
   

ពិភពារារ

បំណិនជីវិតសមរាប់មធរយមសិករសាបឋមភូមិ
គមរោងករលមអអប់រំកមរិតមូលដឋាននៅកមពុជា

ករសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION

ឧបតថមភដេាយទីភាក់ារសហរដឋាមេរិកដេីមេបីអភិវឌេឍអនតរាតិ
រៀបចំោយអងគារអប់រំពិភពោកសហារាមួយអងគារសកមមភពសមេប់បឋមសិកេាៅកមពុា





          

ឧបតថមភថវិាោយទីភាក់ារសហរដឋាមេរិកដើមេបីអភិវឌេឍអនតរាតិ(USAID)

សហាររៀបចំោយ
អងគារអប់រំពិភពោកអងគារសកមមភពសមេប់បឋមសិសកសេាៅកមពាុនិងកេសួងអប់រំយុវជននិងកីា

គណៈកមមារកែសមែួល

       ១.ោកឈំុវណណឆន
២.ោកបុ៊តសុភន់
៣.ោកផុកាន់ថុល

គណៈកមមារនិពនធ និងរៀបរៀង

     ១.ោកអេងសុខ
២.ោកៅបុ៊នធឿន
៣.ោកវីលៀមវាន់ឌឺវាល់

       គណៈកមមារពិនិតែយ

        ១.ោកាសជុតិា
២.ោកយិនធី
          

គណៈកមមារអភិវឌែឍសៀវៅ
៉ពិភពារារ  ៉



 

ាតិា
ារមភកា.........................................................................................................ក

វតថុបំណងរួម....................................................................................................ខ 

ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន...................................................................ខ

ខលឹមារសងខេប................................................................................................គ

មេរៀនទី១ៈបំណិនមូលដាន....................................................................១

មេរៀនទី២ៈកនលេងធវើារ.........................................................................៤

មេរៀនទី៣ៈអំពីារារ...........................................................................៩

មេរៀនទី៤ៈារលើកទឹកចិតត....................................................................១៤

មេរៀនទី៥ៈារារថងេសអេក.....................................................................១៨

មេរៀនទី៦ៈាកបេបកិរិាអនកធវើារ.........................................................២៣

មេរៀនទី៧ៈអតតចរិតកេុមលអ....................................................................២៧

មេរៀនទី៨ៈារោះសេយបញា.............................................................៣៤

មេរៀនទី៩ៈបេវតតិរូបសងខេប.....................................................................៤០

មេរៀនទី១០ៈារសាាស.......................................................................៤៨



-ក-

ារមភកា

        វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយដេលរួមចំណេកាាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកដក់ាាងាាំង
ដើមេបីបណតះុបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិសេសចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីអប់រំបំណិនជីវិតាមមូលដានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលដានាាងជេជេះ និងបណតុះជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹង និងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ និងសមេប់តេៀម
ជេើសរីសាជីពាពេលអាគត។

សៀវៅពិភពារារាឯការជំនួយដល់អនកសិកេាកនុងារទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍
កនុងារតេៀមខលួនសមេប់ធវើកិចចារារាចេើនបេភេទៅកនុងសងគម។ ារយល់ដឹងអំពីារារខុសៗគា និងបំណិន
មូលដានជួយអនកសិកេាដើរតួាទីាាងសំាន់ៅកនុងសងគមនិងៅផទះរបស់ពួកគេ។ារសិកេាអំពីារតេៀមជេើសរីស
ាជីពៅវ័យកមេង ារភាប់ជំាញចំាច់ និងបំណងបេថានឹងជួយយុវជនឱេយគិតអំពីារកំណត់ពេលវេា កំណត់ារ
សិកេាឱេយចំោលបំណងឥរិាបថៅកនុងកនលេងធវើារនិងរបៀបាាយានិោជិតដ៏លអាាក់។
យើងសងេឈឹមថមនុសេសវ័យកមេងាចានារគិតឆោះៅមុខនិងតមេង់ទិសៅាមបំណងបេថាានាន់តេ
ចេើនកនុងារតេៀមរួចាសេចសមេប់ារាររបស់ពួកគេ។ ារណេាំអំពីបំណិនមូលដានានបំណងផតល់ឱេយអនក
សិកេានូវសីលធម៌ារារដ៏រឹងាំមួយជំាញបេសេ័យាក់ទងៅកនលេងធវើារនិងទំាក់ទំនងដ៏ានបេសិទធភពារ
សិកេាពីឥរិាបថសមរមេយៅកនលេងធវើាររបៀបទទួលយការទទួលខុសតេូវភពោោះតេង់និងភពបត់បេនទន់ភលន់
ៅកនលេងធវើារ។
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  ១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ាចោះសេយាន និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួម
ចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវភពបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)
កេយពេលរៀនចប់សិសេសាំងអស់ានសមតថភព៖
 មូ៉ឌុលនេះ នឹងជួយសិសេានុសិសេសឱេយកំណត់បេភេទខុសៗគានេារារ និងភពខុសគារវងារារផលូវារនិង
ារារទូៅពេមាមួយនឹងគុណបេោជន៍នេបេភេទារារាំងោះ។ារសិកេាមូ៉ឌុលនេះណេាំនិងជួយសិសេសាំ
ងាយឱេយរៀនអំពីរបៀបទទួលានជំាញាយៗដូចាារារាកេុមនិងសមតថភពោះសេយបញា។មូ៉ឌុលនេះ
ក៏នឹងរៀបាប់ោយសងខេបរបៀបសរសេរាកេយសនើសុំធវើារារាផលូវារ។

 ២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
 មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូតេៀមទុក
ាមុន។

  សមភារឧបទេស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារៈមូលដានដូចាបិ៊កឬកេដស។សាារៈ
ផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតត ាមរយៈឯការសមេប់សិសេសដេលានភាប់ៅ
កនុងមូ៉ឌុលនេះ។

  លទធផលរំពឹងទុក
 ផដល់ដល់សិសេសនូវអវីនឹងតេូវសមេចាន ោយវយតមលេៅាងចុងប្ចប់នេមេរៀន។ លទធផលរំពឹងទុកនេមូ៉ឌុល
ាក់ទងនឹងោលៅរួមរបស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតមូលដានៅមធេយមសិ
កេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់ៅកនុងបំណិនមូលដានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។

  សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

 ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
         ធវើសកមមាពៈគេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
        សរសេរ        ៈពេលខលះតេូវារឱេយសរសេរៅលើាារខៀន
         សួរ              ៈានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
        ពនេយល់         ៈពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់

  លំនាំបងរៀន
   មូ៉ដុលនីមួយៗចេកា ៣ ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាាមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំលឹកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ានសាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់ គឺវយតមលេចំណេះដឹងសិសេសកេយពីានរៀនចប់មូ៉ឌុលនីមួយៗាម
រយៈវិធីឬសកមភពវយតមលេផេសេងៗ។
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 ៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់ាក់
បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.បំណិនមូលដាន ២មាង ពនេយល់អំពីភពខុសគារវងជំាញាយៗនិងជំាញពិាក
កំណត់មធេាាយអភិវឌេឍជំាញាយៗ
បាាញថហេតុអវីជំាញាយៗានារៈសំាន់សមេប់ពួកគេ។

១

២.កនលេងធវើារ ២មាង ឱេយនិយមន័យអំពីារារផលូវារនិងារារទូៅ
កំណត់អំពីភពខុសនិងដូចគារវងារារផលូវារនិងារារទូៅ
កំណត់ចរិតលកខណៈ/វិន័យរបស់ារារផលូវារនិងារារទូៅ។

៤

៣.អំពីារារ ២មាង ពិនិតេយរកហេតុផលរបស់ខលួនពួកគេផាល់សមេប់ធវើារារ
កំណត់មូលហេតុខុសៗគាដេលមនុសេសធវើារ
ដឹងថសេចកតីពេញចិតតចំោះារារគឺានមកពីារលើកទឹក

ចិតតពីកនុងខលួន។

៩

៤.ារលើកទឹកចិតត ២មាង តេិះរិះរការយល់ដឹងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេអំពីរបៀបបេពេឹតត
របស់អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតត
បាាញអតតចរិតសំាន់បំផុតរបស់អនកធវើារតេូវានានារលើក

ទឹកចិតត
ពនេយល់ថសេចកតីពេញចិតតចំោះារារគឺានមកពីារលើកទឹក

ចិតតពីកនងុខលនួមិនមេនតេរាាន់ពីាងកេោះទេ។

១៤

៥.ារារថងេសអេក ២មាង បាាញពីារយល់ដឹងអំពីអតថបេោជន៍ចំោះខលួនពួកគេកនុងាររៀប
គមេងទុកាមុន
ពនេយល់ពីារៈសំាន់របស់រូបាងាយដេលានរបៀបរៀបរយ

និងភពាាតាតពេមាំងសមលៀកបំាក់សមរមេយ
បាាញពីរបៀបកនុងារបេើបេស់ាាងតេួតពិនិតេយដើមេបីរៀបចំ

ទុកាសេចសមេប់ារារៅថងេសអេក។

១៨

៦.ាកបេបកិរិាអនក
ធវើារ

២មាង បាាញារយល់ដឹងដេលាក់ទងនឹងអនកគេប់គេងនិងមិតតរួមារារ
ពនេយល់ារៈសំាន់នេារបេសេ័យាក់ទងដ៏ានបេសិទធភព

ាមួយអនកគេប់គេងនិងមិតតរួមារារ
បាាញាកបេបកិរិាដ៏ានបេសិទធភពសមេប់កនលេងធវើារ។

២៣
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៧.អតតចរិតកេុមលអ ២មាង កំណត់ាកបេបកិរិារបស់កេមុដេលធវើារាមួយគាបេកបោយ
ោគជ័យដើមេបីសមេចោលបំណងារាររបស់ពួកគេ
បាាញារៈសំាន់នេារចេះបត់បេនៅកនលេងធវើារ
បាាញារយល់ដឹងពីដំណើរារោះសេយបញាចំោះបញា

ធមមា។

២៧

៨.ារោះសេយ
បញា

២មាង កំណត់ាកបេបកិរិាដេលបាារជមាះដេលកើតៅកនលេងធវើារ
បាាញមូលហេតុឬឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគា
បាាញវិធីលអៗដើមេបីបងកើតដំោះសេយឈនះ-ឈនះចំោះារ

មិនចុះសមេុងគានិងជមាះដេលកើតាន។ៅកនលេងធវើារ

៣៤

៩.បេវតតិរូបសងខេប
     

២មាង ឱេយនិយមន័យបេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍
ចំោះារារ
កំណត់ព័ត៌ានដេលតេូវបញចូលកនុងបេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិត

បាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ
បាាញទមេង់របស់បេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិតបាាញចំណប់

ារមមណ៍ចំោះារារ។

៤០

១០.ារសាាស ២មាង បាាញាតុសំាន់ៗារសាាសារារដើមេបីទទួលោគជ័យ
បាាញឥរិាបថនិងាកបេបកិរិាសមរមេយសមេប់ថងេសាាស
បាាញារៈសំាន់នេារតេៀមរៀបចំទុកាមុន

សមេប់ារសាាស។

៤៨

 ៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិាបថសិសេស ោយគេូា
អនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយដក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង
និងឥរិាបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរ
គឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិាបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេរៀន
នីមួយៗ។ កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិាបថសិសេសកនងុារដក់ពិនទ។ុាារ
លអគេគួូរដក់ពិនទឥុរិាបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 



-1-

     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 ាារខៀនដីសកេដសពណ៌និងហវឺត
 រូបភពអំពីបំណិនមូលដាននិងជំាញាជីពាយ
 ាាងអំពីបំណិនមូលដាននិងជំាញាជីពាយៅលើផាំងកេដសធំ
 សេចកតីសងខេបអំពីរបៀបអភិវឌេឍបំណិនមូលដានៅលើផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-យល់ដឹងអំពីភពខុសបលេកគារវងបំណិនមូលដាននិងជំាញាជីពាយ
-កំណត់របៀបនេារអភិវឌេឍបំណិនមូលដាន
-យល់ដឹងអំពីមូលហេតុដេលបំណិនមូលដានានារៈសំាន់សមេប់ពួកគេ។

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ បំណិនមូលដឋាន                                                              ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                       
      គេូបេប់និងឱេយសិសេសធវើារាាក់ឯងចូរសរសេរជំាញមួយដេលអនកានកំណត់ជេើសរីសនិងគិតអំពីរបៀប
ដេលអនកតេូវរៀននិងបេើបេស់វ។
ជំាញ៖..............................................................................................................
តើអនករៀនវោយរបៀបណ?................................................................................
តើអនកបេើបេស់វោយរបៀបណ?........................................................................
      គេូឱេយសិសេសាាក់ឬពីរាក់មកាងមុខាារខៀននិងធវើសកមមភពអំពីជំាញរបស់ពួកគេដើមេបីឱេយសិសេសដទេ
ាយ។បាាប់មកសិសេសោះតេូវបេប់ៅសិសេសដទេអំពីរបៀបដេល(ពួកគេ)តេូវរៀននិងបេើបេស់វ។

មែរៀនទី ១ៈ បំណិនមូលដាន 
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                    ៧០  ាទ ី     
 ១. គេបូេងចេកសិសេសាកេមុតូចៗសិសេសានគា៥-៦ាក់។ បាាប់មកគេឱូេយកេមុនីមួយៗនូវរូបភពាយបញចគូា
ចំនួន ១៦រូប(រូបភពក)និងឱេយកេុមាត់ពួកវៅាជំាញបចចេកទេស និងជំាញដេលាក់ទងនឹងអតតចរិតផាល់
ខលួន។
 ២.គេឱូេយអនកតំណងាាក់ពីកេមុនីមួយៗធវើបទបាាញពីចមលើយរបស់ពួកគេនិងពនេយល់ពីមូលហេតុដេលពួកគេដក់
រូបភពកនុងផេនកនីមួយៗ។
 ៣.គេសួូរអនកតំណងកេមុឬសិសេសផេសេងទៀតថតើអនកានាត់រូបភពាមផេនកខុសគាដេរឬទេ? ោយគេឱូេយសិសេស
ពិភកេាាដេគូរយៈពេល២ាទី។តើអវីាបំណិនមូលដាន?ហើយអវីាជំាញាជីពាយ?
 ៤.គេឱូេយសិសេសាាក់ឬពីរាក់ផតល់គំនិតរបស់ពួកគេហើយគេបិូទផាងំកេដសធំៅលើាារខៀនសមេប់សិសេសកត់៖

បំណិនមូលដាន បំណិនាជីពាយ
សំៅៅលើចំណេះាំាច់ផាល់ខលួនដូចា
សមតថភពាក់ទងាមួយអនកដទេានលអខិតខំ
បេឹងធវើារារានភពបត់បេនធវើារានលអ
ដូចាផនេកនេកេុមានទំនួលខុសតេូវនិងាន
ឥរិាបថវិជជាន។

សំៅៅជំាញបចចេកទេសដូចាារដេរា
ថនេរតេង់ជុសជុលាាសុីនប៉ះកង់រៀបចំមហូប
ាារសមេប់មនុសេស៤០ាក់ធវើមូ៉តសក់
សមេប់ពិធីាាហ៍ពិាហ៍។ល។

 

 ៥. គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមតូចហើយពិភកេាថ តើហេតុអវីានាានារៈសំាន់កនុងារអភិវឌេឍបំណិនមូល
ដាននិងបេប់ៅកេុមសិសេសឱេយសរសេរគំនិតនីមួយៗៅលើកេដសពណ៌ផេសេងៗគា។
 ចូរសរសេរមូលហេតុមួយលើកេដសនីមួយៗ។ បាាប់មកឱេយពួកគេបិទៅលើ ជញាងំជំុវិញថាក់ ដើមេបីរំលឹកពួក
គេាបេាំថងេថារអភិវឌេឍបំណិនមូលដានានារៈសំាន់ប៉ណុា។ចំណុចាំងបេនំេះតេវូសរសេរារណេាំរបស់
គេូនិងដក់ឬសរសេរសំណួរឱេយានចេាស់។សិសេសពិភកេាសំណួរៈ
    ចមលើយដេលាចមន ៖ មនុសេសដេលានបំណិនមូលដានលអគឺានភពោគជ័យាងមនុសេសដេលមិនាន
អភិវឌេឍជំាញាំងោះ។  មនុសេសដេលានបំណិនមូលដានលអជួយ ខលួនពួកគេនិងអនកដទេដេលពួកគេធវើារា
មួយនិងអងគភពរបស់ពួកគេឱេយាន់តេានភពោគជ័យ។ មនុសេសដេលានបំណិនមូលដានលអាក់ទងាមួយ
អនកដទេានបេសើរ។ដូចនេះានមិតតភពពិតបេកដនិងាមនុសេសដេលសបេាយរីកាយាងអនកដទេ។
 បំណិនមូលដានមិនមេនតេឹមតេអភិវឌេឍវិាាជីវៈរបស់អនកោះទេវផតល់នូវាររីកចមេើនផាល់ខលួនផងដេរ។

៦.គេូពនេយល់ថបំណិនមូលដានមិនតេឹមតេធវើឱេយអនកាន់តេរឹងាំទេបុ៉នតេក៏អនុញាតឱេយអនកបណតុះភពបត់បេន
សមេប់អាគតរបស់អនកផងដេរ។

៧.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមតូចៗដើមេបីពិភកេាពីរបៀបដេលពួកគាចអភិវឌេឍបំណិនមូលដានាន។គេូឱេយអនក
តំណងកេុមសិសេសនីមួយៗផតល់គំនិតមួយឬពីរ។
៨.គេូបិទផាំងកេដសធំដេលសងខេបអំពីមធេាាយកនុងារសិកេាបំណិនមូលដានដើមេបីឱេយសិសេសកត់តេ។



-3-

     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 បញចប់មររៀន                                                                                                   ១៥  ាទ ី
                                                                                    
 ៩. គេូឱេយសិសេសធវើារឆលុះបញាំងពីអវីដេលពួកគេានរៀនពីមេរៀននេះ ោយបេើបេស់សំណួរដូចាង
កេម៖
តើបំណិនមូលដានាអវី?
តើជំាញាជីពាយាអវី?
តើអវីខលះាគុណបេោជន៍នេារអភិវឌេឍបំណិនមូលដាន?
តើអវីខលះាមធេាាយកនុងារអភិវឌេឍបំណិនមូលដាន?

 កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសសរសេរអំពីជំាញ(ារារ)ឱេយានចេើនបំផុតាមដេលពួកគេាចរកឃើញ
កនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ឬកនុងបេទេសកមពុា។ ៅពេលពួកគេតេឡប់មកថាក់ៅមាងកេយពួកគេ
នឹងចេករំលេកចមលើយនេះាមួយមិតតរួមថាក់។

ព័ត៍មានសមរាប់គរូ 

           បេសិនបើអនកមិនានកេដសផាងំធំអនកាចបេើាារខៀនសមេប់តេៀមាមុនដើមេបីសរសេរពីបំណិនមូលដាន
និងជំាញាជីពាយ។ ដូចនេះតេូវរៀបចំទុកាមុន។ ារសរសេរៅលើាារខៀនខណៈពេលបងេៀនវនឹង ចំណយ
ពេលចេើន។

          បេសិនបើអនកមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចរំលងសងខេបមេរៀនហើយគេន់តេដក់កិចចារផទះានហើយ។

 
 មធេោាយកនុងារសិកេាបំណិនមូលដាន
            រៀនអំពីបំណិនដេលយើងចង់ធវើ  ៖ឧាហរណ៌ដូចាារានដើមេបីទទួលានព័ត៌ានបនថេមអំពីបំណិន
នេះឬារចូលរួមកនុងកមមវិធីដេលាក់ទងនឹងបំណិននេះ។
            ារយកាគំរូ ៖មធេាាយមួយកនុងចំោមមធេាយាយដ៏ានបេសិទធភពាាកនុងារសិកេាគឺមើល
អនកៅជុំវិញខលួនយើងដេលាសិសេស ឬក៏អនកធវើារដេលទទួលានោគជ័យបំផុត ហើយយកតមេប់ាមាកបេប
កិរិាោគជ័យរបស់ពួកគេ។
            ារអនុវតតាកបេបកិរិាដេលលអវិសេសរហូតដល់ាាយាទមាប់ធមមា៖ៅលើកដំបូងបេហេលាឆគងដើមេបី
ធវើាមរបៀបថមីមួយបុ៉នតេបេសិនបើយើងអនុវតតាប់ាប់វនឹងានារមមណ៍ាន់តេដូចធមមាឡើងៗាពិសេសៅ
ពេលយើងាប់ផតើមមើលឃើញលទធផលវិជជានកនុងអនតរកមមរបស់យើងាមួយអនកដទេ។
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូសៀវៅរបស់អងគារសុីាា
 ផាំងរូបភពអំពីបេភេទខុសៗគានេារារ
 ាារខៀនផាំងកេដសធំដីសហវឺត។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់និយមន័យារារផលូវារនិងារារកេផលូវារ
-កំណត់ពីភពដូចគានិងខុសគារវងារារផលូវារនិងារារកេផលូវារ
-កំណត់ពីវិន័យ/អតតចរិតរបស់ារារផលូវារនិងារារកេផលូវារ។      

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ កនលរងធវើការ                                                                      ១៥  ាទី
សរចកតីផតើម                                   

តើជំាញ(ារារ)អវីខលះៅកនុងសហគមន៍របស់អនកឬបេទេសកមពុាដេលអនកានសរសេរៅកនុងកិចចារផទះ?

១.ដំបូងគេូចេកកេុមដេលានសិសេស៦ាក់ឱេយចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេនិងធវើាផេនទីគំនិតដ៏ធំមួយដូចអវី
ដេលគេូានសរសេរៅលើាារខៀន។
២.គេូបាាញផាំងរូបភពអំពីបេភេទខុសៗគាៃនារារ។បាាប់ពីោះសិសេសាចមើលផាំងរូបភពអំពីបេភេទ
ខុសៗគាៃនារារដេលគេនឹូងបិទៅលើាារខៀន។កេមុាំងអស់ាចពិនិតេយមើលតើពួកគេានបុ៉ាោន។គេឱូេយឆលើយ
សំណួរាងកេម៖
          តើអនកាាល់នរណដេលធវើារារមួយកនុងចំោមារារាាដេលានៅលើនេះឬទេ?
ៅពេលអនកានារពណ៌ាពីារារតើានអវខីលះដេលអនកមិនានដឹងអំពីារារាំងោះ?

មែរៀនទី ២ៈ កនលែងធវើារ  
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សកមមភាពសំខាន់                                                                                               ៧០  ាទី

      ៣. ារារាកេុមតូច ៖គេូបងកើតសិសេសាកេុមដេលានគា៥ាក់និងឱេយកេុមនីមួយៗនូវរូបភពបញចូលគាចំនួន
១២រូប(រូបាពខ)។
កេុមាំងអស់ពិនិតេយពិភកេាអំពីរូបភពនិងាត់រូបភពាំងោះាពីរផនេកាមជមេើសរបស់ពួកគេរយៈពេល
១០ាទី។

៤.គេូឱេយកេុមសិសេសពនេយល់ថហេតុអវីានាពួកគេសមេចចិតតបេងចេកបេបនេះ។
បាាប់មកគេូសួរសំណួរាងកេម៖
       តើអវីាារារផលូវារ?
       តើអវីាារារកេផលូវារ?
   ចមលើយដេលាចមន ៖ ារារផលូវារានន័យថ អនកធវើារឱេយអនកដទេ និងទទួលាន បេក់ឈនួលាក់
ាក់កនុងខេនីមួយៗ។ារារកេផលូវារានន័យថអនកធវើារសមេប់ខលួនឯងឬគេួារឬលើគមេងខលីមួយដូចា
អនកធវើារធមមានិងទទួលានបេក់ចំណូលដេលបេបេួលពីមួយខេៅមួយខេ។

 ៥.គេូបាាញរូបភពចំនួន៥ឬ៦កនុងចំោមរូបភពាំងអស់(រូបភពគ១-៦)មតងមួយៗនិងសួរពួកគេថតើរូប
ភពាំងោះារូបភពនេារារផលូវារឬក៏ាកេផលូវារ?
          

 ៦.គេូឱេយសិសេសៅកនុងកេុមដេលានគា៥ាក់ដដេលហើយពិភកេានិងបេប់អំពីភពដូចគានិងខុសគារវងារ
ារផលូវារនិងារារកេផលូវារៅលើផាំងកេដសធំកនុងរយៈពេល១០ៅ១៥ាទី។
ចូរបេៀបធៀប
 ៧.ជញាងំរូបភព៖គេឱូេយអនកតំណងពីកេមុមកបិទគំនិតរបស់ពួកគេៅលើជញាងំជំុវិញបនទប់រៀននិងឈរៅជិត
ោះ។បាាប់មកគេូឱេយសាជិកដទេទៀតនេកេុមាំងអស់កេកឈរនិងដើរជុំវិញដើមេបីមើលគំនិតរបស់កេុមដទេ
និងសួរសំណួរៅាន់អនកតំណងកេុមបើានចមងល់។

 ៨.គេចូេកឯការសមេប់សិសេសទី២.១៖ភពដូចគានិងខុសគារវងារារផលវូារនិងារារកេផលវូារ

ារារ

លក់បនលេៅផេារ
ធវើារៅោងចកេ
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     ពិភពារារ

 គេូនិាយថវានារៈសំាន់ណស់ដេលអនកាំងអស់គាានពិភកេានិងរៀនពីភពដូចគានិងខុសគារវង
អនកធវើារឱេយគេនិងអនកដេលធវើារឱេយខលួនឯង។ឥឡូវនេះយើងនឹងនិាយបនថេមទៀតអំពីវិន័យរបស់ារារាំងពី
ោះ។
វិន័យរបស់ារារផលូវារនិងារារទូៅ
 ៩.ារារពិភកេាាកេុម៖សិសេសធវើារកនុងកេុមដដេលដូចមុននិងពិភកេាពីវិន័យសមេប់ារធវើារៅងនលេង
ារារផលូវារ និងារារកេផលូវាររយៈពេល ១០ាទី។ (គេូតេូវសរសេរឧាហរណ៍ អំពីវិន័យារារៅលើាារ
ខៀន។)

 កេយារពិភកេារយៈពេល១០ាទីគេូឱេយកេុមនីមួយៗផតល់ចមលើយអំពីអតតចរិតមួយ។បាាប់មកគេូចេកឯការ
សមេប់សិសេសទី២.២៖អតតចរិតរបស់ារារផលូវារនិងារារទូៅ។

 ៅពេលដេលសេដឋកិចចានាររីកចមេើនារារផលវូារនឹងរីកដុះដលឡើងហើយារារកេផលូវារនឹងរួញខលីា
ពេលអាគត។

 
 បញចប់បមររៀន                                                                                                 ១៥  ាទ ី                      
                                
 គេូឱេយសិសេស២ឬ៣ាក់ឈរាងមុខាារខៀននិងធវើសកមមភពារារមួយបេភេទ។សិសេសដទេតេូវាយថាារ
ោះាអវីនិងនិាយថតើវាារារផលូវារឬារារទូៅ។

 កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសសរសេរមូលហេតុចំនួន២ឬ៣ថហេតុអវីពួកគេតេូវធវើារៅពេលពួកគេាាយាមនុសេស
ពេញវ័យ ឬបញចប់ារសិកេា ហើយគេូបេប់សិសេសថ ៅពេលពួកគេមកថាក់រៀនៅលើកកេយ ពួកគេនឹងចេក
រំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

         សមេប់ារារាកេុមាារខៀនស/ខោដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។
         បេសិនបើអនកមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចរំលងសកមមភពចុងកេយដេលឱេយសិសេសាាក់ធវើសកមមភពពី
ារារផលូវារឬារារកេផលូវារសមេប់សិសេសដទេាយហើយគេន់តេដក់កិចចារផទះានហើយ។
         សៀវៅ"វចានុកេមមុខរបរ"របស់អងគារសុីាាគឺាធនានដ៏លអមួយសមេប់សិសេសដើមេបីពងេីកចំណេះដឹង
របស់ពួកគេអំពីមុខរបរ/ារារផេសេងៗកនុងបេទេសកមពុា។សៀវៅនេះតេូវានផតល់ៅឱេយាារៀន។បេសិនបើវ
ានៅកនុងាារៀនរបស់អនក អនកាចបេើវានកនុងមេរៀននេះ បុ៉នតេក៏ាចឱេយសិសេសបាាញ ពីារារដេលពួកគេ
ាប់ារមមណ៍ដេរ។
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 បញជីមូលហេតុដេលមនុសេសធវើារ
 ាាងមួយសតីអំពីផនេកាំង៤នេតមេូវារ
 ាារខៀនដីសកេដសហវឺត
 ាល់កេដស។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រិះរការលើកចិតតផាល់ខលួនរបស់ពួកគេសមេប់ារធវើារារ
-កំណត់ពីមូលហេតុខុសៗគាដេលមនុសេសធវើារ
-ដឹងថារពេញចិតតចំោះារារកើតឡើងពីារលើកទឹកចិតតាងកនុង។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ អំពីការងារ                                                                            ១៥  ាទី
 សរចកតីផតើម                                                                       
 គេបូេប់សិសេសថសមេប់កិចចារផទះមេរៀនមុនខញុាំនឱេយគិតអំពីហេតុអវាីនាមនុសេសពេលពេញវ័យតេវូធវើារ
។តើនរណាចបេប់មូលហេតុានទេ?(គេូឱេយសិសេសពីរឬបីាក់បេប់ចមលើយរបស់ពួកគេ។)

  គេូណេាំសិសេសអំពីបេានបទថងេនេះោយនិាយថៅមាងមុនយើងានរៀន និងពិភកេាអំពីបេភេទ
នេារារនិងភពខុសគារបស់វ។ថងេនេះយើងនឹងនិាយអំពី"ារលើកទឹកចិតតសមេប់ារារ"។

មែរៀនទី ៣ៈ អំពីារារ 

 សកមមភាពសំខាន់                                                                                              ៧០  ាទី
គេូពនេយល់ថតមេូវារាំង៤ផនេកានលើកទឹកចិតតយើងឱេយធវើារ។បាាប់មកគេូបិទផាំងកេដសធំអំពីតមេូវ
ារាំង៤ផនេកៅលើាារខៀនសមេប់ឱេយសិសេសធវើារារាកេុម។
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តមេូវារ មូលហេតុសមេប់ធវើារ ផលវិាកនេារមិនានបំពេញតតមេូវារ

១.តមេូវារាងាយ ទឹកាារជមេក
សមលៀកបំាក់

ាងាយខេាយនិងឈឺហើយមិន
ាចធវើារឬរៀនាន

២.តមេូវារសនតិសុខនិង
សុវតថិភព
៣.តមេូវារសេចកតីសេាញ់

៤.តមេូវារសេចកតីោរព ានារមមណ៍ថអន់ាងអនកដទេនិងាច
បណាលឱេយានារចេណេននិងអន់ចិតត
ចំោះអនកដទេ

 

 ២. ារារពិាកេាាកេុមតូច៖គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់ោយសរសេរបំពេញផនេកមូលហេតុ
ដេលមនុសេសធវើារពេមាំងពនេយល់ពីផលវិាកនេារមិនានបំពេញតមេូវារោះ(២០ាទី)។
៣.គេូឱេយតំណងកេុមធវើបទបាាញពីចមលើយរបស់ពួកគេហើយគេូាអនកដឹងាំកេុមឱេយចេករំលេកគំនិតបនថេមទៀត
អំពីអវីដេលកើតឡើងបេសិនបើយើងមិនានបំពេញតមេូវាររបស់យើងហើយបាាប់មកចេកឯការសមេប់សិសេស  
 ៣.១៖តមេូវារនិងារលើកទឹកចិតតសមេប់ារារ។
 ៤.គេូចេកឯការសមេប់សិសេស(រូបភពឃ)អំពី"ហេតុអវីយើងធវើារ?"
 ារារផាល់ខលួន៖សិសេសបើកមើលឯការសមេប់សិសេសនិងសរសរតមេូវារ៦ាាងដេលានារៈសំាន់បំផុត
និងតេូវផតល់មូលហេតុដេលវានារៈសំាន់សមេប់ពួកគេ(១០-១៥ាទី)។
 ៥. គេូឱេយសិសេសបងកើតាកេុមដេលានគា៤ាក់ និងចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេាមួយគាៅវិញៅមកពួក
គេាចកេបេបញជីរបស់ពួកគេានបេសិនបើពួកគេចង់។
 ារបងកើតផេនារផាល់ខលួនដើមេបីបំពេញតមេូវាររបស់យើង៖
 ៦.គេូសួរសិសេសតើអនកនឹងធវើអវីដើមេបីឱេយបេកដថអនកនឹងានតមេូវារ៦ាាងដេលអនកានជេើសរីសកនុងកិចចារ
មុន?
 ឧាហរណ៍៖បេសិនបើអនកជេើសរីសចំណេះដឹងនិងារអប់រំតើអនកនឹងសិកេាអំពីអវី?ៅកនលេងណ?តើអនកនឹង
ានបេក់បង់ថលេាារៀនោយរបៀបណ?

