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សសចកតីសនតើម 
សូមស្វា គមន៍មកកាន់វគគសិកាម្សវាកមមអាហារនិងម្េសជ្ជៈ! ម្ោលបំណងននម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍ម្នេះគឺ
ម្ ើមបើផ្ដល់ឱ្យអ្នកដ លជារគូបណតុ េះបណ្តត លនូវម្ោលការណ៍ដណនអំំ្ពើការម្ ា្ើប្បគហ ញនិងត្រមូវការោំ
រ្ ល់សិកាា កាមសរោប់វគគសិកាម្នេះ។ ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍របស់រគូបណតុ េះបណ្តត លម្នេះនឹងអាចម្ ា្ើឱ្យ
អ្នកម្ចេះម្ ា្ើគម្រោង ម្រៀបចំនិង ម្ ា្ើ ឹកនបំណតុ េះបណ្តត លវគគសិកាម្នេះ។ 
 
រយៈសេលននការសកិា 
ម្នេះជាវគគសិកាមួយដ លោន១២ម្មម្រៀន 
មួយនងៃម្រៀនមួយជំ្ពូកនឹងោនពើរម្មម្រៀន 
ម្មម្រៀននើមួយៗរតូ្វបានបគហ ញ កនុងមួយម្ពលសិកាដ លោន៤រយៈម្ពលម្ោ៉ោ ង 
អ្នកចូលរមួត្រមូវឱ្យម្ ា្ើកិចចការនិងសកមមភាពកនុងកដនែងការគរ។ 
 

 
 
សោលសៅអ្ែកចូលរមួ 
សិកាា កាម ូចខាងម្រកាមរតូ្វបានកំណត់្ឲ្យចូលរមួកនុងវគគសិកាម្នេះ៖ 

• បុគគលិកដ លោនរស្វប់កនុងអាជ្ើវកមមប ិសណ្តា រកិចច 
• កមមវ ិ្ ើបណតុ េះបណ្តត លម្នេះរតូ្វបានបម្ងកើត្ម្ ើងសរោប់អ្នកសិកាជាអ្តិ្បរោិោនចំនួន១៥នក់ 

លទធនលសកិា 
ម្ៅចុងបញ្ច ប់ននវគគសិកាម្នេះ អ្នកម្រៀនគួរដត្អាច៖ 

• ោនឥរយិាបងវជិាជ ជ្ើវៈកនុងកដនែងបំម្ពញការគរ 
• របារស័យទាក់្ងយា៉ោ ងោនរបសិ ធ្ិភាពជាមួយម្េញៀវនិងអ្នករមួការគរជាមួយោន  
• ផ្តល់ម្សវាកមម ៏លអរបម្សើរ ល់ម្េញៀវ 
• អ្េិវឌ្ឍន៏និងរកាបាននូវចំម្ណេះ ឹងដផ្នកម្សវាកមមអាហារនិងម្េសជ្ជេះ 
• បញ្ជជ ក់អ្ត្តសញ្ជា ណសោា រម្សវាកមមអាហារ និងម្េសជ្ជៈ 
• យកជំ្នញលក់ម្ៅម្របើរបាស់ម្ ើមបើបម្ងកើនរបាក់ចំណូលសរោប់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
• ម្រៀបចំកដនែងសរោប់ផ្តល់ម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ 

ជ្ួបោន មួយ
នងៃ

•ការចូលរមួមួយសបាត ហ៍ម្ៅ
កដនែងបំម្ពញការគរ

ជ្ួបោន មួយ
នងៃ

•ការចូលរមួមយួសបាត ហ៍ម្ៅ
កដនែងបំម្ពញការគរ

ម្ ា្ើ ដ លៗ
ម្ ើងវញិ

•ម្ ា្ើ ដ លម្ ើងវញិៗ 
រយៈម្ពល៦សបាត ហ៍
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• ផ្តល់ម្សវាកមមអាហារ និងម្េសជ្ជៈជូ្នម្េញៀវម្ដ្ឋយម្របើរបាស់ជំ្នញម្សវាកមម និងម្ដ្ឋយអ្នុវត្តតាម
លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននការផ្តល់ម្សវាកមម 

• ម្រៀបចំនិងបម្រមើម្េសជ្ជៈ មិនោនជាតិ្អាល់កុលជូ្នម្េញៀវ 
• សោអ ត្ និងម្រៀបចំកដនែងដ លផ្តល់ម្សវាកមម ឧបករណ៍ និងសោា រម្របើរបាស់ម្ផ្េងៗ។ 
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ម្មម្រៀន ើ្១៖ ការគររបស់ខញុ ំជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមមអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០-៨:៣០ 
ម្សចកតើម្ផ្តើម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖  

៣០ន ើ្ 

៨:៣០– ១០:០០ 

របធានប្ ើ្១៖ ការគររបស់ខញុជំាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម 
   ប្បគហ ញស្វែ យ៖១០ – ២៧ 
សកមមភាពើ ើ្១៖ដលបងកាត្រូបភាពៈ តារាងរចនសមព័នធ(អ្ងគការ
ម្លខ)កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សកមមភាពើ ើ្២៖ ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ្ំនួលខុសរតូ្វរបស់អ្នកបម
ម្សវាកមម 
សកមមភាពើ ើ្៣៖ ពិភាកាៈ បុគគលិកលកាណៈរបស់អ្នកបម្រមើ    
ម្សវាកមម 
សកមមភាពើ ើ្៤៖ បម្ងកើត្រកមសើល្ម៌ការគរ 
សកមមភាពើ ើ្៥៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ  ចំម្ណេះ ឹងពើផ្លិត្ផ្ល 

៩០ន ើ្ 

១០:០០–១០:១៥ សរោកពិស្វដត្និងកាម្ហា ១៥ន ើ្ 

១០:១៥–១១:៣០ 

របធានប្ ើ្២: ការបគហ ញរបកបម្ដ្ឋយអាជ្ើព 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖២៨ – ៤១ 
សកមមភាពើ ើ្៦៖ បម្ងកើត្រកមសរោប់ការម្សែៀកាក់ 
សកមមភាពើ ើ្៧៖ វគគផ្ទ ងំប៉ោូសទ័រៈ ការបគហ ញរបកបម្ដ្ឋយអាជ្ើព 

៤៥ន ើ្ 

១១:៣០–១២:០០ 

របធានប្ ើ្៣: រកមសើល្ម៌ការគរ 
 ប្បគហ ញម្លខ៖៤២ – ៥២ 
សកមមភាពើ ើ្៨៖ ដលបងកាត្ៈ រកមសើល្ម៌ការគរ 
សកមមភាពើ ើ្៩៖ការ្ិទានម្រឿងៈ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម្្ួលបាន
អាហាររូបករណ៍ ៏ភាញ ក់ម្ផ្អើលោន ក់ 
សកមមភាពើ ើ្១០៖ ករណើ សិកា៖ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម ៏ម្ស្វម េះរត្ង់
និង អ្នកបម្រមើម្សវាកមមមិនម្ស្វម េះរត្ង់ 

៣០ន ើ្ 

១២:០០ – ១៣:
០០ 

របធានប្ ើ្៤: ការគរជារកុម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖៥៣ – ៦០ 
សកមមភាពើ ើ្១១៖ ម្មើលវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបសតើពើការគរជារកុម 

៦០ន ើ្ 
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សកមមភាពើ ើ្១២៖ការពិភាកា៖ បុគគលិកលកាណៈសោជិ្ករកុម 
 ការគរលអ 
សកមមភាពើ ើ្១៣៖សំណួរស្វកលបងរកុម 

 ការបិ្វគគសិកា  
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការរបស់ ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល: 
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះរតូ្វម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងបរសិ្វថ នថាន ក់ម្រៀន។ 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ការម្ ា្ើប្បគហ ញ/ កំុពយូ្័រយួរន / របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជជ ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ/ កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
ម្សៀវម្ៅកិចចការសរោប់សកិាា កាម ោន ក់មួយកាល 
ឯកស្វរម្មម្រៀន១៖ ការពិពណ៌នការគរៈ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម ោន ក់មួយកាល 
ឯកស្វរម្មម្រៀន២៖ គំរូរកមសើល្ម៌ ោន ក់មួយកាល 
ឯកស្វរម្មម្រៀន៣៖ បញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈរូបរាងផ្ទ ល់ខែួន ោន ក់មួយកាល 
ឯកស្វរម្មម្រៀន៤៖ ម្រឿងនិទានៈ អ្នកបម្រមើ្្ួលបានអាហារូបការណ៍ ៏
ភាញ ក់ម្ផ្អើលោន ក់   

ោន ក់មួយកាល 

ឯកស្វរម្មម្រៀន៥៖ ករណើ សិកាៈ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម ោន ក់មួយកាល 
សកមមភាព ើ្២៖ ដលបងកាត្ៈ រចនសមព័នធ (អ្ងគការម្លខ) របស់
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

កាត្មួយឈុត្ 

សកមមភាព ើ្៧៖វគគម្របើផ្ទ ងំផ្េពាផ្ាយៈ ប្បគហ ញរបកបម្ដ្ឋយអាជ្ើព រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ ម្មម ន ព៌ណ 
រគា ន់សរោប់ផ្ទ ងំប៉ោូសទ័រលអ
ជាងម្គ 

សកមមភាព ើ្៨៖ ដលបងកាត្ៈ រកមសើល្ម៌ការគរ កាត្/បណណរូបភាពមួយឈុត្ 
សកមមភាព ើ្៩៖ ការនិទានម្រឿងៈ អ្នកបម្រមើ្្ួលបានអាហារូបការណ៍
 ៏ភាញ ក់ម្ផ្អើលោន ក់   

ម្រឿងម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅមគគុ
ម្ ទ្សក៍ រគូបម្គគ ល 

សកមមភាព ើ្១០៖ ករណើ សិកាៈ អ្នកបម្រមើម្សវាកមមម្ស្វម េះរត្ង់/ អ្នក
បម្រមើម្សវាកមមមិនម្ស្វម េះរត្ង់ 

ម្រឿងម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅមគគុ
ម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល 

សកមមភាព ើ្១១៖ ្សេនវ ើម្ អូ្ឃ្ែើប  វ ើម្ អូ្គែើបៈ កូកាកូឡា កាត ម 
សត្ាដេនឃ្ាើន រសម្ោច  
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ការម្រៀបចំ៖ 

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល ់ សោា រដ លអាចម្របើបាន នងិដ្ឋក់ចំតាមកដនែង
លំដ្ឋបល់ំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាព ។ល។ 
3. រត្ូវរបាក ថាអ្នកោនត្ណំភាជ ប់សរោបចុ់ចម្លើវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបរបស់អ្នកមុនម្ពលបណតុ េះបណ្តត ល នងិម្្ាើ  ម្ត្

សតិ៍ស្វកលបងម្ ើមបើឱ្យ ឹងថាវ ើម្ ឃ្ែើបទាងំម្នេះអាច ំម្ណើ រការបាន។  
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ការដណនវំគគបណតុ េះបណ្តត ល និង្ិ ាភាព្ូម្ៅ  
ោតិ្កា ស្វែ យ  ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្ ា្ើោវរកិចច
និងការស្វា គមន៏ 

១ -២ ៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាស្វែ យ១វាបញ្ជច ងំម្ ើងម្ៅម្ពលចាប់ម្ផ្តើមបណតុ េះបណ្តត លខណៈសិកាា
កាមកំពុងមក ល់។  
ម្សចកតើដណន ំ
បំម្ពញម្ ម្ េះកនុងបញ្ជ ើចុេះវត្តោន 

បញ្ជ ើវត្តោន 

្ិ ាភាព្ូម្ៅនន
វគគបណតុ េះ        
បណ្តត ល  

៣ -៧ ៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ២ និងពនយល់ ល់សិកាា កាមថាវគគបណតុ េះបណ្តត លម្នេះបានោរំ្មូល
និ្ិម្ដ្ឋយ Swisscontact រពមជាមួយធាតុ្ចូលពើ ATP កមពុជា។  

 ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ៣និងផ្តល់ការអ្្ិបាយ្ិ ាភាព្ូម្ៅននវគគបណតុ េះបណ្តត ល 
ទាងំមូល ។  

ពនយល់ថាសិកាា កាមនឹងចូលរមួបណតុ េះបណ្តត លមួយនងៃមួយជំ្ពូក ម្ហើយពួកម្យើងនឹងម្រៀន
២ម្មម្រៀន។ 
កនុងអំ្ ុងម្ពលបណតុ េះបណ្តត លសិកាា កាមរតូ្វដត្បញ្ច ប់ម្សៀវម្ៅកិចចការ។  
របគល់ឯកស្វរ និងម្សៀវម្ៅកិចចការជូ្នសិកាា កាម និងបគហ ញពួកោត់្ពើរម្បៀបម្ ា្ើការ។  
ពនយល់ថាកិចចការម្នេះគឺជាដផ្នកមួយ ៏សំខាន់ននការសិកា និងពនយល់ថាសិកាា កាមរតូ្វដត្
បំម្ពញរាល់សកមមភាពទាងំអ្ស់ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅននជំ្ពូកម្មម្រៀននើមួយៗ។ 
សិកាា កាមរតូ្វយកម្សៀវម្ៅកិចចការមកថាន ក់ម្រៀនរាល់ម្មម្រៀនទាងំអ្ស់ម្ដ្ឋយស្វរមុនម្ពល 
សិកាម្មម្រៀននើមួយៗសិកាា កាម្្ួលបានព័ត៌្ោនរត្ ប់ពើសកមមភាពរបស់ថាន ក់។  
ការបគហ ញស្វែ យ៧ និងរបាប់ថា “ម្នេះជាកដនែងដ លម្យើងចាប់ម្ផ្តើមម្មម្រៀន ើ្១”។  

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 
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របធានប្្ើ១៖ ការគររបស់ខញុ ំជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមមមហូបអាហារនិង ម្េសជ្ជៈ  

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលម្វលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

សំណួរបំផុ្ស 
ាក់ព័នធនឹងម្ម
ម្រៀន ើ្១ 

៧ -៨ ៥ន ើ្ 

ការបគហ ញម្ដ្ឋយដ្ឋក់ស្វែ យម្មម្រៀនម្ៅខាងម្លើ  
ពនយល់ម្ៅកាន់សិកាា កាមថាម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនអ្នកអំ្ពើជំ្នញម្ ា្ើប្បគហ ញខែួនឯង 
និងបគហ ញឥរយិាបងវជិាជ ជ្ើវៈម្ៅកដនែងការគរ។ ពួកម្គនឹងម្រៀនពើត្រមូវការមូលដ្ឋា នននអ្ាើ
ដ លជាមម្្ោបាយម្ ើមបើកាែ យជាបុគគលិក ៏លអកនុងឧសាហកមមប ិសណ្តា រកិចច។  

 

ោតិ្កាននការ   
បណតុ េះបណ្តត ល 

៩ ១០ ន ើ្ បគហ ញស្វែ យដ លជាបញ្ជ ើរបធានប្ដ លនឹងរតូ្វបម្រងៀនម្ៅកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។  

រចនសមព័នធ (អ្ងគ
ការម្លខ)កនុង 
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 

១០ -១២ ១៥ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្១៖ដលបងកាត្/បណណរូបភាព៖ រចនសមព័នធ (អ្ងគការម្លខ)កនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន 

1. សួរសំណួរម្ៅម្លើការបគហ ញ៖  
o ម្ត្ើបុគគលិកោនតំ្ដណងអ្ាើខែេះកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន? 

2. ដចកកាត្/បណណរូបភាពឱ្យសិកាា កាមនិងម្សនើឲ្យពួកោត់្ម្រៀបចំកាត្ទាងំម្នេះជា
រចនសមពន័ធម្ៅម្លើឥ ាឬម្ៅម្លើតុ្/នផ្ទរាបម្សមើមួយ 

3. ឱ្យពួកោត់្ម្ ា្ើម្ដ្ឋយខែួនឯង 
4. ម្ពលពួកោត់្ម្ ា្ើម្ហើយភាែ ម ម្ៅពិនិត្យវាជាមួយពួកោត់្ថាវារតឹ្មរតូ្វដ រឬម្្? 
5. យកម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ និងអ្នុវត្តន៍មកជាអំ្ណេះអំ្ណ្តងសរោប់ចម្មែើយ។ 

 
 
 

សកមមភាព១៖ កាត្/    
បណណរូបភាព 
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្ំនលួខុសរត្វូ
របស់អ្នកបម្រមើ
ម្សវាកមម 

១៣ -១៥ ១៥ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្២៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ អំ្ពើ្ំនលួខុសរត្វូរបស់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម 
1. បគហ ញស្វែ យ និងសួរសំណួរសិកាា កាម៖ 

o ម្ត្ើអ្នកបម្រមើម្សវាកមមោន្ំនួលខុសរតូ្វអ្ាើខែេះ? 
2. សរម្សរាកយ(អ្នកបម្រមើម្សវាកមម)ម្ៅចំកណ្តត លននរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ/កាត រម្ខៀន និង
គូសរងាង់ជំុ្វញិាកយ។ 

3. គូសបនទ ត់្ម្ចញពើាកយម្នេះ ម្ហើយបនទ ប់មកសរម្សរចម្មែើយរបស់សិកាា កាមជំុ្វញិ
ាកយទាងំម្នេះ។ 

4. ជួ្យសិកាា កាមម្ ើមបើកំណត់្អំ្ពើ្្ួលខុសរតូ្វម្ផ្េងៗរបស់អ្នកបម្រមើ។ សរម្សរ
ចម្មែើយកនុងរបអ្ប់រាង ូចពពុេះ្ឹកជំុ្វញិរបអ្ប់ម្ ា្ើជារាង ូចពពុេះ្ឹកដ លោន
ាកយ “អ្នកបម្រមើម្សវាកមម”។  

5. ពោយាមឱ្យសិកាា កាមម្ ា្ើការគិត្ និង ឹកនមំ្គដត្ម្ៅម្ពលចាបំាច់។  
ការបំផុ្សដផ្ន ើ្គំនិត្គួរដត្អ្នុវត្តតាមវ ិ្ ើខាងម្រកាមយល់ ឹងអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប សោអ ត្ 
និងម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ស្វា គមន៏ម្េញៀវ បគហ ញបញ្ជ ើមុខមហូប និង្្ួលការ  កម៉ោមង់ 
បម្រមើការកមម៉ោង់ ស្វរចាន និងសោអ ត្តុ្ រគប់រគងលុយកាក់។ 

ម្រកាយម្ពលគូរដផ្ន ើ្គំនិត្រចួ បគហ ញស្វែ យ១២ ម្ហើយម្ ា្ើការពិភាគាោន ថាម្ត្ើការគិត្
របស់ម្គរតូ្វោន នឹងស្វែ យដ លបគហ ញដ រម្្។ 
សំម្ៅឯកស្វរ១៖ របគល់ឯកស្វរ ើ្១ម្ៅសិកាា កាម និងពនយល់ថាឯកស្វរម្នេះអាចម្របើ
កនុងកដនែងការគរម្ ើមបើជួ្យឱ្យអ្នកបម្រមើម្សវាកមម ឹងពើអ្ាើដ លជាការរពឹំង្ុកម្ៅកដនែង
ការគរ។  អានឲ្យបានម្លឿននូវចំណុចសំខាន់ៗកនុងដផ្នកពិពណ៌នការគរ។ 

សំម្ៅឯកស្វរ ើ្១៖ 
ការពិពណ៌នការគរ 
របស់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម  

 



 

15  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

បុគគលិកលកាណេះ
ននអាជ្ើពរបស់ខញុ ំ 

១៦ -១៧ ២០ ន ើ្ 

សម្ងាបពើបុគគលិកលកាណៈសំខាន់បំផុ្ត្ដ លបានបគហ ញម្ៅម្លើការបគហ ញស្វែ យម្នេះ៖  
សួរពួកោត់្របសិនម្បើពួកោត់្អាចគិត្ម្ឃ្ើញបុគគលិកលកាណៈណ្តមួយម្ផ្េងម្្ៀត្។  
សកមមភាពើ ើ្៣៖ ពិភាកាអំ្ពើបុគគលិកលកាណៈរបស់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម 

1. ម្ត្ើបុគគលិកលកាណៈអ្ាើខែេះដ លអ្នករតូ្វការចាបំាច់ម្ ើមបើកាែ យជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម
 ៏លអ? 

2. ម្ត្ើអ្នកអាចរសួរាយរាក់ទាក់ និងសុភាពរាបស្វរម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត? 
3. ម្ត្ើព័ត៌្ោនរបម្េ្ណ្តដ លអ្នកបម្រមើ ៏លអោន ក់អាចផ្តល់ឱ្យម្េញៀវបាន?  

ផ្ទ ងំរកដ្ឋស ហាតឺ្ 
 

គុណសមបត្តិ
របស់អ្នកបម្រមើ
ម្សវាកមម ៏លអ 

១៨ ៥ ន ើ្ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពនយល់អ្ាើជាគុណសមបត្តិ (បុគគលិកលកាណៈ) ដ លម្ ា្ើឱ្យកាែ យជាអ្នក
បម្រមើ ៏លអ។ សិកាា កាមរតូ្វដត្ម្រៀននូវបុគគលិកលកាណៈទាងំម្នេះរបសិនម្បើពួកម្គចង់បាន
លអកនុងការគររបស់ពួកម្គ។  

 

រកមសើល្ម៌ ១៩ -២០  

ពនយល់ ល់ពួកម្គ អ្ាើជារកមសើល្ម៌៖ វាគឺជាកបួនចាប់ពើឥរយិាបងកនុងការរបរពឹត្តម្ៅ
កដនែងការគរ។ 
សកមមភាពើ ើ្៤៖ បម្ងកើត្រកមសើល្ម៌ 
ម្ ា្ើការជារកុម រកុមនើមួយៗរតូ្វបម្ងកើត្រកមសើល្ម៌ឱ្យសមរមយសរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬសណ្តា ោរម្ភាជ្នើយដ្ឋា នកនុងរសុក។ 

សំម្ៅឯកស្វរ ើ្២៖ 
គំរូននរកមសើល្ម៌ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ពិភាកាអំ្ពើមូលម្ហតុ្និងអ្ត្ថរបម្យាជ្ន៏ននការោនចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងផ្លិត្ផ្លលអ
របស់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម។ 
សូមចំណ្តថំាស្វែ យ ើ្២១ ជាស្វែ យបគហ ញពើ្ិ ាភាព្ូម្ៅ និង៣ចំណុចនើដ លបាន
ម្លើកម្ ើងគឺរតូ្វបានពនយល់ឱ្យកាន់ដត្លមអិត្ដងមម្្ៀត្ម្ៅកនុងស្វែ យ២២ ល់២៤។  

1. បម្ងកើនការលក់ម្ដ្ឋយលួងម្លាមម្េញៀវឱ្យ្ិញដងម  
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ចំម្ណេះ ឹង
ផ្លិត្ផ្ល 
 

 
 
 
២១ -២៤ 

 
 
 

៥ ន ើ្ 

2. ម្ ា្ើឲ្យ្ំនក់្ំនងអ្តិ្ងិជ្នរបម្សើរម្ ើង ម្ដ្ឋយបំម្ពញតាមត្រមូវការ និងម្ ា្ើឲ្យ
ម្េញៀវសបាយចិត្ត។ 

3. ផ្តល់អ្ត្ថរបម្យាជ្ន៏ឱ្យបុគគលិក៖ បម្ងកើនការម្ពញចិត្តការគរ និងរបាក់្ឹកដត្  
 
សកមមភាពើ ើ្៥៖ បំផុ្សគំនិត្អំ្ពើចំម្ណេះ ឹងផ្លិត្ផ្ល 

1. ម្ ា្ើការបគហ ញស្វែ យនិងសួរសិកាា កាមថា ម្ត្ើចំម្ណេះ ឹងអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់
លក់អាហារ ូចដ លបានបគហ ញកនុងរូបភាព។ 

2. ចម្មែើយគួរដត្រមួបញ្ចូ ល ូចខាងម្រកាម៖ 
• ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន របវត្តិននម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និងលកាណៈពិម្សសរបស់វា 
• អាហារនិងម្េសជ្ជៈ៖ មុខមហូបកនុងបញ្ជ ើមុខមហូប រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ រស្វម្បៀរ និង
រស្វោនជាតិ្អាល់កុលខាែ ងំ 

• លកាណៈពិម្សស៖ ត្នមែ ្ំហ ំោ៉ោ កយើម្ហា របម្េ្ ម្រគឿងផ្េ ំ វ ិ្ ើចមអិន រសជាតិ្ 
ភាពហរិ។ល។ 

3. ម្ៅចុងបញ្ច ប់សួរថាម្ហតុ្អ្ាើបានជាវាោនស្វរៈសំខាន់សរោប់បុគគលិកបម្រមើម្សវា
កមមដ លោនចំម្ណេះ ឹងពើផ្លិត្ផ្ល។  

ម្ ា្ើ ូចម្មតចម្ ើមបើ
បម្ងកើនចំម្ណេះ ឹង
ពើផ្លិត្ផ្ល 

២៦ -
២៧ 

៥ ន ើ្ 
ពិភាកាពើមម្្ោបាយកនុងបម្ងកើត្ចំម្ណេះ ឹងផ្លិត្ផ្លរមួោន ការអាន ការចូលរមួតាងំ
ពិពណ៌ាណិជ្ជកមម ។ ល។  

 



 

17  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

របធានប្ ើ្២៖ ការបគហ ញរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ភាពជាអាជ្ើព ២៩ -៣១ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាជាមួយសិកាា កាមអំ្ពើភាពជាអាជ្ើពម្ដ្ឋយការពនយល់ពើ

ចំណុចម្ផ្េងៗម្ៅម្លើ្ំព័រម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល។  
 

អ្នម័យផ្ទ ល់
ខែួន 

៣២ -៣៤ ១០ន ើ្ បគហ ញស្វែ យនើមួយៗនិងម្ផ្ត ត្សំខាន់ម្លើ៖ 
• ចាប់្ូម្ៅ 
• សក់ នផ្ទមុខ 
• ន  និងរកចកន  
• ម្រគឿងអ្លគក រ 

 

ការតុ្បដត្ងខែួន 
(រូបរាងខាង
ម្រៅ) 

៣៥-៣៧ ១០ ន ើ្ 

ពនយល់អំ្ពើចំណុចម្ៅម្លើស្វែ យបនទ ប់មកឱ្យឯកស្វរម្ៅពួកោត់្។  
ម្ ា្ើម្ៅតាមបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈខាងម្រៅជាមួយសិកាា កាម  
ពនយល់ខែឹមស្វរសំខាន់ៗរាល់សំណួម្ៅកនុងបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យបុគគលិកលកាណៈផ្ទ ល់   
ខែួន។  
ឱ្យោត់្បំម្ពញ្រមង់មុនម្ពលចាប់ម្ផ្តើមការគរ។ ពនយល់ថាម្បើពួកោត់្បំម្ពញ 
“បា្/ចាស” កាន់ដត្ម្រចើន ម្នេះបុគគលិកលកាណៈននអាជ្ើពរបស់ពួកោត់្កាន់ដត្
របម្សើរម្ ើង។  

សំម្ៅឯកស្វរ ើ្៣ 
បញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈ
សមបត្តិខាងម្រៅ 
 

រកមសើល្ម៌កនុង
ការម្សែៀកាក់  
 

៣៨ -៤០ ១០ ន ើ្ 

ពនយល់ម្ដ្ឋយម្របើរបាសស់្វែ យម្នេះថាវាោនស្វរៈសំខាន់ណ្តស់ដ លម្មើលម្ៅរតូ្វឱ្យ
ស្វអ ត្និងោនរម្បៀបម្រៀបរយម្ៅម្ពលអ្នកម្ៅបម្រមើម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ។ 
ពនយល់ពើម្ោលការណ៍ដណនសំរោប់ការម្សែៀកាក់ឯកសណ្តា ន ឬម្សែៀកាក់សំ
ម្លៀកបំាក់ផ្ទ ល់ខែួនម្ៅកដនែងការគរ។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាពើ ើ្៦៖ បម្ងកើត្រកមសើល្ម៌ននការម្សែៀកាក់ 

1) ដចកសិកាា កាមជារកុម 
2) រកុមនើមួយៗរតូ្វម្ ា្ើការរមួោន ម្ ើមបើបម្ងកើត្រកមសើល្ម៌ននការម្សែៀកាក់
សរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមមកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

3) រកុមនើមួយៗរតូ្វដត្បគហ ញរកមសើល្ម៌របស់ខែួនម្ៅកាន់សិកាា កាមម្ៅកនុង
ថាន ក់ 

4) សរមបសរមួលការពិភាកាអំ្ពើអ្ាើដ លជារកមសើល្ម៌ននការម្សែៀកាក់ និង
ម្ ា្ើការកំណត់្បគហ ញរបសិនោនអ្ាើមួយដ លមិនបានម្លើកមកនិយាយ។ 

សកមមភាព 
 ៤០ ៣០ន្ើ 

សកមមភាពើ្ ើ៧៖ វគគបិ្ផ្ទ ងំប៉ោូសទ័រ៖ ការបគហ ញរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ 
1. ដបងដចកជារកុមដ លោនសោជ្ិក៣នក ់ ម្សនើឲ្យសិកាា កាមគូសម្លើរកដ្ឋសជារូប

ភាពននម្ោលការណ៍បគហ ញរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ ។ 
2. រកុមនើមួយៗរត្ូវបគហ ញផ្ទ ងំរូបភាពម្ៅសិកាា កាមទាងំអ្ស់ម្ៅកនុងថាន ក ់ 
3. ម្សនើឲ្យសោជ្ិករកមុផ្តលព់័ត្ោ៌នរត្ ប ់
4. ផ្តល់ពត័្ោ៌នរត្ ប់ម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋសរូបភាពនងិការបគហ ញ៖ ម្ត្ើផ្ទ ងំរកដ្ឋសរបស់

ពួកោត្់រគប ណត ប់រគប់យា៉ោ ងឬម្្? និងម្ៅសល់អ្ាើខែេះម្្ៀត្? ម្ត្ើរគប់យា៉ោ ងរត្ូវ
បានបករស្វយរត្ឹមរត្ូវដ រឬម្ៅ? 

5. ឱ្យរកុមនើមូយៗម្្ាើការម្បាេះម្នន ត្ផ្ទ ងំរូបភាពមយួណ្តដ លោនរបសិ្ធភាព ោន
ពណ៌ ទាក់្ងនឹងការអ្ប់រ ំ និងគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ជាងម្គបំផុ្ត្ នងិផ្តល់រគា ន់ឱ្យ
រកុមម្នេះជាសកររោបម់ួយកញ្ចប់។  

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ ប ិចពណ៌ 
ម្មម ន ពណ៍ និងរគា ន់អ្នក
ដ លោនរបូភាពលអជាង
ម្គ 
 



 

19  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

របធានប្ ើ្៣៖ រកមសើល្ម៌ការគរ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អ្ាើជារកមសើល
្ម៌? 

៤២ -៤៣ ១០ ន្ើ ម្្ាើប្បគហ ញនិងពនយលព់ើភាពខុសោន រវាងរកមសើល្ម៌ការគរ និងរកមសើល្ម៌អាជ្ើវកមម។ រត្ូវ
ពនយល់ឲ្យបានចាស់ម្ ើមបើរបាក ថាពកួម្គយល់ពើភាពខុសោន ម្នេះ។ 

 



 

20  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
រកមសើល្ម៌
ការគរ 

៤៤ -៤៨ ១៥ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្៨៖ ដលបងកាត្/បណណរូបភាព៖ រកមសើល្ម៌ការគរ 

1) ផ្តល់កាត្/បណណរូបភាពជូ្នសិកាា កាមម្ផ្េងៗោន ចំនួន១៥កាត្/បណណ  
2) ដបងដចករជុ្ងមួយននបនទប់ “សំរាប់រកមសើល្ម៌ការគរលអ” និងរជុ្ងមួយម្្ៀត្
សរោប់ “រកមសើល្ម៌ការគរមិនលអ”។  

3) សិកាា កាមជាមួយកាត្/បណណរតូ្វម្ៅឈរម្ៅរជុ្ងដ លពួកោត់្គិត្ថាកាត្របស់ោត់្
រតូ្វជាមួយរជុ្ងម្នេះ។ 

4) ម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមទាងំអ្ស់ឈរម្ៅរជុ្ងមួយកនុងចំម្ណ្តមរជុ្ងទាំងំពើរម្ហើយ 
សួរសិកាា កាមដ លម្ៅសលម់្ ើមបើវាយត្នមែថាពួកោត់្សថិត្ម្ៅរត្ង់ ើ្តាងំដ លរតឹ្ម
រតូ្វដ រឬម្្។ពិភាកាធាតុ្នើមួយៗម្ៅម្លើកាត្/បណណរូបភាពដ លដចកឱ្យ។ 

រកមសើល្ម៌ការគរលអ រកមសើល្ម៌ការគរមនិលអ 
• មក លន់ិងចាកម្ចញទាន់ម្ពល • មក លយ់តឺ្ និងម្ចញមុនម្ោ៉ោ ង 
• ោនឥរយិាបងម្ោរពម្ៅហាា យនយ • និយាយម្ ើមម្គ 
• ម្្ាើការរគប់ម្ោ៉ោ ង • មិនរវល់ជាមួយម្េញៀវ 
• រមួចំដណកការគរកនុងរកុម • ្ូរសពទនយិាយម្រឿងផ្ទ ល់ខែួន 
• រកាភាពឯកជ្នរបស់ម្េញៀវ • និយាយមិនលអពើអាជ្ើវកមមរបស់អ្នក 
• ោនឥរយិាបងសមរមយ  • មិនម្ោរពម្ៅហាា យនយ 
• ម្ស្វម េះរត្ងច់ំម្ាេះរកុមហ ុន  

 

សកមមភាព៨៖ កាត្
រូបភាព 



 

21  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាពរកម
សើល្ម៌ការគរ 

៤៨ ១០ ន្ើ សកមមភាពើ្ ើ៩៖ ការនទិានម្រឿង៖ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម្្ួលបាន អាហាររូបករណ៍ ៏ភាញ ក់ម្ផ្អើលមួយ 
អានម្រឿងអ្នកបម្រមើ និងពភិាកាអ្ំពើអ្ាើដ លជាបុគគលកិលកាណៈពិម្សសដ លោត្ប់គហ ញនិងរម្បៀប
ដ លោត្់្ ្ួលបានរគា ន់ម្ដ្ឋយស្វរបុគគលិកលកាណៈទាងំម្នេះ។ 
ពិភាកា និងពនយលឲ់្យបានចាស់ពើភាពខុសោន រវាងរកមសើល្ម៌ការគរនិងរកមសើល្ម៌អាជ្ើវក
មម។ 

សំម្ៅឯកស្វរ្ើ៤ 
ម្រឿង៖ អ្នកបម្រមើម្សវា
កមម្្លួបានអាហារ
រូបករណ៍ ៏ភាញ ក់ម្ផ្អើល
(្ំពរប័នទ បក់នុង
ម្សៀវម្ៅដណនរំគូ
បម្គគ ល) 

រកមសើល្ម៌អាជ្ើវ
កមម និងភាពម្ស្វម េះ
រត្ង់ 

៤៩ -៥២ ១៥ ន្ើ ពនយល់អ្ពំើរកមសើល្ម៌ម្ដ្ឋយរមួបញ្ចូល ភាពម្ស្វម េះរត្ង់ និងដ លម្យើងរត្ូវដត្ម្ស្វម េះរត្ងក់នុង
សកមមភាពរបស់ម្យើងម្ៅកដនែងម្្ាើការ។ 
ផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយចនំួនដ លទាក់្ងនឹងការគររបសអ់្នកបម្រមើម្សវាកមម  ូចជាផ្តលលុ់យអាបឱ់្យ
បានរត្ឹមរត្ូវ និងមនិគិត្នងែនូវអ្ាើដ លមនិបានកុមម៉ោងជ់ាម្ ើម។ 
ពិភាកាពើរកមសើល្ម៌អាជ្ើវកមម និងម្ោលការណ៍ កម្ចញពើការបគហ ញស្វែ យសរោប់ម្្ាើប្បគហ
ញ។ 
សកមមភាពើ្ ើ១០៖ ករណើ សិកា៖ អ្នកបម្រមើម្សវាកមមម្ស្វម េះរត្ង់ និងមិនម្ស្វម េះរត្ង់ 
រគូបម្គគ លឱ្យសិកាា កាមអានម្រឿងជារកុមនងិឲ្យពកួោត្់ម្្ែើយនិងពិភាកាសណួំរ ូចខាងម្រកាម៖ 

1) ម្ត្ើម្រឿងម្នេះនិយាយអ្ំពើអ្ាើ? 
2) ម្ត្ើបញ្ជហ រកមសើល្ម៌ នងិអ្សើល្ម៌អ្ាើខែេះដ លម្រឿងបានរបាប់ម្យើង? 
3) របសិនជាអ្នកសថតិ្កនុងស្វថ នភាពម្នេះម្ត្ើអ្នកនងឹម្្ាើ ូចម្មតច? 

សំម្ៅឯកស្វរ្ើ៥ 
ករណើ សិកា៖ អ្នក
បម្រមើម្សវាកមម  



 

22  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

សកមមភាព្ើ៩៖ ករណើ សកិាអ្ំពើ អ្នកបម្រមើម្សវាកមម្្ួលបានអាហាររូបករណ៍ 

ការនិទានម្រឿងៈ អ្នកបម្រមើបាន្្ួលអាហាររូបករណ៍ ៏ ៏ភាញ ក់ម្ផ្អើល 
 ្ើរកុងេនំម្ពញរបម្្សកមពុជា ម្ៅឯម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមួយម្ៅ្ើរកុងេនំម្ពញោនបុគគលិកវយ័ម្កមងោន ក់ដ ល
ឧសាហ៍ពោយាម រស់ម្ៅ្ើពងឹខែួនឯង នងិដ លកំពុងម្្ាើការជារចើនមុខ ម្ហើយបាន្្ួលអាហាររូបករណ៍ ៏គួរ
ឲ្យភាញ ក់ម្ផ្អើលមួយ។ 
ជាម្រៀងរាល់នន  ំ ម្ៅម្ពលបុណយចូលនន ដំត្ងដត្ោនការបរចិាច កសមបុរស្ម។៌ សរោប់នន មំ្នេះគឺបានផ្តល់ឱ្យ
បុគគលិកដ លសកតិសមនឹង្លួបាន។ 
 សុខ វសិ្វល អាយុ១៩នន  ំ រស់ម្ៅ្ើពងឹខែួនឯង ម្រាេះថាោត្់រត្ូវបង់នងែជ្ួលផ្ទេះ ចាកស់្វងំម៉ោូតូ្ និងនងែ
ឈនួលស្វលា។ ោត្់ម្្ាើការពើរកដនែងម្ ើមបើរករបាក់បង់ការចណំ្តយទាងំម្នេះ ម្ដ្ឋយោនការគរមួយជាអ្នកបម្រមើ
ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ននិងបារ ម្ ម្ េះថា រុ។ំ 
វសិ្វលនិយាយថា "ជាការពតិ្ណ្តស ់ ខញុ ំបានចាប់ម្ផ្តើមខំម្្ាើការចាប់តាងំពើ៣នន មុំនមកម្ម៉ោែេះ ម្ដ្ឋយស្វរដត្យូរ
ណ្តស់មកម្ហើយឪពុកខញុបំានចាកម្ចញពើផ្ទេះ ម្ហើយខញុ ំរត្ូវរា៉ោប់រងសពារគប់ដបបយា៉ោ ងម្ដ្ឋយខែួនខញុ ំផ្ទ ល់"។ 
 វសិ្វលបានដ្ឋក់ម្ោលម្ៅម្្ាើការម្ៅកនុងឧសាហកមមម្នេះ ោត្់ដត្ងដត្គិត្វជិ្ជោនម្ទាេះបើជាម្ៅកនុងកាលៈ
ម្្សៈតានត្ឹងយា៉ោ ងណ្តក៏ម្ដ្ឋយ។ 
"ម្ៅម្ពលខញុ ំចាប់ម្ផ្តើមការគរម្ៅ្ើម្នេះ ខញុ ំរោន់ដត្ជាម្កមងតាមរងយនតរកងុ ជាម្រៀងរាល់នងៃខញុពំោយាមអ្ស់ពើសមត្ថ
ភាព ម្្ាើឱ្យរបម្សើរ និងម្លឿន ម្ ើមបើឱ្យខញុ ំអាច្នម្ៅកានក់ដនែងមួយម្្ៀត្។ ម្ហើយកនុងនមជាបុគគលិកបម្រមើម្ស
វាកមម ខញុ ំចង់ម្្ាើជាបុគគលកិបម្រមើមួយ ល៏អ នងិបនតម្ៅមុខម្្ៀត្" ម្រៀបរាប់ម្ដ្ឋយ  
វសិ្វល។ ការខំរបងឹដរបងរបស់ោត្់មនិកនែងម្ៅម្ដ្ឋយឥត្របម្យាជ្ន៍ម្នេះម្្។ 
 "វសិ្វលមិនដ លម្សនើឲ្យម្គជ្យួោត្់ម្នេះម្្ ោត្ជ់ាមនុសេដបបម្នេះ ម្ហើយោត្់ក៏មនិដ លសុំមតងណ្ត
ម្នេះដ រ ម្ដ្ឋយម្ហតុ្ម្នេះ វាពតិ្ជាម្្ាើឱ្យោត្់ភាញ ក់ម្ផ្អើល" ម្រៀបរាប់ម្ដ្ឋយ ម្លាកដញ៉ោម សុជា។ 
 សុជា ជាម្េញៀវរបចាមំ្ៅ រុ ំ វាជា្ើកដនែងដ លមនុសេរគប់ោន ស្វគ ល់ោន ម្ៅវញិម្ៅមក ម្ហើយោត្់បាន
សម្រមចចតិ្តម្ៅ្ំនក់្ំនងជាមួយោច ស់ហាង ម្ដ្ឋយផ្តលជ់ាគំនិត្ដ លអាចនឹងផ្ែ ស់បតូរជ្ើវតិ្របស់វសិ្វលយា៉ោ ង
ខាែ ងំ។ 
 "ម្យើងសម្រមចចតិ្តផ្តលអ់ាហាររូបករណ៍ ល់វសិ្វលដ លជាបុគគលសកតិសមនឹង្្លួបានវា ពើម្រាេះោត្់
ម្្ាើការពើបើកដនែង ម្ហើយមិនដ លម្សនើឲ្យនរណ្តោន កជ់្ួយពើ្ ើណ្តទាល់ដត្ម្ស្វេះ" ម្រៀបរាប់ម្ដ្ឋយវុ្ធើជាោច ស់ហាង។ 
 វសិ្វលមិនបាន ងឹថារកុមការគររបស់ោត្ន់ោំន ជ្ួយោត្់បង់នងែឈនួលស្វលារហូត្ ល់ម្រកាយបុណយ
ចូលនន ដំខមរម្នេះម្្។ 
"ោត្់ពតិ្ជាដ្ឋកខ់ែួនណ្តស់ នងិដរត្កអ្រជាខាែ ងំ ម្ហើយអ្ួលម្ ើមក" ម្រៀបរាប់ម្ដ្ឋយផ្លាែ ។ 
 យប់ម្នេះពួកម្គម្្ាើឱ្យវសិ្វលភាញ ក់ម្ផ្អើលជាខាែ ងំ។ "ម្នេះពតិ្ជាបានបនធូរភាពតានត្ឹងម្រចើនដមនដ្ន វាពិត្ 
 ូចជាចតិ្តរបសខ់ញុ ំ ម្ៅម្ពលខញុ ំកំពុងម្្ាើកិចចការស្វលា ឬកំពុងពោយាមម្្ាើអ្ាើមួយ ខញុ ំរត្ូវការការម្លើក្ឹកចតិ្ត។ 
ម្រៀបរាប់ម្ដ្ឋយវសិ្វល។ ពើម្រាេះដត្ម្រឿងម្នេះម្្ាើឱ្យម្េញៀវបនតបដនថមជ្នំួយដ លបចចុបបននោនរបាក់ចំននួ ១,០០០
 ុលាែ  ម្ហើយកំពុងម្កើនម្ ើងបនតម្្ៀត្។ 
សកមមភាពើ្ ើ១០៖ ករណើ សិកាៈ អ្នកបម្រមើម្ស្វម េះរត្ង់ នងិមនិម្ស្វម េះរត្ង់ 
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“ អ្នកបម្រមើម្ស្វម េះរត្ង់ ” 
TripAdvisor: បានពិនិត្យម្ៅនងៃ្ើ ២ ដខគុមាៈ នន ២ំ០១២ 
 ម្យើងមកម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្នេះម្ ើមបើម្មើលកមមវ ិ្ ើកើឡាបាលទ់ាត្់។ ម្ៅ្ើម្នេះ ម្យើងបានញុអំាហារសរមន់
និងម្េសជ្ជៈ។ ម្ៅម្ពលបង់របាក់ម្យើងម្របើរបាស់កាត្ឥណទាន ម្យើងមិនបានពនិិត្យម្មើលវកិកយប័រត្ឱ្យបានរត្ឹម
រត្ូវម្្។ ម្យើងបានរត្ ប់ម្ៅ្ើម្នេះមតងម្្ៀត្ម្ ើមបើម្មើលការរបកួត្មយួម្្ៀត្ ម្ហើយអ្នកបម្រមើោន ក់ដ លបម្រមើ
ម្យើងពើម្លើកមុន ម្ ម្ េះ ស្វរនិ បានមករបាប់ម្យើងថា ោត្់បានគិត្លុយរច កំាលពើម្លើកមុន។ ោត្់បាន
បដនថមម្េសជ្ជៈ ល់ម្យើង។ ខញុ ំពិត្ជាម្កាត្សរម្សើរចំម្ាេះ្កឹចិត្តម្ស្វម េះរបសោ់ត្ណ់្តស។់ បុគគលកិដ លម្្ាើការ
បម្រមើម្សវាកមមម្ៅេនំម្ពញ ម្្ាើការម្រចើនម្ោ៉ោ ង និងភាគម្រចើនរស់ម្ៅនៃ យពើរកុមរគសួ្វរម្ ើមបើរករបាក់ចញិ្ច ឹមជ្ើវតិ្។ 
ោត្់មិនចាបំាច់ស្វរភាពពើកហុំសរបសោ់ត្់ម្្ ម្ហើយម្ដ្ឋយស្វរដត្ោត្ប់ានស្វរភាព ខញុ ំបានដណនកំដនែងម្នេះ
ជាកដនែងោនសុវត្ថភិាព ោនបរយិាកាសសបាយ  ូចម្នេះរបសិនម្បើអ្នកឈប់ម្ៅ្ើម្នេះ សូមរបាប់ ស្វរនិ ផ្ងថា
ម្យើងសូមជូ្នពរោត្់និងសូមម្កាត្សរម្សើរចំម្ាេះភាពម្ស្វម េះរត្ង់របសោ់ត្។់ 
 
“ អ្នកបម្រមើមិនម្ស្វម េះរត្ង់ “ 

TripAdvisor៖ បានពិនិត្យម្ៅនងៃ្ើ៧ ដខវចិឆកិា នន ២ំ០១១ 
 យប់មួយខញុបំានម្ៅញុអំាហារម្ពលលាៃ ចម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមួយ ខញុ ំគជឺាម្េញៀវដត្ោន កគ់ត្។់ ម្ទាេះបើ ជាោន
បុគគលិក៣ ៤នក់ ប៉ោុដនតោនដត្បុរសម្កមងោន ក់ដ លម្មើលម្ៅកំពុងម្្ាើការ។ ោត្់ម្្ាើជាអ្នកម្រមើម្សវាកមមផ្ង ជាអ្នក
្្ួលម្េញៀវផ្ង ម្ហើយម្ៅម្ពលខញុ ំកំពុងញុ ំោនម្េញៀវ៣នក់ម្្ៀត្មក ល់ ម្ហើយោត្់កប៏ានបាត្់ខែួនរបដហល៤៥
ន្ើម្្ើបមកវញិ្្ួលម្េញៀវ។ 
 ម្ៅម្ពលោត្ម់កគតិ្លុយ ោន១មុខបដនថមម្ៅកនុងបញ្ជ ើគិត្លុយ។ ោត្់បានយកវាម្ចញ ប៉ោុដនត៣ចំនុច
ដ លម្ៅសល់រត្ូវបានគិត្លុយម្លើស២៥ ម្ៅ៣០%ម្លើអ្ាើដ លបានដ្ឋក់ម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប។ ខញុអំាចនងឹអ្ត្ ់  
ឱ្នឱ្យបានប៉ោុដនតបញ្ជ ើមុខមហូបជាបញ្ជ ើមុខមហូបរបចាសំបាត ហ៏។ វាមិនគួរលំបាកកនុងការម្របើរបាស់កមមវ ិ្ ើបញ្ចូ ល្កឹ
របាកម់្ ើមបើម្ផ្ទៀងផ្ទ ត្់ជាមួយមុខមហូបដ លផ្ែ សប់តូររបចាសំបាត ហ៍ម្នេះម្្។ ម្ដ្ឋយម្ស្វម េះរត្ង ់ ត្នមែគឺទាប ប៉ោុដនតម្នេះ
គឺជាសកមមភាពមិនម្ស្វម េះរត្ង ់ ម្ហើយវាហាក់ ូចជា្ូម្ៅម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្នេះ។ អ្នកពិនតិ្យម្មើល 
TripAdvisor ម្ផ្េងម្្ៀត្នយិាយថា ោនម្ភាជ្នើយដ្ឋា នលអៗ  និងោនភាពម្ស្វម េះរត្ង់ម្រចើនណ្តស់ម្ៅេនំម្ពញមិន
ចាបំាច់ខាល់ពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមយួម្នេះម្្។ 

 



 

24  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

របធានប្ ើ្៤៖ ការគរជារកុម 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការគរជារកុម ៥៣ - ៥៥ ១៥ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១១៖ ម្មើលវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបការគរជារកុម 
1. ដណនរំបធានប្ម្ដ្ឋយបគហ ញអំ្ពើវ ើម្ អូ្ខែើ សតើអំ្ពើ កាត ម រសម្ោច ដេនឃ្ាើន 
និងការផ្ាយាណិជ្ជកមមផ្លិត្ផ្លកូកាកូឡា។ 

2. ពិភាកានូវអ្ាើដ លម្យើងអាចម្រៀនពើវ ើម្ អូ្ទាងំម្នេះទាក់្ងនឹងការគររកុម៖ ម្ ា្ើ
ឱ្យរបាក ថាចំណុចខាងម្រកាមទាងំម្នេះបគហ ញអំ្ពើ៖ 

• ម្ោលម្ៅរមួ(កំណត់្អំ្ពើម្ោលម្ៅននវ ើម្ អូ្ខែើនើមួយៗ) 
• ការរបារស័យទាក់្ង(ម្ត្ើពួកម្គ្ំនក់្ំនងោន យា៉ោ ង ូចម្មតច?) 
• អ្នក ឹកន(ំម្ត្ើោនអ្នក ឹកនឬំម្្ ជានរណ្ត?) 
• ដចករដំលករគា ន់(ម្ត្ើអ្ាើជារគា ន់) 
• ោន ក់ៗោនតួ្ន ើ្ម្រៀងៗខែួនម្ ើមបើសដមតង(កំណត់្អំ្ពើតួ្ន ើ្ពើការផ្ាយាណិជ្ជ
កមមកូកាកូឡា) 

• ោនចំណុចម្ផ្េងៗម្្ៀត្ 
បគហ ញស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអំ្ពើលកាណៈពិម្សសនិងធាតុ្នន
ការគរជារកុម។ 

វ ើម្ អូ្ខែើអំ្ពើ កាត ម សត្ាដេន
ឃ្ាើន រសម្ោច និងកូកាកូ

ឡា 

ធាតុ្ននការគរ
ជារកុម ៏ោន
របសិ ធ្ភាព 

៥៦ - ៥៨ 8 ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១២៖ ពិភាកាអំ្ពើលកាណៈសោជិ្ករកុមការគរលអ 

1. ម្យាងតាមវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបដ លអ្នកបានបគហ ញ ល់សិកាា កាមដ លចូលរមួ។ 
2. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមគិត្អំ្ពើសោជិ្រកុម និងកំណត់្អំ្ពើលកាណៈពិម្សសរបស់ពួក

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ ហាតឺ្ 
 



 

25  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្គ។ 

ការ ឹកនរំកុម
ការគរ 

៥៩ ៥ន ើ្ ម្ៅម្ពលពិភាកាបញ្ជហ ម្នេះជាមួយសិកាា កាមចូរគិត្ពិចារណ្តម្លើឧទាហរណ៍ខាងម្រកាម៖ 
• ម្ត្ើជាម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬអាជ្ើវកមមម្រៀបចំកមមវ ិ្ ើមួយណ្តដ លោម នម្មចុងម្ៅ? 
• ម្ត្ើជាម្មចុងម្ៅមួយណ្តដ លោម នកូនកាបិំត្ម្ ើមបើជួ្យម្រៀបចំអាហារ និងអ្នក
បម្រមើម្សវាកមមមហូបអាហាររបស់ពួកម្គ? 

