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អារម្ភរថា 

 
ោរបលើររមពស់ោរយល់ដងឹគ្ណិ្រវទិាជាបគ្នលបណំ្ងសំខានរ់បុងោរអបរ់គំ្ណិ្រវទិា។ បដើមផសីបរមច 

បគ្នលបំណ្ងបនោះ រគ្ូមនិរគ្ននផ់្រអនុវរថសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឍ លប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុផ្នថគ្នររ់រូវបរបើវាឱ្យាន
របសិទនភាពផងផ្ដរ។ បហរុបនោះរគ្ូររូវានចំបណ្ោះដងឹ ជំនញគ្របុោសលយ និងានភាពចាស់ោស់បលើខ្លឹម
សារបមបរៀន។ ចំបណ្ោះដឹងខាងបលើបនោះរមួានធារុផសសំំខាន់ៗ ដូចជា៖  
ទី១គ្ឺោរយល់ និងបចោះបរបើរ ស់របូរំណាងពីបមបរៀន ទី២គ្ឺោរដឹងពីវធិីផ្ដលសិសសបររសាយរបូរំណាង ទី៣     
គ្ឺចំបណ្ោះដឹងននគ្នំិរ និងដបំណ្ើ រោរផ្ដលសិសសទល់គ្ំនិរបពលគ្ិរពីគ្ណិ្រវទិា ទី៤គ្ចឺំបណ្ោះដឹងបលើវធិី
វាស់សធង់ និងវាយរនមល និងទី៥គ្ឺចំបណ្ោះដឹងពីធនធានសមផូរផ្បបផ្ដលានភាពង្ហយរសួលយរមរបរបើរបុង
ថាប រប់រៀន។ 

 
ឯរសារបនោះរសាងបឡើងសរាបអ់បរ រព់ន័នននបរបើរ ស់។ រគ្ឧូបទធសអាចបរបើរ ស់វាតាមពីររបបៀប 

គ្ឺ៖ គ្នរអ់ាចបញ្ជ្ញ្ញជ បវធិីវាយរនមលបៅរបុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀនបមបរៀន និងរអ៏ាចបបរងៀនគ្រសិុសសពីោរវាយរនមល 
ផ្ដលជាផ្ផបរមយួននបមបរៀនសថីពីបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល (ឆ្ប ទំី1 ឆាសទី1)។ គ្រសិុសសអាចបរបើឯរសារ
បនោះអំឡុងបពលចុោះរមមសិរា និងសរាបោ់ររសាវរជាវ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀរ រគ្ូបបរងៀនបៅររមរិបឋម
សិរា រអ៏ាចបរបើវាជាឯរសារបយាងផងផ្ដរ។  
  

បយើងខ្ញុ ំសងឃមឹថារគ្ូឧបទធសនឹងសារលផងបរបើវធិីបបរងៀនផ្ដល នបង្ហា ញបៅរបុងឯរសារបនោះ។ បយើង 
ខ្ញុ ំរងច់ាទំទួលមរិរោិះគ្នស់ាទ បនពីបោរ បោររសីបោយរថីររីរាយ។ សូមជូនពរឱ្យបោរ  បោររសីររីរាយ
របុងោរបបរងៀនបមបរៀនគ្ណិ្រវទិា។  

 

គណៈកមមឿរនិពនធ 
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អារម្ភរថា 

 
ោរបលើររមពស់ោរយល់ដងឹគ្ណិ្រវទិាជាបគ្នលបណំ្ងសំខានរ់បុងោរអបរ់គំ្ណិ្រវទិា។ បដើមផសីបរមច 

បគ្នលបំណ្ងបនោះ រគ្ូមនិរគ្ននផ់្រអនុវរថសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឍ លប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុផ្នថគ្នររ់រូវបរបើវាឱ្យាន
របសិទនភាពផងផ្ដរ។ បហរុបនោះរគ្ូររូវានចំបណ្ោះដងឹ ជំនញគ្របុោសលយ និងានភាពចាស់ោស់បលើខ្លឹម
សារបមបរៀន។ ចំបណ្ោះដឹងខាងបលើបនោះរមួានធារុផសសំំខាន់ៗ ដូចជា៖  
ទី១គ្ឺោរយល់ និងបចោះបរបើរ ស់របូរំណាងពីបមបរៀន ទី២គ្ឺោរដឹងពីវធិីផ្ដលសិសសបររសាយរបូរំណាង ទី៣     
គ្ឺចំបណ្ោះដឹងននគ្នំិរ និងដបំណ្ើ រោរផ្ដលសិសសទល់គ្ំនិរបពលគ្ិរពីគ្ណិ្រវទិា ទី៤គ្ចឺំបណ្ោះដឹងបលើវធិី
វាស់សធង់ និងវាយរនមល និងទី៥គ្ឺចំបណ្ោះដឹងពីធនធានសមផូរផ្បបផ្ដលានភាពង្ហយរសួលយរមរបរបើរបុង
ថាប រប់រៀន។ 

 
ឯរសារបនោះរសាងបឡើងសរាបអ់បរ រព់ន័នននបរបើរ ស់។ រគ្ឧូបទធសអាចបរបើរ ស់វាតាមពីររបបៀប 

គ្ឺ៖ គ្នរអ់ាចបញ្ជ្ញ្ញជ បវធិីវាយរនមលបៅរបុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀនបមបរៀន និងរអ៏ាចបបរងៀនគ្រសិុសសពីោរវាយរនមល 
ផ្ដលជាផ្ផបរមយួននបមបរៀនសថីពីបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល (ឆ្ប ទំី1 ឆាសទី1)។ គ្រសិុសសអាចបរបើឯរសារ
បនោះអំឡុងបពលចុោះរមមសិរា និងសរាបោ់ររសាវរជាវ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀរ រគ្ូបបរងៀនបៅររមរិបឋម
សិរា រអ៏ាចបរបើវាជាឯរសារបយាងផងផ្ដរ។  
  

បយើងខ្ញុ ំសងឃមឹថារគ្ូឧបទធសនឹងសារលផងបរបើវធិីបបរងៀនផ្ដល នបង្ហា ញបៅរបុងឯរសារបនោះ។ បយើង 
ខ្ញុ ំរងច់ាទំទួលមរិរោិះគ្នស់ាទ បនពីបោរ បោររសីបោយរថីររីរាយ។ សូមជូនពរឱ្យបោរ  បោររសីររីរាយ
របុងោរបបរងៀនបមបរៀនគ្ណិ្រវទិា។  

 

គណៈកមមឿរនិពនធ 
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គណៈរម្មការងរៀបចំឯរសារ 

គណៈកមមឿររគប់រគង 
ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ហង ់ជួន ណារ ៉ានុ រដឌមញ្ជ្នថីររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ណារ ប៊ែុនបរឿន រដឌបលខាធិោរររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
គណៈកមមឿររតួតពិនតិើយ 
បោរ ោង បសងហារ ់ របធាននយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ បអង គ្ឹមលី របធាននយរោឌ នអភវិឌណរមមវធិីសិរា 
បោរ ចាន ់សុភា របធាននយរោឌ នបឋមសិរា 
គណ:កមមឿរនិពនធ 
បោរ សម សុភរ័ិថ អនុរបធាននយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ ប៊ែូ សន របធានោរយិាល័យ នយរោឌ នអភវិឌណរមមវធិីសិរា 
បោរ ផ្ហម សុខ្ល័រខ មញ្ជ្នថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ រគ្ិរ ចំបរ ើន មញ្ជ្នថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ គុ្យ ចន័ធមងគល មញ្ជ្នថី នយរោឌ នបឋមសិរា 
បោរ បថាង រុសលឫទន ិ រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោររាជធានីភបបំពញ 

អបររសី បសខ្ សូបយឿន រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថនរពផ្វង 
បោរ ផ្ខ្ម សារ ៉ាន រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថតាផ្រវ 
បោរ បឆង វឌុណ ី រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងឆ់្ប ងំ 
អបររសី ម៉ាម បញ្ញដ ធារ ី រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរណាថ ល 
បោរ សឹង ហីុណារទិន រគ្ូឧបទធស សាោគ្របុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងច់ាម 

អនកររៀបររៀង 
អបររសី អ៊ែុរ សុមនី អនុរបធាននយរោឌ នអភវិឌណរមមវធិីសិរា 
បោរ ណុ្ប រសូយ មញ្ជ្នថីអបរ់ ំ
ជំនួយឿរបរចចករទស 
អបររសី  ប ៉ា  សុរលាណ្ អបរសរមបសរមួលរមមវធិី VVOB 
រញ្ញដ  Debby Van Paesschen  ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
បោរ អនួ វរីៈ  ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
បោរ វា៉ា ន បលៀប  ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
អនកបកប្រប និងវាយអតថបទ 
អបររសី បហង គ្ឹមហុង     ជំនួយោររមមវធិ ីVVOB 
បោរ ទូច សុរា៉ាណា     ជំនួយោររមមវធិ ីVVOB 
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៥.២ ពត័ម៌ាន្រតឡប់

៥.៣ ករែញកភាពខុសគា�
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ងសចរ្ីងផ្ើម្ 

របុងបសៀវបៅ ឿរវាយតនមលកនុងដំរណើរឿរសិកើាននមុខ្វជិាជ គ្ណិ្រវទិាបៅបឋមសិរា បយើងគ្ួរបរបើ 
បគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ លជាបគ្នល។ ថវីបបើរគ្ូភាគ្បរចើនសាគ ល់ពីវធិីបនោះរប៏ោយ ប៉ាុផ្នថោរអនុវរថបគ្នលវធិីបនោះ
បៅមនិទនា់នរបសិទនភាពបៅបឡើយបទ។ 

  ោរបបរងៀនបមបរៀនតាមផ្បបបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ លានភាពសមុគ្សាម ញ 
ណាស់ផ្ដលទមទរឱ្យរគ្ូានភាពនវឆ្ល រ ទនភ់លន ់ បចោះបរផ់្បនតាមសាទ នភាព
ជារផ់្សថងរបស់សិសស។ វាពិរជាមនិរគ្បរ់គ្ននប់ទផ្ដលរគ្ននផ់្របធវើឱ្យសិសសាន
សរមមភាពរបុងបពលបបរងៀន។ ោរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទស នបរចើន រម៏និអាច 
ធានថាោរបបរងៀនបនោះបគ្នរពតាមបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ លផ្ដរ។ របុងោរ
បបរងៀនបមបរៀនផ្បបបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល រគ្ូររូវានោរទទួលខុ្សររូវ
បផសងបទៀរ ជាបរចើនរបុងោរបរៀបចំសាភ រៈ និងវធិីបបរងៀនឱ្យានរបសិទនភាព។ 
រគ្ូររូវផ្រោល យជាអបរសរមបសរមួលយា៉ា ងបុិនរបសប ់ ជាជាងោរបផធរចំបណ្ោះដឹង 
បោយផាធ ល់។ បហរុបនោះ រគ្ូររូវានចំបណ្ោះដឹងទូលំទូោយ មិនររឹមផ្រាន

ចំបណ្ោះដឹងបលើខ្លឹមសារននបមបរៀនរគ្បរ់គ្ននប់៉ាុបណាត ោះបទ គ្នររ់រូវានចំបណ្ោះដឹងជារោ់រប់ដើមផបីបរងៀនបមបរៀន 
តាមផ្បបបគ្នលវធិីសិសស មជឈមណ្ឍ លឱ្យានរបសិទនភាពរមួទងំ ចំបណ្ោះដឹងបលើវធិីវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់
សិសសរបុងដំបណ្ើ រោរសិរាផ្ថមបទៀរ។ តាមរយៈោរវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់សិសស បយើងអាចររប ើញនូវ
គ្ំនិរភានរ់ចឡំរបស់សិសស នងិលទនភាពរបស់បគ្របុងោរបោោះរសាយបញ្ញា បនោះ។ ទបងវើផ្បបបនោះបយើងនងឹសបរមច 
 ននូវបគ្នលបំណ្ងចុងបរោយរបុងោរពរងឹងោរយល់ដឹងរបស់អបរសិរា។ 

បដើមផបីធវើោរវាយរនមលឱ្យ នររឹមររូវ បយើងគ្បផយីល់ចាស់ពីអរទនយ័ននោរវាយរនមលឱ្យ នចាស់
ោស់។ បរើោរវាយរនមលាននយ័ដូចបមថច?  រយ “វាយរនមល” ានអរទនយ័បរចើន បគ្អាចផ្ញរពីភាពខុ្សគ្នប  
រវាងោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា និងោរវាយរនមលបញ្ចប។់ ជាញឹរញាប ់ោរវាយរនមលបញ្ចបជ់ាោរវាយ 
រនមលផលូវោរផ្ដលបធវើបោយរគ្ូបៅបពលចុងវគ្គសិរា ចុងផ្ខ្ ឆាស ឬ ដំណាចឆ់្ប សិំរា ប៉ាុផ្នថោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រ 
ោរសិរាគ្ឺបធវើរហូរជាបនថបនធ ប ់និងចូលរមួបធវើសរមមភាពគ្នប របុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀន និងបរៀន។ វាជាោរវាយ
រនមលផ្បបផលូវោរផង និងមនិផលូវោរផង បហើយបធវើបឡើងរបុងបគ្នលបំណ្ងផថល់ពរ័ា៌នររឡបប់ដើមផគី្នរំទ និងជួយ  
សិសស (VVOB, 2007)។ របបភទននោរវាយរនមលចុងបរោយបនោះនឹងររូវ នបលើរយរមរបង្ហា ញ របុងឯរសារបំប៉ាន 
បនោះ។ ជំពូរជាបនថបនធ បខ់ាងបរោមនឹងបង្ហា ញឱ្យោនផ់្រចាស់ោស់ និងសីុជបរ  បផ្នទមបទៀរថា បរើវធិី
វាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរាបរបើបដើមផអីវី? នរណាជាអបរបរបើ? បរបើបោយរបបៀបណា និងបធវើយា៉ា ងដូចបមថច? 

