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កំណត់េហតុវគគបណ្តុះប

្ដ ល

ស្តព
ី ី

ជំនញស្រមបស្រមួល និងករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
ៃថងទី ២៨ - ៣០ ែខសី

ឆន២
ំ ០១៨ េនភនេំ ពញ

េន យកូេនៀសន
សងកត់បង
ិ េធើ ផទះេលខ១៩-២១ផ្លវេលខ៣៣០
ឹ េកងកង៣ ខណ្ឌចំករមន ជធនភ
ី េនំ ពញ
ូ
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ស្រមបស្រមួលេ

យ៖

េ

ក សុង
ឹ ទីប៉ូ អនក្រគប់្រគងែផនកអភិវឌ ន៍សមតថភព

កញញ េក េពលកខិ
អនកកត់្រ

ចំនច
ុ សំខន់ៗ៖

េ្រសង េ

ចំនួនអនកចូលរ ួម៖

អនកឯកេទសែផនកអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

ភ័ណលកខិ



ចំនួនសរុបអនកចូលរួម៖ ២០ នក់



ចំនួនអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន ៖ ០៤នក់



ចំនួនអងគករមិ នែមនរ ្ឋ ភិបល៖ ០៩នក់



ចំនួនអងគករ គ.ស.ក ៖០៧នក់



ចំនួន្រស្តី៖ ០៧នក់

(សូមេមើលឧបសមព័នធ ១៖ ស្រមប់បញជ ីវត្តមនស្រមប់វគគបណុ្ត ះប

្ត លទំង

បីៃថង)
ៃថងែខឆន ំ និង េពលេវ

ៃថងទី ២៨ - ៣០ ែខសី

ឆនំ២០១៨ ចប់ពីេម៉ ង ០៨៖០០ ្រពឹក – ០៥៖០០

ងច
ទីកែន្លង

យកូេនៀសិនេធើ ផទះេលខ១៩-២១ផ្លូវេលខ៣៣០ សងកត់បឹងេកងកង៣

ខណ្ឌចំករមន

ជធនីភំនេពញ

េគលេ ចំបងៗវគគបណ្តុះប ្ដ ល៖
១. េដើមបីេធ្វើករបេ្រង ន

កលបង និងឆ្លុះបញ
ច ំង ថេតើេសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល និងក្រមងេម

េរៀនស្តីពីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនះ
ក

ងសមតថភពរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

បនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ

ក៏ដូចជអងគករសងគមសុីវ ិលែដលេធ្វើករគំ

្រទដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេហើយឬេន។
២. េដើមបីេធ្វើករែកស្រមួលេសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល និងក្រមងេមេរៀនេនះ ឲយមនភពងយ
្រសួល និងេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករក

ងសមតថភពរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

និង

េដើមបីឲយអងកករសហគមន៍មូល ្ឋ នមនលទធភពកនុងករេ្របើ្របស់េគលករណ៍ែណនំសីព
្ត ីករ

្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន។
(សូមេមើលឧបសមព័នធ ២៖ ស្រមប់ ឯក

រទស នទន វគគបណុ្ត ះប

្ត ល

កលបង ស្តីពីជំនញស្រមបស្រមួល

និងករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន)
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Vision: Sustainable development for Cambodia
I- លទធផលៃនេវទិកសិក
ៃថងទី ១៖ ៃថងទី ២៨ សី

២០១៨

ករែណនំអំពីេគលបំណងៃនវគគបណ្តុះប ្ត លរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន េ យកញញ េក េពលកខិ

អនកឯកេទសែផនកអងគករ

សហគមន៍មូល ្ឋ ន

កញញបនែណនំពីេគលបំណង
អេញជ ើញ េ

្ត លរយៈេពលបីៃថង

ក្រសី ែអល សុធរ ី ្របធនែផនកកមមវ ិធីៃនអងគករ គ.ស.ក ែថ្លងសនទរកថ

សនទរកថ ្វ គមន៍ និងេបើកកមមវិធី េ យ េ
េ

និងរេបៀប រៈខ្លះៃនវគគបណុ្ត ះប

ក្រសីបន

និងកញញបន

្វ គមន៍។

ក្រសី ែអល សុធរ ី ្របធនែផនកកមមវិធីៃនអងគករ គ.ស.ក

្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត

និងអរគុណ

ដល់សិកខកមែដលបនចូលរួមកនុងវគគបណុ្ត ះ
ប

្ដ លេនះ េហើយេ

កសូមេកតសរេសើរចំេពះ

្រកុមបេចចកេទសែដលបនចង្រកង េសៀវេភេគល
ករណ៍ែណនំសីព
្ត ីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន េដើមបីឲយអងគករសហគមន៍មូល
្ឋ នយល់ដឹង

និងេ្របើ្របស់េគលករណ៍ែណនំ

េនះ្របកបេ

យ្របសិទិធភព អងគករគ.ស.ក បន

េរៀបចំចង្រកងេសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល និង
ក្រមងេមេរៀនស្តីពីករ្របតិបត្តិល្អរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
េរៀបចំេឡើងជករបេ្រង ន

េហើយវគគបណុ្ត ះប

្ត លេនះ្រតូវបន

កលបង េទេលើេសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល និងក្រមងេមេរៀនេនះ និងឆ្លុះ

បញ
ច ំង ថេតើេសៀវេភ េនះ បនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករក

ងសមតថភពរបស់អងគករសហគមន៍មូល

្ឋ ន ក៏ដូចជអងគករសងគមសុីវ ិលែដលេធ្វើករគំ្រទដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេហើយឬេន។
អងគករគ.ស.ក
េ

កអនក

េ

សូមេធ្វើជចំែណកកនុងករចូលរួមព្រងឹងសមតថភពដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់

