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ារមភកា

វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាង
ាាំងកនុងារបណតុះបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខ
ខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើត
ោលនោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅនិងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់
អនុវតតន៍ៅាមាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹង
ផតល់ឲេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះនិងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារៈសំាន់សមេប់ារ
សេូបយកបទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ឯការសតីពី"ជំាញាត់សក់"ានោលបំណងជួយអនកសិកេាឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងជំាញ
និងបទពិោធន៍ផនេកបំណិនជីវិតាយៗដេលាក់ទងៅនឹងជីវិតរស់ៅបេាំថងេៅកនុងសងគមបចចុបេបនន
នេះ។មុខរបរាងាត់សក់នេះគឺានលកខណៈាមញញតេពេញនិយមាំងៅកនុងនិងកេបេទេសដេល
តមេូវឱេយមនុសេសគេប់រូបតេូវរៀបចំសក់របស់ពួកគេឱេយានោភ័ណភពលអបេសើរៅាមបេពេណី
វបេបធម៌របស់បេទេសនីមួយៗ។ដូចនេះមនុសេសដេលានចំណេះដឹងនិងសមតថភពាចាត់សក់ានគឺ
ាចបេកបមុខរបរចិញចឹមជីវិតានលអបេសើរដូចជនដទេទៀតផងដេរ។មេយាងវិញទៀតមុខរបរាត់សក់
នេះាចជួយយុវជនយុវារីឱេយជៀសផុតពីបញាបេឈមកនុងារោះបង់ារសិកេាដេលមិនឆលើយតប
ៅនឹងោលនោាយរបស់ាជរាាភិាលសតីអំពីារអប់រំសមេប់ាំងអស់គា។គេូតេូវានណេាំយាង
ហមត់ចត់កនុងារសវេងរកនូវដេគូាមួយនឹងាងាត់សក់ដើមេបីធវើារបងេៀនសិសេសៅកនងុកេមុតូចៗអំពីជំ
ាញាត់សក់។ោយារតេារសិកេារបស់សិសេសាក់ទងៅនឹងជំាញវិាាជីវៈដូចាាត់សក់គឺាំ
ាច់តេូវតេធវើាមួយនឹងអនកដេលានជំាញ។

ដូចនេះហើយទើបវានារៈសំាន់ណស់ដើមេបីធវើារអងកេតមើលដេគូដេលានពេមាំងមជេឈ
មណឌលបណតុះបណាលវិាាជីវៈៅកនុងខេតតឬក៏ាមួយនឹងាងាត់សក់កនុងតំបន់។កេពីារខិតខំបេឹង
បេងធវើដើមេបីជួយាារៀនគេូក៏ាចធវើារបញាក់ផងដេរអំពីផលបេោជន៍សមេប់ដេគូ។ពួកគេ
ាំងអស់គាទទួលានូវឱាសដើមេបីផេសពវផេាយពីខលួនរបស់ពួកគេៅកនុងសហគមន៍ាមរយៈាា។
នេះក៏ាលទធផលដេលាចាំឱេយានអតិថិជនាន់តេចេើនពេមាំងានចំណូលាន់តេចេើនផងដេរ។
ពេលរៀនចប់កមមវិធីបំណិនជីវិតកនុងាាយើងសងេឃឹមាយុជនយុវារីាំងអស់ៅកនុងសងគមបចចុបេបនន
នឹងពិារណកនុងារាប់យកនូវមុខវិាានេះសមេប់បេកបមុខរបរចិញចឹមជីវិតបេាំថងេឱេយាន់តេបេសើរ
ាងភពគានារារធវើ។

-ក-



-ខ-

១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតតារ

ធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ពេមាំងាចោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ វគឺាបំណិន ដេលរួមចំ
ណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។
កេយពេលរៀនចប់សិសេសានសមតថភព៖
        ទទួលានចំណេះដឹងសតីអំពីបំណិនជីវិតដេលានារៈសំាន់កនុងារាាយៅាាងាត់សក់មួយ
រូប

 កំណត់ានតេឹមតេូវពីសាារៈរបស់ាងាត់សក់និងានចំណេះដឹងមូលាានពេមាំងជំាញពីរបៀប
បេើបេស់សាារៈាំងអស់នេះ

 រៀនពីរបៀបានឥរិយបថលអចំោះអតិថិជន
សិសេសកំណត់និងបេើបេស់នូវផលិតផលលើសក់ខុសៗគាោយាសេ័យៅលើោលបំណងនិង 

ផលប៉ះាល់របស់ពួកគេ។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូតេៀមទុក
ាមុន។

   សមភារឧបទេស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារៈមូលាានដូចាបិ៊កឬកេាស។

សាារៈផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតតាមរយៈឯការសមេប់សិសេសដេល
ានភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។ពេលខលះវានារាន់គាផងដេរ។

 វតថុបំណង
ផដល់នូវឃាបញាក់នូវអវីនឹងតេូវសមេចាននិងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹង

ោលៅរួមរបស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិ
ពេមាំងកំណត់ៅកនុងបំណិនមូលាានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។

      សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
         ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន

 សរសេរ ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន
 សួរ ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
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 លំនាំបងរៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេយយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំឭកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវបេមូលព័ត៌ានសាាសចងកេងឯការនិងបទបាាញ...។)និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺានឆលង
ាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
 

ាងកេមនេះគឺាខលឹមារសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.សាារៈាត់សក់ ២មាង ៅកនុងមេរៀននេះសិសេសាំងអស់គានឹងសិកេាពីឈាះនិងតួាទី

របស់សាារៈខុសៗគាាំងអស់ដេលាងាត់សក់បេើ។ពួកគេ
នឹងធវើារអងកេតមើលនូវសាារៈាំងនេះហើយធវើបទបាាញ
ោលបំណងរបស់ពួកគេៅមិតតរួមាាក់ដេលៅកនុងកេុម។

១

២.របៀបថេរកេាសាារៈ
ាត់សក់

២មាង ចំោះសាាហ៍នេះសិសេសាំងអស់គានឹងធវើារសិកេាបនថេមអំពី
សាារៈាំងោះនិងវិធីកនុងារថេាំពួកវ។បេានបទផេសេងទៀត
គឺនិយយពីរបៀបសមតេងឥរិយបថចំោះអតិថិជន។ាររៀបចំ
ជំាញនិងភពចេះបត់បេនក៏នឹងតេូវានអនុវតតផងដេរ។

៦

៣.ារទសេសាាងាត់សក់ ២មាង យើងនឹងរៀបចំារធវើទសេសនកិចចសិកេាមួយៅជួបនឹងាងាត់
សក់ដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលាររំពឹងរបស់ពួកយើងនិងដើមេបីទទួល
ាននូវារបាាញពីជីវិតពិតមួយនេារាត់សក់។សិសេសាំង
អស់គានឹងធវើារសាាសាងាត់សក់អំពីារាររបស់ពួកគេ។

១០

៤.មូ៉តសក់ ២មាង សិសេសនឹងកំណត់ានពីមូ៉តសក់ខុសៗគាដេលមូ៉តសក់ាំងអស់
ោះឆលះុបញាងំពីបុគគលិកលកខណៈ។យើងក៏នឹងធវើារសិកេាអំពី
ភពផេសេងគានិងដេនកំណត់របស់វដេរ។ៅចុងបញចប់សិសេសនឹង
ជេើសរីសាននូវមូ៉តសក់មួយបេកបៅោយារចនេបេឌិតដេល
ពួកគេគិតាសមសេបៅនឹងពួកគេផងដេរ។

១៣

៥.មូ៉តសក់ខញុំមូ៉តសក់អនក ២មាង ៅកនុងសាាហ៍នេះសិសេសនឹងធវើបទបាាញពីមូ៉តសក់ផាល់ខលួន
របស់ពួកគេនិងធវើារឆលុះបញាំងមកលើគំនិតរបស់អនកដទេផង
ដេរ។យើងនឹងអនុវតតារធវើបេបនេះាមរយៈវិធីកនុងារផតល់ា
មតិោបល់និងារសរសើរ។

២០
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៦.កនតេនិងារាត់សក់ ២មាង យើងនឹងាំគាតេឡប់ៅាន់ាងាត់សក់។បេសិនាាចពួក
យើងាំងអស់គាពេមាំងាងាត់សក់នឹងធវើារសិកេាអំពីារ
រៀបចំាត់សក់ោយបេើបេស់សមលៀកបំាក់ៅអីនិង
បរិាាន។

២៤

៧.ារថេរកេាសក់ ២មាង យើងនឹងសិកេាអំពីារសាាតសក់របស់យើងនិងរៀននូវអីវថមីៗអំ
ពីារសាាតសក់ោះ។ឧាហរណ៍មួយនឹងបាាញពីារសាាត
សក់របស់យើងោយមេៅក៏បុ៉នតេារអនុវតតដ៏ាមញញមួយគឺធវើ
ារសាាតសក់ោយបេើាបូ៊។ានកំហុសាចេើនដេលបងកើត
ចេញមកពីារធវើបេបោះហើយសិសេសក៏នឹងសិកេាពីវិធីតេឹមតេូវ
ដើមេបីធវើវផងដេរ។

៣០

៨.ផលិតផលបេើាមួយសក់ ២មាង ាមរយៈកិចចារផទះសិសេសាំងអស់គាានធវើារពិនិតេយមើលលើក
ដំបូងអំពីផលិតផលបេើលើសក់ខុសៗគាាចេើន។យើងនឹងព
ងេីកចំណេះដឹងរបស់ពួកយើងអំពីចំណុចាំងអស់នេះហើយនឹង
បេងចេកផលិតផលៅាមផនេកខុសៗគាាចេើន។

៣៤

៩.ារផេសពវផេាយ ២មាង ាមរយៈារអងកេតមួយសិសេសាំងអស់គានឹងធវើារបាាញមួយ
សតីអំពីារបេៀបធៀបគារវងផលិតផល២ៅកនុងផនេកតេមួយ។
ពួកគេនឹងធវើារវិនិចឆ័យោយារានារសទង់មើលនិងារបេ
ឡង។នេះគឺាលទធផលៅកនុងារធវើបទបាាញព័ត៌ានចំោះ
មិតតរួមាាក់របស់ពួកគេ។

៣៨

១០.ារវយតមលេ ២មាង ៅមេរៀនចុងកេយនេឯការនេះគឺនិយយអំពីារវយតមលេចំ
ណេះដឹងរបស់សិសេសៅកនុងារបេឡងសរសេរ។ារបេឡងនេះ
គឺាផនេកមួយនេារវយតមលេនីតិវិធីៅកនុងឯការបំណិនជីវិត
និងានវិធីដេលបេកបៅោយារចនេបេឌិតនេារអនុវតតចំណេះ
ដឹងរបស់សិសេស។

៤០

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេ
រៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។
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សរចកតីផតើម                        ១៥   ាទី

យកកនតេហើយលើកបាាញសិសេសាំងអស់

តើនរណដឹងារបស់នេះាអីវ?
តើអនកាចយកវៅធវើអីវាន?

បាាប់ពីសិសេសមួយចំនួនានផតល់នូវចមលើយចំោះសំណួរចូរបេប់ពួកគេាអនកាំងអស់គានឹងបេើបេស់កនតេ
នេះដើមេបីាត់សក់របស់ពួកគេនិងសិសេសដទេៗទៀតបេសិនបើពួកគេអនុញាតឱេយអនកធវើដូចាះ។
សិសេសាំងអស់ោះបេហេលាមិនអនុញាតឱេយអនកាត់សក់របស់ពួកគេោះទេ។ចូរសួរពួកគេា៖ហេតុអវី?
ដើមេបីាត់សក់របស់នរណាាក់អនកាំងអស់គាាំាច់តេូវតេានជំាញនិងចំណេះដឹងាងាត់សក់។
ឯការនេះយើងនឹងសិកេាអំពីារាត់សក់។ាដំបូងខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាគិតអំពីអីវដេលអនកានដឹងអំពីសក់
និងាងាត់សក់។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 សាារៈពិតៗរបស់ាងាត់សក់
 ផាំងរូបភពនេសាារៈរបស់ាងាត់សក់
 កេាសហវឺតសកុត

 វតថុបំណងៈ 
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ានយាងចេាស់ពីឈាះសាារៈាត់សក់
-ពនេយល់ពីាររៀបចំាងារាត់សក់ដេលានសុវតថភព

មែរៀនទី ១ៈ សាារៈាត់សក់

                  ជំាញាត់សក់



ខញុំសូមណេាំដល់អនកាំងអស់គានេះគឺារូបភពដេលនឹងជួយយើងកនុងារសិកេាមេរៀននេះ។យើងាំងអស់គា
នឹងាត់សក់ឱេយគត់ឱេយានាាត។គេប់គាដេលដឹងពីរឿងអីវមួយាក់ទងៅនឹងាងាត់សក់ឬក៏ារាត់សក់ាច
មកាងមុខានហើយគូរនូវរូបភពមួយដេលាក់ព័នធនឹងសក់ពេមាំងសរសេរនូវាកេយោះផងដេរ។

ខញុំានយកបេអប់មួយដេលានសាារៈខុសៗគាាចេើនទៀតៅកនុងបេអប់ោះ។សាារៈាំងអស់នេះគឺតេូវាន
បេើបេស់ោយាងាត់សក់។ខញុំនឹងបាាញសាារៈាំងោះៅអនកាំងអស់គាហើយបេសិនបើអនកាាល់ឈាះស
ាារៈាំងោះអនកាចសរសេរឈាះាំងោះកនុងសៀវៅរបស់អនក។

បាាញសាារៈាំងអស់មតងមួយៗបុ៉នតេកំុបេប់ពីឈាះរបស់វ។ឱេយសិសេសសរសេរឈាះសាារៈាំងោះៅកនុង
សៀវៅរបស់ពួកគេ។បាាប់ពីអនកានបាាញនូវសាារៈាំងអស់ោះរួចាល់ហើយចូរាក់វៅាងលើតុពីមុខ
មិតតរួមាាក់ាំងអស់គា។
បេសិនបើអនកាំងអស់គាាាល់ឈាះសាារៈាំងអស់នេះអនកាចឡើងមកាងមុខហើយសរសេរវៅលើកេ
ាសតូចមួយដេលយើងនឹងាក់វៅកេបេរសាារៈោះ។មើលសេចកតីណេាំគេូសមេប់ព័ត៌ានបនថេមអំពីចំណុច
ាំងអស់នេះ។

តើអនកាំងអស់គាដឹងទេាាងាត់សក់បេើាំបិតោរសមេបធវើអវី?តើវានអីវសំាន់ាក់ទងៅនឹងាំបិត
ោរនេះ?(វគឺតេូវានបេើសមេប់ោរហើយវាំាច់តេូវតេមុត)។

យើងនឹងបនតគិតអំពីសាារៈដទេទៀត។អនកាំងអស់គាាចបងកើតាកេុមដេលានគា៣ៅ៤ាក់ហើយធវើ
ារជេើសរីសយកសាារៈមួយកនុងចំោមសាារៈាំងអស់ដេលាក់ៅលើតុ។បាាប់មកខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គា
បងកើតាសៀវៅមួយសតីអំពីឧបករណ៍នេះ។អនកាចយកកេាសមួយសនលឹកហើយគូរឧបករណ៍ោះបាាប់មក
សរសេរ៖

  ឈាះ
  របៀបបេើ
  របៀបរៀបចំ
  ារៈសំាន់

       

អនកាំងអស់គាាចធវើារពិភកេាគាាមួយនឹងកេុមរបស់អនកានលើគេប់ផនេកនូវអីវខលះដេលាចសរសេរឬកត់តេ។
កនងុរយៈពេល១០ាទី។បាាប់មកបាាញនូវសនលឹកប័ណណតូចៗោយាក់នឹងពេយួរវៅលើជញាំងាមកេុមនីមួយៗ។

ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាកំពុងពិភកេាអំពីទិដឋភពសំាន់ៗនិងអីវដេលតេូវកត់តេគេូដើរពិនិតេយាមកេុម
ហើយឱេយាដំបូាានមួយចំនួន។

កនតេ
សក់វេង ទំពេក

ទង់ដេង សិតសក់របស់ខញុំ

  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ              ៦០  ាទី

ៅពេលដេលអនកៅាងាត់សក់តើអីវដេលអនកគិតាានារៈសំាន់?
រៀបចំារសនទាាកេុមតូចមួយអំពីបទពិោធៅឯាងាត់សក់។តើាននរណាាក់ដេលាចបេប់ខញុំអំពីអីវ
ដេលកើតឡើងាធមមាៅទីោះឬក៏អីវដេលអនកគិតឃើញាសំាន់ៅពេលដេលអនកគឺាាងាត់សក់មួយរូប?
កនុងារាប់ផតើមាាងាត់សក់មួយរូបគឺានន័យាអនកតេូវតេរៀបចំកនលេងរបស់អនកឱេយានលអ។អតិថិជនរបស់
អនកតេូវតេអងគុយឱេយានសេួលហើយអនកតេូវតេាចមើលឃើញ នូវារារដេលានធវើរួច។ ចំោះទីកនលេងក៏តេូវឱេយគេ
មើលមកឃើញាាតនិងសមរមេយហើយអាម័យគឺាអីវដេលសំាន់ៅពេលដេលអនកាាយាាងាត់សក់។

តើអីវផេសេងទៀតដេលានារៈសំាន់ៅពេលដេលអនកធវើារៅកនុងាងាត់សក់?

