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មាតិកា 
 
១ សេចក្ដីណែនាំ ៣ 

១.១ ទិដ្ឋភាពទូសៅ ៣
១.២ សោលបាំែង និងខ្លឹមសារឯក្សារសនេះ ៤
១.៣ការអនុវត្តការេិក្ាណបបសាា បននិយមសៅក្មពុជា ៥

២ រសបៀបស្បើ្ាេ់ឯក្សារសនេះ ៨

៣ ណែនការសមសរៀនេ្ាបអ់នក្េ្មបេ្មួល ១០

សមសរៀនទី៣.១ សត្ើការេិក្ាណបបសាា បននិយមគឺជាអវី? ១១
សមសរៀនទី៣.២ ការអនុវត្តការេិក្ាណបបសាា បននិយមក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន ១៩
សមសរៀនទី៣.៣ ការបសងកើត្បរបិទសាា បន័សដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៣០

សមសរៀនទី៣.៤ ការវាយត្ម្មលេិេសក្នុងថ្នន ក្ស់រៀនណដ្លអនុវត្តសាា បននិយម ៣៧

៤ ឯក្សារណចក្េ្ាបេិ់កាា កាម ៤២
ឯកសារចែកទី ១៖ ការភាា បក់ារេិក្ាសាា បននិយម និង្ទឹេដីេិក្ាសែសងៗ ៤៣

ឯកសារចែកទី ២ក៖ និយមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៤៤

ឯកសារចែកទី ២ខ៖ សោលការែ៍េាំខាន់ៗ ក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៤៦

ឯកសារចែកទី ៣៖ សេតុ្អវីការេិក្ាណបបសាា បននិយមាន្បេិទធិភាព? ៤៨

ឯកសារចែកទី ៤៖ ការែាភាា បក់ារេិក្ាណបបសាា បននិយម និង ៥០

ឯកសារចែកទី ៥ក៖ ការបសងកើត្បញ្ញត្តិ និងការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៥២

ឯកសារចែកទី ៥ខ៖ ការបសងកើត្បញ្ញត្តិពីរែទុយោន ៥៤

ឯកសារចែកទី ៦៖ វធីិសាស្រេតបស្ងៀនលអៗមយួចាំនួន ក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៥៦

ឯកសារចែកទី ៧៖ វធីិសាស្រេដការេិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា សដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការេិក្ាណបប
សាា បននិយម

៦៣

ឯកសារចែកទី ៨៖ ដ្ាំសែើ រការ និង ែលិត្ែល ម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម ៦៥

ឯកសារចែកទី ៩៖ ្ទឹេដីេិក្ាណបបសាា បននិយម និងបសចេក្វទិា ៦៨
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ឯកសារចែកទី ១០៖ភាពែទុយោន ម្នការេិក្ាណបប្បម្ពែី និងការេិក្ាណបបសាា បន
និយម

៧០

ឯកសារចែកទី ១១៖ យុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលក្នុងបរសិាា នេិក្ាណបបសាា បននិយម ៧១

ឯកសារចែកទី១២៖ ឧទាេរែ៍ជាក្ណ់េដងម្នវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មលណដ្លស្បើ្ាេ់េ្ាប់
វាយត្ម្មលការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

៧៣
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ពសច្ក្សតីព្តើម 
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១. ពសច្ក្សដីព្ដើម 
១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

ទូទៅ៖ ឯក្សារសនេះានសោលបាំែង
ជួយ អនក្អបរ់ ាំសៅក្មពុជាឱ្យបដូរវធីិសាស្រេដ
បស្ងៀនពីគាំរូ “ការេិក្ាណបបអក្មម” ណដ្ល
េិេស្តូ្វានសគគិត្ថ្នចាំណត្ទទួលចាំសែេះដឹ្ងពី
្គូមក្វធីិសាស្រេដថ្មីមយួណដ្លេិេសជាអនក្សរៀនបសងកើត្ចាំសែេះដឹ្ងថ្មីៗ
សោយខ្លួនឯង។ ្ទឹេដីម្នការេិក្ាសនេះ្តូ្វានសគសាា ល់ថ្ន “ការេិក្ាណបបសាា បននិយម”  ណដ្លវា
ជាគាំនិត្ថ្មមីយួជួយ ឱ្យានការផា្ល េ់បដូរ។ សៅសពល្បសទេក្មពុជាឈានចូលដ្ល់េត្វត្សរទី៍ ២១ 
ានត្្មូវការសក្ើនស ើងជាស្ចើនេ្ាប់្ បពន័ធអបរ់ ាំ សដ្ើមបែីលិត្ក្ាល ាំងការងារណដ្លានការគិត្ណបប      
េីុជស្ៅ អាចសោេះ្សាយបញ្ហា  និងសចេះេេការោន សធវើការ។ យនតការម្នវធីិសាស្រេដបស្ងៀនពីអតី្ត្
កាលណដ្លានសផា្ដ ត្ណត្សលើការេិក្ាណបបទសនទញ ឬេូ្ត្តាមណត្មយួមុខ្មនិអាចស ល្ើយត្បសៅនឹង
ត្្មូវការទាាំងអេ់ខាងសលើសនេះានសទ។ ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម គឺសគបសងកើត្ស ើងក្នុងសោល
បាំែងសដ្ើមបសី ល្ើយត្បនឹងបញ្ហា ្បឈមទាាំងសនេះ។  

ទ្ទឹសដីការសិកសាចែែសាថសែនានិយម និងទ្ទឹសដីសិកសាទ ស្េងៗទទៀត៖ ការេិក្ាណបបសាា បន
និយម  គឺជា្ទឹេដីមយួទូលាំទូលាយ
ណដ្លពាក្ព់ន័ធជាមយួទេសនទាន
សែសងៗសទៀត្។ ស្ៅ
ពីធាតុ្េនូលេាំខានម់្ន
្ទឹេដីសនេះ ណដ្ល
េិេសានេមត្ាភាព
ក្នុ ងការបសងកើត្បញ្ញត្តិ  
សៅានធាតុ្េាំខាន់ៗ សែសងសទៀត្ម្នណដ្លពាក្ព់ន័ធរមួាន ការគិត្ណបបេីុជស្ៅ ការសោេះ្សាយ
បញ្ហា  ការេិក្ាណបបេេការ និងការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិាជាសដ្ើម។ ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 
ក្ា៏នោក្ប់ញ្េូ លែងណដ្រនូវវធីិសាស្រេដបស្ងៀនសែសងសទៀត្ណដ្លានសោលសៅដូ្ចោន  ដូ្ចជា ការ
េិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា  ការេិក្ាតាមការ្សាវ្ជាវ ការេិក្ាតាមណបបរេិះរក្ ជាសដ្ើម។ សេតុ្

ការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 
ការសិក្សាអាស្សយ័ល ើបញ្ហស           ការគិតបបបស ៊ីជលស្ៅ 

ការសិក្សាបែែស្រាវជ្រាវ 
   ការែង្ក ើតែញ្ញ តត ិ      ែរែិទ 
           ែងច េក្សវទិា                          
              ការពិភាក្សាជ្ររមុ 

      ការសិក្សាបបបរ ិះរក្     
បទពិលោធន៍ ការឆ្លិះបញ្្សាំង 
ការសហការ  ប្្ូមតាក្់សូណូម៊ី  
បណ្ដសញ       ការវ ភាគ  

 

កា
រដ 
ោះស្រា
យ
បញ្ហ
ា

ស្រា
យ

កា
រស្ររ
មៃ
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ដូ្សចនេះ សេើយការេិក្ាណបបសាា បននិយម គឺជា្ទឹេដីជស្មើេមយួណដ្លានវធីិសាស្រេដបស្ងៀនជា
ស្ចើនបញ្េូ លោន ។ 

ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម និងែទែេកវិទសា៖ 

សទាេះបីជាការេិក្ាណបបសាា បននិយមសក្ើត្ានយូរសេើយ
ក្ស៏ោយ ការស្បើ្ាេ់វាសទើបណត្ានសក្ើនស ើងសៅសពល
ណដ្លពិភពសលាក្ឈានចូលក្នុងយុគេមយ័បសចេក្វទិា
ប ុស ណ្ េះ។ បសចេក្វទិាពត័្ា៌នវទិា ានបសងកើន្បេិទធិ
ភាពម្នវធីិសាស្រេដេិក្ាណបបសាា បននិយម ក្នុងការសលើក្
ក្មពេ់ការេិក្ាណបបេេការ (ដូ្ចជា៖ តាមរយៈ
ប ដ្ ញកុ្ាំពយូទរ័) សដ្ើមបសីរៀបចាំ និងេាំសោគពត័្ា៌នថ្មីៗ (ដូ្ចជា៖ តាមរយៈការស្បើ្ាេ់ Power 
Point) និងសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា  (ឧ. តាមរយៈក្មមវធីិ្គប់្ គងនិងសរៀបចាំទិនននយ័ ជាសដ្ើម)។ ដូ្សចនេះ
សេើយការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិា ជាឧបក្រែ៍ដ្េ៏ាំខានម់យួសដ្ើមបជួីយ េិេសឱ្យអាចបសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មីៗ
ាន ណដ្លចាំែុចសនេះ ជាធាតុ្េនូលេាំខានម់្នវធីិសាស្រេដការេិក្ាណបបសាា បននិយម។ ការបសងកើត្
បញ្ញត្តិសនេះ គឺេាំខាន់្ េ់សដ្ើមបជីាំរុញឱ្យានការគិត្ណបបេីុជស្ៅ ណដ្លជាបាំែិនចាំាចម់យួ
េ្ាបទី់ែារការងារក្នុងយុគេមយ័ថ្មីសនេះ។ ដូ្សចនេះសេើយ វាានទាំនក្ទ់ាំនងោ ងជិត្េនិទធរវាង    
ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម ែទែេកវិទសា និងតទ្មូវការននទី ស្ារការងារទៅសតវតសេរ៍ទី ២១ សនេះ ។ 

ទ្កុមទោលទៅ៖ ្កុ្មសោលសៅេ្ាបក់្មមវធីិបែដុ េះប ដ្ លណដ្លបរោិយក្នុងឯក្សារសនេះ
គឺេ្ាប់្ គូសៅក្្មតិ្មធយមេិក្ាណដ្លបស្ងៀនេិេសសៅថ្នន ក្ទី់៧ដ្ល់ថ្នន ក្ទី់១២។ ណត្សទាេះជា
ោ ងក្ដី ខ្លឹមសារម្នក្មមវធីិបែដុ េះប ដ្ លសនេះក្អ៏ាចយក្សៅស្បើ្ាេ់េ្ាប់្ គូបស្ងៀនសៅក្្មតិ្
្ក្ា៏នណដ្រ។ ឯក្សារសនេះានបាំែងជួយ ្គូឱ្យានេដងោ់បស្ងៀនតាមត្្មូវការម្នការអបរ់ ាំសៅ
េត្វត្សរទី៍២១ សោយផា្ល េ់បដូរការបស្ងៀនណបបវធីិសាស្រេដឧសទទេមក្ជាអនក្េ្មបេ្មួលការេិក្ា
វញិ។ 

១.២ ទោលែំណង និងខលឹមសារឯកសារទនេះ 

   ឯក្សារបចេុបបននសនេះ្តូ្វានបសងកើត្ស ើងជាឯក្សារបាំប ន្គូបសងាា ល (Training of Train-
ers -ToT) សដ្ើមបជួីយ ្គូសៅក្្មតិ្មធយមេិក្ាឱ្យអាចស្បើ្ាេ់វធីិសាស្រេដការេិក្ាណបបសាា បន
និយមសៅក្នុងថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់ពួក្សគាន។ ជាពិសេេ ឯក្សារសនេះគឺជាត្្មូវការសដ្ើមបជួីយ ្គូឱ្យ
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សផា្ដ ត្សលើការសលើក្ក្មពេ់បាំែិនការគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ណដ្លានបាំែិនវភិាគ េាំសោគ និងបសងកើត្ថ្មីសៅ
សពលបស្ងៀន្គបមុ់ខ្វជិាា ទាាំងអេ់។  

  ឯក្សារសនេះានណែនការបស្ងៀនតាមណែនក្ េ្ាប់្ គូឧសទទេងាយ្េួលស្បើ្ាេ់ក្នុងការ
សធវើបទបងាា ញណែនា្ំ គូនូវបញ្ញត្តិមូលោឋ នម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម។ ណែនក្នីមយួៗម្ន
ណែនការបស្ងៀនានបញ្ហា ក្ពី់សពលសវលា លបេះេាំខាន់ៗ  ឯក្សារ និងេាា រៈចាំាចណ់ដ្ល្តូ្វស្ត្ៀម 
និងសោលបាំែងម្នការេិក្ា។ ឯក្សារសនេះក្ា៏នភាា បម់ក្ជាមយួនូវឯក្សារេ្ាបេិ់កាា កាម
ណដ្លចូលរមួក្នុងក្មមវធីិបែដុ េះប ដ្ លសនេះ ដូ្សចនេះសេើយ ពួក្ោត្អ់ាចស្បើ្ាេ់ឯក្សារទាាំងសនេះជា
ឯក្សារសោង បនទ បពី់បញ្េបវ់គាេិកាា សាលាបែដុ េះប ដ្ លសនេះ។  

  ខលឹមសារពាក់ព័នធ៖ ខ្លឹមសារម្នឯក្សារសនេះ្តូ្វានសរៀបចាំសោយានលទធែលរ ាំពឹងទុក្ដូ្ច
ខាងស្កាម៖  

• េិកាា កាមអាចក្ាំែត្និ់យមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយម និងសោលការែ៍េាំខាន់ៗ  

• េិកាា កាមអាចបងាា ញថ្នពួក្សគយល់ពីរសបៀបស្បើ្ាេ់េក្មមភាពជាក្ណ់េតងក្នុងការអនុវត្ត
សោលវធីិការេិក្ាណបបសាា បននិយមសនេះ ។ 

• េិកាា កាមអាចពនយល់ពីវធីិកានណ់ត្ងាយ្េួលក្នុងការអនុវត្តេក្មមភាពសែសងៗតាាំងពីសដ្ើម 
ដ្ល់បញ្េបស់មសរៀន្មយួសោយស្បើការេិក្ាណបបសាា បននិយម និងពីភាពចាំាចស់ដ្ើមបី
វាយត្ម្មលចាំសែេះដឹ្ងេិេសសោយស្បើ្ាេ់ការវាយត្ម្មលេតងោ់។ 

• េិកាា កាមអាចពនយល់ានពីរសបៀបសរៀបចាំបរបិទសាា បន័សៅតាមសាលាសរៀនរបេ់ពួក្សគសដ្ើមប ី
ជាំរុញការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។ 

១.៣ ការអនុវតតការសិកសាចែែសាថសែនានិយមកនុងទ្ែទទសកមពុជា 

ឯក្សារបចេុបបននសនេះសរៀបចាំស ើងជាពិសេេេ្ាប់្ គូ
ក្នុង ក្មមវធីិសាលាសរៀនជាំននថ់្មី ណដ្លានលទធភាព្គប់្ ោន់
ក្នុងការស្បើ្ាេ់ឧបក្រែ៍បសចេក្វទិាណដ្លានសៅសាលា 
និងអនក្ណដ្លចូលចិត្តសធវើការពិសសាធនូវរសបៀបបស្ងៀនថ្មីៗ។ 
សទាេះបីជាបសចេក្វទិាមនិ្តូ្វានស្បើ្ាេ់្គបស់ពលេ្ាប់
ថ្នន ក្ស់រៀនតាមណបបសាា បននិយមក្ស៏ោយ ក្វ៏ាអាចជួយ ព្ងីក្
ការអនុវត្តវធីិសាស្រេដសាា បននិយមឱ្យកានណ់ត្ាន្បេិទធិភាព
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ដូ្ចណដ្លានសរៀបរាបខ់ាងសលើ។ ការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិា គឺេាំសៅសលើការេិក្ា្សាវ្ជាវសមសរៀន 
ការស្បើ្ាេ់ា េីុន LCD បញ្ហេ ាំងសាល យ ឧបក្រែ៍េិក្ាចល័ត្ និងក្មមវធីិអបរ់ ាំថ្មីៗណដ្លេម្េប
សៅនឹងការេិក្ាណបបេក្មម។ ្េសដ្ៀងោន សនេះណដ្រ ្គូក្នុងសាលាសរៀនរដ្ឋណដ្លមនិេាិត្សៅក្នុង ក្មមវធីិ
សាលាសរៀនជាំននថ់្ម ី ក្អ៏ាចយក្សៅអនុវត្តានណដ្រចាំសពាេះការេិក្ាណបបសាា បននិយមសនេះេ្ាប់
ថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់ពួក្សគ សទាេះបីជាមនិទានា់នបសចេក្វទិាស្បើ្ាេ់្គប់្ ោនក់្ស៏ោយ។ ្ គូ្តូ្វពិភាក្ា
ជាមយួ នយក្សាលា និងេេការសីែសងសទៀត្ នូវរសបៀបអនុវត្តសោលវធីិណបបសាា ននិយមសនេះសោយ
ណែអក្សៅសលើសេចក្ដីណែនាំណដ្លានបងាា ញសៅក្នុងឯក្សារសនេះ។  

ជាចុងស្កាយ េូមចងចាំថ្ន ឯក្សារសនេះ្ោនណ់ត្ជាការណែនាំខ្លីមយួ េ្ាបស់ោលការែ៍
អនុវត្តការេិក្ាណបបសាា បននិយមប ុស ណ្ េះ។ ្គូបស្ងៀនជាស្ចើនចាំ្យសពលស្ចើនណខ្ និងឆ្ន ាំក្នុង
ការណក្លមអេមត្ាភាពរបេ់សគក្នុងការអនុវត្តសោលការែ៍ទាាំងសនេះឱ្យាន្បេិទធិភាពក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន។ 
សេតុ្ដូ្សចនេះសេើយ អនក្្តូ្វចងចាំថ្ន ខ្ែៈណដ្លឯក្សារសនេះអាចាន្បសោជនេ៍្ាប់្ គូសាា ល់
្តួ្េៗ ពីសោលការែ៍េិក្ាណបបសាា បននិយម វាទាមទាឱ្យានការអនុវត្ត និងេិក្ាណេវងយល់
ស្ចើនឆ្ន ាំបណនាមសទៀត្សដ្ើមបឱី្យានការសាទ ត្ជ់ាំនញសលើបសចេក្សទេណដ្លានបងាា ញ។  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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រពែៀែព្ែើ្ាស ់
ឯក្សស្ថរពនេះ 
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២. រពែៀែព្ែើ្ាសឯ់ក្សស្ថរពនេះ 
ឯក្សារសនេះស្បើ្ាេ់និមតិ្តេញ្ហញ េដងោ់ដូ្ចខាងស្កាមសដ្ើមបងីាយ្េួលស្បើ្ាេ់តាម

ណដ្លអាចសធវើសៅានេ្ាប់្ គូឧសទទេ។  និមតិ្តេញ្ហញ ទាាំងសនេះ បងាា ញពី្បសភទេក្មមភាពសែសងៗ
សដ្ើមបសី្បើ្ាេ់ជាមយួេិកាា កាមេ្ាបជ់ាំហាននីមយួៗម្នណែនការសមសរៀន។ 
 

 
 
 
 

 
 

រយៈទពលែទទ្ងៀន  
ការទរៀែែំមុនទពលែណ្ដេះែណ្ដសល៖ ានពត័្ា៌នពីការសរៀបចាំណែនក្សែសងៗ 
ណដ្ល្តូ្វបាំប ន សេើយវាបងាា ញែងណដ្រពីេាា រៈ និងការស្បើ្ាេ់វាេ្ាប់
េក្មមភាពទាាំងសនេះ។ 
សម្ភសរឧែទទទស៖ ណែនក្សនេះបងាា ញពីេាា រៈចាំាចេ់្ាបក់ារបាំប ន។ េាា រៈ
ណដ្លសយើង្តូ្វការជាងសគសនេះភាគស្ចើនគឺ ប កិ្ និង្ក្ោេ។ េាា រៈសែសង
សទៀត្ គឺានសៅក្នុងសមសរៀនបាំប នេ្ាបេិ់កាា កាមណដ្លានភាា បក់្នុងឯក្សារ
សនេះ្សាប។់  
លទធ្លរំពឹងទុក៖ បងាា ញពីអវីណដ្លរ ាំពឹងថ្នេិកាា កាមនឹងទទួលាន និងការ
វាយត្ម្មលសៅសពលបញ្េបក់ារបាំប នសនេះ។ 

 

និមិតតសញ្ញសែងាហសញពីជហំាន និងដ្ំទណើរការ 
ណែនក្ទី៣ ម្នឯក្សារសនេះ ែដល់លាំោបល់ាំសោយសមសរៀនេដីពីរសបៀបបាំប ន្គូបស្ងៀន ណដ្លរ ាំពឹង

ស្បើ្ាេ់បសចេក្សទេការេិក្ាណបបសាា បននិយមសៅក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន។ និមតិ្តេញ្ហញ ខាងស្កាមនឹង
្ាបអ់នក្េ្មបេ្មួលភាល មៗ ពីេក្មមភាពជាក្ណ់េតងណដ្ល្តូ្វសរៀបចាំណែនការបាំប នសនេះ។ ណែនក្ម្ន
ឯក្សារសនេះរមួបញ្េូ លទាាំងេក្មមភាព្តូ្វសធវើ េាំែួរ្តិ្េះរេិះ ឧទាេរែ៍សដ្ើមបបីញ្ហា ក្ពី់ការអនុវត្ត     
លាំហាត្ ់ និងកិ្ចេការសែសងៗសទៀត្។ សទាេះបីជា វាជាការចាំាចណ់ដ្លអនក្្តូ្វអានសមសរៀនទាាំងមូលឱ្យ
ានយល់ចាេ់ ពិសេេគឺការបាំប នសលើក្ទី ១ ្ គូឧសទទេអាចដឹ្ងោ ងងាយ្េលួនូវអវីណដ្លោត្់្ តូ្វ
សធវើ សោយសមើលនិមតិ្តេញ្ហញ ណដ្លស្បើ្ាេ់ក្នុងឯក្សារសនេះ។ 
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សកមមភាពទ្តូវទ វ្ើ៖ និមតិ្តេញ្ហញ សនេះបងាា ញថ្នអនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វសធវើេក្មមភាពដូ្ចជា
ការណចក្ឯក្សារឱ្យសៅេិកាា កាម សរៀបចាំតុ្សៅអីឱ្យានេ ដ្ បធ់ាន ប ់និងការណបងណចក្្កុ្ម
ពិភាក្ាជាសដ្ើម។ 
 
ការសួរសំណួរ៖ សនេះបងាា ញថ្នអនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វេួរេាំែួរេាំខាន់ៗ សៅេិកាា កាម
ដូ្ចជាការសែដើមេក្មមភាព ឬពិភាក្ា។ 
 
ការពិភាកសា៖ និមតិ្តេញ្ហញ សនេះបងាា ញថ្នអនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វដឹ្ក្នាំការពិភាក្ា ឬ
អនុញ្ហញ ត្ឱ្យអនក្ចូលរមួពិភាក្ាអវីមយួក្នុង្កុ្មរបេ់ពួក្សគ។ 
 

កិែេការសរទសរ៖ និមតិ្តេញ្ហញ សនេះបងាា ញថ្នអនក្ចូលរមួ្តូ្វេរសេរអវីមយួសៅសលើ្ក្ោេ
ប ុេទ័រ បាំសពញលាំហាត្ ់ឬកិ្ចេការេរសេរសែសងសទៀត្។ 
 
ការពនសយល់៖ និមតិ្តេញ្ហញ សនេះបងាា ញថ្នអនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វពនយល់ដ្ល់េិកាា កាម។ 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ខ្នការពមពរៀន 
សម្រាប់ 

អ្នក្សស្មែស្មួល 
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ទមទរៀនទី៣.១ ទតើការសិកសាចែែសាថសែនានិយមគឺជាអវី? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

រយៈទពលែទទ្ងៀន៖ ២សា ង និង៣០នទី 
ការទទ្តៀមលកខណៈរែស់ទ្គូឧទទទស៖  

• េរសេរលទធែលេិក្ាម្នសមសរៀនសនេះសៅសលើ្ក្ោេប ុេទ័រណែនាំសមសរៀន។ 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារទី ១៖ ការែាភាា បក់ារេិក្ាណបបសាា បននិយម និង្ទឹេដី
េិក្ាសែសងៗ 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារទី ២ក៖ និយមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារទី ២ខ៖ សោលការែ៍េាំខាន់ៗ ក្នុ ងការេិក្ាណបបសាា បន
និយម 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារទី ៣៖ សេតុ្អវីានជាការេិក្ាណបបសាា បននិយមាន
្បេិទធិភាព 

• េរសេរសោលការែ៍េិក្ាណបបសាា បននិយមនីមយួៗ (បងាា ញក្នុងឯក្សារ
ទី២ខ្) ចូលក្នុង្ក្ោេប ុេទ័រ (ពាក្ក់្ ត្ លខាងសលើ) សោយទុក្ក្ណនលងចាំេរ
ខាងស្កាមម្ន្ក្ោេនីមយួៗេ្ាបេិ់កាា កាមេរសេរឧទាេរែ៍។ 

សម្ភសរឧែទទទសចដ្លទ្តូវការ៖  
• ្ក្ោេប ុេទ័រ េវឺត្េរសេរ 

• ្ក្ោេប ុេទ័រណដ្លេសងាបពីលទធែលរ ាំពឹងទុក្របេ់សមសរៀន។ 

• ឯកសារទី១៖ ការែាភាា បក់ារេិក្ាណបបសាា បននិយម និង្ទឹេដីេិក្ា 
សែសងៗ 

• ឯកសារទី២ក៖ និយមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ឯកសារទី២ខ៖ សោលការែ៍េាំខាន់ៗ ក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ឯកសារទី៣៖ សេតុ្អវីានជាការេិក្ាណបបសាា បននិយមាន្បេិទធិភាព 