យេរៀបចំវគគបណុ្ត ះប

អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
គត់។ េ
្ឋ ភិបល
ភព

្ដ លេនះេទដល់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើករគំ្រទដល់

េហើយពួកគត់នឹងបន្តបេ្រង នេទដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់ពួក

ក្រសីបនបន្តថ ថមីៗេនះអងគករ គ.ស.ក បនចុះអនុស រណៈជមួយប
មេខត្តចំនួន

១៥ េខត្ត េហើយេយើងនឹងផ្តល់ជូនវគគបណុ្ត ះប

និងផ្តល់ឱកសឲយសមជិកប

្ដ លេនះកនុងករព្រងឹងសមតថ

្ដ ញអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេ
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សមតថភពបន្តេទដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់ពួកគត់។ ជចុងេ្រកយ េ
គុណជថមីម្តងេទៀតដល់សិកខកមទំងអស់ែដលបនចំ
េដើមបី សិក

ក៏ដូចជែចករ ំែលកនូវបទពិេ

ជចុងបញចប់េ

ធន៍ សំេ

យេពលេវ
េធ្វើយ៉ង

ក្រសីបនែថ្លងអំណរ

មកចូលរួម និងពិភក កនុងៃថងេនះ

ឲយករអភិវឌ កន់ែត្របេសើរេឡើង។

ក្រសី ក៏បនជូនពរេទដល់សិកខកមទំងអស់ និង្របកសេបើកវគគបណុ្ត ះប

្ត ល។

បទបង្ហញជទូេទស្តីពី េសៀវេភជំនញស្រមបស្រមប និងក្រមងេមេរៀនស្តីពីករ្របតប
ិ ត្តិល្អរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
េដើមបីជជំនួយ

ម រតី និងផ្តល់ជព័ត៌មនទូេទ

ស្តីពីវគគបណុ្ត ះប

្ដ លរយៈេពលបីៃថងេនះ

កញញ េក េពលកខិ

អនកឯកេទសែផនកអងគ

ករសហគមន៍មូល ្ឋ នៃនអងគករគ.ស.ក
បនពនយល់សេងខបដល់សិកខកមទំងអស់នូវ
េមេរៀនស្តីពី «េសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល
និងក្រមងេមេរៀនស្តីពីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគ
ករសហគមន៍មូល ្ឋ ន»។
េ

កញញចប់េផ្តើម

យករបង្ហញពី៖


វ

 បញ
្ហ ្របឈមរបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
 កិចចអន្ត គមន៍របស់អងគករគ.ស.ក
 េគលករណ៍ែណនំសីព
្ត ីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
 េគលបំណងកនុងករបេងកើតេគលករណ៍ែណនំេនះ

 េមេរៀនកនុងេសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល និងក្រមងេមេរៀនស្តីពីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហ
គមន៍មូល ្ឋ ន៖
 ជំនញស្រមបស្រមួល
-

ករេរៀបចំបរ ិបទៃនវគគបណុ្ដ ះប

្ដ ល

-

មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករស្រមបស្រមួល

-

ជំនញស្រមប់ករស្រមបស្រមួល

 ករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
-

លកខណៈផ្លូវចបប់ និងករអភិវឌ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
ទំនក់ទំនង កិចចសហករ និងករចងប

្ដ ញ

សមជិកភព និងករ្រគប់្រគងសមជិក
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-

ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ

-

គណេនយយភព និងតម្លភព

-

ករចូលរួមអនុវត្ត ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល

-

យុទធ

-

ករព្រងឹងសមតថភព និងករយល់ដឹង

-

ភពជអនកដឹកនំសហគមន៍

្រស្ត និងករធននិរន្តរភព

(សូមេមើលឧបសមព័នធ ៣៖ ស្រមប់បទបង្ហញអំពីេគលករណ៍ែណនំសីព
្ដ ីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល
្ឋ ន(

ករ

កលបងបេ្រង នជំនញស្រមបស្រមួលេលេើ មេរៀន

ករេរៀបចំបរបិ ទៃនវគគបណ្ដុះប ្ដ ល ស្រមបស្រមួលេ យ េ


ករែណនំឲយ

វគគេនះេ្របើវ ិធី

ក សុង
ឹ ទប
ី ៉ូ អនក្រគប់្រគងែផនកអភវិ ឌ ន៍សមតថភព

គ ល់គន (រយៈេពល ១០នទី)

្រស្តចប់គនជគូរពីរនក់េដើមបីផ្លស់បូរ្ត

ព័ត៌មនគនអំពី េឈមះ តួនទី

ថ ប័ន និងេខត្តែដលពួក

គត់េធ្វើករ។ រួចេហើយគូរទំងពីរនក់ នឹងេឡើងនិយយ
្របប់សិកខកមទំងអស់អំពីៃដគូររបស់គត់។


ករបេងកើតកររ ំពឹងទុកផទល់ខួន
្ល និងករ្រពួយ

បរមភ (រយៈេពល ២០ នទី)
 កររំពឹងទុករបស់អនកចូលរួម៖


ចបស់ពីជំ

ននីមួយៗៃនករស្រមបស្រមួល



យល់ដឹងបែនថមពីជំនញស្រមបស្រមួលកន់ែតចបស់



ទទួលបនបទពិេ

ធន៍បែនថមេទៀតពីអនកស្រមបស្រមួល និងសិកខកមដៃទេទៀតពី

ជំនញស្រមបស្រមួល


យល់កន់ែតចបស់ពីរេបៀបេ្របើ្របស់

និងស្រមបស្រមួលេទេលើេគលករណ៍

ែណនំពីករ្របត្តិបត្តិលរ្អ បស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
ចក្លយជអនកស្រមបស្រមួល




ទទួលបនធតុចូលកនុងន័យ

ថ ប័នេដើមបីេធ្វើឲយេសៀវេភកន់ែតមនអតថន័យ

ងយ្រសួលស្រមប់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នយកេទេ្របើ្របស់

