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ឯកសារទស្សនទាន ស្ម្រាប់ស្ក្ខ
ិ ា សាលាថ្នាក់ ក្ម្រក្ខជាតស្
ិ ព
ីត ី
ប្រព័ន្ទ
ធ ំនាក់ទំន្ងសងគម ន្ិង ឧរករណ៍មិន្រងកទំនាស់
ថ្ងៃទ១
ឆិ ឆ្ន២
ាំ ០១៨ នៅសណ្ឋ
ា គារ នរេសដ
ី ២ ខែវិ ច្កា
ី ង់ ទរី ួមនែត្តបាត្់ដាំបង
ើ
សសចកតីស្តម
ដ ើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងក្ម្មវ ិធី និ ងស្ថារ័ន ក្នុងយុគសម្័ យឌី ជីថល ការប្ាស្ស័យទាក្់ ទ្ង
តាម្ប្រព័នធអុីនធឺ ដេត ានកាាយជាប្រក្ ៏ សំខាន់ក្ុងការរញ្
ន
ូជ នស្ថរ ក្៏ ូរជាយុទ្ធស្ថស្រសតដសេងៗក្នុង
ការអនុវតតការងារ។ ដោយដ

ើញនិ ន្ននការថមីដនេះ គេៈក្ម្មមធិ ការសហប្រតិ រតតិការដ ើម្បីក្ម្ពុជា (CCC)

ដោយម្មនការជួ យដប្ជាម្ជ្ប្ជងពីអងគការដ គូ

និ ងអងគការសម្មជិក្ក្នុងដេតត

នឹ ងដរៀររំ សិកាាស្ថលា

សេពវសាយសតីពី ប្រព័នទ្
ធ ំន្នក្់ ទ្ំនងសងគម្ និ ងឧរក្រេ៍ម្ិនរងកទ្ំន្នស់ ក្នុងដេតតទ្ីរម្
ួ ាត់ ំរង ដៅដថៃ
ទ្ី ១២ ជ្េវ ិរឆិកា ឆ្នំ ២០១៨។ សិកាាស្ថលាដនេះ នឹងជ្រក្រ ំជ្លក្ ពិ ភាក្ាអំ ពីតប្ម្ូវការររស់សម្មជិក្

និ ងរណ្ត
ត ញអងគការម្ិនជ្ម្នរោាភិ ាល ដោយសារភាជរ់ ជាម្ួ យនឹ ងប្រព័ នទ្
ធ ំ ន្នក្់ ទ្ំនងសងគម្ រួម្ទាំង
ប្រសិទ្ធភាពដនឧរក្រេ៍ទ្ំន្នក្់ ទ្ំនងសងគម្ និងឧរក្រេ៍ម្ិនរងកទ្ំន្នស់សប្ម្មរ់ ក្ម្មវ ិធី និ ងស្ថារ័ន។
ររចុរបននភាពជ្សនក្ទ្ំ ន្នក្់ទ្ំនង សប្ម្មរ់ដោលការេ៍ជ្េន្នំប្រព័នធទ្ំន្នក្់ ទ្ំនងសងគម្ (Version
2) ប្តូវានដាេះពុម្ពសាយ និ ងដប្តៀម្រួររាល់សប្ម្មរ់ការសេពវសាយ ល់សម្មជិក្ និងរណ្ត
ត ញអងគការ
ម្ិ នជ្ម្នរោាភិ ាល។ ដនេះគឺ ជាដវទ្ិ កាម្ួ យ ជ្ លអារទ្ទ្ួ លានព័ត៌ម្មនថមីៗ ទាក្់ ទ្ងនឹងការដប្រើ ប្ាស់
ប្រព័ នស
ធ េពវសាយសងគម្ សប្ម្មរ់ រណ្ត
ត អងគការដេតតម្ួយរំនួន ដនដេតតជាដ គូរំនួន ១៥ រួម្ម្មន៖ ដេតត
រតនគិ រ ី ប្ក្ដរេះ សទឹងជ្ប្តង ដប្ពជ្វង ស្ថវយដរៀង ក្ំពង់ធំ ដសៀម្រារ ក្ំពង់ ឆ្នំង ដោធិ៍ស្ថត់ ាត់ ំរង
ម្េឌលគិរ ី និង តាជ្ក្វ ជាដ ើ ម្។
ម្យ៉ា ងដទ្ៀត ដោយម្មនការសហការពី អងគការ Bread for the World (BfdW) ឧរក្រេ៍ម្ិនរងក
ទ្ំ ន្នស់ (DNH) ប្តូវានយក្ម្ក្រងាាញតាម្រយៈសិកាាស្ថលាជាដស៊េរ ី។ ដ ើម្បីស្ថគល់កាន់ ជ្តរាស់ពី
ក្តាតជ្រក្ាក្់ និងក្តាតសាភាជរ់ និងដ ើម្បីរដងកើនសម្តាភាពយក្រិតតទ្ុក្ោក្់នឹងទ្ំ ន្នស់ររស់គដប្ម្មង
ការសេពវសាយពី ឧរក្រេ៍ម្ិ នរងកទ្ំន្នស់ ប្តូវានដរៀររំដ