• ្ក្ោេប ុេទ័រណដ្លានេរសេរសោលការែ៍េាំខាន់ៗ ម្នសាា បននិយម 
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លទធ្លសិកសា៖ 

• អនក្ចូលរមួអាចពនសយល់សោលការែ៍េាំខាន់ៗ ម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម 
ពិសេេទាំនក្ទ់ាំនងរវាង្ទឹេដីសាា បននិយម និង្ទឹេដីេិក្ាសែសងសទៀត្ 

• អនក្ចូលរមួអាច ដ្ល់ឧទាហរណ៍ពីេក្មមភាពជាក្ណ់េដងពីសោលការែ៍ 
េាំខាន់ៗ  ម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម។  

• អនក្ចូលរមួអាចែទងកើតដ្សាទ្កាមចដ្លបក្្សាយពីទាំនក្ទ់ាំនងរវាងសោល
ការែ៍េាំខាន់ៗ  សៅក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយម  

• អនក្ចូលរមួអាចពនសយល់សេតុ្អវីានជាការេិក្ាណបបសាា បននិយមាន
្បេិទធិភាពចាំសពាេះការបសងកើនការចងចាំ និងយល់ដឹ្ងានលអ។  

• អនក្ចូលរមួអាចកំណត់ាននូវេក្មមភាព “ការចូលរមួេក្មម” ណដ្លនឹងជាំរុញ
ការកាត្ប់នាយេក្មមភាពអក្មមានស្ចើន។  

 
 
 
 

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ខ្នការពមពរៀន 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

វតថុែំណងទមទរៀន 

បិទ្ក្ោេប ុេទ័រសៅសលើកាដ រសខ្ៀនណដ្លេសងាបពីវត្ាុបាំែងឬការរ ាំពឹងទុក្របេ់សមសរៀន។ 
ពនយល់ពីលទធែលរ ាំពឹងទុក្ និងអវីណដ្លអនក្ចូលរមួអាចសធវើានសៅសពលបញ្េបស់មសរៀន។ 

ការចណនាំទ្ទឹសដីសាថសែនានិយមជាទ្ទឹសដីចដ្លែញ្េូលោនសរវាងទ្ទឹសដីសិកសាទ ស្េងៗជាទទ្ែើន 

អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វណត្ចបស់ែដើមណែនក្សនេះជាមយួការពនយល់ពីគាំនិត្េាំខាន់ៗ  ម្នការ
េិក្ាណបបសាា បននិយម សោយសចញពីពាក្យ “សាា បន”។ សនេះាននយ័ថ្ន សាថសែនា
និយមគឺការសិកសាទ្តសតទៅទលើការសាថសែនា ឬែទងកើតែញ្ញតតិ។  

ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម គឺជា្ទឹេដីមយួណដ្លបូក្បញ្េូ ល្ទឹេដីេិក្ាសែសងៗសទៀត្ 
ជាស្ចើន។ សនេះរមួបញ្េូ លការបសងកើត្បញ្ញត្តិ (សោលការែ៍េនូល) ការេេការក្នុង្កុ្ម 
ការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំងពីបទពិសសាធនពី៍មុន តួ្នទីរបេ់បសចេក្វទិា ការ្េម្ម និង 
ក្តាត សែសងៗសទៀត្ជាស្ចើន។  

ណចក្ ឯកសារទី១៖ “ការែាភាា ប់្ ទឹេដីសាា បននិយម និង្ទឹេដីេិក្ាសែសងៗសទៀត្សដ្ើមបី
បងាា ញពីទាំនក្ទ់ាំនងរបេ់វា។ 

 

 

 

 

 

 
បនទ បម់ក្ ្គូឧសទទេ្តូ្វដឹ្ក្នាំការពិភាក្ាពីសោលការែ៍េាំខាន់ៗ ណដ្លបងាា ញក្នុង
ដ្ា្កាមខាងសលើ េួរថ្នសត្ើ្ទឹេដីទាាំងសនេះពាក្ព់ន័ធសៅនឹងសោលការែ៍ម្នការេិក្ា
ណបបសាា បននិយមដូ្ចសមដច? េូមកុ្ាំពាោមបងាា ញពត័្ា៌នសនេះសោយផា្ទ ល់ដ្ល់អនក្
ចូលរមួ ប ុណនដ្តូ្វសធវើការេាំសោគចសមលើយរបេ់អនក្ចូលរមួ។ អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វណត្

 

 
ការសកិ្សាតាមខែែស្ថា ែនានយិម ការរក្សាអាស្ររយ័ដ ើបញ្ហា               ការពចិារណារ ៊ីជដរៅ  

ការសិក្សាបែែស្រាវជ្រាវ 
   ការែង្ក ើតែញ្ញ តត ិ      ែរែិទ 
           ែងច េក្សវទិា                          
              ការពិភាក្សាជ្ររមុ 

 

ការសិក្សាបបបរ ិះរក្   
 បទពិលោធន៍          ការឆ្លិះបញ្្សាំង 
ការសហការ       ប្្ូមតាក្់សូណូម៊ី  

បណ្ដសញ            ការវ ភាគ  
 

ការ
ដ 
ុះម្រសា

យប
ញ្ហា

 

ការ
ម្រស
មៃ 
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ពិនិត្យសមើលថ្នសត្ើអនក្ចូលរមួានយល់ដឹ្ងពី្ទឹេដីសែសងៗសទៀត្ក្្មតិ្្ណដ្រ (ឧ. ការ
េិក្ាតាមណបបរេិះរក្ ការេិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា ។ល។) េាំែួរគនលឹេះខ្លេះ្តូ្វានែដល់
ឱ្យខាងស្កាមម្ន ឯកសារទី១។  

អាំ ុងសពលេក្មមភាព េួរ និងស ល្ើយេាំែួរ  េូមស្បើ្ាេ់ពត័្ា៌នខាងស្កាមសដ្ើមបី
ជួយ អនក្ចូលរមួស ល្ើយេាំែួរាន្តឹ្ម្តូ្វសោយមនិចាំាច់្ ាប់្ ត្ង់ៗ ៖ 

 ការសិកសាអាទ្ស័យទលើែញ្ហស៖  ការសោេះ្សាយបញ្ហា ទាមទារឱ្យសយើង្តូ្វ ល្ុេះ
បញ្ហេ ាំងបទពិសសាធនធ៍ាល បដឹ់្ង និងបរបិទថ្មីសដ្ើមបណីេវងរក្ ឬ “សាា បន” គាំនិត្ថ្មី
មយួណដ្លអាចសោេះ្សាយបញ្ហា សនេះាន។ ការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំងបទពិសសាធនណ៍ដ្ល
ធាល បជួ់បរបេ់នរ្ាន ក្ពី់មុនសដ្ើមបណីេវងរក្គាំនិត្ថ្មីៗ គឺជាសោលការែ៍េនូល
ម្ន្ទឹេដីការេិក្ាណបបសាា បននិយម។  

 ការសិកសាតាមចែែរិេះរក៖ ការេិក្ាណបបសាា បននិយមសលើក្ក្មពេ់គាំនិត្ណដ្ល
ថ្នសយើងអាចចងចាំអវីៗ កានណ់ត្លអ ្បេិនសបើសយើងរេិះរក្វាសោយខ្លួនឯង        
តាមរយៈការពិភាក្ា ការពិសសាធន ៍ និងយុទធសាស្រេតេិក្ាណបបេក្មមសែសងៗ
សទៀត្។  

 ែ្លូមតាក់សូណូមី( )៖ ការេិក្ាណបបសាា បននិយមសផា្ដ ត្ខាល ាំង
សលើបាំែិនការគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ រមួានការវភិាគ វាយត្ម្មល និងបសងកើត្ថ្មី។  

 ការគិតពិចារណ្សុីជទទ្ៅ៖ ការវភិាគ ការវាយត្ម្មល និងបសងកើត្ថ្មីគឺជាបាំែិន  
េាំខាន់ៗ  ក្នុងការគិត្ណបបេីុជស្ៅ។ 

 ការសហការ៖ ការសធវើការងារជាមយួអនក្សែសងសទៀត្ក្នុង្កុ្មសដ្ើមបផីា្ល េ់បតូរគាំនិត្
សោបល់ោន អាចសធវើសៅាន លុេះ្តាណត្តាមរយៈការពិភាក្ា សេើយការពិភាក្ា
សនេះនាំឱ្យានការបសងកើត្បញ្ញ តិ្ត និងជាំរុញឱ្យេិេសអាចេាំសោគគាំនិត្ណបលក្ៗ ។ 

 ែទែេកវិទសា៖  បសចេក្វទិាពត័្ា៌នវទិា ានជួយ បសងកើន្បេិទធិភាពម្នការេិក្ា
ណបបសាា បននិយម សដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការេិក្ាណបបេេការ (ឧទាេរែ៍៖
តាមរយៈប ដ្ ញ Network) េិេសបសងកើត្ និងេាំសោគពត័្ា៌នថ្មីៗ 
(ឧទាេរែ៍៖ តាមរយៈការសធវើបទបងាា ញ PowerPoint) និងសោេះ្សាយបញ្ហា
សែសងៗ (ឧទាេរែ៍៖ តាមរយៈក្មមវធីិ្គប់្ គងនិងសរៀបចាំទិនននយ័ ជាសដ្ើម)។ 
ដូ្សចនេះការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិា ជាឧបក្រែ៍ដ្េ៏ាំខានម់យួសដ្ើមបជួីយ េិេសឱ្យ
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អាចបសងកើត្បញ្ញ តិ្តាន ណដ្លចាំែុចសនេះ ជាធាតុ្េនូលេាំខានម់្នសោលវធីិេិក្ា
ណបបសាា បននិយម។ 

ការកំណត់និយមន័យសាថសែនានិយម និងទោលការណ៍សំខាន់ៗចដ្លោំទ្ទទ្ទឹសដីទនេះ 

ទតើការសិកសាចែែសាថសែនានិយមគឺជាអវី? 

 ការេិក្ាេក្មម & 
ដ្ឹក្នាំខ្លួនឯង 

 ក្សាងចាំសែេះដ្ឹងថ្មី
សោយណែអក្សៅសលើ
ចាំសែេះដ្ងឹាន្សាប ់
និងបទពិសសាធន ៍

 ្លុេះបញ្ហេ ាំងពទីាំនក្ទ់ាំនង
រវាងបញ្ញត្តិសែសងៗសដ្ើមបី
បសងកើត្បញ្ញត្ិតថ្មីៗ 

 ការផា្ល េ់បដូរគាំនិត្ោន    
តាមរយៈការេេការ
ជាំរុញឱ្យានដ្ាំសែើ រការ
បសងកើត្គាំនតិ្ថ្ម ី

“ការែទងកើតែញ្ញតិតថ្មីៗ  
តាមរយៈការសហការ 
និង្លសស់ែដូរគំនតិោនស” 

ចបស់ែដើមចាំែុចសនេះសោយ
ណចក្ ឯកសារទី២ក៖ “ការ
ក្ាំែត្និ់យមនយ័ការេិក្ា
ណបបសាា បននិយម”។ 

្តូ្វពនយល់សោយបញ្ហា ក្ ់
ឱ្យចាេ់ថ្ន ការេិក្ាណបប
សាា បននិយមទាមទារឱ្យ
ានការបសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មីៗ
សោយេិេសផា្ទ ល់។ សពល
បងាា ញបញ្ហា ្មយួ េិេស
ល្ុេះបញ្ហេ ាំងបញ្ហា សនេះ សោយ 

ស្បៀបសធៀបសៅនឹងបទ
ពិសសាធនណ៍ដ្លធាល បជួ់ប និង
ចុងស្កាយបសងកើត្បញ្ញ តិ្តថ្មី។  

 

សយើងអាចបងាា ញដ្ាំសែើ រការសនេះសោយេរសេររូបមនដសៅសលើកាត រសខ្ៀន៖  

ការដ្ឹកនាំខលួនឯង+ការឆលុេះែញ្្សំងពីែញ្ហស/ែំទណេះដ្ឹងពីមុន+ការសហការ = ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម 

 
សាក្លបងសធវើឧទាេរែ៍ណដ្លបងាា ញពីដ្ាំសែើ រការខាងសលើសនេះជាមយួោន ។ 
ឧទាេរែ៍៖ ចូរឱ្យឧទាេរែ៍សែសងៗ ម្នេទិេភាព (Analogy)៖  

ឧទាហរណ៍៖ ឪពុក ជាគូនឹង កូនទ្ែុស ដូ្ចណដ្ល ម្ដសយ ជាគូនឹង កូនទ្សី 
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ស្បើ្ាេ់ឧទាេរែ៍ខាងសលើ េួរអនក្ចូលរមួឱ្យបសងកើត្េទិេភាពសែសងសទៀត្ឱ្យាន 
៤ ណដ្លបងាា ញទាំនក្ទ់ាំនង្េសដ្ៀងោន ។ លាំហាត្ទ់ាក្ទ់ងនឹងចាំែុចសនេះ្តូ្វាន
ពនយល់បណនាមក្នុង ឯកសារទី ២ក។  

ែដល់ឱ្យអនក្ចូលរមួ្បណេលជា១៥នទី េ្ាបក់ារសធវើលាំហាត្ស់នេះ និងបនទ បម់ក្ឱ្យ
្កុ្មនីមយួៗ េរសេរពីេទិេភាពណដ្លបសងកើត្ានសៅសលើកាត រសខ្ៀន ឬ្ក្ោេប ុេទ័រ។ 
បនទ បម់ក្សទៀត្ ឱ្យអនក្ចូលរមួបាំសពញលាំហាត្ប់ណនាមសទៀត្ ណដ្លបងាា ញពីដ្ាំសែើ រការ
វភិាគេទិេភាព។ 

បនទ បពី់ការពិភាក្ារយៈសពលខ្លីអាំពីេទិេភាពរចួមក្ អនុវត្តការវភិាគពីធាតុ្សែសងៗម្ន
ការេិក្ាណបបសាា បននិយមណដ្លលាំហាត្ស់នេះានបងាា ញ។ សធវើកិ្ចេការសនេះជា្កុ្មធាំ។ 
ឧទាេរែ៍៖ េួរអនក្ចូលរមួនូវេាំែួរដឹ្ក្នាំដូ្ចខាងស្កាម៖  

 សត្ើណែនក្្ម្នលាំហាត្ស់នេះបងាា ញពី “ការដឹ្ក្នាំខ្លួនឯង”? 
ែទមលើយ៖ អនក្ចូលរមួស្ជើេសរ ើេគូេទិេភាពសោយខ្លួ នឯង។ 

 សត្ើណែនក្្ម្នលាំហាត្ស់នេះបងាា ញពី “ការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំង” សោយស្បើ្ាេ់ចាំសែេះ
ដឹ្ងពីមុន? 
ែទមលើយ៖ អនក្ចូលរមួ ល្ុ េះបញ្ហេ ាំងសលើឧទាេរែ៍ណដ្លែដល់សោយអនក្េ្មប
េ្មួល សេើយពួក្ោត្អ់នុវត្តចាំសែេះដឹ្ងសនេះសៅការបសងកើត្គូេទិេភាពថ្មី។ 

 សត្ើណែនក្្ម្នលាំហាត្ស់នេះបងាា ញពី “ការេេការ”? 
ែទមលើយ៖ អនក្ចូលរមួានពិភាក្ាក្នុ ង្កុ្ម បសងកើត្ានេទិេភាពសែសងៗជា
ស្ចើន ណដ្លានភាពលអ្បសេើរជាងការសធវើការជាបុគាល។ 

លាំហាត្ស់នេះជាឧទាេរែ៍គាំរមូយួម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម។ 

ទោលការណស៍ំខាន់ៗននការសិកសាចែែសាថសែនានិយម 

េរសេរសោលការែ៍េាំខាន់ៗ  ៥ ណដ្លជាមូលោឋ នម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម
សៅសលើកាដ រសខ្ៀន។  

ែដល់ការពនយល់ពីសោលការែ៍នីមយួៗ ណែអក្សលើពត័្ា៌នណដ្លានែដល់ឱ្យក្នុង ឯកសារ
ទី២ខ ប ុណនដកុ្ាំែតល់ឧទាេរែ៍។ េូមកុ្ាំណចក្ឯក្សារ  សៅដ្ាំ្ក្ក់ាលបាំប នសនេះ។ 
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បនទ បម់ក្ ណចក្្ក្ោេប ុេទ័រសោយ    
េរសេរសោលការែ៍េិក្ាណបបសាា ប
ននិយមសៅសលើសនេះ។ ្កុ្មនីមយួៗ្តូ្វ
ណត្ទទួល្ក្ោេមយួ ឬពីរេនលឹក្សោយ
េរសេរសោលកាែ៍សលើសនេះ និងក្ណនលង
ទាំសនរខ្លេះសៅខាងស្កាមេ្ាបជ់ា
ឧទាេរែ៍។  

ឱ្យអនក្ចូលរមួឱ្យេរសេរឧទាេរែ៍ពីរ 
ឬបីណដ្លបងាា ញពីសោលការែ៍នីមយួៗ
សៅខាងស្កាមម្នេនលឹក្នីមយួៗ។ ែដល់ឱ្យពួក្សគរយៈសពល៥សៅ១០នទី េ្ាប់
េក្មមភាពសនេះ សេើយពិភាក្ាជា្កុ្មធាំសលើឧទាេរែ៍របេ់្កុ្មនីមយួៗ។ 

បនទ បម់ក្ ណចក្ឯកសារទី២ខ៖ សោលការែ៍គនលឹេះរបេ់ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 
និងស្បៀបសធៀបឧទាេរែ៍ណដ្លានែដល់ឱ្យក្នុងឯក្សារជាមយួនឹងអវីណដ្ល្កុ្ម
នីមយួៗានបសងកើត្។ ពាោមេ្មួលឱ្យេីុោន ចាំសពាេះគាំនិត្ណដ្លខុ្េណបលក្។ 

លំហាត់ជទទ្មើស៖ ្បេិនសបើអនក្ចូលរមួទាំនងជាយល់គាំនិត្ និងសោលការែ៍ណដ្លាន
បងាា ញសនេះ ពួក្សគអាចបសងកើត្ដ្ា្កាមបងាា ញពីទាំនក្ទ់ាំនងរវាងធាតុ្េាំខាន់ៗ ម្នការ
េិក្ាណបបសាា បននិយម។ លាំហាត្ស់នេះ្តូ្វាន
ពនយល់ក្នុង ឯកសារទី២ខ។ ណចក្្ក្ោេផា្ទ ាំង
ធាំៗដ្ល់្កុ្មនីមយួៗេ្ាបគូ់េដ្ា្កាម។ 
្បេិនសបើអនក្ចូលរមួទាំនងជាអាចសធវើលាំហាត្ស់នេះ
ាន ែដល់សពល៣០នទី ឱ្យពួក្សគបសងកើត្         
ដ្ា្កាមណដ្លពនយល់ពីធាតុ្េាំខាន់ៗ ម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយមសនេះ។ ឱ្យ្កុ្ម
នីមយួៗបងាា ញពីដ្ា្កាមរបេ់សគ និងសេតុ្ែលម្នចសមលើយែង។ 

 

 

 

ការសិកាបបបអន្្រកៃម – តាៃធៃមជាតិ ៃន្ដសសដរៀន្ ន្ិង
ដធវើការដ យាន្ការសហការគ្នា កាដងជីវិតរស់ដៅរបស់
ដេ។ អន្្រកៃម ផ្្ល់វិធីដ ើៃបដីលើកទឹកចិតតន្ិងជំរដញ ល់អាក
សិកា។  
ែដល់ឧទាេរែ៍ខ្លេះពីសោលការែ៍សនេះសៅ 
ក្ណនលងការងារ៖ 

 ??? 
 ??? 
 ??? 

 

???

??

???

??????

???
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ទហតុអវីបានជាការសិកសាចែែសាថសែនានិយមម្នទ្ែសិទធិភាព 

ណចក្ឯកសារទី៣៖ “សេតុ្អវីានជាការេិក្ាណបបសាា បនាន្បេិទធិភាព?”។ បនទ ប់
មក្ អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វពនយល់សេតុ្អវីានជាការេិក្ាណបបសាា បននិយមាន
្បេិទធភាពបាំែុត្េ្ាបដ់្ាំសែើ រការសរៀនេូ្ត្ សោយសផា្ដ ត្សលើេក្មមភាពណដ្លេក្មម
ជាងអក្មម? បងាា ញក្្មតិ្ម្នការ “ចងចាំ” សក្ើនស ើងសចញពីេក្មមភាពណបបអក្មមមក្
េក្មម។ សនេះអាចស ើញោ ងចាេ់សៅក្នុងរូបភាពណដ្លានែដល់ឱ្យ។ 

អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វពនយល់បណនាមថ្ន េក្មមភាពអក្មមដូ្ចជាការអានក្ា៏នក្នុង
ដ្ាំសែើ រការេិក្ាណដ្រ ណត្ដ្ាំសែើ រការេិក្ាទាាំងសនេះគួរបណនាមេក្មមភាពណបបេក្មម 
សែសងៗសទៀត្ណដ្លជាឧទាេរែ៍ម្នការអនុវត្តសោលវធីិណបបសាា បននិយម ណដ្លែតល់  
ឱ្កាេឱ្យេិេសានគាំនិត្ម្ចន្បឌិត្បសងកើត្បញ្ញ តិ្តថ្មី ។ 
សៅក្នុង្កុ្ម េុាំឱ្យអនក្ចូលរមួ ក្ាំែត្េ់ក្មមភាពសែសងៗណដ្លបងាា ញពី “ភាពេក្មម” 
និងឧទាេរែ៍មក្បងាា ញសោលការែ៍ការេិក្ាណបបសាា បននិយមែង។ អនក្ចូលរមួ
្តូ្វយល់ឱ្យចាេ់ពីេក្មមភាពនីមយួៗ។ ែដល់សពល្បណេលជា ១៥នទីេ្ាបស់ធវើ  
លាំហាត្ ់សេើយពិភាក្ាពីេក្មមភាពនីមយួៗណដ្លអនក្ចូលរមួានក្ាំែត្។់  
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ទមទរៀនទី៣.២ - ការអនុវតតការសិកសាចែែសាថសែនានិយមទៅកនុងថ្នសក់ទរៀន 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

រយៈទពលែទទ្ងៀន៖  ៣សា ង និង ៣០នទី 
ការទទ្តៀមលកខណៈ  

• េរសេរវត្ាុបាំែងសមសរៀនសៅសលើ្ក្ោេប ុេទ័រសដ្ើមបណីែនាំសមសរៀន។ 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៤៖ការែាភាា បក់ារេិក្ាណបបសាា បននិយម និងBloom’s 
Taxonomy 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៥ក៖  ការបសងកើត្បញ្ញត្តិ  និងការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៥ខ៖ ការបសងកើត្បញ្ញត្តិែទុយោន ពីរ 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៦៖ វធីិសាស្រេតបស្ងៀនខ្លេះៗ ណដ្លាន្បសោជនម៍្ន 
ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៧៖ វធីិសាស្រេតេិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា សដ្ើមបីជាំរុញការ
េិក្ាណបបសាា បននិយម 

សម្ភសរឧែទទទស/្នធានចដ្លទ្តូវការ  
• ្ក្ោេប ុេទ័រ េវឺត្ 

• ្ក្ោេប ុេទ័រណដ្លេសងាបវត្ាុបាំែងសមសរៀន។ 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៤៖ ការែាភាា បក់ារេិក្ាណបបសាា បននិយម និង
Bloom’s Taxonomy 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៥ក៖  ការបសងកើត្បញ្ញត្តិ និងការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៥ខ៖ ការបសងកើត្បញ្ញត្តិែទុយោន ពីរ 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៦៖ វធីិសាស្រេតបស្ងៀនខ្លេះៗ ណដ្លាន្បសោជនម៍្នការ
េិក្ារណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារទី៧៖ វធីិសាស្រេតេិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា សដ្ើមបជីាំរុញការ
េិក្ាណបបសាា បននិយម 
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• សេៀវសៅេិក្ាសោលសាលាមធយមេិក្ា្គបមុ់ខ្វទិា (ដូ្ចជា៖ គីមវីទិា រូប
វទិា ជីវវទិា គែិត្វទិា ភាសាណខ្មរ និងេិក្ាេងាម) 

• ្ក្ោេេទីក្គរ័ពែ៌ណដ្លមនិទានេ់រសេរ េ្ាបស់្បើ្ាេ់ជាបែណ ការពិត្ 
(Fact card) និង បែណ លទធែល (Consequence card) ណដ្ល្តូ្វបាំសពញ
សោយេិកាា កាមតាម្កុ្មសពលពិនិត្យសមើលសេៀវសៅេិក្ាសោល។  

• រូបភាពអ ុត្ផា្ល េទិចរងឹ ៣ ឬ៤េនលឹក្បងាា ញពីេក្មមភាពសៅ្បសទេចិនន
េមយ័បុរាែណដ្លានបងាា ញសៅក្នុង ឯកសារទោងទី៧។ 

• ្ក្ោេប ុេទ័រសោយានសោលការែ៍គនលឹេះេាំខាន់ៗ  េរសេរសលើសនេះ 

លទធ្លសិកសា៖  
• អនក្ចូលរមួអាចពនសយល់ានពីទាំនក្ទ់ាំនងរវាងការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

និង Bloom’s Taxonomy ចាំសពាេះក្្មតិ្ម្នការគិត្ សេើយអាចបសងកើត្េាំែួរ
សែសងៗ ្តឹ្ម្តូ្វតាមក្្មតិ្នីមយួៗ ។ 

• អនក្ចូលរមួអាចពនសយល់ពីជាំហានេាំខាន់ៗ  ក្នុងការបសងកើត្គាំនិត្ និងអាចែំទពញ
លាំហាត្ស់ោយស្បើ្ាេ់ជាំហានទាាំងសនេះ។ 

• អនក្ចូលរមួអាចែងាហសញពីភាពខុសោនសរវាងបសចេក្សទេសែសងៗណដ្លស្បើ្ាេ់
េ្ាបក់ារបសងកើត្គាំនិត្រមួាន“ណែនទីគាំនិត្” និង “ណែនការបញ្ញត្តិ”។ 

• អនក្ចូលរមួអាចទឆលើយេាំែួរណដ្លពាក្ព់ន័ធនឹងការវភិាគពីលាំហាត្ប់សងកើត្បញ្ញត្តិ
ណដ្លអនុវត្តសោយេិេស។  

• អនក្ចូលរមួអាចែំទពញលាំហាត្ា់ន សោយពួក្សគ្តូ្វស្បើ្ាេ់បសចេក្សទេ
បស្ងៀនមយួចាំនួន សដ្ើមបជីាំរុញការេិក្ាណបបសាា បននិយម ជាមយួសមសរៀន
ជាក្ណ់េតង្មយួក្នុងការបសងកើត្លាំហាត្ស់ោយអនុវត្តតាមទ្មង ់ និងសោល
ការែ៍ដូ្ចោន សនេះណដ្រ ។ 

• អនក្ចូលរមួអាចពនសយល់ថ្ន លាំហាត្ណ់ដ្លពួក្សគសធវើតាមវធីិសាស្រេតេិក្ា
អា្េ័យសលើបញ្ហា  គឺជាឧទាេរែ៍ជាក្ណ់េតងមយួពីការអនុវត្តសោលវធីិណបប
សាា បននិយមសៅក្នុងការបាំប នសនេះ ។   
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ខ្នការពមពរៀន 
 
     
 

 

 
 
 
 

     
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

លទធ្លសិកសា

បិទផា្ទ ាំង្ក្ោេសលើកាត រសខ្ៀនេសងាបអាំពីលទធែលេិក្ា។ ពនយល់អាំពីលទធែល និងពី
អវីណដ្លេិកាា កាមអាចនឹងសធវើានសៅចុងបញ្េបម់្នមសរៀន។ 

ការ ស្ាភាជសែ់ការសិកសាចែែសាថសែនានិយម និង

អនក្េ្មបេ្មួលគួរចបស់ែតើមការពិភាក្ាសនេះ សោយរ ាំសលចពីសោលការែ៍គនលឹេះ
ណដ្លេិក្ារចួមក្សេើយ អាំពីការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយមណដ្លសផា្ត ត្ខាល ាំងសៅ
សលើបាំែិនគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ ។ ្បេិនសបើសយើងភាា បស់ោលការែ៍សនេះសៅនឹង

 សយើងនឹងេននិោឋ នថ្នការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយមភាគស្ចើន្តូ្វការ
បាំែិនគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ទាាំង ៣ រមួាន ការវិភាគ វាយតនមល និងែទងកើតថ្មី។    
ប ុណនតមុននឹងែតល់ចសមលើយសនេះ េុាំេួរេិកាា កាមទាាំងអេ់ថ្នសត្ើក្្មតិ្ខ្ពេ់បាំែុត្ទាាំង ៣ 
ម្ន គឺានអវីខ្លេះ?

