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១. ងសចកដងីែដើរ 
 
១.១ ទិដឋភាពទូងៅ 

ទសចកដីទូទៅ៖ ទសៀវទៅទនេះម្ភនទោលបំណង ួយ្រូឧទទទសទំងឡាយផ្ដ្ល
កំពុងបទ្មើការទៅកែុងរទ្ម្ភងអភិវឌ្ឍអប់ររំបស់អងគការ រដ្ឋឋ ភិាល ឬសាលាទរៀនឯក
 នកែុងការបំប៉ន្របូទ្ងៀនឱ្យទចេះទ្បើ្ាស់ទោលការណ៍ននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹង
ត្្មូវការសិសសកែុងទោលបំណងផ្កលមអ
លទធនលសិកាសិសស ។  ការបទ្ងៀន
ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ត្្មូវឱ្យអែក
អប់រទំចេះផ្កស្មលួការបទ្ងៀនរបស់ខ្លួន
ទៅាមត្្មូវការបុរគលសិសស ឬ្កុម
សិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀនបផ្នថម ឬ 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនទនសងៗោែ  
។ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទកើត្ទឡើងបនទ ប់ពីម្ភនការសទងេត្ស្រសាវ្ជាវ
ញឹកញាប់ផ្ដ្លានរកទ ើញថ្ន សិសសម្ភនរទបៀបទរៀន ចំណាប់អារមមណ៍ បញ្ហា ទនសងៗ
ោែ  ទេើយ្រូបទ្ងៀន្ត្ូវផ្កស្មលួការបទ្ងៀនរបស់ពួកទរទៅាមត្្មូវការទំងទនេះ 
ទដ្ើមបីសទ្មចឱ្យានលទធនលសិកាជាទីោប់ចិត្ត ។  វ ិ្ ីសាស្រសតទនេះ សមស្រសបទៅនឹង
្បព័នធអប់ររំបស់្បទទសកមពុជាណាស់ ពីទ្ពាេះ្រូបទ្ងៀនជាញឹកញាប់ទ្បើ្ាស់វ ិ្ ី
បទ្ងៀនផ្ត្មួយផ្បបទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន ទពាលរឺផ្នអកផ្ត្ទលើទសៀវទៅសិកាទោលផ្ត្មួយ
មុខ្ ។  

ការពិភាកាពីការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសសទៅកែុងឯកសារទនេះទដដ ត្
ជាសំខាន់ទៅទលើការបទ្ងៀនអំណានថ្នែ ក់ដំ្បូងស្ម្ភប់សិសសទៅបឋមសិកា និង
រទបៀបផ្ដ្ល្របូទ្ងៀនអាចទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនទឡើងវញិ ឱ្យម្ភន្បសិទធភាព និងរទបៀបទរៀន
ទដ្ើមបីផ្កលមអលទធនលសិការបស់កុម្ភរទៅបឋមសិកាថ្នែ ក់ដំ្បូង ។   

្កមុទោលទៅ៖ ្កុមទោលទៅផ្ដ្លានទរៀបរាប់កែុងឯកសារទនេះរឺ្រូបទ្ងៀន
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ទៅបឋមសិកាផ្ដ្លកំពុងបទ្ងៀនសិសសថ្នែ ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ។ ទទេះបីយ៉ងណា ខ្លឹម
សារកែុងកមមវ ិ្ ីបំប៉នទនេះអាចផ្កស្មលួានយ៉ងងាយស្រសួលឱ្យស្រសបទៅនឹង្រូ
បទ្ងៀនផ្ដ្លបទ្ងៀនទៅក្មិត្ថ្នែ ក់ទនសងៗទទៀត្នងផ្ដ្រ ។ ឯកសារទនេះម្ភនទោល
បំណង ួយ្របូទ្ងៀនឱ្យទចេះទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការរបស់កុម្ភរតូ្ចៗ្រប់ក្មិត្សមត្ថ
ភាព ទបើទទេះជាពួកទរមិនសូវទចេះ ម្ភនសមត្ថភាពម្យម ឬពូផ្កខាល ំងក៏ទដ្ឋយ ។  

១.២ ងោលបែំរ និរខ្លរឹសារននឯកសារងនេះ  
ទោលបំណង៖ ឯកសារទនេះនលិត្ទឡើងជា្បទភទឯកសារស្ម្ភប់្រូឧទទទស

ទដ្ើមបី ួយដ្ល់្រូបទ្ងៀនបឋមសិកាឱ្យទចេះវ ិ្ ី
សាស្រសតបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការ
សិសស ទដ្ើមបីឈានទៅការផ្កលមអលទធ
នលសិកាសិសស្រប់មុខ្វជិាជ  បុ៉ផ្នត
ទដដ ត្ជាពិទសសទលើអំណាន ។  

ខ្លឹមសារពាក់ព័នធ៖ ខ្លឹមសារកែុងឯក
សារទនេះទរៀបចំទឡើងទដ្ើមបីឱ្យសទ្មចាននូវ
លទធនលទំងឡាយខាងទ្កាម៖  

 ការ ួយ្រូបទ្ងៀនឱ្យយល់ដឹ្ងពីទោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្ប
នឹងត្្មវូការសិសស ។  

 ការ ួយ្រូបទ្ងៀនឱ្យទចេះចាត់្ផ្ចង និងទរៀបចំ្កមុសិសសាមវ ិ្ ីមួយខុ្សពី 
“ការកំណត់្សាល ក” និង “ការម្ភក់ងាយ” ្ពមទំងដ្ឋក់កិចេការសិសស្បកបទដ្ឋយ
ភាពបត់្ផ្បនផ្ដ្លនំទៅការទរៀបចំ្កុមសិសសានងាយស្រសួល ។   

 ការនដល់វ ិ្ ីសាស្រសត និងបទចេកទទសជាក់ផ្សដងមួយចំនួនកែុងការ ំរញុការបទ្ងៀន
ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន្បទទសកមពុជា ទដ្ឋយទដដ ជា
ពិទសសទៅទលើតួ្នទីននការវាយត្នមល និងការទ្បើ្ាស់សដង់ដ្ឋអំណានស្ម្ភប់
ការវាយត្នមលទនេះ ។  

 ការ ួយ្រូបទ្ងៀនឱ្យយល់ពីទោលការណ៍ជាក់ផ្សដងទលើការ្រប់្រងថ្នែ ក់ទរៀន
ផ្ដ្ល ួយស្មួលដ្ល់ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស រួមម្ភនការ
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្រប់្រងទពលទវលា ការទ្វើផ្ននការទមទរៀន និងការទរៀបចំទិដ្ឋភាពថ្នែ ក់ទរៀនជាក់
ផ្សដង ។ 

 ការនដល់ទោលការណ៍ផ្ណនំដ្ល់្របូទ្ងៀនឱ្យទចេះទ្បើ្ាស់សម្ភា រៈកមមវ ិ្ ី
សិការមួម្ភន ទសៀវទៅាមទអឡិច្ត្និូចាមក្មិត្សមត្ថភាព និងសម្ភា រៈទនស
ងៗទទៀត្ទដ្ើមបបំីទពញបផ្នថមដ្ល់ការទ្បើ្ាស់ទសៀវទៅសិកាទោល ។  

 ការបទងេើត្្បវត្តិទិនែន័យសិសស និងកំណត់្្ាាមដ្ឋន ដូ្ទចាេ េះសិសសទំងអស់
្ត្ូវានាមដ្ឋន្រប់ដំ្ទណើ រការសិការបស់ពួកទរ ។  

 ការនដល់នូវបញ្ជ ីកិចេការជាក់ផ្សដងដ្ល់្រូបទ្ងៀន និងនយកសាលាទរៀន
ស្ម្ភប់ទ្បើ្ាស់ទៅទពល្ត្ឡប់ពីសិកាា សាលាទៅកាន់សាលាទរៀនវញិ ។ 

 

១.៣ ការអនុវតតការបង្រៀនង្លើយតបនរឹត្រវូការសសិសការុ
្បងទសករពុជា  

ការអនុវត្តទោលការណ៍បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទមទរឱ្យ្រូ
បទ្ងៀនម្ភនទំង ំនញ និងទទពទកាសលយ ។ ការអនុវត្តទោលការណ៍ទំងទនេះឱ្យម្ភន
្បសិទធភាពរឺទៅម្ភនបញ្ហា ្បឈម សូមបីផ្ត្្របូទ្ងៀនទៅកែុង្បទទសអភិវឌ្ឍក៏ទដ្ឋយ 
។ ដូ្ទចាែ េះ អែកទ្បើ្ាស់ឯកសារទនេះ្ត្ូវពិចារណាអំពីបរបិទអប់រ ំផ្ដ្លពួកទរចង់ផ្កលមអ
។ បរបិទផ្ដ្លម្ភន រណៈ្រប់្រងសាលាទរៀនខាល ំងពូផ្ក នលទ្ៀបសិសស្រសូមស្រសប 
ម្ភនសម្ភា រៈនិង្នធានអប់រ ំ្ រប់្ោន់ នឹងកាល យជាបរសិាថ នសមស្រសបបំនុត្មួយស្ម្ភប់
កសាងសមត្ថភាព្រូបទ្ងៀនឱ្យទទួលានទជារ ័យ ។  ទទេះបីជាយ៉ងណា ជាក់ផ្សដង
សាលាទរៀនជាទ្ចើន ពំុទន់ម្ភនបុទរលកាខ្ណឌ ទដ្ើមបីបទ្មើដ្ល់ការទ្បើ្ាស់វ ិ្ ីសាស្រសត
ទនេះឱ្យម្ភន្បសិទធភាពទៅទឡើយ ។ ដូ្ទចាែ េះ វាទមទរឱ្យ្រូបទ្ងៀនទចេះទ្ ើសទរ ើស
សកមមភាពកែុងក្មិត្ណាមួយយកមកអនុវត្តជា
ចំាាច់ ។  

ការអនុវត្តឯកសារទនេះ្ត្ូវទ្វើទៅាមបរបិទ 
ផ្ដ្លស្រសបទៅនឹងទសសនវជិាជ អភវឌិ្ឍមួយផ្ដ្លទរ
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ទៅថ្ន ការអភិវឌ្ឍពេុវ ិ្ ី/នលូ វ ផ្ដ្លកែុងទនេះសាលាទរៀនផ្ដ្លទទួលាន្នធាន
បញ្េូ លទ្ចើនាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងម្ភនសកាដ នុពលកែុងការទ្បើ្ាស់វ ិ្ ីសាស្រសត
ទំងទនេះ្បកបទដ្ឋយ្បសិទធភាព ។ វ ិ្ ីសាស្រសតទនេះ នឹង ំរញុឱ្យ្បទទសកមពុជាសទ្មច
ាននូវសតង់ដ្ឋសិកាក្មិត្អតិ្បរម្ភទៅកែុងសាលាទរៀនមួយចំនួន ខ្ណៈផ្ដ្លសាលា
ទរៀនមួយចំនួនទទៀត្អាចអនុវត្តាមសតង់ដ្ឋក្មិត្អបបរម្ភ ។  
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២. ងសចកដីផែនងំ្បើ្ាសង់សៀវងៅងនេះ  
 

ឯកសារទនេះទ្បើ្ាស់របូសញ្ហញ មួយចំនួនខាងទ្កាមទដ្ើមបីឱ្យវាម្ភនលកាណៈ
ងាយស្រសួលកែុងការទ្បើ្ាស់ដ្ល់្រូឧទទទស ។ សញ្ហញ ទំងទនេះ បងាា ញភាល មៗនូវ្បទភទ
សកមមភាពផ្ដ្ល្ត្ូវទ្បើ្ាស់ជាមួយសិកាា កាមទៅាម ំហាននីមួយៗកែុងផ្ននការ
បទ្ងៀន ។  

 




 
 

 

 
 

ទម៉្ភងកំណត់្ស្ម្ភប់ទមទរៀន 
 
ការទរៀបចំមុនការបំប៉ន: របូសញ្ហញ ទនេះនដល់នូវព័ត៌្ម្ភនពីរទបៀបទរៀបចំទីកផ្នលង
បំប៉នស្ម្ភប់សកមមភាពសិកា ។ វាក៏នដល់នូវសំណូមពរទនសងៗពីរទបៀបទរៀបចំស
ម្ភា រៈស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាព ។  
 
សម្ភា រៈ្ត្ូវការ: របូសញ្ហញ ទនេះបងាា ញពីទិដ្ឋភាពទូទៅពីសម្ភា រៈ្ត្ូវការចំាាច់ ។ 
ជាទូទៅរបូសញ្ហញ ទនេះសម្ភគ ល់ពីសម្ភា រៈចំាាច់មូលដ្ឋឋ នដូ្ចជាប ិក ឬ្កដ្ឋស ។ 
សម្ភា រៈទនសងៗទទៀត្ម្ភនជា្បទភទឯកសារផ្ចកផ្ដ្លម្ភនភាជ ប់នឹងឯកសារបំប៉ន
ទនេះ ។  ួនកាល្រូឧទទទស្ត្ូវបទងេើត្សម្ភា រៈទំងទនេះបផ្នថមជាពីរចាប់ ។ 
 
លទធនលសិកា: របូសញ្ហញ ទនេះនដល់នូវឃ្លល ខ្លឹមសារផ្ដ្ល្ត្ូវសទ្មចឱ្យាន និង
្ត្ូវទ្វើការវាយត្នមលទៅចុងបញ្េ ប់ផ្ននការបទ្ងៀន ។  

របូសញ្ហញ អំពី ំហាន និងដំ្ទណើ រការ 
ផ្នែកទី៣ននឯកសារទនេះនដល់នូវផ្ននការបទ្ងៀនអំពីរទបៀបបំប៉ន្រូបទ្ងៀនបឋម

សិកាផ្ដ្ល្ត្វូអនុវត្តបទចេកទទសននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទៅកែុង
ថ្នែ ក់ទរៀន ។ របូសញ្ហញ ខាងទ្កាម្ត្ូវានទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់ផ្ណនំផ្ននការបំប៉នជាក់
ផ្សដង ។ របូសញ្ហញ ទំងទនេះនឹង្ាប់អែកស្មបស្មួលភាល មៗពី្បទភទសកមមភាពផ្ដ្ល
ទ្ោងទុកទៅកែុងផ្ននការបទ្ងៀន ។ ផ្នែកទនេះក៏នដល់នូវសកមមភាព សំណួរបំនុស 
ឧទេរណ៍បញ្ហជ ក់បផ្នថមទលើលំហាត់្ និងកិចេការបផ្នថម ។ ្រឧូទទទសអាចទមើលទ ើញ
យ៉ងងាយស្រសលួអំពីអវីផ្ដ្ល្ត្ួវទ្វើាមរយៈរបូសញ្ហញ ទំងទនេះ បុ៉ផ្នតទទេះជាយ៉ងណាក៏
ទដ្ឋយ ្រឧូទទទស្ត្ូវអានទមទរៀនទំងមូលឱ្យានចាស់ជាមុនសិន ជាពិទសសទៅទពល
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ទ្បើ្ាស់ទលើកដំ្បូង ។   
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ការទ្វើសកមមភាព: របូសញ្ហញ ទនេះចងអុលបងាា ញថ្ន អែកស្មបស្មលួ្ត្វូទ្វើ
សកមមភាពជាក់ផ្សដងដូ្ចជា នដល់ឯកសារផ្ចក ទរៀបចំតុ្ទឡើងវញិ ចាត់្ផ្ចង្កុម 
។ល។  
 
ការសួរសំណួរ: របូសញ្ហញ ទនេះ្ាប់អែកស្មបស្មួលឱ្យសួរសំណួររនលឹេះដ្ល់
សិកាា កាមផ្ដ្លជាការចាប់ទនដើមននសកមមភាព ឬការពិភាកា ។  
 
ការពិភាកា: របូសញ្ហញ ទនេះបងាា ញថ្ន អែកស្មបស្មលួ្ត្ូវដឹ្កនំការពិភាកា ឬ
អនុញ្ហញ ត្ឱ្យសិកាា កាមពិភាកាអវីមួយកែុង្កមុរបស់ពួកទរ ។  
 
កិចេការសំទណរ: របូសញ្ហញ ទនេះ្ាប់ថ្ន សិកាា កាម្ត្ូវសរទសរអវីមួយទៅទលើ
្កដ្ឋសដទ ំង បំទពញលំហាត់្ ឬទ្វើកិចេការសំទណរទនសងៗ ។  
 
ទសចកដីពនយល់: របូសញ្ហញ ទនេះចងអុលបងាា ញថ្ន អែកស្មបស្មលួ្ត្វូពនយល់អវី
មួយទៅសិកាា កាម ។  
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៣. ផែនការបំប៉ន 
ផែនការបង្រៀន នរិសាា រៈស្ាប់្រូឧងទេស
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ផែាកទី១៖ ការបង្រៀនង្លើយតបនឹរត្រវូការសសិស 
ងរងរៀន ៣.១ ងោលការែ៍រូលោឋ ន នរិធាតុសខំាន់ៗននការ
បង្រៀនង្លើយតបនឹរត្រវូការសសិស 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំនួនទម៉្ភងបទ្ងៀន: ៩០ នទី 
 
ការទរៀបចំរបស់្រូឧទទទស:  

 សរទសរលទធនលសិកាននទមទរៀនទលើ្កដ្ឋសដទ ំងទដ្ើមបចីាប់ទនដើមទមទរៀន 

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.១.១: ការសទង់មតិ្សិកាា កាម1 

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.១.២: ទោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀន
ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស 

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.១.៣: និយមន័យននពាកយបទចេកទទសសំខាន់ៗ
មួយចំនួនផ្ដ្លទ្បើ្ាស់ជាទូទៅកែុងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.១.៤: អត្ថន័យ្តឹ្ម្ត្វូ និងមិន្តឹ្ម្ត្ូវននការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស  

 ទរៀបចំបណណអ ុត្ ្ត្ូវ-ខុ្ស ស្ម្ភប់សកមមភាព្កុម 

 
្នធាន/សម្ភា រៈ 

 ្កដ្ឋសដទ ំង េវឺត្ាវ 

 ្កដ្ឋសដទ ំងផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាននទមទរៀន 

 ឯកសារផ្ចក ៣.១.១: ការសទង់មតិ្សិកាា កាម 

 ឯកសារផ្ចក ៣.១.២: ទោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹង

                                                        
1 ការសទង់មតិ្ទនេះអាចទ្វើផ្បបទអឡិច្ត្ូនិចក៏ាន ទបើសិនជាម្ភនថ្នទបលត្្រប់្ោន់ 
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ត្្មូវការសិសស 

 ឯកសារផ្ចក ៣.១.៣: និយមន័យននពាកយបទចេកទទសសំខាន់ៗមួយចំនួន
ផ្ដ្លទ្បើ្ាស់ជាទូទៅកែុងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស  

 ឯកសារផ្ចក ៣.១.៤: អត្ថន័យ្តឹ្ម្ត្ូវ និងមិន្តឹ្ម្ត្ូវននការបទ្ងៀន
ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស  

 បណណអ ុត្ ្ត្ូវ-ខុ្ស (មួយឈុត្ ស្ម្ភប់មួយ្កមុ) 

 ថ្នទបលត្ (ទបើសិនជាក្មងសំណួរ្ត្ូវានទ្វើជាទអឡិច្ត្ូនិច)  

លទធនលសិកា: 
 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីទោលការណ៍សំខាន់ៗននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹង

ត្្មូវការសិសស ជាពិទសសទំនក់ទំនងរវាងការវាយត្នមលសិសស និងនិង
ការបទ្ងៀន  

 សិកាា កាមអាចកំណត់្និយមន័យពាកយសំខាន់ៗផ្ដ្លទ្បើ្ាស់កែុងការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ដូ្ចជា ភាពខាល ំង ត្្មូវការ ចំណូល
ចិត្ត ចំណាប់អារមមណ៍ ។ល។  

 សិកាា កាមអាចបងាា ញភាពខុ្សោែ រវាងបញ្ញត្សំខាន់ៗផ្ដ្លម្ភនអត្ថន័យ
្តឹ្ម្ត្ូវ និងមិន្តឹ្ម្ត្ូវទក់ទងនឹងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស។ 

 ជំហានការុការបំបន៉ 

 

 

 

 
 

 

លទធនលសិកា 

សូមបិត្្កដ្ឋសដទ ំងទៅទលើកាដ រទខ្ៀនផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាស្ម្ភប់ទម
ទរៀន ។ ពនយល់ពីលទធនលសិកាទំងទនេះ និងបញ្ហជ ក់ថ្នទនេះរឺជាអវីផ្ដ្លសិកាា
កាមរួរផ្ត្អាចទ្វើានទៅទពលបញ្េ ប់ទមទរៀនទនេះ ។  

ការផ្សវងរកអវីផ្ដ្លសិកាា កាមដឹ្ងអំពីការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស 
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សូមេុចទ្មង់សទង់មតិ្ឱ្យសិកាា កាម (ឯកសារផ្ចក ៣.១.១) និងពនយល់ថ្នឯក
សារទនេះនឹង ួយ្រូឧទទទសយល់ដឹ្ងកាន់ផ្ត្ចាស់ពីមតិ្ទយបល់របស់សិកាា កាម
ទក់ទងនឹងទោលការណ៍សំខាន់ៗននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បត្្មូវការសិសស និង
រទបៀបផ្ដ្លពួកទរបទ្ងៀនជាទូទៅ ។  

ឱ្យសិកាា កាមពិនិត្យសំណួរទំង៦ទៅកែុងទ្មង់សទង់មតិ្ រចួទ្លើយ ។ នដល់ទពលឱ្យ
សិកាា កាម្បផ្េល១០នទីទដ្ើមបីបំទពញទ្មង់សទង់មតិ្ទនេះ ។  

សម្ភគ ល់: ទបើសិនទ្មង់សទង់មតិ្ទនេះ្ត្ូវានទ្វើជាទអឡិច្ត្និូច ទនេះអែកស្មបស្មួល
អាចនដល់ចទមលើយភាល មទដ្ឋយបញ្ហេ ំងាម LCD ។ ទបើសិនជាមិនម្ភន សំុឱ្យអែក ំនួយការ
វភិារលទធនលទំងទនេះ រចួទេើយបងាា ញ្ាប់សិកាា កាមទៅចុងបញ្េ ប់សិកាា សាលា ។   

ទពលសិកាា កាមបំទពញទ្មង់សទង់មតិ្ចប់ សូមដឹ្កនំការពិភាកាទដ្ឋយ្ត្ួត្ពិនិ
ត្យសំណួរ និងចទមលើយនីមួយៗ ។ សូមទបើកចំេរឱ្យម្ភនការនដល់ទយបល់ចំទពាេះ
ចទមលើយកែុងទពលណាមួយបផ្នថមទទៀត្កែុងកំឡុងទពលសិកាា សាលារេូត្ដ្ល់ចប់ 
។ ទទេះបីជាយ៉ងណា អែកស្មបស្មួល្ត្ូវទចេះ ទ្បើ្ាស់សំណួរ និងចទមលើយ
របស់សិកាា កាម ស្ម្ភប់ទ្វើការពិភាកាផ្ដ្លពាក់ព័នធទៅនឹងទោលការណ៍មូល
ដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។  

និយមន័យមូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស និងរទបៀបផ្ដ្លវដ្ត
ដំ្ទណើ រការ 

ចាប់ទនដើមការពិភាកាពាក់ព័នធនិយមន័យននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស និងរទបៀបផ្ដ្លវាដំ្ទណើ រការផ្បបជាវដ្ត ។ នដល់ឯកសារឯកសារផ្ចក 
៣.១.២ ទោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។ 
ចំណុចសំខាន់ៗផ្ដ្លអែកស្មបស្មលួ្ត្វូទលើកទឡើងរមួម្ភន៖   

 ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសសម្ភនដំ្ទណើ រការផ្បបជាវដ្ត ។ 
 វដ្តចាប់ទនដើមពីសិសស – ទពាលរឺ្រូបទ្ងៀន្ត្ូវសាគ ល់សិសសជាមុនសិន  
 ទយើងសាគ ល់សិសសមិនផ្មនាមរយៈផ្ត្ការទ្វើទត្សតមួយមុខ្បុ៉ទណាណ េះទទ បុ៉ផ្នត
ាមការសទងេត្ពី ភាពទ្ត្ៀមជាទស្រសច ទដ្ើមបីទរៀនបញ្ញត្តិ និងបំណិនថមីៗ 
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ចំណាប់អារមមណ៍ និង ចំណូលចិត្ត ។   
 ទត្ើទយើង្ត្ូវសាគ ល់អវីខ្លេះអំពីសិសសរបស់ទយើង?  

 សាគ ល់អំពី ភាពខាល ំង និងត្្មូវការរបស់សិសស  
ឧទ. អាចអានានសាទ ត់្ បុ៉ផ្នតយល់ដឹ្ងតិ្ចតួ្ច សាគ ល់តួ្អកសរ បុ៉ផ្នត
ពិាកអានពាកយ ។ល។  

 សាគ ល់ពី ភាពទ្ត្ៀមជាទស្រសច របស់សិសសទដ្ើមបទីរៀនបញ្ញត្តិថមីៗ   
ឧទ. សិសសអាចខាម សទអៀនកែុងការអានលបេះឱ្យឮៗ បុ៉ផ្នតម្ភន
ចំណូលចិត្តកែុងការអានសាា ត់្ៗ អាចអានានពាកយមួយពាងគ បុ៉ផ្នត
មិនទន់អានានពាកយផ្ដ្លម្ភនទ្ចើនពាងគ សិសសងាយនឹងាក់
ទឹកចិត្ត និងខាម សទអៀន ។ល។  

 សាគ ល់ពីចំណាប់អារមមណ៍របស់សិសស  
ឧទ. ចូលចិត្តអានទរឿងអំពីសត្វ រកីរាយកែុងការសរទសរ ចូលចិត្ត
អានកំណាពយ និងចទ្មៀង ។ល។  

 សាគ ល់ពីចំណូលចិត្តរបស់សិសស  
ឧទ. ចូលចិត្តទ្វើការម្ភែ ក់ឯង ចូលចិត្តទ្វើការជានដ្រូ ឬ្កុម ចូល
ចិត្តទ្វើអវីមួយទដ្ឋយការចាប់កាន់ដទ ល់នដ្  

 ទ្បើ្ាស់យុទធសាស្រសតបទ្ងៀនខុ្សៗោែ ទដ្ើមបសី្មបស្មួលការបទ្ងៀនរបស់
ខ្លួនទៅាមអវីផ្ដ្លានសាគ ល់ពីសិសស ។ ទនេះជាចំណុចមួយផ្ដ្លទយើង្ត្ូវ
ពិភាកាលមអិត្បផ្នថមទៅទពលទ្កាយ ។  

 ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស មិនផ្មនម្ភនន័យថ្នជាការបទ្ងៀន
ទដដ ត្ទលើបុរគលសិសសទនេះទទ បុ៉ផ្នតជាអវីមួយផ្ដ្លទយើងានបដូរការបទ្ងៀនទៅ
ជាការបទ្ងៀនស្ម្ភប់្កុមសិសស កែុងខ្ណៈទពលណាមួយ ។  

ការទរៀនអំពីពាកយសំខាន់ៗផ្ដ្លទ្បើ្ាស់កែុងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការ
សិសស  

កែុងទពលពិភាកាខាងទលើ អាចម្ភនពាកយមួយចំនួនហាក់ដូ្ចជាថមីស្ម្ភប់សិកាា
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កាម បុ៉ផ្នតវាម្ភនសារៈសំខាន់ណាស់ផ្ដ្លសិកាា កាម្ត្ូវយល់ដឹ្ងកែុងបរបិទនន
ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។ ពាកយទំងទនេះរមួម្ភន៖  

ភាពខាល ំង ត្្មូវការ ភាពទ្ត្ៀមជាទស្រសច ចំណាប់អារមមណ៍ និងចំណូលចិត្ត  

ទដ្ើមបីឱ្យសិកាា កាមយល់ដឹ្ងកាន់ផ្ត្ចាស់ សូមនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.១.៣: និយម
ន័យពាកយបទចេកទទសសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្ដ្លទ្បើ្ាស់ទូទៅទៅកែុងការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។ ្ត្តួ្ពិនិត្យនិយមន័យពាកយនីមួយៗ
ទដ្ឋយទដដ ត្ជាសំខាន់ទៅទលើឧទេរណ៍ផ្ដ្លាននដល់ ូន ។  

សកមមភាព្កមុ: បនទ ប់មក អែកស្មបស្មលួរួរពាយមព្ងឹងការយល់ដឹ្ង
ទសចកដីពនយល់ខាងទលើាមរយៈសកមមភាព្កមុផ្ដ្លត្្មូវឱ្យសិកាា កាមទ្វើពយុេះ
រំនិត្រកឧទេរណ៍ឱ្យានទ្ចើនាមផ្ដ្លអាចទ្វើទៅានស្ម្ភប់ពាកយនីមួយៗ
ខាងទលើ ។ អែកស្មបស្មបអាចឱ្យ្កុមមួយ ពិភាកាទលើពាកយមួយ ទេើយ្កមុ
ទនសងទទៀត្ពិភាកាទលើពាកយទនសង ។ ម៉ាងទទៀត្ អែកស្មបស្មលួអាចឱ្យ្កុម
ទំងអស់ទ្វើពយុេះរំនិត្រកឧទេរណ៍យ៉ងតិ្ចឱ្យាន៥ស្ម្ភប់ពាកយនីមួយៗ ។ 
សូមនដល់ឧទេរណ៍មួយរមួោែ ស្ម្ភប់ពាកយនីមួយៗមុននឹងអនុញ្ហញ ត្បនតកិចេការ
ទនេះ ។ សូមទ្បើារាងខាងទ្កាម (ទដ្ឋយម្ភនឧទេរណ៍រ្មូមួយចំនួន) ទដ្ើមបី
សរទសរចទមលើយចូល៖   

ពាកយ ឧទេរណ៍ 

ភាពខាល ំង  ការសាគ ល់តួ្អកសរានចាស់  
 ការសរទសរានសាអ ត្  
 ការអានសាទ ត់្  
 ការអានយល់ានលអ  
 បំណិនបកស្រសាយ/អានពាកយានលអ  
 ការសរទសរកំណាពយ 
 បំណិនសាដ ប់ានលអ  

ត្្មូវការ  ការផ្កលមអការសាគ ល់ពយញ្ជ នៈ 
 ការផ្កលមអការសាគ ល់ស្រសៈ  
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 ការផ្កលមអបំណិនបកស្រសាយ/អានពាកយ 
 ការផ្កលមអសមត្ថភាពឱ្យទចេះអនុវត្តាមទសចកដីផ្ណនំរបស់្រូ  
 ការផ្កលមអសមត្ថភាពឱ្យទចេះអានសាទ ត់្ និងម្ភនទំនុកចិត្ត  
 ការផ្កលមអសមត្ថភាពយល់ដឹ្ងអវីផ្ដ្លានអាន  

ភាពទ្ត្ៀមជា
ទស្រសច 

 អាចអានពាកយមួយៗាន បុ៉ផ្នតលំាកទៅទពលអានជាលបេះ  
 អាចអានពាកយមួយពាងគ បុ៉ផ្នដមិនអាចអានពាកយផ្ដ្លម្ភនទ្ចើន
ពាងគ 

 អាចអានានសាទ ត់្ បុ៉ផ្នដមិនសូវម្ភនបំណិនអានទដ្ឋយយល់ន័យ 
 សាគ ល់តួ្អកសរ បុ៉ផ្នតមិនការលំាកកែុងការបកស្រសាយ/អានទចញជា
ពាកយ 

 សាគ ល់តួ្អកសរ បុ៉ផ្នតមិនទន់សាគ ល់ពីភាពខុ្សោែ ននតួ្អកសរពួក អ និង 
អ   

 អាចសរទសរលបេះាន បុ៉ផ្នដមិនទន់ទចេះសរទសរទចញជាផ្ត្ងទសចកដី 
 អាចសរទសរពាកយាន បុ៉ផ្នដមិនទន់អាចសរទសរាមអានាន 

ចំណាប់
អារមមណ៍ 

(ទពាលរឺ អវី
ផ្ដ្លពួកទរចាប់
អារមមណ៍)  

 ចាប់អារមមណ៍កំណាពយ 
 ចាប់អារមមណ៍ទរឿងអំពីសត្វ 
 ចាប់អារមមណ៍ចូលចិត្តទរឿងអំពីអតី្ត្កាល និងទរឿង្បជា្បិយ 
 ចាប់អារមមណ៍ទសៀវទៅផ្ដ្លម្ភនរបូភាពទ្ចើន  
 ចាប់អារមមណ៍ទ្ចៀងចំទរៀង 
 ចាប់អារមមណ៍និពនធទរឿង 
 ចាប់អារមមណ៍ផ្លបងទដ្ឋេះ្បសាែ  និងពាកយ 
 ចាប់អារមមណ៍និទនទរឿង  

ចំណូលចិត្ត 

(ទពាលរឺ រទបៀប
ផ្ដ្លសិសសចូល
ចិត្តទរៀន) 

 ចូលចិត្តទរៀនជាបុរគល  
 ចូលចិត្តទ្វើការជានដ្រូ 
 ចូលចិត្តទ្វើការជា្កុម 
 ចូលចិត្តទ្វើកិចេការផ្ដ្លទ្បើនដ្ចាប់កាន់ (ឧទ. បណណពាកយ) 
 ចូលចិត្តអានសាា ត់្ ជាជាងអានឮ 
 ចូលចិត្តអានឮ ជាជាងអានសាា ត់្ 
 ចូលចិត្តទរៀនាមការសាដ ប់ 
 ចូលចិត្តទរៀនទៅកផ្នលងណាផ្ដ្លម្ភនពណ៌ និងរបូភាពទ្ចើន  
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នដល់ទពលឱ្យសិកាា កាម១៥នទី ទដ្ើមបីទ្វើពយុេះរំនិត្រកចទមលើយរបស់ពួកទរ និងសរ
ទសរទៅទលើ្កដ្ឋសដទ ំង ។  

្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយ្កុមនីមួយៗជា្កុម្ំ និងពិភាកា/ផ្កត្្មូវាមការចំាាច់ ។  

ការយល់ដឹ្ងពីអត្ថន័យ្តឹ្ម្ត្វូ និងមិន្តឹ្ម្ត្វូននការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូ
ការសិសស  

នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.១.៤ អត្ថន័យ្តឹ្ម្ត្ូវ និងមិន្តឹ្ម្ត្ូវននការបទ្ងៀនទ្លើយ
ត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។ សូមពនយល់ឱ្យានលមអិត្ពីទសចកដីផ្ថលងនីមួយៗទៅកែុង
ឯកសារផ្ចកទដ្ឋយទដដ ត្ទៅទលើការយល់ខុ្សមួយចំនួនអំពីការបទ្ងៀនទ្លើយត្ប
ត្្មូវការសិសស (ឧទ. ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស រឺជាការបទ្ងៀន
ផ្បបលកាណៈជាបុរគល ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស រឺម្ភនន័យថ្នជា
ការឱ្យសិសសទ្វើការជា្កមុទថរ ។ល។   

សកមមភាព្កមុ: ឱ្យសិកាា កាមទ្វើកិចេការទនេះទដ្ឋយទរៀបទសចកដីផ្ថលងអំពីការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទដ្ឋយចំណាត់្ថ្នែ ក់ខុ្ស ឬ្ត្ូវ ។ សូមនដល់
ទសចកដីផ្ថលងផ្ដ្លានអ ុត្មួយឈុត្ ទៅ្កមុនីមួយៗ ទេើយឱ្យពួកទរទ្វើចំណាត់្
ថ្នែ ក់ទសចកដីផ្ថលងទំងទនេះ ។ សូមទ្បើ្ាស់ារាងខាងទ្កាមរទដ្ើមបីទរៀបទសចកដី
ផ្ថលងទំងទនេះ៖  

ទសចកដីផ្ថលងទី១: ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស ម្ភនន័យថ្នជាការបទ្ងៀន
សិសសផ្បបបុរគល ។  

ទសចកដីផ្ថលងទី២: ្កមុសិសស្ត្ូវដល ស់បដូ រជានិចេទដ្ឋយអាស្រស័យទលើកិចេការផ្ដ្ល្ត្ូវទ្វើ ។ 

ទសចកដីផ្ថលងទី៣: សិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទ្ចើនជាង ទ្វើទត្សតផ្ដ្លម្ភនភាពងាយស្រសួល
ជាង 

ទសចកដីផ្ថលងទី៤: ្រូបទ្ងៀនទរៀបចំកិចេការទ្ចើនផ្ដ្ល ំរញុឱ្យសិសសទទួលានសមត្ថ
ភាពដូ្ចោែ  ទេើយឱ្យសិសសទ្វើកិចេការផ្នអកាមចំណូលចិត្ត និងភាពទ្ត្ៀមជាទស្រសចរបស់
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ពួកទរ ។  

ទសចកដីផ្ថលងទី៥: បរសិាថ នសិកាកែុងថ្នែ ក់ទរៀនទ្វើទឡើងមិនម្ភនរចនសមព័នធ ទដ្ឋយោម ន
ចាប់វន័ិយ ឬទម្ភល ប់កែុងការអនុវត្ត ។  

ទសចកដីផ្ថលងទី៦: ្របូទ្ងៀនទលើកទឹកចិត្តសិសសទដ្ឋយនដល់ ទ្មើសដ្ល់ពួកទរទក់ទង
នឹងអវីផ្ដ្លពួកទរទរៀន ។  

ទសចកដីផ្ថលងទី៧: ្របូទ្ងៀន្ត្ូវសាគ ល់ពីរទបៀបផ្ដ្លសិសសចូលចិត្តទរៀន និងអវីផ្ដ្លពួក
ទរចាប់អារមមណ៍ ។ . 