ការគរជារកុមម្ ើរតួ្ន ើ្យា៉ោ ងសំខាន់កនុងអាជ្ើវកមមចំណើ អាហារ។ របសិនជាដផ្នកណ្ត
មួយននដផ្នកទាងំមូលបាត្់បង់ អាជ្ើវកមមរបស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដលងោនមុខគររជា
របតិ្បត្តិការម្ដ្ឋយរលូនមួយម្្ៀត្ម្ហើយ។ អ្នក ឹកនគួំរដត្ជាដផ្នកមួយននរកុមការគរ
ដ លម្ ា្ើឲ្យរបាក ថាបុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមទាងំអ្ស់ ចុងម្ៅ ម្មចុងម្ៅនិងអ្នកម្ ើរតួ្សំ
ខាន់ៗម្្ៀត្គឺម្ៅកនុងកដនែង ូចៗោន ម្ដ្ឋយបគហ ញរម្បៀបការគរដ លចាបំាច់រតូ្វដត្
បំម្ពញឲ្យបានសម្រមច។ 
ពិភាកាលកាណៈននអ្នក ឹកនរំកុមការគរលអ។  

 

សរុបម្មម្រៀន ៦០ ១០ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១៣៖ សណួំររកុម 
1. ដបងដចកសិកាា កាមជា២ ឬ៣រកុមម្ដ្ឋយោនសិកាា កាមខាែ ងំ និង   ម្ខាយម្សមើ
ោន ។ របសិនម្បើរកុមតួ្ចៗសិកាា កាមអាចម្ ើរតួ្ជាគូៗម្ដ្ឋយខែួនឯង។ រកុម
នើមួយៗអាចតូ្ចៗដ លោនសោជិ្ក៣នក់។ 

2. សិកាា កាមោន ក់ៗរតូ្វដត្សួរោន ម្ៅវញិម្ៅមកម្ ើមបើឱ្យរគប់ោន បានចូលរមួ ម្ហើយ
ម្ ើមបើកំុឱ្យអ្នកខាែ ងំរគប ណត ប់ម្ៅកនុងរកុម 

3. ផ្តល់២ពិនទុសរោប់ចម្មែើយរតឹ្មរតូ្វមួយ ម្ហើយរបសិនម្បើមិនរតឹ្មរតូ្វ ឬមិន ឹង

សំណួរ ្ំព័របនទ ប់ 
 

រគា ន់សរោប់រកុមឈនេះ 



 

26  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ពើរកុមដ លសួរ ហុចបនតម្ៅរកុមបនទ ប់ម្ ែ្ើយនឹងផ្តល់១ពិនទុ 

4. ោនរគា ន់តូ្ចមួយសរោប់រកុមដ លឈនេះ ឧទាហរណ៍ សកររោប់ ឬ  ំុសូកូឡា
ម្ ើមបើដចកោន ។ 

សោគ ល់ៈ ម្រៀបចំលបងរបាជាញ ម្នេះរបសិនម្បើអ្នកោនម្ពល  
កិចចការអ្នុវត្ត
កដនែងការគរ 

៦១ ៣ន ើ្ បគហ ញស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញជាមួយកិចចការម្មម្រៀន និងបគហ ត់្បម្រងៀន ល់សិកាា
កាមពើអ្ាើដ លរតូ្វម្ ា្ើម្ៅកដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។ 

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 

 
 



  

27  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

សំម្ៅឯកស្វរ ើ្១៖ ការបរយិាយការគរ 
 
មុខតំ្ដណង អ្នកបម្រមើម្សវាកមមអាហារ និងម្េសជ្ជៈ 
ដផ្នក ដផ្នកអាហារ និងម្េសជ្ជៈ 
រាយការណ៍ជូ្ន របធានចាត់្ការរកុម និងម្មរកុម 
 
ការសម្ងាបការគរ 

ផ្តល់ការម្រៀបចំអាហារនិងម្េសជ្ជៈរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ ក៏ ូចជាម្សវាកមមរបកបម្ដ្ឋយភាពរសួរាយ
រាក់ទាក់ និងោនរបសិ ធ្ភាពម្ៅកាន់ម្េញៀវទាងំអ្ស់មុនម្ពល អំ្ ុងម្ពល និងបនទ ប់ពើការមក ល់របស់
ម្េញៀវ។ បគហ ញចំម្ណេះ ឹងនិងការយល់ ឹងពើរបតិ្បត្តិការអាជ្ើវកមម ូចជាបញ្ជ ើមុខមហូបនិងម្ោ៉ោ ងម្ ា្ើការ។ 
ការ្្លួខុសរត្វូ និងកិចចការ 

• ផ្តល់ម្សវាកមមរបកបម្ដ្ឋយគុណភាព ដផ្អកម្លើសតង់ដ្ឋម្សវាកមម 
• រកាបរសិ្វថ ន និងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នស្វអ ត្សំរាប់ម្េញៀវក៏ ូចជាអ្នករមួការគរ។ 
• ោវរកិចចម្េញៀវម្ពលមក ល់និងចាកម្ចញ 
• អ្ម ំម្ណើ រម្េញៀវម្ៅកាន់តុ្ 
• បគហ ញបញ្ជ ើមុខមហូប 
• ្្ួកយកការកុម៉ោមង់អាហារនិងម្េសជ្ជៈពើម្េញៀវ 
• បម្រមើអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
• រតួ្ត្ពិនិត្យថាម្េញៀវោត់្ម្ពញចិត្តជាមួយអាហាររបស់ោត់្ 
• យកម្ចញរាល់ឧបករណ៍បម្រមើម្សវាកមមពើតុ្ភាែ មៗម្ៅម្ពលដ លម្េញៀវបានបញ្ច ប់ការ្្ួលទាន
អាហាររបស់ពួកោត់្។ 

• ម្រៀបចំវកិកយប័រត្ និងការ្ូទាត់្របស់ម្េញៀវ។ 
• ម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមុនម្ពល អំ្ ុងម្ពល និងបនទ ប់ពើបម្រមើម្សវាកមមអាហារម្ៅតុ្ណ្តមួយ 
• ជំ្នួយរតួ្ត្ពិនិត្យ ការកុមម៉ោង់ ការ្្ួល ការដ្ឋក់និងរកា្ុកសោា រផ្គត់្ផ្គង់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
• ្្ួលខុសរតូ្វសំរាប់ការរបារស័យទាក់្ងជាមួយការអ្នកម្ ា្ើការជាមួយោន កនុងការផ្ែ ស់បតូរបញ្ជ ើមុខ
មហូប អំ្ពើការកមម៉ោង់ របតិ្កមមអាហារ និងត្រមូវការពិម្សសរបស់ម្េញៀវ។ 

ប្បបញ្ាត្តិអំ្ពើសុខភាព និងសុវត្ថិភាព 
• រកាសុវត្ថិភាពនិងបរសិ្វថ នការគរស្វអ ត្ 



  

28  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

• រាយការណ៍ម្ៅម្ពលោនម្េែើងម្្េះ ឬម្រោេះថាន ក់ម្ដ្ឋយនច នយម្ៅកាន់របធានចាត់្ការរកុម 
• រាយការណ៍អំ្ពើម្ហតុ្ការសុវត្ថិភាព និងសនតិសុខណ្តមួយម្ៅកាន់របធានចាត់្ការរកុម 

បុគគលិកលកាណៈននអ្នកបម្រមើម្សវាកមមអាហារ និងម្េសជ្ជៈរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ 
• ោនចំម្ណេះ ឹងលអរបម្សើរអំ្ពើអាហារ និងម្េសជ្ជៈ 
• ោនជំ្នញម្សវាកមមលអរបម្សើរ និងអាកបបកិរយិាលអ 
• ភាពរសួរាយរាក់ទាក់ 
• ជួ្យយកអាស្វរ 
• អាចរគប់រគងភាពតឹ្ងដត្ងកនុងម្ពលដ លម្សវាកមមរវល់ 
• ោនជំ្នញមនុសេ៖ អាចោនសមថភាពម្ ា្ើការម្ដ្ឋយចុេះសរមុងជាមួយមនុសេម្ផ្េងៗោន  
• ោនជំ្នញរបារស័យទាក់្ង 
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ឯកស្វរ ើ្២៖ គំរូរកមសើល្ម៌ 
ចាប់ខាងម្រកាមផ្តល់ឱ្យបុគគលិកទាងំអ្ស់នូវការដសាងយល់ ៏ចាស់មួយនូវអ្ាើដ លរកុមហ ុនបានរពឹំង្ុក
ម្ៅម្លើពួកម្គ។ ចាប់ទាងំម្នេះបម្ងកើត្ជាមូលដ្ឋា នមួយដ លរគប់បញ្ជហ ទាងំអ្ស់អាចរតូ្វបានម្ដ្ឋេះរស្វយ
ម្ដ្ឋយយុត្តិ្ម៌ ឥរយិាបងសមរសប និងោនឥ ធ្ិពលម្លើសតង់ដ្ឋរម្សវាកមមម្ៅកនុងការបម្ងកើត្អាជ្ើវកមម
របស់ពួកម្យើង។  

1. ជាតិ្អាកុល និងម្រគឿងម្ញៀន 
បុគគលិកមិនរតូ្វបានអ្នុញ្ជា ត្ឱ្យោន នយំកមក ឬម្របើរបាស់ជាតិ្អាកុល និងម្រគឿងម្ញៀនម្ៅ
កដនែងម្ ា្ើការរបស់រកុមហ ុន។ 

2. លកាណៈសមបតិ្តផ្ទ ល់ខែួន 
អ្នុវត្តអ្នម័យផ្ទ ល់ខែួន និងអ្នុវត្តតាមរកមសើល្ម៌កនុងការម្សែៀកាក់ឯកសណ្តា នរបស់អ្នក
ឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ។ ឯកសណ្តា នអ្នករតូ្វបានផ្តល់ជូ្ន  ូចម្នេះចូរម្សែៀកាក់វាម្ដ្ឋយម្ោ្ន     
ភាព។ អ្នករតូ្វដត្ម្មើលម្ៅនែ ត្ ស្វអ ត្ និងោនសណ្តត ប់ធាន ប់។ 

3. ការញុ ំ/ផឹ្ក 
មិនរតូ្វ្្ួល ឬផឹ្កម្ៅកដនែងម្ ា្ើការ ម្លើកដលងដត្កដនែងដ លអ្នករតូ្វបានអ្នុញ្ជា ត្។ ការ្ំា
រសករម្ៅស ូក៏ចាត់្្ុកជាការ្្ួលទានដ រ។ 

4. ្ឹកមុខ 
ម្េញៀវរពឹំងចង់បានស្វន មញញឹម។ ការញញឹមអាចយកជ័្យជំ្នេះម្លើបញ្ជហ បនតិចបនតួចជាម្រចើន។  
 ូចម្នេះចូរចងចាពំើ្ឹកមុខញញឹមរសស់រស្វយ មិនដមនគួរឱ្យ្ុញ និងមិនគួរឱ្យចង់ម្មើលម្នេះ
ម្្។ 

5. ជំ្ហរ 
ម្មើលម្ៅឈរឱ្យរត្ង់ ម្មើលម្ៅនែ ត្ និងវជិ្ជោន។ មិនខជិលរចអូ្ស ម្ផ្តកផ្តួល ម្ៅមិនម្សៃៀមម្ៅក
ដនែងម្ ា្ើការ។ វាបគហ ញពើភាពខជិលរបស់អ្នក និងកិតិ្តយសសណ្តា ោរ/ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 

6. ការជ្ក់បារ ើ 
ម្ៅកដនែងម្ ា្ើការមិនអ្នុញ្ជា ត្ឱ្យជ្ក់បារ ើម្ ើយ ម្លើកដលងដត្ ើ្វាលរកឺដនែងដ លម្រៀបចំសរោប់
ជ្ក់បារ ើម្ៅខាងម្រៅ។  

7. ការនិយាយ 
និយាយឱ្យចាស់ៗ និងោនការម្ោរពចំម្ាេះម្េញៀវនិងមិត្តរមួការគរ។ មិនរតូ្វម្របើាកេសំ ើ
ម្សនហា របោង ឬភាស្វរវាយរបហារ ម្ៅម្ពលម្ដ្ឋេះរស្វយបញ្ជហ ជាមួយម្េញៀវ ឬមិត្តរមួការគរ
ម្ ើយ។ 

8. ភាពម្្ៀងទាត់្កនុងការបំម្ពញការគរ 
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អ្នករតូ្វដត្ម្ៅ ល់កដនែងម្ ា្ើការឱ្យទាន់ម្ពលម្វលា ម្ ា្ើការឱ្យបានម្ពញម្លញតាមម្វន បំម្ពញ
រាល់ភារកិចចដ លបានកំណត់្ជូ្នអ្នក។ 

9. ភាពឯកជ្ន និងការសោៃ ត់្ 
 ម្ោរពឯកជ្នភាពរបស់ម្េញៀវ និងរកាព័ត៌្ោនលមអិត្របស់ម្េញៀវជាការសោៃ ត់្។ មិនរតូ្វនិយាយ
ម្ ើម ឬរបាប់ម្រឿងរបស់ម្េញៀវម្ៅអ្នក ន្។ 

 
ឯកស្វរ ើ្៣៖ បញ្ជ ើរត្ួត្ពិនិត្យលកាណៈសមបត្តិផ្ទ ល់ខែួន 
ការម្រៀបចំខែួនរបស់អ្នក ែ្ុេះបញ្ជច ងំពើអ្នក ែ្ុេះបញ្ជច ងំពើមនុសេដ លអ្នកម្ ា្ើការជាមួយ និង ែ្ុេះបញ្ជច ងំពើ

កដនែងដ លអ្នកបំម្ពញការគរ។ វាបម្ញ្ចញឱ្យម្ឃ្ើញនូវរូបភាព្ំនុកចិត្ត និងវជិាជ ជ្ើវៈម្ដ្ឋយម្ោ្កភាព
ម្ដ្ឋយលកាណៈសមបត្តិខាងម្រៅរបស់អ្នក។ មុនម្ពលអ្នកម្រត្ៀមខែួនម្ ើមបើចាប់ម្ផ្តើមបំម្ពញការគរ  
អ្នករតូ្វ ែ្ុេះកញ្ច ក់ម្មើលម្ហើយសួរខែួនឯងថា៖ 
 
  

ល ការបរយិាយអំ្ពើអ្នម័យផ្ទ ល់ខែួន បា្/
ចាស 

ម្្ 

1 ម្ត្ើខញុ ំបានងូត្្ឹកជំ្រេះកាយ មុនម្ពលចាប់ម្ផ្តើមម្ ា្ើការម្ហើយឬម្ៅ?   
2 ម្ត្ើខញុ ំោនកែិនរកអូ្បរសស់ថាែ  និងម្របើរបាស់្ឹកអ្ប់ ឬថាន បំំបាត់្កែិនខែួនបាន

រតឹ្មរតូ្វឬម្្? 
  

3 ម្ត្ើនផ្ទមុខរបស់ខញុ ំស្វអ ត្បាត្ និងបានម្ការពុកចគក រ ពុកោត់្ម្ហើយឬម្ៅ?   
4 ម្ត្ើម្ ម្ញរបស់ខញុ ំបាន ុស និងោនខយល់ ក ម្ងហើមរសស់ថាែ ដ រឬម្្?   
5 ម្ត្ើសក់របស់ខញុ ំបានសិត្ ោនសណ្តត ប់ធាន ប់ និងោនម៉ោូ សទើលស្វអ ត្ដ រឬម្្?   
6 ម្ត្ើន របស់ខញុ ំស្វអ ត្ និងរកចករបស់ខញុ ំបានកាត់្ម្ហើយឬម្ៅ?   
7 ម្ត្ើឯកសណ្តា នរបស់ខញុ ំស្វអ ត្ បានអ្ ុត្ឱ្យោនរម្បៀបម្រៀបរយ និងោនបាត់្

រ្ង់រទាយម្ ើម  ូចជា ដ្ឋច់ម្ វ រដហក  របឡាក់ជាប់ស្វន មដ រឬម្្?  
  

8 ម្ត្ើខញុ ំបានាក់ស្វែ កម្ ម្ េះរតឹ្មរតូ្វនិងដ្ឋក់បានរត្ង់ឬម្្?   
9 ម្ត្ើខញុ ំបានាក់ម្រស្វមម្ជ្ើងស្វអ ត្ដ រឬម្្?   

10 ម្ត្ើដសបកម្ជ្ើងរបស់ខញុ ំលមមរសួលាក់ដ រឬម្្? ស្វអ ត្រតឹ្មរតូ្វដ រឬម្្?   
11 ម្ត្ើខែួនរបាណរបស់ខញុ ំឈររត្ង់ដ រឬម្្?   
12 ម្ត្ើខញុ ំោនស្វន មញញឹមម្ៅម្លើនផ្ទមុខម្ហើយឬម្ៅ?   
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របសិនម្បើអ្នកពិនិត្យម្ៅោនចម្មែើយ “បា្/ចាស”នូវរាល់សំណួរទាងំអ្ស់ សូមអ្បអ្រស្វ្រ! អ្នកបាន
បំម្ពញម្ៅតាមសតង់ដ្ឋរននការម្ ា្ើប ិសណ្តា រកិចចរចួរាល់ម្ហើយ ម្ហើយអ្នកបានម្រត្ៀមខែួនរចួរាល់កនុងការ
បំម្ពញការគររបស់អ្នក។ 
 
របសិនម្បើអ្នកពិនិត្យម្ៅោនចម្មែើយ “ម្្”នូវរាល់សណួំរខែេះ សូមយកចិត្ត្ុកដ្ឋក់ម្លើចំនុចទាងំម្នេះមុន
ម្ពលអ្នកម្ ា្ើការ។ 
 
សកមមភាព ើ្៩៖ សំណួរជារកុម (ឧទាហរណ៍) 
សំណួរ និងចម្មែើយដណន ំ

1. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវចរកិលកាណៈពើរននឥរយិាបងលអរបស់បុគគលិកបម្រមើម្សវាកមម (រសួរាយ
រាក់ទាក់ ម្ចេះជួ្យយកអាស្វរ ម្ចេះម្យាគយល់) 

2. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវចរកិលកាណៈពើរននឥរយិាបងននបុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ 
(តុ្បដត្ងខែួនបានលអ ោនអ្នម័យខែួនរបាណលអ ចំម្ណេះ ឹងពើផ្លិត្ផ្លម្ពញម្លញ) 

3. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវចរកិលកាណៈពើរននបុគគលដ លមិនរបកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ(ជំ្ហរមិនលអ        
តុ្បដត្ងខែួនមិនលអ) 

4. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវម្ហតុ្ផ្លពើរម្ហតុ្អ្ាើបានជាបុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមចាបំាច់រតូ្វោនលកាណៈ
របកបម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ (្្ួលបានការកត់្សោគ ល់ ្្ួលបានការម្ោរព) 

5. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវោលការណ៍្ូម្ៅពើរននឯកសណ្តា ន/សម្មែៀកបំាក់លអៗ ។ (បានម្បាកគក់ 
ស្វថ នភាពលអ) 

6. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវចារកឹលកាណៈពើរននការតុ្បដត្ងខែួនបានលអ (ោនរម្បៀប ស្វអ ត្) 

7. ម្ត្ើអ្នម័យផ្ទ ល់ខែួនគឺជាអ្ាើ? (សោអ ត្រកចក លាងន   ុសម្ ម្ញ ងូត្្ឹកយា៉ោ ងតិ្ចមតងកនុងមួយ
នងៃ) 

8. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវអ្ត្ថរបម្យាជ្ន៍បើននអ្នម័យផ្ទ ល់ខែួនបានលអ (ភាពម្ជ្ឿជាក់ម្លើខែួនឯង  សុខ
ភាពលអ ោនរូបភាពលអ និងសនេលុំយ) 

9. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវវ ិ្ ើពើរ ៏ស្វមញ្ាកនុងការការារម្មម្រាគមិនការរាត្ត្ាត្ (លាងន ឱ្យបានញឹក
ញប ់ខទប់ោត្ម្ៅម្ពលកណ្តត ស់ឬកអក) 

10. កំណត់្រកមសើល្ម៌ការគរម្ដ្ឋយាកយផ្ទ ល់ខែួន (អាកបបកិរយិាការគររបកបម្ដ្ឋយភាព
យុត្តិ្ម៌ និងម្ស្វម េះរត្ង់ជាការម្ ែ្ើយត្បនឹងការចំណ្តយ) 

11. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវបុគគលិកលកាណៈពើរននរកមសើល្ម៌អាជ្ើវកមមប ិសណ្តា រកិចច (គិត្របាក់
រតឹ្មរតូ្វ ម្ោរពភាពឯកជ្នរបស់ម្េញៀវ) 
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12. ផ្តល់ឧទាហរណ៍ពើរននរកមសើល្ម៌ការគរអ្ន់ (និយាយម្ ើមម្គ មកម្ ា្ើការយតឺ្ ម្ចញម្លឿន) 

13. ផ្តល់ឧទាហរណ៍ការម្លើក្ឹកចិត្តពើរចំម្ាេះការោនរកមសើល្ម៌ការគរលអ (ម្ករ ត ិ៍ម្ ម្ េះលអ 
្្ួលបានការម្ោរព) 

14. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវផ្លវបិាកពើរចំម្ាេះរកមសើល្ម៌ការគរអ្ន់ (មិនសូវោនការគរ ម្េញៀវមិន
សបាយចិត្ត) 

15. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវអ្ត្ថរបម្យាជ្ន៍ពើរននការគរជារកុម (ការគរម្ ា្ើបានម្លឿន ដចករដំលករគា ន់
ននការគរដ លបានម្ ា្ើរចួជាមួយោន ) 

16. ផ្តល់ឧទាហរណ៍ននវ ិ្ ើពើរម្ ើមបើម្ ា្ើឱ្យសោជិ្ករកុមោនភាពសកមម (ស្វត ប់ ផ្តួចម្ផ្តើម ោរំ្គំនិត្
សោជិ្ក) 

17. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវកតាត /សោសធាតុ្ពើរននការគររកុម ៏លអ (ោនការម្ជ្ឿជាក់ ោនការ
របារស័យទាក់្ង)។ 
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ម្មម្រៀន ើ្២៖ ការរបារស័យទាក់្ងកនុងវស័ិយប ិសណ្តា រកិចច 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 
៨:០០–៨:៣០ ការដណនមំ្មម្រៀនងមើ ៥ន ើ្ 

៨:៣០–០៩:៣០ 

របធានប្ ើ្១៖  ំម្ណើ រការននការរបារស័យទាក់្ង 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖៖ ៦ - ៣២  
សកមមភាពើ ើ្១៖បំផុ្សគំនិត្ៈ អំ្ពើការរបារស័យទាក់្ង 
សកមមភាពើ ើ្២៖ ដលបងខេបឹដបបចិន 
សកមមភាពើ ើ្៣៖បំផុ្សគំនិត្ៈ អំ្ពើការរបារស័យទាក់្ង្ល់មុខ 
សកមមភាពើ ើ្៤៖បំផុ្សគំនិត្ៈ ការរបារស័យទាក់្ងតាម្ូរសពទ 
សកមមភាពើ ើ្៥៖បំផុ្សគំនិត្ៈការរបារស័យទាក់្ងជាលាយលកាណ៍
អ្កេរ 
សកមមភាពើ ើ្៦៖ដលបងកាយវកិារ 

៦០ ន ើ្ 

៩:៣០ – ៩:៥០ 

របធានប្ ើ្២៖ របារស័យទាក់្ងជាមយួអ្នករមួការគរ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖៖ ៣៣ – ៣៧ 
សកមមភាពើ ើ្៧៖បំផុ្សគំនិត្ៈ របារស័យទាក់្ងជាមួយអ្នករមួ
ការគរ 
សកមមភាពើ ើ្៨៖ ករណើ សកិាៈ ម្សណ្តរ ើយ៉ោូ 

២០ន ើ្ 

៩:៥០– ១០:០៥              សរោកអាហារសរមន់ ១៥ ន ើ្ 

១០:០៥–១០:៤០ 
របធានប្ ើ្៣៖ ការរបារស័យទាក់្ងជាមយួម្េញៀវ  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៣៨ – ៤៤ 

៣៥ន ើ្ 

១០:៤០– ១១:៣០ 

របធានប្ ើ្៤៖ ការរបារស័យទាក់្ងកនុងភាពចរមេុះវបប្ម៌ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖៤២ – ៥១ 

 

សកមមភាពើ ើ្៩៖បំផុ្សគំនិត្ៈ ភាពចរមុេះវបប្ម៌ 
សកមមភាពើ ើ្១០៖ពិភាការកុមៈ ភាពម្ផ្េងៗោន ម្ៅកដនែងការគរ  
សកមមភាពើ ើ្១១៖លបងរបាជាញ  

៤៥ ន ើ្ 

  ១១:៣០– ១១:៤០ បញ្ច ប់វគគបណតុ េះបណ្តត ល  ១០ ន ើ្ 



  

34  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

 

ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ការត្រមូវការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងថាន ក់ម្រៀន 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 
 

សោា រៈ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ  មួយ 
ផ្ទ ងំរកដ្ឋស កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
ប្បគហ ញស្វែ យ២៦៖ ការរបារស័យទាក់្ងមិនម្របើាកយសមតើ វ ើម្ អូ្ឃ្ែើបតំ្ណភាជ ប់ម្ៅ ម្ោ 

និងរកម្ពើ  
សកមមភាព ើ្៦៖ ដលបងកាយវកិារ  កាត្/បណណរូបភាព៖ មួយ ំុ 
សកមមភាព ើ្១១៖ លបងរបាជាញ   រគា ន់សរោប់រកុម  
 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាព ។ល។  
3. ម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនតំ្ណភាជ ប់សរោប់ចុចម្លើវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបនិយាយពើសត្ាម្ោ និងសត្ារកម្ពើ
ម្ៅស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញ ើ្២៦។   
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ការដណនមំ្មម្រៀនងមើ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណនមំ្មម្រៀន
ងមើ 

៣ - ៥  ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យម្លខ៤រពមជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន 
ម្ ា្ើប្បគហ ញដផ្ន ើ្វគគវណតុ េះបណ្តត ល និងពនយល់កដនែងដ លពួកម្យើងម្ៅតាមលំដ្ឋប់
លំម្ដ្ឋយននវគគបណតុ េះបណ្តត ល  
ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ ើ្៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លម្យើងនឹងម្រៀនម្ៅកនុងម្មម្រៀនម្នេះ  

 

 

របធានប្ ើ្១៖  ំម្ណើ រការននការរបារស័យទាក់្ង 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណនពំើកា
របារស័យទាក់្ង 

៦ -៨  ១៥ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១៖បំផុ្សគំនិត្ៈ អំ្ពើការរបារស័យទាក់្ង 
ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ម្ៅកាន់សិសេអំ្ពើសំណួរ ូចខាងម្រកាម៖ 

1. ម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្យើងរបារស័យទាក់្ងម្ៅកដនែងការគរ? 
2. នរណ្តដ លម្យើងរបារស័យទាក់្ងជាមួយ? 
3. ម្ត្ើម្យើងរបារស័យទាក់្ងយា៉ោ ង ូចម្មតច? 

ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ ើមបើឱ្យ ឹងថាម្ត្ើសិកាា កាមបានកំណត់្រតឹ្មរតូ្វពើ ”ម្ហតុ្អ្ាើ នរណ្តនិងយា៉ោ ង
 ូចម្មតច”។  

រកដ្ឋស្ំនិងហាតឺ្
សរម្សរ 

 ំម្ណើ រការននការ
របារស័យទាក់្ង 

១០ -
១១  

១០ ន ើ្ ពិភាកាអំ្ពើ ំម្ណើ រការននការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញម្លខ
១០។ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ១១ និងសួរសិកាា កាមថាម្ត្ើពួកម្គគិត្ថាការរបារស័យទាក់្ងរវាង

 



 

36  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
មនុសេ២នក់ម្ជាគជ័្យដ រឬម្្។ 
របសិនម្បើមិនម្ជាគជ័្យម្នេះម្ដ្ឋយស្វរដត្និមិត្តសញ្ជា ដ លពួកម្គកំពុងនិយាយនិងគិត្មិន
 ូចោន ម្្។  

ការរបារស័យ
ទាក់្ងដ លមិន
ម្ជាគជ័្យ 

១២ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពនយល់ថាការដ លមិន្្ួលបានម្ជាគជ័្យជា្មមតាម្ដ្ឋយស្វរដត្
ឧបសគគខែេះដ លបញ្ឈប់ស្វរអ្នក្្ួលឬន គូសនទន។  

 

ឧបសគគននការ
របារស័យទាក់្ង 

១៣ -
១៤ 

១០ ន ើ្ ពនយល់ម្ៅកាន់សិសេអំ្ពើរបម្េ្ននឧបសគគដ លអាចប៉ោេះាល់ម្ៅកនុងការរបារស័យទាក់្ង
ជាមួយម្េញៀវនិងអ្នករមួការគរជាមួយោន ។ 
សួរសិកាា កាមថាម្ត្ើជាការរបារស័យទាក់្ងរវាងមនុសេ២នក់កនុងស្វែ យសរោប់ប្បគហ ញ
ើ្១៤ ដ លម្ជាគជ័្យ។ បា្/ចាស- ម្ដ្ឋយស្វរពួកោត់្កំពុងនិយាយនិងគិត្ម្ដ្ឋយម្របើ
និមិត្តសញ្ជា  ូចោន ។  

 

របម្េ្ននការ
របារស័យទាក់្ង 
 

១៥ ១៥ ន ើ្ ពនយល់ថាោនការរបារស័យទាក់្ងពើររបម្េ្ គឺការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើាកយសមតើ 
និងមិនម្របើាកយសមតើ។ 
ម្យើងអាចម្របើរបម្េ្ននការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយមិនម្របើាកយសមតើម្ ើមបើរបារស័យ
ទាក់្ងជាមួយម្េញៀវម្បើម្ទាេះជាពួកម្យើងមិននិយាយភាស្វ ូចោន ក៏ម្ដ្ឋយ។ 

សោគ ល់៖ ម្នេះគឺជាស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញនន្ិ ាភាព្ូម្ៅ ម្ហើយម្យើងនឹងម្រៀនបដនថម
ម្្ៀត្អំ្ពើរបម្េ្ននការរបារស័យទាក់្ងម្ៅកនុងស្វែ យបនទ ប់។  

 

ការរបារស័យ ១៦ ២៥ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្២៖ ដលបងខេបឹរបស់ជ្នជាតិ្ចិន រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំនិង



 

37  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើ
ាកយ 
សមតើ 
 

1. ឱ្យសិកាា កាមឈរជាាក់កណ្តត លរងាង់ 
2. ពនយល់ថាអ្នកនឹងខេបឹរបាប់ដ្ឋក់រត្ម្ចៀកមនុសេ ើ្មួយកនុងជួ្រ។ 
3. សិកាា កាមោន ក់ហនងឹរតូ្វនិយាយស្វរម្ ើងវញិម្ដ្ឋយខេបឹដ្ឋក់រត្ម្ចៀកអ្នក ើ្ពើរ ដ ល
ជាអ្នករតូ្វដត្និយាយម្ ើងវញិម្ៅកាន់អ្នក ើ្បើ។ 

4. អ្នកម្ៅជួ្រចុងម្រកាយរតូ្វដត្និយាយស្វរឱ្យខាែ ងំ 
5. ស្វរដ ល្្ួលបានចុងម្រកាយវាអាចនឹងខុសពើស្វរដ លចាប់ម្ផ្តើម ំបូង។  

ម្នេះគឺជាលំហាត់្ដ លម្ ា្ើឱ្យអ្ស់សំម្ណើ ចខាែ ងំណ្តស់!  
• ម្លងដលបងខេបឹដ្ឋក់រត្ម្ចៀកម្នេះមតងម្្ៀត្  
• បញ្ជជ ក់ពើរម្បៀបដ លម្យើងឮ ដសាងយល់ និងរបាប់ព័ត៌្ោនដ លអាចោនឥ ធ្ិពល
ថាម្ត្ើការសនទនរបស់ម្យើងលអបានករមិត្ណ្ត។  

• ម្យើងរតូ្វដសាងយល់ពើ ំម្ណើ រការរបារស័យទាក់្ងម្ ើមបើម្ ា្ើវារតឹ្មរតូ្វ និងយា៉ោ ងលអ។  
• ម្នេះគឺជាអ្ាើដ លរបធានប្នឹងជួ្យម្យើងឱ្យយល់។  

ស្វរគំរូខែេះម្្ៀត្ម្ ើមបើម្របើកនុងការដលងដលបងខេបឹដ្ឋក់រត្ម្ចៀកម្នេះ ឬបម្ងកើត្ស្វរម្ដ្ឋយខែួន
ឯង៖  

• ជួ្បខញុ ំម្ៅកណ្តត លផ្ារម្ពលនងៃរត្ង់ 
• ខញុ ំរសឡាញ់ការគរជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម ៏អ្ស្វច រយរបស់ខញុ ំម្រៀងរាល់នងៃ។  
• ពួកម្យើងនឹងឈប់ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន្ឹកធាែ ក់ និង្្ួលទានអាហារនងៃរត្ង់ជា 
លកាណៈរបនពណើ  ៏នៃ ញ់ពិស្វ។  

ហាតឺ្ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ និងពនយល់ម្ៅកាន់សិសេអំ្ពើរបម្េ្ទាងំ៣ននការរបារស័យទាក់្ង
ម្ដ្ឋយាកយសមតើម្ដ្ឋយសួរសំណួរថា “ម្ត្ើរបម្េ្ណ្តមួយននការរបារស័យទាក់្ងដ លយក
មកម្របើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន?” 
 
ការបំផុ្សគំនិត្គួរដត្យកមកលមអិត្ម្ៅខាងម្រកាម៖  

• វាករមម្ឃ្ើញអ្នកបម្រមើម្សវាកមមម្របើការរបារស័យទាក់្ងជាលាយលកាណ៍អ្កេរ
ជាមួយម្េញៀវណ្តស់ 

• សរម្សរវកិកយបរត្ឱ្យម្េញៀវ  
ការបំផុ្សគំនិត្៣
ម្ៅកនុងជ្រួមួយ 

១៩ - 
២១ 

 សកមមភាពើ ើ្៣៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ អំ្ពើការរបារស័យទាក់្ង្ល់មុខោន   
1. ម្ ា្ើប្បគហ ញពើស្វែ យនិយាយពើសកមមភាព និងសួរសំណួរៈ  

• ម្ៅម្ពលណ្តម្យើងម្ ា្ើការរបារស័យទាក់្ង្ល់មុខជាមួយអ្តិ្ងិជ្នកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន? 

2. សរម្សរចម្មែើយម្ៅម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋស្ំ 
3. ចម្មែើយគួរដត្រាប់បញ្ចូ លចំណុច ូចខាងម្រកាម៖ 

• ម្ពលម្េញៀវមក ល់និងការម្ ា្ើោវរកិចចម្េញៀវ 
• ្្ួលការកុមម៉ោង់ពើម្េញៀវ និងផ្តលម់្យាបល់ ល់ម្េញៀវពើបញ្ជ ើមុខមហូប  
• ការបម្រមើអាហារនិងម្េសជ្ជៈតាមការកុមម៉ោង់  
• ម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរជាមួយម្េញៀវ 

 



 

39  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ម្ពល្ូទាត់្របាក់ 
• និយាយជ្រោបលាជាមួយម្េញៀវម្ៅម្ពលោត់្ចាកម្ចញពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

 
សកមមភាពើ ើ្៤៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ ការរបារស័យទាក់្ងតាម្ូរសពទ 

1. ម្ ា្ើប្បគហ ញពើស្វែ យសកមមភាព និងសួរសំណួរៈ  
• ម្ត្ើម្ៅម្ពលណ្តម្យើងម្ ា្ើការរបារស័យទាក់្ងតាម្ូរសពទជាមួយអ្តិ្ងិជ្នកនុង

ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន? 
2. សរម្សរចម្មែើយម្ៅម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋស្ំ 
3. ចម្មែើយគួរដត្រាប់បញ្ចូ លនូវចំណុច ូចខាងម្រកាម៖  

• ្្ួលការកក់ 
• ម្ ា្ើការត្អូញដត្អរនឹងម្សវាកមម 
• ម្ ា្ើការផ្ែ ស់បតូរនិងលុបម្ចាលការកក់ 
• ម្ ា្ើសំម្ណើ រពិម្សស 
• ម្ផ្េងៗម្្ៀត្ 

 
សកមមភាពើ ើ្៥៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ ការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយសរម្សរ 

1. ម្ ា្ើប្បគហ ញ ពើសកមមភាព និងសួរសំណួរៈ  
ម្ត្ើម្ៅម្ពលណ្តម្យើងម្ ា្ើការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយការសរម្សរជាមួយអ្តិ្ងិជ្ន
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន? 



 

40  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
2. សរម្សរចម្មែើយម្ៅម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋស្ំ 
3. ចម្មែើយគួរដត្រាប់បញ្ចូ លនូវចំណុច ូចខាងម្រកាម៖  

• វាោនការម្របើរបាស់តិ្ចបំផុ្ត្ម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
• ជា្មមតាវារត្ូវបានបគហ ញដត្ម្លើការសរម្សរវកិកយបរត្ដត្ប៉ោុម្ណ្តណ េះ 

គនែឹេះននការ
របារស័យទាក់្ង
្ល់មុខោន  

២២  ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងរបាប់ពើគនែឹេះសំខាន់ននការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយការសនទន្ល់មុខោន ។   

ការចាប់ន  និង   
គោែ ចផ្ទ ល់ខែួន 

២៣  ចំណុចសំខាន់៖ មុនម្ពលបគហ ញស្វែ យ៖ ម្ ើរជំុ្វញិរកុម ម្ហើយចាប់ន ម្ ើមបើ ឹងពើអារមមណ៍
ពើរម្បៀបដ លពកួម្គចាប់ន ។ សិកាា កាមជាម្រចើនរបដហលជាោនការចាប់ន មិនបានលអ  
ចាប់ន ្ន់រយាក មិនចាប់ន ដណនម្ ើយ។  
ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពនយល់របាប់ពើរម្បៀបដ លម្គចាប់ន  ៏លអ។ បគហ ញឱ្យម្មើលរគប់ៗោន  និង
បងាឹកពួកម្គពើរម្បៀបចាប់ន លអមួយ ម្បើម្ទាេះជាមិនដមនជាដផ្នកមួយននវបប្ម៌ដខមរក៏ម្ដ្ឋយ។  

 

គោែ ត្ផ្ទ ល់ខែួន ២៤ - 
២៥ 

 ពិភាកាពើម្ោលគំនិត្ននគោែ ត្ផ្ទ ល់ខែួន និងថាអ្នកម្្សចរបរម្្សជាម្រចើនមិនចូលចិត្ត
មនុសេមកជិ្ត្នឹងពួកម្គម្ពក។  

 

ការរបារស័យ
ទាក់្ងម្ដ្ឋយមិន
ម្របើាកយសមតើ  

 

២៦- 
២៩ 

 ការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយមិនម្របើាកយសមតើ  

1. បគហ ញស្វែ យពើរបម្េ្ការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយមិនម្របើាកយសមតើ បនទ ប់មក
ម្លងម្សើចបនតិចម្ដ្ឋយបគហ ញជូ្ននូវវ ើម្ អូ្ឃ្ែើបអំ្ពើម្ោនិងរកម្ពើ។  

2. ស្វរម្នេះគឺម្យើងអាចយល់ទាងំអ្ស់ោន ម្ទាេះបើជាមិនោនាកយសមតើនិយាយអ្ាើក៏

តំ្ណភាជ ប់វមិ្ អូ្ឃ្ែើប
ម្ៅម្រឿងម្ោ និង
រកម្ពើ 
 



 

41  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្ដ្ឋយ 

3. ពនយល់ថាការម្លងម្សើចម្នេះជាភាស្វសកល ជាញឹកញប់ម្យើងអាចម្សើចនូវម្រឿង
 ូចោន ម្ទាេះបើជាោនវបប្ម៌ខុសោន ក៏ម្ដ្ឋយ 
 

សញ្ជា  និងនិមិត្តសញ្ជា  
1. បគហ ញរម្បៀបដ លមនុសេទាងំអ្ស់ម្ៅម្លើពិេពម្លាកអាចរបារស័យទាក់្ង
ម្ដ្ឋយម្របើសញ្ជា និងនិមិត្តសញ្ជា ជាមូលដ្ឋា ន ូចោន បាន។ 

2. បគហ ញស្វែ យជាមួយសញ្ជា ម្ផ្េងៗោន ម្ៅម្លើផ្ទ ងំបគហ ញ 
3.  ម្ហើយនិមិត្តសញ្ជា នើមួយៗនឹងម្ចញមកមតងមួយៗ។  
4. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមទាងំអ្សទ់ាយ “ម្ត្ើពួកវាគឺជាអ្ាើ”។ពួកោត់្គួរដត្្្ួលបានសញ្ជា  
ភាគម្រចើនរតឹ្មរតូ្វម្សទើរទាំងំអ្ស់ 

5. សោគ ល់៖ សំោល់ចុងសញ្ជា  សញ្ជា មួយចុងម្រកាយគឺជាការកំដបែង និងបគហ ញថា
រាល់មនុសេទាងំអ្ស់អាចដសាងរកការម្លងម្សើចនូវម្រឿង ូចោន ។ 

6. ស្វែ យទាងំអ្ស់បគហ ញថាមិនថាជាភាស្វ ឬវបប្ម៌អ្ាើក៏ម្ដ្ឋយ ជាញឹកញប់ម្យើង
អាចទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើសញ្ជា ជំ្នួសាកយសមតើ។  

ពនយល់ថាោនឧសគគ្ំៗម្ផ្េងម្្ៀត្គឺវបប្ម៌ និងការបកដរបខុសោន ម្បើម្ទាេះជាភាស្វ 
កាយវកិារក៏ម្ដ្ឋយ។ 

សកមមភាពើ ើ្៦៖ ដលបងកាយវកិារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
1. យកកាត្/បណណឱ្យអ្នកចូលរមួ ពួកោត់្រតូ្វដត្យកកាត្១ឬ២ 
2. បតូរម្វន ម្ដ្ឋយពួកោត់្រតូ្វម្ ា្ើកាយវកិារដ លបគហ ញសកមមភាពដ លោនម្ៅម្លើកាត្ 
3. ទាងំម្នេះជាកាយវកិារដ លម្េញៀវអាចរបារស័យទាក់្ងជាមួយ ឧទាហណ៍ជាកាយ
វកិារបញ្ជជ ក់ថា ពួកោត់្ចង់បានវកិកយប័រត្ ពួកោត់្ោនការរបញប់ ពួកោត់្ចង់
បាន ម្េសជ្ជៈ។ល។  

4. សិកាា កាម ម្្ៀត្រតូ្វទាយថាកាយវកិារទាងំម្នេះោនន័យយា៉ោ ង ូចម្មតច/ ម្ត្ើម្េញៀវចង់
បានអ្ាើ? 

សកមមភាព៦៖ កាត្/
បណណរូបភាព 

ភាស្វរកាយវកិារ ៣០- 
៣២ 

 ពិភាកាថាម្ត្ើភាស្វកាយវកិារជាធាតុ្ផ្េនំនការរបារស័យទាក់្ងបានយា៉ោ ង ូចម្មតច៖ រម្បៀប
ដ លម្យើងពឹងដផ្អកម្លើខែួនរបាណម្យើងម្ ើមបើរបាប់ម្រឿងរា៉ោ វយា៉ោ ងម្រចើនអំ្ពើខែួនម្យើង និងម្យើង
អាចយល់ពើភាស្វកាយវកិាររបស់ម្េញៀវម្ ើមបើរបាប់ថាម្ត្ើពួកម្គោនអារមមណ៍ដបបណ្ត។ 
បគហ ញស្វែ យនិងពិភាកាពើម្ោលគំនិត្ម្ដ្ឋយម្យាងម្ៅម្លើោតិ្កាដ លបានផ្តល់ជូ្នកនុង
ឯកស្វរម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត។  

 

 

 

របធានប្ ើ្២៖ ការរបារស័យទាក់្ងជាមយួអ្នករមួការគរ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការរបារស័យ
ទាក់្ងជាមយួ

៣៣ 
៣៧ 

៣០ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្៧៖ បំផុ្សគំនិត្ៈ ការរបារស័យទាក់្ងជាមយួមិត្តរូមការគរ 
1) គូសរូបភាពអ្នកបម្រមើម្សវាកមមោន ក់ចំកណ្តត លននរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ 

រកដ្ឋស្ំនិងហាតឺ្
សរម្សរ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អ្នករូមការគរ 2) សួរ២សំណួរ 

➢ អ្នករមួការគរណ្តខែេះដ លម្យើងរបារស័យទាក់្ងជាមួយកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន? 

3) គូសសោជិ្កបុគគលិកម្ផ្េងម្្ៀត្និងភាជ ប់ជាមួយពួកោត់្ម្ដ្ឋយគូសសញ្ជា រពួញ។ 
បគហញ ញស្វែ យដ លោនតារាង និងម្សនើឲ្យសិកាា កាមជួ្យបំម្ពញម្ៅកនុងកូម្ឡាន”ម្ហតុ្អ្ាើ”។  

សកមមភាពើ ើ្៨៖ ករណើ សិកាការរបារស័យទាក់្ងជាមយួមិត្តរូមការគរ 
1. បគហ ញមតងមួយៗ របាប់ពើម្សណ្តរ ើយ៉ោូនើមួយៗម្ៅខាងម្រកាមម្ៅកាន់សិសេនិង 
2. សួរពួកោត់្ថាអ្ាើជាបញ្ជហ ដ លបានម្កើត្ម្ ើងម្ហតុ្ម្មតចបានជាការរបារស័យ
ទាក់្ងមិនម្ជាគជ័្យ ម្ហើយម្ត្ើបញ្ជហ ម្នេះអាចបគក របានយា៉ោ ង ូចម្មតចម្ៅនងៃអ្នគ
ត្។ 

ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូ ើ្១៖ រកុមហ ុនភាន ក់គរម្ ា្ើ ំម្ណើ របានកក់តុ្មួយសំរាប់អាហារកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នជាអាហារឈុត្សរោប់មនុសេ១០នក់។ ោត់្បានរបាប់អ្នករគប់រគង្ូម្ៅនន
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នថា ោន ក់កនុងចំម្ណ្តមពួកោត់្ោនរបតិ្កមមជាមួយម្រគឿងសមុរ្។ អ្នក
រគប់រគងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមិនបានរបាប់ ល់ម្មចុងម្ៅអំ្ពើសំម្ណើ ម្នេះម្្  ូម្ចនេះមិនោន
អាហារម្ផ្េងរតូ្វបានម្រៀបចំឲ្យម្េញៀវម្នេះម្ ើយ។ 
ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូ ើ្២៖ ម្េញៀវោនរបតិ្កមមជាមួយរោប់្ញ្ាជាតិ្ ម្ហើយអ្នកម្េែចរបាប់ចុងម្ៅឱ្យ
យករោប់្ញ្ាជាតិ្ម្ចញពើអាហារ និងម្េញៀវោនអាការៈមិនរសួលខាែ ងំ។ 
ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូ ើ្៣៖ មនុសេ១រកុម្ំបានមក ល់ម្ ើមបើ្ ្ួលទានអាហារម្ពលលាៃ ច ប៉ោុដនតមិន
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ោនតុ្្្ួលអាហារសរោប់ពួកោត់្។ ពួកោត់្បាន្ូរសពទមកនិងបានម្ ា្ើការកក់តុ្
សរោប់ពួកោត់្ ប៉ោុដនតោម ននរណ្តោន ក់រកម្ឃ្ើញអំ្ពើការកក់ម្នេះម្្។ ឥ ូវអ្នកោនម្េញៀវ
២០នក់បានអ្ន់ចិត្តកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 
ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូ ើ្៤៖ មិនោនករោលតុ្ស្វអ ត្អំ្ ុងម្ពលបម្រមើម្សវាកមម 
ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូ ើ្៥៖ អ្នកផ្េពាផ្ាយការលក់អាហារពិម្សសរបស់អ្នក គឺមុខមហូបអាម៉ោុករត្ើ 
ម្ហើយម្េញៀវបានម្ ា្ើការកុម៉ោមង់៣ឈុត្ ប៉ោុដនតបនតិចម្រកាយមកអ្នកក៏ ឹងថាម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមិន
ោនរត្ើម្្ម្ៅនងៃម្នេះ។ អ្នករតូ្វដត្រត្ ប់ម្ៅកាន់តុ្វញិម្ហើយរបាប់ម្េញៀវឱ្យពួកោត់្កុម៉ោមង់
ជាងមើ។ 

 

 

របធានប្ ើ្៣៖ ការរបារស័យទាក់្ងជាមយួម្េញៀវ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការរបារស័យ
ទាក់្ងជាមយួ
ម្េញៀវ 

៣៩ ៥ន ើ្ 
រលំឹកសិកាា កាមអំ្ពើការបំផុ្សគំនិត្ពើមុនថាម្ត្ើម្ពលណ្តម្យើងរបារស័យទាក់្ងជាមួយម្េញៀ
វ។ 

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ 
និងហាតឺ្ 

ការរបឈមការ
របារស័យ
ទាក់្ងជាមយួ
ម្េញៀវ  

៤០ ៥ ន ើ្ 

បគហ ញស្វែ យនិងពនយល់អំ្ពើការរបឈមននការរបារស័យទាក់្ងជាមួយម្េញៀវកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 

ការជំ្នេះម្លើ
ឧបសគគននការ
របារស័យ
ទាក់្ង 

៤១ ៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាពើរម្បៀបយកជ័្យជំ្នេះម្លើឧបសគគននការរបារស័យទាក់្ង
ជាមួយ 
ម្េញៀវ។ 

 

របធានប្ ើ្៤៖ ការរបារស័យទាក់្ងជាមយួភាពចរមុេះវបប្ម៌ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្ត្ើអ្ាើជាភាព 
ចរមេុះវបប្ម៌?  

៤២-  
៤៣ 

១០ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្៩៖ ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ភាពចរមុេះវបប្ម៌  
1. បគហ ញស្វែ យ និងសួរសំណួរ៖ ម្ត្ើអ្ាើជាភាពចរមុេះវបប្ម៌? 
2. ចម្មែើយ៖ ភាពចរមុេះវបប្ម៌គឺសំម្ៅម្លើមនុសេដ លោនរបវត្តិវបប្ម៌ និងសងគម
ខុសោន  ជាមួយត្រមូវការកាយសមបទាខុសោន   ូចជាពិការភាពជាម្ ើម។  

រកដ្ឋស្ំនិងហាតឺ្
សរម្សរ 

ធាតុ្ននភាពចរមេុះ
វបប្ម៌ 

៤៤ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាអំ្ពើធាតុ្ននភាពចរមុេះវបប្ម៌។   

ការម្រ ើសម្អ្ើង  
៤៥- 
៤៦ 

 

ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងម្លើកយកម្ហតុ្ផ្លទាងំអ្ស់ “ម្ហតុ្អ្ាើបានជាមនុសេអាចរតូ្វបានម្គ
ម្រ ើសម្អ្ើង” ។  
ម្យើងរតូ្វយល់ ឹងថាការម្រ ើសម្អ្ើងដ្ឋក់មនុសេណ្តមួយម្ៅកដនែងការគរ (ម្េញៀវឬមិត្តរមួ
ការគរ) ម្ដ្ឋយស្វរម្ហតុ្ផ្លណ្តមួយកនុងចំម្ណ្តមម្ហតុ្ផ្លទាងំម្នេះ។  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 
សកមមភាពើ ើ្១០៖ ពិភាកាជារកុមៈ ភាពចរមុេះវបប្ម៌កនុងកដនែងម្ ា្ើការ 
ពិភាកាពើរបម្េ្ននភាពចរមុេះវបប្ម៌ដ លសិកាា កាមម្ឃ្ើញម្ៅកដនែងការគរផ្ទ ល់របស់
ពួកម្គនិងម្ត្ើរបម្េ្ននភាពចរមុេះវបប្ម៌ទាងំម្នេះរតូ្វបានសរមបសរមួលបានយា៉ោ ង ូច
ម្មតច? 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយ
ជាមយួភាពខុស
ោន ដផ្នកម្េ្ 
ស្វសន 

៤៧ 
៥០ 

១០ ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាម្ៅម្លើស្វែ យ ម្ហើយសួរសិកាា កាមរបសិនជាពួកោត់្ោនបម្ញ្ចញ
គំនិត្ខែេះដ លោនលកាណៈសមរសបចំម្ាេះភាពចរមុេះវបប្ម៌ ទាងំម្េញៀវនិងអ្នករមួការគរ
ជាមួយោន កនុងកដនែងម្ ា្ើការម្ដ្ឋយឈរម្លើមូលដ្ឋា ននន៖ 

• ម្េ្ 
• ស្វសន 
• ត្រមូវការពិម្សស 
• ពិការភាព 

 

សរុបម្មម្រៀន ៤៧ ១៥ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១១៖ សំណួររកុមពើខែឹមស្វរម្មម្រៀនៈ  
 
ដបងដចកសិកាា កាមជា២ ឬ៣រកុមម្ដ្ឋយោនសិកាា កាមខាែ ងំ និង ម្ខាយម្សមើោន ។ របសិនម្បើ
ជារកុមតូ្ចសិកាា កាមអាចម្ ា្ើការជាគូឬម្រៀងៗខែួន។ រកុមនើមួយៗអាចជារកុមតូ្ចដ លោន
សោជិ្ក៣នក់។ 
• សិកាា កាមោន ក់ៗរតូ្វដត្សួរោន ម្ៅវញិម្ៅមកម្ ើមបើឱ្យរគប់ោន បានចូលរមួ ម្ហើយអ្នកខាែ ងំ
មិនរគប ណត ប់ម្ៅកនុងរកុម 

សំណួរ្ំព័របនទ ប់ 
 
រគា ន់សរោប់ 
អ្នកឈនេះ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ផ្តល់២ពិនទុសរោប់ចម្មែើយរតឹ្មរតូ្វមួយ ម្ហើយរបសិនម្បើមិនរតឹ្មរតូ្វ ឬមិន ឹងពើរកុម
ដ លសួរ បនតម្ៅរកុមបនទ ប់ម្ ែ្ើយនឹងឱ្យ១ពិនទុ 

ោនរគា ន់តិ្ចតួ្ចមួយសរោប់រកុមឈនេះ ឧទាហរណ៍ សកររោប់ ឬ សូកូឡាម្ ើមបើដចកោន ។ 
កិចចការសរោប់
អ្នុវត្តន៍ម្ៅ
កដនែងការគរ 

 ១០ ន ើ្ បគហ ញស្វែ យជាមួយកិចចការសរោប់ម្មម្រៀន និងបម្រងៀនសិកាា កាមនូវអ្ាើដ លរតូ្វម្ ា្ើម្ៅ
កដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។ 

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 
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សកមមភាព ើ្១១៖ សំណួរជារកុម (ឧទាហរណ៍) 
សំណួរ និងចម្មែើយគំរូ 
 

1. ផ្តល់ឧទាហរណ៍មនុសេ២នក់ដ លអ្នកបម្រមើម្សវាកមមរបារស័យទាក់្ងជាមួយោន  (អ្នករមួ
ការគរនិងម្េញៀវ) 

2. មូលម្ហតុ្២សរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមមចាបំាច់ម្ ើមបើរបារស័យទាក់្ងគឺ(ការផ្ែ ស់បតូរការ  
អាកបបកិរយិា ម្ ា្ើសកមមភាព ធានថាយល់) 

3. ឧបសគគ២ននការរបារស័យទាក់្ងគឺ(វបប្ម៌ និងភាស្វ) 
4. ផ្តល់ឧទាហរណ៍២របម្េ្ននការរបារស័យទាក់្ង (ការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើាកយសមតើ 
និងម្ដ្ឋយមិនម្របើាកយសមតើ) 

5. ផ្តល់ឧទាហរណ៍២របម្េ្ននការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយម្របើាកយសមតើ (ការរបារស័យទាក់្ង
្ល់មុខ និងតាម្ូរសពទ) 

6. ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាមូលម្ហតុ្២ដ លម្យើងចាបំាច់ម្ ា្ើការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយ្ល់មុខជា
មួយម្េញៀវ(ោវរកិចចម្ពលម្េញៀវមក ល់ ការបម្រមើការកុម៉ោមង់ ការត្អូញដត្អរបស់ម្េញៀវ) 

7. ម្ត្ើម្ៅម្ពលណ្តដ លម្យើងចាបំាច់ម្ ា្ើការរបារស័យទាក់្ងតាម្ូរសពទ័ជាមួយម្េញៀវ?(ម្ដ្ឋេះ
រស្វយការត្អូញដត្អរបស់ម្េញៀវ សុំអ្ាើមួយ ការលប់ម្ចាលការកក់) 

8. ម្ត្ើរបម្េ្ននការរបារស័យទាក់្ងម្ដ្ឋយមិនម្របើាកយសមតើោនអ្ាើខែេះ?(ភាស្វកាយវកិារ កាយ
វកិារ និងរូបភាព) 

9. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នូវមូលម្ហតុ្២ននការរបារស័យទាក់្ងបរាជ័្យ(ចំម្ណេះ ឹងម្ខាយ និយាយ
ម្លឿនម្ពក)  

10. ម្ត្ើអ្ាើខែេះជាឧបសគគននការរបារស័យទាក់្ង(ភាស្វ ចិត្តចម្ងអៀត្ចងអល់ ប្ពិម្ស្វ្ន៍តិ្ច)  
11. វ ិ្ ើរតូ្វយកជំ្នេះម្លើការរបារស័យទាក់្ង (ភាស្វស្វមញ្ា ឃ្លែ របម្យាគគយៗ ស្វត ប់ម្ដ្ឋយ
យកចិត្ត្ុកដ្ឋក់) 

12. ផ្តល់ឧទាហណ៍២ននម្ោលគំនិត្លអសរោប់ការរបារស័យទាក់្ង(កំុឈរឲ្យម្កៀកម្ពក ម្របើ
រកដសដេនក យកចិត្ត្ុកដ្ឋក់ឲ្យបានម្ពញម្លញ) 

13. ផ្តល់ឧទាហណ៍នូវធាតុ្២ននភាពចរមុេះវបប្ម៌(ម្េ្ និងវបប្ម៌) 
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ម្មម្រៀន ើ្៣៖ ម្សវាកមមរបណើ ត្ 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០ -៨:៣០ 
 រលំឹកម្មម្រៀនមុន 

ម្មម្រៀន ើ្១៖ ការគររបស់ខញុ ំជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម 
ម្មម្រៀន ើ្២៖ ការរបារស័យទាក់្ង 

៣០ន ើ្ 

៨:៣០–៩:០០ 
របធានប្ ើ្១៖ ការយល់ ឹងអំ្ពើម្សវាកមម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ – ១១ 
សកមមភាពើ ើ្១៖ ករណើ សកិា/ ការនិទានម្រឿង 

៣០ន ើ្ 

៩:៣០ – ១០:
៣០ 

របធានប្ ើ្២៖ រម្បៀបផ្តល់ម្សវកមមលអរបណើ ត្ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១២ – ២៥ 
សកមមភាពើ ើ្២៖ ដលបងកាត្/បណណរូបភាព៖ អ្ាើដ លគួរម្ ា្ើ និងមិន
គួរម្ ា្ើ 
សកមមភាពើ ើ្៣៖ ការបំផុ្សគំនិត្ជាគូ៖ ការរពឹំង្ុករបស់ម្េញៀវ 
សកមមភាពើ ើ្៤៖ ដលបងកាត្/បណណ៖ អ្ាើដ លម្ ា្ើឲ្យម្សវាកមមលអ 

 

៦០ន ើ្ 

១០:៣០– 
១០:៤៥ 

សរោកអាហារសរមន់ ១៥ន ើ្ 

១០:៤៥ ១១:
៤៥ 

របធានប្ ើ្២៖ការម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរបស់ម្េញៀវ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២៦ – ៤៣ 
សកមមភាពើ ើ្៥៖បំផុ្សគំនិត្៖ ឧទាហរណ៍ការត្អូញដត្អរ 
សកមមភាពើ ើ្៦៖ម្ ើរតួ្បគហ ញ៖ ម្ត្ើអ្នកអាចម្របើវ ិ្ ើ HEAT បានម្្?  

 

៦០ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ការត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងថាន ក់ម្រៀន 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 
 
សោា រៈ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត ម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
សកមមភាព ើ្២៖ អ្ាើដ លគួរម្ ា្ើ និងមិនគួរម្ ា្ើ កាត្រូបភាពមួយឈុត្ 
សកមមភាព ើ្៤៖ ម្សវាកមមលអ កាត្រូបភាពមួយឈុត្ 
សកមមភាព ើ្៦៖ ស្វណ្តរ ើយ៉ោូម្ ើរតួ្បគហ ញ កាត្រូបភាពមួយឈុត្ 
 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាព ។ល។  
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រលំឹកម្មម្រៀន ើ្១ និងម្មម្រៀន ើ្២ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណន ំ   ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅផ្ទ ងំបញ្ជច ងំប្បគហ ញម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមមក ល់ម្ៅម្ពលរពឹក 

ស្វា គមន៍រគប់ោន ម្ៅនងៃបណតុ េះបណ្តត ល 
បគហ ញពើដផ្ន ើ្វគគបណតុ េះបណ្តត ល និងបគហ ញថាឥ ូវម្នេះម្យើងម្ៅកដនែងណ្តននដផ្ន ើ្។  

 

រលំឹកម្មម្រៀនមុន  

  សម្ងាបខែើអំ្ពើអ្ាើដ លបានម្រៀនម្ហើយកាលពើម្មម្រៀនមុនម្ដ្ឋយសួរសំណួរមួយចំនួន។  
ម្ត្ើអ្នកបានម្រៀនពើអ្ាើកាលពើម្មម្រៀនមុន? 
 
ការគររបស់ខញុ ំជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម 

1. តួ្ន ើ្កនុងការគររបស់ខញុ ំជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម  
2. ប្បគហ ញរបកម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ 
3. រកមសើស្ម៌ការគរ 
4. ការគររកុម  

 
ការរបារស័យទាក់្ងកនុងវស័ិយប ិសណ្តា រកិចច 

1. នើតិ្វ ិ្ ើននការរបារស័យទាក់្ង 
2. ការរបារស័យទាក់្ងជាមួយម្េញៀវ 
3. ការរបារស័យទាក់្ងជាមួយអ្នករមួការគរជាមួយ 

 



 

52  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
4. ការរបារស័យទាក់្ងជាមួយភាពចរមុេះវបប្ម៌ 

 

សកមមភាពកនុង
ម្សៀវម្ៅកិចចការពើ
ម្មម្រៀនមុន  

  សម្ងាបម្លើកិចចការកនុងម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់សិកាា កាម៖ ម្មម្រៀន ើ្១ និងម្មម្រៀន ើ្២ 

1. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមយកម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់ពួកោត់្ម្ចញមក 
2. ចាប់ម្ផ្តើមជាមួយម្មម្រៀន ើ្១ កិចចការ ើ្១ ្ុកឱ្កាសឱ្យសិកាា កាមោន ក់ផ្តល់ចម្មែើយ
របស់ពួកម្គម្ៅម្លើកិចចការខុសៗោន ។ 

3. ម្ ា្ើម្ៅម្លើកិចចការទាងំអ្ស់អ្នុញ្ជា ត្ឱ្យពិភាកាោន  និងម្របៀបម្្ៀបចម្មែើយោន  និង
ម្រៀនពើោន ម្ៅវញិម្ៅមក។  

 

ការដណនមំ្មម្រៀន 

  ពនយល់សិកាា កាមថាម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនពួកម្គអំ្ពើជំ្នញកនុងការផ្តល់ម្សវាកមមសតង់ដ្ឋរ 
និង ឹកនពួំកម្គម្ ើមបើឱ្យ្្ួលបានការម្ពញចិត្តពើម្េញៀវ។ បុគគលិកម្សវាកមមលអ្ ្ួលបាន
សុវត្ថិភាពការគរ និង្ំនុកចិត្តផ្ទ ល់ខែូន។ ពួកម្គអាចនឹង្្ួលបានលុយ ើ្បជាមួយការ
ម្កើនម្ ើងននរបាក់ចំណូលរបស់ពួកម្គ។  

 
ម្ ា្ើប្បគហ ញ (ស្វែ យ)ដ លបគហ ញពើរបធានប្សរោប់ម្មម្រៀន និងពនយល់ 
ម្មម្រៀនម្ដ្ឋយសម្ងាប។  

 

របធានប្ ើ្១៖ ការយល់ ឹងអំ្ពើម្សវាកមម 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្សវាកមមរបណើ ត្ ៨ -៩ ១០ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្១៖ករណើ សិកា/ ការនិទានម្រឿង រកដ្ឋសស្ំ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 1.  អានព័ត៌្ោនរត្ ប់ម្លើ្ំព័រខាងម្រកាមឱ្យឮៗ។ពនយល់ថាម្នេះគឺជារបតិ្កមម          

ពិត្របាក របស់ម្េញៀវពើម្គហ្ំព័រ TripAdvisor។ 
2.   គនែឺៈ ម្របើឧបករណ៍សរោប់ផ្ត់្ពណ៌មកផ្ត់្(នហន )ពណ៌ពើម្លើបញ្ជហ សរោប់
ខែួនឯង ម្ ើមបើឱ្យអ្នកអាចម្មើលម្ឃ្ើញបញ្ជហ ទាងំម្នេះយា៉ោ ងគយរសួល ម្ហើយរតូ្វ
របាក ថាអ្នករគប ណត ប់ម្លើបញ្ជហ ដ លបាននហន ទាងំម្នេះកនុងការពិភាកា ូច
ខាងម្រកាម៖ 

3.   សួរសិកាា កាម 
• ម្ត្ើអ្ាើជាបញ្ជហ ដ លម្ ា្ើម្េញៀវមិនសបាយចិត្តកនុងអំ្ ុងម្ពលស្វន ក់? 
• ម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្េញៀវមិនសបាយចិត្ត? 
• ម្ត្ើអ្ាើដ លពួកម្គបានរពឹំង្ុក? 
• ម្ត្ើអ្ាើជាផ្លវបិាក សរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមមអាហារនិងម្េសជ្ជៈ សណ្តា ោរ និង
សរោប់ ើ្កដនែងរបស់អ្នក? 