អនកាំងអស់គាក៏ាចធវើារពិភកេាគាអំពីចំណុចាំងនេះាមួយនឹងអនកដេលអងគុយៅជិតអនក។អនកានពេល
៣ាទីដើមេបីរកនឹកនូវអីវដេលសំាន់ចំនួន១០អំពីាររៀបចំកនលេងនិងាកបេបកិរិយរបស់អនក។

ឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារគិតអំពីវបាាប់មកទៀតចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេោយផាល់។សនើសុំឱេយសិសេសពីរ
ាក់ធវើារាដេគូាប់ផតើមធវើារបាាញនូវអីវដេលពួកគេានសវេងរកឃើញាានារៈសំាន់ហើយឱេយសិសេសដទេ
ទៀតធវើារតេួតពិនិតេយមើលអវី ដេលានបាាញាមួយនឹងបញជីរបស់ពួកគេ។ បាាប់ពីដេៃគូោះានបញចប់ ឱេយសិសេស
ដទេៗទៀតធវើារបនថេមៅកនុងបញជី។

ចំោះចមលើយដេលាចានគឺាចរួមបញចូលនូវ៖កនលេងាាតឧបករណ៍ាាតតុដេលានសំាតតេមឹតេវូកនេសេង
ាបូ៊មេៅកេមសមេប់ោរតេូវានកាារ/ាាសុីនតេាក់សមលៀកបំាក់ាាតសមេប់ាងាត់សក់កំណត់ទេាប់
ដេតេូវាាតានទឹកសមេប់ផឹកបេហេលាាចាននូវចមេៀងកំដរនិងបងកើតាាងពេលវេាមួយសមេប់
អតិថិជន។
ឥឡូវយើងាំងអស់គាានសិកេាពីឧបករណ៍និងលកខខណឌាចេើនដើមេបីាប់ផតើមបងកើតាាងាត់សក់មួយ។
ថងេនេះអនកាំងអស់គានឹងាប់ផតើមបងកើតាងមួយៅលើកេាស។កិចចារបាាប់គឺតេូវាំគាគូរផនេកាងកនុងរបស់
ាងាត់សក់ហើយនេះាចាគំនូរមួយោយៅពីកេមគំនូរនេះអនកនឹងតេូវធវើារពនេយល់ពីអីវដេលអនកានគូរនិង
មូលហេតុដេលអនកាក់វៅទីោះ។

ផតល់ាឧាហរណ៍គំរូមួយោយធវើារគូររូបកញចក់មួយនិងៅអីមួយឱេយៅជិតគាហើយសរសេរពីាងកេម៖
១.កញចក់និងៅអីគឺៅជិតគាដូចនេះភញៀវាចមើលឃើញសក់របស់ពួកគេ។
២.ចំោះាឡិាគឺភញៀវាចមើលមាងឃើញ។

អនកាំងអស់គាាចឡើងមកាងមុខាមួយនឹងកេុមរបស់អនកហើយធវើារពនេយល់ខលីៗអំពីអីវដេលអនកាន
សរសេរ។

 ជំាញាត់សក់                  ជំាញាត់សក់
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បញចប់មររៀន                                                       ១៥  ាទី

ខញុំនឹងអនកណាាក់កនុងចំោមអនកាំងអស់គាធវើារបាាញនូវលេបេងមួយ។សិសេសាាក់ោះនឹងតេូវបិទភនេក
បាាប់មកទៀតខញុំនឹងផតល់ឱេយនូវឧបករណ៍មួយដេលាងាត់សក់បេើបេស់ឬាឧបករណ៍មួយដេលានៅកនុងាង
ាត់សក់់។សិសេសាាក់ោះតេូវាយាតើវាឧបករណ៍ឬសាារៈអីវោយគេន់តេប៉ះនិងគិតឱេយានតេឹមតេូវ។

បិទភនេកសិសេសពីរឬបីាក់ហើយឱេយសិសេសដទេទៀតធវើារជេើសរីសយកនូវឧបករណ៍មួយហើយតេូវាក់ថនមៗៅ
លើដេរបស់សិសេសដេលតេូវានគេបិទភនេកោះ។អនកតេូវធវើារសរសើរសិសេសៅលើារខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេ
បើោះបីពួកគេាយខុសក៏ោយ។ារធវើបេបនេះនឹងបងកើតបរិយាសវិជជានមួយដេលនឹងធវើឱេយគេប់គាាន
ារមមណ៍ជឿាក់កនុងារលេងលេបេងៅពេលកេយៗទៀត។

កេាសធំទទេាាតដេលាឯការសមេប់សិសេសហើយបេសិនាាចគឺទំហំA4។ឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារៅ
កនុងកេុមដដេលៅពេលកំពុងធវើារតេូវនឹករកគំនិត។ពួកគេាំងអស់គាានរយៈពេល២០ាទីកនុងារនឹករកនូវគំនិត
ពេមាំងាររចាមូ៉តដ៏លអនិងានបេសិទធភពមួយសមេប់ាងាត់សក់របស់ពួកគេាាក់ៗ។
ៅចោាះពេលោះផងដេរគេាូចដើរមើលាមកេមុដើមេបីពេយយមជំរុញសិសេសឱេយាំគាបងកើតនូវាងាត់សក់
មួយដេលមើលៅលអនិងានបេសិទធភព។បេសិនបើាចពួកគេាចគូរោយបេើខាដេពណ៌ដើមេបីធវើឱេយគំនូរាន់
តេមើលឃើញចេាស់លអ។បាាប់ពីរយៈពេល២០ាទីពួកគេាចធវើារពនេយល់៖

ាល់កេុមាំងអស់តេូវឱេយសាជិកកេុមរបស់ពួកគេចំនួន២ាក់ដើមេបីៅមើលគំនូរាងដទេៗទៀត។ៅពេល
ដេលពួកគេៅមើលកេុមដទេពួកគេតេូវតេធវើារពនេយល់អំពីាងរបស់ពួកគេហើយគេូក៏ាចសួរនូវសំណួរាចេើន
ឬផតល់ាមតិវិជជានមួយចំនួន។

តើរូបគំនូរាងណមួយដេលអនកចូលចិតតហើយហេតុអីវ?

១.
២.
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សរចកតីណរនាំគរូ

តើអីវខលះដេលាសាារៈរបស់ាងាត់សក់?
សាារៈាងាត់សក់ានដូចា៖កនតេតុងដឺ-កនតេចេបិ-កនតេាប់-កំណត់រំុ-កំណត់ទេាប់-ដងាម-
ផលេាម-ាាស់-ដងកៀប-កនេសេង-មេៅ-កញចក់-ជក់ោសសក់-កេសធំតូច-ដបាញ់ទឹក-ៅអី-
រូបបូ៉សទ័រមូ៉តសក់។

រូបភពសាារៈ
របស់
ាងាត់សក់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 សិសេសានសៀវៅបិ៊កនិងកេាស
 បេងាបសក់ជក់ោសសក់កញចក់កនតេតុងដឺសំលៀងាមួយនឹងាកសីកនតេាប់កនតេចេិប

ាំបិតោរដបាញ់ទឹកកំណត់រំុកេសតូចធំ។ល។
          ថតចមលងឯការសមេប់សិសេស។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
          -បេប់ពីវិធីថេរកេាសាារៈបាាប់ពីបេើរួចោយដុសសាាតនិងាក់បេងកនតេគេប់បេភេទដើមេបីារារ
កុំឱេយានធូលីនិងចេះានតេឹមតេូវ

-ពនេយល់ពីរបៀបបញចូលាំបិតកនុងសេមបិទឬគមេប
-ពនេយល់ពីរបៀបខលះៗនេារសំលៀងកនតេ។

សរចកតីផតើម                         ១៥  ាទី
តើអនកាចចេករំលេកនូវអីវមួយដេលអនកានរៀនពីមេរៀនមុនានឬទេ?

មេរៀននេះយើងនឹងធវើារសិកេាពីរបៀបបេើបេស់់សាារៈាត់សក់។ាដំបូងយើងនឹងាំគាលេងលេបេងមួយា
មួយនឹងសាារៈាំងោះ។ខញុតំេវូារនរណាាក់ដើមេបីឡើងមកាងមុខហើយធវើាកំពុងបេើបេស់ឧបករណ៍មួយពី
មេរៀនទីមួយ។បេសិនបើនរណាាក់ដឹងាឧបករណ៍ោះាអីវអនកាចនិយយបេប់ាន។
បេសិនបើឆលើយតេូវបុគគលោះាចឈរៅាងមុខមិតតរួមាាក់ាំងអស់ហើយធវើារបេើបេស់សាារៈដទេផេសេង
មួយទៀត។

លេងលេបេងោះពីរបីដងដើមេបីបេកដាសិសេសាំងអស់គាាាល់ពីសាារៈមូលាានាចេើនដេលានដូចាជក់
កំណត់រំុកនតេាប់េមេៅកនេសេងៅអីាំបិតោរ។

ៅពេលបេើបេស់ឧបករណ៍ាំងអស់នេះយើងាំងអស់គាតេូវដឹងាយើងតេូវថេរកេាវឱេយាាតបុ៉នតេតើយើងធវើ
ានោយវិធីណ?ហើយបេសិនបើវតេូវានសាាតតើយើងតេូវថេរកេាវោយវិធីណ?

មែរៀនទី ២ៈ របៀបថែរកែាសាារៈាត់សក់
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បាាញពីវិធីាសេតសាាតមូលាាននេឧបករណ៍ខុសៗគាាំងោះ។
     កនតេៈជូតវឱេយាាតោយបេើជក់បាាប់ពីាត់សក់រួចហើយបេើបេងាបសក់ដើមេបីធវើឱេយវរោងនិងារារ
វមិនឱេយចេះ។វិធីទី៣នេារថេរកេាវឱេយាាតគឺតេូវាក់វៅកនុងាបូបៅពេលអនកមិនបេើបេស់វ។
     ាំបិតោរៈធវើារសាាតោយបេើទឹកៅគេប់ពេលបាាប់ពីអនកយកៅបេើបេស់។ោយារតេវាយនឹងធវើ
ឱេយមុតមនុសេសដូចនេះាារសំាន់ណស់កនុងារតេួតពិនិតេយមើលវផងដេរ។តេូវាកើាំនិតោរៅកនុងសេម។
ចំោះឧបករណ៍ាំងអស់ោះតេូវតេចងាំាអនកាំងអស់គាមិនាចបេើបេស់វៅពេលដេលវានចេះឡើយ
ពេះវាចបណាលឱេយអនកានជំងឺាន។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                       ៦០  ាទី

លអណស់ឥឡូវនេះយើងានរៀបពីអីវដេលយើងតេូវារៅកនុងាងាត់សក់ហើយក៏ានដឹងពីវិធីកនុងារសាាត
ឧបករណ៍មួយចំនួន។ខញុំគិតាវដល់ពេលដេលតេូវធវើារអនុវតតហើយ។ៅថងេនេះយើងនឹងពេយយមសវេងរក
ចមលើយចំោះសំណួរ៖

តើារាក់ាក់ចំោះអតិថិជនគឺាអីវ?
    យើងនឹងាំគាធវើារសិកេាសំណួរនេះាមរយៈករណីសិកេាតូចមួយ។យើងបេងចេកសិសេសកនុងាាក់របស់យើងៅ
ាកេុមតូចៗដេលានគា៦ាក់។ាល់កេុមាំងអស់ទទួលានប័ណណមួយឈុតសមេប់សមតេងតួ។សិសេស២ាក់នឹងធវើ
ារអនុវតតាមួយនឹងប័ណណាំងនេះ។
កិចចារសមេប់ាងាត់សក់គឺតេូវានភពរួសាយាក់ាក់ចំោះអតិថិជន។ចំណេកឯអតិថិជនតេូវសមតេងាម
ប័ណណដេលចេកឱេយ។បាាប់ពីារសមតេងរួចាល់ហើយកេុមដេលៅសល់ធវើារផតល់មតិរិះគន់ខលីោយអនុវតតាម
សំណួរាងកេម៖

តើមធេយាយបេបណដេលាងាត់សក់តេូវរួសាយាក់ាក់ចំោះអតិថិជន?
តើចំណុចអីវខលះដេលគត់/ាងាចគួរធវើារកេលមអៅពេលកេយ?

ផតល់ឯការសមេប់សិសេស(២.១)ឱេយៅកេុមសិសេសាំងអស់។ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាកំពុងធវើារ
សមតេងគេូដើរជុំវិញហើយបំពេញៅកនុងកេាសវយតមលេពីារសិកេារបស់សិសេស។បាាប់ពីរយៈពេល៣០ាទីឱេយ
សិសេសាំងអស់តេឡប់មកាន់កនលេងរបស់ពួកគេវិញ។

សួរអំពីលទធផលរបស់ពួកគេនិងចមលើយចំោះសំណួរដេលសួរាតើាររួសាយាក់ាក់ចំោះអតិថិជនានន័យ
ដូចមតេច?
ាររួសាយាក់ាក់ចំោះអតិថិជនគឺមិនានន័យាអនកតេងតេយល់សេបាមួយនឹងអតិថិជនឬក៏អនកតេងតេ
និយយាកេយា"ាទ"ឬ"ខញុំាន"ឬ"ខញុំាច"។អនកតេូវតេានភពោាះតេង់ចំោះារទទួលខុសតេូវថេមាំងទន់
ភលន់ៅកនុងារឆលើយតបរបស់អនក។

តើនរណដេលានឃើញនូវឧាហរណ៍លអៗរបស់ាងាត់សក់ដេលោាះតេង់ថេមាំងាាងាត់សក់ដេល
សលូតបូតឬទេ?
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បញចប់មររៀន                             ១៥  ាទី

យើងាំងអស់គាានអនុវតតកនងុារធវើាាងាត់សក់ក៏បុ៉នតេបើាាយៅាាងាត់សក់ពិតមួយរូបគឺាន
លកខណៈពិាកណស់។ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងានគមេងៅទសេសាាងាត់សក់មួយ។
ៅផនេកចុងកេយនេមេរៀននេះយើងនឹងរៀបចំនូវារធវើដំណើរនេះ។(មើលកំណត់តេរបស់គេូ)យើងនឹងតេូវ
ារនរណាាក់ដេលតេូវារាត់សក់ដូចនេះាងាត់សក់ាចធវើារបាាញពីរបៀបដេលគត់ធវើារារ។

តើនរណដេលសម័គេចិតតដើមេបីឱេយគត់ាត់សក់ៅកនុងសាាហ៍កេយ?

សិសេសនីមួយៗនឹងតេូវរកនឹកសំណួរយាងោចណស់ឱេយាន៥ដេលអនកនឹងសួរាងាត់សក់។អនកក៏ាំាច់
តេូវគិតឱេយានពីរចំណុចដេលអនកចង់ដឹងោយារអងកេតមើលាងឬក៏ៅជុំវិញ។សំណួរនិងារសងកេតាចតេូវ
ានកត់តេៅកនុងសៀវៅរបស់អនក។បេសិនបើៅសល់ពេលអនកាចធវើារសមតេងតួមតងទៀត។
                                                               

  សិសេសាចបតូរារសមតេងរបស់ពួកគេាន។ឧាហរណ៍៖ពួកគេាចងងុយដេកាប់ផតើមចេៀងចមេៀងឬ
ាប់ផតើមយំ។វាសេ័យៅលើាងាត់សក់ដេលតេូវធវើឱេយសេបៅាមចេាប់រួសាយាក់ាក់របស់ាងាត់សក់ចំ
ោះអតិថិជន។នេះានន័យាអតិថិជនាចធវើអីវដេលកំបលេងបុ៉នតេកុំខឹងឬអន់ចិតត។

សរចកតីណរនាំគរូ

ារធវើទសេសនកិចចសិកេាមួយៅាន់ាងាត់សក់គឺាារផាស់បតូរដ៏លអមួយសមេប់ាងាត់សក់មិនតេឹមតេធវើ
ារពនេយល់អំពីារាររបស់ពួកគេបុ៉ោោះទេថេមាំងាចាក់ាញអតិថិជនផងទៀត។សកមមភពនេះក៏ាចាារ
លើកទឹកចិតតមួយដើមេបីជួយាាៅកនុងសកមមភពបំណិនជីវិតនេះផងដេរ។នេះាចានន័យាាងាត់សក់ាច
តេូវានអញជើញឱេយមកចូលរួមកនុងារធវើបទបាាញដ៏តូចមួយដេលគត់ាចធវើារបាាញានឬក៏ផតល់ាារាត់
សក់ជូនសិសេស។

បេសិនបើមិនាចធវើានោយារតេផលូវឆាយកនុងារៅទសេសាាងាត់សក់ោះអនកក៏ាចអញជើញាងាត់
សក់ាាក់ឱេយមកាាហើយបេប់ពីារាររបស់គត់ក៏ាន។
    របៀបធវើឱេយកនតេតុងដឺមុត៖ោះខាៅផនេកាងលើរបស់កនតេដើមេបីោះយកបនទះធមេញរបស់វមកសំលៀង។
បាាប់មកាក់ាកសុីាយាមួយបេងៅលើកញចក់សំលៀងដេលកេសនិងសំប៉េត។
កេយមកយើងដុះវៅមកៗាចេើនដងហើយបាាប់មកទៀតាាបវមើលាតើវមុតឬៅ។បេសិនបើវមុត
យើងឈប់ហើយយកផនេកផេសេងមួយទៀតមកសំលៀងរហូតដល់វមុត។ៅពេលសំលៀងរួចាល់ហើយយើងាក់វ
ចូលៅកនងុកនតេវិញ។

ចំណំ៖យើងក៏ាចធវើឱេយកនតេមុតលអានបេសិនបើយើងានមូ៉ទ័រដើមេបីភាប់ៅនឹងធមេញកនតេដេលាចសំលៀង
ានលឿនាងារសំលៀងោយដេ។
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ឯការសមេប់សិសេស២៖ារសមតេងតួ

ាងាត់សក់
អនកធវើារវល់ាត់សក់ឱេយនរណាាក់។បាាប់មក
ក៏ានភញៀវាាក់ចូលមកដល់។គត់ចង់ឱេយអនកាត់សក់ឱេយ
គត់មុន។តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?

