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មាតិកា 

បពុ្វកថា ៤ 
ផ្នែកទី១ ៖ ការររៀបចំបរិបទវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល (៦០នាទី) ៥ 
          ១.១ ការណណនាឱំ្យស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស  

          ១.២ ការង្រៀបចំបរបិទ្យននវរោ  

          ១.៣ ការរពឹំងទ្យតក្ស  

          ១.៤ ការង្រៀបចំវនិយ័  

          ១.៥ ការវាយតនរៃរតនវរោ  

 
ផ្នែកទី២ ៖ ការររៀចំវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល (១៨០នាទី) 

 
១៧ 

២.១ រូលដ្ឋា នននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  

២.២ ការវភិារស្ថា នភាព  

២.៣ ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  

២.៤ ការកំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ និងង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន  

២.៥ ការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្បណ្ត ុះបណ្្តល  

២.៦ ការង្រៀបចំមាតិកា និងង្រង្រៀន  

២.៧ ការង្រៀបចំរង្បៀបវារៈបណ្ត ុះបណ្្តល   

២.៨ ការង្រៀបចំកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន   

២.៩ ង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាព និងសរង្សរពត័ម៌ានវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  

២.១០ ការង្រៀបចំបរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  

 
ផ្នែកទី ៣ ៖ មលូដ្ឋា នគ្រុះននការសគ្មបសគ្មួល (១២០នាទី) 

 
៥៧ 

          ៣.១ អ្វីង្ៅាការសស្ររបសស្ររួល  

          ៣.២ អាក្សបបកិ្សរយិារបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល  

          ៣.៣ តនួាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល  

          ៣.៤ ជំនាញននការសស្ររបសស្ររួល    
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ផ្នែកទី ៤ ៖ ការរ្វីលំហាតអ់នវុត ្(១៨០នាទី) 
 

៨០ 

ផ្នែកទី ៥ ៖ ការបិទវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល (៦០នាទី)  ៨២ 
          ៥-១ ការវាយតនរៃង្ស្រកាយវរោ  

          ៥-២ ការវាតនរៃវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងការសស្ររបសស្ររួល  

          ៥-៣ រតិចតងង្ស្រកាយរបស់អ្ាក្សចូលររួ  

          ៥-៤ រតិបូក្សសរតបរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល  

          ៥-៦ ណចក្សលិខិតបញ្ជា ក្សក់ារសិក្សា និងបិទ្យវរោ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



វទិ្យាស្ថា នសិក្សាស្រស្ថវស្រាវ និងបណ្ត ុះបណ្្តល 

ស្ររូបង្គោ ល និងជនំាញសស្ររបសស្ររួល                                                                                       ទ្យំពរ័ 4 នន 87 
 

បពុ្វកថា 
 

 

 រង្ស្រមាងស្ីពីការពស្រងឹងការស្ររបស់្ររងសហររនង៍្នស្ថទ្យ និងភាពង្ែេងៗគ្នា ននការចិញ្ច ឹរជីវតិង្ៅ
ក្សាតងស្របង្ទ្យសក្សរពតា រឺារង្ស្រមាងណែលទ្យទ្យលួបនការគ្នសំ្រទ្យរូលនិធិពីរដ្ឋា ភបិលស្របង្ទ្យស តយណអ្ត          
តាររយៈរជឈរណឌ លអ្ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយជលែលអាសតីអាង្រាយ ៍ (Southeast Asian Fisheries 
Development Center-SEAFDEC) ង្ែើរបអី្នតវត្ង្ៅក្សាតង ង្ខតចំ្នួន៦ មានែូចា ង្ខតកំ្្សពងឆ់្ា ងំ 
ង្ោធិ៍ស្ថត ់បតែំ់បង ណក្សប កំ្សពត និងង្ខត្ស្រពុះសីហនត។ វទិ្យាស្ថា នសិក្សាស្រស្ថវស្រាវ និងបណ្ត ុះបណ្្តល 
(The Learning Institute) រឺានែរូសហការសស្រមាបក់ារអ្នតវត្រង្ស្រមាងង្នុះង្លើណែាក្សបង្ងកើនការយល់
ែឹងអំ្ពីការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ និងការពស្រងឹងសិទ្យធិសហររន។៍ ឆ្ា ២ំ០១៥-២០១៦ ស្រកុ្សរការគរ
រង្ស្រមាងបនែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលរយួចំននួែល់តំបនង់្គ្នលង្ៅ ររួមាន៖ ១-ការស្ររបស់្ររងធនធាន
ធរមាតិ និងការង្ធវើណែនការ ២-ភាពាអ្ាក្សែឹក្សនា ំនិងការង្រៀបចំសហររន ៍   ៣-ការស្របស្រស័យទាក្សទ់្យង 
និងការក្សស្ថងបណ្្តញការគរ ៤-ការង្រៀបចំរង្ស្រមាងង្សាើរសតំ និងការសរង្សររបយការណ៍ និង            
៥-ណយនឌ្រ័ក្សាតងការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ។  
 

 ង្ដ្ឋយណែក្ស ង្សៀវង្ៅបណ្ត ុះបណ្្តលស្ីពីស្ររួបង្គោ ល និងជំនាញសស្ររបសស្ររួលង្នុះ ស្រតូវបនចង
ស្រក្សងង្ែើង និងមានស្ថរៈស្របង្យាជនស៍ស្រមាបា់ជំនួយែល់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលសហររនង៍្ែើរបណីសវង
យល់ពីរូលដ្ឋា នស្ររឹុះក្សាតងការកាៃ យាស្ររូបង្គោ ល និងជំនាញក្សាតងការសស្ររបសស្ររួល។    
 

 ស្រកុ្សរការគររង្ស្រមាងសងឃរឹ និងង្ជឿាក្សយ់ា៉ា ងរតតមាត ថំាអ្ាក្សអ្នតវតក្ារគរោក្សព់ន័ធទាងំអ្ស់ ររួមាន 
ស្ថា បន័រែា និងអ្ងោការសងោរសតីវលិ ក្សែូ៏ចាសហររនរូ៍លដ្ឋា ននឹងង្ស្របើស្របស់ង្សៀវង្ៅង្រង្រៀនង្នុះា
ស្របង្យាជន ៍ររួង្ែើរបគី្នសំ្រទ្យែល់ការអ្នតវតក្ារគរស្របចនំងៃរបស់ខៃួន បូក្សររួារយួនឹងបទ្យពិង្ស្ថធនក៍ារគរ
ាក្សណ់ស្ងង្ៅរូលដ្ឋា នង្រៀងៗខៃួនក្សែូ៏ចាបនក្ារណចក្សរណំលក្សឲ្យបនទូ្យលំទូ្យលាយែងណែរ។ 
 

 ស្រកុ្សរការគរននវទិ្យាស្ថា នសិក្សាស្រស្ថវស្រាវ និងបណ្ត ុះបណ្្តល ង្យើងខ្ត ំង្ៅណតមានជំង្នឿថា ង្សៀវង្ៅ
បណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះនឹងង្ៅណតមានចង្នាៃ ុះខវុះខាតាក្សា់ពតំខាន ង្យើងខ្ត ំក្សស៏ងឃរឹែងណែរថាអ្ស់ង្លាក្ស 
ង្លាក្សស្រសី ណែលាអ្ាក្សង្ស្របើស្របស់ទាងំអ្ស់នឹងជយួ ែ្ល់រតិង្យាបល់លអៗ ណែលបនពីការង្ស្របើស្របស់
ផ្ទា ល់ង្ែើរបជីយួ ណក្សលរអរ ឱ្យង្សៀវង្ៅង្នុះកានណ់តមានភាពសតស្រកឹ្សត និងភាពស្របង្សើរង្ែើងសស្រមាបក់ារង្បុះ
ពតរពង្លើក្សង្ស្រកាយៗង្ទ្យៀត។ 
  

 

 សូរអ្ររតណ!! 
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ផ្នែកទី ១៖ ការររៀបចំបរិបទរបសវ់គ្គ 
១-១ ការណណនាឱំ្យស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស 
១-២ ការង្រៀបចំបរបិទ្យននវរោ 
១-៣ ការរពឹំងទ្យតក្ស 
១-៤ ការង្រៀបចំវនិយ័ 
១-៥ ការវាយតនរៃរតនវរោ 
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១-១ ការផ្ណនំាឱ្យស្គគ លគ់្នែ រៅវិញរៅមក 
 

ង្គ្នលបំណង៖ 

 អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលបនណសវងយល់អំ្ពីបទ្យពិង្ស្ថធនរ៍បស់សិកាា ការមាា ក្ស់ៗ ោក្សព់ន័ធង្ៅ
នឹងវរោបណ្ត ុះបណ្្តលស្រពរទាងំសិកាា ការមាា ក្ស់ៗ អាចែឹងពីភាពខាៃ ងំ និងភាពង្ខាយ
របស់ខៃួនាស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល ឬអ្ាក្សសស្ររប សស្ររួល 

 សិកាា ការអាចពនយល់បនពីស្ថរៈសំខានន់នការស្ថោ ល់ពីខៃួនឯងផ្ទា ល់ និងការស្ថោ ល់
អ្ាក្សែនទ្យង្ែើរបពីស្រងឹង សរតាភាពខៃួនឱ្យកាៃ យង្ៅាស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល ឬអ្ាក្សសស្ររប    
សស្ររួល។ 

 

សមាា រ៖   
 ផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំណែលមានឧទាហរណ៍ស្រស្ថប ់
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
រយៈង្ពល៖ ២០នាទី្យ 

 

ជំហានក្សាតងការអ្នតវត៖្   
១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 
២ ចបង់្ែ្ើរង្រង្រៀនង្ដ្ឋយពនយល់ថា៖ ការណណនាខំៃួនង្យើង និងការស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅ

វញិង្ៅរក្សឱ្យបនលអមាន ស្ថរៈសំខានណ់្តស់រតនង្ពលចបង់្ែ្ើរែំង្ណើ រការ
ក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ ង្យើងនឹងង្ស្របើស្របស់នូវវធីិ ស្ថស្តស្ណែលមានភាពនចា
ស្របឌិ្ត និងមានភាពគយស្រសួល សបាយរកី្សរាយ ជនួកាលអាចងមីចំង្ោុះ សិកាា
ការរយួចំននួ ង្ហើយវធីិស្ថស្តស្ង្នុះរនិណរនស្រគ្ននណ់តាការចបង់្ែ្ើរស្ថោ ល់អ្ាក្ស
ែនទ្យប៉ាតង្ណ្តណ ុះង្ទ្យ ណតអាចឱ្យង្យើងស្ថោ ល់ពីខៃួនឯងណងរង្ទ្យៀតែង។ ជំហានង្នុះ
មានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ក្សាតងនារាអ្ាក្ស សស្ររបសស្ររួល ឬស្ររូ     បណ្ត ុះបណ្្ត
ល។ 

៣ បគា ញឧទាហរណ៍ ”ែូចរបូខាងង្ស្រការង្ដ្ឋយសរង្សរ ១.ង្ ម្ ុះ ២.ធាៃ បចូ់លររួ
វរោែូចង្នុះពីរតនរក្សង្ទ្យ ៣. បទ្យពិង្ស្ថធនទ៍ាក្សទ់្យងនឹងការសស្ររបសស្ររួល និង 
៤.ចំណត ចខាៃ ងំ និងចំណត ចង្ខាយក្សាតងនារាស្ររូ បណ្ត ុះបណ្្តល ឬ អ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួល ” ង្ហើយឱ្យសិកាា ការង្រៀបចំចំណត ចែូចគ្នា  ង្នុះង្ៅង្លើសនៃឹក្ស ស្រក្សដ្ឋស
អំ្ពីខៃួនង្រផ្ទា ល់រចួ បិតស្រក្សដ្ឋសង្នុះង្ៅង្លើខៃួនង្រ។ អ្ង្ញ្ា ើញសិកាា ការទាងំអ្ស់
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ឱ្យ ង្ស្រកាក្សឈរង្ែើង ង្ែើរស្ថក្សសួរពត័ម៌ានង្ៅវញិង្ៅរក្សារយួសិកាា ការែនទ្យ
ង្ទ្យៀត។ 

៤ ង្សាើឱ្យសិកាា ការស្រតែបចូ់លក្សណនៃងង្ែើរវញិ រចួពនយល់ពីស្ថរៈសំខានន់នការឆៃតុះ
បញ្ជច ំងង្លើចំណត ចខាៃ ងំ និងចំណត ចង្ខាយណែលង្យើងស្រតូវការពស្រងឹងបណនារ      
ង្ហើយអាចទ្យទ្យលួបនែលស្របង្យាជនង៍្ស្រចើនតាររយៈវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ។ 

៥ ង្សាើសិកាា ការឱ្យង្ស្រកាក្សឈរារងវង ់ ង្ដ្ឋយរក្សាការបិតស្រក្សដ្ឋសង្ៅង្លើខៃួន
ែណែល ង្ហើយឆៃតុះបញ្ជច ំងង្លើ លំហាតណ់ែលបនអ្នតវតង្្ដ្ឋយសួរនូវសំណួរែូច
ខាងង្ស្រការ ៖ 

o ង្តើអ្ាក្សបនង្រៀនសូស្រតអ្វីខៃុះអំ្ពីខៃួនឯង និងពីសិកាា ការង្ែេងង្ទ្យៀត?   
o ង្ហតតអ្វីបនាយល់ថាការណណនាមំានស្ថរៈសំខាន?់ 
o ង្តើអ្ាក្សមានបនសួរអ្វីង្ែេងង្ទ្យៀតង្ទ្យង្ស្រៅពីពត័ម៌ានណែលបនកំ្សណត ់
o ង្តើអ្ាក្សអាចង្ធវើលំហាតង់្នុះង្ៅក្សាតងណតវរោបណ្ត ុះបណ្្តលស្ររូបង្គោ ល ឬក្ស៏

វរោអ្វីង្ែេងង្ទ្យៀត 
៦ ង្ធវើការសង្ងាបង្ែើងវញិង្ដ្ឋយបញ្ជា ក្សថ់ា ក្សាតងង្ពលខាងរតខននវរោបណ្ត ុះបណ្្ត

លង្នុះ ង្យើងនឹងមានឱ្កាសែ ៏ ង្ស្រចើនង្ែើរបឱី្យង្យើងទាងំអ្ស់គ្នា អាចស្ថោ ល់គ្នា
ង្ៅវញិង្ៅរក្សណែលមានលក្សាណៈលអស្របង្សើរាងង្នុះ ។ 

ង្យាបល់៖ 

- វធីិស្ថស្តស្ននការណណនាឱំ្យស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្សង្នុះ រឺមានទាងំការឆៃតុះបញ្ជច ំង និងមាន
សក្សរមភាពណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវចងចថំា សិកាា ការរយួចំននួរនិធាៃ បប់នចូលររួវរោ       
បណ្ត ុះបណ្្តលស្របង្ភទ្យង្នុះពី រតនរក្សង្ទ្យណែលអាចង្ធវើឱ្យពកួ្សង្រមានអាររមណ៍ង្អ្ៀនខាម ស់ និង
យល់ស្រចទ្យប។ំ ែូង្ចាុះណែាក្សរយួសំខានន់ន ង្រង្រៀនង្នុះរឺអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវស្របុងស្របយត័ាក្សាតងការ
ណណនា ំនិងង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជច ំង។ 

- អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលអាចង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងង្ទ្យៀតង្ែើរបសី្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្សង្នុះង្ែេងៗ
ង្ទ្យៀត រក្សង្ស្របើស្របស់ក្សប៏នណតអាស្រស័យតារក្សស្ររតិជំនាញ ស្ថា នភាពាក្សណ់ស្ងរបស់សិកាា ការ 
និងង្ពលង្វលា។ 
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១-២ ការផ្ណនំាអំព្ីបរិបទននវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច៖ 

 ពនយល់បនពីលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយ និងយតទ្យធវធីិ ឬយតទ្យធស្ថស្តស្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 ឯក្សភាពង្លើតនួាទី្យរបស់សិកាា ការ និងអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ឬអ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តល 

 មានអាររមណ៍ាមាច ស់ង្លើស្របធានបទ្យ និងក្សរមវធីិរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 
សមាា រ៖ 

 សរង្សរក្សរមវធីិរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តលតារលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយង្លើផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ 
 ង្គ្នលបំណងរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្លាក ង្លើផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ 
 ក្សរមវធីិស្របចនំងៃ 
 សមាា រង្ែេងៗណែលស្រតូវង្ស្របើង្ៅក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 
ង្ពលង្វលា៖ ២០ នាទី្យ 

ជំហានអ្នតវត៖្ 
១ ពនយល់ថា ង្យើងនឹងង្រៀបចំក្សរមវធីិបង្ស្រងៀនង្ដ្ឋយពិនិតយង្រើលង្លើង្គ្នលបំណង និង

ែំង្ណើ រការរបស់វរោ បណ្ត ុះបណ្្តលទាងំរូល។ ង្យើងនឹងង្ធវើការពិភាក្សាង្លើសំណួរ 
ង្ហតតអ្វ ីអ្វី ែូចង្រច្ អ្ាក្សណ្ត និងង្ពលណ្ត តារវធីិស្ថស្តស្ង្ដ្ឋយមានការចូលររួ។ 

២ 
ាែំបូងស្រតូវពនយល់ង្ដ្ឋយចបង់្ែ្ើរពី ង្ហតតអ្វី ង្ដ្ឋយបិតង្គ្នលបំណងរបស់វរោង្ៅង្លើ
ណែាក្សណ្តរយួង្លើ ជញ្ជា ំងននបនាបង់្រៀនណែលអាចឱ្យសិកាា ការទាងំអ្ស់ង្រើលង្ ើញ។ 
រក្សាផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសណែលមានបគា ញពី ង្គ្នលបំណងរបស់វរោរហូតែល់ចតងបញ្ចបន់ន
ង្រង្រៀន។ ពនយល់ពីង្ហតតែលណែលបនង្រៀបចំវរោង្នុះ និង បញ្ជា ក្សង់្ែើងវញិនូវសំណួរ
រយួចំននួឱ្យបនចាស់លាស់។ 

៣ បិតរំនូរផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសណែលង្រៀបចំរចួ ង្ែើរបបីគា ញពីលំហូរននក្សរមវធីិរបស់វរោបណ្ត ុះប
ណ្្តលង្ៅចំក្សណ្្តល បនាប ់ ឬក្សណនៃងសរស្រសបណែលអាចង្រើលង្ ើញបនស្ររបគ់្នា ។ 
ង្សាើឱ្យសិកាា ការមាា ក្សប់គា ញ ពីការយល់ ង្ ើញពីក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ។ 
បនាា បរ់ក្សពនយល់ពីក្សរមវធីិ របស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តលតារ លំដ្ឋប ់ លំង្ដ្ឋយ និង
បញ្ជា ក្សឱ់្យសិកាា ការយល់កានណ់តចាស់តាររយៈការសួរសំណួរ។ 
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៤ ពនយល់ថាង្យើងនឹងពិនិតយង្រើល ង្តើង្យើងនឹងង្រៀបចំង្បើក្សវរោង្នុះយា៉ា ងែូចង្រច្?ង្សាើឱ្យ
សិកាា ការទ្យសេនទ៍ាយ (ភាររយារធយរ)ថាង្តើរនតសេង្ពញវយ័អាចង្រៀនសូស្រត និង
ចងចបំនប៉ាតនាម នភាររយពីអ្វី ណែលពកួ្ស ង្របនឮ (២០%) ង្រើលង្ ើញ និងឮ 
(៤០%) និងតាររយៈបទ្យពិង្ស្ថធន ៍(៨០%)។ 

៥ បញ្ាក្សា់រយួសិកាា ការថា វធីិស្ថស្តស្ណែលនឹងង្ស្របើស្របស់ង្ៅក្សាតងវរោង្នុះរឺាវធីិ      
ស្ថស្តស្រយួណែលមានការ ចូលររួ ង្ហើយការបង្ស្រងៀនតាររង្បៀបស្ររូ និងសិសេមានតិច
តចួ។ បណនារថា សិកាា ការទាងំអ្ស់ណែល រក្សង្រៀនង្នុះ រឺសតទ្យធណតាអ្ាក្សមានបទ្យ
ពិង្ស្ថធនង៍្ស្រចើន ង្ហើយអ្វីណែលង្រៀនបនង្ស្រចើនង្នុះនឹងង្ក្សើតង្ែើងង្ៅ ក្សាតងង្ពលការណចក្ស
រណំលក្សែូចាស្រកុ្សរពិភាក្សាាង្ែើរ។ ង្លើសពីង្នុះង្ទ្យៀត អាចង្រៀនសូស្រតបនប៉ាតនាម ន រឺ 
អាស្រស័យនឹងអាក្សបបកិ្សរយិា និងឆនាៈរបស់ពកួ្សង្រផ្ទា ល់ក្សាតងការណសវងយល់នូវអ្វីណែល    
ងមី។ 

៦ ពិភាក្សាង្លើបញ្ជា ចំណ្តយង្ែេងៗង្ៅក្សាតងវរោែូចា នងៃអាហារ ការស្ថា ក្សង់្ៅ និងងវកិា
ាង្ែើរ។ 

 
ង្យាបល់៖ 

 បញ្ជា ក្សង់្ៅកានសិ់កាា ការឱ្យចាស់ថា ការតាងំចិតទ្ាងំអ្ស់គ្នា  (ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល សិកាា
ការ និងស្ថា បន័ របស់ខៃួនូ)មានស្ថរៈសំខានណ់ែលង្ធវើឱ្យែំង្ណើ រការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលអាច
ស្របស្រពឹតង្្ៅបនរលូន។ 
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១-៣ ការរំព្ឹងទកុ 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅង្ពលបញ្ចបង់្រង្រៀន សិកាា ការអាចនឹង 

 បង្ងកើតការរពឹំងទ្យតក្សរបស់ពកួ្សង្រង្ៅក្សាតងវរោសិក្សា 

 យល់បនពីរង្បៀបបង្ងកើតការរពឹំងទ្យតក្ស 

 ពនយល់ពីការរពឹំងទ្យតក្សអាចសង្ស្ររចបន ឬរនិអាចសង្ស្ររចបន ង្ៅចតងបញ្ចបន់នវរោបណ្ត ុះ    
បណ្្តល 

សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសពណ៌ និងហវឺត 
 ក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តលណែលបិតង្ៅង្លើជញ្ជា ំងរចួ 

 

ង្ពលង្វលា៖ ២០ នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវតន្៖ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 
២ ង្ដ្ឋយង្យាងង្ៅតារក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ពនយល់ថាក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ

ង្ធវើង្ែើងង្ដ្ឋយណែអក្ស ង្ៅង្លើបទ្យពិង្ស្ថធនពី៍រតនរក្ស។ ង្ធវើការបគា ញថា ង្ពលណែល
សិកាា ការបនពិនិតយង្រើលក្សរមវធីិវរោ បណ្ត ុះបណ្្តលង្ដ្ឋយលំអិ្តង្នាុះ ពកួ្សង្រ
ស្របណហលាមានការរពឹំងទ្យតក្សាក្សល់ាក្សង់្ដ្ឋយររួមានអ្វីណែលង្រចង ់បន និងអ្វីណែលង្រ
រនិចងប់ន។ 

៣ ណចក្សស្រក្សដ្ឋសពណ៌ែល់សិកាា ការ និងង្សាើឱ្យពកួ្សង្រសរង្សរនូវការរពឹំងទ្យតក្សសំខានរ់យួ
ពីអ្វីណែលង្រចងប់ន ពីវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ (រយៈង្ពល៣នាទី្យ)ង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសព
ណ៌។ បញ្ជា ក្សង់្ៅកានសិ់កាា ការថា ការរពឹំង ទ្យតក្សរបស់ពកួ្សង្ររួរង្ធវើឱ្យាក្សល់ាក្សត់ារ
ណែលអាចង្ធវើង្ៅបន។ 

៤ បនាា បពី់សរង្សរចប ់ ង្សាើឱ្យសិកាា ការបិតស្រក្សដ្ឋសពណ៌របស់ពកួ្សង្រង្ៅង្លើក្ារង្ខៀន។ 
បនាា បរ់ក្សអ្ាក្ស សស្ររបសស្ររួលង្ធវើការចតថ់ាា ក្សក់ាររពឹំងទ្យតក្សង្ៅតារស្រកុ្សរណែលមានលក្សា
ណៈែូចគ្នា  ឬស្រសង្ែៀងគ្នា  និង លក្សាណៈខតសគ្នា ង្ដ្ឋយមានការចូលររួពីសិកាា ការ។ 

៥ ង្ធវើការភាា បក់ាររពឹំងទ្យតក្សណែលបនកំ្សណតង់្ហើយង្ៅតារង្រង្រៀននីរយួៗង្ៅក្សាតងក្សរមវធីិ
វរោបណ្ត ុះបណ្្តល ង្នុះ។ ង្ធវើការបញ្ជា ក្សក់ាររពឹំងទ្យតក្សណ្តណែលង្ៅឆ្ៃ យពីបរបិទ្យវរោប
ណ្ត ុះបណ្្តល និងបគា ញពីង្ហតតែលរបស់ វាារយួសិកាា ការ។ 
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៦ ឆៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅក្សាតងណែាក្សង្នុះង្ដ្ឋយសួរសំណួរង្ៅកានសិ់កាា ការថា ង្ហតតអ្វីបនាពកួ្ស
ង្ររិតថាស្រតូវមានការ កំ្សណតក់ាររពឹំងទ្យតក្សក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 

៧ ចតងបញ្ចបន់នវរោ សង្ងាបង្ែើងវញិនូវចំណត ចសំខាន់ៗ ននការរពឹំងទ្យតក្សរបស់សិកាា ការង្ៅ
ង្លើផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋស ធំង្ដ្ឋយង្ស្របើស្របស់ោក្សយសំខាន់ៗ  និងចបង់្ែ្ើរកិ្សចចពិភាក្សាង្ែើរបរីក្សឱ្ 
យង្ ើញថា ង្តើការរពឹំងទ្យតក្សរយួណ្ត ណែលសង្ស្ររចបន និងការរពឹំងទ្យតក្សរយួណ្ត
ណែលរនិបនសង្ស្ររច ង្ហើយថាង្តើបណ្្តលរក្សពីរូលង្ហតតអ្វី? 

 

ង្យាបល់៖ 

 ភាា បក់ាររពឹំងទ្យតក្សង្ៅនឹងង្រង្រៀននីរយួៗ ៖ ស្របសិនង្បើការរពឹំងទ្យតក្សស្រតូវបនបង្ងកើតាក្សល់ាក្ស ់ អ្ាក្ស
អាចបិតវា ង្ៅតារលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយននរង្បៀបវារៈ។ ការង្ធវើណបបង្នុះនឹងបគា ញឱ្យសិកាា ការ
ង្ ើញចាស់ង្ៅង្ពលណ្ត ណែលការរពឹំងទ្យតក្សរបស់ពួក្សង្រស្រតូវបនបគា ញ និងអាចរលឹំក្សអ្ាក្សឱ្យ
ង្យាងង្ៅនឹងការរពឹំក្សទ្យតក្សរយួចំននួ ក្សាតងកំ្សែតងង្ពលង្ែេងៗននការសស្ររបសស្ររួលង្ៅក្សាតងវរោប
ណ្ត ុះបណ្្តល។ 

  
ឧទាហរណ៍អំ្ពីការរពឹំងទ្យតក្ស៖ 

 ខ្ត ំរក្សទី្យង្នុះពីង្ស្រោុះខ្ត ំចងប់ង្ងកើន ជំនាញសស្ររបសស្ររួល របស់ខ្ត ំង្ៅង្ពលង្ធវើការារយួអ្ាក្សភូរ។ិ 

 ខ្ត ំរក្សទី្យង្នុះពីង្ស្រោុះខ្ត ំចងជ់ួបសិកាា ការែនទ្យង្ទ្យៀតណែលរក្សពីក្សណនៃងង្ែេងៗ និងអាចង្ធវើការណចក្ស
រណំលក្ស បទ្យពិង្ស្ថធនា៍រយួពកួ្សង្រ។ 
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១-៤ ការររៀបចំវិនយ័ 
 
ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការ 

 មានការឯក្សភាពង្លើវនិយ័ណែលបនបង្ងកើតររួគ្នា សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 អាចយល់បនពីរង្បៀបននការង្រៀបចំវនិយ័សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 
សមាា រ៖ 

 ផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំណែលមានសរង្សរអំ្ពីវនិយ័រយួចំននួ 

 
ង្ពលង្វលា៖ ២០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 
២ ពនយល់ថា ង្ដ្ឋយស្ថរណតសិកាា ការភារង្ស្រចើនរនិទានប់នស្ថោ ល់គ្នា បនលអង្ៅ

ង្ែើយ ប៉ាតណនព្ួក្សង្រស្រតូវ    ង្រៀនសូស្រតារយួគ្នា ង្ៅក្សាតងវរោង្នុះ ែូង្ចាុះាការសំខាន់
ណ្តស់ណែលស្រតូវឯក្សភាពគ្នា ថា ង្តើស្រតូវង្ធវើយា៉ា ងណ្ត ង្ែើរបឱី្យការង្រៀនសូស្រតារយួគ្នា  
និងវរោបណ្ត ុះបណ្្តលស្របស្រពឹតង្្ៅបនរលូន។ 

៣ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររូលែល់្នូវឧទាហរណ៍រយួចំននួែូចខាងង្ស្រការ ៖ 

o សិកាា ការស្ររប់ៗ គ្នា មានសិទ្យធិក្សាតងការណសវងយល់ 

o រាល់សំណួរណែលបនង្លើក្សង្ែើងសតទ្យធណតាសំណួរលអ 
o សិកាា ការស្ររបគ់្នា មានឱ្កាសនឹងចូលររួ 

o ង្យើងស្រតូវណតជយួ គ្នា ក្សាតងការង្រៀនសូស្រត 

o ពតំអ្នតញ្ជា តឱ្យជក្សប់រងី្ៅក្សាតងថាា ក្សង់្រៀនង្ទ្យ ។ 

បនាា បរ់ក្សង្ធវើការពិភាក្សា និងបំែតសរំនិតារយួសិកាា ការង្ែើរបសី្របរូលរំនិតបណនារ
ង្ែើរបបីង្ងកើតវនិយ័ រចួង្ធវើការឯក្សភាពារយួសិកាា ការទាងំអ្ស់ទ្យតក្សាែៃូវការ។ 

៤ ពនយល់ថាង្ៅក្សាតងែំង្ណើ រការរបស់វរ់ោបណ្ត ុះបណ្្តល ង្យើងអាចសំអាងង្លើវនិយ័
ទាងំង្នុះង្ែើរបរីលឹំក្សគ្នា ង្ៅ វញិង្ៅរក្សឬ ង្យើងអាចប្ូរ និងអាចបណនារវនិយ័ងមីង្ទ្យៀត
ស្របសិនង្បើចបំច។់ 

៥ បិតវនិយ័ណែលបនង្រៀបចំង្ហើយង្នាុះង្ៅង្លើជញ្ជា ំងននបនាបណ់ែលសិកាា ការគយ
ស្រសួលង្រើល។ 
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ង្យាបល់៖ 

 ការង្រៀបចំវនិយ័ ឬបទ្យបញ្ជា នែាក្សាតងវរោង្នុះមានស្ថរៈសំខានណ់់្តស់សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
ង្ស្រៅពីវធីិស្ថស្តស្ណែលបនង្រៀបរាបខ់ាងង្លើង្នុះ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលអាចរក្សវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងង្ទ្យៀត
រក្សង្ស្របើស្របស់ បនែូចា ៖ ការសួរបំែតសរំនិតែល់សិកាា ការថា ង្តើក្សាតងកំ្សទ្យបតងតង្ពលសិក្សា
ារយួគ្នា រយៈង្ពល ៥ នងៃខាង រតខង្នុះ ង្តើអ្ាក្សររួ ឬរនិររួង្ធវើអ្វីខៃុះ? ង្ហើយសរង្សរង្យាបល់ទាងំ
ង្នាុះង្លើស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ និងណសវងរក្សការ ឯក្សភាពគ្នា ។ វធីិស្ថស្តស្រ៉ាាងង្ទ្យៀត ង្ដ្ឋយរតនែំបូងសួរ
ថា ង្តើង្យើងអាចបគអ ក្សែំ់ង្ណើ រ ការវរោង្នុះង្ដ្ឋយង្ធវើអ្វីខៃុះ? រចួង្ហើយអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលសរង្សរ
ចំណត ចទាងំអ្ស់ង្នាុះង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ បនាា បរ់ក្សសួរថាែាតយពីអ្វីណែលង្យើងបនង្ធវើ ង្តើ
ង្យើងររួង្ធវើអ្វីង្ែើរបងី្ជៀសវាងចំណត ចទាងំអ្ស់ង្នុះ។ បនាា ប ់ រក្សសរង្សរចំណត ចទាងំអ្ស់ង្នាុះឱ្យ
ស្រតូវជួរគ្នា ារយួ និងង្សាើឱ្យសិកាា ការចតុះហតាង្លខាង្លើវនិយ័ណែលង្យើង បនបង្ងកើត។   

 ចងចថំា ាការសំខានណ់្តស់ណែលសិកាា ការបង្ងកើតវនិយ័ង្ដ្ឋយខៃួនឯង ង្ហើយយល់ស្រពរទាងំ
អ្ស់គ្នា ង្ៅ ក្សាតងស្រកុ្សរទាងំរូល។ 

 ង្បើង្ៅក្សាតងវរោង្យើងមានបង្ងកើតស្រកុ្សរទ្យទ្យលួខតសស្រតូវ (ស្រកុ្សរសងោរ ស្រកុ្សរង្សវាក្សរម និងស្រកុ្សររាយ
ការណ៍)ង្នាុះ សូរឱ្យស្រកុ្សរសងោរជយួ រលឹំក្សង្ៅង្ពលណែលសិកាា ការណ្តរយួង្ធវើខតសពីវនិយ័ររួ
របស់ស្រកុ្សរ។ 
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១-៥ ការវាយតនមៃមនុវគ្គ 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការ 

 ែឹងពីសរតាភាពរបស់អ្ាក្សចូលររួរតនវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 យល់បនខៃុះពីអ្វីណែលនឹងស្រតូវង្រៀន 

 
សមាា រ៖ 

 បញ្ា ីសំណួរវាយតនរៃ 
 
ង្ពលង្វលា៖ ២០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 
២ ណចក្សបញ្ា ីសំណួរវាយតនរៃ 
៣ ពនយល់ពីរង្បៀបននការង្ធវើ និងង្លើក្សឧទាហរណ៍បញ្ជា ក្ស ់
៤ ែល់្រយៈង្ពល១៥នាទី្យសស្រមាបអ់្ាក្សចូលររួបំង្ពញ 
៥ ស្របរូលរក្សវញី និងពិនិតយ។ ក្សាតងក្សរណីមានសំណួរខៃុះណែលអ្ាក្សចូលររួរនិបនង្ស្រជើស

ង្រ ើស 
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សំណួរសគ្មាបវ់ាយតនមៃមនុវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
វគ្គបណុ្ុះបណ្្តលគ្គ្បូរគគ ល និងជំនាញសគ្មបសគ្មួល 

 
នងៃទី្យ...................ណខ......................ឆ្ា  ំ២០១៦  
ទី្យក្សណនៃងបណ្ត ុះបណ្្តល ៖ ............................................... 
ង្ ម្ ុះ .....................................................ង្ភទ្យៈ ............................. 
តនួាទី្យ៖.......................................... 
ង្ ម្ ុះសហររន៖៍.......................................... 
 