បនទ បម់ក្ណចក្ឯកសារទី៤ ការែាភាា បរ់វាងការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម និង
។̀ រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវក្្មតិ្ម្នការគិត្តាម   ក្នុងក្រែី

អនក្ចូលរមួខ្លេះមនិេូវចាេ់អាំពីវា សោយចងអុលបងាា ញថ្ន ក្្មតិ្ម្នការគិត្នីមយួៗ 
្តូ្វការបាំែិនទាាំងឡាយសៅពីស្កាមវា ។ េាំខានប់ាំែុត្ ក្ាំែត្ល់ក្ាែៈេាា ល់ពី
ក្្មតិ្វភិាគ វាយត្ម្មល និងបសងកើត្ថ្មី៖

 ការវិភាគ៖ ណបងណចក្េាា រៈ ឬបញ្ញត្តិជាណែនក្តូ្ចៗ សដ្ើមបសីធវើោ ង្ឱ្យយល់
ពីរចនេមពន័ធរបេ់វា។ ណបងណចក្ភាពខុ្េោន រវាងការពិត្ ( ) និងសេចក្ដី
េននិោឋ ន ។ 

 ការវាយតនមល៖: សធវើការវាយត្ម្មលម្នគាំនិត្ តួ្អងា សេតុ្ការែ៍ ឬេាា រៈ ្
មយួ សោយបសងកើត្លក្ាែៈវនិិចឆយ័េតងោ់មយួ យក្មក្វាេ់ណវង ។

 ការែទងកើតថ្មី៖: បសងកើត្រចនេមពន័ធ ឬលាំនាំពីណែនក្តូ្ចៗ។  ោក្ណ់ែនក្
តូ្ចៗទាាំងអេ់ចូលោន  សដ្ើមបបីសងកើត្ជារចនេមពន័ធទាាំងមូល សោយសផា្ត ត្សៅ
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សលើការបសងកើត្អត្ានយ័ថ្មី ឬរចនេមពន័ធថ្មីមយួ។  
បនតពនយល់ថ្ន ាន្បសោជនដ៍្ល់ការេិក្ាតាមណបបសាា បន
និយមសោយវធីិ ២ ោ ង។ ទីមួយ វាអាចជួយ សយើងក្នុងការក្ាំែត្េ់ក្មមភាពសៅក្នុង
ក្្មតិ្ជាក្ល់ាក្ម់យួ។ ឧទាេរែ៍មយួចាំនួន ានែតល់ជូនក្នុងដ្ា្កាមដ្ាំបូងសគក្នុង
ឯកសារចែកទី៤ ។ ទីពីរ វាអាចជួយ សយើងក្នុងការក្ាំែត្់្ បសភទេាំែួរ ណដ្លត្្មូវ
ឱ្យានបាំែិនសោេះ្សាយបញ្ហា សៅក្្មតិ្ខ្ពេ់។

រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវឧទាេរែ៍ខ្លេះៗ ពីេក្មមភាពនិងេាំែួរសៅក្្មតិ្ពុទធិនីមយួៗ
ណដ្លានែតល់ជូនសៅក្នុងឯកសារចែកទី៤ សេើយស ល្ើយេាំែួរណដ្លេិកាា កាមេួរ។

សៅសពលណដ្លពនយល់ចប់ េុាំឱ្យេិកាា កាមក្នុង្កុ្មបសងកើត្េាំែួរការេិក្ាតាមណបប
សាា បននិយម ណដ្លបងាា ញជាគាំរូក្្មតិ្ពុទធិទាាំងបីសៅក្នុង
សោយស្បើ្ាេ់លាំហាត្ណ់ដ្លានែដល់សៅខាងណែនក្ខាងស្កាមម្នឯក្សារណដ្លាន
ណចក្។ េិកាា កាមអាចស្ជើេសរ ើេេាំែួរពីមុខ្វជិាា ្មយួ ណដ្លពួក្សគគិត្ថ្ន         
្េួល។ ែតល់សពល្បណេល នទីេ្ាបល់ាំហាត្ស់នេះ។

សៅសពលណដ្ល្កុ្មនីមយួៗានបញ្េបកិ់្ចេការ េុាំឱ្យពួក្សគេរសេរេាំែួរសៅសលើ 
កាត រសខ្ៀន សេើយពិភាក្ាេាំែួរទាាំងសនេះជា្កុ្ម សោយពិនិត្យសមើលថ្នសត្ើេាំែួរទាាំង
សនេះពិត្ជាបងាា ញបាំែិន្េបតាមនិយមនយ័ណដ្លានែតល់ជូនណដ្រឬសទ?

ការែទងកើតែញ្ញតតិទៅកនុងថ្នសក់សិកសាតាមចែែសាថសែនានិយម

ចបស់ែតើមសមសរៀនសនេះ សោយរ ាំឭក្ស ើងវញិនូវចាំែុចមយួចាំនួនណដ្លានសលើក្ស ើងពី
ខាងសដ្ើម អាំពីនិយមនយ័រមួម្នការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម ។ សេតុ្សនេះ េុាំេួរ
េាំែួរខាងស្កាម :

សត្ើណែនក្េាំខាន់ៗ  ក្នុ ងការក្ាំែត្និ់យមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយមានអវីខ្លេះ?

ចសមលើយគឺៈែតល់បរបិទថ្មីមយួ ណដ្លេិេសអាចបសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មី សោយស្បើទិននយ័ណដ្ល
ាន្សាប ់។

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html
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ណចក្ឯកសារចែកទី៥ក៖ ការែទងកើតែញ្ញតតិ និងការសិកសាតាមចែែសាថសែនានិយម  
បនទ បម់ក្ ដឹ្ក្នាំការពិភាក្ាជាមយួេិកាា កាម សោយរ ាំឭក្ស ើងវញិពីសោលការែ៍
េាំខានស់ោយស្បើ្ាេ់េាំែួរ និងចសមលើយខាងស្កាម៖ 

 សត្ើានប ុនម នជាំហានក្នុងការសរៀបចាំដ្ាំសែើ រការបសងកើត្បញ្ញត្តិ? ាន ៤ ជាំហានដូ្ច
ានសរៀបរាបស់ៅក្នុងឯក្សារណចក្)

 សត្ើេិេស្តូ្វសធវើអវីខ្លេះសដ្ើមបោីក្ប់ញ្េូ លោន នូវទិនននយ័ស្ចើន? ឧ. វភិាគទាំនក្ទ់ាំនង
របេ់ទិនននយ័ សធវើចាំ្ត្ថ់្នន ក្ទិ់នននយ័សៅតាម្បសភទ ។ល។)

 សត្ើបាំែិនម្នការគិត្េីុជស្ៅអវីខ្លេះ ណដ្លអនក្នឹក្ស ើញទាក្ទ់ងនឹងការវភិាគ
ទាំនក្ទ់ាំនង? ឧ. េទិេភាព  សោយរក្សមើលទាំនក្ទ់ាំនង ការចត្ថ់្នន ក្ ់។ ល។)

 សត្ើក្្មតិ្ម្នការគិត្អវីខ្លេះ សៅក្នុងប លូមតាក្េូ់ែូម ីណដ្លអនក្នឹក្ស ើញទាក្ទ់ងនឹង
ជាំហានម្នការបសងកើត្បញ្ញត្តិទាាំងសនេះ?  
ឧ. ការវភិាគពីទាំនក្ទ់ាំនង ជាែំណិនវិភាគ ការបសងកើត្លក្ាែៈវនិិចឆយ័េតងោ់
សដ្ើមបវីាយត្ម្មលទិនននយ័ជាែំណិនវាយតនមល ការបញ្េូ លនូវទិនននយ័ជាស្ចើនសដ្ើមបី
បសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មី ជាែំណិនននការែទងកើតថ្មី ។ល។)

 សៅសពលណដ្លេិេសណចក្រ ាំណលក្នូវេមមតិ្ក្មមណដ្លសគរក្ស ើញ សត្ើេក្មមភាពសនេះ
ល្ុេះបញ្ហេ ាំងអាំពីសោលការែ៍អវីម្នការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម?  
ឧ. ការេិក្ាណបបេេការ)

 សត្ើវធីិសាស្រេតបស្ងៀនអវីសែសងសទៀត្្តូ្វានអនុវត្តសៅក្នុងដ្ាំសែើ រការសនេះ?  
ឧ. ការេិក្ាណបបេេការ)

សៅសពលអនក្េ្មបេ្មួលបញ្េបក់ាររ ាំឮក្ពីជាំហានក្នុងការបសងកើត្បញ្ញត្តិ ោត្់្ តូ្វ ល្ង
សៅពិភាក្ាពីមសធាាយសែសងៗណដ្លស្បើ្ាេ់សដ្ើមបបីសងកើត្បញ្ញត្តិ ឧ.ណែនទីគាំនិត្ 
ណែនទីបញ្ញត្តិ។ល។) ្ពមទាាំងពិភាក្ាអាំពី្បសោជនក៍្នុងការបសងកើត្បញ្ញត្តិែង។  
្តូ្វចងចាំថ្ន ការស្បើ្ាេ់ដ្ា្កាម និងរូបភាពជាឧបក្រែ៍លអបាំែុត្េ្ាប់
េក្មមភាពននក្នុ ងការបសងកើត្បញ្ញត្តិ។

េួរេិកាា កាម ថ្នសត្ើពួក្សគធាល បា់នឮអាំពីបសចេក្សទេទាាំងសនេះពីមុនមក្សទ?  
សធវើបាំែក្្សាយក្នុងក្រែីចាំាច ់ឧទាេរែ៍៖
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 ច្នទីគំនិត៖ ជាបសចេក្សទេ្កា
េវិក្េ្ាបប់សងកើត្ណែនទី និងសរៀបចាំ់
បញ្ញត្តិ ណដ្លស្បើណមក្ធាងែាុ ាំរូបខុ្េៗ
ោន ទាាំងពែ៌ និងទ្មង។់ ណែនទី
គាំនិត្ស្បើពាក្យគនលឹេះ សដ្ើមបពី្ងីក្
ានគាំនិត្ថ្មីៗ បណនាមជាស្ចើនសទៀត្។

 ច្នទីែញ្ញតតិ៖ ជាបសចេក្សទេ្កាេវិក្មយួណបបសទៀត្ ណដ្ល្េសដ្ៀងោន សៅ
នឹងណែនទីគាំនិត្ណដ្រ ប ុណនតានរចនេមពន័ធ និងសេចក្តីលមអតិ្ស្ចើនជាង សេើយ
ស្បើ្ាេ់ឃ្លល ្បសោគ ឬេញ្ហញ ្ពួញ សដ្ើមបបីងាា ញពីលាំេូរ និងទិេសៅម្ន
គាំនិត្ ។ល។

បនទ បពី់ការពនយល់ចប ់ េូមឱ្យេិកាា កាមសធវើការជា្កុ្ម សដ្ើមបបីាំសពញលាំហាត្ប់សងកើត្
បញ្ញត្តិណដ្លានែតល់ជូនសៅចុងបញ្េបឯ់ក្សារណចក្ទី៥ក្។ ទុក្សពល្បណេល ១៥
នទីេ្ាបស់ធវើលាំហាត្ស់នេះសេើយសលើក្ទឹក្ចិត្តេិកាា កាមឱ្យសធវើការសែទៀងផា្ទ ត្ក់ារពិត្
ជាមយួទិនននយ័ពី្បពន័ធអីុនធឺែិត្ សដ្ើមបបីណនាមសេចក្តីលមអតិ្សៅសលើណែនទីគាំនិត្
របេ់ពួក្សគ។

អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វរ ាំឭក្ស ើងវញិនូវណែនទីគាំនិត្ បញ្ញត្តិ ជា្កុ្មធាំមយួសដ្ើមបសីធវើការ
ស្បៀបសធៀបភាពខុ្េោន ណដ្លអាចសក្ើត្ានរបេ់្កុ្មនីមយួៗយល់ស ើញសៅសលើ
ទិនននយ័។ អនក្េ្មបេ្មួលគួរក្ត្េ់ាា ល់ថ្ន ក្នុងការបសងកើត្ពត័្ា៌ន ោម នវធីិ្
ណដ្ល្តូ្វានចត្ទុ់ក្ថ្ន ្តឹ្ម្តូ្វ ឬខុ្េ សនេះសទ សេើយភាពខុ្េោន េុទធណត្អាច
ទទួលយក្ាន ឱ្យណត្ការសធវើចាំ្ត្ថ់្នន ក្ទ់ាាំងសនេះតាមរសបៀបមយួណដ្ល្តឹ្ម្តូ្វ។

បនទ បម់ក្ណចក្ ឯកសារចែកទី៥ខ៖  ការែទងកើតែញ្ញតិត ទ្ុយោនសពីរ

ចូរេាា ល់ថ្នដ្ា្កាមណដ្លានបងាា ញក្នុងឯក្សារណចក្សនេះគឺជាច្នទីែញ្ញតតិ។  
អនក្េ្មបេ្មួលគួរពនយល់ថ្នឯក្សារណចក្សនេះានែតល់នូវឧទាេរែ៍មយួសទៀត្
អាំពីការបសងកើត្បញ្ញត្តិ សៅក្នុងមុខ្វជិាា មយួគឺ្បវត្តិវទិា។ អានឯក្សារណចក្ សោយក្ត្់
េាា ល់ថ្ន លាំហាត្អ់ាំពី "សេតុ្និងែល" គឺជាដ្ាំសែើ រការបសងកើត្បញ្ញ តិ្តមយួសទៀត្ណដ្ល
ាន្បសោជនោ៍ ងស្ចើន។
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េួរសៅេិកាា កាមថ្នសត្ើដ្ា្កាមណដ្លានបងាា ញគឺជាណែនទីគាំនិត្ឬណែនទីបញ្ញត្តិ សបើ
ពួក្សគស ល្ើយថ្នជាណែនទីបញ្ញត្តិ េួរពួក្សគថ្នសេតុ្អវីានជាពួក្សគគិត្ដូ្សចនេះ ចសមលើយ
ណដ្លអាចស ល្ើយ គួរណត្ានដូ្ចខាងស្កាម៖

 ដ្ា្កាមានរចនេមពន័ធស្ចើនជាង
 ដ្ា្កាមានស្បើឃ្លល  និងលបេះ មនិណមនស្បើណត្ពាក្យគនលឹេះមយួដូ្ចក្នុងណែនទី
គាំនិត្សទ។

 ដ្ា្កាមបងាា ញ្ាបពី់ទិេសៅ
រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវេាំែួរ សដ្ើមបសីធវើការពិភាក្ាជា្កុ្មធាំ ឬជា្កុ្មតូ្ច ្បេិនសបើាន
សពល។ សៅក្នុងការពិភាក្ាបនតបនត ប ់្តូ្វក្ត្េ់ាា ល់ចាំែុចដូ្ចខាងស្កាម៖

 ដ្ា្កាមទាាំងពីរ្តឹ្ម្តូ្វដូ្ចោន  ប ុណនត្កុ្មមយួានបសងកើត្ណែនទីណដ្លាន
បញ្ញត្តិស្ចើនជាង

 ដ្ា្កាមទាាំងពីរេមសេតុ្ែលដូ្ចោន  ប ុណនត្កុ្មមយួានបញ្ហា ក្ពី់មូលសេតុ្
សោយស្បើពែ៌សែសងៗពីោន

យុទធសាស្រសតែទទ្ងៀនទ ស្េងៗ ចដ្លម្នទ្ែទោជន៍កនុងការអនុវតតវិ្ីសាស្រសត ការសិកសា
តាមចែែសាថសែនានិយម៖ ការសិកសាតាមចែែសហការ

ចបស់ែតើមសមសរៀនសនេះ សោយ្ត្ បចូ់លសៅគាំនិត្ណដ្លានសលើក្ស ើងពីខាងសដ្ើមថ្ន
ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម គឺពិត្ជា្ទឹេតីេិក្ាមយួណដ្លស្បើ្ាេ់វធីិសាស្រេត
សែសងៗជាស្ចើន ដូ្ចជា ការសិកសាចែែសហការ និងការសិកសាអាទ្ស័យទៅទលើ          
ែញ្ហស។ េ្ាបស់មសរៀនសនេះ សយើងេូមសលើក្យក្សោលការែ៍មយួចាំនួនពី្ទឹេតី
េិក្ាទាាំងសនេះមក្ស្បើ្ាេ់ សដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។

ណចក្ឯកសារចែកទី៦៖   វធីិសាស្រេតបស្ងៀនាន្បសោជនម៍យួចាំនួនេ្ាបស់្បើក្នុង
ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។

រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវសោលការែ៍ណែនាំទូសៅ ក្នុងឯក្សារណចក្ អាំពីវធីិសាស្រេតបស្ងៀន
មយួចាំនួនណដ្លានលក្ាែៈ “ការេេការ” រមួាន (ក្) រសបៀបបសងកើត្្កុ្ម (ខ្) កិ្ចេ
ការណដ្លគួរសធវើក្នុង្កុ្ម (គ) រសបៀបសងកើត្េាា រេិក្ា ណដ្លជួយ បញ្ហា ក្ពី់ការយល់ដឹ្ង 
និងបសចេក្សទេសែសងៗសទៀត្។



                                                                                                  ឯកសារការសិកាបែែសាា ែនានិយម 

 26 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

បនទ បម់ក្ អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វពនយល់អនក្ចូលរមួថ្ន សយើងានលាំហាត្ព់្ងឹងពុទធិ
ចាំនួន២ ណដ្លបងាា ញពីគាំរូសោលការែ៍េិក្ាតាមណបបេេការ និងតាមណបបសាា ប
ននិយម។ លាំហាត្ទី់មយួសឈាម េះថ្ន ការសទទ្មែែិតត ការសទទ្មែែិតត (

 សេើយលាំហាត្ម់យួសទៀត្សឈាម េះថ្ន ជីក ស ( ។ ពនយល់អាំពីរសបៀប
សលងសោយណែអក្សលើការសរៀបរាបក់្នុងឯក្សារណចក្។ សធវើការជា្កុ្មធាំ សមើលលាំហាត្គ់ាំរូ
ណដ្លានែដល់ជូន សោយស ល្ើយេាំែួរណដ្លានែដល់ ជាឧទាេរែ៍។

បនទ បម់ក្ ណចក្សេៀវសៅេិក្ាសោល តាមឯក្សទេមុខ្វជិាា  របេ់េិកាា កាម (គីមវីទិា  
ជីវវទិា គែិត្វទិា ្បវត្តិវទិា ។ល។) សេើយេុាំឱ្យពួក្សគស្ជើេសរ ើេសមសរៀនណដ្ល
អាចបសងកើត្លាំហាត្ា់ន សោយស្បើបសចេក្សទេមយួក្នុងចាំស្មបសចេក្សទេទាាំងពីរ 
ណដ្លានសេនើខាងសលើ (ឧទាេរែ៍៖ េស្មចចិត្ត េស្មចចិត្ត ឬជីក្ េ)។ ចាំែុច
សនេះានពនយល់សៅក្នុងលាំហាត្ ់ សៅចុងបញ្េប ់ ឯកសារចែកទី៦ ែងណដ្រ។  
្តូ្វែតល់ឱ្យេិកាា កាមនូវ្ក្ោេបែណ េទីក្គរ័ពែ៌មនិទានេ់រសេរ (្បេិនសបើពួក្សគ
េស្មចចិត្តស្បើវធីិ ការសទទ្មែែិតត ការសទទ្មែែិតត ឬឱ្យផា្ទ ាំង្ក្ោេធាំ សបើពួក្សគ
េស្មចចិត្តស្បើវធីិ ជីក ស។ ែតល់សពល្បណេល ៤០នទី េ្ាប់្ កុ្មនីមយួៗសធវើ   
លាំហាត្ ់និង២០ នទីេ្ាបស់ធវើបទបងាា ញពីអវីណដ្លសគានសធវើ។ េិកាា កាមអាចស្បើ
ទ្មងគ់ាំរូណដ្លានែតល់ជូនក្នុងឯក្សារណចក្ ឬស្បើ្ាេ់ទ្មងផ់ា្ទ ល់ខ្លួន។  
ពិភាក្ា និងឱ្យសោបល់សៅសលើលាំហាត្ណ់ដ្ល្កុ្មនីមយួៗានបសងកើត្។

អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វ្តួ្ត្ពិនិត្យសមើលថ្នសត្ើលាំហាត្ទ់ាាំងសនេះស ល្ើយត្បសៅនឹង 
លក្ាែៈវនិិចឆយ័ខាងស្កាមណដ្រឬសទ៖ 

 យក្គាំរូតាមលាំនាំណដ្លានពនយល់េ្ាបេ់ក្មមភាពនីមយួៗ
 ានេាំែួរ ឬលាំហាត្ ់សៅក្្មតិ្ម្នការវភិាគ ការវាយត្ម្មល និងបសងកើត្ថ្ម ី
 សេចក្តីណែនាំេ្ាបេិ់េសចាេ់លាេ់
 ។ល។
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យុទធសាស្រសតែទទ្ងៀនទ ស្េងៗ ចដ្លម្នទ្ែទោជន៍កនុងការអនុវតតវិ្ីសាស្រសត ការសិកសា
តាមចែែសាថសែនានិយម៖ ការសិកសាអាទ្ស័យទលើែញ្ហស

សមសរៀនបនទ បស់ទៀត្សនេះ សផា្ត ត្សលើការអនុវត្តវធីិសាស្រេតការសិកសាអាទ្សយ័ទលើែញ្ហស 
សៅនឹងការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។ អនក្េ្មបេ្មួល គួរណត្ពនយល់ថ្នការ
េិក្ាតាមណបបសាា បននិយមអាចខ្េីសោលការែ៍ជាស្ចើនពីការសិកសាអាទ្ស័យទលើ
ែញ្ហស ណដ្លនាំសៅរក្ការបសងកើត្បញ្ញត្តិ និងបាំែិនសែសងៗ។ េរសេរសោលការែ៍
គនលឹេះខាងស្កាម ណដ្លបងាា ញពីការសិកសាអាទ្ស័យទលើែញ្ហស សៅសលើកាត រសខ្ៀន៖ 

(ក្) ក្ាំែត្ពី់អវីមយួណដ្លានដឹ្ងរចួសេើយ
(ខ្) ក្ាំែត្ពី់អវីមយួណដ្ល្តូ្វដឹ្ង និង
(គ) ដឹ្ងពីរសបៀប និងក្ណនលង ណដ្ល្តូ្វរក្ពត័្ា៌នសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា

បនតពនយល់ថ្ន សពលណដ្លសយើងសោេះ្សាយបញ្ហា  សយើង្តូ្វ វិភាគែរិែទ និងចាំសែេះ
ដឹ្ងផា្ទ ល់ខ្លួនណដ្លាន្សាប ់ ក្ាំែត្ពី់អវីណដ្លខ្លួន្តូ្វដឹ្ង (វាយតនមល) និងបសងកើត្
ដ្ាំស្េះ្សាយ (ការែទងកើតថ្មី) ។ 

បងាា ញ ឧទាេរែ៍ សោយណចក្រូបភាពចិនបុរាែណដ្លានអ ុត្ផា្ល េទិចរចួ។

ពនយល់ថ្នរូបភាពជីវភាពចិនបុរាែានក្ាំេុេ(បញ្ហា )ខ្លេះទាក្ទ់ងនឹង្បវត្តិសាស្រេត។  
េិេស្តូ្វណេវងរក្ក្ាំេុេ
្បវត្តិសាស្រេតសៅក្នុងរូបភាព 
សេើយពនយល់ថ្នសេតុ្អវីាន
ជាខុ្េ(ដ្ាំស្េះ្សាយ)។ 

ឱ្យេិកាា កាមណេវងរក្ក្ាំេុេ
សៅក្នុងរូបភាព្បណេល ១៥
នទី បនទ បម់ក្ពនយល់ថ្ន 
សេតុ្អវីានជាខុ្េ? ស្បើកុ្ាំពយូទរ័យួរម្ដ្ ឬកុ្ាំពយូទរ័បនទេះសេដើង សដ្ើមបី្ សាវ្ជាវតាមអីុនធឺ
ែិត្ណេវងរក្ការវភិាគរបេ់អនក្។ 
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ស្បើ្ាេ់តារាងគាំរូខាងស្កាមសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា ណដ្លានែតល់ជូន។

កំហុសកនុងរូែភាព ការពនសយល់

១. ឧទាហរណ៍៖ ចិនបុរាែមនិាន
រសទេះរុញេមយ័ទាំសនើបសទ

សទាេះបីចិនបសងកើត្ឧបក្រែ៍រសទេះរុញមុន
សគណដ្លសគសៅថ្ន "សោសឈើ" ដូ្ចាន
បងាា ញសៅក្នុងរូបភាពសនេះក្ស៏ោយក្ពួ៏ក្
សគមនិានឧបក្រែ៍សោសឈើលក្ាែៈ
ទាំសនើប ដូ្ចក្នុងរូបណដ្រ។ សោសឈើានក្ង់
សៅក្ ត្ ល ចាំណែក្រសទេះរុញេមយ័
ទាំសនើបានទី្បជុាំទមងនខិ់្ត្ជិត្សៅខាង
ចុងរសទេះជាង។

២. 