ើងដោយប្ក្ុម្ការងារ និងរណ្ត
ត ញអងគការ

ម្ិ នជ្ម្នរោាភិ ាលថ្ននក្់ ដេតត។
ូ រដនេះដហើយ អងគការ CCC
ដ

ជ្ លជាអងគការសម្មជិ ក្ភាពឈានម្ុេដគ ជ្ លានរដងកើត

ើងតាំងពី ឆ្នំ ១៩៩០ និងម្មនអងគការសម្មជិក្ម្ិនជ្ម្នរោាភិ ាល ក្នុងស្សុក្ និ ងររដទ្សជិ ត ១៨០

ដៅទ្ូ ទាំងប្រដទ្សក្ម្ពុជា។

ដប្កាម្ក្ិ រចសហការដប្ជាម្ជ្ប្ជងពីតំណ្តងអងគការម្ិនជ្ម្នរោាភិ ាលដេតត

ាត់ ំរង រន្នទយម្មនជ័យ ដោធិ៍ស្ថត់ និ ងក្ំពង់ឆ្នំង សិកាាស្ថលាដនេះដ

ើង ជ្ លម្មនសម្មសភាព

រូ លរួម្ពី ថ្ននក្់ ឹក្ន្នំអងគការសងគម្សុីវ ិល និងម្ន្រនតីក្ម្មវ ិធីតំណ្តង ក្៏ ូរម្ន្រនតីជ្សនក្ទ្ំ ន្នក្់ទ្ំនង ជ្ លម្មន
រំ នួនសរុរប្រម្មេ ៥០-៦០ ន្នក្់។
1

សោលរំណងសិក្ខាសាលា
សិកាាស្ថលាដនេះ ម្មនដោលរំ េងដ ើម្បី៖
•

ដធវើទ្សេនក្ិរច និ ង ដលើក្ក្ម្ពស់ភាពជាសម្មជិក្ភាពររស់អងគការ CCC សប្ម្មរ់ អងគការ
សម្មជិ ក្ និ ងម្ិនជ្ម្នសម្មជិ ក្

•

ជ្សវងយល់ពីការងារអភិ វឌឍន៍ និ ងរញ្ហ
ា ប្រឈម្ដសេងៗ ដៅថ្ននក្់ ដប្កាម្ជាតិ

•

ជ្រក្រ ំជ្លក្ដោលការេ៍ជ្េន្នំសីព
ត ី ប្រព័នធទ្ំន្នក្់ទ្ំនងសងគម្ (Social Media Version 2)
និ ងពិ ភាក្ាពី តប្ម្ូវការដនប្រព័នធទ្ំន្នក្់ទ្ំនងសងគម្