អតិថិជន
អនកចូលៅកនុងាងាត់សក់មួយហើយឃើញាាង
កំពុងរវល់។អនកានារបេាប់ដូចនេះហើយអនកចង់ឱេយ
គត់ាត់សក់ឱេយមុន។ពេលោះអនកានពេយយមធវើអីវ
គេប់បេបយាង។ដំបូងអនកចង់ឱេយគត់នូវតមលេទវេហើយអនក
ពេយយមបេប់ាងាត់សក់ាអនកពិតាចង់ាត់សក់ឱេយ
ានលឿនោយារតេអនកចង់ឱេយមើលៅលអៅយប់នេះ
ពីពេះអនកានណត់ាមួយនឹងមនុសេសបេុស/សេីាាក់។

ាងាត់សក់
អនកទើបតេាត់សក់ឱេយគេរួច
បុ៉នតេភញៀវមិនពេញចិតត។គេ
និយយាពួកគេចង់ានសក់
រួញមិនមេនតេង់ទេ។អនកក៏ាន
ដឹងផងដេរាគេាអនកខុស
ោយារតេគេនិយយា
ឱេយាត់សក់តេង់។
តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?

អតិថិជន
ាងាត់សក់ានាត់សក់របស់អនក។ោយារតេអនក
មិនចង់ចំណយលុយចេើនអនកបេរានិយយាអនកមិន
ពេញចិតតនឹងមូ៉តសក់ោះ។អនកចង់ានសក់រួញមិនមេន
តេង់ដូចឥឡូវោះទេ!អនកធវើារតអូញតអេរ។ៅពេលដេល
អនកគិតាាងាត់សក់ានធវើារារដ៏លអោយាន
ធវើារពនេយល់អនកអំពីបញាោះហើយអនកក៏ាន
ារភពាអនកខុសហើយានាកចេញពីាង។

ាងាត់សក់
ចេដនេយអនកានធវើឱេយមុតកមេងាាក់ដេលៅ
មិនសងៀមៅលើៅអី។គត់/ាងានយំ
ហើយាាយរបស់គត់/ាងក៏ានរត់មករកអនក។
តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?

អតិថិជន
អនកធវើាលេងាអនកាាាយ/ឪពុករបស់កមេងោះហើយ
ាងាត់សក់ានធវើឱេយមុតកូនរបស់អនកោយចេដនេយ។
អនកចង់ដឹងាហេតុអីវានាានរឿងោះកើតឡើង
ហើយអនកក៏ខឹងនឹងាងាត់សក់ោះ។សួររកហេតុផល
និងពីរបៀបដេលាងាត់សក់គិតា
មិនគួរធវើដូចនេះៅថងេ
ាងមុខទៀត។

ាងាត់សក់
ានបុរសាាក់ដេលានលុយតេឹមតេ២០០០រៀល
ហើយចង់ឱេយអនកជួយាត់សក់ឱេយគត់។ោយារតេ
គត់ានលុយមិនគេប់ដូចនេះគត់ចង់
ឱេយអនកាត់សក់គត់តេផនេកាងលើ
ហើយទុកផនេកាងកេយ។
តើអនកតេូវធវើដូចមតេច
ដើមេបីជួយបុរសាាក់ោះ?

អតិថិជន
អនកនិយយាអនកានលុយតេឹមតេ២០០០រៀលបុ៉នតេារ
ពិតអនកានលុយចេើនាងនេះ។អនកចង់ឱេយគេាត់សក់ឱេយ
ោយអស់តមលេតិចោយាននិយយាអនកគេន់តេចង់
ឱេយគេាត់សក់ផនេកាងលើរបស់អនក។ៅពេលដេលាង
ាត់សក់ពនេយល់ាារាត់បេបោះគឺមើលៅមិនលអ
ោះទេហើយអនកសួរា"ហេតុអីវានាមិនលអមើល?"
ៅពេលដេលាងាត់សក់ធវើារពនេយល់ានលអអនក
ក៏ានារភពាអនកានលុយចេើនាងនេះៅទៀត។



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ានកង់មួយសមេប់ាងាត់សក់បេសិនបើគត់តេូវដើរចំណយពេល១៥ាទី
 សៀវៅសមេប់កត់តេសមេប់សិសេសាំងអស់គាដេលតេូវយកៅដើមេបី

 កត់តេនូវចមលើយមូយចំនួន។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-សេវជេវោយផអេកៅលើសំណួរនិងារកត់សាាល់ដេលានរៀបចំរបស់ពួកគេ
-ឆលុះបញាំងពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីាងាត់សក់មកលើារពិតនិងឃើញនូវភពខុសគានិងដូចគា។

សរចកតីផតើម ៖  ាត់ចេងតេៀមខលួនាសេច         ១០   ាទី

ថងេនេះយើងនឹងៅជួបាងាត់សក់។គេប់ៗគាក៏ានរៀបចំយាងោចណស់នូវសំណួរចំនួន៥និងារអងកេត
មើលចំនួន២។

តើនរណានសំណួរលអដេលអនកាចធវើារចេករំលេកាន?

សួរសិសេសពីរឬបីាក់ាតើអីវខលះដេលាារសងកេតរបស់ពួកគេ។តើព័ត៌ានអីវខលះដេលពួកគេចង់ានហើយតើ
ពួកគេតេូវធវើអីវខលះដើមេបីទទួលាននូវព័ត៌ានាំងោះ?
ោយារតេយើងាំងអស់គានឹងៅធវើទសេសនកិចចៅាងកេាាដូចនេះយើងាំាច់តេូវបងកើតនូវវិន័យា
មូលាានមួយចំនួនដើមេបីជួយឱេយគាយើងានសុវតថិភព។

តើាននរណាចបេប់ខញុំអំពីចេាប់ចាចរាមផលូវាន?
ៅពេលដេលកំពុងបើកបរឬធវើដំណើរថមើរជើងៅាមផលូវអនកមិនាចដើរទនទឹមគាដេលានចំនួនលើសពី២

ាក់ោះទេ។បេសិនបើអនកបើកបរឬដើរៅាងាាំឬាងឆវេងអនកតេវូកេឡេកមើលាងលើាារបស់អនកដើមេបី
ពិនិតេយមើលាតើានារធវើចាចរកំពុងតេានៅលើផលូវអនកដេរឬទេ។ៅពេលដេលអនកបត់ឆវេងឬាាំចូរធវើសញា

មែរៀនទី ៣ៈ ារទសែសាាងាត់សក់
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ោយបេើដេរបស់អនកដូចនេះអនកដេលធវើដំណើរៅាងកេយនិងាងមុខអនកាចដឹងាកនលេងណដេលអនកចង់បត់
ហើយពួកគេក៏ាយសេួលាានទុកផងដេរ។

តើយើងាំងអស់គាានតេៀមខលួនរួចាល់សមេប់ចេញដំណើរហើយមេនទេ?
គេប់គាជិះកង់របស់ពួកគេឬក៏ជិះាជួរៗហើយគេូសិថតៅាងមុខដើមេបីាំផលូវ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                        ៧០  ាទី

ជួបជុំសិសេសាំងអស់ៅាងមុខាងាត់សក់ហើយធវើារសមេចចិតតាតើសិសេសបុ៉ាានាក់ដេលាចចូលៅ
ាងកនងុាងាន។បេប់សិសេសដទេៗ ទៀតាពួកគេាចធវើារសងកេតរបស់ពួកគេានៅចោាះពេលនីមួយៗ។

យើងនឹងកេឡេកៅមើលផនេកាងកនុងាងាមុនសិនបាាប់មកទៀតាងាត់សក់នឹងផតល់ឱេយយើងនូវព័ត៌ាន
មួយចំនួនទៀត។បាាប់មកយើងក៏ាចាកសួរគត់នូវសំណួរមួយចំនួនដេលយើងចង់ឱេយគត់ឆលើយសមេប់ារ
សេវជេវរបស់យើង។

ពេយយមផតល់ឱេយសិសេសដទេៗទៀតាមដេលាចធវើៅាននូវឱាសសមេប់ធវើារសួរសំណួរ។កេើនរំឭកពួក
គេា វសំាន់ណស់ដេលតេូវាាប់គាោយារតេយើងមិនចង់ឱេយានារសួរសំណួរដដេលៗោះទេ។
ៅចុងបញចប់ចូរធវើារសនើសំុសិសេសសមគ័េចិតតមួយរូបឱេយាងាត់សក់របស់គេ(ាយសេួលនិងលឿន!)។នេះគឺ
ាចតេូវានធវើោយាងាត់សក់ៅខណៈពេលដេលសិសេសដទេទៀតកំពុងធវើារសងកេតមើលហើយពិនិតេយមើលអីវ
ដេលគត់ធវើាក់ទងៅនឹងអាម័យភពរួសាយាក់ាក់ចំោះអតិថិជននិងពីរបៀបដេលគត់បេើបេស់
សាារៈរបស់គត់។

អរគុណអនកាាំងណស់ដេលានផតល់នូវឱាសឱេយពួកយើងមកធវើទសេសនកិចចសិកេាៅាងរបស់អនក។យើងតេូវ
ាំគាតេឡប់ៅាន់ាាវិញក៏បុ៉នតេយើងចង់អញជើញអនកឱេយៅធវើបទបាាញចុងកេយរបស់អនកមួយសតីអំពីារ
ាត់សក់។

បេមូលផតុំសិសេសាំងអស់គាហើយវិលតេឡប់មកាន់ាាវិញ។

បញចប់មររៀន                                      ១០        ាទី
បេសិនបើានពេលៅសល់អនកាចលេងលេបេងធមមាមួយ។ខញុំៅជួបាងាត់សក់ហើយខញុំានយកៅា

មួយនូវ...

សិសេសាំងអស់តេវូនិយយបំពេញលេបះបាាប់ពីសិសេសាាក់បនលនូឺវាកេយមួយឧាហរណ៍៖កនតេដូចនេះសិសេសបាាប់
ទៀតតេូវនិយយាខញុំៅជួបាងាត់សក់ហើយានយកៅាមួយនូវកនតេនិងកេសមួយ។សិសេសទី៣តេូវបនត
ទៀតោយនិយយាខញុំៅជួបនឹងាងាត់សក់ហើយានយកៅាមួយនូវកនតេកេសនិងាបូ៊...និងានតៅ
ទៀតរហូតដល់ាាយៅាឃាដ៍វេងមួយដេលមិនាចចងាំាន។
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សរចកតីណរនាំគរូ

ាារសំាន់ណស់ដេលតេូវរៀបចំទសេសនកិចចនេះឱេយានលអ។ោយាសេ័យៅលើជំាញនេារបងេៀនរបស់
ាងាត់សក់គេូក៏ាចជួយាងាត់សក់បនតិចបនតួចោយធវើារពនេយល់ពីអីវដេលគត់ាចបេប់ាន។
នេះាចរួមានារបេប់អំពី៖

ឈាះាយុរបស់គត់និងបេប់ពីាយុដេលគត់ានាាយៅាាងាត់សក់
ារអប់រំរបស់គត់ឬពីវិធីដេលគត់ាាយៅាាងាត់សក់
ទាាប់ធមមាៅអំឡុងពេលមួយថងេៗរបស់គត់
តើឧបករណ៍ណមួយដេលគត់បេើបេស់ារឿយៗហើយតើគត់ាចបាាញ

ឧបករណ៍នេះៅាន់សិសេសាំងអស់គាានដេរទេ?
តើអីវដេលគត់ចូលចិតតធវើាងគេបំផុតៅកនុងារាររបស់គត់?
សាារៈដេលានៅកនុងាងរបស់គត់

ាារសំាន់ផងដេរដេលាងាត់សក់គួរតេៀមដើមេបីឆលើយនឹងសំណួរាចេើនដេលសិសេសសួរ។វាចោយារ
តេាងាត់សក់តូចបនតិចសមេប់សិសេសាំងអស់គាដូចនេះអនកាចឱេយសិសេសាំងអស់បងកើតាកេុមតូចៗ។
ចុងបញចប់ធវើាររៀបចំាងាត់សក់នូវបេានបទចំនួនបេហេលា៣ដេលតេូវានធវើារពិភកេាៅកនុងកេុមដូច

ាអាម័យាររួសាយាក់ាក់ចំោះភញៀវនិងារបេើបេស់ឧបករណ៍ាំងោះ។សិសេសតេូវយកចិតតទុកាក់ចំោះ
ចំណុចោះហើយចំណេកឯាងាត់សក់ក៏តេូវធវើាររៀបចំឱេយានលអផងដេរ។

ោយោងៅាមារអប់រំដេលាំាច់កនុងារាាយៅាាងាត់សក់មួយរូបដូចនេះនេះាចាព័ត៌ានដេល
ានារបេោជន៍សមេប់សិសេសាំងអស់គាដេលតេូវដឹង។ានមជេឈមណឌលបណតះុបណាលវិាាជីវៈាចេើនោយ
ាសេយ័ៅលើបណាខេតតមួយចំនួនដេលានផតល់ាជំនួយកនងុារហវកឹាត់។មជេឈមណឌលបណតះុបណាលវិាាជីវៈពី
អងគារមិតតសាាញ់ៅកនុងខេតតសៀមាបគឺាឧាហរណ៍គំរូចំោះារហវឹកាត់ាំងោះ។

ចំណេកឯៅកនុងខេតតកំពង់ាមវិញគឺានសាគមអភិវឌេឍន៍សងគមាសាពេះពុទធដេលាចផតល់ាបណាញមួយ
ចំោះារអប់រំកេផលូវារនិងបណតុះបណាលវិាាជីវៈ។

ាររៀបចំាំងនេះគឺានលកខណៈាយសេួលនិងដឹងពីរបៀបកនុងារសវេងរកទំាក់ទំនងាមួយនឹងមនទីរអប់រំខេតត
ឬកេសួងារារនិងបណតុះបណាលវិាាជីវៈដើមេបីធវើារសវេងរកនូវព័ត៌ានបនថេមអំពីចំណុចនេះ។

             ចំោះកិចចារផទះរបស់អនកាំងអស់គាគឺៈសរសេរនូវរាយារណ៍មួយពីទសេសនកិចចសិកេាៅាងាត់សក់។
ារធវើរាយារណ៍នេះតេូវតេរួមបញចូល៣ផនេកសំាន់ៗ។

 ១.ាររៀបចំ(របៀបដេលខញុំានរៀបចំៅកនុងាាក់)
 ២.សកមមភព(អីវខលះដេលយើងានធវើៅអំឡុងពេលធវើដំណើរ)
 ៣.ានសិកេា(តើអីវខលះដេលាចមលើយចំោះសំណួរនិងារសងកេតរបស់ខញុំ?)
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសធំពីរបីសនលឹកដើមេបីទុកបិទរាយារណ៍
 ផាំងរូបភពមូ៉តសក់បលេកៗគា។កុំាន់ាក់វៅលើជញាំង

          ាត់ប័ណណតូចៗចំនួន៦០សនលឹកដេលានបេវេងបោាយបេហេលា៥សមទទឹង៣សម
 កេុមាំងអស់នឹងទទួលានប័ណណចំនួន១០សនលឹក/កេុម។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីលទធផលនេទសេសនកិចចសិកេាៅាងាត់សក់
-កំត់ពីមូ៉តសក់ខុសៗគានិងលកខណៈនេមូ៉តសក់ាំងនេះដេលបាាញឱេយដឹងពីចរិតលកខណៈរបស់មនុសេស។
-បេប់ពីាានារណ៍ដេលកំពុងតេកើតឡើងៅកនុងជីវិតរបស់ពួកគេផាល់ហើយបងកើតាសំណួរាតើពួក 
គេាអីវនិងពួកគេដូចអីវ។នេះក៏ាផនេកមួយនេបុគគលិកលកខណៈរបស់ពួកគេផងដេរ។

សរចកតីផតើម ៈ  ារកេឡេកមើលៅកេយវិញ          ២០  ាទី

ាលពីសាាហ៍មុនយើងាំងអស់គាានៅាងាត់សក់មួយ។អនកាំងអស់គាក៏ានសរសេររាយារណ៍
មួយសតីអំពីទសេសនកិចចសិកេារបស់អនកផងដេរ។យើងមិនាចានវឱេយឮៗានទេក៏បុ៉នតេយើងនឹងធវើារជេើសរីសយក
ចំណុចពីរឬបីមកនិយយ។ចំណេកឯចំណុចផេសេងទៀតដេលៅសល់នឹងតេវូាក់ពេយួរៅលើជញាងំហើយនឹងានវ
កនងុអំឡុងពេលសិកេាៅសាាហ៍កេយៗទៀត។
    

តើនរណចង់ានរាយារណ៍ផាល់ខលួនសតីអំពីទសេសនកិចចសិកេាៅាងាត់សក់?

