នអោលបំណងរបរ់អៃក? 
o អតើអៃកស្តវូក្ខរជំៃួយពីៃរណា អែើ បជីួយអៃកឲ្យាៃរអស្ នែល់អោលអៅរបរ់អៃក? 

 
• ស្បរិៃអបើស្កុ  ឬ រិក្ខាក្ខ ានក់ៗ ាៃក្ខរលំាកកៃុងក្ខរគ្ិតអំពីអោលអៅ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តវូរុំឲ្យពួកអគ្បអំពញតា 
តារង ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ ។ 

• អែើ បីជាគ្ំៃិត អៃកស្តវូររអររវាអៅកៃុងស្បអប់កៃុងក្ខរបញ្ាក់ថ្ន អៃកជំនញខាងអវី ៃិង នូលនិតតអវី អៃកជំនញខាងអវី ៃិង  ិៃ
នូលនិតតអវី អៃក ិៃជំនញខាងអវី ៃិង នូលនិតតអវី ៃិង អៃក ិៃជំនញខាង ៃិង  ិៃនូលនិតតអវី ។ 

• ជាអោលក្ខរណ៍ អៃកគ្ួរសាកអធវើ ៃិង កំណត់អោលអៅថ្ន អៃកជំនញខាងអវី ួយ ៃិង នូលនូលនិតតអវី ួយ អោយស្តូវអជៀរវាង
ក្ខរខាតអពល ឬ ក្ខរនំណាយអពលតិនអៅអលើអវី ួយ ណែលអៃកាៃជំនញខាងអនេះ ប៉ៃុណៃតអៃក ិៃនូលនិតតវាអេ ។ 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/836541076482892/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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 ជំនញខាង  ិៃជំនញខាង 

នូលនិតត 
  

 ិៃនូលនិតត    

 
• ស្បរិៃអបើអៃកាៃស្កុ ណា ួយ ណែល ិៃោនររអររអោលអៅអៃេះាៃអេ ស្បណ លជាអៃកោនររអររវាបញ្ចូលអៅកៃុង
ស្កោរផ្ទាំងធំ អធវើវាទំងអរ់ោនជាស្កុ  ឬ ជួយរិក្ខាក្ខ កៃុងក្ខរបំអពញតារងអៃេះ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ រញ្ជឹងគ្ិតពីនអ លើយរបរ់ពួកអគ្ ។ អតើលំហាត់អៃេះ ាៃបតូរអោលអៅ ណែលពួកអគ្នង់
រអស្ នវាណែរឬអេ ឬ អធវើឲ្យពួកអគ្គ្តិអំពីអោលអៅទំងអនេះអនសងពីអៃេះ ? 

 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ប ូលរិក្ខាក្ខ ឲ្យ កជួបជុំោនវិញ ៃិង រួរអ ើលថ្នអតើរិក្ខាក្ខ ាៃនិតតនង់ណនករំណលកៃូវគ្ំៃិតអយាបល់របរ់
ខលួៃជា ួយៃឹងរិក្ខាក្ខ អនសងអេៀតកៃុងស្កុ ណែរឬអេ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ោនររអររនំណុន ច្ៃអោលអៅទំងអនេះនូលអៅកៃុង
ស្កោរផ្ទាំងធំ ។ 
 
ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខំុ្្ 
 
 អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអធវើយា៉ោងណាឲ្យរិក្ខាក្ខ បំអពញអោលអៅរបរ់ពួកអគ្នូលកៃុងតារង ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំ ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់អលើ
អតថៃ័យច្ៃស្ោប់អង្ហកំពណ៌ច្បតង អ តុអវីក្ខរង្ហរាៃសារៈរំខាៃ់រស្ាប់ពួកអគ្ ៃិងថ្នពួកអគ្ស្តូវគ្ិតពអីីវជាោជីពក្ខរង្ហរ
របរ់ពួកអគ្។  

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ឪយអធវើក្ខរជា ួយអៃកអនសងអេៀតណែលអងគុយណកបរពួកអគ្ អ ើយោក់ស្ោប់អង្ហកំកៃុងណខសអោយជួយោៃអៅ
វិញអៅ ក រួនចាប់អនតើ រួរោនពីអតថៃ័យច្ៃស្ោប់អង្ហកំអនេះ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្អឺរៀៃពរីអបៀបណែលអៃកោនអធវើឪយខលួៃឯងោនេេួលាៃ
ក្ខរង្ហរកៃុងកតីស្រច្ ៉ៃរបរ់អៃក  

 

ជំពូក៣ ក្ខរទទួលបានក្ខរង្រ 
២០ នេី  

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងេេួលាៃព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរ ក្ខររអស្ នរុបិៃ ៃិងរុវតថិភ្ជពកៃុងអពលណរវងរក ។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវាៃក្ខរអរៀបនឪំយលអេុកជា ុៃៃូវតំណរភ្ជាប់អៅក្ខៃ់អគ្ េំព័រ  ុៃអពល
ចាប់អនតើ  ៃិងស្តូវែឹងនារ់ពីអវីណែលៃឹងអកើតអ ើង ។ អនេះវា ៃឹងាៃស្បរិេធភ្ជពអស្នើៃណារ់កៃុងក្ខររស្ បរស្ ួល។ 

 
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• ចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអបូំនុរគ្ំៃិត រយៈអពល ៣.២៥ នេី អ ើយអពលនប់វិអែអូ ចាបអ់នតើ រួររំណួរ ៃិងនអ លើយែូនខាង
អស្ក្ខ អៃេះ : 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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តំណរភ្ជជប់:  https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1061973227273008/ 
 
សំណួរ: លតើម្ហាេងស លធវើអវីខ្្ុះ? 
នអ លើយ: នងអធវើក្ខរ ជា គ្គុអេទរអេរនរភ្ជសាជប៉ៃុៃអរ់រយៈអពល ៧ឆ្នំអ ើយ។ 
 
សំណួរ: ម្ូលលេតុអវីណដលនំឪ្យនងចង់ក្ខាយជាម្គគុលទៃសលទសចរ? 
នអ លើយ:  ូលអ តុនំបង គ្ឺែំបូងាៃលកខខណឌលអរស្ាប់ខ្ុំ អែើ បីអធវើក្ខរផ្ទារ់េី ពីអខតតច្ស្ពណវង អៅអរៀ រប េីពីរគ្ឺាៃសាលាបណេតេះ
បណាាល គ្គុអេទរភ្ជសាជប៉ៃុៃអៅសាលា យា៉ោា៉ោា៉ោតុ អោយ ិៃគ្ិតច្ថល ៃិងេីបីខ្ុអំរៀៃអៅេីអនេះណត យួឆ្នំកៃលេះណតប៉ៃុអណាាេះ ខ្ុំក៏ោន
ៃិយាយភ្ជសាជប៉ៃុៃាៃ ។ 
 
សំណួរ: លតើនងអាចលជាគជ័យកនុងក្ខរង្រលនុះលោយដូចលម្តច? 
នអ លើយ: កៃុងអពលនំអភ្ៀវអេរនរអៅអងគរវតត អរឿងែ៏រំខាៃ់បំនុត អែើ បីអធវើឱ្យក្ខរង្ហរអៃេះអជាគ្ជ័យលអ ោត់ណតងៃិយាយខាាំងៗ អោយក្ខរ
ាៃេំៃុកនិតតអលើខលួៃឯង សាាលន់ារ់ពីេីតាំងៃិងស្បវតតិសាស្រត ភ្ជពបត់ណបៃ ៃិងរ តថភ្ជពកៃុងក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា ។ 
 
សំណួរ: លតើអវីលៅជាលាទនភាពរបស់នងចំលពាុះក្ខរង្រជាម្គគុលទសលទសចរ? 
នអ លើយ: នង ាៃេំៃុកនិតតអលើខលួៃឯង ៃិងអោេះស្សាយបញ្ា 
 
សំនួរ: លតើអវីលៅជាសាររបស់នងផំ្្ទលៅយុវជនល្សងៗលទៀត? 
នអ លើយ: ស្បរិៃអបើ អៃកនង់អធវើជា គ្គុអេទរអេរនរ ែំបូងអៃកស្តូវណតាៃេំៃុកនិតតអលើខលួៃឯង េីពរីអៃកស្តវូណត ិៃអាេះបង់អចាលង្ហយៗអេ 
អៅអពលជួ បញ្ាននណែលអកើតអ ើងនំអពាេះ ុខអៃក អៃកស្តូវណតាៃេំៃុកនិតត ថ្នអៃកៃឹងោនអោេះស្សាយ អ ើយេីបីជំនញអៃេះ ណែល
ោននំអៃកឱ្យយល់ពីរអបៀបអធវើក្ខរវៃិិនឆ័យលអនំអពាេះ ៃុរស។ 
 

• ក្ខរចាក់បង្ហាញសារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល ៃិងរួររំណួរ ួយនំៃួៃខាងអស្ក្ខ  : 
 
តំណរភ្ជាប់:  https://www.youtube.com/watch?v=IS47TGxjMsU&feature=youtu.be 

 
o អតើខ្ុំស្តូវអៅរកព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរអៅេណីាអៅកៃុងអខតតរបរ់ខ្ុំ? 
o អតើខ្ុំោក់ពាកយរុំក្ខរង្ហរយា៉ោងែូនអ តន? 
o អតើខ្ុំស្តូវររួរំណួរអវីខលេះ? 
o អតើខ្ុំស្តូវក្ខរជំនញអវីខលេះ? 
o អតើខ្ុំអរៀៃជំនញថមីយា៉ោងែូនអ តន? 

 
៣.១. កណន្ងទទួលព័ត៌ានអំពីក្ខរង្រ  
 
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
o អតើអៃកាៃសាាល់ៃរណាានក់ណែលកំពុងអធវើក្ខរណែរឬអេ? 
o អតើអៃកែឹងអេថ្នពួកអគ្េេួលាៃព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរពីកណៃលងណា? 
o រៃមត់ថ្នអៃកឥលូវកំពុងរកក្ខរង្ហរអធវើ អតើអៃកែឹងពីកណៃលងណែលោនេេលួាៃព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរណែរឬអេ? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1061973227273008/
https://www.youtube.com/watch?v=IS47TGxjMsU&feature=youtu.be


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 12 

ទីភាាក់ជាតិមុ្ខ្របរ និង ក្ខរង្រ (NEA) 
 
េីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ គ្ឺជាេីភ្ជនក់ង្ហរស្បតិបតតិក្ខរពិអរររបរ់រែឋ ណែលេេួលខុរស្តូវកៃុងក្ខរនតល់ព័ត៌ាៃ ៃិង អរវារ
កក្ខរង្ហរ ស្បកបអោយគ្ុណភ្ជពខពរ់អៅឲ្យអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ ៃិអយាជិត ៃិអយាជក សាាប័ៃរិកាអប់រំ អៃកអធវើអោលៃអយាាយ អៃក
អរៀបនំយុេធសាស្រត ៃិង សាធារណជៃ ។ េីភ្ជនក់ជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ ស្ប ូល រកាេុក ៃិង ណនកចាយព័ត៌ាៃពាក់ព័ៃធៃឹងក្ខរង្ហរអៅឲ្យ
សាធារណជៃ តា រយៈ អគ្ េំព័ររបរ់ខលួៃ http://www.nea.gov.kh/kh/ ឬ ណនកចាយព័ត៌ាៃអនេះ តា េស្ ង់ជាលិខិតសាន 
ជា ួយៃឹងច្ែគ្ូរក្ខរង្ហរណែលពាក់ពៃ័ធ ។ 
 
ស្បរិៃអបើអៃកោននូលអ ើលតា អ ៊ិៃអធើណណតអៅកណៃលងរិក្ខាសាលាាៃច្លយា៉ោងណា បង្ហាញរិក្ខាក្ខ អំពីអគ្ េំព័ររបរ់េីភ្ជនក់ង្ហរ
ជាតិ ុខររបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ ៃិង ស្ាប់ពួកអគ្ឲ្យែឹងនងណែរថ្នអតើអគ្ េំព័រអៃេះ ោននតល់ព័ត៌ាៃ រតីពី ក្ខរេេួលាៃក្ខរង្ហរអធវើអោយ
រអបៀបណា ។ អៃកស្តូវអធវើយា៉ោងណា ស្ាប់ពួកអគ្ឲ្យាៃែឹងអរ់អំពអីគ្ េំព័រែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
 

• េំព័រអែើ /ក្ខរស្បក្ខរព័ត៌ាៃអំពីក្ខរង្ហរៈ http://www.nea.gov.kh/kh/home_page 
• ក្ខរអធវើណនៃក្ខរពី ុខរបរៈ http://www.nea.gov.kh/kh/plan/nea_plan 
• ក្ខរបណេតេះបណាាលៈ http://www.nea.gov.kh/kh/training 

 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីេី
ភ្ជៃក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិងក្ខរង្ហរ ៃងិអវបសាយរំខាៃ់ៗអែើ បីរកក្ខរង្ហរអធវើ។ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្អឺរៀៃពីរអបៀបណែលអៃកស្តវូអស្តៀ ខលួៃអែើ បីរកក្ខរង្ហរអធវើ  
 

១៥ នេី 
 

សកម្មភាពទី៥ លំហាត់អនុវតត ករណីសិកា:  ក្ខរណសវងរកក្ខរង្រលធវើ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ៃឹងរិកាពី NEA រអបៀបេេួលាៃពត័៌ាៃក្ខរង្ហរតា រយៈ NEA រអបៀបេេួលាៃព័ត៌ាៃ
ក្ខរង្ហរពី Bongpheak អ ើយៃឹងរអបៀបច្ៃនុេះអ្ាេះកៃុងអវបសាយ Bongpheak ។  
 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: ស្បរិៃអបើអៃកាៃ ន្តៃតីតំណាង កពេីីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខររបរ ៃងិ ក្ខរង្ហរ រុំឲ្យោត់ជស្ាបឲ្យ
ាៃអកាេះកាយ ៃិង ជាក់លាក់អំពីវិធីកៃុងក្ខរអស្បើស្ារ់អរវារបរ់រថប័ៃអៃេះ ។ 
 
រុំអ ើលនំណុនរំខាៃ់ៗ ណែលអៃកាៃអរៀៃពីក្ខរពិភ្ជកាអៃេះ ៃិង ស្តូវែឹងឲ្យាៃនារ់ថ្ន ស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់យល់អំពីអ អរៀៃអៃេះ 
ៃិង ាៃជំអៃឿនិតតពីរអបៀប ណែលពួកអគ្ោនេេួលាៃព័ត៌ាៃពីក្ខររកក្ខរង្ហរអធវើ តា រយៈ េីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ (NEA) 
ឬ ស្ករួងក្ខរង្ហរ ៃិង បណេតេះបណាាលវិជាាជីវៈ (MoLTV) ។  
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/837646313039035/ 

 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់: 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងវីអែអូខលីៗពីបណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ាៃអ ើល (អ ើយោរ័
យោាៃ ច្ៃបណាាញអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

http://www.nea.gov.kh/kh/
http://www.nea.gov.kh/kh/home_page
http://www.nea.gov.kh/kh/plan/nea_plan
http://www.nea.gov.kh/kh/training
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/837646313039035/
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• អស្ក្ខយពីាៃអ ើលវីអែអូខលរីួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរ ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ : 
• អតើេីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ ជាអវី (NEA)? 
• អតើ ជឈ ណឌលរកក្ខរង្ហររបរ់េីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ ឋតិអៅកណៃលងណាកៃុងអខតតរបរ់អៃក? 
• ស្បរិៃអបើោាៃ ជឈ ណឌលេីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរអៅកៃងុអខតតរបរ់អៃកអេ អតើសាាប័ៃណែលជំៃួរឲ្យ ជឈ ណឌល
អៃេះ អៅកណៃលងណា ែូនជា ស្ករួងក្ខរង្ហរ ៃិង បណេតេះបណាាលវិជាាជីវៈ (MoLVT)? 

• ស្បរិៃអបើអៃកអ ើលអ ើញក្ខរង្ហរ ណែលអគ្ស្បក្ខរអរើរអៅកៃុង ជឈ ណឌលអៃេះ អ ើយជាក្ខរង្ហរ ណែលអៃកអពញនិតត អតើអៃក
ោក់ពាកយនូលអធវើក្ខរអោយរអបៀបណា? 

• អតើអៃកស្តវូអធវើក្ខរេំនក់េំៃងជា ួយៃរណា ស្បរិៃអបើអៃកស្តូវក្ខរព័តា៌ៃបណៃថ អេៀតអំពីេីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ
អៃេះ?  

• អស្ក្ខយពីាៃរួររំណួរៃី ួយៗរួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអធវើយា៉ោងណារួររិក្ខាក្ខ ថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីណែរ
ឬអេ ។ 

• ពិភ្ជកាអំពីរំណួរទំងអៃេះជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំង ូល ។ 
 

៥ នេី លគេទំព័របងេ័ម្រក (បលងកើតល ើងលោយវិទាសាានលបើកទូលាយ) 
 
បងភ័ស្ក គ្ឺជាអគ្ េំព័ររបរ់េីភ្ជនក់ង្ហរនតល់អរវាក្ខរង្ហរ ណែលជួយែល់ៃិអយាជិត ៃិង ៃិអយាជក ។ អគ្ េំព័រអៃេះ អរៀបនអំ ើងជា
ពិអរររស្ាប់អៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ ណែលាៃជំនញតិនតួនអៅកៃុងឧរា ក មអនសងៗ ែូនជា ក្ខរង្ហររំណង់ អរងនស្កក្ខត់អែរ 
រៃតិរុខ ៃិង អរវាបំអរើអភៀ្វ ។ 
 

• អៃកោនរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរែូនខាងអស្ក្ខ  អំពី អគ្ េំព័រ បងភ័ស្ក អែើ បីអបើកក្ខរពិភ្ជកាពីបញ្ាអៃេះ: 
• អតើាៃរិក្ខាក្ខ ណាខលេះធាាប់ាៃឮអំពីអគ្ េំព័រ បងភស័្ក? 
• ស្បរិៃអបើធាាប់ាៃឮ អតើអៃកោនស្ាប់ខ្ុំអំពីស្បអភេ ច្ៃក្ខរង្ហរណែលអៃកាៃអ ើញអគ្ស្បក្ខរអស្ជើរអរើរបុគ្គលិកាៃណែរ
ឬអេ? 
 
ស្បរិៃអបើអៃកាៃអអញ្ជើញអៃកតណំាងអគ្ េំព័រ បងភ័ស្ក ឲ្យ កនលូរួ  រុំឲ្យអគ្ជួយអបើកអគ្ េំព័រអៃេះ ៃិង ពៃយល់ឲ្យាៃ

អកាេះកាយ អំពី អគ្ េំព័រ បងភ័ស្ក អ ើយរួរថ្នស្តូវអស្បើស្ារ់វាអោយរអបៀបណា ។ ស្បរិៃអបើអៃកតណំាងពីអគ្ េំព័រ បង ភស្ក  ិៃ
ាៃអពលនូលរួ កៃុងរិក្ខាសាលាអៃេះអេ រុំបៃតក្ខរង្ហរែូនតអៅអៃេះ: 

 
ស្បរិៃអបើអៃកោនអស្បើអ ៊ិៃអធើណណតាៃ រុំអបើកអគ្ េំព័រ បងភ័ស្កhttp://www.bongpheak.com/ ។ 
 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន  ិតតភកតិរបរ់អៃកោននុេះអ្ាេះឲ្យអៃកកៃុងអគ្ េំព័រ បងភ័ស្កាៃ ស្បរិៃអបើ

អៃក ិៃាៃេូររ័ពទsmartphone/ ិៃោនអស្បើអ ៊ិៃអធើណណតាៃអេ អៃកក៏ោននុេះអ្ាេះ តា រយៈ ក មវិធីៃិយាយោនអៅកៃុងេូររ័ពទ 
(register through talking into the phone) ។ បនាប់ កអេៀត អៃកោនេេួលសារអៅនូលជារអ លង តា រយៈ សារជារអ លង
អ្លើយតបអោយរវ័យស្បវតតិ (via IVR) កៃុងក្ខរស្ាប់អៃកអំពីក្ខរង្ហររ ស្រប ៃិង ពៃយល់អំពីរអបៀបោក់ពាកយរុំអធវើក្ខរង្ហរ ។ វាជាអរឿង
រំខាៃ់ណារ់ណែលរិក្ខាក្ខ ស្តូវយល់ឲ្យាៃនារ់អំពីក្ខរអស្បើស្ារ់អគ្ េំព័រអៃេះ ។ 

 
អៃកោនអស្ជើរអរើរយកជអស្ ើរជាអស្នើៃ តា រយៈ ព័ត៌ាៃអនសងៗអៅអលើអគ្ េំព័រ ែូនជា : 

• ឱ្ក្ខរក្ខរង្ហរជាអស្នើៃអៅតា អរងនស្ក ក្ខរង្ហររំណង់ អរវាអនសងៗ រណាាោរ នទេះរំណាក់ អភ្ជជៃីយោាៃ រៃតិរុខ 
ក្ខរង្ហរពាណិជជក ម 

• ករណី ច្ៃស្បវតតិក្ខរង្ហរៃអិយាជិត 
• អ្ាេះស្កុ   ុៃ 
• ក្ខរនុេះអ្ាេះ 
• នំណុនគ្ៃលឹេះជាជំៃួយសាារតីកៃុងក្ខររាារៃ៍ 
• បេពិអសាធៃ៍េេួលាៃអជាគ្ជ័យកៃុងក្ខរង្ហរ 
• ក្ខរទក់េងជា ួយអគ្ េំព័រ បងភ័ស្ក 
• រអបៀបនុេះអ្ាេះ អែើ បេីេួលាៃសារជារអ លង ៃិង ស្បវតតិរូបកៃុងក្ខរោក់ពាកយរុំក្ខរង្ហរអធវើ 

 

http://www.bongpheak.com/
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ោក់ឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ពិភ្ជកាោនជុំវិញនំណុន ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
១. អតើអគ្ េំព័រ បងភស័្ក ណែលបអងកើតអ ើង អោយវិេាសាាៃអបើកេលូាយ (OI) នតល់ព័ត៌ាៃអំពីអវី? 
២. អតើអៃកោននុេះអ្ាេះកៃុងអគ្ េំព័រអៃេះអោយរអបៀបណា? 
៣. អតើអៃកោននុេះអ្ាេះកៃុងអគ្ េំព័រអៃេះអៅឯណាាៃ? 
៤. អតើអៃកស្តូវអធវើយា៉ោងណាស្បរិៃអបើអៃកនង់នុេះអ្ាេះ ិតតភកតិ ឬ រាជិកស្គ្ួសាររបរ់អៃកអៅកៃុងអគ្ េពំ័រអៃេះ? 
៥. អតើាៃក្ខរង្ហរស្បអភេណាខលេះណែលាៃនុេះនាយអៅកៃុងអគ្ េំព័រ បងភ័ស្ក? 
៦. អតើអៃកគ្ិតថ្នអគ្ េំព័រអៃេះនតល់អតថស្បអយាជៃ៍អវីខលេះែល់អៃក? 

 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់អលើ
អវបសាយ បងេ័ម្រក ច្ៃវិេាសាាៃអបើកេូលាយ ៃិងវិធិសាស្រតង្ហយៗកៃុងក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ។ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ណឺរវងយល់ពីអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរណា ួយ
ណែលស្តូវអៅៃឹងក្ខរង្ហរកតីរុបិៃតរបរ់អៃក 

 
២០ នេី 
 

សកម្មភាពទី៦ លំហាត់អនុវតត: លសចកតីម្របក្ខស្ាយអំពីក្ខរង្រ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ៃឹងចាប់អនតើ គ្ិតពីព័ត៌ាៃ ណែលពួកអគ្ស្តូវក្ខរអែើ បីបអងកើតជាអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ 
ៃិងោនអ ើលអ ើញពីព័ត៌ាៃបណៃថ ណែលពួកអគ្ស្តវូក្ខរពីអរនកតសី្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ ៃិងរំណួរអវីណែលពួកអគ្ស្តវូក្ខរ
អែើ បីរួររស្ាប់ក្ខរនសពវនាយៃី ួយៗ ។   
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: ស្បរិៃអបើរិក្ខាក្ខ  ិៃោនោៃអកសរាៃអេ កៃុងន ជាអៃករស្ បរស្ លួ ស្តូវោក់ឲ្យពួកអគ្
អធវើក្ខរជាស្កុ  អ ើយអៃកោនោៃអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរឲ្យពួកអគ្សាេប់ឲ្យាៃឭៗ ។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
 អរនកតីស្បក្ខរនាយពីក្ខរង្ហរពិតស្ាកែ ួយនំៃួៃអៅេីភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិងអវបសាយ បងេ័ម្រក អៅតំបៃ់ ួយនំៃួៃ  
 ស្កោរ 
  វឺតររអររ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់: 
 

• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
o អតើអវីអៅជាអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ? 
o អតើអៃកោនរកវាទំងអៃេះតា រអបៀបណា? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយលស់្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ឲ្យាៃស្ជាបថ្ន រក មភ្ជពអៃេះ ស្តូវាៃអរៀបនអំ ើង អែើ បីអធវើឲ្យអៃកគ្ិត
អំពីព័ត៌ាៃ ណែលអៃកស្តូវក្ខរពអីរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ ៃិង ព័ត៌ាៃអវីៗអនសងអេៀត ណែលអៃកគ្រួរួររក អៅអពលអៃក
អ ើញក្ខរស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ ។  

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណបងណនកស្ក ុឲ្យអៅជាស្កុ តូនៗ ៃិង កៃងុ ួយស្កុ  ស្តូវាៃោននំៃួៃពីរនក់ ។ 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 15 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តវូណនកអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរអៃេះ ណែលាៃ កពីស្បភពនន អៅឲ្យស្ក ុតូនៃី ួយៗ អ ើយ
ពួកអគ្អេើបណតាៃអរៀៃរួនថមីៗអំពី(េភី្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ ៃងិ អវបសាយ បងេ័ម្រក) ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តវូរុំឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ៃី ួយៗបង្ហាញៃូវបញ្ជីរំណួរ ណែលពួកអគ្ាៃរួរអំពីអៃកអស្ជើរអរើរក្ខរង្ហរ ណនអក
អលើអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរ ណែលពួកអគ្អេើបាៃេេួល ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន ពួកអគ្ាៃអពល ១០ នេី កៃុងក្ខរពិភ្ជកា ៃិង អរៀបនំបអងកើតរំណួរ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ស្កុ តូនៃី ួយៗររអរររំណួរទំងអនេះអៅអលើផ្ទាំងស្កោរ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវជស្ ុញឲ្យពកួអគ្ររអរររំណួរទំងអៃេះអៅអលើផ្ទាំងស្កោរ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអៅស្កុ រិក្ខាក្ខ ឲ្យនូល កជុំោនវិញ អ ើយរុំឲ្យពួកអគ្ណនករណំលកៃូវរំណួរទំងអរ់អនេះជា ួយ
ៃឹងរិក្ខាក្ខ ស្កុ ធំ ។ 

• បនាប់ពីស្កុ ៃី ួយៗាៃណនករណំលកៃូវរំណួររបរ់ពួកអគ្អ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើលរំណួរទំង
អរ់ខាងអស្ក្ខ អៃេះថ្នអតើាៃរំណួរណាខលេះ ណែលពួកអគ្គ្ួររួរ : 

o អតើអរនកតីស្បក្ខរនាយអំពីក្ខរង្ហរអៃេះ ស្តូវនុតកំណត់អៅច្ថៃណា? 
o អតើក្ខរង្ហរអៃេះ ស្តូវអធវើអៅកណៃលងណា? 
o អតើក្ខរង្ហរអៃេះ ាៃស្ាក់អបៀវតសរ៍ណែរឬអេ? 
o អតើក្ខរង្ហរអៃេះ ស្តូវក្ខរអៃកាៃបេពអិសាធៃ៍ណែរឬអេ? 
o អតើជំនញអវីណែលអៃកស្តូវក្ខររស្ាប់ក្ខរង្ហរអៃេះ? 
o អតើអៃកោនោក់ពាកយរុំអធវើក្ខរង្ហរអៃេះអោយរអបៀបណា? 
o អតើក្ខររាារៃ៍ចាប់អនតើ អៅអពលណា ៃិង អៅកណៃលងណា? 

