


ក្រុមការងារ

Team

ពួរយ ើងខ្ុុំជានិស្សិតឆ្ន ុំទី៣ជុំនាន់ទី២០ផ្ននរស្ថា បតយរមម

និងនគយោបនី វិទាននស្ថរលវិទាល័ ភូមិនទវិចិក្តស្ិលបៈ។

We are year-3 students from Faculty of 

Architecture and Urbanism promotion 20th.



ក្រុមការងាររបស្់យ ើងខ្ុុំមានស្មាជិរ៨នារ់
We are a team of 8 members.



ក្បវតតិ

ស្ហគមន៍បានទទួលលិខិតបយតត ញយចញពីអាជ្ាធរ។

The communities have received notification letter 

of eviction from the authority.

Background



ផ្ននទីមានស្ថរៈស្ុំខាន់ស្ុំោប់ស្ហគមន៍ទុំងយនេះ។

ក្រុមការងាររបស់្យ ើងខ្ុុំក្តូវបានទរ់ទងយោ ស្មាគមធាង

យនន តយ ើមបីទទួលគុំយោងយនេះ។

Maps is very important for these communities. 

Our team was contacted by Samakum Theang

Thnout to work for this project. 



ទិ ឋភាពនមស្ហគមន៍









 ុំយតើរការយធវើផ្ននទី

Mapping Process



១. ការជួបក្បជ ុំស្ហគមន៍យលើរទី១+ បយក្ងៀនគូរផ្ននទីយោ ខលួនឯង
1. First Communities Meeting + Self-mapping Training 



២. ការវាស្់ផ្វង(យោ យក្បើក្បាស្់ផ្ម៉ែក្តឡាផ្ស្៊ែរនិងផ្ម៉ែក្តផ្ខសរ) + ច េះគូរ

     + ក្បមូលទិននន័ ក្គួស្ថរ

2. Survey (using Laser distance meter and distance meter) + 
Sketch + Collect Family Data 



៣.  គូរផ្ននទីនម Auto CAD  +បញ្ចូលទិននន័ +យបាេះព មព
3. Mapping in Auto CAD + Data Entry + Print



៤. ការជួបជ ុំស្ហគមន៍យលើរទី២
4. Second Communities meeting 



ផ្ននទីនិងទិននន័ ក្តូវបានយនទៀងផ្ទទ ត់និងផ្រតុំរូវខលេះៗយោ ស្ហគមន៍។
Communities modified their community maps and data.



៥.  ការផ្រស្ក្មួលទិននន័ និងផ្ននទី + ក្តួតពិនិតយយោ ស្មាគមជាយក្ចើនយលើរ

5. Map and Data Correction + Checked by STT several times



៦. ចងក្រងជាយស្ៀវយៅ+ យបាេះព មពផ្ននទី+ ោរ់យអា យក្បើក្បាស្់ជានលូវការ
6. Fold as a Book + Print the Maps + Officially Launch



បញ្ហា ក្បឈម>  ុំយ េះក្ស្ថ 

Challenge > Solution



រនត ស្ហគមន៍
Community Factors

យក្បើវិធីស្ថស្រស្តនិយា និងបរក្ស្ថ យោ ស្ថមញ្ញបុំន ត

Express anything in a very common way

រងវេះចុំយតេះ ឹងពិបារពនយល់និងទុំនារ់ទុំនង
Very low knowledge, Hard to explain and Communicate



ពិបាររនុងការជួបពិភារានិងក្បមូលទិននន័ 

Difficult to meet discuss and collect data

ចុំ  យពលយៅស្ហគមន៍យក្ចើន ងនិងយធវើការ ត់ជួប

Go to the site several times and make appointments



ស្ហគមន៍ខលេះមានលរខតៈស្ថុំញុុំពិបាររនុងការយធវើការគូរនិងវាស្់

Some communities has a very complex physical structure which 
cause difficulties in surveying, sketching, and mapping.

យក្បើក្បាស្់Goggle Earth ជាជុំនួ 

Use Google Earth to assist



រនត ក្រុម
Team Factors

បញ្ហា CAD (រ ុំពយូទ័រនិងជុំនាញមានរុំរិតជាពិយស្ស្ការគូរផ្ននទីរនងុ

Auto CAD)

CAD problems (Limited laptop and skill especially drawing 

map in Auto CAD)

ជួ គ្នន យៅវិញយៅមរ

Help each other



បញ្ហា ការស្ិរា (ការស្ិរាធាល រ់ច េះការងារ ឺត)

Study Problem (Study is down Work is Late)



យតើចុំយនេះ ឹងអ្វីខលេះផ្ លយ ើងខ្ុុំទទួលបានពីគុំយោងយនេះ?
What do we get from this project?

• បទពិយស្ថធន៍ការងារ

Work experience

• ការស្ក្មបខលួននមស្ថា នភាព

Flexibilty

• រយបៀបទុំនារ់ទុំនងជាមួ ស្ហគមន៍ផ្ទទ ល់

Communication skill

• បយចចរយទស្រនងុការវាស្់ផ្វងស្ហគមន៍

Community surveying skill

• ការយក្បើក្បាស្់Auto CAD ក្បយស្ើរជាងម ន

Better Auto CAD skill

• ការនិយា យៅកាន់ស្ថធារតៈជន

Public speaking skill

•  ល់ ងឹពីជីវភាពរបស្់ក្បជាពលរ ឋរនុងស្ហគមន.៍..

Understand communities’ societies …



អ្ន ស្ថស្ន៍
Recommendation

• GIS លអបុំន តស្ុំោប់ការគូរផ្ននទី

GIS is perfect for mapping

• យរៀបចុំយពលយវលាយអា បានលអ

Manage your time well

• មានស្ថមគគីភាពនិងការអ្ត់ឳនរនុងក្រុម

Solidarity and forgiveness within team



Prepared by Sao Phol Reaseyh and Oum Sothea