សំណួរវាយតនរៃង្ស្រកាយវរោបណ្ត ុះបណ្្តល (សូររូស យក្សចំង្លើយណតរយួរតណ់ែលអ្ាក្សរិតថាស្រតឹរ
ស្រតូវ) 
១-វែន្នការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលមាន៖ 
 ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលង្រៀបចំង្រង្រៀនណែលមានលក្សាណៈចាស់លាស់ 
 វភិារស្ថា នភាព វាយតនរៃតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងស្រតួតពិនិតយ 

និងវាយតនរៃវរោបណ្ត ុះបណ្តល 
 ែល់្ឯក្សស្ថរង្រង្រៀន សិកាា ការង្រៀនសូស្រតង្រង្រៀន និងស្របលង។ 

 
២- ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ររួណតស្រតូវបនង្ធវើការវាយតនរៃស្របក្សបង្ដ្ឋយស្របសិទ្យធភាព 
 ង្យាងង្ៅតាររំនិតរបស់មាច ស់ជំនយួណែលង្រែឹងនូវអ្វីណែលស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅចងង់្ចុះ 
 ង្ដ្ឋយពិនិតយង្រើលស្ថលាង្រៀន និងស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល 
 ក្សស្ររតិបតរោល សហររន ៍និងស្ថា បន័។   

 
៣- ការបង្ងកើតនូវបរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល (ឧទាហរណ៍៖ ការណនណ្តំខៃួន ង្គ្នលបំណងរ់បស់វរោ និងការ
រពឹំងទ្យតក្ស) រឺមានស្ថរៈសំខាន ់ពីង្ស្រោុះ ៖ 
 សិកាា ការអាចមានអាររមណ៍សបាយរកី្សរាយរតនង្ពលចបង់្ែ្ើរវរោបណ្ត ុះបណ្្តល   
 សិកាា ការអាចស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស យល់ពីពតម៌ានននវរោ ង្ហើយយល់ពីបទ្យបញ្ជា នែាក្សាតងនន

វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
 សិកាា ការចងែឹ់ងពីអាហារសំរ ៉ាន ់និងអាហារនងៃស្រតងង់្ៅង្ពលង្យើងង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។   

៤-ការសស្ររបសស្ររួលរឺា 
 ការែឹក្សនាសំ្រកុ្សរង្ដ្ឋយណណនានូំវរំនិតែល់សមាជិក្សស្រកុ្សរឱ្យអ្នតវតត្ារ 
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 ការស្រតួតពិនិតយង្ៅង្លើែំង្ណើ រការននស្រកុ្សរ ង្ហើយាការង្រៀបចំស្រកុ្សរង្ែើរបងី្អាយ្នង្ៅែល់ការ
ទ្យទ្យលួបនលទ្យធែលលអ 

 ែំង្ណើ រការណែលជលួគ្នសំ្រទ្យែល់សមាជិក្សក្សាតងស្រកុ្សរង្ែើរបទី្យទ្យលួបននូវលទ្យធែលង្ារជយ័ក្សាតងកំ្ស
ែតងង្ពលននែំង្ណើ រការង្ដ្ឋយមានការចូលររួ។   

 
៥-ជំនាញណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលលអមាា ក្សរ់រួណតមានរឺ 
 មានចំង្ណុះែឹងខពស់ និងជំនាញបង្ចចក្សង្ទ្យសចាស់លាស់ 
 ររួណតអាចនិយាយឱ្យបនលអង្ែើរបបីង្ងកើនការទាក្សទ់ាញអាររមណ៍ពីអ្ាក្សចូលររួ 
 មានជំនាញស្របស្រស័យទាក្សទ់្យង ជំនាញង្ធវើការារយួស្រកុ្សរការគរ ជំនាញង្ធវើណែនការង្ធវើណែនការ 

និងជំនាញក្សាតងការង្រៀនសូស្រត។ 

៦- អាក្សបបកិ្សរយិាណែលសំខានង់្ែើំរបកីាៃ យាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណែលលអមាា ក្សរ់រួណតមាន 
 ញញឹរ ង្ហើយមានភាពកាណំបៃងង្ែើរបងី្ហើយពកួ្សង្រទាងំអ្ស់មានភាពសបាយរកី្សរាយ 
 បគោ បស់មាជិក្សស្រកុ្សរឱ្យង្ធវើអ្វីៗតារខៃួន ង្ហើយមានឥទ្យធិពលង្ៅង្លើស្រកុ្សរតាររំនិតរបស់ខៃួន 
 បគា ញពីចំណ្តបអ់ាររមណ៍ ការយល់ចិត ្ង្គ្នរពង្លើសរតាភាពស្រកុ្សរ និងមានជំង្នឿង្លើសរតា

ភាពស្រកុ្សរ។ 

៧- ក្សាតងនារាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលមាា ក្ស ់ការនិយាយង្ែើងវញិនូវរំនិតរយួង្ដ្ឋយរក្សារំនិតង្ែើរមាន
នយ័ថា 
 ែល់្នូវរំនិតផ្ទា ល់ខៃួនស្របបង់្ៅពកួ្សង្រវញិ 
 ង្ធវើការក្សតស់្រតានូវអ្វីទាងំអ្ស់ណែលពកួ្សង្របននិយាយ ង្ហើយនិយាយស្ររបោ់ក្សបទាងំអ្ស់ង្នាុះ 

ស្រតែល់វញិង្ែើរបឱី្យអ្ាក្សចូលររួ ស្្ថបប់នចាស់ និងយល់បនង្ស្រចើន   
 ស្្ថបង់្ដ្ឋយស្របុងស្របយត័ា ង្ចុះង្ស្របើោក្សយខៃួនឯងង្ែើរបនិីយាយង្ែើងវញិង្ដ្ឋយរក្សាអ្តានយ័ែណែល 

ង្ចុះង្លើក្សង្ែើងណតចំនតច សំខាន់ៗ ក្សាតងក្សរណីង្រនិយាយង្ស្រចើន និងបញ្ជា ក្សពី់អ្តានយ័ង្ែើងវញិថា
ស្រតឹរស្រតូវ ឬង្ទ្យ។    
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ផ្នែកទី ២ 
មលូដ្ឋា នសគ្មាបក់ារររៀនសគូ្ត និងការររៀបចំ វគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 

 

២-១ រូលដ្ឋា នននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
២-២ ការវភិារស្ថា នភាព 
២-៣ ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
២-៤ ការកំ្សណតង់្គ្នលស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ និងបំណងននង្រង្រៀន 
២-៥ ការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តសប្ណ្ត ុះបណ្្តល 
២-៦ ការង្រៀបចំមាតិកា និងង្រង្រៀន 
២-៧ ការង្រៀបចំរង្បៀបវារៈវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
២-៨ ការង្រៀបចំកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន 
២-៩ ណែនការសក្សរមភាព និងពត័ម៌ានវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
២-១០ ការង្រៀបចំបរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
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២-១ មលូដ្ឋា នននការររៀបចំវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការ 

 ង្ធវើការក្សតសំ់គ្នល់ពីភាពលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយននជំហាន និងសក្សរមភាពោក្សព់ន័ធនឹងការង្រៀបចំ
ណែនការ និងការអ្នតវតក្្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើបទ្យពិង្ស្ថធនផ៍្ទា ល់ខៃួន
របស់ពកួ្សង្រ 

 ពនយល់ពីជំហានសំខានង់្ៅក្សាតងវត្ននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 ណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍ និងែារភាា បង់្រង្រៀនង្ៅនឹងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលាក្សណ់ស្ង
ង្ៅរូលដ្ឋា ន 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលមានរបូង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតី 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៣០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 

២ ណណនាលំំហាតង់្ដ្ឋយបគា ញរបូង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតីង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ និងពនយល់ថារបូ
ង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតីង្នុះ ាតំណ្តងឱ្យសក្សរមភាពង្ែេងៗង្ៅក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
ល។ បនាា បរ់ក្សពនយល់ថា សិកាា ការ នឹងបំង្ពញង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតីង្នុះ ង្ដ្ឋយសក្សរមភាព
នានាណែលពកួ្សង្រង្ធវើ ាទូ្យង្ៅង្ៅង្ពលណែលង្រង្ធវើការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 

៣ ណបងណចក្សសិកាា រា ៣ ស្រកុ្សររចួណចក្សស្រក្សដ្ឋសណែលមានរបូង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតី និងស្រក្សដ្ឋស
ពណ៌ឱ្យសិកាា ការង្ែើរប ីសរង្សរពីសក្សរមភាពណែលស្រតូវង្ធវើក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះ     
បណ្្តល រចួបិត ភាា បង់្ៅនឹងង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតី។ 

៤ រចួបិតលទ្យធែលននការពិភាក្សារបស់ស្រកុ្សរនីរយួៗង្ៅង្លើជញ្ជា ំងននបនាប ់និងង្សាើឱ្យ
សិកាា ការទាងំអ្ស់ង្ៅ ង្រើលបទ្យបគា ញតារស្រកុ្សរនីរយួៗអំ្ពីលទ្យធែលននការ
ពិភាក្សាង្ដ្ឋយមានការសួរសំណួរ និងែល់្ង្យាបល់ ចូលររួង្ធវើការណក្សលំអ្ែងណែរ។ 

៥ ង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរធំតាររយៈសំណួរែូចសំណួរខាងង្ស្រការង្នុះ ៖ 
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o ង្តើការពិភាក្សាមានែំង្ណើ រការយា៉ា ងែូចង្រ្ច? ង្តើមានអ្វីខៃុះណែលពិបក្ស និង
គយស្រសួល? 

o ង្តើង្ៅណែាក្សណ្តននង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតីណែលបនចំណ្តយង្ពលង្ស្រចើនង្លើការពិភាក្សា? 
o ង្តើអ្ាក្សណ្តាអ្ាក្សដ្ឋក្សស់ក្សរមភាពអំ្ពីការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះ         

បណ្្តល សក្សរមភាព 
o សរង្សររបយការណ៍ សក្សរមភាពការតារដ្ឋន? ង្ហើយសួរបញ្ជា ក្សថ់ា 

សក្សរមភាពទាងំង្នុះាការ ទ្យទ្យលួខតសស្រតូវរបស់ង្យើងណរនណែរ ឬង្ទ្យ? ង្តើង្យើងង្ធវើ
ការបង្ស្រងៀនង្ែើរបបីនលតយ ឬបង្ស្រងៀន ង្ែើរបមីានការផ្ទៃ ស់ប្ូរ? 

 

៦ ង្ធវើការពនយល់ថា ស្រតីណែលមានសតខភាពលអស្រតូវមានក្សាល ែងខៃួន និងក្សនាតយរងឹមាែូំច
គ្នា ។ ស្រសង្ែៀងគ្នា ង្នុះ ណែរ វរោបណ្ត ុះបណ្្តលណែលមានស្របសិទ្យធភាពស្រតូវមានការង្រៀបចំ
វរោែល៏អ និងការតារដ្ឋនបន។្ 

៧ ពនយល់ថាសក្សរមភាពនានាក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលស្រតូវង្រៀបចំាស្របពន័ធតារ
លំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយ។ បនាា បរ់ក្សង្ធវើការបគា ញវែន្នការ ង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលាែៃូវ
ការតាររយៈស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ។ រចួង្ធវើ ការពិភាក្សាក្សាតងស្រកុ្សរធំនូវសំណួរែូចតង្ៅ ៖ 

o ង្ហតតអ្វីបនាជំហានទាងំង្នុះមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងគ្នា  
o ង្តើជំហានណ្តក្សាតងចំង្ណ្តរជំហានទាងំង្នុះស្រតូវបនង្រើលរលំង។ 

8 ង្ធវើការសនាិដ្ឋា ននូវចំណត ចែូចតង្ៅង្នុះ ៖ 

o មានរំនិតាង្ស្រចើនណែលវាអាចែំង្ណើ រការបន និងរនិអាចែំង្ណើ រការបនង្ពល
ណែលង្យើងង្រៀបចំ វរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ វធីិែល៏អង្ែើរប ី
ជំនុះង្លើបញ្ជា ង្នុះរឺស្រតូវទ្យតក្សចិតង្្លើ សរតាភាព និងបទ្យពិង្ស្ថធនរ៍បស់ខៃួន។ 

o ពតំមានរំរណូ្តរយួសស្រមាបង់្រៀបចំែំង្ណើ រការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលឱ្យង្ារជយ័
ង្នាុះង្ទ្យ រឺវាអាស្រស័យ ង្ៅង្លើការបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អ្ាក្ស(ទំ្យហំ ណែនកំ្សណត ់     
រយៈង្ពល ធនធានរនតសេ៘) អ្វីណែល ង្យើងនឹងណសវងយល់ង្ៅង្ពលង្នុះរឺ
ាឧទាហរណ៍ និងការណចក្សរណំលក្សរំនិតននការង្រៀបចំវរោ បណ្ត ុះបណ្្តលណែល
អាចនចាស្របឌិ្តង្ៅតារស្ថា នភាពង្ែេងៗ។ 
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ង្យាបល់ 

 ររួពនយល់ែល់សិកាា ការថា ការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល រឺង្ផ្្ទតង្ៅង្លើសក្សរមភាពរតនង្ពល
វរោ កំ្សែតងង្ពលអ្នតវត ្ និងង្ស្រកាយង្ពលវរោង្ែើរបងី្ជៀសវាងការស្រចែំថាង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
ល រឺង្ធវើង្ៅរតនង្ពលែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 

 ស្រតូវង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជា ំងពីបទ្យពិង្ស្ថធនពិ៍តរបស់សិកាា ការណែលធាៃ បង់្ធវើង្ៅនឹងអ្វីណែលង្យើង
កំ្សពតងណចក្សរណំលក្ស 

 បញ្ជា ក្សស់្របបសិ់កាា ការថា ង្ៅង្មា៉ា ងង្ស្រកាយៗង្ទ្យៀត ង្យើងនឹងយក្សណែាក្សននរបូង្ស្រគ្នងឆអឹងស្រតីង្ៅ
សិក្សា និងណសវងយល់ឱ្យបនសតីជង្ស្រៅ។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ រូលដ្ឋា នននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

អ្វីង្ៅាវរោបណ្ត ុះបណ្្តល?   
 វរោបណ្ត ុះបណ្្តល រីាែំង្ណើ រការននការង្រៀនសូស្រតពីជំនាញផ្ទា ល់ តាររយៈការណណនា ំ

សស្ររបសស្ររួល ណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍និងអ្នតវតា្ក្សណ់ស្ង។ 

 វរោបណ្ត ុះបណ្្តលរឺាសក្សរមភាពង្រៀបចំង្ែើងង្ែើរបជីួយ ង្យើង មាា ក្ស់ៗ ក្សាតងការណក្សលំអ្  
ជំនាញ ចំង្ណុះែឹង អាក្សបបកិ្សរយិាង្ែើរប ីង្ធវើការគរឱ្យកានណ់តស្របង្សើរង្ែើង ។   

 
ការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ធវើង្ែើងង្ែើរបអី្វី?   

 ណចក្សរណំលក្ស ឬង្ធវើឱ្យស្របង្សើរង្ែើងនូវចំង្ណុះែឹង ជំនាញណែលមានស្រស្ថប ់

 ររួចំណណក្សែល់ការផ្ទៃ ស់ប្ូរឥរយិាបងលអ 
 ចងស្រក្សង និងផ្ទៃ ស់ប្ូរចំង្ណុះែឹង បទ្យពិង្ស្ថធនល៍អៗែល់សិកាា ការ 

 ង្ធវើឱ្យមានការង្ក្សើនង្ែើងនូវទំ្យនតក្សចិត។្ 

 
ង្តើវែ្ ឬែំណ្តក្សក់ាលននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលមានអ្វីខៃុះ? 

ការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល រឺស្រតូវទារទារឱ្យអ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តលទាងំអ្ស់ង្ធវើការយា៉ា ងយក្ស
ចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្ស ់និងពតុះោរង្ែើរបសីង្ស្ររចបននូវង្គ្នលង្ៅ។ មានវធីិង្ែេងៗាង្ស្រចើនននការង្រៀបចំវរោបណ 
តតុះបណ្្តល ង្ហើយង្ៅក្សាតង ង្រង្រៀនង្នុះាការណចក្សរណំលក្សរយួណែលអាចង្ធវើការនចាស្របឌិ្ត និងណក្សសស្ររួល
បន។ វរោបណ្ត ុះបណ្្តលរយួែល៏អ និង ង្ពញង្លញមានែំណ្តក្សក់ាលង្ស្រចើនណែលទារទារឱ្យមាន
ការយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្ស។់ ង្ដ្ឋយណែក្សង្ែើរបងី្ធវើឱ្យមានភាព គយស្រសួលង្នាុះ ជំហានង្ែេងៗាង្ស្រចើនអាច
ង្ធវើការសង្ងាបង្ៅាបីែំណ្តក្សសំ់ខានែូ់ចា ៖ ១. រតនង្ពលវរោ បណ្ត ុះបណ្្តល ២. កំ្សែតងង្ពលអ្នត
វតវ្រោបណ្ត ុះបណ្្តល និង ៣. ង្ស្រកាយង្ពលវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
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ដំណ្តកក់ាលននវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
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២.២ ការវិភាគ្ស្គា នភាព្ 
 

 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 ែឹងពីស្ថរៈសំខានន់នការវភិារស្ថា នភាព 

 អាចពិពណ៌នាពីទំ្យនាក្សទំ់្យនងរូលង្ហតត និងែលប៉ាុះោល់ននបញ្ជា  

 អាចង្ស្របើវធីិស្ថស្តស្ង្ែើរង្ឈើបញ្ជា (ណរក្សធាងបញ្ជា )ង្ែើរបវីភិារង្ៅង្លើស្ថា នភាពននរង្ស្រមាងប
ណ្ត ុះបណ្្តល របស់ង្រង្ដ្ឋយខៃួនឯងផ្ទា ល់ 

 

សមាា រ៖   សកត ់ស្រក្សដ្ឋស់ពណ៌ 

 
រយៈង្ពល៖ ៤០ នាទី្យ 
 

ជំហានអ្នតវត៖្ 
១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 

២ បំែតសរំនិតារយួសិកាា កាថា រតនង្ពលង្ធវើអ្វីរយួ ង្តើពកួ្សគ្នតម់ានណែលវភិារស្ថា ន
ភាពង្ទ្យ? ង្បើធាៃ ប ់ង្ធវើការវភិារ ង្តើបនវភិារង្ដ្ឋយង្ស្របើឧបក្សរណ៍(វធីិស្ថស្តស្)អ្វីខៃុះ។ សរ
ង្សរចង្រៃើយង្ៅង្លើក្ារង្ខៀនរចួ សួរបណនារង្ទ្យៀតថា ង្ហតតអ្វីបនាង្យើងស្រតូវង្ធវើការ
វភិារ? បនាា បរ់ក្សង្ធវើការសង្ងាបខៃីង្ែើងវញិនូវអ្វីណែល បនពិភាក្សា។ 

៣ ណណនាពីំឧបក្សរណ៍វភិារណែលមានង្ៅក្សាតងឯក្សស្ថរ និងពនយល់ពីឧបក្សរណ៍នីរយួៗ
តាររយៈផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ រចួែល់្ង្ពលឱ្យសិកាា ការសួរសំណួរ និងចង្រៃើយ។ 

៤ បំែតសរំនិតែល់សិកាា ការ ឱ្យកំ្សណតរ់ក្សបញ្ជា ណ្តរយួណែលចងង់្ដ្ឋុះស្រស្ថយ តាររ
យៈការែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ែើរបងី្ធវើការវភិារពីរូលង្ហតត និងែលប៉ាុះោល់របស់
វា។ ង្ស្រជើសង្រ ើយយក្សបញ្ជា សំខានបី់ ង្ែើរបងី្ធវើលំហាត។់ 

៥ ណបងណចក្សសិកាា ការាបីស្រកុ្សរពិភាក្សាង្លើបញ្ជា ណែលបនរក្សង្ ើញង្ែេងៗពីគ្នា  ង្ដ្ឋយ
អ្នតវតត្ារឧបក្សរណ៍ ង្ែើរង្ឈើបញ្ជា ។ ស្រតូវស្របក្សែថា ស្រកុ្សរយល់ចាស់ពីការណណនាពីំ
ការង្ធវើលំហាតង់្នុះ។ 

៦ ង្ស្រជើសង្រ ើសតំណ្តងសមាជិក្សមាា ក្សន់នស្រកុ្សរនីយរយួៗ ង្ែើរបងី្ែើងង្ធវើបទ្យបគា ញ ង្ហើយ
ពនយល់ង្ៅង្លើ ង្ែើរង្ឈើននបញ្ជា របស់ពកួ្សង្រ។ 

៧ បនាា បរ់ក្សង្ទ្យៀតចបង់្ែ្ើរពិភាក្សាង្ៅង្លើសំណួរែូចខាងង្ស្រការ ៖ 

- ង្តើអ្ាក្សបនស្របឈររតខនឹងបញ្ជា អ្វីខៃុះង្ៅង្ពលបំង្ពញង្ែើរង្ឈើបញ្ជា ង្នុះ? 

- ង្តើការបណ្ត ុះបណ្្តលង្ៅក្សាតងការង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា ង្ដ្ឋយរង្បៀបណ្ត? 
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៨ បញ្ចបង់្រង្រៀនង្នុះ ង្ដ្ឋយបញ្ជា ក្សប់ណនារថា ៖ 

- ាញឹក្សញាបង្រស់នមតថា ការបណ្ត ុះបណ្្តលអាចជយួ ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា ាង្ស្រចើន  
បន។ ែូង្ចាុះ ក្សាតង នារាអ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តល ង្យើងស្រតូវស្របក្សែ និងមានភាពអ្ងអ់ាច
ថា វរោបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់ ង្យើងសរស្រសប ឬមានស្របសិទ្យធភាព។ 

- ការវភិារស្ថា នភាពមានស្ថរសៈខានំណ់្តស់ង្ែើរបជីយួ ង្យើងឱ្យែឹងពីបញ្ជា កានណ់តសតី
ជំង្ៅណែល ជយួ តស្ររងែ់ៃូវង្យើងក្សាតងការង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណពីតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះ         
បណ្្តល។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការវភិារស្ថា នភាព 

រតនង្ពលង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល អ្ាក្សង្រៀបចំវរោ ស្រតូវអ្នតវតនូ្វជំហានរយួចំននួែូចខាង
ង្ស្រការ ៖ 

វភិារស្ថា នភាពរឺាអ្វី? 

  ការវភិារស្ថា នភាពរឺាជំហានទី្យ១ង្ៅក្សាតងែំង្ណើ រការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ ការវភិារ
ស្ថា នភាពអាច ជយួ អ្ាក្សឱ្យយល់ពីបរបិទ្យណែលវរោបណ្ត ុះបណ្្តលនឹងង្ក្សើតមានង្ែើង ង្ដ្ឋយកំ្សណតពី់
ឬសរល់ណែលនាឱំ្យមានបញ្ជា  រចួ ង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណង្លើការសនមតពីទំ្យនាក្សទំ់្យនងរូលង្ហតត និង
ែលប៉ាុះោល់ននបញ្ជា ។    
ឧបក្សរណ៍ននការវភិារបញ្ជា  

 ការវភិារស្ថា នភាពអាចង្ធវើតារឧបក្សរណ៍ (វធីិស្ថស្តស្)ង្ែេងាង្ស្រចើនែូចា ៖ 

 ការសង្ងកត និងឆៃតុះបញ្ជច ំង ៖ ង្យើងស្រតូវសួរខៃួនឯងថាអ្វីកំ្សពតងង្ក្សើតង្ែើង។ ង្យើងចបំចច់បង់្ែ្ើ
រនូវ ការពណ៌នាពីស្ថា នភាពណែលវរោបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់ង្យើងនឹងង្ក្សើតមានង្ែើង ង្ហើយ
ឆៃតុះបញ្ជច ំងវា។ 

 ការវភិារសតីជង្ស្រៅ៖ អ្ាក្សស្រតូវស្រក្សង្ែក្សង្រើលពីភាពទាក្សទ់្យងគ្នា  និងណសវងរក្សអ្វីណែលារូលង្ហតត 
និងអ្វីណែល ាែលប៉ាុះោល់ននបញ្ជា ។ ង្តើវាមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងគ្នា ែូចង្រ្ច? ង្តើអ្វីណែលសំខាន ់
និងអ្វីណែលរនិសំខាន?់ 

  ការវភិារសវត៖ វភិារពត័ម៌ានង្ដ្ឋយង្រើលង្ៅង្លើចំណត ចខាៃ ងំ និងចំណត ចង្ខាយ ឱ្កាស 
និងការរំរារកំ្សណហង ង្ដ្ឋយង្ស្របើស្របស់ឧបក្សរណ៍វភិារ។ 

 ការវភិារង្ែើរង្ឈើបញ្ជា  ឬណរក្សធាង និងឬសរល់ននបញ្ជា  

ការបង្ងកើតង្ែើរង្ឈើបញ្ជា  ឬ ឬសរល់ និងណរក្សធាងននបញ្ជា ៖   
- ស្របរូលពត័ម៌ានអំ្ពីបរបិទ្យណែលវរោបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អ្ាក្សចងប់ង្ស្រងៀន ឬង្ធវើការសនមត 

- ង្ធវើការង្ស្រជើសង្រ ើស និងពិពណ័នាពីបញ្ជា សំខាន់ៗ ណែលអ្ាក្សចងង់្ដ្ឋុះស្រស្ថយ ឬផ្ទៃ ស់ប្ូរតាររ
យៈការ បណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អ្ាក្ស 

- កំ្សណតនូ់វរូលង្ហតតននបញ្ជា ង្ដ្ឋយសរង្សរង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ រចួយក្សង្ៅបិតពីង្ស្រការបញ្ជា
ង្នាុះ ង្ហើយបិត ែលប៉ាុះោល់ង្ៅណែាក្សខាងង្លើននបញ្ជា  រចួបនង្្ធវើែូចង្នុះែល់ទី្យបញ្ចប។់ អ្ាក្ស
អាចង្ធវើការផ្ទៃ ស់ប្ូរទី្យតាងំ ននរូលង្ហតត និងែលប៉ាុះោល់បនង្ៅង្ពលង្ធវើការពិភាក្សា 

- បនាា បរ់ក្សរូសសញ្ជា ស្រពួញង្ែើរបបីគា ញពីទំ្យនាក្សទំ់្យនងននរូលង្ហតត និងែលប៉ាុះោល់ 

- ចតងបញ្ចបស់្រតូវកំ្សណតពី់ តួនាទី្យរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ែើរបងី្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា ។ 
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ក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ង្ែើរបឱី្យបញ្ជា របស់ង្យើងអាចង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបនតាររយៈការែ្
ល់ បណ្ត ុះបណ្្តលង្នាុះ អ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តលស្រតូវណតស្របក្សែ និងមានង្សចក្ស្ីកាៃ ហានង្ែើរបបីគា ញថា ង្តើ
ង្ពលណ្ត និង ក្សណនៃងណ្ត ណែលការបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អាចមានស្របសិទ្យធភាព ឬអ្តង់្នុះ។ ង្ៅក្សាតង
ែំណ្តក្សក់ាលែំបូងង្នុះ ទំ្យនាក្សទំ់្យនង(រូលង្ហតត និងែលប៉ាុះោល់) ននបញ្ជា រឺស្រគ្ននណ់តាការសនមតប៉ាតណ 
ង្ណ្តុះ។ វាមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ង្ែើរប ីកំ្សណតពី់ពត័ម៌ានង្ែេងង្ទ្យៀតណែលចបំច ់និងពីស្របភពរបស់វា
ណែលង្យើងនឹងង្ធវើការស្របរូលបនតាររយៈការង្រៀបចំ ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
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២-៣ ការប៉ា នគ់្រមាណតគ្មូវការវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 ង្ធវើការបក្សស្រស្ថយ និងពនយល់ពីនិយរនយ័ននការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និង
ង្គ្នលបំណង របស់វាស្រពរទាងំការង្រៀបចំង្ែេងៗ។ 

 យល់ពីក្សស្ររតិង្ែេងៗននការវាយតនរៃតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 

 
សមាា រ៖ សកត ់ស្រក្សដ្ឋស់ពណ៌ 
 
រយៈង្ពល៖ ៤០ នាទី្យ 
 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 

២ ង្យាងង្ៅង្លើវែន្នកាង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ង្ធវើការបំែតសរំនិតថា ង្តើអ្ាក្សធាៃ បប់ន
ចូលររួែឹក្សនាងំ្ធវើការ ប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលពីរតនរក្ស ឬអ្ត?់ ឬ/និង
អាចសួរថា ង្តើធាៃ បប់នចូលររួក្សាតងសិកាា  ស្ថលាប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
លពីរតនរក្ស ឬអ្ត ់? ង្តើង្រង្ធវើសក្សរមភាពអ្វីខៃុះ? 