២៩

២៩

៣១

៣១

៣៤

៣៦

៥.១ ករ្របមូល និងវភិាគទិន�នយ័

៥.២ ពត័ម៌ាន្រតឡប់

៥.៣ ករែញកភាពខុសគា�

១
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ជំពកូ១ ៖ សារៈសខំានន់នការវាយតនលៃកនុងដំណ ើរការសិកា 

បគ្នលបៅចុងបរោយននោរបបរងៀនគ្ឺបបងកើនោរយល់ដងឹដល់អបរសិរាទងំអស់។ ប៉ាុផ្នថបដើមផឱី្យសិសស 
ានសមរទភាពបធវើផ្បបបនោះ រគ្ូររូវសាគ ល់ពីសមរទភាពានរសាបរ់បស់ពួរបគ្។ ដូបចបោះោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រ
ោរសិរាានរួនទីសំខានណ់ាស់។  

របុងោរបបរងៀនតាមផ្បបបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល គ្សិឺសសររូវចូលរមួយា៉ា ងសរមម បហើយរគ្ូជា
អបរសរមបសរមួល និងររួរពិនិរយតាមោនរគ្បស់រមមភាពរបស់ពួរបគ្។ រគ្ូមនិរគ្ននផ់្រអងគុយបៅនឹងរុរបស់ 
គ្នរប់ទប៉ាុផ្នថគ្នររ់រូវបដើរបមើលសិសសបធវើរិចចោររពមទងំបធវើោរសរមបសរមួលពួរបគ្ផងផ្ដរ។ រគ្ូររូវឱ្យសិសស 
ពនយល់ពីោរគ្ិរនងិវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់ពួរបគ្។  

រគ្ូបរបើរ ស់ោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរាានបគ្នលបំណ្ងដូចខាងបរោម៖ 
- ររួរពិនិរយតាមោន និងវាយរនមលររមូវោររបុងោរបរៀនសូរររបស់សិសស។ ផ្សវងររគ្ំនិរភាន់
រចឡំរបស់សិសស រព់ន័ននងឹចំបណ្ោះដងឹានរសាបរ់បស់បគ្ ប៉ាុផ្នថានលរខណ្ៈមនិបពញបលញ ឬ 
មនិទនរ់រមឹររូវ។ បពលខ្លោះវាហារដូ់ចជាររឹមររូវ សរាបសិ់សសបោយសារវាានលរខណ្ៈ អពភនថរ
ញ្ញដ ណ្បរចើន(ដឹងបោយមិន នគ្ិរ និងរសាវរជាវឱ្យ នចាស់ោស់) ឬ បោយសារសិសស
 នសាគ ល់វាជាយូរមរបហើយ។ គ្ំនរិរបស់សិសសទងំបនោះបដើររួនទីសំខានរ់បុងលទនផលននោរ
សិរាចុងបរោយ។  

- បបងកើរផ្ផនោរជួយ សិសស រគ្ូររូវផាល ស់បថូរយុទនវធិីបបរងៀនបដើមផរីបំលចឱ្យប ើញនូវគ្ំនិរភានរ់ចឡំ 
និងផាល ស់បថូរគ្ំនិររបស់ពួរបគ្ឱ្យទនប់ពលបវោ។ បបើរគ្ូរគ្ននផ់្ររ បសិ់សសថាោរយល់ប ើញ
របស់បគ្មនិទនរ់រឹមររូវបទ បនោះសិសសមនិង្ហយផាល ស់បថូរគ្នំិររបស់បគ្ នបឡើយ។ 

- ឆលុោះបញ្ញច ំងបលើរបសិទនភាពននោរបបរងៀនបដើមផជីួយ រគ្ូរបុងោរវាយរនមលោរង្ហរផាធ ល់ខ្លួន ដូចជាោរ
បរបើរ ស់វធិីបបរងៀន ោរបរៀបចំសរមមភាព សាភ រៈបបរងៀន និងអភវិឌណបមបរៀនឱ្យោនផ់្រាន
របសិទនភាពរបុងបពលអនគ្រ។ 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

២
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ជំពកូ២ ៖ ការវាយតនលៃណោយមានការចលូរលួទំងអសគ់្នន  
 
ជំពូរបនោះរសាយបំភលពឺីវធិីផ្ដលអបរ រព់ន័នទងំអស់ដូចជារគ្ូ សិសស និងមរិថភរថិរបស់ពួរបគ្ផ្ដលររូវ 

បំបពញរួនទីឱ្យ នររមឹររូវ។  

២.១ ឿរវាយតនមលរោយរគូ 
ោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា រគ្ូររូវបធវើោរពិនរិយតាមោនោរង្ហរ និងោរររីចបរមើនរបស់សិសស 

រចួបហើយរររ់តាវាទុរ រពមទងំយរចិរថទុរោរ ់ផថល់អនុសាសន ៍និងពរ័ា៌នររឡប ់ពីសរមមភាពបផសងៗជា
បរចើនបទៀរ ជាជាងោរោរព់និធុបោយោរបធវើបរសថ។ 

 

ោរររារំណ្ររ់តាននោរររីចបរមើនរបស់សិសសានមុខ្ង្ហរបីយា៉ា ង៖  
- ជាជំនួយរបុងោរផថល់ពរ័ា៌នររឡប ់និងដបំូនម នមយួចំននួដល់សិសសសរាបផ់្រលមអ  
- ជាជំនួយរបុងោររាយោរណ៍្បៅអាណាពា ល រគ្ូដនទបទៀរ និងអបរផ្ដល រព់ន័នបផសងបទៀរ 
- ជាជំនួយរបុងោរបធវើផ្ផនោរសរមមភាពបបរងៀន នងិបរៀនបដើមផឱី្យសមរសបបៅនឹងររមរិយល់ដឹង 
និងោរររីចបរមើនរបស់សិសស។  

២.២ ឿរវាយតនមលរោយខ្លួនឯង 

ោរវាយរនមលោរសិរារបស់សិសស មនិផ្មនានផ្ររគ្ូបទ ប៉ាុផ្នថសិសសររ៏រូវវាយរនមលោរសិរាបោយ
ខ្លួនឯងផងផ្ដរ។ វធិីបនោះជួយ បលើរទឹរចរិថឱ្យបគ្ានោរទទលួខុ្សររូវខ្ពស់។  
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ជំពកូ១ ៖ សារៈសំខានន់នការវាយតនលៃកនុងដំណ ើរការសិកា 

បគ្នលបៅចុងបរោយននោរបបរងៀនគ្ឺបបងកើនោរយល់ដងឹដល់អបរសិរាទងំអស់។ ប៉ាុផ្នថបដើមផឱី្យសិសស 
ានសមរទភាពបធវើផ្បបបនោះ រគ្ូររូវសាគ ល់ពីសមរទភាពានរសាបរ់បស់ពួរបគ្។ ដូបចបោះោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រ
ោរសិរាានរួនទីសំខានណ់ាស់។  

របុងោរបបរងៀនតាមផ្បបបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល គ្សិឺសសររូវចូលរមួយា៉ា ងសរមម បហើយរគ្ូជា
អបរសរមបសរមួល និងររួរពិនិរយតាមោនរគ្បស់រមមភាពរបស់ពួរបគ្។ រគ្ូមនិរគ្ននផ់្រអងគុយបៅនឹងរុរបស់ 
គ្នរប់ទប៉ាុផ្នថគ្នររ់រូវបដើរបមើលសិសសបធវើរិចចោររពមទងំបធវើោរសរមបសរមួលពួរបគ្ផងផ្ដរ។ រគ្ូររូវឱ្យសិសស 
ពនយល់ពីោរគ្ិរនងិវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់ពួរបគ្។  

រគ្ូបរបើរ ស់ោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរាានបគ្នលបំណ្ងដូចខាងបរោម៖ 
- ររួរពិនិរយតាមោន និងវាយរនមលររមូវោររបុងោរបរៀនសូរររបស់សិសស។ ផ្សវងររគ្ំនិរភាន់
រចឡំរបស់សិសស រព់ន័ននងឹចំបណ្ោះដងឹានរសាបរ់បស់បគ្ ប៉ាុផ្នថានលរខណ្ៈមនិបពញបលញ ឬ 
មនិទនរ់រមឹររូវ។ បពលខ្លោះវាហារដូ់ចជាររឹមររូវ សរាបសិ់សសបោយសារវាានលរខណ្ៈ អពភនថរ
ញ្ញដ ណ្បរចើន(ដឹងបោយមិន នគ្ិរ និងរសាវរជាវឱ្យ នចាស់ោស់) ឬ បោយសារសិសស
 នសាគ ល់វាជាយូរមរបហើយ។ គ្ំនរិរបស់សិសសទងំបនោះបដើររួនទីសំខានរ់បុងលទនផលននោរ
សិរាចុងបរោយ។  

- បបងកើរផ្ផនោរជួយ សិសស រគ្ូររូវផាល ស់បថូរយុទនវធិីបបរងៀនបដើមផរីបំលចឱ្យប ើញនូវគ្ំនិរភានរ់ចឡំ 
និងផាល ស់បថូរគ្ំនិររបស់ពួរបគ្ឱ្យទនប់ពលបវោ។ បបើរគ្ូរគ្ននផ់្ររ បសិ់សសថាោរយល់ប ើញ
របស់បគ្មនិទនរ់រឹមររូវបទ បនោះសិសសមនិង្ហយផាល ស់បថូរគ្នំិររបស់បគ្ នបឡើយ។ 

- ឆលុោះបញ្ញច ំងបលើរបសិទនភាពននោរបបរងៀនបដើមផជីួយ រគ្ូរបុងោរវាយរនមលោរង្ហរផាធ ល់ខ្លួន ដូចជាោរ
បរបើរ ស់វធិីបបរងៀន ោរបរៀបចំសរមមភាព សាភ រៈបបរងៀន និងអភវិឌណបមបរៀនឱ្យោនផ់្រាន
របសិទនភាពរបុងបពលអនគ្រ។ 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

៣
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បៅបពលសិសសបធវើោរង្ហររបស់បគ្ចប ់ បគ្អាចបរបើអរតារំផ្ណ្(ចបមលើយ)បដើមផបីផធៀងផាធ ររ់ិចចោររបស់ 

បគ្តាមរយៈចបមលើយផ្ដលបគ្ នររប ើញ។ ផ្ផអរបលើោរឆលុោះបញ្ញច ំងបនោះ បគ្អាចផ្រររមូវោរង្ហររបស់បគ្ ន។ 
ផ្របបើសិនជាបគ្មនិអាចបោោះរសាយបោយខ្លួនឯង ន បគ្អាចសំុជំនួយពមីរិថរមួថាប រ ់ ឬរគ្ូរបស់ពួរបគ្ បដើមផី
បធវើោរសរមបសរមួល។  

បនធ បព់ីសិសសបធវើោរវាយរនមលបោយខ្លួនឯងរចួ រគ្ូររូវពភិារាជាមយួសិសសបដើមផឱី្យដឹងថា បរើសិសស
 នបរៀនអវីខ្លោះ? បរើសិសស នបបងកើររំហុសអវីខ្លោះ? បរើសិសសអាចឈានបៅររចបមលើយររឹមររូវបោយវធិីណា? 

២.៣ ឿរវាយតនមលេនើរៅវិញរៅមក 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បរៅពីោរបរបើវធិីខាងបលើ បដើមផវីាយរនមលសិសសបៅរបុងថាប រ ់ រគ្ូបបរងៀនអាចបរបើវធិីវាយរនមលបោយឱ្យ

សិសសបធវើោរវាយរនមលរិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ។ បដើមផធីានរបសិទនភាពននោរង្ហរបនោះ សិសសររូវទទួលោរ
ផ្ណ្ននូំវបំណិ្នរពមទងំរបបៀបននោរវាយរនមលគ្នប បៅវញិបៅមរជារបរររី។ រគ្ឱូ្យសិសសបបងកើរោរង្ហរបធវើ
បោយខ្លួនឯង បហើយបពលបធវើចប ់ ររូវបថូររចិចោរគ្នប បៅវញិបៅមរជាមយួនដគូ្។ នដគូ្ររូវគូ្សរ រពីបរោម      
លំហារផ់្ដលបគ្គ្រិថាមនិររមឹររូវ។ នដគូ្ដនទបទៀរររូវបនថបធវើរបបៀបបនោះដូចៗគ្នប ។ បនធ បព់ី នផ្រររមូវរចួ
បហើយពួរបគ្ររូវបធវើោរពិភារាគ្នប  បហើយទញយរចបមលើយររឹមររូវមយួបោយានោរយល់រសបពីមរិថរមួររុម។ 
រគ្ូររូវផ្រដឹរនដំំបណ្ើ រោរបនោះ បដើមផឱី្យដឹងចាស់ថាបរើសិសសទងំអស់ពិរជា នចូលរមួពិភារា និងបរៀនពី
គ្នប បៅវញិបៅមរ។ សិសសទងំអស់ររូវពនយល់ និងបររសាយនូវចបមលើយរបស់ខ្លួនបៅចុងបញ្ចបន់នសរមមភាព 
ចំផ្ណ្ររគ្ូររូវផឋល់ពរ័ា៌នផ្រលមអជាចុងបរោយសរាបោ់រង្ហររបស់ពួរបគ្។ 
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ជំពូរ៣ ៖ ការវាយតម្ម្ៃអំឡរុងពលដ្ំងណើ រការបងព្រៀន និរងរៀន 

ជំពូរបនោះចងអុលបង្ហា ញពីរបបៀបវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា ផ្ដលអាចបញ្ជ្ញ្ញជ បបៅរបុងដំណារោ់ល 
នីមយួៗននបមបរៀន។ 

 
៣.១ សមតថភាពម្នរសាប ់

មុនបពលចាប់បផឋើមបមបរៀនថមី ជាធមមតារគ្ូររូវបធវើបរសថបដើមផវីាស់សធង់ ឬរឭំរចំបណ្ោះដឹងផ្ដលាន 
រសាបន់ិងចា ំចរ់បស់សិសស។ ជាញឹរញាប ់ រគ្ូផ្រងផ្រោរលំ់ហារឱ់្យសិសសបធវើជានដគូ្ រចួឱ្យពរួបគ្បឡើងបោោះ
រសាយបលើោឋ របខ្ៀន។ វធិីបនោះបធវើឱ្យរគ្ូអាចដឹងថាបរើពរួបគ្បៅចងចារំបូមនថផ្ដលពួរបគ្ នបរៀនោលពីបមបរៀន
មុនផ្ដរឬបទ។ ប៉ាុផ្នថវធិីបនោះមនិទនរ់គ្បរ់គ្ននរ់បុងោរវាយរនមលចំបណ្ោះដឹងានរសាប ់ និងចា ំចរ់បស់សិសស
ទំងអស់គ្នប  នបឡើយ។ ដូចបនោះរគ្ូគ្ួរបរជើសបរ ើសវធិីណាផ្ដលររមូវឱ្យសិសសចូលរួម នទំងអស់គ្នប របុង 
ដំណារោ់លបនោះ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀរ វាជាបរឿងសំខានផ់្ដលបយើងមនិរគ្ននផ់្រសួរថាបរើចបមលើយបនោះររូវ ឬ 
ខុ្សបនោះបឡើយ។ ប៉ាុផ្នថបនោះជាបរឿងផ្ដលរគ្ូររូវឱ្យសិសសបររសាយពីរបបៀបររចបមលើយរបស់ពួរបគ្។ របុងររណី្ 
សិសសានរំហុស វារជ៏ាបរឿងសំខានផ់្ដលរគ្ូររូវពាយាមបលើរបង្ហា ញនូវចំនុចផ្ដលសិសសទល់គ្ំនិរ បហើយ
ជួយ សរមបសរមួលពួរបគ្ឱ្យររចបមលើយ នបោយខ្លួនឯង(Mooney, 2009)។ រគ្ូគ្ួរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទស 
ឬរបូរំណាងសមផូរផ្បបបដើមផបីង្ហា ញ។ 

៣.២ ឿរបររងៀន  

របុងអំឡុងបពលដំបណ្ើ រោរបបរងៀន វធិីវាយរនមលររូវ នបរបើជាសំណួ្រយា៉ា ងសាមញ្ដបំផុរតាមលំោប ់
ននចំបណ្ោះដងឹរបស់សិសស។ ប៉ាុផ្នថវាជាបរឿងសំខានណ់ាស់ផ្ដលរគ្ូររូវគ្ិរពីររមរិ និងរបបភទសំណួ្រ។ គ្ួរចង
ចាថំា បៅបពលសួរសំណួ្រចង ់នចបមលើយ  ទ/ចាស ឬបពលសួររគ្ននផ់្រចងឱ់្យសិសសចងចាបំនោះរគ្ូមិនដឹង
ពីោរយល់ដឹងសីុជបរ របស់សិសសបនោះបទ។ ដូបចបោះវាចា ំចណ់ាស់ររូវផ្រឱ្យសិសសអនុវរថ វភិាគ្ សំបយាគ្ និង 
វាយរនមល។  

ឧទហរណ៍្៖ 

- មុនបពលបោោះរសាយចំបណាទ៖ ររូវគ្ិរថាចំបណាទបគ្រ បអ់វ?ី បគ្សួរររអវី? បរើបយើងបោោះរសាយ 
ចំបណាទតាមវធិីណា? ខ្លឹមសារចំបណាទទរទ់ងនងឹសមរទភាពានរសាបអ់វខី្លោះ? 