៣. 

៤.

៥.

៦.

៧.

សៅសពលេិកាា កាមានបាំសពញលាំហាត្រ់ចួសេើយ េួររក្ចសមលើយោ ងសលឿនពី្គបោ់ន  
សោយរ ាំឭក្ស ើងវញិនូវការពនយល់ណដ្លានែតល់ជូនក្នុងឯកសារចែកទី៧។  
បនទ បម់ក្ អនក្េ្មបេ្មួលគួរឱ្យេិកាា កាមរ ាំឭក្ស ើងវញិនូវេាំែួរពិភាក្ាក្នុងឯក្
សារណចក្ទី៧ និងបាំែុេ្បមូលគាំនិត្រក្ចសមលើយមយួចាំនួនសដ្ើមបសី ល្ើយសៅនឹងេាំែួរ  
នីមយួៗ។ សៅសពល្បមូលានចសមលើយសេើយ ពាោមសធវើបញ្ា ីចសមលើយសៅសលើកាត រ
សខ្ៀនជា្កុ្មធាំ។ ស្បើេាំែួរខាងស្កាម សដ្ើមបជួីយ ដឹ្ក្នាំការពិភាក្ា៖

១. សត្ើអនក្អាចរក្ស ើញក្ាំេុេានប ុនម ន?
  ាន ៧ ក្ាំេុេសៅក្នុងរូបភាពសនេះ សេើយសយើងានរក្ស ើញទាាំងអេ់។
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២. សត្ើ្កុ្មរបេ់អនក្ដឹ្ងអវីខ្លេះអាំពីក្ាំេុេក្នុ ងរូបភាព? (ឧទាេរែ៍៖ កាលបរសិចឆទ
ណដ្លមហាក្ាំណែង្តូ្វានក្សាង បសចេក្វទិាណដ្លានសៅេមយ័សនេះ ។ល។)។

 សយើងានដឹ្ងសេើយថ្ន រូបភាពសនេះ ្តូ្វានក្ាំែត្ស់ៅេមយ័កាលម្ន 
ការក្សាងមហាក្ាំណែងចិន

 មហាក្ាំណែងចិន ្តូ្វានក្សាងសៅ្បណេល ២០០ ឆ្ន ាំមុន្គឹេះេក្រាជ 
ណដ្ល ល្ងកាត្ជ់ាស្ចើនេត្វត្សរម៍ក្សេើយ

 បសចេក្វទិាសពលសនេះគឺានតិ្ចតួ្ច និងទាំនក្ទ់ាំនងជាមយួអឺរ  ុបគឺលាំាក្

៣. សត្ើអនក្ានក្ាំែត្អ់វីណដ្លអនក្្តូ្វដឹ្ង សដ្ើមបីសោេះ្សាយបញ្ហា សោយរសបៀប្? 
(ឧទាេរែ៍៖ សត្ើវត្ាុ អវីណដ្លអនក្ដឹ្ងមិន្ាក្ដ្ក្នុ ងរូបភាពណដ្លអនក្េសងកត្?) 

 សយើង្តូ្វដឹ្ងថ្នសពល្រសទេះរុញេមយ័ទាំសនើប្តូ្វានបសងកើត្ស ើង

 សយើង្តូ្វដឹ្ងថ្នសពល្ប មទួសអវណេវល ( ្តូ្វានក្សាង

 សយើង្តូ្វដឹ្ងថ្នលុយចិនបុរាែានេ ឋ្ នដូ្ចសមតច?

 សយើង្តូ្វដឹ្ងថ្នសពល្ែលូវណដ្ក្្តូ្វានចបស់ែដើមស្បើ្ាេ់

 សយើង្តូ្វដឹ្ងថ្នសពល្្បសទេអងស់គលេកាល យជា្បសទេមយួណដ្លយក្
និមតិ្តេញ្ហញ ្ពេះសយេ ូ ោក្ស់ៅសលើទងជ់ាតិ្

 ។ល។

៤. សត្ើអនក្អាចក្ាំែត្អ់វីណដ្លអនក្មិនទានា់នដឹ្ង សដ្ើមបីសោេះ្សាយបញ្ហា ោ ងងាយ
តាមវធីិ្?

 ណេវងរក្តាម  ក្នុង្បពន័ធអីុនធឺណែត្ 
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និយម 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

   

រយៈទពលែទទ្ងៀន៖ ៩០នាទី 
ការទទ្តៀមលកខណៈ 

• េរសេរលទធែលេិក្ាសៅសលើផា្ទ ាំង្ក្ោេធាំសដ្ើមបបីងាា ញសមសរៀន 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារចែកទី៨៖ ដ្ាំសែើ រការ និង ែលិត្ែល ម្នការេិក្ាតាម
ណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលងឯកសារចែកទី៩: ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម និងបសចេក្វទិា 

សម្ភសរឧែទទទស/្នធានចដ្លទ្តូវការ  
• ផា្ទ ាំង្ក្ោេ េវឺត្ 

• ផា្ទ ាំង្ក្ោេេសងាបអាំពីលទធែលេិក្ា 

• ឯកសារចែកទី៨៖ ដ្ាំសែើ រការ និងែលិត្ែល ម្នការេិក្ាតាមណបបសាា បន
និយម 

• ឯកសារចែកទី៩៖ ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម និងបសចេក្វទិា 

លទធ្លសិកសា 
• េិកាា កាមអាចកំណត់បសចេក្សទេបស្ងៀនជាក្ល់ាក្ ់(ឧ. ការងារ្កុ្ម ការងារ

ពិសសាធន ៍ ទេសនកិ្ចេេិក្ា ។ ល។) ណដ្លបងាា ញជាគាំរូអាំពីការេិក្ាតាម
ណបបសាា បននិយម។ 

• េិកាា កាមអាចកំណត់ថ្នសត្ើេក្មមភាពេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម ទាាំង
សនេះជាដ្ាំសែើ រការ ឬជាែលិត្ែល? 

• េិកាា កាមអាចកំណត់ពីបសចេក្សទេបស្ងៀនជាក្ល់ាក្ ់ ណដ្លជាគាំរូពីសោល
ការែ៍គនលឹេះម្នការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម ។ 

• េិកាា កាមអាចកំណត់លក្ាខ្ែឌ ចាំាចរ់បេ់សាា បន័ សដ្ើមបអីនុវត្តបសចេក្សទេ
បស្ងៀនណដ្លជាំរុញការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។ 
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 ខ្នការែព្រៀន 

    

 
 
 
  
 

 
   

 
   
 
 
 

 

 

 

លទធ្លសិកសា  
បិត្ផា្ទ ាំង្ក្ោេសលើកាត រសខ្ៀនណដ្លេសងាបពីលទធែលេិក្ា។  ពនយល់ពីលទធែល 
និង្ាបថ់្នសនេះគឺជាអវីណដ្លេិកាា កាមគួរណត្សចេះសៅសពលបញ្េបស់មសរៀន។ 

ដំ្ទណើរការ និង្លិត្ល ននការសិកសាតាមចែែសាថសែនានិយម 

អនក្េ្មបេ្មួលគួរចបស់ែតើមសមសរៀនសនេះសោយពនយល់ថ្នការេិក្ាតាមណបបសាា ប
ននិយមសលើក្មពេ់ការបសងកើត្ ដ្ាំសែើ រការេិក្ា និងែលិត្ែលេិក្ា។ លទធែល
ណដ្លសក្ើត្សចញានស្ចើនទ្មង។់ 

ពាោមបាំែុេគាំនិត្ជាមយួេិកាា កាម សោយេរសេរបញ្ា ីសៅសលើកាត រសខ្ៀន។ រ ាំឭក្     
េិកាា កាមថ្នេក្មមភាពទាាំងសនេះ គួរណត្បងាា ញពីបាំែិនគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ ។ ែតល់នូវ
ឧទាេរែ៍មយួចាំនួន ដូ្ចជាការសធវើបទបងាា ញ ការតាាំងពិពរ័ែ៍ ។ល។ សដ្ើមបឱី្យ   
េិកាា កាមយល់គាំនិត្មយួចាំនួនអាំពី្បសភទេក្មមភាពណដ្លពួក្សគគួរណត្បាំែុេគាំនិត្។ 

បនទ បម់ក្ ណចក្ឯកសារចែកទី៨៖ ដ្ាំសែើ រការ និង ែលិត្ែល ម្នការេិក្ាតាមណបប
សាា បននិយម។ ស្បៀបសធៀបបញ្ា ីសលើកាត រសខ្ៀនជាមយួបញ្េ ីសៅក្នុងឯក្សារណចក្។  
ពិភាក្ាថ្នសត្ើានេក្មមភាព្មយួណដ្លមនិពាក្ព់ន័ធ? េក្មមភាពណដ្លគួរបណនាម 
។ល។ រ ាំឭក្ស ើងវញិថ្នេក្មមភាពទាាំងសនេះ ានសៅក្នុងឯក្សារណចក្ ជាពិសេេក្មម
ភាពណដ្លមនិានបងាា ញសៅក្នុងបញ្ា ីបាំែុេគាំនិត្។ 

បនទ បពី់ពិភាក្ារចួ េូមឱ្យេិកាា កាមស្ជើេយក្េក្មមភាពមយួសចញពីបញ្ា ី សេើយ
សធវើលាំហាត្ណ់ដ្លានសៅក្នុង ឯកសារចែកទី៨។ ្កុ្មនីមយួៗ្តូ្វស្ជើេយក្េក្មម 
ភាព "មយួ" ប ុស ណ្ េះ។ ែតល់ឱ្យ្កុ្ម្បណេល ១០ សៅ ១២ នទីេ្ាបេ់ក្មមភាព
សនេះ។ សៅសពលពួក្សគសធវើេក្មមភាពរចួ ដឹ្ក្នាំការពិភាក្ាអាំពីចសមលើយានមក្ពី្កុ្ម 
នីមយួៗ។ ឧទាេរែ៍មយួចាំនួន្តូ្វានែតល់ជូនេ្ាបអ់នក្េ្មបេ្មួលសដ្ើមបី
ជួយ ដឹ្ក្នាំការពិភាក្ា និងពិនិត្យចសមលើយ។  
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សកមមភាពសិកសា
តាមចែែសាថសែនា
និយម 

្លិត្ល ឬដ្ំទណើរ
ការ 

រទែៀែចដ្លទាក់ទងនឹងទោលការណ៍ការសិកសាចែែ
សាថសែនានិយម 

គទទ្ម្ងវិទសា
សាស្រសត 
(ឧទាហរណ៍) 

 ដ្ាំសែើ រការ 
(លុេះ្តាណត្ាន
លទធែលជាក្់
ណេតង ដូ្ចជាកូ្ន
សេៀវ សៅ គាំរគូ
ស្ាង។ល។ ) 

 ានអនតរក្មម ពីស្ពាេះេិេសសធវើការងារជា្ក្ុម 

 ការេិក្ាណបបេ្មបេ្មួល ពីស្ពាេះេិេសអាច
សរៀនសៅក្នុងបរបិទមនិានរចនេមពន័ធណដ្លអាច
ឱ្យពួក្សគ អាចេួរេាំែួរក្នុង្ក្ុម និងជាមយួ្គូ
ានសោយសេរ ី

 ានភាពជាក្ណ់េតង ្បេិនសបើសោេះ្សាយបញ្ហា
ជីវតិ្ជាក្ណ់េតង ដូ្ចជាការបាំពុលទឹក្ ស្ោេះថ្នន ក្ម់្ន
ការលាយកូ្កាកូ្ឡាជាមយួម ងតូ់្េ បញ្ហា ត្ម
អាហារ ។ល។  

 េិេសមជឈមែឌ ល ពីស្ពាេះវាអាចឱ្យេិេសក្ាំែត្់ 
្ពាំណដ្នម្នអវីណដ្លពួក្សគសធវើេ្ាបគ់ស្ាង និង
រសបៀបណដ្លពួក្សគសធវើ  

 ពាក្ព់ន័ធការគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់  ពីស្ពាេះេិេស្ត្ូវវភិាគ
បញ្ហា ្បធានបទវទិាសាស្រេត និងសធវើសេចក្តី
េននិោឋ ន (វាយត្ម្មល)  

គទទ្ម្ងចដ្លទ្វើ
ជាទ្កុម 

 ដ្ាំសែើ រការ និង
ែលិត្ែល 

  

ការតាំងពិព័រណ៌  ែលិត្ែល   

ែទែងាហសញ  ដ្ាំសែើ រការ   
ទសៀវទៅរបាយ
ការណ៍និងទសៀវ 
ទៅកំណ្ពសយ 

 ែលិត្ែល   

ទ្សាវទ្ជាវតាមអ្៊ីន
្ឹចណត 

 ដ្ាំសែើ រការ   

ទសសេនកិែេ
សិកសា 

  ដ្ាំសែើ ការ   

ការងារពិទសា្ន៍
វិទសាសាស្រសត  

 ដ្ាំសែើ រការ 

 ែលិត្ែល 
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បនទ បម់ក្ អនក្េ្មបេ្មួលពនយល់ថ្ន ការសរៀបចាំេក្មមភាពេិក្ាតាមណបបសាា ប
ននិយម សៅក្នុងសាលាសរៀន និងថ្នន ក្ស់រៀន អាចជាបញ្ហា ្បឈមមយួ ្បេិនសបើមនិ
ានការសរៀបចាំបរសិាា នេិក្ាេ្ាបក់ារអនុវត្តសោលវធីិសនេះសោយ្បេិទធិភាព។ 
ឧទាេរែ៍ ចូរពិចរ្េាំែួរមយួចាំនួនដូ្ចខាងស្កាម៖  

 សត្ើសាលាសរៀនានក្លឹបេិក្ាមុខ្វជិាា ណដ្លជាេក្មមភាពេិក្ាស្ៅថ្នន ក្ដូ់្ច
ជាមុខ្វជិាា  វទិាសាស្រេត ្បវតិ្តិវទិា និងគស្ាងដ្ម្ទសទៀត្ណដ្រឬសទ? 

 សត្ើក្លឹបេិក្ាមុខ្វជិាា ានថ្វកិាសទ? 
 សត្ើសាលាសរៀនានបនទបពិ់សសាធនវ៍ទិាសាស្រេត ណដ្លការងារពិសសាធនអ៍ាច
្តូ្វានអនុវត្តណដ្រឬសទ? សត្ើបនទបពិ់សសាធនា៍នេាា រៈណដ្រឬសទ? 

 សត្ើថ្នន ក្ស់រៀន ានកាត រពត័្ា៌ន ឬទូ េ្ាបត់ាាំងពិពរ័ែ៍ណដ្រឬសទ? 
 សត្ើសាលាសរៀនានការសរៀបចាំទេសនកិ្ចេេិក្ា ណដ្លាតាបិតាេិេស្តូ្វចុេះ
េត្ាសលខាសលើទ្មងអ់នុញ្ហញ ត្ឱ្យបុ្ត្ធីតា ានចូលរមួ ។ល។ ណដ្រឬសទ? 

គូេតារាងសៅចុងឯកសារចែកទី៨ (ទាំពរ័ ២) សៅសលើកាត រសខ្ៀន សេើយបាំសពញតារាង 
ជា្កុ្មធាំ សោយក្ាំែត្ត់្្មូវការសាា បន័ ឱ្យានស្ចើនតាមណដ្លអាចសធវើាន សដ្ើមបី
េ្មួលការអនុវត្តេក្មមភាពនីមយួៗ្បក្បសោយសជាគជយ័។ 

សកមមភាពសិកសាតាម
ចែែសាថសែនានិយម 

តទ្មូវការសាថសែ័ន 

គទទ្ម្ងវិទសាសាស្រសត 

 ការសរៀបចាំេ្ាប់្ គូវទិាសាស្រេតាន ក្ណ់ដ្លេម័្គចិត្តែតល់្បឹក្ាដ្ល់
ក្លឹបមុខ្វជិាា វទិាសាស្រេត 

 ថ្វកិាេ្ាបេ់ាា រៈ 
 សពលសវលា្គប់្ ោន៖់ េក្មមភាពស្ៅថ្នន ក្ ់ឬសា ងបណនាម 
 សេៀវសៅបាំប នក្លឹបមុខ្វជិាា  

គទទ្ម្ងចដ្លទ្វើជា
ទ្កុម 

 ការសរៀបចាំក្ណនលងអងាុយេមរមយក្នុងថ្នន ក្ស់រៀនេ្ាបក់ារងារ្ក្ុម 
 េាា រៈេ្ាប់្ សាវ្ជាវតាមអុីនធឺណែត្ 
 សពលសវលា្គប់្ ោនេ់្ាបេ់ក្មមភាពស្ៅថ្នន ក្ ់ឬសា ងបណនាម 
 េាា រៈការោិល័យ េ្ាបេិ់ក្ា រាយការែ៍ ។ល។ 

ការតាំងពិព័រណ៍ 

 កាត រពត័្ា៌នសៅក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន និងស្ៅថ្នន ក្េ់្ាបត់ាាំងពិពរ័ែ៍ 
 កាត រសខ្ៀនពត័្ា៌ន និងទូតាាំង 
 ថ្វកិាេ្ាបេ់ាា រៈចាំាច ់
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 ការសរៀបចាំពិធីពិពរែ៌ រា្ត្ីឬទិវាជួបជុាំអា្ពាាល 
 េាា រៈ្សាវ្ជាវតាម អុីនធឺណែត្ និងសាេះពុមព 

 ែទែងាហសញ 

 ការស្បើ្ាេ់ ា េីុន LCD 
 សពលសវលា ក្នុងកាលវភិាគបស្ងៀន (ឧ. សៅស្កាមរបបសាលាសរៀន
ជាំននថ់្មី) ឬសពលសវលាេក្មមភាពស្ៅថ្នន ក្ ់ 

 េាា រៈ្សាវ្ជាវតាមអុីនធឺណែត្ (ឧ. ក្នុងប ណ្ ល័យ បនទបកុ់្ាំពយូទរ័ 
។ល។) 

 ការ្បីេុេណវរ សដ្ើមបសីធវើបទបងាា ញ ដូ្ចជាក្មមវធីី  PowerPoint 

ទសៀវទៅរបាយ
ការណ៍ និងកណំ្ពសយ 

 េាា រៈ្សាវ្ជាវតាមអុីនធឺណែត្ (ឧ. ក្នុងប ណ្ ល័យ បនទបកុ់្ាំពយូទរ័ 
។ល។) 

 ានក្លឹបេិក្ា 
 េាា រៈសាេះពុមព និងថ្វកិាោា្ំ ទ 

ការទ្សាវទ្ជាវតាមអ្៊ីន
្ឺចណត 

 េាា រៈ្សាវ្ជាវតាមអុីនធឺណែត្ (ឧ. ក្នុងប ណ្ ល័យ បនទបកុ់្ាំពយូទរ័ 
។ល។) 

 ានសេវាអុីនធឺណែត្ 

ទសសេនកិែេសិកសា 

 ពិធីសារជាលាយលក្ាែ៍អក្សរេ្ាបក់ារសរៀបចាំេិេស (ឧ. ចាំនួន
េិេសណដ្ល្ត្ូវ្គប់្ គងសោយ្គូាន ក្ ់ ទ្មងេុ់ាំការអនុញ្ហញ ត្ពី
ាតាបិតាេិេស ។ល។) 

 ថ្វកិាេ្ាបក់ារសធវើដ្ាំសែើ រ ត្ម្មលចូលរមួ ។ល។ 

ការងារពិទសា្វិទសា
សាស្រសត 

 ការចូលស្បើេាា រៈពិសសាធនវ៍ទិាសាស្រេត  
 ការអាចរក្ាននូវេាា រៈពិសសាធន ៍
 សពលសវលា ក្នុងកាលវភិាគបស្ងៀន(ឧ. សៅស្កាមរបបសាលាសរៀន
ជាំននថ់្មី) ឬសពលសវលាេក្មមភាពស្ៅថ្នន ក្ ់

 
ការសិកសាតាមចែែសាថសែនានិយម និងែទែេកវិទសា  
ចបស់ែដើមសមសរៀនចុងស្កាយសនេះ សោយពនយល់ថ្នបសចេក្វទិាគឺជាឧបក្រែ៍លអបាំែុត្
េ្ាបជួ់យ េ្មួលដ្ល់ការែលិត្  ែលិត្ែលេិក្ា  ដូ្ចជារាយការែ៍ បទ
បងាា ញតាម PowerPoint សេៀវសៅក្ាំ្ពយ។ល។ ការចងប ត្ ញេិក្ា និងការ
ណចក្រ ាំណលក្ ែតល់ឱ្កាេដ្ល់េិេសក្នុងការេេការោន  ណចក្រ ាំណលក្គាំនិត្ោន  ។ល។  
ដូ្ចសនេះ ការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិាសៅក្នុងសាលាសរៀនមយួគឺ ជាត្្មូវការសាា បន័
េាំខានណ់ដ្លអាចជួយ េ្មួលដ្ល់ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម។  
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េសងាបគាំនិត្សនេះសោយគូេដ្ា្កាមខាងស្កាមសៅសលើកាត រសខ្ៀន៖ 

 

 

 

 

 

 

ណចក្ឯកសារទី៩៖ ការសិកសាតាមចែែសាថសែនានិយម និងែទែេកវិទសា  

រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវវធីិមយួចាំនួនណដ្លបសចេក្វទិាអាចសលើក្ក្មពេ់ការែលិត្ ែលិត្ែល
េិក្ា និងការេេការ។ េរសេរវធីិទាាំងសនេះសៅស្កាម្បអបដ់្ា្កាមទាាំងពីរ ណដ្ល
អនក្ានគូេសៅសលើកាត រសខ្ៀន សោយសោងតាមអវីណដ្លវធីិទាាំងសនេះជាំរុញខាល ាំង 
បាំែុត្។ ឧទាេរែ៍ ឧបក្រែ៍ទូរគមនគមនា៍នសលើក្ក្មពេ់ោ ងចាេ់ដ្ល់ការ
េេការ និងការទាំនក្ទ់ាំនង។ 

 ឧបក្រែ៍ទូរគមនគមន ៍ ដូ្ចជាអីុណម លនិងអីុនធឺណែត្ ែតល់នូវមសធាាយ
េ្ាបក់ារេនទន ពិភាក្ា និងជណជក្សដ្ញសោលជាសដ្ើម ណដ្លជាអនតរក្មម
នាំសៅរក្ការបសងកើត្អត្ានយ័េងាម។  

 បទបងាា ញជា PowerPoint៖ បទបងាា ញណដ្លបសងកើត្ស ើងសោយេិេសសៅ
ក្នុង្កុ្មរបេ់ពួក្សគក្ា៏នែតល់នូវប ត្ ញេងាមដ្ា៏ន្បសោជនេ៍្ាប់
េិេសសធវើការរមួោន ជា្កុ្ម ក្នុងការែលិត្ជាែលិត្ែលេិក្ា្បក្បសោយការ
ម្ចន្បឌិត្សដ្ើមបណីចក្រ ាំណលក្ជាមយួេិេសក្នុងថ្នន ក្។់ សាលាគួរណត្ានា េីុន 
LCD េ្ាបប់ញ្ហេ ាំង សេើយណដ្លទាាំង្គូនិងេិេសអាចស្បើ្ាេ់ាន
េ្ាបស់ោលបាំែងសនេះ។ 

 េាា រៈបរកិាា បាំពាក្អីុ់នធឺណែត្សៅក្នុ ងប ណ្ ល័យ៖ ការបសងកើត្ឱ្យាន        
េាា រៈបរកិាា  ណដ្លងាយ្េួលចូលស្បើអីុនធឺណែត្សៅក្នុងប ណ្ ល័យគឺជា
មសធាាយមយួសទៀត្ េ្ាបេិ់េសសធវើការជាមយួោន សលើកិ្ចេការសែសងៗ។ 

 

ការព្ែើ្ាសែ់ពច្េក្សវិទ្យា 

ជាំរុញការេិក្ាណបបេេការ 
និងអនតរក្មម 

បសងកើត្ឱ្យាន  
ែលិត្ែលេិក្ា 
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េ្ាបេ់ាា រៈបរកិាា ទាាំងសនេះអាច្តូ្វានស្បើសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា  ណដ្ល
្គូោក្ឱ់្យេិេសសដ្ើមបបីសងកើត្ការងារគស្ាង និង្បភពម្នរូបភាពណដ្លាន
សារៈ្បសោជន ៍្ពមទាាំងដ្ា្កាមនន។ 