៣ ង្ធវើការសង្ងាបនូវការពិភាក្សាក្សាតងស្រកុ្សរធំ 
៤ ណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀនង្ដ្ឋយសរង្សរសំណួរង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ រចួង្ធវើការពនយល់ចំណត ច

នីរយួៗែូចង្ៅក្សាតង ឯក្សស្ថរណចក្សជូន។ សំណួរទាងំង្នាុះររួមាន ៖ 

o ង្តើការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលរឺាអ្វី? 

o ង្តើការង្រៀបចំការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលមានង្គ្នលបំណងអ្វី? 
o ង្តើង្ពលណ្តអ្ាក្សស្រតូវង្រៀបចំការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល? 
o ង្តើអ្ាក្សស្រតូវពិចរណ្តង្លើអ្វីខៃុះរតនង្ពលង្រៀបចំការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបោណ្ត ុះ

បណ្្តល? 
o ង្តើអ្ាក្សស្រតូវង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណង្ៅង្លើអ្វីខៃុះ? 
o ការវភិារង្ៅង្លើតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

៥ ែល់្ង្ពលែល់សិកាា ការង្ែើរបសួីរសំណួរ និងបញ្ជា ក្សង់្ែើងវញិ។ បញ្ាក្សា់រយួសិកាា
ការថា ង្តើគ្នតយ់ល់ យា៉ា ងែូចង្រ្ចណែរចំង្ោុះង្រង្រៀនង្នុះ? ពនយល់ថា ការណចក្សរណំលក្សង្រ
ង្រៀនង្នុះរឺស្រគ្ននណ់តាទ្យសេនទានរយួ ននការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល
ណតប៉ាតង្ណ្តណ ុះ។ ង្ែើរបណីសវងយល់ឱ្យចាស់ពីឧបក្សរណ៍ននការ ប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោប
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ណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ រឺស្រតូវការង្ស្របើង្ពលង្វលាង្ស្រចើនាងង្នុះ ស្រពរទាងំការអ្នតវត ្ង្ស្រចើនែង
ណែរ។ 

 

 

ង្យាបល់ ៖ 

 បញ្ជា ក្សា់រយួសិកាា ការឱ្យចាស់ថា    ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលអាចស្រតូវ
បនង្ធវើង្ែើង តារវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងៗាង្ស្រចើនែូចាតាររយៈការសំភាសនត៍ារបញ្ា ីសំណួរ      
ការង្រៀបចំាសិកាា ស្ថលា ង្ដ្ឋយមានវធិាន ឬឧបក្សរណ៍សស្រមាបង់្ស្របើក្សាតងការស្របរូលពត័ម៌ានពី
ស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររវូការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

ង្តើការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល រឺាអ្វី ? 

រឺាែំង្ណើ រការណែលអ្ាក្សស្រតូវពាយារង្ែើរបឱី្យស្ថោ ល់ពីអ្ាក្សចូលររួរបស់អ្ាក្សរតនចបង់្ែ្ើរវរោប
ណ្ត ុះបណ្្តល។ មានវធីិស្ថស្តស្ាង្ស្រចើនយា៉ា ងែូចាតាររយៈការង្រៀបចំសិកាា ស្ថលាតារណបបមាន
ការចូលររួ ការសមាា សនផ៍្ទា ល់ មាតង់្ដ្ឋយង្ស្របើបញ្ា ីសំណួរ ការង្រៀបចំក្សរណីសិក្សាាង្ែើរ។ ាររួ 
ែំង្ណើ រការង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការរឺវា អាស្រស័យង្ៅង្លើង្ពលង្វលា ងវកិា ទំ្យហំការគរ និងង្គ្នល
បំណងរបស់រង្ស្រមាង។ 

ង្តើការង្រៀបចំការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល មានង្គ្នលបំណងអ្វី ? 

 ជយួ ែល់អ្ាក្សង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលក្សាតងការសង្ស្ររចចិតថ្ា ង្តើវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះរឺា
ែំង្ណ្តុះស្រស្ថយែ ៏ស្របង្សើរចំង្ោុះបញ្ជា ណែលង្ក្សើតង្ែើងណែរ ឬង្ទ្យ ? 

 ណសវងរក្សភាពខវុះចង្នាៃ ុះននសរតាភាពរបស់ស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ 

 ចតអ់ាទិ្យភាពង្លើស្របធានបទ្យនានាឱ្យចំង្ៅនឹងតស្ររូវការ 
 ង្ធវើការង្រៀបចំយតទ្យធស្ថស្តស្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលបនយា៉ា ងសរស្រសបង្ៅនឹងតស្ររូវការ 
 កំ្សណតពី់វធីិស្ថស្តស្ និងង្គ្នលង្ៅវរោបណ្ត ុះបណ្្តលឱ្យបនសរស្រសប 

 ង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលស្របក្សបង្ដ្ឋយស្របសិទ្យធភាពែល់ស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ 

 ររួចំណណក្សែល់ការក្សស្ថងសរតាភាព។ 

ង្តើង្ពលណ្តណែលអ្ាក្សស្រតូវង្រៀបចំការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ? 

 រតនង្ពលចបង់្ែ្ើរែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល ឬែំណ្តក្សក់ាលែំបូងននការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ 
តាល 

 ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលរឺាែំង្ណើ រការបន ្ ង្ែើរបពិីនិតយង្រើលការផ្ទៃ ស់
ប្ូរង្ៅក្សាតង ែំណ្តក្សក់ាលអ្នតវតវ្រោបណ្ត ុះបណ្្តល។ ង្នុះមាននយ័ថា រនិណរនបញ្ចបប់នាា បពី់
ការែល់្វរោង្នាុះង្ទ្យ។ 

ង្តើអ្ាក្សស្រតូវពិចរណ្តង្លើចំណត ចអ្វីខៃុះ រតនង្ពលង្រៀបចំង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបោណ្ត ុះបណ្្ត
ល? 

 យល់ឱ្យបនចាស់ពីង្គ្នលបំណងននរង្ស្រមាងរបស់អ្ាក្ស 

 បញ្ជា ក្សឱ់្យចាស់ពីង្ពលង្វលា និងធនធានណែលមាន 

 ង្ធវើការស្របរូលពត័ម៌ានណែលមានស្រស្ថបត់ាររយៈឯក្សស្ថរ របយការណ៍នានា 

 កំ្សណតពី់លក្សាណៈវនិិចឆយ័សស្រមាបង់្ស្រជើសង្រ ើសអ្ាក្សចូលររួក្សាតងែំង្ណើ រការប៉ា នស់្របមាណវរោប
ណ្ត ុះបណ្្តល 

ង្តើអ្ាក្សស្រតូវង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណង្ៅង្លើអ្វីខៃុះ? 



វទិ្យាស្ថា នសិក្សាស្រស្ថវស្រាវ និងបណ្ត ុះបណ្្តល 
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ង្ែើរបងី្ធវើឱ្យការប៉ា នស់្របមាណង្នាុះមានស្របសិទ្យធភាព អ្ាក្សរួរង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការង្ៅ
ង្លើបីក្សស្ររតិ 

មានែូចា ៖   
១. តស្ររូវការរបស់សហររន ៍

 ង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណង្ៅង្លើការទំ្យនាក្សទំ់្យនងរបស់សហររនង៍្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅនឹងបរបិទ្យ (នស្រព
ង្ឈើ ជលែល ក្សសិក្សរម ឬ ជីវភាពរស់ង្ៅរបស់សហររន)៍។ ង្តើវាមានស្ថា នភាពយា៉ា ងែូចរ  
ង្តច? 

 ង្តើមានបញ្ជា អ្វីខៃុះណែលពកួ្សង្រកំ្សពតងជបួស្របទ្យុះ ង្ហើយស្រតូវង្ធវើអ្វីខៃុះង្ែើរបឱី្យអ្ាក្សមានភាពគយ
ស្រសួលនឹងអាច ណសវងយល់ពីណែាក្សរយួននបរសិ្ថា នការគររបស់សហររនប៍ន ? 

 

២. តស្ររូវការរបស់ស្ថា បន័ 

 វាាណែាក្សរយួែសំ៏ខានន់នការវាយតនរៃង្ពលង្វលាណែលអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតពឹងណែអក្សង្លើស្ថា បន័
សស្រមាបង់្ធវើ ង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត ្និងធនធានណែលង្ស្របើស្របស់ង្ៅក្សាតងស្ថា បន័ 

 ប៉ា នស់្របមាណពីអ្ងោការ ឬស្ថា បន័ណែលអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតបំង្ពញការគរ។ 

៣. តស្ររូវការរបស់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រត 

 ប៉ា នស់្របមាណង្ៅង្លើសរតាភាពរបស់បតរោល ឬស្រកុ្សរង្ដ្ឋយណែអក្ស ង្ៅង្លើការគរ តនួាទី្យ និង
ភារកិ្សចចណែលគ្នតប់នបំង្ពញ 

 ង្ធវើការប៉ា នស់្ថម នតស្ររូវការង្ៅង្ពលអ្នារតរបស់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រត 

 កំ្សណតពី់ភាពស្របឈរ ចំណត ចខាៃ ងំ ឱ្កាស និងតស្ររូវការវរោ ង្ដ្ឋយណែអក្សង្លើរូលដ្ឋា នននការ
ប៉ា នស់្របមាណ ចំណត ចទាងំ ៣ ខាងង្លើ។ 

 
ការវភិារង្ៅង្លើតស្ររវូការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 បនាា បពី់ស្របរូលពត័ម៌ានរចួង្ហើយ រឺស្រតូវង្ធវើការវភិារង្ៅង្លើពត័ម៌ាន (បញ្ជា ) 
 ង្ធវើការវភិារង្លើភាពរាងំសាុះណែលទាក្សទ់្យងង្ៅនឹងសហររន ៍និងស្ថា បន័រយួួចំនួនណែលា

ឧបសរោែល់ការបំង្ពញការគររបស់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រត ង្ហើយស្រតូវង្ធវើយា៉ា ងង្រច្? 

 ង្តើអ្ាក្សាង្រៀនសូស្រតមានបញ្ជា  និងតស្ររូវការអាទិ្យភាពអ្វីខៃុះ? 

 ង្តើមានអ្ន្រររនអ៍្វីខៃុះណែលអ្ាក្សអាចង្សាើរង្ែើងង្ែើរបជីួយ ែល់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រតបំង្ពញការគរ
បនលអស្របង្សើរ? 

 ង្តើមានតស្ររូវការអ្វីខៃុះណែលអាចបណ្ត ុះបណ្្តលបន? ង្តើស្របង្ភទ្យចំង្ណុះែឹង ជំនាញ និង
ឥរយិាបងអ្វីខៃុះ ណែលអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតកំ្សពតងខវុះខាត ង្ហើយស្របសិនង្បើអាចង្ធវើង្ៅរចួស្រតូវឱ្យមាន
ភាពាក្សល់ាក្ស ់



វទិ្យាស្ថា នសិក្សាស្រស្ថវស្រាវ និងបណ្ត ុះបណ្្តល 
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២.៣ ការកំណតគ់្កុមរគ្នលរៅ និងរគ្នលបំណងននរមររៀន 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 យល់ពីការកំ្សណតង់្គ្នលបំណងរបស់ង្រង្រៀន និងបង្ងកើតង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន 

 យល់ពីការកំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ 

 

សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលសរង្សរខៃឹរស្ថរង្ហើយ 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 

ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 

ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងង្រង្រៀនង្ដ្ឋយបញ្ជា ក្សថ់ាក្សាតងង្រង្រៀនង្នុះ នឹងបញ្ជា ក្សពី់ស្រកុ្សរង្គ្នល
ង្ៅណែលស្រតូវ បណ្ត ុះបណ្្តល និងង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 

២ បគា ញពីស្ថរៈសំខានន់នការកំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅរបស់ខៃួនង្ដ្ឋយណែអក្សង្លើង្សចក្ស្ីស្រតូវ
ការននវរោ បណ្ត ុះបណ្្តលតាររយៈស្រក្សដ្ឋសពណ៌ង្ដ្ឋយង្ធវើការពនយល់រយួឱ្យចាស់។ 

៣ បំែតសរំនិតង្ៅែល់សិកាា ការថា អ្វីង្ៅាង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន? សរង្សរចង្រៃើយ
របស់អ្ាក្សចូលររួ ង្លើផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ ឬក្ារង្ខៀន។ បនាា បរ់ក្សណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀន។ 

៤ ណចក្សសិកាា ការាស្រកុ្សរ មត ំ (២ង្ៅ៣នាក្សអ់្ងោតយជិតគ្នា ាស្រកុ្សរ មត ំ)រចួបំែតសរំនិតង្ដ្ឋយ
សំណួរ “ ង្ហតតអ្វី បនាស្រតូវកំ្សណតង់្គ្នលបំណងង្រង្រៀន?”។ រចួណចក្សស្រក្សដ្ឋសពណ៌
ក្សាតង១ស្រកុ្សររយួង្ែើរបសីរង្សររំនិតរបស់ ស្រកុ្សរ រចួង្សាើឱ្យពកួ្សគ្នតង់្ែើងង្ៅបិតង្ៅង្លើ
ផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ ឬង្ៅង្លើក្ារង្ខៀន និងចតងង្ស្រកាយណចក្សរណំលក្ស ង្រង្រៀនែល់អ្ាក្សចូលររួ។   

៥ ណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀនអំ្ពីង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន ណែលមានង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅ និង
ង្គ្នលបំណងាក្សល់ាក្ស ់ននង្រង្រៀន និងឧទាហរណ៍ែល់សិកាា ការ។ 

៦ ទ្យតក្សង្ពលឱ្យសិកាា ការសួរសំណួរ និងចតងង្ស្រកាយសង្ងាបង្រង្រៀនង្ែើងវញិ។  
 

 

ង្យាបល់ ៖ 

 បញ្ជា ក្សា់រយួសិកាា ការថា ក្សាតងង្រង្រៀនង្នុះណចក្សាពីរស្របធានបទ្យរឺការកំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ 
និងង្គ្នល បំណងននង្រង្រៀនណែលមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងគ្នា ង្ែើរបឱី្យង្រង្រៀនណែលង្យើងនឹងង្រៀបចំអាច
ង្ឆៃើយតបង្ៅនឹង តស្ររូវការស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការកំ្សណតង់្គ្នលស្រក្សរុង្គ្នលង្ៅ 

បនាា បពី់បនកំ្សណតត់ស្ររូវការបណ្ត ុះបណ្្តលរចួង្ហើយ ស្រតូវចបង់្ែ្ើរង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
លាជំហានៗ ង្ដ្ឋយង្ធវើការពិចរណ្តង្ៅង្លើង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅ យតទ្យធស្ថស្តសោ ការតាក្សណ់តងមាតិកា 
និងការង្រៀបចំង្រង្រៀន កិ្សចចណតង ការបង្ស្រងៀន(ឬបៃងង់្រង្រៀន) វធីិស្ថស្តស្បណ្ត ុះបណ្្តល ណែនការ
សក្សរមភាព ងវកិា រាល់ពត័ម៌ានទាងំអ្ស់របស់ វរោបណ្ត ុះបណ្្តល (សិកាា ការ ទី្យក្សណនៃង លិខិត
អ្ង្ញ្ា ើញ អ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តល និងង្រៀបចំរង្បៀបវារៈ)និងការវាយតនរៃ ង្លើវរោាង្ែើរ។ 

កំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

ការកំ្សណតស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ រឺមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ង្ែើរបកំី្សណតពី់តស្ររូវការរបស់ស្រកុ្សរ
នីរយួៗ ណែល ណែអក្សង្ៅង្លើលទ្យធែលននការប៉ា នស់្របមាណវរោបណ្ត ុះបណ្្តល រចួង្ធវើការង្ឆៃើយតបង្ៅ
នឹងក្សស្ររតិយល់ែឹងរបស់ស្រកុ្សរ ង្គ្នលង្ៅង្ដ្ឋយរក្សវធីិស្ថស្តស្សរស្រសបង្ែើរបងី្រៀបចំង្រង្រៀន និងែល់្វរោ
បណ្ត ុះបណ្្តល។ 

ការស្ថោ ល់ពីសិកាា ការ 

 រិតង្ៅង្លើសិកាា ការ គ្នម នក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តលណ្តណែលង្ធវើង្ៅង្ដ្ឋយរនិបនរិតង្ៅ
ង្លើនរណ្ត ណែលនឹងស្រតូវទ្យទ្យលួបនការបណ្ត ុះបណ្្តលង្នាុះង្ទ្យ។ រឺស្រតូវពាយាររិតែូចតង្ៅង្នុះ ៖ 

- ង្តើមានរនតសេប៉ាតនាម ននាក្សនឹ់ងមានវតម្ានក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ? 

- ង្ហតតអ្វីបនាង្រស្រតូវចូលររួវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ ង្តើវាាជង្ស្ររើសរបស់ង្រ ឬង្ដ្ឋយស្ថរណត
ថាា ក្សង់្លើឱ្យ ចូលររួ។ 

- ង្តើពកួ្សង្រនឹងអាចមានការរពឹំងទ្យតក្ស និងក្ស្ីសងឃរឹអ្វីខៃុះ? 

- ង្តើមានអ្វីណែលពកួ្សង្រស្រតូវភយ័ខាៃ ច និងបររមណ៍? 

- ង្តើពកួ្សង្រមានបទ្យពិង្ស្ថធនប៍៉ាតណ្តណ ណែរ អាយត ណយនឌ្រ័ ស្ថា នភាព? 

សំណួរទាងំអ្ស់ង្នុះនឹងជួយ ឱ្យអ្ាក្សសង្ស្ររចចិតពី្ស្របង្ភទ្យក្សរមវធីិបណ្ត ុះបណ្្តលណែលអ្ាក្សនឹង
ង្រៀបចំស្រពរទាងំ 

សមាា របណ្ត ុះបណ្្តលអ្វីខៃុះណែលង្យើងនឹងង្ស្រជើសង្រ ើស។ ង្ដ្ឋយការង្ឆៃើយសំណួរទាងំង្នុះនឹងជយួ ឱ្យ
អ្ាក្សអាចង្រៀបចំ កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនអាចង្ឆៃើយតបង្ៅនឹងតស្ររូវការរបស់សិកាា ការបន។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការកំ្សណតង់្គ្នលបំណងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

និយរនយ័ង្គ្នលបំណងង្រង្រៀន 

ង្គ្នលបំណង  រឺាការពិពណ៌នាននការណស្ងង្ចញតាររយៈការយល់ង្ ើញ ការស្របស្រពឹត្  
ការចបអ់ាររមណ៍ អាក្សបបកិ្សរយិាណែលអ្ាក្សចងឱ់្យអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតទ្យទ្យលួបនង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀន។ 

ង្គ្នលបំណងង្នុះនឹងនាឱំ្យមានលទ្យធែល បនាា បពី់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ ង្គ្នលបំណងរឺា
រូលដ្ឋា នស្ររឹុះ សស្រមាបប់ង្ងកើតកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន។ ស្របសិនង្បើង្យើងពតំមានង្គ្នលបំណងចាស់លាស់
ង្ទ្យង្នាុះ ង្យើងនឹងរនិែឹង ថាង្យើងនឹងង្ៅទី្យណ្តចាស់លាស់ង្ទ្យ ង្ហើយង្យើង នឹងរនិសង្ស្ររចបន
ស្របធានបទ្យង្រង្រៀនយា៉ា ងណ្តង្នាុះង្ទ្យ។ កាលណ្តង្យើងសរង្សរង្គ្នលបំណងបនចាស់នឹងង្ធវើឱ្យ
ង្យើងសង្ស្ររចចិតប្នចាស់នូវអ្វីណែលង្យើងចងឱ់្យសិកាា ការទ្យទ្យលួបនពីង្រង្រៀន។ 

ង្ហតតអ្វីបនាស្រតូវកំ្សណតង់្គ្នលបំណងននការង្រៀនសូស្រត 

- ែល់្នូវការតស្ររងែ់ៃូវចាស់លាស់ែល់អ្ាក្សង្រៀន ង្ហើយង្គ្នលបំណងែល៏អស្របបែ់ល់សិកាា ការ
ថាអ្វីនឹងបន្ង្ៅ រតខង្ទ្យៀត។   

- អ្ាក្សង្រៀនសូស្រតអាចយល់បនយា៉ា ងលអង្ែើរបចូីលររួក្សាតងែំង្ណើ រការង្រៀនសូស្រត និងរនិចបំច់
ស្រតូវទ្យសេនទ៍ាយ អ្វីនឹងង្ក្សើតង្ែើងង្នាុះង្ទ្យ 

- រឺាការទ្យទ្យលួខតសស្រតូវររួគ្នា ននការង្រៀនសូស្រតសស្រមាបស់្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល និងសិកាា ការ 

- ង្គ្នលង្ៅចាស់លាស់សស្រមាបអ់្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល និងធនធានរនតសេ
ណែលោក្សព់ន័ធ 

- ភាពស្រតូវគ្នា ង្ៅក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ៖ ភាា បទំ់្យនាក្សទំ់្យនង និងការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថ
ស្តស្ង្ែើរបនីា ំែៃូវែល់ការវាយតនរៃ។ 

 

ង្តើស្រតូវបង្ងកើតង្គ្នលបំណងង្រង្រៀនង្ដ្ឋយរង្បៀរណ្ត? 

រតនង្ពលអ្ាក្សចបង់្ែ្ើរបណ្ត ុះបណ្្តល អ្ាក្សស្រតូវណតយល់ចាស់ពីង្គ្នលបំណងននការបង្ស្រងៀន
របស់អ្ាក្ស។ ង្ហតតអ្វីបនាអ្ាក្សនឹងស្រតូវង្ធវើវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ? ង្តើខៃួនង្យើងាអ្ាក្សណ្តណែលស្រតូវ
បនង្រអ្ង្ញ្ា ើញ ឬស្របរល់ ការគរឱ្យង្ៅែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល? ង្តើស្របធានបទ្យណ្តណែលសំខាន់
សស្រមាបអ់្ាក្សស្រតូវង្ធវើទំ្យនាក្សទំ់្យនងង្ៅក្សាតងការ បណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អ្ាក្ស? ង្ស្រៅពីង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅង្នុះ 
អ្ាក្សនឹងស្រតូវកំ្សណតង់្គ្នលបំណងាក្សល់ាក្សប់ណនារង្ទ្យៀត សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តលរបស់អ្ាក្សង្ដ្ឋយ
ណែអក្សង្លើស្របធានបទ្យ។ រាល់ង្គ្នលបំណងននការបណ្ត ុះបណ្្តល រឺង្ែើរប ី ក្សស្ថងជំនាញ ចំង្ណុះែឹង 
និងង្លើក្សទឹ្យក្សចិត្ឱ្យមានការផ្្ទស់ប្ូរឥរយិាបង  និងអាក្សបបកិ្សរយារបស់អ្ាក្សចូលររួ និង តស្ររងទិ់្យស
របស់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រត។ ង្គ្នលបំណងរបស់វរោរួរណត ចាស់លាស់ អាចវាស់ណវងបន អាចសង្ស្ររចបន 
ពិតស្របក្សែ និងង្ពលកំ្សណតច់ាស់លាស់។  
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ង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅ៖ 
             ង្រៀបរាបពី់ង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅង្ដ្ឋយង្ស្របើស្របស់ោក្សយែូចា៖ ណសវងយល់ បង្ងកើនតនរៃ ពនយល់ 
យល់ែឹង និងទ្យទ្យលួស្ថោ ល់...។  ក្សាតងកាបង្ងកើតង្គ្នលបំណងង្នុះរឺង្រអាចសមាោ ល់ពីែំង្ណើ រការណែល
មានការង្រៀនសូស្រត។ ណតង្ទាុះា យា៉ា ងណ្តក្សក៏ារបង្ងកើតង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅង្នុះ រឺពតំមានលក្សាណៈ
គយស្រសួលក្សាតងការវាយតនរៃពីសក្សរមភាពង្រៀនសូស្រត របស់សិកាា ការង្ែើយ។  ង្តើអ្ាក្សអាចែឹងបនង្ទ្យ
ថា ង្ៅង្ពលណ្តអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតទ្យទ្យលួបននូវក្សស្ររតិយល់ែឹងណែលង្រ ចងប់ន? អ្ាក្សស្រតូវកំ្សនតឱ់្យបន
ចាស់លាស់នូវ វធីិណែលអាចង្ធវើការវាយតនរៃនូវែលប៉ាុះោល់ង្ៅង្លើែំង្ណើ រការ ង្រៀនសូស្រត។ ការ
កំ្សណតង់្គ្នលបំណងង្នុះស្រតូវង្ផ្្ទតង្លើការក្សស្ថងចំង្ណុះែឹង ជំនាញ និងឥរយិាបងរបស់សិក្សាការ។ 

- ចំង្ណុះែឹង៖ ង្ផ្្ទតង្ៅង្លើពត័ម៌ាន ស្រទឹ្យស្ី និងទ្យសេនទាន។ ឧទាហរណ៍ ៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់ន
ង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាចសរង្សរង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនបន។ 

- ជំនាញ៖ ង្ផ្្ទតង្ៅង្លើអ្វីណែលអាចង្ធវើបនង្ដ្ឋយររួទាងំទំ្យនាក្សទំ់្យនង និងជំនាញននការរិត។ 
ឧទាហរណ៍៖ សិកាា ការនឹងអាចង្ធវើការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្ និងសមាា រណែលសរស្រសប
សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល 

- អាក្សបបកិ្សរយិា៖ ង្ផ្្ទតង្ៅង្លើការរិត អាររមណ៍ចំង្ោុះអ្ាក្សង្ែេង រំនិត និងបទ្យពិង្ស្ថធន។៍ 
ឧទាហរណ៍៖ បនាា បពី់ចបង់្រង្រៀន សិកាា ការនឹងមានអាក្សបបកិ្សរយិាយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្ស ់និង
មានបំណងចូលររួក្សាតង សក្សរមភាពង្ែេងៗ។ 

ឧទាហរណ៍៖ 
 

វរោបណ្ត ុះបណ្្តលពីការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ 
ង្គ្នលបំណង៖ ចតងបញ្ចបន់នវរោង្នុះសិកាា ការនឹង 

 យល់ែឹងពីទ្យសេនៈទានារូលដ្ឋា នននធនធានធរមាតិ 

 អាចង្ធវើការពនយល់ពីការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ និងទ្យស្ររងង់្ែេងៗននការស្ររបស់្ររងធនធាន
ធរមាតិ 

 ទ្យទ្យលួស្ថោ ល់ពីែលស្របង្យាជនន៍នការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ 

 

 

ង្គ្នលបំណងាក្សល់់ាក្ស ់

ង្គ្នលបំណងស្របង្ភទ្យង្នុះមានលក្សាណៈាក្សល់ាក្ស ់ ណែលាញឹក្សញាបទ់ាក្សទ់្យងារយួនឹងក្សស្ថង
ជំនាញែរ៏ងឹមាណំែលសិកាា ការនឹងទ្យទ្យលួបន។ អ្ាក្សស្រតូវសួរខៃនឯួងថា ង្តើអ្ាក្សសងឃរឹថាសិកាា ការ
របស់អ្ាក្សនឹងអាចង្ធវើអ្វីបន។  អ្ាក្សររួង្ស្របើោក្សយែូចតង្ៅង្នុះង្ែើរបងី្រៀបរាបពី់ង្គ្នលបំណងាក្សល់់ាក្ស៖់ 
ង្ធវើឱ្យ សរង្សរ ង្រៀបចំទ្យតក្ស ក្សស្ថង បង្ងកើតកំ្សណត ់ង្ធវើការង្ស្របៀបង្ធៀប ស្របរូលែ្ត ំ បក្សស្រស្ថយ យល់ស្រសប 
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ង្រៀបរាប ់ឬពណ៌នា ពិភាក្សា ឱ្យនយ័ វាយតនរៃ រូសបគា ញ ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយ វាស់ណវង...។ ង្គ្នលបំណង
ាក្សល់ាក្សណ់តងណតស្រតូវបនង្ស្របើង្ៅក្សាតងកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន និង រង្បៀបវារៈរបស់ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល។ 

 
វរោបណ្ត ុះបណ្្តលពីការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ 

ង្គ្នលបំណង៖ ចតងបញ្ចបន់នវរោង្នុះសិកាា ការនឹង 
 អាចង្អាយនិយរនយ័ររួរបស់ធនធានធរមាតិ 

 យល់ែឹងពីតនរៃននធនធានធរមាតិ និងមានទ្យសេនការោរធនធានធរមាតិ 

 កំ្សណតប់នពីស្របពន័ធធនធានធរមាតិ និងទំ្យនាក្សទំ់្យនង 
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២.៥ ការរគ្ជើសររើសវិ្ីស្គស្តសប្ណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 ណសវងយល់ពីនិយរនយ័របស់ វធីិស្ថស្តស្បណ្ត ុះបណ្្តល ស្រពរទាងំស្ថរៈសំខានរ់បស់វា 

 ែឹងពីវធីិស្ថស្តស្រយួចំននួក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងអាចង្ស្រជើសង្រ ើសសស្រមាបវ់រោ       
បណ្ត ុះបណ្្តលរបស់ខៃួន។ 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលសរង្សរខៃឹរស្ថរង្ហើយ 

 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 

ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាងំ្គ្នលបំណងង្រង្រៀនននណែាក្សង្នុះ 
២ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ណចក្សស្រក្សដ្ឋសពណ៌ឱ្យសិកាា ការង្ែើរបសីរង្សររំនិត តាររយៈការ

ង្ឆៃើយសំណួរអំ្ពី “ង្តើវធីិស្ថស្តស្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលាអ្វី? បនាា បរ់ក្សអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល
ស្របរូល ចង្រៃើយង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ និងសរតបរំនិត ។ 