4.  សរម្សរចម្មែើយម្ៅម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋស្ំ 
5.  អ្នករតូ្វដត្កំណត់្ភាពរតឹ្មរតូ្វមួយដ លរតូ្វនឹងធាតុ្មួយ នៗនម្សវាកមមអ្ស្វច រយដ ល៖  
   ក. កំពុងម្ ា្ើម្រឿងរតឹ្មរតូ្វ (សមត្ថភាពបម្ចចកម្្ស) 
   ខ. កំពុងបគហ ញអាកបបកិរយិារតឹ្មរតូ្វ 
   គ. កំពុង ឹងពើអ្ាើដ លម្េញៀវចង់បាន 
6.   កំណត់្ និងគូសរងាង់ជំុ្វញិចម្មែើយដ លបានម្ ែ្ើយម្ដ្ឋយសរម្សរម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ
ចូលម្ៅកនុងរកុមនើមួយៗកនុងចំម្ណ្តមរកុមទាងំ៣ និងពនយល់របាប់ថាម្សវាកមម     

និងហាតឺ្សរម្សរ 
និងករណើ សិកាម្ៅ
្ំព័របនទ ប់ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អ្ស្វច រយគឺសថិត្ម្ៅកនុងធាតុ្ផ្េទំាងំបើម្នេះឯង។ ខណៈម្រឿងកនុងករណើ សិកាបាន
បគហ ញ សណ្តា ោរមិនបានផ្តល់ជូ្ននូវធាតុ្ផ្េទំាងំម្នេះម្្ដ លជាមូលម្ហតុ្ម្ ា្ើឱ្យ
ោនម្រឿងមួយម្នេះរតូ្វបានសរម្សរម្ ើងម្ដ្ឋយម្េញៀវ។  

ម្ហតុ្អ្ាើបានជា 
ម្យើងផ្តល់ម្សវា
កមមរបណើ ត្ 

១០ ១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងការពនយល់អំ្ពើល ធ្ផ្លដ ល្្ួលបានពើម្េញៀវម្ៅម្ពលដ លម្យើងផ្តល់
ជូ្ននូវម្សវាលអ។ 

 

ម្ហតុ្អ្ាើបានជា
ម្យើងបាត់្បង់
អ្តិ្ងិជ្ន 

១១ ១០ ន ើ្ ពិភាកានិងពនយល់ម្លើផ្ទ ងំប្បគហ ញអំ្ពើមូលម្ហតុ្ដ លោនម្ៅម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំដ ល
ម្ ា្ើឱ្យម្យើងបាត់្បង់អ្តិ្ងិជ្ន។ 
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ករណើ សិកា/ការនិទានម្រឿងៈ ព័ត៌្ោនរត្ ប់ពើម្គហ្ំព័រTripAdvisor 
“ប្ពិម្ស្វ្ន៍ដ លមិនអាចបំម្េែចបានម្ៅកនុងរបម្្សកមពុជា”  
 
េរយិាខញុ ំនិងខញុ ំបានស្វន ក់ម្ៅសណ្តា ោរម្នេះរយៈម្ពល៣យប់ម្ៅដខមករា។ ពួកម្យើងបានម្ឃ្ើញសណ្តា ោរម្នេះពើម្គហ្ំព័រTripAdvisor  ម្ហើយម្យើងោនការ 
ស្វន ក់ម្ៅម្ដ្ឋយរ ើករាយ។ បុគគលិកោនភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ម្ចេះគួរសម និងោនចិត្តចង់ជួ្យ។ ដរគស្វអ ត្ោនផ្សុកភាពម្ហើយករមិត្សមម្ហតុ្ផ្លណ្តស់។ 
អាហារម្ពលរពឹកអាហារប ូម្ហារមួបញ្ចូ លកនុងករមិត្លអរបម្សើរ នៃ ញ់។ ោច ស់សណ្តា ោរ ម្លាកគឹមម្លៀងបានចូលរមួយា៉ោ ងសកមមកនុងការម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាម្េញៀវរតូ្វ
បានដងរកាយា៉ោ ងលអ។ របារស័យទាក់្ងតាមអុ្ើដម៉ោលរបស់ោត់្គឺទាន់ម្ពលម្វលានិងោនលកាណៈវជិាជ ជ្ើវៈ។ ើ្តាងំសណ្តា ោរលអ។ អ្នកម្បើកបរតុ្កតុ្ក២នងៃម្ពញ
របស់ពួកម្យើងពើសណ្តា ោរម្នេះក៏គួរឲ្យ្ុកចិត្តនិងោនសនត នចិត្តលអខាែ ងំណ្តស់។ ការម្ ា្ើ ំម្ណើ រមកម្លងរបម្្សកមពុជាជាម្លើក ំបូងរបស់ម្យើងគឺជាអ្នុសាវ 
រ ើយម៍្ លមិនអាចបំម្េែចបានម្្។ របជាជ្នោនភាពកក់ម្ៅដ និងរសួរាយរាក់ទាក់។ 
 
ប្ពិម្ស្វ្ន៍ ៏អារកក់មយួ  
ខញុ ំបានម្រជ្ើសម្រ ើសយកសណ្តា ោរម្នេះបនទ ប់ពើអានពិនិត្យម្ៅម្លើម្គហ្ំព័រម្ផ្េងៗោន  ម្ហើយម្ដ្ឋយស្វរពួកម្គបានផ្តល់ការម្ ា្ើ ំម្ណើ រតាមតុ្កតុ្កម្ដ្ឋយឥត្គិត្នងែ
និងការ ឹកជ្ញ្ជូ នអ្នក ំម្ណើ រពើរពលានយនតម្ហាេះម្ដ្ឋយឥត្គិត្នងែ។ ការពិត្ម្ៅរត្ង់ថាអាហារម្ពលរពឹកគឺរាប់បញ្ចូ លជាការបដនថមជូ្នសរោប់ខញុ ំ។  ជាអ្កុសល
ការស្វន ក់ម្ៅពិត្ជាមិនបានម្ៅតាមការម្រោង្ុកម្្។ ម្ៅនងៃ ើ្ពើរខញុ ំបានម្សនើឲ្យខចប់អាហារម្ពលរពឹកម្រាេះខញុ ំចាកម្ចញម្ៅម្ោ៉ោ ង៥រពឹក ម្ហើយពួកម្គបានអ្េះអា
ថា នឹងខចប់ឱ្យខញុ ំ ប៉ោុដនតជាអ្កុសលពួកម្គមិនបានខចប់ឱ្យខញុ ំម្នេះម្្ (ម្ហើយម្យើង៣នក់ក៏បានសួរ) ម្ហើយចុងម្រកាយម្យើងបានរតឹ្មដត្ផឹ្កកាម្ហារត្ជាក់មួយ    
ដពង។ ម្រកាយមកម្្ៀត្ម្ៅម្ពលខញុ ំរត្ ប់មកវញិម្រៀបនឹង្ូទាត់្នងែជិ្េះតុ្កតុ្ក ខញុ ំបាន ឹងថារបាក់ដ លខញុ ំបាន្ុកម្ៅកនុងស្វកា ូរបស់ខញុ ំបានបាត់្អ្ស់ (ងវកិា
របស់ខញុ ំសរោប់២នងៃចុងម្រកាយននការម្ ា្ើ ំម្ណើ រ) ។ ខញុ ំបានម្ៅត្វា៉ោ ចំម្ាេះអ្នករគប់រគង ម្ហើយពួកម្គបាននិយាយថាពួកម្គនឹងម្ ា្ើការម្សុើបអ្ម្ងកត្ ប៉ោុដនតោម នបាន
ម្ ា្ើអ្ាើទាល់ដត្ម្ស្វេះ ម្ហើយបុគគលិកទាងំអ្ស់អាចរ ើករាយនឹងនងៃឈប់សរោករបស់ពួកម្គម្ៅនងៃបនទ ប់ ខណៈម្ពលដ លោម ននរណ្តោន ក់និយាយជាមួយខញុ ំអំ្ពើ
បញ្ជហ ម្នេះម្្ៀត្ម្្ (ម្ហើយជាក់ដសតងមិនោនកាយវកិារបគហ ញពើាណិជ្ជកមម ូចជាជិ្េះតុ្កតុ្កម្ៅកាន់ ើ្រកុងម្ ើយ) ។ 
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 ូម្ចនេះ ើ្ម្នេះគឺជាចុងបញ្ច ប់ននការស្វន ក់ម្ៅរបស់ខញុ ំ: ខញុ  ំ និងលុយ២ ុលាែ រម្ៅសល់ជាប់នឹងខែួន ជាប់ោងំម្ៅដត្កនុងបនទប់សណ្តា ោររបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំខំពោយាមម្ ា្ើឱ្យ
ោនភាពវជិ្ជោនខញុ ំសងឃមឹថានឹងបានម្របើអាងដហល្ឹក ប៉ោុដនត្ឹកកខាក់ខាែ ងំណ្តស់ ខញុ ំមិនបងាំឱ្យម្ចញនូវសរតូ្វ ៏អារកក់បំផុ្ត្របស់ខញុ ំម្្។ ខញុ ំសងឃមឹថាខញុ ំរោន់ដត្
ជាករណើ ឯកម្កា ប៉ោុដនតជាអ្កុសលសូមបើដត្ជាមួយបុគគលិក "រសួរាយរាក់ទាក់"ោន ក់ ខញុ ំមិនបានផ្តល់អ្នុស្វសនព៍ើកដនែងម្នេះទាងំអ្ស់។ វានឹងកាែ យជាអ្នុសាវរ ើយ៍
នងៃឈប់សរោក ៏អារកក់បំផុ្ត្កនុងជ្ើវតិ្របស់ខញុ ំ .. (ការចំណ្តយម្ពលម្លើនងៃឈប់សរោករបស់អ្នកម្ៅកនុងបនទប់សណ្តា ោរបណ្តត លឱ្យអ្នកឈគឺឺជាការឈចឺាប់
មួយម្ហើយប៉ោុដនតម្ដ្ឋយស្វរដត្អ្នករតូ្វបានម្គលួចលុយ ម្ហើយម្ដ្ឋយបុគគលិក គឺកាន់ដត្អារកក់ដងមម្្ៀត្) ។ 
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របធានប្ ើ្២៖ រម្បៀបផ្តល់ម្សវាកមមរបណើ ត្ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្សវាកមមរបណើ ត្ ១២ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថាម្សវាកមមគឺជារូបភាពទាងំមូលដ លម្េញៀវនឹង្្ួលបានម្ៅម្ពលដ លបានមក    
ម្មើលម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  

រូបភាពម្នេះរតូ្វបានបម្ងកើត្ម្ ើងពើរម្បៀបដ លអ្នកម្ ា្ើការគររបស់អ្នកម្ៅកនុងលកាខណឌ
បម្ចចកម្្ស ូចជា: ្្ួលយកការកុម៉ោមង់ ការបម្រមើតាមការកុមម៉ោង់ និងការម្ ា្ើបានរតឹ្មរតូ្វម្ៅ
តាមអ្ាើដ លបានកុមម៉ោង់។ ម្រៅពើ្ិ ាភាពបម្ចចកម្្សទាងំម្នេះ ្ិ ាភាពអ្រូបើគឺជាអ្នកម្ ើរតួ្
ន ើ្យា៉ោ ងសំខាន់ថាម្ត្ើរូបភាពទាងំម្នេះរតូ្វបានបម្ងកើត្ម្ ើងម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត។ ម្ៅម្ពល
ដ លអ្នកស្វា គមន៍ម្េញៀវជាមួយស្វន មញញឹម ម្ហើយរបសិនម្បើអ្នកបគហ ញពួកម្គនូវភាព
រាក់ទាក់ ការអ្ត់្ ម្ត់្ និងការយល់ ឹង ម្េញៀវនឹងោនអារមមណ៍គយរសួលកក់ម្ៅត ម្ៅ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក។ 

 

ម្ ា្ើអ្ាើមយួឲ្យរតឹ្មរត្វូ ១៣ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថា អ្នកបម្រមើម្សវាកមមគួរដត្ោនបម្ចចកម្្សលអនិងចំម្ណេះ ឹងអ្នុវត្តន៍លអអំ្ពើការគរ
របស់ពួកម្គ។ 
ម្នេះរមួបញ្ចូ លឧទាហណ៍ ូចជា រម្បៀបរកាលករោលតុ្ រម្បៀបសោអ ត្ឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ 
រម្បៀបម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន រម្បៀប្្ួល និងបម្រមើតាមការកុមម៉ោង់ រម្បៀបស្វតុ្ និងរម្បៀប
បិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នជាម្ ើម។ 

 

ម្ ា្ើអ្ាើមយួឲ្យរតឹ្មរត្វូ 
 
 

១៤  -
១៥ 

១០ ន ើ្ 
 
 

សកមមភាពើ ើ្២៖ដលបងកាត្/បណណ៖ អ្ាើដ លគរួម្ ា្ើនិងអ្ាើមិនគរួម្ ា្ើ 
1. ផ្តល់កាត្ ូចខាងម្រកាមតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយណ្តក៏បាន 
2. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមម្រកាកឈរម្ៅរជុ្ងមួយននបនទប់របសិនជាពួកម្គគិត្ថាោនកាត្ 

សកមមភាពើ្ើ២៖
ដលបងកាត្ 



 

58  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តំ្ណ្តងអ្ាើមួយដ លពួកម្គគួរម្ ា្ើម្ៅម្ពលបំម្ពញការគរ ឬម្បើមិនអ្ញ្ច ឹងម្្ឱ្យពួក
ោត់្ឈរម្ៅរជុ្ងម្ផ្េងមួយម្្ៀត្ននបនទប់ របសិនជាអ្ាើដ លពួកម្គមិនគួរម្ ា្ើម្ៅម្ពល
បំម្ពញការ។ 
 

អ្ាើគរួម្ ា្ើកនុងម្ពលបំម្ពញការគរ អ្ាើមិនគរួម្ ា្ើកនុងម្ពលបំម្ពញការគរ 
្ុក្ូរសពទឱ្យនៃ យ និយាយជាមួយមិត្តេកត័តាម្ូរសពទឯកជ្ន 
រកាភាពម្សៃៀមស្វៃ ត់្និងសុភាពរាបស្វរ ម្ផ្ញើស្វរជាអ្ត្ថប្ 
យកចិត្ត្ុកដ្ឋក់ចំម្ាេះម្េញៀវ  ដរសកម្ៅកាន់ម្េញៀវនិងអ្នករមួការគរ 
ឈរឱ្យរត្ង់ រពម្ងើយកម្នតើយដ្ឋក់ម្េញៀវ 
និយាយឮលមមដ លអាចស្វត ប់ ដផ្អកម្លើជ្ញ្ជជ ងំឬម្រគឿងសគហ រមឹ 
ឧសាហ៍ញញឹមម្ៅកាន់ម្េញៀវ ្ំារសកម្ៅស ូ 
ម្របើរបាស់ភាស្វកាយវកិារវជិ្ចោន ជ្ក់បារ ើម្ៅចំម្ាេះមុខម្េញៀវ  
បម្រមើម្េញៀវទាងំអ្ស់ម្ដ្ឋយម្សមើភាព ្្ួលទានម្ៅចំម្ាេះមុខម្េញៀវ 
ម្ចេះជួ្យយកអាស្វរ ម្មើល្ូរ្សេន៍ 
ម្សែៀកាក់ស្វអ ត្បាត្ ោម នរកដសដេនកទាក់្ង 
អាកបបកិរយិាលអ មិនស្វា គមន៍ម្េញៀវម្ពលពួកម្គមក ល់ 
ម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរបានយា៉ោ ងលអ ម្របើអាកបបកិរយិាមិនគួរសមជាមួយម្េញៀវ 
ម្ចេះរាក់ទាក់ ផ្លិត្ផ្ល/ម្សវាកមមមិនអាចម្របើបាន 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ម្លឿនរហ័ស និងោនរបសិ ធ្ភាព  និយាយម្លងជាមួយបុគគលិកម្ផ្េងម្្ៀត្ 
ម្ៅចំម្ាេះមុខម្េញៀវ 

 
ម្ៅម្ពលដ លពួកម្គបានម្ ា្ើកិចចម្នេះរចួរាល់ភាែ ម ពិភាកាកាត្/បណណរូបភាពនើមួយៗម្ដ្ឋយ
សម្ងាប និងពិនិត្យម្មើលថាម្ត្ើវារតូ្វតាមរជុ្ងននបនទប់ដ រឬម្្ (រជុ្ងអ្ាើដ លគួរម្ ា្ើ និងអ្ាើ
ដ លមិនគួរម្ ា្ើ)។ ដផ្អកម្ៅម្លើរូបភាពម្ៅម្លើការបគហ ញស្វែ យ អំ្ ុងម្ពលពនយល់របស់អ្នក 
និងពនយល់ថា ៦ ំណ្តក់កាលម្នេះម្គម្ៅថា “ខួបឬវ តននម្េញៀវ”។ របាប់ពួកម្គថាខួបឬវ តនន
ម្េញៀវម្នេះ នឹងរតូ្វយកមកអ្នុវត្ត និងពនយល់បដនថមម្្ៀត្ កនុងអំ្ ុងម្ពលការបណតុ េះ    ប
ណ្តត លម្ៅម្ពលម្រកាយរបស់ពួកម្គ។  

បគហ ញអាកបបកិរយិា
ឲ្យរតឹ្មរត្វូ 
 

១៦ ១០ ន ើ្ ពនយល់ថាអ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វបគហ ញឥរយិាបងឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វម្ៅកដនែងការគរនិងម្ៅ
កាន់ម្េញៀវ។ អាកបបកិរយិារតឹ្មរតូ្វរមួោនចំណុចមួយចំនួន ូចខាងម្រកាម៖ 

❖ រតូ្វរសួរាយរាក់ទាក់ 
❖ ផ្តល់ម្សវាកមមម្ដ្ឋយយកចិត្ត្ុកដ្ឋក់និងម្លឿន 
❖ ម្ ា្ើឲ្យម្េញៀវោនអារមមណ៍ថាោត់្ពិម្សសនិងសំខាន់ ឧទាហណ៍ ូចជា ម្ដ្ឋយម្របើ
ម្ ម្ េះម្េញៀវរបសិនម្បើអ្នក ឹងម្ ម្ េះរបស់ពួកោត់្។ 

ឥរយិាបងរតឹ្មរតូ្វជាអ្នកផ្តល់ម្សវាកមមរតូ្វរសួរាយ របសិ ធ្ិភាព ជួ្យយកអាស្វរ សុភាព
រាបស្វរ និងការផ្តល់ភាពកក់ម្ៅត ជាម្ ើម។ 

វាក៏រមួបញ្ចូ លម្ផ្េងម្្ៀត្រតូ្វ ឹង ូចជា ការម្មើលម្ៅកាន់ម្េញៀវរបស់អ្នកម្ ើមបើឱ្យ ឹងថាម្ត្ើពួក
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្គរតូ្វការអ្ាើមោ៉ោងដ រឬម្្ ការពិនិត្យម្ ើមបើឱ្យ ឹងថាពួកម្គរ ើករាយជាមួយអាហារ និងកត់្រតា
របសិនជាោនអ្ាើមួយខុសរបរកត្ើនិងម្ដ្ឋេះរស្វយឱ្យបានម្លឿននិងបានយា៉ោ ងលអ។ 

ឥរយិាបងរតឹ្មរតូ្វគឺម្ ា្ើឲ្យម្េញៀវសបាយចិត្ត។ ឥរយិាបងខុស គ្ងគឺម្ ា្ើឲ្យម្េញៀវមិនសបាយ
ចិត្ត ម្ហើយម្ពលម្នេះពួកម្គនឹងសរម្សរព័ត៌្ោនមិនលអពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬមិនរត្ ប់មកមតង
ម្្ៀត្ ឬមិនដណនមំ្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក ល់អ្នក ន្ដ លជាបចច័យ ៏អារកក់ ល់អាជ្ើវ
កមមរបស់អ្នក។. 

 ឹងអំ្ពើអ្ាើដ លម្េញៀវចង់
បាន 
 

១៧ ៧ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្៣៖ការបំផុ្សគំនិត្៖ ការរពឹំង្ុករបស់ម្េញៀវ 
1. ដបងដចករកុមជាគូៗ (និងរកុមោនោន ៣នក់របសិនម្បើោនម្លខម្សស)  
2. របាប់រកុមឱ្យសរម្សរជាបញ្ជ ើននម្រឿងរា៉ោ វ៣ចំណុចដ លម្េញៀវនឹងរពឹំង្ុកកនុងអំ្ ុង
ម្ពលស្វន ក់ម្ៅរបស់ពួកម្គកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 

3. ្ុកម្ពល៥ន ើ្ឱ្យពួកម្គបនទ ប់មកសួររកុមនើមួយៗអំ្ពើគំនិត្របស់ពួកម្គទាក់្ង
នឹងការរពឹំង្ុករបស់ម្េញៀវ។ 

4. ឥ ូវអ្នកអាចម្របៀបម្្ៀបគំនិត្ទាងំម្នេះជាមួយោន ម្ៅវញិម្ៅមក ខណៈម្ពលម្របើ
របាស់ការបគហ ញម្ៅស្វែ យបនទ ប់។ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យបនទ ប់ម្នេះពនយល់អំ្ពើការ
រពឹំង្ុក្ូម្ៅដ លម្េញៀវោន។ 

 

 ឹងអំ្ពើអ្ាើដ លម្េញៀវ 
ចង់បាន 
 

១៨ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថាម្េញៀវម្ផ្េងោន ោនត្រមូវការខុសោន  អារស័យម្លើវបប្ម៌ រកុមរគួស្វរឬរបម្្ស
ដ លម្េញៀវមកអាចជ្េះឥ ធ្ិពលពើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខែួន។ ពនយល់ថាការរពឹំង្ុកមួយ
ចំនួនអាចនឹងោន ូចោន សរោប់ម្េញៀវទាងំអ្ស់។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ជា្ូម្ៅ ម្េញៀវរពឹំង្ុកថា៖ 
•អាហារដ ល្្ួលទានោនសុវត្ថិភាពដ លនឹងមិនម្ ា្ើឱ្យពួកម្គមិនរសួលខែួន 
•ម្សវាកមមោនគុណភាពលអោនត្នមែចំម្ាេះរបាក់ដ លពួកម្គចំណ្តយ 
•ម្សវាកមមម្លឿននិងោនរបសិ ធ្ិភាព 
•បុគគលិកោនសមត្ថភាពរពមជាមួយឥរយិាបងវជិ្ជោន 
•អាហារោនរសជាតិ្នៃ ញ់ដ លរតូ្វបានបគហ ញយា៉ោ ងលអ 
•ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នស្វអ ត្ោនរម្បៀបម្រៀបរយ និងោនបងគន់អ្នម័យ 
•មហូបអាហារកនុងរសុកពិត្របាក ពើតំ្បន់ម្នេះ 

មនុសេម្ផ្េងោន ការ
រពឹំង្ុកម្ផ្េងោន  

១៩ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថា៖ ោនម្េញៀវម្ផ្េងោន ដ លអាចនឹងោនត្រមូវការនិងការរពឹំង្ុកខុសោន ជាងម្េញៀវ
ម្ផ្េងម្្ៀត្។ ពនយល់ថាោនម្េញៀវមួយចំនួន (្ំនងជាម្េញៀវម្្សចរ) ចូលចិត្តញុអំាហារ 
និងរ ើករាយនឹងម្ពលម្វលារបស់ពួកម្គខណៈម្ពលកំពុងញុអំាហារម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ម្ដ្ឋយ
ពួកម្គឈប់សរោក និង្្ួលទានអាហារយតឺ្ៗ។  

អ្នកម្ផ្េងម្្ៀត្ (អ្នកកនុងរសុកសរោកញុអំាហារនងៃរត្ង់ ឬអាហារម្ពលលាៃ ចយា៉ោ ងរហ័ស) 
អាចនឹងចង់បរមិ្ភាគឱ្យបានម្លឿនម្ ើមបើឱ្យពួកម្គអាចបនតការគរម្ពលលាៃ ចពួកម្គម្្ៀត្។ 

 

ម្ហតុ្អ្ាើបានម្យើងរត្វូ
ការម្សវាកមមអ្ស្វច រយ?  

២០ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថាម្សវាកមមអ្ស្វច រយគឺផ្តល់ផ្លជា ើ្ម្ពញចិត្ត ល់ម្េញៀវ និងពនយល់ថាម្ហតុ្អ្ាើការម្ពញ
ចិត្តរបស់ម្េញៀវោនស្វរៈសំខាន់សរោប់បុគគលិកបម្រមើម្សវាកមម និងសរោប់អាជ្ើវកមមរបស់ 
អ្នក។  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាពម្សវាកមម  ២១ ១០ ន ើ្ សកមមភាពើ ើ្៤៖ដលបងកាត្/បណណ៖ អ្ាើដ លម្ ា្ើឱ្យម្សវាកមមលអ 

1. ឱ្យកាត្ម្ៅសិកាា កាមោន ក់មួយ និងម្ ា្ើឱ្យបានបើចំណុចម្ៅកនុងបនទប់ម្នេះ។  
2. សិកាា កាមនើមួយៗឈរម្ៅរជុ្ងោា ងននបនទប់ដ លោត់្ / នងគិត្ថាកាត្ដ លោត់្
កាន់ម្នេះរតូ្វជាមួយរជ្ុងននបនទប់ម្នេះ។ 

• ម្ត្ើកាត្ម្នេះនិយាយពើការម្ ា្ើអ្ាើមួយដ លរតឹ្មរតូ្វឬម្្?  
• ម្ត្ើវាបគហ ញអំ្ពើឥរយិាបងរតឹ្មរតូ្វឬម្្? 
• ឬក៏វានិយាយអំ្ពើការ ឹងនូវអ្ាើដ លម្េញៀវរបស់អ្នកចង់បាន? 

ម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមទាងំអ្ស់រតូ្វបានដចកម្ៅតាមរជុ្ងននបនទប់ សួរសិកាា កាមថាម្ហតុ្
អ្ាើបានជាវាោនស្វរៈសំខាន់ដ លអ្នករតូ្វម្ ា្ើម្រឿងរា៉ោងទាងំម្នេះឲ្យរតឹ្មរតូ្វ នពួំកោត់្ឱ្យម្ ែ្ើយ
របសិនជាពួកោត់្មិនអាចរបាប់និងនពួំកោត់្ឲ្យយល់ពើស្វរៈសំខាន់ននការរមួសហការោន  
“ការម្ ា្ើម្រឿងរា៉ោ វ ៏រតឹ្មរតូ្វ”  “បគហ ញម្ៅអាកបបកិរយិារតឹ្មរតូ្វ” និង “ ឹងពើអ្ាើដ លម្េញៀវចង់
បាន” ម្ហើយរបាប់សិកាា កាមថាអ្នកទាងំអ្ស់ោន គឺោន្ំនក់្ំនងោន ម្ៅវញិម្ៅមក។ 
 
ម្ ា្ើអ្ាើមយួឱ្យរតឹ្មរត្វូ អាកបបកិរយិារតឹ្មរត្វូ  ឹងពើអ្ាើដ លម្េញៀវចង់បាន 
កាន់ចានឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ ញញឹម ផ្តល់ជាម្យាបល់ដណន ំ
្្ួលយកការកុម៉ោមង់ឱ្យរតឹ្ម
រតូ្វ 

រសួរាយរាក់ទាក់ សួររបសិនជាម្េញៀវចង់បានអ្ាើ
បដនថម 

កាត្រូបភាពសំរាប់
សកមមភាព ើ្៤ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អាប់លុយឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ ផ្តល់ម្សវាកមមម្លឿននិងោន

របសិ ធ្ភាព 
យកម្ៅអ្ើបដនថម 

សោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន យកចិត្ត្ុកដ្ឋក់ ម្ៅម្ ម្ េះរបស់ម្េញៀវ 

ផ្តល់ម្េសជ្ជៈបដនថម រតូ្វ ឹងនិងរបុងរបយត័្ន  
 

ម្សវាកមមលអ និងម្សវា
កមមអ្ន់ 

២២ -

២៣  
៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញជាមួយឧទាហរណ៍ននម្សវាកមមលអ និងម្សវាកមមអ្ន់   

ឥរយិាបងម្សវាកមម
វជិ្ជោន 

២៤ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញជាមួយឧទាហរណ៍ននរម្បៀបដ លអ្នកអាចបគហ ញពើឥរយិាបងម្សវាកមមវជិ្ជោន
កនុងតួ្ន ើ្ជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម។  

 

ម្សវាកមមរបណើ ត្ ២៥ ៥ន ើ្ ពិភាគាោន អ្ាើម្ៅជាម្សវាកមមរបណើ ត្ រចួម្ហើយបគហ ញឧទាហរណ៍រូបភាពកនុងស្វែ យអំ្ពើ
រម្បៀបដ លបុគគលិកប ិសណ្តា រកិចចដសាងយល់ពើត្រមូវការរបស់ម្េញៀវនិងការផ្តល់ម្សវាកមម
របណើ ត្ 
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របធានប្ ើ្៣៖ ការម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរបស់ម្េញៀវ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរៈ  
ម្ត្ើការត្អូញដត្អរជាអ្ាើ? 

 
២៦ -

២៧ 

 
៣ ន ើ្ 

ពនយល់សិកាា កាមអ្ាើជាការត្អូញដត្អរ។  
ពនយល់ថា វាម្កើត្ម្ ើងម្ៅម្ពលការរពឹំង្ុករបស់ម្េញៀវ ចំម្ាេះផ្លិត្ផ្ល និងម្សវាកមមមិន
បានជួ្ប ូចបំណង។ 
ម្ៅកាន់្ំព័របនទ ប់ និងពិភាកាម្ដ្ឋយសម្ងាបជាមួយសិកាា កាមថាម្ត្ើ ការ្្ួលការត្អូញដត្អរ
គឺជាម្រឿងលអឬមិនលអ? 

 
 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ៖  
ម្ហតុ្អ្ាើបានជាអ្នករត្វូ
ម្ដ្ឋេះរស្វយនិងស្វត ប់
ការត្អូញដត្អរ? 
 

២៨ - 
៣១ 

២ ន ើ្ ម្របើរបាស់ស្វែ យបគហ ញថាព័ត៌្ោនអ្វជិ្ជោនស្វយភាយម្លឿនជាងព័ត៌្ោនវជិ្ជោន។ អ្នក
ម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោពើម្េញៀវកាន់ដត្ម្លឿន ព័ត៌្ោនអារកក់នឹងស្វយភាយ
កាន់ដត្តិ្ច។ ម្នេះម្ហើយគឺមូលម្ហតុ្ដ លការត្អូញដត្អរ ឬការត្វា៉ោ គួរដត្រតូ្វដត្ម្ដ្ឋេះរស្វយឱ្យ
បាននប់។  

ម្ ា្ើប្បគហ ញបនទ ប់ម្ដ្ឋយពនយល់ថាម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្យើងគួរស្វត ប់ការត្អូញដត្អរ ឬការត្វា៉ោ់
របស់ម្េញៀវ។ ពនយល់ថាវាគឺជាព័ត៌្ោនសំខាន់សរោប់ម្យើងពើម្រាេះវាម្ ា្ើឱ្យម្សវាកមមម្យើង
កាន់ដត្លអរបម្សើរម្ ើង។ 

 

ម្ត្ើម្េញៀវត្អូញដត្អរពើអ្ើា? 

៣២ ២ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ ជាមួយឧ្ហរណ៍ពើរ ថាម្ត្ើម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្េញៀវោនការត្អូញដត្អរ។  
សួរម្ៅកាន់សិកាា កាមថា របម្េ្ត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ អ្ាើខែេះដ លពួកម្គបានឮម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នរបស់ខែួន។  

ម្ត្ើការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោទាងំម្នេះសថិត្ម្ៅកនុងរកុមត្អូញដត្អរម្ៅម្លើការបគហ ញដ រឬម្្?  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ៖   
គនែឺេះសរោប់ម្ដ្ឋេះ
រស្វយ 

៣៣ ២ ន ើ្ ពំុចាបំាច់ពនយល់ម្ ើយ រោន់ដត្ពិនិត្យតារាងម្លើចំណុចសម្ងាបៗននការបគហ ញ (ស្វែ យ)។ 
អានចំណុចម្ៅខាងម្រកាម៖ 
អ្ាើរត្វូម្ ា្ើ៖ ម្ ា្ើចិត្តឱ្យសៃប់ ម្ ា្ើខែួនឱ្យោនវជិាជ ជ្ើវៈ រកាភាពវជិ្ជោន ម្ផ្ត ត្ម្លើ ំម្ណ្តេះរស្វយ។ 
អ្ាើមិនរត្វូម្ ា្ើ៖  មិនរតូ្វការារខែួនអ្នកឬសណ្តា ោរភាែ មៗ ប ិម្ស្ការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ
ម្ចាលទាងំអ្ស់ បម្នទ សអ្នក ន្ (ម្ទាេះបើវាមិនោនជាកំហុសរបស់អ្នកក៏ម្ដ្ឋយ ក៏យកការ
ត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ ម្នេះជាលកាណៈផ្ទ ល់ខែួន) ខឹង ដរសកគំហក ឬដរសកឮៗ។ 

 

 ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ៖   ត្រមវូការ 
 

៣៤ - 
៣៥ 

៨ ន ើ្ ពនយល់ថា ម្េញៀវោនត្រមូវការពើរៈ អារមមណ៍និងការអ្នុវត្ត 
ពនយល់ត្រមូវការនើមួយៗម្ដ្ឋយសម្ងាប។  

សកមមភាពើ ើ្៥៖បំផុ្សគំនិត្៖ ឧទាហរណ៍ការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ  

1. សួរសិកាា កាមថា ម្ត្ើរបម្េ្ននការត្អូញដត្អរឬត្វា៉ោ អ្ាើខែេះដ លពួកម្គនែ ប់ជួ្បរប្េះ និង
ពួកម្គោនអារមមណ៍ដបបណ្តម្ៅកនុងស្វថ នភាពម្នេះ? 

2. សរម្សររបម្េ្ខុសៗោន ននបញ្ជហ ម្ៅម្លើកាត រម្ខៀននិងផ្តល់ជាចំណ្តប់អារមមណ៍      
នើមួយៗ។  

3. ឧទាហណ៍៖ ម្េញៀវខឹងយា៉ោ ងខាែ ងំអំ្ពើការកុមម៉ោង់ខុស អ្នកបម្រមើម្សវាកមមោនអារមមណ៍
ខាម សម្អ្ៀន/េ័យខាែ ច 

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំសនិង
ហាតឺ្សរម្សរ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ:  
យកវ ិ្ ើស្វស្តសត 
HEAT! 
 

៣៦ -

៤០  
១៥ ន ើ្ 

ពនយល់ ល់សិកាា កាមថាកិចចការមួយកនុងចំម្ណ្តមកិចចការ ៏លំបាកបំផុ្ត្ននអ្នកផ្តល់ព័ត៌្ោន
គឺការដ លរតូ្វស្វត ប់ការត្អូញដត្អរ ឬការត្វា៉ោ  និងម្ដ្ឋេះរស្វយបញ្ជហ ទាងំអ្ស់ម្នេះ។  

ម្េញៀវខែេះនឹងោនការ្ប់អារមមណ៍ និងោនការយល់ ឹង អ្នកម្ផ្េងម្្ៀត្អាចខឹង និងោម ន
ភាពអ្ត់្ ម្ត់្ជាមួយម្យើងម្ ើយ។ អ្នកនឹងត្រមូវឱ្យោនចិត្ដសៃប់ និងម្ដ្ឋេះរស្វយជាមួយម្េញៀវ
តាមជំ្នញវជិាជ ជ្ើវៈ។ 

ពនយល់ពើម្ោលបំណងននវ ិ្ ើស្វស្តសត HEAT និងពនយល់ពើជំ្ហាននើមួយៗម្ដ្ឋយម្របើការ
បគហ ញស្វែ យ ម្ហើយចូរម្របើព័ត៌្ោនកនុងម្សៀម្ៅម្ោលការណ៍ និងការអ្នុវត្ត។  

 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ:  
ការដណនសំរោប់ផ្ត
ល់សំណង 

៤១ ៣ ន ើ្ 

ម្ោលការណ៍ការដណនសំរោប់ការផ្តល់សំណង 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ ម្ ើមបើបគហ ញនូវអ្ាើដ លអ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វគិត្ និងម្ ា្ើាក់ព័នធនឹង     
សំណង។  

ពរងើកម្លើចំណុចដ លចង់និយាយម្ដ្ឋយម្របើម្របើព័ត៌្ោនពើម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុ
វត្ត។  

 
 
 
 
 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ:  
ម្សៀវម្ៅកំណត់្រតា
ការត្អូញដត្អរ 

៤២ ២ ន ើ្ 

ម្សៀវម្ៅកំណត់្សោគ ល់ការត្អូញដត្អឬត្វា៉ោ ៖ 

ពនយល់ថាម្ត្ើម្សៀវម្ៅកំណត់្សោគ ល់ការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ រតូ្វបានម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើ និងម្របើ
ម្ដ្ឋយនរណ្ត។  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្ដ្ឋេះរស្វយការ
ត្អូញដត្អរ: ម្ត្ើអ្នកអាច 
ម្របើវ ិ្ ើស្វស្តសតHEAT
បានម្្? 
 

៤៣ ១៥ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្៦៖ម្ ើរត្៖ួ ម្ត្ើអ្នកអាចម្របើរបាស់វ ិ្ ើស្វស្តសត “HEAT” បានម្្?  

1. ដបងដចកសិកាា កាមជារកុមដ លោនសោជិ្កពើរនក់ ឬបើនក់ ផ្តល់រកុមនើមួយៗ
ម្ៅកាត្ម្សណ្តរ ើយ៉ោូអំ្ពើការត្អូញដត្អរ ឬការត្វា៉ោ។ ្ុកម្ពលឱ្យពួកម្គរយៈ៣ន ើ្
ម្ ើមបើម្ ា្ើឱ្យរចួរាល់។ 

2. រកុមនើមួយៗរតូ្វម្ ើរតួ្អំ្ពើម្សណ្តរ ើយ៉ោូការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ ម្ៅពើមុខសិកាា កាមទាងំ
អ្ស់ម្ដ្ឋយម្របើរបាស់បម្ចចកម្្សHEAT ។ 

3. អ្នក្សេនរត្ូវផ្តល់ព័ត៌្ោនរត្ ប់ថាម្ត្ើ “អ្នកផ្តល់ព័ត៌្ោន” បានបគហ ញជំ្ហាន
វ ិ្ ើ  ស្វស្តសតHEAT ម្ៅម្ពលម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ ដ រឬម្្។ 

កាត្/បណណ សរោប់ 
ម្សណ្តរ ើរ ៉ោូននការ
ត្អូញដត្អរ 

ម្ ើរត្ួតាមម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្១៖ 
ម្េញៀវពើរនក់ម្ ា្ើការកក់្ុកសរោប់្្ួលទានអាហារម្ពលលាច ចម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ពួកោត់្បានកក់កដនែងដ លមិនពិស្វបារ ើ។ ម្ៅម្ពលដ លពួកោត់្មក ល់ ពួក
ោត់្ដបរជា្្ួលបានកដនែងដ លពិស្វបារ ើ និងអ្ងគុយដកបរម្េញៀវជ្នជាតិ្ចិនដ លបានជ្ក់បារ ើម្ៅដកបរោត់្។ ពួកោត់្ខឹងយា៉ោ ងខាែ ងំចំម្ាេះម្រឿងរា៉ោ វម្នេះ ម្រាេះថាពួកម្គ
បានកក់កដនែងពិម្សសដ លជាកដនែងមិនសរោប់ជ្ក់បារ ើ។ មិនោនតុ្ម្ៅ្ំម្នម្្ម្ៅកដនែងដ លមិនពិស្វបារ ើ។  
ម្ ើរត្ួតាមម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្២៖ 
ម្េញៀវោន ក់ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នបានម្ៅម្មរកុមមកម្ ា្ើការត្អូញដត្អរអំ្ពើអាហារបស់ោត់្ោនសក់ធាែ ក់ចូល។ ោត់្រតូ្វការជួ្បអ្នករគប់រគងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ ើមបើនិយាយពើ  
អ្នម័យមិនលអម្ៅកនុងផ្ទេះបាយ។ 
ម្ ើរត្ួតាមម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្៣៖ 
ម្េញៀវស្វន ក់ម្ៅកនុងសណ្តា ោរមួយកដនែងបានម្ៅ្ូរសពទមកកាន់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នកនុងម្ោលបំណងម្ ើមបើម្ ា្ើការកុមម៉ោង់អាហារប៉ោុដនតមិនោននរណ្តម្លើក្ូរសពទ័។ បនទ ប់
មកម្េញៀវរតូ្វម្ ើរម្ៅកាន់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ដ្ឋយខែួនឯងម្ ើមបើម្ ា្ើការកុមម៉ោង់អាហារ។ ម្េញៀវបានត្អូញដត្អររបាប់អ្នករគប់រគងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នអំ្ពើគុណភាពម្សវាកមមមិនលអ។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្ ើរត្ួតាមម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្៤៖ 
ម្េញៀវោន ក់បានត្អូញដត្អរអំ្ពើការកុមម៉ោង់ខុស។ោត់្បានកុមម៉ោង់ស្វងំវចិស្វច់ម្ោប៉ោុដនតអ្នកបម្រមើម្សវាកមមយកស្វងំវចិបើចំណិត្ឱ្យោត់្ម្ៅវញិ។ 
ម្ ើរត្ួតាមម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្៥៖ 
ម្េញៀវោន ក់បានរបាប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមមថាោត់្ោនរបតិ្កមមជាមួយរោប់្ញ្ាជាតិ្មួយចំនួនប៉ោុដនតអ្នកបម្រមើម្សវាកមមមិនបានដសាងយល់ពើសំណូមពររបស់ោត់្ ម្ហើយ
បនទ ប់មកបម្រមើអាហារម្ដ្ឋយោនរោប់សដណត កម្ៅខាងកនុងដ លម្ ា្ើឲ្យោត់្ឈជឺា្មៃន់។ ម្គរតូ្វ្ូរសពទម្ៅវជិ្ជបណឌិ ត្មកជាបនទ ន់។ ម្ពលម្េញៀវបានជារោនប់ម្បើ
ម្ហើយ ោត់្ខឹងយា៉ោ ងខាែ ងំម្ហើយោត់្បានត្អូញដត្អររបាប់អ្នករគប់រគង។ 
ម្ ើរត្ួបគហ ញម្សណ្តរ ើយ៉ោូ ើ្៦៖ 
ម្េញៀវោន ក់មកម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ ើមបើ្ ្ួលទានអាហារ ម្ហើយត្អូញដត្អរថាបុគគលិកោន ក់ោម នសុជ្ើវ្ម៌ និងម្ឈែើយដ្ឋក់ោត់្។ ម្ហើយោត់្ខឹងយា៉ោ ងខាែ ងំ និងម្ៅអ្នក
រគប់រគងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមកជួ្ប។ 
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ម្មម្រៀន ើ្៤៖ សោា រម្របើរបាស់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០–១០:០០ 

របធានប្ ើ្១៖ សោា រម្លើតុ្ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៦– ១៣  
សកមមភាពើ ើ្១៖ ការបគហ ញអំ្ពើឧបករណ៍របស់អ្នកបម្រមើម្សវា
កមម និងសោា រម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
សកមមភាពើ ើ្២៖  ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណកមម៖ សោា រម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន 
សកមមភាពើ ើ្៣៖  ការបគហ ញរបាប់ពើរបម្េ្រកណ្តត់្ 
សកមមភាពើ ើ្៤៖ ការបគហ ញពើការបត់្កដនេង 
សកមមភាពើ ើ្៥៖ការបគហ ញអំ្ពើឧបករណ៍សរោប់កាត់្ 
សកមមភាពើ ើ្៦៖ការបគហ ញអំ្ពើម្រគឿងចាន 

១២០ ន ើ្ 

១០:០០–១០:១៥ សរោកដត្និងកាម្ហា ១០ ន ើ្ 

១០:១៥–១០:៤៥ 

របធានប្ ើ្១៖ សោា រម្លើតុ្ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖១៤– ១៨ 
សកមមភាពើ ើ្៧៖រតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពននឧបករណ៍សរោប់

កាត់្ 
 សកមមភាពើ ើ្៨៖ការបគហ ញ និងរបាប់ពើដកវ 
សកមមភាពើ ើ្៩៖ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្តពើដកវ 

៣០ ន ើ្ 

១១:០០ – ១២:
៣០ 

របធានប្ ើ្២៖ ការម្រៀបចំម្សវាកមម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖១៩– ៣០ 
សកមមភាពើ ើ្១១៖ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តអំ្ពើររម្បៀប្ុកដ្ឋក់និង
សោអ ត្ 
សកមមភាពើ ើ្១២៖ការបគហ ញនិរបាប់ពើការម្រៀបចំកដនែងដបប
ម្លាកខាងលិច 
សកមមភាពើ ើ្១៣៖ការបគហ ញពើការម្រៀបចំតុ្ និងការអ្នុវត្ត 
សកមមភាពើ ើ្១៤៖ការបគហ ញនិងរបាប់ពើការម្រៀបចំកដនែងដបប
អាសុើ 
សកមមភាពើ ើ្១៥៖ការបគហ ញពើការម្រៀបចំតុ្ និងការអ្នុវត្ត 
សកមមភាពើ ើ្១៦៖ការបគហ ញនិងរបាប់ពើការម្រៀបចំអាហារម្ពល

៩០ ន ើ្ 
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រពឹកដបបម្លាកខាងលិច 
សកមមភាពើ ើ្១៧៖ការបគហ ញការម្រៀបចំអាហារម្ពលរពឹក និង
ការអ្នុវត្ត 
សកមមភាពើ ើ្១៨៖ សំណួររកុម  
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ការត្រមវូការនន ើ្តាងំ 
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ម្ត្ើ្នធានដ លចាបំាច់សំរាប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះោនអ្ាើខែេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋស កាត ម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៏រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ មួយ 
សកមមភាព ើ្១៥៖ លបងរបាជាញ  រគា ន់ 
 

ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 
ម្រគឿងលមអម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន៖ ការតុ្បដត្ង រូបភាព ត្ស្តនតើ ការតុ្បដត្ងតុ្  
សកមមភាព ើ្២៖ ការបគហ ញ៖ សោា រសរោប់អ្នកបម្រមើ  
ប ិច កូនម្សៀវម្ៅ ដ កម្កេះ របដ្ឋប់ម្បើក ប ម្្ៀន  

មួយមុខ១ 

សកមមភាព ើ្៣៖ ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណកមម៖ សោា របម្រមើម្សវាកមមអាហារ 
សោា រម្សវាកមម ចានម្ោេះបារ ើ ម្ឈើចាក់ម្ ម្ញ បំពង់បឺត្ ថាស ការ
រកដ្ឋសរទាប់ ករោលតុ្ ថាសដ្ឋក់ម្រគឿងផ្េមំ្ៅម្ពលដ លរកបានម្ៅ
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ឧបករណ៍ននសោា រោនស្វន មម្របេះដបកឬដ្ប 

មួយមុខ១ 

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញនិងរបាប់ពើរកណ្តត់្៖ 
គំរូរកណ្តត់្ម្របើរបាស់ម្លើតុ្ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នៈ រកណ្តត់្រទាប់ដកវ ឬ
ចានម្លើតុ្ ករោលតុ្ រកណ្តត់្រកាលម្លើតុ្ដវង  

មួយឈុត្ ឬម្រចើនរបសិនម្បើ
្ំហឬំរបម្េ្ខុសោន  

សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញរបាប់ពើរម្បៀបបត់្កូនកដនេងសរោប់ជូ្ត្
ោត់្ ឬរទាប់ខែួន 

១ -២ / សិកាា កាម 

សកមមភាព ើ្៦៖ ការបគហ ញឧបករណ៍សរោប់កាត់្ 
ម្រៀបចំឧបករណ៍សរោប់កាត់្ម្ៅនឹងកដនែងរគប់មួយឈុត្៖ កូនកាបិំត្
សរោប់្្ួលទានអាហារ សមសរោប់្្ួលទានអាហារ ស្វែ បរា

មួយមុខ៤ឈុត្ សរោប់
កដនែងម្រៀបចំទាងំ៤ 
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សមែ ស្វែ បរាបដងអម សមសរោប់នំប័ុង ស្វែ បរាកាម្ហា  
សកមមភាព ើ្៧៖ ការបគហ ញសោា រឬរបម្េ្ចាន  
គំរូម្រគឿងចានសរោប់បម្រមើម្សវាកមមទាងំអ្ស់ដ លម្របើម្ៅម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន៖ ចានម្ោម ចានទាប ដពង របម្េ្ចានសរោប់ដ្ឋក់អាហារ។   

គំរូនើមួយៗ 

សកមមភាព ើ្៨៖ សកមមភាពអ្នុវត្ត៖ ការរតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពសោា រ
ចាន សោា រចានខែេះោនស្វន មម្របេះ ឬដ្ប។  
 

រកម្មើលឱ្យបានម្រចើនតាម
ដ លអាចរកម្ឃ្ើញម្ៅ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

សកមមភាព ើ្៩៖ ការបគហ ញរបាប់ពើសោា រឬរបម្េ្ដកវ  
របម្េ្ដកវ៖ ដកវរស្វ (ដកវរស្វស និងរកហម) ដកវរស្វស្វបំា៉ោ ញ ដកវ
រស្វដផ្ែម្ឈើ, ដកវខពស់សំរាប់ម្េសជ្ជៈ ដកវរស្វោ៉ោ ើ្នើ ដកវហរឺ ើដឃ្ន  
ឧទាហរណ៍សោា រកនុងបារ៖ ដកវដ្មបែឺ ដកវនហបល ដកវហេ  ូមប ើ ដកវរស្វ
ម្បៀរ ដកវខែើ 

មួយមុខ១ 

សកមមភាព ើ្១០៖ការបគហ ញៈ សោអ ត្ ្ុកដ្ឋក់ និងដ្ឋក់ដងមម្រគឿងផ្េ ំ
ម្រគឿងផ្េមួំយឈុត្ ចានម្ោមដ លោន្ឹកស្វប ូអ្ ុនៗ រកណ្តត់្
សរោប់លាងសោអ ត្ ការដងមម្រគឿងផ្េ ំឧទាហរណ៍ៈ អំ្បិល រមិច  

 បម្រគឿងផ្េ ំនិងភាជ្នៈ 
ម្ផ្េងៗដ លកខាក់  ូចជា 
ចានម្ោមនើមួយៗោន្ឹក 

និងរកណ្តត់្  
សកមមភាព ើ្១១៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ការម្រៀបចំកដនែងដបប
ម្លាកខាងលិច  
ម្រៀបចំ៤កដនែង 

សោា រមួយមុខៗោន៤
សរោប់កដនែងម្រៀបចំ  

សកមមភាព ើ្១២៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ការម្រៀបចំកដនែងដបប
អាសុើ  
ម្រៀបចំ៤កដនែង 

សោា រមួយមុខៗោន៤
សរោប់កដនែងម្រៀបចំ 

សកមមភាព ើ្១៣៖ ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តៈ ការម្រៀបចំអាហារម្ពល
រពឹកដបបម្លាកខាងលិច  
ម្រៀបចំកដនែង៤ សរោប់ម្រៀបចំអាហារម្ពលរពឹក 

សោា រមួយមុខៗោន៤
សរោប់កដនែងម្រៀបចំ 

សកមមភាព ើ្១៤៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្តការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
និងការម្រៀបចំតុ្  
ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សោា រម្របើរបាស់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នសរោប់បម្រមើម្សវាកមមម្ៅកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

ការម្រៀបចំរគប់តុ្ទាងំអ្ស់៖  
ដផ្អកម្ៅម្លើ្ំហតុំ្, ២ , ៤ ឬ 

ម្រចើនជាងកនុង១តុ្ 
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ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. ពិនិត្យ្នធានតាមបញ្ជ ើខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា ររគប់ទាងំអ្ស់សរោប់វគគ
បគហ ញនិងការអ្នុវត្ត។ 

4. ដសាងរកដកវ ឬម្រគឿងចានដ លោនស្វន មម្របេះដបក ឬដ្បម្ ើមបើបគហ ញជាឧទាហរណ៍ននរបម្េ្
ចានដ លមិនោនសុវត្ថិភាពកនុងការម្របើរបាស់ម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 

5. ដសាងរកសោា រសរោប់កាត់្ដ លបត់្ ម្វៀច ឬម្កាងម្ ើមបើមកបគហ ញជាឧទាហរណ៍ដ លោន
ស្វថ នភាព ឬគុណភាពអ្ន់។  
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ការដណនមំ្មម្រៀន 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណនមំ្មម្រៀន 

៣- ៥ 

៥ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ (ស្វែ យ)ម្លខ ៣ ជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន។ 
បគហ ញដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងពនយល់ថាឥ ូវម្នេះម្យើងម្ៅកដនែងណ្តតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននវគគ
បណតុ េះបណ្តត ល។  
ម្ ា្ើប្បគហ ញ (ស្វែ យ)ម្លខ ៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លម្យើងនឹងម្រៀនម្ៅកនុងម្មម្រៀន
ម្នេះ។  

 

 

របធានប្ ើ្១៖ សោា រម្លើតុ្ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

សោា រសរោប់
អ្នកបម្រមើម្សវា

កមម  
៦- ៧ ៥ ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្១៖ ការបគហ ញៈ សោា រសរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម  

1. បគហ ញសិកាា កាមថាអ្នកគួរដត្ោនប ិចមួយ កូនម្សៀវម្ៅតូ្ចមួយ ដ កម្កេះ របដ្ឋប់
ម្បើកគរមប បជាប់ខែួន  

2. បគហ ញពើរម្បៀបម្របើពួកវាៈ សរម្សរការកុមម៉ោង់ជាមួយប ិចរបស់អ្នក និងកំណល់
រកដ្ឋស  ុត្ម្្ៀនម្ៅតុ្មួយ និងម្បើកគរមប បម្ដ្ឋយម្របើឧបករណ៍សរោប់ម្បើក
របស់អ្នក។  

3. បនទ ប់់ពើម្ ា្ើរចួម្ហើយ យកសោា រទាងំម្នេះម្ចញម្ ា្ើហាក់ ូចអ្នកជាអ្នកបម្រមើ និងរតូ្វ

ប ិច កូនម្សៀវម្ៅ 
ដ កម្កេះ របដ្ឋប់ម្បើក
គរមប ប ទាន 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្របើរបាស់វាមតងម្្ៀត្។  

សោា រម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន 

៨ -៩ ៥ ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្២៖ ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ៖ សោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមអាហារ 
1. ម្រជ្ើសម្រ ើសសោា រ១០ ឬម្រចើនជាងម្នេះដ លជាសោា របម្រមើម្សវាកមម្ូម្ៅ ឬ សោា រ
ដ លដបែកបនតិចដ លម្របើរបាស់ម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ ហាមម្រជ្ើសម្រ ើសសោា រដ ល
សិកាា កាមស្វគ ល់រចួម្ហើយ ឬសោា រម្ផ្េងម្្ៀត្ដ លោត់្ស្វគ ល់ របការម្នេះនឹងដមនជា
សកមមភាព ៏លអម្្។ ចូរម្របើរបស់របរម្ផ្េងៗដ លពួកម្គនឹងស្វគ ល់ ក៏ជាសោា រដ ល
ពួកម្គនឹងមិនស្វគ ល់។  

2. ដ្ឋក់របស់ទាងំម្នេះម្ៅម្លើតុ្រពមជាមួយម្លខម្ៅដកបរវា។ ម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាសោា រ
ទាងំម្នេះម្ៅដ្ឋច់ឃ្លែ ត្ពើោន  និងោនចម្នែ េះរគប់រោន់សរោប់សិកាា កាមម្ ើរម្មើលជំុ្
វញិតុ្។  

3. សិកាា កាមរតូ្វសរម្សរម្លខម្ៅម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំនិង បនទ ប់មកកំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណ
ននរបស់នើមួយៗនិងម្ត្ើវារតូ្វបានម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ើា? សិកាា កាមអាចម្លើកម្មើល និង
ពិនិត្យម្មើលរបស់ទាងំម្នេះ ប៉ោុដនតពួកម្គមិនអាចជ្ដជ្កសួរោន បានម្ ើយ។  

4. ម្ៅម្ពលដ លពួកម្គពិនិត្យម្មើលម្ហើយ ពនយល់ពើរបស់នើមួយៗ និងឱ្យ២ពិនទុសរោប់
របស់ណ្តដ លសិកាា កាមម្ ែ្ើយរតូ្វ។ សិកាា កាមដ លបានពិនទុខពស់នឹងឈនេះបានរគា ន់
តូ្ចមួយ។  

សោា រម្របើរបាស់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ចូរពនយល់ថាម្ភាជ្នើយដ្ឋា ននើមួយៗអាចដ្ឋក់តាងំរបស់របរម្ៅម្លើប្បគហ ញអារស័យម្លើ

ឧបករណ៍បម្រមើម្សវា
កមម ចានដ្ឋក់រកញ៉ោម
បារ ើ ម្ឈើចាក់ម្ ម្ញ 
បំពង់ប ឺត្ កូនកដនេង 
ថាស ករោលតុ្ 
ម្ពលដ លអាចរក
បានម្ៅកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
របម្េ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លពួកម្គកំពុងដត្បម្រមើការ។ ជា្មមតាទាងំម្នេះគឺជាចំណុចរគឹេះ
ដ លម្ភាជ្នើយដ្ឋា នោន។  

ករោលតុ្  
១០ -

១១ ៧ ន ើ្ 

ចូរដណនពំើ្ំព័រម្ដ្ឋយការពិភាកា ថាម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្របើរបាស់របម្េ្ម្ផ្េងៗោន ករោលតុ្
និងរកណ្តត់្ជូ្ត្ោត់្ និង ករោលតុ្ម្នេះម្្ៀត្ម្ស្វត្ គឺខុសោន ពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមួយម្ៅ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមួយម្្ៀត្។ ម្ទាេះបើជាយា៉ោ ងណ្តក៏ម្ដ្ឋយ វាោនស្វរៈសំខាន់សរោប់សិកាា
កាមម្ ើមបើដសាងយល់ដ លម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្របើរបាស់្រមង់ ូចោន ននករោលតុ្នឹងរកណ្តត់្
ជូ្ត្ោត់្។ ចូរបគហ ញរបម្េ្ពួកវា្ំព័រស្វែ យ ដ លោនឧទាហរណ៍ពិត្ៗពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
និងបនទប់របជំុ្របស់អ្នក។ បញ្ជជ ក់ពើចំណុចគុណភាពដ លពួកម្គរតូ្វដត្ស្វអ ត្ រតូ្វបានអ្ ុត្និង
ោនស្វថ នលអរបម្សើរ។  
សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញនិងរបាប់ពើករោលតុ្  

1. បគហ ញពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗោន ននករោលតុ្ម្ៅសិកាា កាម  
2. ពនយល់ពើសោា រដ លរតូ្វបានម្របើ ចំណុចគុណភាព (ភាពស្វអ ត្ ស្វថ នភាព ស្វច់រក
ណ្តត់្ ការម្បាកអ្ ុត្។ល។) សរោប់របស់នើមួយៗ។  

3. បគហ ញថាម្ត្ើរបស់នើមួយៗរតូ្វបានម្របើរបាស់ម្ដ្ឋយ និងដ្ឋក់រកាលម្លើតុ្បានយា៉ោ ង
លអម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត។  

សកមមភាព ើ្៤៖ បគហ ញការបត់្រកណ្តត់្រទាប់និងការអ្នុវត្ត 
1. បគហ ញការបត់្រកណ្តត់្រទាប់៣រម្បៀបស្វមញ្ា និងម្សនើឲ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តរកាល
ករោលតុ្ និងការបត់្រកណ្តត់្។  

 

ម្រគឿងកាត់្ និង ១២- ៧ ន ើ្ ម្ដ្ឋយម្របើសនែឹករូបភាពនិងឧទាហរណ៍ពិត្ៗននសោា រសរោប់កាត់្របស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ម្រៀបចំកដនែងមួយ
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ឧបករណ៍
សរោប់
្្លួទាន 

១៣ ពនយល់សោា រនើមួយៗ ល់សិកាា កាម ការពិភាកាពើរម្បៀបកាន់ឧបករណ៍ទាងំម្នេះ និង
ចំណុចគុណភាពននភាពស្វអ ត្។ ម្ដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាងំសោា រសរោប់កាត់្ដបបម្លាកខាង
លិច(អឺ្រ ៉ោុប) ដ លបានម្របើរបាស់ម្ដ្ឋយម្េញៀវ និងរតូ្វបានយកម្ៅម្របើម្ ើមបើបម្រមើអាហារ។  
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញសោា រសរោប់កាត់្  