 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវតាំងរំណួរថ្ន អតើាៃរំណួរប៉ៃុនាៃណែលស្កុ ៃី ួយាៃអធវើ? អតើពួកអគ្អធវើាៃរំណួរអវីអនសងអេៀតណែរឬអេ? 
រំណួរណែលអយើងាៃរួរ អត់ាៃរំណួរណា ួយជារំណួរ ណែលខុរ ឬ ស្តូវអនេះអេ ។ អៃករស្ បរស្ ួល គ្ួរអលើកេឹកនិតតឲ្យរិក្ខា
ក្ខ ឲ្យអនតើ រួរៃូវរំណួរទំងអៃេះ ។ 
 

៥ នេី ៣.២. ម្រតូវានសុវតថិភាពលៅលពលណសវងរកក្ខរង្រលធវើ  
 
លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងោនក្ខត់បៃថយហាៃិភ័យ កៃុងណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ ៃិងបអងកើៃរុវតថភិ្ជពផ្ទាល់ខលួៃ អែើ បីេេួលាៃ
ក្ខរង្ហរកៃុងកតីរុបិៃតរបរ់ពួកអគ្។  
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវបអងកើៃក្ខរយល់ែឹងេូលំេូលាយរបរ់ពួកអគ្ ពីហាៃិភ័យកៃុងក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរកៃុង
រយៈអពលច្ៃក្ខរអរៀបនំអែើ បីនតល់ៃូវក្ខរយល់ែឹង ែ៏ាៃស្បរិេធភ្ជពែល់រិក្ខាក្ខ  ។ 

ដំលណើរក្ខរ: 
 

• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
o អតើអវីអៅជាក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើ? 
o អតើអៃករកពួកវាទំងអៃេះ អោយរអបៀបណា? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 
• អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវកថ្នខណឌខាងអស្ក្ខឪយឮៗ  

 
“អវីៗណដលលយើងលធវើ រួម្ទំងក្ខរលធវើាម្កតីម្រសនម្របស់លយើងក៏អាចនំឲ្យជួបហានិេ័យខ្្ុះណដរ ។ លពលខ្្ុះ ក្ខរម្របថុយម្របថានអាចនំលយើង
ឲ្យធ្លាក់លៅកនុងសាានភាពលម្រគាុះថាាក់ ។ ឧទេរណ៍ លកមងម្រសីាាក់ម្រសនម្ចង់ានជីវិតលអម្របលសើរ លេើយនងម្របថុយលធវើដំលណើរលៅឆ្ងាយ
ជាម្ួយនឹងបុរសាាក់ ណដលបាននិោយថា ខ្្ួននឹងលធវើឲ្យកតីម្រសនម្របស់នងក្ខាយជាក្ខរពិត ។ 
ានលរឿងជាលម្រចើនណដលលយើងអាចលធវើបានកនុងក្ខរក្ខត់បនថយនូវហានិេ័យ និង រស់លៅលោយានសុវតថិភាព ។ លរឿងណដលសំខាន់ គឺម្រតូវ
ានលទធភាពអាចកំណត់ឲ្យល ើញថា លៅលពលណ្តអនកអាចនឹងជួបហានិេ័យ លតើវាជាក្ខរង្រសម្ម្រសបណដរឬលទ និង ម្រតូវដឹងថាលតើឱ
ក្ខសណដលានសម្រាប់ខ្្ួនជាឱក្ខសម្ួយពិតម្របាកដណដរឬលទ ។ វគគលនុះ និង វគគបនាប់ម្កលទៀត នឹងានពនយល់អំពីបញ្ជាទំងលនុះ រួច
ទុកឲ្យសិក្ខាក្ខម្អនុវតតផ្ទាល់កនុងក្ខរលោុះម្រសាយបញ្ជា ណដលពួកលគ ម្ិតតេកតិ និង សាជិកម្រគួសាររបស់ពួកលគ អាចម្របឈម្លៅលពល 
ណដលពួកលគកំពុងណតរកក្ខរង្រលធវើ។”  



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
គ្ៃលឹេះគ្ួរឱ្យកត់រាាល់អែើ បីឱ្យាៃរុវតថិភ្ជពអៅអពលណរវងរកក្ខរង្ហរ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្រឺអបៀបកៃុងក្ខររអងកតអ ើលថ្ន អតើអៃកអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍
របរ់អៃកអធវើនំណាកស្រុក ៃិងអ តុនលអវីខលេះ។ 
 

២០ នេី 
 

សកម្មភាពទី៧: ករណសីិកា: ចំណ្តកម្រសុក 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងពៃយល់ពីនំណាកស្រុកណែលាៃរុវតថិភ្ជព ៃិងស្តវូាៃអលើកេឹកនិតតឱ្យគ្ិតជា ុៃ  ុៃអពល
អធវើនំណាកស្រុកកៃុងអពលស្តវូណរវងរកក្ខរង្ហរ ៃិងណែលស្តូវាៃោំស្េអែើ បីាៃេំៃុកនិតតអំពីក្ខរកំណត់អតតរញ្ាណសាាៃភ្ជព
ណា ួយណែលាៃរក្ខេៃុពល។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណតគ្ិតកៃុងនតិតជា ួយៃឹងនំអណេះែឹងកៃុងក្ខរអធវើនំណាកស្រុក អែើ បី
ពៃយល់ែល់រិក្ខាក្ខ ពីរុវតថិភ្ជពរបរ់ពួកអគ្។ 
  

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើសម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1084219178381746/ 
 
 ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់: 
 

• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
o អតើអៃកោនស្ាប់ខ្ុំពីពាកយថ្ន "នំណាកស្រុក" ាៃៃ័យែូនអ តន? 
o អតើអៃកៃឹងអរៀបនំយា៉ោងែូនអ តនរស្ាប់ក្ខរអធវើនំណាកស្រុកអោយរុវតថិភ្ជព ស្បរិៃអបើអៃកនង់ាៃក្ខរង្ហរ? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗពីបណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ាៃអ ើល ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពិភ្ជកាអំពនីំណុនខាងអស្ក្ខ អៃេះជា ួយៃឹងស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំង ូល ស្តូវេុកអពលឲ្យាៃស្គ្ប់ស្ោៃ់
រស្ាប់រំណួរៃី ួយៗ អែើ បីឲ្យរិក្ខាក្ខ  ោនរួររំណួរទំងអរ់អនេះាៃ: 
 

o ក្ខរអធវើនំណាកស្រុក គ្ឺជាែំអណើរក្ខរ ច្ៃក្ខរចាកអនញពីនទេះកៃុងអោលបំណងអៅរកក្ខរង្ហរអធវើ ឬ អៅរិកា ។ 
o ាៃ ូលអ តុជាអស្នើៃណែលស្តូវរួរថ្នអ តុអវីាៃជាអៃកនង់រកក្ខរង្ហរអធវើ ណែលក្ខរង្ហរអនេះ  ិៃណ ៃជាក្ខរង្ហរអៅ
កៃុងស្បអេរក ពុជា ។ វាជាក្ខរលំាកណារ់កៃុងក្ខរណរវងរកក្ខរង្ហរអៅកណៃលងណែលអៃកកំពុងររ់អៅ ឬ ជាក្ខរង្ហរ 
ណែលអៃទងនិតតអៃកឲ្យអ ើលអ ើញថ្នជាក្ខរង្ហរណែលគ្ួរឲ្យរអំភើបរីករយ ។ វាោនជាក្ខរង្ហរាៃស្ាក់ឈៃួលខពរ់ 
ប៉ៃុណៃតវាក៏ជាក្ខរង្ហរ ណែលាៃហាៃិភ័យអស្នើៃណែរ ។ ស្បរិៃ អបើអៃកពិតជាោក់ពាកយ ៃិង រអស្ នេេួលយកក្ខរង្ហរ
អៅអស្ៅស្បអេរណ ៃ អៃកស្តវូណតាៃក្ខរអស្តៀ ខលួៃឲ្យាៃលអ ។ ក្ខរអស្តៀ ខលួៃទំងអៃេះ រួ ាៃ ក្ខរេំនក់េំៃងជា
 ួយ ិតតភកតិ ឬ អងគក្ខរ ិៃណ ៃរោាភិាល ណែលអៅេីអនេះ ស្ាប់ឪពុកាេយ ឬ  ិតតភកតិឲ្យាៃែឹងថ្ន អៃកាៃគ្ំ
អរងៃឹងទក់េងជា ួយពួកអគ្អៅអពលណែលស្តូវឃ្លាតឆ្ាយពីស្រុកភូ ិ អោយស្តូវយកអៅជា ួយៃូវអតតរញ្ាណ
ប័ណ្ ៃិង ថតន លងអតតរញ្ាណប័ណ្េុក ួយនំៃួៃអៅៃឹងស្គ្ួសាររបរ់អៃក ណែលអៅនទេះ ។ 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1084219178381746/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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o យុវជៃោនៃឹងខវេះព័ត៌ាៃ ៃិង នំអណេះែឹងអំពីក្ខរអធវើនំណាកស្រុក ែូនជា អតើស្តូវអធវើណនៃក្ខរឲ្យាៃស្បរេិធិភ្ជព
អោយរអបៀបណា អតើនតល់ឲ្យក្ខរង្ហរស្បអភេណា អតើក្ខរអធវើនំណាកស្រុករអបៀបណា អែើ បីឲ្យាៃរុវតថិភ្ជព អតើស្តូវ
អៅរកព័ត៌ាៃពីកណៃលងណា អ ើយអតើស្តូវនរចារអំពីអរនកតីរអស្ នអៃេះជា ួយៃឹងច្ែគ្ូររំខាៃ់ៗអោយរអបៀបណា 
ែូនជា ឪពុកាេយរបរ់ពួកអគ្ ។ 

o ក្ខរនង់រកាៃលុយ អែើ បីជួយស្គ្សួាររបរ់អយើង ឬ រិកាអៅសាកលវិេាល័យ ឬ េិញេូររ័ពទថមី ោនេំៃងជា
អ តុនលលអ ា៉ោង ណែលអរឿងទំងអរ់អៃេះ ោននំឲ្យ ាៃអស្ោេះថ្ននក់ ។ 

o ជៃជួញែូរ ៃុរស ោនជាជៃណា ួយក៏ាៃ ជៃអនេះោនជាបុររ ស្រតី ជៃនណ លក រាជិកស្គ្ួសារ ឬ ិតតភកតិ ។ 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ នតល់ៃិយ ៃ័យ ច្ៃពាកយថ្ន ក្ខរលធវើចំណ្តកម្រសុកលោយសុវតថិភាព តា គ្ំៃិតរបរ់ពួក
អគ្ផ្ទាល់ ។ ពិភ្ជកាោនអ ើលថ្នអតើពួកអគ្ោនាៃសាាៃភ្ជពអវីពាក់ព័ៃធៃឹងសាាៃភ្ជពែូនកៃុងអរឿងវអីែអូខលណីែរឬអេ ឬ ក៏ពួកអគ្
សាាល ់ិតតភកតិ ឬ រាជិកស្គ្ួសារណា ណែលឋិតកៃុងសាាៃភ្ជពាៃហាៃិភ័យែូនអៅកៃុងសាន់អរឿងអៃេះ ។  

 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
ៃិយ ៃ័យ អតថស្បអយាជៃ៍ គ្ុណរ បតិត ៃិងគ្ុណវិបតតិច្ៃក្ខរអធវើនំណាកស្រុក 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺអធវើក្ខរកំណត់ព័ត៌ាៃរំខាៃ់ៗច្ៃក្ខរអធវើនំណាកស្រុក
អោយរុវតតិភ្ជព 
 

៣០ នេី 
 

សកម្មភាពទី៨ លំហាត់អនុវតត: ក្ខរណសវងរកក្ខរង្រ ណដលានសុវតថិភាព 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងយល់ពីអតថៃ័យច្ៃក្ខរង្ហរណែលង្ហយរងអស្ោេះ ៃិងអនេះក្ខរពារខលួៃពសីាាៃភ្ជពណែលពួកអគ្
រថិតអៅកៃុងក្ខរង្ហរង្ហយរងអស្ោេះ ។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអធវើបេបង្ហាញករណីរិកាពីក្ខរអធវើនំណាកស្រុក្លងណែៃអៃតរជាតិ តា រ
យៈ ក្ខរយកអតថបេអនញពីសារព័ត៌ាៃ ឬ ករណីរិកាណត តង អែើ បរីិក្ខាក្ខ  ោៃ ៃិង ពិភ្ជកាោនកៃុងស្កុ តូនៗ ។ 
អៃករស្ បរស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យអៃកជំនញជាតិៃិយាយកៃុងន ជាវាគ្មិៃ (ែូនជា  ន្តៃតីៃគ្រាល អ ធាវី តំណាងអងគក្ខរ
អស្ៅរោាភិាលស្បឆ្ំងអំអពើជួញែូរ ៃុរស ។ល។) អៃកជំនញជាតិ ោនៃិយាយស្ាប់រិក្ខាក្ខ អំពីស្បអភេ ច្ៃក្ខរអកងស្បវ័ញ្ច 
ៃិង ក្ខរជួញែូរអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃក ។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 

អតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអ ុតផ្ទារទិកនំៃួៃ ៥ រៃលឹក រស្ាប់រក មភ្ជពេី៨ 
ផ្ទាំងស្កោរផ្ទាំងធំ ច្ៃអោលក្ខរណ៍ណណនំ 

 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត ់
 

• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 
o អតើអៃកធាាប់ ពីក្ខរង្ហរអោយរុវតថិភ្ជពណែរឬអេ?  
o អតើអៃកោនអរៀបរប់ពី អវីកិនចក្ខរអវីខលេះណែលស្តូវអធវើ អែើ បីរកក្ខរង្ហរអោយរុវតថិភ្ជព? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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• អពលចាប់អនតើ អធវើលំហាត់អៃេះ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អៅកៃុងរក មភ្ជពអៃេះ រិក្ខាក្ខ ៃឹងអធវើក្ខរ
អែើរតួរំណែងតា អតថបេ ច្ៃសាន់អរឿង: 

• រក មភ្ជពអៃេះ ៃឹងអធវើឲ្យរិក្ខាក្ខ គ្ិតអំពីរអបៀប ណែលពួកអគ្ោនអធវើយា៉ោងណាឲ្យពួកអគ្ ៃិង  ិតតភកតរិបរ់ពួកអគ្េេួលាៃ
ក្ខរក្ខរពារអៅអពលពួកអគ្េេួលាៃក្ខរង្ហរ ឬ េំៃងជាេេួលាៃក្ខរង្ហរ ណែលង្ហយរងអស្ោេះ ។   

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណបងណនករិក្ខាក្ខ នំៃួៃ ៥ ស្កុ  អ ើយណែលស្កុ ៃី ួយៗស្តូវាៃរាជិកស្ក ុអរមើៗោន (កៃុង ួយ
ស្កុ  ស្តវូាៃរាជិកយា៉ោងតិននំៃួៃ ៤ នក់) ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណនកអតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអនេះឲ្យស្កុ ៃី ួយៗ 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ឲ្យាៃែឹងកៃុងអពលណត ួយថ្ន ពួកអគ្ស្តវូក្ខរអធវើក្ខររួ ោន អែើ បី
បអងកើតាៃជាសាន់អរឿងយក ករំណែង ៃិង អធវើក្ខរពិភ្ជកាអលើអតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអនេះ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន ពួកអគ្ាៃរយៈអពល ១០ នេី កៃុងក្ខរអរៀបនំអតថបេ ច្ៃសានអ់រឿងរបរ់ពួកអគ្ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អៅអពលអរៀបនំក្ខរអែើរតួរំណែង អោលក្ខរណ៍ណណនំខាងអស្ក្ខ អៃេះ ាៃ
សារៈរំខាៃ់ណារ់ (អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវររអររអោលក្ខរណ៍ណណនំអៃេះអៅអលើផ្ទាំងស្កោរ់ វលីបឆ្ត ុៃៃឹងចាប់អនតើ 
វគ្គបណេតេះបណាាល ៃិង បំពាក់ ឬ ពយួរវាអៅកណៃលងណា ណែលរិក្ខាក្ខ  ោនអ ើលអ ើញស្គ្ប់ោន): 

• អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវអ ើលឲ្យាៃស្ាកែថ្ន  ិៃាៃរិក្ខាក្ខ  ួយ ស្តូវរិក្ខាក្ខ ែច្េកៃុងអងគរិក្ខាសាលាអធវើាប ឬ បងខំឲ្យ
អ ើងរំណែងកៃុងសាន់អរឿងអៃេះអេ ។ យុវជៃខលេះោនាៃោរ មណ៍ ិៃស្រួលកៃុងនិតតៃឹងអ ើងរំណែងអេ ។ អទេះជាយា៉ោងណាក៏
អោយ ស្បរិៃអបើរាជិកស្កុ ាៃោរ មណ៍ខាារ់អអៀៃ ឬ ាៃក្ខរសាាក់អរទើរបៃតិនបៃតួន អៃករស្ បរស្ លួ គ្ួរអលើកេឹកនិតត
រិក្ខាក្ខ អនេះឲ្យអ ើងរំណែងអៅ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអអញ្ជើញោត់អ ើងរំណែង អោយេៃ់ភលៃ់ ៃិង ោាៃក្ខរបងខំ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ជាបុរររំណែងជាតួស្រតី អ ើយរិក្ខាក្ខ ជាស្រតីវិញ រំណែងជាតួបុររ ានក់ តងៗ ឲ្យ
ាៃស្គ្ប់ៗោន អែើ បីឲ្យពួកអគ្ាៃឱ្ក្ខររំណែងអៅកៃុងសាាៃភ្ជព ណែលស្បឈ ៃឹងរាជិកស្កុ  ាៃអភេនទុយោន ។ 

 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអអញ្ជើញស្កុ ទំងអរ់ឲ្យ កជុំោនវិញ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវនតល់ឱ្ក្ខរែល់ស្កុ ៃី ួយៗកៃុងក្ខរ ”អែើរតួ” ជាអៃករំណែងតា អតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអនេះ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ពិភ្ជកាអលើអតថបេៃី ួយៗកៃុងស្កុ  ៃិង រំណែងតា អតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអនេះ អោយ
អស្បើព័ត៌ាៃ ណែលកៃុងស្កុ េេួលាៃពីអរឿងវីអែអូក មវិធីក្ខាហាៃ9 ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពិចារណាអ ើលថ្នអតើសាាៃភ្ជព
អៃេះ ស្តូវាៃអោេះស្សាយតា វិធីរ ស្រប ៃិង ជាវិធី ណែលជួយអយើងណែរឬអេ អ ើយថ្នអតើអៃកអែើរតួកៃុងសាន់អរឿងអនេះ ាៃ
រុវតថិភ្ជពណែរឬអេ ។ 
 

ខាងអស្ក្ខ អៃេះ គ្ឺជានំណុនរំខាៃ់ៗ ួយនំៃួៃ ណែលអៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអ ើល ឲ្យាៃរពវ ៃិង ស្តូវអធវើតា អ ើងវិញ អៅអពល
ពិភ្ជកាអំពីអតថបេ ច្ៃសាន់អរឿងអៃេះ ។ ស្តូវស្ាកែថ្ន អៃកាៃអ ើលនំណុនទំងអរ់អៃេះជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ  អោយអធវើយា៉ោងណាឲ្យ
ពួកអគ្ាៃយល់ ៃិង ាៃពិភ្ជកាអលើនំណុនៃី ួយៗអៃេះ: 
 

• ាៃជំហាៃង្ហយៗ ួយនំៃួៃ ណែលអៃកោនអធវើតា ាៃ  ុៃអពលអៃកអធវើនំណាកស្រុក អែើ បីក្ខរពារខលួៃអៃក ។  ុៃអពលអៃក
អៅរកអលខរស្ាប់េំនក់េំៃង ៃរុស ណែលគ្ួរឲ្យេុកនិតត ួយនំៃួៃអៅេីអនេះ ែូនជា  ិតតភកតិណែលអធវើក្ខរអៅអងគក្ខរអស្ៅរោា
ភិាល ។ ស្តូវចាំអលខេំនក់េំៃងអៃេះ កៃុងករណីអៃកាត់េូររ័ពទរបរ់អៃក ។ 

• ស្តូវាៃណនៃក្ខរកៃុងក្ខរេំនក់េំៃងជា ួយ ិតតភកតិ ៃិង រាជិកស្គ្ួសាររបរ់អៃកអៅអពល ណែលអៃកស្តវូចាកអនញ ។ 
• អៃករស្ បស្រួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យច្លយា៉ោងណាយកអតតរញ្ាណប័ណ្របរ់ខលួៃអៅជា ួយនង ប៉ៃុណៃតក៏ស្តវូថតន លង
នំៃួៃប៉ៃុនាៃនាប់េុកអៅនទេះនងណែរ ។  ិៃស្តូវស្បគ្ល់អតតរញ្ាណប័ណ្ អៅឲ្យជៃណា ួយោន់ខាត អលើកណលងណតជៃអនេះ 
ជា ន្តៃតីរជក្ខរ ឬ  ន្តៃតីរែឋក្ខរ ។ ស្បរិៃអបើាៃៃរណា ួយ នង់ាៃ ឬ ស្តូវព័ត៌ាៃ ឬ ឯកសារអវីពីអៃក រុំស្ាប់ពួកអគ្អៅវិញ
ថ្ន អៃកៃឹងនតល់ឲ្យពួកអគ្ាៃស្តឹ ណតឯកសារជានាប់ន លងអេ ។ 

• ស្បរិៃអបើាៃជៃណា ួយជួយអៃកអរៀបនំក្ខរអធវើែំអណើរ កុអំភលនរុំអ្ាេះ ៃិង ន ស្តកូល ស្ព ទំងអលខេំនក់េំៃងរបរ់អគ្
នង អ ើយស្តូវនតល់ព័ត៌ាៃអៃេះែល់ជៃណា ួយ ណែលអៃកាៃក្ខរអជឿេុកនិតត ។ ក្ខរបង់ច្ថលឈៃួលអ ខយល់កៃុងក្ខរជូៃអៃក្លង
ណែៃ អោយោាៃលិខិតអធវើែំអណើរ េំៃងជាាៃតច្ លអថ្នកណ ៃ ប៉ៃុណៃតអៃកស្បឈ ៃឹងក្ខរចាប់ខលួៃោក់ពៃធនោរ ៃិង អស្ក្ខយ ក 
ស្តូវអគ្បអណេញអនញ ឬ បញ្ជូៃ កស្រុកកំអណើតវិញ ។ 

• ស្បរិៃអបើអៃកអធវើនំណាកស្រុករកក្ខរង្ហរអធវើ រំខាៃ់ អៃកស្តូវនំណាយអពលអៅអធវើលិខិត្លងណែៃ រុំេិោាក្ខរ ៃិង រុំប័ណ្
អៃុញ្ាតអធវើក្ខរង្ហរ ។  

 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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នំណុនទំងអរ់ខាងអលើ ាៃសាររំខាៃ់ណារ់ ៃិង ោនររអររវាបញ្ចូលអៅកៃុងក្ខារ់ វលីបឆ្តរស្ាប់រិក្ខាក្ខ  េុកជាក្ខរអស្កើៃ
រំលឹកែល់ពួកអគ្ ។ ពួកអគ្ក៏ោនពិភ្ជកាជា ួយៃឹង ិតតភកតិ ៃិង រាជិកស្គ្ួសាររបរ់ពួកអគ្អំពីនំណុនទំងអនេះ ។  

អតថបទ ននសាច់លរឿងទំងម្របាំសម្រាប់សកម្មភាពទី៨: 

អតថបទ ននសាច់លរឿងទី១ 
 
 ិតតលអានក់រអស្ ននិតតចាកអនញពីស្រុកភូ ិអៅអធវើក្ខរអៅស្បអេរច្ថ ។ ឪពុកាេយរបរ់នង ស្តូវក្ខរលុយ ៃិង ាៃបុររានក់រៃាថ្ន
ៃឹងយកនងអៅអធវើក្ខរអៅេីអនេះ អោយរុំឲ្យបង់លុយ ុៃនំៃួៃ ៥០០ ែុលាារោអ រិក រស្ាប់នំណាយអលើក្ខរអធវើែំអណើររបរ់នង ។ 
អៃកជិតខាងរបរ់នងស្ាប់នងថ្នវាជាអរឿងគ្ួរឲ្យអស្តកស្តោលខាាំងណរ់ កៃុងក្ខរាៃអៅអធវើក្ខរអៅអស្ៅស្បអេរ អ ើយអោយសារណត
ក្ខរង្ហរអៃេះ នងោនអោេះស្សាយវិបតតិថវិក្ខឲ្យស្គ្ួសារាៃ ។ ស្បរៃិអបើអៃកជារូបនងអៃេះវិញ អតើអៃកគ្ួរអធវើយា៉ោងណា? អតើអៃកគ្ួរឲ្យ
អយាបល់អវីខលេះែល់នង? 
 