៣ បំែតសរំនិតង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ “ង្ហតតអ្វីបនាវធីិស្ថស្តស្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលមានស្ថរៈ
សំខាន?់”។ បនាា ប ់ រក្សង្សាើរឱ្យសិកាា ការង្ធវើាស្រកុ្សរ មត ំ២ ឬ៣នាក្ស ់ ង្ហើយណចក្សស្រក្សដ្ឋស
ពណ៌ ២សនៃឹក្សឱ្យស្រកុ្សរ  មត ំនីរយួៗង្ែើរប ីសរង្សរចង្រៃើយ ង្ហើយយក្សង្ៅបិតង្លើក្ារង្ខៀន។ 

៤ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលង្ធវើការបគា ញ និងពនយល់វធីិស្ថស្តស្រយួពីង្រង្រៀនង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសព
ណ៌។ 

៥ ែល់្ង្ពលង្វលាសស្រមាបសំ់ណួរ និងចង្រៃើយ។ 

 

ង្យាបល់៖ 

អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលពនយល់ថា វធីិស្ថស្តស្បណ្ត ុះបណ្្តលស្រតូវមានលក្សាណៈបតណ់បន និងសរ
ស្រសបតារស្ថា នភាពរបស់សិកាា ការ ង្ហើយឱ្យពកួ្សគ្នតរិ់តថាក្សាតងចំង្ណ្តរវធីិស្ថស្តស្ណែលបនង្លើក្ស
សតទ្យធណតមានរតណសរបត្ិ និង រតណវបិត្ិ ក្សប៏៉ាតណនស្្រតូវង្ផ្្ទតង្លើវធីិស្ថស្តស្យា៉ា ងណ្តណែលមានការចូលររួ 
និងង្រៀនតារង្ដ្ឋយមានការអ្នតវត។្ 
ឯក្សស្ថរ៖ ការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តសប្ណ្ត ុះបណ្្តល 
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 វធីិស្ថស្តស្របស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តលមានង្ស្រចើនរង្បៀបង្ែេងៗគ្នា  ក្សាតងការង្រៀនសូស្រតណែលង្ៅក្សាតង
ង្នាុះមាន អ្ាក្ស ខៃុះចូលចិត្ស្្ថប ់និងវភិារ ង្ហើយអ្ាក្សខៃុះង្រៀនបនពីការសង្ងកត ការទ្យទ្យលួយក្សនូវបទ្យ
ពិង្ស្ថធន ៍និងការអ្នតវត្ ។ ង្ហើយការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្ននការបង្ស្រងៀន រឺស្រតូវណតមានភាពនចា ស្របឌិ្
ត និងាែំង្ណើ រការក្សាតងការណសវងរក្សនូវ បញ្ជា  ង្ធវើការវភិាររាល់បញ្ជា  និងង្ធវើការង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា ។ 

ខាងង្ស្រការង្នុះ រឺារនៃឹុះរយួចំននួណែលអ្ាក្សអាចង្ស្រជើសង្រ ើសនូវវធីិស្ថស្តស្សស្រមាបង់្រង្រៀនាក្ស់
លាក្សង់្ដ្ឋយ ែឹងពីសិកាា ការ (ង្ភទ្យ អាយត ការអ្បរ់ ំ ស្របវត្ិ) ង្គ្នលបំណង (បង្ងកើននូវការយល់ែឹង
ចំង្ណុះែឹង ង្ធវើឱ្យមានជំនាញ ការផ្ទៃ ស់ប្ូរអាក្សបបកិ្សរយិា)  និងស្ថា នភាពរបស់សិកាា ការ (បទ្យ
ពិង្ស្ថធនក៍្សស្ររតិណ្តណែល ទាក្សទ់្យងនឹងស្របធានបទ្យ និងង្ធវើការគរទាក្សទ់្យងនឹងអ្វី)។ ស្រតូវចងចថំា ការ
ង្រៀនសូស្រតមានស្របសិទ្យធភាពខពស់ង្នាុះ រឺ ស្រទឹ្យស្ី និង ការអ្នតវត្ ស្រតូវែារភាា បគ់្នា ។ 

ការពនិតយង្រើលាទូ្យង្ៅង្លើចំណត ចខាងង្ស្រការង្នុះ នឹងែល់្ឱ្យអ្ាក្សនូវរនៃឹុះរយួចំនួនសស្រមាប់
ង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្សស្រមាបវ់រោ។ 

 

 

វធីិស្ថស្តសន្នការបង្ស្រងៀន ការអ្នតវតន្ានា 

បទ្យឧង្ទ្យាសនារ - ង្ែារនូវចំង្ណុះែឹងពីអ្ាក្សបង្ស្រងៀនង្ៅសិកាា ការ 

- សិកាា ការមានចំននួង្ស្រចើន 

- ណណនានូំវស្របធានបទ្យ និងវធីិស្ថស្តស្ងមី និងមានភាពសមតរស្ថម ញ 

- ណណនាពីំង្រង្រៀន និងង្គ្នលបំណង 

ការពិភាក្សាង្ដ្ឋយមាន
ការណណនា ំ

- ផ្ទៃ ស់ប្ូរទ្យសេនទាន និងរំនិត 

- ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  និងង្រៀបចំណែនការ 
- ការង្រៀបចំយតទ្យធស្ថស្តស្ 
- បញ្ជា ណែលមានការស្របឆ្ងំ 

ការពិភាក្សាស្រកុ្សរតូច - ណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍

- ផ្ទៃ ស់ប្ូរទ្យសេនៈ និងរំនិត 

- ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  និងការង្រៀបចំណែនការ 
ស្រកុ្សរ មត ំ - ជំរតញែំង្ណើ រការង្រៀនសូស្រត 

- ែល់្ង្ពលសស្រមាក្សក្សាតងការង្ធវើបទ្យឧង្ទ្យាសនារ ង្ែើរបរិីតពីែំង្ណើ រ  និង 
ការង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាព 

- ទ្យទ្យលួនូវង្យាបល់ណក្សលំអ្ 

- ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  និងការណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍

ការបំែតសរំនិត - ស្របរូលរំនិត និងបទ្យពិង្ស្ថធនក៍្សនៃងរក្ស 
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- ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  

- ការរិតង្ដ្ឋយមានការនចាស្របឌិ្ត 

- ែល់្នូវង្ពលង្វលាង្ធវើឱ្យស្រសស់ស្រស្ថយង្ែើងវញិង្ស្រកាយង្ពលសស្រមាក្ស 
និងបង្ងកើតនូវការចបអ់ាររមណ៍ែល់អ្ាក្សចូលររួ 

ក្សរណីសិក្សា - ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  

- ង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្ 
- វភិារនូវស្ថា នភាពណែលមានភាពសមតរស្ថម ញ 

ការង្ធវើបគា ញ - ង្រៀនសូស្រតនូវជំនាញងមីរយួ 

- ស្របតិបត្ិការនូវក្សរមវធីិ វធីិស្ថស្តស្ និងឧបក្សរណ៍នានា 

ការចតុះរូលដ្ឋា ន - ភាា បស់្រទឹ្យស្ីង្ៅនឹងការអ្នតវត្ 
- អ្នតវត្នូវជំនាញនានា 

- សង្ងកត និងឆៃតុះបញ្ជច ំង 

ការសណរង្តួ - ការង្រៀនសូស្រតក្សាតងការជួបនូវទំ្យនាស់ និងស្ថា នភាព អាររមណ៍តឹងណតង 

- បង្ស្រងៀនជំនាញណែលទាក្សទ់្យងរវាងបតរោល ជំនាញស្របស្រស័យទាក្សទ់្យង 
និងការចរចរ 

- ង្លើក្សង្ែើងពីភាពសំខានរ់បស់រនតសេពីក្សរណីសិក្សារយួ 

- ជំរតញឱ្យយក្សលំនាតំារការស្របស្រពឹត្ិននចរយិា 

ការស្រតាបត់ារ - ទ្យសេនៈននការស្ររបស់្ររងទំ្យនាស់ ការង្ធវើង្សចក្ស្ីសំង្រចចិត ្ និងក្សស្ថង 
ស្រកុ្សរ 

- ការង្រៀបចំណែនការរយៈង្ពលខៃី និងរយៈង្ពលណវង 

ណលបងថារពល - បង្ងកើនឱ្យមានណលបងថារពល ង្ែើរបងី្ចៀសវាងការងងតយង្រង និង ក្សតំ
ឱ្យមានភាពធតញស្រទាន ់

- ដ្ឋស់សតិអ្ាក្សចូលររួឱ្យមានការរិតស្របក្សបង្ដ្ឋយភាពនចាស្របឌិ្ត និង 
ង្ធវើការបំណបក្សការរិត 

- ស្របឈររតខចំង្ោុះការសនមតាង្លើក្សែំបូង 

- ពនយល់នូវទ្យសេនទានងមីៗ 

- បង្ងកើត និងក្សស្ថងស្រកុ្សរ 

- កំ្សស្ថន ្និងចូលររួសបាយ 

ការវាយតនរៃស្របចនំងៃ - ង្តើមានចំណត ចអ្វីខៃុះណែលសិកាា ការបនយល់ង្ស្រចើន ឬតិច 
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- អាចឆៃតុះបញ្ជច ំងពីវធីិស្ថស្តស្ននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងែំង្ណើ រការ
ង្រៀបចំ 

ការវាយតនរៃែំង្ណើ រការវរោ
ទាងំរូល 

- ការវាយតនរៃង្ស្រកាយវរោង្ៅង្លើវធីិស្ថស្តស្សស្ររបសស្ររួល ការង្រៀបចំ 
សមាា រ បនាប ់និងសំណូរពររបស់សិកាា ការ 

ការវាយតនរៃរតន និង
ង្ស្រកាយវរោ 

- ែឹងពីចំង្ណុះែឹងទាក្សទ់្យងនឹងស្របធានបទ្យរតនវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និង 
ង្ស្រកាយវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
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២.៦ ការររៀបចំមាតិកា និងរមររៀន 
ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 ណសវងយល់ពីការង្រៀបចំមាតិកាង្រង្រៀន និងស្ថរៈសំខានរ់បស់វា 

 ណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍និងឆៃតុះបញ្ជច ំងង្រង្រៀនណែលបនង្ធវើក្សនៃងរក្សក្សាតងចំង្ណ្តរសិកាា ការ 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលសរង្សរខៃឹរស្ថរង្ហើយ 

 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៣០នាទី្យ 

ជំហានអ្នតវត៖្ 
១ បគា ញង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន 

២ ណចក្សសិកាា ការា ៣ ស្រកុ្សរង្ែើរបឱី្យគ្នតង់្ស្រជើសង្រ ើសយក្សង្រង្រៀនណ្តរយួណែលគ្នត់
ធាៃ បង់្រៀបចំ ឬបង្ស្រងៀន ង្ៅរូលដ្ឋា នង្ដ្ឋយរក្សស្របធានបទ្យ ឬមាតិកាននង្រង្រៀន។ ស្រតូវ
បញ្ជា ក្សឱ់្យបនចាស់ថា ការង្រៀបចំង្រង្រៀនង្នុះ រឺង្ផ្្ទតង្ៅង្លើការង្រៀបចំស្របធានបទ្យ 
(មាតិកាននង្រង្រៀន) ណែលរិតថាមាតិកា និងង្រង្រៀនណែលគ្នតង់្ៅង្ធវើការបង្ស្រងៀន រឺ
ង្ឆៃើយតបង្ៅនឹងតស្ររូវការរបស់ស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ និងក្សស្ររតិយល់ែឹងរបស់ពួក្សង្រ។ 

៣ ស្រកុ្សរនីរយួៗង្ធវើការបគា ញលទ្យធែល និងពិភាក្សា។ 

៤ ង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជច ំងលទ្យធែលននការពិភាក្សា រចួណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀនង្ៅង្លើផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំ 
ស្រពរទាងំណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធនផ៍្ទា ល់ខៃួន។ 

៥ សរតបរំនិតង្ែើងវញិ និងែ្ល់ង្ពលសួរសំណួរ ចង្រៃើយ។ 

ង្យាបល់៖ 

 អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវង្ស្រជើសង្រ ើសមាតិកាននង្រង្រៀនណ្តរយួង្ែើរបបីគា ញែល់សិកាា ការ។ ង្ស្រោុះ
វាមានភាពង្ែេងៗគ្នា  និងតស្ររូការពិតស្របក្សែរបស់អ្ាក្សង្រៀនសូស្រត។ 

 បញ្ជា ក្សា់រយួសិកាា ការថា មាតិកាង្រង្រៀនណែលង្របនង្រៀបចំ នឹងស្រតូវបនយក្សង្ៅអ្ភវិឌ្ឍាង្រ
ង្រៀន ង្ពញលក្សាណៈ។ ណតង្ដ្ឋយណែក្សង្ៅក្សាតងង្រង្រៀនង្នុះ ង្យើងស្រគ្ននឱ់្យគ្នតង់្ចុះណតង្រៀបចំមាតិកា 
ឬស្របធានបទ្យ ឱ្យសតីនឹងចំណងង្ជើងង្រង្រៀន ស្រពរទាងំខៃឹរស្ថរង្ែើរបង្ឆៃើយតបង្ៅនឹងតស្ររូវការ 
ណែលស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅចង ់ង្ចុះ ររួង្ចុះ ឬចបំចស់្រតូវណតង្ចុះ។ មាតិកាង្នុះនឹងស្រតូវង្ស្របើភាា បង់្ៅនឹងង្រ
ង្រៀនបនាា បង់្ទ្យៀតរឺរង្បៀបវារៈ ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការតាក្សណ់តងមាតិកា ( ស្របធានបទ្យ) និងង្រង្រៀន 

ង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើលទ្យធែលននការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ស្របធានបទ្យនន
ង្រង្រៀនស្រតូវ ង្រៀបចំតាក្សណ់តងង្ែើងង្ដ្ឋយង្ផ្្ទតង្ៅកានស់្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅាក្សល់ាក្ស ់និងតស្ររូវការអាទិ្យភា
ព។ ចងចថំាវរោ បណ្ត ុះបណ្្តលរយួស្របណហលារនិអាចង្ឆៃើយតបង្ៅនឹងការបំង្ពញការគររបស់
សិកាា ការបនង្ទ្យ។ ង្ហតតែូចង្នុះ ការង្រៀបចំស្របធានបទ្យង្រង្រៀនររួ ៖ 

 កំ្សណំតឱ់្យបនចាស់ពីតស្ររូវការវរោង្ៅតារស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ និងង្រង្រៀនក្សស្ររតិណ្តណែលង្រ
ចងង់្រៀន (ថាា ក្សរូ់លដ្ឋា ន ក្សស្ររតិរធយរ ឬក្សស្ររតិខពស់) 

 ង្រៀបចំពស្រគងង្គ្នលបំណង មាតិកាង្រង្រៀន និងស្របរូលឯក្សស្ថរង្ែេងៗង្ែើរបងី្រៀបចំង្រង្រៀន 
 វាយតនរៃង្ៅង្លើមាតិកាង្រង្រៀនង្ដ្ឋយរិតង្ៅង្លើអ្វីណែលស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅស្រតូវែឹង ររួែឹង 

និងមានបំណង ចងែឹ់ង។ 
 សង្ស្ររចចិតង្្ៅង្លើចំណត ចវជិាមាន និងអ្វជិាមានក្សាតងមាតិកាណែលស្រតូវង្រៀបចំង្ដ្ឋយង្ផ្្ទត

ង្លើការក្សស្ថង ចំង្ណុះែឹង ជំនាញ និងឥរយិាបង។   
 ង្រៀបចំង្រង្រៀនង្ដ្ឋយមានឯក្សស្ថរង្យាង និងរំនិតនចាស្របឌិ្តង្ែើរបងី្ធវើឱ្យស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ

គយស្រសួលយល់ពី អ្វីណែលង្យើងនឹងែល់្ឱ្យ 
 ស្របជតំស្រកុ្សរការគរង្ែើរបងី្ធវើបចចតបបនាភាពែំង្ណើ រការង្រៀបចំង្រង្រៀន 
 ង្រៀបចំរបូភាពណែលទាក្សទ់្យងង្ៅនឹងស្របធានបទ្យង្រង្រៀនង្ែើរបឱី្យមានការចបអ់ាររមណ៍ និង

គយយល់ 
 ពិង្ស្រគ្នុះង្យាបល់ារយួអ្ាក្សណែលមានបទ្យពិង្ស្ថធនង៍្ែើរបងី្សាើសតំង្យាបល់ 
 ស្របជតំពិភាក្សាង្លើការណក្សសស្ររួលង្រង្រៀនក្សាតងស្រកុ្សរង្ែើរបបីញ្ចបង់្រង្រៀន។ 
 បញ្ចបង់្រង្រៀន និងង្រៀបចំរចនាង្សៀវង្ៅង្រង្រៀនឱ្យមានភាពទាក្សទ់ាញ។ 
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២.៧ ការររៀបចំររបៀបវារៈបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖  ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 ពនយល់ពីតស្ររូវការ និងការង្ស្របើស្របស់រង្បៀបវារៈរបស់ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល 

 ដ្ឋក្សច់តុះនូវធាតតង្ែេងៗននរង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល 

 ង្រៀបចំរង្បៀបវារៈននវរោបណ្ត ុះបណ្្តលបនង្ដ្ឋយខៃួនឯង 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលមានរង្បៀបវារៈ 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាែំល់សិកាា ការថា ង្ៅក្សាតងង្រង្រៀនង្នុះនឹងមានការណណនាែំល់ការង្រៀបចំតារ
លំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយននវរោ បណ្ត ុះបណ្្តលង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើយតទ្យធស្ថស្តស្បណ្ត ុះបណ្្ត
ល និងតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលណែលបនរក្ស ង្ ើញ។ ស្របធានបទ្យង្ៅលំដ្ឋប់
លំង្ដ្ឋយននង្រង្រៀនង្នុះ នឹងស្រតូវបនសរង្សរង្ែើងង្ៅក្សាតងកិ្សចចណតងការ បង្ស្រងៀន។ 

២ ង្ធវើការបំែតសរំនិតង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរ មត ំ(២-៣នាក្ស)់ឬស្រកុ្សរធំង្ែើរបរិីតង្ៅង្លើង្តើរង្បៀបវារៈស្ររូ
បណ្ត ុះបណ្្តល ាអ្វី? ង្តើវាមានការខតសណបៃក្សពីរង្បៀបវារៈសិកាា ការយា៉ា ងង្រ៉ាច? 

៣ ង្ធវើការពនយល់ថា ការង្រៀបចំរង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលបនលំអិ្ត វាហាក្សែូ់ចា
បង្ងកើតបនាណែនការ ង្ររយួសស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តលស្រពរទាងំង្រៀបរាបពី់ថាង្តើនឹង
សង្ស្ររចបនតារង្គ្នលបំណងង្រង្រៀនង្ៅក្សាតងង្មា៉ា ងណែលបនកំ្សណតឬ់ង្ទ្យ។ 

៤ ង្ធវើការបគា ញពីធាតតនានាង្ៅក្សាតងរង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើឯក្ស
ស្ថរណចក្សជូន។ ស្រតូវ សងកតធ់ៃនថ់ា ធាតតណែលសំខានា់ងង្ររឺ ង្ពលង្វលា ង្គ្នល
បំណង និងវធីិស្ថស្តស្។ 

៥ ង្ធវើការពនយល់រយួជំហានរ្ងៗននការបង្ងកើតរង្បៀបវារៈបង្ស្រងៀនង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើផ្ទា ងំ
ស្រក្សដ្ឋសធំណែលបនង្រៀបចំាឧទាហរណ៍។ ង្ធវើការពនយល់ពីរង្បៀបបង្ងកើតរង្បៀបវារៈថា 
ាែំបូងស្រតូវរិតពីរយៈង្ពល ង្ៅក្សាតង វរោសិន និងង្ធវើការណបងណចក្សង្ៅតារស្របធានបទ្យ 
ឬង្គ្នលបំណង បនាា បរ់ក្សស្រតូវង្ធវើការបំណបក្សង្ៅតារនងៃនិងង្មា៉ា ង។ ស្រសង្ែៀងគ្នា ង្នុះណែរ 
រង្បៀបវារៈសិកាា ការ(រង្បៀបវារៈរបស់វរោ ឬក្សរមវធីិរបស់វរោ)ក្សម៏ាន ភាពស្រសង្ែៀងគ្នា ង្នុះ
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ណែរណតរនិបនលំអិ្តង្នាុះង្ទ្យ។ ណបងណចក្សស្រកុ្សរពិភាក្សាង្ៅតារចំននួសិកាា ការ៣-៤
ស្រកុ្សរ ង្ធវើការពិភាក្សាអំ្ពីការបង្ងកើតរង្បៀបវារៈស្ររូ បណ្ត ុះបណ្្តលរបស់ខៃួន ង្ដ្ឋយង្ស្របើ
ស្របស់មាតិកាណែលបនពិភាក្សារចួ។ 

៦ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររូលង្ធវើការឆៃបតុះញ្ជច ំងនិងែល់្រំនិតណក្សលំអ្ 

៧ ទ្យតក្សង្ពលង្វលា សស្រមាបសំ់ណួរ និង ការបញ្ជា ក្សប់ណនារ 

 

 

ង្យាបល់៖ 

 ស្របសិនង្បើរនិមានង្ពលស្ររបស្រគ់្ននង់្ទ្យ ការពិភាក្សាក្សាតងស្រកុ្សរតូចស្រតូវរក្សស្របធានបទ្យឱ្យសិកាា ការ
ង្ែើរបងី្ធវើ រង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈង្ពល១នងៃ ឬ១ស្រពឹក្សង្ដ្ឋយង្ផ្្ទតសំខានង់្ៅង្លើង្គ្នល
បំណងង្មា៉ា ង និង វធីិស្ថស្តស្។   

 រង្បៀបវារៈស្ររូបបណ្ត ុះបណ្្តល និងរង្បៀបវារៈសិកាា ការ (ក្សរមវធីិបណ្ត ុះបណ្្តល)រឺមានែំង្ណើ រ
ស្រសបគ្នា ។ ប៉ាតណនរ្ង្បៀបវារៈរបស់សិកាា ការមានភាពលំអិ្តតិចតួច និងអាចបតណ់បនបនតារ
ង្ពលង្វលា។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការង្រៀបចំរង្បៀបវារៈរបស់ស្ររបូណ្ត ុះបណ្្តល 

ង្គ្នលបំណងសំខានរ់បស់រង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល    រឺង្ែើរបបីង្ងកើតាណែនការធំរយួ
សស្រមាបប់ង្ស្រងៀន 

ង្ដ្ឋយស្ថរវាាឧបក្សរណ៍(វធីិស្ថស្តស្)អ្នតវត ្ និងមានរំនិតចាស់លាស់។ រឺារង្បៀបវារៈលំអិ្តរយួ
ង្ៅតារ ង្ពលង្វលាណែលមានង្គ្នលបំណងាក្សល់ាក្សង់្ៅតារស្របធានបទ្យង្រង្រៀន ឬង្ពលង្វលា។ 
រង្បៀបវារៈរបស់អ្ាក្ស បណ្ត ុះបណ្្តលមាន ស្ថរៈសំខានណ់្តស់ង្ែើរបបីង្ងកើតាណែនការលំអិ្តរយួង្ៅ
ក្សាតងការបង្ស្រងៀន។ 

 

ង្តើស្រតូវង្រៀបចំរង្បៀបវារៈបង្ស្រងៀនស្រតូវង្ផ្្ទតង្ៅង្លើអ្វី? 

 ង្យើងស្រតូវង្ផ្្ទតង្ៅង្លើរំនិតសំខាន់ៗ ារនៃឹុះអ្វីខៃុះក្សាតងង្រង្រៀនណែលង្យើងនឹងសងកតធ់ៃន ់

 ស្រតូវង្ធវើឱ្យមានលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយង្ៅតារង្រង្រៀន និងពីរំនិតទូ្យង្ៅង្ៅាក្សល់ាក្ស ់

 ររួមានង្ពលស្ររបស់្រគ្ននង់្ែើរបរីឮំក្សង្ែើងវញិ ណលបងថារពល ការសង្ងាប និងាែំង្ណើ រការ ឆៃតុះ
បញ្ជច ំង។ 

រង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលណែលង្រៀបចំបនលអរួរមាន ៖ 

 ង្គ្នលង្ៅង្ែើរបសីង្ស្ររចបនតារង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន ឬសង្ស្ររចបនតារតស្ររូវការវរោ
បណ្ត ុះបណ្្តលណែលបនរក្សង្ ើញ 

 ការអ្នតវតត្ារវែវ្រោបណ្ត ុះបណ្្តលតារលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយ 

 ការង្ស្របើស្របស់នូវវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងៗណែលមានការចូលររួ 

 ការបទ្យណបនង្ៅតារតស្ររូវការាក្សណ់ស្ង ឬការផ្ទៃ ស់ប្ូរង្ដ្ឋយណែអក្សង្ៅង្លើការឆៃតុះបញ្ជច ំង
ស្របចនំងៃ 

 ង្ពលង្វលាស្ររបស់្រគ្ននង់្ែើរបងី្បើក្ស និងបិតង្ៅតារនងៃនីរយួ ការរលឹំក្ស ការសង្ងាប និងង្ធវើ
ការភាា បពី់ ង្រង្រៀនរយួង្ៅង្រង្រៀនរយួង្ទ្យៀត ឬស្របធានបទ្យរយួង្ៅស្របធានបទ្យរយួង្ទ្យៀត។ 

ការង្រៀបចំរង្បៀបវារៈរបស់ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលណតងណតមានបញ្ជា ស្របឈរខៃុះៗ ង្ក្សើតមានង្ែើង
ណែលអ្ាក្ស បណ្ត ុះបណ្្តលាង្ស្រចើនណតងណតរនិែឹងថា ង្តើស្រតូវចបង់្ែ្ើរង្ពលណ្ត ែំង្ណើ រការយា៉ា ងែូចរ  
ង្តច និងរនិែឹងថាចំណ្តយ ង្ពលប៉ាតនាម នង្ែើរបងី្រៀបចំរង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលណែលមានស្របសិទ្យធ
ភាព។ 

ធាតតរបស់រង្បៀបវារៈស្ររួបណ្ត ុះបណ្្តល ៖ 

- តារាងរង្បៀបវារៈររួមាន ៖ 

  ង្ពលង្វលា 

 ស្របធានបទ្យ 

 វធីិស្ថស្តស ្
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 ង្គ្នលបំណង 

 សមាា រ ។ 

 

ង្តើរង្បៀបវារៈបង្ស្រងៀនបនង្រៀបចំង្ែើងយា៉ា ងែូចង្រច្? 

  ែូចណែលបនង្រៀបរាបក់្សាតងង្រង្រៀនរតនៗ ចំង្ោុះការង្រៀនសូស្រតពតំមានវធីិស្ថស្តស្ណតរយួង្នាុះង្ទ្យ 
ង្ហើយក្សព៏តំ មានវធីិស្ថស្តស្ណ្តណែលលអបំែតតសស្រមាបអ់្ាក្សង្រៀនសូស្រតទាងំអ្ស់គ្នា ង្នាុះង្ទ្យ។ អ្វីណែល
ង្យើងណចក្សរណំលក្សង្ៅង្ពលង្នុះ រឺវធីិស្ថស្តស្រយួចំននួណែលអាចយក្សង្ៅង្ស្របើបនតារការនចាស្របឌិ្ត។ 

 

 

ខាងង្ស្រការង្នុះារំរនូនរង្បៀបវារៈស្ររូបង្ណ្្តុះបណ្្តលពីរស្របង្ភទ្យណែលមានលក្សាណៈគយ។ 

ង្ពលង្វលា ស្របធានបទ្យ ង្គ្នលបណំង វធិីស្ថស្តស្ សមាា របង្ស្រងៀន 

១ង្មា៉ា ង និង 
៣០នាទ្យ ី

ង្គ្នលរំនតិទូ្យង្ៅ 

- និយរនយ័ធនធានធរមាត ិ

-ស្របង្ភទ្យននធនធានធរមាត ិ

- ចណំ្តតថ់ាា ក្សន់នធនធានធរមាត ិ

- តនរៃធនធានធរមាត ិ

ង្ៅចតងបញ្ចបលននង្រង្រៀនសិកាា ការនងឹ
អាច៖ 

- ណសវងយល់ពទី្យសេនារូលដ្ឋា ននន
ធនធានធរមាតិ (ពីនយិរនយ័ 
ស្របង្ភទ្យចណំ្តតថ់ាា ក្ស ់នងិតនរៃធនធាន 
ធរមាតិ) 

- សស្ររបសស្ររលួការ ពភិាក្សា 

- សំនួរ នងិចង្រៃើយ 

- ណចក្សរណំលក្សបទ្យពិង្ស្ថធន ៍

   និងង្រង្រៀន 

- ការសង្ងាបង្ែើងវញិ 

ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធ ំ
ស្រក្សដ្ឋសពណ៌ ហវតឺ 
ក្សនស្តន្ កាបំិត សកត ់
និងឯក្សស្ថរ ណចក្សជូន 

៣ ង្មា៉ា ង ការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាត ិ

១. ង្តើការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិរ ឺ
ាអ្វ?ី ការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ
ស្របក្សបង្ដ្ឋយនិរន្រភាព ាអ្វ?ីង្ហតតអ្វី
បនាស្រតូវការស្ររបស់្ររងធនធានធរម
ាត ិ

២. ង្តើការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ
មានទ្យស្ររងអ់្វីខៃុះ? 