- បរោយបពលបោោះរសាយលំហារន់ងិចំបណាទ៖ ររូវគ្ិរថា បរើអបរររ នចបមលើយតាមវធិីណា? បហរុ
អវី នជាអបរបធវើតាមវធិីបនោះ? 

- បៅបពលបផធៀងផាធ រ់រិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ៖ ររូវសួរគ្នប ថា បហរុអវី នជាអបរគ្ិរថាចបមលើយបនោះ 
ររូវ ឬ ខុ្ស? 
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បៅបពលសិសសបធវើោរង្ហររបស់បគ្ចប ់ បគ្អាចបរបើអរតារំផ្ណ្(ចបមលើយ)បដើមផបីផធៀងផាធ ររ់ិចចោររបស់ 

បគ្តាមរយៈចបមលើយផ្ដលបគ្ នររប ើញ។ ផ្ផអរបលើោរឆលុោះបញ្ញច ំងបនោះ បគ្អាចផ្រររមូវោរង្ហររបស់បគ្ ន។ 
ផ្របបើសិនជាបគ្មនិអាចបោោះរសាយបោយខ្លួនឯង ន បគ្អាចសំុជំនួយពមីរិថរមួថាប រ ់ ឬរគ្ូរបស់ពួរបគ្ បដើមផី
បធវើោរសរមបសរមួល។  

បនធ បព់ីសិសសបធវើោរវាយរនមលបោយខ្លួនឯងរចួ រគ្ូររូវពភិារាជាមយួសិសសបដើមផឱី្យដឹងថា បរើសិសស
 នបរៀនអវីខ្លោះ? បរើសិសស នបបងកើររំហុសអវីខ្លោះ? បរើសិសសអាចឈានបៅររចបមលើយររឹមររូវបោយវធិីណា? 

២.៣ ឿរវាយតនមលេនើរៅវិញរៅមក 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បរៅពីោរបរបើវធិីខាងបលើ បដើមផវីាយរនមលសិសសបៅរបុងថាប រ ់ រគ្ូបបរងៀនអាចបរបើវធិីវាយរនមលបោយឱ្យ

សិសសបធវើោរវាយរនមលរិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ។ បដើមផធីានរបសិទនភាពននោរង្ហរបនោះ សិសសររូវទទួលោរ
ផ្ណ្ននូំវបំណិ្នរពមទងំរបបៀបននោរវាយរនមលគ្នប បៅវញិបៅមរជារបរររី។ រគ្ឱូ្យសិសសបបងកើរោរង្ហរបធវើ
បោយខ្លួនឯង បហើយបពលបធវើចប ់ ររូវបថូររចិចោរគ្នប បៅវញិបៅមរជាមយួនដគូ្។ នដគូ្ររូវគូ្សរ រពីបរោម      
លំហារផ់្ដលបគ្គ្រិថាមនិររមឹររូវ។ នដគូ្ដនទបទៀរររូវបនថបធវើរបបៀបបនោះដូចៗគ្នប ។ បនធ បព់ី នផ្រររមូវរចួ
បហើយពួរបគ្ររូវបធវើោរពិភារាគ្នប  បហើយទញយរចបមលើយររឹមររូវមយួបោយានោរយល់រសបពីមរិថរមួររុម។ 
រគ្ូររូវផ្រដឹរនដំំបណ្ើ រោរបនោះ បដើមផឱី្យដឹងចាស់ថាបរើសិសសទងំអស់ពិរជា នចូលរមួពិភារា និងបរៀនពី
គ្នប បៅវញិបៅមរ។ សិសសទងំអស់ររូវពនយល់ និងបររសាយនូវចបមលើយរបស់ខ្លួនបៅចុងបញ្ចបន់នសរមមភាព 
ចំផ្ណ្ររគ្ូររូវផឋល់ពរ័ា៌នផ្រលមអជាចុងបរោយសរាបោ់រង្ហររបស់ពួរបគ្។ 
 

៥
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ចំណុ្ចគ្ួររបុងរបយរ័បបពលរគ្ូសួរសំណួ្រ៖ 

- រគ្ូររូវផ្ររបុងរបយរ័បរុំពាយាមបឆលើយសំណួ្របោយខ្លួនឯង ប៉ាុផ្នថររូវជួយ សរមបសរមួលសិសសឱ្យ
បឆលើយ នបោយខ្លួនបគ្ជាមយួោរផឋល់បយាបល់ពីរគ្ ូនិងសិសសរមួថាប រ ់

- រគ្ូររូវផ្រដឹងចាស់ថា គ្នរព់រិជា នផឋល់បពលបវោរគ្បរ់គ្ននដ់ល់សិសសរបុងោរគ្ិរពសំីណួ្រ 
- រគ្ូមនិគ្ួរសួរផ្រសិសសពូផ្របនោះបទ ោរបធវើផ្បបបនោះបទើបដងឹពីគ្ំនរិភានរ់ចឡំផ្ដលសិសសាន បហើយ
អាចជួយ បគ្ទនប់ពលបវោ ជាពិបសសសិសសបរៀនយឺរ 

- សិសសទំងអស់គ្ួរផ្រអាចបឆលើយសំណួ្រ នបោយានោរជួយ ពីរគ្ូ និងសិសសរួមថាប រ់។ ព័រ៌ាន
ររឡប់ ឬ បយាបល់ផ្រលមអបផ្នទមមយួចនំួនរបស់អបរ រព់ន័នទងំបនោះ អាចជួយ បំបពញចំណុ្ចខ្វោះ
ខាររបស់សិសស ន 

- រគ្ូររូវរំណ្រឱ់្យចាស់ថា សំណួ្រមនិផ្មនសរាបផ់្រសិសសរសីបឆលើយ ឬ សិសសរបុសបឆលើយបនោះបទ។ 
បៅបពលសិសសបធវើបទបង្ហា ញ រគ្ូររូវផ្រដឹងឱ្យចាស់ថាបរើ សិសសទងំអស់ានឱ្ោសបង្ហា ញនូវោរ
យល់ដឹងរបស់បគ្ នររមរិណា 

- របសិនបបើសិសសានរំហុស បនោះររូវឱ្យបគ្ដឹងពីមូលបហរុននរំហុសរបស់បគ្។ វាមនិរគ្បរ់គ្ននប់ទ 
បបើរគ្នន់ផ្រឱ្យបគ្និយាយ ទ/ចាស ឬ បៅសិសសដនទបឡើងបឆលើយ បនោះររូវឱ្យបគ្យល់ចាស់នូវ 
ចបមលើយទងំបនោះផងផ្ដរ។ ដូចគ្នប បនោះផ្ដរ របសិនបបើសិសសរគ្ននផ់្ររ បរ់ផួន បនោះវាមនិរគ្បរ់គ្ននប់ទ 
ររូវឱ្យបគ្បធវើោរបររសាយឱ្យ នចាស់ោស់ បោយបរបើរូបរំណាង ឬ ទំនរទ់ំនងខ្លឹមសារ រព់ន័ន 
បទើបអបរអាចដឹងចាស់ថាពួរបគ្ពិរជាយល់ពីខ្លមឹសារបមបរៀន នចាស់ោស់ 

- តាមរយៈោរសួរសំណួ្រផ្ដលាន រយថា បហរុអវ.ី....? បរើ.....ដូចបមឋច? អបរអាចររប ើញនូវអវីផ្ដល
ជាគ្ំនិររបស់សិសសរបុងោរយល់ដឹងបលើរបធានបទ គ្ំនរិភានរ់ចឡំផ្ដលសិសសាន និងជួយ បំ រ់
គ្ំនិរោនរ់ចឡំទនប់ពលបវោ។ 

៣.៣ ឿរអនុវតត 

របុងដំណារោ់លអនុវរថ សិសសនឹងានឱ្ោសបធវើរិចចោរោនផ់្រឯររាជយបឡើង បហើយអាចបរបើចំបណ្ោះ
ដឹង និងបំណិ្នផ្ដលពួរបគ្ នបរៀន។ បោយសារសិសសបធវើរិចចោរបោយខ្លួនឯង រគូ្ានឱ្ោសវាយរនមល
សិសសាប រ់ៗ។ ោរអនុវរថរ៏អាចផឋល់ឱ្យរគ្ូនូវភាពសមគ្ួររបុងោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប រវាងោរយល់ដឹងរបស់
សិសស។ ពរ័ា៌នបផ្នទមសឋីពភីាពខុ្សគ្នប ននោរយល់ដឹងរបស់សិសសនឹងររូវផឋល់របុងជពូំរ៥។ 

៦
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ជំពូរ៤ ៖ វិធវីាយតម្ម្ៃ 

៤.១ បណណរភលើងសញ្ញើចរាចរ 

 

រសចកតីរផតើម 
បពលរគ្ូវាយរនមលបោយបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចររគ្ូអាចដឹងពីចំបណ្ោះដងឹរបស់សិសសបោយផ្ផអរបលើ

ោររបរិបរថិអំឡុងបពលដំបណ្ើ រោរសរមមភាព ផ្ដលខុ្សពីោរវាយរនមលចុងបញ្ចប។់ រគ្ូបរបើលទនផលននោរ
បឆលើយរបស់សិសសបដើមផវីាស់សធង់ពីសមរទភាពរបស់សិសស និងបនធ ប់មរររវធីិជួយ បគ្ឱ្យ នសមរសប និង
ទន់បពលបវោ បហើយរគ្ូមនិបរបើលទនផលបនោះរបុងោរផថល់ពិនធុបនោះបទ។ វធិីបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរគ្ឺជា 
សរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឍ លដស៏បាយររីរាយមយួ ផ្ដលផថល់ពរ័ា៌នររឡបឱ់្យរគ្អូំពីររមរិយល់ដឹងរបស់
សិសស។  
វតថុបំណង 

- ទទួលពរ័ា៌នររឡប ់នភាល មៗពីោរយល់ដឹងរបស់សិសស នររឹមររូវ 
- បញ្ញជ រប់ហរុផល នររឹមររវូ និងជួយ សិសសទនប់ពលបវោ។ 

សម្ភើរ:ជំនួយ 
សិសសាប រ់ៗ ររូវោរបណ្ត បសីនលឹរ ពណ៌្ររហម ពណ៌្បលឿង និងពណ៌្នបរង។ បណ្ត គ្បផាីនទំហធំំ

លមមបដើមផឱី្យរគ្ូអាចបមើលប ើញចាស់។ បណ្ត ទងំបនោះគ្បផអី៊ែុរ ល សធិរ បរ ោះបធវើឱ្យវាអាចបរបើរ ស់ នយូរ។ 
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ចំណុ្ចគ្ួររបុងរបយរ័បបពលរគ្ូសួរសំណួ្រ៖ 

- រគ្ូររូវផ្ររបុងរបយរ័បរុំពាយាមបឆលើយសំណួ្របោយខ្លួនឯង ប៉ាុផ្នថររូវជួយ សរមបសរមួលសិសសឱ្យ
បឆលើយ នបោយខ្លួនបគ្ជាមយួោរផឋល់បយាបល់ពីរគ្ ូនិងសិសសរមួថាប រ ់

- រគ្ូររូវផ្រដឹងចាស់ថា គ្នរព់រិជា នផឋល់បពលបវោរគ្បរ់គ្ននដ់ល់សិសសរបុងោរគ្ិរពសំីណួ្រ 
- រគ្ូមនិគ្ួរសួរផ្រសិសសពូផ្របនោះបទ ោរបធវើផ្បបបនោះបទើបដងឹពីគ្ំនរិភានរ់ចឡំផ្ដលសិសសាន បហើយ
អាចជួយ បគ្ទនប់ពលបវោ ជាពិបសសសិសសបរៀនយឺរ 

- សិសសទំងអស់គ្ួរផ្រអាចបឆលើយសំណួ្រ នបោយានោរជួយ ពីរគ្ូ និងសិសសរួមថាប រ់។ ព័រ៌ាន
ររឡប់ ឬ បយាបល់ផ្រលមអបផ្នទមមយួចនំួនរបស់អបរ រព់ន័នទងំបនោះ អាចជួយ បំបពញចំណុ្ចខ្វោះ
ខាររបស់សិសស ន 

- រគ្ូររូវរំណ្រឱ់្យចាស់ថា សំណួ្រមនិផ្មនសរាបផ់្រសិសសរសីបឆលើយ ឬ សិសសរបុសបឆលើយបនោះបទ។ 
បៅបពលសិសសបធវើបទបង្ហា ញ រគ្ូររូវផ្រដឹងឱ្យចាស់ថាបរើ សិសសទងំអស់ានឱ្ោសបង្ហា ញនូវោរ
យល់ដឹងរបស់បគ្ នររមរិណា 

- របសិនបបើសិសសានរំហុស បនោះររូវឱ្យបគ្ដឹងពីមូលបហរុននរំហុសរបស់បគ្។ វាមនិរគ្បរ់គ្ននប់ទ 
បបើរគ្នន់ផ្រឱ្យបគ្និយាយ ទ/ចាស ឬ បៅសិសសដនទបឡើងបឆលើយ បនោះររូវឱ្យបគ្យល់ចាស់នូវ 
ចបមលើយទងំបនោះផងផ្ដរ។ ដូចគ្នប បនោះផ្ដរ របសិនបបើសិសសរគ្ននផ់្ររ បរ់ផួន បនោះវាមនិរគ្បរ់គ្ននប់ទ 
ររូវឱ្យបគ្បធវើោរបររសាយឱ្យ នចាស់ោស់ បោយបរបើរូបរំណាង ឬ ទំនរទ់ំនងខ្លឹមសារ រព់ន័ន 
បទើបអបរអាចដឹងចាស់ថាពួរបគ្ពិរជាយល់ពីខ្លមឹសារបមបរៀន នចាស់ោស់ 

