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បុរវរថា 

 ស្ថិតក្នុងបរកិារណ៍នៃសាក្លភាវបូៃីយក្ម្ម ការក្សាងមូ្លធៃម្ៃុស្សគឺជាលក្ខខណឌ ចាំបាច់
មួ្យដែលមិ្ៃអាចខវះបាៃស្ម្រាប់ក្ម្ពុជា។ ការអប់រ ាំ គឺជាមូ្លដ្ឋា ៃម្រគរះែ៏រ រងាាំនៃការក្សាងធៃធាៃ
ម្ៃុស្សម្របក្បដដ្ឋយគុណភាព ដែើម្បីឈាៃដ ព្ ះដៅស្ដម្រម្ចដោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍជាតិដលើម្រគប់ 
វស័ិ្យ ឱ្យទទួលបាៃដជាគជ័យែ៏ម្រតចះម្រតចង់។  

 ម្រក្សួ្ងអប់រ ាំ យុវជៃ ៃិងកី្ឡា បាៃដ្ឋក់្ដចញៃូវដោលៃដោបាយ ដែៃការយុទធសាស្តស្រ លិខិត
បទដ្ឋា ៃគតិយុតរ ៃិងឯក្សារដណនាំនន ស្ាំដៅោាំម្រទែល់ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុស្សតាម្រយៈ
ការងារដរៀៃ ៃិងបដម្រងៀៃឱ្យទទួលបាៃលទធែលកាៃ់ដតលអម្របដស្ើរ។ ក្នុងសាម រតីដៃះ ដស្ៀវដៅដណនាំ
ស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំ ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្» គឺជាឯក្សារថ្មី
មួ្យ ម្រតវូបាៃដរៀបចាំចងម្រក្ងដ ើង ដែើម្បីជាដែនក្មួ្យនៃការជួយោាំម្រទសិ្ស្ាៃុសិ្ស្សក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ា 
ទុតិយភូមិ្ ឱ្យាៃសាម រតីស្ស្ឡាញ់ការសិ្ក្ា ចាំដណះែរង ៃិងាៃជាំនញម្រគប់ម្រោៃ់ក្នុងការដម្រតៀម្លក្ខណៈ 
ទទួលយក្របត់នៃការផ្លា ស់្បដូរសាថ ៃភាពក្នុងជីវតិ នដពលអនគត។  

 ដស្ៀវដៅដៃះ បាៃដរៀបចាំដ ើងដែើម្បីដម្របើម្របាស់្ជាមូ្លដ្ឋា ៃស្ម្រាប់បដម្រងៀៃដម្ដរៀៃម្របរក្ា
អាជីព ៃិងែដល់ការម្របរក្ាដោបល់ែល់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សជាលក្ខណៈឯក្ជៃែងដែរ។ ខារម្សារស្ាំខាៃ់ៗ 
ដៅក្នុងដស្ៀវដៅដណនាំដៃះ ដចក្ដចញជា ៤ ដែនក្គឺ៖ ដែនក្ទី១ ជាំនញក្នុងការសិ្ក្ា (ថ្នន ក់្ទី១០) 
ដែនក្ទី២ ការដរៀបចាំដែៃការអាជីព (ថ្នន ក់្ទី១១) ដែនក្ទី៣ ជាំនញក្នុងជីវតិការងារ (ថ្នន ក់្ទី១២) ៃិងដែនក្
ទី៤ ឧបស្ម្ព័ៃធ។ 

 ម្រក្សួ្ងអប់រ ាំ យុវជៃ ៃិងកី្ឡា ស្ងឃរម្ោ៉ាងមុ្តាាំថ្ន ដោក្ម្រគូ អនក្ម្រគែូដល់ម្របរក្ាអាជីព ៃិង
សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សទាំងអស់្ ៃរងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅដណនាំដៃះ ដែើម្បីបាៃជាម្របដោជៃ៍ 
ក្នុងការពម្រងរងស្ម្តថភាពរបស់្ខាួៃ ដែើម្បទីទួលបាៃដជាគជ័យថ្មីៗបដៃថម្ដទៀតក្នុងភារកិ្ចចការងារ ៃិង
ការសិ្ក្ា។ 

 ម្រក្សួ្ងអប់រ ាំ យុវជៃ ៃិងកី្ឡា សូ្ម្ដថ្ាងអាំណរគុណោ៉ាងម្រជាលដម្រៅចាំដ ះម្ន្តៃរីជាំនញនៃ
នយក្ដ្ឋា ៃតម្រម្ង់ទិស្វជិាា ជីវៈ សាថ ប័ៃ ក់្ព័ៃធ ៃិងនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ជាពិដស្ស្អងគការជាំៃួយម្រពះវហិារ
នៃម្របដទស្ហាវ ាំង ង់ ៃិងអនក្ស្ម័ម្រគចិតរ ដែលបាៃរមួ្ចាំដណក្ែដល់កិ្ចចស្ហការោាំម្រទដលើដែនក្បដចចក្ដទស្
ៃិងហិរញ្ញវតថុ ដែលបាៃដធវើឱ្យដស្ៀវដៅែ៏ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៃះ ដលចរបូរាងដ ើង។  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

នថ្ៃ                            ដខ             ន្ ាំច ស្ាំរ រទធិស័្ក្ ព.ស្.២៥៦២ 
រាជធាៃីភនាំដពញ នថ្ៃទី         ដខ            ន្ ាំ២០១៨ 
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ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្

ណផ្ែរទី១ 

ជំនាញរែងុការសរិា (ថាែ រ់ទី១០) 

ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាស្ម្រាប់ថ្នន ក់្ទី១០ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សៃរងម្រតូវដផ្លដ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ខពស់្ដលើ
ការសិ្ក្ាមុ្ខវជិាា ដែសងៗ ដែើម្បីឱ្យាៃភាពបៃសុីោន ដៅៃរងដោលការណ៍អប់រ ាំដបបសិ្ស្ស
ម្ជឈម្ណឌ ល ដដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លៃូវស្ក្ម្មភាពស្វ័យសិ្ក្ា ៃិងសាម រតីស្ស្ឡាញ់ការសិ្ក្ាដពញមួ្យ
ជីវតិ ម្របក្បដដ្ឋយ ការទទួលខុស្ម្រតវូ។ 

ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ តម្រម្ូវឱ្យបដម្រងៀៃរយៈដពល ៣៦ ដា៉ាង (៤៥ នទី ស្ម្រាប់ដា៉ាងសិ្ក្ាៃិង 
១៥ នទី ស្ម្រាក្)។ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ៃរងម្រតូវអៃុវតរគដម្រាងសិ្ក្ា (ការងារជាម្រក្ុម្) មួ្យមួ្យចាំៃួៃ 
ម្រពម្ជាមួ្យៃរងការដម្របើម្របាស់្ម្របព័ៃធបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ ដែលជាដែនក្មួ្យ
ស្ម្រម្ួលែល់ការដរៀៃ ៃិងបដម្រងៀៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ក្នុងដា៉ាងសិ្ក្ា សិ្ស្សម្រតូវាៃដស្ៀវដៅ
ក្ត់ម្រតា ៃិងប ិក្ស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ផ្លេ ល់ខាួៃ។

ខ្លឹម្សាររម្ររៀន ម្រតូវបានផ្បងផ្ចកដូចខាងរម្រកាម្៖
ដម្ដរៀៃទី១ ែល់ទី៧៖  ខារម្សារដផ្លដ តដលើការតម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សថ្នន ក់្ទី១០ នៃ ន្ ាំសិ្ក្ាថ្មី 
ដម្ដរៀៃទី៨ ែល់ទី១១៖ បាំណិៃការងារគដម្រាង 
ដម្ដរៀៃទី១២ ែល់១៤ ៖ បាំណិៃក្នុងការក្ាំណត់ដោលដៅ ៃិងឆាុះបញ្ហច ាំងៃូវជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃ 
ដម្ដរៀៃទី១៥ ែល់ ១៦ ៖  ការដស្វងយល់ពីរដបៀបដរៀៃ ដដ្ឋយែារភាា ប់ៃរង ICT 
ដម្ដរៀៃទី១៧ ែល់ ១៨ ៖ ការជាំរញុទរក្ចិតរ 
ដម្ដរៀៃទី១៩ ែល់ ២៧ ៖ បាំណិៃក្នុងការសិ្ក្ា 
ដម្ដរៀៃទី២៨ ែល់ ៣១ ៖ បញ្ហា ម្របឈម្ក្នុងការសិ្ក្ា ៃិងែាំដណ្ដះស្សាយ 
ដម្ដរៀៃទី៣២ ែល់ ៣៤ ៖ ជាំនញ ៃិងភាពខាា ាំង 
ដម្ដរៀៃទី៣៥ ែល់ ៣៦ ៖ ការឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងវាយតនម្ាការសិ្ក្ាដពញ១ ន្ ាំ
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទីំ១  

 វតថុបាំណងក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសាគ ល់ោន ដៅវញិដៅម្ក្ 
- ែដល់ជាំៃួយែល់សិ្ស្សអាំ ុងដពលអៃដរកាលនៃការផ្លា ស់្ដចញពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 

 វាពិតជាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលសិ្ស្ាៃុសិ្ស្សជាទូដៅ ម្រតូវទទួលបាៃការោាំម្រទ ៃិង
ការដណនាំចងអុលបងាា ញដែសងៗ ក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការរ ាំកិ្លខាួៃពីមួ្យែាំណ្ដក់្ដៅមួ្យែាំណ្ដក់្
ដលើាោ៌សិ្ក្ាអប់រ ាំរបស់្ពួក្ដគ។ ស្ថិតក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការឆាងកាត់ពីក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ឈាៃចូលម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ សិ្ស្សអាចាៃអារម្មណ៍ខុស្ដបាក្ោន  ក់្ព័ៃធៃរងភាព
រ ាំដភើប រកី្រាយ ក្ដីក្ងវល់ដែសងៗ ឬភាពឯកាក្នុងចិតរ។ល។ ដៅក្នុងស្បាដ ហ៍ែាំបូងនៃការចប់ដែដើម្ភូមិ្
សិ្ក្ាថ្មីដៃះ សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃអាចស្ដម្រម្ចចិតរដបាះបង់ដចលការសិ្ក្ាដដ្ឋយសារដតអារម្មណ៍
អវជិាាៃ ខវះការោាំម្រទ។ 

 ពិតណ្ដស់្ ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្គឺាៃទីតាាំងធាំជាង ឬអាចដៅ ៃ្ យពីែេះ ៃិងាៃមុ្ខវជិាា
សិ្ក្ាថ្មីៗបដៃថម្ពីដលើអវីដែលសិ្ស្សធាា ប់ឆាងកាត់ ដៅក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្។ ការផ្លា ស់្បរូរ 
ម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ទម្ទរឱ្យាៃការោាំម្រទ
ពីម្រគូែរល់ម្របរក្ាអាជីព ៃិងស្ហការោ៉ាងជិតស្និទធជាមួ្យនយក្សាោ ក៏្ែូចជាម្រគូែនទដទៀត។ ដែើម្បី 
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាព ម្រគែូរល់ម្របរក្ាអាជីពគួរដ្ឋក់្ក្ម្មវធីិ
ចុះដណនាំដដ្ឋយផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្សដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាដៅថ្នន ក់្ទី៩ ក្នុងដោលបាំណងែដល់ការដណនាំជា
បឋម្ៃូវអវីដែលសិ្ស្សម្រតវូឆាងកាត់ បនេ ប់ពីពួក្ដគដ ើងម្ក្ែល់ថ្នន ក់្ទី១០ដៅ ន្ ាំដម្រកាយ។ ដវទិកា
ែសពវែាយដបើក្ទូោយមួ្យស្ម្រាប់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ដែលដម្រតៀម្ៃរងឆាងភូមិ្សិ្ក្ាម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ទី
១០ គួរម្រតវូបាៃដរៀបចាំដ ើងដដ្ឋយាៃកិ្ចចស្ហការចូលរមួ្ពីគណៈម្រគប់ម្រគងសាោ ដោក្ម្រគូ អនក្
ម្រគូតាម្មុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗដែលបដម្រងៀៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដម្រកាម្ការស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលពីម្រគូែដល់
ម្របរក្ាអាជីព ដែើម្បីដណនាំចងអុលបងាា ញពីអវីដែលសិ្ស្សម្រតូវឆាងកាត់ ក្នុងែាំដណើ រការសិ្ក្ាដៅក្ម្រមិ្ត
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ទុក្ជាមុ្ៃ។ បដៃថម្ដលើដៃះ កិ្ចចស្ហការផ្លេ ល់ជាមួ្យាតាបិតា ឬអាណ្ដ
ពាបាលសិ្ស្ស ឬអាជ្ាធរដែៃែី (ក្នុងក្រណីចាំបាច់) ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្សដៅកាៃ់
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ជាមួ្យម្រគូែដល់ម្របរក្ាអាជីព គឺជាក្តារ មួ្យដែលមិ្ៃអាចខវះបាៃក្នុងការជាំរញុឱ្យ
សិ្ស្សាៃទស្សៃៈវជិាាៃចាំដ ះការសិ្ក្ា។  

 ក្នុងអាំ ុងដពលប៉ាុនម ៃស្បារ ហ៍ែាំបូងនៃការចូលដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី១០  សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សម្រតូវការការ
ពៃយល់ដណនាំ ពីរដបៀបនៃការស្ម្រម្បខាួៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុយភូមិ្ ដដ្ឋយដហតុថ្ន ការងារមួ្យចាំៃួៃ
ាៃភាពខុស្ោន ពីអវីដែលពួក្ដគ ធាា ប់បាៃឆាងកាត់ដៅថ្នន ក់្ទី៩។ ដៅដពលដែលាៃការយល់ែរងពី
ភាពបត់ដបៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ខាះៗដហើយ វាអាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុង
ការស្ម្រម្បខាួៃដៅៃរងបរបិទនៃការផ្លា ស់្បដូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះ។ ម្របធាៃបទក្នុងការជដជក្ ដែលៃរងម្រតូវ
ែដល់ឱ្យដៅដែើម្ ន្ ាំសិ្ក្ាមួ្យចាំៃួៃខាងដម្រកាម្ដៃះ ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែើម្បី
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងជួយស្ម្រម្ួលែល់
គៃាងែាូវសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ ដនះគឺ៖ 
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទីំ១  

 វតថុបាំណងក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសាគ ល់ោន ដៅវញិដៅម្ក្ 
- ែដល់ជាំៃួយែល់សិ្ស្សអាំ ុងដពលអៃដរកាលនៃការផ្លា ស់្ដចញពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 

 វាពិតជាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលសិ្ស្ាៃុសិ្ស្សជាទូដៅ ម្រតូវទទួលបាៃការោាំម្រទ ៃិង
ការដណនាំចងអុលបងាា ញដែសងៗ ក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការរ ាំកិ្លខាួៃពីមួ្យែាំណ្ដក់្ដៅមួ្យែាំណ្ដក់្
ដលើាោ៌សិ្ក្ាអប់រ ាំរបស់្ពួក្ដគ។ ស្ថិតក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការឆាងកាត់ពីក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ឈាៃចូលម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ សិ្ស្សអាចាៃអារម្មណ៍ខុស្ដបាក្ោន  ក់្ព័ៃធៃរងភាព
រ ាំដភើប រកី្រាយ ក្ដីក្ងវល់ដែសងៗ ឬភាពឯកាក្នុងចិតរ។ល។ ដៅក្នុងស្បាដ ហ៍ែាំបូងនៃការចប់ដែដើម្ភូមិ្
សិ្ក្ាថ្មីដៃះ សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃអាចស្ដម្រម្ចចិតរដបាះបង់ដចលការសិ្ក្ាដដ្ឋយសារដតអារម្មណ៍
អវជិាាៃ ខវះការោាំម្រទ។ 

 ពិតណ្ដស់្ ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្គឺាៃទីតាាំងធាំជាង ឬអាចដៅ ៃ្ យពីែេះ ៃិងាៃមុ្ខវជិាា
សិ្ក្ាថ្មីៗបដៃថម្ពីដលើអវីដែលសិ្ស្សធាា ប់ឆាងកាត់ ដៅក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្។ ការផ្លា ស់្បរូរ 
ម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ទម្ទរឱ្យាៃការោាំម្រទ
ពីម្រគូែរល់ម្របរក្ាអាជីព ៃិងស្ហការោ៉ាងជិតស្និទធជាមួ្យនយក្សាោ ក៏្ែូចជាម្រគូែនទដទៀត។ ដែើម្បី 
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាព ម្រគែូរល់ម្របរក្ាអាជីពគួរដ្ឋក់្ក្ម្មវធីិ
ចុះដណនាំដដ្ឋយផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្សដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាដៅថ្នន ក់្ទី៩ ក្នុងដោលបាំណងែដល់ការដណនាំជា
បឋម្ៃូវអវីដែលសិ្ស្សម្រតវូឆាងកាត់ បនេ ប់ពីពួក្ដគដ ើងម្ក្ែល់ថ្នន ក់្ទី១០ដៅ ន្ ាំដម្រកាយ។ ដវទិកា
ែសពវែាយដបើក្ទូោយមួ្យស្ម្រាប់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ដែលដម្រតៀម្ៃរងឆាងភូមិ្សិ្ក្ាម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ទី
១០ គួរម្រតវូបាៃដរៀបចាំដ ើងដដ្ឋយាៃកិ្ចចស្ហការចូលរមួ្ពីគណៈម្រគប់ម្រគងសាោ ដោក្ម្រគូ អនក្
ម្រគូតាម្មុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗដែលបដម្រងៀៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដម្រកាម្ការស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលពីម្រគូែដល់
ម្របរក្ាអាជីព ដែើម្បីដណនាំចងអុលបងាា ញពីអវីដែលសិ្ស្សម្រតូវឆាងកាត់ ក្នុងែាំដណើ រការសិ្ក្ាដៅក្ម្រមិ្ត
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ទុក្ជាមុ្ៃ។ បដៃថម្ដលើដៃះ កិ្ចចស្ហការផ្លេ ល់ជាមួ្យាតាបិតា ឬអាណ្ដ
ពាបាលសិ្ស្ស ឬអាជ្ាធរដែៃែី (ក្នុងក្រណីចាំបាច់) ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្សដៅកាៃ់
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ជាមួ្យម្រគូែដល់ម្របរក្ាអាជីព គឺជាក្តារ មួ្យដែលមិ្ៃអាចខវះបាៃក្នុងការជាំរញុឱ្យ
សិ្ស្សាៃទស្សៃៈវជិាាៃចាំដ ះការសិ្ក្ា។  

 ក្នុងអាំ ុងដពលប៉ាុនម ៃស្បារ ហ៍ែាំបូងនៃការចូលដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី១០  សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សម្រតូវការការ
ពៃយល់ដណនាំ ពីរដបៀបនៃការស្ម្រម្បខាួៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុយភូមិ្ ដដ្ឋយដហតុថ្ន ការងារមួ្យចាំៃួៃ
ាៃភាពខុស្ោន ពីអវីដែលពួក្ដគ ធាា ប់បាៃឆាងកាត់ដៅថ្នន ក់្ទី៩។ ដៅដពលដែលាៃការយល់ែរងពី
ភាពបត់ដបៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ខាះៗដហើយ វាអាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុង
ការស្ម្រម្បខាួៃដៅៃរងបរបិទនៃការផ្លា ស់្បដូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះ។ ម្របធាៃបទក្នុងការជដជក្ ដែលៃរងម្រតូវ
ែដល់ឱ្យដៅដែើម្ ន្ ាំសិ្ក្ាមួ្យចាំៃួៃខាងដម្រកាម្ដៃះ ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែើម្បី
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងជួយស្ម្រម្ួលែល់
គៃាងែាូវសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ ដនះគឺ៖ 
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- ការបងាា ញអារម្មណ៍ ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ែាំបូង 
- ការផ្លា ស់្បដូរ ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្ 
- ការស្ម្រម្បខាួៃដៅៃរងការផ្លា ស់្បដូរ ៃិងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្ 

 ការពិភាក្ាៃិងការដចក្រ ាំដលក្ៃូវលទធែលនៃស្ក្ម្មភាពរបស់្សិ្ស្សជាមួ្យោន ដៅវញិដៅម្ក្ 
ជាដែនក្មួ្យនៃការក្សាងទាំៃុក្ចិតរ ៃិងពម្រងរងការដបរជ្ាចិតរក្នុងការសិ្ក្ា។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០ នទី) 
សួ្រសិ្ស្សាន ក់្ម្រងៗ ឱ្យបងាា ញពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ែាំបូងក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយ 

ភូមិ្។ អនក្ម្រតូវែដល់ការោាំម្រទោ៉ាងក្ក់្ដតរ ែល់សិ្ស្សដែលាៃភាពខាម ស្ដអៀៃ ឬភ័យខាា ច មិ្ៃហា ៃ
ដឆាើយ ដែើម្បីឱ្យពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ធូរស្សាលអាចស្ៃេនបាៃ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ៣៥ នទី) 
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬក៏្ស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ (ស្ៃារក្កិ្ចចការ៖ 

សាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្) 

ជំហានទី១៖ ការឆលុ ុះបញ្ច ងំជាលកខណៈបុគ្គល (រយៈដពល ៥ នទី) 
ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យគិតពិចរណ្ដដលើស្ាំណួរឱ្យបាៃហមត់ចត់ បនេ ប់ម្ក្ស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្ពួក្

ដគដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា។ សូ្ម្ែរល់ដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ដែើម្បឱី្យពួក្ដគបញ្ច ប់លាំ
ហាត់ ដៃះ។ ស្ម្រាប់សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ ម្របដហលជាពិបាក្ក្នុងការបងាា ញចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ែាំបូងរបស់្
ពួក្ដគភាា ម្ៗ។ 

ជំហានទី២៖ រ្វើការជាគ្ូ (រយៈដពល ១០ នទី) 
ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យដធវើការជានែគូ ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្ ៃិងពិភាក្ាពីអារម្មណ៍ ៃិងបទពិដសាធៃ៍របស់្

ពួក្ដគ។  

ជំហានទី៣៖ ផ្ចករផំ្លកលទធនលកែុ ងថ្នែ ក ់(រយៈដពល ១០ នទី) 
បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យសិ្ស្សដចក្រ ាំដលក្អារម្មណ៍ បទពិដសាធៃ៍ ៃិងការយល់ដ ើញរបស់្ពួក្ដគ

ជាមួ្យោន ដៅវញិដៅម្ក្ដៅក្នុងថ្នន ក់្។ អនក្អាចចត់តាំណ្ដងសិ្ស្សណ្ដាន ក់្ ឱ្យដធវើជាអនក្ែរក្នាំការ
ពិភាក្ាដៃះ។ បនេ ប់ម្ក្ អនក្ម្រតូវដធវើការ
ស្ាំដោគគាំៃិតលអៗ  រចួស្រដស្រដលើការ
រដខៀៃ ដដ្ឋយដបងដចក្ជាតារាងចដម្ាើយ
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរៃីមួ្យៗ។ 
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទំី១  

 វតថុបាំណងក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសាគ ល់ោន ដៅវញិដៅម្ក្ 
- ែដល់ជាំៃួយែល់សិ្ស្សអាំ ុងដពលអៃដរកាលនៃការផ្លា ស់្ដចញពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 

 វាពិតជាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលសិ្ស្ាៃុសិ្ស្សជាទូដៅ ម្រតូវទទួលបាៃការោាំម្រទ ៃិង
ការដណនាំចងអុលបងាា ញដែសងៗ ក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការរ ាំកិ្លខាួៃពីមួ្យែាំណ្ដក់្ដៅមួ្យែាំណ្ដក់្
ដលើាោ៌សិ្ក្ាអប់រ ាំរបស់្ពួក្ដគ។ ស្ថិតក្នុងែាំណ្ដក់្កាលនៃការឆាងកាត់ពីក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្
ភូមិ្ ឈាៃចូលម្ក្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ សិ្ស្សអាចាៃអារម្មណ៍ខុស្ដបាក្ោន  ក់្ព័ៃធៃរងភាព
រ ាំដភើប រកី្រាយ ក្ដីក្ងវល់ដែសងៗ ឬភាពឯកាក្នុងចិតរ។ល។ ដៅក្នុងស្បាដ ហ៍ែាំបូងនៃការចប់ដែដើម្ភូមិ្
សិ្ក្ាថ្មីដៃះ សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃអាចស្ដម្រម្ចចិតរដបាះបង់ដចលការសិ្ក្ាដដ្ឋយសារដតអារម្មណ៍
អវជិាាៃ ខវះការោាំម្រទ។ 

 ពិតណ្ដស់្ ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្គឺាៃទីតាាំងធាំជាង ឬអាចដៅ ៃ្ យពីែេះ ៃិងាៃមុ្ខវជិាា
សិ្ក្ាថ្មីៗបដៃថម្ពីដលើអវីដែលសិ្ស្សធាា ប់ឆាងកាត់ ដៅក្ម្រមិ្តម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្។ ការផ្លា ស់្បរូរ 
ម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពពីម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ទម្ទរឱ្យាៃការោាំម្រទ
ពីម្រគូែរល់ម្របរក្ាអាជីព ៃិងស្ហការោ៉ាងជិតស្និទធជាមួ្យនយក្សាោ ក៏្ែូចជាម្រគូែនទដទៀត។ ដែើម្បី 
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាព ម្រគែូរល់ម្របរក្ាអាជីពគួរដ្ឋក់្ក្ម្មវធីិ
ចុះដណនាំដដ្ឋយផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្សដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាដៅថ្នន ក់្ទី៩ ក្នុងដោលបាំណងែដល់ការដណនាំជា
បឋម្ៃូវអវីដែលសិ្ស្សម្រតវូឆាងកាត់ បនេ ប់ពីពួក្ដគដ ើងម្ក្ែល់ថ្នន ក់្ទី១០ដៅ ន្ ាំដម្រកាយ។ ដវទិកា
ែសពវែាយដបើក្ទូោយមួ្យស្ម្រាប់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ដែលដម្រតៀម្ៃរងឆាងភូមិ្សិ្ក្ាម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ទី
១០ គួរម្រតវូបាៃដរៀបចាំដ ើងដដ្ឋយាៃកិ្ចចស្ហការចូលរមួ្ពីគណៈម្រគប់ម្រគងសាោ ដោក្ម្រគូ អនក្
ម្រគូតាម្មុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗដែលបដម្រងៀៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដម្រកាម្ការស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលពីម្រគូែដល់
ម្របរក្ាអាជីព ដែើម្បីដណនាំចងអុលបងាា ញពីអវីដែលសិ្ស្សម្រតូវឆាងកាត់ ក្នុងែាំដណើ រការសិ្ក្ាដៅក្ម្រមិ្ត
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ទុក្ជាមុ្ៃ។ បដៃថម្ដលើដៃះ កិ្ចចស្ហការផ្លេ ល់ជាមួ្យាតាបិតា ឬអាណ្ដ
ពាបាលសិ្ស្ស ឬអាជ្ាធរដែៃែី (ក្នុងក្រណីចាំបាច់) ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្សដៅកាៃ់
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ជាមួ្យម្រគូែដល់ម្របរក្ាអាជីព គឺជាក្តារ មួ្យដែលមិ្ៃអាចខវះបាៃក្នុងការជាំរញុឱ្យ
សិ្ស្សាៃទស្សៃៈវជិាាៃចាំដ ះការសិ្ក្ា។  

 ក្នុងអាំ ុងដពលប៉ាុនម ៃស្បារ ហ៍ែាំបូងនៃការចូលដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី១០  សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សម្រតូវការការ
ពៃយល់ដណនាំ ពីរដបៀបនៃការស្ម្រម្បខាួៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុយភូមិ្ ដដ្ឋយដហតុថ្ន ការងារមួ្យចាំៃួៃ
ាៃភាពខុស្ោន ពីអវីដែលពួក្ដគ ធាា ប់បាៃឆាងកាត់ដៅថ្នន ក់្ទី៩។ ដៅដពលដែលាៃការយល់ែរងពី
ភាពបត់ដបៃដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ខាះៗដហើយ វាអាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុង
ការស្ម្រម្បខាួៃដៅៃរងបរបិទនៃការផ្លា ស់្បដូរភូមិ្សិ្ក្ាដៃះ។ ម្របធាៃបទក្នុងការជដជក្ ដែលៃរងម្រតូវ
ែដល់ឱ្យដៅដែើម្ ន្ ាំសិ្ក្ាមួ្យចាំៃួៃខាងដម្រកាម្ដៃះ ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែើម្បី
ធានបាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូរម្របក្បដដ្ឋយសុ្វតថិភាពដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងជួយស្ម្រម្ួលែល់
គៃាងែាូវសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ ដនះគឺ៖ 
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សនលឹកកចិចការ៖ សាវ គ្ម្ន៍ម្កកានថ់្នែ ក់ទី១០ ឬឆ្ែ ទំី១ (រយៈដពល ១០ នទី) 
សូ្ម្សាវ គម្ៃ៍ការម្ក្ែល់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្! បអូៃៗបាៃដរៀៃមុ្ខវជិាា ជាដម្រចើៃ ៃិងបាៃ

ទទួលចាំដណះែរងជាដម្រចើៃដៅថ្នន ក់្បឋម្សិ្ក្ា ៃិងម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្។ ឥ ូវដៃះបអូៃាៃឱ្កាស្ 
សិ្ក្ាបដៃថម្ដទៀត។ បអូៃក៏្ៃរងាៃមិ្តរភក្រិថ្មី ៃិងដចក្រ ាំដលក្ការដរៀៃសូ្ម្រតជាមួ្យពួក្ដគែងដែរ។ 

ដៅែាំណ្ដក់្កាលែាំបូង បអូៃម្របដហលជាាៃអារម្មណ៍រ ាំដភើប ម្រពួយបារម្ា ឬាៃភាពឯកា 
ជាមួ្យៃរងការរ ាំពរងទុក្ជាដម្រចើៃ ក្នុងការដរៀៃដៅថ្នន ក់្វទិាល័យដៃះ។ ជាមួ្យោន ដៃះ បអូៃៃរងម្រតវូ
ទទួលបាៃៃូវចាំដណះែរងថ្មីបដៃថម្ដទៀតដៅដលើមុ្ខវជិាា ននដែលៃរងម្រតូវដរៀៃ។ វាជាដរឿងម្របដស្ើរ
មួ្យ ម្របសិ្ៃដបើបអូៃអាចដចក្រ ាំដលក្ ឬបងាា ញពីការយល់ដ ើញរបស់្បអូៃជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្។  

សាកលបងគ្ិតពីសណួំរខាងរម្រកាម្រនុះឱ្យបានហ្មត់ចត់ រួចសររសរចរម្លើយរបស់រអូន៖ 
អាំ ុងដពលដែលបអូៃបាៃផ្លា ស់្ដចញពីការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ម្ក្កាៃ់ម្ធយម្

សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ដៃះ ដតើបអូៃាៃអារម្មណ៍ែូចដម្ដចដែរ?    
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

ដតើភាពខុស្ោន អវីខាះដែលបអូៃអាចដម្ើលដ ើញរវាងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ៃិង
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ដតើការផ្លា ស់្ភូមិ្សិ្ក្ាដៃះ ាៃការដម្របម្របួលជាវជិាាៃស្ម្រាប់បអូៃដែរឬដទ? សូ្ម្បញ្ហា ក់្។ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ដតើការដម្របម្របួលអវីខាះ ដែលបអូៃក្ាំពុងជួបបញ្ហា ពិបាក្ដដ្ឋះស្សាយ?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 ដតើបអូៃម្រតូវដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្ទាំងដៃះ ដដ្ឋយវធីិណ្ដ?   
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ដហតុអវីបាៃជាបអូៃម្រតូវដៅដរៀៃ? ដតើការដរៀៃសូ្ម្រត ាៃសារៈស្ាំខាៃ់អវីខាះស្ម្រាប់បអូៃ?  
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 ក្នុងនម្ជាអនក្សិ្ក្ា ដតើបអូៃម្រតូវាៃទាំៃួលខុស្ម្រតូវអវីខាះ?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 បនេ ប់ពីសិ្ស្សដឆាើយស្ាំណួរខាងដលើដៃះរចួ ក្នុងនម្ម្រគែូដល់ម្របរក្ាអាជីព អនក្ម្រតូវម្របាក្ែថ្ន 
សិ្ស្សទាំងអស់្ ៃរងទទួលបាៃអារម្មណ៍វជិាាៃចាំដ ះការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគដៅក្ម្រមិ្តវទិាល័យ។ 
អនក្អាចចប់ដែដើម្ដណនាំពួក្ដគែូចជា៖ 

- លួងដោម្អារម្មណ៍សិ្ស្សថ្ន ការដរៀៃដៅថ្នន ក់្វទិាល័យ វាមិ្ៃាៃអីដែលដបាក្ពីមុ្ៃ
ប៉ាុនម ៃដនះដទ 

- បងាា ញម្រតួស្ៗៃូវអវីដែលជាបទពិដសាធៃ៍ថ្មី ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវដែលពួក្ដគម្រតូវឆាង
កាត់ 

- ែដល់ែាំបូនម ៃខាះៗអាំពីរដបៀបដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ជុាំវញិរបត់ថ្មីនៃការសិ្ក្ា 
- ស្ងាត់ធៃៃ់ដលើគុណតនម្ានៃការសិ្ក្ា ៃិងចាំដណះែរងដែលពួក្ដគៃរងទទួលបាៃ។ 
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សម្សរៀនទី ២ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ (តចប់) 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- បៃរការឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីែាំដណើ រអៃដរកាលដៅកាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 
- បៃាុាំការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សជុាំវញិការងារែដល់ម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីព 
- ដណនាំសិ្ស្សពីាតិកាដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីពស្ម្រាប់ ន្ ាំទី១ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០ នទី) 
អនក្ម្រតូវចប់ដែរើម្ដដ្ឋយពិភាក្ាសួ្រនាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍សិ្ស្ស បនេ ប់ពីបាៃឆាងកាត់ស្បារ ហ៍

ទី១។ សិ្ស្សអាចបងាា ញអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគតាម្ការយល់ដ ើញដរៀងៗខាួៃ។ ដែើម្បីជាជាំៃួយ អនក្
អាចែរក្នាំការពិភាក្ាខាងដលើ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្របធាៃបទែូចខាងដម្រកាម្៖ 

- ដតើបអូៃអាចបៃាុាំដៅៃរងការដម្របម្របួល ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្បាៃដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ?  

- ដតើអនក្ណ្ដខាះជាអនក្ោាំម្រទែល់ការសិ្ក្ា ៃិងជីវតិដៅសាោដរៀៃរបស់្បអូៃ? 
- ដតើបអូៃដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់អវីខាះដចញពីការសិ្ក្ាដៅទីដៃះ?  

ការពិភាក្ា ៃិងការដចក្រ ាំដលក្លទធែលសិ្ស្សដៅវញិដៅម្ក្ ជាការក្សាងទាំៃុក្ចិតរ ៃិង
ពម្រងរងការដបរជ្ាក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅសិ្ស្សាន ក់្ៗ (ស្ៃារក្កិ្ចចការទី២៖ សាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយ

ភូមិ្)។ អនក្អាចស្រដស្រម្របធាៃបទដ្ឋក់្ដលើកាដ រដខៀៃ ឬអាៃឮៗឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាទុក្។ ឱ្យសិ្ស្សយក្
ម្រក្ដ្ឋស្ាន ក់្មួ្យស្ៃារក្ រចួគូររបូម្រក្ុម្ម្ៃុស្សមួ្យម្រក្ុម្ឈរជារងវង់ ដដ្ឋយាៃាន ក់្ស្ថិតដៅចាំក្ណ្ដដ ល 
រងវង់ដនះ (តាំណ្ដងឱ្យខាួៃដគផ្លេ ល់)។ 

ជំហានទី១៖ ការឆលុ ុះបញ្ច ងំជាលកខណៈបុគ្គល 
ែដល់ដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ឱ្យសិ្ស្សចប់ដែដើម្គិតពីម្ៃុស្សដៅក្នុងរងវង់ដនះ ដហើយសាក្លបង

ដ្ឋក់្ដឈាម ះ តួនទី ដែលពួក្ដគគិតថ្ន ដគអាចពរង ក់្បាៃដៅដពលាៃបញ្ហា ទក់្ទងៃរងការសិ្ក្ា
ដៅថ្នន ក់្វទិាល័យដៃះ។ 

ជំហានទី២៖ រ្វើការជាគ្ ូ
ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ រចួសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបចដម្ាើយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្អាចដែើរពិៃិតយដម្ើល

ដែើម្បីឱ្យែរងថ្ន ដតើាៃសិ្ស្សប៉ាុនម ៃនក់្ដែលាៃការគិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ។  

ជំហានទី៣៖ ផ្ចករផំ្លកលទធនលកែុ ងម្រកុម្ពិភាកា្ ំ
បនេ ប់ម្ក្ ដចក្រ ាំដលក្លទធែលនៃស្ក្ម្មភាពដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្។ ឱ្យតាំណ្ដងសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ

ដ ើងែដល់ចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ។  

 
 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        6 
 

សម្សរៀនទី ២ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ (តចប់) 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- បៃរការឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីែាំដណើ រអៃដរកាលដៅកាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 
- បៃាុាំការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សជុាំវញិការងារែដល់ម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីព 
- ដណនាំសិ្ស្សពីាតិកាដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីពស្ម្រាប់ ន្ ាំទី១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
អនក្ម្រតូវចប់ដែរើម្ដដ្ឋយពិភាក្ាសួ្រនាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍សិ្ស្ស បនេ ប់ពីបាៃឆាងកាត់ស្បារ ហ៍

ទី១។ សិ្ស្សអាចបងាា ញអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគតាម្ការយល់ដ ើញដរៀងៗខាួៃ។ ដែើម្បីជាជាំៃួយ អនក្
អាចែរក្នាំការពិភាក្ាខាងដលើ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្របធាៃបទែូចខាងដម្រកាម្៖ 

- ដតើបអូៃអាចបៃាុាំដៅៃរងការដម្របម្របួល ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្បាៃដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ?  

- ដតើអនក្ណ្ដខាះជាអនក្ោាំម្រទែល់ការសិ្ក្ា ៃិងជីវតិដៅសាោដរៀៃរបស់្បអូៃ? 
- ដតើបអូៃដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់អវីខាះដចញពីការសិ្ក្ាដៅទីដៃះ?  

ការពិភាក្ា ៃិងការដចក្រ ាំដលក្លទធែលសិ្ស្សដៅវញិដៅម្ក្ ជាការក្សាងទាំៃុក្ចិតរ ៃិង
ពម្រងរងការដបរជ្ាក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅសិ្ស្សាន ក់្ៗ (ស្ៃារក្កិ្ចចការទី២៖ សាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយ

ភូមិ្)។ អនក្អាចស្រដស្រម្របធាៃបទដ្ឋក់្ដលើកាដ រដខៀៃ ឬអាៃឮៗឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាទុក្។ ឱ្យសិ្ស្សយក្
ម្រក្ដ្ឋស្ាន ក់្មួ្យស្ៃារក្ រចួគូររបូម្រក្ុម្ម្ៃុស្សមួ្យម្រក្ុម្ឈរជារងវង់ ដដ្ឋយាៃាន ក់្ស្ថិតដៅចាំក្ណ្ដដ ល 
រងវង់ដនះ (តាំណ្ដងឱ្យខាួៃដគផ្លេ ល់)។ 

ជំហានទី១៖ ការឆលុ ុះបញ្ច ងំជាលកខណៈបុគ្គល 
ែដល់ដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ឱ្យសិ្ស្សចប់ដែដើម្គិតពីម្ៃុស្សដៅក្នុងរងវង់ដនះ ដហើយសាក្លបង

ដ្ឋក់្ដឈាម ះ តួនទី ដែលពួក្ដគគិតថ្ន ដគអាចពរង ក់្បាៃដៅដពលាៃបញ្ហា ទក់្ទងៃរងការសិ្ក្ា
ដៅថ្នន ក់្វទិាល័យដៃះ។ 

ជំហានទី២៖ រ្វើការជាគ្ ូ
ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ រចួសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបចដម្ាើយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្អាចដែើរពិៃិតយដម្ើល

ដែើម្បីឱ្យែរងថ្ន ដតើាៃសិ្ស្សប៉ាុនម ៃនក់្ដែលាៃការគិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ។  

ជំហានទី៣៖ ផ្ចករផំ្លកលទធនលកែុ ងម្រកុម្ពិភាកា្ ំ
បនេ ប់ម្ក្ ដចក្រ ាំដលក្លទធែលនៃស្ក្ម្មភាពដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្។ ឱ្យតាំណ្ដងសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ

ដ ើងែដល់ចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ។  
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ជំហានទី៤៖ ការបំរពញបផ្នែម្រោយម្រគ្ ូ
បនេ ប់ពីបាៃចដម្ាើយដចញពីការពិភាក្ារមួ្របស់្សិ្ស្សក្នុងថ្នន ក់្រចួម្ក្ អនក្ម្រតូវបាំដពញបដៃថម្

ៃូវស្ាស្ភាពអនក្ដែលអាចជួយសិ្ស្សបាៃដៅដពលពួក្ដគម្រតូវការជាំៃួយែូចជា អនក្ម្របរក្ាអាជីព 
នយក្ សាោ ដោក្ម្រគ ូ អនក្ម្រគូ អាណ្ដពាបាល មិ្តរភក្រិ អនក្ជិតខាង អាជ្ាធរជាដែើម្។ ជាចុង
ដម្រកាយ អនក្ម្រតូវ បងាា ញឱ្យពួក្ដគដ ើញថ្ន អនក្ាៃតួនទីក្នុងការោាំម្រទ ែដល់ែាំបូនម ៃ ៃិងជាំៃួយដែសងៗ 
ែល់ពួក្ដគ ដៅដពលដែលាៃបញ្ហា ដដ្ឋះស្សាយខាួៃឯងមិ្ៃបាៃ។ 

 

 

 

 

 

 
 
សនលឹកកចិចការ៖ ការគមំ្រទការសកិារៅម្្យម្សិកាទុតិយភូម្ ិ

ជាទូដៅ ម្ៃុស្សដយើងាន ក់្ៗាៃវធីិក្នុងការស្ម្រម្បខាួៃដែសងៗោន ដៅៃរងការចរៃដនៃបដម្រម្បម្រម្លួ 
អវីមួ្យដែលដយើងឆាងកាត់។ អនក្ខាះាៃសាម រតីរ រងាាំអាចស្ម្រម្បខាួៃបាៃោ៉ាងលអ ខណៈអនក្ខាះដទៀត 
ម្រតូវការជាំៃួយពីអនក្ែនទដទើបអាចបៃដែាំដណើ រដៅមុ្ខបាៃ។ ក្នុងៃ័យដៃះ ការសិ្ក្ារបស់្អនក្ដៅ
សាោក៏្មិ្ៃខុស្ោន ដែរ។ សិ្ស្សខាះអាចស្ម្រម្បខាួៃដៅៃរងបរកិាស្ថ្មីនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ ឬខារម្សារដម្ដរៀៃ
បាៃ ប៉ាុដៃដសិ្ស្សខាះដទៀត ម្រតូវការការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ខពស់្ពីម្រគូ ឬការជួយដម្រជាម្ដម្រជងពីមិ្តរភក្ដិ 
អាណ្ដពាបាល។ល។ ដទើបអាចទទួលបាៃដជាគជ័យក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ខាួៃ។ 

សាក្លបងដស្វងរក្ចដម្ាើយនៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ រចួស្រដស្រវាជុាំវញិរបូភាពដែលបងាា ញដៃះ៖ 

ដតើៃរណ្ដអាចជួយដម្រជាម្ដម្រជងការសិ្ក្ាដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្អនក្ដៅសាោដរៀៃបាៃខាះ? 
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សម្សរៀនទី ២ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១០ (តចប់) 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- បៃរការឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីែាំដណើ រអៃដរកាលដៅកាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 
- បៃាុាំការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សជុាំវញិការងារែដល់ម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីព 
- ដណនាំសិ្ស្សពីាតិកាដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីពស្ម្រាប់ ន្ ាំទី១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
អនក្ម្រតូវចប់ដែរើម្ដដ្ឋយពិភាក្ាសួ្រនាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍សិ្ស្ស បនេ ប់ពីបាៃឆាងកាត់ស្បារ ហ៍

ទី១។ សិ្ស្សអាចបងាា ញអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគតាម្ការយល់ដ ើញដរៀងៗខាួៃ។ ដែើម្បីជាជាំៃួយ អនក្
អាចែរក្នាំការពិភាក្ាខាងដលើ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្របធាៃបទែូចខាងដម្រកាម្៖ 

- ដតើបអូៃអាចបៃាុាំដៅៃរងការដម្របម្របួល ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្បាៃដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ?  

- ដតើអនក្ណ្ដខាះជាអនក្ោាំម្រទែល់ការសិ្ក្ា ៃិងជីវតិដៅសាោដរៀៃរបស់្បអូៃ? 
- ដតើបអូៃដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់អវីខាះដចញពីការសិ្ក្ាដៅទីដៃះ?  

ការពិភាក្ា ៃិងការដចក្រ ាំដលក្លទធែលសិ្ស្សដៅវញិដៅម្ក្ ជាការក្សាងទាំៃុក្ចិតរ ៃិង
ពម្រងរងការដបរជ្ាក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅសិ្ស្សាន ក់្ៗ (ស្ៃារក្កិ្ចចការទី២៖ សាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយ

ភូមិ្)។ អនក្អាចស្រដស្រម្របធាៃបទដ្ឋក់្ដលើកាដ រដខៀៃ ឬអាៃឮៗឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាទុក្។ ឱ្យសិ្ស្សយក្
ម្រក្ដ្ឋស្ាន ក់្មួ្យស្ៃារក្ រចួគូររបូម្រក្ុម្ម្ៃុស្សមួ្យម្រក្ុម្ឈរជារងវង់ ដដ្ឋយាៃាន ក់្ស្ថិតដៅចាំក្ណ្ដដ ល 
រងវង់ដនះ (តាំណ្ដងឱ្យខាួៃដគផ្លេ ល់)។ 

ជំហានទី១៖ ការឆលុ ុះបញ្ច ងំជាលកខណៈបុគ្គល 
ែដល់ដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ឱ្យសិ្ស្សចប់ដែដើម្គិតពីម្ៃុស្សដៅក្នុងរងវង់ដនះ ដហើយសាក្លបង

ដ្ឋក់្ដឈាម ះ តួនទី ដែលពួក្ដគគិតថ្ន ដគអាចពរង ក់្បាៃដៅដពលាៃបញ្ហា ទក់្ទងៃរងការសិ្ក្ា
ដៅថ្នន ក់្វទិាល័យដៃះ។ 

ជំហានទី២៖ រ្វើការជាគ្ ូ
ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ រចួសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបចដម្ាើយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្អាចដែើរពិៃិតយដម្ើល

ដែើម្បីឱ្យែរងថ្ន ដតើាៃសិ្ស្សប៉ាុនម ៃនក់្ដែលាៃការគិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ។  

ជំហានទី៣៖ ផ្ចករផំ្លកលទធនលកែុ ងម្រកុម្ពិភាកា្ ំ
បនេ ប់ម្ក្ ដចក្រ ាំដលក្លទធែលនៃស្ក្ម្មភាពដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្។ ឱ្យតាំណ្ដងសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ

ដ ើងែដល់ចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ។  
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សកម្មភាពសសិសទី៣ 
ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗដែលាៃោន  ៣ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្ុម្។ ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដធវើការ

ពិភាក្ាដស្វងរក្អតថៃ័យនៃ ក្យ «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំ»។ ឱ្យតាំណ្ដងម្រក្មុ្
ៃីមួ្យៗ ដ ើងបដញ្ចញដោបល់។ បនេ ប់ម្ក្ អនក្ដធវើការស្ាំដោគគាំៃិតរបស់្សិ្ស្ស ៃិងបងាា ញឱ្យ
ពួក្ដគយល់ថ្ន ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ាដណនាំ គឺជាការែដល់ការដណនាំម្រតួស្ម្រតាយែាូវ 
ៃិងោាំម្រទដែនក្សាម រតីែល់សិ្ស្ស ដែើម្បីឱ្យការសិ្ក្ាពួក្ដគទទួលបាៃដជាគជ័យ។ សិ្ស្សម្រគប់របូ អាច
ដស្វងរក្ជាំៃួយ ដៃះពីអនក្បាៃដៅរាល់ដពលដពលពួក្ដគាៃបញ្ហា ទក់្ទងៃរងការសិ្ក្ាដៅក្ម្រមិ្ត
វទិាល័យ។  

បនេ ប់ម្ក្ បងាា ញអាំពីាតិកាដម្ដរៀៃនៃការម្របរក្ាដោបល់ ៃិងម្គគដទេស្ក៍្អាជីព ដែលអនក្
ដម្រោងៃរងបដម្រងៀៃែល់ពួក្ដគក្នុង ន្ ាំទី១ដៃះ។  
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សម្សរៀនទី ៣ ការសរៀបចំសណាត ប់ធ្នែ ប់ ១ 

 ដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃពីរបនេ ប់ដទៀត ស្ថិតក្នុងម្របធាៃបទែូចោន  ដែលាៃវតថុបាំណង៖ 
- បដងាើតបរយិកាស្វជិាាៃដៅក្នុងម្រក្មុ្ 
- បដងាើតបទបញ្ហា នែេក្នុង ដែើម្បីដរៀៃជាមួ្យោន ។ 

ដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំខាងដម្រកាម្ដៅដលើម្របធាៃបទជាមួ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្! 

 សាោដរៀៃ គឺជាទីតាាំងមួ្យស្ម្រាប់ម្រគូ ៃិងសិ្ស្ស ដធវើការជាមួ្យោន ។ ម្រគប់ោន ដៅក្នុងសាោ
ដរៀៃ ាៃសិ្ទធិដស្មើៗោន ក្នុងការបដងាើតៃូវភាពរកី្រាយស្និទធសាន ល ាៃស្ៃដិភាព សុ្វតថិភាពែាូវចិតរ ោាំម្រទ
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ ដោរពសិ្ទធិោន  សាម្គគីភាព ស្ហការោន  ជួយយក្អាសារោន  ចូលរមួ្រក្ា
ម្របដោជៃ៍រមួ្របស់្សាោ ៃិងម្របដោជៃ៍បុគគលាន ក់្ៗ។ល។ ដែើម្បីឱ្យបរោិកាស្នៃការសិ្ក្ាាៃ
ភាពលអម្របដស្ើរដែើរដលើ ែាូវវជិាាៃ ទាំងម្រគូទាំងសិ្ស្សដជាគជ័យទាំងអស់្ោន ។ មូ្លដ្ឋា ៃខាងដលើដៃះ 
អាចស្ដម្រម្ចដៅបាៃក៏្ អាស្ស័្យដដ្ឋយសាោដរៀៃាៃបទបញ្ហា នែេក្នុង ាៃវៃ័ិយចាស់្ោស់្ 
ស្ម្រាប់ឱ្យម្រគប់ោន អៃុវតរតាម្ តួនទី ភារកិ្ចចដរៀងៗខាួៃ។ 

 ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ការដផ្លដ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ការរក្ាភាពដស្ៃៀម្សាៃ ត់ ការចូលរមួ្ស្ក្ម្មភាព 
ពិភាក្ាម្រក្ុម្ ឬដឆាើយស្ាំណួរម្រគូជាដែើម្ ជាការបងាា ញៃូវការទទួលខុស្ម្រតូវផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្សិ្ស្សាន
ក់្ៗ ក្នុងការចូលរមួ្ដធវើឱ្យបរោិកាស្សិ្ក្ាាៃភាពែាំដណើ រការដៅដដ្ឋយរលូៃ។ ដៅក្នុងដម្ដរៀៃ
ដៃះ ៃរងដផ្លដ តដលើការដណនាំសិ្ស្សឱ្យដរៀៃដធវើការម្រក្មុ្ជាមួ្យោន  ដចះជួយោន  ដចះដចក្រ ាំដលក្ោន  ៃិង
ទទួលខុស្ម្រតូវរមួ្ោន  ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្ម្រក្មុ្។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចដែលាៃោន  ៤–៥នក់្។ ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ពិភាក្ាដចក្រ ាំដលក្គាំៃិត 
ៃិងអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគអាំពីបរោិកាស្ស្ៃដិភាពដៅក្នុងសាោដរៀៃ។ 

ស្ាំណួរពិភាក្ា 
- ដតើថ្នន ក់្ដរៀៃរបស់្អនក្ាៃបរោិកាស្ម្របក្បដដ្ឋយស្ៃដិភាពដែរឬដទ? ចូរបញ្ហា ក់្។ 
- ដតើអនក្អាចចូលរមួ្បដងាើតបរោិកាស្ស្ៃដិភាពដៅក្នុងថ្នន ក់្ ក៏្ែូចជាសាោដរៀៃបាៃ
ដដ្ឋយ វធីិណ្ដខាះ? 

- ដតើដៅដពលណ្ដដែលអនក្គួរៃិោយលឺៗដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ? 
- ដតើអនក្គួរដធវើោ៉ាងណ្ដដៅដពលដែលមិ្តររបស់្អនក្ចង់ៃិោយជាមួ្យអនក្ អាំ ុងដពល
ដែលអនក្ក្ាំពុងដផ្លដ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការពៃយល់ដម្ដរៀៃរបស់្ម្រគូ? 

- ម្របធាៃបទ ក់្ព័ៃធែនទដទៀត… 
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សម្សរៀនទី ៣ ការសរៀបចំសណាត ប់ធ្នែ ប់ ១ 

 ដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃពីរបនេ ប់ដទៀត ស្ថិតក្នុងម្របធាៃបទែូចោន  ដែលាៃវតថុបាំណង៖ 
- បដងាើតបរយិកាស្វជិាាៃដៅក្នុងម្រក្មុ្ 
- បដងាើតបទបញ្ហា នែេក្នុង ដែើម្បីដរៀៃជាមួ្យោន ។ 

ដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំខាងដម្រកាម្ដៅដលើម្របធាៃបទជាមួ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្! 

 សាោដរៀៃ គឺជាទីតាាំងមួ្យស្ម្រាប់ម្រគូ ៃិងសិ្ស្ស ដធវើការជាមួ្យោន ។ ម្រគប់ោន ដៅក្នុងសាោ
ដរៀៃ ាៃសិ្ទធិដស្មើៗោន ក្នុងការបដងាើតៃូវភាពរកី្រាយស្និទធសាន ល ាៃស្ៃដិភាព សុ្វតថិភាពែាូវចិតរ ោាំម្រទ
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ ដោរពសិ្ទធិោន  សាម្គគីភាព ស្ហការោន  ជួយយក្អាសារោន  ចូលរមួ្រក្ា
ម្របដោជៃ៍រមួ្របស់្សាោ ៃិងម្របដោជៃ៍បុគគលាន ក់្ៗ។ល។ ដែើម្បីឱ្យបរោិកាស្នៃការសិ្ក្ាាៃ
ភាពលអម្របដស្ើរដែើរដលើ ែាូវវជិាាៃ ទាំងម្រគូទាំងសិ្ស្សដជាគជ័យទាំងអស់្ោន ។ មូ្លដ្ឋា ៃខាងដលើដៃះ 
អាចស្ដម្រម្ចដៅបាៃក៏្ អាស្ស័្យដដ្ឋយសាោដរៀៃាៃបទបញ្ហា នែេក្នុង ាៃវៃ័ិយចាស់្ោស់្ 
ស្ម្រាប់ឱ្យម្រគប់ោន អៃុវតរតាម្ តួនទី ភារកិ្ចចដរៀងៗខាួៃ។ 

 ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ការដផ្លដ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ការរក្ាភាពដស្ៃៀម្សាៃ ត់ ការចូលរមួ្ស្ក្ម្មភាព 
ពិភាក្ាម្រក្ុម្ ឬដឆាើយស្ាំណួរម្រគូជាដែើម្ ជាការបងាា ញៃូវការទទួលខុស្ម្រតូវផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្សិ្ស្សាន
ក់្ៗ ក្នុងការចូលរមួ្ដធវើឱ្យបរោិកាស្សិ្ក្ាាៃភាពែាំដណើ រការដៅដដ្ឋយរលូៃ។ ដៅក្នុងដម្ដរៀៃ
ដៃះ ៃរងដផ្លដ តដលើការដណនាំសិ្ស្សឱ្យដរៀៃដធវើការម្រក្មុ្ជាមួ្យោន  ដចះជួយោន  ដចះដចក្រ ាំដលក្ោន  ៃិង
ទទួលខុស្ម្រតូវរមួ្ោន  ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្ម្រក្មុ្។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចដែលាៃោន  ៤–៥នក់្។ ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ពិភាក្ាដចក្រ ាំដលក្គាំៃិត 
ៃិងអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគអាំពីបរោិកាស្ស្ៃដិភាពដៅក្នុងសាោដរៀៃ។ 

ស្ាំណួរពិភាក្ា 
- ដតើថ្នន ក់្ដរៀៃរបស់្អនក្ាៃបរោិកាស្ម្របក្បដដ្ឋយស្ៃដិភាពដែរឬដទ? ចូរបញ្ហា ក់្។ 
- ដតើអនក្អាចចូលរមួ្បដងាើតបរោិកាស្ស្ៃដិភាពដៅក្នុងថ្នន ក់្ ក៏្ែូចជាសាោដរៀៃបាៃ
ដដ្ឋយ វធីិណ្ដខាះ? 

- ដតើដៅដពលណ្ដដែលអនក្គួរៃិោយលឺៗដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ? 
- ដតើអនក្គួរដធវើោ៉ាងណ្ដដៅដពលដែលមិ្តររបស់្អនក្ចង់ៃិោយជាមួ្យអនក្ អាំ ុងដពល
ដែលអនក្ក្ាំពុងដផ្លដ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការពៃយល់ដម្ដរៀៃរបស់្ម្រគូ? 

- ម្របធាៃបទ ក់្ព័ៃធែនទដទៀត… 
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សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ រចួែដល់ការដណនាំ ៃិងបាំែុស្គាំៃិតឱ្យសិ្ស្សគិតអាំពីវធីិជួយឱ្យ
សាោដរៀៃរបស់្ពួក្ដគាៃបរោិកាស្ស្ៃដិភាព (អាចជាការបដងាើតបទបញ្ហា នែេក្នុង)។ ដរៀបចាំរចន
ជាផ្លេ ាំងរបូភាព ដហើយស្រដស្រៃូវអវីដែលសិ្ស្សគិតដ ើញចូល រចួពយួរវាដៅដលើជញ្ហា ាំងថ្នន ក់្ដរៀៃ 
ដែើម្បីអៃុវតរទាំងអស់្ោន ។ 
 
 

 

 

 

  

បទបញ្ហា នែេក្នុងស្ម្រាប់ថ្នន ក់្របស់្ដយើង៖ 
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សម្សរៀនទី ៤ ការសរៀបចំសណាត ប់ធ្នែ ប់ ២ 

 ម្របធាៃបទដៃះបៃដពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ៃរងដផ្លដ តដលើការទាំនក់្ទាំៃង ៃិងកិ្ចចស្ហម្របតិបតរិការ។  

 ដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំខាងដម្រកាម្ដៅដលើម្របធាៃបទជាមួ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្៖ ដៅដពលដែល
ចប់ដែរើម្ចូលដរៀៃ ន្ ាំសិ្ក្ាថ្មី ដៅសាោដរៀៃថ្មី សិ្ស្សក៏្អាចជួបជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ថ្មីៗ ៃិងកាា យជា
ស្ាជិក្របស់្ម្រក្ុម្ថ្មីមួ្យ។ ទិែាភាពចម្រម្ុះក្នុងម្រក្មុ្ថ្មីាៃជាអាទិ៍ អតរចរតិ ជាំនញ ជីវម្របវតរិ ចាំណូល
ចិតរ ទាំដនរម្រក្ុម្…។ ស្ក្ម្មភាពចូលរមួ្ដៅក្នុងម្រក្មុ្តម្រម្ូវឱ្យាៃជាំនញស្ងគម្ ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្
ជាមួ្យអនក្ែនទ។ បដៃថម្ពីដលើដៃះ អនក្គួរដតដចះដស្វងរក្ជាំៃួយ ៃិងពរង ក់្ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ សំរណរវិជជានអ្ំពមី្ិតតរួម្ថ្នែ ក ់
 ដរៀបសិ្ស្សឱ្យឈរជារងវង់ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ (សិ្ស្សដម្រចើៃបាំែុតម្រតរម្ ១៥ នក់្ក្នុងមួ្យរងវង់)។ 
ដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ដលឿង ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្មួ្យស្ៃារក្ៗ។ ឱ្យពួក្ដគគូររបូម្រពះអាទិតយដៅចាំក្ណ្ដរ ល 
ទាំព័រ រចួដ្ឋក់្ដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើដនះ។ បនេ ប់ម្ក្ ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យហុចម្រក្ដ្ឋស្ដែលបាៃគូររចួ
ដៅសិ្ស្សាន ក់្ដទៀតដែលឈរដៅខាងដឆវងនែ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូស្រដស្រចាំណុចវជិាាៃមួ្យ (អតរ
ចរតិ របូរាង ជាំនញ ដទពដកាស្លយ ។ល។) អាំពីសិ្ស្សដែលាៃដឈាម ះដៅដលើគាំៃូរដនះ រចួហុចបៃរ
ដៅសិ្ស្សាន ក់្ដទៀត។ ដធវើែូចដៃះរហូតទល់ដតម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗាៃដោបល់របស់្សិ្ស្សម្រគប់ោន
ដែលឈរដៅក្នុងរងវង់ដនះ។ ចុងដម្រកាយ ម្របគល់ម្រក្ដ្ឋស្ដនះដៅឱ្យាច ស់្ដែើម្វញិ។ ែូចដៃះាន ក់្ៗ
បាៃទទួលៃូវស្ាំដណរវជិាាៃអាំពីខាួៃដគ តាម្រយៈមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ដែលឈរដៅក្នុងរងវង់។ 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការទទួលខ្ុសម្រតូវរបសស់ាជិកម្រកុម្  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាបួៃម្រក្មុ្ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរី។ ម្រក្មុ្មួ្យម្រតូវទះនែ ម្រក្មុ្មួ្យ
ដទៀតដោះដតអី ៃិងដោះវតថុដែសងៗបៃរដទៀត។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ម្រតវូបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរីដរៀងៗខាួៃដៅ
ដពលដែលអនក្ចងអុលដៅម្រក្ុម្ដនះ។ ដោលបាំណងនៃស្ក្ម្មភាពដៃះ គឺចង់ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដចះ
ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលោន ដែើម្បបីដងាើតឱ្យាៃស្ាំដ ងពីដរាះដ ើង។ ដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃចាំណុចដៃះ ពួក្ដគ
ម្រតូវដចះសារ ប់ៃូវអវីដែលស្ាជិក្ម្រក្មុ្ក្ាំពុងដធវើ ដហើយដធវើឱ្យាៃភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន ។ អនក្ម្រតូវចងអុល
ម្រងមួ្យម្រក្ុម្ៗ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគដធវើស្ក្ម្មភាព។ បនេ ប់ម្ក្ បញ្ចូ លម្រក្ុម្ពីរចូលោន ដតមួ្យដដ្ឋយទុក្
ដពលឱ្យពួក្ដគដរៀៃស្ម្ជាមួ្យោន រហូតទល់ដតពួក្ដគអាចបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរីពីដរាះមួ្យ។ ជាចុង
ដម្រកាយ អនក្ៃរងបញ្ចូ លម្រក្មុ្ទាំងអស់្ចូលោន ក្នុងដពលដតមួ្យ ដែលអាចាៃកិ្ចចស្ហការោន ែ៏លអមួ្
យ។ ដៅដពលការម្របគាំតន្តៃរីម្រតូវបាៃបញ្ច ប់ អនក្ម្រតូវសួ្រដៅកាៃ់សិ្ស្សថ្ន ដហតុអវីបាៃជាម្រតូវការកិ្ចច
ស្ហការោន ដែើម្បីឱ្យស្ដម្រម្ចស្ក្ម្មភាពដៃះ? ដតើអវីដែលអាចជួយឱ្យស្ក្ម្មភាពដៃះ ដធវើបាៃម្របដស្ើរ
ជាងមុ្ៃ?  ម្របសិ្ៃដបើអនក្ដធវើមិ្ៃបាៃដជាគជ័យ ដតើបណ្ដដ លម្ក្ពីមូ្លដហតុអវី? ដែអក្ដលើស្ាំណួរទាំង
អស់្ដៃះ ឱ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្ដធវើការជាម្រក្ុម្ែដែល រចួដចក្រ ាំដលក្គាំៃិត ៃិងអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគ។ 

ស្ាំណួរស្ម្រាប់ពិភាក្ា (អាស្ស័្យដៅដលើដពលដវោដែលាៃ) 
- ដតើអវីដែលនាំឱ្យការដធវើការជាម្រក្ុម្របស់្អនក្ាៃភាពរកី្រាយ?  
- ដតើអវីដែលនាំឱ្យការដធវើការជាម្រក្ុម្របស់្អនក្មិ្ៃាៃភាពរកី្រាយ?  
- ដតើអវីដែលដធវើឱ្យអនក្ាៃអារម្មណ៍ថ្ន អនក្ជាដែនក្មួ្យែ៏ស្ាំខាៃ់របស់្ម្រក្ុម្?  
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សម្សរៀនទី ៤ ការសរៀបចំសណាត ប់ធ្នែ ប់ ២ 

 ម្របធាៃបទដៃះបៃដពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ៃរងដផ្លដ តដលើការទាំនក់្ទាំៃង ៃិងកិ្ចចស្ហម្របតិបតរិការ។  

 ដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំខាងដម្រកាម្ដៅដលើម្របធាៃបទជាមួ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្៖ ដៅដពលដែល
ចប់ដែរើម្ចូលដរៀៃ ន្ ាំសិ្ក្ាថ្មី ដៅសាោដរៀៃថ្មី សិ្ស្សក៏្អាចជួបជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ថ្មីៗ ៃិងកាា យជា
ស្ាជិក្របស់្ម្រក្ុម្ថ្មីមួ្យ។ ទិែាភាពចម្រម្ុះក្នុងម្រក្មុ្ថ្មីាៃជាអាទិ៍ អតរចរតិ ជាំនញ ជីវម្របវតរិ ចាំណូល
ចិតរ ទាំដនរម្រក្ុម្…។ ស្ក្ម្មភាពចូលរមួ្ដៅក្នុងម្រក្មុ្តម្រម្ូវឱ្យាៃជាំនញស្ងគម្ ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្
ជាមួ្យអនក្ែនទ។ បដៃថម្ពីដលើដៃះ អនក្គួរដតដចះដស្វងរក្ជាំៃួយ ៃិងពរង ក់្ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ សំរណរវិជជានអ្ំពមី្ិតតរួម្ថ្នែ ក ់
 ដរៀបសិ្ស្សឱ្យឈរជារងវង់ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ (សិ្ស្សដម្រចើៃបាំែុតម្រតរម្ ១៥ នក់្ក្នុងមួ្យរងវង់)។ 
ដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ដលឿង ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្មួ្យស្ៃារក្ៗ។ ឱ្យពួក្ដគគូររបូម្រពះអាទិតយដៅចាំក្ណ្ដរ ល 
ទាំព័រ រចួដ្ឋក់្ដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើដនះ។ បនេ ប់ម្ក្ ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យហុចម្រក្ដ្ឋស្ដែលបាៃគូររចួ
ដៅសិ្ស្សាន ក់្ដទៀតដែលឈរដៅខាងដឆវងនែ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូស្រដស្រចាំណុចវជិាាៃមួ្យ (អតរ
ចរតិ របូរាង ជាំនញ ដទពដកាស្លយ ។ល។) អាំពីសិ្ស្សដែលាៃដឈាម ះដៅដលើគាំៃូរដនះ រចួហុចបៃរ
ដៅសិ្ស្សាន ក់្ដទៀត។ ដធវើែូចដៃះរហូតទល់ដតម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗាៃដោបល់របស់្សិ្ស្សម្រគប់ោន
ដែលឈរដៅក្នុងរងវង់ដនះ។ ចុងដម្រកាយ ម្របគល់ម្រក្ដ្ឋស្ដនះដៅឱ្យាច ស់្ដែើម្វញិ។ ែូចដៃះាន ក់្ៗ
បាៃទទួលៃូវស្ាំដណរវជិាាៃអាំពីខាួៃដគ តាម្រយៈមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ដែលឈរដៅក្នុងរងវង់។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ ការទទួលខ្ុសម្រតូវរបសស់ាជិកម្រកុម្  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាបួៃម្រក្មុ្ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរី។ ម្រក្មុ្មួ្យម្រតូវទះនែ ម្រក្មុ្មួ្យ
ដទៀតដោះដតអី ៃិងដោះវតថុដែសងៗបៃរដទៀត។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ម្រតវូបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរីដរៀងៗខាួៃដៅ
ដពលដែលអនក្ចងអុលដៅម្រក្ុម្ដនះ។ ដោលបាំណងនៃស្ក្ម្មភាពដៃះ គឺចង់ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដចះ
ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលោន ដែើម្បបីដងាើតឱ្យាៃស្ាំដ ងពីដរាះដ ើង។ ដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃចាំណុចដៃះ ពួក្ដគ
ម្រតូវដចះសារ ប់ៃូវអវីដែលស្ាជិក្ម្រក្មុ្ក្ាំពុងដធវើ ដហើយដធវើឱ្យាៃភាពសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន ។ អនក្ម្រតូវចងអុល
ម្រងមួ្យម្រក្ុម្ៗ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគដធវើស្ក្ម្មភាព។ បនេ ប់ម្ក្ បញ្ចូ លម្រក្ុម្ពីរចូលោន ដតមួ្យដដ្ឋយទុក្
ដពលឱ្យពួក្ដគដរៀៃស្ម្ជាមួ្យោន រហូតទល់ដតពួក្ដគអាចបដងាើតស្ាំដ ងតន្តៃរីពីដរាះមួ្យ។ ជាចុង
ដម្រកាយ អនក្ៃរងបញ្ចូ លម្រក្មុ្ទាំងអស់្ចូលោន ក្នុងដពលដតមួ្យ ដែលអាចាៃកិ្ចចស្ហការោន ែ៏លអមួ្
យ។ ដៅដពលការម្របគាំតន្តៃរីម្រតូវបាៃបញ្ច ប់ អនក្ម្រតូវសួ្រដៅកាៃ់សិ្ស្សថ្ន ដហតុអវីបាៃជាម្រតូវការកិ្ចច
ស្ហការោន ដែើម្បីឱ្យស្ដម្រម្ចស្ក្ម្មភាពដៃះ? ដតើអវីដែលអាចជួយឱ្យស្ក្ម្មភាពដៃះ ដធវើបាៃម្របដស្ើរ
ជាងមុ្ៃ?  ម្របសិ្ៃដបើអនក្ដធវើមិ្ៃបាៃដជាគជ័យ ដតើបណ្ដដ លម្ក្ពីមូ្លដហតុអវី? ដែអក្ដលើស្ាំណួរទាំង
អស់្ដៃះ ឱ្យសិ្ស្សរបស់្អនក្ដធវើការជាម្រក្ុម្ែដែល រចួដចក្រ ាំដលក្គាំៃិត ៃិងអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគ។ 

ស្ាំណួរស្ម្រាប់ពិភាក្ា (អាស្ស័្យដៅដលើដពលដវោដែលាៃ) 
- ដតើអវីដែលនាំឱ្យការដធវើការជាម្រក្ុម្របស់្អនក្ាៃភាពរកី្រាយ?  
- ដតើអវីដែលនាំឱ្យការដធវើការជាម្រក្ុម្របស់្អនក្មិ្ៃាៃភាពរកី្រាយ?  
- ដតើអវីដែលដធវើឱ្យអនក្ាៃអារម្មណ៍ថ្ន អនក្ជាដែនក្មួ្យែ៏ស្ាំខាៃ់របស់្ម្រក្ុម្?  
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- ដតើ ក្យថ្ន «ស្ហការ» ាៃៃ័យោ៉ាងែូដម្រច?  
- ដតើអវីដៅជាភាពខុស្ោន រវាងការស្ហការ ៃិងការម្រោៃ់ដតដធវើតាម្ៗោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្?    
- ដតើដធវើោ៉ាងែូដម្រចដែើម្បីកាា យជាម្ៃុស្សដែលាៃការស្ហការលអ?  
- ចូរអនក្ដរៀបរាប់ពីស្ក្ម្មភាពដៅសាោដរៀៃ ឬដៅែេះ ដែលទម្ទរឱ្យាៃកិ្ចចស្ហ
ការ។ 

- ដហតុអវីបាៃជាាៃការលាំបាក្មួ្យចាំៃួៃ ដៅដពលដែលដធវើការស្ហការជាមួ្យមិ្តរ
ភក្រិ?  

- ចូរដរៀបរាប់ពីែលលាំបាក្នន ដៅដពលអនក្ដធវើការស្ហការជាមួ្យៃរណ្ដាន ក់្។ ដតើ
អនក្អាចដដ្ឋះស្សាយវាបាៃដែរឬដទ? 

- ដតើការស្ហការោន ាៃែលម្របដោជៃ៍អវីខាះ?  
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សម្សរៀនទី ៥ ការសរៀបចំសណាដ ប់ធ្នែ ប់ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ការសាត បអ់្ែកដទទ 
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ បនេ ប់ម្ក្ឱ្យពួក្ដគអងគុយទល់ខនងោន ។ ែដល់របូគាំៃូរសាម្ញ្ញមួ្យែល់សិ្ស្ស 
ាន ក់្ក្នុងចាំដណ្ដម្នែគូដៃះ (សិ្ស្ស ក្) ដហើយែដល់ម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ែល់សិ្ស្សាន ក់្ដទៀត (សិ្ស្ស 
ខ)។ សិ្ស្ស ក្ ចប់ដែដើម្ពណ៌នពីរបូគាំៃូរដែលអនក្ែដល់ឱ្យ ដហើយសិ្ស្ស ខ ចប់ដែដើម្គូររបូតាម្ការ
ពណ៌ន ដនះមួ្យជាំហាៃម្ដងៗ។ បនេ ប់ពីរបូភាពម្រតវូបាៃគូររចួ ឱ្យសិ្ស្ស ក្ ៃិង ខ ដម្របៀបដធៀបរបូ
ជាមួ្យោន  ដតើរបូភាពទាំងពីរដៃះ ស្ស្ដែៀងោន ដទ? ដតើាៃភាពខុស្ោន ែ៏គួរឱ្យអស់្ស្ាំដណើ ចដទ? 

 បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបដូរតួនទីដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្របូភាពថ្មី។ ដពលដៃះសិ្ស្ស ខ ពៃយល់ដៅកាៃ់
សិ្ស្ស ក្ ៃូវអវីដែលម្រតវូគូរមួ្យជាំហាៃម្រងៗ។ បៃរការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្តូចៗ។  

ស្ាំណួរស្ម្រាប់ពិភាក្ា   
- ដតើាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើងដៅដពលដែលៃរណ្ដាន ក់្ៃិោយដហើយអនក្មិ្ៃបាៃសារ ប់?  
- ដតើវាាៃភាពខុស្ោន ដទរវាងការឮ ៃិងការសារ ប់?   ដតើវាាៃភាពខុស្ោន ែូចដម្រចខាះ?    
- ដតើអនក្ធាា ប់ាៃការយល់ម្រចលាំខាា ាំងដទ ដៅដពលដែលអនក្មិ្ៃបាៃសារ ប់ដដ្ឋយម្របុង
ម្របយ័តន ឬៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃបាៃសារ ប់អនក្ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្?    

- ដតើការសារ ប់ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ជួយអនក្ក្នុងការដរៀៃបាៃសូ្ម្រតបាៃោ៉ាងែូដម្រច?  
- ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃបាៃសារ ប់គាំៃិត 
ឬដោបល់ របស់្អនក្?  

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការរ្វើការជាម្រកុម្ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ (ាៃោន  ៥-៦ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្មុ្)។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យ
សិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬឱ្យពួក្ដគដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតារបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើការពិភាក្ាដស្វងរក្
វធីិសាស្តស្រ ចាំបាច់ដែសងៗដែលម្រតវូដម្របើក្នុងការបាំដពញការងារជាម្រក្មុ្។ ម្រតវូែដល់ដពលដវោស្ម្ស្ស្ប
ែល់ពួក្ដគ រចួអនក្ម្រតូវែដល់ជាំៃួយែល់ពួក្ដគក្នុងក្រណីចាំបាច់។ 

 បនេ ប់ពីបាៃលទធែលក្នុងម្រក្ុម្ដហើយ អនក្ម្រតវូឱ្យសិ្ស្សបញ្ចូ លោន ពីរៗម្រក្មុ្ ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្
លទធែលែល់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្ម្រតវូបាំដពញបដៃថម្ ៃិងស្ដងខបម្របាប់សិ្ស្សៃូវជាំនញ ៃិងស្ម្តថ
ភាព ស្ាំខាៃ់ៗខាងដម្រកាម្ ដែលម្រតវូដម្របើក្នុងដពលបាំដពញការងារជាម្រក្មុ្៖ 

- ការយល់ពីអារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ ៃិងអារម្មណ៍អនក្ែនទ 
- ការដចះសុ្ាំអធាស្ស័្យពីអនក្ែនទ 
- ការបដងាើតចាំណងមិ្តរភាព 
- ជាំនញម្របាស្ស័្យទក់្ទង 
- ជាំនញស្ដម្រងដចញ (ភាពដបើក្ទូោយ ភាពចាស់្ោស់្ ភាពដសាម ះម្រតង់ ការវៃិិចឆ័យ)  
- ជាំនញដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  
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សម្សរៀនទី ៥ ការសរៀបចំសណាដ ប់ធ្នែ ប់ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ការសាត បអ់្ែកដទទ 
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ បនេ ប់ម្ក្ឱ្យពួក្ដគអងគុយទល់ខនងោន ។ ែដល់របូគាំៃូរសាម្ញ្ញមួ្យែល់សិ្ស្ស 
ាន ក់្ក្នុងចាំដណ្ដម្នែគូដៃះ (សិ្ស្ស ក្) ដហើយែដល់ម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ែល់សិ្ស្សាន ក់្ដទៀត (សិ្ស្ស 
ខ)។ សិ្ស្ស ក្ ចប់ដែដើម្ពណ៌នពីរបូគាំៃូរដែលអនក្ែដល់ឱ្យ ដហើយសិ្ស្ស ខ ចប់ដែដើម្គូររបូតាម្ការ
ពណ៌ន ដនះមួ្យជាំហាៃម្ដងៗ។ បនេ ប់ពីរបូភាពម្រតវូបាៃគូររចួ ឱ្យសិ្ស្ស ក្ ៃិង ខ ដម្របៀបដធៀបរបូ
ជាមួ្យោន  ដតើរបូភាពទាំងពីរដៃះ ស្ស្ដែៀងោន ដទ? ដតើាៃភាពខុស្ោន ែ៏គួរឱ្យអស់្ស្ាំដណើ ចដទ? 

 បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបដូរតួនទីដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្របូភាពថ្មី។ ដពលដៃះសិ្ស្ស ខ ពៃយល់ដៅកាៃ់
សិ្ស្ស ក្ ៃូវអវីដែលម្រតវូគូរមួ្យជាំហាៃម្រងៗ។ បៃរការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្តូចៗ។  

ស្ាំណួរស្ម្រាប់ពិភាក្ា   
- ដតើាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើងដៅដពលដែលៃរណ្ដាន ក់្ៃិោយដហើយអនក្មិ្ៃបាៃសារ ប់?  
- ដតើវាាៃភាពខុស្ោន ដទរវាងការឮ ៃិងការសារ ប់?   ដតើវាាៃភាពខុស្ោន ែូចដម្រចខាះ?    
- ដតើអនក្ធាា ប់ាៃការយល់ម្រចលាំខាា ាំងដទ ដៅដពលដែលអនក្មិ្ៃបាៃសារ ប់ដដ្ឋយម្របុង
ម្របយ័តន ឬៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃបាៃសារ ប់អនក្ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្?    

- ដតើការសារ ប់ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ជួយអនក្ក្នុងការដរៀៃបាៃសូ្ម្រតបាៃោ៉ាងែូដម្រច?  
- ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃបាៃសារ ប់គាំៃិត 
ឬដោបល់ របស់្អនក្?  

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ ការរ្វើការជាម្រកុម្ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ (ាៃោន  ៥-៦ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្មុ្)។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យ
សិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬឱ្យពួក្ដគដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតារបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើការពិភាក្ាដស្វងរក្
វធីិសាស្តស្រ ចាំបាច់ដែសងៗដែលម្រតវូដម្របើក្នុងការបាំដពញការងារជាម្រក្មុ្។ ម្រតវូែដល់ដពលដវោស្ម្ស្ស្ប
ែល់ពួក្ដគ រចួអនក្ម្រតូវែដល់ជាំៃួយែល់ពួក្ដគក្នុងក្រណីចាំបាច់។ 

 បនេ ប់ពីបាៃលទធែលក្នុងម្រក្ុម្ដហើយ អនក្ម្រតវូឱ្យសិ្ស្សបញ្ចូ លោន ពីរៗម្រក្មុ្ ដែើម្បីដចក្រ ាំដលក្
លទធែលែល់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្ម្រតវូបាំដពញបដៃថម្ ៃិងស្ដងខបម្របាប់សិ្ស្សៃូវជាំនញ ៃិងស្ម្តថ
ភាព ស្ាំខាៃ់ៗខាងដម្រកាម្ ដែលម្រតវូដម្របើក្នុងដពលបាំដពញការងារជាម្រក្មុ្៖ 

- ការយល់ពីអារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ ៃិងអារម្មណ៍អនក្ែនទ 
- ការដចះសុ្ាំអធាស្ស័្យពីអនក្ែនទ 
- ការបដងាើតចាំណងមិ្តរភាព 
- ជាំនញម្របាស្ស័្យទក់្ទង 
- ជាំនញស្ដម្រងដចញ (ភាពដបើក្ទូោយ ភាពចាស់្ោស់្ ភាពដសាម ះម្រតង់ ការវៃិិចឆ័យ)  
- ជាំនញដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  
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 បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យសិ្ស្សដម្រជើស្ដរ ើស្ជាំនញស្ាំខាៃ់ជាងដគចាំៃួៃបី ដចញពីតារាងរបស់្ពួក្ដគ រចួ
ស្រដស្រដៅដលើដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតារបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យពួក្ដគពៃយល់ដហតុអវីបាៃជាដគយល់ថ្នជាំនញ
ទាំងដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់។ 

សនលឹកកចិចការ៖ រ្វើការជាម្រកុម្ 
 បដៃថម្ពីដលើកិ្ចចស្ហការ ការសារ ប់អនក្ែនទ ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវ ក៏្ាៃជាំនញស្ាំខាៃ់ៗ
ដែសងដទៀតដែលម្រតវូការដៅដពលដែលដធវើការក្នុងម្រក្មុ្។ 

ស្រដស្រជាំនញដែលម្រតូវការដៅដពលដែលអនក្ដធវើការជាម្រក្មុ្ ដៅក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្ រចួដម្រជើស្ដរ ើស្ជាំនញចាំៃួៃបី ដែលអនក្គិតថ្នស្ាំខាៃ់៖ 

ជាំនញស្ាំខាៃ់ៗរមួ្ាៃ៖ ជាំនញទាំងដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដដ្ឋយសារដត៖ 
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សម្សរៀនទី ៦ ការព្គ្ប់ព្គ្ងសរលសវលា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សដរៀៃក្នុងការម្រគប់ម្រគងដពលដវោដរៀៃរបស់្ពួក្ដគឱ្យាៃម្របសិ្ទធភាព 

 ដៅដពលដែលសិ្ស្សបដងាើតដែៃការ ៃិងកាលវភិាគស្ម្រាប់ម្រគប់ម្រគងដពលដវោរបស់្ខាួៃ 
ែាំបូង ពួក្ដគម្រតវូស្ដងាតថ្ន ដតើពួក្ដគដម្របើម្របាស់្ដពលដវោក្នុងមួ្យនថ្ៃៗ ោ៉ាងែូចដម្ដច? អនក្ម្រតូវដធវើឱ្យ
សិ្ស្សចប់ដែដើម្ស្ស្នម្របូភាពដែលអាចដម្ើលដ ើញ ឧទហរណ៍ដគងតិចដពក្ ឬដម្រចើៃដពក្ ដម្របើម្របាស់្ 
ដពលដវោដម្ើលទូរទស្សៃ៍ដម្រចើៃដពក្ ឬដម្របើម្របាស់្ដពលដវោតិចតួចក្នុងការដធវើកិ្ចចការែេះ។ អនក្អាច
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យសិ្ស្សស្ម្រាប់ដធវើដែៃការដពលដវោ ឬឱ្យពួក្ដគគូស្តារាងកាលវភិាគក្នុង
ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

 អនក្អាចដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំដៅកាៃ់សិ្ស្ស៖ ការសិ្ក្ា ម្រតូវការការដធវើដែៃការដពលដវោ
ចាស់្ោស់្ ដែើម្បីឱ្យែរងថ្នដពលណ្ដអនក្ម្រតវូដធវើលាំហាត់ដៅែេះ ឬលាំហាត់ដែសងៗ ដពលដវោប៉ាុនម ៃ
ដែលអនក្ម្រតូវចត់ដចងដម្ដរៀៃដម្រតៀម្ម្របលង ដពលដា៉ាងណ្ដដែលអនក្ាៃថ្នម្ពលស្ក្ម្មស្ម្រាប់
សិ្ក្ា ដពលណ្ដដែលអនក្ម្រតូវស្ម្រាក្។ល។ សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃទទួលែលបាៃដម្រចើៃក្នុងការភ្ាក់្ពី
ែាំដណក្ដៅម្រពរក្ម្រពលរម្ស្សាងៗដែើម្បីរ ាំលរក្ដម្ដរៀៃ ដធវើលាំហាត់ដែសងៗ ខណៈសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃដទៀត
អៃុវតរការងារដរៀៃសូ្ម្រតបដៃថម្ដៅដពលយប់មុ្ៃចូលែាំដណក្។ មិ្ៃាៃជាក្ាំហុស្ឆគងដនះដទ ែបិត
ដៃះជាទាា ប់ ឬថ្នជាការស្ម្រម្បខាួៃដដ្ឋយដ ក្ៗពីោន របស់្សិ្ស្សាន ក់្ៗ។ ជាមួ្យោន ដៃះ អវីដែល
ម្រតូវហមត់ចត់ដនះគឺ ដពលដវោដែលដ្ឋក់្ក្នុងកាលវភិាគ គួរដតជាក់្ោក់្ ដហើយអាចអៃុវតរបាៃ។ 
ឧទហរណ៍ អនក្ម្រតូវពិចរណ្ដអាំពីដពលដវោដៅសាោ ដពលដវោជាមួ្យម្រគសួារ ដពលដវោដធវើ
ភារកិ្ចចែនទដទៀត ដពលដវោដធវើការងារែេះ (ចម្អិៃម្ាូប ដបាក្គក់្) ដពលដវោស្ម្រាប់ហាត់ម្របាណ 
(ដម្ើលដថ្រក្ាខាួៃអនក្)។ 

 ការដធវើដែៃការដពលដវោស្ម្រាប់ការសិ្ក្ាគឺដែអក្ដលើដោលដៅរបស់្សិ្ស្ស។ ដែើម្បីអាច
សិ្ក្ាម្រតរម្ម្រតូវ សិ្ស្សម្រតូវដថ្រក្ាសុ្ខភាពខាួៃឯង (ដគង ញុាំឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ ៃិងហាត់ម្របាណ)។ 
សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃលទធែលលអបាំែុតពីការសិ្ក្ា លុះម្រតាណ្ដអនក្ដចះចប់យក្គុណម្របដោជៃ៍ពី
ដពលដវោតូចតាចដៅ។ វាជាការម្របដស្ើរចាំដ ះសិ្ស្សក្នុងការចប់ដែដើម្ដរៀៃបៃរិចម្រងៗជាដរៀងរាល់
នថ្ៃ ជាជាងចាំណ្ដយដពលដពញមួ្យនថ្ៃស្ម្រាប់ដរៀៃដម្ដរៀៃោ៉ាងដម្រចើៃ។ ពួក្ដគម្រតូវយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្
ដលើសុ្ខភាពរាងកាយែូចជា ដពលណ្ដអស់្ក្ាា ាំង ឃ្លា ៃ ឬដឆអត ឬពិសាដម្រគឿងស្ស្វ រងបីដា៉ាងមុ្ៃការ
សិ្ក្ា ដនះពួក្ដគៃរងដរៀៃមិ្ៃដចះដនះដទ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ចូរស្ដងាតពីរដបៀបដម្របើម្របាស់្ដពលដវោរបស់្អនក្។ ដពលណ្ដដែលអនក្ដៅសាោ ដពលដវោ
ប៉ាុនម ៃដែលម្រតូវដធវើែាំដណើ រ ដពលដវោប៉ាុនម ៃដែលម្រតូវដធវើលាំហាត់ដៅែេះ។ល។ ដតើអនក្រក្ដ ើញថ្ន
ាៃអវីម្រតូវដរៀបចាំ ឬដក្ដម្របដែរឬដទ?   ដតើអនក្ដគងបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ដែរឬដទ?  ដតើអនក្បាៃចាំណ្ដយដពល
ស្ម្រាប់អវីដែលស្ម្រម្យដែរឬដទ? អនក្មិ្ៃអាចរក្ដពលដរៀៃសូ្ម្រតបដៃថម្ដៅែេះ? 
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សម្សរៀនទី ៦ ការព្គ្ប់ព្គ្ងសរលសវលា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សដរៀៃក្នុងការម្រគប់ម្រគងដពលដវោដរៀៃរបស់្ពួក្ដគឱ្យាៃម្របសិ្ទធភាព 

 ដៅដពលដែលសិ្ស្សបដងាើតដែៃការ ៃិងកាលវភិាគស្ម្រាប់ម្រគប់ម្រគងដពលដវោរបស់្ខាួៃ 
ែាំបូង ពួក្ដគម្រតវូស្ដងាតថ្ន ដតើពួក្ដគដម្របើម្របាស់្ដពលដវោក្នុងមួ្យនថ្ៃៗ ោ៉ាងែូចដម្ដច? អនក្ម្រតូវដធវើឱ្យ
សិ្ស្សចប់ដែដើម្ស្ស្នម្របូភាពដែលអាចដម្ើលដ ើញ ឧទហរណ៍ដគងតិចដពក្ ឬដម្រចើៃដពក្ ដម្របើម្របាស់្ 
ដពលដវោដម្ើលទូរទស្សៃ៍ដម្រចើៃដពក្ ឬដម្របើម្របាស់្ដពលដវោតិចតួចក្នុងការដធវើកិ្ចចការែេះ។ អនក្អាច
ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យសិ្ស្សស្ម្រាប់ដធវើដែៃការដពលដវោ ឬឱ្យពួក្ដគគូស្តារាងកាលវភិាគក្នុង
ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

 អនក្អាចដចក្រ ាំដលក្ការដណនាំដៅកាៃ់សិ្ស្ស៖ ការសិ្ក្ា ម្រតូវការការដធវើដែៃការដពលដវោ
ចាស់្ោស់្ ដែើម្បីឱ្យែរងថ្នដពលណ្ដអនក្ម្រតវូដធវើលាំហាត់ដៅែេះ ឬលាំហាត់ដែសងៗ ដពលដវោប៉ាុនម ៃ
ដែលអនក្ម្រតូវចត់ដចងដម្ដរៀៃដម្រតៀម្ម្របលង ដពលដា៉ាងណ្ដដែលអនក្ាៃថ្នម្ពលស្ក្ម្មស្ម្រាប់
សិ្ក្ា ដពលណ្ដដែលអនក្ម្រតូវស្ម្រាក្។ល។ សិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃទទួលែលបាៃដម្រចើៃក្នុងការភ្ាក់្ពី
ែាំដណក្ដៅម្រពរក្ម្រពលរម្ស្សាងៗដែើម្បរី ាំលរក្ដម្ដរៀៃ ដធវើលាំហាត់ដែសងៗ ខណៈសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃដទៀត
អៃុវតរការងារដរៀៃសូ្ម្រតបដៃថម្ដៅដពលយប់មុ្ៃចូលែាំដណក្។ មិ្ៃាៃជាក្ាំហុស្ឆគងដនះដទ ែបិត
ដៃះជាទាា ប់ ឬថ្នជាការស្ម្រម្បខាួៃដដ្ឋយដ ក្ៗពីោន របស់្សិ្ស្សាន ក់្ៗ។ ជាមួ្យោន ដៃះ អវីដែល
ម្រតូវហមត់ចត់ដនះគឺ ដពលដវោដែលដ្ឋក់្ក្នុងកាលវភិាគ គួរដតជាក់្ោក់្ ដហើយអាចអៃុវតរបាៃ។ 
ឧទហរណ៍ អនក្ម្រតូវពិចរណ្ដអាំពីដពលដវោដៅសាោ ដពលដវោជាមួ្យម្រគសួារ ដពលដវោដធវើ
ភារកិ្ចចែនទដទៀត ដពលដវោដធវើការងារែេះ (ចម្អិៃម្ាូប ដបាក្គក់្) ដពលដវោស្ម្រាប់ហាត់ម្របាណ 
(ដម្ើលដថ្រក្ាខាួៃអនក្)។ 

 ការដធវើដែៃការដពលដវោស្ម្រាប់ការសិ្ក្ាគឺដែអក្ដលើដោលដៅរបស់្សិ្ស្ស។ ដែើម្បីអាច
សិ្ក្ាម្រតរម្ម្រតូវ សិ្ស្សម្រតូវដថ្រក្ាសុ្ខភាពខាួៃឯង (ដគង ញុាំឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ ៃិងហាត់ម្របាណ)។ 
សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃលទធែលលអបាំែុតពីការសិ្ក្ា លុះម្រតាណ្ដអនក្ដចះចប់យក្គុណម្របដោជៃ៍ពី
ដពលដវោតូចតាចដៅ។ វាជាការម្របដស្ើរចាំដ ះសិ្ស្សក្នុងការចប់ដែដើម្ដរៀៃបៃរិចម្រងៗជាដរៀងរាល់
នថ្ៃ ជាជាងចាំណ្ដយដពលដពញមួ្យនថ្ៃស្ម្រាប់ដរៀៃដម្ដរៀៃោ៉ាងដម្រចើៃ។ ពួក្ដគម្រតូវយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្
ដលើសុ្ខភាពរាងកាយែូចជា ដពលណ្ដអស់្ក្ាា ាំង ឃ្លា ៃ ឬដឆអត ឬពិសាដម្រគឿងស្ស្វ រងបីដា៉ាងមុ្ៃការ
សិ្ក្ា ដនះពួក្ដគៃរងដរៀៃមិ្ៃដចះដនះដទ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ចូរស្ដងាតពីរដបៀបដម្របើម្របាស់្ដពលដវោរបស់្អនក្។ ដពលណ្ដដែលអនក្ដៅសាោ ដពលដវោ
ប៉ាុនម ៃដែលម្រតូវដធវើែាំដណើ រ ដពលដវោប៉ាុនម ៃដែលម្រតូវដធវើលាំហាត់ដៅែេះ។ល។ ដតើអនក្រក្ដ ើញថ្ន
ាៃអវីម្រតូវដរៀបចាំ ឬដក្ដម្របដែរឬដទ?   ដតើអនក្ដគងបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ដែរឬដទ?  ដតើអនក្បាៃចាំណ្ដយដពល
ស្ម្រាប់អវីដែលស្ម្រម្យដែរឬដទ? អនក្មិ្ៃអាចរក្ដពលដរៀៃសូ្ម្រតបដៃថម្ដៅែេះ? 
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សកម្មភាពសសិសទី២ 
 បដងាើតដែៃការមួ្យស្ម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងដពលដវោែ៏លអ! ដម្របើស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬគូរដៅក្នុង
ដស្ៀវដៅកិ្ចចការរបស់្អនក្។ 

ឧទហរណ៍៖ 

ដា៉ា ង ចៃេ អងាគ រ ពុធ ម្រពហស្បតិ៍ សុ្ម្រក្ ដៅរ ៍ អាទិតយ 
៧-៨   ដម្រតៀម្របលង 

ឬលាំហាត់
ដៅែេះ 

 ហាត់ម្របាណ   

        
៩-១៥ ដរៀៃដៅ

សាោ 
ដរៀៃដៅ
សាោ 

ដរៀៃដៅ
សាោ 

ដរៀៃដៅ
សាោ 

ដរៀៃដៅ
សាោ 

  

    ហាត់
ម្របាណ 

   

១៦-១៧  ដធវើការែេះ    ដធវើការែេះ ហាត់ម្របាណ 
១៧-១៨ ដម្រតៀម្

ម្របលង ឬ
កិ្ចចការែេះ 

ដម្រតៀម្
ម្របលង ឬ
កិ្ចចការែេះ 

ដធវើការែេះ ដម្រតៀម្
ម្របលង ឬ
កិ្ចចការែេះ 

ដធវើការែេះ ដម្រតៀម្
ម្របលង ឬ
កិ្ចចការែេះ 

ដធវើការែេះ 

១៨-១៩  ហាត់ម្របាណ  ដធវើការែេះ    
១៩-២០ ដធវើការែេះ      ដម្រតៀម្

ម្របលង ឬ
កិ្ចចការែេះ 

 ចូលដគង! ចូលដគង! ចូលដគង! ចូលដគង! ចូលដគង! ចូលដគង! ចូលដគង! 

សនលឹកកចិចការ៖ ផ្ននការរពលរវលារបសខ់្្ុ ំ
ដែើម្បីដធវើដែៃការដពលដវោបាៃលអ អនក្ម្រតូវគិតពី៖ 

- ដពលដវោដៅសាោ 
- ដពលដវោស្ម្រាប់ដធវើែាំដណើ រដៅសាោ 
- អាហារនថ្ៃម្រតង់ ៃិងអាហារដពលោៃ ច 
- កិ្ចចការែេះ  
- ការងារែេះ 
- ភារកិ្ចចចាំបាច់ែនទដទៀត 
- ហាត់ម្របាណ 
- ដពលដវោជាមួ្យម្រគួសារ ៃិងមិ្តរភក្រិ ឬអនក្ដែសងដទៀត 
- ដពលស្ាំរាក្ 
- ។ល។ 



17

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        17 
 

 
 

ដា៉ា ង ចៃេ អងាគ រ ពុធ ម្រពហស្បតិ៍ សុ្ម្រក្ ដៅរ ៍ អាទិតយ 
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សម្សរៀនទី ៧ រលឹបម្ុខវិជាា   

 ម្ក្ែល់ដពលដៃះ សិ្ស្សរបស់្អនក្ឈាៃជិតែល់ ក់្ក្ណ្ដរ លឆាស្ដហើយ។ ពួក្ដគអាច
ដម្របើម្របាស់្ដម្ដរៀៃដៃះ ដែើម្បបូីក្ស្របុអាំពីថ្នន ក់្ដរៀៃែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ថ្វីែបតិដតដៃះមិ្ៃ
ដម្ៃជាទាា ប់ក្នុងការាៃ ក្ារបមុ្ខវជិាា  វាជាគាំៃិតលអក្នុងការបូក្ស្របុអាំពីដម្ដរៀៃទាំង ៦ របស់្ការ
ម្របរក្ាអាជីព។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- សិ្ស្សដរៀៃឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីធាតុចូលរបស់្ដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដៅក្នុងការសិ្ក្ាម្របចាំ
នថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្ុម្ដែលាៃោន ៦នក់្ រចួឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវកិ្ចចការខុស្ៗោន ។ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ 
ម្រតូវដធវើបទបងាា ញតូចមួ្យអាំពីាតិកានៃដម្ដរៀៃ។ ពួក្ដគអាចដម្របើដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគដែើម្បីរ ាំលរក្អវី
ដែលបាៃដរៀៃ។  

 អនក្អាចម្របមូ្លចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ ឬឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗៃូវស្ៃារក្កិ្ចចការ
ដៃះដែលពួក្ដគអាចស្រដស្រៃូវចដម្ាើយស្របុរបស់្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 

 
 

ាតិកាដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដតើខ្ុាំបាៃដរៀៃអវី? ដតើខ្ុាំអាចយក្ដម្ដរៀៃដៃះដៅអៃុវតរៃ៍
ក្នុងសាោបាៃោ៉ាងែូដម្រច? 

ដម្ដរៀៃទី ១ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ២ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៣ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៤ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៥ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៦   
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សម្សរៀនទី ៧ រលឹបម្ុខវិជាា   

 ម្ក្ែល់ដពលដៃះ សិ្ស្សរបស់្អនក្ឈាៃជិតែល់ ក់្ក្ណ្ដរ លឆាស្ដហើយ។ ពួក្ដគអាច
ដម្របើម្របាស់្ដម្ដរៀៃដៃះ ដែើម្បបូីក្ស្របុអាំពីថ្នន ក់្ដរៀៃែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ថ្វីែបតិដតដៃះមិ្ៃ
ដម្ៃជាទាា ប់ក្នុងការាៃ ក្ារបមុ្ខវជិាា  វាជាគាំៃិតលអក្នុងការបូក្ស្របុអាំពីដម្ដរៀៃទាំង ៦ របស់្ការ
ម្របរក្ាអាជីព។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- សិ្ស្សដរៀៃឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីធាតុចូលរបស់្ដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដៅក្នុងការសិ្ក្ាម្របចាំ
នថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្ុម្ដែលាៃោន ៦នក់្ រចួឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវកិ្ចចការខុស្ៗោន ។ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ 
ម្រតូវដធវើបទបងាា ញតូចមួ្យអាំពីាតិកានៃដម្ដរៀៃ។ ពួក្ដគអាចដម្របើដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគដែើម្បីរ ាំលរក្អវី
ដែលបាៃដរៀៃ។  

 អនក្អាចម្របមូ្លចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ ឬឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗៃូវស្ៃារក្កិ្ចចការ
ដៃះដែលពួក្ដគអាចស្រដស្រៃូវចដម្ាើយស្របុរបស់្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 

 
 

ាតិកាដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដតើខ្ុាំបាៃដរៀៃអវី? ដតើខ្ុាំអាចយក្ដម្ដរៀៃដៃះដៅអៃុវតរៃ៍
ក្នុងសាោបាៃោ៉ាងែូដម្រច? 

ដម្ដរៀៃទី ១ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ២ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៣ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៤ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៥ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៦   
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សម្សរៀនទី ៨ ការងារគ្សព្ាង ១  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សៃរងចប់ដែរើម្ការងារគដម្រាងទី១ នៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៤ 
បនេ ប់ដទៀត ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ក្នុងគដម្រាងសិ្ក្ា។ ដស្ចក្រីដណនាំអាំពីគដម្រាងសិ្ក្ាៃរងម្រតវូ
បាៃបងាា ញដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ដហើយសិ្ស្សៃរងម្រតូវដធវើការជាម្រក្ុម្ ដែើម្បីដរៀបចាំដែៃការគដម្រាងរបស់្
ពួក្ដគ។ ដម្ដរៀៃបនេ ប់ ពួក្ដគៃរងម្រតូវពៃយល់បក្ស្សាយអាំពីលទធែលការងារគដម្រាងរបស់្ខាួៃ។ វតថុ
បាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងដដ្ឋយឯក្រាជយដៅក្នុងម្រក្មុ្តូច ម្របក្បដដ្ឋយការទទួល
ខុស្ម្រតវូ ៃិងដធវើបទបងាា ញអាំពីលទធែលរបស់្គដម្រាង 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ការររៀបចផំ្ននការការងារគ្រម្រាង  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ១០ ម្រក្មុ្ ឬ ១០ គូ ស្ម្រាប់ម្របធាៃបទចាំៃួៃ ១០ ដៅក្នុងក្ម្មវធីិសិ្ក្ា។ 
ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងចប់ដែរើម្ដធវើការដលើម្របធាៃបទ ១ ។ វតថុបាំណងគឺ សិ្ស្សៃរងក្ាំណត់រក្លទធែលរ ាំពរង
ទុក្ពីការដរៀៃសូ្ម្រតដៅដលើម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ ក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងរដបៀប
វាយតនម្ាដៅដលើម្របធាៃបទទាំងដៃះ (ស្ាា ស្ម្រគូដែលបដម្រងៀៃមុ្ខវជិាា ទាំងដៃះ) ដស្វងយល់ថ្នដតើ
សិ្ស្សដែសងដទៀតគិតដបបណ្ដអាំពីម្របធាៃបទ (ស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្របស់្ពួក្ដគ) ៃិងដស្វងយល់អាំពី
ថ្នដតើដទពដកាស្លយដៃះ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ដបបណ្ដដៅក្នុងជីវតិការងារ (ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ឬ
សាច់ញតិ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័)។ ដធវើែូចដៃះ ៃរងជាំរញុឱ្យសិ្ស្សាៃការយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅអាំពីវតថុ
បាំណងរបស់្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងជួយឱ្យសិ្ស្សាៃការជាំរញុទរក្ចិតរ ៃិងដបរជ្ាដដ្ឋយខាួៃឯង 
ដហើយដម្ើលដ ើញអាំពីទាំនក់្ទាំៃងដៅៃរងជីវតិការងារជាក់្ដស្រង។ ខាងដម្រកាម្ដៃះ ជាម្របធាៃបទ 
ដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើការងារជាម្រក្ុម្៖ 

- អក្សរសាស្តស្រដខមរ  
- គណិតវទិា 
- សិ្ក្ាស្ងគម្ 
- វទិាសាស្តស្រ 
- ព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍(ICT) 
- ភាសាបរដទស្ (ភាសាអង់ដគាស្ ៃិង/ឬភាសាបារាាំង) 
- កី្ឡា ៃិងកាយវទិា 
- ការអប់រ ាំសុ្ខភាព 
- ការអប់រ ាំសិ្លបៈ 
- បាំណិៃជីវតិមូ្លដ្ឋា ៃ   

 សិ្ស្សចាំណ្ដយដពលក្នុងដម្ដរៀៃដៃះដែើម្បីដរៀបចាំដែៃការការងារគដម្រាងជាម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើ
ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគៃរងដរៀបស្ាំណួរស្ម្រាប់ដធវើកិ្ចចស្ាា ស្ជាមួ្យោន  ៃិង
ដបងដចក្ភារកិ្ចចោន  (ៃរណ្ដជាអនក្ស្ាា ស្ ឬស្ាា ស្ទាំងអស់្ោន  - អនក្ម្រតូវឱ្យពួក្ដគជាអនក្ស្ដម្រម្ច)។ 
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សម្សរៀនទី ៨ ការងារគ្សព្ាង ១  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សៃរងចប់ដែរើម្ការងារគដម្រាងទី១ នៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៤ 
បនេ ប់ដទៀត ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ក្នុងគដម្រាងសិ្ក្ា។ ដស្ចក្រីដណនាំអាំពីគដម្រាងសិ្ក្ាៃរងម្រតវូ
បាៃបងាា ញដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ដហើយសិ្ស្សៃរងម្រតូវដធវើការជាម្រក្ុម្ ដែើម្បីដរៀបចាំដែៃការគដម្រាងរបស់្
ពួក្ដគ។ ដម្ដរៀៃបនេ ប់ ពួក្ដគៃរងម្រតូវពៃយល់បក្ស្សាយអាំពីលទធែលការងារគដម្រាងរបស់្ខាួៃ។ វតថុ
បាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងដដ្ឋយឯក្រាជយដៅក្នុងម្រក្មុ្តូច ម្របក្បដដ្ឋយការទទួល
ខុស្ម្រតវូ ៃិងដធវើបទបងាា ញអាំពីលទធែលរបស់្គដម្រាង 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ការររៀបចផំ្ននការការងារគ្រម្រាង  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ១០ ម្រក្មុ្ ឬ ១០ គូ ស្ម្រាប់ម្របធាៃបទចាំៃួៃ ១០ ដៅក្នុងក្ម្មវធីិសិ្ក្ា។ 
ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងចប់ដែរើម្ដធវើការដលើម្របធាៃបទ ១ ។ វតថុបាំណងគឺ សិ្ស្សៃរងក្ាំណត់រក្លទធែលរ ាំពរង
ទុក្ពីការដរៀៃសូ្ម្រតដៅដលើម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ ក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងរដបៀប
វាយតនម្ាដៅដលើម្របធាៃបទទាំងដៃះ (ស្ាា ស្ម្រគូដែលបដម្រងៀៃមុ្ខវជិាា ទាំងដៃះ) ដស្វងយល់ថ្នដតើ
សិ្ស្សដែសងដទៀតគិតដបបណ្ដអាំពីម្របធាៃបទ (ស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្របស់្ពួក្ដគ) ៃិងដស្វងយល់អាំពី
ថ្នដតើដទពដកាស្លយដៃះ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ដបបណ្ដដៅក្នុងជីវតិការងារ (ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ឬ
សាច់ញតិ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័)។ ដធវើែូចដៃះ ៃរងជាំរញុឱ្យសិ្ស្សាៃការយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅអាំពីវតថុ
បាំណងរបស់្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ៃិងជួយឱ្យសិ្ស្សាៃការជាំរញុទរក្ចិតរ ៃិងដបរជ្ាដដ្ឋយខាួៃឯង 
ដហើយដម្ើលដ ើញអាំពីទាំនក់្ទាំៃងដៅៃរងជីវតិការងារជាក់្ដស្រង។ ខាងដម្រកាម្ដៃះ ជាម្របធាៃបទ 
ដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើការងារជាម្រក្ុម្៖ 

- អក្សរសាស្តស្រដខមរ  
- គណិតវទិា 
- សិ្ក្ាស្ងគម្ 
- វទិាសាស្តស្រ 
- ព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍(ICT) 
- ភាសាបរដទស្ (ភាសាអង់ដគាស្ ៃិង/ឬភាសាបារាាំង) 
- កី្ឡា ៃិងកាយវទិា 
- ការអប់រ ាំសុ្ខភាព 
- ការអប់រ ាំសិ្លបៈ 
- បាំណិៃជីវតិមូ្លដ្ឋា ៃ   

 សិ្ស្សចាំណ្ដយដពលក្នុងដម្ដរៀៃដៃះដែើម្បីដរៀបចាំដែៃការការងារគដម្រាងជាម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើ
ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគៃរងដរៀបស្ាំណួរស្ម្រាប់ដធវើកិ្ចចស្ាា ស្ជាមួ្យោន  ៃិង
ដបងដចក្ភារកិ្ចចោន  (ៃរណ្ដជាអនក្ស្ាា ស្ ឬស្ាា ស្ទាំងអស់្ោន  - អនក្ម្រតូវឱ្យពួក្ដគជាអនក្ស្ដម្រម្ច)។ 
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សម្សរៀនទី ៧ រលឹបម្ុខវិជាា   

 ម្ក្ែល់ដពលដៃះ សិ្ស្សរបស់្អនក្ឈាៃជិតែល់ ក់្ក្ណ្ដរ លឆាស្ដហើយ។ ពួក្ដគអាច
ដម្របើម្របាស់្ដម្ដរៀៃដៃះ ដែើម្បបូីក្ស្របុអាំពីថ្នន ក់្ដរៀៃែាំបូងនៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ថ្វីែបតិដតដៃះមិ្ៃ
ដម្ៃជាទាា ប់ក្នុងការាៃ ក្ារបមុ្ខវជិាា  វាជាគាំៃិតលអក្នុងការបូក្ស្របុអាំពីដម្ដរៀៃទាំង ៦ របស់្ការ
ម្របរក្ាអាជីព។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- សិ្ស្សដរៀៃឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីធាតុចូលរបស់្ដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដៅក្នុងការសិ្ក្ាម្របចាំ
នថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្ុម្ដែលាៃោន ៦នក់្ រចួឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវកិ្ចចការខុស្ៗោន ។ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ 
ម្រតូវដធវើបទបងាា ញតូចមួ្យអាំពីាតិកានៃដម្ដរៀៃ។ ពួក្ដគអាចដម្របើដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគដែើម្បីរ ាំលរក្អវី
ដែលបាៃដរៀៃ។  

 អនក្អាចម្របមូ្លចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ ឬឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗៃូវស្ៃារក្កិ្ចចការ
ដៃះដែលពួក្ដគអាចស្រដស្រៃូវចដម្ាើយស្របុរបស់្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 

 
 

ាតិកាដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព ដតើខ្ុាំបាៃដរៀៃអវី? ដតើខ្ុាំអាចយក្ដម្ដរៀៃដៃះដៅអៃុវតរៃ៍
ក្នុងសាោបាៃោ៉ាងែូដម្រច? 

ដម្ដរៀៃទី ១ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ២ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៣ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៤ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៥ 

 

  

ដម្ដរៀៃទី ៦   
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 មុ្ៃៃរងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីពបនេ ប់ម្រតូវបាៃចប់ដែរើម្ ពួក្ដគម្រតូវដធវើកិ្ចចស្ាា ស្ឱ្យរចួរាល់។ 
ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃបនេ ប់ ឱ្យពួក្ដគយក្ម្ក្ជាមួ្យៃូវ ឧ. គាំរកូាដស្ត ឬស្ាា រៈដែសងដទៀតែូចជា របូ
ភាព កាតប៉ាុសារ ល់ ដែលទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ររៀបចំផ្ននការគ្រម្រាង  
ភារកិ្ចចដែល

ម្រតូវដធវើ 
កាលវភិាគ/
កាលបរដិចឆទ 

ការទទួលខុស្ម្រតូវ 
(ដែលសិ្ស្សម្រក្មុ្ម្រតូវ

ដធវើ) 

ដរៀបចាំស្ាំណួរចាំៃួៃ២-៣ ដែើម្បីស្ាា ស្ 

ស្ាា ស្ម្រគូមុ្ខ
វជិាា  ដែលៃរង
ម្រតូវដធវើស្ាា ស្ 
 
 

   

ស្ាា ស្មិ្តររមួ្
សាោ ២ នក់្ 
ដែលៃរងម្រតូវដធវើ
ស្ាា ស្ 
 
 

   

ស្ាា ស្ម្ៃុស្ស
ដពញវយ័ ២
នក់្ ដែលៃរង
ម្រតូវដធវើស្ាា ស្ 
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សម្សរៀនទី ៩ ការងារគ្សព្ាង ២ 

សកម្មភាពសសិស៖  ររៀបចបំទបងាា ញ  
 សិ្ស្សម្រតូវពៃយល់បងាា ញអាំពីលទធែលនៃការដធវើស្ាា ស្របស់្ពួក្ដគ ៃិងដរៀបចាំបទបងាា ញ
ម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគស្ម្រាប់ដពលបនេ ប់។ រយៈដពលដធវើបទបងាា ញចប់ពី ៥ ដៅ១០នទី។ សិ្ស្ស 
ម្រតូវបៃដដធវើការដៅក្នុងម្រក្មុ្ែដែល។ បទបងាា ញអាចដធវើដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដែលពួក្ដគតុបដតងដដ្ឋយ
កាតប៉ាុសារ ល់ គូរគាំៃូរ របូថ្ត ឬគាំរកូាដស្តដែលទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ។ ដៅក្នុងបទ
បងាា ញ ចាំណុចស្ាំខាៃ់ចាំៃួៃ ៣ គួរដតម្រតវូដលើក្ដ ើង៖ 

១.ដតើអវីខាះជាវតថុបាំណងនៃការដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះ? (ឧ. ភាសាដខមរ ឬគណិតវទិា....។ល។ ដោង
តាម្ចដម្ាើយដែលបាៃពីការស្ាា ស្ម្រគ)ូ 

២.ដតើសិ្ស្សែនទដទៀតគិតដបបណ្ដចាំដ ះម្របធាៃបទដៃះ? (ដោងតាម្ចដម្ាើយដែលបាៃពី
ការស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្) 

៣.ដតើដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងជីវតិការងារ? (ដោងតាម្
ចដម្ាើយដែលបាៃពីការស្ាា ស្ម្ៃុស្សដពញវយ័) 

 អនក្អាចដែើរដម្ើលតាម្ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ម្របសិ្ៃដបើដគជួបការលាំបាក្ ក្នុងការក្ាំណត់រក្វតថុបាំណង
របស់្ក្ម្មវធីិសិ្ក្ា អនក្អាចជួយពួក្ដគ (លទធែលរ ាំពរងទុក្របស់្ម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ ាៃបងាា ញដៅ
ក្នុងឧបស្ម្ព័ៃធ ៤.៥ ែូចដែលដ្ឋក់្ដៅក្នុងក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ)។ ក្នុងក្រណី សិ្ស្សមិ្ៃដជាគជ័យក្នុង
ការស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ អនក្ម្រតូវឱ្យពួក្ដគបញ្ច ប់ការស្ាា ស្ដៃះឱ្យដលឿៃ ដែើម្បទុីក្ដពលដស្នើសុ្ាំការ
ស្ាា ស្ជាមួ្យអនក្ដែលាៃបទពិដសាធៃ៍ជុាំវញិម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ ឬអនក្អាចជួយពួក្ដគតាម្ 
លទធភាព។ 

 ដម្ដរៀៃ ២ បនេ ប់ដទៀតគឺការដធវើបទបងាា ញ។ ដពលដៃះអនក្គួរម្របាប់សិ្ស្សថ្នដតើ ៥ ម្រក្ុម្ណ្ដ
ដទៀតដែលម្រតូវដធវើបទបងាា ញដៅដម្ដរៀៃបនេ ប់។ (ឧ. ម្របាប់ឱ្យម្រក្មុ្ ភាសាដខមរ គណិតវទិា សិ្ក្ា
ស្ងគម្ វទិាសាស្តស្រ ៃិងព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT) ដម្រតៀម្ដធវើបទបងាា ញ។) 
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សម្សរៀនទី ៩ ការងារគ្សព្ាង ២ 

សកម្មភាពសសិស៖  ររៀបចបំទបងាា ញ  
 សិ្ស្សម្រតូវពៃយល់បងាា ញអាំពីលទធែលនៃការដធវើស្ាា ស្របស់្ពួក្ដគ ៃិងដរៀបចាំបទបងាា ញ
ម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគស្ម្រាប់ដពលបនេ ប់។ រយៈដពលដធវើបទបងាា ញចប់ពី ៥ ដៅ១០នទី។ សិ្ស្ស 
ម្រតូវបៃដដធវើការដៅក្នុងម្រក្មុ្ែដែល។ បទបងាា ញអាចដធវើដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដែលពួក្ដគតុបដតងដដ្ឋយ
កាតប៉ាុសារ ល់ គូរគាំៃូរ របូថ្ត ឬគាំរកូាដស្តដែលទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ។ ដៅក្នុងបទ
បងាា ញ ចាំណុចស្ាំខាៃ់ចាំៃួៃ ៣ គួរដតម្រតវូដលើក្ដ ើង៖ 

១.ដតើអវីខាះជាវតថុបាំណងនៃការដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះ? (ឧ. ភាសាដខមរ ឬគណិតវទិា....។ល។ ដោង
តាម្ចដម្ាើយដែលបាៃពីការស្ាា ស្ម្រគ)ូ 

២.ដតើសិ្ស្សែនទដទៀតគិតដបបណ្ដចាំដ ះម្របធាៃបទដៃះ? (ដោងតាម្ចដម្ាើយដែលបាៃពី
ការស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្) 

៣.ដតើដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងជីវតិការងារ? (ដោងតាម្
ចដម្ាើយដែលបាៃពីការស្ាា ស្ម្ៃុស្សដពញវយ័) 

 អនក្អាចដែើរដម្ើលតាម្ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ម្របសិ្ៃដបើដគជួបការលាំបាក្ ក្នុងការក្ាំណត់រក្វតថុបាំណង
របស់្ក្ម្មវធីិសិ្ក្ា អនក្អាចជួយពួក្ដគ (លទធែលរ ាំពរងទុក្របស់្ម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ ាៃបងាា ញដៅ
ក្នុងឧបស្ម្ព័ៃធ ៤.៥ ែូចដែលដ្ឋក់្ដៅក្នុងក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ)។ ក្នុងក្រណី សិ្ស្សមិ្ៃដជាគជ័យក្នុង
ការស្ាា ស្មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ អនក្ម្រតូវឱ្យពួក្ដគបញ្ច ប់ការស្ាា ស្ដៃះឱ្យដលឿៃ ដែើម្បទុីក្ដពលដស្នើសុ្ាំការ
ស្ាា ស្ជាមួ្យអនក្ដែលាៃបទពិដសាធៃ៍ជុាំវញិម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ ឬអនក្អាចជួយពួក្ដគតាម្ 
លទធភាព។ 

 ដម្ដរៀៃ ២ បនេ ប់ដទៀតគឺការដធវើបទបងាា ញ។ ដពលដៃះអនក្គួរម្របាប់សិ្ស្សថ្នដតើ ៥ ម្រក្ុម្ណ្ដ
ដទៀតដែលម្រតូវដធវើបទបងាា ញដៅដម្ដរៀៃបនេ ប់។ (ឧ. ម្របាប់ឱ្យម្រក្មុ្ ភាសាដខមរ គណិតវទិា សិ្ក្ា
ស្ងគម្ វទិាសាស្តស្រ ៃិងព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT) ដម្រតៀម្ដធវើបទបងាា ញ។) 
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សម្សរៀនទី ១០ ការងារគ្សព្ាង ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង ៥ ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពល
ដម្ដរៀៃដៃះាៃដត ៤៥ នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០ នទីដែើម្បីបងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូច
ដៃះអនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្
ៃរងាៃដពលែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

សម្សរៀនទី ១១ ការងារគ្សព្ាង ៤  

សកម្មភាពសសិស៖  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង៥ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពលដម្
ដរៀៃដៃះាៃដត ៥០នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០នទីដែើម្បបីងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូចដៃះ
អនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្ៃរង
ាៃដពល ែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 
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សម្សរៀនទី ១០ ការងារគ្សព្ាង ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង ៥ ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពល
ដម្ដរៀៃដៃះាៃដត ៤៥ នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០ នទីដែើម្បីបងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូច
ដៃះអនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្
ៃរងាៃដពលែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

សម្សរៀនទី ១១ ការងារគ្សព្ាង ៤  

សកម្មភាពសសិស៖  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង៥ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពលដម្
ដរៀៃដៃះាៃដត ៥០នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០នទីដែើម្បបីងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូចដៃះ
អនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្ៃរង
ាៃដពល ែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 
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សម្សរៀនទី ១២ ការរំែត់ និងសសព្ម្ចសោលសៅ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សក្នុងការក្ាំណត់ដោលដៅ។  

 ដៅដពលដែលពួក្ដគក្ាំពុងដធវើការងារគដម្រាង ពួក្ដគម្រតូវឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីទាំនក់្ទាំៃងរវាងមុ្ខ
វជិាា ដែលបាៃដរៀៃដៅសាោ ៃិងពិភពពិតខាងដម្រត។ ពួក្ដគគួរដតយល់ថ្ន អវីដៅជាការសិ្ក្ាដែល
ដផ្លរ ត ដលើដោលដៅ។ ការសិ្ក្ាដែលដផ្លរ តដលើដោលដៅ គឺខុស្ពីការសិ្ក្ាដែលោម ៃដោលដៅ
ពិតម្របាក្ែ (ឧ. សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃដជាគជ័យ ដពលដែលដគាៃដោលដៅជាក់្ោក់្)។ 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 សិ្ស្សអាចចប់ដែរើម្ដចញពីការពិភាក្ាទូដៅអាំពីការងារគដម្រាង។ ដតើសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍
ោ៉ាងែូចដម្រចដៅដពលក្ាំពុងអៃុវតរគដម្រាង?  ដតើការស្ាា ស្ម្របម្រពរតរដៅោ៉ាងែូដម្រច?  ដតើការងារជា
ម្រក្មុ្ែាំដណើ រការោ៉ាងែូដម្រចដែរ? ដតើជួបបញ្ហា ម្របឈម្អវីខាះ? បរោិយអាំពីអវីដែលដគាៃដាទៃ
ភាព? ។ល។ បនេ ប់ពីដធវើការងារគដម្រាង ពួក្ដគបាៃយល់ចាស់្អាំពីវតថុបាំណងរបស់្មុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗ
ដែលបាៃសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ពួក្ដគអាចទយសាម ៃបាៃអាំពីអាជីពដៅអនគតដៅ
ដពលដែលបាៃដរៀៃមុ្ខវជិាា ដែលដគចូលចិតរ។ អនក្អាចសួ្រសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ ដែើម្បីឱ្យែរងថ្ន ដតើពួក្
ដគាៃការផ្លា ស់្បរូរទស្សៃៈអាំពីម្របធាៃបទ ឬែូរមុ្ខវជិាា ដែលដគចូលចិតរ ដៅដពលដែលក្ាំពុងអៃុវតរ
ការងារគដម្រាង ៃិងបាៃសារ ប់ម្រក្ុម្ដែសងៗដធវើបទបងាា ញដែរឬដទ? 

សកម្មភាពសសិសទី២  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ ដែលាៃោន  ៤–៥ នក់្ រចួដចក្រ ាំដលក្បទពិដសាធៃ៍ ៃិង
អារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគពីការក្ាំណត់ ៃិងស្ដម្រម្ចដោលដៅជាមួ្យោន ។  

ស្ាំណួរពិភាក្ា 
- ដតើភាពខុស្ោន រវាងបាំណងម្របាថ្នន  ៃិងដោលដៅាៃអវីខាះ?   ដតើអនក្ធាា ប់បាៃក្ាំណត់

ដោលដៅស្ម្រាប់ខាួៃឯងដែរឬដទ?   (បាំណងម្របាថ្នន មិ្ៃដម្ៃសុ្ទធដតដោលដៅដនះ
ដទ។ ដោលដៅ គឺាៃភាពពិតម្របាក្ែជាង។) 

- ដតើអនក្ាៃដោលដៅអវីខាះដៅដពលដៃះ (រយៈដពលខាី ៃិងរយៈដពលដវង)? ដតើអនក្
ក្ាំណត់ដោលបាំណងរបស់្អនក្ោ៉ាងែូដម្រច?  

រដបៀបក្ាំណត់ដោលដៅ 
១. ក្ាំណត់ដោលដៅ 
២. ដម្រោងជាំហាៃដែលម្រតវូការដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅ  
៣. ពិចរណ្ដអាំពីក្តារ ម្របឈម្ ៃិងម្ដធាបាយដែើម្បីដដ្ឋះស្សាយ 

           ៤. ក្ាំណត់ដពលដវោ។ 

សកម្មភាពសសិសទី៣  
 អនក្ម្រតូវឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរលាំហាត់ ដែើម្បីដរៀៃបដងាើតដោលដៅ។ ដៅក្នុងស្ម្មតិក្ម្មៃីមួ្យៗ ឱ្យ
សិ្ស្សបដងាើតដោលដៅដដ្ឋយអៃុវតរតាម្ជាំហាៃទាំង ៤ ខាងដលើ។ 
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សម្សរៀនទី ១២ ការរំែត់ និងសសព្ម្ចសោលសៅ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សក្នុងការក្ាំណត់ដោលដៅ។  

 ដៅដពលដែលពួក្ដគក្ាំពុងដធវើការងារគដម្រាង ពួក្ដគម្រតូវឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីទាំនក់្ទាំៃងរវាងមុ្ខ
វជិាា ដែលបាៃដរៀៃដៅសាោ ៃិងពិភពពិតខាងដម្រត។ ពួក្ដគគួរដតយល់ថ្ន អវីដៅជាការសិ្ក្ាដែល
ដផ្លរ ត ដលើដោលដៅ។ ការសិ្ក្ាដែលដផ្លរ តដលើដោលដៅ គឺខុស្ពីការសិ្ក្ាដែលោម ៃដោលដៅ
ពិតម្របាក្ែ (ឧ. សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃដជាគជ័យ ដពលដែលដគាៃដោលដៅជាក់្ោក់្)។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 សិ្ស្សអាចចប់ដែរើម្ដចញពីការពិភាក្ាទូដៅអាំពីការងារគដម្រាង។ ដតើសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍
ោ៉ាងែូចដម្រចដៅដពលក្ាំពុងអៃុវតរគដម្រាង?  ដតើការស្ាា ស្ម្របម្រពរតរដៅោ៉ាងែូដម្រច?  ដតើការងារជា
ម្រក្មុ្ែាំដណើ រការោ៉ាងែូដម្រចដែរ? ដតើជួបបញ្ហា ម្របឈម្អវីខាះ? បរោិយអាំពីអវីដែលដគាៃដាទៃ
ភាព? ។ល។ បនេ ប់ពីដធវើការងារគដម្រាង ពួក្ដគបាៃយល់ចាស់្អាំពីវតថុបាំណងរបស់្មុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗ
ដែលបាៃសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ពួក្ដគអាចទយសាម ៃបាៃអាំពីអាជីពដៅអនគតដៅ
ដពលដែលបាៃដរៀៃមុ្ខវជិាា ដែលដគចូលចិតរ។ អនក្អាចសួ្រសិ្ស្សមួ្យចាំៃួៃ ដែើម្បីឱ្យែរងថ្ន ដតើពួក្
ដគាៃការផ្លា ស់្បរូរទស្សៃៈអាំពីម្របធាៃបទ ឬែូរមុ្ខវជិាា ដែលដគចូលចិតរ ដៅដពលដែលក្ាំពុងអៃុវតរ
ការងារគដម្រាង ៃិងបាៃសារ ប់ម្រក្ុម្ដែសងៗដធវើបទបងាា ញដែរឬដទ? 

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ ដែលាៃោន  ៤–៥ នក់្ រចួដចក្រ ាំដលក្បទពិដសាធៃ៍ ៃិង
អារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគពីការក្ាំណត់ ៃិងស្ដម្រម្ចដោលដៅជាមួ្យោន ។  

ស្ាំណួរពិភាក្ា 
- ដតើភាពខុស្ោន រវាងបាំណងម្របាថ្នន  ៃិងដោលដៅាៃអវីខាះ?   ដតើអនក្ធាា ប់បាៃក្ាំណត់

ដោលដៅស្ម្រាប់ខាួៃឯងដែរឬដទ?   (បាំណងម្របាថ្នន មិ្ៃដម្ៃសុ្ទធដតដោលដៅដនះ
ដទ។ ដោលដៅ គឺាៃភាពពិតម្របាក្ែជាង។) 

- ដតើអនក្ាៃដោលដៅអវីខាះដៅដពលដៃះ (រយៈដពលខាី ៃិងរយៈដពលដវង)? ដតើអនក្
ក្ាំណត់ដោលបាំណងរបស់្អនក្ោ៉ាងែូដម្រច?  

រដបៀបក្ាំណត់ដោលដៅ 
១. ក្ាំណត់ដោលដៅ 
២. ដម្រោងជាំហាៃដែលម្រតវូការដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅ  
៣. ពិចរណ្ដអាំពីក្តារ ម្របឈម្ ៃិងម្ដធាបាយដែើម្បីដដ្ឋះស្សាយ 

           ៤. ក្ាំណត់ដពលដវោ។ 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី  
 អនក្ម្រតូវឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរលាំហាត់ ដែើម្បីដរៀៃបដងាើតដោលដៅ។ ដៅក្នុងស្ម្មតិក្ម្មៃីមួ្យៗ ឱ្យ
សិ្ស្សបដងាើតដោលដៅដដ្ឋយអៃុវតរតាម្ជាំហាៃទាំង ៤ ខាងដលើ។ 
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សម្សរៀនទី ១០ ការងារគ្សព្ាង ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង ៥ ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពល
ដម្ដរៀៃដៃះាៃដត ៤៥ នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០ នទីដែើម្បីបងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូច
ដៃះអនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្
ៃរងាៃដពលែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

សម្សរៀនទី ១១ ការងារគ្សព្ាង ៤  

សកម្មភាពសសិស៖  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គដម្រាង៥ែាំបូងម្រតូវបាៃបងាា ញដដ្ឋយសិ្ស្ស។ ដដ្ឋយសារដតរយៈដពលដម្
ដរៀៃដៃះាៃដត ៥០នទី ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃដពលពី ៥-១០នទីដែើម្បបីងាា ញការងាររបស់្ដគ ែូចដៃះ
អនក្ម្រតូវពិៃិតយដម្ើលដពលដវោស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញខាីកាៃ់ដតលអ ែូចដៃះអនក្ៃរង
ាៃដពល ែរល់ម្តិដោបល់ ឬសួ្រស្ាំណួរបដៃថម្ដពលបងាា ញៃីមួ្យៗ។ បទបងាា ញៃីមួ្យៗគួរដត
ឱ្យតនម្ា ៃិងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ ៃិងទះនែសាទរ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងាៃទរក្ចិតរក្នុងការដធវើការងារ 
គដម្រាង ៃិងបងាា ញដដ្ឋយឯក្រាជយ។ 
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ឧទហរណ៍៖ 

លាំហាត់បដងាើតដោលដៅទី១៖ រក្ម្របាក់្ទិញកុ្ាំពយូទ័រថ្មីមួ្យ ឬដស្ៀវដៅស្ម្រាប់ដៅដរៀៃ។   

លាំហាត់បដងាើតដោលដៅទី២៖ ដរៀបចាំបដងាើតដ្ឋាំបដៃា/ដែាដឈើ មួ្យដៅសាោដរៀៃ។  

សកម្មភាពសសិសទី៤ 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ (ជដណរើ រនៃក្រីសុ្បិៃ) ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រកិ្ចចការដលើ
ការ រដខៀៃ។ ឱ្យពួក្ដគក្ាំណត់ដោលដៅរយៈដពលខាីមួ្យ ដែលអាចស្ដម្រម្ចបាៃក្នុងក្ាំ ុងដពល ន្ ាំ
សិ្ក្ា។ ឧទហរណ៍ ពួក្ដគអាចម្របលងបាៃបាៃពិៃេុម្ធយម្ណ្ដមួ្យ ឬពួក្ដគអាចក្ាំណត់ដោលដៅ
ស្ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លេ ល់ខាួៃ ឬជាំនញែូចជា ចាំណ្ដយដពលស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់ដៅែេះឱ្យបាៃដម្រចើៃ 
ឬជួយសិ្ស្សដែសងដទៀតក្នុងការសិ្ក្ា។ ពួក្ដគអាចក្ាំណត់ដោលដៅរយៈដពលដវង ស្ម្រាប់ដរៀៃ
ជាំនញវជិាា ជីវៈ ឬអាជីពនដពលអនគត ដដ្ឋយក្ាំណត់ពីជាំហាៃ ដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃៃូវដោលដៅ
របស់្ខាួៃ។ 

 ម្របសិ្ៃដបើាៃដពល៖ ឱ្យសិ្ស្សបងាា ញដោលដៅរបស់្ពួក្ដគដៅកាៃ់មិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ រមួ្ទាំង
ដែៃការ ដពលដវោ ៃិងសារៈស្ាំខាៃ់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បង្កើត 

ផ្ដួចងផ្ដើម 

ស្វែ្ យល់ 

វងរមចចតិត 
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សនលឹកកចិចការ៖ ជរណតើ រទនកតីសុបនិ 
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សម្សរៀនទី ១៣ ការប៉ា ន់សាា ន និងការដារ់រិនេុ  

 បនេ ប់ពីបញ្ច ប់ការងារគដម្រាង សិ្ស្សាៃការយល់ែរងចាស់្ជាងមុ្ៃអាំពីលទធែលរ ាំពរងទុក្
របស់្ម្របធាៃបទៃីមួ្យៗដែលបាៃបដម្រងៀៃដៅសាោ។ ដៅដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយ ពួក្ដគអាចក្ាំណត់
ដោលដៅែូចជា ទក់្ទងៃរងការទទួលបាៃពិៃេុម្ធយម្ជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ…។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ
ដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យាៃការយល់ែរងអាំពីរដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃស្មិ្ទធែលរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការពិភាក្ាម្រក្មុ្ធាំ ដដ្ឋយែរល់ៃូវព័ត៌ាៃអាំពីការបា៉ា ៃ់សាម ៃស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ ដៅ
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ែរល់ការដណនាំក្នុងការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងដ្ឋក់្ពិៃេុដែលជាដរឿយៗម្រតវូបាៃដម្របើ
ដៅសាោរបស់្អនក្៖ 

- រដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃកិ្ចចការសាោ៖ ពិៃេុ ឬចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់? 
- ដតើាៃម្របដភទនៃការបា៉ា ៃ់សាម ៃដម្រតពីការម្របលង ៃិងដតស្រឬដទ? ឧទហរណ៍ កិ្ចចការ
ដធវើដៅែេះ បទបងាា ញដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងកិ្ចចការអៃុវតរផ្លេ ល់។  

- ដតើដពលណ្ដដទើបការម្របលងែាូវការម្រតូវបាៃក្ាំណត់កាលបរដិចឆទ?  
- ម្របដភទពិៃេុ (ពិៃេុជាប់ ៃិងពិៃេុធាា ក់្) 
- ដតើាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រប ងធាា ក់្/ធាា ក់្មុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យ? 
- វញិ្ហញ បៃបម្រត ឬស្ញ្ហញ បម្រតដៅដពលដរៀៃចប់ ៃិងតម្រម្ូវការស្ម្រាប់បញ្ច ប់ថ្នន ក់្ម្ធយម្
សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដហើយទទួលបាៃវញិ្ហញ បៃបម្រត។ 

 ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង គឺជាទិែាភាពែ៏ស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ សិ្ស្សគួរដតម្រតូវ
បាៃដលើក្ទរក្ចិតរ ដែើម្បឆីាុះបញ្ហច ាំងដៅដលើការរកី្ចដម្រម្ើៃ ៃិងការវវិឌ្ឍខាួៃ ដម្របៀបដធៀបការងារ
បចចុបបៃនរបស់្ពួក្ដគដៅៃរងដពលក្ៃាងម្ក្ ៃិងដម្របៀបដធៀបជាមួ្យៃរងទិស្ដៅផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្
ដគ។ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃការងារផ្លេ ល់ខាួៃ អាចជួយឱ្យសិ្ស្សអភិវឌ្ឍការយល់ែរងរបស់្ពួក្ដគដៅដលើ
ដោលបាំណងនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង ៃិងចាំណុចដខាយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយពិៃិ
តយដម្ើលថ្នដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើងបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ (ការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងការដ្ឋក់្ពិៃេុ) ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រ 
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ដៃះគឺជាកិ្ចចការឆាុះបញ្ហច ាំងជាលក្ខណៈបុគគល ែូចដៃះឱ្យសិ្ស្សដធវើដដ្ឋយ
ផ្លេ ល់ខាួៃឯងដរៀងៗខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគអាៃស្ាំណួរ ៃិងគិតដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្មុ្ៃៃរងស្រដស្រចដម្ាើយ
របស់្ដគ។ ទុក្ដពលឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ពួក្ដគបញ្ច ប់កិ្ចចការដៃះ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការបា៉ា ន់ម្ររាណ និងការោក់ពិនទ ុ១ 
 អាៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ រចួពិចរណ្ដដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ បនេ ប់
ម្ក្ស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្អនក្។  
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សម្សរៀនទី ១៣ ការប៉ា ន់សាា ន និងការដារ់រិនេុ  

 បនេ ប់ពីបញ្ច ប់ការងារគដម្រាង សិ្ស្សាៃការយល់ែរងចាស់្ជាងមុ្ៃអាំពីលទធែលរ ាំពរងទុក្
របស់្ម្របធាៃបទៃីមួ្យៗដែលបាៃបដម្រងៀៃដៅសាោ។ ដៅដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយ ពួក្ដគអាចក្ាំណត់
ដោលដៅែូចជា ទក់្ទងៃរងការទទួលបាៃពិៃេុម្ធយម្ជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ…។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ
ដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យាៃការយល់ែរងអាំពីរដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃស្មិ្ទធែលរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការពិភាក្ាម្រក្មុ្ធាំ ដដ្ឋយែរល់ៃូវព័ត៌ាៃអាំពីការបា៉ា ៃ់សាម ៃស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ ដៅ
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ែរល់ការដណនាំក្នុងការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងដ្ឋក់្ពិៃេុដែលជាដរឿយៗម្រតវូបាៃដម្របើ
ដៅសាោរបស់្អនក្៖ 

- រដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃកិ្ចចការសាោ៖ ពិៃេុ ឬចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់? 
- ដតើាៃម្របដភទនៃការបា៉ា ៃ់សាម ៃដម្រតពីការម្របលង ៃិងដតស្រឬដទ? ឧទហរណ៍ កិ្ចចការ
ដធវើដៅែេះ បទបងាា ញដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងកិ្ចចការអៃុវតរផ្លេ ល់។  

- ដតើដពលណ្ដដទើបការម្របលងែាូវការម្រតូវបាៃក្ាំណត់កាលបរដិចឆទ?  
- ម្របដភទពិៃេុ (ពិៃេុជាប់ ៃិងពិៃេុធាា ក់្) 
- ដតើាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រប ងធាា ក់្/ធាា ក់្មុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យ? 
- វញិ្ហញ បៃបម្រត ឬស្ញ្ហញ បម្រតដៅដពលដរៀៃចប់ ៃិងតម្រម្ូវការស្ម្រាប់បញ្ច ប់ថ្នន ក់្ម្ធយម្
សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដហើយទទួលបាៃវញិ្ហញ បៃបម្រត។ 

 ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង គឺជាទិែាភាពែ៏ស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ សិ្ស្សគួរដតម្រតូវ
បាៃដលើក្ទរក្ចិតរ ដែើម្បឆីាុះបញ្ហច ាំងដៅដលើការរកី្ចដម្រម្ើៃ ៃិងការវវិឌ្ឍខាួៃ ដម្របៀបដធៀបការងារ
បចចុបបៃនរបស់្ពួក្ដគដៅៃរងដពលក្ៃាងម្ក្ ៃិងដម្របៀបដធៀបជាមួ្យៃរងទិស្ដៅផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្
ដគ។ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃការងារផ្លេ ល់ខាួៃ អាចជួយឱ្យសិ្ស្សអភិវឌ្ឍការយល់ែរងរបស់្ពួក្ដគដៅដលើ
ដោលបាំណងនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង ៃិងចាំណុចដខាយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយពិៃិ
តយដម្ើលថ្នដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើងបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ (ការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងការដ្ឋក់្ពិៃេុ) ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រ 
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ដៃះគឺជាកិ្ចចការឆាុះបញ្ហច ាំងជាលក្ខណៈបុគគល ែូចដៃះឱ្យសិ្ស្សដធវើដដ្ឋយ
ផ្លេ ល់ខាួៃឯងដរៀងៗខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគអាៃស្ាំណួរ ៃិងគិតដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្មុ្ៃៃរងស្រដស្រចដម្ាើយ
របស់្ដគ។ ទុក្ដពលឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ពួក្ដគបញ្ច ប់កិ្ចចការដៃះ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការបា៉ា ន់ម្ររាណ និងការោក់ពិនទ ុ១ 
 អាៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ រចួពិចរណ្ដដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ បនេ ប់
ម្ក្ស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្អនក្។  
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ដហតុអវីបាៃជាម្រតូវវាយតនម្ាសិ្ស្សដៅសាោដរៀៃ? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដហតុអវីវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ក្នុងការដធវើលាំហាត់ដៅែេះ?  សូ្ម្បញ្ហា ក់្មូ្លដហតុោ៉ាងតិចបី។  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដហតុអវីការចូលរមួ្ពិភាក្ាក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ាៃសារៈស្ាំខាៃ់? សូ្ម្បញ្ហា ក់្មូ្លដហតុោ៉ាងតិចបី។  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដតើម្រគូរបស់្អនក្ែរល់ៃូវម្តិម្រតលប់ដៅដពលណ្ដ ដហើយដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលទទួលបាៃម្តិម្រត ប់លអៗ  ដៅដលើការងារសាោរបស់្អនក្?   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដតើដហតុអវីបាៃជាការឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងបា៉ា ៃ់ម្របាណដដ្ឋយដទៀងទត់ដៅដលើការអវវិតរ ៃិងការរកី្
ចដម្រម្ើៃរបស់្អនក្ ាៃសារៈស្ាំខាៃ់?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដតើអនក្ាៃដោលដៅោ៉ាងណ្ដស្ម្រាប់ការងារសាោ ៃិងពិៃេុរបស់្អនក្?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ដតើវញិ្ហញ បៃបម្រតដពលបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដខាះ?  ដហតុអវី?   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

សកម្មភាពសសិសទី៣ 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ (ការបា៉ា ៃ់ម្របាណ ៃិងការដ្ឋក់្ពិៃេុ ទី២) ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬ
ស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើាន ក់្ឯង រចួបាំែុស្គាំៃិតសិ្ស្សដលើចាំណុចទាំង ៣ 
ខាងដម្រកាម្៖ ១) ស្រដស្រៃូវអីវដែលអនក្ពូដក្ (មុ្ខវជិាា សាោ ជាំនញសិ្ក្ាែូចជា ការអាៃ ៃិងការ
ស្រដស្រ ការម្របគាំតន្តៃរី។ល។) ២) ស្រដស្រៃូវអីវដែលអនក្គិតថ្នពិបាក្ដធវើ ៃិង ៣)ស្រដស្រៃូវអវីដែល
អនក្អាចដធវើឱ្យការអៃុវតរ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជាំនញរបស់្អនក្បាៃម្របដស្ើរជាងមុ្ៃ។ ដៅែាំណ្ដច់ ន្ ាំ យក្
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សម្សរៀនទី ១៣ ការប៉ា ន់សាា ន និងការដារ់រិនេុ  

 បនេ ប់ពីបញ្ច ប់ការងារគដម្រាង សិ្ស្សាៃការយល់ែរងចាស់្ជាងមុ្ៃអាំពីលទធែលរ ាំពរងទុក្
របស់្ម្របធាៃបទៃីមួ្យៗដែលបាៃបដម្រងៀៃដៅសាោ។ ដៅដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយ ពួក្ដគអាចក្ាំណត់
ដោលដៅែូចជា ទក់្ទងៃរងការទទួលបាៃពិៃេុម្ធយម្ជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ…។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ
ដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យាៃការយល់ែរងអាំពីរដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃស្មិ្ទធែលរបស់្ពួក្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការពិភាក្ាម្រក្មុ្ធាំ ដដ្ឋយែរល់ៃូវព័ត៌ាៃអាំពីការបា៉ា ៃ់សាម ៃស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ ដៅ
ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ែរល់ការដណនាំក្នុងការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងដ្ឋក់្ពិៃេុដែលជាដរឿយៗម្រតវូបាៃដម្របើ
ដៅសាោរបស់្អនក្៖ 

- រដបៀបបា៉ា ៃ់សាម ៃកិ្ចចការសាោ៖ ពិៃេុ ឬចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់? 
- ដតើាៃម្របដភទនៃការបា៉ា ៃ់សាម ៃដម្រតពីការម្របលង ៃិងដតស្រឬដទ? ឧទហរណ៍ កិ្ចចការ
ដធវើដៅែេះ បទបងាា ញដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងកិ្ចចការអៃុវតរផ្លេ ល់។  

- ដតើដពលណ្ដដទើបការម្របលងែាូវការម្រតូវបាៃក្ាំណត់កាលបរដិចឆទ?  
- ម្របដភទពិៃេុ (ពិៃេុជាប់ ៃិងពិៃេុធាា ក់្) 
- ដតើាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រប ងធាា ក់្/ធាា ក់្មុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យ? 
- វញិ្ហញ បៃបម្រត ឬស្ញ្ហញ បម្រតដៅដពលដរៀៃចប់ ៃិងតម្រម្ូវការស្ម្រាប់បញ្ច ប់ថ្នន ក់្ម្ធយម្
សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដហើយទទួលបាៃវញិ្ហញ បៃបម្រត។ 

 ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង គឺជាទិែាភាពែ៏ស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ សិ្ស្សគួរដតម្រតូវ
បាៃដលើក្ទរក្ចិតរ ដែើម្បឆីាុះបញ្ហច ាំងដៅដលើការរកី្ចដម្រម្ើៃ ៃិងការវវិឌ្ឍខាួៃ ដម្របៀបដធៀបការងារ
បចចុបបៃនរបស់្ពួក្ដគដៅៃរងដពលក្ៃាងម្ក្ ៃិងដម្របៀបដធៀបជាមួ្យៃរងទិស្ដៅផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្
ដគ។ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃការងារផ្លេ ល់ខាួៃ អាចជួយឱ្យសិ្ស្សអភិវឌ្ឍការយល់ែរងរបស់្ពួក្ដគដៅដលើ
ដោលបាំណងនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង ៃិងចាំណុចដខាយរបស់្ពួក្ដគ ដហើយពិៃិ
តយដម្ើលថ្នដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើងបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ (ការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងការដ្ឋក់្ពិៃេុ) ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រ 
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ដៃះគឺជាកិ្ចចការឆាុះបញ្ហច ាំងជាលក្ខណៈបុគគល ែូចដៃះឱ្យសិ្ស្សដធវើដដ្ឋយ
ផ្លេ ល់ខាួៃឯងដរៀងៗខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគអាៃស្ាំណួរ ៃិងគិតដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្មុ្ៃៃរងស្រដស្រចដម្ាើយ
របស់្ដគ។ ទុក្ដពលឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ពួក្ដគបញ្ច ប់កិ្ចចការដៃះ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការបា៉ា ន់ម្ររាណ និងការោក់ពិនទ ុ១ 
 អាៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ រចួពិចរណ្ដដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ បនេ ប់
ម្ក្ស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្អនក្។  
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ស្ៃារក្កិ្ចចការដែលសិ្ស្សបាៃបាំដពញដនះម្ក្ដម្ើលដ ើងវញិ ដហើយពិៃិតយដម្ើលថ្នាៃអវីបាៃអៃុវតរ
ម្របដស្ើរជាងមុ្ៃ។ 

សនលឹកកចិចការ៖  ការបា៉ា ន់ម្ររាណ និងការោក់ពិនទុ ២ 
 បាំែុស្គាំៃិតសិ្ស្សដលើចាំណុចទាំង ៣ ខាងដម្រកាម្៖ ១) ស្រដស្រៃូវអីវដែលអនក្ពូដក្ (មុ្ខវជិាា
សាោ ជាំនញសិ្ក្ាែូចជា ការអាៃ ៃិងការស្រដស្រ ស្រដស្របទចដម្រម្ៀង។ល។) ២) ស្រដស្រៃូវអីវ
ដែលអនក្គិតថ្នពិបាក្ដធវើ ៃិង ៣)ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្អាចដធវើឱ្យការអៃុវតរ ៃិងអភិវឌ្ឍជាំនញរបស់្
អនក្បាៃម្របដស្ើរជាងមុ្ៃ។ 

 

  

ខ្ុាំពូដក្ៃូវចាំណុចទាំង
ដៃះ 

(បញ្ា ីរាយនម្)

ខ្ុាំជួបការលាំបាក្ៃូវ
ចាំណុចទាំងដៃះ (បញ្ា ី

រាយនម្)

ដៃះគឺជាអវីដែលខ្ុាំអាច
ដធវើដអាយម្របដស្ើរជាង
មុ្ៃ  (បញ្ា ីរាយនម្)

ការប៉ា ន់ស្មា នរបស់ខ្ញុំ 
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សម្សរៀនទី ១៤ ការវាយតម្ម្លអំរីជំនាញសរិា 

 ដពលដៃះ សិ្ស្សក្ាំពុងដតឈាៃែល់ជាំនញដៅក្នុងការសិ្ក្ា។ ជាការចប់ដែរើម្ សិ្ស្សៃរង
វាយតនម្ាពីជាំនញក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- ជួយសិ្ស្សឱ្យឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងវាយតនម្ាជាំនញក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បយីល់
ែរងថ្នជាំនញដៅក្នុងការសិ្ក្ា គឺែូចោន ដៅៃរងដទពដកាស្លយដែសងៗដទៀតដែលអាច
ដធវើការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង។  

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ការវាយតទម្លអ្ំពីជំនាញសកិា 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃស្ម្រាប់
ឱ្យសិ្ស្សចម្ាងចូលដស្ៀវដៅ។ ដៃះគឺជាលាំហាត់ស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗដធវើដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

សនលឹកកចិចការ៖  ជំនាញទនការសិកា 
ដតើអនក្ដ្ឋក់្ពិៃេុជាំនញសិ្ក្ារបស់្អនក្ោ៉ាងែូច

ដម្រចពី ១ ដៅ ១០? 
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

១. ខុ្ាំែរងវធីិសិ្ក្ាម្របក្បដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាព            
២. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ខុ្ាំ           
៣. ខុ្ាំាៃអាក្បបកិ្រោិវជិាាៃក្នុងការសិ្ក្ា            
៤. ខុ្ាំាៃដោលដៅចាស់្ោស់្ស្ម្រាប់ការ
សិ្ក្ារបស់្ខុ្ាំ 

          

៥. ខុ្ាំាៃការជាំរញុទរក្ចិតរលអក្នុងការសិ្ក្ា           
៦. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀបចាំដពលដវោសិ្ក្ា           
៧. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀបចាំខាួៃឯងឱ្យម្រតូវៃរងការ
សិ្ក្ា 

          

៨. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំក្នុងការ 
សារ ប់ ៃិងក្ត់ម្រតាដពលដា៉ាងដរៀៃ 

          

៩. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដរៀៃដដ្ឋយសារ ប់ម្រគូ 

          

១០. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដរៀៃដដ្ឋយការអាៃអតថបទ រចួក្ត់ម្រតាៃូវចាំណុច
ស្ាំខាៃ់ៗ 

          

១១. ខុ្ាំាៃការចងចាំលអ           
១២. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើការសិ្ក្ា 
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សម្សរៀនទី ១៤ ការវាយតម្ម្លអំរីជំនាញសរិា 

 ដពលដៃះ សិ្ស្សក្ាំពុងដតឈាៃែល់ជាំនញដៅក្នុងការសិ្ក្ា។ ជាការចប់ដែរើម្ សិ្ស្សៃរង
វាយតនម្ាពីជាំនញក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- ជួយសិ្ស្សឱ្យឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងវាយតនម្ាជាំនញក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បយីល់
ែរងថ្នជាំនញដៅក្នុងការសិ្ក្ា គឺែូចោន ដៅៃរងដទពដកាស្លយដែសងៗដទៀតដែលអាច
ដធវើការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ៃិងដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ការវាយតទម្លអ្ំពីជំនាញសកិា 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការមួ្យចាប់ ដៅឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃស្ម្រាប់
ឱ្យសិ្ស្សចម្ាងចូលដស្ៀវដៅ។ ដៃះគឺជាលាំហាត់ស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗដធវើដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

សនលឹកកចិចការ៖  ជំនាញទនការសិកា 
ដតើអនក្ដ្ឋក់្ពិៃេុជាំនញសិ្ក្ារបស់្អនក្ោ៉ាងែូច

ដម្រចពី ១ ដៅ ១០? 
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

១. ខុ្ាំែរងវធីិសិ្ក្ាម្របក្បដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាព            
២. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ខុ្ាំ           
៣. ខុ្ាំាៃអាក្បបកិ្រោិវជិាាៃក្នុងការសិ្ក្ា            
៤. ខុ្ាំាៃដោលដៅចាស់្ោស់្ស្ម្រាប់ការ
សិ្ក្ារបស់្ខុ្ាំ 

          

៥. ខុ្ាំាៃការជាំរញុទរក្ចិតរលអក្នុងការសិ្ក្ា           
៦. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀបចាំដពលដវោសិ្ក្ា           
៧. ខុ្ាំែរងពីរដបៀបដរៀបចាំខាួៃឯងឱ្យម្រតូវៃរងការ
សិ្ក្ា 

          

៨. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំក្នុងការ 
សារ ប់ ៃិងក្ត់ម្រតាដពលដា៉ាងដរៀៃ 

          

៩. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដរៀៃដដ្ឋយសារ ប់ម្រគូ 

          

១០. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដរៀៃដដ្ឋយការអាៃអតថបទ រចួក្ត់ម្រតាៃូវចាំណុច
ស្ាំខាៃ់ៗ 

          

១១. ខុ្ាំាៃការចងចាំលអ           
១២. វាាៃភាពងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខុ្ាំ ក្នុងការ
ដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើការសិ្ក្ា 
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ដតើអនក្ពិពណ៌នអាំពីខាួៃអនក្ោ៉ាងែូចដម្រចក្នុងនម្ជាសិ្ស្ស?  
 