   ចមលើយដេលាចមន៖យើងតេូវធវើផេនារចេាស់ាស់មួយដើមេបីទទួលានតមេូវារសំាន់៦ាាងោះបើ
ពុំដូចាះទេតមេូវារាំងោះនឹងសថិតៅតេាារប៉ងបេថាឬាសុបិនតតេបុ៉ោាះ។

        គេូបិទាាងារបងកើតផេនារផាល់ខលួនដើមេបីបំពេញតមេូវាររបស់យើងៅលើាារខៀនដើមេបីបាាញ
ឧាហរណ៍ដល់សិសេស។
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

តមេូវារ ជំានដើមេបីទទួលានា ៅពេលា

ចំណេះដឹងនិងារអប់រំ សេវជេវពីទីកនលេងដេលខញុំាចរៀនមុខវិាាXX
សវេងរកឱេយដឹងអំពីតមលេឈនូលាារៀន
ធវើារារកេមាងដូចាXX
ដើមេបីជួយបង់ថលេាារៀន

ខេមិថុា
ខេមិថុា
ខេតុា

......

.........

 ៧. ារារផាល់ខលួន៖គេូឱេយសិសេសជេើសរីសយកមួយឬពីរកនុងចំោមតមេូវារសំាន់៦ាាងនិងគិតអំពីអវីដេល
សិសេសាចធវើានដើមេបីទទួលានវ។សិសេសាាក់ៗានរយៈពេល៥-១០ាទីដើមេបីសរសេរពីផេនារឬជំាន។
 

 គេូផតល់ឱាសឱេយសិសេសចេករំលេកផេនាររបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់និងឱេយសិសេសដទេសួរសំណួរបេសិនា
ពួកគេានចមងល់។

 បញចប់មររៀន                                                                                                     ១៥  ាទី

 លេបេងាល់កេដសៈគេូឱេយសិសេសឆលុះបញាំងនូវអវីដេលពួកគេានរៀនពីម៉ូឌុលនេះោយារលេងលេបេងាល់
កេដស។សំណួរនីមួយៗតេវូានសរសេរៅលើកេដសដច់ោយឡេកពីគា។កេដសដេលានសំណួរចុងកេយ
(សំណួរទី៦)តេូវចេាច់ឱេយតចបាាប់មកសំណួរទី៥និងបនតធវើរបៀបនេះរហូតដល់សំណួរ១ដេលធវើាសេាប់ាង
កេបំផុតរបស់ាល់។

 គេូឱេយសិសេសឈរារងវង់មួយ និងឱេយពួកគេហុចាល់ជុំវិញគា។ ៅពេលដេលគេូសេកថ "ឈប់" សិសេសដេល
កំពុងាន់ាល់ ាសេាប់ាងលើនេាល់ ានសំណួរ និងពេាាម ឆលើយ។ ដំណើរារនេះគឺធវើឡើងវិញរហូត
ដល់សំណួរាំងអស់តេូវានឆលើយ។គេូគួរតេបេើសំណួរាងកេមដើមេបីបងកើតាាល់កេដស៖
៦.ចូរផតល់មូលហេតុពីរដេលមនុសេសតេូវធវើារ
៥.ចូរបេប់ាាងតិចពីតមេូវារចំនួនពីរ
៤.តើទឹកាារនិងជមេកាតមេូវារបេភេទណ?
៣.តើតមេូវារបេភេទណដេលកំពុងតេូវានទទួលយកៅកនុងសហគមន៍និងតមេូវារសមេប់មិតតភពជិត
  សនិទធ?
២.តើយើងាចធវើអវីដើមេបីជួយយើងឱេយបំពេញតមេូវាររបស់យើង?
១.តើានអវីកើតឡើងបេសិនបើយើងមិនានបំពេញតមេូវាររបស់យើង?

កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសសរសេរសកមមភពចំនួន៥ដេលពួកគេតេូវធវើដើមេបីជួយឱេយពួកគេានារលើកទឹកចិតត
កនុងារសិកេា ឧាហរណ៍៖ ខញុំៅាារៀនាន់ពេល ខញុំានសៀវៅ បនថេមៅផទះ ខញុំសួរសំណួរៅគេូ។ល។ 

ហើយ គេូបនថេមថ ៅពេលដេលពួកគេមកថាក់ៅ មាងកេយ ពួកគេនឹងចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេៅាន់
មិតតរួមថាក់។
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     ពិភពារារ

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

  សមេប់ារារាកេុម ាារខៀនស/ខោដេលាចលើកាន គឺាចបេើជំនួសោយកេដសផាំងធំ ដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។
 សមេប់ារពណ៌ាលមអិតអំពីរបៀបលេងនិងបងកើតាល់កេដសចូរមើលផនេកាងកេយនេមេរៀន សមេប់
ពណ៌ាលមអិតាំងមូលអំពីរបៀបលេងលេបេងាល់កេដស។បេសិនបើលេងៅទីាាាងកេថាក់រៀនកនងុបរិវេណា
ារៀននឹងាន់តេានភពសបេាយរីកាយ។



-13-



 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 សាារៈតេៀមបងេៀនដូចានរៀបាប់ាងលើ
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុ/បេដប់អីវមួយទុកសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ

 ផាំងរូបភពអំពីចរិតលកខណៈរបស់អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-សវេងរកឃើញនូវារយល់ដឹងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេអំពីាកបេបកិរិារបស់អនកធវើារដេលានារ
លើកទឹកចិតតខពស់
-បេប់ពីចរិតលកខណៈសំាន់ៗបំផុតរបស់អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតត
-រៀបាប់អំពីារពេញចិតតចំោះារារគឺមកពីារលើកទឹកចិតតាងកនុងខលួនមិនមេនមកពីរាាន់ាងកេ
តេមួយោះទេ។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ ការលើកទឹកចិតត                                                                    ១៥  ាទី
 សរចកតីផតើម                                                                                    
 គេូបេប់សិសេសថសមេប់កិចចារផទះមេរៀនមុនខញុំានឱេយអនកសរសេរសកមមភពចំនួន៥ដេលអនកតេូវធវើដើមេបី
ជួយឱេយអនកានារលើកទឹកចិតតកនុងារសិកេា។តើនរណាចបេប់ពីសកមមភពាំងោះាន?(គេូឱេយសិសេសពីរឬ
បីាក់បេប់ចមលើយរបស់ពួកគេ។)

  គេូណេាំបេានបទថងេនេះោយនិាយថៅមាងមុនយើងានរៀន និងពិភកេាអំពីារលើកទឹកចិតត
សមេប់ារារ។ថងេនេះយើងនឹងនិាយអំពី"អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់"។

មែរៀនទី ៤ៈ ារលើកទឹកចិតត  
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 សកមមភាពសំខាន់                                                                                       ៧០  ាទី

 ១.គេូឱេយសិសេសធវើាររៀងៗខលួនរយៈពេល៥ាទីនិងឆលើយសំណួរ៖
 ចូររៀបាប់ពីាកបេបកិរិាររបស់អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់។
 ២.ារពិភកេាកេមុតូច៖គេឱូេយបងកើតសិសេសាកេមុដេលានគា៥ាក់ដើមេបីកំណត់ពីចរិតលកខណៈរបស់អនកធវើារ
ដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់និងសរសេរចមលើយៅលើផាងំកេដសធំ(១០ាទី)។

 ៣.ជញាងំគនំរូ៖គេឱូេយកេមុសសិេសបិទចមលើយរបសព់កួគេៅលើជញាងំជុវិំញបនទប់រៀននងិឱេយអនកតណំងកេមុាាក់
ឈរជិតកេដសផាំងធំសមេប់អាាធិបេាយកនុងករណីដេលានសំណួរពីសិសេសដទេទៀត។បាាប់មកគេូចេកចូរចេក
ឯការ សមេប់សិសេស ៤.១៖ ចរិតលកខណៈសំាន់ៗរបស់អនកធវើារដេលមនារលើកទឹកចិតតខពស់ ៅឱេយសិសេស។
 បាាប់ពីានផតល់ឯការសមេប់សិសេសគេួបិទផាំងរូបភពៅលើជញាំងនិងឱេយសិសេសានអវីដេលានៅលើរូប
ភពោះ។

       ៤. ារសងកេតនិងារសាាសអនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់។ គេូចេកសិសេសា៣កេុមដើមេបីៅទសេសា
កនលេងាារណៈ សមេប់ធវើារសងកេតនិងសាាស អនកលក់ៅកនុងផេារ អនកលក់ាមផលូវ អនកគិតលុយកនុង
ាងាងជួសជុលមូ៉តូបណារកេសកនុងាារៀនោកគេូអនកគេូោកាយកាាសនតិសុខអនកជិះមូ៉តូ។ល។

 ៥. គេូជេើសរីសយកនរណាាក់ដេលលក់ ឬធវើារជិតសារៀនសមេប់ឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ សងកេត និង
សាាសពួកគេ។
 អំឡុងពេលធវើារសងកេតកេុមនីមួយៗតេូវកត់តេអំពី៖
 តើពួកគត់ោរពអនកឬអតិថិជនដទេទៀតានលអកមេតិណ(បេសិនបើាចធវើាន)?
 តើឥរិាបថរបស់ពួកគត់ចំោះអនកឬអតិថិជនដទេាាងណដេរ(បេសិនាចធវើាន)?
 តើភពសបេាយរីកាយកនុងារារបស់ពួកគេាាងណដេរ?
 តើពួកគត់សបេាយចិតតឬធុញទេន់?
 តើពួកគត់កំពុងធវើារឬទេ?
 តើរូបាងរបស់ពួកគត់ាាងណដេរ?
 តើកនលេងធវើាររបស់ពួកគត់ានលកខណៈដូចមតេច?

 សមេប់ារសាាស១៥ាទីកេុមនីមួយៗគួរបេើបេស់សំណួរាងកេម៖
 តើមូលហេតុអវីានាោកពូ/មីងធវើារារានលអមេ៉លះ?
 តើោកពូ/មីងទទួលផលបេោជន៍ពីារធវើារារោយរបៀបណ?
 តើអនកដទេទទួលផលបេោជន៍ពីារធវើារាររបស់ោកពូ/មីងោយរបៀបណ?
 តើផនេកណមួយនេារាររបស់ោកពូ/មីងដេលផតល់ារពេញចិតតបំផុត?
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          ារឆលុះបញាំងពីារសងកេត និងារសមាស
 ៦.គេូឱេយកេុមសិសេសធវើារាត់ថាក់អនកដេលពួកគេានសាាស(អនកលក់និងអនកធវើារ)ពីលេខ១ដល់លេខ៥
និងមូលហេតុដេលពួកគេផតល់ពិនទុនេះ។
      1 2  3  4  5

 មិនលអធមមាលអបងគួរ លអលអណស់
 បាាប់ពីពួកគេានបញចប់គេូឱេយកេុមសិសេសចេករំលេការឆលុះបញាំងរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

  សមេប់ារារាកេុម ាារខៀនស/ខោ ដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយកេដសផាំងធំដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។

 គេូគួរតេសេវជេវនិងសុំារអនុញាតពីមនុសេសពីរឬបីាក់ដេលធវើារៅជិតាារៀនាមុនដើមេបីឱេយសិសេស
ធវើារសងកេត និងសាាសរយៈពេល១៥ាទី។ បេសិនបើាារៀនសថិតៅឆាយពីផេារ ឬាងាា សិសេសាច
សាាសអនកលក់នំចំណីៅកនុងទីាាាារៀនឬោកគេូអនកគេូអំឡុងពេលសមេក។

បញចប់មររៀន                                                                                                   ១៥  ាទី

គេឱូេយសិសេសឆលះុបញាងំពីអវដីេលពួកគេានរៀនពីមូ៉ឌុលនេះោយបេើបេស់សំណួរាងកេម៖
តើអវីខលះាចរិតលកខណៈសំាន់ៗរបស់អនកធវើារដេលានារលើកទឹកចិតតខពស់?
គេូសរសេរចមលើយលើាារខៀន(មើលាងកេម)

          កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសគិតអំពីឧាហរណ៍មួយចំនួនដេលពួកគេតេូវធវើគមេងសមេប់ជីវិតបេាំថងេផាល់ខលួន
របស់ពួកគេ។ឧាហរណ៍៖ារសមេចចិតតជេើសរីសទីកនលេងសមេប់ញុំាាារពេលពេឹការសមេចចិតតសលៀក
ាក់អវីៅថងេសអេក ារសមេចចិតតោកោាវៅពេលណ។ល។ហើយគេូបនថេមថៅពេលពួកគេមកថាក់រៀន
ៅមាងកេយពួកគេនឹងចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។

សបេាយរីកាយ
អនកធវើារដេល

ានារលើកទឹកចិតត
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 ឯការសមេប់សិសេស៥.២(មួយកេុមមួយចេាប់)
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុទុកសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញអំពីអតថបេោជន៍ចំោះខលួនពួកគេកនុងាររៀបគមេងទុកាមុន
-យល់ពីារៈសំាន់ដេល់រូបាងាយានរបៀបរៀបរយនិងភពាាតាតពេមាំងសមលៀកបំាក់សមរមេយ
-យល់ពីារបេើបេស់ាាងតេួតពិនិតេយដើមេបីរៀបចំទុកាសេចសមេប់ារារៅថងេសអេក។

  ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ ការងារថងរសអរក                                                               ១៥  ាទី
 សរចកតីផតើម 
                                                                                                                    

 គេូឱេយសិសេសផតល់សកមមភពមួយចំនួនដេលពួកគេតេូវធវើផេនារសមេប់ជីវិតបេាំថងេផាល់ខលួន របស់ពួកគេ។
ឧាហរណ៍៖ារសមេចិតតកនលេងញុំាាារពេលពេឹការសមេចចិតតសលៀកាក់អវីៅថងេសអេការសមេចិតតោក
ោាវពេលណ។ល។
 ចមលើយដេលាចាន៖
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីចំនួនទឹកបេក់បុ៉ាោនដេលអនកតេវូារសមេប់ាារពេលពេកឹ
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីកនលេងដេលតេូវបរិោគាារពេលពេឹក
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីសមលៀកបំាក់អវីដេលសលៀកាក់ៅថងេសអេក
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីពេលណតេូវោកោាវរបស់អនក
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីចំនួនមាងដេលអនកនឹងរៀនៅផទះថងេនេះឬៅចុងសាាហ៍

មែរៀនទី ៥ៈ ារារថងែសអែក 
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 សកមមភាពសំខាន់                                                                                                  ៧០  ាទី

 ១.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់និងឱេយពួកគេគិតអំពីគុណសមេបតតិនេាររៀបចំផេនារទុកាមុ
នៅលើផាងំកេដសធំ។អនកតំណងាាក់មកពីកេមុនីមួយៗចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេាមួយមិតតរួមថាក់។

  ចមលើយដេលាចាន៖មើលឯការសមេប់សិសេស៥.១៖ផលបេោជន៍នេាររៀបចំផេនារទុកាមុន
 - យើងចងាំអវីគេប់ាាងដេលយើងតេូវធវើសមេប់ថងេបាាប់ ដូចនេះហើយយើងនឹងធវើារារានបេសើរៅកនលេ
ងធវើារឬាារៀនយើងានារមមណ៍ថានភពតប់បេមល់តិចតួចហើយាន់តេានារមមណ៍ធូរសេលាន
ចេើន។យើងាន់តេានភពរួសាយាក់ាក់និងចិតតទូាយាមួយគេួាររបស់យើងមិតតភកតិឬមិតតរួមារារ
 -យើងៅធវើារាន់ពេលវេាដូចនេះអនកគេប់គេងរបស់យើងាន់តេាប់ានយើងានលអបេសើរនិងោរពយើង
ាងមុន
 -យើងមិនានារមមណ៍ថបេាប់បេាល់ៅពេលពេឹកហើយយើងមិនបនេសល់ទុការារ
 -យើងានារមមណ៍ថយើងានរបៀបរៀបរយានផេនារានទំនុកចិតតនិងាចបេឈមមុខាមួយអវីៗគេប់
ាាងយើងានារមមណ៍ថយើងាន់តេានារទទួលខុសតេូវសមេប់អវីដេលយើងនឹងធវើ យើងានារមមណ៍ថ
ាន់តេានសមតថភពឈាសវេនិងបេសិទធភព។