ជេើសរីសយកឧាហរណ៍លអៗពីរឬបីហើយធវើារលើកសរសើរសិសេសចំោះារខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេ។
អនកមិនាំាច់បាាញាតើរាយារណ៍នេះានរយៈពេលបុ៉ាានទេដូចនេះរាយារណ៍ាំងអស់គឺនិយយអំពីារ
ឆលើយចំោះសំណួររបស់ពួកគេ។បេសិនបើពួកគេធវើានលអគេប់គេន់ដូចនេះពួកគេនឹងទទួលានារសរសើរចំោះ
កិចចារនេះ។

មែរៀនទី ៤ៈ ម៉ូតសក់
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កមមភាពសំខាន់ៗ                       ៤០   ាទី

ជួនាលសូមេបីតេមូ៉តសក់ក៏ាចបេប់យើងនូវអីវៗមួយចំនួនពីបុគគលាាក់ផងដេរ។ាពិសេសៅអំឡុងបុ៉ាានឆាំ
មុនបេាជនកមពុាមិនានារបេាន់ឡើយចំោះារមើលឃើញលកខណៈខុសៗគា។ជួនាលពួកគេក៏ចូលចិតតធវើ
ឱេយខលួនមើលៅានលកខណៈខុសបលេកផងដេរ។ពួកគេចូលចិតតធវើឱេយានភពលេចធាហើយទទួលាននូវារាប់ារ
មមណ៍។វគឺពិតាលអដេលមើលៅឃើញបលេកក៏ដូចាមើលៅឃើញដូចនឹងអនកដទេ។មនុសេសាំងអស់គាាំាច់តេូវ
តេាចសមេបខលួនៅាមាានារណ៍ខុសៗគា។ោះគឺានន័យាបេសិនបើអនកចង់ឱេយមូ៉តសក់របស់អនកមើលៅ
ខុសបលេកពីអនកដទេោះមនុសេសដេលៅជុំវិញអនកនឹងធវើារកត់សាាល់ក៏ដូចាផតល់នូវមតិរិះគន់មួយចំនួន។បាាប់
ពីមួយរយៈកេយមកពួកគេាំងអស់ោះាំុៅនឹងាានារណ៍បេបោះហើយវក៏ាាយៅាធមមាលើកលេងតេ
ៅពេលដេលអនកជួបនឹងមនុសេសថមីៗទៀត។ារានគំនិតខុសបលេកគាឬារមើលៅឃើញខុសៗគាក៏តមេូវឱេយអនក
ាំាច់សមេបខលួនៅនឹងអីវដេលមនុសេសាចេើនគិតាាចទទួលយកាន។អនកក៏តេវូតេាចធវើដូចាះានផងដេរ។
ឧាហរណ៍ៈចូលចិតតសក់ដេលានពណ៌ខាាយាមួយពណ៌លឿងខចីហើយចំោះមិតតភកតិរបស់អនកវិញគឺគេ
មិនាអីវោះទេ។ៅពេលដេលអនកៅលេងោការបស់អនកពេលោះគត់ក៏ានសួរអនកាតើអនកឈឺមេនទេ?
គត់ពិតាមិនចូលចិតតសក់បេបោះទេហើយគត់ក៏គិតផងដេរាអនកបេហេលាឆកួតហើយ។

បាាប់មកឱេយសិសេសាំងអស់យករាយារណ៍របស់ពួកគេ
បិទឱេយានលអៅលើកេាសធំមួយ។
 

ថងេនេះយើងនឹងធវើារពិនិតេយមើលសក់ផាល់ខលួនរបស់
យើងក៏បុ៉នតេាដំបូងយើងតេូវាាល់ពីសក់របស់យើងាមុន
សិន។ខញុំតេូវារអនកសម័គេចិតតមួយរូបដេលនឹងតេូវានគេបិទ
ភនេក។យើងក៏តេូវារសិសេសចំនួន៦ាក់ទៀតផងដេរដើមេបី
ឈរៅាងមុខសិសេសរួមាាក់ាំងអស់។ចំោះសិសេសដេល
តេូវានគេបិទភនេកដំបូងគេាចមើលឃើញានរណ
ដេលកំពុងអងគុយៅទីោះបាាប់មកនឹងតេូវានគេយកៅាក់ៅាងកេយៅអីមួយោយៅបិទភនេក
ដដេល។សិសេសាាក់កនុងចំោមសិសេសាំងអស់នឹងអងគុយៅលើៅអីហើយ"ាងាត់សក់"តេូវតេាយាតើោះ
គឺានរណ។
អនកតេូវតេធវើារទសេសន៍ាយោយបេើចុងមេមដេរបស់អនកដើមេបីាាបសក់និងមុខរបស់សិសេសដេលកំពុងអងគុយ
ៅលើៅអី។ ចូរបេើតេចុងមេមដេរបស់អនក បើមិនដូចោះទេអនកនឹងាចធវើឱេយអនកដទេមនារឈឺាប់។

បាាប់ពីលេងលេបេងនេះពីរបីដងរួចមកចូរធវើារសននិាានាវគឺាចៅរួចដើមេបីាាល់នរណាាក់ាមរយៈសក់
និងមុខរបស់ពួកគេបើោះបីាមើលមិនឃើញពួកគេក៏ោយ។
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តើអនកគួរតេធវើដូចមតេច?

អនកតេវូសមេបខលនួាមាានារណ៍ោះោយពេលៅជួបនឹងោកាអនកាចធវើសក់ឱេយានពណ៌ខាឡើងវិញ
ហើយតេវូានមូ៉តឱេយាន់តេមើលៅានលកខណៈបេបបេពេណី។
ដូចនេះយើងាំងអស់គាតេូវដឹងពីពេលវេានិងរបៀបបេើបេស់មូ៉តសក់បលេកៗ។ចូរាំគាកេឡេកមើលមូ៉តសក់
មួយចំនួន។

ជេើសរីសយកប័ណណមួយសនលឹកចេញពីកនុងឯការ៤.១សមេប់សិសេសហើយពេយួរវៅលើាារខៀន។ឱេយសិសេសធវើ
ារបញចេញមតិចំោះរូបភពោះរយៈពេលមួយសនទុះ។

តើមូ៉តសក់មួយណដេលាំឱេយានាររិះគន់?

ចូរធវើារពិភកេាគាបនតិចអំពីមូ៉តសក់។តើមូ៉តសក់បេបណដេលសិសេសចូលចិតតហើយមួយណដេលពួកគេមិន
ចូលចិតត។

ាារពិតណស់ចំោះសក់គឺានចេើនមូ៉ត។មូ៉តសក់មួយចំនួនបេប់អនកអំពីលកខណៈរបស់មនុសេសដេលកំពុង
តេបេើមូ៉តសក់ោះ។ចំណេកឯមូ៉តផេសេងៗទៀតគឺគេន់តេតេូវានជេើសរីសយកមកបេើបេស់ោយារតេមនុសេស
ាចេើនចូលចិតតមូ៉តសក់ាំងោះពីពេះវសមសេបៅនឹងមុខរបស់ពួកគេ។បុ៉នតេមូ៉តសក់មួយចំនួនធវើឱេយយើងមិន
ពេញចិតតផងដេរ។ោះហើយគឺាអីវដេលយើងមើលឃើញ។ដូចនេះអីវមួយចំនួនក៏ានកើតានឡើងាមួយនឹងមូ៉ត
សក់ាំងោះផងដេរ។ខញុំនឹងផតល់ឱេយកេុមនីមួយៗនូវប័ណណតូចៗចំនួន១០សនលឹក។ខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាគិតពីាកេយ
២ាាត់ដេលកើតចេញពីមូ៉តសក់ខុសៗគាាចេើន។ៅពេលដេលអនកាំងអស់គាានគិតពីាកេយាំងោះរួចាល់
ហើយចូរបិទវៅកេបេររូបភពដេលានៅលើាារខៀន។វមិនានអីវខុសឬតេូវោះទេោយារតេនេះគឺាារ
និយយអំពីារមមណ៍និងារគិតតេបុ៉ោោះ។

ចេកឱេយសិសេសាំងអស់គានូវប័ណណតូចៗចំនួន១០សនលកឹ។ឱេយសិសេសធវើារពិភកេាគារយៈពេល១០ាទីហើយបេប់ពួ
កគេឱេយពេយួរប័ណណាំងោះៅលើាារខៀន។

ខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាឡើងមកាងមុខហើយខញុំនឹងផតល់ឱេយកេុមនីមួយៗនូវរូបភពមួយសនលឹកពេមាំងប័ណណ
តូចៗាំងអស់ដេលៅាប់នឹងវ។អនកាំងអស់គាាចធវើារសមេចចិតតកនុងកេុមរបស់អនកពីរបៀបដេលអនកនឹងតេូវ
រៀបប័ណណោះៅាមផនេកដេលខុសគានិងដូចគា។

ឱេយកេុមាំងអស់ធវើារសមេចចិតតពីភពដូចគានិងភពខុសគាបាាប់មកសនើឱេយកេុមាំងអស់ធវើារកត់តេនូវផនេក
ដេលខុសគាោះ។



-16-
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បញចប់មររៀន ៈ ម៉ូតសក់របស់ខញុំ             ៣០         ាទី

ចំោះកិចចារចុងកេយរបស់យើងគឺនិយយអំពីមូ៉តសក់របស់ខលួនផាល់។គេប់ៗគាាចបងកើតាផេនទីគំនិត
ផាល់ខលួនមួយ(ដូចដេលយើងានធវើៅកនុងមេរៀនទី១)ាក់ទងៅនឹងបេានបទ"មូ៉តសក់របស់ខញុំ"។

តើអីវៅាមូ៉តសក់របស់ខញុំ?តើរបស់មួយណដេលតេូវនឹងមូ៉តសក់របស់អនក?អនកាំងអស់គាាចបាាញឈាះ
អីវៗាចេើន។ឧាហរណ៍៖

តើអនកចូលចិតតអនកដទនូវចំណុចអវីខលះ?
តើមហូបភេសជជៈឬសកមមភពអីវខលះដេលាចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនក?
តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេលសិថតៅកនុងពេលវេាខុសគានេថងេនីមួយៗ?
តើអនកសបេាយរីកាយកេៀមកេំខឹងធមមាធុញថប់ោយារអវីខលះ?

ចូរគិតតេាាក់ឯងយាងោចណស់ឱេយានរបស់ចំនួន១៥ដេលាក់ទងៅនឹងមូ៉តសក់របស់អនក។អនកានរយៈ
ពេល៥ាទីសមេប់ារគិតនេះ។

ឱេយសិសេសាំងអស់គាបំពេញនូវផេនទីគំនិតរហូតដល់អនកមើលឃើញាគេប់ៗគាានសរសេរចូលនូវអីវៗមួយចំនួន
ហើយ។

ដូចនេះតើអនកាចបាាញមូ៉តសក់របស់អនកោយវិធីណហើយអីវដេលានារៈសំាន់ចំោះអនកាមរយៈមូ៉ត
សកនេះ?
គេប់ៗគាាចគូរគំនូរមួយដេលារូបមូ៉តសក់សមនឹងខលួនឯង។អនកនឹងគូររូបនេះោយបេើខាដេពណ៌។គំនូេនេះ
គឺាកិចចារផទះរបស់អនកដូចនេះអនកាំងអស់គាាចយកវៅគូរៅផទះក៏ានដេរ។
ៅសាាហ៍កេយយើងនឹងសិកេាពីមូ៉តសក់របស់អនកហើយពិនិតេយមើលពីរបៀបដេលអនកធវើឱេយានារាក់ទងគា
រវងមូ៉តនិងសក់របស់អនក។ចូរកុំភលេចានេះគឺាមូ៉តនិងគំនិតផាល់ខលួនដេលមិនាចធវើឱេយខុសហើយក៏មិនាចតេូវ
ានធវើារវិនិចឆ័យោយអនកដទេផងដេរ។មើលសេចកតីណេាំគេូ។
អនកាំងអស់គាមិនាំាច់គូររូបមុខាត់ពិតរបស់អនកោះទេគឺគេន់តេគូរគេងរបស់វៅគេប់គេន់ហើយ។

ឱេយសិសេសាំងអស់គាធវើារអនុវតតោយបេើខាដេមុនពេលដេលពួកគេាប់ផតើមគូរគំនូរចុងកេយ។បេសិនបើ
ាចចូរធវើារបាាញពួកគេនូវឧាហរណ៍ឱេយានចេើន។ចំោះារបាាញនេះផងដេរគឺផាំងរូបភពមូ៉តសក់ាចនឹង
តេូវានបេើបេស់។ារពិតចូរបេប់ពួកគេានេះគេន់តេាឧាហរណ៍ទេហើយចំោះារគូររបស់ពួកគេវិញគឺតេូវ
ធវើាររចាោយខលនួរបស់ពួកគេផាល់។ចំោះារគូរនេះាចតេវូានផតល់ឱេយៅសិសេសធវើាកិចចារផទះសមេប់
សាាហ៍កេយ។
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សរចកតីណរនាំគរូ

លេបេងបិទភនេកាចតេូវានលេងាកេុមចំនួន៦កេុមដូចៗគាបេសិនបើគេូគិតាារធវើបេបនេះគឺសមសេបបំផុត។
ារធវើឱេយសិសេសាំងអស់គាានលេងាមួយគាាទូៅនឹងធវើឱេយកើតាននូវភពសបេាយរីកាយក៏ដូចាមូ៉តសក់ផង
ដេរ។

បេសិនបើាចអនកាចថតមុខរបស់សិសេសាំងអស់គា។រូបថតាំងនេះាចតេវូពេនីចេញហើយបេើបេស់សមេប់
ាាររចាចុងកេយចំោះមូ៉តសក់។ភពាចធវើានផេសេងមួយទៀតគឺឱេយសិសេសាំងអស់គាធវើារអនុវតតៅកនុង
បនទប់កុំពេយូទ័រដើមេបីផត់ពណ៌ឬបេើកមមវិធីគូរផេសេងទៀតដើមេបីធវើារចានូវមូ៉តរបស់ពួកគេ។

កមមវិធីកុំពេយូទ័រដេលលអមួយាចានៅកនុងគេហទំព័រ៖
http://download.cnet.com/Hair-Stylist/3000-31713_4-10456029.html

ារនិយយអំពីមូ៉តសក់របស់ខលួននិងអីវផេសេងទៀតដេលសំាន់បេបសងគមនិងារមមណ៍សមេប់សិសេសហើយវក៏
សំាន់ណស់ផងដេរដើមេបីជៀសវងពីារវិនិចឆ័យនិងារបញាក់ណមួយចំោះសិសេសដទេទៀតហើយសំាន់គឺារ
ានមូ៉តសក់ផាល់ខលួនដេលផតល់ឱេយអនកដទេទៀតនូវឱាសដើមេបីធវើារពេយយមនិងសវេងរកមូ៉តសក់រៀងៗខលួនោយ
មិនានារវិនិចឆ័យពីពួកគេឬារនិយយាកេក់ពីពួកគេ។
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  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 រូបគំនូរដេលានមកពីសិសេស
 កេាសA4ពណ៌បេតងនិងលឿង

          ផាំងរូបភពមូ៉តសក់បលេកៗគា។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេៀបធៀបពីមូ៉តសក់ដេលខុសបលេកគាាចេើននិងពិនិតេយមើលពីភពខុសគានិងដូចគា
-ផតល់មតិរិះគន់វិជជាននិងានបេោជន៍លើលទធផលដេលទទួលានពីអនកដទេ
-ាត់ាមផនេកនេមូ៉តសា់មរយៈចរិតលកខណៈាមញញៗ។

សរចកតីផតើម ៖  ារកេឡេកមើលៅកេយវិញ                   ៣០   ាទី

ថងេនេះយើងាំងអស់គាកេឡេកមើលរូបគំនូរខុសៗគាាចេើន។យើងនឹងធវើបេបនេះពេះានាំងយុទធាសេត
កនុង"ារផតល់មតិរិះគន់និងារសរសើរ"ដេលខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាធវើារបាាញពីរូបគំនូររបស់អនកៅកនលេងណក៏
ានកនងុាាក់រៀនរបស់យើង។រូបគំនូរាំងោះាចពេយួរៅលើជញាំងឬក៏ាក់ៅកនលេងណផេសេងក៏ានដេលារធវើ
បេបោះគឺាារសមេចចិតតរបស់អនក។

ឱេយសិសេសាំងអស់បេើសកុតដើមេបីបិទភាប់ៅនឹងកេាសរបស់ពួកគេ។ធវើារលើកសរសើរសិសេសាំងាយណ
ដេលៅានភពាាក់សទើរឬក៏គូរគំនូរមិនសូវលអោយនិយយាគំនូររបស់ពួកគេមើលៅលអណស់។

ារផតល់មតិរិះគន់និងារសរសើរគឺានន័យាាល់ារកត់សាាល់អវិជជានឬក៏សំណួរាំងាយណដេល
អនកានផតល់ឱេយគឺគួរតេានារកត់សាាល់ាវិជជានផងដេរ។

ហេតុអីវានាានារៈសំាន់កនុងារផតល់ារកត់សាាល់ាវិជជាន?
(ារធវើបេបនេះគឺាារលើកទឹកចិតតដល់សិសេសគេប់គាបើមិនដូចាះទេពួកគេាចានារមមណ៍កេៀមកេំឬក៏ាាាស់

មែរៀនទី ៥ៈ ម៉ូតសក់ខ្ញុំ - ម៉ូតសក់អនក
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សកមមភាពសំខាន់ៗ ៈ មតិរិះគន់          ៣០  ាទី

ឥឡូវនេះអនកាំងអស់គាាចតេឡប់ៅរករូបគំនូររបស់ពួកគេវិញហើយាំគាពិនិតេយមើលនូវារសរសើរក៏ដូចា
ារផតល់មតិរិះគន់ាចេើន។បេសិនបើានសំណួរឬដំបូាានផេសេងៗយើងក៏នឹងឆលើយនឹងពួកគេពួកគេផងដេរ។បាាប់
ពីកេឡេកមើលៅលើរូបគំនូរោះរួចហើយអនកក៏ាចៅមើលរូបគំនូររបស់អនកដទេផងដេរដេលអនកាចានសំណួរ