ទសចកដីផ្ថលងទី៨: ្របូទ្ងៀនរួរ ួបជាមួយសិសសឱ្យានញឹកញាប់ និងជាបុរគលទដ្ើមបី
ផ្សវងយល់ពីរទបៀបផ្ដ្លពួកទរទរៀន និងត្្មូវការរបស់ពួកទរ ។  

ទសចកដីផ្ថលងផ្ដ្ល ្ត្ូវ ទសចកដីផ្ថលងផ្ដ្ល ខុ្ស 

 ??? 
 ??? 
 ??? 
 ??? 

 ??? 
 ??? 
 ??? 
 ??? 

 

ទៅទពលសិកាា កាមានទ្វើចំណាត់្ថ្នែ ក់ទសចកដីផ្ថលង សូម្ត្តួ្ពិនិត្យរមួោែ ជា្កុម
្ំ និងទ្វើការបញ្ហជ ក់/ពនយល់បផ្នថមាមការចំាាច់ ។  
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ងរងរៀន ៣.២ ការង្បើ្ាស់្ បវតតទិិនាន័យសសិសងដើរបផីកលរអ
ផែនការបង្រៀន 
 

 


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ទម៉្ភងកំណត់្: ៩០នទី 
 
ការទរៀបចំរបស់្រូឧទទទស:  

 សរទសរលទធនលសិកាននទមទរៀនទៅទលើ្កដ្ឋសដទ ំងទដ្ើមបីចាប់ទនដើមទម
ទរៀន ។  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.២.១: រទបៀបទរៀនរបស់សិសស 

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.២.២: ទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.២.៣: ករណីសិកាទដ្ើមបីបំទពញ្បវត្តិទិនែន័យ
សិសស  

 ថត្ចមលងទត្សតរអំពីរទបៀបទរៀនរបស់សិសស (ទបើសិនជាអែកស្មបស្មលួ
សទ្មចចិត្តមិនទ្វើាមទអឡិច្ត្ូនិច)  

្នធាន/សម្ភា រៈ 
 ្កដ្ឋសដទ ំង េវឺត្ាវ 

 ្កដ្ឋសដទ ំងផ្ដ្លសទងាបអំពីលទធនលសិកាននទមទរៀន  

 ឯកសារផ្ចក ៣.២.១: រទបៀបទរៀនរបស់សិសស  

 ឯកសារផ្ចក ៣.២.២: ទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស 

 ឯកសារផ្ចក ៣.២.៣: ករណីសិកាទដ្ើមបីបំទពញ្បវត្តិទិនែន័យសិសស  

 ថ្នទបលត្ (ទបើសិនជារទបៀបទរៀនរបស់សិសស្ត្ូវានទ្វើាមទអឡិច្ត្និូច – 
សូមទមើលតំ្ណភាជ ប់ខាងទ្កាម៖ 
ភាសាអង់ទរលស: ។ 

ភាសាផ្ខ្មរ: http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle
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លទធនលសិកា: 
 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីភាពខុ្សោែ ននសិសសទក់ទងនឹងរទបៀបទរៀន 

ចំណាប់អារមមណ៍ ភាពខាល ំង និងភាពទខ្ាយ ។  

 សិកាា កាមអាចកំណត់្ពីរទបៀបទរៀនទនសងៗ ាមរយៈករណីសិកាខ្លីមួយ
កែុងឯកសារ ៣.២.១ ។  

 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីទោលបំណងននការទ្បើ្ាស់្បវត្តិទិនែន័យសិសស 
។  

 សិកាា កាមអាចដល ស់បដូរព័ត៌្ម្ភនផ្ដ្លម្ភនកែុងករណីសិកាអំពីសិសសម្ភែ ក់
ទៅជា្បវត្តិទិនែន័យផ្ដ្លពិពណ៌នពីសិសសទនេះ ទដ្ឋយទ្បើ្ាស់ទ្មង់
្បវត្តិទិនែន័យសិសសកែុងឯកសារ ៣.២.២ ។  

 ជំហានននការបំបន៉ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

លទធនលសិកា 

បិត្្កដ្ឋសដទ ំងទៅទលើកាដ រទខ្ៀនផ្ដ្លសទងាបអំពីលទធនលសិកាស្ម្ភប់ទមទរៀន 
។ សូមពនយល់លទធនលសិកា និងបញ្ហជ ក់ថ្ន
ទនេះរឺជាអវីមួយផ្ដ្លសិកាា កាមរួរផ្ត្អាចទ្វើ
ានទៅទពលបញ្េ ប់ទមទរៀន ។  

រទបៀបផ្ដ្លសិសសម្ភនភាពខុ្សោែ ទក់ទងនឹង
ការទរៀន  

ទដ្ើមបីកសាងចំទណេះដឹ្ងបផ្នថមទលើការបទ្ងៀនខាងទដ្ើមដ្ល់សិកាា កាម អែក
ស្មបស្មលួរួរ្ត្ួត្ពិនិត្យទឡើងវញិពីសារៈសំខាន់ននការយល់ដឹ្ងពីភាពខុ្ស
ោែ រវាងសិសសម្ភែ ក់ៗ ជាពិទសសពាក់ព័នធនឹងអវីផ្ដ្លទរទៅថ្ន “រទបៀបទរៀន” ។ 
សិកាា កាមរួរទ្លើយថ្នសិសសម្ភនភាពខុ្សោែ ទងទងនឹង ភាពខាល ំង/ភាពទខ្ាយ 
ចំណាប់អារមមណ៍ ចំណូលចិត្តទរៀន ។ល។ រំនិត្សំខាន់ផ្ដ្ល្ត្ូវទលើកទឡើងទៅទី
ទនេះមដងទទៀត្រឺថ្ន៖   
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ការដឹ្ងពីភាពខុ្សោែ រវាងសិសសម្ភែ ក់ៗ នឹង ួយឱ្យ្រូបទ្ងៀនអាចស្មបស្មួលការ
បទ្ងៀនរបស់ខ្លួនទៅាមចំណូលចិត្តទរៀនរបស់សិសស ។  

បនទ ប់មក អែកស្មបស្មួលនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.២.១ ឱ្យសិកាា កាមទំងអស់ 
និង្ត្ួត្ពិនិត្យរទបៀបទរៀននីមួយៗ៖ (i) ការទរៀនាមការទ្វើចលន; (ii) ការទរៀន
ាមការទមើលទ ើញ; (iii) ការទរៀនាមការសាដ ប់និងនិយយ; (iv) ការចូលចិត្តទរៀន
ផ្ត្ពីខ្លួនឯង និង (v) ការចូលចិត្តទរៀនពី្កុម ។  សូមនដល់ឧទេរណ៍ពីរទបៀបទរៀន
នីមួយៗ ទេើយបញ្ហជ ក់ថ្ន្រប់ោែ អាចម្ភនរទបៀបទរៀនទ្ចើនផ្បប បុ៉ផ្នតជា្មមា
មនុសសម្ភែ ក់ៗម្ភនផ្ត្រទបៀបទរៀនមួយឬពីរបុ៉ទណាណ េះផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ ។  

បនទ ប់ពីទមើលឯកសារផ្ចកចប់ ឱ្យសិកាា កាមវាយត្នមលរទបៀបទរៀនរបស់ខ្លួនទដ្ឋយ
ទ្វើទត្សតរទបៀបទរៀនជាទអឡិច្ត្និូចាមតំ្ណភាជ ប់ៈ
http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle. សូម្បរល់ថ្នទបល
ត្ឱ្យសិកាា កាមម្ភែ ក់មួយទេើយចូលទៅកាន់តំ្ណភាជ ប់ខាងទលើ ។ នដល់ទពល១០
នទីឱ្យសិកាា កាមស្ម្ភប់ទ្វើលំហាត់្ទនេះ ។ ទៅទពលសិកាា កាមានទ្វើទត្សតចប់ 
សូមសួរពួកទរអំពីពិនទុ និងសរទសរពិនទុទំងទនេះទៅទលើកាដ រទខ្ៀន ។  

 ទត្ើម្ភនបុ៉នម ននក់ផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនផ្បបចលន ទលចទធាល ជាងរទបៀប
ទរៀនទនសងៗទទៀត្? _____% 

 ទត្ើម្ភនបុ៉នម ននក់ផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទមើល ទលចទធាល ជាងរទបៀប
ទរៀនទនសងៗទទៀត្? _____% 

 ទត្ើម្ភនបុ៉នម ននក់ផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការសាដ ប់និងនិយយ ទលច
ទធាល ជាងរទបៀបទរៀនទនសងៗទទៀត្? _____% 

ចំណុចសំខាន់ផ្ដ្ល្ត្ូវកត់្សម្ភគ ល់កែុងទត្សតទនេះរឺពិនទុ្ត្ូវានសរបុាមរទបៀប
ទរៀននីមួយៗ ។ ទពាលរឺ្រប់ោែ  ទទួលានលទធនលពីររទបៀបទរៀនទំងបីទៅាម
ក្មិត្ខុ្សៗោែ  បុ៉ផ្នតម្ភនរទបៀបទរៀនមួយផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ (ទពាលរឺផ្នែក
ផ្ដ្លទទួលានពិនទុខ្ពស់ជាងទរ) ។ សូមសួរសិកាា កាម ថ្នទត្ើរទបៀបទរៀនមួយណា
ផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ ។ ទទេះបីជាទត្សតទនេះមិនានវាយត្នមលរទបៀបទរៀនទនសង

http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle
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ទទៀត្ដូ្ចជា ការទរៀនទចេះទចញពីខ្លួនឯង និងការទរៀនទចេះពី្កមុក៏ទដ្ឋយ ក៏លំ
ហាត់្ទនេះាននដល់បទពិទសា្ន៍ស្ម្ភប់្រូយល់ដឹ្ងពីរទបៀបទរៀនរបស់សិសស ។    

កែុង្កុមតូ្ច សូមឱ្យសិកាា កាមទមើលលំហាត់្ទៅខាងចុងឯកសារ ៣.២.១ ទេើយ
ឱ្យពួកទរទ្វើចំណាត់្ថ្នែ ក់រទបៀបទរៀនផ្នអកាមការពនយល់ខាងទដ្ើម ។ សូមបញ្ហជ ក់
្ាប់សិកាា កាមថ្ន សិសសម្ភែ ក់អាចម្ភនរទបៀបទរៀនទលចទធាល ទលើសពីមួយ ។ នដល់
ទពល្បផ្េល១០នទីស្ម្ភប់ទ្វើលំហាត់្ទនេះ បនទ ប់មក្ត្តួ្ពិនិត្យចទមលើយជា
្កុម្ំ ។  

ទេតុ្អវី្ត្ូវបទងេើត្្បវត្តិទិនែន័យសិសស?  

ចាប់ទនដើមការបទ្ងៀនទដ្ឋយទ្បើ្ាស់សំណួរ៖  

ទត្ើ្រូបទ្ងៀនអាចចងចំាភាពខុ្សោែ រវាងសិសសទំងអស់របស់ខ្លួនានឬទទ? ទត្ើម្ភន
ឧបករណ៍អវីផ្ដ្លអាចទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់កត់្្ាភាពខុ្សោែ ទំងទនេះ?  

ទៅកែុងការពិភាកា ទំនងជាសិកាា កាមនឹងសផ្មដងអារមមណ៍ថ្នម្ភនបញ្ហា ្បឈម
កែុងការកត់្្ាសិសសផ្ដ្លម្ភនចំនួនទ្ចើនទក់ទងនឹង ភាពខាល ំង រទបៀបទរៀន 
ចំណាប់អារមមណ៍ ។ល។ ទដ្ឋយសារផ្ត្សិសសម្ភនចំនួនទ្ចើនទនេះទេើយ ទទើបម្ភន
ការទសែើឱ្យ្រូបទ្ងៀនបទងេើត្ ្បវត្តិទិនែន័យសិសស ទដ្ើមបី ួយពួកទរចងចំា និងកត់្
្ាភាពខុ្សោែ /ភាពផ្្ប្បួលកែុងចំទណាមសិសសទំងអស់ ។  

នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.២.២ ផ្ដ្លបងាា ញពីឧទេរណ៍នន “្បវត្តិទិនែន័យសិសស” ។ 
្បវត្តិទិនែន័យ ព័ត៌្ម្ភន្ត្ូវបំទពញស្ម្ភប់សិសសនីមួយៗ ។ ស្ម្ភប់រទ្ម្ភង 
ទសៀវទៅទអឡិច្ត្និូចស្ម្ភប់ភាសាផ្ខ្មរ ្រូបទ្ងៀន្ោន់ផ្ត្បំទពញ្បវត្តិ
ទិនែន័យស្ម្ភប់សិសសកែុង្កុម ក និង   បុ៉ទណាណ េះ ។  

្ត្ួត្ពិនិត្យទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសសរមួោែ ជា្កមុ្ំ និងបញ្ហជ ក់ឱ្យចាស់នូវ
ចំណុចខាងទ្កាម៖  

ចំណុចដឹ្កនំការពិភាកា  

 ទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសសផ្ចកជាពីរផ្នែក ។ ផ្នែកទី I នដល់ព័ត៌្ម្ភនមូលដ្ឋឋ ន
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ទក់ទងនឹង ីវ្បវត្តិសិសស រទបៀបទរៀន ។ល។ ព័ត៌្ម្ភនមួយចំនួនទំងទនេះ
អាចនឹងមិនម្ភនការ
ដល ស់បដូរទទ (ឧទ. 
រទបៀបទរៀន) ។   

 ្បវត្តិទិនែន័យសិសស
ម្ភនព័ត៌្ម្ភនអំពី ភាព
ខាល ំង ភាពទខ្ាយ 
រទបៀបទរៀន និងចំណាប់
អារមមណ៍របស់សិសស ។ 

 ្របូទ្ងៀនរួរកត់្្ា
ព័ត៌្ម្ភនទយងទៅាម
បញ្ជ ីសិសសកែុងថ្នែ ក់
ទរៀន (ឧទ. ទឈាម េះ 
ទភទ ្ត្ួត្ថ្នែ ក់ ទឡើង
ថ្នែ ក់ ។ល។) បណណ
រាយការណ៍ពីមុន និង
ការសទងេត្ដទ ល់ខ្លួន ។  

 ផ្នែកទី II នន្បវត្តិទិនែន័យសិសសនដល់នូវព័ត៌្ម្ភនបចេុបបនែភាព្បចំាផ្ខ្អំពី
បញ្ហា របស់សិសស ភាពរកីចទ្មើន និង្បទភទសកមមភាពផ្ដ្លាន ួយដ្ល់
ពួកទរ ។  

 ព័ត៌្ម្ភនភារទ្ចើនកែុង្បវត្តិទិនែន័យម្ភនទ្មង់ជាបញ្ជ ីទនទៀងដទ ត់្ ដូ្ទចាែ េះ្រូ
បទ្ងៀនងាយស្រសួលកែុងការកត់្្ា និងទ្វើបចេុបបនែភាព ។  

 ព័ត៌្ម្ភនផ្ដ្ល្ត្ូវទ្វើបចេុបបនែភាពជា្បចំាផ្ខ្រឺផ្នអកទលើសដង់ដ្ឋអំណានផ្ដ្ល
្រូានទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់ទ្វើការវាយត្នមល ។ ការវាយត្នមលទំងទនេះនដល់នូវ
ព័ត៌្ម្ភនជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់្រូទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់ទ្វើបចេុបបនែភាពទលើផ្នែកទំង
អស់ទនេះ ។  

 

រំរូ្ បវត្តិទិនែន័យសិសស 
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រទបៀបបំទពញទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស 

បនទ ប់ពីពនយល់ទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស អែកស្មបស្មលួ ួយសិកាា កាមឱ្យ
ទទួលានបទពិទសា្ន៍កែុងការបំទពញទ្មង់ទនេះាមរយៈការទ្វើលំហាត់្ជាក់
ផ្សដង ផ្ដ្លកែុងទនេះពួកទរ្ត្ូវបដូរព័ត៌្ម្ភនកែុងករណីសិការបស់សិសស្បឌិ្ត្ម្ភែ ក់
ទឈាម េះ មិញ រដ្ឋឋ  ទៅកែុងទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស ។  

ទដ្ើមបីបំទពញកិចេការទនេះ សូមនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.២.៣ ទៅសិកាា កាម ។ ្ត្ួត្
ពិនិត្យករណីសិកាទនេះរមួោែ  បនទ ប់មកសួរសំណួរទដ្ើមបីឱ្យពួកទរអាចបំទពញ្បវ
វត្តិទិនែន័យសិសសឱ្យានទ្ចើនាមផ្ដ្លអាចទ្វើទៅាន ផ្នអកទលើព័ត៌្ម្ភនផ្ដ្ល
ានអានកែុងករណីសិកា ។ ពួកទររួរបំទពញព័ត៌្ម្ភន ីវ្បវត្តិទំងអស់ាំងពី
ផ្នែកដំ្បូង ្ពមទំងព័ត៌្ម្ភនអំពីរទបៀបទរៀន ចំណាប់អារមមណ៍ ភាពខាល ំង ភាព
ទខ្ាយ និងភាពផ្្ប្បលួផ្ដ្លទរានរាយការណ៍ ។  

សកមមភាពទនេះរួរទ្វើកែុង្កុមតូ្ច ។ សូមនដល់ទពល្បផ្េល១០នទីស្ម្ភប់
សិកាា កាមបំទពញកិចេការទនេះ ។ ទៅទពលសិកាា កាមបំទពញទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យ
ទនេះចប់ ចូរពិភាការមួោែ ជា្កមុ្ំ ។  
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ងរងរៀន ៣.៣ ការងរៀប្កុរសសិស និរហានភិ័យផដល្តវូងជៀសវារ  
 

 


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ទម៉្ភងកំណត់្: ៩០ នទី 
 
ការទរៀបចំរបស់្រូឧទទទស:  

 សរទសរលទធនលសិកាននទមទរៀនទលើ្កដ្ឋសដទ ំងទដ្ើមបចីាប់ទនដើមទមទរៀន។  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៣.១: ការបទ្ងៀន្កមុផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាព
ម្យម (កណាដ ល) កែុងថ្នែ ក់ទរៀន  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៣.២: ករណីសិកា: ការដ្ឋក់សាល កសិសស និង
ការរពឹំងទុករបស់្របូទ្ងៀន  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៣.៣: ទសចកដីសទងាបពាកយ និងបញ្ញត្តិសំខាន់ៗ
ននការទរៀប្កមុសិសសាមក្មិត្សមត្ថភាព  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៣.៤: រុណសមបត្តិ និងរុណវបិត្តិននការទរៀប
្កុមសិសស  

 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៣.៥: ទោលការណ៍ផ្ណនំពីការទរៀប្កមុសិសស
ាមក្មិត្សមត្ថភាព 

្នធាន/សម្ភា រៈ  
 ្កដ្ឋសដទ ំង េវឺត្ាវ 

 ្កដ្ឋសដទ ំងផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាននទមទរៀន  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៣.១: ការបទ្ងៀន្កមុផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ម្យម 
(កណាដ ល) កែុងថ្នែ ក់ទរៀន  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៣.២: ករណីសិកា: ការដ្ឋក់សាល កសិសស និងការរពឹំងទុក
របស់្របូទ្ងៀន  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៣.៣: ទសចកដីសទងាបពាកយ និងបញ្ញត្តិសំខាន់ៗននការ
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ទរៀប្កមុសិសសាមក្មិត្សមត្ថភាព  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៣.៤: រុណសមបត្តិ និងរុណវបិត្តិននការទរៀប្កុមសិសស  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៣.៥: ទោលការណ៍ផ្ណនំពីការទរៀប្កមុសិសសាម
ក្មិត្សមត្ថភាព 

លទធនលសិកា: 
 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីទ្ោេះថ្នែ ក់ននការបទ្ងៀនផ្ដ្លត្្មូវាមសិសស

ផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ម្យម (កណាដ ល) 

 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីរុណសមបត្តិ និងរុណវបិត្តិននការទរៀប្កុមសិសស
ទៅាមសមត្ថភាពចំទណេះដឹ្ងរបស់ពួកទរ ។  

 សិកាា កាមអាចកំណត់្ពីទសចកដីផ្ថលងផ្ដ្ល “្ត្ូវ” និង “ខុ្ស” ទក់ទងនឹង
ទោលការណ៍ទរៀបចំ្កុមសិសស ។  

 សិកាា កាមអាចចាត់្ថ្នែ ក់បញ្ជ ីសិសស្បឌិ្ត្ទៅជា្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាព
ទដ្ឋយផ្នអកទលើទិនែន័យសិកាផ្ដ្លាននដល់ ូន ។  

 ជំហានននការបំបន៉  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

លទធនលសិកា ននទមទរៀន 

បិត្្កដ្ឋសដទ ំងទៅទលើកាដ រទខ្ៀនផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាស្ម្ភប់ទមទរៀន ។ 
សូមពនយល់លទធនលសិកា ទេើយបញ្ហជ ក់ថ្នទនេះរួរជាអវីមួយផ្ដ្លសិកាា កាមអាច
ទ្វើានទៅចុងបញ្េ ប់ទមទរៀន ។ 

ទត្ើការបទ្ងៀន “សិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ម្យម (កណាដ ល)” ម្ភនន័យ
ដូ្ចទមដច ?  

ចាប់ទនដើមការបទ្ងៀនទដ្ឋយទចាទសួរសំណួរមួយចំនួនទៅសិកាា កាមអំពីក្មិត្
សិកាខុ្សៗោែ ននសិសសទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនរិត្ជាម្យម៖  

ទត្ើអែកអាចទរៀបរាប់ពីសមត្ថភាពសិការបស់សិសសកែុងថ្នែ ក់ទរៀនរិត្ជាម្យមទដ្ឋយ
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រទបៀបណាផ្ដ្រ?  

ទត្ើសមត្ថភាពសិការបស់សិសសភារទ្ចើនកែុងថ្នែ ក់ទរៀនទូទៅម្ភនក្មិត្ណា?  

ទត្ើជា្មមាម្ភនសិសសផ្ដ្លទរៀនពូផ្ក និងទរៀនយឺត្ទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនផ្បបទនេះផ្ដ្រឬទទ?  

ទៅកែុងការពិភាការបនទ ប់ អែកស្មបស្មលួរួរពាយមទ្វើឱ្យសិកាា កាមយល់
ដឹ្ងថ្នសិសសភារទ្ចើនអាចម្ភនសមត្ថភាព
ក្មិត្កណាដ ល ខ្ណៈផ្ដ្លម្ភនសិសសទនសងៗ
ទទៀត្ម្ភនសមត្ថភាពពូផ្កខាល ំង និងទបខាល ំង ។  

ទដ្ើមបីបកស្រសាយចំណុចខាងទលើ អែកស្មប
ស្មួលនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៣.១ ទេើយ្ត្តួ្
ពិនិត្យខ្លឹមសារជាមួយសិកាា កាម ។ របូ្កាេវិកផ្ដ្លបងាា ញកែុងឯកសារផ្ចក បក
ស្រសាយអំពីក្មិត្សមត្ថភាពផ្បកផ្ចកោែ ននសិសសទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនជាទូទៅ ។ ផ្ខ្ស
ទកាងទនេះ ្ត្វូានទរទៅជាទូទៅថ្ន “កណដឹ ង” ពីទ្ពាេះវាម្ភនរបូរាងដូ្ចកណដឹ ង ។ 
ាមរយៈដ្ា្កាមទនេះ សិកាា កាមអាចទមើលទ ើញថ្ន សិសសភារទ្ចើនរឺជា្មមា
សិថត្ទៅចំណុចកណាដ ល ។ ដូ្ទចាែ េះ ្រូផ្ត្ងផ្ត្ទរៀបចំការបទ្ងៀនរបស់ខ្លួនទ្លើយ
ត្បទៅសិសសផ្ដ្លម្ភនចំនួនទ្ចើនជាងទរ ។ អែកអប់រាំនទៅការបទ្ងៀនផ្បប
ទនេះថ្ន “ជាការបទ្ងៀនទដដ ត្ផ្ត្សិសសម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្កណាដ ល” ។  

ទត្ើនឹងម្ភនអវីទកើត្ទឡើងចំទពាេះសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ខ្ពស់ និងទប 
្ោផ្ដ្ល្រូបទ្ងៀនទដដ ត្ផ្ត្សិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្កណាដ ល? 
ដូ្ចផ្ដ្លានកត់្សម្ភគ ល់កែុងឯកសារផ្ចក សិសសទំងទនេះ្ត្ូវានទរទុកទចាល 
។ សួរសិកាា កាម ទត្ើទយើងអាចទ្លើយត្បចំទពាេះបញ្ហា ទនេះទដ្ឋយរទបៀបណា? ាមរ
យៈឯកសារផ្ចកផ្ដ្លាននដល់ ូន ទរអាចទរៀបចំជា្កុមសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថ
ភាពដូ្ចោែ  ក៏ាន ។ បុ៉ផ្នតវ ិ្ ីទនេះរឺម្ភនហានិភ័យខ្ពស់ ។ 

ទត្ើការទរៀបចំ្កុមសិសសាមក្មិត្សមត្ថភាពអាចម្ភនហានិភ័យអវីខ្លេះ?  

អែកស្មបស្មួលអាចទលើកទឡើងពីហានិភ័យពីការទរៀបចំ្កុមសិសសាមសមត្ថ
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ភាពដ្ល់សិកាា កាមទំងអស់ ។ ទដ្ើមបីបកស្រសាយឱ្យានងាយស្រសលួទលើកិចេការ
ទនេះ អែកស្មបស្មួលរួរទ្បើ្ាស់ករណីសិកាផ្ដ្លម្ភនកែុងឯកសារ ៣.៣.២ 
។ សូមនដល់ឯកសារផ្ចក និងអានឱ្យសិកាា កាមសាដ ប់៖  

អែកស្រសាវ្ជាវមួយ្កមុានទ្វើពិទសា្ន៍ទដ្ឋយឱ្យសិសសទំងអស់កែុងថ្នែ ក់ទ្វើទត្
សត ។ ពួកទរានទ្វើចំណាត់្ថ្នែ ក់ពិនទុ សិសសពីខ្ពស់មកទប ។ បនទ ប់មកពួកទរ
ានបញ្ច្ញ្ហេ សសិសសទំងទនេះទដ្ឋយសិសសផ្ដ្លានពិនទុខ្ពស់្ត្ូវទទួលពិនទុទប 
ទេើយសិសសផ្ដ្លទទួលានពិនទុទប្ត្វូទទួលានពិនទុខ្ពស់វញិ ។ បនទ ប់មក
ពួកទរានយកបញ្ជ ីសិសសនិងពិនទុ ផ្ដ្លានបញ្ច្ញ្ហេ សទៅបងាា ញ្រូបទ្ងៀនផ្ដ្ល
មកថមីផ្ដ្ល្ត្ូវទៅបទ្ងៀនសិសសទំងទនេះ ។ រួរឱ្យភាា ក់ទនអើល អែកស្រសាវ្ជាវរក
ទ ើញថ្នសិសសផ្ដ្ល្របូទ្ងៀនានរិត្ថ្នជាសិសសផ្ដ្លទទួលានពិនទុខ្ពស់ 
ពិត្ជាទទួលានចំណាត់្ថ្នែ ក់ខ្ពស់ ចំផ្ណកឯសិសសផ្ដ្ល្រូានរិត្ថ្នទទួល
ានពិនទុទបពិត្ជាទទួលានចំណាត់្ថ្នែ ក់ទប ទបើទទេះបីជាពួកទរធាល ប់ជាសិសស
ពូផ្កពីមុនក៏ទដ្ឋយ ។  

បនទ ប់ពីអានករណីសិកាខាងទលើចប់ អែកស្មបស្មលួសួរសិកាា កាមថ្ន ទេតុ្
អវីានជាសិសសផ្ដ្លធាល ប់ពូផ្ក ផ្បជាទទួលានពិនទុទប ទេើយសិសសផ្ដ្លធាល ប់
ទរៀនមិនសូវពូផ្ក ផ្បជាទទួលានពិនទុខ្ពស់? សូម ផ្ កជាមួយសិកាា កាមទដ្ឋយ
បងាា ញពាកយទំងឡាយខាងទ្កាម៖  

ការម្ភក់ងាយ (សាល កសាែ មទុយ៌ស) ការដ្ឋក់សាល ក ទំនយផ្ដ្លកំណត់្ទដ្ឋយបុរគលខ្លួន
ឯង ការរពឹំងទុក  

កែុងការពិភាកា សូមទលើកទឡើងនូវចំណុចខាងទ្កាម្ាប់សិកាា កាម៖  

 ាមរយៈការដ្ឋក់ពិនទុទត្សតទដ្ើមបីកំណត់្សាល កសិសស សិសសមួយចំនួនទទួលយល់
ថ្នសមត្ថភាពខ្លួន្ត្ូវានម្ភក់ងាយ ។  

 ្រូានបទងេើត្នូវការរពឹំងទុកមួយអំពីក្មិត្សមត្ថភាពសិសសថ្ន សិសសមួយចំនួន
ពូផ្ក និងមួយចំនួនទទៀត្មិនពូផ្ក ។  

 សិសសានដឹ្ងពីការរពឹំងទុករបស់្រូ ផ្ដ្លរតឹ្ផ្ត្ ួយ ំរញុឱ្យខ្លួនទរទ ឿថ្នខ្លួនទរ
អាចទ្វើានលអ ឬមិនអាចទ្វើាន ។ សិសសណាផ្ដ្ល្រនូដល់ការរពឹំងទុកផ្បប
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វ ិជម្ភនទរៀនានពូផ្ក ទេើយសិសសណាផ្ដ្ល្រមូ្ភនការរពឹំងទុកអវ ិជម្ភនទរៀន
ទខ្ាយ ។  

ករណីសិកាខាងទលើ ានបងាា ញពីទ្ោេះថ្នែ ក់ននការ
ទរៀប្កមុសិសសាមសមត្ថភាពពីទ្ពាេះវាអាចនំទៅ
រកទិដ្ឋភាពអវ ិជម្ភនដូ្ចជា ការរពឹំងទុក ការដ្ឋក់សាល ក 
ការម្ភក់ងាយ និងទំនយផ្ដ្លកំណត់្ទដ្ឋយខ្លួនឯង 
។  សូមនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៣.៣ ផ្ដ្លពនយល់ពីបញ្ញ
តិ្តទំងទនេះដ្ល់សិកាា កាម ។ ចូរ្ត្ួត្ពិនិត្យខ្លឹមសារទំងទនេះជា្កុម្ំ ។  

រុណសមបត្តិ និងរុណវបិត្តិននការទរៀប្កុមសិសសាមសមត្ថភាព  

បនតការពិភាកាជាមួយសិកាា កាមទដ្ឋយបញ្ហជ ក់ថ្ន ទបើទទេះបីជាម្ភនហានិភ័យអំពី
ការទរៀបចំ្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាព ក៏វាម្ភនរុណសមបត្តិនងផ្ដ្រ ។ ទបើសិនជា
ទយើងអាច្រប់្រងហានិភ័យាន ទយើងនឹងទទួលានរុណសមបត្តិ ។  

បនទ ប់មក នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៣.៤ ដ្ល់សិកាា កាម ។ ឯកសារទនេះសទងាបអំពី
រុណសមបត្តិ និងទ្ោេះថ្នែ ក់ននការទរៀបចំ្កុមសិសសាមសមត្ថភាព ។ រុណ
សមបត្តិសំខាន់ៗផ្ដ្ល្ត្វូពនយល់សិកាា កាមរមួម្ភន៖  

 សិសសផ្ដ្លទរៀនទខ្ាយអាចទរៀនទៅាមដំ្ទណើ ររបស់ខ្លួន  
 ្របូទ្ងៀនអាចទ្វើការ ិត្សែិទធជាមួយសិសសផ្ដ្ល្ត្វូការ ួយទ្ចើន 
 សិសស (ផ្ដ្លម្ភនអំទណាយទន) អាចទទួលានឱ្កាសផ្បប្បកួត្្បផ្ ង

ងាយស្រសួលជាង 

ទទេះបីជាយ៉ងណា ម្ភនរុណវបិត្តិមួយចំនួនដូ្ចជា៖  
 លទធភាពទទួលានការដត់្ទចញ និងការថប់ារមា  
 សិសសផ្ដ្លសិថត្ទៅកែុង្កមុក្មិត្ទប អាចទរៀនាមផ្ត្ក្មិត្ទនេះរេូត្ ។  

កំឡុងទពលពិភាកាទនេះ សូមបញ្ហជ ក់ជាមួយសិកាា កាមថ្ន ្រូបទ្ងៀនអាចប្ងួម
ហានិភ័យទនេះឱ្យទៅតូ្ចទដ្ឋយ៖  

 ការធានថ្នសិសសអាចដល ស់បដូ រ្កុមទៅវញិទៅមករវាង្កមុផ្ដ្លដ្ឋក់ច្មុេះ និង
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ាមក្មិត្សមត្ថភាព ។  
 សិសសអាចបដូ រ្កុមទៅទពលផ្ដ្លពួកទររិត្ថ្នពួកទរម្ភនភាពរកីចទ្មើនទឡើង 
 ការធានថ្នសិសសម្ភនការរពឹំងទុកផ្បបវ ិជម្ភន ទេើយ ំរញុការដល ស់បដូ រផ្បប

សាថ បនទដ្ឋយសិសសខ្លួនឯង ។  

ទោលការណ៍ផ្ណនំទរៀបចំ្កុមសិសសទដ្ើមបបីទ្ងៀនទ្លើយត្បត្្មូវការសិសស  

ការបទ្ងៀនចុងទ្កាយទនេះ រួរផ្ត្បងាា ញសិកាា កាមអំពីទោលការណ៍ផ្ណនំជាក់
ផ្សដងពីរទបៀបទរៀប្កុមកែុងថ្នែ ក់ទរៀន។ ទដ្ើមបទី្លើយត្បទោលបំណងទនេះ អែក
ស្មបស្មលួផ្ចកទោលការណ៍ផ្ណនំផ្ដ្ម្ភនសរទសរកែុងឯកសារផ្ចក 
៣.៣.៥ ។ ទោលការណ៍ទំងទនេះ្ត្ូវ្ត្ួត្ពិនិត្យរមួោែ ជា្កមុ្ំទដ្ឋយទដដ ត្ទលើ
ចំណុចសំខាន់ៗខាងទ្កាម៖  

 ្រូអាចទរៀបចំ្កុមច្មុេះសមត្ថភាពផ្ដ្លធាល ប់ទ្វើជា្មមា ្ពមទំងការទរៀប្កមុ
ាមក្មិត្សមត្ថភាពស្ម្ភប់ផ្ត្ទពលទរៀនអំណានទដ្ឋយផ្នអកទលើលទធនលភាព
សាទ ត់្ ំនញផ្នែកអំណាន ។ 

 កែុងថ្នែ ក់អាចម្ភន្កុមអំណានចំនួន៤ ផ្ដ្លមួយ្កុមៗអាចម្ភនសិសសពី៨ទៅ
១០នក់ ។  

 ្កមុ D រឺជា្កមុផ្ដ្លទរៀនពូផ្ក ទេើយ្កុម A រឺជា្កមុផ្ដ្លសិសសជាទ្ចើន ួប
បញ្ហា កែុងការអាន ។  