 ករ្រពួយបរមភ
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ចូលរួមមិនបនេពញេលញ



ខ្លចេរៀនមិនសូវចងចំ



េមេរៀនេ្រចើន េរៀនរយៈេពលតិច



េពលេវ

ខ្លីស្រមប់វគគបណុ្ត ះប

ករបេងកើតវ ិន័យស្រមប់វគគបណុ្ត ះប

្ត លកនុងជំនញេនះ

្ដ ល (រយៈេពល ១៥ នទី)

សិកខកមបនបេង្តើតវ ិន័យស្រមប់វគគបណុ្ត ះប

្ដ ល ែដលមនដូចខងេ្រកម៖

 បិទសេម្លងទូរស័ពទកុនងេម៉ ងសិក ។

មនិយយទូរស័ពទ

េលើកែលងែតករណី

ពិេសស េពលនិយយទូរស័ពទ្រតូវេចញេទខងេ្រកថនក់។



មជែជកេ្រក្របធនបទ េបើគមនករអនុញញតិពីអនកស្រមបស្រមួល ឬ្រកុមធំ។

 ចូលរួម ល់្រកុមពិភក

ករពិភក ្រកុមធំ ករសែម្តងេរឿង និងែលបងថមពល។

 ្រគប់ៗគន្រតូវចូលរួមេយបល់

េហើយមុនករបេញចញេយបល់្រតូវេលើកៃដ

មនភពងយ្រសួលកនុងករចត់ែចង។

 សិកខកម្រតូវអនុវត្ត

មករេសនើសុំរបស់អនកស្រមបស្រមួល

េដើមបី

ដូចជេធ្វើលំ

ត់

េឆ្លើយនឹងសំណួរ និងេធ្វើែផនករ។
 សិកខកម្រតូវេគរពេពលេវ

សិក េរៀនសូ្រតឲយបនល្អ េ

្រពឹកចូលេម៉ ង ៨្រពឹក េចញ
និងេចញេម៉ ង៥


រៃថង្រតង់េម៉ ង១២។

យអនុវត្ត

ម េពល

ង ចចូលេម៉ ង ១.៣០

ង ច។

ករេរៀបចំទីកែន្លង
កនុងវគគេនះេ
កបនបង្ហញពី វ ិធីេរៀបចំទីកែន្លង និង បនពនយល់ពីគុណសមបត្តិ
និង
គុណវ ិបត្តិៃនករេ្រជើសេរ ើសរេបៀបៃនករេរៀបចំទីកែន្លងអងគុយែដលមនដូចខងេ្រកម៖

ៃនករបណុ្ត ះប ្ដ ល (រយៈេពល ៤៥ នទី)
អនកស្រមបស្រមួល្រតូវែស្វងយល់ពីសកមមភពផទល់ខួ្លនរបស់សិកខកមមនក់ៗ េហើយករផ្លស់បូរវ
្ត ិធី


េពលេវ

្រតូវែតមនកនុងករណីមនករផ្លស់បូ្តរមិន្រប្រកតី

េម៉ ងជញយៗ បង្ហញទឹកមុខមិនចប់
វ ិធី

ងច

មួយកនុងចំេ

មសិកខកម ដូចជ មន

្រស្ត

ង ប េមើ ល

រមមណ៍ ឬមិនេអើេពើជេដើម។ ដូេចនះគួរែតផ្លស់បូរបរ
្ត
យ
ិ កស និង

្រស្តមកជករសែម្តង ឬេលងែលបងថមពល ែដលពក់ព័នធេទនឹង្របធនបទ។

មតែិ កលំអ



ករែណនំខួ្លន៖ គួរមនព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងរេបៀបែណនំខួ្លន នូវវ ិធី
មន យកនុងេសៀវេភេមេរៀន
ករេរៀបចំទីកែន្លង គួរមនចំ

្របេភទៃនកមមវ ិធី ឬវគគបណុ្ត ះប

ំថ «ករេរៀបចំទីកែន្លង

ចែ្រប្របួលេទ

្ដ ល»
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ែកអកខ វ ិរុទធ៖ ករេ្របើ្របស់វចននុ្រកម សេម្តចសងឃ ជួន



តួេលខ៖ គួរសរេសរជអក រចំេពះតួេលខ



បែនថមដំេណើរ មុន កំលុង និងេ្រកយវគគ



បទបញ
ជ រៃផទកុង
ន

ត

ចេ្របើ្របស់ថ គុណតៃម្លៃនវគគ ឬវ ិន័យស្រមប់វគគ



គួរមននីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្ល ករសទង់ចំេណះដឹងមុនវគគ និងេ្រកយវគគ



កររ ំពឹងទុក៖



គួរេ្របើ្របស់ភ

ចេ្របើ្របស់ថ «េតើចង់បនអ្វីេពល្រតលប់េទវ ិញ?»
មតំបន់េដើមបីឲយងយយល់

មូល ្ឋ ន្រគះឹ ៃនករស្រមបស្រមួល ស្រមបស្រមួលេ យ កញញ េក េពលកខិ

អនកឯកេទសែផនកអងគករសហគមន៍មល
ូ ្ឋ ន

បនេធ្វើបង្ហញពីចំនុចសំខន់ៃនេមេរៀនេលើមតិកដូចខងេ្រកម៖


ទស នៈៃនករស្រមបស្រមួល



តួនទីសខ
ំ ន់ របស់អក
ន ស្រមបស្រមួល កនុងេពលកំពុងែតដំេណើរករស្រមបស្រមួល



អ្វីែដល្រតូវេធ្វើ និងអ្វីែដលមិន្រតូវេធ្វើ

កនុងវគគេនះអនកស្រមបស្រមួលបនែបងែចកជ
្រកុមតូចជបី្រកុមេ
៣

យមនករចប់េលង ១ ២

ែដលមនចំនួនអនកចូលរួមេសមើគន

ពិភក េលើ្របធនបទបី។

េដើមបី

ខងេ្រកមជលទធ

ផលៃន្រកុមពិភក នីមួយៗ៖
ំ ន់ៗរបស់អក
ន
្រកុមទី ១៖ េតើតួនទីសខ
ស្រមបស្រមួលមនអ្វីខះ
្ល ?
តួនទីសំខន់ របស់អនកស្រមបស្រមួល កនុងេពលកំពុងែតដំេណើរករស្រមបស្រមួលគឺ៖