1. បគហ ញរបម្េ្ឧបករណ៍សរោប់កាត់្ និងកាបិំត្សមស្វែ បរា ល់សិកាា កាម  
2. ពនយល់របាប់ថាពួកវាម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើ ជាពិម្សសឧបករណ៍សរោប់កាត់្ដបបអឺ្រ ៉ោុប 
ដ លសិកាា កាមអាចនឹងមិនស្វគ ល់ ឧទាហរណ៍ ស្វែ បរាសមែ។ 

3. ពនយល់ពើចំណុចគុណភាព របម្េ្ននដ កអុ្ើនុក ការម្របើរបាស់ ការដងរកា និងស្វថ ន
ភាពននឧបករណ៍សរោប់កាត់្ខុសៗោន ។ 

4. បគហ ញពើរម្បៀបកាន់ ្ុកដ្ឋក់ និង ុេះខាត់្ឧបករណ៍សរោប់កាត់្ទាងំម្នេះ  
5. សួរសំណួរ និងពិភាកា 

• ម្ត្ើអ្ាើជាភាពខុសោន រវាងឧបករណ៍សរោប់កាត់្ដបបអាសុើ និងពួកអឺ្រ ៉ោុប? 
• តុ្អាហាររបស់ពួកអឺ្រ ៉ោុបម្របើរបាស់ឧបករណ៍សរោប់កាត់្ម្រចើនជាងអាសុើ 
អាហារនើមួយៗឧបករណ៍សរោប់កាត់្របស់វា។  

បគហ ញស្វែ យម្លខ១៣ម្ហើយពនយល់ពើគុណភាពសោា រសរោប់កាត់្ ម្រគឿងចាននិងដកវ។ ចូរ
ចំណ្តថំាសមមិនគួររតូ្វម្វៀច រ ើឯសោា រម្សវាម្ផ្េងម្្ៀត្ក៏មិនោនស្វន មដ្បឬម្របេះម្្។ 

ដ លោនម្រគឿងកាត់្
៖ កាបិំត្្្ួលទាន
អាហារ សម 
ស្វែ បរាស ុប 
ស្វែ បរាបដងអម 

កាបិំត្នំប័ុង ស្វែ បកា
ម្ហា 

ម្រគឿងចាន 
១៤-
១៥  

៧ ន ើ្ 
សកមមភាព ើ្៦៖ ការបគហ ញម្រគឿងចាន 

1. បគហ ញពើវត្ថុម្ផ្េងោន ននម្រគឿងចានកាន ល់សិកាា កាម និងពនយល់ពើការម្របើរបាស់
របស់វា ការកាន់ ការ្ុកដ្ឋក់ និង ចំណុចគុណភាព  

គំរូននម្រគឿងចានម្របើ
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន៖ 
ចានម្ោម ដពង ចាន
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 
បគហ ញសកិាា កាមថា សោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមអាចបាក់ដបក ឬម្មើលម្ៅកខាក់ម្ៅម្ពលដ លវាមិន
រត្ូវបានលាងសោអ ត្ឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ 

  
ពនយល់ថាម្របើរបម្េ្ដ លបាក់ដបក ឬខូចខាត្ននសោា រសរោប់ម្្ាើម្សវាកមមអាចម្្ាើឱ្យោនម្រោេះថាន ក ់
ម្ដ្ឋយស្វរដពង ឬចានជាម្្ាើឱ្យបាក់ដបក នងិោនរបសួ ល់ម្េញៀវ។ មោ៉ោងវញិម្្ៀត្ស្វន មម្របេះរស្វ ំដ្ប 
អាចោនបាក់ម្ត្រ ើម្តាងជាប់ដ លម្្ាើឱ្យអាហារោនជាត្ពុិល។  
 
កំណត់្សោគ ល់របស់រគបូម្គគ ល៖ រកម្ កម្មើលកដនែងបណតុ េះបណ្តត លរបសិនអ្នករកម្ឃ្ើញ
សោា របម្រមើម្សវាកមមដ លដ្ប ម្របេះរស្វ ំ ឬសថិត្ម្ៅកនុងស្វថ នភាពអ្ន់ម្ ើមបើបគហ ញជា
ឧទាហរណ៍ពិត្ៗដត្មតង។  
សកមមភាព ើ្៧៖ សកមមភាពអ្នុវត្តៈ ពិនិត្យម្មើលគុណភាពននម្រគឿងចានកាន  

1. ឱ្យសិកាា កាមនូវម្រគឿងចានកានគំរូដ លរាប់បញ្ចូ លសោា រដ លោនស្វន មម្របេះរស្វ ំ
ខែេះៗ។  

2. របាប់ពួកម្គឱ្យម្រ ើសយកសោា រណ្តដ លគួរម្របើ ឬមិនគួរម្របើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 
3. ពួកម្គរតូ្វដត្ពិនិត្យម្មើលសោា រនើមួយៗ និងសម្រមចចិត្តថាម្ត្ើវាដត្្ុកម្របើឬរគដវង
ម្ចាល និង ឱ្យពួកម្គពនយល់ពើមូលម្ហតុ្។  

សរោប់ដ្ឋក់មហូប
អាហារ 

 
ចានដ លោនស្វន ម
ម្របេះ ដ្បខែេះ  

ម្រគឿងដកវ 
១៦ -
១៨ 

៣០ ន ើ្ 
បគហ ញស្វែ យ និងពនយល់ពើរបម្េ្ជាមូលដ្ឋា ន២ននម្រគឿងដកវ  
 

ដកវ៖ ដកវោនម្ជ្ើង 
និង ដកវោម នម្ជ្ើង 



 

79  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាព ើ្៨៖ បគហ ញ និងរបាប់ពើម្រគឿងដកវ  

1. បគហ ញឧទាហរណ៍របម្េ្ទាងំពើរននម្រគឿងដកវ៖ ដកវោនម្ជ្ើង និងដកវោម នម្ជ្ើង  
2. បគហ ញ និងពនយល់សិកាា កាមពើដកវខុសៗោន ននរបម្េ្នើមួយៗ៖  

 
ដកវោនម្ជ្ើង ដកវោម នម្ជ្ើង 

• ដកវរស្វ៖ រស្វរកហម និង រស្វស 
• ដកវរស្វរក ុក៖ ោ៉ោ ើ្នើ ោ៉ោ ហាក រ ើ្ ើ 
• ដកវពិម្សស៖ ម្ោញក់ ផ្ត្ ឈរឺ ើ 
ស្វបំា៉ោ ញ  

• ដកវខពស់៖ ហេ  ូមប ើ នហបល 
• ដកវដងមបែឺៈ ដកវហួសសម័យ   
• ដកវរស្វម្បៀរ និងដកវ្ំោន
ន កាន់  

 
3. បគហ ញសិកាា កាម  
ក. រម្បៀបកាន់ដកវ  
ខ. រម្បៀបកាន់ដកវម្ដ្ឋយម្របើថាស និងន  
គ. ្ុដ្ឋក់ដកវម្ចៀសវាងកំុឱ្យបាក់ដបក  

សិកាា កាមអ្នុវត្តកាន់ រ្ និង្ុកដ្ឋក់ដកវ  
 

របធានប្ ើ្២៖ ការម្រៀបចំតុ្ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការម្រៀបចំតុ្៖ វ ិ្ ើ
ផ្តល់ជូ្នរបស់របរ
ម្របើរបាស់ម្ៅម្េញៀវ  

 

១៩- 
២៣ 

៧ ន ើ្ 

ពនយល់ពើរម្បៀបម្ផ្េងៗដ លម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្រជ្ើសម្រ ើសឧបករណ៍ម្របើរបាសជូ់្នម្ៅម្េញៀវ។ ោន
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នជាម្រចើនដ លម្របើរបាស់ការម្រៀបចំតុ្ខុសៗោន ។ 
បគហ ញពើរម្បៀបននការម្រៀបចំទាងំម្នេះម្ដ្ឋយតាមការបគហ ញ (ស្វែ យ)។ ម្ ា្ើឱ្យរបាក ម្ ើមបើ
ពនយល់ពើវ ិ្ ើម្ផ្េងៗននការបគហ ញពើការម្រៀបចំតុ្ និងរម្បៀបផ្តល់ឧបករណ៍ម្របើរបាស់ជូ្នម្ៅម្េញៀវ។  

 

ម្លខតុ្  ២៤ ៥ ន ើ្  

ចូរពនយល់ពើភាពខុសោន រវាងម្លខតុ្ (ោនជារូបរាងឬរូបសណ្តា ន និងការចងចា)ំ។ពនយល់ពើ
អ្ត្ថរបម្យាជ្ន៍ននការម្របើរបាស់ម្លខតុ្៖ 

- ម្ ា្ើឱ្យអ្នកបម្រមើម្សវាកមមោនភាពចាស់លាស់ចំម្ាេះតុ្មួយណ្តដ លបានកុមម៉ោង់អ្ាើមួយ 
-  ំម្ណើ រការនើតិ្វ ិ្ ើ្ូទាត់្នងែម្សវាកមមយា៉ោ ងគយរសួល 

ោន្ំនក់្ំនងលអជាមួយមិត្តរមួការគរ (តុ្ ើ្១២បានកុមម៉ោង់្ឹកដងមមួយ បម្្ៀត្) ស្វត ប់ម្ៅ
 ូចជាសនិ ធ្ស្វន លជាងម្ពលដ លនិយាយថា “ម្េញៀវោន ក់ាក់អាវរកហមបានកុមម៉ោង់្ឹកដងម” ឬការ
ចងអុលរោមន របស់អ្នកម្ៅកាន់តុ្គឺជាឥរយិាបងអ្សើល្ម៌)  

 

ម្ត្ើសោា រម្របើ
របាស់អ្ាើខែេះដ ល
ម្េញៀវនឹងរត្វូការ?  

២៥ ៥ន ើ្ ពនយល់ថាអារស័យម្លើរយៈម្ពលម្សវាកមម និងអាហារ សោា រខុសោន នឹងរតូ្វការយកមកម្របើ
របាស់ចំម្ាេះអាហារម្ផ្េងៗោន  ជាពិម្សសម្េញៀវអឺ្រ ៉ោុប។  

អាហារម្ពលរពឹកៈ ស្វែ បរាដត្ សរោប់ពិស្វដត្ និងកាម្ហា ស្វែ បរាសរោប់្្ួលទានអាហារ 
សម និងកាបិំត្ របសិនម្បើពួកម្គនឹងម្របើសរោប់កាត់្អ្ាើមួយ ូចជាពងទាម្ចៀន ឬបា៉ោ ត្លាបប ័រ
ម្ៅម្លើនំប័ុង ដពង និងចានរ្នប់ ចានម្ោមសរោប់្ញ្ាជាតិ្ ឬបបរ ចានទាបសរោប់ដ្ឋក់ដផ្ែ
ម្ឈើ ឬរបស់របរដ លបានចមអិន។  
អាហារនងៃរត្ង់ និងអាហារម្ពលលាៃ ចៈ សម កាបិំត្ (របសិនម្បើពួកម្គកំពុងកាត់្ ឬកំពុងបា៉ោ ត្

 



 

81  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
លាបអ្ាើមោ៉ោង) ស្វែ បរាសរោប់្្ួលទានអាហារ ចានទាប ដកវសរោប់ម្េសជ្ជៈ។  
 
ចំណ្តៈំ ចានទាប ចាន និងចានម្ោមរតូ្វសថិត្ម្ៅកនុងស្វថ នភាព ៏លអម្ដ្ឋយមិនោនស្វន មម្របេះ
រស្វ ំឬដ្ប។  
ដកវរតូ្វដត្ស្វអ ត្ម្ដ្ឋយមិនោនស្វែ កស្វន ម និងមិនោនស្វន មម្របេះ ឬរស្វដំ លម្ ា្ើឱ្យម្េញៀវឈផឺ្ា
ម្ៅម្ពលពួកម្គកំពុងផឹ្ក។ 

 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្រៀបចំតុ្
សរោប់អាហារ
ដបបអឺុ្រ ៉ោុប 

២៦ 

២០ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្៩៖ ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តន៏ៈ ការម្រៀបចំសោា រដបបអឺ្រ ៉ោុប 

1) បគហ ញអំ្ពើរូបភាពននការម្រៀបចំតុ្ដបបអឺ្រ ៉ោុប និងបគហ ញម្ៅកាន់សិកាា កាមម្ៅម្ ម្ េះ
សោា រនើមួយៗ។ បគហ ញពួកោត់្អំ្ពើសោា រជាក់ដសតង និងឱ្យោត់្កាន់និងពិនិត្យ
ម្មើលសោា រទាងំម្នេះ។ 

2) បគហ ញសិកាា កាមពើកដនែង្ុកដ្ឋក់សោា រទាងំអ្ស់សរោប់ការម្រៀបចំតុ្តាម 
ដបបអឺ្រ ៉ោុប ម្រគឿងកាត់្ ម្រគឿងចាន និងម្រគឿងដកវ។ 

3) សិកាា កាមអ្នុវត្តការម្រៀបចំតុ្តាមដបបអឺ្រ ៉ោុប 

ម្រៀបចំកដនែង៤
សរោប់ ំម្ណើ រនើតិ្
វ ិ្ ើ 

ការម្រៀបចំតុ្
សរោប់អាហារ
ដបបអាសុើ 

២៧ 
២០ ន ើ្ 

សកមមភាពើ ើ្១០៖ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តន៏ៈ ការម្រៀបចំសោា រដបបអាសុើ 

1) បគហ ញសនែឹករូបភាពននការម្រៀបចំតុ្តាមដបបអាសុើនិងបគហ ញម្ ម្ េះសោា រនើមួយៗ
 ល់សិកាា កាម។ បគហ ញពួកោត់្ម្ៅសោា រជាក់ដសតង។ 

ម្រៀបចំកដនែង៤
សរោប់ ំម្ណើ រនើតិ្
វ ិ្ ើ 



 

82  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 2) ឲ្យោត់្កាន់និងរតួ្ត្ពិនិត្យសោា រទាំងំអ្ស់ម្នេះ។វគគម្នេះគួរដត្ោនភាពគយរសួល

បំផុ្ត្ម្ដ្ឋយស្វរសិកាា កាមនឹងស្វគ ល់សោា រទាងំម្នេះ និងរម្បៀប្ុកដ្ឋក់សោា រទាងំ
ម្នេះម្ៅម្លើតុ្។ 

3) បគហ ញពើការម្រៀបចំតុ្តាមដបបអាសុើ និងឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តការម្រៀបចំតុ្។ 

ការម្រៀបចំតុ្
សរោប់អាហារ
ម្ពលរពឹកដបប 

អុ្ឺរ ៉ោុប 

២៨ 

៣០ ន្ើ 

សកមមភាពើ្ ើ១១៖ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តន៏ៈ ការម្រៀបចំអាហារម្ពលរពឹកដបបអ្ឺរ ៉ោុប 

1) បគហ ញសនែឹករូបភាពននការម្រៀបចំតុ្អាហារម្ពលរពកឹដបបអ្ឺរ ៉ោបុ និងបគហញ ញសិកាា កាមចូល
រមួអ្ំពើម្ ម្ េះសោា រនើមួយៗ 

2) បគហ ញសកិាា កាមអ្ពំើសោា រជាក់ដសតង។ ឱ្យពកួោត្់កាន់ នងិពិនិត្យម្មើល។ 
3) ការម្រៀបចំតុ្នងិពនយល់អ្ំពើ្ ើតាងំនិងមុខគរននម្រគឿងចាន ម្រគឿងកាត្ន់ិងម្រគឿងដកវម្ ល

ម្ៅម្លើតុ្។ពនយលថ់ាម្ត្ើសោា រអ្ាើខែេះដ លរត្ូវបានម្របើសរោបប់ម្រមើអាហារម្ពលរពឹក 
4) ម្្ាើឱ្យរបាក ថាអ្នកោន្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរសស់មិនដផ្អមសរោបប់គហ ញ។ 
5) ឱ្យសិកាា កាមផ្ែ សប់តូរម្វនោន សរោប់អ្នុវត្តន៍ការម្រៀបចំអាហារម្ពលរពឹកដបបអ្ឺរ ៉ោុប។ 

ម្រៀបចំកដនែង៤សរោប់
ម្រៀបចំអាហារម្ពលរពឹក 

សរុប 
ម្មម្រៀន 

២៩ 

១០ ន្ើ 

សកមមភាពើ្ ើ១២៖ សណួំររកមុ 

1. ដបងដចកសិកាា កាមជារកុមដ លោនសោជ្ិក ២ ឬ៣នក់ ម្ដ្ឋយោនសកិាា កាមខាែ ងំម្ៅកនុង
រកុមនើមួយៗ។ របសិនម្បើជារកុមតូ្ចៗសិកាា កាមអាចម្ ើរត្ជួាគូៗ ឬម្ដ្ឋយខែួនឯង។ រកុម
ពិភាកាអាចជារកុមតូ្ចៗដ លោនសោជ្ិក៣នក។់ 

2. សិកាា កាមោន ក់ៗអាចសួរោន ម្ៅវញិម្ៅមកម្ ើមបើឱ្យរគបោ់ន បានចូលរមួ នងិម្ ើមបើកុំឱ្យអ្នក
ខាែ ងំរគប ណត ប់ម្ៅកនុងរកុម។  

3. ផ្តល់២ពិនទុសរោប់ចម្មែើយរត្មឹរត្ូវ ម្ហើយរបសិនម្បើមិនរត្មឹរត្ូវ ឬមិន ងឹពើរកុមដ លបាន

សំណួរម្ៅ្ំព័របនទ ប ់
 
រគា ន់សរោបអ់្នកចូល
រមួដ ល ឬរកុមដ ល
ឈនេះ  



 

83  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សួរ ផ្តលព់ិនទុ១ឱ្យម្ៅរកមុបនទ ប់។ 

4. ោនរគា ន់តូ្ចខែេះៗសរោប់រកមុដ លឈនេះ ឧទាហរណ៍ សកររោប់ ឬ សូកូឡា។ 
កិចចការអ្នុវត្តម្ៅ
កដនែងការគរ 

៣០ 
៥ ន្ើ 

ម្្ាើប្បគហ ញ ដ លោនកចិចការននម្មម្រៀន និងបគហ ត្ប់គហ ញនូវអ្ាើដ លអ្នកចូលរមួរត្ូវម្្ាើម្ៅកដនែង
ការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។ 

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 



 

84  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

សកមមភាព ើ្១៥៖ សំណួរជារកុម (ឧទាហរណ៍គំរូ) 
សំណួរ និង ចម្មែើយគំរូ  

1) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះសោា រ៣ននសោា ររបស់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម ( ប ិច កូនម្សៀវម្ៅកត់្រតា និង
ឧបករណ៍ម្បើកគរមប ប) 

2) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះសោា រ៣ននសោា រម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន( បញ្ជ ើមុខមហូប ថាស និងករោលតុ្) 
3) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះរកណ្តត់្ពើររបម្េ្( កដនេងជូ្ត្ោត់្ ករោលតុ្ និងរកណ្តត់្រកាលលមអម្លើតុ្) 
4) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះសោា រខាេះខាត្២ដ លម្ ា្ើឱ្យម្រគឿងចានមិនស្វកសមកនុងការម្របើរបាស់ (ស្វន ម
ម្របេះ រស្វ)ំ  

5) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះម្រគឿងកាត់្ឱ្យបាន៣កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន(ស្វែ បរាសមែ សមនិងកាបិំត្សរោប់
ម្ពលលាៃ ច និងសមសរោប់អាហារចាប់ម្ផ្តើម) 

6) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះម្រគឿងចានឱ្យបាន២ (ចានអាហារសំដប៉ោត្ កូនចាន និងចានសរោប់ដ្ឋក់ញ)ំ 
7) ចួរដ្ឋក់ម្ ម្ េះដកវោនម្ជ្ើងឱ្យបាន២របម្េ្កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ( ដកវ៖ ដកវរស្វរកហម ដកវស្វំ
បា៉ោ ញ ដកវរស្វដផ្ែម្ឈើ ដកវសុឺរ ើ ដកវោ៉ោ ហាក រ ើ្ ើ ដកវោ៉ោ ើ្នើ ដកវហរឺ ើដឃ្ន) 

8) ចួរដ្ឋក់ម្ ម្ េះដកវោម នម្ជ្ើងឱ្យបាន២របម្េ្ (ដកវ្ឹកហកូដបែ ត្ ដកវរស្វម្បៀរ ដកវហេ  ូមប ើ ដកវនហ
បល និងដកវហួសសម័យ)  

9) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះការម្រៀបចំតុ្ឱ្យបាន២របម្េ្( ការម្រៀបចំតុ្ដបបអាហារអាសុើ និងអឺ្រ ៉ោុប) 
10)  ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះម្រឿងរា៉ោ វ២យា៉ោ ងដ លរតូ្វម្ ា្ើម្ៅម្ពលម្រៀបចំម្សវាកមមម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
11) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះម្រឿងរា៉ោ វ២យា៉ោ ងម្្ៀត្ដ លរតូ្វម្ ា្ើម្ៅម្ពលម្រៀបចំម្សវាកមមម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
12) ចូរដ្ឋក់ម្ ម្ េះរបស់២យា៉ោ ងដ លម្របើសរោប់អាហារម្ពលរពឹក ប៉ោុដនតមិនដមនអាហារម្ពលនងៃ

រត្ង់ ឬម្ពលលាៃ ច (ដពងនិងរ្នប់ដកវ ្ញ្ាជាតិ្ ស្វែ បរា សករ ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោ)  
13) ម្ត្ើអ្នកកាន់ដកវយា៉ោ ង ូចម្មតច?(កាន់ម្ជ្ើង និងមិនរតូ្វប៉ោេះោត់្ដកវ) 
14) ម្ត្ើអ្នកគួរដត្ពិនិត្យម្មើលបនទប់ប៉ោុនម ន ងកនុងរយៈម្ពលននការបម្រមើម្សវាកមម?  
15) ម្ត្ើអ្នកអាចកោច ត់្កែិនម្ អ្េះម្ៅកនុងបងគន់ម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត? (ម្របើ្ឹកប ើកាប ម្របើ្ឹកម្ខមេះ ឬ

្ឹករកូចនម រ)  
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ម្មម្រៀន ើ្៥៖ ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងបញ្ជ ើមុខមហូប 
 

កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០ – ៨:៣០ 
រលំឹកម្មម្រៀនមុន  
ម្មម្រៀន ើ្៣៖ ម្សវាកមមរបណើ ត្ 
ម្មម្រៀន ើ្៤៖ សោា រម្របើរបាស់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

៣០ ន ើ្ 

៨:៣០ – ៩:៣0 

របធានប្ ើ្១៖ បញ្ជ ើមុខមហូប 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ - ២១ 
សកមមភាព ើ្១៖ការពិភាកាអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប 
សកមមភាព ើ្២៖ ម៉ោូ /សទើល ននបញ្ជ ើមុខមហូប 
សកមមភាព ើ្៣៖ចំម្ណេះ ឹងពើមុខមហូប 

៦០ន ើ្ 

៩:៣០–១០:៣០ 
របធានប្ ើ្២៖ រកដ្ឋស/សនែឹកកុម៉ោមង់អាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២២ – ២៤ 
សកមមភាព ើ្៤៖ អ្នុវត្តន៍បំម្ពញរកដ្ឋសកុមម៉ោង់អាហារ 

៦០ន ើ្ 

១០:៣០–១០:៤៥ សរោកអាហារសរមន់ ១៥ន ើ្ 

១០:៤៥ – ១១:
៣០ 

របធានប្ ើ្៣៖ការបនេើរវាងឧបករណ៍បម្រមើម្សវាកមមនិងបញ្ជ ើ
មុខមហូប 

 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២៥–៣២ 
សកមមភាព ើ្៥៖ការបគហ ញអំ្ពើការដកត្រមូវម្រគឿងកាត់្ 

៤៥ន ើ្ 

១១:៣០–១១:៤០ បិ្វគគសិកា ១០ន ើ្ 
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ើ្តាងំបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងថាន ក់ម្រៀន 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ មួយ 
សកមមភាព ើ្២៖ ដលបងកាត្ៈ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននបញ្ជ ើមុខមហូប មួយឈុត្ 
សកមមភាព ើ្៣៖ ចំម្ណេះ ឹងបញ្ជ ើមុខមហូប 
ឯកស្វរ ើ្១៖ បញ្ជ ើមុខមហូបម្ ា្ើម្ដ្ឋយខែួនឯង 

ឯកស្វរោន ក់មួយចាប់ 

សកមមភាព ើ្៤៖ ចំម្ណេះ ឹងបញ្ជ ើមុខមហូប  
សំម្ៅឯកស្វរងត្ចមែងមុខមហូបរបស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ផ្េងៗោន រមួោន
មុខមហូបអឺ្រ ៉ោុបម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូបម្នេះផ្ង ូចជា អាហារបា៉ោ ស្វត   

សំម្ៅឯកស្វរឱ្យបានម្រចើន
តាមដ លអាចម្ ា្ើបាន 

សកមមភាព ើ្៥៖ អ្នុវត្តបំម្ពញការកុមម៉ោង់ម្ៅម្លើរកដ្ឋសកុមម៉ោង់ 
ឯកស្វរ៖ គំរូរកដ្ឋសកុមម៉ោង់  

ោន ក់មួយសនែឹក 

 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសច
សរោប់អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  

4. របមូលគំរូបញ្ជ ើមុខមហូបសរោប់ជារបធានប្ចំម្ណេះ ឹងមុខមហូបអាហារ  
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រលំឹកម្មម្រៀន ើ្៣ និងម្មម្រៀន ើ្៤ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្សចកតើដណន ំ ១ -២   ដ្ឋក់ការបគហ ញស្វែ យម្ៅម្លើផ្ទ ងំសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមម្ៅមក ល់

ម្ពលរពឹក។ 
ស្វា គមន៍រគប់ោន ដ លមក ល់។ 
ម្បើកការបគហ ញ(ស្វែ យ) ដ លោន ូហកូោច ស់ជំ្នួយ 

 

ការរលំឹកម្មម្រៀន
មុន 

៣ ៥ ន ើ្  ម្ ា្ើការសរុបម្មម្រៀនដ លបានម្រៀនរចួម្ហើយម្ដ្ឋយស្វកសួរសំណួរខែេះៗ។ 
ម្ត្ើម្យើងបានសិកាពើអ្ាើកាលពើម្មម្រៀនមុន?  

ម្សវាកមមរបណើ ត្ 
1. ការដសាងយល់ពើម្សវាកមមរបណើ ត្ 
2. រម្បៀបផ្តល់ជូ្នម្សវាកមមរបណើ ត្ 
3. ការម្ដ្ឋេះរស្វយការត្អូញដត្អរឬការត្វា៉ោ  

សោា រម្របើរបាស់ម្ៅកនុម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
1. សោា រម្របើរបាស់ម្ៅម្លើតុ្ 
2. ការម្រៀបចំតុ្ 

 

សកមមភាពកនុង
ម្សៀវម្ៅកិចចការពើ
ម្មម្រៀនមុន 

៤ ៣០ ន ើ្  សម្ងាបកិចចការម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកិចចការ៖ ម្មម្រៀន ើ្៣ និងម្មម្រៀន ើ្៤ 
1. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមយកកិចចការម្ចញមក 
2. ចាប់ម្ផ្តើមជាមួយម្មម្រៀន ើ្៣ កិចចការ ើ្៣ ្ុកឱ្កាសឱ្យសិកាា កាមផ្តល់ចម្មែើយម្ៅ

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
តាមកិចចការម្ផ្េងៗ 

3. ម្ ា្ើរាល់កិចចការទាងំអ្សម់្ដ្ឋយឱ្យសិកាា កាមពិភាកាោន  និងម្របៀបម្្ៀបចម្មែើយ និង
សិកាពើោន ម្ៅវញិម្ៅមក។ 

ការដណនមំ្មម្រៀន   បគហ ញពើដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងរបាប់ថាម្យើងម្ៅកដនែងណ្តម្លើដផ្ន ើ្។  
ពនយល់របាប់សិកាា កាមថាម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនអ្នកពើជំ្នញម្ផ្េងៗ ម្ ើមបើផ្តល់ជូ្ននូវម្សវា
កមមសតង់ដ្ឋរ និងម្ ា្ើឱ្យម្េញៀវោនការម្ពញចិត្ត។ បុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមដ លលអ្ ្ួលបាន
សុវត្ថិភាពការគរ និងោន្ំនុកចិត្ត។ ពួកម្គ្្ួលបានរបាក់្ឹកដត្បដនថមជាមួយការម្កើន
ម្ ើងរបាក់ចំណូល។  
ម្បើកការបគហ ញស្វែ យដ លបគហ ញពើរបធានប្សរោប់ម្មម្រៀន និងពនយល់ម្មម្រៀនម្ដ្ឋយស
ម្ងាប។  
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របធានប្ ើ្១៖ បញ្ជ ើមុខមហូប 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

បញ្ជ ើមុខមហូប 
និងរបម្េ្បញ្ជ ើ 
មុខមហូប 
 

៨ -៩  ៥ ន ើ្ សកមមភាព ើ្១៖ ការពិភាកាអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប 
1. ម្បើការបគហ ញ ស្វែ យ ដ លោនសណួំរ ូចខាងម្រកាម៖ 
• ម្ត្ើបញ្ជ ើមុខមហូបជាអ្ាើ? 
• ម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្យើងរតូ្វការវា?  
• ម្ត្ើព័ត៌្ោនអ្ាើខែេះម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប? 
2. សរម្សរចម្មែើយម្លើផ្ទ ងំរកដ្ឋស្ំ  

ពិភាកាម្ត្ើអ្ាើជាបញ្ជ ើមុខមហូបនិងម្ហតុ្អ្ាើបានជាវាោនការចាបំាច់? ម្ដ្ឋយរត្ ប់ម្ៅការ
បំផុ្សគំនិត្ពើចំម្ណេះ ឹងផ្លិត្ផ្លម្ៅម្មម្រៀន ើ្១ អំ្ពើបុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វការម្ ើមបើ
 ឹងពើបញ្ជ ើមុខមហូប។  

 
 
 
  

របម្េ្បញ្ជ ើមុខ
មហូប៖ចំណ្តត់្
ថាន ក់  

១០ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពនយល់របម្េ្ម្ផ្េងៗននបញ្ជ ើមុខមហូបដ លនឹងរកបានម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នកនុងរបម្្សកមពុជា។ 
ពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗននចំណ្តត់្ថាន ក់បញ្ជ ើមុខមហូបដ លនឹងម្រៀនម្ៅកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។ 

 

បញ្ជ ើមុខមហូបដបប
អឺ្រ ៉ោុប 

១១ -
១៣ 

  បគហ ញ និងពនយល់ដផ្នកនើមួយៗកនុងបញ្ជ ើមុខមហូបដបបអឺ្រ ៉ោុប ម្ដ្ឋយម្របើការបគហ ញ (ស្វែ យ)
ម្យាង។  
ពិភាកាពើមហូបអាហារម្ផ្េងៗម្ៅកនុងដផ្នកនើមួយៗននបញ្ជ ើមុខមហូប និងពនយល់ថាម្ហតុ្អ្ាើបាន
ជាវារតូ្វបានដ្ឋក់កនុងរកុមដត្មួយ។  

ងត្ចមែងបញ្ជ ើមុខមហូបផ្ទ ល់ខែួនរបស់ពួកម្គ និងសួរសិកាា កាមម្ដ្ឋយកំណត់្ដផ្នកម្ផ្េងោន  និង
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ោនមហូបអ្ាើខែេះកនុងដផ្នកនើមួយៗ។ 

សកមមភាព ើ្២៖ ដលបងកាត្/បណណរូបភាព៖ លំដ្ឋប់លមំ្ដ្ឋយននបញ្ជ ើមុខមហូប 
1) ដចកកាត្/បណណរូបភាពជាមួយដផ្នកននបញ្ជ ើមុខមហូបឱ្យម្ៅសិកាា កាម 
2) សិកាា កាមរតូ្វម្ ា្ើការជាមួយោន ម្ ើមបើដ្ឋក់កាត្ទាងំម្នេះឱ្យរតឹ្មរតូ្វតាមលំដ្ឋប់
លំម្ដ្ឋយ 

ស ុប 
អាហារនមុំខ 
ញ ំ
អាហារចដមអត្ 
មហូបបា៉ោ ស្វត  
មហូបស្វច់ោន់ 
មហូបស្វច់រត្ើ 
មហូបស្វច់ 
អាហារសរមន់ 
បដងអម 
ម្េសជ្ជៈរត្ជាក់ 
ម្េសជ្ជៈម្ៅត ៗ 

 

 
 
កាត្/បណណរូបភាព
មុខមហូប២ ំុ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3. ម្របៀបម្្ៀបចម្មែើយរបស់ពួកម្គជាមួយបញ្ជ ើមុខមហូបគំរូដ លអ្នកោន 
4. ពនយល់រចនសមព័នធ្ូម្ៅននបញ្ជ ើមុខមហូប និងរបម្េ្ខុសោន និងថាម្ត្ើមុខមហូបទាងំ
ម្នេះអាចរតូ្វបានម្រៀបតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយយា៉ោ ង ូចម្មតចកនុងបញ្ជ ើមុខមហូប។ 

មុខមហូបដបបអាសុើ 
 

១៤ ៥ ន ើ្ • ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាកនុងដផ្នកម្ផ្េងៗកនុងបញ្ជ ើមុខមហូបដបបកមពុជា /អាសុើ ម្ដ្ឋយ
ម្របើរបាស់ការបគហ ញ(ស្វែ យ)ម្ៅ្ំព័រម្យាង។ ពិភាកាមហូបម្ផ្េងៗកនុងដផ្នកនើមួយៗ 
និងម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្គដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងដផ្នកដត្មួយ។ 

• ងត្ចមែងបញ្ជ ើមុខមហូបផ្ទ ល់របស់ពួកម្គ និងសួរសិកាា កាមម្ដ្ឋយកំណត់្ដផ្នកម្ផ្េងោន  
និងោនមហូបអ្ាើខែេះកនុងដផ្នកនើមួយៗ។ 

 

បញ្ជ ើមហូបអាហារ
ដផ្អកម្លើត្នមែ 

១៥ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាថាម្ត្ើការដ្ឋក់ត្នមែននរបម្េ្ខុសោន ននមុខមហូបម្ ា្ើម្ដ្ឋយរម្បៀប
ណ្ត។  

 

 
ចំម្ណេះ ឹងបញ្ជ ើ
មុខមហូប 

១៦ -
១៩ 
 

 
២០ ន ើ្ 

ពនយល់សិកាា កាមថា  ជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម ៏លអ អ្នកចាបំាច់រតូ្វ ឹងនូវអ្ាើដ លោនម្លើបញ្ជ ើ
មុខមហូប។ ម្ ា្ើ ូចម្នេះពួកោត់្អាចផ្តល់ជាម្យាបល់ និងការដណនមំ្ៅកាន់ម្េញៀវក៏ ូចជាម្ ែ្ើយ
សំណួរទាងំអ្ស់របស់ម្េញៀវអំ្ពើមុខមហូប។  

ម្ដ្ឋយោនជំ្នួយពើការបគហ ញពនយល់ការគរជាមូលដ្ឋា នដ លបុគគលិកបម្រមើម្សវាកមមរគប់    
រូបៗគួរដត្ ឹងអំ្ពើមុខមហូបកនុងបញ្ជ ើមុខមហូប។ 
ពនយល់ថាវាោនស្វរៈសំខាន់ណ្តស់ដ លរតូ្វរតួ្ត្ពិនិត្យមុខមហូបដ លោនមុនម្ពលម្សវាកមម
ចាប់ម្ផ្តើមៈ ជួ្នកាលដផ្នកចមអិនមហូបអ្ត់្ោនម្រគឿងផ្េ ំ និងមិនអាចម្ ា្ើមហូបមួយចំនួនបាន។ 
សិកាា កាមចាបំាច់រតូ្វដត្ ឹងពើម្រឿងម្នេះមុនម្ពលម្សវាកមមចាប់ម្ផ្តើមម្លើម្ ើមបើឱ្យខែួនអាចរបាប់   

បញ្ជ ើមុខមហូបដ ល
បានបម្ងកើត្សំរាប់
សកមមភាព 
 
 
 
 
 
បញ្ជ ើមុខមហូបងត្ចមែង
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្េញៀវ។ 

សកមមភាព ើ្៣៖ ចំម្ណេះ ឹងពើមុខមហូប 
1) ម្ ា្ើប្បគហ ញ ដ លោនរូបភាពននមហូបដខមរ 
2) សួរសំណួរថា “ម្ត្ើអ្ាើជាចំម្ណេះ ឹងននបញ្ជ ើមុខមហូបដ លអ្នកបម្រមើម្សវាកមមោន ក់រតូ្វ
លក់និងពនយល់អំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូបដបបម្នេះម្ៅកាន់ម្េញៀវ”។  

ពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗននព័ត៌្ោនដ លអ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្ ឹង និងអាចម្ ែ្ើយសំណួរអំ្ពើ
បញ្ជ ើមុខមហូប។ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអំ្ពើោតិ្កាខុសៗោន ។ 

ពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ម្ផ្េងៗកនុងបញ្ជ ើមុខ
មហូបោនអាហារអឺ្រ ៉ោុប 
នំបញ្ចុ កអុ្ើតាលើជា
ម្ ើម 
 
 

ត្រមវូការស្វសន  ២០ ៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់សម្ងាបនូវមូលដ្ឋា នចាប់អាហារសរោប់ស្វសនសខំាន់ៗដ ល
ម្េញៀវអាចោនរបតិ្កមម។  

ការដណន ៏ំលអបំផុ្ត្សរោប់អ្នកបម្រមើម្សវាកមម របសិនម្បើម្េញៀវោនការរពួយបារមមណ៍អំ្ពើ
ការម្លមើសចាប់អាហារ គឺរតូ្វផ្តល់អាហារសរោប់អ្នកបួស ប៉ោុដនតរតូ្វដត្របាក ថាមិនោន
ផ្លិត្ផ្លស្វច់លាក់្ុកកនុងអាហារ ូចជាប ័រកនុងមហូបអាហារជាម្ ើម។  

 

ស្វកជាតិ្និយម 
(អ្នកនិយម
អាហារបសួឬអ្នក
ត្មស្វច់) 

២១ - 
២៤ 

១០ ន ើ្  

ពនយល់ថាម្ត្ើអ្ាើជាអ្នកត្បស្វច់ និងថាម្ត្ើពួកម្គ្្ួលទានអ្ើា  

បញ្ជជ ក់ពើការពិត្ថាផ្លិត្ផ្លសត្ាម្សទើរដត្ទាងំអ្ស់អាចោនការផ្ែ ស់បតូរបានយា៉ោ ងគយ
ជាមួយផ្លិត្ផ្លបដនែ  ូចដ លអ្នកម្ឃ្ើញកនុងតារាង! 

អ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វដត្យល់ ឹងឱ្យបានចាស់នូវអ្ាើជាស្វកជាតិ្និយម (អ្នកនិយមអាហារ
បួសឬអ្នកត្មស្វច់) និងជួ្យ ល់ម្េញៀវម្ ើមបើកំណត់្ពើមហូបអាហារដ លមិនោនផ្ទុក
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ផ្លិត្ផ្លសត្ារបសិនម្បើពួកម្គជាអ្នកត្មស្វច់។  

សោគ ល់៖ អ្នកមិន្្ួលទានផ្លតិ្ផ្លពើសត្ា គឺសំម្ៅម្លើអ្នកដ លមិន្្ួលទានអ្ាើទាល់ដត្
ម្ស្វេះពើសត្ា រមួោនប ័រ ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោ ឈើស (ស្តហាូោ៉ោ ត្) ។ល។   

 
របតិ្កមមអាហារ 
 

២៥ -
២៦ 
 

 
១០ ន ើ្ 

ពនយល់សិកាា កាមឱ្យលមអិត្ថាអ្ាើជារបតិ្កមម(អាដលកហេុើ) និងពនយល់ថាមនុសេអាចោន
របតិ្កមមតាមរបម្េ្ខុសៗោន ។ ជ្នជាតិ្អឺ្រ ៉ោុបភាគម្រចើនោនរបតិ្កមមជាមួយអាហារ។ ម្នេះ
ោនន័យថារបសិនម្បើម្គ្្ួលទានអាហារអ្ាើមួយ ឬម្រគឿងផ្េណំ្តមួយ ពួកម្គនឹងមិនរសួល
ខែួន (ឈ)ឺ។ អាហារ ឬម្រគឿងផ្េមំ្នេះម្ៅថា “ស្វរជាតិ្របតិ្កមម”។  

វាោនស្វរៈសំខាន់ណ្តស់ម្ ើមបើស្វត ប់នូវអ្ាើដ លម្េញៀវោន ក់អាចោនរបតិ្កមមម្ៅនឹងអ្ាើមួយ និង
ម្ ើមបើឱ្យរបាក ថាអ្នកមិនដ្ឋក់អ្ាើដ លម្ ា្ើឱ្យរបតិ្កមមម្នេះម្ៅកនុងមហូបកនុងអាហារសរោប់ពួក
ម្គ្្ួលទានម្ ើយ។ សិកាា កាមរតូ្វយល់ថាវាសំខាន់ណ្តស់ម្ ើមបើ ឹងឱ្យបានចាស់នូវអ្ាើ
ដ លម្េញៀវអាច្្ួលទាន និងមិនអាច្្ួលទានម្ ើមបើឱ្យម្យើងអាចបតូរម្រគឿងផ្េមំ្ៅកនុងមហូប
អាហារ ឬមិនបម្រមើម្សវាកមមអាហារម្នេះជូ្នម្េញៀវដត្មតង។  

ម្ដ្ឋយម្របើការបគហ ញស្វែ យ២៥ ពនយល់ឱ្យបានម្កាេះកាយអំ្ពើម្រគឿងផ្េដំ លោនស្វរជាតិ្
របតិ្កមម។  

របាប់សិកាា កាមថាវាោនស្វរៈសំខាន់ណ្តស់ម្ ើមបើ ឹងថារបសិនម្បើោនស្វរជាតិ្របតិ្កមមម្ៅ
កនុងអាហារ និងរបាប់ថាម្ត្ើវាអាចយកស្វរធាតុ្ម្នេះម្ចញ ឬមិនយកម្ចញ។  

របាប់ពួកម្គឱ្យ ឹងរបាក នូវអ្ាើដ លម្េញៀវោនរបតិ្កមម៖ ពួកម្គគួរដត្យល់ម្លើបញ្ជហ ម្នេះឱ្យ
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
បានចាស់ពើម្េញៀវ ពិភាកាមុខមហូបម្ៅកនុងបញ្ជ ើមុខមហូបជាមួយពួកម្គ ពិនិត្យម្មើលអ្ាើដ លពួក
ម្គចង់្្ួលទាន និងផ្តល់ជាការដណន ំឧទាហរណ៍ ម្របើគុយទាវម្ ា្ើពើរសូវជំ្នួសឱ្យគុយទាវ
ម្ ា្ើពើរសូវស្វ ើ ម្របើរត្ើជំ្នួសឱ្យបគគ ជាម្ ើម។  
របសិនម្បើអ្នកមិន ឹងចាស់អំ្ពើអ្ាើដ លោនកនុងផ្លិត្ផ្លសម្រមច( ូចជា្ឹករជ្លក់ដ្ឋក់
 ប) ូម្ចនេះរតូ្វអានស្វែ កបញ្ជ ើម្រគឿងផ្េដំ លបិត្ម្ៅម្លើ បម្នេះ។ 

ការអ្េិវឌ្ឍន៏
ចំម្ណេះ ឹងបញ្ជ ើ
មុខមហូប 

២៧ ៥ ន ើ្  ពនយល់សិកាា កាមពើរម្បៀបដសាងរកមុខមហូបរបស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លពួកម្គកំពុងម្ ា្ើការដងម
ម្្ៀត្។  
ពនយល់រគប់ជំ្ហានម្ដ្ឋយោនជំ្នួយពើប្បគហ ញ។ ចំណ្តថំារគប់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នោនបញ្ជ ើ
មុខមហូបខុសៗោន ។  
របសិនម្បើសិកាា កាមម្ ា្ើការម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នណ្តមួយដ លពួកម្គរតូ្វម្រៀនពើអ្ាើដ លោនម្ៅ
ម្លើមុខមហូប។ម្បើម្ទាេះជាោនបញ្ជ ើមុខមហូបខែេះោនមុខមហូប ូចនឹងបញ្ជ ើមុខមហូបម្ផ្េងម្្ៀត្ក៏
ម្ដ្ឋយ ម្ពលខែេះចុងម្ៅចមអិនមហូបម្នេះម្ផ្េងោន ។  

 

សកមមភាព
ចំម្ណេះ ឹងម្លើ
បញ្ជ ើមុខមហូប
អាហារ 

២៨ ១៥ ន ើ្  សកមមភាព ើ្៤៖ ចំម្ណេះ ឹងពើមុខមហូប 

1.   ម្របើរបាស់កាត្បញ្ជ ើមុខមហូបដ លម្យើងបម្ងកើត្ម្ ើងម្ៅកនុងឧបករណ៍បម្រងៀនឬបញ្ជ ើ
មុខមហូបចាប់ចមែងដ លអ្នកបានរបមូល។  

2.   ម្ ា្ើការជារកុម សិកាា កាមរតូ្វដត្ពោយាមដសាងយល់មុខមហូបនើមួយៗកនុងបញ្ជ ើ
មុខមហូបាក់ព័នធនឹងម្រគឿងផ្េ ំ វ ិ្ ើចមអិនមហូបអាហារ ្ំហ ំ រសជាតិ្ និងម្រគឿង
បនទ ប់បនេរំបស់អាហារ ន្ម្្ៀត្។ 

ឯកស្វរ ើ្១៖ បណណ
សកមមភាពបញ្ជ ើមុខ
មហូបដ លបានបម្ងកើត្  
ឯកស្វរងត្ចមែងនន
បញ្ជ ើមុខមហូបរបស់
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ផ្េ
ងៗ រមួោនមុខមហូប
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3.   ពួកម្គរតូ្វដត្សរម្សរបញ្ជ ើម្រឿងរា៉ោ វដ លពួកម្គមិន ឹង ឬមិនស្វគ ល់ 

ពួកម្គរតូ្វដត្សរម្សរបញ្ជ ើននសំណួរម្ ើមបើសួរពើអ្ាើដ លពួកម្គមិន ឹងក៏ ូចជាអ្នកដ លពួកម្គ
អាចសួរអំ្ពើមុខមហូបទាងំអ្ស់ម្នេះបាន។ 

អាហារដបបអឺ្រ ៉ោុបម្ៅ
ម្លើបញ្ជ ើមុខមហូបម្នេះ
ោន ូចជាមហូបបា៉ោ ស្វត  

របធានប្ ើ្២៖ ការកុមម៉ោង់អាហារ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

 
រកដ្ឋសកមម៉ោង់
អាហារ 
 

២៩-  
៣១ 
 

១០ ន ើ្ 

ពនយល់ម្ហតុ្អ្ាើបានជាវាោនស្វរៈសំខាន់កនុងការម្របើរបាស់រកដ្ឋសកមម៉ោង់អាហារ។ 
រកដ្ឋសកម៉ោមង់និងជួ្យឱ្យសិកាា កាម និងអ្នករមួការគររបស់ពួកម្គនូវ៖ 

• ការពិនិត្យបានចាស់ថានរណ្តបានកមម៉ោង់អ្ាើ 
• ការពិនិត្យបានចាសល់ាស់អំ្ពើត្នមែសរុប និងោនលកាណៈគយរសួលម្ៅម្ពល 
របគល់វកិកយប័រត្្ូទាត់្។ 

សកមមភាព ើ្៥៖ ការអ្នុវត្តបំម្ពញម្លើរកដ្ឋសកមម៉ោង់  
របាប់សិកាា កាមឱ្យបំម្ពញរកដ្ឋសកម៉ោមង់ម្ៅខាងម្រកាម ដ លជារកដ្ឋសកមម៉ោង់គំរូរបស់ពួកម្គ៖ 

- អាម៉ោុករត្ើ ៣ ឈុត្  
- កូកាកូឡា១ ប 
- ការ ើស្វច់ោន់ ២ ចាន(១អ្ត់្ហរិ) 

- ដត្្ឹកកក១ ដកវ 
- ្ឹកបរសុិ ធ្២  ប  

 

 
 
 
 
 
រកដ្ឋសសរោប់ការ
កុមម៉ោង់អាហារ 
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របធានប្ ើ្៣៖ ការបនេុើោន រវាងឧបរណ៍ម្សវាកមមជាមួយនិងបញ្ជ ើមុខមហូបដ លបានកមម៉ោង់ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រៈ 

ការម្រៀបចំតុ្ៈ 
ដបបអឺ្រ ៉ោុប ដបប
អាសុើ និងអាហារ
ម្ពលរពឹកដបប
អឺ្រ ៉ោុប  

៣២ -
៣៦  

១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើការម្រៀបចំកដនែងដផ្េងៗោន ។  
ម្ហតុ្ផ្លដ លម្យើងបគហ ញពើការម្រៀបចំកដនែងគឺម្ ើមបើបនេុើពួកវាជាមួយមុខមហូបអាហារ។ ការ
ម្រៀបចំកដនែងគឺម្ ើមបើឱ្យឧបករណ៍បម្រមើម្សវាកមមរបស់ម្េញៀវសុើោន នឹងមុខមហូបឬអាហារជាក់ដសត
ងណ្តមួយ។  
របសិនម្បើអាចសូមអ្នកបគហ ញពើការម្រៀបចំកដនែងជាក់ដសតងមួយ ល់សិកាា កាម។  

 

ការម្រៀបចំអាហារ  ៣២ ១០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៦៖ ដលបងកាត្ៈ ផ្គូផ្គងមុខមហូបនឹងឧបករណ៍បម្រមើម្សវាកមម  

1. ហុចកាត្ឬបណណរូបភាពម្ៅសិកាា កាម 
2. របាប់ឱ្យពួកម្គម្ ើរជំុ្វញិ និងពោយាមដសាងរកគូននកាត្ដ លពួកម្គោន 
3. កាត្/បណណមួយោនរូបភាពមុខមហូបមួយម្ៅម្លើវា និងកាត្/បណណមួយម្្ៀត្ោន
ម្រគឿងកាត់្ដ លរតូ្វជាមួយវា។  

4. ចម្មែើយគឹ៖  
 
រូបភាពម្លើកាត្/បណណ ាកយម្ៅម្លើកាត្/បណណ 
ស ុប(សមែ) ស្វែ បរាស ុប (សមែ) 
នំប័ុងមូល  កាបិំត្កាត់្នំប័ុង/កាបិំត្លាបប ័រ  
បដងអម ស្វែ បរាបដងអម 
ចានទាបសរោប់អាហារ្មមតា កាបិំត្និងសមសរោប់្្ួលទាន 

  
 
 
សកមមភាពើ៦ កាត្រូប
ភាព 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រៈ 
កាម្រ ៉ោមស្វន់ដ្ឋ ស្វែ បរាសរោប់កាម្រ ៉ោមស្វន់ដ្ឋ 
្ញ្ាជាតិ្ម្ៅកនុងចាន ស្វែ បរាសរោប់ ួស្ញ្ាជាតិ្ 
មហូបរត្ើ កំបិត្ និងសមរស្វប់្្ួលទានរត្ើ 
នំបញ្ជុ កអុ្ើតាលើ (សពឺម្ហគត្ ើ្)  ស្វែ បរា និងសម   

កិចចការអ្នុវត្តម្ៅ
កដនែងការគរ 

  បគហ ញស្វែ យដ លោនកិចចការសរោប់ម្មម្រៀន និងបម្រងៀនសិកាា កាមនូវអ្ាើដ លពួកម្គរតូ្វម្ ា្ើ
ម្ៅកនុងកដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនបនទ ប់។  

 



 

98  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ម្មម្រៀន ើ្៦៖ ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងម្េសជ្ជៈ 
 

កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០ – ៨:៣០ 
ការដណនមំ្មម្រៀន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១ –៣  

 

៨:៣០–១០:០០ 

របធានប្ ើ្១៖ ម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ – ៣២ 
សកមមភាព ើ្១៖ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល 
សកមមភាព ើ្២៖ ការេែកេរសជាតិ្ដត្ 
សកមមភាព ើ្៣៖ ការផ្គូផ្គងកាត្/បណណរូបភាពកាម្ហា 
សកមមភាព ើ្៤៖ ការេែកេរសជាតិ្ម្េសជ្ជៈលាយ 

១៥០ ន ើ្ 

១០:០០–១០:១៥ សរោកអាហារសរមន់ ១៥ ន ើ្ 

១០:១៥–១១:៣០ 

របធានប្ ើ្២៖ ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៣៣ – ៧១ 
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល 
សកមមភាព ើ្៦៖ ការេែកេរស្វ្ំាងំបាយជូ្រ 
សកមមភាព ើ្៧៖ ការេែកេរស្វសពើរ ើ  
សកមមភាព ើ្៨៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វដផ្ែម្ឈើ 
សកមមភាព ើ្៩៖ លបងរបាជាញ រកុម  

៨៥ ន ើ្ 

១១:៣០–១១:៤០ ការបិ្វគគ ១០ ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមូវការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងថាន ក់ម្រៀន ៏លអជាមួយការចូលម្ៅកាន់អាហារដ្ឋា នដ លោន    
បំាក់សោា រម្ៅដកបរ។  

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេរសជាតិ្ មួយ 
សកមមភាព ើ្៣៖ ការផ្គូផ្គងកាត្/បណណរូបភាពកាម្ហា  មួយ ំុ 
សកមមភាព ើ្១២៖ លបងរបាជាញ ៖ រគា ន់  ឧ. សកររោប់មួយកញ្ច ប់  
 
 

ឧបករណ៍បម្ចចក្ម្ស បរោិណ 
សកមមភាព ើ្២៖ ការេែកេរសជាតិ្ដត្  
ដពងតូ្ចៗសរោប់េែកេរសជាតិ្ ្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេរសជាតិ្ 
ដត្ម្មៅ៤របម្េ្ម្ផ្េងៗ ឬម្រចើនជាងម្នេះ៖ ដត្ម្មម  ដត្នបត្ង ដត្រុកាជាតិ្  

ដពងដត្តូ្ចៗ/សិកាា កាមោន ក់ 
្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេ

រសជាតិ្/សិកាា កាម 
សកមមភាព ើ្៤៖ ការេែកេរសជាតិ្ម្េសជ្ជៈលាយ 
ដពងតូ្ចៗសរោប់េែកេរសជាតិ្ ្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេរសជាតិ្ 
សោា រសរោប់េែកេ (ឧ. ្ឹកតូ្និច ្ឹករកូចនម រ ្ឹកកូឡា ។ល។)  

ដពងដត្តូ្ចៗ/សិកាា កាមោន ក់ 
្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេ
រសជាតិ្រស្វមួយ/សិកាា កាម 

សកមមភាព៦៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ  
រស្វ្ំាងំបាយជូ្ររកហម១ ប និង រស្វ្ំាងំបាយជូ្រស១ ប  
ឧបករណ៍ម្បើកគរមបរស្វ កូនកដនេង ដកវរស្វ និងរបអ្ប់កាែ ម្ស១  
្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេរសជាតិ្រស្វ  
 

្រមង់វាយត្នមែសរោប់េែកេ
រសជាតិ្រស្វមួយ/សិកាា កាម 

សកមមភាព ើ្៧៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វដ លោនជាតិ្អាល់កុលខាែ ងំ 
របម្េ្ននរស្វដ លោនជាតិ្អាល់កុលខាែ ងំ៖ រស្វហេុើន (រស្វ
សមោ៉ោង) រុា ំវ ៉ោូ កា ដរប នឌ្ើ វសិគើ ដ្គើលឡា  

រស្វបនតិចបនតួចននរបម្េ្
រស្វនើមួយៗ និង រ្នប់
ចាន សរោប់របម្េ្រស្វ
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នើមួយៗ 
សកមមភាព ើ្៩៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វដផ្ែម្ឈើ  
របម្េ្រស្វដផ្ែម្ឈើ និង បរស្វ 

រស្វបនតិចបនតួចននរបម្េ្
រស្វនើមួយៗ និង រ្នប់
ចាន សរោប់របម្េ្រស្វ

នើមួយៗ 
 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើនិងរតូ្វរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសចសរោប់
អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  

4. របមូលគំរូដត្ ជាម្យាបល់គឺយកមកពើសណ្តា ោរ ៏លអមួយ ឬម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លបម្រមើម្សវាកមម
របម្េ្ម្ផ្េងៗននដត្ម្មៅ  
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ការដណនមំ្មម្រៀន  
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណនពំើ 
ម្មម្រៀន  

៣- ៥ ៥ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ ម្លខ ៣ ជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន។ 
បគហ ញដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងពនយល់ថាឥ ូវម្នេះម្យើងម្ៅកដនែងណ្តតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននវគគ
បណតុ េះបណ្តត ល។  
ម្ ា្ើប្បគហ ញម្លខ៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លពួកម្គនឹងម្រៀនកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។   

 

 

របធានប្ ើ្១៖ របម្េ្ម្េសជ្ជៈដ លោម នជាតិ្អាល់កុល 

ោតិ្កា ស្វែ យ 
ម្ពល
វលា 

វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្េសជ្ជៈោម ន 
ជាតិ្អាល់កុល 

៦ -៩ ១០ 
ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្១៖ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ម្េសជ្ជៈោម ន ជាតិ្អាល់កុល 

1) សួរម្ៅកាន់សិកាា កាមម្ ើមបើបញ្ជជ ក់ថាម្ត្ើម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុលណ្តខែេះដ លពួក
ម្គលក់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់ពួកម្គ? 