 
 
 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការពភិាកាជាគ្ ូ
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ រចួដម្របៀបដធៀបស្ៃារក្កិ្ចចការរបស់្ពួក្ដគ ដឆាើយចដម្ាើយ ៃិងពិភាក្ាអាំពី
ម្របធាៃបទទាំងដៃះ។ វាជាការម្របដស្ើរ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគអាចចប់នែគូជាមួ្យអនក្ដែលដគសាគ ល់ ែូច
ដៃះពួក្ដគក៏្អាចែរល់ម្តិដលើចដម្ាើយរបស់្ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ដតើពួក្ដគយល់ស្ស្បតាម្ចដម្ាើយរបស់្
ោន ដៅវញិដៅម្ក្ឬដទ?  ដតើពួក្ដគអាចវាយតនម្ាដែសងពីោន ឬដទ?  

សកម្មភាពសសិសទី៣៖ ការពិភាកាជាម្រកុម្ 
 ឱ្យសិ្ស្សដ្ឋក់្ពិៃេុថ្នដតើមុ្ខវជិាា មួ្យណ្ដក្នុងចាំដណ្ដម្មុ្ខវជិាា ដែលពួក្ដគក្ាំពុងសិ្ក្ា ដែើម្បីរក្
ឱ្យដ ើញថ្ន មុ្ខវជិាា ណ្ដពិបាក្ជាងដគ ៃិងមុ្ខវជិាា ណ្ដស្ស្ួលជាងដគ។ អនក្អាចស្រដស្រដៅដលើការ រ 
ដខៀៃ ដែើម្បីឱ្យសិ្ស្សែនទដែសងដទៀតអាចដម្ើលបាៃ។ 
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សម្សរៀនទី ១៥ វិធ្ីសាន្តសតសរៀនសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃបនេ ប់ដទៀតគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសុាាំដៅៃរងវធីិសាស្តស្រដរៀៃដែសងៗោន   
- ក្ាំណត់រក្វធីិសាស្តស្រដរៀៃរបស់្សិ្ស្សាន ក់្ៗ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ដតើវធីិសាស្តស្រដរៀៃមួ្យណ្ដដែលអនក្ចូលចិតរ?  ាៃដតស្រជាដម្រចើៃស្ម្រាប់ដស្វងយល់ពីវធីិសា
ស្តស្រដរៀៃរបស់្បុគគលាន ក់្ៗ។ ខាងដម្រកាម្គឺជាដតស្រខាីមួ្យចាំៃួៃ ដែលអាចែដល់ជាតម្រម្ុយខាះៗ។  

 ដតស្រខាី ១៖ ចលនដភនក្ ជាពិដស្ស្ដៅដពលដែលគិត ឬដឆាើយស្ាំណួរ។ សួ្រដៅកាៃ់សិ្ស្ស 
ក្នុងចាំដណ្ដម្ចាំណុចទាំង៣ខាងដម្រកាម្ ដតើពួក្ដគចូលចិតរដធវើមួ្យណ្ដដៅដពលគិត?  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ ាៃទាំដនរដម្ើលដ ើងដលើ (របូភាព!)  
 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់ ាៃទាំដនរដម្ើលម្រតង់ដៅមុ្ខ  
 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការអៃុវតរ ាៃទាំដនរដម្ើលចុះដម្រកាម្  

 ដតស្រខាី ២៖ វាក្យស្ពេ (អាស្ស័្យតាម្ភាសា ៃិងវបបធម៌្)។ សួ្រសិ្ស្សដតើកិ្រោិស្ពេ ឬ ក្យ
មួ្យណ្ដដែលពួក្ដគដម្របើ?  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ៖ «ខ្ុាំចប់របូភាពបាៃដហើយ!» «ខ្ុាំដម្ើលដ ើញដហើយ!» «តាម្ទស្សៃៈ 
របស់្ខ្ុាំ!» «ដតើអនក្ាៃទស្សៃៈដបបណ្ដ?»  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់៖  «ខ្ុាំទទួលបាៃសារដហើយ!» «វាជាស្ាំដ ងដោះក្ណដរ ង!»     «
ស្ាំដ ងដៃះខ្ុាំអាចទទួលយក្បាៃ!» 

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការអៃុវតរ៖ «អាំពី…» «វាពិតជាាៃអារម្មណ៍ម្រតរម្ម្រតូវដហើយ!» «ខ្ុាំអាច
ភាា ប់ខាួៃឯងដៅៃរងដរឿងហនរងបាៃ!» 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ រតសតរលើវិ្ីសាស្តសតររៀន   
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  (ដតស្រដលើរដបៀបដរៀៃ) រចួឱ្យពួក្ដគបាំដពញ។  
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សម្សរៀនទី ១៥ វិធ្ីសាន្តសតសរៀនសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃបនេ ប់ដទៀតគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសុាាំដៅៃរងវធីិសាស្តស្រដរៀៃដែសងៗោន   
- ក្ាំណត់រក្វធីិសាស្តស្រដរៀៃរបស់្សិ្ស្សាន ក់្ៗ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ដតើវធីិសាស្តស្រដរៀៃមួ្យណ្ដដែលអនក្ចូលចិតរ?  ាៃដតស្រជាដម្រចើៃស្ម្រាប់ដស្វងយល់ពីវធីិសា
ស្តស្រដរៀៃរបស់្បុគគលាន ក់្ៗ។ ខាងដម្រកាម្គឺជាដតស្រខាីមួ្យចាំៃួៃ ដែលអាចែដល់ជាតម្រម្ុយខាះៗ។  

 ដតស្រខាី ១៖ ចលនដភនក្ ជាពិដស្ស្ដៅដពលដែលគិត ឬដឆាើយស្ាំណួរ។ សួ្រដៅកាៃ់សិ្ស្ស 
ក្នុងចាំដណ្ដម្ចាំណុចទាំង៣ខាងដម្រកាម្ ដតើពួក្ដគចូលចិតរដធវើមួ្យណ្ដដៅដពលគិត?  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ ាៃទាំដនរដម្ើលដ ើងដលើ (របូភាព!)  
 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់ ាៃទាំដនរដម្ើលម្រតង់ដៅមុ្ខ  
 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការអៃុវតរ ាៃទាំដនរដម្ើលចុះដម្រកាម្  

 ដតស្រខាី ២៖ វាក្យស្ពេ (អាស្ស័្យតាម្ភាសា ៃិងវបបធម៌្)។ សួ្រសិ្ស្សដតើកិ្រោិស្ពេ ឬ ក្យ
មួ្យណ្ដដែលពួក្ដគដម្របើ?  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ៖ «ខ្ុាំចប់របូភាពបាៃដហើយ!» «ខ្ុាំដម្ើលដ ើញដហើយ!» «តាម្ទស្សៃៈ 
របស់្ខ្ុាំ!» «ដតើអនក្ាៃទស្សៃៈដបបណ្ដ?»  

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់៖  «ខ្ុាំទទួលបាៃសារដហើយ!» «វាជាស្ាំដ ងដោះក្ណដរ ង!»     «
ស្ាំដ ងដៃះខ្ុាំអាចទទួលយក្បាៃ!» 

 អនក្គិតដដ្ឋយដម្របើការអៃុវតរ៖ «អាំពី…» «វាពិតជាាៃអារម្មណ៍ម្រតរម្ម្រតូវដហើយ!» «ខ្ុាំអាច
ភាា ប់ខាួៃឯងដៅៃរងដរឿងហនរងបាៃ!» 

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ រតសតរលើវិ្ីសាស្តសតររៀន   
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  (ដតស្រដលើរដបៀបដរៀៃ) រចួឱ្យពួក្ដគបាំដពញ។  
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សនលឹកកចិចការ៖  រតសតរលើររបៀបររៀន 
 ដតើរដបៀបដរៀៃមួ្យណ្ដដែលអនក្ចូលចិតរ?  អាៃស្ាំដណរខាងដម្រកាម្ រចួគូស្ដលើចដម្ាើយដែល
អនក្ដពញចិតរ «ញរក្ញប់» «ម្រងាា ល» ឬ «ដដ្ឋយក្ម្រម្»  

 ញរក្ 
ញប់ 

ម្រងាា ល ដដ្ឋយក្ម្រម្ 

១. ខ្ុាំអាចចងចាំដម្ដរៀៃោ៉ាងលអ ដដ្ឋយការសារ ប់ម្រគូបដម្រងៀៃដែលាៃ
ព័ត៌ាៃ ការពៃយល់ ៃិងការពិភាក្ា 

   

២. ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលការស្រដស្រព័ត៌ាៃដៅដលើការ រដខៀៃ ឬតាម្រយៈ
ឧបក្រណ៍ឧបដទេស្ ៃិងលាំហាត់ស្ម្រាប់អាៃ  

   

៣. ខ្ុាំចូលចិតរស្រដស្រ ឬក្ត់ម្រតាស្ម្រាប់ដម្ើលម្រងដទៀតដៅដពលដម្រកាយ     
៤. ខ្ុាំចូលចិតរដម្របើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ឧបក្រណ៍គាំរ ូឬស្ក្ម្មភាពអៃុវតរដែសងៗក្នុង
ថ្នន ក់្ 

   

៥. ខ្ុាំម្រតូវការការពៃយល់អាំពីែាម្រកាម្ ដខសដកាង ឬទិស្ដៅដដ្ឋយដម្របើរបូភាព    
៦. ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការងារ ឬែលិតវតថុដដ្ឋយដម្របើនែរបស់្ខ្ុាំ    
៧. ខ្ុាំាៃជាំនញ ៃិងចូលចិតរបដងាើតម្រកាហិវច ៃិងគាំៃូស្តាង    
៨. ខ្ុាំអាចែរងម្របសិ្ៃដបើស្ាំដ ងម្រតូវបាៃភាា ប់ោន     
៩. ខ្ុាំអាចចងចាំបាៃោ៉ាងលអ ដដ្ឋយការស្រដស្រឱ្យដម្រចើៃែង    
១០. ខ្ុាំអាចយល់ ៃិងដែើរតាម្ទិស្ដៅក្នុងដែៃទីដដ្ឋយងាយស្សួ្ល     
១១. ខ្ុាំអាចដរៀៃមុ្ខវជិាា បាៃោ៉ាងលអដដ្ឋយសារ ប់ម្រគូ ៃិងសារ ប់កាដស្តចក់្
ស្ាំដ ង  

   

១២. ខ្ុាំចូលចិតរដលងជាមួ្យលុយកាក់្ ឬកូ្ៃដសារដែលាៃដៅក្នុង
ដហាដ ៉ារបស់្ខ្ុាំ  

   

១៣. ខ្ុាំដរៀៃម្របក្បបាៃលអដដ្ឋយ ថ្នតាម្ ក្យដនះម្រងដហើយម្រងដទៀតឱ្យ 
ឮៗ ជាជាងការស្រដស្រ ក្យដលើម្រក្ដ្ឋស្ 

   

១៤. ខ្ុាំអាចយល់អតថបទព័ត៌ាៃដដ្ឋយការអាៃ ជាងការសារ ប់ព័ត៌ាៃ
ែាយតាម្វទិយុ 

   

១៥. ខ្ុាំទាំ ស្ារដតស្ ូ ឬញុាំៃាំដពលក្ាំពុងដរៀៃ    
១៦. ខ្ុាំគិតថ្នម្ដធាបាយែ៏លអបាំែុតដែើម្បីចងចាំអវីមួ្យ គឺបដងាើតជារបូភាព

ដៅក្នុងខួរក្ាលរបស់្អនក្  
   

១៧. ខ្ុាំដរៀៃម្របក្ប ក្យ ដដ្ឋយដម្របើ «ម្រាម្នែម្របក្ប»     
១៨. ខ្ុាំចូលចិតរសារ ប់ការបដម្រងៀៃ ឬការៃិោយែ៏លអ ជាជាងអាៃដម្ដរៀៃ

ែូចោន ដៃះដៅក្នុងដស្ៀវដៅ  
   

១៩. ខ្ុាំពូដក្ដដ្ឋះស្សាយ ៃិងដលងដលបងែគុាំរបូ ៃិងដលបងរក្ម្រចក្ដចញ     
២០. ខ្ុាំការ ប់វតថុក្នុងនែក្នុងដពលក្ាំពុងដរៀៃ    
២១. ខ្ុាំចូលចិតរសារ ប់ព័ត៌ាៃតាម្វទិយុ ជាជាងអាៃតាម្កាដស្ត     
២២. ខ្ុាំចូលចិតរទទួលព័ត៌ាៃអាំពីម្របធាៃបទដែលចប់អារម្មណ៍ដដ្ឋយការ
អាៃវា 
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២៣. ខ្ុាំាៃអារម្មណ៍សុ្ខស្សួ្លដដ្ឋយការប៉ាះ ឱ្ប ៃិងចប់នែអនក្ែនទ…    
២៤. ខ្ុាំអាចដធវើតាម្ការម្របាប់ដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់ បាៃលអជាងការស្រដស្រ    

នីតិវិ្ីរៅកែុងការោកព់ិនទ ុ
ញរក្ញប់ = ៥ ពិៃេុ 
ម្រងាា ល = ៣ ពិៃេុ 
ដដ្ឋយក្ម្រម្ = ១ ពិៃេុ  

 ដ្ឋក់្ដលខពិៃេុ (៥ ៣ ១) ដៅដលើបនេ ត់ដែលដៅដក្បរដលខស្ាំណួរខាងដម្រកាម្។ បូក្ពិៃេុតាម្
ម្រក្ដឡាៃ ៃីមួ្យៗ ដែើម្បីទទួលបាៃពិៃេុស្របុដម្រកាម្ដែនក្ៃីមួ្យៗ។ 

   ដម្របើចក្ខុ    ដម្របើការសារ ប់  ដម្របើការអៃុវតរ 
២  _______       ១   _______               ៤  _______ 
៣  _______   ៥   _______               ៦  _______ 
៧  _______       ៨  _______               ៩   _______ 
១០ _______     ១១ _______            ១២  _______ 
១៤ _______     ១៣  _______           ១៥  _______ 
១៦ _______     ១៨ _______            ១៧_______ 
១៩ _______     ២១  _______            ២០  _______ 
២២ _______     ២៤  _______            ២៣ _______ 
ស្របុ_______  ស្របុ _______  ស្របុ _______  

បដងាើតដដ្ឋយ៖ Brandeis.edu http://www.study-tips-today.com/Study-Skills-Activities/Learning-
Styles-Assessment-worksheet.html 

សកម្មភាពសសិសទី៣៖ 
 ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើការ រដខៀៃ។  
 

 

 

 

 

 

 
 

ប្រើចក្ខុ          ប្រើការស្ដា ប ់   ប្រើការអនវុត្ត 
 វចិិ្ ត្               មក្រា         សខុនុ 
 រត្នា          សមផសស          ជំនិត្ 
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សកម្មភាពសសិសទី៤៖ បរចចកវិទាព័តា៌នវិទា និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ (ICT)  
 អនក្អាចរមួ្បញ្ចូ លម្របធាៃបទដៃះជាមួ្យ បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT) 
រចួឱ្យសិ្ស្សដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីម្របធាៃបទដៃះ ឬក៏្ដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺដណត។ អនក្អាចស្ហការ
ជាមួ្យម្រគដូែនក្ព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅថ្នន ក់្កុ្ាំពយូទ័រ ឬពួក្ដគ
អាចដធវើលាំហាត់ដៅែេះដដ្ឋយដម្របើទូរស័្ពេ ា្ តវយ័ (Smart phone) ម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគអាចដធើវ  លាំ
ហាត់ដៃះជាគូ ឬជាម្រក្មុ្ក៏្បាៃម្របសិ្ៃដបើៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃអាចភាា ប់អិុៃធរដណតបាៃ។ 

 ពួក្ដគអាចដម្របើទម្រម្ង់ឯក្សារតាម្ដគហទាំព័រទាំងដៃះ ឬដធវើការស្សាវម្រជាវតាម្ទាំព័រដបើក្ចាំហរ។  
https://www.oercommons.org/courses/learning-styles-2/view  
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
  អនក្ដម្របើសាវតាព័ត៌ាៃដៃះដែើម្បីពៃយល់ពីម្របធាៃបទស្រីពីវធីិសាស្តស្រដរៀៃែល់សិ្ស្ស៖ 

វធីិសាស្តស្រដរៀៃ(VAK1) – ដហតុការណ៍ 
 វធីិសាស្តស្រដរៀៃ គឺជាធម្មជាតិនៃការទទួលបាៃ ៃិងយល់ែរងពីអវីមួ្យ។ ម្ៃុស្សដយើងាន ក់្ៗ 
សុ្ទធដតាៃវធីិសាស្តស្រដរៀៃដរៀងៗខាួៃ។ សិ្ស្សខាះ ចងចាំចាស់្ៃូវអវីដែលដគបាៃដ ើញ សិ្ស្សខាះ
ចងចាំចាស់្ៃូវអវីដែលដគបាៃឮ ៃិងសិ្ស្សខាះដទៀតចាំចាស់្ៃូវអវីដែលដគឆាងកាត់បទពិដសាធៃ៍។ 
វធីិសាស្តស្រដរៀៃ អាចម្រតូវបាៃដចក្ចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្បាៃតាម្វធីិសាស្តស្រដែសងៗោន ។  

 វធីិែ៏សាម្ញ្ញបាំែុតក្នុងចាំដណ្ដម្វធីិែនទដទៀតដនះគឺ VAK = Visual (ការដម្ើល) – Auditory (ការ
សារ ប់) – Kinaesthetic/Tactile (ការអៃុវតរ)។ វធីិដរៀៃទាំងបីដៃះ គឺទក់្ទងដៅៃរងវញិ្ហញ ណទាំង ៥ 
របស់្ដយើង។ ប៉ាុដៃដ ឃ្លៃវញិ្ហញ ណ ៃិងជីវហាវញិ្ហញ ណ មិ្ៃម្រតូវបាៃរាប់បញ្ចូ លក្នុងវធីិសាស្តស្រដរៀៃដៃះ
ដទ ដដ្ឋយសារដតវាមិ្ៃស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ការម្របាស្ស័្យទក់្ទង។  

 ដពលខាះ ការអាៃ(Reading) ៃិងការស្រដស្រ (Writing - R) ម្រតូវបាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ ល ជាវធីិសាស្តស្រ
នៃការដរៀៃមួ្យដបបដទៀតគឺ VARK ដហើយដពលខាះ Kinaesthetic (ចលន) ៃិង Tactile (ការអៃុវតរ)  
ម្រតូវបាៃបាំដបក្ដចញពីោន ។ ដៅក្នុងឯក្សារដៃះ ដយើងៃរងដម្របើម្របព័ៃធ VAK ។  

 ជាការលាំបាក្ក្នុងការក្ាំណត់តួរដលខជាក់្ោក់្ អាំពីភាពជាតាំណ្ដងនៃវធីិសាស្តស្រដរៀៃៃីមួ្យៗ។ 
បញ្ហា ដៃះ វាម្របដហលជាអាស្ស័្យដលើវបបធម៌្ ៃិងម្របព័ៃធនៃការបដម្រងៀៃ។ ជាទូដៅ អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើ
ការសារ ប់ ាៃចាំៃួៃតិចជាងដគាៃ ២៥% បនេ ប់ម្ក្ អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើចក្ខុាៃ ៣៥% ខណៈដែល
អនក្ដរៀៃដដ្ឋយការអៃុវតរាៃ ៤០%។ ដយើងទាំងអស់្ោន  សុ្ទធដតាៃម្រគប់ម្របដភទនៃវធីិដរៀៃទាំងអស់្ 
ម្រោៃ់ដតតិច ឬដម្រចើៃ។ វធីិពៃយល់ម្ា៉ាងដទៀតគឺ ដយើងចងចាំ ២០% ៃូវអវីដែលដយើងបាៃឮ ៤០% ៃូវអវី
ដែលដយើងបាៃដ ើញ ៃិង៨០% ៃូវអវីដែលដយើងបាៃអៃុវតរ។    

អ្ែកររៀនរោយរម្ររើចកខ ុ 
  ក្យចស់្ៃិោយថ្ន «របូភាពមួ្យាៃអតថៃ័យជាងមួ្យ ៃ់ ក្យ» គឺពិតជាម្រតរម្ម្រតូវស្ម្រាប់ 
អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ។ ពួក្ដគដតងដតគិតពីរបូភាព ៃិងសាច់ដរឿង។ ពួក្ដគម្រតូវការដម្ើលកាយវកិារ 

                                                           
1 VAK៖ រូបភាព សដលេង និងចលនា 
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ៃិងទរក្មុ្ខរបស់្ម្រគ ូ ដែើម្បយីល់ពីអតថៃ័យដពញដលញអាំពីាតិកានៃដម្ដរៀៃ។ ដហតុដៃះដហើយបាៃ
ជាពួក្ដគ ដតងដតចង់អងគុយដៅជួរខាងមុ្ខដគ។ ពួក្ដគដរៀៃបាៃោ៉ាងលអតាម្រយៈ ការបងាា ញរបូភាព
ដែលាៃែូចជា៖ ែាម្រកាម្ របូភាព ផ្លេ ាំងរបូភាព ៃិងឯក្សារ ដម្ដរៀៃ។ អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ ដតង
ដតចូលចិតរក្ត់ម្រតាោ៉ាងលាំអិត។  

អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើចក្ខុ អាចទទួលម្របដោជៃ៍ពី......  
 ដែៃទី ដែៃទីគាំៃិត តារាង គាំៃូស្តាងលាំហូរ ែាម្រកាម្  
 របូភាព គាំៃូរ គាំៃូរជីវចល កាតដែលដម្របើពៃាឺ 
 បដងាើតដម្រោងគាំៃិត  
 ចម្ាងអវីដែលបាៃស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ ក្ត់ម្រតាទុក្ 
 ដម្ើលការបដម្រងៀៃជាវដីែអូ  
 គូស្ពណ៌ចាំណ្ដាំ គូស្រងវង់ គូស្បនេ ត់ពីដម្រកាម្ ឬហាយឡាយ ក្យ ៃិងលបះ 

អ្ែកររៀនរោយរម្ររើការសាត ប់  
  អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់ ចូលចិតរដរៀៃដដ្ឋយការសារ ប់ ៃិងដតងដតៃរក្ដ ើញ ក្យដែលដគ
ធាា ប់ឮដៅក្នុងអារម្មណ៍ជាៃិចច។ ពួក្ដគដរៀៃបាៃោ៉ាងលអតាម្រយៈការបដម្រងៀៃដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់ ការ
ពិភាក្ា ការជដជក្ោន  ៃិងការសារ ប់។ ពួក្ដគសារ ប់តាម្ការដលើក្ដ្ឋក់្ស្ាំដ ង ក្ម្ពស់្ស្ាំដ ង ដលបឿៃ 
ៃិងម្របដភទស្ាំដ ងែនទដទៀត។ ព័ត៌ាៃជាោយលក្សណ៍អក្សរ ម្របដហលជាអាចាៃអតថៃ័យតិច
តួច រហូតទល់ដតពួក្ដគបាៃសារ ប់ឮវា។  

 អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើការសារ ប់ អាចទទួលម្របដោជៃ៍ពី......  
 ការដម្របើម្របាស់្ ក្យដែលទក់្ទងៃរងការចងចាំដហតុការណ៍ ៃិងព័ត៌ាៃជាក់្ដស្រង  
 បដងាើតដខសអាត់ស្ាំដ ងស្ម្រាប់ក្ាំណត់ម្រតា បនេ ប់ពីស្រដស្ររចួ  
 ថ្តស្ាំដ ងរបស់្ដម្ដរៀៃ ឬការបដម្រងៀៃ  
 ដម្ើលការបដម្រងៀៃជាវដីែអូ  
 ដរៀៃសាដ ើងវញិៃូវដហតុការណ៍ ដដ្ឋយបិទដភនក្  
 ចូលរមួ្ក្នុងម្រក្ុម្ ឬថ្នន ក់្ពិភាក្ា  
 ពៃយល់ៃូវអវីដែលដគបាៃដរៀៃដៅកាៃ់អនក្ែនទដទៀត  
 តន្តៃរី ដរ ៉ាប ស្ាំដ ងបទដភាង ៃិងចដម្រម្ៀង  
 អាៃឱ្យឮៗ 

អ្ែកររៀនរោយការអ្នវុតត 
  អនក្ដរៀៃដដ្ឋយការអៃុវតរ ដរៀៃបាៃោ៉ាងលអតាម្រយៈវធីិសាស្តស្រអៃុវតរផ្លេ ល់ ៃិងដដ្ឋយរះិរក្
ោ៉ាងស្ក្ម្មអាំពីរបូធាតុពិភពដោក្ដែលដៅជុាំវញិពួក្ដគ។ ពួក្ដគអាចៃរងាៃអរម្មណ៍ពិបាក្ 
ម្របសិ្ៃដបើឱ្យអងគុយដៅដស្ៃៀម្រយៈដពលយូរ ដហើយៃរងអាចាៃសាម រតីមិ្ៃមូ្លដដ្ឋយសារដតម្រតវូការ
ដធវើស្ក្ម្មភាព ៃិងចូលចិតរការរះិរក្។  

 អនក្ដរៀៃដដ្ឋយដម្របើការអៃុវតរ អាចទទួលម្របដោជៃ៍ពី......  
 សិ្ក្ាដដ្ឋយដម្របើរយៈដពលខាី  
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 ដម្រជើស្យក្ថ្នន ក់្ម្ៃេីរពិដសាធៃ៍ ៃិងដធវើពិដសាធៃ៍  
 ដែើរតួស្ដម្ដង ៃិងបាំដលងជាសាច់ដរឿងដោខ ៃ 
 ដម្រជើស្យក្ទស្សៃៈកិ្ចចសិ្ក្ា ទស្សៃៈកិ្ចចសារៈម្ៃេីរ  
 ដរៀៃសូ្ម្រតជាមួ្យអនក្ដែសងដទៀត ដហើយដម្របើដលបងចងចាំ  
 ដម្របើម្របាស់្កាតដែលដម្របើពៃាឺ ស្ម្រាប់ការចងចាំ  
 បដងាើតគដម្រាងដែើម្បីអាំពីពៃយល់ដម្ដរៀៃ ឬដហតុការណ៍  
 លទធភាពដែើម្បីដធវើបាំោស់្ទី  
 បដងាើតវតថុដដ្ឋយនែរបស់្ដគ  

ម្របភព៖http://www.brainboxx.co.uk/a3_aspects/pages/VAK.htm 
ដក្ស្ម្រម្ួលដចញពី Sandberg ២០១៥។ 
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សម្សរៀនទី ១៦ វិធ្ីសាន្តសតសរៀនសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា ២ 

 សិ្ស្សបៃដសិ្ក្ាម្របធាៃបទែដែល។ អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្វធីិសាស្តស្រដរៀៃ
ដដ្ឋយដែអក្ដលើម្រទរស្រីពិដសាធៃ៍ដលើការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ David A. Kolb ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ រតសតរលើររបៀបររៀន 
 ម្រគូដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  (ដតស្រដលើវធីិសាស្តស្រដរៀៃ ) រចួឱ្យពួក្ដគបាំដពញ។  

សនលឹកកចិចការ៖  រតសតរលើវិ្ីសាស្តសតររៀន 
 ដតើវធីិសាស្តស្រដរៀៃមួ្យណ្ដដែលអនក្ចូលចិតរ?   

 វធីិសាស្តស្រដរៀៃ គឺជាធម្មជាតិនៃការចូលចិតរពីរដបៀបដែលដយើងដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងសិ្ក្ា។ អនក្ស្ថិត
ក្នុងចាំដណក្នៃរដបៀបដរៀៃទាំងអស់្ដៃះ ប៉ាុដៃរម្រោៃ់ដតាៃរដបៀបដរៀៃមួ្យខាា ាំងជាងម្របដភទមួ្យដទៀត។ 

 វធីិសាស្តស្រដរៀៃ អាចម្រតូវបាៃដចក្ចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្បាៃតាម្វធីិសាស្តស្រដែសងៗោន ។ មួ្យក្នុងចាំដណ្ដម្ 
ដនះគឺដែអក្តាម្ម្រទរស្រីពិដសាធៃ៍ដលើការដរៀៃសូ្ម្រត ដែលជាលទធែលអដងាតរបស់្ David A. Kolb Peter 
Honey’s ៃិង Alan Mumford។  

 ពិៃិតយដម្ើលទាំងអស់្ោន  ថ្នដតើរដបៀបដរៀៃរបស់្អនក្គឺអវី៖  

អាៃលបះខាងដម្រកាម្ ពិចរណ្ដរចួស្រដស្រ ក្យ ចស្/បាទ ដៅម្របអប់ខាងចុងនៃលបះៃីមួ្យៗ 
វធីិសាស្តស្របាំដបក្ ឬចាា ស់្គាំៃិត (Diverging) ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដម្របើការស្ស្នម្ ៃិងគាំៃិតផ្លេ ល់ខាួៃ ក្នុងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងម្របមូ្លព័ត៌ាៃ   
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើល ជាជាងការដធវើ   
ខ្ុាំចូលចិតរដរៀៃជាម្រក្ុម្ ជាងដរៀៃាន ក់្ឯង   
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលអវីមួ្យជាមួ្យៃរងទស្សៃៈដែសងពីដគ   
ខ្ុាំាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ជាមួ្យម្ៃុស្ស ជាងដហតុការណ៍   
ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របាំដបក្ ឬចាា ស់្គាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?   

 
វធីិសាស្តស្របៃសីុគាំៃិត(Assimilating)  ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលអវីដែលថ្មី ជាមួ្យៃរងអភិម្រក្ម្ដែលស្ម្ដហតុស្ម្ែល  
ខ្ុាំចូលចិតរម្រទរស្រីដែលស្ម្ដហតុស្ម្ែល ជាជាងដែអក្ដលើគុណតនម្ាជាក់្ដស្រង   
ខ្ុាំចូលចិតរការពៃយល់ចាស់្ោស់្ ជាជាងឱ្កាស្ជាក់្ដស្រង  
គាំៃិត ៃិងទស្សនទៃ គឺគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ជាងម្ៃុស្ស  
ខ្ុាំចូលចិតរសិ្ក្ាដដ្ឋយ ការអាៃ ការបដម្រងៀៃ ដស្វងរក្គាំរូ/ម្៉ាូដែលដបបវភិាគ ៃិងាៃដពល
រះិគិតអាំពីអវីមួ្យដដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន    

 

ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របៃសីុគាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?  
 

វធីិសាស្តស្របម្រងួម្ ឬបញ្ចូ លគាំៃិត (Converging) ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ជាក់្ដស្រង  

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        37 
 

 
សម្សរៀនទី ១៦ វិធ្ីសាន្តសតសរៀនសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា ២ 

 សិ្ស្សបៃដសិ្ក្ាម្របធាៃបទែដែល។ អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្វធីិសាស្តស្រដរៀៃ
ដដ្ឋយដែអក្ដលើម្រទរស្រីពិដសាធៃ៍ដលើការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ David A. Kolb ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ រតសតរលើររបៀបររៀន 
 ម្រគូដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  (ដតស្រដលើវធីិសាស្តស្រដរៀៃ ) រចួឱ្យពួក្ដគបាំដពញ។  

សនលឹកកចិចការ៖  រតសតរលើវិ្ីសាស្តសតររៀន 
 ដតើវធីិសាស្តស្រដរៀៃមួ្យណ្ដដែលអនក្ចូលចិតរ?   

 វធីិសាស្តស្រដរៀៃ គឺជាធម្មជាតិនៃការចូលចិតរពីរដបៀបដែលដយើងដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងសិ្ក្ា។ អនក្ស្ថិត
ក្នុងចាំដណក្នៃរដបៀបដរៀៃទាំងអស់្ដៃះ ប៉ាុដៃរម្រោៃ់ដតាៃរដបៀបដរៀៃមួ្យខាា ាំងជាងម្របដភទមួ្យដទៀត។ 

 វធីិសាស្តស្រដរៀៃ អាចម្រតូវបាៃដចក្ចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្បាៃតាម្វធីិសាស្តស្រដែសងៗោន ។ មួ្យក្នុងចាំដណ្ដម្ 
ដនះគឺដែអក្តាម្ម្រទរស្រីពិដសាធៃ៍ដលើការដរៀៃសូ្ម្រត ដែលជាលទធែលអដងាតរបស់្ David A. Kolb Peter 
Honey’s ៃិង Alan Mumford។  

 ពិៃិតយដម្ើលទាំងអស់្ោន  ថ្នដតើរដបៀបដរៀៃរបស់្អនក្គឺអវី៖  

អាៃលបះខាងដម្រកាម្ ពិចរណ្ដរចួស្រដស្រ ក្យ ចស្/បាទ ដៅម្របអប់ខាងចុងនៃលបះៃីមួ្យៗ 
វធីិសាស្តស្របាំដបក្ ឬចាា ស់្គាំៃិត (Diverging) ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដម្របើការស្ស្នម្ ៃិងគាំៃិតផ្លេ ល់ខាួៃ ក្នុងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងម្របមូ្លព័ត៌ាៃ   
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើល ជាជាងការដធវើ   
ខ្ុាំចូលចិតរដរៀៃជាម្រក្ុម្ ជាងដរៀៃាន ក់្ឯង   
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលអវីមួ្យជាមួ្យៃរងទស្សៃៈដែសងពីដគ   
ខ្ុាំាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ជាមួ្យម្ៃុស្ស ជាងដហតុការណ៍   
ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របាំដបក្ ឬចាា ស់្គាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?   

 
វធីិសាស្តស្របៃសីុគាំៃិត(Assimilating)  ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលអវីដែលថ្មី ជាមួ្យៃរងអភិម្រក្ម្ដែលស្ម្ដហតុស្ម្ែល  
ខ្ុាំចូលចិតរម្រទរស្រីដែលស្ម្ដហតុស្ម្ែល ជាជាងដែអក្ដលើគុណតនម្ាជាក់្ដស្រង   
ខ្ុាំចូលចិតរការពៃយល់ចាស់្ោស់្ ជាជាងឱ្កាស្ជាក់្ដស្រង  
គាំៃិត ៃិងទស្សនទៃ គឺគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ជាងម្ៃុស្ស  
ខ្ុាំចូលចិតរសិ្ក្ាដដ្ឋយ ការអាៃ ការបដម្រងៀៃ ដស្វងរក្គាំរូ/ម្៉ាូដែលដបបវភិាគ ៃិងាៃដពល
រះិគិតអាំពីអវីមួ្យដដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន    

 

ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របៃសីុគាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?  
 

វធីិសាស្តស្របម្រងួម្ ឬបញ្ចូ លគាំៃិត (Converging) ចស្/បាទ 
ខ្ុាំចូលចិតរដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ជាក់្ដស្រង  
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ខ្ុាំចូលចិតរភារកិ្ចចដបបបដចចក្ដទស្ ជាងបញ្ហា ស្ងគម្ ៃិងបញ្ហា ផ្លេ ល់ខាួៃ   
ខ្ុាំចូលចិតរក្ម្មវធីិជាក់្ដស្រង ៃិងការបាំដលងក្ម្មវធីិ  
ខ្ុាំចូលចិតរដស្វងរក្ការអៃុវតរជាក់្ដស្រងស្ម្រាប់គាំៃិត ស្ាំណួរ ៃិងម្រទរស្រី    
ខ្ុាំមិ្ៃសូ្វចប់អារម្មណ៍ៃរងម្រទរស្រីដតមួ្យមុ្ខដនះដទ  
ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របម្រងួម្ឬបញ្ចូ លគាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?   

 
វធីិសាស្តស្របាំដពញគាំៃិត (Accommodating)  ចស្/បាទ 
ខ្ុាំដជឿជាក់្ដលើ អពាៃររញណ ជាងតក្ា (logic)  
ខ្ុាំចូលចិតរដរៀៃដដ្ឋយសាក្លបងអៃុវតរ ៃិងអៃុវតរផ្លេ ល់   
ខ្ុាំចូលចិតរកិ្ចចការដែលអៃុវតរ ៃិងពិដសាធៃ៍ជាក់្ដស្រងដែលលទធែលបាៃម្ក្ពីព័ត៌ាៃ 
ៃិងការវភិាគរបស់្អនក្ដែសង 

 

ខ្ុាំចូលចិតរការសាក្លបង ៃិងបទពិដសាធដែលថ្មី ដហើយខ្ុាំចូលចិតរបៃរអៃុវតរដែៃការ   
ខ្ុាំមិ្ៃសូ្វចប់អារម្មណ៍ៃរងការវភិាគ ៃិងម្រទរស្រីដទ  
ពិៃេុដែនក្វធីិសាស្តស្របាំដពញគាំៃិត ដតើាៃ ចស្/បាទ ប៉ាុនម ៃ?   

- Diverging student ចូលចិតរដផ្លរ តដលើអារម្មណ៍ ៃិងការដម្ើល 
- Assimilating student ចូលចិតរការគិត ៃិងការដម្ើល 
- Converging student ចូលចិតរការគិត ៃិងការអៃុវតរ 
- Accommodating student ចូលចិតរដផ្លរ តដលើអារម្មណ៍ ៃិងការអៃុវតរ 

ដតើដែនក្ណ្ដដែលអនក្ទទួលបាៃ ចស្/បាទ ដម្រចើៃជាងដគ?  
__________________________________________ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើការ រដខៀៃ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បដា ត្អារមមណ៍  

បមើលប ើញ  

គតិ្ពិចារណា  

អនវុត្ត  

សភុក្តក្ត  

រត្នៈ  សភុា
  ដាលីន

  

ថារត័្ន
  

គមីលី
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សកម្មភាពសសិសទី៣៖ ព័ត៌ានវិទា នងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ (ICT)  
 អនក្អាចរមួ្បញ្ចូ លម្របធាៃបទដៃះដដ្ឋយដម្របើបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ រចួឱ្យ
សិ្ស្សដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីម្របធាៃបទដៃះ ឬក៏្ដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺដណត ដៅក្នុងដម្ដរៀៃស្រីពីវធីិសា
ស្តស្រ ដរៀៃ។ ម្របសិ្ៃជាអនក្អាចស្ហការជាមួ្យម្រគូខាងព័ត៌ាៃវទិាៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ សិ្ស្សអាចដធវើ    
លាំហាត់ដៃះដៅថ្នន ក់្កុ្ាំពយូទ័រ ឬពួក្ដគអាចដធវើជាលាំហាត់ដៅែេះដដ្ឋយដម្របើទូរស្ពេ ា្ តវយ័ម្របសិ្ៃដបើ
ាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធើវលាំហាត់ដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ក៏្បាៃម្របសិ្ៃដបើៃរណ្ដាន ក់្មិ្ៃអាចភាា ប់អិុៃធរ
ដណតបាៃ។ 

 សិ្ស្សអាចដម្របើទម្រម្ង់ឯក្សារខាងដលើតាម្តាំណភាា ប់ដៅដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ ឬដធវើការស្សាវ 
ម្រជាវតាម្ទាំព័រដបើក្ចាំហរ។  
https://www.oercommons.org/authoring/18965-kolb-s-learning-styles/view  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
 ខាងដម្រកាម្ដៃះ គឺជាសាវតានៃម្រទរស្រីក្នុងការដរៀៃរបស់្ Kolb ។ ែូចដៃះ អនក្អាចពៃយល់ដៅ
កាៃ់សិ្ស្សៃូវសាវតានៃដតស្រដៃះ។ ពៃយល់អាំពីវែដនៃការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយស្ដងខប ដម្របើម្របាស់្របូភាព
ខាងដម្រកាម្ ឬគូរដ ើងវញិដៅដលើការ រដខៀៃ។ បញ្ច ប់ដម្ដរៀៃដៃះ ដដ្ឋយបញ្ហា ក់្បដៃថម្ថ្ន ម្រគប់រដបៀប
ដរៀៃសុ្ទធដតលអែូចៗោន  វាម្រោៃ់ដតម្របាប់ដយើងថ្នដតើពួក្ដយើងាៃរដបៀបដរៀៃសូ្ម្រតខុស្ពីោន ដបបណ្ដ
ខាះ។ អនក្ចូលរមួ្អាចយក្ចាំដណះែរងអាំពីរដបៀបដរៀៃសូ្ម្រតផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគដៅដម្របើដៅក្នុងការ
សិ្ក្ាដែើម្បីងាយស្ស្ួលទទួលបាៃលទធែលលអ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 អនក្ជាំនញម្រទរស្រីការអប់រ ាំតាម្ដបបក្សាង បាៃអភិវឌ្ឍម្រទរស្រីនៃការដរៀៃសូ្ម្រតបដៃថម្ដទៀត។ 
ពួក្ដគបាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ លអភិញ្ហញ ណចូលជាែាំដណើ រការមួ្យនៃការក្សាង ដែលជាការក្ាំណត់យក្
ដដ្ឋយបុគគល។ មូ្លដ្ឋា ៃម្រគរះនៃគាំៃិតដៃះ គឺថ្នអនក្ដរៀៃបដងាើតៃិយម្ៃ័យដដ្ឋយខាួៃឯង តាម្រយៈបទ
ពិដសាធៃ៍ខាួៃផ្លេ ល់។ 

 ចាំណុចដៃះាៃៃ័យថ្ន ម្រគមិូ្ៃបាៃម្របាប់ ៃិងឱ្យព័ត៌ាៃទាំងអស់្ែល់សិ្ស្សដនះដទ ប៉ាុដៃរទុក្
ឱ្យសិ្ស្សដស្វងរក្ដដ្ឋយខាួៃឯង។ សិ្ស្សម្រតវូបាៃដលើក្ទរក្ចិតរ ក្នុងការដរៀៃពីដោលគាំៃិតគៃារះដដ្ឋយ
ខាួៃឯងតាម្រយៈការដរៀៃដស្វងរក្។ ចាំណុចចប់ដែរើម្គឺ ដចញពីអវីដែលសិ្ស្សបាៃែរងរចួដហើយ។ 
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សិ្ស្សអាចដរៀៃបាៃោ៉ាងលអដៅដពលដែលដគចូលរមួ្ក្នុងការងារគដម្រាង ដែលទក់្ទងដៅៃរង
បញ្ហា  ឬសាថ ៃភាពជីវតិពិត។ ការដរៀៃសូ្ម្រត ជាែាំដណើ រការក្សាងដ ើងវញិ ជាជាងការបញ្ាូ ៃចាំដណះ
ែរង។ អនក្ម្រតូវដម្របើវធីិសាស្តស្រសិ្ស្សម្ជឈម្ណឌ ល។ ការដរៀៃសូ្ម្រត អាចដក្ើតដ ើងដដ្ឋយាៃម្របសិ្ទធ
ភាពបាំែុតដៅដពលដែលម្ៃុស្សស្ក្ម្មក្នុងការបដងាើតក្ម្មវតថុជាក់្ដស្រង ដៅក្នុងពិភពពិតម្របាក្ែ។ 

 តួនទីរបស់្ម្រគូ គឺជួយដលើក្ទរក្ចិតរអនក្ដរៀៃក្នុងការដស្វងរក្ដោលការណ៍ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ៃិង
ដែើម្បកី្សាងចាំដណះដដ្ឋយដធវើការដឆាើយស្ាំណួរដបើក្ទូោយ ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា នៃពិភពពិតម្របាក្
ែ។ ម្រគគួូរដតជាំរញុឱ្យាៃការចង់ែរង ចង់ឮ ៃិងការពិភាក្ា។ ពួក្ដគអាចែរល់ទិៃនៃ័យដែើម្ ៃិងស្ាា
រៈរបូវៃរឱ្យែល់សិ្ស្សយក្ដៅអៃុវតរ ៃិងវភិាគ។ ជាទូដៅ ម្ៃុស្សអាចដរៀៃបាៃោ៉ាងលអដៅក្នុងអៃររ
ក្ម្មស្ក្ម្ម ការងារជាម្រក្មុ្ ការងារហាត់ការ។ល។ ឧទហរណ៍រមួ្ាៃ ការដរៀៃអាំពីក្ដៃាម្ ក្យ
ដដ្ឋយដលងម្រគោស់្ ក្យ ឬដរៀៃអាំពីស្ម្តថភាព តាម្រយៈការដធវើពិដសាធៃ៍ជាមួ្យៃរងវតថុដែលាៃ
ទាំហាំ  ខុស្ៗោន ។ យុទធសាស្តស្រក្នុងការបដម្រងៀៃ ក៏្បាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ លការបងាា ញម្តិរបស់្អនក្ែនទ ជាំរញុ
ឱ្យាៃកិ្ចចស្ៃេន ៃិងស្ងាត់ធៃៃ់ដលើការយល់ែរងពីទស្សនទៃ។ ម្រគូដម្របើម្របាស់្ការដណនាំដម្រចើៃជាង
ការបដម្រងៀៃ ឬការដណនាំជាែាំណ្ដក់្កាល។  

 អនក្ម្រទរស្រីៃិយម្ស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងវស័ិ្យដៃះ គឺ David A. Kolb ៃិង John Dewey ដែលបាៃបដងាើត
ម្រទរស្រីពិដសាធៃ៍ដលើការដរៀៃសូ្ម្រត។ ម្រទរស្រីការអប់រ ាំតាម្ដបបក្សាង ាៃម្របជាម្របិយភាពដៅក្នុងវស័ិ្
យអប់រ ាំតាាំងពី ន្ ាំ ១៩៨០ រហូតម្ក្ែល់បចចុបបៃន ដហើយវាដៅដតាៃក្ម្មវធីិថ្មីៗម្រគប់ស្ម័្យកាល ឧ. 
ការដរៀៃសូ្ម្រតដែអក្ដលើែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា  (Problem-based learning-PBL) ៃិងម្រទរស្រីដរៀៃសូ្ម្រត
ដដ្ឋយការស្សាវម្រជាវដស្វងរក្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្របភពរបូភាពនៃការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយការស្សាវម្រជាវដស្វងរក្៖ Hakkarainen, Lonka, Lipponen & 
Raami, 1999 http://mlab.taik.fi/polut/Yhteisollinen/teoria_tutkiva_oppiminen.html   
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សម្សរៀនទី១៧  ការជំរញុទឹរចិតត ឥរយិាបថ សម្តថភារ ១ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃខាងមុ្ខបនេ ប់ដទៀតគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ពីអតថៃ័យនៃការជាំរញុទរក្ចិតរក្នុងការសិ្ក្ា 
- ជួយោាំម្រទសិ្ស្សក្នុងការរក្ាការជាំរញុទរក្ចិតរ 

 ការជាំរញុទរក្ចិតរក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រតាៃៃ័យថ្ន ការែដល់ក្ដីស្ងឃរម្ ដម្របើម្របាស់្ឱ្កាស្ ៃិងដបាះបង់ 
ភាពោម ៃម្របដោជៃ៍ដចល។ ការជាំរញុទរក្ចិតរ ាៃៃ័យថ្នការប៉ាងម្របាថ្នន  ការទទួលសាគ ល់ភាពដែល
អាចដធវើបាៃ អៃុវតរដដ្ឋយស្ក្ម្ម ៃិងទទួលយក្ការដឆាើយតប ៃិងដោបល់ម្រតលប់។ 

 ការជាំរញុទរក្ចិតររមួ្ាៃ ការក្ាំណត់ដោលដៅែ៏ស្ម្ដហតុែល អាក្បបកិ្រោិវជិាាៃ ៃិងដជឿ
ជាក់្ដលើស្ម្តថភាពក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ អនក្អាចគូររបូភាពខាងដម្រកាម្ដៃះដៅដលើការ រដខៀៃ បនេ ប់
ម្ក្ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សដធវើជាលក្ខណៈបុគគល ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញអវីដែលពួក្ដគគិតដ ើញដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការដរៀងខាួៃៗ។  

សនលឹកកចិចការ៖ ការជំរុញទកឹចិតត 
រគលរៅ 
 ដហតុអវីបាៃជាអនក្សិ្ក្ា?  ដតើអនក្ចង់ដរៀៃអវីខាះ?  ដតើអនក្ចង់ស្ដម្រម្ចបាៃអវីខាះ?  ដតើអនក្ាៃ
ការប៉ាងម្របាថ្នន អវីខាះ?  
 

ការជុំរញញទឹកចិត្ត 

ដោលដៅ ឥរយិាបថ 

សលត្ថភាព 
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សម្សរៀនទី១៧  ការជំរញុទឹរចិតត ឥរយិាបថ សម្តថភារ ១ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃខាងមុ្ខបនេ ប់ដទៀតគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ពីអតថៃ័យនៃការជាំរញុទរក្ចិតរក្នុងការសិ្ក្ា 
- ជួយោាំម្រទសិ្ស្សក្នុងការរក្ាការជាំរញុទរក្ចិតរ 

 ការជាំរញុទរក្ចិតរក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រតាៃៃ័យថ្ន ការែដល់ក្ដីស្ងឃរម្ ដម្របើម្របាស់្ឱ្កាស្ ៃិងដបាះបង់ 
ភាពោម ៃម្របដោជៃ៍ដចល។ ការជាំរញុទរក្ចិតរ ាៃៃ័យថ្នការប៉ាងម្របាថ្នន  ការទទួលសាគ ល់ភាពដែល
អាចដធវើបាៃ អៃុវតរដដ្ឋយស្ក្ម្ម ៃិងទទួលយក្ការដឆាើយតប ៃិងដោបល់ម្រតលប់។ 

 ការជាំរញុទរក្ចិតររមួ្ាៃ ការក្ាំណត់ដោលដៅែ៏ស្ម្ដហតុែល អាក្បបកិ្រោិវជិាាៃ ៃិងដជឿ
ជាក់្ដលើស្ម្តថភាពក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ អនក្អាចគូររបូភាពខាងដម្រកាម្ដៃះដៅដលើការ រដខៀៃ បនេ ប់
ម្ក្ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សដធវើជាលក្ខណៈបុគគល ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញអវីដែលពួក្ដគគិតដ ើញដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការដរៀងខាួៃៗ។  

សនលឹកកចិចការ៖ ការជំរុញទកឹចិតត 
រគលរៅ 
 ដហតុអវីបាៃជាអនក្សិ្ក្ា?  ដតើអនក្ចង់ដរៀៃអវីខាះ?  ដតើអនក្ចង់ស្ដម្រម្ចបាៃអវីខាះ?  ដតើអនក្ាៃ
ការប៉ាងម្របាថ្នន អវីខាះ?  
 

ការជុំរញញទឹកចិត្ត 

ដោលដៅ ឥរយិាបថ 

សលត្ថភាព 
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ដោលដៅរបស់្អនក្៖ 
 
 
 
 
 

 
ដតើដោលដៅាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដស្ម្រាប់អនក្?  បា៉ា ៃ់សាម ៃពី ១-១០។ 
ដោលដៅាៃសារៈស្ាំខាៃ់តិចតួចស្ម្រាប់ខ្ុាំ                              ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដម្រចើៃស្ម្រាប់ខ្ុាំ 
ដោលដៅរបស់្ខ្ុាំខពស់្ដពក្                អាចស្ដម្រម្ច
បាៃ 
ដតើអនក្ម្រតូវការជាំៃួយអវីខាះ?  ដតើអនក្ណ្ដអាចជួយអនក្បាៃ? 
 
ឥរោិបថ 
ដតើការសិ្ក្ាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដស្ម្រាប់អនក្?  បា៉ា ៃ់សាម ៃពី ១-១០។  
ការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំមិ្ៃចាំបាច់     ចាំបាច់ 
ការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំោម ៃតនម្ា                  ាៃតនម្ាខពស់្ 
សាច់ញតិរបស់្ខ្ុាំមិ្ៃយល់ថ្នដហតុអវីខ្ុាំចាំបាច់សិ្ក្ា               សាច់ញតិរបស់្
ខ្ុាំាៃដាទៃភាពចាំដ ះការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 
ការសិ្ក្ាខ្ុាំគឺជាការទទួលខុស្ម្រតវូរបស់្ម្រគូខ្ុាំ ការសិ្ក្ាខ្ុាំគឺជាការទទួលខុស្ម្រតវូរបស់្
ខ្ុាំ 

សម្តែភាព 
ដតើអនក្ពូដក្ដរៀៃសូ្ម្រតដទ?  ដតើអនក្ាៃជាំនញដៅក្នុងការសិ្ក្ាដទ?  បា៉ា ៃ់សាម ៃពី ១-១០។  
ខ្ុាំគិតថ្នការសិ្ក្ាគឺ៖  
មិ្ៃអាចដៅរចួដទស្ម្រាប់ខ្ុាំ   អាចដៅរចួដហើយងាយស្សួ្លស្ម្រាប់ខ្ុាំ 
ខ្ុាំមិ្ៃម្របាក្ែដទថ្ន ខ្ុាំៃរងអាចដរៀៃដចះ          ខ្ុាំែរងថ្នខ្ុាំដរៀៃដចះ 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ម្រកុម្ពភិាកា  
 ែាំណ្ដច់ឆាស្ជិតម្ក្ែល់ ការជាំរញុទរក្ចិតររបស់្សិ្ស្សអាចៃរងាៃការដម្របម្របួល
ដដ្ឋយសារ ការដៃឿយហត់ៃរងកិ្ចចការសាោដពញមួ្យឆាស្។ អនក្អាចបាំែុស្សិ្ស្សឱ្យពិភាក្ា
អាំពី មូ្លដហតុដែលដធវើឱ្យសិ្ស្សាៃការលាំបាក្ក្នុងការរក្ាការជាំរញុទរក្ចិតរឱ្យបាៃលអក្នុងដពល
សិ្ក្ា។ វាជាការលអក្នុងការម្របាប់សិ្ស្សថ្ន ការដម្របម្របលួនៃការជាំរញុទរក្ចិតរជាដរឿងធម្មតា ដហើយពួក្
ដគមិ្ៃគួរ ឧ. ពិចរណ្ដឈប់ដរៀៃដដ្ឋយសារអារម្មណ៍បរាជ័យ ឬខវះការជាំរញុទរក្ចិតរដនះដទ។ សួ្រ
ពួក្ដគអាំពីស្ក្ម្មភាពលអៗ ដែលពួក្ដគែរង ឬដោបល់លអៗ ដែលពួក្ដគចង់ដលើក្ដ ើងក្នុងការរក្ាការ
ជាំរញុទរក្ចិតរ។ អនក្ម្រតូវស្រដស្រចាំណុចដែលសិ្ស្សដលើក្ដ ើងដៅដលើការ រដខៀៃ រចួម្របាប់ឱ្យសិ្ស្ស
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ទាំងអស់្ោន ស្រដស្រចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បីអាចដម្ើលែាំបូនម ៃទាំងដនះ ដៅដពលដែល
ដគាៃអារម្មណ៍ថ្ន ម្រតូវការជាំៃួយស្ម្រាប់ការជាំរញុទរក្ចិតររបស់្ពួក្ដគ។ 

 
សកម្មភាពសសិសទី៣៖ លហំាត់រៅនទុះ 
 ឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាអាំពីខារម្សារនៃស្ៃារក្កិ្ចចការខាងដលើដៅែេះ។ វាជាការស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្
ស្ម្រាប់ សិ្ស្សដែលាៃអារម្មណ៍ថ្ន ពួក្ដគម្រតវូបាៃជួយោាំម្រទ។ 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព៖  
 ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សម្ក្រក្អនក្ដែើម្បីសុ្ាំការដណនាំជាលក្ខណៈបុគគល អនក្អាចដស្នើឱ្យពួក្ដគ
បងាា ញស្ៃារក្កិ្ចចការដែលដធវើ ក់្ព័ៃធអាំពីការដលើក្ទរក្ចិតរ ដែើម្បីចប់ដែរើម្ការពិភាក្ាអាំពីម្របធាៃ
បទទាំងដៃះ។ ជាដម្រចើៃក្រណី បញ្ហា ដែលសិ្ស្សម្របឈម្គឺដក្ើតដ ើងដដ្ឋយសារក្តារ ៖ ពួក្ដគបាៃ
ដភាចអាំពីដោលដៅ ឥរោិបថ្របស់្ពួក្ដគក្នុងការសិ្ក្ា ឬពួក្ដគមិ្ៃដជឿជាក់្ដលើស្ម្តថភាពខាួៃឯង។ 
ចាំណុចទាំងអស់្ដៃះដហើយដែលអាចបងាឱ្យាៃការបាត់បង់ការជាំរញុទរក្ចិតរ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្
ដែលជាអនក្ម្របរក្ាអាជីព គឺម្រតូវោាំម្រទសិ្ស្សឱ្យាៃក្រីស្ងឃរម្ ៃិងឱ្យក្ាា ាំងចិតរែល់សិ្ស្ស បងាា ញពី
ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ៃិងការដជឿជាក់្ដលើស្ម្តថភាពរបស់្ដគក្នុងការបៃរែាំដណើ រដៅមុ្ខដទៀត
ម្របក្បដដ្ឋយភាព ដជាគជ័យ។ 
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សម្សរៀនទី ១៨  ការជំរញុទឹរចិតត ឥរយិាបថ សម្តថភារ ២ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស (ដតស្រស្រីពី ការជាំរញុទរក្ចិតរ) រចួឱ្យសិ្ស្សដធវើជាលក្ខណៈបុគគល។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រតសតសតីព ីការជំរុញទឹកចតិតរបសស់ិសស 
 ដឆាើយស្ាំណួរឱ្យដលឿៃ ៃិងដដ្ឋយដសាម ះម្រតង់តាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ដម្រជើស្ដរ ើស្ជដម្រម្ើស្ដែល
ពិពណ៌នពីអនក្។  

ដពលដៃះបងាា ញពួក្ដគ ឬស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ ថ្នដតើពួក្ដគបាៃពិៃេុប៉ាុនម ៃ អាស្ស័្យដៅតាម្ការ
គូស្របស់្ដគ (សូ្ម្ដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្)។  

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ    

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

   

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់    

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជា
ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

   

៥. ខុ្ាំយក្ដលស្ផ្លេ ល់ខាួៃថ្ន ដហតុអវីខុ្ាំមិ្ៃបាៃដធវើកិ្ចចការសាោ    

៦. ខ្ុាំដ្ឋក់្ដោលដៅចាស់្ោស់្ ៃិងខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ា    

៧. ាៃកិ្ចចការមួ្យចាំៃួៃ ខ្ុាំដរៀៃដតចាំណុចណ្ដដែលស្សួ្លដទ    

៨. ខ្ុាំអាៃលាំហាត់ដៅែេះ ៃិងដធវើលាំហាត់ជាដម្រចើៃដម្ដរៀៃ     

៩. ខ្ុាំមិ្ៃចប់អារម្មណ៍ៃរងដម្ដរៀៃដែលដគបដម្រងៀៃដនះដទ    

១០. អវីដែលខ្ុាំដរៀៃ សុ្ទធដតគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ស្ម្រាប់ខ្ុាំ មិ្ៃដម្ៃ
ដដ្ឋយសារដតម្រតូវម្របលង ឬវាយតនម្ាដនះដទ   

   

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ ២ ១ ០ 

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់ ០ ១ ២ 

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជាខ្ុាំ
មិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        44 
 

សម្សរៀនទី ១៨  ការជំរញុទឹរចិតត ឥរយិាបថ សម្តថភារ ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស (ដតស្រស្រីពី ការជាំរញុទរក្ចិតរ) រចួឱ្យសិ្ស្សដធវើជាលក្ខណៈបុគគល។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រតសតសតីព ីការជំរុញទឹកចតិតរបសស់ិសស 
 ដឆាើយស្ាំណួរឱ្យដលឿៃ ៃិងដដ្ឋយដសាម ះម្រតង់តាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ដម្រជើស្ដរ ើស្ជដម្រម្ើស្ដែល
ពិពណ៌នពីអនក្។  

ដពលដៃះបងាា ញពួក្ដគ ឬស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ ថ្នដតើពួក្ដគបាៃពិៃេុប៉ាុនម ៃ អាស្ស័្យដៅតាម្ការ
គូស្របស់្ដគ (សូ្ម្ដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្)។  

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ    

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

   

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់    

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជា
ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

   

៥. ខុ្ាំយក្ដលស្ផ្លេ ល់ខាួៃថ្ន ដហតុអវីខុ្ាំមិ្ៃបាៃដធវើកិ្ចចការសាោ    

៦. ខ្ុាំដ្ឋក់្ដោលដៅចាស់្ោស់្ ៃិងខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ា    

៧. ាៃកិ្ចចការមួ្យចាំៃួៃ ខ្ុាំដរៀៃដតចាំណុចណ្ដដែលស្សួ្លដទ    

៨. ខ្ុាំអាៃលាំហាត់ដៅែេះ ៃិងដធវើលាំហាត់ជាដម្រចើៃដម្ដរៀៃ     

៩. ខ្ុាំមិ្ៃចប់អារម្មណ៍ៃរងដម្ដរៀៃដែលដគបដម្រងៀៃដនះដទ    

១០. អវីដែលខ្ុាំដរៀៃ សុ្ទធដតគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ស្ម្រាប់ខ្ុាំ មិ្ៃដម្ៃ
ដដ្ឋយសារដតម្រតូវម្របលង ឬវាយតនម្ាដនះដទ   

   

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ ២ ១ ០ 

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់ ០ ១ ២ 

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជាខ្ុាំ
មិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 
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 ឱ្យសិ្ស្សគណនពិៃេុផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគ។  
ការពៃយល់បក្ស្សាយដលើលទធែលដតស្រ៖  
២០-១៦ ពិៃេុ= ាៃការតាាំងចិតរខពស់្ 
១០-១៥ ពិៃេុ = ាៃការតាាំងចិតរលអ 
តិចជាង ១០ពិៃេុ = ការតាាំងចិតរម្រតូវការជាំៃួយ  

ម្របភពដែើម្របស់្គាំរដូៃះបាៃម្ក្ពី៖Kauppila, Reijo A. 2004. Opi ja opeta tehokkaasti. P-
kustannus. WS Bookwell Oy. Juva. 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការពភិាកាជាគ្ ូ
 ឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាជាមួ្យនែគូៃូវម្របធាៃបទខាងដម្រកាម្៖ 

- គិតអាំពីអវីដែលអនក្អាចដធវើបាៃ ដែើម្បីជាំរញុការដលើក្ទរក្ចិតររបស់្អនក្  
- ដតើម្រគូ ឬមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្អនក្ អាចដធវើអវីបាៃ ដែើម្បឱី្យការដលើក្ទរក្ចិតររបស់្អនក្កាៃ់ដត

ម្របដស្ើរ?  
- សួ្រនែគូរបស់្អនក្អាំពីរដបៀបជាំរញុទរក្ចិតររបស់្ពួក្ដគ 
- ពិភាក្ាជាមួ្យនែគូរបស់្អនក្ ថ្នដតើស្ាជិក្ម្រក្មុ្ អាចជួយោាំម្រទឱ្យាៃការដលើក្ទរក្

ចិតរដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ 

សកម្មភាពសសិស ៣៖ ការពិភាកាជាម្រកុម្ 
 ឱ្យសិ្ស្សដចក្រ ាំដលក្អាំពី ការពិភាក្ាដែលពួក្ដគាៃជាមួ្យម្រគួសារដៅឯែេះ ដៅៃរងលាំហាត់ 
កាលពីវគគមុ្ៃ។  
  

៥. ខុ្ាំយក្ដលស្ផ្លេ ល់ខាួៃថ្ន ដហតុអវីខុ្ាំមិ្ៃបាៃដធវើកិ្ចចការសាោ ០ ១ ២ 

៦. ខ្ុាំដ្ឋក់្ដោលដៅចាស់្ោស់្ ៃិងខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ា ១ ១ ០ 
៧. ាៃកិ្ចចការមួ្យចាំៃួៃ ខ្ុាំដរៀៃដតចាំណុចណ្ដដែលស្សួ្លដទ ០ ១ ២ 
៨. ខ្ុាំអាៃលាំហាត់ដៅែេះ ៃិងដធវើលាំហាត់ជាដម្រចើៃដម្ដរៀៃ  ២ ១ ០ 
៩. ខ្ុាំមិ្ៃចប់អារម្មណ៍ៃរងដម្ដរៀៃដែលដគបដម្រងៀៃដនះដទ ០ ១ ២ 
១០. អវីដែលខ្ុាំដរៀៃ សុ្ទធដតគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ស្ម្រាប់ខ្ុាំ មិ្ៃដម្ៃ

ដដ្ឋយសារដតម្រតូវម្របលង ឬវាយតនម្ាដនះដទ   
២ ១ ០ 
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សម្សរៀនទី ១៨  ការជំរញុទឹរចិតត ឥរយិាបថ សម្តថភារ ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស (ដតស្រស្រីពី ការជាំរញុទរក្ចិតរ) រចួឱ្យសិ្ស្សដធវើជាលក្ខណៈបុគគល។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រតសតសតីព ីការជំរញុទឹកចតិតរបសស់ិសស 
 ដឆាើយស្ាំណួរឱ្យដលឿៃ ៃិងដដ្ឋយដសាម ះម្រតង់តាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ដម្រជើស្ដរ ើស្ជដម្រម្ើស្ដែល
ពិពណ៌នពីអនក្។  

ដពលដៃះបងាា ញពួក្ដគ ឬស្រដស្រដៅដលើការ រដខៀៃ ថ្នដតើពួក្ដគបាៃពិៃេុប៉ាុនម ៃ អាស្ស័្យដៅតាម្ការ
គូស្របស់្ដគ (សូ្ម្ដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្)។  

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ    

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

   

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់    

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជា
ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

   

៥. ខុ្ាំយក្ដលស្ផ្លេ ល់ខាួៃថ្ន ដហតុអវីខុ្ាំមិ្ៃបាៃដធវើកិ្ចចការសាោ    

៦. ខ្ុាំដ្ឋក់្ដោលដៅចាស់្ោស់្ ៃិងខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ា    

៧. ាៃកិ្ចចការមួ្យចាំៃួៃ ខ្ុាំដរៀៃដតចាំណុចណ្ដដែលស្សួ្លដទ    

៨. ខ្ុាំអាៃលាំហាត់ដៅែេះ ៃិងដធវើលាំហាត់ជាដម្រចើៃដម្ដរៀៃ     

៩. ខ្ុាំមិ្ៃចប់អារម្មណ៍ៃរងដម្ដរៀៃដែលដគបដម្រងៀៃដនះដទ    

១០. អវីដែលខ្ុាំដរៀៃ សុ្ទធដតគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ស្ម្រាប់ខ្ុាំ មិ្ៃដម្ៃ
ដដ្ឋយសារដតម្រតូវម្របលង ឬវាយតនម្ាដនះដទ   

   

ពិត ពិតមួ្យចាំៃួៃ មិ្ៃពិត 

១. ជាទូដៅខ្ុាំដតងដតែរងអាំពីភារកិ្ចច ៃិងលាំហាត់ដៅែេះ ២ ១ ០ 

២. ខ្ុាំអាចបៃរដរៀៃរហូតែល់ចប់ ដទះបីជាឯក្សារដម្ដរៀៃគួរឱ្យធុញ
ម្រទៃ់ោ៉ា ងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 

៣. ខ្ុាំមិ្ៃដម្ើលដម្ដរៀៃទុក្មុ្ៃដទ ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃចាំបាច់ ០ ១ ២ 

៤. ខ្ុាំម្របរងដម្របងដធវើកិ្ចចការសាោ ដែើម្បីបាៃចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្លអ ដទះបីជាខ្ុាំ
មិ្ៃចូលចិតរមុ្ខវជិាា ដនះក៏្ដដ្ឋយ 

២ ១ ០ 
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សម្សរៀនទី ១៩ ជំនាញសធ្វើឱ្យការចងចពំ្បសសើរស ើង  

 ចប់ពីដម្ដរៀដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃបនេ ប់ចាំៃួៃ ៨ ដទៀត គឺៃរងដធវើការសិ្ក្ាពីយុទធសាស្តស្រក្នុងការដរៀៃ
សូ្ម្រត។ វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ ជួយឱ្យវធីិសាស្តស្រដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្សិ្ស្សកាៃ់ដតាៃ
លក្ខណៈលអម្របដស្ើរ ាៃម្របសិ្ទធភាពជាងមុ្ៃ ាៃស្ម្តថភាពខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្ ៃិងស្ម្រាប់ជាទុៃបៃដការសិ្ក្ាដៅនថ្ៃដម្រកាយដទៀត។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖ 

- វធីិសាស្តស្រដធវើឱ្យការចងចាំម្របដស្ើរដ ើង 

 អនក្ៃរងម្រតវូការន ិកាស្ម្រាប់ក្ាំណត់ដា៉ាង ៃិងការងារដម្រតៀម្ទុក្ជាមុ្ៃមួ្យចាំៃួៃ។ ស្រដស្រ
អក្សរចាំៃួៃ ១០  ក្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ដែសងៗោន ។ សូ្ម្ដម្ើលដែនក្ស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាអាជីពដៅទាំព័រ
ដម្រកាយ។  

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្រតៀម្ម្រក្ដ្ឋស្ ៤ ស្ៃារក្ ឬដម្របើដស្ៀវដៅកិ្ចចការរបស់្ខាួៃ។ បងាា ញសិ្ស្សៃូវ ក្យ
ទាំង ១០ ម្រងមួ្យៗ (ម្របដហល៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យដពលពួក្ដគ ១ នទី ៣០ វនិទី 
ដែើម្បីស្រដស្រ ក្យទាំងដនះតាម្លទធភាពដែលអាចចងចាំបាៃ រចួដហើយឱ្យដគផ្លា ប់ម្រក្ដ្ឋស្ ឬ
ដស្ៀវដៅចុះ។  

 បងាា ញ ក្យែដែលដនះតាម្លាំដ្ឋប់ខុស្ពីមុ្ៃ (ម្របដហល២-៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ ពួក្ដគ
ាៃដពល ១ នទី ៣០ វនិទី ក្នុងការស្រដស្រ ក្យ។ ពួក្ដគម្រតូវដម្របើម្រក្ដ្ឋស្ដែសង ដហើយមិ្ៃម្រតូវ
ដម្ើលតាម្ម្រក្ដ្ឋស្ដែលស្រដស្រដលើក្ទី១ដនះដទ (ដធវើដបបដៃះ ៣ ែងដទៀត)។ 

 ដពលដៃះអាចដធវើការដម្របៀបដធៀបជាគូ ថ្នដតើដគអាចចាំបាៃប៉ាុនម ៃ ក្យ។ (៨ ក្នុងចាំដណ្ដម្ ១០ 
គឺជាលទធែលលអ)។ 

 អនក្អាចបងាា ញវធីិសាស្តស្រស្ម្រាប់ការចងចាំ តាម្រយៈការបដម្រងៀៃខាី (សូ្ម្ដម្ើល ស្ម្រាប់អនក្
ម្របរក្ាអាជីព)។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
១. ស្រដស្រសាច់ដរឿងខាី ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ ក្យដែលអនក្ម្រតូវចាំ៖  
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សម្សរៀនទី ១៩ ជំនាញសធ្វើឱ្យការចងចពំ្បសសើរស ើង  

 ចប់ពីដម្ដរៀដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃបនេ ប់ចាំៃួៃ ៨ ដទៀត គឺៃរងដធវើការសិ្ក្ាពីយុទធសាស្តស្រក្នុងការដរៀៃ
សូ្ម្រត។ វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ ជួយឱ្យវធីិសាស្តស្រដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្សិ្ស្សកាៃ់ដតាៃ
លក្ខណៈលអម្របដស្ើរ ាៃម្របសិ្ទធភាពជាងមុ្ៃ ាៃស្ម្តថភាពខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្ ៃិងស្ម្រាប់ជាទុៃបៃដការសិ្ក្ាដៅនថ្ៃដម្រកាយដទៀត។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖ 

- វធីិសាស្តស្រដធវើឱ្យការចងចាំម្របដស្ើរដ ើង 

 អនក្ៃរងម្រតវូការន ិកាស្ម្រាប់ក្ាំណត់ដា៉ាង ៃិងការងារដម្រតៀម្ទុក្ជាមុ្ៃមួ្យចាំៃួៃ។ ស្រដស្រ
អក្សរចាំៃួៃ ១០  ក្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ដែសងៗោន ។ សូ្ម្ដម្ើលដែនក្ស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាអាជីពដៅទាំព័រ
ដម្រកាយ។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្រតៀម្ម្រក្ដ្ឋស្ ៤ ស្ៃារក្ ឬដម្របើដស្ៀវដៅកិ្ចចការរបស់្ខាួៃ។ បងាា ញសិ្ស្សៃូវ ក្យ
ទាំង ១០ ម្រងមួ្យៗ (ម្របដហល៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យដពលពួក្ដគ ១ នទី ៣០ វនិទី 
ដែើម្បីស្រដស្រ ក្យទាំងដនះតាម្លទធភាពដែលអាចចងចាំបាៃ រចួដហើយឱ្យដគផ្លា ប់ម្រក្ដ្ឋស្ ឬ
ដស្ៀវដៅចុះ។  

 បងាា ញ ក្យែដែលដនះតាម្លាំដ្ឋប់ខុស្ពីមុ្ៃ (ម្របដហល២-៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ ពួក្ដគ
ាៃដពល ១ នទី ៣០ វនិទី ក្នុងការស្រដស្រ ក្យ។ ពួក្ដគម្រតូវដម្របើម្រក្ដ្ឋស្ដែសង ដហើយមិ្ៃម្រតូវ
ដម្ើលតាម្ម្រក្ដ្ឋស្ដែលស្រដស្រដលើក្ទី១ដនះដទ (ដធវើដបបដៃះ ៣ ែងដទៀត)។ 

 ដពលដៃះអាចដធវើការដម្របៀបដធៀបជាគូ ថ្នដតើដគអាចចាំបាៃប៉ាុនម ៃ ក្យ។ (៨ ក្នុងចាំដណ្ដម្ ១០ 
គឺជាលទធែលលអ)។ 

 អនក្អាចបងាា ញវធីិសាស្តស្រស្ម្រាប់ការចងចាំ តាម្រយៈការបដម្រងៀៃខាី (សូ្ម្ដម្ើល ស្ម្រាប់អនក្
ម្របរក្ាអាជីព)។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
១. ស្រដស្រសាច់ដរឿងខាី ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ ក្យដែលអនក្ម្រតូវចាំ៖  
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សកម្មភាពសសិសទី៣ 
២. គូររបូភាពនៃ ក្យ ដែលអនក្ម្រតូវចាំ៖  
 

 

 

សកម្មភាពសសិសទី៤ 
៣. ចត់ចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្នៃ ក្យ ដែលអនក្ម្រតូវចាំ៖  
    

    

    

    

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព៖  
 ស្រដស្រ ក្យទាំងដៃះដៅក្នុងម្រក្ដ្ឋស្ដែសងៗោន  ៃិងដម្របើម្របាស់្ដៅក្នុងស្ក្ម្មភាពសិ្ស្ស ១។ 
វាាំងៃៃ សាា ប ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូបសាព យ 
រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្ 

សម្រាប់រម្ររៀនខ្លី អ្ែកអាចរម្ររើម្រាស់ព័ត៌ានរនុះ៖  
 អនក្ដតងដតម្រតូវការការចងចាំក្នុងការសិ្ក្ា។ អវីដែលអាចជួយែល់ការចងចាំរបស់្អនក្គឺ៖ 

- ការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ 
- ការចង់ែរងចង់ឮ 
- ការស្ម្រាក្លាំដហ 
- បរោិកាស្វជិាាៃ 
- ាៃដពលម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ដរៀៃ 
- ភាា ប់ចាំដណះែរងថ្មីៗដៅៃរងអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួដហើយ 
- ដម្របើម្របាស់្វធីិសាស្តស្រស្ក្ម្មដៅក្នុងការទដៃេញ  

 អវីដែលដធវើឱ្យការចងចាំរបស់្អនក្ចុះដខាយ៖ 
- ការម្របញប់ម្របញល់ 
- ភាពភ័យខាា ច 
- ការខវល់ខាវ យ 
- ការដៃឿយហត់ អស់្ក្ាា ាំង 
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សម្សរៀនទី ១៩ ជំនាញសធ្វើឱ្យការចងចពំ្បសសើរស ើង  

 ចប់ពីដម្ដរៀដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃបនេ ប់ចាំៃួៃ ៨ ដទៀត គឺៃរងដធវើការសិ្ក្ាពីយុទធសាស្តស្រក្នុងការដរៀៃ
សូ្ម្រត។ វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ ជួយឱ្យវធីិសាស្តស្រដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្សិ្ស្សកាៃ់ដតាៃ
លក្ខណៈលអម្របដស្ើរ ាៃម្របសិ្ទធភាពជាងមុ្ៃ ាៃស្ម្តថភាពខពស់្ក្នុងការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្ ៃិងស្ម្រាប់ជាទុៃបៃដការសិ្ក្ាដៅនថ្ៃដម្រកាយដទៀត។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖ 

- វធីិសាស្តស្រដធវើឱ្យការចងចាំម្របដស្ើរដ ើង 

 អនក្ៃរងម្រតវូការន ិកាស្ម្រាប់ក្ាំណត់ដា៉ាង ៃិងការងារដម្រតៀម្ទុក្ជាមុ្ៃមួ្យចាំៃួៃ។ ស្រដស្រ
អក្សរចាំៃួៃ ១០  ក្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ដែសងៗោន ។ សូ្ម្ដម្ើលដែនក្ស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាអាជីពដៅទាំព័រ
ដម្រកាយ។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្រតៀម្ម្រក្ដ្ឋស្ ៤ ស្ៃារក្ ឬដម្របើដស្ៀវដៅកិ្ចចការរបស់្ខាួៃ។ បងាា ញសិ្ស្សៃូវ ក្យ
ទាំង ១០ ម្រងមួ្យៗ (ម្របដហល៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យដពលពួក្ដគ ១ នទី ៣០ វនិទី 
ដែើម្បីស្រដស្រ ក្យទាំងដនះតាម្លទធភាពដែលអាចចងចាំបាៃ រចួដហើយឱ្យដគផ្លា ប់ម្រក្ដ្ឋស្ ឬ
ដស្ៀវដៅចុះ។  

 បងាា ញ ក្យែដែលដនះតាម្លាំដ្ឋប់ខុស្ពីមុ្ៃ (ម្របដហល២-៣នទីក្នុងមួ្យ ក្យ)។ ពួក្ដគ
ាៃដពល ១ នទី ៣០ វនិទី ក្នុងការស្រដស្រ ក្យ។ ពួក្ដគម្រតូវដម្របើម្រក្ដ្ឋស្ដែសង ដហើយមិ្ៃម្រតូវ
ដម្ើលតាម្ម្រក្ដ្ឋស្ដែលស្រដស្រដលើក្ទី១ដនះដទ (ដធវើដបបដៃះ ៣ ែងដទៀត)។ 

 ដពលដៃះអាចដធវើការដម្របៀបដធៀបជាគូ ថ្នដតើដគអាចចាំបាៃប៉ាុនម ៃ ក្យ។ (៨ ក្នុងចាំដណ្ដម្ ១០ 
គឺជាលទធែលលអ)។ 

 អនក្អាចបងាា ញវធីិសាស្តស្រស្ម្រាប់ការចងចាំ តាម្រយៈការបដម្រងៀៃខាី (សូ្ម្ដម្ើល ស្ម្រាប់អនក្
ម្របរក្ាអាជីព)។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
១. ស្រដស្រសាច់ដរឿងខាី ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ ក្យដែលអនក្ម្រតូវចាំ៖  
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- ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃបាៃដផ្លរ តអារម្មណ៍ 
- ម្របសិ្ៃដបើអនក្ពាោម្ចងចាំដដ្ឋយមិ្ៃបាៃដរៀបចាំម្រតរម្ម្រតូវ ព័ត៌ាៃលម្អិតដពក្ 

តិចនិចទរនទញឱ្យឆ្បច់៖ំ 
 ១. វធីិសាស្តស្រជាសាច់ដរឿង 
 សិ្ស្សអាចបដងាើតជាសាច់ដរឿងដែលទក់្ទងៃរង ក្យ។ វាាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុងការចងចាំ
សាច់ដរឿងជាង ក្យមួ្យៗ។ ឧ.  ក្យទាំង ១០ ដៃះអាចបដងាើតជាសាច់ដរឿងែូចដៃះ៖ នងម្រក្ដលក្
ដម្ើលរ ៉ាបូរបស់្នងតាម្រយៈក្ញ្ច ក់្ដែលពយួរដៅដលើជញ្ហា ាំង។ សាា បខយល់បក់្ដហាះដហើរវាាំងៃៃ 
ដហើយពៃាត់ដភាើងដែលដឆះ។ នងដ្ឋក់្ស្ៃារក្ដបៀរដៅក្នុងកាបូបសាព យរបស់្នង ដហើយចប់ដែរើម្ញុាំៃាំ
ដខក្។ 

 ២. ដបបបដងាើតរបូភាព 
1. ការបដងាើតរបូភាព ាៃៃ័យថ្នអនក្ពាោម្ភាា ប់ ក្យដៅៃរងរបូភាពដៅក្នុងចិតរអនក្។ 
របូភាពគួរដតចាស់្ោស់្ ដហើយសាម្ញ្ញ។   
 

        
 
 
 
 
                                       
 
 

 
៣. ដបបភាា ប់ ក្យចូលោន  

 ការភាា ប់ាៃៃ័យថ្ន អនក្ភាា ប់ ក្យពីរបញ្ចូ លោន  ជាមួ្យៃរងរបូភាព៖ 
  ក្ញ្ច ក់្+ ជញ្ហា ាំង    ខយល់+សាា ប 
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 ៤. ការដរៀបចាំព័ត៌ាៃ 

 
 ៥. ការៃិោយម្រតាប់ដ ើងវញិ 
 វាាំងៃៃ សាា ប ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូបសាព យ រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្ វាាំងៃៃ សាា ប 
ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូបសាព យ រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្ វាាំងៃៃ សាា ប ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូប
សាព យ រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្ វាាំងៃៃ សាា ប ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូបសាព យ រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង 
ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្ វាាំងៃៃ សាា ប ក្ញ្ច ក់្ ខយល់ កាបូបសាព យ រ ៉ាបូ ដភាើង ជញ្ហា ាំង ស្ៃារក្ដបៀរ ៃាំដខក្... 
(ដៃះគឺជាវធីិសាស្តស្រដែលោម ៃម្របសិ្ទធភាពងាយឱ្យ្ប់ចងចាំដទ។) 

 

  

ដដ្ឋយស្ាស្
ធាតុ 

ស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្ ចាំណី
អាហារ 

វតថុ ដែនក្ខាងក្នុង 

ដភាើង រ ៉ាបូ ៃាំដខក្ ស្ៃារក្ដបៀរ ជញ្ហា ាំង 

ខយល់     វាាំងៃៃ ក្ញ្ច ក់្ 

      កាបូបសាព យ   

      សាា ប   
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សម្សរៀនទី ២០ ការអាន  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការអាៃរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្ម្រតូវយក្អតថបទមួ្យទាំព័រស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអាៃ ឬឱ្យពួក្ដគដម្របើដស្ៀវដៅពុម្ពមុ្ខវជិាា ដែស
ងៗដែលាៃ។ សិ្ស្សម្រគប់ោន  ម្រតូវដតអាៃអតថបទដតមួ្យែូចោន ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃអតថបទដែលអនក្ដណនាំ បនេ ប់ម្ក្ដធវើលាំហាត់ដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រសចកតីផ្ណនាសំម្រាប់ការអាន  
 អាៃអតថបទដែលម្រគូបាៃែដល់ឱ្យ៖ 

១. ដផ្លរ ត ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការអាៃ។ 
២. ដ្ឋក់្ដែៃការ ថ្នដតើអនក្អាៃយូរប៉ាុណ្ដា  រយៈដពលប៉ាុនម ៃដែលអនក្ាៃ។ កុ្ាំអាៃយឺតដពក្ 
អាៃអតថបទបៃរពីមួ្យដៅមួ្យ។ 
៣. ែាំបូងម្រតូវដម្ើលអតថបទទាំងមូ្លសិ្ៃ (ដវងប៉ាុណ្ដា  ាៃប៉ាុនម ៃលបះ ម្របធាៃបទអវី)។ 
៤. បនេ ប់ម្ក្ គិតថ្នដតើអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួដហើយអាំពីម្របធាៃបទ។ 
៥. អាំ ុងដពលអាៃ អនក្ម្រតវូាៃស្ាំណួរែូចជា៖ 

ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី រដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. មួ្យណ្ដជាចាំណុចគៃារះ?   

 . ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
ង. សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
ច. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្?  ដតើអនក្អាចដម្របើ
ម្របាស់្ព័ត៌ាៃដៃះោ៉ាងែូចដម្រច?  

៦. ម្របសិ្ៃដបើពិបាក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍ អនក្អាចអាៃឮៗបាៃ។ 
៧. បនេ ប់ពីអាៃរចួ អាៃអតថបទម្រងដទៀតឱ្យដលឿៃ រចួដហើយស្ដងខបចូលម្របអប់ខាងដម្រកាម្។ 
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សម្សរៀនទី ២០ ការអាន  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការអាៃរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្ម្រតូវយក្អតថបទមួ្យទាំព័រស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអាៃ ឬឱ្យពួក្ដគដម្របើដស្ៀវដៅពុម្ពមុ្ខវជិាា ដែស
ងៗដែលាៃ។ សិ្ស្សម្រគប់ោន  ម្រតូវដតអាៃអតថបទដតមួ្យែូចោន ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃអតថបទដែលអនក្ដណនាំ បនេ ប់ម្ក្ដធវើលាំហាត់ដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រសចកតីផ្ណនាសំម្រាប់ការអាន  
 អាៃអតថបទដែលម្រគូបាៃែដល់ឱ្យ៖ 

១. ដផ្លរ ត ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការអាៃ។ 
២. ដ្ឋក់្ដែៃការ ថ្នដតើអនក្អាៃយូរប៉ាុណ្ដា  រយៈដពលប៉ាុនម ៃដែលអនក្ាៃ។ កុ្ាំអាៃយឺតដពក្ 
អាៃអតថបទបៃរពីមួ្យដៅមួ្យ។ 
៣. ែាំបូងម្រតូវដម្ើលអតថបទទាំងមូ្លសិ្ៃ (ដវងប៉ាុណ្ដា  ាៃប៉ាុនម ៃលបះ ម្របធាៃបទអវី)។ 
៤. បនេ ប់ម្ក្ គិតថ្នដតើអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួដហើយអាំពីម្របធាៃបទ។ 
៥. អាំ ុងដពលអាៃ អនក្ម្រតវូាៃស្ាំណួរែូចជា៖ 

ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី រដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. មួ្យណ្ដជាចាំណុចគៃារះ?   

 . ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
ង. សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
ច. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្?  ដតើអនក្អាចដម្របើ
ម្របាស់្ព័ត៌ាៃដៃះោ៉ាងែូចដម្រច?  

៦. ម្របសិ្ៃដបើពិបាក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍ អនក្អាចអាៃឮៗបាៃ។ 
៧. បនេ ប់ពីអាៃរចួ អាៃអតថបទម្រងដទៀតឱ្យដលឿៃ រចួដហើយស្ដងខបចូលម្របអប់ខាងដម្រកាម្។ 
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សកម្មភាពសសិសទី២  
ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៣នក់្ រចួដម្របៀបដធៀបការស្ដងខបរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យពួក្ដគ

ពិភាក្ា៖ ាៃចាំណុចខុស្ោន រវាងការក្ត់ម្រតា ៃិងការស្ដងខបរបស់្ពួក្ដគដទ?  ដតើាៃចាំណុចណ្ដ
ខាះដែលាៃការយល់ដ ើញខុស្ោន ?  អវីដែលដធវើឱ្យការអាៃលាំបាក្?  អវីដែលដធវើឱ្យការអាៃងាយ
ស្ស្ួល? ពួក្ដគក៏្អាចដចក្រ ាំដលក្ែាំបូនម ៃលអៗ ស្ម្រាប់ការអាៃឱ្យាៃម្របសិ្ទធភាព បនេ ប់ម្ក្អនក្អាច 
ស្ាំដោគគាំៃិតរមួ្មួ្យដៅដលើការ រដខៀៃអាំពីរដបៀបអាៃែ៏លអ។  
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សម្សរៀនទី ២០ ការអាន  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការអាៃរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្ម្រតូវយក្អតថបទមួ្យទាំព័រស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអាៃ ឬឱ្យពួក្ដគដម្របើដស្ៀវដៅពុម្ពមុ្ខវជិាា ដែស
ងៗដែលាៃ។ សិ្ស្សម្រគប់ោន  ម្រតូវដតអាៃអតថបទដតមួ្យែូចោន ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃអតថបទដែលអនក្ដណនាំ បនេ ប់ម្ក្ដធវើលាំហាត់ដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ៖  រសចកតីផ្ណនាសំម្រាប់ការអាន  
 អាៃអតថបទដែលម្រគូបាៃែដល់ឱ្យ៖ 

១. ដផ្លរ ត ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការអាៃ។ 
២. ដ្ឋក់្ដែៃការ ថ្នដតើអនក្អាៃយូរប៉ាុណ្ដា  រយៈដពលប៉ាុនម ៃដែលអនក្ាៃ។ កុ្ាំអាៃយឺតដពក្ 
អាៃអតថបទបៃរពីមួ្យដៅមួ្យ។ 
៣. ែាំបូងម្រតូវដម្ើលអតថបទទាំងមូ្លសិ្ៃ (ដវងប៉ាុណ្ដា  ាៃប៉ាុនម ៃលបះ ម្របធាៃបទអវី)។ 
៤. បនេ ប់ម្ក្ គិតថ្នដតើអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួដហើយអាំពីម្របធាៃបទ។ 
៥. អាំ ុងដពលអាៃ អនក្ម្រតវូាៃស្ាំណួរែូចជា៖ 

ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី រដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. មួ្យណ្ដជាចាំណុចគៃារះ?   

 . ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
ង. សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
ច. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្?  ដតើអនក្អាចដម្របើ
ម្របាស់្ព័ត៌ាៃដៃះោ៉ាងែូចដម្រច?  

៦. ម្របសិ្ៃដបើពិបាក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍ អនក្អាចអាៃឮៗបាៃ។ 
៧. បនេ ប់ពីអាៃរចួ អាៃអតថបទម្រងដទៀតឱ្យដលឿៃ រចួដហើយស្ដងខបចូលម្របអប់ខាងដម្រកាម្។ 
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សម្សរៀនទី ២១ ការសធ្វើរំែត់ព្ា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការក្ត់ម្រតារបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្គួរដតដរៀបចាំជាមុ្ៃៃូវការបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី អាំពីម្របធាៃបទមួ្យចាំៃួៃដែលអនក្
អាចដម្របើស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ អាចជាម្របធាៃបទដែលបាៃបដម្រងៀៃពីដពលមុ្ៃ ឬអតថបទ
ដែលែក្ស្ស្ង់ពីកាដស្ត។ល។ (ាតិកាមិ្ៃស្ាំខាៃ់ដទ ែបិតដយើងចង់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការដធវើក្ាំណត់
ម្រតា មិ្ៃដម្ៃស្ាំដៅដលើការសិ្ក្ាខារម្សារម្របធាៃបទដនះដទ)។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ លំហាតក់ាររ្វើកំណតម់្រា 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  រចួតម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សជាមុ្ៃក្នុងការដធវើក្ាំណត់ម្រតាដដ្ឋយ
ដម្របើម្របាស់្អតថបទែក្ស្ស្ង់ដចញពីទាំព័រដតមួ្យ។ សិ្ស្សម្រតូវដធវើក្ាំណត់ម្រតាអាំពីលាំហាត់ ២ បនេ ប់ដទៀត
ដដ្ឋយដម្របើគាំៃិតដែលអនក្បាៃពៃយល់ដៅកាៃ់សិ្ស្ស។ ដពលដៃះបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី ដហើយ
ឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាដៅដពលដែលអនក្ៃិោយ។   

សនលឹកកចិចការ៖  ការរ្វើកណំត់ម្រា 
 ដៅដពលដធវើក្ាំណត់ម្រតា អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យក្ត់ម្រតាៃូវព័ត៌ាៃស្ាំខាៃ់ ៃិងមិ្ៃម្រតូវស្រដស្រ
ម្រគប់ ក្យដែលអនក្បាៃឮ ឬអាៃដនះដទ។  
 ស្រដស្រដតចាំណុចគៃារះ៖  
 ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
  . សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
 ង. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្? ដតើអនក្អាចដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ 
ដៃះដៅឯណ្ដ ៃិងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំម្រតូវការវា?  

 ដរៀបចាំការស្រដស្ររបស់្អនក្៖  
ក្. ដម្របើម្របាស់្ ក្យគៃារះ  
ខ. ដម្របើដលខ 
គ. ដម្របើជួរអក្សរ  
 . ដម្របើគាំៃូរ ៃិងស្ញ្ហញ   
ង. ដម្របើតិចៃិចដែៃទីគាំៃិត 

 បនេ ប់ពីស្រដស្ររចួដហើយ អនក្ម្រតវូពិៃិតយដម្ើលស្ាំដណររបស់្អនក្ម្រងដទៀត រចួដក្ស្ម្រម្ួល
ចាំណុចដែលមិ្ៃសូ្វចាស់្ ដែើម្បដីពលដម្រកាយអនក្អាចដៅដតដម្ើលយល់។ ការស្ដងខបដដ្ឋយខាួៃឯង 
គឺជាម្ដធាបាយែ៏លអបាំែុតក្នុងការចងចាំ!  
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សម្សរៀនទី ២១ ការសធ្វើរំែត់ព្ា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការក្ត់ម្រតារបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្គួរដតដរៀបចាំជាមុ្ៃៃូវការបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី អាំពីម្របធាៃបទមួ្យចាំៃួៃដែលអនក្
អាចដម្របើស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ អាចជាម្របធាៃបទដែលបាៃបដម្រងៀៃពីដពលមុ្ៃ ឬអតថបទ
ដែលែក្ស្ស្ង់ពីកាដស្ត។ល។ (ាតិកាមិ្ៃស្ាំខាៃ់ដទ ែបិតដយើងចង់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការដធវើក្ាំណត់
ម្រតា មិ្ៃដម្ៃស្ាំដៅដលើការសិ្ក្ាខារម្សារម្របធាៃបទដនះដទ)។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ លំហាតក់ាររ្វើកំណតម់្រា 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  រចួតម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សជាមុ្ៃក្នុងការដធវើក្ាំណត់ម្រតាដដ្ឋយ
ដម្របើម្របាស់្អតថបទែក្ស្ស្ង់ដចញពីទាំព័រដតមួ្យ។ សិ្ស្សម្រតូវដធវើក្ាំណត់ម្រតាអាំពីលាំហាត់ ២ បនេ ប់ដទៀត
ដដ្ឋយដម្របើគាំៃិតដែលអនក្បាៃពៃយល់ដៅកាៃ់សិ្ស្ស។ ដពលដៃះបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី ដហើយ
ឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាដៅដពលដែលអនក្ៃិោយ។   

សនលឹកកចិចការ៖  ការរ្វើកណំត់ម្រា 
 ដៅដពលដធវើក្ាំណត់ម្រតា អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យក្ត់ម្រតាៃូវព័ត៌ាៃស្ាំខាៃ់ ៃិងមិ្ៃម្រតូវស្រដស្រ
ម្រគប់ ក្យដែលអនក្បាៃឮ ឬអាៃដនះដទ។  
 ស្រដស្រដតចាំណុចគៃារះ៖  
 ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
  . សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
 ង. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្? ដតើអនក្អាចដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ 
ដៃះដៅឯណ្ដ ៃិងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំម្រតូវការវា?  

 ដរៀបចាំការស្រដស្ររបស់្អនក្៖  
ក្. ដម្របើម្របាស់្ ក្យគៃារះ  
ខ. ដម្របើដលខ 
គ. ដម្របើជួរអក្សរ  
 . ដម្របើគាំៃូរ ៃិងស្ញ្ហញ   
ង. ដម្របើតិចៃិចដែៃទីគាំៃិត 

 បនេ ប់ពីស្រដស្ររចួដហើយ អនក្ម្រតវូពិៃិតយដម្ើលស្ាំដណររបស់្អនក្ម្រងដទៀត រចួដក្ស្ម្រម្ួល
ចាំណុចដែលមិ្ៃសូ្វចាស់្ ដែើម្បដីពលដម្រកាយអនក្អាចដៅដតដម្ើលយល់។ ការស្ដងខបដដ្ឋយខាួៃឯង 
គឺជាម្ដធាបាយែ៏លអបាំែុតក្នុងការចងចាំ!  
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តិចនិចផ្ននទីគ្នំិត 
ការដធវើដែៃទីគាំៃិត ាៃៃ័យថ្នអនក្ដរៀបចាំក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្ក្នុងទម្រម្ង់ជារបូភាព មិ្ៃដម្ៃជា

ជួរអក្សរ។ អនក្ស្រដស្រម្របធាៃបទគៃារះដៅចាំក្ណ្ដរ ល បនេ ប់ម្ក្ាតិកាស្ាំខាៃ់ៗដៅដក្បរដនះ 
ដហើយព័ត៌ាៃលម្អិតដៅចុងដម្រកាយដគ។  

 
ម្របភព៖http://cdn-media-1.lifehack.org/wp-content/files/2012/09/Mind-Map-Structure.png  

ទីដៃះអនក្អាចអៃុវតរដែៃទីគាំៃិតរបស់្អនក្៖  

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ ដហើយឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាៃូវម្របធាៃបទខាងដម្រកាម្៖ ដម្របៀបដធៀបក្ាំណត់ម្រតា
របស់្អនក្ ការស្ដងខប ៃិងដែៃទីគាំៃិតជាមួ្យនែគូរបស់្អនក្។ ដតើអនក្ក្ត់បាៃចាំណុចែូចោន ដែរឬដទ?  
ដតើាៃចាំណុចណ្ដខាះដែលខុស្ោន ?  ដតើក្តារ អវីខាះដែលប៉ាះ ល់ែល់ការក្ត់ម្រតា?  ដតើអនក្យល់
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សម្សរៀនទី ២១ ការសធ្វើរំែត់ព្ា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការក្ត់ម្រតារបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង  

 អនក្គួរដតដរៀបចាំជាមុ្ៃៃូវការបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី អាំពីម្របធាៃបទមួ្យចាំៃួៃដែលអនក្
អាចដម្របើស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ អាចជាម្របធាៃបទដែលបាៃបដម្រងៀៃពីដពលមុ្ៃ ឬអតថបទ
ដែលែក្ស្ស្ង់ពីកាដស្ត។ល។ (ាតិកាមិ្ៃស្ាំខាៃ់ដទ ែបិតដយើងចង់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការដធវើក្ាំណត់
ម្រតា មិ្ៃដម្ៃស្ាំដៅដលើការសិ្ក្ាខារម្សារម្របធាៃបទដនះដទ)។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ លំហាតក់ាររ្វើកំណតម់្រា 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  រចួតម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សជាមុ្ៃក្នុងការដធវើក្ាំណត់ម្រតាដដ្ឋយ
ដម្របើម្របាស់្អតថបទែក្ស្ស្ង់ដចញពីទាំព័រដតមួ្យ។ សិ្ស្សម្រតូវដធវើក្ាំណត់ម្រតាអាំពីលាំហាត់ ២ បនេ ប់ដទៀត
ដដ្ឋយដម្របើគាំៃិតដែលអនក្បាៃពៃយល់ដៅកាៃ់សិ្ស្ស។ ដពលដៃះបដម្រងៀៃរយៈដពល ១០ នទី ដហើយ
ឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាដៅដពលដែលអនក្ៃិោយ។   

សនលឹកកចិចការ៖  ការរ្វើកណំត់ម្រា 
 ដៅដពលដធវើក្ាំណត់ម្រតា អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យក្ត់ម្រតាៃូវព័ត៌ាៃស្ាំខាៃ់ ៃិងមិ្ៃម្រតូវស្រដស្រ
ម្រគប់ ក្យដែលអនក្បាៃឮ ឬអាៃដនះដទ។  
 ស្រដស្រដតចាំណុចគៃារះ៖  
 ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
 ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
 គ. ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
  . សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
 ង. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្? ដតើអនក្អាចដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ 
ដៃះដៅឯណ្ដ ៃិងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំម្រតូវការវា?  

 ដរៀបចាំការស្រដស្ររបស់្អនក្៖  
ក្. ដម្របើម្របាស់្ ក្យគៃារះ  
ខ. ដម្របើដលខ 
គ. ដម្របើជួរអក្សរ  
 . ដម្របើគាំៃូរ ៃិងស្ញ្ហញ   
ង. ដម្របើតិចៃិចដែៃទីគាំៃិត 

 បនេ ប់ពីស្រដស្ររចួដហើយ អនក្ម្រតវូពិៃិតយដម្ើលស្ាំដណររបស់្អនក្ម្រងដទៀត រចួដក្ស្ម្រម្ួល
ចាំណុចដែលមិ្ៃសូ្វចាស់្ ដែើម្បដីពលដម្រកាយអនក្អាចដៅដតដម្ើលយល់។ ការស្ដងខបដដ្ឋយខាួៃឯង 
គឺជាម្ដធាបាយែ៏លអបាំែុតក្នុងការចងចាំ!  
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ោ៉ាងណ្ដចាំដ ះតិចៃិចដែៃទីគាំៃិត?  ដតើអនក្ជាទូដៅក្ត់ម្រតាដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើអនក្អាចដក្លម្អ
ក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្បាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ពួក្ដគក៏្អាចដចក្រ ាំដលក្ែាំបូនម ៃលអៗ ស្ម្រាប់ការក្ត់
ម្រតាែ៏ាៃម្របសិ្ទធភាព រចួអនក្អាចស្ាំដោគគាំៃិតរមួ្ស្រដស្រដលើការ រដខៀៃអាំពីរដបៀបអៃុវតរែ៏លអ។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់  
 អនក្ាៃឧទហរណ៍ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ «ការសិ្ក្ា» ជាម្របធាៃបទ ៃិងាតិកាបដម្រងៀៃ៖ 
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សម្សរៀនទី ២២ ការសាត ប់ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការសាដ ប់របស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 អនក្គួរដតដរៀបចាំជាមុ្ៃ ៃូវការៃិោយម្របដហល ១០នទី ដៅកាៃ់សិ្ស្សរបស់្អនក្។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 អាៃៃូវអវីដែលអនក្បាៃដម្រតៀម្ខាងដលើឱ្យសិ្ស្សសាដ ប់។ អាំ ុងដពលដៃះ សិ្ស្សចប់ដែដើម្ក្ត់ម្រតា 
ៃូវអវីដែលពួក្ដគបាៃឮចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ដគ។ ដម្រកាយដពលអនក្អាៃចប់ សិ្ស្សអាចពិភាក្ាជា
ម្រក្មុ្ ឬជាបុគគលាន ក់្ៗ ដែើម្បីពិៃិតយដម្ើលក្ាំណត់ម្រតារបស់្ដគ ថ្នដតើម្របាស្ចក្ពីខារម្សារដែើម្ដែល
អនក្បាៃអាៃឬដទ។ អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សដ ើងស្ដងខបៃូវអវីដែលអនក្បាៃៃិោយដៅកាៃ់ថ្នន ក់្ដរៀៃទាំង 
មូ្ល រចួបាំដពញបដៃថម្ចាំណុចខវះខាត។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការសាត ប់  
 សារ ប់ការបដម្រងៀៃរបស់្ម្រគអូនក្ដដ្ឋយអៃុវតរតាម្ការដណនាំខាងដម្រកាម្៖  
 ១. ដផ្លរ តៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការសារ ប់  
 ២. ស្រដស្រក្ម្មវតថុ ៃិងម្របធាៃបទនៃដម្ដរៀៃ។ បនេ ប់ម្ក្គិតថ្ន ដតើអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួ
ដហើយអាំពីម្របធាៃបទ។  
 ៣. ការសារ ប់គឺជាកិ្ចចការមួ្យដែលពិបាក្។ ម្រគប់ដពលដែលអនក្គិតែល់ដរឿងដែសង អនក្ម្រតូវ
ទញអារម្មណ៍ម្ក្ដផ្លរ តដលើការសារ ប់វញិ។  
 ៤. ក្ត់ម្រតាម្រគប់ដពល ដម្រ ះវាជួយឱ្យអនក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍បាៃ។ អនក្អាចគូររបូ ឬស្ញ្ហញ ដែសងៗ។  
 ៥. សួ្រស្ាំណួរ វាក៏្ជួយអនក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍បាៃ។ 
 ៦. កុ្ាំស្រដស្រម្រគប់ ក្យ វាោម ៃដពលដនះដទ។ ស្រដស្រដតចាំណុចគៃារះ៖ 

ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី រដបៀបណ្ដ?  
ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
គ. ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
 . សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
ង. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្?  ដតើអនក្អាចដម្របើ
ម្របាស់្ព័ត៌ាៃដៃះោ៉ាងែូចដម្រច?  

 ៧. អវីដែលម្រគូរបស់្អនក្អាចដធវើបាៃគឺបដម្រងៀៃ អនក្ខាួៃឯងដទដែលម្រតូវដធវើការជាមួ្យព័ត៌ាៃ
ដែលអនក្ទទួលបាៃ។ បនេ ប់ពីម្រគបូដម្រងៀៃចប់ អនក្ម្រតូវស្រដស្រស្ដងខបោ៉ាងខាី ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្
ក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្។ 
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សម្សរៀនទី ២២ ការសាត ប់ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការសាដ ប់របស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 អនក្គួរដតដរៀបចាំជាមុ្ៃ ៃូវការៃិោយម្របដហល ១០នទី ដៅកាៃ់សិ្ស្សរបស់្អនក្។ 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 អាៃៃូវអវីដែលអនក្បាៃដម្រតៀម្ខាងដលើឱ្យសិ្ស្សសាដ ប់។ អាំ ុងដពលដៃះ សិ្ស្សចប់ដែដើម្ក្ត់ម្រតា 
ៃូវអវីដែលពួក្ដគបាៃឮចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ដគ។ ដម្រកាយដពលអនក្អាៃចប់ សិ្ស្សអាចពិភាក្ាជា
ម្រក្មុ្ ឬជាបុគគលាន ក់្ៗ ដែើម្បីពិៃិតយដម្ើលក្ាំណត់ម្រតារបស់្ដគ ថ្នដតើម្របាស្ចក្ពីខារម្សារដែើម្ដែល
អនក្បាៃអាៃឬដទ។ អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សដ ើងស្ដងខបៃូវអវីដែលអនក្បាៃៃិោយដៅកាៃ់ថ្នន ក់្ដរៀៃទាំង 
មូ្ល រចួបាំដពញបដៃថម្ចាំណុចខវះខាត។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការសាត ប់  
 សារ ប់ការបដម្រងៀៃរបស់្ម្រគអូនក្ដដ្ឋយអៃុវតរតាម្ការដណនាំខាងដម្រកាម្៖  
 ១. ដផ្លរ តៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការសារ ប់  
 ២. ស្រដស្រក្ម្មវតថុ ៃិងម្របធាៃបទនៃដម្ដរៀៃ។ បនេ ប់ម្ក្គិតថ្ន ដតើអវីដែលអនក្បាៃែរងរចួ
ដហើយអាំពីម្របធាៃបទ។  
 ៣. ការសារ ប់គឺជាកិ្ចចការមួ្យដែលពិបាក្។ ម្រគប់ដពលដែលអនក្គិតែល់ដរឿងដែសង អនក្ម្រតូវ
ទញអារម្មណ៍ម្ក្ដផ្លរ តដលើការសារ ប់វញិ។  
 ៤. ក្ត់ម្រតាម្រគប់ដពល ដម្រ ះវាជួយឱ្យអនក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍បាៃ។ អនក្អាចគូររបូ ឬស្ញ្ហញ ដែសងៗ។  
 ៥. សួ្រស្ាំណួរ វាក៏្ជួយអនក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍បាៃ។ 
 ៦. កុ្ាំស្រដស្រម្រគប់ ក្យ វាោម ៃដពលដនះដទ។ ស្រដស្រដតចាំណុចគៃារះ៖ 

ក្. ៃរណ្ដដធវើអវី ាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ដៅទីណ្ដ ដពលណ្ដ ដហតុអវី រដបៀបណ្ដ?  
ខ. ដតើវាាៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?  
គ. ដតើសាច់ដរឿងតភាា ប់ោន ោ៉ាងែូចដម្រច?  
 . សួ្រខាួៃឯង ថ្នដតើអនក្យល់ស្ស្ប ឬមិ្ៃយល់ស្ស្បជាមួ្យអតថបទ?  
ង. ដហតុអវីបាៃជាម្របធាៃបទដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនក្?  ដតើអនក្អាចដម្របើ
ម្របាស់្ព័ត៌ាៃដៃះោ៉ាងែូចដម្រច?  

 ៧. អវីដែលម្រគូរបស់្អនក្អាចដធវើបាៃគឺបដម្រងៀៃ អនក្ខាួៃឯងដទដែលម្រតូវដធវើការជាមួ្យព័ត៌ាៃ
ដែលអនក្ទទួលបាៃ។ បនេ ប់ពីម្រគបូដម្រងៀៃចប់ អនក្ម្រតូវស្រដស្រស្ដងខបោ៉ាងខាី ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្
ក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្។ 
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ស្រដស្រក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្ដៅទីដៃះ៖  

 

 

 

 

 

ស្រដស្រការស្ដងខបរបស់្អនក្ដៅទីដៃះ (ចាំណុចស្ាំខាៃ់បាំែុតនៃខារម្សារ ដែលអនក្បាៃយល់)៖ 

 

 

 

 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ ដហើយឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាៃូវម្របធាៃបទខាងដម្រកាម្៖ ដម្របៀបដធៀបក្ាំណត់ម្រតា 

ការស្ដងខប ៃិងដែៃទីគាំៃិតជាមួ្យនែគូរបស់្ពួក្ដគ។ ដតើអនក្ក្ត់បាៃចាំណុចែូចោន ដែរឬដទ? ដតើាៃ
ចាំណុចណ្ដខាះដែលខុស្ោន ?  ដតើក្តារ អវីខាះដែលប៉ាះ ល់ែល់ការសារ ប់?  ដតើអវីដែលដធវើឱ្យការសារ ប់
ងាយស្ស្ួល? អវីដែលដធវើឱ្យការសារ ប់លាំបាក្? ដតើអនក្អាចដក្លម្អការសារ ប់របស់្អនក្បាៃដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ? ពួក្ដគក៏្អាចដចក្រ ាំដលក្ែាំបូនម ៃលអៗ ស្ម្រាប់ការក្ត់ម្រតាែ៏ាៃម្របសិ្ទធភាព រចួអនក្អាចដធវើការ
ស្ាំដោគគាំៃិតរមួ្ស្រដស្រដលើការ រដខៀៃអាំពីរដបៀបអៃុវតរែ៏លអ។ 
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សម្សរៀនទី ២៣  ការព្ប ង 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការដម្រតៀម្ម្រប ងរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ការររៀនសមូ្រតាម្វិ្ីសាស្តសតតកុារហ្វ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗាៃោន ពី ៤-៥នក់្ រចួដចក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ។ ឱ្យ
ពួក្ដគស្រដស្រដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ៃូវែាំបូនម ៃលអៗ ដែើម្បដីម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការម្រប ង។ ឱ្យពួក្ដគពិភាក្ា
ពី៥-១០នទី។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យម្រក្ុម្ចល័តដៅតុបនេ ប់ ដតទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងស្ាជិក្ាន ក់្ដៅចាំតុទី
១។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ៃរងម្រតវូចល័តដៅកាៃ់តុបនេ ប់ ដលើក្ដលងដតស្ាជិក្ាន ក់្ៃិងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ ដៅ
តុថ្មី ម្រក្ុម្ៃរងអាៃអវីៗដែលម្រក្ុម្មុ្ៃបាៃស្រដស្រដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្  បនេ ប់ម្ក្ពួក្ដគអាចបដៃថម្
ចាំណុចដែលដគគិតថ្នដៅខវះខាត។ ដពលដវោស្ម្រាប់ស្ក្ម្មភាពដៃះាៃពី ៥-១០ នទី។ (តួនទី
របស់្ស្ាជិក្ដែលដៅចាំតុជាមួ្យៃរងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ គឺដែើម្បីបញ្ហា ក់្បដៃថម្អាំពីៃូវអវីដែលបាៃ
ពិភាក្ាម្របសិ្ៃដបើាៃស្ាំណួរ)។ បនេ ប់ម្ក្ ម្រក្ុម្ចល័តដៅតុបនេ ប់ម្រងដទៀត ដែលម្រក្ុម្ពីរមុ្ៃបាៃ
បាំដពញបដៃថម្។ (ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃដពល អនក្អាចឱ្យម្រក្មុ្ចល័តម្រងដទៀត)។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 បនេ ប់ម្ក្ ស្ាជិក្ដែលដៅចាំជាមួ្យៃរងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ៃរងម្រតូវបងាា ញផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដៅកាៃ់
ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល រចួម្របាប់ស្ដងខបអាំពីចាំណុចស្ាំខាៃ់ៗ។ ម្រគប់ម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ ៃរងម្រតូវបងាា ញ ២-៣
នទីម្រង។ អនក្អាចបដៃថម្ចាំណុចមួ្យចាំៃួៃពីបញ្ា ីខាងដម្រកាម្ ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សមិ្ៃទៃ់បាៃដលើក្ម្ក្
ៃិោយ។ 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់  
មុ្ៃដពលម្រប ង៖  

- អាៃម្រគប់ក្ាំណត់ម្រតាដែលអនក្បាៃក្ត់ដពលម្រគូបដម្រងៀៃ ឬក្ត់ដចញពីអតថបទ។ ម្របសិ្ៃ 
ដបើាៃក្ាំណត់ម្រតាដម្រចើៃ អនក្អាចស្រដស្រស្ដងខបដ ើងវញិ។ ការស្រដស្រជួយឱ្យអនក្
ចងចាំ។ 

- ដចក្ដម្ដរៀៃដែលអនក្ម្រតូវអាៃ(ស្ម្រាប់អាៃដម្រចើៃនថ្ៃ)។ អាៃបៃរិចម្រងៗជាដរៀងរាល់នថ្ៃ 
កុ្ាំអាៃដម្រចើៃ ឬអាៃទាំងអស់្ដៅនថ្ៃចុងដម្រកាយ។ 

- ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃយល់ចាំណុចអវីមួ្យ សួ្រម្រគទុូក្ឱ្យដហើយ។  
- គិតថ្នអនក្ៃរងសួ្រពីអវី ម្របសិ្ៃដបើអនក្ជាម្រគូ។  
- ដគង ញុាំ ៃិងស្ម្រាក្៖ វាជួយែល់ការចងចាំរបស់្អនក្។ 

ដពលម្រប ង៖  
- ម្ក្ឱ្យទៃ់ដពល ដហើយដរៀបចាំស្ាា រៈរបស់្អនក្ឱ្យរចួរាល់  
- ស្ម្រាក្ឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់។ ការស្ម្រាក្ជួយឱ្យអនក្ទទួលបាៃលទធែលលអ ៃិងជួយែល់
ការចងចាំ ៃិងការគិតរបស់្អនក្។ 

- ដផ្លរ តអារម្មណ៍។ ស្ដម្រម្ចចិតរថ្នអនក្អាចដធវើវាបាៃ។  
- ដធវើតាម្ការដណនាំ ៃិងអាៃស្ាំណួរដដ្ឋយម្របងុម្របយ័តន។  
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សម្សរៀនទី ២៣  ការព្ប ង 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការដម្រតៀម្ម្រប ងរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ការររៀនសមូ្រតាម្វិ្ីសាស្តសតតុការហ្វ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗាៃោន ពី ៤-៥នក់្ រចួដចក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ។ ឱ្យ
ពួក្ដគស្រដស្រដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ៃូវែាំបូនម ៃលអៗ ដែើម្បដីម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការម្រប ង។ ឱ្យពួក្ដគពិភាក្ា
ពី៥-១០នទី។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យម្រក្ុម្ចល័តដៅតុបនេ ប់ ដតទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងស្ាជិក្ាន ក់្ដៅចាំតុទី
១។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ៃរងម្រតវូចល័តដៅកាៃ់តុបនេ ប់ ដលើក្ដលងដតស្ាជិក្ាន ក់្ៃិងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ ដៅ
តុថ្មី ម្រក្ុម្ៃរងអាៃអវីៗដែលម្រក្ុម្មុ្ៃបាៃស្រដស្រដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្  បនេ ប់ម្ក្ពួក្ដគអាចបដៃថម្
ចាំណុចដែលដគគិតថ្នដៅខវះខាត។ ដពលដវោស្ម្រាប់ស្ក្ម្មភាពដៃះាៃពី ៥-១០ នទី។ (តួនទី
របស់្ស្ាជិក្ដែលដៅចាំតុជាមួ្យៃរងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ គឺដែើម្បីបញ្ហា ក់្បដៃថម្អាំពីៃូវអវីដែលបាៃ
ពិភាក្ាម្របសិ្ៃដបើាៃស្ាំណួរ)។ បនេ ប់ម្ក្ ម្រក្ុម្ចល័តដៅតុបនេ ប់ម្រងដទៀត ដែលម្រក្ុម្ពីរមុ្ៃបាៃ
បាំដពញបដៃថម្។ (ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃដពល អនក្អាចឱ្យម្រក្មុ្ចល័តម្រងដទៀត)។ 

សកម្មភាពសសិសទី២  
 បនេ ប់ម្ក្ ស្ាជិក្ដែលដៅចាំជាមួ្យៃរងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ៃរងម្រតូវបងាា ញផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដៅកាៃ់
ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល រចួម្របាប់ស្ដងខបអាំពីចាំណុចស្ាំខាៃ់ៗ។ ម្រគប់ម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ ៃរងម្រតូវបងាា ញ ២-៣
នទីម្រង។ អនក្អាចបដៃថម្ចាំណុចមួ្យចាំៃួៃពីបញ្ា ីខាងដម្រកាម្ ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សមិ្ៃទៃ់បាៃដលើក្ម្ក្
ៃិោយ។ 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់  
មុ្ៃដពលម្រប ង៖  

- អាៃម្រគប់ក្ាំណត់ម្រតាដែលអនក្បាៃក្ត់ដពលម្រគូបដម្រងៀៃ ឬក្ត់ដចញពីអតថបទ។ ម្របសិ្ៃ 
ដបើាៃក្ាំណត់ម្រតាដម្រចើៃ អនក្អាចស្រដស្រស្ដងខបដ ើងវញិ។ ការស្រដស្រជួយឱ្យអនក្
ចងចាំ។ 

- ដចក្ដម្ដរៀៃដែលអនក្ម្រតូវអាៃ(ស្ម្រាប់អាៃដម្រចើៃនថ្ៃ)។ អាៃបៃរិចម្រងៗជាដរៀងរាល់នថ្ៃ 
កុ្ាំអាៃដម្រចើៃ ឬអាៃទាំងអស់្ដៅនថ្ៃចុងដម្រកាយ។ 

- ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃយល់ចាំណុចអវីមួ្យ សួ្រម្រគទុូក្ឱ្យដហើយ។  
- គិតថ្នអនក្ៃរងសួ្រពីអវី ម្របសិ្ៃដបើអនក្ជាម្រគូ។  
- ដគង ញុាំ ៃិងស្ម្រាក្៖ វាជួយែល់ការចងចាំរបស់្អនក្។ 

ដពលម្រប ង៖  
- ម្ក្ឱ្យទៃ់ដពល ដហើយដរៀបចាំស្ាា រៈរបស់្អនក្ឱ្យរចួរាល់  
- ស្ម្រាក្ឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់។ ការស្ម្រាក្ជួយឱ្យអនក្ទទួលបាៃលទធែលលអ ៃិងជួយែល់
ការចងចាំ ៃិងការគិតរបស់្អនក្។ 

- ដផ្លរ តអារម្មណ៍។ ស្ដម្រម្ចចិតរថ្នអនក្អាចដធវើវាបាៃ។  
- ដធវើតាម្ការដណនាំ ៃិងអាៃស្ាំណួរដដ្ឋយម្របងុម្របយ័តន។  
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- ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃយល់អវីមួ្យ សួ្រម្រគ។ូ ដឆាើយស្ាំណួរដែលអនក្ដចះមុ្ៃដគ។ រ ាំលង
ស្ាំណួរណ្ដដែលអនក្មិ្ៃដចះ ពីដម្រ ះដបើសិ្ៃជាអនក្ឈប់ម្រតរម្ចដម្ាើយដនះ ដហើយដម្របើ
ដពលគិតយូរដពក្ដៅដលើអវីដែលអនក្មិ្ៃដចះ ដនះអនក្ៃរងោម ៃដពលម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់
ស្ាំណួរដែលដៅស្ល់ដនះដទ។  

- បនេ ប់ម្ក្ ដឆាើយស្ាំណួរដែលអនក្មិ្ៃសូ្វដចះចាស់្។ ពាោម្ដឆាើយ។ ស្រដស្របៃរិច
បៃរួច ម្រោៃ់ដបើជាងោម ៃអវីទាំងអស់្។  

- ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាច ស្រដស្រចដម្ាើយឱ្យាៃរដបៀប ដហើយសាអ ត។  
- កុ្ាំលួចដម្ើលចដម្ាើយរបស់្សិ្ស្សដែសង ពីដម្រ ះម្របដហលជាដគដចះតិចជាងអនក្។ អនក្
ៃរងអាចាៃក្ាំហុស្ែូចពួក្ដគដែរ។ 

- កុ្ាំដភាចដ្ឋក់្ដឈាម ះអនក្ដលើម្រក្ដ្ឋស្ម្រប ង។ ម្របគល់ឱ្យម្រគូ ឬអៃុរក្សឱ្យបាៃទៃ់ដពល។  

ដម្រកាយដពលម្រប ង៖  
- ពិៃិតយដម្ើលក្ាំណត់ម្រតារបស់្អនក្ម្រងដទៀត អវីខាះម្រតូវ ៃិងអវីខាះខុស្។ 
- សួ្រចដម្ាើយដែលម្រតរម្ម្រតូវពីម្រគ។ូ  
- ស្ម្រាក្។ 
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសធ្វើបទបងាា ញ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការដរៀបចាំ ៃិងការដធវើបទបងាា ញរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ឱ្យសិ្ស្សបងាា ញដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ធាំ ៃូវបទពិដសាធៃ៍របស់្ពួក្ដគអាំពីការដធវើបទបងាា ញ។ ដតើពួក្ដគ
បាៃដធវើបទបងាា ញអាំពីអវី (ដៅសាោ ឬដៅក្ដៃាងដែសង)?  ដតើដគាៃបទពិដសាធលអអវីខាះ?  ដតើបទ
ពិដសាធមិ្ៃសូ្វលអអវីខាះដែលដគាៃ?  ដតើពួក្ដគគិតថ្នអវីខាះ ជាលក្ខណៈស្ាំោល់របស់្បទបងាា ញ
ដែលលអ? ដតើពួក្ដគអាចដៅចាំបាៃអាំពីបទបងាា ញដែលលអណ្ដមួ្យដទ?  ដហតុអវីបាៃជាបទបងាា ញ
ដនះដជាគជ័យ? ចុះចាំដណក្បទបងាា ញដែលមិ្ៃលអដែលដគដៅចាំ អវីខាះដែលដធវើឱ្យបទបងាា ញដនះ
មិ្ៃលអ?  ការពិភាក្ាគួរដម្របើដពលម្របដហល១០-១៥នទី។ 

 ម្រគូម្រតូវដណនាំសិ្ស្ស ឱ្យដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការដធវើបទបងាា ញពីលាំហាត់ ឬគដម្រាងដែសងដទៀតដៅ
កាៃ់ថ្នន ក់្ដរៀៃទាំងមូ្ល។ ខាងដម្រកាម្ដៃះ គឺជាអវីដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើ៖ 

មុ្ៃដពលដធវើបទបងាា ញ៖ 
- ដរៀបចាំបទបងាា ញ (ដម្របើដែៃទីគាំៃិត ឬវធីិសាស្តស្រដែសងដទៀត)៖  

o ដតើអនក្ៃរងៃិោយ ឬបងាា ញពីអវី  
o ដតើដោលបាំណង ឬសារគៃារះនៃបទបងាា ញរបស់្អនក្ជាអវី  
o ដរៀបចាំាតិកា ែូចដៃះបទបងាា ញរបស់្អនក្ៃរងែាំដណើ រការតាម្លាំដ្ឋប់ម្រតរម្ម្រតូវ  
o ស្រដស្រដៅដលើស្ៃារក្ម្រក្ដ្ឋស្ស្ម្រាប់ទដៃេញ ែូចដៃះអនក្ៃរងចាំពីអវីដែលអនក្ម្រតូវ
ៃិោយ ឬដធវើ  

- ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវបងាា ញវតថុជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ ម្រតូវដរៀបចាំវាឱ្យរចួរាល់  
- ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវស្ាា រៈបដចចក្ដទស្ ម្រតវូធានថ្នវាាៃែាំដណើ រការលអ  
- គិតពីអវីដែលម្រតវូាៃស្ាំណួរ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ជាម្រគូ ឬអនក្ចូលរមួ្ 

ដពលដធវើបទបងាា ញ៖  
- ម្ក្ឱ្យទៃ់ដពល ដហើយដរៀបចាំស្ាា រៈរបស់្អនក្ឱ្យរចួរាល់  
- ស្ម្រាក្។ ការស្ម្រាក្ជួយឱ្យអនក្ទទួលបាៃលទធែលលអ  
- ដផ្លរ តអារម្មណ៍។ ស្ដម្រម្ចចិតរថ្នអនក្អាចដធវើវាបាៃ!  
- ដធវើបទបងាា ញរបស់្អនក្តាម្ស្ម្រម្ួល ៃិងឱ្យចាស់្ៗ  
- សួ្រដម្ើលថ្ន ដតើាៃៃរណ្ដាៃស្ាំណួរអាំពីបទបងាា ញរបស់្អនក្ដែរឬដទ 

ដម្រកាយដពលដធវើបទបងាា ញ៖  
- សុ្ាំដោបល់ម្រតលប់ពីម្រគូរបស់្អនក្ ៃិងពីអនក្ចូលរមួ្ដែសងដទៀត ដែើម្បីដក្លាំអរបទបងាា ញ
ដៅដពលអនគត។ 

 បនេ ប់ម្ក្ ដបងដចក្សិ្ស្សដចក្ជា ២ម្រក្ុម្ធាំៗ។  
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសធ្វើបទបងាា ញ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការដរៀបចាំ ៃិងការដធវើបទបងាា ញរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សបងាា ញដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ធាំ ៃូវបទពិដសាធៃ៍របស់្ពួក្ដគអាំពីការដធវើបទបងាា ញ។ ដតើពួក្ដគ
បាៃដធវើបទបងាា ញអាំពីអវី (ដៅសាោ ឬដៅក្ដៃាងដែសង)?  ដតើដគាៃបទពិដសាធលអអវីខាះ?  ដតើបទ
ពិដសាធមិ្ៃសូ្វលអអវីខាះដែលដគាៃ?  ដតើពួក្ដគគិតថ្នអវីខាះ ជាលក្ខណៈស្ាំោល់របស់្បទបងាា ញ
ដែលលអ? ដតើពួក្ដគអាចដៅចាំបាៃអាំពីបទបងាា ញដែលលអណ្ដមួ្យដទ?  ដហតុអវីបាៃជាបទបងាា ញ
ដនះដជាគជ័យ? ចុះចាំដណក្បទបងាា ញដែលមិ្ៃលអដែលដគដៅចាំ អវីខាះដែលដធវើឱ្យបទបងាា ញដនះ
មិ្ៃលអ?  ការពិភាក្ាគួរដម្របើដពលម្របដហល១០-១៥នទី។ 

 ម្រគូម្រតូវដណនាំសិ្ស្ស ឱ្យដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការដធវើបទបងាា ញពីលាំហាត់ ឬគដម្រាងដែសងដទៀតដៅ
កាៃ់ថ្នន ក់្ដរៀៃទាំងមូ្ល។ ខាងដម្រកាម្ដៃះ គឺជាអវីដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើ៖ 

មុ្ៃដពលដធវើបទបងាា ញ៖ 
- ដរៀបចាំបទបងាា ញ (ដម្របើដែៃទីគាំៃិត ឬវធីិសាស្តស្រដែសងដទៀត)៖  

o ដតើអនក្ៃរងៃិោយ ឬបងាា ញពីអវី  
o ដតើដោលបាំណង ឬសារគៃារះនៃបទបងាា ញរបស់្អនក្ជាអវី  
o ដរៀបចាំាតិកា ែូចដៃះបទបងាា ញរបស់្អនក្ៃរងែាំដណើ រការតាម្លាំដ្ឋប់ម្រតរម្ម្រតូវ  
o ស្រដស្រដៅដលើស្ៃារក្ម្រក្ដ្ឋស្ស្ម្រាប់ទដៃេញ ែូចដៃះអនក្ៃរងចាំពីអវីដែលអនក្ម្រតូវ
ៃិោយ ឬដធវើ  

- ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវបងាា ញវតថុជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ ម្រតូវដរៀបចាំវាឱ្យរចួរាល់  
- ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវស្ាា រៈបដចចក្ដទស្ ម្រតវូធានថ្នវាាៃែាំដណើ រការលអ  
- គិតពីអវីដែលម្រតវូាៃស្ាំណួរ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ជាម្រគូ ឬអនក្ចូលរមួ្ 

ដពលដធវើបទបងាា ញ៖  
- ម្ក្ឱ្យទៃ់ដពល ដហើយដរៀបចាំស្ាា រៈរបស់្អនក្ឱ្យរចួរាល់  
- ស្ម្រាក្។ ការស្ម្រាក្ជួយឱ្យអនក្ទទួលបាៃលទធែលលអ  
- ដផ្លរ តអារម្មណ៍។ ស្ដម្រម្ចចិតរថ្នអនក្អាចដធវើវាបាៃ!  
- ដធវើបទបងាា ញរបស់្អនក្តាម្ស្ម្រម្ួល ៃិងឱ្យចាស់្ៗ  
- សួ្រដម្ើលថ្ន ដតើាៃៃរណ្ដាៃស្ាំណួរអាំពីបទបងាា ញរបស់្អនក្ដែរឬដទ 

ដម្រកាយដពលដធវើបទបងាា ញ៖  
- សុ្ាំដោបល់ម្រតលប់ពីម្រគូរបស់្អនក្ ៃិងពីអនក្ចូលរមួ្ដែសងដទៀត ដែើម្បីដក្លាំអរបទបងាា ញ
ដៅដពលអនគត។ 

 បនេ ប់ម្ក្ ដបងដចក្សិ្ស្សដចក្ជា ២ម្រក្ុម្ធាំៗ។  
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សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ម្រក្មុ្មួ្យាៃម្របធាៃបទអាំពីការដរៀបចាំបទបងាា ញ ៃិងម្រក្ុម្មួ្យដទៀតាៃម្របធាៃបទអាំពីការ
ដធវើបទបងាា ញ។ ដពលដៃះពួក្ដគាៃដពល ៥នទីក្នុងមួ្យម្រក្មុ្ ដែើម្បីដរៀបចាំការស្ដម្រង។ ពួក្ដគអាច
ដម្រជើស្យក្ជាការស្ដម្រងម្រតាប់តាម្កាយវកិារ ឬស្ដម្រងៃិោយ ដហើយម្រគប់ស្ាជិក្ដៅក្នុងម្រក្ុម្ម្រតូវ
ដតចូលរមួ្ស្ដម្រងម្ដងមួ្យម្រក្ុម្ៗ។  

 ដោលគាំៃិតស្ាំខាៃ់ចាំណុចដៃះ ដែើម្បឱី្យសិ្ស្សាៃការអៃុវតរជាក់្ដស្ដង បដងាើតបាៃៃូវលក្ខណៈ 
ដលឿៃរហ័ស្ ដហើយរកី្រាយ ៃិងកាត់បៃថយភាពភ័យខាា ចចាំដ ះការដ ើងស្ដម្រង ដែលដពលខាះអាច
ទក់្ទងៃរងការដធវើបទបងាា ញ។ 

 ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃដលើក្ដម្រកាយ ឱ្យសិ្ស្សយក្ម្ក្ជាមួ្យៃូវស្ាំដណរ ឬកិ្ចចការស្រដស្រដែលដគ
បាៃដធវើរចួកាលពីមុ្ខវជិាា ដែសង។ អតថបទ មិ្ៃម្រតូវដវងដពក្ដទ ដវងបាំែុត ១ទាំព័រ។ 
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សម្សរៀនទី ២៥ ការសរសសរ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការស្រដស្ររបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 ែដល់ព័ត៌ាៃខាងដម្រកាម្ អាំពីភារកិ្ចចរបស់្អនក្ស្រដស្រ ដៅកាៃ់សិ្ស្សែូចខាងដម្រកាម្៖ 
សនលឹកកចិចការ៖  អ្នសុាសន៍សម្រាប់ការសររសរ  
មុ្ៃៃរងស្រដស្រ៖ 

- ដ្ឋក់្ដែៃការ អាំពីដពលដវោចាំៃួៃប៉ាុនម ៃដែលអនក្ៃរងដម្របើម្របាស់្  
- ដ្ឋក់្ដែៃការ ដពលណ្ដដែលអនក្ៃរងដធវើលាំហាត់ដៅែេះ អាំពីការស្រដស្រ  
- គិតពីអវីដែលអនក្បាៃែរងអាំពីម្របធាៃបទ  
- ដ្ឋក់្ដែៃការ ពីរដបៀបដែលអនក្ម្រតូវរក្ព័ត៌ាៃបដៃថម្ ដម្ើលការដណនាំដែលម្រគូអនក្បាៃឱ្យ 
(ម្របដវងអតថបទដែលអនក្ម្រតវូស្រស្រ។ល។) 

ដពលស្រដស្រ៖ 
- ដរៀបចាំអតថបទរបស់្អនក្ (ដម្របើដែៃទីគាំៃិត ឬវធីិសាស្តស្រដែសងដទៀត) រចួដរៀបវា៖  

o ដតើអនក្ចប់ដែរើម្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   
o ដតើាៃប៉ាុនម ៃជាំពូក្ដែលអនក្ម្រតូវស្រដស្រ?   
o ដតើជាំពូក្ៃីមួ្យៗាៃាតិកាអវីខាះ?   
o ដតើចុងដម្រកាយ អនក្ស្ដងខបដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

- ស្រដស្រៃូវអវីដែលស្ថិតដៅក្នុងម្របធាៃបទដតមួ្យ ដៅក្នុងជាំពូក្ដតមួ្យ  
- ដផ្លរ តដលើស្រដស្រ  
- ដៅដពលដែលអនក្ស្រដស្ររចួរាល់ដហើយ ពិៃិតយដម្ើលថ្នដតើអនក្បាៃដឆាើយៃូវម្រគប់ស្ាំណួរ 
ឬដធវើតាម្ការដណនាំរបស់្ម្រគូអនក្ដហើយឬដៅ ដក្អក្ខរាវរិទុធ ឬក្ាំហុស្ដែសងដទៀត ៃិងចម្ាង
អតថបទរបស់្អនក្។ 

ដពលស្រដស្ររចួ៖  
- កុ្ាំដភាចដ្ឋក់្ដឈាម ះអនក្ដលើម្រក្ដ្ឋស្កិ្ចចការ។ ម្របគល់ជូៃម្រគូអនក្ឱ្យបាៃទៃ់ដពល។  
- រក្ាទុក្មួ្យចាប់។ វាៃរងាៃម្របដោជៃ៍ ដពលដែលអនក្ម្រតូវការដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ម្រប ង។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ ឬចូលជាម្រក្ុម្ (ាៃោន  ៣ នក់្)។ ឱ្យពួក្ដគ ម្រតួតពិៃិតយដម្ើលអតថបទស្ាំដណ
ររបស់្ពួក្ដគជាមួ្យោន ។ (អតថបទ អាចជាអតថបទអវីក៏្បាៃ ឬស្ាំដណរដែលពួក្ដគបាៃដធវើស្ម្រាប់មុ្ខ
វជិាា ដែសង)។ សិ្ស្សាន ក់្ៗៃរងម្រតូវបងាា ញអតថបទរបស់្ខាួៃដៅកាៃ់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ភារកិ្ចចរបស់្
ម្រក្មុ្គឺពិៃិតយអតថបទៃីមួ្យៗ ដហើយដែេៀតផ្លេ ត់ដៅៃរងការដណនាំ ឬសួ្រស្ាំណួរដៅកាៃ់អនក្ស្រដស្រ។ 
ឧ. ដតើអនក្ដរៀបចាំអតថបទរបស់្អនក្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើអនក្ចាំណ្ដយដពលអស់្ប៉ាុនម ៃ?  ដតើាៃ
គាំៃិត ឬដោបល់ខាួៃឯងដែរឬដទ ឬជាការចម្ាង?  ដតើអនក្ចប់ដែរើម្ស្រដស្រដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើ
អនក្ដរៀបចាំជាំពូក្ៃីមួ្យៗដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើាៃការស្ដងខបអវី?។ល។ (មិ្ៃគួរដលើស្ពី ១០នទី) 
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សម្សរៀនទី ២៥ ការសរសសរ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យទាា ប់ក្នុងការស្រដស្ររបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 ែដល់ព័ត៌ាៃខាងដម្រកាម្ អាំពីភារកិ្ចចរបស់្អនក្ស្រដស្រ ដៅកាៃ់សិ្ស្សែូចខាងដម្រកាម្៖ 
សនលឹកកចិចការ៖  អ្នសុាសន៍សម្រាប់ការសររសរ  
មុ្ៃៃរងស្រដស្រ៖ 

- ដ្ឋក់្ដែៃការ អាំពីដពលដវោចាំៃួៃប៉ាុនម ៃដែលអនក្ៃរងដម្របើម្របាស់្  
- ដ្ឋក់្ដែៃការ ដពលណ្ដដែលអនក្ៃរងដធវើលាំហាត់ដៅែេះ អាំពីការស្រដស្រ  
- គិតពីអវីដែលអនក្បាៃែរងអាំពីម្របធាៃបទ  
- ដ្ឋក់្ដែៃការ ពីរដបៀបដែលអនក្ម្រតូវរក្ព័ត៌ាៃបដៃថម្ ដម្ើលការដណនាំដែលម្រគូអនក្បាៃឱ្យ 
(ម្របដវងអតថបទដែលអនក្ម្រតវូស្រស្រ។ល។) 

ដពលស្រដស្រ៖ 
- ដរៀបចាំអតថបទរបស់្អនក្ (ដម្របើដែៃទីគាំៃិត ឬវធីិសាស្តស្រដែសងដទៀត) រចួដរៀបវា៖  

o ដតើអនក្ចប់ដែរើម្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   
o ដតើាៃប៉ាុនម ៃជាំពូក្ដែលអនក្ម្រតូវស្រដស្រ?   
o ដតើជាំពូក្ៃីមួ្យៗាៃាតិកាអវីខាះ?   
o ដតើចុងដម្រកាយ អនក្ស្ដងខបដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

- ស្រដស្រៃូវអវីដែលស្ថិតដៅក្នុងម្របធាៃបទដតមួ្យ ដៅក្នុងជាំពូក្ដតមួ្យ  
- ដផ្លរ តដលើស្រដស្រ  
- ដៅដពលដែលអនក្ស្រដស្ររចួរាល់ដហើយ ពិៃិតយដម្ើលថ្នដតើអនក្បាៃដឆាើយៃូវម្រគប់ស្ាំណួរ 
ឬដធវើតាម្ការដណនាំរបស់្ម្រគូអនក្ដហើយឬដៅ ដក្អក្ខរាវរិទុធ ឬក្ាំហុស្ដែសងដទៀត ៃិងចម្ាង
អតថបទរបស់្អនក្។ 

ដពលស្រដស្ររចួ៖  
- កុ្ាំដភាចដ្ឋក់្ដឈាម ះអនក្ដលើម្រក្ដ្ឋស្កិ្ចចការ។ ម្របគល់ជូៃម្រគូអនក្ឱ្យបាៃទៃ់ដពល។  
- រក្ាទុក្មួ្យចាប់។ វាៃរងាៃម្របដោជៃ៍ ដពលដែលអនក្ម្រតូវការដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ម្រប ង។  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ឱ្យសិ្ស្សចប់នែគូ ឬចូលជាម្រក្ុម្ (ាៃោន  ៣ នក់្)។ ឱ្យពួក្ដគ ម្រតួតពិៃិតយដម្ើលអតថបទស្ាំដណ
ររបស់្ពួក្ដគជាមួ្យោន ។ (អតថបទ អាចជាអតថបទអវីក៏្បាៃ ឬស្ាំដណរដែលពួក្ដគបាៃដធវើស្ម្រាប់មុ្ខ
វជិាា ដែសង)។ សិ្ស្សាន ក់្ៗៃរងម្រតូវបងាា ញអតថបទរបស់្ខាួៃដៅកាៃ់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ភារកិ្ចចរបស់្
ម្រក្មុ្គឺពិៃិតយអតថបទៃីមួ្យៗ ដហើយដែេៀតផ្លេ ត់ដៅៃរងការដណនាំ ឬសួ្រស្ាំណួរដៅកាៃ់អនក្ស្រដស្រ។ 
ឧ. ដតើអនក្ដរៀបចាំអតថបទរបស់្អនក្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើអនក្ចាំណ្ដយដពលអស់្ប៉ាុនម ៃ?  ដតើាៃ
គាំៃិត ឬដោបល់ខាួៃឯងដែរឬដទ ឬជាការចម្ាង?  ដតើអនក្ចប់ដែរើម្ស្រដស្រដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើ
អនក្ដរៀបចាំជាំពូក្ៃីមួ្យៗដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើាៃការស្ដងខបអវី?។ល។ (មិ្ៃគួរដលើស្ពី ១០នទី) 
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សកម្មភាពសសិសទី២  
 បនេ ប់ពីការពិភាក្ា ពួក្ដគម្រតូវបៃរក្នុងម្រក្មុ្ែដែល។ ពួក្ដគម្រតូវដធវើការដក្ស្ម្រម្លួអតថបទរបស់្
ខាួៃដ ើងវញិ។ ក្នុងក្រណីទទួលបាៃស្ាំដណើ ពីស្ាជិក្ម្រក្មុ្ ៃិងស្ស្បតាម្ការដណនាំខាងដលើ។ ការ
ែដល់ដោបល់ដែសងៗរបស់្ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ ម្រតូវដតជាដោបល់វជិាាៃ មិ្ៃដម្ៃដែើម្បីម្រោៃ់ដតជាការរះិ
គៃ់ដនះដទ។ ពួក្ដគាៃដពលដត ៥-១០ នទីប៉ាុដណ្ដា ះស្ម្រាប់អតថបទៃីមួ្យៗ។  

 ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅថ្មីម្ក្ជាមួ្យ ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃដលើក្ដម្រកាយ ម្របសិ្ៃដបើាៃ។ 
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សម្សរៀនទី ២៦  រំែត់សេតុសរិា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងការគិតដបបវភិាគរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរ
ដ ើង។ 

 ែាំបូង អនក្អាចពៃយល់អាំពីអតថៃ័យនៃការដរៀៃ៖ ការដរៀៃមិ្ៃដម្ៃម្រោៃ់ដតចម្ាង ឬទដៃេញឱ្យចាំ
ាត់ដនះដទ។ ការដរៀៃាៃៃ័យថ្ន អនក្អាចបដងាើត ៃិងដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ។ ដៃះាៃៃ័យថ្ន អនក្ម្រតូវ
ដក្នចនព័ត៌ាៃោ៉ាងស្ក្ម្ម មិ្ៃម្រោៃ់ដតរក្ាទុក្ ៃិងថ្នតាម្ដនះដទ។ ការដរៀៃពិតម្របាក្ែ គឺជាការ
យល់ ៃិងដចះបាំដលងព័ត៌ាៃដនះឱ្យកាៃ់ដតាៃភាពស្ាំខាៃ់។ ម្ដធាបាយមួ្យនៃការឆាុះបញ្ហច ាំង 
ៃិងដក្នចនព័ត៌ាៃ គឺក្ាំណត់ដហតុនៃការដរៀៃសូ្ម្រត។ អនក្ម្រតូវាៃដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតាថ្មីមួ្យ ដែើម្បដីរៀៃ
អៃុវតរពីរដបៀបដធវើក្ាំណត់ដហតុនៃការដរៀៃសូ្ម្រត។  

 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យសិ្ស្ស ឬដធវើការដណនាំដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់អាំពីាតិកា (អវីដៅជាក្ាំណត់ 
ដហតុសិ្ក្ា ដហើយវាាៃាតិកាអវីខាះ)។ 

សនលឹកកចិចការ៖  កណំត់រហ្តុសកិា  
 ដស្ៀវដៅរបស់្អនក្!  
 ែូចដែលអនក្បាៃដ ើញស្សាប់ដហើយ ការដរៀៃសូ្ម្រតាៃៃ័យថ្ន អនក្ម្រតូវអៃុវតរ ៃិងដក្នចន
ព័ត៌ាៃម្រគប់ដពលដវោ។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រោៃ់ដតសារ ប់ដដ្ឋយអស្ក្ម្ម ដនះអនក្មិ្ៃបាៃដរៀៃដម្រចើៃ
ដទ។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ដក្នចន ៃិងដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ ការចងចាំរបស់្អនក្ៃរងែាំដណើ រការបាៃលអជាងមុ្ៃ។ 
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា គឺជាឧបក្រណ៍ែ៏លអ ស្ម្រាប់ដរៀបចាំចត់ដចង ៃិងចងចាំៃូវអវីដែលថ្មី។ ខាងដម្រកាម្ 
ដៃះ គឺជាការដណនាំពីកិ្ចចការដែលអនក្ម្រតវូដធវើ៖ 

មុ្ៃនថ្ៃដៅសាោ៖  
១. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្រ ាំពរងទុក្ក្នុងពីនថ្ៃដៃះ?   
២. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្ចង់ដរៀៃ?  