រិក្ខាក្ខ ានក់ ោនអែើរតួជាអកមងស្រី អ ើយរិក្ខាក្ខ ានក់អេៀត អែើរតួជា ិតតរបរ់នង ។  

អតថបទ ននសាច់លរឿងទី២ 
 
រិក្ខាក្ខ ានក់ អែើរតួជាយុវតី ៃិង រិក្ខាក្ខ ានក់អេៀង អែើរតួជា ិតតរបរ់នង ។ 
 
អរនកតីស្តូវក្ខរកៃុងក្ខររកលុយបង់ច្ថលសាលាឲ្យកូៃរបរ់ោត់ ។ បុររ កពីជៃបេានក់ ស្តូវអគ្នំឲ្យអៅអធវើក្ខរជាក មករអៃសាេអៅ
ស្បអេរច្ថ ។ អ ខយល់ាៃែកយក ៃិង រកាេុកលិខិត្លងណែៃរបរ់ោត់ ។ បុររអនេះ អធវើក្ខរ ២០ អា៉ោងកៃុង ួយច្ថៃ ។ អគ្ឲ្យថ្ននំោត់
អលប ួយស្ោប់ជាអរៀងរល់ច្ថៃ អែើ បីឲ្យោត់ោនអធវើក្ខរាៃអពញ ួយច្ថៃ អោយ ិៃចាំាន់អែកពួៃ ។ កៃងុ ួយច្ថៃ ោត់ោនេេួលទៃ
ោហារាៃណត ួយអពលប៉ៃុអណាាេះ ។ ោត់អធវើក្ខរអលើេូកអៃសាេនំៃួៃ ២ រាេ ៍ជាប់ៗោន កៃុងអពលនុេះេូក តងៗ ។ ស្ាក់នំណូល ណែល
ោត់ស្តូវេេួលាៃទំងអរ់ ស្តូវអៅណករបរ់ោត់ជាអៃករកាេុក ។ 
 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវឲ្យពួកអគ្គ្ិតអំពីរំណួរទំងអរ់ជាស្កុ  អោយបុររអនេះ គ្ួររួរអៃកអស្ជើរអរើរខលួៃឲ្យបញ្ាក់ថ្ន អតើឱ្ក្ខរ
ក្ខរង្ហរអៃេះ ជាក្ខរង្ហរពិតណែរឬអេ  ុៃៃឹងស្បគ្ល់លិខិត្លងណែររបរ់ខលៃួអៅឲ្យអគ្ ។ អស្ក្ខយ ក េុកអពលឲ្យស្កុ គ្ិតអំពីរំណួរ ណែល
ស្បពៃធរបរ់ោត់ គ្ួរណតរួរោត់ ៃិង ពួកអគ្គ្ួរោក់អនញៃវូវិធីសាស្រតកៃុងក្ខរអធវើយា៉ោងណាឲ្យវិធីសាស្រតអនេះ រកាាៃៃូវរុវតថិភ្ជព ។ 
 

បនាប់ពីាៃអរៀបនំគ្ំៃិតជាអស្ោង្អងឹរួនអ ើយ រិក្ខាក្ខ ានក់អនញ កអែើរតួជាបុររអនេះ នំណណករិក្ខាក្ខ ានក់អេៀត អែើរតួជាស្បពៃធ 
អ ើយពួកអគ្ោនៃិយាយសាររងោនអំពីថ្នអតើពួកអគ្គ្ួអរៀបណនៃក្ខររអបៀបណា អែើ បបីញ្ាក់ថ្ន កៃុងឱ្ក្ខរណបបអៃេះ ាៃរុវតថិភ្ជព ។  

អតថបទ ននសាច់លរឿងទី៣ 
 
អគ្ាៃែឹកស្រតីានក់ កពីជៃបេ ឲ្យអៅអធវើក្ខរជាក មក្ខរិៃីអរងនស្កអៅរជធាៃី ។ កៃុងកំ ុងអពល ណែលនងររ់អៅកៃុងរជធាៃី នងសាន
ក់អៅកៃុងបៃទប់រួ ោនជា ួយៃឹងស្រតី ៥ នក់អនសងអេៀត ណែល កពីអខតតអនសងៗោន អ ើយពួកអគ្ណតងណតណនករំណលក ហូបោរហារ ៃិង អស្បើ
ស្ារ់រអ លៀកបំពាក់រួ ោន ។ នង ិៃរបាយនិតតៃឹងលកខខ័ណឌក្ខរង្ហររបរ់នងអេ អ ើយនងាៃោរ មណ៍ថ្ន លកខខ័ណឌទំងអនេះ 
 ិៃយុតតិធ ៌អ ើយ ។ នងនង់ៃិយាយជា ួយអៅណករបរ់នងពីបញ្ាអៃេះ ។ 
 
រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ គ្ិតជាស្កុ អំពីវិធី ណែលស្រតីអនេះ ោននូលជួបអៅណករបរ់នងៃិយាយអំពីលកខខ័ណឌក្ខរង្ហរ ណែល ិៃយុតតិធ ៌អនេះ ។ 
បនាប់ កអេៀត រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ពិចារណាជាស្កុ ថ្នអតើ ិតតរបរ់នងោនជួយអធវើអវីាៃ  ុៃៃឹងនងអធវើនំណាកស្រុកអៅរកក្ខរង្ហរអធវើ? 
 
អតថបទ ននសាច់លរឿងទី៤ 
 
បុររវ័យអកមងានក់រងឃឹ ថ្នៃឹងរកក្ខរង្ហរាៃអធវើជាក មកររំណង់អៅស្បអេរច្ថ ។ អៃកជិតខាងរបរោ់ត់ ជាអ ខយល់ ាៃនំណាយ
អពលអរ់រយៈអពលបីច្ថៃកៃុងក្ខរបញ្ចុេះបញ្ចូលោត់ឲ្យអៅខចីលុយពីធនោរ អែើ បីអធវើនំណាកស្រុកជា ួយអ ខយល់អនេះ អ ើយអ ខយល់



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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អនេះ ាៃស្ាប់បុររអនេះថ្ន អៅណករបរ់ោត់ ស្តូវក្ខរក មករបណៃថ អេៀត ឲ្យអៅអធវើក្ខរអៅកៃុងនំក្ខររបរោ់ត់កៃុងអពលអៃេះ ។ ោត់ែឹងថ្ន 
ច្ថលអធវើែំអណើរអៅស្បអេរច្ថ ៃឹងស្តវូនំណាយនំៃួៃ ៣,០០០ ាត ប៉ៃុណៃតអគ្ាៃស្ាប់ោត់ថ្ន ោត់ៃឹងរកនំណូលាៃវិញនំៃួៃ ៥០០ 
ាត កៃុង ួយច្ថៃ បូករួ ៃឹងឈៃួលអធវើក្ខរណថ អា៉ោងអេៀត ។ ោត់គ្ិតថ្ន វាពិតជាអរឿងលអណារ់ ស្បរិៃអបើណបបអៃេះណ ៃ អ ើយោត់នង់អៅ
ឲ្យាៃក្ខៃ់ណតាៃឆ្ប់ក្ខៃ់ណតលអ ។ 
  
រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ អធវើក្ខរពិចារណាជាស្កុ ថ្នអតើរាជិកស្គ្ួសាររបរ់ពួកោត់គ្ួរឲ្យែំបូនាៃអវីខលេះែល់ោត់? បនាប់ កអេៀត ពិចារណាថ្ន
ាៃគ្ុណរ បតតិ ៃិង គ្ុណវិបតតិអវីខលេះ ស្បរិៃអបើបុររវ័យអកមងរបូអៃេះ រអស្ ននិតតអៅខចីលុយអគ្ ៃិង ស្ព េេួលយកក្ខរង្ហរអៃេះ ។ 
 
អតថបទ ននសាច់លរឿងទី៥ 
 
អកមងស្រីអៅតា ស្ពំណែៃណខមរច្ថានក់្ លងក្ខត់ស្ពំណែៃអៅអធវើក្ខរអៅស្បអេរច្ថជាអរៀងរល់ច្ថៃ ។ នងអស្ក្ខកអ ើងពីអពលស្ពឹកស្ពលឹ  អែើ បអីធវើ
ែំអណើរអៅស្បអេរច្ថ ៃិង ស្ត ប់ កវិញអៅអពលយប់អស្ៅ ។ នងជាជំៃួយក្ខរលក់ែូរឥវា៉ៃៃ់កៃុងហាង អ ើយនងាៃោរ មណ៍ថ្ន អពល
អវលា ណែលនងអស្បើស្ារ់កៃុងក្ខរអធវើែំអណើរអៅេីអនេះ ៃិង ស្ត ប់ កវិញ អ ើយអបើអធៀបៃឹងអវីជាស្ាកន់ំណូល ណែលនងរកាៃ ក
អនេះ គ្ឺ ិៃរ ោនអេ ។ ច្ថៃ ួយ នងាៃរុំអៅណករបរ់នងឲ្យតអ លើងស្ាក់ឈៃួលបៃតិន ប៉ៃុណៃតអៅណកអនេះ  ិៃស្តឹ ណតបែិអរធ ិៃតអ លើង
ស្ាក់ឈៃួលឲ្យនងអេ ៃិង ណថ ទំងស្ាប់នងឲ្យបៃតអធវើក្ខរកៃុងលកខខណ័ឌក្ខរង្ហរែណែលអៃេះ ឬអបើពុំអនេះអេ នងោនរុំឈប់ពីក្ខរង្ហរក៏
ាៃ ។ នង ិៃរបាយនិតតទល់ណតអសាេះ ។ 
  
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ អធវើបញ្ជីពីេីកណៃលងរួ ោន ថ្នអតើកណៃលងណាណែលអៃកគ្ួរអៅ ស្បរិៃ អបើអៃកជាអកមងស្រីអនេះវិញ 
អែើ បីឲ្យនងអស្បើស្ារ់វាគ្ំៃិតាៃខលេះ ។ បនាប់ ក ស្បរិៃអបើអៃកជា ិតតរបរ់នងវិញ អតើអៃកគ្ួរនតលែ់ំបូនាៃឲ្យនងអធវើអវីខលេះកៃុងអពល
ឥ ូវអៃេះ? 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីអលើ
ក្ខរខលួៃអែើ បណីរវងរកក្ខរង្ហរអោយរុវតថិភ្ជព អោយស្បែូនអៅៃឹងស្ោប់អង្ហកំពណ៌េឹកស្ាក់ ៃិងកណៃលងណែលពួកអគ្ោនេេួល
ាៃព័ត៌ាៃក្ខរង្ហរ (ឧទ រណ៍ NEA /បងភ័ស្ក  ជឈ ណឌលក្ខរង្ហរអៅកៃុងតំបៃ់របរ់ពួកអគ្។ ល។ ) ។ វាក៏ាៃៃ័យថ្ន
ពួកអគ្ែឹងថ្នអតើអៃកណាណែលោនស្បឹកា ក្ខរអធវើនំណាកស្រុក (ឧទ រណ៍ ឪពុកាេយ សាន់ញាតិ  ិតតភកតិ ោជាាធរ ូលោាៃ) 
អ ើយពួកអគ្ែឹងពីគ្ៃលឹេះទំងអរ់អែើ បីអធវើនំណាកស្រុកអោយរុវតថិភ្ជព។  

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ឪយអធវើក្ខរជា ួយអៃកអនសងអេៀតណែលអងគុយណកបរពួកអគ្ អ ើយោក់ស្ោប់អង្ហកំកៃុងណខសអោយជួយោៃអៅ
វិញអៅ ក រួនចាប់អនតើ រួរោនពីអតថៃ័យច្ៃស្ោប់អង្ហកំអនេះ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺស្តូវែឹងអោយខលួៃឯង ថ្នអតើអៃកាៃអស្បើស្ារ់ជំនញេៃ់
របរ់អៃកអរៀងរល់ច្ថៃណែរឬអេ? 

 

ជំពូក៤ ជំនញ 
២០ នេី 
 

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1059313010872363/ 
 
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1059313010872363/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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o អតើជំនញេៃ់ាៃៃ័យយា៉ោងែូនអ តនរស្ាប់អៃក? 

o អតើអៃកអៃុវតតជំនញេៃ់កៃុងជវីិតរបរ់អៃកយា៉ោងអ ៉ៃនអៅកៃលង កអៃេះ? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ៃិយាយអោយឮ 

• ចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូ រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ ៈ 
 

សំណួរ: លតើក្ខរង្រណបបណ្តណដល Catherine Harry លធវើ ? 
នអ លើយ: នងជាអៃកអធវើបលុកវីអែអូ ៃងិជាអៃកៃិរសិតឆ្នំេី៣ ណនៃកស្បព័ៃធនសពវនាយ ៃិងេំនក់េំៃង ជាអៃកបកណស្ប ៃិងអៃកក្ខណរត។  
 
សំណួរ: លតើនងអាចណចករំណលកពីក្ខរលរៀបចំ និងណ្នក្ខរសម្រាប់ក្ខរង្ររបស់នងោ៉ោងដូចលម្តច? 
នអ លើយ: ណនៃក្ខរៃិងក្ខរអរៀបនរំបរ់គ្ឺអែើ បីនលិតអៅវអីែអូគ្ិតអំពសី្បធាៃបេៃិងអស្ជើរអរើរស្បធាៃបេរំខាៃ់ ួយអែើ បីររអររវាអៅ
កៃុងបញ្ជីបនាប់ កោក់អេិភ្ជពអវីណែលគ្ួរអធវើអៅកៃុងរាេ ៍អៃេះ? បនាប់ ក នងាៃនំណាយអពលកៃុងក្ខរស្សាវស្ជាវកៃុងរយៈអពល ួយ
អា៉ោង រឺក៏អស្នើៃជាងអៃេះ។ ស្បធាៃបេក្ខៃ់ណតរអរើប គ្ឺអយើងក្ខៃ់ណតនណំាយអពលអវលាអស្នើៃអៅអលើវា បនាប់ កនងស្តូវក្ខរររអររអតថ
បេ (Script) ៃិងអន្ើរអៅក្ខៃ់ ិតតភកត៍របរ់នងអែើ បីពិៃិតយអ ើលខលឹ សារ ៃិងអកខរវិរុេទ។  
 
សំណួរ: លតើអវីលៅជាលគាលបំណងននក្ខរ្លិតវិលដអូរបស់នង? 
នអ លើយ: អោលបំណងច្ៃក្ខរនលិតវីអែអូរបរ់នងគ្ឺអែើ បីអោយស្បយិ ិតតអធវើក្ខរពិភ្ជកា ៃិងអែើ បីយល់ែឹង ៃិងៃិយាយអំពីបញ្ាអៃេះ 
បនាប់ ក ពួកអគ្ោនចាប់អនតើ គ្ិតអំពីវា ៃិងគ្ិតជាថមី តងអេៀតអំពិអៅណនៃកណែលាៃគ្ំៃិតនទុយ។ ែូអនៃេះក្ខរអបើកអៅក្ខរពិភ្ជកាគ្ឺពីតជា
ាៃសារៈរំខាៃ់ខាាំងណារ់។  ួយវិញអេៀត គ្ឺនងាៃៃឹងកំពុងអផ្ទេតអៅអលើ អៃករករុីនលូវអភេ ស្រតីស្រលាញ់អភេែូនោន ពួកអគ្ ិៃ
ាៃរអ លង ែូអនៃេះនងពួកោត់ោនអលើករអ លងរស្ាប់ពួកោត់ាៃ។ 
 
សំណួរ: អតើអវីអៅជាក្ខររំពឹងេុករបរ់នង?  
នអ លើយ: ក្ខររំពឹងេុករបរ់នង គ្ឺៃឹងាៃក្ខរាៃក្ខររិេះគ្ៃ់អៅអលើស្បធាៃបេណែល ិៃធាាប់ៃិយាយពី ុៃ កអៅកៃុងរងគ  ែូអនៃេះអ ើយ
នងស្តូវាៃអគ្គ្ិតថ្ននង ិៃណ ៃជានរីលអ ជាពិអររ អៅអពលណែលនងនលិតវីអែអូ នងពិតជាស្តូវក្ខរអ ើញអៅគ្ំៃិតអវិជជាៃអំពី
វា។ បនាប់ ក នងោនអបើកអៅក្ខរពិភ្ជការំរប់នំណុនវិជជាៃ ៃិងអវិជជាៃ អ ើយនងោនអធវើក្ខររអងខបវាាៃរំរប់រំរប់ក្ខរ
ពិភ្ជកាែ៏លអ ួយ។ នងាៃេំៃុកនិតតខពរ់ ៃិងាៃបណាាញកៃុងក្ខរោំស្េ ែូនជា ិតតភ័កត ៃិងស្គ្សួារកៃុងក្ខរនតលជា តិអយាបល់។ 
អយាបល់ស្តូវាៃអបើកជាក្ខរពិភ្ជកា ែូអនៃេះនងពិតជាសាាគ្ ៃ៍ ៃិងរបាយរីករយកៃុងក្ខរេេួលយកវា ៃិងអគ្ុណរស្ាប់អៃកណែល
នូលរួ កៃុងក្ខរផ្ទារ់បតូររងគ  ែូនជារុខភ្ជពនលូវអភេ ៃិងរុខភ្ជពបៃតពូជ ៃិងរិេធិអរមើោនជាអែើ ។ 
 
 
តំណរភ្ជាប់: https://youtu.be/O0gIZlJFdSQ 
 

• បង្ហាញៃូវវីអែអូ ពីតំណរភ្ជាប់ខាងអលើ អៅក្ខៃ់ស្កុ ទំង ូល 
• បនាប់ពីអ ើលវីអែអូរនួ រួរអៅក្ខៃ់អៃកនូលរួ អៅរំៃួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ អោយនតល់អពលអោយពួកអគ្កៃុងក្ខរអ្លើយអៅរំៃួរ 
ៃី ួយៗ ៃិងអធវើក្ខរពិភ្ជកាអៅកៃុងស្កុ ធំ:  
o អ តុអវីាៃជាអៃកចាប់ោរ មណ៍កៃុងក្ខរអភិវឌ្ឍៃអ៍ៅជំនញេៃ់ទំងអៃេះ? 
o អតើជំនញេៃ់ណាខលេះអៅណែលោនអធវើអោយអៃកោនអស្តៀ ខលួៃាៃកៃុងក្ខរេេួលាៃក្ខរង្ហរ?  
o ក្ខរនតល់អយាបល់រស្ាប់េីកណៃលងណែលអៃកោនេេួលាៃព័ត៌ាៃពីរអបៀបកៃុងក្ខរអភវិឌ្ឍជំនញេៃ់ទំងអៃេះ? 

 
• រួរអៅក្ខៃ់ស្កុ ៃូវជំនញ ណែលពកួអគ្គ្ិតថ្នពួកអគ្ាៃ ឧទ រណ៍ ជំនញជួរជុលកង់ អធវើ ហូប របបិក ម ោៃ ៃិងអស្នៀង 
អោយអោយពួកអគ្ររអររវាអៅអលើស្កោរធំ។ 

• វិធីង្ហយស្រួលកៃុងក្ខរអធវើវា គ្ឺស្តូវររួអៅអវីណែលពួកអគ្ស្រលាញ់ អ ើយៃូវអវីណែលពួកអគ្ពូណកអធវើវាជាងអគ្។ 
 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ថ្នាៃជំនញអនសងអេៀត ណែលោនជួយពួកអគ្កៃុងក្ខររអស្ នអោយាៃៃូវោជីវក មែ៏អជាគ្ជ័យ។ 
ជំនញទំងអៃេះោនជួយកៃុងក្ខរពស្ងឹងៃូវនំអណេះែឹងរបរ់ពួកអគ្ ៃិងេំៃុកនិតតកៃុងក្ខរនរចាររស្ាប់ឱ្ក្ខរក្ខរង្ហរអោយាៃភ្ជពលអ
ស្បអរើរអ ើង ែអូនៃេះ ពួកអគ្ ិៃោនណរវងយល់ពីខលួៃឯង អៅកៃុងសាាៃភ្ជពអស្ោេះថ្ននក់ាៃអេ។  
 

https://youtu.be/O0gIZlJFdSQ


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ទំងអៃេះអៅថ្នជំនញេៃ់ អ ើយរួ ាៃ ក្ខរអរៀបនណំនៃក្ខរ ក្ខរេំនក់េំៃង ក្ខរនរចារ ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា ជំអៃឿនិតត ៃិងក្ខររស្ ប
ខលួៃ។ ជំនញទំងអៃេះពិតជាាៃសារៈរំខាៃ់ អៅអពលណែលអៃកកពំុងរកក្ខរង្ហរ ក្ខរេេួលាៃក្ខរអ ើងតំណណង រឺក៏ចាប់អនតើ  ៃិងក្ខរ
អធវើអោយាៃអរថរភ្ជពច្ៃ ុខជំៃួញ។ ទំងអរ់អៃេះក៏ាៃសារៈរំខាៃ់នងណែរអៅអពលណែលបអងកើតអៅជអស្ ើរជីវិត ៃិងអៅអពលណែល
ពិភ្ជកាៃូវជអស្ ើរទំងអរ់អៃេះជា ួយឪពុកាេយ ៃិងស្គ្ួសាររបរ់អៃក។ 
 

២០ នេី សកម្មភាពទី៩ លហំាត់អនុវតតៈ ករណសីិកាៈ ជំនញទន់ 
 
លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ អធវើក្ខរកំណត់ថ្នអវីអៅជាជំនញេៃ់ អ ើយបង្ហាញអៅែល់រិក្ខាក្ខ ៃូវសារៈរំខាៃ់ ច្ៃជំនញ
េៃ់។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណតាៃក្ខរអរៀបនំរួនជាអស្រនរស្ាប់ៃិយ ៃ័យ ៃិងក្ខរពៃយល់រស្ាប់
ជំនញេៃ់ៃី ួយៗ អែើ បីអន្ើរអៅសារែ៏នារ់លារ់អៅក្ខៃ់រិក្ខាក្ខ ។  

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1012461945557470/ 
 
ដំលណើរក្ខរ: 
 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗពីអវបសាយខាងអលើឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យោាៃ 
ច្ៃអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

• បនាប់ពីអ ើលអរឿងវីអែអូខលីៗ រួន អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ អោយេុកអពលឲ្យពួកអគ្ស្គ្ប់
ស្ោៃ់កៃុងក្ខរអ្លើយរំណួរៃី ួយៗ ៃិង ឲ្យពួកអគ្ពិភ្ជកាោនពីនអ លើយជា ួយៃឹងរិក្ខាក្ខ ស្កុ ធំ ៖ 

o អ តុអវីាៃជាអៃកចាប់និតតៃឹងក្ខរបអងកើតជំនញេៃ់ទំងអៃេះ? 
o អតើជំនញេៃ់រំខាៃ់ៗអវីខលេះ ណែលអៃកៃឹងអស្តៀ ខលួៃកៃុងក្ខររកក្ខរង្ហរអធវើ? 
o អៃេះជា តិអយាបល់ ួយនំៃួៃរស្ាប់ឲ្យអៃកាៃែឹងថ្នអតើអៃកោនអៅរកព័ត៌ាៃបណៃថ អេៀតពីកណៃលងណា អែើ បីឲ្យ
ាៃែឹងពីរអបៀប ច្ៃក្ខរបអងកើតជំនញេៃ់ទំងអៃេះ? 

• អៅអពលអៃករស្ បរស្ ួល ាៃរួររំណួរទំងអរ់ខាងអលើរួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗ
ខាងអស្ក្ខ អៃេះឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើល៖ 

o ក្ខរាៃជំអៃឿនិតតៈ សារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល ណែលៃិយាយអំពីអតថស្បអយាជៃ៍ ច្ៃក្ខរាៃជំអៃឿនិតត ។ [អរឿងវីអែអូ
ខលីាៃរយៈអពល ៥២ វិនេី] 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1024970697639928/ 

o ក្ខរអធវើណនៃក្ខរៈ សារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល ណែលៃិយាយអំពីអតថស្បអយាជៃ៍ ច្ៃក្ខរាៃណនៃក្ខរជីវិត ។  [អរឿងវីអែ
អូខលីាៃរយៈអពល ៤៧ វិនេី] 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1035155313288133/ 

 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ថ្នអតើអៃកអៅាៃរំណួរអវីអនសងអេៀតណែរឬអេ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវៃិយាយរំលឹកអ ើងវិញ តងអេៀត អំពី សារៈរំខាៃ់ ច្ៃក្ខរអរៀៃ ុខវិជាាជំនញេៃ់អៃេះ កៃុងក្ខរេេួល
ាៃក្ខរង្ហរអធវើ ៃិង ក្ខរោនរកាាៃតួនេីក្ខរង្ហរយូរអណងវង ។ 

 
អៃករស្ បរស្ ួល ោនបញ្ចប់រក មភ្ជពអៃេះ អោយរុំឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ កំណត់ពីជំនញេៃ់អនសងៗោន ណែលពួកអគ្ោនៃឹករកអ ើញ  

 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
ភ្ជពខុរោន ច្ៃក្ខរអស្បើស្ារ់ជំនញជីវិតរបរ់ពួកអគ្ពី ុៃ ៃងិអវីណែលពួកអគ្េេួលាៃនអពលបនចុបបៃៃ។ 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1012461945557470/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1024970697639928/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1035155313288133/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្សឺ្តូវណរវងរកព័ត៌ាៃអំពី TVET 
  

10 mins ៤.១. ជំនញ TVET (ក្ខរអប់របំណ្តុះបណ្តាលជំនញបលចចកលទស និងជំនញវជិាាជីវៈ) 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ  ៃឹងោនកំណត់ៃិយ ៃ័យថ្ន អវីអៅជា TVET ៃិង គ្ូរបញ្ាក់អំពីតច្ លច្ៃ TVET រស្ាប់យុវ
ជៃអៅកៃុងស្បអេរក ពុជា។  
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃកអៃុវតតស្តវូណតាៃក្ខរយល់ែឹងនារ់លារ់ជា ួយៃឹងក្ខរស្សាវស្ជាវអៅអលើជំនញ TVET 
អែើ បីស្ាបអ់ៅក្ខៃ់រិក្ខាក្ខ អោយាៃេូលំេូលាយ។   

 
ដំលណើរក្ខរ:  

• ក្ខររួររំៃួរ ៃិងនអ លើយ  
o អតើអៃកែឹងអេថ្នអវអីៅជាជំនញ TVET? 

o អតើអៃកោនណនករណំលកជា ួយពួកអយើងពីរអបៀបេេួលាៃព័ត៍ាៃអំពី TVET? 

• ពៃយល់ពីៃិយ ៃ័យច្ៃ TVET  
 

ក្ខរអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈ គ្ឺជាក្ខរអប់រំ ៃិង ក្ខរបណេតេះបណាាល ណែលនតល់នំអណេះែឹង ៃិង 
ជំនញ រស្ាប់ក្ខរបំអរើក្ខរង្ហរ ។ ក្ខរបណេតេះបណាាលជំនញវិជាាជីវៈ គ្ឺជាវិធី ួយ ណែលនតល់ៃូវោជីពាៃស្ាក់អបៀវតសរខ៍ពរ់ ៃិង រក
ស្ាក់នំណូលាៃអស្នើៃ ។ ក្ខរណែលាៃវិជាាជីវៈ ណែលាៃកំរិត ច្ៃក្ខរេេួលសាាល់ ួយ ោននំឲ្យាៃក្ខរង្ហរេេួលាៃស្ាក់អបៀវតសរ៍
ខពរ់ វិជាាជីវៈទំងអនេះ រួ ាៃ ជាងអគ្គិរៃី ជាងា៉ោរុីៃ ឱ្រថក្ខរី ៃិង េៃតអពេយ ពីោជីពណែលោនេេួលាៃស្ាក់នំណូលខពរ់អៃេះ 
វាោននំឲ្យេេួលាៃតួនេីជាអៃកស្គ្ប់ស្គ្ងអេៀត ។ 
 
 ក្ខរង្ហរពាណិជជក ម កំពុងណតាៃតស្ ូវក្ខរខពរ់អៅស្បអេរក ពុជា អ ើយវានតល់ៃូវជអស្ ើរកៃុងរិកា ុខវជិាាអៃេះអៅកំរិត
សាកលវិេាល័យ ណែលវា ិៃណ ៃរុេធណតជាអរឿងង្ហយស្រួលរស្ាប់ ៃុរសស្គ្ប់ោនអនេះអេ គ្ឺអោយសារណតវាាៃតច្ លខពរ់ វាទ ទរ
រ តថភ្ជពកៃុងក្ខររិកា ស្តូវក្ខរនណំាយអពលអវលា ៃិង កណៃលងររ់អៅរ ស្រប ។ 
 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្នអតើ
ពួកអគ្ាៃេេួលាៃ TVETអោយរអបៀបណាអែើ បីោំស្េែល់ជីវិត។ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តវូអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្សឺ្តូវរអងកតពីក្ខរស្បកបរបរក្ខត់អែររបរ់អៃកភូ ិពួកអគ្អែើ បី
និញ្ចឹ ជីវិត។ 

 
 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 24 

១០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១០ លហំាត់អនុវតតៈ ករណីសិកាៈ ក្ខរង្រក្ខត់លដរ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ស្តូវបង្ហាញពីសារៈរំខាៃ់ច្ៃជំនញ TVET ណែលនំ កៃូវអតថស្បអយាជៃ៍រស្ាប់ជីវិតរបរ់ពួក
អគ្ែូនជាក្ខរក្ខត់អែរជាអែើ ។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: ស្តូវនងចាំថ្នអលើរពីជំនញក្ខត់អែរាៃជំនញអនសងអេៀតណែលស្តូវាៃនតល់ជូៃែល់រិក្ខាក្ខ  
អយាងអៅតា លេធនលណែលាៃអធវើអតរតពី NEA ។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1050417325095265/ 
 
ដំលណើរក្ខរ:  

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវៃិយាយស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ អំពីក្ខរអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈ ៃិង 
រួរពួកអគ្ថ្នអ តុអវីាៃជាវាាៃសាររំខាៃ់នំអពាេះយុវជៃអៅស្បអេរក ពុជា ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗពីបណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយអៅ
ាៃោរ័យោាៃអវបសាយអនសងអេៀតអៅកៃុងឯកសារអប់រំនងណែរ) ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីអំពីអរឿងវីអែអូខលីៗអៃេះអេៀតណែរឬអេ ៃិង រុំឲ្យពួកអគ្អធវើក្ខរ
ពិភ្ជកាជុំវិញសាន់អរឿង ច្ៃវអីែអូខលីៗ អៃេះ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់រិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃយល់ថ្ន ជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈអៃេះ (TVET skills) ជា
ជំនញ ណែលអគ្កំពុងស្តូវក្ខរអៅកៃុងស្បអេរក ពុជា អ ើយជាេូអៅយុវជៃ ិៃរូវាៃែឹងអវីជា ុខវិជាាជំនញបអនចកអេរ ៃិង 
ជំនញវិជាាជីវៈ (TVET subjects) អនេះអេ អ ើយពួកអគ្ ិៃាៃែឹងថ្នអតើជំនញអវីខលេះ ណែលនំឲ្យពួកអគ្ាៃក្ខរង្ហរ ៃិង 
េេួលាៃស្ាក់អបៀវតស ឬ អតថស្បអយាជៃ៍ប៉ៃុនាៃអនេះអេ ។ 

 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរស្កុ រិក្ខាក្ខ អ ើលថ្នអតើពួកអគ្ោនស្ាប់ពីស្បអភេ ច្ៃក្ខរង្ហរាៃ កពីក្ខរអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញ
បអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈ (TVET) ណែល ិតតភកតិ ឬ រាជិកស្គ្សួាររបរ់ពួកអគ្េេួលាៃណែរឬអេ ៃិង រួរពួកអគ្បណៃថ អេៀត
ថ្នអតើពួកអគ្ែឹងពីកណៃលង ណែលោនេេួលក្ខរបណេតេះបណាាលជំនញ TVET អៃេះណែរឬអេ ។ អៃករស្ បរស្ ួល  ិៃស្តូវអភលនររអររឃ្លា
ទំងអៃេះអៅកៃុងផ្ទាំងស្កោរផ្ទាំងធំអនេះអេ ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
ជំនញក្ខត់អែរអែើ បីោំស្េែល់ជីវតិ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ណឺរវងរក ូលអ តុណែលស្តូវរអស្ ននិតតអស្ជើរអរើរ TVET 
ឬសាកលវិេាល័យរស្ាប់ក្ខររីកនអស្ ើៃច្ៃជីវិត។ 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1050417325095265/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 25 

១៥ នេី 
 

សកម្មភាពទី១១ លំហាត់អនុវតតៈ ករណីសិកាៈ សាលាអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនញបលចចកលទស និង  ជំនញវជិាាជីវៈ ឬ 
សាកលវិទាលយ័ លតើអនកគួរលម្រជើសលរើសយកសាលាម្យួណ្ត? 