 ការកណត់្អំពី្កុមអំណាន ថ្នសិសសណា្ត្ូវចូល្កុមមួយណា ្ត្ូវផ្នអកទលើពិនទុ
ចុង្ម្ភសទី១ 

 ្កមុអំណានទំងអស់រួរនដល់ទពល៣០នទីកែុងមួយនថា ទដ្ឋយទ្វើដំ្ណាលោែ  
ទេើយពួកទរទ្វើកិចេការផ្ដ្ល្រូានដ្ឋក់ ូន ។  

 ទៅចុងទ្កាយននរយៈទពល៣០នទី សិសសរួរ្ត្ឡប់ទៅកាន់្កុមផ្ដ្លទរៀប
ច្មុេះសមត្ថភាពវញិ ។  

បនទ ប់ពី្ត្ួត្ពិនិត្យទោលការណ៍ទំងទនេះ សូមឱ្យសិកាា កាមទ្វើការជា្កុមតូ្ច
ទដ្ើមបីបំទពញលំហាត់្ផ្ដ្លាននដល់ ូនទៅខាងចុងឯកសារផ្ចក ។ សូមនដល់
ទពល១៥នទីទដ្ើមបីទ្វើកិចេការទនេះ ។  
បនទ ប់ពី្កុមនីមួយៗានបញ្េ ប់លំហាត់្ទនេះ សូម្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយ និងសំណួរ
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ផ្ដ្លសិកាា កាមអាចសួរ ជា្កុម្ំ ។  
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ផែាកទ២ី: ការ្រប់្ ររថ្នា ក់ងរៀន 
ងរងរៀន ៣.៤ ការងរៀបចំថ្នា ក់ងរៀន ការ្រប់្ររងពលងវលា និរការ
ងធវើផែនការងរងរៀន  
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ទម៉្ភងកំណត់្: ២.៥ ទម៉្ភង 
 

ការទរៀបចំរបស់្រូឧទទទស:  
 សរទសរលទធនលសិកាននទមទរៀនដ្ឋក់ទលើ្កដ្ឋសដទ ំងទដ្ើមបចីាប់ទនដើមទម

ទរៀន ។  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៤.១: ការផ្ណនំអំពីការ្រប់្រងទពលទវលា  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៤.២: ការផ្សវងយល់ពីរទបៀបទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន

ផ្ដ្ល ួយ ំរញុដ្ល់វ ិ្ ីសាស្រសតបទ្ងៀន  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៤.៣: ការផ្ណនំអំពីការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន 
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៤.៤: ការទរៀបចំបលង់ថ្នែ ក់ទរៀន  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៤.៥: បលង់ផ្ននការបទ្ងៀនបផ្នថម  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក៣.៤.៦: សកមមភាព និងសម្ភា រៈជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់

ទ្បើ្ាស់ជាមួយរទបៀបទរៀនទនសងៗ  
 ទរៀបចំបទងេើត្បលង់ថ្នែ ក់ទរៀន និងទ្រឿងសងាា រមឹទ្វើពីទសាែ ទដ្ើមបីឱ្យសិកាា កាម

អាចយករ្មាូម  
្នធាន/សម្ភា រៈ 

 ្កដ្ឋសដទ ំង េវឺត្ាវ 
 ្កដ្ឋសដទ ំងផ្ដ្លសទងាបអំពីលទធនលសិកាននទមទរៀន 
 ឯកសារផ្ចក ៣.៤.១: ការផ្ណនំអំពីការ្រប់្រងទពលទវលា  
 ឯកសារផ្ចក ៣.៤.២: ការផ្សវងយល់ពីរទបៀបទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនផ្ដ្ល ួយ

 ំរញុដ្ល់វ ិ្ ីសាស្រសតបទ្ងៀន  
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 ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៣: ការផ្ណនំអំពីការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន 
 ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៤: ការទរៀបចំបលង់ថ្នែ ក់ទរៀន  
 ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៥: បលង់ផ្ននការបទ្ងៀនបផ្នថម  
 ឯកសារផ្ចក៣.៤.៦: សកមមភាព និងសម្ភា រៈជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់ទ្បើ្ាស់

ជាមួយរទបៀបទរៀនទនសងៗ  
លទធនលសិកា: 

 សិកាា កាមអាចទរៀបរាប់សកមមភាពផ្ដ្ល្ត្ូវទរៀបចំទឡើងទៅាមទកៀន
សិកាទនសងៗកែុងកំឡុងទពលអាន៣០នទី  

 សិកាា កាមអាចទរៀបរាប់ចំណុចសំខាន់ៗកែុងការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនទដ្ើមបី
ស្មួលដ្ល់ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស រមួម្ភន ទកៀនទរៀន
ពាកយ ទកៀនបណាណ ល័យ និងទកៀនអំណាន ។  

 សិកាា កាមអាចទរៀបចំទ្រឿងសងាា រមឹ ទដ្ឋយទ្បើ្ាស់បណណ ឬទសាែ ទៅជាបល
ង់ថ្នែ ក់ទរៀន ទដ្ឋយផ្នអកទលើទោលការណ៍បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស  

 សិកាា កាមអាចបំទពញផ្ននការទមទរៀនផ្ដ្លបងាា ញពីការយល់ដឹ្ងទលើ
ទោលការណ៍្រប់្រងទពលទវលា ដំ្ណាលោែ នឹងការបទ្ងៀន 

 ជំហានននការបំបន៉ 

 
 

 
 

 

 

 

 

លទធនលសិកា 

បិត្្កដ្ឋសដទ ំងទៅទលើកាដ រទខ្ៀនផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាស្ម្ភប់ទមទរៀន ។ 
សូមពនយល់លទធនលសិកា ទេើយបញ្ហជ ក់ថ្នទនេះរួរជាអវីមួយផ្ដ្លសិកាា កាមអាច
ទ្វើានទៅចុងបញ្េ ប់ទមទរៀន ។ 

ការផ្សវងយល់ពីរំនិត្កែុងការទ្វើសកមមភាពដំ្ណាលោែ  

ចាប់ទនដើមការបទ្ងៀនទដ្ឋយការពនយល់ថ្ន ទដ្ើមបឱី្យការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូ
ការសិសស្ប្ពឹត្តទៅទដ្ឋយ្បសិទធភាព សិសស្ត្វូទ្វើកិចេការពិទសសៗផ្ដ្លស្រសប



 31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ទៅនឹងត្្មូវការរបស់ពួកទរកែុងការអាន ។ 
ទពាលរឺផ្នែកមួយននការទរៀន្បចំានថា សិសស
្ត្ូវទ្វើសកមមភាពទនសៗោែ កែុងទពលដំ្ណាល
ោែ ទៅាម្កមុផ្ដ្លានទរៀបចំ ។ សូម
ចងអុលទៅរបូភាពផ្ដ្លម្ភនទៅកែុងឯកសារ
ផ្ចក ។   

នដល់ឯកសារ ៣.៤.១ ទដ្ើមបី្ត្ួត្ពិនិត្យពីរទបៀបផ្ដ្លសិសសទ្វើសកមមភាពដំ្ណាល
ោែ  ទដ្ឋយពិភាកាទលើចំណុចសំខាន់ៗកែុងឯកសារផ្ចក ។ ចំណុចពិភាកាសំខា
ន់ៗរមួម្ភន៖  

ចំណុចពិភាកាសំខាន់ៗ 
 រយៈទពលសិកាពិទសស្បចំានថាម្ភន៣០នទី 
 ៤ទៅ៥្កមុសិសស្ត្ូវបដូរទវនោែ ទៅសិកាទៅទកៀនមួយកែុងចំទណាមទកៀនទំង៤

ជាទរៀងរាល់នថា ។ សូមទមើលដ្ា្កាមផ្ដ្លបងាា ញកែុងទំព័រទី២ននឯកសារផ្ចក
ផ្ដ្លពនយល់អំពីដំ្ទណើ រការ្កមុ ។  

 ្រូ្ត្ូវ ួប្កមុមួយកែុងនថានីមួយៗទៅទកៀនអំណាន ខ្ណៈផ្ដ្លសិសសទនសង
ទទៀត្ទ្វើសកមមភាពផ្ដ្លានទ្ោងទុកទដ្ឋយម្ភេ ស់ការខ្លួនឯងទៅាម្កមុ្មម
ា ឬទៅាមទកៀនសិកាពីរទនសងទទៀត្ទៅខាងទ្កាយថ្នែ ក់ទរៀន (ឧទ. ទកៀន
ទរៀនពាកយ ទកៀនបណាណ ល័យ) ។  

 កមមវ ិ្ ីផ្ដ្លកំពុងសាកលបងទនេះ ត្្មវូឱ្យបទងេើត្ទកៀនសិកាយ៉ងទហាច៣ទៅ
កែុងថ្នែ ក់ទរៀន ។  

 ្របូទ្ងៀន្ត្ូវទរៀបចំសកមមភាពពិទសសជាមុនស្ម្ភប់ទកៀនសិកានីមួយៗ 
ដូ្ទចាែ េះសិសសនឹងម្ភនរំនិត្ចាស់លាស់ចំទពាេះកិចេការផ្ដ្លពួកទរ្ត្ូវទ្វើ ។  

បនទ ប់ពីអែកស្មបស្មលួពនយល់ចប់ ឱ្យសិកាា កាមទ្វើការជា្កុមតូ្ចទដ្ើមបីទ្លើយ
សំណួរពិភាកាផ្ដ្លនដល់ ូនទៅខាងចុងឯកសារផ្ចក ។ សូមនដល់ទពល្បផ្េល
១០ទៅ១២នទីស្ម្ភប់ទ្វើកិចេការទនេះ ។  

ទៅទពលសិកាា កាមទ្វើសំណួរចប់ សូម្ត្តួ្ពិនិត្យចទមលើយជា្កុម្ំ ។  

សិសស៥នក់ សកមមភាព៥ 
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ការផ្សវងយល់ពីទំនក់ទំនងរវាងការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន និងវ ិ្ ីសាស្រសតបទ្ងៀន  

អែកស្មបស្មួលចាប់ទនដើមបទ្ងៀនទដ្ឋយ ួយសិកាា កាមយល់ដឹ្ងពីទំនក់ទំនង
រវាងការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន និងរទបៀបផ្ដ្លទយើងចង់បទ្ងៀន ។ ការបទ្ងៀនទ្លើយ
ត្បនឹងត្្មូវការសិសស ទមទរការទ្វើសកមមភាពខុ្សៗោែ កែុងទពលដំ្ណាលោែ
ទៅាម្កុមសិសស ដូ្ទចាែ េះវា្ត្ូវម្ភនការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនជាពិទសស ។ ទដ្ើមបីឱ្យ
សិកាា កាមយល់ដឹ្ងពីទំនក់ទំនងទនេះ សូមនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៤.២ ។ សូមអាន
ឯកសារផ្ចករមួោែ ទដ្ឋយទដដ ត្ទៅសំណួរសំខាន់ផ្ដ្លឱ្យសិកាា កាមវភិារពីទំនក់
ទំនងរវាងរបូភាពទំងពីរ ។ បនទ ប់មកឱ្យសិកាា កាមពិភាកា និងទ្លើយសំណួរទៅ
ផ្នែកខាងសាដ នំនឯកសារផ្ចក ។ 
សូមនដល់ទពល្បផ្េល១០នទី
ស្ម្ភប់ទ្វើកិចេការទនេះ ។  

ទៅទពលចូលដ្ល់្កុម្ំ អែក
ស្មបស្មលួ្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយ
ចំទពាេះសំណួរទំងអស់ ទ្វើការកត់្
សម្ភគ ល់ថ្នការទរៀបចំទ្រឿងសងាា រមឹទៅកែុងរបូភាពទី១ មិនអាចោំ្ទសកមមភាព
ទៅកែុងរបូភាពទី២ានទឡើយ ពីទ្ពាេះវាចទងអៀត្ទពកស្ម្ភប់សិសសចល័ត្កែុងថ្នែ ក់
ទរៀន ទេើយវាក៏មិនម្ភនទកៀនសិកាពិទសសនងផ្ដ្រ ។  

ទសចកដីផ្ណនំពីការទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនស្ម្ភប់ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស  

បនទ ប់មក នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៣ ឱ្យសិកាា កាមទំងអស់ ។ ឯកសារផ្ចកទនេះ
នដល់នូវការផ្ណនំជាក់ផ្សដងអំពីរទបៀប
បទងេើត្ថ្នែ ក់ទរៀនផ្ដ្លម្ភនទកៀនសិកា
ចំនួន៣ស្ម្ភប់ភាសាផ្ខ្មរ ផ្ដ្លរមួម្ភន៖  

 ទកៀនអំណាន 
 ទកៀនទរៀនពាកយ  

សកមមភាពកែុ ងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស 
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 ទកៀនបណាណ ល័យ  

្ត្ួត្ពិនិត្យតួ្នទីទកៀនសិកា និងនដល់ឧទេរណ៍អំពីសម្ភា រៈផ្ដ្ល្ត្វូដ្ឋក់ាម
ទកៀនសិកានីមួយៗ និង្ាប់ពីរទបៀបទ្បើ្ាស់ ។ សម្ភា រៈទំងទនេះរមួម្ភន លំ
ហាត់្៨ចទនល េះ បណណស្ម្ភប់រូរបូ និងអត្ថបទាមក្មិត្សមត្ថភាព ។  

បនទ ប់ពីការពនយល់ចប់ នដល់ឱ្កាសឱ្យសិកាា កាមទ្បើ្ាស់បលង់ទសែើទឡើងកែុងឯក
សារផ្ចក ៣.៤.៤ ទដ្ើមបទីរៀបជាបលង់បនទប់ជាក់ផ្សដងទដ្ឋយទ្បើ្ាស់រ្មូទ្រឿងស
ងាា រមឹទំងបី្បទភទទយងាមការផ្ណនំផ្ដ្លាននដល់ ូន ។ នដល់សម្ភា រៈ
ស្ម្ភប់ទរៀបបនទប់ទរៀនផ្ដ្លម្ភនទសាែ ស្ម្ភប់ទរៀបជាទ្រឿងសងាា រមឹ ។ នដល់សម្ភា
រៈមួយឈុត្ស្ម្ភប់្កមុនីមួយៗ ទេើយឱ្យពួកទរទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនទយងាមការ
ផ្ណនំ ។ បនទ ប់រយៈទពល្បផ្េល២០ទៅ២៥នទី ឱ្យសិកាា កាមកែុង្កុម
នីមួយៗសទងេត្ពីថ្នែ ក់ទរៀនរ្មូរបស់ពួកទរ ទេើយពិភាកាពីការផ្កស្មលួណា
មួយឱ្យកាន់ផ្ត្ម្ភនភាពនចែ្បឌិ្ត្ផ្ថមទទៀត្ ។  

រ្មូបនទប់ទរៀន 
 

 

 

 

 

 

 

 

      ទិដ្ឋភាពទមើលទៅផ្នែកខាងមុខ្បនទប់ទរៀន       ទិដ្ឋភាពទមើលទៅទ្កាយបនទប់ទរៀនទដ្ឋយម្ភនទកៀនអំណាន  
 

ការទ្វើផ្ននការសកមមភាព្កមុទដ្ឋយទ្បើ្ាស់កិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀន  

 ំហានបនទ ប់កែុងទពលបំប៉នរឺឱ្យសិកាា កាមសាគ ល់ពីរទបៀបទ្បើ្ាស់បលង់កិចេផ្ត្ង
ការបទ្ងៀនទៅកែុងឯកសារផ្ចក ៣.៤.៥ ។ សូមនដល់ឯកសារផ្ចកទនេះទៅសិកាា
កាមទំងអស់ រចួពិនិត្យទមើលទោលការណ៍ផ្ណនំទៅទំព័រទី១ ។ ការ្ត្តូ្ពិនិត្យ
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្ត្ូវទដដ ត្ទលើ៖  

1. ឧបករណ៍ទ្វើផ្ននការសកមមភាពពិទសស ស្ម្ភប់្កុមក្មិត្សមត្ថភាព
នីមួយៗអនុវត្តកែុងថ្នែ ក់ទរៀន ។ ដូ្ទចាែ េះ ្ត្ូវពិនិត្យទមើលបលង់កិចេផ្ត្ងការទនេះ
ឱ្យានលអិត្លអន់ ។  

2. ការទ្វើសកមមភាពកែុងទពលដំ្ណាលោែ  ផ្ដ្ល្ត្ូវទរៀបចំស្ម្ភប់្កុម
នីមួយៗ ។  

3. ការកំណត់្ពីសកមមភាព និងសម្ភា រៈ ្បចំានថា  

បនទ ប់ពីការពនយល់ចប់ សូមឱ្យសិកាា កាមទ្វើលំហាត់្ជាក់ផ្សដងផ្ដ្លម្ភនកែុង ឯក
សារផ្ចក ទដ្ឋយពួកទរ្ត្ូវអានទសចកដីផ្ណនំសកមមភាពកែុងថ្នែ ក់ទរៀន រចួយក
ព័ត៌្ម្ភនមកបញ្េូ លកែុងទ្មង់កិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀន ។ សិកាា កាមអាចទ្វើសកមមភាព
ទនេះជាបុរគល ឬ្កមុតូ្ច ។ នដល់ទពលឱ្យសិកាា កាម្បផ្េល៣០នទីស្ម្ភប់
សកមមភាពទនេះ ទដ្ឋយ្ត្ួត្ពិនិត្យឱ្យានលអិត្លអន់ពីទសចកដីផ្ណនំ និងខ្លឹមសារ
ជាមួយសិកាា កាមជាមុនសិន ។ ជាចុងទ្កាយសូមឱ្យសិកាា កាមបំទពញទ្មង់កិចេ
ផ្ត្ងការទនេះឱ្យានមួយកែុងមួយ្កុម ។  

ទៅទពលសិកាា កាមបញ្េ ប់កិចុេការទនេះ សូម្ត្ួត្ពិនិត្យលទធនលជា្កុម្ំ ទដ្ឋយ
ទ្បៀបទ្ៀបចទមលើយ និងនដល់ការពនយល់បផ្នថមរាល់កំេុសអវីមួយផ្ដ្លានទកើត្
ទឡើង ។  
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ផែាកទ៣ី: ការវាយតនរលថ្នា ក់ងរៀន 
ងរងរៀន ៣.៥ ការង្បើ្ាសស់តរ់ោអណំានស្ាប់ការបង្រៀនង្លើយ
តបនរឹត្រវូការសសិស  
 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ទម៉្ភងកំណត់្:  ៤ ទម៉្ភង 
 

ការទរៀបចំរបស់្រូឧទទទស:  
 សរទសរលទធនលសិកាននទមទរៀនដ្ឋក់ទលើ្កដ្ឋសដទ ំងទដ្ើមបីចាប់ទនដើមទមទរៀន 
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.១: ការផ្សវងយល់ពីមូលទេតុ្ផ្ដ្លទយើងទ្វើការវាយ

ត្នមល  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ក: ការផ្សវងយល់ពីបំណិនអានរនលឹេះទំង៥ផ្ដ្ល

 ួយ ំរញុឱ្យម្ភនភាពសាទ ត់្ ំនញខាងអំណាន  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ខ្: ទសចកដីសទងាបពីបំណិនភាសាផ្ខ្មរទំងអស់ទៅ

កែុងទសៀវទៅសដង់ដ្ឋអំណាន  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.៣: ការផ្សវងយល់ពីទ្មង់ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន 
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.៤: ការទ្បើ្ាស់ទត្សតវាយត្នមលដំ្ណាក់កាលទៅ

កែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន  
 ថត្ចមលងឯកសារផ្ចក ៣.៥.៥: បញ្ជ ីាមដ្ឋនសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀន

បផ្នថម  
 កំណត់្ចំនួន្របូទ្ងៀនាមថ្នែ ក់នីមួយៗទដ្ើមបីផ្បងផ្ចកទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន 

្នធាន/សម្ភា រៈ  
 ្កដ្ឋសដទ ំង េវឺត្ាវ  
 ្កដ្ឋសដទ ំងផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាននទមទរៀន 
 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.១: ការផ្សវងយល់ពីមូលទេតុ្ផ្ដ្លទយើងទ្វើការវាយត្នមល  
 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ក: ការផ្សវងយល់ពីបំណិនអានរនលឹេះទំង៥ផ្ដ្ល ួយ ំរញុ

ឱ្យម្ភនភាពសាទ ត់្ ំនញខាងអំណាន  
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 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ខ្: ទសចកដីសទងាបពីបំណិនភាសាផ្ខ្មរទំងអស់ទៅកែុង
ទសៀវទៅសដង់ដ្ឋអំណាន  

 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៣: ការផ្សវងយល់ពីទ្មង់ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន 
 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៤: ការទ្បើ្ាស់ទត្សតវាយត្នមលដំ្ណាក់កាលទៅកែុង

ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន  
 ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៥: បញ្ជ ីាមដ្ឋនសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀនបផ្នថម  
 ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ (សិកាា កាមម្ភែ ក់្ត្ូវម្ភនទសៀវទៅ

មួយទៅាមថ្នែ ក់ផ្ដ្លផ្ដ្លពូកទរបទ្ងៀន)  

លទធនលសិកា: 

 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីរទបៀបវាយត្នមលជា្បព័នធផ្ដ្ល ួយផ្កលមអបំណិនអាន 
និងសំទណររបស់កុម្ភរ ។ 

 សិកាា កាមអាចពនយល់ពីបំណិនអានរនលឹេះទំង៥ផ្ដ្លជាមូលដ្ឋឋ ននំទៅរកការ
អាន្បកបទដ្ឋយភាពសាទ ត់្ ំនញាមរយៈការទ្វើលំហាត់្ជាក់ផ្សដងផ្ដ្លកែុង
ទនេះសិកាា កាមទ្វើចំណាត់្ថ្នែ ក់កិចេការទៅនឹងបំណិនអាន ។  

 សិកាា កាមអាចទ្បើ្ាស់សតង់ដ្ឋអំណាន្បកបទដ្ឋយ្បសិទធភាពផ្នអកទលើការ
យល់ដឹ្ង្បទសើរទឡើងពីទ្មង់ទមទរៀននីមួយៗកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន ។  

 សិកាា កាមអាចទ្បើ្ាស់ទត្សតដំ្ណាក់កាលទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន
្បកបទដ្ឋយ្បសិទធភាពទដ្ើមបី (i) កំណត់្រកសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀនបផ្នថម 
(ii) កំណត់្រកសដង់ដ្ឋអំណានផ្ដ្ល្ត្ូវបទ្ងៀនទឡើងវញិ (iii) កំណត់្រក
សកមមភាពផ្ដ្លម្ភន្បទយ ន៍ផ្ដ្លអាចស្មបស្មួលការបទ្ងៀនទឡើងវញិ 
និង (iv) កំណត់្រកសម្ភា រៈបទ្ងៀនផ្ដ្លម្ភន្បទយ ន៍ស្ម្ភប់ស្មបស្មលួ
ការបទ្ងៀនទឡើងវញិ ។  

 ជំហានននការបំបន៉  

 

 

 

លទធនលសិកា  

បិត្្កដ្ឋសដទ ំងទៅទលើកាដ រទខ្ៀនផ្ដ្លសទងាបពីលទធនលសិកាស្ម្ភប់ទមទរៀន ។ 
សូមពនយល់លទធនលសិកា ទេើយបញ្ហជ ក់ថ្នទនេះរួរជាអវីមួយផ្ដ្លសិកាា កាមអាច



 37 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទ្វើានទៅចុងបញ្េ ប់ទមទរៀន ។ 

ការផ្សវងយល់ពីរទបៀបវាយត្នមលទដ្ើមបីព្ងឹងបំណិនអំណាន 

ចាប់ទនដើមការបទ្ងៀនទដ្ឋយសួរសិកាា កាមថ្នទត្ើពួកទរធាល ប់ឮពីសតង់ដ្ឋអំណាន
ផ្ដ្លានបទងេើត្ទឡើងនទពលថមីៗទនេះទដ្ឋយ្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកីឡា ។
បងាា ញទសៀវទៅសដង់ដ្ឋអំណានទៅកាន់សិកាា កាមទំងអស់ ។ ចូរទ្វើបញ្ជ ីអំពីអវី
ផ្ដ្លពួកទរានដឹ្ងអំពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន ។  ាមរយៈសកមមភាពទនេះ អែក
ស្មបស្មលួនឹងដឹ្ងពីក្មិត្ចំទណេះដឹ្ងរបស់សិកាា កាមអំពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋ
អំណាន ។ បញ្ជ ីទនេះម្ភនសារៈ្បទយ ន៍ស្ម្ភប់ផ្កត្្មូវការយល់ខុ្សមួយ
ចំនួនអំពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន ស្រសបទពលនឹងការបទ្ងៀនអំពីទសៀវទៅទនេះ។  

បនទ ប់មក សួរសិកាា កាមថ្ន ទត្ើទិនែន័យពីការវាយត្នមល្ត្ូវទ្បើស្ម្ភប់ទ្វើអវីខ្លេះ? 
អែកស្មបស្មួល្ត្ូវបទងេើត្បញ្ជ ីចទមលើយទៅទលើកាដ រទខ្ៀនដូ្ចមុន ។ បញ្ជ ីទំង
ទនេះអាចម្ភនបញ្េូ លចំណុចខាងទ្កាម៖   

 ដ្ឋក់កែុងទសៀវទៅពិនទុាមក្មិត្ថ្នែ ក់ 
 ទដ្ើមបីសទ្មចចិត្តថ្នសិសសណា្ត្ូវជាប់ និងធាល ក់ 
 ទដ្ើមបីយកមកបំទពញបណណពិនទុសិសស្បចំាផ្ខ្ 

អែកស្មបស្មួលនិយយថ្ន ទេតុ្នលទំងអស់ទនេះរឺ្តឹ្ម្ត្ូវ ។ បុ៉ផ្នតអែក
ស្មបស្មលួបនតសួរ ទត្ើ្រូបទ្ងៀនធាល ប់ទ្វើទត្សតសិសសទដ្ើមបកំីណត់្អំពីអវីផ្ដ្ល
្ត្ូវបទ្ងៀនទឡើងវញិ ឬទដ្ើមបីរកឱ្យទ ើញសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀនបផ្នថមផ្ដ្រ
ឬទទ? ចំណុចទនេះ្បផ្េលជា្របូទ្ងៀនមិន ផ្ដ្ល
ានអនុវត្តជាទូទៅទឡើយ បុ៉ផ្នត្រូ
មួយចំនួនអាចធាល ប់ានអនុវត្ត ។ 
ការវាយត្នមល្បទភទទរទៅថ្ន ការ
វាយត្នមលទដ្ើមបពី្ងឹងចំទណេះដឹ្ង 
(FORMATIVE ASSESSMENT) 
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ទេើយវា ួយពួកទយើងកែុងការផ្កលមអការបទ្ងៀនរបស់ទយើងឬ ួយសិសសម្ភែ ក់ៗ ។  
ការវាយនមលផ្បបទនេះរឺវាស្រសទដ្ៀងោែ ទៅនឹងអវីផ្ដ្លទវ ជបណឌិ ត្ានទ្វើ រឺការទ្វើ
ទរារវនិែិចឆ័យមុននឹងការនដល់ថ្នែ ំពាាល ។ កែុងករណីទនេះ ថ្នែ ំរឺការផ្សវងរក
សកមមភាព និងសម្ភា រៈពិទសសមក ួយសិសសទំងអស់ឱ្យទទួលានភាពសាទ ត់្
 ំនញផ្នែកអំណាន។  

អែកស្មបស្មួលរួរពនយល់បផ្នថមថ្ន ្រូភារទ្ចើនកែុង្បទទសកមពុជាមិនាន
យល់ដឹ្ងពីភាពខុ្សោែ រវាងការវាយត្នមលទនសងៗទឡើយ ។ ការវាយត្នមលសិសស
ផ្ដ្លទរានទ្វើជា្មមាស្ម្ភប់ការសទ្មចចិត្តឱ្យសិសសទឡើងឬ្ត្ួត្ថ្នែ ក់ទរ
ទៅថ្ន ការវាយត្នមលផ្បបបូកសរបុ (SUMMATIVE ASSESSMENT) ។ ការវាយ
ត្នមល្បទភទទនេះរឺទ្វើទៅចុងបញ្េ ប់កមមវ ិ្ ីអវីមួយ ទេើយវាមិនាន ួយសទ្មចចិត្ត
ទដ្ើមបីបទ្ងៀនទឡើងវញិ ឬបំប៉នសិសសបផ្នថមទលើផ្នែកណាមួយទឡើយ ។ ការវាយ
ត្នមលទំងពីរ្បទភទទនេះរឺម្ភនសារៈសំខាន់ដូ្ចោែ បុ៉ផ្នតវាពឹងផ្នអកទៅទលើការ
សទ្មចចិត្តរបស់ទយើងថ្នទត្ើ្ត្វូទ្បើ្ាស់ការវាយត្នមលមួយណា ។ ទៅទពល
ទយើងទ្វើការវាយត្នមល ទយើង្ត្ូវយល់ដឹ្ងពីមូលទេតុ្ ពីទ្ពាេះទោលបំណងរបស់
ទយើងនឹងកំណត់្អំពី្បទភទននការវាយត្នមលផ្ដ្លទយើង្ត្វូទ្វើ ។ ទពាលរឺទយើង្ត្ូវ
ដឹ្ងពី្បទភទននការសទ្មចចិត្តផ្ដ្លទយើង្ត្ូវទ្វើទដ្ើមបីកំណត់្អំពី្បទភទននការ
វាយត្នមលផ្ដ្លទយើង្ត្ូវទ្វើ ។ សូមសរទសររបូមនតខាងទ្កាមទៅទលើកាដ រទខ្ៀន
ទដ្ើមបីសទងាបពីបញ្ញត្តិទនេះ៖ 

ការវាយត្នមល       បទងេើត្ជាព័ត៌្ម្ភន      ស្ម្ភប់ទ្វើការសទ្មចចិត្ត  

ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានទដដ ត្ជាចមបងទៅទលើការវាយត្នមលទដ្ើមបីព្ងឹងចំទណេះ
ដឹ្ង(Formative Assessment) ទេើយវាមិនផ្មនជាការវាយត្នមលផ្បបបូកសរបុទនេះ
ទទ ។  ទៅ្បទទសកមពុជាមិនម្ភនការវាយត្នមលទដ្ើមបីព្ងឹងចំទណេះដឹ្ង្រប់្ោន់
ទនេះទទ ដូ្ទចាែ េះសតង់ដ្ឋអំណាន្ត្ូវានបទងេើត្ទឡើងស្ម្ភប់ទោលបំណងទនេះ ។  

បនទ ប់មក អែកស្មបស្មួលនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៥.១ រចួ្ត្តួ្ពិនិត្យនិយមន័យ
ននការវាយត្នមលទដ្ើមបីព្ងឹងចំទណេះដឹ្ង និងការវាយត្នមលផ្បបបូកសរបុ ។ បនទ ប់
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មកទទៀត្ ឱ្យសិកាា កាមទ្វើលំហាត់្ទៅកែុងឯកសារផ្ចកាម្កុមទដ្ើមបនីដល់ចទមលើយ
ាមសំណួរនីមួយៗ ។ នដល់ទពលឱ្យសិកាា កាម្បផ្េល១០ឬ១៥នទីស្ម្ភប់
ការងារ្កុមទនេះ រចួទេើយ្ត្ូវ្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយជា្កុម្ំ ។  

បំណិនអានរនលឹេះទំង៥ 

អែកស្មបស្មួលបនតពនយល់អំពីបំណិនអានរនលឹេះទំង៥ទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋ
អំណាន ។ សតង់ដ្ឋអំណាន្ត្ូវានទរៀបចំទឡើងទៅាមបំណិនអានរនលឹេះទំង៥
ផ្ដ្លសិសស្ត្វូទទួលានទដ្ើមបីទរៀនអាន ។ បំណិនទំងទនេះរឺស្រសបាមសតង់ដ្ឋ
អនតរជាតិ្ ផ្ដ្លរមួម្ភនដូ្ចខាងទ្កាម៖  

 ការសាគ ល់សូរ  
 ការសាគ ល់តួ្អកសរ និងសូរ  
 ការទចេះវាកយសពទ  
 ការអានសាទ ត់្  
 ការអានទដ្ើមបយីល់ន័យ  

បនទ ប់មក នតល់ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ក ទេើយចាប់ទនដើម្ត្ួត្ពិនិត្យបំណិនទំង
ទនេះមដងមួយៗទដ្ឋយទ្បើ្ាស់និយមន័យ និងឧទេរណ៍ទៅកែុងឯកសារផ្ចក
ស្ម្ភប់ការពនយល់ ។ អែកស្មបស្មលួ្ត្វូធានថ្ន សិកាា កាមយល់ដឹ្ងពីភាព
ខុ្សោែ រវាង បំណិនសាគ ល់សូរ និងបំណិនសាគ ល់តួ្អកសរនិងសូរ ផ្ដ្លជាញឹក
ញាប់ម្ភការ្ចឡំោែ  ។ បំណិនខាងទដ្ើម រឺទដដ ត្ផ្ត្ទលើការសាគ ល់សូរផ្ដ្លទរាន
ទ្បើ្ាស់កែុងភាសាផ្ខ្មរ ទេើយមិនទន់ឱ្យសិសសសាគ ល់ពីតួ្អកសរទៅទឡើយ ។ 
បំណិនសាគ ល់តួ្អកសរនិងសូរ រឺទដដ ត្ទលើការសាគ ល់ពីទំនក់ទំនងរវាងសូរ និងតួ្
អកសរ ។ បំណិនទំងពីរទនេះរឺងាយនឹង្ចឡំោែ  ដូ្ទចាែ េះអែកស្មបស្មលួអាច
បផ្នថមទពលទវលាទដ្ើមបីពនយល់អំពីភាពខុ្សោែ ទនេះ ។  

បនទ ប់ពី្ត្ួត្ពិនិត្យឯកសារផ្ចក សូមឱ្យសិកាា កាមបំទពញលំហាត់្ជា្កុមតូ្ច ។ 
ជាថមីមដងទទៀត្ សូមនដល់ទពលទវលា្បផ្េល១០ឬ១៥នទីទដ្ើមបីទ្វើកិចេការកែុង្កុម
និងការ្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយជា្កមុ្ំ ។  
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ទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋរអំណានថ្នែ ក់ទី២ និងទី៣ ្កសួងអប់រក៏ំានបញ្េូ លនូវ
បំណិនភាសាថមីៗនងផ្ដ្រដូ្ចជា បំណិនផ្ដ្លទក់ទងនឹងសំទណរ ទវយាករណ៍ 
និងបំណិនទនសងៗទទៀត្ ។ សូមនដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ខ្ ទេើយ្ត្តួ្ពិនិត្យ
ទដ្ឋយសទងាបអំពីបំណិនទំងទនេះ និងបញ្ហជ ក់្ាប់សិកាា កាមថ្ន បំណិនទំងទនេះ
ម្ភនពនយល់ ូនទៅទំព័រខាងទដ្ើមននទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន (ថ្នែ ក់ទី៣) ។ សូម
នដល់ឧទេរណ៍មួយចំនួនអំពីបំណិនទំងទនេះដូ្ចផ្ដ្លបងាា ញកែុងទសៀវទៅ ។  

អំពីទ្មង់ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន  

ស្ម្ភប់ការបទ្ងៀនផ្នែកទនេះ អែកស្មបស្មួលនដល់ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន
ទៅសិកាា កាមម្ភែ ក់ៗ ។ ្រូបទ្ងៀនរួរទទួលានទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានស្រសប
ាមថ្នែ ក់ផ្ដ្លពួកទរបទ្ងៀន ។ បចេុបបនែ ្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកីឡាាន
បទងេើត្ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី១ ទី២ និងទី៣បុ៉ទណាណ េះ ។ ស្ម្ភប់្រូ
បទ្ងៀនផ្ដ្លបទ្ងៀនថ្នែ ក់ខ្ពស់ជាងទនេះ ្ត្ូវនដល់ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី
៣ ទដ្ឋយសារម្ភនព័ត៌្ម្ភនជា
ទ្ចើនម្ភនភាពពាក់ព័នធនឹងថ្នែ ក់
ទី៤ ទី៥ និងទី៦ ។  