- តាមរយៈោរសួរសំណួ្រផ្ដលាន រយថា បហរុអវ.ី....? បរើ.....ដូចបមឋច? អបរអាចររប ើញនូវអវីផ្ដល
ជាគ្ំនិររបស់សិសសរបុងោរយល់ដឹងបលើរបធានបទ គ្ំនរិភានរ់ចឡំផ្ដលសិសសាន និងជួយ បំ រ់
គ្ំនិរោនរ់ចឡំទនប់ពលបវោ។ 

៣.៣ ឿរអនុវតត 

របុងដំណារោ់លអនុវរថ សិសសនឹងានឱ្ោសបធវើរិចចោរោនផ់្រឯររាជយបឡើង បហើយអាចបរបើចំបណ្ោះ
ដឹង និងបំណិ្នផ្ដលពួរបគ្ នបរៀន។ បោយសារសិសសបធវើរិចចោរបោយខ្លួនឯង រគូ្ានឱ្ោសវាយរនមល
សិសសាប រ់ៗ។ ោរអនុវរថរ៏អាចផឋល់ឱ្យរគ្ូនូវភាពសមគ្ួររបុងោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប រវាងោរយល់ដឹងរបស់
សិសស។ ពរ័ា៌នបផ្នទមសឋីពភីាពខុ្សគ្នប ននោរយល់ដឹងរបស់សិសសនឹងររូវផឋល់របុងជពូំរ៥។ 

៧
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ដំបូន្មា នអំពីសមធម ៌

សិសសប្បុស និងសិសស
ប្សី៖ 

បញ្ចេ ញមតិញ្ោបល់ 

 

 
ដំរណើរឿរបររងៀន 

រគ្ូអានរបបយាគ្ឱ្យឮចាស់ បនធ បម់រសិសសពិចារណាបលើរបបយាគ្បនោះ របុងរយៈបពលមយួរំណ្រ់
រចួបលើរបណ្ត ផ្ដលបញ្ញជ រថ់ាបគ្យល់រសប ឬ មនិយល់រសបចំប ោះរបបយាគ្បនោះ តាមោរគ្ិររបស់ពួរបគ្ 
ាប រ់ៗ  ។ សិសសររូវបលើរបណ្ត រពមៗគ្នប របុងបពលផ្រមយួ បោយមនិបលើរតាមគ្នប បឡើយ គ្ឺបលើរបណ្ត ភាល មបពល 
រគ្ូឱ្យសញ្ញដ ។ 

សម្គើល់៖ 
- បណ្ត ពណ៌្នបរង៖ យល់រសប 
- បណ្ត ពណ៌្បលឿង៖ ានចមងល់ មនិចាស់ ឬមនិដឹង  
- បណ្ត ពណ៌្ររហម៖ មនិយល់រសបទងំរសុង  

 
ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ 

រគ្ូររូវរគ្បរ់គ្ងោរពិភារារបស់សិសសមនិឱ្យចារបចញឆ្ង យពី
របធានបទ (VVOB, 2012)។  

បពលសិសសបដិបសធ ឬមនិយល់រសប រគ្ូររូវឱ្យសិសសបររសាយ
បហរុផល។ របសិនបបើរិចចោរបនោះជាលំហារ ់រគ្ូររូវឱ្យសិសសបង្ហា ញពី
របបៀបផ្ដលបគ្បោោះរសាយ។  
  

៨
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ដំបូន្មា នអំពីសមធម ៌

សិសសប្បុស និងសិសស
ប្សី៖ 

បញ្ចេ ញមតិញ្ោបល់ 

 

 
ដំរណើរឿរបររងៀន 

រគ្ូអានរបបយាគ្ឱ្យឮចាស់ បនធ បម់រសិសសពិចារណាបលើរបបយាគ្បនោះ របុងរយៈបពលមយួរំណ្រ់
រចួបលើរបណ្ត ផ្ដលបញ្ញជ រថ់ាបគ្យល់រសប ឬ មនិយល់រសបចំប ោះរបបយាគ្បនោះ តាមោរគ្ិររបស់ពួរបគ្ 
ាប រ់ៗ  ។ សិសសររូវបលើរបណ្ត រពមៗគ្នប របុងបពលផ្រមយួ បោយមនិបលើរតាមគ្នប បឡើយ គ្ឺបលើរបណ្ត ភាល មបពល 
រគ្ូឱ្យសញ្ញដ ។ 

សម្គើល់៖ 
- បណ្ត ពណ៌្នបរង៖ យល់រសប 
- បណ្ត ពណ៌្បលឿង៖ ានចមងល់ មនិចាស់ ឬមនិដឹង  
- បណ្ត ពណ៌្ររហម៖ មនិយល់រសបទងំរសុង  

 
ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ 

រគ្ូររូវរគ្បរ់គ្ងោរពិភារារបស់សិសសមនិឱ្យចារបចញឆ្ង យពី
របធានបទ (VVOB, 2012)។  

បពលសិសសបដិបសធ ឬមនិយល់រសប រគ្ូររូវឱ្យសិសសបររសាយ
បហរុផល។ របសិនបបើរិចចោរបនោះជាលំហារ ់រគ្ូររូវឱ្យសិសសបង្ហា ញពី
របបៀបផ្ដលបគ្បោោះរសាយ។  
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ឧទហរណ៍៖ដករសង់ពីរសៀវរៅសិកើារេលបឋមសិកើា ថ្នើក់ទី៦ 
បមបរៀន៖ ភាគ្រយ 
ោររបីបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចររបុងជំហានទី2 និងទ4ី បដើមផបីធវើបរសថសមរទភាពានរសាប់របស់សិសស 
រគ្ូផឋល់ឧទហរណ៍្ដល់សិសសសរាប់បោោះរសាយដូចខាងបរោម៖ 
១.ចូរបឋូរភាគ្រយ បៅជារបភាគ្បរងួមមនិ ន 
 
 
 
 
 
 
២. ចូរបឋូររបភាគ្បៅភាគ្រយ 
 
      
                           
 
 
 
 
សកមមភាពអនុវតត 

- ផ្ចរបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរដល់សិសសាប រ់ៗ។ 
 ដំរណើរឿរបររងៀន 

- រគ្ូសរបសរលំហារ់ោរប់លើោឋ របខ្ៀន 
- ឱ្យសិសសពីរនរ់បឡើងបោោះរសាយលំហារប់ៅបលើោឋ របខ្ៀន 
- ឱ្យសិសសសបងករចបមលើយបៅបលើោឋ របខ្ៀនររូវ ឬខុ្ស 
- បបើសិសសណាយល់រសប ររូវបលើរបណ្ត ពណ៌្នបរង 
- បបើសិសសណាានចមងល់ ឬមនិដឹង បលើរបណ្ត ពណ៌្បលឿង 
- បបើសិសសណាមនិយល់រសប បលើរបណ្ត ពណ៌្ររហម 
- ឱ្យសិសសបញ្ញជ រ់បហរុផលបលើចបមលើយនីមយួៗតាមបណ្ត ពណ៌្របស់ខ្លួនបោយបរបើសំណួ្រ៖ បហរុអវី នជា
បអូនបរបើវធិីបនោះបដើមផបីោោះរសាយ? 

ឧទហរណ៍៖ ដករសង់ពីរសៀវរៅសិកើារេលបឋមសិកើា  
បមបរៀន៖ របភាគ្ 
អនុវរថរបុងជំហានទី2 និងទី4រគ្ូោរលំ់ហារ ់វធិីបូរ និងដររបភាគ្ផ្ដលានភាគ្ផ្បងដូចគ្នប ឱ្យសិសស គ្ណ្នដូច
ខាងបរោម៖ 

 
 

៩



19 
 

?5
1

5
4



?6
3

6
5



?35
11

35
13



?7
1

7
3



?15
1

15
11



?22
7

22
9



?20
6

20
12



 
រ. ចូរគ្ណ្នផលបូររបភាគ្ខាងបរោម៖ 

  
 
 
 
 

 
 
 
ខ្. ចូរគ្ណ្នផលដររបភាគ្ខាងបរោម៖ 

 
 
 
 

 
 
សកមមភាពអនុវតត 

- រគ្ូសរបសរលំហារប់ូរ ដររបភាគ្ោរប់លើោថ របខ្ៀន 
- ផ្ចរបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរឱ្យសិសសាប រ់ៗ 
- ឱ្យសិសសបឡើងគ្ណ្នបៅបលើោថ របខ្ៀន 
- បបើសិសសណាយល់រសបបលើរ បណ្ត ពណ៌្នបរង បបើមនិយល់រសប បលើរបណ្ត ពណ៌្ររហម និងបបើមនិដឹង 
បលើរបណ្ត ពណ៌្បលឿង 

- ឱ្យសិសសបញ្ញជ រ់បហរុផលបលើចបមលើយនីមយួៗ 
- សំណួ្របំផុស៖ បហរុអវី នជាបអូនបធវើតាមវធិីបនោះ? ចូរបញ្ញជ រប់ហរុផលឱ្យ នចាស់ោស់ 
- រំណ្រស់ាគ ល់៖ ពាយាមបរបើរូបរំណាងបផសងៗគ្នប បដើមផពីនយល់ោរបធវើរបាណ្វធិីរបភាគ្ 
- ផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសបររសាយោរបរជើសបរ ើសរបស់ខ្លួនតាមពណ៌្នីមយួៗ 
- បរោយបពលសាថ បោ់របររសាយរបស់សិសស រគ្ូររូវឱ្យសិសសបលើរបណ្ត មថងបទៀរ។ 

 

  

១០
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៤.២ ពើយុុះគនំិត 

រសចកតីរផតើម 
ពយុោះគ្ំនិរគ្ឺជាសរមមភាពសរាបប់ោោះរសាយបញ្ញា  ជាររុមដា៏នរបបយាជន ៍
និងរបសិទនភាពបោយានោរចូលរមួគ្ំនិរជាបរចើនពីសាជិរររុម។ ោរផថល់ 
មរិបយាបល់របស់សាជិរររុមាប រ់ៗ អាចជួយ ឱ្យសាជិរបផសងបទៀរនឹរ
ប ើញគ្ំនិរថមីៗជាបនថបនធ បស់រាបជ់ាពនលឺរបុងោរបោោះរសាយបញ្ញា ។ 
វតថុបំណង 

- របមូលចំបណ្ោះដឹងានរសាបរ់បស់សិសសផ្ដលទរទ់ងជាមយួ 
បមបរៀនថមី 

- បំផុសគ្ំនរិនចបរបឌិរ 
- ផ្របោល យោរចងប់ចោះចងដ់ងឹបៅជាោរបចាទសំណួ្រផ្បបគ្ណិ្រវទិា 
- បបងកើរគ្ំនរិពីរបបៀបបោោះរសាយចំបណាទបផសងៗផ្ដលអាចាន 
- បបងកើរគ្ំនរិរបុងរយៈបពលខ្ល។ី 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
ោរផ្ណ្នពំីមយួជហំានបៅមយួជំហានឱ្យ នចាស់ោស់ាន 

សារ:សំខានណ់ាស់។ រគ្ូអាចអនុវរថតាមបគ្នលោរណ៍្ផ្ណ្នដូំចរបៅ៖ 
- បលើរទឹរចិរថសិសសឱ្យគ្ិរ (សរបសរ រយគ្នលឹោះ សំណួ្របផុំសមយួ
បៅបលើោថ របខ្ៀន ឬបលើផាធ ងំររោសធំ)  

- ផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗ បហើយសិសសាប ររ់បុងររុមនីមយួៗររូវ
 នចារត់ាងំបធវើជាអបររររ់តារាល់គ្ំនិរទងំឡាយរបស់ររុម 

- រំណ្រប់ពលបវោជារោ់រស់រាបស់រមមភាពពយុោះគ្ំនិរ 
(អរិបរា 5នទ)ី 

- បដើមផធីានរាល់គ្ំនិរផ្ដលសិសសអាចររ ន អបរអាចរណំ្រច់នំួនគ្នំិរអបផបរាផ្ដលបគ្ររូវររ 
- បនធ បព់ីសិសសបធវើពយុោះគ្ំនរិចប ់ទុរបពលឱ្យររុមនីមយួៗរបរមៀបគ្ំនិរទងំបនោះតាមលំោបន់នភាព
សំខាន។់ 

 
សំណូមពរ 
វធិីោរប់ឈាម ោះររមុជារបបភទននសរមមភាពពយុោះគ្ំនរិមយួផ្ដលបង្ហា ញរចនសមពន័នបផ្នទមបទៀរ សរាបលំ់ននំន
ោរបបរងៀន។ រគ្ូររូវធានថាអបរចូលរមួទងំអស់ានឱ្ោសបបញ្ចញមរិរគ្ប់ៗ គ្នប  បហើយអាចបរបើបដើមផ ីបបងកើរ
ជាបញ្ជ ីគ្ំនិរផ្ដលអាចបធវើចំណារថ់ាប រត់ាមភាពសំខាន ់ន។ សាជិរររុមាប រ់ៗ ររូវសរបសរគ្ំនិររបស់បគ្
ចូលរបុងររោសបរៀងៗខ្លួន។ បនធ បម់រសាជិរររុមាប រ ់ ផ្ដលាននទីជាអបរសរមបសរមួលសំុឱ្យសាជិរររុម 
ាប រ់ៗ អានគ្ំនិរមយួរបុងចំបណាមគ្ំនិរផ្ដលបគ្ នសរបសរ។ អបរសរមបសរមួលសរបសរគ្ំនិររបស់សាជិរ 

 

ដំបូន្មា នអំពីសមធម ៌

សិសសប្បុស និងសិសសប្សី៖ 

ចូលរមួោ៉ា ងសកមា          

ទំងំអស់គ្នា  
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រ. ចូរគ្ណ្នផលបូររបភាគ្ខាងបរោម៖ 

  
 
 
 
 

 
 
 
ខ្. ចូរគ្ណ្នផលដររបភាគ្ខាងបរោម៖ 

 
 
 
 

 
 
សកមមភាពអនុវតត 

- រគ្ូសរបសរលំហារប់ូរ ដររបភាគ្ោរប់លើោថ របខ្ៀន 
- ផ្ចរបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរឱ្យសិសសាប រ់ៗ 
- ឱ្យសិសសបឡើងគ្ណ្នបៅបលើោថ របខ្ៀន 
- បបើសិសសណាយល់រសបបលើរ បណ្ត ពណ៌្នបរង បបើមនិយល់រសប បលើរបណ្ត ពណ៌្ររហម និងបបើមនិដឹង 
បលើរបណ្ត ពណ៌្បលឿង 