- ការស្ររបស់្ររងណបបរជឈការ 
- ការស្ររបស់្ររងណបបវរិជឈការ 
- សហស្ររបស់្ររង នងិការស្ររបស់្ររង
ធនធានធរមាតិ ង្ដ្ឋយមានការចូល
ររួពសីហររន ៍

៣. វធិសី្ថស្តស្ង្ដ្ឋយមានការចូលររួ
អ្ាក្សោក្សព់ន័ធក្សាតង ការស្ររបស់្ររងធនធាន
ធរមាតិ និងភារៈក្សិចច នងិតនួាទ្យ ី

ង្ៅចតងបញ្ាបន់នង្រង្រៀន សិកាា ការនងឹ
អាច ៖ 

- យល់ែឹងពីទ្យសេនទានរូលដ្ឋា ននន
ការស្ររបស់្ររងធនធន ធរមាតិ និង 
និរន្រភាពននការស្ររបស់្ររង 

- យល់ែឹងពសី្ថរៈសំខានន់នការ
ស្ររបស់្ររងធនធានធរម ាត ិនងិអ្ាក្ស
ោក្សព់ន័ធ 
- កានណ់តយល់ចាស់ពីទ្យស្ររងន់នការ
ស្ររបស់្ររងធនធាន ធរមាត ិ

- ការបែំតសរំនតិ និង    
   ពិភាក្សាស្រក្សុរធ ំ

- សំណួរ និងចង្រៃើយ 

-ការណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀន   
   និងឯក្សស្ថរ 
- សង្ងាបង្ែើងិវញ 

 

ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធ ំ
ស្រក្សដ្ឋសពណ៌ ហវតឺ 
ក្សនស្តន្ កាបំិត សកត ់
និងឯក្សស្ថរ ណចក្សជូន 
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២.៨ ការររៀបចំកិចចផ្តងការបរគ្ងៀន 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 យល់ពីធាតតង្ែេងៗ និងលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយណែលមានង្ៅក្សាតងកិ្សចចណតការបង្ស្រងៀន 

 ង្ធវើការវភិារពីកិ្សចចណតងការណែលលអ និងរនិលអ 
 បង្ងកើតកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនបនសស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលបគា ញពីរំរកិូ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន 

 ឧទាហរណ៍ស្ីពីកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន 

 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ បគា ញពីង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀន និងែំង្ណើ រការននង្រង្រៀន 

២ ង្ធវើការបំែតសរំនិតែល់សិកាា ការ ៖ 

 ង្តើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនរឺាអ្វី? ៖ រឺាការង្រៀបរាបម់ាតិកា ឬស្របធានបទ្យង្ៅ
ក្សាតងង្រង្រៀនណែល ង្រៀបរាបពី់ជំហាន ឬែំង្ណើ រការ (វធីិស្ថស្តស្)ននការបង្ស្រងៀង្ៅ
តារង្ពលង្វលាសរស្រសបង្ែើរប ីសង្ស្ររចបនតារង្គ្នលបំណងាររួរបស់ង្រ
ង្រៀន។ ាទូ្យង្ៅកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនមានរយៈង្ពល ១-២ង្មា៉ា ង ឬមានង្ពល
ង្ស្រចើនបំែតតស្រតឹរ៣ង្មា៉ា ងអាស្រស័យង្ៅតារស្របធានបទ្យននង្រង្រៀន។ 

 ង្ហតតអ្វីបនាស្រតូវង្ធវើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន? សស្រមាបន់រណ្ត? ៖ ង្ែើរបចីងស្រក្សង
ាកិ្សចចណតការ បង្ស្រងៀនណែលអាចជយួ នាែំៃូវស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលសង្ស្ររចបន
តារង្គ្នលបំណងរបស់ង្រង្រៀន ស្រពរទាងំអាចណចក្សរណំលក្សែល់អ្ាក្សែនទ្យ និង
អាចទ្យទ្យលួបនរតិិណក្សលំអ្រក្សវញិ។ 

៣ បំែតសរំនិតារយួសិកាា ការថា ង្តើមានធាតតអ្វីខៃុះង្ៅក្សាតងកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន។ សរ
ង្សរចង្រៃើយង្ៅង្លើ ក្ារង្ខៀន រចួណចក្សរណំលក្សង្រង្រៀនណែលបនង្រៀបចំឱ្យសិកាា ការ និង
ពនយល់ពីធាតតនីរយួៗឱ្យបនចាស់ និង បគា ញពីទំ្យនាក្សទំ់្យនងវា។ ពនយល់ថាវាាការ
គយស្រសួលរុិះរនង់្លើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន របស់អ្ាក្សែន៏ទ្យ ប៉ាតណន្វាាការពិបក្សរយួ
ង្ពលណែលសរង្សរកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនង្ដ្ឋយខៃួនឯង។ 
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៤ ង្ធវើការណបងណចក្សសិកាា ការ ពី៣-៤ស្រកុ្សរ ង្ែើរបងី្ធវើលំហាតពី់កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនង្ដ្ឋយ
ង្ស្របើស្របស់រង្បៀប វារៈណែលបនពិភាក្សារចួ (ង្លើក្សណតរយួចំណត ចរក្សពិភាក្សា) 

៥ ង្សាើឱ្យសិកាា ការបិតលទ្យធែលរបស់ខៃួនង្លើជញ្ជា ំង និងង្ធវើការបគា ញលទ្យធែលក្សាតង
ស្រកុ្សរ ង្ហើយឱ្យសិកាា ការ ង្ែេងង្ទ្យៀតង្ៅង្រើលការបគា ញង្នាុះ។ រចួង្ហើយសំណូរពរឱ្ 
យសិកាា រែន៍ទ្យែល់្ង្យាបល់ណក្សលំអ្។ 

៦ ចតងបញ្ចបឱ់្យស្រកុ្សរង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរធំ និងសង្ងាបពីចំណត ចណែលបនង្រៀន
សូស្រតង្ៅក្សាតងង្រង្រៀន ង្នុះ។ 

 

 

ង្យាបល់៖ 

 ង្ែើរបគីយស្រសួលសង្ងាបនូវអ្វីណែលស្រកុ្សរបនង្ធវើ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវក្សតស់្រតាចំណត ចសំខាន់ៗ
ណែលស្រកុ្សរ បនង្ធវើលអ និងឆៃតុះបញ្ជច ំងចំណត ចណែលរនិទានង់្ពញង្លញ។ 

 ឆៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅនឹងកិ្សចចណតការបង្ស្រងៀនណែលបនណចក្សជូន និងកិ្សចចណតងការណែលង្យើងកំ្សពតងអ្នតវត។្ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ង្រៀបចំកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន ឬបៃងង់្រង្រៀន 

ង្តើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនរឺាអ្វី? 

កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនរឺាការង្រៀបរាបយ់ា៉ា ងលំអិ្តពីែំង្ណើ រការ ឬជំហាន (វធីិស្ថស្តស្)ណែលអ្ាក្ស
បង្ស្រងៀននឹង ង្ែើរតារង្ែើរបសីង្ស្ររចង្គ្នលបំណងាររួរបស់ង្រង្រៀន។ កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនមានស្ថរៈ
សំខានខ់ាៃ ងំណ្តស់ស្របសិន ង្បើង្យើងចងឱ់្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តលមានការចូលររួង្ស្រចើន ពីង្ស្រោុះណែាក្សនន
ការង្រៀបចំ និងការអ្នតវត្ រឺមានភាព សមតរស្ថម ញ ង្ហើយកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនអាចជយួ សស្ររួលែល់
ការគររបស់អ្ាក្សបន។ 

មានរង្បៀបង្ែេងៗពីគ្នា ននការសង្សរកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន ណតស្រតូវង្ធវើឱ្យមានលក្សាណៈគយ
ស្រសួល និង ចាស់លាស់។ និយាយែូចង្នុះស្្ថបង់្ៅែូចាគយស្រសួលង្ធវើ ណតពិបក្សក្សាតងការសរង្សរ 
ង្ហើយទារទារឱ្យមាន ការអ្នតវតា្ង្ស្រចើន។ មានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ង្ែើរបឱី្យស្របក្សែថាង្តើកិ្សចចណតង
ការបង្ស្រងៀនរបស់ង្យើងលអ ឬរនិលអ ង្ដ្ឋយឱ្យស្ររូ បណ្ត ុះបណ្្តលង្ែេងង្ទ្យៀតជួយ ពិនិតយង្រើលថាគ្នត់
អាចែំង្ណើ រការកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនង្នុះបន ឬង្ទ្យ។ 

ង្តើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនអាចជយួ អ្វខីៃុះែល់អ្ាក្ស? 

កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនជយួ ែល់អ្ាក្សនូវ ៖ 

 ង្តើមាតិកាននការបង្ស្រងៀនមានលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយ ណែរឬង្ទ្យ? 

 ង្តើង្ពលង្វលា និងសមាា រមានស្ររបស់្រគ្នន ់ណែរឬង្ទ្យ ? 

 ង្ជៀសឱ្យែតតពីអ្វីណែលអ្ាក្សអាចង្ភៃចង្ៅង្ពលអ្ាក្សង្រៀបចំសមាា រ និងោក្សយង្ពជនអ៍្វីខៃុះណែរអ្ាក្សស្រតូវ
និយាយ 

 ណចក្សរណំលក្សង្ពលង្វលាបង្ស្រងៀនែល់ស្ររូបង្គោ ល ឬអ្ាក្សែនទ្យង្ែេងង្ទ្យៀត។ 

ង្តើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនររួមានធាតតអ្វខីៃុះ? 

រិចចណតងការបង្ស្រងៀនររួមានធាតតែូចតង្ៅង្នុះ ៖ 

 ង្គ្នលបំណង៖ កិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនរួរែល់្នូវង្គ្នលបំណងង្ៅតារង្រង្រៀន ណែលអាចង្ធវើឱ្យ
ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលអាែំង្ណើ រការបនក្សាតងការបង្ស្រងៀន និងវាយតនរៃពីស្របសិទ្យធភាពរបស់ង្រង្រៀ
ន។  

 ង្ពលង្វលា៖ បគា ញពីង្ពលង្វលាណែលការបង្ស្រងៀនស្រតូវង្ស្របើង្ពលពីចំណត ចរយួង្ៅចំណត ចរយួ
ង្ទ្យៀត 

 សមាា រ៖ បគា ញសមាា រចបំចណ់ែលង្យើងនឹងង្ស្របើស្របស់ង្ៅង្ពលបង្ស្រងៀន 

 ជំហាន៖ ការណណនាែំស៏្ថរញ្ាតារវធីិស្ថស្តស្ សំណួរ និងលំហាតណ់ែលមានង្ៅក្សាតងកំ្សែតង
ង្ពល បណ្ត ុះបណ្្តល។ វាក្សម៏ានែងណែរនូវចង្រៃើយ និងពត័ម៌ានលំអិ្តពីសំណួរ និងរតខវាិា
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ណែលនឹងមានង្ៅក្សាតងង្ពលបង្ស្រងៀន។ ការណណនារំរួពីជំហានររួមានពីរង្បៀបង្ស្របើសមាា រ ែូច
ាសមាា រៈ និងសនៃឹក្សកិ្សចចការលំហាតា់ង្ែើរ។ 

 
 ង្យាបល់ ឬកំ្សណតសំ់គ្នល់របស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ៖ បគា ញពីង្យាបល់បណនារអំ្ពីការអ្នត

វតែ្លប៉ាុះោល់ ណែលអាចង្ក្សើតមាន និងចំណត ចណែលស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលអាចង្ភៃចង្ៅង្ពល
បង្ស្រងៀន។ 

 

ចំណត ចណែលអាចង្ធវើការវាយតនរៃង្ៅង្លើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន 

 ង្តើវាមានស្ថរៈសំខាន ់និងមានលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយគ្នា ង្ទ្យ? 

 ង្តើង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនង្នាុះសរស្រសបារយួនឹងង្មា៉ា ងង្ទ្យ? 

 ង្តើស្របធានបទ្យ និងង្គ្នលបំណងស្រតូវគ្នា ង្ទ្យ? 
 ង្តើការង្ស្រជើសង្រ ើសវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងៗសរស្រសបង្ទ្យង្ែើរបសីង្ស្ររចបនតារង្គ្នល

បំណងននង្រង្រៀន(ណែលង្ផ្្ទតង្លើចំង្ណុះែឹង ជំនាញ និងអាក្សបបកិ្សរយិា) 
 ង្តើអ្ាក្សង្រៀនសូស្រតមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងយា៉ា ងង្រ៉ាច? 

 មានចំណ្តបអ់ាររមណ៍ង្ក្សើនង្ែើង 
 ពនយល់ពីង្គ្នលបំណង 
 ទាក្សទ់្យងង្ៅនឹងបទ្យពិង្ស្ថធនរ៍បស់សិកាា ការ 
 ពិចរណ្តង្ៅង្លើការង្លើក្សទឹ្យក្សចិត្ 
 បងកឱ្យមានបរយិាកាសចូលររួ និងមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងគ្នា  
 ែល់្ឧទាហរណ៍ លំហាត ់ការអ្នតវត្ និងមានសក្សរមភាពង្ែេងៗង្ស្រចើនង្ទ្យ 
 បគា ញពីែំង្ណើ រការង្ៅតារលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយននមាតិកាង្រង្រៀន 
 មានការឆៃតុះបញ្ជច ំង 
 មានទំ្យនាក្សទំ់្យនងង្ៅនឹងកិ្សចចណតងការង្ែេងៗង្ទ្យៀតង្ៅក្សាតងង្រង្រៀនទាងំរូល 

 ង្តើវាមានទំ្យនាក្សទំ់្យនងង្ៅនឹងអ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តលយា៉ា ងែូចង្រ៉ា្ច? 

 ង្តើកិ្សចចណតងការគយស្រសួលអាន និងគយយល់ណែរ ឬង្ទ្យ 
 ង្តើែំង្ណើ រការវរោបណ្ត ុះបណ្្តលចាស់លាស់ង្ទ្យ 
 ង្តើការែល់្ពត័ម៌ានែល់សិកាា ស្ថលាស្ររបស់្រគ្ននង់្ែើរបអី្នតវតក្ារបង្ស្រងៀនបនង្ទ្យ 
 ង្តើវាអាចង្ស្របើស្របស់សស្រមាបប់ង្ស្រងៀនង្ៅែល់សិកាា ការស្រកុ្សរង្ែេងបនង្ទ្យ 
 ង្តើវាសរស្រសបសស្រមាបស់្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលង្ែេងង្ទ្យៀតង្ទ្យ? 
 ង្តើវាអាចបតណបនបនណែរ ឬង្ទ្យ?   
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ចំណងង្ជើងង្រង្រៀន 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀន សិកាា ការអាច ... 
 ១- 
 ២- 
 ៣- 
 
សមាា រ៖ 
 ១- 
 ២- 
 ៣- 
 
ង្ពលង្វលា៖ .... ង្មា៉ា ង .... នាទី្យ 

ជំហានអ្នតវត៖្ 
 ១- 
 ២- 
 ៣- 
 ៤- 
 ៥- 
 ៦- 
 ៧- 

ង្យាបល់៖ 
- 
- 
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២.៨ ររៀបចំផ្ននការសកមមភាព្ និងសររសរព្ត័ម៌ានវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 យល់ពីស្ថរៈសំខានន់នការង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាព និងការសរង្សរពត័ម៌ានអំ្ពីវរោបណ្ត ុះ     
បណ្្តលរចួអាចយក្សង្ៅអ្នតវតប្ន 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលសរង្សរខៃឹរស្ថរង្ហើយ 
 ឧទាហរណ៍ពីណែនការសក្សរមភាព និងពត័ម៌ានពីវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៤០ នាទី្យ 

១ បគា ញង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការ 

២ បំែតសរំនិតារយួសិកាា ការថា ង្ហតតអ្វីបនាស្រតូវង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាព
សស្រមាបវ់រោបណ្ត ុះបណ្្តល ង្ហើយអាចជយួ អ្វីបនែល់ង្យើង? អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល
សរង្សរចង្រៃើយង្លើក្ារង្ខៀន រចួសួរថា ង្តើង្យើងស្រតូវ រិតអ្វីខៃុះក្សាតងណែនការសក្សរមភាព
របស់ង្យើង? អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលសរង្សរចង្រៃើយ ង្ហើយណចក្សរណំលក្ស ង្រង្រៀនពីការសរ
ង្សរណែនការសក្សរមភាពបណ្ត ុះបណ្្តលឱ្យសិកាា ការ។ 

៣ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណចក្សរណំលក្សពីស្ថរៈសំខានន់នការសរង្សរពត័ម៌ានវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
ល និងធាតតណែលស្រតូវ សរង្សរឱ្យសិកាា ការបនយល់ ។ 

៤ ែល់្ង្ពលឱ្យសិកាា ការសួរសំណួរង្ែេងៗទាក្សទ់្យងនឹងង្រង្រៀនរតនៗណែលបនណសវង
យល់។ 

 

 

ង្យាបល់៖ 
 ពត័ម៌ានអំ្ពីវរោបណ្ត ុះបណ្្តលែូចណែលសិកាា ការបនែឹងពីវរោង្នុះ រឺែូចាពត័ម៌ានណែលមាន

ង្ៅក្សាតង លិខិតអ្ង្ញ្ា ើញណែលស្របបឱ់្យសិកាា ការែឹងពីវរោរបស់ង្យើងកានណ់តចាស់ 
 ទ្យតក្សង្ពលឱ្យស្ររបស់្រគ្ននស់ស្រមាបសិ់កាា ការសួរសំននួ និងការបញ្ជា ក្សឱ់្យបនចាស់នូវង្រង្រៀន។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាព និងងវកិា 

 កំ្សណតង់្ពលង្វលា និងរយៈង្ពលែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល(១នងៃ ២នងៃ ឬង្ស្រចើននងៃ....)និង
រណនាពីការ ចំណ្តយង្លើវរោនីរយួៗ។   

 ស្រកុ្សរអ្ាក្សបណ្ត ុះបណ្្តលង្រៀបចំណែនការសក្សរមភាពបនរ្បស់ខៃួនង្ែើរបែីល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
និង ការស្រតួតពិនិតយ។ 

 ស្ថក្សលបងែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តលណែលអ្ាក្សបនង្រៀបចំង្ហើយ ង្ែើរបពិីនិតយង្ៅង្លើភាពខាៃ ងំ 
ភាពង្ខាយនន ង្រង្រៀន (ខៃឹរស្ថរង្រង្រៀន)រយៈង្ពលននវរោ និងវធីិស្ថស្តស្សស្ររបសស្ររួលវរោ
របស់អ្ាក្ស និងស្របរូលរតិ ណក្សលំអ្ពីសិកាា ការង្ៅង្លើវរោទាងំរូល (ការស្ថក្សលបងែល់្វរោ
អាចង្ធវើង្ៅបនអាស្រស័យង្លើធនធានណែល មាន ណតង្បើគ្នម នររួង្ធវើការពិភាក្សាារយួនែរូ
ង្ែើរបបីនង្យាបល់បណនារ)។ 

 ង្រៀបចំសមាា រង្រង្រៀនែូចា ផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋសធំណែលមានខៃឹរស្ថរង្រង្រៀន ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ ស្រក្សដ្ឋស
ពណ៌ ហវឺត ក្សនស្តន ្បងស់អិត(សកត)់ កាបិំត ក្ាង្ខៀន និងសមាា រចបំចែ់នទ្យង្ទ្យៀត។ 

 ង្រៀបចំលិខិតអ្ង្ោញ្ា ី និងង្ធវើការទំ្យនាក្សទំ់្យនងង្ៅែល់សិកាា ការ។ 

 

សរង្សរពត័ម៌ានរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

អ្វីង្ៅាពត័ម៌ានរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល? រឺាការពនយល់ពីស្របវត្ិ និងធាតតសំខាន់ៗ របស់
វរោបណ្ត ុះបណ្្តល ណែលអាចមានពត័ម៌ានង្ែេងៗណែលទាក្សទ់្យងនឹងវរោ។ អ្វីណែលររួសរង្សរង្ៅក្សាតង
ពត័ម៌ានរបស់វរោរឺអាស្រស័យង្លើស្រកុ្សរ ង្គ្នលង្ៅណែលអ្ាក្សចងស់រង្សរង្ែើរបឱី្យង្រអាន និងទាក្សទ់ាញ
ការចបអ់ាររមណ៍ ង្ហើយពត័ម៌ានទាងំង្នាុះររួមាន ៖   

 ង្ហតតែលក្សាតងការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល     
 ង្គ្នលបំណងទូ្យង្ៅ      
 ង្គ្នលបំណងសស្រមាបក់ារង្រៀនសូស្រត ឬការរពឹំងទ្យតក្ស   
 វធីិស្ថស្តស្ ឬយតទ្យធស្ថស្តស្របស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
 ស្របវត្ិននស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅ 
 រង្បៀបវារៈននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  
 ស្របធានបទ្យណែលស្រតូវបង្ស្រងៀន     
 កាលបរងិ្ចឆទ្យ និងទី្យក្សណនៃងចសា់លាស់៘ 

           បនាា បរ់ក្សង្ធវើការបញ្ាូ នលិខិតអ្ង្ញ្ា ើញ រង្បៀបវារៈននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងទាក្សទ់្យងង្ៅសិកាា
ការង្ែើរបែឹីងពីវតម្ានរបស់ពកួ្សង្រក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
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២.១០ ការររៀបចំបរិបទវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងអាច 

 យល់ពីការង្រៀបចំបរបិទ្យរបស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងឆៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅនឹងែំង្ណើ រការង្រៀបចំវរោង្នុះពី
ង្ែើរែំបូងនិងវរោង្ែេងៗណែលគ្នតប់នចូលររួ។   

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលសរង្សរខៃឹរស្ថរង្ហើយ 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 

ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ បគា ញង្គ្នលបំណងននង្រង្រៀនែល់សិកាា ការង្ដ្ឋយបគា ញថា ង្ៅង្រង្រៀនង្នុះក្សរ៏និ
ខតសពីអ្វីណែលង្យើងបន ស្ថោ ល់គ្នា ពីែំបូងង្ែើយង្ដ្ឋយបង្ងាើបថា ង្តើង្យើងបនង្ធវើអ្វី
ខៃុះ? 

២ ង្សាើឱ្យសិកាា ការសមស្ររចិ័តង្្ែើងង្ឆៃើយ ៣ង្ៅ៤នាក្ស ់ង្ែើរបងី្ធវើការរលឹំក្សនូវការង្រៀបចំបរបិ
ទ្យវរោណែលង្យើង បនង្ធវើ។ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលសរង្សរចង្រៃើយង្លើក្ារង្ខៀន រចួឱ្យសិកាា
ការង្ធវើការង្រៀបចំលំដ្ឋបលំ់ង្ដ្ឋយ វាង្ែើងវញិង្ៅតារសក្សរមភាពង្ែេងៗក្សាតងបរបិទ្យ
របស់វរោ។ 

៣ ង្ហើយឱ្យសិកាា ការ ង្ែើងបញ្ជា ក្សពី់ង្គ្នលបំណងរបស់សក្សរមភាពនីរយួៗ 

៤ ង្សាើឱ្យសិកាា ការ២នាក្សស់មស្ររចិ័តង្្ែើរបងី្ធវើការស្ថក្សលបងសស្ររបសស្ររួលង្លើ
សក្សរមភាព២ង្ែេងពីគ្នា ង្ៅក្សាតង ការង្រៀបចំបិរបទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ ចំណណក្សឯសិកាា
ការង្ែេងង្ទ្យៀតនឹងចូលររួក្សាតងការសណរង្ង្នុះ។ 

៥ ង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជច ំងក្សាតងស្រកុ្សរធំនូវសំណួរែូចតង្ៅង្នុះ ៖ 

 ង្តើអ្វីណែលពិបក្ស និងគយស្រសួល? 

 ង្តើមានវធីិស្ថស្តស្ណ្តខៃុះណែលង្ធវើឱ្យមានការចូលររួ ស្ថោ ល់គ្នា កានណ់តស្របង្សើរ 
និងមានភាពរកី្សរាយ? 

 ឆៃតុះបញ្ជច ំងង្លើចំណត ចពិបក្ស និងរក្សវធីិស្ថស្តស្ង្ែើរបណីក្សលំអ្ង្ៅង្ពលង្ស្រកាយ 
៦ ែល់្ង្ពលឱ្យសិកាា ការបញ្ជា ក្សពី់អ្វីណែលង្ររនិទានច់ាស់ និងបគា ញក្សាតងស្រកុ្សរធំ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការង្រៀបចំបរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

ក្ស. ការកំ្សណតប់របិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

ែូចបនណណនាងំ្ៅចំណត ចចបង់្ែ្ើរននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ការកំ្សណតប់របិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្ត
លររួង្ធវើង្ែើង ង្ដ្ឋយង្រើលង្ៅង្លើចំណត ចខាងង្ែើរ (សូរអានង្ៅណែាក្សខាងង្ែើរអំ្ពីវធីិស្ថស្តស្កំ្សណត់
បរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល) 
ការង្រៀបចំបនាបង់្រៀន ៖    
          បនាបង់្រៀនររួមានពនៃឺង្ចញ និងខយល់ង្ចញចូលស្ររបស់្រគ្នន ់      គ្នម នសំណលងរខំានែល់ការង្រៀន
សូស្រតរបស់សិកាា ការ និងមានក្សណនៃងទូ្យលាយអាចង្រៀបចំណលងណលបងថារពល និងស្រកុ្សរពិភាក្សា       
បន។ ង្លើសពីង្នុះង្ទ្យៀតស្រតូវរិត ពីសមាា រណែលមានង្ៅក្សាតងបនាា ប ់និងចតណ់ចងក្សណនៃអ្ងោតយរបស់សិកាា
ការយា៉ា ងណ្តឱ្យមានភាពគយស្រសួល។ 

ចតុះង្ ម្ ុះសិកាា ការ និងណចក្សឯក្សស្ថរណចក្សជូន៖ 

           រតនង្ពលចបង់្ែ្ើរែំង្ណើ រការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវក្សតង់្ ម្ ុះសិកាា
ការទាងំអ្ស់ និងណចក្សសមាា រៈខៃុះែូចា ប ចិ ង្សៀវង្ៅ កាតាប(ង្បើមាន)។   
ពិធីង្បើក្សវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ឬរតិស្ថវ ររន ៍

           ររួង្ធវើឱ្យមានលក្សាណៈស្ថរញ្ា  និងចំណ្តយង្ពលខៃីង្ែើរបងី្ធវើការសំង្ណុះសំណ្តលារយួ
សិកាា ការ និងបគា ញពីស្ថរៈសំខានន់នវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ៅនឹងស្ថា នភាពណែលពកួ្សង្រកំ្សពតងង្ធវើ    
ការ។ រ៉ាាងង្ទ្យៀត ង្យើងអាចង្រៀបចំ ក្សរមវធីិង្បើក្សវរោង្ដ្ឋយមានរណៈអ្ធិបតីចូលររួង្ែើរបងី្ធវើឱ្យក្សរមវធីិ
កានណ់តមានភាពលអស្របង្សើរ។    
ណណនាឱំ្យស្ថោ ល់គ្នា  ការបគា ញពីក្សរមវធីិ និងវធីិស្ថស្តស្របស់វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

           ការណណនាឱំ្យស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស ឱ្យបនលអមានស្ថរសំខានណ់្តស់រតនង្ពលចបង់្ែ្ើរ
ែំង្ណើ រការក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ពីង្ស្រោុះវាមានលក្សាណៈចូលររួ និងអាចបងកបរយិាយកាស
រកី្សរាយ ង្ហើយអាចជំរតញសិកាា ការឱ្យ មានទឹ្យក្សចិត្ក្សាតងចូលររួក្សាតងវរោ។ មានវធីិស្ថស្តស្ាង្ស្រចើនង្ែើរប ី
ង្ធវើការស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស។ 
ការណណនាកំ្សរមវធិ៉ា ី៖   

មានវធីិស្ថស្តស្ង្ែេងៗសស្រមាបណ់ណនាអំំ្ពីក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។  បគា ញក្សរមវធីិវរោសំខាន់ៗ
ង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋស ពណ៌តារង្ពលង្វលាស្រពឹក្ស លាៃ ចង្ៅង្លើតារាង។ រ៉ាាងង្ទ្យៀតអ្ាក្សអាចង្រៀបចំក្សរមវធីិ
ង្ដ្ឋយរូសារាងែៃូវរយួណខេង្ៅ ង្លើស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ ង្ដ្ឋយសរង្សរចំណត ច សំខាន់ៗ ននង្រង្រៀនង្ៅ
តារែៃូវង្ហើយយក្សស្រក្សដ្ឋសពណ៌រក្សកាតា់រាងកូ្សន ឡានរយួង្ែើរបបិីតង្ៅតារក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះ        
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បណ្្តល រចួបនផ្្ទៃ ស់ទី្យកូ្សនឡានង្ៅង្លើែៃូវណែលចំណត ចសំខានរ់បស់វរោ សាិតង្ៅពីង្ែើររហូតែល់
ចបវ់រោ។ 

ការណណនាពីំវធីិស្ថស្តស្របស់វរោ ៖ 

      អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលររួបំែតសរំនិតសិកាា ការថា ង្តើពួក្សង្រធាៃ ប ់ ចូលររួវរោបណ្ត ុះបណ្្តល
បំោក្សបំ់ប៉ានឬង្ទ្យ? ង្តើអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលវរោង្ធវើអ្វខវីៃុះ? ង្តើអ្ាក្សមានអាររមណ៍យា៉ា ងណ្ត? បនាា បរ់ក្ស
ង្យើងស្រតូវបគា ញពីវធីិស្ថស្តស្របស់ ង្យើងតាររយៈពនយល់ផ្ទា ល់ និងសរង្សរង្លើស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំ។
កំ្សណតល់ទ្យាែលរពឹំងទ្យតក្ស ៖ 

          ង្ែើរបងី្ធវើឱ្យវរោរបស់ង្យើងែំង្ណើ រការកានណ់តរលូន អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវឱ្យសិកាា ការបគា ញ
នូវក្ស្ីរពឹំងទ្យតក្សរបស់ពកួ្សង្រឱ្យបនចាស់លាស់ ង្ស្រោុះវាជយួ ឱ្យង្យើងែឹងពីការរពឹំងទ្យតក្សរបស់ពកួ្សង្រ? 
អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណចក្ស ស្រក្សដ្ឋស ពណ៌ឱ្យសិកាា ការសរង្សរក្ស្ីរពឹំងទ្យតក្សរបស់អ្ាក្សចូលររួក្សាតងមាា ក្សរ់យួ
សនៃឹក្ស ង្ហើយយក្សង្ៅបិតង្ៅង្លើក្ារ ង្ខៀន។ បនាា បរ់ក្សង្យើងស្រតូវចតក់្ស្ីរពឹំងទ្យតក្សណ្តែូចគ្នា ឱ្យង្ៅរ្ត ំ
និងខតសគ្នា ឱ្យង្ៅរ្តរំចួង្ធវើការបញ្ជា ក្ស។់ ង្ៅចតង ង្ស្រកាយននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវ
ឆៃតុះ បញ្ជា ំងង្លើង្ៅង្លើក្ស្ីរពឹំងទ្យតក្ស ថាង្តើពកួ្សង្របនសង្ស្ររច ែល់ក្សស្ររតិណ្ត។ 

          ការបង្ងកើតវនិយ័ររួ៖ 

          ការបង្ងកើតវនិយ័ររួមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ ង្ែើរបឱី្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តលអាចែំង្ណើ រការង្ៅ
បនរលូន និងតារង្ពលង្វលាកំ្សណត។់ ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលបំែតសរំនិតែល់សិកាា ការង្ែើរបងី្រៀបចំ     
វនិយ័របស់វរោង្ដ្ឋយង្ផ្្ទតង្លើ ការចូលររួ និងបញ្ជា ក្សពី់ែលស្របង្យាជនអ៍្វីណែលពកួ្សគ្នតប់នង្លើក្ស
ង្ែើង ង្ហើយទាងំសិកាា ការ និងស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល ស្រតូវង្គ្នរពង្លើវនិយ័ររួង្នាុះណែរ។ ង្ហើយក្សាតងក្សរណី
ចបំចង់្យើងអាចង្ធវើការណក្សសស្ររួល ឬបណនារស្របសិនង្បើមាន សំណូរពរភារង្ស្រចើនពីសិកាា ការ។ 

          ការវាយតនរៃរតនវរោបណ្ត ុះបណ្្តល៖ 

          ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលស្រតូវង្ធវើការវាយតនរៃរតនវរោ ង្ែើរបវីាស់សាងពី់ការយល់ែឹងរបស់សិកាា ការ
រតនវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងគយស្រសួលក្សាតងការតស្ររងែ់ៃូវង្ៅរក្សង្គ្នលបំណងរបស់វរោ។ ការវាយតនរៃ
ង្នុះអាច ង្ធវើង្ៅបន ង្ដ្ឋយមានក្សស្ររងសំណួរពហតង្ស្រជើសង្រ ើស។ 

           ការង្រៀបចំអាហារសស្ររន៖់ 

           ង្នុះាចំណត ចទូ្យង្ៅរយួណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលររួរិតពិចរណ្តែលណែរ ង្ស្រោុះវាអាចជយួ 
ង្លើក្សទឹ្យក្សចិត ្ឱ្យសិកាា ការមានអាររមណ៍ង្រៀនសូស្រត។ 

            ចំណ្តំ៖ តារស្ថា នភាពាក្សណ់ស្ង អ្ាក្សង្រៀបចំវរោស្រតូវង្ធវើការបទ្យណបន និងក្សតំពាយារង្ស្របើង្ពល
ង្ស្រចើនង្ពក្ស ក្សាតងការកំ្សណតប់របិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។ 
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ផ្នែកទី៣ ៖ មលូដ្ឋា នគ្រុះននការសគ្មបសគ្មួល 
 

៣-១  អ្វីង្ៅាការសស្របរសស្ររួល 
៣-២  អាក្សបបកិ្សរយិារបស់អ្ាក្សសស្របរសស្ររួល 
៣-៣  តនួាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្របរសស្ររួល 
៣-៤ ជំនាញននការសស្ររបសស្ររួល 
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៣.១ អវីរៅជាការសគ្មបសគ្មួល? 