ជាដរៀងរាល់នថ្ៃ៖  
 ដៅដពលម្រពរក្៖ 

១. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្រ ាំពរងទុក្ក្នុងពីនថ្ៃដៃះ!  
២. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្ចង់សួ្រម្រគូ?  

 ដៅដពលោៃ ច៖  
៣. ដតើអនក្បាៃដរៀៃអវីខាះដៅនថ្ៃដៃះ?   
៤. ដតើអវីដែលអនក្ដធវើមិ្ៃបាៃលអ?   
៥. ដតើអនក្ចូលចិតរអវីជាងដគបាំែុត?   
៦. ស្រដស្របៃរិចម្រងៗ ជាដរៀងរាល់នថ្ៃ! 
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សម្សរៀនទី ២៦  រំែត់សេតុសរិា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងការគិតដបបវភិាគរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរ
ដ ើង។ 

 ែាំបូង អនក្អាចពៃយល់អាំពីអតថៃ័យនៃការដរៀៃ៖ ការដរៀៃមិ្ៃដម្ៃម្រោៃ់ដតចម្ាង ឬទដៃេញឱ្យចាំ
ាត់ដនះដទ។ ការដរៀៃាៃៃ័យថ្ន អនក្អាចបដងាើត ៃិងដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ។ ដៃះាៃៃ័យថ្ន អនក្ម្រតូវ
ដក្នចនព័ត៌ាៃោ៉ាងស្ក្ម្ម មិ្ៃម្រោៃ់ដតរក្ាទុក្ ៃិងថ្នតាម្ដនះដទ។ ការដរៀៃពិតម្របាក្ែ គឺជាការ
យល់ ៃិងដចះបាំដលងព័ត៌ាៃដនះឱ្យកាៃ់ដតាៃភាពស្ាំខាៃ់។ ម្ដធាបាយមួ្យនៃការឆាុះបញ្ហច ាំង 
ៃិងដក្នចនព័ត៌ាៃ គឺក្ាំណត់ដហតុនៃការដរៀៃសូ្ម្រត។ អនក្ម្រតូវាៃដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតាថ្មីមួ្យ ដែើម្បដីរៀៃ
អៃុវតរពីរដបៀបដធវើក្ាំណត់ដហតុនៃការដរៀៃសូ្ម្រត។  

 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការដៅឱ្យសិ្ស្ស ឬដធវើការដណនាំដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់អាំពីាតិកា (អវីដៅជាក្ាំណត់ 
ដហតុសិ្ក្ា ដហើយវាាៃាតិកាអវីខាះ)។ 

សនលឹកកចិចការ៖  កណំត់រហ្តុសកិា  
 ដស្ៀវដៅរបស់្អនក្!  
 ែូចដែលអនក្បាៃដ ើញស្សាប់ដហើយ ការដរៀៃសូ្ម្រតាៃៃ័យថ្ន អនក្ម្រតូវអៃុវតរ ៃិងដក្នចន
ព័ត៌ាៃម្រគប់ដពលដវោ។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រោៃ់ដតសារ ប់ដដ្ឋយអស្ក្ម្ម ដនះអនក្មិ្ៃបាៃដរៀៃដម្រចើៃ
ដទ។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ដក្នចន ៃិងដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ ការចងចាំរបស់្អនក្ៃរងែាំដណើ រការបាៃលអជាងមុ្ៃ។ 
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា គឺជាឧបក្រណ៍ែ៏លអ ស្ម្រាប់ដរៀបចាំចត់ដចង ៃិងចងចាំៃូវអវីដែលថ្មី។ ខាងដម្រកាម្ 
ដៃះ គឺជាការដណនាំពីកិ្ចចការដែលអនក្ម្រតវូដធវើ៖ 

មុ្ៃនថ្ៃដៅសាោ៖  
១. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្រ ាំពរងទុក្ក្នុងពីនថ្ៃដៃះ?   
២. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្ចង់ដរៀៃ?  

ជាដរៀងរាល់នថ្ៃ៖  
 ដៅដពលម្រពរក្៖ 

១. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្រ ាំពរងទុក្ក្នុងពីនថ្ៃដៃះ!  
២. ស្រដស្រៃូវអវីដែលអនក្ចង់សួ្រម្រគូ?  

 ដៅដពលោៃ ច៖  
៣. ដតើអនក្បាៃដរៀៃអវីខាះដៅនថ្ៃដៃះ?   
៤. ដតើអវីដែលអនក្ដធវើមិ្ៃបាៃលអ?   
៥. ដតើអនក្ចូលចិតរអវីជាងដគបាំែុត?   
៦. ស្រដស្របៃរិចម្រងៗ ជាដរៀងរាល់នថ្ៃ! 
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បនេ ប់ពីសាោ៖  
១. ដរៀបរាប់ជាំនញ ៣ ដែលអនក្បាៃដរៀៃដម្រចើៃបាំែុត! 
២. ដតើជាំនញណ្ដដែលម្រតវូដក្លម្អ?   
៣. ដតើខ្ុាំអាចដម្របើម្របាស់្ចាំដណះែរង ៃិងជាំនញដៃះ
ដៅអនគតដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

អវីម្រគប់ោ៉ាងដែលអនក្ស្រដស្រ គឺស្ម្រាប់ខាួៃអនក្។ អនក្អាច៖  
- ស្រដស្រដហតុការណ៍ពិត ៃិងស្ាំណួរ ចម្ៃល់ 

ៃិងគាំៃិតែេុយ 
- គូរដែៃទីគាំៃិត  
- គូរ ៃិងផ្លត់ពណ៌ៃូវអវីដែលអនក្ចង់ចាំ  
- បិតអតថបទកាដស្តខាី ឬរបូភាព  
- រក្ាអវីៗដែលស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្ សារពីមិ្តរភក្រិ កាតប៉ាុសារ ល់ ឬរបូថ្ត  
- ស្រដស្រពីចាំណង់ចាំណូលចិតរខាួៃឯង ជាមួ្យមិ្តរភក្រិ ៃិងម្រគសួារ…  

 ដលើស្ពីក្ាំណត់ដហតុម្របចាំនថ្ៃ វាជាដស្ៀវដៅឯក្សារដោងរបស់្អនក្ ដស្ៀវដៅបាំែុស្គាំៃិត 
ៃិងជាដស្ៀវដៅដក្នចន ព័ត៌ាៃ។ ស្រដស្រចូលែងដែរ ៃូវអវីដែលអនក្បាៃគិតរាល់នថ្ៃ ឬអវីដែលរ ាំខាៃ
អនក្។ ការស្រដស្រជួយឱ្យអនក្វភិាគបញ្ហា រ ាំខាៃ ៃិងជួយក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងចងចាំ។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ចប់ដែរើម្ដធវើក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ សិ្ស្សអាចដធវើដែៃការ ៃិងពិភាក្ាក្នុងម្រក្ុម្តូចអាំពី
រដបៀបដធវើក្ាំណត់ដហតុ ាតិកាាៃអវីខាះ ដតើវាស្ាៃ ត់ដទ ដតើវាអាចដចក្ចយជាសាធារណៈបាៃដទ 
ដតើពួក្ដគៃរងដ្ឋក់្របូថ្តបដៃថម្ដទ ដធវើឱ្យែូចដស្ៀវដៅសិ្លបៈ ឬដស្ៀវដៅម្របដោម្ដោក្ ឬដស្ៀវដៅ
ពីបុរាណ ស្រដស្រអក្សរដម្រចើៃ ឬគូរបូ។ល។ អនក្អាចដម្របើដពលស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទាំងមូ្លស្ម្រាប់
ដរៀបចាំដែៃការ ដហើយពួក្ដគក៏្អាចចប់ដែរើម្ស្រដស្រែងដែរ។ ការស្រដស្រែាំបូង គួរដតស្ដងខប ៃិង
ឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីអវីៗដែលដគបាៃដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី ១០រហូតម្ក្ែល់បចចុបបៃន។ 
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សម្សរៀនទី ២៧  ការព្សាវព្ជាវរ័ត៌ាន 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 ជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ គឺម្រតូវការដែើម្បដីម្រតៀម្ដដ្ឋះស្សាយលាំហាត់ ឬដរៀបចាំបទ
បងាា ញដលើម្របធាៃបទដែលម្រគូដ្ឋក់្ឱ្យ។ សារៈស្ាំខាៃ់នៃជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ ៃិង
ការគិតពិចរណ្ដ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ោ៉ាងទូលាំទូោយទាំងដៅដពលដរៀៃបចចុបបៃន ដពលបៃរការ
សិ្ក្ា ៃិងក្នុងជីវតិការងារននថ្ៃអនគត។ ជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវ ៃិងស្ម្តថភាពក្នុងការដវក្ដញក្ 
លទធែលនៃការស្សាវម្រជាវ «ដរងអងាា ម្ដចញពីអងារ»  គឺជាជាំនញែ៏ចាំបាច់ដែលសិ្ស្សម្រតូវែរង។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ជំនាញកែងុការម្រសាវម្រជាវរកព័តា៌ន ១ (រយៈដពល ១០នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សបដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្ធាំ ៃិងបាំែុស្គាំៃិតែល់សិ្ស្ស ដែើម្បទីទួលបាៃព័ត៌ាៃ
ដែលអាចទុក្ចិតរបាៃអាំពី៖  

- តារាងកាលវភិាគរបស់្ឡាៃម្រក្ុង  
- រដបៀបជួស្ជុលម្៉ាូតូ  
- ការសិ្ក្ាបៃរ (ជាំនញវជិាា ជីវៈ ឬឧតរម្សិ្ក្ា) 

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ ជំនាញកែុងការម្រសាវម្រជាវរកព័តា៌ន ២  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ ដហើយែរល់ម្របធាៃបទមួ្យស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ (ស្តវ ម្របដទស្ 
ស្ក្ម្មភាពដៅដពលទាំដៃរ…) ស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញខាីមួ្យ។ ែដល់ដពល ១៥ នទី ដែើម្បីឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរ 
ជាំហាៃទី១ ក្នុងការស្សាវម្រជាវខាន តតូច ឱ្យសិ្ស្សបាំែុស្គាំៃិតក្នុងម្រក្មុ្តូច រចួក្ត់ម្រតាអាំពី៖  

- ដតើដយើងបាៃែរងអវីខាះអាំពីម្របធាៃបទ?  
- ដតើព័ត៌ាៃម្របដភទណ្ដដែលដយើងម្រតូវការបដៃថម្?   
- ដតើដយើងអាចរក្ព័ត៌ាៃដែលទក់្ទងដៅក្ដៃាងណ្ដ?  ដតើម្របភពព័ត៌ាៃអវីខាះដែល
ាៃដៅទីដនះ?  

- ដតើដយើងស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
- ដតើព័ត៌ាៃទាំងអស់្អាចទុក្ចិតរបាៃដទ ាៃបចចុបបៃនភាពដទ ៃិងម្រតរម្ម្រតូវដទ?  ដតើ
ដយើងអាចធានបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

សកម្មភាពសសិសទ៣ី 
 ដពលដៃះម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ៃរងបងាា ញអាំពីលទធែលដែលដចញពីការបាំែុស្គាំៃិត។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ
អាចដម្របើដពល ២-៣នទី អាស្ស័្យដៅដលើចាំៃួៃម្រក្ុម្ដែលអនក្ាៃ។ អនក្អាចស្ដងខបលទធែលស្ាំខាៃ់ៗ 
ជា ២-៣ លបះ ដដ្ឋយស្ងាត់ធៃៃ់ថ្នវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដក្នុងការវភិាគឱ្យបាៃែិតែល់ដពល
ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃថ្មីៗ ដហើយមិ្ៃម្រតូវដជឿជាក់្ដដ្ឋយដពក្ដទដៅដលើព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃដ ើញ ឬ
បាៃឮ។  
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សម្សរៀនទី ២៧  ការព្សាវព្ជាវរ័ត៌ាន 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្សាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង 

 ជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ គឺម្រតូវការដែើម្បដីម្រតៀម្ដដ្ឋះស្សាយលាំហាត់ ឬដរៀបចាំបទ
បងាា ញដលើម្របធាៃបទដែលម្រគូដ្ឋក់្ឱ្យ។ សារៈស្ាំខាៃ់នៃជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ ៃិង
ការគិតពិចរណ្ដ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ោ៉ាងទូលាំទូោយទាំងដៅដពលដរៀៃបចចុបបៃន ដពលបៃរការ
សិ្ក្ា ៃិងក្នុងជីវតិការងារននថ្ៃអនគត។ ជាំនញក្នុងការស្សាវម្រជាវ ៃិងស្ម្តថភាពក្នុងការដវក្ដញក្ 
លទធែលនៃការស្សាវម្រជាវ «ដរងអងាា ម្ដចញពីអងារ»  គឺជាជាំនញែ៏ចាំបាច់ដែលសិ្ស្សម្រតូវែរង។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ជំនាញកែងុការម្រសាវម្រជាវរកព័តា៌ន ១ (រយៈដពល ១០នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សបដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្ធាំ ៃិងបាំែុស្គាំៃិតែល់សិ្ស្ស ដែើម្បទីទួលបាៃព័ត៌ាៃ
ដែលអាចទុក្ចិតរបាៃអាំពី៖  

- តារាងកាលវភិាគរបស់្ឡាៃម្រក្ុង  
- រដបៀបជួស្ជុលម្៉ាូតូ  
- ការសិ្ក្ាបៃរ (ជាំនញវជិាា ជីវៈ ឬឧតរម្សិ្ក្ា) 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ជំនាញកែុងការម្រសាវម្រជាវរកព័តា៌ន ២  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្តូចៗ ដហើយែរល់ម្របធាៃបទមួ្យស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ (ស្តវ ម្របដទស្ 
ស្ក្ម្មភាពដៅដពលទាំដៃរ…) ស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញខាីមួ្យ។ ែដល់ដពល ១៥ នទី ដែើម្បីឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរ 
ជាំហាៃទី១ ក្នុងការស្សាវម្រជាវខាន តតូច ឱ្យសិ្ស្សបាំែុស្គាំៃិតក្នុងម្រក្មុ្តូច រចួក្ត់ម្រតាអាំពី៖  

- ដតើដយើងបាៃែរងអវីខាះអាំពីម្របធាៃបទ?  
- ដតើព័ត៌ាៃម្របដភទណ្ដដែលដយើងម្រតូវការបដៃថម្?   
- ដតើដយើងអាចរក្ព័ត៌ាៃដែលទក់្ទងដៅក្ដៃាងណ្ដ?  ដតើម្របភពព័ត៌ាៃអវីខាះដែល
ាៃដៅទីដនះ?  

- ដតើដយើងស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
- ដតើព័ត៌ាៃទាំងអស់្អាចទុក្ចិតរបាៃដទ ាៃបចចុបបៃនភាពដទ ៃិងម្រតរម្ម្រតូវដទ?  ដតើ
ដយើងអាចធានបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

សកម្មភាពសសិសទី៣ 
 ដពលដៃះម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ៃរងបងាា ញអាំពីលទធែលដែលដចញពីការបាំែុស្គាំៃិត។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ
អាចដម្របើដពល ២-៣នទី អាស្ស័្យដៅដលើចាំៃួៃម្រក្ុម្ដែលអនក្ាៃ។ អនក្អាចស្ដងខបលទធែលស្ាំខាៃ់ៗ 
ជា ២-៣ លបះ ដដ្ឋយស្ងាត់ធៃៃ់ថ្នវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដក្នុងការវភិាគឱ្យបាៃែិតែល់ដពល
ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃថ្មីៗ ដហើយមិ្ៃម្រតូវដជឿជាក់្ដដ្ឋយដពក្ដទដៅដលើព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃដ ើញ ឬ
បាៃឮ។  
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សម្សរៀនទី ២៨  បញ្ហា ព្បឈម្រែងុការសរិា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីភាពលាំបាក្ដែសងៗក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ 

 ភាពលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត អាចដធវើឱ្យសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍ទៃ់ម្រជាយ មិ្ៃដពញចិតរ ពិបាក្
ចិតរ ធុញថ្ប់…។ ែូចដៃះ វាស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលអនក្ម្រតូវបញ្ហា ក់្ម្របាប់សិ្ស្សថ្ន ភាពលាំបាក្ក្នុងការ
ដរៀៃសូ្ម្រតអាចាៃខុស្ៗោន  ដហើយវាមិ្ៃដម្ៃាៃៃ័យថ្នអនក្លៃង់ ឬដរៀៃមិ្ៃដចះដនះដទ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ឱ្យសិសសបំរពញសនលកឹកិចចការ  
សនលឹកកចិចការ៖  បញ្ា ម្ររឈម្កែងុការសិកា និងភាពិបាកកែុងការររៀនសូម្រត  

អាៃលបះខាងដម្រកាម្ រមួ្ដម្រជើស្យក្ ក្យ ចស្/បាទ បាំដពញក្នុងម្របដោះខាងសាដ ាំ ចស្/បាទ 
១. ខ្ុាំដតងម្រចលាំរវាងខាងសារ ាំ ៃិងដឆវង ឬទិស្ខាងដក្ើត ៃិងខាងលិច  
២. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃដែៃទី  
៣. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដដ្ឋយបដញ្ចញស្ាំដ ងខាា ាំងៗដនះដទ   
៤. ខ្ុាំអាៃយឺតជាងអនក្ដែសង  
៥. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការចងចាំៃូវអវីដែលខ្ុាំបាៃអាៃ  
៦. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដទ។  
៧. ខ្ុាំម្របក្បអក្សរខុស្ដម្រចើៃ   
៨. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃអក្សរដែលខ្ុាំស្រដស្រដដ្ឋយនែ  
៩. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការទទួលសារ រចួបៃរឱ្យអនក្ដែសងដទៀត   
១០.  ក្យដវងគឺពិបាក្ក្នុងការបដញ្ចញស្ាំដ ង   
១១. វាពិបាក្ដៅក្នុងការបាំដពញទម្រម្ង់ដបបបទ  
១២. ដៅដពលខ្ុាំអាៃ ដតងដតរ ាំលងជួរអក្សរ  
១៣. តួអក្សរដតងដតែូរក្ដៃាងដៅដពលដែលខ្ុាំអាៃ   
១៤. ខ្ុាំស្រដស្រយឺត  
១៥. វាពិបាក្ក្នុងការស្ដម្រម្ច ថ្នដតើខ្ុាំម្រតូវស្រដស្រស្ស្ៈ ឬពយញ្ា ៃៈ ដវង ឬខាី    
១៦. ខ្ុាំដម្របើម្រាម្នែក្នុងការគិតដលខ  
១៧. ខ្ុាំមិ្ៃអាចចាំដលខទូរស័្ពេដែលដវង រចួចុចដលខពីការចងចាំបាៃដទ  
១៨. វាពិបាក្ក្នុងការចាំដឈាម ះដខតាម្លាំដ្ឋប់ដលខដរៀង  
១៩. ខ្ុាំម្រចលាំរវាងនថ្ៃដខ ៃិងដា៉ាង ដហើយដតងដតដម្ើលដា៉ាង ៃិងនថ្ៃដខខុស្   
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សម្សរៀនទី ២៨  បញ្ហា ព្បឈម្រែងុការសរិា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីភាពលាំបាក្ដែសងៗក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ 

 ភាពលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត អាចដធវើឱ្យសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍ទៃ់ម្រជាយ មិ្ៃដពញចិតរ ពិបាក្
ចិតរ ធុញថ្ប់…។ ែូចដៃះ វាស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលអនក្ម្រតូវបញ្ហា ក់្ម្របាប់សិ្ស្សថ្ន ភាពលាំបាក្ក្នុងការ
ដរៀៃសូ្ម្រតអាចាៃខុស្ៗោន  ដហើយវាមិ្ៃដម្ៃាៃៃ័យថ្នអនក្លៃង់ ឬដរៀៃមិ្ៃដចះដនះដទ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ឱ្យសិសសបំរពញសនលកឹកិចចការ  
សនលឹកកចិចការ៖  បញ្ា ម្ររឈម្កែងុការសិកា និងភាពិបាកកែុងការររៀនសូម្រត  

អាៃលបះខាងដម្រកាម្ រមួ្ដម្រជើស្យក្ ក្យ ចស្/បាទ បាំដពញក្នុងម្របដោះខាងសាដ ាំ ចស្/បាទ 
១. ខ្ុាំដតងម្រចលាំរវាងខាងសារ ាំ ៃិងដឆវង ឬទិស្ខាងដក្ើត ៃិងខាងលិច  
២. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃដែៃទី  
៣. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដដ្ឋយបដញ្ចញស្ាំដ ងខាា ាំងៗដនះដទ   
៤. ខ្ុាំអាៃយឺតជាងអនក្ដែសង  
៥. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការចងចាំៃូវអវីដែលខ្ុាំបាៃអាៃ  
៦. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដទ។  
៧. ខ្ុាំម្របក្បអក្សរខុស្ដម្រចើៃ   
៨. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃអក្សរដែលខ្ុាំស្រដស្រដដ្ឋយនែ  
៩. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការទទួលសារ រចួបៃរឱ្យអនក្ដែសងដទៀត   
១០.  ក្យដវងគឺពិបាក្ក្នុងការបដញ្ចញស្ាំដ ង   
១១. វាពិបាក្ដៅក្នុងការបាំដពញទម្រម្ង់ដបបបទ  
១២. ដៅដពលខ្ុាំអាៃ ដតងដតរ ាំលងជួរអក្សរ  
១៣. តួអក្សរដតងដតែូរក្ដៃាងដៅដពលដែលខ្ុាំអាៃ   
១៤. ខ្ុាំស្រដស្រយឺត  
១៥. វាពិបាក្ក្នុងការស្ដម្រម្ច ថ្នដតើខ្ុាំម្រតូវស្រដស្រស្ស្ៈ ឬពយញ្ា ៃៈ ដវង ឬខាី    
១៦. ខ្ុាំដម្របើម្រាម្នែក្នុងការគិតដលខ  
១៧. ខ្ុាំមិ្ៃអាចចាំដលខទូរស័្ពេដែលដវង រចួចុចដលខពីការចងចាំបាៃដទ  
១៨. វាពិបាក្ក្នុងការចាំដឈាម ះដខតាម្លាំដ្ឋប់ដលខដរៀង  
១៩. ខ្ុាំម្រចលាំរវាងនថ្ៃដខ ៃិងដា៉ាង ដហើយដតងដតដម្ើលដា៉ាង ៃិងនថ្ៃដខខុស្   
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២០. ដលខែូរក្ដៃាង ឧ. ៥៩ ៃិង ៩៥  
២១. ខ្ុាំដៅដតមិ្ៃអាចទដៃេញដម្ដលខចាំ  
២២. វាពិបាក្ក្នុងការដរៀៃគណិតវទិា ដទះបីជាខ្ុាំែរងចដម្ាើយក៏្ដដ្ឋយ   
២៣. វាពិបាក្ក្នុងការដរៀៃភាសាដៅសាោ ដទះបីជាខ្ុាំអាចៃិោយភាសាដែសងក៏្ដដ្ឋយ   
២៤.ដលខមួ្យជួរ ែូចជាដលខទូរស័្ពេគឺពិបាក្ក្នុងការចងចាំ   
២៥. វាពិបាក្ក្នុងការដផ្លរ តអារម្មណ៍ដរៀៃ ឬដធវើលាំហាត់ដៅែេះ  
២៦. ខ្ុាំដតងដតាៃអារម្មណ៍អវតរាៃដៅក្នុងថ្នន ក់្ ដហើយស្ាំោល់ដ ើញថ្នខ្ុាំមិ្ៃអាចយ
ក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដរៀៃបាៃដទដពលចុងដម្រកាយដៃះ  

២៧. វាពិបាក្ក្នុងការចាំៃូវអវីដែលខ្ុាំដទើបដតដរៀៃដហើយ   
២៨. ខ្ុាំគិតថ្នខ្ុាំកាលពីមុ្ៃាៃស្ម្តថភាពជាង  
២៨. ខ្ុាំដតងដតាៃអារម្មណ៍ខរងដដ្ឋយោម ៃមូ្លដហតុ   
៣០. វាពិបាក្ក្នុងការដជឿជាក់្ដលើអនគត ជាំនញក្នុងការដរៀៃរបស់្ខ្ុាំ ឬស្ម្តថភាពរបស់្
ខ្ុាំ 

 

ពិៃេុដែលដឆាើយថ្ន បាទ/ចស្៖  
ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សាៃចដម្ាើយ បាទ/ចស្ដម្រចើៃជាង ក់្ក្ណ្ដរ ល អនក្អាចាៃការពិបាក្ក្នុង

ការដរៀៃសូ្ម្រត។ ការពិបាក្គឺជាទូដៅបណ្ដរ លម្ក្ពី ខក្ខាៃមិ្ៃបាៃអៃុវតររយៈដពលដវង ឬដពលខាះ
ដដ្ឋយសារដតក្តារ ម្របព័ៃធម្របសាទ ឬបទពិដសាធធាា ប់ស្មុគសាម ញ។ ជាដរឿយៗ សិ្ស្សអាចដដ្ឋះស្សាយ
ការពិបាក្បាៃដដ្ឋយអៃុវតរសាដ ើងវញិជាដម្រចើៃែង ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្យុទធសាស្តស្រខុស្ៗោន ដៅក្នុង
ការសិ្ក្ា ៃិងចាំណុចខាា ាំង។ ដពលខាះ ការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ជាពិដស្ស្អាចៃរងាៃម្របដោជៃ៍។ 
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សម្សរៀនទី ២៨  បញ្ហា ព្បឈម្រែងុការសរិា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីភាពលាំបាក្ដែសងៗក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ 

 ភាពលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត អាចដធវើឱ្យសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍ទៃ់ម្រជាយ មិ្ៃដពញចិតរ ពិបាក្
ចិតរ ធុញថ្ប់…។ ែូចដៃះ វាស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ដែលអនក្ម្រតូវបញ្ហា ក់្ម្របាប់សិ្ស្សថ្ន ភាពលាំបាក្ក្នុងការ
ដរៀៃសូ្ម្រតអាចាៃខុស្ៗោន  ដហើយវាមិ្ៃដម្ៃាៃៃ័យថ្នអនក្លៃង់ ឬដរៀៃមិ្ៃដចះដនះដទ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ឱ្យសិសសបំរពញសនលកឹកិចចការ  
សនលឹកកចិចការ៖  បញ្ា ម្ររឈម្កែងុការសិកា និងភាពិបាកកែុងការររៀនសូម្រត  

អាៃលបះខាងដម្រកាម្ រមួ្ដម្រជើស្យក្ ក្យ ចស្/បាទ បាំដពញក្នុងម្របដោះខាងសាដ ាំ ចស្/បាទ 
១. ខ្ុាំដតងម្រចលាំរវាងខាងសារ ាំ ៃិងដឆវង ឬទិស្ខាងដក្ើត ៃិងខាងលិច  
២. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃដែៃទី  
៣. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដដ្ឋយបដញ្ចញស្ាំដ ងខាា ាំងៗដនះដទ   
៤. ខ្ុាំអាៃយឺតជាងអនក្ដែសង  
៥. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការចងចាំៃូវអវីដែលខ្ុាំបាៃអាៃ  
៦. ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរអាៃដទ។  
៧. ខ្ុាំម្របក្បអក្សរខុស្ដម្រចើៃ   
៨. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការអាៃអក្សរដែលខ្ុាំស្រដស្រដដ្ឋយនែ  
៩. វាពិតជាពិបាក្ដៅក្នុងការទទួលសារ រចួបៃរឱ្យអនក្ដែសងដទៀត   
១០.  ក្យដវងគឺពិបាក្ក្នុងការបដញ្ចញស្ាំដ ង   
១១. វាពិបាក្ដៅក្នុងការបាំដពញទម្រម្ង់ដបបបទ  
១២. ដៅដពលខ្ុាំអាៃ ដតងដតរ ាំលងជួរអក្សរ  
១៣. តួអក្សរដតងដតែូរក្ដៃាងដៅដពលដែលខ្ុាំអាៃ   
១៤. ខ្ុាំស្រដស្រយឺត  
១៥. វាពិបាក្ក្នុងការស្ដម្រម្ច ថ្នដតើខ្ុាំម្រតូវស្រដស្រស្ស្ៈ ឬពយញ្ា ៃៈ ដវង ឬខាី    
១៦. ខ្ុាំដម្របើម្រាម្នែក្នុងការគិតដលខ  
១៧. ខ្ុាំមិ្ៃអាចចាំដលខទូរស័្ពេដែលដវង រចួចុចដលខពីការចងចាំបាៃដទ  
១៨. វាពិបាក្ក្នុងការចាំដឈាម ះដខតាម្លាំដ្ឋប់ដលខដរៀង  
១៩. ខ្ុាំម្រចលាំរវាងនថ្ៃដខ ៃិងដា៉ាង ដហើយដតងដតដម្ើលដា៉ាង ៃិងនថ្ៃដខខុស្   
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សម្សរៀនទី ២៩ ការសដាះព្សាយបញ្ហា សាព ធ្ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សទទួលសាគ ល់ដស្តស្រស្ ៃិងការងារដលើស្ក្ម្រមិ្ត 
- ជួយសិ្ស្សដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដស្តស្រស្ ៃិងកាត់បៃថយវា។ 

សិ្ស្សភាគដម្រចើៃដតងាៃការរ ាំពរងទុក្ ៃិងដស្តស្រស្ជាដម្រចើៃ ក្នុងអាំ ុង ន្ ាំសិ្ក្ាៃីមួ្យៗ ដហើយ
ជាពិដស្ស្ដៅចុង ន្ ាំ ៃិងដពលជិតម្រប ងបញ្ច ប់។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រអតថបទខាីមួ្យដៅអនក្អាំពីម្របដភទស្ាព ធ

ដែលដគាៃ៖ 
- ដពលបចចុបបៃនដៅសាោដរៀៃ  
- អនក្ែនទដ្ឋក់្ស្ាព ធដលើពួក្ដគ  
- អាំពីអនគតរបស់្ពួក្ដគ 

 ម្របមូ្លអតថបទដនះពីសិ្ស្ស រចួអាៃវាម្ដងមួ្យៗ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវដចក្ចយជាសាធារណៈដ ើយ។ អនក្ម្រតូវចប់ដែដើម្
ែដល់ម្របរក្ាដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្សដែលម្រតវូការជាំៃួយ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 បនេ ប់ម្ក្ពិភាក្ាោន ៖  

- ដតើស្ាព ធខាងក្នុងខុស្ពីស្ាព ធខាងដម្រតោ៉ាងែូចដម្រច?  
- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគមិ្ៃរកី្រាយៃូវអវីដែល
ដគក្ាំពុងដធវើ?  

- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគដម្របៀបដធៀបខាួៃឯង
ៃរងអនក្ែនទ? ដតើវាលអដែរឬដទ?  

- ដតើសិ្ស្សគិតថ្នស្ាព ធអាចប៉ាះ ល់ែល់ការដធវើការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្ដគដែរឬដទ? 
ដហតុអវី? ដៅដពលដែលសិ្ស្សាៃបញ្ហា ធាំៗ ដតើដគបាៃរក្ជាំៃួយដែរឬដទ?  

- ដតើអវីខាះដែលាៃស្ាព ធដលើសិ្ស្សថ្នន ក់្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្?  ដស្វងរក្ម្របធាៃបទ
ពី ៤-៥ ដដ្ឋយស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ។ 
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សម្សរៀនទី ២៩ ការសដាះព្សាយបញ្ហា សាព ធ្ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សទទួលសាគ ល់ដស្តស្រស្ ៃិងការងារដលើស្ក្ម្រមិ្ត 
- ជួយសិ្ស្សដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដស្តស្រស្ ៃិងកាត់បៃថយវា។ 

សិ្ស្សភាគដម្រចើៃដតងាៃការរ ាំពរងទុក្ ៃិងដស្តស្រស្ជាដម្រចើៃ ក្នុងអាំ ុង ន្ ាំសិ្ក្ាៃីមួ្យៗ ដហើយ
ជាពិដស្ស្ដៅចុង ន្ ាំ ៃិងដពលជិតម្រប ងបញ្ច ប់។  

សកម្មភាពសសិសទី១  
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រអតថបទខាីមួ្យដៅអនក្អាំពីម្របដភទស្ាព ធ

ដែលដគាៃ៖ 
- ដពលបចចុបបៃនដៅសាោដរៀៃ  
- អនក្ែនទដ្ឋក់្ស្ាព ធដលើពួក្ដគ  
- អាំពីអនគតរបស់្ពួក្ដគ 

 ម្របមូ្លអតថបទដនះពីសិ្ស្ស រចួអាៃវាម្ដងមួ្យៗ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវដចក្ចយជាសាធារណៈដ ើយ។ អនក្ម្រតូវចប់ដែដើម្
ែដល់ម្របរក្ាដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្សដែលម្រតវូការជាំៃួយ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 បនេ ប់ម្ក្ពិភាក្ាោន ៖  

- ដតើស្ាព ធខាងក្នុងខុស្ពីស្ាព ធខាងដម្រតោ៉ាងែូចដម្រច?  
- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគមិ្ៃរកី្រាយៃូវអវីដែល
ដគក្ាំពុងដធវើ?  

- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគដម្របៀបដធៀបខាួៃឯង
ៃរងអនក្ែនទ? ដតើវាលអដែរឬដទ?  

- ដតើសិ្ស្សគិតថ្នស្ាព ធអាចប៉ាះ ល់ែល់ការដធវើការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្ដគដែរឬដទ? 
ដហតុអវី? ដៅដពលដែលសិ្ស្សាៃបញ្ហា ធាំៗ ដតើដគបាៃរក្ជាំៃួយដែរឬដទ?  

- ដតើអវីខាះដែលាៃស្ាព ធដលើសិ្ស្សថ្នន ក់្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្?  ដស្វងរក្ម្របធាៃបទ
ពី ៤-៥ ដដ្ឋយស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ។ 
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សកម្មភាពសសិសទី៣ 
 ជាទូដៅ ស្ាព ធគឺជាដែនក្មួ្យនៃជីវតិ។ ការសិ្ក្ាម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្នាំម្ក្ៃូវស្ាព ធថ្មីៗ
មួ្យចាំៃួៃ។ អវីដែលជាបញ្ហា ដនះ មិ្ៃដម្ៃទាំហាំស្ាព ធដែលសិ្ស្សាៃដនះដទ ប៉ាុដៃរដៅម្រតង់ថ្ន 
សិ្ស្សដម្ើលវាក្នុងទស្សៃៈដបបណ្ដ ដហើយដដ្ឋះស្សាយវាោ៉ាងែូចដម្រច។  

 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤-៥ ម្រក្មុ្ (ដៅតាម្ចាំៃួៃម្របធាៃបទដែលអនក្ាៃដៅដលើការ រដខៀៃ)។ ម្រក្មុ្
ៃីមួ្យៗ ម្រតវូពិភាក្ាដស្វងរក្វធីិកាត់បៃថយដស្តស្រស្ដលើម្របធាៃបទ១ ដែលដម្រជើស្ដចញពីកាដ រដខៀៃ។ 
ខាងដម្រកាម្ដៃះ គឺជាម្ដធាបាយវជិាាៃមួ្យចាំៃួៃ ស្ម្រាប់ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដស្តស្រស្៖  

- ស្ាំរាក្បៃរិច  
- ដធវើដរឿងស្បាយមួ្យរយៈ អាចជួយឱ្យអនក្បាំដភាចស្ាព ធ 
- ៃិោយជាមួ្យមិ្តរភក្រិ ឪពុក្ារ យ ឬអនក្ម្របរក្ាដោបល់ ឬស្រដស្រចូលក្នុងដស្ៀវដៅ
ក្ាំណត់ដហតុ 

- សុ្ាំជាំៃួយពីអនក្ែនទ ៃិងកុ្ាំស្រីបដនេ ស្ខាួៃឯងខាា ាំងដពក្ 
- សាគ ល់ពីក្ម្រមិ្តខាួៃឯង កុ្ាំដ្ឋក់្ដលើស្ពីអវីដែលអនក្អាចចត់ដចងបាៃ។ 

 

 

 

 
 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព៖  
ព័ត៌ាៃសាវតាអាំពីដស្តស្រស្៖  
 ជាដរឿងធម្មតាក្នុងជីវភាពម្របចាំនថ្ៃ ដែលអនក្ដតងាៃដស្តស្រស្។ ដស្តស្រស្ ក៏្អាចជាដរឿងលអដែរ 
ដៅដពលដែលវាមិ្ៃាៃដម្រចើៃដពក្។ បរាិណស្ម្ស្ស្បនៃដស្តស្រស្ ែរល់ឱ្យអនក្ៃូវថ្នម្ពល ៃិងជួយ
ឱ្យអនក្ដធវើការងារដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាព។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃដស្តស្រស្ដម្រចើៃដពក្ ជីវតិៃរងាៃភាពតាៃតរង 
ៃិងហត់ដៃឿយខាា ាំង។ អនក្គួរដរៀៃសាគ ល់អាំពីដរាគស្ញ្ហញ នៃដស្តស្រស្ ៃិងភាពដៃឿយហត់ជាមុ្ៃ ដហើយ
អៃុវតរវធីិដែសងៗ ក្នុងការបាំបាត់ដស្តស្រស្។ ដស្តស្រស្ដក្ើតដ ើងដៅដពលដែលអនក្ាៃអារម្មណ៍ថ្នជាំនញ 
ៃិងស្ម្តថភាពមិ្ៃទៃ់ម្រគប់ម្រោៃ់ ឬអនក្ម្រតវូដតបងខាំខាួៃឯងដៅែល់ក្ម្រមិ្តមួ្យដែលអនក្ដៅដលងរចួ។ 

 ចាំណុចខាងដម្រកាម្ដៃះ អាចជាម្របភពបដងាើតដស្តស្រស្៖  
- ម្របញ៉ាប់ម្របញ៉ាល់ជាៃិរៃររ ៍ 
- ការផ្លា ស់្បរូរក្នុងទាំនក់្ទាំៃង ៃិងសាថ ៃភាពរស់្ដៅ 
- ខវះខាតទាំនក់្ទាំៃងស្ងគម្ ៃិងភាពឯក្ដកា  
- ខវះការជួយដម្រជាម្ដម្រជង  
- បញ្ហា ហិរញ្ញវតថុ  
- តម្រម្ូវការដែលោម ៃដហតុែល ៃិងការរវល់ដម្រចើៃ  
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សម្សរៀនទី ២៩ ការសដាះព្សាយបញ្ហា សាព ធ្ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សទទួលសាគ ល់ដស្តស្រស្ ៃិងការងារដលើស្ក្ម្រមិ្ត 
- ជួយសិ្ស្សដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដស្តស្រស្ ៃិងកាត់បៃថយវា។ 

សិ្ស្សភាគដម្រចើៃដតងាៃការរ ាំពរងទុក្ ៃិងដស្តស្រស្ជាដម្រចើៃ ក្នុងអាំ ុង ន្ ាំសិ្ក្ាៃីមួ្យៗ ដហើយ
ជាពិដស្ស្ដៅចុង ន្ ាំ ៃិងដពលជិតម្រប ងបញ្ច ប់។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រអតថបទខាីមួ្យដៅអនក្អាំពីម្របដភទស្ាព ធ

ដែលដគាៃ៖ 
- ដពលបចចុបបៃនដៅសាោដរៀៃ  
- អនក្ែនទដ្ឋក់្ស្ាព ធដលើពួក្ដគ  
- អាំពីអនគតរបស់្ពួក្ដគ 

 ម្របមូ្លអតថបទដនះពីសិ្ស្ស រចួអាៃវាម្ដងមួ្យៗ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវដចក្ចយជាសាធារណៈដ ើយ។ អនក្ម្រតូវចប់ដែដើម្
ែដល់ម្របរក្ាដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្សដែលម្រតវូការជាំៃួយ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 បនេ ប់ម្ក្ពិភាក្ាោន ៖  

- ដតើស្ាព ធខាងក្នុងខុស្ពីស្ាព ធខាងដម្រតោ៉ាងែូចដម្រច?  
- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគមិ្ៃរកី្រាយៃូវអវីដែល
ដគក្ាំពុងដធវើ?  

- ដតើសិ្ស្សដ្ឋក់្ស្ាព ធខាា ាំងដពក្ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដពលដែលពួក្ដគដម្របៀបដធៀបខាួៃឯង
ៃរងអនក្ែនទ? ដតើវាលអដែរឬដទ?  

- ដតើសិ្ស្សគិតថ្នស្ាព ធអាចប៉ាះ ល់ែល់ការដធវើការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្ដគដែរឬដទ? 
ដហតុអវី? ដៅដពលដែលសិ្ស្សាៃបញ្ហា ធាំៗ ដតើដគបាៃរក្ជាំៃួយដែរឬដទ?  

- ដតើអវីខាះដែលាៃស្ាព ធដលើសិ្ស្សថ្នន ក់្ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្?  ដស្វងរក្ម្របធាៃបទ
ពី ៤-៥ ដដ្ឋយស្រដស្រដលើការ រដខៀៃ។ 
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- ជីវតិរស់្ដៅដែលាៃបៃេុក្ដម្រចើៃ 

 ជួៃកាល សូ្ម្បីដតដរឿងវជិាាៃមួ្យចាំៃួៃក៏្អាចបដងាើតដស្តស្រស្បាៃដែរតួោ៉ាងែូចជា ការបញ្ច ប់
ការសិ្ក្ា ការទទួលបាៃការងារថ្មី ឬាៃទាំនក់្ទាំៃងថ្មី។ ដស្តស្រស្គឺជាដរឿងបុគគល ដែលាៃក្ម្រមិ្ត
ខុស្ៗោន ពីម្ៃុស្សាន ក់្ដៅាន ក់្។ ម្ៃុស្សខាះ្ប់ទទួលភាពដស្តស្រស្ រហ័ស្ជាងម្ៃុស្សខាះដទៀត។ 
បុគគលិក្លក្ខណៈ ភាពដឆវ្វ ៃិងសាថ ៃភាពក្នុងជីវតិ គឺជាអវីដែលប៉ាះ ល់ែល់ដស្តស្រស្ដែលអនក្ៃរង
ទទួល។ ការរ ាំពរងទុក្ ៃិងការទម្ទរែ៏ហួស្ដហតុពីខាួៃអនក្ផ្លេ ល់ ឬអនក្ែនទ ជាញរក្ញប់ក៏្អាច
បដងាើៃក្ម្រមិ្តដស្តស្រស្ដែរ។ អនក្អាចម្របក្បកិ្ចចការបាៃោ៉ាងលអបាំែុតដៅដពលដែលអនក្ាៃអារម្មណ៍
រ ាំដភើប ៃិងដផ្លរ តដលើអវីដែលអនក្ក្ាំពុងដធវើ។ ដស្តស្រស្វជិាាៃៃរងជាំរញុឱ្យអនក្ស្ក្ម្មដ ើង ែរល់ឱ្យអនក្ៃូវ
ថ្នម្ពល ៃិងជួយឱ្យអនក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍បាៃលអ។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃដែលឆាងកាត់ពិដសាធៃ៍ដស្តស្រស្
ម្របដភទណ្ដមួ្យដទ អនក្ក៏្មិ្ៃអាចដធវើអវីបាៃស្ដម្រម្ចដែរ។ ដស្តស្រស្ក៏្បាៃម្របាប់អនក្ៃូវអវីដែលស្ាំខាៃ់
ស្ម្រាប់អនក្។ ដហតុដៃះដហើយបាៃជាវាអាចដធវើឱ្យអនក្ដស្តស្រស្! បញ្ហា ស្ាំខាៃ់គឺថ្ន ដតើអនក្ាៃដស្តស្រស្
ជាលក្ខណៈបដណ្ដរ ះអាស្ៃន ឬាៃរហូត។ ដស្តស្រស្រយៈដពលខាី ជាទូដៅមិ្ៃបាៃបងាបញ្ហា អវីដនះដទ 
វាដធវើឱ្យម្ៃុស្សបដញ្ចញអស់្ៃូវស្ម្តថភាព។ ដស្តស្រស្រយៈដពលដវង អាចបងាហាៃិភ័យតាម្ម្ដធាបាយ 
ជាដម្រចើៃ។ 

 អនក្គួរដតយល់ែរងពីដរាគស្ញ្ហញ នៃដស្តស្រស្ដែលហួស្ក្ម្រមិ្ត។ បនេ ប់ម្ក្ អនក្អាចដធវើអវីម្ា៉ាង
មុ្ៃៃរងស្ាព ធដ ើងខពស់្ដពក្។ ដរៀៃសាគ ល់ពីដរាគស្ញ្ហញ ដស្តស្រស្ ដម្រ ះវាាៃលក្ខណៈខុស្ោន ពី
ម្ៃុស្សាន ក់្ ដៅម្ៃុស្សាន ក់្។ ដរាគស្ញ្ហញ ទូដៅាៃែូចខាងដម្រកាម្៖  

- ដរាគស្ញ្ហញ រាងកាយដែសងៗ ែូចជា ឈឺក្ាល ឈឺចុក្ដរាយសាច់ែុាំ ញ័រដបះែូង 
វលិមុ្ខ មិ្ៃស្សួ្លម្រក្ពះ ៃិងឈឺម្រក្ពះ  

- ដរាគស្ញ្ហញ ែាូវអារម្មណ៍ែូចជា ធុញថ្ប់ ខវល់ខាវ យ ក្ាំដណើ ៃការចង់យាំដម្រចើៃ អារម្មណ៍
មិ្ៃឋិតដឋរ ៃិងាៃអារម្មណ៍ស្ស្ដងះស្ស្ដងាច 

- ដរាគស្ញ្ហញ កាយវកិារែូចជា ដគងមិ្ៃដទៀងទត់ អាក់្ខាៃក្នុងការបាំដពញតួនទី មិ្ៃ
ដចះអត់ធមត់ ភ័យខាា ច អៃេះអដៃេង ៃិងយឺតោ៉ាវ  

- ដរាគស្ញ្ញ ក់្ព័ៃធៃរងការគិតែូចជា ាៃបញ្ហា ក្នុងការដផ្លរ តអារម្មណ៍ គិតទុទេិែាិៃិយម្ 
ពិបាក្ក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរ ក្ាំដណើ ៃការរះិគៃ់ខាួៃឯង ការចងចាំមិ្ៃដទៀងទត់។ 

 ដស្តស្រស្រយៈដពលដវង អាចបងាបញ្ហា សុ្ខភាពធៃៃ់ធៃរែូចជា ជាំងឺដបះែូង ជាំងឺធាា ក់្ទរក្ចិតរធៃៃ់ធៃរ 
ស្ាព ធឈាម្ដ ើងខពស់្ រហិតរនហ ៃិងបញ្ហា ក្នុងការដគងមិ្ៃលក់្។ សូ្ម្ម្របរក្ាជាមួ្យៃរងអនក្ជាំនញ 
សុ្ខភាពក្នុងក្រណីចាំបាច់។  

 ដៅដពលដែលអនក្ដរៀៃអាំពីការម្រគប់ម្រគងដស្តស្រស្ អនក្ៃរងអាចរក្ាដស្តស្រស្ដដ្ឋយមិ្ៃឱ្យាៃ
ែលអវជិាាៃម្ក្រ ាំខាៃអនក្ដនះដទ។ ចាំណុចដែលអនក្អាចដផ្លរ តក្នុងការម្រគប់ម្រគងដស្តស្រស្រមួ្ាៃ៖  

- ប៉ាះ ល់សាថ ៃភាពដែលបងាដស្តស្រស្ 
- ប៉ាះ ល់ៃូវការការគិតរបស់្អនក្ 
- កាត់បៃថយឥទធិពលដស្តស្រស្។  



71

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        71 
 

 ចប់ដែរើម្ជាមួ្យអវីដែលងាយស្ស្ួលមុ្ៃដគ។ ម្របសិ្ៃដបើស្ម្រាក្មិ្ៃបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ ឬមិ្ៃបាៃ
ដធវើស្ក្ម្មភាពដៅខាងដម្រតម្រគប់ម្រោៃ់ អាចបណ្ដរ លឱ្យអនក្ដស្តស្រស្ បរូរទាា ប់ម្របចាំនថ្ៃទាំងដៃះដចញ។ 
ដពលខាះ ការផ្លា ស់្បរូរទក់្ទងៃរងកិ្ចចការធាំៗែូចជា ការបរូរក្ដៃាងសិ្ក្ា ឬមុ្ខវជិាា សិ្ក្ាក៏្អាច
បណ្ដដ លឱ្យដស្តស្រស្បាៃដែរ។ ក្ត់ម្រតាៃូវម្របដភទស្ក្ម្មភាពតាម្ភាពស្ាំខាៃ់របស់្វា ដហើយពិចរណ្ដ
ៃូវវធិាៃការណ៍ណ្ដមួ្យដែលចាំបាច់ស្ម្រាប់ឱ្យាៃការផ្លា ស់្បរូរដក្ើតដ ើង។  

 ដស្តស្រស្ដតងដត ក់្ព័ៃធៃរងសាថ ៃភាពជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ ែូចជាការដធវើបទបងាា ញ។ ម្របឈម្
មុ្ខៃរងសាថ ៃភាពដែលបងាដស្តស្រស្ម្រងដទៀត ដហើយអនក្ៃរងទទួលបាៃបទពិដសាធស្ាំខាៃ់មួ្យក្នុង
ការបៃររស់្រាៃាៃជីវតិជាមួ្យវា។ អនក្ក៏្អាចរ ាំលងសាថ ៃការណ៍ដែលបងាដស្តស្រស្ដែលមិ្ៃចាំបាច់
បាៃ។ 

 អៃុវតរការគិតរបស់្អនក្ែូចខាងដម្រកាម្ ដែើម្បីកាត់បៃថយក្ម្រមិ្តដស្តស្រស្៖ 

- មិ្ៃម្រតូវគិតថ្នអនក្អៃ់ជាងអនក្ែនទដនះដទ 
- ផ្លអ ក្ ៃិងវាយតនម្ាដដ្ឋយស្ៃប់ពីសាថ ៃការណ៍ ទទួលសាគ ល់ក្ម្រមិ្ត ៃិងធៃធាៃរបស់្អនក្ 
- អត់ឱ្ៃឱ្យខាួៃឯង ៃិងដពញចិតរៃូវអវីដែលអនក្ស្ដម្រម្ចបាៃ 
- ទាា ក់្ដចលៃូវតម្រម្ូវការដែលហួស្ក្ម្រមិ្ត ៃិងាៃភាពទៃ់ភាៃ់ស្ម្រាប់ខាួៃឯង 
- រក្ែាំដណ្ដះស្សាយចាស់្ោស់្ដឆាើយតបដៅៃរងសាថ ៃការណ៍ដនះ ជាជាងម្រពយួបារម្ា 
ៃិងស្ ូម្រទាំជាមួ្យវា 

- ពាោម្ទទួលសាគ ល់ដហតុការណ៍ដែលក្ៃាងហួស្ ដហើយស្ាំ រងដៅមុ្ខ 
- ម្រតូវចងចាំថ្ន ការម្រពួយបារម្ាតូចតាចមិ្ៃអាចឱ្យពិភពដោក្រលាំរោយដនះដទ។ រាល់
ក្ាំហុស្ៃរងម្រតូវបាៃយល់ ដហើយទទួលយក្។ ដជឿជាក់្ដលើស្ម្តថភាពខាួៃឯងក្នុងការ
ម្រគប់ម្រគងដស្តស្រស្ ៃិងក្ាំណត់ជីវតិផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្អនក្។  

កាត់បនែយឥទធពិលរបស់រស្តសតស  
 ការម្រគប់ម្រគងដពលដវោ គឺជាម្ដធាបាយែ៏លអក្នុងការម្រគប់ម្រគងដស្តស្រស្។ សាក្លបងអៃុវតរៃូវ   
ដស្ចក្រីដណនាំខាីៗែូចខាងដម្រកាម្៖  

- ដរៀបកាលវភិាគអនក្ដដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន 
- សួ្រខាួៃអនក្ៃូវអវីដែលស្ាំខាៃ់ ដហើយលាំដ្ឋប់នៃស្ក្ម្មភាពដែលម្រតវូដធវើ 
- បដងាើតដោលដៅរយៈដពលខាី រយៈដពលដវង ៃិងជម្រម្ុះដចលអវីដែលមិ្ៃស្ាំខាៃ់  
- ដរៀបចាំជាំហាៃខាីៗក្នុងការស្ដម្រម្ចដោលបាំណងៃីមួ្យៗ ៃិងដធវើវាតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ 
- ទុក្ដពលស្ម្រាប់ការងារដែលអនក្ចូលចិតរ ៃិងរក្ជាំៃួយពីអនក្ែនទក្នុងក្រណីចាំបាច់។  

 ដម្របើម្របាស់្ទាំនក់្ទាំៃងរបស់្អនក្ដៅដពលដែលាៃអារម្មណ៍ថ្នដស្តស្រស្ ែងដែរ៖  
- ទទួលយក្ជាំៃួយពីអនក្ែនទ 
- ម្របាប់ពីបញ្ហា របស់្អនក្ជាមួ្យម្ៃុស្សដែលអនក្ស្ស្ឡាញ់ ៃិងមិ្តរភក្រិ 
- ដស្វងរក្ការក្ាំែរពីអនក្ដែសង ដទះបីជាដពលខាះអនក្មិ្ៃសូ្វចូលចិតរក៏្ដដ្ឋយ 
- ដម្ើលពីក្ម្រមិ្តស្ម្តថភាពរបស់្អនក្ ដហើយកុ្ាំឱ្យអនក្ែនទែរក្នាំអនក្ 
- ម្រតូវដតមុ្រងា៉ា ត់។  
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រាល់ការចប់ដែរើម្នៃអវីៗម្រគប់ោ៉ាងគឺដចញពីការដម្ើលដថ្ 
ៃិងការស្ស្ឡាញ់ខាួៃអនក្ ដៅក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ៖ 

- រក្ារចងាវ ក់្ ៃិងទាា ប់ម្របហាក់្ម្របដហលក្នុងជីវតិ
របស់្អនក្  

- ហាត់ម្របាណតាម្លក្ខណៈដែលអនក្រកី្រាយ 
- ដគងឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ 
- ញុាំឱ្យដទៀងទត់ ៃិងម្របក្បដដ្ឋយសុ្ខភាព  
- ដម្របើម្របាស់្ជាតិស្ស្វ រងបៃរិចបៃរួចបាៃដហើយ  
- ដធវើៃូវដរឿងដពញចិតរ ដែលនាំឱ្យអនក្រកី្រាយ  
- បដៃថម្ស្ាស្ភាគធម្មជាតិដៅក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ  
- ែរល់ៃូវអាំដណ្ដយស្ម្រាប់ខាួៃអនក្ 
- ស្ម្រាក្ជាដរៀងរាល់នថ្ៃ។ 

 គៃារះស្ម្រាប់ការស្ម្រាក្៖  
- ដស្វងរក្ការក្ម្ាៃរដែលអនក្ចូលចិតរ ដែលនាំឱ្យអនក្អភិវឌ្ឍខាួៃឯង៖ ដម្ើលដ ើញការ
អភិវឌ្ឍខាួៃឯងគឺជាការដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងអៃុញ្ហញ តឱ្យអនក្ដផ្លរ តដលើដស្តស្រស្ 

- ដស្វងរក្អវីដែលដធវើឱ្យអនក្ាៃលាំៃរងដៅក្នុងភារកិ្ចចម្របចាំរបស់្អនក្ 
- ដធវើដរឿងខុស្ៗោន ឱ្យដម្រចើៃជាងអវីដែលអនក្ដធវើក្នុងដពលក្ាំពុងសិ្ក្ា៖ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាៃ
ដម្រចើៃដដ្ឋយសារដតការសិ្ក្ា ចូរដធវើៃូវអវីដែលខុស្ពីដៃះទាំងស្ស្ុងដៅដពលស្ម្រាក្ 

- មិ្ៃម្រតូវពៃារដពលការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្អនក្ដទ៖ ការស្ញ្ា រងគិតហួស្ដហតុៃរងដ្ឋក់្
ទម្ៃៃ់ដលើខួរក្ាលរបស់្អនក្ 

- ក្ាំណត់មូ្លដហតុនៃដស្តស្រស្៖ ដតើជីវតិរបស់្អនក្ាៃបៃេុក្ម្ៃុស្ស ឬដរឿងរា៉ា វដែលធៃៃ់ធៃរ
ដទ ឬក៏្អនក្ាៃម្របតិក្ម្មដៅដលើអវីមួ្យតរងដតងដពក្ 

- លាំហាត់ម្របាណអាចជួយបាៃ ជាពិដស្ស្គឺដោហាគ ។  

 អនក្គួររក្ដពលស្ម្រាក្ឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ស្ម្រាក្ពី ២០–៣០ នទី ជាដរៀង
រាល់នថ្ៃ អនក្ម្របដហលជាាៃអារម្មណ៍ធូរស្សាលបាៃដម្រចើៃ បនេ ប់ពីអៃុវតរបាៃ ២ ស្បាដ ហ៍។ អិុៃធឺ
ណិត ស្ម្បូរដៅដដ្ឋយការដណនាំស្ម្រាប់លាំហាត់ស្ម្រាក្ជាដម្រចើៃ។ ចាំណុចខាងដម្រកាម្គឺជាវធីិសា
ស្តស្រដែលសាម្ញ្ញៗ៖  

- បៃថូរអារម្មណ៍ដដ្ឋយការែក្ែដងាើម្ 
- ស្ម្រាក្សាច់ែុាំ 
- ហាត់ម្របាណដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្របូភាពខួរក្ាល 
- ហវរក្ហាត់វតរាៃនៃវចិរណៈញ្ហញ ណ។  

ជាំពូក្ស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដៃះម្រតូវបាៃយក្ដចញពី៖ 
https://www.nyyti.fi/en/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/sopivasti-stressia/  
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សម្សរៀនទី ៣០  ការសដាះព្សាយបញ្ហា សាព ធ្ ២ 

 ដយើងបៃរម្របធាៃបទដស្តស្រស្ែដែលដៃះមួ្យដម្ដរៀៃដទៀត។ ជាការចប់ដែដើម្ អនក្ម្រតូវស្ដងខបខារម្
សារដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដែើម្បីរ ាំឭក្ការចងចាំរបស់្សិ្ស្សម្របដហល ១០ នទី។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 អនក្ម្រតូវបាំែុតសិ្ស្សឱ្យដធវើការពិភាក្ាអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការស្ាំរាក្លាំដហកាយ។ ការស្ម្រាក្ 
បាៃដទៀងទត់ម្រគប់ម្រោៃ់ អាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃថ្នម្ពលម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់សិ្ក្ា ដធើវការ ៃិងដថ្
រក្ាសុ្ខភាពម្របចាំនថ្ៃបាៃលអ។ ជាងដៃះដៅដទៀត សិ្ស្សអាចកាត់បៃថយដស្តស្រស្ ៃិងដធវើឱ្យការដគង 
ការដផ្លរ តអារម្មណ៍ ៃិងាៃែលិតភាពម្របដស្ើរជាងមុ្ៃ។ ស្ម្រាប់អនក្ខាះ ការដម្ើលដខសភាពយៃរ គឺជា
ការស្ម្រាក្ែ៏លអបាំែុត ដហើយអនក្ខាះស្ម្រាក្លាំដហដដ្ឋយការចាំណ្ដយដពលដៅជាមួ្យមិ្តរភក្រិ ឬរត់
ហាត់ម្របាណ ឬដលងកី្ឡាដែសងដទៀត។ ម្ៃុស្សម្រគប់ោន  គួរដតចាំណ្ដយដពលស្ម្រាប់ស្ម្រាក្លាំដហ
រាល់នថ្ៃ។ ឱ្យសិ្ស្ស ម្របាប់ពីវធីិនៃការស្ម្រាក្លាំដហែ៏លអស្ម្រាប់ពួក្ដគ។ ស្រដស្រគាំៃិតទាំងដៃះដៅ
ដលើការ រដខៀៃ។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 អនក្ៃរងម្រតវូដធវើលាំហាត់ខាីមួ្យអាំពីការស្ម្រាក្លាំដហ។ ជាែាំបូងឱ្យសិ្ស្សអងគុយឱ្យស្ស្ួល រចួបិទ
ដភនក្ ែក្ែដងាើម្មួ្យៗ ៃិងសារ ប់តាម្ការដណនាំរបស់្អនក្។ ែរល់ការដណនាំរបស់្អនក្ដដ្ឋយទៃ់ភាៃ់ 
ៃិងាៃស្ាំដ ងដថ្រលអ ែូចដៃះពួក្ដគអាចាៃអារម្មណ៍ធូរស្សាល ៃិងសុ្វតថិភាព។ ដៃះជាការែរល់
ឧទហរណ៍នៃលាំហាត់បៃធូរអារម្មណ៍ស្ម្រាប់កាត់បៃថយដស្តស្រស្។  

ម្រសរម្ើម្រសទម្ដំរណើ រកម្ានតម្ួយរៅាត់បងឹ 
 ែក្ែដងាើម្ស្ៃប់សាៃ ត់ ៃិងដធវើអាក្បបកិ្រោិស្ម្រាក្លាំដហ។ បិទដភនក្របស់្អនក្ ែក្ែដងាើម្ដវងៗ 
ៃិងស្ៃប់អារម្មណ៍។ ែក្ែដងាើម្ចូល ែដងាើម្ដចញ ៃិងទុក្ឱ្យខាួៃម្របាណអនក្ស្ម្រាក្។ នែ ៃិងដជើងចប់
ដែរើម្ ាៃអារម្មណ៍ធៃៃ់។ បៃរិចម្រងៗ អនក្ៃរងាៃអារម្មណ៍លង់ដៅក្នុងការស្ម្រាក្ែ៏ម្រជាលដម្រៅ។ 
ដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើចលនែដងាើម្របស់្អនក្។ ែក្ែដងាើម្ចូលឱ្យដម្រៅតាម្ម្រចមុ្ះ ៃិងដចញម្ក្តាម្ាត់
សាៃ ត់ៗ។ ស្ស្នម្ថ្នអនក្ក្ាំពុងស្ថិតដៅដលើនែេបរង។ វាជាទិែាភាពែ៏ស្ស្ស់្សាអ ត ាៃខយល់ទៃ់ម្រតជាក់្
ដហើយក្ក់្ដតរ  ៃិងាៃពៃាឺម្រពះអាទិតយែ៏ស្ស្ទៃ់ជះដលើនែេបរង។ រស្មីម្រពះអាទិតយៃរងក្ាំដៅក្ាល ៃិង
សាម របស់្អនក្។ អនក្ៃរងាៃអារម្មណ៍ថ្ន ទរក្ស្ដៃសើម្រាងម្រតជាក់្បៃដិចផ្លត់ម្ក្តាម្ខយល់បក់្ែណរ ប់
ដលើនែេមុ្ខរបស់្អនក្។ ស្ស្នម្ដម្ើលដៅដឆនរស្មុ្ម្រទ ៃិងវាលខាច់ោតស្ៃធរងធាំលវរងដលវើយដៅដលើដឆនរ។ 
ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដពលដែើរជាៃ់វា?  អនក្ក្ាំពុងដតឈរដៅដលើខាច់ដែលស្ៃួត ដហើយទៃ់។ 
ដែើរ ២ ដៅ ៣ ជាំហាៃ។ ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលដែើរដលើខាច់ដែលទៃ់ ដហើយ
ក្ក់្ដតរ ?  ដែើរស្ាំដៅដៅកាៃ់បរង ដពលដៃះខាច់រាងម្រតជាក់្បៃរិច។ ក្ត់ស្ាគ ល់ខាច់ដតាងដជើងអនក្
ដៅដពលដែលអនក្ដែើរចុះដ ើង។ ម្រក្ដលក្ដម្ើលដ្ឋៃដជើងខាងដម្រកាយអនក្។ រលក្ាៃភាពរលូៃបក់្
ដបាក្ដលើដឆនរ ៃិងលុបសាន ម្ដ្ឋៃដជើងរបស់្អនក្។ ដម្ើលនែេបរង ស្ាគ ល់ពណ៌ដែលាៃពៃាឺស្ស្ដែៀងៗ
ោន ។ រលក្បក់្ែល់ម្រចាំងដហើយម្រតលប់ដៅវញិ ម្រងដហើយម្រងដទៀត។ សារ ប់ចងាវ ក់្ស្ាំដ ងដែល
បដងាើតដ ើងដដ្ឋយទរក្រលក្។ ម្រក្ដលក្ដម្ើលដៅដម្រតើយស្មុ្ម្រទ ដហើយអនក្ៃរងស្ាគ ល់ថ្នរលក្ពិតជា
ដធវើែាំដណើ រម្ក្ពីទីែ៏ដស្ៃ ៃ្ យ។ ពៃាឺម្រពះអាទិតយដចងចាំងែ៏ស្ស្ស់្សាអ តដៅដលើរលក្។ ពៃាឺដម្រពៀក្ៗ
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សម្សរៀនទី ៣០  ការសដាះព្សាយបញ្ហា សាព ធ្ ២ 

 ដយើងបៃរម្របធាៃបទដស្តស្រស្ែដែលដៃះមួ្យដម្ដរៀៃដទៀត។ ជាការចប់ដែដើម្ អនក្ម្រតូវស្ដងខបខារម្
សារដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដែើម្បីរ ាំឭក្ការចងចាំរបស់្សិ្ស្សម្របដហល ១០ នទី។  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 អនក្ម្រតូវបាំែុតសិ្ស្សឱ្យដធវើការពិភាក្ាអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការស្ាំរាក្លាំដហកាយ។ ការស្ម្រាក្ 
បាៃដទៀងទត់ម្រគប់ម្រោៃ់ អាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃថ្នម្ពលម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់សិ្ក្ា ដធើវការ ៃិងដថ្
រក្ាសុ្ខភាពម្របចាំនថ្ៃបាៃលអ។ ជាងដៃះដៅដទៀត សិ្ស្សអាចកាត់បៃថយដស្តស្រស្ ៃិងដធវើឱ្យការដគង 
ការដផ្លរ តអារម្មណ៍ ៃិងាៃែលិតភាពម្របដស្ើរជាងមុ្ៃ។ ស្ម្រាប់អនក្ខាះ ការដម្ើលដខសភាពយៃរ គឺជា
ការស្ម្រាក្ែ៏លអបាំែុត ដហើយអនក្ខាះស្ម្រាក្លាំដហដដ្ឋយការចាំណ្ដយដពលដៅជាមួ្យមិ្តរភក្រិ ឬរត់
ហាត់ម្របាណ ឬដលងកី្ឡាដែសងដទៀត។ ម្ៃុស្សម្រគប់ោន  គួរដតចាំណ្ដយដពលស្ម្រាប់ស្ម្រាក្លាំដហ
រាល់នថ្ៃ។ ឱ្យសិ្ស្ស ម្របាប់ពីវធីិនៃការស្ម្រាក្លាំដហែ៏លអស្ម្រាប់ពួក្ដគ។ ស្រដស្រគាំៃិតទាំងដៃះដៅ
ដលើការ រដខៀៃ។   

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 អនក្ៃរងម្រតវូដធវើលាំហាត់ខាីមួ្យអាំពីការស្ម្រាក្លាំដហ។ ជាែាំបូងឱ្យសិ្ស្សអងគុយឱ្យស្ស្ួល រចួបិទ
ដភនក្ ែក្ែដងាើម្មួ្យៗ ៃិងសារ ប់តាម្ការដណនាំរបស់្អនក្។ ែរល់ការដណនាំរបស់្អនក្ដដ្ឋយទៃ់ភាៃ់ 
ៃិងាៃស្ាំដ ងដថ្រលអ ែូចដៃះពួក្ដគអាចាៃអារម្មណ៍ធូរស្សាល ៃិងសុ្វតថិភាព។ ដៃះជាការែរល់
ឧទហរណ៍នៃលាំហាត់បៃធូរអារម្មណ៍ស្ម្រាប់កាត់បៃថយដស្តស្រស្។  

ម្រសរម្ើម្រសទម្ដំរណើ រកម្ានតម្ួយរៅាត់បងឹ 
 ែក្ែដងាើម្ស្ៃប់សាៃ ត់ ៃិងដធវើអាក្បបកិ្រោិស្ម្រាក្លាំដហ។ បិទដភនក្របស់្អនក្ ែក្ែដងាើម្ដវងៗ 
ៃិងស្ៃប់អារម្មណ៍។ ែក្ែដងាើម្ចូល ែដងាើម្ដចញ ៃិងទុក្ឱ្យខាួៃម្របាណអនក្ស្ម្រាក្។ នែ ៃិងដជើងចប់
ដែរើម្ ាៃអារម្មណ៍ធៃៃ់។ បៃរិចម្រងៗ អនក្ៃរងាៃអារម្មណ៍លង់ដៅក្នុងការស្ម្រាក្ែ៏ម្រជាលដម្រៅ។ 
ដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើចលនែដងាើម្របស់្អនក្។ ែក្ែដងាើម្ចូលឱ្យដម្រៅតាម្ម្រចមុ្ះ ៃិងដចញម្ក្តាម្ាត់
សាៃ ត់ៗ។ ស្ស្នម្ថ្នអនក្ក្ាំពុងស្ថិតដៅដលើនែេបរង។ វាជាទិែាភាពែ៏ស្ស្ស់្សាអ ត ាៃខយល់ទៃ់ម្រតជាក់្
ដហើយក្ក់្ដតរ  ៃិងាៃពៃាឺម្រពះអាទិតយែ៏ស្ស្ទៃ់ជះដលើនែេបរង។ រស្មីម្រពះអាទិតយៃរងក្ាំដៅក្ាល ៃិង
សាម របស់្អនក្។ អនក្ៃរងាៃអារម្មណ៍ថ្ន ទរក្ស្ដៃសើម្រាងម្រតជាក់្បៃដិចផ្លត់ម្ក្តាម្ខយល់បក់្ែណរ ប់
ដលើនែេមុ្ខរបស់្អនក្។ ស្ស្នម្ដម្ើលដៅដឆនរស្មុ្ម្រទ ៃិងវាលខាច់ោតស្ៃធរងធាំលវរងដលវើយដៅដលើដឆនរ។ 
ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដពលដែើរជាៃ់វា?  អនក្ក្ាំពុងដតឈរដៅដលើខាច់ដែលស្ៃួត ដហើយទៃ់។ 
ដែើរ ២ ដៅ ៣ ជាំហាៃ។ ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលដែើរដលើខាច់ដែលទៃ់ ដហើយ
ក្ក់្ដតរ ?  ដែើរស្ាំដៅដៅកាៃ់បរង ដពលដៃះខាច់រាងម្រតជាក់្បៃរិច។ ក្ត់ស្ាគ ល់ខាច់ដតាងដជើងអនក្
ដៅដពលដែលអនក្ដែើរចុះដ ើង។ ម្រក្ដលក្ដម្ើលដ្ឋៃដជើងខាងដម្រកាយអនក្។ រលក្ាៃភាពរលូៃបក់្
ដបាក្ដលើដឆនរ ៃិងលុបសាន ម្ដ្ឋៃដជើងរបស់្អនក្។ ដម្ើលនែេបរង ស្ាគ ល់ពណ៌ដែលាៃពៃាឺស្ស្ដែៀងៗ
ោន ។ រលក្បក់្ែល់ម្រចាំងដហើយម្រតលប់ដៅវញិ ម្រងដហើយម្រងដទៀត។ សារ ប់ចងាវ ក់្ស្ាំដ ងដែល
បដងាើតដ ើងដដ្ឋយទរក្រលក្។ ម្រក្ដលក្ដម្ើលដៅដម្រតើយស្មុ្ម្រទ ដហើយអនក្ៃរងស្ាគ ល់ថ្នរលក្ពិតជា
ដធវើែាំដណើ រម្ក្ពីទីែ៏ដស្ៃ ៃ្ យ។ ពៃាឺម្រពះអាទិតយដចងចាំងែ៏ស្ស្ស់្សាអ តដៅដលើរលក្។ ពៃាឺដម្រពៀក្ៗ
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គឺក្ាំពុងរាាំដៅដលើនែេទរក្។ ស្ាំ រងដម្ើលដៅដម្ ែ៏ស្ស្ស់្ថ្នា ។ ែក្ែដងាើម្យក្ខយល់អាកាស្ែ៏បរសុិ្
ទធ។ ដែើរយឺតៗដៅដលើដឆនរខាច់។ ដភនក្របស់្អនក្ស្ស្ទៃ់ ក្ក់្ដតរ ដហើយស្ៃប់សាៃ ត់។ ឱ្យក្ាំដៅបាំដពញ
ែួងអារម្មណ៍របស់្អនក្។ (ឈប់ៃិោយបៃរិច ឬម្របសិ្ៃដបើអាច ដលងតន្តៃរីកាា សិ្ចដែលស្ស្ទៃ់រយៈ
ដពល ២-៣ នទី)។  

 អនក្ក្ាំពុងដតម្រតលប់ដៅកាៃ់ដពលដវោដៃះដដ្ឋយដស្ៃៀម្សាៃ ត់។ ភាពធៃៃ់ធៃរ/តរងដតង ស្ថិតក្នុង
ក្ណ្ដរ ប់នែអនក្ ដហើយដជើងអនក្ចប់ដែរើម្ស្ម្រម្ួល អនក្ាៃអារម្មណ៍ស្ស្ស់្ថ្នា ។ ដលើក្នែ ៃិងដជើងអនក្
បៃរិច។ បងវិលម្រាម្នែ រចួបនេ ប់ម្ក្នែរបស់្អនក្។ អនក្អាចដបើក្ដភនក្របស់្អនក្យឺតៗ រចួម្រតលប់ម្ក្
សាថ ៃភាពដៃះវញិ។ អនក្អាចពត់ខាួៃអនក្ដដ្ឋយស្ម្រម្ួល។ ដពលដៃះអនក្ម្រតូវបាៃដធវើឱ្យស្ស្ស់្ថ្នា ។ ដតើ
ដពលដៃះអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដហើយ?   

(ដក្ស្ម្រម្ួលដចញពី Rantanen ២០១០)។ 

សកម្មភាពសសិសទី៣  
 រ ាំឭក្សិ្ស្សៃូវអតថបទដែលពួក្ដគបាៃស្រដស្រជូៃអនក្កាលពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ។ ដពលដៃះពួក្ដគ
ម្រតូវស្រដស្រអតថបទមួ្យដទៀត ដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើដែៃការ ឬដធវើស្ាំដណើ ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ដដ្ឋយម្របាប់
អាំពីរដបៀបដដ្ឋះស្សាយស្ាព ធរបស់្ពួក្ដគ ៃិងវធីិសាស្តស្រអវីដែលពួក្ដគៃរងដម្របើក្នុងការពុះ របញ្ហា ដស្តស្រ
ស្។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព 
 បនេ ប់ពីអាៃអតថបទរបស់្សិ្ស្សរចួ អនក្ម្រតូវម្របកាៃ់ខាា ប់ៃូវការរក្ាការស្ាៃ ត់ឯក្ជៃរបស់្
សិ្ស្សាន ក់្ៗ។ ជាការម្របដស្ើរ អនក្គួរម្របគល់អតថបទទាំងពីរ (ដម្ដរៀៃមុ្ៃមួ្យ ដម្ដរៀៃដៃះមួ្យ) ដៅ
ឱ្យសិ្ស្សវញិ បនេ ប់ពីអាៃរចួ ដហើយអនក្ៃរងាៃគាំៃិតថ្ន ដតើសិ្ស្សណ្ដម្រតូវការជាំៃួយ ៃិងែដល់ការ
ម្របរក្ាដោបល់ជាលក្ខណៈបុគគលែល់ពួក្ដគ។ 
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សម្សរៀនទី ៣១ រាត ប៉ាះពាលដ់្លក់ារសរៀនសពូ្ត  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃទាា ប់លអក្នុងការរស់្ដៅ ៃិងការសិ្ក្ា 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញ ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ ែូចដៃះពួក្ដគអាច
ចម្ាង ៃិងស្រដស្រចដម្ាើយចូលដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 សូ្ម្អាៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ឱ្យបាៃលអិតលអៃ់ រចួស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្អនក្។  

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលដគងមិ្ៃលក់្ស្ស្ួល ឬដគងមិ្ៃបាៃម្រគប់ម្រោៃ់?  

 

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដ បនេ ប់ពីបាៃដធវើស្ក្ម្មភាពដែលអនក្ចូលចិតរែូចជា ដលងកី្ឡា ឬ
ស្ក្ម្មភាពដែសងៗដទៀត?   

 

ដហតុអវីបាៃជាការដជឿជាក់្ថ្ន អនក្ៃរងដជាគជ័យ ៃិងអាចម្រគប់ម្រគងការសិ្ក្ារបស់្អនក្បាៃ?   

 

ដហតុអវីបាៃជាការក្ាំណត់ដោលដៅស្ម្រាប់ខាួៃឯង ជាដរឿងស្ាំខាៃ់?   

 

ពិពណ៌នអាំពីបទពិដសាធរកី្រាយដែលទក់្ទងៃរងការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងការសិ្ក្ា?   

 

ដតើអវីដែលបាំែុស្ ៃិងជាំរញុទរក្ចិតរអនក្ក្នុងការសិ្ក្ា?   

 

ដតើអនក្គួរដតាៃម្របតិក្ម្មដបបណ្ដ ម្របសិ្ៃដបើបាៃពិៃេុម្របលងមិ្ៃលអ?  

 

ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃបញ្ហា ជាមួ្យៃរងការងារសាោ ដតើអនក្អាចដធវើអវីបាៃខាះ?  ដតើអាចាៃដរឿងអវីដក្ើត
ដ ើងម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃដធវើអវីទាំងអស់្?   

 

ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវការជាំៃួយដតមិ្ៃហា ៃសួ្ររក្ ដតើវាអាចនាំឱ្យដក្ើតបញ្ហា ដម្រចើៃជាងមុ្ៃឬដទ?   

 

ដតើអនក្អាចៃិោយ ឬដធវើអវីដៅដពលាៃម្ៃុស្សដែលអនក្សាគ ល់ម្រតវូការជាំៃួយ?  
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សម្សរៀនទី ៣១ រាត ប៉ាះពាលដ់្លក់ារសរៀនសពូ្ត  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃទាា ប់លអក្នុងការរស់្ដៅ ៃិងការសិ្ក្ា 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញ ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ ែូចដៃះពួក្ដគអាច
ចម្ាង ៃិងស្រដស្រចដម្ាើយចូលដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 សូ្ម្អាៃស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ឱ្យបាៃលអិតលអៃ់ រចួស្រដស្រចដម្ាើយរបស់្អនក្។  

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលដគងមិ្ៃលក់្ស្ស្ួល ឬដគងមិ្ៃបាៃម្រគប់ម្រោៃ់?  

 

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដ បនេ ប់ពីបាៃដធវើស្ក្ម្មភាពដែលអនក្ចូលចិតរែូចជា ដលងកី្ឡា ឬ
ស្ក្ម្មភាពដែសងៗដទៀត?   

 

ដហតុអវីបាៃជាការដជឿជាក់្ថ្ន អនក្ៃរងដជាគជ័យ ៃិងអាចម្រគប់ម្រគងការសិ្ក្ារបស់្អនក្បាៃ?   

 

ដហតុអវីបាៃជាការក្ាំណត់ដោលដៅស្ម្រាប់ខាួៃឯង ជាដរឿងស្ាំខាៃ់?   

 

ពិពណ៌នអាំពីបទពិដសាធរកី្រាយដែលទក់្ទងៃរងការដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងការសិ្ក្ា?   

 

ដតើអវីដែលបាំែុស្ ៃិងជាំរញុទរក្ចិតរអនក្ក្នុងការសិ្ក្ា?   

 

ដតើអនក្គួរដតាៃម្របតិក្ម្មដបបណ្ដ ម្របសិ្ៃដបើបាៃពិៃេុម្របលងមិ្ៃលអ?  

 

ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃបញ្ហា ជាមួ្យៃរងការងារសាោ ដតើអនក្អាចដធវើអវីបាៃខាះ?  ដតើអាចាៃដរឿងអវីដក្ើត
ដ ើងម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃដធវើអវីទាំងអស់្?   

 

ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវការជាំៃួយដតមិ្ៃហា ៃសួ្ររក្ ដតើវាអាចនាំឱ្យដក្ើតបញ្ហា ដម្រចើៃជាងមុ្ៃឬដទ?   

 

ដតើអនក្អាចៃិោយ ឬដធវើអវីដៅដពលាៃម្ៃុស្សដែលអនក្សាគ ល់ម្រតវូការជាំៃួយ?  
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សកម្មភាពសសិសទី២  
 ឱ្យសិ្ស្សដ ើងៃិោយដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការដថ្រក្ាសុ្ខភាពរាងកាយ ដដ្ឋយ
ដម្របើម្របាស់្របូភាពខាងដម្រកាម្ (អនក្អាចគូរដៅដលើការ រដខៀៃ)។ ឱ្យពួក្ដគដឆាើយស្ាំណួរដៅក្នុងស្ៃារក្
កិ្ចចការ។  

សនលឹកកចិចការ 
 ដថ្រក្ាខួរក្ាលរបស់្អនក្!  ខួរក្ាលអនក្ជាអនក្បញ្ហា រាល់កិ្ចចការសិ្ក្ារបស់្អនក្។ ម្រតូវជួយ
ខួរក្ាលរបស់្អនក្ឱ្យបាៃលអ ដដ្ឋយធានថ្នអនក្ដគង ៃិងស្ម្រាក្បាៃម្រគប់ម្រោៃ់ បរដិភាគអាហារ
បាៃម្រតរម្ម្រតូវ ដធវើលាំហាត់ម្របាណរាងកាយ ៃិងម្របាជ្ាបាៃលអ ដនះស្ម្តថភាពដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិង
ការចងចាំរបស់្អនក្ ៃរងាៃភាពម្របដស្ើរដ ើង។  

 
 

 

លក្ខខណឌ ក្នុងការសិ្ក្ា

ដគង

ស្ម្រាក្

បរដិភាគអាហារ

ហាត់ម្របាណ

លាំហាត់បញ្ហញ

ទាំនក់្ទាំៃងស្ងគម្ 
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១. ដតើអនក្ដគងប៉ាុនម ៃដា៉ា ងក្នុងមួ្យនថ្ៃ?    

២. ដតើអនក្បរដិភាគអាហារាៃជីវជាតិម្រគប់ម្រោៃ់ដែរឬដទ?    

៣. ដតើអនក្ដធវើអវីដែើម្បីបាៃស្ម្រាក្ ៃិងកាត់បៃថយដស្តស្រស្?  
(តាាំងស្ាធិ ដធវើលាំហាត់ដលង ។ល។)  

 

៤. ដតើអនក្ដថ្រក្ាទាំនក់្ទាំៃងស្ងគម្របស់្អនក្ោ៉ា ងែូច
ដម្រច ដចក្រ ាំដលក្ ឬចូលរមួ្ជាមួ្យអនក្ែនទ?  

 

៥. ដតើអនក្ដថ្រក្ាសុ្ខភាពខួរក្ាលរបស់្អនក្ដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ?  (ដធវើការសិ្ក្ាដែសងៗ)  

 

៦. ដតើអនក្ដថ្រក្ាសុ្ខភាពរាងកាយអនក្ដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ដ?  
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សម្សរៀនទី ៣២ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យសាគ ល់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃ 

សកម្មភាពសសិស  
ដចក្រ ាំដលក្គាំៃិតែេះស្ម្តថភាព ដដ្ឋយគូររបូដៅដលើការ រដខៀៃ ឬដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស

ាន ក់្មួ្យចាប់។ អនក្ទាំងអស់្ោន ាៃស្ម្តថភាពជាដម្រចើៃ ដតដយើងមិ្ៃម្របាក្ែថ្នអនក្បាៃែរងដនះ
ដទ។ ឧទហរណ៍ រដបៀបដបងដចក្ស្ម្តថភាពដែសងៗោន ៖ 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  
3.  

  

M 

 

ការជាំរញុទរក្ចិតរ គុណតនម្ា ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ខ្ុាំ = ដោលដៅក្នុងជីវតិ 

 

 
ជាំនញទូដៅ 
• ជាំនញភាសា  
• ជាំនញកុ្ាំពយូទ័រ  
• ជាំនញស្ងគម្  
• ជាំនញដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា   
• ជាំនញទាំនក់្ទាំៃង 

  

 

ជាំនញវជិាា ជីវៈ 
• ការអប់រ ាំ  
• ស្ញ្ហញ បម្រត ៃិងវញិ្ហញ បៃបម្រត  
• បទពិដសាធការងារ 

គុណភាពផ្លេ ល់ខាួៃ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការផ្លា ស់្បរូរ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត  
• អាក្បបកិ្រោិ 
• គួរឱ្យដជឿជាក់្បាៃ 

ស្ម្តថភាពបនេ ប់បៃសាំ 
• បរសិាថ ៃម្របតិបតរិ  
• លក្ខណៈទូដៅរបស់្សាខា  

  

បទពិដសាធៃ៍ 
• បទពិដសាធៃ៍ជីវតិ  
• ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
• ដស្វាស្ហគម្ៃ៍  
• ស្ម័ម្រគចិតរ 

ទាំនក់្ទាំៃង 
• បណ្ដរ ញ  
• មិ្តរភ័ក្រ  
• សាច់ញតិ 
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សម្សរៀនទី ៣២ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យសាគ ល់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃ 

សកម្មភាពសសិស  
ដចក្រ ាំដលក្គាំៃិតែេះស្ម្តថភាព ដដ្ឋយគូររបូដៅដលើការ រដខៀៃ ឬដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស

ាន ក់្មួ្យចាប់។ អនក្ទាំងអស់្ោន ាៃស្ម្តថភាពជាដម្រចើៃ ដតដយើងមិ្ៃម្របាក្ែថ្នអនក្បាៃែរងដនះ
ដទ។ ឧទហរណ៍ រដបៀបដបងដចក្ស្ម្តថភាពដែសងៗោន ៖ 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  
3.  

  

M 

 

ការជាំរញុទរក្ចិតរ គុណតនម្ា ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ខ្ុាំ = ដោលដៅក្នុងជីវតិ 

 

 
ជាំនញទូដៅ 
• ជាំនញភាសា  
• ជាំនញកុ្ាំពយូទ័រ  
• ជាំនញស្ងគម្  
• ជាំនញដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា   
• ជាំនញទាំនក់្ទាំៃង 

  

 

ជាំនញវជិាា ជីវៈ 
• ការអប់រ ាំ  
• ស្ញ្ហញ បម្រត ៃិងវញិ្ហញ បៃបម្រត  
• បទពិដសាធការងារ 

គុណភាពផ្លេ ល់ខាួៃ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការផ្លា ស់្បរូរ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត  
• អាក្បបកិ្រោិ 
• គួរឱ្យដជឿជាក់្បាៃ 

ស្ម្តថភាពបនេ ប់បៃសាំ 
• បរសិាថ ៃម្របតិបតរិ  
• លក្ខណៈទូដៅរបស់្សាខា  

  

បទពិដសាធៃ៍ 
• បទពិដសាធៃ៍ជីវតិ  
• ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
• ដស្វាស្ហគម្ៃ៍  
• ស្ម័ម្រគចិតរ 

ទាំនក់្ទាំៃង 
• បណ្ដរ ញ  
• មិ្តរភ័ក្រ  
• សាច់ញតិ 
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សនលឹកកចិចការ  
ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញៃូវស្ម្តថភាពទាំងអស់្ដែលពួក្ដគាៃ។ ពួក្ដគអាចទទួលបាៃដដ្ឋយបទ

ពិដសាធៃ៍ការងារ ការអប់រ ាំ ចាំណង់ចាំណូលចិតរ ឬបទពិដសាធៃ៍ជីវតិដែសងដទៀត។ សិ្ស្សអាចដធវើការងារ
ាន ក់្ឯង ឬជាគូ ឬជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៣នក់្។ ម្រគូអាចចាំណ្ដយដពលដម្ដរៀៃទាំងមូ្លស្ម្រាប់
ស្ក្ម្មភាពដៃះ ដម្រ ះបដងាើតគាំៃិតស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ ដពលខាះាៃការពិបាក្ស្ម្រាប់សិ្ស្ស។ 

 

 

 

 

 

5.  
6.  

  

M 

  

ជាំនញទូដៅរបស់្ខ្ុាំ៖ 
   
   
   
   

 

ការជម្រម្ញុទរក្ចិតរ គុណតនម្ា ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ខ្ុាំ = ដោលដៅក្នុងជីវតិ 

  

 

គុណភាពផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ខ្ុាំ៖ 
   
   
   
   

  

ជាំនញវជិាា ជីវៈរបស់្ខ្ុាំ៖ 
   
   
   
   

ស្ម្តថភាពបនេ ប់បៃសាំរបស់្ខ្ុាំ៖ 
   
   
   
   

  
  

  

បទពិដសាធៃ៍របស់្ខ្ុាំ៖ 
   
   
   
   

 

ទាំនក់្ទាំៃងរបស់្ខ្ុាំ៖ 
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សម្សរៀនទី ៣២ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យសាគ ល់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃ 

សកម្មភាពសសិស  
ដចក្រ ាំដលក្គាំៃិតែេះស្ម្តថភាព ដដ្ឋយគូររបូដៅដលើការ រដខៀៃ ឬដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស

ាន ក់្មួ្យចាប់។ អនក្ទាំងអស់្ោន ាៃស្ម្តថភាពជាដម្រចើៃ ដតដយើងមិ្ៃម្របាក្ែថ្នអនក្បាៃែរងដនះ
ដទ។ ឧទហរណ៍ រដបៀបដបងដចក្ស្ម្តថភាពដែសងៗោន ៖ 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  
3.  

  

M 

 

ការជាំរញុទរក្ចិតរ គុណតនម្ា ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ខ្ុាំ = ដោលដៅក្នុងជីវតិ 

 

 
ជាំនញទូដៅ 
• ជាំនញភាសា  
• ជាំនញកុ្ាំពយូទ័រ  
• ជាំនញស្ងគម្  
• ជាំនញដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា   
• ជាំនញទាំនក់្ទាំៃង 

  

 

ជាំនញវជិាា ជីវៈ 
• ការអប់រ ាំ  
• ស្ញ្ហញ បម្រត ៃិងវញិ្ហញ បៃបម្រត  
• បទពិដសាធការងារ 

គុណភាពផ្លេ ល់ខាួៃ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការផ្លា ស់្បរូរ 
• ដម្រតៀម្រចួរាល់ស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត  
• អាក្បបកិ្រោិ 
• គួរឱ្យដជឿជាក់្បាៃ 

ស្ម្តថភាពបនេ ប់បៃសាំ 
• បរសិាថ ៃម្របតិបតរិ  
• លក្ខណៈទូដៅរបស់្សាខា  

  

បទពិដសាធៃ៍ 
• បទពិដសាធៃ៍ជីវតិ  
• ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
• ដស្វាស្ហគម្ៃ៍  
• ស្ម័ម្រគចិតរ 

ទាំនក់្ទាំៃង 
• បណ្ដរ ញ  
• មិ្តរភ័ក្រ  
• សាច់ញតិ 
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សម្សរៀនទី ៣៣ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ២ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ តាម្រយៈការដម្ើលដ ើញរបស់្
អនក្ែនទ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដស្វងរក្ជាំនញរបស់្ខ្ុាំតាម្រយៈម្រក្ដស្ដភនក្របស់្អនក្ែនទ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែនក្ខាះនៃលាំហាត់
ដៃះ (ស្ាា ស្ មិ្តរភក្រិ) ដៅថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងដៅែេះ (ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ៃិងជីែូៃជីតា)។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ជីែូៃជីតា ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្។ សួ្រពួក្ដគៃូវស្ាំណួរខាងដម្រកាម្៖ ក្) ដតើ
ខ្ុាំជាម្ៃុស្សម្របដភទណ្ដ?  ខ)ដតើខ្ុាំពូដក្អវីខាះ?  គ) ដតើអនក្ដម្ើលដ ើញថ្នខ្ុាំគួរដតាៃមុ្ខរបរ ឬអាជីព
អវីនដពលអនគត?    

  
(ស្ក្ម្មភាពដៃះម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីលាំហាត់ដែលបាៃបដងាើតដ ើងដដ្ឋយHiekkataipale et 
al., ២០១៣)  

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលបាៃស្ាា ស្ស្ាជិក្ម្រគួសារ ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្?   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

មិ្តរភក្រិ   

  
ឪពុក្ារ យ    

ជដូីនជតីា 
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សម្សរៀនទី ៣៣ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ២ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ តាម្រយៈការដម្ើលដ ើញរបស់្
អនក្ែនទ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដស្វងរក្ជាំនញរបស់្ខ្ុាំតាម្រយៈម្រក្ដស្ដភនក្របស់្អនក្ែនទ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែនក្ខាះនៃលាំហាត់
ដៃះ (ស្ាា ស្ មិ្តរភក្រិ) ដៅថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងដៅែេះ (ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ៃិងជីែូៃជីតា)។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ជីែូៃជីតា ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្។ សួ្រពួក្ដគៃូវស្ាំណួរខាងដម្រកាម្៖ ក្) ដតើ
ខ្ុាំជាម្ៃុស្សម្របដភទណ្ដ?  ខ)ដតើខ្ុាំពូដក្អវីខាះ?  គ) ដតើអនក្ដម្ើលដ ើញថ្នខ្ុាំគួរដតាៃមុ្ខរបរ ឬអាជីព
អវីនដពលអនគត?    

  
(ស្ក្ម្មភាពដៃះម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីលាំហាត់ដែលបាៃបដងាើតដ ើងដដ្ឋយHiekkataipale et 
al., ២០១៣)  

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលបាៃស្ាា ស្ស្ាជិក្ម្រគួសារ ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្?   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

មិ្តរភក្រិ   

  
ឪពុក្ារ យ    

ជដូីនជតីា 
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ដតើចដម្ាើយរបស់្ពួក្ដគដធវើឱ្យអនក្ភ្ាក់្ដែអើលដទ?   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ដតើអនក្បាៃែរងអវីថ្មីអាំពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្អនក្ដទ?    
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹកកចិចការ ២៖ ជំនាញ នងិចណុំចខាល ងំ  
 ដម្ើលដ ើញចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខ្ុាំតាម្រយៈម្រក្ដស្ដភនក្អនក្ែនទ។  
 ទូរស្ពេដៅរក្ម្ៃុស្សពីរនក់្ដែលសាគ ល់អនក្ចាស់្ (ារ យរបស់្អនក្ ឪពុក្ មិ្តរភក្រិ…)។ សួ្រ
ពួក្ដគៃូវស្ាំណួរខាងដម្រកាម្៖  

១) ដៅដពលណ្ដដែលខ្ុាំដជាគជ័យ?  ដតើអវីដែលខ្ុាំដធវើបាៃលអជាងដគ?   
២) ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំដជាគជ័យ? ដតើជាំនញ ៃិងចរកិ្លក្ខណៈម្របដភទណ្ដដែលជួយខ្ុាំឱ្យបាៃ 
ដជាគជ័យ?  
៣) ដតើអនក្អាចឱ្យដោបល់ម្រតលប់វជិាាៃដែសងដទៀតបាៃដទ?  
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សម្សរៀនទី ៣៣ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ២ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ តាម្រយៈការដម្ើលដ ើញរបស់្
អនក្ែនទ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដស្វងរក្ជាំនញរបស់្ខ្ុាំតាម្រយៈម្រក្ដស្ដភនក្របស់្អនក្ែនទ។ ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែនក្ខាះនៃលាំហាត់
ដៃះ (ស្ាា ស្ មិ្តរភក្រិ) ដៅថ្នន ក់្ដរៀៃ ៃិងដៅែេះ (ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ៃិងជីែូៃជីតា)។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ស្ាា ស្ឪពុក្ារ យ ជីែូៃជីតា ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្។ សួ្រពួក្ដគៃូវស្ាំណួរខាងដម្រកាម្៖ ក្) ដតើ
ខ្ុាំជាម្ៃុស្សម្របដភទណ្ដ?  ខ)ដតើខ្ុាំពូដក្អវីខាះ?  គ) ដតើអនក្ដម្ើលដ ើញថ្នខ្ុាំគួរដតាៃមុ្ខរបរ ឬអាជីព
អវីនដពលអនគត?    

  
(ស្ក្ម្មភាពដៃះម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីលាំហាត់ដែលបាៃបដងាើតដ ើងដដ្ឋយHiekkataipale et 
al., ២០១៣)  

ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដៅដពលដែលបាៃស្ាា ស្ស្ាជិក្ម្រគួសារ ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្អនក្?   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

មិ្តរភក្រិ   

  
ឪពុក្ារ យ    

ជដូីនជតីា 
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សម្សរៀនទី ៣៤ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ៣ 

 ដៃះគឺជាដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយនៃការក្ាំណត់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្សិ្ស្ស។ ដម្ដរៀៃែាំបូង សិ្ស្សដធវើ
ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង បនេ ប់ម្ក្ពួក្ដគសួ្រដោបល់ឪពុក្ារ យ ៃិងមិ្តរភក្រិ ៃិងចុងដម្រកាយ
ដៃះ ពួក្ដគៃរងអាចដស្វងយល់បាៃដដ្ឋយដធវើដតស្រ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅក្នុងការក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ចាំណុចខាា ាំងគឺជាភាពឈាា ស្នវរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ៗ។ Howard Gardner នៃស្ក្លវទិាល័យ ហា
វែឺ បាៃក្ាំណត់ៃូវភាពឈាា ស្នវចាំៃួៃ ៧ម្របដភទ។ សិ្ស្សដរៀៃចងចាំ អៃុវតរ ៃិងយល់តាម្រដបៀបខុស្ៗ 
ោន ។ វធីិសាស្តស្រក្នុងកាដរៀៃជាដម្រចើៃម្រតវូបាៃដណនាំ ក្នុងការជាំរញុការដរៀៃសូ្ម្រតម្របក្បដដ្ឋយលទធ
ែល (Gardner, H. 1991)។ ដតស្រខាងដម្រកាម្ ៃរងជួយឱ្យសិ្ស្សអាចវាយតនម្ាភាពឈាា ស្នវ ចាំណុច
ខាា ាំង ៃិងវធីិសាស្តស្រដរៀៃរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវដណនាំឱ្យពួក្ដក្ាៃការម្របុងម្របយ័តនដៅដពលដែល
ពួក្ដគដធវើការបក្ស្សាយលទធែលដតស្រ ពីដម្រ ះការស្របុជាលក្ខណៈស្ៃនិដ្ឋា ៃ មិ្ៃអាចដែអក្ដលើដត
ស្រដតមួ្យមុ្ខដៃះដទ។  
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សម្សរៀនទី ៣៤ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ៣ 

 ដៃះគឺជាដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយនៃការក្ាំណត់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្សិ្ស្ស។ ដម្ដរៀៃែាំបូង សិ្ស្សដធវើ
ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង បនេ ប់ម្ក្ពួក្ដគសួ្រដោបល់ឪពុក្ារ យ ៃិងមិ្តរភក្រិ ៃិងចុងដម្រកាយ
ដៃះ ពួក្ដគៃរងអាចដស្វងយល់បាៃដដ្ឋយដធវើដតស្រ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅក្នុងការក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ចាំណុចខាា ាំងគឺជាភាពឈាា ស្នវរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ៗ។ Howard Gardner នៃស្ក្លវទិាល័យ ហា
វែឺ បាៃក្ាំណត់ៃូវភាពឈាា ស្នវចាំៃួៃ ៧ម្របដភទ។ សិ្ស្សដរៀៃចងចាំ អៃុវតរ ៃិងយល់តាម្រដបៀបខុស្ៗ 
ោន ។ វធីិសាស្តស្រក្នុងកាដរៀៃជាដម្រចើៃម្រតវូបាៃដណនាំ ក្នុងការជាំរញុការដរៀៃសូ្ម្រតម្របក្បដដ្ឋយលទធ
ែល (Gardner, H. 1991)។ ដតស្រខាងដម្រកាម្ ៃរងជួយឱ្យសិ្ស្សអាចវាយតនម្ាភាពឈាា ស្នវ ចាំណុច
ខាា ាំង ៃិងវធីិសាស្តស្រដរៀៃរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវដណនាំឱ្យពួក្ដក្ាៃការម្របុងម្របយ័តនដៅដពលដែល
ពួក្ដគដធវើការបក្ស្សាយលទធែលដតស្រ ពីដម្រ ះការស្របុជាលក្ខណៈស្ៃនិដ្ឋា ៃ មិ្ៃអាចដែអក្ដលើដត
ស្រដតមួ្យមុ្ខដៃះដទ។  
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សនលឹកកចិចការៈ តេស្តពហបុញ្ញា   
Multiple Intelligences Test (ដដ្ឋយដែអក្ដលើគាំររូបស់្Howard Gardner’s MI, ១៩៩១)  

១) ដតស្រទម្រម្ង់បញ្ហញ របស់្អនក្ ដ្ឋក់្ពិៃេុដលើម្របដោគខាងដម្រកាម្ (ដ្ឋក់្ពិៃេុដៅក្នុងម្របអប់ព៌ណស្)៖   

 ១ = មិ្ៃយល់ស្ស្បភាគដម្រចើៃ        ២ = មិ្ៃយល់ស្ស្បតិចតួច  
 ៣ = យល់ស្ស្បតិចតួច  ៤= យល់ស្ស្បភាគដម្រចើៃ 

លបះ ពិៃេុ 

ខ្ុាំអាចដលងឧបក្រណ៍តន្តៃរី                       

ខ្ុាំដតងដតាៃបទចដម្រម្ៀង ឬដែនក្មួ្យនៃតន្តៃរីក្នុងខួរក្ាលរបស់្ខ្ុាំ                       

ខ្ុាំអាចបដងាើតសាច់ដរឿងដដ្ឋយងាយស្សួ្ល                       

ខ្ុាំដតងដតអាចបញ្ហា រាងកាយបាៃដដ្ឋយលអ (រត់ ដោត លាំៃរង....)                       

តន្តៃរីាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ចាំដ ះខ្ុាំ                       

ខ្ុាំពូដក្កុ្ហក្ណ្ដស់្ (ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំចង់)                        

ខ្ុាំដលងកី្ឡា ឬរាាំ                       

ខ្ុាំគឺជាម្ៃុស្សាន ក់្ដែលរសួ្រាយ ៃិងចូលចិតរដៅជាមួ្យអនក្ែនទ                       

ខ្ុាំងាយយល់ម្រកាហវ តារាង ៃិងែាម្រកាម្                       

ខ្ុាំងាយចងចាំ ក្យដសាា ក្ ឃ្លា លបះ ក្ាំណ្ដពយ ឬបា៉ា រូលបទចដម្រម្ៀង                       

ខ្ុាំដតងដតអាចសាគ ល់ទីក្ដៃាងដែលខ្ុាំធាា ប់បាៃដៅ                       

ដៅដពលដែលខ្ុាំដផ្លរ តអារម្មណ៍ ខ្ុាំដចះដតចង់គូស្វាស្គាំៃូរ                

ខ្ុាំាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុងការដធវើដលខៃពវៃរ (បូក្ដលខក្នុងខួរ
ក្ាល)  

                     

ដៅសាោ ក្នុងចាំដណ្ដម្មុ្ខវជិាា ដែលខ្ុាំចូលចិតរគឺភាសាដខមរ                       

ខ្ុាំគិតអាំពីបញ្ហា ដដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន ដដ្ឋយពិចរណ្ដៃូវរាល់ែល
វបិាក្ទាំងឡាយ 

                     

ខ្ុាំស្ស្ឡាញ់កី្ឡាដែលម្របថុ្យដម្រោះថ្នន ក់្ខាា ាំង ៃិងការជិះដែលគួរ
ឱ្យខាា ច  

                     

ខ្ុាំចូលចិតរកី្ឡាអតរពលិក្ជាងដគ                        
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សម្សរៀនទី ៣៤ ជំនាញ និងចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ ៣ 

 ដៃះគឺជាដម្ដរៀៃចុងដម្រកាយនៃការក្ាំណត់ពីចាំណុចខាា ាំងរបស់្សិ្ស្ស។ ដម្ដរៀៃែាំបូង សិ្ស្សដធវើ
ការបា៉ា ៃ់សាម ៃដដ្ឋយខាួៃឯង បនេ ប់ម្ក្ពួក្ដគសួ្រដោបល់ឪពុក្ារ យ ៃិងមិ្តរភក្រិ ៃិងចុងដម្រកាយ
ដៃះ ពួក្ដគៃរងអាចដស្វងយល់បាៃដដ្ឋយដធវើដតស្រ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- ជួយសិ្ស្សឱ្យយល់ែរងសីុ្ជដម្រៅក្នុងការក្ាំណត់រក្ចាំណុចខាា ាំង។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ចាំណុចខាា ាំងគឺជាភាពឈាា ស្នវរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ៗ។ Howard Gardner នៃស្ក្លវទិាល័យ ហា
វែឺ បាៃក្ាំណត់ៃូវភាពឈាា ស្នវចាំៃួៃ ៧ម្របដភទ។ សិ្ស្សដរៀៃចងចាំ អៃុវតរ ៃិងយល់តាម្រដបៀបខុស្ៗ 
ោន ។ វធីិសាស្តស្រក្នុងកាដរៀៃជាដម្រចើៃម្រតវូបាៃដណនាំ ក្នុងការជាំរញុការដរៀៃសូ្ម្រតម្របក្បដដ្ឋយលទធ
ែល (Gardner, H. 1991)។ ដតស្រខាងដម្រកាម្ ៃរងជួយឱ្យសិ្ស្សអាចវាយតនម្ាភាពឈាា ស្នវ ចាំណុច
ខាា ាំង ៃិងវធីិសាស្តស្រដរៀៃរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវដណនាំឱ្យពួក្ដក្ាៃការម្របុងម្របយ័តនដៅដពលដែល
ពួក្ដគដធវើការបក្ស្សាយលទធែលដតស្រ ពីដម្រ ះការស្របុជាលក្ខណៈស្ៃនិដ្ឋា ៃ មិ្ៃអាចដែអក្ដលើដត
ស្រដតមួ្យមុ្ខដៃះដទ។  
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ខ្ុាំងាយចងចាំដលខទូរស័្ពេ                       

ខ្ុាំក្ាំណត់ដោលដៅ ៃិងដែៃការដៅអនគតរបស់្ខ្ុាំ                      

ខ្ុាំអាចម្របាប់បាៃដដ្ឋយងាយស្សួ្លថ្នៃរណ្ដចូលចិតរ ឬមិ្ៃចូល
ចិតរខ្ុាំ   

                     

ដែើម្បីដរៀៃជិះអវីដែលថ្មី ខ្ុាំម្រោៃ់ដតម្រតូវការដ ើងជិះ ៃិងសាក្លបងវា                       

ខ្ុាំដតងដតដម្ើលដ ើញរបូភាពចាស់្ោស់្ ដៅដពលដែលខ្ុាំបិទដភនក្                        

ខ្ុាំមិ្ៃដម្របើម្រាម្នែរបស់្ខ្ុាំដទ ដៅដពលដែលខ្ុាំរាប់ដលខ                        

ដៅសាោ ខ្ុាំស្ស្ឡាញ់ដម្ដរៀៃតន្តៃរី                        

ខ្ុាំងាយស្សួ្លក្នុងការដលងដលបងបាល់ ៃិងរកី្រាយក្នុងការដលងវា                       

មុ្ខវជិាា ដែលខ្ុាំចូលចិតរដៅសាោគឺ គណិតវទិា                        

ខ្ុាំដតងដតែរងថ្ន ខ្ុាំាៃៃូវអារម្មណ៍ដបបណ្ដ                       

ខ្ុាំទុក្ដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុ                       

មុ្ខវជិាា ដែលខ្ុាំចូលចិតរដៅសាោគឺ សិ្លបៈ                        

ខ្ុាំពិតជាចូលចិតរការអាៃ                        

វាដធវើឱ្យខ្ុាំមិ្ៃស្បាយចិតរដៅដពលដែលដ ើញៃរណ្ដាន ក់្យាំ ៃិង
មិ្ៃអាចជួយអវីបាៃ   

                     

ខ្ុាំចូលចិតរកី្ឡាដែលដលងជាម្រក្ុម្                        

ការដម្រចៀងដធវើឱ្យខ្ុាំស្បាយចិតរ                        

ខ្ុាំរកី្រាយក្នុងការចាំណ្ដយដពលាន ក់្ឯង                        

មិ្តរភក្រិរបស់្ខ្ុាំដតងដតម្ក្រក្ឱ្យខ្ុាំជួយែរល់ែាំបូនម ៃ ៃិងោាំម្រទដែនក្
ស្តិអារម្មណ៍  

                     

ស្របុ         
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២) បូក្ស្របុតាម្ម្របអប់ៃីមួ្យៗ។  

ទម្រម្ង់បញ្ហញ  / រដបៀបដរៀៃ ពិៃេុស្របុរបស់្អនក្ 

ភាសា         

តក្ា-គណិតវទិា         

តន្តៃរី         

កាយស្ម្ព័ៃធ        

របូភាពក្នុងលាំហរ         

ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងអៃររបុគគល         

ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងខាងក្នុង        

 (ដតស្រដៃះ គឺម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីដតស្រដៅឯដគហទាំព័រ Businessballs.com)  

 ពិៃេុដែលខពស់្ជាងដគ បងាា ញអាំពីចាំណុចខាា ាំងពីធម្មជាតិ ស្ការ ៃុពល ភាពឈាា ស្នវពីធម្មជាតិ
របស់្អនក្ !  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព 
 ព័ត៌ាៃសាវតាស្ម្រាប់ការដចក្រ ាំដលក្ជាមួ្យសិ្ស្ស។ ទម្រម្ង់ដែសងៗនៃបញ្ហញ  ាៃបងាា ញែូច
ខាងដម្រកាម្៖ 

 ភាសាវទិា៖  ក្យថ្ន អនក្ដរៀៃភាសា ា្ ត បាៃអភិវឌ្ឍោ៉ាងខាា ាំងកាា ៃូវជាំនញម្រតួតពិៃិតយ។ 
ម្ៃុស្ស ទាំងដៃះដម្របើម្របាស់្ ក្យោ៉ាងាៃម្របសិ្ទធភាព ដហើយដតងដតគិតពីអវីមួ្យដចញជា ក្យ ជា
ជាងគិតអវីមួ្យដចញជារបូភាព។ អនក្ដរៀៃភាសាវទិា ជាម្របដភទម្ៃុស្សដែលស្ៃប់ ៃិងាៃដហតុែល 
ម្រពម្ទាំងជាអនក្ដែលពូដក្សារ ប់ដគៃិោយែងដែរ។ ដពលខាះពួក្ដគចូលចិតរគិតអវីឮៗ ៃិងអាចចូល
ចិតរការដលងដលបងលបងម្របាជ្ាដ្ឋក់្ ក្យ ឬដលបងែគុាំរបូ។ អនក្ដរៀៃភាសាវទិាគឺជាអនក្ដែលាៃភាព
បិុៃម្របស្ប់ក្នុងការដរៀបរាប់ ៃិងពៃយល់បងាា ញអាំពីបញ្ហា អវីមួ្យ ដហើយពួក្ដគចូលចិតរការអាៃ ការ
ដលងការដលបងម្របាជ្ាដ្ឋក់្ ក្យ ការស្រដស្រ ៃិងការបដងាើតសាច់ដរឿងដែសងៗ។ ការដណនាំស្ម្រាប់
វធីិសាស្តស្រដរៀៃ ៃិងជាំៃួយននាៃែូចជា ការអាៃដស្ៀវដៅជុាំោន  ការពិភាក្ា ការជដជក្ដវក្ដញក្ 
ការដម្របើម្របាស់្កុ្ាំពយូទ័រ ការដលងដហគម្ ការដម្របើម្របាស់្ពហុព័ត៌ាៃ(multimedia) ៃិងការដធវើសុ្ៃេរក្ថ្ន
ជាដែើម្។ 

 អាជីពដែលស្ក្រិស្ម្៖ អនក្កាដស្ត បណ្ដា រក្ស អនក្ដធវើអតាថ ធិបាយ អនក្ដធវើការរដ្ឋា បាល អនក្ដធវើ
ការដែនក្លក់្ អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ដម្ធាវ ីអនក្ដតងក្ាំណ្ដពយ អនក្ៃិពៃធ អនក្ដក្ស្ម្រម្ួលទស្សនវែរី ទីម្របរក្ា 
ខាងែសពវែាយ ពិធីក្រវទិយុ/ទូរទស្សៃ៍ អនក្បក្ដម្រប ឬម្រគូបដម្រងៀៃ។ 

 គណិតសាស្តស្រ៖  ក្យថ្នអនក្ដរៀៃគណិតវទិា ា្ ត ឬអនក្ដរៀៃដលខ ា្ ត ដក្ើតដចញពីវធីិសិ្ក្ា
រក្ដហតុែលដចញពីភាពទូដៅដ ព្ ះដៅភាពជាក់្ោក់្ គិតអវីាៃលក្ខណៈអរបីូ ៃិងាៃលទធភាពរក្
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ដ ើញពីគាំរៃិូងទាំនក់្ទាំៃងអាំពីអវីមួ្យ។ បញ្ហញ ពួក្ដគភាគដម្រចើៃែារភាា ប់ជាមួ្យវទិាសាស្តស្រ ៃិងការ
គិតដបបដលខៃពវៃរ។ អនក្ដរៀៃគណិតវទិាចូលចិតរទុក្ដ្ឋក់្របស់្របរឱ្យសាអ ត ៃិងាៃស្ណ្ដរ ប់ធាន ប់ 
ម្រពម្ទាំង ចូលចិតរក្ត់ម្រតាចាំណ្ដាំអាំពីជាំហាៃៃីមួ្យៗ មុ្ៃដពលដគដធវើអវីមួ្យដៅដពលណ្ដមួ្យ។ ដៃះ
ាៃៃ័យថ្នពួក្ដគគិតគូរពីលទធែលតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ មុ្ៃដពលចប់ដែរើម្ដម្របើម្របាស់្វធីិសាស្តស្រ
ណ្ដមួ្យ ដែើម្ប ីអៃុវតរ។ ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះពូដក្ខាងដស្វងយល់ពីរដបៀបដែលអវីមួ្យអាចដធវើដៅបាៃ 
ៃិងាៃការគិតគូរបាៃលអិតលអៃ់។ 

 អនក្ដរៀៃគណិតវទិា៖ ា្ តគឺសួ្រស្ាំណួរដម្រចើៃ ដហើយពួក្ដគពូដក្ខាងដដ្ឋះស្សាយដលបងរបូែគុាំ។ 
ការបដម្រងៀៃពួក្ដគអាចដធវើដ ើងតាម្រយៈដលបងដែលាៃលក្ខណៈតក្ាវទិា ការដសុ្ើបអដងាត ៃិងការ
ដស្វរក្អាថ៌្ក្ាំបាាំង។ ពួក្ដគម្រតូវការដរៀៃអាំពីគាំៃិតនន ៃិងម្របមូ្លែរុាំគាំៃិត មុ្ៃដពលពួក្ដគដដ្ឋះស្សាយ 
បញ្ហា អវីមួ្យជាក់្ោក់្។  

 អាជីពដែលស្ក្រិស្ម្៖ គណដៃយយក្រ អនក្ស្ថិតិ អនក្ម្រតួតពិៃិតយចរាចរដជើងអាកាស្ អវកាស្ោ
ៃិក្ អនក្ស្សាវម្រជាវ អនក្ស្រដស្រក្ម្មវធីិកុ្ាំពយូទ័រ អនក្បដងាើតក្ម្មវធីិដហគម្កុ្ាំពយូទ័រ វសិ្វក្រ ប៉ាូលីស្ដសុ្ើប
អដងាត អនក្វទិាសាស្តស្រ ឬអនក្ដធវើការធនោរ។ 

 ែូរយតន្តៃរី៖ អនក្ ា្ តខាងែូរយតន្តៃរី ស្ស្ឡាញ់តន្តៃរី ៃិងាៃភាពែារភាា ប់ជាមួ្យស្ាំដ ងដៅក្នុង     
បរសិាថ ៃរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគចូលចិតរម្របដភទតន្តៃរីខុស្ៗោន  ៃិងចូលចិតរដម្រជើស្ដរ ើស្ការសារ ប់ម្របដភទ
តន្តៃរីមួ្យណ្ដដដ្ឋយដែអក្ដលើអារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគក៏្ម្របដហលជាអាចស្រដស្របទចដម្រម្ៀង
ដដ្ឋយខាួៃឯងបាៃែងដែរ។ ជាដរឿយៗ ពួក្ដគចូលចិតរបដញ្ចញស្ាំដ ងតិចៗ ហួច ឬក៏្ដម្រចៀងដតម្រង។ 
អនក្ាៃបញ្ហញ ែូរយតន្តៃរី អាចដរៀៃបាៃលអដបើាៃតន្តៃរីដៅជាមួ្យពួក្ដគ ដហើយពួក្ដគអាចចងចាំបាៃ
លអតាម្រយៈការដធវើអវីមួ្យដ ើងវញិតាម្ចងាវ ក់្ដភាង។ ការបដម្រងៀៃពួក្ដគ អាចដធវើដ ើងតាម្រយៈការ
បដងវរដម្ដរៀៃឱ្យដៅជាកាពយ ការៃិោយជាចងាវ ក់្ ៃិងការ
បញ្ហា ក់្ការចងចាំដពលដវោ។ ការដណនាំស្ម្រាប់ជាំៃួយ
ក្នុងការដរៀៃរមួ្ាៃ ឧបក្រណ៍តន្តៃរី ដភាង វទិយុ ឧបក្រណ៍
ចក់្ដភាងដែសងៗ ៃិងពហុព័ត៌ាៃដែសងៗ។  

 អាជីពដែលស្ក្រិស្ម្៖ តន្តៃរីក្រ អនក្ចដម្រម្ៀង អនក្ៃិព
ៃធបទចដម្រម្ៀង អនក្ស្ដម្រង ម្រគបូដម្រងៀៃែូរយតន្តៃរី អនក្បដងាើត
ឧបក្រណ៍តន្តៃរី អនក្ែរក្នាំម្រក្មុ្ដភាង អនក្វភិាគដភាង អនក្
ដតងដភាង ឌី្ដជ អនក្រចនវដីែអូ/កុ្ៃ អនក្ស្ដម្ដង ៃិងអនក្
ដរៀបចាំក្ម្មវធីិជប់ដលៀង។ 

 កាយស្ម្ព័ៃធ៖ អនក្ដរៀៃកាយស្ម្ព័ៃធ ា្ ត គឺដម្របើម្របាស់្
រាងកាយរបស់្ខាួៃឯងដធវើចលនបាៃោ៉ាងាៃម្របសិ្ទធភាពែូចជា អនក្រាាំ ឬម្រគូដពទយវះកាត់។ អនក្ដរៀៃ
កាយស្ម្ព័ៃធាៃអាំដណ្ដយែលដែនក្រាងកាយរបស់្ពួក្ដគែូចជាបទពិដសាធនៃការប៉ាះ ល់ ាៃ
អារម្មណ៍ ចប់កាៃ់ ៃិងដធវើអវីមួ្យ ក៏្ែូចជាទទួលបាៃៃូវបទពបិដសាធៃ៍ជាក់្ដស្រង។ ពួក្ដគាៃភាព
បិុៃម្របស្ប់ខាងកី្ឡា ស្ដម្រងកាយស្ម្ព័ៃធ ឬរាាំ។ ពួក្ដគក៏្ ាៃភាពបិុៃម្របស្ប់ោ៉ាងខាា ាំងក្នុងការដម្របើ
ម្របាស់្នែ ដភនក្ ឱ្យសីុ្ស្ងាវ ក់្ោន  ៃិងដលងដហគម្បាល់ ឬដធវើឱ្យាៃលាំៃរងខាួៃោ៉ាងងាយស្ស្ួលែងដែ
រ។ អនក្ដរៀៃកាយ   ស្ម្ព័ៃធ អាចាៃការលាំបាក្ក្នុងការែចង់អារម្មណ៍ដពលដរៀៃដៅសាោ ដហើយអាច
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ៃិោយបាៃថ្ន ពួក្ដគមិ្ៃសូ្វាៃភាពអត់ធមត់។ វធីិសាស្តស្របដម្រងៀៃដែលាៃម្របសិ្ទធភាពគឺ ការ
បញ្ចូ លស្ក្ម្មភាពដែលដម្របើម្របាស់្រាងកាយ ការដរៀៃដដ្ឋយាៃស្ក្ម្មភាព ៃិងការដរៀៃដែលទក់្
ទញែូចជាដរៀៃដធវើ ៃិងការស្ដម្រងជាដែើម្។ 

 អាជីពដែលស្ក្ដិស្ម្៖ ជាងា៉ា សីុ្ៃ សិ្លបៈក្រ ម្រគូបងវរក្ អនក្ហតថពលក្ម្មអាជីព អនក្វភិាគកី្ឡា 
អនក្កី្ឡាកាយស្ម្ព័ៃធ អនក្រាាំ ឬអនក្បដងាើតក្ាច់រាាំ ជាងស្ាំណង់ ជាងកាត់ស្ក់្ អងគរក្ស អនក្ា៉ាស្ា 
ទៃរដពទយ ម្រគូដពទយវះកាត់ តារាស្ដម្រង ទហាៃ អនក្ពៃាត់អគគីភ័យ អនក្ដបើក្បរ អនក្ដថ្សួ្ៃ ឬចុងដៅ។ 

 របូភាពក្នុងលាំហរ (Visual-Spatial)៖ អនក្ដរៀៃ ា្ តខាងរបូភាពគឺគិតអាំពីរបូរាងក្នុងលាំហរ ែូចជា
វសិ្វក្រ ៃិងនវកិ្។ ពួក្ដគពិតជាាៃការយល់ែរងដម្រចើៃអាំពីបរសិាថ ៃរបស់្ពួក្ដគ ដហើយពួក្ដគចូល
ចិតរគូររបូ ដលងែគុាំរបូ ដម្ើលដែៃទី ៃិងាៃភាពរដវ ើរវាយ។ ពួក្ដគាៃការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្រស់្រដវ ើក្ ៃិង
ដតងដតចងចាំអវីមួ្យតាម្រយៈការដម្ើលដ ើញរបូភាពដៅក្នុងខួរក្ាលរបស់្ពួក្ដគ ឬបដងាើតរបូភាព
ដចញពីចិតររបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគអាចចូលចិតរដម្ើលរបូភាព ៃិងែាម្រកាម្ដៅក្នុងដស្ៀវដៅ មុ្ៃដពល
ពួក្ដគចប់ដែរើម្អាៃវា ដហើយពួក្ដគក៏្ចូលចិតរស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ដបបស្ស្ុីឌី្ែងដែរ។ 

 រដបៀបនៃការដរៀៃ Visual-Spacial  ក់្ព័ៃធៃរងការដម្របើម្របាស់្ចក្ខុ ឬការស្ដងាតដៅដលើវតថុដែស
ងៗ។ ការដណនាំស្ម្រាប់វធីិសាស្តស្រ ៃិងជាំៃួយដែសងៗ ក្នុងការដរៀៃាៃែូចជា គាំរនូៃវតថុអវីមួ្យ ការដធវើ
បងាា ញ ឧបក្រណ៏បងាា ញ របូថ្ត គាំៃូរ ម្៉ាូដែលស្ស្ុីឌី្ 
ដខសភាពយៃរ វដីែអូ ពហុព័ត៌ាៃ ៃិងអក្សរជាមួ្យ
របូភាព គាំៃូស្តាង ឬម្រកាប។ 

 អាជីពដែលស្ក្ដិស្ម្៖ អនក្រចនរបូភាព អនក្
បដងាើតដគហទាំព័រ សិ្លបៈក្រ ម្គគុដទេស្ក៍្ដទស្ចរ 
អនក្ ែលិតដែៃទី អនក្ថ្តរបូ អនក្ែរក្នាំដរឿង អនក្
រចនបាង់ខាងក្នុង ជាងគាំៃូរ អនក្នចនម្៉ាូត អនក្ម្របរក្ា
ខាងស្ម្ផស្ស ជាងស្ាំណង់ នវកិ្ សាថ បតយក្រ ម្រគូ
ដពទយវះកាត់ អាកាស្ោៃិក្ អនក្ជាំនញខាង
ដទស្ភាព អនក្ស្រដស្រដែៃការទីម្រក្ងុ ៃិងវសិ្វក្រ។ 

ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងអៃររបុគគល៖ ម្ៃុស្ស ា្ ត រកី្រាយជាមួ្យការងារ ការដរៀៃសូ្ម្រត ការជួយ
អនក្ែនទ ៃិងដធវើជាមិ្តររបស់្ម្ៃុស្សជុាំវញិខាួៃ។ ពួក្ដគជាម្ៃុស្សដែលាៃមិ្តរភក្រិដម្រចើៃ ៃិងដចះយល់
ចិតរអនក្ែនទ។ ការម្របាស្ស័្យទក់្ទង គឺែារភាា ប់ជាមួ្យស្ម្តថភាពក្នុងការយល់ែរងអាំពី ដចតន ការ
ដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងតម្រម្ូវការរបស់្អនក្ែនទ។ ពួក្ដគាៃការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ខាា ាំងចាំដ ះអនក្ែនទ 
ដហើយម្ៃុស្សាន ដតងដតដៅរក្ពួក្ដគដែើម្បីសុ្ាំការជួយ ឬក៏្សុ្ាំការដណនាំ។ ពួក្ដគក៏្ជាអនក្ដែលាៃ
ភាពសាម្ញ្ញជាមួ្យជីវតិរបស់្ខាួៃឯង ៃិងពូដក្ខាងដដ្ឋះស្សាយជដាា ះរវាងមិ្តរភក្រិ រកី្រាយក្នុងការ
ដធវើការងារជាម្រក្មុ្ ចូលចិតរដធវើការដចក្រ ាំដលក្ ៃិងពូដក្ស្ដងាតខាងភាសាកាយវកិារ។  

 អនក្ដរៀៃខាងការម្របាស្ស័្យទក់្ទងអៃររបុគគលទទួលែលម្របដោជៃ៍តាម្រយៈការដម្ើលដ ើញ
អវីមួ្យដចញពីទស្សៃៈអនក្ែនទ ដហើយដរៀៃតាម្រយៈការដធវើអៃររស្ក្ម្មភាព។ ការបដម្រងៀៃពួក្ដគអាច
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ដធវើដ ើងតាម្រយៈស្ក្ម្មភាពម្រក្ុម្ សិ្កាខ សាោ ៃិងកិ្ចចស្ៃេន។ ពួក្ដគជាអនក្ដែលម្រតវូការដពល
ដវោ ៃិងការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ពីអនក្បដម្រងៀៃពួក្ដគ។ 

 អាជីពដែលស្ក្ដិស្ម្៖ ម្រគបូដម្រងៀៃ អនក្ស្ដម្រង អនក្ពាបាលដដ្ឋយម្រទរស្រី ម្រគូដពទយចិតរវកិ្លវទិា 
អនក្កាៃ់ការដែនក្លក់្ អនក្ម្រគប់ម្រគង អនក្ស្ាា ស្ អនក្ៃដោបាយ ប៉ាូលីស្ អនក្ដធវើការងារស្ងគម្ ដវជា
បណឌិ ត ឬគិោៃុបបដ្ឋា ក្យិកា ទីម្របរក្ា អនក្ម្របរក្ាដោបល់ អនក្ជាំៃួញ ភាន ក់្ងារដទស្ចរណ៍ អនក្
ម្រគប់ម្រគងស្ណ្ដា ោរ អនក្បដម្រម្ើ អនក្ែរល់ដស្វាែាយ ណិជាក្ម្មអាជីព ម្រគបូងវរក្ ឬម្រគជូាំៃួយ។ 

 ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងខាងក្នុង (Intrapersonal) ៖ ម្ៃុស្ស ា្ តដដ្ឋយខាួៃឯងាៃៃ័យថ្នាៃ
ការែុស្គាំៃិតដក្ើតដចញពីអារម្មណ៍ខាងក្នុង។ ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ាៃម្របាជ្ា វចិរណញ្ហញ ណ ៃិង
ការជាំរញុទរក្ចិតរ ម្រពម្ទាំងាៃឆៃេៈខពស់្ ាៃភាពដជឿជាក់្ ៃិងាៃទស្សៃៈផ្លេ ល់របស់្ខាួៃឯង។ 
ម្ៃុស្សដែលាៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទងខាងក្នុង ាៃការដបរជ្ា ឯក្រាជយភាព ៃិងអាចដធវើការបាៃលអ
ជាមួ្យៃរងដោលបាំណង ៃិងដពលក្ាំណត់របស់្ខាួៃ។ ដពលខាះពួក្ដគជាម្ៃុស្សដែលាៃភាពខាម ស្
ដអៀៃចាំដ ះអនក្ែនទ ដហើយចូលចិតរដធវើការាន ក់្ឯង ៃិងដស្ៃៀម្សាៃ ត់។ ពួក្ដគជាម្ៃុស្សដែលាៃ
គាំៃិតលអម្របដស្ើរចាំដ ះភាពខាា ាំង ៃិងភាពដខាយ ក៏្ែូចជាជដម្រម្ើស្ការងាររបស់្ខាួៃឯង។ ពួក្ដគអាច
ចប់អារម្មណ៍ៃរងសាស្ន ឬដម្របើម្របាស់្សិ្លបៈ ភាពយៃដ តន្តៃរី ឬការស្រដស្រក្ាំណត់ដហតុម្របចាំនថ្ៃ 
ក្នុងការដរៀបរាប់ពី អារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់្ពួក្ដគ។  

 អនក្ដរៀៃអាំពីការម្របាស្ស័្យទក់្ទងខាងក្នុង អាចដធវើដ ើងតាម្រយៈការដរៀៃដដ្ឋយឯក្រាជយ ៃិង
ការម្រតិះរះិពិចរណ្ដដដ្ឋយខាួៃឯង។ ពួក្ដគគឺជាអនក្ដរៀៃដែលាៃភាពឯក្រាជយខពស់្បាំែុត។ ការ
ដណនាំស្ម្រាប់វធីិសាស្តស្រ ៃិងជាំៃួយស្ម្រាប់ដរៀៃរមួ្ាៃ ដស្ៀវដៅ ស្ាា រៈដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្ត 
ក្ាំណត់ដហតុាៃភាពឯក្ជៃ ៃិងដពលដវោ។ 

 អាជីពដែលស្ក្ដិស្ម្៖ អនក្ស្ដម្រង សិ្លបៈក្រ ាច ស់្ជាំៃួញខាន តតូច អនក្យក្ការណ៍ អនក្ែរក្នាំ
ដរឿង អនក្ម្របរក្ាដោបល់ អនក្ដធវើការស្ងគម្ ទស្សៃវទូិ អនក្ដរៀបគដម្រាង អនក្ស្សាវម្រជាវ អនក្ចិតរសាស្តស្រ 
អនក្បណរុ ះបណ្ដរ លផ្លេ ល់ខាួៃ ឬអនក្ៃិពៃធ។  

 ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅ ៃិងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគម្ក្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃបនេ ប់។  
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សម្សរៀនទី ៣៥ ការវិភាគ្រីភារសជាគ្ជ័យ និងការងារលអ 

 ដពលដៃះអនក្ឈាៃជិតែល់ចុងបញ្ច ប់ការសិ្ក្ា ន្ ាំទី១ នៃម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ដយើង
ក្ាំពុងដតងាក្ម្ក្ដធវើការវភិាគភាពដជាគជ័យ ៃិងវាយតនម្ាការសិ្ក្ា ន្ ាំទី១ នៃដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិង
ការម្របរក្ាអាជីព។ 

សកម្មភាពសសិស 
ជំហានទី ១  
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃ ៃិងក្ត់ម្រតាទុក្ៃូវអវីដែលពួក្ដគបាៃឆាងកាត់ ឬដរៀៃសូ្ម្រត ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ
ក្ត់ម្រតា ៃិងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ដែើម្បឱី្យាៃការចងចាំស្ក្ម្មភាពទាំងឡាយដែលបាៃដធវើដៅក្នុងដម្
ដរៀៃ ម្របរក្ាដោបល់ ៃិងម្គគដទេស្ក៍្អាជីពនៃ ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ។ 

ជំហានទី២ 
ការពិភាក្ាម្រក្មុ្៖ ដតើអវីដែលសិ្ស្សអាចដធវើបាៃដជាគជ័យខាា ាំងបាំែុតដៅក្នុង ន្ ាំដៃះ? ដតើអវីដែល

បាៃដក្ើតដ ើងក្នុងភាពដជាគជ័យដៃះ?  ដតើាៃែលវជិាាៃ 
ៃិងឥទធិពលអវីខាះចាំដ ះភាពដជាគជ័យដៃះ?  អនក្អាចដរៀបចាំ
ដែៃទីគាំៃិតធាំមួ្យទាំងអស់្ោន  អាំពីម្របធាៃបទថ្ន ដតើដហតុអវី
បាៃជាទទួលបាៃភាពដជាគជ័យ?  ដតើអនក្ណ្ដខាះបាៃចូល
រមួ្ចាំដណក្ក្នុងភាពដជាគជ័យដៃះ ដហើយពួក្ដគចូលរមួ្តាម្
វធីិណ្ដ? ដតើអនក្ណ្ដខាះដទៀត បាៃចូលរមួ្ចាំដណក្? ដតើភាព
ដជាគជ័យដៃះ វាដក្ើតដចញពីក្តារ អវីខាះ?  សូ្ម្ដផ្លរ តស្ាំខាៃ់
ដៅដលើក្តារ នន ៃិងអនក្ដែលបាៃជួយអនក្ឱ្យបាៃម្ក្ែល់
ភាពដជាគជ័យដៃះ។ ដបើអនក្ាៃការបងាា ញអាំពីការដពញចិតរ 
ៃិងការអគុណកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអ។ ដលើស្ពីដៃះ ពាោម្ពិចរណ្ដអាំពីអវីដែលជាចាំណុចខាា ាំង 
ៃិងធៃធាៃដែលអនក្បាៃដម្របើម្របាស់្ស្ម្រាប់ឈាៃម្ក្ែល់ភាពដជាគជ័យ។ គិតអាំពីបណ្ដរ ញដែសងៗ 
ឬអនក្ដម្រតដែសងដទៀតដែលបាៃជួយអនក្ឱ្យដធវើបាៃដជាគជ័យែូចដៃះ។ 

 អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ដម្ដរៀៃទាំងមូ្លស្ម្រាប់ការពិភាក្ាបាៃ ដដ្ឋយសារវាជាកិ្ចចការធាំមួ្យ
ដែលរ ាំឭក្ការចងចាំ ៃិងដចក្រ ាំដលក្ទាំងអស់្ោន ។ ពាោម្ចងចាំព័ត៌ាៃលាំអិតតាម្ដែលអាចដធវើ
បាៃ រចួស្រដស្រវាដៅដលើដែៃទីគាំៃិត។ 

ជំហានទី៣ 
 សូ្ម្បៃរការពិភាក្ាដដ្ឋយដ្ឋក់្ស្ាំណួរឱ្យសិ្ស្ស៖ ដតើអនក្ៃរងដធវើការជាមួ្យោន ែូចដម្រចស្ម្រាប់
ថ្នន ក់្ថ្មីបនេ ប់ដទៀត ដែើម្បីម្របាក្ែថ្នភាពដជាគជ័យស្ម្រាប់ទាំងអស់្ោន ៃរងដក្ើតាៃម្រងដទៀតដៅ
ថ្នន ក់្ទី១១?  

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី Furman ២០០៩  
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សម្សរៀនទី ៣៥ ការវិភាគ្រីភារសជាគ្ជ័យ និងការងារលអ 

 ដពលដៃះអនក្ឈាៃជិតែល់ចុងបញ្ច ប់ការសិ្ក្ា ន្ ាំទី១ នៃម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ ដយើង
ក្ាំពុងដតងាក្ម្ក្ដធវើការវភិាគភាពដជាគជ័យ ៃិងវាយតនម្ាការសិ្ក្ា ន្ ាំទី១ នៃដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិង
ការម្របរក្ាអាជីព។ 

សកម្មភាពសសិស 
ជំហានទី ១  
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃ ៃិងក្ត់ម្រតាទុក្ៃូវអវីដែលពួក្ដគបាៃឆាងកាត់ ឬដរៀៃសូ្ម្រត ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ
ក្ត់ម្រតា ៃិងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ដែើម្បឱី្យាៃការចងចាំស្ក្ម្មភាពទាំងឡាយដែលបាៃដធវើដៅក្នុងដម្
ដរៀៃ ម្របរក្ាដោបល់ ៃិងម្គគដទេស្ក៍្អាជីពនៃ ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ។ 

ជំហានទី២ 
ការពិភាក្ាម្រក្មុ្៖ ដតើអវីដែលសិ្ស្សអាចដធវើបាៃដជាគជ័យខាា ាំងបាំែុតដៅក្នុង ន្ ាំដៃះ? ដតើអវីដែល

បាៃដក្ើតដ ើងក្នុងភាពដជាគជ័យដៃះ?  ដតើាៃែលវជិាាៃ 
ៃិងឥទធិពលអវីខាះចាំដ ះភាពដជាគជ័យដៃះ?  អនក្អាចដរៀបចាំ
ដែៃទីគាំៃិតធាំមួ្យទាំងអស់្ោន  អាំពីម្របធាៃបទថ្ន ដតើដហតុអវី
បាៃជាទទួលបាៃភាពដជាគជ័យ?  ដតើអនក្ណ្ដខាះបាៃចូល
រមួ្ចាំដណក្ក្នុងភាពដជាគជ័យដៃះ ដហើយពួក្ដគចូលរមួ្តាម្
វធីិណ្ដ? ដតើអនក្ណ្ដខាះដទៀត បាៃចូលរមួ្ចាំដណក្? ដតើភាព
ដជាគជ័យដៃះ វាដក្ើតដចញពីក្តារ អវីខាះ?  សូ្ម្ដផ្លរ តស្ាំខាៃ់
ដៅដលើក្តារ នន ៃិងអនក្ដែលបាៃជួយអនក្ឱ្យបាៃម្ក្ែល់
ភាពដជាគជ័យដៃះ។ ដបើអនក្ាៃការបងាា ញអាំពីការដពញចិតរ 
ៃិងការអគុណកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអ។ ដលើស្ពីដៃះ ពាោម្ពិចរណ្ដអាំពីអវីដែលជាចាំណុចខាា ាំង 
ៃិងធៃធាៃដែលអនក្បាៃដម្របើម្របាស់្ស្ម្រាប់ឈាៃម្ក្ែល់ភាពដជាគជ័យ។ គិតអាំពីបណ្ដរ ញដែសងៗ 
ឬអនក្ដម្រតដែសងដទៀតដែលបាៃជួយអនក្ឱ្យដធវើបាៃដជាគជ័យែូចដៃះ។ 

 អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ដម្ដរៀៃទាំងមូ្លស្ម្រាប់ការពិភាក្ាបាៃ ដដ្ឋយសារវាជាកិ្ចចការធាំមួ្យ
ដែលរ ាំឭក្ការចងចាំ ៃិងដចក្រ ាំដលក្ទាំងអស់្ោន ។ ពាោម្ចងចាំព័ត៌ាៃលាំអិតតាម្ដែលអាចដធវើ
បាៃ រចួស្រដស្រវាដៅដលើដែៃទីគាំៃិត។ 

ជំហានទី៣ 
 សូ្ម្បៃរការពិភាក្ាដដ្ឋយដ្ឋក់្ស្ាំណួរឱ្យសិ្ស្ស៖ ដតើអនក្ៃរងដធវើការជាមួ្យោន ែូចដម្រចស្ម្រាប់
ថ្នន ក់្ថ្មីបនេ ប់ដទៀត ដែើម្បីម្របាក្ែថ្នភាពដជាគជ័យស្ម្រាប់ទាំងអស់្ោន ៃរងដក្ើតាៃម្រងដទៀតដៅ
ថ្នន ក់្ទី១១?  