ឆ្លតៃវេចះេធ្វើករបត់ែបន

មកលៈេទសៈ

េរៀបចំកិចចែតងករ
េរៀមចំសមភរៈ ទីកែន្លង កលបរ ិេចចទ
ជូនដំណឹងអនកចូលរូម
ផ្តល់ឱកស និងបំផុសគំនិតេលើកទឹកចិត្តឲយសិកខកមចូលរួមទំងអស់គន
កំណត់្របេភទអនកចូលរូម
េចះេផទរ និងែចករ ំែលកចំេណះ ជំនញ និងបទពិេ

ធន៍េទអនកចូលរូម

េចះចប់យកលទធផល
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េលើកទឹកចិត្តឲយសិកខកម
េ

យតៃម្លេលើដំេណើរករៃនករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ

យខ្លួនពួកេគផទល់។

្រកុមទី ២៖ េតើអីែ្វ ដលអនកស្រមបស្រមួលគួរេធ្វើ និងមិនគួរេធ្វើកុងេពលស្រមបស្រមួ
ន
ល?
្រតូវេធ្វើ

មិន្រតូវេធ្វើ

ទីកែន្លងសមរមយ

មកយឺត

សមភរៈ

និយយែតឯង

កបបកិរ ិយ

សំនួរបំផុលគំនិត

េ្របើភ

េធ្វើសំេយគ និងសរុបបទពិេ

ធន៍ថីមៗ

េ្របើ

បេចចកេទសេ្រចើនេពក

កបបកិរ ិយមិនសមរមយ

ែដលបនេរៀនសូ្រត
ែចក្រកុមពិភក

សននិ ្ឋ នគំនិតអនកចូលរួម

កំណត់េពលេវ
េធ្វើជអនក
ទុក

្ត ប់ដ៏ល្អ និងេ

យយកចិត្ត

ក់

េរៀបចំេមេរៀន និង េគលបំណង កររ ំពឹង
ទុក
្រកុមទី ៣៖ េតើអក
ន ស្រមបស្រមួលគួរមនសមតថភពអ្វីខះ
្ល ?
-

ជំនញស្រមបស្រមួល

-

ជំនញកត់្រ

-

សេង្តត និងសននិ ្ឋ ន

-

ជំរញ
ុ េលើកទឹកចិត្ត

-

េចះបត់ែបន និងេ

-

្រគប់្រគង និងដឹកនំ

-

សមតថភពកនុងករេផទរចំេណះដឹង

-

មនបទពិេ

្ត ប់

ះ្រ

យបញ
្ហ

ធន៍ពក់ ព័នធបរ ិបទជក់ែស្តងកនុង្របធនបទ

កបបកិរ ិយរបស់អក
ន ស្រមបស្រមួល៖


កនុងវគគេនះ

សិកខកមេឡើងសំែដងកយវ ិករេទេលើ្របធនបទ

កបបកិរយ
ិ របស់អនកស្រមប

ស្រមួល ជបី្របេភទ។


ករទទួលខុស្រតូវរបស់អក
ន ស្រមបស្រមួល



ទ្រមង់ែបបបទែដល្រតូវអនុវត្ត កនុងេពលស្រមបស្រមួល
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បេចចកេទសកនុងករស្រមបស្រមួល និងែលបងថមពល

ករ

កសួរ េពលអនុវត្តលំ

ត់ចប់

កនុងវគគេនះអនកស្រមបស្រមួលបនែបងែចក្រកុមជពីរ្រកុមេលើ្របធនបទដូចខងេ្រកម៖
្រកុមទី ១៖ េតើអក
ន ស្រមបស្រមួលគួរេធ្វើអីខ
្វ ះ
្ល មុន កំឡង
ុ និងេ្រកយេពលេធ្វើករបណុ្ត ះប
 មុនករបណុ្ត ះប

្ដ ល



េរៀបចំឯក



ចំនួនអនកចូលរួម េរៀបចំេមេរៀន េគលបំណង កររ ំពឹងទុក

 កំឡងវគគ
បណុ្ត ះប
ុ


្ដ ល?

រ េរៀបចំសមភរៈ កំណត់ទីកែន្លង កលបរ ិេចចទ
្ដ ល

េតស្តមុន េ្រកយវគគ បទបញ
ជ ៃផទកុនង ែចកឯក

រ បំផុសគំនិត ែបងែចក្រកុម

កត់្រ



សេងខប េលងែលបង ផ្តល់េយបល់

 េ្រកយេពលេធ្វើករបណុ្ត ះប


្ដ ល

កំណត់េហតុ របយករណ៍

ម

ន យតៃម្ល

្រកុមទី ២៖ េតើបេចចកេទសកនុងករស្រមបស្រមួល និងែលបងថមពលមនអ្វីខះ
្ល ? និងគួរេ្របើេនេពល

ខ្លះ?