មុខឬាចគិតាារាររបស់ពួកគេគឺមិនសូវលអគេប់គេន់។វក៏ផតល់ាារលើកកាាំងចិតតដល់ទំាក់ទំនងផនេកសុខ
ភពផងដេរដេលមនុសេសាចេើនកំពុងតេាំុៅនឹងារផតល់មតិរិះគន់ៅកនងុមធេយាយវិជជាន។ចុងកេយវធវើឱេយ
មនុសេសាំងអស់ោះានមទនភពចំោះអីវដេលពួកគេានធវើោយារតេារារនិងាាដេរបស់ពួកគេគឺតេូវ
ានធវើារអងកេតមើលពីអនកដទេៅកនុងបរិយាសបេបលើកទឹកចិតត)។

ាល់កេុមដេលានសាជិក៦ាក់ទទួលានកេាសA4ពណ៌បេតងចំនួន៣សនលឹកនិងពណ៌លឿងចំនួន៣សនលឹក។
បើអនកមិនានពណ៌គេប់គេន់អនកាចទុកវឱេយៅពណ៌សដដេលហើយបេើតេសញាសាាល់ក៏ាន។
ារបេើបេស់ពណ៌ខុសៗគាគឺមើលៅលអបុ៉នតេចូរជៀសវងារបេើពណ៌កេហមោយារតេពណ៌នេះបាាញ
អតថន័យអវិជជាន("ខុសបញេឈប់")។

អនកាចាត់កេាសាំងអស់ឱេយៅាប័ណណតូចៗ។កេាសA4មួយសនលឹកតេូវាត់ឱេយានប័ណណចំនួន១០សនលឹក
តូចៗ។សិសេសគេប់គាទទួលានប័ណណពណ៌បេតងចំនួន៥សនលឹកនិងពណ៌លឿងចំនួន៥សនលឹក។
ៅលើប័ណណពណ៌បេតងអនកាំងអស់គាតេូវសរសេរមតិរិះគន់បេបវិជជានហើយចំណេកឯៅលើកេាសពណ៌
លឿងវិញអនកាំងអស់គាតេូវសរសេរសំណួរមួយសតីអំពីរូបគំនូរាំងោះឬក៏ារណេាំមួយ។

តើនរណដេលាចឱេយមតិរិះគន់វិជជានមួយាន?ឧាហរណ៍ៈខញុំចូលចិតតពណ៌សក់របស់អនកហើយរូបគំនូរនេះពិត
ាគូរានលអ។ចំណេកមូ៉តសក់នេះក៏សមៅនឹងអនកផងដេរ។
តើនរណដេលាចផតល់សំណួរមួយាន?ឧាហរណ៍៖តើសមលៀកបំាក់ាំងនេះបាាញពីបុគគលិកលកខណៈអវីខលះ
របស់អនកឬបេសិនាាចតើអនកាចាត់សក់របស់អនកាមមូ៉តោះានដេរឬទេ?

អនកាំងអស់គាាចសរសរាដំបូាានមួយៅលើប័ណណោះផងដេរ។ឧាហរណ៍៖វពិតាលអណស់បេសិនបើ
អនកាក់កេវិលពណ៌បេតងដេលសុីគាាមួយនឹងមូ៉តសក់បេបោះឬក៏អនកាចធវើសក់ឱេយវេងាងនេះបនតិច។

ៅថងេនេះយើងនឹងាំគាៅទសេសាារមនទីរមូ៉តសក់មួយហើយអនកាំងអស់គាតេូវពិនិតេយមើលនូវមូ៉តសក់
ខុសៗគាាំងោះ។អនកាចាក់ប័ណណពណ៌បេតងចំនួនមួយសនលឹកនិងពណ៌លឿងចំនួនសនលឹកសមេប់រូបគំនូរមួយ
ហើយចំណេកឯប័ណណដទេទៀតតេូវានាក់សមេប់រូបផេសេងៗទៀត។

ឱេយសិសេសដើរជុំវិញហើយផតល់មតិរិះគន់និងារសរសើរ។បេហេលាអនកាំាច់តេូវតេជួយពួកគេបនតិចបនតួចផង
ដេរាមួយនឹងសំណួរក៏ដូចាដំបូាានាា។ប័ណណាំងអស់នេះាចាក់ៅាប់នឹងរូបគំនូរាំងោះ។
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ៅលើរូបាំងោះ។អនកដេលគូរគំនូរោះតេូវពេយយមឆលើយនូវសំណួរាំងោះ។បេសិនបើអនកចង់ធវើឱេយាន់តេ
ចេាស់ថេមទៀតពីដំបូាានឬារសរសើរដូចនេះសូមៅមើលរូបគំនូរោះហើយបេប់សិសេសដេលានគូរវ។

សិសេសាំងអស់គាតេូវាំគាកេឡេកមើលមតិរិះគន់ាំងអស់ដេលៅាប់នឹងរូបគំនូរ។លើកទឹកចិតតពួកគេឱេយធវើ
ារពនេយល់អំពីមតិរិះគន់ាំងាយដេលពួកគេានផតល់ឱេយសិសេសដទេនិងតេវូធវើារបញាក់ឱេយចេាស់នូវដំបូាានា
ចេើនសមេប់សិសេសដទេទៀត។បាាប់ពីធវើចប់រួចាល់ចូរធវើារបេមូលផតុំសិសេសាំងអស់។

តើដំបូាានអីវដេលអនកចូលចិតតចំោះរូបគំនូររបស់អនក?
តើសំណួរមូយណដេលអនកគិតាាសំណួរលអ?
តើារសរសើរមួយណដេលអនកចូលចិតត?

ចំោះកិចចារចុងកេយបងអស់ដេលាក់ទងៅនឹងរូបគំនូររបស់យើងគឺតេូវធវើារសមេចចិតតាតើយើងចង់
ផាស់បតូរអីវផេសេងទៀតទេចំោះរូបគំនូរនេះោយផអេកៅលើមតិរិះគន់ពីអនកដទេ។បេសិនបើយើងចង់ធវើដូចាះអនក
ាំងអស់គាាចធវើានៅពេលឥឡូវនេះហើយបេសិនបើអនកចង់ធវើឱេយវមើលៅាន់តេលអាាតអនកក៏ាចធវើ
ដូចាះផងដេរ។យើងមិនានពេលវេាចេើនោះទេដូចនេះចំោះារធវើរូបគំនូរឱេយាន់តេធំឬាាតគឺអនកាំងអស់
គាាចយកៅធវើៅផទះាន។
ចុងកេយខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាបេើបេស់ផទេជញាំងធំមួយដើមេបីឱេយរូបគំនូរាំងោះមើលៅាន់តេធំ។ខញុំតេូវ
ារសិសេសមួយចំនួនដើមេបីជួយខញុំផងដេរហើយពេយយមសវេងរកនូវផនេកាចេើនៅកនុងមូ៉តដេលខុសៗគា។យើងនឹង
ាក់ពួកវាមួយគា។

តើនរណដេលាននឹកឃើញនូវឧាហរណ៍លអនេបេភេទមួយ?

ចំោះារាត់ាផនេកាចា៖សក់វេងសក់កនទុយអណតើកសក់បះសក់ពណ៌គានសក់សក់ពណ៌ឆើតឆយ
សក់រួញ។ឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារសមេចចិតតាតើបេភេទណមួយដេលានហើយចុងកេយាក់ពួកវឱេយៅ
ាប់គាលើជញាំង។

បញចប់មររៀន                          ៣០  ាទី

យើងនឹងតេូវារនរណាាក់ដើមេបីធវើារជេើសរីសយកសិសេសណាាក់កនុងចំោមសិសេសដទេទៀតហើយទុក
ៅកនងុចិតត។ចំណេកឯសិសេសដទេទៀតតេវូធវើារទសេសន៍ាយាតើបុគគលមួយណដេលតេូវានគេជេើសរីស។ពួក
គេាចធវើដូចនេះានោយារសួរសំណួរអំពីសមលៀកបំាក់រូបាងាងកេារកំានតសបេាយនិងពីរបៀបកនុងារ
មើលៅាន់គត់/ាង។
ឧាហរណ៍៖តើាសិសេសបេុសឬ?តើគត់ខពស់ឬ?តើាងានសក់ពណ៌លឿងទុំឬ?តើាងាក់សេបេកជើងបេផេះ
ឬ?តើគត់ចូលចិតតលេងអុកដេរឬទេ?
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សិសេសៅកនុងាាក់ាំងអស់ក៏ាចសួរសំណួរាចេើនដេលាចឆលើយា"ាទ/ាស""ទេ"ឬ"បេហេល"។ចំោះ
សិសេសដេលសិថតៅាងមុខាាក់គឺាចបេើាកេយតេ៣នេះទេាចមលើយរបស់ពួកគេហើយមិនតេូវបេើាកេយអីវផេសេងោះ
ទេ។
បេសិនបើានសិសេសាាក់ាាល់ចេាស់ាបុគគលោះានរណដូចនេះគត់ាចកេកឈរឡើងហើយនិយយ
ឈាះតេមតង។បេសិនបើសិសេសាាក់ោះឆលើយខុសោះគត់/ាងមិនាចលេងលេបេងោះតៅទៀតានទេដូចនេះ
អនកាំងអស់គាតេូវតេគិតោយបេុងបេយ័តន។បេសិនបើគត់/ាងឆលើយតេវូពេលោះពួកគេនឹងាាយៅាបុគគលាាក់
ដេលានសិសេសាាក់ផេសេងទៀតៅកនុងចិតតរបស់គត់/ាង។

លេងលេបេងនេះាមួយនឹងសិសេសាំងអស់គា។

ចំោះសិសេសាំងាយណដេលចង់យកគំនូរមូ៉តសក់របស់ពួកគេៅធវើារផាស់បតូរបនតិចបនតួចៅផទះ
ដូចនេះពួកគេាចយកៅាន។

សរចកតីណរនាំគរូ

បេសិនបើអនកមិនានកេាសពណ៌អនកាចឱេយសិសេសាំងអស់គូររូបាាមញញឹមសមេប់ារកត់សាាល់
មតិរិះគន់វិជជាននិងសំណួរាំងាយនូវដំបូាានក៏ដូចាសំណួរាចេើនទៀត។



-24-

  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

             

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 បេសិនបើមិនានកនតេអនកាចបេើបនទះឬសេសីហើយយកវធវើាកនតេ
 យាងោចណស់ានកនតេមួយសំណុំនិងសមលៀកបំាក់ដើមេបីធវើារបាាញសិសេសាំងអស់
 កេាសតូចពណ៌សដេលសិសេសាចបេើបេស់ដើមេបីធវើាប៉េងោាងអតថបទ
 ឯការ៦.១សមេប់សិសេសនិងលេបេងបិទភនេកៅពេលដេលអនកធវើារសមេចចិតតធវើសកមមភពណមួយ។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីជំានបនតបាាប់ៅពេលាត់សក់
-ដឹងពីបទពិោធន៍ដេលានមកទសេសនកិចចៅាងាត់សក់

សរចកតីផតើម ៖  ារកេឡេកមើលៅកេយ                     ១៥  ាទី

តើអនកាំងអស់គាានាំពីរបៀបសាាតសាារៈរបស់អនកដេរឬទេ?តើអនកណាចបេប់ខញុំានពីវិធីធើវឱេយកនតេមុត
ានលអ?ាងាត់សក់ាាក់គឺបេើបេស់កនតេខុសៗគាាចេើន។ដំបូងគឺានកនតេធមមាមួយសមេប់ាត់សក់។
(បាាញឧាហរណ៍)កនតេនេះគឺានផលេមុតហើយានរងវង់ជុំវិញសមេប់ាក់មេមដេចូលដេលធវើឱេយយើងាាប់ដេ
ានរឹងាំលអ។ចំណេកឯកនតេផេសេងទៀតគឺៅាកនតេាប់។

តើអនកគិតាកនតេនេះតេូវានបងកើតឡើងសមេប់បេើៅកនលេងណ?

កនតេាប់គឺមិនាត់សក់ាំងអស់ដេលានៅចោាះបលេកនតេោះទេ។វាត់តេសក់មួយដុំៗដេលធវើឱេយសក់រ
បស់អនកាន់តេសតើង។

ថងេនេះយើងនឹងធវើារអនុវតតពីរបៀបាន់កនតេ។នេះាារធវើធមមាោយបេើដេាមួយនឹងដេាាំាន់កនេត
ហើយចំណេកឯដេាាងទៀតគឺាន់កេស។

មែរៀនទី ៦ៈ កនែត និងារាត់សក់
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មុនពេលដេលយើងាចាត់សក់ានយើងាំងអស់គាាំាច់តេូវតេធវើឱេយសក់ាបសមើសិន។ដូចនេះយើងនឹងបេើ
កេសដើមេបីសិតសក់។

បាាញកេសមួយហើយធវើារពនេយល់អំពីោលបំណងនេារសិតសក់។ាប់ផតើមបាាញសិសេសអំពីារសិតសក់
ោយធវើាគំរូនេមូ៉តណមួយសមេប់ធវើារសងកេតមើល។ ចំោះារសិតសក់ាន៣ដំណក់ាលមុនពេលាប់
ផតើមធវើារាត់សក៖់ារសិតសក់ដើមេបីធវើឱេយវាបសមើគឺាសេ័យៅលើមូ៉តដេលអតិថិជនចង់ាន។ៅអំឡុង
ពេលាត់សក់៖ារសិតសក់ឱេយតេង់គឺដើមេបីតមេឹមវ(បេើកេសតូចឬធំាសេ័យៅាមទំហំរបស់សក់)។

បេប់សិសេសាារធវើឱេយសក់តេង់គឺតេូវធវើចេើនដងាងារធវើផេសេងៗទៀតរហូតដល់ារាត់សក់ានបញចប់។ចំ
ណេកឯារសិតសក់និងារាត់សក់គឺតេូវធវើមួយជំានមតងៗដូចាៅផនេកាងាាំាងឆវេងាងកេមនិងាង
មុខ។បាាប់ពីាត់សក់រួច៖សិតសក់បាាប់ពីាត់សក់និងោររួចោយារផេសើមទឹកបនតិចៅលើសក់។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                        ៦០  ាទី

ៅកនុងមាងនេះអនកាំងអស់គាាចសើនាងាត់សក់ឱេយជួយអនកកនុងារបាាញពីរបៀបាត់សក់។សិសេសាំង
អស់គាាចបងកើតាកេុមដេលានគា៤ាក់ផងដេរ។សិសេសាាក់គឺាអនកដេលឱេយគេាត់សក់ឱេយាចអងគុយៅលើ
ៅអី។
ចំណេកឯសិសេសដទេទៀតគឺាាងាត់សក់ដេលធវើារអនុវតតនូវជំានខុសៗគាាចេើន។បេសិនបើមិនាន
ាងាត់សក់ជួយកនុងារបាាញនេះទេអនកាំងអស់គាាចធវើារអនុវតតាមជំានាចេើនដេលានៅកនុងសេចកតី
ណេាំគេូដើមេបីផតល់ាារណេាំាមញញមួយ។បាាប់ពីារណេាំនេះអនកាំងអស់គាាចាប់ផតើមអនុវតតបនតាន
ាមួយនឹងមេរៀនដេលានជមេើសាចេើនៅាងកេមនេះ។ជមេើស(ៅពេលដេលគានាងាត់សក់មកធវើា
របាាញពីរបៀបកនុងារាត់សក់និងផតល់ាដំបូាានដល់សិសេស)។

ផតល់ឯការ៦.១សមេប់សិសេសៅឱេយកេុមាំងអស់ដេលានគា៦ាក់។

ៅលើឯការសមេប់សិសេសនេះអនកាំងអស់គាឃើញានាងាត់សក់ដេលភញៀវាាក់តេូវានអញជើញមក
ហើយាប់ផតើមាត់សក់របស់គត់។ដូចានបាាញៅកនុងឯការដេលចេកឱេយាល់កេុមាំងអស់ដូចនេះខញុំចង់ឱេយអនក
ាំងអស់គាបេើវៅកនុងរឿងមួយ។អនកាំងអស់គាាចបងកើតារឿងកំបលេងផាល់ខលួនមួយ ាមួយនឹងបោងបោងអតថបទ 
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ហើយធវើារចនេបេឌិតនូវរឿងអវីមួយដេលកើតឡើងៅកនុងាងាត់សក់។នេះាចារឿងពិតរឿងសំណើចរឿង
ចមលេក។អនកពេមាំងកេុមរបស់អនកតេូវធវើារសមេចចិតតាតើរឿងមួយណដេលអនកនឹងបងកើតឡើង។ខញុំនឹងសរសរ
ាកេយមួយចំនួនៅលើាារខៀនដេលអនកាំងអស់គាតេូវបេើវ។

សមលៀកបំាក់កនលេងអងគុយកនតេាប់ជក់មូ៉តដងកៀប

ឱេយសិសេសាំងអស់គានឹកគិតអំពីរឿងមួយហើយឱេយពួកគេ
នូវកេាសមួយចំនួនដើមេបីធវើាោាងោាងអតថបទឬ
សាារៈបនថេម។

អូទេ!ខញុំចង់ានសក់ដេល
ានពណ៌ឆើតឆយ......