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី Furman ២០០៩  
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សម្សរៀនទី ៣៦ ការវាយតម្ម្លលទធផ្លសរិាថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទំី ១   

សកម្មភាពសសិសទី១៖ បរងកើតគ្ំនរូជីវចលរមួ្គែ  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៥ ម្រក្ុម្ ដហើយដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំមួ្យម្រក្ុម្ ១ ស្ៃារក្។ អនក្គួរដតគូររបូម្របអប់ 
ធាំចាំៃួៃ ៥ ដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ទុក្ជាមុ្ៃ។ អនក្អាចដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ដែលាៃបង់លាំដ្ឋប់
ដលខដរៀងឱ្យសិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ដដ្ឋយម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗគឺម្រតវូាៃទាំហាំប៉ាុៃៃរងម្របអប់គាំៃូរជីវច
លមួ្យ។ វតថុបាំណងគឺ ឱ្យសិ្ស្សបដងាើតគាំៃូរជីវចលក្នុងម្របអប់ចាំៃួៃ ៥ ដហើយដោលបាំណងនៃគាំៃូរជីវ
ចល ដៃះគឺជាសាច់ដរឿង ក់្ព័ៃធៃរងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគក្នុងស្បារ ហ៍ចុងដម្រកាយនៃថ្នន ក់្ទី១០។ 

 

 

 

 

 

 

 ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ាៃរយៈដពល ៥ នទី ដែើម្បគូីររបូដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី១ ដដ្ឋយដែដើម្ដ ើងៃូវ
សាច់ដរឿងខាងដែើម្ែូចៗោន ។ បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបៃដគូរសាច់ដរឿងដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី២ ៃិង
ស្ៃារក្បៃដបនេ ប់ដរៀងៗម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់ការគូរដលើស្ៃារក្ៃីមួ្យៗ។ សាច់ដរឿងម្រតូវ
ដតចប់ដែដើម្ដៅស្ៃារក្ទី១ (ដែដើម្ដរឿងដលើម្របធាៃបទដតមួ្យ) ៃិងបញ្ច ប់ដៅស្ៃារក្ទី៥។ ដៅដពលគូរ
ចប់ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃរងាៃសាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលរបស់្ខាួៃចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ រចួយក្វាដៅបិទភាា ប់ៃរង
ម្របអប់ដែលបាៃដបងដចក្ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ។  

 សិ្ស្សអាចដម្របើការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្របស់្ពួក្ដគ អាំពីសាច់ដរឿងបៃដពីម្រក្ដ្ឋស្ទី១បាៃដដ្ឋយដស្រ។ី 
សាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលដៃះ មិ្ៃាៃភាពខុស្ ឬម្រតវូដនះដទ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗម្រតូវដ ើងបងាា ញអាំពីសាច់
ដរឿងរបស់្ពួក្ដគដៅវញិដៅម្ក្រហូតទល់ដតចប់។ 
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សម្សរៀនទី ៣៦ ការវាយតម្ម្លលទធផ្លសរិាថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទំី ១   

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ បរងកើតគ្ំនរូជីវចលរមួ្គែ  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៥ ម្រក្ុម្ ដហើយដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំមួ្យម្រក្ុម្ ១ ស្ៃារក្។ អនក្គួរដតគូររបូម្របអប់ 
ធាំចាំៃួៃ ៥ ដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ទុក្ជាមុ្ៃ។ អនក្អាចដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ដែលាៃបង់លាំដ្ឋប់
ដលខដរៀងឱ្យសិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ដដ្ឋយម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗគឺម្រតវូាៃទាំហាំប៉ាុៃៃរងម្របអប់គាំៃូរជីវច
លមួ្យ។ វតថុបាំណងគឺ ឱ្យសិ្ស្សបដងាើតគាំៃូរជីវចលក្នុងម្របអប់ចាំៃួៃ ៥ ដហើយដោលបាំណងនៃគាំៃូរជីវ
ចល ដៃះគឺជាសាច់ដរឿង ក់្ព័ៃធៃរងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគក្នុងស្បារ ហ៍ចុងដម្រកាយនៃថ្នន ក់្ទី១០។ 

 

 

 

 

 

 

 ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ាៃរយៈដពល ៥ នទី ដែើម្បគូីររបូដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី១ ដដ្ឋយដែដើម្ដ ើងៃូវ
សាច់ដរឿងខាងដែើម្ែូចៗោន ។ បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបៃដគូរសាច់ដរឿងដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី២ ៃិង
ស្ៃារក្បៃដបនេ ប់ដរៀងៗម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់ការគូរដលើស្ៃារក្ៃីមួ្យៗ។ សាច់ដរឿងម្រតូវ
ដតចប់ដែដើម្ដៅស្ៃារក្ទី១ (ដែដើម្ដរឿងដលើម្របធាៃបទដតមួ្យ) ៃិងបញ្ច ប់ដៅស្ៃារក្ទី៥។ ដៅដពលគូរ
ចប់ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃរងាៃសាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលរបស់្ខាួៃចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ រចួយក្វាដៅបិទភាា ប់ៃរង
ម្របអប់ដែលបាៃដបងដចក្ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ។  

 សិ្ស្សអាចដម្របើការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្របស់្ពួក្ដគ អាំពីសាច់ដរឿងបៃដពីម្រក្ដ្ឋស្ទី១បាៃដដ្ឋយដស្រ។ី 
សាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលដៃះ មិ្ៃាៃភាពខុស្ ឬម្រតវូដនះដទ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗម្រតូវដ ើងបងាា ញអាំពីសាច់
ដរឿងរបស់្ពួក្ដគដៅវញិដៅម្ក្រហូតទល់ដតចប់។ 
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សកម្មភាពសសិសទី២ 
ស្ម្រាប់ដពលម្រប ងបញ្ច ប់ អនក្អាចដបើក្ឱ្យាៃការពិភាក្ាជាទូដៅមួ្យអាំពីការសិ្ក្ាដៅ

ន្ ាំទី១ ដៃះ ថ្នដតើពួក្ដគយល់ោ៉ាងណ្ដ ៃិងាៃការរ ាំពរងទុក្អវីខាះស្ម្រាប់ ន្ ាំបនេ ប់។ អរគុណអនក្
ម្រគប់ោន ស្ម្រាប់ការខិតខាំម្របរងដម្របងដធវើការងារបាៃលអ! 
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សម្សរៀនទី ៣៦ ការវាយតម្ម្លលទធផ្លសរិាថាែ រ់ទី១០ ឬឆ្ែ ទំី ១   

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ បរងកើតគ្ំនរូជីវចលរមួ្គែ  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៥ ម្រក្ុម្ ដហើយដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំមួ្យម្រក្ុម្ ១ ស្ៃារក្។ អនក្គួរដតគូររបូម្របអប់ 
ធាំចាំៃួៃ ៥ ដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ទុក្ជាមុ្ៃ។ អនក្អាចដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ដែលាៃបង់លាំដ្ឋប់
ដលខដរៀងឱ្យសិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ដដ្ឋយម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗគឺម្រតវូាៃទាំហាំប៉ាុៃៃរងម្របអប់គាំៃូរជីវច
លមួ្យ។ វតថុបាំណងគឺ ឱ្យសិ្ស្សបដងាើតគាំៃូរជីវចលក្នុងម្របអប់ចាំៃួៃ ៥ ដហើយដោលបាំណងនៃគាំៃូរជីវ
ចល ដៃះគឺជាសាច់ដរឿង ក់្ព័ៃធៃរងការសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគក្នុងស្បារ ហ៍ចុងដម្រកាយនៃថ្នន ក់្ទី១០។ 

 

 

 

 

 

 

 ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ាៃរយៈដពល ៥ នទី ដែើម្បគូីររបូដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី១ ដដ្ឋយដែដើម្ដ ើងៃូវ
សាច់ដរឿងខាងដែើម្ែូចៗោន ។ បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបៃដគូរសាច់ដរឿងដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី២ ៃិង
ស្ៃារក្បៃដបនេ ប់ដរៀងៗម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់ការគូរដលើស្ៃារក្ៃីមួ្យៗ។ សាច់ដរឿងម្រតូវ
ដតចប់ដែដើម្ដៅស្ៃារក្ទី១ (ដែដើម្ដរឿងដលើម្របធាៃបទដតមួ្យ) ៃិងបញ្ច ប់ដៅស្ៃារក្ទី៥។ ដៅដពលគូរ
ចប់ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃរងាៃសាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលរបស់្ខាួៃចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ រចួយក្វាដៅបិទភាា ប់ៃរង
ម្របអប់ដែលបាៃដបងដចក្ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ។  

 សិ្ស្សអាចដម្របើការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្របស់្ពួក្ដគ អាំពីសាច់ដរឿងបៃដពីម្រក្ដ្ឋស្ទី១បាៃដដ្ឋយដស្រ។ី 
សាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលដៃះ មិ្ៃាៃភាពខុស្ ឬម្រតវូដនះដទ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗម្រតូវដ ើងបងាា ញអាំពីសាច់
ដរឿងរបស់្ពួក្ដគដៅវញិដៅម្ក្រហូតទល់ដតចប់។ 
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ណផ្ែរទី ២ 

ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរ (ថាែ រ់ទី ១១) 

វតែុបំណងសម្រាប់ឆ្ែ ទំី២ 
 ក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី ២ (ថ្នន ក់្ទី ១១)ដៃះ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សៃរងម្រតូវដផ្លរ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើការ
ដរៀបចាំដែៃការអាជីព ការបៃដការសិ្ក្ាដៅនថ្ៃអនគត ៃិងបញ្ហា ដែសងៗដែលជួបម្របទះក្នុងជីវតិម្របចាំ
នថ្ៃែូចជា ការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ការគិតដបបពិចរណសីុ្ជដម្រៅជាដែើម្។  

ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ តម្រម្ូវឱ្យបដម្រងៀៃរយៈដពល ៣៦ ដា៉ាង (៤៥ នទី ស្ម្រាប់ដា៉ាងសិ្ក្ា ១៥ 
នទី ស្ម្រាក្)។ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ៃរងម្រតូវអៃុវតរគដម្រាងសិ្ក្ាចាំៃួៃ ២ ការសិ្ក្ាលក្ខណៈជាក្ារបមុ្ខ
វជិាា ចាំៃួៃ ២ ម្រពម្ជាមួ្យៃរងការដម្របើម្របាស់្ម្របព័ៃធបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ ដែលជា
ដែនក្មួ្យស្ម្រម្ួលែល់ការដរៀៃ ៃិងបដម្រងៀៃដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ក្នុងដា៉ាងសិ្ក្ា សិ្ស្សម្រតូវាៃ
ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា ៃិងប ិក្ស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ផ្លេ ល់ខាួៃ។ 

ខ្លឹម្សាររម្ររៀន ម្រតូវបានផ្បងផ្ចកដូចខាងរម្រកាម្៖ 

ដម្ដរៀៃទី១ែល់ទី២៖  តម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សថ្នន ក់្ទី១១ ស្ម្រាប់ ន្ ាំសិ្ក្ាថ្មី 
ដម្ដរៀៃទី៣ ែល់ ១០៖  បាំណិៃការងារគដម្រាង 
ដម្ដរៀៃទី១១ ែល់ ១២៖  ជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃ  
ដម្ដរៀៃទី១៣ ែល់ ១៤៖ តម្រម្ង់ទិស្អាំពីដែៃការអាជីព ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្រក្អាជីព  
ដម្ដរៀៃទី១៥ ែល់ ២១៖ ការដរៀបចាំដែៃការអាជីព  
ដម្ដរៀៃទី២២ ែល់ ២៥៖  ដតស្រ ៃិងវធីិសាស្តស្រជាំៃួយក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព 
ដម្ដរៀៃទី២៦ ែល់ ២៨៖ ជដម្រម្ើស្អប់រ ាំបៃដដែលោាំម្រទដែៃការអាជីព  
ដម្ដរៀៃទី២៩ ែល់ ៣៤៖ ជាំនញ ៃិងភាពខាា ាំង 
ដម្ដរៀៃទី៣៥ ែល់ ៣៦៖ ការឆាុះបញ្ហច ាំង ៃិងវាយតនម្ាការសិ្ក្ាដពញ១ ន្ ាំ 
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១១ ឬឆ្ែ ទំី ២ 

 ដម្ដរៀៃទី ១ នៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីព ៃរងម្រតូវដម្របើម្របាស់្ក្នុងការតម្រម្ង់ទិស្ស្ម្រាប់
សិ្ស្សថ្នន ក់្ទី១១ បនេ ប់ពីពួក្ដគបាៃដរៀៃដម្ដរៀៃជាដម្រចើៃដៅថ្នន ក់្ទី១០។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សម្រគប់ោន ាៃអារម្មណ៍ថ្នម្រតូវបាៃសាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ថ្មី។ 

 ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ស្ាា រៈដែលអនក្ម្រតូវការាៃែូចជា៖ ម្រក្ដ្ឋស្ (ម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ម្របសិ្ៃដបើអាច) 
ប ិក្ពណ៌ កាវ ៃិងក្នន្តៃរ ស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់។   

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០-១៥ នទី) 
 សួ្រសិ្ស្សអាំពីការស្ម្រាក្វសិ្សម្កាលរបស់្ពួក្ដគ ដតើពួក្ដគ ៃិងម្រក្ុម្ម្រគួសារាៃការស្ាំរាក្
លាំដហែូដម្រចខាះ? បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាៃូវអវីដែលដគចងចាំអាំពីដម្ដរៀៃម្របរក្ាដោបល់ ៃិង
ម្គគដទេស្ក៍្អាជីពកាលពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដតើអវីខាះដែលពួក្ដគចូលចិតរ អវីខាះដែលាៃម្របដោជៃ៍ស្ម្រាប់
ពួក្ដគ?  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ៣០ នទី) 
 ផ្លា –  ភាពម្របហាក់្ម្របដហល ៃិងភាពខុស្ោន ។ គូរងវង់ឱ្យធាំ 
ដៅចាំក្ណ្ដរ លម្រក្ដ្ឋស្។ សិ្ស្សម្រតូវពិភាក្ាក្នុងម្រក្ុម្ ៃិងស្រដស្រ 
ភាពម្របហាក់្ម្របដហលោន ឱ្យបាៃដម្រចើៃ តាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ 
ពួក្ដគស្រដស្រចាំណុចទាំងដៃះដៅក្នុងរងវង់។ ឱ្យសិ្ស្សកាត់
ស្ៃារក្ម្រក្ដ្ឋស្ជាទម្រម្ង់ស្ារក្ដឈើ (តាំណ្ដងឱ្យពួក្ដគ) ស្ារក្មួ្យ
ស្ស្ទប់តាំណ្ដងឱ្យសិ្ស្សាន ក់្។ ពួក្ដគស្រដស្រចាំណុចមួ្យ
ដែលទក់្ទងៃរងពួក្ដគ មិ្ៃដម្ៃស្ម្រាប់ម្រក្មុ្ទាំងមូ្លដទ។ 
បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគបិទជុាំវញិរងវង់ ដែើម្បបីដងាើតជាទម្រម្ង់ផ្លា ។  

សកម្មភាពសសិស ៣ (រយៈដពល ៥ នទី) 
 អនក្ម្រតូវពៃយល់សិ្ស្សដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីម្របធាៃបទដែលៃរងម្រតូវដរៀៃស្ម្រាប់ថ្នន ក់្ទី ១១។ ឱ្យ
សិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតាស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាដោបល់អាជីព ៃិងមួ្យក្ាល
ដទៀតស្ម្រាប់ដធវើដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ ពួក្ដគអាចបៃរដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដម្របើ
ដស្ៀវដៅែដែលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា ៃិងដធវើជាដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        93 
 

សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១១ ឬឆ្ែ ទំី ២ 

 ដម្ដរៀៃទី ១ នៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាអាជីព ៃរងម្រតូវដម្របើម្របាស់្ក្នុងការតម្រម្ង់ទិស្ស្ម្រាប់
សិ្ស្សថ្នន ក់្ទី១១ បនេ ប់ពីពួក្ដគបាៃដរៀៃដម្ដរៀៃជាដម្រចើៃដៅថ្នន ក់្ទី១០។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សម្រគប់ោន ាៃអារម្មណ៍ថ្នម្រតូវបាៃសាវ គម្ៃ៍ម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ថ្មី។ 

 ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ស្ាា រៈដែលអនក្ម្រតូវការាៃែូចជា៖ ម្រក្ដ្ឋស្ (ម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ម្របសិ្ៃដបើអាច) 
ប ិក្ពណ៌ កាវ ៃិងក្នន្តៃរ ស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់។   

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០-១៥ នទី) 
 សួ្រសិ្ស្សអាំពីការស្ម្រាក្វសិ្សម្កាលរបស់្ពួក្ដគ ដតើពួក្ដគ ៃិងម្រក្ុម្ម្រគួសារាៃការស្ាំរាក្
លាំដហែូដម្រចខាះ? បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាៃូវអវីដែលដគចងចាំអាំពីដម្ដរៀៃម្របរក្ាដោបល់ ៃិង
ម្គគដទេស្ក៍្អាជីពកាលពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដតើអវីខាះដែលពួក្ដគចូលចិតរ អវីខាះដែលាៃម្របដោជៃ៍ស្ម្រាប់
ពួក្ដគ?  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ៣០ នទី) 
 ផ្លា –  ភាពម្របហាក់្ម្របដហល ៃិងភាពខុស្ោន ។ គូរងវង់ឱ្យធាំ 
ដៅចាំក្ណ្ដរ លម្រក្ដ្ឋស្។ សិ្ស្សម្រតូវពិភាក្ាក្នុងម្រក្ុម្ ៃិងស្រដស្រ 
ភាពម្របហាក់្ម្របដហលោន ឱ្យបាៃដម្រចើៃ តាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ 
ពួក្ដគស្រដស្រចាំណុចទាំងដៃះដៅក្នុងរងវង់។ ឱ្យសិ្ស្សកាត់
ស្ៃារក្ម្រក្ដ្ឋស្ជាទម្រម្ង់ស្ារក្ដឈើ (តាំណ្ដងឱ្យពួក្ដគ) ស្ារក្មួ្យ
ស្ស្ទប់តាំណ្ដងឱ្យសិ្ស្សាន ក់្។ ពួក្ដគស្រដស្រចាំណុចមួ្យ
ដែលទក់្ទងៃរងពួក្ដគ មិ្ៃដម្ៃស្ម្រាប់ម្រក្មុ្ទាំងមូ្លដទ។ 
បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគបិទជុាំវញិរងវង់ ដែើម្បបីដងាើតជាទម្រម្ង់ផ្លា ។  

សកម្មភាពសសិស ៣ (រយៈដពល ៥ នទី) 
 អនក្ម្រតូវពៃយល់សិ្ស្សដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីម្របធាៃបទដែលៃរងម្រតូវដរៀៃស្ម្រាប់ថ្នន ក់្ទី ១១។ ឱ្យ
សិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតាស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងការម្របរក្ាដោបល់អាជីព ៃិងមួ្យក្ាល
ដទៀតស្ម្រាប់ដធវើដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ ពួក្ដគអាចបៃរដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដម្របើ
ដស្ៀវដៅែដែលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា ៃិងដធវើជាដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ 
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សម្សរៀនទី ២  ការតព្ម្ង់ទិសសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័តា៌នវិទា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- រ ាំឭក្ការចងចាំខារម្សារមួ្យចាំៃួៃនៃដម្ដរៀៃពី ន្ ាំមុ្ៃដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ
វទិា  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 អនក្អាចរមួ្បញ្ចូ លម្របធាៃបទដៃះជាមួ្យបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងឱ្យសិ្ស្សរក្ព័ត៌ាៃអាំពី
ម្របធាៃបទដៃះ ឬដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺណិត។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យៃរងម្រគូបដចចក្វទិា
ព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្ ឬដៅែេះ ឬដម្របើម្របាស់្ទូរស្ពេនវ
ា្ ត (សាម តហវូៃ) របស់្ដគម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើកិ្ចចការដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សណ្ដមិ្ៃអាចភាា ប់អិុៃធឺណិតបាៃ។ 

 ពួក្ដគអាចដម្របើទម្រម្ង់ឯក្សារតាម្តាំណភាា ប់ដៅអាស្យដ្ឋា ៃដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ ឬដធវើការ
ស្សាវម្រជាវតាម្ទាំព័រដបើក្ចាំហរ (Google)។ ដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ដៃះ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្ដែើម្បី
ស្សាវម្រជាវចាំដណះែរងបដៃថម្ជុាំវញិវធីិសាស្តស្រនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ការដណនាំអាំពីការសិ្ក្ាចាំដណះទូដៅ 
វធីិសាស្តស្រដរៀៃមុ្ខវជិាា ដែសងៗឱ្យទទួលបាៃលទធែលលអ…។ 

https://www.educationcorner.com/study-skills.html  
http://www.free-training-tutorial.com/times-tables-games.html  

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីគាំៃិតអាំពីអវីដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញដចញពីការស្សាវម្រជាវតាម្អិុៃធឺណិ
ត។ ឱ្យពួក្ដគបងាា ញពី អវីខាះគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ អវីខាះថ្មី អវីដែលគួរឱ្យចូលចិតរ អវីដែលមិ្ៃគួរឱ្យចូល
ចិតរ ដែលដគបាៃជួបម្របទះក្នុងការស្សាវម្រជាវដៃះ។ ពួក្ដគអាចដធវើកិ្ចចការដៃះក្នុងដស្ៀវដៅជាលក្ខ
ណៈបុគគល ជាគូ ឬជាម្រក្ុម្តូចៗដែលាៃោន  ៣-៤ នក់្។ 
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សម្សរៀនទី ២  ការតព្ម្ង់ទិសសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័តា៌នវិទា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- រ ាំឭក្ការចងចាំខារម្សារមួ្យចាំៃួៃនៃដម្ដរៀៃពី ន្ ាំមុ្ៃដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ
វទិា  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 អនក្អាចរមួ្បញ្ចូ លម្របធាៃបទដៃះជាមួ្យបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងឱ្យសិ្ស្សរក្ព័ត៌ាៃអាំពី
ម្របធាៃបទដៃះ ឬដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺណិត។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យៃរងម្រគូបដចចក្វទិា
ព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្ ឬដៅែេះ ឬដម្របើម្របាស់្ទូរស្ពេនវ
ា្ ត (សាម តហវូៃ) របស់្ដគម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើកិ្ចចការដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សណ្ដមិ្ៃអាចភាា ប់អិុៃធឺណិតបាៃ។ 

 ពួក្ដគអាចដម្របើទម្រម្ង់ឯក្សារតាម្តាំណភាា ប់ដៅអាស្យដ្ឋា ៃដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ ឬដធវើការ
ស្សាវម្រជាវតាម្ទាំព័រដបើក្ចាំហរ (Google)។ ដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ដៃះ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្ដែើម្បី
ស្សាវម្រជាវចាំដណះែរងបដៃថម្ជុាំវញិវធីិសាស្តស្រនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ការដណនាំអាំពីការសិ្ក្ាចាំដណះទូដៅ 
វធីិសាស្តស្រដរៀៃមុ្ខវជិាា ដែសងៗឱ្យទទួលបាៃលទធែលលអ…។ 

https://www.educationcorner.com/study-skills.html  
http://www.free-training-tutorial.com/times-tables-games.html  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីគាំៃិតអាំពីអវីដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញដចញពីការស្សាវម្រជាវតាម្អិុៃធឺណិ
ត។ ឱ្យពួក្ដគបងាា ញពី អវីខាះគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ អវីខាះថ្មី អវីដែលគួរឱ្យចូលចិតរ អវីដែលមិ្ៃគួរឱ្យចូល
ចិតរ ដែលដគបាៃជួបម្របទះក្នុងការស្សាវម្រជាវដៃះ។ ពួក្ដគអាចដធវើកិ្ចចការដៃះក្នុងដស្ៀវដៅជាលក្ខ
ណៈបុគគល ជាគូ ឬជាម្រក្ុម្តូចៗដែលាៃោន  ៣-៤ នក់្។ 
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សម្សរៀនទី ៣ ការសធ្វើណផ្នការ  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សៃរងចប់ដែរើម្ការងារគដម្រាងដៅក្នុងដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងម្របរក្ាអាជីព។ 
ាៃដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៨ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ក្នុងការងារគដម្រាងដៃះ ដដ្ឋយម្រតូវចាំណ្ដយដពល ២ ដខដែើម្បី
បញ្ច ប់។ អាស្ស័្យដហតុដៃះ អនក្គួរដតបញ្ហា ក់្ម្របាប់សិ្ស្សថ្នវាជាការងារែ៏ធាំ ដហើយទម្ទរៃូវការដបរ
ជ្ា ៃិងតម្រម្ង់ទិស្ខាួៃឯងោ៉ាងខាា ាំង។ ការងារគដម្រាងដៃះ គឺាៃភាពស្មុគសាម ញ ៃិងាៃការតម្រម្ូវ
ការដម្រចើៃជាងការងារគដម្រាងកាលពី ន្ ាំទី ១ ពីដម្រ ះអនក្ាៃស្ម្តថភាពស្នលូ ៃិងការយល់ែរង
កាៃ់ដតដម្រចើៃជាងមុ្ៃ ដហើយបទបងាា ញរបស់្អនក្ក៏្ទម្ទរឱ្យាៃគុណភាពខពស់្ដែរ។ 

 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃែាំបូងដៃះ អនក្ម្រតូវដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ ៃិងដរៀបដែៃការគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 
ដម្ដរៀៃបនេ ប់ សិ្ស្សៃរងម្រតូវពៃយល់បងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយដរៀបចាំជាបទបងាា ញ។ វតថុ
បាំណងស្ម្រាប់ការងារគដម្រាង (វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំង ៨)គឺ៖  

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងក្នុងម្រក្ុម្តូចៗ ដដ្ឋយទទួលខុស្ម្រតូវការងាររបស់្ដគ ៃិង
ដធវើបទបងាា ញអាំពីលទធែលនៃពិភាក្ាម្រក្ុម្ 

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការែរក្នាំដដ្ឋយខាួៃឯង ឆាុះបញ្ហច ាំងព័ត៌ាៃដែលពួក្ដគម្របមូ្លបាៃ ៃិង
វភិាគដដ្ឋយការពិចរណ្ដ (ទាំងដៃះជាជាំនញែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងជីវតិរបស់្ពួក្ដគ)។  

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ររៀបចំផ្ននការគ្រម្រាង  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៨ គូ ឬ ៨ ម្រក្ុម្ ស្ម្រាប់ម្របធាៃបទបាំណិៃទាំង ៨ ដែលាៃដៅក្នុងក្ម្មវធីិ
សិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងចប់ដែរើម្ដធវើការដលើម្របធាៃបទមួ្យក្នុងចាំដណ្ដម្ ៨។  

 វតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាងគឺ សិ្ស្សៃរងរក្ដ ើញអាំពីលទធែលរ ាំពរងទុក្ពីការដរៀៃសូ្ម្រតនៃ
ម្របធាៃបទបាំណិៃៃីមួ្យៗ ៃិងបដងាើតព័ត៌ាៃអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃបាំណិៃទាំងដនះក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ 
ម្រពម្ទាំងបដងាើតឧទហរណ៍មួ្យចាំៃួៃនៃការអៃុវតរក្នុងសាថ ៃភាពជីវតិជាក់្ដស្រង។ ពួក្ដគអាច
ម្របមូ្លព័ត៌ាៃដដ្ឋយដស្រ ីតាម្រយៈការស្ាា ស្ម្រគូ ឪពុក្ារ យ សាច់ញតិ មិ្តរភក្រិ ម្ៃុស្សដពញវយ័
ដែលាៃការងារដធវើ ការដស្ត ដស្ៀវដៅ អិុៃធឺណិត ឬអវីដែសងដែលដគៃរក្ដ ើញ។ វាជាការម្របដស្ើរ 
ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគអាចស្ម្រម្ចួម្របធាៃបទដៅៃរងម្របធាៃបទបចចុបបៃនមួ្យចាំៃួៃ។  

សនលឹកកចិចការ៖ ផ្ននការគ្រម្រាង  
ភារកិចចស្ែលរតូវង្ែើ កាលវភិាគ/

កាលបរងិចេទ 
ការទទួលខុវរតូវ
កនុ្រកុម 

ងរៀបស្ផ្នការជាមយួគ្នន អំពីមាតិកាននកិចច
វមាា វ ឬរតូវរកពត័៌មានងផ្េ្ងទៀត  

ស្ាា ស្ (ដរៀបដែៃការ ដតើ
អនក្ម្រតូវស្ាា ស្ៃរណ្ដ?) 

   
 

អិុៃធឺណិត ម្របភពដគ
ហទាំព័រ ដតើព័ត៌ាៃអវីដែល
ដយើងក្ាំពុងរក្ដម្ើល 

   

កាដស្ត ដស្ៀវដៅ    
ម្របភពព័ត៌ាៃែនទដទៀត
មួ្យណ្ដ?  
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សម្សរៀនទី ៣ ការសធ្វើណផ្នការ  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សៃរងចប់ដែរើម្ការងារគដម្រាងដៅក្នុងដម្ដរៀៃម្គគដទេស្ក៍្ ៃិងម្របរក្ាអាជីព។ 
ាៃដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៨ ៃរងម្រតូវបាៃដម្របើម្របាស់្ក្នុងការងារគដម្រាងដៃះ ដដ្ឋយម្រតូវចាំណ្ដយដពល ២ ដខដែើម្បី
បញ្ច ប់។ អាស្ស័្យដហតុដៃះ អនក្គួរដតបញ្ហា ក់្ម្របាប់សិ្ស្សថ្នវាជាការងារែ៏ធាំ ដហើយទម្ទរៃូវការដបរ
ជ្ា ៃិងតម្រម្ង់ទិស្ខាួៃឯងោ៉ាងខាា ាំង។ ការងារគដម្រាងដៃះ គឺាៃភាពស្មុគសាម ញ ៃិងាៃការតម្រម្ូវ
ការដម្រចើៃជាងការងារគដម្រាងកាលពី ន្ ាំទី ១ ពីដម្រ ះអនក្ាៃស្ម្តថភាពស្នលូ ៃិងការយល់ែរង
កាៃ់ដតដម្រចើៃជាងមុ្ៃ ដហើយបទបងាា ញរបស់្អនក្ក៏្ទម្ទរឱ្យាៃគុណភាពខពស់្ដែរ។ 

 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃែាំបូងដៃះ អនក្ម្រតូវដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ ៃិងដរៀបដែៃការគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 
ដម្ដរៀៃបនេ ប់ សិ្ស្សៃរងម្រតូវពៃយល់បងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយដរៀបចាំជាបទបងាា ញ។ វតថុ
បាំណងស្ម្រាប់ការងារគដម្រាង (វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំង ៨)គឺ៖  

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងក្នុងម្រក្ុម្តូចៗ ដដ្ឋយទទួលខុស្ម្រតូវការងាររបស់្ដគ ៃិង
ដធវើបទបងាា ញអាំពីលទធែលនៃពិភាក្ាម្រក្ុម្ 

- សិ្ស្សដរៀៃដធវើការែរក្នាំដដ្ឋយខាួៃឯង ឆាុះបញ្ហច ាំងព័ត៌ាៃដែលពួក្ដគម្របមូ្លបាៃ ៃិង
វភិាគដដ្ឋយការពិចរណ្ដ (ទាំងដៃះជាជាំនញែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងជីវតិរបស់្ពួក្ដគ)។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ររៀបចំផ្ននការគ្រម្រាង  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៨ គូ ឬ ៨ ម្រក្ុម្ ស្ម្រាប់ម្របធាៃបទបាំណិៃទាំង ៨ ដែលាៃដៅក្នុងក្ម្មវធីិ
សិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងចប់ដែរើម្ដធវើការដលើម្របធាៃបទមួ្យក្នុងចាំដណ្ដម្ ៨។  

 វតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាងគឺ សិ្ស្សៃរងរក្ដ ើញអាំពីលទធែលរ ាំពរងទុក្ពីការដរៀៃសូ្ម្រតនៃ
ម្របធាៃបទបាំណិៃៃីមួ្យៗ ៃិងបដងាើតព័ត៌ាៃអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃបាំណិៃទាំងដនះក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ 
ម្រពម្ទាំងបដងាើតឧទហរណ៍មួ្យចាំៃួៃនៃការអៃុវតរក្នុងសាថ ៃភាពជីវតិជាក់្ដស្រង។ ពួក្ដគអាច
ម្របមូ្លព័ត៌ាៃដដ្ឋយដស្រ ីតាម្រយៈការស្ាា ស្ម្រគូ ឪពុក្ារ យ សាច់ញតិ មិ្តរភក្រិ ម្ៃុស្សដពញវយ័
ដែលាៃការងារដធវើ ការដស្ត ដស្ៀវដៅ អិុៃធឺណិត ឬអវីដែសងដែលដគៃរក្ដ ើញ។ វាជាការម្របដស្ើរ 
ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគអាចស្ម្រម្ចួម្របធាៃបទដៅៃរងម្របធាៃបទបចចុបបៃនមួ្យចាំៃួៃ។  

សនលឹកកចិចការ៖ ផ្ននការគ្រម្រាង  
ភារកិចចស្ែលរតូវង្ែើ កាលវភិាគ/

កាលបរងិចេទ 
ការទទួលខុវរតូវ
កនុ្រកុម 

ងរៀបស្ផ្នការជាមយួគ្នន អំពីមាតិកាននកិចច
វមាា វ ឬរតូវរកពត័៌មានងផ្េ្ងទៀត  

ស្ាា ស្ (ដរៀបដែៃការ ដតើ
អនក្ម្រតូវស្ាា ស្ៃរណ្ដ?) 

   
 

អិុៃធឺណិត ម្របភពដគ
ហទាំព័រ ដតើព័ត៌ាៃអវីដែល
ដយើងក្ាំពុងរក្ដម្ើល 

   

កាដស្ត ដស្ៀវដៅ    
ម្របភពព័ត៌ាៃែនទដទៀត
មួ្យណ្ដ?  
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សម្សរៀនទី ២  ការតព្ម្ង់ទិសសដាយសព្បើបសចេរវិទារ័តា៌នវិទា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- រ ាំឭក្ការចងចាំខារម្សារមួ្យចាំៃួៃនៃដម្ដរៀៃពី ន្ ាំមុ្ៃដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ
វទិា  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 អនក្អាចរមួ្បញ្ចូ លម្របធាៃបទដៃះជាមួ្យបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងឱ្យសិ្ស្សរក្ព័ត៌ាៃអាំពី
ម្របធាៃបទដៃះ ឬដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺណិត។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យៃរងម្រគូបដចចក្វទិា
ព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្ ឬដៅែេះ ឬដម្របើម្របាស់្ទូរស្ពេនវ
ា្ ត (សាម តហវូៃ) របស់្ដគម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើកិ្ចចការដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សណ្ដមិ្ៃអាចភាា ប់អិុៃធឺណិតបាៃ។ 

 ពួក្ដគអាចដម្របើទម្រម្ង់ឯក្សារតាម្តាំណភាា ប់ដៅអាស្យដ្ឋា ៃដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ ឬដធវើការ
ស្សាវម្រជាវតាម្ទាំព័រដបើក្ចាំហរ (Google)។ ដគហទាំព័រខាងដម្រកាម្ដៃះ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្ដែើម្បី
ស្សាវម្រជាវចាំដណះែរងបដៃថម្ជុាំវញិវធីិសាស្តស្រនៃការដរៀៃសូ្ម្រត ការដណនាំអាំពីការសិ្ក្ាចាំដណះទូដៅ 
វធីិសាស្តស្រដរៀៃមុ្ខវជិាា ដែសងៗឱ្យទទួលបាៃលទធែលលអ…។ 

https://www.educationcorner.com/study-skills.html  
http://www.free-training-tutorial.com/times-tables-games.html  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីគាំៃិតអាំពីអវីដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញដចញពីការស្សាវម្រជាវតាម្អិុៃធឺណិ
ត។ ឱ្យពួក្ដគបងាា ញពី អវីខាះគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ អវីខាះថ្មី អវីដែលគួរឱ្យចូលចិតរ អវីដែលមិ្ៃគួរឱ្យចូល
ចិតរ ដែលដគបាៃជួបម្របទះក្នុងការស្សាវម្រជាវដៃះ។ ពួក្ដគអាចដធវើកិ្ចចការដៃះក្នុងដស្ៀវដៅជាលក្ខ
ណៈបុគគល ជាគូ ឬជាម្រក្ុម្តូចៗដែលាៃោន  ៣-៤ នក់្។ 
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សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹាអាជីព 
 បាំណិៃ (ស្ម្តថភាពស្នូល) គឺាៃភាពខុស្ៗោន ស្ម្រាប់វភិាគ។ ឧ. អក្សរសាស្តស្រ ដលខសាស្តស្រ 
ភាសាបរដទស្ ៃិងបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា គឺាៃភាពងាយស្សួ្លជាង ដដ្ឋយសារដតមុ្ខវជិាា ទាំង
ដៃះម្រតូវបាៃបដម្រងៀៃដៅឯសាោដរៀៃ ដហើយសិ្ស្សអាចស្ាា ស្ម្រគូម្របចាំមុ្ខវជិាា ដនះ ៃិងវាាៃ
ភាពងាយស្សួ្លក្នុងការដម្ើលដ ើញពីភាពទក់្ទងដៅៃរងពិភពពិត ៃិងជីវតិការងារ។ ដពលដៃះ 
បាំណិៃដែសងដទៀត (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្ុម្ ការពិចរណ្ដ ៃិងការបដងាើតថ្មី។ល។) 
គឺាៃភាពស្មុគសាម ញ ៃិងពិបាក្ដម្រចើៃស្ម្រាប់សិ្ស្ស។ អនក្គួរែដល់បាំណិៃដែលងាយស្ស្ួល ដៅម្រក្ុម្
សិ្ស្សដែលទាំៃងមិ្ៃអាចបដងាើតព័ត៌ាៃបាៃដម្រចើៃអាំពីម្របធាៃបទពិបាក្ ដហើយឱ្យម្របធាៃបទ
លាំបាក្ដៅម្រក្ុម្ណ្ដដែលអនក្គិតថ្នអាចដធវើបាៃលទធែលម្របដស្ើរជាង។ 
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សម្សរៀនទី ៤ ការរនយលប់រព្សាយ  

សកម្មភាពសសិសទ ី១  
 ដណនាំសិ្ស្សឱ្យដធវើការជាម្រក្ុម្ ៃិងដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃដែលដគម្របមូ្លបាៃម្ក្រហូតែល់ដពលដៃះ
បញ្ចូ លោន ។ ភារកិ្ចចរបស់្ម្រគូម្របរក្ាអាជីពគឺ រង់ចាំែរល់ជាំៃួយែល់ពួក្ដគក្នុងក្រណីាៃការដស្នើសុ្ាំ។ 
ពួក្ដគអាចសុ្ាំែាំបូនម ៃពីអនក្ ប៉ាុដៃរម្រតវូចាំថ្នពួក្ដគៃរងទទួលខុស្ម្រតូវអាំពីការងាររបស់្ដគផ្លេ ល់។ 

សកម្មភាពសសិសទ ី២ 
 ដៅចុងដម្ដរៀៃ ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដ ើងបងាា ញដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីវធីិសាស្តស្រដែលពួក្ដគដម្របើក្នុង
ការម្របមូ្លព័ត៌ាៃក្ៃាងម្ក្ ែលលាំបាក្ដែលពួក្ដគបាៃជួបម្របទះ (ម្រក្មុ្ដែសងអាចចូលរមួ្បាំដពញ
បដៃថម្ចស្ថ្ក្នុងការជួបែលលាំបាក្)។ 
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សម្សរៀនទី ៤ ការរនយលប់រព្សាយ  

សកម្មភាពសសិសទី ១  
 ដណនាំសិ្ស្សឱ្យដធវើការជាម្រក្ុម្ ៃិងដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃដែលដគម្របមូ្លបាៃម្ក្រហូតែល់ដពលដៃះ
បញ្ចូ លោន ។ ភារកិ្ចចរបស់្ម្រគូម្របរក្ាអាជីពគឺ រង់ចាំែរល់ជាំៃួយែល់ពួក្ដគក្នុងក្រណីាៃការដស្នើសុ្ាំ។ 
ពួក្ដគអាចសុ្ាំែាំបូនម ៃពីអនក្ ប៉ាុដៃរម្រតវូចាំថ្នពួក្ដគៃរងទទួលខុស្ម្រតូវអាំពីការងាររបស់្ដគផ្លេ ល់។ 

សកម្មភាពសសិសទី ២ 
 ដៅចុងដម្ដរៀៃ ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដ ើងបងាា ញដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីវធីិសាស្តស្រដែលពួក្ដគដម្របើក្នុង
ការម្របមូ្លព័ត៌ាៃក្ៃាងម្ក្ ែលលាំបាក្ដែលពួក្ដគបាៃជួបម្របទះ (ម្រក្មុ្ដែសងអាចចូលរមួ្បាំដពញ
បដៃថម្ចស្ថ្ក្នុងការជួបែលលាំបាក្)។ 
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សម្សរៀនទី ៥  ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ១៥ នទី/ម្រក្ុម្) 
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ម្រក្ុម្ៃរងដរៀបចាំស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ ដណនាំសិ្ស្សឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ាា
រៈ ស្ម្រាប់ការដធវើបទបងាា ញែូចជា ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ គាំរកូាដស្ត របូថ្ត របូគាំៃូរ កាតប៉ាុសារ ល់។ល។ 
ពួក្ដគម្រតូវដធវើការក្នុងម្រក្ុម្ម្រងដទៀត ដែើម្បីដរៀបចាំបទបងាា ញតាម្ម្របធាៃបទដរៀងៗម្រក្ុម្។ អនក្អាចដែើរ
ដម្ើលតាម្ម្រក្មុ្ ជួយដពលដែលដគម្រតវូការជាំៃួយ។ ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ម្រោៃ់ដតជាដែនក្មួ្យនៃបទបងាា ញ។ 
អនក្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ដម្រង ឬស្ដម្រងតួអាំពីម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ ដម្របើតន្តៃរី 
ឬអវីដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្តដែលពួក្ដគចង់បងាា ញអាំពីម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ែនទដទៀត។  
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សម្សរៀនទី ៥  ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ១៥ នទី/ម្រក្ុម្) 
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ម្រក្ុម្ៃរងដរៀបចាំស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ ដណនាំសិ្ស្សឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ាា
រៈ ស្ម្រាប់ការដធវើបទបងាា ញែូចជា ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ គាំរកូាដស្ត របូថ្ត របូគាំៃូរ កាតប៉ាុសារ ល់។ល។ 
ពួក្ដគម្រតូវដធវើការក្នុងម្រក្ុម្ម្រងដទៀត ដែើម្បីដរៀបចាំបទបងាា ញតាម្ម្របធាៃបទដរៀងៗម្រក្ុម្។ អនក្អាចដែើរ
ដម្ើលតាម្ម្រក្មុ្ ជួយដពលដែលដគម្រតវូការជាំៃួយ។ ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ម្រោៃ់ដតជាដែនក្មួ្យនៃបទបងាា ញ។ 
អនក្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ដម្រង ឬស្ដម្រងតួអាំពីម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ ដម្របើតន្តៃរី 
ឬអវីដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្តដែលពួក្ដគចង់បងាា ញអាំពីម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ែនទដទៀត។  
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សម្សរៀនទី ៦ ការសធ្វើបទបងាា ញ ១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ១ (អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ 
១៥ នទី + ម្រក្ុម្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូល
ដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ២ (ភាសាបរដទស្) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្
ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ 
ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្ភាសា ៃិងគណិតវទិាស្ម្រាប់យល់
ែរង ពៃយល់ បក្ស្សាយ ៃិងការ រអាំណះអាំណ្ដង ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល ដលើក្ទរក្ចិតរ ដស្វងយល់ 
ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ទាំងក្នុងការសិ្ក្ា ជីវតិម្របចាំនថ្ៃ ៃិងការបាំដពញការងារវជិាា ជីវៈ។ 
ភាសាបរដទស្ (ភាសាអង់ដគាស្ ៃិង/ឬបារាាំង)៖ សិ្ស្សាៃស្ម្តថភាពភាសាបរដទស្ម្រគប់
ម្រោៃ់ ស្ម្រាប់ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ស្សាវម្រជាវ ៃិងបៃរការសិ្ក្ា។»  

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៥  ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ១៥ នទី/ម្រក្ុម្) 
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ម្រក្ុម្ៃរងដរៀបចាំស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ ដណនាំសិ្ស្សឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ាា
រៈ ស្ម្រាប់ការដធវើបទបងាា ញែូចជា ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ គាំរកូាដស្ត របូថ្ត របូគាំៃូរ កាតប៉ាុសារ ល់។ល។ 
ពួក្ដគម្រតូវដធវើការក្នុងម្រក្ុម្ម្រងដទៀត ដែើម្បីដរៀបចាំបទបងាា ញតាម្ម្របធាៃបទដរៀងៗម្រក្ុម្។ អនក្អាចដែើរ
ដម្ើលតាម្ម្រក្មុ្ ជួយដពលដែលដគម្រតវូការជាំៃួយ។ ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ម្រោៃ់ដតជាដែនក្មួ្យនៃបទបងាា ញ។ 
អនក្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យដរៀបចាំដម្រតៀម្ស្ដម្រង ឬស្ដម្រងតួអាំពីម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ ដម្របើតន្តៃរី 
ឬអវីដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្តដែលពួក្ដគចង់បងាា ញអាំពីម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ែនទដទៀត។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        99 
 

សម្សរៀនទី ៦ ការសធ្វើបទបងាា ញ ១ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ១ (អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ 
១៥ នទី + ម្រក្ុម្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូល
ដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ២ (ភាសាបរដទស្) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្
ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ 
ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្ភាសា ៃិងគណិតវទិាស្ម្រាប់យល់
ែរង ពៃយល់ បក្ស្សាយ ៃិងការ រអាំណះអាំណ្ដង ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល ដលើក្ទរក្ចិតរ ដស្វងយល់ 
ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ទាំងក្នុងការសិ្ក្ា ជីវតិម្របចាំនថ្ៃ ៃិងការបាំដពញការងារវជិាា ជីវៈ។ 
ភាសាបរដទស្ (ភាសាអង់ដគាស្ ៃិង/ឬបារាាំង)៖ សិ្ស្សាៃស្ម្តថភាពភាសាបរដទស្ម្រគប់
ម្រោៃ់ ស្ម្រាប់ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ស្សាវម្រជាវ ៃិងបៃរការសិ្ក្ា។»  

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៧  ការសធ្វើបទបងាា ញ ២  

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៣ (បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 
បទបងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិង
ក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៤ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្ុម្) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT)៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្កុ្ាំពយូទ័រ ៃិង ICTស្ម្រាប់
ការសិ្ក្ា ជីវតិម្របចាំនថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 
ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្មុ្៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ
ដែើម្បីែសពវែាយគាំៃិត ចាំដណះែរង ជាំនញ អារម្មណ៍ ៃិងទស្សៃៈ ដធវើសុ្ភវៃិិចឆ័យព័ត៌ាៃថ្ន
ម្រតូវទទួល ឬមិ្ៃទទួលដដ្ឋយដែអក្ដលើដហតុែល ចរចរដស្វងរក្យៃរការ ៃិងវធីិដដ្ឋះស្សាយ
បញ្ហា ម្របក្បដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាពបាំែុតដៅតាម្កាលៈដទស្ៈ ដែើម្បីបាៃជាម្របដោជៃ៍ទាំងអស់្
ោន ។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៧  ការសធ្វើបទបងាា ញ ២  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៣ (បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 
បទបងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិង
ក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៤ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្ុម្) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT)៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្កុ្ាំពយូទ័រ ៃិង ICTស្ម្រាប់
ការសិ្ក្ា ជីវតិម្របចាំនថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 
ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្មុ្៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ
ដែើម្បីែសពវែាយគាំៃិត ចាំដណះែរង ជាំនញ អារម្មណ៍ ៃិងទស្សៃៈ ដធវើសុ្ភវៃិិចឆ័យព័ត៌ាៃថ្ន
ម្រតូវទទួល ឬមិ្ៃទទួលដដ្ឋយដែអក្ដលើដហតុែល ចរចរដស្វងរក្យៃរការ ៃិងវធីិដដ្ឋះស្សាយ
បញ្ហា ម្របក្បដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាពបាំែុតដៅតាម្កាលៈដទស្ៈ ដែើម្បីបាៃជាម្របដោជៃ៍ទាំងអស់្
ោន ។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៨  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៥ (ការពិចរណ្ដ ៃិងការបដងាើតថ្មី) ៃរងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៦ (ការអៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ) ៃរងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្ុម្ពិភាក្ា ១០នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«ការវភិាគ ៃិងការបដងាើតថ្មី៖ សិ្ស្សអាច ១) វភិាគ ៃិងវាយតនម្ាព័ត៌ាៃ ម្របដម្ើលដម្ើលបញ្ហា  
វភិាគបញ្ហា ស្ម្រាប់រក្ែាំដណ្ដះស្សាយស្ម្ស្ស្ប ៃិងដម្របើម្របាស់្ការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ស្ម្រាប់
ដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ ២) ធានការរក្ដ ើញថ្មីៗ បដងាើតលទធភាពថ្មី គាំៃិតថ្មី ឬចាំដណះែរងថ្មី 
ៃិង ៣)ជាំរញុការស្ស្ឡាញ់សិ្ក្ាដដ្ឋយឯក្រាជយ ៃិងការសិ្ក្ាដពញមួ្យជីវតិ។ 
អៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ៖ សិ្ស្សអាចអៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ ដែលបាៃម្ក្ពីការ
ដរៀៃមុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗ ដៅម្រគប់ក្ម្រមិ្តថ្នន ក់្ ដែើម្បីជាម្របដោជៃ៍ស្ម្រាប់ការរស់្ដៅម្របចាំនថ្ៃែង 
ៃិងដែើម្បីដម្របកាា យពីស្ងគម្ព័ត៌ាៃដៅជាស្ងគម្ចាំដណះែរង។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៨  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៥ (ការពិចរណ្ដ ៃិងការបដងាើតថ្មី) ៃរងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៦ (ការអៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ) ៃរងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្ុម្ពិភាក្ា ១០នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«ការវភិាគ ៃិងការបដងាើតថ្មី៖ សិ្ស្សអាច ១) វភិាគ ៃិងវាយតនម្ាព័ត៌ាៃ ម្របដម្ើលដម្ើលបញ្ហា  
វភិាគបញ្ហា ស្ម្រាប់រក្ែាំដណ្ដះស្សាយស្ម្ស្ស្ប ៃិងដម្របើម្របាស់្ការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ស្ម្រាប់
ដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ ២) ធានការរក្ដ ើញថ្មីៗ បដងាើតលទធភាពថ្មី គាំៃិតថ្មី ឬចាំដណះែរងថ្មី 
ៃិង ៣)ជាំរញុការស្ស្ឡាញ់សិ្ក្ាដដ្ឋយឯក្រាជយ ៃិងការសិ្ក្ាដពញមួ្យជីវតិ។ 
អៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ៖ សិ្ស្សអាចអៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងជាំនញ ដែលបាៃម្ក្ពីការ
ដរៀៃមុ្ខវជិាា ៃីមួ្យៗ ដៅម្រគប់ក្ម្រមិ្តថ្នន ក់្ ដែើម្បីជាម្របដោជៃ៍ស្ម្រាប់ការរស់្ដៅម្របចាំនថ្ៃែង 
ៃិងដែើម្បីដម្របកាា យពីស្ងគម្ព័ត៌ាៃដៅជាស្ងគម្ចាំដណះែរង។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៧  ការសធ្វើបទបងាា ញ ២  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៣ (បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ 
បទបងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិង
ក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៤ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្ុម្) បងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់   
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ (ICT)៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្កុ្ាំពយូទ័រ ៃិង ICTស្ម្រាប់
ការសិ្ក្ា ជីវតិម្របចាំនថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ។ 
ម្របាស្ស័្យទក់្ទង ៃិងដធវើការងារជាម្រក្មុ្៖ សិ្ស្សអាចដម្របើម្របាស់្អក្សរសាស្តស្រ ៃិងដលខសាស្តស្រ
ដែើម្បីែសពវែាយគាំៃិត ចាំដណះែរង ជាំនញ អារម្មណ៍ ៃិងទស្សៃៈ ដធវើសុ្ភវៃិិចឆ័យព័ត៌ាៃថ្ន
ម្រតូវទទួល ឬមិ្ៃទទួលដដ្ឋយដែអក្ដលើដហតុែល ចរចរដស្វងរក្យៃរការ ៃិងវធីិដដ្ឋះស្សាយ
បញ្ហា ម្របក្បដដ្ឋយម្របសិ្ទធភាពបាំែុតដៅតាម្កាលៈដទស្ៈ ដែើម្បីបាៃជាម្របដោជៃ៍ទាំងអស់្
ោន ។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។  
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សម្សរៀនទី ៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៤ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៧ (អភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ចុងដម្រកាយ (ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្
ដគ។ បទបងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ 
ៃិងក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«ការអភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្៖ សិ្ស្សអាចអៃុវតរស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគគល 
ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាការអភិវឌ្ឍបញ្ហញ  ៃិងសាម រតី ែូចដៃះសិ្ស្សអាចបៃាុាំជីវតិរស់្ដៅម្របចាំ
នថ្ៃដៅៃរងពិភពដោក្ដែលក្ាំពុងដតផ្លា ស់្បរូ រ ៃិងម្របកួ្តម្របដជង។ ស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ
បុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្ាៃដោលបាំណងបាំ ក់្ពលរែាឱ្យាៃ ១) ការទទួលខុស្ម្រតូវ
ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាមួ្យៃរងការដោគយល់ ស្ស្ឡាញ់ ៃិងការដបរជ្ាចិតរ ២) 
សី្លធម៌្រស់្ដៅ ការែរងខុស្ម្រតវូ ការការ រ ៃិងពម្រងីក្អាំដពើសុ្ចរតិ ៣) ភាតរភាពក្នុងការ
បាំដពញការទទួលខុស្ម្រតវូជាម្រក្ុម្ ឬទាំនក់្ទាំៃងទាំៃងជាមួ្យោន ម្របក្បដដ្ឋយចិតរដម្តារ  ៃិង
ក្រណុ្ដ ដែើម្បដីលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ភម្ងគលផ្លេ ល់ខាួៃ ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្។ 
ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ៖ ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ គឺជាស្ម្តថភាព
របស់្សិ្ស្សដៅក្នុងការអៃុវតរចាំដណះែរងស្ាំខាៃ់ៗ ដែលបាៃរមួ្បញ្ចូ លៃូវស្ម្តថភាពទាំង ៧ 
ែូចដៃះអនក្សិ្ក្ាអាចៃរងធានៃូវភាពដជាគជ័យ ដៅក្នុងអាជីវក្ម្មខាន តតូចដែលាៃតម្រម្ង់
ទិស្ក្នុងការរក្ម្របាក់្ចាំណូល។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។ 
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សម្សរៀនទី ៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៤ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៧ (អភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ចុងដម្រកាយ (ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្
ដគ។ បទបងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ 
ៃិងក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«ការអភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្៖ សិ្ស្សអាចអៃុវតរស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគគល 
ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាការអភិវឌ្ឍបញ្ហញ  ៃិងសាម រតី ែូចដៃះសិ្ស្សអាចបៃាុាំជីវតិរស់្ដៅម្របចាំ
នថ្ៃដៅៃរងពិភពដោក្ដែលក្ាំពុងដតផ្លា ស់្បរូ រ ៃិងម្របកួ្តម្របដជង។ ស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ
បុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្ាៃដោលបាំណងបាំ ក់្ពលរែាឱ្យាៃ ១) ការទទួលខុស្ម្រតូវ
ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាមួ្យៃរងការដោគយល់ ស្ស្ឡាញ់ ៃិងការដបរជ្ាចិតរ ២) 
សី្លធម៌្រស់្ដៅ ការែរងខុស្ម្រតវូ ការការ រ ៃិងពម្រងីក្អាំដពើសុ្ចរតិ ៣) ភាតរភាពក្នុងការ
បាំដពញការទទួលខុស្ម្រតវូជាម្រក្ុម្ ឬទាំនក់្ទាំៃងទាំៃងជាមួ្យោន ម្របក្បដដ្ឋយចិតរដម្តារ  ៃិង
ក្រណុ្ដ ដែើម្បដីលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ភម្ងគលផ្លេ ល់ខាួៃ ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្។ 
ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ៖ ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ គឺជាស្ម្តថភាព
របស់្សិ្ស្សដៅក្នុងការអៃុវតរចាំដណះែរងស្ាំខាៃ់ៗ ដែលបាៃរមួ្បញ្ចូ លៃូវស្ម្តថភាពទាំង ៧ 
ែូចដៃះអនក្សិ្ក្ាអាចៃរងធានៃូវភាពដជាគជ័យ ដៅក្នុងអាជីវក្ម្មខាន តតូចដែលាៃតម្រម្ង់
ទិស្ក្នុងការរក្ម្របាក់្ចាំណូល។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។ 
 
 
 
 
 
 
  



103

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        103 
 

សម្សរៀនទ ី១០ ការសសងេបខលឹម្សារ  

សកម្មភាពសសិសទ១ី   
 បាំែុស្ការពិភាក្ាក្នុងម្រក្មុ្ធាំ៖ 

- ដតើពួក្ដគគិតថ្ន ការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាពចាំដ ះការងារដៃះ?   
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ?   
- ដតើាៃជាំៃួយម្របដភទណ្ដដែលដគទទួលបាៃ?  
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីអាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវ?  
- ដតើពួក្ដគវាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុងការងារ
គដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ
បនេ ប់ពីការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទ៣ី  
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគដលើជញ្ហា ាំងអោរសិ្ក្ា ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុង
សាោ ក្នុងលក្ខណៈជាការតាាំងពិព័រណ៌។ ែូចដៃះសិ្ស្សែនទដទៀតដែលដរៀៃដៅក្នុងសាោដតមួ្យ 
ក៏្អាចដម្ើលដ ើញអាំពីការងារែ៏លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាង
របស់្ពួក្ដគ ស្ម្រាប់ពៃយល់ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «ទស្សៃិក្ជៃ»។  
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សម្សរៀនទី ៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៤ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ទី ៧ (អភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទ
បងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់
ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ម្រក្មុ្ចុងដម្រកាយ (ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ) ៃិងបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្
ដគ។ បទបងាា ញ ១៥ នទី + ម្រក្មុ្ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្ុម្ដែសងអាចសួ្រស្ាំណួរ ឬឱ្យដោបល់ម្រតលប់ 
ៃិងក្ត់ម្រតាចូលដស្ៀវដៅ/ក្ាំណត់ដហតុរបស់្ពួក្ដគ)។   

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
 ដៅក្នុងម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាថ្នន ក់្ជាតិ ន្ ាំ ២០១៥ លទធែលរ ាំពរងទុក្ដៅក្នុងស្ម្តថភាពស្នូល
ទាំងដៃះ ម្រតវូបាៃពៃយល់ែូចខាងដម្រកាម្។ ែូចដៃះអនក្ក៏្អាចបដៃថម្ៃូវចាំណុចមួ្យចាំៃួៃ ម្របសិ្ៃដបើ
សិ្ស្សមិ្ៃបាៃដលើក្ដ ើង៖ 

«ការអភិវឌ្ឍបុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្៖ សិ្ស្សអាចអៃុវតរស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគគល 
ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាការអភិវឌ្ឍបញ្ហញ  ៃិងសាម រតី ែូចដៃះសិ្ស្សអាចបៃាុាំជីវតិរស់្ដៅម្របចាំ
នថ្ៃដៅៃរងពិភពដោក្ដែលក្ាំពុងដតផ្លា ស់្បរូ រ ៃិងម្របកួ្តម្របដជង។ ស្ម្តថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ
បុគគល ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្ាៃដោលបាំណងបាំ ក់្ពលរែាឱ្យាៃ ១) ការទទួលខុស្ម្រតូវ
ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ម្រគួសារ ៃិងស្ងគម្ ជាមួ្យៃរងការដោគយល់ ស្ស្ឡាញ់ ៃិងការដបរជ្ាចិតរ ២) 
សី្លធម៌្រស់្ដៅ ការែរងខុស្ម្រតវូ ការការ រ ៃិងពម្រងីក្អាំដពើសុ្ចរតិ ៣) ភាតរភាពក្នុងការ
បាំដពញការទទួលខុស្ម្រតវូជាម្រក្ុម្ ឬទាំនក់្ទាំៃងទាំៃងជាមួ្យោន ម្របក្បដដ្ឋយចិតរដម្តារ  ៃិង
ក្រណុ្ដ ដែើម្បដីលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ភម្ងគលផ្លេ ល់ខាួៃ ម្រគសួារ ៃិងស្ងគម្។ 
ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ៖ ស្ហម្រគិៃភាព ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ គឺជាស្ម្តថភាព
របស់្សិ្ស្សដៅក្នុងការអៃុវតរចាំដណះែរងស្ាំខាៃ់ៗ ដែលបាៃរមួ្បញ្ចូ លៃូវស្ម្តថភាពទាំង ៧ 
ែូចដៃះអនក្សិ្ក្ាអាចៃរងធានៃូវភាពដជាគជ័យ ដៅក្នុងអាជីវក្ម្មខាន តតូចដែលាៃតម្រម្ង់
ទិស្ក្នុងការរក្ម្របាក់្ចាំណូល។» 

ទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី ១០។ 
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សម្សរៀនទី ១០ ការសសងេបខលឹម្សារ  

សកម្មភាពសសិសទី១   
 បាំែុស្ការពិភាក្ាក្នុងម្រក្មុ្ធាំ៖ 

- ដតើពួក្ដគគិតថ្ន ការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាពចាំដ ះការងារដៃះ?   
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ?   
- ដតើាៃជាំៃួយម្របដភទណ្ដដែលដគទទួលបាៃ?  
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីអាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវ?  
- ដតើពួក្ដគវាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុងការងារ
គដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទី២  
 ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ
បនេ ប់ពីការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទី៣  
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគដលើជញ្ហា ាំងអោរសិ្ក្ា ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុង
សាោ ក្នុងលក្ខណៈជាការតាាំងពិព័រណ៌។ ែូចដៃះសិ្ស្សែនទដទៀតដែលដរៀៃដៅក្នុងសាោដតមួ្យ 
ក៏្អាចដម្ើលដ ើញអាំពីការងារែ៏លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាង
របស់្ពួក្ដគ ស្ម្រាប់ពៃយល់ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «ទស្សៃិក្ជៃ»។  
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សម្សរៀនទី ១១  ការសដាះព្សាយបញ្ហា   

 ដយើងម្ក្ែល់ដម្ដរៀៃបាំណិៃស្ាំខាៃ់ចាំៃួៃ ២ ដទៀត ដែលដយើងម្រតវូការក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ គឺការ
ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងជាំនញដៅក្នុងការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពបៃាុាំដៅៃរងឧបក្រណ៍ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ  

 ែរល់បទបងាា ញខាីមួ្យដៅកាៃ់សិ្ស្សអាំពីវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ខាងដម្រកាម្។ អនក្អាចគូរវា
ដៅដលើការ រដខៀៃ ដែើម្បីងាយស្ស្ួលែល់ការពៃយល់សិ្ស្ស៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាពសសិស  
 បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាលក្ខណៈបុគគល។ សិ្ស្សម្រតវូដម្រជើស្ដរ ើស្បញ្ហា មួ្យ ដែលម្រតូវយក្
ម្ក្អៃុវតរដដ្ឋយដម្របើវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ។ អនក្អាចដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យពួក្ដគ ឬស្រដស្រ
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ែូចដៃះសិ្ស្សអាចចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគបាៃ។ អនក្អាចដែើរជុាំវញិ 
ដហើយជួយពួក្ដគ ដពលដែលដគក្ាំពុងគិតពីែាំដណ្ដះស្សាយស្ម្រាប់បញ្ហា របស់្ដគ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើ
ការជាគូែងដែរម្របសិ្ៃជាពួក្ដគចង់ ប៉ាុដៃរដពលខាះពួក្ដគដម្រជើស្ដរ ើស្ដធវើការដតឯង ដម្រ ះបញ្ហា ខាះដគ
មិ្ៃងាយក្នុងដចក្រ ាំដលក្ជាមួ្យអនក្ែនទដទ។ 

សនលឹកកចិចការ (កណំត់រកបញ្ា  នងិររៀបចពំ័ត៌ាន)  
 បញ្ហា  ដែលខ្ុាំម្របាថ្នន ក្នុងការវភិាគដពលដៃះគឺ៖ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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សម្សរៀនទី ១១  ការសដាះព្សាយបញ្ហា   

 ដយើងម្ក្ែល់ដម្ដរៀៃបាំណិៃស្ាំខាៃ់ចាំៃួៃ ២ ដទៀត ដែលដយើងម្រតវូការក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ គឺការ
ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងជាំនញដៅក្នុងការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពបៃាុាំដៅៃរងឧបក្រណ៍ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ  

 ែរល់បទបងាា ញខាីមួ្យដៅកាៃ់សិ្ស្សអាំពីវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ខាងដម្រកាម្។ អនក្អាចគូរវា
ដៅដលើការ រដខៀៃ ដែើម្បីងាយស្ស្ួលែល់ការពៃយល់សិ្ស្ស៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាពសសិស  
 បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាលក្ខណៈបុគគល។ សិ្ស្សម្រតវូដម្រជើស្ដរ ើស្បញ្ហា មួ្យ ដែលម្រតូវយក្
ម្ក្អៃុវតរដដ្ឋយដម្របើវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ។ អនក្អាចដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យពួក្ដគ ឬស្រដស្រ
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ែូចដៃះសិ្ស្សអាចចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគបាៃ។ អនក្អាចដែើរជុាំវញិ 
ដហើយជួយពួក្ដគ ដពលដែលដគក្ាំពុងគិតពីែាំដណ្ដះស្សាយស្ម្រាប់បញ្ហា របស់្ដគ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើ
ការជាគូែងដែរម្របសិ្ៃជាពួក្ដគចង់ ប៉ាុដៃរដពលខាះពួក្ដគដម្រជើស្ដរ ើស្ដធវើការដតឯង ដម្រ ះបញ្ហា ខាះដគ
មិ្ៃងាយក្នុងដចក្រ ាំដលក្ជាមួ្យអនក្ែនទដទ។ 

សនលឹកកចិចការ (កណំត់រកបញ្ា  នងិររៀបចពំ័ត៌ាន)  
 បញ្ហា  ដែលខ្ុាំម្របាថ្នន ក្នុងការវភិាគដពលដៃះគឺ៖ 
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ស្ាំណួរ៖ ចដម្ាើយ …  … ទីដៃះ៖ 

ដតើបញ្ហា ជាអវី?  -ដតើអវីដែលខ្ុាំចង់ស្ដម្រម្ចបាៃឱ្យពិតម្របាក្ែ?  
-ដតើការពិតជាអវី?   
-ដតើៃរងាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ម្របសិ្ៃដបើោម ៃ 
-ការស្ដម្រម្ចចិតរ ឬោម ៃែាំដណ្ដះស្សាយ?   
-ដតើខ្ុាំម្រតូវការអវីខាះ ដែើម្បីរក្ែាំដណ្ដះស្សាយ?   

 
 
 
 
 

ដហតុអវី?  -ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំចង់ស្ដម្រម្ចបាៃែាំដណ្ដះស្សាយ?   
-ដហតុអវីបាៃជាបញ្ហា ដក្ើតដ ើង?  
-ដហតុអវីបាៃជាខ្ុាំម្រតូវរក្ែាំដណ្ដះស្សាយ?   

 

ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   -ដតើបញ្ហា ខុស្ោន ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
-ដតើព័ត៌ាៃដែលខ្ុាំក្ាំពុងដតម្របមូ្ល ទក់្ទងោន ដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ?   
-ដតើខ្ុាំអាចែរងព័ត៌ាៃបដៃថម្ដទៀតដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? 
-ដតើខ្ុាំអាចទក់្ទងអនក្ដែល ក់្ព័ៃធដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?      

 

ដៅឯណ្ដ?  -ដតើបញ្ហា ដក្ើតដ ើងដៅក្ដៃាងណ្ដ?   
-ដតើវាប៉ាះ ល់ដៅក្ដៃាងណ្ដខាះ?   

 
 

ជាៃរណ្ដ?   -ដតើៃរណ្ដដែលខ្ុាំពាោម្ដផ្លដ តការយក្ចិតរ
ទុក្ដ្ឋក់្?   
-ដតើៃរណ្ដខាះដែលខវល់ខាវ យអាំពីសាថ ៃភាពរបស់្ខ្ុាំ? 
-ដតើៃរណ្ដខាះដែលរងែលប៉ាះ ល់?   
-ៃរណ្ដខាះដែល ក់្ព័ៃធ? 
-ៃរណ្ដដែលម្រតូវជូៃែាំណរ ង?  

 

ដពលណ្ដ?  -ដតើបញ្ហា ដក្ើតដ ើងដៅដពលណ្ដ?   
-ដតើដយើងម្រតូវដធវើស្ក្ម្មភាពដៅដពលណ្ដ?   
-ដតើម្រតូវដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដៅដពលណ្ដ?   

 
 

 ដពលដៃះគិតអាំពីែាំដណ្ដះស្សាយចាំៃួៃ ៣ ដែលអនក្បដងាើតស្ម្រាប់ដដ្ឋះស្សាយជាមួ្យបញ្ហា
របស់្អនក្ (ដម្រជើស្ដរ ើស្យុទធសាស្តស្រ)៖ 

ែាំដណ្ដះស្សាយ គុណស្ម្បតរិ គុណវបិតរិ 
លទធភាពែាំដណ្ដះស្សាយ១     
(ស្រដស្រដៅទីដៃះ)  

  

លទធភាព ែាំដណ្ដះស្សាយ ២    

លទធភាព ែាំដណ្ដះស្សាយ ៣    

 បនេ ប់ពីដធវើែាំដណើ រការដៃះរចួ ស្រដស្រចូលក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្ ពីរដបៀបដែលអនក្
ចត់ដចងធៃធាៃ ៃិងតាម្ដ្ឋៃែាំដណ្ដះស្សាយ ដែើម្បីវាយតនម្ាភាពដជាគជ័យនៃវែរែាំដណ្ដះស្សាយ
បញ្ហា របស់្អនក្។ 
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សម្សរៀនទី ១១  ការសដាះព្សាយបញ្ហា   

 ដយើងម្ក្ែល់ដម្ដរៀៃបាំណិៃស្ាំខាៃ់ចាំៃួៃ ២ ដទៀត ដែលដយើងម្រតវូការក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ គឺការ
ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងជាំនញដៅក្នុងការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពបៃាុាំដៅៃរងឧបក្រណ៍ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ  

 ែរល់បទបងាា ញខាីមួ្យដៅកាៃ់សិ្ស្សអាំពីវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ខាងដម្រកាម្។ អនក្អាចគូរវា
ដៅដលើការ រដខៀៃ ដែើម្បីងាយស្ស្ួលែល់ការពៃយល់សិ្ស្ស៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម្មភាពសសិស  
 បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាលក្ខណៈបុគគល។ សិ្ស្សម្រតវូដម្រជើស្ដរ ើស្បញ្ហា មួ្យ ដែលម្រតូវយក្
ម្ក្អៃុវតរដដ្ឋយដម្របើវែរែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ។ អនក្អាចដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យពួក្ដគ ឬស្រដស្រ
ស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ែូចដៃះសិ្ស្សអាចចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគបាៃ។ អនក្អាចដែើរជុាំវញិ 
ដហើយជួយពួក្ដគ ដពលដែលដគក្ាំពុងគិតពីែាំដណ្ដះស្សាយស្ម្រាប់បញ្ហា របស់្ដគ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើ
ការជាគូែងដែរម្របសិ្ៃជាពួក្ដគចង់ ប៉ាុដៃរដពលខាះពួក្ដគដម្រជើស្ដរ ើស្ដធវើការដតឯង ដម្រ ះបញ្ហា ខាះដគ
មិ្ៃងាយក្នុងដចក្រ ាំដលក្ជាមួ្យអនក្ែនទដទ។ 

សនលឹកកចិចការ (កណំត់រកបញ្ា  នងិររៀបចពំ័ត៌ាន)  
 បញ្ហា  ដែលខ្ុាំម្របាថ្នន ក្នុងការវភិាគដពលដៃះគឺ៖ 
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សម្សរៀនទី ១២  ការព្តិះរះិរិចរណា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសុាាំដៅៃរងគាំៃិត ៃិងសារៈស្ាំខាៃ់នៃការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 បដងាើតការពិភាក្ាអាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងស្រដស្រៃូវលទធែលស្ាំខាៃ់ៗដលើការ រដខៀៃ៖ 

- ដតើការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?   
- ដហតុអវីបាៃជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់?  
- សូ្ម្ឱ្យឧទហរណ៍លអៗ អាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (ដចញពីដហតុការណ៍ដៅែេះ 
សាោដរៀៃ ជីវតិការងារ)?   

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន ចាំៃួៃ ៤-៥ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្ុម្។ ឱ្យពួក្ដគគិត ដហើយដម្រជើស្
ដរ ើស្ម្របធាៃបទមួ្យដែលម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃយល់ដ ើញម្របហាក់្ម្របដហលោន  ឬម្របធាៃបទណ្ដដែល
ម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃាៃការយល់ដ ើញដែសងៗោន ។ (ឧ. ចាំណ្ដក្ស្ស្ុក្ដៅដធវើការដៅម្របដទស្នថ្ អវី
ម្រគប់ោ៉ាងដៅស្ហរែាអាដម្រកិ្សុ្ទធដតលអ ជៃជាតិអូស្តសារ លីទាំងអស់្សុ្ទធដតជាអនក្ាៃ។ល។)។ 
ដណនាំសិ្ស្សពីម្ដធាបាយណ្ដមួ្យស្ម្រាប់អៃុវតរការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (Taxonomy of 
Socratic questions by Paul)។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬែដល់ឱ្យមួ្យស្ៃារក្
ស្ម្រាប់មួ្យ     ម្រក្មុ្។ ែូចដៃះពួក្ដគអាចអាៃជាមួ្យោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្។ វាែូចជាដែៃទីមួ្យ៖ ចដម្ាើយ
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរមួ្យ ៃរងនាំដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ស្ាំណួរមួ្យម្របដភទដទៀត (មិ្ៃម្រតូវបាៃក្ាំណត់ទុក្មុ្ៃដដ្ឋយ
ម្រគូ ឬៃរណ្ដាន ក់្ដ ើយ)។ តួនទីរបស់្ម្រគូ គឺចាំសួ្រម្របដែញ ដហើយសិ្ស្សម្រតូវដរៀបចាំចដម្ាើយរបស់្ខាួៃ 
ឬម្រគូដណនាំឱ្យសិ្ស្សស្ដម្ដងតួលក្ខណជាគូ ដដ្ឋយាន ក់្ជាអនក្សួ្រម្របដែញ ាន ក់្ជាអនក្ដឆាើយ ដែើម្បី
បាំែុស្ឱ្យការគិតរបស់្សិ្ស្សាៃការរកី្ចដម្រម្ើៃ។  

សនលឹកកចិចការ 
  អាៃតារាងខាងដម្រកាម្ ឬគាំរនូៃស្ាំណួររបស់្សូ្ម្រកាតក្នុងការដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ (ដដ្ឋយ
ដោក្ រ ី្ តប៉ាូល) ដែលបដងាើតដ ើងដដ្ឋយដែអក្តាម្ទស្សៃៈនៃការដរៀៃសូ្ម្រតដចញពីបញ្ហា ។ វភិាគ
ៃូវការដលើក្ដ ើងដែលជាម្របធាៃបទដៅក្នុងម្រក្ុម្របស់្អនក្ ដដ្ឋយដម្របើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ។ សូ្ម្
ស្ាំោល់ថ្ន អនក្មិ្ៃម្រតូវការស្ាំណួរទាំងអស់្ដនះដទ ស្ាំណួរខាះមិ្ៃទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទរបស់្អនក្
ដនះដទ។ ដផ្លរ តដលើដតស្ាំណួរណ្ដ ដែលែដល់ជាគាំៃិតថ្មី ៃិងគាំៃិតែេុយែល់អនក្ដម្របៀបដធៀបៃរងបទ
ពិដសាធៃ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ ការពិភាក្ាអាចាៃជាពហុភាព ៃិងចម្រម្ុះភាពតាម្លទធភាពអាចដធវើបាៃ។ 
អនក្គួរដតនាំយក្ទស្សៃៈកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ទាំងអស់្ក្នុង
ម្រក្មុ្ យល់ស្ស្បតាម្ោន ម្រគប់ដរឿង អនក្បរាជ័យ/ចញ់ដហើយ! 

 

 

 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        106 
 

សម្សរៀនទី ១២  ការព្តិះរះិរិចរណា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសុាាំដៅៃរងគាំៃិត ៃិងសារៈស្ាំខាៃ់នៃការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 បដងាើតការពិភាក្ាអាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងស្រដស្រៃូវលទធែលស្ាំខាៃ់ៗដលើការ រដខៀៃ៖ 

- ដតើការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?   
- ដហតុអវីបាៃជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់?  
- សូ្ម្ឱ្យឧទហរណ៍លអៗ អាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (ដចញពីដហតុការណ៍ដៅែេះ 
សាោដរៀៃ ជីវតិការងារ)?   

សកម្មភាពសសិសទី២  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន ចាំៃួៃ ៤-៥ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្ុម្។ ឱ្យពួក្ដគគិត ដហើយដម្រជើស្
ដរ ើស្ម្របធាៃបទមួ្យដែលម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃយល់ដ ើញម្របហាក់្ម្របដហលោន  ឬម្របធាៃបទណ្ដដែល
ម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃាៃការយល់ដ ើញដែសងៗោន ។ (ឧ. ចាំណ្ដក្ស្ស្ុក្ដៅដធវើការដៅម្របដទស្នថ្ អវី
ម្រគប់ោ៉ាងដៅស្ហរែាអាដម្រកិ្សុ្ទធដតលអ ជៃជាតិអូស្តសារ លីទាំងអស់្សុ្ទធដតជាអនក្ាៃ។ល។)។ 
ដណនាំសិ្ស្សពីម្ដធាបាយណ្ដមួ្យស្ម្រាប់អៃុវតរការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (Taxonomy of 
Socratic questions by Paul)។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬែដល់ឱ្យមួ្យស្ៃារក្
ស្ម្រាប់មួ្យ     ម្រក្មុ្។ ែូចដៃះពួក្ដគអាចអាៃជាមួ្យោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្។ វាែូចជាដែៃទីមួ្យ៖ ចដម្ាើយ
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរមួ្យ ៃរងនាំដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ស្ាំណួរមួ្យម្របដភទដទៀត (មិ្ៃម្រតូវបាៃក្ាំណត់ទុក្មុ្ៃដដ្ឋយ
ម្រគូ ឬៃរណ្ដាន ក់្ដ ើយ)។ តួនទីរបស់្ម្រគូ គឺចាំសួ្រម្របដែញ ដហើយសិ្ស្សម្រតូវដរៀបចាំចដម្ាើយរបស់្ខាួៃ 
ឬម្រគូដណនាំឱ្យសិ្ស្សស្ដម្ដងតួលក្ខណជាគូ ដដ្ឋយាន ក់្ជាអនក្សួ្រម្របដែញ ាន ក់្ជាអនក្ដឆាើយ ដែើម្បី
បាំែុស្ឱ្យការគិតរបស់្សិ្ស្សាៃការរកី្ចដម្រម្ើៃ។  

សនលឹកកចិចការ 
  អាៃតារាងខាងដម្រកាម្ ឬគាំរនូៃស្ាំណួររបស់្សូ្ម្រកាតក្នុងការដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ (ដដ្ឋយ
ដោក្ រ ី្ តប៉ាូល) ដែលបដងាើតដ ើងដដ្ឋយដែអក្តាម្ទស្សៃៈនៃការដរៀៃសូ្ម្រតដចញពីបញ្ហា ។ វភិាគ
ៃូវការដលើក្ដ ើងដែលជាម្របធាៃបទដៅក្នុងម្រក្ុម្របស់្អនក្ ដដ្ឋយដម្របើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ។ សូ្ម្
ស្ាំោល់ថ្ន អនក្មិ្ៃម្រតូវការស្ាំណួរទាំងអស់្ដនះដទ ស្ាំណួរខាះមិ្ៃទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទរបស់្អនក្
ដនះដទ។ ដផ្លរ តដលើដតស្ាំណួរណ្ដ ដែលែដល់ជាគាំៃិតថ្មី ៃិងគាំៃិតែេុយែល់អនក្ដម្របៀបដធៀបៃរងបទ
ពិដសាធៃ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ ការពិភាក្ាអាចាៃជាពហុភាព ៃិងចម្រម្ុះភាពតាម្លទធភាពអាចដធវើបាៃ។ 
អនក្គួរដតនាំយក្ទស្សៃៈកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ទាំងអស់្ក្នុង
ម្រក្មុ្ យល់ស្ស្បតាម្ោន ម្រគប់ដរឿង អនក្បរាជ័យ/ចញ់ដហើយ! 
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របងេទវំណួរស្ែលវួរងែញនូវងេតុផ្ល និ្េវតុតា្ 

វំណួរវរមាប់វួរបញ្ជា ក់ វំណួរស្ែលវួរងែញនូវការវនមត 
វំណួរស្ែលវួរងែញនូវងេតុផ្ល និ្េ

វតុតា្ 
ដត្ីអនកមានន័យថា____យា៉ា ងដូចដលេច?  
ដត្ីចំណុចសំខាន់ដដលអនកចង់និយាយគឺ
អវី?   
ដត្ីវា _____ទាក់ទ្ងដៅនឹង_____
ដោយរដបៀបណា?   
ដត្ីអនកអាចនិយាយពនយល់រដបៀបដសេងបាន
ដទ្?   
ដនេះគឺជាចំណុចសំខាន់  _____ ឬ 
_____ដដលអនកចង់និយាយ?   
ដត្ីអនកគិត្ថាអវីដៅជាបញ្ហា ចលបងដៅ
ចំណុចដនេះ?  
ខ្ុ ំដូចជាលិនសូវយល់ ដត្ីអនកមានន័យ
ថា_____ ឬ_____?  
ដត្ីចំណុចដនេះអាចទាក់ទ្ងនឹងបញ្ហា /ការ
ពិភាកា/សាច់ដរឿងរបស់ពួកដយងីយា៉ា ងដូច
ដលេច? 
ដត្ីអនក_____ មានន័យចំដ េះឃ្លេ ដនេះ
យា៉ា ងដូចដលេច?  ដត្ីអនកយក_____ ដដីលបី
មានន័យសប្មាប់ឃ្លេ របស់ោត់្? 
_____,ដត្ីអនកអាចសដងេបដោយ កយ
របស់អនកនូវអវី ______ដដលបាន
និយាយ? .... ______, ដត្ីដនេះជាអវីដដល
អនកចង់និយាយដលនដទ្?  
ដត្ីអនកអាចឱ្យឧទាហរណ៍បានដទ្?  
ដត្ីចំណុចដនេះអាចជាឧទាហរណ៍?   
ដត្ីអនកអាចពនយល់បដនថលចំណុចដនេះបាន
ដទ្?   
ដត្ីអនកអាចនិយាយបដនថលនូវចំណុចដនេះ
បានដទ្?   
ដហតុ្អវីបានជាអនកនិយាយដូចដនេះ?  

ដត្ីការសនមត្របស់អនកជាអវី? 
 
ដត្ីដោក X ឬ កញ្ហា  Z ការសនមត្  ថាជា
អវី?  
ដត្ីពួកដយងីអាចសនមត់្អវីជំនួសវញិ?  
 អនកដូចជាសនមត់្ថា_____។ ដត្ីខ្ុ ំយល់អ
ញ្ច ឹងប្ត្ូវដទ្?   
រាល់ដហតុ្សលរបស់អនកអាប្ស័យដលីគំនិត្
ដដលថា_____។ ដហតុ្អវីបានជាអនកពឹង
ដសែកដហតុ្សលរបស់អនកដលី _____ 
ជំនួសឱ្យ_____?   
អនកដូចជាសនមត្។ ដត្ីអនកអាចបកប្សាយ
ដដលថាយកវាជាប្បដយាជន៍យា៉ា ងដូច
ដលេច?   
ដត្ីវាពិត្ជាដហតុ្សលហនងឹដលន? ដហតុ្អវី
បានជាអនកគិត្ថាការសនមត្គួរដត្ជា
ចំណុចដនេះ?   
ដហតុ្អវីបានជានរណាមាន ក់ដ្វីការសនមត្
ដបបដនេះ?  
 

ដត្ីអវីអាចជាឧទាហរណ៍ដៅ?  
ដត្ីអនកដឹងដោយរដបៀបណា?  
ដហតុ្អវីបានជាអនកគិត្ថាវាជាការពិត្?   
ដត្ីអនកមានភសេុតាងដទ្?   
ដត្ីវាបដងកីត្ភាពខុសោន ពីលុនយា៉ា ងដូចដលេច?  
ដត្ីដហតុ្សលរបស់អនកកនុងការនិយាយដបប
ដនេះមានអវីខេេះ? 
ដត្ីអនកប្ត្ូវការព័ត៌្មានអវីខេេះ?   
ដត្ីអនកអាចពនយល់ដហតុ្សលរបស់អនកលក
ពួកដយងីបានដទ្?   
ដត្ីដហតុ្សលទាងំដនេះប្គប់ប្ោន់ដទ្?   
ដហតុ្អវីបានជាអនកនិយាយដូដចនេះ? 
ដត្ីអវីនាឱំ្យអនកដជឿដបបដនេះ?  
ដត្ីវាអាចអនុវត្េបានយា៉ា ងដូចដលេចសប្មាប់
ករណីដនេះ?  
ដត្ីអវីអាចដ្វីឱ្យអនកដូរចិត្េបាន?  
ក៏ប៉ាុដនេ ដត្ីវាជាភសេុតាងដ៏លែសប្មាប់ការដជឿ
ដនាេះដទ្?  
ដត្ីមានដហតុ្សលអវីលួយដដលសងេយ័ចំដ េះ
ភសេុតាងដនាេះដទ្?   
ដត្ីនរណាដដលដឹងថាវាជាការពិត្? 
ដត្ីអនកនឹងនិយាយអវីដៅកាន់លនុសេមាន ក់
ដដលនិយាយថា  ____?   
ដត្ីអនកដសេងអាចឲ្យភសេុតាងសប្មាប់ោបំ្ទ្ទ្
សេនៈដនាេះបានដទ្?  
ដោយដហតុ្សលណាដដលអនកសរុបដបប
ដនេះ?  
ដត្ីដយងីអាចដឹងយា៉ា ងដូចដលេចថាវាជាការ
ពិត្?  

វំណួរអំពីការគិត ឬទវេនៈ 
វំណួរស្ែលវួរងែញអំពីផ្លជះ និ្

ផ្លវបិាក 
វំណួរអំពីការវួរ 

ដត្ីអនកចង់បង្ហា ញពីអវីដោយថា?   ដត្ីដយងីរកដ ញីដោយរដបៀបណា?    
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សម្សរៀនទី ១២  ការព្តិះរះិរិចរណា  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សសុាាំដៅៃរងគាំៃិត ៃិងសារៈស្ាំខាៃ់នៃការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 បដងាើតការពិភាក្ាអាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងស្រដស្រៃូវលទធែលស្ាំខាៃ់ៗដលើការ រដខៀៃ៖ 

- ដតើការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច?   
- ដហតុអវីបាៃជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់?  
- សូ្ម្ឱ្យឧទហរណ៍លអៗ អាំពីការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (ដចញពីដហតុការណ៍ដៅែេះ 
សាោដរៀៃ ជីវតិការងារ)?   

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន ចាំៃួៃ ៤-៥ នក់្ក្នុងមួ្យម្រក្ុម្។ ឱ្យពួក្ដគគិត ដហើយដម្រជើស្
ដរ ើស្ម្របធាៃបទមួ្យដែលម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃយល់ដ ើញម្របហាក់្ម្របដហលោន  ឬម្របធាៃបទណ្ដដែល
ម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃាៃការយល់ដ ើញដែសងៗោន ។ (ឧ. ចាំណ្ដក្ស្ស្ុក្ដៅដធវើការដៅម្របដទស្នថ្ អវី
ម្រគប់ោ៉ាងដៅស្ហរែាអាដម្រកិ្សុ្ទធដតលអ ជៃជាតិអូស្តសារ លីទាំងអស់្សុ្ទធដតជាអនក្ាៃ។ល។)។ 
ដណនាំសិ្ស្សពីម្ដធាបាយណ្ដមួ្យស្ម្រាប់អៃុវតរការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  (Taxonomy of 
Socratic questions by Paul)។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗ ឬែដល់ឱ្យមួ្យស្ៃារក្
ស្ម្រាប់មួ្យ     ម្រក្មុ្។ ែូចដៃះពួក្ដគអាចអាៃជាមួ្យោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្។ វាែូចជាដែៃទីមួ្យ៖ ចដម្ាើយ
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរមួ្យ ៃរងនាំដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ស្ាំណួរមួ្យម្របដភទដទៀត (មិ្ៃម្រតូវបាៃក្ាំណត់ទុក្មុ្ៃដដ្ឋយ
ម្រគូ ឬៃរណ្ដាន ក់្ដ ើយ)។ តួនទីរបស់្ម្រគូ គឺចាំសួ្រម្របដែញ ដហើយសិ្ស្សម្រតូវដរៀបចាំចដម្ាើយរបស់្ខាួៃ 
ឬម្រគូដណនាំឱ្យសិ្ស្សស្ដម្ដងតួលក្ខណជាគូ ដដ្ឋយាន ក់្ជាអនក្សួ្រម្របដែញ ាន ក់្ជាអនក្ដឆាើយ ដែើម្បី
បាំែុស្ឱ្យការគិតរបស់្សិ្ស្សាៃការរកី្ចដម្រម្ើៃ។  

សនលឹកកចិចការ 
  អាៃតារាងខាងដម្រកាម្ ឬគាំរនូៃស្ាំណួររបស់្សូ្ម្រកាតក្នុងការដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ (ដដ្ឋយ
ដោក្ រ ី្ តប៉ាូល) ដែលបដងាើតដ ើងដដ្ឋយដែអក្តាម្ទស្សៃៈនៃការដរៀៃសូ្ម្រតដចញពីបញ្ហា ។ វភិាគ
ៃូវការដលើក្ដ ើងដែលជាម្របធាៃបទដៅក្នុងម្រក្ុម្របស់្អនក្ ដដ្ឋយដម្របើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្របដភទ។ សូ្ម្
ស្ាំោល់ថ្ន អនក្មិ្ៃម្រតូវការស្ាំណួរទាំងអស់្ដនះដទ ស្ាំណួរខាះមិ្ៃទក់្ទងៃរងម្របធាៃបទរបស់្អនក្
ដនះដទ។ ដផ្លរ តដលើដតស្ាំណួរណ្ដ ដែលែដល់ជាគាំៃិតថ្មី ៃិងគាំៃិតែេុយែល់អនក្ដម្របៀបដធៀបៃរងបទ
ពិដសាធៃ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ ការពិភាក្ាអាចាៃជាពហុភាព ៃិងចម្រម្ុះភាពតាម្លទធភាពអាចដធវើបាៃ។ 
អនក្គួរដតនាំយក្ទស្សៃៈកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ទាំងអស់្ក្នុង
ម្រក្មុ្ យល់ស្ស្បតាម្ោន ម្រគប់ដរឿង អនក្បរាជ័យ/ចញ់ដហើយ! 
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សនលឹកកចិចការ៖ រឆ្ព ុះរៅរកជរម្រម្ើសអាជីពការងារ
 ដតើអវីខាះដែលអាចាៃឥទធិពលដៅដលើជដម្រម្ើស្ការអប់រ ាំ ៃិងអាជីពរបស់្អនក្?  បាំដពញក្នុងពពុះ
គាំៃិតខាងដម្រកាម្៖ 

ដតើៃរណ្ដអាចោាំម្រទជដម្រម្ើស្អាជីពរបស់្អនក្?  ស្រដស្រដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ 
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 ដតើបុគគលគាំរដូបបណ្ដដែលអនក្ចង់ដែើរតាម្?  ការងាររបស់្បុគគលរបូណ្ដដែលអនក្ស្ប់្ដស្ង្
ជាងដគ?  ដតើពួក្ដគបាៃដធវើអវីខាះ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ដតើដោបល់ម្របដភទណ្ដដែលអនក្បាៃឮ អាំពីដែៃការអនគតរបស់្អនក្?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ដតើដោបល់ទាំងដៃះាៃឥទធិពលដលើជដម្រម្ើស្អប់រ ាំ ៃិងអាជីពរបស់្អនក្ដែរឬដទ?  គូស្ស្ញ្ហញ  
(X) ដៅដលើដខសបនេ ត់ខាងដម្រកាម្ ដែើម្បីបងាា ញអាំពីទាំហាំឥទធិពលដែលពួក្ដគាៃ។ 
 
មិ្ៃាៃឥទធិពលដលើខ្ុាំដទ ដម្រ ះខ្ុាំែរងៃូវអវីដែលខ្ុាំម្រតូវដធវើ! ដម្រចើៃណ្ដស់្ អនក្ដែសងដគែរង 

 ថ្នអវីដែលលអបាំែុតស្ម្រាប់ខ្ុាំ 
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សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សឆាុះបញ្ហច ាំងស្ាំណួរទាំងដៃះដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ ដៅ
ដពលដែលអនក្ស្ងស័យ «ដតើអាជីពម្របដភទណ្ដដែលស្ក្ដិស្ម្ស្ម្រាប់ខ្ុាំ»  អនក្ម្របដហលជាភ្ាក់្ដែអើល
ដហើយថ្ន អនក្ាៃចដម្ាើយទាំងអស់្ដៅក្នុងខាួៃរបស់្អនក្។ អនក្ាៃបាំណងម្របាថ្នន ជាក់្ោក់្ ឬការ
រ ាំពរងទុក្ស្ម្រាប់អាជីពក្នុងក្រីស្ស្នម្ ដហើយអនក្អាចដរៀបរាប់អាំពីលក្ខណៈរបស់្ការងារដែលអនក្គិត
ថ្នស្ាំខាៃ់បាំែុតស្ម្រាប់ការងារក្នុងក្រីស្ស្នម្របស់្អនក្។ ដដ្ឋយក្ាំណត់រក្លក្ខណៈស្ាំខាៃ់ៗទាំងដៃះ 
អនក្ក៏្អាចរក្ចដម្ាើយស្ម្រាប់ស្ាំណួរខាងដម្រកាម្៖  

- ដតើអាជីពការងារដបបណ្ដដែលខ្ុាំគួរដម្រជើស្ដរ ើស្?  
- ដតើការងារម្របដភទណ្ដដែលខ្ុាំដពញចិតរ?   
- ដតើការងារម្របដភទណ្ដដែលស្ក្ដិស្ម្ៃរងបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្ខ្ុាំ?  
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សម្សរៀនទី ១៥  ការសរៀបចំណផ្នការសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងជាលក្ខណៈបុគគល 
- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃអាំពីអាជីពដែលពួក្ដគប៉ាងម្របាថ្នន ស្ម្រាប់ខាួៃឯង  

 មុ្ៃៃរងចប់ដែដើម្ដម្ដរៀៃ អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សថ្ន ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សៃរងម្រតូវដធវើការងារ
គដម្រាងជាលក្ខណៈបុគគលបៃដពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដដ្ឋយស្ាា ស្ម្របមូ្លព័ត៌ាៃ ៃិងបងាា ញលទធែល។ 

 លាំហាត់ក្នុងដម្ដរៀៃមុ្ៃគឺ៖ ដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីអាជីពការងារចាំៃួៃ ២ (ដចញពីទាំព័រអិុៃធឺណិត 
ដស្ៀវដៅ កាដស្ត ឬការោិល័យម្របរក្ាដោបល់អាំពីអាជីព…)។ ដ្ឋក់្បញ្ចូ លព័ត៌ាៃដែលអនក្
ម្របមូ្លបាៃទាំងអស់្ ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុរបស់្អនក្ ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពមួ្យដែល
អនក្ចង់ែរងបដៃថម្។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន ចាំៃួៃ ៦នក់្។ ដដ្ឋយដម្របើរយៈដពល ១៥ នទី សិ្ស្សណ្ដ
ាន ក់្ម្រតវូបងាា ញដៅកាៃ់ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ ៃូវអាជីពការងារណ្ដមួ្យដែលដគចង់បាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្។ 
ភារកិ្ចចរបស់្ស្ាជិក្ែនទដទៀតក្នុងម្រក្មុ្ គឺពិភាក្ាោន ក្ាំណត់ស្ាស្ភាពអនក្ដែលៃរងម្រតូវស្ាា ស្ 
 ក់្ព័ៃធៃរងអាជីពដែលដគដស្នើដ ើងដនះ ដហើយម្រតូវរក្បុគគលដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ អនក្អាច
ជួយសិ្ស្សក្នុងការដស្វងរក្អនក្ដែលម្រតូវែដល់ស្ាា ស្ស្ម្ស្ស្ប ៃិងដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យទក់្ទង
ពួក្ដគ។ ជាទូដៅ វាជាការងាយស្សួ្លក្នុងការដស្វងរក្អនក្ដែលម្រតូវស្ាា ស្ ដម្រ ះម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ
ចូលចិតរៃិោយពីការងារវជិាា ជីវៈរបស់្ពួក្ដគ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ដពលដៃះ សិ្ស្សបៃរដរៀបស្ាំណួរស្ម្រាប់ដធវើការស្ាា ស្។ សិ្ស្សម្រគប់ោន ស្រដស្រស្ាំណួរទាំង
ដៃះក្នុងដស្ៀវដៅ ឬដម្របើស្ៃារក្កិ្ចចការ។ ស្ាំណួរមួ្យចាំៃួៃាៃដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការរចួជាដស្ស្ច ប៉ាុដៃរ
អនក្ម្រតូវដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដរៀៃបដងាើតស្ាំណួរដដ្ឋយខាួៃឯង ៃិងជួយពួក្ដគក្នុងក្រណីចាំបាច់។ 

សនលឹកកចិចការ 
កិចចសាា សសម្រាប់ម្ររម្ូលព័ត៌ាន  
 ព័ត៌ាៃដែលលអបាំែុត គឺបាៃម្ក្ពីអនក្ដែលក្ាំពុងដធវើការដៅក្នុងអាជីពដនះ។ ព័ត៌ាៃដែល
ទទួលបាៃតាម្រយៈការស្ាា ស្ដៃះ គឺាៃសារៈស្ាំខាៃ់ក្នុងការជួយឱ្យសិ្ស្សដស្វងយល់ពីអាជីព 
បដៃថម្ពីដលើការអាៃដស្ៀវដៅ ដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត ៃិងអាៃការពិពណ៌នអាំពីការងារ។ អនក្អាច
បដងាើតស្ាំណួរដដ្ឋយខាួៃឯង ឬដម្របើម្របាស់្ស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ដែើម្បីស្ាា ស្៖  

- ដតើដហតុអវីបាៃជាអនក្ចប់អារម្មណ៍អាជីពការងារដៃះ?  
- ដតើអនក្ដធវើការងារដៃះយូរប៉ាុណ្ដា ដហើយ?   
- ដតើអនក្ដធវើការប៉ាុនម ៃដា៉ាងក្នុងមួ្យនថ្ៃ ៃិងប៉ាុនម ៃនថ្ៃក្នុងមួ្យស្បាដ ហ៍?  
- ដតើអនក្ាៃភារកិ្ចចការទទួលខុស្ម្រតវូក្នុងមុ្ខតាំដណងអវីខាះ?   
- ដតើអវីដែលអនក្ចូលចិតរបាំែុតពីការងាររបស់្អនក្?  
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សម្សរៀនទី ១៥  ការសរៀបចំណផ្នការសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សដរៀៃដធវើការងារគដម្រាងជាលក្ខណៈបុគគល 
- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃអាំពីអាជីពដែលពួក្ដគប៉ាងម្របាថ្នន ស្ម្រាប់ខាួៃឯង  

 មុ្ៃៃរងចប់ដែដើម្ដម្ដរៀៃ អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សថ្ន ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សៃរងម្រតូវដធវើការងារ
គដម្រាងជាលក្ខណៈបុគគលបៃដពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដដ្ឋយស្ាា ស្ម្របមូ្លព័ត៌ាៃ ៃិងបងាា ញលទធែល។ 

 លាំហាត់ក្នុងដម្ដរៀៃមុ្ៃគឺ៖ ដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីអាជីពការងារចាំៃួៃ ២ (ដចញពីទាំព័រអិុៃធឺណិត 
ដស្ៀវដៅ កាដស្ត ឬការោិល័យម្របរក្ាដោបល់អាំពីអាជីព…)។ ដ្ឋក់្បញ្ចូ លព័ត៌ាៃដែលអនក្
ម្របមូ្លបាៃទាំងអស់្ ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុរបស់្អនក្ ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពមួ្យដែល
អនក្ចង់ែរងបដៃថម្។  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ដបងដចក្សិ្ស្សជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន ចាំៃួៃ ៦នក់្។ ដដ្ឋយដម្របើរយៈដពល ១៥ នទី សិ្ស្សណ្ដ
ាន ក់្ម្រតវូបងាា ញដៅកាៃ់ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ ៃូវអាជីពការងារណ្ដមួ្យដែលដគចង់បាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្។ 
ភារកិ្ចចរបស់្ស្ាជិក្ែនទដទៀតក្នុងម្រក្មុ្ គឺពិភាក្ាោន ក្ាំណត់ស្ាស្ភាពអនក្ដែលៃរងម្រតូវស្ាា ស្ 
 ក់្ព័ៃធៃរងអាជីពដែលដគដស្នើដ ើងដនះ ដហើយម្រតូវរក្បុគគលដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ អនក្អាច
ជួយសិ្ស្សក្នុងការដស្វងរក្អនក្ដែលម្រតូវែដល់ស្ាា ស្ស្ម្ស្ស្ប ៃិងដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យទក់្ទង
ពួក្ដគ។ ជាទូដៅ វាជាការងាយស្សួ្លក្នុងការដស្វងរក្អនក្ដែលម្រតូវស្ាា ស្ ដម្រ ះម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ
ចូលចិតរៃិោយពីការងារវជិាា ជីវៈរបស់្ពួក្ដគ។  

សកម្មភាពសសិសទី២  
 ដពលដៃះ សិ្ស្សបៃរដរៀបស្ាំណួរស្ម្រាប់ដធវើការស្ាា ស្។ សិ្ស្សម្រគប់ោន ស្រដស្រស្ាំណួរទាំង
ដៃះក្នុងដស្ៀវដៅ ឬដម្របើស្ៃារក្កិ្ចចការ។ ស្ាំណួរមួ្យចាំៃួៃាៃដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការរចួជាដស្ស្ច ប៉ាុដៃរ
អនក្ម្រតូវដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដរៀៃបដងាើតស្ាំណួរដដ្ឋយខាួៃឯង ៃិងជួយពួក្ដគក្នុងក្រណីចាំបាច់។ 

សនលឹកកចិចការ 
កិចចសាា សសម្រាប់ម្ររម្ូលព័ត៌ាន  
 ព័ត៌ាៃដែលលអបាំែុត គឺបាៃម្ក្ពីអនក្ដែលក្ាំពុងដធវើការដៅក្នុងអាជីពដនះ។ ព័ត៌ាៃដែល
ទទួលបាៃតាម្រយៈការស្ាា ស្ដៃះ គឺាៃសារៈស្ាំខាៃ់ក្នុងការជួយឱ្យសិ្ស្សដស្វងយល់ពីអាជីព 
បដៃថម្ពីដលើការអាៃដស្ៀវដៅ ដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត ៃិងអាៃការពិពណ៌នអាំពីការងារ។ អនក្អាច
បដងាើតស្ាំណួរដដ្ឋយខាួៃឯង ឬដម្របើម្របាស់្ស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ដែើម្បីស្ាា ស្៖  

- ដតើដហតុអវីបាៃជាអនក្ចប់អារម្មណ៍អាជីពការងារដៃះ?  
- ដតើអនក្ដធវើការងារដៃះយូរប៉ាុណ្ដា ដហើយ?   
- ដតើអនក្ដធវើការប៉ាុនម ៃដា៉ាងក្នុងមួ្យនថ្ៃ ៃិងប៉ាុនម ៃនថ្ៃក្នុងមួ្យស្បាដ ហ៍?  
- ដតើអនក្ាៃភារកិ្ចចការទទួលខុស្ម្រតវូក្នុងមុ្ខតាំដណងអវីខាះ?   
- ដតើអវីដែលអនក្ចូលចិតរបាំែុតពីការងាររបស់្អនក្?  
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- ដតើអវីដែលអនក្ចូលចិតរតិចតួចពីការងាររបស់្អនក្?   
- ដតើការងាររបស់្អនក្តម្រម្ូវឱ្យាៃការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លអវីខាះ?   
- ដតើជាំនញ ៃិងចាំដណះែរងអវីខាះដែលស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងការងាររបស់្អនក្? ដតើាៃលក្ខខណឌ  

អវីបដៃថម្ដទៀតឬដទ? 
- ដតើម្របាក់្ដខែាំបូងក្នុងអាជីពដៃះាៃចាំៃួៃប៉ាុនម ៃ? 
- ដតើអនក្ដម្ើលដ ើញអនគតលអអវីខាះក្នុងការងារដៃះ? ដតើអនក្ាៃែាំបូនម ៃអវីខាះស្ម្រាប់

ែដល់ឱ្យអនក្ដែលក្ាំពុងពិចរណ្ដដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព?  

 
(ស្ក្ម្មភាពដៃះម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីលាំហាត់ដែលបាៃបដងាើតដ ើងដដ្ឋយHiekkataipale et 
al., ២០១៣ សូ្ម្ដម្ើលដស្ៀវដៅម្របរក្ាដោបល់ស្រីពីអាជីព របស់្ FCA ២០១៦)  
 
ដឈាម ះអនក្ម្រតូវស្ាា ស្៖__________________________________ 
ក្ដៃាងការងារ/ម្រក្ុម្ហ ុៃ៖_____________________________________ 
ការងារបចចុបបៃន៖_________________________________________________ 
នថ្ៃដខ ៃិងទីក្ដៃាងស្ាា ស្៖ __________________________ 
 
ដតើខ្ុាំែរងអវីខាះ? (ស្រដស្រចដម្ាើយដៅទីដៃះ៖)  
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សម្សរៀនទី ១៦ ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ   

សកម្មភាពសសិស  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សៃរងដរៀបចាំទិៃនៃ័យរបស់្ពួក្ដគស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ អនក្ម្រតវូ
ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដរៀបចាំផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ដែលាៃបិទរបូថ្ត របូគាំៃូរ ឬគាំរអូតថបទកាដស្តែក្ស្ស្ង់ 
អម្ជាមួ្យៃរងដោលគាំៃិតស្ាំខាៃ់ៗអាំពី អាជីពដែលដគម្របមូ្លព័ត៌ាៃបាៃតាម្រយៈការស្សាវម្រជាវ 
ៃិងកិ្ចចស្ាា ស្ក្ៃាងម្ក្។ បដៃថម្ពីដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ពួក្ដគអាចបដៃថម្អវីដែសងដទៀតដៅដលើបទ
បងាា ញរបស់្ពួក្ដគែូចជា ការស្ដម្រងខាី ដម្របើតន្តៃរី ឬចក់្ស្ាំដ ងដែលបាៃថ្តទុក្ដពលស្ាា ស្។ 
អនក្អាចដែើរដម្ើលជុាំវញិ ៃិងែដល់ជាំៃួយដៅដពលដែលដគម្រតូវការ។ បទបងាា ញដៃះ ម្រតូវដតាៃលក្ខ
ណៈខាីសាម្ញ្ញ ដែលចាំណ្ដយ ដពលម្រតរម្ ៥ នទីស្ម្រាប់ការបងាា ញអាជីពៃីមួ្យៗ។  

 ការដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃបនេ ប់៖ ដបើអនក្ាៃសិ្ស្ស ២០ នក់្ក្នុងដា៉ាងបដម្រងៀៃដៃះ អនក្ម្រតូវ
ដបងដចក្ឱ្យាៃបទបងាា ញចាំៃួៃ ៧ (ដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ)។ ក្រណីអនក្ាៃ
សិ្ស្ស ៣០ នក់្វញិ អនក្ម្រតូវដបងដចក្ឱ្យាៃបទបងាា ញចាំៃួៃ ១០ (ដម្របើដពលម្រតរម្ ៣ នទីស្ម្រាប់
បទបងាា ញៃីមួ្យៗ)។ 
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សម្សរៀនទី ១៦ ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ   

សកម្មភាពសសិស  
 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សៃរងដរៀបចាំទិៃនៃ័យរបស់្ពួក្ដគស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ អនក្ម្រតវូ
ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដរៀបចាំផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ដែលាៃបិទរបូថ្ត របូគាំៃូរ ឬគាំរអូតថបទកាដស្តែក្ស្ស្ង់ 
អម្ជាមួ្យៃរងដោលគាំៃិតស្ាំខាៃ់ៗអាំពី អាជីពដែលដគម្របមូ្លព័ត៌ាៃបាៃតាម្រយៈការស្សាវម្រជាវ 
ៃិងកិ្ចចស្ាា ស្ក្ៃាងម្ក្។ បដៃថម្ពីដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ពួក្ដគអាចបដៃថម្អវីដែសងដទៀតដៅដលើបទ
បងាា ញរបស់្ពួក្ដគែូចជា ការស្ដម្រងខាី ដម្របើតន្តៃរី ឬចក់្ស្ាំដ ងដែលបាៃថ្តទុក្ដពលស្ាា ស្។ 
អនក្អាចដែើរដម្ើលជុាំវញិ ៃិងែដល់ជាំៃួយដៅដពលដែលដគម្រតូវការ។ បទបងាា ញដៃះ ម្រតូវដតាៃលក្ខ
ណៈខាីសាម្ញ្ញ ដែលចាំណ្ដយ ដពលម្រតរម្ ៥ នទីស្ម្រាប់ការបងាា ញអាជីពៃីមួ្យៗ។  

 ការដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃបនេ ប់៖ ដបើអនក្ាៃសិ្ស្ស ២០ នក់្ក្នុងដា៉ាងបដម្រងៀៃដៃះ អនក្ម្រតូវ
ដបងដចក្ឱ្យាៃបទបងាា ញចាំៃួៃ ៧ (ដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់បទបងាា ញៃីមួ្យៗ)។ ក្រណីអនក្ាៃ
សិ្ស្ស ៣០ នក់្វញិ អនក្ម្រតូវដបងដចក្ឱ្យាៃបទបងាា ញចាំៃួៃ ១០ (ដម្របើដពលម្រតរម្ ៣ នទីស្ម្រាប់
បទបងាា ញៃីមួ្យៗ)។ 
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សម្សរៀនទី ១៧ បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ១ 

សកម្មភាពសសិស  
 សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ 
(សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែសងដលើក្
ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗ ោន ក្នុងការ
ដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើ
ការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 

សម្សរៀនទី ១៨  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ២  

សកម្មភាពសសិស 
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទ
បងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទ
បងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើ
បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗោន ក្នុង
ការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតវូរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញ
របស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ 
ម្របសិ្ៃ ដបើអនក្ចង់។ 

 
សម្សរៀនទី ១៩  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ 
ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់
សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពល
ដវោដស្មើៗោន ក្នុងការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្
សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 
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សម្សរៀនទី ១៧ បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ១ 

សកម្មភាពសសិស  
 សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ 
(សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែសងដលើក្
ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗ ោន ក្នុងការ
ដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើ
ការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 

សម្សរៀនទី ១៨  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ២  

សកម្មភាពសសិស 
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទ
បងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទ
បងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើ
បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗោន ក្នុង
ការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតវូរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញ
របស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ 
ម្របសិ្ៃ ដបើអនក្ចង់។ 

 
សម្សរៀនទី ១៩  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ 
ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់
សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពល
ដវោដស្មើៗោន ក្នុងការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្
សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 
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សម្សរៀនទី ២០  ការសសងេបខលឹម្សារ 

សកម្មភាពសសិសទី១   
 បាំែុស្ការពិភាក្ាដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល៖  

- ដតើពួក្ដគគិតថ្នការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរលូៃឬដទ?   
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាព?   
- ដតើអវីដែលដគអាចដធវើបាៃ ខុស្ពីដលើក្ដៃះ?   
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ?   
- ដតើាៃជាំៃួយម្របដភទណ្ដដែលដគទទួបាៃ?  
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីខាះ អាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតវូ? ដតើពួក្ដគ
វាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុងការងារគដម្រាង
ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទី២  
 ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រ ឬគូរក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍រមួ្
អាំពីការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទី៣  
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ដគដលើជញ្ហា ាំងអោរ ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុងសាោ ក្នុងលក្ខ
ណៈជាការតាាំងពិព័រណ៍។ ែូចដៃះ សិ្ស្សែនទដទៀតដែលដរៀៃដៅក្នុងសាោជាមួ្យោន  ក៏្អាចដម្ើល
ដ ើញអាំពីការងារែ៏លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងដរៀងៗខាួៃ 
ដែើម្បីពៃយល់ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «ទស្សៃិក្ជៃ»។  
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សម្សរៀនទី ១៧ បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ១ 

សកម្មភាពសសិស  
 សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ 
(សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែសងដលើក្
ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗ ោន ក្នុងការ
ដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើ
ការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 

សម្សរៀនទី ១៨  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ២  

សកម្មភាពសសិស 
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទ
បងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទ
បងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើ
បទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពលដវោដស្មើៗោន ក្នុង
ការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតវូរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញ
របស់្សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ 
ម្របសិ្ៃ ដបើអនក្ចង់។ 

 
សម្សរៀនទី ១៩  បទបងាា ញអំរីរិចេសាា សព្បម្ូលរ័ត៌ាន ៣  

សកម្មភាពសសិស  
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់របូៃរងម្រតូវបងាា ញការងារគដម្រាងរបស់្ដគ។ បទបងាា ញចាំៃួៃ ៧-១០ 
ម្របធាៃបទ (សិ្ស្សាៃដពល ៣-៥ នទីក្នុងមួ្យបទបងាា ញ)។ អនក្អាចទុក្ដពលបៃរិចស្ម្រាប់
សិ្ស្សដែសងដលើក្ជាស្ាំណួរដៅដលើបទបងាា ញៃីមួ្យៗ។ អនក្ម្រតូវធានថ្ន សិ្ស្សាន ក់្ៗាៃដពល
ដវោដស្មើៗោន ក្នុងការដធវើបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ អនក្ម្រតូវរក្ាទុក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ដធវើបទបងាា ញរបស់្
សិ្ស្សរចួ ៃិងអាចដធវើការតាាំងបងាា ញមួ្យដទៀតស្ម្រាប់សិ្ស្សទាំងអស់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់។ 
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សម្សរៀនទី ២០  ការសសងេបខលឹម្សារ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី   
 បាំែុស្ការពិភាក្ាដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល៖  

- ដតើពួក្ដគគិតថ្នការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរលូៃឬដទ?   
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាព?   
- ដតើអវីដែលដគអាចដធវើបាៃ ខុស្ពីដលើក្ដៃះ?   
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ?   
- ដតើាៃជាំៃួយម្របដភទណ្ដដែលដគទទួបាៃ?  
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីខាះ អាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតវូ? ដតើពួក្ដគ
វាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុងការងារគដម្រាង
ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទ២ី  
 ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រ ឬគូរក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍រមួ្
អាំពីការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទ៣ី  
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ដគដលើជញ្ហា ាំងអោរ ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុងសាោ ក្នុងលក្ខ
ណៈជាការតាាំងពិព័រណ៍។ ែូចដៃះ សិ្ស្សែនទដទៀតដែលដរៀៃដៅក្នុងសាោជាមួ្យោន  ក៏្អាចដម្ើល
ដ ើញអាំពីការងារែ៏លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងដរៀងៗខាួៃ 
ដែើម្បីពៃយល់ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «ទស្សៃិក្ជៃ»។  
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សម្សរៀនទី ២១  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរ សដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពបៃាុាំជាមួ្យៃរងការដម្របើម្របាស់្ដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ

វទិាដៅក្នុងការដរៀបចាំដែៃការអាជីព 

 អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សរក្ព័ត៌ាៃអាំពីម្របធាៃបទ ឬដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺណិត ដៅក្នុងការដរៀបចាំ
ដែៃការអាជីព។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យៃរង ម្រគបូដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ 
សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្ ឬក៏្ជាលាំហាត់ដៅែេះ ឬដម្របើម្របាស់្ទូរស្ពេនវ ា្ ត (សាម តហវូៃ)
របស់្ដគម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើកិ្ចចការដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សណ្ដមិ្ៃអាច
ភាា ប់អិុៃធឺណិតបាៃ។ 

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្អាចដម្របើទាំព័រតាំណភាា ប់ខាងដម្រកាម្ដៃះ ក្នុងការដធវើដតស្រមួ្យចាំៃួៃតាម្អីុៃធឺដណត ដែើម្បី
ទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ជុាំវញិការដរៀបចាំដែៃការអាជីព៖ 

http://blog.connectionsacademy.com/a-career-planning-exercise-for-high-school-students/  
https://www.whatcareerisrightforme.com/career-aptitude-test.php  
https://www.monster.com/career-advice/article/best-free-career-assessment-tools  
http://getalife.fi/game/getalife? lang=en-US  
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សម្សរៀនទី ២១  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរ សដាយសព្បើបសចេរវិទារ័ត៌ានវិទា 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សាៃភាពបៃាុាំជាមួ្យៃរងការដម្របើម្របាស់្ដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ

វទិាដៅក្នុងការដរៀបចាំដែៃការអាជីព 

 អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សរក្ព័ត៌ាៃអាំពីម្របធាៃបទ ឬដធវើដតស្រតាម្អិុៃធឺណិត ដៅក្នុងការដរៀបចាំ
ដែៃការអាជីព។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យៃរង ម្រគបូដចចក្វទិាព័ត៌ាៃ ៃិងទូរគម្នគម្ៃ៍ 
សិ្ស្សអាចដធវើលាំហាត់ដៃះដៅក្នុងថ្នន ក់្ ឬក៏្ជាលាំហាត់ដៅែេះ ឬដម្របើម្របាស់្ទូរស្ពេនវ ា្ ត (សាម តហវូៃ)
របស់្ដគម្របសិ្ៃដបើាៃ។ ពួក្ដគក៏្អាចដធវើកិ្ចចការដៃះជាគូ ឬជាម្រក្ុម្ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សណ្ដមិ្ៃអាច
ភាា ប់អិុៃធឺណិតបាៃ។ 

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្អាចដម្របើទាំព័រតាំណភាា ប់ខាងដម្រកាម្ដៃះ ក្នុងការដធវើដតស្រមួ្យចាំៃួៃតាម្អីុៃធឺដណត ដែើម្បី
ទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ជុាំវញិការដរៀបចាំដែៃការអាជីព៖ 

http://blog.connectionsacademy.com/a-career-planning-exercise-for-high-school-students/  
https://www.whatcareerisrightforme.com/career-aptitude-test.php  
https://www.monster.com/career-advice/article/best-free-career-assessment-tools  
http://getalife.fi/game/getalife? lang=en-US  
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សម្សរៀនទី ២២  យថុាា អាជីរ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ែរល់ឱ្យសិ្ស្សៃូវទិែាភាពមួ្យដទៀតនៃការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារ 

 ែាំបូងែរល់ឱ្យសិ្ស្សៃូវការដណនាំខាីស្រីពី យុថ្នា អាជីពដដ្ឋយ ដោក្Schein ។  

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការែល់សិ្ស្ស ៃិងឱ្យពួក្ដគអៃុវតរការងារជាលក្ខណៈបុគគល។ 

សនលឹកកចិចការ  
 សូ្ម្ដធវើការវាយតនម្ាដលើគុណតនម្ា ៃិងដចតនក្នុងការតម្រម្ង់ទិស្ដៅដលើអាជីព។ អវីដៅដែល
ស្ាំខាៃ់ចាំដ ះអនក្ ដៅដពលអនក្គិតអាំពីអាជីពការងារនដពលអនគត?  

 អាៃស្ាំដណរក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្ រចួែដល់លាំដ្ឋប់ដលខដរៀងតាម្ក្ម្រមិ្តស្ាំខាៃ់ដែលអនក្
ដម្រជើស្ដរ ើស្ពី ១ ែល់ ៨។ ដលខ ១ ាៃៃ័យថ្ន យុថ្នា ស្ាំខាៃ់ខាា ាំងស្ម្រាប់អនក្ ៃិងដលខ ៨ ាៃៃ័យ
ថ្នមិ្ៃសូ្វស្ាំខាៃ់។ ម្រតូវចាំថ្ន អនក្អាចដម្របើដលខទាំងដនះដតមួ្យែងគត់។ 

 លាំដ្ឋប់ 
ខ្ុាំចូលចិតរបងាា ញឱ្យអនក្ែនទដ ើញថ្នខ្ុាំពូដក្ជាងដគដលើស្ក្ម្មភាពអវីមួ្យ។ ខ្ុាំចូលចិតរការម្របកួ្ត
ម្របដជងដដ្ឋយដម្របើជាំនញដែសងៗ ដហើយដធវើឱ្យម្របដស្ើរដលចដធាា រជាងដគ។ (ស្ម្តថភាពបដចចក្ដទស្/
ការបាំដពញតួនទី)  

 

ខ្ុាំចង់កាា យជាអនក្ម្រគប់ម្រគងាន ក់្។ ខ្ុាំចូលចិតរដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សម្របដភទ
ដែសងៗោន ។ ខ្ុាំជាអនក្ចូលចិតរាៃការទទួលខុស្ម្រតូវ។ (ស្ម្តថភាពម្រគប់ម្រគងទូដៅ)   

 

ខ្ុាំចង់ដធវើការដៅដម្រកាម្ចាប់ ៃិងបទបញ្ហា ដែលខ្ុាំបដងាើតដ ើង។ ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរបទដ្ឋា ៃស្រង់ដ្ឋ
ដនះដទ ដហើយខ្ុាំចូលចិតរដធវើការដតឯង។ (ស្វយ័ត/ឯក្រាជយ) 

 

ខ្ុាំដស្វងរក្ស្ថិរភាព ៃិងការបៃរែាំដណើ រក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ។ ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរការម្របថុ្យម្របថ្នៃដទ។ ខ្ុាំ
ចូលចិតរការងារម្របចាំនថ្ៃ ៃិងកិ្ចចស្ៃារយៈដពលដវង។ (សុ្វតថិភាព/ស្ថិរភាព)  

 

ខ្ុាំចូលចិតរការនចនម្របឌិ្ត ការបដងាើតថ្មី ៃិងការបដងាើតអាជីវក្ម្មខាួៃឯង។ ភាពជាាច ស់្ គឺពិតជា
ស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ស្ម្រាប់ខ្ុាំ ប៉ាុដៃដខ្ុាំជាម្ៃុស្ស្ប់ធុញម្រទៃ់។ ម្រទពយស្ម្បតរិ គឺជាស្ញ្ហញ នៃភាព
ដជាគជ័យស្ម្រាប់ខ្ុាំ។ (ស្ហម្រគិៃភាព) 

 

ខ្ុាំចូលចិតរការងារជួយអនក្ែនទ ជាងដម្របើម្របាស់្ដទពដកាស្លយរបស់្ខ្ុាំ។ ខ្ុាំចង់ដធវើការក្នុងវស័ិ្យ  រែា
បាលសាធារណៈ ឬដែនក្ម្រគប់ម្រគងធៃធាៃម្ៃុស្ស។ (ដស្វាក្ម្ម/ការលះបង់) 

 

ខ្ុាំដស្វងរក្ការជាំរញុដលើក្ទរក្ចិតរ ចាំដ ះបញ្ហា ពិបាក្ៗដែលខ្ុាំអាចដដ្ឋះស្សាយបាៃ។ ខ្ុាំៃរងផ្លា ស់្
បរូរការងារ ដៅដពលដែលធុញៃរងការងារបចចុបបៃន។ អាជីពរបស់្ខ្ុាំអាចខុស្ៗោន ។ (ការម្របកួ្ត
ម្របដជង)  

 

ខ្ុាំដពញចិតរៃរងរដបៀបដែលខ្ុាំរស់្ដៅ។ ខ្ុាំគិតថ្នអាជីពការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅគឺជាដរឿងដតមួ្យ។ 
ខ្ុាំចូលចិតរភាពបត់ដបៃ។ (ដបបបទនៃជីវតិ) 

 

ដតើអវីជាយុថ្នា ស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្អនក្? 
_________________________________________________ 

ដក្ស្ម្រម្ួលដចញពី Edgar H. Schein: Career Anchors. Discovering Your Real Values 
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សម្សរៀនទី ២២  យថុាា អាជីរ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ែរល់ឱ្យសិ្ស្សៃូវទិែាភាពមួ្យដទៀតនៃការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារ 

 ែាំបូងែរល់ឱ្យសិ្ស្សៃូវការដណនាំខាីស្រីពី យុថ្នា អាជីពដដ្ឋយ ដោក្Schein ។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការែល់សិ្ស្ស ៃិងឱ្យពួក្ដគអៃុវតរការងារជាលក្ខណៈបុគគល។ 

សនលឹកកចិចការ  
 សូ្ម្ដធវើការវាយតនម្ាដលើគុណតនម្ា ៃិងដចតនក្នុងការតម្រម្ង់ទិស្ដៅដលើអាជីព។ អវីដៅដែល
ស្ាំខាៃ់ចាំដ ះអនក្ ដៅដពលអនក្គិតអាំពីអាជីពការងារនដពលអនគត?  

 អាៃស្ាំដណរក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្ រចួែដល់លាំដ្ឋប់ដលខដរៀងតាម្ក្ម្រមិ្តស្ាំខាៃ់ដែលអនក្
ដម្រជើស្ដរ ើស្ពី ១ ែល់ ៨។ ដលខ ១ ាៃៃ័យថ្ន យុថ្នា ស្ាំខាៃ់ខាា ាំងស្ម្រាប់អនក្ ៃិងដលខ ៨ ាៃៃ័យ
ថ្នមិ្ៃសូ្វស្ាំខាៃ់។ ម្រតូវចាំថ្ន អនក្អាចដម្របើដលខទាំងដនះដតមួ្យែងគត់។ 

 លាំដ្ឋប់ 
ខ្ុាំចូលចិតរបងាា ញឱ្យអនក្ែនទដ ើញថ្នខ្ុាំពូដក្ជាងដគដលើស្ក្ម្មភាពអវីមួ្យ។ ខ្ុាំចូលចិតរការម្របកួ្ត
ម្របដជងដដ្ឋយដម្របើជាំនញដែសងៗ ដហើយដធវើឱ្យម្របដស្ើរដលចដធាា រជាងដគ។ (ស្ម្តថភាពបដចចក្ដទស្/
ការបាំដពញតួនទី)  

 

ខ្ុាំចង់កាា យជាអនក្ម្រគប់ម្រគងាន ក់្។ ខ្ុាំចូលចិតរដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សម្របដភទ
ដែសងៗោន ។ ខ្ុាំជាអនក្ចូលចិតរាៃការទទួលខុស្ម្រតូវ។ (ស្ម្តថភាពម្រគប់ម្រគងទូដៅ)   

 

ខ្ុាំចង់ដធវើការដៅដម្រកាម្ចាប់ ៃិងបទបញ្ហា ដែលខ្ុាំបដងាើតដ ើង។ ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរបទដ្ឋា ៃស្រង់ដ្ឋ
ដនះដទ ដហើយខ្ុាំចូលចិតរដធវើការដតឯង។ (ស្វយ័ត/ឯក្រាជយ) 

 

ខ្ុាំដស្វងរក្ស្ថិរភាព ៃិងការបៃរែាំដណើ រក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ។ ខ្ុាំមិ្ៃចូលចិតរការម្របថុ្យម្របថ្នៃដទ។ ខ្ុាំ
ចូលចិតរការងារម្របចាំនថ្ៃ ៃិងកិ្ចចស្ៃារយៈដពលដវង។ (សុ្វតថិភាព/ស្ថិរភាព)  

 

ខ្ុាំចូលចិតរការនចនម្របឌិ្ត ការបដងាើតថ្មី ៃិងការបដងាើតអាជីវក្ម្មខាួៃឯង។ ភាពជាាច ស់្ គឺពិតជា
ស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ស្ម្រាប់ខ្ុាំ ប៉ាុដៃដខ្ុាំជាម្ៃុស្ស្ប់ធុញម្រទៃ់។ ម្រទពយស្ម្បតរិ គឺជាស្ញ្ហញ នៃភាព
ដជាគជ័យស្ម្រាប់ខ្ុាំ។ (ស្ហម្រគិៃភាព) 

 

ខ្ុាំចូលចិតរការងារជួយអនក្ែនទ ជាងដម្របើម្របាស់្ដទពដកាស្លយរបស់្ខ្ុាំ។ ខ្ុាំចង់ដធវើការក្នុងវស័ិ្យ  រែា
បាលសាធារណៈ ឬដែនក្ម្រគប់ម្រគងធៃធាៃម្ៃុស្ស។ (ដស្វាក្ម្ម/ការលះបង់) 

 

ខ្ុាំដស្វងរក្ការជាំរញុដលើក្ទរក្ចិតរ ចាំដ ះបញ្ហា ពិបាក្ៗដែលខ្ុាំអាចដដ្ឋះស្សាយបាៃ។ ខ្ុាំៃរងផ្លា ស់្
បរូរការងារ ដៅដពលដែលធុញៃរងការងារបចចុបបៃន។ អាជីពរបស់្ខ្ុាំអាចខុស្ៗោន ។ (ការម្របកួ្ត
ម្របដជង)  

 

ខ្ុាំដពញចិតរៃរងរដបៀបដែលខ្ុាំរស់្ដៅ។ ខ្ុាំគិតថ្នអាជីពការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅគឺជាដរឿងដតមួ្យ។ 
ខ្ុាំចូលចិតរភាពបត់ដបៃ។ (ដបបបទនៃជីវតិ) 

 

ដតើអវីជាយុថ្នា ស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្អនក្? 
_________________________________________________ 

ដក្ស្ម្រម្ួលដចញពី Edgar H. Schein: Career Anchors. Discovering Your Real Values 
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សកម្មភាពសសិសទី២  
 ស្រដស្រយុថ្នា ទាំងអស់្ដៅដលើការ រដខៀៃ ដដ្ឋយទុក្ចដនា ះខាងដម្រកាម្ស្ម្រាប់ស្រដស្រដឈាម ះ។ 
ឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន ស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅពីដម្រកាម្យុថ្នា  ដែលដគគិតថ្នស្ក្រិស្ម្ស្ម្រាប់ដគ។ ពិ
ៃិតយ ដម្ើលលទធែលជាមួ្យោន ។ ដតើាៃយុថ្នា ណ្ដដែលាៃការដបាះដ ន្ តោាំម្រទដម្រចើៃជាងដគដទ (=
ដឈាម ះ)?  ដតើាៃយុថ្នា ណ្ដដែលោម ៃម្របជាម្របិយភាព?  ពិភាក្ាលទធែលជាមួ្យោន  ដហតុអវីយុថ្នា
មួ្យចាំៃួៃទទួលបាៃម្របជាម្របិយភាពជាងដគ ខណៈជាយុថ្នា មួ្យចាំៃួៃដទៀតមិ្ៃសូ្វាៃម្របជាម្របិយ
ភាព? (អនក្ាៃដពល ១៥-២០នទី)។ 

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល ់
 ការតម្រម្ង់ទិស្ដៅដលើអាជីព អាស្ស័្យដៅដលើចាំណុចជាដម្រចើៃែូចជា៖ 

- ចាំដណះែរងដៅដលើមុ្ខរបរខុស្ៗោន   
- ជាំនញ ៃិងគុណភាពរបស់្អនក្  
- សាថ ៃភាពជីវតិ  
- ម្របាក់្ដបៀវតស  
- គុណតនម្ារបស់្ការងារ  
- ស្ហការ ីដៅហាវ យនយ  
- បរសិាថ ៃការងារ  
- ដពលដា៉ាងដធវើការងារ  
- ទីក្ដៃាងដធវើការងារ  
- សុ្វតថិភាពការងារ  
- ដយៃឌ័្រ ៃិងអាយុ  
- ម្របវតរិម្រគួសារ 
- តម្រម្ូវការការអប់រ ាំ  
- ជុាំវញិវបបធម៌្ទូដៅ  
- បញ្ហា សុ្ខភាពបចចុបបៃន  
- ចក្ខុ ដសាតវញិ្ហញ ណ ពិការភាពដែនក្ពណ៌  
- ពិការរបូរាងកាយ  
- ធៃធាៃខួរក្ាល  

 មិ្ៃដម្ៃាៃការងារដតមួ្យដែលលអស្ម្រាប់អនក្ដនះដទ ដតអាចាៃអាជីពការងារមួ្យចាំៃួៃ
ស្ក្ដិស្ម្ៃរងអនក្។  

 អាជីពមួ្យ មិ្ៃស្ម្រាប់ដតម្ៃុស្សាន ក់្អាចដធវើបាៃដនះដទ។ ម្ៃុស្សម្រគប់របូ ាៃសិ្ទធិដម្រជើស្
ដរ ើស្អាជីពការងារណ្ដមួ្យ ដែលាៃលក្ខណៈស្ក្ដិស្ម្ៃរងបុគគលិក្លក្ខណៈផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ដគ 
ដហើយក៏្មិ្ៃម្របាក្ែថ្ន អនក្ម្រតូវដតបៃដដែើរដលើាោ៌អាជីពជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យអស់្មួ្យជីវតិដនះដែរ។ 
អនក្អាចៃរងដធវើការផ្លា ស់្បរូរអាជីពការងារដម្រចើៃែងដៅក្នុងមួ្យជីវតិ។ យុថ្នា អាជីព ែរល់ៃូវទស្សន
ទៃនៃគុណតនម្ារបស់្អនក្ ដែលអាចៃរងនាំែាូវ ឬតម្រម្ង់ទិស្អនក្ក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព។ ម្ៃុស្ស
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ាន ក់្ៗ ដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារស្ម្រាប់ដហតុែលខុស្ៗោន ។ អាជីពរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ៗគឺ «ម្រតូវបាៃ
តម្រម្ង់ទិស្» ដដ្ឋយដទពដកាស្លយ ស្ម្តថភាព ចាំណូលចិតរ ដចតន ៃិងគុណតនម្ារបស់្ដគផ្លេ ល់។  

យុថ្នក អាជីពគ្៖ឺ 
១. សម្តែភាពបរចចករទស/ការបំរពញតួនាទី  
 ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ាៃស្ម្តថភាពខពស់្។ ដទះស្ថិតក្នុងកាលៈដទស្ៈណ្ដក៏្ដដ្ឋយ ម្ៃុស្ស
ជាំពូក្ដៃះ ដពញចិតរៃរងដធវើអវីមួ្យឈរដៅលាំដ្ឋប់ដលខ១។ ពួក្ដគចូលចិតរម្របកួ្តម្របដជង ដម្របើម្របាស់្
ជាំនញរបស់្ពួក្ដគទប់ទល់ៃរងការម្របដជងដនះ ដហើយដធវើការងារបាៃម្រតរម្ម្រតវូ ៃិងដធវើឱ្យម្របដស្ើរជាង
អនក្ែនទ។ 

២. សម្តែភាពម្រគ្ប់ម្រគ្ងទូរៅ 
 ដដ្ឋយដទពដកាស្លយពីធម្មជាតិ ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ាៃឧបៃិស្ស័យចង់កាា យជាអនក្ម្រគប់ម្រគង 
(មិ្ៃដម្ៃដដ្ឋយសារការដធវើជាអនក្ម្រគប់ម្រគងអាចទទួលបាៃលុយដម្រចើៃដនះដទ)។ ពួក្ដគចូលចិតរការ
ម្របឈម្មុ្ខដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សម្របដភទដែសងៗ។ ពួក្ដគចូលចិតរការទទួល
ខុស្ម្រតវូ។ ដែើម្បីទទួលបាៃដជាគជ័យក្នុងការងាររបស់្ខាួៃ ពួក្ដគក៏្ម្រតូវការការោាំម្រទដែនក្សាម រតីែង
ដែរ។ 

៣. សវយ័ត/ឯករាជយ 
 តម្រម្ូវការជាមូ្លដ្ឋា ៃរបស់្ម្ៃុស្សជាំពូក្ដៃះ គឺចង់ដធវើការដៅដម្រកាម្ចាប់ ៃិងបទបញ្ហា ដែល
ខាួៃបដងាើតដ ើង ដ លគឺមិ្ៃចង់ស្ថិតដម្រកាម្ស្ាព ធអនក្ែនទដ ើយ។ ពួក្ដគពាោម្ដចៀស្ឱ្យ ៃ្ យពី
បទដ្ឋា ៃស្រង់ដ្ឋរមួ្របស់្សាថ ប័ៃ ដហើយចូលចិតរដធវើការដតាន ក់្ឯង។ 

៤. សវុតែិភាព/សែរិភាព 
 ម្ៃុស្សដែលដផ្លរ តដលើសុ្វតថិភាព ដតងដស្វងរក្ស្ថិរភាព ៃិងការបៃរែាំដណើ រដៅមុ្ខស្ៃសរម្ៗ ជា
មូ្លដ្ឋា ៃនៃជីវតិការងាររបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគដចៀស្ ៃ្ យពីការម្របថុ្យម្របថ្នៃ ៃិងជាទូដៅស្ស្ឡាញ់
ការដធវើការយូរអដងវងក្នុងសាថ ប័ៃមួ្យ ឬក្នុងការងារជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យរបស់្ពួក្ដគ។  

៥. សហ្ម្រគ្និភាព 
 ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះចូលចិតរការនចនម្របឌិ្ត ការបដងាើតថ្មី ៃិងភាគដម្រចើៃគឺដផ្លដ តដលើការបដងាើត
អាជីវក្ម្មដដ្ឋយខាួៃឯង។ ពួក្ដគខុស្ពីម្ៃុស្សម្របដភទស្វយ័តភាព ដដ្ឋយសារពួក្ដគៃរងដចក្រ ាំដលក្
បៃេុក្ការងារែល់អនក្ែនទ។ ពួក្ដគគិតអាំពី ភាពជាាច ស់្ស្ាំខាៃ់ខាា ាំងណ្ដស់្ ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ៃរង
ាៃអារម្មណ៍ធុញម្រទៃ់ ម្របសិ្ៃដគដធវើការដតមួ្យក្ដៃាង។ ម្រទពយស្ម្បតរិ គឺជាស្ញ្ញនៃភាពដជាគជ័យ
របស់្ពួក្ដគ។ 

៦. រសវាកម្ម/ការលុះបង ់
 ម្ៃុស្សជាំពូក្ដៃះ ជាអនក្ាៃស្ណ្ដដ ៃចិតរ ឬាៃដទពដកាស្លយក្នុងការជួយឈឺ អ្ លអនក្ែនទ។ 
ពួក្ដគៃរងាៃភាពដជាគជ័យខពស់្ ដៅដពលដែលពួក្ដគដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារក្នុងវស័ិ្យដស្វា
ក្ម្ម រែាបាលសាធារណៈ ឬដែនក្ម្រគប់ម្រគងធៃធាៃម្ៃុស្ស។ 
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៧. ការម្ររកួតម្ររផ្ជង 
 ម្ៃុស្សជាំពូក្ដៃះ ជាម្របដភទម្ៃុស្សដែលដចះជាំរញុដៅមុ្ខដដ្ឋយខាួៃឯងដៅដពលពួក្ដគជួប
បញ្ហា ម្របឈម្ ឬបញ្ហា ស្មគុសាម ញពិបាក្ដដ្ឋះស្សាយ។ ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ៃរងផ្លា ស់្បរូរការងារ ដៅ
ដពលដែលដគាៃអារម្មណ៍ធុញៃរងការងារបចចុបបៃន ដហើយអាជីពរបស់្ពួក្ដគអាចដម្របម្របួលពីមួ្យ
ដៅមួ្យ។ 

៨. ផ្បបបទទនជីវិត 
 ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ ចូលចិតរពិៃិតយស្ដងាតដម្ើលពីែាំដណើ រជីវតិរបស់្ខាួៃ ៃិងបរោិកាស្ដែល
ខាួៃក្ាំពុងរស់្ដៅ។ ពួក្ដគមិ្ៃសូ្វាៃតុលយភាពរវាងការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅផ្លេ ល់ខាួៃប៉ាុនម ៃដទ។ 
ពួក្ដគ ដម្រចើៃដម្របើម្របាស់្ដពលដវោឈប់ស្ម្រាក្រយៈដពលដវង ដធវើែាំដណើ រក្ម្ាៃដែូចជាជិះទូក្តាម្
ស្មុ្ម្រទ ឬែាំដណើ រក្ម្ាៃដតាម្ទីក្ដៃាងធម្មជាតិ។ 

ដក្ស្ម្រម្ួលដចញពី Edgar H. Schein: Career Anchors. Discovering Your Real Values. 
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សម្សរៀនទី ២៣  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរសដាយសព្បើសតសត  RIASEC 1 

 ដយើងបៃរដម្ដរៀៃដរៀបចាំដែៃការអាជីព ដដ្ឋយដម្របើដតស្រជដម្រម្ើស្អាជីពដែលបដងាើតដ ើងដដ្ឋយ
ដោក្ Holland។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃដតស្ដអៃុវតរថ្មីមួ្យដទៀត ជាជាំៃួយក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព  
- បៃាុាំជាមួ្យៃរងដតស្រដែលបាៃដម្របើដៅក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស ដហើយឱ្យពួក្ដគដធវើកិ្ចចការជាលក្ខណៈបុគគល។ ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ 
សិ្ស្សម្របដហលជាាៃដពលម្រតរម្ដតការដធវើដតស្ដ ៃិងបូក្ពិៃេុប៉ាុដណ្ដា ះ។ ការពិភាក្ា ៃិងការឆាុះ
បញ្ហច ាំង ៃរងម្រតូវដធវើដៅដម្ដរៀៃបនេ ប់។ ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យយក្លទធែលដតស្ដដៃះម្ក្ជាមួ្យ ស្ម្រាប់  
ដម្ដរៀៃបនេ ប់។  

សនលឹកកចិចការ  
 ាៃការងារចាំៃួៃ ៦ ម្រក្មុ្ (R, I, A, S, E ៃិង C)។ ចូរគូស្ដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយដម្របើស្ញ្ហញ  () ក្នុង
ម្របអប់ខាងមុ្ខម្របដភទការងារណ្ដដែលអនក្ចប់អារម្មណ៍។ 

 R  I  A 
 វសិ្វក្រ   ដម្ធាវ ី  អនក្នចនម្៉ាូតស្ាំដលៀក្បាំ ក់្ 
 ជាងឡាៃ  ជីវៈវទូិ   វសិ្វក្រស្ាំណង់សីុ្វលិ 
 ជាងែារ  ម្របវតរិវទូិ   តន្តៃរីក្រ  
 ក្ម្មក្រស្ាំណង់   ជាំៃួយការម្ៃេីរពិដសាធៃ៍  តារាស្ដម្រង 
 អនក្ែុតៃាំ   អនក្បក្ដម្រប   អនក្រាាំ 
 ម្ន្តៃរីៃគរបាល   របូវទូិ   អនក្ថ្តរបូ  
 ជាងដឈើ  ឱ្ស្ថ្ការ ី  អនក្កាដស្ត 
 អនក្ដថ្សួ្ៃ  អនក្រចនរបូភាពកុ្ាំពយូទ័រ  អនក្រចនម្រកាហវិក្ 
 ជាងដធវើស្ក់្/អនក្កាត់ដែរ  អនក្ដបើក្បរយៃរដហាះ  អនក្រចនបាង់ខាងក្នុង 
 ក្សិ្ក្រ   គណិតវទូិ   អនក្សិ្លបៈ (គាំៃូរ ជាងចាា ក់្

...) 
 

 S  E  C 
 ម្រគូបដម្រងៀៃ   នយក្ម្រគប់ម្រគង  ដលខាធិការ 
 កី្ឡាក្រ   អនក្រាយការណ៍តាម្ទូរទស្សៃ៍  អនក្ទទួលដភ្ៀវ 
 អនក្ា៉ាស្ា   អនក្ដធវើការដៅធនោរ   គណដៃយយក្រ  
 ចិតរវទូិ   ជាំៃួយការហាង   អនក្រត់ស្ាំបុម្រតដៅការោិល័យ 
 ម្គគដទេស្ក៍្ដទស្ចរណ៍  អនក្ជួញែូរឡាៃ  អនក្កាៃ់ស្រុក្ 
 អនក្រត់តុ  ម្របធាៃដែនក្លក់្  បណាសារ  
 គិោៃុបដ្ឋា ក្យិកា   ភាន ក់្ងារលក់្អចលៃៈ

ម្រទពយ 
 អនក្រត់ស្ាំបុម្រតដៅធនោរ 

 អនក្ម្របរក្ាដោបល់   អនក្លក់្  អនក្ោាំម្រទដែនក្ព័ត៌ាៃវទិា 
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សម្សរៀនទី ២៣  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរសដាយសព្បើសតសត  RIASEC 1 

 ដយើងបៃរដម្ដរៀៃដរៀបចាំដែៃការអាជីព ដដ្ឋយដម្របើដតស្រជដម្រម្ើស្អាជីពដែលបដងាើតដ ើងដដ្ឋយ
ដោក្ Holland។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃដតស្ដអៃុវតរថ្មីមួ្យដទៀត ជាជាំៃួយក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព  
- បៃាុាំជាមួ្យៃរងដតស្រដែលបាៃដម្របើដៅក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងារ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស ដហើយឱ្យពួក្ដគដធវើកិ្ចចការជាលក្ខណៈបុគគល។ ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ 
សិ្ស្សម្របដហលជាាៃដពលម្រតរម្ដតការដធវើដតស្ដ ៃិងបូក្ពិៃេុប៉ាុដណ្ដា ះ។ ការពិភាក្ា ៃិងការឆាុះ
បញ្ហច ាំង ៃរងម្រតូវដធវើដៅដម្ដរៀៃបនេ ប់។ ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យយក្លទធែលដតស្ដដៃះម្ក្ជាមួ្យ ស្ម្រាប់  
ដម្ដរៀៃបនេ ប់។  

សនលឹកកចិចការ  
 ាៃការងារចាំៃួៃ ៦ ម្រក្មុ្ (R, I, A, S, E ៃិង C)។ ចូរគូស្ដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយដម្របើស្ញ្ហញ  () ក្នុង
ម្របអប់ខាងមុ្ខម្របដភទការងារណ្ដដែលអនក្ចប់អារម្មណ៍។ 

 R  I  A 
 វសិ្វក្រ   ដម្ធាវ ី  អនក្នចនម្៉ាូតស្ាំដលៀក្បាំ ក់្ 
 ជាងឡាៃ  ជីវៈវទូិ   វសិ្វក្រស្ាំណង់សីុ្វលិ 
 ជាងែារ  ម្របវតរិវទូិ   តន្តៃរីក្រ  
 ក្ម្មក្រស្ាំណង់   ជាំៃួយការម្ៃេីរពិដសាធៃ៍  តារាស្ដម្រង 
 អនក្ែុតៃាំ   អនក្បក្ដម្រប   អនក្រាាំ 
 ម្ន្តៃរីៃគរបាល   របូវទូិ   អនក្ថ្តរបូ  
 ជាងដឈើ  ឱ្ស្ថ្ការ ី  អនក្កាដស្ត 
 អនក្ដថ្សួ្ៃ  អនក្រចនរបូភាពកុ្ាំពយូទ័រ  អនក្រចនម្រកាហវិក្ 
 ជាងដធវើស្ក់្/អនក្កាត់ដែរ  អនក្ដបើក្បរយៃរដហាះ  អនក្រចនបាង់ខាងក្នុង 
 ក្សិ្ក្រ   គណិតវទូិ   អនក្សិ្លបៈ (គាំៃូរ ជាងចាា ក់្

...) 
 

 S  E  C 
 ម្រគូបដម្រងៀៃ   នយក្ម្រគប់ម្រគង  ដលខាធិការ 
 កី្ឡាក្រ   អនក្រាយការណ៍តាម្ទូរទស្សៃ៍  អនក្ទទួលដភ្ៀវ 
 អនក្ា៉ាស្ា   អនក្ដធវើការដៅធនោរ   គណដៃយយក្រ  
 ចិតរវទូិ   ជាំៃួយការហាង   អនក្រត់ស្ាំបុម្រតដៅការោិល័យ 
 ម្គគដទេស្ក៍្ដទស្ចរណ៍  អនក្ជួញែូរឡាៃ  អនក្កាៃ់ស្រុក្ 
 អនក្រត់តុ  ម្របធាៃដែនក្លក់្  បណាសារ  
 គិោៃុបដ្ឋា ក្យិកា   ភាន ក់្ងារលក់្អចលៃៈ

ម្រទពយ 
 អនក្រត់ស្ាំបុម្រតដៅធនោរ 

 អនក្ម្របរក្ាដោបល់   អនក្លក់្  អនក្ោាំម្រទដែនក្ព័ត៌ាៃវទិា 
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 អនក្កាត់ស្ក់្ម្របុស្/ស្សី្  អនក្ម្រគប់ម្រគងស្ណ្ដា ោរ  ដបឡាក្រ  
 ដវជាបណឌិ ត   អនក្ដម្ើលដថ្ហាង  សិ្ថតិវទូិ 
ដតើអនក្គូស្ដម្រជើស្ដរ ើស្ការងារដៅក្នុងម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗបាៃចាំៃួៃប៉ាុនម ៃ?   

R____ I ____ A ____ S ____ E ____ C ____ 

ម្រក្មុ្នៃម្របដភទការងារដែលអនក្ដម្រជើស្ដរ ើស្យក្ដម្រចើៃជាងដគគឺ______ 

 ម្រក្មុ្នៃម្របដភទការងារៃីមួ្យៗ តាម្តាំណ្ដងឱ្យការងារក្នុងវស័ិ្យ៖ 
- R = វស័ិ្យអៃុវតរ បដចចក្វទិាការងារខាងដម្រត  
- I = វស័ិ្យវទិាសាស្តស្រស្សាវម្រជាវ ធៃធាៃធម្មជាតិ ៃិងវទិាសាស្តស្រស្ងគម្ 
- A = វស័ិ្យសិ្លបៈ ៃិងការទាំនក់្ទាំៃង 
- S = វស័ិ្យស្ងគម្កិ្ចច អប់រ ាំបណដុ ះបណ្ដដ ល ៃិងសុ្ខភាពសាធារណៈ 
- E = វស័ិ្យដស្វាក្ម្ម ម្រគប់ម្រគង បែិស្ណ្ដា រកិ្ចច ៃិងក្ម្ាៃដ 
- C = វស័ិ្យហិរញ្ញវតថុ ៃិងរែាបាលសាធារណៈ 

ដែអក្ដលើលទធែលខាងដលើ ដតើវស័ិ្យ ឬអាជីពការងារណ្ដមួ្យដែលាៃលក្ខណៈស្ម្រម្យជាមួ្យ
អនក្?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ចូរអាៃលបះៃីមួ្យៗដៅក្នុងតារាងៃីមួ្យៗ។ បនេ ប់ម្ក្ ចូរអនក្គូស្ស្ញ្ហញ ដម្រជើស្ដរ ើស្ដៅក្នុង
ម្របអប់ដែលាៃដៅក្នុងតារាង ម្របសិ្ៃដបើអនក្យល់ស្ស្បដៅៃរងខារម្សារដែលបាៃដលើក្ដ ើង។  

ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការងារដែលទក់្ទងៃរងឡាៃ       
ខ្ុាំចូលចិតរដលងដលបងែគុាំរបូភាព       
ខ្ុាំពូដក្ដធវើការដដ្ឋយឯក្រាជយ        
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការងារជាម្រក្ុម្        
ខ្ុាំជាម្ៃុស្សាៃម្ហិចឆិតា ខ្ុាំក្ាំណត់ដោលដៅស្ម្រាប់ខាួៃឯង       
ខ្ុាំចូលចិតរដរៀបចាំការងារឱ្យាៃស្ណ្ដរ ប់ធាន ប់ (ឯក្សារ តុ ការោិល័យ)       

ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការងារសាងស្ង់       
ខ្ុាំចូលចិតរដស្វងយល់អាំពីសិ្លបៈ ៃិងតន្តៃរី       
ខ្ុាំចូលចិតរទទួលការដណនាំចាស់្ោស់្ដែើម្បីអៃុវតរតាម្       

ខ្ុាំចូលចិតរការដណនាំ ឬបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអនក្ែនទ       
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការងារពិដសាធ       
ខ្ុាំចូលចិតរបដម្រងៀៃ ឬបណរុ ះបណ្ដរ លម្ៃុស្ស       
ខ្ុាំចូលចិតរពាោម្ជួយអនក្ែនទដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា របស់្ពួក្ដគ       
ខ្ុាំចូលចិតរដម្ើលដថ្រក្ាស្តវ        
ខ្ុាំមិ្ៃម្របកាៃ់ក្នុងការដធវើការ ៨ ដា៉ាងដៅក្នុងការោិល័យដនះដទ       

ខ្ុាំចូលចិតរលក់្របស់្របរ       
ខ្ុាំរកី្រាយៃរងការស្រដស្រដបបនចនម្របឌិ្ត       
ខ្ុាំរកី្រាយៃរងវទិាសាស្តស្រ        
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ខ្ុាំគឺជាម្ៃុស្សដែល្ប់ចប់យក្ការទទួលខុស្ម្រតូវថ្មី       
ខ្ុាំចប់អារម្មណ៍ក្នុងការដដ្ឋះស្សាយវបិតរិរបស់្ម្ៃុស្ស        
ខ្ុាំរកី្រាយៃរងរះិគិតថ្នដតើវតថុមួ្យវាែាំដណើ រការបាៃោ៉ា ងែូចដម្រច       
ខ្ុាំចូលចិតរដរៀបវតថុបញ្ចូ លោន  ឬែគុាំវតថុ       
ខ្ុាំគឺជាម្ៃុស្សដែលាៃការនចនម្របឌិ្តខពស់្       
ខ្ុាំចូលចិតរដផ្លរ តដៅដលើភាពលម្អិត       

ខ្ុាំចូលចិតរដរៀបចាំឯក្សារ ឬវាយអតថបទ        

ខ្ុាំចូលចិតរវភិាគ (បញ្ហា /សាថ ៃភាព)       
ខ្ុាំចូលចិតរដលងឧបក្រណ៍តន្តៃរី ឬដម្រចៀង       
ខ្ុាំរកី្រាយៃរងដរៀៃសូ្ម្រតអាំពីវបបធ៌ម្ដែសងៗ       
ខ្ុាំចង់បដងាើតអាជីវក្ម្មដដ្ឋយផ្លេ ល់ខាួៃ       
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើម្ាូប        
ខ្ុាំចូលចិតរការស្ាំដែងដៅក្នុង្ក្ស្ដម្រង       
ខ្ុាំគឺជាម្ៃុស្សដែលចូលចិតរអៃុវតរ       
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការជាមួ្យដលខ ឬម្រកាហវិក្       
ខ្ុាំចូលចិតរពិភាក្ាអាំពីបញ្ហា        
ខ្ុាំពូដក្រក្ាក្ាំណត់ដហតុ ៃិងក្ត់ម្រតាការងាររបស់្ខ្ុាំ       

ខ្ុាំចូលចិតរែរក្នាំ       
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការដៅខាងដម្រត       
ខ្ុាំចូលចិតរដធវើការដៅខាងក្នុងការោិល័យ       

ខ្ុាំពូដក្គណិតវទិា       
ខ្ុាំចូលចិតរជួយអនក្ែនទ       
ខ្ុាំចូលចិតរគូរគាំៃូរ        
ខ្ុាំចូលចិតរដថ្ាងសុ្ៃេរក្ថ្ន        
ពិៃេុស្របុរមួ្        
 R I A S E C 

គណនដតចាំៃួៃស្ញ្ហញ ដែលបាៃគូស្ដៅក្នុងម្របអប់!  
១) យក្ពិៃេុស្របុរមួ្ខាងដលើដ្ឋក់្ចូលដៅក្នុងម្រក្ដឡាៃខាងដម្រកាម្៖  

 ម្របដភទបុគគលិក្លក្ខណៈ ពិៃេុស្របុរមួ្របស់្អនក្ 
R ម្របាក្ែៃិយម្   
I ពូដក្អដងាត  
A សិ្លបៈៃិយម្   
S ម្របាស្ស័្យរាក់្ទក់្  
E ម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  
C រក្ាស្ណ្ដដ ប់ធាន ប់  

ម្របដភទបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្ខ្ុាំគឺ  _________________ (ពិៃេុដម្រចើៃជាងដគ)  

អាៃការពិព័ណ៌នរបស់្ម្របដភទបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្អនក្ (សូ្ម្ដម្ើលទាំព័របនេ ប់)។  
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ដតើម្របដភទបុគគលិក្លក្ខណៈដែលអនក្បាៃពិៃេុដម្រចើៃជាងដគ ពិពណ៌នពីអនក្បាៃម្រតរម្ម្រតូវក្ម្រមិ្តណ្ដ?   

 

 

 

 ជាទូដៅ បនេ ប់ពីដធវើដតស្សខាងដលើរចួពិៃេុរបស់្អនក្ក្នុងចាំដណ្ដម្អក្សរទាំង ៦ ម្រក្មុ្ខាងដលើ 
អាចៃរងាៃម្របហាក់្ម្របដហលោន ។ ដទះជាោ៉ាងដៃះក្ដី សូ្ម្អនក្ដម្រជើស្យក្អក្សរចាំៃួៃ ៣ ដែលអនក្
ទទួលបាៃពិៃេុខពស់្ជាងដគស្រដស្រចូលក្នុងម្របដោះខាងដម្រកាម្។ អក្សរទាំង ៣ ដៃះដហើយ ជាដលខ
កូ្ែ  Holland របស់្អនក្។ 

២) ដលខកូ្ែ Holland របស់្ខ្ុាំ  
_____ _____ _____ 

ដតើដលខកូ្ែ Holland របស់្អនក្ម្រតូវៃរងអវីដែលអនក្រ ាំពរងទុក្ដទ?  

 

 

 

 
ដតើវស័ិ្យអាជីពការងារ ៃិងភារកិ្ចចណ្ដដែលម្រតវូៃរងអនក្ដដ្ឋយដែអក្ដលើលទធែលដតស្រដៃះ?   