- ឱ្យសិសសបញ្ញជ រ់បហរុផលបលើចបមលើយនីមយួៗ 
- សំណួ្របំផុស៖ បហរុអវី នជាបអូនបធវើតាមវធិីបនោះ? ចូរបញ្ញជ រប់ហរុផលឱ្យ នចាស់ោស់ 
- រំណ្រស់ាគ ល់៖ ពាយាមបរបើរូបរំណាងបផសងៗគ្នប បដើមផពីនយល់ោរបធវើរបាណ្វធិីរបភាគ្ 
- ផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសបររសាយោរបរជើសបរ ើសរបស់ខ្លួនតាមពណ៌្នីមយួៗ 
- បរោយបពលសាថ បោ់របររសាយរបស់សិសស រគ្ូររូវឱ្យសិសសបលើរបណ្ត មថងបទៀរ។ 

 

  

១១
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                         - ដីោបំ រតាងបោយពណ៌្នបរងចាស់ានបសមើ40% បសមើ 5

2  

                         - ដីោសំផ្ណ្ថ រ យតាងបោយពណ៌្ររហមាន10% បសមើ 10
1  

                                              

             ៤. គ្ំនូរផ្ផនទីរបបទសរមពុជា ( ាររោឌ នរបស់ផ្ផនទី 100000
1  )  

             ៥. ោរពុោះផ្ផលឪឡឹរជា 4 ចំផ្ណ្របសមើៗគ្នប រចួផ្ចរឱ្យសិសស4នរ់ផ្ដលាប រ់ៗ  ទទួល ន         
                  4

1 ននផ្ផលឪឡឹរទងំមូល។ 

 
 

 
 

  បសចរថីសនបិោឌ ន៖ 
សិសសានសមរទភាពរបុងោរពិភារាជាមយួនដគូ្ពីឧទហណ៍្ននរបភាគ្ផ្ដល នជួបរបទោះបៅរបុងជីវភាព
រស់បៅរបចានំថងរបស់ខ្លួនរពមទងំអនុវរថបោយបរបើរ ស់រូបតាងរបភាគ្បនោះ។  

  

45% 

5% 

40% 

10% 

ស្រូវ ល្ង រណ្តែ កបាយ ពោត ្រស�វ ល� សែណ� កបាយ េពត

១៣
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៤.៣ តុកកតាគំនិត  

រសចកតីរផតើម 
រុរកតាគ្ំនិរជារបូគ្ំនូរសាមញ្ដ ផ្ដលអមបោយគ្ំនិរ ឬ ោរយល់ប ើញពីបញ្ញា  រព់ន័ននងឹគ្ណិ្រវទិា 

ផ្ដលាន បៅរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំថង។  
វរទុបំណ្ងសំខានរ់បស់រុរកតាគ្ំនិរគ្ឺជួយ បផុំសសិសសឱ្យគ្ិរ ពិភារា បចាទសំណួ្រ អបងករ និងផថល់

បហរុផល។ វធិីបនោះានលរខណ្ៈសីុជបរ ជាងសំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស។ វាជារតាថ ជំរញុឱ្យសិសសចូលរមួបធវើ
សរមមភាពគ្ិរ និងរសាវរជាវ។ ចបមលើយទំងអស់រំណាងឱ្យគ្ំនិរភាន់រចឡំផ្ដលបរើរានបឡើងសរាប់ 
សិសសបហើយរគ្ូគ្ួរយរចិរថទុរោរប់ោោះរសាយវារបុងបពលបបរងៀន។  

 

សូមររស់ាគ ល់ថារាល់ចបមលើយទងំអស់របុងរបូគ្ំនូររុរកតាគ្ំនិរានលរខណ្ៈរសបដៀងគ្នប  សិសសររូវ
ពាយាមបរជើសបរ ើស និងបញ្ញជ រគ់្នំិរឱ្យ នលអបំផុរបលើចបមលើយបនោះ។ ដំបណ្ើ រោរននភាពចរមូងចរាសបលើ
ោរយល់ប ើញបផសងៗគ្នប បនោះគ្ឺជាទិដឌភាពសំខានន់នោរបបងកើនចំបណ្ោះដឹង។ បហរុបនោះបហើយ រុរកតាគ្ំនិរជាវធិី
ដស៏រឋិសមសរាបោ់របបរងៀនតាមបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល។  

រគ្ូអាចបរបើវធិីបនោះបៅបពលចាបប់ផថើម ឬចុងបញ្ចបន់នបមបរៀន។ បៅបពលចាបប់ផថើមបមបរៀនរគ្ូអាចបរបើគ្ំនូ 
រុរកតាគ្នំិរបនោះបដើមផបីផុំសគ្នំិរបបងកើរបរបិទមយួ។ បៅចុងបញ្ចបន់នបមបរៀន រគ្អូាចវាយរនមលោរយល់ដងឹរបស់ 
សិសសបលើវរទុបំណ្ងននបមបរៀន។ ោរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទសជួយ របុងោរបញ្ញជ រថ់ាបរើអំណ្ោះអំណាងណាមយួ 
ររឹមររូវ ឬរខុ៏្សបៅរបុងរុរកតាគ្ំនិរ។ 

  
 
 

១៤
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វតថុបំណង 
រគ្ូសបរមចវរទុបំណ្ងខុ្សៗគ្នប អារស័យបលើរបបៀបផ្ដលគ្នររ់រូវបរបើគ្ំនូររុរកតាគ្ំនរិបៅរបុងថាប រប់រៀន

ដូចជា៖ 
- ររឱ្យប ើញ ឬ រំណ្រនូ់វគ្ំនរិរបស់សិសស នចាស់ោស់ បហរុបនោះរគ្ូអាចដងឹចាស់ ពីគ្ំនរិ
ភានរ់ចឡំចមផងៗ នររឹមររូវ 

- របរួររបផ្ជង អភវិឌណោរគ្ិរ និងោរយល់ប ើញ  
- បង្ហា ញគ្ំនិរបផសងៗគ្នប  
- ពរងឹងចំបណ្ោះដឹងគ្ណិ្រវទិារបស់សិសស។ 

សម្ភើរៈ 
- គ្ំនូររុរកតាគ្នំិរ (សូមបមើលឧបសមពន័ន) 
- ររោសA4 (សរាបសិ់សសរររ់តា) 
- សាភ រឧបបទសសរាបព់នយល់ខ្លឹមសារបមបរៀន។ 

ដំរណើរឿរបររងៀន 

រគ្ូអាចបរបើគំ្នូររុរកតាគំ្និររបុងោរបបរងៀន នបោយបរបើរមួជាមួយសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឍ ល
បផសងៗគ្នប  (VVOB, 2012)។  

៤.៣.១ ឿរគិតជាបុគគល 

រសចកតីរផតើម 
រគ្ូអាចបង្ហា ញរុរកតាគ្ំនរិដល់សិសសតាមរយៈវធិីគ្ិរជាបុគ្គល។ វធិីបនោះចំណាយបពលរិច ប៉ាុផ្នថសិសស 

មនិានភាពសរមមរបុងោរចូលរមួសរមមភាពពិភារាជាររុម។  

វតថុបំណង 

- បំផុសោរពិភារារបស់សិសសអំពីោរគ្ិរតាមផ្បបគ្ណិ្រវទិា 
- ជំរុញោរបរបើរ ស់ចំបណ្ោះដឹងានរសាប់របស់សិសសបដើមផរីរឱ្យប ើញ និងផ្រររមូវគ្ំនិរភាន់រចឡំ 
របស់សិសស។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 

- គ្ំនូររុរកតាគ្នំិរ ។ 

ដំរណើរឿរបររងៀន 

- រគ្ូបង្ហា ញគ្ំនូររុរកតាគ្ំនិរដល់សិសស និងពនយល់អំពសីាទ នភាព 
- ទុរបពលបវោសមរមយឱ្យសិសសាប រ់ៗ ឆលុោះបញ្ញច ំងោរយល់ប ើញបរៀងៗខ្លួន បោយបគ្ាប រ់ៗ អាន
បគ្នលគ្ំនិរទងំអស់របុងគ្នូំររុរកតាគ្ំនរិ និងពាយាមបឆលើយសំណួ្រខាងបរោម៖ 

o បរើអបរយល់រសបនឹងគ្ំនិរ ឬផ្ផបរណាមយួ? 
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៤.៣ តុកកតាគំនិត  

រសចកតីរផតើម 
រុរកតាគ្ំនិរជារបូគ្ំនូរសាមញ្ដ ផ្ដលអមបោយគ្ំនិរ ឬ ោរយល់ប ើញពីបញ្ញា  រព់ន័ននងឹគ្ណិ្រវទិា 

ផ្ដលាន បៅរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំថង។  
វរទុបំណ្ងសំខានរ់បស់រុរកតាគ្ំនិរគ្ឺជួយ បផុំសសិសសឱ្យគ្ិរ ពិភារា បចាទសំណួ្រ អបងករ និងផថល់

បហរុផល។ វធិីបនោះានលរខណ្ៈសីុជបរ ជាងសំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស។ វាជារតាថ ជំរញុឱ្យសិសសចូលរមួបធវើ
សរមមភាពគ្ិរ និងរសាវរជាវ។ ចបមលើយទំងអស់រំណាងឱ្យគ្ំនិរភាន់រចឡំផ្ដលបរើរានបឡើងសរាប់ 
សិសសបហើយរគ្ូគ្ួរយរចិរថទុរោរប់ោោះរសាយវារបុងបពលបបរងៀន។  

 

សូមររស់ាគ ល់ថារាល់ចបមលើយទងំអស់របុងរបូគ្ំនូររុរកតាគ្ំនិរានលរខណ្ៈរសបដៀងគ្នប  សិសសររូវ
ពាយាមបរជើសបរ ើស និងបញ្ញជ រគ់្នំិរឱ្យ នលអបំផុរបលើចបមលើយបនោះ។ ដំបណ្ើ រោរននភាពចរមូងចរាសបលើ
ោរយល់ប ើញបផសងៗគ្នប បនោះគ្ឺជាទិដឌភាពសំខានន់នោរបបងកើនចំបណ្ោះដឹង។ បហរុបនោះបហើយ រុរកតាគ្ំនិរជាវធិី
ដស៏រឋិសមសរាបោ់របបរងៀនតាមបគ្នលវធិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល។  

រគ្ូអាចបរបើវធិីបនោះបៅបពលចាបប់ផថើម ឬចុងបញ្ចបន់នបមបរៀន។ បៅបពលចាបប់ផថើមបមបរៀនរគ្ូអាចបរបើគ្ំនូ 
រុរកតាគ្នំិរបនោះបដើមផបីផុំសគ្នំិរបបងកើរបរបិទមយួ។ បៅចុងបញ្ចបន់នបមបរៀន រគ្អូាចវាយរនមលោរយល់ដងឹរបស់ 
សិសសបលើវរទុបំណ្ងននបមបរៀន។ ោរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទសជួយ របុងោរបញ្ញជ រថ់ាបរើអំណ្ោះអំណាងណាមយួ 
ររឹមររូវ ឬរខុ៏្សបៅរបុងរុរកតាគ្ំនិរ។ 

  
 
 

១៥
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o បរើអបរអាចានគ្ំនិរររមឹររូវបលើសពីមយួ ឬ បទ?  
បហរុអវី នជាសំណួ្របនោះសំខាន?់ សិសសចា ំចរ់រូវគិ្រពីមូលបហរុផ្ដលនឱំ្យចបមលើយណា
មយួររូវ ឬខុ្ស។ ជួនោល បគ្នលគ្ំនិរមយួអាចររឹមររូវបោយផ្ផបរប៉ាុបណាត ោះ។  

- រគ្ូអាចររួរពិនរិយោរគ្ិររបស់សិសសភាល មៗ (ដូចជាតាមរយៈោរបលើរនដ ឬបរបើបណ្ត សរាបប់ ោះ
បឆ្ប រ) 

- បរៀបចំោរពិភារាជារមួរបុងថាប រទ់ងំមូល និងពាយាមពភិារាចបមលើយទងំអស់បោយបរបើសំណួ្រ 
បំផុស បដើមផជីួយ សិសសឱ្យបររសាយបហរុផល នររមឹររូវ(VVOB, 2012)។ 

៤.៣.២ ពិភាកើារកុម 

រសចកតីរផតើម 
អបរអាចទទួល នរបសិទនភាពខ្ពស់បំផុររបុងោរបរបើរបូគ្ំនូររុរកតា

គ្ំនិរតាមរយៈោរផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសពិភារាជាររុម។ សរមមភាពបនោះ 
អនុញ្ញដ រឱ្យសិសសពិភារាគ្នប បលើោរយល់ប ើញរបស់បគ្ជាមួយាជិរ
ររុម។ ពួរបគ្អាចបរៀនសូររបររសាយបហរុផល និងសាថ ប់ោរយល់
ប ើញរបស់អបរដនទ។ ោរបរៀនសូររតាមផ្បបសហោររបបភទបនោះ គ្ឺជា
បទពិបសាធមយួដា៏នអរទរបបយាជន។៍  

វតថុបំណង 

- ររឱ្យប ើញនូវគ្ំនិរភានរ់ចឡំរបស់សិសស  
- ពរងីរចំបណ្ោះដឹងរបស់សិសស។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 

- គ្ំនូររុរកតាគ្នំិរ (ប ោះពុមពបលើររោស A3 ឬA4)។ 
 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
- ផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗបហើយផ្ចរផាធ ងំគ្ំនូររុរកតាគ្ំនរិដល់ររុមនីមយួៗ 
- ទុរបពលបវោឱ្យសិសសគ្ិរបរៀងៗខ្លួន ថាបគ្នលគ្ំនិរមយួណាផ្ដលររូវនឹងោរយល់ប ើញរបស់បគ្
(របផ្ហល២នទី) 

- បលើរទឹរចិរថឱ្យពួរបគ្ពិភារាគ្នប បដើមផផី្សវងររគ្នំិររមួ។ របសិនបបើោរពិភារារបស់ពរួបគ្អាចឈាន 
ដល់ោរយល់រសបគ្នប យា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស បនោះពួរបគ្ររូវររបហរុផលសរាបប់ររសាយដល់ររុមបផសង
បទៀរ ផ្ដលានោរយល់ប ើញបផសងពីររុមខ្លួន (របផ្ហល10នទី) 

 

ដំបូន្មា នអំពីសមធម ៌

សិសសប្បុស និងសិសសប្សី៖ 

ញ្ធវើការរមួគ្នា  
(ដដគូ ឬប្កុម) 

 
 

១៦
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- ឱ្យសិសសផថល់ពរ័ា៌នររឡបគ់្នប បៅវញិបៅមរ បដើមផផី្សវងយល់ពីោរយល់ប ើញរបស់សិសសទងំ
អស់បៅរបុងថាប រ។់ រគ្ូអាចឱ្យសិសសបលើរនដ បរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរ... 