ចាប់ទនដើមការពិភាកាទដ្ឋយទ្វើ
ការកត់្សម្ភគ ល់ថ្ន ទសៀវទៅសត
ង់ដ្ឋអំណានាននលិត្ទឡើង
ទដ្ឋយម្ភនភាពងាយស្រសលួទ្បើ 
ទដ្ឋយម្ភនកូដ្ជាពណ៌្មមជាតិ្ 
និងបផ្នថមការពនយល់ទដ្ើមបី ួយ
្រូបទ្ងៀនឱ្យទចេះទ្បើ្ាស់
ទសៀវទៅទដ្ឋយ្បសិទធភាព ។ 
ទសៀវទៅនីមួយៗផ្បងផ្ចកជា៥
ផ្នែកដូ្ចខាងទ្កាម៖  

ឧទេរណ៍អំពីទ្មង់ននដំ្ណាក់កាលនន
សតង់ដ្ឋអំណាន 
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 ទសចកដីទនដើម: ពនយល់ពីទោលបំណងននទសៀវទៅ រទបៀបទ្បើ្ាស់ និង
ទោលការណ៍រនលឹេះៗកែុងការបទ្ងៀនភាសាផ្ខ្មរ ។  

 សតង់ដ្ឋអំណាន: ផ្នែកជាចំណុចសែូលននទសៀវទៅទដ្ឋយម្ភនទសចកដីផ្ថលងឬ
ឃ្លល សមត្ថភាពសិសស បំណិនពាក់ព័នធ ខ្លឹមសារ និងសកមមភាពរំរ ូ។  

 ផ្លបងសិកា: ផ្នែកទនេះពិពណ៌នអំពីផ្លបងសិកាផ្ដ្លអាចទិញយកមក
ទ្បើ្ាស់ទេើយម្ភនទំនក់ទំនងោែ ជាមួយសតង់ដ្ឋអំណានមុនៗ 
(ឧបសមព័នធ ១) ។  

 សុសផ្វរផ្លបងសិកា “អានផ្ខ្មរ”: ផ្នែកទនេះពិពណ៌នពីទមទរៀននីមួយៗទៅ
កែុងសុសផ្វរ ផ្ដ្លបទងេើត្ទឡើងជាពិទសសស្ម្ភប់សតង់ដ្ឋអំណាន ។ សុស
ផ្វរទនេះសិសសអាចសិកាទដ្ឋយខ្លួនឯងាន ទេើយអាចទ្បើ្ាស់ាន
ស្ម្ភប់សិសសថ្នែ ក់ទី១ និងទី២ ។ សុសផ្វរទនេះអាចត្ទមលើងានទៅកែុងថ្ន
ទបលត្ ឬទូរសពទ្បទភទទំទនើបម៉្ភកទអន្ដ្យ ទបើសិនជាឪពុកម្ភដ យសិសស
ម្ភន (ឧបសមព័នធ២) ។  

 ទត្សដដំ្ណាក់កាល: ផ្នែកទនេះនដល់នូវទត្សតទដ្ើមប ួីយ្របូទ្ងៀនកំណត់្រក
សិសសផ្ដ្លម្ភនបញ្ហា អំណាន និង្បធានបទផ្ដ្លសិសសមិនទន់យល់
ដឹ្ងានចាស់ (ឧបសមព័នធ ៣) ។  

អែកស្មបស្មួល្ត្ូវចងអុលបងាា ញផ្នែកទំងទនេះទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណា
នផ្ដ្លានផ្ចក ូន ។ ជាបផ្នថម សតង់ដ្ឋអំណាន្ត្ូវានទរៀបចំជាដំ្ណាក់កាល 
។ ដំ្ណាក់កាលរឺជាការនដុំទមទរៀននិងសតង់ដ្ឋផ្ដ្លពាក់ព័នធោែ សមទេតុ្នលចូល
ោែ  ។ ព័ត៌្ម្ភនអំពីទមទរៀនាមដំ្ណាក់កាលនីមួយៗ រមួទំងចំនួនទម៉្ភង្បហាក់
្បផ្េល ម្ភននដល់ ូនទៅផ្នែកចាប់ទនដើមននដំ្ណាក់កាលនីមួយៗ ។ ចំណុច
សំខាន់ផ្ដ្ល្ត្ូវកត់្សម្ភគ ល់រឺថ្នសតង់ដ្ឋអំណានមិនានបញ្េូ លទមទរៀនផ្ដ្ល
ពាក់ព័នធបំណិននិយយនិងសាត ប់ទឡើយ ។ ទទេះបីជាដូ្ទចាែ េះក៏ទដ្ឋយ ្របូទ្ងៀន
្ត្ូវបញ្េូ លទមទរៀនទំងទនេះទៅកែុងការបទ្ងៀនរបស់ខ្លួន ។  

បនទ ប់មក នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៣ ឱ្យសិកាា កាមផ្ដ្លម្ភនឧទេរណ៍ពីទំព័រ
មួយកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន ។ សូម្ត្តួ្ពិនិត្យផ្នែកទនសងៗទៅទលើទំព័រទនេះ
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ផ្ដ្លជារទបៀបននការទរៀបចំសតង់ដ្ឋអំណាន ។ សូមពនយល់បញ្ហជ ក់នូវចំណុចខាង
ទ្កាមទៅសិកាា កាម៖  

 ឃ្លល សមត្ថភាពសិសស  
 បំណិនអំណាន (បំណិនរនលឹេះទំង៥ផ្ដ្លានពិភាកាខាងទដ្ើម)  
 ទសចកដីសទងាបខ្លឹមសារ 
 សកមមភាពរ្មូផ្ដ្ល ួយផ្ណនំ្រូបទ្ងៀនអំពីរទបៀបបទ្ងៀនឱ្យសិសស

ទទួលានឃ្លល សមត្ថភាព  
 ការវាយត្នមល រឺជាទត្សតដំ្ណាក់កាល ឬទត្សតព្ងឹងការយល់ដឹ្ងផ្ដ្ល្ត្វូ

ទ្បើ្ាស់ទដ្ើមបីវាយត្នមលសិសសថ្នទត្ើពួកទរទទួលានសមត្ថភាពអំណាន
ឬយ៉ងណា ។  

 សម្ភា រៈផ្លបងសិកា រឺជាផ្នែកមួយផ្ដ្លទសែើទឡើងនូវសម្ភា រៈផ្ដ្លអាចរក
ទិញានយកមកទ្បើ្ាស់កែុងការបទ្ងៀន និងស្ម្ភប់សិសសទលងទដ្ើមបី
ឱ្យពួកទរយល់ានកាន់ផ្ត្្បទសើរទឡើងអំពីសមត្ថភាពអំណាន ។ 

ទដ្ើមបីឱ្យដឹ្ងថ្នសិកាា កាមានយល់ដឹ្ងចាស់លាស់ អែកស្មបស្មួលសួរ
សំណួរទៅខាងចុងឯកសារផ្ចកទៅសិកាា កាម ថ្នទត្ើពួកទរានយល់ពីចំណុចសំ
ខាន់ៗផ្ដ្លានពនយល់ខាងទលើ ។ អែកស្មបស្មួលអាចសួរជា្កុម្ំ ឬ្កុម
តូ្ចក៏ានកែុងរយៈទពល្បផ្េល១០ឬ១៥នទី ។ ទៅទពលការងារ្កមុតូ្ចាន
បញ្េ ប់ អែកស្មបស្មលួ្ត្ួត្ពិនិត្យចទមលើយរមួោែ ជា្កមុ្ំ ។   

សំណួរ្ត្តួ្ពិនិត្យការយល់ដឹ្ង:  

1. ទត្ើម្ភនបុ៉នម នដំ្ណាក់កាលទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី១ ? ថ្នែ ក់
ទី២? ថ្នែ ក់ទី៣?  

2. ទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាននីមួយៗ ទត្ើដំ្ណាក់កាលណាផ្ដ្លផ្វងជាង
ទរ? ដំ្ណាក់កាលណាផ្ដ្លខ្លីជាងទរ?  

3. ទត្ើម្ភនទត្សតដំ្ណាក់កាលបុ៉នម នទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាននីមួយៗ? 
ទត្ើម្ភនទត្សតដទ ល់ម្ភត់្ចំនួនបុ៉នម នកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋនីមួយៗ?  
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4. ទត្ើកមមវ ិ្ ីសុសផ្វរម្ភនបុ៉នម នទមទរៀនផ្ដ្លទ្បើស្ម្ភប់បទ្ងៀនភាសា ? 

5. ទត្ើទរទ្បើ្ាស់ផ្លបងឡូតូ្ទដ្ើមបីព្ងឹងបំណិនអានអវី? ទត្ើអែកដឹ្ងទដ្ឋយ
រទបៀបណា?  

6. សូមទមើលសតង់ដ្ឋ ៨ខ្ កែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋថ្នែ ក់ទី២  ទត្ើបំណិនអវីផ្ដ្លជា
បំណិនសំខាន់ស្ម្ភប់បណដុ េះឱ្យកុម្ភរទទួលានទៅកែុងសតង់ដ្ឋទនេះ? ទត្ើទត្
សតអវីផ្ដ្លសមស្រសបយកមកទ្បើ្ាស់ជាមួយសតង់ដ្ឋទនេះ? ទត្ើអែកដឹ្ងទដ្ឋយ
រទបៀបណា?  

ការទ្បើ្ាស់ទត្សតដំ្ណាក់កាលឱ្យម្ភន្បសិទធភាព 

ឥឡូវទនេះអែកស្មបស្មួល្ត្ឡប់ទៅទមើលទត្សតដំ្ណាក់កាលផ្ដ្លនដល់ ូន
ទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន ។ ជាថមីមដងទទៀត្ សូមសួរសិកាា កាមថ្ន ទត្ើទនេះជា
ទត្សត្ បទភទអវី? (ចទមលើយ៖ ទត្សតព្ងឹងការយល់ដឹ្ង) ។ ទត្ើទយើងរួរទ្បើ្ាស់ទត្
សតទនេះទដ្ឋយរទបៀបណា? ទត្ើទត្សតទនេះអាចទ្បើស្ម្ភប់សទ្មចចិត្តឱ្យសិសស
ទឡើងនិង្ត្ួត្ថ្នែ ក់ានឬទទ? (ចទមលើយ៖ ទទ) ។   

ទបើសិនជាសិកាា កាមទ្លើយសំណួរខាងទលើថ្ន “ទទ” (ជាចទមលើយ្តឹ្ម្ត្ូវ) ្ត្ូវបនតសួរ 
ទត្ើទយើងទ្វើទត្សតកែុងទោលបំណងអវី? រួររឭំកសិកាា កាមថ្ន ទយើង្ត្ូវដឹ្ងពីមូល
ទេតុ្ ផ្ដ្លទយើង្ត្ូវទ្វើការវាយត្នមល ទដ្ើមបីឱ្យទិនែន័យផ្ដ្លទទួលានម្ភន
្បសិទធភាព ។ ជាថមីមដងទទៀត្ ចទមលើយផ្ដ្លអាចទ្លើយាន្តឹ្ម្ត្ូវរមួម្ភន៖   

្ត្តួ្ពិនិត្យមូលទេតុ្ផ្ដ្លទយើងទ្វើការវាយត្នមលទដ្ើមបពី្ងឹងការយល់ដឹ្ង  

1. ទដ្ើមបីដឹ្ងថ្នសិសសយល់ដឹ្ងបញ្ញត្តិទមទរៀនសំខាន់ៗក្មិត្ណា និងទដ្ើមបី
ពិចារណាថ្នទត្ើ្ត្ូវឬមិន្ត្ូវបទ្ងៀនទមទរៀនទឡើងវញិ?  

2. ទដ្ើមបីដឹ្ងថ្ន្បធានបទណាមួយអាច្ត្ូវបទ្ងៀនទឡើងវញិ  

3. ទដ្ើមបីដឹ្ងថ្នសិសសណាខ្លេះ្ត្ូវការ ួយបផ្នថម និង ួយទលើ្បធានបទអវី  

នដល់ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៤ ឱ្យសិកាា កាមពិនិត្យទមើលឱ្យានលអិត្លអន់អំពីទត្សត
ផ្ដ្លដ្កស្រសង់ពីសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី១ (ទំព័រ ៩១) ។ អែកស្មបស្មួល្ត្ូវ
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បញ្ហជ ក់ថ្នផ្នែកទត្សតនីមួយៗ ទ្លើយត្បទៅនឹងសដង់ដ្ឋជាក់លាក់ទៅកែុងទសៀវទៅ
សតង់ដ្ឋអំណាន ទេើយវាម្ភនទសចកដីផ្ណនំទ្បើ្ាស់ ទៅកែុងឧបសមព័នធ៣ ។ ្រូ
បទ្ងៀនអាចថត្ចមលងទត្សត ឬអាចទិញយកទៅទ្បើ្ាស់ាននងផ្ដ្រ ។  សូម
អានការផ្ណនំាមផ្នែកទត្សតនីមួយៗ រចួឱ្យសិកាា កាមអនុវត្តការទ្វើទត្សតទនេះ
ជាមួយសិកាា កាមទនសងទទៀត្ផ្ដ្លអងគុយផ្កបរ ដូ្ចោែ ទៅនឹងការទ្វើទត្សតជាមួយ
សិសស ។ កំឡុងទពលទ្វើទត្សត សូមបូកសរបុពិនទុាមផ្នែកនីមួយៗ ។ 

ទៅទពលសិកាា កាមានបញ្េ ប់កិចេការទនេះ សូម្ាប់សីុណារអូី មួយដ្ល់ពួកទរ
ថ្ន ម្ភនសិសស១០នក់ានទ្លើយសំណួរទសទើរផ្ត្្ត្ូវទំងអស់កែុងផ្នែក ៤ង បុ៉ផ្នត
ពួកទរពិាកទ្លើយសំណូរកែុងផ្នែក៤ច ។ ទត្ើសិកាា កាមរួរសនែិដ្ឋឋ ន និងទដ្ឋេះ
ស្រសាយបញ្ហា ទនេះយ៉ងដូ្ចទមដច? សិកាា កាម្ត្ូវទ្វើការជា្កមុតូ្ចទដ្ើមបីទ្លើយសំ
ណូរផ្ដ្លម្ភនទៅចុងឯកសារផ្ចក ។ សូមនដល់ទពល្បផ្េល២០នទីស្ម្ភប់
សិកាា កាមបំទពញលំហាត់្ទនេះ ។ ទពលពួកទរទ្លើយចប់ ្ត្ូវពិនិត្យចទមលើយរមួោែ  ។ 
អែកស្មបស្មួលអាចទ្បើ្ាស់រំនិត្ខាងទ្កាម ទដ្ើមបីដឹ្កនំការពិភាកាឱ្យ
ម្ភន្បសិទធភាព៖:  

សំណួរដឹ្កនំការពិភាកាស្ម្ភប់ទ្លើយសំណូរ  

សំណួរ ចទមលើយរពឹំងទុក 

សំណូរទី១: សនមត្ថ្ន សិសស១០នក់
បំទពញចទមលើយទសទើរផ្ត្្ត្វូទំងអស់ទៅកែុង
ផ្នែក៤ង បុ៉ផ្នតមិនអាចទ្លើយសំណួរណា
មួយកែុងផ្នែក ៤ច ទត្ើអែកនឹងសនែិដ្ឋឋ នដូ្ច
ទមដច?  

 សិសសអាចអានពាកយផ្ដ្លម្ភន
សញ្ហញ ្តី្សពទាន្តឹ្ម្ត្ូវ បុ៉ផ្នតពួក
ទរមិនអាចអានទដ្ឋយយល់ន័យាន
ទៅទពលដ្ឋក់ពាកយទំងអស់ទនេះទៅ
ជាលបេះ ។  

សំណួរទី២: សូមនដល់នូវសកមមភាពលអៗ
មួយចំនួនផ្ដ្លអាចយកមកបទ្ងៀនសតង់
ដ្ឋទនេះទឡើងវញិ ។ ទត្ើសកមមភាពរំរទំូង
ទនេះម្ភនទៅកែុងទំព័រទីបុ៉នម ន ?  

 ម្ភនសកមមភាពលអៗ ចំនួន៤ទៅទំព័រ
ទី២៩ ននទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន
ថ្នែ ក់ទី២ ។  
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សំណូរទី៣: ទត្ើម្ភនសម្ភា រៈលអៗ អវីខ្លេះផ្ដ្ល
អាចយកមកទ្បើ្ាស់កែុងការបទ្ងៀន
ទឡើងវញិាន?  

 សម្ភា រៈបទ្ងៀន ទលខ្៧, ១០, ១១ 
និង១២  

វធិានការាមដ្ឋនទនសងៗទទៀត្: ទនទឹមទពលផ្ដ្ល្រូបទ្ងៀនទ្វើទត្សតដំ្ណាក់
កាល ពួកទរ្ត្ូវកត់្្ាពិនទុសិសសផ្ដ្លម្ភនពិនទុទ្កាម៥០% ។ សូមឱ្យសិកាា កាម
ទមើលឯកសារផ្ចក ៣.៥.៥ បញ្ជ ីាមដ្ឋនសិសសផ្ដ្លត្្មូវការទរៀនបផ្នថម ។  

អែកស្មបស្មួលរួររឮំកសិកាា កាមថ្ន ការកត់្្ាពិនទុទនេះរឺមិន្ត្ូវានយកទៅ
ទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់សទ្មចចិត្តឱ្យទឡើង ឬ្ត្ួត្ថ្នែ ក់ទឡើយ បុ៉នតរឺស្ម្ភប់បំប៉ន
បផ្នថមផ្ត្បុ៉ទណាណ េះ ។ វធិានការផ្ដ្ល្ត្ូវ ួយក៏ម្ភនទៅកែុងបញ្ជ ីទនេះនងផ្ដ្រ 
ទេើយវាក៏ជាមទ្ាាយមួយស្ម្ភប់ទំនក់ទនងជាមួយម្ភាបិាសិសសផ្ដ្ល
កូនរបស់ពួកទរទខ្ាយផ្នែកអំណាន ។ ការអនុវត្តវធិានការទំងទនេះ ទមទរឱ្យ
ម្ភនការស្មបស្មួលោែ ជាមួយអែកពាក់ព័នធទនសងៗទទៀត្ដូ្ចជា ម្ភាបិា
សិសស នយកសាលាទរៀន និងបណាណ រកស ។ សូម្ត្តួ្ពិនិត្យការទ្បើ្ាស់បញ្ជ ី
ទនេះជាមួយសិកាា កាមទដ្ឋយទ្បើ្ាស់ទសចកដីផ្ណនំទៅទំព័រទីពីននឯកសារផ្ចក 
។ 
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៤. សាា រៈស្ាប់សកិាា ការ  
ឯកសារផចក & ធនធានងែសរៗ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.១.១: ការសទង់មតិ្សិកាា កាម 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានសំណួរខាងទ្កាមរចួនដល់ទយបល់ទសាម េះ្ត្ង់ទដ្ឋយរូសសញ្ហញ  
្ិក កែុង្បអប់ចទមលើយផ្ដ្លស្រសបទៅនឹងមតិ្ទយបល់របស់អែកជាងទរ ។  
លរ សំណួរ ស្ម្ភប់្រូ

ឧទទទស 
១ ទត្ើអែករិត្ថ្នសិសសទំងឡាយទៅកែុងថ្នែ ក់របស់អែកម្ភនរទបៀបទរៀនខុ្ស

ពីោែ យ៉ងដូ្ចទមដច?  

☐ ខុ្សោែ ខាល ំងណាស់              ☐ ខុ្សោែ បនតិចបនតូច      
☐ មិនម្ភនភាពខុ្សោែ ទទ         ☐ មិនដឹ្ង 

 

២ ទត្ើអែករិត្ថ្នវាសមរមយយ៉ងដូ្ចទមដចផ្ដ្រ កែុងការនិយយថ្នសិសសរបស់
អែក “ទខ្ាយ” ឬ “ឆ្លល ត្” ទៅចំទពាេះមុខ្ពួកទរ?  

☐ សមរមយណាស់   ☐ មួយណាក៏មិនលអ 
☐ មិនសមរមយទទ    ☐ មិនដឹ្ង  

 

៣ ទៅទពលបទ្ងៀនអំណាន ទត្ើអែករិត្ថ្នវាសំខាន់ក្មិត្ណាផ្ដ្រកែុងការ
ទ្បើ្ាស់សម្ភា រៈសិកាទនសងៗោែ បផ្នថមទៅទលើការទ្បើ្ាស់ទសៀវទៅ
សិកាទោល?  
☐ មិនសំខាន់ទទ              ☐ សំខាន់បនតិចបនតូច    
☐ សំខាន់ណាស់             ☐ មិនដឹ្ង  

 

៤ ទត្ើម្ភនមទ្ាាយអវីផ្ដ្លលអបំនុត្ស្ម្ភប់ឱ្យ្របូទ្ងៀនទទួលាន
ព័ត៌្ម្ភនពីភាពខុ្សោែ ននត្្មូវការទរៀនរបស់សិសស?  

☐ សួរ្រូបទ្ងៀនឆ្លែ ំមុន ☐ សួរឪពុកម្ភដ យរបស់ពួកទរ     
☐ ពិនិត្យទមើលទិនែន័យវាយត្នមល ☐ មិនដឹ្ង 

 

៥ ទត្ើអែករិត្ថ្នវាសំខាន់ក្មិត្ណាផ្ដ្រកែុងការ ួបនិយយោែ មួយទល់មួយ
ជាមួយសិសសម្ភែ ក់យ៉ងទហាចណាស់មដងកែុងមួយផ្ខ្?  
☐ សំខាន់ណាស់               
☐ សំខាន់ណាស់បុ៉ផ្នដមិនអាចទ្វើានទទ  
☐ សំខាន់បនតិចបនតូច  
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☐ មិនសំខាន់ទទ  
☐ មិនដឹ្ង  

៦ ទត្ើឃ្លល ណាខ្លេះខាងទ្កាមផ្ដ្លមិនពាក់ព័នធនឹងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បត្្មូវ
ការសិសស?  
☐ ការសាគ ល់ពីត្្មវូការបុរគលសិសសនីមួយៗ  
☐ ការបទ្ងៀនសិសស្រប់ោែ ាមរទបៀបផ្ត្មួយទដ្ឋយទ្បើ្ាស់ទសៀវទៅ
សិកាទោល  
☐ ការ្ត្ួត្ពិនិត្យទិនែន័យវាយត្នមលសិសសជាញឹកញាប់  
☐ ការធានថ្នសិសសផ្ដ្លម្ភនបញ្ហា អំណានទទួលានកិចេការស្រសបទៅ
នឹងក្មិត្សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដូ្ចោែ នឹងសិសសផ្ដ្លពូផ្កអាននងផ្ដ្រ  
☐ មិនដឹ្ង 

 

 
សូមអររុណស្ម្ភប់ការចំណាយទពលបំទពញការសទង់មតិ្ទនេះ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.១.២: ទោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នននការបទ្ងៀនទ្លើយត្ប 
ត្្មូវការសិសស  

 

ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បត្្មូវការសិសសរឺជាដំ្ទណើ រការវដ្តកែុងការផ្សវងយល់ពីសិសស រចួ
ទេើយទ្លើយត្បទៅនឹងត្្មូវការទដ្ឋយការផ្កស្មួលវ ិ្ ីបទ្ងៀន និងការទំនក់ទំនងជា
មួយពួកទរ ។  
ទៅទពលទយើងបនតការសិកាផ្សវងយល់ពីសិសស ទយើងអាចបទ្ងៀនទដ្ឋយទ្លើយត្បត្្មូវ
ការានកាន់ផ្ត្ចាស់លាស់ និងម្ភន្បសិទធភាព ។  
 
 
 

 

ការសាគ ល់សិសស 
បទងេើនការយល់ដឹ្ងពីចំណុច
ខាល ំង និងចំណុចទខ្ាយរបស់
សិសសាមរយៈការសទងេត្ 

និងការវាយត្នមល  

ការទ្លើយត្បត្្មវូការ 
ទ្បើ្ាស់វ ិ្ ីបទ្ងៀន និង
វាយត្នមលសំបូរផ្បបផ្ដ្ល
ម្ភន្បសិទធភាពទដ្ើមបី

ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការទរៀន
របស់សិសស 
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ឯកសារផ្ចក ៣.១.៣: និយមន័យសំខាន់ៗននពាកយបទចេកទទសមួយចំនួន
ផ្ដ្លទ្បើទូទៅកែុងការបទ្ងៀនទ្លើយត្បត្្មូវការសិសស  

ពាកយ និយមន័យ 

ភាពខាល ំង រឺ. . . សមត្ថភាពទ្វើអវីមួយ ដូ្ចជា ការទ្វើកិចេការមួយានលអ  

ឧទ. ភាពខាល ំងរបស់សូភី រឺនងទចេះអានសាទ ត់្ និងទដ្ឋយទំនុកចិត្ត  
. . . 

ត្្មូវការ រឺ . . . ផ្នែកផ្ដ្លសិសស ួបការលំាកផ្ដ្លមិនអាចទទួលានសមត្ថភាព
ជាទីរួរទពញចិត្ត  

ឧទ. ត្្មវូការសំខាន់បំនុត្ស្ម្ភប់សូភីរឺ្ត្ូវផ្កលមអសមត្ថភាព
អានទដ្ើមបីយល់ន័យ ទបើទទេះបីជានងទចេះអានសាទ ត់្ក៏ទដ្ឋយ ។  
សម្ភគ ល់: ្រូបទ្ងៀនកមពុជាភារទ្ចើន ទពលខ្លេះានទៅ “ត្្មូវការ” 
ថ្នជាចំណុចទខ្ាយ បញ្ហា  ឬមិនឆ្លល ត្ ។ ពាកយផ្ដ្លទ្វើឱ្យាក់ទឹក
ចិត្តទំងទនេះរួរផ្ត្្ត្ូវទ ៀសវាង ។  

ចំណាប់អារមមណ៍ រឺ . 
. . 

ផ្នែកឬ្បធានបទផ្ដ្លសិសសរកីរាយឬសបាយកែុងការសិកា ។  

ឧទ. សូភីរកីរាយណាស់កែុងការអានកំណំាពយ និងទ្ចៀងចទ្មៀង។ 
ចំណូលចិត្ត រឺ. . . រទបៀបផ្ដ្លសិសសចូលចិត្តទរៀន ។ ចំណុចផ្ដ្លទយើងអាចសទងេត្

ទ ើញរមួម្ភន ការចូលចិត្តទរៀនផ្ត្ឯង ទរៀនជា្កមុ ទរៀនទដ្ឋយយក
នដ្ទ្វើសកមមភាព ការអានឮៗ ការអានសាា ត់្ ការទ្បើរបូភាពនិង
ពណ៌ទដ្ើមបីឱ្យខ្លួនឆ្លប់យល់ ការចូលចិត្តអានខ្លូនឯងជាជាងទរអាន
ឱ្យសាដ ប់ ការចូលចិត្តសាដ ប់ទរជាជាងអានទដ្ឋយខ្លួនឯង ។ល។    

ឧទ. សូភីទរៀនឆ្លប់ទចេះទពលទ្វើការជា្កុមតូ្ចជាជាងការទរៀនជា
្កុមថ្នែ ក់ទំងមូល ។  

ភាពទ្ត្ៀមជាទស្រសច 
រឺ. . . 

ទំនុកចិត្តផ្ដ្លសិសសឈានទៅទ្វើកិចេការអវីមួយ  

ឧទ. សិសសជាទ្ចើនរបស់ខ្ាុ ំទចេះអានពាកយមួយពាងគ បុ៉ផ្នតមិនទន់
ទចេះអានពាកយផ្ដ្លម្ភនពាងគទលើសពីមួយ ។  
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ឯកសារផ្ចក ៣.១.៤: ការយល់ដឹ្ងពីអត្ថន័យ្តឹ្ម្តូ្វ និងមិន្តឹ្ម្តូ្វននការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស  

ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស ម្ភនន័យ
ថ្ន . . . 

ការបទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការសិសស មិន
ផ្មនម្ភនន័យថ្ន . . . 

 ជាការទរៀប្កុមសិសសកែុងរយៈទពលខ្លី និងម្ភន
ការដល ស់បដូរបត់្ផ្បន ទដ្ឋយឱ្យសិសសទរៀន
ជាមួយមិត្តភកដិផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពដូ្ចោែ  ឬ
ខុ្សោែ  ។   

 ជាការកំណត់្សាល កសិសស ឬការទរៀប
្កមុសិសសជាអចិនញ្ច្នតយ៍ាមក្មិត្
សមត្ថភាព ។ 

 ជាការឱ្យម្ភនការចូលរមួ និងដ្ឋក់កិចេការផ្ដ្ល
ម្ភនភាពទក់ទញដ្ល់សិសសទំងអស់ទបើ
ទទេះបីជាសិសសទំងទនេះម្ភនចំណូលចិត្តទរៀន 
ចំណាប់អារមមណ៍ និងក្មិត្ភាពទ្ត្ៀមជា
ទស្រសច ខុ្សៗោែ ក៏ទដ្ឋយ ។  

 ជាការកំណត់្ថ្នសិសសមួយចំនួនម្ភន
សមត្ថភាពក្មិត្ទប ឬ្ត្ូវទ្វើកិចេការដ្
ផ្ដ្លៗ ខ្ណៈសិសសទនសងៗទទៀត្ទ្វើកិចេ
ការផ្ដ្លម្ភនក្មិត្ខ្ពស់ជាង ។  

 ជា ទ្មើសផ្ដ្លម្ភនការទរៀបចំទឡើង
ចាស់លាស់ស្ម្ភប់ឱ្យសិសសទ្វើកិចេការទដ្ើមបី
ទ្លើយត្បទៅនឹងត្្មូវការ និងភាពខាល ំងរបស់
សិសស ។  

 ជាការនដល់ទសរភីាពោម នផ្ដ្នកំណត់្
ដ្ល់សិសសកែុងការទ្វើកិចេការអវីមួយ ។  

 សិសសទំងអស់្ត្ូវានវនិែិចឆ័យទដ្ឋយផ្នអកទលើ
លកាណៈវនិែិចឆ័យរមួមួយកែុងការទទួលាន
ទជារ ័យទបើទទេះបីជាកិចេការផ្ដ្លពួកទរកំពុង
ទ្វើខុ្សោែ ក៏ទដ្ឋយ ។  

 លកាណៈវនិែិចឆ័យកែុងការទទួលាន
ទជារ ័យរឺដ្ឋក់កិចេការផ្ដ្លងាយ
ស្រសួលជាងស្ម្ភប់សិសសផ្ដ្លម្ភន
បញ្ហា  និងកិចេការផ្ដ្លលំាកជាង
ស្ម្ភប់សិសសផ្ដ្លពូផ្ក ។  

 សិសសទទួលខុ្ស្ត្ូវមួយចំនួនចំទពាេះការ
សិការបស់ពួកទរាមរយៈការទ្ ើសទរ ើសពី
រទបៀបផ្ដ្លពួកទរចង់ទរៀន ។  

 ្រទូទួលខុ្ស្ត្ូវទពញទីទៅទលើអវីផ្ដ្ល
សិសស្ត្ូវទរៀន និងរទបៀបផ្ដ្លពួកទរ
ទរៀន ។  

 ថ្នែ ក់ទរៀនម្ភនការទរៀបចំទម្ភល ប់ និងដំ្ទណើ រការ
្ប្ពឹត្តទៅទដ្ឋយម្ភនការយល់ដឹ្ង្រប់ោែ ាន
លអ ។ 

  

 ថ្នែ ក់ទរៀនម្ភនបរសិាថ នសិកាផ្ដ្លោម ន
ទរៀបចំជារចនសមព័នធ ។  
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លំហាត់្: 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានឧទេរណ៍ខាងទ្កាម ទេើយទ្វើការសទ្មចចិត្តថ្ន
ឧទេរណ៍ណាផ្ដ្លបងាា ញ ឬមិនបងាា ញថ្នថ្នែ ក់ទរៀនកំពុងផ្ត្ទ្បើ្ាស់វ ិ្ ីបទ្ងៀន
ទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការសិសស ។ សូមទ្បើការផ្ណនំផ្ដ្លនដល់ ូនកែុងឯកសារផ្ចក 
៣.១.៤ ទៅទពលទ្លើយ ។  

ឧទេរណ៍ សូមសរទសរ “ាទ/ចាស” ទបើ
សិនវាជាឧទេរណ៍អំពីការ
បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវការ
សិសស ឬ “ទទ” ទបើសិនមិនផ្មន ។  

១. ាមលទធនលទត្សត ្រូបទ្ងៀនទរៀបចំសិសស
ផ្ដ្លទខ្ាយឱ្យអងគុយជា្កុមជាអចិនញ្ច្នតយ៍ ។  

 

២. កែុងរយៈទពល៣០នទីជាទរៀងរាល់នថា សិសស១០
នក់អងគុយជា្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាពទដ្ើមបីទ្វើកិចេ
ការ ទដ្ឋយផ្នអកាមចំណាប់អារមមណ៍ និងរទបៀប
ទរៀនរបស់ពួកទរ ។  

 

៣. សិសសទំងអស់ទ្វើកិចេការដូ្ចៗោែ ជាទរៀងរាល់នថា 
។  

 

៤. ទៅទពលខ្លេះ ម្ភនការទរៀបចំកិចេការទ្ចើនផ្បប
ផ្ដ្លសិសសទនសងៗោែ អាចទ្វើកែុងទពលផ្ត្មួយ ។  

 

៥. សិសសម្ភនទសរភីាពទពញទីទដ្ើរកែុងថ្នែ ក់ទរៀនកែុង
ទពលណាមួយទដ្ើមបទី្វើកិចេការផ្ដ្លពួកទរចាប់
អារមមណ៍ ។ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.២.១: រទបៀបទរៀនរបស់សិសស  
 

រទបៀបទរៀន ការពិពណ៌ន 
ការទ្បើកាយវកិារ

ឬចលន 

 

 

សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទ្បើកាយវកិារ ឬចលន អាច
ទរៀនានយ៉ងពូផ្ក និងឆ្លប់រេ័សលុេះ្ាផ្ត្ម្ភនការទរៀន និង
បទ្ងៀនពាក់ព័នធនឹងការទ្វើសកមមភាព ដូ្ចជា៖ ការរកិំល ឬកាន់វត្ថុ
ផ្ដ្ល្ត្វូទរៀនទនេះផ្ត្មតង។ ពួកទរចូលចិត្តស្រសាវ្ជាវ ទរៀន ឬទ្វើ នូវ
សកមមភាពទំងឡាយណាផ្ដ្លភារទ្ចើនទ្វើទៅខាងទ្ៅថ្នែ ក់ 
ទដ្ឋយជាទរឿយៗម្ភនដូ្ចជា៖ កីឡា និងការសផ្មតងសិលបៈ។ ភារ
ទ្ចើនពួកទរផ្ត្ងបទញ្េញអារមមណ៍របស់ខ្លួនមកទ្ៅាមរយៈកាយ
វកិារផ្ត្មតង ដូ្ចជាការឱ្បទថើប ឬការវាយត្ប់។ ទ្ៅពីទនេះ ពួកទរ
ចូលចិត្តទរៀននូវ ំនញថមីៗទដ្ឋយខ្លួនឯងជាងទទួលការផ្ណនំ ឬ
បងាា ញពីអែកដ្នទ។ ពួកទរលំាក្ទំ្ទកែុងការអងគុយយូរមួយ
កផ្នលងទេើយពិាកកែុងការអាន និង្បកប។ 

ការទមើល 

 

សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទមើល អាចទរៀនានយ៉ងលអ 
និងឆ្លប់រេ័សលុេះ្ាផ្ត្ម្ភនការទរៀន និងបទ្ងៀនបងាា ញឱ្យទ ើញ
ទៅពីមុខ្ពួកទរផ្ត្មតង ទេើយរបូភាពទំងទនេះ្ត្ូវានរកាទុកកែុង
ខួ្រកាលផ្ត្មតង។ ពួកទរជាទរឿយៗចូលចិត្តអានទេើយសរទសរអកសរ
សាអ ត្។ ពួកទរក៏ជាអែកផ្ដ្លចូលចិត្តផ្សវងយល់ពីឬសរល់ននបញ្ហា  
ទរៀបចំចាត់្ផ្ចងចាស់លាស់ និងម្ភនចំណាប់អារមមណ៍ខាល ំងទលើ
ពណ៌ ឬ្ទង់្ទយវត្ថុទនសងៗ។ ពួកទរផ្ត្ង ួបការលំាកទពល្រូ
្ាប់ការផ្ណនំដទ ល់ម្ភត់្ និងងាយទទួលការរខំានពីសំទឡងទនស
ងៗ។ ពួកទរចំណំាមុខ្អែកផ្ដ្លទរសាគ ល់ជាងទឈាម េះ។ ពួកទរចូល
ចិត្តសមលឹងទមើលផ្ភែកនដ្រូសនទនទដ្ើមបីព្ងឹងការទដត ត្អារមមណ៍។   
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ការនិយយ និងការ
សាដ ប់ 