ង្គ្នលបំណង៖  ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការអាច 

 ពនយល់ពីការយល់ង្ ើញង្ែេងៗគ្នា ននការសស្ររបសស្ររួល 

 ពនយល់ពីង្ហតតែលរបស់វរោែូចាការសស្ររបសស្ររួលស្រកុ្សរ 

 ភាា បក់ារពិភាក្សាង្លើការសស្ររបសស្ររួលក្សាតងស្រកុ្សរតាររយៈវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះង្ៅនឹងការគរ
ាក្សណ់ស្ងរបស់ពកួ្សង្រ 

 ពនយល់ថាង្តើការសស្ររបសស្ររួលណែលមានស្របសិទ្យធភាពអាចជយួ ែល់ការណចក្សរណំលក្សរំនិតង្ៅក្សាតង
ស្រកុ្សរឱ្យមានស្របសិទ្យធភាពយា៉ា ងែូចង្រច្ខៃុះ ? 

សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសធំ ៣ ផ្ទា ងំណែលមានសរង្សរពីនិយរនយ័ននការសស្ររបសស្ររួលខតសៗគ្នា  ណែលមានង្ៅ
ក្សាតងឯក្សស្ថរ ណចក្សជូនង្ហើយបិតង្ៅក្សណនៃងង្ែេងៗគ្នា ននបនាប ់

 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 

ង្ពលង្វលា៖ ៤០នាទី្យ 
 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ង្ែ្ើរង្រង្រៀនង្ដ្ឋយពនយល់ថា ោក្សយថា ”សស្ររបសស្ររួល” កំ្សពតងង្ស្របើស្របស់ង្ៅតារ      
បរបិទ្យ និងសស្រមាប ់ង្គ្នលបំណងង្ែេងៗ។ ែូង្ចាុះង្យើងស្រតូវចំណ្តយង្ពលង្វលាង្ែើរប ី
ណសវងយល់ាររួពីខៃឹរស្ថរននោក្សយង្នុះ។ 

២ បិតបគា ញផ្ទា ងំស្រក្សដ្ឋស និយរនយ័ននោក្សយ ”សស្ររបសស្ររួល” ង្ហើយអានខៃឹរស្ថរ
ទាងំង្នុះ។ ង្សាើឱ្យ  សិកាា ការង្ស្រជើសង្រ ើសយក្សនិយរនយ័ណ្តរយួណែលពកួ្សង្រមាន
ការឯក្សភាព ឬង្ពញចិតខ្ាៃ ងំាងង្រអាស្រស័យង្ៅនឹងបទ្យពិង្ស្ថធនន៍នការសស្ររប
សស្ររួលរបស់ពកួ្សង្រ។ 

៣ ង្សាើឱ្យសិកាា ការណែលង្ស្រជើសង្រ ើសនិយរនយ័ែូចគ្នា  ង្ធវើការពិភាក្សាក្សាតងស្រកុ្សរពីង្ហតត
ែលណែលង្របន   ង្ស្រជើសង្រ ើស និងរិតពីវធីិស្ថស្តស្ ឬរង្ធាបយណែលស្រកុ្សរង្រអាច
បគា ញ និងពនយល់ពីង្ហតតែលនន ការង្ស្រជើសង្រ ើសរបស់ពកួ្សង្រង្ៅស្រកុ្សរង្ែេងង្ទ្យៀត ។ 

៤ ១០ នាទី្យង្ស្រកាយរក្ស ង្សាើឱ្យស្រកុ្សរនីរយួៗពនយល់ពីង្ហតតែលរបស់ពកួ្សង្រង្ៅកានស់្រកុ្សរ
ែនទ្យង្ទ្យៀត។ ស្របសិន ង្បើការពនយល់រនិសូវចាស់លាស់ ង្លើក្សាសំណួរង្ែើរបឱី្យពួក្ស
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ង្រអាចពនយល់បញ្ជា ក្សពី់អ្តានយ័ឱ្យកានណ់តចាស់។ ង្សាើស្រកុ្សរង្ែេងៗ ង្ទ្យៀតឱ្យ
ស្ថក្សសួរពីការបគា ញរបស់ស្រកុ្សរ។ 

៥ សង្ងាបការពិភាក្សាង្ដ្ឋយពនយល់ថាការសស្ររបសស្ររួល រឺាទ្យសេនទានែទូ៏្យលំ
ទូ្យលាយ (ង្ធវើឱ្យមានភាពគយស្រសួល) ង្ហើយណែលអាចកំ្សណត ់និងពនយល់បនតារ
វធីិ និងបរបិទ្យង្ែេងៗគ្នា ។ ភាា បខ់ៃឹរស្ថរង្នុះង្ៅនឹងវរោបណ្ត ុះបណ្្តលទាងំរូល
ង្ដ្ឋយពនយល់ពីទ្យសេនទានននរងវងទ់ាងំបី។ បញ្ជា ក្សថ់ាង្យើងស្រតូវការឯក្សភាព យា៉ា ង
ង្ហាចណ្តស់ង្លើនិយរនយ័ាររួរយួ សស្រមាបកំ់្សែតងង្ពលននវរោបណ្ត ុះបណ្្តល
ង្នុះ។ 

៦ ណណនានិំយរនយ័ និងរតខគរននការសស្ររបសស្ររួលែូចណែលមានពិពណ៌នាង្ៅក្សាតង
ឯក្សស្ថរណចក្សជូនង្ដ្ឋយពនយល់ភាា បខ់ៃឹរស្ថរទាងំង្នុះង្ៅនឹងក្សរមវធីិវរោបណ្ត ុះ              
បណ្្តល។ ណចក្សរណំលក្សនូវខៃឹរស្ថរង្ស្រជើសង្រ ើសរយួ ចំននួក្សាតងឯក្សស្ថរែល់សិកាា ការ
ង្ែើរបែីល់្ទ្យសេនទានង្ែេងៗង្ទ្យៀតននការសស្ររបសស្ររួល។ 

៧ បញ្ជា ក្សយ់ា៉ា ងខៃីង្លើឯក្សស្ថរណចក្សជូនថា ការសស្ររបសស្ររួលលអអាចជំរតញឱ្យមានការ
ពិភាក្សាក្សាតងស្រកុ្សរមាន ស្របសិទ្យធភាពយា៉ា ងណ្តខៃុះ។ 

 

 

ង្យាបល់៖ 

ង្ធវើឱ្យស្របក្សែថា ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះ សិកាា ការនឹងបនយល់ថា ង្ហតតអ្វីបនាង្ៅក្សាតង
វរោង្នុះង្ផ្្ទតការយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្សង់្លើការសស្ររបសស្ររួលស្រកុ្សរ ង្ហើយអាចយក្សង្ៅអ្នតវតង្្ៅក្សាតងបរបិទ្យនន
សក្សរមភាពង្ដ្ឋយមានការចូលររួង្ៅក្សាតងការគរផ្ទា ល់របស់ពកួ្សង្រ ។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ការសស្ររបសស្ររលួ           
ង្តើអ្វីាការសស្ររបសស្ររួលននែំង្ណើ រការក្សាតងស្រកុ្សរ ? 

ការសស្ររបសស្ររលួាវធីិងមី ឬក្សា៏និនាា ការងមី ? 

ទ្យសេនទានននការសស្ររបសស្ររួល    ឬអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលមានអាយតកាលាយូរណ្តស់រក្ស
ង្ហើយណែលការសស្ររបសស្ររួល ឬអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលមានតាងំពីសរយ័បូរាណ ែូចពកួ្សក្សតលសរពន័ធ
ណែលង្ររក្សង្ ើញង្ៅក្សាតងសរយ័ ង្ែើររក្សង្រ៉ាៃុះ។ ការពិតង្ៅការចបអ់ាររមណ៍នាង្ពលបចចតបបនាង្លើការ
សស្ររបសស្ររួលង្ផ្្ទតង្ៅង្លើឬសរល់ និង ការង្ពញចិតរ្បស់សងោរពីតនរៃ និងែំង្ណើ រការណែលមាន
ក្សនៃងរក្ស។ រំនិតននការយល់ែឹង និងជំនាញននការ សស្ររបសស្ររួលមានលក្សាណៈស្របហាក្សស់្របណហល
ង្ៅនឹងវធីិស្ថស្តស ្ ណែលបនអ្នតវត្ង្ដ្ឋយស្រពុះពតទ្យធ និងរនតសេង្ែេងៗ ង្ទ្យៀតណែលបនចូលររួក្សាតង
ចលនាអ្ហឹងានានាអ្ស់រយៈង្ពលាយូរយារណ្តស់រក្សង្ហើយ។ 

          ង្តើអ្វីង្ៅាង្គ្នលបំណង ននការសស្ររបសស្ររួលង្ៅក្សាតងការអ្ភវិឌ្ឍសហររន?៍ 

ការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិឱ្យមានស្របសិទ្យធភាព ង្យើងស្រតួវទ្យទ្យលួស្ថោ ល់ថា៖ 

 ក្សត្ាណែលសំខានក់្សាតងការស្ររបស់្ររងធនធានឱ្យបនង្ារជយ័ពឹងណែអក្សង្លើឆនាៈ និងសរតា
ភាពរបស់អ្ាក្ស ោក្សព់ន័ធទាងំអ្ស់ 

 ស្របសិនង្បើស្របាពលរែារនិបនចូលររួក្សាតងការណសវងរក្សែំង្ណ្តុះស្រស្ថយ ចំង្ោុះបញ្ជា ផ្ទា ល់ខៃួន
របស់ពកួ្សង្រ ឬក្សរ៏និបនចូលររួក្សាតងែំង្ណើ រការននការង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិតង្្នាុះ ការអ្នតវត្
នឹងរនិមានភាពរលូន និង អាចរនិទ្យទ្យលួង្ារជយ័ ។ 

 
          ង្តើង្យើងអាចអ្នតវត្ង្រង្រៀនទ្យង្នុះយា៉ា ងែូង្រ្ច? 

តាររយៈការបង្ងកើតបរយិាកាសលអរយួណែលអ្ាក្សោក្សព់ន័ធទាងំអ្ស់អាចនឹង ៖ 

 កំ្សណត ់និងង្ដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ជា  

 ង្ដ្ឋុះស្រស្ថយទំ្យនាស់ផ្ទា ល់ខៃួនរបស់ពកួ្សង្រ 

 ចូលររួង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្្ 
 ង្រៀបចំណែនការារយួគ្នា  
 សស្ររុុះសស្ររួល និង 

 ស្ររបស់្ររងខៃួនឯង។ 
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           បរបិទ្យននការសស្ររបសស្ររួលង្ៅក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 

           ការសស្ររបសស្ររួល អាចង្ធវើឱ្យមានែំង្ណើ រការននការចូលររួាស្រកុ្សរ និងង្ធវើឱ្យកិ្សចចស្របជតំមាន
លទ្យធែលស្របង្សើរ។ ក្សាតងការអ្ភវិឌ្ឍសហររន ៍ការសស្ររបសស្ររួលស្រតូវការាចបំចនូ់វការចូលររួ និង
គ្នសំ្រទ្យពីអ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ស្ររបលំ់ដ្ឋបថ់ាា ក្សទ់ាងំអ្ស់។ 
           បរបិទ្យននការសស្ររបសស្ររួលក្សាតងក្សរមវធីិបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ រឺារងវងណ់ែាក្សខាងក្សាតងការ
សស្ររបសស្ររួលស្រកុ្សរ និង ែំង្ណើ រការស្រកុ្សរក្សាតងអ្ងោស្របជតំ ។ 

            ង្តើការសស្ររបសស្ររួលមានអ្តានយ័ែូង្រច្ ? 

            ការសស្ររបសស្ររួល អាចពិពណ៌នាបនតាររង្បៀបង្ែេងៗគ្នា ាង្ស្រចើនែូចា៖ 

 ង្ែើរបងី្ធវើឱ្យែំង្ណើ រការននការពិភាក្សា ឬកិ្សចចស្របជតំមានភាពរស់រង្វ ើក្ស ឬមានភាពគយស្រសួល ឬ 

 ជយួ ឱ្យសមាជិក្ស សមាជិកាននស្រកុ្សរពិភាក្សាង្ចុះជយួ ខៃួនឯង ង្ដ្ឋយឱ្យពួក្សង្ររិតថាការចូល
ររួង្នាុះរនិមាន ការលំបក្សង្ដ្ឋយស្រគ្ននណ់តបង្ញ្ជច ញរតិ ់ឬង្ឆៃើយតបនូវតស្ររូវការង្ែេងៗរបស់
ពកួ្សគ្នតែូ់ចា តស្ររូវការ សមាា រ ង្ពលង្វលា 

 គ្នសំ្រទ្យែល់បតរោល ស្រកុ្សរ និងអ្ងោភាពង្ៅក្សាតងែំង្ណើ រការននការចូលររួពិភាក្សា 

អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល រឺាបតរោលណែលមានលក្សាណៈសរបត្ិរយួចំននួែូច ខាងង្ស្រការ ៖ 

  ចំណ្តយង្ពលង្វលាក្សាតងការស្្ថបនូ់វបទ្យពិង្ស្ថធន ៍រំនិត ឬរតិណែលបនែល់្ង្ៅក្សាតងការ
ពិភាក្សា និងបញ្ជា  ង្ែេងៗរបស់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរ 

 ែល់្ការគ្នសំ្រទ្យ និងង្លើក្សទឹ្យក្សចិតែ្ល់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរក្សាតងការណចក្សរណំលក្សនូវបទ្យ
ពិង្ស្ថធន ៍និង ង្រៀនសូស្រតង្ដ្ឋយខៃួនង្រផ្ទា ល់ 

 រនិណរនាមាច ស់ក្សរមវធីិ 

 ធានាឱ្យមានការចូលររួស្របក្សបង្ដ្ឋយសរភាព និងមានការយល់ែឹងង្សមើគ្នា  
 ែល់្ពត័ម៌ានែល់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរង្ែើរបជីួយ សស្ររួលែល់ែំង្ណើ រការក្សាតងការង្ធវើ

ង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្ 
 ង្ជៀសវាងនូវការស្រតួតស្រតាង្លើលទ្យធែលននការពិភាក្សា 

 ជយួ តស្ររងទិ់្យសែល់ការពិភាក្សា។ 

 
           ខណៈណែលវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះង្ផ្្ទតង្ៅង្លើការ សស្ររបសស្ររួលាស្រកុ្សរ និងអ្ងោស្របជតំ
ង្យើងនឹងង្ស្របើស្របស់នូវនិយរនយ័ែូចខាងង្ស្រការង្នុះ ៖ 
            ការសស្ររបសស្ររួល រឺាែំង្ណើ រស្របក្សបង្ដ្ឋយភាពបតិនស្របសបជ់យួ ែល់ស្រកុ្សរការគររយួ
ង្ែើរបសីង្ស្ររចបនង្ារជយ័ង្លើការគររបស់ខៃួនង្ៅង្ពលណែលពកួ្សង្រង្ធវើការគរាស្រកុ្សរ ។ 
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           ង្តើការសស្ររបសស្ររួលណបបណ្តណែលលអមានស្របសិទ្យធភាពែល់ការណចក្សរណំលក្សង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរ ? 

            រាល់រំនិត និងបទ្យពិង្ស្ថធនទ៍ាងំអ្ស់ណែលបនង្លើក្សង្ែើងក្សាតងខណៈង្ពលននការស្របជតំរយួ
មានណតរំនិត និងបទ្យពិង្ស្ថធនរ៍យួចំនួនណែលអាចទ្យទ្យួលយក្ស និងមានង្រចបអ់ាររមណ៍ ង្ៅខណៈ
ណែលពកួ្សង្ររនិបនបង្ញ្ជច ញ ង្យាបល់ពីរតនរក្សង្ស្ថុះ។ ង្ហតតអ្វីបនាមានង្ហតតការណ៍ង្នុះង្ក្សើត
មានង្ែើង? 

              ាង្គ្នលការណ៍ រំនិតរយួណែលបនង្លើក្សង្ែើងក្សាតងលក្សាណៈស្ថរញ្ា  និងគយស្រសួលនឹង
ស្រតូវបនចបអ់ាររមណ៍ យក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្សពី់រនតសេាង្ស្រចើន។ រំនិតណែលបនបង្ញ្ជច ញរក្សរនិសូវលអ រ ឺ
ង្ដ្ឋយមានការវាយស្របហាររឺ មានការ លំបក្សសស្រមាបអ់្ាក្សែនទ្យស្្ថប ់ និងទ្យទ្យលួយក្ស។ ឧទាហរណ៍ៈ 
រនតសេាង្ស្រចើនពតំមានការអ្តធ់មតារយួនឹងស្រកុ្សរ រនតសេណែលមានភាពខាម ស់ង្អ្ៀន ឬភយ័ខាៃ ច
ង្ហើយ និយាយង្ដ្ឋយស្របង្យាររនិស្រតឹរស្រតូវ រអឺ្ាក្សណែលរនិបតិនស្របសបក់្សាតងការង្រៀបភាស្ថនិយាយឱ្យ
បនលអ។ 

            បញ្ជា ង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរ រនតសេភារង្ស្រចើនពិតាចងប់ង្ញ្ជច ញ រំនិតណចក្សរណំលក្សអ្វីណែលង្រយល់
ង្ ើញ ស្្ថបប់ទ្យពិង្ស្ថធន ៍ ពីគ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស និងបង្ញ្ជច ញនូវរាល់រំនិតងមីៗណែលររួ ឱ្យចប ់          
អាររមណ៍។ ប៉ាតណនក្្សស្ររតិ និងភាពសំបូរណបបននការណចក្សរណំលក្សង្ៅមានក្សស្ររតិ ង្ដ្ឋយស្ថរឋានៈ លំដ្ឋប ់
ឋានានតស្រក្សរណែលពកួ្សង្រអាចង្ធវើតារ និងទ្យទ្យលួយក្សនូវអ្វី ណែលបននិយាយាឧទាហរណ៍ៈ អ្ាក្សភូរិ
ង្ស្រចើនស្្ថបស់្របធាន ភូរ ិនិងរនតសេណែលមានវយ័ចំណ្តស់ និងមានបទ្យពិង្ស្ថធនង៍្ស្រចើនាងង្ក្សមងៗ ។ 

  ការង្ស្របើស្របស់នូវវធីិស្ថស្តស្ក្សាតងការសស្ររបសស្ររួលលអ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលអាចាអ្ាក្សគ្នសំ្រទ្យ
យា៉ា ងលអបំែតត ែល់សមាជិក្សស្រកុ្សរ។ របូរំនូរបនាា បរ់ក្សង្ទ្យៀតរូសបញ្ជា ក្ស ់អំ្ពីរំនិតរយួភារតូចណែល
រនិស្រតូវបនទ្យទ្យលួយក្ស និង រំនិតភារង្ស្រចើនណែលស្រតូវបនណចក្សរណំលក្សតាររយៈការង្ធវើអ្ន្រាររនពី៍អ្ាក្ស
សស្ររបសស្ររួល។ 

អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលអាចនឹង... 
 សង្ងាបនូវអ្វីណែលអ្ាក្សណ្តមាា ក្សប់ននិយាយ ង្ៅង្ពលណែលបតរោលង្នាុះនិយាយែណែលៗ 

ង្ដ្ឋយជយួ ង្ផ្្ទត អាររមណ៍ង្លើការរិតរបស់បតរោលង្នាុះ។ 

 ជយួ ែល់អ្ាក្សណែលនិយាយដ្ឋច់ៗ  ឃ្លៃ ស្របង្យាររនិស្រតឹរស្រតូវង្ដ្ឋយឱ្យង្រនិយាយយឺតៗ និង
គយស្រសួលស្្ថប ់

 ជយួ និយាយង្ែើងវញិនូវរំនិតរបស់អ្ាក្សចូលររួណ្តមាា ក្សណ់ែលគ្នតម់ានការខាម ស់ង្អ្ៀនង្ែើរប ី
ទាញយក្សនូវ ការចបអ់ាររមណ៍របស់អ្ាក្សែនទ្យង្ទ្យៀត 

 ក្សរណីណែលមានការរខំាន អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវស្ររបស់្ររងស្ថា នការណ៍ឱ្យបនលអង្ដ្ឋយង្ធវើ
ការង្គ្នរពង្ហើយ ង្ដ្ឋយស្របបង់្ៅអ្ាក្សណែលកំ្សពតងនិយាយថាបញ្ជា ណែលបនង្លើក្សង្ែើងនឹងស្រតូវ
យក្សរក្សពិភាក្សា ង្ៅង្ពលណែល បញ្ជា កំ្សពតងពិភាក្សាង្នាុះបនបញ្ចប។់ 
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៣.២ អាករបកិរិយារបសអ់ែកសគ្មបសគ្មួល 
 

 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនសិកាា ការនឹងអាច 

 ពនយល់ថា អ្ាក្សែនទ្យអាចង្ធវើការប៉ា នស់្របមាណពីអាក្សបបកិ្សរយិារបស់ង្យើងតាររយៈឥរយិាបង 

 ង្ធវើការកំ្សណតអ់ាក្សបបកិ្សរយិាសំខាន់ៗ សស្រមាបអ់្ាក្សសស្ររបសស្ររួលក្សាតងការគរសហររន ៍

 ពនយល់ពីតនរៃអាក្សបបកិ្សរយិាសំខានទ់ាងំបនួ ណែលតស្ររូវឱ្យមានង្ែើរបកីាៃ យាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល
ស្របក្សប ង្ដ្ឋយភាពង្ារជយ័ 

 ឆៃតុះបញ្ជច ំង និងកំ្សណតនូ់វចំណត ចង្ខាយសំខាន់ៗ ណែលាឥរយិាបងរបស់ខៃួនង្យើងផ្ទា ល់រយួ ឬ
ពីរចំណត ច ណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលចងង់្ធវើការណក្សលរអក្សាតងង្ពលអ្នារត និងាឱ្កាសរយួ
សស្រមាបក់ារណក្សណស្របនូវ ចំណត ចខវុះខាតទាងំអ្ស់ង្នុះបន ។ 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសណែលមានសរង្សរពីអាក្សបបកិ្សរយិាង្ែេងៗ 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៦០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាពីំង្គ្នលបំណង និងជំហានននង្រង្រៀនង្នុះ។ ពនយល់ថាង្ៅក្សាតងង្រង្រៀនង្នុះ រឺា
ង្ពលង្វលាណែលង្យើងនឹងស្រតូវចំណ្តយង្ែើរបឆីៃតុះបញ្ជច ំងង្ៅង្លើអាក្សបបកិ្សរយិាណែលមាន 
ង្ែើរបងី្ធវើការាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលង្ៅ រូលដ្ឋា នឱ្យមានស្របសិទ្យធភាព ង្ហើយស្រតូវណសវងរក្ស
នូវការលំបក្ស និងែំង្ណើ រការណែលែារភាា បា់រយួនឹង ការង្រៀបចំបង្ងកើតការអ្ភវិឌ្ឍនូវ
អាក្សបកិ្សរយិារបស់ង្យើងារយួនឹងអ្ាក្សែនទ្យង្ទ្យៀត ។ 

២ ចបង់្ែ្ើរង្ធវើការបំែតសរំនិតពីអ្តានយ័ននោក្សយ ”អាក្សបបកិ្សរយិា” និង ថាង្តើអាក្សបប
កិ្សរយិាបគា ញឱ្យង្ ើញតាររយៈអ្វី? 

៣ សណរង្នូវអាក្សបបកិ្សរយិា១ ឬ២ ស្របង្ភទ្យង្ដ្ឋយរនិបង្ញ្ជច ញសំណលងង្ៅចំង្ោុះរតខ
សិកាា ការង្ែើរបសី្ថក្សលបង ឱ្យសិកាា ការទាយង្រើលថា ង្តើាសក្សរមភាពអ្វី? 

៤ ណចក្សសិកាា ការាស្រកុ្សរតូចៗណែលមានសមាជិក្ស៣នាក្ស ់ ែល់្ឱ្យស្រកុ្សរនីរយួៗនូវ
ស្រក្សដ្ឋសណែលមានការសរង្សរ ពីស្របង្ភទ្យអាក្សបបកិ្សរយិាង្ែេងៗពីគ្នា ណែលររួមាន៖ 
អាក្សបបកិ្សរយិាណែលមានការង្បើក្សចិតឱ្្យទូ្យលាយ អាក្សបបកិ្សរយិារង្បៀបារនតសេង្កាង
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កាច អាក្សបបកិ្សរយិារនតសេឆ្បខឹ់ង និងអាក្សបបកិ្សរយិារង្បៀបារនតសេ ខាិលស្រចអូ្ស
...។ 

៥ ង្សាើឱ្យសិកាា ការតារស្រកុ្សរនីរយួៗង្រៀបចំការសណរង្ស្រតាប ់ (ស្រតូវង្ធវើឱ្យស្របក្សែថា សិកាា
ការមាា ក្ស់ៗ យល់ពីអ្វីង្ៅាការសណរង្ស្រតាបត់ារង្នុះ) ង្ៅង្ពលង្នាុះអ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួលអាចសណរង្ឱ្យសិកាា ការមាា ក្ស់ៗ  បនយល់នូវអាក្សបបកិ្សរយិាទាងំង្នុះ។ 
ពនយល់ថាការង្ធវើស្រតាបង់្នុះស្រតូវចំណ្តយង្ពលង្វលាស្របមាណ ៥នាទី្យ។ 

៦ រតនង្ពលការង្ធវើស្រតាប ់ ង្សាើសិកាា ការឱ្យង្ធវើការកំ្សណតអ់្ាក្សណ្តាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល។ 
បនាា បពី់ការង្ធវើស្រតាបង់្សាើឱ្យសិកាា ការែនទ្យង្ទ្យៀត ណែលកំ្សពតងង្ធវើការសង្ងកតង្លើការសរ  
ណតងទ្យសេនទ៍ាយថា ង្តើការស្រតាបង់្នុះា អាក្សបបកិ្សរយិារបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល
ស្របង្ភទ្យណ្ត និងកំ្សណតនូ់វចំណត ចសំខាន់ៗ អាក្សបបកិ្សរយិាណែលបន សណរង្ស្រតាប់
ង្នុះ។ 

៧ បនាា បពី់ការង្ធវើស្រតាបង់្នុះបនបញ្ចប ់សួរនូវសំណួររយួចំននួែូចខាងង្ស្រការ៖ 

 ង្តើអ្ាក្សង្ធវើការវភិារនូវអាក្សបបកិ្សរយិារបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលតារវធីីណ្ត ? 

 ង្តើអ្ាក្សសង្ងកតង្ៅង្លើអ្វី? ង្តើអ្វីណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលបនង្ធវើ?ង្ហើយពកួ្ស
គ្នតប់នង្ធវើយា៉ា ងែូចង្រច្? 

 ង្តើការសណរង្ង្នុះស្របបអ់្ាក្សពីអ្វីខៃុះ? ង្តើអ្ាក្សង្ធវើការបក្សស្រស្ថយតារវធីិណ្ត? 
៨ ង្ធវើការបំែតសរំនិតខៃីៗអំ្ពីអាក្សបបកិ្សរយិា ណែលាតស្ររូវការរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល

សស្រមាបង់្ៅតារ  រូលដ្ឋា ន និងអាក្សបបកិ្សរយិាណែលស្រតូវង្ធវើការង្ជៀសវាង (ចំណត ចង្នុះ
អាចង្ធវើការពនយល់ភាា បង់្ៅនឹងជំនាញ រូលដ្ឋា នស្ររឹុះរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណែល
សិកាា ការបនសិក្សាង្ៅក្សាតងង្រង្រៀនរតន)។ 

៩ ពនយល់ថាមានអាក្សបបកិ្សរយិាាង្ស្រចើន ង្ែើរបឱី្យកាៃ យខៃួនាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលែម៏ាន
ស្របសិទ្យធភាព និងទ្យទ្យលួ បននូវង្ារជយ័ក្សាតងការសស្ររបសស្ររួល។ ង្ហើយក្សាតងង្នាុះ
មានអាក្សបបកិ្សរយិាសំខាន់ៗ  ៤ ណែលមាន ឥទ្យធិពិល និងស្របសិទ្យធភាពខពស់បំែតតង្ែើរបឱី្ 
យអ្ាក្សសង្ស្ររចបននូវង្គ្នលបំណងក្សាតងនារ ាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ែល៏អមាា ក្ស។់ 
បនាា បរ់ក្សង្ធវើការពនយល់ពីអាក្សបបកិ្សរយិាទាងំ ៤ និងឯក្សស្ថរណចក្សជូន ង្ហើយស្រតូវសួរ
បញ្ជា ក្សង់្ៅ សិកាា ការង្ែើរបឱី្យបនចាស់លាស់ពីអ្តានយ័នីរយួៗ។ 

១០ សង្ងាបង្ែើងវញិនូវសក្សរមភាពទាងំអ្ស់ណែលបនង្រៀបរាប ់ និងសងកតធ់ៃនថ់ាអាក្សបប
កិ្សរយិាទាងំង្នុះមានការែារភាា បគ់្នា យា៉ា ងជិតសាិទ្យធិង្ៅនឹងឥរយិាបង ង្ហើយអ្ាក្សែនទ្យ
ណតងណតង្ធវើការបក្សស្រស្ថយនូវអាក្សបបកិ្សរយិាតារ រយៈឥរយិាបងណែលង្យើងបគា ញ (ែូច
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ា ការបង្ញ្ជច ញសង្រៃង ភាស្ថកាយវកិារ និងសក្សរមភាពណែលង្យើង បនសណរង្ ឬ
បគា ញ។ 

 

 

 

ង្យាបល់៖ 

 ង្រង្រៀនង្នុះមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ក្សាតងការភាា បនូ់វទ្យសេនទានរវាងអាក្សបបកិ្សរយិា និងឥរយិាប
ង។ អ្ាក្ស ចូលររួរយួចំនួនយល់ង្ ើញថាអាបបកិ្សរយិា រឺាទ្យសេនទានរយួណែលពិបក្សយល់ 
ប៉ាតណនង្្រង្រៀនង្នុះនឹងនាឱំ្យអ្ាក្សយល់ និងង្ធវើការស្របស្រស័យទាក្សទ់្យងគ្នា ារយួសិកាា ការែនទ្យង្ទ្យៀត
បនយា៉ា ងគយស្រសួល។ 

 ង្រង្រៀនង្នុះររួង្ធវើការភបា់ ារយួនឹងង្រង្រៀនស្ីពី ការែ្ល់ង្យាបល់ាបតរោលង្ែើរបបីង្ងកើនការយល់
ែឹងរបស់ អ្ាក្សចូលររួថា ង្តើស្រតូវង្ធវើយា៉ា ងណ្តង្ែើរបឱី្យពកួ្សង្រង្ធវើការអ្ភវិឌ្ឍនូវអាក្សបបកិ្សរយិារបស់
ពកួ្សង្រមាា ក្ស់ៗ ង្ែើរប ី ឱ្យពកួ្សង្រអាចង្ធវើការបនយា៉ា ងជិតសាិតារយួនឹងអ្ាក្សែនទ្យ និងាពិង្សស
ង្ែើរបទី្យទ្យលួយក្សនូវឱ្កាសក្សាតង ការណក្សលរអាលក្សាណៈបតរោល។ 
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អ្វីង្ៅាអាក្សបបកិ្សរយិា? 
           រនតសេស្ររបរ់បូមានអាក្សបបកិ្សរយិាង្រៀងៗខៃួន ណែលអាក្សបបកិ្សរយិាទាងំង្នុះររួមានភាពនងៃងាូរ 
កាង្ជឿាក្ស ់ និងការយល់ង្ ើញ។ ាង្រឿយៗរនតសេ ង្យើងណតងណតង្ធវើការណវក្សណញក្សពីអ្តច្រកិ្សអ្ាក្សែនទ្យ
ប៉ាតណនរ្និចូលចិត្ពិភាក្សាអំ្ពីខៃួនឯង។ រូលង្ហតតខៃុះននបញ្ជា ង្នុះ រឺង្ដ្ឋយស្ថរណតអាក្សបបកិ្សរយិាមាន
ការពិបក្សក្សាតងការវាស់ណវងង្ហើយាង្រឿយៗរនិអាចង្រើលង្ ើញាក្សណ់ស្ង មានណតការវាយតនរៃង្ដ្ឋយ
ការង្រើលង្ ើញរបស់អ្ñក្សែនទ្យប៉ាតង្ណ្តណ ុះ ណតង្ររនិអាចង្រើលង្ ើញអាក្សបបកិ្សរយិារបស់ខៃួនឯងបន
ង្ែើយ ។ 

           អាក្សបបកិ្សរយិាសណរ្ងង្ចញតារវធីិង្ែេងៗគ្នា  ៖ 

 តាររយៈការបង្ញ្ជច ញសង្រៃង 

 តាររយៈភាស្ថកាយវកិារ 
 តាររយៈឥរយិាបងក្សាតងស្រកុ្សរ 

 តាររយៈការសណរង្ទឹ្យក្សរតខ 

 
ង្ហតតអ្វបីនាអាក្សបបកិ្សរយិមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់ ក្សាតងការង្ធវើការគរាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររលួង្ៅ
រូលដ្ឋា ន? 