2) រតូ្វរបាក ថាពួកម្គលក់ម្េសជ្ជៈម្ៅត និងរត្ជាក់ក៏ ូចជាម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្   
អាល់កុលរបសិនម្បើជាអ្នកោនបម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈទាងំម្នេះ។ 

3) ម្របើោតិ្កានន្ំព័ររបស់រគូបម្គគ លម្ៅម្លើស្វែ យសរោប់ប្បគហ ញជាជំ្នួយ 

ពនយល់៖ របម្េ្ននម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុលដ លអ្នកអាចបម្រមើម្សវាកមមកនុងម្ភាជ្នើយ
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ោតិ្កា ស្វែ យ 
ម្ពល
វលា 

វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ដ្ឋា ន/បាររបស់អ្នក 
ដត្ ១០ -

១៤ 
២០ 
ន ើ្  

• ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអំ្ពើរបម្េ្ម្ផ្េងោន ននដត្ម្ៅម្លើស្វែ យសរោប់បគហ ញ 
• ពិភាកាពើភាពខុសោន រវាង ដត្ស ដត្នបត្ង ដត្អ្ ូ ុង និងដត្ម្មម  
• ពិភាកាោន ពើភាពខុសោន រវាងដត្ពិត្របាក  និងដត្រុកាជាតិ្ 
• កំណត់្ និងពិភាកាោន រវាងរបម្េ្ដត្រុកាជាតិ្ដ លម្ពញនិយមកនុងរបម្្សកមពុជា 
• កំណត់្របម្េ្ដត្ណ្តខែេះដ លសិកាា កាមបម្រមើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់ពួកម្គ 

សកមមភាព ើ្២៖  ការេែកេរសជាតិ្ដត្  
1)  ឹកនកំារេែកេដត្យា៉ោ ងម្ហាចណ្តស់របម្េ្ដត្ខុសៗោន បួនដ លសិកាា កាមអាចនឹង
មិន ឹង ឧទាហណ៍ ូចជា ដត្អឺ្លម្ស្តហគយ (Earl Grey) ដត្នបត្ងជ្ប៉ោុន ដត្សរោប់
អាហារម្ពលរពឹករបស់ជ្នជាតិ្អ្ង់ម្គែស។ល។ 

2) ្ុងដត្ បនទ ប់មកចាក់ចូលកនុងដពងតូ្ចៗសរោប់េែកេ និងពនយល់របម្េ្ដត្នើមួយៗ 
3) សិកាា កាមរតូ្វបំម្ពញ្រមង់េែកេរសជាតិ្ដត្ដ លអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ។ 

 
របម្េ្ដត្ដ លេែកេ កាបរយិាយ សោគ ល់  

   
   
   

 

ដពងសរោប់េែកេរស
ជាតិ្  

ដត្ម្មៅរបម្េ្ខុសៗ
ោន ៤ ឬម្រចើនជាងម្នេះ
៖ដត្ម្មម  ដត្នបត្ង 
និងដត្រុកាជាតិ្ 

្រមង់វាយត្នមែ
សរោប់េែកេរសជាតិ្
ដត្ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ 
ម្ពល
វលា 

វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

កាម្ហា ១៥ -
២០ 

៤០ 
ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ ពើកាម្ហា និងពិភាកាវបប្ម៌កាម្ហា ៏ម្ពញនិយមម្ៅកនុងរបម្្សកមពុជា។ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ “កាម្ហាជាអ្ាើ និងភាពខុសោន រវាងកាម្ហា អារា៉ោបើកា និងរ ៉ោូប ូស្វត ” 
សួរសិកាា កាមថា កាម្ហារបម្េ្អ្ាើខែេះដ លពួកម្គបម្រមើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់ពួកម្គ(ឧទាហ
ណ៍ ូចជា កាម្ហា្ មមតា កាម្ហាម្អ្ដរសប ៉ោសសូ ឬកាេុសុើណូ)និងពនយល់របម្េ្នើមួយៗ 
 
សកមមភាព ើ្៣៖ ការផ្គូផ្គងកាត្/បណណរូបភាពកាម្ហា 

1) ផ្តល់កាត្/បណណរូបភាពឱ្យសិកាា កាមម្ដ្ឋយចាប់ម្ដ្ឋយនច នយ ឬផ្តល់កាត្/បណណរូប
ភាពមួយឈុត្ទាងំមូលម្ៅសិកាា កាម២នក់កនុងចំម្ណ្តមសិកាា កាមទាងំអ្ស់។ 

2) ឲ្យពួកម្គផ្គួផ្គងកាត្/បណណរូបភាពននកាម្ហាម្ៅនឹងការបរយិាយរបស់ពួកម្គ 
3) ម្ពលពួកម្គម្ ា្ើម្ហើយភាែ ម ចូរពិនិត្យថាម្ត្ើពួកម្គម្ ា្ើបានរតឹ្មរតូ្វទាងំអ្ស់ឬម្្។ 

 

កាត្/បណណរូបភាព 
កាម្ហា 

ម្េសជ្ជៈកំប៉ោុង 
(ោម នជាតិ្អាល់
កុល) 

២១- 
២២ 

៥ ន ើ្  ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអំ្ពើរបម្េ្ខុសោន ននម្េសជ្ជៈកំប៉ោុងដ លរតូ្វបានយកមកបម្រមើជា
ម្សវាកមម។ 

ពនយល់ថាម្េសជ្ជៈលាយជា្មមតារតូ្វបានលាយផ្េចូំលោន ជាមួយរស្វដ លោនជាតិ្ 

អាល់កុលខពស់  ូចជារស្វហេុើន និងតូ្និចជាម្ ើម។ 

សកមមភាព ើ្៤៖ការេែកេរសជាតិ្ម្េសជ្ជៈលាយ 

ដកវសរោប់េែកេរស
ជាតិ្ 
សោា រសរោប់េែកេ
រស់ជាតិ្  
(ឧ. ្ឹកតូ្និច ្ឹក
រកូចនម រ ្ឹកកូ ើល 
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ោតិ្កា ស្វែ យ 
ម្ពល
វលា 

វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

1) ម្របើរបាស់កូនដកវតូ្ចៗ ឬដពងរសម្ ៀងោន តូ្ចៗ ម្ដ្ឋយឱ្យសិកាា កាមេែកេរសជាតិ្ នន
ម្េសជ្ជៈលាយដ លម្គមិនធាែ ប់បានេែកេពើមុនមក។ 

2) ពួកម្គនឹងស្វគ ល់ម្េសជ្ជៈកំប៉ោុងដ លោម នជាតិ្អាល់កុល ូចជា កូកាកូឡា ប៉ោុដនតរស
ជាតិ្មួយចំនួន ូចជា ម្េសជ្ជៈរសជាតិ្ខញើ ្ឹកតូ្និច ្ឹកកូ ើល (cordial)            
តូ្និចកូឡា ល។គួរដត្រតូ្វបានេែកេរសជាតិ្។ 

3) ឱ្យ្រមង់េែកេរសជាតិ្ម្ៅសិកាា កាមម្ ើមបើឱ្យពួកម្គអាចកត់្ចំណ្តតំាមរបម្េ្
នើមួយៗដ លពួកម្គបានេែកេ។  

កូកាកូឡា។ល។)  

្ឹក ២៣- 
២៤ 

៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអំ្ពើរបម្េ្ខុសោន នន្ឹកដ លម្េញៀវអាចកុមម៉ោង់និងផឹ្កកនុងរបម្្ស
កមពុជា 

ស្វរៈសំខាន់៖ ្ឹកោ៉ោ សុើនជា្មមតាគឺមិនោនសុវត្ថិភាពកនុងការ្្ួលទានម្្ ប៉ោុដនត្ឹកដ ល
រចក បជាម្រចើនក៏មិនទាន់រតូ្វតាមសតង់ដ្ឋររបស់រដ្ឋា េិបាលម្ៅម្ ើយ។  

ផ្តល់អ្នុស្វសន៍ ល់សិកាា កាមដ លពួកម្គោន្ឹកោ៉ោ ករតឹ្មរតូ្វម្ ើមបើ្ ុកបម្រមើម្សវាកមមម្ៅ
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់ពួកម្គ។  
ពនយល់បគហ ញថា ្ឹកកកគួរដត្រតូ្វបានម្ ា្ើម្ ើងពើ្ឹកដ លោនសុវត្ថិភាព មិនដមនយក្ឹក
ោ៉ោ សុើនមកម្ ា្ើម្្ ម្ហើយ្ឹកដ លបានរចក បមិនគួរយកម្ៅបម្រមើជាម្សវាកមមជាមួយ្ឹកកក
ដ លបានម្ ា្ើពើ្ឹកោ៉ោ សុើន។ 

 

្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោ ២៥- ៥ ន ើ្ ពិភាកាម្ត្ើអ្ាើជា្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក បនទ ប់មកបគហ ញវ ើម្ អូ្ពើរម្បៀបម្ ា្ើ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក។   
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ោតិ្កា ស្វែ យ 
ម្ពល
វលា 

វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

រក ុក ២៦ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗោន នន្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកម្ៅម្លើស្វែ យ។  
កំណត់្របម្េ្្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកមួយណ្តដ លបម្រមើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ ជាមួយ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកគុណភាពខពស់ដ លកំពុងទាន់សម័យនម្ពលបចចុ
បបនន។ ម្ត្ើោនសិកាា កាមណ្តខែេះដ លោនបម្រមើម្សវាកមម្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកដបបម្នេះកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់ពួកម្គដ រឬម្្?  

ម្េសជ្ជៈរក ុក
ោម នជាតិ្អាល់កុល 

២៧ ៨ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាអ្ាើជាម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  
ម្ ា្ើប្បគហ ញ ដ លោនគំរូម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  

 

 

របធានប្ ើ្២៖ របម្េ្ម្េសជ្ជៈដ លោនជាតិ្អាល់កុល 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្
អាល់កុល  

២៨- 
៣១ 

៤០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៥៖ ការបំផុ្សគំនិត្ៈ ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល  

1. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមបគហ ញម្េសជ្ជៈណ្តដ លពួកម្គលក់កនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នរបស់ពួកម្គ។ 

2. សួរថាម្ត្ើពួកោត់្អាចម្លើកយករបម្េ្ណ្តមួយ ឬម្ ម្ េះយើម្ហា
មួយ ឧ. វ ៉ោូ កា និង អាបសូលុត្វូ កា រស្វហេុើន និង ហគ័រ ុនស៍។  

ម្ ា្ើប្បគហ ញម្លខ៣២ និងពនយល់ពើរបម្េ្ និងរកុមននម្េសជ្ជៈោនជាតិ្
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អាល់កុល។ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញម្លខ៣៣ ដ លជាការបគហ ញឧទាហរណ៍ខែេះៗពើរបម្េ្  
ម្ផ្េងៗននអាល់កុល។  

រស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្រ 

៣២ -
៣៨ 

 ម្ ា្ើប្បគហ ញអំ្ពើរស្វ្ំាងំបាយជូ្រនិងពិភាកានិយមន័យរស្វ្ំាងំ
បាយជូ្រ របម្េ្រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ របេពរស្វ្ំាងំបាយជូ្រ(របម្្ស
ដ លផ្លិត្រស្វ)និងរម្បៀបននការផ្លិត្រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ។ 

ពិភាកាព័ត៌្ោនដ លោនម្លើស្វែ កសញ្ជា រស្វ និងបគហ ញ បរស្វ្ំាងំ
បាយជូ្រដ លអ្នកោនសរោប់េែកេរសជាតិ្ម្ ើមបើឱ្យសិសេអាចកំណត់្ធាតុ្
ដ លខុសោន ម្លើស្វែ កសញ្ជា រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ។ 

សកមមភាព ើ្៦៖  ការេែកេរសជាតិ្រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ 
1)  ឹកនកំារេែកេរសជាតិ្រស្វ្ំាងំបាយជូ្រ្មមតាពណ៍សមួយ និង
បនទ ប់មករស្វ្ំាងំបាយជូ្រពណ៌រកហម។ 

2) រស្វ្ំាងំបាយជូ្រសរតូ្វដត្កាែ ម្សឱ្យរត្ជាក់។ ឧទាហណ៍រស្វ
្ំាងំបាយជូ្រ ៏លអមួយគឺ រស្វសូវ ើញ៉ោុ ងបែ ង់ (sauvignon blanc)។ 

3) បគហ ញរម្បៀបម្បើក និងចាក់ឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វចូលម្ៅកនុងដកវរស្វ
្ំាងំបាយជូ្រតូ្ចមួយ។  

4) បគហ ញរម្បៀបបងាិលដកវ ហតិ្កែិនរកអូ្បរបស់រស្វ បនទ ប់មកម្្ៀត្
េែកេរសជាតិ្រស្វតាមនើតិ្វ ិ្ ើ។ 

រស្វ្ំាងំបាយជូ្ររកហម១ បនិង
រស្វ្ំាងំបាយជូ្រពណ៌ស១ ប 
របដ្ឋប់ោស់រស្វ កដនេង ដកវរស្វ
រកហម និងរបអ្ប់កាែ ម្សរស្វ 
្រមង់វាយត្នមែរសជាតិ្រស្វ 
 



 

107  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
5) ម្ ា្ើស្វជាងមើជាមួយរស្វ្ំាងំបាយជូ្ររកហម 
6) កំណត់្សោគ ល់ៈ រស្វ្ំាងំបាយជូ្រម្ផ្េងោន  រតូ្វម្របើដកវម្ផ្េងោន  
7) ពនយល់ពើសើតុ្ណហ ភាពដ លម្របើសរោប់រស្វតាមរបម្េ្នើមួយៗ។ 

រស្វម្បៀរ ៣៩- 
៤១ 

២០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាថា ម្ត្ើរស្វម្បៀជាអ្ាើ និងោ៉ោ ករស្វម្បៀរលបើៗ ដ ល
បាន្្ួលទាន និងជា ើ្ម្ពញចិត្តកនុងរបម្្សកមពជា។  

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ និងហាតឺ្សរម្សរ 

រស្វោនជាតិ្ 
អាល់កុលខាែ ងំ 

៤២ -
៤៣ 

៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់អំ្ពើនិយមន័យននរស្វដ លោនជាតិ្អាល់កុល
ខាែ ងំ និង ំម្ណើ រការននការផ្លិត្។ 

. 

រស្វវូ កា ៤៤ -
៤៥ 

៥ ន ើ្ ពិភាកាពើវ ៉ោូ កាជារស្វដ លម្ពញនិយមបំផុ្ត្កនុងពិេពម្លាក។ 
ពិភាកាពើម្រគឿងផ្េជំាមូលដ្ឋា ននិងោ៉ោ កវ ៉ោូ កាលបើៗ ដ លម្ពញនិយមបំផុ្ត្។   

 បរស្វវ ៉ោូ កា្ម្្ និង បដ លម្ពញ
របម្េ្ខុសៗោន  

វ ើសគើ ៤៦- 
៤៧ 

៥ ន ើ្ ពិភាកាពើរស្វវ ើសគើ និងម្រគឿងផ្េជំាមូលដ្ឋា ន និងោ៉ោ កយើម្ហារស្វវសិគើដ ល
ម្ពញនិយមបំផុ្ត្។  

 បរស្វវ ើសគើ្ម្្ និងម្ពញរបម្េ្ 
ខុសៗោន  

រស្វហេុើន ៤៨ -
៤៩ 

៥ ន ើ្ ពិភាកាពើម្រគឿងផ្េជំាមូលដ្ឋា ននិងោ៉ោ កយើម្ហាដ លម្ពញនិយមបំផុ្ត្របស់
រស្វហេុើន។  

 បរស្វសហេុើន្ម្្ និង បដ ល
ម្ពញរបម្េ្ខុសៗោន  

រស្វរុា ំ ៥០- 
៥១ 

 បគហ ញនិងពិភាការស្វរុាជំារស្វដ លោនជាតិ្អាល់កុលខពស់។ 
បគហ ញ បរស្វរុាមួំយចំនួននិងោ៉ោ កយើម្ហាខែេះៗ។ 
រកម្ កម្មើលរបម្្សដ លជារបេពម្ ើមននរស្វម្ដ្ឋយអានស្វែ កសញ្ជា ៖ 
ឱ្យសិសេកំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណននរបេពម្ ើមរបស់របម្្សដ លផ្លិត្រស្វ 
ម្ដ្ឋយដចក បរស្វម្ៅសិកាា កាម និងសួរពួកោត់្ឱ្យកំណត់្ពើរបម្្សដ ល

 បរស្វរុា ំ្ ម្្ និងម្ពញរបម្េខុសៗោន  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ជារបេពម្ ើមននរស្វ។  

រស្វដរប នឌ្ើ  ៥ ន ើ្ ពិភាកាពើម្រគឿងផ្េជំាមូលដ្ឋា នរបស់រស្វដរប នឌ្ើ និងោ៉ោ កយើម្ហារស្វដ ល
លបើម្ពញនិយមបំផុ្ត្។ 

 បរស្វដរប នឌ្ើ្ម្្ និងម្ពញរបម្េ្ខុ
សៗោន  

រស្វដ្គើលឡា  ៥ ន ើ្ ពិភាកាពើម្រគឿងផ្េជំាមូលដ្ឋា នរបស់រស្វដ្គើលឡា និងោ៉ោ កយើម្ហារស្វ
ដ លលបើម្ពញនិយមបំផុ្ត្។ 

 បរស្វដ្គើលឡា្ម្្ និង បដ ល
ម្ពញរបម្េ្ខុសៗោន  
 

រស្វលាយដ ល
ោនជាតិ្អាល់
កុលខាែ ងំ 

៥៦ -
៥៧  

 ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់អ្ាើជារបម្េ្ខុសៗោន របស់រស្វដ លោនជាតិ្  
អាល់កុលខាែ ងំដ លយកមក្្ួលទាន។  

សួរសិកាា កាមថាម្ត្ើពួកម្គោនធាែ ប់ស្វគ ល់របម្េ្ម្េសជ្ជៈទាងំម្នេះដ រឬម្្។  

 

ការបម្រមើម្សវាកមម
រស្វវ ើសគើ និងរស្វ
ដរប នឌ្ើ  

៥៨  ម្ ា្ើប្បគហ ញ ពើរម្បៀបរស្វវ ើសគើ និងរស្វដរប នឌ្ើដ លយកមក្្ួលទាន
តាមដបបរបនពណើ ។  
សោគ ល់៖ រស្វវ ើសគើជា្មមតាមិនរតូ្វបានយកមក្្ួលទានលាយជាមួយ   
កូកាកូឡាម្្។  

 

សកមមភាពេែកេ
រស្វោនជាតិ្អា
ល់កុលខាែ ងំ 
(រស្វខាែ ងំ) 

៥៩  សកមមភាព ើ្៧ ៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វោនជាតិ្អាល់កុលខាែ ងំ 

1) រតូ្វោនរស្វវូ កា រស្វហេុើន រស្វវ ើសគើ រស្វរុា ំរស្វដរប នឌ្ើ និងរស្វ
ដ្គើលឡាបនតិចបនតួច 

2) ចាក់រស្វតិ្ចតួ្ចម្នេះចូលម្ៅកនុងរ្នប់ដពងខុសៗោន មួយ និង
ដ្ឋក់ បរស្វដកបររ្នប់ដពងនើមួយៗ 

របម្េ្ម្ផ្េងៗននរស្វដ លោនជាតិ្អា
ល់កុលខាែ ងំ  
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3) សិសេអាចេែកេរសជាតិ្ និងម្របៀបម្្ៀបរបម្េ្រស្វខាែ ងំនើមួយៗ
ម្ដ្ឋយរជ្លក់រោមន ចូល៖ ដ្ឋក់រោមន របស់ពួកម្គចូលម្ៅកនុង
រស្វម្ ើមបើេែកេរសជាតិ្។ 

4) គនែឺេះសរោប់អ្នម័យៈ ជាតិ្អាល់កុលកនុងរស្វនឹងសោែ ប់បាក់ម្ត្រ ើ
 ូម្ចនេះការេែកេម្ដ្ឋយម្របើរោមន គឺោនសុវត្ថិភាពនិងអ្នម័យ។ 

5) ដចក្រមង់វាយត្នមែម្ ើមបើឱ្យសិសេអាចកត់្រតារបម្េ្រស្វខាែ ងំ ម្ត្ើ
វាោនរសជាតិ្យា៉ោ ង ូចម្មតចនិងម្ត្ើវាម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើនិង្្ួល
ទានជាមួយអ្ាើ។ 

រស្វដផ្ែម្ឈើ ៦០ 
៦២ 

១០ ន ើ្  ពិភាកាពើរស្វដផ្ែម្ឈើម្ដ្ឋយម្របើការបគហ ញស្វែ យ 

សកមមភាព ើ្៨៖ ការេែកេរសជាតិ្រស្វដផ្ែម្ឈើ 

1) រតូ្វោនរស្វដផ្ែម្ឈើ ូចជា៖ រកូច(ខនរតូ្)កាហា(កាលួឬម្ត្ៀោ៉ោ
ម្រៀ) រគើម(បាលើ) និងរបម្េ្ម្ផ្េងៗម្្ៀត្បនតិចបនតួច។ 

2) ចាក់រស្វតិ្ចតួ្ចម្នេះចូលម្ៅកនុងរ្នប់ដពងខុសៗោន មួយ និង
ដ្ឋក់ បរស្វដកបររ្នប់ដពងនើមួយៗ 

3) សិសេអាចេែកេរសជាតិ្និងម្របៀបម្្ៀបរបម្េ្រស្វដផ្ែម្ឈើនើមួយៗ
ម្ដ្ឋយរជ្លក់រោមន ចូល៖ ដ្ឋក់រោមន របស់ពួកម្គចូលម្ៅកនុង
រស្វម្ ើមបើេែកេរសជាតិ្។ 

របេ្ម្ផ្េងៗននរស្វដផ្ែម្ឈើនិង ប 
្ម្្។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
4) គនែឹេះសរោប់អ្នម័យៈ ជាតិ្អាល់កុលកនុងរស្វនឹងសោែ ប់បាក់ម្ត្រ ើ
 ូម្ចនេះការេែកេម្ដ្ឋយម្របើរោមន គឺោនសុវត្ថិភាពនិងអ្នម័យ។ 

5) ដចក្រមង់វាយត្នមែម្ ើមបើឱ្យសិសេអាចកត់្រតារបម្េ្រស្វដផ្ែម្ឈើ 
ម្ត្ើវាោនរសជាតិ្យា៉ោ ង ូចម្មតចនិងម្ត្ើវាម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើនិង
្្ួលទានជាមួយអ្ាើ។ 

សរុបម្មម្រៀន ៦៣ ១០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៩៖ សំណួរជារកុម 
1. ដបងដចកសិកាា កាមជារកុមដ លោនសោជិ្ក ២ ឬ៣នក់ ម្ដ្ឋយ
ោនសិកាា កាមខាែ ងំម្ៅកនុងរកុមនើមួយៗ។ របសិនម្បើជារកុមតូ្ចៗ
សិកាា កាមអាចម្ ើរតួ្ជាគូៗ ឬម្ដ្ឋយខែួនឯង។ រកុមពិភាកាអាចជា
រកុមតូ្ចៗដ លោនសោជិ្ក៣នក់។ 

2. សិកាា កាមោន ក់ៗអាចសួរោន ម្ៅវញិម្ៅមកម្ ើមបើឱ្យរគប់ោន បានចូល
រមួ និងម្ ើមបើកំុឱ្យអ្នកខាែ ងំរគប ណត ប់ម្ៅកនុងរកុម។  

3. ផ្តល់២ពិនទុសរោប់ចម្មែើយរតឹ្មរតូ្វ ម្ហើយរបសិនម្បើមិនរតឹ្មរតូ្វ ឬ
មិន ឹងពើរកុមដ លបានសួរ ផ្តល់ពិនទុ១ឱ្យម្ៅរកុមបនទ ប់។ 

4. ោនរគា ន់តូ្ចខែេះៗសរោប់រកុមដ លឈនេះ ឧទាហរណ៍ សកររោប់ ឬ 
សូកូឡា។ 

លបងរបាជាញ - ្ំព័របនទ ប់ 
 
រគា ន់សរោប់រកុមអ្នកឈនេះ 

លំហាត់្ម្ៅ
កដនែងការគរ 

  បគហ ញស្វែ យកិចចការកនុងម្មម្រៀន និងបគហ ត់្បគហ ញនូវអ្ាើដ លអ្នកចូលរមួរតូ្វ
ម្ ា្ើម្ៅកដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។ 

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 
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សកមមភាព ើ្១២៖ លបងរបាជាញ ជារកមុ 
1. រកម្ ម្ េះម្េសជ្ជៈដ លមិនោនជាតិ្អាកុលឲ្យបានពើរមុខ 

2. រកម្ ម្ េះម្េសជ្ជៈដ លោនជាតិ្អាកុលឲ្យបានពើរមុខ 

3. ម្ត្ើវបប្ម៌អ្ង់ម្គែសម្គបម្រមើ្ឹកដត្ជាមួយរបស់អ្ាើខែេះ?្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោ សករ រកូចនម រ ្ឹកឃ្មុ ំ
4. រកម្ ម្ េះកាម្ហាឲ្យបានពើររបម្េ្ 
5. រកម្ ម្ េះកាម្ហាពិម្សសរបចាតំំ្បន់ឲ្យបានពើររបម្េ្ 
6. រកម្ ម្ េះកាម្ហាពិម្សសរបចាតំំ្បន់ម្ផ្េងម្្ៀត្ឲ្យបានពើរ 
7. ម្ត្ើ្ឹកកូ ើល (cordial) ជាអ្ាើ? 
8. ម្ត្ើម្េសជ្ជៈលាយជាអ្ាើ? 
9. ម្ត្ើម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាកុលជាអ្ាើ? 
10. ម្ត្ើ្ឹកមើនណ្តរ ៉ោលជាអ្ាើ? 
11. រកម្ ម្ េះោ៉ោ ក្ឹកបរសុិ ធ្ បដ លម្របើម្ៅរបម្្សកមពុជាឲ្យបានពើរ 
12. រកម្ ម្ េះម្េសជ្ជៈដ លោនជាតិ្អាកុលឲ្យបានពើរ 
13. រកម្ ម្ េះម្េសជ្ជៈដ លោនជាតិ្អាកុលឲ្យបានពើររបម្េ្ម្្ៀត្ 
14. ម្ត្ើអ្ាើជារស្វដ លោនជាតិ្អាកុលខាែ ងំ? 
15. ម្ត្ើរស្វ្ំាងំបាយជូ្រផ្លិត្ពើអ្ាើ? 
16. ម្ត្ើរស្វរុាផំ្លិត្ពើអ្ាើ? 
17. ម្ត្ើម្គបម្រមើរស្វវ ើសគើជាមួយអ្ាើ? 
18. ម្ត្ើម្គបម្រមើរស្វជ្ើនជាមួយអ្ាើ? 
19. ម្ត្ើរស្វដផ្ែម្ឈើជាអ្ាើ? 
20. រកម្ ម្ េះរស្វដផ្ែម្ឈើឲ្យបានពើររបម្េ្(នឹងរសជាតិ្របស់វាឧទាហរណ៍ម្ត្ៀោ៉ោ ម្រៀៈកាម្ហា) 
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ម្មម្រៀន ើ្៧៖ ជំ្នញលក ់
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០ – ៨:៣០ 
រលំឹកម្មម្រៀន៖ 
ម្មម្រៀន ើ្៥៖ ចំម្ណេះ ឹងពើបញ្ជ ើមុខមហូប 
ម្មម្រៀន ើ្៦៖ ចំម្ណេះ ឹងពើម្េសជ្ជៈ 

៣០ ន ើ្ 

៨:៣០ – ១០:00 

របធានប្ ើ្១៖ បម្ងកើនការលក់  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ – ៣១  
សកមមភាព ើ្១៖ និទានម្រឿងៈ ម្រឿងអ្នកបម្រមើម្សវាកមម  
សកមមភាព ើ្២៖ចំម្ណេះ ឹងអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប 
សកមមភាព ើ្៣៖ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងផ្លិត្ផ្ល 
សកមមភាព ើ្៤៖ បញ្ជ ើម្េសជ្ជៈ 
សកមមភាព ើ្៥៖ កំណត់្ឧទាហរណ៍អំ្ពើអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 
សកមមភាព ើ្៦៖ កំណត់្និងពិភាកាស្វែ កសញ្ជា ផ្លិត្ផ្ល 
សកមមភាព ើ្៧៖ កំណត់្និងពិភាកាោ៉ោ កផ្ទ ល់របស់ម្ភាជ្នើ  
                      យដ្ឋា ន 
សកមមភាព ើ្៨៖ រចនសញ្ជា សរោប់ផ្េពាផ្ាយអាជ្ើវកមម        
                     របស់ម្យើង 
សកមមភាព ើ្៩៖ ការអ្នុវត្តកមមវ ិ្ ើផ្េពាផ្ាយពិម្សស 

៩០ ន ើ្ 

១០:00 – ១០:១៥ សរោកអាហារសរមន់ ១៥ ន ើ្ 

១០:១៥– ១១:៣០ 

របធានប្ ើ្២៖ របម្េ្ជំ្នញលក ់
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៣២ – ៤៣ 
សកមមភាព ើ្១០៖ បដនថមការលក់ 
សកមមភាព ើ្១១៖ បដនថមការលក់ 
សកមមភាព ើ្១២៖ បម្ងកើនករមិត្ននការលក ់
សកមមភាព ើ្១៣៖ បម្ងកើនករមិត្ននការលក់ 
សកមមភាព ើ្១៤៖ ការផ្តលម់្យាបល់ចំម្ាេះការលក់ 

៧៥ន ើ្ 

១១:៣0 – ១១:៤០ បិ្វគគសិកា ១០ ន ើ្ 
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ើ្តាងំបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការ ើ្តាងំបណតុ េះបណ្តត ល ៖ 
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងបនទប់ដ លោនបរសិ្វថ នលអ ដ លោនសោា របម្ចចកម្្សឬអាច
ម្ ា្ើម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ូចដ លបានបញ្ជជ ក់ជូ្នខាងម្រកាម។  
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ មួយ 
សកមមភា ើ្១៖ ការនិទានម្រឿង៖ ម្រឿងអ្នកបម្រមើម្សវាកមម  ឯកស្វរ ើ្១៖ ម្រឿងអ្នកបម្រមើ

ម្សវាកមម 
សកមមភាពជំ្នញលក់ ឯកស្វរ ើ្២៖ គំរូបញ្ជ ើមុខ

មហូប 
ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 

សកមមភាព ើ្២៖ ចំម្ណេះ ឹងពើបញ្ជ ើមុខមហូប 
ឯកស្វរងត្ចមែងបញ្ជ ើមុខមហូប 

 

សកមមភាព ើ្៣៖ ចំម្ណេះ ឹងពើផ្លិត្ផ្ល  
ឧទាហរណ៍ននផ្លិត្ផ្លមួយចំនួនដ លបានម្របើរបាស់កនុងអាជ្ើវកមម  
ប ិសណ្តា រកិចច ឧ.  បរស្វ្ំាងំបាយជូ្រ សោា ររុមំ្រស្វបអាហារ បញ្ជ ើ
ម្រគឿងផ្េ ំ

 
 

សកមមភាព ើ្៤៖ តារាងម្េសជ្ជៈ/បញ្ជ ើម្ ម្ េះរស្វ 
ឯកស្វរងត្ចមែងតារាងម្ ម្ េះរស្វ បញ្ជ ើម្ ម្ េះរស្វ បញ្ជ ើម្ ម្ េះរស្វ  
រក ុក 

 

សកមមភាព ើ្៥៖ កំណត់្ ឧទាហរណ៍ពើអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 
គំរូ ផ្លិត្ផ្លដ លោនស្វែ កយើម្ហាម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នៈ  
បញ្ជ ើមុខមហូប នមបណណអាជ្ើវកមម  ូហកូ ស្វែ កសញ្ជា ម្ៅខាងម្រៅ... 

 

សកមមភាព ើ្៦៖ កំណត់្ និងពិភាកាសោា រដ លោនស្វែ កយើម្ហា  
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គំរូ និងឧទាហរណ៍សោា រដ លោនស្វែ កយើម្ហាម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ខិត្បណណ បញ្ជ ើមុខមហូប តារាងត្នមែ ផ្លិត្ផ្ល កដនេងបត់្។ល។ 
សកមមភាព ើ្៧៖ កំណត់្ និងពិភាកាសោា រដ លោនោ៉ោ កសញ្ជា ផ្ទ ល់ 
                      របស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
គំរូនិងឧទាហរណ៍សោា រដ លោនម្របើរបាស់ម្ដ្ឋយបុគគលិក ឯក
សណ្តា ន កាត្សោគ ល់ខែួន មួក ម្អ្ៀមការារម្ខាអាវ  

 

សកមមភា ើ្៨៖ រចនសញ្ជា សរោប់ផ្េពាផ្ាយអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 
សោា រគំនូរ  ូហកូអ្កេរដ លបានម្បាេះពុមព ឬកាត់្  

 

សកមមភាព ើ្៩៖ ការអ្នុវត្តកមមវ ិ្ ើផ្េពាផ្ាយពិម្សស 
ឧទាហរណ៍សោា រសរោប់ផ្េពាផ្ាយ និងកមមវ ិ្ ើម្ផ្េងៗ 

 

សកមមភាព ើ្១០៖ បដនថមការលក់ 
បញ្ជ ើមុខមហូបផ្ទ ល់ខែួន ឬឯកស្វរ ើ្២៖ គំរូបញ្ជ ើមុខមហូប 

 

សកមមភាព ើ្១២៖ បម្ងកើនការលក់ 
បញ្ជ ើមុខមហូបផ្ទ ល់ខែួន ឬឯកស្វរ ើ្២៖ គំរូបញ្ជ ើមុខមហូប 

 

សកមមភាព ើ្១៤៖ ការផ្តល់ម្យាបល់ចំម្ាេះការលក់ 
បញ្ជ ើមុខមហូបផ្ទ ល់ខែួន ឬឯកស្វរ ើ្២៖ គំរូបញ្ជ ើមុខមហូប 

 

 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសច
សរោប់អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  

4. របមូលបញ្ជ ើមុខមហូប សោា រសរោប់ផ្េពាផ្ាយពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នឱ្យបានម្រចើន និងរកា្ុករបស់
ទាងំម្នេះម្ៅកនុងម្កសដ្ឋក់សោា របម្រងៀនរបស់រគូបម្គគ ល។ 

5. នយំកផ្លិត្ផ្លមួយចំនួន (ម្បើម្ទាេះជា  ប្ម្្ ឬ ស្វែ កសញ្ជា  សោា រម្រស្វបអាហារ 
។ល។) ម្ៅកាន់ថាន ក់ម្រៀនម្ ើមបើបគហ ញោកយើម្ហា និងផ្លិត្ផ្ល។  
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រលំឹកម្មម្រៀន ើ្ ៥ និងម្មម្រៀន ើ្៦ 

 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណន ំ

១- ២ 

៥ ន ើ្ 

ដ្ឋក់ស្វែ យការបគហ ញម្ៅម្លើផ្ទ ងំសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមមក ល់ម្ៅ
ម្ពលរពឹក។ 
ស្វា គមន៍រគប់ោន ដ លមក ល់។ 
ម្បើកការបគហ ញ(ស្វែ យ) ដ លបាន ូហកូោច ស់ជំ្នួយ។ 

 

រលំឹកម្មម្រៀនមុន 

៣ 

៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើការរលំឹកម្មម្រៀនម្លឿនៗនូវអ្ាើដ លបានម្រៀនកាលពើម្មម្រៀនមុនម្ដ្ឋយសួរសំណួរខែេះៗ។ 
ម្ត្ើម្យើងបានម្រៀនអំ្ពើអ្ាើម្ៅម្មម្រៀនមុន? 
ចំម្ណេះ ឹងសតើពើបញ្ជ ើមុខមហូប 

1. បញ្ជ ើមុខមហូប 
2. រកដ្ឋសកុមម៉ោង់/ សនែឹកកុមម៉ោង់  
3. ផ្គូផ្គងសោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមជាមួយមុខមហូបម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅបញ្ជ ើមុខមហូប  

សោា រម្របើរបាស់ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
1. ម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល 
2. ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល 

 

 

សកមមភាព
ម្សៀវម្ៅកិចចការ 

៤ 
៣០ ន ើ្ 

សម្ងាបកិចចការម្ៅម្លើម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់សិកាា កាម៖ ម្មម្រៀន ើ្៥ និងម្មម្រៀន ើ្៦ 
1. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមយកម្សៀវម្ៅកិចចការម្ចញមកម្រៅ 

ម្សៀវម្ៅកិចចការ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ពើម្មម្រៀនមុន 2. ចាប់ម្ផ្តើមជាមួយម្មម្រៀន ើ្៣ កិចចការ ើ្១ ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមនើមួយៗផ្តល់ចម្មែើយ

ម្ៅម្លើកិចចការខុសៗោន ។  
3. ម្ ា្ើរាល់កិចចការទាងំអ្ស់ ម្ដ្ឋយឱ្យសិកាា កាមម្ ា្ើការពិភាកា និងម្របៀបម្្ៀបចម្មែើយ 
និងសិកាពើោន ម្ៅវញិមក។  

ការដណនមំ្មម្រៀន 

៥- ៧ 

២ ន ើ្ 

បគហ ញពើដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងរបាប់ថាម្យើងម្ៅកដនែងណ្តម្លើដផ្ន ើ្។  
ពនយល់សិកាា កាមថាម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនពួកោត់្ពើជំ្នញលក់ផ្លិត្ផ្លឲ្យបានម្រចើន
បដនថមម្្ៀត្ ល់ម្េញៀវរបស់ោត់្។ មិនដត្ប៉ោុម្ណ្តណ េះពួកោត់្អាច្្ួលបានរបាក់្ឹកដត្ម្រចើន
ជាងមុនដ រ 
បគហ ញស្វែ យដ លបគហ ញអំ្ពើរបធានប្កនុងម្មម្រៀន និងពនយល់ម្មម្រៀនម្ដ្ឋយសម្ងាប។ 
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របធានប្ ើ្១៖ ការបម្ងកើនការលក់ 
ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្សចកតើម្ផ្តើម ៨ ៥ ន ើ្ សកមមភាព ើ្១៖ ការនិទានម្រឿងៈ ម្រឿងអ្នកបម្រមើម្សវាកមមរសើោន ក់ 

1. អានម្រឿងឲ្យសិកាា កាមស្វត ប់៖ សួរពួកោត់្ 
ក. កំណត់្ពើរម្បៀបដ លអ្នកសម្រមើម្សវាកមមស្តសតើបម្ងកើនការលក់ម្ៅកាន់ម្េញៀវ 
ខ. ម្ហតុ្អ្ាើបានជានងម្ ា្ើយា៉ោ ង ូចម្នេះ? 
គ. ម្ត្ើវាោនអ្ត្ថរបម្យាជ្ន៏អ្ាើចំម្ាេះនង? 
ឃ្. ម្ត្ើម្យើងអាចម្រៀនពើអ្ាើខែេះពើម្រឿងម្នេះ? 

ពនយល់ថា៖ អ្នកបម្រមើម្សវាកមមរសើោន ក់ គឺជាអ្នកលក់ ៏សំខាន់ម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  គឺជា
ការគររបស់ពួកោត់្ម្ ើមបើលក់ផ្លិត្ផ្ល ដ លជាអាហារនិងម្េសជ្ជៈននម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  
ពួកម្គកាន់ដត្លក់បានម្រចើន របាក់ចំណូលសរោប់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នកាន់ដត្ម្កើន។  
កនុងម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនពួកោត់្ពើរម្បៀបននការលក់ផ្លិត្ផ្លឲ្យលអរបម្សើរកនុងម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន។ 

 
ឯកស្វរ ើ្១៖ 
ម្រឿងអ្នកបម្រមើរសើ
ោន ក់ 

ការបម្ងកើនការលក់ម្ដ្ឋយអាង៌កំបាងំម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

នងៃមួយ ខញុ ំជាមួយមិត្តេកតិបានឈប់ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមួយម្ ើមបើញុអំាហារនងៃរត្ង់មុននឹងម្ៅម្មើលភាពយនត។ ម្រៅពើការ្្ួលទានអាហារ ៏នៃ ញ់ ម្យើងក៏បាន
ម្មើលម្ឃ្ើញសកមមភាពអ្នកបម្រមើរសើោន ក់ (ដ លលអោន ក់) បានម្របើរបាស់រគប់វ ិ្ ើម្ ើមបើពោយាមបម្ងកើនការលក់ជាមួយពួកម្យើង ម្ហើយបានម្ ា្ើឲ្យវកិកយបរត្របស់
ម្យើងម្កើនម្ ើង (និងចុងម្រកាយបំផុ្ត្គឺ របាក់្ឹកដត្សរោប់នង)។ 

នងបានម្ ា្ើវាយា៉ោ ងលអដ លម្យើងបាន្ិញផ្លិត្ម្នេះទាងំអ្ស់ ម្ហើយវកិកយបរត្របស់ម្យើងបានម្កើនម្ ើងម្ ា្ ង។ មិនរតឹ្មដត្ប៉ោុម្ណ្តណ េះ នងម្ ា្ើម្ៅយា៉ោ ង្ំនង
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្មើលហាក់ ូចជានងមិនដមនកំពុងលកផ់្លិត្របស់នងអ្ញ្ច ឹង។ 

1. ការដណនមំហូបរបស់នង 
ម្ៅម្ពលនងស្វា គមន៍ពួកម្យើង នងបានចាប់ម្ផ្តើមតាមសគា ក់ពើអ្ាើដ លពិម្សស និងអ្ាើដ លនងដណន។ំ ខញុ ំចូលចិត្តម្ៅម្ពលអ្នកបម្រមើម្សវាកមមម្ ា្ើ ូចម្នេះ 
ដ លជា្ូម្ៅោនន័យថាោនអ្ាើមោ៉ោងម្ៅកនុងបញ្ជ ើមុខមហូប ឬោនអ្ាើពិម្សសរបចានំងៃដ លអាចឱ្យខញុ ំកុមម៉ោង់បាន។ អ្ាើដ លនងពោយាមបម្ងកើនការលក់ជាមួយម្យើង
គឺជាម្រឿងមួយដ លជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នងម្ហើយដ លវាម្កើត្ម្ ើងម្ហើយកាែ យម្ៅជារបស់ដ លោនត្នមែបំផុ្ត្ (ម្ត្ើវាជាការនច នយ? ខញុ ំ ូចជា ៃ្ល់)។ 
ខញុ ំក៏បានចំណ្តយម្ៅម្លើវា១០ ុលាែ បដនថមម្្ៀត្ម្លើអ្ាើដ លខញុ ំបានដ្ឋក់គម្រោងចំណ្តយម្ៅ ើ្ម្នេះ។ 

2. ្ឹករជ្លក់ ដផ្សតូោ៉ោ យ៉ោូ (Pesto-Mayo) 
ម្ៅម្ពលនងសួរថាម្ត្ើខញុ ំចង់បាន ំ ូងបារាងំបំពងជាមួយបឺហគ័ររបស់ខញុមំ្្ ខញុ ំបាននិយាយថា បា្។ ាកយបនទ ប់ម្្ៀត្គឺនងនិយាយថា "ម្ត្ើអ្នកចង់បាន្ឹក
រជ្លក់ ដផ្សតូោ៉ោ យ៉ោូ ម្ ើមបើរជ្លក់អ្ាើក៏បានជាមួយវាម្្?" ខញុ ំម្ ែ្ើយម្្ (ខញុ ំចូលចិត្ត្ឹកម្ប៉ោងម្បា៉ោ េះ) ប៉ោុដនតអ្រគុណដ លបានសួរ។ របសិនម្បើខញុ ំម្ ែ្ើយបា្ ខញុ ំនឹងរតូ្វ
ចំណ្តយបដនថម២,៥ ុលាែ រម្្ៀត្។ 

3. បដងអម៖ 
ម្ៅម្ពលនងមករបមូលចាន នងបានដ្ឋក់បញ្ជ ើមុខបដងអម ម្ហើយជាងមើមតងម្្ៀត្នងបានចងអុលបគហ ញពើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នងរបាប់ខញុ ំ ម្ហើយ ូចពើមុន
អ្ញ្ច ឹងដ រចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នងគឺរបស់ដ លនងែជាងម្គម្ៅកនុងបញ្ជ ើមុខមហូប (នរណ្តនឹង្្ួលទានបដងអមម្ៅម្ោ៉ោ ង១នងៃរត្ង់ម្ៅនងៃម្ ា្ើការ?) ម្ហើយម្បើ
ម្ពលម្នេះពួកម្យើងបានសម្រមចចិត្តម្ៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នងម្្ៀត្ម្នេះ រោន់ដត្បដងអមពួកម្យើងនឹងចំណ្តយអ្ស់ ៥ម្ៅ១០ ុលាែ រម្ៅម្ហើយ។  

4. កាម្ហា 
ម្ដ្ឋយស្វរម្ពលម្វលាមិនសកតិសមនឹងបដងអមម្យើងបានប ិម្ស្។ នងបានមកសួរថាម្ត្ើម្យើងរតូ្វការកាម្ហាឬម្េសជ្ជៈម្ផ្េងម្្ៀត្ម្្។ ម្បើសិនម្យើងរតូ្វការ   
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្េសជ្ជៈម្ផ្េងម្្ៀត្ម្នេះគឺម្យើងនឹងចំណ្តយពើ៣ម្ៅ៥ ុលាែ រ។ ម្ៅម្ពលម្នេះម្យើងសម្រមចបញ្ច ប់រតឹ្មអាហារ និងបនតម្ៅម្មើលភាពយនត ូចម្នេះម្យើងក៏ម្ៅ
ោត់្គិត្លុយ។ 

5. កាត្ឥណទាន 
ខញុ ំោនកាត្ឥណទានដ លោនបនទេះឈើប (បនទេះផ្ទុកព័ត៌្ោន) ម្ៅម្លើវា  ូចម្នេះខញុ ំរតូ្វសរម្សរម្លខកូ ម្ ើមបើ្ ិញអ្ាើមួយរមួទាងំការឱ្យរបាក់្ឹកដត្ផ្ងដ រ។ 
កដនែងដ លនងឱ្យខញុ ំចូលជាកដនែងចុចចូលរហ័ស ម្ ើមបើផ្តលរ់បាក់្ឹកដត្២០% ឬបញ្ចូ លចំនួនរបាក់្ឹកដត្ម្ផ្េងម្្ៀត្។  ជា្មមតាខញុ ំ   ផ្តល់របាក់្ឹកដត្១៥% 
 ូចម្នេះ២០%វាមិនខុសោន នៃ យប៉ោុនម នម្្ ដងមទាងំវាជួ្យសនេមំ្ពលឱ្យខញុ ំកនុងការបញ្ចូ លចំនួនខុសោន ននរបាក់្ឹកដត្។ ម្ដ្ឋយស្វរដត្ោនជ្ម្រមើសម្លឿនម្នេះ 
នងអាចចំម្ណញបដនថម១,៥ ុលាែ រម្្ៀត្។ 

សរុបមក ម្បើម្យើងបានម្ ា្ើតាមការបម្ងកើនការលក់របស់នង ម្យើងនឹងរតូ្វចំណ្តយពើរ ងម្លើសពើអ្ាើដ លម្យើងោនបំណងខាងម្ ើម។ ជាអ្កុសលយសរោប់នង 
ម្យើងរោន់ដត្ញុបឺំហគ័រមួយសរោប់អាហារនងៃរត្ង់ម្ដ្ឋយមិនោនបដនថមអ្ាើម្្ៀត្។ ប៉ោុដនតនងបាន្្ួលរបាក់្ឹកដត្២០% ដ លនងរកបានម្ហើយម្យើង
របដហលជានឹងរត្ ប់មក ើ្ម្នេះមតងម្្ៀត្របសិនម្បើម្យើងមកតំ្បន់ម្នេះ។ 

 

 
ត្ួន ើ្ជាភាន ក់គរ
លក់  

១០ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថា អ្នកបម្រមើម្សវាកមមមគឺភាន ក់គរលក់ ៏សំខាន់បំផុ្ត្កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន (មិនថា
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ្ឋច់ម្ដ្ឋយដ ក ឬជាដផ្នកមួយននសណ្តា ោរក៏ម្ដ្ឋយ)  
ម្ ើមបើបម្ងកើត្ការលក់ ៏លអ អ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វការជំ្នញ និងចំម្ណេះ ឹងខុសៗោន រមួោន៖  

• ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងផ្លិត្ផ្ល៖ ចំម្ណេះ ឹងដផ្នកបញ្ជ ើមុខមហូប និងម្េសជ្ជៈ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹង ើ្ផ្ារ៖ អ្ាើដ លម្េញៀវចង់បាន និងចូលចិត្ត 
• ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងការផ្េពាផ្ាយ៖ កមមវ ិ្ ើពិម្សសណ្តមួយរបចានំងៃ 
• ជំ្នញលក់៖ លបចិម្ ើមបើលក់ឱ្យបានម្រចើនជាងដ លម្េញៀវោនបំណងកនុងការ
ចំណ្តយពើខាងម្ ើម 

 

ម្ត្ើអ្នករត្វូ ឹងពើអ្ាើ
ខែេះចំម្ាេះបញ្ជ ើ
មុខមហូប? 

១១-
១២ 

៥ ន ើ្ រលំឹកសិកាា កាមថាពួកម្យើងបានម្រៀនម្មម្រៀនម្នេះយា៉ោ ងលមអិត្កនុងម្មម្រៀន ើ្៥ និង៦ ប៉ោុដនតឥ ូវ
អ្នកទាងំអ្ស់ោន រតូ្វម្របើចំម្ណេះ ឹងទាងំម្នេះ។  
 
ពិភាកាពើរូបភាពម្ៅម្លើប្បគហ ញស្វែ យម្ដ្ឋយការពនយល់ពើរបម្េ្ខុសៗោន ននព័ត៌្ោន
ដ លគួរដត្ ឹងអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប។ បគហ ញបញ្ជ ើមុខមហូបកនុងអាជ្ើវកមមរបស់អ្នក ម្ដ្ឋយពនយល់ពើ
រម្បៀបដ លម្គដបងដចកមុខមហូបម្ៅតាមរកុមខុសៗោន  បនទ ប់មកពិនិត្យមុខមហូបឱ្យលអិត្លអន់
ម្ៅតាមរកុមនើមួយៗ។  
សកមមភាព ើ្២៖ ចំម្ណេះ ឹងអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប 

1) ម្របើរបាស់បញ្ជ ើមុខមហូបពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក ពិនិត្យឱ្យលអិត្លអន់ និងពនយល់ពើ
របម្េ្ ព័ត៌្ោនម្ផ្េងៗដ លបុគគលិកដផ្នកបម្រមើម្សវាកមមរតូ្វដត្ ឹងអំ្ពើបញ្ជ ើមុខមហូប។ 

2) ឧទាហរណ៍៖ ម្រគឿងផ្េ ំត្នមែ ្ំហអំាហារ ម្ពលម្វលាកនុងការចមអិន។ល។ 

សំម្ៅឯកស្វរងត្
ចមែង ននបញ្ជ ើមុខ
មហូបដ លបម្ងកើត្
ម្ដ្ឋយខែួនឯង 
រគា ន់តូ្ចៗ 
 

ម្ត្ើអ្នករត្វូ ឹងអ្ាើ
ខែេះពើផ្លិត្ផ្ល
ម្េសជ្ជៈរបស់
អ្នក? 

១៣ ១៥ ន ើ្ ពិភាកាពើរបធានម្ៅម្លើប្បគហ ញស្វែ យ។ ពនយល់ម្ៅកាន់សិកាា កាមថា ពួកម្គចាបំាច់រតូ្វ
ដត្ ឹងឱ្យបានម្រចើនពើផ្លិត្ផ្លម្េសជ្ជៈដ លខែួនលក់។ ទាងំការយល់ ឹងម្ៅម្លើម្េសជ្ជៈ
ដ លោនជាតិ្អាកុល និងទាងំោម នជាតិ្អាកុល។ ពួកម្គរតូ្វដត្ ឹងអំ្ពើព័ត៌្ោនលមអិត្របស់
ម្េសជ្ជៈទាងំម្នេះ រម្បៀបដ លពួកម្គយកមក្្ួលទាន និង ឹងពើោ៉ោ កយើម្ហាម្ផ្េងៗ ក៏ ូច
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ជាព័ត៌្ោនម្ផ្េងៗម្្ៀត្ដ លបានបគហ ញម្ៅម្លើបណណព័ត៌្ោន។ 
 
រម្បៀបបម្រងៀនឱ្យស្វគ ល់ពើម្េសជ្ជៈម្នេះ៖ 
នបុំគគលិកម្ៅបារ និងកដនែងបម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ ម្ហើយពនយល់ម្យើង្ិញម្េសជ្ជៈោន
ជាតិ្អាកុល និងម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាកុល។ ពនយល់ពើោ៉ោ កយើម្ហាម្ផ្េងៗោន ចំម្ាេះរបម្េ្ 
ម្េសជ្ជៈនើមួយៗឧទាហរណ៍។  
 

រស្វម្បៀរ វសិគើ ្ឹកដផ្ែម្ឈើ 

អ្ងគរ (Angkor) 
អាន់្័រ (Anchor) 
កមពុជា (Cambodia) 

ដហននើដគន 
(Heineken) 

ចននើ វ ៉ោកឃ្រ័ 
(Johnnie Walker)  
ម្ជ្ ម្អ្ន ប ើ (J&B) 
ម្ វរ័ (Dewar’s) 
ជ្ើវា៉ោស រ ើហាក ល 

(Chivas Regal) 

្ឹករកូច 
្ឹកោន ស់ 
្ឹកស្វា យ 
្ឹកឪ កឹ 

 
ពនយល់ពើភាពខុសោន រវាងោ៉ោ កយើម្ហារស្វ និងភាពខុសោន រវាងត្នមែននរបម្េ្នើមួយៗ 
ម្ហើយមួយណ្តខែេះដ លលក់បានលុយម្រចើនជាងម្គ។ ទាងំម្នេះគឺវ ិ្ ើមួយដ លយកមក
ផ្េពាផ្ាយ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គំរូផ្លិត្ផ្ល ជា
ម្រចើនដ លម្របើ 
កនុងឧសាហកមម 
ម្នេះជាឧទាហរណ៍
៖  បរស្វយ្ំាងំ 
បាយជូ្រកហម  
 
ងត្ចមែងបញ្ជ ើ     
ម្េសជ្ជៈ បញ្ជ ើរស្វ
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាព ើ្៣៖ ចំម្ណេះ ឹងទាក់្ងនឹងផ្លិត្ផ្ល 

1) ឱ្យផ្លិត្ផ្លដ លោនោ៉ោ កយើម្ហាលបើមួយម្ៅសិកាា កាមោន ក់ឬ២នក់ម្ ើមបើសិកា។   
2) ពួកម្គរតូ្វដត្អានស្វែ កសញ្ជា សោគ ល់ផ្លិត្ផ្ល និងកំណត់្ពើព័ត៌្ោនសំខាន់ៗ
ដ លម្េញៀវអាចនឹងសួរ។ 

3) សរមបសរមួលការផ្តល់ព័ត៌្ោនរត្ ប់ ម្ដ្ឋយសួរសិកាា កាមោន ក់ៗឱ្យផ្តល់ពើ      
លកាណៈផ្លិត្ផ្លមួយ និងម្ ើរជំុ្វញិរកុមម្ដ្ឋយកំណត់្បគហ ញពើលកាណៈ
ផ្លិត្ផ្លម្ផ្េងៗោន រហូត្ទាល់ដត្រគប់ោន ។ 

សកមមភាព ើ្៤៖ តារាងម្េសជ្ជៈ/ បញ្ជ ើម្េសជ្ជៈ  

1) ឱ្យផ្លិត្ផ្លដ លោនោ៉ោ កយើម្ហាលបើមួយម្ៅសិកាា កាមោន ក់ឬ២នក់ម្ ើមបើសិកា។ 
ពួកម្គ រតូ្វដត្អានបញ្ជ ើម្េសជ្ជៈម្ដ្ឋយរបុងរបយត័្ន។  

2) សរមបសរមួលការផ្តល់ព័ត៌្ោនរត្ ប់ ម្ដ្ឋយសួរសិកាា កាមោន ក់ៗឱ្យផ្តល់ពើលកា
ណៈផ្លិត្ផ្លមួយ និងម្ ើរជំុ្វញិរកុមម្ដ្ឋយកំណត់្បគហ ញពើលកាណៈផ្លិត្ផ្ល
ម្ផ្េងៗោន រហូត្ទាល់ដត្បានរគប់ោន ។ 

រកហម និងបញ្ជ ើ
រស្វខុកដងល 

អ្ាើជាោ៉ោ ក
យើម្ហា?  

១៧- 
២១ 

៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ និងសួរសិកាា កាមថា “ម្ត្ើអ្ាើជាោ៉ោ កយើម្យា?”  
 
សរម្សរាកយគនែឹេះម្ៅម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ ាកយ ូចជា “ ូហកូ រូបភាព ម្ ម្ េះ”។ល។  
ពនយល់ថាវាោនស្វរៈសំខាន់ដ លសិកាា កាមយល់ជាម្លើក ំបូង និងថាយល់ថាម្ត្ើអ្ាើជាោ៉ោ ក
យើម្ហាម្ ើមបើឱ្យពួកម្គអាចកំណត់្ពើោ៉ោ កយើម្ហារបស់ផ្លិត្ផ្លសរោប់ម្េញៀវរបស់ពួកគ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ឧទាហរណ៍ ោ៉ោ កយើម្ហារស្វ ូចជា ចននើវ ៉ោកឃ្រ័ (Johnnie Walker).  
1. ពនយល់ពើនិយមន័យរបស់ោ៉ោ កយើម្ហា បនទ ប់មកម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យជាមួយឧទាហរណ៍
 ូហកូោ៉ោ កយើម្ហាលបើៗ ។ សួរសិកាា កាមទាងំអ្ស់ឱ្យទាយម្ត្ើោ៉ោ កយើម្ហាណ្តខែេះដ ល
និមិត្តិសញ្ជា នើមួយៗតំ្ណ្តងឱ្យ។   

2. ម្ដ្ឋយម្របើប្បគហ ញស្វែ យ បគហ ញថាម្ត្ើោ៉ោ កយើម្ហាម្របើរបាស់ធាតុ្ម្ផ្េងៗនន ូហកូ ពណ៌ 
ស្វរដ លគយចងចា ំ។ល។ ម្ ើមបើឱ្យលបើបានម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត។  

3. ពនយល់ម្ដ្ឋយសងកត់្ ៃ្ន់ថារកុមហ ុនជាម្រចើនចំណ្តយរាប់លាន ូលាែ រម្លើការបម្ងកើត្ឱ្យការ
្្ួលស្វគ ល់ោ៉ោ កយើម្ហារបស់ពួកម្គ បគហ ញោ៉ោ កយើម្ហាលបើកំពូលៗចំនួន១០កនុងពិេព
ម្លាក ម្ហើយស្វកសួរសិកាា កាមថាម្ត្ើពួកម្គស្វគ ល់ោ៉ោ កទាងំអ្ស់ម្នេះដ រឬម្្។កត់្
សំោល់ត្នមែននោ៉ោ កយើម្ហាទាងំម្នេះ។ 

4. ពនយល់ថាម្ទាេះបើជាម្ភាជ្នើយដ្ឋា នតូ្ចឬសណ្តា ោរតូ្ចគឺោនោ៉ោ កយើម្ហាមួយដ រ ម្ហើយ
រគប់សោា រអាជ្ើវកមម និងបុគគលិកទាអំ្ស់សុ ធ្ដត្ចូលរយមចំដណកចំម្ាេះោ៉ោ កយើម្ហា 
និងពនយល់ថាម្ត្ើអ្តិ្ងិជ្ន ោន្សេនៈយល់ម្ឃ្ើញពើអាជ្ើវកមម ផ្លិត្ផ្លនិងម្សវាកមម
របស់ខែួនម្ដ្ឋយយា៉ោ ង ូចម្មតច។  

ម្ត្ើោ៉ោ កយើម្ហាអ្ាើ
ដ លពួកម្យើង
លក់កនុងអាជ្ើវកមម
របស់ម្យើង? 