ចេឹបចេឹប

បញចប់មររៀន                                                           ១៥       ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ាប់ផតើមធវើារៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេដើមេបីបងកើតារឿងសំណើចមួយដេលសតីអំពីកមេងបេុស
ាាក់ៅកនុងាងាត់សក់។បេសិនបើពួកគេគិតាារធវើដូចាះានលកខណៈពិាកអនកាចជួយពួកគេានោយ
ធវើារសួរសំណួរមួយចំនួន។

តើកមេងបេុសោះានឈាះអីវ?
តើីកមេងបេុសោះចង់ានមូ៉តសក់អវី?
តើៅកនុងរូបភពទី១ាងាត់សក់ចង់និយយពីអវី?ឱេយសិសេសកត់វចូល។
តើបាាប់មកទៀតានអីវកើតឡើង?
តើកេុមមួយណដេលចង់បេប់ៅាន់កេុមដទេនូវរឿងរបស់ពួកគេ?

បេសិនបើអនកានពេលវេាអនកក៏ាចលេងលេបេង"តើវានរណ?"មតងទៀតាន។លេបេងនេះគឺនិយយពី
ឈាះសិសេសដទេទៀតោយារប៉ះសក់និងមុខរបស់ពួកគេ។
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សរចកតីណរនាំគរូ

ៅកនុងមេរៀននេះយើងានបងេៀនសិសេសពីរបៀបរៀបចំសមេប់ារាត់សក់និងរបៀបាន់កនតេកេសនិង
កនតេតុងដឺ។ាំងអស់នេះគួរតេតេវូានបាាញោយាងាត់សក់ដេលានបទពិោធន៍។

អនកក៏ាចអញជើញាងាត់សក់ឱេយធវើារបាាញៅកនុងាាានផងដេរ។យើងចង់សនើឱេយាងាត់សក់ធវើារ
ាត់សក់សិសេសាាក់ាគំរូកនុងចំោមសិសេសាំងអស់។ៅពេលាត់សក់ាងាតសក់់តេូវធវើារពនេយល់បណតើរនិង 
ាត់សក់បណតើរាមជំានាចេើនដូចាងកេម៖

១.ាាគមន៍ភញៀវហើយសួរាតើគត់ចង់ានមូ៉តសក់ដូចមតេចដេរ។
២.ាងាត់សក់គេបសមលៀកបំាក់ភញៀវោយគបលើកំណត់គេបហើយាបមេៅៅអីអងគុយតេូវតេាំ។
ោះឡេវាវាងលើរបស់ភញៀវហើយបេាត់កាវចេញមកាងកេ។បាាប់មកគេបកំណត់មួយផាំង
ពីាងកេយៅលើាារបស់គត់រួចហើយគេបកំណត់ធំមួយផាំងទៀតពិាងមុខ។កុំគេវេងកំណត់
ោះលើកេាលរបស់ភញៀវបុ៉នតេយកកំណត់ោះៅាងមុខភញៀវវិញហើយបេើដេាំង២ដើមេបីាញាយកំ
ណត់យកមកគបដងកៀបចូលគា។

 

៣.សក់របស់សិសេសតេូវសិតដើមេបីឱេយវាប។បេសិនបើ
សក់សងតួពេកយើងាចាញ់ទឹកឱេយសក់សើមបនតចិ។
យើងក៏ាចបេើកេសខុសគាានផងដេរ។សក់តេវូ
សិតវឱេយៅផនេកាាងដើមេបីាយសេួលាត់។

៤.ជំានបាាប់គឺតេូវបេើេមេៅ។វិធីកនុងារាបមេៅ៖
តើយើងតេូវាបមេៅោយវិធីា? សមេប់ាងាត់សក ់តើគុណបេោជន៍របស់មេៅមនអវីខលះ? 
យើងតេូវាបម៉េសៅៅជុំវិញកដើមេបីឱេយាងាត់សក់ាយសេួលពិនិតេយមើលាតើកនលេងណខលះដេលាន
ាត់រួចនិងកនលេងណដេលមិនាន់ាត់។បនថេមពីនេះៅទៀតយើងក៏ាចឃើញផងដេរាតើសក់របស់
យើងវសមើលអដេរឬទេហើយៅពេលដេលសក់ផនេកាងមុខមិនាន់ានាត់សមើលអយើងក៏ាចមើល
ឃើញវោយមេៅាំងអស់នេះផងដេរដូចនេះហើយយើងក៏ាចតមេឹមវបនថេមទៀតផងដេរ។
គុណបេោជន៍របស់មេៅ ៅកនុងារជួយាងាត់សក់ ៖

-ាបមេៅៅលើកនតេជួយឱេយវរអិលសេួលាត់
-ាបម៉េសៅៅលើជើងសក់ធវើឱេយជើងសក់ាន់តេរឹងហើយាយសេលួោរ

-ាបមេៅៅលើមុខគឺធវើឱេយយើងាចមើលឃើញនូវផនេកដេលានាត់រួចនិងមិនាន់ាត់។
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៥.ឥឡូវនេះារាត់សក់ោយបេើកនតេពិតនិងកនតេតុងដឺាចាប់ផតើមាន។    
ានកនតេតុងដឺអគគិសនីផងដេរបុ៉នតេៅាមជនបទាងាត់សក់ាចេើនបេើវោយដេ។ាក់ទងៅនឹងារ
បេើកនតេបេភេទនេះអនកនឹងតេូវារាងាត់សក់ាាក់ដើមេបីបាាញពីរបៀបបេើបេស់កនតេតុងដឺអគគិសនីនេះ។

សិសេសកត់តេនូវអីវដេលគត់ានពនេយល់ហើយគត់ក៏ផតល់ាដំបូាានឱេយសិសេសាំងអស់គាៅខណៈពេលដេល
ពួកគេកំពុងអនុវតត។

កនតេាត់សក់ទូៅ

កនតេាប់ដេលាយសេួលាាល់ោយារមុខរបស់វដូចកេស

កនតេតុងដឺបេើោយដេ



ឯការសមេប់សិសេស៦៖កនតេនិងារាត់សក់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ទឹក(បេសិនបើាចគឺបេើទឹកៅា)ផតិលទឹកចំនួន១០
 ាបូ៊ាាសុីនតេាក់
 កេសជក់
 កនេសេងចំនួន១០
 មេៅ(បេសិនបើអនកជេើសរីសសមេប់សាាតសក់)

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីជំានបនតបាាប់ៅពេលាត់សាាតសក់
-អនុវតតចំណេះដឹងរបស់ពួកគេពិតៗោយារដើរតួសមតេងាមួយនឹងសិសេសដទេទៀត

សរចកតីផតើមៈ  ារកេឡេកមើលៅកេយវិញ                     ១៥  ាទី

ៅកនុងមេរៀនមុនយើងាំងអស់គាានសិកេាអំពីវិធីដេលយើងគួរតេបេពេឹតតបេសិនបើយើងាាយៅា
ាងាត់សក់។ាំគាពេយយមធវើដូចាះាំងអស់គា។ធវើារជេើសរីសសិសេសដទេទៀតៅកនុងាាក់រៀន។ាាក់កនុង
ចំោមអនកាំងអស់គាគឺាអតិថិជនហើយចំណេកឯាាក់ទៀតគឺាាងាត់សក់។
ចូរធវើារអនុវតតារាាគមន៍ភញៀវោយសួរនូវអីវដេលគត់/ាងចង់ាននិងរៀបចំឱេយានតេឹមតេូវាមលំាប់
លំោយ។

សិសេសាំងអស់គាកំពុងអនុវតតារារដេគូ។ពួកគេាចបតូរារសមតេងគាាន។សវេងរកឧាហរណ៍លអណមួយ
ហើយសនើពួកគេឱេយធវើារបាាញវៅាន់មិតតរួមាាក់ដេលៅសល់។

មែរៀនទី ៧ៈ ារថែរកែាសក់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                 ៦០  ាទី

ាារពិតណស់វក៏សំាន់ផងដេរបេសិនបើអនកាំងអស់គាថេរកេាសក់ោយខលួនរបស់អនកផាល់។នេះគឺាន
ន័យាអនកតេូវតេធវើារកក់និងសាាតវឱេយានលអ។ខញុំគិតាអនកាល់គាបេកដាានសាាតសក់របស់អនកាន
យាងទៀងាត់ក៏បុ៉នតេតើអនកានធវើវាមរបៀបតេឹមតេូវដេរឬទេ?

តើនរណដេលគិតាគត់/ាងានធវើារសាាតសក់ាមវិធីដេលតេឹមតេូវ?

ចេាប់ទី១សតអំីពីារសាាតសក់របស់អនកគឺ៖កំុធវើារាងសាាតសក់របស់អនកចេើនាងមួយដងៅរៀងាល់២
ឬ៣ថងេ។ខញុនឹំងធវើារពនេយល់អនកអំពីជំានមូលាាននេារសាាតសក់របស់អនកាំងអស់គា។អនកក៏ាំាច់តេូវធវើារ
កត់តេផងដេរោយារតេយើងនឹងធវើារអនុវតតវៅពេលកេយ។ចូរពេយយមធវើារបេងចេកាជំានខុសៗ
គា។
ផេសើមសក់របស់អនកោយបេើទឹកតិចៗដើមេបីឱេយាបូ៊ាចានពពុះគេប់គេន់។ពេយយមបេើបេស់ទឹកៅាឧណាៗ
ៅពេលាងជមេះសក់របស់អនក។
ឥឡូវនេះយកាបូ៊បនតិចដេលបេហេលាមួយភគបួននេបេអប់ដេរបស់អនក។អនកាំងអស់គាក៏ាចបេើាបូ៊
ចេើនាងនេះផងដេរោយាសេ័យៅលើបេភេទនេសក់ដេលអនកាន។ាប់ផតើមសាាតសក់របស់អនកចេញពីគល់វ
ៅោយធវើបេបនេះរហូតដល់អនកឈប់។ាាសេាសេបេកកេាលរបស់អនកថនមៗោយបេើចងអុលដេរបស់អនកតិចៗ។ារ
ធវើបេបនេះគឺាវិធីាសេតកនុងារធវើឱេយារមមណ៍ធូរសេលដេលនឹងជួយអនកសាាតាននូវាតិាាញ់ដ៏ចេើននិងផលិត
ផលសក់ដទេៗទៀតដេលានៅកនុងសក់របស់អនក។
ៅពេលដេលអនកានកក់សក់នឹងាបូ៊ានយាងហមត់ចត់ហើយចូរបេើបេស់ទឹកៅាឧណាៗដើមេបីាងជមេះា
បូ៊។ចូរបេកដាអនកានសាាតាបូ៊ាំងោះចេញអស់ពីកនងុសក់របស់អនកបើមិនដូចាះទេវនឹងធវើឱេយសក់របស់អនក
រអិលនិងសអិតាប់គា។បាាប់ពីាងជមេះាបូ៊រួចាល់អនកាចបេើបេងអប់សក់ាមួយនឹងសក់របស់អនក។
       

ចូរចងាំាបេងអប់សក់ោះមិនគួរបេើវរហូតដល់គល់សក់ោះទេ។អនកគួរតេាប់ផតើមបេើវបេហេលា២.៥៣៩
សមៅាងកេមនេចោាះសក់។អនកាចបេើបេងអប់សក់នេះឱេយានចេើនាងាបូ៊បនតិចក៏ានដេរ
ោយកុំារមមណ៍អីពីពេះវមិនធវើឱេយានពពុះចេើនដូចាបូ៊ោះទេ។ទុកបេងអប់សក់ោះៅកនុងសក់របស់អនក
រយៈពេលបេហេលា២ៅ៥ាទី។បាាប់មកធវើារាងសាាតវចេញពីសក់របស់អនកហើយាងជមេះាបូ៊ាំងអ
ស់ចេញពីសក់របស់អនក។យកមេមដេរបស់អនកសិតសក់ោយធវើចលាពីលើចុះមកកេមបាាប់ពីាងជមេះបេ
ងាបសក់រួច។ារធវើបេបនេះគឺមិនធវើឱេយសក់របស់អនកជំាក់ឬាប់គាឡើយ។ឥឡូវនេះចូរាងសាាតសក់
របស់អនកោយបេើទឹកតេាក់មតង។ារធវើបេបនេះនឹងជួយឱេយជិតរនធសក់របស់អនកហើយក៏ធវើឱេយសក់របស់អនកភលឺរោង
ាាតបាាប់ពីវសងួត។
ចូរបេើកនេសេងមួយដើមេបីជូតសក់របស់អនកឱេយសងតួមុនពេលបេើឧបករណ៍ធវើឱេយសងតួដទេទៀត។រំុកនេសេងជុំវិញសក់
របស់អនកហើយជូតវសើៗ។កុំធវើចលាាាំងពេកកនុងារជូតសក់របស់អនកោយារតេារធវើបេបនេះាចបណាល
ឱេយសក់របស់អនកជំាក់គានិងាច់សក់ផងដេរ។អនកក៏ាចធវើសក់របស់អនកឱេយសងួតោយបេើខេយល់ឬបេើឧបករណ៍ផលុំ
ដើមេបីធវើវឱេយានសណាប់ាាប់។



-32-

  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់

      

 ជមេើស ៖ បេសិនបើអនកចង់ អនកាចធវើារពនេយល់បេប់សិសេសដទេទៀតអំពីជមេើស ផេសេងៗទៀតកនុងារសមាតសក់របស់
អនក។ មើលសេចកតីណេាំគេូសមេប់ចំណុចនេះ។ 

តើនរណាចបេប់ខញុំអំពីជំានបនតបាាប់ដេលអនកានកត់តេ?

យើងនឹងធវើារអនុវតតារាងសាាតនេះាមួយនឹងអនកសម័គេចិតតមួយចំនួន។ោលបំណងនេារធវើបេបនេះគឺ
ដើមេបីអនុវតតនូវារណេាំនិងផតល់ារាយារណ៍មួយនេបទពិោធន៍របស់អនកៅពេលកេយៅាន់កេុម។ចំោះ
រាយារណ៍នេះតេូវតេបាាញនូវទិដឋភពចំនួន៣។១.តើដំណើរារលអាអវី?២.តើយើងាចធវើារកេលមអអវីខលះ?
៣.តើយើងានសិកេាអីវខលះ?តើានសិសេសចង់ធវើារសាាតសក់របស់ពួកគេដេរឬទេ?

បាាប់ពីានសិសេសសម័គេចិតតចំនួន១០ាក់ដេលគួរតេាចំនួនមួយគេប់គេន់។សិសេសាំងអស់បងកើតកេុមដេលានភេ
ទដូចគានិងានសាជិក៣ាក់កនុងមួយកេុមហើយាំគាចេញៅាងកេ។កេុមនីមួយៗតេូវជេើសរីសយកអនក
សម័គេចិតតមួយរូបដេលានភេទដូចគាសនេប់កក់សក់ឱេយ។

គត់/ាងាចអងគុយៅលើៅអីហើយកេាលតេូវទេតមកាងកេយ។សិសេសាំងអស់តេូវធវើាមសេចកតីណេាំ
ដេលានបងកើតឡើង។

បញចប់មររៀន                                      ១៥ ាទី

បេមូលសិសេសាំងអស់ចូលមកកនុងាាក់រៀនវិញ។
  

ាល់កេុមាំងអស់ាចាយារណ៍ៅាន់កេុម៣ដទេទៀតអំពីបទពិោធន៍របស់ពួកគេ។អនកតេូវតេបាាញនូវ
៣ចំណុចដេលយើងានពិភកេាគាៅាងដើម។វក៏សំាន់ផងដេរកនុងារឱេយអតិថិជនបេប់ពីបទពិោធន៍ា
ចេើនរបស់ាង។សមេប់កេុមនីមួយៗអនកតេូវតេសរសេរនូវចំណុចអីវមួយដេលដូចគានិងចំណុចមួយទៀតដេលខុស
គា។
អនកាំងអស់គាាចជេើសរីសោយខលួនអនកផាល់ាតើកេុមមួយណដេលអនកចង់ពិភកេាាមួយ។

ឱេយសិសេសាំងអស់គាចូលរួមៅកនុងារចេករំលេកនូវបទពិោធាំងោះ។នេះាចធវើាលកខណៈកេផលូវារ
បុ៉នតេចូរពិនិតេយមើលាតើកេុមាំងអស់ានានកត់តេចូលកនុងបញជីរបស់ពួកគេនូវចំណុចដេលដូចនិងខុសគនាដេរឬ
ទេ។រយៈពេល១០ាទីកេយមកចូរធវើារបេមូលផតុំសិសេសាំងអស់។

ាមរយៈបទពិោធន៍នេះតើអនកានរៀនអវីខលះ?
បាាប់ពីមេរៀននេះតើអនកានធវើអវីដេលបលេកខលះ?