 

 

 

ដតើអនក្ចប់អារម្មណ៍ដៅក្នុងវស័ិ្យទាំងដនះដទ?  ដម្រជើស្ដរ ើស្ ២ ឬ ៣ វស័ិ្យដែលអនក្ចប់អារម្មណ៍
បាំែុត?   
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(ម្របភពស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ៖ ដស្ៀវដៅម្របរក្ាអាជីព ៃិងព័ត៌ាៃស្ដីពីការសិ្ក្ាជាំនញ ម្រក្.អយក្២០១៦) 
ព្បសភទម្ន 

បុគ្គលរិលរេែៈ ការរិរែ៌នាទូសៅ វិសយ័ម្នអាជីរ
ការងារ 

របាកែនិយម 
R 

ម្ៃុស្សម្របាក្ែៃិយម្ គឺជាអនក្ដែលាៃការអៃុវតរជាក់្
ដស្រង ាៃដស្ថរភាព ាៃលក្ខណៈធម្មជាតិ ាៃការតស្ ូ 
សុ្ភាពរាបសា ាៃស្ៃរិភាព ដបើក្ចាំហ ៃិងដអៀៃដម្របៀៃ។ 
ពួក្ដគាៃស្ម្បទខាងអតរពលក្ម្ម ឬដម្កាៃិច។ ពួក្ដគ 
ចូលចិតរដធវើការជាមួ្យា៉ា សីុ្ៃ ឧបក្រណ៍ រកុ្ខជាតិ ឬស្តវ ឬ
បរោិកាស្ខាងដម្រត ប៉ាុដៃរពួក្ដគមិ្ៃចូលចិតរការងារក្នុង
ការោិល័យ ដហើយក៏្អាចាៃការលាំបាក្ក្នុងការស្ម្រម្ប
ខាួៃក្នុងបរោិកាស្ស្ងគម្ជាមួ្យដគ។ 

ក្សិ្ក្ម្ម 
ដស្វាសុ្ខភាព  
ព័ត៌ាៃវទិា 
ដម្កាៃិច 
វសិ្វក្ម្ម 
ចាំណីអាហារ  
ៃិងបែិស្ណ្ដា រកិ្ចច 

ពូស្កអង្កត 
I 

អនក្ពូដក្អដងាត គឺជាអនក្វភិាគដវក្ដញក្ ាៃភាព ា្ តវយ័ 
ដជឿដលើវទិាសាស្តស្រ ដចះម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ចង់ែរង ាៃ
ភាពឯក្រាជយ ដចះបម្រម្ុងទុក្ ៃិងដោរពដពលវោ។ ពួក្ដគ
ចូលចិតរដធវើការអដងាត វភិាគ វាយតនម្ា ឬដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា
ដែសងៗ។ ពួក្ដគជាម្ៃុស្សដែលដផ្លរ តស្ាំខាៃ់ដលើការងារ 
ៃិងរកី្រាយជាមួ្យៃរងកិ្ចចការដែលដស្វងរក្ការបក្
ស្សាយចាំដ ះបញ្ហា មិ្ៃចាស់្ោស់្។ ពួក្ដគចូលចិតរដធវើ
ការដបបឯក្រាជយ ៃិងមិ្ៃចូលចិតរដរឿងដធវើស្ក្ម្មភាពែដែ
លៗ។ ពួក្ដគក៏្អាចជាម្ៃុស្សខវះខាតជាំនញភាពជាអនក្
ែរក្នាំ។  

ជីវៈវទិា 
វសិ្វក្ម្ម 
គីមី្វទិា 
ឱ្ស្ថ្សាស្តស្រ/វះកាត់ 
ដស្ែាកិ្ចច 
ចិតរវទិា  

វិលបៈនិយម 
A 

ម្ៃុស្សដែលាៃសិ្លបៈ គឺជាអនក្ដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្ត 
ដបើក្ចាំហ បិុៃម្របស្ប់ មិ្ៃយក្លាំនាំតាម្ដគ ដចះដវក្ដញក្ 
ាៃភាពឯក្រាជយ ៃិងជាម្ៃុស្សចិតរដម្រចើៃ។ ពួក្ដគមិ្ៃ
ចូលចិតររចនស្ម្ព័ៃធ ៃិងវៃ័ិយដនះដទ ដតពួក្ដគចូលចិតរ
ដធវើការងារដៅក្នុងបរោិកាស្ឯក្រាជយដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្
ការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ផ្លេ ល់ខាួៃ។ ពួក្ដគ ាៃឆៃេៈក្នុងការ
ម្របថុ្យម្របថ្នៃ ដែើម្បីសាក្លបងអវីដែលថ្មី ប៉ាុដៃរពួក្ដគមិ្ៃ
ដម្ៃជា ម្ៃុស្សដែលាៃភាពលអិតលអៃ់ដនះដ ើយ។ 

សិ្លបៈ ៃិងទាំនក់្ទាំៃង 
ដក្ស្ម្ផស្ស 
វចិិម្រតសិ្លបៈ 
ថ្តរបូ 
វទិយុ ៃិងទូរទស្សៃ៍ 
រចនបាង់ខាងក្នុង 
សាថ បតយក្ម្ម 
 

របារវ័យរាក់ទាក់ 
S 

ម្រក្ុម្ដៃះ គឺជាអនក្ដែលាៃភាពរួស្រាយរាក់្ទក់្ ចិតរលអ 
ដចះអធាស្ស័្យ ដចះជួយទុក្ខធុរៈ ដចះស្ហការណ៍ ជួយ
ោាំម្រទ ចុះស្ម្រម្ុងជាមួ្យអនក្ែនទ ៃិងាៃការទទួលខុស្
ម្រតូវ។ ពួក្ដគចូលចិតរដធវើការងារជាមួ្យម្ៃុស្ស ៃិងាៃ 
ការខវល់ខាវ យពីសុ្ខទុក្ខរបស់្អនក្ែនទ។ ពួក្ដគាៃ
ជាំនញខាងៃិោយ ៃិងម្របាស្ស័្យទក់្ទង។ ម្ៃុស្ស
ម្របដភទដៃះមិ្ៃចូលចិតរដធវើការជាមួ្យា៉ា សីុ្ៃ ឬក៏្ការងារ
ដែលាៃម្រក្រតយម្រក្ម្ ាៃរចនស្ម្ព័ៃធដម្រចើៃដនះដទ។ 

អនក្ម្របរក្ាដោបល់ 
គិោៃុបបដ្ឋា ក្យិកា 
ពាបាលដបបរបូសាស្តស្រ 
ែាយ ណិជាក្ម្ម 
ទាំនក់្ទាំៃងសាធារណៈ 
អប់រ ាំ 
ដស្វាសុ្ខភាព 
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 ដស្វាសាធារណៈ ៃិង
ដស្វាអតិថិ្ជៃ 
 

រតិះរះិពិចារណា 
E 

ម្ៃុស្សម្រតិះរះិពិចរណ្ដ គឺជាអនក្ដែលាៃម្ហិចចតា ាៃ
ការដលើក្ទរក្ចិតរ សុ្ទិែាិៃិយម្ ាៃទាំនក់្ទាំៃងស្ងគម្ 
ាៃការដជឿជាក់្ដលើខាួៃឯង ៃិង ា្ តវយ័។ ពួក្ដគឱ្យតនម្ា
ដៅដលើដក្រ រិ៍ដឈាម ះ អាំណ្ដច ម្របាក់្កាស្ ៃិងតាំដណង។ ពួក្
ដគចូលចិតរដធវើការជាមួ្យអនក្ែនទ ៃិងរកី្រាយក្នុងការដធវើឱ្យ
អវីមួ្យអាចដក្ើតដ ើងបាៃ។ ពួក្ដគ គឺជាអនក្ែរក្នាំែ៏
ដក្ាៀវកាា ជាមួ្យៃរងជាំនញៃិោយ ដហើយៃរងាៃឆៃេះ
ខពស់្ក្នុងការចូលរមួ្ស្ដម្រម្ចដោលដៅ ៃិងការដក្ើៃដ ើង
ៃូវដស្ែាកិ្ចចរបស់្សាថ ប័ៃ។ ពួក្ដគជាម្របដភទម្ៃុស្សដែល
មិ្ៃចូលចិតរវទិាសាស្តស្រ ៃិងការគិតជាម្របព័ៃធដនះដទ។ 

អចលៃម្រទពយ 
ទីែារ/ដែនក្លក់្ 
ចាប់ 
វទិាសាស្តស្រៃដោបាយ 
 ណិជាក្ម្មអៃររជាតិ 
ធនោរ/ហិរញ្ញវតថុ 
ជាំៃួញ 

រកាវណាដ ប់ធ្នន ប់ 
C 

ម្ៃុស្សម្របដភទដៃះ គឺជាអនក្ដែលលអិតលអៃ់ ាៃស្ណ្ដរ ប់
ធាន ប់ ម្៉ាត់ចត់ ាៃស្ម្តថភាព ដចះទទួលខុស្ម្រតូវ ាៃការ
ម្របុងម្របយ័តន ដចះដថ្រក្ា ៃិងបម្រម្ុងទុក្។ ពួក្ដគចូលចិតរ
បរោិកាស្ដែលដរៀបចាំដរៀបរយ ដៅតាម្ែាំដណើ រការ ៃិង
លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយដែលបាៃក្ាំណត់ទុក្។ ពួក្ដគជាម្ៃុស្ស
ដែលពូដក្បាំែុត ខាងក្ាំណត់ការងារ/ការទទួលខុស្ម្រតូវ។ 
ពួក្ដគចូលចិតរដធវើការជាមួ្យទិៃន័យ ៃិងភាពចាស់្ោស់្ 
ជាជាងដធវើការជាមួ្យទស្សៃៈ។ ជាពិដស្ស្ ពួក្ដគដចៀស្
វាងសាថ ៃភាពមិ្ៃចាស់្ោស់្ ៃិងាៃបញ្ហា ។ 

គណដៃយយ 
ការងាររាយការណ៍
ស្ម្រាប់តុោការ 
ធានរាប់រង 
រែាបាល 
ដវជាសាស្តស្រ 
ធនោរ 
ការងារែាំដណើ រការ
ទិៃនៃ័យ 
ដស្ែាកិ្ចច  
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សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់  
 ម្រក្បខណឌ ការងារហូ ង់ (Holland Occupational Themes) គឺជាម្រទរស្រីមួ្យដែលបាៃបដងាើត
ដ ើងដដ្ឋយ John L. Holland។ Holland បាៃដលើក្ដ ើងថ្នជដម្រម្ើស្នៃការងារ គឺជាការបងាា ញអាំពី
បុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្បុគគល។ ជាងដៃះដៅដទៀត ការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពណ្ដមួ្យ ម្ហាវទិាល័យ
ណ្ដមួ្យ ឬក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លណ្ដមួ្យដែលវាស្ក្រិស្ម្ៃរងបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្អនក្ ភាគ
ដម្រចើៃវាអាចនាំឱ្យអនក្ាៃភាពរកី្រាយ ៃិងាៃភាពដជាគជ័យ។ 

 ដបើតាម្ដោក្ Holland ដគអាចដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្ម្រក្ុម្ម្ៃុសុ្សជាម្របាាំមួ្យជាំពូក្ដែសងៗោន  តាម្រយៈ 
បុគគលិក្លក្ខណៈ ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយក្នុងដនះាៃម្របដភទែូចជា ម្របាក្ែៃិយម្ 
ពូដក្អដងាត សិ្លបៈៃិយម្ ម្របាស្ស័្យរាក់្ទក់្ ម្រតិះរះិពិចរណ្ដ ៃិងរក្ាស្ណ្ដដ ប់ធាន ប់។ បុគគលិក្ 
លក្ខណៈទាំងម្របាាំមួ្យដៃះ បដងាើតបាៃជា ក្យកាត់ថ្ន RIASEC។  

វាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ ក្នុងការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើ បុគគលិក្លក្ខណៈែ៏ខាា ាំងកាា ណ្ដមួ្យ។ 
ដដ្ឋយដ ក្បុគគលិក្លក្ខណៈ នៃការងារ មិ្ៃអាចបក្ស្សាយឱ្យបាៃដក្ាះក្ាយតាម្រយៈម្រក្ុម្ដត
មួ្យជាំពូក្ដនះដទ។ Holland បាៃបញ្ហា ក់្ថ្ន ដយើងទាំងអស់្ោន សុ្ទធដតាៃ លក្ខខណឌ  ៃិងភាពស្ស្
ដែៀងោន មួ្យចាំៃួៃជាមួ្យៃរងម្រក្មុ្ជាដម្រចើៃដៅក្នុងម្រក្មុ្ទាំង៦ជាំពូក្ដៃះ (R, I, A, S, E ឬ C) ប៉ាុដៃរក្នុង
ដនះ ាៃម្រក្ុម្ ចាំៃួៃ ៣ ជាំពូក្ដែលម្ៃុស្សដយើងាៃភាពទក់្ទងជាចម្បង។ ម្រក្ុម្ទាំង ៣ដៃះ ាៃ
បីតួអក្សរជាកូ្ែរបស់្ Holland ៃិងជាកូ្ែនៃ ការចប់អារម្មណ៍របស់្ដយើង។ ដលើស្ពីដៃះ ាៃកូ្ែនៃ
ការចប់អារម្មណ៍ជាង ១៥០កូ្ែ (ឧ. RES, IAS ជាដែើម្)។ 

 ដតស្រកូ្ែហូ ង់ គឺជាទម្រម្ង់មួ្យដែលាៃម្របជាម្របិយភាពបាំែុត ក្នុងការដម្របើម្របាស់្ស្ម្រាប់
ការ ដតស្រអាំពីអាជីពការងារនដពលបចចុបបៃន។ ដទះបីជាដតស្រដៃះមិ្ៃតម្រម្វូឱ្យាៃចដម្ាើយជាក់្ោក់្
ក៏្ដដ្ឋយ ក៏្មិ្ៃដម្ៃាៃៃ័យថ្នដតស្រស្ម្តថភាព
ការងារ មិ្ៃអាចដជឿជាក់្បាៃដនះដែរ។ ដទះជា
ោ៉ាងណ្ដក្រី ាៃការដណនាំឱ្យចងចាំថ្ន លទធែលនៃ
ការដធវើដតស្រដៃះអាចម្រតរម្ដតបងាា ញែាូវពីរដបៀបនៃការ
ដម្រជើស្ដរ ើស្គៃាងអាជីពប៉ាុដណ្ដា ះ។ 

 ដតស្រដៃះម្រតូវបាៃដរៀបចាំដ ើងដែើម្បជួីយែល់
សិ្ស្ស ក្នុងការែគូែគងចាំណង់ចាំណូលចិតរ ៃិងជាំនញ 
ជាមួ្យៃរងអាជីពការងារដែល ក់្ព័ៃធ។ វាអាចជួយ
ែល់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សក្នុងការចប់ដែរើម្គិតអវីដែលជា
បុគគលិក្លក្ខណៈផ្លេ ល់របស់្ពួក្ដគ ដហើយលក្ខណៈ
ទាំងដនះ វាស្ក្រិស្ម្ៃរងបរោិ កាស្ការងារ ៃិងអាជីពជាក់្ោក់្មួ្យណ្ដពិតម្របាក្ែ។ 
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរសដាយសព្បើសតសត  RIASEC 2 

 ដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដយើងបាៃដធវើដតស្រស្ម្រាប់ការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព។ ដពលដៃះ ដយើងបៃរការឆាុះ
បញ្ហច ាំងអាំពីលទធែលរបស់្វា។ មុ្ៃែាំបូង អនក្ម្រតវូែរល់ៃូវការដណនាំដ ើងវញិែល់សិ្ស្សៃូវអវីជាដតស្រ 
RIASEC (ដម្របើម្របាស់្អតថបទស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដែលាៃដៅក្នុងចុងដម្ដរៀៃមុ្ៃ ម្របដហល 
១០នទី) 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០-១៥ នទី) 
 បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីដតស្រដៃះ៖  

- ដតើពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដចាំដ ះការដធវើដតស្ដដៃះ?  
- ដតើពួក្ដគគិតថ្នលទធែលនៃការដធវើដតស្ដដៃះ ម្រតរម្ម្រតូវដែរឬដទ?  
- ដតើពួក្ដគាៃស្ាំណូម្ពរ ឬគាំៃិតថ្មីអវីដទ ស្ម្រាប់អាជីពដដ្ឋយដែអក្ដលើលទធែលដតស្រ 

RIASEC?  
 ស្រដស្ររាល់អាជីពវជិាា ជីវៈ ដែលជាលទធែលដចញពីដតស្រ RIASEC ចូលក្នុងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ
ឱ្យាៃ ៃ្ យពីោន បៃដិច ដែើម្បីាៃគាា តទុក្ស្រដស្រលាំហាត់បនេ ប់។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សកាត់ម្រក្ដ្ឋស្រាងស្ារក្ដឈើ ដហើយស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ពួក្ដគ រចួបិទដៅជិតអាជីព
វជិាា ជីវៈដែលបាៃស្រដស្រដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ 

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សគូរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ៃូវរបូភាពការងារនដពលអនគត ដដ្ឋយ
ឱ្យពួក្ដគស្ស្នម្ថ្ន ដៅដពលពួក្ដគដធវើការងារដនះ ដតើពួក្ដគៃរងដស្ាៀក្ស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្ដបបណ្ដ?  
ាៃអវីខាះដែលដៅជុាំវញិដគ?  អនក្ណ្ដខាះដែល ក់្ព័ៃធ? ដតើពួក្ដគដធវើការក្នុងបរោិកាស្ដបបណ្ដ? 
ដៅដពលដែលពួក្ដគដធវើរចួដហើយ ពួក្ដគអាចដចក្រ ាំដលក្គាំៃូររបស់្ដគដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ដែលាៃោន ពី ៥-
៦ នក់្។  
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសរៀបចំណផ្នការអាជីរសដាយសព្បើសតសត  RIASEC 2 

 ដម្ដរៀៃមុ្ៃ ដយើងបាៃដធវើដតស្រស្ម្រាប់ការដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីព។ ដពលដៃះ ដយើងបៃរការឆាុះ
បញ្ហច ាំងអាំពីលទធែលរបស់្វា។ មុ្ៃែាំបូង អនក្ម្រតវូែរល់ៃូវការដណនាំដ ើងវញិែល់សិ្ស្សៃូវអវីជាដតស្រ 
RIASEC (ដម្របើម្របាស់្អតថបទស្ម្រាប់អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដែលាៃដៅក្នុងចុងដម្ដរៀៃមុ្ៃ ម្របដហល 
១០នទី) 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០-១៥ នទី) 
 បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីដតស្រដៃះ៖  

- ដតើពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដចាំដ ះការដធវើដតស្ដដៃះ?  
- ដតើពួក្ដគគិតថ្នលទធែលនៃការដធវើដតស្ដដៃះ ម្រតរម្ម្រតូវដែរឬដទ?  
- ដតើពួក្ដគាៃស្ាំណូម្ពរ ឬគាំៃិតថ្មីអវីដទ ស្ម្រាប់អាជីពដដ្ឋយដែអក្ដលើលទធែលដតស្រ 

RIASEC?  
 ស្រដស្ររាល់អាជីពវជិាា ជីវៈ ដែលជាលទធែលដចញពីដតស្រ RIASEC ចូលក្នុងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ
ឱ្យាៃ ៃ្ យពីោន បៃដិច ដែើម្បីាៃគាា តទុក្ស្រដស្រលាំហាត់បនេ ប់។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សកាត់ម្រក្ដ្ឋស្រាងស្ារក្ដឈើ ដហើយស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ពួក្ដគ រចួបិទដៅជិតអាជីព
វជិាា ជីវៈដែលបាៃស្រដស្រដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សគូរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ៃូវរបូភាពការងារនដពលអនគត ដដ្ឋយ
ឱ្យពួក្ដគស្ស្នម្ថ្ន ដៅដពលពួក្ដគដធវើការងារដនះ ដតើពួក្ដគៃរងដស្ាៀក្ស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្ដបបណ្ដ?  
ាៃអវីខាះដែលដៅជុាំវញិដគ?  អនក្ណ្ដខាះដែល ក់្ព័ៃធ? ដតើពួក្ដគដធវើការក្នុងបរោិកាស្ដបបណ្ដ? 
ដៅដពលដែលពួក្ដគដធវើរចួដហើយ ពួក្ដគអាចដចក្រ ាំដលក្គាំៃូររបស់្ដគដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ដែលាៃោន ពី ៥-
៦ នក់្។  
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សម្សរៀនទី ២៥ ណលែងសរិាអំរីគ្ុែតម្ម្ល  

 អនក្ម្រតូវបដៃថម្ក្តារ ចុងដម្រកាយដៅក្នុងជដម្រម្ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដនះគឺ «គុណតនម្ា»។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃគុណតនម្ា ដៅដលើការដរៀបចាំ
ដែៃការអាជីព។  

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ៣០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគម្រតវូកាត់ម្រក្ដ្ឋស្តូចៗចាំៃួៃ ៣៨
ស្ៃារក្ ៃិងស្រដស្រគុណតនម្ាមួ្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ (អនក្ម្រតវូស្រដស្រគុណតនម្ាដៅដលើការ រ 
ដខៀៃឱ្យសិ្ស្សចម្ាង)។  

 ែរល់ការដណនាំដៃះដៅែល់សិ្ស្ស៖ ដពលដៃះពួក្ដគាៃគុណតនម្ាដែល ក់្ព័ៃធៃរងការងារ
ចាំៃួៃ ៣៨ ដោលដៅ ឬការពិពណ៌នអាំពីការងារ។ ឱ្យសិ្ស្សដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ាចាំៃួៃ ១០ ដៅ ២០ 
ដែលដគាៃអារម្មណ៍ថ្នស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនគតការងាររបស់្ដគ។ បនេ ប់ម្ក្ ដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ា
ដែលស្ាំខាៃ់បាំែុតតាម្វធីិដៃះ៖ ដម្រជើស្យក្គុណតនម្ាពីរ ដហើយដម្របៀបដធៀបថ្ន មួ្យណ្ដស្ាំខាៃ់ជា
ង។ ដ្ឋក់្គុណតនម្ាដែលស្ាំខាៃ់ដៅខាងដលើដគបាំែុត ៃិងរាយចុះម្ក្ដម្រកាម្តាម្លាំដ្ឋប់នៃក្ម្រមិ្ត
ស្ាំខាៃ់ដែលអនក្យល់ដ ើញ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាង ឬបិទកាតគុណតនម្ារបស់្ពួក្ដគចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្
ពួក្ដគ។  

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
ដលើក្ស្ាំណួរឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន គិតដដ្ឋយខាួៃឯង៖ ដតើគុណតនម្ាដៃះៃរងដធវើឱ្យាៃការដម្របម្របួល

ជដម្រម្ើស្ការងារ ឬក៏្ដធវើឱ្យអាជីពរបស់្ពួក្ដគកាៃ់ដតចាស់្ជាងមុ្ៃឬដទ? ពួក្ដគអាចផ្លា ស់្បរូរ ៃិង
ដចក្រ ាំដលក្ការគិតរបស់្ពួក្ដគជាមួ្យនែគូ។ (ម្របដហល ១០នទី)។ 
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សម្សរៀនទី ២៥ ណលែងសរិាអំរីគ្ុែតម្ម្ល  

 អនក្ម្រតូវបដៃថម្ក្តារ ចុងដម្រកាយដៅក្នុងជដម្រម្ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដនះគឺ «គុណតនម្ា»។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃគុណតនម្ា ដៅដលើការដរៀបចាំ
ដែៃការអាជីព។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ៣០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគម្រតវូកាត់ម្រក្ដ្ឋស្តូចៗចាំៃួៃ ៣៨
ស្ៃារក្ ៃិងស្រដស្រគុណតនម្ាមួ្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ (អនក្ម្រតវូស្រដស្រគុណតនម្ាដៅដលើការ រ 
ដខៀៃឱ្យសិ្ស្សចម្ាង)។  

 ែរល់ការដណនាំដៃះដៅែល់សិ្ស្ស៖ ដពលដៃះពួក្ដគាៃគុណតនម្ាដែល ក់្ព័ៃធៃរងការងារ
ចាំៃួៃ ៣៨ ដោលដៅ ឬការពិពណ៌នអាំពីការងារ។ ឱ្យសិ្ស្សដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ាចាំៃួៃ ១០ ដៅ ២០ 
ដែលដគាៃអារម្មណ៍ថ្នស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនគតការងាររបស់្ដគ។ បនេ ប់ម្ក្ ដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ា
ដែលស្ាំខាៃ់បាំែុតតាម្វធីិដៃះ៖ ដម្រជើស្យក្គុណតនម្ាពីរ ដហើយដម្របៀបដធៀបថ្ន មួ្យណ្ដស្ាំខាៃ់ជា
ង។ ដ្ឋក់្គុណតនម្ាដែលស្ាំខាៃ់ដៅខាងដលើដគបាំែុត ៃិងរាយចុះម្ក្ដម្រកាម្តាម្លាំដ្ឋប់នៃក្ម្រមិ្ត
ស្ាំខាៃ់ដែលអនក្យល់ដ ើញ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាង ឬបិទកាតគុណតនម្ារបស់្ពួក្ដគចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្
ពួក្ដគ។  

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
ដលើក្ស្ាំណួរឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន គិតដដ្ឋយខាួៃឯង៖ ដតើគុណតនម្ាដៃះៃរងដធវើឱ្យាៃការដម្របម្របួល

ជដម្រម្ើស្ការងារ ឬក៏្ដធវើឱ្យអាជីពរបស់្ពួក្ដគកាៃ់ដតចាស់្ជាងមុ្ៃឬដទ? ពួក្ដគអាចផ្លា ស់្បរូរ ៃិង
ដចក្រ ាំដលក្ការគិតរបស់្ពួក្ដគជាមួ្យនែគូ។ (ម្របដហល ១០នទី)។ 
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គ្ុណតទម្ល 
ការងារឯក្រាជយ  ភាពម្របកួ្តម្របដជង  
ការជួយអនក្ែនទ ការអភិវឌ្ឍខាួៃឯង 
ការនចនម្របឌិ្ត សុ្វតថិភាព  
ការែសងដម្រពង ជាំនញ 
ការចូលរមួ្ក្នុងស្ក្ម្មភាពស្ងគម្ យុតរិធម៌្ 
ការដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ ស្ម្ភាព 
ក្ដៃាងការងារអចិនន្តៃរយ៍ សិ្លបៈ 
ាៃឋាៃៈដៅក្នុងស្ងគម្ខពស់្  ភាពរកី្រាយ 
ម្របរក្ាដោបល់/ការដណនាំ ភាពនចនម្របឌិ្តថ្មីៗ 
ភាពចម្រម្ុះ ភាពបនេ ៃ់ 
ស្ហគម្ៃ៍ការងារលអ  ែលិតភាព 
មិ្តរភាពជាមួ្យស្ហការ ី គុណតនម្ានៃការងារ 
រដបៀបដរៀបរយ  ជាំនញអភិវឌ្ឍ 
ការចូលរមួ្ស្ងគម្/ការដធវើការងារជាមួ្យម្ៃុស្ស  ភាពដជាគជ័យ 
ធម្មជាតិ ៃិងបរសិាថ ៃ  បញ្ហា ម្របឈម្ 
ម្របាក់្ដខលអ  បញ្ហា ម្របឈម្ដែនក្រាងកាយ 
ភាពដក្នចន ប៉ាះ ល់ែល់ម្ៃុស្ស 
កាលវភិាគខាួៃឯង/ស្វយ័ត ម្ដនគម្វជិាា  
ការទម្ទរ 
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សម្សរៀនទី ២៥ ណលែងសរិាអំរីគ្ុែតម្ម្ល  

 អនក្ម្រតូវបដៃថម្ក្តារ ចុងដម្រកាយដៅក្នុងជដម្រម្ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដនះគឺ «គុណតនម្ា»។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃការយល់ែរងរបស់្សិ្ស្សពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃគុណតនម្ា ដៅដលើការដរៀបចាំ
ដែៃការអាជីព។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ៣០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគម្រតវូកាត់ម្រក្ដ្ឋស្តូចៗចាំៃួៃ ៣៨
ស្ៃារក្ ៃិងស្រដស្រគុណតនម្ាមួ្យដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ (អនក្ម្រតវូស្រដស្រគុណតនម្ាដៅដលើការ រ 
ដខៀៃឱ្យសិ្ស្សចម្ាង)។  

 ែរល់ការដណនាំដៃះដៅែល់សិ្ស្ស៖ ដពលដៃះពួក្ដគាៃគុណតនម្ាដែល ក់្ព័ៃធៃរងការងារ
ចាំៃួៃ ៣៨ ដោលដៅ ឬការពិពណ៌នអាំពីការងារ។ ឱ្យសិ្ស្សដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ាចាំៃួៃ ១០ ដៅ ២០ 
ដែលដគាៃអារម្មណ៍ថ្នស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់អនគតការងាររបស់្ដគ។ បនេ ប់ម្ក្ ដម្រជើស្ដរ ើស្គុណតនម្ា
ដែលស្ាំខាៃ់បាំែុតតាម្វធីិដៃះ៖ ដម្រជើស្យក្គុណតនម្ាពីរ ដហើយដម្របៀបដធៀបថ្ន មួ្យណ្ដស្ាំខាៃ់ជា
ង។ ដ្ឋក់្គុណតនម្ាដែលស្ាំខាៃ់ដៅខាងដលើដគបាំែុត ៃិងរាយចុះម្ក្ដម្រកាម្តាម្លាំដ្ឋប់នៃក្ម្រមិ្ត
ស្ាំខាៃ់ដែលអនក្យល់ដ ើញ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាង ឬបិទកាតគុណតនម្ារបស់្ពួក្ដគចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្
ពួក្ដគ។  

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
ដលើក្ស្ាំណួរឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន គិតដដ្ឋយខាួៃឯង៖ ដតើគុណតនម្ាដៃះៃរងដធវើឱ្យាៃការដម្របម្របួល

ជដម្រម្ើស្ការងារ ឬក៏្ដធវើឱ្យអាជីពរបស់្ពួក្ដគកាៃ់ដតចាស់្ជាងមុ្ៃឬដទ? ពួក្ដគអាចផ្លា ស់្បរូរ ៃិង
ដចក្រ ាំដលក្ការគិតរបស់្ពួក្ដគជាមួ្យនែគូ។ (ម្របដហល ១០នទី)។ 
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សម្សរៀនទី ២៦  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីជដម្រម្ើស្នៃការអប់រ ាំបៃរដែើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់្ពួក្ដគ   

 បនេ ប់ពីែាំណ្ដក់្កាលម្របមូ្លព័ត៌ាៃ ស្ាា ស្ ៃិងពិភាក្ាជាមួ្យម្រគូម្របរក្ាដោបល់ក្នុងដម្
ដរៀៃ មុ្ៃរចួម្ក្ សិ្ស្សអាចរក្ដ ើញៃូវជដម្រម្ើស្អាជីពដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ ៃិងដធវើការដម្រជើស្
ដរ ើស្អាជីពការងារជាបដណ្ដដ ះអាស្ៃនោ៉ាងដហាច ២-៣ ដែើម្បីដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការស្ដម្រម្ចចិតរជាក់្
ោក់្ដៅដពលខាងមុ្ខដៃះ។ 

 ដោលបាំណងស្ាំខាៃ់ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គឺៃរងជួយសិ្ស្សម្របមូ្លព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធអាំពីការ
អប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ ល ដឆាើយតបៃរងការអភិវឌ្ឍអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនដៅដពលអនគតរបស់្
ពួក្ដគ ដហើយជួយោាំម្រទពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការអប់រ ាំបៃដឱ្យទទួលបាៃដជាគជ័យ។ វាជា
ការស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្ស ឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ដែលអាចទទួលបាៃពី 
ការអាៃ ការដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដលើអាជីព ឪពុក្ារ យ មិ្តរភក្ដិ ឬការស្ាា ស្
អនក្ដែលក្ាំពុងបាំដពញការងារក្នុងអាជីពដនះ ដែើម្បីដធវើជាមូ្លដ្ឋា ៃក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរដម្រជើស្ដរ ើស្
អាជីព ៃិងជដម្រម្ើស្ស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ការអប់រ ាំបៃដ។ ពួក្ដគអាចសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបព័ត៌ាៃដែល
ម្របមូ្លបាៃ ដែើម្បីដធវើដស្ចក្ដីម្រ ងផ្លេ ល់ខាួៃស្ដីពី ជដម្រម្ើស្អាជីព ៃិងការអប់រ ាំបៃដ ដៅដពលអនគត។ 
អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ដែើរតួនទីែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការែរក្នាំតម្រម្ង់សិ្ស្សឱ្យ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃ
ដែលម្រតូវៃរងដោលបាំណងសិ្ស្ស។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ឱ្យពួក្ដគដធវើអវីដែលអាចដធវើ
បាៃស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃដៃះ ដហើយស្ាំណួរដែលដៅស្ល់ទុក្ដធវើលាំហាត់ដៅែេះ។ ពួក្ដគៃរងដម្របើម្របាស់្
ដពលដវោដម្ដរៀៃទាំងស្ស្ងុស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ។ អនក្ក៏្អាចអៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគដចញពីថ្នន ក់្មុ្ៃ
ដា៉ាងបៃរិចដែើម្បីម្របមូ្លព័ត៌ាៃដៅក្ដៃាងដែសង។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការផ្សវងរកការអ្ប់រ ំ 
 ដែអក្ដលើការរះិរក្ ៃិងរបក្គាំដហើញពីវគគមុ្ៃ ក្ាំណត់យក្ជដម្រម្ើស្អាជីពការងារចាំៃួៃ ២-៣ ដែល 
អនក្ចប់អារម្មណ៍បាំែុត។  

 ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទណ្ដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារទាំងអស់្
ដៃះ? ដតើទិែាភាពស្ាំខាៃ់ែនទដទៀតណ្ដខាះដែលអនក្គួរដតែរងអាំពីការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ ល? 
ស្ាំណួរដែលាៃដៅដលើតារាងៃរងជួយអនក្ក្នុងការរះិរក្ព័ត៌ាៃដៃះ។ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ ដហើយ
បាំដពញដៅក្នុងតារាង។ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ែូចជា កាតា ុក្ អិុៃធឺណិត ៃិងជួប
ជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត។ អនក្ក៏្អាចស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្
ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ា ឬដធវើការក្នុងវស័ិ្យណ្ដមួ្យ! 
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សម្សរៀនទី ២៦  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីជដម្រម្ើស្នៃការអប់រ ាំបៃរដែើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់្ពួក្ដគ   

 បនេ ប់ពីែាំណ្ដក់្កាលម្របមូ្លព័ត៌ាៃ ស្ាា ស្ ៃិងពិភាក្ាជាមួ្យម្រគូម្របរក្ាដោបល់ក្នុងដម្
ដរៀៃ មុ្ៃរចួម្ក្ សិ្ស្សអាចរក្ដ ើញៃូវជដម្រម្ើស្អាជីពដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ ៃិងដធវើការដម្រជើស្
ដរ ើស្អាជីពការងារជាបដណ្ដដ ះអាស្ៃនោ៉ាងដហាច ២-៣ ដែើម្បីដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការស្ដម្រម្ចចិតរជាក់្
ោក់្ដៅដពលខាងមុ្ខដៃះ។ 

 ដោលបាំណងស្ាំខាៃ់ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គឺៃរងជួយសិ្ស្សម្របមូ្លព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធអាំពីការ
អប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ ល ដឆាើយតបៃរងការអភិវឌ្ឍអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនដៅដពលអនគតរបស់្
ពួក្ដគ ដហើយជួយោាំម្រទពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការអប់រ ាំបៃដឱ្យទទួលបាៃដជាគជ័យ។ វាជា
ការស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្ស ឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ដែលអាចទទួលបាៃពី 
ការអាៃ ការដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដលើអាជីព ឪពុក្ារ យ មិ្តរភក្ដិ ឬការស្ាា ស្
អនក្ដែលក្ាំពុងបាំដពញការងារក្នុងអាជីពដនះ ដែើម្បីដធវើជាមូ្លដ្ឋា ៃក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរដម្រជើស្ដរ ើស្
អាជីព ៃិងជដម្រម្ើស្ស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ការអប់រ ាំបៃដ។ ពួក្ដគអាចសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបព័ត៌ាៃដែល
ម្របមូ្លបាៃ ដែើម្បីដធវើដស្ចក្ដីម្រ ងផ្លេ ល់ខាួៃស្ដីពី ជដម្រម្ើស្អាជីព ៃិងការអប់រ ាំបៃដ ដៅដពលអនគត។ 
អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ដែើរតួនទីែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការែរក្នាំតម្រម្ង់សិ្ស្សឱ្យ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃ
ដែលម្រតូវៃរងដោលបាំណងសិ្ស្ស។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ឱ្យពួក្ដគដធវើអវីដែលអាចដធវើ
បាៃស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃដៃះ ដហើយស្ាំណួរដែលដៅស្ល់ទុក្ដធវើលាំហាត់ដៅែេះ។ ពួក្ដគៃរងដម្របើម្របាស់្
ដពលដវោដម្ដរៀៃទាំងស្ស្ងុស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ។ អនក្ក៏្អាចអៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគដចញពីថ្នន ក់្មុ្ៃ
ដា៉ាងបៃរិចដែើម្បីម្របមូ្លព័ត៌ាៃដៅក្ដៃាងដែសង។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការផ្សវងរកការអ្ប់រ ំ 
 ដែអក្ដលើការរះិរក្ ៃិងរបក្គាំដហើញពីវគគមុ្ៃ ក្ាំណត់យក្ជដម្រម្ើស្អាជីពការងារចាំៃួៃ ២-៣ ដែល 
អនក្ចប់អារម្មណ៍បាំែុត។  

 ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទណ្ដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារទាំងអស់្
ដៃះ? ដតើទិែាភាពស្ាំខាៃ់ែនទដទៀតណ្ដខាះដែលអនក្គួរដតែរងអាំពីការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ ល? 
ស្ាំណួរដែលាៃដៅដលើតារាងៃរងជួយអនក្ក្នុងការរះិរក្ព័ត៌ាៃដៃះ។ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ ដហើយ
បាំដពញដៅក្នុងតារាង។ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ែូចជា កាតា ុក្ អិុៃធឺណិត ៃិងជួប
ជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត។ អនក្ក៏្អាចស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្
ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ា ឬដធវើការក្នុងវស័ិ្យណ្ដមួ្យ! 
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 ដៅដពលដែលអនក្ម្របមូ្លព័ត៌ាៃបាៃទាំងអស់្ដៅដលើតារាងដហើយ អនក្អាចចងម្រក្ងព័ត៌ាៃ 
ដែល ក់្ព័ៃធៃរងដែៃការអប់រ ាំបៃដ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីព ដហើយដធវើការដម្របៀបដធៀបរវាងអាជីពទាំងដនះ 
រចួចប់ដែរើម្ក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការអប់រ ាំបៃដរបស់្អនក្។ 

 អាជីព ក្ អាជីព ខ អាជីព គ 

អាជីពដែលខ្ុាំចប់អារម្មណ៍       

ខ្ុាំចប់អារម្មណ៍ៃរងអាជីពដៃះ
ដដ្ឋយសារដត…  

     

ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះ 
បណ្ដរ លម្របដភទណ្ដដែលម្រតូវការ
ដៅក្នុងអាជីពការងារក្នុង 
វស័ិ្យដៃះ?   

      

ដតើជាំនញដែលអនក្ទទួលបាៃពី
ការអប់រ ាំ ឬបណដុ ះបណ្ដដ លបៃដ 
អាចដធវើការងារក្នុងវស័ិ្យអវីខាះ?  

  
  
  

    

ដតើភារកិ្ចចម្របដភទណ្ដដែលអនក្
អាចដធវើបាៃបនេ ប់ពីការអប់រ ាំ ឬ
ការបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះរចួ?   

     

  អាជីព ក្ អាជីព ខ អាជីព គ 

ដតើសាថ ប័ៃណ្ដដែលែរល់បាៃការ
អប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ?  
ដតើសាថ ប័ៃមួ្យណ្ដដែលដៅជិត
ែេះអនក្?   

     

ដតើតម្រម្ូវការអវីខាះស្ម្រាប់ការចូល
សិ្ក្ាការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះ 
បណ្ដរ លដៃះ?   

  
  

    

ដតើការអប់រ ាំ ឬក្ម្មវធីិបណរុ ះ 
បណ្ដរ លដៃះាៃរយៈដពល
ប៉ាុនម ៃ?   

     

រាយបញ្ា ីការងារ ៃិងមុ្ខរបរ
អាជីពដែលការអប់រ ាំដៃះ ៃរង 
ែរល់ជាំនញ ៃិងចាំដណះែរង
ស្ម្រាប់ការងារដនះ។  
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សម្សរៀនទី ២៦  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ១  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីជដម្រម្ើស្នៃការអប់រ ាំបៃរដែើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់្ពួក្ដគ   

 បនេ ប់ពីែាំណ្ដក់្កាលម្របមូ្លព័ត៌ាៃ ស្ាា ស្ ៃិងពិភាក្ាជាមួ្យម្រគូម្របរក្ាដោបល់ក្នុងដម្
ដរៀៃ មុ្ៃរចួម្ក្ សិ្ស្សអាចរក្ដ ើញៃូវជដម្រម្ើស្អាជីពដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ ៃិងដធវើការដម្រជើស្
ដរ ើស្អាជីពការងារជាបដណ្ដដ ះអាស្ៃនោ៉ាងដហាច ២-៣ ដែើម្បីដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការស្ដម្រម្ចចិតរជាក់្
ោក់្ដៅដពលខាងមុ្ខដៃះ។ 

 ដោលបាំណងស្ាំខាៃ់ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ គឺៃរងជួយសិ្ស្សម្របមូ្លព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធអាំពីការ
អប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ ល ដឆាើយតបៃរងការអភិវឌ្ឍអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនដៅដពលអនគតរបស់្
ពួក្ដគ ដហើយជួយោាំម្រទពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការអប់រ ាំបៃដឱ្យទទួលបាៃដជាគជ័យ។ វាជា
ការស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្ស ឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ដែលអាចទទួលបាៃពី 
ការអាៃ ការដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត អនក្ម្របរក្ាដោបល់ដលើអាជីព ឪពុក្ារ យ មិ្តរភក្ដិ ឬការស្ាា ស្
អនក្ដែលក្ាំពុងបាំដពញការងារក្នុងអាជីពដនះ ដែើម្បីដធវើជាមូ្លដ្ឋា ៃក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរដម្រជើស្ដរ ើស្
អាជីព ៃិងជដម្រម្ើស្ស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ការអប់រ ាំបៃដ។ ពួក្ដគអាចសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបព័ត៌ាៃដែល
ម្របមូ្លបាៃ ដែើម្បីដធវើដស្ចក្ដីម្រ ងផ្លេ ល់ខាួៃស្ដីពី ជដម្រម្ើស្អាជីព ៃិងការអប់រ ាំបៃដ ដៅដពលអនគត។ 
អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ដែើរតួនទីែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការែរក្នាំតម្រម្ង់សិ្ស្សឱ្យ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃ
ដែលម្រតូវៃរងដោលបាំណងសិ្ស្ស។ 

សកម្មភាពសសិស  
 ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្ស ឬស្រដស្រស្ាំណួរដៅដលើការ រដខៀៃ។ ឱ្យពួក្ដគដធវើអវីដែលអាចដធវើ
បាៃស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃដៃះ ដហើយស្ាំណួរដែលដៅស្ល់ទុក្ដធវើលាំហាត់ដៅែេះ។ ពួក្ដគៃរងដម្របើម្របាស់្
ដពលដវោដម្ដរៀៃទាំងស្ស្ងុស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ។ អនក្ក៏្អាចអៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគដចញពីថ្នន ក់្មុ្ៃ
ដា៉ាងបៃរិចដែើម្បីម្របមូ្លព័ត៌ាៃដៅក្ដៃាងដែសង។ 

សនលឹកកចិចការ៖ ការផ្សវងរកការអ្ប់រ ំ 
 ដែអក្ដលើការរះិរក្ ៃិងរបក្គាំដហើញពីវគគមុ្ៃ ក្ាំណត់យក្ជដម្រម្ើស្អាជីពការងារចាំៃួៃ ២-៣ ដែល 
អនក្ចប់អារម្មណ៍បាំែុត។  

 ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទណ្ដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារទាំងអស់្
ដៃះ? ដតើទិែាភាពស្ាំខាៃ់ែនទដទៀតណ្ដខាះដែលអនក្គួរដតែរងអាំពីការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ ល? 
ស្ាំណួរដែលាៃដៅដលើតារាងៃរងជួយអនក្ក្នុងការរះិរក្ព័ត៌ាៃដៃះ។ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃ ដហើយ
បាំដពញដៅក្នុងតារាង។ ដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន ែូចជា កាតា ុក្ អិុៃធឺណិត ៃិងជួប
ជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត។ អនក្ក៏្អាចស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្
ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ា ឬដធវើការក្នុងវស័ិ្យណ្ដមួ្យ! 
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សម្សរៀនទី ២៧  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ២  

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើបទបងាា ញៃូវអវីដែលដគរក្ដ ើញអាំពីការអប់រ ាំស្ម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពការងារ ៃិង
ពិៃិតយដម្ើលថ្នដតើលទធែលដនះ ាៃែលប៉ាះ ល់ដលើដែៃការអាជីពរបស់្ពួក្ដគដែរឬដទ? ពួក្ដគ
អាចម្របាប់បាៃដដ្ឋយដស្រៃូីវលទធែលដែលបាៃម្ក្ពីការដស្វងរក្ព័ត៌ាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ៤០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃការអប់រ ាំបៃរដដ្ឋយដោងតាម្អវីដែលពួក្ដគរក្ដ ើញ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ 
ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬស្រដស្រចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគមិ្ៃអាចបញ្ច ប់លាំហាត់ដៃះដៅ
ក្នុងថ្នន ក់្បាៃ ពួក្ដគអាចយក្ដៅបញ្ច ប់ដៅែេះបាៃ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 លាំហាត់ដៃះ ៃរងជួយឱ្យអនក្ពិចរណ្ដ ៃិងដរៀបចាំដែៃការបនេ ប់ដទៀត។ អនក្បាៃរះិរក្ជដម្រម្ើស្ 
អាជីពបដណ្ដដ ះអាស្ៃន ២ រចួដហើយ។ ដពលដៃះ ែល់ដពលដែលម្រតូវបរោិយអាំពីជដម្រម្ើស្របស់្អនក្ 
ៃិងទទួលសាគ ល់ដោលដៅអាជីពរបស់្អនក្!  

 ដតើដែៃការដបបណ្ដដែលអនក្ាៃបនេ ប់ពីដរៀៃចប់?  សិ្ក្ា ការងារ អវីដែសងដទៀត?  ស្រដស្រ
គាំៃិត ៃិងការគិតរបស់្អនក្ដៅដលើដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា។   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
ផ្ននការសិការបស់ខ្្ុ ំ 
 ដតើអនក្ាៃដែៃការជាក់្ោក់្ដហើយឬដៅ ស្ម្រាប់ការសិ្ក្ាបៃររបស់្អនក្?  ម្រតូវដរៀបចាំឱ្យបាៃ
លអជាមុ្ៃ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធ ៃិងែាំដណើ រការដ្ឋក់្ ក្យ ដហើយបាំដពញក្នុងទម្រម្ង់ខាង
ដម្រកាម្។ អនក្ម្រតវូាៃជដម្រម្ើស្ោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ ២ ស្ម្រាប់ដែៃការសិ្ក្ារបស់្អនក្ ដែើម្បឱី្យាៃ
ទវ រដបើក្ចាំហរស្ម្រាប់អនគតកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតម្របដស្ើរ។  
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សម្សរៀនទី ២៧  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ២  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើបទបងាា ញៃូវអវីដែលដគរក្ដ ើញអាំពីការអប់រ ាំស្ម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពការងារ ៃិង
ពិៃិតយដម្ើលថ្នដតើលទធែលដនះ ាៃែលប៉ាះ ល់ដលើដែៃការអាជីពរបស់្ពួក្ដគដែរឬដទ? ពួក្ដគ
អាចម្របាប់បាៃដដ្ឋយដស្រៃូីវលទធែលដែលបាៃម្ក្ពីការដស្វងរក្ព័ត៌ាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ៤០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃការអប់រ ាំបៃរដដ្ឋយដោងតាម្អវីដែលពួក្ដគរក្ដ ើញ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ 
ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬស្រដស្រចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគមិ្ៃអាចបញ្ច ប់លាំហាត់ដៃះដៅ
ក្នុងថ្នន ក់្បាៃ ពួក្ដគអាចយក្ដៅបញ្ច ប់ដៅែេះបាៃ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 លាំហាត់ដៃះ ៃរងជួយឱ្យអនក្ពិចរណ្ដ ៃិងដរៀបចាំដែៃការបនេ ប់ដទៀត។ អនក្បាៃរះិរក្ជដម្រម្ើស្ 
អាជីពបដណ្ដដ ះអាស្ៃន ២ រចួដហើយ។ ដពលដៃះ ែល់ដពលដែលម្រតូវបរោិយអាំពីជដម្រម្ើស្របស់្អនក្ 
ៃិងទទួលសាគ ល់ដោលដៅអាជីពរបស់្អនក្!  

 ដតើដែៃការដបបណ្ដដែលអនក្ាៃបនេ ប់ពីដរៀៃចប់?  សិ្ក្ា ការងារ អវីដែសងដទៀត?  ស្រដស្រ
គាំៃិត ៃិងការគិតរបស់្អនក្ដៅដលើដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា។   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
ផ្ននការសិការបស់ខ្្ុ ំ 
 ដតើអនក្ាៃដែៃការជាក់្ោក់្ដហើយឬដៅ ស្ម្រាប់ការសិ្ក្ាបៃររបស់្អនក្?  ម្រតូវដរៀបចាំឱ្យបាៃ
លអជាមុ្ៃ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធ ៃិងែាំដណើ រការដ្ឋក់្ ក្យ ដហើយបាំដពញក្នុងទម្រម្ង់ខាង
ដម្រកាម្។ អនក្ម្រតវូាៃជដម្រម្ើស្ោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ ២ ស្ម្រាប់ដែៃការសិ្ក្ារបស់្អនក្ ដែើម្បឱី្យាៃ
ទវ រដបើក្ចាំហរស្ម្រាប់អនគតកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតម្របដស្ើរ។  
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 ដតើៃរងាៃដរឿងអវីដក្ើតដ ើង ម្របសិ្ៃដបើដគមិ្ៃទទួលអនក្ឱ្យចូលដរៀៃក្នុងវគគបណដុ ះបណ្ដដ លណ្ដ
មួ្យ  ក់្ព័ៃធៃរងអាជីពការងាររបស់្អនក្ ដែលអនក្បាៃដ្ឋក់្ ក្យ? ដតើអនក្ាៃជដម្រម្ើស្ដែសងពីដៃះ
ដទ?  សូ្ម្ស្រដស្រដែៃការជាំៃួយរបស់្អនក្ដៅដលើដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា។ 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ជដម្រម្ើស្ទី ១ 

ការអប់រ ាំ ឬក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ ល 

វទិាសាថ ៃអប់រ ាំ (ម្ជឈម្ណឌ លបណរុ ះបណ្ដរ
ល ស្ក្លវទិាល័យ ម្ហាវទិាល័យ) 

ស្ញ្ហញ បម្រត/វញិ្ហញ បៃបម្រត 

តម្រម្ូវការស្ម្រាប់ការអៃុញ្ហញ តឱ្យចូល  

ៃិងលក្ខណៈវៃិិចឆ័យ 

 

ដពលណ្ដដែលម្រតូវដ្ឋក់្ ក្យ/នថ្ៃែុត
ក្ាំណត់ស្ម្រាប់ដ្ឋក់្ ក្យ 

 

ដ្ឋក់្ ក្យដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ/ ក្យសុ្ាំ ៃិង
តម្រម្ូវការបដៃថម្ 

 

ម្របលងចូល 

ដៅដពលណ្ដ? 

ស្ាា រៈដែលម្រតូវការ 

លាំហាត់វាយតនម្ាជម្រម្ុះ 

ព័ត៌ាៃ ក់្ព័ៃធដែសងដទៀត 

 

ជដម្រម្ើស្ទី ២ 

ការអប់រ ាំ ឬក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ ល 

វទិាសាថ ៃអប់រ ាំ (ម្ជឈម្ណឌ លបណរុ ះបណ្ដរ
ល ស្ក្លវទិាល័យ ម្ហាវទិាល័យ) 

ស្ញ្ហញ បម្រត/វញិ្ហញ បៃបម្រត 

តម្រម្ូវការស្ម្រាប់ការអៃុញ្ហញ តឱ្យចូលដរៀៃ  
ៃិងលក្ខណៈវៃិិចឆ័យ 

ដពលណ្ដដែលម្រតូវដ្ឋក់្ ក្យ/នថ្ៃែុត
ក្ាំណត់ស្ម្រាប់ដ្ឋក់្ ក្យ 

ដ្ឋក់្ ក្យដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ/ ក្យសុ្ាំ ៃិង
តម្រម្ូវការបដៃថម្ 

ម្របលងចូលដៅដពលណ្ដ? 

ស្ាា រៈដែលម្រតូវការលាំហាត់វាយតនម្ា
ជម្រម្ុះ 

ព័ត៌ាៃ ក់្ព័ៃធដែសងដទៀត 
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សម្សរៀនទី ២៧  ជសព្ម្ើសម្នការអប់របំនត ២  

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើបទបងាា ញៃូវអវីដែលដគរក្ដ ើញអាំពីការអប់រ ាំស្ម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពការងារ ៃិង
ពិៃិតយដម្ើលថ្នដតើលទធែលដនះ ាៃែលប៉ាះ ល់ដលើដែៃការអាជីពរបស់្ពួក្ដគដែរឬដទ? ពួក្ដគ
អាចម្របាប់បាៃដដ្ឋយដស្រៃូីវលទធែលដែលបាៃម្ក្ពីការដស្វងរក្ព័ត៌ាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ៤០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃការអប់រ ាំបៃរដដ្ឋយដោងតាម្អវីដែលពួក្ដគរក្ដ ើញ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ 
ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬស្រដស្រចូលដស្ៀវដៅរបស់្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគមិ្ៃអាចបញ្ច ប់លាំហាត់ដៃះដៅ
ក្នុងថ្នន ក់្បាៃ ពួក្ដគអាចយក្ដៅបញ្ច ប់ដៅែេះបាៃ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 លាំហាត់ដៃះ ៃរងជួយឱ្យអនក្ពិចរណ្ដ ៃិងដរៀបចាំដែៃការបនេ ប់ដទៀត។ អនក្បាៃរះិរក្ជដម្រម្ើស្ 
អាជីពបដណ្ដដ ះអាស្ៃន ២ រចួដហើយ។ ដពលដៃះ ែល់ដពលដែលម្រតូវបរោិយអាំពីជដម្រម្ើស្របស់្អនក្ 
ៃិងទទួលសាគ ល់ដោលដៅអាជីពរបស់្អនក្!  

 ដតើដែៃការដបបណ្ដដែលអនក្ាៃបនេ ប់ពីដរៀៃចប់?  សិ្ក្ា ការងារ អវីដែសងដទៀត?  ស្រដស្រ
គាំៃិត ៃិងការគិតរបស់្អនក្ដៅដលើដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា។   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
ផ្ននការសិការបស់ខ្្ុ ំ 
 ដតើអនក្ាៃដែៃការជាក់្ោក់្ដហើយឬដៅ ស្ម្រាប់ការសិ្ក្ាបៃររបស់្អនក្?  ម្រតូវដរៀបចាំឱ្យបាៃ
លអជាមុ្ៃ ស្សាវម្រជាវរក្ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធ ៃិងែាំដណើ រការដ្ឋក់្ ក្យ ដហើយបាំដពញក្នុងទម្រម្ង់ខាង
ដម្រកាម្។ អនក្ម្រតវូាៃជដម្រម្ើស្ោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ ២ ស្ម្រាប់ដែៃការសិ្ក្ារបស់្អនក្ ដែើម្បឱី្យាៃ
ទវ រដបើក្ចាំហរស្ម្រាប់អនគតកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតម្របដស្ើរ។  
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ផ្ននការការងាររបសខ់្្ុំ  
 ដតើអនក្ាៃដែៃការដស្វងរក្ការងារ ៃិងការងារភាា ម្ៗបនេ ប់ពីដរៀៃចប់ឬដទ? លាំហាត់ដៃះ ៃរង
ជួយ អនក្ដរៀបចាំជាំហាៃបនេ ប់ក្នុងការដស្វងរក្ការងារ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដែៃការការងាររបស់្ខ្ុាំ 

ដតើខ្ុាំចង់ដធវើការដៅក្ដៃាងណ្ដ? 

ដតើៃរណ្ដដែលខ្ុាំអាចទក់្ទងសួ្រស្ម្រាប់រក្ការងារ? ដតើខ្ុាំអាចទក់្ទងពួក្ដគដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ? 

ដតើខ្ុាំអាចរក្ព័ត៌ាៃអាំពីការងារដែលទាំដៃរដៅក្ដៃាងណ្ដ? 

ដតើម្រតូវដ្ឋក់្ ក្យរក្កាងារដធវើដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? ដតើាៃ ក្យសុ្ាំការងារម្របដភទណ្ដដែល
ដគម្រតូវការ? 

ដតើម្រតូវដម្រតៀម្ស្ម្រាប់កិ្ចចស្ាា ស្ៃ៍ការងារដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? 

ព័ត៌ាៃ ក់្ព័ៃធដែសងដទៀត 
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សម្សរៀនទី ២៨  ដ្ំសែើ រការសរិាខ្ុំ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ឱ្យសិ្ស្សយល់ថ្ន ការសិ្ក្ាជាែាំដណើ រការដពញមួ្យជីវតិ ៃិងាៃជាំហាៃជាបៃដ
បនេ ប់ោន  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ដោលបាំណងនៃស្ក្ម្មភាពដៃះគឺ ដែើម្បីស្ម្រម្បស្ម្រម្លួឱ្យសិ្ស្សបងាា ញៃូវបទពិដសាធៃ៍    ស្ាំ
ខាៃ់ៗក្នុងការសិ្ក្ាអាំ ុងដពលដៅសាោដរៀៃ ជីវតិម្របចាំនថ្ៃ ៃិងអាជីពការងារនអនគត។ សិ្ស្ស
អាចដម្ើលដ ើញកាៃ់ដតចាស់្ៃូវម្ៃុស្សស្ាំខាៃ់ៗដែលដៅជុាំវញិខាួៃដគ ៃិងក្ាំណត់ថ្ន ៃរណ្ដខាះ
អាចាៃឥទធិពលដលើជីវតិពួក្ដគ ដហើយថ្នដតើក្ដីសុ្បិៃ ៃិងដែៃការដែលទក់្ទងៃរងអាជីពនដពល
អនគតរបស់្ដគ បាៃដម្របម្របួលោ៉ាងណ្ដដៅតាម្ដពលដវោជាងមួ្យ ន្ ាំម្ក្ដៃះ។ ែាំដណើ រការដរៀៃ
សូ្ម្រតដៃះ អាចឱ្យសិ្ស្សក្ាំណត់របូភាពដោលដៅ ៃិងដែៃការអនគតបាៃកាៃ់ដតចាស់្ោស់្ដថ្ម្
មួ្យក្ម្រមិ្តដទៀត។  

 ែាំដណើ រនៃការដរៀៃសូ្ម្រតអាចជាបនេ ត់ដពលដវោ គៃាងែាូវ ដែៃទីគាំៃិត ឬរបាយការណ៍/អតថបទ។ 
ដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដម្របើម្របាស់្អតថបទ របូភាព ៃិងគូល័រពណ៌ ដែើម្បឱី្យការដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះាៃ
ភាពរស់្រដវ ើក្ ៃិងបរោិយខារម្សារបាៃលអ។ ពួក្ដគៃរងដធវើលាំហាត់ដៃះក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 

 
 
 
  
 
 
 ែាំដណើ រនៃការដរៀៃសូ្ម្រត គឺជាវញិ្ហញ សាទូលាំទូោយមួ្យក្នុងជីវតិ ដែលអាចដម្របើស្ម្រាប់ជាមូ្ល
ដ្ឋា ៃដធវើការម្របរក្ាដោបល់រវាងាន ក់្ៃរងាន ក់្ ឬម្របរក្ាជារមួ្ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ។ ដពលខាះ វាក៏្អាចជា     
លាំហាត់មួ្យស្ម្រាប់សិ្ស្សដធវើដៅែេះ ដដ្ឋយសារវាម្រតូវការដពលដម្រចើៃដែើម្បីបញ្ច ប់។ ជាមួ្យោន ដៃះ 
អាយុរបស់្សិ្ស្ស ក៏្ជាដែនក្មួ្យនៃការក្ាំណត់ថ្នដតើែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ដគឈាៃែល់ក្ម្រមិ្ត
ណ្ដ។  

 ពៃយល់សិ្ស្សពីដោលបាំណងនៃការគូរ (អាចជាែាម្រកាម្) ែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រត (ពីែាំណ្ដក់្
កាលមួ្យដៅែាំណ្ដក់្កាលមួ្យដទៀត)។ អនក្អាចែដល់ជាឧទហរណ៍នៃែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្
អនក្ផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្ស ៃិងម្របាប់សិ្ស្សៃូវអវីដែលអាចម្របាប់បាៃការវវិតរដែសងៗោន ដលើែាំដណើ រការដរៀៃ
សូ្ម្រតរបស់្អនក្។ ែដល់ដពលដវោស្ម្ស្ស្បែល់សិ្ស្ស ដែើម្បឱី្យពួក្ដគគូរពីែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រត
របស់្ខាួៃ។ 
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សម្សរៀនទី ២៨  ដ្ំសែើ រការសរិាខ្ុ ំ

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ឱ្យសិ្ស្សយល់ថ្ន ការសិ្ក្ាជាែាំដណើ រការដពញមួ្យជីវតិ ៃិងាៃជាំហាៃជាបៃដ
បនេ ប់ោន  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ដោលបាំណងនៃស្ក្ម្មភាពដៃះគឺ ដែើម្បីស្ម្រម្បស្ម្រម្លួឱ្យសិ្ស្សបងាា ញៃូវបទពិដសាធៃ៍    ស្ាំ
ខាៃ់ៗក្នុងការសិ្ក្ាអាំ ុងដពលដៅសាោដរៀៃ ជីវតិម្របចាំនថ្ៃ ៃិងអាជីពការងារនអនគត។ សិ្ស្ស
អាចដម្ើលដ ើញកាៃ់ដតចាស់្ៃូវម្ៃុស្សស្ាំខាៃ់ៗដែលដៅជុាំវញិខាួៃដគ ៃិងក្ាំណត់ថ្ន ៃរណ្ដខាះ
អាចាៃឥទធិពលដលើជីវតិពួក្ដគ ដហើយថ្នដតើក្ដីសុ្បិៃ ៃិងដែៃការដែលទក់្ទងៃរងអាជីពនដពល
អនគតរបស់្ដគ បាៃដម្របម្របួលោ៉ាងណ្ដដៅតាម្ដពលដវោជាងមួ្យ ន្ ាំម្ក្ដៃះ។ ែាំដណើ រការដរៀៃ
សូ្ម្រតដៃះ អាចឱ្យសិ្ស្សក្ាំណត់របូភាពដោលដៅ ៃិងដែៃការអនគតបាៃកាៃ់ដតចាស់្ោស់្ដថ្ម្
មួ្យក្ម្រមិ្តដទៀត។  

 ែាំដណើ រនៃការដរៀៃសូ្ម្រតអាចជាបនេ ត់ដពលដវោ គៃាងែាូវ ដែៃទីគាំៃិត ឬរបាយការណ៍/អតថបទ។ 
ដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដម្របើម្របាស់្អតថបទ របូភាព ៃិងគូល័រពណ៌ ដែើម្បឱី្យការដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះាៃ
ភាពរស់្រដវ ើក្ ៃិងបរោិយខារម្សារបាៃលអ។ ពួក្ដគៃរងដធវើលាំហាត់ដៃះក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 

 
 
 
  
 
 
 ែាំដណើ រនៃការដរៀៃសូ្ម្រត គឺជាវញិ្ហញ សាទូលាំទូោយមួ្យក្នុងជីវតិ ដែលអាចដម្របើស្ម្រាប់ជាមូ្ល
ដ្ឋា ៃដធវើការម្របរក្ាដោបល់រវាងាន ក់្ៃរងាន ក់្ ឬម្របរក្ាជារមួ្ដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ។ ដពលខាះ វាក៏្អាចជា     
លាំហាត់មួ្យស្ម្រាប់សិ្ស្សដធវើដៅែេះ ដដ្ឋយសារវាម្រតូវការដពលដម្រចើៃដែើម្បីបញ្ច ប់។ ជាមួ្យោន ដៃះ 
អាយុរបស់្សិ្ស្ស ក៏្ជាដែនក្មួ្យនៃការក្ាំណត់ថ្នដតើែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ដគឈាៃែល់ក្ម្រមិ្ត
ណ្ដ។  

 ពៃយល់សិ្ស្សពីដោលបាំណងនៃការគូរ (អាចជាែាម្រកាម្) ែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រត (ពីែាំណ្ដក់្
កាលមួ្យដៅែាំណ្ដក់្កាលមួ្យដទៀត)។ អនក្អាចែដល់ជាឧទហរណ៍នៃែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្
អនក្ផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្ស ៃិងម្របាប់សិ្ស្សៃូវអវីដែលអាចម្របាប់បាៃការវវិតរដែសងៗោន ដលើែាំដណើ រការដរៀៃ
សូ្ម្រតរបស់្អនក្។ ែដល់ដពលដវោស្ម្ស្ស្បែល់សិ្ស្ស ដែើម្បឱី្យពួក្ដគគូរពីែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រត
របស់្ខាួៃ។ 
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សកម្មភាពសសិសទី២  
 បដងាើតម្រក្មុ្ដែលាៃសិ្ស្សចប់ពី ២–៣ នក់្ ដហើយឱ្យពួក្ដគបងាា ញ ៃិងដចក្រ ាំដលក្ៃូវ
ែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្ពួក្ដគជាមួ្យស្ាជិក្ែនទដទៀតក្នុងម្រក្ុម្។ បនេ ប់ម្ក្អនក្អាចសួ្រៃូវ
ស្ាំណួរបដៃថម្មួ្យចាំៃួៃដទៀតែូចជា៖  

- ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដក្នុងការគូរែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្អនក្?   
- ដតើវាអាចជួយឱ្យអនក្ដរៀបចាំែាំណ្ដក់្កាលៃីមួ្យៗនៃជីវតិ ៃិងបទពិដសាធមួ្យចាំៃួៃនៃ
ការដរៀៃសូ្ម្រតបាៃលអម្របដស្ើរដទ?   

- ដតើអវីខាះជាចាំណុចរ ាំដលចដ ើងក្នុងែាំដណើ រការនៃការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្អនក្?   

 ម្របសិ្ៃដបើអនក្ដធវើដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ដ្ឋច់ដដ្ឋយដ ក្ អនក្អាចម្របមូ្លស្ៃារក្កិ្ចចការដនះស្ម្រាប់
ជាព័ត៌ាៃរបស់្អនក្ ៃិងម្របគល់ឱ្យសិ្ស្សវញិដៅដពលដម្រកាយ។ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគដម្របើដស្ៀវដៅ អនក្
អាចឱ្យពួក្ដគបងាា ញអនក្ដៅដពលម្របរក្ាដោបល់ជាលក្ខណៈបុគគល ស្ម្រាប់ជាព័ត៌ាៃ។  

   

(ដម្ដរៀៃដៃះ ម្រតូវបាៃដក្ស្ម្រម្ួលដចញពីលាំហាត់ដែលបាៃបដងាើតដ ើងដដ្ឋយ Heikkinen et al., 
២០១៥) 

  
  
  



143

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        143 
 

សម្សរៀនទី ២៩  រលឹបម្ុខវិជាា  

 ដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃ ៤ បនេ ប់ដទៀត គឺដផ្លដ តស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ក្ារបមុ្ខវជិាា ។ ក្ារបមុ្ខវជិាា  អាច
ដរៀបចាំខុស្ៗោន ដៅក្នុងសាោរបស់្អនក្ អាស្ស័្យដលើសាថ ៃភាពជាក់្ដស្ដង។ ែូចដៃះ អនក្អាចដបងដចក្
ក្ារប មុ្ខវជិាា ទាំង ៤ ដៃះ ដដ្ឋយដរៀបចាំដពលខុស្ៗោន ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ា។ ដៃះគឺជាស្ាំដណើ រមួ្យអាំពី
រដបៀបដធវើវា។  

 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ មិ្ៃតម្រម្ូវឱ្យអនក្បដម្រងៀៃអវីថ្មីបដៃថម្ែល់សិ្ស្សដនះដទ។ អនក្ម្រតូវដណនាំឱ្យ 
សិ្ស្សាន ក់្សាក្លបងែរក្នាំការអៃុវតរស្ក្ម្មភាពក្ារបសិ្ក្ាដៅក្នុងថ្នន ក់្។ ពួក្ដគអាចដធវើអវីដែលដគ
ចង់ ដធវើដែើម្បីជាការដចក្រ ាំដលក្ចាំដណះែរងដែលដរៀៃក្ៃាងម្ក្រវាងោន ៃិងោន ជាលក្ខណៈគូ ឬម្រក្ុម្តូចៗ 
ឬអាចជាការដរៀៃលក្ខណៈបុគគលាន ក់្ៗ។ តួនទីរបស់្អនក្ គឺរង់ចាំែដល់ជាំៃួយដៅដពលាៃការដស្នើ
សុ្ាំពីសិ្ស្ស ៃិងជាំរញុដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យស្ហការជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ការម្របជុាំក្ារបមុ្ខវជិាា  ក៏្
អាចម្រតវូបាៃដម្របើស្ម្រាប់សិ្ស្សដែលអវតរាៃក្នុងដា៉ាងសិ្ក្ាមុ្ៃៗ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគអាចបញ្ច ប់ភារ
កិ្ចចដែលដៅដស្ស្ស្ល់។ ជារមួ្ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សម្រគប់ោន ៃរងបាំដពញភារកិ្ចចផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្
ដគ បញ្ច ប់កិ្ចចការស្ល់ពីមុ្ៃ ឬក៏្ដធវើលាំហាត់បដៃថម្ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃខាងដម្រកាម្ ឬស្រដស្រ
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺ បងាបរោិកាស្រកី្រាយ ៃិងាៃភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិង
រង់ចាំែដល់ជាជាំៃួយែល់សិ្ស្សដៅដពលដែលពួក្ដគម្រតូវការ។ អនក្អាចចក់្តន្តៃរីដដ្ឋយដបើក្ស្ាំដ ង
ស្សាលៗដៅក្នុងថ្នន ក់្ ដែើម្បីជាការជួយឱ្យអារម្មណ៍លអ។ អនក្ដែលបាៃម្រតូវបញ្ច ប់លាំហាត់វគគមុ្ៃ អាច
ដធវើលាំហាត់ដៃះបាៃ៖ 

សកម្មភាពសសិស  
ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុផ្លេ ល់ខាួៃ  
 វតថុបាំណងគឺស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សដរៀៃសូ្ម្រតក្នុងការក្ាំណត់ពីចាំណុចលអៗ របស់្ពួក្ដគ ដហើយដចក្
រ ាំដលក្ដៅកាៃ់សិ្ស្សែនទដទៀត។ ការដណនាំ អាចដម្របើម្របាស់្ដពល ៥ នទី ៃិងៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ម្រតូវការ
ដពលដធវើការម្របដហល ៤០នទី។ 

អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ែាំបូងម្រតវូម្របាប់អាំពីអតថៃ័យនៃៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ៖ 
 ម្របវតរិនៃៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដរាម្ស្តវ ចប់ដែរើម្ដចញពីម្រក្មុ្ម្របយុទធ ដៅដពលដែលៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ម្រតូវ
បាៃដម្របើស្ម្រាប់ស្ាគ ល់ម្រក្ុម្ម្របយុទធៃីមួ្យៗ ឧទហរណ៍ស្ញ្ហញ ម្រតូវបាៃដម្របើដៅដលើដខល ទង់ជ័យ 
ជាដែើម្។ បនេ ប់ពីដពលដនះម្ក្ ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុម្រតូវបាៃដម្របើជាៃិមិ្តរស្ញ្ហញ របស់្ម្រក្ុម្ម្ៃុស្សដៅ
តាម្ជាំនៃ់ខុស្ៗោន  ដហើយដម្រកាយម្ក្ដម្របើម្របាស់្ជាៃិមិ្តរស្ញ្ហញ របស់្រែា រាជធាៃី ៃិងម្រក្ងុជាដម្រចើៃ។ 
មូ្លដ្ឋា ៃទូដៅរបស់្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ ម្រតវូបាៃដធវើដ ើងដដ្ឋយដោងដៅតាម្លក្ខណៈរបស់្អនក្ ក់្ 
ឬអនក្ដម្របើម្របាស់្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដៃះ។ ឧទហរណ៍ (ទីម្រក្ងុមួ្យដៅក្នុងម្របដទស្ហាវ ាំង ង់) ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ
ដែលម្រតូវបាៃដម្របើ គឺម្រក្ុម្ស្តវរាុាំងដែលជារបរចិញ្ច រម្ជីវតិែ៏ស្ាំខាៃ់ដៅទីដនះ។  

- បដងាើតៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ (គូររបូចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្)។  
- ដបងដចក្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដចញជា ៥ដែនក្។ 
- អនក្អាចពិពណ៌នជាមួ្យអតថបទ ឬគាំៃូរ  

ដែនក្ទី ១៖ ស្រដស្រ ឬគូស្ៃូវដហតុការណ៍ដែលរកី្រាយបាំែុតក្នុងជីវតិរបស់្អនក្។  
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សម្សរៀនទី ២៩  រលឹបម្ុខវិជាា  

 ដម្ដរៀៃដៃះ ៃិងដម្ដរៀៃ ៤ បនេ ប់ដទៀត គឺដផ្លដ តស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ក្ារបមុ្ខវជិាា ។ ក្ារបមុ្ខវជិាា  អាច
ដរៀបចាំខុស្ៗោន ដៅក្នុងសាោរបស់្អនក្ អាស្ស័្យដលើសាថ ៃភាពជាក់្ដស្ដង។ ែូចដៃះ អនក្អាចដបងដចក្
ក្ារប មុ្ខវជិាា ទាំង ៤ ដៃះ ដដ្ឋយដរៀបចាំដពលខុស្ៗោន ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ា។ ដៃះគឺជាស្ាំដណើ រមួ្យអាំពី
រដបៀបដធវើវា។  

 ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ មិ្ៃតម្រម្ូវឱ្យអនក្បដម្រងៀៃអវីថ្មីបដៃថម្ែល់សិ្ស្សដនះដទ។ អនក្ម្រតូវដណនាំឱ្យ 
សិ្ស្សាន ក់្សាក្លបងែរក្នាំការអៃុវតរស្ក្ម្មភាពក្ារបសិ្ក្ាដៅក្នុងថ្នន ក់្។ ពួក្ដគអាចដធវើអវីដែលដគ
ចង់ ដធវើដែើម្បីជាការដចក្រ ាំដលក្ចាំដណះែរងដែលដរៀៃក្ៃាងម្ក្រវាងោន ៃិងោន ជាលក្ខណៈគូ ឬម្រក្ុម្តូចៗ 
ឬអាចជាការដរៀៃលក្ខណៈបុគគលាន ក់្ៗ។ តួនទីរបស់្អនក្ គឺរង់ចាំែដល់ជាំៃួយដៅដពលាៃការដស្នើ
សុ្ាំពីសិ្ស្ស ៃិងជាំរញុដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យស្ហការជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ការម្របជុាំក្ារបមុ្ខវជិាា  ក៏្
អាចម្រតវូបាៃដម្របើស្ម្រាប់សិ្ស្សដែលអវតរាៃក្នុងដា៉ាងសិ្ក្ាមុ្ៃៗ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគអាចបញ្ច ប់ភារ
កិ្ចចដែលដៅដស្ស្ស្ល់។ ជារមួ្ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ សិ្ស្សម្រគប់ោន ៃរងបាំដពញភារកិ្ចចផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្
ដគ បញ្ច ប់កិ្ចចការស្ល់ពីមុ្ៃ ឬក៏្ដធវើលាំហាត់បដៃថម្ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃខាងដម្រកាម្ ឬស្រដស្រ
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺ បងាបរោិកាស្រកី្រាយ ៃិងាៃភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិង
រង់ចាំែដល់ជាជាំៃួយែល់សិ្ស្សដៅដពលដែលពួក្ដគម្រតូវការ។ អនក្អាចចក់្តន្តៃរីដដ្ឋយដបើក្ស្ាំដ ង
ស្សាលៗដៅក្នុងថ្នន ក់្ ដែើម្បីជាការជួយឱ្យអារម្មណ៍លអ។ អនក្ដែលបាៃម្រតូវបញ្ច ប់លាំហាត់វគគមុ្ៃ អាច
ដធវើលាំហាត់ដៃះបាៃ៖ 

សកម្មភាពសសិស  
ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុផ្លេ ល់ខាួៃ  
 វតថុបាំណងគឺស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សដរៀៃសូ្ម្រតក្នុងការក្ាំណត់ពីចាំណុចលអៗ របស់្ពួក្ដគ ដហើយដចក្
រ ាំដលក្ដៅកាៃ់សិ្ស្សែនទដទៀត។ ការដណនាំ អាចដម្របើម្របាស់្ដពល ៥ នទី ៃិងៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ម្រតូវការ
ដពលដធវើការម្របដហល ៤០នទី។ 

អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ែាំបូងម្រតវូម្របាប់អាំពីអតថៃ័យនៃៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ៖ 
 ម្របវតរិនៃៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដរាម្ស្តវ ចប់ដែរើម្ដចញពីម្រក្មុ្ម្របយុទធ ដៅដពលដែលៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ម្រតូវ
បាៃដម្របើស្ម្រាប់ស្ាគ ល់ម្រក្ុម្ម្របយុទធៃីមួ្យៗ ឧទហរណ៍ស្ញ្ហញ ម្រតូវបាៃដម្របើដៅដលើដខល ទង់ជ័យ 
ជាដែើម្។ បនេ ប់ពីដពលដនះម្ក្ ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុម្រតូវបាៃដម្របើជាៃិមិ្តរស្ញ្ហញ របស់្ម្រក្ុម្ម្ៃុស្សដៅ
តាម្ជាំនៃ់ខុស្ៗោន  ដហើយដម្រកាយម្ក្ដម្របើម្របាស់្ជាៃិមិ្តរស្ញ្ហញ របស់្រែា រាជធាៃី ៃិងម្រក្ងុជាដម្រចើៃ។ 
មូ្លដ្ឋា ៃទូដៅរបស់្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ ម្រតវូបាៃដធវើដ ើងដដ្ឋយដោងដៅតាម្លក្ខណៈរបស់្អនក្ ក់្ 
ឬអនក្ដម្របើម្របាស់្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដៃះ។ ឧទហរណ៍ (ទីម្រក្ងុមួ្យដៅក្នុងម្របដទស្ហាវ ាំង ង់) ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ
ដែលម្រតូវបាៃដម្របើ គឺម្រក្ុម្ស្តវរាុាំងដែលជារបរចិញ្ច រម្ជីវតិែ៏ស្ាំខាៃ់ដៅទីដនះ។  

- បដងាើតៃិមិ្តរស្ញ្ហញ អាវធុ (គូររបូចូលក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្)។  
- ដបងដចក្ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ដចញជា ៥ដែនក្។ 
- អនក្អាចពិពណ៌នជាមួ្យអតថបទ ឬគាំៃូរ  

ដែនក្ទី ១៖ ស្រដស្រ ឬគូស្ៃូវដហតុការណ៍ដែលរកី្រាយបាំែុតក្នុងជីវតិរបស់្អនក្។  



144

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        144 
 

ដែនក្ទី ២៖ ស្រដស្រៃូវដោលដៅស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្អនក្ដៅដពលដៃះ។  
ដែនក្ទី ៣៖ ស្រដស្រស្ាំោល់ៃូវដរឿងដែលពិបាក្បាំែុតដែលអនក្ដធវើវាស្ដម្រម្ចបាៃ។ 
ដែនក្ទី ៤៖ ស្រដស្រៃូវជាំនញ ឬគុណលក្ខណៈដែលអនក្ដែសងដពញចិតរអនក្ (អនក្ក៏្អាចសួ្រមិ្តររមួ្

ថ្នន ក់្ ម្របសិ្ៃដបើអនក្រក្មិ្ៃដ ើញ)។  
ដែនក្ទី ៥៖ ស្រដស្របាវចនរបស់្អនក្ដែលាៃលក្ខណៈវជិាាៃ ៃិងពិពណ៌នអាំពីខាួៃអនក្។ 

ៃិមិ្តរស្ញ្ហញ ម្រតូវបាៃដចក្រ ាំដលក្ ដដ្ឋយការពិភាក្ាដៅក្នុងម្រក្មុ្តូច។  
ម្របភព៖http://www.mll.fi/nuortennetti/mielenterveys/hyva-mina/kohota-itsetuntoa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1. ដហតុការណ៍ដែល
រកី្រាយបាំែុតក្នុងជីវតិ 

2. ដោលដៅស្ាំខាៃ់
បាំែុតដៅដពលដៃះ 

3. ដរឿងដែល
ពិបាក្បាំែុត
ដែលអនក្ដធវើ
វាបាៃ
ស្ដម្រម្ច 

4. ជាំនញ ឬគុណ
លក្ខណៈដែលអនក្
ដែសងៃរក្ដ ើញដៅ
ដពលខ្ុាំអវតរាៃ 

5. បាវចនដែលាៃលក្ខណៈ
វជិាាៃ ៃិងពិពណ៌នអាំពីខ្ុាំ 
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សម្សរៀនទី ៣០ រងរងវង់ម្នអាជីរ 

សកម្មភាពសសិស 
 បដងាើតដែៃទីគាំៃិតអាំពីវតថុដែល ក់្ព័ៃធៃរងដោលដៅអាជីពរបស់្អនក្។ មុ្ៃែាំបូង គូស្ក្ង់រងវង់
អាជីពដៅខាងដម្រកាម្ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ បនេ ប់ម្ក្ បដៃថម្ៃូវ
ចាំណុចដែសងៗជុាំវញិវា។ វតថុបាំណងគឺបដងាើៃការយល់ែរងអាំពីដោលដៅ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីពរបស់្អនក្។  

 

 

 

 វស័ិ្យក្ង់រងវង់អាជីព ម្រតវូការសាវតានៃការអប់រ ាំ ទាំនក់្ទាំៃង (អនក្ដែល ក់្ព័ៃធៃរងការ
ស្ដម្រម្ចចិតររបស់្អនក្) ម្របវតរិការងារដែលាៃ (ទីែារការងារ) ៃិងចាំណង់ចាំណូលចិតរ។  

 «រដបៀបរបបផ្លេ ល់ខាួៃ»  ឧទហរណ៍ ដតើអនក្វភិាគដរឿងរា៉ា វដដ្ឋយម្រទរស្រី ឬតាម្រយៈការអៃុវតរ។ 
ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចូលចិតរដធវើការជាមួ្យអនក្ែនទ ឬចូលចិតរដធវើការដដ្ឋយឯក្រាជយ ឬអនក្អាចពិចរណ្ដ
អាំពីអាជីពថ្នដតើវាអាចនាំម្ក្ៃូវរដបៀបរបបនៃការរស់្ដៅែល់អនក្រដបៀបណ្ដ? (ម្របសិ្ៃដបើការងារ
ាៃការដធវើែាំដណើ រដម្រចើៃ ឬក៏្ាៃតម្រម្ូវការវគគបណរុ ះបណ្ដរ លដម្រចើៃ ការងារដពញមួ្យនថ្ៃ ដតើខ្ុាំម្រតូវដធវើ
ការដពលយប់ដែរឬដទ?)  

 កិ្ចចការដៃះក៏្បាៃក្ាំណត់ពីស្ម្តថភាព ៃិងជាំនញរបស់្អនក្ែងដែរដែលជាដរឿងសាម្ញ្ញដៅ
ក្នុងជីវតិការងារ (ែូចជាជាំនញទាំនក់្ទាំៃង ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ) ឬជាំនញពិដស្ស្ក្នុងវស័ិ្យណ្ដ
មួ្យ។ ជាំនញក៏្អាចរមួ្បញ្ចូ លចាំណុចខាា ាំង ៃិងគុណស្ម្បតរិែូចជា ភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិងភាពអត់ធមត់។ 
ការដធវើឱ្យសីុ្ជដម្រៅៃូវចាំដណះែរងរបស់្ខាួៃ ក៏្រមួ្បញ្ចូ លៃូវការក្ាំណត់ឱ្យដ ើញៃូវចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ 
ៃិងគុណតនម្ារបស់្ខាួៃអនក្ផ្លេ ល់។  

ម្របភព៖ Amundson ២០០៥ ៃិង
http://www.okanagan.bc.ca/Student_Services/students/counselling/Career_Planning/The_Career_Dec
ision_Wheel.html  
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សម្សរៀនទី ៣០ រងរងវង់ម្នអាជីរ 

សកម្មភាពសសិស 
 បដងាើតដែៃទីគាំៃិតអាំពីវតថុដែល ក់្ព័ៃធៃរងដោលដៅអាជីពរបស់្អនក្។ មុ្ៃែាំបូង គូស្ក្ង់រងវង់
អាជីពដៅខាងដម្រកាម្ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ បនេ ប់ម្ក្ បដៃថម្ៃូវ
ចាំណុចដែសងៗជុាំវញិវា។ វតថុបាំណងគឺបដងាើៃការយល់ែរងអាំពីដោលដៅ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីពរបស់្អនក្។  

 

 

 

 វស័ិ្យក្ង់រងវង់អាជីព ម្រតវូការសាវតានៃការអប់រ ាំ ទាំនក់្ទាំៃង (អនក្ដែល ក់្ព័ៃធៃរងការ
ស្ដម្រម្ចចិតររបស់្អនក្) ម្របវតរិការងារដែលាៃ (ទីែារការងារ) ៃិងចាំណង់ចាំណូលចិតរ។  

 «រដបៀបរបបផ្លេ ល់ខាួៃ»  ឧទហរណ៍ ដតើអនក្វភិាគដរឿងរា៉ា វដដ្ឋយម្រទរស្រី ឬតាម្រយៈការអៃុវតរ។ 
ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចូលចិតរដធវើការជាមួ្យអនក្ែនទ ឬចូលចិតរដធវើការដដ្ឋយឯក្រាជយ ឬអនក្អាចពិចរណ្ដ
អាំពីអាជីពថ្នដតើវាអាចនាំម្ក្ៃូវរដបៀបរបបនៃការរស់្ដៅែល់អនក្រដបៀបណ្ដ? (ម្របសិ្ៃដបើការងារ
ាៃការដធវើែាំដណើ រដម្រចើៃ ឬក៏្ាៃតម្រម្ូវការវគគបណរុ ះបណ្ដរ លដម្រចើៃ ការងារដពញមួ្យនថ្ៃ ដតើខ្ុាំម្រតូវដធវើ
ការដពលយប់ដែរឬដទ?)  

 កិ្ចចការដៃះក៏្បាៃក្ាំណត់ពីស្ម្តថភាព ៃិងជាំនញរបស់្អនក្ែងដែរដែលជាដរឿងសាម្ញ្ញដៅ
ក្នុងជីវតិការងារ (ែូចជាជាំនញទាំនក់្ទាំៃង ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ) ឬជាំនញពិដស្ស្ក្នុងវស័ិ្យណ្ដ
មួ្យ។ ជាំនញក៏្អាចរមួ្បញ្ចូ លចាំណុចខាា ាំង ៃិងគុណស្ម្បតរិែូចជា ភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិងភាពអត់ធមត់។ 
ការដធវើឱ្យសីុ្ជដម្រៅៃូវចាំដណះែរងរបស់្ខាួៃ ក៏្រមួ្បញ្ចូ លៃូវការក្ាំណត់ឱ្យដ ើញៃូវចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ 
ៃិងគុណតនម្ារបស់្ខាួៃអនក្ផ្លេ ល់។  

ម្របភព៖ Amundson ២០០៥ ៃិង
http://www.okanagan.bc.ca/Student_Services/students/counselling/Career_Planning/The_Career_Dec
ision_Wheel.html  
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សម្សរៀនទី ៣១  លេំរម្នជីវិត 

សកម្មភាពសសិស 
 ដយើងបៃរលាំហាត់បដងាើតដែៃទីដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្រទរស្រីរបស់្ Vance Peavy ។ ដៅក្នុងម្រទរស្រីក្
សាងស្ងគម្ ោត់ដម្ើលដ ើញថ្ន ជីវតិរបស់្ដយើងរមួ្ាៃធាតុែសាំែ៏ាៃអតថ័យចាំៃួៃ ៥។ ធាតុែសាំទាំង
ដៃះគឺ៖  

- ជីវតិការងារ ៃិងការដរៀៃសូ្ម្រត (រមួ្ាៃ សាោ ៃិងការអប់រ ាំ)   
- ភាពស្និទធសាន ល ៃិងទាំនក់្ទាំៃង (មិ្តរភាព ម្រគសួារ)  
- សុ្ខាលភាព សុ្ខភាព ការដម្ើលដថ្ខាួៃឯង (ហាត់ម្របាណ ដគង ញុាំ) 
- គាំៃិតនចនម្របឌិ្ត ការក្ម្ាៃដ ការលាំដហ ដលងដស្ើច ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
- ជាំដៃឿដែនក្សាម រតី ទស្សៃៈអាំពីពិភពដោក្ ឬទស្សៃៈវជិាា ដៅដលើជីវតិ 

 គូស្របូរងវង់ចាំៃួៃ ៣ ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ រងវង់ទី ១ គឺម្រោៃ់
ដតជាគាំរសូ្ម្រាប់ចងចាំៃូដែនក្ទាំងម្របាាំ។ រងវង់ទី ២ គឺដធវើការបា៉ា ៃ់ម្របាណអាំពីដពលដវោដែលអនក្
បាៃដម្របើម្របាស់្ដៅក្នុងជីវតិគិតជាភាគរយ។ រងវង់ទី ៣ គឺដធវើវាឱ្យដម្ើលដ ើញថ្នដតើវាាៃភាពស្ាំខាៃ់
ដបបណ្ដចាំដ ះអនក្ (កាៃ់ដតស្ាំខាៃ់ ដែនក្ដៃះកាៃ់ដតធាំ)។ ដៃះគឺជាម្ដធាបាយដែលអនក្ដធវើឱ្យវា
ដម្ើលដ ើញៃូវក្តារ ទាំងដៃះ។  

បនេ ប់ពីគូស្រងវង់ទាំងដៃះ អនក្អាចពិភាក្ាជាមួ្យនែគូ អាំពីការបា៉ា ៃ់ម្របាណរបស់្អនក្។ 
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អប់រ ាំ
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សុ្ខាលភាព 

គាំៃិតនចនម្របឌិ្ត 

ជាំដៃឿដែនក្សាម រតី 

ជីវតិរបស់្ខ្ុាំ
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សម្សរៀនទី ៣១  លេំរម្នជីវិត 

សកម្មភាពសសិស 
 ដយើងបៃរលាំហាត់បដងាើតដែៃទីដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្រទរស្រីរបស់្ Vance Peavy ។ ដៅក្នុងម្រទរស្រីក្
សាងស្ងគម្ ោត់ដម្ើលដ ើញថ្ន ជីវតិរបស់្ដយើងរមួ្ាៃធាតុែសាំែ៏ាៃអតថ័យចាំៃួៃ ៥។ ធាតុែសាំទាំង
ដៃះគឺ៖  

- ជីវតិការងារ ៃិងការដរៀៃសូ្ម្រត (រមួ្ាៃ សាោ ៃិងការអប់រ ាំ)   
- ភាពស្និទធសាន ល ៃិងទាំនក់្ទាំៃង (មិ្តរភាព ម្រគសួារ)  
- សុ្ខាលភាព សុ្ខភាព ការដម្ើលដថ្ខាួៃឯង (ហាត់ម្របាណ ដគង ញុាំ) 
- គាំៃិតនចនម្របឌិ្ត ការក្ម្ាៃដ ការលាំដហ ដលងដស្ើច ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
- ជាំដៃឿដែនក្សាម រតី ទស្សៃៈអាំពីពិភពដោក្ ឬទស្សៃៈវជិាា ដៅដលើជីវតិ 

 គូស្របូរងវង់ចាំៃួៃ ៣ ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ រងវង់ទី ១ គឺម្រោៃ់
ដតជាគាំរសូ្ម្រាប់ចងចាំៃូដែនក្ទាំងម្របាាំ។ រងវង់ទី ២ គឺដធវើការបា៉ា ៃ់ម្របាណអាំពីដពលដវោដែលអនក្
បាៃដម្របើម្របាស់្ដៅក្នុងជីវតិគិតជាភាគរយ។ រងវង់ទី ៣ គឺដធវើវាឱ្យដម្ើលដ ើញថ្នដតើវាាៃភាពស្ាំខាៃ់
ដបបណ្ដចាំដ ះអនក្ (កាៃ់ដតស្ាំខាៃ់ ដែនក្ដៃះកាៃ់ដតធាំ)។ ដៃះគឺជាម្ដធាបាយដែលអនក្ដធវើឱ្យវា
ដម្ើលដ ើញៃូវក្តារ ទាំងដៃះ។  

បនេ ប់ពីគូស្រងវង់ទាំងដៃះ អនក្អាចពិភាក្ាជាមួ្យនែគូ អាំពីការបា៉ា ៃ់ម្របាណរបស់្អនក្។ 
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ម្របភព៖ Peavy ១៩៩៩ សូ្ម្ដម្ើលែងដែរ៖  
http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/maps_visualizations1.html 
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ជីវតិរបស់្ខ្ុាំ- ដតើវស័ិ្យទាំងដៃះាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដបបណ្ដខាះស្ម្រាប់ខ្ុាំ? 
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សម្សរៀនទី ៣១  លេំរម្នជីវិត 

សកម្មភាពសសិស 
 ដយើងបៃរលាំហាត់បដងាើតដែៃទីដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្រទរស្រីរបស់្ Vance Peavy ។ ដៅក្នុងម្រទរស្រីក្
សាងស្ងគម្ ោត់ដម្ើលដ ើញថ្ន ជីវតិរបស់្ដយើងរមួ្ាៃធាតុែសាំែ៏ាៃអតថ័យចាំៃួៃ ៥។ ធាតុែសាំទាំង
ដៃះគឺ៖  

- ជីវតិការងារ ៃិងការដរៀៃសូ្ម្រត (រមួ្ាៃ សាោ ៃិងការអប់រ ាំ)   
- ភាពស្និទធសាន ល ៃិងទាំនក់្ទាំៃង (មិ្តរភាព ម្រគសួារ)  
- សុ្ខាលភាព សុ្ខភាព ការដម្ើលដថ្ខាួៃឯង (ហាត់ម្របាណ ដគង ញុាំ) 
- គាំៃិតនចនម្របឌិ្ត ការក្ម្ាៃដ ការលាំដហ ដលងដស្ើច ចាំណង់ចាំណូលចិតរ  
- ជាំដៃឿដែនក្សាម រតី ទស្សៃៈអាំពីពិភពដោក្ ឬទស្សៃៈវជិាា ដៅដលើជីវតិ 

 គូស្របូរងវង់ចាំៃួៃ ៣ ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្អនក្។ រងវង់ទី ១ គឺម្រោៃ់
ដតជាគាំរសូ្ម្រាប់ចងចាំៃូដែនក្ទាំងម្របាាំ។ រងវង់ទី ២ គឺដធវើការបា៉ា ៃ់ម្របាណអាំពីដពលដវោដែលអនក្
បាៃដម្របើម្របាស់្ដៅក្នុងជីវតិគិតជាភាគរយ។ រងវង់ទី ៣ គឺដធវើវាឱ្យដម្ើលដ ើញថ្នដតើវាាៃភាពស្ាំខាៃ់
ដបបណ្ដចាំដ ះអនក្ (កាៃ់ដតស្ាំខាៃ់ ដែនក្ដៃះកាៃ់ដតធាំ)។ ដៃះគឺជាម្ដធាបាយដែលអនក្ដធវើឱ្យវា
ដម្ើលដ ើញៃូវក្តារ ទាំងដៃះ។  

បនេ ប់ពីគូស្រងវង់ទាំងដៃះ អនក្អាចពិភាក្ាជាមួ្យនែគូ អាំពីការបា៉ា ៃ់ម្របាណរបស់្អនក្។ 
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សម្សរៀនទី ៣២ បតម្ដ្សទរសកាសលយ 

សកម្មភាពសសិស 
 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងដទពដកាស្លយរបស់្សិ្ស្សម្រតូវបាៃ
ដម្ើលដ ើញដៅក្នុងទម្រម្ង់មួ្យ។ ឱ្យសិ្ស្សដ្ឋក់្បាតនែរបស់្ដគដៅដលើស្ៃារក្ដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ 
ដហតុ ឬដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ដែសងដទៀត រចួគូស្ផ្លដ ម្ទម្រម្ង់បាតនែដនះ។ បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្ស
ស្រដស្រពីដទពដកាស្លយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ (ក្នុងម្ដធាបាយជាដែៃទីគាំៃិត) ដៅដលើម្រគប់
ម្រាម្ដនះ។  

 បាតនែដទពយដកាស្លយរមួ្ាៃ៖  
 ១) ចាំដណះែរង (ការពិតដែលអនក្ែរង ដរឿងរា៉ា វម្រទរស្រី ព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃម្របមូ្ល)  
 ២) ជាំនញ (ស្ម្តថភាពក្នុងការដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ) 
 ៣) ការស្ម្រម្បដៅៃរងបរសិាថ ៃជុាំវញិ (បទបញ្ហា របស់្សាោ បរសិាថ ៃ ស្ងគម្ ៃិងជីវតិការងារ)  
 ៤) ាៃបណ្ដរ ញ ជាមួ្យអនក្ដែលខ្ុាំស្ហការជាមួ្យ  
 ៥) ថ្នម្ពល (ស្ក្ម្មភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ការតាាំងចិតរ)  

 
 

 
ម្របភព៖ http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/wp-content/uploads/pohjat/_tyokorttipohja_taitokasi.pdf 
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សម្សរៀនទី ៣២ បតម្ដ្សទរសកាសលយ 

សកម្មភាពសសិស 
 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងដទពដកាស្លយរបស់្សិ្ស្សម្រតូវបាៃ
ដម្ើលដ ើញដៅក្នុងទម្រម្ង់មួ្យ។ ឱ្យសិ្ស្សដ្ឋក់្បាតនែរបស់្ដគដៅដលើស្ៃារក្ដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ 
ដហតុ ឬដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ដែសងដទៀត រចួគូស្ផ្លដ ម្ទម្រម្ង់បាតនែដនះ។ បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្ស
ស្រដស្រពីដទពដកាស្លយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ (ក្នុងម្ដធាបាយជាដែៃទីគាំៃិត) ដៅដលើម្រគប់
ម្រាម្ដនះ។  

 បាតនែដទពយដកាស្លយរមួ្ាៃ៖  
 ១) ចាំដណះែរង (ការពិតដែលអនក្ែរង ដរឿងរា៉ា វម្រទរស្រី ព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃម្របមូ្ល)  
 ២) ជាំនញ (ស្ម្តថភាពក្នុងការដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ) 
 ៣) ការស្ម្រម្បដៅៃរងបរសិាថ ៃជុាំវញិ (បទបញ្ហា របស់្សាោ បរសិាថ ៃ ស្ងគម្ ៃិងជីវតិការងារ)  
 ៤) ាៃបណ្ដរ ញ ជាមួ្យអនក្ដែលខ្ុាំស្ហការជាមួ្យ  
 ៥) ថ្នម្ពល (ស្ក្ម្មភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ការតាាំងចិតរ)  

 
 

 
ម្របភព៖ http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/wp-content/uploads/pohjat/_tyokorttipohja_taitokasi.pdf 
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សម្សរៀនទី ៣៣  ការគ្ិតអំរីជីវិតការងារ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីខារម្សារដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីពដៅ ន្ ាំបនេ ប់ ដែលដផ្លដ តស្ាំខាៃ់ 
ដលើដម្ដរៀៃជាំនញដែសងៗក្នុងជីវតិការងារ  

សកម្មភាពសសិស៖ សនលឹកកិចចការ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 តាម្រយៈស្ៃារក្កិ្ចចការដៃះ សិ្ស្សៃរងយល់ែរង ៃិងបដងាើៃភាពដជឿជាក់្ដលើព័ត៌ាៃ ក់្ព័ៃធ
ៃរងជាំនញដែលពួក្ដគម្រតូវាៃដៅដពលបាំដពញការងារ តាម្រយៈការដចក្រ ាំដលក្បទពិដសាធៃ៍ពី
ដរៀម្ចបងដែលធាា ប់បាំដពញការងារក្ៃាងម្ក្។ 

 អនក្អាចស្រដស្រស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ដលើការ រដខៀៃ ឬដៅឱ្យសិ្ស្សក្ត់។ សិ្ស្សម្រតូវដឆាើយស្ាំណួរ 
ទាំងដនះចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

១.ដតើអាជីពការងារអវី ដែលអាចអៃុញ្ហញ តឱ្យអនក្ដម្របើម្របាស់្ស្ម្តថភាព ៃិងចាំដណះែរងបាៃលអ? 
២.ក្នុងចាំដណ្ដម្ការអប់រ ាំ ជាំនញវជិាា ជីវៈ ៃិងស្មិ្ទធែលដជាគជ័យផ្លេ ល់ខាួៃ ដតើមួ្យណ្ដដែល
ដធវើឱ្យអនក្ាៃដាទៃភាពជាងដគ? 

៣.ដតើអនក្ាៃភាពភ័យខាា ចអាំពីជីវតិការងារដែរឬទ? ម្របសិ្ៃដបើ
ាៃអវីខាះ?  

៤.ដតើបញ្ហា អវីដែលដធវើឱ្យអនក្ដៃឿយណ្ដយបាំែុតដៅក្នុងការដស្វង
រក្ការងារ? អវីដែលដធវើឱ្យអនក្ាៃអារម្មណ៍ចុះចញ់?  

៥.ក្នុងនម្ជាៃិដោជិតែ៏ាៃស្កាដ ៃុពលាន ក់្ ដតើអនក្ម្រតូវាៃ
ចាំណុចខាា ាំងអវីខាះ? 

៦.ដតើដៅក្នុងសាថ ៃភាពដបបណ្ដ ដែលដធវើឱ្យអនក្មិ្ៃអាចរស់្ដៅ
ក្នុងជីវភាពស្ម្រម្យបាៃ? 

៧.ចូរដរៀបរាប់ដឈាម ះស្ក្ម្មភាពែ៏ាៃៃ័យបាំែុតស្ម្រាប់ជីវតិអនក្ចាំៃួៃបី ដែលអនក្ក្ាំពុងដធវើ។ 
៨.ដតើអវីដែលអាចជួយអនក្ឱ្យពុះ រជាំៃះឧបស្គគ ៃិងបៃដែាំដណើ រជីវតិដៅមុ្ខ? 

 ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដរៀបដតអីអងគុយជារងវង់ចាំៃួៃពីរជាៃ់។ រងវង់ខាងក្នុង ាៃដតអីចាំៃួៃ ៥ ដហើយ 
សិ្ស្សដែលដៅស្ល់ម្រតូវអងគុយដៅដតអីក្នុងរងវង់ខាងដម្រត។ អនក្អងគុយខាងក្នុងម្រតូវពិភាក្ាស្ាំណួរ
ទី ១ ម្របដហល ៣-៥នទី។ សិ្ស្សដែលអងគុយដៅរងវង់ខាងដម្រតមិ្ៃអាចែរល់ដោបល់អវីទាំងអស់្ដៅ
ែាំណ្ដក់្កាលដៃះ ប៉ាុដៃរពួក្ដគអាចក្ត់ម្រតាអាំពីទស្សៃៈដែសងៗដចញពីការពិភាក្ា។ ដៅដពលដែល
ការស្ៃេនដៅខាងក្នុងបញ្ច ប់ ឬរអាក់្រអួល អនក្ម្របរក្ាដោបល់អៃុញ្ហញ តឱ្យសិ្ស្សដែលអងគុយដៅ
រងវង់ខាងដម្រតចូលរមួ្ក្នុងការស្ៃេន ដដ្ឋយដណនាំឱ្យសិ្ស្សដៅរងវង់ខាងដម្រតដែលចង់ាៃ
ដោបល់ ដម្រកាក្ឈររចួដែើរស្ាំដៅដៅបរូរក្ដៃាងរបស់្អនក្អងគុយរងវង់ខាងក្នុង ៃិងបដញ្ចញម្តិរបស់្
ខាួៃដៅកាៃ់កិ្ចចពិភាក្ា។ អនក្ម្រតវូស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលឱ្យសិ្ស្សដធវើដបបដៃះ រហូតទល់ដតោម ៃអនក្ណ្ដ
ចង់បដៃថម្គាំៃិតអវីដែសងដៅក្នុងកិ្ចចពិភាក្ា។ បនេ ប់ម្ក្ អនក្ម្រតូវបៃរដៅស្ាំណួរទី២-៨ដទៀត។ 
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរៃីមួ្យៗ ាៃដពលម្របដហលពី ៣-៤ នទី។  

ម្របភព៖ http://www.ryhmayttaminen.fi/itsearviointi/3-vuosi/  
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សម្សរៀនទី ៣៣  ការគ្ិតអំរីជីវិតការងារ 

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីខារម្សារដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីពដៅ ន្ ាំបនេ ប់ ដែលដផ្លដ តស្ាំខាៃ់ 
ដលើដម្ដរៀៃជាំនញដែសងៗក្នុងជីវតិការងារ  

សកម្មភាពសសិស៖ សនលឹកកិចចការ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 តាម្រយៈស្ៃារក្កិ្ចចការដៃះ សិ្ស្សៃរងយល់ែរង ៃិងបដងាើៃភាពដជឿជាក់្ដលើព័ត៌ាៃ ក់្ព័ៃធ
ៃរងជាំនញដែលពួក្ដគម្រតូវាៃដៅដពលបាំដពញការងារ តាម្រយៈការដចក្រ ាំដលក្បទពិដសាធៃ៍ពី
ដរៀម្ចបងដែលធាា ប់បាំដពញការងារក្ៃាងម្ក្។ 

 អនក្អាចស្រដស្រស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ដលើការ រដខៀៃ ឬដៅឱ្យសិ្ស្សក្ត់។ សិ្ស្សម្រតូវដឆាើយស្ាំណួរ 
ទាំងដនះចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

១.ដតើអាជីពការងារអវី ដែលអាចអៃុញ្ហញ តឱ្យអនក្ដម្របើម្របាស់្ស្ម្តថភាព ៃិងចាំដណះែរងបាៃលអ? 
២.ក្នុងចាំដណ្ដម្ការអប់រ ាំ ជាំនញវជិាា ជីវៈ ៃិងស្មិ្ទធែលដជាគជ័យផ្លេ ល់ខាួៃ ដតើមួ្យណ្ដដែល
ដធវើឱ្យអនក្ាៃដាទៃភាពជាងដគ? 

៣.ដតើអនក្ាៃភាពភ័យខាា ចអាំពីជីវតិការងារដែរឬទ? ម្របសិ្ៃដបើ
ាៃអវីខាះ?  

៤.ដតើបញ្ហា អវីដែលដធវើឱ្យអនក្ដៃឿយណ្ដយបាំែុតដៅក្នុងការដស្វង
រក្ការងារ? អវីដែលដធវើឱ្យអនក្ាៃអារម្មណ៍ចុះចញ់?  

៥.ក្នុងនម្ជាៃិដោជិតែ៏ាៃស្កាដ ៃុពលាន ក់្ ដតើអនក្ម្រតូវាៃ
ចាំណុចខាា ាំងអវីខាះ? 

៦.ដតើដៅក្នុងសាថ ៃភាពដបបណ្ដ ដែលដធវើឱ្យអនក្មិ្ៃអាចរស់្ដៅ
ក្នុងជីវភាពស្ម្រម្យបាៃ? 

៧.ចូរដរៀបរាប់ដឈាម ះស្ក្ម្មភាពែ៏ាៃៃ័យបាំែុតស្ម្រាប់ជីវតិអនក្ចាំៃួៃបី ដែលអនក្ក្ាំពុងដធវើ។ 
៨.ដតើអវីដែលអាចជួយអនក្ឱ្យពុះ រជាំៃះឧបស្គគ ៃិងបៃដែាំដណើ រជីវតិដៅមុ្ខ? 

 ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដរៀបដតអីអងគុយជារងវង់ចាំៃួៃពីរជាៃ់។ រងវង់ខាងក្នុង ាៃដតអីចាំៃួៃ ៥ ដហើយ 
សិ្ស្សដែលដៅស្ល់ម្រតូវអងគុយដៅដតអីក្នុងរងវង់ខាងដម្រត។ អនក្អងគុយខាងក្នុងម្រតូវពិភាក្ាស្ាំណួរ
ទី ១ ម្របដហល ៣-៥នទី។ សិ្ស្សដែលអងគុយដៅរងវង់ខាងដម្រតមិ្ៃអាចែរល់ដោបល់អវីទាំងអស់្ដៅ
ែាំណ្ដក់្កាលដៃះ ប៉ាុដៃរពួក្ដគអាចក្ត់ម្រតាអាំពីទស្សៃៈដែសងៗដចញពីការពិភាក្ា។ ដៅដពលដែល
ការស្ៃេនដៅខាងក្នុងបញ្ច ប់ ឬរអាក់្រអួល អនក្ម្របរក្ាដោបល់អៃុញ្ហញ តឱ្យសិ្ស្សដែលអងគុយដៅ
រងវង់ខាងដម្រតចូលរមួ្ក្នុងការស្ៃេន ដដ្ឋយដណនាំឱ្យសិ្ស្សដៅរងវង់ខាងដម្រតដែលចង់ាៃ
ដោបល់ ដម្រកាក្ឈររចួដែើរស្ាំដៅដៅបរូរក្ដៃាងរបស់្អនក្អងគុយរងវង់ខាងក្នុង ៃិងបដញ្ចញម្តិរបស់្
ខាួៃដៅកាៃ់កិ្ចចពិភាក្ា។ អនក្ម្រតវូស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលឱ្យសិ្ស្សដធវើដបបដៃះ រហូតទល់ដតោម ៃអនក្ណ្ដ
ចង់បដៃថម្គាំៃិតអវីដែសងដៅក្នុងកិ្ចចពិភាក្ា។ បនេ ប់ម្ក្ អនក្ម្រតូវបៃរដៅស្ាំណួរទី២-៨ដទៀត។ 
ស្ម្រាប់ស្ាំណួរៃីមួ្យៗ ាៃដពលម្របដហលពី ៣-៤ នទី។  

ម្របភព៖ http://www.ryhmayttaminen.fi/itsearviointi/3-vuosi/  
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សម្សរៀនទី ៣២ បតម្ដ្សទរសកាសលយ 

សកម្មភាពសសិស 
 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងដទពដកាស្លយរបស់្សិ្ស្សម្រតូវបាៃ
ដម្ើលដ ើញដៅក្នុងទម្រម្ង់មួ្យ។ ឱ្យសិ្ស្សដ្ឋក់្បាតនែរបស់្ដគដៅដលើស្ៃារក្ដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ 
ដហតុ ឬដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ដែសងដទៀត រចួគូស្ផ្លដ ម្ទម្រម្ង់បាតនែដនះ។ បនេ ប់ម្ក្ឱ្យសិ្ស្ស
ស្រដស្រពីដទពដកាស្លយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ដគ (ក្នុងម្ដធាបាយជាដែៃទីគាំៃិត) ដៅដលើម្រគប់
ម្រាម្ដនះ។  

 បាតនែដទពយដកាស្លយរមួ្ាៃ៖  
 ១) ចាំដណះែរង (ការពិតដែលអនក្ែរង ដរឿងរា៉ា វម្រទរស្រី ព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃម្របមូ្ល)  
 ២) ជាំនញ (ស្ម្តថភាពក្នុងការដម្របើម្របាស់្ព័ត៌ាៃ) 
 ៣) ការស្ម្រម្បដៅៃរងបរសិាថ ៃជុាំវញិ (បទបញ្ហា របស់្សាោ បរសិាថ ៃ ស្ងគម្ ៃិងជីវតិការងារ)  
 ៤) ាៃបណ្ដរ ញ ជាមួ្យអនក្ដែលខ្ុាំស្ហការជាមួ្យ  
 ៥) ថ្នម្ពល (ស្ក្ម្មភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ការតាាំងចិតរ)  

 
 

 
ម្របភព៖ http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/wp-content/uploads/pohjat/_tyokorttipohja_taitokasi.pdf 
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សម្សរៀនទី ៣៤ ណផ្នការអាជីរ និងការអប់ររំបសខ់្ុំ 

 ដោលបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីទិែាភាព ក់្ព័ៃធដែលាៃឥទធិពលដលើជដម្រម្ើស្អាជីព
ការងារ ៃិងដែៃការរបស់្ពួក្ដគ បនេ ប់ពីដរៀៃចប់។  

 សិ្ស្សអាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគ
បាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ដៅដពលដែលបញ្ច ប់ការដឆាើយស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ សិ្ស្សៃរង
ដម្ើលដ ើញអាំពីជាំនញ ស្ម្តថភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ចាំណូលចិតរ ៃិងការរ ាំពរងទុក្របស់្ពួក្ដគថ្នដតើ 
ស្ស្បដៅៃរងដែៃការដម្រកាយបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាដែរឬដទ ដហើយតម្រម្ូវឱ្យាៃការរះិគិតដ ើងវញិៃូវ
អាជីពការងារណ្ដដែលស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ពួក្ដគ ដែអក្ដលើចាំណង់ចាំណូលចិតរ ៃិងការចាំណ្ដប់
អារម្មណ៍ឬដទ? លាំហាត់ដៃះ អាចយក្ដៅដម្របើដៅក្នុងការម្របរក្ាដោបល់ដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្ៗ ឬម្របរក្ាជារមួ្ក្នុងថ្នន ក់្។  

សកម្មភាពសសិស 
 សិ្ស្សៃរងដធវើការបូក្ស្របុរបស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ  
ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុ ាំ 
 ស្រដស្រលទធែល «ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុាំ» ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្។ 
ស្ាំណួរ ៃិងគាំរនូៃការបូក្ស្របុខាងដម្រកាម្ ៃិងជួយអនក្ដៅក្នុងការបាំដពញវា។ អនក្អាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ 
លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគបាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។  

អាំពីខ្ុ ាំ៖ 

ដតើមុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យដែលអនក្ចូលចិតរដរៀៃជាងដគដៅសាោ? 

ដតើអវីជាចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្អនក្? 

ដតើអនក្ម្រតូវការអភិវឌ្ឍជាំនញអវីបដៃថម្ដទៀត? ដតើចាំណុចដខាយរបស់្អនក្ាៃអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ៃិងចាំណង់ចាំណូលចិតរអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃបទពិដសាធៃ៍ការងារអវីខាះ? ឧទហរណ៍ ការងារបនេ ប់ពីដរៀៃចប់ ជួយការងារដៅក្នុងចាំការ 
ឬអាជីវក្ម្មរបស់្ម្រគសួារ ឬស្ម័ម្រគចិតរដៅក្នុងក្ម្មវធីិស្ងគម្ដៅក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ។  

 ចូរពិពណ៌នៃូវអវីដែលអនក្ចូលចិតរដធវើ ឬអវីដែលអនក្ាៃភាពពូដក្ដែលមិ្ៃបាៃដរៀបរាប់ខាង
ដលើ (ឧទហរណ៍ ដលងឧបក្រណ៍តន្តៃរី ស្រដស្រដរឿង ដលងដលបងកុ្ាំពយូទ័រ សាងស្ង់ ឬជួស្ជុលវតថុ
ដែសងៗ) រមួ្បញ្ចូ លស្ក្ម្មភាពដែលទក់្ទងក្នុងសាោ ៃិងដម្រតសាោ។  

 ក្ាំណត់អវីដែលជាគុណតនម្ាស្ាំខាៃ់អាំពីការងារស្ម្រាប់អនក្ (ែូចជាការងារឯក្រាជយ ដធវើការដៅ
ខាងដម្រត..។ល។)។  
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សម្សរៀនទី ៣៤ ណផ្នការអាជីរ និងការអប់ររំបសខ់្ុំ 

 ដោលបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីទិែាភាព ក់្ព័ៃធដែលាៃឥទធិពលដលើជដម្រម្ើស្អាជីព
ការងារ ៃិងដែៃការរបស់្ពួក្ដគ បនេ ប់ពីដរៀៃចប់។  

 សិ្ស្សអាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគ
បាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ដៅដពលដែលបញ្ច ប់ការដឆាើយស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ សិ្ស្សៃរង
ដម្ើលដ ើញអាំពីជាំនញ ស្ម្តថភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ចាំណូលចិតរ ៃិងការរ ាំពរងទុក្របស់្ពួក្ដគថ្នដតើ 
ស្ស្បដៅៃរងដែៃការដម្រកាយបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាដែរឬដទ ដហើយតម្រម្ូវឱ្យាៃការរះិគិតដ ើងវញិៃូវ
អាជីពការងារណ្ដដែលស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ពួក្ដគ ដែអក្ដលើចាំណង់ចាំណូលចិតរ ៃិងការចាំណ្ដប់
អារម្មណ៍ឬដទ? លាំហាត់ដៃះ អាចយក្ដៅដម្របើដៅក្នុងការម្របរក្ាដោបល់ដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្ៗ ឬម្របរក្ាជារមួ្ក្នុងថ្នន ក់្។  

សកម្មភាពសសិស 
 សិ្ស្សៃរងដធវើការបូក្ស្របុរបស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ  
ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុ ាំ 
 ស្រដស្រលទធែល «ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុាំ» ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្។ 
ស្ាំណួរ ៃិងគាំរនូៃការបូក្ស្របុខាងដម្រកាម្ ៃិងជួយអនក្ដៅក្នុងការបាំដពញវា។ អនក្អាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ 
លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគបាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។  

អាំពីខ្ុ ាំ៖ 

ដតើមុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យដែលអនក្ចូលចិតរដរៀៃជាងដគដៅសាោ? 

ដតើអវីជាចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្អនក្? 

ដតើអនក្ម្រតូវការអភិវឌ្ឍជាំនញអវីបដៃថម្ដទៀត? ដតើចាំណុចដខាយរបស់្អនក្ាៃអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ៃិងចាំណង់ចាំណូលចិតរអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃបទពិដសាធៃ៍ការងារអវីខាះ? ឧទហរណ៍ ការងារបនេ ប់ពីដរៀៃចប់ ជួយការងារដៅក្នុងចាំការ 
ឬអាជីវក្ម្មរបស់្ម្រគសួារ ឬស្ម័ម្រគចិតរដៅក្នុងក្ម្មវធីិស្ងគម្ដៅក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ។  

 ចូរពិពណ៌នៃូវអវីដែលអនក្ចូលចិតរដធវើ ឬអវីដែលអនក្ាៃភាពពូដក្ដែលមិ្ៃបាៃដរៀបរាប់ខាង
ដលើ (ឧទហរណ៍ ដលងឧបក្រណ៍តន្តៃរី ស្រដស្រដរឿង ដលងដលបងកុ្ាំពយូទ័រ សាងស្ង់ ឬជួស្ជុលវតថុ
ដែសងៗ) រមួ្បញ្ចូ លស្ក្ម្មភាពដែលទក់្ទងក្នុងសាោ ៃិងដម្រតសាោ។  

 ក្ាំណត់អវីដែលជាគុណតនម្ាស្ាំខាៃ់អាំពីការងារស្ម្រាប់អនក្ (ែូចជាការងារឯក្រាជយ ដធវើការដៅ
ខាងដម្រត..។ល។)។  
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ដែៃការបចចុបបៃនបនេ ប់ពីខ្ុ ាំដរៀៃចប់  

 អនក្បាៃរះិរក្ៃូវជដម្រម្ើស្អាជីពបឋម្កាលពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ។ ដពលដៃះ ែល់ដពលដែលអនក្ម្រតូវ
បញ្ហា ក់្ពីជដម្រម្ើស្របស់្អនក្។ ដតើការអប់រ ាំ ៃិងក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លមួ្យណ្ដដែលអនក្គិតថ្នដពញ
ចិតរអនក្ជាងដគ?  

 ដតើអនក្បាៃគិតអាំពីាោ៌អាជីពដែសងៗោន  ដែលទក់្ទងដៅៃរងក្ម្រមិ្តនៃការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះ 
បណ្ដរ លដែលអនក្ម្រតូវការដែរឬដទ? ការងារម្របហាក់្ម្របដហលោន ជាដម្រចើៃ ទម្ទរៃូវក្ម្រមិ្តអប់រ ាំ      ខុ
ស្ៗោន  (ឧ. អនក្បដចចក្ដទស្ ជាមួ្យៃរង វសិ្វក្រ)។  

 ដតើការអប់រ ាំក្ម្រមិ្តណ្ដដែលស្ក្ដិស្ម្ៃរងអនក្ ដបើដម្របៀបដធៀបៃរងរដបៀបដរៀៃសូ្ម្រត ដោលដៅ
អាជីព ៃិងសាថ ៃភាពដស្ែាកិ្ចចរបស់្អនក្? 

 ដតើអនក្ៃរងចប់ដែដើម្អាជីពការងារអវី បនេ ប់ពីដរៀៃចប់? ដតើអនក្ចង់ដធវើការដៅក្ដៃាងណ្ដ?  

 ម្ៃុស្សជាដម្រចើៃយល់ថ្ន វាាៃម្របដោជៃ៍ក្នុងការាៃដែៃការជាំៃួយ។ ដតើាៃដរឿងអវីៃរងដក្ើត
ដ ើង ម្របសិ្ៃដបើអនក្មិ្ៃអាចទទួលបាៃវគគបណរុ ះបណ្ដរ ល ឬការងារដែលអនក្បាៃដ្ឋក់្ ក្យ? ដតើ
អនក្ាៃដោបល់ដែសងដទ?  

ស្ដម្រម្ចដោលដៅអនក្ពីទីដៃះ  

 ដតើអនក្អាចដធវើអវីបាៃ ស្ម្រាប់ការដម្រតៀម្ការអប់រ ាំ ឬការងារដៅអនគត ខណៈដែលអនក្ក្ាំពុង
ដរៀៃដៅដ ើយ?  

 ដតើមុ្ខវជិាា ណ្ដដែលអនក្គួរសិ្ក្ាបដៃថម្? ដតើអនក្អាចដធវើអវីបដៃថម្ដទៀតក្នុងការពម្រងីក្ចាំដណះ
ែរង ៃិងជាំនញរបស់្អនក្?  

 ដតើាៃវគគបដៃថម្ណ្ដដែលដគែរល់ជូៃ ដហើយអនក្អាចដរៀៃបាៃ?  

ស្ាំណួរស្ម្រាប់ពិចរណ្ដបនេ ប់ពីអនក្ដរៀៃចប់៖  

 ដតើចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ចាំណូលចិតរ ៃិងការរ ាំពរងទុក្របស់្អនក្ ស្ស្បដៅៃរងដែៃការដម្រកាយ
បញ្ច ប់ការសិ្ក្ាដែរឬដទ? ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃស្ម្ស្ស្ប ដតើអាជីពការងារណ្ដដែលស្ម្ស្ស្បតាម្ចាំណង់ 
ចាំណូលចិតរ ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្អនក្?  

 ដតើជាំនញ ៃិងស្ម្តថភាពបចចុបបៃនរបស់្អនក្ អាចឱ្យអនក្ទទួលបាៃការអប់រ ាំ ៃិងក្ម្មវធីិបណរុ ះ      
បណ្ដរ លដែលម្រតូវការស្ម្រាប់ការងារដែលអនក្ក្ាំពុងដស្វងរក្ដែរឬដទ? ចប់ដែរើម្ដដ្ឋយការពិៃិតយ
ដម្ើលការអប់រ ាំ ឬវគគបណរុ ះបណ្ដរ លដែលទម្ទរស្ម្រាប់ការងារ រចួសួ្រខាួៃឯងថ្ន «ដតើខ្ុ ាំអាចដធវើ
បាៃដទ?» 

 
ការបូក្ស្របុ «ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុ ាំ» (ឧទហរណ៍) 
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សម្សរៀនទី ៣៤ ណផ្នការអាជីរ និងការអប់ររំបសខ់្ុំ 

 ដោលបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរងពីទិែាភាព ក់្ព័ៃធដែលាៃឥទធិពលដលើជដម្រម្ើស្អាជីព
ការងារ ៃិងដែៃការរបស់្ពួក្ដគ បនេ ប់ពីដរៀៃចប់។  

 សិ្ស្សអាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគ
បាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ដៅដពលដែលបញ្ច ប់ការដឆាើយស្ាំណួរខាងដម្រកាម្ សិ្ស្សៃរង
ដម្ើលដ ើញអាំពីជាំនញ ស្ម្តថភាព ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ចាំណូលចិតរ ៃិងការរ ាំពរងទុក្របស់្ពួក្ដគថ្នដតើ 
ស្ស្បដៅៃរងដែៃការដម្រកាយបញ្ច ប់ការសិ្ក្ាដែរឬដទ ដហើយតម្រម្ូវឱ្យាៃការរះិគិតដ ើងវញិៃូវ
អាជីពការងារណ្ដដែលស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់ពួក្ដគ ដែអក្ដលើចាំណង់ចាំណូលចិតរ ៃិងការចាំណ្ដប់
អារម្មណ៍ឬដទ? លាំហាត់ដៃះ អាចយក្ដៅដម្របើដៅក្នុងការម្របរក្ាដោបល់ដដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្ៗ ឬម្របរក្ាជារមួ្ក្នុងថ្នន ក់្។  

សកម្មភាពសសិស 
 សិ្ស្សៃរងដធវើការបូក្ស្របុរបស់្ពួក្ដគ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ។ 

សនលឹកកចិចការ  
ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុ ាំ 
 ស្រដស្រលទធែល «ដែៃការអាជីព ៃិងការអប់រ ាំរបស់្ខ្ុាំ» ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្។ 
ស្ាំណួរ ៃិងគាំរនូៃការបូក្ស្របុខាងដម្រកាម្ ៃិងជួយអនក្ដៅក្នុងការបាំដពញវា។ អនក្អាចម្របមូ្លព័ត៌ាៃ 
លទធែល ៃិងការគិតដចញពីលាំហាត់វគគមុ្ៃ ៃិងដតស្រដែលពួក្ដគបាៃបញ្ច ប់ក្នុងដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។  

អាំពីខ្ុ ាំ៖ 

ដតើមុ្ខវជិាា ណ្ដមួ្យដែលអនក្ចូលចិតរដរៀៃជាងដគដៅសាោ? 

ដតើអវីជាចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្អនក្? 

ដតើអនក្ម្រតូវការអភិវឌ្ឍជាំនញអវីបដៃថម្ដទៀត? ដតើចាំណុចដខាយរបស់្អនក្ាៃអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ៃិងចាំណង់ចាំណូលចិតរអវីខាះ?  

ដតើអនក្ាៃបទពិដសាធៃ៍ការងារអវីខាះ? ឧទហរណ៍ ការងារបនេ ប់ពីដរៀៃចប់ ជួយការងារដៅក្នុងចាំការ 
ឬអាជីវក្ម្មរបស់្ម្រគសួារ ឬស្ម័ម្រគចិតរដៅក្នុងក្ម្មវធីិស្ងគម្ដៅក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ។  

 ចូរពិពណ៌នៃូវអវីដែលអនក្ចូលចិតរដធវើ ឬអវីដែលអនក្ាៃភាពពូដក្ដែលមិ្ៃបាៃដរៀបរាប់ខាង
ដលើ (ឧទហរណ៍ ដលងឧបក្រណ៍តន្តៃរី ស្រដស្រដរឿង ដលងដលបងកុ្ាំពយូទ័រ សាងស្ង់ ឬជួស្ជុលវតថុ
ដែសងៗ) រមួ្បញ្ចូ លស្ក្ម្មភាពដែលទក់្ទងក្នុងសាោ ៃិងដម្រតសាោ។  

 ក្ាំណត់អវីដែលជាគុណតនម្ាស្ាំខាៃ់អាំពីការងារស្ម្រាប់អនក្ (ែូចជាការងារឯក្រាជយ ដធវើការដៅ
ខាងដម្រត..។ល។)។  
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អាំពីខ្ុ ាំ  

មុខវជិាា ស្ែល
ងពញចិតត 

បទពិងោ្ន៍
ការងារ ឬអែី

ស្ែលរបហាក់
របស្េល 

ចំណាបអ់ារមមណ៍
និ្ចំណ្់
ចំណូលចិតត 

ចំណុចខ្ល ំ្   
និ្ជំនាញ 

ចំណុចស្ែល
របឈម 

គុណតនមល
វំខ្នអ់ំពី

ការងារ 

ខ្ុ ំចូលចិតតង្ែើ 

 ភាសា
អង់ដគាស្ 

 ភូមិ្វទិា  
 ម្របវតិរវទិា  
 

ការងារបនេ ប់
ពីដរៀៃចប់  
 ជាំៃួយការ

ហាង 
 ដបះដែាស្ស្

ប ឺរ ី
 អនក្ដថ្ទាំ

ស្តវដស្ះ  
ដែសងៗ៖  
 ដលខាដៅ

ស្ាគម្
មួ្យ 

 បាល់ដបាះ 
 ស្ក្ម្មភាព

ក្ារបភាសា 
ៃិងវបបធម៌្ 
បរដទស្ 

 ការងារ
ស្ម័ម្រគចិតរ  

 ពូដក្ភាសា 
 អនក្ដធវើការ 

ងារជាម្រក្ុម្  
 ការងារ

ស្ងគម្  
 ការទទួល

ខុស្ម្រតូវ  
 

ចាំណុច
ដខាយ 
 គណិត 

វទិា 
សុ្ទិែាិៃិ
យម្ម្រជុល  

 ម្ៃុស្ស
ម្របដភទ
រកី្រាយ 
ស្បាយ 

 ដធវើការ
ជាមួ្យ
ម្ៃុស្ស  

 ដធវើការ
ដែលាៃ
ដពល
ដវោបត់
ដបៃ  

 ការងារ
ឯក្រាជយ  

 ដធវើែាំដណើ រ
ដៅ
បរដទស្ 

 ការអាៃ   
 ដដ្ឋះ

ស្សាយ
ដលបងែគុាំ
របូ  

 ការដធវើ
ែាំដណើ រ 

 

 
 ស្រដស្រការបូក្ស្របុរបស់្អនក្ែូចក្នុងឧទហរណ៍ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្។ 
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ដែៃការរបស់្ខ្ុ ាំបនេ ប់ពីដរៀៃចប់ (ឧទហរណ៍) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ស្រដស្រការបូក្ស្របុរបស់្អនក្ែូចក្នុងឧទហរណ៍ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្អនក្។  

ម្របភព៖ ដស្ៀវដៅម្របរក្ាអាជីព ៃិងព័ត៌ាៃស្ដីពីការសិ្ក្ាជាំនញ ម្រក្.អយក្ ២០១៦។ 

 
 
 
 
 
 

ជដម្រម្ើស្អាជីព ៃិងការអប់រ ាំ៖ 
១. អាជីវក្ម្ម (ស្ក្លវទិាល័យ) 
២. ដធវើែាំដណើ រ ៃិងដទស្ចរណ៍ 

(ម្ហាវទិាល័យ) 
៣. បុរាណវទិា (ស្.វទិាល័យ) 

 

ដែៃការបម្រមុ្ងទុក្ 
 បញ្ច ប់ការសិ្ក្ា ៃិង

ដស្វងរក្បទពិដសាធៃ៍
ការងារ 

 សិ្ក្ាតាម្អៃឡាៃ ដៅ 
ស្ក្លវទិាល័យដបើក្

ស្ដម្រម្ចដោលដៅអនក្ពីទីដៃះ  
 ស្ងាត់ធៃៃ់ដលើការសិ្ក្ាភាសា 
 ដរៀៃថ្នន ក់្គណិតបដៃថម្ 
 តម្រម្ង់ទិស្ជាមួ្យៃរងដស្ៀវដៅដែល

ម្រតូវការស្ម្រាប់ម្របលងចូល 
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សម្សរៀនទី ៣៥ សយាបលវ់ិជាានសៅកាន់ម្ិតតរមួ្ថាែ រ់ 

វតថុបាំណងនៃលាំហាត់ដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃដៅឱ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ដគ អាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិង
ការងារជាម្រក្មុ្ជាមួ្យ 

សកម្មភាពសសិស៖ រៅអ្ីទរំនរ
 ដោលបាំណងគឺ ែរល់ដោបល់ម្រតលប់វជិាាៃែល់សិ្ស្ស ដៅដលើស្ក្ម្មភាពរបស់្ដគក្ៃាងម្ក្។ 
លាំហាត់ដៃះ ៃរងបាៃជាចាំដណក្មួ្យជួយោាំម្រទែល់ក្ដៃាងការងារ ៃិតជាំនញែរល់ដោបល់ម្រតល
ប់។  

ជាំហាៃទី ១ 
ឱ្យសិ្ស្សម្រគប់របូស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ រចួបត់យក្ដៅដ្ឋក់្ចូល

ក្នុងម្របអប់មួ្យដែលអនក្ដម្រតៀម្បម្រម្ងុទុក្។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗចប់យក្ម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្
ដចញពីក្នុងម្របអប់ដនះ (ក្រណីយក្ចាំដលើដឈាម ះខាួៃឯង ដគម្រតូវដ្ឋក់្ចូលវញិរចួលូក្ចប់ម្ដងដទៀត)។ 
សិ្ស្សម្រតូវស្រដស្រម្តិដោបល់ជាវជិាាៃចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច បរោិយពីអនក្ដែលាៃដឈាម ះក្នុង
ម្រក្ដ្ឋស្ដនះ (អាចជា ស្ក្ម្មភាព ៃិងអតរចរតិដធវើការងារម្រក្មុ្… ដចៀស្វាងវាយតនម្ាដរឿងបុគគលផ្លេ ល់
ខាួៃ)។ 

ជាំហាៃទី ២ 
បនេ ប់ពីដនះ សិ្ស្សអងគុយដៅដលើដតអីដែលដរៀបជារងវង់ ដតម្រតវូទុក្ដតអីមួ្យឱ្យដៅទាំដៃរ។ 

សិ្ស្សម្រគប់របូ ៃរងម្រតូវដៅអងគុយដលើដតអីទាំដៃរដនះាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បីែរល់ដោបល់ម្រតលប់ដៅមិ្តររមួ្
ថ្នន ក់្ដគ។ ការែរល់ដោបល់ ម្រតលប់ម្រតូវបាៃដធវើក្នុងទម្រម្ង់ជា៖ «ខ្ុាំដស្នើសុ្ាំចាំណុចដៃះដម្រ ះ...» ដហើយ
បនេ ប់ម្ក្ ដគម្រតូវែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ (ដែលបាៃដរៀបចាំខាងដលើចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច) ដៅកាៃ់មិ្តរ
ណ្ដាន ក់្។ បនេ ប់ពីែដល់ដោបល់ចប់ អនក្ម្រតវូៃិោយ «អរគុណស្ម្រាប់ការសាដ ប់»។ ម្រគូម្រតូវធានថ្ន 
សិ្ស្សាន ក់្ៗបាៃែរល់ ៃិងទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

 ដយើងាៃដពលតិចតួចណ្ដស់្ស្ម្រាប់ដោបល់ម្រតលប់ៃីមួ្យៗ ែូចដៃះអនក្ម្រតូវម្រគប់ម្រគង
ដពលដវោឱ្យបាៃលអ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពលដៅស្ល់ដៅចុងដា៉ាង៖ បនេ ប់ពីម្រគប់ោន បាៃទទួល
ដោបល់ម្រតលប់រចួដហើយ អនក្អាចពិភាក្ាថ្នដតើពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដក្នុងការឱ្យដោបល់
ម្រតលប់ ដហើយវាាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដែលដធវើជាអនក្ទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

ម្របភពរបស់្លាំហាត់ដៃះ៖ http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/m-oon-jees.pdf. 
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សម្សរៀនទី ៣៥ សយាបលវ់ិជាានសៅកាន់ម្ិតតរមួ្ថាែ រ់ 

វតថុបាំណងនៃលាំហាត់ដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃដៅឱ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ដគ អាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិង
ការងារជាម្រក្មុ្ជាមួ្យ 

សកម្មភាពសសិស៖ រៅអ្ីទរំនរ
 ដោលបាំណងគឺ ែរល់ដោបល់ម្រតលប់វជិាាៃែល់សិ្ស្ស ដៅដលើស្ក្ម្មភាពរបស់្ដគក្ៃាងម្ក្។ 
លាំហាត់ដៃះ ៃរងបាៃជាចាំដណក្មួ្យជួយោាំម្រទែល់ក្ដៃាងការងារ ៃិតជាំនញែរល់ដោបល់ម្រតល
ប់។  

ជាំហាៃទី ១ 
ឱ្យសិ្ស្សម្រគប់របូស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ រចួបត់យក្ដៅដ្ឋក់្ចូល

ក្នុងម្របអប់មួ្យដែលអនក្ដម្រតៀម្បម្រម្ងុទុក្។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗចប់យក្ម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្
ដចញពីក្នុងម្របអប់ដនះ (ក្រណីយក្ចាំដលើដឈាម ះខាួៃឯង ដគម្រតូវដ្ឋក់្ចូលវញិរចួលូក្ចប់ម្ដងដទៀត)។ 
សិ្ស្សម្រតូវស្រដស្រម្តិដោបល់ជាវជិាាៃចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច បរោិយពីអនក្ដែលាៃដឈាម ះក្នុង
ម្រក្ដ្ឋស្ដនះ (អាចជា ស្ក្ម្មភាព ៃិងអតរចរតិដធវើការងារម្រក្មុ្… ដចៀស្វាងវាយតនម្ាដរឿងបុគគលផ្លេ ល់
ខាួៃ)។ 

ជាំហាៃទី ២ 
បនេ ប់ពីដនះ សិ្ស្សអងគុយដៅដលើដតអីដែលដរៀបជារងវង់ ដតម្រតវូទុក្ដតអីមួ្យឱ្យដៅទាំដៃរ។ 

សិ្ស្សម្រគប់របូ ៃរងម្រតូវដៅអងគុយដលើដតអីទាំដៃរដនះាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បីែរល់ដោបល់ម្រតលប់ដៅមិ្តររមួ្
ថ្នន ក់្ដគ។ ការែរល់ដោបល់ ម្រតលប់ម្រតូវបាៃដធវើក្នុងទម្រម្ង់ជា៖ «ខ្ុាំដស្នើសុ្ាំចាំណុចដៃះដម្រ ះ...» ដហើយ
បនេ ប់ម្ក្ ដគម្រតូវែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ (ដែលបាៃដរៀបចាំខាងដលើចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច) ដៅកាៃ់មិ្តរ
ណ្ដាន ក់្។ បនេ ប់ពីែដល់ដោបល់ចប់ អនក្ម្រតវូៃិោយ «អរគុណស្ម្រាប់ការសាដ ប់»។ ម្រគូម្រតូវធានថ្ន 
សិ្ស្សាន ក់្ៗបាៃែរល់ ៃិងទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

 ដយើងាៃដពលតិចតួចណ្ដស់្ស្ម្រាប់ដោបល់ម្រតលប់ៃីមួ្យៗ ែូចដៃះអនក្ម្រតូវម្រគប់ម្រគង
ដពលដវោឱ្យបាៃលអ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពលដៅស្ល់ដៅចុងដា៉ាង៖ បនេ ប់ពីម្រគប់ោន បាៃទទួល
ដោបល់ម្រតលប់រចួដហើយ អនក្អាចពិភាក្ាថ្នដតើពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដក្នុងការឱ្យដោបល់
ម្រតលប់ ដហើយវាាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដែលដធវើជាអនក្ទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

ម្របភពរបស់្លាំហាត់ដៃះ៖ http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/m-oon-jees.pdf. 
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សម្សរៀនទី ៣៦ ការវាយតម្ម្លលទធផ្លសរិាថាែ រ់ទី១១ ឬឆ្ែ ទំី ២ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា ៃិងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាម្ក្ ដែើម្បីរ ាំឭក្ ៃិងស្រដស្រស្ដងខបៃូវអវី
ដែលបាៃដរៀៃដពញមួ្យ ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សឈរជាពីរជួរ ដហើយម្រតូវរក្ដម្ើលក្ដៃាងឈរដែលស្ក្រិស្ម្ៃរងរបូដគតាម្លទធែលនៃ
ការសិ្ក្ា។ 

ជួរទី ១ (៥នទី) 
ដតើអនក្ដពញចិតរៃរងលទធែលសិ្ក្ាដៅថ្នន ក់្ទី ១១ ក្ម្រមិ្តណ្ដ? 

មិ្ៃដពញចិតរទល់ដតដសាះ ខ្ុាំដពញចិតរលទធែលរបស់្ខ្ុាំ 

ជួរទី ២ (៥នទី)
 ដតើអនក្បាៃម្របរងដម្របងដដ្ឋយខាួៃឯងក្ម្រមិ្តណ្ដ? 
ខ្ុាំមិ្ៃបាៃម្របរងម្របរងដនះដទ           ខ្ុាំបាៃម្របរងម្របរងអស់្លទធភាព
ដហើយ 

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីម្របធាៃបទជាដម្រចើៃ ឧ. (សួ្រស្ាំណួរដែល ក់្ព័ៃធ ឬស្ាំណួរដែល

សិ្ស្សចង់ដលើក្ដ ើង) 
- ដតើាៃចាំណុចលអៗ អវីខាះដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី២?  
- ដតើអនក្ជួបម្របទះបញ្ហា អវីខាះដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី២?  
- ដតើអនក្ពុះ រ ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្ែូចដម្រច?  
- ដតើៃរណ្ដខាះដែលបាៃជួយអនក្ក្នុងការសិ្ក្ា ន្ ាំទី២ ដហើយអនក្ចង់ដថ្ាងអាំណរគុណ
ដគ? 

សកម្មភាពសសិសទី៤ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ស្ម្រាប់លាំហាត់ចុងដម្រកាយ អនក្អាចាៃការពិភាក្ាជាទូដៅមួ្យអាំពីការសិ្ក្ាដៅ ន្ ាំសិ្ក្ា
ទី២ ថ្នដតើពួក្ដគយល់ោ៉ាងណ្ដ ៃិងាៃការរ ាំពរងទុក្អវីខាះ ស្ម្រាប់ ន្ ាំចុងដម្រកាយនៃម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្? អរគុណអនក្ម្រគប់ោន  ស្ម្រាប់ការខិតខាំម្របរងដម្របងក្ៃាងម្ក្! 
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សម្សរៀនទី ៣៥ សយាបលវ់ិជាានសៅកាន់ម្ិតតរមួ្ថាែ រ់ 

វតថុបាំណងនៃលាំហាត់ដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃដៅឱ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្ដគ អាំពីការដធវើការងារគដម្រាង ៃិង
ការងារជាម្រក្មុ្ជាមួ្យ 

សកម្មភាពសសិស៖ រៅអ្ីទរំនរ
 ដោលបាំណងគឺ ែរល់ដោបល់ម្រតលប់វជិាាៃែល់សិ្ស្ស ដៅដលើស្ក្ម្មភាពរបស់្ដគក្ៃាងម្ក្។ 
លាំហាត់ដៃះ ៃរងបាៃជាចាំដណក្មួ្យជួយោាំម្រទែល់ក្ដៃាងការងារ ៃិតជាំនញែរល់ដោបល់ម្រតល
ប់។  

ជាំហាៃទី ១ 
ឱ្យសិ្ស្សម្រគប់របូស្រដស្រដឈាម ះរបស់្ដគដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្ រចួបត់យក្ដៅដ្ឋក់្ចូល

ក្នុងម្របអប់មួ្យដែលអនក្ដម្រតៀម្បម្រម្ងុទុក្។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ៗចប់យក្ម្រក្ដ្ឋស្មួ្យស្ៃារក្
ដចញពីក្នុងម្របអប់ដនះ (ក្រណីយក្ចាំដលើដឈាម ះខាួៃឯង ដគម្រតូវដ្ឋក់្ចូលវញិរចួលូក្ចប់ម្ដងដទៀត)។ 
សិ្ស្សម្រតូវស្រដស្រម្តិដោបល់ជាវជិាាៃចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច បរោិយពីអនក្ដែលាៃដឈាម ះក្នុង
ម្រក្ដ្ឋស្ដនះ (អាចជា ស្ក្ម្មភាព ៃិងអតរចរតិដធវើការងារម្រក្មុ្… ដចៀស្វាងវាយតនម្ាដរឿងបុគគលផ្លេ ល់
ខាួៃ)។ 

ជាំហាៃទី ២ 
បនេ ប់ពីដនះ សិ្ស្សអងគុយដៅដលើដតអីដែលដរៀបជារងវង់ ដតម្រតវូទុក្ដតអីមួ្យឱ្យដៅទាំដៃរ។ 

សិ្ស្សម្រគប់របូ ៃរងម្រតូវដៅអងគុយដលើដតអីទាំដៃរដនះាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បីែរល់ដោបល់ម្រតលប់ដៅមិ្តររមួ្
ថ្នន ក់្ដគ។ ការែរល់ដោបល់ ម្រតលប់ម្រតូវបាៃដធវើក្នុងទម្រម្ង់ជា៖ «ខ្ុាំដស្នើសុ្ាំចាំណុចដៃះដម្រ ះ...» ដហើយ
បនេ ប់ម្ក្ ដគម្រតូវែរល់ដោបល់ជាវជិាាៃ (ដែលបាៃដរៀបចាំខាងដលើចាំៃួៃ ៣ ចាំណុច) ដៅកាៃ់មិ្តរ
ណ្ដាន ក់្។ បនេ ប់ពីែដល់ដោបល់ចប់ អនក្ម្រតវូៃិោយ «អរគុណស្ម្រាប់ការសាដ ប់»។ ម្រគូម្រតូវធានថ្ន 
សិ្ស្សាន ក់្ៗបាៃែរល់ ៃិងទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

 ដយើងាៃដពលតិចតួចណ្ដស់្ស្ម្រាប់ដោបល់ម្រតលប់ៃីមួ្យៗ ែូចដៃះអនក្ម្រតូវម្រគប់ម្រគង
ដពលដវោឱ្យបាៃលអ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពលដៅស្ល់ដៅចុងដា៉ាង៖ បនេ ប់ពីម្រគប់ោន បាៃទទួល
ដោបល់ម្រតលប់រចួដហើយ អនក្អាចពិភាក្ាថ្នដតើពួក្ដគាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដក្នុងការឱ្យដោបល់
ម្រតលប់ ដហើយវាាៃអារម្មណ៍ដបបណ្ដដែលដធវើជាអនក្ទទួលយក្ដោបល់ម្រតលប់។  

ម្របភពរបស់្លាំហាត់ដៃះ៖ http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/m-oon-jees.pdf. 
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សម្សរៀនទី ៣៦ ការវាយតម្ម្លលទធផ្លសរិាថាែ រ់ទី១១ ឬឆ្ែ ទំី ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា ៃិងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាម្ក្ ដែើម្បីរ ាំឭក្ ៃិងស្រដស្រស្ដងខបៃូវអវី
ដែលបាៃដរៀៃដពញមួ្យ ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សឈរជាពីរជួរ ដហើយម្រតូវរក្ដម្ើលក្ដៃាងឈរដែលស្ក្រិស្ម្ៃរងរបូដគតាម្លទធែលនៃ
ការសិ្ក្ា។ 

ជួរទី ១ (៥នទី) 
ដតើអនក្ដពញចិតរៃរងលទធែលសិ្ក្ាដៅថ្នន ក់្ទី ១១ ក្ម្រមិ្តណ្ដ? 

មិ្ៃដពញចិតរទល់ដតដសាះ ខ្ុាំដពញចិតរលទធែលរបស់្ខ្ុាំ 

ជួរទី ២ (៥នទី)
 ដតើអនក្បាៃម្របរងដម្របងដដ្ឋយខាួៃឯងក្ម្រមិ្តណ្ដ? 
ខ្ុាំមិ្ៃបាៃម្របរងម្របរងដនះដទ           ខ្ុាំបាៃម្របរងម្របរងអស់្លទធភាព
ដហើយ 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីម្របធាៃបទជាដម្រចើៃ ឧ. (សួ្រស្ាំណួរដែល ក់្ព័ៃធ ឬស្ាំណួរដែល

សិ្ស្សចង់ដលើក្ដ ើង) 
- ដតើាៃចាំណុចលអៗ អវីខាះដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី២?  
- ដតើអនក្ជួបម្របទះបញ្ហា អវីខាះដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី២?  
- ដតើអនក្ពុះ រ ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្ែូចដម្រច?  
- ដតើៃរណ្ដខាះដែលបាៃជួយអនក្ក្នុងការសិ្ក្ា ន្ ាំទី២ ដហើយអនក្ចង់ដថ្ាងអាំណរគុណ
ដគ? 