 ២.គេូសងខេបអំពីគុណសមេបតតិនេាររៀបចំផេនារទុកាមុន៖
 ាធមមាយើងតេងតេបេាប់បេាល់ៅពេលពេឹក ដូចនេះយើងតេូវតេរៀបចំផេនារ និងតេៀមទុកមុនឱេយរួច
ាសេចសមេប់ពេលពេឹក។ារធវើរបៀបនេះយើងនឹងានារមមណ៍ថយើងានរបៀបរៀបរយនិងៅធវើារាន់
ពេលវេាៅពេលពេឹកហើយានអវីគេប់ាាងដេលយើងតេូវារសមេប់ថងេធវើាររបស់យើង។យើងតេូវារបងកើត
ាាងតេួតពិនិតេយ។

តើអវីាាាងតេួតពិនិតេយ?ហេតុអវីានាយើងបងកើតាាងតេួតពិនិតេយ?
ចមលើយាចាន៖ាាងតេួតពិនិតេយគឺាបញជីមួយានអវីគេប់ាាងដេលយើងតេូវចងាំឬតេូវធវើ។ោល
បំណងរបស់ាាងតេួតពិនិតេយ គឺដើមេបីធវើឱេយបេកដថ យើងមិនភលេចធវើកិចចារអវីមួយ ហើយយើងក៏រៀបចំានលអ
សមេប់ារារដេលយើងតេូវបំពេញនិងារវយតមលេពីអវីដេលយើងានធវើនិងមិនានធវើពេមាំងលទធផល។

       -គិតនិងសមេចចិតតអំពីសាារៈអវីដេលអនកតេូវយកៅាារៀន
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីមុខវិាាអវីដេលអនកតេូវានសមេប់មាងសិកេាៅថងេសអេក
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីារារអវីដេលអនកតេូវធវើ
-គិតនិងសមេចចិតតអំពីអវីដេលអនកនិងមិតតរបស់អនកតេូវធវើៅចុងសាាហ៍នេះ។
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៣.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់ដើមេបីពិភកេានិងបងកើតាាងតេួតពិនិតេយកេុមរបស់ពួកគេសមេប់
ារធវើារៅារិាល័យោយបេើសំណួរកនុងឯការសមេប់សិសេស ៥.២៖ារបងកើតាាងតេួតពិនិតេយ។បាាប់
រយៈពេល១៥ាទីគេូឱេយកេុមាំងអស់បិទផាំងាាងតេួតពិនិតេយរបស់ពួកគេៅលើជញាំងជុំវិញបនទប់រៀនហើយ
ឱេយសិសេសដទេដើរជុំវិញមើលគំនិតរបស់កេុមដទេ។
 ារថេរកេារូបាងរបស់អនក៖
 ៤.គេូឱេយសិសេសធវើារកនុងកេុមដដេលនិងគិតអំពីភពាាតាតនិងរូបាងាទូៅរបស់ពួកគេសមេប់ថងេធវើារ
។ សិសេសធវើារៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ និងសរសេរ ចំណុចដេលាក់ទងនឹងរូបាងសមេប់ថងេធវើារៅលើផាំង
កេដសធំ។
 ឧាហរណ៍៖ារសលៀកាក់សមលៀកបំាក់ារាត់និងារសាាតកេចក...
 គេូឱេយសាជិកាាក់នេកេុមនីមួយៗធវើបទបាាញពីចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ ហើយបាាប់មកសរ
សេរឧាហរណ៍ដេលានៅកនុងឯការសមេប់សិសេស៥.៣៖រូបាងាាតនិងារសមអិតសាាងាងាយានលអគឺ
ានារៈសំខាន់ៅលើាារខៀន។

 បញចប់មររៀន                                                                                              ១៥  ាទី

 គេូឱេយសិសេសឆលុះបញាំងនូវអវីដេលពួកគេានរៀនកនុងមេរៀននេះោយបេើបេស់សំណួរាងកេម៖
 តើអវីាគុណសមេបតតិនេាររៀបចំផេនារទុកាមុន?
 ហេតុអវីានាយើងតេូវបងកើតាាងតេួតពិនិតេយ?
 តើយើងគួរតេធវើអវីាមួយរូបាងរបស់យើង?
 

 កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសគិតអំពីឥរិាបថដេលពួកគេគួរបេពេឹតតៅាារៀនឬក៏ៅកនលេងធវើារ។ហើយ
គេបូនថេមថៅពេលពួកគេមកថាក់រៀនៅលើកកេយពួកគេនឹងចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួម
ថាក់។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

 សមេប់ារារាកេុមាារខៀនស/ខោដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់ 
ចមលើយរបស់សិសេស។
 បេសិនបើអនកមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចរំលងសកមមភពបញចប់មេរៀនហើយគេន់តេដក់កិចចារផទះក៏
 ាន។
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ផលបរយោជន៍នរការរៀបចំផរនការទុកជាមុន

 យើងចងាំអវីគេប់ាាងដេលយើងតេូវធវើ សមេប់ថងេបាាប់ ដូចនេះហើយយើងនឹងធវើារារានបេសើរៅកនលេង
ធវើារឬាារៀន។

 យើងានរមមណ៍ថានភពតប់បេមល់តិចតួចហើយាន់តេានារមមណ៍ធូរសេលានចេើន។យើងាន់តេាន
 ភពរួសាយាក់ាក់និងចិតតទូាយាមួយគេួាររបស់យើងមិតតភកតិឬមិតតរួមារារ។
 យើងៅធវើារាន់ពេលវេា ដូចនេះអនកគេប់គេងរបស់យើងាន់តេាប់ានយើងានលអបេសើរ និងោរពយើង
ាងមុន។

 យើងមិនានារមមណ៍ថបេាប់បេាល់ៅពេលពេឹកហើយយើងមិនបនេសល់ទុការារ។
 យើងានារមមណ៍ថយើងានរបៀបរៀបរយ ានផេនារ ាន ទំនុកចិតត និងាចបេឈមមុខាមួយរបស់អវី
គេប់ាាង។

 យើងានារមមណ៍ថយើងាន់តេានទំនួលខុសតេូវសមេប់អវីដេលយើងនឹងធវើ។
 យើងានារមមណ៍ថាន់តេានសមតថភពឈាសវេនិងបេសិទធភព។

ាធមមាយើងតេងតេបេាប់បេាល់ៅពេលពេឹកដូចនេះយើងតេូវតេរៀបចំផេនារនិងតេៀមទុកមុនឱេយរួចាសេច
សមេប់ៅពេលពេឹក។ារធវើរបៀបនេះយើងនឹងានារមមណ៍ថយើងានរបៀបរៀបរយ និងៅធវើារាន់ពេលវេ
ាៅពេលពេឹកហើយានអវីគេប់ាាងដេលយើងតេូវារសមេប់ថងេធវើាររបស់យើង។

រូបរាងសអាតនិងការសមអាងានលអ មានសារៈសំខាន់

  ារសលៀកាក់គួរតេសមរមេយសមេប់ារារដេលអនកកំពុងធវើ។បេសិនបើអនកាក់ឯកសណានគួរតេាឯក
  សណានពេញលេញគេប់ពេល។
  ារសលៀកាក់គួរតេាាតនិងគោនាាមបេាក់ឬបេោង។
  ារសាាតដេនិងកេចកដេាាតគឺានារៈសំាន់។
 តើកេចកដេរបស់អនកាាតនិងានាត់តេឹមតេូវដេរឬទេ?
 តើកេចកដេរបស់អនកានបេវេងសមរមេយសមេប់ារារដេលអនកកំពុងធវើឬទេ?
 តើពណ៌កេចករបស់អនកសមរមេយសមេប់ារារដេលអនកកំពុងធវើឬទេ?
  ាាមាក់គួរតេតេូវានបិទាំងោយសមលៀកបំាក់ឬឯកសណាន។
  គេឿងអលាារដេលរយីងរោងបេហេលាមិនសមរមេយហើយកនុងារារខលះារាក់ខេសេកវេងឬកេវិលឬកង
  ដេរយីងរោងបេហេលាមិនសមរមេយសមេប់សុវតថិភព។
  ារតុបតេងតិចតួចឬមិនតុបតេងោះគឺលអបំផុតកនុងកនលេងធវើារ។
  ារសាាតអាម័យាត់ានលអដូចាារដុសធមេញធវើឱេយធមេញានភពសេស់សេយ។
  ារបេើថាំបំាត់កលិនកេយពេលងូតទឹការារកលិនខលួន។
  គួរកក់សក់ារៀងាល់២ឬ៣ថងេមតងដូចនេះអនកមើលៅលអបំផុត។
  សក់គួរតេចងៅកេយបេសិនបើវេងាពិសេសបើអនកធវើារាមួយមហូបាារ។
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុទុកសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីារយល់ដឹងដេលាក់ទងនឹងអនកគេប់គេងនិងមិតតរួមារារ
-យល់ពីសាសភពនិងារៈសំាន់នេារបេសេ័យាក់ទងដ៏ានបេសិទធភពាមួយអនកគេប់គេង
និងមិតតរួមារារ
-បាាញពីាកបេបកិរិាសមរមេយសមេប់កនលេងធវើារ។      

 ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ អាកបរបកិរិយាអនកធវើការ                                                       ១៥  ាទី
 សរចកតីផតើម                                                                                                                                 
 គេូណេាំសិសេសអំពីបេានបទថងេនេះោយនិាយថ ៅមាងមុនយើងានរៀន និងពិភកេាអំពី "ាររៀបចំ
សមេប់ារារថងេសអេក"។ថងេនេះយើងនឹងនិាយអំពី"ាកបេបកិរិាសមរមេយៅកនលេងធវើារ"។

គេូឱេយសិសេសផតល់ចំណុចខលះអំពីរបៀបដេលពួកគេគួរបេពេឹតតៅាារៀនឬៅកនលេងធវើារហើយសរសេរៅ
លើាារខៀន។(មើលលំណំាងកេម)

ាាប់អនកដទេ
របៀបបេពេឹតត
ៅាារៀន

ឬៅកនលេងធវើារ

មែរៀនទី ៦ៈ  ាកបែបកិរិាអនកធវើារ



     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                             ៦៥ ាទី

 ១. ារពិភកេាកេុមតូចៈ  គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា ៤ ឬ ៥ាក់។ កេុមនីមួយៗ ចំណយពេល
១០ាទីដើមេបីគិតនិងសរសេរវិន័យខលះៗ អំពីរបៀបដេលពួកគេ គួរតេាក់ទងាមួយនឹងអនកគេប់គេងៅលើផាំង
កេដសធំ។
 ២. គេូឱេយអនកតំណងាាក់ មកពីកេុមមួយានវិន័យរបស់ពួកគេ ហើយកេុមដទេទៀតាាប់ និងគូសៅលើផាំង
កេដសធំរបស់ពួកគេបេសិនបើពួកគេានចមលើយដូចគាឬក៏វិន័យបេាក់បេហេលគា។គេូឱេយអនកតំណងកេុមផេសេង
ទៀតានចមលើយរបស់ពួកគេបុ៉នតេពួកគេគួរតេានអំពីវិន័យណដេលផេសេងពីកេុមមុនជៀសវងានចេំដេល។

 សមេប់ចមលើយដេលាចាន មើលឯការសមេប់សិសេស ៦.២ ៖ របៀបដេលខញុំគួរតេធវើារទំាក់ទំនងា
មួយអនកគេប់គេងនិងមិតតរួមារារ។(សូមកុំចេកឯការនេះៅសិសេសៅដំណក់ាលនេះ)។

 វិន័យអំពីារាក់ទងាមួយមិតតរួមារាររបស់ខញុំ៖
 ៣.គេូឱេយារពិភកេាកេុមតូច៖សិសេសធវើារកនុងកេុមដេលានគា៤ឬ៥ាក់ដដេល។កេុមនីមួយៗចំណយពេល
១០ាទីដើមេបីគិតនិងសរសេរពីវិន័យខលះាក់ទងនឹងរបៀបដេលពួកគេគួរាក់ទងាមួយមិតតរួមារារៅលើផាំង
កេដសធំ។
 ៤.គេូផតល់ឯការសមេប់សិសេស ៦.២៖ របៀបដេលខញុំ គួរតេធវើារាក់ទងាមួយអនកគេប់គេង និង មិតតរួមារ
ារៅឱេយសិសេស។ សិសេសបេៀបធៀបចមលើយអំពីរបៀបដេលពួកគេគួរាក់ទងាមួយមិតតរួមារារាមួយនឹងឯក
ារនេះរយៈពេល៥ាទី។ បាាប់មកគេូសួរ ២ ឬ៣កេុមថ តើពួកគេានគំនិតផេសេងកេពីអវីដេលានៅលើឯក
ារដេរឬទេបុ៉នតេអីវដេលពួកគេគិតគឺានារៈសំាន់ដើមេបីចេករំលេកាមួយមិតតរួមថាក់។

 បញចប់មររៀន                                                                                                       ២០ ាទី
 

 គេូឱេយសិសេសធវើារាដេគូ ដើមេបីដើរតួកនុងឧាហរណ៍ខលីមួយ អំពីាកបេបកិរិាមិនលអៅ កនលេងធវើារ។   គេូឱេយ
សិសេស១ឬ២គូមកសមតេងៅាងមុខាារខៀន។បាាប់មកគេឱូេយសិសេសដទេទៀតផតល់គំនិតនូវអវដីេលសិសេសគបេបីធវើ
ដើមេបីបាាញពីាកបេបកិរិាលអ។

កិចចារផទះ៖គេូឱេយសិសេសសរសេរាកបេបកិរិា៣ាាងដេលរួមចំណេកកនុងភពោគជ័យរបស់កេុមៅកនលេងធវើ
ារ។ ហើយគេូបនថេមថ ៅពេលពួកគេមកថាក់រៀនៅមាងកេយ ពួកគេនឹងចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅ
ាន់មិតតរួមថាក់។

 គេូសរសេរ ឬបិទឯការសមេប់សិសេស ៦.១៖ ាកបេបកិរិាសមរមេយៅកនលេងធវើារ ៅលើាារខៀន ហើយ
សួរសិសេសថតើពួកគេានគំនិតអវីចង់បនថេមទៀតដេរឬទេ?
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ

 សមេប់ារារាកេុមាារខៀនស/ខោដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់ 
 ចមលើយរបស់សិសេស។
 បេសិនបើអនកមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចរំលងសកមមភពបញចប់មេរៀនោយគេន់តេដក់កិចចារផទះ
 ក៏ាន។

អាកបរបកិរិយានៅកនលរងធវើការ

 ខញុផំាស់សមលៀកបំាក់ៅាឯកសណាននិងតេៀមរួចាល់ដើមេបីៅធវើារឱេយាន់ពេលវេា។
 ខញុំតេឡប់ពីារសមេកនិងបរិោគាារពេលថងេហើយៅធវើារាន់ពេលវេា។
 ខញុំមិនាកចេញឬដើរចេញពីអតិថិជនោយារតេាមាងសមេកពេលាារថងេតេង់ឬដល់មាងឈប់
 ោះទេ។
 ៅកនលេងធវើាររបស់ខញុំខញុំជៀសវងារបងកសមលេងាាំងឬសើចាាំងៗឬបេឡេងគាលេងាពិសេសៅមុខ
 អតិថិជន។
 ខញុំរកេាភពសងប់ាាត់ៅពេលានារារាចេើនតេូវបំពេញឬានារមមណ៍អន់ចិតតឬៅពេលាន
 ឧបទទវហេតុកើតឡើងឬានអវីបេកាក់។
 ខញុំសួរអនកគេប់គេងរបស់ខញុំៅពេលដេលខញុំចង់ដឹងពីោលបំណងអវីមួយ។
 ខញុំនិាយទូរសពទផាល់ខលួនមតងាាលកនុងរយៈពេលខលី។ខញុំធវើមិនឱេយឮសមលេងឬរកេាវទុកមិនសមញេងនិង
 ពិនិតេយមើលវកនុងអំឡុងពេលសមេក។
 ខញុំដើរទិញឥវាន់និងមើលារខុសតេូវកិចចារផទះសមេបេងផេសេងៗកនុងមាងផាល់ខលួនដូចាពេលាារថងេតេង់
 ឬកេយពេលធវើារ។
 ៅពេលដេលអនកដឹងភាមៗថានបញាតេូវគិតអំពីរបៀបោះសេយវហើយបាាប់មកបាាញដំោះ
 សេយរបស់អនកៅាន់អនកគេប់គេង។