 

 

ភាសានិយយរឺជាទ្មង់បឋមស្ម្ភប់ដល ស់បតូរព័ត៌្ម្ភនស្ម្ភប់
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមរយៈការនិយយ និងសាត ប់។ ពួកទរ
អាចទរៀនានលអ និងឆ្លប់រេ័សាមរយៈការសាត ប់ និងការនិយ
យ។ ពួកទរផ្ត្ងផ្ត្និយយទ្ចើនជាងមនុសសទូទៅ រស់រាយរាក់ទក់ 
ចូលចិត្តសាត ប់ទរឿងនិទន និងទរឿងកំផ្បលង យល់ដឹ្ងទមទរៀនាមរយៈ
ការពនយល់ដទ ល់ម្ភត់្ទៅកាន់ពួកទរ។ ពួកទរភារទ្ចើនម្ភនទំទនរ
ទៅទលើសកមមភាពត្ញ្ច្នតី និងសិសបៈ ។  

សិសស្បទភទទនេះមួយចំនួនអានយឺត្ លំាកកែុងការសរទសរ និង
លំាកយល់ដឹ្ងទសចកដីផ្ណនំាមការសរទសរពនយល់។ពួកទរពំុ
អាចទៅទសាៀមសាា ត់្ានយូរទទ។ ពួកទរចំាទឈាម េះ និងសំទឡងអែក
ផ្ដ្លទរ ូបានយ៉ងលអ ផ្ត្ពំុសូវចំាមុខ្ម្ភត់្ទនេះទឡើយ។ ពួកទរជា
ទរឿយៗចូលចិត្តទ្ចៀង និងអានខ្សិបៗទៅកាន់ខ្លួនឯង។ 

ការទដដ ត្ាមផ្ត្
អារមមណ៍ដទ ល់ខ្លួន 

 

កុម្ភរផ្ដ្លទដដ ត្ផ្ត្ទលើអារមមណ៍ដទ ល់ខ្លួនម្ភនចរកិខ្វល់ខាវ យឬ
ការពារសកមមភាពរបស់ខ្លួនឯង ចូលចិត្តទីកផ្នលងនិងទពលទវលាឯក
 ន រកីរាយទៅម្ភែ ក់ឯង ្ុញ្ទន់ទៅទពលទ្វើការឬទៅជាមួយ្កុម
សិសសទនសងៗ ។ ពួកទរទ្វើសកមមភាពទដ្ឋយ្បុង្បយ័ត្ែទពល ួប
មនុសសម្ភែ  ។ ពួកទរមិនបងាា ញអារមមណ៍ និងចូលចិត្តទៅទសាៀមសាា ត់្ 
។ ពួកទរមិនផ្ចករផំ្លកនូវការរិត្ អារមមណ៍ឯក នរបស់ពួកទរទទ 
ទេើយពួកទរម្ភនមិត្តភកតិ ិត្សែិទធតិ្ចតួ្ចបុ៉ទណាណ េះ ។ ពួកទរយល់ថ្ន
សកមមភាពផ្បប្លុេះបញ្ហេ ងំម្ភនសារៈសំខាន់ ។ ជាមនុសសផ្ដ្លទដដ ត្
អារមមណ៍ានលអនិងរិត្សីុ ទ្ៅ ។ ពូផ្កស្រសូបយករំនិត្ទយបល់ ។ 
ពួកទរទចេះកំណត់្អំពីចំណាប់អារមមណ៍របស់ខ្លួន បុ៉ផ្នដផ្សវងយល់
ានសីុ ទ្ៅទលើផ្នែកផ្ដ្លទរចាប់អារមមណ៍ ។ ពួកទរ្ លួ្ចាល
កែុងចិត្តទបើមិនម្ភនទពល្រប់្ោន់ទៅម្ភែ ក់ឯង ឬទសាៀមសាា ត់្ ។  

ការចូលចិត្តទ្វើការ
ជាមួយ្កមុមនុសស 

សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការចូលចិត្តទ្វើការជាមួយ្កុម
មនុសសរឺជាសិសសផ្ដ្លចូលចិត្តទសពរបជាមួយអែកឯទទៀត្ ។ ពួក
ទររកីរាយទៅជាមួយមនុសសម្ភែ  និងបងាា ញពីភាពសាវ ហាប់ និង



 55 

 

សំទឡងកងរពំង ។ ពួកទរទំនក់ទំនងោែ ទដ្ឋយកដីរទំភើប និងរកីរាយ
ជាមួយមនុសស្រប់ោែ យ៉ង ិត្សែិទធ ។ ពួកទរចូលរមួទ្វើសកមមភាព
ទ្ចើន និងម្ភនចំណាប់អារមមណ៍ទ្ចើនផ្នែក ។ ពួកទរម្ភនមិត្តភកតិ
ទ្ចើន និងនិយយោែ កែុងរយៈទពលយូរ ។  ពួកទរទទួលាន
ថ្នមពលពីមនុសសទៅ ំុវញិ ទេើយពួកទរនឹងម្ភនភាពឯទកា និង
្ចាស្ចាល់ទៅទពលោម នមនុសសទៅផ្កបរ ។ ពួកទរបទងេើត្ទំនក់
ទំនងជាមួយអែកឯទទៀត្ជាបនតបនទ ប់ និងផ្ចករផំ្លកពីព័ត៌្ម្ភនដទ ល់
ខ្លួនយ៉ងងាយស្រសលួជាមួយោែ  ។  

 
សម្ភគ ល់: មនុសសទយើងជា្មមាម្ភនរទបៀបទរៀនទ្ចើនផ្បបបុ៉ផ្នតទយើងម្ភែ ក់ៗផ្ត្ងផ្ត្ម្ភន
រទបៀបទរៀនមួយផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ ។ សូមផ្សវងរករទបៀបទរៀនផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ
របស់អែកាមរយៈតំ្ណខាងទ្កាម៖  
ភាសាអង់ទរលស: http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-
styles-quiz.shtml  
 
ភាសាផ្ខ្មរ: http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://kapekh.org/?p=whatwedo&id=21&l=Khmer#learningstyle
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លំហាត់្: ការកំណត់្អំពីរទបៀបទរៀន 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានការពិពណ៌នអំពីកុម្ភរខាងទ្កាម រចួកំណត់្អំពីរទបៀបទរៀនរបស់
ពួកទរ ។ សូមទ្បើការផ្ណនំកែុងឯកសារផ្ចក ៣.២.១ ទៅទពលទ្លើយ ។ សិសសម្ភែ ក់អាច
ម្ភនរទបៀបទរៀនទលើសពីមួយ ដូ្ទចាែ េះអែកអាចដ្ឋក់រទបៀបទរៀនទលើសពីមួយាមការចំាាច់ ។   

ការពិពណ៌ន ការចាត់្ថ្នែ ក់ 

១. ប ុនថនចូលចិត្តរូររបូ និងអានទសៀវទៅផ្ដ្ល
ម្ភនរបូភាពទ្ចើន ។ ទពលខ្លេះវាលំាកអនុវត្តាម
ទសចកដីផ្ណនំរបស់្រូ ។ ្រូរបស់វានិយយថ្នវា
ពូផ្កចំាមុខ្ បុ៉ផ្នតទពលខ្លេះវាមិនអាចចំាទឈាម េះ
មនុសសផ្ដ្លវាាន ួប ។  

____________________________ 

____________________________ 

២. លកាិណា ម្ភនមិត្តភកដិទ្ចើន ទេើយចូលចិត្តទ្វើ
ការទំង្កុមតូ្ច ឬ្កមុ្ំ បុ៉ផ្នតពិាកទៅទពលទ្វើ
ការផ្ត្ម្ភែ ក់ឯង ។ នងចូលចិត្តអាន សរទសរាន
សាអ ត្ និងជាសិលបៈករពូផ្កម្ភែ ក់ ។  

____________________________ 

____________________________ 

៣. េួន ជាមនុសសចូលចិត្តកីឡា និងម្ភន
្បជា្បិយភាពជាមួយមិត្តភកដិ ។ វាចូលចិត្តទៅ ួប
 ំុោែ ជាមួយអែកឯទទៀត្ និងចូលចិត្តទលងផ្លបងជា
្កុម ។ ទពលខ្លេះវា្ លួ្ចាលកែុងចិត្តទៅទពលវា
្ត្ូវអងគុយទៅមួយកផ្នលងកែុងរយៈទពលយូរកែុងថ្នែ ក់
ទរៀន ។ វាចូលចិត្តទលងផ្លបងទរៀបតួ្អកសរ និងដំុ្
ចល័ត្ទនសងៗទទៀត្ ។  

____________________________ 

____________________________ 

៤. ប ុនជាសិសសចូលចិត្តអានមួយៗ បុ៉ផ្នតពូផ្កសាដ ប់
ណាស់ ។ វាអាចទ្វើាមទសចកដីផ្ណនំាន្រប់
ទពល និងចូលចិត្តនិយយទរឿង្ាប់មិត្តភកដិ ។ 
សកមមភាពផ្ដ្លវាចូលចិត្តរឺទម៉្ភងនិទនទរឿងទៅ

____________________________ 

____________________________ 
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កែុងបណាណ ល័យទៅទពលសាដ ប់បណាណ រកសនិទន
ទរឿងផ្ដ្លចាប់អារមមណ៍ទៅកាន់សិសសកែុងថ្នែ ក់ ។   

៥. សីុទដ្ត្ ចូលចិត្តអានទសៀវទៅទៅទីសាា ត់្ ។ 
នងផ្ត្ងរវល់ជាមួយទម្ភល ប់ជាទ្ចើនរបស់នង ដូ្ច
ជាអានទសៀវទៅ បំទពញផ្លបង្បសាែ  និងដត់្
ពណ៌ ។  

____________________________ 

____________________________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.២.២: ទ្មង់្បវត្តិទិនែន័យសិសស  
 

ទសចកដីផ្ណនំ: សូមបំទពញព័ត៌្ម្ភនដទ ល់ខ្លួនស្ម្ភប់សិសសម្ភែ ក់ៗកែុងចទនល េះខាង
ទ្កាមៈ  

ទឈាម េះ
សិសស 

______________________ សាលាទរៀន:  ______________________ 

ថ្នែ ក់: ______________________ ទភទ: ☐ ្បុស ☐ ស្រសី 

អាយុ:  _________ សាថ នភាព
ទឡើងថ្នែ ក់: 

☐ ្ត្ួត្ថ្នែ ក់  

☐ ទឡើងថ្នែ ក់ 

ទឈាម េះ្រូ:  ______________________ បំទពញកែុង
្ម្ភសទី
បុ៉នម ន? 

☐ ្ម្ភសទី១     

☐ ្ម្ភសទី២ 

 

ផ្នែកទី១: ព័ត៌្ម្ភនមូលដ្ឋឋ ន 
ក. ភាពខាល ងំ និងភាពទខ្ាយ  
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមបំទពញការវាយត្នមលរបស់អែកអំពីភាពខាល ំង និងទខ្ាយរបស់កុម្ភរ និង
ភាពផ្្ប្បួលទនសងៗផ្ដ្លអែកានសទងេត្ទ ើញកែុងកំឡុងទពលបទ្ងៀន្បចំាផ្ខ្ាម
ដំ្ណាក់កាលនីមួយៗ ។  
ផ្នែកបំណិន:2 ទត្ើកុម្ភរសទ្មចានភាពសាទ ត់្ ំនញាមបំណិននីមួយៗទៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិកាាម

ក្មិត្ថ្នែ ក់ឬទទ?  
ផ្ខ្: 
_____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ 

ការសាគ ល់សូរ/បំណិនសាដ ប់                    

                                                        
2 Adapted from: https://www.naeyc.org/files/yc/file/200303/Essentials.pdf  

https://www.naeyc.org/files/yc/file/200303/Essentials.pdf
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ផ្នែកបំណិន:2 ទត្ើកុម្ភរសទ្មចានភាពសាទ ត់្ ំនញាមបំណិននីមួយៗទៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិកាាម
ក្មិត្ថ្នែ ក់ឬទទ?  

ផ្ខ្: 
_____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ 

1. យល់ទសចកដីផ្ណនំ
ដទ ល់ម្ភត់្ពី្រូ 

                  

2. យល់ដឹ្ងន័យរបស់លបេះ
ទៅទពលអានទរឿង 

                  

3. យល់ដឹ្ងពីពាកយផ្ដ្ល
ទនដើមទដ្ឋយសូរដូ្ចោែ  
(នគូនគងសូរ) 

                  

4. សាគ ល់ពីទពលផ្ដ្លពាកយ
ទនដើមទដ្ឋយសូរដូ្ចោែ  
(ចួនអកសរទដ្ើមពាងគ) 

                  

5. កំណត់្រកពាកយផ្ដ្ល
បញ្េ ប់ទដ្ឋយសូរដូ្ចោែ  
(ពាកយចួន)  

                  

ការសាគ ល់តួ្អកសរនិងសូរ                   
6. សាគ ល់ទឈាម េះតួ្អកសរនិង

ស្រសៈ  
                  

7. អាចកំណត់្រកតួ្ពយញ្ជ នៈ
និងស្រសៈទៅទពល្ាប់
សូរ  

                  

8. អាចសាគ ល់ថ្នពាងគនសំពី
ពយញ្ជ នៈនិងស្រសៈ (ពយញ្ជ
នៈ + ស្រសៈ), ពយញ្ជ នៈ 
ស្រសៈ និងពយញ្ជ នៈ (ពយញ្ជ
នៈ + ស្រសៈ + ពយញ្ជ នៈ) 
។ល។  

                  

9. អាចដឹ្ងពីពាកយផ្ដ្ល
ម្ភនមួយឬទ្ចើនពាងគ 

                  

10. អាចបំផ្បលងសូររបស់                   
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ផ្នែកបំណិន:2 ទត្ើកុម្ភរសទ្មចានភាពសាទ ត់្ ំនញាមបំណិននីមួយៗទៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិកាាម
ក្មិត្ថ្នែ ក់ឬទទ?  

ផ្ខ្: 
_____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ 

ពាកយទៅទពលទ្បើ
ជាមួយមូសិកទនត និង្តី្
សពទ 

ការទចេះវាកយសពទ                   
11. អាច្ាប់ពីន័យរបស់

ពាកយ  
                  

12. អាចកំណត់្រកទវវចនៈ
សពទរបស់ពាកយ  

                  

13. អាចកំណត់្រកបដិ្សពទ
របស់ពាកយ 

                  

14. អាចកំណត់្រកសទិស
សពទរបស់ពាកយ  

                  

15. អាចកំណត់្ពីន័យរបស់
ពាកយាមរយៈទីទសចកដី  

                  

ការអានសាទ ត់្                   
16. អាចអានអត្ថបទផ្ដ្ល

ម្ភនលបេះខ្លី និងផ្វង
ទដ្ឋយដទ ល់ម្ភត់្ទៅាម
ទលបឿនមួយផ្ដ្លទទួល
យកាន  

                  

17. អាចអានអត្ថបទផ្ដ្ល
ម្ភនលបេះខ្លីទដ្ឋយដទ ល់
ម្ភត់្ទៅាមទលបឿនមួយ
ផ្ដ្លទទួលយកាន 

                  

18. អាចអានអត្ថបទផ្ដ្ល
ម្ភនលបេះផ្វងទដ្ឋយ
ដទ ល់ម្ភត់្ទៅាម
ទលបឿនមួយផ្ដ្លទទួល
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ផ្នែកបំណិន:2 ទត្ើកុម្ភរសទ្មចានភាពសាទ ត់្ ំនញាមបំណិននីមួយៗទៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិកាាម
ក្មិត្ថ្នែ ក់ឬទទ?  

ផ្ខ្: 
_____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ 

យកាន 
19. អាចអានអត្ថបទជាកថ្ន

ខ្ណឌ ទដ្ឋយដទ ល់ម្ភត់្
ទៅាមទលបឿនមួយ
ផ្ដ្លទទួលយកាន 

                  

ការអានទដ្ឋយយល់ន័យ                   
20. អាចបំទពញលបេះជាមួយ

ពាកយទដ្ើមបីឱ្យម្ភនន័យ
ទពញទលញ  

                  

21. អាចបំទពញលំហាត់្កលូ
សសាន្តឹ្ម្ត្ូវ  

                  

22. អាចសទងាបន័យរបស់
លបេះទដ្ឋយទ្បើពាកយ
សមដីដទ ល់ខ្លួន  

                  

23. អាចសទងាបន័យរបស់
ទរឿងខ្លីទដ្ឋយទ្បើពាកយ
សមដីដទ ល់ខ្លួន 

                  

24. អាចកំណត់្រក “រំនិត្
សំខាន់” ននទរឿងផ្ដ្ល
ានអាន  

                  

សំទណរ                   
25. អាចសរទសរតួ្អកសរ និង

ស្រសៈនីមួយៗាន្តឹ្ម
្ត្ូវ  

                  

26. អាច្បកបពាកយាន
្តឹ្ម្ត្ូវទៅាមក្មិត្
ថ្នែ ក់ផ្ដ្លានកំណត់្  

                  

27. អាចទ្បើវណណយុត្តិាន                   
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ផ្នែកបំណិន:2 ទត្ើកុម្ភរសទ្មចានភាពសាទ ត់្ ំនញាមបំណិននីមួយៗទៅកែុងកមមវ ិ្ ីសិកាាម
ក្មិត្ថ្នែ ក់ឬទទ?  

ផ្ខ្: 
_____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ផ្ខ្: 
____ 

ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ ប/
ច 

ទទ 

្តឹ្ម្ត្ូវទៅទពលសរ
ទសរ  

28. អាចបំទពញលំហាត់្សរ
ទសរាមអានទៅាមសត
ង់ដ្ឋរអបបរម្ភ 

                  

29. អាចបទងេើត្លបេះទដ្ើមបី
សផ្មដងពីរំនិត្ទយបល់  

                  

30. អាចបទងេើត្ទរឿងខ្លីទដ្ើមបី
សផ្មដងពីរំនិត្ទយបល់ 
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ខ្. ចំណាប់អារមមណ៍ 
ទសចកដីផ្ណនំ:  សូមបំទពញការវាយត្នមលរបស់អែកអំពីចំណាប់អារមមណ៍សំខាន់ៗរបស់
កុម្ភរាមរយៈការសទងេត្កែុងថ្នែ ក់ទរៀន និងការសម្ភា សដទ ល់ណាមួយផ្ដ្លអែកានទ្វើ
ជាមួយកុម្ភរ ។ សូមទ្ ើសទរ ើសចំណាប់អារមមណ៍ផ្ដ្លអែករិត្ថ្នសមស្រសបជាងទរទៅនឹង
កុម្ភរ ។  

ចំណាប់អារមមណ៍ 

សូមដ្ឋក់សញ្ហញ ្ិក ទលើ
ចំណាប់អារមមណ៍ ២ឬ៣ 
ផ្ដ្លអែករិត្ថ្នសមស្រសប
ជាងទរទៅនឹងកុម្ភរ (✔) 

ទយបល់បផ្នថម 
(ទបើម្ភន) 

1. ចាប់អារមមណ៍កំណាពយ   
2. ចាប់អារមមណ៍ទរឿងអំពីសត្វ/រូររបូសត្វ   
3. ចាប់អារមមណ៍ទរឿងអំពីអតី្ត្កាល និងទរឿងផ្បប

្បជា្បិយ  
  

4. ចាប់អារមមណ៍ទសៀវទៅផ្ដ្លម្ភនរបូភាពទ្ចើន   
5. ចាប់អារមមណ៍ការទ្ចៀងចទ្មៀង   
6. ចាប់អារមមណ៍និពនធទរឿង   
7. ចាប់អារមមណ៍ផ្លបងទដ្ឋេះ្បសាែ  និងពាកយ   
8. ចាប់អារមមណ៍ការនិទនទរឿង(សាដ ប់)   
9. ចាប់អារមមណ៍ការរូរ និងដត់្ពណ៌កែុង

ទសៀវទៅ 
  

10. ចាប់អារមមណ៍ការដត់្រំនូរពណ៌ទឹក   
11. ចាប់អារមមណ៍អានទរឿងផ្បបទសែហា និងមទន

សទញ្េ ត្ន 
  

12. ចាប់អារមមណ៍ការអានទសៀវទៅអំពីឡាន រថទភលើ
ង កូនឡាន និងយនយនតទនសងៗ  

  

13. ចាប់អារមមណ៍អានទរឿងអំពីដ្ឋយណូស័រ   
14. ចាប់អារមមណ៍ការអានអំពីតំ្បន់និង្បទទស   
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ទនសងៗ 
15. ចាប់អារមមណ៍ការទលងផ្លបង និងឧបករណ៍ទអ

ឡិច្ត្ូនិច 
  

16. ចាប់អារមមណ៍ទរឿងផ្បបនសងទ្ពង    
17. ចាប់អារមមណ៍ការអានអំពីវទិាសាស្រសត និង្មម

ជាតិ្  
  

18. ចាប់អារមមណ៍ការទលងជាមួយដី្ឥដ្ឋទដ្ើមបីសូន
ជារបូទនសងៗ 

  

19. ចាប់អារមមណ៍ការពនយល់អវីមួយទៅកាន់មិត្តភ
កដិ 

  

20. ចាប់អារមមណ៍ការបទងេើត្ឧករណ៍សិបបកមម
បូរាណ 

  

21. ចាប់អារមមណ៍ការពិភាកាជាមួយមិត្តភកដិ   

22. ចាប់អារមមណ៍ការអានទសសនវដ្ដី និងកាផ្សត្   

23. ទនសងៗ: _____________________   

24. ទនសងៗ: _____________________   

25. មិនម្ភនចំណាប់អារមមណ៍ទលើអវីមួយផ្ដ្លរួរ
ឱ្យកត់្សម្ភគ ល់  
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រ. រទបៀបទរៀន  
ទសចកដីផ្ណនំ:  សូមកំណត់្រករទបៀបទរៀនរបស់កុម្ភរផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរាមរយៈការ
សទងេត្ និងការទំនក់ទំនងជាមួយកុម្ភរ ។ សូមចងចំាថ្ន កុម្ភរម្ភែ ក់អាចម្ភនរទបៀបទរៀន
ទលើសពីមួយ បុ៉ផ្នតសូមកំណត់្រករទបៀបទរៀនមួយណាផ្ដ្លទលចទធាល ជាងទរ ។  

រទបៀបទរៀន សូម ✔ តែ១ 

ការទ្បើកាយវកិារ ឬចលន 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទ្បើកាយវកិារ ឬចលន អាចទរៀនានយ៉ងពូផ្ក 
និងឆ្លប់រេ័សលុេះ្ាផ្ត្ម្ភនការទរៀន និងបទ្ងៀនពាក់ព័នធនឹងការទ្វើសកមមភាព ដូ្ចជា
៖ ការរកិំល ឬកាន់វត្ថុផ្ដ្ល្ត្វូទរៀនទនេះផ្ត្មតង។ ពួកទរចូលចិត្តស្រសាវ្ជាវ ទរៀន ឬទ្វើ នូវ
សកមមភាពទំងឡាយណាផ្ដ្លភារទ្ចើនទ្វើទៅខាងទ្ៅថ្នែ ក់ ទដ្ឋយជាទរឿយៗម្ភន
ដូ្ចជា៖ កីឡា និងការសផ្មតងសិលបៈ។ ភារទ្ចើនពួកទរផ្ត្ងបទញ្េញអារមមណ៍របស់ខ្លួន
មកទ្ៅាមរយៈកាយវកិារផ្ត្មតង ដូ្ចជាការឱ្បទថើប ឬការវាយត្ប់។ ទ្ៅពីទនេះ ពួកទរ
ចូលចិត្តទរៀននូវ ំនញថមីៗទដ្ឋយខ្លួនឯងជាងទទួលការផ្ណនំ ឬបងាា ញពីអែកដ្នទ។ 
ពួកទរលំាក្ទំ្ទកែុងការអងគុយយូរមួយកផ្នលងទេើយពិាកកែុងការអាន និង្បកប។ 

 

ការទមើល 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទមើល អាចទរៀនានយ៉ងលអ និងឆ្លប់រេ័សលុេះ
្ាផ្ត្ម្ភនការទរៀន និងបទ្ងៀនបងាា ញឱ្យទ ើញទៅពីមុខ្ពួកទរផ្ត្មតង ទេើយរបូភាព
ទំងទនេះ្ត្វូានរកាទុកកែុងខួ្រកាលផ្ត្មតង។ ពួកទរជាទរឿយៗចូលចិត្តអានទេើយសរ
ទសរអកសរសាអ ត្។ ពួកទរក៏ជាអែកផ្ដ្លចូលចិត្តផ្សវងយល់ពីឬសរល់ននបញ្ហា  ទរៀបចំ
ចាត់្ផ្ចងចាស់លាស់ និងម្ភនចំណាប់អារមមណ៍ខាល ងំទលើពណ៌ ឬ្ទង់្ទយវត្ថុទនសងៗ។ 
ពួកទរផ្ត្ង ួបការលំាកទពល្រូ្ ាប់ការផ្ណនំដទ ល់ម្ភត់្ និងងាយទទួលការរខំាន
ពីសំទឡងទនសងៗ។ ពួកទរចំណំាមុខ្អែកផ្ដ្លទរសាគ ល់ជាងទឈាម េះ។ ពួកទរចូលចិត្ត
សមលឹងទមើលផ្ភែកនដ្រូសនទនទដ្ើមបពី្ងឹងការទដត ត្អារមមណ៍។   

 

ការនិយយ និងការសាដ ប់ 
ភាសានិយយរឺជាទ្មង់បឋមស្ម្ភប់ដល ស់បតូរព័ត៌្ម្ភនស្ម្ភប់សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀប
ទរៀនាមរយៈការនិយយ និងសាត ប់។ ពួកទរអាចទរៀនានលអ និងឆ្លប់រេ័សាមរយៈ
ការសាត ប់ និងការនិយយ។ ពួកទរផ្ត្ងផ្ត្និយយទ្ចើនជាងមនុសសទូទៅ រស់រាយ
រាក់ទក់ ចូលចិត្តសាត ប់ទរឿងនិទន និងទរឿងកំផ្បលង យល់ដឹ្ងទមទរៀនាមរយៈការពនយល់
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រទបៀបទរៀន សូម ✔ តែ១ 

ដទ ល់ម្ភត់្ទៅកាន់ពួកទរ។ ពួកទរភារទ្ចើនម្ភនទំទនរទៅទលើសកមមភាពត្ញ្ច្នតី និង
សិសបៈ ។  

សិសស្បទភទទនេះមួយចំនួនអានយឺត្ លំាកកែុងការសរទសរ និងលំាកយល់ដឹ្ង
ទសចកដីផ្ណនំាមការសរទសរពនយល់។ពួកទរពំុអាចទៅទសាៀមសាា ត់្ានយូរទទ។ ពួក
ទរចំាទឈាម េះ និងសំទឡងអែកផ្ដ្លទរ ូបានយ៉ងលអ ផ្ត្ពំុសូវចំាមុខ្ម្ភត់្ទនេះទឡើយ។ 
ពួកទរជាទរឿយៗចូលចិត្តទ្ចៀង និងអានខ្សបិៗទៅកាន់ខ្លួនឯង។ 
ការទដត ត្ាមផ្ត្អាមមណ៍ដទ ល់ខ្លួន 
កុម្ភរផ្ដ្លទដដ ត្ផ្ត្ទលើអារមមណ៍ដទ ល់ខ្លួនម្ភនចរកិខ្វល់ខាវ យឬការពារសកមមភាពរបស់
ខ្លួនឯង ចូលចិត្តទីកផ្នលងនិងទពលទវលាឯក ន រកីរាយទៅម្ភែ ក់ឯង ្ុញ្ទន់ទៅទពល
ទ្វើការឬទៅជាមួយ្កមុសិសសទនសងៗ ។ ពួកទរទ្វើសកមមភាពទដ្ឋយ្បងុ្បយ័ត្ែទពល
 ួបមនុសសម្ភែ  ។ ពួកទរមិនបងាា ញអារមមណ៍ និងចូលចិត្តទៅទសាៀមសាា ត់្ ។ ពួកទរមិន
ផ្ចករផំ្លកនូវការរិត្ អារមមណ៍ឯក នរបស់ពួកទរទទ ទេើយពួកទរម្ភនមិត្តភកតិ ិត្សែទិធ
តិ្ចតួ្ចបុ៉ទណាណ េះ ។ ពួកទរយល់ថ្នសកមមភាពផ្បប្លុេះបញ្ហេ ងំម្ភនសារៈសំខាន់ ។ ជា
មនុសសផ្ដ្លទដដ ត្អារមមណ៍ានលអនិងរិត្សីុ ទ្ៅ ។ ពូផ្កស្រសូបយករំនិត្ទយបល់ ។ 
ពួកទរទចេះកំណត់្អំពីចំណាប់អារមមណ៍របស់ខ្លួន បុ៉ផ្នដផ្សវងយល់ានសីុ ទ្ៅទលើផ្នែក
ផ្ដ្លទរចាប់អារមមណ៍ ។ ពួកទរ្ លួ្ចាលកែុងចិត្តទបើមិនម្ភនទពល្រប់្ោន់ទៅម្ភែ ក់
ឯង ឬទសាៀមសាា ត់្ 

 

ការចូលចិត្តទ្វើការជាមួយ្កុមមនុសស 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការចូលចិត្តទ្វើការជាមួយ្កមុមនុសសរឺជាសិសសផ្ដ្ល
ចូលចិត្តទសពរបជាមួយអែកឯទទៀត្ ។ ពួកទររកីរាយទៅជាមួយមនុសសម្ភែ  និងបងាា ញពី
ភាពសាវ ហាប់ និងសំទឡងកងរពំង ។ ពួកទរទំនក់ទំនងោែ ទដ្ឋយកដីរទំភើប និងរកីរាយ
ជាមួយមនុសស្រប់ោែ យ៉ង ិត្សែទិធ ។ ពួកទរចូលរមួទ្វើសកមមភាពទ្ចើន និងម្ភន
ចំណាប់អារមមណ៍ទ្ចើនផ្នែក ។ ពួកទរម្ភនមិត្តភកតិទ្ចើន និងនិយយោែ កែុងរយៈទពលយូរ 
។  ពួកទរទទួលានថ្នមពលពីអែកទៅ ំុវញិ ទេើយពួកទរនឹងម្ភនភាពឯទកា និង្ចាស
្ចាល់ទពលោម នអែកទៅផ្កបរ ។ ពួកទរបទងេើត្ទំនក់ទំនងជាមួយអែកឯទទៀត្ជាបនតបនទ ប់ 
និងផ្ចករផំ្លកពីព័ត៌្ម្ភនដទ ល់ខ្លួនយ៉ងងាយស្រសួលជាមួយោែ  ។  
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ផ្នែកទី២: ការសទងាបពី្បវត្តិទិនែន័យសិសស និងការទ្វើ
បចេុបបនែភាព្បចំាផ្ខ្  
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមបំទពញ្បអប់សទងាបខាងទ្កាមផ្ដ្លជាការវាយត្នមលដំ្បូងរបស់អែក
អំពីភាពខាល ំង ភាពទខ្ាយ ចំណាប់អារមមណ៍ និងរទបៀបទរៀនរបស់កុម្ភរ ។ ផ្នែកទនេះរួរទ្វើ
បចេុបបនែភាពមដងទរៀងរាល់្ម្ភស  
កែុង្បអប់ទី២ខាងទ្កាម សូមនដល់ទយបល់្បចំាផ្ខ្ទក់ទងវឌ្ឍនភាពរបស់កុម្ភរផ្នអកាម
ការសទងេត្ និងការវាយត្នមលរបស់អែក ។ សូមសរទសរទយបល់ទៅាមសំណួរផ្ដ្លាន
នដល់ ូនៈ  
ការវាយត្នមលសទងាបទៅទដ្ើមឆ្លែ /ំ្ម្ភស  
១. ទត្ើសិសសទខ្ាយផ្នែកបំណិ
នអវី? ខាល ំងផ្នែកបំណិនអវី? 

ភាពទខ្ាយ: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
ភាពខាល ំង: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

២. ទត្ើចំណាប់អារមមណ៍ទលចទធាល
ជាងទររបស់កុម្ភរជាអវី?  

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភនរទបៀបទរៀនមួយ ☐ ការទ្វើសកមមភាពឬ ចលន      
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ណាផ្ដ្ទលចទធាល ជាងទរ?  ☐ ការទមើល   
☐ ការនិយយ និងសាដ ប់ 
☐ ការទដដ ត្ផ្ត្ាមអារមមណ៍ខ្លួនឯង      
☐ ការចូលចិត្តទរៀនជាមួយ្កមុមនុសស 

៤. ទត្ើអែកទរៀបសិសសចូលកែុង្កុម
ក្មិត្មួយណាកាលពីទដ្ើមឆ្លែ ំ/
្ម្ភស?  

☐ ្កុមក្មិត្ ក      ☐ ្កុមក្មិត្ ខ្     ☐ ្កុម
ក្មិត្ រ        ☐ ្កុមក្មិត្    
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ការទ្វើបចេុបបនែភាព្បចំាផ្ខ្  
សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 

១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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(ទបើម្ភន)?  
៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក __________________________________________________ 
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ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម
ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

សំណូរ បចេុបែនែភាពស្ម្ភប់ផ្ខ្ ________________ 
១. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនខាល ំង 
(ទបើម្ភន)?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

២. ទត្ើបំណិនផ្នែក
ណាផ្ដ្លសិសសម្ភន
ការរកីចទ្មើនតិ្ចតួ្ច 
(ទបើម្ភន)? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៣. ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនឬទទ
ទៅកែុងពិនទុទត្សតាម
ដំ្ណាក់កាល ?  

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

៤. ទត្ើអែកាន
សទ្មចចិត្តបដូរ្កុម

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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ាមក្មិត្ឬទទកែុង
ផ្ខ្ទនេះ? ទត្ើអែកត្
ទមលើងក្មិត្ ឬបញ្េុ េះ
ក្មិត្?  