បេចចកេទសកនុងករស្រមបស្រមួល
 បំែបក្រកុមពិភក

 បំផុសគំនិត/ផ្តល់ឧទហរណ៍
 ពនយល់ ពិព័ណ៌ន

េពលេវ
កំឡុងេពលបណុ្ត ះប

្ត ល

មុនេពលចូល្របធនបទនីមួយៗ
ចុងៃថង ឬេ្រកយចប់េមេរៀន

 បទបង្ហញ

មកលៈេទសៈ

 រ ំលឹកេមេរៀន
 េ្របើឧបករណ៍ជំនួយ(រូបភព Poster,
LCD)
 ករណីសិក
 ករសែម្តងេរឿង េផ ងៗ
ែលបងថមពល

េពលេវ
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ដំឡួេក្ត

លំ

ត់្របណ

សុខសបបយ

ចំេរៀង

ករេលងែលបងថមពលេនះេដើមបីផ រភជប់
ទំនក់ទំនងេមេរៀន
រំ

យភព

បេង្តើនភពរ ីក យ

ងតឹង

ជំនញស្រមប់ករស្រមបស្រមួល ស្រមបស្រមួលេ យ េ
េ

កបនេធ្វើបង្ហញពីចំនុចសំខន់ៃនេមេរៀនេលើមតិកដូចខងេ្រកម៖


អនុវត្តករ



ឧបសគគេនកនុងករ


(វ ិធី

ក សុង
ឹ ទប
ី ៉ូ អនក្រគប់្រគងែផនកអភវិ ឌ ន៍សមតថភព

្ត ប់
្ត ប់

អ្វីែដលគួរេធ្វើ និងអ្វីែដលមិនគួរេធ្វើេនេពល

្រស្ត ខ្លឺម

្ត ប់

រ និង សកមមភពបេ្រង នៃនេមេរៀនទីមួយេនះមនរយៈេពល ៤៥ នទីទំងករបូកបញូជ ន

ករស្រមបស្រមួលចេម្លើយ)។
ៃថងទី ២៖ ៃថងទី ២៩ សី

២០១៨

រំលក
ឹ េមេរៀន នង
ិ ករពភ
ិ ក ៃថងទ១
ី ស្រមបស្រមួលេ យ េ
េ
(វ ិធី

ក្រសី េ្រសង េ

ភ័ណលកខិ

ជំនួយករកមមវិធក
ី រអភវិ ឌ សមតថភព

ក្រសី បននំេលងែលបងថមពលដំឡូងេក្ត េដើមបីេធ្វើកររ ំលឹកេមេរៀនេនៃថងទី១។

្រស្ត និង សកមមភពបេ្រង នៃនេមេរៀនទីមួយេនះមនរយៈេពល ២៥ នទីទំងករបូកបញូជ នករ

ស្រមបស្រមួលចេម្លើយ)

ជំនញស្រមប់ករស្រមបស្រមួល ស្រមបស្រមួលេ យ េ


ករសួរេដញេ

ក សុង
ឹ ទប
ី ៉ូ អនក្រគប់្រគងែផនកអភវិ ឌ ន៍សមតថភព (តេមេរៀន)

ល
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វគគេនះ េ

ក សុង
ឹ ទីប៉ូ បនេ្របើសំនួរបំផុសគំនិតេទសិកខកមអំពីរេបៀបេ្របើសំនួរែដលមនពីរ្របេភទ គឺ សំ

នួរេបើក ?អ្វី) េពល

( ?ដូចេម្តច ?កែន្លង

និងសំនួរបិទ។

កបនេសនើសិកខកមេធ្វើករអនុវត្តករ

សួរេដញេ
េរ ើសតំ

េ

លេ

?

យេធ្វើករជ្រកុម (បី្រកុម) ្រកុមនីមួយៗ

ងមួយេដើមបី

នេរឿងេ

យេគ

្ត ប់ េហើយអនក

ល

េដើមបីរកចេម្លើយ

្ត ប់ចបេផ្តើមអនុវត្តករសួរេដញេ
្រតឹម្រតួវ។

?នរ

សំណួរលបង្របជញមនកនុងេសៀវេភជំនញ

ស្រមបស្រមួល និងក្រមងេមេរៀនស្តីពីករ្របតិបត្តិលរ្អ បស់
អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
ល។

(វ ិធី

កនុងវ ិធី

្រស្តស្រមបស្រមួ



ករនិយយេឡើងវ ិញនូវគំនិតមួយេ



ករផ្ដល់េយបល់ែកលំអ

្រស្ត ខ្លឺម

យរក ន័យេដើម

រ និង សកមមភពបេ្រង នៃនេមេរៀនទីមួយេនះមនរយះេពល ១េម៉ ង ៤៥នទីទំងករ

បូកបញូជ នករស្រមបស្រមួលចេម្លើយ)។
ូ ្ឋ ន លកខណៈផ្លវចបប់
នង
ូ ្ឋ ន ស្រមបស្រមួល
េមេរៀនស្តព
ិ ត្តល
ិ រ្អ បស់អងគករសហគមន៍មល
ិ ករអភវិ ឌ អងគករសហគមន៍មល
ី ក
ី រ្របតប
ូ
េ យ កញញ េក េពលកខិ


អនកឯកេទសែផនកអងគករសហគមន៍មល
ូ ្ឋ ន

ទស នៈអំពីអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

កញញ េក េពលកខិ

ចប់េផ្ដើមស្រមបស្រមួលេ

យពនយល់ពីទស នៈទូេទអំពីអងគករសហគមន៍មូល

្ឋ ន រួចេហើយែបងែចងសិកខកមជបី្រកុម គឺ្រកុមពណ៌ស ពណ៌ៃបតង និងពណ៌

្វ យ។

លទធផលៃនករពិភក ្រកុមមនដូចខងេ្រកម៖
្រកុមស៖ េតើអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នគឺជអ្វី? េធ្វើករេលើវ ិស័យ
អ្វី?