 
លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ កំពុងបញ្ាក់អៅអលើ TVET រួ ទំងអវីណែលរិក្ខាក្ខ ោនអធវើាៃស្បរិៃអបើពួកអគ្អស្ជើរអរើរ 
TVET ។ 
 
 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណណនំរិក្ខាក្ខ អធវើក្ខរវិៃិនឆ័យលអៃិងអធវើក្ខររអស្ ននិតតជុំវិញជំនញៃិង
ក្ខរង្ហររស្ាប់ក្ខរអរៀបនំនអពលអនគ្ត។ 

 

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/861391057331227/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
 

• ចាក់បញ្ចំងអរឿរវអីែអូខលីៗពីអវបសាយខាងអលើឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យោាៃអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅ
កៃុងឯកសារអប់រំណែរ) 

• បនាប់ពីអ ើលអរឿងវីអែអូខលីៗ រួន រួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ  អោយេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃស្គ្ប់ស្ោៃ់កៃុងក្ខរអ្លើយ
រំណួរៃី ួយៗ ៃិង រុំឲ្យពួកអគ្ពិភ្ជកាពីនអ លើយទំងអៃេះជា ួយៃឹងរិក្ខាក្ខ ស្កុ ធំ ៖ 

o អតើអៃកោនអរៀៃយក ុខវិជាាអវីអៅសាលាអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈកៃុងក្ខរេេួល
ាៃក្ខរង្ហរអធវើ ៃិង ោជីពអនសងៗ 

o អតើស្តូវអៅអរៀៃអៅសាលាអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈអៅកណៃលងណា ៃិង អតើស្តូវអៅ
រកក្ខរង្ហរអធវើអៅឯណា 

o អតើអ តុអវីាៃជាសាលាអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈាៃសាររំខាៃ់? 
 

អតើាៃរិក្ខាក្ខ ណាកៃុងស្កុ ាៃក្ខរង្ហរលអ ណែលជាក្ខរង្ហរាៃ កពីជំនញ ច្ៃក្ខរអប់រំបណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង 
ជំនញវិជាាជីវៈ (TVET job) ណែរឬអេ? អតើកៃុងអពលថមីៗអៃេះ ាៃរិក្ខាក្ខ ណាាៃក្ខរង្ហរអធវើ ណែលោនចាត់េុកាៃថ្ន ជាក្ខរអប់រំប
ណេតេះបណាាលជំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈ (TVET) ណែឬអេ? អតើាៃរិក្ខាក្ខ ណាោនៃិយាយស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ របរ់
អយើងអំពីអវី ណែលអៃកកំពុងអធវើ អ ើយអតើអៃកាៃអរៀៃពជីំនញបអនចកអេរ ៃិង ជំនញវិជាាជីវៈ (TVET skills) អៃេះពីកណៃលងណា? 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
ក្ខរអធវើអរនកតីរអស្ ននិតតែ៏ាៃសារៈរំខាៃ់ណែលជាលេធនលរស្ាប់ជីវិត បនាប់ពីក្ខរបញ្ចប់វិេាល័យ។ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺរិកាអំពីជំនញក្ខរង្ហរ។ 
 

៣០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១២ លហំាត់អនុវតតៈ ក្ខរង្រជំនញ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងពិចារណាអំពីជំនញកៃុងក្ខរង្ហរអនសងៗ ថ្នអតើជំនញោនជាៃ់ោនអោយរអបៀបណា ៃិងក្ខរ
កំណត់អតតរញ្ាណជំនញផ្ទាល់ខលួៃរបរ់ពួកអគ្ៃិងជំនញអវីណែលពួកអគ្ោនស្តូវក្ខរឬនងប់អងកើត។ 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/861391057331227/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 26 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណតអរៀបនំរក មភ្ជពណែលស្តូវាៃអស្បើស្ារ់យា៉ោងលអកៃុងែំណាក់ក្ខលច្ៃ
វគ្គរស្ បរស្ ួលៃី ួយៗអែើ បីទយនំណាប់ោរ មណ៍រិក្ខាក្ខ អោយយកនិតតេុកោក់។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
 ក្ខតនទុកព័ត៌ាៃ (flash card) រស្ាប់រក មភ្ជពេី១២ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 
o អតើអៃកែឹងថ្នជំនញអវីណែលអៃកាៃអៅអពលអៃេះអេ? 

o អតើអៃកនងចាំក្ខរង្ហរកៃុងកតីស្រច្ របរ់អៃកអេ? 

o អតើអៃកែឹងថ្នអៃកស្តវូក្ខរជំនញអវីខលេះអែើ បីណរវងរកក្ខរង្ហរកៃុងកតសី្រច្ របរ់អៃក? 

• អៃុញ្ាតឱ្យរិក្ខាក្ខ ណនករំណលកគ្ំៃិតរបរ់ពួកអគ្។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល អស្បើក្ខតនទុកព័តា៌ៃ ណែលអ ុតរួន បង្ហាញ តង ួយៗណនៃកខាងក្ខរង្ហរឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ថ្នអតើជំនញេៃ់ស្បអភេណា ណែលពួកអគ្ស្តវូក្ខររស្ាប់អធវើក្ខរង្ហរណា ួយ
ពិតស្ាកែ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអលើកេឹកនតិតឲ្យរិក្ខាក្ខ ហា៊ាៃៃិយាយពីជំនញ ណែលពួកអគ្ស្តូវក្ខររស្ាប់ក្ខរង្ហរណា ួយ ណែល
ពួកអគ្នង់អធវើ ែូនាៃអៅកៃុងបញ្ជីក្ខរង្ហរ ណែលអៃករស្ បរស្ ួលាៃណនកជូៃអៃេះ ។ 

 
ចំណុចសំខាន់ៗ ននសកម្មភាពរបស់ខ្្ុំៈ 
អស្ក្ខយ ក អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ស្ត ប់អៅអ ើលកៃុងស្កោរ់តារង “រក មភ្ជពរបរ់ខ្ុំ” ៃិង រំលឹក

ពួកអគ្ឲ្យអ ើលក្ខរង្ហរ ណែលពួកអគ្នូលនិតត ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ៃី ួយៗពិចារណាអៅអលើរំណួរ ួយនំៃួៃ ែូន
ខាងអស្ក្ខ អៃេះ ៖ 

 
 ១. អតើជំនញអវីខលេះ ណែលអៃកគ្ិតថ្ន អៃកស្តូវក្ខររស្ាប់ក្ខរង្ហរអៃេះ? 
 ២. អែើ បីកស្ ិតពីសាររំខាៃ់ ច្ៃេស្ ង់អនេះ អៃកស្តូវវាយអធវើក្ខរតច្ លវា តា រយៈ ក្ខរ     នតល់ពិៃទុ ប់ពីកស្ ិត ១ ែល ៥ 
ណែលជាកស្ ិតពិៃទុខពរ់ជាងអគ្ ។ 
 ៣. អតើអៃកគ្ិតថ្ន ជំនញ ួយណាណែលអៃកាៃអ ើយ? 
 ៤. អតើអៃកគ្ិតថ្ន ជំនញ ួយណាណែលអៃកស្តូវខំអរៀៃឲ្យាៃពូណក? 
 
 អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យអធវើក្ខរពិភ្ជកា អែើ បីរកឲ្យអ ើញថ្នអតើជំនញ ួយណា ណែលអគ្ស្តូវក្ខរអស្នើៃ អតើ
ជំនញ ួយណា ណែលពួកអគ្គ្ិតថ្នជាជំនញ ណែលរំខាៃ់បំនុតរស្ាប់ពួកអគ្ ៃិង អតើជំនញ ួយណា ណែលក្ខរង្ហរស្តូវក្ខរវារ ូត ។ 
 
 ក្ខរបញ្ចប់កម្មវិធីលធវើលំហាត់ៈ 
 នំណុនគ្ៃលឹេះរស្ាប់ជាជំៃួយសាារតីកៃុងក្ខរបណេតេះបណាាល 
 យកលអ រស្ាប់ស្កុ របរ់អៃកជាអៃករស្ បរស្ ួល គ្ួរគ្ិតពិចារណាពីលេធភ្ជពរបរ់រិក្ខាក្ខ កៃុងក្ខរោៃ ៃិង ររអររ ។ 
អៃករស្ បរស្ ួល ោនៃឹងនង់អស្បើតារងខាងអស្ក្ខ អៃេះ េុកជាេស្ ង់គ្ំរូ រស្ាប់រិក្ខាក្ខ អស្បើស្ារ់ ។ 
 
ក្ខរង្ហរ ជំនញស្តូវក្ខរ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ជំនញណែលាៃ

អ ើយ 
ជំនញណែលស្តូវខំអរៀៃណថ  
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ប័ណណព័ត៌ានសម្រាប់សកម្មភាពទី១២ 

 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
ជំនញណែលពួកអគ្ស្តូវក្ខរបអំពញបណៃថ  អែើ បីអធវើអោយក្ខរង្ហរកៃុងកតសី្រច្ របរ់ពួកអគ្ាៃរអស្ ន។ 

• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

រៃតិរុខ 
 
រៃតិរុខស្តួតពិៃិតយអ ើលតា ក្ខរោាៃ អែើ បីក្ខរពារអចារលួន 
ក្ខរពារក្ខរបំផ្ទាញរ បតតិឯកជៃ ឬ សាធារណៈ ក្ខរពារអគ្គី
ភ័យ ៃិង ក្ខរពារៃូវសាាៃភ្ជពអស្ោេះថ្ននក់ជាអស្នើៃអនសងអេៀត ។ 
ពួកអគ្េេួលខុរស្តូវអ ើលណថរុវតថភិ្ជពែល់ក មករ ៃិអយាជិត 
ឬ បុគ្គលិក ាចរ់នទេះ អភ្ៀវ ៃិង  ៃរុសជាអស្នើៃអនសងអេៀត ណែល
អគ្កំណត់ឲ្យអ ើលណថេីតាំងអនេះ ។ 

• ក្ខរេំនក់េំៃង 
• ក្ខរសាេប់ 
• រ តថភ្ជពអធវើក្ខរង្ហរអោយឯករជយ 
• រ តថភ្ជពណនៃករុខភ្ជពរងគក្ខយ 
• ណភៃកភលឺលអ 
• រ តថភ្ជពអរៀបនំខលួៃឲ្យាៃអរៀបរយស្គ្ប់អពលអវលា 
• ាៃនរិតរ រ យ ៃិង េៃភ់លៃ់ 
• អនេះអធវើតា អគ្ភ្ជា ៗ ៃិង ាៃនិតតរៃប់កៃុងអពលាៃ
សាាៃភ្ជពបនាៃ់ 

ក មកររំណង់ 
 
ក មរំណង់ គ្ឺជា ៃុរសានក់ ណែលអធវើក្ខរសា ញ្ញជាអស្នើៃ ុខ 
ណែលទ ទរៃូវកាាំងពលក មអស្បើស្ារ់អៅកៃុងក្ខរោាៃ
រំណង់ ។ ពួកអគ្ក្ខៃ់ៃូវឧបករណ៍ ៃិង រាារៈ ឬ ជួយតអ លើង
អស្គ្ឿងឧបករណ៍អនសងៗអេៀត ។ 

• ក្ខរង្ហររំណង់ 
• ក្ខរនរចារ 
• ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា 
• ក្ខរេំនក់េំៃង 
• ក្ខរអធវើណនៃក្ខរសាងរង់ 
• អនេះអធវើក្ខរង្ហរជាស្កុ  

ក មកររំណង់ 
 
ក មរំណង់ គ្ឺជា ៃុរសានក់ ណែលអធវើក្ខរសា ញ្ញជាអស្នើៃ ុខ 
ណែលទ ទរៃូវកាាំងពលក មអស្បើស្ារ់អៅកៃុងក្ខរោាៃ
រំណង់ ។ ពួកអគ្ក្ខៃ់ៃូវឧបករណ៍ ៃិង រាារៈ ឬ ជួយតអ លើង
អស្គ្ឿងឧបករណ៍អនសងៗអេៀត ។ 

• ក្ខរង្ហររំណង់ 
• ក្ខរនរចារ 
• ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា 
• ក្ខរេំនក់េំៃង 
• ក្ខរអធវើណនៃក្ខរសាងរង់ 
• អនេះអធវើក្ខរង្ហរជាស្កុ  

 
អៃកបំអរើក្ខរណនៃកបែិរណាារកិនច 
 
អៃកបំអរើក្ខរណនៃកបែិរណាារកិនច ជាេូអៅបំអរើអរវាជូៃអតថិិជៃ
ជាអស្នើៃ ុខ រួ ាៃ ក្ខរបអំរើ ៃុរសអៅតា រងគសាល បំអរើតា 
អភ្ជជៃីយោាៃ បំអរើអរវាកៃុងក្ខរង្ហរែឹកជញ្ជូៃ ៃិង ក្ខរអរៀបនំ
ក្ខរស្បជុំ ។ 

• នតល់អរវាជូៃអតិថិជៃ 
• ក្ខរេំនក់េំៃង 
• ក្ខរអរៀបន ំ
• ជំនញខាងក្ខរសាេប់ 
• ជំនញភ្ជសា 
• ាៃរ តថភ្ជពអធវើក្ខរណថ អា៉ោង 

ក មករអរងនស្កក្ខត់អែរ • អៃកបង្ហាញ ៉ៃូែ 
• ក្ខត់អែរ 
• ក្ខរនរចារ 
• ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា 
• ក្ខរលក់ ៃិង អែើរេីនារ 
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● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប ់ គ្ឺរអបៀបណែលអៃកោនអស្បើជំនញេៃ់របរ់អៃកអែើ បីបអងកើអៃ
ជីវភ្ជពរបរ់អៃក។ 
 

១០ នេី ៤.២ ជំនញទន់ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងកំណត់ជំនញេៃ់ៃិងោក់ឱ្យអៃុវតតៃ៍ណែលជានលស្បអយាជៃ៍អែើ បីកសាងក្ខរអភិវឌ្ឍោជីព
ែ៏រឹងាំ។ 
 
 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវនងចាំអែើ បីណណនំែល់រិក្ខាក្ខ ពីសារៈរំខាៃ់ៃិងនលស្បអយាជៃ៍ច្ៃ
ក្ខរអៃុវតតជំនញេៃ់អៅកៃុងក្ខរង្ហរឬោជីពស្បកបអោយស្បរិេធភ្ជព។ 

 
ដំលណើរក្ខរ  

 
• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 

o អតើអៃកាៃជំនញេៃ់ប៉ៃុនាៃណែលអៃកស្តូវក្ខររស្ាប់ជីវតិ? 

o អតើាៃបកស្សាយអៅជំនញេៃ់ទំងអនេះអៅកៃុងក្ខរអៃុវតតជាក់ណរតងរស្ាប់ជីវិតយា៉ោងែូនអ តន? 

• ណនៃកបនាប់ កអេៀត គ្ឺជាណនៃកណែលស្តូវអៃុវតតជាក់ណរតង រតីពី ក្ខរអរៀៃជំនញេៃ់   ថមីៗ ៃិង ក្ខរពស្ងងឹៃូវជំនញេៃ់ណែលាៃ
ស្សាប់ ។ 

 
ជំនញេៃ់  ិៃាៃក្ខរទក់េងោនៃឹងក មវិធីជាក់លាក់ ច្ៃវិរ័យរិកាធិក្ខរ ឬ វិរ័យោជីពណា ួយអនេះអេ ប៉ៃុណៃតវាជាជំនញ ណែល
ោនយកអៅអៃុវតតាៃអៅស្គ្ប់កណៃលងអធវើក្ខរទំងអរ់ ។ វាជាជំនញ ណែលរំខាៃ់រស្ាប់ក្ខរអស្បើស្ារ់ាៃអជាគ្ជ័យអៅកណៃលងអធវើ
ក្ខរង្ហរ ។ ជំនញេៃ់ គ្ឺជាជំនញ ណែលលំាកៃឹងេេួលាៃណារ់ ៃិង លំាកអធវើក្ខរវារ់ណវងអេៀតនង ប៉ៃុណៃតវារំខាៃ់ខាាំងណារ់
កៃុងក្ខរេេួលាៃក្ខរង្ហរអធវើ ៃិង រកាក្ខរង្ហរអនេះឲ្យអៅឋិតអថរអេៀតនង ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
ជំនញេៃ់ៃិងរអបៀបណែលោនអៃុវតតនំអពាេះក្ខរអៃុវតតជាក់ណរតងរបរ់ពួកអគ្។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្អឺរៀៃពីរអបៀបអៃុវតតជំនញកៃុងរក មភ្ជព។ 
 

៣០ នទី សកម្មភាពទី១៣ លហំាត់អនុវតតៈ ក្ខរណម្របក្ខាយពីជំនញឲ្យលៅជាក្ខរលធវើក្ខរង្រ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ យល់ស្របៃឹងក្ខរកំណត់ៃិយ ៃ័យច្ៃជំនញេៃ់អរៀៃណែលាៃជំនញនំៃួៃ៥អ ើយកំណត់
ៃិយ ៃ័យអៅអពលជំនញទំងអៃេះស្តូវចាប់អនតើ អស្បើស្ារ់។ 
 
 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវណតយកនិតតេកុោក់បំនុតពីរអបៀបច្ៃក្ខរអធវើអោយជំនញក្ខាយអៅជា
រក មភ្ជពអែើ បីអនទរនំអណេះែឹងតា រយៈក្ខរអធវើលំហាត់អៃុវតតរស្ាប់រាារៈៃិងក្ខរអរៀបនំរំណួរកៃុងអ ំុងអពលែឹកនំអធវើ
រក មភ្ជព។ 

 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 29 

ដំលណើរក្ខរ  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 
o អតើអៃកោនស្ាប់ពីរអបៀបណែលអយើងោនណស្បក្ខាយជំនញអៅជារក មភ្ជព? 

o អតើអៃកធាាប់ាៃអៃុវតតជំនញទំងអនេះអៅកៃុងជីវិតពិតរបរ់អៃកណែរឬអេ? 

 

• ជំនញេៃ់ៃី ួយៗ ាៃវីអែអូ ពកី មវិធីក្ខាហាៃ9 អែើ បីចាក់បញ្ចំងពីឧទ រណ៍ ច្ៃជំនញេៃ់អនេះឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើល ។ 
បនាប់ពីអ ើលអរឿងវីអែអូខលីៗ រួន ក អៃករស្ បរស្ ួលោនររអររៃយិ ៃ័យ ច្ៃជំនញេៃ់អៅអលើផ្ទាំងស្កោរផ្ទាំងធំ ។ 

• បនាប់ពីាៃអ ើលករណីរិការស្ាប់ជំនញទំង ៥ រួន ក រក មភ្ជពេី១៤អៃេះ ជួយរិក្ខាក្ខ ឲ្យអៃុវតតៃូវជំនញទំង
អៃេះាៃ ។ 

• នំអពាេះជំនញេៃ់ៃី ួយៗខាងអស្ក្ខ អៃេះ ាៃៃិយាយបៃតិនបៃតួនប៉ៃុអណាាេះអំពីអវីអៅជាជំនញេៃ់ ៃិង សារៈរំខាៃ់ ច្ៃ
ជំនញេៃ់អៃេះកៃុងក្ខរង្ហរ ។ ែូអនៃេះ អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវស្ាកែថ្ន ាៃអ ើលករណីរិកាទំងអៃេះជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ 
ទំងអរ់ោន ។ បនាប់ពីអរឿងវអីែអខូលីៃី ួយៗ ស្តូវផ្ទាកបង្ហាញរិៃ អ ើយអៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអធវើក្ខរសាករួរអ ើលថ្នអតើ
រាជិកកៃុងស្កុ ាៃរំណួរអវីណែរឬអេ អែើ បីនង់ែឹងអ ើលថ្នអតើរិក្ខាក្ខ យល់ាៃអស្នើៃអំពីជំនញេៃ់ទំងអៃេះណែរឬអេ ។ 
ស្បរិៃអបើពួកអគ្ស្តូវក្ខរពត័៌ាៃអំពជីំនញេៃ់ទំងអៃេះអស្នើៃបណៃថ អេៀត ។ 

 
៤.២.១. ក្ខរទំនក់ទំនង 
 
លេធភ្ជពកៃុងក្ខរបញ្ជូៃសារ ួយ ឲ្យាៃនារ់ អោយអៃុវតតតា រអបៀប  ឧបករណ៍ ៃិង បអនចកអេររ ស្រប ួយនំៃួៃកៃុងក្ខរអធវើឲ្យ
អៃកសាេប់ាៃយល់ពីស្បអភេ ច្ៃព័ត៌ាៃអនេះ ។ លេធភ្ជពកៃុងក្ខរបអងកើត ៃិង រកាៃូវេំនក់េំៃងក្ខរង្ហរ  ឲ្យាៃស្បរិេធិភ្ជពជា ួយ
 ៃុរសស្គ្ប់លំោប់ តា រយៈ ស្កុ ក្ខរង្ហរលអ ។ 
 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1066838606786470/ 
[អរឿងវីអែអូខលីាៃរយៈអពល ៣ នេី ៃិង ២៧ វិនេី] 
 
សាាបៃិក ច្ៃរាគ្ រ គ្ ៃ៍អអកូអេរនរណ៍ ាៃពិភ្ជកាោនថ្នអតើោត់ បតូរពីក្ខរអធវើក្ខរឲ្យអគ្អៅជាក្ខរចាប់អនតើ បអងកើត
រាគ្ អៃេះអៅអខតតអរៀ របវិញ អោយរអបៀបណា ៃិង ថ្នអតើោត់ោនបញ្ចុេះបញ្ចូល ៃិង អធវើក្ខរជា ួយរណាាោរ អោយ
រអបៀបណា ែូនជា េីភ្ជនក់ង្ហរអេរនរណ៍ ។ល។ អែើ បីឲ្យពួកអគ្យល់ស្ព អស្បើ ស្ារ់អរវារបរ់ោត់ អ ើយអរវារបរ់ោត់ទំង
អនេះ គ្ឺជាកញ្ចប់អរវាអេរនរណ៍ រស្ាប់អៃកអេរនរណ៍ ។ 
 
៤.២.២. ក្ខរចរចារ 
 
លេធភ្ជពកៃុងក្ខរអស្បើយុេធសាស្រត ួយនំៃួៃ ណែលាៃឥេធិពលអលើអគ្ ៃិង  ោនបញ្ចុេះបញ្ចូលអៃកែច្េាៃ ៃិង ាៃលេធភ្ជពកៃុងក្ខរបក
ស្សាយ ៃិង ជណជកអោេះស្សាយបញ្ាាៃលអ អែើ បីបញ្ចុេះបណចូលអៃកែច្េឲ្យយល់ស្របតា ខលួៃ ។ 
 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1049202828550048/ 
[អរឿងវីអែអូខលីាៃរយៈអពល ២ នេ ីៃិង ៥២ វិនេី] 
 
កូៃស្រីរបរ់អៃកកាន់គ្ុៃណខមរែ៏លបីអ្ាេះានក់ អបតជាានិតតអែើរតា ាោ៌ារបរ់ឪពុកនង ណែលនំណង់នំណូលនិតតអៃេះ នទុយៃឹង្ៃទៈរបរ់
ស្គ្ួសាររបរ់នង ។ ប៉ៃុណៃតនងពុំាៃបញ្ចុេះបញ្ចូលពួកអគ្ឲ្យនងអធវើតា កតីរុបិៃតរបរ់នងអនេះអេ ។       
 
៤.២.៣. ក្ខរលោុះម្រសាយបញ្ជា 
   
លេធភ្ជពកៃុងក្ខររស្ ួលបញ្ារមុស្គ្សាាញ ក្ខរអរៀបនំែំអណើរក្ខរគ្ំអរងឲ្យអៅ ជាណនៃកៗ ពិៃិតយ ៃិង វាយតច្ លក្ខរង្ហរទំងអៃេះជា
ស្បព័ៃធ ។ លេធភ្ជពកៃុងក្ខរយក គ្ំៃិតច្្ៃស្បឌ្ិត/ណស្បក្ខាយវាឲ្យអៅជាក្ខរអៃុវតតជាក់ណរតង ។ អៃកោនអ ើលពីសាាៃ ភ្ជព ៃិង 
បញ្ានន ណែលកំពុងាៃអៅកៃុងសាន់អរឿងអៃេះ ៃិង បអងកើតែអំណាេះ ស្សាយស្បកបអោយភ្ជពច្្ៃស្បឌ្ិត ។ 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1066838606786470/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1049202828550048/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 30 

 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1057335931070071/ 
[អរឿងវីអែអូខលីាៃរយៈអពល ២ នេ ីៃិង ៥៩ វិនេី] 
 