ាការពិត អាក្សបបកិ្សរយិារឺារូលដ្ឋា នស្ររឹុះង្ែើរបឱី្យកាៃ យាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលែម៏ានស្របសិទ្យធ
ភាព។ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណតងណតង្ធវើការគរារយួស្រកុ្សររនតសេចស្ររុុះណែលមានស្របវត្ិង្ែេងៗគ្នា ។ 

ស្របសិនង្បើតនួាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលតស្ររូវឱ្យង្បើក្សទូ្យលាយចំង្ោុះ ការង្ធវើបណ្្តញននការ
ស្របស្រស័យ  ទាក្សទ់្យង ង្ហើយអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលររួណតមានអាក្សបបកិ្សរយិា ៤ សំខាន់ៗ  ែូចខាងង្ស្រការ ៖ 

 
ចំណ្តបអ់ាររមណ៍៖   

ការចបអ់ាររមណ៍អំ្ពីស្ថា នភាព និងការរស់ង្ៅរបស់អ្ាក្សណែលង្ៅជតំវញិខៃួន។ ចំណ្តយង្ពល
ង្វលាខៃុះក្សាតង ការរិតង្ែើងវញិពីអាររមណ៍របស់អ្ាក្សង្ពលណែលអ្ាក្សកំ្សពតងនិយាយង្រឿងរា៉ា វស្របបអ់្ាក្សណ្ត
មាា ក្ស ់ ង្ហើយរនតសេណែល អ្ាក្សនិទានឱ្យស្្ថបង់្នាុះរនិចបអ់ាររមណ៍ចំង្ោុះការនិយាយរបស់អ្ាក្ស
ទាល់ណតង្ស្ថុះ។ អ្ាក្សនឹងរនិចងជ់ួបង្ធវើការ សហការារយួពកួ្សង្រង្ៅនងៃអ្នារតង្ទ្យ លតុះស្រតាណតមាន
ការគ្នបសងកតឱ់្យអ្ាក្សង្ៅស្របស្រស័យទាក្សទ់្យងគ្នា  ក្សប៏៉ាតណនអ្្ាក្ស រនិសបាយចិតង្្ៅក្សាតងការគរទាងំង្នាុះ
ង្ទ្យ។ សហររននឹ៍ងមានការង្ជឿាក្សក់្សាតងការណចក្សរណំលក្សរំនិតរបស់ពកួ្សគ្នត ់ារយួង្យើង ស្របសិនង្បើ
ពកួ្សគ្នតម់ានអាររមណ៍ថា ង្យើងមានការចបអ់ាររមណ៍ពីជីវតិរបស់ពកួ្សគ្នតណ់ែលការ ចបអ់ាររមណ៍
ង្នាុះ រនិណរនង្ដ្ឋយស្ថរណតវាមានការោក្សព់ន័ធង្ស្រចើនង្ៅនឹងអាជីពរបស់អ្ាក្សប៉ាតង្ណ្តណ ុះង្ទ្យ។ 
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ការយល់ចិត៖្ 

រឺាការសស្ររបខៃួនអ្ាក្សង្ៅនឹងស្ថា នភាពរបស់នរណ្តមាា ក្សង់្ែេងង្ទ្យៀត ង្ែើរបយីល់ពីទ្យសេនវ ិ
ស័យ និងបញ្ជា  របស់ពកួ្សង្រ។ ការយល់ចិតម្ានស្ថរៈសំខានណ់្តស់់ ក្សាតងការង្ធវើការារយួសហររ
នរូ៍លដ្ឋា នង្ែើរបណីសវងយល់ពី លក្សាខណឌ  ស្ថា នភាព និងការចបអ់ាររមណ៍ខតសៗគ្នា ។ ាង្រឿយៗ អ្ាក្ស
អាចមានការលំបក្សង្ពលណែលង្យើងង្ធវើ ការសនមត និងផ្ទៃ ស់ប្ូរទ្យសេនៈរបស់ង្យើងង្ដ្ឋយស្របកាន់
យក្សការសនមត និងទ្យសេនៈណែលសាិតង្ៅក្សាតងស្ថា នភាពរបស់ អ្ាក្សែនទ្យ។ ការស្របឈររតខននការ
សស្ររបសស្ររួលស្រកុ្សរ និងក្សាតងការង្ធវើការគរារយួសហររន ៍វាមានស្ថរសំខាន ់ណ្តស់ណែលស្រតូវង្ធវើ
យា៉ា ងណ្តឱ្យមានការយល់ចិតរ្នតសេាង្ស្រចើនស្របង្ភទ្យក្សាតងង្ពលណតរយួ ង្ទាុះបីយា៉ា ងណ្តក្សង៏្ដ្ឋយ 
ស្របសិនអ្ាក្សអាចបង្ងកើតអាក្សបបកិ្សរយិាណបបង្នុះបនអ្ាក្សនឹង ង្ធវើឱ្យរនតសេាង្ស្រចើនមានការទ្យតក្សចិត ្ និង
មានការង្គ្នរព ចំង្ោុះអ្ាក្សកានណ់តង្ស្រចើន។ ការស្របឈររតខចំង្ោុះអាក្សបបកិ្សរយិាណបបង្នុះ រឺស្រតូវង្ធវើយា៉ា ង
ណ្តង្ែើរបឱី្យមានការយល់ ចិតអ្្ាក្សែនទ្យ ណតស្រតូវង្ធវើយា៉ា ងណ្តឱ្យមានលក្សាណៈអ្ពាស្រកិ្សតយង្ៅក្សាតងង្ពល
ណតរយួ។ 

 
ង្គ្នរពង្លើសរតាភាព/រំនិតរបស់ស្រក្សរុ៖   

មាននយ័ថាាការែល់្ឱ្កាសឱ្យែល់សមាជិក្សស្រកុ្សរ ង្ែើរបចូីលររួក្សាតការបង្ញ្ជច ញ                
រតិង្យាបល់។ ង្ហើយការ បង្ញ្ជច ញរំនិត ទ្យសេនៈ អាក្សបបកិ្សរយិា ង្យនឌ្រ័ ឬឋានៈរនិបនង្រ ើសង្អ្ើង
ង្ៅក្សាតងសងោរង្នាុះង្ទ្យ ែូង្ចាុះអ្ាក្សស្រតូវណតឱ្យ តនរៃង្លើភាពារនតសេ និងភាពណែលមានណតរយួននបតរោល    
មាា ក្ស់ៗ  រឺស្រតូវមានការង្គ្នរពចំង្ោុះសរតាភាពរបស់ពកួ្សង្រ។ អ្ាក្សចបំចស់្រតូវទ្យទ្យលួស្ថោ ល់នូវរាល់រំនិត 
និងង្យាបល់របស់សមាជិក្សស្រកុ្សរក្សាតងនារាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលលអមាា ក្ស។់ 

 
មានជំង្នឿង្លើសរតាភាពស្រក្សរុ៖ 

ចំណត ចសំខានង់្ែើរបឱី្យមានភាពអ្ពាស្រកឹ្សតយ រឺស្រតូវមានការង្ជឿាក្សង់្ដ្ឋយគ្នម នលក្សាខណឌ នន
សក្ានតពលស្រកុ្សរ ង្ែើរបណីសវងរក្សែំង្ណ្តុះស្រស្ថយណែលអាចង្ធវើង្ៅបន ឬង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិតចំ្ង្ោុះ
បញ្ជា របស់ពកួ្សង្រ។ មាននយ័ថារនិណរនមានណតស្រកុ្សរមានសមាសភាពយា៉ា ងណ្តង្នាុះង្ទ្យ អ្ាក្សង្ជឿាក្ស់
ថាចង្រៃើយរបស់ស្រកុ្សរណែលអ្ាក្សមានតនួាទី្យា អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលរឺជយួ ង្លើក្សង្ែើងនូវចង្រៃើយទាងំ
ង្នុះ។ 

ង្ៅមានអាក្សបបកិ្សរយិាវជិាមានាង្ស្រចើនង្ទ្យៀត ណតអាក្សបបកិ្សរយិាទាងំ ៤ ខាងង្លើង្នុះ រឺាណែាក្ស
រយួែសំ៏ខាន ់ សស្រមាបក់ារបគា ញពីឥរយិាបងខៃួនឯងង្ៅអ្ាក្សែនទ្យង្ទ្យៀត។ ង្ទាុះបីាអ្ាក្សមានជំនាញ
សស្ររបសស្ររួល ឬមានជំនាញ បង្ចចក្សង្ទ្យសលអយា៉ា ងណ្តក្សង៍្ដ្ឋយ ស្របសិនង្បើអាក្សបបកិ្សរយិារបស់អ្ាក្ស
រនិរបបងី្ៅង្លើអ្ាក្សែនទ្យ ឬសមាជិក្សង្នាុះង្ទ្យ រឺ 
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អ្ាក្សមានការលំបក្សណ្តស់ក្សាតងការស្របស្រស័យទាក្សទ់្យង និងចូលររួង្ធវើការគរារយួពកួ្សង្រ និងង្ៅក្សាតង
សងោរ។ 
 

ង្តើង្យើងង្រើលអាចែឹងពីអាក្សបបកិ្សរយិារបស់ង្យើងយា៉ា ងែូចង្រច្? 

រនតសេមាា ក្សណ់តងណតមានចំណត ចខាៃ ងំ និងចំណត ចង្ខាយង្ែេងៗគ្នា  ាក្សណ់ស្ងែូចា អ្ាក្សខៃុះ
មានចំង្ណុះែឹង ង្ស្រចើន ណតរនិសូវង្ចុះររួសរ ង្កាងកាច រនិសូវទ្យទ្យលួយក្សរំនិតរបស់អ្ាក្សែនទ្យ ង្ហើយ
រនតសេស្របង្ភទ្យង្នុះង្ស្រចើនណតរនិ សូវមានញាតិរតិង្្ទ្យ។ រ៉ាាងវញិង្ទ្យៀតពួក្សង្ររនិណែលង្រើលង្ ើញពីទ្យ
ង្ងវើលរបស់ខៃួនឯងថា ង្តើពួក្សង្រកំ្សពតងង្ធវើអ្វីខៃុះ រាល់ទ្យង្ងវើទាងំអ្ស់មានលក្សាណៈស្រតឹរស្រតូវណែរ ឬង្ទ្យ។ 
ែូង្ចាុះង្ហើយអ្ាក្សររួណតពាយារសួរង្ៅអ្ាក្សែនទ្យ ង្ែើរបឱី្យពកួ្សង្រ ជយួ ង្ធវើការណក្សសស្ររួលនូវរាល់ទ្យង្ងវើណ្ត
រយួណែលង្យើងបនង្ធវើខតស ណតង្យើងរនិបនែឹងពីកំ្សហតសទាងំអ្ស់ង្នាុះ។ ស្របសិនង្បើអ្ាក្សចងអ់្ភវិឌ្ឍ
ខៃួនឯង អ្ាក្សររួណតណសវងរក្សឱ្កាសង្ែើរបណីក្សលរអ និងក្សស្ថងទំ្យនតក្សចិតា្រយួអ្ាក្សែនទ្យ។   
 

រំនិតណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររលួររួយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្ស ់
 រនិស្រតូវង្ធវើការវនិិចឆយ័ 
 ពាយារក្សតំបង្ញ្ជច ញនូវទ្យសេនៈយល់ង្ ើញរបស់ខៃួនង្ៅអ្ាក្សែនទ្យ 
 រនិស្រតូវរិតស្ថម នថាអ្ាក្សង្ែេងស្រតូវការជំនយួពីអ្ាក្ស 
 ស្រតូវមានការរាក្សទ់ាក្សឱ់្យបនលអ/ង្ទ្យៀងស្រតង ់
 បគា ញនូវការង្គ្នរព និងែ្ល់កិ្សត្ិយសចំង្ោុះរនតសេណែលង្ធវើការារយួអ្ាក្ស 
 ស្រតូវមានភាពង្ស្ថម ុះស្រតងា់រយួនឹងរនតសេណែលង្ធវើការារយួអ្ាក្ស 
 ស្រតូវទ្យទ្យលួស្ថោ ល់ថារនតសេមាា ក្ស់ៗ មានតនរៃរបស់ង្រ អាក្សបបកិ្សរយិា និងទ្យសេនៈទូ្យលំទូ្យលាយ 
 បគា ញនូវចំណ្តបអ់ាររមណ៍ ចំង្ោុះស្ររបល់ក្សាណៈស្រទ្យងស់្រទាយក្សាតងការរស់ង្ៅរបស់រនតសេ 
 រិតង្ែើងវញិ និងស្្ថប ់
 រនិស្រតូវរិតថា អ្ាក្សាអ្ាក្សមានចំង្ណុះែឹងស្របង្សើរាងអ្ាក្សែនទ្យង្នាុះង្ទ្យ 
 រនិស្រតូវែល់្ែំបូនាម នង្ៅឱ្យអ្ាក្សែនទ្យ 
 សូរបណនាររំនិតរបស់អ្ាក្ស... 
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៣.៣ តនួាទីរបសអ់ែកសគ្មបសគ្មួល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនសិកាា ការអាចនឹង 
 សំគ្នល់បនពីភាពង្ែេងៗគ្នា ននតនួាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល អ្ាក្សែេពវែាយ និងអ្ាក្សង្ធវើបទ្យ

ឧង្ទ្យាសនារ 

 ង្ធវើការពនយល់ពីភាពសំខានរ់បស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណែលស្រតូវមានភាពអ្ពាស្រកឹ្សតយ និងាអ្ាក្ស
ណណនាងំ្លើ ែំង្ណើ រការ ។ 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសណែលមានពិពណ៌័នាអំ្ពីចរកិ្សលក្សាណៈសស្រមាបត់នួាទី្យនីរយួៗ ង្ែើរបងី្ស្របើស្របស់ង្ៅង្ពល
ង្ធវើការសណរង្ 

 ឯក្សស្ថរណចក្ស 

 
ង្ពលង្វលា៖  ២ ង្មា៉ា ង 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ង្ធវើការណណនាងំ្រង្រៀនង្នុះង្ដ្ឋយពនយល់ថា ង្យើងនឹងង្ធវើការពិនិតយង្រើលឱ្យបនលអិត
លអនពី់តនួាទី្យរបស់អ្ាក្ស សស្ររបសស្ររួលនិងពនយល់ថាវធីិស្ថស្តស្ណែលមានស្របសិទ្យធ
ភាពបំែតត ង្ែើរបណីសវងយល់ពីតនួាទី្យង្នុះរឺតាររយៈ ការសណរង្ត។ួ 

២ សួរសិកាា ការថា ង្តើពកួ្សង្រយល់ពីអ្វីង្ៅណែលង្ៅថាការសណរង្តួ? ស្របសិនង្បើមាន
សិកាា ការខៃុះរនិ យល់ពីអ្តានយ័ រឺអ្ាក្សស្រតូវង្ធវើការពនយល់ណណនាពីំសក្សរមភាពង្ៅ
ក្សាតងការសណរង្តងួ្នុះឱ្យបនចាស់ ង្ែើរប ីគយស្រសួលក្សាតងែំង្ណើ រការង្នុះ។ បញ្ជា ក្សថ់ា
ពកួ្សង្រនឹងែូចាអ្ាក្សសណរ្ងអាជីពមាា ក្ស ់ង្ៅក្សាតងការសណរង្ ង្ហើយរនិអាចង្ធវើការវាយ
តនរៃង្ៅង្លើអ្វីណែលង្របនសណរង្ ថាាសក្សរមភាពរបស់បតរោលង្នាុះង្ទ្យ វាស្រគ្នន ់ ណត
ាការសណរង្ណតប៉ាតង្ណ្តណ ុះង្ទ្យ។ ពនយល់ថាស្រកុ្សរនីរយួៗស្រតូវង្ធវើការសណរ្ងអំ្ពីការង្ែើរតួ
ង្ែេងៗគ្នា  ង្ហើយ ស្រកុ្សរែនទ្យង្ទ្យៀតនឹងង្ធវើការទ្យសេទាយថា ង្តើស្រកុ្សរង្នុះង្រកំ្សពតងណតសរ  
ណតងាតនួាទី្យអ្វី។ 

៣ ណចក្សសិកាា ការាបីស្រកុ្សរ ង្ហើយង្ធវើការពនយល់ពីតនួាទី្យរបស់ស្រកុ្សរនីរយួៗដ្ឋចង់្ដ្ឋយ
ណែក្សពីគ្នា  អំ្ពីស្របង្ភទ្យ តួនាទី្យណែលពកួ្សង្រនឹងស្រតូវសណរង្។ ស្របរល់ស្រក្សដ្ឋសលំហាត់
ណែលមានសរង្សរពីលក្សាណៈរបស់តនួាទី្យ នីរយួៗ។ ស្រតូវង្ធវើឱ្យស្របក្សែថា សិកាា ការ
សណរង្ង្ៅតារតនួាទី្យរបស់ពកួ្សង្រណែលបនង្រៀបរាបង់្ៅក្សាតង ស្រក្សដ្ឋសណែលបនណចក្ស
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ជូន  និងែល់្ង្ពលង្វលា ១០ នាទី្យសស្រមាបក់ារង្រៀបចំការសណរង្ និង៥នាទី្យង្ទ្យៀត 
សស្រមាបក់ារសណរង្ ។ 

៤ អ្ង្ញ្ា ើញស្រកុ្សរទី្យរយួឱ្យង្ធវើការសណរង្នូវអ្វីណែលពកួ្សង្របនង្រៀបចំ ង្ហើយឱ្យសមាជិក្ស
ែនទ្យង្ទ្យៀតតារដ្ឋន និង ពិនិតយង្រើលង្លើតនួាទី្យណែលស្រកុ្សរទី្យរយួកំ្សពតងសណរ្ង។ 
ពនយល់ថា អ្ាក្សនឹងបញ្ឈបក់ារសណរង្ង្ស្រកាយ រយៈង្ពល ៥ នាទី្យង្ដ្ឋយសញ្ជា ជងួ 
ង្ដ្ឋយស្ថរការសណរង្ពតំចបំចឱ់្យចបង់្ែើរបយីល់ពីតួនាទី្យង្ទ្យ។ 

៥ បនាា បពី់ការសណរង្បនបញ្ចប ់ សួរសិកាា ការមាា ក្ស់ៗ អំ្ពីង្តើអ្ាក្សទាងំអ្ស់គ្នា បន
សង្ងកតអ្វីខៃុះពីការសណរ្ង ង្នុះែូចា៖ 

 ង្តើមានអ្វីង្ក្សើតង្ែើង? ង្តើអ្ាក្សបនង្ ើញអ្វីខៃុះ? 

 អ្ាក្សណ្តចូលររួ? អ្ាក្សណ្តស្្ថប?់ 
 អ្ាក្សណ្តនិយាយ? អ្ាក្សណ្តង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្? 
 ង្តើអ្ាក្សរិតថាតនួាទី្យរបសអ្ាក់្សង្រៀបចំសហររនក៍្សាតងក្សរណីង្នុះាអ្វី? ង្ហតតអ្វី? 

៦ ស្របសិនង្បើសិកាា ការរនិអាចង្ធវើការទ្យសេនទ៍ាយបនពីតនួាទី្យរបស់ស្រកុ្សរសណរង្ង្នាុះ
ង្ទ្យ រឺស្រតូវង្រៀបចំង្ធវើការ បគា ញពីតនួាទី្យណែលបនសណរង្ ង្ហើយអានអំ្ពីចរកិ្សលក្សា
ណៈណែលមានសរង្សរង្ៅក្សាតងស្រក្សដ្ឋស។ 

៧ បនក្ារសណរង្របស់ស្រកុ្សរពីរង្ទ្យៀត តារវធីិែូចស្រកុ្សរទី្យរយួណែរ។ 

៨ ណណនាសិំកាា ការអំ្ពី តារាងមា៉ា ស្រទិ្យក្ស ននការសួរសំណួរ ណែលមានភាពែាតយពី ការ
និយាយស្របប ់ (សូរអានឯក្សស្ថរណែលណចក្សជូន)  ង្ដ្ឋយរូរ ង្ហើយពនយល់ពីស្របអ្ប់
នីរយួៗង្ដ្ឋយបិតណតចង្រៃើយង្ៅង្លើ ស្របអ្បអ់្ាក្សសង្ងកតការណ៍។ ង្សាើសិកាា ការឱ្យ
ង្ឆៃើយថា ង្តើស្របអ្បណ់្តរយួណែលស្រតូវនឹងតនួាទី្យរបស់អ្ាក្សែល់្ បទ្យឧង្ទ្យាសនារ អ្ាក្ស
ែេពវែាយ និងអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល។ 

៩ សង្ងាបនូវការពិភាក្សាង្ដ្ឋយង្ធវើការបញ្ជា ក្សពី់ភាពសំខានរ់បស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល 
ណែលស្រតូវណតសាិតង្ៅា អ្ាក្សអ្ពាស្រកឹ្សតយ និងាអ្ាក្សណណនាែំំង្ណើ រការ។ 

១០ សងកតធ់ៃនថ់ា ក្សាតងនារអ្ាក្សាអ្ាក្សបង្ស្រងៀន ឬអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលង្ៅក្សាតងវរោង្នុះនឹងង្ស្របើ
ស្របស់នូវជំនាញរយួ ចំននួ ប៉ាតណនអ្្ាក្សរនិអាចង្ែើរតួាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលារំររូយួ
ង្នាុះង្ទ្យ ង្ដ្ឋយស្ថរណតអ្ាក្សរនិសាិតក្សាតងស្ថា ន ភាពណែលមានភាពអ្ពាស្រកឹ្សតយ ។ 

១១ ឯក្សស្ថរណចក្សជូន។ 
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ង្យាបល់៖ 

 ង្គ្នលបំណងននការសណរង្តងួ្នុះរនិណរនមាននយ័ថា តនួាទី្យាអ្ាក្សែេពវែាយ និងតនួាទី្យា
អ្ាក្សែល់្បទ្យ ឧង្ទ្យាសនាររនិមានស្ថរៈស្របង្យាជនង៍្នាុះង្ទ្យ  តនួាទី្យទាងំពីរង្នុះមានស្ថរៈសំខាន់
ណ្តស់ង្ៅក្សាតងបរបិទ្យ ង្ែេងៗគ្នា ។ ចំណត ចសំខាន ់រឺក្សាតងែំង្ណើ រការននការង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្
ង្ដ្ឋយមានការចូលររួណែលង្ៅ ក្សាតងង្នាុះអ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ស្រតូវង្ែើរតនួាទី្យយា៉ា ងសក្សរម ែូង្ចាុះតនួាទី្យ
សរស្រសបរបស់អ្ាក្សណែលង្ធវើការសហររន ៍រឺ ាតនួាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល។ 

 សស្រមាបសិ់កាា ការភារង្ស្រចើនមានទ្យសេនទានខៃុះស្ីពី ភាពអ្ពាស្រកឹ្សតយ និងង្ែើរតនួាទី្យាអ្ាក្ស
ណណនាងំ្លើ ែំង្ណើ រការ។ ក្សាតងនារាអ្ាក្សបង្ស្រងៀន ឬអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលអ្ាក្សស្រតូវណតមានការស្របុង
ង្ស្របៀបារតនក្សាតងការ ជបួារយួនឹងសិកាា ការរយួចំននួណែលមានភាពរងឹរសូរនិឯក្សភាពនូវ
រំនិតណែលថា អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវណតមានភាពអ្ពាស្រកឹ្សតយសស្រមាបសិ់កាា ការ នឹងបគា ញ
ង្ែើងង្ៅក្សាតងែំណ្តក្សក់ាលបនប្នាា បន់នវរោង្ៅ ង្ពលណែលពកួ្សង្រចបង់្ែ្ើរអ្នតវត្។ ណតង្ទាុះា
យា៉ា ងណ្តក្សង៏្ដ្ឋយស្របការ សំខានរឺ់ង្យើងរនិស្រតូវង្រចង្វស ឬបំង្ភៃចង្ចលនូវអាររមណ៍ខាវ យខវល់
របស់សិកាា ការង្ទ្យ ប៉ាតណន្ស្រតូវមានការ ង្លើក្សទឹ្យក្សចិតង្្បើក្សចិតឱ្្យទូ្យលាយ និងណចក្សរណំលក្សនូវរំនិត 
និងអាររមណ៍។        
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ឯក្សស្ថរ៖ ការសណរង្តាួអ្ាក្សែេពវែាយ 

 ការណណនាអំំ្ពីការសណរង្ត ួ

ស្រកុ្សររបស់អ្ាក្សមានរយៈង្ពល ១០ នាទី្យង្ែើរបពិីភាក្សាគ្នា ង្រៀបចំការសណរង្ស្ថចង់្រឿ់ងរយួ      
ក្សាតងរយៈង្ពល ៥នាទី្យង្ែើរបសីណរង្ត។ួ ង្ស្រជើសង្រ ើសសមាជិក្សមាា ក្សង់្ៅក្សាតងស្រកុ្សរអ្ាក្ស ង្ែើរបងី្ែើរតាួអ្ាក្ស
ជំនាញក្សសិក្សរម ង្ហើយសមាជិក្ស ស្រកុ្សរែនទ្យង្ទ្យៀតសណរង្ាតកួ្សសិក្សរ។ ខាងង្ស្រការង្នុះាចរកិ្សលក្សា
ណៈរបស់អ្ាក្សែេពវែាយ ណែលអាចជយួ អ្ាក្សក្សាតងការ 
សណរង្ាស្ថចង់្រឿងរបស់អ្ាក្ស៖ 
 

អ្ាក្សែេពវែាយ រឺារនតសេណែល... 
 មានបង្ចចក្សវទិ្យាងមី ឬការរក្សង្ ើញនូវអ្វីណែលងមីរក្សបង្ស្រងៀនែល់ក្សសិក្សរ 
 ង្លើក្សបគា ញនូវរតណសរបត្ិននបង្ចចក្សវទិ្យាងមី ឬការរក្សង្ ើញងមីៗង្ដ្ឋយរនិង្អ្ើង្ពើអំ្ពីរតណវបិត្ិិិ 

 ពាយារលក្សនូ់វរំនិតរបស់ខៃួន ែូចាអ្ាក្សលក្សម់ាា ក្ស ់

 ទ្យទ្យលួខតសស្រតូវ និងែឹក្សនាសំ្រកុ្សរ 

 អ្នតញ្ជា តឱ្យមានសំណួរ 
 រនិស្្ថប ់ឬរនិយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្សពី់បញ្ជា របស់ក្សសិក្សរ 
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ឯក្សស្ថរ៖ អ្ាក្សែល់្បទ្យឧង្ទ្យាសនារ ឬអ្ាក្សណែលមានជំនាញ 

ស្រកុ្សររបស់អ្ាក្សមានរយៈង្ពល ១០នាទី្យ ង្ែើរបពិីភាក្សាគ្នា ង្រៀបចំាឆ្ក្សសណរង្នូវស្ថចង់្រឿង
រយួ និង ៥នាទី្យ ង្ែើរបសីណរ្ងត។ួ ង្ស្រជើសង្រ ើសសមាជិក្សមាា ក្សង់្ៅក្សាតងស្រកុ្សរអ្ាក្ស ង្ែើរបងី្ែើរតាួអ្ាក្សែល់្បទ្យ
ឧង្ទ្យាសនារ ឬអ្ាក្សជំនាញអ្វីរយួ ង្ហើយសមាជិក្សស្រកុ្សរែនទ្យង្ទ្យៀតសណរង្ាក្សសិក្សរ។ ខាងង្ស្រការង្នុះ
ាចរកិ្សលក្សាណៈរបស់អ្ាក្ស ែល់្បទ្យឧង្ទ្យាសនារ ឬអ្ាក្សជំនាញណែលអាចជយួ អ្ាក្សក្សាតងការសណរ្ងា
ស្ថចង់្រឿងរបស់អ្ាក្ស៖ 

 បគា ញឱ្យង្ ើញថាាអ្ាក្សណែលមានជំនាញ ង្ហើយអាចង្ឆៃើយនូវសំណួរស្ររបយ់ា៉ា ង 

 ចបង់្ែ្ើរង្ដ្ឋយការង្ធវើបទ្យបគា ញ 

 រនិចបអ់ាររមណ៍ង្លើចំង្ណុះែឹង និងស្របវត្ិរបស់ក្សសិក្សរ 
 ង្ផ្្ទតណតង្ៅង្លើស្រទឹ្យស្ី 
 រា៉ាបរ់ងទាងំមាតិកា និងែំង្ណើ រការននការគរ 
 និយាយង្ស្រចើន 

 អ្នតញ្ជា តឱ្យមានសំណួរណតក្សាតងរយៈង្ពលណ្តរយួប៉ាតង្ណ្តណ ុះ 
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ឯក្សស្ថរ៖ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររលួ 

   ស្រកុ្សររបស់អ្ាក្សមានរយៈង្ពល ១០ នាទី្យង្ែើរបពិីភាក្សាគ្នា ង្រៀបចំាឆ្ក្សសណរង្នូវស្ថចង់្រឿងរយួ 
និង ៥នាទី្យ ង្ែើរបសីណរង្ត។ួ  ង្ស្រជើសង្រ ើសសមាជិក្សមាា ក្សង់្ៅក្សាតងស្រកុ្សរអ្ាក្សង្ែើរបងី្ែើរតាួអ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួល ង្ហើយសមាជិក្សែនទ្យង្ទ្យៀតសណរង្ាក្សសិក្សរ។ ខាងង្ស្រការង្នុះាចរកិ្សលក្សាណៈរបស់អ្ាក្ស
សស្ររបសស្ររួល ណែលអាចជយួ អ្ាក្សក្សាតងការ សណរង្ាស្ថចង់្រឿងរបស់អ្ាក្ស៖ 

   អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល រឺាបតរោលណែលមានលក្សាណៈសរបត្ិែូចខាងង្ស្រការ៖ 

 ចំណ្តយង្ពលង្វលាក្សាតងការស្្ថបនូ់វបទ្យពិង្ស្ថធន ៍ រំនិត ឬរតិណែលបនែល់្ង្ៅក្សាតងការ
ពិភាក្សា និងបញ្ជា  ង្ែេងៗរបស់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរ 

 ែល់្ការគ្នសំ្រទ្យ និងង្លើក្សទឹ្យក្សចិត្ែល់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរក្សាតងការណចក្សរណំលក្សនូវបទ្យ
ពិង្ស្ថធន ៍និង ង្រៀនសូស្រតង្ដ្ឋយខៃួនង្រផ្ទា ល់ 

 រនិណរនាមាច ស់ក្សរមវធីិ 

 ធានាឱ្យមានការចូលររួស្របក្សបង្ដ្ឋយសរភាព និងមានការយល់ែឹងង្សមើគ្នា  
 ែល់្ពត័ម៌ានែល់អ្ាក្សោក្សព់ន័ធ ឬសមាជិក្សស្រកុ្សរង្ែើរបជីួយ សស្ររួលែល់ែំង្ណើ រការក្សាតងការង្ធវើង្ស

ចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្ 
 ង្ជៀសវាងនូវការស្រតួតស្រតាង្លើលទ្យធែលននការពិភាក្សា 

 ជយួ តស្ររងទិ់្យសែល់ការពិភាក្សា។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ តនួាទី្យសាូលរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររលួ 

          ង្ែើរបកីាៃ យខៃួនាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលលអមាា ក្ស ់រួរស្របកាននូ់វតនួាទី្យសាូលពីរណែលសំខានរឺ់ អ្ាក្ស
អ្ពាស្រកិ្សតយ និងាអ្ាក្សណណនាងំ្លើែំង្ណើ រការ។   

 អ្ពាស្រកិ្សតយភាព៖ មាននយ័ថា រនិស្របកានយ់ក្សនូវជំហរណ្ត រយួង្លើបញ្ជា  និងលទ្យធែលនន
ការពិភាក្សា ង្នាុះង្ទ្យ។ 

 ការណណនាងំ្លើែំង្ណើ រការ៖ មាននយ័ថា អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលររួពាយារធានាង្អាយមាន
ភាពស្រតឹរស្រតូវ មានតតលយភាពននការចូលររួស្ររបសិ់កាា ការ និងង្ស្របើស្របស់វធីិស្ថស្តស្ ឬបង្ងកើតនូវ
បរយិាកាសង្ែេងៗណែល ង្ធវើង្អាយមានការចូលររួយា៉ា ងសក្សរមពីស្ររបអ់្ាក្សោក្សព់ន័ធទាងំអ្ស់។ 

 
១. ភាពអ្ពាស្រកិ្សតយ 
ង្ហតតអ្វីបនាភាពអ្ពាស្រកិ្សតយមានស្ថរៈសំខាន?់ 

ស្របសិនង្បើអ្ាក្សង្ធវើការសស្ររបសស្ររួល អ្ាក្សរនិររួែល់្ែំបូនាម នង្ទ្យ ាពិង្សសង្ៅង្ពលណែល
គ្នម នសំង្ណើ រ។ ការែល់្ែំបូនាម ន រឺាការស្របបែ់ល់ស្រកុ្សរនូវអ្វីណែលអ្ាក្សរិតថាពកួ្សង្រររួ ឬរនិររួង្ធវើ ។ 
ស្របការង្នុះរក្សពី ង្យើងរិតថា អ្វីណែលង្យើងែឹងវាស្របង្សើរាងអ្វីណែលអ្ាក្សង្ែេងង្ទ្យៀតបនែឹង។ ការែល់្
ែំបូនាម នរនិស្រតូវបន ង្រពិចរណ្តង្លើភាព ខតសគ្នា រវាងបតរោលណ្តមាា ក្សង់្នាុះង្ទ្យ បទ្យពិង្ស្ថធនខ៍តសៗ
គ្នា អាចនឹងង្ធវើឱ្យការង្ធវើង្សចក្ស្ីសង្ស្ររចចិត្របស់ពកួ្សង្រនឹង មានភាពខតសគ្នា ខតសៗគ្នា ណែរ ។ 

ង្តើភាពអ្ពាស្រកិ្សតយស្របឈររតខនឹងបញ្ជា អ្វីខៃុះ? 