២២- 
២៣ 

៥ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យដ លោនរូបភាពរស្វម្បៀរ និង ោ៉ោ កយើម្ហារស្វវ ើសគើជាឧទាហរណ៍៖ 
ពិភាកាថា ោ៉ោ កយើម្ហាអាចជាផ្លិត្ផ្លម្ផ្េងោន  ម្ហើយជាញឹកញប់ម្យើងផ្តល់ជារបម្េ្
ននផ្លិត្ផ្លមួយ។  

ម្នេះគឺជាចំណុច ៏លអម្ ើមបើដសាងយល់សរោប់ជំ្នញលក់ម្រាេះថាម្យើងអាចផ្តល់ជូ្ននូវ
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ផ្លិត្ផ្លដ លោនត្នមែនងែម្ៅកនុងោ៉ោ កយើម្ហា ូចោន ម្ ើមបើបម្ងកើនការលក់។  

រូបភាព និងោ៉ោ ក
យើម្ហាសរោប់
អាជ្ើវកមមរបស់
ម្យើង  

២៤- 
២៥ 

 ១០ន ើ្ ពិភាកាថាម្យើងកស្វងរូបភាពនិងោ៉ោ កយើម្ហាអាជ្ើវកមមរបស់ពួកម្យើងបានម្ដ្ឋយផ្លិត្ផ្ល 
និងមនុសេរបស់ពួកម្យើង។  

អ្នកអាចម្ឃ្ើញរូបភាពជាក់ដសតងតាមរយៈ  

• សោា រៈផ្េពាផ្ាយម្បាេះពុមពជារកដ្ឋស 

• ការបគហ ញនិងឥរយិាបងរបស់បុគគលិក 

 
សកមមភាព ើ្៥៖ បគហ ញឧទាហរណ៍ពើអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 

1. ម្មើលជំុ្វញិអាជ្ើវកមម និងបគហ ញកដនែងដ លអាចម្មើលម្ឃ្ើញរូបភាព និងោ៉ោ ក
យើម្ហាអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 

2. សិកាា កាមគួរដត្សម្ងកត្ម្ឃ្ើញ ស្វែ កសញ្ជា   ូហកូ ោ៉ោ កយើម្ហា សោា រៈម្បាេះពុមា បញ្ជ ើ
មុខមហូប ឯកសណ្តា នជាម្ ើម។ 

3. បគហ ញសិកាា កាមនូវម្រឿងរា៉ោ វដ លពួកម្គអាចនឹងសម្ងកត្ម្ឃ្ើញ ូចជាភាព
រសស់រស្វយ រសួរាយរាក់ទាក់ ភាពរសស់រស្វយ...។  

គំរូននផ្លិត្ផ្ល
ដ លោនោ៉ោ ក
សរោប់ម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន៖ បញ្ជ ើមុខមហូប 
បណណបត់្ជារជុ្ងៗ
ដ្ឋក់ម្លើតុ្...នម  
បណណ  ូហកូ ស្វែ ក
សញ្ជា ម្ៅខាងម្រៅ 
។ល។  

ោ៉ោ កសញ្ជា អាជ្ើវ
កមមរបស់ម្យើង ៖ 
មិនាក់ព័នធនឹង

២៦- 
២៧ 

១៥ ន ើ្ ពិភាកាម្ ម្ េះរកុមហ ុន និង ូហកូរបស់ម្យើង និង ើ្កដនែងដ លយកម្ៅម្របើរបាស់។ បគហ ញ
ពើឧទាហរណ៍ននសោា រដ លបានម្បាេះពុមពជារកដ្ឋស និងវត្ថុម្ផ្េងៗម្្ៀត្ ូចជា ករោលតុ្
ដ លោនអ្កេរ២ឬ៣តួ្ ឬម្រចើនជាងម្នេះ ភាពរសួរាយរបស់ម្េញៀវដ លជាយើម្ហាោ៉ោ ក ។ល។ 

គំរូ និងឧទាហរណ៍
ពើវត្ថុ ផ្េពាផ្ាយពើ 
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  ូច
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
បុគគល របសិនម្បើជាអ្នកោនអ្ាើដ លបានម្រៀបរាប់ខាងម្លើម្នេះ។ 

ទាញចំណ្តប់អារមមណ៍របស់ពួកម្គឱ្យយល់ ឹងម្រឿងម្នេះថា អ្ាើដ លបានម្រៀបរាប់ខាងលម្នេះ
រតូ្វដត្សថិត្កនុងលកាខណឌ  ៏លអ ស្វអ ត្ ម្មើលម្ៅោនការដងរកាបានយា៉ោ ងលអម្ ើមបើោរំ្ ល់រូ
ភាពអាជ្ើវកមម ៏លអ។  

សកមមភាព ើ្៦៖ កំណត់្និងពិភាកាពើវត្ថុដ លោនោ៉ោ កយើម្ហា  

1) បគហ ញ និងពិភាកាពើវត្ថុដ លោនោ៉ោ កយើម្ហា។  
2) ឱ្យសិកាា កាមកត់្ចំណ្ត ំនិងផ្តល់ជាម្យាបល់ម្ៅម្លើពណ៌ ចំនួន ង ពើលកាណៈ  និង
ភាពស្វអ ត្របស់វត្ថុនើមួយៗម្នេះ។  

3) ពិភាកាថាម្ត្ើវត្ថុនើមួយៗននវត្ថុទាងំអ្ស់ម្នេះោរំ្ោ៉ោ កសញ្ជា អាជ្ើវកមមម្ដ្ឋយរម្បៀប
ណ្ត។ 

ជាៈ 
ខិត្តប៍ណណ បញ្ជ ើមុខ
មហូប តារាងត្នមែ ស
ោា រៈម្របើរបាស់កនុង 
បនទប់របស់ម្េញៀវ និង
កដនេងជាម្ ើម។
ល។ 

ោ៉ោ កសញ្ជា អាជ្ើវ
កមមរបស់ ម្យើង៖ 
-ាក់ព័នធនឹង
បុគគល 

២៨- 
២៩ 

៥ ន ើ្ ពិភាកាពើថាម្ត្ើបុគគលកិរបស់ម្យើងអាចោរំ្ម្ៅ ល់ោ៉ោ កសញ្ជា អាជ្ើវកមមតាមរយៈអាកបប
កិរយិា និងរម្បៀបដ លពួកម្គម្មើលម្ៅោនលកាណៈយា៉ោ ងណ្តម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត។  

សូមទាញការចំណ្តប់អារមមរណ៍របស់ពួកម្គម្ៅកាន់ម្មម្រៀនរកមសើល្ម៌នន ការម្សែៀកាក់ 
និង្ិ ាភាពននភាពដ លោនវជិាជ ជ្ើវៈដ លបានពិភាការចួមកម្ហើយម្ៅកនុងម្មម្រៀន ើ្២ 
ម្ហើយម្ ា្ើការរលំឹកម្ ើងវញិម្ៅម្លើម្មម្រៀម្នេះ។ 

សកមមភាព ើ្៧៖ កំណត់្និងពិភាកាសោា ររូបភាពាក់ព័នធនឹងបុគគល 
1. កំណត់្សោា រដ លាក់ព័នធនឹងបុគគលដ លោរំ្ ល់ោ៉ោ កសញ្ជា អាជ្ើវកមម។ 

គំរូ និងឧទាហរណ៍
ននសោា រផ្ទ ល់ដ ល
ម្របើរបាស់ម្ដ្ឋយ
បុគគលិក សំម្លៀក
បំាក់ ស្វែ កម្ ម្ េះ 
មួក និងម្អ្ៀម
ការារម្ខាអាវ ល។ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
2. ឱ្យសិកាា កាមរបស់អ្នកម្ ា្ើ ការកត់្សោគ ល់ និងផ្តល់ម្យាបល់ម្ៅម្លើ វ ិ្ ើដ លសោា រ
ទាងំអ្ស់ម្នេះរតូ្វបានម្សែៀកាក់ម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត ឬក៏ផ្តល់ម្យាបល់ម្ៅម្លើ     
លកាណៈ និងភាពស្វអ ត្របស់សោា រទាងំម្នេះ។  

3. ពិភាកាថាម្ត្ើ វត្ថុដ លជាប់ាក់ព័នធនឹងបុគគលទាងំអ្ស់ម្នេះោរំ្រូបភាពម្ករ ិ៍តម្ ម្ េះ
អាជ្ើវកមមម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្ត។ 

ស្វែ កសញ្ជា ផ្េពា
ផ្ាយ 

៣០- 
៣១ 

១៥ ន ើ្ ទាញចំណ្តប់ម្ៅរបម្េ្ស្វែ កសញ្ជា ផ្េពាផ្ាយដ លម្យើងម្របើរបាស់ម្ៅកនុងអាជ្ើវកមមរបស់
ម្យើងម្ ើមបើផ្តល់ព័ត៌្ោនម្ៅ  ល់ម្េញៀវថាម្យើងម្ៅកដនែងណ្ត ម្ ើមបើលក់ម្សវាកមមបដនថម ឬ
កញ្ច ប់ម្សវាកមមពិម្សស។ 
រកម្ កម្មើលគុណភាពស្វែ កសញ្ជា កនុងអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង និងពិភាកាពើស្វែ កសញ្ជា ទាងំ
ម្នេះ។ 
 
សកមមភាព ើ្៨៖ រចនស្វែ កសញ្ជា សរោប់ផ្េពាផ្ាយពើអាជ្ើវកមមរបស់ម្យើង 

1. ឱ្យសិកាា កាមគូសគំនូស និងម្សនើឲ្យពួកម្គរចនខិត្បណណផ្េពាផ្ាយ ឬមួយក៏ជា
កាត្/បណណសរោប់ដ្ឋក់ម្លើតុ្ម្េញៀវសរោប់ផ្េពាផ្ាយពើកមមវ ិ្ ើមួយម្ៅកនុង
សណ្តា ោរ ឬម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  

2. ពួកម្គក៏អាចបម្ងកើត្កមមវ ិ្ ើផ្ទ ល់ខែួន ឬអាចរចនអ្ាើមោ៉ោងសរោប់កមមវ ិ្ ើពិត្ជាក់  
ដសតងមួយដ លបានម្រៀបចំ។  

សោា រសរោប់គូរ 
អ្កេរ ូហកូដ ល
បានម្បាេះពុមព/កាត់្
ម្ចញ 
 

កមមវ ិ្ ើផ្តល់ជូ្ន ៣២- ២០ ន ើ្ ពិភាកាពើកមមវ ិ្ ើពិម្សសកនុងន័យម្ ា្ើឱ្យោនអាជ្ើវកមមបដនថម និង្្ួលបានរបាក់ចំណូល។  ឧទាហរណ៍នន



 

131  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ ម្ពលវលា វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ពិម្សស ៣៣ ម្របើរបាស់កមមវ ិ្ ើណ្តមួយដ លអ្នកធាែ ប់បានម្របើរបាស់កនុងអាជ្ើវកមមរបស់អ្នក រចួម្ ា្ើការ      

បគហ ញកមមវ ិ្ ើម្នេះម្ៅកាន់ម្េញៀវម្ៅនឹងតុ្្្ួលទានអាហារ ម្សនើឲ្យសិកាា កាមណ្តោន ក់ម្ ើរតួ្ជា
ម្េញៀវម្ៅនឹងតុ្។  
 
ចូរចងចាមំ្ ើមបើបម្រងៀនសិកាា កាមម្ ា្ើការដណនកំមមវ ិ្ ើផ្តល់ជូ្នពិម្សសមុនម្ពលម្េញៀវសម្រមច
ចិត្តកុមម៉ោង់អាហារ  ូចម្នេះកមមវ ិ្ ើផ្តល់ជូ្នពិម្សសចាស់ជារតូ្វបានរបាប់ ំណ្តលោន នឹងបញ្ជ ើ
មុខមហូបម្ៅម្េញៀវ។ វ ើ្ ើម្នេះផ្តល់ជ្ម្រមើសបដនថមមួយម្្ៀត្ជូ្នម្េញៀវម្ៅម្លើអ្ាើដ លោនរស្វប់កនុង
បញ្ជ ើមុខមហូប។  
 
សកមមភាព ើ្៩៖ អ្នុវត្តការផ្េពាផ្ាយកមមវ ិ្ ើផ្តល់ជូ្នពិម្សស 

1. អ្នុវត្តការផ្េពាផ្ាយកមមវ ិ្ ើឬការផ្តល់ជូ្ននូវកញ្ច ប់ពិម្សសម្ៅកាន់ម្េញៀវ។ បម្ងកើត្
ការសំដ ងម្ដ្ឋយខែួនឯង ម្ហើយដណនឱំ្យម្េញៀវចូលរមួ៖ 

• ម្ោ៉ោ ងរ ើករាយ 
• អាហារប ូសម្ហាពិម្សស 
• កមមវ ិ្ ើពិម្សស ូចជា អាហារនងៃរត្ង់សរោប់បុណយរលំឹកគុណោត យ 
• មហូបពិម្សសរបចានំងៃ 
• ម្ផ្េងៗម្្ៀត្... 

សោា រសរោប់
ផ្េពាផ្ាយ និងកមម
វ ិ្ ើពិម្សស  
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របធានប្ ើ្២៖ របម្េ្ជំ្នញននការលក់ 
ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានោា រ 

ជំ្នញលក់ 

 
 
៣៤- 
៣៦ 

៥ ន ើ្ 

ម្លើកជាម្យាបល់ថា ោនជំ្នញការលក់ខុសៗោន ម្រចើន ប៉ោុដនតោនគំនិត្មូយចំនួនដ លរគប់
ោន ដ លោនតួ្ន ើ្ជាអ្នកលក់ ជាពិម្សសបម្រមើម្សវាកមម រតូ្វដត្ ឹងនិងម្ ា្ើ។ 
 
ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកា 
 
បគហ ញពើ្ិ ាភាព្ូម្ៅម្លើរបម្េ្ទាងំ៣ននជំ្នញលក់។  

 

បដនថមម្លើការ
លក ់

 
 
៣៧- 
៣៩ 

៣០ ន ើ្ 

ពនយល់ពើម្ោលគំនិត្ននបដនថមម្លើការលក់ម្ដ្ឋយម្របើប្បគហ ញស្វែ យ និងជាមួយឯកស្វរ
ម្យាងម្ៅម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ និងការអ្នុវត្ត។  

សកមមភាព ើ្១០៖ បដនថមននការលក់ 

1) បញ្ជជ ក់ថាបដនថមការលក់មួយណ្តដ លអាចម្ ា្ើម្ ើងចំម្ាេះការកុមម៉ោង់ខាងម្ ើម       
នើមួយ។  

2) សរម្សរនូវវត្ថុខាងម្រកាមម្ៅកនុងរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ/ម្លើកាត រម្ខៀនស។  
3) ម្សនើឲ្យកាន់សិកាា កាមផ្គូរផ្គង់ពួកវាបយគូសបនទ ត់្ពើមួយម្ៅកាន់មួយម្្ៀត្។ 

ការកុមម៉ោង់ បដនថមការលក់ 

បនទប់សណ្តា ោរ ម្សវាកមមបនទប់ 

ម្េសជ្ជៈ អាហារសរមន់ 

ឯកស្វរបញ្ជ ើមុខមហូប  
ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬ 
ម្ដ្ឋយសំម្ៅឯក

ស្វរ ើ្២ 
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានោា រ 
អាហារ បដងអម 

បដងអម កាម្ហា ឬ រស្វដផ្ែម្ឈើ 

មហូបម្ ា្ើពើស្វច់ មហូបម្ ា្ើពើបដនែបាយ 

គុយទាវ ? 

 
សកមមភាព ើ្១១៖ បដនថមការលក់ 

1. ម្ ា្ើការជាគូ អានបញ្ជ ើមុខមហូបឬតារាងមុខមហូប សរោប់លក់ ឬម្ ា្ើការជាមួយបញ្ជ ើមុខ
មហូបដ លយកមកពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នកម្ ើមបើឱ្យអ្នកអាចកំណត់្ឱ្កាសបដនថមការ
លក់ម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប។  

2. ផ្ែ ស់បតូរោន ោន ក់មតងម្ ើមបើអ្នុវត្តម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវ និងអ្នកបម្រមើម្សវាកមម។ អ្នកបម្រមើម្សវា
កមមរតូ្វម្ ា្ើការដណនមំ្ ើមបើបដនថមការលក់ពើកដនែងកុមម៉ោង់ម្ដ្ឋយម្េញៀវ។  

3. ចូរអ្នុវត្តរហូត្មតងម្ហើយមតងម្្ៀត្រហូត្ ល់អ្នកទាងំពើរោនភាពគយរសួលជាមួយ
បម្ចចកម្្សម្នេះ។ 

4. បម្ងកើត្មុខបញ្ជ ើមហូបងមើម្្ៀត្របសិនម្បើចាបំាច់ 
5. សរមបសរមួល និង ឹកនសំិកាា កាមកនុងការអ្នុវត្តបម្ចចកម្្សននជំ្នញបដនថមការ
លក់ឱ្យរតឹ្មរតូ្វ។ 

បម្ងកើនការលក់ ៤០- ៣០ ន ើ្ ពនយល់ពើម្ោលគំនិត្ននការបម្ងកើនការលក់ម្ដ្ឋយម្របើប្បគហ ញស្វែ យ និងជាមួយឯកស្វរ ឯកស្វរបញ្ជ ើមុខមហូប  
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានោា រ 
៤២ ម្យាងម្ៅនឹងម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ និងការអ្នុវត្ត។  

 
សកមមភាព ើ្១២៖ បម្ងកើនការលក់ 
ចូរផ្គូផ្គងាកយម្ៅខាងស្វត មំ្ ើមបើឱ្យម្ឃ្ើញនូវអ្ាើដ លអ្នកអាចបម្ងកើនការលក់ម្ៅម្លើតារាងខាង
ម្រកាមឱ្យរតូ្វអ្ាើដ លអ្នកអាចបម្ងកើនករមិត្ននការលក់ម្ៅម្លើបញ្ជ ើខាងម្ ា្ង។ 

ការកំុម៉ោមង់ បម្ងកើនកំរតិ្ននការលក់ 
រស្វវសិគើលាយ រស្វវសិគើម្ ា្ើពើតាដប៉ោដត្មួយមុខ 

្ឺក ្ឹកម្អ្វ ើយ៉ោង់ 
រស្វដរប នឌ្ើ រស្វម្ោញ៉ោ ក់ 
កាម្ហា កាេុសុើណូ 
អាហារ អាហារពិម្សសកនុងរសុក 
្ឹកដផ្ែម្ឈើ ្ឹកដផ្ែម្ឈើរសស ់

  
 
សកមមភាព ើ្១៣៖ ការបម្ងកើនការលក់  

1. ម្ ា្ើការជាគូម្របើបញ្ជ ើមុខមហូបខែើៗ ឬតារាងមុខមហូបសរោប់លក់ពើសកមមភាពមុន។  
2. ផ្ែ ស់បតូរោន ោន ក់មតងម្ ើមបើអ្នុវត្តម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវ និងអ្នកបម្រមើម្សវាកមម។ អ្នកបម្រមើម្សវា
កមមរតូ្វម្ ា្ើការដណនមំ្ ើមបើបដនថមការលក់ពើកដនែងកុមម៉ោង់ម្ដ្ឋយម្េញៀវ។  

ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬ 
ម្ដ្ឋយសំម្ៅឯក

ស្វរ ើ្២ 
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានោា រ 
3. ចូរអ្នុវត្តរហូត្មតងម្ហើយមតងម្្ៀត្រហូត្ ល់អ្នកទាងំពើរោនភាពគយរសួលជាមួយ
បម្ចចកម្្សម្នេះ។ 

4. បម្ងកើត្មុខបញ្ជ ើមហូបងមើម្្ៀត្របសិនម្បើចាបំាច់ 
5. សរមបសរមួល និង ឹកនសំិកាា កាមកនុងការអ្នុវត្តបម្ចចកម្្សននជំ្នញបដនថមការ
លក់ឱ្យរតឹ្មរតូ្វ។ 

ការលក់ម្ដ្ឋយការ
ម្សនើជាម្យាបល់ 

៤៣- 
៤៤ 

៣០ ន ើ្  

ពនយល់ម្ោលគំនិត្ននការលក់ម្ដ្ឋយម្សនើជាម្យាបល់ម្ដ្ឋយម្របើប្បគហ ញស្វែ យ។ 
 
សកមមភាព ើ្១៤៖ ការលក់ម្ដ្ឋយការម្សនើជាម្យាបល់ 

1. ម្ ា្ើការជាគូម្របើបញ្ជ ើមុខមហូបខែើៗ ឬតារាងមុខមហូបសរោប់លក់ពើសកមមភាពមុន។ ឬម្ ា្ើ
ការជាមួយបញ្ជ ើមុខមហូបដ លយកមកពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នកម្ ើមបើឱ្យអ្នកអាច
កំណត់្ ឱ្កាសកនុងការលក់ម្ដ្ឋយការម្សនើជាម្យាបល់ម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប។ 

2. ផ្ែ ស់បតូរោន ោន ក់មតងម្ ើមបើអ្នុវត្តម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវ និងអ្នកបម្រមើម្សវាកមម។ អ្នកបម្រមើម្សវា
កមមរតូ្វម្របើរបាស់ភាស្វសមរមយម្ ើមបើពណ៌នពើមុខមហូបម្ៅកនុងបញ្ជ ើមុខមហូបជូ្នម្េញៀវ
កនុងការខិត្ខំរបឹងដរបងម្ ើមលក់ម្ដ្ឋយការម្សនើជាម្យាបល់។ ចូរម្របើាកយ ូចជា 
“នៃ ញ់ រសួយ ឈៃុយ រកអូ្ប រម្លាងរស្ន់” ។ល។   

3. ចូរអ្នុវត្តរហូត្មតងម្ហើយមតងម្្ៀត្រហូត្ ល់អ្នកទាងំពើរោនភាពគយរសួលជាមួយ
បម្ចចកម្្សម្នេះ។ 

4. បម្ងកើត្មុខបញ្ជ ើមហូបងមើម្្ៀត្របសិនម្បើចាបំាច់ 

ឯកស្វរបញ្ជ ើមុខមហូប  
ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន ឬ 
ម្ដ្ឋយសំម្ៅឯក

ស្វរ ើ្២ 
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានោា រ 
5. សរមបសរមួល និង ឹកនសំិកាា កាមកនុងការអ្នុវត្តបម្ចចកម្្សននជំ្នញបដនថមការ
លក់ឱ្យរតឹ្មរតូ្វ។ 

គំនិត្ជាគនែឺេះនន
ការលក់ 

៤៥ 
៥ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យជាមួយគំនិត្ជាគនែឹេះននការលក់។ 
ពិភាកាម្ៅចំណុចនើមួយៗជាមួយឧទាហរណ៍។  
រាល់ការពនយល់នូវចំណុចទាងំអ្ស់គឺោនកនុងម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត។  

 

កិចចការអ្នុវត្ត
កដនែងការគរ 

៤៦ 
៥ ន ើ្ 

បគហ ញស្វែ យដ លោនកិចចការសរោប់ម្មម្រៀន និងបគហ ត់្បគហ ញសិកាា កាមអំ្ពើអ្ាើដ លពួកម្គ
រតូ្វម្ ា្ើម្ៅកដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។ 
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ឯកស្វរ ើ្២៖ គំរបូញ្ជ ើមុខមហូបកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 
អាហារចាប់ម្ផ្តើម 
គួង/ចាយ៉ោ៖ ោន៤ ំុ 
ចាយ៉ោបំពង់    $2.50 
គួងបដនែរសស់    $2.00 
គួងម្រគឿងសមុរ្រសស់   $3.00 
 
ស ុបម្ពព     $3.00  
ញរំកូចងែុងជាមួយបគគ                       $5.00 
ស្វម្ត្ស្វច់ោន់              $3.50 

អាហាររស្វល 
ស ុត្ម្ចៀនឈើសជាមួយផ្េតិ្           $3.00 
ស្វងំវចិ              $3.50 
ម្ហមបឺហគ ឺ    $4.00 
ហត្ ក     $2.00 
ស្វឡា ដកវ 
បដនែសុ ធ្ (អ្នកត្មស្វច់)  $2.00 
បគគ      $3.00 
ស្វឡា ម្សហារ (រ ៉ោូម៉ោង់) 
ស្វច់ោន់    $5.00 
រត្ើស្វលម៉ោុន    $7.00 

អាហារចមបង៖ 
 
នរោប់ចនទើជាមួយស្វច់ោន់            $4.00 
នខញើជាមួយស្វច់រជូ្កនិង្ឹកឃ្មុ ំ $4.50 
រត្ើម្មគងគចំហុយកនុង ូង   $6.00 
ការ ើស្វច់ម្ោដបបឥណ្តឌ              $6.50 
បា៉ោ ស្វត ជាមួយស្វច់៣ជាន់និងផ្េតិ្ $6.00 
 ុកឡាក់    $4.50 
 
អាម៉ោុកពិម្សស៖ 
អាម៉ោុករត្ើ    $5.00 
អាម៉ោុកម្រគឿងសមុរ្   $6.00 

ស្វច់អាងំ៖ ស្វច់អាងំពិម្សសរបស់ម្យើងគឺ្ន់ 
និងដផ្អមនៃ ញ់ និងអាចម្ ា្ើតាមត្រមូវការអ្នក៖ 
   200រក  350រក 
ស្វច់ហាើម្   $8.00  $10.50 
ស្វច់ចំ ក់  $12.00            $16.00 
 
្ឹករជ្លក់៖ 
្ឹកម្រមច    $2.50 
្ឹកខទឹមស    $2.50 
្ឹកផ្េតិ្    $3.00 

 



 

138  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ម្មម្រៀន ើ្៨៖ ជំ្នញម្សវាកមម 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:០០ – ៨:៣០ 
ការដណនមំ្មម្រៀន 

 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១ – ៧  
៣០ ន ើ្ 

៨:៣០ – ៩:១៥ 
របធានប្ ើ្១៖ ការកាន់ថាស 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ – ១១ 
សកមមភាព ើ្១៖ : បគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការម្របើថាសដ្ឋក់ម្េសជ្ជៈ 

៤៥ ន ើ្ 

៩:១៥ – ៩:៤៥ 
របធានប្ ើ្២៖ ការកាន់ចានទាប 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១២–  ១៥  
សកមមភាព ើ្២៖ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការកាន់ចាននិងស្វចាន 

៣០ ន ើ្ 

៩:៤៥ – ១០:០០ សរោកអាហារសរមន់ ១៥ ន ើ្ 

១០:00 – ១០:៣0 
របធានប្ ើ្៣៖ ការផ្ែ ស់បតូរចានម្ោេះបារ ើ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១៦–  ១៨  
សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការផ្ែ ស់បតូរចានម្ោេះបារ ើ 

៣០ ន ើ្ 

១០:30 – ១១:00 
របធានប្ ើ្៤៖ ការកាន់ស្វែ បរានិងសមសរោប់បម្រមើម្សវាកមម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១៩–  ២១ 
សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការកាន់ស្វែ បរានិងសម 

៣០ ន ើ្ 

១១:00 – ១១:៣0 
របធានប្ ើ្៥៖ ការកាន់ដកវ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២២–  ២៤  
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញបម្ចចកម្្សកាន់ដកវ និងការអ្នុវត្ត 

៣០ ន ើ្ 

១១:៣0 – ១១:៤0 បិ្វគគបណតុ េះបណ្តត ល ១០ ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងបរសិ្វថ នថាន ក់ម្រៀនមួយ ប៉ោុដនតជាថាន ក់ម្រៀនដ លោនសោា របម្ចចក
ម្្សសមរមយម្ ើមបើអ្នុវត្ត និងម្ ា្ើឱ្យស្វទ ត់្ជំ្នញកនុងម្មម្រៀម្នេះ។  
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋស កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ មួយ 

ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 
សកមមភាព ើ្១៖ : បគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍ការម្របើថាស៖ ដ្ឋក់ម្េសជ្ជៈ 
ថាសមូល ដកវម្េសជ្ជៈ  ប និងកំប៉ោុងម្េសជ្ជៈ 

ថាសឱ្យម្រចើនតាមដ លអាច
រកបាន របម្េ្ដកវនើមួយៗ
ចំនួន១០ 

សកមមភាព ើ្២៖ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ការកាន់ចាន និងស្វរចាន 
ចានទាបសរោប់្្ួលទាន  

៣/សិកាា កាម 

សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការផ្ែ ស់បតូរចានម្ោេះបារ ើ
ថាសមូល ចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ  

ថាសមួយដ លោនចាន
ម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ៣ x ៤ 

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ការកាន់ស្វែ បរានិងសម 
កំប៉ោុង 
សម និងស្វែ បរាបម្រមើម្សវាកមម ចានទាបដវង ចានទាប នំប័ុងមូលៗ 
ឬអាហារម្ផ្េងៗ  

 

សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តន៍៖ ម្រគឿងដកវ  
ថាសមូល និងរបម្េ្ដកវម្ផ្េងៗ  

ថាសឱ្យម្រចើនតាមដ លអាច
រកបាន របម្េ្ដកវនើមួយៗ
ចំនួន១០ 

ការម្រៀបចំ៖  
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1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសច
សរោប់អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  
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ការដណនមំ្មម្រៀន 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណនមំ្មម្រៀន  ៣ -៥ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ៣ ជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន  
បគហ ញពើដផ្ន ើ្វគគបណតុ េះបណ្តត ល និងពនយល់ពើកដនែងដ លម្យើងម្ៅតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយ
ននវគគបណតុ េះបណ្តត លទាងំមូល។ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លម្យើងនឹងម្រៀនម្ៅកនុងម្មម្រៀម្នេះ។  

 

របធានប្ ើ្១:  ការកាន់ថាស 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការម្របើថាស ៨-១១ ៤០ ន ើ្ 

ពិនយល់ពើមូលម្ហតុ្ដ លម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្របើថាស  
- ម្ហតុ្ផ្លសុវត្ថិភាព  
- គយរសួល  
- ម្មើលម្ៅោនវជិាជ ជ្ើវៈកនុងការបម្រមើម្សវាកមម  

ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ និង ពនយល់អំ្ពើការកាន់ថាស 
សកមមភាព ើ្១: ការបគហ ញនិងអ្នុវត្តម្ដ្ឋយម្របើថាស៖ដ្ឋក់ម្េសជ្ជៈម្រចើនរបម្េ្ម្លើថាស  
1. ពនយល់ និងបគហ ញពើរម្បៀបម្របើថាស និងម្ោលបំណងម្របើរបាស់  

- រាយ្មៃន់ននម្េសជ្ជៈឱ្យបានម្សមើោន  
- របសិនម្បើអ្នកកាន់ងូ្ឹក ចូរដ្ឋក់កដនែងដ ល ៃ្ន់ជាងម្គ និងខពស់ជាងម្គម្ៅចំកណ្តត
លថាស  

ថាសមូល ដកវម្េស
ជ្ជៈ  ប និងកំប៉ោុង  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
- យកម្េសជ្ជៈម្ចញពើថាសម្ដ្ឋយ ក្មៃន់ម្ចញម្សមើោន  ឬដ្ឋក់ថាសងនមៗម្ៅម្លើតុ្ 
និងចាប់ម្ផ្តើមយកម្េសជ្ជៈម្ចញពើថាស  

2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តកាន់ថាសម្ដ្ឋយដ្ឋក់វត្ថុម្ផ្េងៗម្ៅម្លើថាសនិងម្ ើរចុេះម្ ើរ
ម្ ើង  

3. ពិនិត្យម្មើល និងដកត្រមូវរបសិនម្បើពួកម្គម្ ា្ើវាមិនបានរតឹ្មរតូ្វ  
 

របធានប្ ើ្២: ការកាន់ចាន  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

រម្បៀបកាន់ និង
ស្វចាន 

១២ -
១៥  

៤០ ន ើ្ 

ម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើរម្បៀបកាន់ចានទាប និងរម្បៀបស្វរចានឱ្យបានរតឹ្ម
រតូ្វ។  

សកមមភាព ើ្២:  ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ការកាន់ចានទាបនិងការស្វចាន  
1. សួរម្ៅសិកាា កាមពើរម្បៀបដ លអ្នកបានកាន់ចាន និងស្វរចានកនុងអំ្ ុងម្ពលការបម្រមើម្សវា
កមមម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក។  

2. បគហ ញមតងម្្ៀត្ពើរម្បៀបកាន់ចាន និងពើរម្បៀបស្វរចាន  
 
វគគបណតុ េះបណ្តត លពើជំ្នញការអ្នុត្តន៍ 

ចានទាប៣
កនុងសិកាា កាម
១នក់  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3. ឱ្យចានម្ៅសិកាា កាមោន ក់៣  
4. បគហ ញពួកម្គពើរម្បៀបដ្ឋក់ និងកាន់ចាន ំបូងឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វម្ៅនឹងន ម្ ា្ង។  
5. ពួកម្គរតូ្វដត្ហាកឹហាត់្កាន់ចានរហូត្ទាល់ដត្ពួកម្គគយរសួលកនុងការអ្នុវត្តជាមួយ
ជំ្នញម្នេះ។ ម្ ើរជំុ្វញិ និងពិនិត្យម្មើលថាពួកម្គម្ ា្ើវាបានរតឹ្មរតូ្វ។ បាត្ន របស់ពួកម្គរតូ្វ
ដត្ម្ ា្ើឱ្យរាបម្សមើ ដ លោនរោម៣ម្ៅខាងម្រកាមចាន ម្ហើយម្មន  និងកូនន ម្ៅខាងម្លើ។  

6. ពនយល់ថារោមន ម្ចញពើចានគឺោនស្វរៈសំខាន់ម្រាេះថាវាម្មើលម្ៅោម នអ្នម័យ និងមិន
ោនវជិាជ ជ្ើវៈ  

7. បគហ ញពួកម្គពើរម្បៀបម្ ា្ើឱ្យោនតុ្លយភាពចាន ើ្២ម្ៅម្លើមូលដ្ឋា នននបាត្ន  និងកន ។ ជា
ងមើមតងម្្ៀត្រគូបម្គគ លរតូ្វម្ ើរម្មើលជំុ្វញិ និងពិនិត្យម្មើលថាសិកាា កាមបានម្ ា្ើវារតឹ្មរតូ្វ។ 
្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមខែេះម្ ើរម្មើល និងកាន់ចានទាងំពើរម្នេះ និងរហូត្ពួកម្គគយរសួលកា
ន់។  

8. ឥ ូវដ្ឋក់ដងមចានមួយម្្ៀត្ពើម្លើចាន ើ្២ម្ ើមបើឱ្យពួកម្គចាប់ម្ផ្តើមសុ្វ ំនឹង្មៃន់។ ្ុក
ម្ពលឱ្យម្គម្ ើរចុេះម្ ើរម្ ើង និងកាន់ចានរហូត្ពួកម្គោនភាពគយរសួល។  

9. ឥ ូវពួកម្គអាចអ្នុវត្តជាមួយការចាប់កាន់ចាននិងម្រគឿងកាត់្ម្ផ្េងៗ៖ ដ្ឋក់កូនកាបិំត្ និង
សម ម្ៅម្លើចានទាងំ៣ ម្ហើយសិកាា កាមោន ក់ៗរតូ្វអ្នុវត្តចាប់វត្ថុទាងំម្នេះម្ ើងម្ហើយកាន់
ពួកវាម្ ើរម្ៅឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ។  

10. ចូរម្មើលនូវចំណុច ូចខាងម្រកាម: 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ើ្តាងំកន មិនរតឹ្មរតូ្វ 
• ការកាន់ចានផ្អឹបនឹង ងខែួន  
• ការរបមូលចានពើម្េញៀវ ពួកម្គគួរដត្ដបមុខម្ចញកដនែងដ លចានរតូ្វបានចាប់ម្លើកម្ចញ
មក និងម្ ា្ើម្ដ្ឋយសៃប់ស្វៃ ត់្ពើម្រកាយម្ៅអ្ើឬម្រកាយខនងម្េញៀវ។  

 

របធានប្ ើ្៣: ការបតូរចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

រម្បៀបបតូរចាន
ម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ  

១៦- 
១៨  

៣០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើរម្បៀបនិងមូលម្ហតុ្ដ លបតូរចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ។ 
 
សកមមភាព ើ្៣: ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ការបតូរចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ  
1. បគហ ញពើរម្បៀបរបមូលចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ ឱ្យបានរត្ឹមរត្វូ  
2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមទាងំអ្ស់អ្នុវត្តការរបមូលចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ ឱ្យបានរត្ឹមរត្វូ។  
3. ម្ ើរម្មើលសិកាា កាម និងជួ្យពួកម្គ   

ថាសមូល 
ចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ 
៣ 

របធានប្ ើ្៤: ការកាន់សម និងស្វែ បរាសរោប់បម្រមើម្សវាកមម  
ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការកាន់សម និង ១៩- ៣០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ ពើរម្បៀបកាន់ម្រគឿងបម្រមើម្សវាកមម (សម និងស្វែ បរា)  សម និងស្វែ បរា
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ស្វែ បរាសរោប់
បម្រមើម្សវាកមម 

២១  
សកមមភាព ើ្៤:  ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ការកាន់សម និងស្វែ បរា 
1. បគហ ញពើរម្បៀបកាន់ និងម្របើរបាស់សម និងស្វែ បរា ។   
2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមទាងំអ្ស់អ្នុវត្តម្ដ្ឋយម្របើស្វែ បរា១ និងសម១សរោប់បម្រមើម្សវា
កមម។  

3. អ្នុវត្តជាមួយអាហារតូ្ចៗទាងំអ្ស់ ូចជា នំប័ុងមូលៗ។ល។  
4. ម្ ើរម្មើលសិកាា កាម និងជួ្យពួកម្គ   

សរោប់បម្រមើម្សវា
កមម 
ចានទាបដវង  
 
 
ចានទាប នំប័ុងមូ
លៗ ឬវត្ថុដ លជា
អាហារម្ផ្េងម្្ៀត្  
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របធានប្ ើ្៥: ការកាន់ដកវ  
ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្រគឿងដកវ  ២២- 
២៤ 

៣០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៥:  ការបគហ ញ និងអ្នុវត្ត៖ ម្រគឿងដកវ  
1. បគហ ញពើរម្បៀបកាន់ដកវម្ដ្ឋយម្របើថាស និងម្ដ្ឋយន ។  
2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តការកាន់ដកវ។  
3. ម្ ើរម្មើលសិកាា កាម និងជួ្យពួកម្គ   

ថាសមូល និង 
របម្េ្ម្ផ្េងៗននដកវ  

កិចចការអ្នុវត្តម្ៅ
កដនែងការគរ   

២៥ ១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញពើកិចចការសរោប់ម្មម្រៀន និងបគហ ញសិកាា កាមនូវអ្ាើដ លពួកម្គរតូ្វម្ ា្ើម្ៅ
កដនែងបំម្ពញការគរម្ៅម្មម្រៀនម្រកាយ។  
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ម្មម្រៀន ើ្៩:  ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ  

កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
ម្ោ៉ោ ង ោតិ្កា រយៈពម្ល 

៨:00 -៨:៣0 
រលំឹកម្មម្រៀន  
ម្មម្រៀន ើ្៧:  ជំ្នញលក់  
ម្មម្រៀន ើ្៨:  ជំ្នញម្សវាកមម   

៣០ន ើ្ 

៨:៣0– ១០:00 

របធានប្ ើ្១: សោា រសរោប់បម្រមើម្េសជ្ជៈ  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨- ១៤  
សកមមភាព ើ្១:  ការបគហ ញសោា របម្រមើម្សវាកមម្ំៗ 
សកមមភាព ើ្២:  ម្ត្សតិ៍ស្វកលបងអ្ត្តសញ្ជា ណ:  សោា របម្រមើ   
ម្សវាកមមតូ្ចៗ, ម្រគឿងផ្េបំដនថម និងម្រគឿងបនទ ប់បនេ ំ 
សកមមភាព ើ្៣:  ការបគហ ញ៖ ម្រគឿងផ្េបំដនថមម្េសជ្ជៈ និងម្រគឿង
បនទ ប់បនេ ំ  
 

៣០ន ើ្ 

១០:00–១០:១៥ សរោកអាហារសរមន់ ១៥ន ើ្ 

១០.១៥–១១.៣០ 

របធានប្ ើ្២: ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១៥- ៣៦  
សកមមភាព ើ្៤:  ការបគហ ញម្សវាកមមដត្ និងការអ្នុវត្ត  
សកមមភាព ើ្៥:  ការបគហ ញម្សវាកមមកាម្ហា និងការអ្នុវត្ត 
សកមមភាព ើ្៦:  កាម្ហាពិម្សសរបចាតំំ្បន់៖ ការបគហ ញ ការអ្នុ
វត្ត និងការេែកេរសជាតិ្កាម្ហា  
សកមមភាព ើ្៧: ម្សវាកមម្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក៖ ការបគហ ញ និង
ការអ្នុវត្ត (ម្បើោនម្ពល)  
សកមមភាព ើ្៨:  ការបគហ ញម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  
(ម្បើោនម្ពល) 

៧៥ ន ើ្ 

១១:៣0 – ១៣:00 
របធានប្ ើ្៣: ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល  
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖ ៣៧ – ៥៧ 
សកមមភាព ើ្៩:  កំណត់្បគហ ញរស្វម្បៀរ  

៩០ ន ើ្ 
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សកមមភាព ើ្១០:  ការបគហ ញការចាក់រស្វម្បៀរ និងការអ្នុវត្ត  
សកមមភាព ើ្១១:  ការបគហ ញរស្វម្បៀរដកវរពិល និងការអ្នុវត្ត   
សកមមភាព ើ្១២:  ការបគហ ញម្សវាកមមរស្វ្ំាងំបាយជូ្រ និង
ការអ្នុវត្ត  
សកមមភាព ើ្១៣:  ដលបងកាត្/បណណរូបភាពរស្វោនជាតិ្អាល់
កុលខាែ ងំ (រស្វខាែ ងំ)  
សកមមភាព ើ្១៤:  ការពិភាកាពើម្េសជ្ជៈលាយ  
សកមមភាព ើ្១៥:  ការបគហ ញម្េសជ្ជៈលាយ និងការអ្នុវត្ត 
 សកមមភាព ើ្១៦:  ការបគហ ញរស្វវ ើសគើ និងរស្វដរប នឌ្ើ  
សកមមភាព ើ្១៧:  ការបគហ ញរបាប់ពើរស្វរក ុក 
សកមមភាព ើ្១៨:  ការបគហ ញពើការម្ ា្ើរស្វរក ុក និងការអ្នុវត្ត 

១២:០0 – ១២:១០ បិ្វគគ ១០ ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះរតូ្វម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងថាន ក់ម្រៀនមួយ និងកនុងបារ ឬបរសិ្វថ នម្ភាជ្នើយដ្ឋា នសរោប់
ជំ្នញអ្នុវត្តផ្ទ ល់។  
 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះសរោប់ម្របើរបាស់កនុងវគគបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ?  

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត ម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
សកមមភាព ើ្១៣:  កាត្/បណណរូបភាពរស្វខាែ ងំ និងម្រគឿងផ្េជំាមូល
ដ្ឋា ន  

មួយឈុត្ 

សោា របម្ចចកម្្ស  បរោិណ 
សកមមភាព្ើ១:  ការបគហ ញសោា របម្រមើម្សវាកមម្ំៗ 
កដនែងបម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ/បារនិងសោា របរកិាា រ្ំៗ សោា រសោអ ត្ 

 

សកមមភាព ើ្២:  ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ:  សោា របរកិាា រតូ្ចៗ ម្រគឿងផ្េំ
បដនថម និង ម្រគឿងបនទ ប់បនេ ំ 
របម្េ្សោា របម្រមើម្សវាកមមម្ៅបារតូ្ចៗ  

 

សកមមភាព ើ្៣:  ការបគហ ញ៖ ម្រគឿងផ្េបំដនថមម្េសជ្ជៈ និងម្រគឿង
បនទ ប់បនេ ំ 
ឧទាហរណ៍ននម្រគឿងបនទ ប់បនេ,ំ ឧទាហរណ៍៖ នផ្ែ្័ររ ើ ដផ្ែអូ្លើវសរោប់
ញត់្ឬដ្ឋក់កនុងម្េសជ្ជៈ ខទឹមបារាងំសរោប់រស្វរក ុក   

 

សកមមភាព ើ្៤:  ការបគហ ញម្សវាកមមដត្ និងការអ្នុវត្ត  
ការ្ុងដត្ និងសោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមរបស់ថាសដ្ឋក់ដត្  

 

សកមមភាព ើ្៥:  ការបគហ ញម្សវាកមមកាម្ហា និងការអ្នុវត្ត  
ោ៉ោ សុើន្ុងកាម្ហាម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន សោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមកា

 



 

150 ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 
 

ម្ហា  
សកមមភាព ើ្៦:  កាម្ហាពិម្សសរបចាតំំ្បន់៖ ការបគហ ញ ការអ្នុវត្ត 
និងការេែកេរសជាតិ្  
ម្រគឿងផ្េ ំនិង សោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមម ម្ ើមបើ្ ុងកាម្ហាពិម្សស  

 

សកមមភាព ើ្៧:  ម្សវាកមម្ ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុ
វត្ត 
របដ្ឋប់រក ុក និង ម្រគឿងផ្េសំរោប់ម្ ា្ើ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក ដកវ្ឹក
ម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក   

 

សកមមភាព ើ្៨:  ការបគហ ញម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  
របដ្ឋប់រក ុក និង ម្រគឿងផ្េសំរោប់ម្ ា្ើម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់
កុល ដកវ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក   

 

សកមមភាព ើ្៩:  កំណត់្បគហ ញរស្វម្បៀរ  
គំរូកំប៉ោុងរស្វម្បៀរ និង បរស្វម្បៀរទាងំអ្ស់ដ លបានបម្រមើម្សវាកមម
ម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  

 

សកមមភាព ើ្១០:  ការបគហ ញការចាក់រស្វម្បៀរ និងការអ្នុវត្ត  
រស្វម្បៀរ និងដកវរស្វម្បៀរ  

 

សកមមភាព ើ្១១:  ការបគហ ញរស្វម្បៀររតាហា និងការអ្នុវត្ត  
្ុងសរោប់ដ្ឋក់រស្វ ដកវរស្វោនន  (ដកវចរនណ) ោ៉ោ សុើនសរោប់ម្ ា្ើ
រស្វម្បៀរដកវរពិល ។  

 

សកមមភាព ើ្១២: ការបគហ ញម្សវាកមមរស្វ្ំាងំបាយជូ្រនិងការអ្នុ
វត្ត  
 បរស្វ្ំាងំបាយជូ្រ្ម្្ដ្ឋក់្ឹកឱ្យម្ពញ។ ន្ុក បរស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្ររបមូលពើ បដ លម្របើរចួ។ ដកវរស្វ្ំាងំបាយជូ្ររកហម និងស។   

 

សកមមភាព ើ្១៥:  ការបគហ ញពើម្េសជ្ជៈលាយ និងការអ្នុវត្ត  
រស្វខាែ ងំ របដ្ឋប់លាយរស្វ ដកវរស្វសរោប់ដ្ឋក់រស្វខាែ ងំ និងម្រគឿង
បនទ ប់បនេ ំ 

 

សកមមភាព ើ្១៦:   ការបគហ ញរស្វវ ើសគើ និងរស្វដរប នឌ្ើ  
 បរស្វវ ើសគើម្ផ្េងៗោន  ដកវរស្វសរោប់បម្រមើម្សវាកមមរស្វវ ើសគើ  

 

សកមមភាព ើ្១៧: ការបគហ ញរបាប់រស្វរក ុក  
សោា រសរោប់រក ុករស្វ ដកវ និងម្រគឿងតុ្បដត្ង  
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សកមមភាព ើ្១៨: ការបគហ ញពើរម្បៀបរក ុករស្វ   
សោា រសរោប់រក ុករស្វ ម្រគឿងផ្េ ំដកវ និងម្រគឿងតុ្បដត្ង។  

 

 
ការម្រៀបចំ៖  
1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែងតាម
លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសចសរោប់
អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  

4. ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក ៖ សម្រមចចិត្តថាមួយណ្តខែេះយកមកម្ ា្ើ និងយកម្រគឿងផ្េណំ្តខែេះ  
5. ម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល ៖ សម្រមចចិត្តថាមួយណ្តខែេះយកមកម្ ា្ើ និងយកម្រគឿងផ្េណំ្ត
ខែេះ 
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រលំឹកម្មម្រៀន ើ្៧ និង៨  
 

ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណន ំ ១ ២  ៥ ន ើ្  ដ្ឋក់(ស្វែ យ)ការបគហ ញម្ៅម្លើផ្ទ ងំសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមមក ល់

ម្ៅម្ពលរពឹក។ 
ស្វា គមន៍រគប់ោន ដ លមក ល់។ 
ម្បើកការបគហ ញ(ស្វែ យ) ដ លបាន ូហកូអ្នកោច ស់ជំ្នួយ 

 

រលំឹកម្មម្រៀនមុន  ៣ ៥ ន ើ្ សរុបម្មម្រៀនម្ ើងវញិម្លឿនៗម្ៅម្លើអ្ាើដ លបានម្រៀនរចួម្ហើយ ម្ដ្ឋយសួរសំណួរខែេះៗ។  
ម្ត្ើម្មម្រៀនមុនម្យើងបានម្រៀនពើអ្ាើ?  
ជំ្នញលក់  
1. ការបម្ងកើនការលក់ 
2. ជំ្នញលក់  
សោា រម្របើរបាស់កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
1. ការកាន់ថាស 
2. ការកាន់ចាន 
3. ការបតូរចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ 
4. ការកាន់ស្វែ បរា និងសមសរោប់បម្រមើម្សវាកមម  
5. ការកាន់ដកវ  

 

សកមមភាព ៤ ៣០ ន ើ្ សម្ងាបម្លើកិចចការកនុងម្សៀវម្ៅកិចច៖ ម្មម្រៀន ើ្៧ និង៨  ម្សៀវម្ៅកិចចការ  
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ោតិ្ការ ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្សៀវម្ៅកិចចការ
ពើម្មម្រៀនមុន 

1. ម្សនើឲ្យសិកាា កាមយកម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់ពួកម្គម្ចញមក 
2. ចាប់ម្ផ្តើមរត្ង់ម្មម្រៀន ើ្៣ កិចចការ ើ្១ ឱ្យសិកាា កាមោន ក់ផ្តល់ចម្មែើយរបស់ពួកម្គម្ៅម្លើ
កិចចការម្ផ្េងៗោន ។ 

3. ពិនិត្យម្មើលរាល់កិចចការទាងំអ្ស់ ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមពិភាកាោន  និងម្របៀបម្្ៀប
ចម្មែើយោន  និងសិកាពើោន ម្ៅវញិម្ៅមក។    

ការដណនពំើម្ម
ម្រៀន 

៥ -៧  ម្ ា្ើប្បគហ ញពើដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និង បគហ ញថាពួគម្យើងឥ ូវម្នេះម្ៅកដនែងណ្តននដផ្ន ើ្។  

ពនយល់សិកាា កាមថា ម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនពួកម្គអំ្ពើជំ្នញលក់ផ្លិត្ផ្លបដនថម ម្ៅ
ម្េញៀវរបស់ពួកម្គ (អ្តិ្ងិជ្ន)។ ពួកម្គក៏អាច្្ួលបានរបាក់្ឹកដត្បដនថមសរោប់របាក់ចំ
ណូល។   

ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យដ លបគហ ញពើរបធានប្សរោប់ម្មម្រៀន និងពនយល់ពើម្មម្រៀនម្ដ្ឋយស
ម្ងាប។  

 

 

របធានប្ ើ្១: សោា រសរោប់បម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

សោា រសរោប់
បម្រមើម្សវាកមមម្េ
សជ្ជៈ្ំៗ 

៨- 
១០  

៣០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាពើសោា របម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ្ំៗថា អ្នករបដហលជាដសាងរកពួក
វាម្ៅកនុងបរមិ្វណបារ/ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  
 

បរមិ្វណម្សវាកមម
បារ/ម្េសជ្ជៈ 
សោា របរកិាា របម្រមើ
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាព ើ្១៖ សោា របម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ្ំៗ 
1. ម្ៅកនុងបរមិ្វណបម្រមើម្សវាកមមរបស់បារ បគហ ញ និងពនយល់ពើសោា របម្រមើម្សវាកមមម្េស
ជ្ជៈ្ំៗនើមួយៗ និងរម្បៀបម្របើរបាស់ និងសោអ ត្ រមួោន៖ 
• បញ្ជ រគិត្លុយកនុងបារ  
• កដនែងលាងចាន និងបាស្វងំ្ឺក 
• ្ូ្ឹកកក កដនែងម្បើករស្វម្បៀរ របអ្ប់្ឹកកក 
• សូដ្ឋហាុងដត្ន និងសោា របរកិាា ររបស់បារ ន្ម្្ៀត្ 

ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ្ំៗ
, សោា រសរោប់
សោអ ត្  

សោា របម្រមើម្សវា
កមមម្េសជ្ជៈ 
តូ្ចៗ 

១១- 
១២  

៤០ ន ើ្ សកមមភា ើ្២៖ ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ៖ សោា របម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈតូ្ចៗ ម្រគឿងផ្េបំដនថម 
និងម្រគឿងបនទ ប់បនេ ំ 
1. ដ្ឋក់ត្ម្រមៀបសោា របម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈតូ្ចៗ ចូរដ្ឋក់ម្លខម្ៅដកបរសោា រនើមួយៗ 
2. សិកាា កាមរតូ្វសរម្សរម្លខនើមួយៗ កំណត់្អ្ត្តសញ្ជា នននវត្ថុម្នេះ និងរបាប់ថាម្គយកវា
ម្ៅសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើ។   

3. បនទ ប់ពើពួកម្គបានម្ ា្ើចប់ម្ហើយ ពិនិត្យម្មើលសោា រទាងំអ្ស់ និងបគហ ញពើរម្បៀបម្របើ
សោា រទាងំអ្ស់ម្នេះម្ៅសិកាា កាម។  

4. រតូ្វចាថំាម្រៀបចំវត្ថុមួយបដនថមឱ្យរចួម្រសច  ូចជា ្ឹកកក ម្ ើមបើបគហ ញពើរម្បៀបម្របើរបាស់       
 ម្ងកៀបចាប់្ឹកកកក។   

5. បគហ ញពើរម្បៀបម្របើរបាស់វត្ថុនើមួយៗ និង្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមម្ ា្ើការ និងអ្នុវត្ត។   

បនទ ប់ពើការម្ ា្ើម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើវត្ថុណ្តដ លអ្នកមិនបាន

សោា របរកិាា ររបស់
បារតូ្ចមួយចំនួន  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ោនជាគំរូកនុងការម្ ា្ើម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណម្នេះ។  

ម្រគឿងផ្េបំដនថម 
និងម្រគឿង
បនទ ប់បនេ ំ
ម្េសជ្ជៈ  

១៣-  
១៤  

៤០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាពើវត្ថុខុសៗោន ដ លអ្នកនឹងដសាងរកម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្រគឿងផ្េំ
បដនថម និងម្រគឿងបនទ ប់បនេមំ្េសជ្ជៈ។  

ម្រ ើសយកវត្ថុណ្តមួយដ លអ្នកបានម្របើរបាស់ម្ៅកនុងការម្ ា្ើម្ត្សតិ៍កំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណ។  
 
សកមមភាព ើ្៣ :  ការបគហ ញ:  ម្រគឿងផ្េបំដនថម និងម្រគឿងបនទ ប់បនេមំ្េសជ្ជៈ  

ការម្របើរបាស់ោតិ្កាស្វែ យប្បគហ ញជាការដណន ំ៖  
1. ពនយល់ពើម្រគឿងផ្េបំដនថមទាងំអ្ស់ដ លបានម្របើសរោប់ម្េសជ្ជៈ  ម្រគឿងម្ ា្ើឱ្យដផ្អម និង
បដនថមរសជាតិ្ 

2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមេែកេរសជាតិ្ ូចជា រសជាតិ្ ោ៉ោ រា៉ោ សុើណូ ្័ររ  ើ ឬ ោ៉ោ ើ្នើអូ្លើវ 
3. បគហ ញវត្ថុម្ផ្េងៗម្្ៀត្ ូចជាការផ្េមំ្រគឿងបដនថមដ លបានម្របើកនុងការបម្រមើម្សវាកមម    
ម្េសជ្ជៈ  

4. បគហ ញពើរម្បៀបដ្ឋក់អំ្បិលឬសករម្ៅម្លើោត់្ដកមននដកវ និងពើរម្បៀបដ្ឋក់ម្រគឿងផ្េបំដនថម
ម្្ៀត្។  

5. ម្របើរបាស់សោា រដ លបានម្លើកមកបគហ ញពើខាងម្លើម្ៅ្ំព័រស្វែ យមុនម្ៅម្ពលម្ ា្ើការ
ដ្ឋក់ម្រគឿងផ្េបំដនថម។  

6. ទាញចំណ្តប់អារមមណ៍របស់សិកាា កាមម្ៅម្លើវត្ថុទាងំអ្ស់ម្នេះម្ពលអ្នកម្របើវា។  

ឧទាហរណ៍ននម្រគឿង
បនទ ប់បនេ ំឧ.ដផ្ែ្័ររ ើ 
ដផ្ែអូ្លើវញត់្ស្វច់ 
និងខទឹមបារាងំ
សរោប់ម្ ា្ើរស្វរក
 ុក  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការអ្នុវត្ត៖ សិកាា កាម អ្នុវត្តម្ ា្ើការបដនថមម្រគឿងផ្េ ំម្ដ្ឋយម្របើរបាស់សោា ររបស់ម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នដ លាក់ព័នធ និងការតុ្បដត្ងដកវសរោប់បម្រមើម្សវាកមម។  

 

របធានប្ ើ្២: ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការបម្រមើដត្៖ ដត្
អ្ង់ម្គែស  

១៧-  
២១  

២០ ន ើ្  ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើនើតិ្វ ិ្ ើម្ ើមបើ្ ុងដត្សរោប់ម្សវាកមម និងធាតុ្ផ្េដំ លចាបំាច់
សរោប់បម្រមើដត្អ្ង់ម្គែស (ស្វែ យម្លខ២០)។  

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញម្សវាកមមដត្ និងការអ្នុវត្ត  

1. បគហ ញសិកាា កាមពើរម្បៀប្ុង និងបម្រមើដត្ ម្ៅម្លើស្វែ យជាម្ោលការណ៍ដណន។ំ  
2. សិកាា កាមអ្នុវត្ត្ុងដត្ និងបម្រមើដត្អាសុើ និងអ្ង់ម្គែសម្ដ្ឋយម្របើវ ិ្ ើ្ុង និងសោា រឱ្យ
បានរតឹ្មរតូ្វ ។ 

3. កត់្ចំណ្តជំាពិម្សសននការបម្រមើដត្្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរត្ជាក់រសស់ ឬចំណិត្រកូចនម រជាមួយ
ដត្អ្ង់ម្គែស 

ការ្ុងដត្ និង 
ឧបករណ៍បម្រមើម្សវា
កមម សរោប់ថាសដត្
មួយ  

ការបម្រមើកាម្ហា  ២២-  
២៥ 

២០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្លើស្វែ យទាងំអ្ស់ និងពនយល់អំ្ពើការ្ុង និងការបម្រមើកាម្ហា  
 
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញម្សវាកមកាម្ហា និងការអ្នុវត្ត  

1. កំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណសោា រសរោប់្ុង និងបម្រមើកាម្ហា្ មមតា ូចជា៖ បា៉ោ ន់កាម្ហា ឬ

ោ៉ោ សុើនកាម្ហារបស់
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ឧបករណ៍សរោប់
បម្រមើម្សវាកមមកាម្ហា  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
បំពង់ដ្ឋក់កាម្ហា ដពង និងរ្នប់ដពង ស្វែ បរាដត្ឬកាម្ហា ចានសករ និង្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោ 

2. បគហ ញពើរម្បៀប្ុងកាម្ហាឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ  
3. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមម្ ើមបើអ្នុវត្ត្ុង និងបម្រមើកាម្ហា្ មមតាម្ដ្ឋយម្របើរម្បៀប និងសោា រ
សរោប់្ុងឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ។ 

4. កត់្ចំណ្តជំាពិម្សសននការបម្រមើកាម្ហា្ ឹកម្ដ្ឋេះម្ោម្ពលបម្រមើឱ្យម្េញៀវអឺ្រ ៉ោុប 
កាម្ហាពិម្សស
របចាតំំ្បន់ 

២៦-  
២៧ 

៤០ ន ើ្ បគហ ញពើរបម្េ្កាម្ហានើមួយៗដ លបានបម្រមើម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក (ឧ. កាម្ហា
្មមតា អិុ្ចដរសបសសូ ឬកាេុសុើណូ) និងពនយល់មតងមួយៗ។  

សកមមភាព ើ្៦៖ កាម្ហាពិម្សស៖ ការបគហ ញ ការអ្នវុត្ត និងការេែកេរសជាតិ្ 

1. បគហ ញសិកាា កាមពើរម្បៀបម្ ា្ើកាម្ហាពិម្សសរបចាណំ្តមួយម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប 
2. សិកាា កាមអ្នុវត្ត្ុង និងបម្រមើកាម្ហាពិម្សសម្ៅម្លើបញ្ជ ើមុខមហូបម្ដ្ឋយម្របើរបាស់វ ិ្ ើ និង
សោា រឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ។  

3. េែកេរសជាតិ្កាម្ហានើមួយៗដ លបាន្ុង 
4. សិកាា កាមរតូ្វកត់្ចំណ្តពំើភាពខុសោន រវាង រសជាតិ្ ភាពខាែ ងំ សោា រសរោប់បម្រមើម្សវា
កមម និងការបគហ ញ ។ 

ម្រគឿងផ្េ ំនិងសោា រ
សរោប់បម្រមើម្សវា
កមមសរោប់ម្ ា្ើកាម្ហា
ពិម្សស  

ម្សវាកមម្ឹកម្ដ្ឋេះ
ម្ោរក ុក 

២៨ -  
៣០  

១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាពើការបម្រមើម្សវាកមម្ឺកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក ដ លម្យើងបានម្រៀនរចួ
ម្ហើយម្ៅម្មម្រៀន ើ្៦។ 

បគហ ញពើរម្បៀបម្ ា្ើ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកម្ពញនិយមខែេះៗ។  

របដ្ឋប់លាយរស្វ 
និងម្រគឿងផ្េសំរោប់
ម្ ា្ើរស្វរក ុកោម ន
ជាតិ្អាល់កុល ដកវ
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សោគ ល់៖ សកមមភាពខាងម្រកាមគឺម្ ា្ើបានរបសិនម្បើអ្នកោនម្ពល និងឧបករណ៍សរោប់ម្ ា្ើ
វា។  
សកមមភាព ើ្៧៖ម្សវាកមម្ឹកម្ោេះរក ុក៖ការបគហ ញ និង ការអ្នុវត្ត  

1. បគហ ញពើរម្បៀបម្ ា្ើ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកម្ដ្ឋយវជិាជ ជ្ើវៈ  
2. ពនយល់ពើនើតិ្វ ិ្ ើម្សវាកមម 
3. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តម្ ា្ើ និងបម្រមើម្សវាកមម្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក។  
4.  ឹកនកំារេែកេរសជាតិ្នន្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកណ្តមួយដ លសិកាា កាមអាចនឹងមិន ឹង៖ 
ឧ. ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុកវា៉ោ នើឡា ្ឹកម្ដ្ឋេះម្ោរក ុក ូង ។ល។  

រស្វរក ុក  
 

ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ
រក ុកោម នជាតិ្
អាល់កុល   

៣១-  
៣៦ 

១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ និងពិភាកាពើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  និងសោា រ
ដ លចាបំាច់សរោប់បម្រមើម្សវាកមមម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល  ។ អ្នកនឹង
បានម្រៀនពើសោា រខែេះម្ៅកនុងម្មម្រៀន ើ្៤៖ ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

សោគ ល់៖ សកមមភាពខាងម្រកាមគឺអាចម្ ា្ើបានរបសិនម្បើអ្នកោនម្ពលនិង ឧបករណ៍
សរោប់ម្ ា្ើវា។  
សកមមភាព ើ្៨៖ ការបគហ ញម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល   

1. បគហ ញ និងពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗនន ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល ម្ៅ
នឹងស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញ  

2. កំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណ ពើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល ណ្តមួយដ លម្យើង

របដ្ឋប់លាយរស្វ 
និងម្រគឿងផ្េសំរោប់
ម្ ា្ើរស្វរក ុកោម ន
ជាតិ្អាល់កុល ដកវ
រស្វរក ុក  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
បម្រមើម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

3. បគហ ញពើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុល ៣របម្េ្ដ លបានម្ ា្ើ។ 
4.  ឹកនកំារេែកេរសជាតិ្ននម្េសជ្ជៈរក ុកោម នជាតិ្អាល់កុលណ្តមួយដ លសិកាា កាម
អាចនឹងមិន ឹង៖ ឧ. វរ័ជិ្នកូឡាដ្ឋ ស ័រលើ ើ្មផ្ល ។ល។  

 

របធាន ើ្៣: ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ ៣៨-  
៤១ 

១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យម្លខ៣៨ និងរលំឹកសិកាា កាមពើរបម្េ្ម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល  

ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ៣៩ និងពនយល់ពើ ំម្ណើ រជាមូលដ្ឋា នននការ្្ួលការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើ
ម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ។  

ឥ ូវម្នេះពួកម្យើងនឹងម្រៀនពើនើតិ្វ ិ្ ើបម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុលជាក់លាក់។  

 

ម្សវាកមមរស្វម្បៀរ ៤២  - 
៤៤ 

២០ ន ើ្ ម្ដ្ឋយម្របើោតិ្កានន្ំព័រម្សៀវម្ៅរបស់រគូបម្គគ ល ពនយល់ពើចំណុចដ លជាគុណភាពម្សវា
កមមសរោប់ការបម្រមើរស្វម្បៀរ  បម្រមើម្ដ្ឋយដកវស្វអ ត្ រត្ជាក់ ។ល។  

សកមមភាព ើ្៩៖ កំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណរស្វម្បៀរ  

1. ឱ្យកំប៉ោុង និង បរស្វម្បៀរ្ម្្មួយចំនួនម្ៅសិកាា កាម (រតូ្វរបាក ថាកំប៉ោុង និង បរស្វ
ទាងំម្នេះរតូ្វបានលាងសោអ ត្ឱ្យស្វអ ត្ និងសៃួត្)។ 

2. សិកាា កាមរតូ្វដត្អានស្វែ កសញ្ជា រស្វម្បៀរដ លអ្នកលក់ និងកំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណម្ដ្ឋយ

ដកវរស្វម្បៀរ 
 របម្េ្រស្វម្បៀរ  
 
 
គំរូកំប៉ោុង និង បរស្វ
ម្បៀរទាងំអ្ស់ ដ ល
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
អានស្វែ កសញ្ជា ម្ ើមបើឱ្យ ឹងថាមួយណ្តផ្លិត្កនុងរសុក និងមួយណ្តរតូ្វបាននចូំល។ 

សកមមភាព ើ្១០ ៖ ការបគហ ញពើការចាក់រស្វម្បៀរ និងការអ្នុវត្ត  

1. បគហ ញពើរម្បៀបចាក់រស្វម្បៀរឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វចូលម្ៅកនុងដកវ  
2. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាម ម្ ើមបើអ្នុវត្តការចាក់រស្វម្បៀរ  

បានបម្រមើម្ៅកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 
 
ដកវ និង បរស្វម្បៀរ  

រស្វម្បៀរដកវរពិល
ឬរស្វម្បៀររដ្ឋហា  
និងការម្រមើម្សវា
កមម   

៤៥ 
៤៦ 

២០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ និងពនយល់ថាអ្ាើជារស្វម្បៀរដកវរពិល ឬរស្វម្បៀររដ្ឋហា  ម្ដ្ឋយម្របៀប
ម្្ៀបម្ៅនឹងរស្វម្បៀរកំប៉ោុង និង ប។  

សកមមភាព ើ្១១៖ ការបគហ ញរស្វម្បៀរដកវរពិលឬរស្វម្បៀររដ្ឋហា  និងការអ្នុវត្ត  

1. បគហ ញពើរម្បៀបដ ល្ុងរស្វម្បៀរ ំម្ណើ រការ និងរតូ្វបានដ្ឋក់ជំ្នួសយា៉ោ ងរតឹ្មរតូ្វ  
និង 

2. បគហ ញពើរម្បៀបចាក់រស្វម្បៀរដកវរពិល ឬរស្វម្បៀររដ្ឋហា ឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ ។ 
3. ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្ត  

្ុងម្ឈើដ្ឋក់រស្វ
ម្បៀរ និងដកវ
(ចរនណ)រស្វម្បៀរ 
ោ៉ោ សុើនរស្វម្បៀរដកវ
រពិល ឬរស្វម្បៀររដ្ឋ
ហា  )   

រម្បៀបរកា្ុក
រស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្រ 

៤៧  ២០ ន ើ្ ម្ ា្ើតាមោតិ្កានន្ំព័រម្សៀវម្ៅរបស់រគូបម្គគ ល ពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗននរស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្រ និងរម្បៀបរកា្ុករស្វនើមួយៗ និង ការកំណត់្សើតុ្ណហ ភាពសរោប់រស្វនើមួយៗ។ ចូរ
បគហ ញម្ៅម្លើ្ ំព័រម្សៀវម្ៅរូបភាព។  

សួរសិកាា កាមថា មូលម្ហតុ្អ្ាើបានជារស្វ្ំាងំបាយជូ្ររកហមអាចនឹងរកាកនុងសើតុ្ណហ ភាព
រត្ជាក់បនតិចម្ៅកនុងរបម្្សកមពុជា?  