ស្គ្ូឧអេទរ ៃិង អៃកបកណស្បភ្ជសាក្ខយវិក្ខរ ាៃពិភ្ជកាពីរអបៀបអធវើយា៉ោង ណាឲ្យនងោនជំៃៈអលើបញ្ាស្បឈ ននអៅអពលនងចាប់
អនតើ អរៀៃភ្ជសាក្ខយ វិក្ខរកៃុងអពលរងគ  ិៃាៃឲ្យតច្ លអលើោជីពណបបអៃេះ រួ ទំងរាជិកស្គ្ួសារ របរ់នងនង ៃិង អៅអពល
ណែលនងអធវើក្ខរជាអៃកបកណស្បភ្ជសាក្ខយវិក្ខរ ។ 
 
៤.២.៤. ជំលនឿចិតត 
 
ោរ មណ៍ាៃក្ខរអជឿជាក់អលើលេធភ្ជព គ្ុណភ្ជព ៃិង អរនកតីរអស្ ននិតតផ្ទាល់របរ់ៃរណា ួយ ។ ោរ មណ៍ាៃេំៃុកនិតតអលើខលួៃឯង 
ក្ខរធានខលួៃឯង  ក្ខរអបតជាានិតត ភ្ជពៃឹងធឹង ៃិង ក្ខរពឹងពាក់អលើខលួៃឯង ។ 
 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1066870546783276/ 

[អរឿងវីអែអូខលីាៃរយៈអពល ១ នេ ីៃិង ៥៧ វិនេី] 
 
នំណុនគ្ៃលឹេះរស្ាប់ជាជំៃួយសាារតីកៃុងក្ខរក្ខាយខលួៃជា ៃុរសណែលាៃក្ខរអជឿជាក់អោយខលួៃឯង ។ ១) ាៃជំ រនារ់លារ់ ២) 
ស្តូវអធវើយា៉ោងណាឲ្យក្ខរអពាលអេះោងរបរ់អៃកឈរអលើភរតុតាងជាអោល ៣) ណរវងរកក្ខរជួយោំស្េពី ិតត ភកតិ ៃិង ៤) អជឿអលើខលួៃឯង ។ 
 
៤.២.៥. ក្ខរលធវើណ្នក្ខរ 
 
លេធភ្ជពកៃុងក្ខរគ្ិតជា ុៃ អែើ បីអរៀបនំរក មភ្ជពក្ខរង្ហរឲ្យាៃរ ស្រប ៃិង ាៃស្បរិេធិភ្ជព រស្ាប់ខលួៃឯង ៃិង រស្ាប់អៃកែច្េ 
។ លេធភ្ជពកៃុងក្ខរកំណត់ោេិភ្ជព ៃិង អធវើណនៃក្ខររក មភ្ជពក្ខរង្ហរ អោយគ្ិតែល់បញ្ា ៃិង កតាេពាក់ព័ៃធទំងអរ់ ែូនជា ក្ខល
កំណត់ បុគ្គលិក ៃិង ធៃធាៃ ណែលស្តូវក្ខរ ។ 
 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1049718365165161/ 
[អរឿងវីអែអូខលរីយៈអពល ២ នេី ៃិង ៣០ វិនេី] 
 
អៃកនលិតរូបភ្ជពតុកកតាស្រអា៉ោលោយ៉ៃងានក់ ាៃពិភ្ជកាពីរអបៀបអធវើណនៃ ក្ខរស្ត ប់នូលសាលាវិញ រយៈអពលពីរឆ្នំបនាប់ពីោត់
ាៃបញ្ចប់ក្ខររិកាអៅវិេាល័យ ៃិង រអបៀប ច្ៃក្ខរណបងណនក ៃងិ ស្គ្ប់ស្គ្ងអពលអវលា អែើ បីរកាឲ្យ ាៃៃូវភ្ជពបុិៃស្បរពវរបរ់
ោត់ ៃិង បៃតអរៀៃយកបរិញ្ាប័ស្តអកសរសាស្រតភ្ជសាអង់អគ្លររបរ់ោត់ ។ 
 
៤.២.៦. ក្ខរសម្រម្បខួ្្ន 
 
លេធភ្ជពកៃុងក្ខរអធវើក្ខរកៃុងសាាៃភ្ជពអនសងៗ ោនជាលកខណៈបុគ្គល ឬ ជាស្កុ ស្បកបអោយស្បរិេធិភ្ជពខពរ់ ។ រិក្ខាក្ខ ោនយល់ 
ៃិង អនេះរស្ បខលួៃជា  ួយអៃកាៃេរសៃៈអនសងៗ ៃិង អៃកាៃេរសៃៈនទុយៃឹងខលួៃនំអពាេះបញ្ា ណែលអលើកយក កអធវើក្ខរពិភ្ជកា 
អោយអនេះរស្ បខលួៃតា អភិស្ក តា ក្ខរណស្បស្បួល ច្ៃសាាៃភ្ជពតស្ វូ ៃិង អនេះណកណស្ប ឬ េេួលយកក្ខរណកណស្បអៅកៃុងអងគក្ខររបរ់ខលួៃ
ផ្ទាល់ ឬ អៅតា តស្ ូវក្ខរ ច្ៃក្ខរង្ហរ អោយង្ហយស្រួល ។ 
 
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1039256599544671/ 
[អរឿងវីអែអូខលរីយៈអពល ២ នេី ៃិង ៤៨ វិនេី] 
 
អរឿងវីអែអអូៃេះ បង្ហាញពីរអបៀបរស្ បខលួៃរបរ់អៃកអៅតា សាាៃភ្ជពសាលា/ក្ខរង្ហរ វាោនជួយអៃកឲ្យាៃក្ខរអជឿជាក់អលើថ្ន ពល
របរ់អៃករស្ាប់ក្ខរង្ហរណា ណែលអៃកអរៀប នំៃឹងអធវើ ។ 

 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1057335931070071/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1066870546783276/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1049718365165161/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1039256599544671/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 31 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរស្កុ រកិ្ខាក្ខ អំពីជំនញេៃ់អវី ណែលរិក្ខាក្ខ ាៃជំនញ អតើជំនញេៃ់អវីខលេះ ណែលរិក្ខាក្ខ នង់អរៀៃ ៃិង 
ោនែឹងនងណែរ ណស្កងអលាាៃជំនញខលេះ ណែលរិក្ខាក្ខ  ិៃធាាប់ឮពី ុៃ ក ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
អៅអពលណែលង្ហកជំនញអៅកៃុងរក មភ្ជព ៃិងរអបៀបណែលពួកអគ្ោនអ ើលអ ើញក្ខរររ់អៅរបរ់ពួកអគ្ខុរោន។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្សឺ្តូវែឹងពីរអបៀបោក់ជំនញនូលអៅកៃុងក្ខរអៃុវតត។ 

 
៦០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១៤ លហំាត់អនុវតតៈ ក្ខរយកជំនញលៅអនុវតតជាក់ណសតង 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងអៃុវតតជំនញេៃ់ខលេះៗណែលពួកអគ្ាៃរិកាអំពីវីអែអណូែលាៃបង្ហាញពីរអបៀបណែល
ជំនញននោនជាៃ់ោនាៃៃិងសារៈរំខាៃ់ច្ៃក្ខរេេួលាៃៃូវជំនញេៃ់ៃិងរ លឹងអ ើលជំនញណែលពួកអគ្ស្តូវក្ខរ
រស្ាប់ក្ខរង្ហរនអពលអនគ្តរបរ់ពួកអគ្។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវណតាៃរក មភ្ជពយា៉ោងជិតរៃិេធអែើ បីែឹកនំអៃកនូលរួ ឱ្យអនេះជំនញ
អែើ បីអៃវុតតជា ួយលំហាត់ជាក់ណរតង 
 

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
 តារងរក មភ្ជព ច្ៃជំនញទំង ៥ ។ 
 

ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 

•  រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 
o អតើអៃកោនស្ាប់វិធីលអបំនុតកៃុងក្ខរណស្បក្ខាយជំនញអៅកៃុងក្ខរអៃុវតតាៃអេ? 

o អតើអៃកាៃក្ខរលំាកអវីខលេះកៃុងក្ខរណស្បក្ខាយជំនញអៅកៃុងក្ខរអៃុវតត? 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណបងណនករកិ្ខាក្ខ ស្កុ ធំឲ្យអៅជាស្កុ តូនៗ ។ 
• អៃរស្ បរស្ ួល ស្តូវនតល់ឲ្យរិក្ខាក្ខ ៃូវរក មភ្ជព ួយ ណែលាៃ កតារងរក មភ្ជពជំនញ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវេុកអពលឲ្យស្កុ ៃី ួយៗ នំៃួៃ ៣០ នេី អែើ បីឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអនេះ អធវើលំហាត់ តា រយៈ 
រក មភ្ជពរបរ់ពួកអគ្ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ គ្ិតអំពីជំនញ ួយណា ណែលពួកអគ្ាៃអៅកៃុងរក មភ្ជពរបរ់ពួកអគ្ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអៅស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ឲ្យ កជុំោនវិញ ៃិង េុកអពលឲ្យស្ក ុៃី ួយៗនំៃួៃ ៥ នេី កៃុងក្ខរ
ជណជកោន តា រយៈ រក មភ្ជពរបរ់ពួកអគ្ - អវីណែលពួកអគ្ាៃអធវើ អតើជំនញអវី ណែលពួកអគ្ាៃ ៃិង អតើពួកអគ្ស្បឈ ៃឹង
ឧបរគ្គអវីខលេះ ។ 

• ស្បរិៃអបើអៃកាៃអពល អៃកោនអ ើលលំហាត់ ណែលៃិយាយអំពីជំនញេៃ់ឲ្យាៃអស្នើៃ ៃិង អធវើក្ខរអៃុវតតតា លំហាត់ទំង
អរ់អនេះអៅ! 
   

រស្ាប់រក មភ្ជពៃី ួយៗខាងអស្ក្ខ អៃេះ នំណុនគ្ៃលឹេះ ច្ៃក្ខររិកាជំនញ គ្ឺក្ខរអធវើលំហាត់ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាំឲ្យនារ់ថ្ន
ាៃេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ ពិភ្ជកាោន (ឬកត់ស្តាេុក) ៃូវអវី ណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរក មភ្ជពៃី ួយៗអៃេះ - អវីអៅណែលស្តូវ ៃិង អវីអៅ



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ណែលខុរ អតើពួកអគ្ាៃោរ មណ៍ែូនអ តនអៅអពលពួកអគ្នូលរួ កៃុងវគ្គបណេតេះបណាាល អ ើយពួកអគ្ៃឹងអធវើអវីអនសងពអីៃេះអេៀតអៅអពល
អស្ក្ខយ ។ 
 
សកម្មភាពជំនញទន់ទំង ៥ 

 
សកម្មភាពជំនញទន់ទី១ 
 
អតើៃឹងាៃអវីអកើតអ ើង ស្បរិៃអបើអៃកជាប់ោំងអៅអលើអក្ខេះខាន់ ួយអោយសារណតក្ខរលិនកា៉ោល់អៅេីអនេះ? អតើាៃឧបករណ៍រាារៈ
រំខាៃ់អវីរស្ាប់អស្សានស្រង់ជីវិត? អៃកាៃអពលខលីស្តឹ ណត (១០នេី) ប៉ៃុអណាាេះ កៃុងក្ខរអធវើក្ខររអស្ នជាស្កុ  ។ 
 
ភ្ជរកិនចរបរ់អៃក គ្ឺអស្ជើរអរើរយកឧបករណ៍រាារៈនំៃួៃ ១០  ុខ អែើ បីជួយអៃកឲ្យអធវើក្ខរអស្សានស្រងជ់ីវិត ៃុរសអៅអលើអក្ខេះខាន់ ។ 
ជាែំបូង អៃកស្តូវររអររបញ្ជីអ្ាេះឧបករណ៍រាារៈនំៃួៃ ១០  ុខអនេះអៅអលើស្កោរផ្ទាំងធំ ណែលអៃកទំងអរ់ោនគ្ិតថ្នរំខាៃ់កៃុង
ក្ខរអតាង ៃិង ក្ខៃ់ អែើ បីជួយរអស្ង្ហេះជីវិតអយើងឲ្យាៃអ ើងអៅែល់អក្ខេះ ។ បនាប់ ក អៃកស្តូវអធវើក្ខរវាយតច្ លជាស្កុ កៃុងក្ខរអស្ជើរ
អរើរយកឧបករណ៍រាារៈ ណែលរំខាៃ់បំនុតណត ួយ ុខគ្ត់ អនញពីបញ្ជីឧបករណ៍រាារៈទំង ១០ របរ់អៃក ។ 
 
ឧទ រណ៍ ឧបករណ៍ ួយ ណែលអៃកនង់យកអនេះ គ្ឺអឈើគ្ូរ ួយស្បអប់ ឬ ណែកអកេះ ួយ ។ 
 
រក មភ្ជពអៃេះ គ្ឺជាអ អរៀៃែ៏លអបនំុតកៃុងក្ខរអធវើក្ខររអស្ ននិតតជាស្ក ុ កៃុងន ជារិក្ខាក្ខ  ស្ាកែណារ់ថ្ន ៃឹង ិៃាៃគ្ំៃិតអវីខុរ
ោនប៉ៃុនាៃអំពីឧបករណ៍រាារៈអវី ណែលស្តូវររអររនូលកៃុងបញ្ជីអៃេះកៃុងរយៈអពល ួយែ៏ខលីអនេះអេ ។ 

 
ជំនញៈ 
ក្ខរចរចារ និង ក្ខរទំនក់ទំនង 
 

សកម្មភាពជំនញទន់ទី២ 
 
ម្របយ័តនៈ  ុៃៃឹងចាប់អនតើ  អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវជស្ាបរិក្ខាក្ខ ថ្ន អៃកស្តូវាៃក្ខរស្បុងស្បយ័តៃខពរ់ អោយ ិៃស្តូវអធវើឲ្យរិក្ខាក្ខ 
ណា ួយាៃក្ខរឈឺចាប់ អោយសារក្ខរ ួលកច្ែ អោយជាៃ់អលើអៃកែច្េអនេះអេ ។ល។ 
 
អរៀបកណៃលងជារងវង់ ូលរស្ាប់ ៃរុសពីស្ាំបីអៅែប់នក់ (ឬអស្នើៃជាងអៃេះ រងវង់អនេះ ស្តូវអរៀបនអំៅតា េំ ំ ច្ៃក្ខរនូលរួ របរ់រិក្ខា
ក្ខ )។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់ស្ាប់រិក្ខាក្ខាថ្ន លំហាត់អៃេះ រំខាៃ់ណារ់កៃុងក្ខរអៃុវតតតា ក្ខរណណនំ ៃិង សាេប់ោនអៅ
វិញអៅ កអោយស្បុងស្បយ័តៃ អែើ បអីជៀរវាងកុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ណា ួយាៃក្ខរឈឺចាប់ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់រិក្ខាក្ខ អេៀត
ថ្ន អៃករល់ោន ស្តូវឈរជារងវង់ ូល អស្បើច្ែទំងពរីចាប់បៃតៗោនជារងវង ់ូល ៃិង អោយចាប់ច្ែោនជា ួយ ៃុរសនំៃួៃពីរនក់ ។ ក្ខរង្ហរ
របរ់អៃក គ្ឺអោេះ “នំណង” ច្ែណែលក្ខៃ់ជាប់ោនអនេះ អ ើយអស្ក្ខយ ក ក្ខៃ់ច្ែោនព័េធវាជារងវង់ ូលអ ើងវញិ ។ 
 
ឥ ូវអៃេះ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យយកច្ែសាេំរបរ់ខលួៃចាប់ច្ែ ៃុរសានក់ ៃិង ច្ែអ្វងចាប់ច្ែ ៃុរសានក់អេៀត ។ ប
នាប់ ក ស្ាប់ពួកអគ្ឲ្យអធវើសាកអ ើល អោយយឺតៗ ៃិង អោយស្បុងស្បយ័តៃ កៃុងក្ខរអោេះរងវង់ច្ែអៃេះ ណែលពួកអៃកក្ខៃ់ោនជារងវង់ ូល
អៃេះ ។ ស្បរិៃអបើស្កុ រិក្ខាក្ខ  អធវើាៃលអអៅអពលអៃេះ ស្តូវសាកអធវើអវី ណែលណបលកជាងអៃេះ ែូនជាក្ខរអធវើវាអោយ ិៃាៃក្ខរៃិយាយរក
ោនកៃុងអពលអធវើលំហាត់ ឬ ស្ោៃ់ណតៃិយាយខសឹបៗោក់ោនណតប៉ៃុអណាាេះ ។ 
 
អៃេះជារក មភ្ជពលអណារ់ ណែលជាវគ្គបង្ហាញឲ្យរិក្ខាក្ខ  ោនពិៃិតយអ ើលថ្នអតើពួកអគ្ោនអធវើក្ខរេំនក់េំៃងជា ួយអៃកអនសងអេៀត
អោយរអបៀបណា អតើស្តូវរ ក្ខរោនែូនអ តនៃិង អតើយុេធសាស្រតអវី ណែលោនអស្បើាៃលអបំនុត ។ 

 
ជំនញៈ 
ក្ខរលធវើក្ខរង្រជាម្រកុម្ ក្ខរទំនក់ទំនង និង ក្ខរលោុះម្រសាយបញ្ជា 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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សកម្មភាពជំនញទន់ទី៣ 
 
ណលបងកសាងស្កុ ក្ខរង្ហរអៃេះ ោនទ ទរឲ្យាៃគ្ណៈក មក្ខរអអងកតក្ខរ ៃិង រិក្ខាក្ខ នំៃួៃ ៤ ស្កុ  ។ 
 
គ្ណៈក មក្ខរអអងកតក្ខរ ែឹកនំរិក្ខាក្ខ  ឲ្យអធវើតា រក មភ្ជព ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ៖ 

• អរៀបនំរាារៈអស្បើស្ារ់អៅអលើតុទំង ៤ អោយណ កៗពីោន ។ 
• ជស្ាបរិក្ខាក្ខ ថ្ន អៃកៃឹងស្តូវណបងណនកជា ៤ ស្កុ  ។ 
• អធវើក្ខរស្បក្ខរណណនំស្កុ ៃី ួយៗថ្ន អៃកទំងអរ់ោន ស្តូវស្បណជងជា យួៃឹងស្កុ ែច្េអេៀត អែើ បីែអណេើ យកភ្ជពលបី
លាញរបរ់ស្កុ ខលួៃ ។ ក្ខរវារ់ណវងលេធនល ច្ៃក្ខរស្បកួតស្បណជងអៃេះ ស្តូវអធវើអ ើង តា រយៈ ច្ៃក្ខររអងកតអ ើលក្ខរអស្បើ
ស្ារ់ជំនញេៃ់របរ់អៃករល់ោនកៃុងក្ខរអៃុវតតរក មភ្ជព អែើ បបីអងកើតាៃៃូវអករតិ៍អ្ាេះលអ ។ ស្កុ ណែលោនឈៃេះាៃ គ្ឺ
ោស្រ័យអលើឥរិយាបថ ច្ៃក្ខរកសាងស្កុ  កៃុងក្ខរបអងកើតាៃៃូវនលិតនល ណែលាៃគ្ុណភ្ជពលអបំនុត ៃិង ភ្ជពលបីលាញ
ខពរ់បំនុត ។ 

• រុំអលើកេឹកនិតតឲ្យស្កុ ទំងអរ់ អៃុវតតជំនញេៃ់ទំងអៃេះ រួ ាៃ ក្ខរេំនក់េំៃង ក្ខរនរចារ ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា ជំអៃឿ
និតត ក្ខរអធវើណនៃក្ខរ ៃិង ក្ខររស្ បខលួៃកៃុងកសាងសានច្ែ ។ 

• េុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ នំៃួៃ ១០ នេី រស្ាប់បអងកើតៃូវសានច្ែ ណែលពួកអគ្ោនអធវើាៃ ។ 
• ចាក់បេអភលងកន្តនេក់ោរ មណ៍កៃុងអពល ណែលពួកអគ្កំពុងអធវើរក មភ្ជពកសាងស្កុ  ។ 
• េុកអពលឲ្យគ្ណៈក មក្ខរអអងកតក្ខរនំៃួៃ ៥ នេី អែើ បីបង្ហាញពីក្ខរោក់ពិៃទុ ៃិង លេធនល ច្ៃក្ខរស្បកតួស្បណជង ។ 
• អលើកេឹកនិតតឲ្យរិក្ខាក្ខ  រីករយអបអរេេួលយកលេធនលរបរ់ពួកអគ្  ិៃថ្ន លេធនលអនេះ ជាលេធនល ណែលឈៃេះ ឬ 
ចាញ់ក៏អោយ ប៉ៃុណៃត ពួកអគ្ោនអរៀៃពីក្ខរអៃុវតតរបរ់ពួកអគ្ ៃិង  តិរិេះគ្ៃ់ពីគ្ណៈក មក្ខរអអងកតក្ខរ ។ 
 
ជំនញៈ 
ក្ខរទំនក់ទំនង ក្ខរចរចារ ក្ខរលោុះម្រសាយបញ្ជា ជំលនឿចិតត ក្ខរលធវើណ្នក្ខរ និង ក្ខរសម្រម្បខួ្្ន 
 

សកម្មភាពជំនញទន់ទី៤ 
 

អៃេះជារក មភ្ជពឆ្ប់រ ័រ ៃិង ង្ហយៗ ណែលបង្ហាញពីអរនកតីណណនំែូនោន ណែលស្តូវបកស្សាយខុរោន អោយ ៃុរសអនសងោន តា 
រអបៀបណា ៃិង ក្ខរគ្ូរបញ្ាក់ពីសាររំខាៃ់ ច្ៃក្ខរេំនក់េំៃងឲ្យាៃនារ់លារ់ ។ 

 
ក្ខរណណនំៈ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណនកស្កោរខានត letter size/A4  ួយរៃលឹកឲ្យរិក្ខាក្ខ ៃី ួយៗ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ ថ្ន ខ្ុំៃឹងអធវើក្ខរណណនំអៃកទំងអរ់ោនពីរអបៀបបត់ស្កោរកៃងុក្ខរបអងកើតាៃជា
រូបអវី ួយ ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ អេៀតថ្ន ខ្ុំៃឹងណណនំអៃក អ ើយអៃកស្តូវបិេណនៃក ៃិង  ិៃោនរួររំណួរអវីាៃកៃុង
អពលអៃេះអេ ។ 
 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាប់អនតើ អធវើក្ខរណណនំស្កុ រិក្ខាក្ខ ឲ្យបត់ ៃិង អស្នៀកស្កោរ់ បនាប់ ក រុំរិក្ខាក្ខ ឲ្យលាស្កោរអនញវិញ 
ៃិង អធវើក្ខរអស្បៀបអធៀបអ ើលថ្នអតើវាាៃរងគែូនអ ៉ៃតន ។ 

 
ក្ខរពនយលស់លងេបៗ និង ក្ខរពិភាកា 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវនងអុលបង្ហាញថ្ន ស្កោរៃី ួយៗ អ ើលអៅាៃរភ្ជពខុរៗោន អបើអទេះជា អៃកាៃអធវើក្ខរណណនំែូនៗោនអៅ
រិក្ខាក្ខ ស្គ្ប់ោនក៏អោយ ។ អបើអញ្ចឹង អតើវាាៃៃ័យែូនអ ៉ៃតន? 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរស្កុ រិក្ខាក្ខ  ស្បរិៃអបើ អៃករស្ បរស្ លួ គ្ិតថ្ន លេធនល ច្ៃក្ខរបត់ស្កោរ់អៃេះ ោនលអជាង ុៃ 
ស្បរិៃអបើរិក្ខាក្ខ  អបើកណភៃករបរអ់គ្ ឬ ស្បរិៃអបើ ពកួអគ្ស្តូវាៃអៃញុ្ាតឲ្យរួររំណួរអៅវិញអនេះ ។ 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ក្ខរេំនក់េំៃង តា រយៈ ក្ខរបញ្ជូៃសារ ួយឲ្យអៃកែច្េសាេប់យល់អនេះ  ិៃណ ៃជាក្ខរង្ហយអេ អយើងទំងអរ់ោនបកស្សាយព័ត៌ាៃ 
ណែលអយើងេេួលាៃអនសងៗោន ។ អៃេះអ ើយជាអ តុ ណែលថ្ន ក្ខរេំនក់េំៃងជាអរឿងរំខាៃ់ណារ់កៃុងក្ខររួរ ៃិង បញ្ាក់ឲ្យាៃ
យល់ោន អែើ បីអធវើយា៉ោងណាឲ្យសារ ណែលអយើងាៃេំនក់េំៃងោនអនេះ  ិៃស្តូវាៃក្ខរអលអៀងខលឹ សារអែើ អេ ។ 

 
ជំនញៈ ក្ខរអធវើេំនក់េំៃង 

 
សកម្មភាពជំនញទន់ទី៥ : ណលបងម្រពុះអាទិតយរុះ 
 
១. អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណនកស្កោរ ួយរៃលឹក ៃិង អមាច្ែ ួយឲ្យរាជិកស្កុ  ៃិង រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ ររអររអ្ាេះរបរ់ពួកអគ្អៅ
នំកណាាលរៃលឹកស្កោរអនេះ ។ 
 
២. បនាប់ ក អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរុំឲ្យរិក្ខាក្ខ គ្ូររូបស្ពេះោេិតយរេះអៅជុំវិញអ្ាេះរបរ់ពួកអគ្ជា ួយៃឹងណខស្ៃូតបនាត់ ួយនំៃួៃ
ឲ្យរុីោនៃឹងនំៃួៃរាជិកស្កុ អៅកៃុងស្កុ របរ់ខលួៃ រួ ទំងរូបរិក្ខាក្ខ ខលួៃឯងនង ។ 
 
៣. បនាប់ ក រាជិកស្កុ ៃី ួយៗ ស្តូវ ុនរៃលឹកស្កោរ់ ណែលាៃរូបស្ពេះោេិតយរេះអៃេះអៅឲ្យរិក្ខាក្ខ ានក់អេៀតពី ួយអៅ ួយ 
ណែលអៅខាងច្រតច្ែរបរ់ពួកអគ្ អ ើយរាជិកស្កុ  ររអររអវី ណែលាៃលកខណៈវិជជាៃអំពី ៃុរសអនេះ អៅអលើគ្ំៃូរបនាត់ ច្ៃ
រៃលឹកស្កោរអនេះ ។ 
 
៤. បនាប់ កអេៀត រាជិកស្កុ អនេះ  ុនស្កោរ់រូបស្ពេះោេិតយរេះអនេះអៅ ៃុរសានក់អេៀត ណែលខាងសាេំច្ែរបរ់ខលួៃ ៃិង  ុនណបប
អៃេះអៅ ៃុរសបៃតបនាប់អេៀត ។ 
 
៥. រៃលឹកស្កោររូបស្ពេះោេិតយរេះទំងអៃេះ ស្តូវាៃ ុនបស្ញ្ចរ់ស្តៃិនន ិក្ខជុំវិញស្កុ ៃី ួយៗរ ូតទល់ណតស្កុ ទំងអរ់ាៃររ
អររនំណុនវិជជាៃអៅអលើស្កោររូបស្ពេះោេិតយៃី ួយៗអំពីរាជិកស្គ្ប់ស្កុ រួនរល់ ។ 
 
៦. អៅអពលស្កោររូបស្ពេះោេិតយ ស្តូវាៃររអររនំណុនវិជជាៃរួនរល់អ ើយ ស្តូវ ុនស្កោរ់អៃេះអៅឲ្យាចរ់អែើ វិញ អ ើយពួកអគ្
ៃឹងររអររនំណុនៃូវនំណុនវិជជាៃអំពីខលួៃឯង ។ (អៃកោនរំលងណនៃកអៃេះាៃ ប៉ៃុណៃត ខ្ុំគ្ិតថ្ន នំណុនអៃេះ វាជស្ ុញឲ្យអយើងាៃជំអៃឿ
និតត ៃិង យល់ែឹង អ ើយស្តូវអលើកេឹកនិតតរាជិកស្កុ ៃី ួយៗឲ្យាៃក្ខរអពញនិតតៃឹងលេធនលខលួៃឯងក៏ែូនជាលេធនលរបរ់អៃកែច្េ
ណែរ) ។ 
 