 ក្មមវធីិេរសេរតាមប ត្ ញ ែតល់នូវសវទិកាេ្ាបក់ារេរសេរតាមណបប
េេការ។ េិេសអាចេរសេរសៅកានទ់េសនិក្ជនជាក្ណ់េដង ណដ្លពួក្សគ
អាចស ល្ើយត្បភាល មៗ និងសៅកានអ់នក្ចូលរមួក្នុងេក្មមភាពេរសេររមួោន ។ 

ចូរបាំែុេគាំនិត្រក្យនតការសែសងសទៀត្ណដ្លបងាា ញថ្នបសចេក្វទិាអាចសលើក្ក្មពេ់ការ
េេការ និងការែលិត្ជាែលិត្ែលេិក្ា សេើយបណនាមយនតការទាាំងសនេះសៅក្នុង
បញ្ា ីណដ្លអនក្ានេរសេរសៅសលើកាត រសខ្ៀន។ 

 
 
 
 

                           * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ទមទរៀនទី ៣.៤៖  ការវាយតនមលសិសសេតាមចែែសាថសែនានិយម 
       រយៈទពលែទទ្ងៀន ៖ ២ សា ង 
      ការទទ្តៀមលកខណៈ  

• េរសេរលទធែលេិក្ាម្នសមសរៀនសៅសលើ្ក្ោេប ុេទ័រ 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារចែកទី ១០ ៖ ការវាយត្ម្មលែទុយោន ម្នការេិក្ាណបប្បម្ពែី និង 
      ការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារចែកទី១១ ៖ យុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលក្នុងបរសិាា នេិក្ាណបបសាា បន 
      និយម 

• ថ្ត្ចមលង ឯកសារចែកទី១២ ៖ ឧទាេរែ៍ជាក្ណ់េដងម្នវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មលណដ្ល 

                    ស្បើ្ាេ់េ្ាបវ់ាយត្ម្មលការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

       សម្ភសរឧែទទទស/្នធានចដ្លទ្តូវការ  
• ្ក្ោេប ុេទ័រ េវឺត្ 

• ្ក្ោេប ុេទ័រណដ្លេសងាបវត្ាុបាំែងសមសរៀន។ 

• ឯកសារចែកទី១០៖ ការវាយត្ម្មលែទុយោន ម្នការេិក្ាណបប្បម្ពែី និងការេិក្ា 
          ណបបសាា បននិយម 

• ឯកសារចែកទី១១៖ យុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលក្នុងបរសិាា នេិក្ាណបបសាា បននិយម 

• ឯកសារចែកទី១២៖ ឧទាេរែ៍ជាក្ណ់េដងម្នវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មល ណដ្លស្បើ្ាេ់ 
          េ្ាបវ់ាយត្ម្មលការេិក្ាណបបសាា បននិយម 

       លទធ្លសិកសា 

• អនក្ចូលរមួអាច ពនសយល់ សេតុ្អវីការេិក្ាណបបសាា បននិយម្តូ្វការវធីិសាស្រេតវាយ 
      ត្ម្មលពិសេេសដ្ើមបវីាយត្ម្មលការេិក្ារបេ់េិេស 

• អនក្ចូលរមួអាច កំណត់ ានពីវធីិសាស្រេតេាំខាន់ៗ េ្ាបស់ធវើការវាយត្ម្មល 

• អនក្ចូលរមួអាច ពណ៌នា ពីលក្ាែៈពិសេេម្នវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មលនីមយួៗ 

• អនក្ចូលរមួអាច ទទ្ែៀែទ្ៀែ ភាពដូ្ចោន  និងខុ្េោន រវាងលក្ាែៈពិសេេម្នវធីិ 
     សាស្រេតវាយត្ម្មលទាាំងសនេះ សោយស្បើ្ាេ់តារាងសៅក្នុងឯក្សារណចក្ទី១២ ។ 
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 ខ្នការែព្រៀន 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

លទធ្លសិកសា 

បិត្្ក្ោេប ុេេទ័រេសងាបពីលទធែលេិក្ាសលើកាត រសខ្ៀន។ ពនយល់ពីអវីណដ្លអនក្ចូល
រមួទាាំងអេ់អាចសធវើានសពលបញ្េបស់មសរៀនសនេះ ។ 

ដំ្ទណើរការ និង្លិត្លននការែសិកសាចែែសាថសែនានិយម 

ដ្ាំបូង អនក្េ្មបេ្មួលគួរណត្ពនយល់ថ្ន ការស្បើវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មលណបបបុរាែ 
(ឧទាេរែ៍ ៖ ការ្ប ង ការសធវើសត្េតខ្លីជាសដ្ើម ) ណដ្លមនិេម្េបជាមយួនឹងការ
វាយត្ម្មលតាមណបបសាា បននិយមសទ ស្ពាេះ្គូ្តូ្វយល់ពីដ្ាំសែើ រការម្នការគិត្ខាងក្នុង
របេ់េិេសសដ្ើមបបីសងកើត្ែលិត្ែលេិក្ា្មយួ។ ដូ្ចសនេះសេើយ ការយល់ពីរសបៀប
ឬដ្ាំសែើ រការណដ្លេិេសគិត្រក្ដ្ាំស្េះ្សាយ ឬសេចក្តីេននិោឋ ន្មយួ ពិត្ជា
េាំខាន ់មនិខុ្េអវីពីែលិត្ែលេិក្ា ឬដ្ាំស្េះ្សាយទាាំងសនេះសទ ។ 

បនទ បពី់ការពនយល់សេើយ ចែកឯកសារចែកទី១០ សដ្ើមបជួីយ អនក្ចូលរមួឱ្យយល់ពីភាព
ែទុយោន រវាងការេិក្ាណបប្បម្ពែី និងការេិក្ាណបបសាា បននិយម និងការអនុវត្ត។ 

បនទ បម់ក្សទៀត្ ណចក្្កុ្មពិភាក្ា សោយឱ្យអនក្ចូលរមួសមើលរូបភាពតុ្ក្កតាក្នុងឯក្សារ
ណចក្ សេើយស ល្ើយេាំែួរសៅណែនក្ខាងស្កាមម្នឯក្សារ។ ទុក្សពលឱ្យពួក្សគសធវើការ
ពិភាក្ាជា្កុ្ម្បណេល ១៥ នទី ។ បនទ បម់ក្ ពិនិត្យសមើលចសមលើយរបេ់ពួក្សគជា
្កុ្មធាំ សដ្ើមបធីានថ្ន អនក្ចូលរមួទាាំងអេ់យល់ពីភាពខុ្េោន រវាងការេិក្ាណបប
្បម្ពែី និងការេិក្ាណបបសាា បននិយម សេើយចាំែុចខុ្េោន សនេះ ានឥទធិពល
ោ ងដូ្ចសមតចសៅសលើការវាយត្ម្មលេិេស? ស្បើ្ាេ់ចសមលើយដូ្ចខាងស្កាម សដ្ើមបជួីយ 
េក្មមភាពពិភាក្ាជា្កុ្មធាំ៖  

សំណួរពិភាកសា 

១. ទតើកទ្មិតននការគិតម្នលកខណៈោ សងដូ្ែទមតែទៅកនុងការវាយតនមលចដ្លម្ន
ទៅកនុងរូែភាព ក? ទៅកនុងរូែភាព ខ? ែូរទទ្ែើសំណួរតាក់សូណូមីែ្លូមទដ្ើមសបីទរៀែែំ
ែទមលើយរែស់អនក។  
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      ក្. រូបភាព ក្៖ ការចងចាំ ការយល់ដឹ្ង ( អាចជាការអនុវត្តែងណដ្រ) 
      ខ្. រូបភាព ខ្ ៖ ការអនុវត្ត ការវភិាគ ការវាយត្ម្មល និងការបសងកើត្ថ្មី

២. ទរៀែរាែ់ពីគុណសមសបតតិ និងគុណវិែតតិននយុទធសាស្រសតវាយតនមលចដ្លម្នទាំង
កនុងរូែភាព ក និងរូែភាព ខ។ 
     ក្. រូបភាព ក្ ៖ គុែេមបត្តិ 
            ១ ងាយ្េួលវាយត្ម្មលតាមរយៈការសធវើសត្េតងាយៗ និងេួរេាំែួរ 
            ២ ទាមទារការវាយត្ម្មលណដ្លេម្េបនឹង្បពន័ធវាយត្ម្មលណបប 
                ្បម្ពែីរបេ់សាលាភាគស្ចើន 
      ខ្. រូបភាព ក្៖ គុែវបិត្តិ 
            ១ កិ្ចេការមនិានលក្ាែៈ្បកួ្ត្្បណជងជាមយួេមត្ាភាពេិេស 
            ២ ការេិក្ាសក្ើត្ស ើងណត្សៅក្្មតិ្ទាបម្នប លូម 
            ៣ េិេសានឱ្កាេតិ្ចតួ្ចសដ្ើមបគិីត្េីុជស្ៅ ឬគិត្ណបបបសងកើត្ថ្មី 
      គ. រូបភាព ខ្ ៖ គុែេមបត្តិ 
           ១ កិ្ចេការានលក្ាែៈ្បកួ្ត្្បណជងជាមយួេមត្ាភាពេិេស 
            ២ េក្មមភាពេិក្ាែតល់ឱ្យានបាំែិនគិត្ក្្មតិ្ខ្ពេ់ 
            ៣ ្គូានការយល់ដឹ្ងស្ចើនពីរសបៀបេិេសគិត្ និង កិ្ចេការអវីណដ្ល                                 
                       ្បកួ្ត្្បណជងដ្ល់េមត្ាភាពេិេស 
       . រូបភាព ខ្ ៖ គុែវបិត្តិ 
            ១ ការអនុវត្តវធីិសាស្រេតសនេះ គឺស្បើ្ាេ់សពលសវលាស្ចើ 
            ២ ្តូ្វការវធីិសាស្រេតវាយត្ម្មលថ្មីៗ ណដ្លភាគស្ចើន្គូមនិទានដឹ់្ង 
            ៣ មនិេម្េបជាមយួ្បពន័ធវាយត្ម្មលណបប្បម្ពែីរបេ់សាលា 
                 ភាគស្ចើន 

៣. ទហតុអវីបានជាអនកគិតថ្ទ្គូែទទ្ងៀនទៅកមពុជាមិនទទ្ែើយុទធសាស្រសតវាយតនមល
ចដ្លម្នទៅកនុង  រូែភាព ខ? 
     ក្. ្គូភាគស្ចើនសផា្ត ត្សៅសលើការ្ប ងណបប្បម្ពែី ណដ្លមនិេូវជាំរុញ 
         េិេសឱ្យានការគិត្ណបបេីុជស្ៅ 
     ខ្. ្គូភាគស្ចើនមនិទានដឹ់្ងពីសោលវធីិការេិក្ាណបបសាា បននិយម និង 
         ពីរសបៀបវាយត្ម្មលតាមសោលវធីិសនេះ 
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     គ. ្គូភាគស្ចើនានេក្មមភាពអាទិភាពសៅស្ៅសាលាស្ចើន សេើយមនិ 
          ានសពលសដ្ើមបេិីក្ាពីបសចេក្សទេបស្ងៀនណដ្លានភាពលអិត្លអន ់និង 
          បសចេក្សទេវាយត្ម្មល  
       . សែសងៗសទៀត្ 
បនទ បពី់ការពិភាក្ាខាងសលើានបញ្េប ់អនក្េ្មបេ្មួល្តូ្វណចក្ ឯកសារទី 
១១ សដ្ើមបរី ាំឮក្ស ើងវញិពីយុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលខ្លេះៗ តាមណបបសាា បននិយម។ 
យុទធសាស្រេតទាាំងសនេះ រមួាន៖

 ការវាយត្ម្មលណបបឌី្មចិ
 ការវាយត្ម្មលក្្មងសាន ម្ដ្េិេស
 ការវាយត្ម្មលណបបដ្ាំសែើ រការ
 ការវាយត្ម្មលណបបស្ៅែលូវការ

រ ាំឮក្ស ើងវញិពីលក្ាែៈពិសេេម្នយុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលណបបថ្មីទាាំងសនេះ ជាមយួ
អនក្ចូលរមួសោយស្បើ្ាេ់ ឯក្សារណចក្ ណដ្លែតល់ឱ្យ។ សពលក្ាំពុង   រ ាំឮក្ ្តូ្វ
្ាក្ដ្ថ្នអនក្ចូលរមួអាចយល់ពីចាំែុចខាងស្កាម៖

 យុទធសាស្រេតទាាំងសនេះ ទាមទារឱ្យេិេសានការទាំនក្ទ់ាំនង និងការចូលរមួ
ស្ចើនទាាំងជាមយួ្កុ្ម និង្គូ ។

 ទាំនក្ទ់ាំនងសនេះ ភាគស្ចើនានទ្មងជ់ាការេាា េ ការពិភាក្ាស្ៅែលូវការ 
និងការអសងកត្ពីអាក្បបកិ្រោិរបេ់ពួក្សគាន ក្់ៗ ជាមយួេិេសដ្ម្ទសទៀត្ ។

 ការេិក្ាសផា្ត ត្ខាល ាំងសៅសលើេក្មមភាពសរៀន ែលិត្ែលេិក្ាជាក្ណ់េតង 
និងដ្ាំស្េះ្សាយ សពលសធវើការងារណដ្ល្គូោក្ឱ់្យ ។

 ជាញឹក្ញាប ់វាអាចានភាពជានោ់ន ស្ចើនជាមយួចរតិ្លក្ាែៈម្នយុទធសាស្រេត
សែសងៗសទៀត្

 យុទធសាស្រេតទាាំងសនេះ អាចបាំសពញបណនាមសលើការវាយត្ម្មលណបបែលូវការ សោយវា
ែដល់ពត័្ា៌នពីការេិក្ារបេ់េិេស។  

បនទ បម់ក្សទៀត្ អនក្េ្មបេ្មួលអាចពនយល់បណនាមសៅសលើការពិភាក្ាខាងសលើ 
សោយែតល់ឧទាេរែ៍ជាក្ណ់េដងពីយុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលក្នុង ឯកសារចែកទី ១១។ 
បនទ បម់ក្ ណចក្ឯកសារទី ១២ សេើយពនយល់ពីឧទាេរែ៍ម្នយុទធសាស្រេតនីមយួៗ
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ស្កាយពីការពនយល់សនេះ ឱ្យអនក្ចូលរមួចូលតាម្កុ្មតូ្ច សេើយពិភាក្ាបាំសពញ          
លាំហាត្ស់ៅចុងឯក្សារណចក្ទី ១២ ។ ទុក្សពលឱ្យពួក្សគ ២០ នទីេ្ាបល់ាំហាត្់
សនេះសោយឱ្យពួក្សគបាំសពញចសមលើយសៅសលើ្ក្ោេប ុេទ័រ។

សពល្កុ្មនីមយួៗបាំសពញចសមលើយអេ់សេើយ ឱ្យពួក្សគបិត្្ក្ោេសៅសលើជញ្ហា ាំង សដ្ើមបី
ស្បៀបសធៀបចសមលើយោន ។ ស្បើ្ាេ់ចសមលើយខាងស្កាម សដ្ើមបជីាជាំនួយឱ្យអនក្ចូលរមួអាច
យល់ានចាំែុចេាំខាន់ៗ សពលសធវើការពិភាក្ា្កុ្មធាំ៖ 

កតាតស ការវាយតនមល
ចែែឌីណ្
មិែ 

ការវាយ
តនមលទលើ
កទ្មង
សានសនដ្
សិសសេ 

ការវាយតនមល
ចែែដ្ំទណើរ
ការ 

ការវាយតនមល
ទទ្ៅ្លូវការ 

ទពលទវលា

ឧ. មុន អាំ ុងសពល ចុង
បញ្េបម់្នក្ិចេការ  

សធវើជា្បចាំ 
ចុង
បញ្េប ់

សធវើជា្បចាំ សធវើជា្បចាំ 

ការទ ដ្សតទលើ្លិត្ល ឧ. 
ខ្ពេ់ ទាប ។ល។  

មធយម ខ្ពេ់ ទាប មធយម 

ការទ ដ្សតទលើដ្ំទណើរការ ឧ. 
ខ្ពេ់ ទាប ។ល។  

ខ្ពេ់ មធយម ខ្ពេ់ ខ្ពេ់ 

អនតរកមមទ្គូែទទ្ងៀន ឧ. ខ្ពេ់ 
ទាប ។ល។  

ខ្ពេ់ មធយម ខ្ពេ់ ខ្ពេ់ 

ទទ្ែើែទែេកទទសវាយតនមល្លូវការ
ឧ. បញ្ា ីសែទៀងផា្ទ ត្ ់សត្េត 
។ល។  

មធយម ខ្ពេ់ មធយម ទាប 
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ឯក្សស្ថរខច្ក្ស 
សម្រាប ់

សកិាា កាម 
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី១៖ ការ្ាភ្ជា ែ់រវារការសកិ្សាតាមខែែស្ថា ែនានិយម  
និរ្ទ្យឹសតសីកិ្សាព្េរៗពទ្យៀត 

 ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម គឺជា្ទឹេតីទូលាំទូលាយមយួ ណដ្លបញ្េូ លោន នូវបញ្ញត្តិសែសងៗ
ជាស្ចើន។

 សោលការែ៍េនូលម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយមគឺសផា្ដ ត្សលើេមត្ាភាពរបេ់េិេសក្នុងការរ
ែទងកើតែញ្ញតតិ ទនទឹមនឹងសនេះក្ា៏នធាតុ្ពាក្ព់ន័ធជាស្ចើនពីវធីិសាស្រេតសែសងៗសទៀត្ណដ្លរមួានការ
គិត្ណបបេីុជស្ៅការសោេះ្សាយបញ្ហា ការេិក្ាណបបេេការ ការស្បើ្ាេ់បសចេក្វទិា និងវធីិ
សាស្រេតដ្ម្ទជាស្ចើនសទៀត្។

េាំែួរេ្ាបក់ារពិភាក្ា
 សត្ើអនក្ធាល បដឹ់្ង្ទឹេតីេិក្ាទាាំងសនេះពីមុនមក្ឬសទ? សោយណែអក្សលើអវីណដ្លអនក្ដឹ្ងរេូត្មក្

ដ្ល់សពលសនេះ សត្ើអនក្អាចពនយល់ ថ្នសត្ើវាានទាំនក្ទ់ាំនងដូ្ចសមដចសៅនឹងការេិក្ាតាមណបប
សាា បននិយម?

 សត្ើសេតុ្អវីានជាអនក្គិត្ថ្ន “ការេេការ” ានសារៈេាំខានេ់្ាបក់ារបសងកើត្បញ្ញត្តិ និង
គាំនិត្ថ្មីៗ?

 សត្ើអនក្គិត្ថ្ន  ានទាំនក្ទ់ាំនង
អវីខ្លេះ សៅនឹងការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម?

 សត្ើអនក្គិត្ថ្នបសចេក្វទិាអាចសលើក្ក្មពេ់ការេិក្ា
តាមណបបសាា បននិយមានសោយរសបៀប្?



                                                                                                  ឯកសារការសិកាបែែសាា ែនានិយម 

 44 

ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី២ក្ស៖ និយមន័យការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

និយមន័យ 
ការេិក្ាណបបសាា បននិយម ាននយ័ថ្នេិេសេេការោន  សាថសែនា ចាំសែេះដឹ្ងរបេ់ពួក្

សគ សចញពីបទពិសសាធន ៍ និងការគិត្សលើបទពិសសាធនទ៍ាាំងសនេះ (ការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំង)។ គាំរូការេិក្ាតាម
ណបបសាា បននិយម បញ្ហា ក្ថ់្នអនក្េិក្ាគួរណត្ានភាពាេ េ់ការឱ្យានស្ចើន (សពាលគឺ ជាអនក្ដឹ្ក្នាំ
ខ្លួនឯង) សលើដ្ាំសែើ រការេិក្ា ជាង “ថ្នន ក្ស់រៀនណដ្លបស្ងៀនតាមណបប្បម្ពែី” សេើយេិេសាន ក្់
សរៀនកានណ់ត្ពូណក្ សៅសពលណដ្លពួក្សគ្សាវ្ជាវអវីមយួសោយខ្លួនឯង។

ដ្ា្កាមខាងសលើ ែតល់នូវអត្ានយ័ចាេ់លាេ់េ្ាបនិ់យមនយ័ម្នការេិក្ាណបបសាា បន
និយម។ សោងតាមដ្ា្កាមសនេះ ្បេិនសបើអនក្៖

 ចូលរមួោ ងេក្មមក្នុងកិ្ចេការណដ្លអនក្ស្ជើេសរ ើេសធវើ (ដឹ្ក្នាំខ្លួនឯង)
 ល្ុេះបញ្ហេ ាំងអាំពីពត័្ា៌នថ្មី និងបទពិសសាធនពី៍មុន
 បណនាមគាំនិត្ថ្មីណែអក្សលើការេេការោន ជាមយួ្កុ្មការងារ
 និង ... បសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មី សោយណែអក្សលើការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំងរបេ់អនក្

ទៅទពលទនាេះ គឺអនកកំពុងចតទរៀន  តាមចែែសាថសែនានិយម  ទហើយ។ 
 

 
2 https://bc.instructure.com/courses/829527/pages/theory-constructivist-learning  

ពតើការសកិ្សាខែែ
ស្ថា ែនា និយម
គឺជាអ្វី?

ការេិក្ា គឺ "េក្មម"̀̀̀̀
និង "́សចេះដ្ឹក្នាំខ្លួនឯង"̀̀

ការក្សាងបណនាមសលើ
ចាំសែេះដ្ឹង និងបទ
ពិសសាធនណ៍ដ្លាន

្សាប់

ការចូលរមួោ ងេក្មម
សដ្ើមបបីសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មី

(ការ្លុេះបញ្ហេ ាំង)

ការផា្ល េ់បតូរគាំនិត្
សោបល់ោន តាមរយៈ
ការេេការនាំឱ្យាន
ដ្ាំសែើ រការបសងកើត្គាំនិត្

https://bc.instructure.com/courses/829527/pages/theory-constructivist-learning
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លាំហាត ់

ទសែកតីចណនា៖ំ សទិសភាព គឺជាការស្បៀបសធៀបពាក្យពីរគូ ណដ្លានទាំនក្ទ់ាំនង្េសដ្ៀងោន មយួ។ 
េូមសមើលឧទាេរែ៍ខាងស្កាម។
ឧទាហរណ៍ទ១ី៖  ឪពុក្ ជាគូនឹង កូ្ន្បុេ (គូទ១ី ) ក្ដូ៍្ចជា ាត យ ជាគូនងឹ កូ្ន្េី (គូទី២  
សត្ើគូទាាំងពីរសនេះានទាំនក្ទ់ាំនងអវីនងឹោន ? កូ្នណដ្លានសភទដូ្ចឪពុក្ាត យ 
ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ សាល ប ជាគូនឹង យនតសហាេះ  ក្ដូ៏្ចជា សកាត ង ជាគូនឹង ទូក្
សត្ើគូទាាំងពីរសនេះានទាំនក្ទ់ាំនងអវីនងឹោន ? មសធាាយជយួ រុញ្ចនអវីមយួឱ្យសៅមុខ្

តាមរយៈឧទាេរែ៍ខាងសលើេូមសធវើការជា្ក្ុមសាក្លបងបសងកើត្េទិេភាពឱ្យាន៤ បណនាមសទៀត្ 
ណដ្លបងាា ញពីទាំនក្ទ់ាំនង្េសដ្ៀងោន ។

សទិសភាព១៖ ជាគូនឹង ក្ដូ៏្ចជា ជាគូនឹង

សទិសភាព២៖ ជាគូនឹង ក្ដូ៏្ចជា ជាគូនឹង

សទិសភាព៣៖ ជាគូនឹង ក្ដូ៏្ចជា ជាគូនឹង

សទិសភាព៤៖ ជាគូនឹង ក្ដូ៏្ចជា ជាគូនឹង

សៅសពលអនក្ានសធវើចប ់េូមណចក្រ ាំណលក្េទិេភាពទាាំងសនេះ ជាមយួ្ក្ុមធាំ ។

បនទ បម់ក្ សរៀបរាបរ់សបៀបដ្ាំសែើ រការលាំហាត្ស់នេះ សោយ្លុ េះបញ្ហេ ាំងពីការេិក្ាណបបសាា បននិយម 
សោយស្លើយត្បតាមេាំែួរខាងស្កាម៖

សត្ើអនក្ានសធវើអវីខ្លេះក្នុ ងលាំហាត្ស់នេះ ណដ្ល្លុ េះបញ្ហេ ាំងពីធាតុ្សែសងៗម្នការេិក្សណបបសាា បននិយម?