ប្ពម្ទាំងពិ ភាក្ាពី ឧរក្រេ៍ម្ិ នរងក

ទ្ំ ន្នស់ជ្ លអារដធវើឲ្យការអនុវតតក្ម្មវ ិធី កាន់ ជ្តប្រដសើរ

សមាសភាពចូលរ ួម ន្ិងទីកន្ន្ែង
សិកាាស្ថលាដនេះ នឹ ងដរៀររំ ដ

ើងដៅសណ្ត
ា ោរ ដប្រសុី ង់ ក្នងទ្ី
ូ ដេតតាត់ ំរង ដោយម្មន
ុ រម្

សម្មសភាពរូ លរួម្ប្រម្មេ ៦០ន្នក្់ ជ្ លក្នុងដន្នេះតំ ណ្តងម្ក្ពី ដេតតរន្នទយម្មនជ័ យប្រម្មេ ១០
ន្នក្់ ដេតតដោធិ៍ស្ថត់ប្រម្មេ ១០ន្នក្់ និងដេតតក្ំពង់ ឆ្នំងប្រម្មេ ១០ន្នក្់ ជ្ លជាអងគការសម្មជិក្
និ ងម្ិ នជ្ម្នសម្មជិក្ ក្៏ ូរជាអងគការដ គូ ដសេងៗ។

លទធ្លរ ំពឹងទុក
•

អងគការសម្មជិក្ និងដ គូរណ្ត
ត ញអងគការម្ិនជ្ម្នរោាភិ ាលថ្ននក្់ ដេតដ នឹងយល់ ឹ ងអំ ពីយនត
ការសប្ម្មរ់អងគការសម្មជិក្ភាព

និងយល់ ឹងពី ប្រព័នធប្គរ់ប្គងទ្ិ នន
ន ័ យអងគការ

ក្៏ ូរជា

ប្រសិទ្ធភាពដនឧរក្រេ៍ទ្ំន្នក្់ ទ្ំនងសងគម្ និងឧរក្រេ៍ម្ិនរងកទ្ំន្នស់។
•

អងគការសម្មជិក្

និងរណ្ត
ត ញអងគការម្ិ នជ្ម្នរោាភិ ាលថ្ននក្់ ដេតដ

អារដរៀររារ់ ពីតប្ម្ូវការ

ររស់េួន
ា និ ងស្ថរៈសំខាន់ដនប្រព័នទ្
ធ ំ ន្នក្់ទ្ំនងសងគម្សប្ម្មរ់ប្ក្ុម្ដោលដៅ និ ងដ គូ ន្នន្ន
•

គេៈក្ម្មមធិ ការសហប្រតិរតតិការដ ើម្បីក្ម្ពុជា (CCC) នឹងយល់អំពីអងគការសម្មជិ ក្ និងម្ិន
ជ្ម្នសម្មជិក្

ប្ពម្ទាំងអារដរៀររំ ឧរក្រេ៍ទ្ំ ន្នក្់ ទ្ំនង

កាន់ ជ្តប្រដសើរ។

2

និ ងយុទ្ធស្ថស្រសតដសេងដទ្ៀតាន

រសរៀរវារៈសប្មារ់សក្ខ
ិ ា សាលា
សពលសេលា

កមមេិធី

អ្នកសប្មរសប្មួល

8:00-8:30

ការរុេះដឈាមេះអនក្រូលរួម្

អងគការ CCC និងរណ្ត
ត ញអងគការ
ដេតត

8:30-8:50

ម្តិស្ថវគម្ន៍ និងការដរើក្ក្ម្មវ ិធីសិកាាស្ថលា

អនក្កាន់ក្ម្មវ ិធី

- ដោរពដភាងជាតិ
- រងាាញពីក្ម្មវ ិធី

CCC និង រណ្ត
ត ញអងគការដេតត

- ក្ិរចស្ថវគម្ន៍ និងដរើក្ក្ម្មវ ិធី
8:50-10:00

វគគទ្ី១៖ ការទ្ំន្នក្់ទ្ំនងប្រក្រដោយប្រសិទ្ភា
ធ ព
- ដតើអីវជាការទ្ំន្នក្់ទ្ំនង?