- ផថល់ឱ្ោសឱ្យររុមផ្ដលានោរយល់ប ើញបផសងៗពីគ្នប រ បព់ីបហរុផលរបស់បគ្បរៀងខ្លួន និងចូល
រមួពិភារាទងំអស់គ្នប  បដើមផរីរោរយល់ប ើញមយួចំនួនផ្ដលសមបហរុផលជាងបគ្ និងពរ័ា៌ន
បផ្នទម ផ្ដលររូវោរបដើមផបីញ្ញជ រព់ីភាពររឹមររូវននោរយល់ប ើញទងំបនោះ 

- រគ្ូរបមូលគ្ំនិរទងំអស់បញ្ចូលគ្នប  និងផថល់ជាបសចរថីសបងខបដច៏ាស់ោស់មយួអំពីរបធានបទខាង 
បដើម។ សួរសិសស ថាបរើបគ្ចងផ់ាល ស់បថូរោរយល់ប ើញពីដំបូងរបស់បគ្ ឬបទ(VVOB, 2012)។ 

៤.៤ ឿរពិនិតើយរឡើងវិញជាមួយនដគូ  

 

រសចកតីរផតើម 
ោរពិនិរយបឡើងវញិជាមយួនដគូ្ ជាវធិីមយួជំរញុឱ្យានទនំរទ់ំនងរវាងសិសស និងសិសស។  

វតថុបំណង 
- ានទំនរទ់នំងលអបៅរបុងថាប រប់រៀនតាមរយ:ោរង្ហរនដគូ្ និងររុមសិសសរបុងថាប រទ់ងំមលូ 
- ទទួល នពរ័ា៌នររឡប ់នងិវាយរនមលចាស់ោស់តាមរយ:ោរផថល់មរិពីមរិថភរថ ិ
- ផ្ចររផំ្លរបទពិបសាធគ្នប បៅវញិ បៅមរ (យុទនវធិី បញ្ញា ) ោរពិភារារបុងររមុធ។ំ 

សម្ភើរៈជំនួយ 
- ររោស 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
- សិសសបោោះរសាយលំហារ ់ឬចំបណាទ ជាោរង្ហរនដគូ្ និងសរបសរជំហាននីមយួ រៗហូរឈានដល់ចបមលើយ  
- របគ្ល់ដំបណាោះរសាយរបស់ខ្លួនបៅនដគូ្បផសងបទៀរ បដើមផឱី្យបគ្ផថល់បយាបល់ ។ រគ្ូររួរពិនិរយតាមនដ 
គូ្បោយយរចិរថទុរោរប់លើចបមលើយ ោរផថល់បយាបល់ និងោរបរបើរ ស់វារយសពធ គ្ណិ្រវទិាផងផ្ដរ។ 
បបើសិនានសិសសណាចូលរមួរិច រគ្ូររូវជំរញុពួរបគ្ បោយសួរសំណួ្រ ឬ ឱ្យបគ្បឡើងបូរសរបុចុង  
បរោយ។ 

- បរៀបចំោរពិភារារមួរបុងថាប រទ់ងំមូល (Ontario, 2010)។ 
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o បរើអបរអាចានគ្ំនិរររមឹររូវបលើសពីមយួ ឬ បទ?  
បហរុអវី នជាសំណួ្របនោះសំខាន?់ សិសសចា ំចរ់រូវគិ្រពីមូលបហរុផ្ដលនឱំ្យចបមលើយណា
មយួររូវ ឬខុ្ស។ ជួនោល បគ្នលគ្ំនិរមយួអាចររឹមររូវបោយផ្ផបរប៉ាុបណាត ោះ។  

- រគ្ូអាចររួរពិនរិយោរគ្ិររបស់សិសសភាល មៗ (ដូចជាតាមរយៈោរបលើរនដ ឬបរបើបណ្ត សរាបប់ ោះ
បឆ្ប រ) 

- បរៀបចំោរពិភារាជារមួរបុងថាប រទ់ងំមូល និងពាយាមពភិារាចបមលើយទងំអស់បោយបរបើសំណួ្រ 
បំផុស បដើមផជីួយ សិសសឱ្យបររសាយបហរុផល នររមឹររូវ(VVOB, 2012)។ 

៤.៣.២ ពិភាកើារកុម 

រសចកតីរផតើម 
អបរអាចទទួល នរបសិទនភាពខ្ពស់បំផុររបុងោរបរបើរបូគ្ំនូររុរកតា

គ្ំនិរតាមរយៈោរផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសពិភារាជាររុម។ សរមមភាពបនោះ 
អនុញ្ញដ រឱ្យសិសសពិភារាគ្នប បលើោរយល់ប ើញរបស់បគ្ជាមួយាជិរ
ររុម។ ពួរបគ្អាចបរៀនសូររបររសាយបហរុផល និងសាថ ប់ោរយល់
ប ើញរបស់អបរដនទ។ ោរបរៀនសូររតាមផ្បបសហោររបបភទបនោះ គ្ឺជា
បទពិបសាធមយួដា៏នអរទរបបយាជន។៍  

វតថុបំណង 

- ររឱ្យប ើញនូវគ្ំនិរភានរ់ចឡំរបស់សិសស  
- ពរងីរចំបណ្ោះដឹងរបស់សិសស។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 

- គ្ំនូររុរកតាគ្នំិរ (ប ោះពុមពបលើររោស A3 ឬA4)។ 
 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
- ផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗបហើយផ្ចរផាធ ងំគ្ំនូររុរកតាគ្ំនរិដល់ររុមនីមយួៗ 
- ទុរបពលបវោឱ្យសិសសគ្ិរបរៀងៗខ្លួន ថាបគ្នលគ្ំនិរមយួណាផ្ដលររូវនឹងោរយល់ប ើញរបស់បគ្
(របផ្ហល២នទី) 

- បលើរទឹរចិរថឱ្យពួរបគ្ពិភារាគ្នប បដើមផផី្សវងររគ្នំិររមួ។ របសិនបបើោរពិភារារបស់ពរួបគ្អាចឈាន 
ដល់ោរយល់រសបគ្នប យា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស បនោះពួរបគ្ររូវររបហរុផលសរាបប់ររសាយដល់ររុមបផសង
បទៀរ ផ្ដលានោរយល់ប ើញបផសងពីររុមខ្លួន (របផ្ហល10នទី) 

 

ដំបូន្មា នអំពីសមធម ៌

សិសសប្បុស និងសិសសប្សី៖ 

ញ្ធវើការរមួគ្នា  
(ដដគូ ឬប្កុម) 

 
 

១៧



27 
 

 
ឧទហរណ៍ដករសង់ពីរសៀវរៅសិកើារេលបឋមសិកើា  (ថាប រ់ទី6) 
បមបរៀន៖ ោររ រ់សាមញ្ដ  និងោរបងរ់លំស់ 
ចំរោទ៖ 
ម៉ាូរូមយួបរគ្ឿងនថល1០០០ដុោល រ។ មងីសំនិងពូសនទិញម៉ាូរូបនោះបោយបងរ់លំស់110ដុោល ររបុងមយួផ្ខ្បហើយររូវបង់12
ផ្ខ្។ រររ រ់ផ្ដលគ្នររ់រូវបង់បផ្នទមពីបលើរនមលបដើមរចួគ្ិរជាភាគ្រយ។ 
១. ឱ្យសិសសររវធិីបោោះរសាយ 
២. ររួរពិនិរយរិចចោររបស់សិសស 
    បរើបយើងអាចបោោះរសាយចំបណាទបនោះតាមវធិីណាខ្លោះ? 

- បរបើតារាង 
- បរបើដារោម 
- គ្ណ្ន… 

៣. បឋូររិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ 
- ឱ្យសិសសផ្រលមអរិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ និងផឋល់បយាបល់បលើវធិីបោោះរសាយបផសងៗបទៀរដល់នដគូ្ររបស់បគ្ 
- របគ្ល់រិចចោរបដើមឱ្យបៅនដគូ្បហើយបោោះរសាយតាមវធិីផ្ដលនដគូ្ នផ្ណ្ន។ំ 

៤. ោរពិភារារបុងថាប រ់ 
- ឱ្យសិសសយររិចចោរផ្ដលពួរបគ្ នបោោះរសាយមរបិទបង្ហា ញបៅបលើោឋ របខ្ៀន 

       - ឱ្យសិសសពិភារាគ្នប បលើវធិីបោោះរសាយផ្ដលបគ្ នបង្ហា ញបហើយបធវើោរបរបៀបបធៀប បដើមផរីំណ្ររ់រវធិីបោោះរសាយ 
      - រគ្ូបធវើោរសរមបសរមួល និងសំបយាគ្យរវធិីផ្ដលលអបហើយង្ហយរសួលយល់ និងខ្លី។ 
សម្គើល់ 
១. រគ្ូបដើរររួរពិនិរយបមើលរិចចោររបស់សិសសតាមររុម ឬបុគ្គលាប រ់ៗ  
២. បបើពិនិរយប ើញសិសសររុមណាមយួ ឬសិសសណាាប រប់ោោះរសាយចំបណាទមនិ នររឹមររូវ រគ្ូររូវឱ្យររុមឬសិសស
ណាផ្ដលបធវើ នររឹមររូវមរជួយ ពនយល់បផ្នទម។ 

 
  

១៨
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៤.៥  វិធីប្សវងរកដំរោុះរសាយររចើនប្បប  

រសចកតីរផតើម 
វធិីបនោះជំរញុទំនរទ់នំងបដើមផទីទួល នដំបណាោះរសាយបរចើនផ្បប។  

 

វតថុបំណង 
- បបងកើរទំនរទ់ំនងរវាងសិសស និងសិសស  សិសស និងរគ្ូ ឬ រវាងចំបណ្ោះដឹងានរសាប ់នងិចំបណាទ
បញ្ញា  ឬលំហាររ់បស់បគ្ 

- គ្ិរបោយនចបរបឌិរររវធិីបោោះរសាយបញ្ញា (យុទនសាញ្ជ្សថបោោះរសាយបរចើន) 
- ររប ើញវធិីង្ហយៗរបុងោរបោោះរសាយលំហារ ់ឬចំបណាទតាមរយ:ោរគ្ិរបោយនចបរបឌិរនងិបរបៀប
បធៀបវធិីបផសងៗរបស់ពួរបគ្។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 
- ររោសA3 ឬ A2 តារាង បនធ រប់លខ្ និងដារោម។ 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
- រគ្ូោរលំ់ហារ ់ ឬចំបណាទបលើោថ របខ្ៀនរចួឱ្យសិសសអាន និងបផុំសបញ្ញា បដើមផជីាគ្នលោឹះសរាបប់ោោះ
រសាយលំហារ ់ឬចំបណាទ 

- បពលររុមនីមយួៗបោោះរសាយលំហារ ់ ឬ ចំបណាទ រគ្ូបដើរបមើលតាមររុម និងសបងករបមើលយុទនវធិី
បោោះរសាយរបស់ពួរបគ្។ ផ្ផអរបលើោរសបងករ រគ្ូបរជើសបរ ើសររុមផ្ដលអាចបង្ហា ញពីវធិីបោោះរសាយ
មនិ នរគ្បរ់គ្ននប់ឡើងបង្ហា ញមុនបគ្ បនធ បម់រររុមផ្ដលបរបើវធិីបោោះរសាយលអជាងបនោះ បង្ហា ញបនថ
បនធ បត់ាមបរោយ។ លំនផំ្បបបនោះ ជំរញុឱ្យសិសសានោររសាងសមរទភាពថម ី និងយល់ខ្លឹមសារ
ោនផ់្រចាស់។ បទោះសាទ នភាពផ្បបណារប៏ោយរគ្គូ្បផបីញ្ញជ រព់រីរមរិខុ្សគ្នប ននោរបរបើវធិីបោោះរសាយ 
នីមយួៗផងផ្ដរ បដើមផបីលើរទរឹចិរថ នងិពរងឹងភាពបជឿជាររ់បស់សិសស (Ontario, 2010)។ 
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ឧទហរណ៍ដករសង់ពីរសៀវរៅសិកើារេលបឋមសិកើា  (ថាប រ់ទ6ី) 
បមបរៀន៖ ោររ រ់សាមញ្ដ  និងោរបងរ់លំស់ 
ចំរោទ៖ 
ម៉ាូរូមយួបរគ្ឿងនថល1០០០ដុោល រ។ មងីសំនិងពូសនទិញម៉ាូរូបនោះបោយបងរ់លំស់110ដុោល ររបុងមយួផ្ខ្បហើយររូវបង់12
ផ្ខ្។ រររ រ់ផ្ដលគ្នររ់រូវបង់បផ្នទមពីបលើរនមលបដើមរចួគ្ិរជាភាគ្រយ។ 
១. ឱ្យសិសសររវធិីបោោះរសាយ 
២. ររួរពិនិរយរិចចោររបស់សិសស 
    បរើបយើងអាចបោោះរសាយចំបណាទបនោះតាមវធិីណាខ្លោះ? 

- បរបើតារាង 
- បរបើដារោម 
- គ្ណ្ន… 

៣. បឋូររិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ 
- ឱ្យសិសសផ្រលមអរិចចោរគ្នប បៅវញិបៅមរ និងផឋល់បយាបល់បលើវធិីបោោះរសាយបផសងៗបទៀរដល់នដគូ្ររបស់បគ្ 
- របគ្ល់រិចចោរបដើមឱ្យបៅនដគូ្បហើយបោោះរសាយតាមវធិីផ្ដលនដគូ្ នផ្ណ្ន។ំ 

៤. ោរពិភារារបុងថាប រ ់
- ឱ្យសិសសយររិចចោរផ្ដលពួរបគ្ នបោោះរសាយមរបិទបង្ហា ញបៅបលើោឋ របខ្ៀន 

       - ឱ្យសិសសពិភារាគ្នប បលើវធិីបោោះរសាយផ្ដលបគ្ នបង្ហា ញបហើយបធវើោរបរបៀបបធៀប បដើមផរីំណ្ររ់រវធិីបោោះរសាយ 
      - រគ្ូបធវើោរសរមបសរមួល និងសំបយាគ្យរវធិីផ្ដលលអបហើយង្ហយរសួលយល់ និងខ្លី។ 
សម្គើល់ 
១. រគ្ូបដើរររួរពិនិរយបមើលរិចចោររបស់សិសសតាមររុម ឬបុគ្គលាប រ់ៗ  
២. បបើពិនិរយប ើញសិសសររុមណាមយួ ឬសិសសណាាប រប់ោោះរសាយចំបណាទមនិ នររឹមររូវ រគ្ូររូវឱ្យររុមឬសិសស
ណាផ្ដលបធវើ នររឹមររូវមរជួយ ពនយល់បផ្នទម។ 

 
  

១៩
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ឧទហរណ៍្ដររសង់បចញពីបសៀវបៅសិរាបគ្នលបឋមសិរាថាប រទ់ី5  
បមបរៀន៖ របភាគ្ 
វធិីបូររបភាគ្ផ្ដលានភាគ្ផ្បងដូចគ្នប ៈ 
១.ចូរគ្ណ្នផលបូររបភាគ្បោយបំបពញបលខ្របុងរបអប់ខាងបរោម៖ 
  រ.  7

1
7
3    

 

ខ្. 10
4

10
3  

 ២.ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអបខ់ាងបរោម៖ 
រ.
 