សកម្មភាពសសិសទ៤ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ស្ម្រាប់លាំហាត់ចុងដម្រកាយ អនក្អាចាៃការពិភាក្ាជាទូដៅមួ្យអាំពីការសិ្ក្ាដៅ ន្ ាំសិ្ក្ា
ទី២ ថ្នដតើពួក្ដគយល់ោ៉ាងណ្ដ ៃិងាៃការរ ាំពរងទុក្អវីខាះ ស្ម្រាប់ ន្ ាំចុងដម្រកាយនៃម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្? អរគុណអនក្ម្រគប់ោន  ស្ម្រាប់ការខិតខាំម្របរងដម្របងក្ៃាងម្ក្! 
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ណផ្ែរទី ៣ 
ជំនាញរែងុជីវិតការងារ (ថាែ រ់ទី ១២)

វតែុបំណងសម្រាប់ឆ្ែ ទំី ៣៖ 
 ក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាទី ៣ (ថ្នន ក់្ទី ១២)ដៃះ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សៃរងម្រតវូដផ្លរ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើ
ជាំនញស្ម្រាប់បាំដពញការងារ ៃិងការដម្រតៀម្លក្ខណៈស្ម្បតរិចូលទីែារការងារ។  

ដៅក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាដៃះ តម្រម្ូវឱ្យបដម្រងៀៃរយៈដពល ៣៦ ដា៉ាង (៤៥ នទី ស្ម្រាប់ដា៉ាងសិ្ក្ា ១៥ 
នទី ស្ម្រាក្)។ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្ស ៃរងម្រតូវអៃុវតរគដម្រាងសិ្ក្ាចាំៃួៃ ២ ការសិ្ក្ាលក្ខណៈជាក្ារបមុ្ខ
វជិាា  ម្រពម្ជាមួ្យៃរងការដម្របើម្របាស់្ម្របព័ៃធបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា ៃិងទូរគម្នគៃ៍ ដែលជាដែនក្មួ្យ
ស្ម្រម្ួលែល់ការបដម្រងៀៃ ដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព។ ក្នុងដា៉ាងសិ្ក្ា សិ្ស្សម្រតូវាៃដស្ៀវដៅក្ត់ម្រតា 
ៃិងប ិក្ស្ម្រាប់ដម្របើម្របាស់្ផ្លេ ល់ខាួៃ។

ខ្លឹម្សាររម្ររៀន ម្រតូវបានផ្បងផ្ចកដូចខាងរម្រកាម្៖
ដម្ដរៀៃទីដម្ដរៀៃទី១៖  ដម្ដរៀៃតម្រម្ង់ទិស្សិ្ស្សថ្នន ក់្ទី១២ ស្ម្រាប់ ន្ ាំសិ្ក្ាថ្មី 
ដម្ដរៀៃទី២ ែល់ទី១០៖ ជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃ
ដម្ដរៀៃទី១១៖ ស្ដងខបដម្ដរៀៃជាំនញោាំម្រទក្នុងជីវតិការងារ 
ដម្ដរៀៃទី១២ ែល់ ១៣៖  របូភាពទីែារការងារក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ 
ដម្ដរៀៃទី១៤ ែល់ ១៥៖ តម្រម្ូវការៃិដោជក្ 
ដម្ដរៀៃទី១៦ ែល់ ៣២៖ ការដម្រតៀម្ដែើម្បីចប់យក្អាជីពការងារ 
ដម្ដរៀៃទី៣៣ ែល់ ៣៦៖ ការឆាុះបញ្ហច ាំងការសិ្ក្ារយៈដពល៣ ន្ ាំ
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១២ ឬឆ្ែ ទំី ៣ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃគឺ៖ 
- សិ្ស្សម្រគប់ោន ាៃអារម្មណ៍ថ្នពួក្ដគម្រតវូបាៃសាវ គម្ៃ៍ោ៉ាងក្ក់្ដតដ ម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ថ្មី 
- បដងាើៃសាម រតីសាម្គគីភាព។ 

 អនក្ម្រតូវដរៀបចាំបាំដណក្របូភាពស្ម្រាប់ែគុាំចាំៃួៃ ៨-១២ ឈុត (១ ឈុតាៃ ៥ បាំដណក្ ៃិងែគុាំ
បាៃជារបូភាព ១)។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១០-១៥ នទី)
 អនក្អាចចប់ដែដើម្ស្ាំដណះស្ាំណ្ដលជាមួ្យសិ្ស្សអាំពីវសិ្សម្កាលរបស់្ពួក្ដគ ដែលដទើបក្ៃាង
ែុតដៅថ្នដតើ ពួក្ដគបាៃដៅក្ៃាៃដដៅក្ដៃាងណ្ដខាះជាមួ្យម្រក្ុម្ម្រគួសារ។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគ
ពិភាក្ាជារមួ្ក្នុងថ្នន ក់្ ដែើម្បីរ ាំឭក្ពីអវីដែលពួក្ដគចងចាំពីដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព កាលពី ន្ ាំសិ្ក្ាមុ្ៃ។ 
ដតើពួក្ដគដម្ដរៀៃណ្ដខាះដែលដគដពញចិតរជាងដគ…។ 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការនគុំ រូប (រយៈដពល ៣០ នទី) 
ដណនាំសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៥-៦ នក់្។ ែដល់ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវរបូភាពដែលម្រតូវ

ែគុាំមួ្យឈុត (ាៃ ៥ បាំដណក្)។ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ម្រតូវចត់តាំណ្ដងាន ក់្ឱ្យដធវើជាអនក្ែគុាំរបូ (ចងម្រក្ណ្ដត់
បិទដភនក្) ដហើយអនក្ដែសងដទៀតក្នុងម្រក្មុ្ជាមួ្យ ម្រតវូម្របាប់ពីទម្រម្ង់ ឬបាំដណក្របូភាពដែលម្រតូវយក្
ម្ក្ែគុាំែល់ដគ។ ដោលបាំណងស្ក្ម្មភាពដៃះ គឺសិ្ស្សម្រតូវដរៀៃដធវើការជាម្រក្មុ្ដែើម្បីឱ្យស្ដម្រម្ចដោល
ដៅរមួ្។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី៖ http://www.ryhmayttaminen.fi/? page_id=61 

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ៥ នទី) 
 ដពលដៃះពៃយល់សិ្ស្សដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីម្របធាៃបទម្របរក្ាអាជីព ដែលៃរងម្រតូវដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី 
១២។ ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅមួ្យក្ាលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតាដម្ដរៀៃ ៃិងមួ្យក្ាលដទៀតស្ម្រាប់ដធវើ
ដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ ពួក្ដគពិតជាអាចបៃរដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដម្របើដស្ៀវដៅ
ែដែលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា ៃិងដធវើជាដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ក្រណីដម្របើមិ្ៃទៃ់អស់្។ 
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សម្សរៀនទី ១ សាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់ថាែ រ់ទី១២ ឬឆ្ែ ទំី ៣ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃគឺ៖ 
- សិ្ស្សម្រគប់ោន ាៃអារម្មណ៍ថ្នពួក្ដគម្រតវូបាៃសាវ គម្ៃ៍ោ៉ាងក្ក់្ដតដ ម្ក្កាៃ់ថ្នន ក់្ថ្មី 
- បដងាើៃសាម រតីសាម្គគីភាព។ 

 អនក្ម្រតូវដរៀបចាំបាំដណក្របូភាពស្ម្រាប់ែគុាំចាំៃួៃ ៨-១២ ឈុត (១ ឈុតាៃ ៥ បាំដណក្ ៃិងែគុាំ
បាៃជារបូភាព ១)។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១០-១៥ នទី)
 អនក្អាចចប់ដែដើម្ស្ាំដណះស្ាំណ្ដលជាមួ្យសិ្ស្សអាំពីវសិ្សម្កាលរបស់្ពួក្ដគ ដែលដទើបក្ៃាង
ែុតដៅថ្នដតើ ពួក្ដគបាៃដៅក្ៃាៃដដៅក្ដៃាងណ្ដខាះជាមួ្យម្រក្ុម្ម្រគួសារ។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគ
ពិភាក្ាជារមួ្ក្នុងថ្នន ក់្ ដែើម្បីរ ាំឭក្ពីអវីដែលពួក្ដគចងចាំពីដម្ដរៀៃម្របរក្ាអាជីព កាលពី ន្ ាំសិ្ក្ាមុ្ៃ។ 
ដតើពួក្ដគដម្ដរៀៃណ្ដខាះដែលដគដពញចិតរជាងដគ…។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ ការនគុំ របូ (រយៈដពល ៣០ នទី) 
ដណនាំសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៥-៦ នក់្។ ែដល់ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវរបូភាពដែលម្រតូវ

ែគុាំមួ្យឈុត (ាៃ ៥ បាំដណក្)។ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ម្រតូវចត់តាំណ្ដងាន ក់្ឱ្យដធវើជាអនក្ែគុាំរបូ (ចងម្រក្ណ្ដត់
បិទដភនក្) ដហើយអនក្ដែសងដទៀតក្នុងម្រក្មុ្ជាមួ្យ ម្រតវូម្របាប់ពីទម្រម្ង់ ឬបាំដណក្របូភាពដែលម្រតូវយក្
ម្ក្ែគុាំែល់ដគ។ ដោលបាំណងស្ក្ម្មភាពដៃះ គឺសិ្ស្សម្រតូវដរៀៃដធវើការជាម្រក្មុ្ដែើម្បីឱ្យស្ដម្រម្ចដោល
ដៅរមួ្។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី៖ http://www.ryhmayttaminen.fi/? page_id=61 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ៥ នទី) 
 ដពលដៃះពៃយល់សិ្ស្សដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីម្របធាៃបទម្របរក្ាអាជីព ដែលៃរងម្រតូវដរៀៃដៅថ្នន ក់្ទី 
១២។ ឱ្យសិ្ស្សយក្ដស្ៀវដៅមួ្យក្ាលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតាដម្ដរៀៃ ៃិងមួ្យក្ាលដទៀតស្ម្រាប់ដធវើ
ដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។ ពួក្ដគពិតជាអាចបៃរដម្របើម្របាស់្ដស្ៀវដៅពី ន្ ាំមុ្ៃ ៃិងដម្របើដស្ៀវដៅ
ែដែលស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា ៃិងដធវើជាដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា ក្រណីដម្របើមិ្ៃទៃ់អស់្។ 
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សម្សរៀនទី ២  ការសសព្ម្ចចិតត 

 ការស្ដម្រម្ចចិតរ ជាដែនក្មួ្យែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការបាំដពញការងារ។ ខារម្សារដម្ដរៀៃ ក់្ព័ៃធៃរងការ 
ស្ដម្រម្ចចិតរដៃះ សិ្ស្សៃរងម្រតូវដរៀៃ ៃិងអៃុវតរស្ក្ម្មភាពការងាររយៈដពល ២ ដខដស្មើៃរង ៩ ដម្ដរៀៃ។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃចាំដណះែរង ៃិងដទពដកាស្លយសិ្ស្ស ក់្ព័ៃធៃរងការដធវើដស្ចក្ដីស្ដម្រម្ចចិតរ 
ដែល ជាដែនក្មួ្យនៃជាំនញក្នុងជីវតិការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១   
 សិ្ស្សៃរងម្រតវូទទួលបាៃការដណនាំថ្មីអាំពីបដចចក្ដទស្ NAF (N = New ថ្មី, A = Appeal ទក់្
ទញ, F = Feasibility អាចដធវើដៅបាៃ)។ NAF វាជាវធីិមួ្យដៅក្នុងការដ្ឋក់្ពិៃេុគាំៃិត ថ្នដតើវាៃរងអាច
បៃរ ឬអៃុវតរបាៃឬដទ។ បដចចក្ដទស្ NAF ម្រតវូបាៃរចនដ ើងដែើម្បវីាស់្ដវងអារម្មណ៍អាំពីគាំៃិតខុ
ស្ៗោន  ដហើយវាអាស្ស័្យដលើស្ភាវគតិ ៃិងការវៃិិចឆ័យរបស់្សិ្ស្ស។ សូ្ម្អនក្ដម្រតៀម្កាត (ទដទ)
ស្ម្រាប់សិ្ស្សដធវើលាំហាត់។ 

ជំហានទី ១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤ ម្រក្មុ្។ ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗពិភាក្ាឯក្ភាពោន ដលើម្របធាៃបទរមួ្មួ្យ ដែល
ពួក្ដគម្រតូវដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ។ ដពលដៃះពួក្ដគម្រតូវាៃដពលដវោ ២-៣ នទី ក្នុងការបាំែុស្
គាំៃិត ដហើយស្រដស្រដៅដលើស្ៃារក្កាតមួ្យ (កាត ១ ស្ៃារក្ = គាំៃិត ១)។ ពួក្ដគម្រតវូបដងាើតគាំៃិតឱ្យ
បាៃដម្រចើៃតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ឱ្យម្រក្មុ្ដម្ើលកាតដែលបាៃស្រដស្ររចួ។ លុបៃូវអវីដែលម្រតួតោន
ដចល ៃិងបញ្ចូ លគាំៃិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ចូលោន ដតមួ្យ។  

ជំហានទី ២ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 អនក្ម្រតវូចត់ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ដៅក្នុងម្រក្មុ្ ដធវើជាអនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល។ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ម្រតូវដត
ពិចរណ្ដ ៃូវគាំៃិតដែលពួក្ដគបាៃដលើក្ដ ើងក្នុងស្ៃារក្កាតម្រងមួ្យៗ។ អនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលគួរដត
អាៃគាំៃិតៃីមួ្យៗដៅកាៃ់ស្ាជិក្ម្រក្មុ្។ បនេ ប់ម្ក្ម្រក្ុម្គួរដតដបាះដ ន្ តដលើគាំៃិតដនះថ្នដតើ ថ្មី 
ទក់្ទញ ៃិងអាចដធវើដៅបាៃ ដែរឬដទ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតូវដ្ឋក់្ពិៃេុដរៀងៗខាួៃដលើគាំៃិតដែលបាៃ
ដលើក្ដ ើងដនះ ដែលវាៃរងកាា យជាស្ៃារក្ដ ន្ តរបស់្ដគ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូពិចរណ្ដស្ាំណួរខាង
ដម្រកាម្ ជាមួ្យៃរងចាប់ស្ម្រាប់ដ្ឋក់្ពិៃេុ៖  

- ថ្មី៖ ដតើគាំៃិតដៃះថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដែរឬដទ? ដ្ឋក់្ពិៃេុពី ១ ដៅ ១០។ ស្ាំណួរដៃះស្ាំដៅដៅ
ដលើភាពជាក់្ដស្រងទាំងស្ស្ងុ។ គាំៃិតអាចម្របដហលជាមិ្ៃដម្ៃថ្មីសុ្ទធសាធស្ម្រាប់
ម្រគប់ោន ដនះដទ ប៉ាុដៃរម្របសិ្ៃដបើវាថ្មីស្ម្រាប់អនក្ អនក្អាចឱ្យ ១០ ពិៃេុបាៃ។ ម្របសិ្ៃដបើវា
មិ្ៃថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដទ ឱ្យពិៃេុ ១។  

- ទក់្ទញ៖ ដតើគាំៃិតដៃះាៃភាពទក់្ទញែល់អនក្ដែរឬដទ? ឱ្យពិៃេុពី ១ (មិ្ៃទក់្
ទញ) ដៅ១០ (ទក់្ទញខាា ាំង)។ ស្ាំណួរដៃះពិតជាទក់្ទងៃរងអារម្មណ៍ដម្រចើៃ។ 
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សម្សរៀនទី ២  ការសសព្ម្ចចិតត 

 ការស្ដម្រម្ចចិតរ ជាដែនក្មួ្យែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការបាំដពញការងារ។ ខារម្សារដម្ដរៀៃ ក់្ព័ៃធៃរងការ 
ស្ដម្រម្ចចិតរដៃះ សិ្ស្សៃរងម្រតូវដរៀៃ ៃិងអៃុវតរស្ក្ម្មភាពការងាររយៈដពល ២ ដខដស្មើៃរង ៩ ដម្ដរៀៃ។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃចាំដណះែរង ៃិងដទពដកាស្លយសិ្ស្ស ក់្ព័ៃធៃរងការដធវើដស្ចក្ដីស្ដម្រម្ចចិតរ 
ដែល ជាដែនក្មួ្យនៃជាំនញក្នុងជីវតិការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី   
 សិ្ស្សៃរងម្រតវូទទួលបាៃការដណនាំថ្មីអាំពីបដចចក្ដទស្ NAF (N = New ថ្មី, A = Appeal ទក់្
ទញ, F = Feasibility អាចដធវើដៅបាៃ)។ NAF វាជាវធីិមួ្យដៅក្នុងការដ្ឋក់្ពិៃេុគាំៃិត ថ្នដតើវាៃរងអាច
បៃរ ឬអៃុវតរបាៃឬដទ។ បដចចក្ដទស្ NAF ម្រតវូបាៃរចនដ ើងដែើម្បវីាស់្ដវងអារម្មណ៍អាំពីគាំៃិតខុ
ស្ៗោន  ដហើយវាអាស្ស័្យដលើស្ភាវគតិ ៃិងការវៃិិចឆ័យរបស់្សិ្ស្ស។ សូ្ម្អនក្ដម្រតៀម្កាត (ទដទ)
ស្ម្រាប់សិ្ស្សដធវើលាំហាត់។ 

ជំហានទី ១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤ ម្រក្មុ្។ ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗពិភាក្ាឯក្ភាពោន ដលើម្របធាៃបទរមួ្មួ្យ ដែល
ពួក្ដគម្រតូវដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ។ ដពលដៃះពួក្ដគម្រតូវាៃដពលដវោ ២-៣ នទី ក្នុងការបាំែុស្
គាំៃិត ដហើយស្រដស្រដៅដលើស្ៃារក្កាតមួ្យ (កាត ១ ស្ៃារក្ = គាំៃិត ១)។ ពួក្ដគម្រតវូបដងាើតគាំៃិតឱ្យ
បាៃដម្រចើៃតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ឱ្យម្រក្មុ្ដម្ើលកាតដែលបាៃស្រដស្ររចួ។ លុបៃូវអវីដែលម្រតួតោន
ដចល ៃិងបញ្ចូ លគាំៃិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ចូលោន ដតមួ្យ។  

ជំហានទី ២ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 អនក្ម្រតវូចត់ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ដៅក្នុងម្រក្មុ្ ដធវើជាអនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល។ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ម្រតូវដត
ពិចរណ្ដ ៃូវគាំៃិតដែលពួក្ដគបាៃដលើក្ដ ើងក្នុងស្ៃារក្កាតម្រងមួ្យៗ។ អនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលគួរដត
អាៃគាំៃិតៃីមួ្យៗដៅកាៃ់ស្ាជិក្ម្រក្មុ្។ បនេ ប់ម្ក្ម្រក្ុម្គួរដតដបាះដ ន្ តដលើគាំៃិតដនះថ្នដតើ ថ្មី 
ទក់្ទញ ៃិងអាចដធវើដៅបាៃ ដែរឬដទ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតូវដ្ឋក់្ពិៃេុដរៀងៗខាួៃដលើគាំៃិតដែលបាៃ
ដលើក្ដ ើងដនះ ដែលវាៃរងកាា យជាស្ៃារក្ដ ន្ តរបស់្ដគ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូពិចរណ្ដស្ាំណួរខាង
ដម្រកាម្ ជាមួ្យៃរងចាប់ស្ម្រាប់ដ្ឋក់្ពិៃេុ៖  

- ថ្មី៖ ដតើគាំៃិតដៃះថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដែរឬដទ? ដ្ឋក់្ពិៃេុពី ១ ដៅ ១០។ ស្ាំណួរដៃះស្ាំដៅដៅ
ដលើភាពជាក់្ដស្រងទាំងស្ស្ងុ។ គាំៃិតអាចម្របដហលជាមិ្ៃដម្ៃថ្មីសុ្ទធសាធស្ម្រាប់
ម្រគប់ោន ដនះដទ ប៉ាុដៃរម្របសិ្ៃដបើវាថ្មីស្ម្រាប់អនក្ អនក្អាចឱ្យ ១០ ពិៃេុបាៃ។ ម្របសិ្ៃដបើវា
មិ្ៃថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដទ ឱ្យពិៃេុ ១។  

- ទក់្ទញ៖ ដតើគាំៃិតដៃះាៃភាពទក់្ទញែល់អនក្ដែរឬដទ? ឱ្យពិៃេុពី ១ (មិ្ៃទក់្
ទញ) ដៅ១០ (ទក់្ទញខាា ាំង)។ ស្ាំណួរដៃះពិតជាទក់្ទងៃរងអារម្មណ៍ដម្រចើៃ។ 
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- អាចដធវើដៅបាៃ៖ គាំៃិតដៃះអាចអៃុវតរបាៃដែរឬដទ?ស្ាំណួរដៃះស្ាំដៅដៅដលើភាព
ជាក់្ដស្រងទាំងស្សុ្ង ថ្នដតើគាំៃិតដៃះអាចដធវើឲ្យដក្ើតដ ើងបាៃដែរឬដទ។ដ្ឋក់្ពិៃេុពី ១០ 
ស្ម្រាប់គាំៃិតដែលអាចដធវើដៅបាៃ ៃិង ១ស្ម្រាប់គាំៃិតដែលមិ្ៃអាចដធវើបាៃ។    

 សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូដតស្រដស្រពិៃេុទាំង ៣ ដៅដលើកាតមួ្យ ៃិងហុចដៅឱ្យអនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល។ 
ម្របមូ្លស្ៃារក្ដ ន្ តស្ម្រាប់គាំៃិតៃីមួ្យៗ ៃិងដ្ឋក់្វាដៅដក្បរម្របធាៃបទៃីមួ្យៗ។ បៃររហូតទល់ដត
គាំៃិតម្រតូវបាៃយក្ម្ក្ពិចរណ្ដ ដហើយដ្ឋក់្ពិៃេុ។

ជំហានទី ៣ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ែល់ដពលដែលម្រតូវវាយតនម្ាលទធែល។ ស្ម្រាប់គាំៃិតៃីមួ្យៗ ពិៃេុម្រតូវបាៃគណនដែអក្ដលើ
លក្ខណៈ៖ ថ្មី ទក់្ទញ ៃិង អាចដធវើដៅបាៃ។ រចួឱ្យសិ្ស្សដចក្រ ាំដលក្ជាមួ្យម្រក្ុម្ ៃិងពិភាក្ា។ 
សូ្ម្ពិចរណ្ដៃូវការបក្ស្សាយែូចខាងដម្រកាម្៖ 

- ម្របសិ្ៃដបើគាំៃិតមិ្ៃថ្មីខាា ាំង មិ្ៃសូ្វទក់្ទញ ៃិងមិ្ៃអាចដធវើដៅបាៃ ែូចដៃះគាំៃិតដៃះ
ៃរងមិ្ៃទាំៃងជាពិបាក្ក្នុងការអៃុវតរ 

- ម្របសិ្ៃដបើគាំៃិតដៃះថ្មីខាា ាំង ទក់្ទញខាា ាំង ប៉ាុដៃរមិ្ៃអាចដធវើដៅបាៃ ែូចដៃះគាំៃិតដៃះ
ស្ក្រិស្ម្ៃរងយក្ដៅពិភាក្ាបដៃថម្ថ្នដតើាៃែាំដណ្ដះស្សាយនចនម្របឌិ្តណ្ដដែល
អាចដធវើឱ្យវាម្របដស្ើរបាៃ 

- ម្របសិ្ៃដបើ ពិៃេុទក់្ទញជាម្ធយម្ទទួលបាៃដម្រចើៃជាង ៥ វាស្ក្ដិស្ម្ក្នុងការពិចរណ្ដ 
បាំដពញបដៃថម្ៃូវែាំដណ្ដះស្សាយដែលអាចបដងាើៃភាពទក់្ទញរបស់្គាំៃិតដៃះ។ 

 ែូចដៃះ វតថុបាំណងគឺដស្វងរក្គាំៃិតដែលថ្មី ដហើយទក់្ទញ ៃិងកុ្ាំបារម្ាខាា ាំងដពក្អាំពីថ្នវាអាច
ដធវើដៅបាៃឬអត់។ បៃរជាមួ្យៃរងគាំៃិតម្រងមួ្យរហូតទល់ដតគាំៃិតទាំងអស់្ម្រតូវបាៃពិភាក្ា។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ៥ នទី) 
 អនក្ម្រតូវបដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្ុម្អាំពីបដចចក្ដទស្ដៃះ។ ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗពិភាក្ាអាំពីគាំៃិតទាំង
អស់្ដែលបាៃរក្ដ ើញ រចួបដងាើតចងម្រក្ងៃូវស្ក្ម្មភាព ៃិងបូក្ស្របុគាំៃិតទាំងដនះ។ បៃរពិភាក្ា
ដៅដលើម្របសិ្ទធភាពនៃបដចចក្ដទស្ដៃះ។ ដតើអនក្គិតដបបណ្ដចាំដ ះការដ្ឋក់្ពិៃេុដដ្ឋយដែអក្ដលើលក្ខ
ណៈ ថ្មី ទក់្ទញ ៃិងភាពអាចដធវើដៅបាៃ? ដតើការដ្ឋក់្ពិៃេុដដ្ឋយដែអក្ដលើអារម្មណ៍ ជួយអនក្ឱ្យបាៃ
ដ ើញថ្នអនក្ចូលចិតរគាំៃិតដនះបាៃប៉ាុណ្ដា ? ដតើអវីដែលជាចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ខាា ាំងបាំែុតដែលអនក្ាៃ
ចាំដ ះលាំហាត់ដៃះ? (៥នទី)  

ម្របភព៖
http://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1034/
categoryId/114/Decision-Making-The-NAF-Technique.aspx 
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សម្សរៀនទី ២  ការសសព្ម្ចចិតត 

 ការស្ដម្រម្ចចិតរ ជាដែនក្មួ្យែ៏ស្ាំខាៃ់ក្នុងការបាំដពញការងារ។ ខារម្សារដម្ដរៀៃ ក់្ព័ៃធៃរងការ 
ស្ដម្រម្ចចិតរដៃះ សិ្ស្សៃរងម្រតូវដរៀៃ ៃិងអៃុវតរស្ក្ម្មភាពការងាររយៈដពល ២ ដខដស្មើៃរង ៩ ដម្ដរៀៃ។ 
វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំង ៩ ដៃះគឺ៖ 

- បដងាើៃចាំដណះែរង ៃិងដទពដកាស្លយសិ្ស្ស ក់្ព័ៃធៃរងការដធវើដស្ចក្ដីស្ដម្រម្ចចិតរ 
ដែល ជាដែនក្មួ្យនៃជាំនញក្នុងជីវតិការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី   
 សិ្ស្សៃរងម្រតវូទទួលបាៃការដណនាំថ្មីអាំពីបដចចក្ដទស្ NAF (N = New ថ្មី, A = Appeal ទក់្
ទញ, F = Feasibility អាចដធវើដៅបាៃ)។ NAF វាជាវធីិមួ្យដៅក្នុងការដ្ឋក់្ពិៃេុគាំៃិត ថ្នដតើវាៃរងអាច
បៃរ ឬអៃុវតរបាៃឬដទ។ បដចចក្ដទស្ NAF ម្រតវូបាៃរចនដ ើងដែើម្បវីាស់្ដវងអារម្មណ៍អាំពីគាំៃិតខុ
ស្ៗោន  ដហើយវាអាស្ស័្យដលើស្ភាវគតិ ៃិងការវៃិិចឆ័យរបស់្សិ្ស្ស។ សូ្ម្អនក្ដម្រតៀម្កាត (ទដទ)
ស្ម្រាប់សិ្ស្សដធវើលាំហាត់។ 

ជំហានទី ១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤ ម្រក្មុ្។ ឱ្យម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗពិភាក្ាឯក្ភាពោន ដលើម្របធាៃបទរមួ្មួ្យ ដែល
ពួក្ដគម្រតូវដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ។ ដពលដៃះពួក្ដគម្រតូវាៃដពលដវោ ២-៣ នទី ក្នុងការបាំែុស្
គាំៃិត ដហើយស្រដស្រដៅដលើស្ៃារក្កាតមួ្យ (កាត ១ ស្ៃារក្ = គាំៃិត ១)។ ពួក្ដគម្រតវូបដងាើតគាំៃិតឱ្យ
បាៃដម្រចើៃតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ឱ្យម្រក្មុ្ដម្ើលកាតដែលបាៃស្រដស្ររចួ។ លុបៃូវអវីដែលម្រតួតោន
ដចល ៃិងបញ្ចូ លគាំៃិតម្របហាក់្ម្របដហលោន ចូលោន ដតមួ្យ។  

ជំហានទី ២ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 អនក្ម្រតវូចត់ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ដៅក្នុងម្រក្មុ្ ដធវើជាអនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល។ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ម្រតូវដត
ពិចរណ្ដ ៃូវគាំៃិតដែលពួក្ដគបាៃដលើក្ដ ើងក្នុងស្ៃារក្កាតម្រងមួ្យៗ។ អនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលគួរដត
អាៃគាំៃិតៃីមួ្យៗដៅកាៃ់ស្ាជិក្ម្រក្មុ្។ បនេ ប់ម្ក្ម្រក្ុម្គួរដតដបាះដ ន្ តដលើគាំៃិតដនះថ្នដតើ ថ្មី 
ទក់្ទញ ៃិងអាចដធវើដៅបាៃ ដែរឬដទ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតូវដ្ឋក់្ពិៃេុដរៀងៗខាួៃដលើគាំៃិតដែលបាៃ
ដលើក្ដ ើងដនះ ដែលវាៃរងកាា យជាស្ៃារក្ដ ន្ តរបស់្ដគ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗម្រតវូពិចរណ្ដស្ាំណួរខាង
ដម្រកាម្ ជាមួ្យៃរងចាប់ស្ម្រាប់ដ្ឋក់្ពិៃេុ៖  

- ថ្មី៖ ដតើគាំៃិតដៃះថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដែរឬដទ? ដ្ឋក់្ពិៃេុពី ១ ដៅ ១០។ ស្ាំណួរដៃះស្ាំដៅដៅ
ដលើភាពជាក់្ដស្រងទាំងស្ស្ងុ។ គាំៃិតអាចម្របដហលជាមិ្ៃដម្ៃថ្មីសុ្ទធសាធស្ម្រាប់
ម្រគប់ោន ដនះដទ ប៉ាុដៃរម្របសិ្ៃដបើវាថ្មីស្ម្រាប់អនក្ អនក្អាចឱ្យ ១០ ពិៃេុបាៃ។ ម្របសិ្ៃដបើវា
មិ្ៃថ្មីស្ម្រាប់អនក្ដទ ឱ្យពិៃេុ ១។  

- ទក់្ទញ៖ ដតើគាំៃិតដៃះាៃភាពទក់្ទញែល់អនក្ដែរឬដទ? ឱ្យពិៃេុពី ១ (មិ្ៃទក់្
ទញ) ដៅ១០ (ទក់្ទញខាា ាំង)។ ស្ាំណួរដៃះពិតជាទក់្ទងៃរងអារម្មណ៍ដម្រចើៃ។ 
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សម្សរៀនទី ៣ ការព្បព្សយ័ទារ់ទងដ្៏ានព្បសទិធភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទង 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ផ្លបងបតម់្រកោស (រយៈដពល ១៥ នទី) 
ជំហានទី ១  
 ដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្មួ្យស្ៃារក្។ អនក្ម្រតវូ
ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យបិទដភនក្ ៃិងហាម្សួ្រ រចួដធវើការដណនាំពួក្
ដគពីរដបៀបបត់ម្រក្ដ្ឋស្បដងាើតជារាង អូរហីាា មី្ រចួដហក្វា។ 
ដណនាំឱ្យបាៃដម្រចើៃែង រហូតែល់សិ្ស្សអនក្ាៃទាំៃុក្
ចិតរថ្ន ពួក្ដគអាចដធវើវាបាៃ។ បនេ ប់ម្ក្អៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្បត់ ៃិងដហក្ រចួដហើយឱ្យពួក្ដគោម្រក្ដ្ឋស្
ដនះ រចួដម្របៀបដធៀបោន ថ្នវាាៃរបូរាងដបបណ្ដខាះ។  

ជំហានទី ២  
 ដណនាំឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាោន ពីរបូរាងម្រក្ដ្ឋស្ដនះ។ ម្របាប់សិ្ស្សថ្នម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗាៃរាង  
ខុស្ៗោន  ដទះបីជាអនក្ែរល់ៃូវការដណនាំែូចោន ក៏្ដដ្ឋយ។ ដតើវាាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច? សួ្រដៅ
កាៃ់ម្រក្មុ្ថ្ន លទធែលអាចៃរងម្របដស្ើរជាងដៃះម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សដបើក្ដភនក្ដម្ើល ឬក៏្ឱ្យសួ្រស្ាំណួរ។  

 ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងោន  ដែើម្បីទទួលបាៃព័ត៌ាៃចាស់្ោស់្ មិ្ៃដម្ៃជាការងាយស្ស្ួល
ដនះដទ។ ដយើងបក្ស្សាយព័ត៌ាៃដែលដយើងទទួលបាៃខុស្ៗោន ។ អាស្ស័្យដហតុដៃះដហើយបាៃ
ជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងការសួ្រស្ាំណួរ ៃិងបញ្ហា ក់្ៃូវការយល់របស់្ដយើង ដែើម្បីធានថ្នសារ
ដែលម្រតូវបាៃែដល់ដៅ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង) មិ្ៃម្រតវូបាៃខវះចដនា ះ។ ដៃះគឺជាស្ក្ម្មភាពដែលងាយ
ស្ស្ួល ៃិងដលឿៃដែលបងាា ញថ្ន ដស្ចក្រីដណនាំាៃការបក្ស្សាយខុស្ៗោន  ដដ្ឋយម្ៃុស្សខុស្ៗ
ោន  ៃិងរ ាំដលចពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទងចាស់្ោស់្។ (រយៈដពល ១០នទី)    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 160 

សម្សរៀនទី ៣ ការព្បព្សយ័ទារ់ទងដ្៏ានព្បសទិធភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទង 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ផ្លបងបតម់្រកោស (រយៈដពល ១៥ នទី) 
ជំហានទី ១  
 ដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្មួ្យស្ៃារក្។ អនក្ម្រតវូ
ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យបិទដភនក្ ៃិងហាម្សួ្រ រចួដធវើការដណនាំពួក្
ដគពីរដបៀបបត់ម្រក្ដ្ឋស្បដងាើតជារាង អូរហីាា មី្ រចួដហក្វា។ 
ដណនាំឱ្យបាៃដម្រចើៃែង រហូតែល់សិ្ស្សអនក្ាៃទាំៃុក្
ចិតរថ្ន ពួក្ដគអាចដធវើវាបាៃ។ បនេ ប់ម្ក្អៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្បត់ ៃិងដហក្ រចួដហើយឱ្យពួក្ដគោម្រក្ដ្ឋស្
ដនះ រចួដម្របៀបដធៀបោន ថ្នវាាៃរបូរាងដបបណ្ដខាះ។  

ជំហានទី ២  
 ដណនាំឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាោន ពីរបូរាងម្រក្ដ្ឋស្ដនះ។ ម្របាប់សិ្ស្សថ្នម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗាៃរាង  
ខុស្ៗោន  ដទះបីជាអនក្ែរល់ៃូវការដណនាំែូចោន ក៏្ដដ្ឋយ។ ដតើវាាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច? សួ្រដៅ
កាៃ់ម្រក្មុ្ថ្ន លទធែលអាចៃរងម្របដស្ើរជាងដៃះម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សដបើក្ដភនក្ដម្ើល ឬក៏្ឱ្យសួ្រស្ាំណួរ។  

 ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងោន  ដែើម្បីទទួលបាៃព័ត៌ាៃចាស់្ោស់្ មិ្ៃដម្ៃជាការងាយស្ស្ួល
ដនះដទ។ ដយើងបក្ស្សាយព័ត៌ាៃដែលដយើងទទួលបាៃខុស្ៗោន ។ អាស្ស័្យដហតុដៃះដហើយបាៃ
ជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងការសួ្រស្ាំណួរ ៃិងបញ្ហា ក់្ៃូវការយល់របស់្ដយើង ដែើម្បីធានថ្នសារ
ដែលម្រតូវបាៃែដល់ដៅ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង) មិ្ៃម្រតវូបាៃខវះចដនា ះ។ ដៃះគឺជាស្ក្ម្មភាពដែលងាយ
ស្ស្ួល ៃិងដលឿៃដែលបងាា ញថ្ន ដស្ចក្រីដណនាំាៃការបក្ស្សាយខុស្ៗោន  ដដ្ឋយម្ៃុស្សខុស្ៗ
ោន  ៃិងរ ាំដលចពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទងចាស់្ោស់្។ (រយៈដពល ១០នទី)    
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សកម្មភាពសសិសទី២៖ សំណួរបិទ និងសណួំររបើក (រយៈដពល ២០ នទី) 
ជំហានទី ១ 
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤-៥ ម្រក្ុម្។ សិ្ស្សាន ក់្ក្នុងម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗម្រតូវចក្ដចញពីបៃេប់ រចួគិតមួ្យ
ស្ៃេុះអាំពីស្ាា រៈសិ្ក្ាដែលាៃដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ (ស្ាា រៈអវីក៏្បាៃ ឱ្យដតដគអាចគិតដ ើញែូចជា ប ិក្
ដស្ៀវដៅ កាបូបសាព យ...)។ ដៅដពលដែលសិ្ស្សាន ក់្ដនះចូលម្ក្កាៃ់ម្រក្មុ្វញិ ស្ាជិក្ម្រក្ុម្ម្រតវូ
សួ្រស្ាំណួរបិទ (ជាស្ាំណួរដែលអាចដឆាើយបាៃថ្ន «ដម្ៃ» ឬ «មិ្ៃដម្ៃ» ដតប៉ាុដណ្ដា ះ) ដែើម្បីពាោម្
ដស្វងយល់ថ្នវតថុដនះជាអវី។ ដៅដពលដែលម្រក្មុ្ណ្ដមួ្យទយម្រតូវវតថុដនះ ាៃៃ័យថ្នម្រក្ុម្ដនះ
ឈនះជុាំដៃះ។ អាស្ស័្យដលើដពលដវោដែលអនក្ាៃ អនក្អាចដលងបាៃ ២ជុាំ។ 

ជំហានទី ២   
 អនក្ម្រតូវម្របាប់សិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ទាំងអស់្ថ្ន ការពិតវាចាំណ្ដយដពលយូរ ដែើម្បទីយម្រតូវថ្នវតថុ
ដនះជាអវីដៅក្នុងជុាំៃីមួ្យៗ ដៅដពលដែលដយើងដម្របើទម្រម្ង់ស្ាំណួរបិទ។ ម្របសិ្ៃដបើដយើងោម ៃដពល 
ដហើយម្រតូវសួ្រដតមួ្យស្ាំណួរដែើម្បីទយវតថុដនះ ដតើស្ាំណួរដនះគួរដតជាអវី?  

ស្ាំណួរគួរដតជា «ដតើវតថុដនះជាអវី?» ដែលដគដៅថ្នស្ាំណួរដបើក្។ 

 ស្ាំណួរដបើក្គឺជាម្ដធាបាយមួ្យែ៏ម្របនពដៅក្នុងការស្ៃសាំដពលដវោ ថ្នម្ពល ៃិងជួយអនក្
ក្នុងការទទួលបាៃព័ត៌ាៃដែលអនក្ម្រតូវការដលឿៃ។ ដទះជាោ៉ាងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ ស្ាំណួរបិទក៏្អាច
ាៃម្របដោជៃ៍ដម្រចើៃដៅដពលខាះ ក្នុងការបញ្ហា ក់្ការយល់ែរងរបស់្អនក្ ឬក្នុងការជួយអនក្ម្រគប់ម្រគង
ការស្ៃេនជាមួ្យៃរងម្ៃុស្សទូដៅដែលចូលចិតរៃិោយដម្រចើៃ។ ស្ក្ម្មភាពែ៏សាម្ញ្ញដបបដៃះ គឺ
ជាវធីិមួ្យែ៏រកី្រាយ ដែើម្បដីណនាំ ៃិងបងាា ញៃូវភាពខុស្ោន រវាងស្ាំណួរបិទ ៃិងស្ាំណួរដបើក្។ 

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 បដងាើតការពិភាក្ាែ៏ដលឿៃមួ្យ អាំពីអវីដែលពួក្ដគគិតថ្នលអ ៃិងាៃម្របសិ្ទធភាពក្នុងការ
ម្របាស្ស័្យទក់្ទង។ អនក្អាចស្រដស្រស្ាំដណើ ដៅដលើការ រដខៀៃ ដហើយពួក្ដគអាចស្រដស្រចូលដៅក្នុង
ដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  
ម្របភព៖ https://www.trainingcoursematerial.com/mini-course-material-packages 
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សម្សរៀនទី ៣ ការព្បព្សយ័ទារ់ទងដ្៏ានព្បសទិធភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលដ ើញអាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទង 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ផ្លបងបតម់្រកោស (រយៈដពល ១៥ នទី) 
ជំហានទី ១  
 ដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្មួ្យស្ៃារក្។ អនក្ម្រតវូ
ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យបិទដភនក្ ៃិងហាម្សួ្រ រចួដធវើការដណនាំពួក្
ដគពីរដបៀបបត់ម្រក្ដ្ឋស្បដងាើតជារាង អូរហីាា មី្ រចួដហក្វា។ 
ដណនាំឱ្យបាៃដម្រចើៃែង រហូតែល់សិ្ស្សអនក្ាៃទាំៃុក្
ចិតរថ្ន ពួក្ដគអាចដធវើវាបាៃ។ បនេ ប់ម្ក្អៃុញ្ហញ តឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្បត់ ៃិងដហក្ រចួដហើយឱ្យពួក្ដគោម្រក្ដ្ឋស្
ដនះ រចួដម្របៀបដធៀបោន ថ្នវាាៃរបូរាងដបបណ្ដខាះ។  

ជំហានទី ២  
 ដណនាំឱ្យពួក្ដគពិភាក្ាោន ពីរបូរាងម្រក្ដ្ឋស្ដនះ។ ម្របាប់សិ្ស្សថ្នម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗាៃរាង  
ខុស្ៗោន  ដទះបីជាអនក្ែរល់ៃូវការដណនាំែូចោន ក៏្ដដ្ឋយ។ ដតើវាាៃៃ័យោ៉ាងែូចដម្រច? សួ្រដៅ
កាៃ់ម្រក្មុ្ថ្ន លទធែលអាចៃរងម្របដស្ើរជាងដៃះម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សដបើក្ដភនក្ដម្ើល ឬក៏្ឱ្យសួ្រស្ាំណួរ។  

 ការម្របាស្ស័្យទក់្ទងោន  ដែើម្បីទទួលបាៃព័ត៌ាៃចាស់្ោស់្ មិ្ៃដម្ៃជាការងាយស្ស្ួល
ដនះដទ។ ដយើងបក្ស្សាយព័ត៌ាៃដែលដយើងទទួលបាៃខុស្ៗោន ។ អាស្ស័្យដហតុដៃះដហើយបាៃ
ជាវាាៃសារៈស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងការសួ្រស្ាំណួរ ៃិងបញ្ហា ក់្ៃូវការយល់របស់្ដយើង ដែើម្បីធានថ្នសារ
ដែលម្រតូវបាៃែដល់ដៅ (ម្របាស្ស័្យទក់្ទង) មិ្ៃម្រតវូបាៃខវះចដនា ះ។ ដៃះគឺជាស្ក្ម្មភាពដែលងាយ
ស្ស្ួល ៃិងដលឿៃដែលបងាា ញថ្ន ដស្ចក្រីដណនាំាៃការបក្ស្សាយខុស្ៗោន  ដដ្ឋយម្ៃុស្សខុស្ៗ
ោន  ៃិងរ ាំដលចពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការម្របាស្ស័្យទក់្ទងចាស់្ោស់្។ (រយៈដពល ១០នទី)    
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សម្សរៀនទី ៤ ការសដាះព្សាយបញ្ហា

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សសាក្លបងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ ដែលភាា ប់ដៅៃរងជាំនញដធវើការងារជា

ម្រក្មុ្ 

សកម្មភាពសសិស៖ ផ្លបងនគុំ រូបភាព 
 អនក្ម្រតូវដម្រជើស្ដរ ើស្របូភាព ឬរបូគាំៃូរដែលលបីដឈាម ះមួ្យដែលាៃព័ត៌ាៃដពញដលញ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវបងាា ញរបូភាពដៃះដៅកាៃ់សិ្ស្សដ ើយ។ អនក្អាចកាត់របូភាពដៃះ ជាចាំដណក្ដែលាៃរាង
កាដរតូចៗជាដម្រចើៃឱ្យដស្មើៃរងចាំៃួៃសិ្ស្សស្ម្រាប់ស្ក្ម្មភាពដៃះ។ ដចក្បាំដណក្របូភាពឱ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្មួ្យ ដហើយដណនាំសិ្ស្សឱ្យែគុាំរបូដនះដ ើងវញិឱ្យែូចដៅៃរងរបូភាពដែើម្ ដែលាៃទាំហាំធាំជាង 
៥ ែងនៃរបូភាពដែើម្។ អនក្អាចដចក្ដមម នែ ប ិក្ហវឺត ម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងបនេ ត់ ដែើម្បីឱ្យែាំដណើ រការដៃះ
ម្របម្រពរតរដៅដដ្ឋយរលូៃ។ ដៅដពលដែលសិ្ស្សបញ្ច ប់កិ្ចចការដធវើរបូឱ្យធាំជាងមុ្ៃ ៥ែងដៃះរចួ ឱ្យពួក្
ដគែគុាំបាំដណក្របូរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងរបូភាពធាំដនះដៅដលើតុ។ ស្ក្ម្មភាពដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដៃះ ៃរង
បដម្រងៀៃសិ្ស្សពីរដបៀបដធវើការជាម្រក្មុ្ ដហើយវាបាៃបងាា ញអាំពីការដបងដចក្ការទទួលខុស្ម្រតូវដលើ
ការងារ ដែលែរល់ៃូវការយល់ែរងដៅកាៃ់សិ្ស្សថ្ន ការងាររបស់្បុគគលាន ក់្ៗ រមួ្ចាំដណក្បដងាើត
បាៃជាលទធែលរបស់្ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល។ 

ម្របភព៖ https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/   
សូ្ម្ដម្ើលែងដែរៃូវ៖ https://icebreakerideas.com/problem-solving-activities/ 
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សម្សរៀនទី ៤ ការសដាះព្សាយបញ្ហា

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សសាក្លបងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ ដែលភាា ប់ដៅៃរងជាំនញដធវើការងារជា

ម្រក្មុ្ 

សកម្មភាពសសិស៖ ផ្លបងនគុំ រូបភាព 
 អនក្ម្រតូវដម្រជើស្ដរ ើស្របូភាព ឬរបូគាំៃូរដែលលបីដឈាម ះមួ្យដែលាៃព័ត៌ាៃដពញដលញ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវបងាា ញរបូភាពដៃះដៅកាៃ់សិ្ស្សដ ើយ។ អនក្អាចកាត់របូភាពដៃះ ជាចាំដណក្ដែលាៃរាង
កាដរតូចៗជាដម្រចើៃឱ្យដស្មើៃរងចាំៃួៃសិ្ស្សស្ម្រាប់ស្ក្ម្មភាពដៃះ។ ដចក្បាំដណក្របូភាពឱ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្មួ្យ ដហើយដណនាំសិ្ស្សឱ្យែគុាំរបូដនះដ ើងវញិឱ្យែូចដៅៃរងរបូភាពដែើម្ ដែលាៃទាំហាំធាំជាង 
៥ ែងនៃរបូភាពដែើម្។ អនក្អាចដចក្ដមម នែ ប ិក្ហវឺត ម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងបនេ ត់ ដែើម្បីឱ្យែាំដណើ រការដៃះ
ម្របម្រពរតរដៅដដ្ឋយរលូៃ។ ដៅដពលដែលសិ្ស្សបញ្ច ប់កិ្ចចការដធវើរបូឱ្យធាំជាងមុ្ៃ ៥ែងដៃះរចួ ឱ្យពួក្
ដគែគុាំបាំដណក្របូរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងរបូភាពធាំដនះដៅដលើតុ។ ស្ក្ម្មភាពដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដៃះ ៃរង
បដម្រងៀៃសិ្ស្សពីរដបៀបដធវើការជាម្រក្មុ្ ដហើយវាបាៃបងាា ញអាំពីការដបងដចក្ការទទួលខុស្ម្រតូវដលើ
ការងារ ដែលែរល់ៃូវការយល់ែរងដៅកាៃ់សិ្ស្សថ្ន ការងាររបស់្បុគគលាន ក់្ៗ រមួ្ចាំដណក្បដងាើត
បាៃជាលទធែលរបស់្ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល។ 

ម្របភព៖ https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/   
សូ្ម្ដម្ើលែងដែរៃូវ៖ https://icebreakerideas.com/problem-solving-activities/ 
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សម្សរៀនទី ៥  ភារជាអែរដ្ឹរនា ំ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងបដៃថម្អាំពីការម្រគប់ម្រគងខាួៃឯង ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ដណនាំឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន ដ្ឋក់្ពិៃេុខាួៃឯង ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការខាងដម្រកាម្ ឬពួក្ដគ
អាចស្រដស្រស្ាំណួរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ បញ្ជ រីនទៀងផ្ទទ ត់ការដឹកនាខំ្លនួឯង! 
 អនក្អាចសាក្លបងដម្របើម្របាស់្បញ្ា ីដែេៀងផ្លេ ត់ដៃះ ដែើម្បីដធវើការបា៉ា ៃ់ម្របាណៃូវជាំនញភាពជា
អនក្ែរក្នាំរបស់្អនក្៖ 

បរយិាយ 
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ទូស

ៅ
 

ម្តង
ាា

ល
 

រព្
ម្/

ម្ិន
ណដ្

ល
 

ឧទា
េ

រែ៍
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បដងាើតទស្សៃៈវស័ិ្យផ្លេ ល់ខាួៃ៖  
ខ្ុាំបា៉ា ៃ់ម្របាណខាួៃឯងដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ ធាតុចូល/ដោបល់ម្រតលប់ពីអនក្ែនទ 
លក្ខណៈវៃិិចឆ័យខាងដម្រត ៃិងការស្ដងាតផ្លេ ល់ខាួៃក្នុងការដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ 
ៃិងបាំដពញដោលដៅ។  

ខ្ុាំយល់ថ្ន អតរចរតិ ៃិងជដម្រម្ើស្របស់្ខ្ុាំ អាចជួយ ៃិងរារាាំងការស្ដម្រម្ចដជាគជ័យ 
ៃិងែាំដណើ រការដ ព្ ះដៅរក្ដោលដៅរបស់្ខ្ុាំ។ 

ខ្ុាំដម្របើម្របាស់្យុទធសាស្តស្រ ដែើម្បីរ ាំឮក្ខាួៃឯងៃូវចាំណុចខាា ាំង វធីិដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងរដបៀប
ដរៀៃរបស់្ខ្ុាំ។  

ខ្ុាំអាចបៃាុាំ ៃិងដក្តម្រម្ូវដៅដលើវធីិដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងរដបៀបដរៀៃខុស្ៗោន ។ 

ខ្ុាំដស្វងរក្ឱ្កាស្ ដែើម្បីពុះ រដៅមុ្ខដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

ខ្ុាំគិតអាំពីភាពដជាគជ័យ ៃិងបរាជ័យរបស់្ខ្ុាំ ៃិងអវីដែលខ្ុាំបាៃដរៀៃអាំពីខាួៃឯង។ 

ខ្ុាំបា៉ា ៃ់ម្របាណៃូវភាពភ័យខាា ចបរាជ័យ ក្ម្រមិ្តស្ម្តថភាព ៃិងជដម្រម្ើស្របស់្ខ្ុាំ 

ការក្ាំណត់ដោលដៅ អាទិភាព ដែៃការ៖ ខ្ុាំទទួលសាគ ល់ ៃិងចប់យក្ការទទួល
ខុស្ម្រតូវស្ម្រាប់ដធវើដែៃការ ៃិងបញ្ច ប់គដម្រាង។  
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សម្សរៀនទី ៤ ការសដាះព្សាយបញ្ហា

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ឱ្យសិ្ស្សសាក្លបងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា មួ្យ ដែលភាា ប់ដៅៃរងជាំនញដធវើការងារជា

ម្រក្មុ្ 

សកម្មភាពសសិស៖ ផ្លបងនគុំ រូបភាព 
 អនក្ម្រតូវដម្រជើស្ដរ ើស្របូភាព ឬរបូគាំៃូរដែលលបីដឈាម ះមួ្យដែលាៃព័ត៌ាៃដពញដលញ ៃិង
មិ្ៃម្រតូវបងាា ញរបូភាពដៃះដៅកាៃ់សិ្ស្សដ ើយ។ អនក្អាចកាត់របូភាពដៃះ ជាចាំដណក្ដែលាៃរាង
កាដរតូចៗជាដម្រចើៃឱ្យដស្មើៃរងចាំៃួៃសិ្ស្សស្ម្រាប់ស្ក្ម្មភាពដៃះ។ ដចក្បាំដណក្របូភាពឱ្យសិ្ស្ស
ាន ក់្មួ្យ ដហើយដណនាំសិ្ស្សឱ្យែគុាំរបូដនះដ ើងវញិឱ្យែូចដៅៃរងរបូភាពដែើម្ ដែលាៃទាំហាំធាំជាង 
៥ ែងនៃរបូភាពដែើម្។ អនក្អាចដចក្ដមម នែ ប ិក្ហវឺត ម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងបនេ ត់ ដែើម្បីឱ្យែាំដណើ រការដៃះ
ម្របម្រពរតរដៅដដ្ឋយរលូៃ។ ដៅដពលដែលសិ្ស្សបញ្ច ប់កិ្ចចការដធវើរបូឱ្យធាំជាងមុ្ៃ ៥ែងដៃះរចួ ឱ្យពួក្
ដគែគុាំបាំដណក្របូរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងរបូភាពធាំដនះដៅដលើតុ។ ស្ក្ម្មភាពដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដៃះ ៃរង
បដម្រងៀៃសិ្ស្សពីរដបៀបដធវើការជាម្រក្មុ្ ដហើយវាបាៃបងាា ញអាំពីការដបងដចក្ការទទួលខុស្ម្រតូវដលើ
ការងារ ដែលែរល់ៃូវការយល់ែរងដៅកាៃ់សិ្ស្សថ្ន ការងាររបស់្បុគគលាន ក់្ៗ រមួ្ចាំដណក្បដងាើត
បាៃជាលទធែលរបស់្ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល។ 

ម្របភព៖ https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/   
សូ្ម្ដម្ើលែងដែរៃូវ៖ https://icebreakerideas.com/problem-solving-activities/ 
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សម្សរៀនទី ៥  ភារជាអែរដ្ឹរនា ំ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងបដៃថម្អាំពីការម្រគប់ម្រគងខាួៃឯង ៃិងភាពជាអនក្ែរក្នាំ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដណនាំឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន ដ្ឋក់្ពិៃេុខាួៃឯង ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការខាងដម្រកាម្ ឬពួក្ដគ
អាចស្រដស្រស្ាំណួរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ 

សនលឹកកចិចការ៖ បញ្ជ រីនទៀងផ្ទទ ត់ការដឹកនាខំ្លនួឯង! 
 អនក្អាចសាក្លបងដម្របើម្របាស់្បញ្ា ីដែេៀងផ្លេ ត់ដៃះ ដែើម្បីដធវើការបា៉ា ៃ់ម្របាណៃូវជាំនញភាពជា
អនក្ែរក្នាំរបស់្អនក្៖ 
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បដងាើតទស្សៃៈវស័ិ្យផ្លេ ល់ខាួៃ៖  
ខ្ុាំបា៉ា ៃ់ម្របាណខាួៃឯងដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ ធាតុចូល/ដោបល់ម្រតលប់ពីអនក្ែនទ 
លក្ខណៈវៃិិចឆ័យខាងដម្រត ៃិងការស្ដងាតផ្លេ ល់ខាួៃក្នុងការដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរ 
ៃិងបាំដពញដោលដៅ។  

ខ្ុាំយល់ថ្ន អតរចរតិ ៃិងជដម្រម្ើស្របស់្ខ្ុាំ អាចជួយ ៃិងរារាាំងការស្ដម្រម្ចដជាគជ័យ 
ៃិងែាំដណើ រការដ ព្ ះដៅរក្ដោលដៅរបស់្ខ្ុាំ។ 

ខ្ុាំដម្របើម្របាស់្យុទធសាស្តស្រ ដែើម្បីរ ាំឮក្ខាួៃឯងៃូវចាំណុចខាា ាំង វធីិដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងរដបៀប
ដរៀៃរបស់្ខ្ុាំ។  

ខ្ុាំអាចបៃាុាំ ៃិងដក្តម្រម្ូវដៅដលើវធីិដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងរដបៀបដរៀៃខុស្ៗោន ។ 

ខ្ុាំដស្វងរក្ឱ្កាស្ ដែើម្បីពុះ រដៅមុ្ខដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

ខ្ុាំគិតអាំពីភាពដជាគជ័យ ៃិងបរាជ័យរបស់្ខ្ុាំ ៃិងអវីដែលខ្ុាំបាៃដរៀៃអាំពីខាួៃឯង។ 

ខ្ុាំបា៉ា ៃ់ម្របាណៃូវភាពភ័យខាា ចបរាជ័យ ក្ម្រមិ្តស្ម្តថភាព ៃិងជដម្រម្ើស្របស់្ខ្ុាំ 

ការក្ាំណត់ដោលដៅ អាទិភាព ដែៃការ៖ ខ្ុាំទទួលសាគ ល់ ៃិងចប់យក្ការទទួល
ខុស្ម្រតូវស្ម្រាប់ដធវើដែៃការ ៃិងបញ្ច ប់គដម្រាង។  
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ខ្ុាំក្ាំណត់អាទិភាព ៃិងដរៀបចាំការងាររបស់្ខ្ុាំដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្គាំរូដែៃការ 
ស្ក្ម្មភាព។ គាំររូបស់្ខ្ុាំដ្ឋក់្បញ្ចូ ល ដោលដៅ ៃិងជាំហាៃក្នុងការឈាៃដៅែល់ 
ៃិងដ្ឋក់្ៃូវដោលដៅ ៃិងអាទិភាពជាដម្រចើៃ។ 

ខ្ុាំបដងាើត ៃិងដម្របើម្របាស់្ៃូវម្របព័ៃធែ៏ាៃម្របសិ្ទធភាពស្ម្រាប់ចត់ដចងដពលដវោ 
ៃិងស្ាា រៈ។  

ខ្ុាំដរៀបរចនស្ម្ព័ៃធដែៃការដែលដ្ឋក់្រាយោ៉ាងចាស់្ៃូវយុទធសាស្តស្រ ក្តារ ដពល
ដវោ ធៃធាៃដែលម្រតូវការ ៃិងឧបស្គគជាទូដៅ  

ការម្រគប់ម្រគងខាួៃឯង៖ 
ខ្ុាំដម្របើម្របាស់្បដចចក្ដទស្ ៃិងឧបក្រណ៍ម្រគប់ម្រគងដពលដវោ ែូចជាដស្ៀវដៅ
ដែៃការម្របចាំនថ្ៃ ៃិងម្របតិទិៃ។ 

ខ្ុាំដធវើការដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយដែអក្ដលើព័ត៌ាៃ ឬទិៃនៃ័យ ៃិងការយល់ែរងអាំពីការ
ទទួលខុស្ម្រតូវ ែូចជាដហតុ ៃិងែល ៃិងែលវបិាក្។  

ខ្ុាំដធវើដែៃការ ៃិងដែៃការដម្រតៀម្បងាា  ដែលដដ្ឋះស្សាយៃូវបញ្ហា ដស្តស្រស្ ៃិង
ដជៀស្វាងៃូវការពៃារដពល។ 

ខ្ុាំក្ាំណត់រក្លាំនាំជាំរញុទរក្ចិតរផ្លេ ល់ខាួៃ ដធវើការងារដដ្ឋយដែអក្ដលើចាំណុចខាា ាំង 
ៃិងដម្របើម្របាស់្បដចចក្ដទស្ស្ម្រាប់ម្របដភទការងារណ្ដដែលម្រតូវការដក្លាំអឱ្យ
ម្របដស្ើរដ ើង។  

ខ្ុាំពៃយល់ក្ាំហុស្ដនះថ្នជាឱ្កាស្ស្ម្រាប់ដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងចងអុលបងាា ញការដរៀៃ
សូ្ម្រតតាម្រយៈក្ាំហុស្របស់្ខ្ុាំ។  

ខ្ុាំបដងាើត ៃិងដម្របើម្របាស់្ៃូវភាពម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ខាួៃឯង ៃិងជាំនញម្រគប់ម្រគងខាួៃ 
ឯង។ ឧ.ដស្វងរក្ែាំដណ្ដះស្សាយបញ្ហា ដដ្ឋយខាួៃឯង មុ្ៃៃរងរក្ជាំៃួយ ដហើយែរង
ថ្នម្រតូវរក្ជាំៃួយដៅដពលណ្ដ ដដ្ឋយររដបៀបណ្ដដែលស្ម្រម្យ។   

ខ្ុាំចងអុលបងាា ញ ៃិងវាយតនម្ាទាា ប់ការងារ ៃិងអតរចរតិខាួៃឯង ដហើយពិពណ៌ន
ពីចាំណុចខាា ាំង ៃិងចាំណុចដែលម្រតូវដក្លាំអែូចជា ការស្ហការ អតរចរតិវជិាាៃ 
ការប៉ាុៃប៉ាងដធវើកិ្ចចការឲ្យដលើស្ពីស្រង់ដ្ឋ ៃិងបញ្ច ប់កិ្ចចការ។  

ប្បភព៖ https://www.oercommons.org/authoring/22763-self-direction-checklist-high-school/view  
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សកម្មភាពសសិសទី២ 
ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន   ៣ នក់្ ដហើយពិភាក្ាអាំពីលទធែលរបស់្ពួក្ដគដៅដលើ   

ដតស្រខាងដលើ ៃិងចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ពួក្ដគចាំដ ះដតស្រដៃះ។ ឱ្យពួក្ដគដ្ឋក់្ដោលដៅផ្លេ ល់ខាួៃ
ែងដែរ៖ ដតើពួក្ដគៃរងដធវើែូចដម្រចចាំដ ះជាំនញម្រគប់ម្រគងខាួៃឯងដែលពួក្ដគមិ្ៃបាៃពិៃេុដម្រចើៃ? ឱ្យ
ពួក្ដគស្រដស្រៃូវគាំៃិតដែលាៃចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 
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សម្សរៀនទី ៦  សខុុាលភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់ពីភាពស្ាំខាៃ់នៃការដថ្ទាំសុ្ខភាពែាូវចិតរ ៃិងរាងកាយរបស់្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិស 
ែរល់ការដណនាំខាីែល់សិ្ស្សអាំពីអតថៃ័យនៃទិែាភាពទាំង ៦ ខុស្ៗោន របស់្សុ្ខុាលភាព៖ 

 សាថ ៃភាពរបូរាងកាយ៖ ដែើម្បីដថ្រក្ាសាថ ៃភាពរាងកាយរបស់្អនក្ឱ្យបាៃលអម្របដស្ើរ អនក្ម្រតូវ
ហាត់កី្ឡាបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ បរដិភាគអាហារឱ្យបាៃដទៀងទត់ ស្ម្រាក្-ដគងឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ មិ្ៃដម្របើ
ម្របាស់្សារធាតុស្ស្វ រងដម្រចើៃដពក្ មិ្ៃជក់្បារ ីជាដែើម្។ 

សាថ ៃភាពសាម រតី ៃិងខួរក្ាល៖ ដៅដពលម្ៃុស្សាៃសាម រតី ៃិងសុ្ខភាពខួរក្ាលលអ ពួក្ដគ
ៃរងាៃថ្នម្ពលរស់្រដវ ើក្ ងាយស្ស្ួលក្នុងការដរៀៃអវីដែលថ្មី ាៃការចងចាំលអ ាៃដទពដកាស្លយ
ស្ម្រាប់ការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងាៃភាពចាស់្ោស់្ អាចគិតពិចរណ្ដបាៃលអ អាចដធវើឱ្យចិតរ
ស្ៃប់ ងាយស្សួ្លក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរ ាៃតុលយភាពក្នុងទាំនក់្ទាំៃង ៃិងការងារ មិ្ៃភ័យខាា ចៃរង
ភាពបរាជ័យ ៃិងអាចឆាុះបញ្ហច ាំងគាំៃិតបាៃសីុ្ជដម្រៅ។ 

សាថ ៃភាពស្ងគម្ ៃិងអារម្មណ៍៖ ាៃៃ័យថ្ន ចុះស្ម្រម្ុងជាមួ្យអនក្ដែសងបាៃលអ អាចទប់ទល់
ៃរងអារម្មណ៍អវជិាាៃខាួៃឯងបាៃ ាៃមិ្តរភក្រិែ៏គួរឱ្យទុក្ចិតរដែលអាចៃិោយពីបញ្ហា ស្ាំខាៃ់ៗ
ជាមួ្យបាៃ ាៃចាំណង់ចាំណូលចិតរគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ាៃភាពរកី្រាយ យល់អាំពីអារម្មណ៍របស់្
អនក្ែនទ ាៃមិ្តរភក្រិម្រគប់ម្រោៃ់ ៃិងអាចសារ ប់អារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ 

 សាថ ៃភាពគុណតនម្ា ៃិងែាូ វចិតរ៖ាៃៃ័យថ្នាៃតុលយភាពជាមួ្យៃរងគុណតនម្ាខាួៃឯង ាៃ
អារម្មណ៍ថ្នជីវតិពិតជាាៃៃ័យ ាៃដោលដៅជីវតិចាស់្ោស់្ក្នុងជីវតិ ែរងថ្នអវីដែលជាគុណ
តនម្ាស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ អាចរស់្ដៅម្របក្បដដ្ឋយស្តិស្ម្បជញ្ញៈលអ អាចអភិវឌ្ឍខាួៃឯង
ជាៃិរៃររ ៍សិ្ក្ាអវីដែលថ្មី ស្សាវម្រជាវដស្វងរក្ការពិត ាៃចិតរលអ ាៃដោលដៅជីវតិជាក់្ោក់្។ 

 សាថ ៃភាពការងារ ៃិងវជិាា ជីវៈ៖ ាៃៃ័យថ្ន ការសិ្ក្ាបាៃែរល់ៃូវការពុះ រជាវជិាាៃែល់អន
ក្។ អនក្អាចរក្ាតុលយភាពរវាងការសិ្ក្ា ការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅបាៃលអ ាៃស្ម្តថភាពម្រគប់ម្រោៃ់
ក្នុងការពម្រងរងការសិ្ក្ា ៃិងអភិវឌ្ឍខាួៃជាម្របចាំ ាៃដោលដៅចាស់្ោស់្ដៅក្នុងការសិ្ក្ា ាៃ
ភាពចុះស្ម្រម្ងុោន បាៃលអជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្។   

 ការអភិវឌ្ឍខាួៃ៖ ាៃៃ័យថ្ន ាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុងការរក្ដ ើញអវីដែលជាគាំៃិងថ្មី ៃិង
ែាំដណ្ដះស្សាយផ្លេ ល់ខាួៃដលើបញ្ហា ម្របឈម្អវីមួ្យ ដម្ើលដ ើញបញ្ហា ជាការម្របដជងចប់យក្ឱ្កាស្ថ្មី 
ាៃគុណតនម្ា ៃិងការគិតម្រតូវ ាៃភាពដជឿជាក់្ដលើខាួៃឯងខពស់្ ាៃស្ម្តថភាពក្នុងការវៃិិចឆ័យ 
វភិាគបញ្ហា ដដ្ឋយសីុ្ជដម្រៅជាលក្ខណៈម្របព័ៃធ ែរងអាំពីចាំណុចដខាយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃឯង។ 
(ម្របភព៖ Sydänmaalakka ២០១៣)  

 ដពលដៃះឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬគូររបូភាពចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បី 
ដធវើការវាយតនម្ាអាំពីសុ្ខុាលភាពផ្លេ ល់ខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគគូររបូភាពម្របហាក់្ម្របដហលមួ្យដទៀត ដដ្ឋយ
ដ្ឋក់្ចូលៃូវដោលដៅស្ម្រាប់អនគត (ដ្ឋក់្កាលបរដិចឆទចាស់្ោស់្) ៃិងបដងាើតជាជាំហាៃ ៃិង
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សម្សរៀនទី ៦  សខុុាលភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់ពីភាពស្ាំខាៃ់នៃការដថ្ទាំសុ្ខភាពែាូវចិតរ ៃិងរាងកាយរបស់្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិស 
ែរល់ការដណនាំខាីែល់សិ្ស្សអាំពីអតថៃ័យនៃទិែាភាពទាំង ៦ ខុស្ៗោន របស់្សុ្ខុាលភាព៖ 

 សាថ ៃភាពរបូរាងកាយ៖ ដែើម្បីដថ្រក្ាសាថ ៃភាពរាងកាយរបស់្អនក្ឱ្យបាៃលអម្របដស្ើរ អនក្ម្រតូវ
ហាត់កី្ឡាបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ បរដិភាគអាហារឱ្យបាៃដទៀងទត់ ស្ម្រាក្-ដគងឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ មិ្ៃដម្របើ
ម្របាស់្សារធាតុស្ស្វ រងដម្រចើៃដពក្ មិ្ៃជក់្បារ ីជាដែើម្។ 

សាថ ៃភាពសាម រតី ៃិងខួរក្ាល៖ ដៅដពលម្ៃុស្សាៃសាម រតី ៃិងសុ្ខភាពខួរក្ាលលអ ពួក្ដគ
ៃរងាៃថ្នម្ពលរស់្រដវ ើក្ ងាយស្ស្ួលក្នុងការដរៀៃអវីដែលថ្មី ាៃការចងចាំលអ ាៃដទពដកាស្លយ
ស្ម្រាប់ការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងាៃភាពចាស់្ោស់្ អាចគិតពិចរណ្ដបាៃលអ អាចដធវើឱ្យចិតរ
ស្ៃប់ ងាយស្សួ្លក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរ ាៃតុលយភាពក្នុងទាំនក់្ទាំៃង ៃិងការងារ មិ្ៃភ័យខាា ចៃរង
ភាពបរាជ័យ ៃិងអាចឆាុះបញ្ហច ាំងគាំៃិតបាៃសីុ្ជដម្រៅ។ 

សាថ ៃភាពស្ងគម្ ៃិងអារម្មណ៍៖ ាៃៃ័យថ្ន ចុះស្ម្រម្ុងជាមួ្យអនក្ដែសងបាៃលអ អាចទប់ទល់
ៃរងអារម្មណ៍អវជិាាៃខាួៃឯងបាៃ ាៃមិ្តរភក្រិែ៏គួរឱ្យទុក្ចិតរដែលអាចៃិោយពីបញ្ហា ស្ាំខាៃ់ៗ
ជាមួ្យបាៃ ាៃចាំណង់ចាំណូលចិតរគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ាៃភាពរកី្រាយ យល់អាំពីអារម្មណ៍របស់្
អនក្ែនទ ាៃមិ្តរភក្រិម្រគប់ម្រោៃ់ ៃិងអាចសារ ប់អារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ 

 សាថ ៃភាពគុណតនម្ា ៃិងែាូ វចិតរ៖ាៃៃ័យថ្នាៃតុលយភាពជាមួ្យៃរងគុណតនម្ាខាួៃឯង ាៃ
អារម្មណ៍ថ្នជីវតិពិតជាាៃៃ័យ ាៃដោលដៅជីវតិចាស់្ោស់្ក្នុងជីវតិ ែរងថ្នអវីដែលជាគុណ
តនម្ាស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ អាចរស់្ដៅម្របក្បដដ្ឋយស្តិស្ម្បជញ្ញៈលអ អាចអភិវឌ្ឍខាួៃឯង
ជាៃិរៃររ ៍សិ្ក្ាអវីដែលថ្មី ស្សាវម្រជាវដស្វងរក្ការពិត ាៃចិតរលអ ាៃដោលដៅជីវតិជាក់្ោក់្។ 

 សាថ ៃភាពការងារ ៃិងវជិាា ជីវៈ៖ ាៃៃ័យថ្ន ការសិ្ក្ាបាៃែរល់ៃូវការពុះ រជាវជិាាៃែល់អន
ក្។ អនក្អាចរក្ាតុលយភាពរវាងការសិ្ក្ា ការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅបាៃលអ ាៃស្ម្តថភាពម្រគប់ម្រោៃ់
ក្នុងការពម្រងរងការសិ្ក្ា ៃិងអភិវឌ្ឍខាួៃជាម្របចាំ ាៃដោលដៅចាស់្ោស់្ដៅក្នុងការសិ្ក្ា ាៃ
ភាពចុះស្ម្រម្ងុោន បាៃលអជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្។   

 ការអភិវឌ្ឍខាួៃ៖ ាៃៃ័យថ្ន ាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុងការរក្ដ ើញអវីដែលជាគាំៃិងថ្មី ៃិង
ែាំដណ្ដះស្សាយផ្លេ ល់ខាួៃដលើបញ្ហា ម្របឈម្អវីមួ្យ ដម្ើលដ ើញបញ្ហា ជាការម្របដជងចប់យក្ឱ្កាស្ថ្មី 
ាៃគុណតនម្ា ៃិងការគិតម្រតូវ ាៃភាពដជឿជាក់្ដលើខាួៃឯងខពស់្ ាៃស្ម្តថភាពក្នុងការវៃិិចឆ័យ 
វភិាគបញ្ហា ដដ្ឋយសីុ្ជដម្រៅជាលក្ខណៈម្របព័ៃធ ែរងអាំពីចាំណុចដខាយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃឯង។ 
(ម្របភព៖ Sydänmaalakka ២០១៣)  

 ដពលដៃះឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬគូររបូភាពចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បី 
ដធវើការវាយតនម្ាអាំពីសុ្ខុាលភាពផ្លេ ល់ខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគគូររបូភាពម្របហាក់្ម្របដហលមួ្យដទៀត ដដ្ឋយ
ដ្ឋក់្ចូលៃូវដោលដៅស្ម្រាប់អនគត (ដ្ឋក់្កាលបរដិចឆទចាស់្ោស់្) ៃិងបដងាើតជាជាំហាៃ ៃិង
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ដែៃការដែលពួក្ដគម្រតូវដធវើ ដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃដោលដៅទាំងដៃះ។ ពួក្ដគគួរដតក្ត់ម្រតារាល់ចាំណុច
ទាំងដៃះចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ 
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សុខុមាលភាពបចចុបបននរបសខំុ្់ 
ម្ថៃដខឆ្ន ៖ំ__________

សាថ នភាពគុណត្ម្លេ និងសេូវចិត្េ

សាថ នភាពសងគល 
និងអារលមណ៍
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សុខុមាលភាពដៅអនាគត្របសខំុ្់ 
ម្ថៃដខឆ្ន ៖ំ__________

ការលូត្ោស ់និងកដកីត្ដ ងី
វញិដោយខេួនឯង

សាថ នភាពរូបរាង និងរាងកាយ 

ការលូត្ោស ់និងកដកីត្ដ ងីវញិ
ដោយខេួនឯង សាថ នភាពសាម រតី្ និងខរួកាល 

សាថ នភាពការង្ហរ 

និងវជិាា ជីវៈ 

សាថ នភាពរូបរាង និងរាងកាយ 

សាថ នភាពសាម រតី្ និងខរួកាល 

សាថ នភាពសងគល 

និងអារលមណ៍

សាថ នភាពការង្ហរ  
និងវជិាា ជីវៈ 

សាថ នភាពគុណត្ម្លេ និងសេូវចិត្េ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 166 

សម្សរៀនទី ៦  សខុុាលភារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់ពីភាពស្ាំខាៃ់នៃការដថ្ទាំសុ្ខភាពែាូវចិតរ ៃិងរាងកាយរបស់្ដគ។ 

សកម្មភាពសសិស 
ែរល់ការដណនាំខាីែល់សិ្ស្សអាំពីអតថៃ័យនៃទិែាភាពទាំង ៦ ខុស្ៗោន របស់្សុ្ខុាលភាព៖ 

 សាថ ៃភាពរបូរាងកាយ៖ ដែើម្បីដថ្រក្ាសាថ ៃភាពរាងកាយរបស់្អនក្ឱ្យបាៃលអម្របដស្ើរ អនក្ម្រតូវ
ហាត់កី្ឡាបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ បរដិភាគអាហារឱ្យបាៃដទៀងទត់ ស្ម្រាក្-ដគងឱ្យបាៃម្រគប់ម្រោៃ់ មិ្ៃដម្របើ
ម្របាស់្សារធាតុស្ស្វ រងដម្រចើៃដពក្ មិ្ៃជក់្បារ ីជាដែើម្។ 

សាថ ៃភាពសាម រតី ៃិងខួរក្ាល៖ ដៅដពលម្ៃុស្សាៃសាម រតី ៃិងសុ្ខភាពខួរក្ាលលអ ពួក្ដគ
ៃរងាៃថ្នម្ពលរស់្រដវ ើក្ ងាយស្ស្ួលក្នុងការដរៀៃអវីដែលថ្មី ាៃការចងចាំលអ ាៃដទពដកាស្លយ
ស្ម្រាប់ការគិតម្រតិះរះិពិចរណ្ដ  ៃិងាៃភាពចាស់្ោស់្ អាចគិតពិចរណ្ដបាៃលអ អាចដធវើឱ្យចិតរ
ស្ៃប់ ងាយស្សួ្លក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរ ាៃតុលយភាពក្នុងទាំនក់្ទាំៃង ៃិងការងារ មិ្ៃភ័យខាា ចៃរង
ភាពបរាជ័យ ៃិងអាចឆាុះបញ្ហច ាំងគាំៃិតបាៃសីុ្ជដម្រៅ។ 

សាថ ៃភាពស្ងគម្ ៃិងអារម្មណ៍៖ ាៃៃ័យថ្ន ចុះស្ម្រម្ុងជាមួ្យអនក្ដែសងបាៃលអ អាចទប់ទល់
ៃរងអារម្មណ៍អវជិាាៃខាួៃឯងបាៃ ាៃមិ្តរភក្រិែ៏គួរឱ្យទុក្ចិតរដែលអាចៃិោយពីបញ្ហា ស្ាំខាៃ់ៗ
ជាមួ្យបាៃ ាៃចាំណង់ចាំណូលចិតរគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ាៃភាពរកី្រាយ យល់អាំពីអារម្មណ៍របស់្
អនក្ែនទ ាៃមិ្តរភក្រិម្រគប់ម្រោៃ់ ៃិងអាចសារ ប់អារម្មណ៍ផ្លេ ល់ខាួៃ។ 

 សាថ ៃភាពគុណតនម្ា ៃិងែាូ វចិតរ៖ាៃៃ័យថ្នាៃតុលយភាពជាមួ្យៃរងគុណតនម្ាខាួៃឯង ាៃ
អារម្មណ៍ថ្នជីវតិពិតជាាៃៃ័យ ាៃដោលដៅជីវតិចាស់្ោស់្ក្នុងជីវតិ ែរងថ្នអវីដែលជាគុណ
តនម្ាស្ាំខាៃ់បាំែុតរបស់្ម្ៃុស្សាន ក់្ អាចរស់្ដៅម្របក្បដដ្ឋយស្តិស្ម្បជញ្ញៈលអ អាចអភិវឌ្ឍខាួៃឯង
ជាៃិរៃររ ៍សិ្ក្ាអវីដែលថ្មី ស្សាវម្រជាវដស្វងរក្ការពិត ាៃចិតរលអ ាៃដោលដៅជីវតិជាក់្ោក់្។ 

 សាថ ៃភាពការងារ ៃិងវជិាា ជីវៈ៖ ាៃៃ័យថ្ន ការសិ្ក្ាបាៃែរល់ៃូវការពុះ រជាវជិាាៃែល់អន
ក្។ អនក្អាចរក្ាតុលយភាពរវាងការសិ្ក្ា ការងារ ៃិងជីវតិរស់្ដៅបាៃលអ ាៃស្ម្តថភាពម្រគប់ម្រោៃ់
ក្នុងការពម្រងរងការសិ្ក្ា ៃិងអភិវឌ្ឍខាួៃជាម្របចាំ ាៃដោលដៅចាស់្ោស់្ដៅក្នុងការសិ្ក្ា ាៃ
ភាពចុះស្ម្រម្ងុោន បាៃលអជាមួ្យមិ្តររមួ្ថ្នន ក់្។   

 ការអភិវឌ្ឍខាួៃ៖ ាៃៃ័យថ្ន ាៃភាពងាយស្សួ្លក្នុងការរក្ដ ើញអវីដែលជាគាំៃិងថ្មី ៃិង
ែាំដណ្ដះស្សាយផ្លេ ល់ខាួៃដលើបញ្ហា ម្របឈម្អវីមួ្យ ដម្ើលដ ើញបញ្ហា ជាការម្របដជងចប់យក្ឱ្កាស្ថ្មី 
ាៃគុណតនម្ា ៃិងការគិតម្រតូវ ាៃភាពដជឿជាក់្ដលើខាួៃឯងខពស់្ ាៃស្ម្តថភាពក្នុងការវៃិិចឆ័យ 
វភិាគបញ្ហា ដដ្ឋយសីុ្ជដម្រៅជាលក្ខណៈម្របព័ៃធ ែរងអាំពីចាំណុចដខាយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្ខាួៃឯង។ 
(ម្របភព៖ Sydänmaalakka ២០១៣)  

 ដពលដៃះឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬគូររបូភាពចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បី 
ដធវើការវាយតនម្ាអាំពីសុ្ខុាលភាពផ្លេ ល់ខាួៃ។ ឱ្យពួក្ដគគូររបូភាពម្របហាក់្ម្របដហលមួ្យដទៀត ដដ្ឋយ
ដ្ឋក់្ចូលៃូវដោលដៅស្ម្រាប់អនគត (ដ្ឋក់្កាលបរដិចឆទចាស់្ោស់្) ៃិងបដងាើតជាជាំហាៃ ៃិង
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ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 168 

សម្សរៀនទី ៧  ការបសងាើតបណាត ញ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការបដងាើតបណ្ដរ ញដៅក្នុងការរស់្ដៅ ៃិងដៅក្ដៃាង
ការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 បាំែុតឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាបងាា ញការយល់ដ ើញរបស់្ពួក្ដគអាំពី ក្យថ្ន «បណ្ដរ ញ» ។ អវីដៅជា
ការក្សាងបណ្ដរ ញ? ដតើការក្សាងបណ្ដដ ញស្ាំខាៃ់ោ៉ាងែូចដម្ដចខាះស្ម្រាប់អនក្?  

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 សាក្លបងឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីបណ្ដរ ញរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬ
ចម្ាងស្ាំណួរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ រចួដហើយបាំដពញចដម្ាើយ។  

សនលឹកកចិចការ 
១. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតវូការអនក្សារ ប់ែ៏លអាន ក់្ ខ្ុាំៃរងៃិោយជាមួ្យ ________________ (ដ្ឋក់្
ដឈាម ះបុគគលដនះ)។ 

២. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតូវការដោបល់ម្រតលប់ដបបសាថ បនខ្ុាំៃរងពិដម្រោះជាមួ្យ ____________ ។ 
៣. ដៅដពលដែលខ្ុាំាៃអារម្មណ៍ថ្នឯកា ធុញថ្ប់អារម្មណ៍ ៃិងម្រតវូការជាំៃួយ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ា
ជាមួ្យ ________ ។ 

៤. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតវូការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របកួ្តម្របដជងៃរងខ្ុាំ ដែើម្បីឱ្យខ្ុាំដធវើការរ រតដតបាៃលអ 
ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ________ ។ 

៥. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតូវការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របាប់ថ្ន ខ្ុាំជាអនក្ណ្ដ ៃិងអវីដែលខ្ុាំដធវើាៃតនម្ា
ឬអត់ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ាជាមួ្យ ________ ។ 

៦. ដៅដពលដែលខ្ុាំពាោម្ដស្វងរក្ដទពដកាស្លយរបស់្ខ្ុាំ ៃិងពាោម្អភិវឌ្ឍជាំនញ
របស់្ខាួៃ ខ្ុាំៃរងដស្វងរក្ជាំៃួយពី________ ។ 

៧. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់ដចក្រ ាំដលក្ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់ ៃិងការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ 
________ ។ 

៨. __________ជួយខ្ុាំក្នុងការបងាា ញឱ្យដ ើញៃូវតនម្ានៃភាពនចនម្របឌិ្តផ្លេ ល់របស់្ខ្ុាំ។ 
៩. ម្របសិ្ៃដបើចាំបាច់ដៅក្នុងការៃិោយអាំពីការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ___________។ 
១០. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំចង់ពិភាក្ា ក់្ព័ៃធបញ្ហា សី្លធម៌្ ៃិងគុណតនម្ារបស់្ខ្ុាំក្នុងការស្ដម្រម្ច
ចិតរ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ __________ ។ 

១១. ម្របសិ្ៃដបើាៃការម្រពួយបារម្ាខាា ចាៃក្ាំហុស្ក្នុងការងារដែលខ្ុាំដធវើក្ៃាងម្ក្ខ្ុាំៃរងដៅ
រក្ __________ ។ 

១២. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់អបអរដរឿងលអៗ ដៅក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំចង់ដធវើវាជាមួ្យ ________ ។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី Peavy ២០០១។  

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 168 

សម្សរៀនទី ៧  ការបសងាើតបណាត ញ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការបដងាើតបណ្ដរ ញដៅក្នុងការរស់្ដៅ ៃិងដៅក្ដៃាង
ការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 បាំែុតឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាបងាា ញការយល់ដ ើញរបស់្ពួក្ដគអាំពី ក្យថ្ន «បណ្ដរ ញ» ។ អវីដៅជា
ការក្សាងបណ្ដរ ញ? ដតើការក្សាងបណ្ដដ ញស្ាំខាៃ់ោ៉ាងែូចដម្ដចខាះស្ម្រាប់អនក្?  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 សាក្លបងឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីបណ្ដរ ញរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬ
ចម្ាងស្ាំណួរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ រចួដហើយបាំដពញចដម្ាើយ។  

សនលឹកកចិចការ 
១. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតវូការអនក្សារ ប់ែ៏លអាន ក់្ ខ្ុាំៃរងៃិោយជាមួ្យ ________________ (ដ្ឋក់្
ដឈាម ះបុគគលដនះ)។ 

២. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតូវការដោបល់ម្រតលប់ដបបសាថ បនខ្ុាំៃរងពិដម្រោះជាមួ្យ ____________ ។ 
៣. ដៅដពលដែលខ្ុាំាៃអារម្មណ៍ថ្នឯកា ធុញថ្ប់អារម្មណ៍ ៃិងម្រតវូការជាំៃួយ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ា
ជាមួ្យ ________ ។ 

៤. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតវូការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របកួ្តម្របដជងៃរងខ្ុាំ ដែើម្បីឱ្យខ្ុាំដធវើការរ រតដតបាៃលអ 
ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ________ ។ 

៥. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតូវការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របាប់ថ្ន ខ្ុាំជាអនក្ណ្ដ ៃិងអវីដែលខ្ុាំដធវើាៃតនម្ា
ឬអត់ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ាជាមួ្យ ________ ។ 

៦. ដៅដពលដែលខ្ុាំពាោម្ដស្វងរក្ដទពដកាស្លយរបស់្ខ្ុាំ ៃិងពាោម្អភិវឌ្ឍជាំនញ
របស់្ខាួៃ ខ្ុាំៃរងដស្វងរក្ជាំៃួយពី________ ។ 

៧. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់ដចក្រ ាំដលក្ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់ ៃិងការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ 
________ ។ 

៨. __________ជួយខ្ុាំក្នុងការបងាា ញឱ្យដ ើញៃូវតនម្ានៃភាពនចនម្របឌិ្តផ្លេ ល់របស់្ខ្ុាំ។ 
៩. ម្របសិ្ៃដបើចាំបាច់ដៅក្នុងការៃិោយអាំពីការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ___________។ 
១០. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំចង់ពិភាក្ា ក់្ព័ៃធបញ្ហា សី្លធម៌្ ៃិងគុណតនម្ារបស់្ខ្ុាំក្នុងការស្ដម្រម្ច
ចិតរ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ __________ ។ 

១១. ម្របសិ្ៃដបើាៃការម្រពួយបារម្ាខាា ចាៃក្ាំហុស្ក្នុងការងារដែលខ្ុាំដធវើក្ៃាងម្ក្ខ្ុាំៃរងដៅ
រក្ __________ ។ 

១២. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់អបអរដរឿងលអៗ ដៅក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំចង់ដធវើវាជាមួ្យ ________ ។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី Peavy ២០០១។  
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សកម្មភាពសសិសទី៣ (លាំហាត់បដៃថម្ម្របសិ្ៃដបើាៃដពល) 
 ឱ្យសិ្ស្សអាៃអតថបទខាងដម្រកាម្ ដចក្រ ាំដលក្គាំៃិតដៅក្នុងម្រក្ុម្តូច (ដដ្ឋយ Ian James Wright) ៖  

«វាអាចពិបាក្ស្ម្រាប់ៃរណ្ដាន ក់្ ដែលដធវើការជាអនក្ទទួលបៃេុក្ការងារម្របាស្ស័្យទក់្ទង ឬ
ទាំនក់្ទាំៃងសាធារណៈ ប៉ាុដៃដមិ្ៃពូដក្ៃិោយទក់្ទងោន ។ ដៅដពលដែលពួក្ដគចប់ដែដើម្កិ្ចច
ស្ៃេនជាមួ្យភាគី ក់្ព័ៃធ ពួក្ដគដៅដតមិ្ៃអាចដធវើឱ្យគូស្ៃេនទទួលបាៃៃូវអារម្មណ៍ក្ក់្
ដតដ ែូចអនក្ាៃដទពដកាស្លយពីធម្មជាតិ។ 

ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចូលរមួ្ ម្រពរតរការណ៍វជិាា ជីវៈណ្ដមួ្យ អនក្គួរដតចាំណ្ដយដពលឱ្យាៃតនម្ាដៅទី
ដនះ ដម្របៀបែូចជាជីវតិការងាររបស់្អនក្ែូដចន ះដែរ។ ក្នុងៃ័យដៃះ អនក្ម្រតូវអៃុវតរតាម្ចាំណុច ៤ 
ខាងដម្រកាម្ ដែើម្បីជាំរញុខាួៃអនក្ឱ្យទទួលបាៃភាពដជាគជ័យ៖  

១. ម្ក្ដដ្ឋយាៃដោលបាំណងចាស់្ោស់្៖ ការចប់ដែរើម្ជាមួ្យៃរងការចាំណ្ដយដពលដវោ
សាគ ល់ម្ៃុស្សែ៏គួរចប់អារម្មណ៍ាន ក់្ វាម្របដស្ើរជាងម្រោៃ់ដតដណនាំខាួៃដៅកាៃ់ម្ៃុស្ស ១០ 
នក់្។  
ស្ក្ម្មភាព៖ ចូរដឆាើយស្ាំណួរទាំងដៃះ៖ ១) ដតើអវីដៅជាចាំណុចលអបាំែុតដែលអនក្ទទួលបាៃ 
បនេ ប់ពីបាៃចូលរមួ្ក្នុងម្រពរតរិការណ៍ក្សាងបណ្ដដ ញអវីមួ្យ? ដតើអវីជាដោលដៅដែលអនក្អាច
អៃុវតរបាៃ? 

២. ការតាម្ដ្ឋៃ៖ អនក្ដែលបាៃម្របមូ្លនម្បណាដែសងៗក្ៃាងម្ក្ ប៉ាុដៃរមិ្ៃដែលតាម្ដ្ឋៃ ៃិង
ទក់្ទងបៃរសូ្ម្ដលើក្នែដ ើង...។ ដតើការក្សាងបណ្ដរ ញបាៃដធវើឱ្យអនក្ទទួលែលលអឬដទ? 
ស្ក្ម្មភាព៖ ចប់យក្នម្បណាមួ្យម្ក្ រចួពិៃិតយដម្ើលអាស្យដ្ឋា ៃអីុដម្៉ាលរបស់្ាន ក់្ដនះ 
រចួដែ្ើសារដអ ិចម្រតូៃិចធម្មតាដហើយដលឿៃមួ្យ។ អនក្អាចៃរងាៃលទធភាពក្នុងការចប់ដែរើម្
កិ្ចចស្ៃេន ម្របសិ្ៃដបើភាគីាខ ងដទៀតចប់អារម្មណ៍សាររបស់្អនក្។ ដៃះជាការចប់ដែដើម្សាម្ញ្ញ 
បាំែុតក្នុងការបដងាើតបណ្ដដ ញ។  

៣. ការអៃុវតរ៖ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ជាម្ៃុស្សមិ្ៃសូ្វដចះាត់ក្ដម្រចើៃ អនក្ម្រតូវហវរក្ហាត់ៃូវជាំនញ    ក្
សាងបណ្ដរ ញ ដែើម្បចូីលរមួ្ក្នុងម្រពរតរការណ៍ណ្ដមួ្យដដ្ឋយរលូៃ ក្នុងដោលដៅរាប់អាៃអនក្
ែនទ ឬបដងាើតមិ្តរភាពថ្មី។ អវីៗទាំងអស់្សុ្ទធដតអាចហវរក្ហាត់បាៃ។ សូ្ម្បដងាើតការស្ៃេន
ជាមួ្យៃរងម្ៃុស្សចាំដលក្ាន ក់្ដៅក្នុងស្បារ ហ៍ដៃះ។  

បណាា ញសងគល 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 168 

សម្សរៀនទី ៧  ការបសងាើតបណាត ញ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីសារៈស្ាំខាៃ់នៃការបដងាើតបណ្ដរ ញដៅក្នុងការរស់្ដៅ ៃិងដៅក្ដៃាង
ការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 បាំែុតឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាបងាា ញការយល់ដ ើញរបស់្ពួក្ដគអាំពី ក្យថ្ន «បណ្ដរ ញ» ។ អវីដៅជា
ការក្សាងបណ្ដរ ញ? ដតើការក្សាងបណ្ដដ ញស្ាំខាៃ់ោ៉ាងែូចដម្ដចខាះស្ម្រាប់អនក្?  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 សាក្លបងឱ្យសិ្ស្សដធវើដែៃទីបណ្ដរ ញរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញដៅក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬ
ចម្ាងស្ាំណួរចូលក្នុងដស្ៀវដៅ រចួដហើយបាំដពញចដម្ាើយ។  

សនលឹកកចិចការ 
១. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតវូការអនក្សារ ប់ែ៏លអាន ក់្ ខ្ុាំៃរងៃិោយជាមួ្យ ________________ (ដ្ឋក់្
ដឈាម ះបុគគលដនះ)។ 

២. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំម្រតូវការដោបល់ម្រតលប់ដបបសាថ បនខ្ុាំៃរងពិដម្រោះជាមួ្យ ____________ ។ 
៣. ដៅដពលដែលខ្ុាំាៃអារម្មណ៍ថ្នឯកា ធុញថ្ប់អារម្មណ៍ ៃិងម្រតវូការជាំៃួយ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ា
ជាមួ្យ ________ ។ 

៤. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតវូការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របកួ្តម្របដជងៃរងខ្ុាំ ដែើម្បីឱ្យខ្ុាំដធវើការរ រតដតបាៃលអ 
ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ________ ។ 

៥. ដៅដពលដែលខ្ុាំម្រតូវការឱ្យៃរណ្ដាន ក់្ម្របាប់ថ្ន ខ្ុាំជាអនក្ណ្ដ ៃិងអវីដែលខ្ុាំដធវើាៃតនម្ា
ឬអត់ ខ្ុាំៃរងពិភាក្ាជាមួ្យ ________ ។ 

៦. ដៅដពលដែលខ្ុាំពាោម្ដស្វងរក្ដទពដកាស្លយរបស់្ខ្ុាំ ៃិងពាោម្អភិវឌ្ឍជាំនញ
របស់្ខាួៃ ខ្ុាំៃរងដស្វងរក្ជាំៃួយពី________ ។ 

៧. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់ដចក្រ ាំដលក្ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់ ៃិងការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ 
________ ។ 

៨. __________ជួយខ្ុាំក្នុងការបងាា ញឱ្យដ ើញៃូវតនម្ានៃភាពនចនម្របឌិ្តផ្លេ ល់របស់្ខ្ុាំ។ 
៩. ម្របសិ្ៃដបើចាំបាច់ដៅក្នុងការៃិោយអាំពីការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ ___________។ 
១០. ម្របសិ្ៃដបើខ្ុាំចង់ពិភាក្ា ក់្ព័ៃធបញ្ហា សី្លធម៌្ ៃិងគុណតនម្ារបស់្ខ្ុាំក្នុងការស្ដម្រម្ច
ចិតរ ខ្ុាំៃរងដៅរក្ __________ ។ 

១១. ម្របសិ្ៃដបើាៃការម្រពួយបារម្ាខាា ចាៃក្ាំហុស្ក្នុងការងារដែលខ្ុាំដធវើក្ៃាងម្ក្ខ្ុាំៃរងដៅ
រក្ __________ ។ 

១២. ដៅដពលដែលខ្ុាំចង់អបអរដរឿងលអៗ ដៅក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ ខ្ុាំចង់ដធវើវាជាមួ្យ ________ ។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី Peavy ២០០១។  
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ស្ក្ម្មភាព៖ អនក្អាចចប់ដែដើម្ការស្ៃេនដៅកាៃ់ម្ៃុស្សមិ្ៃដែលសាគ ល់ោន ពីមុ្ៃម្ក្ ឬអនក្
ដែលដធវើការជាមួ្យោន ថ្មីដថ្នម ង។ ការស្ៃេនមិ្ៃចាំបាច់ទល់ដតដម្របើដពលយូរ សីុ្ជដម្រៅដនះដទ 
ប៉ាុដៃរគឺជាអវីដែលអនក្អាចទទួលបាៃអវីមួ្យគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ឬភ្ាក់្ដែអើល។  

៤. ដធវើខាួៃអនក្ងាយឱ្យដគចូលជិតបាៃ៖ ចូរចងចាំថ្ន មិ្ៃដម្ៃាៃដតអនក្ាន ក់្ដទដែលដស្វងរក្
ការតភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃង។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ាៃការដបើក្ែាូ វស្ៃេន អនក្ដែសងអាចៃរងឈាៃដជើង
ចូលម្ក្ៃិោយជាមួ្យអនក្។  
ស្ក្ម្មភាព៖ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចូលរមួ្សាដ ប់វាគមិៃ ដែលម្រតូវាៃវគគស្ាំណួរ ៃិងចដម្ាើយ អនក្គួរ
ម្រ ងស្ាំណួរដែល ក់្ព័ៃធចាំៃួៃបី ដែើម្បីសួ្រ។ ដពលដៃះ វាជាឱ្កាស្អនក្ដែល អាចដណនាំ
ខាួៃដៅកាៃ់អនក្ចូលរមួ្បាៃ។ 

ម្របភព៖http://www.prnewsonline.com/improve-networking-skills by Ian James Wright 2017. 
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សម្សរៀនទី ៨ ការសធ្វើការងារជាព្រុម្ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សបាៃយល់ ៃិងរកី្រាយៃរងបទពិដសាធៃ៍នៃការដធវើការងារជាម្រក្មុ្
- ដរៀៃក្នុងការវាយតនម្ាជាំនញក្នុងការដធវើការងារជាម្រក្មុ្របស់្ពួក្ដគផ្លេ ល់។ 

សកម្មភាពសសិសទី១
ជំហានទី ១ (រយៈដពល ២៥ នទី) 

សិ្ស្សៃរងបដងាើតជាអតថបទកាដស្តជាមួ្យោន ។ ឱ្យសិ្ស្សយក្អតថបទកាដស្តម្ក្ពីែេះដរៀងៗ 
ខាួៃ។ ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤-៥ ម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៣-៦ នក់្ រចួដចក្ភារកិ្ចចខុស្ៗោន ដៅតាម្ដែនក្នៃ
អតថបទកាដស្ត (ឧ.ដស្ែាកិ្ចច អៃររជាតិ ៃដោបាយ វបបធ៌ម្ កី្ឡា)។ ដពលដៃះ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃអតថ
បទកាដស្តចាំៃួៃ ២ ទាំព័រដែលម្រតូវបាំដពញ (ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំមួ្យ)។ ពួក្ដគអាចកាត់ដចញ រចួបិទៃូវ
ព័ត៌ាៃមិ្ៃថ្នថ្មី ឬចស់្ ឬស្រដស្រព័ត៌ាៃថ្មី ៃិងគូររបូភាពដៅក្នុងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ ស្ាា រៈដែលម្រតវូ
ការគឺ ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ប ិក្ហវឺត កាវ ស្ាតុ ក្នន្តៃរ ៃិងកាដស្ត។

ជំហានទី ២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យពួក្ដគបិទផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ (មួ្យផ្លេ ាំង) ដៅដលើជញ្ហា ាំង។ ាៃៃ័យថ្ន ពួក្ដគម្រតូវពិភាក្ាក្នុង
ម្រក្មុ្ពីការក្ាំណត់ាតិកាក្នុងអតថបទកាដស្តរបស់្ខាួៃ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីអវីដែលពួក្ដគបាៃដរៀៃ៖ 

- ដតើម្រក្ុម្របស់្អនក្ស្ដម្រម្ចយក្ចាំណងដជើងអវី? 
- ដតើស្ាជិក្ម្រក្មុ្ម្រគប់ោន យល់ស្ស្បចាំដ ះចាំណង
ដជើងដៃះដែរឬដទ? ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃយល់ស្ស្ប ដតើអនក្
ម្រតូវស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលោន ែូចដម្ដច? 

- ដតើៃរណ្ដជា «អនក្ដក្ស្ម្រម្ួលអតថបទ»? ដតើតួនទី
ោត់/នងជាអវី? 

- ដតើស្ាជិក្ដែសងដៅក្នុងម្រក្ុម្សារ ប់ដោបល់របស់្
អនក្ដទ? ដតើអនក្ម្រគប់ោន បាៃចូលរមួ្ដែរឬដទ?  

- ោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ពួក្ដគបាៃដរៀៃអាំពី ការក្ាំណត់
ដោលដៅចាស់្ោស់្ ការគិតដបបនចនម្របឌិ្ត ការ
ស្ហការ ៃិងការម្របាស្ស័្យទក់្ទង។  

ែក្ស្ស្ង់ពី៖ - http://www.ventureteambuilding.co.uk/all-the-news-team-building-activity/ 
 -         http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/ 
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សម្សរៀនទី ៨ ការសធ្វើការងារជាព្រុម្ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សបាៃយល់ ៃិងរកី្រាយៃរងបទពិដសាធៃ៍នៃការដធវើការងារជាម្រក្មុ្
- ដរៀៃក្នុងការវាយតនម្ាជាំនញក្នុងការដធវើការងារជាម្រក្មុ្របស់្ពួក្ដគផ្លេ ល់។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី
ជំហានទី ១ (រយៈដពល ២៥ នទី) 

សិ្ស្សៃរងបដងាើតជាអតថបទកាដស្តជាមួ្យោន ។ ឱ្យសិ្ស្សយក្អតថបទកាដស្តម្ក្ពីែេះដរៀងៗ 
ខាួៃ។ ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៤-៥ ម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៣-៦ នក់្ រចួដចក្ភារកិ្ចចខុស្ៗោន ដៅតាម្ដែនក្នៃ
អតថបទកាដស្ត (ឧ.ដស្ែាកិ្ចច អៃររជាតិ ៃដោបាយ វបបធ៌ម្ កី្ឡា)។ ដពលដៃះ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗាៃអតថ
បទកាដស្តចាំៃួៃ ២ ទាំព័រដែលម្រតូវបាំដពញ (ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំមួ្យ)។ ពួក្ដគអាចកាត់ដចញ រចួបិទៃូវ
ព័ត៌ាៃមិ្ៃថ្នថ្មី ឬចស់្ ឬស្រដស្រព័ត៌ាៃថ្មី ៃិងគូររបូភាពដៅក្នុងផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្។ ស្ាា រៈដែលម្រតវូ
ការគឺ ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ប ិក្ហវឺត កាវ ស្ាតុ ក្នន្តៃរ ៃិងកាដស្ត។

ជំហានទី ២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យពួក្ដគបិទផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ (មួ្យផ្លេ ាំង) ដៅដលើជញ្ហា ាំង។ ាៃៃ័យថ្ន ពួក្ដគម្រតូវពិភាក្ាក្នុង
ម្រក្មុ្ពីការក្ាំណត់ាតិកាក្នុងអតថបទកាដស្តរបស់្ខាួៃ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
បដងាើតការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្អាំពីអវីដែលពួក្ដគបាៃដរៀៃ៖ 

- ដតើម្រក្ុម្របស់្អនក្ស្ដម្រម្ចយក្ចាំណងដជើងអវី? 
- ដតើស្ាជិក្ម្រក្មុ្ម្រគប់ោន យល់ស្ស្បចាំដ ះចាំណង
ដជើងដៃះដែរឬដទ? ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃយល់ស្ស្ប ដតើអនក្
ម្រតូវស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលោន ែូចដម្ដច? 

- ដតើៃរណ្ដជា «អនក្ដក្ស្ម្រម្ួលអតថបទ»? ដតើតួនទី
ោត់/នងជាអវី? 

- ដតើស្ាជិក្ដែសងដៅក្នុងម្រក្ុម្សារ ប់ដោបល់របស់្
អនក្ដទ? ដតើអនក្ម្រគប់ោន បាៃចូលរមួ្ដែរឬដទ?  

- ោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ពួក្ដគបាៃដរៀៃអាំពី ការក្ាំណត់
ដោលដៅចាស់្ោស់្ ការគិតដបបនចនម្របឌិ្ត ការ
ស្ហការ ៃិងការម្របាស្ស័្យទក់្ទង។  

ែក្ស្ស្ង់ពី៖ - http://www.ventureteambuilding.co.uk/all-the-news-team-building-activity/ 
 -         http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/ 
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សម្សរៀនទី ៩  ការទទួលខុសព្តូវ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីភាពខុស្ោន រវាង អាក្បបកិ្រោិទទួលខុស្ម្រតវូ ៃិងមិ្ៃទទួលខុស្ម្រតវូ
ដៅក្នុងជីវតិការងារ សិ្ក្ា ៃិងជីវតិរស់្ដៅម្របចាំនថ្ៃ។

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ    លាំ
ហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ មិ្ៃទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬ
ដៅក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ   
លាំហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ ទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬដៅ
ក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 
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សម្សរៀនទី ៩  ការទទួលខុសព្តូវ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីភាពខុស្ោន រវាង អាក្បបកិ្រោិទទួលខុស្ម្រតវូ ៃិងមិ្ៃទទួលខុស្ម្រតវូ
ដៅក្នុងជីវតិការងារ សិ្ក្ា ៃិងជីវតិរស់្ដៅម្របចាំនថ្ៃ។

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ    លាំ
ហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ មិ្ៃទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬ
ដៅក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ   
លាំហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ ទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬដៅ
ក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 
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សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗបងាា ញម្រងមួ្យម្រក្មុ្ៗៃូវស្ក្ម្មភាពទាំងពីរ (ស្ញ្ហញ  –ែលវបិាក្) ៃិងដធវើដបប
ដៃះរហូតទល់ដតម្រគប់ទិែាភាពទាំងអស់្ម្រតូវបាៃម្រគបែណរ ប់។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់ 
 ម្របសិ្ៃដបើសិ្ស្សពិបាក្ក្នុងការរក្ឧទហរណ៍ អនក្អាចជួយពួក្ដគ៖ ស្ញ្ហញ នៃការមិ្ៃទទួល
ខុស្ម្រតវូគឺ ឧ. ខវះចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារ ៃិងការសិ្ក្ា ដហើយដៅក្នុងម្រក្ុម្ អនក្បដនេ ស្អនក្ែនទ
ចាំដ ះក្ាំហុស្ ៃិងភាពបរាជ័យ មិ្ៃដោរពដពលក្ាំណត់ ដគចដវស្ពីការងារ - គដម្រាងដែលម្រតូវ
ម្របឈម្ ៃិងរអ ូរទាំអាំពីការឱ្យតនម្ាមិ្ៃដស្មើភាពោន ពីស្ាំណ្ដក់្ម្របធាៃម្រក្មុ្ ដគចដវស្ការែរួចដែរើម្ ៃិងពរង
ដែអក្ដលើអនក្ែនទ ស្ម្រាប់ការងារដែសងៗ ខវះការដជឿជាក់្ដលើស្ាជិក្ម្រក្ុម្ ៃិងអនក្ែរក្នាំ រក្ដលស្ជា
ដរឿយៗ ពួក្ដគដតងដតៃិោយ «វាមិ្ៃដម្ៃជាក្ាំហុស្ខ្ុាំដទ» ឬ «វាមិ្ៃយុតរិធម៌្ដនះដទ»។ ស្ញ្ហញ នៃការ
ទទួលខុស្ម្រតូវគឺ ឧ. ដធវើៃូវអវីដែលអនក្យល់ម្រពម្ក្នុងការដធវើ ដឆាើយតបតាម្រយៈស្ក្ម្មភាពរបស់្អនក្ 
យក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើបញ្ហា ខាួៃឯង ដធវើខាួៃគួរឱ្យដជឿទុក្ចិតរ ដម្របើម្របាស់្ការកាត់ក្រីដែលលអ មិ្ៃទុក្
ការងារដចល ដោរពអនក្ែនទ ដោរពដពលដវោក្ាំណត់ ដោរពកិ្ចចម្រពម្ដម្រពៀងរមួ្ គិតគូរពីម្រទពយ
ស្ម្បតរិរមួ្ជាដែើម្។ 

ែក្ស្ស្ង់ដចញពី៖ https://www.slideshare.net/oyasjohn/helping-people-take-responsibility  
http://www.goodcharacter.com/terms.shtml 

ព្រុម្ 
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សម្សរៀនទី ៩  ការទទួលខុសព្តូវ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីភាពខុស្ោន រវាង អាក្បបកិ្រោិទទួលខុស្ម្រតវូ ៃិងមិ្ៃទទួលខុស្ម្រតវូ
ដៅក្នុងជីវតិការងារ សិ្ក្ា ៃិងជីវតិរស់្ដៅម្របចាំនថ្ៃ។

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ    លាំ
ហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ មិ្ៃទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬ
ដៅក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤ នក់្ជាមួ្យៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគស្រដស្រ   
លាំហាត់ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ។  

សនលឹកកចិចការ 
ដតើអវីខាះជាស្ញ្ហញ ទទួលខុស្ម្រតូវ (ដៅសាោ ឬដៅ
ក្ដៃាងដធវើការ)?  ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖  

ដតើវាាៃអវីដក្ើតដ ើងម្របសិ្ៃដបើបនេ ប់ពីដធវើ
ស្ក្ម្មភាពដបបដៃះ? ស្រដស្រខាងដម្រកាម្៖ 
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សម្សរៀនទី ១០  ព្រម្សលីធ្ម្៌ការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីអតថៃ័យនៃសី្លធម៌្ដៅក្នុងការបាំដពញការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
សិ្ស្សម្រតូវស្សាវម្រជាវពីម្របភពអិុៃធឺណិតៃូវម្រក្ម្សី្លធម៌្វជិាា ជីវៈ ដៅក្ដៃាងការងារណ្ដមួ្យ។ 

ជាជដម្រម្ើស្ ពួក្ដគអាចស្ាា ស្អនក្ដែលដធវើការដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈដនះ ឬសុ្ាំែាំបូនម ៃពីម្រគូ។ វជិាា ជីវៈ 
មួ្យចាំៃួៃ ាៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ផ្លេ ល់របស់្ដគ ដែលអាចងាយស្ស្ួលរក្បាៃដៅតាម្អិុៃធឺណិត (ឧ. 
សី្លធម៌្ក្នុងវស័ិ្យដថ្ទាំសុ្ខភាព ឬស្ម្រាប់គិោៃុបដ្ឋា យិកា/ដវជាបណឌិ ត) ប៉ាុដៃរការងារខាះ សី្ល
ធម៌្វជិាា ជីវៈមិ្ៃសូ្វាៃភាពចាស់្ោស់្ដនះដទ។ ម្រក្ម្សី្លធម៌្មួ្យចាំៃួៃគឺ ពិតជាចាស់្ោស់្
ខាា ាំងណ្ដស់្ (ែូចជាមិ្ៃម្រតូវលួចរបស់្ដៅហាវ យ…) ដហើយម្រតូវបាៃបុគគលិក្អាចយល់ជាទូដៅ។ សិ្ស្ស 
គួរដតស្សាវម្រជាវដផ្លរ តដៅដលើដតវជិាា ជីវៈណ្ដដែលដគប៉ាងចង់ែរង ៃិងចង់ដធវើដតប៉ាុដណ្ដា ះ។  

 ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃអាចរក្ដ ើញអវីដនះ ពួក្ដគគួរដតពាោម្ដម្របើម្របាស់្ការគិតពិចរណ្ដផ្លេ ល់ខាួៃ 
ក្នុងការដចងដោលការណ៍នៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ ៃិងសុ្ជីវធម៌្ដៅក្នុងការងារដៅអនគតរបស់្ពួក្ដគ។ 
ឱ្យសិ្ស្ស ស្រដស្រលទធែលចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃ
សិ្ស្សណ្ដដែលប៉ាងចង់ដធវើការដៅក្នុងវជិាា ជីវៈែូចោន  ពួក្ដគអាចដធវើការជាមួ្យោន ជាគូ ឬជាម្រក្មុ្។  

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ឱ្យសិ្ស្ស ឬម្រក្មុ្បដងាើតខិតបណាមួ្យទាំព័រ ឬម្រក្ម្សី្លធម៌្៖ ដតើអវីជាម្រក្ម្សី្លធ៌ម្របស់្ការងារ 

ឬវជិាា ជីវៈដៃះ? ពួក្ដគក៏្អាចគូរ ឬបិទរបូភាពចូលដៅក្នុងខិតប
ណា ដែើម្បីដធវើឱ្យវាកាៃ់ដតទក់្ទញ។ ដ្ឋក់្ខិតបណាដៅដលើ
ជញ្ហា ាំង ែូចដៃះសិ្ស្សម្រគប់ោន អាចអាៃវាបាៃ។ ដៅចុងបញ្ច ប់ 
ពួក្ដគអាចបិទខិត     បណាទាំងដនះចូលដៅក្នុងក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល់  
ចរតិលក្ខណៈរបស់្ម្រក្ម្សី្លធម៌្ទូដៅរបស់្ៃិដោជិតាន ក់្ដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈគឺ៖ 

- ដស្ចក្រីម្របកាស្អាំពីសី្លធម៌្ដែលទក់្ទងៃរងៃិដោជិត (ឧ. គួរឱ្យដជឿទុក្ចិតរបាៃ 
គណដៃយយភាព ដសាម ះម្រតង់ យុតរិធម៌្ នថ្ាថ្នូរ ាៃការែរួចដែរើម្ដដ្ឋយខាួៃឯងជាដែើម្។)  

- អតរចរតិរបស់្ៃិដោជិតស្ម្រាប់ការងារក្នុងស្ហគម្ៃ៍របស់្ដគ (ឧ. អតរចរតិលអ ៃិង
ដោរពដពលដវោ ៃិងការដណនាំការងារ ចរចរដដ្ឋយដស្មើភាព យុតរិធម៌្ ការែសះែា 
លទធភាពស្ហការ ាៃដហតុែល សុ្វតថិភាពវជិាា ជីវៈ សុ្ខាលភាពដៅក្ដៃាងដធវើការ។) 

- សិ្ទធិអតិថិ្ជៃ ៃិងដោលការណ៍អៃុវតរលអទូដៅ (ឧ. ភាពស្ាៃ ត់របស់្វជិាា ជីវៈ រក្ាការ
ស្ាៃ ត់ ៃិងឯក្ជៃភាព បទបបញ្ញតរិការ រអតិថិ្ជៃ អតិថិ្ជៃ អនក្ជាំងឺ ៃិងសុ្វតថិភាព
ែលិតែល ការអៃុវតរៃូវគុណតនម្ារបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងអតិថិ្ជៃ។ 

- ម្រក្ម្សី្លធ៌ម្វជិាា ជីវៈ (ឧ.ការអៃុវតរវជិាា ជីវៈលអដៅក្នុងវស័ិ្យៃីមួ្យៗ ម្រក្ម្សី្លធម៌្
វជិាា ជីវៈដៅក្នុងវជិាា ជីវៈរបស់្អនក្ គុណតនម្ានៃការងាររបស់្អនក្។) 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 174 

សម្សរៀនទី ១០  ព្រម្សលីធ្ម្៌ការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីអតថៃ័យនៃសី្លធម៌្ដៅក្នុងការបាំដពញការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
សិ្ស្សម្រតូវស្សាវម្រជាវពីម្របភពអិុៃធឺណិតៃូវម្រក្ម្សី្លធម៌្វជិាា ជីវៈ ដៅក្ដៃាងការងារណ្ដមួ្យ។ 

ជាជដម្រម្ើស្ ពួក្ដគអាចស្ាា ស្អនក្ដែលដធវើការដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈដនះ ឬសុ្ាំែាំបូនម ៃពីម្រគូ។ វជិាា ជីវៈ 
មួ្យចាំៃួៃ ាៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ផ្លេ ល់របស់្ដគ ដែលអាចងាយស្ស្ួលរក្បាៃដៅតាម្អិុៃធឺណិត (ឧ. 
សី្លធម៌្ក្នុងវស័ិ្យដថ្ទាំសុ្ខភាព ឬស្ម្រាប់គិោៃុបដ្ឋា យិកា/ដវជាបណឌិ ត) ប៉ាុដៃរការងារខាះ សី្ល
ធម៌្វជិាា ជីវៈមិ្ៃសូ្វាៃភាពចាស់្ោស់្ដនះដទ។ ម្រក្ម្សី្លធម៌្មួ្យចាំៃួៃគឺ ពិតជាចាស់្ោស់្
ខាា ាំងណ្ដស់្ (ែូចជាមិ្ៃម្រតូវលួចរបស់្ដៅហាវ យ…) ដហើយម្រតូវបាៃបុគគលិក្អាចយល់ជាទូដៅ។ សិ្ស្ស 
គួរដតស្សាវម្រជាវដផ្លរ តដៅដលើដតវជិាា ជីវៈណ្ដដែលដគប៉ាងចង់ែរង ៃិងចង់ដធវើដតប៉ាុដណ្ដា ះ។  

 ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃអាចរក្ដ ើញអវីដនះ ពួក្ដគគួរដតពាោម្ដម្របើម្របាស់្ការគិតពិចរណ្ដផ្លេ ល់ខាួៃ 
ក្នុងការដចងដោលការណ៍នៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ ៃិងសុ្ជីវធម៌្ដៅក្នុងការងារដៅអនគតរបស់្ពួក្ដគ។ 
ឱ្យសិ្ស្ស ស្រដស្រលទធែលចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃ
សិ្ស្សណ្ដដែលប៉ាងចង់ដធវើការដៅក្នុងវជិាា ជីវៈែូចោន  ពួក្ដគអាចដធវើការជាមួ្យោន ជាគូ ឬជាម្រក្មុ្។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ឱ្យសិ្ស្ស ឬម្រក្មុ្បដងាើតខិតបណាមួ្យទាំព័រ ឬម្រក្ម្សី្លធម៌្៖ ដតើអវីជាម្រក្ម្សី្លធ៌ម្របស់្ការងារ 

ឬវជិាា ជីវៈដៃះ? ពួក្ដគក៏្អាចគូរ ឬបិទរបូភាពចូលដៅក្នុងខិតប
ណា ដែើម្បីដធវើឱ្យវាកាៃ់ដតទក់្ទញ។ ដ្ឋក់្ខិតបណាដៅដលើ
ជញ្ហា ាំង ែូចដៃះសិ្ស្សម្រគប់ោន អាចអាៃវាបាៃ។ ដៅចុងបញ្ច ប់ 
ពួក្ដគអាចបិទខិត     បណាទាំងដនះចូលដៅក្នុងក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល់  
ចរតិលក្ខណៈរបស់្ម្រក្ម្សី្លធម៌្ទូដៅរបស់្ៃិដោជិតាន ក់្ដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈគឺ៖ 

- ដស្ចក្រីម្របកាស្អាំពីសី្លធម៌្ដែលទក់្ទងៃរងៃិដោជិត (ឧ. គួរឱ្យដជឿទុក្ចិតរបាៃ 
គណដៃយយភាព ដសាម ះម្រតង់ យុតរិធម៌្ នថ្ាថ្នូរ ាៃការែរួចដែរើម្ដដ្ឋយខាួៃឯងជាដែើម្។)  

- អតរចរតិរបស់្ៃិដោជិតស្ម្រាប់ការងារក្នុងស្ហគម្ៃ៍របស់្ដគ (ឧ. អតរចរតិលអ ៃិង
ដោរពដពលដវោ ៃិងការដណនាំការងារ ចរចរដដ្ឋយដស្មើភាព យុតរិធម៌្ ការែសះែា 
លទធភាពស្ហការ ាៃដហតុែល សុ្វតថិភាពវជិាា ជីវៈ សុ្ខាលភាពដៅក្ដៃាងដធវើការ។) 

- សិ្ទធិអតិថិ្ជៃ ៃិងដោលការណ៍អៃុវតរលអទូដៅ (ឧ. ភាពស្ាៃ ត់របស់្វជិាា ជីវៈ រក្ាការ
ស្ាៃ ត់ ៃិងឯក្ជៃភាព បទបបញ្ញតរិការ រអតិថិ្ជៃ អតិថិ្ជៃ អនក្ជាំងឺ ៃិងសុ្វតថិភាព
ែលិតែល ការអៃុវតរៃូវគុណតនម្ារបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងអតិថិ្ជៃ។ 

- ម្រក្ម្សី្លធ៌ម្វជិាា ជីវៈ (ឧ.ការអៃុវតរវជិាា ជីវៈលអដៅក្នុងវស័ិ្យៃីមួ្យៗ ម្រក្ម្សី្លធម៌្
វជិាា ជីវៈដៅក្នុងវជិាា ជីវៈរបស់្អនក្ គុណតនម្ានៃការងាររបស់្អនក្។) 
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សម្សរៀនទី ១១  ជំនាញរែងុការបំសរញការងារ  

 ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ដយើងៃរងស្ដងខបដ ើងវញិៃូវម្របធាៃបទធាំៗចាំៃួៃពីរដៅក្នុងឆាស្ដៃះ (ជាំនញ 
ក្នុងការបាំដពញការងារ ៃិងការងារគដម្រាង)។ អនក្ៃរងម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យាៃការម្របជុាំក្ារបមុ្ខវជិាា  
ែូចដៃះសិ្ស្សអាចដធវើការដដ្ឋយឯក្រាជយ ៃិងដដ្ឋយដស្រដីៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ដដ្ឋយពួក្ដគអាចចប់នែគូ 
ឬដធវើការជាម្រក្ុម្តូចៗ។ អនក្ក៏្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ តួនទីរបស់្ម្រគូ/អនក្
ម្របរក្ាដោបល់គឺ ែរល់ៃូវជាំៃួយដៅដពលដែលម្រតូវការ ប៉ាុដៃរម្រតូវែរល់ជាការដណនាំ ៃិងោាំម្រទជាជាង   
«បដម្រងៀៃ»។ សិ្ស្សអាចបញ្ច ប់ភារកិ្ចចរបស់្ដគក្នុងដម្ដរៀៃមុ្ៃ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគមិ្ៃទៃ់បាៃបញ្ច ប់
ដដ្ឋយសារដតអវតរាៃ ឬឈឺ។  

សកម្មភាពសសិស  
 ឱ្យសិ្ស្សបូក្ស្របុដដ្ឋយខាួៃឯងៃូវដម្ដរៀៃមុ្ៃទាំង ៩ ស្ដីពីជាំនញក្នុងការបាំដពញការងារដែល
ពួក្ដគបាៃដរៀៃ។ ពួក្ដគអាចស្រដស្រ គូរ បដៃថម្របូថ្ត បដៃថម្កាតប៉ាុសារ ល់ អតថបទខាីែក្ស្ស្ង់ដចញ
ពីកាដស្ត របូភាពពីទស្សនវែរី។ល។ ពួក្ដគ ម្រតូវដតពាោម្យល់ៃូវជាំនញទាំងដនះឱ្យសីុ្ជដម្រៅ 
ៃិងដធវើឱ្យជាំនញទាំងដនះកាា យជាដទពដកាស្លយ ៃិងបាំណិៃជីវតិផ្លេ ល់ខាួៃ។ ែូចដៃះ ក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ គួរដតដរៀបរាប់អាំពីរដបៀបដែលដគយល់អាំពីជាំនញទាំងដនះ ៃិងអតថៃ័យស្ម្រាប់
ខាួៃឯង មិ្ៃម្រតវូចម្ាងៃូវអវីដែលអនក្បាៃបដម្រងៀៃែូចជាម្ៃុស្សយៃរដនះដទ។ អនក្ៃរងម្រតវូចាំណ្ដយ
ដពលដពញមួ្យ  ដម្ដរៀៃស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ។  

 ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺរក្ាៃូវភាពរកី្រាយ ៃិងនចនម្របឌិ្ត ប៉ាុដៃរបងាៃូវបរោិកាស្ដែលទៃ់ភាៃ់ អនក្
អាចចក់្ស្ាំដ ងតន្តៃរីស្ស្ទៃ់ ដែើម្បជីាំរញុការងាររបស់្សិ្ស្ស រចួដែើរជុាំវញិ ៃិងជួយសិ្ស្សដែលមិ្ៃ
សូ្វចាស់្ថ្នម្រតវូដធវើអវី ដែើម្បីជួយឱ្យដគឆាុះបញ្ហច ាំងៃូវគាំៃិតទាំងដនះ។ 
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សម្សរៀនទី ១០  ព្រម្សលីធ្ម្៌ការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សយល់អាំពីអតថៃ័យនៃសី្លធម៌្ដៅក្នុងការបាំដពញការងារ។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
សិ្ស្សម្រតូវស្សាវម្រជាវពីម្របភពអិុៃធឺណិតៃូវម្រក្ម្សី្លធម៌្វជិាា ជីវៈ ដៅក្ដៃាងការងារណ្ដមួ្យ។ 

ជាជដម្រម្ើស្ ពួក្ដគអាចស្ាា ស្អនក្ដែលដធវើការដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈដនះ ឬសុ្ាំែាំបូនម ៃពីម្រគូ។ វជិាា ជីវៈ 
មួ្យចាំៃួៃ ាៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ផ្លេ ល់របស់្ដគ ដែលអាចងាយស្ស្ួលរក្បាៃដៅតាម្អិុៃធឺណិត (ឧ. 
សី្លធម៌្ក្នុងវស័ិ្យដថ្ទាំសុ្ខភាព ឬស្ម្រាប់គិោៃុបដ្ឋា យិកា/ដវជាបណឌិ ត) ប៉ាុដៃរការងារខាះ សី្ល
ធម៌្វជិាា ជីវៈមិ្ៃសូ្វាៃភាពចាស់្ោស់្ដនះដទ។ ម្រក្ម្សី្លធម៌្មួ្យចាំៃួៃគឺ ពិតជាចាស់្ោស់្
ខាា ាំងណ្ដស់្ (ែូចជាមិ្ៃម្រតូវលួចរបស់្ដៅហាវ យ…) ដហើយម្រតូវបាៃបុគគលិក្អាចយល់ជាទូដៅ។ សិ្ស្ស 
គួរដតស្សាវម្រជាវដផ្លរ តដៅដលើដតវជិាា ជីវៈណ្ដដែលដគប៉ាងចង់ែរង ៃិងចង់ដធវើដតប៉ាុដណ្ដា ះ។  

 ម្របសិ្ៃដបើមិ្ៃអាចរក្ដ ើញអវីដនះ ពួក្ដគគួរដតពាោម្ដម្របើម្របាស់្ការគិតពិចរណ្ដផ្លេ ល់ខាួៃ 
ក្នុងការដចងដោលការណ៍នៃម្រក្ម្សី្លធម៌្ ៃិងសុ្ជីវធម៌្ដៅក្នុងការងារដៅអនគតរបស់្ពួក្ដគ។ 
ឱ្យសិ្ស្ស ស្រដស្រលទធែលចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃ
សិ្ស្សណ្ដដែលប៉ាងចង់ដធវើការដៅក្នុងវជិាា ជីវៈែូចោន  ពួក្ដគអាចដធវើការជាមួ្យោន ជាគូ ឬជាម្រក្មុ្។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ឱ្យសិ្ស្ស ឬម្រក្មុ្បដងាើតខិតបណាមួ្យទាំព័រ ឬម្រក្ម្សី្លធម៌្៖ ដតើអវីជាម្រក្ម្សី្លធ៌ម្របស់្ការងារ 

ឬវជិាា ជីវៈដៃះ? ពួក្ដគក៏្អាចគូរ ឬបិទរបូភាពចូលដៅក្នុងខិតប
ណា ដែើម្បីដធវើឱ្យវាកាៃ់ដតទក់្ទញ។ ដ្ឋក់្ខិតបណាដៅដលើ
ជញ្ហា ាំង ែូចដៃះសិ្ស្សម្រគប់ោន អាចអាៃវាបាៃ។ ដៅចុងបញ្ច ប់ 
ពួក្ដគអាចបិទខិត     បណាទាំងដនះចូលដៅក្នុងក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ។  

សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល់  
ចរតិលក្ខណៈរបស់្ម្រក្ម្សី្លធម៌្ទូដៅរបស់្ៃិដោជិតាន ក់្ដៅក្នុងអាជីពវជិាា ជីវៈគឺ៖ 

- ដស្ចក្រីម្របកាស្អាំពីសី្លធម៌្ដែលទក់្ទងៃរងៃិដោជិត (ឧ. គួរឱ្យដជឿទុក្ចិតរបាៃ 
គណដៃយយភាព ដសាម ះម្រតង់ យុតរិធម៌្ នថ្ាថ្នូរ ាៃការែរួចដែរើម្ដដ្ឋយខាួៃឯងជាដែើម្។)  

- អតរចរតិរបស់្ៃិដោជិតស្ម្រាប់ការងារក្នុងស្ហគម្ៃ៍របស់្ដគ (ឧ. អតរចរតិលអ ៃិង
ដោរពដពលដវោ ៃិងការដណនាំការងារ ចរចរដដ្ឋយដស្មើភាព យុតរិធម៌្ ការែសះែា 
លទធភាពស្ហការ ាៃដហតុែល សុ្វតថិភាពវជិាា ជីវៈ សុ្ខាលភាពដៅក្ដៃាងដធវើការ។) 

- សិ្ទធិអតិថិ្ជៃ ៃិងដោលការណ៍អៃុវតរលអទូដៅ (ឧ. ភាពស្ាៃ ត់របស់្វជិាា ជីវៈ រក្ាការ
ស្ាៃ ត់ ៃិងឯក្ជៃភាព បទបបញ្ញតរិការ រអតិថិ្ជៃ អតិថិ្ជៃ អនក្ជាំងឺ ៃិងសុ្វតថិភាព
ែលិតែល ការអៃុវតរៃូវគុណតនម្ារបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងអតិថិ្ជៃ។ 

- ម្រក្ម្សី្លធ៌ម្វជិាា ជីវៈ (ឧ.ការអៃុវតរវជិាា ជីវៈលអដៅក្នុងវស័ិ្យៃីមួ្យៗ ម្រក្ម្សី្លធម៌្
វជិាា ជីវៈដៅក្នុងវជិាា ជីវៈរបស់្អនក្ គុណតនម្ានៃការងាររបស់្អនក្។) 
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សម្សរៀនទី ១១  ជំនាញរែងុការបំសរញការងារ  

 ក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ដយើងៃរងស្ដងខបដ ើងវញិៃូវម្របធាៃបទធាំៗចាំៃួៃពីរដៅក្នុងឆាស្ដៃះ (ជាំនញ 
ក្នុងការបាំដពញការងារ ៃិងការងារគដម្រាង)។ អនក្ៃរងម្រតូវដណនាំសិ្ស្សឱ្យាៃការម្របជុាំក្ារបមុ្ខវជិាា  
ែូចដៃះសិ្ស្សអាចដធវើការដដ្ឋយឯក្រាជយ ៃិងដដ្ឋយដស្រដីៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ដដ្ឋយពួក្ដគអាចចប់នែគូ 
ឬដធវើការជាម្រក្ុម្តូចៗ។ អនក្ក៏្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ តួនទីរបស់្ម្រគូ/អនក្
ម្របរក្ាដោបល់គឺ ែរល់ៃូវជាំៃួយដៅដពលដែលម្រតូវការ ប៉ាុដៃរម្រតូវែរល់ជាការដណនាំ ៃិងោាំម្រទជាជាង   
«បដម្រងៀៃ»។ សិ្ស្សអាចបញ្ច ប់ភារកិ្ចចរបស់្ដគក្នុងដម្ដរៀៃមុ្ៃ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគមិ្ៃទៃ់បាៃបញ្ច ប់
ដដ្ឋយសារដតអវតរាៃ ឬឈឺ។  

សកម្មភាពសសិស  
 ឱ្យសិ្ស្សបូក្ស្របុដដ្ឋយខាួៃឯងៃូវដម្ដរៀៃមុ្ៃទាំង ៩ ស្ដីពីជាំនញក្នុងការបាំដពញការងារដែល
ពួក្ដគបាៃដរៀៃ។ ពួក្ដគអាចស្រដស្រ គូរ បដៃថម្របូថ្ត បដៃថម្កាតប៉ាុសារ ល់ អតថបទខាីែក្ស្ស្ង់ដចញ
ពីកាដស្ត របូភាពពីទស្សនវែរី។ល។ ពួក្ដគ ម្រតូវដតពាោម្យល់ៃូវជាំនញទាំងដនះឱ្យសីុ្ជដម្រៅ 
ៃិងដធវើឱ្យជាំនញទាំងដនះកាា យជាដទពដកាស្លយ ៃិងបាំណិៃជីវតិផ្លេ ល់ខាួៃ។ ែូចដៃះ ក្ាំណត់ដហតុ
សិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ គួរដតដរៀបរាប់អាំពីរដបៀបដែលដគយល់អាំពីជាំនញទាំងដនះ ៃិងអតថៃ័យស្ម្រាប់
ខាួៃឯង មិ្ៃម្រតវូចម្ាងៃូវអវីដែលអនក្បាៃបដម្រងៀៃែូចជាម្ៃុស្សយៃរដនះដទ។ អនក្ៃរងម្រតវូចាំណ្ដយ
ដពលដពញមួ្យ  ដម្ដរៀៃស្ម្រាប់លាំហាត់ដៃះ។  

 ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺរក្ាៃូវភាពរកី្រាយ ៃិងនចនម្របឌិ្ត ប៉ាុដៃរបងាៃូវបរោិកាស្ដែលទៃ់ភាៃ់ អនក្
អាចចក់្ស្ាំដ ងតន្តៃរីស្ស្ទៃ់ ដែើម្បជីាំរញុការងាររបស់្សិ្ស្ស រចួដែើរជុាំវញិ ៃិងជួយសិ្ស្សដែលមិ្ៃ
សូ្វចាស់្ថ្នម្រតវូដធវើអវី ដែើម្បីជួយឱ្យដគឆាុះបញ្ហច ាំងៃូវគាំៃិតទាំងដនះ។ 
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សម្សរៀនទី ១២  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ១

 ដម្ដរៀៃដៃះ ដយើងម្រតលប់ដៅកាៃ់ការងារគដម្រាងទី១ ៃិងម្របធាៃបទែ៏ធាំមួ្យដទៀតក្នុងថ្នន ក់្ទី 
១២ គឺការដស្វងរក្ការងារ។ វតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាងគឺ៖  

- ែរល់ព័ត៌ាៃែល់សិ្ស្ស អាំពីម្របដភទការងារដែលពួក្ដគអាចដ្ឋក់្ ក្យបាៃដៅដពល
ដៃះ ឬដពលដម្រកាយ 

- ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរបដៃថម្អាំពីការដធវើការការងារគដម្រាងជាម្រក្ុម្ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
ជំហានទី ១  

បាំែុស្គាំៃិត! 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៥ នក់្។ ឱ្យសិ្ស្សកាត់ម្រក្ដ្ឋស្ដែលាៃទាំហាំម្ធយម្ជា
រាង  រងវង់។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគរាយដឈាម ះម្រក្មុ្ហ ុៃ ស្ហម្រោស្សាធារណៈ ៃិងសាជីវក្ម្ម អងគការ
ស្ងគម្សីុ្វលិ ស្ហម្រោស្ខាន តតូច ឬម្ធយម្ ដែលក្ាំពុងាៃម្របតិបតរិការដៅក្នុងតាំបៃ់ ដ្ឋក់្ក្នុងរងវង់
(រងវង់មួ្យ ដឈាម ះមួ្យ)។ ពួក្ដគ អាចស្រដស្រដឈាម ះសាថ ប័ៃទាំងដនះកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអ។  
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សម្សរៀនទី ១២  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ១

 ដម្ដរៀៃដៃះ ដយើងម្រតលប់ដៅកាៃ់ការងារគដម្រាងទី១ ៃិងម្របធាៃបទែ៏ធាំមួ្យដទៀតក្នុងថ្នន ក់្ទី 
១២ គឺការដស្វងរក្ការងារ។ វតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាងគឺ៖  

- ែរល់ព័ត៌ាៃែល់សិ្ស្ស អាំពីម្របដភទការងារដែលពួក្ដគអាចដ្ឋក់្ ក្យបាៃដៅដពល
ដៃះ ឬដពលដម្រកាយ 

- ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរបដៃថម្អាំពីការដធវើការការងារគដម្រាងជាម្រក្ុម្ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ជំហានទី ១  

បាំែុស្គាំៃិត! 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៥ នក់្។ ឱ្យសិ្ស្សកាត់ម្រក្ដ្ឋស្ដែលាៃទាំហាំម្ធយម្ជា
រាង  រងវង់។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគរាយដឈាម ះម្រក្មុ្ហ ុៃ ស្ហម្រោស្សាធារណៈ ៃិងសាជីវក្ម្ម អងគការ
ស្ងគម្សីុ្វលិ ស្ហម្រោស្ខាន តតូច ឬម្ធយម្ ដែលក្ាំពុងាៃម្របតិបតរិការដៅក្នុងតាំបៃ់ ដ្ឋក់្ក្នុងរងវង់
(រងវង់មួ្យ ដឈាម ះមួ្យ)។ ពួក្ដគ អាចស្រដស្រដឈាម ះសាថ ប័ៃទាំងដនះកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអ។  
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ជំហានទី ២ 
 ដពលដៃ ឱ្យសិ្ស្សដរៀបចាំរងវង់របស់្ពួក្ដគដ្ឋក់្ដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំបិទដៅដលើជញ្ហា ាំងដៅ
តាម្វស័ិ្យៃីមួ្យៗ (ឧ. ការងារដថ្រក្ាសុ្ខភាពដ្ឋក់្ដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំមួ្យ ៃិងស្ហម្រោស្ជួស្
ជុលរថ្យៃរ ដ្ឋក់្ដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្មួ្យដទៀត)។ ដម្របើម្របាស់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្តាម្ចាំៃួៃដែលម្រតូវការ។  

ជំហានទី ៣  
 ដពលដៃះឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្ុម្ដៅតាម្ចាំៃួៃផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំដែលាៃតាម្វស័ិ្យការងារ
ៃីមួ្យៗដែើម្បីអដងាត។   

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រតូវដធវើការងារគដម្រាងស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃបនេ ប់។ ដចក្ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃូវផ្លេ ាំង
ម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ដែលពួក្ដគម្រតវូដធវើការសិ្ក្ាឱ្យបាៃសីុ្ជដម្រៅ។ ពួក្ដគម្រតវូស្សាវម្រជាវរក្ម្រក្មុ្ហ ុៃដែសងៗ
ដទៀត ដែើម្បីដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្នុងវស័ិ្យដែលម្រក្ុម្ដគទទួលបៃេុក្។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ការស្សាវម្រជាវតាម្
អិុៃធឺណិត កាតា ុក្ ឬដស្ៀវដៅពណ៌ដលឿង (yellow pages) ៃិងសួ្រដគឯង។ វតថុបាំណងគឺ ដែើម្បី
ាៃបញ្ា ីដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃមួ្យដែលម្រគប់ម្រជងុដម្រជាយតាម្ដែលអាចដធវើបាៃ។ ពួក្ដគៃរងម្រតវូបិទរងវង់
បដៃថម្ដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ ដៅតាម្ចាំៃួៃដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃដែលពួក្ដគអាចរក្បដៃថម្បាៃ។ 

ម្រក្ុម្ហ ុៃែលិតែលសុ្ខ
ភាព

ម្រក្ុម្ហ ុៃស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្/ស្ហម្រគិៃ ម្រក្ុម្ហ ុៃICT 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 176 

សម្សរៀនទី ១២  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ១

 ដម្ដរៀៃដៃះ ដយើងម្រតលប់ដៅកាៃ់ការងារគដម្រាងទី១ ៃិងម្របធាៃបទែ៏ធាំមួ្យដទៀតក្នុងថ្នន ក់្ទី 
១២ គឺការដស្វងរក្ការងារ។ វតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាងគឺ៖  

- ែរល់ព័ត៌ាៃែល់សិ្ស្ស អាំពីម្របដភទការងារដែលពួក្ដគអាចដ្ឋក់្ ក្យបាៃដៅដពល
ដៃះ ឬដពលដម្រកាយ 

- ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរបដៃថម្អាំពីការដធវើការការងារគដម្រាងជាម្រក្ុម្ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ជំហានទី ១  

បាំែុស្គាំៃិត! 
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៥ នក់្។ ឱ្យសិ្ស្សកាត់ម្រក្ដ្ឋស្ដែលាៃទាំហាំម្ធយម្ជា
រាង  រងវង់។ បនេ ប់ម្ក្ ឱ្យពួក្ដគរាយដឈាម ះម្រក្មុ្ហ ុៃ ស្ហម្រោស្សាធារណៈ ៃិងសាជីវក្ម្ម អងគការ
ស្ងគម្សីុ្វលិ ស្ហម្រោស្ខាន តតូច ឬម្ធយម្ ដែលក្ាំពុងាៃម្របតិបតរិការដៅក្នុងតាំបៃ់ ដ្ឋក់្ក្នុងរងវង់
(រងវង់មួ្យ ដឈាម ះមួ្យ)។ ពួក្ដគ អាចស្រដស្រដឈាម ះសាថ ប័ៃទាំងដនះកាៃ់ដតដម្រចើៃ កាៃ់ដតលអ។  
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សម្សរៀនទី ១៣  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ២

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ២៥ នទី) 
 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ (ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ) បងាា ញលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគ។ ដ្ឋក់្
ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំដៅដលើជញ្ហា ាំងវញិ ដដ្ឋយទុក្ឱ្យាៃចដនា ះស្ម្រាប់បាំដពញបដៃថម្។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ៃរង
បងាា ញៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃថ្មីណ្ដដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញក្ាំពុងម្របតិបតរិដៅក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្។ អនក្
ដែសង (ៃិងអនក្) អាចៃរងបដៃថម្ៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃ ឬស្ហម្រោស្អវីដែលម្រក្មុ្មិ្ៃបាៃដ្ឋក់្ ដហើយអនក្ែរង។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ដពលដៃះ ឱ្យសិ្ស្សដែលចប់អារម្មណ៍ដលើម្របដភទការងារជាក់្ោក់្ក្នុងវស័ិ្យែូចោន  ចូលក្នុង
ម្រក្មុ្ជាមួ្យោន ដៅតាម្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំៃីមួ្យៗ។ អនក្អាចែក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ស្ដីពីវស័ិ្យការងារដែល
មិ្ៃាៃសិ្ស្សចប់អារម្មណ៍ដចញ។ ឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាអាំពីលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្
ពួក្ដគ។ ដតើាៃម្រក្មុ្ហ ុៃម្របដភទអវីខាះ? ដតើអនក្ាៃចម្ៃល់អវីស្ម្រាប់សួ្ររក្ព័ត៌ាៃរបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃទាំង
ដនះដទ?  

សកម្មភាពសសិស ៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាងបញ្ា ីដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ ពួក្ដគៃរង
បៃរក្នុងការបក្ស្សាយវាដៅដពលដម្រកាយ។ 

ម្រក្ុម្ហ ុៃែលិតែលសុ្ខភាព ម្រក្ុម្ហ ុៃស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្/ស្ហម្រគិៃ ម្រក្ុម្ហ ុៃ ICT 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 178 

សម្សរៀនទី ១៣  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ២

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២៥ នទី) 
 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ (ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ) បងាា ញលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគ។ ដ្ឋក់្
ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំដៅដលើជញ្ហា ាំងវញិ ដដ្ឋយទុក្ឱ្យាៃចដនា ះស្ម្រាប់បាំដពញបដៃថម្។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ៃរង
បងាា ញៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃថ្មីណ្ដដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញក្ាំពុងម្របតិបតរិដៅក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្។ អនក្
ដែសង (ៃិងអនក្) អាចៃរងបដៃថម្ៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃ ឬស្ហម្រោស្អវីដែលម្រក្មុ្មិ្ៃបាៃដ្ឋក់្ ដហើយអនក្ែរង។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ដពលដៃះ ឱ្យសិ្ស្សដែលចប់អារម្មណ៍ដលើម្របដភទការងារជាក់្ោក់្ក្នុងវស័ិ្យែូចោន  ចូលក្នុង
ម្រក្មុ្ជាមួ្យោន ដៅតាម្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំៃីមួ្យៗ។ អនក្អាចែក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ស្ដីពីវស័ិ្យការងារដែល
មិ្ៃាៃសិ្ស្សចប់អារម្មណ៍ដចញ។ ឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាអាំពីលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្
ពួក្ដគ។ ដតើាៃម្រក្មុ្ហ ុៃម្របដភទអវីខាះ? ដតើអនក្ាៃចម្ៃល់អវីស្ម្រាប់សួ្ររក្ព័ត៌ាៃរបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃទាំង
ដនះដទ?  

សកម្មភាពសសិស ៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាងបញ្ា ីដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ ពួក្ដគៃរង
បៃរក្នុងការបក្ស្សាយវាដៅដពលដម្រកាយ។ 

ម្រក្ុម្ហ ុៃែលិតែលសុ្ខភាព ម្រក្ុម្ហ ុៃស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្/ស្ហម្រគិៃ ម្រក្ុម្ហ ុៃ ICT 
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សម្សរៀនទី ១៤  សតើនិសយាជរចង់បនអវី? ១ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ៣៥ នទី) 
ឱ្យសិ្ស្សចូលម្រក្ុម្ែដែលែូចដៅៃរងដម្ដរៀៃមុ្ៃ។ ែូចដៃះ ពួក្ដគាៃម្រក្ុម្ដែលាៃ

ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ចប់អារម្មណ៍ក្នុងវស័ិ្យការងារែូចោន ។ ដពលដៃះ ពួក្ដគាៃគាំៃិតលអៗ អាំពីម្រក្មុ្ហ ុៃ
ដែលក្ាំពុងម្របតិបតរិក្នុងវស័ិ្យដនះ។ ឱ្យពួក្ដគបាំែុស្គាំៃិតអាំពីអវីដែលៃិដោជក្រ ាំពរងពីអនក្ដែល
ដស្វងរក្ការងារក្នុងវស័ិ្យដែលដគចប់អារម្មណ៍ដនះ ដដ្ឋយស្ស្នម្ថ្ន ពួក្ដគគឺជាៃិដោជក្ដែល
ម្រតូវការជួលបុគគលិក្។ ដតើគុណស្ម្បតរិដបបណ្ដដែលពួក្ដគដស្វងរក្ពីបុគគលិក្ដែលពួក្ដគចង់ជួល? 
បនេ ប់ម្ក្ សួ្រដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ឱ្យស្រដស្រៃូវគុណស្ម្បតរិដែលពួក្ដគៃរក្ដ ើញថ្នៃរងម្រតូវការ។ 

 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗបងាា ញៃូវលក្ខខណឌ តម្រម្ូវការដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ធាំទាំងមូ្ល ដហើយម្របសិ្ៃដបើ
ចាំបាច់ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗអាចបញ្ច ប់ការបក្ស្សាយបស់្ពួក្ដគជាមួ្យៃរងគាំៃិតដែលពួក្ដគឮពីម្រក្ុម្ដែស
ង។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ២០ នទី) 
ឱ្យសិ្ស្សដរៀបចាំបញ្ា ីលក្ខខណឌ តម្រម្ូវការរបស់្ពួក្ដគតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ។ ក្នុងដម្ដរៀៃខាង

មុ្ខ ពួក្ដគម្រតូវស្ាា ស្ៃិដោជិតាន ក់្ដែលចង់បដម្រម្ើការក្នុងវស័ិ្យការងារដនះ។ ស្ាំណួរដតមួ្យគត់
របស់្ពួក្ដគគឺ៖ ដតើគុណស្ម្បតរិដបបណ្ដដែលអនក្រ ាំពរងថ្នៃរងទទួលបាៃពីបុគគលិក្ដែលអនក្ម្រតូវជួល 
ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ហ ុៃ/ស្ហម្រោស្របស់្អនក្?  ដពលដៃះ ពួក្ដគគួរដតស្ដម្រម្ចថ្ន ក្នុងចាំដណ្ដម្ស្ាជិក្
ម្រក្មុ្ ដតើៃរណ្ដដែលៃរងម្រតូវដឆាើយស្ាា ស្ដៃះ? ដៅក្នុងការស្ាា ស្ ពួក្ដគម្រតូវដតក្ត់ម្រតាអាំពីចដម្ាើយ
ទាំងដនះ។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 179 

សម្សរៀនទី ១៤  សតើនិសយាជរចង់បនអវី? ១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ៣៥ នទី) 
ឱ្យសិ្ស្សចូលម្រក្ុម្ែដែលែូចដៅៃរងដម្ដរៀៃមុ្ៃ។ ែូចដៃះ ពួក្ដគាៃម្រក្ុម្ដែលាៃ

ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ចប់អារម្មណ៍ក្នុងវស័ិ្យការងារែូចោន ។ ដពលដៃះ ពួក្ដគាៃគាំៃិតលអៗ អាំពីម្រក្មុ្ហ ុៃ
ដែលក្ាំពុងម្របតិបតរិក្នុងវស័ិ្យដនះ។ ឱ្យពួក្ដគបាំែុស្គាំៃិតអាំពីអវីដែលៃិដោជក្រ ាំពរងពីអនក្ដែល
ដស្វងរក្ការងារក្នុងវស័ិ្យដែលដគចប់អារម្មណ៍ដនះ ដដ្ឋយស្ស្នម្ថ្ន ពួក្ដគគឺជាៃិដោជក្ដែល
ម្រតូវការជួលបុគគលិក្។ ដតើគុណស្ម្បតរិដបបណ្ដដែលពួក្ដគដស្វងរក្ពីបុគគលិក្ដែលពួក្ដគចង់ជួល? 
បនេ ប់ម្ក្ សួ្រដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ឱ្យស្រដស្រៃូវគុណស្ម្បតរិដែលពួក្ដគៃរក្ដ ើញថ្នៃរងម្រតូវការ។ 

 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗបងាា ញៃូវលក្ខខណឌ តម្រម្ូវការដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ធាំទាំងមូ្ល ដហើយម្របសិ្ៃដបើ
ចាំបាច់ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗអាចបញ្ច ប់ការបក្ស្សាយបស់្ពួក្ដគជាមួ្យៃរងគាំៃិតដែលពួក្ដគឮពីម្រក្ុម្ដែស
ង។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ២០ នទី) 
ឱ្យសិ្ស្សដរៀបចាំបញ្ា ីលក្ខខណឌ តម្រម្ូវការរបស់្ពួក្ដគតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ។ ក្នុងដម្ដរៀៃខាង

មុ្ខ ពួក្ដគម្រតូវស្ាា ស្ៃិដោជិតាន ក់្ដែលចង់បដម្រម្ើការក្នុងវស័ិ្យការងារដនះ។ ស្ាំណួរដតមួ្យគត់
របស់្ពួក្ដគគឺ៖ ដតើគុណស្ម្បតរិដបបណ្ដដែលអនក្រ ាំពរងថ្នៃរងទទួលបាៃពីបុគគលិក្ដែលអនក្ម្រតូវជួល 
ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ហ ុៃ/ស្ហម្រោស្របស់្អនក្?  ដពលដៃះ ពួក្ដគគួរដតស្ដម្រម្ចថ្ន ក្នុងចាំដណ្ដម្ស្ាជិក្
ម្រក្មុ្ ដតើៃរណ្ដដែលៃរងម្រតូវដឆាើយស្ាា ស្ដៃះ? ដៅក្នុងការស្ាា ស្ ពួក្ដគម្រតូវដតក្ត់ម្រតាអាំពីចដម្ាើយ
ទាំងដនះ។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 178 

សម្សរៀនទី ១៣  ទីផ្ារការងាររែងុម្ូលដាឋ ន ២

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ២៥ នទី) 
 ឱ្យម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ (ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ) បងាា ញលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគ។ ដ្ឋក់្
ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំដៅដលើជញ្ហា ាំងវញិ ដដ្ឋយទុក្ឱ្យាៃចដនា ះស្ម្រាប់បាំដពញបដៃថម្។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ៃរង
បងាា ញៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃថ្មីណ្ដដែលពួក្ដគបាៃរក្ដ ើញក្ាំពុងម្របតិបតរិដៅក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្។ អនក្
ដែសង (ៃិងអនក្) អាចៃរងបដៃថម្ៃូវម្រក្មុ្ហ ុៃ ឬស្ហម្រោស្អវីដែលម្រក្មុ្មិ្ៃបាៃដ្ឋក់្ ដហើយអនក្ែរង។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ដពលដៃះ ឱ្យសិ្ស្សដែលចប់អារម្មណ៍ដលើម្របដភទការងារជាក់្ោក់្ក្នុងវស័ិ្យែូចោន  ចូលក្នុង
ម្រក្មុ្ជាមួ្យោន ដៅតាម្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំៃីមួ្យៗ។ អនក្អាចែក្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ស្ដីពីវស័ិ្យការងារដែល
មិ្ៃាៃសិ្ស្សចប់អារម្មណ៍ដចញ។ ឱ្យសិ្ស្សពិភាក្ាអាំពីលទធែលនៃការស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃរបស់្
ពួក្ដគ។ ដតើាៃម្រក្មុ្ហ ុៃម្របដភទអវីខាះ? ដតើអនក្ាៃចម្ៃល់អវីស្ម្រាប់សួ្ររក្ព័ត៌ាៃរបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃទាំង
ដនះដទ?  