ៅកនុងមេរៀនកេយយើងនឹងសេវជេវនូវផលិតផលសក់ាចេើនទៀត។ចំោះកិចចារផទះរបស់អនកាំងអស់គា
គឺតេូវសរសរចូលនូវផលិតផលបេើាមួយសក់ដេលអនកានៅផទះ។បេសិនបើអនកានអនកក៏ាចយកដបថង់(ទទេ)
ឬសាារៈផេសេងៗទៀត។ខញុំនឹងជួបអនកាំងអស់គាៅសាាហ៍កេយ។
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សរចកតីណរនាំគរូ

ានឱាសាចេើនដើមេបីធវើារសាាតសក់របស់អនកោយមិនបេើាបូ៊។វក៏បេហេលាគំនិតមួយដ៏លអដេលតេូវ
បេប់សិសេសរបស់អនកអំពីចំណុចោះ។ចំោះារបេើាបូ៊ចេើនពេកាចធវើឱេយសក់របស់អនកសងតួហើយជមេះុនូវ
បេងធមមាតិដេលរូបាងាយរបស់អនកានបងកើតឡើងដើមេបីឱេយសក់របស់យើងមើលៅភលឺរោងនិងទន់។ហេតុ
ផលផេសេងទៀតគឺាាបូ៊ាាតិគីមីហើយាចធវើឱេយប៉ះាល់ដល់សេបេករបស់អនក។ចុងកេយតេមិនមេនចុងបញចប់
គឺាាបូ៊ានតមលេថលេ។

ជមេើសផេសេងទៀតដេលសាាតសក់របស់អនកានោយបេើេមេៅ។វាារលអកនុងារឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារ
អនុវតតាមួយនឹងមេៅោះផងដេរ។ចំណេកឯារណេាំចំោះវិធីបេើបេស់វគឺធមមា។

អីវដេលអនកតេូវារោះគឺេមេៅពេញមួយាាបពេាយ។ាក់េមេៅោះៅលើសេបេកកេាលរបស់អនកហើយា
ពិសេសគឺតេូវាក់ៅពីលើសក់តេមតង។ាាសេាសេបេកកេាលបនតិចដើមេបីឱេយមេៅាំងោះរាយសមើគាៅលើកេាល
របស់អនក។គេវីសក់របស់អនកដើមេបីឱេយអស់មេៅាំងោះហើយដុសរហូតដល់វអស់ពីលើកេាល។

អនកមិនាចបេប់ពីភពខុសគារវងារសាាតសក់"ធមមា"ាមួយនឹងាបូ៊និងទឹកពីារបេើមេៅាំងនេះ។

ារសាាតសក់របស់អនកោយបេើេមេៅគឺាន់តេធវើឱេយសក់ានសុខភពលអោយារតេេមេៅមិនតេឹមតេកាាត់
ាតិាាញ់ចលោះទេថេមាំងាតិបេងផងដេរហើយក៏មិនធវើឱេយសក់របស់អនកសើមផងដេរ។
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 រយៈពេលបងេៀន ៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសA4សមេប់ធវើារាត់ាផនេករបស់ពួកគេ

           ផលិតផលបេើបេស់ាមួយសក់
         រៀបចំបញជីនេបេភេទផលិតផលបេើាមួយសក់។

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
-ដឹងផលិតផលបេើាមួយសក់ៅាមបេភេទនីមួយៗ
-ដឹងអំពីផលិតផលបេើធវើឱេយប៉ះាល់សេបេកកេាល

សរចកតីផតើមៈ  តើនរាាអនកដឹកាំ                        ១៥ ាទី

យើងនឹងាំគាលេងលេបេងមួយដេលានឈាះា"នរណាអនកដឹកាំ"(មើលសេចកតីណេាំគេ)ូ។សិសេសាាក់
ចេញពីាាក់រៀនគត់/ាងគឺាអនកអងកេតមើល។ចំណេកឯសិសេសដទេទៀតធវើារជេើសរីសអនកដឹកាំាាក់។គត់/
ាងាប់ផតើមធវើសកមមភពបនតិចដេលាក់ទងៅនឹងារាត់សក់ឬារអុ៊តសក់។

តើអនកាចធវើសកមមភពអវីខលះាន?ាត់សក់ោយបេើកនតេធវើមូ៉តសក់របស់អនកឡើងវិញជូតសក់របស់អនកោរ
សក់សាាត។ល។អនកដឹកាំតេូវតេធវើសកមមភពាំងោះរយៈពេលបេហេលា១០វិាទីបាាប់មកជេើសរីសយក
សកមមភពផេសេងមួយទៀត។ចំោះសិសេសដទេទៀតតេូវតេធវើាមអនកដឹកាំរបស់ពួកគេក៏បុ៉នតេមិនឱេយកេឡេកមើល
គត់/ាងទេ។អនកអងកេតមើលក៏ានតេលប់មកវិញហើយពេយយមមើលអនកដឹកាំោយធវើារអងកេតមើលាតើនរ
ណដេលាប់ផតើមធវើសកមមភពពិត។

លេងលេបេងនេះាមួយនឹងអនកដឹកាំពីរបីាក់ទៀត។

មែរៀនទី ៨ៈ ផលិតផលបែើាមួយសក់



-35-

 ជំាញាត់សក់                  ជំាញាត់សក់

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                          ៣០  ាទី

អនកាំងអស់គាានបញចប់កិចចារផទះហើយក៏ានសវេងរកនូវផលិតផលរបស់សក់មួយចំនួនទៀតដេរដេលាន
ៅកនុងផទះរបស់អនក។ថងេនេះយើងនឹងបាាញពីផលិតផលាំងអស់ោះហើយពិនិតេយមើលាតើយើងាចាត់ផលិត
ផលាំងោះៅាមផនេកយាងដូចមតេចដេរ។ាដំបូងអនកាចបងកើតកេុមដេលានគា៨ាក់បាាប់មកគេប់ៗគាតេូវ
ធវើាមជំានដេលានៅលើាារខៀន។

គេន់តេសរសេរាកេយដេលានអកេសរដិត គូសបាាត់ពីកេម។
១. គេប់ៗគាានាកេយមួយណដេលគត់/ាងានសរសេរ។
២.ាក់ប័ណណាំងអស់ៅកនុងកេុមតេមួយចំោះអនកដេលានផលិតផលដូចគា(ឧាហរណ៍ៈគេប់គាដេល
ានាបូ៊តេូវាក់ប័ណណាំងអស់ាមួយគា)
៣.ពិាកេា ាមួយនឹងកេុមរបស់អនកាតើល័កខខ័ណឌមួយណដេលអនកនឹងបេើបេស់ដើមេបីាត់របស់ាំង
ោះៅាមផនេក។ារធវើបេបនេះគឺាន់តេានលកខណៈពិាកដេលល័កខខ័ណឌាចានដូចា៖
តើយើងបេើសមេប់ាងសាាតឬ?តើបេើសមេប់តេកមេងបេុសឬ?តើបេើសមេប់ធវើឱេយសក់របស់អនក
ានពណ៌ឬ?តើបេើសមេប់តុបតេងសក់របស់អនកឬ?សិសេសាំងអស់គាាចគិតអំពីល័កខខ័ណឌោយខលួន
ពួកគេផាល់ហើយពួកគេក៏ាចធវើារសមេចចិតតកនុងារាក់ពណ៌ឱេយរបស់ាំងោះផងដេរ។ាល់ផលិត
ផលដេលានពណ៌បេតងតេូវាក់កនុងកេុមាមួយគាចំណេកឯពណ៌លឿង។ល។
៤.ាត់ៅាមផនេក  របស់ផលិតផល។
៥.គិតសេមេ ដើមេបីធវើវយាងណឱេយអនកដទេាចយល់ាន។នេះានន័យាអនកតេូវបងកើតផេនទីគំនិតមួយ

បុ៉នតេវាចគូររូបផលិតផលាំងោះៅលើកេាសធំមួយឬក៏គិតពីវិធីផេសេងដើមេបីធវើ
បទបាាញពីវ។

ឱេយសិសេសាំងអស់ចេករំលេកនូវលទធផលរបស់ពួកគេហើយអនុវតតាមគមេងដេលានៅលើាារខៀន។ចូរផត
ល់ឱេយកេុមនីមួយៗនូវផាំងកេាសធំដេលាតមេូវារកនុងារបាាញនូវលទធផលរបស់ពួកគេ។
បាាប់ពីារារាំងអស់នេះានចប់សពវគេប់កេុមនីមួយៗាចធវើបទបាាញពីារាក់ផលិតផលៅាមផនេក
ដល់កេុមដទេទៀត។ពួកគេាំងអស់គាក៏ាចពនេយល់ពីកិចចសហារគាៅកនុងដំណើរារកេុម។តើអនកាំងអស់គាាន
ានាប់ាក់ទងៅកនុងារជេើសរីសបេានបទាំងនេះដេរឬទេ?

បញចប់មររៀន                                                                 ១៥        ាទី

ខញុំគិតាអនកាំងអស់គាគឺាអនកសងកេតដ៏លអ។ឥឡូវនេះវដល់ពេលដេលតេូវធវើារសិកេាពីផលិតផលាំងអស់
ោះហើយ។ានារាត់ៅាមផនេកនីមួយៗាចេើនដេលាចតេូវានធវើារបាាញហើយខញុំក៏ានឃើញវាំង
អស់រួចហើយ។ដូចនេះទុកឱេយខញុំសរសេរចូលកនុងបញជីមួយរបស់ផនេកាំងោះដេលខញុំានរកឃើញៅកនុងារសេវជេវ
នេះ។មួយចំនួននេបេភេទាំងអស់នេះគឺានៅកនុងបញជីរបស់អនករួចៅហើយ។

ជក់/កេសាងាត់សក់ផលិតផលពណ៌បេងអប់សក់ឧបករណ៍សមេប់ធវើសក់ឱេយរួញសមេប់អុ៊តសក់ធវើសក់
ឱេយសងួតសមេប់បណតុះសក់គេឿងតុបតេងាបូ៊កេមួន/ាហួយឧបករណ៍សមេប់មូរសក់សមេប់ពាាសក់បុរស។
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សរចកតីណរនាំគរូ

លេបេង"នរណាអនកដឹកាំ"គឺតេវូានបាាញៅលើគេហទំព័រwww.ibec.worlded.org។វក៏ានធវើារពណ៌ាៅ
កនុងកូនសៀវៅតូចៗដេលតេូវានចេកជូនៅាមាាមួយចំនួន។ធវើារពិនិតេយមើលបេសិនបើអនកាចទទួល
ានសៀវៅោះមួយកេាលបេសិនបើអនកមិនចេាស់អំពីលេបេងោះ។

តើនរណដេលានឃើញរបស់មេយាងដេលពួកគេានកត់តេរួចហើយកនងុបញជរីបស់ពួកគេ?

ានផលិតផលាចេើនដេលអនកាចទិញៅកនុងាងហើយតេូវានាត់ៅាមផនេកមួយកនុងចំោមផនេកាំង
អស់នេះ។ឧាហរណ៍៖បើខញុំទិញាំបិតោរតើាចាបេភេទមួយណ?(មនុសេសបេសុ)ហើយចុះបេសិនបើខញុំទិញ
កនតេតុងដឺវិញ? (ាងាត់សក់) ផលិត ផលមួយចំនួនាចសមសេបាន២បេភេទ។ បាាប់មកអនកតេូវធវើារជេើស
រីសាតើមួយណដេលសមសេបបំផុត។កិចចារបាាប់របស់អនកនឹងនិយយអំពីផលិតផលាំងពីរនេះ។អនកាំង
អស់គារួមាំងអនកដទេទៀតគឺនឹងធវើារបេៀបធៀបនូវផលិតផលពីរដេលយើងទើបតេានាក់វចូលកនុងបញជី។ៅ
ខណៈពេលដេលអនកធវើារបេៀបធៀបផលិតផលាំងនេះអនកតេូវសវេងរកាតើមួយណដេលលអបំផុតហើយនឹករ
កនូវារពិភកេាគាលអណមួយដើមេបីពនេយល់អំពីចំណុចនេះ។ដើមេបណេាំចំោះអនកាមរយៈារពិភកេាគានេះ អនក
ាចបេើឯការ ៨.១ សមេប់សិសេសាន។ ថងេនេះអនកាំងអស់គាាចាប់ផតើមាជំានៗ ដេលានៅលើឯការ
សមេប់សិសេសហើយៅពេលដេលកំពុងធវើកិចចារផទះរបស់អនកអនកាំងអស់គាាចរៀបចំារធវើបទបាាញរបស់អនក
ៅកនុងមេរៀនទី៩ឬទី១០។

ផតល់ឯការ៨.១សមេប់សិសេសៅឱេយសិសេសាំងអស់គា។



ឯការសមេប់សិសេស៨៖ផលិតផលបេើាមួយសក់

១.ាដំបូងអនកាំងអស់គាាំាច់តេូវតេជេើសរីសយកផលិតផលមួយបេភេទដេលអនកចង់ធវើារ
អងកេត។ចំោះផលិតផលោះអនកក៏ចង់ដឹងព័ត៌ានបនថេមពីវផងដេរ។

២.ពណ៌ាពីផលិតផលពីរបេភេទោយោងៅាមារមើលឃើញនេគេឿងផេសំនិងរបៀប
បេើ។អនកាំងអស់គាក៏ាចធវើារបនថេមផងដេរបេសិនបើអនកចង់។តើអនកាំងអស់គាយល់នូវ
ាកេយាំងាយដេលសរសេរៅលើដប/បេអប់ដេរឬទេ?បេសិនបើមិនយល់ចូរធវើារសេវ
ជេវបនថេមោយាកសួរាាស់ាងាត់សក់បើកអីុនធឺណេតឬសេវជេវាមកុំពេយូទ័រ។
៣.បងកើតាបញជីោយបាាញពីភពខុសគា និងដូចគា ហើយឱេយាទិភពៅលើភពខុសគា។

តើមួយណដេលចេើនបំផុតហើយមួយណដេលតិចបំផុត?
៤.មួយណដេលគេាត់ទុកាលអបំផុតៈាយសេួលបេើានបេសិទធភពលអសមេប់បរិាានាន

តមលេបេើានយូរ?
៥.នេះាចរួមបញចលូាងំារាកលេបងៅកនងុភពពតិ។តើអនកាចទញិឬកា៏កលេបងផលតិផល

ានដេរឬទេ?
៦.រៀបចំារធវើបទបាាញមួយដេលានរយៈពេល៥ាទី៖

ក.រូបភពមួយនេផលិតផលាចេើនរូបថតគំនូរឬក៏បាាញពួកគេនូវលកខណៈពិតៗ
ខ.ដំណក់ាលបនតបាាប់នេារអងកេតនិងអីវដេលអនកានធវើៅកនុងផលិតផលាំងនេះ
គ.បាាញលទធផលៅលើាាងឬដេយកេម
ឃ.ារសនិនាានចុងកេយចំោះកេុមដទេទៀតោយផតល់ាដំបូាាននិងពីរបៀបដេល
 យើងគួរតេបេើបេស់ផលិតផលាំងអស់នេះ។

ារបែៀបធៀបផលិតផល
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  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសតូចៗពណ៌សទំហំA5
 សកុត
 ាាសីុនថតរូបដើមេបីថតរូបសមេប់ាសេតឬដើមេបីធវើារបាាញៅចុងបញចប់នេឯការនេះ

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

- ចេករំលេកនូវបទបាាញរបស់ពួកគេចំោះកេុមដទេទៀត
-សហារកនុងកេុមដើមេបីោះសេយសំណួរ

សរចកតីផតើមៈ  នរាាអនកដឹកាំ                      ២០  ាទី

យើងនឹងលេងលេបេងមួយដេលានឈាះា"លេបេងាល់កេាស"។ខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាគិតពីចំណុចសំ
ាន់ៗដេលយើងានរៀនៅកនុង៨មេរៀនាងមុខ។បងកើតទមេង់សំណួរដេលតេូវសួរអំពីចំណុចសំាន់ៗាំងនេះ។
ឧាហរណ៍ៈ តើាងាត់សក់បេើសាារៈអវីសមេប់តមេឹមសក់? (កនតេតុងដឺ)។ អនកាំងអស់គាាចសរសេរសំណួរ
ោយមិនានចមលើយៅលើកេាសដេលខញុំនឹងផតល់ឱេយ។

ផតល់ឱេយសិសេសនូវកេាសពណ៌សដើមេបីឱេយពួកគេសរសេរនូវសំណួរ។

 បេសិនបើអនកាំងអស់គាានសរសេរសំណួររួចាល់ហើយ អនកាចចេាច់កេាសោះឱេយ មូលដូចាល់។ ឱេយ
សិសេសចំនួន៤ាក់ជេើសរីសយក"ាល់"របស់ពួកគេហើយាប់ផតើមគេវេងាល់ោះៅាន់សិសេសដទេទៀត។ៅ
ចោាះពេលោះផងដេរ ខញុំនឹងាប់ដល់១០។ៅពេលដេលខញុំនិយយា១០សិសេសដេលកំពុងាន់ាល់ោះាចបើក
ាល់ោះមើលានហើយាននូវសំណួរោះ។អនកាំងអស់គាាចពេយយមឆលើយសំណួរ បុ៉នតេបេសិនបើអនកមិនាច
ឆលើយានបាាប់មកទៀតអនកដទេាចជួយឆលើយ។

លេងលេបេងនេះរហូតដល់សំណួរាំងអស់តេូវានសួរនិងឆលើយ។

មែរៀនទី ៩ៈ ារផែសពវផែាយ
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 ជំាញាត់សក់                  ជំាញាត់សក់

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                   ៦៥   ាទី

ថងេនេះយើងនឹងទសេសាារាំងពិព័រណ៍ដ៍លអ។អនកជំាញមកពីទូាំងបេទេសកមពុាានមកាន់ាាក់រៀននេះ
ដើមេបីបាាញអនកនូវផលិតផលសមេប់បេើលើសក់។ពួកគេក៏នឹងធវើារបេៀបធៀបនូវផលិតផល២ពេមាំងផតល់ឱេយ
អនកនូវដំបូាានមួយចំនួនផងដេរ។សមេប់ពេឹតតិារណ៍ោះផងដេរយើងនឹងបេងចេកសិសេសកនុងាាក់ា២កេុមគឺសិសេស
ាក់កណាលធវើបទបាាញរបស់ពួកគេ ៅាន់សិសេសាក់កណាលទៀតដេលាអនកាាប់។ សមេប់កេុមាំងអស់
ានរយៈពេល៥ាទីដើមេបីជេើសរីសកនលេងមួយដេលពួកគេចង់ធវើបទបាាញហើយតេូវាក់សាារៈាំងអស់ឱេយាន
រួចាល់ដើមេបីឱេយាារណជនមើល។សិសេសដទេទៀតនឹងធវើាមៅពេលកេយបុ៉នតេាដំបូងពួកគេាំងោះនឹង
តេូវានអញជើញឱេយមើលកេុមដទេាមុនសិន។អនកនឹងានឱាសដើមេបីមើលដេគូចំនួន៦គូធវើបទបាាញ។រៀងាល់
៥ ាទីមតង ខញុំនឹងសេកបេប់ពួកគេ ដល់ពេលដេលតេូវបតូរវេណមតង។ អនកតេូវធវើារ ជេើសរីសគូផេសេងមួយទៀត។
អនកមិនាចៅមើលគូដេលានបាាញរួចហើយាាារណៈានឡើយ។