១. េក្មមភាពដ្ឹក្នាំខ្លួនឯង៖

២. ការ្លុេះបញ្ហេ ាំងពបីទពិសសាធនព៍ីមនុ និងពត័្ា៌នថ្មី៖

៣. ការេេការោន សដ្ើមបបីសងកើនគាំនិត្ឱ្យានស្ចើន៖

៤. បសងកើត្ចាំសែេះដ្ងឹ នងិបញ្ញត្តិថ្មីៗ៖
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី២ែ៖ ពោលការណ៍គន្ឹេះននការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

ទាំងទនេះគឺជាទោលការណគ៍នលឹេះមួយែំនួន អំពីការអនុវតតការសិកសាចែែសាថសែនានិយមទៅ
កនុងថ្នសក់ទរៀន៖ 
 ការសិកសាចែែអនតរកមម៖ ជាធមមតា មនុេសសរៀន និងសធវើការសោយេេការោន សៅក្នុងជីវតិ្របេ់ពួក្

សគ។ អនតរអាំសពើជាវធីិមយួក្នុងការសលើក្ទឹក្ចិត្ត និងជាំរុញអនក្េិក្ា។ វាែតល់នូវវធីិមយួតាម      
រយៈេក្មមភាព និងការពិភាក្ាេ្ាប់្ គូ សដ្ើមបជីាំរុញអនក្េិក្ាឱ្យសចេះពិចរ្ និង ល្ុេះ
បញ្ហេ ាំងសលើខ្លឹមសារ និងដ្ាំសែើ រការេិក្ា។ អនតរក្មមរវាង្គូបស្ងៀន េិេស និងខ្លឹមសារ
សដ្ើរតួ្នទីោ ងេាំខានស់ៅក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយម។

ឧទាហរណ៍៖ េិេសសធវើការជា្កុ្មក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន សធវើគស្ាងជា្កុ្ម ប ត្ ញអីុនធឺណែត្ ក្លឹប
េិក្ាមុខ្វជិាា ការចុេះេាា េដ្ល់មូលោឋ នសដ្ើមបី្ បមូលពត័្ា៌នេ្ាបគ់ស្ាងមយួ ។ល។

 ការសិកសាចែែសទ្មែសទ្មួល៖ បសងកើត្បរោិកាេណដ្លានេុវត្ាិភាពេ្ាបអ់នក្េិក្ាសដ្ើមបឱី្យ
ពួក្សគបសញ្េញគាំនិត្សោយសេរ ីណចក្រ ាំណលក្គាំនិត្ និងេួរេាំែួរ។ ្គូសៅក្នុងមជឈោឋ នេិក្ា
ណបបសាា បននិយម ានទាំនួលខុ្េ្តូ្វពិនិត្យតាមោន ធានគុែភាពេិក្ា និងពិភាក្ាជា
្កុ្ម។ វាគឺជាការចាំាច់្ េ់េ្ាប់្ គូបស្ងៀនក្នុងការោា្ំ ទ និងណែនាំឱ្យាន្គប់
្ោនដ់្ល់េិេសណដ្លសរៀនតាមប ដ្ ញអីុនធឺណែត្។

ឧទាហរណ៍៖ ្គូបស្ងៀនសដ្ើរតួ្ជា “អនក្េ្មបេ្មួលក្នុងការេិក្ា” មនិណមនជា្គូឧសទទេ
សទ ្គូបស្ងៀនសដ្ើរតួ្ជាទី្បឹក្ា ដ្ល់ក្លឹបមុខ្វជិាា ណដ្លដឹ្ក្នាំសោយេិេស ជាសដ្ើម។

 ការសិកសាចែែជាក់ចសតង៖ ការេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម េងកត្ធ់ងនស់លើការេិក្ា្ណដ្ល
ានលក្ាែៈជាក្ណ់េតង និងស ល្ើយត្បសៅនឹងបទពិសសាធនជី៍វតិ្ជាក្ណ់េតង។ បរោិកាេ
េិក្ាសនេះ គួរណត្ែតល់នូវពិភពពិត្ជាក្ណ់េតង ការេិក្ាអា្េ័យសលើក្រែីជាក្ណ់េតង សដ្ើមបី
ទទួលាននូវចាំសែេះដឹ្ងពិត្ជាក្ណ់េដង និងានអត្ានយ័។ 

ឧទាហរណ៍៖  ទេសនកិ្ចេេិក្ាសៅកានត់្ាំបន់្ បវត្តិសាស្រេត សារមនទីរ សរាងច្ក្ ។ល។ ការ
ពិសសាធវទិាសាស្រេត ណដ្លដឹ្ក្នាំសោយេិេស ។ល។

 ការសិកសាចែែសិសសេមជសឈមណឌល៖ ជាធមមតា េិេសណដ្លសចេះដឹ្ក្នាំខ្លួនឯង ានការជាំរុញទឹក្ចិត្ត
ខ្ពេ់ ដឹ្ងពីអវីណដ្លពួក្សគចងស់រៀន សចេះក្ាំែត្វ់ត្ាុបាំែង ណេវងរក្ធនធាន និងវាយត្ម្មលដ្ាំសែើ រ
ការេិក្ា សដ្ើមបេីស្មចសោលបាំែងរបេ់ខ្លួន។

ឧទាហរណ៍៖ េិេសស្ជើេសរ ើេ្បធានបទណដ្លពួក្សគចងេិ់ក្ា។ េិេសអាច្បកាេមុខ្
វជិាា សរៀន ដូ្ចជាគីមវីទិា រូបវទិា និងមុខ្វជិាា សែសងសទៀត្ តាមចាំ្បអ់ារមមែ៍។ េិេសស្ជើេ
សរ ើេចូលរមួក្លឹបេិក្ាមុខ្វជិាា  ណដ្លពួក្សគចបអ់ារមមែ៍បាំែុត្។ ្កុ្មការងារគស្ាងស្ជើេ
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សរ ើេយក្្បធានបទផា្ទ ល់ខ្លួនរបេ់ពួក្សគេ្ាបស់ធវើការ្សាវ្ជាវ ។ល។ 
 ការសិកសាចដ្លម្នគុណភាពខពស់៖ -ការេិក្ាណបបសាា បននិយម គួរណត្ពាក្ព់ន័ធនឹងបាំែិនគិត្

ក្្មតិ្ខ្ពេ់ ណដ្លេិេស្តូ្វសធវើការវាយត្ម្មល និងេាំសោគពត័្ា៌ន។ អនក្េិក្ា្តូ្វណត្សរៀនពី
រសបៀប្គប់្ គង វភិាគ រេិះគន់ ស្បៀបសធៀបឯក្សារសោង និងណ្បកាល យពត័្ា៌នសៅជាចាំសែេះ
ដឹ្ងដ្ា៏នត្ម្មល។

ឧទាហរណ៍៖  េិេសបសងកើត្បទបងាា ញជា ផា្ទ ល់ខ្លួន។ េិេសនិពនធក្ាំ្ពយ
ផា្ទ ល់ខ្លួន សរឿងនិទាន និងេាំសែរណបបម្ចន្ បឌិត្សែសងសទៀត្។ េិេសេរសេររាយការែ៍ឬ
សធវើជាសេៀវសៅ វភិាគអត្ានយ័សាចស់រឿងមយួណដ្លពួក្សគានអាន ។ល។ 

លាំហាត់៖ 
  ទសែកតីចណនាំ៖ ការេិក្ាណបបសាា បននិយម គឺជាការបសងកើត្បញ្ញត្តិថ្មី និងមតិ្សោបល់នន
តាមរយៈការ ល្ុេះបញ្ហេ ាំងសលើែំទណេះដឹ្ងថ្មី និងែទពិទសា្ន៍ពីមុនរបេ់ខ្លួន។ េូមេេការជាមយួ
្កុ្មរបេ់អនក្ សដ្ើមបបីសងកើត្ដ្ា្កាមណដ្លបងាា ញពីការយល់ដឹ្ងរបេ់អនក្ចាំសពាេះបញ្ញត្តិេាំខាន់ៗ  ណដ្ល
ក្ាំែត្និ់យមនយ័ការេិក្ាណបបសាា បននិយម និងទាំនក្ទ់ាំនងោន ម្នបញ្ញត្តិទាាំងសនេះ។ ាន         
ដ្ា្កាមស្ចើន្បសភទ ណដ្លអនក្អាចស្បើេ្ាបស់ធវើលាំហាត្ស់នេះ។ ឧទាេរែ៍ ដ្ា្កាមមយួចាំនួន
ានែតល់ជូនដូ្ចខាងស្កាម។ សដ្ើមបបីងាា ញពីការយល់ដឹ្ងរបេ់អនក្ មនិណមនានណត្មសធាយ្តឹ្ម្តូ្វ
ណត្មយួសនេះសទ ្កុ្មសែសងោន  អាចបសងកើត្ដ្ា្កាមសែសងោន  សដ្ើមបបីក្្សាយសែសងៗោន ែងណដ្រ។
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៣៖ ពេតុអ្វីការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយមមាន្ែសទិ្យធភ្ជេ? 

• ដ្ា្កាមខាងស្កាមបងាា ញពីក្្មតិ្ចូលរមួរបេ់សយើងក្នុងេក្មមភាពេិក្ា និងបរាិែម្នការ
ចងចាំរបេ់សយើងបនទ បពី់ចូលរមួកិ្ចេការទាាំងសនេះ។

• កិ្ចេការេិក្ាសៅណែនក្ខាងស្កាមម្នពីរា មតី្ អាចជួយ ឱ្យសយើងចងចាំាន ៥០ ឬស្ចើនជាងសនេះ 
នូវអវីណដ្លសយើងានសរៀន ចាំណែក្ឯកិ្ចេការេិក្ាសៅណែនក្ខាងសលើម្នពីរា មតី្អាចឱ្យសយើងចងចាំ
តិ្ចជាង ៥០ ។

• សយើងមនិគួរយល់្ច ាំថ្ន ដ្ា្កាមសនេះចងឱ់្យ្គូបស្ងៀនគួរណត្សជៀេវងសៅេិេសឱ្យ "អាន" ឬ 
"សាត ប"់ ការឧសទទេសនេះសទ។ ែទុយសៅវញិដ្ា្កាមសនេះចងព់នយល់ថ្ន កិ្ចេការទាាំងសនេះគួរណត្ែាូរ
ជាមយួនឹងកិ្ចេការេក្មមៗជាស្ចើនសទៀត្ សដ្ើមបពី្ងឹងចាំសែេះដឹ្ងឱ្យកានណ់ត្្បសេើរ។

• ស្បើដ្ា្កាមណដ្លានែតល់ជូន សដ្ើមបបីាំសពញកិ្ចេការក្នុងលាំហាត្ខ់ាងស្កាម៖
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លាំហាត ់
 

ទសែកតីចណនាំ៖ េូមពាោមបាំសពញកិ្ចេការខាងស្កាមសោយក្ាំែត្កិ់្ចេការ “េក្មម” សដ្ើមបី
សធវើឱ្យ្បសេើរស ើងនូវកិ្ចេការ “អក្មម”។ កិ្ចេការអក្មម្តូ្វានែតល់ជូនរចួសេើយសៅខាងស្កាមេ្ាប់
អនក្។ ឧទាេរែ៍មយួ្តូ្វានែតល់ជូនេ្ាបអ់នក្ែងណដ្រ។

កិែេការ អកមម កិែេការ សកមម

(ពទ្ងឹងែំទណេះដឹ្ង)

ឧ. កិែេការទី១៖អានសេៀវសៅអាំពី្បវត្តិអងារ កិែេការទី២៖ អនុញ្ហញ ត្ឱ្យេិេសក្នុងថ្នន ក្់
ស ើងនិោយពីសេៀវសៅណដ្លានអាន
អាំពី្បវត្តិអងារ

១ កិែេការទី១៖ សាត ប់្ គូអាំពីអគាិេនីវភិាគ កិែេការទី២៖  

២ កិែេការទី១៖ សមើលឯក្សារអាំពីរសបៀបណដ្ល 
សបេះដូ្ងដ្ាំសែើ រការ

កិែេការទី២៖  

៣ កិែេការទី១៖ សមើលវសីដ្អូអាំពីការសធវើបណងអម
ណខ្មរ

កិែេការទី២៖  

៤ កិែេការទី១៖ សាត ប់្ គូឧសទទេអាំពីស្ោេះថ្នន ក្់
ម្នការសេពស្គឿងសញៀន

កិែេការទី២៖  

៥ កិែេការទី១៖ េសងកត្សមើលការតាាំងពិពរ័ែ៍
អាំពីរសបៀបណដ្លជរ័សៅេ ូ្តូ្វានណក្ម្ចនសៅ 
ក្នុងសរាងច្ក្

កិែេការទី២៖  
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៤៖ ការ្ាភ្ជា ែ់រវារការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 
និរ Bloom’s Taxonomy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការេិភ្ជក្សា 
 ក្ិចេការម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម ជាទូសៅសក្ើត្ស ើងសៅក្្មតិ្កានណ់ត្ខ្ពេ់សៅក្នុង ។

 ក្ិចេការក្នុងការេិក្ាណបបសាា បននិយមសៅក្្មតិ្េមុគសាម ញសនេះ ជាញឹក្ញាបត់្្មូវឱ្យានការសរៀប
ណែនការរយៈសពលណវង ការ្បជុាំ ការពិភាក្ា នងិការណក្ណ្បស្ចើនដ្ងសៅសលើែលិត្ែលេិក្ា ។

 ការេួរេាំែួរក្្មតិ្ខ្ពេ់ ជាំរុញឱ្យេិេសសាា បនបញ្ញត្តិផា្ទ ល់ខ្លួនសលើេាា រៈថ្មីៗ។ សគមនិអាចសាា ល់
េាា រៈានសទ រេូត្ដ្ល់ពួក្សគយល់បញ្ញត្តិវាជាមនុេិន ដូ្សចន េះេាំែួរណដ្លជាំរុញឱ្យានការគិត្រក្
សេតុ្ែលគឺជួយ ជាំរុញបសងកើត្បញ្ញត្តិ។ 

 ខាងស្កាមសនេះជាសោលការែ៍ណែនាំមយួចាំនួនេ្ាបេួ់រេាំែួរណដ្លោា្ំ ទដ្ល់ការេិក្ាណបប
សាា បននិយម៖

វភិាគ ស្រាវស្រាវតាមអ ៊ីន
ធឺណែត

ធធវ៊ីពិធាធវភិាគ
កណកែប

បធកែ៊ីតដ្យាស្រាម 
មូលធេត 
ស្របវតតិាស្រ ត្

ពិភាកាារងារា
ស្រកុម

វាយតម្មៃ
វាយតម្មៃ

របាយារែ៍
ធ្ៀវធៅ

កំែត ់និកអន វតត
ត្កដ់ា

ធធវ៊ីអាទិភាពបញ្ច ៊ី
ារងារ

រិិះគនា់ា ម្ដ្យ
ស្របវតតិាស្រ ត្

ែង ក្ើត បធកែ៊ីតអតថបទ
កំណាពយ តាកំពិពរ័ែ៌ ធធវ៊ីបទបងាា ញ ពាករែ៍វបិាក
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លាំហាត ់

ទសែកតីចណនា៖ំ បសងកើត្េាំែួរមយួេ្ាបម់ុខ្វជិាា មយួណដ្លអនក្ស្ជើេសរ ើេ ណដ្លោា្ំ ទដ្ល់ការ
េិក្ាណបបសាា បននិយមេ្ាប់្ បសភទម្នការគិត្នមីយួៗក្នុងបញ្ា ីខាងស្កាម៖

មុខវិជាជស៖ មុខវិជាជស៖ មុខវិជាជស៖
វភិាគ វាយត្ម្មល បសងកើត្ថ្មី

 
 

ែពរកើតថ្មី
សាំណួរ "មានអ្វីពក្សើតព ើរ

្ែសនិពែើ..."
-្បេិនសបើអនក្ជា្ពេះាទជយ័វរ មន័ទី ៧ សត្ើអនក្នឹងកាត្ប់នាយភាព
្កី្្ក្ោ ងដូ្ចសមតច?

វាយតនម្ 
សាំណួរ "វិនិច្ឆ័យ" -សត្ើអនក្្ជាមនុេសអសាេ រយបាំែុត្ក្នុ ង្បវតិ្តសាស្រេតណខ្មរ?

វិភ្ជគ
សាំណួរ "រពែៀែណា និរ

ពេតុអ្វី"
-សត្ើសេតុ្អវីអាកាេធាតុ្ផា្ល េ់បតូ រ? 
-សត្ើជាំងឺ្គុនឈាម និងជាំងឺ្គុនចញ់ដូ្ចោន  និងខុ្េោន ដូ្ចសមតច?
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៥ក្ស៖  ការែពរកើតែញ្ញតតិ3 និរការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

ទសែកតីទ ត្ើម៖ ការេិក្ាណបបសាា បននិយម សផា្ត ត្សលើការបសងកើត្លក្ាខ្ែឌ ណដ្លេិេសអាច
បសងកើត្បញ្ញត្តិសោយសធវើការរមួបញ្េូ លោន នូវទិនននយ័ ឬពត័្ា៌នសែសងៗសៅជាទ្មងថ់្មី និងគួរចប់
អារមមែ៍ ។

និយមន័យននការែទងកើតែញ្ញតតិ៖ ការបសងកើត្បញ្ញត្តិគឺជាដ្ាំសែើ រការមយួណដ្លសលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យ
េិេសសចេះសរៀបចាំពត័្ា៌នជា្កុ្ម ឬជា្បសភទ រមួានជា ពាក្យ រូបភាព រូបមនត ឬដ្ាំសែើ រការសោយ
ណែអក្សលើលក្ាែៈពិសេេរមួោន ។

ជំហានទូទៅកនុងការែទងកើតែញ្ញតតិ ៖

ជំហានទី១៖ ្គូបងាា ញទិនននយ័ ឬ ឱ្យេិេសជួយ បសងកើត្ទិនននយ័

ជំហានទី២៖ េិេសចង្កុ្មទិនននយ័ជា្បសភទ្កុ្ម សោយក្ាំែត្ល់ក្ាែៈរមួោន  ឬលក្ាែៈ
វនិិចឆយ័អវី ណដ្លឱ្យសគអាចោក្ទិ់នននយ័ក្នុង្កុ្មរមួោន ។ 

ជំហានទី៣៖តាមរយៈេាំែួរ និងការពិភាក្ា េិេសក្ាំែត្ស់ឈាម េះ្បសភទ្កុ្មទិនននយ័ 

ជំហានទី៤៖ េិេសណចក្រ ាំណលក្ការរក្ស ើញរបេ់ពួក្សគអាំពី្បសភទ្កុ្ម ្ពមទាាំងរសបៀបណដ្ល
ពួក្សគោក្ចូ់លក្នុង្បសភទ្កុ្ម។

ការពិចារណ្ទលើការទ្គែ់ទ្គងថ្នសក់ទរៀន៖

  សធវើការជា្កុ្ម
 ការក្ាំែត្ទិ់នននយ័អាច្តូ្វានសធវើ
ស ើងជាមុន (សោយ្គូ) ឬក្ាំែត្ស់ោយ
េិេសក្នុងថ្នន ក្់

 មសធាាយណដ្លាន្បេិទធិភាពក្នុង
ការងាា ញរមួាន ដ្ា្កាម ́ណែនទីគាំនិត្ 
ណែនទីបញ្ញត្តិ និងតារាងរចនេមពន័ធ 
។ល។

អតថទ្ែទោជន៍៖

 ែតល់ឱ្យេិេសនូវបទពិសសាធនក៍្នុងការក្ាំែត្ទ់ាំនក្ទ់ាំនង សៅសពលោក្ទិ់នននយ័ជា្កុ្ម
 ជួយ េិេសឱ្យយល់ពីខ្លឹមសារពត័្ា៌ន

 
3 http://www.tvdsb.ca/webpages/tkernaghan/educatorresources.cfm?subpage=190909  

http://www.tvdsb.ca/webpages/tkernaghan/educatorresources.cfm?subpage=190909
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 េ្មួលការចងចាំពត័្ា៌នសពលវាេិាត្សៅក្នុងទ្មងជ់ារូបភាព ជាពិសេេាន្បសោជន៍
េ្ាបអ់នក្សរៀនសចេះតាមរយៈរូបភាព។ 

លាំហាត ់

បសងកើត្ណែនទីគាំនិត្ណដ្លបញ្ហា ក្ពី់្បសភទភាសាសែសងៗម្ន្បសទេក្មពុជា។ ស្បើពែ៌សែសងោន
សដ្ើមបជួីយ ណបងណចក្រវាង្កុ្មភាសាណដ្លសែសងោន ។ អនក្ក្អ៏ាចណបងណចក្ភាសាសៅតាមេាំស ងស ើង
ចុេះ ( ), ការស្បើតួ្អក្សរឡាតាាំង ។ល។ ណដ្រឬសទ? េូមពិនិត្យរក្សមើលពត័្ា៌នក្នុងតារាងសនេះ និង
សៅសលើប ត្ ញអីុនធឺណែត្។

ទិននន័យមុនទពលែទងកើត

អូស្រសតូអាសុ ី អូស្រសតូទណសុី សុីណូ ទីទែ នត កានដ្ ឥណឌូ អ្៊ឺរ ុែ

ចខមរ ា ស ចិន ម្ថ្ អងស់គលេ

មន ចម សវៀត្្ម ឡាវ ារាាំង

ពនង ភូា អីុសាន ាលី

ទំពួន

ទ្គឹង

គួយ

ទសទៀង

 
 
 

                               * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៥ែ៖ ការែពរកើតែញ្ញតតិ្ទុយោន េីរ 
េាំែួរេ្ាបក់ារ្សាវ្ជាវ៖ សត្ើក្តាត អវីណដ្លបងកឱ្យាន

ការចុេះសខ្ាយម្នអា្ច្ក្អងា? 
• សាវតា៖ាន្ទឹេតីខុ្េៗោន ជាស្ចើនេតីពីមូលសេតុ្ណដ្ល

អា្ច្ក្អងារធាល ក្ចុ់េះសៅក្នុងេត្វត្សរទ៍ី១៥ សនេះ។ មូលសេតុ្
ចមបងបាំែុត្ គឺការឈាល នពានរបេ់ម្ថ្សៅក្នុងឆ្ន ាំ១៤៣១ ណដ្ល
ជាលទធែល ទី្ក្ុងរាជធានអីងាររងការបាំែលិចបាំផា្ល ញជា
្ទង់្ ទាយធាំ សេើយសៅទីបាំែុត្ ក្ា៏នការេស្មចចិត្តសាេះបង់
សចលរាជធានមីក្សៅទីតាាំងថ្មីមយួណដ្លេាិត្សៅជិត្ត្ាំបនរ់ាជធានីភនាំសពញេពវម្ថ្ងសនេះ។

• ក្ិចេការ៖ សធវើការ្សាវ្ជាវរក្មូលសេតុ្ម្នការចុេះសខ្ាយម្នអា្ច្ក្អងារ និងបសងកើត្ណែនទីក្តាត  (សេតុ្
និងែល) ណដ្លពនយល់ថ្នសត្ើក្តាត ទាាំងសនេះានទាំនក្ទ់ាំនងោន ដូ្ចសមតច សេើយវាសធវើឱ្យានការដ្ួលរលាំម្ន
អា្ច្ក្អងារសោយរសបៀប្?

• ទិននន័យចដ្លទ្តូវពិចារណ្

ការែទងកើតែញ្ញតតិទោយទ្កុមទី១

 េស្រងាា ម
 ការឈាល នពាន
 ក្សមាយម្នភាពដ្កឹ្នាំ
 ការណ្ប្បួលអាកាេធាតុ្
 ស្ោេះរាាំងេងួត្
 ការផា្ល េ់បតូរសៅកាន់្ ពេះពុទធសាេនសថ្រវាទ

 អរភិាពម្ន្បសទេម្ថ្
 ការផា្ល េ់បតូរជាសាក្លណែនក្សេដ្ឋក្ិចេ
តាមែលូវេមុ្ទ

 ស្ោេះទុរភកិ្ស
 អសេារភាពសេដ្ឋក្ិចេ
 ការណបក្ាក្ម់្ែទក្នុង
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ការែទងកើតែញ្ញតតិទោយទ្កុមទី២

សាំណួរស្មាែ់េិភ្ជក្សា 

១. សត្ើណែនទីបញ្ញត្តិទាាំងពីរសនេះដូ្ចោន ណបប្ខ្លេះ?

២. សត្ើណែនទីបញ្ញត្តិ ណដ្លបសងកើត្ស ើងសោយ្កុ្មនីមយួៗខុ្េោន រសបៀប្? ឧ. សត្ើ្កុ្ម្ាន
បសងកើត្ណែនទីណដ្លានបញ្ញត្តិស្ចើនជាង? សត្ើណែនទីទាាំងពីរ ានទាំនក្ទ់ាំនងរវាងបញ្ញត្តិេមសេតុ្ែល
ឬសទ? ។ល។)

៣. សត្ើអនក្គិត្ថ្នេិេសណដ្លស្បើពែ៌សែសងោន ក្នុងណែនទីរបេ់ពួក្សគចងនិ់ោយពីអវី?

៤. សត្ើសយើងអាចនិោយថ្ន ណែនទីបញ្ញត្តិមយួ្ ឬទាាំងពីរ្តឹ្ម្តូ្វ ឬខុ្េានសទ? សេតុ្អវី្តឹ្ម
្តូ្វ? សេតុ្អវីមនិ្តឹ្ម្តូ្វ?