-25-



-26-



-27-

           ពិភពារារ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 សាារៈតេៀមបងេៀនដូចានរៀបាប់ាងលើ
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុទុកសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ាកបេបកិរិារបស់កេុមដេលធវើារាមួយគាបេកបោយោគជ័យដើមេបីសមេច 
ោលបំណងារាររបស់ពួកគេ
-បាាញពីារយល់ដឹងអំពីារៈសំាន់នេារចេះបត់បេនៅកនលេងធវើារ
-បាាញារយល់ដឹងពីដំណើរារោះសេយបញានិងបេើបេស់ចំោះបញាធមមា។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ អតតចរិតករុមលអ                                                                 ២០  ាទី
 សរចកតីផតើម  
                                                            
 គេូបេប់សិសេសថ ាលពីមាងមុនយើងានរៀន និងពិភកេាអំពី  "ាកបេបកិរិាសមរមេយៅកនលេងធវើារ" ។
ថងេនេះយើងនឹងកំណត់ាកបេបកិរិាមួយចំនួនដេលរួមចំណេកកនុងភពោគជ័យរបស់កេុមៅកនលេងធវើារ។
 សិសេសធវើារាដេគូសិសេសាាក់ៗចំណយពេល៥ាទីដើមេបីបងកើតាាងផាល់ខលួនមួយអំពីចរិតលកខណៈឬ
ាកបេបកិរិា៥ាាងដេលសំាន់បំផុតកនុងារធវើារកនុងកេុមដ៏លអមួយោយបេើលទធផលនេកិចចារផទះរបស់ពួកគ។ 
          ឧាហរណ៍៖ាាប់អនកដទេចេករំលេការយល់ដឹងឬបំណងបេថនាសួរសំណួរ។

មែរៀនទី ៧ៈ អតតចរិតកែុមលអ 
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 កេយពេលសិសេសាាក់ៗានសរសេរចរិតលកខណៈ ឬាកបេបកិរិា៥ាាង ដេលសំាន់ បំផុតរួចហើយគេូឱេយ
ពួកគេដើរជុំវិញថាក់ ដើមេបីចេករំលេកាាងរបស់គេាមួយមិតតរួមថាក់ ាាងតិចបំផុត៣ាក់កនុងរយៈពេល៥ាទី។
បេសិនបើអនកដទេានសរសេរចរិតលកខណៈឬាកបេបកិរិាដូចគាៅនឹងអវីដេលពួកគេានសរសេរតេវូដក់សញា
()ៅជិតចរិតលកខណៈឬាកបេបកិរិាោះៅកនុងាាងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ។កេយពេល១០ាទីគេូឱេយសិសេស
អងគុយចុះនិងចេករំលេកចរិតលកខណៈឬាកបេបកិរិា២ាាងរបស់ពួកគេដេលានគូស()ចេើនាងគេបំផុត។
គេូសរសេរចរិតលកខណៈឬាកបេបកិរិាដេលសំាន់បំផុតចំនួន២ាាងោះៅលើាារខៀនហើយពេលសិសេសដទេ
និាយដូចគាគេូគូស()ៅជិតវ។

  ចមលើយដេលាចាន(ានចេើនទៀត)៖
 ចរិតលកខណៈសំាន់ៗនេាកបេបកិរិារបស់កេុមលអ
 ១.ចេករំលេការយល់ដឹងពីកនុងចំោមសាជិកកេុមគឺាអវីដេលោលបំណងរបស់កេុមាន។
 ២.ធវើារាមវិន័យមូលដាននិងបទដានមួយចំនួនដេលានារពេមពេៀង។
 ៣.ាំងចិតតចំោះផលបេោជន៍កេមុនិងយកោលបំណងកេមុដក់មុនោលបំណងផាល់ខលនួរបស់គត់ឬាង
៤.ាាប់គាៅវិញៅមក។
៥.ជួយសាជិកកេុមដទេបេសិនបើពួកគេានារារាចេើនតេូវធវើ។
៦.ពូកេកនុងារបេសេ័យាក់ទង។

ការដោះសរាយបញហា

១.ាាល់ពីបញានិងពណ៌ាអំពីបញា។
២.ទទួលយកព័ត៌ាននិងារពិតឱេយានចេើនអំពីបញានិងោះសេយបញាដេលាចកើតានសមេប់
ារធវើារសមេចចិតតឱេយាន់តេបេសើរ។
៣.កំណត់ោលបំណងនិងតមលេដេលអនកចង់ណេាំដល់ារធវើារសមេចចិតតរបស់អនក។
៤.បងកើតដំោះសេយដេលាចកើតានាចេើនដេលជួយអនកធវើារសមេចចិតតានលអ។
៥.ជេើសរីសដំោះសេយមួយដេលនឹងជួយអនកសមេចោលបំណងរបស់អនក។
៦.ាប់ផតើមអនុវតតារសមេចចិតតដេលអនកានធវើដើមេបីោះសេយបញា។
៧.តេួតពិនិតេយមើលលទធផលនេសកមមភពរបស់អនកដើមេបីកំណត់ថតើដំោះសេយរបស់អនកចំោះបញា
កំពុងដំណើរារាមរបៀបដេលអនកចង់ៅហើយឬៅ។
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 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                              ៦៥  ាទី

 ១. គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់ ដើមេបីពិភកេារយៈពេល១០ាទី និងឆលើយសំណួរាងកេម
ហើយសរសេរគំនិតរបស់ពួកគេៅលើផាំងកេដសធំ៖
តើអវីខលះាចរិតលកខណៈនេារបេសេ័យាក់ទងកនុងកេុមដេលលអនិងាកេក់?

 ២.កេុមធវើបទបាាញចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ហើយគេូដឹកាំារពិភកេាកនុងថាក់ាំងមូល។
          
  ចមលើយដេលាចមន ៖

ចរិតលកខណៈនេារបេសេ័យាក់ទងកនុងកេុមលអ ចរិតលកខណៈនេារបេសេយ័ាក់ទងកនងុកេមុមិនលអ
 ភពាចទទួលខុសតេូវាន
 ារចូលរួម
 ារទុកចិតត
 ាយយល់
 ោោះតេង់
 សចចភព
 មតិោបល់រហ័ស
 ភាាយវិារសមរមេយ
 តាាភព
 ភពចេាស់ាស់
 តេងតេានជមេើស២ាាង
 ានបេោជន៍
 ជំាញាាប់លអ
 ាកេយបចចេកទេសាមញញ
 ដេលគួរឱេយោរព
 ដេលរំជើបរំជួលខណៈពេលតេួតតេ
 បរិាានសមរមេយ
 ភពាអនកដឹកាំ
 សុវតថិភព

 អវីាំងអស់សមេប់ខញុំនិងអវីាំងអស់សមេប់
អនក
 ភពារារ
 ធវើឱេយចេឡំ
 គេមភាចេើនពេក
 ខវះភពដេលាចទទួលខុសតេូវ
 ចចេស
 ព័ត៌ានចេើនពេក
 ារាក់ាំង
 ឥតន័យ
 ានារបនទរសមលេងចេើនពេក
 គោនវិន័យអំពីារចូលរួម
 ដេលាំតេរករឿង

 ារសហារគា
 ៣.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់ដើមេបីពិភកេាសំណួរាងកេម៖
 តើអវីខលះាាកបេបកិរិាលអនេារសហារគា?
 - គេូឱេយតំណងកេុមកេុមធវើបទបាាញចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ ហើយគេូាអនកដឹកាំារពិភកេា
ាមួយថាក់ាំងមូល។បាាប់មកចេកឯការ៧.១ ៖ ាកបេបកិរិាលអនេារសហារៅឱេយសិសេសាាក់មួយៗ។
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បាាប់មកគេបូបញាក់ថារបេណំងបេជេងភគចេើនបំផុតៅកនលេងធវើារាពេលបចចបុេបននាមារលើសពីារ
បេពេឹតតលអរបស់មនុសេសាាក់ៗហើយភពោគជ័យគឺាសេ័យលើកមេិតនេារសហារគាកនុងកេុម។ភពបត់បេន

តើសាជិកកេុមដូចមតេចដេលានភពបត់បេន?
គេូកត់គំនិតរបស់ពួកគេៅលើាារខៀន។
ឧាហរណ៍៖ពេមទទួលយការផាស់បតរូភរកិចចារារផាស់បតរូកិចចារដើមេបីបំពេញតមេវូារបាាន់ោយគោន
ារតអូញតអេរពេមទទួលារផាស់បតូរកនុងដំណើរារារារ។

  ជំាញមូលដានកនុងារោះសេយបញា
៤.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់។បាាប់មកគេូចេកឯការសមេប់សិសេស៧.២៖រឿងរបស់ដាា
ឱេយកេុមនីមួយៗចំនួនមួយចេាប់កនុងមួយកេុម។កេុមនីមួយៗពិភកេាអំពីរឿងហើយសរសេរគំនិតរបស់ពួកគេៅលើ
ផាំងកេដសធំ។
តំណងកេុមាាក់បិទចមលើយរបស់ពួកគេនិងពនេយល់ៅាន់មិតតរួមថាក់។
          ចមលើយដេលាចាន៖
  ១.ពណ៌ាអំពីបញា
  ទិញមូ៉តូមួយទឹកឬបេើបេស់បេក់សមេប់ារអប់រំរបស់បអូនបេុសរបស់គត់
  ២.រៀបាប់អំពីអីវដេលតេូវពិារណកនុងារោះសេយបញា
   បៀបធៀបតមលេនេារទិញមូ៉តូនិងារាក់ាំងរយៈពេល៣ខេ។
  ទូរសពទៅសួរនិងតេួតពិនិតេយមើលថលេបងេៀនៅាាេៀនផេសេងៗនិងារាត់រៀនដេលបអូនបេុសរបស់
គត់ចង់សិកេា។
  និាយាមួយឪពុកាាយរបស់គត់អំពីបញាដេលគត់ានដើមេបីដឹងថតើពួកគត់ានារមមណ៍ដូចមតេច
អំពីារសវេងរកដំោះសេយខុសៗគារបស់ដាា។
  ផេសេងៗ...។
  ៣.កំណត់ោលបំណងនិងតមលេដេលនឹងធវើារសមេចចិតតរបស់គត់
  ជួយគេួាររបស់គត់ដើមេបីអប់រំបអូនបេុសរបស់គត់
  មិនខជះាាយបេក់សមេប់ារធវើដំណើរៅធវើារោយមូ៉តូឌុបាល់ថងេ
  ផេសេងៗ...។
  ៤.បងកើតដំោះសេយដេលាចានាចេើន
  ឱេយបេក់មួយចំនួនៅគេាួររបស់គត់ហើយទិញកង់មួយទឹកមួយគេឿងសមេប់ជិះៅធវើារ។
  សវេងរកអតីតមិតតរួមថាក់ដេលធវើារជិតកនលេងធវើាររបស់គត់ហើយសុំឱេយគេយកគត់ៅធវើាររហូត
  ដល់គត់សនេសំានបេក់សមេប់ទិញមូ៉តូ។
  ពនេយល់គេួារគត់ថបេសិនបើគត់ទិញកង់ឥឡូវនេះគត់ាចសនេសំបេក់គេប់គេន់សមេប់បង់ថលេ
  សិកេារបស់បអូនបេុសគត់កនុងរយៈពេល៣ខេ។
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 ឱេយគេួារខចីបេក់ពីបងបអូនសមេប់ឈនួលាារៀននិងសនេាថគត់នឹងសងកនុងរយៈពេល៣ខេាមួយ
បេក់ដេលគត់នឹងសនេសំានពីបេក់ខេរបស់គត់និងសនេសំពីារមិនចំណយសមេប់មូ៉តូឌុប។
 ផេសេងៗ...។
៥.ជេើសរីសដំោះសេយមួយដេលនឹងជួយដាាឱេយសមេចោលបំណងរបស់គត់
 ដាាធវើារសមេចចិតត។

 បញចប់មររៀន                                                                                                  ១៥  ាទី

 គេូសងខេបមេរៀនោយារសួរឱេយសិសេសឆលើយ អំពីជំានមូលដាននេារោះសេយបញា ហើយបាាប់មកបិទ
ឬសរសេរឯការសមេប់សិសេស៧.៣៖ជំានមូលដាននេារោះសេយបញាៅលើាារខៀនដើមេបីឱេយសិសេសកត់
ទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។

  កិចចារផទះៈ គេូឱេយសិសេសសរសេរមធេាាយ១ ឬ២ដេលរួមចំណេកកនុងារារារជមាះ ដេលមិនាំាច់
និងារមិនពេមពេៀងគាៅកនលេងធវើារហើយគេូបនថេមថ ៅពេលពួកគេមកថាក់រៀនៅលើកកេយ ពួកគេនឹង
ចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

  សមេប់ារារាកេុម ាារខៀនស/ខោ ដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំ ដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។

 បេសិនាអនកមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចរំលងារសួរសំណួរៅកនុងសកមមភពបញចប់មេរៀនោយគេន់
តេសរសេរ ឬបិទឯការសមេប់សិសេស ៧.៣ៈ ជំានមូលដាននេារោះសេយបញា ៅលើាារខៀនហើយនិង
ដក់កិចចារផទះក៍ាន។
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 សាារៈតេៀមបងេៀនដូចានរៀបាប់ាងលើ
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុទុកសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ាកបេបកិរិាដេលារារជមាះដេលកើតចេញពីកនលេងធវើារ។
-បាាញារយល់ដឹងអំពីឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគា។
-បាាញារយល់ដឹងអំពីជំានដើមេបីបងកើតដំោះសេយឈនះ-ឈនះ
ចំោះារមិនចុះសមេុងគានិងជមាះដេលកើតានៅកនលេងធវើារ។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការដរោះសរាយបញហា                                                       ២០  ាទី
 សរចកតីផតើម  
                                              

 គេូបេប់សិសេសថាលពីមាងមុនយើងានរៀននិងពិភកេា អំពី "សាជិកកេុមដ៏លអាាក់"។ថងេនេះយើងនឹង
និាយអំពី"របៀបោះសេយជមាះៅកនលេងធវើារ"។
               

 គេូឱេយសិសេសផតល់មធេាាយ១ឬ២ដេលរួមចំណេកកនុងបាារជមាះនិងភពមិនចុះសមេុងគាៅកនលេងធវើារ។

មែរៀនទី ៨ៈ ារោះសែយបញា  
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        ារពិភកេាកេុមតូច៖គេូឱេយសិសេសធវើារា៦កេុមដេលានគា៤ឬ៥ាក់កនុងមួយកេុម។បាាប់មកគេូចេក
ឱេយកេុមនីមួយៗនូវកេដសមួយសនលឹកដេលានលេបះដូចាងកេម៖
កេុមទី១៖ាាប់អនកដទេ
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
កេុមទី២៖ពិភកេានិងោះសេយបញាាមួយមិតតរួមារារ
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
កេុមទី៣៖យល់ពេមទទួលយកគំនិតរបស់មិតតរួមារារ
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
កេុមទី៤៖ដឹងថានដំោះសេយលើសពីមួយចំោះបញាមួយ
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
កេុមទី៥៖និាយោយភពគួរសមៅវិញៅមក
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
កេុមទី៦៖ជៀសវងារនិាយដើមរបស់មិតតរួមារារ
 តើានន័យាាងដូចមតេចៅកនលេងធវើារ?
 កេុមនីមួយៗានលេបះ និងឆលើយសំណួរដេលៅាងកេម។កេុមតេូវសរសេរចមលើយៅលើផាំងកេដសធំរយៈ
ពេល៥-១០ាទី។
 កេមុនីមួយៗចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេ ហើយបាាប់មកគេចូេកឯការសមេប់សិសេស ៨.១៖ មធេាាយ ៦
ាាងដើមេបីបាារជមាះដើមេបីឱេយសិសេសធវើារបេៀបធៀបចមលើយរបស់ពួកគេ។

និាយោយានភពគួរសម

ាាប់អនកដទេ
បាាររជមាះ
និងារមិនចុះ
សមេុងគា

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                 ៧០  ាទី
 ១.គេូសួរសិសេសៈ
 តើអវីដេលបណាលឱេយានជមាះនិងារមិនចុះសមេុងគា?
  ចមលើយាចាន៖ារមិនចុះសមេងុគឺាញឹកាប់ផអេកៅលើភពខុសបលេកគានេតមេវូារគុណតមលេទសេសនៈ
និងចំណង់ចំណូលចិតត។
 ២.គេឱូេយសសិេសធវើារាកេមុដេលានគា៥ាក់ោយបំពេញាាងាងកេមៅលើផាងំកេដសធមួំយអំពឫីស
គល់នេារមិនចុះសមេុងគាៅផទះឬៅកនលេងធវើារ។
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          គេូបិទទមេង់ាងកេមៅលើាារខៀនសមេប់សិសេស៖
ឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគា ឧាហរណ៍