៧. បនាប់ ក រាជិកស្កុ ៃី ួយៗ ស្តូវោៃស្កោររូបស្ពេះោេិតយរេះរបរ់ពួកអគ្ឲ្យាៃឮៗ អែើ បីឲ្យរាជិកស្កុ ែច្េសាេប់ាៃនង  
 
ក្ខរសននោិាន 
 
អៃេះាៃពិតជាក្ខរបំណបកផ្ទាំងេឹកកកែ៏ធំ ួយណ ៃ ។ វាជួយបអងកើតាៃបរិយាក្ខរវិជជាៃែ៏អសាចរយ ួយកៃុងស្កុ  ៃិង កៃុងបៃទបប់ណេតេះប
ណាាលរបរ់អៃកណ ៃ ។ វា ិៃស្តឹ ណតជួយជស្ ុញឲ្យអៃកាៃជំអៃឿនិតតខលៃួឯងប៉ៃុអណាាេះអេ ប៉ៃុណៃតវាក៏ាៃពស្ងងឹ ៃិង ពស្ងីកសាារតីស្កុ ណែរ 
រឹតនំណងសា គ្គីភ្ជពស្កុ  ៃិង ក្ខរអលើកេឹកនិតតស្កុ  ។ 

 
ជំនញៈ ក្ខរានជំលនឿចិតតខួ្្នឯង 
 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន
រអបៀបណស្បក្ខាយជំនញអៅយអៅជាក្ខរអៃុវតតស្បកបអោយស្បរិេធភ្ជពអែើ បីណរវងរកក្ខរង្ហររុបិៃ។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តវូអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺក្ខរណរវងរកគ្ៃលឹេះអែើ បីេេួលាៃអជាគ្ជ័យកៃុងក្ខររាារ
រស្ាប់ក្ខរង្ហរកៃុងកតីស្រច្ របរ់អៃក។ 

 
៣០ នទី សកម្មភាព១៥ សាាសន៍ក្ខរង្រ ណដលបានោក់ពាកយលធវើក្ខរលនុះ 

 
លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ  ៃឹងស្តូវាៃេេួលយកៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃអ ើយអរៀបនំនអ លើយនំអពាេះរំណួររំភ្ជរៃ៍
 ួយណែលទក់េងៃឹងក្ខរង្ហរែ៏លអបំនុតរបរ់ពួកអគ្។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: កៃុងន ជាអៃករស្ បរស្ ួល អពលរិក្ខាក្ខ ានក់បង្ហាញពីជំនញេៃ់របរ់ោត់ តា រយៈ អ 
អរៀៃ ណែលោត់ាៃអរៀៃ ស្តវូស្ាកែថ្ន អៃកាៃៃិយាយអំពីជំនញេៃ់អៃេះ អែើ បីឲ្យពួកអគ្ោននងចាំ អៅអពលពួកអគ្អស្បើ
ស្ារ់ជំនញទំងអនេះ ។ 
 

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 

តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1056732987797032/ 

ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលំហាត់ៈ 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 
o អតើអៃកធាាប់ស្តូវាៃអគ្អៅ ករាារឬអេ? 

o អៃកែឹងអំពីរអបៀបអស្តៀ ខលៃួរស្ាប់ក្ខររាារក្ខរង្ហរឬអេ? 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗពីកៃុងអវបសាយខាងអលើឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យោាៃ ច្ៃ
បណាាញអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

• បនាប់ពីាៃអ ើលអរឿងវីអែអូខលអីៃេះរួន រុំឲ្យរិក្ខាក្ខ  ពិភ្ជកាអំពីអវីណែលជាភ្ជពខុរោន ៃិង ថ្នអតើពួកអគ្ោនអស្តៀ ខលួៃ 
អែើ បីអធវើក្ខររាារៃ៍អោយរអបៀបណា ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណនករំណួររស្ាប់ក្ខររាារៃ៍ ណែលាៃ កពីបញ្ជីតារងរក មភ្ជពឲ្យរិក្ខាក្ខ ៃី ួយៗ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ នំៃួៃ ១៥ នេី អែើ បីអស្តៀ អរៀបនំនអ លើយ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវជួយរំលឹករិក្ខាក្ខ អំពីនំណុនគ្ៃលឹេះរស្ាប់ជាជំៃួយសាារតី ែូនាៃអរៀបរប់អៅកៃុងអរឿងវីអែអូខលី 
ណែលពួកអគ្ាៃអ ើលជុំវិញក្ខររាារៃ៍ ៃិង អោយសារនំណុនគ្ៃលឹេះទំងអនេះ ពួកអគ្ោនររអររៃូវនអ លើយរបរ់ពួកអគ្
ាៃ ។ 
 

• កៃុងរយៈអពល ១៥ នេីអស្ក្ខយ ក អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវណបងណនករិក្ខាក្ខ ជាស្កុ តូនៗ ណែលកៃុង ួយស្កុ ាៃោននំៃួៃ
ពីរនក់ អ ើយបនាប់ ក រុំឲ្យពួកអគ្បតូរអវៃោនអធវើជាអៃករាារៃ៍ តង ៃិង អធវើជាអៃកស្តូវអគ្រាារៃ៍ តង ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាប់រិក្ខាក្ខ ឲ្យនតល់ៃូវ តិរិេះគ្ៃ់ឲ្យោនអៅវញិអៅ កបនាប់ពីបញ្ចប់រក មភ្ជពអៃេះ ។ 
• អៃករស្ បរស្ ួល ោននតល់អយាបល់ឲ្យរិក្ខាក្ខ អធវើលំហាត់អៃេះសារនុេះសារអ ើង អែើ បីឲ្យែឹងថ្នអតើពួកអគ្ាៃជំអៃឿនិតត
កៃុងក្ខរអធវើលំហាត់អៃេះអលើកេីពីរណែរឬអេ ។ 
 

 
សំណួរសាាសន៍សម្រាប់សកម្មភាពទី១៥ (ប័ណណព័ត៌ាន) 
 
សំណួរៈ សុំម្របាប់ខ្្ុំជួយលរៀបរាប់ម្របាប់ខ្្ុំអំពីខ្្ួនអនកឲ្យបានពីរនទីលម្ើល? 
នអ លើយៈ អៃកោនៃិយាយអំពីជំនញ ៃិង បេពិអសាធៃ៍របរ់អៃក ណែលោនរ ៃឹងក្ខរង្ហរែូនអ តន ។ ៃិយាយអំពីនំណាប់ោរ មណ៍ 
ៃិង នំណូលនិតតរបរ់អៃក អ ើយអតើជំនញ ៃិង បេពិអសាធៃ៍ទំងអនេះ ជួយអៃកអោយែូនអ តនអៅៃឹងក្ខរង្ហរ ណែលអៃកាៃោក់ពាកយ
អធវើក្ខរអនេះ ។ 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1056732987797032/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 36 

សំណួរៈ លេតុអវីបានជាអនករកក្ខរង្រលធវើ? 
នអ លើយៈ នអ លើយណែលលអបំនុតអនេះ គ្ឺជានអ លើយណែលបង្ហាញអៃកពីនំណាប់ោរ មណ៍ពីអវី ណែលអៃកៃឹងអរៀៃ ៃិង េេួលាៃបេពិអសាធៃ៍
ពីក្ខរង្ហរអៅកណៃលងណែលអៃកកំពងុោក់ពាកយរុំអធវើក្ខរអនេះ ។ វាក៏ជាក្ខរលអណែរកៃុងក្ខរអ្លើយអោយាៃអោលអៅ ៃិង ណនៃក្ខរពាក់ព័ៃធ
ៃឹងលុយណែលអៃកាៃ កក្ខរង្ហរអនេះ ។ ៃិអយាជកៃឹងអ ើលអ ើញថ្ន អៃកជា ៃុរសាៃក្ខរតាំងនិតតអធវើក្ខរ អែើ បីរអស្ នៃូវអោលអៅ
របរ់អៃក ។ 
 
សំណួរៈ លេតុអវីបានជាអនកចង់បានក្ខរង្រណបបលនុះ? 
នអ លើយៈ អៃេះជាឱ្ក្ខរលអ ួយកៃុងក្ខរបង្ហាញថ្ន អៃកាៃអធវើក្ខររិកាអំពីស្កុ   ុៃ ឬ ៃិអយាជក ណែលអៃកាៃោក់ពាកយ កអធវើក្ខរ ។ 
 
សំណួរៈ លតើអនកានចំណុចខាាំងអវីខ្្ុះ? 
នអ លើយៈ ឧទ រណ៍ ួយនំៃួៃ ច្ៃនំណុនខាាំងអនេះ គ្ឺ ាៃភ្ជពរីករយ ាៃក្ខរអជឿេុកនិតត ាៃគ្ំៃិតច្្ៃស្បឌ្ិត ាៃវិៃ័យ អនេះអត់ធមត់ 
ាៃ្ៃទេះ ាៃក្ខរអបតជាានិតត ៃិង ាៃភ្ជពអសាាេះស្តង់ ។ល។ 
 
សំណួរៈ លតើអនកានជំនញអវីខ្្ុះម្កលម្របើម្របាស់កនុងក្ខរង្រលនុះ? 
នអ លើយៈ អរៀបនំបញ្ជី ច្ៃ ុខជំនញរបរ់អៃក ុៃអពលអៃកនូលអៅរាារៃ៍ ។ បញ្ជីអៃេះ ោនរប់បញ្ចូលទំងក្ខរអប់រំ ជំនញកំពយួេ័រ 
ៃិង ជំនញភ្ជសារបរ់អៃក អ ើយៃិងជំនញេៃ់ណែលអៃកាៃអរៀៃ ែនូជា ក្ខរអធវើេំនក់េំៃង ក្ខរអោេះស្សាយបញ្ា អស្ក្ខយ ក អៃកក៏
ោនអធវើបញ្ជី ច្ៃលកខណ៍ឋាៃរបរ់អៃក ែូនជា ជា ៃុរសអរេះរយរក់ទក់  មត់នត់ សាាហាប់ ៃិង ាៃថ្ន វៃត ។ 
 
សំណួរៈ លតើអនកអាចលរៀបរាប់ពីលទធភាពកនុងក្ខរលធវើក្ខរជាម្រកុម្លោយរលបៀបណ្ត? 
នអ លើយៈ នំណុនអៃេះ ជានំណុនរំខាៃ់ណែលអៃកស្តូវៃិយាយបញ្ចុេះបញ្ចូលអៃករាារៃ៍អំពីរអបៀបណែលអៃកស្តូវអធវើក្ខរជាស្កុ  ។ អៃកោន
គ្ិតរកឧទ រណ៍អៅអពលអៃកអធវើក្ខរកៃុងស្កុ ឲ្យាៃអជាគ្ជ័យ ៃិង អវីណែលអៃកស្តូវអធវើកៃុងស្កុ  ។ 
 
សំណួរៈ លតើសម្ិទធ្លណដលអនកសលម្រម្ចបានធំបំ្ុតជាអវី? 
នអ លើយៈ នំណុនអៃេះ អៃកោនអលើកយកឧទ រណ៍ពីសាលា ក្ខរង្ហរអៅនទេះ ឬ ក្ខរង្ហរអៅអងគភ្ជពអនសងៗ ។ វាក៏ជាឱ្ក្ខរ ួយកៃុងក្ខរ
ៃិយាយអំពីនំណុនអជាគ្ជ័យខលេះៗណែលអៃកាៃអធវើ ។ 
 
សំណួរៈ លតើអនកានសំណួរអវីណដរឬលទ? 
នអ លើយៈ  ុៃៃឹងបញ្ចប់ក្ខររាារៃ៍ អៃកោនាៃរំណួរខលេះ ណែលស្តូវរួរអៅស្កុ អៃករាារៃ៍ ។ វាោនជាឱ្ក្ខរ ួយរស្ាប់អៃករួរ
ស្កុ អៃករាារៃ៍ៃូវរំណួរជាអស្នើៃអេៀតអំពីតួនេីភ្ជរកិនចកៃងុក្ខរង្ហរ អំពីស្កុ   ុៃ ឬ រួរថ្នអតើែអំណើរក្ខរ ច្ៃក្ខរអស្ជើរអរើរអៃេះរុី
អពលប៉ៃុនាៃ ។ វាក៏បង្ហាញឲ្យៃិអយាជកែឹងថ្ន អៃកាៃនំណាប់ោរ មណ៍ៃឹងក្ខរង្ហរ អ ើយអៃកក៏ជា ៃុរសណែលាៃអស្តៀ អរៀបនំខលួៃកៃុង
ក្ខររាារៃ៍ណែរ ។   
 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
រអបៀបអែើ បីេេួលាៃក្ខររំភ្ជរៃ៍រស្ាប់ក្ខរង្ហរកៃុងកតីស្រច្ របរព់ួកអគ្ អ ើយអង្ហាំព័ណ៍អខៀវគ្ឺរំអៅអលើជំនញេៃ់ណែល
ពួកអគ្ស្តវូក្ខរអែើ បីេេួលាៃអជាគ្ជ័យអៅកៃុងក្ខរង្ហររបរ់ពួកអគ្។ ។ រុំរំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន អង្ហកំពណ៌អខៀវអៃេះ តំណាងឲ្យ
ជំនញេៃ់ ណែលពួកអគ្ស្តវូក្ខរ អែើ បីឲ្យពួកអគ្េេួលាៃអជាគ្ជ័យកៃុងក្ខរង្ហររបរ់ពួកអគ្ ។ រុំរំលឹកពកួអគ្នងណែរថ្ន អង្ហកំ
ពណ៌អខៀវ ួយស្ោប់ តំណាងឲ្យជនំញេៃ់នំៃួៃស្ាំ ួយ ។ អៃកក៏ោនរុំឲ្យពួកអគ្ៃិយាយពីជំនញេៃ់ទំងស្ាំ ួយអនេះ
អ ើងវិញ កៃុងអពលកំពុងអ ើលអង្ហកពំណ៌អខៀវរបរ់ពួកអគ្ ។  

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ឲ្យរ ក្ខរជា ួយអៃកអងគុយជិតខលួៃ កៃុងក្ខរអោតអង្ហកំនូលកៃុងណខស អោយជួយោនអៅវិញអៅ កកៃុង
ក្ខរនងណខសអង្ហកំអនេះព័េធជុំវិញកច្ែរបរ់ពួកអគ្ អ ើយពិភ្ជកាោនថ្នអតើណខសអង្ហកំអនេះាៃៃ័យអវីនំអពាេះពួកអគ្ ។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ឪយអធវើក្ខរជា ួយអៃកអនសងអេៀតណែលអងគុយណកបរពួកអគ្ អ ើយោក់ស្ោប់អង្ហកំកៃុងណខសអោយជួយោៃអៅ
វិញអៅ ក រួនចាប់អនតើ រួរោនពីអតថៃ័យច្ៃស្ោប់អង្ហកំអនេះ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្កឺ្ខរស្ាប់ពីរអបៀបណែលអៃកស្គ្ប់ស្គ្ងស្ាក់របរ់អៃកអៅកៃុង
ក្ខរអៃុវតតស្បចាំច្ថៃ។ 

 

ជំពូក៥ ក្ខរម្រគប់ម្រគងម្របាក់របស់អនក 
២០ នេី  

សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1064893473647650/ 
 
ដំលណើរក្ខរ: 

• ចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអបូំនុរគ្ំៃិត អ ើយអពលនប់វិអែអូ ចាប់អនតើ រួររំណួរ ៃិងនអ លើយែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ : 
 

សំណួរ: លតើ Lao Somban រកសុីអវីលដើម្បីម្រទម្រទង់ម្រគួសាររបស់គាត់? 
នអ លើយ: ោត់ គ្ឺជារិបបករអៅអខតតអរៀ រប អ ើយោត់ាៃអធវើកន្តៃតកអនេះ ៥ ឆ្នំអ ើយ។  
 
សំណួរ: លតើកម្រម្ិតវបបធម្៌ និងជីវិតរស់លៅរបស់ោ៉ោងដូចលម្តច? 
នអ លើយ: ោត់អរៀៃាៃស្តឹ ថ្ននក់េី ២ ប៉ៃុអណាាេះ អ ើយាៃកូៃ ២នក់។ កូៃធំជាងអគ្ ាៃោយុ ១២ឆ្នំ អ ើយអកមងជាងអគ្ាៃោយុ ៨ 
ឆ្ន។ំ 
  
សំណួរ: លតើគាត់បានលធវើអវីខ្វុះកនុងម្ួយនថៃៗ? 
នអ លើយ: ោត់ស្ប ូលវតថុធាតុអែើ អៅឯអខតតកំពង់ធំ អ ើយស្តលប់ កនទេះវិញអពលច្ថៃអរៀងអស្ជលបៃតិន អ ើយអរ់កាាំង។ អបើោត់ោនអធវើ
ាៃ បីឈុត ោត់ៃឹងោនេេួលាៃស្តឹ ណត ៧៥០០០ អរៀល។ ជាេូអៅ ោត់ោនអធវើាៃ ៣ កន្តៃតកធកំៃុង ួយច្ថៃ។  
 
សំណួរ: លតើគាត់ចំណ្តយម្របាក់ណដលគាត់រកបានោ៉ោងដូចលម្តច? 
នអ លើយ: ោត់ណាយស្ាក់ ណែលោត់រកាៃរស្ាប់ច្ថលោហារ អ ើយោត់រល់លុយតិនតួនបំនុត។ បតីោត់េេួលាៃស្ាក់កំច្រនំៃួៃ 
២០០ែុលាារកៃុង ួយណខ។ ោត់បង់ស្ាក់នំៃួៃ ១៥០ ែុលាាអ ើយរកាេុក ៥០ ែុលាារស្ាប់ក្ខរអប់រំកុារៃិងរំអលៀកបំពាក់។ ក្ខរ
រៃសំស្ាក់គ្ឺាៃសារៈរំខាៃ់ណារ់រស្ាប់ក្ខរអប់រំកុារណែលស្តូវណតបញ្ជូៃពួកអគ្អៅសាលាអរៀៃ។ 
 

• ក្ខរចាក់បង្ហាញសារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល 
តំណរភ្ជាប់ https://youtu.be/WoUCyG25SCY 

 
៥.១. ក្ខរណបងណចកថវិក្ខ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងវាយតច្ លខលួៃឯងអំពីរអបៀបអស្បើស្ារ់ ៃិងស្គ្ប់ស្គ្ងថវិក្ខរអោយអស្បើវធិីសាស្រតច្ៃក្ខររៃសំ
អឆ្ពេះអៅរកអោលអៅ។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវាៃគ្ំៃិតជា ុៃអំពីក្ខរណបងណនកថវិក្ខរកៃុងក្ខរង្ហរអែើ បីពៃយល់ែល់រិក្ខា
ក្ខ យា៉ោងនារ់ជា ួយៃឹងក្ខរអៃុវតតជាក់ណរតងណែលាៃជាឧទ រណ៍ស្សាប់។ 

 
ដំលណើរក្ខរ: 
 

• រួររំណួរ ៃិងនអ លើយែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ : 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1064893473647650/
https://youtu.be/WoUCyG25SCY
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o អតើអៃកយល់ថ្ន "ថវិក្ខ" ាៃៃ័យយា៉ោងែូនអ តននំអពាេះអៃក? 

o អតើអៃកធាាប់ាៃអរៀបនំថវិក្ខ របរ់អៃករស្ាប់ជីវិតស្បចាំច្ថៃណែរឬអេ? 

 
ណណនំស្កុ រិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃសាាល់អវីជាលុយ ។ ពៃយល់ស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ ថ្ន លុយគ្ឺជា អធាាយេូទត់រស្ាប់កិនចខិតខំស្បឹង
ណស្បង ឬ ក្ខរអធវើក្ខរង្ហរ ។ អៅអពលអៃកចាប់អនតើ អធវើក្ខរ អៃកៃឹងាៃលយុ ។ អនេះពីរអបៀបស្គ្ប់ស្គ្ង ៃងិ ចាត់ណនងលុយក្ខក់ឲ្យាៃ
ស្បរិេធិភ្ជព គ្ឺជាអរឿងរំខាៃ់ណារ់រស្ាប់អនគ្តរបរ់អៃក ។ អ ើយអបើអៃកាៃនំណូលនិតតកៃុងក្ខរអបើកអជីវក មផ្ទាល់ខលួៃវិញ វាក៏ជា
អរឿងរំខាៃ់ណែរ ។ 
 
អៅអពលអៃកចាប់អនតើ អធវើក្ខរឲ្យអគ្ អៃកស្តូវនុេះកិនចស្ព អស្ពៀង ឬ កិនចរៃាក្ខរង្ហរ ណែលអៃកគ្ួរេេួលាៃអបៀវតសរ៍ ឬ ស្ាក់ឈៃួលអេៀង
ទត់តា ក្ខលកំណត់ ។ អៃកៃឹងាៃក្ខរនំណាយ ួយនំៃួៃអៅអពលអៃកាៃក្ខរង្ហរអធវើ ។ អៃកោនស្តូវក្ខរេិញរអ លៀកបំពាក់  ថមីៗ 
នំណាយអលើក្ខរអធវើែំអណើរ ឬ េិញរាារៈ ឬ ឧបករណ៍ថមីៗ ។ ក្ខរនំណាយទំងអៃេះ ោនៃឹងាៃក្ខរអកើៃអ ើងយា៉ោងឆ្ប់រ ័រ ែូអនៃេះ 
អៃកស្តូវស្ាកែថ្ន ាៃក្ខរអស្តៀ ខលៃួជាអស្រន ៃិង ណបងណនកថវិក្ខកៃុងក្ខរជួយអៃកស្គ្ប់ស្គ្ង ៃិង ចាតណ់នងលុយក្ខក់របរ់អៃក ។ វាជា
គ្ំៃិតលអណារ់កៃុងក្ខរអធវើណនៃក្ខរនណំាយអរៀងរល់ច្ថៃ ។ អរៀបនអំោលអៅរៃសំលុយ ៃិង ស្គ្ប់ស្គ្ងចាត់ណនងលុយក្ខក់របរ់អៃកអោយ
ស្បុងស្បយ័តៃ ។ 
 
អធវើក្ខរពិភ្ជកាជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ អំពីរអបៀប ណែលពួកអគ្ស្តូវស្គ្ប់ស្គ្ង ៃិង ចាត់ណនងលុយក្ខក់របរ់ពួកអគ្ ។ 

• អតើពួកអគ្ែឹងអេថ្នអតើអវអីៅជាក្ខរណបងណនកថវិក្ខ? អបើពួកអគ្អ្លើយថ្នែឹង រួរពួកអគ្អេៀតថ្ន អតើអៃកយល់អវីខលេះអំពីក្ខរណបងណនក
ថវិក្ខអៃេះ? 

• អតើពួកអគ្ែឹងអេថ្នអតើអ តុអវីាៃជាក្ខរណបងណនកថវិក្ខជាអរឿងរំខាៃ់? 
• អតើាៃៃរណា ួយអោលបំណងកៃុងក្ខរនំណាយថវិក្ខរបរ់ខលួៃណែរឬអេ? ឬ អតើាៃៃរណារៃសំលុយរស្ាប់េិញអវី ួយណែរ
អេ? (រំណួរអៃេះ ោនជារំណួរ ណែលង្ហយរស្ាប់ពួកអគ្អ្លើយ)។ 
 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីពី
ថវិក្ខជាណនៃករំខាៃ់ច្ៃក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងស្ាក់របរ់ពួកអគ្ស្បកបអោយស្បរេិធភ្ជព។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្អឺធវើឱ្យាៃក្ខរយល់ែឹងពីករណីរិកាអំពីក្ខរអរៀបនំថវិក្ខ។ 

 
២០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១៦ ករណីសិកាៈ ក្ខរលធវើណ្នក្ខរថវិក្ខ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងោនកំណត់អវីអៅជាណនៃក្ខរថវិក្ខរ អតើថវិក្ខោនជួយអៃករអបៀបណា អ ើយអតើអៃកោនចាប់
អនតើ គ្អស្ាងថវិក្ខាៃអោយរអបៀបណា។ 
 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវស្ាកែថ្នរិក្ខាក្ខ យល់នារ់ជា ួយៃឹងឧទ រណ៏ច្ៃវតថុណែលាៃ
អស្បើអែើ បីអធវើឱ្យពួកអគ្ាៃោរ មណ៍ថ្នពួកអគ្កំពុងអៃុវតតជាក់ណរតង។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1045319052271759/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1045319052271759/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 39 

  
• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 

o អតើអៃកែឹងថ្នអវីជាក្ខរអធវើណនៃក្ខរថវកិ្ខ? 

o ស្បរិៃអបើអៃកស្តវូាៃអគ្ស្ាប់ឱ្យអរៀបនំគ្អស្ាងថវិក្ខរស្ាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍស្គ្ួសាររបរ់អៃក អតើអៃកៃឹងអធវើអវី? 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីៗពីបណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យ
ោាៃ ច្ៃអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ អ ើលថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីពាក់ព័ៃធៃឹងអរឿងវអីែអូអៃេះណែរឬអេ ។ 
• អៅអពលរិក្ខាក្ខ អ្លើយរំណួរទំងអរ់រួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើលនំណុនខាងអស្ក្ខ អៃេះ តង ួយៗ 
អោយេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ រួររំណួរ/ពិភ្ជកាោនពីនំណុន ួយអៅនំណុន ួយ ៖ 

o ក្ខរណបងណនកថវិក្ខ គ្ឺជាណនៃក្ខរររអររ ណែលជួយអៃកឲ្យាៃែឹងថ្នអតើអៃកាៃនំណាយលុយនំៃួៃប៉ៃុនាៃ អ ើយ
អវីខលេះណែលអៃកស្តូវនំណាយអលើវា ។ 

o ណនៃកែ៏រំខាៃ់ ច្ៃថវិក្ខ គ្ឺស្ាក់នណូំល (ស្ាក់នំណូល ឧទ រណ៍ លំ ូរ ច្ៃស្ាក់ ច្ៃស្ាក់នំណូល ណែលាៃ
 កពីច្ថលឈៃួល ឬ អបៀវតសរ៍) ៃិង ក្ខរនំណាយ (ស្ាក់នំណាយ ឧទ រណ៍ ក្ខរនំណាយអលើវិក័យប័ស្តអនសងៗ ៃិង 
 ហូបោហារ)។ 

o អស្ក្ខយពីអៃកាៃបញ្ចប់ក្ខរអធវើក្ខរណបងណនកថវិក្ខរួន ក គ្ណនអលើនំណូល ៃិង នំណាយ អែើ បីឲ្យអ ើញនំៃួៃ
ររុបអលើនំណូល ៃិង នំណាយទំងអនេះ ។ 

o បនាប់ ក អៃកស្តូវអធវើស្បាណវិធី យកនំណាយែកៃឹងនំណូលរបរ់អៃក ។ 
o ស្បរិៃអបើអៃកាៃនំៃួៃលុយអៅរល់ អៃេះអគ្អៅថ្ន នំៃួៃលុយអៅរល់ពីក្ខរនំណាយ ។ ស្បរិៃអបើក្ខរ
នំណាយរបរ់អៃកអស្នើៃជាងនំណូល អៃេះអគ្អៅថ្ន នំណាយអលើរនំណូល ។ 

o ស្បរិៃអបើអៃកាៃនំណាយអលើរនំណូល អៃកស្តូវក្ខត់បៃថយក្ខរនំណាយ ឬ ស្តូវបអងកើៃនំណូលរបរ់អៃក ។ 
o រស្ាប់ក្ខរអធវើក្ខរណបងណនកថវិក្ខរស្ាប់ក្ខរអធវើក្ខរង្ហរវិញ អៃកកស៏្តូវអធវើតា រអបៀបអៃេះណែរ ។ 

 
វាជាអរឿង ួយណែលាៃស្បអយាជៃ៍ណែរកៃុងក្ខរពិភ្ជកាោនថ្នអតើស្កុ រកិ្ខាក្ខ នំណាយលុយអលើអវីខលេះកៃុង ួយរាេ ៍ៗ ែូនជា ក្ខរ
នំណាយអលើរបរ់របរអស្បើស្ារ់កៃុងនទេះ អស្គ្ឿងអេរ  អធាាយអធវើែំអណើរ ច្ថលេឹក ច្ថលអភលើង ច្ថលហាារ់ ច្ថលអរវាអ ៊ិៃអធើណណត ៃិង រអ លៀក
បំពាក់ ។ល។ អតើអៅាៃរបរ់អវីអនសងអេៀត ណែលរិក្ខាក្ខ  ស្តូវនំណាយលុយអលើវាណែរអេ? 
 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរស្កុ រកិ្ខាក្ខ  ស្បរិៃអបើាៃរិក្ខាក្ខ ណា ួយាៃក្ខរណបងណនកថវិក្ខរ អ ើយអៅកៃុងខទង់ថវិក្ខអនេះាៃ
រប់បញ្ចូលរបរ់អវីជាក្ខរនំណាយកៃុងអនេះអ ើយឬអៅ? អៃកោនអធវើតា នំណុនអៃេះ តង អ ើយអៃកោនៃឹងាៃក្ខររបាយនិតតកៃុងក្ខរ
ជណជកជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ អយើងទំងអរ់ោន ។ 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីក្ខរ
អធវើណនៃក្ខរថវិក្ខគ្ឺាៃស្បអយាជៃ៍រស្ាប់ក្ខរអរៀបនំនអពលអនគ្ត។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺគ្ិតអំពីវិធីរៃសំផ្ទាល់ខលួៃ។ 
 

១០ នេី ៥.២. ក្ខរសនសលំុយ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងោនអៃុវតតៃ៍អរណារីយ៉ៃូណែលពួកអគ្ាៃអៃុវតតកៃុងក្ខរអរៀៃរូស្តអៃេះរួ ទំងវិធីកៃុងក្ខររៃសំ 
នងណែរអែើ បីអស្បើស្ារ់អៅនំណូលបណៃថ របរ់ពួកអគ្ស្បកបអោយស្បរិេធភ្ជព។ 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 40 

គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវអរៀបនំយា៉ោងលអអោយាៃជាក្ខរពៃយល់លអ ៃិងរំណួរ អែើ បីទយយកអៅ
ក្ខរយកនិតតេុកោក់យា៉ោងជិតរៃិតជា ួយអរណារីយ៉ៃូអៃេះ។ 

 
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ : 
o អតើអៃកធាាប់រៃសំស្ាក់ណែរឬអេ? 
o អ តុអវីអៃកស្តូវរៃសសំ្ាក់? 