ខ្លះ? និងបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណង

ចេម្លើយសំណួរទី១៖ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នជ្រកុមមនុស េធ្វើករេ
ករអភិវឌ សហគមន៍មូល ្ឋ នែដលមន

យសម័្រគចិត្តកុនងកររួមចំែណកេធ្វើ

ម្របេភទដូចជ ្រកុមសន ំ កសិកមម េន

កុមរ និង ្រស្តី អនម័យសុខភព។
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ទ ដីធី្ល ៃ្រពេឈើ សិទធ
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ចេម្លើយសំណួរទី២៖

រៈ្របេយជន៍ៃនករចង្រកងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នរួមមន េធ្វើេ

យ្របេសើរ

េឡើងកនុងករេ្របើ្របស់សិទធកុងន័
ន
យទទួលបនជីវភពធូរធរ និងេដើមបីព្រងឹងកិចចសហករ និង

ជមួយអនកពក់ព័នធ។
្រកុម

្វ យ៖

រៈ្របេយជន៍ៃនករចង្រកងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

-

មនសេម្លងរួម/

មគគីភព

-

បណំុ្ត ធនធន (មនុស សមភរៈ ថវ ិក)
ងយ្រសួស្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៍

-

មននិរន្តភព

-

បេង្តើនភពជមចស់ និងករទទួលខុស្រតូវ

-

កត់បនថយ

-

ងយ្រសួស្របមូលពត័មន ត្រមូវករ េ

-

មនជេ្រមើសមុខរបរ

-

ទទួលបនឪកស ករគំ្រទ

-

មនភព្រសបចបប់កុងករអនុ
ន
វត្តន៏ករងរ

និភ័យ និ ង បេងកើតភពទុកចិត្ត
ះ្រ

យបញ
្ហ

្រកុមៃបតង៖ ដំេណើរករៃនករបេងកើតអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
ដំេណើរករកនុងករបេង្តើតអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន
-

្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពនធ

-

េសនើរសុំករអនុញញតជមួយ

-

្របជុំេដើមបីបេង្តើតអងគករសហគមន៏មូល ្ឋ ន

-

េបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសគ ក ្រគប់្រគន់

-

លកខនិក
្ត ះ បទបញ
ជ ៃផទ

-

េរៀបចំែផនករយុទធ

-

អនុវត្ត ឆ្លុះបញ
ជ ំង ្រគួតពិនិតយ
ែផនករយុទធនិរន្តភព

-

កញញបនបន្តករស្រមបស្រមួលេ


ជញមូល ្ឋ ន & ពក់ពនធ

្រស្ត សមកមភព ថវ ិក និង ែផនករ្រគប់្រគង
យតៃម្ល

យេធ្វើបទបង្ហញេលើចំណុចដូចខងេ្រកម៖

រៈ្របេយជន៍ៃនករចង្រកងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន



ទស នវ ិស័យ



េបសកកមម
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Vision: Sustainable development for Cambodia


គុណតៃម្ល



េគលេ



េគលបំណង



គណៈកមមកររបស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន៖ កញញ េក េពលកខិ

បនែបងែចកសិកខកម

ជបី្រកុមេដើមបីពិភក េលើតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សមជិកៃនគណៈកមមករ៖
្រកុមេចកពិភក េលើតួនទី្របធន និងអនុ្របធន
 ្របធន


ទទួលខុស្រតូវ និងដឹកនំទូេទ



ដឹកនំកិចច្របជុំេផ ងៗ (ករេរៀបចំែផនករ)



េ



្រតួតពិនិតយ និងអនុម័យកិចចកររួម (ឯក



ទំនក់ទំនងខងកនុង និងខងេ្រក (កររកមូលនិធីគំ្រទ

ះ្រ

ប



យទំនស់ និងវ ិ ងេផ ងៗជូនសមជិក
រេផ ងៗ និងរបយករណ៍)

្ត ញករងរ

េធ្វើរបយករណ៍របស់អងគករជូនេទ្រកុម្របឹក ភិបល

 អនុ្របធន

្រកុម



ជំនួយករ្របធន



ដឹកនំករ្របជុំេពលអវតថមន្របធន/េផទរសិទិធ



េធ្វើរបយករណ៏ជូន្របធន



េធ្វើករទំនង់ទំនងខងកនុង និង ករេ្រក(កិចចករ្របធន)

្វ យពិភក េលើតួនទីេលខ និង ហរ ិញញក
ឹ
 េលខ


កត់្រ

កំណត់េហតុរបយករណ៏្របជុំ



េរៀបចំលិខិតអេញជ ើញ



្រគប់្រគងឯក



េរៀបចំែផនករគេ្រមងេផ ងៗ



ពិនិតយឯក



េរៀបចំទីកែន្លង្របជុំ និង កមមវ ិធីេផ ងៗ



ទទួលែផនករពី្របធន និងអនុ្របធន

របញជីចំណូលចំ

យ

រេផ ងៗ

 េហរញញឹក


ពិនិតយបញជីចំណូលចំ

យ
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្រគប់្រគងថវ ិកចំណូលចំ



េរៀបចំគេ្រមងសំេណើរសកមមភព្របចំែខ
ប់ថវ ិក និងទុក



យ និងបញជី

ន មេផ ង

ក់ថវ ិក

ស្រមបស្រមួលកនុងដំេណើរករសវនកមម (េបើមន)