តមេូវារមូលដានរបស់យើង ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

គុណតមលេ ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

ចំណង់ចំណូលចិតត ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

ទសេសនៈ
៣.គេូឱេយកេុមសិសេសធវើបទបាាញពីចមលើយពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ហើយគេូាអនកដឹកាំារពិភកេាាមួយកេុម
ាំងមូល។ចមលើយាចានៈ

ឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគា ឧាហរណ៍
តមេូវារមូលដានរបស់យើង មិនានបេក់គេប់គេន់ដើមេបីទិញមហូប

សាជិកគេួារាាក់ាត់បង់ារារ
គុណតមលេ មិនោរពពេលវេា

ាររំពឹងទុកខុសគាអំពីអវីដេលរំពឹងទុកចំោះនរណាាក់
ចំណង់ចំណូលចិតត ារជេើសរីសសកមមភពដើមេបីធវើតេអនកដទេមិនចង់ឱេយធវើ

សលៀកាក់សមលៀកបំាក់ដេលអនកដទេមើលៅមិនសម
ដំោះសេយឈនះ-ឈនះ
 ៤.គេូបញាក់ថសិសេសាំងាយានរៀនអំពីឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគាកនុងសកមមភពទី២ឥឡូវនេះយើង
នឹងនិាយអំពីមធេាាយមួយដើមេបីោះសេយារមិនចុះសមេុងដេលៅថ"ដំោះសេយឈនះ-ឈនះ"។
 ៥.គេូឱេយសិសេសពិភកេាាដេគូអំពីសំណួរនេះ៖តើអវីាដំោះសេយឈនះ-ឈនះ?
 កេយពេល៣ាទីគេូឱេយសិសេស៣ឬ៤គូចេកនិយមន័យរបស់គេៅាន់ថាក់ាំងមូល។
  ចមលើយាចាន៖ដំោះសេយឈនះ-ឈនះគឺាមធេាាយមួយដេលាចធវើឱេយមនុសេសដេលានារមិនចុះ
សមេុងគាទទួលានអវីដេលពួកគេចង់ាននិងតេូវារគោនអនកឈនគោនអនកាញ់។វមិនមេនគេន់តេាារសមេុះ
សមេួលដេលានន័យថអនកទទួលានតេឹមតេាក់កណាលនូវអវីដេលអនកចង់ានខញុំទទួលានតេាក់កណាលនូវ
អវីដេលខញុំចង់ោះទេហើយមិនានមួយណសបេាយចិតតឡើយ។ ដំោះសេយឈនះ-ឈនះគេន់តេបងកើតឡើង
ោយភគីាំងពីរានារាំងចិតតដើមេបីបងកើតដំោះសេយដេលោរពពីតមេូវារនិងគុណតមលេនេភគីាំងពីរ។
 ៦.ារពិភកេាកេុមតូច៖គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៤ាក់។គេូចេកឯការសមេប់សិសេស៨.២៖
ារមិនចុះសមេុងរបស់មិតតភកតិ២ាក់។កេុមនីមួយៗចំណយពេល១៥ាទីដើមេបីានរឿង"ារមិនចុះសមេុងរបស់មិ
តតភកតិ២ាក់"ហើយពិភកេានិងឆលើយសំណួរដេលានៅាងកេមរឿង។
 គេូឱេយកេុមកសិសេសចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេ ៅាន់មិតតរួមថាក់ ហើយគេូដឹកាំារពិភកេាាមួយសិសេស
កនុងថាក់ាំងមូល។
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

ចមលើយដេលាចាន៖
សំណួរ ចមលើយ

តើារមិនចុះសមេុងអំពីបញាអវី? គុណតមលេ(ារៈសំាន់នេារថេរកេាពេលវេានិងជួបមិតតភកតិ)
ហេតុអវីានាលកខចង់បរិោគ
ាារៅោជនីយដានចិន?

ពីពេះាងចង់ានឱាសពិសេសមួយៅពេលាងៅទីោះ។ាងរីកាយ
កនុងារជួបជុំមិតតរបស់ាង។

ហេតុអវីានាមកាចង់បរិោគ
ាារៅកនលេងផេសេងវិញ?

ាងមិនចង់តេឡប់ៅធវើារយឺត។

តើគុណតមលេអវីដេលពួកគេ
គួរតេយល់ពេមាមួយ?

គុណតមលេចមេបងគឺារតេឡប់ៅធវើារាន់ពេល។
វគឺាគុណតមលេដេលសំាន់សមេប់លកខដើមេបីៅជួបមិតតរបស់ាង។

តើពួកគេាចានជមេើសអវីខលះ? លកខាចៅោជនីយដានចិនហើយខចប់ាារចិនសមេប់មកាៅកនលេង
ធវើារ។

ៅពេលពួកគេៅោជនីយដានមកាផទៀងពេលវេាហើយាងនឹងបេប់
លកខឱេយដឹងថពួកគេានពេលតេ៥ាទីទៀតពួកគេនឹងគិតបេក់េហីយពួកគេា
ចាកចេញពីោជនីយដានាន់ពេល។
ពួកគេាចៅោជនីយដានចិនថមីមួយទៀតហើយលកខាចអញជើញ
មិតតរបស់ាងាាក់ឬពីរាក់ដើមេបីចូលរួម។លអបេសើរាងពេលដេលលកខជួប

មិតតរបស់ាងៅពេលានគាចេើន។
បាាប់មកគេូសងខេបអំពីជំានឆោះៅាន់ដំោះសេយឈនះ-ឈនះឱេយសិសេសាំងអស់គាាាប់ហើយចេកឯការ
សមេប់សិសេស៨.៣៖ជំានឆោះៅាន់ដំោះសេយឈនះ-ឈនះ។

 បញចប់មររៀន                                                                                                   ១០  ាទី
  គេូឱេយសិសេសធវើារាដេគូដើមេបីសមតេងតួាមិតតរួមារារពីរាក់។ សិសេសាាក់ពុំានដឹងអំពីារបេជុំដ៏សំាន
មួយហើយមកធវើារយឺតៅថងេោះោយារតេគេដើរលេងយប់ជេពេកាលពីយប់មិញ។ សិសេសាាក់ទៀតខឹង
ាាងាាំងពីពេះមិតតរួមារារមកយឺតាលើកទីពីរកនុងសាាហ៍នេះ។
 គេូឱេយសិសេស១ឬ២គូមកាងមុខដើមេបីធវើារសមតេងសមេប់មិតតរួមថាក់។បាាប់មកសិសេសដទេទៀតនិាយ
តើបញានេះាចជៀសវងានោយរបៀបណ។

  កិចចារផទះ ៖ គេូឱេយសិសេសសរសេររបស់៣ាាងដេលពួកគេតេូវធវើដើមេបីដក់ាកេយសមេប់ឱាសារារ
ហើយគេូបនថេមថ ៅពេលពួកគេមកថាក់រៀនៅលើកកេយ ពួកគេនឹង ចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់
មិតតរួមថាក់។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 
  សមេប់ារារាកេុម ាារខៀនស/ខោ ដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។
  បេសិនបើអនកមិនានពេលគេប់គេន់ អនកាចរំលងសកមមភពបញចប់មេរៀន ហើយគេន់តេដក់កិចចារផទះក៏
ាន។
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បេភេទារារ

ារារទូៅ

ារារផលូវារ

តើអនកាចបេប់ានទេថតើារារាងលើនេះាារារផលូវារឬារារទូៅ

មាងធវើារមិនទៀងាត់។ពួកគេាចធវើារយូរឬឆប់ាសេ័យលើ
កិចចារដេលតេូវារបញចប់។
អនកធវើារៅផទះវិញៅពេលបញចប់កិចចារចុងកេយ។
មនុសេសាចេើនធវើារាមួយសាជិកគេួារដើមេបីបងកើតបេក់ចំណូល
សមេប់គេួារ។
អនកធវើារទទួលានបេក់ាសេ័យលើារារាក់សតេងដេលពួកគេាន
ធវើាាងបេក់ឈនួលថេរ។

មាងធវើារគឺទៀងាត់ហើយពួកគេតេូវមកធវើារឱេយាន់ពេល។
អនកធវើារតេូវរកមើលអវីបនថេមទៀតមកធវើបាាប់ពីបញចប់កិចចារមួយ
ហើយធវើាររហូតដល់មាងដូចៗគាាងរៀងាល់ថងេ។
អនកធវើារទទួលានបេក់ដូចៗគាារៀងាល់ថងេោះបីាពួកគេរវល់
ាាំងឬមិនសូវរវល់ាាំងក៏ោយ។
អនកធវើារតេូវរំពឹងថនឹងបងកើតារារាកេុមាមួយអនកដទេដេលពួក
គេមិនាាល់។
បនុសេសធវើារដើមេបីឱេយផលិតផលផលិតគេប់ចំនួនកំណត់និងាន់ពេល
វេា។

វិន័យ

-39-

វិន័យរបស់ារារផលូវារនិងារារទូៅ



     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេស៩.១៩.២៩.៣៩.៤៩.៥ដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរ
សមេប់សកមមភពតេូវនឹងារបងេៀនដេរឬទេ?

សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់និយមន័យនេបេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ
-កំណត់ព័ត៌ានដេលតេូវបញចូលកនុងបេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិតបាាញារមមណ៍ចំោះារារ
-បាាញារយល់ដឹងអំពីទមេង់របស់បេវតតិរូបសងខេបនិងលិខិតបាាញារមមណ៍ចំោះារារ។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ បរវតតិរូបសងខរប                                                                    ១០  ាទី
 សរចកតីផតើម
 គេូណេាំបេានបទថងេនេះោយនិាយប្ាប់សិសេសថយើងនឹងនិាយអំពី "របៀបសរសេរបេវតតិរូបសងខេប
និងលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ"។
 គេឱូេយសិសេសនិាយចំណុច៣ាាង ដេលពួកគេតេវូធវើកនងុាររៀបចំដក់ាកេយសំុធវើារារ ហើយបាាប់មកគេូ
សរសេរចមលើយរបស់ពួកគេៅលើាារខៀន(មើលាងកេម)។

មែរៀនទី ៩ៈ បែវតតិរូបសងែខប 

ដំណឹងជេើសរីសបុគគលិកលើទំព័រាសេត

សរសេរបេវតតិរូបសងខេប
ារតេៀមរៀបចំ
សមេប់ារដក់
ាកេយសុំធវើារារ
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     ពិភពារារ            ពិភពារារ

 សកមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                 ៦៥  ាទី
 ការសរសររបរវតតិរូបសងខរប និងលិខិតបងហាញចំណាប់អារមមណ៍ចំពោះការងារ                               

 ១.គេូសួរសិសេសៈតើអវីាបេវតតិរូបសងខេប?
 ចមលើយាចាន៖បេវតតិរូបសងខេបគឺាសេចកតីសងខេបបេវតតិផាល់ខលួនបេវតតិនេារអប់រំនិងារាររបស់មនុសេស
ាាក់ដេលាធមមាតេូវានរៀបចំសមេប់ាកេយសនើសុំារារ។កនុងោះក៏ានសេចកតីសងខេបអំពីបទពិោធន៍កនុងា
រារផងដេរ។គេូរៀបចំសិសេសឱេយធវើារាកេុមតូចដេលានគា៤ាក់ហើយពិភកេានិងឆលើយសំណួរាងកេមរយៈ
ពេល៥ាទី៖
 ២.តើព័ត៌ានអវីខលះដេលគួរតេបញចូលកនុងបេវតតិរូបសងខេប?
 បាាប់ពីរយៈពេល៥ាទីគេូសួរកេុមនីមួយៗឱេយផតល់គំនិតមួយរបស់ពួកគេហើយតមកទៀតចេកឯការសមេប់
សិសេស៩.១៖អវីដេលតេូវបញចូលកនុងបេវតតិរូបសងខេប។

 តើអនករៀបចំទមេង់បេវតតិរូបសងខេបបេបណ?
 ៣.គេូឱេយសិសេសាាក់ឬ២ាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរូមថាក់។ហើយបាាប់មកគេូបាាញចមលើយ
ដេលានៅាងកេមនេះៅាន់សិសេសាំងអស់គា។
   ចមលើយាចាន៖ទមេង់របស់បេវតតរូិបសងខេបានលកខណៈខុសៗគាាចេើន។ចូរជេើសរីសទមេង់ណមួយដេល
ានបេសិទធភពចំោះអនក។ កេបួនដ៏ពិសេស គឺថអីវមួយដេលាន់តេានារៈសំាន់ គឺដក់ៅជិតផនេកាងលើ
និងាន់តេទុកឱេយានកនលេងទូាយ។បេសិនបើបេវតតិធវើាររបស់អនកាក់ទងាងចូរដក់វៅពីលើារអប់រំរបស់
អនក។បេសិនបើារអប់រំឬារហវឹកហវឺនរបស់អនកាក់ទងាងចូរដក់វៅពីលើបេវតតិធវើារាររបស់អនក។

 ៤.គេូចេកឯការសមេប់សិសេស៩.២៖បេវតតិរូបសងខេបគំរូដើមេបីបាាញសិសេសអំពីគំរូថតើបេវតតិរូបសងខេបាន
លកខណៈាាងដូចមតេច។
តើអនកាចធវើអវីានបេសិនបើអនកមិនានបទពិោធន៍?
   ចមលើយាចាន៖ ចូរបេើារពិតាក់សតេងនេារហវកឹហវនឺ/ារអប់រំរបស់អនកដើមេបីបាាញ ពីអវីដេលអនកាច
ធវើាន ាចរួមបញចូលាំងគមេងរបស់កេុម ារធវើបទបាាញអវីមួយៅាន់មិតតរួមថាក់។ ចូរគិតអំពីចំណប់
ារមមណ៍និងទាាប់របស់អនកហើយនិងជំាញអវីដេលអនកបេើកនុងារធវើរបស់ាំងោះ។

 លិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ
 ៥.គេូនិាយថយើងានរៀនរួចមកហើយអំពីរបៀបសរសេរបេវតតិរូបសងខេប។ឥឡូវយើងនឹងនិាយអំពី
"របៀបសរសេរលិខិតបាាញពីចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ"។

 ៦.គេូសួរៅសិសេសៈតើអវីាលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ?
   ចមលើយាចាន ៖ លិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ គឺាលិខិតសងខេបដេលណេាំពីបេវតតិរូប
របស់ អនកៅាន់កេុមហុ៊ន ឬអងគារណមួយដេលអនកនឹងដក់ាកេយសនើសំុធវើារ។ បាាញពីមូលហេតុដេលអនកចង់
ធវើារសមេប់អងគភពាក់ាក់ណមួយនិងហេតុផលដេលអនកនឹងាកសមបំផុតសមេប់ារារោះដើមេបីាក់ា
ញអនកជេើសរីស(បេានអងគារ)និងជួយជមេុញឱេយគត់/ាងអញជើញអនកៅធវើារសាាស។
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     ពិភពារារ

៧.គេូរៀបចំសិសេសឱេយធវើារាកេុមតូចដេលានគា៤ាក់ហើយពិភកេានិងឆលើយសំណួរាងកេមរយៈពេល
៥ាទី៖
 តើព័ត៌ានអវីខលះគួរបញចូលកនុងលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ?
      ៨.គេូឱេយកេុមាំងាយចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនោយសរសេរៅលើាារខៀន។ បាាប់មក
គេូចេកឯការសមេប់សិសេស៩.៣៖របៀបសរសេរលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារនិងបាាប់មកាន
ឯការនេះាមួយសិសេស។
     ៩.គេូចេកឯការសមេប់សិសេស៩.៤៖ទមេង់លិខិតគំរូបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារនិងពនេយល់
ឯការនេះៅាន់សិសេស។គេូចេកឯការសមេប់សិសេស៩.៥៖លិខិតគំរូបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ
និងពនេយល់ឯការនេះៅាន់សិសេស។

 បញចប់មររៀន                                                                                                       25  ាទី

សមេប់មេរៀនដេលៅសល់សិសេសាប់ផតើមធវើពងេងបេវតតិរូបសងខេបរបស់ពួកគេ(សរសេរោយដេ)។ពួក
គេាចពិភកេាគាាមួយដេគូរបស់ពួកគេ។