__________________________________________________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.២.៣: ករណីសិកាទដ្ើមបបំីទពញ្បវត្តិទិនែន័យសិសស 
 

ទសចកដីផ្ណនំ:  សូមអានករណីសិកាខាងទ្កាមអំពីសិសសម្ភែ ក់ទឈាម េះ មិញ រដ្ឋឋ  ។ 
សូមពាយមបំទពញ្បវត្តិទិនែន័យសិសសទៅកែុងឯកសារផ្ចក ៣.២.២ ទដ្ឋយទ្បើ្ាស់
ព័ត៌្ម្ភនផ្ដ្លាននដល់ ូន ។ សនមត្ថ្ន្បវត្តិទិនែន័យទនេះបទងេើត្ស្ម្ភប់្ម្ភសទី២ និង
កែុងផ្ខ្កុមាៈ ។ ទបើសិនមិនម្ភនព័ត៌្ម្ភននដល់ ូនកែុងផ្នែកណាមួយ សូមរកាចទនល េះទនេះ
ឱ្យទៅទំទនរ ។  
 

អំពី មិញ រដ្ឋឋ   
រដ្ឋឋ ទរៀនថ្នែ ក់ទី៣កែុងឆ្លែ ំទនេះទៅសាលាបឋមសិកាសនតិភាព ។ វាម្ភនអាយុ១០

ឆ្លែ ំទេើយផ្ត្ទៅទរៀនថ្នែ ក់ទី៣ទដ្ឋយសារវាាន្ត្តួ្ថ្នែ ក់ទ្ចើនដ្ងកាលពីអតី្ត្កាលរមួ
ទំងឆ្លែ ំមុននងផ្ដ្រ ។ រដ្ឋឋ ជាវចិិ្ត្ករដ៏្ពូផ្កម្ភែ ក់ និងចូលចិត្តអានទសៀវទៅអំពីឡាន 
យនតទហាេះ និងទ្រឿងម៉្ភសីុនទនសងៗ ជាពិទសសទៅទពលទ ើញទ្រឿងយនយនតពណ៌
ច្មុេះោែ ទៅកែុងទសៀវទៅ ។ ទម្ភល ប់ផ្ដ្លវាចូលចិត្តរឺការរូររបូភាពឡានទនសងៗផ្ដ្លវា
ានទ ើញាមទូរទសសន៍ និងទសសនវដ្ដី ។  

រដ្ឋឋ ហាក់ដូ្ចជាមិនចូលចិត្តអានទសៀវទៅណាផ្ដ្លោម នរបូភាពឡាន និងយនត
ទហាេះ ទេើយវាពិាកអានទសៀវទៅសិកាទោលពីទ្ពាេះទសៀវទៅទនេះមិនម្ភនខ្លឹមសារ 
របូភាពទ្ចើនទក់ទងយនយនតទៅកែុងសាច់ទរឿង ។ រដ្ឋឋ រកីរាយទលងផ្លបងរកពាកយ
ជាមួយមិត្តភកដិ ិត្ដិ្ត្របស់វា ជាពិទសសទៅទពលផ្លបងទនេះម្ភនរបូភាពពណ៌្មមជាតិ្ 
ទបើទទេះបីវាជាទកមងសាប់ទសាៀមក៏ទដ្ឋយ ។ ផ្លបងផ្ដ្លវាចូលចិត្តរឺការរកទវវចនសពទ និង
បដិ្សពទ ។ បុ៉ផ្នតវាមិនចូលចិត្តទលងជាមួយទកមងផ្ដ្លវាពំុសូវសាគ ល់ទឡើយ ។  

កែុងកំឡុង្ម្ភសទី១រដ្ឋឋ ទទួលានពិនទុម្យមរឺ៥.៥ទក់ទងនឹងសមត្ថភាពអាន 
។ រដ្ឋឋ សរទសរអកសរានសាអ ត្ បុ៉ផ្នដវាពិាកយល់ការផ្ណនំដទ ល់ម្ភត់្ពី្រូទដ្ឋយវា្ត្ូវ
ការកផ្នលងផ្ដ្លសាា ត់្ទសាៀម ទដ្ើមបីសាដ ប់ការពនយល់។  

 រដ្ឋឋ សាគ ល់អការ្កមចាស់និងអាចអានពាកយផ្ដ្លធាល ប់សាគ ល់ានទ្ចើន ទបើទទេះបី
ពាកយទនេះម្ភនពីរឬបីពាងគក៏ទដ្ឋយ ។ ដូ្ទចាែ េះជាទូទៅបំណិនអានដទ ល់ម្ភត់្របស់វារឺលអ 
បុ៉ផ្នដវាពិាកទៅទពល ួបពាកយថមីផ្ដ្លមិនធាល ប់ានទ ើញពីមុន ទេើយវាពិាកបទញ្េញ
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សូរទទៀត្នង ។ វាក៏ពិាកយល់ពីរទបៀបផ្ដ្លវណណយុត្តិមួយចំនួន ដូ្ចជា (  ៊)ឬ(៊៉) ផ្ដ្ល
អាចបដូរសំទឡងរបស់ពាកយ ។  

 ទទេះបីជាយ៉ងណាក៏ទដ្ឋយ កែុងទពលកំពុងសរទសរករណីសិកាទនេះ រដ្ឋឋ ម្ភន
ភាពរកីចទ្មើនខាល ំងខាងសមត្ថភាពសរទសរលបេះខ្លី និងផ្វង ទេើយអាចទរៀបលបេះទំងទនេះ
ទៅជាទរឿងខ្លីមួយផ្ដ្លម្ភនអត្ថន័យទក់ទងោែ លអ បុ៉ផ្នតវាទៅម្ភនការលំាកទ្ចើន
ទក់ទងនឹងបំណិនទរៀនពាកយថមី ។  
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ឯកសារផ្ចក ៣.៣.១: ការបទ្ងៀន្កុមសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពម្យមទៅ
កែុងថ្នែ ក់ទរៀន  

 ជា្មមាសិសស្ត្ូវានផ្បងផ្ចកជាបី្កុមទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនជាទ្ចើនៈ  
 សិសសម្ភនសមត្ថភាពខ្ពស់  
 សិសសម្ភនសមត្ថភាពម្យម (សមត្ថភាពកណាដ ល) 
 សិសសម្ភនសមត្ថភាពទប 

 ដូ្ទចាែ េះទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនម្ភនទិដ្ឋភាពដូ្ចកែុងរបូខាងទ្កាម: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ្រូបទ្ងៀនជាទូទៅទរៀបចំការបទ្ងៀនទ្លើយត្បទៅនឹងត្្មូវការ្កុមសិសសផ្ដ្លម្ភន

សមត្ថភាពម្យម(កណាដ ល) ទដ្ឋយសារ្កមុទនេះម្ភនោែ ទ្ចើនជាងទរ ។  
 បុ៉ផ្នដ ទត្ើម្ភនអវីទកើត្ទឡើងចំទពាេះ្កុមសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ទប ឬក្មិត្

ខ្ពស់ ទបើសិន្រូបទ្ងៀនយកចិត្តទុកដ្ឋក់ផ្ត្្កុមសិសសម្ភនសមត្ថភាពម្យម ? 
o ចទមលើយ: សិសសម្ភនសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្ត្ងផ្ត្្ុញ្ទន់នឹងទមទរៀន ទេើយ

សិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពទប្ត្ូវានទុកទចាល មិនសូវានយកចិត្ត
ទុកដ្ឋក់ ។  

 ទដ្ើមបីការពារបញ្ហា ទនេះទកើត្ទឡើង អែកអប់រមួំយចំនួនានទសែើការបទ្ងៀនទដ្ឋយ
ទរៀបចំជា្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាព ទេើយទរៀបចំការទ្ងៀនស្រសបទៅាមត្្មូវការ
ទំងទនេះ ។  

 ទទេះបីជាយ៉ងណាក៏ទដ្ឋយវ ិ្ ីសាស្រសតទនេះក៏ម្ភនហានិភ័យនងផ្ដ្រ ។ 

សិសសម្ភន     
សមត្ថភាពទប

សិសសម្ភន         
សមត្ថភាម្យម

សិសសម្ភន     
សមត្ថភាពខ្ពស់
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ឯកសារផ្ចក ៣.៣.២: ករណីសិកា: ការកំណត់្សាល កសិសស និងការរពឹំង
ទុករបស់្រូបទ្ងៀន  

 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានករណីសិកា រចួទ្លើយសំណួរខាងទ្កាមៈ  
 

អែកស្រសាវ្ជាវមួយ្កមុានទ្វើពិទសា្ន៍ទដ្ឋយឱ្យសិសសទំងអស់កែុងថ្នែ ក់ទ្វើទត្សត ។ 
ពួកទរានទ្វើចំណាត់្ថ្នែ ក់ពិនទុ សិសសពីខ្ពស់មកទប ។ បនទ ប់មកពួកទរានបញ្ច្ញ្ហេ សសិសសទំង
ទនេះទដ្ឋយសិសសផ្ដ្លានពិនទុខ្ពស់្ត្វូទទួលពិនទុទប ទេើយសិសសផ្ដ្លទទួលានពិនទុទប
្ត្ូវទទួលានពិនទុខ្ពស់វញិ ។ បនទ ប់មកពួកទរានយកបញ្ជ ីសិសសនិងពិនទុ ផ្ដ្លានបញ្ច្ញ្ហេ ស
ទៅបងាា ញ្រូបទ្ងៀនផ្ដ្លមកថមីផ្ដ្ល្ត្ូវទៅបទ្ងៀនសិសសទំងទនេះ ។  

រួរឱ្យភាា ក់ទនអើល អែកស្រសាវ្ជាវរកទ ើញថ្នសិសសផ្ដ្ល្របូទ្ងៀនានរិត្ថ្នជាសិសស
ផ្ដ្លទទួលានពិនទុខ្ពស់ ពិត្ជាទទួលានចំណាត់្ថ្នែ ក់ខ្ពស់ ចំផ្ណកឯសិសសផ្ដ្ល្រូានរិត្
ថ្នទទួលានពិនទុទបពិត្ជាទទួលានចំណាត់្ថ្នែ ក់ទប ទបើទទេះបីជាពួកទរធាល ប់ជាសិសសពូផ្ក
ពីមុនក៏ទដ្ឋយ ។  

 
សំណួរពិភាកា 
 
1. ទេតុ្អវីានជាសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពខ្ពស់ពិត្្ាកដ្ានទទួលពិនទុចំណាត់្

ថ្នែ ក់ទប ទេើយសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពទបទទួលានចំណាត់្ថ្នែ ក់ពិនទុខ្ពស់?  

2. ទត្ើលទធនលទនេះចង់បងាា ញអវីអំពីអំណាចននការរពឹំងទុករបស់្រូបទ្ងៀន? 
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ទរៀប្កុមសិសសាមក្មិត្សមត្ថភាព  

 
ពាកយ ផ្ដ្លសទងាបខាងទ្កាម ួយឱ្យសិកាា កាមយល់ដឹ្ងកាន់ផ្ត្្បទសើរទឡើងពី

បញ្ញត្តិសំខាន់ៗទក់ទងនឹងការអនុវត្តការទរៀបចំ្កុមសិសសាមក្មិត្សមត្ថភាព ។  
ពាកយ ទសចកដីពនយល់ 
ការបទ្ងៀនសិសសម្ភនសមត្ថ
ភាពម្យម (កណាដ ល) 

ការអនុវត្តការបទ្ងៀនផ្ដ្លទ្លើយត្បនឹងត្្មវូការ
ផ្ត្្កុមសិសសភារទ្ចើនទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន ទដ្ឋយ
ដត់្ទចាល្កមុសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពទប 
និងខ្ពស់ ។  

ការម្ភក់ងាយ សញ្ហញ មួយននភាពអាម៉្ភស់ ឬភាពខាម សទអៀនផ្ដ្ល
ទកើត្ទចញពីលកាណៈពិទសសណាមួយ្ប្ពឹត្តទៅ
ទលើសិសសជាពិទសសទដ្ឋយសារពួកទរទទួលសមិទធ
នលការសិកាទប ។  

ការដ្ឋក់សាល ក
សិសស 

ការអនុវត្តផ្ដ្លចាត់្សិសសចូលទៅកែុង្បទភទឬ
្កុមជាក់លាក់ណាមួយទដ្ឋយម្ភនលកាណៈ
“រតឹ្ត្បតិ្” ឬ "មិន្តឹ្ម្ត្វូ" ឬ សំទៅលកាណៈទំង
ពីរទនេះរមួោែ  ។  

ទំនយទដ្ឋយ
ខ្លួនឯង 

ទំនយទដ្ឋយខ្លួនឯងរឺជាការទសសន៍ទយមួយ
ទដ្ឋយដទ ល់ឬទដ្ឋយ្បទយលថ្នខ្លួនឯងនឹងកាល យ
ជាការពិត្ទដ្ឋយសារផ្ត្ការទ្លើយជាវ ិជម្ភនរវាង
 ំទនឿនិងអាកបបកិរយិមួយ។ 

ការរពឹំងទុក
របស់្រូ
បទ្ងៀន 

 ំទនឿរបស់្របូទ្ងៀនអំពីអាកបបកិរយិរបស់សិសស
ផ្ដ្ល ំទនឿទនេះនឹងរមួចំផ្ណកដ្ល់ការសទ្មច
ានននអាកបបកិរយិទនេះ។ ការរពឹំងទុកអាចម្ភន
លកាណៈអវ ិជម្ភនឬវ ិជម្ភន។ 
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ក្មិត្សមត្ថភាព3 

 
 
 

 
រុណសមបត្តិ រុណវបិត្តិ 

1. សិសសអាចទរៀនទៅាមដំ្ទណើ រឬទលបឿនរបស់
ខ្លួន: សម្ភព ្ទៅទលើសិសសកែុងទពលបទ្ងៀន
្បធានបទអវីមួយ្ត្វូានបនថយឱ្យទៅតិ្ច
ទៅទពលផ្ដ្លសិសស្ត្ូវានដ្ឋក់ជា្កុមរមួ
ោែ ាមក្មិត្បំណិនឬសមត្ថភាព ។ សិសស
ផ្ដ្លយល់ពីបញ្ញត្តិអាចបនតទលបឿនរបស់ខ្លួន
ទៅមុខ្ទទៀត្ទៅទពលផ្ដ្លពួកទរានឈាន
ដ្ល់ការយល់ដឹ្ងសមស្រសបមួយ។ ដូ្ចោែ ទនេះ
ផ្ដ្រសិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនផ្ដ្ល្ត្វូការ
ទពលទវលាយូរទដ្ើមបយីល់ពីទោលរំនិត្អវី
មួយក៏មិន្ត្ូវានដត់្ទចាលទដ្ឋយ្ោន់ផ្ត្
សំអាងថ្នសិសសកែុងថ្នែ ក់ទំងមូល្ត្ូវបនត
សិកាទៅមុខ្ទទៀត្ ។ ពួកទរ្ោន់ផ្ត្្ត្ូវការ
ទពលទវលាទៅាមត្្មូវការនិងបនតវឌ្ឍន
ភាពរបស់ខ្លួនាមទពលទវលាសមស្រសប ។ 

1. លទធភាពននការមិនរាប់បញ្េូ ល 
និងការថប់ារមា: លទធភាពផ្ដ្ល
អាចទកើត្ទឡើងរឺថ្នសិសសមួយ
ចំនួននឹង ួប្បទេះភាពមិន
ស្រសួលកែុងអារមមណ៍ទៅទពល
ដ្ឋក់ចូលទៅកែុង្កមុមួយផ្ដ្ល
្ត្ូវានចាត់្ទុកថ្នជា្កមុ
ក្មិត្ទបជាងឬខ្ពស់ជាងទរ ។ 
ការទរៀប្កុមក៏បងាា ញឱ្យទ ើញ
អំពីភាពខុ្សោែ ននសមត្ថភាព
ចំទណេះដឹ្ងកែុងចំទណាមសិសស
និងអាចនំឱ្យម្ភនអារមមណ៍ឯ
ទកានិងការបំផ្បកពី្កុម្ំ ។ 

                                                        
3 Adapted from: https://uoitonlinetech.wordpress.com/2012/06/11/pros-and-cons-of-grouping-
students-by-ability/  

https://uoitonlinetech.wordpress.com/2012/06/11/pros-and-cons-of-grouping-students-by-ability/
https://uoitonlinetech.wordpress.com/2012/06/11/pros-and-cons-of-grouping-students-by-ability/
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2. ្របូទ្ងៀនអាចទ្វើការ ិត្សែទិធជាមួយសិសស
ផ្ដ្ល្ត្វូការ ំនួយទ្ចើន: ទៅទពលសិសស្ត្ូវ
ានទរៀបជា្កមុាមក្មិត្សមត្ថភាព ទនេះ
ត្្មូវឱ្យម្ភនការងារសេការោែ ពីទ្ពាេះ
បរយិកាសសិកាផ្បបទនេះរឺពឹងផ្នអកយ៉ង
ខាល ំងទលើការងារជា្កុម។ ខ្ណៈទពលផ្ដ្ល
សិសសទ្វើការ្កុមរមួោែ និងទរៀនសូ្ត្ពីោែ  ្រូ
បទ្ងៀនអាចទ្បើទពលទវលាជាមួយសិសស
ទនសងទទៀត្ផ្ដ្ល្ត្ូវការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ួយ
មួយទល់មួយ។ 

2. សិសសផ្ដ្លសថតិ្កែុង្កមុក្មិត្
សមត្ថភាពទបជាងទរអាចនឹង
ទរៀនាមផ្ត្ក្មិត្ទនេះរេូត្: 
ទបើសិនទរទរៀបសិសសទៅកែុង
្កុមមួយផ្ដ្លការសិកាម្ភន
ទលបឿនយឺត្ជាង ទេើយបញ្ញត្តិ
ផ្ដ្ល្ត្វូសិកា្ត្ូវចំណាយ
ទពលយូ ទនេះទ្វើឱ្យសិសសខ្លេះ
អាចទ្វើការាមផ្ត្ក្មិត្្កុម
ទនេះ ទទេះបីជាពួកទរម្ភន
សមត្ថភាពទ្ចើនជាងក៏ទដ្ឋយ ។ 
ការទរៀបចំផ្បបទនេះបទងេើត្ជា
លទធភាពមួយននការចាត់្សិសស
ទៅាមក្មិត្្បទភទននភាព 
“ឆ្លល ត្” ទេើយសិសសខ្លេះនឹងទ្វើ
ការទៅាមក្មិត្្កុមផ្ដ្លខ្លួន
សថិត្ទៅ ។ ទពលខ្លេះ ទំទនរផ្បប
បទនេះទរទៅថ្នជាទំនយផ្ដ្ល
កំណត់្ទដ្ឋយខ្លួនឯង។ 

3. សិសសអាចទទួលានឱ្កាសផ្បប្បកួត្
្បផ្ ងជាង: សិសសផ្ដ្លទរៀនរកីចទ្មើនាន
ទលឿនាមរយៈសម្ភា រៈកមមវ ិ្ ីសិកា (ឧទ. 
សិសសអំទណាយទន) អាចទទួលានឱ្
កាសផ្បប្បកួត្្បផ្ ងសមស្រសប ទៅទពល
ពួកទរកំពុងសថិត្កែុង្កុមផ្ដ្លម្ភនសមត្ថ
ភាពដូ្ចខ្លួន ។ វ ិ្ ីទនេះសិសសអំទណាយទន
បនតការ្បឹងផ្្បងទពញមួយឆ្លែ ំសិកាទដ្ឋយ
មិនម្ភនការាត់្បង់សនទុេះ ខ្ណៈទពលផ្ដ្ល
សិសសទនសងទទៀត្ទៅផ្ត្កំពុង្បឹងផ្្បងទរៀន
ឱ្យទន់ ។ 
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សមត្ថភាព  

ទោលការណ៍ផ្ណនំខាងទ្កាម ានបទងេើត្ទឡើងទដ្ើមប ួីយ្រឱូ្យផ្សវងយល់
រទបៀបទរៀប្កមុសិសសទៅទពលបទ្ងៀនអំណាន និងកែុងទពលផ្ដ្លពួកទរមិនបទ្ងៀន
អំណាន ។  
 

1. ការទរៀបចំ្កមុសិសសាមទម្ភល ប់ថ្នែ ក់ទរៀន្មមា 
 សិសស្ត្ូវទរៀបជា្កមុាមទម្ភល ប់្មមាផ្ដ្លម្ភនសិសសច្មុេះសមត្ថភាពោែ  ។   

2.  ការកំណត់្្បទភទសិសសទដ្ើមបដី្ឋក់ទៅាម្កមុអំណាន  
 ស្ម្ភប់សកមមភាពអានពិទសស ្ត្ូវទរៀបសិសសផ្ដ្លម្ភនក្មិត្សមត្ថភាព

អំណានដូ្ចោែ ជាមួយោែ  ។  
 កំណត់្រកសិសសផ្ដ្លម្ភនក្មិត្សមត្ថភាពដូ្ចោែ ទដ្ឋយទ្បើ្ាស់លទធនលពិនទុ

្ម្ភសទី១ ទដ្ឋយយកផ្ត្ពិនទុផ្នែកភាសាផ្ខ្មរមកកំណត់្បុ៉ទណាណ េះ4 

 ការចាត់្ក្មិត្សមត្ថភាពសិសសទៅាម្កមុ្ត្ូវផ្នអកាមម្យមភារពិនទុ្ម្ភស
ផ្នែកភាសាផ្ខ្មរដូ្ចខាងទ្កាម៖  

o ម្យមភារពិនទុពី ៨.០ ទៅ ១០ រឺសថិត្កែុងក្មិត្ខ្ពស់ (ក្មិត្  )  
o ម្យមភារពិនទុពី ៥.០ ទៅ ៧.៩ រឺសថិត្កែុងក្មិត្ម្យម (ក្មិត្ រ)  
o ម្យមភារពិនទុពី ៣.០ ទៅ ៤.៩ រឺសថិត្កែុងក្មិត្លំាក (ក្មិត្ ខ្)  
o ម្យមភារពិនទុ ០.០ ទៅ ២.៩ រឺសថិត្កែុងក្មិត្លំាកខាល ំង (ក្មិត្  )  

 ការទរៀបចំត្្មវូការទៅាម្កមុ ្ត្ូវកត់្្ាទុកកែុង្បវត្តិទិនែន័យសិសស បុ៉ផ្នតអវី
ផ្ដ្លសំខាន់បំនុត្ទនេះរឺ្រូ្ត្ូវយល់ដឹ្ងឱ្យចាស់អំពីការដ្ឋក់សាល កសិសស ។  

3. ការចាត់្ផ្ចង្កមុ  

                                                        
4ទៅទពលអងគការទខ្បទ្បើ្ាស់ឯកសារទនេះទៅកែុងរទ្ម្ភងទនសងៗទទៀត្ផ្ដ្លចាប់ទនដើមទៅទដ្ើមឆ្លែ ំសិកា 
ទយើងនឹងទ្បើ្ាស់វ ិ្ ីសាស្រសតទនសងទទៀត្ទដ្ើមបីកំណត់្អំពីក្មិត្សមត្ថភាពសិសស ។ ផ្នអកាមការ
ស្រសាវ្ជាវរបស់អងគការ STS ទរអាចកំណត់្យកបំណិនអានដទ ល់ម្ភត់្ស្ម្ភប់ទ្វើជាការវាស់ផ្វងសមត្ថ
ភាពអំណានរមួរបស់កុម្ភរាន ។  
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 ដូ្ចការទលើកទឡើងខាងទលើ សិសស្ត្ូវទរៀបជា្កមុទដ្ឋយច្មុេះសមត្ថភាពាម
ទម្ភល ប់ការចាត់្ផ្ចង្មមាទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន ។ បផ្នថមពីទលើទនេះ សិសសអាច្ត្ូវ
ទរៀបចំជា្កុមអំណានពិទសស ផ្នអកាមក្មិត្សមត្ថភាពអំណានរបស់ពួកទរ ។ 
ទៅទពលដ្ល់ទពលទ្វើការកែុង្កមុពិទសសផ្ដ្លម្ភនរយៈទពល៣០នទី ្រូទៅ
សិសសទចញពី្កុម្មមាទៅកាន់ទីាំង្កុមផ្ដ្លទរៀបចំជាពិទសសទៅកែុងថ្នែ ក់
ទរៀន ។ 

 ចំនួនសិសសកែុង្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាពអាចកំណត់្ពី៨ទៅ១០នក់ ឬតិ្ចជាង
ទនេះ ។  

 ការទរៀបចំនួនសិសសាម្កុមរឺផ្នអកទលើទំេំថ្នែ ក់ជាម្យមផ្ដ្លម្ភន៤០នក់ឬ
តិ្ចជាងទនេះ ។  

 ្រូបទ្ងៀននឹងបទងេើត្សកមមភាពអំណានពិទសសស្ម្ភប់សិសសាម្កុមអំណាន
ទំងបួន ។ សិសសនឹង្ត្ឡប់ទៅកាន់្កុមច្មុេះសមត្ថភាពផ្ដ្លទរៀបាមទម្ភល ប់
្មមាវញិ បនទ ប់ពីទ្វើការចប់កែុង្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាព (រយៈទពល៣០នទី
កែុងមួយនថា) ។  

 ្រូរួរឱ្យសិសសកំណត់្ទឈាម េះ្កុមទដ្ឋយខ្លួនឯងផ្ដ្លអាចជាទឈាម េះសត្វ ពណ៌ 
ដេ  ផ្នលទឈើ ។ល។ ្របូទ្ងៀនមិនរួរបងាា ញពីក្មិត្្កុមនីមួយៗថ្នជា “្កុម
សិសសទរៀនយឺត្” “្កមុសិសសពូផ្ក” ។ល។ ទទេះបីជាសថិត្កែុងកាលៈទទសៈណាក៏
ទដ្ឋយ ។  

4. ការដល ស់បដូររវាង្កមុមួយទៅមួយ:  
 សិសស្ត្ូវទររពឹំងថ្ននឹងម្ភនការវវិឌ្ឍផ្នែកសមត្ថភាពអំណាន ដូ្ទចាែ េះវាម្ភនន័យថ្ន

សិសសអាចបដូរពី្កុមមួយទៅមួយាននងផ្ដ្រ ។  
 ទៅចុងផ្ខ្នីមួយៗ ្របូទ្ងៀនរួរពិនិត្យសិសសកែុង្កុមទំងអស់ និងទ្វើការកំណត់្ជា

ថមីថ្នទត្ើសិសសអាចបដូរពី្កុមមួយទៅមួយទទៀត្ាន ។ ការកំណត់្ទនេះ អាចផ្នអកទលើ
លទធនលននទត្សតដំ្ណាក់កាល កិចេការទ្វើទៅនទេះ និងការសទងេត្កែុងថ្នែ ក់ទរៀនទូទៅ 
។  
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លំហាត់្: ការទរៀបសិសសជា្កុម 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូម្ត្តួ្ពិនិត្យពិនទុភាសាផ្ខ្មរកែុង្ម្ភសទី១ រចួទរៀបទៅជាក្មិត្្កុម ។  
 

សិសស ពិនទុ  ក្មិត្្កមុ 
1. ារា 9.2 _____ 
2. ប ុន 5.0 _____ 
3. ្ី 1.8 _____ 
4. ណារ ី 4.5 _____ 
5. មុនី 3.0 _____ 
6. វណាណ  4.9 _____ 
7. សុវណណ 7.7 _____ 
8. វ៉ាន់ថ្ន 2.5 _____ 

 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូម្ត្តួ្ពិនិត្យទសចកដីផ្ថលងខាងទ្កាម រចួកំណត់្ថ្នទត្ើ ្ត្ូវ ឬ ខុ្ស ។  
 

ទសចកដីផ្ថលង ្ត្វូ ឬ ខុ្ស 
1. កែុងទពលបទ្ងៀនទៅកាន់ថ្នែ ក់ទំងមូល ្រូបទ្ងៀនជា្មមា

បទ្ងៀនសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពក្មិត្ម្យម (កណាដ ល) 
ទេើយទុកទចាលសិសសផ្ដ្លម្ភនសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង ឬ ទប
ជាង ។  

 

__________ 

2. វ ិ្ ីបទ្ងៀនផ្ដ្លលអបំនុត្រឺទរៀបសិសសជា្កុមជាអចិនញ្ច្នតយ៍ទៅ
ាមក្មិត្សមត្ថភាព ។  

__________ 

3. ទៅទពលទយើងទរៀបសិសសទៅកែុង្កុមផ្ដ្លម្ភនក្មិត្សមត្ថ
ភាពទបជាងទរ សិសសទំងទនេះានដឹ្ងនិងទទួលយកការ
ទរៀបចំផ្បបទនេះ ដូ្ទចាែ េះវាមិនម្ភនបញ្ហា អវីទឡើយផ្ដ្លទយើង
និយយជាមួយពួកទរទដ្ឋយទបើកចំេរ ។  

 

__________ 
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4. វាមិនម្ភនបញ្ហា អវីទទផ្ដ្លទយើងនិយយទដ្ឋយចំេរថ្ន “សិសស
ទរៀនទខ្ាយ” “សិសសទរៀនយឺត្” ឬ “សិសសទរៀនមិនទន់ទរ” ។  

__________ 

5. ទទេះបីជាម្ភនហានិភ័យទក់ទងនឹងការទរៀបសិសសជា្កុមាម
ក្មិត្សមត្ថភាពក៏ទដ្ឋយ វាក៏ម្ភនរុណសមបត្តិទ្ចើននងផ្ដ្រ ទបើ
សិនជាទយើងទចេះ្រប់្រងហានិភ័យទំងទនេះឱ្យាន្តឹ្ម្ត្ូវ ។ 

 

__________ 

6. ហានិភ័យមួយកែុងចំទណាមហានិភ័យទនសងទទៀត្ទក់ទងនឹងការ
ទរៀបសិសសជា្កុមាមក្មិត្សមត្ថភាពទនេះរឺវាអាចនំទៅរក
ទំនយផ្ដ្លកំណត់្ទដ្ឋយខ្លួនឯង ។  

 

__________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.១: ទោលការណ៍ផ្ណនំការ្រប់្រងទពលទវលា 
ទោលការណ៍ផ្ណនំបទងេើត្ទឡើងខាងទ្កាមទនេះរឺទដ្ើមប ួីយ្របូទ្ងៀនផ្សវង

យល់ពីរទបៀបទរៀបចំកាលវភិារាមថ្នែ ក់ទរៀនទៅាមសកមមភាពពិទសសៗទដ្ើមបីព្ងឹង
សមត្ថភាពអានដ្ល់សិសស។  
 
1. ចំនួនទម៉្ភង: ្របូទ្ងៀននឹង ួបជាមួយ្កុមពិទសសៗយ៉ងទហាចណាស់២០ ទៅ៣០

នទីរាល់នថា ទដ្ើមបីទរៀបចំសកមមភាពបផ្នថមផ្ដ្លស្រសបាម្បវត្តិទិនែន័យរបស់ពួក
ទរ។ ្កុម ក (្កុមផ្ដ្លម្ភនបញ្ហា ្បឈម
បំនុត្) នឹងទទួលានកិចេការពីរកែុងមួយសាត
េ៍ផ្ដ្ល្ត្ូវ ួបជាមួយ្រូទៅទកៀនអំណាន។  

 

2. កាលវភិារ្បចំានថាស្ម្ភប់ចល័ត្សិសសទៅ
ទកៀនសិកា: កិចេការផ្ដ្លសំខាន់រឺ្របូទ្ងៀន
្ត្ូវទរៀបចំសកមមភាពសមស្រសបស្ម្ភប់្កុម
សិសសសិកាទៅាមទកៀននីមួយៗ ទេើយ្កុមនីមួយៗនឹងម្ភនទវនវលិ ំុទ្វើកិចេការ
អំណានពិទសសទនេះទដ្ឋយទ្បើរយៈទពល៣០នទី ជាទរៀងរាល់នថា ។ កាលវភិារទនេះ
រមួបញ្េូ លការនតល់ទសៀវទៅពិទសសទដ្ើមបីព្ងឹងក្មិត្ននការអានដ្ល់កុម្ភរ (ឧ.ទៅ
ទកៀនអំណាន) ការទ្បើ្ាស់្កដ្ឋសលំហាត់្៨្បទឡាេះ ។ល។  

3. ផ្ននការកាលវភិាររំរសូ្ម្ភប់មុខ្វជិាជ ភាសាផ្ខ្មរ 

កាលវភិារ 
រយៈទពល នថាចនទ នថាអងាគ រ នថាពុ្ នថាសុ្ក នថាទៅរ ៏
30 នទី អនុវត្តាមកិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀន្រូនិងកមមវ ិ្ ីសិកា 
10 នទី ការនតល់ទសវាកមមាម្កមុ 

សវ័យ
សិកា

សវ័យសិកា
ទដ្ឋយទ្បើ

ទកៀន
សិកា

ទកៀន 
បណាណ ល័យ 

ទកៀន 
អំណាន 

នថា រយៈទពល 
ចនទ 30 នទី           
អងាគ រ 30 នទី 
ពុ្ 30 នទី 
្ពេសបត្ិ៍ -- 
សុ្ក 30 នទី 
ទៅរ ៏ 30 នទី 
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ទដ្ឋយទ្បើ
្ាស់
ផ្លបង

សិកា (ឧ. 
TTS) 

្ាស់ថ្នប់ផ្បល
ត្ 

ពាកយ 

 ទ្មើស: 
 នតល់ទសវាកមមទដ្ឋយផ្នអកទលើ្បវត្តិទិនែន័យសិសសដ្ល់្កមុនីមួយៗ ។ ទសវាកមមទំង

ទនេះនឹងម្ភនបងាា ញលមអិត្ទៅកែុងឯកសារបំប៉ន។ 
 នតល់ទសវាកមមទសមើភាពោែ ដ្ល់្រប់្កុមទេើយដ្ឋក់ទវនវលិ ំុ ។  
4. ការដល ស់បដូរសកមមភាព: កាលវភិារ្កមុផ្ដ្ល្ត្ូវវលិ ំុនូវរាល់សកមមភាពពីមួយនថា

ទៅមួយនថាម្ភនដូ្ចខាងទ្កាមទនេះ 

ការដល ស់បដូរសកមមភាពពីមួយនថាទៅមួយនថា 

នថាចនទ              នថាអងាគ រ    

 

 

 

 

 

នថាពុ្               នថាសុ្ក 

 

 

 

 

 

•្កុម រ•្កុម  

•្កុម ខ្•្កុម ក
ទកៀន អំ
ណាន

ទកៀន    ប
ណាណ ល័យ

កិចេការទៅ
តុ្ 

ទកៀនទរៀន
ពាកយ

•្កុម ខ្•្កុម រ

•្កុម  ក•្កុម  

ទកៀន អំ
ណាន

ទកៀន ប
ណាណ ល័យ

កិចេការទៅ
តុ្ 

ទកៀនទរៀន
ពាកយ

•្កុម ក•្កុម ខ្

•្កុម  •្កុម រ
ទកៀន អំ
ណាន

ទកៀន ប
ណាណ ល័យ

កិចេការទៅ
តុ្ 

ទកៀនទរៀន
ពាកយ

•្កុម  •្កុម ក

•្កុម រ•្កុម ខ្
ទកៀន អំ
ណាន

ទកៀន ប
ណាណ ល័យ

កិចេការទៅ
តុ្ 

ទកៀនទរៀន
ពាកយ
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នថាទៅរ ៍

 

 
 

 

 

 

 

សំណួរពិភាកា 
1. ទដ្ឋយទយងទៅាមដ្ា្កាមខាងទលើសកមមភាព្កុមទកើត្ទឡើងរាល់នថាបុ៉ផ្នតទលើក

ផ្លងមួយនថា ទត្ើនថាអវី? 
2. ទត្ើសកមមភាពទំងបួនផ្ដ្ល្លុេះបញ្ហេ ងំទៅកែុងដ្ា្កាមម្ភនអវីខ្លេះ? 
3. ទត្ើ្កុម ក ្ត្វូចូលទរៀនទៅទកៀនអំណានបុ៉នម នដ្ង? ទេើយចំផ្ណក្កមុ ខ្ វញិ

បុ៉នម នដ្ងផ្ដ្រ? ទត្ើអែកម្ភនការយល់ទ ើញទនសងពីទនេះទទ ទេើយទេតុ្អវីានជាអែក
រិត្ដូ្ចទនេះ? 

4. ្បសិនទបើ្រូទៅជាមួយ្កុម ក ទៅនថាចនទទៅទកៀនអំណាន ទត្ើអែកណាជាអែក
្រប់្រងសិសសដ្នទទទៀត្ទៅ្កមុ ខ្ រ និង  ? 

•្កុម រ•្កុម  

•្កុម ខ្•្កុម ក
ទកៀន អំ
ណាន

ទកៀន ប
ណាណ ល័យ

កិចេការទៅ 
តុ្

ទកៀនទរៀន
ពាកយ

សម្ភគ ល់: 
 ្កុម្ត្ូវបដូរាមទីាំងសកមមភាពទនសងៗោែ  ទដ្ើមបីទ្វើកិចេ

ការផ្ដ្លទរៀបចំជាទស្រសចទៅាមត្្មូវការរបស់សិសស 
(ផ្នអកទលើ្បវត្តិទិនែន័យសិសស) ចំណាប់អារមមណ៍ និងរទបៀប
ទរៀន (ទៅាមក្មិត្មួយផ្ដ្លអាចទ្វើាន) ។ 

 ចំទពាេះ្កុមផ្ដ្ល្ត្ូវការ ួយទ្ចើន រឺ្កុម ក ្កុមទនេះនឹង
 ួបោែ ទៅទកៀនអំណានពីរដ្ងកែុងមួយសាត េ៍ (ចនទ និង
ទៅរ)៍។ 

 នថា្ពេសបត្ិ៍រឺជានថាពិទសសកែុង្បទទសកមពុជាផ្ដ្ល
សិសស្ត្ូវទ្វើសកមមភាពពិទសសៗ ទៅខាងទ្ៅថ្នែ ក់ទរៀន។ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.២: ការផ្សវងយល់ពីរទបៀបទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនអាចដឹ្កនំទ្បើ
វ ិ្ ីសាស្រសតកែុងការបទ្ងៀន 

ទសចកដីផ្ណនំ: សូមទមើលរបូភាពពីរខាងទ្កាមទនេះ។  របូភាពទី១ បងាា ញពីបលង់ថ្នែ ក់ទរៀន
មួយ ទេើយមួយទទៀត្បងាា ញពីសកមមភាពជាក់លាក់ទៅកែុងបនទប់ទរៀន។ ទ្វើការជា្កុម 
ទេើយសទ្មចចិត្តថ្នទត្ើបលង់ថ្នែ ក់ទរៀនដូ្ចផ្ដ្លានបងាា ញទៅកែុងរបូភាពទី១អាចោំ្ទឬ
ដ្ឋក់ទចញជាសកមមភាពទៅាមបំណងរបស់្រូកែុងការទរៀបចំសកមមភាពកែុងថ្នែ ក់ទរៀន
ដូ្ចានបងាា ញទៅកែុងរបូភាពទី២ឬទទ? 