្រកុមលមតពិ
ុ ភក េលើតួនទីសមជិក , ្រកុម្របឹក ភិបល (េយបល់ និង អនុវត្ត)
 សមជិក


ចូលរួម្របជុំ ផ ព្វផ យបន្ត



អនុវត្តន៏



ចូលរួមេធ្វើករែផនករ សកមមភព ត្រមូវករ បញ
្ហ



ែចករ ំែលកពត៌មន បទពិេ



ចូលរួមអនុវត្តសកមមភព



ចូលរួម

មេគលករណ៏ លកខនិ្តកៈ បទបញ
ជ

ម

ធន៏ចំេណះដឹងដល់សមជិក

ន

 ្រកុម្របឹក ភិបល អនុវត្ត
ចូលរួមបេង្តើត



ពិនិតយ អនុម័តេទេលើេគលនេយបយេផ ងៗរបស់អងគករ

សហគមន៏មូល ្ឋ ន


ចូលរួមេ

ះ្រ

យបញ
្ហ េពលែដលគណៈកមមករេ



ផ ព្វផ យពីអងគករសហគមន៏មូល ្ឋ ន



្រតួតពិនិតយរបយករណ៏ ែផនករ



ជួយរកថវ ិក

ះ្រ

យមិ នេចញ

 ្រកុម្របឹក ភិបលេយបល់
ជួយពិេ្រគះ



និង

ផ្តលេយបល់េទ

មករេសនើរសុំរបស់គណៈកមមករ

និង

សមជិក
(វ ិធី

្រស្ត ខ្លឺម

រ និង សកមមភពបេ្រង នៃនេមេរៀនទីមួយេនះមនរយៈេពល១ េម៉ ងទំងករបូកបញូជ ន

ករស្រមបស្រមួលចេម្លើយ)
ៃថងទី ៣៖ ៃថងទី ៣០ សី

២០១៨

រំលក
ឹ េមេរៀន នង
ិ ករពភ
ិ ក ៃថងទ២
ី ស្រមបស្រមួលេ យ េ

ក្រសី េ្រសង េ

េ

យសិកខកមចប់្រក

(វ ិធី

ក្រសី បនរ ំលឹកេមេរៀនេនៃថងទី២ េ

យេ

ភ័ណលកខិ

ជំនួយករកមមវិធក
ី រអភវិ ឌ សមតថភព
ស់ែដលមនសំណួរនូវកនុងេនះ។

្រស្ត និង សកមមភពបេ្រង នៃនេមេរៀនទីមួយេនះមនរយៈេពល ២៥ នទីទំងករបូកបញូជ នករ

ស្រមបស្រមួលចេម្លើយ)
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ករពភ
ិ ក េលេើ មេរៀន ស្រមបស្រមួលេ យ កញញ េក េពលកខិ

អនកឯកេទសែផនកអងគករសហគមន៍មល
ូ ្ឋ ន

កញញែបងែចកសិកខកមជបី្រកុម េដើមបីេធ្វើករពិភក េទេលើ
េមេរៀន ដូចខងេ្រកម៖


្រកុមទី១ ពិភក េលើេមេរៀន ទី២ ទី៣ និងទី៧



្រកុមទី២ ពិភក េលើេមេរៀន ទី៤ និងទី៥



្រកុមទី៣ ពិភក េលើេមេរៀន ទី៦ ទី៨ និងទី៩

្រកុមទំងបីេនះនឹងពិភក េលើសំណួរពីរគឺ៖
១. េតើខឹ្លម

រេមេរៀន េឆ្លើយតបេទនឹងចំណងេជើងេម

េរៀនែដរឬេទ?
២. េតើវ ិធី

្រស្ត សមភរៈបេ្រង ន និងេពលេវ

េឆ្លើយតបេទនឹងខ្លឹម

រេមេរៀនែដរឬេទ?

លទធផលរួមៃនករពិភក មនដូចខងេ្រកម


ក់្រកុមេគលេ



ក់េពលេវ

េនែផនក

មួយៃនេសៀវេភជរួមែតម្តង

សរុបស្រមប់េមេរៀននីមួយៗ

ពនយល់ពីេគលបំណងកនុងករេ្របើ្របស់វ ិធី

្រស្តកុងករបេ្រង
ន
នកនុងែផនកនីមួយៗ



វ ិធី



្រស្តបេ្រង នកនុងករពនយល់ពកយ(

និយមន័យៃនពកយមួយៗ គួរែស្វងរកនិយមន័យមកពី្របភពេផ ងៗ និងមន




គួរែកស្រមួលឃ្លេឡើងវ ិញ

ិ ី
្រស្តមនជន់គនេ្រចើន ជពិេសស)វធ

ឯក

រេយងទំងេនះ



អកខ វ ិរុទធ



ឃ្លចំបច់មួយចំនួនែដលដក្រសង់
េចញពីេសៀវេភេផ ងៗគួរមនេលខ
េយង



រូបភពចំបច់

មេមេរៀនមួយៗគួរែត

ក់បញូច ល េដើមបីជំនួយដល់អនក

ស្រមបស្រមួល និងសិកខកម


សមភរៈស្រមប់បេ្រង នគួរ

ក់

ម

ែផនកនីមួយៗៃនេមេរៀន



ែកស្រមួលេគលបំណងកនុងេមេរៀននីមួយៗ

តួេលខគួរសរេសរជអក រ
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Vision: Sustainable development for Cambodia


គួរបែនថមរូបភព



គួរគិតពីវ ិធី



គួរែស្វងយល់ភ

្រស្ត ឬែបងែចកេមេរៀនស្រមប់្រគូបេងគល និងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

យជមួយភ

បេចចកេទស និងនិយយ

បរេទស។

េលើកឧទហរណ៍គួរែតជេរឿងេកើតេឡើងេនកនុងសហគមន៍



សូមេ



យករបេ្រង ន្រទឹសីត
្ត ិចជងករអនុវត្តជក់ែស្តង

ក់សនទនុ្រកមេនពីមុខ ឬេ្រកយេមេរៀន



ពនយល់ពកយបំ្រពួញកត់


ែផនករក

មតំបន់ និងេជៀស ងករេ្របើ្របស់ភ

ងសមតថភពបន្តអព
ំ វី គគបណ្តុះប ្ដ ល ស្រមបស្រមួលេ យ កញញ េក េពលកខិ

អនកឯកេទសែផនកអងគករសហគមន៍មល
ូ

្ឋ ន
សិកខកម្រតូវបនែបងែចកជបី្រកុមេដើមបីពិភក េលើែផនករក
េ

ងសមតថភពបន្តអំពីវគគបណុ្ត ះប

្ត ល

យពិភក េលើសំណួរបីសំខន់ៗ។ សំណួរ និងលទធផលៃនកិចចពិភក មនដូចខងេ្រកម៖

១.េតើវគគបណុ្ត ះប

្ត លេនះគួរេរៀបចំយ៉ងដូចេម្តច េដើមបីឲយ្រគបដណ្តប់េមេរៀន និងមនេពល្រគប់្រគន់

ស្រមប់ករសិក ស្រមប់រ ?យៈេពលប៉ុនមនៃថង? គួរេរៀបចំេឡើងេនេពល
ចេម្លើយ៖ វគគបណុ្ត ះប

្ដ លេនះគួរែបងែចកជបីវគគ៖

-

វគគទី១ អនកស្រមបស្រមួល(៣ៃថង)