3
1

     
3
2  

 
ខ្.   
      7

2
3
1 

       
- ផ្បងផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗផ្ដលានចំនួន៤ ឬ៥នររ់បុងមយួររុមៗ 
- រគ្ូផ្ណ្នសិំសសឱ្យបោោះរសាយបោយបរបើរូបរំណាងបផសងៗដូចជា៖ តារាង  បនធ រប់លខ្  ដារោម 
- រគ្ូបដើរពិនិរយ និងសរមបសរមូលតាមររុម បោយរំណ្រប់ពលបវោមយួជារ់ោរ់ 
- សិសសពិភារាគ្នប ររដំបណាោះរសាយតាមររុមរូច 
- ររុមផ្ដល នបធវើរចួបហើយ ររូវបឡើងបិទបលើោឋ របខ្ៀនបោយបររៀមរំណាងររុមាប រ់ សរាបប់ធវើោរបង្ហា ញ 
- បពលផ្ដលរំណាងររុមនីមយួៗបធវើោរបររសាយ សិសសទងំអស់ររូវចូលរមួផឋល់ជាបយាបល់បោយយរចិរថ
ទុរោរខ់្ពស់បំផុរ រពមទងំានោរសរមបសរមួលពីរគ្ូជារបចា ំ

- រគ្ូ និងសិសសបធវើោរសនបិោឌ ន វាយរនមល និងបូរសរុបលទនផលរបបៀបបោោះរសាយទងំបនោះ។ 

៤.៦ ប្លើបងរជអូផាឌ ី(Jeopardy)  

រសចកតីរផតើម 
បជអូផាឌីគ្ឺជាផ្លផងសិរាផ្ដលបរបើបដើមផវីាយរនមល និងពរងឹងចំបណ្ោះដឹងសិសស បហើយវាគ្ឺជាផ្លផងមយួផ្ដល 
ជួយ ជំរញុឱ្យានោរអភវិឌណលទនផលសិរាផងផ្ដរ។ តាមរយៈផ្លផង បជអូផាឌី សិសសរសាងសមរទភាពថមីៗ
 នផ្ថមបទៀរបោយានោរបលើរទឹរចិរថ ោរផ្ចររផំ្លរ បទពិបសាធន ៍ និងោរជួយ ផ្រលមអគ្ំនរិភានរ់ចឡំ
គ្នប បៅវញិបៅមរ។ 
វតថុបំណង 

- បង្ហា ញសមរទភាពបឆលើយរបយា៉ា ងសរមមបៅនឹងរបធានបទននសំណួ្រនីមយួៗ របរបបោយោររបរួរ
របផ្ជង 

  

២០
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សម្ភើរៈជំនួយ 
- តារាងពិនធុ បណ្ត លំហារ ់បឆ្ប របលខ្ ោថ រឆបួន ហវឺរ...។ 

ដំរណើរឿរបររងៀន 
រគ្ូសបងករសិសសបដើមផឱី្យដឹងថា សាជិរររុមាប រ់ៗ ានឱ្ោសចូលរមួពិភារារគ្បគ់្នប  និងវធិីផ្ដលសិសស 
បោោះរសាយបញ្ញា  ឬលំហារ។់ 

 ផ្ចរសិសសឱ្យបធវើោរង្ហរជាររុមផ្ដលមយួររុមានគ្នប 3 ឬ4នរ ់បហើយបរជើសបរ ើសរំណាងាប រ ់របុង
ររុមចាបប់លខ្បរៀងយរអាទភិាពបឆលើយសំណួ្រ 

 រគ្ូបង្ហា ញរបអបសំ់ណួ្រ និងតារាងពិនធុបៅបលើោឋ របខ្ៀន 
 រគ្ូផ្ណ្នសិំសសពីតារាងពិនធុ បោយបញ្ញជ រព់ីលំោបន់នពិនធុ និងររមរិននសំណួ្រ (សំណួ្រ ោនផ់្រ
លំ រ ពិនធុោនផ់្រខ្ពស់) 

 ររុមផ្ដលចាប ់នបលខ្បរៀងទី1 ររូវផ្របរជើសបរ ើសសំណួ្រទី1 របុងរបធានបទណាមយួមរបឆលើយ 
បររសាយរ ៏ន 

 រំណាងររុមអានសំណួ្រឱ្យឮៗ 
 របសិនបបើររុមដបំូងបឆលើយសំណួ្រ នររមឹររូវ ររុមបនោះអាចបរជើសបរ ើសសំណួ្របនធ បព់សំីណួ្រមុន ឬ 
សំណួ្រដំបូងបគ្ននរបធានបទណាមយួ 

 របសិនររុមដំបងូបឆលើយសំណួ្រមនិ នររឹមររូវ ររុមបនធ បរ់រូវបឆលើយសំណួ្របនោះ បោយមនិទុរ
បពលបវោឱ្យគ្ិរបទៀរបទ 

 ររុមនីមយួៗានសិទនិបឆលើយ នផ្រពីរសំណួ្ររបុងមយួជុ ំ
 របុងររណី្បៅសល់សំណួ្រផ្ដលរគ្បរ់រុមមនិទនរ់រចបមលើយប ើញ រគ្ូផថល់ចបមលើយ 
 ររុមផ្ដលបឆលើយររូវ នឹងទទលួ នពិនធុ(ដូចតារាងខាងបរោម) 
 ផ្លផងបនោះររូវ នបញ្ចបប់ៅបពលផ្ដលសិសសបឆលើយសំណួ្រ នររឹមររូវទងំអស់ បហើយររុមផ្ដល
ទទួល នពិនធុបរចើនជាងបគ្ គ្ឺជាអបរឈបោះ ឬ ររ៍គ្ូអាចបញ្ចបផ់្លផងតាមរយៈបពលផ្ដល នរំណ្រ ់

បោយមនិ នចារំហូរដល់បឆលើយសំណួ្រអស់បនោះបទ ។ 
 រគ្ូបូរសរបុពិនធុរបស់ររមុនីមយួៗ បដើមផរីរឱ្យប ើញររុមទទួលជយ័ជមបោះរបុងោរបលងផ្លផងបនោះ។ 

សម្គើល់ៈ  

- ោរចាបសំ់ណួ្ររបុងរបធានបទនីមយួៗមនិររូវរលំងលំោបសំ់ណួ្របទ។ បគ្អាចចាបសំ់ណួ្របនោះ
បឆលើយ ន លុោះរតាផ្រសំណួ្របៅពីបលើសំណួ្របនោះ ររូវ នបឆលើយររឹមររូវរចួបហើយ។ 

- សិសសរបុងររុមនមីយួៗររូវានចរមុោះសមរទភាព និងបភទបដើមផធីានយុរថិធមរ៌បុងោររបឡងរបណាងំ 
និងបយនឌរ័របុងោរបធវើោរង្ហរ 

- ឱ្យសិសសបញ្ញជ រព់ីបហរុផលរគ្បច់បមលើយ (ទងំចបមលើយររមឹររូវ និងចបមលើយមនិររមឹររូវ) 
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ឧទហរណ៍្ដររសង់បចញពីបសៀវបៅសិរាបគ្នលបឋមសិរាថាប រទ់ី5  
បមបរៀន៖ របភាគ្ 
វធិីបូររបភាគ្ផ្ដលានភាគ្ផ្បងដូចគ្នប ៈ 
១.ចូរគ្ណ្នផលបូររបភាគ្បោយបំបពញបលខ្របុងរបអប់ខាងបរោម៖ 
  រ.  7

1
7
3    

 

ខ្. 10
4

10
3  

 ២.ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអបខ់ាងបរោម៖ 
រ.
 

3
1

     
3
2  

 
ខ្.   
      7

2
3
1 

       
- ផ្បងផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗផ្ដលានចំនួន៤ ឬ៥នររ់បុងមយួររុមៗ 
- រគ្ូផ្ណ្នសិំសសឱ្យបោោះរសាយបោយបរបើរូបរំណាងបផសងៗដូចជា៖ តារាង  បនធ រប់លខ្  ដារោម 
- រគ្ូបដើរពិនិរយ និងសរមបសរមូលតាមររុម បោយរំណ្រប់ពលបវោមយួជារ់ោរ់ 
- សិសសពិភារាគ្នប ររដំបណាោះរសាយតាមររុមរូច 
- ររុមផ្ដល នបធវើរចួបហើយ ររូវបឡើងបិទបលើោឋ របខ្ៀនបោយបររៀមរំណាងររុមាប រ់ សរាបប់ធវើោរបង្ហា ញ 
- បពលផ្ដលរំណាងររុមនីមយួៗបធវើោរបររសាយ សិសសទងំអស់ររូវចូលរមួផឋល់ជាបយាបល់បោយយរចិរថ
ទុរោរខ់្ពស់បំផុរ រពមទងំានោរសរមបសរមួលពីរគ្ូជារបចា ំ

- រគ្ូ និងសិសសបធវើោរសនបិោឌ ន វាយរនមល និងបូរសរុបលទនផលរបបៀបបោោះរសាយទងំបនោះ។ 

៤.៦ ប្លើបងរជអូផាឌ ី(Jeopardy)  

រសចកតីរផតើម 
បជអូផាឌីគ្ឺជាផ្លផងសិរាផ្ដលបរបើបដើមផវីាយរនមល និងពរងឹងចំបណ្ោះដឹងសិសស បហើយវាគ្ឺជាផ្លផងមយួផ្ដល 
ជួយ ជំរញុឱ្យានោរអភវិឌណលទនផលសិរាផងផ្ដរ។ តាមរយៈផ្លផង បជអូផាឌី សិសសរសាងសមរទភាពថមីៗ
 នផ្ថមបទៀរបោយានោរបលើរទឹរចិរថ ោរផ្ចររផំ្លរ បទពិបសាធន ៍ និងោរជួយ ផ្រលមអគ្ំនរិភានរ់ចឡំ
គ្នប បៅវញិបៅមរ។ 
វតថុបំណង 

- បង្ហា ញសមរទភាពបឆលើយរបយា៉ា ងសរមមបៅនឹងរបធានបទននសំណួ្រនីមយួៗ របរបបោយោររបរួរ
របផ្ជង 

  

២១
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ធីតា នចំណាយរ រ់សរាប់ទិញបសៀវបៅសរបសរអស់ 2
1  និងសរាបទ់ិញប៊ែិរអស់ 8

2 ននរ រ់ទងំអស់របស់នង។ 

បរើធីតាចំណាយរ រអ់ស់ប៉ាុនម នភាគ្ននរ ររ់បស់នង? 

សំណួ្រទទួល ន20ពិនធុ 
- រគ្ូាន លី9រគ្នប។់ គ្នរផ់្ចរឱ្យសំ៣រគ្នប ់និងសុខា២រគ្នប។់ ចូរសរបសរចំនួន លីផ្ដលបៅសល់ ជារបភាគ្
បធៀបបៅនឹង លីទងំអស់? 

វិធីបូកចំនួនទសភាគ 
សំណួ្រទទួល ន5ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប់1.5 0.3   
សំណួ្រទទួល ន10ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប់39.3 20.5    
សំណួ្រទទួល ន15ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប់ 5.7 7.9   
សំណួ្រទទួល ន20ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្បៅរបុងរបអប ់       ននរបាណ្វធិីបូរខាងបរោមឱ្យ នររឹមររូវតាមផលបូរ៖ 
                   6                     .   7 
             + 
                               7         .   
   
                  7          6           .   7 
វិធីដកចំនួនទសភាគ 
សំណួ្រទទួល ន5ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប ់1.7 0.7   
សំណួ្រទទួល ន10ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប់1567.7 567.7   
សំណួ្រទទួល ន15ពិនធុ 

- ចូរបំបពញបលខ្របុងរបអប ់9.5 4.4   
សំណួ្រទទួល ន20ពិនធុ 

- ចំបណាទ៖ ពូប ៉ា បធវើសករបតាប រនថងដំបូង ន 12.5 kg នថងបនធ ប ់ន15.75kg។ បរើពូប ៉ា បធវើសករបតាប រ បៅនថង
ដំបូងរិចជាងនថងបនធ បប់៉ាុនម នគ្ីឡូរោម? (បរបើោថ រឆបួន) 

សម្គើល់ 
- បនធ បព់ីររុមនីមយួៗបឆលើយសំណួ្រ នររឹមររូវ រគ្ូឱ្យសិសសបញ្ញជ រនូ់វអំណ្ោះអំណាង៖ 

- បហរុអវី នជាបអូនបឆលើយផ្បបបនោះ?  
- ចូរបររសាយពីររបបៀបបោោះរសាយ។ 

  

២៣
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៤.៧ ប្លើបងផាហើឝល (Puzzle) 

រសចកតីរផតើម 
ផ្លផងសិរាបនោះានចបមលើយបដើមផឱី្យសិសសបធវើោរវាយរនមលខ្លួនឯង បហើយជួយ ពួរបគ្ឱ្យបចោះររួរពិនិរយឆលុោះ 

បញ្ញច ំងបលើរចិចោរ និងបធវើោរផាល ស់បថូរចបមលើយរបស់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារផ្លផងដររសងប់ចញពបីសៀវបៅសិរាបគ្នល
បឋមសិរាថាប រទ់ី3 ទី4 នងិទី5 ។ ផ្លផងសិរាបនោះបលង នរគ្បរ់រមរិថាប រ ់ បោយរគ្ននផ់្រដូរខ្លឹមសារ
ប៉ាុបណាត ោះ។ 
វតថុបំណង 

- សិសសបង្ហា ញពីោរបរបៀបបធៀប បូរ ដរ គុ្ណ្ និង ផ្ចររបភាគ្  នររឹមររូវ (អាចអនុវរថ ន
រគ្ប ់បមបរៀនដូរផ្រខ្លឹមសារ ) ។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 
- ររោសោរុងរងឹ  រនញ្ជ្នថ  បនធ រ ់ ហវឺរ .... 