 បរស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្រ ្ូ្ឹកកក  
និងកដនែងផ្តល់ម្សវា
កមម  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្សវាកមមរស្វ
្ំាងំបាយជូ្រ  

៤៧ -  
៤៩ 

៤០ ន ើ្  ម្ ា្ើតាមោតិ្កានន្ំព័រម្សៀវម្ៅរូបភាពរគូ ពិភាកាពើជំ្ហានននការបម្រមើម្សវាកមមរស្វ         
រកហម។  

សកមមភាព ើ្១២៖ ការបគហ ញម្សវាកមមរស្វ និងការអ្នុវត្ត  
1. បគហ ញរគប់ជំ្ហានទាងំអ្ស់ននម្សវាកមមរស្វរកហម ម្ដ្ឋយម្របើ បដ លោន្ឹកម្ពញ
មួយ និង បិ្ ន្ុកដ លម្គម្របើម្ហើយមួយម្ៅម្លើ ប។  

2. ឱ្យសិកាា កាម១នក់ឬម្រចើននក់អ្នុវត្តពើម្សវាកមមរស្វកនុងស្វថ នភាពជាការសដមតងមួយ  
3. សិកាា កាមខែេះអាចម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវ និងសិកាា កាមោន ក់ៗរតូ្វដត្ ូរម្វនោន ម្ ា្ើជាអ្នកបម្រមើម្សវា
កមម្្ួលការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ។  

នើតិ្វ ិ្ ើកនុងការបម្រមើ
ម្សវាកមម  
 បរស្វរកហមដ ល
ដ្ឋក់្ឹកម្ពញ។  
ន្ុករស្វរបមូលពើ ប
ដ លម្របើម្ហើយ  
ដកវរស្វ្ំាងំបាយ
ជូ្ររកហម និងស 
 

ការបម្រមើម្សវា
កមមរស្វដ ល
ោនជាតិ្អាល់
កុលខាែ ងំ (រស្វ
ខាែ ងំ)  

៥០ - 

៥១ 
៤០ ន ើ្ ម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យបគហ ញ និង ម្សៀវម្ៅរគូបម្គគ លសរោប់ព័ត៌្ោន៖  

1. ពិភាកាពើរបម្េ្ម្ផ្េងោន ននរស្វខាែ ងំ និងរស្វទាងំម្នេះម្ ា្ើមកពើអ្ាើ។  
2. បគហ ញឧទាហរណ៍កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នកជាមួយោ៉ោ កយើម្ហាខុសៗោន ននរបម្េ្
នើមួយៗ និងភាពខុសោន ននត្នមែរវាងរបម្េ្រស្វទាងំម្នេះផ្ង។ ឧ. ោ៉ោ ករស្វវ ើសគើខុសៗ
ោន  ោ៉ោ ករស្វហេុើនខុសៗោន  ។ល។  

 
រស្វវ ើសគើ ម្ជ្ និងប ើ ចននើវ ៉ោកឃ្រ័ ជ្ើវា៉ោស រ ើដហគល  

(J&B, Johnny Walker, Chivas Regal ) 

រស្វហេុើន បមម្ប  ស្វហាើ ប ើហាើត្្័រ ម្ហាគ  ុនស៍  

ឧទាហរណ៍នន
របម្េ្ទាងំអ្ស់
របស់រស្វខាែ ងំ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
(Bombay Sapphire, Beefeaters, Gordon’s) 

ពនយល់ពើរស្វលាយដ លពួកម្គបម្រមើរពមជាមួយការបគហ ញពើដកវអ្ាើដ លរតូ្វបានយកមក
ម្របើសរោប់រស្វនើមួយៗ។  

សកមមភាព ើ្១៣៖ កាត្/បណណរូបភាពៈ រស្វខាែ ងំ រស្វម្ោល និងការបម្រមើម្សវាកមម  

1. ដបងដចកសិកាា កាមជា៣រកុម និងរកុមនើមួយៗោនកាត្ៈ/បណណរូបភាពមួយឈុត្  
2. ឱ្យពួកម្គផ្គូផ្គងកាត្/បណណរូបភាពទាងំអ្ស់ម្នេះជាមួយរស្វខាែ ងំនើមួយៗរពមទាងំម្រគឿង
ផ្េជំាមូលដ្ឋា នផ្ង។  

3. បនទ ប់ពើសិកាា កាមម្រៀបចំរចួរាល់ រគូបម្គគ លពិនិត្យម្មើលរកុមនើមួយៗម្ដ្ឋយរបកាសពើ
រកុមណ្តដ លម្ ា្ើរតឹ្មរតូ្វ និងរកុមណ្តដ លម្ ា្ើមិនបានរតឹ្មរតូ្វ។  

4. កាត្/បណណរូបភាពគួរដត្រតូ្វបានម្រៀបចំ ូចខាងម្រកាម៖  
 
រស្វខាែ ងំ វត្ថុធាតុ្ម្ ើម ម្សវាកមម  
ដរប នឌ្ើ ្ំាងំបាយជូ្រ ្្ួលទានមិនម្របើ្ឹកកក ឬដ្ឋក់លាយជាមួយកូកា

កូឡា  
វ ើសគើ បាលើ ជា្មមតា្្ួលទានម្ដ្ឋយចាក់រស្វម្លើ្ឹកកកម្ៅ

កនុងដកវ (រស្វវ ើសគើដ លចាក់ម្លើ ំុ្ឹកកកកនុងដកវ) 
ឬ្ឹក ឬ្ឹកសូដ្ឋ  

 
 
 
 
សកមមភាព្ិ១៣៖ 
កាត្/បណណរូបភាព  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
រុា ំ អំ្ម្ៅ ្្ួលទានជាមួយម្េសជ្ជៈលាយ ូចជា្ឹករកូច ឬ

រតូ្វបានម្របើសរោប់រស្វរក ុក ូចជា រស្វរក ុកម៉ោុ
ជ្ើតូ្ (Mojito)។  

ហេុើន   ដផ្ែប ័រ  ើ ជ័្រនើពេ័រ 
(Juniper Berry)  

្្ួលជាមួយតូ្និច ្ឹកកក និង្ឹករកូចនម រ  

ដ្ហគើលឡា រុកាជាតិ្អាម្ហគវ 
Agave 

្្ួលទានម្ដ្ឋយពំុោនដ្ឋក់្ឹកកក ឬ ោ៉ោ ហាក រ ើតា - 
កកឬ រស្វវ ើសគើដ លចាក់ម្លើ ំុ្ឹកកកកនុងដកវ” 

វ ៉ោូ ការ  ំ ូង ម្ាត្ 
្ញ្ាជាតិ្ 

្្ួលទានម្ដ្ឋយពំុបាច់កាែ ម្ស ម្ដ្ឋយមិនោន្ឹក ឬ
្ឺកកក ឬ្្ួលទានម្ដ្ឋយលាយជាមួយ្ូនិច ឬ្ឺក
រកូចរចបាច់។  

 

ការបម្រមើម្សវា
កមមម្េសជ្ជៈ
លាយ 

៥៣ -  
៥៤  

៤០ ន ើ្ សកមមភា្ព ើ្១៤៖ ការពិភាកាពើម្េសជ្ជៈលាយ  
1. សួរម្ៅសិកាា កាមថាម្ត្ើម្េសជ្ជៈលាយអ្ាើខែេះដ លម្ពញនិយមកុមម៉ោង់ជាងម្គម្ៅកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក?  

2. ម្ ា្ើតារាងម្េសជ្ជៈលាយទាងំម្នេះតាមលំដ្ឋប់ននការម្ពញនិយមខាែ ងំម្ៅតិ្ច។ 
3. ចូរម្របើតារាងម្នេះម្ ើមបម្រងៀនមតងមួយៗ ម្ដ្ឋយចាប់ម្ផ្តើមជាមួយម្េសជ្ជៈលាយដ ល
ម្ពញនិយមបំផុ្ត្ ឧ. ហេុើន និងតូ្និច  

4. សួរម្ៅសិកាា កាមថា “ម្ហតុ្អ្ាើបានជាម្គដត្ងដត្វាស់រស្វដ លោនជាតិ្អាល់កុលខាែ ងំមុន
ម្ពលលាយ?”  

រស្វខាែ ងំ ម្េសជ្ជៈ
លាយ ដកវរស្វ និង 
ម្រគឿងផ្េបំនទ ប់បនេ ំ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាព ើ្១៥៖ ការបគហ ញម្េសជ្ជៈលាយ និងការអ្នុវត្ត  

1. ម្ ា្ើម្េសជ្ជៈលាយ្មមតាៗ ៖ រស្វហេុើន តូ្និច វ ៉ោូ កា និង្ឹករកូចរចបាច់។  
2. ឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តលាយ និងបម្រមើម្េសជ្ជៈ។  

ការបម្រមើរស្វវ ើសគើ 
និងរស្វដប នឌ្ើ 

៥៥ -  
៥៦  

២០ ន ើ្ ពនយល់ពើករមិត្រស្វដរប នឌ្ើម្ដ្ឋយម្របើរបាស់ោតិ្កាកនុងម្សៀវម្ៅដណនរំគូបម្គគ ល។ 

សកមមភាព ើ្១៦៖ ការបគហ ញរស្វដរប នឌ្ើ និងរស្វវ ើសគើ 

1. ម្ដ្ឋយម្របើោតិ្កាស្វែ យបគហ ញ និងឧទាហរណ៍ជាក់ដសតងននរស្វដរប នឌ្ើ និងវ ើសគើ បគហ ញ
 ល់សិកាា កាមពើរបម្េ្ម្ផ្េងៗ ដកវរស្វវ ើសគើ និងពើរម្បៀបចាក់រស្វ បគហ ញរស្វ និង 
បម្រមើរស្វដរប នឌ្ើ និងរស្វវ ើសគើ។  

 បរស្វវ ើសគើម្ផ្េងៗ 
ដកវរស្វសរោប់រស្វ
វ ើសគើ  

រស្វរក ុក ៥៧ -  
៥៩  

១៥ ន ើ្ សកមមភាព ើ្១៧៖ ការបគហ ញរបាប់ពើរស្វរក ុក  

1. ម្ ា្ើតាមោតិ្កាននស្វែ យប្បគហ ញ បគហ ញសោា រសរោប់ម្ ា្ើរស្វរក ុកទាងំអ្ស់ ល់
សិកាា កាម។  

2. ពិភាកាពើរបម្េ្ខុសោន ននរស្វរក ុក ម្ដ្ឋយម្របើរបាស់ឧទាហរណ៍ពើបញ្ជ ើរាយមុខមហូប 
ននរបម្េ្នើមួយៗននរស្វរក ុកដ លអ្នកោន ។  

សកមមភាព ើ្១៨៖ ការបគហ ញពើការម្ ា្ើរស្វរក ុក និងការអ្នុវត្ត (ម្រសចម្លើរគបូម្គគ ល)  

1. អំ្ ុងម្ពលបម្រមើម្សវាកមមមួយ បគហ ញពើរម្បៀបម្ ា្ើរស្វរក ុកម្ផ្េងៗ ល់សិកាា កាម 
2. ផ្តល់វ ិ្ ើរក ុកឱ្យម្ៅសិកាា កាម  

សោា រម្ ា្ើរស្វរក ុក 
ម្រគឿងផ្េ ំដកវរស្វ 
និង ម្រគឿងបដនថម  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3. ឱ្យសិកាា កាមអ្នុវត្តម្ ា្ើរស្វរក ុក បដនថមម្រគឿងផ្េ ំនិងការ្្ួលទានរស្វរក ុក។  

សោគ ល់៖ ការម្ ា្ើរស្វរក ុកគឺោនត្នមែនងែ  ូចម្នេះការអ្នុវត្តម្នេះអាចយកម្ៅអ្នុវត្តជាក់ 
ដសតងម្ៅអំ្ ុងម្ពលបម្រមើម្សវាកមមមួយខណៈោនការកុមម៉ោង់រស្វរក ុកមក ល់។ បនទ ប់
មករស្វរក ុកពិត្របាក រតូ្វបានម្ ា្ើនឹងអាចបម្រមើ ល់ម្េញៀវដត្មតង។  

 កិចចការសរោប់
អ្នុវត្តការគរ 

៦០  បគហ ញស្វែ យកិចចការសរោប់ម្មម្រៀន និង បគហ ត់្បគហ ញ ល់សិកាា កាមនូវអ្ាើដ លពួកម្គរតូ្វ
ម្ ា្ើម្ៅកដនែងការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។  
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ម្មម្រៀន ើ្១០៖ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្សវាកមមម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន  
 

ម្ោ៉ោ ង  ោតិ្កា រយៈម្ពល 
៨:00 – ៨:0
៥ 

ការដណន ំ
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ១ - ៧ 

៥ ន ើ្ 

៨:0៥ – ១០:
១៥ 

របធានប្ ើ្ ១៖ នើតិ្វ ើ្ ិម្សវាកមមតាមរយៈវ ាននម្េញៀវ  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ -១៩ 
សកមមភាពើ១:  កាត្/បណណរូបភាពៈ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននម្សវាកមម  
សកមមភាពើ២:  បគហ ញៈ ខួបននម្សវាកមម  
សកមមភាពើ៣: បគហ ញៈ ការជួ្បនិងស្វា គមន៍ ល់ម្េញៀវ  
សកមមភាពើ៤: បគហ ញៈ  ្្ួលការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ  
សកមមភាពើ៥: បគហ ញៈ ្្ួលការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើអាហារជូ្នម្េញៀវ  
សកមមភាពើ៦: បគហ ញៈ  ស្វតុ្ 
សកមមភាពើ៨:  ការអ្នុវត្តនើតិ្វ ិ្ ើម្សវាកមមៈ ការសដមតងវ ាននម្េញៀវ  
 

១២០ន ើ្ 

១០:១៥ –
១០:៣0 

សរោកអាហារសរមន់ ១៥ន ើ្ 

១០:៣0 – 
១១:៣0 

របធានប្ ើ្១:  វ ាននម្េញៀវ និងជំ្ហានម្សវាកមម 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២០ -២៧ 
សកមមភាព ើ្៨:  ការអ្នុវត្តជំ្ហានម្សវាកមមៈការសដមតងវ ាននម្េញៀវ 

៦០ន ើ្ 

១១:៣0 – 
១២:៣0 

របធានប្ ើ្៥៖ ស្វតុ្ និងការកុមម៉ោង់បដនថម  
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ២៣ -២៩ 
សកមមភាព ើ្៧:   ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តៈ ការ្្ួលការកុមម៉ោង់
បដងអម  

៦០ន ើ្ 

១២:៣0  បិ្វគគបណតុ េះបណ្តត ល ១០ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមូវការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លោនសោា ររគប់រោន់ម្ដ្ឋយស្វរវាជាម្មម្រៀ 
មួយដ លទាមទារឱ្យោនអ្នុវត្តខាែ ងំកាែ សរោប់ការបគហ ញ និងអ្នវុត្តនននើតិ្វ ិ្ ើម្សវកមម។  
ម្ត្ើ្នធានដ លចាបំាច់សំរាប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះោនអ្ាើខែេះ? 
 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត ម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
សកមមភាព ើ្១៖ កាត្/បណណរូបភាពៈ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្សវាកមម   

ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 
សកមមភាព ើ្២៖ ការបគហ ញខបួម្សវាកមម  
បរសិ្វថ នម្ភាជ្នើយដ្ឋា នជាមួយសោា រទាងំអ្ស់ តុ្ ម្ៅអ្ើ បញ្ជ ើមុខមហូប 
រកដ្ឋសកុមម៉ោង់ ប ិច ។ល។  

 

សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញការស្វា គមន៍ចំម្ាេះម្េញៀវ  
បញ្ជ ើមុខមហូប និងសោា ររូបវន័តម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

 

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ្្លួការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើ
ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈជូ្នម្េញៀវ  
រកដ្ឋសកំុមម៉ោង់ ប ិច ដកវ  បម្េសជ្ជៈ និងកំប៉ោុងម្េសជ្ជៈ  

 

សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ្្លួការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើ
ម្សវាកមមអាហារជូ្នម្េញៀវ 
រកដ្ឋសកំុមម៉ោង់ ប ិច បញ្ជ ើមុខមហូប ថាស ចានទាប ចានម្ោម  

 

សកមមភាព ើ្៦៖ ការបគហ ញ និងការអ្នុវត្ត៖ ស្វតុ្  
ចានទាប និងម្រគឿងកាត់្  
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សកមមភាព ើ្៧៖ ការអ្នុវត្តជំ្ហានម្សវាកមម៖ សដមតងត្នួនវ ារបស់ម្េញៀវ   
 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។  
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងរតូ្វរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសចសរោប់
អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា ។ 

4. ពិនិត្យម្មើលកដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និងម្រៀបចំបគហ ញពើម្សវាកមម។ 
5. សម្រមចចិត្តថាយកតុ្ចំនួនប៉ោុនម នម្ ើមបើដបងដចករកុមសិកាា កាមម្ ើមបើអ្នុវត្តម្សវាកមមតាម
លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយ។  

6. ធានថាអ្នកោនរបអ្ប់មកតាមខែួននិងរបស់របរចាបំាច់ម្ផ្េងៗសរោប់របធានប្ ើ្២។  
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ការដណនពំើម្មម្រៀន  
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណនមំ្មម្រៀន ៣- ៥ ៥ន ើ្ ម្បើកប្បគហ ញម្លខ ៣ ជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន។ 

បគហ ញដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងពនយល់ថាឥ ូវម្នេះម្យើងម្ៅកដនែងណ្តតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននវគគ
បណតុ េះបណ្តត ល។  
ម្បើកការបគហ ញម្លខ៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លពួកម្គនឹងម្រៀនកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។   

 

របធានប្ ើ្១៖ វ ារបស់ម្េញៀវ និងជំ្ហានម្សវាកមម  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

វ ារបស់ម្េញៀវ 
 

៦ -  ៩ ១៥ ន ើ្ សកមមភាព ើ្១៖កាត្/បណណរូបភាព៖ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននម្សវាកមម  

1. មុនម្ពលចាប់ម្ផ្តើមរបធានប្ម្នេះ ដចកកាត្/បណណរូបភាពនិងរតួ្ត្ពិនិត្យរបសិនជា
អ្នកចូលរមួអាចឈរជាជួ្រតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយរតឹ្មរតូ្វនន ំណ្តក់កាលម្សវាកមម។ 

2. ម្ៅម្ពលពួកម្គម្រៀបចំម្ហើយ ឱ្យពួកម្គពិភាកាម្លើកាត្នើមួយៗនិងម្ត្ើកាត្ម្នេះវាម្ៅ
ចំកដនែងណ្ត ម្ហើយម្ហតុ្អ្ាើ។ 

3. ម្នេះជារម្បៀបននការបម្រងៀនម្សវាកមមតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយ។ 
4. ចងអុលបគហ ញពើធាតុ្សំខាន់ៗននវ ារបស់ម្េញៀវ។ 

1) ោវរកិចចម្េញៀវ 
2) នមំ្េញៀវម្ៅអ្ងគុយ 

កាត្/បណណរូបភាព
សរោប់បម្រមើម្សវា
កមមតាមលំដ្ឋប់
លំម្ដ្ឋយ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
3) របគល់បញ្ជ ើមុខមហូប 
4) ្្ួលការកុមម៉ោង់ម្េសជ្ជៈ 
5) បម្រមើម្េសជ្ជៈ 
6) ម្ ា្ើការកុម៉ោមង់អាហារ 
7) បម្រមើមហូបអាហារ 
8) ស្វតុ្ 
9) ផ្តល់បដងអម 
10) ផ្តល់ដត្ និងកាម្ហា 
11) ផ្តល់វកិកយបរត្ 
12) នើតិ្វ ិ្ ើ្ូទាត់្របាក់ 
13) ការជ្រោបលាម្េញៀវ  
14) ម្រៀបចំតុ្ម្ ើងវញិ  

ពនយល់និងពិភាកាថាោន ំណ្តក់កាលជាម្រចើនរតូ្វអ្នុវត្តម្ៅម្ពលបម្រមើម្សវាកមមជូ្នម្េញៀវ
ចាប់ពើម្ពលដ លពួកម្គមក ល់រហូត្ ល់ម្ពលពួកម្គចាកម្ចញ។ រាល់ ំណ្តក់ទាងំម្នេះ
បញ្ចូ លោន  ម្គម្ៅថាវ ាននម្េញៀវ។ 
សួរសិកាា កាមថាម្ហតុ្អ្ាើបានជា ំណ្តក់កាលទាងំម្នេះសំខាន់ម្ ើមបើ ឹងនិងវាកាន់ដត្សំខាន់
ជាងម្នេះម្ៅម្្ៀត្ម្ៅម្ពលដ លអ្នុវត្តឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ។ 

សកមមភាព ើ្២៖ បគហ ញពើវ ាននម្េញៀវ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ ល
ោនសោា រទាងំអ្ស់ 
តុ្ ម្ៅអ្ើ បញ្ជ ើមុខមហូប 
រកដ្ឋសកុមម៉ោង់ ប ិច 
។ល។  



 

171  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
1. បគហ ញពើវ ាននម្េញៀវទាងំមូល ល់សិកាា កាមម្ ើមបើឱ្យពួកម្គអាចម្ឃ្ើញរគប់ ំណ្តក់
កាលទាងំអ្ស់ ូចដ លពួកវាោនលំហូរម្ៅវញិម្ៅមក។ 

2. ឱ្យសិកាា កាមខែេះម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវ និងម្របើរបាស់ការម្រៀបចំម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នពិត្ៗមួយ
ម្ ើមបើម្ ា្ើជាការបគហ ញ។  



 

172  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ជំ្ហាន ើ្១៖ ជ្ួប
ស្វា គមន៍ និងរក
កដនែងជូ្នម្េញៀវ 
និងរបគល់បញ្ជ ើ
មុខមហូប   

១០  - 

១១ 
៣០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៣៖ បគហ ញៈ ការស្វា គមន៍ចំម្ាេះម្េញៀវ  

1) បគហ ញពើការវ ើ្ ើម្ផ្េងៗម្ ើមបើស្វា គមន៍ម្េញៀវ និងរម្បៀបដ លពួកម្គរតូ្វម្ ា្ើម្ៅ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 

2) បគហ ញពើការោវរកិចចម្េញៀវតាមដបបដខមរម្ៅកាន់សិកាា កាម និងសួរពួកោត់្ថាម្ត្ើការ
ោវរកិចចដខមរោនប៉ោុនម នយា៉ោ ង? 

3) សំោល់៖ កនុងរបម្្សកមពុជា ម្យើងម្ ា្ើការសំពេះម្ ើមបើោវរកិចចម្ៅកាន់អ្តិ្ងិជ្ន 
ម្ដ្ឋយស្វរការវាជាការម្ ា្ើោវរកិចច និងដបបដផ្នននការស្វា គមន៍ជាលកាណៈរបនពណើ
ដខមរ។  

សួរម្ៅសិកាា កាមពើរម្បៀបដ លអ្នកបានម្ ា្ើការស្វា គមន៍ចំម្ាេះម្េញៀវ ម្ៅកនុងការបគហ ញម្សវា
កមមម្ពញម្លញរបស់អ្នក។  
ម្ ា្ើការពនយល់ពើកបួនចាប់មួយចំនួនកនុងការបគហ ញបញ្ជ ើមុខមហូបនិងផ្តល់ជាម្ោលគំនិត្អំ្ពើ
រម្បៀបននការសោគ ល់ម្ៅម្លើម្េញៀវមិនថាពួកោត់្ម្រត្ៀមខែួនរចួរាល់ម្ ើមបើម្ ា្ើការកុមម៉ោង់ឬ ំបូង
ចង់ម្ ា្ើការកុមម៉ោង់  ម្េសជ្ជៈមុនក៏ម្ដ្ឋយ។ 

បញ្ជ ើមហូបនិងសោា ររូប
វន័តកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 

ជំ្ហាន ើ្២៖ ម្ ា្ើ
ការកុម៉ោមង់និង
បម្រមើម្សវាកមម  
ម្េសជ្ជៈ 

១២ -

១៤ 
៣០ ន ើ្ 

ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើ ំណ្តក់កាលននការកុមម៉ោង់ និងបម្រមើម្សវាកមមម្េសជ្ជៈជូ្នម្េញៀវ។  
សកមមភាព ើ្៤៖ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្តការកុម៉ោមង់និងបម្រមើម្េសជ្ជៈ 

1) អារស័យម្ៅតាមភាពជាក់ដសតងដ លអ្នក្្ួលការកុមម៉ោង់ម្េសជ្ជៈ និងបានបម្រមើ   
ម្េសជ្ជៈមុនម្ពលកុមម៉ោង់អាហាម្ៅកនុងការបគហ ញ។ 

រកដ្ឋសកុម៉ោមង់ ប ិច 
ថាស ដកវ  បម្េស
ជ្ជៈ និងកំប៉ោុងម្េសជ្ជៈ 
 
 



 

173  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
 2) សងកត់្ ៃ្ន់ថាវាោនស្វរៈសំខាន់ម្ ើមបើបម្រមើម្េសជ្ជៈឱ្យបានម្លឿនតាមដ លអាចម្ ា្ើ

បាននិងមុនម្ពលបម្រមើអាហារ។ 
3) ពនយល់ថាជានិចចជាកាលពួកម្គចាបំាច់រតូ្វដត្ម្ ា្ើកំណត់្សោគ ល់ម្ៅម្លើរកដ្ឋសកុម៉ោមង់
ម្ៅម្ពលដ ល្្ួលការកុមម៉ោង់ពើម្េញៀវ៖ 

• កាលបរមិ្ចឆ្ 
• ម្លខតុ្ 
• ចំនួនម្េញៀវសរុប 
• ម្ ម្ េះអ្នកបម្រមើម្សវាកមម  

4) បនតជាមួយការដណនបំដនថមនិងម្ោលគំនិត្អំ្ពើរម្បៀបននការ្្ួលការកុមម៉ោង់ម្េសជ្ជៈ
ម្ដ្ឋយោនជំ្នួយនន្ំព័រឯកស្វរម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត និងស្វែ យ
សរោប់ប្បគហ ញ។  



 

174  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ជ្ំហាន្ើ៣៖ ការ
្្ួលយកការម្្ាើ
ការកុម៉ោមង់ អាហារ 
 

១៥  - 

១៧ 
៣០ ន្ើ 

1) របាប់សិកាា កាមថាវាោនស្វរៈសំខានណ់្តស់ដ លរត្ូវម្រត្ៀមជាមុន និងកត្់រតានូវព័ត្ោ៌នសំ
រាប់តុ្ ូចខាងម្រកាម៖ 
▪ កាលបរមិ្ចឆ្  
▪ ម្លខតុ្ 
▪ ចំនួនម្េញៀវសរុប 
▪ ម្ ម្ េះរបសអ់្នកបម្រមើម្សវាកមម  

2) ម្្ាើការបគហ ញម្ៅតាម ណំ្តកក់ាលទាងំអ្សស់រោប់ការ្្លួការកុមម៉ោង់អាហារម្ដ្ឋយោន
ជ្ំនួយពើឯកស្វរម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត និងស្វែ យសរោប់ប្បគហ ញ។ 

3) ពនយល់ផ្ងដ រម្ៅចណុំចពើម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍ និងការអ្នុវត្តដ លមិនបានសរម្សរម្លើ
ស្វែ យសរោប់ម្្ាើប្បគហ ញ។ 

4) រឮំកពួកម្គអ្ំពើស្វរៈសំខាន់ននចំម្ណេះ ឹងម្លើបញ្ជ ើមុខមហូបម្ដ្ឋយសួរសកិាា កាមថា៖ 
▪ ម្ត្ើសណួំរអ្ាើដ លម្េញៀវដត្ងដត្សួរអ្នកបម្រមើម្សវាកមម? 

ពនយល់ពើចណុំចគនែឹេះដ លអ្នកបម្រមើម្សវាកមមគួរដត្ម្្ាើមុនម្ពលបម្រមើមហូបអាហារ៖ 
- បម្រមើជូ្នម្េញៀវភាែ មម្ពលម្្ាើរចួរាល់  
- ពិនិត្យនូវការកុមម៉ោងមុ់នម្ពលអ្នកបម្រមើជូ្នម្េញៀវ(ការកុមម៉ោង់រត្ូវនឹងតុ្របស់ម្េញៀវដ រឬអ្ត្់?) 
- ចូរនិយាយម្ ម្ េះមហូបម្ពលម្លើកយកមក លតុ់្ ម្្ាើ ូចម្នេះម្េញៀវអាចម្្ែើយត្បរបសនិម្បើពកួ

ម្គបានកុមម៉ោង់មហូបហនងឹដមន 
- ដ្ឋកច់ានទាបម្ៅចពំើមុខម្េញៀវ  
- យកចានម្ោេះរកញ៉ោមបារ ើ ឬដកវដ លកខាក់ម្ចញពើតុ្ 
- បនទ ប់ពើរគប់ោន ្្ួលទានអាហារដ លម្គកុមម៉ោង់ម្ហើយ៖ចូរសួរពួកម្គថា “ម្ត្ើោនអ្ាើម្្ៀត្

រកដ្ឋសកុម៉ោមង់ ប ិច បញ្ជ ើ
មុខមហូប ថាស ចានទាប 
ចានម្ោម 
 



 

175  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ដ លខញុ ំអាចបម្រមើម្សវាកមមជូ្នអ្នកដ រឬម្្?”  

- បនទ ប់ពើ្ ្ួលការកុមម៉ោង់បដនថម ឬមិនោនការកុមម៉ោងប់ដនថមក៏ម្ដ្ឋយ ជូ្នពរម្េញៀវឱ្យ្្លួទាន
អាហារម្ដ្ឋយនៃ ញ់ពសិ្វ៖ “សូមរ ើករាយជាមួយអាហាររបសអ់្នក” 

រលំឹក ល់សិកាា កាមផ្តល់្កឹបដនថមជូ្នម្េញៀវ ជាពិម្សសម្ៅម្ពលដកវរបស់ពួកម្គោម ន្ឹក!  

សកមមភាព្ើ៥៖ការបគហញ ញនងិការអ្នុវត្តៈ ្្ួលការកុំម៉ោមង់អាហារ និងបម្រមើអាហារជូ្នម្េញៀវ  

1. បគហ ញពើរម្បៀប្្លួយកការកុម៉ោមង់នងិបម្រមើអាហារ អ្នុវត្តតាមជ្ំហាន និងការដណនដំ ល
អ្នកបានពនយល។់ 

រត្ូវរបាក ថាពួកម្គយល់ពើស្វរៈសំខាន់ និងផ្តល់របឹកាឱ្យពួកម្គសកិាពើបញ្ជ ើមុខមហូប និងសួរចុងម្ៅ
ថាម្ត្ើពួកម្គោនមុខមហូបទាងំម្នេះម្្។  
ចូរបគហ ញបញ្ជ ើទាងំមូលម្ៅម្លើស្វែ យសរោប់ម្្ាើប្បគហ ញ៖ 

• អាហារពិម្សសរបចានំងៃ 
• ្ំហនំនអាហារ/សោោរត្ 
• អាហារសរោបអ់្នកបសួអ្ាើខែេះោនម្លើបញ្ជ ើមុខមហូប 
• ម្រគឿងផ្េ ំ
• វ ិ្ ើចមអិនអាហារ  
• ត្នមែ  
• ករមិត្ននភាពហរិ 
• ម្រគឿងផ្េបំដនថម និងម្រគឿងបនទ ប់បនេមំហូបអាហារ  
• ម្ពលម្វលាននការចមអិន 
• ការរបត្ិកមមអាហារ  ូចជា ពកួ្ញ្ាជាត្ ិស ុត្ រសូវស្វ ើ ខទឹមស/ខទឹមបារាងំ 



 

176  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ស្វសន ឧទាហណ៍ ស្វច់រជ្កូ ម្រគឿងសមុរ្។ល។  



 

177  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ជំ្ហាន ើ្៤៖ស្វ
តុ្  

 

១៨  - 

១៩  
១០ ន ើ្ 

1) ពនយល់ថាម្េញៀវមិនចូលចិត្តអ្ងគុយម្ៅនឹងតុ្ដ លម្ពញម្ដ្ឋយចានគរគិច។ 
2) អ្នករតូ្វដត្ស្វវាម្ចញរបដហលជា៣ន ើ្បនទ ប់ពើម្េញៀវទាងំអ្ស់បាន្្ួលទានអាហារ
រចួម្ហើយ។  

3) មិនរតូ្វស្វចានកនុងអំ្ ុងម្ពលោនម្េញៀវម្ៅកំពុងដត្្្ួលទានម្នេះម្្ ម្រាេះថាម្ ា្ើ
ឱ្យម្េញៀវដ លមិនទាន់្្ួលទានម្ហើយោនអារមមណ៍ថាឯម្កា។ 

4) ពនយល់មូលដ្ឋា នននការស្វចានម្ៅតុ្ជាមួយជំ្នួយននម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការ
អ្នុវត្តម្ៅ្ំព័រ ២៣ -២៤ និងស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញ។  

សកមមភាព ើ្៦៖ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្ត៖ ការស្វតុ្ 

1. បគហ ញជាងមើមតងម្្ៀត្អំ្ពើ ំម្ណើ រការននការស្វតុ្ម្ដ្ឋយម្ដ្ឋយោនវជិាជ ជ្ើវៈ  

ចានទាបរពមជាមួយ
ម្រគឿងកាត់្ 

ជំ្ហាន ើ្៥៖ផ្តល់ 
និងបម្រមើបដងអម 
ដត្ឬកាម្ហា 

២០  ៨ ន ើ្ 

1. ពនយល់របាប់ថា ម្េញៀវចូលចិត្ត្្ួលទានបដងអម ឬយា៉ោ ងម្ហាចណ្តស់ដត្ឬកាម្ហា
បនទ ប់ពើអាហារចមបង។ 

2. ដផ្អកម្ៅម្លើការបគហ ញកដនែងដ លអ្នកផ្តល់បដងអម ឬម្េសជ្ជៈបនទ ប់ពើអាហារ 
3. ម្លើក្ឹកចិត្ត ល់សិកាា កាមឱ្យសួរម្េញៀវរបសិនម្បើពួកោត់្ចង់ម្មើលបញ្ជ ើបដងអម ឬ
កុមម៉ោង់ម្េសជ្ជៈម្ៅត ៗបនទ ប់ពើពួកោត់្្្ួលទានអាហារចមបងរបស់ពួកោត់្។  

4. ពនយល់ថាវ ិ្ ើម្នេះគឺជួ្យបម្ងកើនរបាក់ចំណូលបដនថមសរោប់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និងវាម្ ា្ើឱ្យ
ម្េញៀវម្ៅបានយូរ ម្ហើយជាអ្ាើមួយដ លអាចទាក់ទាញម្េញៀវដ លោនសកាត នុពលពើ
ខាងម្រៅបដនថមម្្ៀត្។ 

5. រលំឹកពួកម្គឱ្យសរម្សរការកុមម៉ោង់ដ្ឋក់កូនម្សៀវម្ៅតូ្ចមួយ។ 

 



 

178  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
របាប់សិកាា កាមថា អ្នកគរួដត្ផ្តល់បដងអមម្ៅម្ពល៖  
- ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នកោនបញ្ជ ើបដងអម និង 
- ម្េញៀវបាន្្ួលទានអាហាររចួរាល់ 

ពនយល់ពើរម្បៀបអ្នកគួរផ្តល់ និងបម្រមើបដងអម ដត្និងកាម្ហាម្ដ្ឋយម្របើរូបភាពម្ផ្េងៗម្ៅម្លើ
ស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញ។  



 

179  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ជំ្ហាន ើ្៦៖ នើតិ្
វ ិ្ ើផ្តល់វកិកយបរត្ 
 
 

២១ -  
២៤ 

៨ ន ើ្ 

សួរសិកាា កាមថា ម្ត្ើសកមមភាពអ្ាើដ លអ្នកគួរអ្នុវត្តបនតម្ៅម្ពលដ លអ្នកកំពុងបញ្ច ប់ការ
បម្រមើអាហារ។ 

របសិនម្បើសិកាា កាមគិត្ថាវាពិបាករកចម្មែើយ ដណនពួំកោត់្ម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញ 
និងម្យាងម្ៅតាមការបគហ ញដ លអ្នកផ្តល់ឲ្យកនុងនិតិ្វ ិ្ ើបម្រមើម្សវាកមមម្ពញម្លញ។ អ្នកនឹង
បគហ ញវកិកយបរត្ម្ៅកាន់ម្េញៀវរបសិនម្បើពួកម្គសួររកវាឬរបសិនជាអ្នកសុំម្ៅយកមកជូ្ន  
ម្េញៀវ។  

• ការបគហ ញវកិកយបរត្ 
•  ំម្ណើ រការ្ូទាត់្ 
• ការម្រៀបចំតុ្ម្ ើងវញិ។ 

បនទ ប់ពើម្នេះមកចូរម្ ា្ើបញ្ជ ើព័ត៌្ោនទាងំអ្ស់ដ លចាបំាច់តាមឯកស្វរម្ោលការណ៍និងការ
អ្នុវត្ត។ 
ពនយល់ថាម្ពលណ្តម្េញៀវម្សនើសុំវកិកយបរត្ ពួកម្គរតូ្វដត្យកវាពើអ្នកគិត្លុយ ឬក៏ម្រៀបចំវា
ម្ដ្ឋយខែួនឯង។ ពួកម្គរតូ្វដត្របាក ថាបានរតួ្ត្ពិនិត្យរាល់អាហារឬមុខមហូបទាងំអ្ស់រតូ្វ
បានដ្ឋក់បញ្ចូ ល និង្ូទាត់្ត្នមែរតឹ្មរតូ្វ។ ម្ពលម្នេះ វកិកយបរត្រតូ្វបានដ្ឋក់បដនថម និង
បគហ ញវាម្ៅកាន់ម្េញៀវ។ 
 
រលំឹកពួកោត់្អំ្ពើរកមសើល្ម៌ 

• ចូរចងចាថំា រតូ្វដត្ដ្ឋក់អាហារឬមុខមហូបម្ៅម្លើវកិកយបរត្ដ លម្េញៀវបានកុម៉ោមង់ 

 



 

180  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ចូររបាក ថាគណនើរតូ្វបានគិត្យា៉ោ ងរតឹ្មរតូ្វ 

ពនយល់កបួនចាប់ជាមូលដ្ឋា នរបាក់្ឺកដត្ (ម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត) ម្ដ្ឋយរលំឹកពើរូប
មនតគនែឺេះសំខាន់៣ម្ៅម្ពល្្ួលរបាក់្ឹកដត្(ម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត)។  
 
ការលា និងអ្រគុណម្េញៀវ 

ពនយល់ម្ៅម្ពលណ្តអ្នកគួរនិយាយលានិងអ្រគុណម្េញៀវ 
- បនទ ប់ពើពួកម្គម្រកាកឈរនិងម្រត្ៀមរចួរាល់ម្ ើមបើចាកម្ចញ។ 

វ ិ្ ើស្វស្តសតននការ
្ូទាត់្ 

២៥ ១០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើវ ិ្ ើម្ផ្េងៗននការ្ូទាត់្ការចំណ្តយ  
 

ការម្រៀបចំតុ្ម្ ើង
វញិ 
 

៧២ ៥ ន ើ្ 

ម្ ា្ើឱ្យបានម្លឿនតាមដ លអាចម្ ា្ើបានម្ៅម្ពលម្េញៀវបានចាកម្ចញពើតុ្/ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន៖ 
1) ស្វចាននិងដកវរបឡាក់ដ លម្ៅសល់ម្លើតុ្ 
2) ជូ្ត្សោអ ត្តុ្ជាមួយរកណ្តត់្ម្សើម ម្បាសម្កៀរសោអ ត្តុ្ជាមួយកដនេងដ លបត់្ ឬ
 ូររកណ្តត់្ដ លរបឡាក់(ករោលតុ្ឬកម្នទលរកាលម្លើតុ្) ម្ដ្ឋយដ្ឋក់រកណ្តត់្
ដ លស្វអ ត្។ 

3) បំម្ពញរបអ្ប់ម្ ើងវញិ (ម្រគឿងកាត់្/កដនេង។ល។) 
4) ដ្ឋក់ម្ៅអ្ើម្ៅតាមកដនែងរតឹ្មរតូ្វម្ ើងវញិ 

 

ម្ ើរត្វួ ាននការ
បម្រមើម្សវាកមម

៧៣ ២០ ន ើ្ 
សកមមភាព ើ្៧៖ អ្នុវត្តនើតិ្វ ិ្ ើម្សវាកមម៖ ម្ ើរត្វួ ាននម្សវាកមមម្េញៀវ 

1) ដបងដចកសិកាា កាមជារកុមដ លោនសោជិ្ក៤នក់ ដ ល១នក់ជាអ្នកបម្រមើនិង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ ល
ោនសោា របរកិាា រ
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្េញៀវ 
 

អ្នកដ លម្ៅសល់ជាម្េញៀវ។ រតូ្វដត្ោនយា៉ោ ងម្ហាចណ្តស់ម្េញៀវ៣នក់តាមតុ្នើមួយៗ 
ម្ ើមបើឱ្យអ្នកបម្រមើម្សវាកមមអាចអ្នុវត្តជំ្នញបម្រមើ និងស្វតុ្ម្ដ្ឋយោនចានរគប់  
រោន់។ 

2) ឱ្យរកុមទាងំអ្ស់អ្នុវត្តវ ាននម្សវាកមមម្េញៀវ 
3) ម្ ើរម្មើលរម្បៀបដ លពួកោត់្អ្នុវត្តសដមតងតាមរកុម។ជួ្យដណននិំងដកត្រមូវកដនែង
ដ លចាបំាច់។ 

4) សិកាា កាមោន ក់ៗរតូ្វោនឱ្កាសម្ ើរតួ្ជាអ្នកបម្រមើម្សវាកមម។ ឯអ្នកម្ ើរតួ្ជាម្េញៀវរតូ្វ
ដត្ោនអាកបបកិរយិាជាម្េញៀវ និងសួរសំណួរទាក់្ងនឹងបញ្ជ ើមុខមហូប។ល។ 

5) បនទ ប់ពើម្ ើរតួ្ម្ហើយ ផ្តល់ព័ត៌្ោនរត្ ប់ម្ៅម្លើអ្ាើមួយដ ល ំម្ណើ រការបានលអនិង
ទាញការចាប់អារមមណ៍របស់ពួកម្គម្ៅបញ្ជហ ណ្តមួយដ លពួកម្គម្ ា្ើមិនបានរតឹ្មរតូ្វ
និងរលំឹករកុមទាងំមូលពើរម្បៀបម្ ា្ើម្លើបញ្ជហ ទាងំម្នេះឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វម្ ើងវញិ។  

ម្ពញម្លញ 

 

ប្រធានរទទី២៖ រ ៀរចំ និងរេចខ្ចរអ់ាហា និងរេសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
របអ្ប់សរោប់
ម្វចខចប់អាហារ 

២៨  - 

២៩ 
៥ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញនិងពិភាកាម្លើគុណភាពរបស់របអ្ប់ដ លរតូ្វបានម្របើសរោប់ម្វចខចប់អាហា

រ។  
បគហ ញគំរូខែេះៗ និងឧទាហារណ៍ខាែ េះដ លអ្នកបានរបមូល។  

គំរូ និងឧទាហរណ៍
ននរបអ្ប់ដ្ឋក់ដ្ឋក់
អាហារម្ផ្េងៗ 

ម្ោលការណ៍ ៣០  - ៥ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពិភាកាពើម្ោលការណ៍ននការម្វចខចប់អាហារ និងបញ្ជជ ក់ម្លើធាតុ្អ្ន        
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សរោប់ម្វចខចប់
អាហារ 

៣១ ម័យ។ 
ចូរកត់្សោគ ល់ថាវត្ថុដ លម្របើសរោប់ម្វចខចប់អាហារណ្តមួយ(វត្ថុដ លម្របើដត្មតង) អាចនឹង
ម្របើបានដត្១ ង។  
ពោយាមជំ្រុញឱ្យម្របើរបាស់របអ្ប់ដ លគយបំដបកធាតុ្បានឬ អាចយកមកម្របើមតងម្្ៀត្
បានម្ ើមបើ្ ប់ស្វក ត់្ចំនួនសរោម ៏ម្រចើនម្ៅកនុងបរសិ្វថ ន។  

ការកុមម៉ោង់អាហារ
ម្ចញម្រៅ 

៣២ ៥ ន ើ្ ពនយល់ថា ជាញឹកញប់វាោនការពិបាកម្ ើមបើសរមបសរមួលការកុមម៉ោង់អាហារម្ៅម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន។ ម្ពលខែេះោនការកុមម៉ោង់អាហារជាម្រចើនម្ ា្ើឱ្យោនការពនោម្ពល ៏យូរ និងពនោម្ពល
រងចាសំរោប់ម្េញៀវ។  
បគហ ញស្វែ យ និងផ្តល់ការដណនខំែេះៗពើរម្បៀបម្ដ្ឋេះរស្វយការកុមម៉ោង់អាហារម្ចញម្ៅម្រៅម្ៅ
ម្ពល ំណ្តលោន ការ្្ួលការកុមម៉ោង់អាហារពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ ើមបើកំុឱ្យម្េញៀវពិបាករងចា ំ ោន
ការរខំាន និងខកចិត្ត។  

 

កិចចការអ្នុវត្តម្ៅ
កដនែងការគរ 

៣៣ ១៥ន ើ្ បគហ ញស្វែ យជាមួយកិចចការម្មម្រៀន និងបគហ ត់្សិកាា កាមអំ្ពើអ្ាើដ លពួកម្គរតូ្វម្ ា្ើកនុងកដនែង
ការគរម្ៅម្មម្រៀនបនទ ប់។  

ម្សៀវម្ៅកិចចការ  
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ម្មម្រៀន ើ្១១៖  នើតិ្វ ិ្ ើកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:00 – ៨:៣0 
ព័ត៌្ោនរត្ ប់ និង រលំឹកម្មម្រៀនមុន  
 ម្មម្រៀន ើ្៩៖ ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ  
 ម្មម្រៀន ើ្១០៖ លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្សវាកមមម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

៣០ ន ើ្ 

៨:៣0 – ១0:០0 

របធានប្ ើ្១៖ នើតិ្វ ិ្ ើននការម្បើកម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៨ – ៣២  
សកមមភាព ើ្១៖ ការពិនិត្យបនទប់្ឹក 
សកមមភាព ើ្២៖ ការពិភាកា៖ ម្ត្ើអ្ាើជានើតិ្វ ិ្ ើម្បើកម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន? 
សកមមភាព ើ្៣៖ កាត្/បណណរូបភាព៖ នើតិ្វ ិ្ ើននការម្បើក 
សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញពើការសោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញ៖ ការសោអ ត្ ម្រៀបចំ្ុដ្ឋក់ និង 
ដ្ឋក់ពំម្ពញកនុងភាជ្នៈឬរបអ្ប់ដ្ឋក់ម្រគឿងម្្សម្ផ្េងៗម្ ើងវញិ 
សកមមភាព ើ្៦៖ ការបគហ ញ៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សកមមភាព ើ្៧៖ វគគអ្នុវត្តន៍ជារកុម៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 

៩០ ន ើ្ 

១0:០0–១0:១៥ ការសរោកអាហារសរមន់ ១៥ ន ើ្ 

១0:១៥ – ១១:
៣០ 

របធានប្ ើ្២៖ នើតិ្វ ិ្ ើននការបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ៖ ៣៣ – ៣៨ 
សកមមភាព ើ្៦៖បំផុ្សគំនិត្អំ្ពើបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យការបិ្
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
សកមមភាព ើ្៨៖ បំផុ្សគំនិត្ជារកមុ  
សកមមភាព ើ្៨៖ បញ្ជ ើរត្តួ្ពិនិត្យការបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

៧៥ ន ើ្ 

១១:៣0–១១:៤0 ការបិ្វគគការសិកា ១០ ន ើ្ 
 

ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល  
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ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងបរសិ្វថ នថាន ក់ម្រៀនមួយសរោប់ប្បគហ ញស្វែ យនិងជាម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា នដ លោនសោា រម្ពញម្លញសរោប់បគហ ញ ល់សិកាា កាម និងការអ្នុវត្ត។ ជាការលអគួរដត្ម្រៀបចំ
ឧបករណ៍សរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញម្ៅនឹងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និង ឹកនកំារបណតុ េះបណ្តត លម្ពញម្លញ
ម្ៅម្ៅម្នេះដត្មតងម្ ើមបើឱ្យវគគបគហ ញរបាប់ ល់សិកាា កាម និងការអ្នុវត្តអាចម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុង ើ្កដនែងប
ណតុ េះបណ្តត ល ូចោន ។  
 
ម្ត្ើ្នធានអ្ាើខែេះដ លចាបំាច់សរោប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋស កាត ម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សក៍រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ មួយឈុត្ 
សកមមភាព ើ្៣៖ កាត្/បណណរូបភាព៖ នើតិ្វ ិ្ ើននការម្បើកម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន   

ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 
សកមមភាព ើ្១៖ ពិនិត្យបនទប់្ឹក 
សំម្ៅឯកស្វរ១៖ បញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យបនទប់្ឹក 

សិកាា កាមោន ក់១ 

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញពើការសោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
បញ្ជ ើមុខមហូប ម្រគឿងម្្ស រកណ្តត់្ ម្មៅស្វប ូសរោប់លាងសោអ ត្  
និង្ឹកម្ៅត អ្ ុនៗសរោប់បគហ ញពើរម្បៀបលាងសោអ ត្  

 

សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញ៖ ការសោអ ត្ ម្រៀបចំ្ុដ្ឋក់ និង ដ្ឋក់
បំម្ពញកនុងភាជ្នៈឬរបអ្ប់ដ្ឋក់ម្រគឿងម្្សម្ផ្េងៗម្ ើងវញិ 
ម្រគឿងម្្សម្ៅកនុង ប ្ឹកម្ៅត ដ លោនស្វប ូអ្ ុនៗម្ៅកនុងចានម្ៅម 
រកណ្តត់្សរោប់សោអ ត្ ម្រគឿងម្្សសរោប់ដ្ឋក់ផ្េកំនុងអាហារ  

 

សកមមភាព ើ្៦៖ ការបគហ ញការ៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សោា របរកិាា រម្ពញម្លញរបស់ម្ៅជ្ើយដ្ឋា នសរោប់ម្មម្រៀនម្ៅកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  

 

សកមមភាព ើ្៧៖ វគគអ្នុវត្តន៍ជារកមុ៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លោនសោា រម្ពញម្លញ  
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ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសច
សរោប់អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា។ 

4. ពិនិត្យម្មើល ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត លម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ ើមបើធានថាសោា រទាងំអ្ស់ដ លអ្នក
រតូ្វការោនម្ៅ ើ្ម្នេះ និងោនរគប់រោន់សរោប់អ្នក។  

5. ពិនិត្យម្ដ្ឋយរបុងរបយត័្នម្ៅ ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និងកត់្សោគ ល់បញ្ជហ ណ្តមួយដ លអ្នក
អាចនឱំ្យោនការចាប់អារមមណ៍ ល់សិកាា កាមកនុងអំ្ ុងម្ពលបណតុ េះបណ្តត ល ឧ. រូបភាព
កខាក់ ម្េែើងខូច កុងតាក់បិ្ម្បើកម្េែើងកខាក់។ល។  
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រលំឹកម្មម្រៀន ើ្៩ និង១០  
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការដណន ំ ១ - ២ ៥ ន ើ្ ដ្ឋក់(ស្វែ យ)ការបគហ ញម្ៅម្លើផ្ទ ងំសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមម្ៅម្ពល

រពឹក។ 
ស្វា គមន៍រគប់ោន ដ លមក ល់។ 
ម្បើកការបគហ ញ(ស្វែ យ) ដ លបាន ូហកូអ្នកោច ស់ជំ្នួយ។ 

 

រលំឹកម្មម្រៀនមុន   

៣ ៥ ន ើ្ ម្ ា្ើការសរុបម្ ើងវញិម្ដ្ឋយសម្ងាបនូវអ្ាើដ លបានម្រៀនរចួពើម្មម្រៀនមុនម្ដ្ឋយសួរសំណួរ
ខែេះៗ។  

• ម្ត្ើម្យើងបានម្រៀនពើអ្ាើកាលពើម្មម្រៀនមុន?  

ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈ  
1. សោា របរកិាា រសរោប់ម្េសជ្ជៈ  
2. ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោម នជាតិ្អាល់កុល 
3. ម្សវាកមមម្េសជ្ជៈោនជាតិ្អាល់កុល 

លំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្សវាកមមម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
1. នើតិ្វ ិ្ ើម្សវាកមមតាមរយៈវ ាននម្េញៀវ  
2. ម្រៀបចំ និងម្វចខចប់អាហារ និងម្េសជ្ជៈ  

 

សកមមភាពកិចច
ការពើម្មម្រៀនមុន 

៤ ៣០ ន ើ្ 
សម្ងាបម្លើកិចចការកនុងម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់សិកាា កាម៖ ម្មម្រៀន ើ្៩ និង១០ 

1. ម្សនើសិកាា កាមឱ្យយកម្សៀវម្ៅកិចចការរបស់ពួកម្គម្ចញមក  
ម្សៀវម្ៅកិចចការ
របស់សិកាា កាម 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
2. ចាប់ម្ផ្តើមម៉ោូឌុ្ល ើ្៣ កិចចការ ើ្១ ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមផ្តល់ចម្មែើយរបស់ពួកម្គម្ៅ
ម្លើកិចចការម្ផ្េងៗ។ 

3. ម្ ា្ើរាល់កិចចការទាងំអ្ស់ម្ដ្ឋយ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាមពិភាកាោន  ម្របៀបម្្ៀបចម្មែើយ
ជាមួយោន  និងសិកាពើោន ម្ៅវញិម្ៅមក។ 

ការដណនពំើម្ម
ម្រៀន 

៥ - ៧ ៥ ន ើ្ 

បគហ ញពើដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងរបាប់ថាម្យើងម្ៅកដនែងណ្តម្លើដផ្ន ើ្។  
ពនយល់របាប់សិកាា កាមថាម្មម្រៀនម្នេះនឹងបម្រងៀនពើអ្នកនូវជំ្នញម្ផ្េងៗកនុងការម្រៀបចំ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមុនម្ពលបម្រមើម្សវាកមម និងបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នបនទ ប់ពើបម្រមើម្សវាកមមចប់។  
 
ម្បើកការបគហ ញ(ស្វែ យ)ដ លបគហ ញពើរបធានប្សរោប់ម្មម្រៀន និងពនយល់ម្មម្រៀនម្ដ្ឋយ
សម្ងាប។ 

 

 

របធានប្ ើ្១៖ បនទប់្ឹករបស់ម្េញៀវ  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការសោអ ត្បនទប់
្ឹក និងបងគន់ 

៨  - 
១៣ 

១០ ន ើ្ 

ពនយល់ថា បនទប់្ឺកម្ៅកនុងម្ភាជ្នើដ្ឋា នមួយគឺជាដផ្នកមួយ ៏សំខាន់ននប្ពិម្ស្វ្ន៍របស់ម្េញៀវ 
និងពនយល់ថាជាញឹកញប់រតូ្វបានម្គម្មើលរលំង ឬមិនម្អ្ើម្ពើម្ដ្ឋយអ្នករគប់រគងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
និងបុគគលិក។ 
 ូចម្នេះម្យើងនឹងចាប់ម្ផ្តើមម្មម្រៀនម្នេះជាមួយការសិកាពើរម្បៀបម្ ា្ើឱ្យសោា ររូបវន័តទាងំម្នេះស្វអ ត្ 
និងរសស់រស្វយសរោប់ម្េញៀវ។  
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ពនយល់ពើសោអ ត្បងគន់ម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យប្បគហ ញ។ សិកាា កាមគួរដត្ដសាងយល់ពើស្វរៈសំខាន់នន
ការម្ ា្ើការគរកនុងជំ្ហានទាងំម្នេះ និងម្ដ្ឋយម្របើរបាស់រកណ្តត់្ខុសៗោន សរោប់បងគន់ និងអាង
្ឹក/កដនែងដ្ឋក់តាងំម្រគឿងលមអម្ផ្េងៗ។ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញស្វែ យ៩ និងពនយល់ថាម្យើងរតូ្វការម្របើរបាស់សោា រសោអ ត្ម្ផ្េងៗោន សរោប់បងគន់ 
និងដផ្នកម្ផ្េងៗម្្ៀត្ននបនទប់្ឹកម្ ើមបើកំុឱ្យម្យើងចមែងបាក់ម្ត្រ ើ និងភាពកខាក់ពើបងគន់ម្ៅកដនែង
 ន្ម្្ៀត្។ 
រលំឹកពួកម្គថា ម្មៅសោអ ត្បងគន់រតូ្វបានដ្ឋក់ចូលបងគន់កនុងអំ្ ុងម្ពលម្រៀបចំ។ ពនយល់ថា វា
ោនស្វរៈសំខាន់ណ្តស់ម្ ើមបើសោអ ត្ដផ្នកម្ផ្េងៗទាងំអ្ស់ននបងគន់រមួោន៖ គរមបបងគន់ គរមប
សរោប់អ្ងគុយម្លើបងគន់ ចានបងគន់ (ខាងកនុង ខាងម្រៅ និងខាងម្រកាយ) និងកដនែងសរោប់្ប់
្ឹក។  
ពនយល់ផ្ងដ រថា ពើសោា រសោអ ត្ណ្តខែេះ និងភាន ក់គរសោអ ត្ណ្តខែេះរតូ្វបានម្របើសរោប់ដផ្នក
ណ្ត (្មមតារកណ្តត់្ម្សើម របសិនម្បើស្វន មរបឡាក់ជាប់យូរ៖ ម្អ្ប៉ោុងហេ ៍សរោប់ខាងកនុងចាន
បងគន់៖ រចាសសរោប់ ុសបងគន់។) 

បញ្ជ ើរត្តួ្ពិនិត្យ
បនទប់្ឹក 

១១ -  
១៥ 

៥ ន ើ្ 

ពនយល់ពើរបម្យាជ្ន៍កនុងការម្របើបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យម្ ើមបើឱ្យរបាក ថា បនទប់្ឹករតូ្វបានសោអ ត្ និង
រតូ្វបានម្ ា្ើឱ្យរសស់រស្វយជារបចាអំំ្ ុងម្ពលបម្រមើម្សវាកមម។  

បគហ ញជាជំ្ហានៗម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញម្ៅម្លើឧបករណ៍ម្ ា្ើប្បគហ ញសរោប់ការ
សោអ ត្បនទប់្ឹក។  
សកមមភាព ើ្១៖ ពិនិត្យបនទប់្ឺក 

សំម្ៅឯកស្វរ
ើ្១៖ បញ្ជ ើរតួ្ត្
ពិនិត្យបនទប់្ឺក 



 

189  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
1. សំម្ៅឯកស្វរននការរតួ្ត្ពិនិត្យបនទប់្ឹក 
2. នសំិកាា កាមម្ៅបនទប់្ឹកកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និងម្សនើឲ្យពួកម្គម្របើបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យម្ ើមបើ
ពិនិត្យម្មើលធាតុ្សំខាន់ៗ ទាងំអ្ស់ដ លគួរដត្ដ្ឋក់ឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វម្ៅកនុងបនទប់្ឹក។  

3. ម្ៅម្ពលដ លសិកាា កាមម្ ា្ើចប់ ពិនិត្យម្មើលធាតុ្សំខាន់ៗនើមួយៗម្ៅម្លើបញ្ជ ើរតួ្ត្ពិនិត្យ 
និងពិនិត្យម្មើលធាតុ្សំខាន់ៗទាងំអ្ស់ម្នេះជាមួយពួកម្គ របសិនម្បើោនអ្ាើមួយមិនរតឹ្ម
រតូ្វ ម្ពលម្នេះពិភាកាពើអ្ាើដ លអាចម្ ា្ើបានចំម្ាេះបញ្ជហ ម្នេះ។  

 

ឯកស្វរ ើ្១៖ គំរូបញ្ជ ើរត្តួ្ពិនិត្យបនទប់្ឹក  

សោា រ 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 

រកដ្ឋសបងគន់រត្ូវបានដ្ឋក់បំម្ពញ  
       

ស្វប ូម្ៅាក់កណ្តត ល 
       

កដនេងម្ាេះម្ោស្វអ ត្ 
       

្ុសសំរាម្ម្្ 
       

សោអ ត្បងគន់ និងគរមបបងគន់ 
       

សោអ ត្កដនែងបត្់ម្ជ្ើងតូ្ច  (មិនោនអ្ាើសទេះ) 
       

សោអ ត្ករោលឥ ា 
       

សោអ ត្អាង្ឹក 
       

សោអ ត្បញ្ជ រ  
       

កែិនរសស់រស្វយ 
       

សោអ ត្កញ្ចក់  
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របធានប្ ើ្២៖ នើតិ្វ ើ្ននការម្បើកបម្រមើម្សវាកមម  
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
សកមមភាព៖ នើតិ្
វ ើ្ ើននការម្បើក
បម្រមើម្សវាកមម
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

១៧ -  
១៨ 

១០ ន ើ្ សកមមភាព្២៖ ការពិភាកា៖ ម្ត្ើអ្ាើជានើតិ្វ ិ្ ើម្បើកបម្រមើម្សវាកមមម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន? 
1) រគូបម្គគ លដបងដចកសិកាា កាមជា៣រកុមនិង 
2) ម្សនើឲ្យរកុមនើមួយៗសរម្សរបញ្ជ ើននអ្ាើដ លពួកម្គគិត្ថាវាចំបាច់រតូ្វម្ ា្ើម្ៅកនុងម្ភាជ្នើ    
យដ្ឋា នមុនម្ពលម្សវាកមមចាប់ម្ផ្តើម។  

3) រកុមនើមួយៗរតូ្វបគហ ញពើល ធ្ផ្លម្ៅកាន់មិត្តរមួថាន ក់ទាងំអ្ស់ ម្ហើយរគូបម្គគ លវាយ
ត្នមែម្លើរកុមណ្តដ លោនគំនិត្លអរបម្សើរម្ដ្ឋយជាងម្គម្ដ្ឋយផ្តល់នូវរគា ន់ខែេះជូ្នរកុម
ោត់្។  

រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ
និងហាតឺ្ 

នើតិ្វ ិ្ ើម្បើកបម្រមើ
ម្សវាកមម  
 

១៩ -  
២០  

១៥ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៣៖ កាត្/បណណរូបភាព៖ នើតិ្វ ិ្ ើម្បើកបម្រមើម្សវាកមម  
1) ដចកកាត្/បណណរូបភាពឱ្យសិកាា កាម  
2) សិកាា កាមរតូ្វឈរ១ជ្ួរជាមួយនើតិ្វ ិ្ ើ ើ្១ម្ៅខាងម្ ា្ង និងនើតិ្វ ិ្ ើចុងម្រកាយម្ៅខាងស្វត  ំ
និងរគប់ជំ្ហានទាងំអ្ស់រវាងោន នឹងោន ម្ៅតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយរតឹ្មរតូ្វ ( ូចខាង
ម្រកាម)៖  

នើតិ្វ ិ្ ើសរោប់ម្បើកបម្រមើម្សវាកមម 
ពិនិត្យម្មើលបនទប់្ឹក 
ពិនិត្យម្មើលការកក់តុ្ 

សកមមភាព ើ្៣
៖ កាត្/បណណរូប
ភាពមួយឈុត្ 
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សោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ម្រៀបចំតុ្តាមការកក់្ុករបស់ម្េញៀវ 
បំម្ពញសោា រកនុង្ូនិងតុ្ម្សវាកមម 
សោអ ត្និងបំម្ពញម្រគឿងផ្េ ំ 
រកាលករោលតុ្ 
ម្បើកម្េែើង  
ម្បើកត្ស្តនតើ 
ម្បើកោ៉ោ សុើនរត្ជាក់និងកគហ រ 
ម្ ា្ើឲ្យ ំម្ណើ រការោ៉ោ សុើនសោែ ប់មូស 
 ុត្ទាននិងម្បើកអំ្ពូល 

3) ម្ពលពួកម្គបានម្រៀបចំម្ដ្ឋយខែួនឯងជាជួ្រម្ហើយ (ឬពួកម្គបានម្រៀបចំកាត្/បណណរូបភាព
ម្ៅម្លើតុ្ឬម្ៅម្លើករោល) បនទ ប់មកពិនិត្យម្មើលថាម្ត្ើវារតឹ្មរតូ្វដ រឬម្្ និងបគហ ញ
ស្វែ យ ើ្២០។   

សោា របរកិាា រកនុង
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន៖ 
ម្រគឿងតុ្បដត្ង

លមអ 

២១ ១០ន ើ្ 

ពនយល់ថា ម្រគឿងតុ្បដត្ងលមអអាចបម្ងកើត្ចំណ្តប់អារមមណ៍ ៏លអមួយជាមួយម្េញៀវ។ ការអ្ងគុយម្ៅ
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នដ លោនរូបភាព ឬវត្ថុសិលបៈ ការម្រៀបចំតុ្បដត្ងតុ្ និងពនែឺរសអាប់ៗោន
អារមមណ៍្្ួលបានស្វា គមន៍កាន់ដត្ម្រចើនម្ ើង និងោនអារមមណ៍ម្ពញចិត្តជាងពនែឺេែឺចាងំចាស់ 
សម្មែងខាែ ងំ និងជ្ញ្ជជ ងំ្ម្្ស្វអ ត្។  
ម្េញៀវអ្ម្ញ្ជ ើញមក្្ួលទានអាហារ និងរ ើករ ើកម្ដ្ឋយខែួនឯងម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នរបស់អ្នក  ូចម្នេះ
គួរដត្ោនបរយិាកាសលអម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។  

ឧទាហរណ៍នន
ម្រគឿងលមអរបស់
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
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របាប់សិកាា កាមឱ្យរបាក ថា៖  
1) ម្បាស្ូលើម្ៅនឹងរូបភាព និងពិនិត្យម្មើលថារូបភាពទាងំម្នេះរតូ្វបានពយួររត្ង់ដ រឬម្្ 
2) ពិនិត្យម្មើលម្េែើងេែឺដ រឬម្្ និងពិនិត្យម្មើលថា ម្េែើងទាងំម្នេះបានសោអ ត្ កុងតាក់ម្េែើង
កនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នស្វអ ត្ និងមិនោនស្វន មរោមន ។  

3) ពិនិត្យម្មើលថាការតុ្បដត្ងលមអម្លើតុ្ស្វអ ត្ឬម្ៅ និងសថិត្ម្ៅកនុងលកាខណឌ  ៏លអ៖ ងូផ្ក
ោន្ឺករសស់ថាែ   ូរផ្ក ដ លរសម្ាន ម្បាស្ូលើ និងជូ្ត្ដផ្នកខាងម្រៅននងូផ្ក ។ល។ 

4) របសិនោនត្ស្តនតើសរោប់ចាក់ ចូរពិនិត្យម្មើលថារបព័នធកំពុង ំម្ណើ រការ និងប្ចម្រមៀង
ោនរម្បៀបម្រៀបរយ (សុើឌ្ើ កនុងរបអ្ប់) និងោនសម្មែងម្ ើមបើស្វត ប់បាន។ ហាមម្បើកត្ស្តនតើ
ឮខាែ ងំៗដ លម្េញៀវស្វត ប់មិនឮម្ពលពួកម្គជ្ដជ្កោន ។ 

ការបគហ ញពើការ
សោអ ត្ម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន 
 

២២ -  
២៣ 

៣០ ន ើ្ 

មុនម្ពលបណតុ េះបណ្តត ល ម្រៀបចំសោា រ ូចជា បញ្ជ ើមុខមហូប ម្រគឿងម្្ស ។ល។ ក៏ ូចជារកណ្តត់្
មួយ ម្មៅស្វប ូ និង្ឹកម្ៅត អ្ ុនៗសរោប់បគហ ញពើរម្បៀបសោអ ត្វត្ថុទាងំម្នេះ។  

សកមមភាព ើ្៤៖ ការបគហ ញការសោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
1) បគហ ញពើរម្បៀបសោអ ត្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នមុនម្ពលបម្រមើម្សវាកមម  
2) ម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកសោអ ត្របស់របរម្ផ្េងៗ ូចជារូបភាព ម្ផ្ើងរុកាជាតិ្ បញ្ជ ើមុខមហូប ម្ជ្ើង
តុ្ និងម្ជ្ើងម្ៅអ្ើ និងដផ្នកខាងម្រកាយម្ៅអ្ើ។  

3) ម្ ា្ើការពិនិត្យម្មើលចំណុចស ុមរូបភាពដ លកខាក់ ម្េែើងឬកុងតាក់ម្េែើងដ លកខាក់ និងការ
សោអ ត្ពួកវាកនុងអំ្ ុងម្ពលការបគហ ញ។  

បញ្ជ ើមុខមហូប 
ម្រគឿងម្្ស រក
ណ្តត់្ ម្មៅ
ស្វប ូ និង្ឹក
ម្ៅត អ្ ុនៗ 
សរោប់បគហ ញ
ពើរម្បៀបសោអ ត្
របស់របរ  

ម្រគឿងម្្ស  
២៤ -  
២៥ 

១០ ន ើ្ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងពនយល់ពើម្រគឿងម្្សដ លរតូ្វបានយកមកម្របើម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និង
ពនយល់ឱ្យបានម្កាេះកាយពើអាហាររបម្េ្អ្ាើខែេះដ លរតូ្វបានម្របើជាមួយរបម្េ្ម្រគឿងម្្សទាងំ

ម្រគឿងម្្សកនុង
 ប ្ឺកោន
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ម្នេះ។  
សកមមភាព ើ្៥៖ការបគហ ញ៖ សោអ ត្ រកា្ុក និងដ្ឋក់ម្រគឿងម្្សបំម្ពញកនុងរបអ្ប់ម្ ើងវញិ  

1) ម្ ា្ើការបគហ ញពើរម្បៀបពិនិត្យ សោអ ត្ និងដ្ឋក់បំម្ពញបដនថម និងរកា្ុករបអ្ប់ឬភាជ្នៈ
ខុសៗោន សរោប់ម្រគឿងម្្សដ លម្ពញនិយមដ លម្របើម្ៅកនុងរបម្្សកមពុជា។ 

ស្វប ូម្ៅត អ្ ុនៗ
កនុងចានម្ោម 
រកណ្តត់្ស្វអ ត្ 
ម្រគឿងម្្ស
សរោប់បដនថម 

ការម្រៀបចំតុ្ 
២៦ -  
៣១ 

១០ ន ើ្  

ពនយល់ការម្រៀបចំតុ្ខុសៗោន ម្ដ្ឋយម្របើរបាស់ស្វែ យសរោប់ម្ ា្ើប្បគហ ញ។ 

រតូ្វពនយល់ថាោនមម្្ោបាយម្ផ្េងៗកនុងការបគហ ញការរម្បៀបចំតុ្ និងរម្បៀបននការផ្តល់សោា រ
្្ួលទានម្ៅកាន់ម្េញៀវ។ ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ផ្េងៗោនការម្រៀបចំតុ្ខុសៗោន ។ 

បគហ ញនិងការអ្នុវត្តអំ្ពើរម្បៀបននការរតួ្ត្ពិនិត្យសោា រនើមួយៗម្ៅម្លើតុ្ និងធានថាសោា រទាងំ
ម្នេះដ លបានម្រៀបចំម្ៅម្លើតុ្ គឺរតឹ្មរតូ្វតាមសតង់ដ្ឋរម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 
រលំឹកសិកាា កាមពើការម្រៀបចំតុ្ដ លម្យើងបានម្រៀនកនុងម្មម្រៀន ើ្៤។ 
បគហ ញការម្រៀបចំតុ្្មមតាជាមួយចំណុចគុណភាពទាងំអ្ស់ននម្រគឿងដកវស្វអ ត្ៗ និងបគហ ញពើម្រៀប
ដ្ឋក់វត្ថុទាងំអ្ស់ម្នេះ ។ល។  

សោា រសរោប់
ម្រៀបចំតុ្និង
ម្រគឿងបម្រមើម្ស
វាកមម អារស័យ
ម្លើម៉ោូ /សទើល
របស់ម្ភាជ្នើយ
ដ្ឋា ន 

វគគអ្នុវត្តការ
ម្រៀបចំម្ភាជ្នើយ

ដ្ឋា ន 

៣២ -  
៣៥ 

២០ ន ើ្ 

បគហ ញស្វែ យ៣២-៣៣ និងពនយល់ពើម្ោលការណ៍ និងជំ្ហានននការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន
សរោប់បម្រមើម្សវាកមម។ 

សកមមភា ើ្៦៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
1. ការបគហ ញពើនើតិ្វ ិ្ ើម្រៀបចំទាងំអ្ស់ម្ដ្ឋយខែួនឯងរមួោននើតិ្ ូចខាងម្រកាម៖  

• ម្រៀបចំតុ្ និងម្ៅអ្ើម្ៅតាមរម្បៀបដ លពួកម្គគួរដត្ដ្ឋក់តាមចំណ្ត ំ ឬតាមបញ្ជ ើកក់្ុក
របស់ម្េញៀវ។ 

សោា របរកិាា រ
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន
ម្ពលម្លញ    
សរមប់បម្រងៀន
កនុងម្ភាជ្នើយ

ដ្ឋា ន 
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• ពិនិត្យម្មើលតុ្កំុឱ្យោនរម្ងគើញ័រឬម្បុើកៗ ។ របសិនម្បើតុ្ណ្តរម្ងគើញ័រឬម្បុើកៗ រតូ្វពិនិត្យ
ថាម្ជ្ើងតុ្មួយណ្តមិនោនលំនឹង និងត្រមឹមម្ឈើបនតិច បត់្រកដ្ឋសដ្ឋក់ពើម្រកាមម្ជ្ើងតុ្
ម្នេះម្ ើមបើឱ្យវាោនលំនឹង។  

• ពិនិត្យម្មើល និងដ្ឋក់ម្រគឿងម្្សបដនថម ្ឹករជ្លក់ អំ្បិល និងម្រមច ។ល។ រតូ្វ
របាក ថាពួកម្គវាស្វអ ត្ និងមិនសអិត្ជាប់ោន  ឬកខាក់ម្ ើយ។  

• ពិនិត្យម្មើលថាសោា រសរោប់្្ួលទានស្វអ ត្ និងម្រត្ៀមជាម្រសចម្ ើមបើយកម្ៅកាន់តុ្
ម្ៅម្ពលចាបំាច់។  

• រតូ្វរបាក ថាោនកូនកដនេងស្វអ ត្ម្ៅនឹងសតុក ជារកដ្ឋស ឬរកណ្តត់្  
• ពិនិត្យម្មើលបញ្ជ ើមុខមហូបថាវាស្វអ ត្អ្ត់្ ជូ្ត្សោអ ត្វា របសិនម្បើវាសអិត្ ឬកខាក់ 
• ម្រៀបចំតុ្ 
• ពិនិត្យម្មើលកុងតាក់និងម្បើកម្េែើងរបសិនម្បើចាបំាច់៖ ពិនិត្យម្មើលម្េែើងទាងំអ្ស់ថាវា
 ំម្ណើ រការដ រឬម្្! 

• ពិនិត្យម្មើល និងដ្ឋក់ខយល់ឱ្យរត្ជាក់  កគហ រ ឬោ៉ោ សុើនរត្ជាក់  
• ម្បើកត្ស្តនតើ  
• ម្ ា្ើឲ្យ ំម្ណើ រការោ៉ោ សុើនសោែ ប់មូសរបសិនម្បើចាបំាច់  

សកមមភាព ើ្៧៖ វគគអ្នុវត្តជារកុម៖ ការម្រៀបចំម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
1. ដចកសិកាា កាមជារកុមដ លោនសោជិ្ក៣ឬ៤នក់ 
2. ដបងដចកដផ្នកមួយដ លោនតុ្២ឬ៣កនុងរកុមនើមួយៗ 
3. រកុមនើមួយៗរតូ្វដត្ម្រៀបចំដផ្នករបស់ពួកម្គម្ដ្ឋយសោអ ត្ម្រគឿងលមអទាងំអ្ស់ ម្រៀបចំពួកវា
ឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ សោអ ត្ និងដ្ឋក់ម្រគឿងម្្សបដនថម បត់្កដនេង ឬរកដ្ឋសសរោប់ជូ្ត្
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ោត់្ 
4. ពួកម្គរតូ្វដត្ម្រៀបចំតុ្ ូចដ លបានបគហ ញជូ្ន 

រគូបម្គគ លម្ ើរពិនិត្យម្មើល និងផ្តល់ ំបូនម ន ល់សិកាា កាមម្ៅកដនែងណ្តដ លចាបំាច់ 
5. ដចកសិកាា កាមជារកុម  
6. ម្ ា្ើការជាមួយោន ពួកម្គរតូ្វដត្ម្រៀបចំកដនែងសរោប់្្ួលទានអាហារទាងំមូលសរោប់     
រយៈម្ពលបម្រមើម្សវាកមមមួយតាមម្ដ្ឋយជំ្ហានទាងំអ្ស់ដ លអ្នកបានបគហ ញនិងពិភាកា
៖  

7. ម្ ើរពិនិត្យម្មើល និងជួ្យសិកាា កាមឱ្យរបាក ថាពួកម្គម្ ា្ើរតូ្វតាមជំ្ហានទាងំអ្ស់ 
8. យកចិត្ត្ុកដ្ឋក់ម្លើម្សចកតើលមអិត្ ូចជាកុងតាក់ម្េែើង ផ្ក ដ លគប់រសម្ាន ។ល។  

 

របធានប្ ើ្៣៖ នើតិ្វ ើ្ ើបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ោត្ិកា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

នើត្ិវ ិ្ ើបិ្
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

៣៦ -  
៣៨ ៥ ន្ើ 

សកមមភាព្ើ៨៖ បំផុ្សគនំិត្កនុងរកមុ 
1. ម្្ាើប្បគហ ញស្វែ យ និងសរួសំណួរ “ម្ត្ើរត្ូវម្្ាើសកមមភាពអ្ាើខែេះបនទ ប់ពើរយៈម្ពលបម្រមើម្សវាកមម

អាហារ?”  
2. ចូរសរម្សរចម្មែើយម្ៅម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ ំ
3. បគហ ញស្វែ យ៣៨ នងិពិនតិ្យថាម្ត្ើសិកាា កាមម្្ែើយរត្មឹរត្ូវដ រឬម្្។ 

 

 
 

៣៩ -  
៤០ 

១០ ន្ើ 
ពនយល់ពើម្ហតុ្ ដ លការសោអ ត្ោនស្វរៈសំខាន ់ជាពិម្សសបនទ បព់ើអ្ំ ុងការបម្រមើម្សវាកមម  ទាងំរសុង 
ម្ៅម្ពលដ លម្េញៀវទាងំអ្សប់ានចាកម្ចញ។ ពនយល់ថាការសោអ ត្ជាម្្ៀងទាត្អ់ាចបគក រពពួកសត្ាចនរង 
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ោត្ិកា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ការសោអ ត្
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

 
 

កែិន និងស្វន មរបឡាក់។ 
ពនយល់ពើនើត្ិវ ិ្ ើននការបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នសរោបចុ់ងបញ្ចប់ននរយៈម្ពលបម្រមើម្សវាកមមម្ដ្ឋយម្របើស្វែ យប្
បគហ ញ។  

 
ការសតុក្ុក និង
ការកុមម៉ោង់ 

 

 
៤១ 

 
១០ ន្ើ 

បគហ ញពើស្វរៈសំខាន់ននការ្ុកដ្ឋក់អ្ាើៗឱ្យរត្ូវម្ៅតាមកដនែងម្ ើមបើគយរសួលម្ឃ្ើញនូវអ្ាើដ លបាត្ប់ង។់ 
សិកាា កាមនឹងរត្ូវដត្យល់ ងឹថាម្ៅម្ពលអ្នកដ្ឋកអ់្ាើៗឱ្យរត្ូវតាមកដនែងម្ ើមអ្នកនឹងម្មើលម្ឃ្ើញចាស់នូវអ្ាើ
ដ លបាត្ប់ង់ នងិអ្ាើដ លមនិបាត្់បង់។  ូម្ចនេះអ្នកកុម៉ោមងវ់ត្ថុម្នេះបានយា៉ោ ងគយរសួលម្ពលអ្នករត្ូវការ
សរោប់នងៃម្រកាយឬគយរសលួកនុងការ ឹកជ្ញ្ជូ ន។ 

 

 
 

រត្តួ្ពិនិត្យ និងការ
បិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

 
 

៤២ ៥ ន្ើ 

ពនយល់ម្ហតុ្អ្ាើបានជាការបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នោនស្វរៈសំខាន់ ម្រាេះថាអ្នក្ុកកដនែងឱ្យស្វអ ត្សរោប់នងៃ
បនទ ប់ ម្ហើយនឹងកាត្់បនថយហានិេ័យននពពួកសត្ាលអិត្ នងិសត្ាចនរង។ 
ពិភាកាពើនើត្ិវ ិ្ ើបិ្ ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និងអ្នុវត្តម្ដ្ឋយោនជ្ំនួយពើបញ្ជ ើរត្ួត្ពិនិត្យននការបិ្ម្ៅកនុងឯក
ស្វររគូបម្គគ ល។  
សកមមភាព្ើ៨៖ បញ្ជ ើរត្តួ្ពិនតិ្យសរោប់ការបិ្ ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

1) ដបងដចកសិកាា កាមជារកុមដ លបានសោជ្ិក៣នក់  
2) រកុមនើមួយៗរត្ូវដត្បម្ងកើត្បញ្ជ ើរត្ួត្ពិនតិ្យនននើត្ិវ ិ្ ើបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ដ្ឋយខែួនឯង និងឱ្យសិកាា

កាមបគហ ញល្ធផ្លម្ៅកានស់ិសេទាងំអ្ស។់  
3) រគូបម្គគ លសរមបសរមួលវគគផ្តល់ព័ត្ោ៌នរត្ ប់ម្ ើមបើយល់រសបជាមួយសោា រទាងំអ្ស់ដ លគួរ

ដត្ោនម្ៅកនុងបញ្ជ ើរត្តួ្ពិនតិ្យ។  

 

កិចចការអ្នុវត្តម្ៅ
កដនែងការគរ 

៤៣ ៥ ន្ើ បគហ ញផ្ទ ងំប្បគហ ញជាមយួកិចចការសរោប់ម្មម្រៀននងិបគហ សិកាា កាមពើអ្ាើដ លពកួម្គរត្ូវម្្ាើកនុងកដនែង
ការគរកនុងម្មម្រៀនម្រកាយ។  
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ម្មម្រៀន ើ្១២៖ អ្នម័យ សនតិសុខ និងសុវត្ថិភាព 
កមមវ ិ្ ើម្មម្រៀន 
 

ម្ពលម្វលា ោតិ្កា រយ:ម្ពល 

៨:00 – ៨:៣0  
របធានប្ ើ្១៖ អ្នម័យម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖ ៦ – ១២ 
សកមមភាព ើ្១៖ការម្មើលវ ើម្ អូ្ខែើអំ្ពើរម្បៀបលាងន  

៣០ន ើ្ 

៨:៣0 – ៩:៣0 

របធានប្ ើ្២៖ សុវត្ថិភាពម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖១៣ – ១៨ 
សកមមភាព ើ្២៖ករណើ សិកា៖ អ្គគិេ័យម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
សកមមភាព ើ្៣៖ សុវត្ថិភាពការម្របើរបាស់ចស្តគក នម្លើតុ្ 

៦០ន ើ្ 

៩:៣0–១០:៣0 

របធានប្ ើ្៣៖ ការសម្ស្តគគ េះបឋមកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖១៩ – ២៣ 
សកមមភាព ើ្៤៖ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ៖ សោសធាតុ្របអ្ប់       
សម្ស្តគគ េះបឋម  
សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្ត៖ ម្រោេះថាន ក់ម្ៅ
កដនែងការគរ  

៦០ន ើ្ 

១០:៣0–១០:៤៥ ការសរោកអាហារសរមន់ ១៥ន ើ្ 

១០:៤៥–១១:៣០ 
របធានប្ ើ្៤៖ និតិ្វ ិ្ ើសនតិសុខ 
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖២៤ – ២៨ 
សកមមភាព ើ្៦៖បំផុ្សគំនិត្៖ សុវត្ថិភាពម្ស្វ និងរបាក់  

៤៥ន ើ្ 

១១:៣០–១១:៥០ 
កិចចការរបស់អ្នក  
 ប្បគហ ញស្វែ យ ៖៣០ – ៣១ 

១០ន ើ្ 

១១:៥០–១២:០០ ការបិ្វគគបណតុ េះបណ្តត ល  ១០ន ើ្ 
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ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល និង្នធាន 
ត្រមវូការនន ើ្កដនែងបណតុ េះបណ្តត ល៖  
ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះម្ ា្ើម្ ើងម្ៅកនុងបរសិ្វថ នថាន ក់ម្រៀន១។ 
ម្ត្ើ្នធានដ លចាបំាច់សំរាប់ការបណតុ េះបណ្តត លម្នេះោនអ្ាើខែេះ? 

សោា រ បរោិណ 
ឯកស្វរប្បគហ ញ កំុពយូ្័រយួរន  របដ្ឋប់បញ្ជជ ប្បគហ ញ មួយ 
ឧបករណ៍បញ្ជច ងំប្បគហ ញ/ផ្ទ ងំសរោប់បញ្ជច ងំប្បគហ ញ មួយ 
រកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ កាត រម្ខៀន និងប ិច ពើរ 
ម្សៀវម្ៅមគគុម្ ទ្សន៏រគូបម្គគ ល មួយ 
ម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្ត មួយ 
បញ្ជ ើចុេះវត្តោន មួយ 
្រមង់វាយត្នមែ  មួយ 
សកមមភាព ើ្១៖ វ ើម្ អូ្ និងការបគហ ញ៖ រម្បៀបលាងន    

ឧបករណ៍បម្ចចកម្្ស បរោិណ 
សកមមភាព ើ្២៖ករណើ សិកា៖ អ្គគិេ័យម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
ឯកស្វរ៖ អ្ត្ថប្អ្គគិេ័យ 

 

សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញ៖ សុវត្ថិភាពការម្របើរបាស់ចស្តគក នម្លើតុ្ 
ចស្តគក នម្របើម្លើតុ្ 

តុ្១ចស្តគក ន១ របម្េ្ម្ផ្េងៗ
ននចស្តគក នរបសិនជាអាចរក
បាន 

សកមមភាព ើ្៤៖ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ៖ របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម  
របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម រកដ្ឋសមួយចំនួន រគា ន់តូ្ចៗសរោប់អ្នកឈនេះ  

របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម១ 

សកមមភាព ើ្៥៖ ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្ត៖ ការពោបាលរបសួម្ៅ
របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម 

របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម១ 

 
ការម្រៀបចំ៖  

1. ពិនិត្យសោា រដ លបានម្បាេះពុមពទាងំអ្ស់ឱ្យរចួរាល់ សោា រដ លអាចម្របើបាន និងដ្ឋក់ចំកដនែង
តាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយម្ ើមបើម្របើរបាស់។  

2. ពិនិត្យម្មើល្នធានរបស់អ្នក – កាត្/បណណរូបភាពឬអ្កេរ ។ល។ 
3. រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ើ្នធានម្ៅខាងម្លើ និងម្ ា្ើឱ្យរបាក ថាអ្នកោនសោា រម្រត្ៀមរចួជាម្រសច
សរោប់អ្នុវត្តការបគហ ញ និងអ្នុវត្តវគគសិកា  

4. តំ្ណភាជ ប់ម្ៅវមិ្ អូ្ឃ្ែើបដ លនិយាយពើននការលាងន ម្ៅស្វែ យ៨ 



 

199  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

5. ពិនិត្យម្មើលភាពជាក់ដសតងដ លអ្នករតូ្វផ្តល់ការដណនមំ្លើការវាយត្នមែ  
6. រករបអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម ៏លអមួយសរោប់សកមមភាព ើ្៤ និង៥ 

 
 
 



 

200  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ការដណនមំ្មម្រៀន  
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណនមំ្មម្រៀន  ៣ -៥ ៥ន ើ្ ម្បើកប្បគហ ញម្លខ ៣ ជាមួយចំណងម្ជ្ើងម្មម្រៀន។ 
បគហ ញដផ្ន ើ្ម្មម្រៀន និងពនយល់ថាឥ ូវម្នេះម្យើងម្ៅកដនែងណ្តតាមលំដ្ឋប់លំម្ដ្ឋយននវគគ
បណតុ េះបណ្តត ល។  
ម្បើកការបគហ ញស្វែ យ៥ និងពនយល់ពើរបធានប្ដ លពួកម្គនឹងម្រៀនកនុងម្មម្រៀនម្នេះ។  

 

 

របធានប្ ើ្១៖ អ្នម័យកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

្ោែ ប់ការគរលអ ៦- 

១០ 
២០ ន ើ្ រគូបម្គគ លពនយល់ម្ៅកាន់សិកាា កាមអំ្ពើស្វរៈសំខាន់ននអ្នម័យកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា នជា

ពិម្សសរាល់ម្មម្រាគបាក់ម្ត្រ ើមកពើរគប់ ើ្កដនែង។ 
អ្នម័យផ្ទ ល់ខែួននិង្ោែ ប់ការគរលអគឺោនស្វរៈសំខាន់ម្ ើមបើរកាអ្នម័យម្ភាជ្នើយដ្ឋា
ន។ 
្ោែ ប់អ្នម័យផ្ទ ល់ខែួន៖ ពិភាកាពើស្វរៈសំខាន់ននការលាងន  ្ោែ ប់លាងន លអគឺមិនោន
ជាការម្អ្េះ ពិភាកាពើរម្បៀបកអក និងកណ្តត ស់ឱ្យោនសុវត្ថិភាពតាមដ លអាចម្ ា្ើបាន។  
 
សកមមភាព ើ្១៖ការម្មើលវ ើម្ អូ្ខែើអំ្ពើរម្បៀបលាងន  

1) រគូបម្គគ លបគហ ញវ ើម្ អូ្ខែើទាក់្ងអំ្ពើបម្ចចកម្្សននការលាងន និងសួរសំណួរមួយ
ចំនួនម្ៅកាន់សិកាា កាម ូចខាងម្រកាម៖  

វ ើម្ អូ្ខែើសតើពើការលាង
ន និងសោា រសំរាប់

លាងន  
 



 

201  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ម្ត្ើការលាងន ោនប៉ោុនម ន ំណ្តក់កាល? 
• ម្ត្ើអ្នកគួរដត្លាងន ម្ៅម្ពលណ្ត? 

2) បនទ ប់មករគូបណតុ េះបណ្តត លបគហ ញ មតងមួយ ំណ្តក់កាលៗ សរោប់ ំម្ណើ រការនន
ការលាងន   

3) សិកាា កាមម្ ា្ើតាម ំណ្តក់កាលទាងំអ្ស់ និងអ្នុវត្តរហូត្ ល់ោត្ច់ាបំានពើម្រៀប
លាងន ។  

គនែឺេះននអ្នម័យ
កនុងម្ភាជ្នើ 
យដ្ឋា ន 

១១ -  
១២ 

៣០ ន ើ្ ម្ ា្ើប្បគហ ញសតើពើគនែឹេះសំខាន់ននអ្នម័យ្ូម្ៅកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន។ 
ការម្របើចាន និងម្រគឿងកាត់្ម្ ើមបើបគហ ញពើរម្បៀបកាន់ម្រគឿងទាងំម្នេះឱ្យោនអ្នម័យ។   

 

របធានប្ ើ្២៖ សុវត្ថិភាពកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ការដណន ំ 
១៣ - 

១៤ 
២០ ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្២៖ករណើ សិកា៖ អ្គគិេ័យម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន  
1) ចូរអានអ្ត្ថប្ព័ត៌្ោន ូចខាងម្រកាម ឬឱ្យសិកាា កាមអានកនុងសំម្ៅឯកស្វរងត្
ចមែងជារកុមតូ្ចៗ។ 

2) បនទ ប់ពើពួកោត់្អាន ម្រៀបចំការពិភាកាអំ្ពើផ្លវបិាកននការអ្គគិេ័យម្នេះ។ 
3) ម្ត្ើោនអ្ាើខូចខាត្ខែេះ?ម្ត្ើវាប៉ោេះាល់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ននិងបុគគលិកខែួនយា៉ោ ង ូចម្មតច
ខែេះ? 

អ្ត្ថប្អំ្ណ្តនពើ
ម្រកាម  
(សំម្ៅអ្ត្ថប្ពើអ្
គគើេ័យ) 
 



 

202  ម្សៀវម្ៅមគគុម្្ទសក៍រគបូម្គគ ល-ម្សវាកមមមហូបអាហារនិងម្េសជ្ជៈ 
 

ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
4) ម្ត្ើអ្នកម្គអាចបគក រអ្គគើេ័យបានយា៉ោ ង ូចម្មតច? 

 
អ្គគិេ័យម្ ា្ើឲ្យហនិម្ហាចម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

នងៃចនទ ើ្២៦ដខសើហានន  ំ២០១៣ 

ស្វកេើបាននិយាយថាោនអ្គគិេ័យបានម្្េះបំផ្ែ ញម្ភាជ្នើយដ្ឋា នននសណ្តា ោរជូ្លើណ្តម្ៅកនុងខណឌ ៧មករាន ើ្រកុងេនំម្ពញកាលពើលាៃ ចមេលិមិញបនទ ប់ពើ្ុង
ហាគ សមួយចំនួនកនុងផ្ទេះបាយបានផ្ទុេះចំម្ពលដ លអ្តិ្ងិជ្នកំពុងអ្ងគុយ្្ួលទានអាហារម្ពលលាច ច។  

បុគគលិកសណ្តា ោរដ លសុំមិនបម្ញ្ចញម្ ម្ េះបាននិយាយថាអ្នក្្ួលទានអាហារបានម្សនើឲ្យជ្ម្មែៀសខែួនពើម្ភាជ្នើយដ្ឋា នបនទ ប់ពើ្ុងហាគ សបានផ្ទុេះម្ ា្ើឲ្យ
កដនែងមួយចំនួនកនុងចស្តគក នបាយោនម្្េះម្េែើងម្ ើងរកហម ម្ហើយបុគគលិកពោយាមពនែត់្អ្ណ្តត ត្ម្េែើងម្ដ្ឋយម្របើបំពង់ពនែត់្អ្គគិេ័យ។ 

ោត់្បាននិយាយថា “ពួកម្យើងពោយាមរបាប់ពួកោត់្ឲ្យម្ចញម្រៅម្ដ្ឋយស្វរោនអ្គគិេ័យម្កើត្ម្ ើង ប៉ោុដនតម្េញៀវមួយចំនួនម្ ា្ើរពម្ងើយកម្នតើយនិងម្ ា្ើ ូចជាមិនយក
ចិត្ត្ុកដ្ឋក់”។  បនទ ប់មកម្េែើងចាប់ម្ផ្តើមម្្េះរាលដ្ឋលបណ្តត លឲ្យោនរបតិ្កមមផ្ទុេះ្ុងហាគ ស។ បនទ ប់មករគប់ោន ក៏នោំន រត់្ម្ចញម្រៅដត្មតង។ 

អ្ណ្តត ត្ម្េែើងបានចាប់ម្ផ្តើមម្ៅម្ោ៉ោ ង៥:៣០ន ើ្ ម្ពលម្នេះោនការបញ្ចូ នឡានពនែត់្អ្គគិេ័យ និងអ្ងគភាពប៉ោូលើសមកកាន់កដនែងម្កើត្ម្ហតុ្ភាែ មៗ។ប៉ោុដនតម្ទាេះជា
យា៉ោ ងណ្តក៏ម្ដ្ឋយពួកម្គចំណ្តយម្ពលរហូត្ ល់ម្ោ៉ោ ង៧:៣០ន ើ្ម្ ើ្បអាចបស្តគក បអ្ណ្តត ត្ម្េែើងបាន។ 

កនុងខណៈម្ពលម្នេះោនដផ្េងម្ហាេះកាត់្អាោរស្វក យឡាញខពស់ៗម្ៅ ើ្រកុងេនំម្ពញ ម្េែើងបានម្្េះសម្នធ សម្ៅធ នៃ យពើអាោររបជាពលរ ាបនតិចចោៃ យជាង
១០០ដម៉ោរត្ម្ចញពើអាោរ។ 
មស្តនតើប៉ោូលើសដ លសុំមិនបម្ញ្ចញម្ ម្ េះបាននិយាយថាម្នេះការម្្េះម្លើក ើ្ពើរម្នេះ គឺមូលម្ហតុ្មកពើកំហុស គ្ងអ្គគិសនើនិងោត់្ប ិម្ស្អ្តាថ ្ិបាយបដនថម។  

ស្វកេើរសើដ្ឋបាននិយាយថាោត់្េ័យខាែ ចយា៉ោ ងខាែ ងំម្ៅម្ពលដ លោត់្ម្ឃ្ើញអាោរកំពុងម្្េះ។ នងនិយាយថា “ពួកម្យើងេ័យខាែ ងំណ្តស់ម្ពលដ លដផ្េង
ម្ចញពើសណ្តា ោរ”។ របជាជ្នខាែ ចម្េែើងរាលដ្ឋល ល់អាោរមួយចំនួនដ លរស់ម្ៅដកបរសណ្តា ោរជូ្លើណ្តក៏របញប់យករបស់របរដ លោនត្នមែម្ចញពើផ្ទេះ
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
របស់ពួកម្គ។ 
ម្នត្ វាន់ថា របធាននយកដ្ឋា នពនែត់្អ្គគិេ័យរាជ្ធានើេនំម្ពញបាននិយាយថា រកុមពនែត់្អ្គគិេ័យ(នយកដ្ឋា ន)បានចូលរមួផ្ងដ រម្ ើមបើពនែត់្អ្ណ្តត ត្ម្េែើង ើ្បើ
ោនចោៃ យមិននៃ យ។ 
ោត់្ោនរបស្វសន៍ថា “នងៃម្នេះោនអ្គគិេ័យនបម្្េះ៣កដនែង” ។មយួកដនែងម្ៅឃុ្ំ្ ួលស្វា យនរព(ខណឌ ចំការមន)និង ើ្ពើរខណឌ របាពំើរមករា។”ម្្េះខាែ ងំជាងម្គ
គឺសណ្តា ោរជូ្លើណ្ត”ោត់្បានម្របើឡានពនែត់្អ្គគិេ័យរហូត្ ល់ម្ៅ៤៤ម្រគឿងម្ ើមបើពនែត់្អ្ណ្តត ត្ម្េែើង។អ្គគិេ័យបានបំផ្ែ ញម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន១០០ភាគរយ”។ 
ផ្ទុយពើការបរយិាយរបស់ប៉ោូលើស ម្លាកវា៉ោ ន់ថាបាននិយាយថាោត់្ម្ជ្ឿជាក់ថាការម្្េះម្លើក ើ្ពើរគឺបណ្តត លមកពើការផ្ទុេះ្ុងហាគ សកនុងផ្ទេះបាយននផ្ទេះដលាង្ម្្ 
មួយ។ 
ោត់្និយាយថា “មិនោននរណ្តរបួសកនុងការនបម្្េះម្នេះម្្ ម្លើកដលងដត្បុគគលិកម្ភាជ្នើយដ្ឋា នោន ក់ដ លម្ ើមន របស់ោត្់ោនការរលាកម្េែើងបនតិចបនតួច”។  
http://www.phnompenhpost.com/national/fire-guts-hotel-restaurant  
 
 

អ្គគិេ័យបាននបម្្េះម្ភាជ្នើយដ្ឋា នម្ៅម្លើម្កាេះ ៏ោនរបជារបិយមយួ ប៉ោុដនតមិនោនអ្នករបសួ 
 
នងៃចនទ ើ្៩ដខឧសភានន  ំ២០១៦ ម្ដ្ឋយ ផ្ន ស ូមើ 

ម្យាងម្ៅតាមោច ស់អាជ្ើវកមមម្ៅកនុងរសុកបាននិយាយថា ោនម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន និងបារដ លកាន់កាប់ម្ដ្ឋយជ្នបរម្្សោន ក់ម្លើម្កាេះរុងសថិត្កនុងអ្ណ្តត ត្ម្េែើង
កាលពើរម្សៀលនងៃអា្ិត្យម្ដ្ឋយស្វរដត្ការម្្េះផ្ទេះបាយដ លបណ្តត លឲ្យោនការខូចខាត្យា៉ោ ងខាែ ងំនិងអ្នកេូមិរបដហលជា៥០នក់បានជួ្យរគប់រគងកនុងការ
ពនែត់្អ្គគិេ័យ។  
ម្យាងម្ៅតាមសនងការនគរបាលម្ខត្តរពេះសើហនុ ម្លាក ជួ្នណ្តរនិបានោនរបស្វសន៍ថា ោម នរណ្តោន ក់រងរបួសកនុងអ្គគិេ័យម្ៅម្ភាជ្នើយដ្ឋា នបាហាា លូម្នេះ

http://www.phnompenhpost.com/national/fire-guts-hotel-restaurant
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ម្្។  
ោច ស់បឹងហាគ  ូ ប ិច្៍ខូខូណ្តត់្ម្ៅដកបរនឹងដ លោនម្ ម្ េះរ ៉ោូប ើ បាននិយាយថាអ្ណ្តត ត្ម្េែើងបានចាប់ម្ផ្តើមរបដហលជាម្ោ៉ោ ង៤លាៃ ច។ ម្ពលម្នេះម្េែើងបានម្ចញ
មកពើចស្តគក ន ុត្នំេើសាដ លម្របើរបាស់ថាមពលអុ្ស្នម្ៅ ល់ ំបូលសបូវនិងម្្េះកាន់ដត្ខាែ ងំម្ៅម្ពលអ្ណ្តត ត្ម្េែើងម្្េះ ល់កំប៉ោុងហាគ ស។ 
ោត់្បានបា៉ោ ន់ស្វម នថាការខូចខាត្ម្នេះអ្ស់របដហលជាង១០០,០០០ ុលាែ រ។ោច ស់ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នបាហាា  ូដ លជាជាតិ្្ួគើមិនអាចទាក់្ងបានម្្កាលពើនងៃ
អា្ិត្យ។ 
ម្លាកសទើវ ចូលើ ជាជ្នជាតិ្អូ្ស្តស្វត លើដ លជាោច ស់ផ្ទេះសំណ្តក់ប យម្ៅម្កាេះរុងម្ៅដកបរម្នេះដ រ បាននិយាយថាោត់្ធាែ ប់ោនអ្គគិេ័យនបម្្េះអាជ្ើវកមមរបស់
ោត់្កាលពើ២នន កំនែងមក។ 
ោត់្បាននិយាយថា “វាគឺជាម្រឿងដ លលំបាកម្ពលដ លោនម្ហតុ្ការណ៍ ូចម្នេះម្កើត្ម្ ើង ម្ដ្ឋយស្វរដត្មិនោនឡានពនែត់្អ្គគិេ័យម្្ម្ៅម្លើម្កាេះ ម្នេះមិន
និយាយម្ៅ ល់អ្នកពនែត់្អ្គគិេ័យដ លបានបណតុ េះបណ្តត លផ្ង និងផ្ែូវចូលម្ៅកាន់កដនែងអ្គគិេ័យគឺពិត្ជាោនករមិត្។ ” 
© 2016, The Cambodia Daily:  https://www.cambodiadaily.com/news/fire-engulfs-popular-island-restaurant-no-injuries-112340/  

 
រម្បៀបននការម្របើ
របាស់ចស្តគក ន 

១៥ ២០ ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្៣៖ ការបគហ ញអំ្ពើសុវត្ថិភាពកនុងការម្របើរបាស់ចស្តគក នម្លើតុ្ 
1) រគូបម្គគ លបគហ ញពើរម្បៀបននការម្របើរបាស់ចស្តគក នឱ្យរតឹ្មរតូ្វម្ ើមបើបម្ញ្ច ៀសការ
ម្រោេះថាន ក់ម្ផ្េងៗ។ 

2) ម្លើកយកការពិចារណ្តពើសុវត្ថិភាពជាមួយនន ងំម្ៅត  ចស្តគក នអាងំស្វច់ម្លើតុ្ និង
ឧបករណ៍ការចមអិនម្ផ្េងៗម្្ៀត្ម្លើតុ្។ 

3) ពិភាកាអំ្ពើរម្បៀបកាន់កាប់ថាមពល(ហាគ ស ្យូង ឧបករណ៍ ុត្)ម្ដ្ឋយសុវត្តិភាព។ 

ចស្តគក ន  
ម្របើរបាស់ម្លើតុ្ 

នើតិ្វ ិ្ ើសុវត្ថិភាព ១៦ ១០ ន ើ្ 
ពនយល់ថា ស្វរធាតុ្គើមើ ឬោ៉ោ សុើនម្ផ្េងៗ ទាមទារឱ្យោនការម្ដ្ឋេះរស្វយជាក់លាក់ និង
ពនយល់ថាវាោនស្វរៈសំខានណ់្តស់ម្ ើមបើកាន់កាប់ភាន ក់គរសោអ ត្ សោា របរកិាា រ ោ៉ោ សុើន និង
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
របស់រសួចៗយា៉ោ ងោនសុវត្ថិភាពបំផុ្ត្។ 
ម្របើរបាស់រូបភាពដ លផ្តល់ឱ្យម្ៅម្លើប្បគហ ញជាការអ្នុវត្ត ៏លអ។  

សុវត្ថិភាពជាមយួ
ម្រគឿងអ្គគើសនើ 

១៧ -  
១៨ 

១០ ន ើ្ 
ម្ ា្ើប្បគហ ញ និងបគហ ញពើគនែឹេះសុវត្ថិភាពឱ្យលមអិត្សតើពើរម្បៀបននការរគប់រគងអ្គគិសនើនិង
ដខេម្េែើងអ្គគិសនើ និងកដនែងស កដខេម្េែើង (រពើម្េែើង)។ 

 

របធានប្ ើ្៣៖ ការសម្ស្តគគ េះបឋមកនុងម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

សោា រ(របអ្ប់)
សម្ស្តគគ េះបឋម 

១៩ 
២១ 

១០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៤៖ម្ត្សតិ៍អ្ត្តសញ្ជា ណ៖ របអ្ប់សរោប់សម្ស្តគគ េះបឋម 

1) រស្វយរបអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋមដ្ឋក់ម្ៅម្លើតុ្ និងរាយវត្ថុម្ៅកនុងរបអ្ប់ទាងំម្នេះដ្ឋក់
ម្លើតុ្។ ដ្ឋក់ម្លខម្ៅដកបរវត្ថុនើមួយៗ។ 

2) ្ុកម្ពលឱ្យសិកាា កាម១០ន ើ្ ម្ ើមបើកំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណនិងសរម្សរពើវត្ថុនើមួយៗ
ថាជាអ្ាើ និងម្ត្ើវារតូ្វបានម្របើសរោប់ម្ ា្ើអ្ាើ?  

3) ពិនិត្យម្ៅម្លើវត្ថុទាងំម្នេះ និងពនយល់វត្ថុទាងំម្នេះជាអ្ាើ ម្ហើយពួកវារតូ្វបានម្របើ
យា៉ោ ង ូចម្មតច។ 

4) រតួ្ត្ពិនិត្យម្មើលថាសិកាា កាមណ្តដ លរតូ្វបានម្រចើនជាងម្គ   ចូរផ្តល់១ពិនទុ
សរោប់ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ជា ណ និង១ពិនទុសរោប់ការម្របើរបាស់រតឹ្មរតូ្វ។ 
អ្នកដ លោនពិនទុខពស់ជាងម្គនឹង្្ួលបានរគា ន់។ 

បញ្ជជ ក់ម្ដ្ឋយសងកត់្ ៃ្ន់ថាម្ត្ើវាោនស្វរៈសំខានយ់ា៉ោ ងណ្តដ លោនរបអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម
ដ លោនថាន សំតុក្ុករគប់រោន់ ម្ទាេះបើជារបអ្ប់្មមតាដ លអ្នកបានដ្ឋក់បញ្ចូ លរមួោន ម្ដ្ឋយ

របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម  
ម្លខម្លើរកដ្ឋស     
តូ្ចៗ រគា ន់តូ្ចៗ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
ខែួនឯងក៏ម្ដ្ឋយ។ 
សំោល់៖ រលំឹក ល់សិកាា កាមថាពួកម្គគួរដត្រតួ្ត្ពិនិត្យម្មើល និងបំម្ពញបដនថមវត្ថុសរោប់
សម្ស្តគគ េះបឋមឱ្យបានញឹកញប់។ 

ការពោបាលរបសួ
ជាមូលដ្ឋា នម្ៅ
កដនែងការគរ 
 

២២ ១០ ន ើ្ សកមមភាព ើ្៥៖ការបគហ ញនិងការអ្នុវត្ត៖ ពោបាលរបសួជាមូលដ្ឋា នម្ៅកដនែងការគរ 

1) បគហ ញពើរម្បៀបននការពោបាលរបួសម្ៅកដនែងការគរ ឬម្រោេះថាន ក់ដ លម្កើត្ម្ ើង
ម្ដ្ឋយនច នយ៖ 

▪ ការរអិ្ល ួល 
▪ ការសទេះ ម្ងហើម  
▪ ស្វន មមុត្ 
▪ រលាកម្េែើង  
2) បគហ ញវ ិ្ ើស្វស្តសតមតងមួយៗនិងម្របើសោា រឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ 
3) ម្របើរបាស់ោតិ្កាននម្សៀវម្ៅម្ោលការណ៍និងការអ្នុវត្តម្ ើមបើដណនអំ្នកសតើពើរម្បៀប
ពោបាលរបួសទាងំម្នេះ។  

របអ្ប់សម្ស្តគគ េះបឋម 

នើតិ្វ ិ្ ើសម្ស្តគគ េះ
បនទ ន់ 

២៣ ១០ ន ើ្ របាប់សិកាា កាមម្ត្ើម្លខ្ូរសពទអ្ាើដ លអាចម្ៅកនុងករណើ សម្ស្តគគ េះបនទ ន់។  
ម្ត្ើព័ត៌្ោនអ្ាើខែេះដ លពួកម្គរតូ្វដត្ផ្តល់ឲ្យអ្នកម្ ែ្ើយត្បករណើ សម្ស្តគគ េះបនទ ន់៖ 

• អាសយដ្ឋា ន 
• ស្វថ នភាព 
• ្ំហនំនរបួសនិងជំ្ងឺ 
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ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 
• ម្សចកតើលមអិត្ននអ្នកជំ្ងឺ អាយុ កមពស់ ្មៃន់ ។ល។  

របធានប្ ើ្៤៖ នើតិ្វ ិ្ ើសនតិសុខ 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

ពិនិត្យ និងបិ្
ម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន 

២៥ ១០ ន ើ្  
ពនយល់ ពើមូលម្ហតុ្ដ លការបិ្ម្ភាជ្នើយដ្ឋា នោនស្វរៈសំខាន់៖ វាម្ ា្ើម្ ើងម្ ើមបើធាន  
សនតិសុខម្ៅបរមិ្វណម្ភាជ្នើយដ្ឋា ន្ប់្ល់នឹងប្ឧរកិ ា ឬការបាត់្បង់ ឬម្រោេះថាន ក់ ូចជា
អ្គគិេ័យជាម្ ើម។  

 

សុវត្ថិភាពលុយ
កាក់និងម្ស្វរ 

២៦ 
២៨  

១០ ន ើ្ 

សកមមភាព ើ្៦៖ បំផុ្សគំនិត្៖ សុវត្ថិភាពលុយកាក់និងម្ស្វរ 
1) ម្រៀបចំការបំផុ្សគំនិត្សតើពើនើតិ្វ ិ្ ើសុវត្ថិភាពលុយកាក់ និងម្ស្វរ 
2) សរម្សរចម្មែើយរបស់ពួកម្គដ្ឋក់ម្លើរកដ្ឋសផ្ទ ងំ្ំ  
3) បគហ ញស្វែ យម្ ា្ើប្បគហ ញទាងំអ្ស់ជាមួយគនែឹេះសុវត្ថិភាពននការកាន់កាប់លុយកាក់ 
និងម្ស្វរ  

 

 

ការម្រៀបចំសរោប់វាយត្នមែ 
ោតិ្កា ស្វែ យ រយៈម្ពល វ ិ្ ើស្វស្តសតបម្រងៀន ្នធានសោា រ 

កិចចការរបស់អ្នក ៣១  ៣០ ន ើ្ 
បគហ ញលមអិត្ម្ៅម្លើស្វែ យ និងពិភាកាជាមួយសិកាា កាមថាម្ត្ើពួកម្គនឹងរតូ្វបានវាយត្នមែ
ម្ដ្ឋយរម្បៀបណ្តនិងពិភាកាម្លើការចាត់្ដចង និងម្រៀបចំទាងំអ្ស់សរោប់ការវាយត្នមែរបស់
ពួកម្គ។  

 

 



សិទ�ិ
បេង�ីតេឡងី វធិីអភិ ជំ
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