-

ដលាក្ស្សី សុិន ពុទាធរ ី

ប្រធានជ្សនក្ទ្ំ ន្នក្់ទ្ំនង (CCC)

- ដហតុអីវានជាវាសំខាន់ សប្ម្មរ់ CSO?
-

ំដេើរការទ្ំន្នក្់ទ្ំនង

សំនួរ - រដម្ាើយ
10:00-10:20

សំរាក្អាហារសំរ ៉ាន់

10:20-11:30

វគគទ្ី២៖ ការសេពវសាយឧរក្រេ៍ទ្ំន្នក្់ទ្ំនង
- ប្រព័នធទ្ំន្នក្់ទ្ំនង និងសេពវសាយសងគម្ (Version 2)

-

ដលាក្ស្សី សុិន ពុទាធរ ី

ប្រធានជ្សនក្ទ្ំ ន្នក្់ទ្ំនង (CCC)

- ប្រព័នធប្គរ់ ប្គងទ្ិននន័យអងគការម្ិនជ្ម្នរោាភិ ាល
- ប្រព័នធអនឡាញររស់ CCC
- ការសេពវសាយសម្មជិក្ភាពររស់ CCC និងសំដេើដសេងៗ
សំនួរ - រដម្ាើយ
11:30-12:00

វគគទ្ី៣៖ ការសិក្ាតប្ម្ូវការប្រព័នទ្
ធ ំន្នក្់ទ្ំនង
- សំេួរសតីពីប្រព័នធទ្ំន្នក្់ទ្ំនងក្នុងស្ថារ័ន/ក្ម្មវ ិធី

-

ដលាក្ ឈូក្ សលពុទ្ិរធ ិទ្ធិ

អនក្ឯក្ដទ្សទ្ំន្នក្់ទ្ំនង (CCC)

12:00-13:30

អាហារដថៃប្តង់រម្
ួ ោន

ទាំងអស់ោន

13:30-14:45

វគគទ្ី៤៖ ការសេពវសាយ ឧររេ៍ម្ិនរងកទ្ំន្នស់

-

- ក្តាតជ្រក្ាក្់ និង ក្តាតសាភាជរ់

ដលាក្ស្សី លុយ ធារ ី

អនក្សប្ម្រសប្ម្ួលគដប្ម្មង (CCC)

(ក្រេីសិក្ា)
14:45-15:25

វគគទ្ី៥៖ ក្ំេត់រញ្ហ
ា ប្រឈម្ដៅថ្ននក្់ដប្កាម្ជាតិ
- ដតើអីជា
វ រញ្ហ
ា ប្រឈម្ររស់ស្ថារ័នអនក្ក្នុងការការអនុ វតត
គដប្ម្មង/ក្ម្មវ ិធី?

15:25-15:40

សំរាក្អាហារសំរ ៉ាន់

15:40-16:40

វគគទ្ី៦៖ ការសិក្ាពីសូរន្នក្រ (GHP)

-

អនក្ឯក្ដទ្សស្ស្ថវប្ជាវ និងដោល
នដោាយ (CCC)

-

- ការសិក្ាពី លទ្ធសលគដប្ម្មង

ដលាក្ រ ី សុវណ្តា

ដលាក្ វ ៉ាង ដសៀន

អនក្ឯក្ដទ្សប្តួតពិនិតយវាយតដម្ា និង
រាយការេ៍ (CCC)

16:40-17:00

វាយតដម្ាវគគសិកាាស្ថលា និងម្តិរិទ្ក្ម្មវ ិធី

CCC និង រណ្ត
ត ញអងគការដេតត

សំោល់៖ អនក្ដរៀររំក្ម្មវ ិធី សូម្រក្ាសិទ្ិក្
ធ ុងការជ្ក្ជ្ប្ររដរៀរវារៈក្ន
ន
ុងក្រេីចំារ់។
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