ង្តើអ្ាក្សង្ធវើែូចង្រច្ ង្ពលណែលអ្ាក្សស្រតូវបនង្សាើង្អាយែល់្ែំបូនាម នក្សាតងនារាអ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួល? អ្ាក្សអាច ង្ស្របើស្របស់នូវចំង្លើយរយួក្សាតងចំង្ណ្តរចំង្លើយខាងង្ស្រការ ឬរយួអ្ាក្សអាចប្ូរទិ្យស
ននសំណួរែល់បតរោលណែលបនសតំែំបូនាម នពីអ្ាក្សែូចខាងង្ស្រការ៖ 

 ង្តើអ្ាក្សមានរំនិត ឬជង្ស្ររើសអ្វីខៃុះ? 

 ង្តើអ្ាក្សរិតថាជង្ស្ររើសង្នុះមានរតណសរបត្ិ ឬរតណវបិត្ិអ្វីខៃុះ? 

 ខ្ត ំរិតថាអ្ាក្សររួង្ឆៃើយនូវសំណួរង្នុះង្ដ្ឋយខៃួនអ្ាក្សារតនសិន 

 ង្តើអ្ាក្សចងង់្អាយស្រកុ្សរជយួ រក្សនូវរំនិតណណនារំយួចំនួន ឬង្ទ្យ? 

 ង្តើអ្ាក្សចងសួ់រពីរំនិតរបស់ខ្ត ំឬ? 

 

២. ការណណនាងំ្លើែំង្ណើ រការ 
ហតតអ្វីបនាការង្ែើរតនួាទី្យាអ្ាក្សណណនាងំ្លើែំង្ណើ រការមានស្ថរៈសំខាន?់ 

ស្រកុ្សរភារង្ស្រចើនង្ផ្្ទតការយក្សចិតទ្្យតក្សដ្ឋក្សខ់ាៃ ងំង្លើមាតិកា ង្លើលទ្យធែល ឬទិ្យសង្ៅការគរ ង្ហតត 
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ង្នុះង្ហើយ ង្ទ្យើបពកួ្សង្ររក្សជួបជតំគ្នា ក្សាតងង្ពលែំបូង។ ប៉ាតណនស្្របសិនង្បើការគរង្នាុះរនិណែលង្ក្សើតង្ទ្យប ើងា
ង្រឿយៗង្នាុះការង្ផ្្ទតង្ៅ ង្លើណតមាតិការនិស្ររបស់្រគ្ននង់្នាុះង្ទ្យ។ ស្រកុ្សរភារង្ស្រចើនរនិសូវបនយក្សចិត្
ទ្យតក្សដ្ឋក្សពី់ស្ថរៈសំខានន់នែំង្ណើ រការង្នុះ ង្ទ្យ ពកួ្សង្ររនិែឹងថា ង្តើស្រតូវណណនាពីំែំង្ណើ រការង្នុះយា៉ា ងែូ
ង្រច្ ឬក្សព៏កួ្សង្រពតំណរនាអ្ាក្សណែលស្រតូវណណនាងំ្លើែំង្ណើ រ ការង្នុះ។ អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលរឺាអ្ាក្សអ្
ពាស្រកិ្សតយ ែូចង្នុះពកួ្សង្រស្រតូវណតាអ្ាក្សែឹក្សណណនាងំ្លើែំង្ណើ រការ។ ការសស្ររបសស្ររួល រឺាចលនា
ណែលង្ធវើការជំរតញស្រកុ្សរឱ្យមានែំង្ណើ រការ ង្ឆ្ព ុះង្ៅរក្សង្គ្នលង្ៅររួគ្នា រយួ។ 

ង្តើមានការលំបក្សអ្វីខៃុះ ក្សាតងការង្ធវើាអ្ាក្សណណនាែំំង្ណើ រការ? 

រនតសេភារង្ស្រចើនង្ៅក្សាតងតស្រកុ្សរណែលអ្ាក្សង្ធវើការារយួ ង្រអាចែឹងថាអ្ាក្សមានតនួាទី្យ ឬមាន
ការគរង្ែេង ពីង្រ ង្ហើយអ្ាក្សមានតនួាទី្យង្ែេងៗគ្នា ង្នាុះរឺង្ែើរបអី្នតវតក្ារគរទាងំង្នាុះ។ ែូង្ចាុះ ង្ៅ
ង្ពលណែលអ្ាក្សស្រតូវបនង្រសតំ ឱ្យជយួ ាការសំខានណ់្តស់ អ្ាក្សស្រតូវ៖ 

  បញ្ជា ក្សពី់ការរពឹំងទ្យតក្សរបស់ស្រកុ្សរចំង្ោុះតនួាទី្យរបស់អ្ាក្ស 

 ណសវងរក្សនូវការយល់ាររួរយួអំ្ពីការសស្ររបសស្ររួលក្សាតងនយ័ទូ្យង្ៅ 

បញ្ជា ក្សពី់តនួាទី្យរបស់អ្ាក្សក្សាតងនារាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល 
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៣-៤ ជំនាញននការសគ្មបសគ្មួល 
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នង្រង្រៀនង្នុះសិកាា ការនឹងអាច 

 ពនយល់ពីស្របង្ភទ្យននជំនាញង្ែេងៗាង្ស្រចើនណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលស្រតូវការ ង្ែើរបឱី្យកាៃ យង្ៅា
អ្ាក្ស សស្ររបសស្ររួលយា៉ា ងមានស្របសិទ្យធភាព 

 ង្រើលង្ ើញពីភាពខតសគ្នា រវាងស្របង្ភទ្យននជំនាញណែលស្រតូវការង្ែើរបអីាចកាៃ យាអ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួលយា៉ា ង មានស្របសិទ្យធភាព។ 

សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលមានរបូភាពាែាុះននការសស្ររបសស្ររួលណែលមានកាជំង្ណ្ើ រ 
 ឯក្សស្ថរណចក្សជូន 

 
ង្ពលង្វលា៖ ៦០នាទី្យ 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ ណណនាពីំង្រង្រៀនង្ដ្ឋយង្ធវើការពនយល់ថា ង្ដ្ឋយស្ថរង្យើងមានការយល់ែឹងាទូ្យង្ៅអំ្ពី
ការសស្ររបសស្ររួល និងតួនាទី្យរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ឥែូវង្នុះង្យើងនឹងង្ធវើការង្ផ្្ទត
អាររមណ៍ង្ៅង្លើជំនាញណែលាតស្ររូវ ការង្ែើរបងី្ែើរតួាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល។ 

២ ណបងណចក្សសិកាា ការាបីស្រកុ្សរ រចួណចក្សស្រក្សដ្ឋសពណ៌រយួែតំសស្រមាបស់្រកុ្សរនីរយួៗ។ 

៣ សួរស្រកុ្សរនីរយួៗឱ្យឆៃតុះបញ្ជច ំងពីបទ្យពិង្ស្ថធនរ៍បស់ខៃួនង្រមាា ក្ស់ៗ  និងង្ធវើការកំ្សណតនូ់វ
ជំនាញសំខាន់ៗ ណែល អាចនឹងង្ធវើឱ្យអ្ាក្សកាៃ យាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលលអមាា ក្សង់្ៅក្សាតង
សហររន។៍ ពិភាក្សាថា ង្ហតតអ្វីជំនាញទាងំ ង្នុះមានស្ថរៈសំខាន ់រចួសរង្សរនូវរាល់
ជំនាញទាងំង្នាុះង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ដ្ឋចង់្ដ្ឋយណែក្សពីគ្នា ។ 

៤ ង្ៅង្ពលណែលស្រកុ្សរនីរយួៗបនណសវងរក្សនូវជំនាញទាងំង្នាុះរចួង្ហើយ ង្សាើឱ្យសិកាា
ការរក្សចូលក្សាតងស្រកុ្សរធំវញិ ង្ហើយង្ធវើការណណនាអំំ្ពីែាុះននអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ។ ា
ែំបូងបគា ញរបូែាុះ ង្ដ្ឋយពនយល់ថាជំនាញ ស្រតូវបនណបងណចក្សាបីានណ់ែលមាន ៣ 
ណែាក្ស។ ពនយល់ និងឱ្យឧទាហរណ៍អំ្ពីានទ់ាងំ ៣។ 

៥ ណចក្សស្រក្សដ្ឋសផ្ទា ងំធំណែលមានរបូែាុះននអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល ឱ្យស្រកុ្សរទាងំបីង្ដ្ឋយមានណត
របូភាពានទ់ាងំបី ង្ហើយង្សាើឱ្យសិកាា ការង្ៅក្សាតងស្រកុ្សរនីរយួៗបិត ង្ៅតារាន់
នីរយួៗពីជំនាញណែលពកួ្សង្របនសរង្សរង្ៅង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ង្ដ្ឋយស្របបថ់ាពកួ្សង្រ
អាចសរង្សរបណនារង្លើស្រក្សដ្ឋសពណ៌ងមីស្របសិនង្បើង្ររិតថាមានជំនាញែនទ្យង្ទ្យៀត។ 
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៦ ង្សាើឱ្យស្រកុ្សរទាងំបីដ្ឋក្សត់ាងំនូវែាុះននអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណែលពកួ្សង្របនបិតនូវជំនាញ
ង្ែេងៗង្ៅតារាននី់រយួៗង្នាុះ ង្ដ្ឋយចបង់្ែ្ើរការពិភាក្សាតាររយៈការង្រើលង្ៅ
ង្លើភាពែូចគ្នា  និងង្ែេងៗគ្នា របស់ស្រកុ្សរនីរយួៗ។ ស្រតូវង្ធវើឱ្យស្របក្សែថា ជំនាញរយួ
ចំននួស្រតូវសាិតង្ៅតារាននី់រយួៗ ង្ហើយង្ជៀសវាងការជណជក្សណវក្សណញក្សយូរង្ពក្សង្លើ
ជំនាញទាងំង្នាុះ។ ចបង់្ែ្ើរការពិភាក្សា ង្ដ្ឋយសួរនូវសំណួររយួចំននួែូចខាង
ង្ស្រការ៖ 

 ង្តើានណ់្តរយួណែលគយស្រសួលបំង្ពញាងង្រ ? (ស្របណហលាអាក្សបប
កិ្សរយិា) 

 ង្តើានរ់យួណ្តណែលមានការលំបក្សក្សាតងការបំង្ពញ ? ង្ហតតអ្វី? ស្របណហលា
ជំនាញក្សាតងការង្ធវើ ការគរាស្រកុ្សរង្ដ្ឋយស្ថរណតសិកាា ការភារង្ស្រចើនរនិសូវ
ចបអ់ាររមណ៍ពីភាពសំខានរ់បស់វា។ 

៧ បញ្ចបង់្រង្រៀនង្ដ្ឋយពនយល់ថាវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះ រនិអាចនឹងង្ធវើការបគា ញនូវ
រាល់ជំនាញណែលបនបគា ញង្ៅតារានទ់ាងំបីង្នាុះង្ទ្យ ប៉ាតណននឹ្ងង្ធវើការង្ស្រជើសង្រ ើសណត
ជំនាញណ្តណែលមានការចបំចបំ់ែតតនិងសរស្រសបណែលអាចអ្នតវតប្ន។ 
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ឯក្សស្ថរ៖ ែាុះសស្ររបសស្ររលួ 

អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលរយួរបូង្ស្របៀបែូចា ស្ថា បតយក្សរ ឬអ្ាក្សណងរក្សាែាុះែធំ៏រយួណែលស្រតូវ
មានរូលដ្ឋា នស្ររឹុះខាងង្ស្រការមា ំង្ហើយមានបីាន។់   ង្ែើរបសី្ថងសងែ់ាុះង្នុះ ស្រតូវង្ធវើការស្ថង
សងពី់ង្ស្រការង្ៅង្លើាជំហានៗ។  អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលមានតនួាទី្យណណនាសំ្រកុ្សរការគរឱ្យក្ស
ស្ថងនូវរូលដ្ឋា នស្ររឹុះទាងំង្នុះតាងំពីានង់្ស្រការង្ៅង្លើ។     ាននី់រយួៗននែាុះសស្ររបសស្ររួល
តស្ររូវឱ្យមានឥរយិាបង  ជំនាញពិតស្របក្សែង្ែើរបជីយួ ជំរតញស្រកុ្សរការគរ និងសមាជិក្ស 

ស្រកុ្សរការគរអាចែំង្ណើ រការពិភាក្សាបនស្របក្សបង្ដ្ឋយស្របសិទ្យធភាព។ 
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ផ្នែកទី៤ ៖ ការ្វីលំហាតអ់នវុត ្
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ផ្នែកទី៤ ៖ ការ្វីលំហាតអ់នវុត ្
 

ង្គ្នលបំណង៖ ង្ៅចតងបញ្ចបន់នណែាក្សង្នុះ សិកាា ការអាចនឹង 
 យល់កានណ់តចាស់ពីង្គ្នលបំណងរបស់វរោ 
 ង្រៀបចំកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀនង្ដ្ឋយខៃួនផ្ទា ល់ 

 
សមាា រ៖ 

 ស្រក្សដ្ឋស  
 ហវឹត 

 
ង្ពលង្វលា៖  ៣ ង្មា៉ា ង 

 
ជំហានអ្នតវត៖្ 

១ បគា ញពីង្គ្នលបំណងននណែាក្សង្នុះែល់អ្ាក្សចូលររួ 
២ ណបងណចក្សអ្ាក្សចូលររួាបីស្រកុ្សរ 
៣ ស្រកុ្សរអាចង្ធវើការង្ស្រជើសង្រ ើសង្លើស្របធានបទ្យ៖ 

 ការស្ររបស់្ររងធនធានធរមាតិ 
 ទ្យសេនរូលដ្ឋា នននង្យនឌ្រ័ 
 ភាពាអ្ាក្សែឹក្សនា ំ
 ង្ែេងៗ 

ចំណ្តំ៖ ស្រកុ្សរមានសិទ្យធិង្ស្រជើសង្រ ើសស្របធានបទ្យសរស្រសបណ្តង្ែេងក្សប៏ន 
៤ បនាា បពី់ង្ស្រជើសង្រ ើសង្ហើយ ស្រកុ្សរនិរយួស្រតូវង្រៀបចំែូចខាងង្ស្រការ 

 ង្គ្នលបំណងននស្របធានបទ្យ/វរោណែលពកួ្សគ្នតប់នង្ស្រជើសង្រ ើស 
 មាតិកាង្រង្រៀន 
 ង្ស្រជើសង្រ ើសយក្សមាតិការណ្តរយួង្ែើរបងី្ធវើកិ្សចចណតងការបង្ស្រងៀន 

៥ អ្នតតកិ្្សចចណតងការបង្ស្រងៀនណែលស្រកុ្សរបនង្ស្រជើសង្រ ើសង្ដ្ឋយស្រកុ្សរង្ែើរតរួាអ្ាក្សសស្ររប 
សស្ររួល ង្ហើយអ្ាក្សង្ែេងង្ទ្យៀតាអ្ាក្សចូលររួ។  

៦ បនាា បពី់ស្រកុ្សរទាងំ៣បនបញ្ចប ់អ្ាក្សចូលររួទាងំអ្ស់ស្រតូវង្ធវើការឆៃតុះបញ្ជា ំង និងែ្ល់
រំនិតណក្សលរអ 
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ផ្នែកទី៥ ៖ ការបិទវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
 

៥-១ ការវាយតនរៃង្ស្រកាយវរោ 
៥-២ ការវាតនរៃវរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងការសស្ររបសស្ររួល 
៥-៣ រតិចតងង្ស្រកាយរបស់អ្ាក្សចូលររួ 
៥-៤ រតិបូក្សសរតបរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល 
៥-៦ ណចក្សលិខិតបញ្ជា ក្សក់ារសិក្សា និងបិទ្យវរោ 
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សំណួរសគ្មាបវ់ាយតនមៃមនុ-រគ្កាយវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
វគ្គបណុ្ុះបណ្្តលគ្គ្បូរគគ ល និងជំនាញសគ្មបសគ្មួល 

 
នងៃទី្យ...................ណខ......................ឆ្ា  ំ២០១៦  
ទី្យក្សណនៃងបណ្ត ុះបណ្្តល ៖ ............................................... 
ង្ ម្ ុះ .....................................................ង្ភទ្យៈ ............................. 
តនួាទី្យ៖.......................................... 
ង្ ម្ ុះសហររន៖៍.......................................... 
 
សំណួរវាយតនរៃង្ស្រកាយវរោបណ្ត ុះបណ្្តល (សូររូស យក្សចំង្លើយណតរយួរតណ់ែលអ្ាក្សរិតថាស្រតឹរ
ស្រតូវ) 
១-វែន្នការង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តលមាន៖ 
 ស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តលង្រៀបចំង្រង្រៀនណែលមានលក្សាណៈចាស់លាស់ 
 វភិារស្ថា នភាព វាយតនរៃតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ែល់្វរោបណ្ត ុះបណ្្តល និងស្រតួតពិនិតយ 

និងវាយតនរៃវរោបណ្ត ុះបណ្តល 
 ែល់្ឯក្សស្ថរង្រង្រៀន សិកាា ការង្រៀនសូស្រតង្រង្រៀន និងស្របលង។ 

 
២- ការប៉ា នស់្របមាណតស្ររូវការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល ររួណតស្រតូវបនង្ធវើការវាយតនរៃស្របក្សបង្ដ្ឋយស្របសិទ្យធភាព 
 ង្យាងង្ៅតាររំនិតរបស់មាច ស់ជំនយួណែលង្រែឹងនូវអ្វីណែលស្រកុ្សរង្គ្នលង្ៅចងង់្ចុះ 
 ង្ដ្ឋយពិនិតយង្រើលស្ថលាង្រៀន និងស្ររូបណ្ត ុះបណ្្តល 
 ក្សស្ររតិបតរោល សហររន ៍និងស្ថា បន័។   

 
៣- ការបង្ងកើតនូវបរបិទ្យវរោបណ្ត ុះបណ្្តល (ឧទាហរណ៍៖ ការណនណ្តំខៃួន ង្គ្នលបំណងរ់បស់វរោ និងការ
រពឹំងទ្យតក្ស) រឺមានស្ថរៈសំខាន ់ពីង្ស្រោុះ ៖ 
 សិកាា ការអាចមានអាររមណ៍សបាយរកី្សរាយរតនង្ពលចបង់្ែ្ើរវរោបណ្ត ុះបណ្្តល   
 សិកាា ការអាចស្ថោ ល់គ្នា ង្ៅវញិង្ៅរក្ស យល់ពីពតម៌ានននវរោ ង្ហើយយល់ពីបទ្យបញ្ជា នែាក្សាតងនន

វរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
 សិកាា ការចងែឹ់ងពីអាហារសំរ ៉ាន ់និងអាហារនងៃស្រតងង់្ៅង្ពលង្យើងង្រៀបចំវរោបណ្ត ុះបណ្្តល។   

៤-ការសស្ររបសស្ររួលរឺា 
 ការែឹក្សនាសំ្រកុ្សរង្ដ្ឋយណណនានូំវរំនិតែល់សមាជិក្សស្រកុ្សរឱ្យអ្នតវតត្ារ 
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 ការស្រតួតពិនិតយង្ៅង្លើែំង្ណើ រការននស្រកុ្សរ ង្ហើយាការង្រៀបចំស្រកុ្សរង្ែើរបងី្អាយ្នង្ៅែល់ការ
ទ្យទ្យលួបនលទ្យធែលលអ 

 ែំង្ណើ រការណែលជលួគ្នសំ្រទ្យែល់សមាជិក្សក្សាតងស្រកុ្សរង្ែើរបទី្យទ្យលួបននូវលទ្យធែលង្ារជយ័ក្សាតងកំ្ស
ែតងង្ពលននែំង្ណើ រការង្ដ្ឋយមានការចូលររួ។   

 
៥-ជំនាញណែលអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលលអមាា ក្សរ់រួណតមានរឺ 
 មានចំង្ណុះែឹងខពស់ និងជំនាញបង្ចចក្សង្ទ្យសចាស់លាស់ 
 ររួណតអាចនិយាយឱ្យបនលអង្ែើរបបីង្ងកើនការទាក្សទ់ាញអាររមណ៍ពីអ្ាក្សចូលររួ 
 មានជំនាញស្របស្រស័យទាក្សទ់្យង ជំនាញង្ធវើការារយួស្រកុ្សរការគរ ជំនាញង្ធវើណែនការង្ធវើណែនការ 

និងជំនាញក្សាតងការង្រៀនសូស្រត។ 

៦- អាក្សបបកិ្សរយិាណែលសំខានង់្ែើំរបកីាៃ យាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលណែលលអមាា ក្សរ់រួណតមាន 
 ញញឹរ ង្ហើយមានភាពកាណំបៃងង្ែើរបងី្ហើយពកួ្សង្រទាងំអ្ស់មានភាពសបាយរកី្សរាយ 
 បគោ បស់មាជិក្សស្រកុ្សរឱ្យង្ធវើអ្វីៗតារខៃួន ង្ហើយមានឥទ្យធិពលង្ៅង្លើស្រកុ្សរតាររំនិតរបស់ខៃួន 
 បគា ញពីចំណ្តបអ់ាររមណ៍ ការយល់ចិត ្ង្គ្នរពង្លើសរតាភាពស្រកុ្សរ និងមានជំង្នឿង្លើសរតា

ភាពស្រកុ្សរ។ 

៧- ក្សាតងនារាអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលមាា ក្ស ់ការនិយាយង្ែើងវញិនូវរំនិតរយួង្ដ្ឋយរក្សារំនិតង្ែើរមាន
នយ័ថា 
 ែល់្នូវរំនិតផ្ទា ល់ខៃួនស្របបង់្ៅពកួ្សង្រវញិ 
 ង្ធវើក្សតស់្រតានូវអ្វីទាងំអ្ស់ណែលពកួ្សង្របននិយាយ ង្ហើយនិយាយស្ររបោ់ក្សបទាងំអ្ស់ង្នាុះស្រតែ

ល់វញិង្ែើរបឱី្យអ្ាក្សចូលររួ ស្្ថបប់នចាស់ និងយល់បនង្ស្រចើន   
 ស្្ថបង់្ដ្ឋយស្របុងស្របយត័ា ង្ចុះង្ស្របើោក្សយខៃួនឯងង្ែើរបនិីយាយង្ែើងវញិង្ដ្ឋយរក្សាអ្តានយ័ែណែល 

ង្ចុះង្លើក្សង្ែើងណតចំនតច សំខាន់ៗ ក្សាតងក្សរណីង្រនិយាយង្ស្រចើន និងបញ្ជា ក្សពី់អ្តានយ័ង្ែើងវញិថា
ស្រតឹរស្រតូវ ឬង្ទ្យ។    
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ការវាយតនមៃរលីដំរណីរការវគ្គបណុ្ុះបណ្្តល 
ស្ីព្ី គ្គ្ូបរគគ ល  និងជំនាញសគ្មបសគ្មួល 

វាយតនរៃង្ៅង្លើែំង្ណើ រការវរោបណ្ត ុះបណ្្តល 
សូរង្ធវើការវាយតនរៃង្លើែងំ្ណើ រននវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្ដ្ឋយរូស ង្ៅក្សាត ងតារាងែូចង្ៅខាងង្ស្រការង្ែើរបី
បគា ញពីអាររមណ៍ចូលចិតរ្បស់អ្ាក្ស និងជយួ បញ្ជា ក្សពី់ង្ហតតែល ។ 

 
 

ពពិណ៌នា 

 
 
 

ង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
 
 

ង្ពញចិត្ 

 
 
 

ធរមតា 

 
 
 

រនិង្ពញចិត្ 

 
 
 

រនិង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
ង្ហតតអ្វី? 

រយៈង្ពលវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  
 

     

សមាា រង្ស្របើក្សាតងវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  
 

     

អាហារសស្ររ៉ាន់  
 

     

បនាបស់្របជត ំ  
 

     

ង្តើវរោបណ្ត ុះបណ្្តលង្នុះបនង្ឆៃើយ 
តបង្ៅនឹងការរពំឹងទ្យតក្សរបស់ អ្ាក្ស
ណែរ ឬង្ទ្យ? 

      

 
សូរស្របបពី់ង្រង្រៀនណែលអ្ាក្សង្ពញចិត្ង្ដ្ឋយរូសង្ៅក្សាត ងតារាងខាងង្ស្រការ និងជួយ បញ្ជា ក្សពី់ង្ហតតែល។ 

 
ចណំងង្ជើងង្រង្រៀន 

 
 

ង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
 

ង្ពញចិត្ 

 
 

ធរមតា 

 
 

រនិង្ពញចិត្ 

 
 

រនិង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
ង្ហតតអ្វី? 

១. វែ្ននការង្រៀបចវំរោបណ្ត ុះបណ្្ត
ល 

      

២. ការង្រៀបចរំង្បៀបវារៈស្ររូបណ្ត ុះ ប
ណ្្តល និងក្សិចចណតងការបង្ស្រងៀន 

      

៣.ការវាយតនរៃវរោបណ្ត ុះបណ្្តល  
 

     

៤.ការង្រៀបចំបរបិទ្យវរោ  
 

     

៥. អាក្សបបក្សិរយិារបស់ អ្ាក្សសស្ររប
សស្ររួល 
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៦.តួនាទ្យីរបស់អ្ាក្សសស្ររបសស្ររួល       

៧.ជំនាញននការសស្ររបសស្ររួល       

៨.ការនិយាយង្ែើងវញិនូវរំនិត 
រយួង្ដ្ឋយរក្សានូវរំនិតង្ែើរ 

      

 
វាយតនរៃង្ៅង្លើអ្ាក្សសស្ររបសស្ររលួ 
សូរង្ធវើការវាយតនរៃង្ៅង្លើអ្ាក្សសស្ររបសស្ររួលង្ដ្ឋយរូសង្ៅក្សាត ងស្របអ្បង់្ៅខាងង្ស្រការ ស្រពរទាងំបញ្ជា ក្ស់
ពីង្ហតតែល។ 

 
 

ពពិណ៌នា 

 
 

ង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
 

ង្ពញចិត្ 

 
 

ធរមតា 

 
 

រនិង្ពញចិត្ 

 
 

រនិង្ពញចិត្
ខាៃ ងំ 

 
ង្ហតតអ្វី? 

វធិីស្ថស្តស្ននការសស្ររបសស្ររួល 
 

      

ង្លបឿនននការពនយល់       

ង្ឆៃើយតបសំណួរង្ៅកាន់សិកាា ការ 
ង្ដ្ឋយបញ្ជា ក្សខ់ៃឹរស្ថរចាស់លាស់ 

 
 

     

ង្លើក្សទ្យឹក្សចិត្ែល់សិកាា ការឱ្យ ចូល
ររួណចក្សរណំលក្សរំនិត និង បទ្យ
ពិង្ស្ថធន ៍

 
 

     

អាក្សបបក្សិរយិារបស់អ្ាក្ស សស្ររប
សស្ររួលចំង្ោុះសិកាា ការ 

      

 
            
            
     

            
 សូរអ្ររតណ! 
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