• បញ្ចំងខលីបវីឌ្ីអូខាងអស្ក្ខ អៃេះ ឲ្យស្កុ រិក្ខាក្ខ អ ើល ៃិង អស្ក្ខយ ក ពិៃិតយអ ើលនំណុន ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ ៖ 
  
 https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/953238501479815/ 
 
 អ ើលអរឿងវីអែអខូលី អធវើតា នំណុន ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ  ៖ 
 ១. ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរយកលុយខលេះេុករស្ាប់អស្បើស្ារ់នអពលអនគ្ត ។ 
 ២. ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរជួយអៃកកៃុងក្ខរនំណាយេិញរបរ់របរ ណែលស្តូវនំណាយលុយអស្នើៃ ។ 

៣. ក្ខរណែលាៃរៃសំលុយ គ្ឺវាាៃជួយអៃកអៅអពលណែលអៃកស្តូវក្ខរនំណាយបនាៃ់ ឬ ស្តូវក្ខរនណំាយអោយ ិៃាៃក្ខរ
អស្ពៀងេកុ ុៃ ។ 

 ៤. ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរជួយអៃកឲ្យអធវើណនៃក្ខរ ។ 
 ៥. ពាយា រៃសំលុយឲ្យាៃញឹកញាប់តា ណែលោនរៃសំាៃ ។ 
 ៦. ណនៃក្ខររៃសំលុយៃឹងជួយអៃកឲ្យាៃែឹងពីរអបៀបណែលអៃកោនរៃសំលុយាៃញឹកញាប់ប៉ៃុណាា ។ 
 ៧. ស្បរិៃអបើអៃកោនអធវើាៃ នូររៃសំលុយរបរ់អៃកអៅកណៃលងណែលាៃរុវតថិភ្ជព ែូនជាអៅធនោរ ។ 
 ៨. រៃសំលុយ អែើ បីេិញរបរ់អវី ួយ ណែលអៃកនង់ាៃ ៃិង កំណត់ៃូវអោលបំណង ច្ៃក្ខរនំណាយថវិក្ខអនេះ ។ 
 ៩. រៃសំលុយរស្ាប់អពលាៃោរៃៃ ាៃៃ័យថ្ន អៃកាៃអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់អរឿងរ៉ៃវអវី ួយ ណែលអៃក ិៃាៃអស្ោងថ្នវា
ៃឹងអកើតាៃអ ើង ។ 
  
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
រអបៀបណែលពួកអគ្ោននំក្ខររៃសំស្ាក់ក្ខាយជាវបបធ ៌លអច្ៃស្ាក់នំណូលៃិងក្ខរររ់អៅ។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺក្ខរបអងកើតគ្ៃលឹេះច្ៃក្ខររៃសំលអជាង ុៃ។ 
 

១៥ នេី 
 

សកម្មភាពទី១៧ លហំាត់អនុវតតៈ ករណីសិកាៈ ចំណុចគនឹ្ុះសម្រាបជ់ាជំនួយសាារតីកនុងក្ខរសនសំម្របាក់ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងោនជួយកៃុងក្ខរកំណត់អៅសារៈរំខាៃ់ច្ៃក្ខររៃសំអោយកំណត់ថ្នអតើអៃកនូលរួ ាៃ
អោលអៅរៃសំៃិងរអបៀបណែលអៃកោនចាប់អនតើ អធវើក្ខរអឆ្ពេះអៅរកអោលអៅរៃសំរបរ់អៃក។ 

 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: រិក្ខាក្ខ ស្តូវណតនងចាំពីគ្ៃលឺេះកៃុងក្ខររៃសំពីវីអែអូរណែលាៃបង្ហាញបរ់ ស្បរិៃអបើពួកអគ្ាៃ
អរៀៃពីគ្ៃលឹេះអវីអនសងអេៀត។ 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/953238501479815/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/953238501479815/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
  

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ  
o អតើអៃកឮព័ត៌ាៃណា ួយពីអៃកជនំៃ់ ុៃ ណែលស្ាប់អៃកអំពីក្ខររៃសំអេ? 
o ស្បរិៃអបើអៃកាៃគ្អស្ាងរៃសំស្ាក់អតើអវីជាគ្ៃលឹេះែ៏លអអែើ បីស្ាប់អយើង? 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីពអីវបសាយខាងអលើឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យោាៃ ច្ៃអវប
សាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ អ ើលថ្នអតើពួកអគ្ាៃរំណួរអវីពាក់ព័ៃធៃឹងអរឿងវអីែអូអៃេះណែរឬអេ ។ 
• អៅអពលរិក្ខាក្ខ អ្លើយរំណួរទំងអរ់រួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ឲ្យរិក្ខាក្ខ អ ើលនំណុនខាងអស្ក្ខ អៃេះ តង ួយៗ 
អោយេុកអពលឲ្យរិក្ខាក្ខ រួររំណួរ/ពិភ្ជកាោនពីនំណុន ួយអៅនំណុន ួយ ៖ 

o ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរយកលុយខលេះេុករស្ាប់អស្បើស្ារ់នអពលអនគ្ត ។ 
o ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរជួយអៃកកៃុងក្ខរនំណាយេិញរបរ់របរ ណែលស្តវូនំណាយលុយអស្នើៃ ។ 
o ក្ខរណែលាៃរៃសំលុយ គ្ឺវាាៃជួយអៃកអៅអពលណែលអៃកស្តូវក្ខរនណំាយបនាៃ់ ឬ ស្តូវក្ខរនំណាយអោយ ិៃ
ាៃក្ខរអស្ពៀងេុក ៃុ ។ 

o ក្ខររៃសំលុយ គ្ឺជាក្ខរជួយអៃកឲ្យអធវើណនៃក្ខរ ។ 
o ពាយា រៃសំលុយឲ្យាៃញឹកញាប់តា ណែលោនរៃសំាៃ ។ 
o ណនៃក្ខររៃសំលុយៃឹងជួយអៃកឲ្យាៃែឹងពីរអបៀបណែលអៃកោនរៃសលំុយាៃញឹកញាប់ប៉ៃុណាា ។ 
o ស្បរិៃអបើអៃកោនអធវើាៃ នូររៃសលំុយរបរ់អៃកអៅកណៃលងណែលាៃរុវតថិភ្ជព ែូនជាអៅធនោរ ។ 
o រៃសំលុយ អែើ បីេិញរបរ់អវី ួយ ណែលអៃកនង់ាៃ ៃិង កំណត់ៃូវអោលអៅ ច្ៃក្ខរនំណាយថវិក្ខអនេះ ។ 
o រៃសំលុយរស្ាប់អពលាៃោរៃៃ ាៃៃ័យថ្ន អៃកាៃអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់អរឿងរ៉ៃវអវី ួយ ណែលអៃក ិៃាៃ
អស្ោងថ្នវាៃឹងអកើតាៃអ ើង ។ 

 

អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវៃិយាយស្ាប់ស្កុ រិក្ខាក្ខ ថ្ន ក្ខររៃសំស្ាក់  ិៃណ ៃជាអរឿងណែលអយើង ិៃោនអធវើាៃអនេះអេ ។ រំខាៃ់ គ្ឺ
ស្តូវរអស្ នឲ្យាៃៃូវអោលអៅ ច្ៃក្ខររៃសំស្ាក់អលើកេី១របរ់អៃកជាជាងក្ខរអរៀបនំអោលអៅធំអពក អស្ពាេះថ្នក្ខរចាប់អនតើ រៃសំែំបូង
អៃេះៃឹងជួយឲ្យអៃកអៃុវតតក្ខររៃសសំ្ាក់ ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ថ្ន

អតើពួកអគ្នងចាំក្ខររកាេុកៃូវែំបនូាៃរបរ់ពួកអគ្អែើ បីអៃុវតតវារស្ាប់ក្ខរអៃុវតតជាក់ណរតង។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។ 

● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺស្តូវអធវើក្ខរគ្ិតគ្ូរអំពីអតថស្បអយាជៃ៍ៃិងគ្ណុវិបតតិច្ៃបំណុល
ៃិងស្ាក់ក ចីកៃុងក្ខរអភិវឌ្ឍស្គ្ួសារ។ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/953238501479815/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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១០ នេី ៥.៣. ម្របាក់បំណលុ និង ម្របាក់កម្ចី 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងោនអនៀរវាងៃូវ ៃីភ័យច្ៃក្ខរជំពាក់បំណុលណែលជាអ តុនលច្ៃក្ខរខវេះក្ខរយល់ែឹង
អំពីក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ងស្ាក់អបើអធៀបៃឹងបណុំលៃិងស្ាក់ក ចី។ 

 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវយកនិតតេុកោកយ់ា៉ោងខាាំងនំអពាេះរិក្ខាក្ខ អែើ បីស្បុងស្បយ័តៃអំពីបំណុល
ៃិងស្ាក់ក ចី អោយាៃអ តុនលនារ់លារ់ៃិងក្ខរវិៃិនឆ័យលអ។ 

   
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ  
o អតើៃរណាែឹងពីអវអីៅជា "ស្ាក់បំណុល ៃិងស្ាក់ក ចី"? 

o អតើស្ាក់បំណុល ៃិងក្ខរនតល់ក ចីោនជួយែល់ក្ខរអភិវឌ្ឍៃ៍ស្គ្ួសារាៃណែរឬអេ? 
o អតើអវីអៅជាក្ខរគ្ិតអោយាៃរុីជអស្ៅ ុៃអពលណែលរអស្ ននិតតកៃុងក្ខរយកស្ាក់ក ចី ឬបំណុល?  

 

ស្បធាៃបេអៃេះ ៃិយាយអំពីស្ាក់បំណុល ។ ស្បធាៃបេអៃេះ ៃឹងពៃយល់អំពីអវីអៅជាស្ាក់បំណុល ៃិង អវីអៅជាក្ខររងស្ាក់បំណុល
វិញ ។ ស្បធាៃបេអៃេះ ៃឹងអ ើលវិធី ណែលអៃកោនខចីលុយអគ្ ៃិង អតើវាៃងឹាៃអរឿងអវអីកើតអ ើងអៅអពលលុយណែលអៃកាៃខចីអគ្អនេះ 
ណបរជា ិៃាៃរងអគ្វិញទៃ់អពល ។ 
 
អៃកស្តូវាៃក្ខរស្បុងស្បយ័តៃខពរ់អៅអពលរអស្ ននិតតថ្នៃឹងស្តវូធាាក់ខលួៃជាបបំណុលអគ្ ។ ស្បរិៃអបើអៃកេេួលយកស្ាក់ក ចី វិធីលអបំនុត 
កៃុងក្ខរស្គ្ប់ស្គ្ង ៃិង ចាត់ណនងស្ាក់បំណុលរបរ់អៃក គ្ឺ ិៃស្តូវរងស្ាក់បំណុលវិញយឺតយា៉ោវអនេះអេ ។ ស្បរិៃអបើអៃក ិៃោនរង
ស្ាក់បំណុលរបរ់អគ្ទំងអរ់ាៃអេ គ្ឺស្តវូពាយា រងអគ្ឲ្យាៃខលេះ ៃិង អៃកគ្ួរទក់េងជា ួយាចរ់បំណុលរបរ់អៃក អោយស្តូវ
ស្ាប់អគ្ឲ្យាៃែឹងថ្ន អៃកោនបង់ស្ាក់ក ចីអៃេះាៃខលេះណតប៉ៃុអណាាេះ ។ រំខាៃ់ គ្ឺអៃកស្តូវអធវើអវី ា៉ោង ស្បរិៃអបើអៃកាៃបញ្ាកៃុងក្ខររង
ស្ាក់បំណុលអៅឲ្យាចរ់បំណុលវិញ ។ អៃក ិៃស្តូវស្បអងើយកអៃតើយៃងឹអរឿងអៃេះអេ ។ ស្តវូស្ាប់ាចរ់បំណុលឲ្យាៃែឹងថ្ន អៃកកំពុងជួប
ៃូវបញ្ា ៃិង ពាយា រងបំណុលអៃេះ តា អវីណែលខលួៃាៃលេធភ្ជពរងណតប៉ៃុអណាាេះ ។ 
 
ករណីរិកាខាងអស្ក្ខ អៃេះ ៃឹងបង្ហាញពីក្ខរអប់រំអលើស្ាក់ក ចី ៃិង ស្កុ អលងអៃកតុងេីៃ អែើ បីរៃសំស្ាក់ ។ 
 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
ហាៃិភ័យច្ៃបំណុលៃិងស្ាក់ក ចីៃិងក្ខរពិចារណាយា៉ោងខាាំងអៅអលើរ តថភ្ជពរបរ់ពួកអគ្កៃុងក្ខរបណ លងហាៃិភ័យទំងអនេះ
អៅជានលស្បអយាជៃ៍អោយអស្បើជំនញរឹង ៃិងេៃ់របរ់ពួកអគ្។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ណែលាៃក្ខរអអងកតលអៗ កៃុងអពលពួកោត់ពភិ្ជកាោន 
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺគ្ិតអំពីរអបៀបណែលស្ាក់ក ចីនតល់នលស្បអយាជៃ៍ែល់អៃក។ 
  

៣០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១៨ លហំាត់អនុវតតៈ ម្របាក់បំណលុ និង ម្របាក់កម្ចី 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ោនណរវងរកអ តុនលលអស្បអរើរជាង ុៃ  ុៃអពលោក់ពាកយរុំស្ាក់ក ចីៃិងអ្លើយតបនំអពាេះ
លេធភ្ជពរងវិញៃិងព័ត៌ាៃណែលគ្ួរពិចារណា ុៃអពលេេួលាៃស្ាក់ក ចី។ 

 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវស្ាកែថ្ន រិក្ខាក្ខ ោនអធវើក្ខររអស្ ននិតតាៃលអជា ួយស្បអភេក ចីជា
អស្នើៃអស្បៀបអធៀបជា ួយនលស្បអយាជៃ៍របរ់វា។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខ្្ឹម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
តំណរភ្ជាប់: https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/878856675584665/ 
 
              https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/878934012243598/ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
  

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ  
o អតើអៃកោនស្ាប់អយើងពី ូលអ តុអវណីែលបុគ្គលានក់អរៃើរុំខចីស្ាក់? 

o អតើស្បអភេក ចីអវីខលេះណែលអៃកគ្ួរោកព់ាកយរុំ? 

 
• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីពបីណាាញអវបសាយខាងអលើឲ្យរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើល (អ ើយោរ័យោាៃ 
ច្ៃបណាាញអវបសាយអៃេះក៏ាៃអៅកៃុងឯកសារអប់រំណែរ) 

• បនាប់ពីអ ើលអរឿងវីអែអូខលីៗ រួន អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរ ួយនំៃួៃ ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ ។ 
• ស្កុ របរ់អៃកោនររអររនអ លើយរបរ់រិក្ខាក្ខ េុកនង ឬ អៃកោនោក់ពាកយថ្ន យក អៅណនៃកណា ួយកៃុងបៃទប់ ៃិង ោក់
ពាកយថ្ន ម្ិនយក អៅណនៃកាាងអេៀត ច្ៃបៃទប់ អ ើយណែលរិក្ខាក្ខ ោនអែើរអៅរកណនៃកណា ួយ ណែលពួកអគ្យល់ស្រប
ជា ួយៃឹងលកខខ័ណឌអនេះ ។ 

o អតើពួកអគ្េេួលយកស្ាក់ក ចីកៃុងអោលអៅរិកាអប់រំណែរឬអេ? 
▪ អបើនអ លើយអ្លើថ្ន ម្ិនយក រួរតអេៀតថ្ន អ តុអវីាៃជា ិៃយកស្ាក់ក ចីអៃេះ? 
▪ អបើនអ លើយអ្លើយថ្ន យក 

• អតើាៃជអស្ ើរអវីអនសងកៃុងក្ខរេេលួយកស្ាក់ក ចីពីស្គ្ឹេះ សាាៃ ីស្កូ ិរញ្ញវតថុណែរឬអេ 
(MFI)? 

• ស្បរិៃអបើពួកអគ្ស្តូវេេួលយកស្ាក់ក ចីពីស្គ្ឹេះសាាៃ ីស្កូ ិរញ្ញវតថុ ឬ ធនោរ អតើាៃ
រិក្ខាក្ខ ប៉ៃុនាៃនក់ កៃុងក្ខរអៅអ ើលស្គ្ឹេះសាាៃ ីស្កូ ិរញ្ញវតថុទំងអនេះ អែើ បីរិកាឲ្យ
ាៃយល់ពីអស្តាក្ខរស្ាក់ ច្ថលអរវាពាក់ព័ៃធអនសងៗ ឬ ក្ខរទ ទរៃូវតស្ ូវក្ខរអវីខលេះ 
អែើ បីឲ្យពួកអគ្ាៃរិេធិេេួលាៃស្ាក់ក ចីអនេះ  ុៃៃឹងរអស្ ននិតតេេួលយកស្ាក់
ក ចីពីស្គ្ឹេះសាាៃ ីស្កូ ិរញ្ញវតថុណា ួយ ។ 

• អតើាៃក្ខរោក់វតថុអវីបញ្ចំ អែើ បីធានបំណុលណែរឬអេ? 
• អតើរយៈអពលយូរប៉ៃុនាៃ អេើបស្តវូរងបំណុលអគ្ឲ្យរួន? 
• អតើវាៃឹងេេួលាៃអវីពីស្ាក់ក ចី ឬ ក្ខរវិៃិអយាគ្អលើក្ខរអប់រំអៃេះ កវិញ? 

 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពៃយល់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អៃេះគ្ឺជាែំអណើរក្ខរ ួយ អៅអពលណែលពួកអគ្នង់េេួលយកស្ាក់ក ចី អោយសារ ូល
អ តុ ួយនំៃួៃ ពីអស្ពាេះ ៖ 
 ១) ស្ាក់ក ចី ាៃៃ័យថ្ន ស្ាក់បំណុល អ ើយបំណុល គ្ឺជាស្ាក់ ណែលអៃកជំពាក់អគ្ ៃិង ស្តូវរងអគ្វញិ អ ើយអពលខលេះ 
ោនៃឹងស្តូវរងក្ខរស្ាក់ខពរ់អេៀតនង ។ 
 ២) អៃកោនៃឹងជួបៃូវបញ្ា ួយនំៃួៃ ស្បរិៃអបើអៃក ិៃរងស្ាក់បណុំលរបរ់អៃកអេ ។ 
 ៣) ស្បរិៃអបើអៃក ិៃរងស្ាក់បណុំលរបរ់អៃកអេ អៃកោនៃឹងាត់បង់ៃូវអវីណែលជាវតថុបញ្ចំ អែើ បីធានបំណុលអនេះ ។ 
 ៤) ឥណទៃ គ្ឺជាលុយណែលអៃកខចីអគ្ អ ើយលុយអៃេះ ក៏អៃកស្តូវរងអគ្វិញណែរ ។ 
 ៥) ឥណទៃ ាៃក្ខរនំណាយអលើអរវាជាអស្នើៃអនសងអេៀត ។ 
 ៦) ក្ខរេេួលៃូវស្ាក់ក ចីឥណទៃអស្នើៃអពក ោនបណាាលឲ្យស្ាកក់ ចីឥណទៃអៃេះាៃបញ្ាអស្នើៃ ។ 
 ៧) ស្គ្ឹេះសាាៃ ិរញ្ញវតថុ ៃិង ធនោ គ្ឺជាស្គ្ឹេះសាាៃនតល់ៃូវស្ាក់ក ចីឥណទៃ ។ 
 ៨) អៃកស្តូវបង់ក្ខរស្ាក់ ច្ថលអរវា ៃងិ ស្ាក់ពិៃ័យអនសងៗកៃុងក្ខរអស្បើស្ារ់ស្ាក់ក ចីឥណទៃអៃេះ ។ 
 ៩) ស្តូវរួររំណួរជាអស្នើៃ  ុៃៃឹងនុេះ តថអលខាអលើកិនចរៃា ច្ៃស្ាក់ក ចីឥណទៃ ។ 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/878856675584665/
https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/878934012243598/


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
 

 
េំព័រ 44 

 
បនាប់ពីរិក្ខាក្ខ ានក់ៗាៃបញ្ចប់ក្ខរអ ើលនំណុនខាងអលើរួនអ ើយ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ថ្នអតើពួកអគ្ធាាប់ឮអំពីក្ខរ
អលងតុងេីៃណែរអេ ។ រំលឹកពួកអគ្ថ្ន ក្ខរអលងតុងេីៃ ក៏ជាស្ាក់បំណុល ួយស្បអភេណែរ អៅអពលអៃករអស្ ននិតតអលងតុងេីៃ ។ ស្តូវ
េេួលសាាល់ថ្ន អៃកអលងតុងេីៃខលេះ គ្ឺអែើ បីរៃសំលុយ ប៉ៃុណៃតរូ បញ្ាក់ថ្ន ក្ខររៃសំលុយណបបអៃេះ ាៃហាៃិភ័យខពរ់ខាាំងណារ់ 
អស្ពាេះថ្ន រាជិកទំងអរ់ ច្ៃរាគ្ រៃសំស្ាក់ណបបអៃេះ  ិៃាៃនុេះ តថអលខាអលើស្កោរសាន  ឬ កិនចរៃាអលងតុងេីៃអនេះអេ 
ៃិង កៃុងករណីជាអស្នើៃ អៃកក៏ ិៃាៃពិៃិតយអនទៀងផ្ទាត់ៃូវសាវតារបរ់អៃកអលងទំងអរ់អនេះណែរ ។ 
 
អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរំលឹកស្កុ រិក្ខាក្ខ  តងអ ើយ តងអេៀតថ្ន ក្ខរេេួលយកស្ាក់ក ចី ៃិង ក្ខរ ិៃោនរងអគ្វិញ តា ណនៃក្ខរ ឬ 
ក្ខលវិភ្ជគ្ ច្ៃក្ខររងស្ាក់អេ វាោនអធវើឲ្យអៃកឋិតកៃុងសាាៃភ្ជពថបក់ៃុងោរ មណ៍ជាខាាំង ។ រំលឹកស្កុ រិក្ខាក្ខ អេៀតថ្ន ស្បរិៃអបើ
រិក្ខាក្ខ ណា ួយកំពុងឋិតកៃុងសាាៃភ្ជព ិរញ្ញវតថុណបបអៃេះ រិក្ខាក្ខ អនេះ ស្ាកែជាាៃក្ខរារ មណ៍អំពីបញ្ាអៃេះ ែូអនៃេះ រិក្ខាក្ខ 
អនេះ ស្តូវៃិយាយជា ួយជៃណា ួយ ណែលខលួៃាៃក្ខរអជឿជាក់ ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីអវី
ណែលស្ាក់ក ចីោនេេួលាៃអតថស្បអយាជៃ៍ណែលពួកអគ្ោននូលាៃអ ើយអតើៃរណាជា ៃុរសស្តឹ ស្តវូអែើ បីពិអស្ោេះ
អយាបល់អំពីឥណទៃរស្ាប់ក្ខររិកា? 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្សឺ្តូវគ្ិតអំពីអវីណែលពាកយថវិក្ខាៃៃ័យនំអពាេះអៃក។ 
 

១០ នេី ៥.៤. ក្ខរណបងណចកថវិក្ខ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ោនអធវើក្ខរវិៃិនឆ័យលអៃិងអធវើក្ខររំអរននិតតអលើក្ខរនំណាយផ្ទាល់ខលួៃៃី ួយៗ អៅកៃុងជីវិតស្បចាំ
ច្ថៃ។ 

 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវណតគ្ិតគ្ូរពីក្ខរអរៀបនំថវិក្ខផ្ទាល់ខលួៃរបរ់ពួកអគ្កៃុងក្ខររៃសំស្ាក់អោយ
ាៃលអអបើអស្បៀបអធៀបស្ាក់នំណូលពីក្ខរង្ហររបរ់ពួកអគ្។ 

 
ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ  
o អតើអៃកគ្ិតយា៉ោងែូនអ តនអំពីអតថស្បអយាជៃ៍ច្ៃថវិក្ខ? 

o អតើអៃកោនស្ាប់អយើងពីរអបៀបច្ៃក្ខរនំណាយស្បចាំច្ថៃណែលប៉ៃេះពាល់ថវិក្ខរបរ់អៃកាៃណែររឺអេ? 