សកម្មភាពសសិស ៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចម្ាងបញ្ា ីដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃដែលពួក្ដគចប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ ពួក្ដគៃរង
បៃរក្នុងការបក្ស្សាយវាដៅដពលដម្រកាយ។ 

ម្រក្ុម្ហ ុៃែលិតែលសុ្ខភាព ម្រក្ុម្ហ ុៃស្ដម្ាៀក្បាំ ក់្/ស្ហម្រគិៃ ម្រក្ុម្ហ ុៃ ICT 



180
ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 180 

សម្សរៀនទី ១៥  សតើនិសយាជរចង់បនអវី? ២ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ឱ្យសិ្ស្សចូលក្នុងម្រក្ុម្ការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ដហើយបងាា ញលទធែលនៃការស្ាា ស្។ ដតើ
ៃិដោជិក្បាៃដឆាើយអវីខាះ?  ដតើព័ត៌ាៃរបស់្ដគស្ស្ដែៀងោន ដៅៃរងសិ្ស្សដែសងដែរឬដទ? ដតើាៃ
ចាំណុចដែលភ្ាក់្ដែអើលដែរឬដទ? ឱ្យសិ្ស្សបញ្ចូ លព័ត៌ាៃដែលស្ស្ដែៀងដៅៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ។  

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យសិ្ស្សដរៀបរាប់ចដម្ាើយរបស់្ៃិដោជក្ដៅដែនក្ខាងដឆវង ៃិងការវាយតនម្ាខាួៃឯង ដហើយ
ដម្របៀបដធៀបដទពដកាស្លយ ជាំនញ ៃិងអាក្បបកិ្រោិ របស់្ពួក្ដគដៅៃរងតម្រម្ូវការរបស់្ៃិដោជក្
ទាំងដនះ។ 

គុណភាពដែលៃិដោជក្ចង់ឱ្យៃិដោជិតាៃ៖ ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងការ
រ ាំពរងទុក្ទាំងដនះបាៃដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ?  

ដរៀបរាប់ចដម្ាើយដែលដគទទួលបាៃពីការស្ាា ស្ 
















សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ដពលដៃះពួក្ដគែរងពីការរ ាំពរងទុក្របស់្ៃិដោជក្ ក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ។ ដពលដៃះ 
ឱ្យពួក្ដគបាំដពញក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ដដ្ឋយមិ្ៃបញ្ហា ក់្ពីវស័ិ្យជាក់្ោក់្ ឬសាខាណ្ដមួ្យនៃ
ឧស្ាហក្ម្ម។  
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សម្សរៀនទី ១៥  សតើនិសយាជរចង់បនអវី? ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សចូលក្នុងម្រក្ុម្ការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ដហើយបងាា ញលទធែលនៃការស្ាា ស្។ ដតើ
ៃិដោជិក្បាៃដឆាើយអវីខាះ?  ដតើព័ត៌ាៃរបស់្ដគស្ស្ដែៀងោន ដៅៃរងសិ្ស្សដែសងដែរឬដទ? ដតើាៃ
ចាំណុចដែលភ្ាក់្ដែអើលដែរឬដទ? ឱ្យសិ្ស្សបញ្ចូ លព័ត៌ាៃដែលស្ស្ដែៀងដៅៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ។  

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យសិ្ស្សដរៀបរាប់ចដម្ាើយរបស់្ៃិដោជក្ដៅដែនក្ខាងដឆវង ៃិងការវាយតនម្ាខាួៃឯង ដហើយ
ដម្របៀបដធៀបដទពដកាស្លយ ជាំនញ ៃិងអាក្បបកិ្រោិ របស់្ពួក្ដគដៅៃរងតម្រម្ូវការរបស់្ៃិដោជក្
ទាំងដនះ។ 

គុណភាពដែលៃិដោជក្ចង់ឱ្យៃិដោជិតាៃ៖ ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងការ
រ ាំពរងទុក្ទាំងដនះបាៃដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ?  

ដរៀបរាប់ចដម្ាើយដែលដគទទួលបាៃពីការស្ាា ស្ 
















សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដពលដៃះពួក្ដគែរងពីការរ ាំពរងទុក្របស់្ៃិដោជក្ ក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ។ ដពលដៃះ 
ឱ្យពួក្ដគបាំដពញក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ដដ្ឋយមិ្ៃបញ្ហា ក់្ពីវស័ិ្យជាក់្ោក់្ ឬសាខាណ្ដមួ្យនៃ
ឧស្ាហក្ម្ម។  



181
ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 181 

សនលឹកកចិចការ 
ដតើៃិដោជក្ម្រតវូការអវី?  ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងការរ ាំពរងទុក្ទាំងដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? 

គុណស្ម្បតិរក្ាំពូលស្ម្រាប់ៃិដោជិត៖ 
ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅ
ៃរងការរ ាំពរងទុក្ទាំងដនះ 
បាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

១) ភាពវយ័ ា្ ត៖ 
ភាពវយ័ ា្ តក្នុងៃ័យដៃះាៃៃ័យថ្ន ស្ម្តថភាពក្នុងការដធវើដែៃការ ដរៀបចាំ ចត់អាទិ-
ភាព ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ៃិងដធវើការងារឱ្យរចួរាល់។ ភាពវយ័ ា្ តស្ាំដៅដៅដលើក្ម្រមិ្ត
នៃសុ្ភៃិចឆ័យ ៃិងស្ម្តថភាពអៃុវតររបស់្អនក្ក្នុងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ម្របឈម្ៃរង
ការងារម្របចាំនថ្ៃ។ គៃារះដៅក្នុងការបក្ស្សាយភាពវយ័ ា្ តរបស់្អនក្ គឺអនក្ម្រតូវសួ្រ
ស្ាំណួរដបប ា្ តនវ។ ចាំណុចស្ាំខាៃ់មួ្យនៃភាពវយ័ ា្ ត គឺភាពចង់ែរងចង់ឮ។ ដពល
ដែលអនក្សួ្រស្ាំណួរលអៗកាៃ់ដតដម្រចើៃ ដហើយសារ ប់ចដម្ាើយ អនក្ៃរងស្ដម្រងដចញៃូវ
ភាពវយ័ ា្ ត។ 
២) ស្ម្តថភាពក្នុងភាពជាអនក្ែរក្នាំ៖ 
ភាពជាអនក្ែរក្នាំគឺជាឆៃេៈ ៃិងដចតនក្នុងការទទួលខុស្ម្រតូវស្ម្រាប់លទធែល។ វាគឺ
ជាស្ម្តថភាពដៅក្នុងការទទួលយក្ការងារស្ម័ម្រគចិតរស្ម្រាប់ភារកិ្ចច ៃិងទទួលយក្
គណដៃយយភាពស្ម្រាប់ស្ដម្រម្ចបាៃៃូវលទធែលដែលទម្ទរា ដចញពីភារកិ្ចចទាំង
ដនះ។ ស្ញ្ហញ ណនៃអនក្ែរក្នាំគឺថ្ន ោត់ឬនងមិ្ៃយក្ដលស្រចួខាួៃ។ អនក្ម្រតូវាៃ  ឆ
ៃេៈខពស់្ ក្នុងនម្ជាអនក្ែរក្នាំដៅក្នុងសាថ ប័ៃដដ្ឋយការទទួលខុស្ម្រតូវ ដែើម្បីស្ដម្រម្ច
ដោលដៅរបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃ។ បនេ ប់ម្ក្ ដបរជ្ាចិតរក្នុងការអៃុវតរឱ្យែល់ក្ម្រមិ្តខពស់្។ 
៣) សុ្ចរតិភាព៖ 
វាម្របដហលជាស្ម្តថភាពដតមួ្យគត់ ដែលស្ាំខាៃ់បាំែុតស្ម្រាប់ភាពដជាគជ័យរយៈ
ដពលដវងដៅក្នុងជីវតិ ៃិងការងារ។ សុ្ចរតិភាព ចប់ដែរើម្ដដ្ឋយការដសាម ះម្រតង់ចាំដ ះ
ខាួៃឯង។ ាៃៃ័យថ្នអនក្ពិតជាដសាម ះម្រតង់ចាំដ ះខាួៃឯង ៃិងដៅក្នុងទាំនក់្ទាំៃងជា
មួ្យអនក្ែនទ។ អនក្ស្ម័ម្រគចិតរក្នុងការសារភាពៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្។ អនក្
ស្ម័ម្រគចិតរក្នុងការសារភាពៃូវចាំណុចដែលអនក្បាៃដធវើខុស្កាលពីអតីត។ ជាពិដស្ស្ 
អនក្បាៃបងាា ញៃូវភាពដសាម ះម្រតង់។ អនក្មិ្ៃដែលៃិោយអវីអវជិាាៃអាំពីៃិដោជិតពី
មុ្ៃរបស់្អនក្ ឬអនក្ដែលធាា ប់ដធវើការជាមួ្យ។ ដទះបីជាអនក្ម្រតូវបាៃដគបដណរ ញដចញ
ពីការងារក៏្ដដ្ឋយ មិ្ៃម្រតូវៃិោយអវីដែលអវជិាាៃ ឬរះិគៃ់។ 
៤) គួរជាទីចូលចិតរ៖ 
ៃិដោជក្ចូលចិតរអនក្ដែលាៃភាពក្ក់្ដតរ  រួស្រាយ ងាយស្ស្ួល ៃិងស្ហការ
ជាមួ្យអនក្ែនទ។ ៃិដោជក្ គឺក្ាំពុងដស្វងរក្ម្ៃុស្សដែលអាចចូលរមួ្ជាម្រក្ុម្ ៃិងជា
ដែនក្មួ្យនៃម្រគួសារការងារ។ ស្តស្រី ៃិងបុរស្ដែលាៃបុគគលិក្លក្ខណៈលអ គឺាៃ
ម្របជាម្របិយភាព ៃិងាៃម្របសិ្ទធភាពការងារដម្រចើៃៃូវរាល់អវីដែលពួក្ដគដធវើ។ ការងារ
ជាម្រក្ុម្ គឺជាគៃារះនៃភាពដជាគជ័យរបស់្អាជីវក្ម្ម។  
៥) ស្ម្តថភាព៖ 
ដយើងបាៃៃិោយអាំពីចាំណុចដៃះពីខាងដែើម្។ ស្ម្តថភាព គឺពិតជាស្ាំខាៃ់ខាា ាំង
ណ្ដស់្ស្ម្រាប់ភាពដជាគជ័យរបស់្អនក្។ វាគឺជាមូ្លដ្ឋា ៃម្រគរះនៃអវីៗម្រគប់ោ៉ាងដែល
ដក្ើតាៃចាំដ ះអនក្ដៅក្នុងអាជីពការងារ។ ស្ម្តថភាព គឺជាលទធភាពដែលអាចដធវើ
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សម្សរៀនទី ១៥  សតើនិសយាជរចង់បនអវី? ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ឱ្យសិ្ស្សចូលក្នុងម្រក្ុម្ការងារគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ដហើយបងាា ញលទធែលនៃការស្ាា ស្។ ដតើ
ៃិដោជិក្បាៃដឆាើយអវីខាះ?  ដតើព័ត៌ាៃរបស់្ដគស្ស្ដែៀងោន ដៅៃរងសិ្ស្សដែសងដែរឬដទ? ដតើាៃ
ចាំណុចដែលភ្ាក់្ដែអើលដែរឬដទ? ឱ្យសិ្ស្សបញ្ចូ លព័ត៌ាៃដែលស្ស្ដែៀងដៅៃរងស្ៃារក្កិ្ចចការ។  

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យសិ្ស្សដរៀបរាប់ចដម្ាើយរបស់្ៃិដោជក្ដៅដែនក្ខាងដឆវង ៃិងការវាយតនម្ាខាួៃឯង ដហើយ
ដម្របៀបដធៀបដទពដកាស្លយ ជាំនញ ៃិងអាក្បបកិ្រោិ របស់្ពួក្ដគដៅៃរងតម្រម្ូវការរបស់្ៃិដោជក្
ទាំងដនះ។ 

គុណភាពដែលៃិដោជក្ចង់ឱ្យៃិដោជិតាៃ៖ ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងការ
រ ាំពរងទុក្ទាំងដនះបាៃដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ?  

ដរៀបរាប់ចដម្ាើយដែលដគទទួលបាៃពីការស្ាា ស្ 
















សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដពលដៃះពួក្ដគែរងពីការរ ាំពរងទុក្របស់្ៃិដោជក្ ក្នុងវស័ិ្យជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យ។ ដពលដៃះ 
ឱ្យពួក្ដគបាំដពញក្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ ដដ្ឋយមិ្ៃបញ្ហា ក់្ពីវស័ិ្យជាក់្ោក់្ ឬសាខាណ្ដមួ្យនៃ
ឧស្ាហក្ម្ម។  
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ការងារស្ដម្រម្ចបាៃ។ វាគឺជាលទធភាពក្នុងការចត់អាទិភាព ដបងដចក្ភារកិ្ចចមិ្ៃ ក់្
ព័ៃធដចញពីភារកិ្ចចដែល ក់្ព័ៃធ រចួដផ្លរ តដលើកិ្ចចការដតមួ្យរហូតទល់ដតចប់។  
៦) ភាពកាា ហាៃ៖ 
ភាពកាា ហាៃាៃៃ័យថ្ន ជាការបរជ្ាក្នុងការទទួលយក្ការពុះ រ។ ការដបរជ្ាក្នុងការ
ចប់យក្ការងារធាំ ឬក៏្ការងារថ្មីដែលាៃភាពមិ្ៃម្របាក្ែម្របជា ៃិងភាពបរាជ័យខពស់្។ 
ភាពកាា ហាៃ ក៏្ាៃៃ័យថ្នជាការបរជ្ាក្នុងការៃិោយៃូវអវីដែលអនក្បាៃគិត ៃិងាៃ
អារម្មណ៍ដៅក្នុងសាថ ៃភាពលាំបាក្ណ្ដមួ្យ។ ៃិដោជក្ ដកាតស្រដស្ើរបុរស្ ឬស្តស្រី
ណ្ដដែលមិ្ៃខាា ចក្នុងការៃិោយពីការគិតរបស់្ខាួៃ។ អនក្បាៃបងាា ញដៅក្នុងដពល
ស្ាា ស្ការងារ ដៅដពលដែលអនក្សួ្រស្ាំណួរម្រតង់ៗអាំពីម្រក្ុម្ហ ុៃ តួនទី ៃិងអនគត
ដែលអនក្អាចៃរងាៃជាមួ្យៃរងសាថ ប័ៃ។  
៧) ក្ាា ាំងចិតរខាងក្នុង៖ 
ក្ាា ាំងចិតរខាងក្នុង ាៃៃ័យថ្នអនក្ាៃការតាាំងចិតរ ៃិងលទធភាពក្នុងការស្ ូម្រទាំដៅ
ក្នុងទុក្ខលាំបាក្។ ក្ាា ាំងចិតរខាងក្នុង ាៃៃ័យថ្នអនក្ាៃគុណភាពក្នុងការពាោម្
ដៅដពលដែលាៃដរឿងរា៉ា វពិបាក្។ អនក្បងាា ញពីក្ាា ាំងចិតរខាងក្នុងតាម្រយៈការរក្ា
ភាពស្ៃប់សាៃ ត់ ៃិងស្ៃប់អារម្មណ៍ដពលស្ាា ស្។ ម្របសិ្ៃដបើអនក្រក្ាភាពស្ៃប់សាៃ ត់ 
ដៅក្នុងសាថ ៃភាពវបិតរិដែលដក្ើតដ ើងដៅក្នុងម្របតិបតរិការម្របចាំនថ្ៃរបស់្ម្រក្ុម្ហ ុៃ។ 

 ចាំណុចខាងដលើទាំងអស់្ដៃះ គឺជាបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្អនក្ ដែលរាល់ស្ម្តថភាពវជិាាៃ
របស់្អនក្ៃរងាៃឥទធិពលដៅដលើថ្នដតើអនក្អាចទទួលបាៃការងារដែលអនក្ចង់បាៃឬអត់។ ការងារ
របស់្អនក្ដៅដពលដៃះ គឺបៃរដធវើការដៅដលើបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្អនក្ ដដ្ឋយអៃុវតរៃូវអតរចរតិគុណ
ស្ម្បតរិក្ាំពូលដៅម្រគប់កាលៈដទស្ៈ។ 
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សម្សរៀនទី ១៦  ការវិភាគ្រ័ត៌ានអំរីការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ដរៀៃវភិាគការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារ។ 

 អនក្ម្រតូវកាត់យក្ដែនក្ែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដចញពីកាដស្តណ្ដមួ្យ ៃិងយក្វាម្ក្
ជាមួ្យអនក្ដពលម្ក្ដរៀៃ។ អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សយក្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដែលពួក្ដគ
ចប់អារម្មណ៍ម្ក្ជាមួ្យ។ 

សកម្មភាពសសិស  (រយៈដពល ៤៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤-៥ នក់្។ ដពលដៃះ ពួក្ដគម្រតវូដម្រជើស្ដរ ើស្ការែសពវែាយ
ព័ត៌ាៃអាំពីការងារចាំៃួៃ ២ ដែលពួក្ដគចង់វភិាគកាៃ់ដតចាស់្។ ឱ្យសិ្ស្សយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើ
ចាំណងដជើងតម្រម្ូវការការងារដែលជាក់្ោក់្ ឬស្ស្ដែៀងោន ៃរងកិ្ចចការដែលពួក្ដគបាៃដធវើក្នុង លាំហាត់ 
ដតើៃិដោជក្ចង់បាៃអវី។ ដតើអវីដែលជាតម្រម្ូវការពិតម្របាក្ែស្ម្រាប់ការងារ?  ឱ្យពួក្ដគបិទការ
ែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ ដហើយស្រដស្រតម្រម្វូការដែលពួក្ដគបាៃបដងាើតដ ើង
ដៅជុាំវញិដនះ។ ពួក្ដគគួរដតាៃដពលវភិាគោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារ
ចាំៃួៃ ២ ឬដម្រចើៃជាងដៃះ អាស្ស័្យដលើដពលដវោជាក់្ដស្ដង។ អនក្គួរដតដែើរជុាំវញិម្រក្ុម្ ៃិងធានថ្ន
ពួក្ដគបាៃវភិាគោ៉ាងសីុ្ជដម្រៅ ដដ្ឋយដែអក្ដលើអវីដែលពួក្ដគបាៃដរៀៃពីវគគមុ្ៃ មិ្ៃដម្ៃម្រោៃ់ដត
វភិាគរាក់្ៗ ដលឿៃរហ័ស្ដពក្ដនះដទ។ រក្ាទុក្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី 
២២។ 
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សម្សរៀនទី ១៦  ការវិភាគ្រ័ត៌ានអំរីការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ដរៀៃវភិាគការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារ។ 

 អនក្ម្រតូវកាត់យក្ដែនក្ែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដចញពីកាដស្តណ្ដមួ្យ ៃិងយក្វាម្ក្
ជាមួ្យអនក្ដពលម្ក្ដរៀៃ។ អនក្អាចឱ្យសិ្ស្សយក្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដែលពួក្ដគ
ចប់អារម្មណ៍ម្ក្ជាមួ្យ។ 

សកម្មភាពសសិស  (រយៈដពល ៤៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សចូលជាម្រក្មុ្ដែលាៃោន  ៤-៥ នក់្។ ដពលដៃះ ពួក្ដគម្រតវូដម្រជើស្ដរ ើស្ការែសពវែាយ
ព័ត៌ាៃអាំពីការងារចាំៃួៃ ២ ដែលពួក្ដគចង់វភិាគកាៃ់ដតចាស់្។ ឱ្យសិ្ស្សយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើ
ចាំណងដជើងតម្រម្ូវការការងារដែលជាក់្ោក់្ ឬស្ស្ដែៀងោន ៃរងកិ្ចចការដែលពួក្ដគបាៃដធវើក្នុង លាំហាត់ 
ដតើៃិដោជក្ចង់បាៃអវី។ ដតើអវីដែលជាតម្រម្ូវការពិតម្របាក្ែស្ម្រាប់ការងារ?  ឱ្យពួក្ដគបិទការ
ែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ ដហើយស្រដស្រតម្រម្វូការដែលពួក្ដគបាៃបដងាើតដ ើង
ដៅជុាំវញិដនះ។ ពួក្ដគគួរដតាៃដពលវភិាគោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារ
ចាំៃួៃ ២ ឬដម្រចើៃជាងដៃះ អាស្ស័្យដលើដពលដវោជាក់្ដស្ដង។ អនក្គួរដតដែើរជុាំវញិម្រក្ុម្ ៃិងធានថ្ន
ពួក្ដគបាៃវភិាគោ៉ាងសីុ្ជដម្រៅ ដដ្ឋយដែអក្ដលើអវីដែលពួក្ដគបាៃដរៀៃពីវគគមុ្ៃ មិ្ៃដម្ៃម្រោៃ់ដត
វភិាគរាក់្ៗ ដលឿៃរហ័ស្ដពក្ដនះដទ។ រក្ាទុក្ការែសពវែាយព័ត៌ាៃអាំពីការងារស្ម្រាប់ដម្ដរៀៃទី 
២២។ 
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សម្សរៀនទី ១៧  ជសព្ម្ើសការងាររបសខ់្ុំ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
សិ្ស្សៃរងបូក្ស្របុព័ត៌ាៃដែលម្របមូ្លបាៃជុាំវញិអាជីពការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្

ពីដពលមុ្ៃ គិតែងដែរអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងវស័ិ្យការងារ៖ ថ្នដតើពួក្ដគអាចដឆាើយតប
ៃូវការរ ាំពរងទុក្របស់្ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ដម្
ដរៀៃ មុ្ៃៗ ស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់ដៃះ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពល ពួក្ដគអាចដចក្រ ាំដលក្ដែៃការរបស់្ដគ
ជាមួ្យនែគូបាៃ។ អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

សនលឹកកចិចការ 
ជដម្រម្ើស្ការងារ ១ ជដម្រម្ើស្ការងារ ២ 

តួនទី ៃិងភារកិ្ចចចម្បងៗ៖ 
ការអប់រ ាំ តម្រម្ូវការែាូវការែនទដទៀត៖ 
ជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃដែលាៃ (ជាំនញស្ងគម្ 
ជាំនញភាសា ឬដែសងដទៀត)៖ 
បទពិដសាធៃ៍ការងារដែលម្រតូវការ៖ 
ឱ្កាស្ការងារដៅដពលអនគតដៅសាខា
៖ 
ម្របាក់្ដខ៖ 
ដា៉ាងដធវើការ៖ 
ៃិដោជក្ដែលអាចាៃដៅក្នុងបណ្ដរ ញ 
ឬការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងរបស់្ខ្ុាំ 
ដតើៃិដោជក្ម្រតូវការអវី? 
ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងតម្រម្ូវការទាំង
ដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

ការវាយតនម្ាដម្របៀបដធៀបនៃជដម្រម្ើស្ទាំង២
របស់្ខ្ុាំ៖ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រចូលក្នុងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគៃូវ
អវីដែលដគបាៃដរៀៃក្នុងការងារគដម្រាង។ ដតើជាំនញដធវើ
ការងារជាម្រក្មុ្ម្របដភទណ្ដដែលដគបាៃដរៀៃ?  ដតើពួក្ដគបាៃ
ដរៀៃអវីពីោន ដៅវញិដៅម្ក្?  ដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង
ៃូវជាំនញក្នុងការងារគដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើពួក្ដគ
ាៃដាទៃភាពដៅដលើអវី?  
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សម្សរៀនទី ១៧  ជសព្ម្ើសការងាររបសខ់្ុំ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
សិ្ស្សៃរងបូក្ស្របុព័ត៌ាៃដែលម្របមូ្លបាៃជុាំវញិអាជីពការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្

ពីដពលមុ្ៃ គិតែងដែរអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងវស័ិ្យការងារ៖ ថ្នដតើពួក្ដគអាចដឆាើយតប
ៃូវការរ ាំពរងទុក្របស់្ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ដម្
ដរៀៃ មុ្ៃៗ ស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់ដៃះ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពល ពួក្ដគអាចដចក្រ ាំដលក្ដែៃការរបស់្ដគ
ជាមួ្យនែគូបាៃ។ អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

សនលឹកកចិចការ 
ជដម្រម្ើស្ការងារ ១ ជដម្រម្ើស្ការងារ ២ 

តួនទី ៃិងភារកិ្ចចចម្បងៗ៖ 
ការអប់រ ាំ តម្រម្ូវការែាូវការែនទដទៀត៖ 
ជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃដែលាៃ (ជាំនញស្ងគម្ 
ជាំនញភាសា ឬដែសងដទៀត)៖ 
បទពិដសាធៃ៍ការងារដែលម្រតូវការ៖ 
ឱ្កាស្ការងារដៅដពលអនគតដៅសាខា
៖ 
ម្របាក់្ដខ៖ 
ដា៉ាងដធវើការ៖ 
ៃិដោជក្ដែលអាចាៃដៅក្នុងបណ្ដរ ញ 
ឬការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងរបស់្ខ្ុាំ 
ដតើៃិដោជក្ម្រតូវការអវី? 
ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងតម្រម្ូវការទាំង
ដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

ការវាយតនម្ាដម្របៀបដធៀបនៃជដម្រម្ើស្ទាំង២
របស់្ខ្ុាំ៖ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រចូលក្នុងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគៃូវ
អវីដែលដគបាៃដរៀៃក្នុងការងារគដម្រាង។ ដតើជាំនញដធវើ
ការងារជាម្រក្មុ្ម្របដភទណ្ដដែលដគបាៃដរៀៃ?  ដតើពួក្ដគបាៃ
ដរៀៃអវីពីោន ដៅវញិដៅម្ក្?  ដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង
ៃូវជាំនញក្នុងការងារគដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើពួក្ដគ
ាៃដាទៃភាពដៅដលើអវី?  
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សម្សរៀនទី ១៨ រលឹបម្ុខវិជាា

ដពលដៃះ ជាដពលបញ្ច ប់ឆាស្ សិ្ស្សៃរងដរៀបចាំបដងាើតក្ារបមុ្ខវជិាា ។ ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ែរក្នាំការ
អៃុវតរក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ឬដណនាំឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន ដធវើកិ្ចចការតាម្ដែលដគចង់ដធវើ អាចជាលក្ខណៈបុគគល 
ជាគូ ឬជាម្រក្មុ្តូចៗ ៃិងដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺ បដងាើត
បរោិកាស្រកី្រាយ ាៃភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិងអាចចក់្តន្តៃរីស្ស្ទៃ់ ដែើម្បីជាំរញុការងារសិ្ស្ស។ អនក្ម្រតូវ
ដែើរពិៃិតយការងារសិ្ស្ស ៃិងជួយសិ្ស្សដៅដពលពួក្ដគម្រតូវការជាំៃួយ។   

សកម្មភាពសសិស៖ បរងកើតគ្ំនូរជីវចលរួម្គែ
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៥ ម្រក្ុម្ ដហើយដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំមួ្យម្រក្ុម្ ១ ស្ៃារក្។ អនក្គួរដតគូររបូម្របអប់ 
ធាំចាំៃួៃ ៥ ដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ទុក្ជាមុ្ៃ។ អនក្អាចដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ដែលាៃបង់លាំដ្ឋប់
ដលខដរៀងឱ្យសិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ដដ្ឋយម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗគឺម្រតវូាៃទាំហាំប៉ាុៃៃរងម្របអប់គាំៃូរជីវច
លមួ្យ។ វតថុបាំណងគឺ បដងាើតគាំៃូរជីវចលក្នុងម្របអប់ចាំៃួៃ ៥  ក់្ព័ៃធការដស្វងរក្ការងារ។ 

 ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ាៃរយៈដពល ៥ នទី ដែើម្បគូីររបូដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី១ ដដ្ឋយដែដើម្ដ ើងៃូវ
សាច់ដរឿងខាងដែើម្ែូចៗោន ។ បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបៃដគូរសាច់ដរឿងដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី២ ៃិង
ស្ៃារក្បៃដបនេ ប់ដរៀងៗម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់ការគូរដលើស្ៃារក្ៃីមួ្យៗ។ សាច់ដរឿងម្រតូវ
ដតចប់ដែដើម្ដៅស្ៃារក្ទី១ (ដែដើម្ដរឿងដលើម្របធាៃបទដតមួ្យ) ៃិងបញ្ច ប់ដៅស្ៃារក្ទី៥។ ដៅដពលគូរ
ចប់ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃរងាៃសាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលរបស់្ខាួៃចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ រចួយក្វាដៅបិទភាា ប់ៃរង
ម្របអប់ដែលបាៃដបងដចក្ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ។  

 សិ្ស្សអាចដម្របើការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្របស់្ពួក្ដគ អាំពីសាច់ដរឿងបៃដពីម្រក្ដ្ឋស្ទី១បាៃដដ្ឋយដស្រ។ី 
សាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលដៃះ មិ្ៃាៃភាពខុស្ ឬម្រតវូដនះដទ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗម្រតូវដ ើងបងាា ញអាំពីសាច់
ដរឿងរបស់្ពួក្ដគដៅវញិដៅម្ក្រហូតទល់ដតចប់។
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សម្សរៀនទី ១៧  ជសព្ម្ើសការងាររបសខ់្ុំ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
សិ្ស្សៃរងបូក្ស្របុព័ត៌ាៃដែលម្របមូ្លបាៃជុាំវញិអាជីពការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្

ពីដពលមុ្ៃ គិតែងដែរអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ពួក្ដគដៅក្នុងវស័ិ្យការងារ៖ ថ្នដតើពួក្ដគអាចដឆាើយតប
ៃូវការរ ាំពរងទុក្របស់្ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្ដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។ ពួក្ដគអាចដម្របើម្របាស់្ដម្
ដរៀៃ មុ្ៃៗ ស្ម្រាប់ដធវើលាំហាត់ដៃះ។ ម្របសិ្ៃដបើាៃដពល ពួក្ដគអាចដចក្រ ាំដលក្ដែៃការរបស់្ដគ
ជាមួ្យនែគូបាៃ។ អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ស្ៃារក្កិ្ចចការ ឬឱ្យពួក្ដគចម្ាងចូលដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។  

សនលឹកកចិចការ 
ជដម្រម្ើស្ការងារ ១ ជដម្រម្ើស្ការងារ ២ 

តួនទី ៃិងភារកិ្ចចចម្បងៗ៖ 
ការអប់រ ាំ តម្រម្ូវការែាូវការែនទដទៀត៖ 
ជាំនញផ្លេ ល់ខាួៃដែលាៃ (ជាំនញស្ងគម្ 
ជាំនញភាសា ឬដែសងដទៀត)៖ 
បទពិដសាធៃ៍ការងារដែលម្រតូវការ៖ 
ឱ្កាស្ការងារដៅដពលអនគតដៅសាខា
៖ 
ម្របាក់្ដខ៖ 
ដា៉ាងដធវើការ៖ 
ៃិដោជក្ដែលអាចាៃដៅក្នុងបណ្ដរ ញ 
ឬការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងរបស់្ខ្ុាំ 
ដតើៃិដោជក្ម្រតូវការអវី? 
ដតើខ្ុាំអាចដឆាើយតបដៅៃរងតម្រម្ូវការទាំង
ដនះបាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  

ការវាយតនម្ាដម្របៀបដធៀបនៃជដម្រម្ើស្ទាំង២
របស់្ខ្ុាំ៖ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ឱ្យសិ្ស្សស្រដស្រចូលក្នុងក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគៃូវ
អវីដែលដគបាៃដរៀៃក្នុងការងារគដម្រាង។ ដតើជាំនញដធវើ
ការងារជាម្រក្មុ្ម្របដភទណ្ដដែលដគបាៃដរៀៃ?  ដតើពួក្ដគបាៃ
ដរៀៃអវីពីោន ដៅវញិដៅម្ក្?  ដតើពួក្ដគអាចដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង
ៃូវជាំនញក្នុងការងារគដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  ដតើពួក្ដគ
ាៃដាទៃភាពដៅដលើអវី?  
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សម្សរៀនទី ១៨ រលឹបម្ុខវិជាា

ដពលដៃះ ជាដពលបញ្ច ប់ឆាស្ សិ្ស្សៃរងដរៀបចាំបដងាើតក្ារបមុ្ខវជិាា ។ ឱ្យសិ្ស្សាន ក់្ែរក្នាំការ
អៃុវតរក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ ឬដណនាំឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន ដធវើកិ្ចចការតាម្ដែលដគចង់ដធវើ អាចជាលក្ខណៈបុគគល 
ជាគូ ឬជាម្រក្មុ្តូចៗ ៃិងដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យជួយោន ដៅវញិដៅម្ក្។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្គឺ បដងាើត
បរោិកាស្រកី្រាយ ាៃភាពនចនម្របឌិ្ត ៃិងអាចចក់្តន្តៃរីស្ស្ទៃ់ ដែើម្បីជាំរញុការងារសិ្ស្ស។ អនក្ម្រតូវ
ដែើរពិៃិតយការងារសិ្ស្ស ៃិងជួយសិ្ស្សដៅដពលពួក្ដគម្រតូវការជាំៃួយ។   

សកម្មភាពសសិស៖ បរងកើតគ្ំនូរជីវចលរួម្គែ
 ដបងដចក្សិ្ស្សជា ៥ ម្រក្ុម្ ដហើយដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងធាំមួ្យម្រក្ុម្ ១ ស្ៃារក្។ អនក្គួរដតគូររបូម្របអប់ 
ធាំចាំៃួៃ ៥ ដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ទុក្ជាមុ្ៃ។ អនក្អាចដចក្ម្រក្ដ្ឋស្ចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ដែលាៃបង់លាំដ្ឋប់
ដលខដរៀងឱ្យសិ្ស្សក្នុងម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗ ដដ្ឋយម្រក្ដ្ឋស្ៃីមួ្យៗគឺម្រតវូាៃទាំហាំប៉ាុៃៃរងម្របអប់គាំៃូរជីវច
លមួ្យ។ វតថុបាំណងគឺ បដងាើតគាំៃូរជីវចលក្នុងម្របអប់ចាំៃួៃ ៥  ក់្ព័ៃធការដស្វងរក្ការងារ។ 

 ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ ាៃរយៈដពល ៥ នទី ដែើម្បគូីររបូដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី១ ដដ្ឋយដែដើម្ដ ើងៃូវ
សាច់ដរឿងខាងដែើម្ែូចៗោន ។ បនេ ប់ម្ក្ ពួក្ដគម្រតវូបៃដគូរសាច់ដរឿងដៅដលើម្រក្ដ្ឋស្ស្ៃារក្ទី២ ៃិង
ស្ៃារក្បៃដបនេ ប់ដរៀងៗម្រក្មុ្ ដដ្ឋយដម្របើដពល ៥ នទីស្ម្រាប់ការគូរដលើស្ៃារក្ៃីមួ្យៗ។ សាច់ដរឿងម្រតូវ
ដតចប់ដែដើម្ដៅស្ៃារក្ទី១ (ដែដើម្ដរឿងដលើម្របធាៃបទដតមួ្យ) ៃិងបញ្ច ប់ដៅស្ៃារក្ទី៥។ ដៅដពលគូរ
ចប់ ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗៃរងាៃសាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលរបស់្ខាួៃចាំៃួៃ ៥ ស្ៃារក្ រចួយក្វាដៅបិទភាា ប់ៃរង
ម្របអប់ដែលបាៃដបងដចក្ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗដៅដលើផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ។  

 សិ្ស្សអាចដម្របើការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្របស់្ពួក្ដគ អាំពីសាច់ដរឿងបៃដពីម្រក្ដ្ឋស្ទី១បាៃដដ្ឋយដស្រ។ី 
សាច់ដរឿងគាំៃូរជីវចលដៃះ មិ្ៃាៃភាពខុស្ ឬម្រតវូដនះដទ។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗម្រតូវដ ើងបងាា ញអាំពីសាច់
ដរឿងរបស់្ពួក្ដគដៅវញិដៅម្ក្រហូតទល់ដតចប់។
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សម្សរៀនទី ១៩  ជំនាញរែងុការណសវងររការងារ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សាគ ល់អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងារដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

សកម្មភាពសសិសទី១ (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញតារាងខាងដម្រកាម្ អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្ពួក្ដគ ៃិងដម្រតៀម្រចួរាល់
ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ។  

សនលឹកកចិចការ 
 សូ្ម្ដធវើការវាយតនម្ាជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្អនក្! អាៃលបះខាងដម្រកាម្ ដហើយគូស្ស្ញ្ហញ
ដម្រជើស្ដរ ើស្ ម្របសិ្ៃដបើម្រតូវៃរងអនក្ «ដម្ៃ» ឬ «មិ្ៃដម្ៃ»។ 

ស្មន មនិស្មន 

ខ្ុាំែរងអវីជាែលិតភាពផ្លេ ល់ខាួៃ (ស្ម្តថភាព) ដែលៃិដោជក្ចង់បាៃ 
ខ្ុាំែរងអាំពីលទធភាពការងារដែលាៃទាំងអស់្ 
ខ្ុាំែរងពីម្របដភទការងារអវីដែលខ្ុាំក្ាំពុងដស្វងរក្ 
ខ្ុាំែរងអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំ  
ខ្ុាំែរងអាំពីរដបៀបដ្ឋក់្ ក្យរក្ការងារ 
ខ្ុាំបាៃស្រដស្រ ក្យការងារ ៃិងជីវម្របវតរិរចួរាល់ដហើយ 
ខ្ុាំបាៃចូលស្ាា ស្ការងារកាលពី ៣ ដខមុ្ៃ 
ខ្ុាំាៃដែៃការស្ម្រាប់ដស្វងរក្ការងារ 
ខ្ុាំែរងពីរដបៀបពិព័ណ៌នអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំដៅក្នុង ក្យការងារ ៃិងដពល
ស្ាា ស្ 
ខ្ុាំែរងពីបញ្ហា ម្របឈម្ដែលខ្ុាំាៃ ក្នុងការដស្វងរក្ការងារ 
ពិៃេុ (ាៃចដម្ាើយ «ដម្ៃ» ៃិង «មិ្ៃដម្ៃ» ប៉ាុនម ៃដែលអនក្ទទួលបាៃ? ) 

សកម្មភាពសសិសទី២ (រយៈដពល ១០ នទី)
 សួ្រសិ្ស្សថ្ន ដតើពួក្ដគយល់ដ ើញដបបណ្ដអាំពីលទធែលខាងដលើដៃះ? ដតើអនក្ាៃចាំណុចខវះ
ខាតដលើជាំនញអវីខាះ ក់្ព័ៃធៃរងការដស្វងការងារក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ? ឱ្យសិ្ស្សដធវើការវាយតនម្ាពីលទធ
ែលរបស់្ពួក្ដគក្នុងតារាងខាងដលើ។ 

សកម្មភាពសសិសទី៣ (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ពិព័ណ៌នអាំពីខាួៃឯង! សិ្ស្សបាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ លរចួដហើយៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្ពួក្
ដគ។ ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ ពួក្ដគម្រតវូការពិពណ៌នអាំពីខាួៃឯងដៅក្នុង ក្យដស្វងរក្ការងារ 
ៃិងដពលស្ាា ស្។ ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្ ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្ៃូវ ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យទាំង
អស់្ដែលម្រតវូៃរងពួក្ដគ។  

ការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ែ៏ស្ម្បូរដបប 
អនក្ស្ដម្រម្ចដជាគជ័យ 

ម្របសិ្ទធភាព 
សាវ ហាប់ 

អនក្ស្ដម្រង 
ផ្លេ ល់ខាួៃ 
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សម្សរៀនទី ១៩  ជំនាញរែងុការណសវងររការងារ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សាគ ល់អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងារដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញតារាងខាងដម្រកាម្ អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្ពួក្ដគ ៃិងដម្រតៀម្រចួរាល់
ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ។  

សនលឹកកចិចការ 
 សូ្ម្ដធវើការវាយតនម្ាជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្អនក្! អាៃលបះខាងដម្រកាម្ ដហើយគូស្ស្ញ្ហញ
ដម្រជើស្ដរ ើស្ ម្របសិ្ៃដបើម្រតូវៃរងអនក្ «ដម្ៃ» ឬ «មិ្ៃដម្ៃ»។ 

ស្មន មនិស្មន 

ខ្ុាំែរងអវីជាែលិតភាពផ្លេ ល់ខាួៃ (ស្ម្តថភាព) ដែលៃិដោជក្ចង់បាៃ 
ខ្ុាំែរងអាំពីលទធភាពការងារដែលាៃទាំងអស់្ 
ខ្ុាំែរងពីម្របដភទការងារអវីដែលខ្ុាំក្ាំពុងដស្វងរក្ 
ខ្ុាំែរងអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំ  
ខ្ុាំែរងអាំពីរដបៀបដ្ឋក់្ ក្យរក្ការងារ 
ខ្ុាំបាៃស្រដស្រ ក្យការងារ ៃិងជីវម្របវតរិរចួរាល់ដហើយ 
ខ្ុាំបាៃចូលស្ាា ស្ការងារកាលពី ៣ ដខមុ្ៃ 
ខ្ុាំាៃដែៃការស្ម្រាប់ដស្វងរក្ការងារ 
ខ្ុាំែរងពីរដបៀបពិព័ណ៌នអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំដៅក្នុង ក្យការងារ ៃិងដពល
ស្ាា ស្ 
ខ្ុាំែរងពីបញ្ហា ម្របឈម្ដែលខ្ុាំាៃ ក្នុងការដស្វងរក្ការងារ 
ពិៃេុ (ាៃចដម្ាើយ «ដម្ៃ» ៃិង «មិ្ៃដម្ៃ» ប៉ាុនម ៃដែលអនក្ទទួលបាៃ? ) 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី)
 សួ្រសិ្ស្សថ្ន ដតើពួក្ដគយល់ដ ើញដបបណ្ដអាំពីលទធែលខាងដលើដៃះ? ដតើអនក្ាៃចាំណុចខវះ
ខាតដលើជាំនញអវីខាះ ក់្ព័ៃធៃរងការដស្វងការងារក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ? ឱ្យសិ្ស្សដធវើការវាយតនម្ាពីលទធ
ែលរបស់្ពួក្ដគក្នុងតារាងខាងដលើ។ 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ពិព័ណ៌នអាំពីខាួៃឯង! សិ្ស្សបាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ លរចួដហើយៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្ពួក្
ដគ។ ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ ពួក្ដគម្រតវូការពិពណ៌នអាំពីខាួៃឯងដៅក្នុង ក្យដស្វងរក្ការងារ 
ៃិងដពលស្ាា ស្។ ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្ ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្ៃូវ ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យទាំង
អស់្ដែលម្រតវូៃរងពួក្ដគ។  

ការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ែ៏ស្ម្បូរដបប 
អនក្ស្ដម្រម្ចដជាគជ័យ 

ម្របសិ្ទធភាព 
សាវ ហាប់ 

អនក្ស្ដម្រង 
ផ្លេ ល់ខាួៃ 
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ស្ក្ម្ម  
ស្ម្រម្បបាៃ 
ម្ហិចឆតា 
ដវក្ដញក្ 
ម្រតចះម្រតចង់ 
ាៃស្ម្តថភាព 
ដដ្ឋយយក្ចិតដទុក្ដ្ឋក់្ 
អនក្ពុះ រ 
ាៃម្ៃរដស្នហ៍ 
ដក្ាៀវកាា  
ចាស់្ោស់្ 
ម្ៃសិ្កា 
ម្រតតួម្រតា 
ការបដងាើតថ្មី 
ការែរល់សិ្ទធិ 
នថ្ាថ្នូរ 
វរីៈភាព 
ការទូត 
ាៃការវៃិិចឆ័យលអ 
មិ្ៃស្ដម្ង្ 
អធិបដតយយភាព 
ស្ថិរភាព 
ខាា ាំងកាា  
ដែលចិតដដ្ឋច់ 
អនក្ស្នងតាំដណង 

ាៃគាំៃិតដម្រចើៃ/ស្ហម្រោស្ 
ជាក់្ោក់្ 
រ ាំដភើប 
បត់ដបៃ 
រសួ្រាយ 
ាៃម្របដោជៃ៍ 
ដសាម ះម្រតង់  
ដែលក្ាំបាុក្ក្ាំដបាង 
ដែលជាំរញុចិតរ 
ស្ភាវគតិ 
ឈាា ស្នវ 
នចនម្របឌិ្ត 
ាៃចាំដណះែរង 
អនក្ាៃភាពទទួលខុស្ម្រតវូ 
ស្ម្ដហតុស្ម្ែល 
ភក្រីភាព 
អនក្សុ្ទិែាិៃិយម្ 
អនក្ដរៀបចាំ 
ស្ណ្ដា ៃដែើម្ 
ដស្វងរក្សុ្ម្រក្រតភាព 
ដែលជាម្របព័ៃធ  
ដែលបិុៃម្របស្ប់ 
ម្រទរស្រីៃិយម្ 
ហមត់ចត់ 
ដែលដចះគិតែល់អនក្ែនទ 

បញ្ចុ ះបញ្ចូ ល 
រកី្រាយ 
សុ្ភាពរាបសារ 
ដែលអាចៃរងដធវើដៅបាៃ 
ចាស់្ោស់្ 
ដាទៃភាព  
ស្ៃប់សាៃ ត់ 
ម្របាក្ែៃិយម្ 
ាៃដហតុែល 
ស្ម្រម្ួលអារម្មណ៍ 
គួរឱ្យដជឿជាក់្បាៃ 
ស្ាំដណើ សុ្ាំ 
ដឆាើយតប 
សុ្វតថិភាព 
ដែលដជឿជាក់្ដលើស្ម្តថភាព
ខាួៃឯង 
ម្ដនស្ដញ្ច តន 
ធៃៃ់ធៃរ 
ដដ្ឋយដសាម ះ 
រសួ្រាយ 
ដដ្ឋយផ្លេ ល់ាត់ 
រសួ្រដវ ើក្ 
យុវភាព 

សកម្មភាពសសិសទី៤ (រយៈដពល ១០ នទី) 
សួ្រសិ្ស្សបដៃថម្ម្របសិ្ៃដបើាៃ ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យ 

ដែលមិ្ៃទៃ់ាៃដ្ឋក់្ដៅក្នុងតារាងខាងដលើដៃះ រចួបាំដពញ
បដៃថម្។ ឱ្យសិ្ស្សដម្រជើស្ដរ ើស្ ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យណ្ដដែល
ម្រតូវៃរងបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្ដគ។ អនក្អាចដម្របើម្របាស់្ដពល
ក្នុងការបដងាើត ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យណ្ដដែលថ្មី វជិាាៃ ៃិង
ទក់្ទញចាំណ្ដប់អារម្មណ៍។ សិ្ស្សអាចស្រដស្រ ក្យ ឬ
ក្ដៃាម្ ក្យទាំងអស់្ដៃះ ដែលពិពណ៌នអាំពីពួក្ដគផ្លេ ល់
ចូលក្នុងដស្ៀវដៅ។ 
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វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សាគ ល់អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងារដដ្ឋយខាួៃឯង។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី (រយៈដពល ១៥ នទី) 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញតារាងខាងដម្រកាម្ អាំពីជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្ពួក្ដគ ៃិងដម្រតៀម្រចួរាល់
ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ។  

សនលឹកកចិចការ 
 សូ្ម្ដធវើការវាយតនម្ាជាំនញដស្វងរក្ការងាររបស់្អនក្! អាៃលបះខាងដម្រកាម្ ដហើយគូស្ស្ញ្ហញ
ដម្រជើស្ដរ ើស្ ម្របសិ្ៃដបើម្រតូវៃរងអនក្ «ដម្ៃ» ឬ «មិ្ៃដម្ៃ»។ 

ស្មន មនិស្មន 

ខ្ុាំែរងអវីជាែលិតភាពផ្លេ ល់ខាួៃ (ស្ម្តថភាព) ដែលៃិដោជក្ចង់បាៃ 
ខ្ុាំែរងអាំពីលទធភាពការងារដែលាៃទាំងអស់្ 
ខ្ុាំែរងពីម្របដភទការងារអវីដែលខ្ុាំក្ាំពុងដស្វងរក្ 
ខ្ុាំែរងអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំ  
ខ្ុាំែរងអាំពីរដបៀបដ្ឋក់្ ក្យរក្ការងារ 
ខ្ុាំបាៃស្រដស្រ ក្យការងារ ៃិងជីវម្របវតរិរចួរាល់ដហើយ 
ខ្ុាំបាៃចូលស្ាា ស្ការងារកាលពី ៣ ដខមុ្ៃ 
ខ្ុាំាៃដែៃការស្ម្រាប់ដស្វងរក្ការងារ 
ខ្ុាំែរងពីរដបៀបពិព័ណ៌នអាំពីស្ម្តថភាពរបស់្ខ្ុាំដៅក្នុង ក្យការងារ ៃិងដពល
ស្ាា ស្ 
ខ្ុាំែរងពីបញ្ហា ម្របឈម្ដែលខ្ុាំាៃ ក្នុងការដស្វងរក្ការងារ 
ពិៃេុ (ាៃចដម្ាើយ «ដម្ៃ» ៃិង «មិ្ៃដម្ៃ» ប៉ាុនម ៃដែលអនក្ទទួលបាៃ? ) 

សកម្មភាពសសិសទ២ី (រយៈដពល ១០ នទី)
 សួ្រសិ្ស្សថ្ន ដតើពួក្ដគយល់ដ ើញដបបណ្ដអាំពីលទធែលខាងដលើដៃះ? ដតើអនក្ាៃចាំណុចខវះ
ខាតដលើជាំនញអវីខាះ ក់្ព័ៃធៃរងការដស្វងការងារក្នុងមូ្លដ្ឋា ៃ? ឱ្យសិ្ស្សដធវើការវាយតនម្ាពីលទធ
ែលរបស់្ពួក្ដគក្នុងតារាងខាងដលើ។ 

សកម្មភាពសសិសទ៣ី (រយៈដពល ១០ នទី) 
 ពិព័ណ៌នអាំពីខាួៃឯង! សិ្ស្សបាៃដ្ឋក់្បញ្ចូ លរចួដហើយៃូវចាំណុចខាា ាំង ៃិងជាំនញរបស់្ពួក្
ដគ។ ស្ម្រាប់ការដស្វងរក្ការងារ ពួក្ដគម្រតវូការពិពណ៌នអាំពីខាួៃឯងដៅក្នុង ក្យដស្វងរក្ការងារ 
ៃិងដពលស្ាា ស្។ ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលតារាងខាងដម្រកាម្ ៃិងដម្រជើស្ដរ ើស្ៃូវ ក្យ ឬក្ដៃាម្ ក្យទាំង
អស់្ដែលម្រតវូៃរងពួក្ដគ។  

ការស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ែ៏ស្ម្បូរដបប 
អនក្ស្ដម្រម្ចដជាគជ័យ 

ម្របសិ្ទធភាព 
សាវ ហាប់ 

អនក្ស្ដម្រង 
ផ្លេ ល់ខាួៃ 
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សម្សរៀនទី ២០ ការវាយតម្ម្លខលនួឯង

វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងដរៀៃវាយតនម្ាចាំណុចខាា ាំង ចាំណុចដខាយ ឱ្កាស្ ៃិងការគាំរាម្ក្ាំដហង 
របស់្ពួក្ដគក្នុងការបាំដពញការងារ  

សកម្មភាពសសិសទី១ 
ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ស្ដីពីការវភិាគ (SWOT) ដៅក្នុងម្រក្មុ្របស់្ដគ៖ 

- ដ្ឋក់្ ក្យថ្ន «SWOT» ដៅម្រគប់ម្រជុងនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ។ បដៃថម្ម្រក្ដ្ឋស្នៃស្ាស្ភាគ 
SWOT មួ្យដៅក្នុងម្រជុងៃីមួ្យៗ។ (ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដធវើកិ្ចចការដៃះមុ្ៃៃរងចប់ដែរើម្
ដម្ដរៀៃ)  

- ពៃយល់ពីចាំណុចខាា ាំង (វជិាាៃ) ៃិងចាំណុចដខាយ (អវជិាាៃ) គឺជាអវីដែលអនក្ាៃ 
- ការគាំរាម្ក្ាំដហង ៃិងឱ្កាស្៖ ទក់្ទងៃរងឱ្កាស្ អនក្ម្រតូវដម្ើលៃូវអវីដែលអនក្អាចដធវើ
បាៃតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្ខាួៃ ដែើម្បដីធវើឱ្យសាថ ៃភាពអនក្ម្របដស្ើរដ ើង។  

- ដដ្ឋយដែើរដម្ើលតាម្ម្រជុងៃីមួ្យៗនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ អនក្អាចចប់ដែដើម្បងាា ញឧទហរណ៍
ផ្លេ ល់ខាួៃពីការវភិាគ SWOT របស់្អនក្ (មិ្ៃចាំបាច់លម្អិតដពក្ដទ)។ ឧទហរណ៍ងា
យៗអាចស្ម្រាប់អនក្ក្នុងការវភិាគដៃះាៃែូចជា «ខ្ុាំាៃជាំនញទាំនក់្ទាំៃងលអ ដែល
អាចជួយឱ្យខ្ុាំ ងាយស្សួ្លក្នុងការដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សទូដៅ»។ ការដធវើែូចដៃះ គឺជា
ការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យាៃលទធភាពអាចស្រដស្រចាំណុចខាា ាំង ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្
របស់្ដគចូល។ អនក្ម្រតវូស្ងាត់ធៃៃ់ថ្ន ការសាគ ល់ខាួៃឯងគឺជាគៃារះក្នុងការែដណដើ ម្ភាព
ដជាគជ័យ។ 

- ដចក្សិ្ស្សជាម្រក្ុម្ (ាៃោន ពី ៤-៥ នក់្) អាស្ស័្យដលើចាំៃួៃសិ្ស្សជាក់្ដស្ដង។  
- ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃអនក្ក្ត់ម្រតាាន ក់្ ាៃហវឺតមួ្យដែើម្ ៃិងម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងមួ្យ។ ម្រក្ុម្ម្រតូវ
ដែើរដម្ើលម្រជងុបៃេប់ដរៀៃៃីមួ្យៗ ដហើយស្ាជិក្ាន ក់្ៗម្រតូវៃិោយពី «SWOT» របស់្
ដគ។ អនក្ក្ត់ម្រតា ម្រតូវស្រដស្រៃូវ SWOT ដែលបាៃដលើក្ដ ើង (មិ្ៃបាច់ក្ត់ដឈាម ះដទ) 
ៃិងបិទម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ស្អិតដៅដលើជញ្ហា ាំង។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃដពល ១០-១៥ នទី។ 

ស្រដស្រដ្ឋក់្តាម្ម្រជុងាខ ងៗនៃបៃេប់ៃូវ ក្យមួ្យដែលជាដែនក្មួ្យនៃ SWOT។ 
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វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងដរៀៃវាយតនម្ាចាំណុចខាា ាំង ចាំណុចដខាយ ឱ្កាស្ ៃិងការគាំរាម្ក្ាំដហង 
របស់្ពួក្ដគក្នុងការបាំដពញការងារ  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ស្ដីពីការវភិាគ (SWOT) ដៅក្នុងម្រក្មុ្របស់្ដគ៖ 

- ដ្ឋក់្ ក្យថ្ន «SWOT» ដៅម្រគប់ម្រជុងនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ។ បដៃថម្ម្រក្ដ្ឋស្នៃស្ាស្ភាគ 
SWOT មួ្យដៅក្នុងម្រជុងៃីមួ្យៗ។ (ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដធវើកិ្ចចការដៃះមុ្ៃៃរងចប់ដែរើម្
ដម្ដរៀៃ)  

- ពៃយល់ពីចាំណុចខាា ាំង (វជិាាៃ) ៃិងចាំណុចដខាយ (អវជិាាៃ) គឺជាអវីដែលអនក្ាៃ 
- ការគាំរាម្ក្ាំដហង ៃិងឱ្កាស្៖ ទក់្ទងៃរងឱ្កាស្ អនក្ម្រតូវដម្ើលៃូវអវីដែលអនក្អាចដធវើ
បាៃតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្ខាួៃ ដែើម្បដីធវើឱ្យសាថ ៃភាពអនក្ម្របដស្ើរដ ើង។  

- ដដ្ឋយដែើរដម្ើលតាម្ម្រជុងៃីមួ្យៗនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ អនក្អាចចប់ដែដើម្បងាា ញឧទហរណ៍
ផ្លេ ល់ខាួៃពីការវភិាគ SWOT របស់្អនក្ (មិ្ៃចាំបាច់លម្អិតដពក្ដទ)។ ឧទហរណ៍ងា
យៗអាចស្ម្រាប់អនក្ក្នុងការវភិាគដៃះាៃែូចជា «ខ្ុាំាៃជាំនញទាំនក់្ទាំៃងលអ ដែល
អាចជួយឱ្យខ្ុាំ ងាយស្សួ្លក្នុងការដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សទូដៅ»។ ការដធវើែូចដៃះ គឺជា
ការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យាៃលទធភាពអាចស្រដស្រចាំណុចខាា ាំង ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្
របស់្ដគចូល។ អនក្ម្រតវូស្ងាត់ធៃៃ់ថ្ន ការសាគ ល់ខាួៃឯងគឺជាគៃារះក្នុងការែដណដើ ម្ភាព
ដជាគជ័យ។ 

- ដចក្សិ្ស្សជាម្រក្ុម្ (ាៃោន ពី ៤-៥ នក់្) អាស្ស័្យដលើចាំៃួៃសិ្ស្សជាក់្ដស្ដង។  
- ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃអនក្ក្ត់ម្រតាាន ក់្ ាៃហវឺតមួ្យដែើម្ ៃិងម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងមួ្យ។ ម្រក្ុម្ម្រតូវ
ដែើរដម្ើលម្រជងុបៃេប់ដរៀៃៃីមួ្យៗ ដហើយស្ាជិក្ាន ក់្ៗម្រតូវៃិោយពី «SWOT» របស់្
ដគ។ អនក្ក្ត់ម្រតា ម្រតូវស្រដស្រៃូវ SWOT ដែលបាៃដលើក្ដ ើង (មិ្ៃបាច់ក្ត់ដឈាម ះដទ) 
ៃិងបិទម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ស្អិតដៅដលើជញ្ហា ាំង។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃដពល ១០-១៥ នទី។ 

ស្រដស្រដ្ឋក់្តាម្ម្រជុងាខ ងៗនៃបៃេប់ៃូវ ក្យមួ្យដែលជាដែនក្មួ្យនៃ SWOT។ 



189
ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 189 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 លាំហាត់ដៅែេះ! ឱ្យសិ្ស្សម្រគប់របូបាំដពញដៅក្នុងតារាងវាយតនម្ាជាលក្ខណៈបុគគលរបស់្ពួក្
ដគចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ។ 

ចំែុចខ្ល ងំរបសខ់្ុំ បញ្ហា ព្បឈម្របសខ់្ុំ 

ឱ្កាសរបសខ់្ុំ ការព្រួយបរម្ារបសខ់្ុំ 

ចាំណុចខាា ាំង បញ្ហា ម្របឈម្
(ចាំណុចដខាយ )

ឱ្កាស្ ការម្រពយួបារម្ា
(ការគាំរាម្ក្ាំដហង)
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សម្សរៀនទី ២០ ការវាយតម្ម្លខលនួឯង

វតថុបាំណងរបស់្ដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងដរៀៃវាយតនម្ាចាំណុចខាា ាំង ចាំណុចដខាយ ឱ្កាស្ ៃិងការគាំរាម្ក្ាំដហង 
របស់្ពួក្ដគក្នុងការបាំដពញការងារ  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ឱ្យសិ្ស្សដធវើលាំហាត់ស្ដីពីការវភិាគ (SWOT) ដៅក្នុងម្រក្មុ្របស់្ដគ៖ 

- ដ្ឋក់្ ក្យថ្ន «SWOT» ដៅម្រគប់ម្រជុងនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ។ បដៃថម្ម្រក្ដ្ឋស្នៃស្ាស្ភាគ 
SWOT មួ្យដៅក្នុងម្រជុងៃីមួ្យៗ។ (ដណនាំឱ្យសិ្ស្សដធវើកិ្ចចការដៃះមុ្ៃៃរងចប់ដែរើម្
ដម្ដរៀៃ)  

- ពៃយល់ពីចាំណុចខាា ាំង (វជិាាៃ) ៃិងចាំណុចដខាយ (អវជិាាៃ) គឺជាអវីដែលអនក្ាៃ 
- ការគាំរាម្ក្ាំដហង ៃិងឱ្កាស្៖ ទក់្ទងៃរងឱ្កាស្ អនក្ម្រតូវដម្ើលៃូវអវីដែលអនក្អាចដធវើ
បាៃតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្ខាួៃ ដែើម្បដីធវើឱ្យសាថ ៃភាពអនក្ម្របដស្ើរដ ើង។  

- ដដ្ឋយដែើរដម្ើលតាម្ម្រជុងៃីមួ្យៗនៃថ្នន ក់្ដរៀៃ អនក្អាចចប់ដែដើម្បងាា ញឧទហរណ៍
ផ្លេ ល់ខាួៃពីការវភិាគ SWOT របស់្អនក្ (មិ្ៃចាំបាច់លម្អិតដពក្ដទ)។ ឧទហរណ៍ងា
យៗអាចស្ម្រាប់អនក្ក្នុងការវភិាគដៃះាៃែូចជា «ខ្ុាំាៃជាំនញទាំនក់្ទាំៃងលអ ដែល
អាចជួយឱ្យខ្ុាំ ងាយស្សួ្លក្នុងការដធវើការជាមួ្យម្ៃុស្សទូដៅ»។ ការដធវើែូចដៃះ គឺជា
ការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យាៃលទធភាពអាចស្រដស្រចាំណុចខាា ាំង ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្
របស់្ដគចូល។ អនក្ម្រតវូស្ងាត់ធៃៃ់ថ្ន ការសាគ ល់ខាួៃឯងគឺជាគៃារះក្នុងការែដណដើ ម្ភាព
ដជាគជ័យ។ 

- ដចក្សិ្ស្សជាម្រក្ុម្ (ាៃោន ពី ៤-៥ នក់្) អាស្ស័្យដលើចាំៃួៃសិ្ស្សជាក់្ដស្ដង។  
- ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃអនក្ក្ត់ម្រតាាន ក់្ ាៃហវឺតមួ្យដែើម្ ៃិងម្រក្ដ្ឋស្ផ្លេ ាំងមួ្យ។ ម្រក្ុម្ម្រតូវ
ដែើរដម្ើលម្រជងុបៃេប់ដរៀៃៃីមួ្យៗ ដហើយស្ាជិក្ាន ក់្ៗម្រតូវៃិោយពី «SWOT» របស់្
ដគ។ អនក្ក្ត់ម្រតា ម្រតូវស្រដស្រៃូវ SWOT ដែលបាៃដលើក្ដ ើង (មិ្ៃបាច់ក្ត់ដឈាម ះដទ) 
ៃិងបិទម្រក្ដ្ឋស្ពណ៌ស្អិតដៅដលើជញ្ហា ាំង។ ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗាៃដពល ១០-១៥ នទី។ 

ស្រដស្រដ្ឋក់្តាម្ម្រជុងាខ ងៗនៃបៃេប់ៃូវ ក្យមួ្យដែលជាដែនក្មួ្យនៃ SWOT។ 
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សម្សរៀនទី ២១  ការណសវងររការងារ និងបសងាើតបណាត ញ  

 វតថុបាំណងនៃម្របធាៃបទដៃះគឺ៖  
- ចងអុលបងាា ញអាំពីចាំណុចស្ាំខាៃ់នៃការដស្វងរក្ការងារ ៃិងការបដងាើតបណ្ដដ ញែល់សិ្ស្ស។  

សកម្មភាពសសិសទី១  
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជានែគូ ឬជាម្រក្ុម្តូច។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  ឬឱ្យសិ្ស្សចម្ាងខារម្
សារចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ដពលដៃះ ឱ្យពួក្ដគបាំែុស្គាំៃិតជាមួ្យោន ដៅដលើដែៃការមួ្យ
ស្ម្រាប់ពួក្ដគទាំងពីរ ឬស្រដស្រក្នុងកូ្ដឡាៃទី១៖ 

 ដតើដគអាចដ្ឋក់្ ក្យដស្វងរក្ការងារដធវើដៅក្ដៃាងណ្ដ? តាម្រយៈស្ាំណួរដៃះ បាំែុតឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្ៃរក្គិតពីការរក្បណ្ដរ ញ ៃិងការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងកាៃ់ដតធាំទូោយ កាៃ់ដតលអ ដៅកាៃ់អនក្
ដែលដគសាគ ល់ដហើយគិតថ្នអាចពរង ក់្ដលើការងារដៃះបាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញស្ៃារក្កិ្ចចការដៅែេះ ដហើយម្រតវូដធវើែូចពួក្ជាដគក្ាំពុងដស្វងរក្ការងារ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ដែៃការ ឬក្ាំណត់ដហតុដស្វងរក្ការងារ។ សូ្ម្បាំដពញដែៃការរបស់្អនក្ ៃិងដលខទាំនក់្ទាំៃង
ដែលអនក្បាៃដធវើ ឬាៃដែៃការក្នុងការ៖ 

ដឈាម ះក្ដៃាង
សាថ ប័ៃ ៃិង
អាស្យដ្ឋា ៃ 

ភារកិ្ចចដែល
ដ្ឋក់្ ក្យដស្នើ
សុ្ាំបដម្រម្ើការងារ 

បាៃជួប ឬដែ្ើ
 ក្យរចួ (នថ្ៃដខ) 

អនក្ទាំនក់្ទាំៃង 
ដលខទូរស័្ពេ 
ឬអាស្យដ្ឋា ៃ 

នថ្ៃដខស្ាា ស្
ដា៉ាងៃិងទីក្ដៃាង 

លទធែល 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        190 
 

សម្សរៀនទី ២១  ការណសវងររការងារ និងបសងាើតបណាត ញ  

 វតថុបាំណងនៃម្របធាៃបទដៃះគឺ៖  
- ចងអុលបងាា ញអាំពីចាំណុចស្ាំខាៃ់នៃការដស្វងរក្ការងារ ៃិងការបដងាើតបណ្ដដ ញែល់សិ្ស្ស។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជានែគូ ឬជាម្រក្ុម្តូច។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  ឬឱ្យសិ្ស្សចម្ាងខារម្
សារចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ដពលដៃះ ឱ្យពួក្ដគបាំែុស្គាំៃិតជាមួ្យោន ដៅដលើដែៃការមួ្យ
ស្ម្រាប់ពួក្ដគទាំងពីរ ឬស្រដស្រក្នុងកូ្ដឡាៃទី១៖ 

 ដតើដគអាចដ្ឋក់្ ក្យដស្វងរក្ការងារដធវើដៅក្ដៃាងណ្ដ? តាម្រយៈស្ាំណួរដៃះ បាំែុតឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្ៃរក្គិតពីការរក្បណ្ដរ ញ ៃិងការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងកាៃ់ដតធាំទូោយ កាៃ់ដតលអ ដៅកាៃ់អនក្
ដែលដគសាគ ល់ដហើយគិតថ្នអាចពរង ក់្ដលើការងារដៃះបាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញស្ៃារក្កិ្ចចការដៅែេះ ដហើយម្រតវូដធវើែូចពួក្ជាដគក្ាំពុងដស្វងរក្ការងារ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ដែៃការ ឬក្ាំណត់ដហតុដស្វងរក្ការងារ។ សូ្ម្បាំដពញដែៃការរបស់្អនក្ ៃិងដលខទាំនក់្ទាំៃង
ដែលអនក្បាៃដធវើ ឬាៃដែៃការក្នុងការ៖ 

ដឈាម ះក្ដៃាង
សាថ ប័ៃ ៃិង
អាស្យដ្ឋា ៃ 

ភារកិ្ចចដែល
ដ្ឋក់្ ក្យដស្នើ
សុ្ាំបដម្រម្ើការងារ 

បាៃជួប ឬដែ្ើ
 ក្យរចួ (នថ្ៃដខ) 

អនក្ទាំនក់្ទាំៃង 
ដលខទូរស័្ពេ 
ឬអាស្យដ្ឋា ៃ 

នថ្ៃដខស្ាា ស្
ដា៉ាងៃិងទីក្ដៃាង 

លទធែល 
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សម្សរៀនទី ២២  ពារយសសែើសុចំូលបសព្ម្ើការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរង ៃិងសាគ ល់គាំរ ូក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារែាូវការ។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ដណនាំសិ្ស្សអាំពីគាំរ ូក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ។ ែូចដៃះ ពួក្ដគៃរងយល់ៃូវអវីដែលជា
ាតិកា ៃិងគដម្រាងរបស់្ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ។  

ឱ្យពួក្ដគដម្របើម្របាស់្គាំរខូាងដម្រកាម្ ស្រដស្រៃូវ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារជាលក្ខណៈបុគគល 
ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បដីឆាើយតបដៅៃរងការែសពវែាយដម្រជើស្ដរ ើស្បុគគលិក្។ ដែើម្បី
ស្រដស្រ ក្យដៃះបាៃ ពួក្ដគម្រតវូដតយល់ពីព័ត៌ាៃស្ាំខាៃ់ៗ ដែលាៃដៅក្នុងែាំណរ ងដម្រជើស្ដរ ើស្
បុគគលិក្ ៃិងស្រដស្រវាឱ្យាៃភាពទក់្ទញ។ ដម្របើម្របាស់្ទម្រម្ង់ស្រង់ដ្ឋមូ្លដ្ឋា ៃស្ម្រាប់ស្រដស្រ
ស្ាំបុម្រតែាូវការ។ 
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សម្សរៀនទី ២២  ពារយសសែើសុចំូលបសព្ម្ើការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរង ៃិងសាគ ល់គាំរ ូក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារែាូវការ។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ដណនាំសិ្ស្សអាំពីគាំរ ូក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ។ ែូចដៃះ ពួក្ដគៃរងយល់ៃូវអវីដែលជា
ាតិកា ៃិងគដម្រាងរបស់្ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ។  

ឱ្យពួក្ដគដម្របើម្របាស់្គាំរខូាងដម្រកាម្ ស្រដស្រៃូវ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារជាលក្ខណៈបុគគល 
ចូលដៅក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បដីឆាើយតបដៅៃរងការែសពវែាយដម្រជើស្ដរ ើស្បុគគលិក្។ ដែើម្បី
ស្រដស្រ ក្យដៃះបាៃ ពួក្ដគម្រតវូដតយល់ពីព័ត៌ាៃស្ាំខាៃ់ៗ ដែលាៃដៅក្នុងែាំណរ ងដម្រជើស្ដរ ើស្
បុគគលិក្ ៃិងស្រដស្រវាឱ្យាៃភាពទក់្ទញ។ ដម្របើម្របាស់្ទម្រម្ង់ស្រង់ដ្ឋមូ្លដ្ឋា ៃស្ម្រាប់ស្រដស្រ
ស្ាំបុម្រតែាូវការ។ 
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សម្សរៀនទី ២១  ការណសវងររការងារ និងបសងាើតបណាត ញ  

 វតថុបាំណងនៃម្របធាៃបទដៃះគឺ៖  
- ចងអុលបងាា ញអាំពីចាំណុចស្ាំខាៃ់នៃការដស្វងរក្ការងារ ៃិងការបដងាើតបណ្ដដ ញែល់សិ្ស្ស។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី  
 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជានែគូ ឬជាម្រក្ុម្តូច។ ដចក្ស្ៃារក្កិ្ចចការឱ្យសិ្ស្សម្រគប់ោន  ឬឱ្យសិ្ស្សចម្ាងខារម្
សារចូលក្នុងដស្ៀវដៅរបស់្ពួក្ដគ។ ដពលដៃះ ឱ្យពួក្ដគបាំែុស្គាំៃិតជាមួ្យោន ដៅដលើដែៃការមួ្យ
ស្ម្រាប់ពួក្ដគទាំងពីរ ឬស្រដស្រក្នុងកូ្ដឡាៃទី១៖ 

 ដតើដគអាចដ្ឋក់្ ក្យដស្វងរក្ការងារដធវើដៅក្ដៃាងណ្ដ? តាម្រយៈស្ាំណួរដៃះ បាំែុតឱ្យពួក្ដគ
ចប់ដែដើម្ៃរក្គិតពីការរក្បណ្ដរ ញ ៃិងការភាា ប់ទាំនក់្ទាំៃងកាៃ់ដតធាំទូោយ កាៃ់ដតលអ ដៅកាៃ់អនក្
ដែលដគសាគ ល់ដហើយគិតថ្នអាចពរង ក់្ដលើការងារដៃះបាៃ។  

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញស្ៃារក្កិ្ចចការដៅែេះ ដហើយម្រតវូដធវើែូចពួក្ជាដគក្ាំពុងដស្វងរក្ការងារ។ 

សនលឹកកចិចការ  
 ដែៃការ ឬក្ាំណត់ដហតុដស្វងរក្ការងារ។ សូ្ម្បាំដពញដែៃការរបស់្អនក្ ៃិងដលខទាំនក់្ទាំៃង
ដែលអនក្បាៃដធវើ ឬាៃដែៃការក្នុងការ៖ 

ដឈាម ះក្ដៃាង
សាថ ប័ៃ ៃិង
អាស្យដ្ឋា ៃ 

ភារកិ្ចចដែល
ដ្ឋក់្ ក្យដស្នើ
សុ្ាំបដម្រម្ើការងារ 

បាៃជួប ឬដែ្ើ
 ក្យរចួ (នថ្ៃដខ) 

អនក្ទាំនក់្ទាំៃង 
ដលខទូរស័្ពេ 
ឬអាស្យដ្ឋា ៃ 

នថ្ៃដខស្ាា ស្
ដា៉ាងៃិងទីក្ដៃាង 

លទធែល 
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 ក្យសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ 
នម្ម្រតកូ្ល នម្ខាួៃ៖ 
អាស្យដ្ឋា ៃ៖ 
ដលខទូរស្ពេ៖ 

កាលបរដិចឆទ៖ នថ្ៃទី    ដខ         ន្ ាំ២០១៨ 
ដឈាម ះម្រក្ុម្ហ ុៃ៖ 
អាស្យដ្ឋា ៃ៖ 
ដលខទូរស្ពេ៖ 

ព័ត៌ាៃដោង (ឧទហរណ៍ ការែាយ ណិជាក្ម្មតាម្កាដស្ត ឬអីុៃធឺណិត ៃិងកាលបរដិចឆទ
ែសពវែាយ)  
ចាំណងដជើង (ឧទហរណ៍ មុ្ខតាំដណងដស្នើសុ្ាំ)  

ចូលតួដស្ចក្រី! 
ពាោម្ទក់្ទញចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្ៃិដោជក្។ ពិពណ៌នស្ម្តថភាពរបស់្អនក្ ដែលអាចដឆាើយ
តបៃរងតម្រម្ូវការការងារ ៃិងបងាា ញក្ម្រមិ្តអប់រ ាំ/វគគបណរុ ះបណ្ដរ លដែលអនក្ឆាងកាត់ ដែើម្បីឱ្យៃិដោជក្
ពិៃិតយ ដម្ើលថ្នអនក្ម្រតូវៃរងតម្រម្ូវការរបស់្ដគឬអត់។ ពិពណ៌នដៅទីដៃះ ដហតុអវីបាៃជាអនក្គឺជា
ៃិដោជិតដែលលអបាំែុតស្ម្រាប់ការងារដៃះ។  

ស្ម្តថភាព! 
ពិពណ៌នទីដៃះៃូវស្ម្តថភាពជាក់្ោក់្របស់្អនក្ ស្ម្រាប់ការងារដែលអនក្បាៃដ្ឋក់្ ក្យដស្នើសុ្ាំ (ពី១-២
ចាំណុច)។ ដស្វងរក្ លក្ខណៈវៃិិចឆ័យដៅក្នុងការែាយ ណិជាក្ម្មអាំពីការងារ ៃិងពិពណ៌នស្ម្តថភាព
របស់្អនក្ក្នុងអតថៃ័យែ៏ចាស់្ោស់្ដហើយម្រគប់ម្រោៃ់។  

ជាំនញ ៃិងបុគគលិក្លក្ខណៈ! 
អនក្អាចពិពណ៌នជាំនញ ចាំណុចខាា ាំង ៃិងបុគគលិក្លក្ខណៈរបស់្អនក្ដែលជួយឱ្យទទួលបាៃដជាគជ័យ
ដៅក្នុងការងារ។ បដៃថម្ដលើដៃះ អនក្អាចពិពណ៌នជាំនញភាសា ៃិងចាំដណះែរងដែនក្ IT របស់្អនក្ ៃិង
ចាំណុចខាា ាំងដែសងៗដទៀត។  

ដស្ចក្រីបញ្ច ប់! 
អនក្អាចបញ្ហា ក់្បដៃថម្ៃូវចាំណង់ចាំណូលចិតររបស់្អនក្ក្នុងការងារ ៃិងការស្ាា ស្ផ្លេ ល់។ 

ហតថដលខា 

ដឈាម ះស្រដស្រជាអក្សរធាំ 

ភាា ប់ម្ក្ជាមួ្យ CV 
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សម្សរៀនទី ២៣  ការសរៀបចំឯរសារព្បវតតិរបូសសងេប 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរង ៃិងសាគ ល់គាំរមូ្របវតរិរបូស្ដងខបដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារែាូវការ 

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សអាំពីគាំរមូ្របវតរិរបួស្ដងខបដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ ឱ្យពួក្ដគយល់ៃូវខារម្
សារ ៃិងាតិកាដែលម្រតវូស្រដស្រ។ ម្របវតរិរបូស្ដងខបដៃះ ជាឯក្សារដែលម្រតូវភាា ប់ជាមួ្យ ក្យដស្នើ
សុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ (ដម្ដរៀៃខាងដលើ)។ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្គាំរខូាងដម្រកាម្ សិ្ស្សម្រតវូដរៀៃស្រដស្រ
ម្របវតរិរបូស្ដងខប របស់្ខាួៃ ក្នុងបាំណងដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារដៅក្នុងសាថ ប័ៃណ្ដមួ្យដែលដគដពញ
ចិតរ។ ការស្រដស្រ ដៃះ ម្រតវូដម្របើម្របាស់្ទម្រម្ង់ស្ដង់ដ្ឋជាមូ្លដ្ឋា ៃមួ្យចាស់្ោស់្។ 
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សម្សរៀនទី ២៣  ការសរៀបចំឯរសារព្បវតតិរបូសសងេប 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖ 
- ជួយឱ្យសិ្ស្សយល់ែរង ៃិងសាគ ល់គាំរមូ្របវតរិរបូស្ដងខបដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារែាូវការ 

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្ម្រតូវដណនាំសិ្ស្សអាំពីគាំរមូ្របវតរិរបួស្ដងខបដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ ឱ្យពួក្ដគយល់ៃូវខារម្
សារ ៃិងាតិកាដែលម្រតវូស្រដស្រ។ ម្របវតរិរបូស្ដងខបដៃះ ជាឯក្សារដែលម្រតូវភាា ប់ជាមួ្យ ក្យដស្នើ
សុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារ (ដម្ដរៀៃខាងដលើ)។ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្គាំរខូាងដម្រកាម្ សិ្ស្សម្រតវូដរៀៃស្រដស្រ
ម្របវតរិរបូស្ដងខប របស់្ខាួៃ ក្នុងបាំណងដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងារដៅក្នុងសាថ ប័ៃណ្ដមួ្យដែលដគដពញ
ចិតរ។ ការស្រដស្រ ដៃះ ម្រតវូដម្របើម្របាស់្ទម្រម្ង់ស្ដង់ដ្ឋជាមូ្លដ្ឋា ៃមួ្យចាស់្ោស់្។ 
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ម្របវតរិរបូស្ដងខប

ព័ត៌ាៃផ្លេ ល់ខាួៃ
ដឈាម ះ 
នថ្ៃ ដខ ន្ ាំ ៃិងទីក្ដៃាង
ក្ាំដណើ ត 
ជៃជាតិ 
សាថ ៃភាពម្រគួសារ 
ដលខទូរស្ពេ 

ព័ត៌ាៃវជិាា ជីវៈ 
ស្រដស្រការពិពណ៌នខាីមួ្យអាំពី ដទពយដកាស្លយ ៃិងចាំណុចខាា ាំងរបស់្អនក្។ 

ម្របវតរិការអប់រ ាំ 
ន្ ាំ សាថ ប័ៃ ស្ញ្ហញ បម្រត 

បទពិដសាធៃ៍ការងារ 
ន្ ាំ ៃិដោជក្ តួនទី 

ជាំនញដែសងដទៀត (ចាំណង់ចាំណូលចិតរ ការងារស្ម័ម្រគចិតរ ជាំនញ IT) 
ជាំនញភាសា 
ជាំនញIT 
ការងារស្ម័ម្រគចិតរ 

អនក្ែរល់ព័ត៌ាៃធាន 
១. (ដឈាម ះ តួនទី ៃិងព័ត៌ាៃទាំនក់្ទាំៃង) 
២. 
៣. 

បិទរបូ
ថ្ត 
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសៅទូរសរេសៅនិសយាជរ និងការសាា សការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីវធីិសាស្តស្រដៅទូរស្ពេ ៃិងការស្ាា ស្ការងារជាមួ្យៃិដោជក្។ 

សកម្មភាពសសិសទី១៖ ការរៅទរូសពទ
 ែរល់ៃូវការដណនាំដៅដលើម្របធាៃបទ ជាមួ្យៃរងែាំបូនម ៃខាងដម្រកាម្។ សិ្ស្សអាចៃរងម្រតូវដៅ 
ទូរស្ពេ ជាដម្រចើៃែងដៅដពលដស្វងរក្ការងារដធវើ ឬដែើម្បបីដងាើតឱ្យាៃការណ្ដត់ជួប។ បនេ ប់ពីដ្ឋក់្
 ក្យរចួដហើយ ពួក្ដគគួរដតដៅទូរស្ពេដៅកាៃ់ៃិដោជក្ក្នុងដហតុែលបីោ៉ាងដែើម្បីធានថ្ន៖ 

- ៃិដោជក្ទទួលបាៃ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងាររបស់្អនក្ 
- អនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ខាា ាំងចាំដ ះការងារដៃះ 
- អនក្ទទួលបាៃការអដញ្ា ើញដៅវគគស្ាា ស្ការងារ 

 អនក្គួរដតាៃម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងប ិក្ស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា  ក្យការងារ ៃិង CV ដៅដពលដែលទូរស្ពេ
ដៅដគ ែូចដៃះអនក្អាចដធវើការដែេៀងផ្លេ ត់រចួជាដស្ស្ចៃូវព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃដែ្ើដចញ។  

១. ដធវើការដៅទូរស្ពេ ដៅដពលដែលអនក្គិតថ្នជាដពលដវោលអបាំែុតស្ម្រាប់អនក្ទទួល។  
២. ម្រតូវធានថ្ន អនក្ៃិោយដៅកាៃ់ម្ៃុស្សដែលម្រតរម្ម្រតូវ ដហើយម្រតូវដរៀបចាំស្ម្រាប់រងចាំ 
ឬ/ៃិងពៃយល់ដរឿងរា៉ា វរបស់្អនក្ដៅកាៃ់ពួក្ដគ។ 

៣. ដៅដពលដែលអនក្ៃិោយដៅកាៃ់អនក្ដែលទទួលខុស្ម្រតូវក្នុងការទទួល ក្យការងារ៖ 
ក្.  ជាំរាបសួ្រោត់ដដ្ឋយសុ្ភាពរាបសារ 
ខ. សួ្រដៅកាៃ់ោត់ថ្នបាៃទទួល ក្យការងាររបស់្អនក្ដែរឬដទ 
គ.  ដលើក្ដ ើងពីស្ម្តថភាពមួ្យ ឬពីររបស់្អនក្  
 . ម្រតូវដរៀម្ឱ្យរចួរាល់ក្នុងការសួ្រអាំពី ក្យការងារ ឬ CV ដែលអនក្បាៃដែ្ើ  
ង.  សួ្រថ្នដតើអនក្ដៅដធវើបទស្ាា ស្បាៃដែរឬដទ (សុ្ាំដដ្ឋយទៃ់ភាៃ់)  
ច.  ម្របសិ្ៃដបើអនក្ទទួលបាៃលិខិតអដញ្ា ើញដៅស្ាា ស្ ស្រដស្រនថ្ៃដខ ដា៉ាង អាស្យ- 
ដ្ឋា ៃ ៃិងដឈាម ះរបស់្អនក្ដែលអនក្ម្រតូវជួប។ 

ឆ.  ដពលដរៀបដ្ឋក់្ទូរស្ពេចុះ ម្រតូវអរគុណដគដដ្ឋយសុ្ភាពរាបសារ។ 

 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាគូ ដហើយអៃុវតរការដៅទូរស្ពេសាក្លបង (ាន ក់្ជាអនក្ដស្វងរក្ការងារដធវើ 
ាន ក់្ជាតាំណ្ដងៃិដោជក្)។ បនេ ប់ម្ក្ែូរតួនទីោន ។ (១០នទី) 

សកម្មភាពសសិសទី២៖ ការសាា សការងារ 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្រតៀម្ខាួៃដែើម្បភីាពដជាគជ័យក្នុងការស្ាា ស្ការងារ។ ម្របាប់ពួក្ដគ អាំពីភាពស្ាំខាៃ់
ក្នុងការបងាា ញជាំនញរបស់្ខាួៃដដ្ឋយស្ដងខបខាី។ ដណនាំសិ្ស្សរបស់្អនក្ៃូវម្របធាៃបទ ៃិងដចក្
រ ាំដលក្ៃូវគាំៃិតអាំពីាតិកា ៃិងស្ាំណួរដែលដតងដតសួ្រញរក្ញប់ក្នុងកិ្ចចស្ាា ស្ការងារ។ 

 ដម្របើម្របាស់្ការស្ដម្រងសាច់ដរឿង ក្នុងការឱ្យជាឧទហរណ៍នៃការស្ាា ស្ការងារែ៏លអ ៃិងមិ្ៃ
លអ។ បនេ ប់ពីការស្ដម្រងការស្ាា ស្ ពិភាក្ាជាមួ្យម្រក្ុម្របស់្អនក្ ថ្នដតើមួ្យណ្ដដែលលអ ដហើយ
ដហតុអវី? ឱ្យអនក្ចូលរមួ្សាក្លបងស្ដម្ដងទាំងការស្ាា ស្លអ ៃិងមិ្ៃលអជាគូ ដហើយឱ្យពួក្ដគយល់ពី
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សម្សរៀនទី ២៤  ការសៅទូរសរេសៅនិសយាជរ និងការសាា សការងារ 

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀដៃះគឺ៖ 
- សិ្ស្សៃរងយល់ែរងពីវធីិសាស្តស្រដៅទូរស្ពេ ៃិងការស្ាា ស្ការងារជាមួ្យៃិដោជក្។ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី៖ ការរៅទរូសពទ
 ែរល់ៃូវការដណនាំដៅដលើម្របធាៃបទ ជាមួ្យៃរងែាំបូនម ៃខាងដម្រកាម្។ សិ្ស្សអាចៃរងម្រតូវដៅ 
ទូរស្ពេ ជាដម្រចើៃែងដៅដពលដស្វងរក្ការងារដធវើ ឬដែើម្បបីដងាើតឱ្យាៃការណ្ដត់ជួប។ បនេ ប់ពីដ្ឋក់្
 ក្យរចួដហើយ ពួក្ដគគួរដតដៅទូរស្ពេដៅកាៃ់ៃិដោជក្ក្នុងដហតុែលបីោ៉ាងដែើម្បីធានថ្ន៖ 

- ៃិដោជក្ទទួលបាៃ ក្យដស្នើសុ្ាំចូលបដម្រម្ើការងាររបស់្អនក្ 
- អនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ខាា ាំងចាំដ ះការងារដៃះ 
- អនក្ទទួលបាៃការអដញ្ា ើញដៅវគគស្ាា ស្ការងារ 

 អនក្គួរដតាៃម្រក្ដ្ឋស្ ៃិងប ិក្ស្ម្រាប់ក្ត់ម្រតា  ក្យការងារ ៃិង CV ដៅដពលដែលទូរស្ពេ
ដៅដគ ែូចដៃះអនក្អាចដធវើការដែេៀងផ្លេ ត់រចួជាដស្ស្ចៃូវព័ត៌ាៃដែលអនក្បាៃដែ្ើដចញ។  

១. ដធវើការដៅទូរស្ពេ ដៅដពលដែលអនក្គិតថ្នជាដពលដវោលអបាំែុតស្ម្រាប់អនក្ទទួល។  
២. ម្រតូវធានថ្ន អនក្ៃិោយដៅកាៃ់ម្ៃុស្សដែលម្រតរម្ម្រតូវ ដហើយម្រតូវដរៀបចាំស្ម្រាប់រងចាំ 
ឬ/ៃិងពៃយល់ដរឿងរា៉ា វរបស់្អនក្ដៅកាៃ់ពួក្ដគ។ 

៣. ដៅដពលដែលអនក្ៃិោយដៅកាៃ់អនក្ដែលទទួលខុស្ម្រតូវក្នុងការទទួល ក្យការងារ៖ 
ក្.  ជាំរាបសួ្រោត់ដដ្ឋយសុ្ភាពរាបសារ 
ខ. សួ្រដៅកាៃ់ោត់ថ្នបាៃទទួល ក្យការងាររបស់្អនក្ដែរឬដទ 
គ.  ដលើក្ដ ើងពីស្ម្តថភាពមួ្យ ឬពីររបស់្អនក្  
 . ម្រតូវដរៀម្ឱ្យរចួរាល់ក្នុងការសួ្រអាំពី ក្យការងារ ឬ CV ដែលអនក្បាៃដែ្ើ  
ង.  សួ្រថ្នដតើអនក្ដៅដធវើបទស្ាា ស្បាៃដែរឬដទ (សុ្ាំដដ្ឋយទៃ់ភាៃ់)  
ច.  ម្របសិ្ៃដបើអនក្ទទួលបាៃលិខិតអដញ្ា ើញដៅស្ាា ស្ ស្រដស្រនថ្ៃដខ ដា៉ាង អាស្យ- 
ដ្ឋា ៃ ៃិងដឈាម ះរបស់្អនក្ដែលអនក្ម្រតូវជួប។ 

ឆ.  ដពលដរៀបដ្ឋក់្ទូរស្ពេចុះ ម្រតូវអរគុណដគដដ្ឋយសុ្ភាពរាបសារ។ 

 ឱ្យសិ្ស្សដធវើការជាគូ ដហើយអៃុវតរការដៅទូរស្ពេសាក្លបង (ាន ក់្ជាអនក្ដស្វងរក្ការងារដធវើ 
ាន ក់្ជាតាំណ្ដងៃិដោជក្)។ បនេ ប់ម្ក្ែូរតួនទីោន ។ (១០នទី) 

សកម្មភាពសសិសទ២ី៖ ការសាា សការងារ 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្រតៀម្ខាួៃដែើម្បភីាពដជាគជ័យក្នុងការស្ាា ស្ការងារ។ ម្របាប់ពួក្ដគ អាំពីភាពស្ាំខាៃ់
ក្នុងការបងាា ញជាំនញរបស់្ខាួៃដដ្ឋយស្ដងខបខាី។ ដណនាំសិ្ស្សរបស់្អនក្ៃូវម្របធាៃបទ ៃិងដចក្
រ ាំដលក្ៃូវគាំៃិតអាំពីាតិកា ៃិងស្ាំណួរដែលដតងដតសួ្រញរក្ញប់ក្នុងកិ្ចចស្ាា ស្ការងារ។ 

 ដម្របើម្របាស់្ការស្ដម្រងសាច់ដរឿង ក្នុងការឱ្យជាឧទហរណ៍នៃការស្ាា ស្ការងារែ៏លអ ៃិងមិ្ៃ
លអ។ បនេ ប់ពីការស្ដម្រងការស្ាា ស្ ពិភាក្ាជាមួ្យម្រក្ុម្របស់្អនក្ ថ្នដតើមួ្យណ្ដដែលលអ ដហើយ
ដហតុអវី? ឱ្យអនក្ចូលរមួ្សាក្លបងស្ដម្ដងទាំងការស្ាា ស្លអ ៃិងមិ្ៃលអជាគូ ដហើយឱ្យពួក្ដគយល់ពី
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ភាពខុស្ោន ។ ដម្របើម្របាស់្ការដលងដស្ើចដែលបងាបរោិកាស្រកី្រាយ! ជាជដម្រម្ើស្ ឱ្យសិ្ស្សដធវើការ
ស្ាា ស្ការងារជានែគូ។  

សកម្មភាពសសិសទី៣៖ លហំាត់រៅនទុះ 
 ឱ្យសិ្ស្សបាំដពញចដម្ាើយផ្លេ ល់ខាួៃ ដៅៃរងស្ាំណួរដែលម្រតូវបាៃសួ្រជាញរក្ញប់ដៅដពល
ស្ាា ស្ការងារ ដែលាៃជាគាំរកូ្នុងស្ៃារក្កិ្ចចការ។  

សម្រាបក់ារផ្ណនា៖ំ  
ការដរៀបចខំេួនលុនដពលសមាា ស 

 ដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីៃិដោជក្ទុក្ជាមុ្ៃ។ ដតើពួក្ដគចប់ដែរើម្ែាំដណើ រការសាថ ប័ៃដគដដ្ឋយ
រដបៀបណ្ដ? ពួក្ដគដធវើអវីខាះ? ដហើយស្ដម្រម្ចបាៃស្មិ្ទធែលអវីខាះ?

 រ ាំលរក្ការចងចាំរបស់្អនក្អាំពីការងារដែលអនក្បាៃដ្ឋក់្ ក្យ ៃិងអវីខាះដែលបាៃដរៀបរាប់
ដៅក្នុងការែាយព័ត៌ាៃ។

 រ ាំលរក្ខាួៃអនក្ៃូវជាំនញរបស់្អនក្ដដ្ឋយដម្ើលម្របវតរិរបូស្ដងខបដ ើងវញិ។ ម្រតូវដម្រតៀម្ស្ម្រាប់
ពៃយល់អាំពីដោលបាំណង ៃិងដហតុែលស្ម្រាប់ការផ្លា ស់្បរូរការងារ ភាពខវះចដនា ះដៅក្នុង
ម្របវតរិរបូស្ដងខប ៃិងជដម្រម្ើស្ស្ម្រាប់ជីវតិរបស់្អនក្។

 គិតអាំពីស្ាំណួរដែលអនក្អាចសួ្រដៅៃិដោជក្ ក់្ព័ៃធៃរងការងារ អាំ ុងដពលស្ាា ស្។
 ម្រតូវដម្រតៀម្ចដម្ាើយស្ម្រាប់ស្ាំណួរដែលមិ្ៃបាៃដម្រតៀម្ទុក្ែងដែរ។ ការស្ាា ស្ អាចៃរង
តម្រម្ូវឱ្យដលើក្ឧទហរណ៍សាក្លបង ដតស្សក្ម្រមិ្តភាសារបស់្អនក្ដដ្ឋយផ្លា ស់្បរូរភាសាដពល
ស្ាា ស្។

 នាំយក្ៃូវលិខិតបញ្ហា ក់្ការងារចស់្ ៃិងស្ញ្ហញ បម្រតម្ក្ជាមួ្យអនក្ម្របសិ្ៃដបើាៃ។
 ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ដឆាើយតបថ្នដហតុអវីបាៃជាអនក្ស្ក្ដិស្ម្ស្ម្រាប់ការងារដៃះ។
 ដស្វងយល់ពីចាៃ យចរក្នុងការដធវើែាំដណើ រពីែេះរបស់្អនក្ដៅកាៃ់ក្ដៃាងស្ាា ស្ការងារ។
 ដម្រជើស្ដរ ើស្ស្ាំដលៀក្បាំ ក់្ឱ្យស្ក្ដិស្ម្ដៅៃរងការស្ាា ស្ការងារ។
 យក្ម្ក្តាម្ខាួៃៃូវដឈាម ះ ៃិងដលខទូរស្ពេៃិដោជក្ដែលអនក្ៃរងម្រតវូដៅជួប។

អាំ ុងដពលស្ាា ស្ 
 ដោលបាំណងនៃបទស្ាា ស្ គឺដែើម្បីដស្វងរក្ថ្នដតើអនក្ស្ក្ដិស្ម្ ៃិងាៃការជាំរញុទរក្ចិតរដបប
ណ្ដស្ម្រាប់ការងារ។ អនក្ម្រតូវម្ក្ែល់ក្ដៃាងស្ាា ស្ឱ្យទៃ់ដពល៖  

 ម្ក្ទៃ់ដពលាៃៃ័យថ្ន ម្ក្ែល់ ១៥ នទីមុ្ៃដា៉ាងស្ាា ស្។
 ការស្ាា ស្ការងារៃរងដធវើឱ្យអនក្ាៃអារម្មណ៍រ ាំដភើប។ អនក្ម្រតូវរក្វធីិស្ម្រាក្អារម្មណ៍មុ្ៃ
ៃរងស្ាា ស្ ដែើម្បឱី្យអារម្មណ៍ស្ៃប់អាចដឆាើយស្ាំណួរដពលស្ាា ស្បាៃលអ។

 ការបងាា ញចាំណ្ដប់អារម្មណ៍វជិាាៃរបស់្អនក្ ពិតជាស្ាំខាៃ់ខាា ាំងណ្ដស់្។ ចប់នែ ស្ម្ារង
ដម្ើលដភនក្អនក្ស្ាា ស្។

 ដរៀបចាំឥរោិបថ្អងគុយឱ្យសុ្ភាពរាបសារ បិទទូរស្ពេ ហាម្ទាំ ស្ារដតស្ ូ។
 ដឆាើយស្ាំណួរដដ្ឋយសុ្ភាព ៃិងស្ដងខប។ យក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើកាយវកិារ ទរក្មុ្ខ ៃិង
រដបៀបៃិោយរបស់្អនក្។
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 ម្របសិ្ៃដបើអនក្ម្រតូវបាៃស្ាា ស្ដដ្ឋយម្រក្មុ្គណៈក្ម្មការ អនក្ម្រតូវបងាា ញៃូវការយក្ចិតរ
ទុក្ ដ្ឋក់្ក្នុងការដឆាើយស្ាំណួររបស់្ស្ាជិក្ាន ក់្ៗឱ្យដស្មើៗោន ។

 ម្រតូវស្ក្ម្ម ដហើយសួ្រស្ាំណួរអាំពីការងារ ឬម្រក្មុ្ហ ុៃដនះ។ ចុងបញ្ច ប់ម្រតូវអរគុណ
ៃិដោជក្ស្ម្រាប់ឱ្កាស្ក្នុងការបងាា ញខាួៃ ដហើយម្រតូវសួ្រថ្នដពលណ្ដដទើបែរងលទធ
ែល ៃិងែរងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។

បនេ ប់ពីការស្ាា ស្រចួ 
 ដបើដពលដវោអាំដណ្ដយែល អនក្គួរសួ្រពីចាំណុចខវះខាត ដហើយពាោម្អភិវឌ្ឍខាួៃអន
ក្។

សនលឹកកចិចការ ម្រររភទសំណួរ 
 ស្ាំណួរមួ្យចាំៃួៃដែលៃរងដក្ើតដ ើងដពលស្ាា ស្ ម្រតូវបាៃដរៀបរាប់ខាងដម្រកាម្។ អនក្គួរដត
ហវរក្ហាវ ត់ដឆាើយដៅៃរងស្ាំណួរទាំងដៃះ។  

 ស្ាំណួរ៖ ចដម្ាើយរបស់្ខ្ុាំ៖(ដម្របើម្របាស់្ម្រក្ដ្ឋស្បដៃថម្បាៃ) 
១.ដរៀបរាប់ពីរបី ក្យដែលពិព័ណ៌នអាំពីខាួៃអនក្។ 
២.ចូរពិព័ណ៌នអាំពីការងារបចចុបបៃនឬការងារចុងដម្រកា
យ។ 
៣.ដហតុអវីបាៃជាអនក្ដ្ឋក់្ ក្យដធវើការងារដៃះ?  
៤.ដហតុអវីបាៃជាអនក្ចង់ផ្លា ស់្បរូរការងារ?  
៥.ដតើអវីដៅជាដោលដៅអនគតរបស់្អនក្? 
៦.ដតើអនក្ជាស្ហការ ីឬជាអនក្ម្រគប់ម្រគងម្របដភទណ្ដ? 
៧.ដតើអវីស្ាំខាៃ់បាំែុតដែលអនក្បាៃដរៀៃពីការងារពីមុ្ៃ
របស់្អនក្? 
៨.ដតើការងារក្នុងសុ្បិៃអនក្ជាអវី? 
៩.ដតើអនក្ាៃចាំណុចខាា ាំង ៃិងចាំណុចដខាយអវីខាះ?  
១០.ដតើចាំណុខាា ាំងរបស់្អនក្អាចជួយឱ្យអនក្ដជាគជ័យ
ក្នុងការងារដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? ដតើអនក្បាៃដធវើអវី ឬ
ាៃបាំណងចង់ដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើងៃូវចាំណុចដខាយ
របស់្អនក្ដទ?  

១១.ដតើអវីជាំរញុឱ្យអនក្កាា យជាៃិដោជិតាន ក់្?  
១២.ដតើស្ហគម្ៃ៍ការងារដបបណ្ដដែលអនក្ាៃ

អារម្មណ៍ថ្នែូចជាែេះរបស់្អនក្? 
១៣.ក្នុងគាំៃិតរបស់្អនក្ ដតើអវីដៅជាក្ដៃាងការងារលអ? 
១៤.ដតើអនក្ចង់ដធវើការាន ក់្ឯង ឬក៏្ការងារជាម្រក្ុម្?  
១៥.ដហតុអវីបាៃជាអនក្ដ្ឋក់្ ក្យម្ក្ដធវើការ ដែលមិ្ៃ

ម្រតូវៃរងបទពិដសាធៃ៍ការងារ ៃិងការអប់រ ាំរបស់្
អនក្?  

១៦.ដតើអនក្អាចដធវើការដម្រកាម្ស្ាព ធបាៃលអដបបណ្ដ
ដៅ? សូ្ម្ឱ្យឧទហរណ៍ជាក់្ដស្រង។ 
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១៧.ដតើអនក្បាៃដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ការដធវើែាំដណើ រដៅដធវើការ
ដហើយឬដៅ?  

១៨.ដតើអនក្បាៃដម្រតៀម្ស្ម្រាប់ដា៉ា ងដធវើការដែលបត់
ដបៃដហើយឬដៅ?  

១៩.ដតើអនក្បាៃដរៀៃអវីខាះពីការងារពីមុ្ៃរបស់្អនក្? 
២០.ដតើភាពដជាគជ័យអវីដែលអនក្ាៃដាទៃភាព
បាំែុត?  
២១.ដហតុអវីបាៃជាដយើងម្រតូវដម្រជើស្ដរ ើស្យក្អនក្ក្នុង

ចាំដណ្ដម្ដបក្ខជៃែនទដទៀត?  
២២. ដតើអនក្ាៃចង់ែរងអវីអាំពីពួក្ដយើងដទ?  
២៣. ដតើៃរណ្ដអាចដធវើជាអនក្ែរល់ព័ត៌ាៃអាំពីអនក្?  
២៤.ម្របសិ្ៃដបើដយើងដៅទូរស្ពេដៅអនក្ែរល់ព័ត៌ាៃ

អាំពីអនក្ ដតើពួក្ដគៃរងម្របាប់ដយើងអវីខាះអាំពីអនក្? 
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សម្សរៀនទី ២៥  សេព្គ្ិនភារ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖   
- ជួយឱ្យសិ្ស្សចប់ដែដើម្គិតពីស្ហម្រគិៃភាព ដដ្ឋយដម្របើបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា។  

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 អនក្អាចបញ្ចូ លម្របធាៃបទដដ្ឋយការដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា។ ឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្
ម្របភពអិុៃធឺណិតតាម្រយៈតាំណ https://www.psychometrictest.org.uk/entrepreneur-test/ រចួ
ដហើយដធវើដតស្រអាំពី ការដម្រតៀម្ខាួៃជាដស្ស្ចក្នុងស្ហម្រគិៃភាព។ ដៃះគឺជាគាំរដូគហទាំព័រដែលពៃយល់
ដៅដលើដតស្រ ៃិងលទធែលដែលសិ្ស្សម្រតួវទទួលបាៃ។ ឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាពិៃេុរបស់្ពួក្ដគចូលក្នុង
ដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។  

 «ស្ហម្រគិៃដែលដជាគជ័យ គឺទទួលបាៃពិៃេុខពស់្ក្នុងចាំណុចជាដម្រចើៃ ឬក៏្ម្រគប់ចាំណុចស្ម្រាប់
វាស់្ដវងទាំងដៃះ។ ស្ហម្រគិៃដែលមិ្ៃដជាគជ័យ ឬអនក្ដែលមិ្ៃស្ក្ដិស្ម្ៃរងស្ហម្រគិៃភាព អាច
ៃរងបាៃពិៃេុទបដៅដលើចាំណុចស្ម្រាប់វាស់្ដវងទាំងដៃះ។» 

ខិតខាំដែើម្បទីទួលបាៃស្មិ្ទធែល 
 ខិតខាំដែើម្បីទទួលបាៃស្មិ្ទធែល គឺជាការជាំរញុទរក្ចិតរខាងក្នុងរបស់្ម្ៃុស្សក្នុងការទទួល
បាៃលទធែលដលចដធាា  ដហើយាៃទាំដនរដធវើការម្របរងដម្របងខាា ាំងដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅ។ ពិៃេុ ៣៦ 
បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ស្ម្រាប់ការជាំរញុទរក្ចិតរខាងក្នុងដែើម្បីបាៃដជាគជ័យ។ អនក្អាចៃរងដផ្លរ
ត ដលើដោលដៅ ដហើយស្ដម្រម្ចលទធែលដលចដធាា ជាងអនក្ែនទ។ អនក្ៃរងអាចដ្ឋក់្ការងាររបស់្អនក្
ក្នុងអាទិភាពខពស់្ជាងអាទិភាពផ្លេ ល់ខាូៃ ប៉ាុដៃរអនក្ក៏្ម្រតូវគិតពីការរក្ាតុលយភាពរវាងការងារ ៃិងជីវតិ
ែងដែរ។ អនក្ទាំៃងជាម្ៃុស្សដែលសុ្ខចិតរដធវើែាំដណើ ររាប់គី ូដម្៉ាត ឬដ្ឋក់្ការម្របរងដម្របងបដៃថម្ដែើម្បី
ទទួលបាៃលទធែលខពស់្។ ថ្វីែបិតដត អនក្ជាម្ៃុស្សដែលជាំរញុដៅរក្ការដជាគជ័យក៏្ដដ្ឋយ ដពលខាះ
អនក្អាចាៃអារម្មណ៍ថ្នៃរងម្របរងដម្របងកាៃ់ដតខាា ាំងដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃលទធែលធាំជាងមុ្ៃដៅដទៀត។ 

ភាពឧស្ាហ៍  
ភាពឧស្ាហ៍ គឺជាក្ម្រមិ្តតស្ ូ អត់ធៃ់ៃិងដស្តស្រស្ ៃិងវៃ័ិយផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ម្ៃុស្ស។ ពិៃេុ ៣៦

បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ ស្ម្រាប់ភាពឧស្ាហ៍។ អនក្អាចដធវើការបាៃោ៉ាងលអដៅក្នុងដពលាៃ
ដស្តស្រស្ ឬសាថ ៃភាពម្របឈម្ខាា ាំង ប៉ាុដៃរដពលខាះក៏្ម្រតូវការែក្ថ្យមួ្យរយៈដែើម្បមី្របតិបតរិការបាៃលអ
ដែរ។ អនក្អាចៃរងាៃគុណស្ម្បតរិដៅក្នុងបរោិកាស្ការងារដែលាៃស្ាព ធខាា ាំងដបើដម្របៀបដធៀប
ៃរងអនក្ែនទជាដម្រចើៃដទៀត។ អនក្អាចៃរងដធវើការដលើស្ដា៉ាង ឬជាទូដៅទទួលយក្ការទទួលខុស្ម្រតវូ
បដៃថម្។ អនក្មិ្ៃងាយបដងអរបងអង់ការងារ ឬដបក្អារម្មណ៍ដធវើការជាងម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ។ 

ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់  
ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់ស្ាំដៅដលើការដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរដដ្ឋយដែអក្ដលើភាពរ ាំជួលចិតរ ភាពស្េុះ

សាេ រ ភាពរ ាំជួលអារម្មណ៍របស់្បុគគលាន ក់្។ ពិៃេុ ៣៩ បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ ស្ម្រាប់ដស្ចក្រី ស្ស្
ឡាញ់។ អនក្ដម្របើម្របាស់្ក្តារ សាម រតី ជាក្តារ ជាំរញុការអៃុវតរដម្រចើៃជាងម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ។ អនក្បងាា ញ
ការស្េុះសាេ រក្នុងការងាររបស់្អនក្ជាងអនក្ែនទ។ ដៅដពលដែលដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរ អនក្ទាំៃង ជាដម្របើ
ម្របាស់្អពាៃដរញណ ៃិងភាពឈាា ស្នវខាងសាម រតីក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរចុងដម្រកាយ។ ការបាំែុស្ទរក្ចិតរ 

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        199 
 

សម្សរៀនទី ២៥  សេព្គ្ិនភារ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖   
- ជួយឱ្យសិ្ស្សចប់ដែដើម្គិតពីស្ហម្រគិៃភាព ដដ្ឋយដម្របើបដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា។  

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 អនក្អាចបញ្ចូ លម្របធាៃបទដដ្ឋយការដម្របើម្របាស់្បដចចក្វទិាព័ត៌ាៃវទិា។ ឱ្យសិ្ស្សដម្របើម្របាស់្
ម្របភពអិុៃធឺណិតតាម្រយៈតាំណ https://www.psychometrictest.org.uk/entrepreneur-test/ រចួ
ដហើយដធវើដតស្រអាំពី ការដម្រតៀម្ខាួៃជាដស្ស្ចក្នុងស្ហម្រគិៃភាព។ ដៃះគឺជាគាំរដូគហទាំព័រដែលពៃយល់
ដៅដលើដតស្រ ៃិងលទធែលដែលសិ្ស្សម្រតួវទទួលបាៃ។ ឱ្យសិ្ស្សក្ត់ម្រតាពិៃេុរបស់្ពួក្ដគចូលក្នុង
ដស្ៀវដៅ ឬក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ា។  

 «ស្ហម្រគិៃដែលដជាគជ័យ គឺទទួលបាៃពិៃេុខពស់្ក្នុងចាំណុចជាដម្រចើៃ ឬក៏្ម្រគប់ចាំណុចស្ម្រាប់
វាស់្ដវងទាំងដៃះ។ ស្ហម្រគិៃដែលមិ្ៃដជាគជ័យ ឬអនក្ដែលមិ្ៃស្ក្ដិស្ម្ៃរងស្ហម្រគិៃភាព អាច
ៃរងបាៃពិៃេុទបដៅដលើចាំណុចស្ម្រាប់វាស់្ដវងទាំងដៃះ។» 

ខិតខាំដែើម្បទីទួលបាៃស្មិ្ទធែល 
 ខិតខាំដែើម្បីទទួលបាៃស្មិ្ទធែល គឺជាការជាំរញុទរក្ចិតរខាងក្នុងរបស់្ម្ៃុស្សក្នុងការទទួល
បាៃលទធែលដលចដធាា  ដហើយាៃទាំដនរដធវើការម្របរងដម្របងខាា ាំងដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅ។ ពិៃេុ ៣៦ 
បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ស្ម្រាប់ការជាំរញុទរក្ចិតរខាងក្នុងដែើម្បីបាៃដជាគជ័យ។ អនក្អាចៃរងដផ្លរ
ត ដលើដោលដៅ ដហើយស្ដម្រម្ចលទធែលដលចដធាា ជាងអនក្ែនទ។ អនក្ៃរងអាចដ្ឋក់្ការងាររបស់្អនក្
ក្នុងអាទិភាពខពស់្ជាងអាទិភាពផ្លេ ល់ខាូៃ ប៉ាុដៃរអនក្ក៏្ម្រតូវគិតពីការរក្ាតុលយភាពរវាងការងារ ៃិងជីវតិ
ែងដែរ។ អនក្ទាំៃងជាម្ៃុស្សដែលសុ្ខចិតរដធវើែាំដណើ ររាប់គី ូដម្៉ាត ឬដ្ឋក់្ការម្របរងដម្របងបដៃថម្ដែើម្បី
ទទួលបាៃលទធែលខពស់្។ ថ្វីែបតិដត អនក្ជាម្ៃុស្សដែលជាំរញុដៅរក្ការដជាគជ័យក៏្ដដ្ឋយ ដពលខាះ
អនក្អាចាៃអារម្មណ៍ថ្នៃរងម្របរងដម្របងកាៃ់ដតខាា ាំងដែើម្បីស្ដម្រម្ចបាៃលទធែលធាំជាងមុ្ៃដៅដទៀត។ 

ភាពឧស្ាហ៍  
ភាពឧស្ាហ៍ គឺជាក្ម្រមិ្តតស្ ូ អត់ធៃ់ៃិងដស្តស្រស្ ៃិងវៃ័ិយផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ម្ៃុស្ស។ ពិៃេុ ៣៦

បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ ស្ម្រាប់ភាពឧស្ាហ៍។ អនក្អាចដធវើការបាៃោ៉ាងលអដៅក្នុងដពលាៃ
ដស្តស្រស្ ឬសាថ ៃភាពម្របឈម្ខាា ាំង ប៉ាុដៃរដពលខាះក៏្ម្រតូវការែក្ថ្យមួ្យរយៈដែើម្បមី្របតិបតរិការបាៃលអ
ដែរ។ អនក្អាចៃរងាៃគុណស្ម្បតរិដៅក្នុងបរោិកាស្ការងារដែលាៃស្ាព ធខាា ាំងដបើដម្របៀបដធៀប
ៃរងអនក្ែនទជាដម្រចើៃដទៀត។ អនក្អាចៃរងដធវើការដលើស្ដា៉ាង ឬជាទូដៅទទួលយក្ការទទួលខុស្ម្រតវូ
បដៃថម្។ អនក្មិ្ៃងាយបដងអរបងអង់ការងារ ឬដបក្អារម្មណ៍ដធវើការជាងម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ។ 

ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់  
ដស្ចក្រីស្ស្ឡាញ់ស្ាំដៅដលើការដធវើដស្ចក្រីស្ដម្រម្ចចិតរដដ្ឋយដែអក្ដលើភាពរ ាំជួលចិតរ ភាពស្េុះ

សាេ រ ភាពរ ាំជួលអារម្មណ៍របស់្បុគគលាន ក់្។ ពិៃេុ ៣៩ បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ ស្ម្រាប់ដស្ចក្រី ស្ស្
ឡាញ់។ អនក្ដម្របើម្របាស់្ក្តារ សាម រតី ជាក្តារ ជាំរញុការអៃុវតរដម្រចើៃជាងម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃ។ អនក្បងាា ញ
ការស្េុះសាេ រក្នុងការងាររបស់្អនក្ជាងអនក្ែនទ។ ដៅដពលដែលដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរ អនក្ទាំៃង ជាដម្របើ
ម្របាស់្អពាៃដរញណ ៃិងភាពឈាា ស្នវខាងសាម រតីក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរចុងដម្រកាយ។ ការបាំែុស្ទរក្ចិតរ 
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ការជាំរញុទរក្ចិតរ ៃិងភាពឈាា ស្នវខាងសាម រតីគឺម្រតវូបាៃដម្ើលដ ើញថ្នជាក្តារ ស្ាំខាៃ់ដៅក្នុងការ
ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលការអៃុវតរការងាររបស់្អនក្ ៃិងស្ម្រាប់ជាំរញុអនក្ែនទែងដែរ។ 

ការម្រតតួម្រតា  
 ការម្រតតួម្រតា គឺទក់្ទងៃរងន្តទររស្រីបុគគលិក្លក្ខណៈដបបែាូវចិតរ «ទីតាាំងនៃការម្រតួម្រតា» ជាអវីដែល
ម្ៃុស្សាន ក់្ដជឿជាក់្ថ្នដគអាចម្រគប់ម្រគងសាថ ៃការណ៍ដែលប៉ាះ ល់ដៅែល់ដគ។ ពិៃេុ ៣៨ បងាា ញៃូវ
ក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ ដែលអាចម្រគប់ម្រគងម្រតតួម្រតាបាៃ។ អនក្ាៃភាពដជឿជាក់្ដៅដពលដែលម្រតវូ
ម្រគប់ម្រគងសាថ ៃការណ៍។ ដៅដពលលទធែលវជិាាៃដក្ើតដ ើង អនក្ដតងស្រដស្ើរខាួៃឯង ប៉ាុដៃរដៅដពល
លទធែលអវជិាាៃដក្ើតដ ើង អនក្ភាគដម្រចើៃបដនេ ស្ក្តារ ខាងដម្រត ឧ. ស្ាំណ្ដង ឱ្កាស្...។ 

ការនចនម្របឌិ្ត 

ភាពនចនម្របឌិ្ត គឺជាការដម្របើម្របាស់្ភាពស្ស្ដម្ើស្ស្នម្ក្នុងការបដងាើត ៃិងអៃុវតរគាំៃិតដែើម្ ៃិង
គាំៃិតែរួចដែរើម្។ ពិៃេុ ៣២ បងាា ញៃូវក្ម្រមិ្តខពស់្គួរស្ម្ នៃភាពនចនម្របឌិ្ត។ អនក្បងាា ញៃូវចាំណង់
ចាំណូលចិតរស្ម្រាប់ការបដងាើតគាំៃិតថ្មី ៃិងដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដែលស្មុគសាម ញ។ ដៅដពលដែលដលើក្
ដ ើងពីបញ្ហា  អនក្ដតងដតដផ្លរ តសីុ្ជដម្រៅដៅែល់ឬស្គល់នៃបញ្ហា  ជាជាងដម្ើលស្សាលៗជុាំវញិបញ្ហា ។ 
អនក្ភាគដម្រចើៃដម្របើម្របាស់្ការគិតដែលជាក់្ោក់្ ៃិងបៃរ ជាជាងការគិតដបបចស់្គាំរលិ ៃិងបុរាណ
ដៅដពលដែលដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរ។ 

ម្របភព៖ https://www.psychometrictest.org.uk/entrepreneur-test/  
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-
assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx? page=1 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
បដងាើតការពិភាក្ាដៅក្នុងម្រក្ុម្៖ ម្របសិ្ៃដបើអនក្ចង់កាា យជាស្ហម្រគិៃ ដតើដតស្ដខាងដលើដៃះ 

បាៃពៃយល់អនក្ចាស់្ោស់្ឬដទ? ដតើចាំណុចទាំងអស់្ដៃះ មួ្យណ្ដស្ាំខាៃ់ជាងដគ? ដតើអនក្ចង់
បដៃថម្ចាំណុចស្ាំខាៃ់អវីដទៀតឬដទ?  
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សម្សរៀនទី ២៦  ការសរៀបចំណផ្នការ 

 ដយើងបាៃឈាៃម្ក្ែល់ ការងារគដម្រាងចុងដម្រកាយក្នុងថ្នន ក់្ទី ១២ នៃម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ 
ការងារគដម្រាងដៃះៃរងាៃដៅក្នុងដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៥ ខាងមុ្ខដទៀត។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖ 

- ម្របមូ្លព័ត៌ាៃដែលម្រគបែណរ ប់ដលើទិែាភាពដែសងៗ ក់្ព័ៃធៃរងទីែារការងារ 
សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់ 
 អនក្ម្រតូវដរៀបចាំដម្ដរៀៃដៃះ ដដ្ឋយការស្សាវម្រជាវទិែាភាព
ដែសងៗ ក់្ព័ៃធម្រក្ម្សី្លធម៌្ ៃិងបទបបញ្ញតរិ ក់្ព័ៃធការងារ៖  

- កិ្ចចស្ៃាការងារ 
- ម្របាក់្ដខ ៃិងដា៉ាងការងារ ដពលឈប់ស្ម្រាក្ 
- សិ្ទធិ ៃិងភារកិ្ចចរបស់្ក្ម្មក្រៃិដោជិត 
- សិ្ទធិ ៃិងភារកិ្ចចរបស់្ៃិដោជក្ 
- សុ្វតថិភាព ៃិងការដថ្ទាំសុ្ខភាពវជិាា ជីវៈ 
- ស្ហជីព  
- កិ្ចចស្ៃាការងារ វញិ្ហញ បៃបម្រតការងារ 
- ស្ម្ភាពក្នុងជីវតិការងារ 
- ធានរា៉ា ប់រ ៉ាងសុ្ខភាព 
- ចាប់ដែលអៃុវតរចាំដ ះស្ហម្រគិៃ 
- ។ល។  

 អនក្ម្រតូវែដល់ដោបល់ ែល់សិ្ស្សៃូវម្របភពព័ត៌ាៃណ្ដខាះដែលចាំបាច់ស្ម្រាប់ការស្សាវម្រជាវ
របស់្ពួក្ដគ។ សិ្ស្សអាចៃរងស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃដចញពីអិុៃធឺណិត ឬម្របភពដែសងដទៀត។ បនេ ប់ម្ក្ 
ដរៀបចាំទុក្ជាមុ្ៃថ្ន ដតើម្រតូវដរៀបចាំដបងដចក្ម្រក្មុ្សិ្ស្សដបបណ្ដ។ ដដ្ឋយសារដតអនក្សាគ ល់សិ្ស្ស
របស់្អនក្ស្សាប់ អនក្គួរដតបដងាើតម្រក្មុ្ដែលាៃការយល់ែរងម្របហាក់្ម្របដហលោន  ដហើយសិ្ស្សណ្ដ
ខាះដែលម្រតវូការជាំៃួយបដៃថម្ពីអនក្ ៃិងម្រតូវែដល់ម្របធាៃបទែល់ពួក្ដគចប់ដែដើម្ការងារ។ ដរៀបចាំ
សិ្ស្សជា ៦ ម្រក្មុ្ ៃិងដបងដចក្ម្របធាៃបទដៅឱ្យពួក្ដគ (ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងាៃ ២-៣ ម្របធាៃបទ)។ 
ដដ្ឋយសារដតដៃះមិ្ៃដម្ៃជាភារកិ្ចចដែលងាយស្ស្លួ ែូចដៃះម្រតូវដរៀបចាំដែៃការរបស់្អនក្ដដ្ឋយ
ម្របងុម្របយ័តនទុក្ជាមុ្ៃ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគាៃការទទួលខុស្ម្រតវូលអ ៃិងទទួលបាៃដជាគជ័យ! 

សកម្មភាពសសិស 
 ដណនាំសិ្ស្សអាំពីម្របធាៃបទ ៃិងវតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាង។ ដបងដចក្ពួក្ដគជាម្រក្មុ្
ែូចដែលអនក្បាៃដរៀបចាំទុក្ជាមុ្ៃ ៃិងដចក្ម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ។ ដពលដៃះពួក្ដគអាច 
ដរៀបចាំដែៃការក្នុងការចប់ដែរើម្ែាំដណើ រការ ៃិងម្រតូវដស្វងរក្ព័ត៌ាៃពីក្ដៃាងណ្ដ។ ពួក្ដគបដងាើត
តារាងកាលវភិាគ (ជាដែនក្មួ្យនៃលាំហាត់ដៅែេះ) ៃិងម្របដហលជាដចក្ភារកិ្ចចោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្។ ដៅ
ចុងបញ្ច ប់នៃដម្ដរៀៃ ពួក្ដគែរងថ្នដគៃរងម្រតូវដធវើអវី ដហើយដៅដពលណ្ដ(មុ្ៃដពលដម្ដរៀៃបនេ ប់)។  
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សម្សរៀនទី ២៦  ការសរៀបចំណផ្នការ 

 ដយើងបាៃឈាៃម្ក្ែល់ ការងារគដម្រាងចុងដម្រកាយក្នុងថ្នន ក់្ទី ១២ នៃម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្។ 
ការងារគដម្រាងដៃះៃរងាៃដៅក្នុងដម្ដរៀៃចាំៃួៃ ៥ ខាងមុ្ខដទៀត។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃទាំងដៃះគឺ៖ 

- ម្របមូ្លព័ត៌ាៃដែលម្រគបែណរ ប់ដលើទិែាភាពដែសងៗ ក់្ព័ៃធៃរងទីែារការងារ 
សម្រាបអ់្ែកម្ររកឹារោបល៖់ 
 អនក្ម្រតូវដរៀបចាំដម្ដរៀៃដៃះ ដដ្ឋយការស្សាវម្រជាវទិែាភាព
ដែសងៗ ក់្ព័ៃធម្រក្ម្សី្លធម៌្ ៃិងបទបបញ្ញតរិ ក់្ព័ៃធការងារ៖  

- កិ្ចចស្ៃាការងារ 
- ម្របាក់្ដខ ៃិងដា៉ាងការងារ ដពលឈប់ស្ម្រាក្ 
- សិ្ទធិ ៃិងភារកិ្ចចរបស់្ក្ម្មក្រៃិដោជិត 
- សិ្ទធិ ៃិងភារកិ្ចចរបស់្ៃិដោជក្ 
- សុ្វតថិភាព ៃិងការដថ្ទាំសុ្ខភាពវជិាា ជីវៈ 
- ស្ហជីព  
- កិ្ចចស្ៃាការងារ វញិ្ហញ បៃបម្រតការងារ 
- ស្ម្ភាពក្នុងជីវតិការងារ 
- ធានរា៉ា ប់រ ៉ាងសុ្ខភាព 
- ចាប់ដែលអៃុវតរចាំដ ះស្ហម្រគិៃ 
- ។ល។  

 អនក្ម្រតូវែដល់ដោបល់ ែល់សិ្ស្សៃូវម្របភពព័ត៌ាៃណ្ដខាះដែលចាំបាច់ស្ម្រាប់ការស្សាវម្រជាវ
របស់្ពួក្ដគ។ សិ្ស្សអាចៃរងស្សាវម្រជាវព័ត៌ាៃដចញពីអិុៃធឺណិត ឬម្របភពដែសងដទៀត។ បនេ ប់ម្ក្ 
ដរៀបចាំទុក្ជាមុ្ៃថ្ន ដតើម្រតូវដរៀបចាំដបងដចក្ម្រក្មុ្សិ្ស្សដបបណ្ដ។ ដដ្ឋយសារដតអនក្សាគ ល់សិ្ស្ស
របស់្អនក្ស្សាប់ អនក្គួរដតបដងាើតម្រក្មុ្ដែលាៃការយល់ែរងម្របហាក់្ម្របដហលោន  ដហើយសិ្ស្សណ្ដ
ខាះដែលម្រតវូការជាំៃួយបដៃថម្ពីអនក្ ៃិងម្រតូវែដល់ម្របធាៃបទែល់ពួក្ដគចប់ដែដើម្ការងារ។ ដរៀបចាំ
សិ្ស្សជា ៦ ម្រក្មុ្ ៃិងដបងដចក្ម្របធាៃបទដៅឱ្យពួក្ដគ (ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗៃរងាៃ ២-៣ ម្របធាៃបទ)។ 
ដដ្ឋយសារដតដៃះមិ្ៃដម្ៃជាភារកិ្ចចដែលងាយស្ស្លួ ែូចដៃះម្រតូវដរៀបចាំដែៃការរបស់្អនក្ដដ្ឋយ
ម្របងុម្របយ័តនទុក្ជាមុ្ៃ ដែើម្បឱី្យពួក្ដគាៃការទទួលខុស្ម្រតវូលអ ៃិងទទួលបាៃដជាគជ័យ! 

សកម្មភាពសសិស 
 ដណនាំសិ្ស្សអាំពីម្របធាៃបទ ៃិងវតថុបាំណងនៃការងារគដម្រាង។ ដបងដចក្ពួក្ដគជាម្រក្មុ្
ែូចដែលអនក្បាៃដរៀបចាំទុក្ជាមុ្ៃ ៃិងដចក្ម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្ុម្ៃីមួ្យៗ។ ដពលដៃះពួក្ដគអាច 
ដរៀបចាំដែៃការក្នុងការចប់ដែរើម្ែាំដណើ រការ ៃិងម្រតូវដស្វងរក្ព័ត៌ាៃពីក្ដៃាងណ្ដ។ ពួក្ដគបដងាើត
តារាងកាលវភិាគ (ជាដែនក្មួ្យនៃលាំហាត់ដៅែេះ) ៃិងម្របដហលជាដចក្ភារកិ្ចចោន ដៅក្នុងម្រក្មុ្។ ដៅ
ចុងបញ្ច ប់នៃដម្ដរៀៃ ពួក្ដគែរងថ្នដគៃរងម្រតូវដធវើអវី ដហើយដៅដពលណ្ដ(មុ្ៃដពលដម្ដរៀៃបនេ ប់)។  
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សម្សរៀនទី ២៧  ការរនយលប់រព្សាយ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
 ដម្ដរៀៃដៃះគឺស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការងារគដម្រាង។ បនេ ប់ពីបាៃទទួលម្របធាៃបទ
ស្សាវម្រជាវ ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ាន ក់្ៗៃរងតម្រម្ូវឱ្យដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃដែលពួក្ដគម្របមូ្លបាៃយក្
ម្ក្បញ្ចូ លោន  ដដ្ឋយដរៀបតាម្ាតិកាជាលាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្ គឺរង់ចាំែដល់ជាំៃួយតាម្
ដែលសិ្ស្ស ម្រតូវការ ប៉ាុដៃដអនក្ម្រតូវម្របាក្ែថ្ន ពួក្ដគគឺជាអនក្ទទួលខុស្ម្រតូវផ្លេ ល់ដលើការងារដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ដៅចុងបញ្ច ប់ដម្ដរៀៃ បនេ ប់ពីសិ្ស្សដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគបញ្ចូ លោន រចួដហើយ ឱ្យតាំណ្ដង
ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដ ើងដធវើបទបងាា ញបៃរិច អាំពីរដបៀបដែលពួក្ដគបាៃែាំដណើ រការការងារជាម្រក្មុ្របស់្
ខាួៃថ្នដតើពួក្ដគម្របមូ្លព័ត៌ាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដក្ៃាងម្ក្ ដហើយពួក្ដគបាៃជួបែលលាំបាក្អវីខាះ? 
(ម្រក្មុ្ដែសងអាចឱ្យែាំបូនម ៃលអៗ  ក្នុងក្រណីាៃែលលាំបាក្ម្រតង់ចាំណុចណ្ដ)។ 
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សម្សរៀនទី ២៧  ការរនយលប់រព្សាយ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដម្ដរៀៃដៃះគឺស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការងារគដម្រាង។ បនេ ប់ពីបាៃទទួលម្របធាៃបទ
ស្សាវម្រជាវ ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ាន ក់្ៗៃរងតម្រម្ូវឱ្យដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃដែលពួក្ដគម្របមូ្លបាៃយក្
ម្ក្បញ្ចូ លោន  ដដ្ឋយដរៀបតាម្ាតិកាជាលាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្ គឺរង់ចាំែដល់ជាំៃួយតាម្
ដែលសិ្ស្ស ម្រតូវការ ប៉ាុដៃដអនក្ម្រតូវម្របាក្ែថ្ន ពួក្ដគគឺជាអនក្ទទួលខុស្ម្រតូវផ្លេ ល់ដលើការងារដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដៅចុងបញ្ច ប់ដម្ដរៀៃ បនេ ប់ពីសិ្ស្សដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគបញ្ចូ លោន រចួដហើយ ឱ្យតាំណ្ដង
ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដ ើងដធវើបទបងាា ញបៃរិច អាំពីរដបៀបដែលពួក្ដគបាៃែាំដណើ រការការងារជាម្រក្មុ្របស់្
ខាួៃថ្នដតើពួក្ដគម្របមូ្លព័ត៌ាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដក្ៃាងម្ក្ ដហើយពួក្ដគបាៃជួបែលលាំបាក្អវីខាះ? 
(ម្រក្មុ្ដែសងអាចឱ្យែាំបូនម ៃលអៗ  ក្នុងក្រណីាៃែលលាំបាក្ម្រតង់ចាំណុចណ្ដ)។ 
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សម្សរៀនទី ២៨  ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ 

សកម្មភាពសសិស 
ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ម្រក្មុ្ៃរងដរៀបចាំស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ ពួក្ដគដធវើការក្នុងម្រក្មុ្ម្រងដទៀត 

ដែើម្បីដរៀបចាំបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យពួក្ដគដរៀបចាំផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ជាមួ្យៃរងាតិកានៃដម្ដរៀៃ
ស្នូល គាំរកូាដស្ត របូថ្ត របូគាំៃូរ កាតប៉ាុសារ ល់ជាដែើម្។ អនក្អាចដែើរដម្ើលតាម្ម្រក្មុ្ ៃិងែដល់ជាំៃួយ
ែល់សិ្ស្សដែលជួបម្របទះែលវបិាក្ ឬពួក្ដគមិ្ៃអាចដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីអវីមួ្យបាៃ។ការងាររបស់្
អនក្គឺស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលឱ្យាៃបរោិកាស្ស្ៃប់សាៃ ត់ ៃិងរកី្រាយ ែូចដៃះពួក្ដគអាចដធវើការដដ្ឋយដផ្លរ
តអារម្មណ៍ ៃិងបាៃដលឿៃ។   

 ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ម្រោៃ់ដតជាដែនក្មួ្យនៃបទបងាា ញ។ អនក្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យដរៀបចាំស្
ដម្រង តួអាំពីម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគអាចដម្របើតន្តៃរី ឬអវីដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្តដែលពួក្ដគចង់
បដម្រងៀៃអាំពីម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ែនទដទៀត។ ពួក្ដគគួរដតដរៀបចាំម្របធាៃបទតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ 
ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ដធវើោ៉ាងណ្ដនចនឱ្យផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ាៃភាពទក់្ទញ។ រយៈដពលស្ម្រាប់បទ
បងាា ញៃីមួ្យៗដែលពួក្ដគបាៃដរៀបចាំគឺ ២០ នទី។  

ឱ្យពីរម្រក្ុម្ែាំបូង ដម្រតៀម្ឱ្យបាៃរចួរាល់ស្ម្រាប់ដពលបនេ ប់។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 203 

សម្សរៀនទី ២៨  ការសរៀបចំសព្តៀម្សធ្វើបទបងាា ញ 

សកម្មភាពសសិស 
ដៅក្នុងដម្ដរៀៃដៃះ ម្រក្មុ្ៃរងដរៀបចាំស្ម្រាប់ដធវើបទបងាា ញ។ ពួក្ដគដធវើការក្នុងម្រក្មុ្ម្រងដទៀត 

ដែើម្បីដរៀបចាំបទបងាា ញរបស់្ពួក្ដគ។ ឱ្យពួក្ដគដរៀបចាំផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ធាំ ជាមួ្យៃរងាតិកានៃដម្ដរៀៃ
ស្នូល គាំរកូាដស្ត របូថ្ត របូគាំៃូរ កាតប៉ាុសារ ល់ជាដែើម្។ អនក្អាចដែើរដម្ើលតាម្ម្រក្មុ្ ៃិងែដល់ជាំៃួយ
ែល់សិ្ស្សដែលជួបម្របទះែលវបិាក្ ឬពួក្ដគមិ្ៃអាចដស្វងរក្ព័ត៌ាៃអាំពីអវីមួ្យបាៃ។ការងាររបស់្
អនក្គឺស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលឱ្យាៃបរោិកាស្ស្ៃប់សាៃ ត់ ៃិងរកី្រាយ ែូចដៃះពួក្ដគអាចដធវើការដដ្ឋយដផ្លរ
តអារម្មណ៍ ៃិងបាៃដលឿៃ។   

 ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ម្រោៃ់ដតជាដែនក្មួ្យនៃបទបងាា ញ។ អនក្អាចដលើក្ទរក្ចិតរពួក្ដគឱ្យដរៀបចាំស្
ដម្រង តួអាំពីម្របធាៃបទរបស់្ពួក្ដគ។ ពួក្ដគអាចដម្របើតន្តៃរី ឬអវីដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្តដែលពួក្ដគចង់
បដម្រងៀៃអាំពីម្របធាៃបទដៅកាៃ់ម្រក្មុ្ែនទដទៀត។ ពួក្ដគគួរដតដរៀបចាំម្របធាៃបទតាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ 
ៃិងយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ ដធវើោ៉ាងណ្ដនចនឱ្យផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ាៃភាពទក់្ទញ។ រយៈដពលស្ម្រាប់បទ
បងាា ញៃីមួ្យៗដែលពួក្ដគបាៃដរៀបចាំគឺ ២០ នទី។  

ឱ្យពីរម្រក្ុម្ែាំបូង ដម្រតៀម្ឱ្យបាៃរចួរាល់ស្ម្រាប់ដពលបនេ ប់។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 202 

សម្សរៀនទី ២៧  ការរនយលប់រព្សាយ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
 ដម្ដរៀៃដៃះគឺស្ម្រាប់ឱ្យសិ្ស្សអៃុវតរការងារគដម្រាង។ បនេ ប់ពីបាៃទទួលម្របធាៃបទ
ស្សាវម្រជាវ ពីដម្ដរៀៃមុ្ៃ ស្ាជិក្ម្រក្មុ្ាន ក់្ៗៃរងតម្រម្ូវឱ្យដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃដែលពួក្ដគម្របមូ្លបាៃយក្
ម្ក្បញ្ចូ លោន  ដដ្ឋយដរៀបតាម្ាតិកាជាលាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ។ ភារកិ្ចចរបស់្អនក្ គឺរង់ចាំែដល់ជាំៃួយតាម្
ដែលសិ្ស្ស ម្រតូវការ ប៉ាុដៃដអនក្ម្រតូវម្របាក្ែថ្ន ពួក្ដគគឺជាអនក្ទទួលខុស្ម្រតូវផ្លេ ល់ដលើការងារដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ដៅចុងបញ្ច ប់ដម្ដរៀៃ បនេ ប់ពីសិ្ស្សដ្ឋក់្ព័ត៌ាៃរបស់្ពួក្ដគបញ្ចូ លោន រចួដហើយ ឱ្យតាំណ្ដង
ម្រក្មុ្ៃីមួ្យៗដ ើងដធវើបទបងាា ញបៃរិច អាំពីរដបៀបដែលពួក្ដគបាៃែាំដណើ រការការងារជាម្រក្មុ្របស់្
ខាួៃថ្នដតើពួក្ដគម្របមូ្លព័ត៌ាៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដក្ៃាងម្ក្ ដហើយពួក្ដគបាៃជួបែលលាំបាក្អវីខាះ? 
(ម្រក្មុ្ដែសងអាចឱ្យែាំបូនម ៃលអៗ  ក្នុងក្រណីាៃែលលាំបាក្ម្រតង់ចាំណុចណ្ដ)។ 
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សម្សរៀនទី ២៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ១ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ១ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ២ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពល   ដម្រកាយ។ ឱ្យសិ្ស្សម្រក្មុ្ទី ៣ ៃិងទី ៤ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់វគគបនេ ប់។ 
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សម្សរៀនទី ២៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ១ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ២ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពល   ដម្រកាយ។ ឱ្យសិ្ស្សម្រក្មុ្ទី ៣ ៃិងទី ៤ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់វគគបនេ ប់។ 
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សម្សរៀនទី ៣០  ការសធ្វើបទបងាា ញ ២ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៣ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៤ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពលដម្រកាយ។ ឱ្យសិ្ស្សម្រក្ុម្ទី ៥ ៃិងទី ៦ ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់វគគបនេ ប់។ 
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សម្សរៀនទី ៣០  ការសធ្វើបទបងាា ញ ២ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៣ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៤ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពលដម្រកាយ។ ឱ្យសិ្ស្សម្រក្ុម្ទី ៥ ៃិងទី ៦ ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់វគគបនេ ប់។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 204 

សម្សរៀនទី ២៩  ការសធ្វើបទបងាា ញ ១ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ១ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ២ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពល   ដម្រកាយ។ ឱ្យសិ្ស្សម្រក្មុ្ទី ៣ ៃិងទី ៤ដម្រតៀម្ស្ម្រាប់វគគបនេ ប់។ 
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ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 206 

សម្សរៀនទី ៣១  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៥ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទី២ 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៦ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពលដម្រកាយ។ 

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 206 

សម្សរៀនទី ៣១  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៥ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៦ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពលដម្រកាយ។ 
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ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 207 

សម្សរៀនទី ៣២  ការសសងេបខលឹម្សារ 

សកម្មភាពសសិសទី១ 
បាំែុស្សិ្ស្សឱ្យាៃការពិភាក្ាក្នុងចាំដណ្ដម្ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល៖ 

- ដតើពួក្ដគគិតថ្នការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាព? 
- ដតើអវីដែលដគអាចដធវើខុស្ពីដលើក្មុ្ៃ? 
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ? 
- ដតើជាំៃួយអវីខាះដែលដគទទួលបាៃ? 
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីអាំពីការដធវើការងារ
គដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវ? 

- ដតើពួក្ដគវាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្
ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុង
ការងារគដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទី២ 
 ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រចូលក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ស្របុ
ដលើការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទី៣ 
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងដលើជញ្ហា ាំងបៃេប់អោរ ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុងសាោ ក្នុងលក្ខណៈ 
ជាការតាាំងពិព័រណ៍។ ែូចដៃះ សិ្ស្សែនទដទៀតដែលដៅក្នុងសាោក៏្អាចដម្ើលដ ើញអាំពីការងារែ៏
លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ស្ម្រាប់ពៃយល់
ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «សិ្ស្សែនទដទៀតដែលជាទស្សៃិក្ជៃ»។  

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 207 

សម្សរៀនទី ៣២  ការសសងេបខលឹម្សារ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
បាំែុស្សិ្ស្សឱ្យាៃការពិភាក្ាក្នុងចាំដណ្ដម្ម្រក្មុ្ទាំងមូ្ល៖ 

- ដតើពួក្ដគគិតថ្នការងារគដម្រាងរបស់្ដគបាៃែាំដណើ រការដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?  
- ដតើអវីដែលពួក្ដគាៃដាទៃភាព? 
- ដតើអវីដែលដគអាចដធវើខុស្ពីដលើក្មុ្ៃ? 
- ដតើពួក្ដគជួបម្របទះែលវបិាក្អវីខាះ? 
- ដតើជាំៃួយអវីខាះដែលដគទទួលបាៃ? 
- ដតើពួក្ដគបាៃដរៀៃអវីអាំពីការដធវើការងារ
គដម្រាង ៃិងការទទួលខុស្ម្រតូវ? 

- ដតើពួក្ដគវាយតនម្ា បា៉ា ៃ់ម្របាណ ឬដ្ឋក់្
ពិៃេុដៅដលើការអៃុវតររបស់្ពួក្ដគក្នុង
ការងារគដម្រាងដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?   

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
 ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រចូលក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគ អាំពីចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ស្របុ
ដលើការងារគដម្រាង។   

សកម្មភាពសសិសទ៣ី 
 ឱ្យសិ្ស្សបិទផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងដលើជញ្ហា ាំងបៃេប់អោរ ឬតាម្ែាូវដែើរក្នុងសាោ ក្នុងលក្ខណៈ 
ជាការតាាំងពិព័រណ៍។ ែូចដៃះ សិ្ស្សែនទដទៀតដែលដៅក្នុងសាោក៏្អាចដម្ើលដ ើញអាំពីការងារែ៏
លអដែលពួក្ដគបាៃដធវើ។ ពួក្ដគ អាចឈរតាម្ផ្លេ ាំងព័ត៌ាៃគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ ស្ម្រាប់ពៃយល់
ព័ត៌ាៃគដម្រាងដៅកាៃ់ «សិ្ស្សែនទដទៀតដែលជាទស្សៃិក្ជៃ»។  

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 206 

សម្សរៀនទី ៣១  ការសធ្វើបទបងាា ញ ៣ 

សកម្មភាពសសិសទ១ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៥ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ 

សកម្មភាពសសិសទ២ី 
ដពលដៃះម្រក្ុម្ទី ៦ ៃរងបងាា ញអាំពីគដម្រាងរបស់្ពួក្ដគ។ បទបងាា ញ ២០ នទី ៃិងម្រក្ុម្

ពិភាក្ា ៥ នទី (ម្រក្មុ្ដែសងៃរងសួ្រស្ាំណួរ ឬែរល់ដោបល់ម្រតលប់ ៃិងក្ត់ម្រតាចូលក្នុងដស្ៀវដៅ/
ក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ដគ)។ អនក្គួរដតយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដៅដលើក្ាំហុស្ដែលអាចៃរងដក្ើតាៃ 
ដែើម្បីដក្ស្ម្រម្ួលវា។ ែូចដៃះសិ្ស្សៃរងមិ្ៃាៃព័ត៌ាៃដែលយល់ម្រចលាំ។ អនក្ដែសងគួរដតក្ត់ម្រតា
ចូលៃូវអវីដែលបាៃៃិោយពីម្របធាៃបទដៃះ។ ឱ្យសិ្ស្សទុក្ដ្ឋក់្ផ្លេ ាំងម្រក្ដ្ឋស្ទាំងអស់្ទុក្ដម្របើដៅ
ដពលដម្រកាយ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៣  ការអប់របំនត 

 ដម្ដរៀៃដៃះស្ស្ដែៀងដៅៃរងខារម្សារដម្ដរៀៃក្នុងថ្នន ក់្ទី១១ (ដម្ដរៀៃទី២៦)។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ 
ដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីការអប់រ ាំបៃរដែលអាចាៃដៅក្នុងអាជីព
ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្។   

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្បាៃដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះម្ដងរចួដៅដហើយកាលពីថ្នន ក់្ទី១១  ក់្ព័ៃធៃរងការអប់រ ាំបៃដ។ ការ
ដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដតងាៃការដម្របម្របួល។ ដពលដៃះ ពួក្ដគគួរដតដធវើបចចុបបៃន
ភាពព័ត៌ាៃអាំពីការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លបៃដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនន
ដពលអនគតរបស់្ពួក្ដគដ ើងវញិ។ អនក្ម្រតវូែដល់ការោាំម្រទែល់ពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការ
អប់រ ាំ។ វាជាការណ៍ស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន  ដែើម្បី
ម្របមូ្ល ព័ត៌ាៃ។ ការអាៃកាតា ុក្ ដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត ៃិងជួបជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ
យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត គឺជាវធីិសាស្តស្រដែលគួរដតែរល់ែាំបូនម ៃែល់សិ្ស្ស។ ម្ដធាបាយ
មួ្យដទៀតក្នុងការទទួលបាៃព័ត៌ាៃភាា ម្ៗគឺ ការស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាក្នុងជាំនញ
ជាក់្ោក់្ដនះ។  

 ដៅដពលដែលសិ្ស្សបាៃម្របមូ្លព័ត៌ាៃទាំងអស់្ដៅដលើតារាងដហើយ ពួក្ដគអាចចងម្រក្ង  
ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងការម្រ ងដែៃការអប់រ ាំ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីព ដហើយដធវើការដម្របៀបដធៀប
រវាងអាជីពទាំងដនះ។ ពួក្ដគក៏្អាចបូក្ស្របុបចចុបបៃនភាពនៃការសិ្ក្ាបដៃថម្ ៃិងអាជីពការងារ
របស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យពួក្ដគបាំដពញៃូវបចចុបបៃនភាពព័ត៌ាៃដៅក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្៖ 

 អាជីព ក្ អាជីព ខ អាជីព គ 

អាជីពដែលខ្ុាំចប់អារម្មណ៍       

ខ្ុាំចប់អារម្មណ៍ៃរងអាជីពដៃះដដ្ឋយសារ
ដត…  

     

ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទ
ណ្ដដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារ/    
ជាំនញដៃះ?   