-

វគគទី២ េមេរៀនទី១ ដល់ ទី ៤ (៣ៃថង)

-

វគគទី៣ េមេរៀនទី៥ ដល់ ទី ៩ (៣ៃថង)

ស្រមប់េពលេវ

ៃនវគគបណុ្ត ះប

២.េតើអក
ន

ចចូលរួមវគគេនះបន)?លកខខណ្ឌអនកចូលរួម(

ខ្លះ

?

្ត ល អងគករគ.ស.ក គួរពិេ្រគះេយបល់ជមួយអងគករៃដគូរ

ចេម្លើយ៖
-

បុគគលិកគេ្រមង (អនកេធ្វើករផទល់ជមួយសហគមន៍)

-

ប

-

ជនបេងគលថនក់េខត្ត

៣. េតើ

្ត ញអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន

ថ ប័នអនកមនបំណងនឹងបេ្រង នបន្តេទអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ នេនេពល

ែផនកបេចចកេទសអ្វីខះ
្ល ពីអងគករ គ.ស.ក?
ចេម្លើយ៖
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-

វគគបណុ្ត ះប

ករ
-

មុី។ ែតេបើអត់ថវ ិកនឹងពយយមប្រញ
ជ បេមេរៀនចូលកនុងកមមវ ិធី

អងគករ គ.ស.ក គួរែតជួយជសមភរៈ (េមេរៀន និងេសៀវេភ) និងធនធនមនុស

សនទរកថបទ
ិ េ យេ
េ

្ដ លេនះនឹងបេ្រង នបន្តបនទប់ពីបញចប់វគគេហើយ ែផ្អកេលើកញចប់ថវ ិករបស់អងគ

ក េសឿង

ក េសឿង

េរឿន នយក្របតប
ិ ត្តអ
ិ ងគករ គ.ស.ក

េរឿន បនែថ្លងអំណរគុណ និងេលើកសរេសើរដល់សិកខកមែដលបនចូលរួម និងពិភក

ផ្តល់គំនិតេយបល់កុនងវគគបណុ្ត ះប
កលបងេនះ

្ត ល

េដើមបីយកជគំនិតរួមែក

េសៀវេភជំនញស្រមបស្រមួល

ស្រមួល

មួយេនះកនុងករព្រងឹងអងគករៃដគូ

ជ

ពិេសសអងគករសហគមន៍មូល។
យល់ដឹង

និង

ទទួលបន

ែតករ
្រស័យេលើ

ចំេណះដឹង និងសមតថភពរបស់សិកខកមមន
ក់ៗ។

អងគករ

គ.ស.ក

នឹងបេ្រង ន្រគូ

បេងគលរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ែដលជៃដគូរ េហើយ្របសិនេបើអងគករៃដគូរ
ខ្វះខតថវ ិក ឬធនធនេផ ងៗ ស្រមប់បេ្រង នបន្តដល់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន េហើយ្រតូវករកញច ប់
ថវ ិកេដើមបីបេ្រង នបន្តេនះ ខងអងគករ គ.ស.ក នឹងផ្តល់ករគំ្រទ។ ម៉យងេទៀតអងគករ គ.ស.ក មន្របព័នធ
េរៀនសូ្រត

មអុីនធឺេណត និង្រកុម Facebook របស់អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ េ

សិកខកម ទំងអស់មនសុខភពល្អ និង សំ

កក៏បនជូនពរដល់

ងល្អ។

មត្រិ តលប់ នង
ិ សំណូមពរកនងវគគ
ុ បណ្តុះប ្ដ ល
េយង
ចប់

មលទធផលៃនករ យតៃម្លវគគបណុ្ត ះប

រមមណ៍និងេពញចិត្តចំេពះវគគបណុ្ត ះប

្ដ លេនះបនបង្ហញថ ជរួមសិកខកមទំងអស់មនករ
្ដ លេនះ រួមមន ទីកែន្លង និងករផ្តល់ភស្តុភ ។

សំណូមពរ
-

ិ ី
គួរែតមនវធ

-

សូមឲយេពលេវ

្រស្តអនុវត្តជក់ែស្តងបែនថមកនុងកំឡុងេពលវគគនីមួយៗ
និងខ្លឹម

រេមេរៀនសុីសង្វក់គន
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Vision: Sustainable development for Cambodia
-

សូមឲយេពលេវ

-

ករបណុ្ត ះប ្ត ល្រគូបេងគល សិកខកមគួរចូលរួមឲយបនេពញេលញេដើមបីទទួលបនចំេណះដឹង
ពិត្របកដេហើយបណុ្ត ះប ្ត លបន្តេទមុខេទៀត្របកបេ យគុណភព

-

ពិភក ្រកុម្រគប់្រគន់

គួរពយយមសេងខបខ្លឹម

រេ

យបនខ្លីេធ្វើែដល

្របសិនេបើេ្របើ្របស់ពកយបេចចកេទសគួរែត

ចទទួលយកបន

ក់ែតជួយបក្រ

និងេ្របើ្របស់ពកយ

យេនកនុងអតថបទ។

ឧបសមព័នធ
១. បញជ ីវត្តមនស្រមប់បីៃថង
២. ឯក

រទស នទន និងរេបៀប រៈ

៣. បទបង្ហញអំពីេគលករណ៍ែណនំ
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មញញ