 កិចចារផទះ ៖ គេូឱេយសិសេសបញចប់ារសរសេរបេវតតិរូបសងខេបរបស់ពួកគេៅផទះ។ ពួកគេាច សរសេរោយដេ
ឬបេសិនបើពួកគេានពេលពួកគេាចធវើៅកនុងបនទប់កុំពេយូទ័រដើមេបីវយបេវតតិរូបសងខេបនេះ។គេូបនថេមថៅពេល
ពួកគេមកថាក់រៀនៅមាងកេយពួកគេនឹងចេករំលេកកិចចាររបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។
      

គេូបនថេមថៅមេរៀនកេយពួកគេនឹងធវើារវយតមលេអំពីមូ៉ឌុលនេះដូចនេះពួកគេគួររំលឹកកំណត់តេរបស់ពួក
គេពីមេរៀននីមួយៗនិងមើលឯការសមេប់សិសេសាំងអស់ដេលពួកគេានទទួល។ពួកគេាចយកវមកាមួយ
ាន។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

         សមេប់ារារាកេុមាារខៀនស/ខោដេលាចលើកានគឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។
         ឯការសមេប់សិសេស៩.២គឺានពីរទំព័រដូចនេះាចថតចមលងទល់ខនងគា(សងាង)ដើមេបីសនេសំកេដសបុ៉នតេ
គួរបេប់សិសេសថសមេប់បេវតតិរូបសងខេបពិតបេកដពួកគេគួរពេីនតេាាងៗ។
         ឯការសមេប់សិសេស៩.៤និង៩.៥ាចថតចមលងទល់ខនងគា(សងាង)ដើមេបីសនេសំកេដស។
         បេសិនបើាចចូរលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយវយបេវតតិរូបសងខេបាសេចកតីពេងរបស់ពួកគេៅកនុងកំុពេយូទ័រពេះ
ថបេវតតិរូបសងខេបគួរតេវយកនុងកុំពេយូទ័រនិងមិនដេលសរសេរោយដេោះទេ។
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£ゆ┩どéれゆぶäぶビ ～.―: ばäよäげぜ┎ピ ゐれ0┘ぜ．┬どづダぐ？ れ0à┠　┊ど┎ど ら0どâ 
                                                                                                             ┏ず．ずë ぢそ┊ギ  

                                                                                               ぞゲ　àばよー＼～ ぞデâぱàばよ ‐仝P 
ぶ┎ﾘ げ．ぢザ0àだゐごダë よ！ぐケ éぶずぶÜよ 

                                                                                                ┤わ├ずëぢザ0àだゐ ヅぜàざぶゆづゼÜ┑ 
 

▲ごﾜざë々〇 éよéぶ┡ ┐ザ 0〆仝々々 
 

┝でゆéぞザゆぜÜらﾚばäゆ 

IBECP - ぺるﾚ┊どぺぜ．ど 0だäぢだà┥ゆ 

ぞゲ　àばよ〆仝 ぞデâぱàばよ 〆〆〆 
ぶ┎ﾘ げ．ぜïる┤0る よ！ぐケ ゑâずàだゐ 
┤わ├ずëぢザ0àだゐ 
 

à┌どだわâずà┥ゆ/à┥ゆめぶë, 
 

よヰÜ0ぶどàぶどばäよäげàず　àゑ£づジëぜ┎ピ ゐだëれ0┘ぜ．┬どづダぐ： どぜぶ．よヰÜ0れ0à┠　ゑ0éぐるぺザゆ┪げ．àとド£┊ど ヅゆふづぶずビ0でÜぱわず
éゑばぞビだドぞ┳でà‶àば£àらぷざ0だ！どぜると0(Bong Thom)｀ ゑâれぺドëéゑばぺザゆ┬れàづ£ばàり£ゐゆザÜるヅぜぱげギäどâぜ
ぶàるﾙぜどぜぶ．よヰÜ0 よヰÜ0┞ずぜねﾝ ぜ．ぱらﾚぜぐギÜ 　ぜ┘ギ ばよデëづêでぺ0だëヅゆふづぶずビ0à‶£づわ｀づぐケ ばぶäゆ┳ぶぷらづず： 
àぷ£でよヰÜ0だäげ┑れâばれäげギ┣。 る┋デ 0るれ0à┠　┊どàとド£┊どぶヅづぜぶヅづほばゆザÜるぶゆづダ┡だヅゆふづぶずビ0 ｀ 
 

よヰÜ0らäげ┚ ぜざだäà┩とず：どぜぶ．よヰÜ0à‶ゆザÜる┩┥ ずäるà‶ぞゲ　éゑば┑ぺザゆゑïゆ┝0ヅゆふづぶ┡ずäぶ★ビ★äげ ずäるぺザゆ
ゆげ．ヅ┙ぜね゚ë┞ずぞギば．à┬でよヰÜ0ずâぱわ0┝ゐéゑば┢ずヅぜぶäざゴ┡だれ0à┠　ゑ0éぐるàず　｀ よヰÜ0┞ずぶäゆ┳
ぱらﾚぺゆﾙどゆづダぷäどねヱぱげグÜ éゑば┑ゆづダぱ äとëぜ0ぐä ずわëぱ äげà‶ゆザÜる┩┥ ｀ よヰÜ0┢ずぶづげグ┡だ┑ゆ．éぶギるゆザÜる┊ど
┊ず．ぜね゚ë ずäる┊どぶどàぶどど┞で┊どぐ： ヅぜわÜ0どぜぶ．ヅゆふづ ｀ よヰÜ0ゆ？┞ずれâばどêづゆザÜる┊どゑïゆ┝0 ┊どàどなぜéぞず
┊ど ずäるぜàるﾘ£げぺるﾚヅぜわÜ0┑づêでヅゆふづでÜぱわず┛0るà‶ゆザÜる┩┥ ずäるà‶àヅ┻┩┥ ｀ 
 

よヰÜ0だäげ┑れる．ずä┣で┑づêで┑àヅれ£ずàざなげぺ0だëどàぜなぜéゑばよヰÜ0┬れぜàるﾘ£げ┊どれâばどêづゑ？┢ずげ▲づデれ0à┠　 
IBECP - ぺるﾚ┊どぺぜ．ど 0だäぢだà┥ゆ ｀ ぶâづゆÜ0┋デ れéヅゆるゆザÜる┊ど┛ゆ．ざるよヰÜ0┙づどで、ざâどぶ！だゲàばよ仝々々 
〆〇― ―＼ー Ñゆ？┙づぺÜëéづ。ば、 cpheaktra@yahoo.com ｀ よヰÜ0ざずゲïるどる．┏0ざざêばゑ0ぐï るだëぺザゆゆザÜるàだば
┐ぜ．‾àず　 ｀ 
 

à└でàぶれゆギëà┩ダ 　ヅげる．だë 
 

(ぷげグàば┋) 
 

┏ず．ずë ぢそ┊ギ  
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 សៀវៅគេូ
 ាារខៀនដីស
 ផាំងកេដសធំនិងហវឺតនិងវតថុសមេប់ពេយួរផាំងកេដសធំ។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញារយល់ដឹងអំពីាតុសំាន់ៗរបស់ារសាាសារារដ៏ានោគជ័យ
-បាាញឥរិាបថនិងាកបេបកិរិាសមរមេយសមេប់ថងេសាាសន៍
-បាាញារយល់ដឹងអំពីារៈសំាន់នេាររៀបចំទុកាមុនសមេប់ារសាាស។

 ចំណងជើងមររៀនទី ១០ៈ ការសមភាស                                                                  ១៥  ាទី
 សរចកតីផតើម                                                      
                  

 គេូទុកពេល ១០ាទី ឱេយសិសេសធវើារាដេគូដើមេបីពិភកេាអំពីបេវតតិរូបសងខេបរបស់ពួកគេ  និងផតល់មតិរិះគន់ឱេយ
គាៅវិញៅមក។

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                               ៥៥  ាទី

 ១. គេូណេាំពីបេាបទថងេនេះោយនិាយថ យើងានរៀនរួចមកហើយអំពីរបៀបសរសេរ បេវតតិរូបសងខេប
និងលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារកនុងមេរៀនទី៩។ឥឡូវយើងនឹងនិាយអំពី "ារសាាសារារដ៏
ោគជ័យ"។
 

មែរៀនទី ១០ៈ ារសាាស 
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 តើអវីដេលអនកតេូវរៀបចំសមេប់ារសាាសារារ?
 ២.គេូសរសេរចមលើយរបស់ពួកគេៅលើាារខៀន(មើលាងកេម)

 ៣.គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៤ឬ៥ាក់។គេូបិទផាំងកេដសធំ(មើលាងកេម)អំពីាាងតេតួ
ពិនិតេយារសាាសសមេប់កេមុនីមួយៗបំពេញ។ បាាប់មកកេមុនីមួយៗពិភកេា គា និងបំពេញឧាហរណ៍ ២ាាង
ៅកនុងកនលេងដេលចោាះសមេប់ផនេកនីមួយៗកនុងរយៈ១០-១៥ាទី។
ាាងតេួតពិនិតេយារសមាស
តេូវតេៀមរៀបចំ
ឧាហរណ៍៖
        ដឹងពីទីកនលេងនេារិាល័យៅនិងរបៀបដេលអនកនឹងៅដល់ទីោះាន់ពេលវេា
        __________________________________________________________.
        __________________________________________________________.
បាាញឫការលអ
ឧាហរណ៍៖
        ៅដល់៥ៅ១០ាទីមុនមាងដេលានណត់
        __________________________________________________________.
        __________________________________________________________.
សមតថភពផាល់ខលួន
ឧាហរណ៍៖
        បាាញសមតថភពនិងភពាាំងរបស់អនកោយមិនអួតាងកុំពនលើសចំណេះដឹងរបស់អនក
        __________________________________________________________.
        __________________________________________________________.
លកខណៈទូៅ
ឧាហរណ៍៖
        ផតល់ព័ត៌ានារារសម័គេចិតតលុះតេតេានផលវិជជានឬានបទពិោធន៍ាក់ព័នធនឹងារារដេលអនកចង់
ធវើ
        __________________________________________________________.
       __________________________________________________________.
      ៤.គេូផតល់ឯការសមេប់សិសេស១០.១ ៖ាាងតេួតពិនិតេយារសាាសសមេប់សិសេសធវើារបេៀបធៀប។
បាាប់មកគេូសួរពួកគេថតើអនកានគំនិតលអផេសេងពីឯការនេះដេរឬទេ?

សិកេាពីនោជិត

សមេចចិតតថសលៀកាក់អវី
ាររៀបចំសមេប់
ារសាាសារារ
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 ាររៀបចំចមលើយសមេប់ារសាាស
 ៥.គេូសួរសិសេសនូវសំណួរដូចាងកេមនេះៈ
 តើសំណួរអវីខលះដេលអនកធវើារសាាសតេូវសួរអនក?
 បាាប់មកគេូឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ហើយគេូសរសេរចមលើយាំងោះៅលើ
 ាារខៀន។ចមលើយាចានៈ

         ចូរបេប់ខញុំអំពីខលួនអនក។
         ហេតុអវីានាអនកចង់ធវើារឱេយយើង?
         ហេតុអវីានាអនកគិតថយើងគួរតេជេើសរីសអនកសមេប់តំណេងនេះ?
         តើអនកានភពាាងំអវខីលះដេលធវើឱេយអនកាាយាបេកខជនដ៏លអសមេប់ារារនេះ?
         តើអវីខលះាភពខេាយរបស់អនក?
          ចូរបេប់ខញុអំំពីបញាដេលានកើតឡើងៅកនលេងធវើារហើយអនកានោះសេយ។
         តើអនកចូលចិតតធវើអវីៅកនុងពេលទំនេរ?តើអនកចូលចិតតសកមមភពកំានតណមួយដេរឬទេ?

បាាប់ពីោះគេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៥ាក់ដើមេបីឆលើយសំណួរាងកេម៖

តើសំណួរាមញញអវីខលះដេលបេកខជនតេូវសួរៅអនកធវើារសាាស?
គេូឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់។

   ចមលើយាចានៈ
     តើអនកគិតថខញុំនឹងចំណយពេលភគចេើនាាងណដេរ?

តើានបុគគលិកបុ៉ាោនាក់ធវើារៅទីនេះ?
តើនរណដេលខញុំតេូវធវើរាយារណ៍ជូន?
តើខញុំានឱាសសិកេាបនថេមទៀតទេអំពីកេុមហុ៊ន/ជំនួញដើមេបីធវើារាររបស់ខញុំឱេយាន់តេបេសើរ?
តើាធមមាធវើារពីមាងបុ៉ាោនដល់មាងបុ៉ាោន?
តើពេលណអនកនឹងជូនដំណឹងអំពីបេកខជនដេលទទួលានោគជ័យ?

   

 ារសមតេងតួ សមេប់ារសាាសារារគេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៤ាក់ និងគិតអំពីារារដេល
ពួកគេចង់ធវើាពេលអាគតកនុងរយៈពេល៥ាទី។

បាាប់មក គេូពនេយល់ថ ាកេុមនីមួយៗជេើសរីសមនុសេសាាក់សមតេងាអនកធវើារសាាស និងសាជិក ៣ាក់
ទៀតាអនកៅសាាស។អនកធវើារសាាសគួរបេើបេស់សំណួរាមញញដេលាទូៅគេចេើនសួរ។
 គេូាចជេើសរីសកេុមសម័គេចិតតណមួយ ដើមេបីសមតេងតួៅាងមុខាារខៀនហើយបាាប់មក គេូឱេយសិសេសដទេ
ផតល់មតិោបល់ាាបាចំោះារសាាសោះ។
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 បញចប់មររៀន                                                                                             ៣០  ាទី

 គេូចេកឯការសមេប់សិសេស១០.២ ៖ រាាយតមលេមូ៉ឌុលពិភពារារ។ គេូឱេយសិសេសឆលើយ សំណួរោយខលួន
របស់ពួកគេ។ សិសេសាចបេើកំណត់តេ និងឯការសមេប់សិសេសកនុងមូ៉ឌុលនេះាន។ គេូសមេបសមេួលចមលើយ
របស់សិសេស។

ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

  សមេប់ារារាកេុម ាារខៀនស/ខោ ដេលាចលើកាន គឺាចបេើជំនួសោយផាំងកេដសធំដើមេបីកត់
ចមលើយរបស់សិសេស។
  កេដសចមលើយសមេប់រាាយតមលេមូ៉ឌុលពិភពារារ ាចរកឃើញៅ ាងកេយនេសៀវៅនេះ បាាប់ពី
ឯការសមេប់សិសេស។ ក៏បុ៉នតេកនុងផនេកខលះ ចមលើយដេលាចានបេហេលាមិនានកំណត់ចំោះអវីដេលានផតល់
ៅកនុងកេដសចមលើយោះទេ។ កនុងករណីខលះ សំណួរមួយចំនួនមិនានចមលើយៅកនងុកេដសចមលើយសមេប់រាាយត
មលេមូ៉ឌុលនេះទេ តេានារណេាំឱេយគេូពិនិតេយមើលចំណុចៅកនុងមេរៀនណមួយកនុងសៀវៅនេះដេលាចមលើយ។
ចមលើយតេឹមតេូវនីមួយៗទទួលានកនលះពិនទុ។
 តេសតរាាយតមលេាន៤ទំព័របុ៉នតេអនកាចថតចមលងសងាងដើមេបីសនេសំកេដស។
 ចូរចងាំថវិញាាសរសេរដេលផតល់ឱេយគឺតេឹមតេាផនេកមួយនេារវយតមលេហើយកេដសារសងកេតឥរិា
បថក៏តេូវារបំពេញផងដេរ។



-52-



-53-



-54-



-55-



-56-

ចមលើយ ៖ រងវាយតមលរម៉ូឌុលពិភពការងារ

១. ចូរគូសសញា()ៅកនុងបេអប់តេូវ/ខុសដេលៅបនាប់ពីលេបះាងកេម ៖
តេូវ ខុស

បំណិនមូលដានសំៅៅលើចងាមនេអតតចរិតផាល់ខលួនដូចាសមតថភពាក់ទងា
មួយអនកដទេានលអខិតខំបេឹងធវើារារានភពបត់បេនធវើារានលអដូចាផនេក
នេកេុមានទំនួលខុសតេូវនិងានឥរិាបថវិជជាន។
មនុសេសានបំណិនមូដានលអគឺានភពោគជ័យាងមនុសេសដេលមិនានអភិវឌេឍ
ជំាញាំងោះ។
ារារផលូវារានន័យថអនកធវើារសមេប់ខលួនឯងឬគេួារឬលើគមេងខលីមួយ
ដេលដូចាអនកធវើារធមមានិងទទួលានបេក់ចំណូលដេលបេបេួលពីមួយខេៅ
មួយខេ។