      

ដតើវស័ិ្យអវីដែលអនក្អាចាៃជាំនញក្នុង
ការអប់រ ាំ ឬ ក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ?  
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សម្សរៀនទី ៣៣  ការអប់របំនត 

 ដម្ដរៀៃដៃះស្ស្ដែៀងដៅៃរងខារម្សារដម្ដរៀៃក្នុងថ្នន ក់្ទី១១ (ដម្ដរៀៃទី២៦)។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ 
ដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីការអប់រ ាំបៃរដែលអាចាៃដៅក្នុងអាជីព
ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្។   

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្បាៃដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះម្ដងរចួដៅដហើយកាលពីថ្នន ក់្ទី១១  ក់្ព័ៃធៃរងការអប់រ ាំបៃដ។ ការ
ដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដតងាៃការដម្របម្របួល។ ដពលដៃះ ពួក្ដគគួរដតដធវើបចចុបបៃន
ភាពព័ត៌ាៃអាំពីការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លបៃដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនន
ដពលអនគតរបស់្ពួក្ដគដ ើងវញិ។ អនក្ម្រតវូែដល់ការោាំម្រទែល់ពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការ
អប់រ ាំ។ វាជាការណ៍ស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន  ដែើម្បី
ម្របមូ្ល ព័ត៌ាៃ។ ការអាៃកាតា ុក្ ដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត ៃិងជួបជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ
យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត គឺជាវធីិសាស្តស្រដែលគួរដតែរល់ែាំបូនម ៃែល់សិ្ស្ស។ ម្ដធាបាយ
មួ្យដទៀតក្នុងការទទួលបាៃព័ត៌ាៃភាា ម្ៗគឺ ការស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាក្នុងជាំនញ
ជាក់្ោក់្ដនះ។  

 ដៅដពលដែលសិ្ស្សបាៃម្របមូ្លព័ត៌ាៃទាំងអស់្ដៅដលើតារាងដហើយ ពួក្ដគអាចចងម្រក្ង  
ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងការម្រ ងដែៃការអប់រ ាំ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីព ដហើយដធវើការដម្របៀបដធៀប
រវាងអាជីពទាំងដនះ។ ពួក្ដគក៏្អាចបូក្ស្របុបចចុបបៃនភាពនៃការសិ្ក្ាបដៃថម្ ៃិងអាជីពការងារ
របស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យពួក្ដគបាំដពញៃូវបចចុបបៃនភាពព័ត៌ាៃដៅក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្៖ 

 អាជីព ក្ អាជីព ខ អាជីព គ 

អាជីពដែលខ្ុាំចប់អារម្មណ៍       

ខ្ុាំចប់អារម្មណ៍ៃរងអាជីពដៃះដដ្ឋយសារ
ដត…  

     

ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទ
ណ្ដដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារ/    
ជាំនញដៃះ?   

      

ដតើវស័ិ្យអវីដែលអនក្អាចាៃជាំនញក្នុង
ការអប់រ ាំ ឬ ក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ?  
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ដតើភារកិ្ចចម្របដភទណ្ដដែលអនក្អាចដធវើបាៃ
បនេ ប់ពីការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ
រចួ?   

ដតើសាថ ប័ៃណ្ដដែលែរល់ការអប់រ ាំ ឬការ 
បណរុ ះបណ្ដរ លដៃះរចួ?   
ដតើមួ្យណ្ដដែលដៅជិតែេះអនក្?   

ដតើតម្រម្ូវការអវីខាះស្ម្រាប់ការចូលសិ្ក្ា
ការអប់រ ាំ ឬការបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ?   

ដតើការអប់រ ាំ ឬក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ
ាៃរយៈដពលប៉ាុនម ៃ?   

រាយបញ្ា ីការងារ ៃិងមុ្ខរបរអាជីពដែល
ការអប់រ ាំដៃះ ៃរងែរល់ជាំនញ ៃិងចាំដណះ
ែរងស្ម្រាប់ការងារដនះ។  
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សម្សរៀនទី ៣៣  ការអប់របំនត 

 ដម្ដរៀៃដៃះស្ស្ដែៀងដៅៃរងខារម្សារដម្ដរៀៃក្នុងថ្នន ក់្ទី១១ (ដម្ដរៀៃទី២៦)។ វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ 
ដៃះគឺ៖  

- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីម្របព័ៃធអប់រ ាំបៃរដៅក្ម្ពុជា 
- សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃបដៃថម្ពីការអប់រ ាំបៃរដែលអាចាៃដៅក្នុងអាជីព
ការងារដែលពួក្ដគបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្។   

សកម្មភាពសសិស 
 អនក្បាៃដរៀៃដម្ដរៀៃដៃះម្ដងរចួដៅដហើយកាលពីថ្នន ក់្ទី១១  ក់្ព័ៃធៃរងការអប់រ ាំបៃដ។ ការ
ដម្រជើស្ដរ ើស្អាជីពការងាររបស់្សិ្ស្ស ដតងាៃការដម្របម្របួល។ ដពលដៃះ ពួក្ដគគួរដតដធវើបចចុបបៃន
ភាពព័ត៌ាៃអាំពីការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លបៃដ ដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពបដណ្ដរ ះអាស្ៃនន
ដពលអនគតរបស់្ពួក្ដគដ ើងវញិ។ អនក្ម្រតវូែដល់ការោាំម្រទែល់ពួក្ដគក្នុងការដរៀបចាំដែៃការនៃការ
អប់រ ាំ។ វាជាការណ៍ស្ាំខាៃ់ក្នុងការដលើក្ទរក្ចិតរសិ្ស្សឱ្យដម្របើម្របាស់្ម្របភពព័ត៌ាៃដែសងៗោន  ដែើម្បី
ម្របមូ្ល ព័ត៌ាៃ។ ការអាៃកាតា ុក្ ដម្របើម្របាស់្អិុៃធឺណិត ៃិងជួបជាមួ្យអនក្ម្របរក្ាអាជីព ឪពុក្ារ
យ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័ែនទដទៀត គឺជាវធីិសាស្តស្រដែលគួរដតែរល់ែាំបូនម ៃែល់សិ្ស្ស។ ម្ដធាបាយ
មួ្យដទៀតក្នុងការទទួលបាៃព័ត៌ាៃភាា ម្ៗគឺ ការស្ាា ស្ៃរណ្ដាន ក់្ដែលក្ាំពុងសិ្ក្ាក្នុងជាំនញ
ជាក់្ោក់្ដនះ។  

 ដៅដពលដែលសិ្ស្សបាៃម្របមូ្លព័ត៌ាៃទាំងអស់្ដៅដលើតារាងដហើយ ពួក្ដគអាចចងម្រក្ង  
ព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធដៅៃរងការម្រ ងដែៃការអប់រ ាំ ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីព ដហើយដធវើការដម្របៀបដធៀប
រវាងអាជីពទាំងដនះ។ ពួក្ដគក៏្អាចបូក្ស្របុបចចុបបៃនភាពនៃការសិ្ក្ាបដៃថម្ ៃិងអាជីពការងារ
របស់្ពួក្ដគ។ 

សនលឹកកចិចការ 
 ឱ្យពួក្ដគបាំដពញៃូវបចចុបបៃនភាពព័ត៌ាៃដៅក្នុងតារាងខាងដម្រកាម្៖ 

 អាជីព ក្ អាជីព ខ អាជីព គ 

អាជីពដែលខ្ុាំចប់អារម្មណ៍       

ខ្ុាំចប់អារម្មណ៍ៃរងអាជីពដៃះដដ្ឋយសារ
ដត…  

     

ដតើការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លម្របដភទ
ណ្ដដែលម្រតូវការដៅក្នុងអាជីពការងារ/    
ជាំនញដៃះ?   

      

ដតើវស័ិ្យអវីដែលអនក្អាចាៃជាំនញក្នុង
ការអប់រ ាំ ឬ ក្ម្មវធីិបណរុ ះបណ្ដរ លដៃះ?  
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សម្សរៀនទី ៣៤ សសងេបសម្សរៀនម្គ្គុសទេសរ៍ និងព្បឹរាអាជីរ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ ២ បនេ ប់ដទៀតគឺ៖ 
- ដែើម្បីបូក្ស្របុការងាររយៈដពល ៣ ន្ ាំ ដៅដលើក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាក្នុងលក្ខណៈដបប 
សិ្លបៈនចនម្របឌិ្ត។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគទាំងអស់្ោន ជាគូ ឬក្នុងម្រក្មុ្តូចដែលាៃោន  ៣
នក់្។ ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រក្ាំណ្ដពយ ឬម្របដោម្ដោក្ខាន តខាី ឬចាំណ្ដប់អារម្មណ៍រមួ្ ដចញពីអវីដែល
ពួក្ដគបាៃស្រដស្រដៅក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាដរៀងៗខាួៃ (ម្របដហល ២ ទាំព័រ)។ ជាជដម្រម្ើស្ 
ពួក្ដគអាចគូររបូគាំៃូរជីវចលនៃរាល់ដហតុការណ៍ដែលបាៃដក្ើតដ ើងនដពល ៣ ន្ ាំនៃម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្របស់្ពួក្ដគ ៃិងអាចបដងាើតជាការស្ាំដែងែងដែរ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៤ សសងេបសម្សរៀនម្គ្គុសទេសរ៍ និងព្បឹរាអាជីរ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ ២ បនេ ប់ដទៀតគឺ៖ 
- ដែើម្បីបូក្ស្របុការងាររយៈដពល ៣ ន្ ាំ ដៅដលើក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាក្នុងលក្ខណៈដបប 
សិ្លបៈនចនម្របឌិ្ត។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគទាំងអស់្ោន ជាគូ ឬក្នុងម្រក្មុ្តូចដែលាៃោន  ៣
នក់្។ ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រក្ាំណ្ដពយ ឬម្របដោម្ដោក្ខាន តខាី ឬចាំណ្ដប់អារម្មណ៍រមួ្ ដចញពីអវីដែល
ពួក្ដគបាៃស្រដស្រដៅក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាដរៀងៗខាួៃ (ម្របដហល ២ ទាំព័រ)។ ជាជដម្រម្ើស្ 
ពួក្ដគអាចគូររបូគាំៃូរជីវចលនៃរាល់ដហតុការណ៍ដែលបាៃដក្ើតដ ើងនដពល ៣ ន្ ាំនៃម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្របស់្ពួក្ដគ ៃិងអាចបដងាើតជាការស្ាំដែងែងដែរ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៥  រលឹបម្ុខវិជាា

 ដពលដៃះែល់ដពលការបងាា ញ គាំៃូរជីវចល ឬក្ាំណ្ដពយ ឬដរឿងម្របដោម្ដោក្ខាី ឬអតថបទ
ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្សិ្ស្ស។  

សកម្មភាពសសិស 
 ដចក្សិ្ស្សជា ២ ឬ ៣ ម្រក្ុម្ធាំ ដហើយឱ្យពួក្ដគបងាា ញការងារសិ្លបៈ ដដ្ឋយដែអក្ដលើក្ាំណត់ 
ដហតុសិ្ក្ាដៅកាៃ់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្អាចឱ្យពួក្ដគ ដធវើកិ្ចចការដដ្ឋយដស្ៃៀម្សាៃ ត់ ពិភាក្ា
ដដ្ឋយដស្រអីាំពីការងារបស់្ពួក្ដគជាដែើម្។ អនក្ម្រោៃ់ដតធានថ្នសិ្ស្សម្រគប់ោន  អាចបងាា ញកិ្ចចការ
របស់្ដគដៅកាៃ់មិ្តរភក្ដិ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៥  រលឹបម្ុខវិជាា

 ដពលដៃះែល់ដពលការបងាា ញ គាំៃូរជីវចល ឬក្ាំណ្ដពយ ឬដរឿងម្របដោម្ដោក្ខាី ឬអតថបទ
ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍របស់្សិ្ស្ស។  

សកម្មភាពសសិស 
 ដចក្សិ្ស្សជា ២ ឬ ៣ ម្រក្ុម្ធាំ ដហើយឱ្យពួក្ដគបងាា ញការងារសិ្លបៈ ដដ្ឋយដែអក្ដលើក្ាំណត់ 
ដហតុសិ្ក្ាដៅកាៃ់ោន ដៅវញិដៅម្ក្។ អនក្អាចឱ្យពួក្ដគ ដធវើកិ្ចចការដដ្ឋយដស្ៃៀម្សាៃ ត់ ពិភាក្ា
ដដ្ឋយដស្រអីាំពីការងារបស់្ពួក្ដគជាដែើម្។ អនក្ម្រោៃ់ដតធានថ្នសិ្ស្សម្រគប់ោន  អាចបងាា ញកិ្ចចការ
របស់្ដគដៅកាៃ់មិ្តរភក្ដិ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៤ សសងេបសម្សរៀនម្គ្គុសទេសរ៍ និងព្បឹរាអាជីរ

វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃ ២ បនេ ប់ដទៀតគឺ៖ 
- ដែើម្បីបូក្ស្របុការងាររយៈដពល ៣ ន្ ាំ ដៅដលើក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាក្នុងលក្ខណៈដបប 
សិ្លបៈនចនម្របឌិ្ត។ 

សកម្មភាពសសិស 
 ឱ្យសិ្ស្សដម្ើលក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគទាំងអស់្ោន ជាគូ ឬក្នុងម្រក្មុ្តូចដែលាៃោន  ៣
នក់្។ ឱ្យពួក្ដគស្រដស្រក្ាំណ្ដពយ ឬម្របដោម្ដោក្ខាន តខាី ឬចាំណ្ដប់អារម្មណ៍រមួ្ ដចញពីអវីដែល
ពួក្ដគបាៃស្រដស្រដៅក្នុងដស្ៀវដៅក្ាំណត់ដហតុសិ្ក្ាដរៀងៗខាួៃ (ម្របដហល ២ ទាំព័រ)។ ជាជដម្រម្ើស្ 
ពួក្ដគអាចគូររបូគាំៃូរជីវចលនៃរាល់ដហតុការណ៍ដែលបាៃដក្ើតដ ើងនដពល ៣ ន្ ាំនៃម្ធយម្សិ្ក្ា
ទុតិយភូមិ្របស់្ពួក្ដគ ៃិងអាចបដងាើតជាការស្ាំដែងែងដែរ។ 
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សម្សរៀនទី ៣៦ លាសេើយម្ធ្យម្សរិាទុតិយភូម្ិ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សចក្ដចញដដ្ឋយទុក្ការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ២០ នទី) 
 អនក្ម្រតូវបាំែុស្សិ្ស្ស ដែើម្បីរ ាំឭក្ការចងចាំស្ក្ម្មភាពក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាក្ៃាងដៅ ៃិងស្ក្ម្មភាព
ការងារជាម្រក្មុ្ ឬស្ក្ម្មភាពខុស្ឆគងអាំ ុងដពលដធវើការងារជាម្រក្មុ្។ល។ អនក្អាចម្របមូ្លរបូថ្ត ឬ
របូភាពដែលបាៃថ្តដដ្ឋយសិ្ស្ស ឬដម្ើលរបូភាពទាំងដនះដៅដលើទូរស្ពេ ដែើម្បីដ្ឋក់្បងាា ញជា
ជាំៃួយែល់ការរ ាំឭក្ពីស្ក្ម្មភាពក្ៃាងម្ក្។ ដធវើការពិភាក្ាដដ្ឋយដស្រ ីរយៈដពល ២០នទី។  

 ឱ្យសិ្ស្សអងគុយជារងវង់ ដហើយដធវើដបបដៃះចាំៃួៃ ៤ ែង៖  
 ទី១៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បរី ាំដលចដ ើងៃូវបទពិដសាធៃ៍ែ៏ាៃអតថៃ័យ

ស្ម្រាប់របូដគ។  
 ទី២៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រង ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវអវីដែលដគាៃដាទៃភាពបាំែុត

ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចបាៃដជាគជ័យរបស់្ដគ។  
 ទី៣៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវដរឿងមួ្យដែលដគចង់នាំយក្ដៅជាមួ្យ ពីថ្នន ក់្

ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដៅកាៃ់ការសិ្ក្ាបៃដ ឬការងារដពលអនគត។ 
ទី៤៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវការរ ាំពរងទុក្ស្ម្រាប់អនគតរបស់្ពួក្ដគ។  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវដបរមុ្ខដៅខាងសារ ាំនែ រចួដលើក្នែសាដ ាំរបស់្ដគអដងអលសាម មិ្តរ
ដែលដៅពីខាងមុ្ខថ្នម្ៗ ដហើយៃិោយអរគុណោត់ស្ម្រាប់កិ្ចចការែ៏ម្របដស្ើរបាំែុត ៃិងសុ្ាំដទស្ៃូវ
រាល់ក្ាំហុស្ឆគងទាំងឡាយដែលដយើងបាៃដធវើក្នុងម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ដៃះ! 
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សម្សរៀនទី ៣៦ លាសេើយម្ធ្យម្សរិាទុតិយភូម្ិ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សចក្ដចញដដ្ឋយទុក្ការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ២០ នទី) 
 អនក្ម្រតូវបាំែុស្សិ្ស្ស ដែើម្បីរ ាំឭក្ការចងចាំស្ក្ម្មភាពក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាក្ៃាងដៅ ៃិងស្ក្ម្មភាព
ការងារជាម្រក្មុ្ ឬស្ក្ម្មភាពខុស្ឆគងអាំ ុងដពលដធវើការងារជាម្រក្មុ្។ល។ អនក្អាចម្របមូ្លរបូថ្ត ឬ
របូភាពដែលបាៃថ្តដដ្ឋយសិ្ស្ស ឬដម្ើលរបូភាពទាំងដនះដៅដលើទូរស្ពេ ដែើម្បីដ្ឋក់្បងាា ញជា
ជាំៃួយែល់ការរ ាំឭក្ពីស្ក្ម្មភាពក្ៃាងម្ក្។ ដធវើការពិភាក្ាដដ្ឋយដស្រ ីរយៈដពល ២០នទី។  

 ឱ្យសិ្ស្សអងគុយជារងវង់ ដហើយដធវើដបបដៃះចាំៃួៃ ៤ ែង៖  
 ទី១៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បរី ាំដលចដ ើងៃូវបទពិដសាធៃ៍ែ៏ាៃអតថៃ័យ

ស្ម្រាប់របូដគ។  
 ទី២៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រង ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវអវីដែលដគាៃដាទៃភាពបាំែុត

ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចបាៃដជាគជ័យរបស់្ដគ។  
 ទី៣៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវដរឿងមួ្យដែលដគចង់នាំយក្ដៅជាមួ្យ ពីថ្នន ក់្

ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដៅកាៃ់ការសិ្ក្ាបៃដ ឬការងារដពលអនគត។ 
ទី៤៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវការរ ាំពរងទុក្ស្ម្រាប់អនគតរបស់្ពួក្ដគ។  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវដបរមុ្ខដៅខាងសារ ាំនែ រចួដលើក្នែសាដ ាំរបស់្ដគអដងអលសាម មិ្តរ
ដែលដៅពីខាងមុ្ខថ្នម្ៗ ដហើយៃិោយអរគុណោត់ស្ម្រាប់កិ្ចចការែ៏ម្របដស្ើរបាំែុត ៃិងសុ្ាំដទស្ៃូវ
រាល់ក្ាំហុស្ឆគងទាំងឡាយដែលដយើងបាៃដធវើក្នុងម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ដៃះ! 
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សម្សរៀនទី ៣៦ លាសេើយម្ធ្យម្សរិាទុតិយភូម្ិ  

 វតថុបាំណងនៃដម្ដរៀៃដៃះគឺ៖  
- ជួយសិ្ស្សចក្ដចញដដ្ឋយទុក្ការសិ្ក្ាដៅម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្  

សកម្មភាពសសិស (រយៈដពល ២០ នទី) 
 អនក្ម្រតូវបាំែុស្សិ្ស្ស ដែើម្បីរ ាំឭក្ការចងចាំស្ក្ម្មភាពក្នុង ន្ ាំសិ្ក្ាក្ៃាងដៅ ៃិងស្ក្ម្មភាព
ការងារជាម្រក្មុ្ ឬស្ក្ម្មភាពខុស្ឆគងអាំ ុងដពលដធវើការងារជាម្រក្មុ្។ល។ អនក្អាចម្របមូ្លរបូថ្ត ឬ
របូភាពដែលបាៃថ្តដដ្ឋយសិ្ស្ស ឬដម្ើលរបូភាពទាំងដនះដៅដលើទូរស្ពេ ដែើម្បីដ្ឋក់្បងាា ញជា
ជាំៃួយែល់ការរ ាំឭក្ពីស្ក្ម្មភាពក្ៃាងម្ក្។ ដធវើការពិភាក្ាដដ្ឋយដស្រ ីរយៈដពល ២០នទី។  

 ឱ្យសិ្ស្សអងគុយជារងវង់ ដហើយដធវើដបបដៃះចាំៃួៃ ៤ ែង៖  
 ទី១៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៗ ដែើម្បរី ាំដលចដ ើងៃូវបទពិដសាធៃ៍ែ៏ាៃអតថៃ័យ

ស្ម្រាប់របូដគ។  
 ទី២៖  សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រង ដែើម្បីរ ាំដលចៃូវអវីដែលដគាៃដាទៃភាពបាំែុត

ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចបាៃដជាគជ័យរបស់្ដគ។  
 ទី៣៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវដរឿងមួ្យដែលដគចង់នាំយក្ដៅជាមួ្យ ពីថ្នន ក់្

ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ ដៅកាៃ់ការសិ្ក្ាបៃដ ឬការងារដពលអនគត។ 
ទី៤៖ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវៃិោយាន ក់្ម្រងៃូវការរ ាំពរងទុក្ស្ម្រាប់អនគតរបស់្ពួក្ដគ។  

 ដពលដៃះ សិ្ស្សម្រគប់ោន ម្រតូវដបរមុ្ខដៅខាងសារ ាំនែ រចួដលើក្នែសាដ ាំរបស់្ដគអដងអលសាម មិ្តរ
ដែលដៅពីខាងមុ្ខថ្នម្ៗ ដហើយៃិោយអរគុណោត់ស្ម្រាប់កិ្ចចការែ៏ម្របដស្ើរបាំែុត ៃិងសុ្ាំដទស្ៃូវ
រាល់ក្ាំហុស្ឆគងទាំងឡាយដែលដយើងបាៃដធវើក្នុងម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ដៃះ! 
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ណផ្ែរទី ៤ 
ឧបសម្ព័នធសព្ាបអ់ែរផ្តលព់្បឹរាអាជរី 

១. វធិ្ីសាន្តសតសផ្សងៗម្នការផ្តលព់្បឹរាអាជីរ 
 ាៃរដបៀបនៃការែរល់ម្របរក្ាដោបល់ជាដម្រចើៃ ដែលដគបាៃដធវើចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្តាម្ម្ដធាបាយ 
ខុស្ៗោន ។ អនក្ៃរងបាៃែរងដដ្ឋយស្ដងខបអាំពីការចត់ចាំណ្ដត់ថ្នន ក់្របស់្ Heikkilä-Laakso-Heikkilä 
( ន្ ាំ១៩៩៧) ស្ាំដៅដៅដលើវធីិសាស្តស្រដែសងៗដែលបាៃដម្របើក្នុងការែរល់ម្របរក្ាដោបល់ចាំដ ះបុគគល
ណ្ដមួ្យក្នុងលក្ខណៈទល់មុ្ខមួ្យទល់ៃរងមួ្យ។ ជាទូដៅ អៃររក្ម្មធម្មជាតិរបស់្ម្ៃុស្សមិ្ៃដម្ៃ
ម្របម្រពរតរដៅស្ស្បៃរងរដបៀបជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យដនះដទ ប៉ាុដៃរដបើអនក្ាៃភាពសុាាំដៅៃរងរដបៀបែរល់ 
ម្របរក្ាដោបល់ដែសងៗោន  វាអាចជួយអនក្ឱ្យយល់ែរង ៃិងអាចដធវើអៃររក្ម្មដៅបាៃដដ្ឋយរលូៃ។  

វិ្ីសាស្តសតផ្បបផ្ទត ច់ការ៖ (Definite style) 
 រដបៀបែរល់ម្របរក្ាដោបល់ដបបម្រតតួម្រតាដគ ហាក់្ែូចជាបាៃដម្របើម្របាស់្ដម្រចើៃបាំែុតដៅក្នុងការ
បដម្រងៀៃ ៃិងការដណនាំ។ ដែើម្បដីម្របើរដបៀបែរល់ម្របរក្ាដោបល់ដៃះ អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ដែើរតួ
នទីជាអនក្ជាំនញចាំដ ះអវីដែលដគម្រតូវបងាា ត់បងាា ញដដ្ឋយផ្លេ ល់ែល់សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សែូចជា ការ
ដ្ឋក់្កិ្ចចការដែសងៗឱ្យសិ្ស្សដធវើជាដែើម្។ អនក្ម្រគប់ម្រគងការែរល់ម្របរក្ាដោបល់ ជាអនក្ក្ាំណត់ៃូវ
បញ្ហា  ៃិងែរល់ៃូវែាំដណ្ដះស្សាយពិតម្របាក្ែមួ្យ  ប៉ាុដៃរអនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់មិ្ៃដម្ៃ
ជាដែនក្មួ្យដៅក្នុងែាំដណើ រការនៃការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ដនះដទ។ ែេុយដៅវញិពួក្ដគគឺជាអនក្សារ ប់
ែាំបូនម ៃ ៃិងការដណនាំ។ ដៅដពលដែលដម្របើរដបៀបែរល់ម្របរក្ាដោបល់ដៃះ ែាំដណ្ដះស្សាយគឺាៃ
ភាពចាស់្ោស់្ ដហើយដលឿៃ។  

ោ៉ាងណ្ដមិ្ញ វាអាចដៅរចួដែលថ្នអនក្ដែលទទួលបាៃការម្របរក្ាដោបល់មិ្ៃបាៃយល់ ឬ
មិ្ៃម្រជាបចាស់្ចាំដ ះការស្ដម្រម្ចចិតររបស់្អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់។ ែូដចនះ វាមិ្ៃាៃភាពផ្លា ស់្បរូរ
ក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រតដនះដទ។ ដៅដពលដែលអនក្ដធវើការដណនាំអវីមួ្យដដ្ឋយម្របញប់ម្របញល់ ដហើយ
យល់ថ្នការដណនាំដនះវាចាស់្ោស់្ដៅក្នុងគាំៃិតអនក្ ដដ្ឋយសារដតអនក្គិតខាួៃឯងថ្នអវីៗទាំង
អស់្ដែលអនក្គិតគឺាៃភាពម្រតរម្ម្រតូវដហើយ ដនះអនក្ងាយស្ស្ួលក្នុងការក្ត់ស្ាគ ល់ «ខ្ុាំបាៃៃិោយ 
ោ៉ាងតិចម្របាាំែងដហើយ ប៉ាុដៃរអនក្មិ្ៃដធវើតាម្…»។ ដដ្ឋយដ ក្វាគឺជាការលអក្នុងការចងចាំថ្ន ាៃ
ម្ៃុស្សមួ្យចាំៃួៃតូចប៉ាុដណ្ដា ះដែលអាចៃរងទទួលយក្ភាសាធៃៃ់ៗ តាម្រយៈការសារ ប់ឮ។ ម្របសិ្ៃ 
ដបើអនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់អាចែរល់ៃូវែាំបូនម ៃលអៗ ដែលដគចង់បាៃ ដហើយពាោម្ពៃយល់ ៃិង
ចងអុលបងាា ញក្នុងបរបិទចាស់្ោស់្ ដនះការដជឿជាក់្របស់្អនក្ទទួលបាៃការម្របរក្ាដោបល់ៃរង
មិ្ៃម្រតូវបាៃកាត់បៃថយដ ើយ។ ម្របសិ្ៃដបើសាថ ៃភាពដក្ើតដ ើងែដែលៗដហើយអវីៗដដ្ឋះស្សាយមិ្ៃ
ដចញ អនក្ម្រគប់ម្រគងការែរល់ម្របរក្ាដោបល់គួរឈប់ម្រគប់ម្រគងសាថ ៃការណ៍តាម្រដបៀបរបស់្ខាួៃឯង
ដដ្ឋយសួ្រខាួៃឯងថ្ន ដតើខ្ុាំដម្របើម្របាស់្រដបៀបម្រតតួម្រតាដពក្ដទឬ?  ដតើខ្ុាំធាា ប់បាៃសារ ប់អនក្ដែលទទួល
ការម្របរក្ាដោបល់ដែរឬដទ?  ដហតុអវីមិ្ៃាៃអវីដែសងបៃរដៅមុ្ខដទៀត?  ដតើអនក្យក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ថ្ន
បញ្ហា ដៅក្ដៃាងណ្ដដែរឬដទ?  ដហតុអវីបាៃជាអនក្ដតងដតដធវើដរឿងដៃះមុ្ៃដគ។ល។ 
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ដទះបីជាោ៉ាងណ្ដ ការដម្របើម្របាស់្រដបៀបម្រតួតម្រតាដគដបបដៃះ អាចដម្របើបាៃដៅដពលដែលអនក្
ទទួលការម្របរក្ាដោបល់មិ្ៃអាចដធវើស្ក្ម្មភាពអវី ក្ាំពុងជាប់ោាំង ឬស្ថិតក្នុងវបិតរិ ម្រពម្ទាំងមិ្ៃអាច
ដៅដធវើការងារអវីបាៃជាបដណ្ដរ ះអាស្ៃន។ ដពលខាះ ការម្របរក្ាដោបល់ដបបដៃះម្រតវូបាៃដគដម្របើ
ម្របាស់្ក្នុងសាថ ៃភាពដែលចាំបាច់ក្នុងការដធវើស្ក្ម្មភាពជាបនេ ៃ់ ឱ្យដលឿៃ ៃិងមិ្ៃាៃដពលឱ្យអនក្
ទទួល ការម្របរក្ាដោបល់គិតគូរអាំពីែាំដណ្ដះស្សាយ។ ដរឿងដៃះ អាចដធវើដៅបាៃលុះម្រតាដតអនក្
ម្របរក្ាដោបល់ពិតជាាៃែាំដណ្ដះស្សាយជាមុ្ៃរចួដៅដហើយ។ 

វិ្ីសាស្តសតផ្បបជំរុញទកឹចិតត (Catalyst style) 
 ការជាំរញុទរក្ចិតរាៃៃ័យថ្ន ជាការពដៃាឿៃម្របតិក្ម្មដដ្ឋយមិ្ៃចាំបាច់ដៅក្នុងសាថ ៃភាពដនះ។ 
អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ ជាំរញុែាំដណើ រការនៃការដណនាំឱ្យដផ្លដ តដលើការគិត ៃិងការដរៀៃសូ្ម្រត។ ដៃះ
អាចជាការដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃ ដហើយជួយដធវើឱ្យសិ្ស្សភាឺចាស់្ ឬដធវើឱ្យពួក្ដគកាៃ់ដតាៃភាពស្ក្ម្ម
ដ ើង។ ការដម្របើម្របាស់្រដបៀបជាំរញុទរក្ចិតរ  ក់្ពៃធ័ដៅៃរងស្ាំណួរដបើក្ ៃិងការដលើក្ទរក្ចិតរដែល
ាៃទិស្ដៅែរល់ការដណនាំឱ្យសិ្ស្សដរៀៃរក្ែាំដណ្ដះស្សាយដដ្ឋយខាួៃឯង។ អនក្ដែលទទួលការ
ម្របរក្ាដោបល់ គឺម្រតូវបាៃបណរុ ះបណ្ដរ ល ដែើម្បីម្រគប់ម្រគងការក្ាំណត់បញ្ហា  ៃិងែាំដណ្ដះស្សាយ
ដដ្ឋយឯក្រាជយ។ ឧទហរណ៍ បញ្ហា ដែសងៗ ក់្ព័ៃធៃរងការក្ាំណត់បញ្ហា គឺ «ៃិោយ ក្យដែលចង់
ៃិោយ  ដតើអនក្ចង់ឱ្យអវីៗដៅជាោ៉ាងណ្ដ? ដតើអនក្ាៃអារម្មណ៍ថ្ន សាថ ៃភាពវាាៃការវវិតរោ៉ាង
ណ្ដដហើយ? »។ ឧទហរណ៍ ស្ាំណួរដែសងៗដទៀតដែលអាចនាំដៅែល់ការស្ដម្រម្ចចិតរបាៃ អាចជា
អវីបៃរបនេ ប់?  ដតើអវីជាគុណស្ម្បតរិ ៃិងគុណវបិតរិ?  អវីដែលអាចជាែាំដណ្ដះស្សាយលអ…?  

 ហាៃិភ័យដែសងៗនៃការដម្របើម្របាស់្រដបៀបជាំរញុទរក្ចិតរ គឺជាការបិទបាាំងៃូវបញ្ហា ខាងក្នុង ៃិង
បងាា ញម្រតរម្បញ្ហា ដស្ើៗ។ ការបិទបាាំងអវីដែលោក់្ទុក្ក្នុងចិតរ អាចជាចាំណុចខុស្ឆគងក្នុងការម្របាប់
ៃូវអវីដែលបាៃដក្ើតដ ើង៖ «ដតើអនក្ធាា ប់ដធវើដរឿងដៃះដែរឬដទ? ឬដតើវាអាចជាគាំៃិតែ៏លអមួ្យដទ ម្របសិ្ៃ 
ជា…» (អាៃ៖ ដតើដៃះ!)។ ជាការគួរឱ្យភ្ាក់្ដែអើលដែលថ្ន វាាៃែលអាម្រក្ក់្ដៅដពលដែលអនក្ែរល់
ម្របរក្ាដោបល់មិ្ៃអាចដចក្រ ាំដលក្ទស្សៃៈផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ោត់ ក៏្ប៉ាុដៃរការស្ដម្រម្ចចិតរដៅដតស្ថិត
ក្នុងសាថ ៃភាពតូចចដងអៀត។  

 ការដម្របើម្របាស់្រដបៀបជាំរញុទរក្ចិតរ ស្ម្ស្ស្បជាពិដស្ស្ដៅក្នុងសាថ ៃភាពដែលអនក្ទទួលការ
ម្របរក្ាដោបល់ម្រតូវការព័ត៌ាៃបដៃថម្ ឬពាោម្យល់ពីវាដែលជាញរក្ញយដក្ើតដ ើងដៅក្នុង
ែាំដណើ រការនៃការដរៀៃសូ្ម្រតពីការងារ។ រដបៀបមួ្យដៃះ គឺាៃភាពអពាម្រកិ្តយ ៃិងាៃម្របដោជៃ៍
ដៅក្នុងែាំណ្ដក់្កាលដែសងៗនៃែាំដណើ រការម្របរក្ាដោបល់ ដដ្ឋយសារវាជួយឱ្យសិ្ស្សាៃ
ស្វ័យភាពក្នុងែាំដណើ រការនៃការគិតដែលវាជាទុៃស្ម្រាប់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ 

វិ្ីសាស្តសតផ្បបម្ររឈម្ម្ុខ្ោក់គែ  (Confronting style) 
 ការម្របឈម្មុ្ខដ្ឋក់្ោន ាៃៃ័យថ្ន គឺជាការបដងាើតឱ្យាៃភាគីាខ ងៗដែលចងអុលបងាា ញពី
ការម្របដជងោន ពីអវីមួ្យ។  ការងាររបស់្អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់គឺ ការចងអុលបងាា ញពីភាពែេុយោន ដែស
ងៗដៅក្នុងការគិតដរឿងរា៉ា វដែសងៗ ៃិងស្ក្ម្មភាពរបស់្សិ្ស្ស។ មូ្លដ្ឋា ៃម្រគរះនៃរដបៀបមួ្យដៃះគឺ
ដែើម្បីជួយែល់សិ្ស្សឱ្យកាា យដៅជាអនក្យល់ែរងពីភាពែេុយោន ដែសងៗដៅៃរងគាំៃិតរបស់្ពួដគ។ 
ជដាា ះគួរដតាៃភាពចាស់្ោស់្ ាៃដោលបាំណងម្រតរម្ម្រតូវ ៃិងមិ្ៃគួរដ្ឋក់្បញ្ចូ លៃូវភាសាាៃ
លក្ខណៈរះិគៃ់ ឬខវះសី្លធម៌្ដនះដទ។  
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 ការដធវើឱ្យាៃការមិ្ៃឯក្ភាពោន ដបបដៃះដៅក្នុងការៃិោយ ឬក្នុងការដធវើស្ក្ម្មភាពណ្ដមួ្យ
របស់្អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់ អាចដធវើឱ្យការដណនាំាៃភាពគួរឱ្យភ្ាក់្ដែអើល ៃិងាៃហា
ៃិភ័យដៅវញិ ដដ្ឋយសារដតដយើងមិ្ៃអាចែរងបាៃថ្ន ដតើសិ្ស្សៃរងាៃម្របតិក្ម្មតបោ៉ាងណ្ដដៅ
ដពលដែលពួក្ដគបាៃែរងថ្ន អវីដែលពួក្ដគបាៃដធវើ ឬគិតាៃភាពែេុយពីដគដៅវញិ។ ជាលទធែល វា
អាចាៃម្របតិក្ម្មតបដែលាៃការភ្ាក់្ដែអើល ៃិងជដាា ះដក្ើតដ ើង។ ដៅដពលបដងាើតសាថ ៃភាព
ម្របឈម្ោន  វាទម្ទរឱ្យាៃបរោិកាស្ចិតរសាស្តស្រដែលាៃសុ្វតថិភាព ដទើបអាចដធវើដៅបាៃ។ 

 អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ម្រតវូដតពិចរណ្ដដដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន ថ្នដតើការបដងាើតឱ្យាៃភាពែេុយ
ោន  ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ឬោ៉ាងណ្ដ។ ភាពយល់ម្រច ាំអាចដក្ើតដ ើងបាៃ។ ដទះជាោ៉ាងណ្ដក៏្ដដ្ឋយ 
កាតពវកិ្ចចរបស់្អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ដែលាៃស្ម្តថភាព គឺចងអុលបងាា ញជដាា ះដៅដពលដែល
ាៃការរារាាំងណ្ដមួ្យដៅដលើភាពរកី្ចដម្រម្ើៃនៃែាំដណើ រការសិ្ក្ា។ អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ក៏្
ដចៀស្មិ្ៃែុតពីកិ្ចចការដែលមិ្ៃចង់ដធវើដបបដៃះដែរ ម្របសិ្ៃដបើាៃបញ្ហា អវីមួ្យដក្ើតដ ើង ឬក៏្ពិបាក្
ដដ្ឋះស្សាយ។ ប៉ាុដៃរ ដបើសិ្ៃពួក្ដគមិ្ៃយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ចាំដ ះដរឿងដែលមិ្ៃស្បាយចិតរដៃះ ការងារ
ដៃះៃរងាៃែាំដណើ រការដៅមុ្ខដទៀត។ តួនទីនៃរដបៀបម្របឈម្មុ្ខដ្ឋក់្ោន ដៃះ គឺចង់ឱ្យដក្ើតាៃ
ដ ើងដៅែាំណ្ដក់្កាល ក់្ក្ណ្ដរ ល ឬចុងបញ្ច ប់នៃែាំដណើ រការម្របរក្ាដោបល់។ វធីិមួ្យដៃះ ក្ម្រម្
ៃរងទទួលបាៃដែាផ្លា ដៅក្នុងការដណនាំដៅក្នុងជាំៃួបដលើក្ទីមួ្យ  ដដ្ឋយសារដតការក្សាងៃូវបរយិ
កាស្ដែលាៃលក្ខណៈអាថ៌្ក្ាំបាាំង មិ្ៃដបើក្ចាំហ ៃិងមិ្ៃដសាម ះម្រតង់ ៃិងមិ្ៃងាយដជាគជ័យដនះ
ដទ។  

វិ្ីសាស្តសតផ្បបម្រសុុះម្រសួលគែ  (Approving style) 
 ដៅដពលដម្របើរដបៀបដែលាៃលក្ខណៈទៃ់ភាៃ់ អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់ចូលចិតរ
ចូលរមួ្។ ដៅចាំណុចចប់ដែរើម្ ចាំណុចននម្រតូវបាៃយក្ម្ក្ពិចរណ្ដដដ្ឋយគិតពីទស្សៃៈរបស់្
អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់។ សិ្ស្សចង់ម្របាប់អាំពីសាថ ៃភាពផ្លេ ល់ខាួៃដែលពួក្ដគជួបម្របទះ 
ដហើយអនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ចាំសារ ប់ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ បងាា ញពីការោាំម្រទ ៃិងយល់ចិតរ 
ដលើក្ទរក្ចិតរ ឬបញ្ហា ក់្បដៃថម្ដដ្ឋយាៃអពាម្រកិ្តភាពក្នុងការៃិោយ។ អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់
មិ្ៃម្រតូវបញ្ហា ក់្លម្អិត ែរល់ៃូវដោបល់ដែសងៗ ម្របឈម្មុ្ខដ្ឋក់្ោន  ឬស្ាំដែងដចញម្តិដោបល់របស់្
ខាួៃដនះដទ។ ការងាររបស់្អនក្ គឺម្រតវូបដងាើតៃូវបរយិកាស្ដែលាៃលក្ខណៈចិតរសាស្តស្រអាចទុក្ចិតរ
បាៃមួ្យ ដែលដធវើឱ្យសិ្ស្សអាចាៃដស្រភីាពក្នុងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ា របស់្ខាួៃ។ ដគបាៃស្ៃមតថ្ន 
អនក្ម្រតូវដតទទួលបាៃការដណនាំដដ្ឋយាៃដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ ដែើម្បីែាំដណើ រការកិ្ចចការរបស់្អនក្
ក្នុងការដស្វងរក្ែាំដណ្ដះស្សាយ។ ការដម្របើម្របាស់្រដបៀបមួ្យដៃះ គឺទក់្ទងជាពិដស្ស្ដៅៃរងការងារ
ខាងវធីិពាបាលដរាគ។ ប៉ាុដៃរ វាក៏្ាៃសាថ ៃភាពជាក់្ោក់្មួ្យចាំៃួៃដៅក្នុងសាោដរៀៃែងដែរ 
ដែលម្រតូវការរដបៀបមួ្យដៃះ។ ដៅដពលដែលាៃការផ្លា ស់្បរូរណ្ដមួ្យដដ្ឋយមិ្ៃបាៃដម្រពៀងទុក្
បាៃដក្ើតដ ើងដៅក្នុងជីវតិរបស់្សិ្ស្ស អនក្ែរល់ែាំបូនម ៃដែលជាអនក្ចស់្ទុាំជាង អាចដៅចាំសារ ប់
សិ្ៃ ដហើយែរល់ែាំបូនម ៃខាះជាមួ្យៃរងការជួយដចក្រ ាំដលក្ ៃិងការយល់ចិតរ។ ហាៃិភ័យនៃរដបៀប
ម្របរក្ាដដ្ឋយភាពអត់ធមត់ គឺការដ ើងស្ាព ធដែលជាដហតុនាំឱ្យការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ាៃការវវិតរ 
ដៅមុ្ខយឺតៗ។ វាអាចពិបាក្ែងដែរស្ម្រាប់អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ ដែើម្បីរក្ាៃូវរដបៀបដែលលអ
ឥតដខាច ះអាចទទួលយក្បាៃ ៃិងាៃអពាម្រកិ្តភាព។ រដបៀបមួ្យដៃះ គឺាៃសារៈម្របដោជៃ៍ដៅ
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ដពលណ្ដដែលសិ្ស្សាៃស្ាព ធែាូវចិតរខាា ាំង ដហើយមិ្ៃអាចដធវើឱ្យាៃភាពធូរដស្បើយបាៃ រហូត
ែល់អារម្មណ៍ពួក្ដគអាចទទួលយក្បាៃ។ អារម្មណ៍ ៃិងែាូវចិតរទាំងឡាយ គឺជាអនក្បដងាើតៃូវតថ្ភាព 
ជាក់្ដស្រង ជាពិដស្ស្អារម្មណ៍ដែលទទួលយក្អវីដែលមិ្ៃចង់បាៃ។ ដៅក្នុងែាំដណើ រការែ៏ដវង ៃ្ យ
នៃការែរល់ការម្របរក្ាដោបល់ ាៃការដរៀៃសូ្ម្រតោ៉ាងទូលាំទូោយ ឬាៃបញ្ហា ននទក់្ទងៃរង
ជីវតិអាចដក្ើតដ ើងដែលអាចដធវើឱ្យដយើងទទួលបាៃៃូវបទពិដសាធៃ៍នៃការរ ាំជួលចិតរដែលខាា ាំងកាា
ណ្ដមួ្យ។  

ការរម្ររើម្រាស់វិ្ីសាស្តសតរនសងៗ (Use of Styles) 
ដៅដពលដែលដោលបាំណងនៃការដរៀៃសូ្ម្រតកាៃ់ដតចាស់្ោស់្ ដនះការដម្របើម្របាស់្រដបៀប

ម្របរក្ាដោបល់ដបបផ្លរ ច់ការ កាៃ់ដតអាចស្ដម្រម្ចបាៃៃូវដោលបាំណងក្នុងដពលដវោមួ្យដែល
បាៃក្ាំណត់។ ចាំដ ះរដបៀបនៃការជាំរញុទរក្ចិតរ គឺជាវធីិលអបាំែុតស្ម្រាប់សាថ ៃភាពដែល
សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សម្រតូវាៃការគិតអាំពីអវីមួ្យដចញពីម្រជងុខុស្ៗោន  ដធវើការសិ្ក្ា ៃិងដធវើការស្ៃនិដ្ឋា ៃអាំពី
កិ្ចចការដែលបាៃដ្ឋក់្ឱ្យដធវើ។ ចាំដណក្រដបៀបនៃការស្សុ្ះស្សួ្លោន  ស្ម្ស្ស្បក្នុងការជួយោាំម្រទការ
ម្រគប់ម្រគងជីវតិខាួៃឯង ឬការឆាុះបញ្ហច ាំងពីភាពរកី្ចដម្រម្ើៃរបស់្ខាួៃឯង។ រដបៀបនៃការម្របឈម្មុ្ខដ្ឋក់្
ោន  គឺស្ម្ស្ស្បក្នុងការដម្របើម្របាស់្ចាំដ ះការែរល់ដោបល់ជាលក្ខណៈបុគគល ដែើម្បីផ្លរ ច់ម្ដនស្
ដញ្ច តន ឬបដងាើតឱ្យាៃភាពមិ្ៃរលូៃដក្ើតដ ើងក្នុងក្ាំ ុងដពលស្ៃេនោន ។ 

២. ព្ទសឹតមី្នការព្បរឹាអាជីរ 
 ដៅក្នុងដែនក្ដៃះ អនក្ៃរងយល់ែរងៃូវខារម្សារស្ដងខបអាំពីម្រទរស្រីសាម្ញ្ញបាំែុតចាំៃួៃបួៃក្នុង
ការងារដណនាំ ៃិងការម្របរក្ាដោបល់។  

ការព្បឹរាអាជីរសដាយសតត តសលើដ្ំសណាះព្សាយ   គឺជាការដស្វងរក្ែាំដណ្ដះស្សាយវជិាាៃ 
ចាំដ ះបញ្ហា    ឬការម្របឈម្ដែសងៗ។ ចាំណុចគៃារះនៃទិស្ដៅដែលចងអុលបងាា ញដៃះ គឺទក់្ទងដៅ
ៃរងដោលដៅ ៃិងការស្ដម្រម្ចបាៃៃូវដោលដៅ។ អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ ម្រតូវបដងាើៃការដស្វងយល់
អាំពីសាថ ៃភាពដក្ើតដ ើងថ្មីៗ ៃិងដចះដរៀបចាំដោលដៅដែសងៗដែើម្បីបដងាើតៃូវដែៃការស្ក្ម្មភាព។ 
ដែៃការស្ក្ម្មភាព គឺម្រតូវដតចាស់្ោស់្ ៃិងម្រតូវបាៃពិៃិតយពីភាពរកី្ចដម្រម្ើៃរបស់្វា។ វធីិសាស្តស្រ
ដែសងៗ ជាឧទហរណ៍រមួ្ាៃ ការបដងាើតជាំហា ៃៃីមួ្យៗ ៃិងការវាស់្ដវងពីទាំហាំនៃការរកី្ចដម្រម្ើៃ។ 
ដោលគាំៃិតដៃះក៏្ាៃៃ័យថ្ន អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់ បាៃពាោម្អះអាងពីអវីដែល
អាចដធវើដៅបាៃ អវីដែលងាយស្ស្ួល ៃិងាៃភាពវជិាាៃ។ បនេ ប់ពីដៃះ ការងារម្របរក្ាដោបល់ក៏្
អាចដធវើដៅបាៃជាមួ្យៃរងការវវិតរនៃបញ្ហា ម្របឈម្ដែសងៗ។ ម្ដធាបាយនៃការដធវើការងារដៃះគឺយល់ 
ចិតរអតិថិ្ជៃជាធាំ ដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅ គិតគូរពីអនគត ដចះដម្របើម្របាស់្ធៃធាៃ បដងាើតឱ្យាៃ
វឌ្ឍៃភាព ភាពវជិាាៃ ៃិងគាំៃិតនចនម្របឌិ្ត។ ការម្របរក្ាដោបល់ដដ្ឋយដផ្លរ តដលើែាំដណ្ដះស្សាយក៏្
អាចាៃទាំនក់្ទាំៃងដៅៃរងវធីិសាស្ស្តស្រែនទដែសងៗដទៀតែងដែរ។  

ការព្បឹរាអាជរីណបបព្តិះរះិរិចរណា គឺដែអក្ដលើការដម្របើការគិត ៃិងភាពស្ម្ដហតុែល
ក្នុងសាថ ៃភាពនៃការដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរ។ ម្គគុដទេស្ក៍្ដបបដៃះ គឺាៃសារៈស្ាំខាៃ់ណ្ដស់្ ដែើម្បជួីយ
ែល់អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់ឱ្យែរងពីជដម្រម្ើស្ដែលពួក្ដគាៃ ៃិងភាពស្ម្ស្ស្ប
ស្ម្រាប់ពួក្ដគដៅក្នុងការដម្រជើស្ដរ ើស្ការស្ដម្រម្ចចិតរ ៃិងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ។ វាជាចាំណុច
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ស្ាំខាៃ់ក្នុងការដ្ឋស់្ដតឿៃែល់អនក្ទទួលការម្របរក្ាដោបល់ចាំដ ះការគិតផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគ ក៏្
ែូចជាការពម្រងីក្ បម្រងួម្ ឬែរល់តនម្ាែល់ជដម្រម្ើស្ដែសងៗោន ។ ដៅក្នុងការអៃុវតរដៃះ ាៃៃ័យថ្នពួក្
ដគអាចការបដងាើៃចាំដណះែរងខាួៃឯងតាម្រយៈការដធវើដតស្រដែសងៗ ៃិងការដស្វងរក្ព័ត៌ាៃពីម្របភព
ដែសងៗ។ ទៃេរម្ៃរងដៃះ ការម្របរក្ាដោបល់ដដ្ឋយការម្រតិះរះិ ាៃដោលបាំណងបងាា ញពីែាំដណើ រការ
នៃការស្ដម្រម្ចចិតរម្របក្បដដ្ឋយភាពដជឿជាក់្ ៃិងពិតម្របាក្ែ។ តួនទីរបស់្អនក្ម្របរក្ាដោបល់ គឺ
ដស្វងរក្ម្របភពព័ត៌ាៃ ៃិងម្ដធាបាយនន ដែើម្បបីដងាើៃការយល់ែរងខាួៃឯង។ ជដម្រម្ើស្ ឬែាំដណ្ដះ
ស្សាយដក្ើតដ ើងដដ្ឋយ សារការបដងាើៃចាំដណះែរង (ចាំដណះែរង ៃិងជដម្រម្ើស្ផ្លេ ល់ខាួៃ) ៃិងការដស្វង
យល់។ ម្គគុដទេស្ក៍្ដបបម្រតិះរះិ អាចដធវើដ ើងតាម្រយៈការដធវើដតស្រដដ្ឋយដម្របើកុ្ាំពយូទ័រ ការម្របមូ្លយក្
ព័ត៌ាៃនន ការចងម្រក្ង ភាពរកី្ចដម្រម្ើៃនៃក្ម្រម្ងស្ាំណួរ បដងាើតជដម្រម្ើស្ ៃិងតនម្ារបស់្របស់្វា ការ
បដងាើតដែៃការស្ក្ម្មភាព ៃិងការតាម្ដ្ឋៃ។ 

 ការព្បឹរាអាជរីណបបថាម្រលសងគម្ គឺជាវធីិសាស្តស្រដបបសាថ បន។ ដោងតាម្ចាំណុច
ដៃះ ដោលបាំណងនៃការដណនាំគឺដែើម្បីោាំម្រទ ៃិងដលើក្ទរក្ចិតរែល់អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ា
ដោបល់ក្នុងការយល់ ៃិងដដ្ឋះស្សាយសាថ ៃភាព ៃិងបញ្ហា ដែសងៗដៅក្នុងជីវតិផ្លេ ល់ខាួៃ។ ចាំណុច
ដៃះ ដផ្លរ តស្ាំខាៃ់ដៅដលើបរសិាថ ៃដែល ក់្ព័ៃធទាំងមូ្ល ក៏្ែូចជាស្ក្ម្មភាពជាក់្ោក់្របស់្បុគគល
ាន ក់្ៗ។ស្ក្ម្មភាពនៃការែរល់ម្របរក្ាដោបល់ គឺជាចាំណុចស្ាំខាៃ់ ៃិងាៃបាំណងដែើម្បែីរល់ៃូវក្រី
ស្ងឃរម្ ការដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងការជួយែល់អនក្ទទួលការម្របរក្ាដោបល់។ ក្នុងការងារដៃះ វាក៏្ម្រតូវ
ការការគិតពីធៃធាៃ ៃិងាៃដោលបាំណងពម្រងរងភាពខាា ាំងរបស់្ខាួៃ។ ដោលដៅនៃអវីដែលដគដៅ
ថ្នការបញ្ចូ លចាំដណះែរងខាងសាម រតី គឺជាការដផ្លរ តស្ាំខាៃ់ដលើឱ្កាស្ដែសងៗ ោម ៃក្បួៃខាន ត ឬ
អាំណ្ដចនៃការម្រគប់ម្រគងណ្ដមួ្យដ ើយ។ វធីិសាស្តស្រដៃះ ាៃដោលបាំណងដបងដចក្រវាងសាថ ៃភាព
ដែលាៃស្សាប់ ៃិងជដម្រម្ើស្ដោលៃដោបាយដដ្ឋយដម្របើម្របាស់្ម្របដភទដែសងៗនៃដែៃទី ឬរបូភាព
ដែលអាចដម្ើលដ ើញៃរងដភនក្។ ការម្របរក្ាដោបល់ដបបថ្នម្ពលស្ងគម្ ាៃយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្
ចាំដ ះជីវតិនៃការរស់្ដៅរបស់្បុគគលាន ក់្ៗ។ អវីដែលាៃពីមុ្ៃ ៃិងបចចុបបៃន អាចក្ត់ម្រតាដែើម្បី
បដងាើតបាៃការស្ដម្រម្ចចិតរថ្មីៗ ក្នុងៃ័យក្សាងអនគត។ អវីដែលស្ាំខាៃ់ក្នុងការម្របរក្ាដោបល់ដៃះ 
គឺដែើម្បែីរក្នាំជីវតិបុគគលណ្ដមួ្យ ៃិងពម្រងរងសិ្ទធិអាំណ្ដចក្នុងការស្ដម្រម្ចចិតរខាួៃឯង។ ឧទហរណ៍ 
ម្គគុដទេស្ក៍្ដបបថ្នម្ពលស្ងគម្ រមួ្បញ្ចូ លទាំង ដម្ើលដ ើញជីវតិ ែរងពីែាំដណើ រជីវតិ ដរឿងរា៉ា វដែសងៗ ប
ណ្ដរ ញ ម្របអប់ទាំនក់្ទាំៃង ការផ្លា ស់្បរូរទស្សៃៈវស័ិ្យ ៃិងវែរនៃការែរល់សិ្ទធិអាំណ្ដច។ វធីិសាស្តស្រ
នៃម្គគុដទេស្ក៍្ដបបស្ងគម្ាៃែូចជា ការចុះដៅដ ើញពីជិវតិពិត ដខសជីវតិពិត ដរឿងរា៉ា វ បណ្ដរ ញ ការ
ទាំនក់្ទាំៃង ការផ្លា ស់្បរូរទស្សៃៈ ៃិងការដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ជីវតិ ដៅក្នុងស្ងគម្។ 

 ការផ្ដលព់្បឹរាអាជីរណបបថាម្រលផ្លូវចិតត ស្ងាត់ធៃៃ់ដៅដលើសារៈស្ាំខាៃ់នៃទាំនក់្
ទាំៃងដបើក្ចាំហ ៃិងស្ាៃ ត់ដៅក្នុងការម្របរក្ាដោបល់។ ដោងតាម្ម្រទរស្ដីដៃះ ការោាំម្រទម្រតូវបាៃដធវើ
ដ ើងដៅក្នុងទាំនក់្ទាំៃងែរក្នាំដែលអនក្ទទួលការម្របរក្ាដោបល់ អាចឆាុះបញ្ហច ាំងដដ្ឋយខាួៃឯង 
ៃិងអនគតរបស់្ខាួៃ។ ការងាររបស់្អនក្ែរល់ម្របរក្ាដោបល់ គឺបដងាើតលក្ខខណឌ វជិាាៃ ៃិងកាា យជា
អនក្ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលដែលអាចម្រគប់ម្រគងខាួៃឯងបាៃ។ ការសារ ប់ ការដស្វងយល់ ៃិងការឆាុះបញ្ហច ាំង គឺ
ជាឧបក្រណ៍របស់្អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ក្នុងការម្របាស្ស័្យទក់្ទង។ ដោលបាំណងនៃម្គគុដទេស្ៃ៍ដៃះ 
គឺដែើម្បដីធវើឱ្យអាចដម្ើលដ ើញពីក្តារ ាៃឥទធិពលចាំដ ះការស្ដម្រម្ចចិតរដែលបាៃដធវើដ ើងដដ្ឋយ
មិ្ៃចាស់្ោស់្។ វាអាចជាការចាំបាច់ណ្ដស់្ ក្នុងការដែលម្រតូវបងាា ញឱ្យែរងថ្ន ការស្ដម្រម្ចចិតរ
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ដែលបាៃដធវើរចួដហើយាៃបញ្ហា ដៅក្ដៃាងណ្ដ ដហើយគួរដដ្ឋះស្សាយរដបៀបណ្ដ។ ការវភិាគទាំនក់្
ទាំៃងនៃការម្របរក្ាដោបល់ គឺាៃសារៈស្ាំខាៃ់។ វាចាំបាច់ណ្ដស់្ក្នុងការគិតអាំពីរដបៀបនៃទាំនក់្
ទាំៃងដែលដគបាៃអៃុវតរ ៃិងអវីដែលដគក្ាំពុងបាៃដធវើ។ វធីិសាស្តស្រនៃម្គគុដទេស្ក៍្ដបបថ្នម្ពលែាូវចិតរ
រមួ្ាៃ window of Johari ដែលជាវធីិសាស្តស្រដែលាៃរបូភាព ពិដស្ស្ការពិភាក្ា។  

 ជដម្រម្ើស្ក្នុងការអៃុវតរម្រទរស្រីវាអាស្ស័្យដៅដលើដលើចាំណង់ចាំណូលចិតរ ៃិងស្ម្តថភាពផ្លេ ល់
របស់្អនក្ម្របរក្ាដោបល់  ប៉ាុដៃរវាក៏្ជាតម្រម្វូការរបស់្អនក្ដែលទទួលការម្របរក្ាដោបល់ែងដែរ។ វធីិ
សាស្តស្រមួ្យចាំៃួៃអាចាៃភាពស្ម្ស្ស្បដៅៃរងម្របដភទនៃការម្រគប់ម្រគងសាថ ៃភាពណ្ដមួ្យ ជាងវធីិ
សាស្តស្រដែសងដទៀត។ ែេុយដៅវញិម្រទរស្ដីទាំងអស់្សុ្ទធដតអាចនាំឱ្យាៃលទធែលលអស្ម្រាប់ការ
ម្របរក្ាដោបល់។  

(សូ្ម្ដម្ើល Corey ន្ ាំ 2017) 
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៣. ទសសនាទាន (Concepts) 
 ការបា៉ា ៃ់ម្របាណ គឺជាែាំដណើ រការនៃការវាយតនម្ាចាំដណះែរង រដបៀបដធវើ ជាំនញវជិាា ជីវៈ ៃិង/ឬ
ស្ម្តថភាពរបស់្បុគគលាន ក់្ដធៀបដៅៃរងលក្ខណៈវៃិិចឆ័យដែលបាៃក្ាំណត់ជាមុ្ៃ (ការរ ាំពរងទុក្
ចាំដ ះការដរៀៃសូ្ម្រត)។ ជាទូដៅ ការវាយតនម្ាម្រតូវបាៃដធវើដ ើងដដ្ឋយាៃការដែេៀងផ្លេ ត់ ៃិងការ
បញ្ហា ក់្ម្រតរម្ម្រតូវ។ ដបើតាម្ឯក្សារដោង ការវាយតនម្ាជាទូដៅស្ាំដៅដៅដលើការវាយតនម្ាបុគគល    
ាន ក់្ៗដែលការវាយតនម្ាដៃះបាៃដម្របើជាញរក្ញប់ ដែើម្បីពិពណ៌នអាំពីការវាយតនម្ាការអប់រ ាំ ៃិងវធីិ 
បណរុ ះបណ្ដរ ល ឬអនក្ែរល់ដស្វា។ (Cedefop) 

ការម្របរក្ាដោបល់អាំពីអាជីព ស្ាំដៅដលើែាំដណើ រការនៃបុគគល ឬម្រក្ុម្ដែលស្ងាត់ធៃៃ់ដៅដលើ
ការយល់ែរង ៃិងការដស្វងយល់ដដ្ឋយខាួៃឯង ដហើយជួយស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលម្ៃុស្សដចះអភិវឌ្ឍជីវតិ
របស់្ខាួៃឱ្យាៃៃ័យ ជួយម្ៃុស្សឱ្យាៃលទធភាពអាចតម្រម្ង់ទិស្ដៅការងារដែលម្រតរម្ម្រតវូ ដែើម្បីជា
មូ្លដ្ឋា ៃក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត ការដធវើការងារ ៃិងការដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរនន ក៏្ែូចជាការម្រគប់ម្រគង ការ
ដឆាើយតបដៅៃរងការផ្លា ស់្បរូរបរសិាថ ៃការងារ ៃិងបរសិាថ ៃដរៀៃសូ្ម្រតដៅក្នុងែាំដណើ រជីវតិម្របចាំនថ្ៃ។ 
(IAEVG) 

 ការបញ្ហា ក់្ គឺជាែាំដណើ រការនៃការដចញវញិ្ហញ បៃបម្រត វញិ្ហញ បៃបម្រត ឬប័ណាដែលបញ្ហា ក់្ពី
ស្ាំណុាំ នៃលទធែលសិ្ក្ា (ចាំដណះែរង ចាំដណះដធវើ ជាំនញ ៃិង/ឬ គុណវឌុ្ឍិ) ដែលទទួលបាៃដដ្ឋយ
បុគគលាន ក់្ ដហើយម្រតូវបាៃវាយតនម្ា ៃិងបញ្ហា ក់្ដដ្ឋយសាថ ប័ៃាៃស្ម្តថកិ្ចចដធៀបដៅៃរងបទដ្ឋា ៃ 
ស្ដង់ដ្ឋជាក់្ោក់្ណ្ដមួ្យដែលបាៃក្ាំណត់ជាមុ្ៃ។ (Cedefop) 

 ស្ម្តថភាព គឺជាភាពដែលអាចដម្របើម្របាស់្បាៃៃូវចាំដណះែរង ជាំនញ ៃិងលក្ខណៈផ្លេ ល់ខាួៃ 
ស្ងគម្ ៃិង/ឬស្ម្តថភាពដៅក្នុងការងារ ឬការសិ្ក្ា ក៏្ែូចជាដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីព ៃិងការ
អភិវឌ្ឍខាួៃឯង ឬលទធភាពក្នុងការអៃុវតរតួនទីភារកិ្ចចឱ្យបាៃម្រគប់ម្រជងុដម្រជាយស្ថិតក្នុងបរបិទដែល
បាៃក្ាំណត់ (ការអប់រ ាំ ការងារ ការអភិវឌ្ឍអាជីព ៃិងការអភិវឌ្ឍខាួៃឯង)។ ស្ម្តថភាពម្រតូវបាៃ
ពិពណ៌នថ្នជាការទទួលខុស្ម្រតវូ ៃិងាៃស្វ័យភាព។ (Cedefop) 

 ការបៃរការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ ល ជាការបៃដការសិ្ក្ាបដៃថម្ បនេ ប់ពីទទួលបាៃការ
អប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ លែាំបូង ឬបនេ ប់ពីចូលម្រប ូក្ដៅក្នុងជីវតិការងារ។ ការអប់រ ាំ ឬបណដុ ះ
បណ្ដដ លបៃដដៃះ ាៃទិស្ដៅជួយែល់បុគគលណ្ដាន ក់្ក្នុងការដធវើឱ្យម្របដស្ើរដ ើង ឬបដងាើៃចាំដណះ
ែរង ៃិងជាំនញរបស់្ពួក្ដគ ក្នុងការទទួលបាៃជាំនញថ្មីៗដែើម្បីវឌ្ឍៃៈភាពការងារ ឬដថ្រក្ាអាជីព 
ឬក្នុងការបៃរការអភិវឌ្ឍអាជីព  ៃិង/ឬការអភិវឌ្ឍខាួៃឯង។ (Cedefop) 

ការែរល់ម្របរក្ាដោបល់ រមួ្ាៃការជួយបុគគលណ្ដាន ក់្ឱ្យរក្ដ ើញ បញ្ហា ក់្ វាយតនម្ា ៃិង
ដស្វងយល់ពីបទពិដសាធៃ៍ផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បីសាគ ល់ពីភាពខាា ាំង ៃិងដខាយ។ ការម្របរក្ា
ដោបល់ ក៏្ជាដែនក្មួ្យនៃការជាំរញុដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងទិស្ដៅជីវតិ/ការងាររបស់្ពួក្ដគ ដែើម្បដីស្វង
រក្ជដម្រម្ើស្ ៃិងការអៃុវតរដែលអាចដធវើដៅបាៃោ៉ាងម្របដស្ើរ។ វាគឺជាែាំដណើ រការរមួ្មួ្យដែលាៃ
បាំណងបដងាើៃការយល់ែរងដដ្ឋយខាួៃឯង ក្ាំណត់ៃូវតម្រម្ូវការ ៃិងទិស្ដៅ ដោលចាំណង ម្រពម្ទាំង
បដងាើត ៃិងអៃុវតរដែៃការស្ក្ម្មភាព ដែើម្បីស្ដម្រម្ចដោលដៅដែលចង់បាៃដនះ។ ការែរល់ម្របរក្ា
ដោបល់ គឺជាស្ក្ម្មភាពដែលដក្ើតដចញពីបាំណងរបស់្អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ៃិងអនក្ទទួលការម្របរក្ា
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ដោបល់ដែលជាទូដៅ ក់្ព័ៃធដៅៃរងទាំនក់្ទាំៃងជាមួ្យៃរងការម្របាស្ស័្យទក់្ទងជាដទៀងទត់។ 
(IAEVG) 

ក្ម្មវធីិសិ្ក្ា គឺជាការដម្រជើស្ដរ ើស្ ៃិងការដរៀបចាំៃូវបទពិដសាធៃ៍សិ្ក្ាស្ម្រាប់សិ្ស្ស ដែល
ាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ៃ៍ ៃិងការអភិវឌ្ឍផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគ។ វារមួ្បញ្ចូ ល
ចាំដណះែរង គុណតនម្ា អាក្បបកិ្រោិ ៃិងជាំនញដែលគួរម្រតូវបាៃដម្រជើស្ដរ ើស្ោ៉ាងម្រតរម្ម្រតវូ ៃិងស្ស្ប
តាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយដៅតាម្តម្រម្ូវការការសិ្ក្ា ៃិងការអភិវឌ្ឍដៅតាម្វយ័ ៃិងែាំណ្ដក់្កាលអប់រ ាំ 
ខុស្ៗោន ។ សិ្ស្សាន ក់្ៗ គួរម្រតូវបាៃដបងដចក្រវាងក្ម្មវធីិសិ្ក្ា (ជាធម្មតាក្ម្មវធីិសិ្ក្ា ាៃជា
ោយលក្ខណ៍អក្សរ ៃិងែាូវការ) ដែលបាៃអៃុវតរដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ។ ជាទូដៅ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាម្រតូវបាៃ
ែាំដណើ រការតាម្រយៈឯក្សារជាក់្ដស្រងែូចជា ម្រក្បខណឌ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ា  ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាលម្អិត ដស្ៀវដៅ
សិ្ក្ាដោល ៃិងស្ាា រៈឧបដទេស្ដែសងៗដទៀត ដដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំងដោលបាំណងនៃការអប់រ ាំ វតថុ
បាំណងនៃការសិ្ក្ា ៃិងលទធែលរ ាំពរងទុក្ (ស្ម្តថភាពសិ្ស្ស) ាតិកា ៃិងវធីិសាស្តស្រសិ្ក្ាដែលរមួ្
បញ្ចូ លទាំងស្ក្ម្មភាពរបស់្សិ្ស្ស  ៃិងយុទធសាស្តស្រស្ម្រាប់វភិាគ ៃិងវាយតនម្ា។ (INEE) 

 ការវាយតនម្ា គឺជាការម្រតតួពិៃិតយ ឬសិ្ក្ាដម្របៀបដធៀបលទធែលនៃការអៃុវតរស្ក្ម្មភាពជាក់្
ដស្ដង ដៅៃរងដែៃការយុទធសាស្តស្រដែលបាៃឯក្ភាពោន  ដែើម្បីរក្ឱ្យដ ើញចាំណុចខាា ាំង ចាំណុចដខាយ 
របស់្សិ្ស្ស។ ដែអក្ដលើ់លទធែលនៃការវាយតនម្ាដៃះ សិ្ស្សៃរងដម្ើលដ ើញពីចាំណុចដែលម្រតូវដក្លម្អ
ដែើម្បីាៃលទធភាពអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស់្ខាួៃឱ្យកាៃ់ដតរកី្ចដម្រម្ើៃ។ (INEE) 

 ម្តិដោបល់ម្រត ប់ គឺការបញ្ាូ ៃការរក្ដ ើញដែលបដងាើតដ ើងតាម្រយៈែាំដណើ រការវាយតនម្ា
ដៅភាគីដែលាៃទាំនក់្ទាំៃង ៃិងាៃម្របដោជៃ៍ ដែើម្បីស្ម្រម្ួលែល់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ ទាំងដៃះ អាច
 ក់្ព័ៃធៃរងការម្របមូ្ល ៃិងែសពវែាយរបក្គាំដហើញ ដស្ចក្រីស្ៃនិដ្ឋា ៃ អៃុសាស្ៃ៍ ៃិងដម្ដរៀៃពីបទ
ពិដសាធៃ៍ដែសងៗ។ (INEE) 

អនក្ម្របរក្ាដោបល់ ម្រតវូបាៃដគដស្នើឱ្យដធវើការជាមួ្យម្រក្ុម្ម្របរក្ាភិបាលសាោដរៀៃបឋម្សិ្ក្ា 
ឬម្ធយម្សិ្ក្ា។ ស្ក្ម្មភាពស្ាំខាៃ់ៗរមួ្ាៃ ការែរល់ម្របរក្ាែល់សិ្ស្សអាំពីបញ្ហា ផ្លេ ល់ខាួៃ ៃិងបញ្ហា
ទក់្ទងៃរងការសិ្ក្ា។ ការស្ងាត់ធៃៃ់ចម្បង គឺការែដល់ដម្រជើស្ដរ ើស្ការអប់រ ាំ ៃិងការបណរុ ះបណ្ដរ ល
ដម្រកាយម្ធយម្សិ្ក្ា ដដ្ឋយមិ្ៃសូ្វដផ្លរ តដលើបញ្ហា ដែលទក់្ទងដៅៃរងការងារពីសាោដទ។ អនក្
ម្របរក្ាដោបល់ ដរៀបចាំស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលដស្វាក្ម្មម្របរក្ាដោបល់ ដស្វាក្ម្មព័ត៌ាៃស្រីពីអាជីព ៃិង
ជួយបញ្ាូ ៃដៅដស្វាក្ម្មជាំនញខាងដម្រតដបើសិ្ស្សម្រតវូការ។ ោត់អាចម្រគប់ម្រគង ៃិងបក្ស្សាយ
ឧបក្រណ៍វាយតនម្ាអាជីពដែលាៃលក្ខណៈស្រង់ដ្ឋ រមួ្ទាំងការដធវើដតស្រស្ម្តថភាព ៃិងចាំណ្ដប់
អារម្មណ៍របស់្សិ្ស្ស។ (IAEVG) 

 ការអប់រ ាំបរោិបៃន ធានៃូវវតរាៃ ការចូលរមួ្ ៃិងស្មិ្ទធែលរបស់្បុគគលម្រគប់របូក្នុងឱ្កាស្ 
សិ្ក្ា។ វា ក់្ព័ៃធៃរងការធានថ្នដោលៃដោបាយអប់រ ាំ ការអៃុវតរផ្លេ ល់ ៃិងម្រគរះសាថ ៃអប់រ ាំ ដឆាើយ
តបដៅៃរងភាពចម្រម្ុះនៃបុគគលម្រគប់របូដៅក្នុងបរបិទមួ្យ។ ការមិ្ៃបាៃទទួលការអប់រ ាំ អាចបណ្ដរ
ល ម្ក្ពីការដរ ើស្ដអើង ការខវះការោាំម្រទ ដែើម្បីលុបបាំបាត់ឧបស្គគ ឬការដម្របើម្របាស់្ភាសា ាតិកា ឬវធីិ
សាស្តស្របដម្រងៀៃដែលមិ្ៃែរល់អតថម្របដោជៃ៍ែល់អនក្ដរៀៃទាំងអស់្ោន ។ ម្ៃុស្សភាគដម្រចើៃដែលាៃ
ពិការភាពែាូវកាយ ែាូវចិតរ ខួរក្ាល ៃិងបញ្ហញ  ជាដរឿយៗម្រតវូបាៃដគផ្លត់ដចញពីការអប់រ ាំ។ ម្រក្ុម្ងាយ
រងដម្រោះ មិ្ៃម្រតូវបាៃដគយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្។ បុគគលខាះដែលពីមុ្ៃអាចចូលដរៀៃបាៃ អាចម្រតូវបាៃដគ
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ផ្លត់ដចញដដ្ឋយសារដតក្តារ ស្ងគម្ កាលៈដទស្ៈ វបបធម៌្ របូស្ម្បតរិ ឬដហដ្ឋា រចនស្ម្ព័ៃធ។ ការអប់រ ាំ
បរោិប័ៃនាៃៃ័យថ្ន ជាការធានថ្នឧបស្គគក្នុងការចូលរមួ្ ៃិងការដរៀៃសូ្ម្រតម្រតូវបាៃដដ្ឋះស្សាយ 
ដហើយវធីិសាស្តស្របដម្រងៀៃ ៃិងក្ម្មវធីិសិ្ក្ាគឺអាចចូលដៅែល់ ៃិងស្ម្ស្ស្បស្ម្រាប់សិ្ស្សពិការ។ 
បុគគលទាំងអស់្ម្រតូវបាៃសាវ គម្ៃ៍ ៃិងោាំម្រទ ដែើម្បដីធវើឱ្យាៃវឌ្ឍៃភាព ដហើយម្ា៉ាងវញិដទៀត តម្រម្វូ
ការបុគគលរបស់្ពួក្ដគម្រតវូបាៃដដ្ឋះស្សាយ។ (INEE) 

 អនក្ដរៀៃសូ្ម្រត ម្ៃុស្សទាំងអស់្រមួ្ទាំងកុ្ារ យុវជៃ ៃិងម្ៃុស្សដពញវយ័ដែលចូលរមួ្ក្នុង  
ក្ម្មវធីិអប់រ ាំ គឺជាអនក្ដរៀៃសូ្ម្រត ដដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាំងៃិស្សតិ សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំ ៃិង
បណដុ ះបណ្ដដ លបដចចក្ដទស្ ៃិងវជិាា ជីវៈ អនក្ទទួលបាៃការអប់រ ាំដម្រតម្របព័ៃធ (ថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្ម បាំណិៃ
ជីវតិក្នុងស្ហគម្ៃ៍) ៃិងអនក្ដរៀៃបៃដពីមិ្តរភក្ដិជាដែើម្។ (INEE) 

 ការដរៀៃសូ្ម្រត គឺជាការទទួលបាៃ ឬការដក្ដម្របនៃព័ត៌ាៃ ចាំដណះែរង ការយល់ែរង អាក្បប
កិ្រោិ តនម្ា ជាំនញ ស្ម្តថភាព ឬឥរោិបទ តាម្រយៈបទពិដសាធៃ៍ ការអៃុវតរ ការសិ្ក្ា ឬការ    ប
ដម្រងៀៃ។ (INEE) 

លក្ខខណឌ នៃការសិ្ក្ា គឺជាក្តារ ទាំងឡាយដែលហួស្ពីឥទធិពលនៃការនចនម្របឌិ្តដែលាៃ
ឥទធិពលដលើែលប៉ាះ ល់នៃវធីិបដម្រងៀៃ។ លក្ខខណឌ អាចរមួ្បញ្ចូ លលក្ខណៈនៃអវីដែលក្ាំពុងដរៀៃ 
(ាតិកា) អនក្សិ្ក្ា បរោិកាស្ដរៀៃសូ្ម្រត ៃិងឧបស្គគនៃការអភិវឌ្ឍការបដម្រងៀៃ ឧទហរណ៍ ដពល
ដវោ ៃិងថ្វកិាជាដែើម្។ (INEE) 

 ភាពលាំបាក្នៃការដរៀៃសូ្ម្រត ម្រតូវបាៃបក្ស្សាយដដ្ឋយាៃៃ័យថ្ន ាៃអវីមួ្យដធវើឱ្យអៃ់ថ្យ
ដែនក្បញ្ហញ  (ដខាយដែនក្ណ្ដមួ្យនៃសិ្ររីៈខួរក្ាល)។ ដទះជាោ៉ាងដៃះក្ដី មិ្ៃដម្ៃម្ៃុស្សម្រគប់របូ
ដែលជួបម្របទះការលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃាៃបញ្ហា បញ្ហញ  ខួរក្ាល ឬពិការរាងកាយដនះដទ។ ស្ថិតដៅ
ក្នុងចាំណុចណ្ដមួ្យនៃជីវតិរបស់្ពួក្ដគ ម្ៃុស្សម្រគប់ោន អាចាៃបទពិដសាធៃ៍រយៈដពលយូរ ឬរយៈ
ដពលខាីនៃការលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រត។ (INEE) 

 បរោិកាស្នៃការសិ្ក្ា ស្ាំដៅដៅែល់ទីតាាំងរបូវៃរ បរបិទ ៃិងវបបធម៌្ដែសងៗដែល
សិ្ស្ាៃុសិ្ស្សដរៀៃែូចជា បរោិកាស្ខាងដម្រតដគហដ្ឋា ៃ ម្ណឌ លដថ្ទាំកុ្ារ សាោម្ដតរយយ 
រចនស្ម្ព័ៃធស្ាំណង់បដណ្ដរ ះអាស្ៃន ៃិងសាោដរៀៃ។ ដែើម្បីឱ្យបរកិាោកាស្នៃការសិ្ក្ារបស់្
សិ្ស្សាៃែាំដណើ រការដៅបាៃដដ្ឋយរលូៃ ម្រគូអាចដរៀបចាំទីក្ដៃាងបដម្រងៀៃ ឬថ្នន ក់្ដរៀៃ ឱ្យាៃលក្ខ
ណៈអាំដណ្ដយែលែល់ការដរៀៃសូ្ម្រត។ ឧទហរណ៍ែូចជា ការដរៀបចាំថ្នន ក់្ដរៀៃឱ្យ ក់្ព័ៃធដៅៃរង
ម្របព័ៃធដអកូ្ធម្មជាតិ ដរៀបចាំតុជាម្រក្មុ្ដដ្ឋយវធីិជាក់្ោក់្ តុបដតងជញ្ហា ាំងដដ្ឋយដម្របើស្ាា រៈសិ្ក្ា ឬ 
ដម្របើបដចចក្វទិាស្ាំដ ង ដម្ើលដ ើញរបូភាពជាលក្ខណៈឌី្ជីថ្ល។ ដោលៃដោបាយសាោដរៀៃ 
រចនស្ម្ព័ៃធអភិបាលកិ្ចច ៃិងលក្ខណៈពិដស្ស្ដែសងដទៀត អាចម្រតូវបាៃចត់ទុក្ថ្នជាធាតុែសាំនៃ
បរោិកាស្សិ្ក្ា។ 

 វតថុបាំណងនៃការដរៀៃសូ្ម្រត បាៃបងាា ញោ៉ាងចាស់្អាំពីស្មិ្ទធែលដែលរ ាំពរងទុក្របស់្អនក្
សិ្ស្ាដៅចុងបញ្ច ប់នៃវគគសិ្ក្ា ឬក្ម្មវធីិ ដែលអាចរមួ្បញ្ចូ ល ចាំដណះែរង ឥរោិបថ្ ៃិងជាំនញ។ 
(INEE) 
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លទធែលសិ្ក្ា ស្ាំណុាំ ចាំដណះែរង ជាំនញ ៃិង/ឬស្ម្តថភាពដែលបុគគលាន ក់្ៗទទួលបាៃ 
ៃិង/ឬអាចពៃយល់បងាា ញបាៃចាស់្ បនេ ប់ពីបញ្ច ប់ែាំដណើ រការសិ្ក្ាជាែាូវការ ឬមិ្ៃែាូវការ ម្រតវូ
បាៃបញ្ច ប់។ (Cedefop) 

 ការដរៀៃសូ្ម្រតដពញមួ្យជីវតិ ម្រគប់ស្ក្ម្មភាពដរៀៃសូ្ម្រតទាំងអស់្ដែលម្រតូវបាៃអៃុវតរដពញ
មួ្យជីវតិ។ ការណ៍ដៃះ នាំឱ្យាៃការដលើក្ក្ម្ពស់្ចាំដណះែរង រដបៀបដធវើ ជាំនញវជិាា ជីវៈ ស្ម្តថភាព 
ៃិង/ឬគុណស្ម្បតរិស្ម្រាប់ដហតុែលផ្លេ ល់ខាួៃ ស្ងគម្ ៃិង/ឬវជិាា ជីវៈ។ (Cedefop) 

 ការអប់រ ាំដម្រតម្របព័ៃធ ស្ក្ម្មភាពនៃការអប់រ ាំមិ្ៃែាូវការ ឬការអប់រ ាំដម្រតម្របព័ៃធ ដក្ើតដ ើងទាំងក្នុង 
ៃិងដម្រតម្រគរះសាថ ៃអប់រ ាំ ដែើម្បីបាំដពញបាំណងែល់ម្ៃុស្សម្រគប់វយ័។ អនក្ទទួលបាៃការអប់រ ាំដម្រតម្រព
ព័ៃធនាំ មិ្ៃដម្ៃសុ្ទធដតម្រតវូទទួលបាៃវញិ្ហញ បៃបម្រតបញ្ហា ក់្ដនះដទ។ ក្ម្មវធីិដែសងៗនៃការអប់រ ាំដម្រត
ែាូវការាៃលក្ខណៈខុស្ោន  ភាពបត់ដបៃ ៃិងស្ម្តថភាពក្នុងការដឆាើយតបោ៉ាង្ប់រហ័ស្ដៅៃរង
តម្រម្ូវការអប់រ ាំថ្មីរបស់្កុ្ារ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័។ ជាដរឿយៗ ក្ម្មវធីិទាំងដនះម្រតូវបាៃរចនដ ើង
ស្ម្រាប់ម្រក្ុម្អនក្សិ្ក្ាជាក់្ោក់្ែូចជា អនក្ដែលាៃអាយុចស់្ដពក្ អនក្ដែលមិ្ៃបាៃចូលដរៀៃ
សាោែាូវការ ឬម្ៃុស្សដពញវយ័។ ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាអាចដែអក្ដលើការអប់រ ាំែាូវការ ឬវធីិថ្មីៗ។ ការអប់រ ាំ
ដម្រតម្របព័ៃធអាចនាំឱ្យាៃការចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំជាែាូវការយឺត។ ជួៃកាល ក្ម្មវធីិដៃះម្រតូវបាៃ
ដៅថ្ន «ឱ្កាស្នៃការអប់រ ាំដលើក្ទី២»។ 

 ការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយាៃការចូលរមួ្ គឺជាវធីិសាស្តស្រក្នុងការបដម្រងៀៃ ៃិងដរៀៃដែលដផ្លរ តដលើ
អនក្សិ្ក្ា។ វាដលើក្ទរក្ចិតរែល់ការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយ ការដធវើ ដម្របើម្រក្មុ្តូចៗ ស្ាា រៈជាក់្ោក់្ ស្ាំណួរ
ដបើក្ចាំហ ៃិងការបដម្រងៀៃពីមិ្តរភក្រិ។ ជាឧទហរណ៍ អនក្សិ្ក្ាដម្របើស្ក្ម្មភាពអៃុវតរជាក់្ដស្រង 
ដែើម្បីយល់អាំពីបញ្ញតរិគណិតវទិា ឬដធវើការជាមួ្យោន  ដែើម្បីដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា  ដហើយសួ្រ ៃិងដឆាើយ 
ស្ាំណួរ។ ការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយការចូលរមួ្ គឺែេុយោន ជាមួ្យវធីិសាស្តស្រដែលដផ្លរ តដលើម្រគបូដម្រងៀៃ 
ដែលម្រតូវបាៃក្ាំណត់ដដ្ឋយអនក្សិ្ក្ា ដែលអងគុយដៅតុដដ្ឋយដឆាើយស្ាំណួរបិទ ដហើយចម្ាងពីការ រ
ដខៀៃ។ ការដរៀៃសូ្ម្រតដដ្ឋយការចូលរមួ្ក៏្អាចម្រតូវបាៃដម្របើជាមួ្យម្រគ ូ ៃិងការអប់រ ាំអាជ្ាធរែងដែរ 
ដែើម្បីជួយពួក្ដគវភិាគពីតម្រម្ូវការរបស់្ពួក្ដគ ក្ាំណត់ែាំដណ្ដះស្សាយ ៃិងអភិវឌ្ឍ ៃិងអៃុវតរដែៃការ
ស្ក្ម្មភាព។ ដៅក្នុងបរបិទទាំងដៃះ វាអាចរមួ្បញ្ចូ លទាំងការចូលរមួ្ពីស្ហគម្ៃ៍ ការស្ម្រម្ប
ស្ម្រម្ួល ៃិងការវភិាគ។ (INEE) 

គរដុកាស្លយ ស្ាំដៅដៅដលើយុទធសាស្តស្រ ឬរដបៀបនៃការបដម្រងៀៃ ៃិងែាំដណើ រការដរៀៃសូ្ម្រត 
ដ លគឺជាការសិ្ក្ាដែើម្បីកាា យខាួៃជាម្រគបូដម្រងៀៃដពញលក្ខណៈ។ គរដុកាស្លយ គឺជាអវីដែលអាច 
ដែលបងាា ញពីម្រទរស្ដីអប់រ ាំ គុណតនម្ា ភស្រុតាងដែសងៗ ដម្របើម្របាស់្ក្នុងដពលបដម្រងៀៃ។ ឧទហរណ៍ 
គរដុកាស្លយដែលងាយស្សួ្លស្ម្រាប់កុ្ារ គឺការដម្របើក្ម្មវធីិសិ្ក្ាដែអក្ដលើរបូភាព ឬអវីដែលអាច 
ដម្ើលដ ើញ សាដ ប់ឮផ្លេ ល់។ល។ ដែើម្បីឱ្យពួក្ដគចប់ដែដើម្ទទួលបាៃចាំដណះែរងជាមូ្លដ្ឋា ៃរបស់្
ខាួៃ មុ្ៃៃរងឈាៃែល់ែាំណ្ដក់្កាលមួ្យដទៀត។ (INEE) 

ការោាំម្រទខាងចិតរសាស្តស្រស្ងគម្ ស្ាំដៅដលើែាំដណើ រការ ៃិងស្ក្ម្មភាពដែលដលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ខា
លភាពរមួ្ោន របស់្ម្ៃុស្សដៅក្នុងស្ងគម្របស់្ពួក្ដគ។ វារមួ្បញ្ចូ លទាំងការោាំម្រទដែលែរល់ដដ្ឋយ
ម្រក្មុ្ម្រគសួារ ៃិងមិ្តរភក្រិ។ ឧទហរណ៍នៃការោាំម្រទពីម្រគួសារ ៃិងស្ហគម្ៃ៍រមួ្ាៃ កិ្ចចខិតខាំម្របរង
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ដម្របងដែើម្បីបម្រងបួបម្រងមួ្កុ្ារដែលដបក្ដចញពីោន  ៃិងការដរៀបចាំការអប់រ ាំដៅក្នុងសាថ ៃភាពអាស្ៃន។
(INEE) 

 គុណវឌុ្ឍ ិ (Qualification) គុណវឌុ្ឍិជាែាូវការ គឺជាលទធែលស្ដម្រម្ចបាៃជាែាូវការ (ាៃែូចជា 
វញិ្ហញ បៃបម្រត ស្ញ្ហញ បម្រត ឬដឈាម ះវញិ្ហញ បៃបម្រតដែសងដទៀត) តាម្រយៈការវាយតនម្ា ៃិងការដែេៀងផ្លេ ត់
ដែលដធវើដ ើងដៅដពលដែលបុគគលាៃស្ម្តថកិ្ចចចង់ដចញបទដ្ឋា ៃ ឬក្ម្មសិ្ទធិចាំបាច់ណ្ដមួ្យអាំពី
លទធែលនៃការសិ្ក្ារបស់្បុគគលណ្ដាន ក់្ក្នុងការឈាៃចូលដៅក្នុងវស័ិ្យអាជីព។ (Cedefop) 

 គុណភាពអប់រ ាំ គឺជាការដែលម្ៃុស្សទាំងឡាយាៃលទធភាពចាំណ្ដយ ៃិងទទួលបាៃការ
អប់រ ាំ ម្រពម្ទាំងមិ្ៃាៃការម្របកាៃ់ដភទ ដហើយអាចដឆាើយតបដៅៃរងតម្រម្ូវការនៃម្ជឈដ្ឋា ៃដែសងៗោន
បាៃ។ គុណភាពអប់រ ាំ រមួ្ាៃ៖ (១) បរសិាថ ៃសិ្ក្ាដែលាៃសុ្វតថិភាព ៃិងលក្ខណៈបរោិបៃន (២) 
ម្រគបូដម្រងៀៃដែលាៃស្ម្តថភាព ៃិងទទួលបាៃការបណរុ ះបណ្ដរ លម្រតរម្ម្រតវូ ដដ្ឋយាៃចាំដណះែរង
ដលើមុ្ខវជិាា  ដែលខាួៃបដម្រងៀៃ ៃិងគរដុកាស្លយ។ (៣) ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាាៃលក្ខណៈស្ម្ស្ស្បដៅៃរង 
បរបិទជាក់្ោក់្ដែលងាយយល់ ៃិងទទួល យក្បាៃដៅក្នុងវបបធម៌្ (៤) ស្ាា រសិ្ក្ា ក់្ព័ៃធាៃ
ម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់បដម្រងៀៃ ៃិងដរៀៃ (៥) វធីិសាស្តស្របដម្រងៀៃ ៃិងែាំដណើ រការដរៀៃ ាៃការចូលរមួ្ពី
សិ្ស្សដដ្ឋយាៃការគរពពីភាពនថ្ាថ្នូរបស់្ោន ដៅវញិដៅម្ក្ (៦) ថ្នន ក់្ដរៀៃាៃទាំហាំស្ម្រម្យ ៃិង
ាៃចាំៃួៃែលដធៀបសិ្ស្ស ជាមួ្យម្រគូស្ាាម្រតោន  ៃិង (៧) ការដផ្លរ តស្ាំខាៃ់ដៅដលើភាពរកី្រាយ 
ការដលង ដលងកី្ឡា ៃិងស្ក្ម្មភាពដរៀៃស្បាយៗបដៃថម្ពីដលើការដរៀៃអក្សរសិ្លប៍ ដលខៃពវៃរ 
ៃិងបាំណិៃជីវតិ។ (INEE) 

 ជាំនញ គឺជាលទធភាពក្នុងការអៃុវតរចាំដណះែរង ៃិងែរងពីរដបៀបក្នុងការបាំដពញភារកិ្ចច ៃិង
ដដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ។ ដៅក្នុងបរបិទ ម្រក្បខណឌ គុណវឌុ្ឍិនៃម្របដទស្ដប៉ាក្អឺរ ៉ាបុ ជាំនញបក្ដម្របថ្ន បញ្ហញ  
(ដដ្ឋយាៃការដម្របើម្របាស់្ភាពស្ម្ដហតុែល វចិរណញណ ៃិងការគិតដែលាៃភាពនចនម្របឌិ្ត) 
ឬបទពិដសាធៃ៍ (ដដ្ឋយាៃការដធវើដដ្ឋយសាេ ត់ជាំនញ ៃិងការដម្របើម្របាស់្វធីិសាស្តស្រ ស្ាា រៈ ឧបក្រណ៍ 
ៃិងរបស់្របរដែសងៗ)។ (Cedefop) 

តម្រម្វូការការអប់រ ាំពិដស្ស្ កុ្ារម្រតូវការការអប់រ ាំពិដស្ស្ ម្របសិ្ៃដបើពួក្ដគាៃពិការភាព ាៃ
ការលាំបាក្ក្នុងការដរៀៃ ឬស្ថិតក្នុងសាថ ៃភាពដែលម្រតវូការការអប់រ ាំពិដស្ស្ស្ម្រាប់ពួក្ដគ។ (INEE) 

 ការអប់រ ាំស្ម្រាប់តម្រម្វូការពិដស្ស្ ម្រតវូបាៃដរៀបចាំដ ើងដែើម្បជួីយស្ម្រម្ួលែល់ការដរៀៃសូ្ម្រត
របស់្បុគគលដែលម្រតូវការជាំៃួយបដៃថម្ស្ម្រាប់ដហតុែលដែសងៗ ៃិង/ឬវធីិសាស្តស្រគរដុកាស្លយដែល
ាៃលក្ខណៈដម្របម្របួល ដែើម្បចូីលរមួ្បាំដពញតាម្ដោលបាំណងនៃការដរៀៃដៅក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំ។ 
សិ្ស្សដែលម្រតូវការការអប់រ ាំពិដស្ស្ អាចអៃុវតរតាម្ក្ម្មវធីិសិ្ក្ាដែលាៃលក្ខណៈស្ស្ដែៀងោន  ឬ 
តម្រម្ូវការដម្របម្របួល ដហើយតម្រម្វូការរបស់្ពួក្ដគម្រតូវបាៃោាំម្រទតាម្រយៈយុទធសាស្តស្របដម្រងៀៃជាក់្
ោក់្ ៃិង/ឬធៃធាៃជាក់្ោក់្ែូចជា បុគគលិក្ហវរក្ហាត់ ស្ាំភារៈ ឬក្ដៃាងពិដស្ស្ៗជាដែើម្។ ក្ម្មវធីិ
ទាំងដៃះ អាចម្រតវូបាៃែរល់ជូៃស្ម្រាប់សិ្ស្សាន ក់្ៗដៅក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំដែលាៃស្សាប់រចួដហើយ ឬ
ម្រតូវបាៃែរល់ជូៃជាថ្នន ក់្ដ្ឋច់ដដ្ឋយដ ក្ពីោន ដៅក្នុងសាថ ប័ៃអប់រ ាំដែលាៃលក្ខណៈែូចោន  ឬដ្ឋច់
ដដ្ឋយដ ក្ពីោន ។ (INEE) 
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៥. ការព្បឹរាទលម់្ុខ 

ព្គ្ូោា នព្រំណដ្នៈ ណអងឃ ីា៉ា ន់ន្តសតមឹ្
ររាដា ២០១៨ 



228

    

ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្                                        228 
 

រ. ការណសវងយលរ់ីសាថ នភារបចេុបែនែ 

ការែដល់ម្របរក្ាទល់មុ្ខ គឺជាការ
ដលើក្យក្បញ្ហា របស់្សិ្ស្ស ដស្វងយល់ 
ៃិងពិភាក្ារះិរក្ែាំដណ្ដះស្សាយ។ ក្នុង
នម្ជាម្រគូម្របរក្ាដោបល់អនក្ម្រតូវក្សាង
ទាំនក់្ទាំៃង ម្របក្បដដ្ឋយ ទាំៃុក្ចិតរ ៃិង
ភាពស្និទធសាន ល ដែើម្បីទទួលបាៃព័ត៌ាៃ 
ជាក់្ោក់្ពីសិ្ស្ស ដធវើជាមូ្លដ្ឋា ៃក្នុង
ការែដល់ម្របរក្ា ស្ថិតក្នុងសាម រតីវជិាា ជីវៈ។ អនក្ម្រតូវែដល់ដពលដវោស្ម្ស្ស្បែល់សិ្ស្ស ដែើម្បី
ឱ្យពួក្ដគអាចៃិោយៃូវអវីដែលជាបញ្ហា ម្របឈម្ផ្លេ ល់ខាួៃ ដហើយអនក្អាច ដម្របើស្ាំណួរបាំែុស្
នន ដៅអាំ ុងដពលែដល់ម្របរក្ាទល់មុ្ខជាមួ្យសិ្ស្សតាម្សាថ ៃភាពជាក់្ដស្ដង។ ការងារ
ស្ាំខាៃ់របស់្អនក្ គឺម្រតូវសាដ ប់ដដ្ឋយយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ៃូវការពណ៌នរបស់្សិ្ស្ស។ ម្រគូម្របរក្ាក៏្
ម្រតូវយល់ែរងពីសាវតារបស់្ខាូៃ ថ្នដតើ គុណតនម្ា ការគិត ជាំដៃឿ ឧតរម្គតិ ាៃែលប៉ាះ ល់
ែល់សាថ ៃភាពរបស់្សិ្ស្សដែរឬដទ។ 

 ក្នុងនម្ជាម្រគូម្របរក្ាអាជីព អនក្គួរជួយ ៃិងែរល់ការោាំម្រទែល់សិ្ស្ស ក្នុងការពៃយល់
ម្ដធាបាយនៃការគិត អារម្មណ៍ គុណតនម្ា ឧតរម្គតិ ៃិងដស្ចក្រីម្របាថ្នន ។ បដៃថម្ដលើដៃះ ម្រគូ
ម្របរក្ាអាចជួយសិ្ស្សឱ្យដស្វងយល់ពីខាួៃឯង ឆាុះបញ្ហច ាំងពីដខសជីវតិ ជាំនញ ភាពខាា ាំង ក្រី
សុ្បិៃ ដោលដៅ ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្របស់្ដគ ដែើម្បីជួយឱ្យសិ្ស្សដស្វងរក្ាោ៌នៃជីវតិែ៏
ស្ម្បូរដបប។ 

ខ. សតើសសិសរំរុងសៅទីណា សេើយអវីជាទិសសៅរបសរ់ួរសគ្? 

ដតើសិ្ស្សចង់ស្ដម្រម្ចដោលដៅអវី?  

ម្រគូម្របរក្ាអាជីព ម្រតូវជួយសិ្ស្សឱ្យដចះដរៀបចាំដោលដៅ 
ផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ពួក្ដគ ដហើយដោលដៅដនះ គួរដតជាអវីដែល
អាចវាស់្ដវងបាៃ អាចទទួលយក្បាៃ។ វាជាម្រតីវស័ិ្យជួយ
ែល់សិ្ស្ស ក្នុងការែរក្នាំជីវតិសិ្ក្ារបស់្ពួក្ដគទទួលបាៃ
ដជាគជ័យ។ ដៅដពលដែលសិ្ស្សែរងថ្ន ពួក្ដគម្រតូវដធវើែាំដណើ រដៅណ្ដដហើយ ពួក្ដគៃរងដម្របើ
ថ្នម្ពលរបស់្ដគដែើម្បសី្ដម្រម្ចដោលដៅដនះ។ 
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គ្. សតើអែរានជសព្ម្ើសណបបណាខលះ? 
 ម្រគូម្របរក្ា គួរជួយសិ្ស្សឱ្យដម្ើលដ ើញៃូវភាពដែលៃរងដក្ើតដ ើង 
ៃិងដស្វងរក្ជដម្រម្ើស្ឱ្យបាៃដម្រចើៃ ដៅតាម្លទធភាពដែលអាចដធវើបាៃ។ 
តាយរយៈការសួ្រស្ាំណួរដបើក្ ៃិងស្ាំណួរបញ្ហា ក់្បដៃថម្ ម្រគូម្របរក្ាៃរងអាច
ជួយសិ្ស្សឱ្យដម្ើលដ ើញៃូវសាថ ៃការថ្មី ៃិងខុស្ដបាក្ោន  ៃិងក្នុងដពលជាមួ្យោន ដៃះ ជួយ
សិ្ស្សឱ្យដស្វងរក្ជដម្រម្ើស្បដៃថម្។ ក្នុងនម្ជាម្រគូម្របរក្ាអាជីព  អនក្អាចែរល់ែាំបូនម ៃអាំពី
គាំៃិតខុស្ដបាក្ោន  ប៉ាុដៃរសិ្ស្សគួរដតជាអនក្ដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរដែអក្ដលើគាំៃិតដែលដគបាៃ
ដម្រជើស្យក្។ សិ្ស្សគួរដធវើការដម្របៀបដធៀបជដម្រម្ើស្ ដែលៃរងដក្ើតាៃនដពលខាងមុ្ខ 
ដហើយការពិភាក្ាជាម្រក្មុ្ដែលាៃស្ាជិក្ពី ៣ ដៅ ៤ នក់្ ក៏្អាចជួយសិ្ស្សឱ្យដស្វងរក្
លទធភាព ៃិងជដម្រម្ើស្បដៃថម្ដទៀតបាៃដែរ។ 

ឃ. សតើព្តូវសធ្វើសរម្ាភារអវីខលះ? 
សតើអែរព្តូវសធ្វើអវីខលះ សដ្ើម្ែឆី្ប់បនសសព្ម្ចសោលសៅ? 

ចូរផ្តលក់ារោពំ្ទដ្លស់រម្ាភារ! 
ការម្របរក្ាទល់មុ្ខ គួរដតែរល់ឱ្យសិ្ស្សៃូវលទធ

ែលអវីមួ្យ។ ដយើងក្ាំពុងដស្វងរក្ការផ្លា ស់្បរូរែល់
សិ្ស្ស វាអាចជារដបៀបនៃការដម្ើលដ ើញខាួៃឯង ឬ
ការគិតអវីមួ្យ ដែើម្បផី្លា ស់្បរូរទាា ប់ ឬឥរោិបថ្។ 
ដយើងអាចែរល់ការោាំម្រទ ដែើម្បីឱ្យសិ្ស្សដជឿជាក់្ខាួៃឯង ដស្វងរក្ព័ត៌ាៃ ម្រក្ដ ក្ដម្ើលដខស
ជីវតិរបស់្ដគ តាម្រយៈទស្សៃៈ ៃិងជដម្រម្ើស្ដែសងៗ។ ដយើងអាចជួយពួក្ដគឱ្យដស្វងយល់ៃូវ
ឱ្កាស្ ដហើយដធវើការដម្រជើស្ដរ ើស្ ដែើម្បីដធវើឱ្យសាថ ៃភាពរបស់្ពួក្ដគកាៃ់ដតម្របដស្ើរដ ើង ដធវើ
ឱ្យសិ្ស្សស្ក្ម្ម ៃិងាៃទាំៃួលខុស្ម្រតូវដលើជីវតិរបស់្ដគ។  

ក្នុងចាំដណ្ដម្ជដម្រម្ើស្ ៃិងគាំៃិតទាំងអស់្ សិ្ស្សៃរងដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរដលើស្ក្ម្មភាព 
ដែលដគម្រតូវដធវើ ដហើយទទួលខុស្ម្រតូវដលើស្ក្ម្មភាពទាំងដនះ។ ម្រគូម្របរក្ាអាជីពអាចជួយឱ្យ
សិ្ស្សរក្ដ ើញ បញ្ហា ក់្ពីជដម្រម្ើស្ ៃិងែរល់ការោាំម្រទក្នុងការដស្វងរក្ែាំដណ្ដះស្សាយ ដែល
អាចដៅរចួ គួរឱ្យទុក្ចិតរ ៃិងទទួលយក្បាៃ។ ស្ក្ម្មភាពរបស់្សិ្ស្ស ៃរងែរល់លទធែលថ្មី
ដែលអាច្ប់ស្ដម្រម្ចដោលដៅ។ ម្រគប់ជាំហាៃតូចៗគឺសុ្ទធដតាៃតនម្ា ចូរែរល់ការោាំម្រទ
ែល់ស្ក្ម្មភាពរបស់្សិ្ស្ស។ 

ង. ចូរោពំ្ទសសិសសដាយការាម្ដាន 
ម្រគូម្របរក្ាអាជីព អាចោាំម្រទសិ្ស្សដដ្ឋយការតាម្

ដ្ឋៃស្ក្ម្មភាពរបស់្ពួក្ដគ។  ដតើបអូៃសុ្ខស្បាយជា
ដទ? ដតើម្រគអូាចជួយអវីខាះែល់បអូៃ? ដតើបអូៃចង់សួ្រអវីខាះ? 
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ជាដរឿងចាំបាច់ស្ម្រាប់ម្រគូម្របរក្ា ក្នុងការកាត់ម្រតាព័ត៌ាៃរបស់្សិ្ស្ស ដែើម្បីឱ្យសិ្ស្សពិៃិតយ 
ដម្ើលថ្នដតើដគបាៃដធវើការស្ដម្រម្ចចិតរដបបណ្ដចាំដ ះស្ក្ម្មភាព។ 

សតើអែរផ្តលរ់័ត៌ាន នងិផ្សរវផ្ាយការងារព្គ្ូព្បឹរា និងការព្បឹរាទលម់្ុខសដាយ
រសបៀបណា? សតើអវីជាពារយសសាល ររបសអ់ែរ? 
 ដែើម្បីទទួលបាៃភាពដជាគជ័យដលើការងារ ម្រគូម្របរក្ាអាជីពម្រតូវាៃការោាំម្រទពីនយក្
សាោ ដោក្ម្រគូអនក្ម្រគ ូ ៃិងអាណ្ដពាបាល។ ការែរល់ម្របរក្ាគឺ មិ្ៃដម្ៃម្រោៃ់ដតៃិោយ
អាំពីបញ្ហា ម្របឈម្របស់្សិ្ស្សដនះដទ ដហើយក៏្មិ្ៃដម្ៃាៃៃ័យថ្ន ម្រគូម្របរក្ាម្រតវូដតែរល់ដស្វា 
ដៃះែល់សិ្ស្សម្រគប់របូដែរ ដតវាជាដស្វាដែលសិ្ស្សអាចឆាុះបញ្ហច ាំងអាំពីជីវតិ ៃិងអនគត
របស់្ពួក្ដគបាៃ។ ដោលដៅែ៏ចម្បងរបស់្ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែរល់ម្របរក្ា គឺជាការោាំម្រទ 
ៃិងជួយសិ្ស្សឱ្យដស្វងរក្ែាូវែ៏ម្របដស្ើរបាំែុតស្ម្រាប់ជីវតិពួក្ដគ។ ដទះជាអនក្គិតថ្ន សិ្ស្ស
មិ្ៃាៃបញ្ហា ម្របឈម្ក៏្ដដ្ឋយ ក៏្ពួក្ដគាៃស្ាំណួរ ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្ដែរ។ 

 ការោាំម្រទ គឺាៃៃ័យថ្ន សិ្ស្សម្រតូវដតយល់ៃូវគុណតនម្ានៃការងារដែលម្រគូម្របរក្ាក្ាំពុង
ដធវើ។ សិ្ស្សម្រតូវដតយល់ៃូវអតថម្របដោជៃ៍ស្ម្រាប់សាោដរៀៃ ជីវតិម្របចាំនថ្ៃរបស់្ពួក្ដគ ៃិង
មុ្ខវជិាា ដែសងៗ។ សិ្ស្សម្រតូវដតែរងអាំពីដរឿងទាំងអស់្ដៃះ ម្រពម្ទាំងការងារដែលម្រគមូ្របរក្ាដធវើ
ដៅសាោដរៀៃ។ ដតើាៃបៃេប់ពិដស្ស្ស្ម្រាប់ការម្របរក្ាទល់មុ្ខដែរឬដទ? ដតើម្រគូម្របរក្ា
ដរៀបចាំកាលវភិាគ ៃិងដផ្លរ តការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ដលើថ្នន ក់្ទីប៉ាុនម ៃ? ដតើការម្របរក្ាទល់មុ្ខដម្របើ
រយៈដពលប៉ាុនម ៃ? ម្រគូម្របរក្ាអាជីពម្រតវូចងចាំែងដែរថ្ន ដបើនយក្មិ្ៃោាំម្រទដទ ពួក្ដគអាច
ទទួលការោាំម្រទពីម្រគមូ្របរក្ាអាជីពែូចោន  ចាំដ ះចាំណ្ដប់អារម្មណ៍សិ្ស្ស ៃិងបទពិដសាធៃ៍
ដែលបាៃពីការម្របរក្ាទល់មុ្ខ។ 

 សិ្ស្សម្រតូវទទួលព័ត៌ាៃអាំពីការម្របរក្ាទល់មុ្ខ ដតើវាាៃៃ័យែូចដម្រច? ៃរណ្ដទទួល
ដស្វាដៃះ? ដតើដយើងពិភាក្ាអាំពីអវី? ដតើដម្របើរយៈដពលប៉ាុនម ៃ? ដតើម្រតូវដធវើជាលក្ខណៈបុគគល ឬ
ជាម្រក្ុម្តូច? ដរឿងដែលស្ាំខាៃ់ម្រតូវម្របាប់សិ្ស្សអាំពីការរក្ាព័ត៌ាៃស្ាៃ ត់ស្ម្រាប់ពួក្ដគ។ 
សិ្ស្សដែលបាៃទទួលដស្វាម្របរក្ាទល់មុ្ខដហើយ អាចដែើរតួជាអនក្ែសពវែាយ ៃិងដចក្
រ ាំដលក្ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ ៃិងការឆាុះបញ្ហច ាំង។ 

រតើរ្វើដូចរម្តច រដើម្បឱី្យរសវាម្ររកឹាទលម់្ុខ្ ទទួលបានការចប់
អារម្មណ៍ រហ្ើយានសិសសម្កទទួល និងនតល់ការគមំ្រទដល់រសវា
រនុះ? រតើពាកយរសាល កផ្បបណាផ្ដលម្រគ្ូម្ររឹកានឹងរម្ររើរៅកែងុ
សាលាររៀន 
ទីរណនលង 

ម្រគូម្របរក្ាអាជីពម្រតូវការក្ដៃាងស្ម្រាប់ការែរល់ម្របរក្ាទល់មុ្ខ។ ទីក្ដៃាងអាចជា
ដតអីដវង ឬក្ដៃាងដែលអាចរក្ាភាពស្ាៃ ត់ែល់សិ្ស្សបាៃ។ ជួៃកាលសាថ ៃភាពរបស់្
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សិ្ស្ស ៃិងស្ាំណួររបស់្ម្រគូអាចដធវើឱ្យសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍មិ្ៃស្ស្លួ ៃិងអាចដធវើឱ្យសិ្ស្ស
យាំ។ សូ្ម្ចងចាំថ្ន ដៃះជាការពិភាក្ារវាងម្រគូម្របរក្ា ៃិងសិ្ស្ស។ ដបើមិ្ៃចាំបាច់ដទ មិ្ៃម្រតូវ
ឱ្យម្រគូែនទ ចូលរមួ្ក្នុងការពិភាក្ាដៃះដ ើយ។ 
កាលវិភាគ្ 
គួរដតាៃដែៃការ ៃិងកាលវភិាគស្ម្រាប់ការែរល់ដស្វាម្របរក្ាទល់មុ្ខ។ ដបើសិ្ៃអនក្

ជាម្រគូម្របរក្ាដពញដា៉ាង អនក្ម្រតូវដៅម្របចាំការ ៤ ដា៉ាងក្នុង ១ នថ្ៃ។ ស្ម្រាប់ម្រគមូ្របរក្ាដម្រត
ដា៉ាង អនក្ម្រតូវដៅម្របចាំការ ២ ដា៉ាងក្នុង ១ នថ្ៃ។ ម្រគូម្របរក្ាអាជីពអាចដរៀបចាំដែៃការស្ម្រាប់
ដស្វាដៃះ ដៅតាម្ចាំៃួៃសិ្ស្ស ៃិងសាថ ៃភាពរបស់្ពួក្ដគ។ ដតើអនក្អាចជួបសិ្ស្សទាំងអស់្
ោន  ក្នុងអាំ ុងដពល ១ ន្ ាំសិ្ក្ា ឬអនក្ដផ្លរ តដលើថ្នន ក់្មួ្យចាំៃួៃ? ដតើអនក្ៃរងជួបសិ្ស្សជាម្រក្មុ្
តូចៗ ឬជាលក្ខណៈបុគគល? ដតើអនក្ៃរងែរល់ដស្វាដៃះដៅទីណ្ដ? ដតើអនក្ៃរងែរល់ដពលដវោ
ប៉ាុនម ៃែល់សិ្ស្ស ៃិងណ្ដត់សិ្ស្សម្ក្ទទួលដស្វាដៃះដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ? 

កាលបរដិចឆទ ដពលដវោ ដឈាម ះ

11.7 8.00 am ដអង ី

8.30 am វណាឌី្

9.00 am សុ្ភា

9.30 am ដអង ី វណាឌី្ សុ្ភា

 សូ្ម្ម្របាប់នយក្ ៃិងម្រគូដែសងដទៀតអាំពីដែៃការ ៃិងកាលវភិាគរបស់្អនក្ ដែើម្បីឱ្យម្រគូ
ទាំងដនះយល់ថ្ន សិ្ស្សៃរងទទួលបាៃដម្ដរៀៃដៅដពលពួក្ដគម្ក្ជួបជាមួ្យអនក្។  ដតើម្រគូ
ម្របរក្ាអាជីពអាចដចក្រ ាំដលក្ ៃិងោាំម្រទម្រក្មុ្ការងារែូចដម្រច? 

គ្ុែតម្ម្ល 
 ដៅដពលែរល់ព័ត៌ាៃ ៃិងែរល់ការម្របរក្ាទល់មុ្ខ ម្រគូ
ម្របរក្ា គបបីចងចាំថ្នដៃះជាគុណតនម្ាស្ម្រាប់សិ្ស្ស សាោ
ដរៀៃ ម្រគមុូ្ខវជិាា  ៃិងស្ម្រាប់អនក្ជាម្រគូម្របរក្ាដែរ។ សូ្ម្យក្ចិតរ
ទុក្ដ្ឋក់្ចាំដ ះដពលដវោ ដែលអនក្បាៃចាំណ្ដយជាមួ្យសិ្ស្ស 
ដដ្ឋយដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើដរឿងវជិាាៃក្នុងជីវតិរបស់្សិ្ស្ស (៧០% គឺលអ) ឱ្យបាៃដម្រចើៃជាង
បញ្ហា ម្របឈម្ (៣០% គឺមិ្ៃលអ)។ ចូរដម្របើ ក្យ បញ្ហា ម្របឈម្ ជាំៃួស្ ក្យ បញ្ហា ។ ចូរគិតថ្ន
ក្ាំហុស្ ឬស្ក្ម្មភាព ជាជដម្រម្ើស្លអ ដែលដយើងអាចដរៀៃសូ្ម្រតពីវាបាៃ។  



232
ដស្ៀវដៅដណនាំស្ដីពី «ម្គគុដទេស្ក៍្អាជីព ៃិងការែដល់ម្របរក្ា» ស្ម្រាប់ម្ធយម្សិ្ក្ាទុតិយភូមិ្ 232 

តួនាទី 
អនក្ែរល់ម្របរក្ា ក៏្ាៃតួនទីជាម្រគូបដម្រងៀៃដែរ។ ជាំនញែ៏ស្ាំខាៃ់របស់្អនក្ែរល់ម្របរក្ា

គឺដផ្លរ តដលើបចចុបបៃនកាល ៃិងការសារ ប់ដដ្ឋយម្របងុម្របយ័តន។ ជួបជាមួ្យសិ្ស្ស ដែើម្បីឱ្យែរង
ថ្ន ពួក្ដគដែើរែល់ណ្ដដហើយក្នុងជីវតិ។ បដងាើតស្ាំណួរឱ្យបាៃដម្រចើៃ ដហើយែរល់ែាំបូនម ៃ។ 
ក្សាងទាំនក់្ទាំៃងដែលអាចជួយឱ្យសិ្ស្សាៃអារម្មណ៍ថ្នអវីៗគឺដែើម្បីជីវតិដគ។ 

 ចូរសារ ប់សាច់ដរឿងដែលដគៃិោយម្របាប់អនក្ ៃិងរ ាំឭក្ពួក្ដគែល់ការម្របាស្ស័្យទក់្ 
ទងដដ្ឋយមិ្ៃដម្របើភាសាៃិោយ អតថៃ័យបងាប់ ៃិងភាសាកាយវកិារ។ ម្រគូម្របរក្ាគួរគិតអាំពី
ក្ដៃាងដែលម្រតវូអងគុយ ៃិងដម្របើដភនក្ក្នុងការទក់្ទងជាមួ្យសិ្ស្ស។ ដទះជាស្ថិតក្នុងកាលៈ
ដទស្ៈណ្ដក៏្ដដ្ឋយ ចូរបងាា ញពីការយល់ចិតរ ដផ្លរ តដលើដោលដៅ ដហើយដបើក្ចិតរឱ្យទូោយ 
ៃិងការរក្ាភាពស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈ។  

ការសរួសែួំរ ជួយសសិសឱ្យណសវងររជសព្ម្ើស  
ដបើអនក្មិ្ៃែរងថ្នម្រតូវចប់ដែរើម្ដៅទីណ្ដ ចូរឱ្យសិ្ស្ស

ៃិោយអាំពីជីវតិរបស់្ដគ។ អនក្ក៏្អាចសួ្រស្ាំណួរ «ដតើបអូៃសុ្ខ
ស្បាយជាដទ?» ឬ «ដតើបអូៃាៃបញ្ហា ម្របឈម្អវីដែលឬដទ ស្ម្រាប់ 
ការសិ្ក្ា ឬជីវតិផ្លេ ល់ខាួៃ?» អនក្ៃរងអាចបដងាើតស្ាំណួរដែសងដទៀត
បាៃជាបៃដបនេ ប់ តាម្អវីដែលសិ្ស្សដឆាើយម្ក្កាៃ់អនក្។ 

សុ្ខភាព ម្រគួសារ មិ្តរភ័ក្រិ 

សាោដរៀៃ ការសិ្ក្ា ដស្ែាកិ្ចច ចាំណ្ដប់អារម្មណ៍

ដោលបាំណងគឺ ែរល់ឱ្កាស្ែល់សិ្ស្ស ដែើម្បៃិីោយ ៃិងគិតឱ្យបាៃដម្រចើៃ។ ោាំម្រទ
សិ្ស្សក្នុងការៃិោយអាំពី អារម្មណ៍ខាងក្នុង ការគិត ដស្ចក្រីម្របាថ្នន  ក្រីសុ្បិៃ ភាពខាា ាំង ការ
ភ័យខាា ច ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្របស់្ដគ។  ចូរកុ្ាំខាា ចៃរងភាពដស្ៃៀម្សាៃ ត់ ែរល់ដពលឱ្យសិ្ស្ស
គិត ដចៀស្វាង ការវៃិិចឆ័យ ៃិងការដ្ឋក់្ស្ាព ធ។ ក្នុងនម្អនក្ែរល់ម្របរក្ា អនក្អាចបងាា ញពី    
ការយល់ចិតរ ៃិងភាពស្និទធសាន ល។ 

 ព្បសភទសផ្សងៗម្នសែួំរ 

 ស្ាំណួរបិទ៖ ចដម្ាើយដតមួ្យ  បាទ/ចស្

ដតើដម្ៃដទ? ដតើវាឬ? ដតើវាអាច? ដតើវាៃរងអាច? ដតើអនក្ចង់? ដតើអនក្គិតថ្ន? 

សិ្ស្សមិ្ៃចាំបាច់គិត – អនក្ៃរងមិ្ៃអាចទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃដទ 
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 ស្ាំណួរដបើក្៖ ទទួលបាៃព័ត៌ាៃ ភាពចាស់្ោស់្ ៃិងស្ហការ
រដបៀបណ្ដ អវី ដពលណ្ដ ឯណ្ដ អវីដទៀត?
សិ្ស្សម្រតូវគិតស្ម្រាប់ខាួៃឯង – អនក្ៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃ 

 ស្ាំណួរបញ្ហា ក់្៖ ដតើខ្ុាំយល់ម្រតូវដទថ្នអនក្......?
ដតើវាពិតជាាៃៃ័យែូចដម្រចស្ម្រាប់អនក្? 
អនក្ចង់ាៃៃ័យថ្ន... 
សិ្ស្សម្រតូវគិតស្ម្រាប់ខាួៃឯង – អនក្ៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃ! 

 ស្ាំណួរដែរើម្៖ ដតើអនក្ាៃជដម្រម្ើស្អវីខាះ? ដតើអនក្អាចដធវើអវីបាៃ? ដតើអនក្អាចបរូរទាា ប់
របស់្អនក្ែូចដម្រច? ខ្ុាំចង់ែរងគាំៃិតរបស់្អនក្? ដតើអនក្អាចម្របាប់អវីបាៃដទៀតអាំពីវា?
សិ្ស្សម្រតូវគិតស្ម្រាប់ខាួៃឯង – អនក្ៃរងទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃ
បញ្ច ប់ដដ្ឋយស្ាំណួរៈ ដតើអនក្ាៃស្ាំណួរ ឬចង់ៃិោយអវីដទៀតដទ? 
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៦. ការព្បឹរាទលម់្ុខណបបចិតតសាន្តសតសងគម្ (Iina Pälväjärvi (ina.palvajarvi@gmail.com) 
ស ា្ ះ.................................... ថាែ រ.់........................................ សាលា.............................. 

ចូរគ្ូសរងវង់ជុវំិញសលខណដ្លបញ្ហា រ់រជីសព្ម្ើសដ្៏សរតិសម្បផំ្ុតសព្ាប់បអូនៈ 

1.មិ្ៃយល់ស្ស្បខាា ាំង 2. មិ្ៃយល់ស្ស្ប     3.យល់ស្ស្ប   4.យល់ស្ស្បខាា ាំង

១. ជវីិេប្រចាំថ្ងៃ

១.១ ខ្ុាំមិ្ៃដពញចិតរៃរងជីវតិម្របចាំនថ្ៃរបស់្ខ្ុាំដទ 1 2 3 4 

អវីដែលខ្ុ ាំយល់ថ្នពិបាក្ ដៅដពលដៃះគី៖ 

១.២. ការបរដិភាគឱ្យបាៃដទៀងទត់ 1 2 3 4 

១.៣. ការណ្ដត់ជួបដែលបាៃម្រពម្ដម្រពៀងោន  ៃិងការដរៀបចាំ
កាលវភិាគ  1 2 3 4 

១.៤. ការចូលដគងឱ្យទៃ់ដពលដវោ 1 2 3 4 

១.៥. ការភ្ាក់្ពីែាំដណក្ ដែើម្បីដៅដរៀៃ 1 2 3 4 

១.៦. ការដថ្រក្ា ឬទុក្ដ្ឋក់្របស់្របរ ែូចជា ដស្ៀវដៅ      
ដម្ដរៀៃជាដែើម្... 1 2 3 4 

ដតើម្របដោគខាងដម្រកាម្ដៃះ ពិពណ៌នអាំពីបអូៃម្រតវូបាៃក្ម្រមិ្តណ្ដ? 

១.៧. ខ្ុាំយល់ថ្ន ក្ដៃាងថ្មីដធវើឱ្យាៃភាពតាៃតរង 1 2 3 4 

១.៨. ខ្ុាំយល់ថ្ន សាថ ៃភាពថ្មីដធវើឱ្យាៃភាពតាៃតរង 1 2 3 4 

១.៩. ខ្ុាំាៃការម្រពួយបារម្ាអាំពីការដញៀៃថ្នន ាំ
(ដម្រគឿងស្ស្វ រង ការដម្របើថ្នន ាំ ។ល។) 1 2 3 4 

១.១០. ខ្ុាំាៃការម្រពួយបារម្ាអាំពី ការឧបតថម្ាដែនក្ហិរញ្ញវតថុ 1 2 3 4 

១.១១. ខ្ុាំាៃការម្រពួយបារម្ាអាំពីសុ្ខភាពរបស់្ខ្ុាំ 1 2 3 4 

១.១២ ខ្ុាំមិ្ៃដពញចិតរៃរងមិ្តរភាពរបស់្ខ្ុាំដទ 1 2 3 4 
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១.១៣. ខ្ុាំមិ្ៃដពញចិតរៃរងទាំនក់្ទាំៃងជាមួ្យម្រក្មុ្ម្រគសួារដទ 1 2 3 4 

១.១៤. ខ្ុាំយល់ថ្នការៃិោយដៅកាៃ់ម្ៃុស្ស ជាដរឿង
លាំបាក្ 1 2 3 4 

១.១៥. ខ្ុាំយល់ថ្នការបដងាើតមិ្តរថ្មីជាដរឿងលាំបាក្ 1 2 3 4 

១.១៦. ខ្ុាំយល់ថ្នការរក្ាទាំនក់្ទាំៃងជាមួ្យអនក្ែនទ      
ជាដរឿងលាំបាក្ 1 2 3 4 

១.១៧. ខ្ុាំយល់ថ្នការជួបជាមួ្យម្ៃុស្សថ្មី ាៃភាព
តាៃតរង 1 2 3 4 

ដពលដៃះ ខ្ុ ាំគិត / ាៃអារម្មណ៍ថ្ន... 

១.១៨. ម្រគួសារ ៃិងមិ្តរភក្រិរបស់្ខ្ុាំ មិ្ៃចប់អារម្មណ៍ដលើ
ព័ត៌ាៃរបស់្ខ្ុាំដទ 1 2 3 4 

១.១៩. ខ្ុាំមិ្ៃែរងដៅពរងអនក្ណ្ដឱ្យជួយដទ 1 2 3 4 

១.២០. ោម ៃម្ៃុស្សណ្ដចូលចិតរខ្ុាំដទ 1 2 3 4 

១.២១. ខ្ុាំឯកាខាា ាំងណ្ដស់្ 1 2 3 4 

១.២២. ភាពលាំបាក្ដៅែេះ ( ឱ្ពុក្ារ យ អនក្ដថ្ទាំបងបអូៃ) 
រ ាំខាៃការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 

1 2 3 4 

១.២៣. ភាពលាំបាក្ក្នុងការទក់្ទង (មិ្តរភក្រិ ទាំនក់្ទាំៃង
ផ្លេ ល់ខាួៃ) រ ាំខាៃការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 

1 2 3 4 

១.២៤. ការស្ម្ាុត រ ាំខាៃការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 1 2 3 4 

២. អារម្មណ៍

២.១ ខ្ុាំដក្ើតទុក្ខជាខាា ាំង 1 2 3 4 

២.២. ខ្ុាំមិ្ៃស្បាយ ៃិងដៅហមងក្នុងចិតរជាខាា ាំង 1 2 3 4 

២.៣. ខ្ុាំមិ្ៃស្ៃប់ចិតរ (រសាប់រស្ល់) ដដ្ឋយោម ៃដហតុែល 1 2 3 4 

២.៤ ខ្ុាំអៃេះសារ 1 2 3 4 
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២.៥. ខ្ុាំោម ៃស្ងឃរម្ៃរងអនគតដទ 1 2 3 4 

៣. ការស្ិក្សា 

៣.១. ខ្ុាំមិ្ៃដពញចិតរៃរងការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 1 2 3 4 

៣.២. ការចប់ដែរើម្ដធវើកិ្ចចការ ពិតជាពិបាក្ស្ម្រាប់ខ្ុាំ 1 2 3 4 

៣.៣. ដបើសិ្ៃជាាៃដរឿងអវីពិបាក្ដពក្ស្ម្រាប់ខ្ុាំ ជាញរក្
ញប់ ខ្ុាំដធវើអវីដែសងជាំៃួស្វញិ 1 2 3 4 

៣.៤. ខ្ុាំពិបាក្សុ្ាំជាំៃួយពីម្រគូរបស់្ខ្ុាំ 1 2 3 4 

៣.៥. ខ្ុាំមិ្ៃយល់ការដណនាំរបស់្ម្រគូដទ 1 2 3 4 

៣.៦. ខ្ុាំពិបាក្ដផ្លរ តអារម្មណ៍ដលើ ក្សដពចៃ៍របស់្ម្រគ ូ 1 2 3 4 

៣.៧. ខ្ុាំពិបាក្អងគុយដស្ៃៀម្ក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ 1 2 3 4 

៣.៨. ខ្ុាំពិបាក្ដធវើការងារជាម្រក្ុម្ 1 2 3 4 

៣.៩. ការសិ្ក្ាពុាំាៃសារៈស្ាំខាៃ់ស្ម្រាប់ខ្ុាំដ ើយ 1 2 3 4 

៣.១០. ខ្ុាំមិ្ៃរ ាំដភើបៃរងការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំដទ 1 2 3 4 

៣.១១. ខ្ុាំៃរងមិ្ៃស្ដម្រម្ចបាៃៃូវដោលដៅក្នុងជីវតិ
ដដ្ឋយសារការសិ្ក្ាដ ើយ 1 2 3 4 

៣.១២. ខ្ុាំៃរងមិ្ៃម្រតូវការអវីដែលខ្ុាំបាៃដរៀៃសូ្ម្រតដៅបដម្រម្ើ
ការងារ ៃិងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ 

1 2 3 4 

៤. ការគ្រប់គ្រងជវីិតទទូៅរបស់បអនូ

៤.១.ខ្ុាំមិ្ៃដពញចិតរៃរងការម្រគប់ម្រគងជីវតិ របស់្ខ្ុាំដទ 1 2 3 4 

៤.២. ខ្ុាំមិ្ៃអាចដធវើឱ្យាៃភាពដជាគជ័យដដ្ឋយខាួៃឯងបាៃដទ 1 2 3 4 

៤.៣. ខ្ុាំមិ្ៃអាចម្រគប់ម្រគងភាពលាំបាក្ដម្រចើៃោ៉ាងបាៃដទ 1 2 3 4 

៤.៤. ជីវតិរបស់្ខ្ុាំោម ៃដោលដៅចាស់្ោស់្ដទ 1 2 3 4 
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  ៥. ខ្លួនឯង          
ដតើបអូៃដពញចិតរៃរងខាូៃឯងប៉ាុៃណ្ដ? ចូរគូស្រងវង់ជុាំវញិដលខដែលបញ្ហា ក់្ពីក្ម្រមិ្តនៃការដពញចិតរ៖  

1 = 100%           2 = 70%         3=30%           4=0%

៥.១. ខ្ុាំដពញចិតរៃរងខាូៃឯង 1 2 3 4 

៥.២. ខ្ុាំស្ដម្រម្ចបាៃៃូវដរឿងស្ាំខាៃ់ៗជាដម្រចើៃ  ក្នុងជីវតិ 1 2 3 4 

៥.៣. ខ្ុាំាៃគុណស្ម្បតរិលអៗ ជាដម្រចើៃ 1 2 3 4 

៥.៤. ខ្ុាំាៃតនម្ា 1 2 3 4 

ខ្ុ ាំាៃអារម្មណ៍ថ្ន ការដម្រជើស្យក្ជដម្រម្ើស្ទាំងដៃះ 

៥.៥. ាៃភាពងាយស្ស្ួល 1 2 3 4 

៥.៦. ាៃភាពលាំបាក្ខាា ាំងណ្ដស់្ 1 2 3 4 

៥.៧. ាៃភាពដម្រចើៃដលើស្លុបស្ម្រាប់ខ្ុាំ 1 2 3 4 

សូ្ម្អរគុណចាំដ ះជដម្រម្ើស្របស់្បអូៃ! 
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៧. ម្គ្គុសទេសរ៍រែងុថាែ រ់សរៀន 

ចូរនតល់រពលរវលាឱ្យបានម្រគ្ប់ម្រគន់ រដើម្បឱី្យសិសសសាគ ល់ខ្លួនឯងកាន់ផ្តចាស ់
 ចូរដធវើឱ្យការងារនៃម្គគុដទេស្ក៍្ក្នុងថ្នន ក់្របស់្អនក្ម្របដស្ើរដ ើង។ ដៃះជាមុ្ខវជិាា ដែលមិ្ៃ
ាៃពិៃេុ ៃិងការដ្ឋក់្ស្ាព ធដលើការសិ្ក្ាដទ។ ដម្របើវធីិដែលសិ្ស្សអាចដធវើការងារជាម្រក្ុម្តូច 
ដែើម្បីឱ្យពួក្ដគអាចបណរុ ះស្ម្តថភាពក្នុងការៃិោយអាំពីខាួៃឯង។ ចូរែរល់ការោាំម្រទែល់ពួក្
ដគក្នុងការម្របឈម្ៃរងសាថ ៃភាព ៃិងម្របាប់ស្ាជិក្ម្រក្ុម្ដែសងដទៀតអាំពីអារម្មណ៍ ក្រីសុ្បិៃ 
ដស្ចក្រីម្របាថ្នន  ភាពខាា ាំង ៃិងបញ្ហា ម្របឈម្។ ម្របាប់សិ្ស្សឱ្យែរងែង អាំពីរដបៀបនៃការដម្របើ
ម្របាស់្ភាពខាា ាំងរបស់្ដគ ក្នុងជីវតិម្របចាំនថ្ៃ ការសិ្ក្ា ជដម្រម្ើស្អាជីព ៃិងជីវតិការងារ។ ជួយ
ស្ាជិក្ឱ្យបដងាើតស្ាំណួរ ដែើម្បសួី្រោន  ដហើយឆាុះបញ្ហច ាំងពីសាថ ៃភាពផ្លេ ល់ខាួៃរបស់្ដគ។ វធីិ
ដៃះក៏្អាចជួយសិ្ស្សឱ្យបាៃដម្រតៀម្ ដែើម្បីជដជក្ជាមួ្យអនក្ដៅដពលាៃការម្របរក្ាទល់មុ្ខ។ 

 អនក្ក៏្អាចដម្របើឧបក្រណ៍ដែសងដទៀត ដែើម្បីម្របមូ្លទិៃនៃ័យអាំពីម្របដភទស្ាំណួរទក់្ទង
ៃរងក្រីបារម្ានដពលអនគតរបស់្សិ្ស្ស ៃិងម្របដភទនៃព័ត៌ាៃដែលសិ្ស្សចង់បាៃ។ អនក្
អាចដម្របើក្ម្រម្ងស្ាំណួរ ឬម្របាប់សិ្ស្សឱ្យម្របគល់ស្ាំណួរែល់អនក្។ ដបើសិ្ៃជាអនក្ែរងពីតម្រម្ូវ
ការរបស់្សិ្ស្ស អនក្អាចែរល់ព័ត៌ាៃទូដៅដៅក្នុងថ្នន ក់្ដរៀៃ។ ដៃះជាវធីិស្ៃសាំដពលដវោ 
ស្ម្រាប់ការម្របរក្ាទល់មុ្ខ។ អនក្អាចបៃរការសួ្រ ថ្នដតើសិ្ស្សៃរងដម្របើស្ាំណួរដែលម្របគល់ឱ្យ
ដនះដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ។  អនក្ក៏្អាចណ្ដត់ឱ្យសិ្ស្សម្ក្ជួបម្របរក្ាទល់មុ្ខជាម្រក្ុម្ដែល
ាៃស្ាជិក្ ៣ ដៅ ៤ នក់្បាៃដែរ។ ដពលដនះដស្វាម្របរក្ាទល់មុ្ខដៃះ ាៃលក្ខណៈដម្រត
ែាូវ ការបៃរិច មិ្ៃដម្ៃលក្ខណៈបុគគលដ ើយ ប៉ាុដៃរអនក្អាចោាំម្រទសិ្ស្ស ក្នុងការបដញ្ចញគាំៃិត 
ៃិងែាំដណ្ដះស្សាយ ដែើម្បីឱ្យពួក្ដគអាចដធវើស្ក្ម្មភាពដៅដពលស្ម្ស្ស្បណ្ដមួ្យ។ 
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សនលឹកកចិចការសម្រាប់ការម្ររឹកាទល់ម្ខុ្ 

ដឈាម ះ_______________________ កាលបរដិចឆទ________________________ 

ថ្នន ក់្_________________________ ម្រគមូ្របរក្ាអាជីព _____________________ 

ដរឿងលអៗ ក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ បញ្ហា ម្របឈម្ក្នុងជីវតិរបស់្ខ្ុាំ 

ដរឿងលអៗ ក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ បញ្ហា ម្របឈម្ក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ 

ដោលបាំណងក្នុងការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំាៃ៖ 
 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ខ្ុាំម្រតូវការជាំៃួយទក់្ទងដរឿងដៃះ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
ខ្ុាំាៃស្ាំណួរអាំពីការសិ្ក្ា ៃិងអនគតរបស់្ខ្ុាំ៖ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ភាពខ្ល ុំងរបស់ខ្ញុំ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចន្វើបន
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ការអដញ្ា ើញាតាបិតាឱ្យចូលរមួ្ម្របជុាំ ដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃ ៃិងតស្ ូម្តិជាមួ្យោន  ៃរងទទួល
បាៃៃូវការផ្លា ស់្បរូ រែនត់គាំៃិត ដែើម្បីធានថ្នាតាបិតាពិតជាាៃការោាំម្រទែល់កូ្ៃក្នុងការ
បៃរការសិ្ក្ា។ 

ដបើសិ្ៃាតាបិតាាៃទាំៃុក្ចិតរ ៃិងការយល់ែរងអាំពីការអប់រ ាំ ពួក្ោត់
ៃរងបញ្ាូ ៃកូ្ៃម្ក្សាោដរៀៃ ែរល់ការដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងោាំម្រទកូ្ៃៗ
បាៃលអជាងមុ្ៃ។ ដៅដពលាតាបិតាោាំម្រទដោក្ម្រគូអនក្ម្រគូ ក្ាា ាំងចិតរ 
ៃិងលទធែលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សម្របាក្ែជាម្របដស្ើរដ ើង។ តាម្រយៈ
ការជួបជុាំជាមួ្យាតាបិតា ៃិងការែលិតស្ាា រៈព័ត៌ាៃ ដយើងក៏្អាច
បដងាើៃស្ម្តថភាពយល់ែរងរបស់្ាតិបិតា ដែើម្បីគុំទ្ទកូនៗកនញងការ
នទ្ជើសផ្លូ វសិកា និងអាជីពរបស់ពួកនេដែរ។ នៅនពលមាតាបិតាយល់
ែឹងនូវស្មរៈសុំខ្ន់ននការអ្ប់រ ុំ ការនបេះបង់ការសិការបស់សិសស នឹង
មានការថយចញេះ។  

កនញងនាមទ្េូទ្បឹកាអាជីព អ្នកទ្បដែលជាអាចន្វើកិចចទ្ពមនទ្ពៀងរវាងផ្ទេះ និងស្មលានរៀនបន
ដែរ។ ននេះជាការបង្ហា ញពីកតីរ ុំពឹងទញករបស់កូន មាតាបិតា និងរនបៀបននការរេិះរកវ ិ្ ីស្មស្រសត
បនទ្ងៀន និងការនរៀនសូទ្ត្។ ែូចននេះ ការជួបជញុំជាមូយមាតាបិតា ជាទ្ពឹត្តិការណ៍ែ៏លអកនញងការ
ជដជកអ្ុំពីនរឿងែនឹង។ 

សតើអតថព្បសយាជន៍ម្នការជួបជុំាាបិាានអវខីលះ? 

ទស្សៃៈរបស់្ាតាបិតា 
 អនក្អាចដម្ើលដ ើញសាោ បៃេប់ដរៀៃ ៃិងបរដិវណសាោដរៀៃ
 អនក្អាចទទួលបាៃព័ត៌ាៃដែល ក់្ព័ៃធៃរងការអប់រ ាំ ៃិងទីែារការងារ
 អនក្អាចពិភាក្ាអាំពីអវីដែលកូ្ៃក្ាំពុងដធវើដៅក្នុងសាោដរៀៃ
 អនក្អាចចូលរមួ្បាៃលអក្នុងការដរៀៃសូ្ម្រតរបស់្កូ្ៃ
 អនក្អាចោាំម្រទកូ្ៃបាៃលអជាងមុ្ៃ
 អនក្អាចសួ្រស្ាំណួរ ៃិងដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃអាំពីកូ្ៃ សាោដរៀៃៃរងែរល់តនម្ាែល់ទស្សៃៈ
របស់្អនក្

 អនក្អាចដម្រជើស្យក្ដោបល់ជាក់្ដស្រងអាំពីរដបៀបដែលអនក្អាចជួយកូ្ៃដៅែេះបាៃ
 អនក្អាចបងាា ញកូ្ៃថ្ន អនក្ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ដលើការសិ្ក្ារបស់្កូ្ៃ

ទស្សៃៈរបស់្សិ្ស្ស
 ឳពុក្ារ យរបស់្ខ្ុាំ ាៃចាំណ្ដប់អារម្មណ៍ដលើការសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំ
 ពួក្ោត់យល់ពីសាថ ៃភាពរបស់្ខ្ុាំ
 ពួក្ោត់អាចោាំម្រទខ្ុាំ ក្នុងការសិ្ក្ា ៃិងជដម្រម្ើស្អាជីពរបស់្ខ្ុាំ
 ការោាំម្រទរបស់្ពួក្ោត់ែរល់ក្ាា ាំងចិតរ ដហើយលទធែលសិ្ក្ារបស់្ខ្ុាំកាៃ់ដតម្របដស្ើរ
 ដយើងអាចជដជក្អាំពីការសិ្ក្ាដៅែេះបាៃ
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 ពួក្ោត់ែរងពីបញ្ហា ម្របឈម្របស់្ខ្ុាំ

ទស្សៃៈរបស់្សាោ
 អាចជួប ៃិងសាគ ល់ាតាបិតា
 អាចទទួលបាៃព័ត៌ាៃដម្រចើៃអាំពីសិ្ស្ស
 អាចដចក្រ ាំដលក្ព័ត៌ាៃអាំពីលទធភាពនៃការអប់រ ាំបៃរ ៃិងទីែារការងារ
 អាចសុ្ាំការោាំម្រទពីឳពុក្ារ យ

«រិចេសេការែ៍រវាងាាបិា និងព្គ្ូ នាមំ្រនូវភារព្បសសើរបំផ្តុដ្លរ់នូ» 
ការសាគ ល់អនក្ចូលរមួ្ក្ម្មវធីិ 

 ាតាបិតាទាំងអស់្ចង់បាៃភាពម្របដស្ើរបាំែុតស្ម្រាប់កូ្ៃ។ ពួក្ោត់ចង់ទទួលអារម្មណ៍ថ្ន ដគ
ក្ាំពុងាៃការយក្ចិតរទុក្ដ្ឋក់្ខពស់្ចាំដ ះកូ្ៃ ដហើយថ្នអនក្ែរងៃូវដរឿងរា៉ា វ ចូលចិតរពួក្ដគ ៃិងែរងៃូវអវី
ដែលអនក្ក្ាំពុងៃិោយ! 

ាតាបិតាអាចាៃស្ាំណួរែូចជា៖ 

o ដតើកូ្ៃរបស់្ខ្ុាំពូដក្ខាងអវី?
o ដតើកូ្ៃរបស់្ខ្ុាំម្រតូវការជាំៃួយអវី?
o ដតើដយើងអាចជួយកូ្ៃដៅែេះដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?
o ដតើកូ្ៃខ្ុាំអាចដធវើអវីបាៃ ដែើម្បជួីយខាូៃឯង?
o ដតើពួក្ដគក្ាំពុងដរៀៃអវី ដហើយម្រតូវការក្ម្រមិ្តយល់ែរងដបបណ្ដចាំដ ះដរឿងហនរង?
o នត្ើកូនរបស់ខ្ញុំចូលចុំនោមនេចញេះនទ?
o នត្ើកូនរបស់ខ្ញុំសួរសុំណួរ ឬចូលរមូការពិភាកាកនញងថា្ន ក់ដែរឬនទ?

មាតាបិតាចង់ែឹងថា្ នត្ើការនរៀនសូទ្ត្របស់កូនែូចនមតចដែរ មិនដមនចង់ែឹងអ្ុំពីអ្វីដែលមាន
នៅកនញងកមាវ ិ្ ីសិកាន ើយ។ ចូរនចៀសវាងការនិយាយនទ្ចើន បញ្ហា ដត្ងនកើត្មានជា្មាតា ប៉ាញដនតវាមិន
ដមន ជានរឿងចមបងនទ ែូចននេះចូររកាបរយិាកាសវជិជមាន។ ចូរយកចិត្តទញកដាក់ខពស់ចុំន េះមាតាបិតា
សិសស ស្មត ប់នដាយទ្បុងទ្បយ័ត្នចុំន េះអ្វីដែលពួកគត់្និយាយ តាមដាននូវទញកខកងវល់ដែលពួកគត់្
មាន ចូរន្វើតាមការសនារបស់អ្នក។ នបើមាននពលសមរមយោមួយ ចូរទ្បប់សិសសដែលមានបញ្ហា
សុំខ្ន់ៗ ឱ្យមកជដជកជាមួយទ្កមុការង្ហរដែលមានបទពិនស្ម្ន៍នទ្ចើនជាងអ្នក។ 

កាលបរដិចឆទ ៃិងដពលដវោ

ការជួបជុាំាតាបិតា គួរដតជាដែនក្នៃដែៃការស្ក្ម្មភាពម្របចាំ ន្ ាំ ស្ម្រាប់សាោដរៀៃរបស់្អនក្។ 
ដោលបាំណងគឺ ម្រតូវជួបជាមួ្យាតាបិតាោ៉ាងដហាចណ្ដស់្ឱ្យបាៃម្រងក្នុងមួ្យ ន្ ាំសិ្ក្ា។ ព័ត៌ាៃ
ម្រត ប់បាៃពីការជួបជុាំបងាា ញថ្ន ាតាបិតាចង់ដ ើញក្ម្មវធីិជួបជុាំដម្រចើៃជាងម្រងក្នុងមួ្យ ន្ ាំសិ្ក្ា។ 
អនក្ក៏្អាចជួបជាមួ្យាតាបិតាជាម្រក្មុ្តូចបាៃដែរ ឧទហរណ៍ជួបជាមួ្យាតាបិតារបស់្សិ្ស្ស
មួ្យថ្នន ក់្ម្រង។  

ដៅដពលអនក្ាៃកាលបរដិចឆទស្ម្រាប់ការជួបជុាំ ចូរម្ក្ឱ្យទៃ់ដពលដវោដែលបាៃក្ាំណត់
ក្នុងលិខិតអដញ្ា ើញរបស់្ាតាបិតា។ ព័ត៌ាៃគួរៃិោយអាំពីរដបៀបវារៈ ៃិងម្របធាៃបទស្ាំខាៃ់ៗ
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ស្ម្រាប់ ម្រពរតរិការណ៍ ៃិងែរល់ព័ត៌ាៃទក់្ទងៃរងអនក្ដែលម្រតូវចូលរមួ្ ដែលម្ក្ពីសាោដរៀៃ ៃិង
ស្ហគម្ៃ៍ ដែសងៗ។ ការដស្នើឱ្យាតាបិតាដរៀបចាំស្ាំណួរស្ម្រាប់សួ្រដៅដពលពួក្ោត់ចូលរមួ្ក្នុងក្ម្ម
វធីិជួបជុាំ ជាគាំៃិតមួ្យែ៏លអ។ 

រដបៀបវារៈ ៃិងម្របធាៃបទ 

ជាការលអ គឺពិភាក្ាជាមួ្យមិ្តររមួ្ការងារៃូវម្របដភទព័ត៌ាៃដែលអនក្ចង់ែរល់ឱ្យាតាបិតា
សិ្ស្ស។ ម្តិស្ាំដណះស្ាំណ្ដលរបស់្នយក្សាោ ដតងាៃតនម្ាស្ម្រាប់ក្ម្មវធីិដៃះ។ ដតើខាួៃអនក្
ផ្លេ ល់អាចែរល់ព័ត៌ាៃ ឬម្រតូវការជាំៃួយពីខាងដម្រតសាោដែរ ឬដទ? ដតើអនក្អាចស្ហការជាមួ្យ  
ម្ជឈម្ណឌ លការងារ  ឬវស័ិ្យឯក្ជៃឬដទ? ដតើាៃដពលដវោម្រគប់ម្រោៃ់ស្ម្រាប់ការសាក្សួ្រ ៃិង
ការជួបជុាំជាមួ្យាតាបិតាដែរដទ? 

ម្របធាៃបទលអៗ ាៃ៖ 

 ដតើាតាបិតាដលើក្ទរក្ចិតរ ៃិងោាំម្រទកូ្ៃដដ្ឋយរដបៀបណ្ដ?
 ដតើាតាបិតាអាចដរៀបចាំដពលដវោ ៃិងកាលវភិាគ ដែើម្បីឱ្យាៃដពលស្ម្រាប់ដធវើកិ្ចចការ

ែេះ ៃិងការងារដែលម្រតវូដធវើដៅែេះដទ?
 ចូរម្របាប់ាតាបិតាពីតនម្ានៃការអប់រ ាំែ៏លអថ្ន ជាការវៃិិដោគស្ម្រាប់អនគតរបស់្កូ្ៃ
 ការអប់រ ាំែ៏លអែរល់ៃូវឱ្កាស្ការងារ
 ដតើម្របដភទនៃការអប់រ ាំ មុ្ខរបរដបបណ្ដដែលម្រតូវការនដពលអនគត?
 ដតើទីែារការងារក្នុងតាំបៃ់ាៃលក្ខណៈែូចដម្រច?
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