• ោៃស្បអយាគ្ខាងអស្ក្ខយ ឪយអៅរិក្ខាក្ខ ពិចារណា 
 
ែូនអយើងាៃអរៀៃពីខាងអែើ ស្សាបអ់ ើយថ្ន ក្ខរណបងណនកថវិក្ខ គ្ឺណនៃក្ខរររអររ ណែលជួយអៃកឲ្យាៃែងឹថ្នអតើអៃកាៃលុយនំៃួៃ
ប៉ៃុនាៃ ៃិង អតើអៃកស្តវូក្ខរនំណាយវាអលើអវីខលេះ ។ ក្ខរណបងណនកថវិក្ខ ជយួអៃកឲ្យតា អ ើលៃូវអវីណែលអៃកកពំុងនំណាយ នំណណកឯក្ខរណបង
ណនកថវិក្ខរស្ាប់ក្ខរអធវើក្ខរង្ហរវិញ អៃកក៏ស្តូវក្ខរយកលំនំតា វាអៃេះណែរ ។ 
 កៃុងក្ខរអធវើណនៃក្ខរថវិក្ខរ អៃកស្តូវអធវើអរនកតីរអស្ នអំពីក្ខរនំណាយ ។ ណនៃកអៃេះ ៃឹងអ ើលថ្នអតើអៃកស្តូវបញ្ចលូអវីអៅកៃុងខទង់
ថវិក្ខរបរ់អៃក អោយស្តូវគ្ិតពីអវី ណែលរំខាៃ់ ឬ អវីណែល ិៃរំខាៃ់ ។  
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េំព័រ 45 

ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី
រអបៀបណែលពួកអគ្បណំបកយុេធសាស្រតអលើរ តថភ្ជពលេធភ្ជពៃិងក្ខរអលើកេឹកនិតតអែើ បអីរៀបនំណនៃក្ខរថវកិ្ខឱ្យាៃលអអោយ
អស្បើព័ត៌ាៃជាក់លាក់ច្ៃក្ខរនំណាយៃិងស្ាក់នំណូល។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺស្ាប់ខលួៃអៃកអំពីអវីណែលអៃកស្តវូក្ខរៃងិអវីណែលអៃកនង់ាៃ
រស្ាប់ជីវិតស្បចាំច្ថៃរបរ់អៃក។ 

 
២០ នេី 
 

សកម្មភាពទី១៩ លហំាត់អនុវតតៈ ក្ខរចំណ្តយាម្តម្រមូ្វក្ខរ និង ក្ខរចំណ្តយាម្ក្ខរចង់បាន 
 

លទធ្លរំពឹងទុក:  រិក្ខាក្ខ ៃឹងាៃយល់ពីភ្ជពខុរោនរវាងអវីណែលរំខាៃ់ (តស្ ូវក្ខរ) ណែលស្តូវោកប់ញ្ចូលកៃុងខទង់ថវិក្ខ 
ៃិង អវីណែល ិៃរំខាៃ់ ។ អៃកស្តវូក្ខរោក់បញ្ចូលរបរ់រំខាៃ់ៗនូលអៅកៃុងខទង់ថវិក្ខរបរ់អៃក ណែលស្តូវចាត់េុកថ្ន របរ់អនេះ
ជារបរ់ ណែលស្តូវក្ខរ ។ របរ់ទំងអរ់អៃេះ ជារបរ់ណែលអៃកស្តូវក្ខររស្ាប់ក្ខរររ់អៅ ែូនជា  ហូបោរហារ េឹកសាាត ៃិង 
ជស្ ក (នទេះ ឬ បៃទប់ជួល) ។អៃកកោ៏នោក់បញ្ចូលរបរ់អនសងៗអេៀតនូលកៃុងខទង់ថវិក្ខរបរ់អៃក ណែលអៃក ិៃស្តូវក្ខរចាំាន់
រស្ាប់ក្ខរររ់អៅស្បចាំច្ថៃាៃនងណែរ ។ 

 
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវាៃក្ខរអរៀបនអំោយាៃលអៃិងាៃគ្ំៃិតរ អ តុនល កៃុងក្ខរអស្បើរ
ាារៈអៅកៃុងវតគអៃេះតា លំោប់លំអោយអែើ បីទក់ទញនំណាប់ោរ មណ៍រិក្ខាក្ខ ។ 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 
ប័ណណព័ត៌ានសម្រាប់សកម្មភាពទី១៩ 
 របរ់របរអស្បើស្ារ់កៃុងនទេះ 
 អស្គ្ឿងអេរ 
  អធាាយអធវើែំអណើរ 
 ច្ថលអភលើង 
 ច្ថលហាារ់ 
 ច្ថលេឹក 
 ច្ថលអ ៊ិៃអធើណណត (?) 
 ច្ថលរអ លៀកបំពាក ់
 ច្ថលឱ្រថ  
 
របស់ចង់បាន 
 ារី 
 េូររ័ពទនល័ត 
 កាលឌ្ីវីឌ្ី (DVD’s) 
 អ គ វីអែអូ (Video games) 
 ក្ខអរ៉េ  
 អស្គ្ឿងអលង្ហករ 
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ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួរៃូវរំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ ែល់រិក្ខាក្ខ  
o អតើអៃកោនកំណត់យា៉ោងនារ់អំពីភ្ជពខុរោនរវាងតស្ ូវក្ខរ ៃិងនណំាយតា និតតនង់អេ? 
o អតើអៃកៃឹងអធវើយា៉ោងណាស្បរិៃអបើអវណីែលអៃកនង់អធវើអស្នើៃជាងថវិក្ខររបរ់ខលួៃ? 

 
• រិក្ខាក្ខ អធវើក្ខររួ ោនជាស្កុ តូនៗណែលាៃោនពីរនក់ ។ កៃុងស្កុ តូនៃី ួយៗេេួលាៃក្ខតនទុកព័ត៌ាៃ ួយឈុត ។ 
បនាប់ពីេេួលាៃក្ខតនទុកព័ត៌ាៃ ួយឈុតអៃេះអ ើយ រិក្ខាក្ខ  ស្តូវស្ប ូលរបរ់កៃុងក្ខតនទុកព័ត៌ាៃអនេះ អែើ បីគ្ិតអ ើល
ថ្នអវីជារបរ់ណែលស្តូវក្ខរ ៃិង ស្ប លូរបរ់កៃុងក្ខតព័ត៌ាៃ ួយអេៀត ណែលរិក្ខាក្ខ  ស្តូវគ្ិតពីរបរ់អវីណែលខលួៃនង់ាៃ ។ 
រិក្ខាក្ខ ក៏ោនស្ប ូលរបរ់ទំងអរ់អនេះ ោក់ឲ្យអៅោន់ៗពីោន អែើ បីកំណត់ឲ្យែឹងថ្ន អវីណែលពួកអគ្យល់ស្របតា  ៃិង 
អវីណែល ិៃគ្ួរយល់ស្របតា  ។ 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវពិភ្ជកាជា ួយស្កុ រិក្ខាក្ខ ពីរអបៀប ណែលពកួអគ្អធវើអរនកតីរអស្ ននិតតរបរ់ពួកអគ្ ។ 
• បនាប់ ក អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួរស្កុ រិក្ខាក្ខ ៃី ួយៗថ្នអតើពួកអគ្ោនកំណត់ោេិភ្ជព ច្ៃ “របរ់ស្តូវក្ខរ” ណែលស្តវូ
ោក់បញ្ចូលកៃុងបញ្ចី ច្ៃរបរ់ណែលស្តូវអស្ជើរអរើរអនេះាៃណែរឬអេ ? 

• អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវជួយរិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃយល់ថ្ន ពួកអគ្ស្តូវោក់បញ្ចូលរបរ់រំខាៃ់ៗអៅកៃុងខទង់ថវិក្ខរបរ់ពួកអគ្ ។ 
• អៅអពលស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ាៃបញ្ចប់រក មភ្ជពទំងអៃេះ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវនំស្ក ុរិក្ខាក្ខ ទំងអរ់ឲ្យ កជួប
ជុំោនវិញ ៃិង អធវើក្ខរអស្បៀបអធៀបអំពលីេធនលរបរ់ពួកអគ្ ។ អតើបញ្ជី យួណាណែលាៃគ្ំៃរ ច្ៃ “របរ់ស្តវូក្ខរ” ឬ “របរ់នង់
ាៃ” ធំជាងអគ្? អតើរបរ់អវីខលេះ ណែលពួកអគ្ឯកភ្ជពជា ួយរក មភ្ជពអៃេះ ៃឹងជួយស្កុ រិក្ខាក្ខ ឲ្យាៃយល់ពីភ្ជព
ជា ួយ? រួរស្កុ រិក្ខាក្ខ ទំងអរ់អ ើលស្បរិៃអបើពួកអគ្ស្តូវយករបរ់អវីពីរយា៉ោងអនញពីបញ្ជី ច្ៃគ្ំៃរ “របរ់ស្តូវក្ខរ” ៃិង 
ោក់វាអៅកៃុងបញ្ចី ច្ៃគ្ំៃរ “របរ់នង់ាៃ” អតើពួកអគ្អស្ជើរអរើរយកអវីខលេះ? 

 
បៃតក្ខរពិភ្ជកាៃូវរំណួរ ែូនជា ៖ 

• អតើអៃកស្គ្ប់ោនស្តវូក្ខររបរ់ែូនោនឬ? 
• អតើ ៃុរសធំស្តវូក្ខររបរ់ែូនោនៃឹងកុារណែរឬ? 
• ស្បរិៃអបើាៃក្ខរអស្ជើររបរ់អនសងោន អតើរបរ់ទំងអនេះជារបរ់អវីអៅ? 

 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 
 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពីវិធី
រៃសំថវិក្ខរបរ់ពួកអគ្តា រយៈក្ខរចាត់ណនងតស្ ូវក្ខរៃងិតស្ វូក្ខររបរ់ពួកអគ្ឱ្យាៃស្តឹ ស្តូវ។ 

● អលើកេឹកនិតតរិក្ខខក្ខ អោយក្ខររអងកតយា៉ោងយកនិតតេុកោក់អៅអពលណែលអគ្ៃិយាយ។  
● ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

● រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

● ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថ្ន អវីណែលពួកអគ្ស្តូវអស្តៀ ខលួៃរស្ាប់វគ្គបនាប់ គ្ឺអរៀបនំខលួៃអៃកអែើ បីេេួលាៃក្ខរង្ហរកៃុងកតីស្រច្ ជា ួយ 
"ណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់ខ្ុំ" ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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ជំពូក៦ ជំហា៊ានបនាប់កនងុក្ខរសលម្រម្ចលគាលបំណងរបស់អនក 
៤៥ នេី 
 

 
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 

តំណរភ្ជាប់:  https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1027876534016011/ 
 

ដំលណើរក្ខរ:  
 

• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ៖ 
o អតើអៃកធាាប់ាៃអរៀបនំណនៃក្ខររក មភ្ជពណា ួយណែរឬអេ?  
o អតើអៃកៃឹងអធវើអវ ីស្បរិៃអបើអៃកស្តូវាៃអគ្ស្ាប់ឱ្យអរៀបនំណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់អៃកឥ ូវអៃេះ? 

• ក្ខរចាក់បញ្ចំងអរឿងវីអែអូខលីបំនុរគំ្ៃិត 
• រួររំណួរខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 

 
សំណួរ: លតើ Dy Daniel បានលធវើអវីសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់?  
នអ លើយៈ ោត់ គ្ឺជាាចរ់រទូឌ្ីអយាឌ្ី អ ើយក៏ជាអៃកជំនញកៃុងក្ខរតុបណតងរក់នងណែរ។  
 
សំណួរ: លតើអតិថិជនរបស់គាត់គឺដូចលម្តច?  
នអ លើយ: អតិថិជៃរបរ់ោត់គ្ឺ កពីស្គ្ប់េិរេី។ អវណីែលោត់ោនអធវើវាាៃរ ូត កែល់រពវច្ថៃអៃេះ គ្ឺអោយសារណត វាជាក្ខរង្ហរកៃុងកតី
រុបៃតិរបរ់ោត់ អ ើយោត់ាៃអធវើក្ខរង្ហរអៃេះ អរមើណតពាក់កណាាលច្ៃជីវិតរបរ់ោត់ ស្បរិៃអបើាត់បង់ក្ខរង្ហរអៃេះ គ្ឺាៃៃ័យថ្នោត់
ាៃាត់បង់ពាក់កណាាលជីវិតរបរ់ខ្ុំ។ ែូអនៃេះោត់ចាំាន់ស្តូវអធវើអវីណែលជាកតីរុបិៃតរបរ់ោត់ ៃិងអែើ បីរអស្ នអោលអៅណែលោត់
ាៃកំណត់។  
 
សំណួរ: លតើសារណដលគាត់ណចករំណលកសម្រាប់លកមងជំនន់លម្រក្ខយគឺអវី? 
នអ លើយ: រស្ាប់អកមងជំនៃ់អស្ក្ខយ ោត់អលើកេឹកនិតតឱ្យពួកអគ្រិកាជនំញ ៃិងស្សាវស្ជាវេីនារ អស្ពាេះអវីណែលអយើងនង់ាៃ អយើងគ្ិត
ថ្នវាង្ហយស្រួលអេ ណតអៅអពលណែលអយើងអធវើវា អយើងៃឹងអ ើញាៃបញ្ារប់រយ ៃិងរប់ពាៃ់អៅជុំវិញអយើង វាោនៃឹងាៃក្ខរស្បឈ  
ៃិងាក់េឹកនិតត ណែលនំឪយអយើងអាេះបង់វា។ ែូអនៃេះអយើង ិៃស្តូវខវល់ ៃិងកុំអាេះបង់អចាល អ ើយពាយា យា៉ោងណាឱ្យកតីរុបិៃតរបរ់
អយើងក្ខាយជាក្ខរពិត។ 
 

• ក្ខរចាក់បង្ហាញសារជារូបភ្ជពគ្ំៃូរជីវនល 
 

តំណរភ្ជជប់: https://www.youtube.com/watch?v=j6hBjiUr7_4&feature=youtu.be 
  
សកម្មភាពទី២០ លហំាត់អនុវតតៈ ណ្នក្ខរសកម្មភាពរបស់ខំុ្្ 
 

លទធ្លរំពឹងទុក: រិក្ខាក្ខ ៃឹងស្តូវាៃអលើកេឹកនិតតឱ្យបង្ហាញពីអោលអៅរបរ់ពួកអគ្ ៃិងក្ខរអធវើរក មភ្ជពអែើ បីរអស្ ន
អោលអៅអនេះ ៃិងណនករំណលកអោលអៅអៃេះជា ួយ ិតតភកតិ ៃិងស្កុ ស្គ្ួសាររបរ់ពួកអគ្អោយនតល់ៃូវេិែឋភ្ជពេូអៅច្ៃ អវីណែល
ពួកអគ្ាៃអរៀៃ។ 
  
គន្ឹុះននក្ខរបណ្តុះបណ្តាល: អៃករស្ បរស្ ួលស្តូវណតអៃុវតតតា ខាងអស្ក្ខ អៃេះ: 

• ស្ាប់ស្កុ ឱ្យៃិយាយតា ណនៃក្ខររបរ់ពួកអគ្ជា ួយស្កុ  ឬ ៃុរសណែលគ្ួរឱ្យេុកនិតតអស្ពាេះវាៃឹងោនជួយពួកអគ្។ 
• ស្តូវស្ាកែថ្នអៃកបញ្ចប់ក្ខរបណេតេះបណាាលស្បកបអោយថ្ន ពល ៃិងភ្ជពរីករយ។ អៃកោនអលងតន្តៃតី យួនំៃួៃ ឬ
យករូបថតស្កុ  ៃិងណនករណំលកវាអៅអលើេំព័រអ វរប ុករបរ់ក មវិធីក្ខលហាៃ9 ។ 

  
សាារៈសិកា (រួម្ាន ក្ខរលម្របើម្របាស់ខឹ្្ម្សារ ននលម្លរៀន) 
 

https://www.facebook.com/klahan9cambodia/videos/1027876534016011/
https://www.youtube.com/watch?v=j6hBjiUr7_4&feature=youtu.be


ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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 តារងអតថបេរក មរបរ់ខ្ុំរស្ាប់ណនកឲ្យរិក្ខាក្ខ ានក់ៗ 
 
ដំលណើរក្ខរ ននក្ខរលធវើលហំាត់ៈ 
 

• កៃុងអពលអធវើរក មភ្ជពអៃេះ រិក្ខាក្ខ  ស្តូវនំណាយអពលបំអពញតារងណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់ខ្ុំ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវ
ឲ្យរិក្ខាក្ខ យកណនៃក្ខររក មភ្ជព ណែលជារបរ់ពួកអគ្អនញ ក ៃងិ រុំឲ្យពួកអគ្បំអពញវាជាស្កុ ណែលាៃោនពីរនក់ ឬ 
អធវើានក់ឯង ឲ្យពួកអគ្អធវើយា៉ោងអ ៉ៃនកា៏ៃ ឲ្យណតពួកអគ្យល់ថ្នាៃភ្ជពង្ហយស្រួលរស្ាប់ពួកអគ្ ។ រុំឲ្យពួកអគ្បិេណភៃក ៃងិ 
រុំឲ្យពួកអគ្ពិតជាគ្ិតពីអវី ណែលពួកអគ្ស្តូវអធវើ អែើ បីឲ្យាៃរអស្ នអោលអៅរបរ់ពួកអគ្ ។ 

• ឥ ូវអៃេះ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវរួររិក្ខាក្ខ ៃូវរំណួរ ែូនខាងអស្ក្ខ អៃេះ ៖ 
• អតើជំនញអវីខលេះណែលអៃកនង់អរៀៃ? 
• អតើអៃកស្តវូក្ខរៃរណាឲ្យ កជួយអៃក? 
• អតើអៃកនង់អធវើឲ្យអោលអៅរបរ់អៃកាៃរអស្ នអៅអពលណា? អតើអៃកាៃាៃកំណត់ច្ថៃណខនារ់លារ់ណែរឬអេ? អតើអ តុអវី
ាៃជាអៃករអស្ នអស្ជើរអរើរយកច្ថៃអៃេះ? 

• អតើអៃកោនស្បឈ ៃឹងឧបរគ្គអវីខលេះកៃុងែំអណើរនលូវែ៏ណវងឆ្ាយអៃេះ អ ើយអតើអៃកោនជំៃៈឧបរគ្គទំងអរ់អៃេះាៃអោយ
រអបៀបណា? 

  
ស្បរិៃអបើអៃកាៃក្ខរអជឿជាក់ លម កៃុងក្ខរអធវើណបបអៃេះ អ តុអវីាៃជាអៃក ិៃណនករំណលកៃវូលគាលលៅ ៃិង សកម្មភាព ណែលអៃកៃឹងស្តូវ
អធវើ ៃិង អៅលពលណ្តអេើបអៃកណនករណំលកៃូវអោលអៅ ៃិង រក មភ្ជពអៃេះ ជា ួយរិក្ខាក្ខ អនសងអេៀតកៃងុស្កុ   ិតតភកកិ រាជិកស្គ្ួសារ 
ឬ អៃកអងគុយជិតអៃក ។ 
 
 ឧទ រណ៍៖ 
 ខ្ុំអ្ាេះ អររី ោយុ១៩ឆ្នំ ររ់អៅអខតតាត់ែំបង ។ 
 ខ្ុំាៃអោលអៅអបើកហាងក្ខអ វអៅអពលខ្ុំាៃោយុ២១ឆ្នំ ។ 
 អៃេះជារក មភ្ជព ួយនំៃួៃណែលខ្ុំស្តូវអធវើាៃ ៖ 
 ១. អរៀៃបណៃថ អេៀតពីក្ខរចាប់អនតើ អបើកោជីវក មផ្ទាល់ខលួៃរបរ់ខ្ុំ ជា ួយៃឹង ជឈ  ណឌលណរវងរកក្ខរង្ហរឲ្យអធវើរបរ់េី
ភ្ជនក់ង្ហរជាតិ ុខរបរ ៃិង ក្ខរង្ហរ (NEA) អៅអខតតាត់ែំបង ។ 
 ២. ឧបរគ្គ ួយណែលខ្ុំោនៃឹងស្បឈ អនេះ គ្ឺឪពុកាេយរបរ់ខ្ុំ ។  ុៃៃឹងខ្ុំអៃុវតតជំនញកៃុងក្ខរនរចាររបរ់ខ្ុំ ខ្ុំស្តវូអស្តៀ 
ខលួៃជាអស្រន អ ើយក្ខរអធវើណបបអៃេះ ខ្ុំោនៃិយាយជា ួយឪពុកាេយរបរ់ខ្ុំអំពីគ្ំៃិតរបរ់ខ្ុំ អស្ពាេះថ្ន ឪពុកាេយរបរ់ខ្ុំាៃគ្អស្ាង
អនសងពីខ្ុំ ។ 
 ៣. រុំបំអពញៃូវណនៃក្ខរ ិរញ្ញវតថ ុ ៃិង ថវិក្ខអោល អោយស្តូវអ ើលអរឿងវីអែអូខលីៗពីក មវិធីក្ខាហាៃ9 ណែលាៃៃិយាយអំពី
គ្ៃលឹេះរស្ាប់ជាជំៃួយសាារតីកៃុងក្ខររៃសំស្ាក់ ស្បរិៃអបើអៃកនង់ចាប់អនតើ អបើកោជីវក មផ្ទាល់ខលួៃរបរ់អៃក ។ 
 ៤. បញ្ចប់ក្ខរហាត់ វឹក វឺៃកៃុងវិរ័យបែិរណាារកិនចរបរ់ខ្ុំអៅ ៃទីរក្ខរង្ហរ ៃិងបណេតេះបណាាលវិជាាជីវៈកៃុងអខតតាត់ែំបង ។ 
 
រក មភ្ជពភ្ជគ្អស្នើៃ អរៀបរប់អំពកី្ខរណនករំណលកៃវូអោលអៅ ៃិង ក្ខរង្ហររបរ់ពួកអគ្ ។ អៃករស្ បរស្ ួល ស្តូវអលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ 
ឲ្យៃិយាយោនអំពីណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់ពួកអគ្ជា ួយៃឹងរិក្ខាក្ខ  ណែលអងគុយជិតពួកអគ្  ិតតភកតិ ឬ រាជិកស្គ្ួសាររបរ់ពួកអគ្ ។ 
ស្បរិៃអបើពួកអគ្នង់ាៃ ៃិង ពួកអគ្ាៃរ តថភ្ជពកៃុងក្ខរអធវើណនៃក្ខររក មភ្ជពៃិង អោលអៅអៃេះ ពួកអគ្ោនថត ឬ កត់ស្តាេុកកៃុង
េូររ័ពទនល័តរបរ់ពួកអគ្ ៃិង ណនករំណលកវាកៃុងបណាាញេំនក់េំៃងរងគ របរ់ពួកអគ្ ។ 
 
ឆុ្ុះបញ្ជចំង និងក្ខរបិទ 

 
• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ៃិយាយោនអៅវិញអៅ កអោយរអងខបៃូវអវីណែលពួកអគ្ាៃអរៀៃពីរិក្ខាសាលាអៃេះ អលើក្ខរយល់ពី 
"ណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរ់ខ្ុំ" ណែលៃិយាយអផ្ទេតអលើអោលអៅ រក មភ្ជព ៃិងអពលណា អ ើយស្ោប់អង្ហកំពណ៌អលឿងគ្ឺ
តំណាងឱ្យណនៃក្ខររក មភ្ជពរបរព់ួកអគ្ណែលពួកអគ្ៃឹងអធវើអែើ បីរអស្ នាៃៃូវអោលអៅរបរ់ពួកអគ្ ណែលាៃកំណត់តំាង
ពីអពលចាប់អនតើ វគ្គបណេតេះបណាាល។ េៃទឹ ៃឹងអៃេះណែល ពួកអគ្ក៏ាៃគ្ិតពីគ្អស្ាង B ឬរូ បណីតណនៃក្ខរ C ស្បរិៃអបើអវីៗ ិៃ
ោនែូលអៅៃឹងអវីណែលពួកអគ្នងា់ៃ។ ែូនោនអៃេះនងណែរ ពៃយលែ់ល់រិក្ខាក្ខ ឱ្យគ្ិតអរឿងបរជយ័ថ្ន ជាអ អរៀៃ ួយ
រស្ាប់ក្ខរអរៀៃរូស្ត ែអូនៃេះពួកអគ្ោន ិៃអធវើវាខុរអេៀតកៃុងអពលអនគ្ត ៃិង ិៃស្តូវអធវើ តងអេៀត។  



ឯកសារអប់រំ “ច្នៃកតីស្រច្ ៉ៃអោយអៅជាអោលអៅច្ៃជីវិត”  ឯកសារ គ្គុអេររស្ាប់អៃករស្ បរស្ ួល 
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• អលើកេឹកនិតតរិក្ខាក្ខ ឪយអធវើក្ខរជា ួយអៃកអនសងអេៀតណែលអងគុយណកបរពួកអគ្ អ ើយោក់ស្ោប់អង្ហកំកៃុងណខសអោយជួយោៃអៅ
វិញអៅ ក រួនចាប់អនតើ រួរោនពីអតថៃ័យច្ៃស្ោប់អង្ហកំអនេះ អ ើយអៃេះក៏ជាក្ខរង្ហរនុងអស្ក្ខយ។ ឥ ូវអៃេះពួកអគ្គ្ួរណតាៃណខស
ច្ែច្ៃស្ោប់អង្ហកំនំៃួៃ ៥ស្ោប់ាៃពណ៌ខុរៗោន។  

• រំលឹកពួកអគ្ពីស្ោប់អង្ហកំៃី ួយៗ ៃងិពៃយល់ពួកអគ្ថ្នណខសច្ែអៃេះ គ្ឺជាក្ខររំឭកពីរូបរងច្ៃកតីរុបិៃតរបរ់ពកួអគ្ ៃិងជំនញណែល
ពួកអគ្ឥ ូវអៃេះស្តវូអធវើឱ្យរុបិៃតអនេះក្ខាយជាអោលអៅ ួយ។  

• ោរ់អតឿៃរិក្ខាក្ខ ពីឱ្ក្ខរណែលពួកោត់ោនណនករំណលកនំអណេះែឹងណែលពួកោត់ាៃនូលរួ រិក្ខាសាលាអៃេះ អៅែល់
 ិតតភ័កកិ ស្កុ ស្គ្ួសារ ៃិងរ គ្ ៃ៍របរ់អៃកនងណែរ ។   

• រំលឹករិក្ខាក្ខ ថ្ន ស្បរិៃអបើាៃអៃកណរវងរកក្ខរង្ហរអធវើអៅកៃុងរ គ្ ៃ៍រូ អលើកេឹកនិតតពួកអគ្ ឱ្យនូលរួ រិក្ខាសាលា 
ៃិងរយក្ខរណ៍អរឿងអៃេះអៅោជាាធរ ូលោាៃ។ 

• ស្ាប់រិក្ខាក្ខ ថទំងអរ់ថ្ន នំអណេះែឹង ជំនញ បេពិអសាធៃ៍ណែលាៃណនករំណលកពីរិក្ខាក្ខ ទំងឥរិយាបថ ក្ខរអរៀបនំរូប
រងក្ខយ ក្ខរគ្ិតវិជជាៃៃិងក្ខរផ្ទារ់បតូរោកបបកិរិយា ៃិងក្ខរអបតជាានិតតយា៉ោងរឹងាំកៃុងក្ខរអែើរតួជាគ្ំរសូ្តឹ ស្តូវ ៃងឹនំអៃកឱ្យ
េេួលាៃរុភ ងគលជា ួយក្ខរង្ហរកៃុងរុបិៃរស្ាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍស្គ្សួារ កៃុងៃ័យអធវើឱ្យរ គ្ ៃ៍ាៃភ្ជពស្បអរើរអ ើង
រងគ ក្ខៃ់ណតស្បអរើរ ជាពិអររគ្ជឺាណនៃករំខាៃ់កៃុងក្ខរកសាងស្បអេរជាតិនងណែរ។ 

  