ាំងអនកធវើារឱេយគេាំងអនកធវើារខលួនឯងឬកេផលូវារគឺសុទធតេខិតខំធវើារដើមេបីរក
បេក់ឱេយានគេប់គេន់កនុងារទំនុកបមេុងខលួនពួកគេនិងគេួាររបស់ពួកគេ។

អនកធវើារខលួនឯងគឺមិនានជំាញាជីពាយ។

ចរិតលកខណៈសំាន់ៗនេាកបេបកិរិារបស់កេុមលអ៖១ារចេករំលេកភពយល់ដឹង
ពីកនុងចំោមសាជិកកេុមគឺាោលបំណងរបស់កេុម។២ធវើារាមវិន័យមូលដាន
និងបទដានមួយចំនួនដេលានារពេមពេៀង។៣ាំងចិតតចំោះផលបេោជន៍កេុម
និងយកោលបំណងកេុមដក់មុនោលបំណងផាល់ខលួន។

២. ចូរផគូផគងតមេូវារាមួយនឹងមូលហេតុសមេប់ធវើារ

តមេូវារ មូលហេតុសមេប់ធវើារ

តមេូវារាងាយ តមេូវារសមេប់មិតតភពជិតសនិទធាមួយមិតតភកតិដេគូ
និងដេគូាាពិាហ៍

តមេូវារសនតិសុខនិងសុវតថិភព តមេូវារសមេប់ារោរពខលួនឯងនិងលើកតមកើនពីគេួារ
មិតតភកតិនិងមិតតរួមារារ

តមេូវារសេចកតីសេាញ់ ទឹកាារជមេកសមលៀកបំាក់

តមេូវារសេចកតីោរព ាចានសមតថភពដើមេបីចំណយលើារថេរកេាសុខភព
ារអប់រំនិងារដឹកជញជួន
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៣. ចូរគូសសញា()ៅកនុងបេអប់បនាប់ពីបេោគា តើាាក់ទងៅនឹង
     អនកធវើារដេលមនារលើក ទឹកចិតតខពស់ ឬាររៀបចំផេនារទុកាមុន ៖

អនកធវើារដេល 
មនារលើក 
ទឹកចិតតខពស់

គុណបេោជន៍ 
នេាររៀបចំផេន 

ារទុកាមុន

ខញុំមកធវើារាន់ពេលវេាាប់ផតើមារារទៀងពេលនិងធវើារកនុងឫកាមឺុងាាត់
លើកលេងតេៅពេលទំនេរ។
ខញុំធវើកិចចារានតេឹមតេូវនិងបញចប់វាន់ពេល។

ខញុំមិនចូលចិតតជួយអនកដទេទេគឺខញុំធវើតេកិចចាររបស់ខញុំ។

ខញុំសហារាមួយមិតតរួមារារដើមេបីសមេចោលបំណងរបស់កេុមាមពេល
កំណត់។ៅពេលខញុំបញចប់ារាររបស់ខញុំខញុំជួយធវើាររបស់អនកដទេ។

ខញុំៅដល់កនលេងធវើារយឺតាទៀងាត់។

គិតនិងសមេចចិតតអំពីសាារៈអវីដេលអនកតេូវយកៅធវើារ

៤. ចូរសរសេរឧារហណ៍មួយសមេប់ឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគាកនុងាាងឧាហរណ៍ាងកេម ៖

ឫសគល់នេារមិនចុះសមេុងគា ឧាហរណ៍ (ាាចមនចមលើយាចេើនទៀត)

តមេូវារមូលដានរបស់យើង មិនានបេក់គេប់គេន់ដើមេបីទិញមហូប
សាជិកគេួារាាក់ាត់បង់ារារ

គុណតមលេ មិនោរពពេលវេា
ាររំពឹងទុកខុសគាអំពីអវីដេលរំពឹងទុកចំោះនរណាាក់

ចំណង់ចំណូលចិតត ារជេើសរីសសកមមភពដើមេបីធវើដេលអនកដទេមិនចង់ឱេយធវើ
សលៀកសមលៀកបំាក់ដេលអនកដទេមើលៅមិនសម
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៥. ចូរផគូផគងព័ត៌មន ឬនិយមន័យៅាងឆវេង ាមួយឃាៅាងាាំ 

ព័ត៌មន/និយមន័យ ឃា

ាទមេង់សងខេបនេបេវតតិារអប់រំនិងារាររបស់មនុសេសាាក់
ាធមមាតេូវានរៀបចំសមេប់ាកេយសនើសុំារារ។

និយមន័យលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ

ពណ៌ាផាល់ខលួនជំាញបេវតតិារារារអប់រំ/ារហវឹកហវឺន
សកមមភពចូលចិតតអនកាា

ខលឹមារលិខិតបាាញចំណប់ារមមណ៍ចំោះារារ

ាលិខិតសងខេបដេលណេាំពីបេវតតិរូបរបស់អនកៅាន់
កេុមហុ៊នឬអងគារណមួយដេលអនកនឹងដក់ាកេយសនើសុំធវើ
ារារ។វបញាក់ពីមូលហេតុដេលអនកចង់ធវើារសមេប់
អងគភពាក់ាក់ណមួយនិងអំពីមូលហេតុដេលអនកនឹង
ស័កតិសមបំផុតសមេប់ារារោះ។

ខលឹមារបេវតតិរូបសងខេប

បេប់ពីមូលហេតុដេលអនកចង់ធវើារកនុងមុខដំណេងោះ
បេប់ពីរបៀបដេលអនកានដឹងពីអងគារ
បាាញពីថមពលនិងភពសបេាយរីកាយាាំងសមេប់

មុខដំណេង
រំលេចឬពងេីកព័ត៌ានសំាន់ពីបេវតតិរូបសងខេបរបស់អនក
បេប់អនកានពីមូលហេតុដេលគត់/ាងគួរជេើសរីស

យកអនក
កំណត់តមេង់ជំាញចំណប់ារមមណ៍និងបទពិោធន៍

របស់អនក
លើកទឹកចិតតឱេយអនកានឱេយពិនិតេយលមអិតអំពីបេវតតិរូបសងខេប

របស់អនក
ចុងបញចប់តេូវបាាញចំណង់របស់អនកចំោះារសាាស
អនកបេហេលានឹងចង់ដក់លេខទូរសពទនិងអីុម៉េល

របស់អនក។

និយមន័យបេវតតិរូបសងខេប
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៦. ចូរសរសេរឧាហរណ៍មួយនេាររៀបចំមុនារសមាសកនុងផនេកនីមួយៗនេាាងតេួតពិនិតេយាងកេម

មើលឯការសមេប់សិសេស១០.១ ៖ ាាងតេួតពិនិតេយារសមាស
សមេប់ចមលើយដេលាចមន

ាាងតេួតពិនិតេយារសាាស
តេូវតេៀមរៀបចំ
ឧាហរណ៍ ៖
ដឹងពីទីកនលេងារិាសថិតៅនិងរបៀបដេលអនកនឹងៅដល់ាន់ពេលវេាារវងវេងផលូវនឹងធវើឱេយអនកាន់តេ

អនទះារ
  _______________________________________________________________________________________________.

បាាញឫកាលអ
ឧាហរណ៍ ៖
ៅដល់៥ៅ១០ាទីមុនមាងណត់
  _______________________________________________________________________________________________.

សមតថភពផាល់ខលួន
ឧាហរណ៍ ៖
បាាញសមតថភពនិងភពាាំងរបស់អនកោយមិនអួតាងកុំពនលើសចំណេះដឹងរបស់អនក
  _______________________________________________________________________________________________.

លកខណៈទូៅ
ឧាហរណ៍ ៖
ផតល់ព័ត៌ានពីារារសម័គេចិតតលុះតេតេវានផលវិជជានឬារាប់ាក់ព័នធ
  _______________________________________________________________________________________________.

៧. ចូរសរសេរសំណួរាមញញដេលអនកធវើារសមាសតេូវសួរចំនួន ៣សំណួរ។

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

មើលមេរៀនទី១០សមេប់ចមលើយមួយចំនួន

    
ឯកសារបនថរម

អងគារសុីាាានសរសេរសៀវៅលអៗាចេើនអំពីមុខរបរនិងបេភេទផេសេងៗនេារារ។
អនកាចទំាក់ទំនងាមរយៈលេខទូរស័ពទៈ023216001
ឬអីុម៉េលៈsiparedition@camnet.com.kh
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]bsm<½n§ 1>1 ³ KMrUb½NÑvaytémø  ¬sRmab;RKÚ¦ 

b½NÑvaytémøkarsikSarbs;sisSmñak;² 

eQµaHsisS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>      sala>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   > extþ>>>>>>>>>>>>>>>    Rsuk>>>>>>>>>>>>>>>>>>  fñak;TI >>>>>>>> RbFanbT>>>>>>>>>>>>>>>> 

cMNucRtUvdak;BinÞú BinÞú  ¬1-15¦ nieTÞs 

kic©karTI 1³ etsþcMeNHdwg ¬sMNYrsresr¦   

sMNYrsresrmanBinÞúsrub 15 BinÞú               ebIBinÞú 0 dl; 7=exSay¼ ebI 8 dl; 10=mFüm ¼ ebI 11 dl; 15=l¥¦   

segát\riyabfsisS BinÞú ¬1-5¦ nieTÞs 

1 karR)aRs½yTak;Tg nigkarshkar ³ skmµPaBBiPakSaCamYysmaCikTaMgGs;kñúgRkum nigeFVIkar)anRbesIr CamYy 
Rkum. sisSsþab;KñaeTAvijeTAmk nigpþl;eyabl;KñaeTAvijeTAmk. 

  

2 karviPaKl¥itl¥n; nigkaredaHRsaybBaða ³     pþl;cemøIyedaymanehtupl nigGMNHGMNagc,as;las; 
nigGackMNt;dMeNaHRsaycMeBaHbBaðagay²EdlCYbRbTH. 

 

3 kareFVIesckþIseRmccitþedayxøÜnÉg  ³ minmankar)armÖeRcIn kñúgkareFVIesckþIsMerccitþ nigdwgc,as;faxøÜn 
eKkMBugniyayb¤eFVIGVImYy. 

 

4 TMnukcitþelIxøÜnÉg ³ kMLúgeBleFVIbTbgðajnigBiPakSaRkum sisSmanTMnukcitþkñúgkarniyay nigcUlrYmkñúgRkum  

5 karelIkTwkcitþ nigkaryl;citþ³ sisScg;bnþeronsURtbEnßmBIRbFanbTenH ehIyyl;c,as;xøwmsarkñúg RbFanbT 
nigkarGnuvtþpÞal;.  

 

6 crit ³   sisSmancitþGMNt;nigGarmµN_l¥enAkñúgkarsikSa .  

7 karbegáItfµI ³ sisSbgðajnUvPaBécñRbDitkñúgkarerobcMkareFVIbTbgðajplitpl enAkMLúgeBlsikSa                           
edaybgðajecjnUvKMnitCaeRcIn. 

  

 srubsegát\riyabfsisS   

segát\riyabfsisSmanBinÞúsrub 35 BinÞ ¬ ebIBinÞú 0 dl; 17 =exSay¼ ebI 18 dl; 23=mFüm ¼ ebI 24 dl; 35=l¥¦   

BinÞúsrubsMNYrsresr nigsegát\riyabfsisS  ¬ ebIBinÞú 0 dl; 24=exSay¼ ebI 25 dl; 33=mFüm ¼ ebI 34 dl; 50=l¥¦   

        éf¶TI >>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>                    
        htßelxa nigeQµaHRKU 
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]bsm<½n§ 1>2 ³    taragbUksrubrgVaytémøkarsikSarbs;sisSRbcaMfñak; 
extþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>>>>> RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

l>r eQ�aHsisS sMNYrsresr \riyabf srub 
BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

            )aneXIj nigÉkPaB                                                             éf¶TI >>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>> 
                nayksala                                                                    htßelxa nigeQ�aHRKUbeRgon 

]bsm<½n§ 2 ³           TRmg;vaytémøRKUbeRgonbMNinCIvit 

�

  
xøwmsar BiBN’naskm�PaB PsþútagepSg² 

I bnÞb;eron

 

  





 

 

 �  

  

 �  
 �  


 








 




 

II karbeRgon nig eron  

 


  
 �  
 �

�




-69-



-70-

-70-

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េ�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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  ខញុំមកធវើារាន់ពេលវេា ាប់ផតើមារារទៀងពេល និងធវើារកនុងឫកាមុឺងមាត់ 
លើកលេងតេៅពេលសមេក។
  ខញុំពិនិតេយនិងកេកំហុសារារាាងរហ័សពេមាំងជៀ ស  
ាងកំហុសាំងនេះកើតឡើងវិញ។ ខញុំាចសុំជំនួយៅពេលដេលខញុំមិនដឹងពីរបៀបកនុង 
ារកេកំហុសរបស់ខញុំ។
  ខញុំាក់សមលៀកបំាក់ាាត  និងសមរមេយសមេប់ារាររបស់ខញុំ។ ខញុំងូតទឹកាល់ថងេ និង 
បេើាាំ បំាត់កលិន។
  ខញុំធវើកិចចារានតេឹមតេូវ និងបញចប់ាាន់ពេល។ 
  ៅពេលខញុំបញចប់ារារដេលគេបេគល់ឱេយ ខញុំយការារដទេមកធវើ។
  ខញុំសហារាមួយមិតតរួមារារ ដើ មេបីសមេចោលបំណងរបស់កេុមាមពេលកំណត់។  
ៅពេលខញុំបញចប់ារា ររបស់ខញុំ ខញុំជួយធវើាររបស់អនកដទេ។
  ខញុំរួសាយាក់ាក់ និងោរពអនកគេប់គេងរបស់ខញុំ មិតតរួមារារ និងអតិថិជន ោយ សេចកតី  ោរព 
និងាពគួរសម។ ខញុំចូលចិតតជួយអតិថិជនគេប់គា។
  ខញុំាអនកធវើារាមវិន័យសុវតថិាព និងចេះខវល់ាាយពីមិតតរួមារារ។
  ខញុំមនោទនាពចំោះារាររបស់ខញុំ ដូចនេះហើយខញុំធវើាានលអ។ ៅពេល ដេល ខញុំ បញចប់  
ផនេកខលះនេារាររបស់ខញុំ ខញុំចំាយពេលបនតិចដើមេបីឱេយតមលេៅលើអវីដេល ខញុំានធវើ។
  ខញុំសមេក និងទទួលានាារមនជីវាតិគេប់គេន់ ពេមាំងាត់បេណ លេងកីា និង 
សកមមាពសមេកលំហេផេសេងៗ។
  ខញុំមនទំនុកចិតត និងជឿាក់ាារាររបស់ខញុំទទួលានោគជ័យ។
  ខញុំបតេាាកនុងចិតតានឹងធវើាររបស់ខញុំឱេយានលអ មិនាតេខញុំធវើារឱេយអនកដទេ ឬខលួន ឯងោះ 
ទេ។
  ខញុំចូលចិតតរៀនជំនញថមីៗ និងមនទំនួលខុសតេូវគេប់ាាងចំោះ អីវដេលសិថត ៅ កនុង រងវង់   
ារាររបស់ខញុំ។
  ខញុំសុំ "ចេាប់ឈឺ" ៅពេលដេលខញុំឈឺពិតបេកដ ហើយខញុំ បេប់អនកគេប់ គេង របស់ ខញុំ ាាង 
លឿនបំផុតាមដេលាចធវើាន ដើមេបីឱេយគត់ រកគេមក បំពេញ ារកិចច ជំនួស។
  ខញុំាយារណ៍ៅអនកគេប់គេងរបស់ខញុំាាងរហ័ស បេសិនបើខញុំឃើញបញា សំាន់ ា មួយ   
កើត ឡើង  កនុងកនលេងធវើារ។
  ៅពេលខញុំបញចប់ារារដេលគេបេគល់ឱេយ ខញុំរកមើលអវី ផេសេងទៀត ដេលតេូវារ ធវើ 
បងហើយ។
  ខញុំសវេងរកមធេោាយដើមេបីធវើឱេយារាររបស់ខញុំាន់តេបេសើរ និងមនបេសិទធ ាព ខពស់។
  ខញុំកត់សមាល់ និងគិត អំពីារាររបស់ខញុំាំងមូល ពេមាំងរបៀបរៀបចំារារឱេយ ាន់  តេ  បេសើរ។ 

ចរិតលកខណៈសំាន់ៗបំផុត

របស់អនកធវើារ
ដែលានារលើកទឹកចិតតខពស់
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