រង់ាំរយៈពេល៥ាទីហើយធវើារពិនិតេយមើលាតើសិសេសាំងអស់ានតេៀមរួចាល់ហើយឬៅសមេប់ារធវើ
បទបាាញរបស់ពួកគេ។បេប់ទសេសនិកជនាពួកគេតេូវតេយកចិតតទុកាក់ាាប់ឱេយានលអោយារតេអនកាំងអស់
គានឹងតេូវសួរសំណួរាចេើនអំពីារធវើបទបាាញរបស់ពួកគេ។
បាាប់ពីោះមកចូរដើរជុំវិញហើយធវើារបំពេញៅកនុងកេាសវយតមលេារសិកេារបស់សិសេស។
បាាប់ពីរយៈពេល៣០ាទី៖

វដល់ពេលដេលតេូវបតូរវេណគាមតងហើយពេះពេលនេះទសេសនិកជននឹងាាយៅាអនកធវើបទបាាញហើយចំ
ណេកឯសិសេសដេលានធវើបទបាាញរួចគឺធវើាទសេសនិកជនមតង។អនកាចជេើសរីសារធវើបទបាាញមួយណក៏
ានដេលអនកចង់។

ធវើបទបាាញមួយជុំទៀតដេលនឹងតេូវចំណយពេល៣០ាទី។

បញចប់មររៀន                              ៥        ាទី

 អរគុណអនកាំងអស់គាាាំងណស់សមេប់ារធវើបទបាាញដ៏លអនិងទូលំទូាយ។ចំោះកិចចារផទះរបស់អនក
គឺនឹងតេូវសរសេរពីមតិរិះគន់សតីអំពីារធវើបទបាាញាំងនេះ។
ារសរសេរពណ៌ាខលីមួយសតីអំពីខលឹមារដេលអនកានរៀនពីារធវើបទបាាញខុសៗគាាចេើននិងដំបូាានមួយ
ចំនួនសមេប់អនកធវើបទបាាញាំងអស់ោះ។

សេចកតីណេាំគេូ

លេបេង "ាល់កេាស" គឺតេវូានបាាញៅលើគេហទំព័រ www.ibec.worlded.org។វក៏ានធវើារពណ៌
ាៅកនងុកនូសៀវៅតចូៗដេលតេវូានចេកជនូៅាមាាមួយចនំនួ។ធវើារពនិតិេយមើលបេសនិបើអនក
ាចទទួលានសៀវៅោះមួយកេាលបេសិនបើអនកមិនដឹងចេាស់អំពីលេបេងោះ។
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  ជំាញាត់សក់  ជំាញាត់សក់

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
កេាសតូចមួយដេលានាកេយាក់ទងនឹងារាត់សក់
ទមេង់តេសត

 វតថុបំណងៈ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-វយតមលេៅលើបំណិនាត់សក់

សរចកតីផតើមៈ  តើខញុំាអវី                       ២០  ាទី

ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់ចូលមកកនុងាាក់រៀនអនកបិទកេាសតូចមួយៅលើខនងពួកគេោយបេើសកុត
ហើយៅលើកេាសោះ ានាកេយមួយកនុងចំោមាកេយាំងនេះ ៖ កនតេ សក់ កនតេតុងដឺ ាបូ៊ បេងអប់សក់
កេសជក់កញចក់ាំបិតោរៅអីមេៅាងាត់សក់កនតេាប់មេៅសមេប់កក់សក់សេបេកកេាលឧបករណ៍ធវើឱេយ
សក់សងួត ជក់ាគេឿងសមេប់តុបតេង ឧបករណ៍សមេប់ពាាសក់ កេមសមេប់ោរ ាហួយាបសក់ កេមួន
ឧបករណ៍សមេប់ធវើសក់ឱេយរួញ។

អនកាំងអស់គាគឺារបស់អីវមួយដេលាក់ទងៅនឹងារអុ៊តសក់ឬាត់សក់។ឥឡូវនេះអនកតេូវសវេងរកាអនកា
អីវ។អនកាំងអស់គាក៏ាចសួរសិសេសដទេទៀតនូវសំណួរមួយផងដេរោយសំណួរមួយសមេប់សិសេសគេប់គា។ពួកគេ
គេន់តេាចឆលើយា"ាទ/ាស""ទេ"ឬ"បេហេល"។ដូចនេះដំបូងអនកាំាច់តេូវសវេងយល់ពីខលួនអនកគឺារបស់អីវមួយ
ឬឧបករណ៍មួយឬអីវមួយផេសេងទៀត។ៅពេលដេលអនកដឹងាខលួនអនកគឺាអីវមួយអនកាចឈរៅាងមុខាារខៀន។

១.គេូដើរជុំវិញោយឆលងាត់ាាក់រៀនហើយសួរសំណួរមួយៅាន់សិសេសាំងអស់គា។ារពិតៅពេលដេលអនក
សួរសំណួរមួយអនកក៏តេូវតេឆលើយសំណួរោះសមេប់សិសេសាំងអស់ោះផងដេរ។
     សំាងលអ!  សិសេសាំងអស់

មែរៀនទី ១០ៈ ារាយតមលែ
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 ជំាញាត់សក់                  ជំាញាត់សក់

សរចកតីណរនាំគរូ

គេហទំព័រwww.ibec.worlded.org។វក៏ានធវើារពណ៌ាៅកនុងកូនសៀវៅតូចៗដេលតេូវានចេកជូន
ៅាមាាមួយចំនួនដេរ។

២.បេសិនពួកគេគិតាារធវើបេបោះានលកខណៈពិាកអនកក៏ាចជួយពួកគេោយឱេយដំបូាានមួយចំនួនផង
ដេរ។
៣.ឧាហរណ៍៖"តើខញុំាចបេើបេស់ានទេ?""តើខញុំតេូវានបេើសមេប់សក់?""តើខញុំានាឌធំមួយ?"
"តើអនកាល់គាានខញុំៅផទះដេរទេ?"
៤.បាាប់ពីសិសេសាំងអស់គាដឹងាខលួនពួកគេាអីវអនកាចឱេយពួកគេពិនិតេយមើលបេសិនបើពួកគេឆលើយានតេឹម
តេូវ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                 ៦៥  ាទី

ៅចុងបញចប់នេឯការសតីអំពីារាត់សក់នេះយើងនឹងផតល់ឱេយអនកាំងអស់គានូវារបេឡងមួយដើមេបីបាាញ
ាតើអនកាំងអស់គាសិកេាអំពីចំណុចាំងោះានបុ៉ាានហើយខញុំនឹងចេកវៅឱេយអនកាំងអស់គា។អនកនឹង
ានរយៈពេល៣០ាទីដើមេបីបំពេញចំណុចាំងោះ។

ឱេយកេាសវយតមលេៅសិសេសាំងអស់ហើយឱេយពួកគេធវើបុគគល។

បញចប់មររៀន                              ៥        ាទី

ោកគេូ/អនកគេូបាាញចមលើយដល់សិសេសដើមេបីឱេយសិសេសានដឹងនូវសំណួរដេលពួកគេានបំពេញ។
អរគុណអនកាំងអស់គាាាំងណស់សមេប់ារធវើបទបាាញដ៏លអនិងទូលំទូាយ។ចំោះកិចចារផទះរបស់អនក
គឺនឹងតេូវសរសេរពីមតិរិះគន់សតីអំពីារធវើបទបាាញាំងនេះ។
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ទមែង់ាយតមលែ

ឈាះ.........................................ភេទ.............ាាក់ទី................ាា...........................................

សេុក..........................................ខេតដ.................................................

   វិញញាសាសរសររ វាយតមលរសិសរស សតីអំពីការកាត់សក់

១.ហេតុអវីានាវានារៈសំាន់សមេប់ាងាត់សក់កនុងារនិយយៅាន់ភញៀវ?បាាញនូវហេតុ
ផលយាងោចណស់ឱេយាន២។
២.តើឧបករណ៍មួយណដេលមិនានៅកនុងបញជី?
កនតេកំណត់ាំបិតោរកនតេតុងដឺាំបិតជក់

៣.តេូវឬខុស?
តេូវ ខុស

វគឺាារសំាន់កនុងារធវើឱេយាងាត់សក់របស់អនកាាត

មូ៉តសក់មួយតេងតេនិយយពីអីវមួយអំពីបុគគលិកលកខណៈ
អនកតេូវតេសាាតសក់របស់អនកៅរៀងាល់២ថងេមតង

កនតេតុងដឺតេូវានបេើសមេប់ោរពុកាត់

េមេៅដេលាក់ៅលើសក់ជួយាងាត់សក់ឱេយមើលឃើញផនេកមួយ
ណដេលានាត់រួច

៤.តើអនកាចពណ៌ាពីជំានាំង៤ដើមេបីរៀបចំសមេប់ាត់សក់នរណាាក់ានដេរទេ?
៥.តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?
អនកកំពុងតេឈរៅកនុងាង ហើយចង់ទិញាបូ៊សមេប់កក់សក់របស់អនក។ អនកលក់បេប់អនកាោយ
ារតេអនកានសក់បេបាសុី អនកក៏នឹងតេូវារបេងអប់សក់ផងដេរ។ វនឹងធវើឱេយសក់ របស់អនកមើលៅាាត
"ាងនិយយ"។ាអកុសលបេងអប់សក់ោះានតមលេ២ដុាារ។តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?

៦.តើមូ៉តសក់មួយណដេលអនកចង់ាន?ចូរពនេយល់ពីមូលហេតុ។
៧.តើអីវខលះដេលាារៈសំាន់ាំង៣នេារសាាតសក់របស់អនកោយបេើមេៅកក់សក់ជំនួសាបូ៊?
៨.ចូរបេងចេកាកេយាចេើនាងកេមនេះៅាមបេភេទនីមួយៗ។អនកតេូវធវើារសមេចចិតតាតើវ
ចូលៅកនុងបេភេទមួយណបុ៉នតេតេូវតេចេាស់ាស់។
ាបូ៊ាាទីស -ឧបករណ៍សមេប់ពត់តេបកភនេក -បេងអប់សក់ឡូរេល -កេមសមេប់ោរ -សក់ ពណ៌បេតង -
ឧបករណ៍ពាាសក់ - មេៅសមេប់កក់សក់ - ាហួយាបសក់ ាឌីាស - សក់ាក់ - សក់ាយាយ-ដុំសក់
-ាំបិតោរ-ខាដេសមេប់គូរចញចើម-កេស។

៩.ចូរបេប់ឈាះសាារៈរបស់ាងាត់សក់ខុសៗគាាងកេមនេះហើយពណ៌ាពីអីវដេលអនកាចធវើាមួយនឹងវ។
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ពិនទុសរុប:

និទទេស:

១0.ចូរបាាញនូវវតថុចំនួន២ដេលអនកានរៀនៅអំឡុងពេលសិកេាបេានបទនេះនិងធវើារពណ៌ាពីវិធីដេលអនក
បេើបេស់វៅកនុងជីវិតបេាំថងេរបស់អនក។

A

B

C



ចមលើយវិញញាសាសរសររ វាយតមលរសិសរស សតីអំពីការកាត់សក់

១. ាចានចមលើយពីរបីចំោះសំណួរនេះ។ វ គឺសំាន់ណស់សមេប់ាងាត់សក់ាាក់ កនុងារនិយយ
ាមួយនឹងភញៀវរបស់គត់ោយារតេ៖

a.គត់ាចធវើឱេយភញៀវានារមមណ៍កក់ៅាដូចនេះពួកគេនឹងមកមតងទៀត។
b.ពួកគេាចយល់សេបគាៅលើតមលេ។
c.គត់ាំាច់តេូវដឹងាតើមូ៉តសក់អីវដេលពួកចង់ាន។
d.គត់ាចឱេយដំបូាានពួកគេអំពីមូ៉តសក់។
e.ពិភកេាគាពីពេលវេាដេលតេូវារសមេប់ារាត់សក់ឬដើមេបីរៀបាាងពេលវេា
 ាាថមីៅពេលដេលវរវល់។

ឆលើយតេូវ២ = ២ពិនទុ
ឆលើយតេូវ១ = ១ពិនទុ

២.ាំបិតមិនានៅកនុងបញជីទេ។
ឆលើយតេូវ = ១ពិនទុ

៣.
តេូវ ខុស

វគឺសំាន់កនុងារធវើឱេយាងាត់សក់របស់អនកាាត X

មូ៉តសក់មួយតេងតេនិយយអីវមួយអំពីបុគគលិកលកខណៈ X

អនកតេូវតេសាាតសក់របស់អនកៅរៀងាល់២ថងេមតង X

កនតេតុងដឺតេូវានបេើសមេប់ោរពុកាត់ X

េមេៅដេលាក់ៅលើសក់ជួយាងាត់សក់ឱេយមើលឃើញផនេកមួយ
ណដេលានាត់រួច

X

ឆលើយតេូវាង៣ = ២ពិនទុ
ឆលើយតេូវ២ឬ៣ = ១ពិនទុ
ឆលើយតេូវតិចាង៣ = ០ពិនទុ
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៤.ជំានាំង៤រួមានដូចា៖
ាាគមន៍អតិថិជនហើយសួរាតើាង/គត់ចង់ានសក់មូ៉តដូចមតេច?
រំុកំណត់ជុំវិញករបស់ភញៀវ
សិតសក់ដើមេបីឱេយវាបសមើ
បេើមេៅាបជុំវិញកេាល

ាននូវបេភេទរបស់ខុសៗគាមួយចំនួនៅកនុងជំានាំងនេះបុ៉នតេពួកគេគួរតេរួមបញចូលារពណ៌ា
មួយនេជំានរបស់វផាល់ដេរ។

ឆលើយតេូវជំានាំង៤ = ២ពិនទុ
ឆលើយតេូវតេ៣ជំាន = ១ពិនទុ

៥. ោយផអេកលើារយល់ហេតុផលរបស់ចមលើយនេះដូចនេះវាសេ័យៅលើគេូដើមេបីធវើារសមេចចិតត។
ឆលើយានលអ ោយមនារពនេយល់សមហេតុផល = ១ពិនទុ

៦. ចំោះចមលើយនេះគឺផអេកៅលើារពនេយល់របស់សិសេសដេលផតល់ឱេយចំោះមូ៉តរបស់ពួកគេ។ោយគេន់តេឆលើយា
"ោយារតេខញុំចូលចិតតវ"គឺមិនហមត់ចត់គេប់គេន់ោះទេ។ារបេប់ហេតុផលគឺគួរនិយយអីវមួយអំពីហេតុផលាមូលាាន
របស់ពួកគេ។

ឆលើយានលអ  = ១ពិនទុ

៧.គុណបេោជន៍គឺ៖
វានតមលេោកាង
វមិនាំាច់កំាត់ាតិបេងដេលសំាន់ពីសេបេកកេាលរបស់អនក
អនកមិនាំាច់បេើទឹក

ឆលើយតេូវ ៣ = ១ពិនទុ

៨.ោយាសេ័យៅលើបេភេទាចេើនដេលសិសេសានបងកើតឡើងារធវើបេបនេះាចមើលដូចាងកេម៖
ដើមេបីសមាត គេឿងតុបតេង សក់កលេងាាយ ាងាត់សក់
ាបូ៊ាាទីស ឧបករណ៍សមេប់ពត់ ឧបករណ៍ពាាសក់ កេមសមេប់
បេងអប់សក់ឡូរេល តេបកភនេក សក់ពណ៌បេតង ោរ
ាហួយាបសក់ាឌីាស ខាដេសមេប់គូរចញចើម ដុំសក់ ាំបិតោរ
េមេៅសមេប់កក់សក់  សក់ាក់ កេស
ាត់ៅាមបេភេទឱេយានចេាស់ និងបេងចេកតេឹមតេូវ  = ២ពិនទុ
ាត់ៅាមបេភេទឱេយានចេាស់ ប៉ុនតេបេងចេកមិនតេឹមតេូវ  = ១ពិនទុ
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៩. A=កនតេតុងដឺ
 B=ដបាញ់ទឹក(បេងឬទឹក)
 C=កំណត់សំពត់
ឆលើយតេូវាំង៣ = ២ពិនទុ
ឆលើយតេូវ២  = ១ពិនទុ

១0.ាសេ័យៅលើារពនេយល់ពីសិសេសដេលចមលើយាចតេូវានកត់ចំណំោយគេូ។
    ឆលើយានសមហេតុផល = ១ពិនទុ

             កមេិតនេារផតល់ពិនទុ-ពិនទុៅកនុងារធវើតេសតនេះ គឺាក់ទងៅនឹងពិនទុទូៅ

%ឆលើយានតេឹមតេូវ ពិនទុ និទេទស

៦៦%ៅ១០០%លអ ចេើនាង៩ពិនទុ លអ

៥១%ៅ៦៥%លអ ៨ៅ៩ពិនទុ បងគួរ

កេម៥០%លអ តិចាង៨ពិនទុ ខេាយ
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់អ�ក�យតៃម� ....................... 
 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់�គ� ...................................... 
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