                               របូភាពទី១ 

 

 

 

 

 

 



 

                                            


របូភាពទី២ 

 

សូមសរទសរការវភិាររបស់អែកទៅទីទនេះ 


1. ទត្ើម្ភនសកមមភាពបុ៉នម នផ្ដ្លទកើត្
ទឡើងកែុងទពលដំ្ណាលោែ  កែុងរបូភាពទី
២ ទបើាមការសទងេត្របស់អែក? 
______________________________ 

2. ទត្ើម្ភនសកមមភាពអវីខ្លេះទកើត្ទឡើងកែុង
របូភាពទី២? ____________________ 

______________________________ 
______________________________ 
3. ាមរយៈរបូភាពទី១ទត្ើសិសសម្ភន
ភាពងាយស្រសួលកែុងការបម្ភល ស់ទីទៅកែុង
ថ្នែ ក់ទរៀនឬទទ? ទេតុ្អវីម្ភនឬមិនម្ភន
ភាពងាយស្រសួល?________________ 

______________________________ 
4. ទៅកែុងរបូភាពទី១ ទត្ើម្ភនកផ្នលងទ្ចើន
ស្ម្ភប់ទកមងៗទ្វើការងារទដ្ឋយឯករា យ
ផ្ដ្រឬទទ?_______________________ 
______________________________ 
______________________________ 
5. ទត្ើរបូភាពទី១អាចទចញជាសកមមភាព
ដូ្ចផ្ដ្លអែកានទ ើញកែុងរូបភាពទី២
ឬទទ? ទេតុ្អវីអាចឬមិនអាច?  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

_ 
______________________________

_ 
 

ទត្ើរបូភាពទី១អាចទចញជាសកមមភាពដូ្ចផ្ដ្ល
អែកានទ ើញកែុងរបូភាពទី២ឬទទ? 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៣: ទោលការណ៍ទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀន 
ទោលការណ៍ខាងទ្កាមទនេះ្ត្ូវានបទងេើត្ទឡើងទដ្ើមបី ួយ្រូបទ្ងៀនយល់ដឹ្ង

ពីរទបៀបទរៀបចំថ្នែ ក់ទរៀនទៅទពលបទ្ងៀនអំណាន។  
1. ្រូនឹងទរៀបចំបលង់ទកៀនបនទប់ទរៀនស្ម្ភប់សិសសផ្ដ្ល្រូ្ត្ូវ ួបទៅាម្កុម

ក្មិត្សមត្ថភាពនីមួយៗ។  
2. ្រូនឹងទរៀបចំ ទៅាមបលង់ជាក់លាក់ផ្ដ្លម្ភននតល់ ូនស្រសាប់ ។ បលង់បនទប់ទរៀន

នឹងម្ភនការវាស់ផ្វងជាក់លាក់ស្ម្ភប់ទកៀនសិកាផ្ដ្លទៅផ្នែកផ្ដ្លទំទនរនន
បនទប់ទរៀនស្ម្ភប់្កុមខុ្សៗោែ  ទដ្ើមបីទ្វើសកមមភាពដូ្ចោែ កែុងទពលផ្ត្មួយ  ខ្
ណៈទពលផ្ដ្ល្រកំូពុង ួបសិសស្កុមទនសងទទៀត្ ។ ទកៀនសិកាទនេះរមួម្ភនដូ្ច
ខាងទ្កាមទនេះ៖   

o ទកៀនអំណាន: សថិត្ទៅផ្នែកខាងទ្កាយននបនទប់ទរៀន ជាកផ្នលងផ្ដ្ល្រូ
 ួបជាមួយ្កមុក្មិត្សមត្ថភាពទដ្ើមបីទ្វើសកមមភាពពិទសសៗ ទរៀន
អំណានទដ្ឋយទដ្ឋយទ្បើ
ថ្នប់ផ្បលត្ ។ល។ ទកៀន
អំណានម្ភនកផ្នលង
ស្ម្ភប់សិសសអងគុយ
ជាមួយោែ ានស្រសលួ ម្ភន
កាត រទខ្ៀនតូ្ចមួយទៅទលើ
 ញ្ហជ ងំផ្នែកខាងទ្កាយ
ស្ម្ភប់ទកមងទរៀនសរទសរពាកយ និងលបេះ។ ម្ភន្បអប់ពិទសសដ្ឋក់សម្ភា
រៈសិការមួម្ភនៈ  បណណសិកាចល័ត្, ទមម នដ្ពណ៌, ្កដ្ឋសដត់្ពណ៌, 
ទសៀវទៅលំហាត់្អំណានដត់្ពណ៌ ។ល។ ទដ្ើមបីដំ្ទណើ រការសកមមភាព
ពិទសសៗទៅាមរទបៀបទរៀនជាក់លាក់។ ទកៀនអំណាន ជាកផ្នលងសំខាន់
បំនុត្ស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាពពិទសសៗ និងជាកផ្នលង្រូទទួលខុ្ស្ត្វូទលើ
សកមមភាពទំងអស់ផ្ដ្លសិសសទ្វើ។  
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o ទកៀនបណាណ ល័យ: ជាកូនប
ណាណ ល័យផ្ដ្លអាចដ្ឋក់
ទសៀវទៅទរឿងនិទនទៅ
ាមក្មិត្ពីងាយៗទៅលំ
ាក។ សម្ភា រៈសិការបស់ 
TTS ក៏ដ្ឋក់បញ្េូ លនងផ្ដ្រ 
រមួម្ភនផ្លបងអំណាន 
ពាកយ សំណង់លបេះ ។ល។ ្រូអាចពិចារណាដ្ឋក់សញ្ហញ សម្ភគ ល់ពិទសស
ស (ឧ. ដេ យពណ៌្កេម, ដេ យពណ៌ទឹក្ាក់, ល...) ទៅទលើទសៀវទៅ
ទដ្ើមបីបញ្ហជ ក់ពីក្មិត្ទសៀវទៅផ្ដ្លស្រសបទៅក្មិត្សមត្ថភាពសិសស ។ 
ការទ្បើសញ្ហញ សម្ភគ ល់ផ្បបណាក៏ានផ្ដ្រ បុ៉ផ្នតសំខាន់មិន្ត្ូវបងាា ញឱ្យ
សិសសដឹ្ងថ្នទសៀវទៅទំងទនេះ្ត្ូវានទរៀបចំទៅាមក្មិត្សមត្ថភាព
សិសសខុ្សៗោែ ទនេះទទ។  

o ទកៀនទរៀនពាកយ:  ្រូ
បទ្ងៀននឹងទទួលាន
ទោលការណ៍ផ្ណនំអំពី
ការទរៀបចំសកមមភាពសវ័យ
សិកាទដ្ឋយទ្បើកិចេការ
ផ្ដ្លានបទងេើត្ទឡើងមួយ 
ឬពីរ ដូ្ចោែ ទរៀងរាល់សាត
េ៍ បុ៉ផ្នតម្ភនខ្លឹមសារខុ្សៗោែ ។ សកមមភាពសំខាន់ៗពីរននទកៀនទនេះរមួ
ម្ភន្កដ្ឋស់លំហាត់្៨្បទឡាេះ ផ្ដ្លសិសស្ត្ូវសរទសរពាកយ ទេើយរូរ
របូភាពដ្ឋក់ទលើ្កដ្ឋស់កិចេការទំេំ A4 ទេើយផ្បងផ្ចកជា៨ ្បទឡាេះ 
(លំហាត់្ពាកយ៨្បទឡាេះ) និងម្ភនផ្លបងសរទសរបំទពញពាកយនិងរបូភាព
ទដ្ឋយទ្បើបណណអ ុត្។ សកមមភាពទំងពីរនឹងម្ភនការបញ្ហជ ក់ចាស់លាស់
ផ្ដ្ល្រនឹូងទទួលានកែុងវរគបំប៉ន ។ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៤: រំរបូលង់បនទប់ទរៀន 
បលង់បនទប់ទរៀនខាងទ្កាមទនេះ្ត្ូវានទរៀបចំទឡើងស្ម្ភប់្រូបទ្ងៀនពិចារណា

ទៅទពលទរៀបចំបនទប់បទ្ងៀនទ្លើយត្បនឹងត្្មូវ
ការសិសស ។   

សូមចំណំាថ្នម្ភនទកៀនសិកាចំនួនបី 
ផ្ដ្លដ្ឋក់ទៅផ្នែកខាងទ្កាយននថ្នែ ក់ទរៀនទដ្ើមបី
ព្ងឹងសកមមភាពអំណានកែុងទពលដំ្ណាល
ោែ ។ សិសសទៅ្កុមទី៤នឹងបនតអងគុយកែុង្កមុ
្មមាកែុងកំឡុងទពលទ្វើសកមមភាពពិទសស ។  

រទ្ម្ភងនឹងនតល់ ំនួយទ្រឿងសងាា រមឹទៅ
សាលាទរៀនបផ្នថមទទៀត្ (ស្ម្ភប់ទកៀនអំណាន) 
និងសម្ភា រៈផ្ដ្លាននលិត្រចួជាទស្រសច ទដ្ើមបឱី្យ
នតល់ភាពងាយស្រសលួដ្ល់សាលាទរៀន ទេើយទ្លើយត្បនឹងលកាខ្ណឌ ពិទសសដូ្ចផ្ដ្ល
ានទរៀបរាប់ខាងទ្កាមៈ  

សំទណើ បលង់ថ្នែ ក់ទរៀន 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៥: រំរកិូចេផ្ត្ងការបទ្ងៀនផ្នថម 
 

1. ការទរៀបចំសម្ភា រៈពិទសសៗ: ្រូបទ្ងៀននឹង្ត្ូវបំទពញបផ្នថមកិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀន
បផ្នថម ទដ្ឋយទ្ោងសកមមភាពពិទសសជាទរៀងរាល់សាត េ៍ស្ម្ភប់សិសស៤ ឬ៥ 
្កុមផ្ដ្លានកំណត់្រចួទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន។  

2. សកមមភាពាម្កមុផ្ដ្ល្ត្វូសិកាកែុងទពលដំ្ណាលោែ : ថ្នែ ក់ទរៀននីមួយៗនឹងម្ភន
ផ្បងផ្ចកជា ៤ឬ៥្កុមទដ្ឋយម្ភនដ្ឋក់សម្ភគ ល់ទដ្ឋយអកសរ ក ខ្ រ  និង   ទដ្ឋយ 
  ជា្កុមផ្ដ្លពូផ្កជាងទរទេើយ្កមុ ក ជា្កមុទខ្ាយជាងទរ ។ ្កុមនីមួយៗនឹង
ទ្វើសកមមភាពពិទសសទនេះស្រសបទៅាមត្្មូវការ  ចំណាប់អារមមណ៍ និងរទបៀបទរៀន
របស់ពួកទរទៅកែុងទពលដំ្ណាលោែ រយៈទពល៣០ នទីទៅរាល់នថាសិកា។ 
សកមមភាពទនេះរួរផ្ត្្ត្វូានទ្ោងទុករចួជាទស្រសចមុនទពលបទ្ងៀនកែុងសាត េ៍
នីមួយៗ ។   

3. ការកំណត់្ពីសកមមភាពនិងសម្ភា រៈ: កិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀនបផ្នថមនឹង ួយ្រូបទ្ងៀន
ទ្ោងសកមមភាពសំខាន់ៗនិងសម្ភា រៈផ្ដ្លនឹង្ត្ូវយកទៅទ្បើ្ាស់ទលើការបទ្ងៀន
និងទរៀន ។ សកមមភាពកែុងន័យទនេះ្ត្ូវានសទងាបទៅកែុងឯកសារផ្ចក ៣.៤.៦។
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កិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀនបផ្នថម 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមបំទពញចទនល េះម្ភនស្រសាប់កែុងកិចេផ្ត្ងការបទ្ងៀនបផ្នថម
ខាងទ្កាមទនេះ ។ កិចេផ្ត្ងការទនេះរួរផ្ត្្ត្ូវានបំទពញ្បចំាសាត េ៍ ទេើយ
្ត្ូវម្ភនបញ្ហជ ក់ពីសកមមភាពពិទសសទក់ទងនឹងសកមមភាពអំណាននិងសំទណរផ្ដ្ល
អែកានទ្ោងទ្វើជាមួយ្កុមក្មិត្សមត្ថភាពទំង៤ទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនរបស់អែក។ 
សកមមភាពនីមួយៗ្ត្ូវទ្ោងទ្បើរយៈទពល្បផ្េល២០ ទៅ៣០នទីកែុងកំឡុងទពល
ទរៀនភាសាផ្ខ្មរ។  

ផ្ខ្ ______________________ សាត េ៍:  ☐ 1 ☐ 2    ☐ 3 ☐ 4 

ថ្នែ ក់: ______ សាលាទរៀន: ___________________ 

ទឈាម េះ្រ:ូ  ______________________ ្ម្ភស: ☐ ្ម្ភសទី១ ☐ ្ម្ភស
ទី២   

 
សកមមភាពព្ងឹងអំណានផ្ដ្លទ្ោងស្ម្ភប់: 
ទឈាម េះ្កមុ: ____________ 
(ឧទ. ្កមុខាល , ្កមុពណ៌ទលឿង 
។ល។) 

្កមុក្មិត្ 
 ☐ ក ☐ ខ្  ☐ រ ☐   

នថាអនុវត្តសកមមភាព? 
☐ច ☐អ ☐ព ☐សុ☐ស 

ទឈាម េះសកមមភាព: 
________________________ 
 
ទីកផ្នលងសិកា: 
☐ ទកៀនអំណាន 
☐ ទកៀនសិកាពាកយ 
☐ ទកៀនបណាណ ល័យ 
☐ ទនសងៗ: 
________________ 

ការពិពណ៌នសកមមភាព:  
 
 
 
 
 
 

សម្ភា រៈ្ត្វូការ ☐ ថ្នប់ផ្បលត្ ☐ ផ្លបងមូសិកទនត និង
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 (សូម្ិក សម្ភា រៈផ្ដ្ល្ត្វូការ
ស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាព ស្ម្ភប់
្កមុទនេះ) 

☐ ្កដ្ឋស់កិចេការ៨
្បទឡាេះ 
☐ ផ្លបងឡូតូ្ 
☐ ផ្លបងទវវចនៈសពទ 
☐ ផ្លបងបដិ្សពទ 
☐ ផ្លបងសទិសសពទ 

្តី្សពទ 
☐ ទសៀវទៅលំហាត់្
ដត់្ពណ៌  
☐ ទសៀវទៅទរឿងខ្លីៗ 
☐ ្កដ្ឋស់ A4 
☐ កូល័រទទៀន /ទមម នដ្
ពណ៌ 
☐ ទនសងៗ: _________ 

 
ទឈាម េះ្កមុ: ____________ 
(ឧទ. ្កមុខាល , ្កមុពណ៌ទលឿង 
។ល។) 

្កមុក្មិត្ 
 ☐ ក ☐ ខ្  ☐ រ ☐   

នថាអនុវត្តសកមមភាព? 
☐ច ☐អ ☐ព ☐សុ☐ស 

ទឈាម េះសកមមភាព: 
________________________ 
 
ទីកផ្នលងសិកា: 
☐ ទកៀនអំណាន 
☐ ទកៀនសិកាពាកយ 
☐ ទកៀនបណាណ ល័យ 
☐ ទនសងៗ: 
________________ 

ការពិពណ៌នសកមមភាព:  
 
 
 
 
 
 

សម្ភា រៈ្ត្វូការ 
 (សូម្ិក សម្ភា រៈផ្ដ្ល្ត្វូការ
ស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាព ស្ម្ភប់
្កមុទនេះ) 

☐ ថ្នប់ផ្បលត្ 
☐ ្កដ្ឋស់កិចេការ៨
្បទឡាេះ 
☐ ផ្លបងឡូតូ្ 
☐ ផ្លបងទវវចនៈសពទ 
☐ ផ្លបងបដិ្សពទ 
☐ ផ្លបងសទិសសពទ 

☐ ផ្លបងមូសិកទនត និង
្តី្សពទ 
☐ ទសៀវទៅលំហាត់្
ដត់្ពណ៌  
☐ ទសៀវទៅទរឿងខ្លីៗ 
☐ ្កដ្ឋស់ A4 
☐ កូល័រទទៀន /ទមម នដ្
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ពណ៌ 
☐ ទនសងៗ: _________ 

 
ទឈាម េះ្កមុ: ____________ 
(ឧទ. ្កមុខាល , ្កមុពណ៌ទលឿង 
។ល។) 

្កមុក្មិត្ 
 ☐ ក ☐ ខ្  ☐ រ ☐   

នថាអនុវត្តសកមមភាព? 
☐ច ☐អ ☐ព ☐សុ☐ស 

ទឈាម េះសកមមភាព: 
________________________ 
 
ទីកផ្នលងសិកា: 
☐ ទកៀនអំណាន 
☐ ទកៀនសិកាពាកយ 
☐ ទកៀនបណាណ ល័យ 
☐ ទនសងៗ: 
________________ 

ការពិពណ៌នសកមមភាព:  
 
 
 
 
 
 

សម្ភា រៈ្ត្វូការ 
 (សូម្ិក សម្ភា រៈផ្ដ្ល្ត្វូការ
ស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាព ស្ម្ភប់
្កមុទនេះ) 

☐ ថ្នប់ផ្បលត្ 
☐ ្កដ្ឋស់កិចេការ៨
្បទឡាេះ 
☐ ផ្លបងឡូតូ្ 
☐ ផ្លបងទវវចនៈសពទ 
☐ ផ្លបងបដិ្សពទ 
☐ ផ្លបងសទិសសពទ 

☐ ផ្លបងមូសិកទនត និង
្តី្សពទ 
☐ ទសៀវទៅលំហាត់្
ដត់្ពណ៌  
☐ ទសៀវទៅទរឿងខ្លីៗ 
☐ ្កដ្ឋស់ A4 
☐ កូល័រទទៀន /ទមម នដ្
ពណ៌ 
☐ ទនសងៗ: _________ 

 
ទឈាម េះ្កមុ: ____________ 
(ឧទ. ្កមុខាល , ្កមុពណ៌ទលឿង 
។ល។) 

្កមុក្មិត្ 
 ☐ ក ☐ ខ្  ☐ រ ☐   

នថាអនុវត្តសកមមភាព? 
☐ច ☐អ ☐ព ☐សុ☐ស 
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ទឈាម េះសកមមភាព: 
________________________ 
 
ទីកផ្នលងសិកា: 
☐ ទកៀនអំណាន 
☐ ទកៀនសិកាពាកយ 
☐ ទកៀនបណាណ ល័យ 
☐ ទនសងៗ: 
________________ 

ការពិពណ៌នសកមមភាព:  
 
 
 
 
 
 

សម្ភា រៈ្ត្វូការ 
 (សូម្ិក សម្ភា រៈផ្ដ្ល្ត្វូការ
ស្ម្ភប់ទ្វើសកមមភាព ស្ម្ភប់
្កមុទនេះ) 

☐ ថ្នប់ផ្បលត្ 
☐ ្កដ្ឋស់កិចេការ៨
្បទឡាេះ 
☐ ផ្លបងឡូតូ្ 
☐ ផ្លបងទវវចនៈសពទ 
☐ ផ្លបងបដិ្សពទ 
☐ ផ្លបងសទិសសពទ 

☐ ផ្លបងមូសិកទនត និង
្តី្សពទ 
☐ ទសៀវទៅលំហាត់្
ដត់្ពណ៌  
☐ ទសៀវទៅទរឿងខ្លីៗ 
☐ ្កដ្ឋស់ A4 
☐ កូល័រទទៀន /ទមម នដ្
ពណ៌ 
☐ ទនសងៗ: _________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៤.៦: សកមមភាពជាក់ផ្សដងទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់រទបៀបទរៀនទនស
ងៗ  

ចំណូលចិត្តសិការបស់សិសស សកមមភាពជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់
បទ្ងៀន 

សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

ការទ្បើកាយវកិារ ឬចលន 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការទ្បើ
កាយវកិារ ឬចលន អាចទរៀនានយ៉ង
ពូផ្ក និងឆ្លប់រេ័សលុេះ្ាផ្ត្ម្ភនការ
ទរៀន និងបទ្ងៀនពាក់ព័នធនឹងការទ្វើ
សកមមភាព ដូ្ចជា៖ ការរកិំល ឬកាន់វត្ថុ
ផ្ដ្ល្ត្ូវទរៀនទនេះផ្ត្មតង។ ពួកទរចូល
ចិត្តស្រសាវ្ជាវ ទរៀន ឬទ្វើ នូវសកមមភាព
ទំងឡាយណាផ្ដ្លភារទ្ចើនទ្វើទៅ
ខាងទ្ៅថ្នែ ក់ ទដ្ឋយជាទរឿយៗម្ភនដូ្ច
ជា៖ កីឡា និងការសផ្មតងសិលបៈ។ ភារ
ទ្ចើនពួកទរផ្ត្ងបទញ្េញអារមមណ៍របស់
ខ្លួនមកទ្ៅាមរយៈកាយវកិារផ្ត្មតង 
ដូ្ចជាការឱ្បទថើប ឬការវាយត្ប់។ ទ្ៅ
ពីទនេះ ពួកទរចូលចិត្តទរៀននូវ ំនញថមីៗ
ទដ្ឋយខ្លួនឯងជាងទទួលការផ្ណនំ ឬ
បងាា ញពីអែកដ្នទ។ ពួកទរលំាក្ទំ្ទ
កែុងការអងគុយយូរមួយកផ្នលងទេើយ
ពិាកកែុងការអាន និង្បកប។ 

 អនុញ្ហញ ត្ឱ្យសិសសសាក
លបងទ្វើអវីមួយមុននឹងអែក
នដល់ទសចកដីផ្ណនំលមអិត្  

 កំុក្មិត្អំពីទីាំងសិកា
ទៅនឹងតុ្ផ្ដ្លសិសសអងគុយ
្បចំានថា ។ អនុញ្ហញ ត្
ឱ្យសិកា ទនទឹមនឹងការទដ្ើរ
ចល័ត្ចុេះទឡើងកែុងថ្នែ ក់ 
ទនដកខ្លួនទៅនឹងក្ម្ភលឥដ្ឋ 
ទនដកខ្លួនទៅនឹងទៅអីផ្វង ។ 

 ទ្បើ្ាស់ទីាំងទ្ៅថ្នែ ក់
ស្ម្ភប់ឱ្កាសសិកា
បផ្នថម  

 បទ្ងៀនបញ្ញត្តិអប់រាំមរ
យៈទ្បើ្ាស់ផ្លបងសិកា 
និងការងាររទ្ម្ភង ។  

 ឱ្យសិសសទ្វើបទបងាា ញ
ទដ្ើមបីបងាា ញពីការយល់ដឹ្ង
ពីបញ្ញត្តិ និងបំណិន ។  

 ទលើកទឹកចិត្តឱ្យទ្បើ្ាស់
ចលនរាងកាយទពលកំពុង
សិកា សួរសំណូរសិសសខ្
ណៈទពលកំពុងទដ្ើរ ។  

 ឱ្យសិសសស្ម្ភកឱ្យាន
ញឹកញាប់  

 នដល់សម្ភា រៈ
សិកាផ្ដ្លអាច
អនុវត្តជាក់ផ្សដង
ដូ្ចជា កូល័
រទទៀន ដំុ្ស្ម្ភប់
ទរៀបជារបូរាងអវី
មួយ ្បសាែ  
ផ្ននទី ដី្ឥដ្ឋសូន
របូ បណណផ្លបង 
ផ្លបងផ្ដ្លផ្នែក
របស់វាចល័ត្
ាន  កាច់ និង 
កាដ រទរៀបរបូ្រណី
ម្ភ្ត្ (កាដ របួន
្ ងុផ្ដ្លម្ភន
្កិត្ទ្បើ្ាស់
ស្ម្ភប់បទ្ងៀន
្ទង់្ទយ និង
បញ្ញត្តិ្រណី
ម្ភ្ត្)  
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ចំណូលចិត្តសិការបស់សិសស សកមមភាពជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់
បទ្ងៀន 

សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

ការទមើល 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការ
ទមើល អាចទរៀនានយ៉ងលអ និងឆ្លប់
រេ័សលុេះ្ាផ្ត្ម្ភនការទរៀន និង
បទ្ងៀនបងាា ញឱ្យទ ើញទៅពីមុខ្ពួកទរ
ផ្ត្មតង ទេើយរបូភាពទំងទនេះ្ត្ូវាន
រកាទុកកែុងខួ្រកាលផ្ត្មតង។ ពួកទរជា
ទរឿយៗចូលចិត្តអានទេើយសរទសរអកសរ
សាអ ត្។ ពួកទរក៏ជាអែកផ្ដ្លចូលចិត្ត
ផ្សវងយល់ពីឬសរល់ននបញ្ហា  ទរៀបចំ
ចាត់្ផ្ចងចាស់លាស់ និងម្ភនចំណាប់
អារមមណ៍ខាល ំងទលើពណ៌ ឬ្ទង់្ទយវត្ថុ
ទនសងៗ។ ពួកទរផ្ត្ង ួបការលំាក
ទពល្រូ្ាប់ការផ្ណនំដទ ល់ម្ភត់្ និង
ងាយទទួលការរខំានពីសំទឡងទនសងៗ។ 
ពួកទរចំណំាមុខ្អែកផ្ដ្លទរសាគ ល់ជាង
ទឈាម េះ។ ពួកទរចូលចិត្តសមលឹងទមើល
ផ្ភែកនដ្រូសនទនទដ្ើមបពី្ងឹងការទដត ត្
អារមមណ៍។   
 

 ឱ្យសិសសផ្សវងយល់ពីរបូ
្កាេវិក/ដ្ា្កាមងាយៗ  

 សរទសរពនយល់ទសចកដី
ផ្ណនំ 

 ទ្បើសម្ភា រៈ ំនួយចកាុទពល
បទ្ងៀន ដូ្ចជារបូភាព 
ារាង ដ្ា្កាម ផ្ននទី 
ទ្ោងបលង់ បណណរបូភាព ដំុ្
ស្ម្ភប់ទរៀបជារបូរាងអវី
មួយ  

 បងាា ញកិចេការទដ្ឋយ
ទិដ្ឋភាពជាក់ផ្សដង 

 បងាា ញលំនំបទ្ងៀនជារបូ
ភាពជាក់ផ្សដងទក់ទងនឹង
ការបទ្ងៀន្បកបពាកយ 
វាកយសពទ ទវយាករណ៍ និង
វណណយុត្តិ ។  

 ទរៀបចំព័ត៌្ម្ភនទដ្ឋយទ្បើ
កូដ្ពណ៌ ។  

  ផ្ កជាមួយសិសសមួយ
ទល់មួយ និងទំនក់ទំនងោែ
ទដ្ឋយទ្បើផ្ភែក 

 ទៅទពលនដល់ទសចកដី
ផ្ណនំដទ ល់ម្ភត់្ ឱ្យសិសស
សួរសំណួរបញ្ហជ ក់ទឡើងវញិ
ទពលមិនទន់យល់ចាស់ ។ 

 ទលើកទឹកចិត្តសិសសឱ្យសរ
ទសរកំណត់្្ាឱ្យាន
ទ្ចើន និងទរៀបចំព័ត៌្ម្ភនទៅ

 ផ្លបង និងលំ
ហាត់្ផ្ដ្លម្ភន
របូភាព 

 ផ្លបង និងលំ
ហាត់្ផ្ដ្លដ្ឋក់
កូដ្ពណ៌ ។ 

 សម្ភា រៈ ំនួយ
ចកាុដូ្ចជា បណណ
របូភាព  

 ដទ ំងបុ៉សទ័រ  
 លំហាត់្ផ្ដ្ល

ម្ភនទសចកដី
ផ្ណនំជាដ្ា
្កាម ្ពួញ ឬ
ផ្ខ្សបនទ ត់្ ។  

 បញ្ញត្តិផ្ដ្ល
ពនយល់ទដ្ឋយទ្បើ
ដ្ា្កាម (ឧទ.
បទងេើត្ដ្ា្កាម
លបេះមួយ )  
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ចំណូលចិត្តសិការបស់សិសស សកមមភាពជាក់ផ្សដងស្ម្ភប់
បទ្ងៀន 

សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

ទលើ្កដ្ឋស និងទ្បើ្ាស់
វត្ថុទនសងៗ ។   

 នដល់ទីកផ្នលងផ្ដ្លសាា ត់្
ទសាៀម សាអ ត្ ទដ្ើមបីកាត់្បនថ
យការរខំានឱ្យានទ្ចើន
ាមផ្ដ្លអាចទ្វើាន ។  

ការនិយយ និងការសាដ ប់ 
ភាសានិយយរឺជាទ្មង់បឋមស្ម្ភប់
ដល ស់បតូរព័ត៌្ម្ភនស្ម្ភប់សិសសផ្ដ្ល
ម្ភនរទបៀបទរៀនាមរយៈការនិយយ 
និងសាត ប់។ ពួកទរអាចទរៀនានលអ និង
ឆ្លប់រេ័សាមរយៈការសាត ប់ និងការ
និយយ។ ពួកទរផ្ត្ងផ្ត្និយយទ្ចើន
ជាងមនុសសទូទៅ រស់រាយរាក់ទក់ ចូល
ចិត្តសាត ប់ទរឿងនិទន និងទរឿងកំផ្បលង 
យល់ដឹ្ងទមទរៀនាមរយៈការពនយល់
ដទ ល់ម្ភត់្ទៅកាន់ពួកទរ។ ពួកទរភារ
ទ្ចើនម្ភនទំទនរទៅទលើសកមមភាពត្ញ្ច្នតី 
និងសិសបៈ ។  

សិសស្បទភទទនេះមួយចំនួនអានយឺត្ 
លំាកកែុងការសរទសរ និងលំាកយល់
ដឹ្ងទសចកដីផ្ណនំាមការសរទសរពនយ
ល់។ពួកទរពំុអាចទៅទសាៀមសាា ត់្ាន
យូរទទ។ ពួកទរចំាទឈាម េះ និងសំទឡង
អែកផ្ដ្លទរ ូបានយ៉ងលអ ផ្ត្ពំុសូវចំា
មុខ្ម្ភត់្ទនេះទឡើយ។ ពួកទរជាទរឿយៗ
ចូលចិត្តទ្ចៀង និងអានខ្សបិៗទៅកាន់
ខ្លួនឯង។ 

 ចូលចិត្តការសិកាាមរយៈ
ការសាដ ប់  

 ចូលចិត្តកិចេការផ្ដ្លពាក់
ព័នធនឹងការនិយយ/សផ្មដង
ការយល់ទ ើញ 

 ទលងផ្លបងពាកយ និងទ្បើ
ពាកយចួនទដ្ើមបីទរៀនភាសា 

 ឱ្យកុម្ភរអានឮៗ ទបើ
ទទេះបីជាសិសសទៅម្ភែ ក់ឯង
ក៏ទដ្ឋយ និងអានអត្តបទ
ទដ្ឋយទ្បើ្ម្ភមនដ្ចងអុលនំ
មុខ្ ។  

 អនុញ្ហញ ត្ឱ្យសិសសពនយល់
បញ្ញត្តិទដ្ឋយដទ ល់ម្ភត់្ និង
នដល់រាយការណ៍ដទ ល់
ម្ភត់្ ។  

 ឱ្យកុម្ភរចងចំាព័ត៌្ម្ភន
ទដ្ឋយឱ្យពួកទរ្ាប់ាមឮ
ៗ ។  

 នដល់កិចេការឱ្យទ្វើជា្កុម
តូ្ច និង្កុម្ំ ។  

 សិកាជា្កមុនិង
ពិភាកាអំពីអវីមួយ 

 ្ត្ូវម្ភនឧបករណ៍
ថត្សំទឡងមួយ 

 ការថត្សំទឡងការ
ឧទទទស ការ
បទ្ងៀនសិសសមួយ
ទល់មួយ ការ
សិកាជា្កមុ (ឱ្
្កមុសិសសពិនិត្យ
សិកាទឡើងវញិអំពី
សំទឡងផ្ដ្លាន
ថត្) 

 អត្ថបទ/ទសៀវទៅ
ទចេះនិយយ (កែុង
ថ្នប់ផ្បលត្) 

 ការសរទសរាម
អាន 

 អានសំណួរឱ្យឮៗ 
 ពិភាកាអំពីបញ្ហា
ឱ្យឮៗ 

 សិកាាមការចូល
រមូកែុងការពិភាកា
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សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

 អានឱ្យឮៗទៅកាន់កុម្ភរតូ្
ចៗឱ្យានញឹកញាប់ ។  

 នដល់ឧករណ៍ថត្សទមលង
ដទ ល់ខ្លួនស្ម្ភប់កុម្ភរទ្បើ
្ាស់ទដ្ើមបកីត់្្ាកំណត់្
សម្ភគ ល់ ឬសំណួរទនសងៗ ។  

 ទ្បើ ចងាវ ក់ ចុងចួន និង
ចទ្មៀងទដ្ើមបីព្ងឹងការ
សិកា ។  

កែុងថ្នែ ក់ និងការ
 ផ្ កទដ្ញទដ្ឋល 

 ផ្ថលងសុនទរកថ្ន និង
ទ្វើបទបងាា ញ 

 បទងេើត្សូរសំទឡង
ទដ្ើមបី ំនួយដ្ល់
ការចំាអវីមួយ 

 ទ្បើ្ាស់សទិស
ភាព (ភាពស្រស
ទដ្ៀងោែ ) ដទ ល់
ម្ភត់្ និងការនិទន
ទរឿងទដ្ើមបបីងាា ញពី
រំនិត្សំខាន់ 

 អានទសចកដីពនយល់
ឱ្យឮៗ 

 ទរៀនពីលំដ្ឋប់
លំទដ្ឋយនន ំហាន
អវីមួយ សរទសរ
ទចញជាលបេះ រចួ
អានលបេះទំងទនេះ
ឱ្យឮៗ  

 សូ្ត្ដទ ល់ម្ភត់្ 
 ការពិភាកាអំពី
រំនិត្ទយបល់ 

ការទដត ត្ាមផ្ត្អាមមណ៍ដទ ល់ខ្លួន 
កុម្ភរផ្ដ្លទដដ ត្ផ្ត្ទលើអារមមណ៍ដទ ល់
ខ្លួនម្ភនចរកិខ្វល់ខាវ យឬការពារ
សកមមភាពរបស់ខ្លួនឯង ចូលចិត្តទី

 ចូលចិត្តទ្វើការផ្ត្ម្ភែ ក់ឯង
ជាជាងការងារ្កុម 

 ចូលចិត្តអានសាា ត់្ៗជាជាង
អានឮៗ 

 សម្ភា រៈសវ័យ
សិកា 

 ទសៀវទៅស្ម្ភប់
អំណានផ្បប
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បទ្ងៀន 

សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

កផ្នលងនិងទពលទវលាឯក ន រកីរាយទៅ
ម្ភែ ក់ឯង ្ុញ្ទន់ទៅទពលទ្វើការឬទៅ
ជាមួយ្កមុសិសសទនសងៗ ។ ពួកទរទ្វើ
សកមមភាពទដ្ឋយ្បុង្បយ័ត្ែទពល ួប
មនុសសម្ភែ  ។ ពួកទរមិនបងាា ញអារមមណ៍ 
និងចូលចិត្តទៅទសាៀមសាា ត់្ ។ ពួកទរ
មិនផ្ចករផំ្លកនូវការរិត្ អារមមណ៍ឯក
 នរបស់ពួកទរទទ ទេើយពួកទរម្ភនមិត្ត
ភកតិ ិត្សែិទធតិ្ចតួ្ចបុ៉ទណាណ េះ ។ ពួកទរ
យល់ថ្នសកមមភាពផ្បប្លុេះបញ្ហេ ំងម្ភន
សារៈសំខាន់ ។ ជាមនុសសផ្ដ្លទដដ ត្
អារមមណ៍ានលអនិងរិត្សីុ ទ្ៅ ។ 
ពូផ្កស្រសូបយករំនិត្ទយបល់ ។ ពួកទរ
ទចេះកំណត់្អំពីចំណាប់អារមមណ៍របស់
ខ្លួន បុ៉ផ្នដផ្សវងយល់ានសីុ ទ្ៅទលើ
ផ្នែកផ្ដ្លទរចាប់អារមមណ៍ ។ ពួកទរ
្ ួល្ចាលកែុងចិត្តទបើមិនម្ភនទពល្រប់
្ោន់ទៅម្ភែ ក់ឯង ឬទសាៀមសាា ត់្ 