ការច្ុេះពែាយនន
អាណាច្្ក្សអ្រគរ

អសេារភាពសេដ្ឋកិ្ចេ

ស្ោេះរាាំងេងួត្ ការផា្ល េ់បតូរអាកាេធាតុ្

ការផា្ល េ់បដូររបេ់ពិភពសលាក្មក្
សេដ្ឋកិ្ចេតាមែលូវេមុ្ទ

ការឈាល នពានពី្បសទេម្ថ្ េស្រងាា មជាមយួ្បសទេ
ម្ថ្ អរយិភាព្បសទេម្ថ្

ការផា្ល េ់បតូរសៅកាន់្ ពេះពុទធសាេន
សថ្រវាទ

ក្សមាយម្នភាពជាអនក្ដឹ្ក្នាំ ការណបក្ាក្ម់្ែទក្នុង
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៦៖ យទុ្យធស្ថស្រសតែព្រៀនលអៗ  មួយច្ាំនួនស្មាែ ់

ការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

ទោលការណ៍ចណនាំទូទៅ
 ស្បើយុទធសាស្រេតបស្ងៀនណដ្លត្្មូវឱ្យេិេសបសងកើត្ គាំនិត្ ឬបញ្ញត្តិ ាន។ ការបងាា ញណត្
ពត័្ា៌នគឺមនិ្គប់្ ោនស់ទ។) េិេស្តូ្វណត្អនុវត្ត ស្បើ្ាេ់ ឬសធវើដ្ាំសែើ រការពត័្ា៌នសនេះ។

 ធានថ្នេិេសទាាំងអេ់នឹងចូលរមួក្នុងការបសងកើត្គាំនិត្ សោយានការទទួលខុ្េ្តូ្វចាំសពាេះ
ការេិក្ាសរៀងៗខ្លួន។

 ធានថ្នកិ្ចេការទាាំងឡាយត្្មូវឱ្យេិេសគិត្ពីពត័្ា៌នសៅក្្មតិ្ខ្ពេ់តាម 
 ៖ ការវភិាគ ការវាយត្ម្មល និងការបសងកើត្ថ្មី។

 ត្្មូវឱ្យេិេសបសងកើត្ែលិត្ែលណដ្ល្តូ្វស្បើ្ាេ់សដ្ើមបសីធវើការវាយត្ម្មលសៅសលើក្ាំេុេ និង
ភាពខ្វេះខាត្ម្នការេិក្ា។ ឧ.េនទនជាមយួម្ដ្គូ ែាូរែាងបែណ និងលាំហាត្េ់រសេរសែសងៗ

 ត្្មូវឱ្យេិេសពិនិត្យរក្សមើលក្ាំេុេ និងភាពខ្វេះខាត្ម្នការេិក្ារបេ់ខ្លួនឯងផា្ទ ល់ែង និង
របេ់ម្ដ្គូែង។

 ត្្មួវឱ្យេិេសណក្ត្្មូវសលើក្ាំេុេ និងភាពខ្វេះខាត្ម្នការេិក្ាទាាំងសនេះ។
ែទែេកទទសមួយែំនួនកនុងសទទ្មែបាននូវយុទធសាស្រសតខាងទលើ
ការសទទ្មែែិតត ការសទ្មែែិតត (  

េិេសសធវើការជាម្ដ្គូ េិក្ា អត្ាបទ វសីដ្អូ ។ល។ ណដ្លានែដល់ឱ្យ រមួជាមយួ៖ 
ែណណការពិតសទងខែ (  ណដ្លជួយ េសងាបចាំែុចគនលឹេះៗពីអត្ាបទ
មយួណដ្លចាំែុចខ្លេះពិត្ សេើយខ្លេះសទៀត្មនិពិត្។ ឧទាេរែ៍៖ 

 ពាក្យថ្ន́វា  ង់̀ េាំសៅសៅសលើចាំែងរវាងអាតូ្ម
 វា  ងជ់ាធមមតា្តូ្វានក្ាំែត្ស់ៅក្នុងលក្ាខ្ែឌ ម្នចាំនួនអបបបរារបេ់អាតូ្មអីុ្ដូ្
ណេនណដ្លធាតុ្មយួសែសងសទៀត្អាចភាា បជ់ាមយួាន។

ែណណលទធ្ល (  ៖ បងាា ញពីលទធែលការពិត្្មយួក្នុងអត្ាបទ ។  
លទធែលទាាំងសនេះគឺមនិបងាា ញជាក្ណ់េដងសៅក្នុងអត្ាបទសនេះសទ។   សេើយលទធែលខ្លេះពិត្ 
ខ្លេះសទៀត្ក្ម៏និពិត្ណដ្រ ។
ឧទាេរែ៍ ៖ សត្ើនឹងានអវីសក្ើត្ស ើង ្បេិនសបើអនក្ានជាំនួេអាតូ្មសាព នធ់រ័ សោយអាតូ្ម
អុក្េីុណេន សៅក្នុ ង រូបមនត  

 
4http://www.teacherstoolbox.co.uk/25_Ways/25ways-15-decisions2.html 

http://www.teacherstoolbox.co.uk/25_Ways/25ways-15-decisions2.html
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ម្ដ្គូនីមយួៗ ្តូ្វណត្េស្មចចិត្ត ថ្នសត្ើបែណ មយួ្្តឹ្ម្តូ្វ សេើយបែណ ណដ្លមនិ្តឹ្ម្តូ្វ 
សត្ើវាានបញ្ហា អវ?ី

ខាងស្កាមសនេះគឺជាឧទាេរែ៍លាំហាត្ ់ការសទទ្មែែិតត ការសទទ្មែែិតត េ្ាបស់មសរៀនគីមី
វទិាមយួេតីពីវា  ង៖់

អ្តាែទ្យ5 
ក្នុងគីមវីទិា វា  ង ់ម្នធាតុ្មយួ្តូ្វានបសងកើត្ស ើងពីថ្នមពលបញ្េូ លោន ជាមយួអាតូ្មសែសង

សទៀត្ សៅសពលណដ្លវាបសងកើត្ានជា េាេធាតុ្គីម ី ឬម ូសលគុល។ បញ្ញត្តិម្នវា  ងស់នេះ ្តូ្វាន
បសងកើត្ស ើងសៅពាក្ក់្ ត្ លទី២ ម្នេត្វត្សរទី៍១៩ និងទទួលានសជាគជយ័ក្នុងការពនយល់អាំពី
រចនេមពន័ធម ូសលគុលម្នេាេធាតុ្អេររីាងា និងេាេធាតុ្េររីាងា។ ថ្នមពលអាតូ្មម្នធាតុ្
មយួរមួបញ្េូ លោន ្តូ្វានក្ាំែត្ស់ោយចាំនួនម្នអាតូ្មអីុ្ដូ្ណេនណដ្លវាានបញ្េូ លជាមយួ។ ក្នុងសម
តាន កាបូនានវា  ង ់ ៤ និងក្នុងអាម ូញាក្ ់ អាេូត្ានវា  ង ់ ៣។ ក្នុងនី្ដូ្ណេនេ ុលេវ ីដ្
សាព នធ់រ័ានវា  ង២់។ ដ្ា្កាមវា  ងម់្នេាេធាតុ្ ត្ាំ្ងឱ្យការត្ភាា បោ់ន ម្នធាតុ្ណដ្លសៅ
ថ្នសម្សធាតុ ជាមយួនឹងគាំនូេបនទ ត្រ់វាងធាតុ្ទាាំងពីរ ណដ្លត្ាំ្ងឱ្យការោក្ចូ់លោន រវាង 
វា  ងេ់្ាបធ់ាតុ្នីមយួៗ។ ខាងស្កាម សនេះជាឧទាេរែ៍មយួចាំនួន៖

សម្សធាតុ
អីុ្ដូ្ណេន សមតាន អាម ូញាក្់ អីុ្ដូ្ណេនេ ុលេេ ីដ្

ដ្សាទ្កាម

វា សឡង់ អីុ្ដូ្ណេន១
កាបូន៤

អីុ្ដូ្ណេន១
អាេូត្ ៣
អីុ្ដូ្ណេន១

សាព នធ់រ័២
អីុ្ដូ្ណេន១

 
5https://en.wikipedia.org/wiki/Valence_(chemistry) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Valence_(chemistry
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ទសែកតីចណនាំ៖ សោយណែអក្សៅសលើការយល់ដឹ្ងរបេ់អនក្សៅសលើអត្ាបទខាងសលើ សៅក្នុង្កុ្ម
របេ់អនក្េូម ក្ាំែត្ប់ែណ ការពិត្េសងាបមយួ្ណដ្លខុ្េ និងមូលសេតុ្ណដ្លនាំឱ្យខុ្េ ។ បនទ ប់
មក្ ទេសនទ៍ាយលទធែលម្នលក្ាខ្ែឌ ណដ្លានសរៀបរាបស់ៅក្នុងបែណ លទធែល។

ែណណការពិតសទងខែ ែណណលទធ្ល
១. គាំនិត្ម្នវា  ងស់នេះានទទួលសជាគជយ័ក្នុង
ការពនយល់អាំពីរចនេមពន័ធម ូសលគុលម្នេាេ
ធាតុ្េររីាងា។

ក្. សត្ើានអវីសក្ើត្ស ើង្បេិនសបើអនក្ជាំនួេ
អាតូ្មសាព នធ់រ័ សោយអាតូ្មអុក្េីុណេនសៅ
ក្នុង ?

២. ពាក្យថ្នវា  ងេ់ាំសៅសៅសលើការភាា បោ់ន រវាង
អាតូ្មនិងអាតូ្ម

ខ្. សត្ើនឹងានអវីសក្ើត្ស ើងសៅសលើម ូសលគុល
សមតាន ្បេិនសបើដ្ក្អាតូ្មកាបូនសចញ?

៣. ជាធមមតា វា  ង់្ តូ្វានក្ាំែត្ស់ៅក្នុង
លក្ាខ្ែឌ ម្នចាំនួនអបបបរារបេ់អាតូ្មអីុ្ដូ្
ណេន ណដ្លធាតុ្មយួអាចភាា បជ់ាមយួាន។

គ. សត្ើានអវីសក្ើត្ស ើងដ្ល់សេារភាពម្ន ម ូសល
គុលរបេ់អាម ូញាក្់  ្បេិនសបើអនក្ដ្ក្
អាតូ្មអីុ្ដូ្ណេនមយួសចញ?

៤. វា  ង ់គឺបញ្ញត្តិថ្មី។  . សត្ើានអាតូ្មសែសងសទៀត្ណដ្រឬសទ ណដ្ល
អាចជាំនួេសាព នធ់រ័ក្នុង  ? សត្ើនឹង 
ែលិត្ានអវី?

ជីក ស ( ៖ វិ្ីសាស្រសតសិកសាចែែសហការ

ជីក្ េ គឺជាវធីិសាស្រេតេិក្ាណបបេេការមយួ ណដ្លាន្បេិទធិភាពខ្ពេ់។

 ណចក្្បធានបទមយួ ឱ្យសៅ្បធានបទតូ្ចៗ ៤។ ចាំនួន
្បធានបទតូ្ចៗ អាចានស្ចើនឬតិ្ចជាងសនេះអា្េ័យ
សលើទាំេាំថ្នន ក្រ់បេ់អនក្។ ឧទាេរែ៍ ជាំងឺក្នុងត្ាំបន់្ តូ្ពិច
ណដ្លានជាំងឺសែសងោន អាចនឹង្តូ្វានណបងណចក្សៅជា
(ក្ រាគមលួ (ខ្ ជាំងឺ្គុនឈាម (គ ្គុនចញ់ និង ( 
្គុនសពាេះសវៀន។

https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
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 ជស្មើេសែសងសទៀត្៖ ែតល់ឱ្យេិេសនូវេាំែួរគនលឹេះ ឬ
ទេសនៈ សែសងោន ចាំនួន ៤ ណដ្លត្្មូវឱ្យេិេសវភិាគ
សលើ្បធានបទដូ្ចោន  ណត្សៅសលើណែនក្សែសងៗពីោន ។ 
ឧទាេរែ៍៖ េិេសទាាំងអេ់្តូ្វានែតល់ពត័្ា៌ន
ពីេមយ័អា្និគមារាាំងដូ្ចោន  ប ុណនតបនទ បម់ក្
ាន្តូ្វសគេួរសដ្ើមបវីាយត្ម្មលសែសងោន  ពី (ក្  ក្េិក្រ
ក្មពុជា (ខ្ អនក្្គប់្ គងក្មពុជា (គ អនក្្គប់្ គងារាាំង
និង ( ្ពេះមហាក្ស្ត្ម្ន្បសទេក្មពុជា។  
សនេះជាការវាយត្ម្មលណដ្លគួរឱ្យចបអ់ារមមែ៍មយួ 
ស្ពាេះេិេស្តូ្វបសងកើត្េដងោ់ម្នការវនិិចឆយ័សែសងោន
សចញពី្កុ្មនីមយួៗ និងស ល្ើយត្បសៅនឹងេាំែួររមួ
មយួគឺ ារាាំងានសធវើអវីខ្លេះក្នុងអាំ ុងសពលេមយ័
អា្និគម?

 ណចក្េិេសជា ៤ ្កុ្ម។ ្គូស្ជើេសរ ើេ្កុ្មណដ្លានេមត្ាភាពច្មុេះ បទពិសសាធនស៍ែសងោន
សភទ ជាតិ្សាេនច៍្មុេះជាសដ្ើម។ កុ្ាំសរ ើេ្កុ្មណែអក្សលើមតិ្តភាព ។ េិេសនឹងត្វា សៅសលើក្ដ្ាំបូង 
ប ុណនតពួក្សគនឹងេ្មបាន្បេិនសបើអនក្សៅណត្ទទូចឱ្យពួក្សគចូលរមួ។

 ្កុ្មនីមយួៗេិក្ាពីជាំងឺឬេាំែួរមយួសោយានជាំនួយពីអត្ាបទ និងេនលឹក្កិ្ចេការ។ល។
សទាេះបីជាអនក្អាចស្បើវធីិសាស្រេតសនេះេ្ាបេិ់េសសដ្ើមបេិីក្ាសៅខាងស្ៅសពលសា ងេិក្ាក្៏
សោយ ជាធមមតាសគស្បើវាសៅក្នុងសា ងេិក្ាប ុស ណ្ េះ។ េូមសមើលការ្សាវ្ជាវតាមប ត្ ញ
អីុនធឺណែត្ក្នុងឯក្សារណចក្ទី៩ ។

 ឥ ូវេិេសេិេសពី្កុ្មនីមយួៗ ្តូ្វចូលរមួបសងកើត្្កុ្មថ្មីសទៀត្សៅតាម្បធានបទណដ្លសគ
ទទួលខុ្េ្តូ្វសោយានេិេសាន ក្ ់មក្ពី្កុ្មនីមយួៗសែសងោន ។ េិេសទាាំងឡាយ្ណដ្ល
សលើេចាំនួនគឺសធវើជាម្ដ្គូសៅក្នុង្កុ្ម។ ឥ ូវសនេះ្កុ្មនីមយួៗកាល យជា ្កុ្មជាំនញ  ម្នជាំងឺ
ត្ាំបន់្ តូ្ពិចមយួ។ អាចានអនក្ជាំនញពីរនក្ស់ៅក្នុងជាំងឺមយួ)។
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ដំ្ទណើរការជីក ស៖ ជំងឺទ្តូពិែ

ជំហាន១៖ ទ្សាវទ្ជាវ

្កុ្មនីមយួៗេិក្ាពីជាំងឺមយួ ទាក្ទ់ងនឹង៖

 រសបៀបម្នការ ល្ង
 សរាគេញ្ហញ
 រយៈសពលរបេ់វរុីេែទុក្
 ការការពារ
 ការពាាល

ជំហាន២៖ ជីក ស (

មនុេសាន ក្ពី់្កុ្មនីមយួៗចូលរមួជាមយួ
្កុ្មសែសងសទៀត្សដ្ើមបបីែតុ េះប ត្ លពួក្
សគេតីពី្បធានបទជាំងឺរបេ់ពួក្សគ។

ពួក្សគ្តូ្វណត្បសងកើត្ទ្មងា់ ្ទីចណដ្ល
េសងាបលក្ាែៈម្នជាំងឺនីមយួៗ។ ស្កាយ
មក្ពួក្សគ្តូ្វបាំសពញេាំែួរ ជីក ស ណដ្ល
ានបងាា ញក្នុង្បអបខ់ាងស្កាម។

ទ្កុម១

(រាកមួល)

ទ្កុម២

(ទ្គុនឈាម)

ទ្កុមថ្ម១ី

(រាកមួល)

ទ្កុមថ្ម២ី

(ទ្គុនឈាម)

ទ្កុម៣

(ជំងឺទ្គុនចាញ់)

ទ្កុម៤

(ទ្គុនទពាេះទវៀន)

ទ្កុមថ្មី៣

(ជំងឺទ្គុនចាញ់)

ទ្កុមថ្ម៤ី

(ទ្គុនទពាេះទវៀន)

   អនក្ជាំនញ ជាំងឺរាក្មលួ

 អនក្ជាំនញ ជាំងឺ្គុនឈាម

 អនក្ជាំនញ ជាំងឺ្គុនចញ់

 អនក្ជាំនញ ជាំងឺ្គុនសពាេះសវៀន
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  ្កុ្មថ្មីបញ្េបេ់ក្មមភាព ត្្មូវឱ្យពួក្សគសៅបស្ងៀនម្ដ្គូសៅវញិសៅមក្អាំពីជាំងឺរបេ់ពួក្សគ 
សេើយត្្មូវឱ្យពួក្សគេេការជាមយួ្កុ្មសែសងសទៀត្ សលើកិ្ចេការបញ្េូ លោន ណដ្លត្្មូវឱ្យ
បញ្េូ លោន នូវ្បធានបទទាាំង៤ ។ ឧទាេរែ៍ េិេស្តូ្វសធវើកិ្ចេការខាងស្កាម៖ 

 
 
 
 
 
 

្ំែួរ ជ៊ីក-្ (Jigsaw) 
o ពនយល់ព៊ីជំកឺរប្់អាកធៅស្រកុមថ្ម៊ីរប្់អាកណដ្យលធៅធ្្្ល់ ធដាយពនយល់ដូ្យចគ្នា នូវកិចច
ារណដ្យលបានធធវ៊ីខាកធដ្យ៊ីម។ (ធពល ផ្ទ កធមធោគ រធបៀបចមៃក ។ល។) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

o ្េារកា ការណ្វករកចំែ ចប៊ីណដ្យលជំកឺទកំអ្់មាន្ណាា នរមួគ្នា ។ 
 _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

o ្ស្រមាប់ជំកឺទកំបួន ្េារគ្នា ធដ្យ៊ីមប៊ីណ្វករកលកខែៈពិធ្្ឱ្យបានចំនួនបួន។ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
_____________________________________________ 

o ផ្លិតខិតតបែណ្ត៊ីព៊ីជំកឺតំបន់ស្រតូពិច។ ធរៀបជំកឺទកំបួនដាក់តាមលំដាប់៖ 
A) ភាពធងន់ធងរម្នផ្លវបិាក 
B) ភាពងាយស្រ្ួលកា ការារពារ 
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លាំហាត ់
 ស្បើការពនយល់ណដ្លានែដល់ជូនខាងសលើ និងស្បើ្ាេ់សេៀវសៅេិក្ាសោលណដ្លែដល់
ឱ្យសោយអនក្េ្មបេ្មួលបសងកើត្េាំែួរ ឬលាំហាត្ស់ែសងៗ តាមសោលវធីិេិក្ាណបបសាា បននិយម
សោយស្បើបសចេក្សទេ  ឬបសចេក្សទេ ។ ្តូ្វពនយល់ពីេាំែួរ ឬលាំហាត្់
សនេះ ឱ្យានលមអតិ្សោយែតល់ជាឧទាេរែ៍ជាគាំរូ ណដ្លេិេសនឹងអាចស ល្ើយាន។
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៧៖ វិធីស្ថស្រសតការសកិ្សាអា្សយ័ពលើែញ្ហា  
ព ើមបពីលើក្សក្សមពសក់ារសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម6 

និយមនយ័៖ ការេិក្ាអា្េ័យសលើបញ្ហា  ( គឺជាបសចេក្សទេេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម
ណដ្លេិេសនឹងសរៀនអាំពីមុខ្វជិាា តាមរយៈបទពិសសាធនម៍្នការសោេះ្សាយបញ្ហា ទូសៅ។ េិេសសរៀនទាាំងវធិីម្ន
ការគិត្ និងណែនក្ចាំសែេះដ្ឹង។

ដ្ំទណើរការ៖ សពលសធវើការជា្ក្ុម េិេស (ក្ ក្ាំែត្អ់វីណដ្លពួក្សគានដ្ងឹរចួសេើយ (ខ្ ក្ាំែត្អ់វី
ណដ្លពួក្សគ្ត្ូវដ្ឹង  នងិ (គ រសបៀប និងក្ណនលងណដ្លេិេស្សាវ្ជាវយក្ពត័្ា៌នថ្មីណដ្លនាំសៅរក្ដ្ាំស្េះ
្សាយបញ្ហា ។ ត្ួនទីរបេ់្គូ គឺជួយ េ្មួលដ្ល់ការេិក្ាសោយែតល់ការោា្ំ ទ ណែនាំ និងតាមោនការ
េិក្ារបេ់េិេស។ ្គូបស្ងៀន្ត្ូវណត្សធវើឱ្យេិេសានទាំនុក្ចិត្តក្នុងការទទួលយក្បញ្ហា  ស្ពាេះវាអាចជួយ យ
ព្ងីក្ការយល់ដ្ឹងរបេ់ពកួ្សគាន។ ត្ាំ្ងឱ្យការផា្ល េ់បតូរគាំរូពីការបស្ងៀនតាមណបប្បម្ពែី នងិ
ទេសនវជិាា បស្ងៀនសោយសផា្ត ត្សៅសលើេក្មមភាព្គូស្ចើន និងេនមត្ថ្នេិេសសរៀនានស្ចើនសពលណដ្លពួក្សគ
ានសាត បស់្ចើន។ 

 ឧទាេរណ៍៖ 

 ទសែកតីចណនា៖ំ រូបភាពខាងស្កាមសនេះានបងាា ញពីឈុត្ឆ្ក្មយួពីការសាងេងម់ហាក្ាំណែងចិន
ណដ្លានសាងេងស់ ើងសោយអធិរាជ  អាំ ុងឆ្ន ាំ ២២០ មនុគ េ។ាន  ក្ាំេុេចាំននួ៧ ក្នុ ង
រូបភាពសនេះណដ្លខុ្េពី្បវត្តិសាស្រេត។ សោយណែអក្សលើចាំសែេះដឹ្ងរបេ់អនក្ ចូរក្ាំែត្ក់្ាំេុេទាាំង៧ ណដ្លមិន
្តឹ្ម្ត្ូវ និងសធវើការបក្្សាយពីមូលសេតុ្ណដ្លខុ្េ។

 
6https://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning 

https://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning
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សាំណួរេិភ្ជក្សា 
ក្នុ ង្កុ្មរបេ់អនក្ ចូរពិភាក្ាពីេាំែួរខាងស្កាម និងសរៀបចាំរាយការែ៍សៅ្កុ្មធាំវញិ។

១. សត្ើអនក្អាចរក្ស ើញក្ាំេុេានប ុនម ន?

២. សត្ើ្ កុ្មរបេ់អនក្ក្ាំែត្អ់វីណដ្លានដឹ្ងរចួសេើយសោយរសបៀប្ សដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា ? 
(ឧទាេរែ៍៖ កាលបរសិចឆទសាងេងម់ហាក្ាំណែង និងបសចេក្វទិានេមយ័ ។ល។)។

៣. សត្ើអនក្ានក្ាំែត្អ់វីណដ្លអនក្្តូ្វដឹ្ងបណនាមសោយរសបៀប្ សដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា ?    
(ឧទាេរែ៍៖ សត្ើអវីណដ្លអនក្ដឹ្ងមនិទានច់ាេ់សៅក្នុងរូបភាព សេើយ្តូ្វណេវងយល់?) 

៤. សត្ើអនក្ានក្ាំែត្អ់វីណដ្លអនក្មនិទានា់នដឹ្ងសោយរសបៀប្ សដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា ?

ែទមលើយ

 
7Wood, J. (1992) Errata: A Book of Historical Errors, New York: Green Tiger Press. 
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៨៖  ាំពណើ រការ និរ្លតិ្ល ននកាសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 
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សាំណួរស្មាែ់េិភ្ជក្សា 

១. សត្ើឧទាេរែ៍្ខ្លេះខាងសលើ បងាា ញពី ដ្ាំសែើ រការ សេើយមយួ្ជា ែលិត្ែល"? សត្ើអនក្
ដឹ្ងសោយរសបៀប្?

២. ពិចរ្ពីសោលការែ៍ម្នការេិក្ាណបបសាា បននិយម ណដ្លានពិភាក្ាសៅក្នុងឯក្សារណចក្ 
២ខ្ ។ ស្ជើេយក្ដ្ាំសែើ រការ ែលិត្ែលមយួ សេើយពនយល់មូលសេតុ្ណដ្លទាក្ទ់ងនឹងសោល
ការែ៍សាា បននិយមសោយបាំសពញតារាងខាងស្កាម។
សត្ើវាានភាពអនតរក្មម សោយរសបៀប្? សត្ើវាជាក្ណ់េតង សោយរសបៀប្? សត្ើវាជាការេិក្ាណបប
េ្មបេ្មួល សោយរសបៀប្? សត្ើវាលក្ាែៈជាេិេសមជឈមែឌ ល សោយរសបៀប្?

លាំហាត ់
ទសែកតីចណនាំ៖  រ ាំឭក្ស ើងវញិនូវេក្មមភាពនីមយួៗ សេើយពាោមក្ាំែត្ក់ារសរៀបចាំ    សែស

ងៗសដ្ើមបីព្ងឹងសាា បន័ សដ្ើមបីឱ្យេក្មមភាពទាាំងសនេះសក្ើត្ស ើង្បក្បសោយ្បេិទធិភាព។

សកមមភាពសិកសាចែែ
សាថសែនានិយម

្លិត្ល ឬ
ដំ្ទណើរការ

ទតើវាែងាហសញពីទោលការណ៍សាថសែនានិយមទោយរទែៀែ
ណ្?