 ទំនក់ទំនងានលអបំនុត្រឺ
មួយទល់មួយ 

 រិត្ទដ្ឋយ្បយ័ត្ែ្បផ្យង
មុននឹងនិយយ  

បុរគល 
 ឧបករណ៍សិកា

ចល័ត្ (ថ្នប់ផ្បល
ត្) 

ការចូលចិត្តទ្វើការជាមួយ្កមុមនុសស 
សិសសផ្ដ្លម្ភនរទបៀបទរៀនាមការចូល
ចិត្តទ្វើការជាមួយ្កុមមនុសសរឺជាសិសស
ផ្ដ្លចូលចិត្តទសពរបជាមួយអែក
ឯទទៀត្ ។ ពួកទររកីរាយទៅជាមួយ
មនុសសម្ភែ  និងបងាា ញពីភាពសាវ ហាប់ 
និងសំទឡងកងរពំង ។ ពួកទរទំនក់
ទំនងោែ ទដ្ឋយកដីរទំភើប និងរកីរាយ
ជាមួយមនុសស្រប់ោែ យ៉ង ិត្សែិទធ ។ 
ពួកទរចូលរមួទ្វើសកមមភាពទ្ចើន និង

 ចូលចិត្តទ្វើការ្កុម 
 ចូលចិត្តអានឮជាជាងអាន

សាា ត់្ 
 ចាប់អារមមណ៍្ពឹត្តការណ៍

ខាងទ្ៅ 
 ចូលចិត្តការទំនក់ទំនង

ដទ ល់ម្ភត់្ជាជាងផ្បបសរ
ទសរ ។  

 ទ្លើយត្បានទលឿន  

 

 

-- 
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បទ្ងៀន 

សម្ភា រៈ និង
សកមមភាព 

ម្ភនចំណាប់អារមមណ៍ទ្ចើនផ្នែក ។ ពួក
ទរម្ភនមិត្តភកតិទ្ចើន និងនិយយោែ កែុងរ
យៈទពលយូរ ។  ពួកទរទទួលាន
ថ្នមពលពីមនុសសទៅ ំុវញិ ទេើយពួក
ទរនឹងម្ភនភាពឯទកា និង្ចាស្ចាល់
ទៅទពលោម នមនុសសទៅផ្កបរ ។ ពួកទរ
បទងេើត្ទំនក់ទំនងជាមួយអែកឯទទៀត្ជា
បនតបនទ ប់ និងផ្ចករផំ្លកពីព័ត៌្ម្ភន
ដទ ល់ខ្លួនយ៉ងងាយស្រសួលជាមួយោែ  ។  

 
 

 

 រទបៀបទរៀនផ្ដ្លទលចទធាល ទី១ និងទី២: អែកចិត្តវទិាយល់ស្រសបថ្នទសទើរផ្ត្ោម ននរណា
ម្ភែ ក់ម្ភនរទបៀបទរៀនផ្ត្មួយទនេះទទ ។ ទរអាចទ្វើចំណាត់្្បទភទរទបៀបទរៀនផ្ត្មួយ
ាន បុ៉ផ្នតមនុសសម្ភនលកាណៈពិទសសទនសងទទៀត្ផ្ដ្លអាចបទងេើត្ជារទបៀបទរៀន
ទនសងទទៀត្ ឬពួកទរម្ភនរទបៀបទរៀនទី២ផ្ដ្ល្ត្ូវនឹងពួកទរជាងរទបៀបទរៀនទនសងៗ
ទទៀត្ ។ ឧទេរណ៍ សិសសម្ភែ ក់អាចជាអែកចូលចិត្តទរៀនាមការទមើល ទេើយក៏ម្ភន
រទបៀបននការទរៀនផ្បបសាដ ប់និងនិយយខ្លេះៗ បុ៉ផ្នតពួកទរោម នរទបៀបទរៀនផ្បបទ្វើ
ចលនទនេះទទ ។  

 រទបៀបទរៀនផ្បបទ្វើសកមមភាពឬចលនទលចទធាល ជាងទរទៅការអប់រថំ្នែ ក់ដំ្បូង: អែកចិត្ត
វទិាមួយចំនួនទលើកទឡើងថ្នកុម្ភរទំងអស់រឺម្ភនរទបៀបទរៀនផ្បបទ្វើសកមមភាពឬ
ចលនទលចទធាល ជាងទររេូត្ដ្ល់ថ្នែ ក់ទី២ និងទី៣ បុ៉ផ្នតពួកទរនឹងដុ្េះដ្ឋលរទបៀប
ទរៀនទនសងៗទទៀត្ទៅទពលថ្នែ ក់កាន់ផ្ត្ខ្ពស់ ឬការសិការបស់ពួកទរកាន់ផ្ត្លអិត្លអន់
ទៅ ។ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.១: ការផ្សវងយល់ពីមូលទេតុ្ផ្ដ្លទយើងទ្វើការវាយត្នមល 
 

ទសចកតីពនយល់ 
ទេតុ្អវីានជាការវាយត្នមលជាទរឿយៗទ្វើទៅទដ្ឋយពំុម្ភន្បសិទធភាព?  ម្ភនមូល

ទេតុ្ជាទ្ចើនផ្ដ្លទយើងទ្វើការវាយត្នមល ។ ទទេះបីជាយ៉ងណា ជាញឹកញាប់ ្រូានទ្វើ
ការវាយត្នមលសិសសទដ្ឋយមិនដឹ្ងពីមូលទេតុ្ផ្ដ្លខ្លួន្ត្ូវទ្វើការវាយត្នមលទនេះទទ ។ 
ម្ភនករណីជាទ្ចើនផ្ដ្ល្រូបទ្ងៀនទ្វើការវាយត្នមលាមផ្ត្អវីផ្ដ្លថ្នែ ក់ទលើ្ាប់ឱ្យពួក
ទរឱ្យទ្វើ ផ្ដ្លជាលទធនលនំទៅដ្ល់ការទ្បើ្ាស់ទិនែន័យវាយត្នមលផ្ដ្លោម ន្បសិទធ
ភាព ។ 

សតង់ដ្ឋអំណានផ្ដ្លាននតល់ទដ្ឋយ្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកីឡា ម្ភនបំណង
 ួយ្របូទ្ងៀនទរៀបចំផ្ននការវាយត្នមលសិសសឱ្យ្បទសើរទឡើង និងទ្បើ្ាស់ទិនែន័យវាយ
ត្នមលទដ្ើមបផី្កស្មលួវ ិ្ ីសាស្រសតបទ្ងៀនទឡើងវញិ ក៏ដូ្ចជាកំណត់្រកសិសសផ្ដ្ល ួបបញ្ហា
កែុងការទរៀនអំណាន ។ ដូ្ទចាែ េះ ឯកសារទនេះនតល់ជាមទ្ាាយមួយស្ម្ភប់ ការវាយត្នមល
ព្ងឹងការយល់ដឹ្ង (Formative Assessment) របស់សិសសទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀន ។ 

ការយល់ដឹ្ងពីទោលបំណងកែុងការវាយត្នមលៈ មុននឹងទ្វើការវាយត្នមល សំខាន់អែក
្ត្ូវយល់ពីទោលបំណងរបស់អែកកែុងការវាយត្នមល ។ ផ្នែកទលើទោលបំណង ្រូបទ្ងៀន
ភារទ្ចើន្ត្ូវទ្វើការវាយត្នមលមួយកែុងចំទណាមការវាយត្នមលពីរ្បទភទ ។ ្បទភទននការ
វាយត្នមលទំងទនេះ្ត្ូវកំណត់្ដូ្ចខាងទ្កាមៈ 

្បទភទននការវាយត្នមលសិសសផ្ដ្លទ្បើជាទូទៅកែុងថ្នែ ក់ទរៀនៈ5 

ការវាយត្នមលព្ងឹងការយល់ដឹ្ងរបស់សិសសៈ ការវាយត្នមលផ្បបទនេះម្ភនលកាណៈ
ជាការវាយត្នមលផ្បបនលូវការ និងមិននលូវការទដ្ឋយ្រូបទ្ងៀនកែុងកំឡុងដំ្ទណើ រការបទ្ងៀន
ទដ្ើមបីផ្កស្មលួសកមមភាពទរៀននឹងបទ្ងៀនឈានទៅផ្កលមអលទធនលសិការបស់
សិសស។ 

 

                                                        
5 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Definition+of+Formative+Assessment&ie=
UTF-8&oe=UTF-8#q=definition+of+summative+assessment 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Definition+of+Formative+Assessment&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=definition+of+summative+assessment
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Definition+of+Formative+Assessment&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=definition+of+summative+assessment
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ការវាយត្នមលផ្បបសរបុៈ ការវាយត្នមល្បទភទទនេះសំទៅទលើការវាយត្នមលសិសស
ទដ្ើមបីរកលទធនលសិកាចុងទ្កាយ ។ 

សូមសាកលបងទ្វើលំហាត់្ផ្ដ្លនតល់ ូនខាងទ្កាម ទដ្ឋយផ្នអកទលើការយល់ដឹ្ងពីទោល
រំនិត្ផ្ដ្លានអ្ិបាយខាងទលើ ។ សូមពិភាកាចទមលើយរបស់អែកជាមួយសម្ភ ិក្កមុ 

និងអែកស្មបស្មលួ។ 

 
លំហាត់្: ការវាយត្នមលព្ងឹងការយល់ដឹ្ង ឬ ការវាយត្នមលផ្បបសរបុ? 

 
ទសចកដីផ្ណនំ: ចូរអានទោលបំណងននការវាយត្នមលនីមួយៗខាងទ្កាម និងកំណត់្ថ្ន
ទត្ើវាជាការវាយត្នមលផ្បបព្ងឹងការយល់ដឹ្ង ឬការវាយត្នមលផ្បបសរបុ ទដ្ឋយផ្នអកទលើ
ការយល់ដឹ្ងទលើនិយមន័យផ្ដ្លានពិភាកាខាងទលើ។ ចូរសរទសរចទមលើយទៅកែុង ួរ
ឈរខាងសាត នំដ្។ 
 

ទោលបំណង ឬ ការទ្បើ្ាស់ ្បទភទននការវាយត្នមលអវី? 

១. ្រចូង់ដឹ្ងថ្នសិសសណាផ្ដ្លមិន
ខ្លឹមសារទមទរៀនទដ្ើមបនីតល់នូវទន់យល់

 ំនួយបផ្នថម។ 

 

___________________________________ 

២. ទឡើង្រចូង់ដឹ្ងថ្នសិសសណា្ត្វូ
ថ្នែ ក់ និង្ត្តួ្ថ្នែ ក់ស្ម្ភប់ឆ្លែ សិំកាថមី។ 

 

___________________________________ 

៣. ្រចូង់ដឹ្ងថ្នក្មិត្សតង់ដ្ឋអំណាន
មួយណាផ្ដ្លសិសសយល់មិនចាស់ 
ទដ្ើមបបីទ្ងៀនទឡើងវញិ។ 

 

___________________________________ 

៤ .្កសួងចង់ដឹ្ងពីលទធនលសិកាជា
ម្យមរបស់សិសសទៅចុងឆ្លែ សិំកា 

 

___________________________________ 

៥. ចអវីផ្ដ្លសិសស្រចូង់ដឹ្ងថ្នចំណុ
ផ្សវងរកផ្លបងយល់មិនចាស់ទដ្ើមបី

 



 107 

មកព្ងឹងការយល់ដឹ្ងរបស់ទរ សិកា
។ 

___________________________________ 

៦ .្រចូង់ដឹ្ងពីផ្នែកណាមួយនន
ផ្ននការទមទរៀនរបស់ោត់្ម្ភនដំ្ទណើ រ
ការលអ និងមិនលអ ទដ្ើមបផី្កស្មលួ
ស្ម្ភប់ឆ្លែ សិំកាទ្កាយ។ 

 

___________________________________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២កៈ ផ្សវងយល់ពីបំណិនអំណានរនលឹេះទំង៥ 
 

ទសចកតីពនយល់ៈ ទដ្ើមបីទ្បើ្ាស់ក្មិត្សតង់ដ្ឋផ្ដ្លាននតល់ទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋ
អំណានឱ្យម្ភន្បសិទឋភាព ្រូបទ្ងៀនរួរដឹ្ងអំពីបំណិនអំណានរនលឹេះទំង៥ផ្ដ្ល
បងាា ញកែុងក្មិត្សតង់ដ្ឋនីមួយៗ ។ ការកំណត់្បំណិនទំងទនេះផ្នអកទៅទលើការ
ស្រសាវ្ជាវអនតរជាតិ្ផ្ដ្លទទួលសាគ ល់ទដ្ឋយ្កសួង ។ ការកំណត់្ននបំណិននីមួយៗ
ទំងទនេះ្ត្ូវាននតល់ដូ្ចខាងទ្កាម៖  

(1) ការសាគ ល់សូរ –រឺសំទៅការបទ្ងៀនទដ្ើមបី ួយឱ្យសិសសម្ភនសមត្ថភាពកំណត់្ ទ្បើ
្ាស់ និងផ្ញកសូរកែុងពាកយ។ 
ឧទេរណ៍ៈ សិសសអាចកំណត់្សូរតួ្អកសរកែុងពាកយ “ កា” (ក និង ស្រសៈអា)។ 
(2) ការសាគ ល់តួ្អកសរ និងសូរ –រឺសំទៅដ្ល់ការបទ្ងៀនផ្ដ្ល ួយដ្ល់អែកអាន (សិសស) 
យល់ និងអនុវត្តចំទណេះដឹ្ងសតីពីទំនក់ទំនងរវាងតួ្អកសរ និងសូរ ។  
ឧទេរណ៍ៈ សិសសអាច្ាប់្រថូ្នរបូភាពននពាកយ “កា” ម្ភនសូរតួ្អកសរ “ក”។ 
(3) ការទចេះអានសាទ ត់្ –រឺសំទៅទលើការបទ្ងៀនផ្ដ្ល ួយព្ងឹងដ្ល់សមត្ថភាពអានឮ 
ទដ្ឋយម្ភនទលបឿនចាស់លាស់ និងការបងាា ញរំនិត្្តឹ្ម្ត្ូវ។ 
ឧទេរណ៍ៈ សិសសអាចអានពាកយ ឃ្លល  ឬលបេះឮខាល ំងៗ 
(4) ការទចេះវាកយសពទ –សំទៅការបទ្ងៀនទដ្ើមបបីងេឱ្យម្ភនចំទណេះដឹ្ងសតីពីពាកយ រាប់ទំង
ពាកយផ្ដ្លនិយយដទ ល់ម្ភត់្ និងពាកយសរទសរ។ 
ឧទេរណ៍ៈ សិសសអាចអានពាកយទ្បើញឹកញាប់ផ្ដ្ល្រសូរទសរទៅទលើកាត រទខ្ៀន ឬ
ាមរយៈការបងាា ញបណណពាកយ ។ 
(5) ការអានទដ្ើមបីយល់ន័យ – សំទៅការបទ្ងៀនផ្ដ្លទ្វើឱ្យសិសសម្ភនសមត្ថភាពចូល
រមួ និងបទញ្េញន័យទដ្ឋយទ្បើពាកយសមដីដទ ល់ខ្លួនពីអត្តបទផ្ដ្លានអាន។  
ឧទេរណ៍ៈ សិសសអាច្ាប់្រអំូពីអត្ថន័យននលបេះទដ្ឋយទ្បើពាកយសមដីដទ ល់ខ្លួន។ 
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លំហាត់្ៈ ទត្ើម្ភនបំណិនអំណានអវីខ្លេះ? 
 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានឧទេរណ៍សកមមភាពខាងទ្កាមផ្ដ្ល្របូទ្ងៀនទ្បើទដ្ើមបី
បទ្ងៀនអំណាន រចួកំណត់្រកបំណិនអំណានទដ្ឋយបំទពញកែុងកូទឡានខាងសាត នំដ្។ 

សកមមភាពសិសស បំណិនអំណានរនលឺេះ? 

1. ទៅទពលសិសសឮពាកយចំនួនពីរ ពួកទរអាច្ាប់ាន
ថ្ន ទត្ើពាកយទំងពីរទនេះម្ភនសូរចួនឬអត់្? 

 

_____________________
________ 

2. សិសស្ត្ូវផ្សវងរកទវវចនសពទននពាកយនីមួយៗផ្ដ្ល
ពួកទរានអាន 

 

_____________________
_______ 

3. ទៅទពលផ្ដ្លសិសសអានលបេះផ្ដ្លស្រសង់ទចញពី
សាច់ទរឿងមួយផ្ដ្លមិនទរៀបាមលំដ្ឋប់លំទដ្ឋយ 
ពួកទរអាច្ាប់ានថ្នលបេះណាទកើត្មុន និងលបេះ
ណាទកើត្បនទ ប់ ។ល។  

 

_____________________
_______ 

4. ទៅទពលផ្ដ្លសិសសឮពាកយមួយ ពួកទរអាច្ាប់ពី
រទបៀប្បកបពាកយទនេះានយ៉ង្តឹ្ម្ត្ូវ 

 

_____________________
________ 

5. បនទ ប់ពីអានទរឿងខ្លីរចួ សិសសអាចរកចំណងទ ើងទនស
ងៗននសាច់ទរឿងផ្ត្ទៅរកាខ្លឹមសារដ្ផ្ដ្ល 

 

_____________________
________ 

6. សិសសអាចអានកំណាពយទំងពីទដ្ើមដ្ល់ចប់ទដ្ឋយឮ
ៗ 

 

_____________________
________ 
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7. សិសស្ត្វូរកបដិ្សពទននពាកយ ” មិត្ត” យ៉ងតិ្ចឱ្យាន
ពីរពាកយ 

 

_____________________
________ 

8. ទៅទពលទ ើញរបូភាពខាងទ្កាម ពួកទរអាចបំទពញ
តួ្អកសរកែុងចទនល េះខាងទ្កាមៈ 

 
ម_ន់ 

 

_____________________
_______ 

 

បំណិនអំណានផ្ដ្លពាក់ព័នធ 

ការសាគ ល់សូរ-  ការសាគ ល់តួ្អកសរ និងសូរ-  ការទចេះវាកយសពទ - ការទចេះអានសាទ ត់្ -  ការ
អានទដ្ើមបីយល់ន័យ
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.២ខ្ៈ ការសទងាបបំណិនភាសាផ្ដ្ល្របដ្ណត ប់ទៅកែុង
ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋ 

ទសចកដីពនយល់: ទ្ៅពីអំណាន ទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានក៍បញ្េូ លសកមមភាព សំទណរ 
និងបំណិនទក់ទងទនសងទទៀត្ ផ្ដ្លរមួបញ្េូ លោែ ាន្រប់ដ្ណដ ប់្បផ្េល ៨០% ទៅ 
៨៥%ននកមមវ ិ្ ីសិកាភាសាផ្ខ្មរទំងមូល។ ារាងខាងទ្កាមសទងាបអំពីបំណិនទនសងៗ
ផ្ដ្ល្របដ្ណត ប់កែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន។  

 

បំណិនពាក់ព័នធ ថ្នែ ក់ទី១ ថ្នែ ក់ទី២ ថ្នែ ក់ទី៣ 

អំណាន    

ការសាគ ល់តួ្អកសរ ✔ ✔ ✔ 
ការសាគ ល់តួ្អកសរ និងសូរ ✔ ✔ ✔ 
ការទចេះវាកយសពទ ✔ ✔ ✔ 
ការទចេះអានសាទ ត់្ ✔ ✔ ✔ 
ការអានទដ្ើមបយីល់ន័យ ✔ ✔ ✔ 
សំទណរ    

បំណិនសំទណរ ✔ ✔ ✔ 
ការបទងេើត្លបេះ  ✔ ✔ 
សរទសរាមអាន  ✔ ✔ 
ផ្ត្ងទសចកតី   ✔ 

 ផ្ត្ងកថ្នខ្ណឌ    ✔ 
 ផ្ត្ងទសចកតី   ✔ 

បំណិនទនសងៗ    

បំណិនទវយាករណ៍   ✔ 
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 ថ្នែ ក់ពាកយ   ✔ 
 វណណយុត្ត ✔ ✔ ✔ 
 សញ្ហញ បំផ្បលងសំទឡង (មូសិកទនទ និង្តី្

សពទ) ✔ ✔ ✔ 

បំណិនពាកយ   ✔ 
 ពាកយចួន   ✔ 
 ទវវចនសពទ-បដិ្សពទ- សទិសសពទ  ✔ ✔ 

ការសាគ ល់ទេតុ្ និងនល   ✔ 
ការវភិារតួ្អកសរ   ✔ 
បំណិននិយយ6 

✔ ✔ ✔ 
បំណិនសាត ប់7 

✔ ✔ ✔ 

                                                        
6 មិនានបញ្េូ ល 
7 មិនានបញ្េូ ល 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៣: ការផ្សវងយល់ពីទ្មង់ននទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន 
សូម្ត្តួ្ពិនិត្យទសចកតីពនយល់ននទំព័ររ្មូដ្កស្រសង់ទចញពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន និង
ពិភាកានូវសំណួរផ្ដ្លទលាកអែក្ាល់ បនទ ប់មកទ្លើយសំណួរខាងទ្កាម ។  
 

 

រ្មូឧទេរណ៍ដ្កស្រសង់ទចញពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានរបស់្កសួង 

៦  .ល្បែងសិក្សា  : ល្នែក្សន េះបង្ហា ញអំពីល្បែងសិក្សាល្ែបគ្រអូាចនគ្បើគ្ាស់
នែើម្ែីនបើក្សក្សម្ពស់សម្ត្ថភាពសិសស ។  

  

១ . សម្ត្ថភាពសិសស  : ល្នែក្សន េះបង្ហា ញអំពីសម្
ត្ថភាពអំណា ល្ែបសិសសគ្ត្ូវសនគ្ម្ចឱ្យា 
ក្សែុងនពបសិក្សាតាម្ែំណាក់្សកាប ីមួ្យៗ ។ 

  

៣  .ខ្លឹម្សារ  : ល្នែក្សន េះបង្ហា ញពីខ្លឹម្
សារសនងេបល្ែបសិសសគ្ត្ូវនរៀ តាម្
ែំណាក់្សកាប ីមួ្យៗ ែូចជា តួ្អក្សសរ    
វណ្ណយុត្ត ។ប។ 

  

២  .បំណិ្ អំណា   : ល្នែក្សន េះបង្ហា ញអំពីបំណិ្ មួ្យក្សែុង
ចំនណាម្បំណិ្ អំណា ទំង៥ល្ែបសិសសគ្ត្ូវនចេះ រមួ្មា  
ការសាា ប់សូរ ការសាា ប់តួ្អក្សសរ  ិងសូរ ការនចេះវាក្សយសពទ ការ
នចេះអា សាទ ត់្  ិងការអា នែើម្ែីយប់ ័យ ។  
  

÷ 

៥  .ឧបក្សរណ៍្វាយត្ម្ម្ល  : ល្នែក្សន េះ
បង្ហា ញពីឧបក្សរណ៍្នត្សតល្ែបមា 
ក្សែុងឧបសម្ព័ ធល្ែបគ្រអូាចនគ្បើគ្ាស់
នែើម្ែីវាយត្ម្ម្លសម្ត្ថភាពសិសស ។ 
នោយល្នែក្សនៅតាម្បំណិ្   អំណា រឺ
មា ទំងនត្សត   សំនណ្រ  ិងផ្ទទ ប់
មាត់្ ។  
  

៤ . សក្សម្មភាពរំរូ  : ល្នែក្សន េះ នតប់ ូវ
កិ្សចចការជាក់្សលាក់្សន្លើយត្បនៅ ឹង
សម្ត្ថភាពសិសស ។ នបើសិសសបំនពញ
កិ្សចចការមួ្យឬនគ្ចើ ា នជារជ័យ 
ន េះមា  ័យថាសិសសទទួបា  ូវ     
សម្ត្ថភាព ។ 
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លំហាត់្: ការផ្សវងយល់ពីទសៀវទៅសតង់ដ្ឋ 
ទសចកដីផ្ណនំ: សូមអានសំណួរនីមួយៗខាងទ្កាមកែុង្កុម រចួ្ត្ួត្ពិនិត្យទសៀវទៅសតង់
ដ្ឋអំណានទដ្ើមបីផ្សវងរកចទមលើយ ។ 

1. ទត្ើម្ភនបុ៉នម នដំ្ណាក់កាលទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណានថ្នែ ក់ទី១? ថ្នែ ក់ទី២? 
ថ្នែ ក់ទី៣? 

ថ្នែ ក់ទី១ : __________ ថ្នែ ក់ទី២ : __________ ថ្នែ ក់ទី៣ : __________ 

2. ទត្ើដំ្ណាក់កាលណាផ្ដ្លផ្វងជាងទរទៅកែុងទសៀវទៅសដង់ដ្ឋអំណាននីមួយៗ? 
និងដំ្ណាក់កាលណាខ្លីជាងទរ? 

(ផ្វងជាងទរ) ថ្នែ ក់ទី១: __________ ថ្នែ ក់ទី២: __________ថ្នែ ក់ទី៣: __________ 

(ខ្លីជាងទរ) ថ្នែ ក់ទី១: __________  ថ្នែ ក់ទី២: __________ ថ្នែ ក់ទី៣: __________ 

3. ទត្ើម្ភនទត្សតដំ្ណាក់កាលបុ៉នម នទៅកែុងទសៀវទៅសដង់ដ្ឋអំណាននីមួយៗ? ទត្ើម្ភន
ទត្សតដទ ល់ម្ភត់្បុ៉នម នទៅកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាននីមួយៗ? 

(ទត្សតដំ្ណាក់កាល) ថ្នែ ក់ទី១: _______ ថ្នែ ក់ទី២: ________ ថ្នែ ក់ទី៣: ________ 

(ទត្សតដទ ល់ម្ភត់្) ថ្នែ ក់ទី១: ________ថ្នែ ក់ទី២: ________ ថ្នែ ក់ទី៣: _________ 

4. ទត្ើកមមវ ិ្ ីសុសផ្វរម្ភនបុ៉នម នទមទរៀនផ្ដ្លទ្បើស្ម្ភប់បទ្ងៀនភាសាផ្ខ្មរ? 

_______________________________________________ 

5. ទត្ើទរទ្បើផ្លបងសិកាឡូតូ្ទដ្ើមបពី្ងឹងបំណិនអំណានអវី ? ទត្ើអែកដឹ្ងទដ្ឋយរទបៀប
ណា?__________________________________________________________ 

6. សូមទមើលសតង់ដ្ឋ៨ខ្ កែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋថ្នែ ក់ទី២ ទត្ើបំណិនអវីផ្ដ្លជាបំណិន
សំខាន់ស្ម្ភប់បណដុ េះឱ្យកុម្ភរទទួលានទៅកែុងសតង់ដ្ឋទនេះ? ទត្ើទត្សតអវីផ្ដ្លសម
ស្រសបយកមកទ្បើជាមួយសតង់ដ្ឋទនេះ? ទត្ើអែកដឹ្ងទដ្ឋយរទបៀបណា? 

______________________________________________________________
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៤: ការទ្បើឧបករណ៍វាយត្នមលកែុងទសៀវទៅសតង់ដ្ឋអំណាន 

 

គរំតូែស្តស្តងដ់ាអណំាន(ថ្នា កទ់ី១,ទពំរ័៩១) 
 ំហាន ១: ផ្ចកឯកសារទត្សតដ្ល់សិសសម្ភែ ក់ៗ ទដ្ឋយទ្បើសនលឹកអ ុត្ក៏ានឬ សនលឹកថត្ចមលងក៏ាន 
 ំហាន ២: អានទសចកតីផ្ណនំពីរទបៀបទ្បើទត្សតនីមួយៗ 
 ំហាន ៣: បនទ ប់ពីអានទសចកតីផ្ណនំរចួ ្បរល់ទត្សតដ្ល់្រូបនទុកថ្នែ ក់។ 
 ំហាន ៤: ទ្វើារាងលទធនលទត្សតទដ្ឋយបំទពញកែុង្បអប់តូ្ចផ្នែកខាងសាត ំ។ 

ការទ្បើលទធនលទត្សត – សំណួរមួយចំនួនផ្ដ្ល្ត្វូទ្លើយ 
សំណួរទី១: សនមត្ថ្នសិសស១០នក់បំទពញចទមលើយទសទើរផ្ត្្ត្ូវទំងអស់ទៅកែុងផ្នែក ៤ង បុ៉ផ្នតមិនអាចទ្លើយ
សំណួរកែុងផ្នែក ៤ច ទត្ើអែកនឹងសនែិដ្ឋឋ នដូ្ចទមដច? 
សំណួរទី២: សូមនតល់នូវសកមមភាពលអៗ មួយចំនួនផ្ដ្លអាចយកមកបទ្ងៀនសតង់ដ្ឋទនេះទឡើងវញិ ។ ទត្ើ
សកមមភាពរំរទំូងទនេះម្ភនទៅកែុងទំព័រទីបុ៉នម ន ? 
សំណួរទី៣: ទត្ើម្ភនសម្ភា រលអៗ អវីខ្លេះផ្ដ្លអាចយកមកទ្បើ្ាស់កែុងការបទ្ងៀនទឡើងវញិាន? 
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សូមសរទសរចទមលើយរបស់អែកកែុងចទនល េះផ្ដ្លាននតល់ខាងទ្កាមៈ 
សំណួរទី១: 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
សំណួរទី២: 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
សំណួរទី៣: 
___________________________________________________________ 
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ឯកសារផ្ចក ៣.៥.៥ : បញ្ជ ាីមដ្ឋនសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មូវការទរៀនបផ្នថម 
ទឈាម េះសិសស: __________________________________ ថ្នែ ក់: ______________ 
ទឈាម េះ្រ:ូ ______________________________ ្ម្ភស: ______________ 
ល.រ ទឈាម េះសិសស 

(A) 
ទត្សតានទ្វើ (√) 

ទត្សត ១-៩ (សំទណរ); ០១=ទត្សតដទ ល់ម្ភត់្ ១; ០២=
ទត្សតដទ ល់ម្ភត់្២ 

(B) 
ក្មិត្សតង់ដ្ឋផ្ដ្លមិនយល់ 

(ទ្វើបញ្ជ ីក្មិត្សតង់ដ្ឋ: ១ក, ១ខ្
..។ល។) 

(C) 

វធិានការទ្លើយត្បរេ័ស (√) 
(D) 

ការវាយត្នមល 
EGRA ចុង
ទ្កាយ 

(E) 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ 
០
១ 

០
២ 

្ប ំុ
ម្ភា
បិា 

ផ្លបង
កែុង ប
ណាណ ល័
យ 

សិសស
 ួយ
សិសស 

ម្ភាបិា
 ួយ

បទ្ងៀន 

ផ្លបង  
សុសផ្េវរ 

ទនសងៗទទៀត្ 
(សូមបញ្ហជ ក់) 

ទខ្ាយ (P) 
ម្យម  (S) លអ 

(G) 

១                     
២                     
៣                     
៤                     
៥                     
៦                     
៧                     
៨                     
៩                     
១០                     
១១                     
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១២                     
១៣                     
១៤                     
១៥                     
១៦                     
១៧                     
១៨                     
១៩                     
២០                     
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រទបៀបបំទពញបញ្ជ ាីមដ្ឋនសិសសផ្ដ្លម្ភនត្្មវូការទរៀនបផ្នថម 
1. បញ្ជ ីទនេះ្ត្វូទ្បើ្ាស់ស្ម្ភប់កត់្្ាសិសសផ្ដ្ល ួបការលំាកកែុងការអានផ្នអកទលើលទធនលននទត្សតវាយត្នមល ។ បញ្ជ ីទនេះមិនរួរទ្បើ

្ាស់ស្ម្ភប់សិសសទំងអស់ទៅកែុងថ្នែ ក់ទនេះទទ ។   
2. សិសសទំងឡាយណាផ្ដ្លទទួលានពិនទុតិ្ចជាង៥០% ទលើក្មិត្សតង់ដ្ឋរ (ឧទេរណ៍ ១ក, ១ខ្ ។ល។) ននទត្សតវាយត្នមល រឺជាទោល

ទៅ្ត្ូវទរៀបចំអនតរារមន៍ទដ្ើមបី ួយពួកទរឱ្យានទចេះ ។  
3. សិសសទំងឡាយណាផ្ដ្លសថិត្កែុងលកាណៈវនិិចឆ័យដូ្ចខាងទលើ្ត្ូវកត់្ទឈាម េះចូលកែុងបញ្ជ ីទនេះ (កូទឡាន A) ។   
4. សិសសទំងឡាយណាផ្ដ្លម្ភនទឈាម េះកែុងបញ្ជ ី ្ត្ូវបញ្ហជ ក់ថ្នពួកទរានទ្វើទត្សតមួយណា (ឧទេរណ៍ ទត្សតស្ម្ភប់ដំ្ណាក់កាលទី១, 

ទត្សតស្ម្ភប់ដំ្ណាក់កាលទី២ ។ល។) ្រូ្ត្វូទ្វើបចេុបបនែភាពបញ្ជ ីាមដ្ឋនសិសស ទៅទពលចាប់ទនតើមទ្វើ ទត្សតដំ្ណាក់កាលបនទ ប់ (កូ
ទឡាន B) ។  

5. ្រូ្ត្ូវបញ្ហជ ក់អំពីក្មិត្សតង់ដ្ឋរផ្ដ្លសិសស ួបការលំាកទៅកែុងកូទឡាន (C) ។   
6. ្រូ្ត្ូវបំទពញវធិានការទ្លើយត្បចំទពាេះសិសសផ្ដ្ល ួបការលំាកកែុងការអានកែុងកូទឡាន (D) ។  សកមមភាពទនេះរួរផ្ត្ស្មបស្មួល

ជាមួយនយកសាលា  ម្ភាបិា បណាណ រកស និងអែកពាក់ព័នធដ្នទទទៀត្។ 

7. ្ត្ូវធានទដ្ើមបបីងាា ញពីពិនទុចុងទ្កាយ ននការទ្វើទត្សត EGRA (ទបើម្ភនការទ្វើទត្សតទៅសាលា) កែុង ួរឈរ E 
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្ពេះរាជាណាច្កកមពុជា 
ជាតិ្ សាសន ្ពេះមហាកស្ត្ 

បណ្ណ ពិន្ទុសិសស 
សម្រាបស់ិសសថ្នា កទ់ី១ 

ទឈាម េះសិសស:  _________________________________________________ 

ថ្នែ ក់: __________ 

សាលាបឋមសិកា:________________________________________________ 

ស្រសុក: _____________________ ទខ្ត្ត : ______________ 

ទឈាម េះ្រូ :  ________________________________________________ 

ផ្ខ្ :  ____________________ ឆ្លែ ំ : _____________________ 

េត្ថទលខា្រូ : ________________________________________________ 

 

 

សូម ួយកូនរបស់អែកកែុងការទរៀនអានទៅនទេះទដ្ឋយឱ្យពួកទរ 

េវឹកហាត់្ផ្លបងសិកា និងលំហាត់្ទនសងៗផ្ដ្លានទសែើ 

កែុងបញ្ជ បីណណពិនទុ ទនេះ 

ទឈាម េះ្បធានបទអំណាន:  __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ទមទរៀនកែុ ងទសៀវទៅសិកាទោល: ____________________________________________ 

ពិនទុ កែុ ងទត្សតដំ្ណាក់កាល: _________ 

ចំណុចផ្ដ្លកូនរបស់ទលាកអែក ួបការលំាក:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

អវីផ្ដ្លអែកអាចទ្វើាន: 

មកបណាណ ល័យទដ្ើមបីសំុខ្េីផ្លបងសិកាស្ម្ភប់កូនអែក។ផ្លបងសិកាឬទសៀវទៅផ្ដ្ល
អែក្ត្ូវខ្េីម្ភន : 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 ដំ្ទឡើងសុសផ្វរផ្លបងសិកាចល័ត្កែុងទូរស័ពទទំទនើបទបើសិនជាអែកម្ភន ។ ទបើអែកចាប់
អារមមណ៍សូមទក់ទង្រូបងវឹកអំណានាមរយៈ 
ទូរស័ពទទលខ្ៈ________________________ 

 

បែណ ពិនេុសសិសស្ាប់សសិសផដលានត្រូវការងរៀនបផនែរ 
 