  

សកមមភាពសិកសាចែែ
សាថសែនានិយម

តទ្មូវការសាថែ័ន

គទទ្ម្ងវិទសាសាស្រសត

 ការសរៀបចាំ្គូវទិាសាស្រេតណដ្លានេម័្គចិត្ត្បឹក្ាដ្ល់ក្លបឹមុខ្វជិាា
វទិាសាស្រេត

 ថ្ិវកាេ្ាបេ់ាា រៈ

 សពលសវលា្គប់្ ោន៖់ ទាាំងេក្មមភាពស្ៅថ្នន ក្ ់ទាាំងេក្មមភាព
េិក្ាសា ងបណនាម

 ានសេៀវសៅបាំប នរបេ់ក្លឹប

គទទ្ម្ងការងារជាទ្កុម

 



                                                                                                  សេៀវសៅេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម 

 67 

ការតាងំពិព័រណ៍

 

ែទែងាហសញ

 

ទសៀវទៅរបាយការណ ៍ និង
កំណ្ពសយ

 

ការទ្សាវទ្ជាវតាមែណ្ដសញ
អ្៊ីន្ឺចណត

 

ទសសេនកិែេសិកសា

 

កិែេការែនទែ់ពិទសា្ន៍
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី៩៖  ការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម     និរែពច្េក្សវិទ្យា 

ការសិកសាគឺការែទងកើតទំនាក់ទំនងសងគម៖ ទ្ែសិនទែើកុម្រ 
អភិវឌសឍលអទ្ែទសើរកនុងសងគមឬទ្កុមរែស់ពួកទគ ទនាេះការទទ្ែើទ្បាស់ែ
ទែេកវិទសាទដ្ើមសបីភាជសែ់ទំនាក់ទំនង អាែម្នទ្ែសិទធិភាពខពស់។

ការអនុវតដទោលការណ៍ទនេះ៖ សោយណែអក្សលើសោលការែ៍
ខាងសលើ ្គូណដ្លបស្ងៀនណបបសាា បននិយម គួរណត្បសងកើត្បរបិទេិក្ា 
មយួ ណដ្លេិេសអាចចូលរមួក្នុងេក្មមភាពសោយានការ
សលើក្ទឹក្ចិត្ត និងជួយ េ្មួលពីសលាក្្គូ អនក្្គូ ។ សទាេះជា
ោ ង្ ្គូមនិ្តូ្វឈរចាំសមើលេិេសេិក្ាណេវងយល់ 
និង្សាវ្ជាវសមសរៀនសនេះសទ ែទុយសៅវញិ ្គូអាចដឹ្ក្នាំ
េិេស  សលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យពួក្សគសធវើការជា្កុ្ម សដ្ើមបគិីត្ពី
បញ្ហា  និងេាំែួរ។ ្គូគួរោា្ំ ទពួក្សគ តាមរយៈការសលើក្
ទឹក្ចិត្ត និងែតល់្បឹក្ាសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា  ហានិភយ័ 
និងបញ្ហា ្បឈមណដ្លានចក្ឫ់េសៅក្នុងសាា នភាពជីវតិ្ពិត្របេ់ពួក្សគ ណដ្លជាក្តាត ជាំរុញឱ្យពួក្
សគចបអ់ារមមែ៍ និងសពញចិត្តនិងេក្មមភាពេិក្ាទាាំងសនេះ។ 

ែទែេកវិទសា និងការសិកសាទំនាក់ទំនងសងគមចែែសាថសែនានិយម
បសចេក្វទិាែតល់ជាឧបក្រែ៍ដ្េ៏ាំខានស់ដ្ើមបជួីយ េស្មចសោលសៅម្នការេិក្ាទាំនក្ទ់ាំនង

េងាមណបបសាា បននិយម។ ខាងស្កាមសនេះគឺជាឧទាេរែ៍មយួចាំនួនម្នពត័្ា៌នវទិាណដ្លអាចជួយ 
ក្នុងការេិក្ាទាំនក្ទ់ាំនងេងាមណបបសាា បននិយម៖

 ឧែករណ៍ទូរគមនាគមន៍  ដូ្ចជាអីុណម ល និងអីុនធឺណែត្ ែតល់ជាមសធាាយមយួេ្ាប ់
ការេនទន ការពិភាក្ា ការជណជក្សដ្ញសោល និងអនតរក្មមរវាងេិេស។ េិេសអាចជណជក្
ជាមយួេិេសសែសងសទៀត្ ជាមយួ្គូ និងជាមយួ្គូក្នុងេេគមនា៍ន សបើសទាេះបីជាពួក្សគសៅ
ឆ្ង យពីថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់ពួក្សគក្ស៏ោយ។ ឧបក្រែ៍ទូរគមនគមនអ៍ាចជួយ ែាភាា បេិ់េស
ជាមយួធនធានពត័្ា៌នស្ចើន្បសភទាន សេើយក្អ៏ាចជួយ ពួក្សគឱ្យយល់ទាាំងវបបធមរ៍បេ់
ខ្លួន និងវបបធមរ៍បេ់អនក្ដ្ម្ទ។

 ែទែងាហសញជា ៖ បទបងាា ញណដ្លបសងកើត្ស ើងសោយេិេសសៅក្នុង្កុ្មរបេ់ពួក្
សគក្ា៏នែតល់នូវប ត្ ញេងាមដ្ា៏ន្បសោជនេ៍្ាបេិ់េសសដ្ើមបសីធវើការរមួោន ជា្កុ្មក្នុង
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ការែលិត្ជាែលិត្ែលេិក្ា ្បក្បសោយការម្ចន្បឌិត្សដ្ើមបណីចក្រ ាំណលក្ជាមយួេិេសក្នុង
ថ្នន ក្។់ សាលាសរៀនគួរណត្ានា េីុន េ្ាបប់ញ្ហេ ាំង ណដ្លទាាំង្គូនិងេិេសអាចស្បើ
្ាេ់ានេ្ាបស់ោលបាំែងសនេះ។

 សម្ភសរៈែរិកាខសភាជសែ់អ្៊ីន្ឺចណតទៅកនុងែណ្ណសល័យ៖ ការបសងកើត្េាា រៈបរកិាា  ងាយ្េលួចូល
ស្បើអីុនធរ័ណែត្សៅក្នុងប ណ្ ល័យជាមសធាាយមយួសទៀត្ សដ្ើមបឱី្យេិេសអាចសធវើការ
ជាមយួោន សៅសលើកិ្ចេការវភិាគ។ េាា រៈបរកិាា សនេះអាច្តូ្វានស្បើសដ្ើមបសីោេះ្សាយបញ្ហា  
ណដ្ល្គូោក្ឱ់្យ ការអភវិឌឍការងារគស្ាង ្បភពម្នរូបភាព និងដ្ា្កាមនន ។

 កមមវិ្ីសរទសរតាមែណ្ដសញអ្៊ីន្ឺចណត៖  ែតល់នូវសវទិកាណត្មយួ 
េ្ាបក់ារេរសេរតាមណបបេេការ។ េិេសអាចេរសេរ
េ្ាបទ់េសនិក្ជនណដ្លពួក្សគអាចស ល្ើយត្បភាល មៗ និងេ្ាប់
អនក្ណដ្លចូលរមួក្នុងេក្មមភាពេរសេរជា្កុ្ម។

 សកមមភាពទ្ែឌិតទអឡិែទ្តូនិក (   អាចសធវើឱ្យ
ការេិក្ាានភាពទាក្ទ់ាញ និងរេ់រសវ ើក្ សោយបងាា ញអវីមយួក្នុង 
បរបិទម្នេក្មមភាពដូ្ច ពិភពពិត្្ាក្ដ្ ដូ្ចជាដ្ាំសែើ រការ 
សរាងច្ក្ថ្នមពលនុយសក្លណអ រ ការេរសេរសរឿងថ្មីៗក្នុងសារពត័្ា៌ន
មយួ ឬការសោេះ្សាយជាមយួនឹងបញ្ហា បាំពុលទឹក្ក្នុងត្ាំបន។់
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី១០៖ ការវាយតនម្្ទុយោន ននការសកិ្សាខែែ្ែនេណី 
និរការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

ការចណនាំ៖ ចូរអានការេនទនខាងស្កាមនិងចូលរមួក្នុងការពិភាក្ាជាមយួ្កុ្មរបេ់អនក្
សដ្ើមបសី ល្ើយេាំែួរខាងស្កាម៖

សាំណួរេិភ្ជក្សា 

១. សត្ើក្្មតិ្ម្នការគិត្ានលក្ាែៈោ ងដូ្ចសមតច ចាំសពាេះការវាយត្ម្មលក្នុងរូបភាព ក្?  
     រូបភាព ខ្? ចូរគិត្អាំពីេាំែួរតាក្េូ់ែូមបី លូមសដ្ើមបរីក្ចសមលើយរបេ់អនក្។ 
២. រាយគុែេមបត្តិ និងគុែវបិត្តិម្នយុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលណដ្លានទាាំងក្នុងរូបភាព ក្  
     និងរូបភាព ខ្។ 
៣. សេតុ្អវីានជាអនក្គិត្ថ្ន ្គូបស្ងៀនសៅក្មពុជាមនិស្បើយុទធសាស្រេតវាយត្ម្មលណដ្លានសៅក្នុង   
     រូបភាព ខ្?

ក 

ខ 

• អាកស្រគូនឹកស្របាប់ឯកនូវអវ៊ីៗណដ្យលឯកស្រតូវដ្យឹក 
• ឯកស្រតូវទធនទញព័ត៌មានទកំធ ិះ 
• ឯកស្រតូវស្របាប់ព័ត៌មានធ ិះធ ៊ីកវញិ 

• ខ្ ំនឹកាា ប់ ធេ៊ីយកត់ស្រតាតាមអាកស្រគូ 
• ខ្ ំនឹកទធនទញព័ត៌មានទកំធ ិះ 
• ខ្ ំនឹកស្របាប់ព័ត៌មានធ ិះធ ៊ីកវញិ 

• អាកស្រគូចក់ដ្យឹកអវ៊ីខៃិះណដ្យលឯកដ្យឹក 
• អាកស្រគូចក់យល់ដ្យឹកព៊ីរធបៀបណដ្យលឯកធរៀន 
• អាកស្រគូនឹកជួយឯកអភិវឌ្ឍារយល់ដ្យឹក

ធដាយខៃួនឯក 

• ខ្ ំនឹកពនយល់អវ៊ីណដ្យលខ្ ំដ្យឹក 
• ខ្ ំនឹកបងាា ញអាកស្រគូរធបៀបខ្ ំធរៀន 
• ខ្ ំនឹក្ួរអាកស្រគូធដ្យ៊ីមប៊ីយល់ដ្យឹក

ាន់ណតស្របធ្៊ីរណថ្មធទៀត 
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី ១១៖ យទុ្យធស្ថស្រសតវាយតនម្ក្សនរុែរសិ្ថា នសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

គាំនិតសាំខាន់ៗមួយច្ាំនួន 

 ក្នុងអាំ ុងសពលវាយត្ម្មល ្គូបស្ងៀនេិក្ាណបបសាា បននិយមណត្ងណត្ានការចបអ់ារមមែ៍សៅ
សលើ “ រសបៀប” ណដ្លកុ្ារានទាញការេននិោឋ ន ឬ រក្ចសមលើយជាជាងលទធែលចសមលើយ។  

 ដ្ាំសែើ រការម្នការសរៀនេូ្ត្គឺេាំខានដូ់្ចោន នឹង ែលិត្ែលេិក្ាណដ្រ។ 
 ការវាយត្ម្មលតាមណបប្បម្ពែី និងការសធវើសត្េតេតងោ់មនិាន្បសោជនេ៏្ាបក់ារវាយត្ម្មល
ការេិក្ាណបបសាា បននិយមសនេះសទ។  

 សោយសារសាលាសរៀនភាគស្ចើន្តូ្វសធវើការក្នុងបរបិទណដ្លការសធវើសត្េតែលូវការមនិអាចសជៀេរចួ 
្គូបស្ងៀន្តូ្វណត្ានគាំនិត្ម្ចន្បឌិត្ក្នុងការេាំសោគបសចេក្សទេវាយត្ម្មលណបបថ្មីសនេះសៅក្នុង
្បពន័ធណដ្លាន្សាប។់

ការវាយតនម្
ការសកិ្សាខែែ
ស្ថា ែនា និយម

ការវាយត្ម្មល
ណបបឌី្មចិ

ការវាយត្ម្មលសលើ
ក្្មងសាន ម្ដ្

េិេស

ការវាយត្ម្មលស្ៅ
ែលូវការ

បសចេក្សទេ វាយ
ត្ម្មលណបបដ្ាំសែើ រ

ការ

វធិ៊ីាស្រ ត្លអៗ  មួយចំនួន
្ស្រមាប់វាយតម្មៃារ្ិកាណបប

ាថ ប និយម 
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ែពច្េក្សពទ្យសស្មាែក់ារវាយតនម្8 

អនក្េិក្ា្ទឹេតីខាងការេិក្ាណបបសាា បននិយម ែតល់នូវវធីិសាស្រេតសែសងៗោន ចាំនួន៤
េ្ាបវ់ាយត្ម្មលេិេសសៅក្នុងបរោិកាេេិក្ាណបបសាា បននិយម។ យុទធសាស្រេតទាាំងសនេះាន
ភាព្តួ្ត្ោន ខ្លេះៗ ប ុណនតវធីិនីមយួៗក្ា៏នរសបៀបជាក្ល់ាក្រ់បេ់វាែងណដ្រ។

 ការវាយតនមលចែែឌីណ្មិែ៖ វធីិសាស្រេតសនេះអនុវត្តសោយ្គូ ណដ្លសចេះោក្ប់ញ្េូ លការវាយត្ម្មល
សៅក្នុងដ្ាំសែើ រការបស្ងៀនតាមណដ្លអាចសធវើសៅាន។ បសចេក្វទិាអាចស្បើេ្ាបក់ារបញ្េូ ល 
"ការវាយត្ម្មលណបបឌី្មចិ" ជា្បចាំសៅក្នុងេាា រៈេិក្ា (ឧ. មសីឌៀេងាម អីុណម ល។ ល។ ) ។ 
ការវាយត្ម្មលអាច្តូ្វានោក្ប់ញ្េូ លសៅក្នុងបទពិសសាធនម៍្នការសរៀនេូ្ត្ ណដ្លានអត្ានយ័
សពញសលញ និងមនិ្តូ្វានយក្មក្ស្បើសៅចុងបញ្េបស់ ើយ។ ការវាយត្ម្មល្បសភទសនេះទាមទារ
ឱ្យ្គូបស្ងៀនានទាំនក្ទ់ាំនងផា្ទ ល់ជាមយួេិេសក្នុងអាំ ុងសពលវាយត្ម្មល។

 ការវាយតនមលកទ្មងសានសនដ្សិសសេ៖ សៅក្នុងបសចេក្សទេសនេះ ្គូបស្ងៀនសធវើការរេិះគន ់ និងពិភាក្ា
អាំពីែលិត្ែលេិក្ាណដ្លានបសងកើត្ស ើងសៅក្នុងបរបិទជាក្ណ់េដងរមួានក្្មងសាន ម្ដ្េិេស 
គស្ាងការណត្ងនិពនធ ការេណមតង និងសត្េតសៅែទេះ។ ការស្បើ្ាេ់ែលិត្ែលការងារអាចបាំសពញ
នូវវធិានការវាយត្ម្មលណបប្បម្ពែីានស្ចើនម្នការទទួលានចាំសែេះដឹ្ង និងការយល់ដឹ្ង។

 ការវាយតនមលចែែដំ្ទណើការ៖ សៅក្នុងបសចេក្សទេសនេះ ្គូបស្ងៀនវាយត្ម្មលទាាំងដ្ាំសែើ រការ និង   
ែលិត្ែល។ យុទធសាស្រេតមយួចាំនួនណដ្លបញ្ហា ក្ស់ោយបសចេក្សទេសនេះរមួាន៖ ការសាក្េួរ 
បញ្ា ី្តួ្ត្ពិនិត្យសែទៀងផា្ទ ត្ ់ ការេាា េ ការពិភាក្ាជា្កុ្ម ការ្ាបពី់ចាំសែេះដឹ្ង ការសេុើប
អសងកត្ និងេក្មមភាពសោេះ្សាយបញ្ហា ។

 ការវាយតនមលទទ្ៅ ល្ូវការ៖ ការវាយត្ម្មលស្ៅែលូវការ
េាំសៅសៅសលើការេសងកត្របេ់្គូបស្ងៀនសោយស្បើ
ណភនក្ផា្ទ ល់ ភាសាកាយវកិារ ការបងាា ញទឹក្មុខ្ និង
ការអនុវត្តការងារ។ ការេសងកត្ទាាំងសនេះអាចបាំសពញ
បណនាមនូវការវាយត្ម្មលែលូវការណដ្លជាមូលោឋ ន
េ្ាបក់ារណក្ត្្មូវការបស្ងៀន។

 
8 https://etad.usask.ca/802papers/Skaalid/eval.html  

រធបៀបវាយតម្មៃ? 
 
ារធរៀនណបបាថ ប 
និយម អំពាវ វឱ្យ
ល បបំបាត់ារកំែត់
ពិនទ  និកធត ត្ ត្ក់ដា 

https://etad.usask.ca/802papers/Skaalid/eval.html
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ឯក្សស្ថរខច្ក្សទ្យី ១២៖ ឧទាេរណ៍ជាក្ស់ខសដរននវិធីស្ថស្រសតវាយតនម្ខ លព្ែើ
្ាសស់្មាែ់វាយតនម្ការសកិ្សាខែែស្ថា ែនានិយម 

យុទធសាស្រសតវាយតនមល ឧទាហរណ៍  ទសែកដីពនសយល់ 

ការវាយតនមលចែែឌីណ្មិែ  ឧ. ការចត្ត់ាាំងការងារឱ្យ្កុ្មវទិាសាស្រេតណដ្លេិេស្តូ្វ
សរៀបចាំពិសសាធនផ៍ា្ទ ល់ខ្លួនសដ្ើមបបីងាា ញសោលការែ៍ជាក្ល់ាក្់
ណដ្លានសរៀនសៅក្នុងថ្នន ក្។់ ្ គូបស្ងៀនវាយត្ម្មលតាមរយៈការ
សធវើអនតរក្មមជាមយួេិេសក្នុងអាំ ុងសពលដ្ាំសែើ រការ សដ្ើមបវីាេ់
េទងក់ារសធវើការជា្កុ្មនិងការយល់ដឹ្ងរបេ់ពួក្សគ។

 តួនាទីរែស់ទ្គូែទទ្ងៀន៖
o សធវើអនតរក្មមជាមយួេិេសសដ្ើមបកី្ាំែត្ថ់្នសត្ើពួក្សគសធវើ

ការជាមយួោន ជា្កុ្មានលអប ុ ណ្ ។
o ក្ាំែត្ថ់្នសត្ើេិេសអាចអនុវត្តការ្សាវ្ជាវណដ្ល

ចាំាចឬ់អត្។់
o េាា េេិេសសដ្ើមបកី្ាំែត្ពី់រសបៀបណដ្លពួក្សគ

េស្មចានែលិត្ែលចុងស្កាយរបេ់ពួក្សគ។
o ពិនិត្យស ើងវញិនូវមសីឌៀេងាមឬអីុណម លទាំនក្ទ់ាំនង

សដ្ើមបកី្ាំែត្ក់ារយល់ដឹ្ងេីុជស្ៅរបេ់េិេសសៅក្នុង
្កុ្ម។

o ្គូបស្ងៀនគួរក្ត្ច់ាំ្ាំរាល់អនតរក្មមទាាំងអេ់របេ់
ពួក្សគសេើយស្បើលក្ាែៈទាាំងសនេះសដ្ើមបជួីយ េិេស
សៅសពលស្កាយ។

ការវាយតនមលទលើកទ្មងសានសនដ្សិសសេ  ឧ. េិេស្តូ្វណត្េរសេរជាលក្ាែៈបុគាលនូវក្ាំ្ពយជា
ភាសាណខ្មរសោយស្បើក្បួនខាន ត្ណត្ងក្ាំ្ពយស្ចើន្បសភទ។ ្គូ
បស្ងៀនវាយត្ម្មលសោយពិនិត្យសមើលែលិត្ែល និងនិោយ
ជាមយួេិេស បនទ បពី់ែលិត្ែលក្្មងសាន ម្ដ្របេ់ពួក្សគ្តូ្វ
ានបញ្េប។់

 តួនាទីរែស់ទ្គូែទទ្ងៀន៖
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យុទធសាស្រសតវាយតនមល ឧទាហរណ៍  ទសែកដីពនសយល់ 

o ែតល់េាា រៈេ្ាបឱ់្យេិេសរក្ាទុក្ / ចង្ក្ង
ក្ាំ្ពយរបេ់ពួក្សគ

o អនុញ្ហញ ត្ឱ្យេិេសសធវើការសលើគស្ាងរបេ់ពួក្សគស្ៅ
ថ្នន ក្។់

o ែតល់េាា រធនធានសដ្ើមបជួីយ េិេសសធវើគស្ាងរបេ់
ពួក្សគ។

o ពិនិត្យស ើងវញិនូវែលិត្ែលអក្សរសាស្រេតជាមយួ
េិេសនិងេួរេាំែួរអាំពីរសបៀបណដ្លពួក្សគក្ាំែត្ខ់្លឹម
សារ អវីណដ្លងាយ្េួល អវីណដ្លពិាក្។ ល។

o ចត្ត់ាាំងក្្មតិ្ (ពិនទុ) ណែអក្សលើលទធែល និងការ
េាា េណបបអនតរក្មមជាមយួេិេស។

ការវាយតនមលចែែដំ្ទណើរការ  ឧ. េិេសបសងកើត្គស្ាងគែិត្វទិាណដ្លយក្គាំរូពីសោល
ការែ៍េាំខាន់ៗ មយួចាំនួន។ គស្ាងសនេះនឹង្តូ្វានបងាា ញ
សៅសលើកាត រពត័្ា៌នក្នុងថ្នន ក្។់ ្គូបស្ងៀនានជួបជាមយួ
េិេសជាសទៀងទាត្ស់ដ្ើមបពិីភាក្ាអាំពីគស្ាងនិងសធវើការវាយត្
ម្មល។

 តួនាទីរែស់ទ្គូែទទ្ងៀន៖
o ្គូបស្ងៀនគួរណត្ែតល់ា រា ណម ្ ត្ទូលាំទូលាយម្ន

គស្ាងដ្ល់េិេសប ុណនតអនុញ្ហញ ត្ឱ្យពួក្សគក្ាំែត្ខ់្លឹម
សារណដ្លនឹង្តូ្វយក្មក្។

o ្គូបស្ងៀនសធវើការពិភាក្ាជាសទៀងទាត្ជ់ាមយួេិេស
សដ្ើមបសីមើលថ្នសត្ើពួក្សគក្ាំពុងរកី្ចស្មើនជាមយួគស្ាង
ោ ងដូ្ចសមតច។

o ្គូបស្ងៀនស្បើតារាង្តួ្ត្ពិនិត្យសែទៀងផា្ទ ត្ស់ដ្ើមបកី្ត្់
ចាំ្ាំអាំពីវឌឍនភាពនិងបញ្ហា ្បឈមននសេើយរមួ
បញ្េូ លការេសងកត្ទាាំងសនេះសៅក្នុងការវាយត្ម្មលចុង
ស្កាយម្នគស្ាង។
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យុទធសាស្រសតវាយតនមល ឧទាហរណ៍  ទសែកដីពនសយល់ 

ការវាយត្ម្មលស្ៅែលូវការ  ឧ. ្គូបស្ងៀនអសញ្ា ើញេិេសឱ្យជណជក្ណវក្ណញក្ជាភាសា
អងស់គលេសលើ្បធានបទណដ្លពួក្សគស្ជើេសរ ើេ។ បណនាមពីសលើ
ការេសងកត្សមើលថ្នសត្ើ្កុ្មជណជក្ណវក្ណញក្នីមយួៗជណជក្ោន ពី
ចាំែុច្មយួម្នអាំែេះអាំ្ងរបេ់ពួក្សគ ្គូបស្ងៀនសធវើ
ការេសងកត្ជាក្ណ់េដងសលើម្ែទមុខ្របេ់េិេស ក្្មតិ្ថ្នមពល 
និងការចូលរមួ។

 តួនាទីរែស់ទ្គូែទទ្ងៀន៖
o ្គូបស្ងៀនេសងកត្ការជណជក្ណវក្ណញក្ណដ្ល្តូ្វាន

ចត្ត់ាាំងឱ្យេិេស។
o បណនាមសលើបញ្ា ី្តួ្ត្ពិនិត្យសែទៀងផា្ទ ត្ណ់ដ្ល្គូបស្ងៀន

អាចស្បើសដ្ើមបវីាយត្ម្មលការស្បើ្ាេ់បសចេក្សទេ
ជណជក្ណវក្ណញក្េម្េប ្គូបស្ងៀនក្៏្ តូ្វសធវើក្ាំែត្់
ចាំ្ាំអាំពីទឹក្មុខ្របេ់េិេស ក្្មតិ្ថ្នមពល និងការ
ចូលរមួែងណដ្រ។

o ការេសងកត្ស្ៅែលូវការ្តូ្វានែសាំជាមយួនឹងការវាយ
ត្ម្មលណដ្លសផា្ត ត្សលើដ្ាំសែើ រការជាែលូវការបណនាមសទៀត្ 
(ឧ. ពិនទុបញ្ា ីសែទៀងផា្ទ ត្)់ សដ្ើមបសីធវើការវាយត្ម្មលរមួម្នការ
សរៀននិងការេណមដងេមត្ាភាព។



                                                                                                  សេៀវសៅេិក្ាតាមណបបសាា បននិយម 

 76 

ការេិភ្ជក្សា្ក្សមុតូច្ 

សៅក្នុង្កុ្មតូ្ច េូមចូលរមួក្នុងការពិភាក្ាអាំពីភាព្េសដ្ៀងោន  និងភាពខុ្េោន រវាងយុទធ
សាស្រេតវាយត្ម្មលសែសងៗណដ្លានពិពែ៌នសៅក្នុងតារាងខាងសលើ។ បនទ បម់ក្េូមបញ្េូ លតារាង
ខាងស្កាមណដ្លេសងាបថ្នសត្ើបសចេក្សទេទាាំងសនេះានលក្ាែៈ្េសដ្ៀងោន  និងខុ្េោន ណបប្
ខ្លេះ?

កតាដស ការវាយតនមល
ចែែឌីណ្មិែ

ការវាយ
តនមលទលើ
កទ្មង
សានសនដ្
សិសសេ

ការវាយតនមល
ចែែដំ្ទណើរ
ការ

ការវាយតនមលទទ្ៅ
ល្ូវការ

ទពលទវលា

ឧ. មុន អាំ ុងសពល 
ចុងបញ្េបម់្នកិ្ចេការ

ការទ្ដសតទលើ្លិត្ល ឧ. 
ខ្ពេ់ ទាប ។ល។

ការទ្ដសតទលើដំ្ទណើរការ ឧ. 
ខ្ពេ់ ទាប ។ល។

អនតរកមមទ្គូែទទ្ងៀន ឧ. 
ខ្ពេ់ ទាប ។ល។

ទទ្ែើែទែេកទទសវាយតនមល ល្ូវ
ការ ឧ. បញ្ា ីសែទៀងផា្ទ ត្ ់
សត្េត ។ល។