 
ររបៀបផលិត 

- គូ្សរបូររីបោណ្សមង័សបៅបលើររោសោរុងរងឹដូចខាងបរោម៖ 
                   (អាចរិច ឬបរចើនជាងបនោះ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- សរបសររបធានលំហារ ់និងចបមលើយចូលរបុងររីបោណ្រូចៗនីមយួៗ 
- សរបសររបធានលំហារ ់នងិចបមលើយររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្សមង័សដូចរបូខាងបរោម។ 

២៤
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ឧទហរណ៍ដករសង់ពីរសៀវរៅសិកើារេលបឋមសិកើា (ថ្នើក់ទី5) 
 
បមបរៀន៖ របភាគ្ 
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៤.៧ ប្លើបងផាហើឝល (Puzzle) 

រសចកតីរផតើម 
ផ្លផងសិរាបនោះានចបមលើយបដើមផឱី្យសិសសបធវើោរវាយរនមលខ្លួនឯង បហើយជួយ ពួរបគ្ឱ្យបចោះររួរពិនិរយឆលុោះ 

បញ្ញច ំងបលើរចិចោរ និងបធវើោរផាល ស់បថូរចបមលើយរបស់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារផ្លផងដររសងប់ចញពបីសៀវបៅសិរាបគ្នល
បឋមសិរាថាប រទ់ី3 ទី4 នងិទី5 ។ ផ្លផងសិរាបនោះបលង នរគ្បរ់រមរិថាប រ ់ បោយរគ្ននផ់្រដូរខ្លឹមសារ
ប៉ាុបណាត ោះ។ 
វតថុបំណង 

- សិសសបង្ហា ញពីោរបរបៀបបធៀប បូរ ដរ គុ្ណ្ និង ផ្ចររបភាគ្  នររឹមររូវ (អាចអនុវរថ ន
រគ្ប ់បមបរៀនដូរផ្រខ្លឹមសារ ) ។ 

សម្ភើរៈជំនួយ 
- ររោសោរុងរងឹ  រនញ្ជ្នថ  បនធ រ ់ ហវឺរ .... 

 
ររបៀបផលិត 

- គូ្សរបូររីបោណ្សមង័សបៅបលើររោសោរុងរងឹដូចខាងបរោម៖ 
                   (អាចរិច ឬបរចើនជាងបនោះ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- សរបសររបធានលំហារ ់និងចបមលើយចូលរបុងររីបោណ្រូចៗនីមយួៗ 
- សរបសររបធានលំហារ ់នងិចបមលើយររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្សមង័សដូចរបូខាងបរោម។ 
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- បៅខាងខ្បងររីបោណ្ធំ សរបសរអរសរររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្រូចៗ ផ្ដលាន

ចបមលើយររូវជាមយួនឹងលំហារដូ់ចឧទហរណ៍្ខាងបរោម៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  សម្គាល់៖ ដ ើម្បីដចៀសវាងការលួចដមើលផែផនកខាងដរកាយមុនដរៀបចដមលើយ ររូអាចរូររូបអ្វីមួយដៅខាងដរកាយជំនួស

ឱ្យការដាក់អ្ក្សរក៏បាន ។ 
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- បៅខាងខ្បងររីបោណ្ធំ សរបសរអរសរររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្រូចៗ ផ្ដលាន

ចបមលើយររូវជាមយួនឹងលំហារដូ់ចឧទហរណ៍្ខាងបរោម៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  សម្គាល់៖ ដ ើម្បីដចៀសវាងការលួចដមើលផែផនកខាងដរកាយមុនដរៀបចដមលើយ ររូអាចរូររូបអ្វីមួយដៅខាងដរកាយជំនួស

ឱ្យការដាក់អ្ក្សរក៏បាន ។ 

 

 

 

២៦
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រគ្ូោររូ់បររីបោណ្ខាងបលើឱ្យបៅជាររីបោណ្រូចៗ ដូចខាងបរោម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ររបៀបរលង 

-    ផ្ចរសិសសជាររុម របុងមយួររុមានគ្នប ព3ីបៅ5នរ ់
-    រគ្ូផ្ចរររីបោណ្រូចៗផ្ដល នោរព់ីររីបោណ្ធំឱ្យររុមនីមយួៗ 
- ឱ្យសិសសរចបល់ររីបោណ្រូចៗឱ្យបៅខុ្សទីតាងំគ្នប  
- ឱ្យសិសសតាមររុមបរៀបររីបោណ្រូចៗទងំបនោះឱ្យ នជាររីបោណ្ធំមយួបោយបធវើយា៉ា ងណាឱ្យ
រជុងរមួរបស់ររីបោណ្រូចៗនីមយួៗឱ្យានលំហារ ់និងចបមលើយររូវគ្នប  

- ឱ្យសិសសតាមររុមផគុ ំររីបោណ្រូចៗបនោះបៅបលើររោសរោស់រងឹឬបលើបសៀវបៅបនធ បម់រយរ
ររោសរងឹ ឬបសៀវបៅមយួបផសងបទៀរផាក បព់ីបលើររីបោណ្ផ្ដលបរៀបរចួ 

- ឱ្យសិសសផាង រររោសរងឹ ឬបសៀវបៅខាងបរោមមរខាងបលើវញិ 
- សិសសបផធៀងផាធ រច់បមលើយ (បបើផ្ផបរខាងបរោយរបស់ររីបោណ្រជុងរមួានអរសរររូវគ្នប  ដូចជា 
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- បៅខាងខ្បងររីបោណ្ធំ សរបសរអរសរររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្រូចៗ ផ្ដលាន

ចបមលើយររូវជាមយួនឹងលំហារដូ់ចឧទហរណ៍្ខាងបរោម៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  សម្គាល់៖ ដ ើម្បីដចៀសវាងការលួចដមើលផែផនកខាងដរកាយមុនដរៀបចដមលើយ ររូអាចរូររូបអ្វីមួយដៅខាងដរកាយជំនួស

ឱ្យការដាក់អ្ក្សរក៏បាន ។ 
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- បៅខាងខ្បងររីបោណ្ធំ សរបសរអរសរររូវគ្នប បៅតាមរជុងរមួរបស់ររីបោណ្រូចៗ ផ្ដលាន

ចបមលើយររូវជាមយួនឹងលំហារដូ់ចឧទហរណ៍្ខាងបរោម៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  សម្គាល់៖ ដ ើម្បីដចៀសវាងការលួចដមើលផែផនកខាងដរកាយមុនដរៀបចដមលើយ ររូអាចរូររូបអ្វីមួយដៅខាងដរកាយជំនួស

ឱ្យការដាក់អ្ក្សរក៏បាន ។ 

 

 

 

២៧
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A និង A ដូចគ្នប  B និង B ដូចគ្នប ជាចបមលើយររូវ របសិនបបើានអរសរខុ្សគ្នប ជាចបមលើយខុ្ស) 
- ឱ្យររុមសិសសផ្ដលបធវើខុ្សបរៀបបឡើងវញិ 
- រគ្ូសួរទងំររុមបរៀបររូវ និងររុមបរៀបខុ្សផ្ដលទរទ់ងបៅនឹងវធិីបរៀបរបស់បគ្ បរើបអូនៗានវធិី 
ផ្បបណាបដើមផបីរៀបររីបោណ្រូចៗទងំបនោះឱ្យ នចបមលើយររឹមររូវ ? 

- ឱ្យរំណាងររុមបឡើងរាយោរណ៍្ 
 

២៨
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ជំពូរ៥ ៖ ការជួយសសិស 

បនធ បព់ី នវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់សិសសរចួបហើយ ដំណារោ់លផ្ដលររូវយរចរិថទុរោរ់
បំផុរ គ្ឺោរបោោះរសាយនូវគ្នំិរភានរ់ចឡំរបស់សិសសនិងោរជួយ សិសសបរៀនយឺរ។ វធិីជួយ សិសសនឹងររូវ
បង្ហា ញបៅរបុងជំពូរបនោះ។ 

 

៥.១ ឿររបមូល និងវិភាគទនិនន័យ 
 
 
 របុងបពលរំពុងសិរារគ្ូ នររួរពិនិរយតាមោនសរមមភាពរបស់សិសស។ ចំណុ្ចបនោះានសារសំខាន ់
ណាស់ផ្ដលរគ្ូររូវបធវើោរររស់ាគ ល់បៅបពលសបងករសិសសទងំបនោះ។  

ឧទហរណ៍្៖ បៅបពលផ្ដលសិសសាប រា់នរំហុសដផ្ដលៗ បនោះបង្ហា ញថាបគ្មនិយល់ពីចំណុ្ចបនោះ 
 នបទ។ តាមរយៈោររររ់តា រគ្ូរំណ្រ ់ននូវរចនសមពន័នបញ្ញា  បនធ បម់រផថល់នូវពរ័ា៌នររឡបប់ដើមផជីយួ  
សិសស នទនប់ពលបវោយា៉ា ងានរបសិទនភាព។ 

រំណ្ររ់តាបរៅផលូវោរជួយ ឱ្យរគ្ូផថល់នូវោរគ្នរំទសិសស នបពញបលញ ប៉ាុផ្នថជួនោលរគ្ូអាចបរជើស
បរ ើសយរោររររ់តាបនោះសរាបប់ធវើោរវនិិចឆយ័ជាផលូវោរបផ្នទមបទៀរ។ ោរវភិាគ្រំហុសអាចផថល់នូវពរ័ា៌នលមអរិ 
បផ្នទមបទៀរអំពីរបបភទននរំហុសរបស់សិសសផ្ដល នបធវើ និងអាចផថល់ជាមបធា យបដើមផជីួយ សិសស។ 
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A និង A ដូចគ្នប  B និង B ដូចគ្នប ជាចបមលើយររូវ របសិនបបើានអរសរខុ្សគ្នប ជាចបមលើយខុ្ស) 
- ឱ្យររុមសិសសផ្ដលបធវើខុ្សបរៀបបឡើងវញិ 
- រគ្ូសួរទងំររុមបរៀបររូវ និងររុមបរៀបខុ្សផ្ដលទរទ់ងបៅនឹងវធិីបរៀបរបស់បគ្ បរើបអូនៗានវធិី 
ផ្បបណាបដើមផបីរៀបររីបោណ្រូចៗទងំបនោះឱ្យ នចបមលើយររឹមររូវ ? 

- ឱ្យរំណាងររុមបឡើងរាយោរណ៍្ 
 

២៩



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*សាគ ល់៖ បគ្អាចផ្រផ្របតារាងបនោះឱ្យររូវតាមសាទ នភាពជារ់ផ្សថង នបោយោរ់បឈាម ោះសិសសតាមជួរបដរ និងលំហារ់
តាមជួរឈរ។ 

៣០

ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ
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*សាគ ល់៖ បគ្អាចផ្រផ្របតារាងបនោះឱ្យររូវតាមសាទ នភាពជារ់ផ្សថង នបោយោរ់បឈាម ោះសិសសតាមជួរបដរ និងលំហារ់
តាមជួរឈរ។ 
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ឧទហរណ៍្៖  
តាមរយៈតារាងវភិាគ្រំហុសខាងបលើ រគ្ូអាចជួយ សិសស នបពញបលញ និងសនបិោឌ នដូចខាងបរោម៖  

- សិសស ក និង ខ្ មនិសបរមច នតាមវរទុបំណ្ងបមបរៀន។ សិសសទងំពីរនរ់បនោះ ររូវោរនូវោរជួយ បរៀងៗ
ខ្លួនពីរគ្ូ។  

- ានលំហារច់ំនួន 6 ផ្ដលសិសសយា៉ា ងរិច 5 នរធ់ាល រ។់ លំហារទ់ងំបនោះររូវផ្រពនយល់ បៅោនសិ់សសទងំ
អស់។  

- រគ្ូររស់ាគ ល់ថា សិសសបៅានបញ្ញា បរចើនចំប ោះខ្លឹមសារលំហារទ់ី 9, 10, 13, 17, 19 និង 20។ ដូចបនោះ 
រគ្ូសបរមចចិរថបផាថ រសំខានប់លើលំហារ់ទងំបនោះមុននឹងបបរងៀនបមបរៀនបនធ ប។់    
 

 

៥.២ ព័ត៌ម្នរតឡប ់
 អារស័យបលើោរសបងករ រគ្ូអាចផថល់ព័រា៌នររឡប់ សិសសដឹងពីរំហុសរបស់ខ្លួនឯង និងបធវើោរ
សបរមចចិរថ នររមឹររូវ។ មបធា យបនោះជួយ ជំរញុោរសិរារបស់សិសស។ 
រគ្ូអាចផថល់ពរ័ា៌នររឡបរ់បុងោលៈបទសៈខុ្សៗគ្នប ដូចជា៖  

- បពលបធវើលំហារប់រៀងៗខ្លួន 
- បពលបធវើលំហារជ់ាររុម 
- បពលផ្ររិចចោរផធោះ 
- បពលផ្ចររិចចោរ ឬ បរសថឱ្យសិសសវញិ 
- បពលឱ្យសិសសបឆលើយសំណួ្រ 
- … 

ពរ័ា៌នររឡបផ់្ដលានរបសិទនភាពររូវផ្រ៖  
 - ជារោ់រប់បើអាចបៅរចួ 
 -  នផថល់ឱ្យយា៉ា ងរហ័សបបើអាចបៅរចួ 
 - ានទំនរទ់ំនងគ្នប ជាមយួនឹងវរទុបណំ្ងបមបរៀន 
 -  នផថល់ឱ្យយា៉ា ងរបងុរបយរ័ប 
 - ជំរញុសិសសឱ្យគ្ិរ (មនិររូវរគ្ននផ់្រផថល់ចបមលើយឱ្យសិសសបទ)  

៥.៣ ឿរប្ញកភាពខ្ុសេនើ 

 សិសសានឧបនិសសយ័ នងិររមរិបញ្ញដ ខុ្សៗគ្នប ។ ពួរបគ្ានលរខណ្ៈខុ្សគ្នប ជាបរចើនដូចជាភាព 
រហ័សរហួន ររមរិសមរទភាពបរមុងរបយរ័ប ោរចាបអ់ារមមណ៍្ ។ បៅសាោបរៀន សិសសខ្លោះានោរលំ របលើ
ខ្លឹមសារគ្ណិ្រវទិា ឬ អរខរាវរិទុន…។ ភាពលំ ររបស់សិសសាប រ់ៗ ានររមរិ និងររមូវោរបផសងៗគ្នប  សិសស
ខ្លោះររូវោរជំនួយពីរគ្ូឱ្យ នបរចើន សិសសខ្លោះបទៀរររូវោរបពលបវោបរចើន សិសសខ្លោះបទៀរររូវោរសាភ រៈជំនួយ ឯ

៣១
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សិសសខ្លោះបទៀរបរៀនររូវោរផ្លផងសិរាជាបដើម។ បដើមផជីួយ សិសសទងំបនោះឱ្យានរបសិទនភាព ទមទរឱ្យរគ្ូាន
សមរទភាពចំបណ្ោះដងឹ និងគ្របុោសលយរគ្បរ់គ្នន។់ រគ្ូររូវផ្រសរមបសរមួលបមបរៀនបៅតាមររមូវោររបស់
សិសសទងំបនោះ បដើមផជីយួ ពរួបគ្ឱ្យ នបពញបលញ។ រគ្ូររវូបធវើោរររិោះរោិះពីភាពខុ្សគ្នប របស់សិសសាប រ់ៗ  បហើយ 
ររូវរំណ្រ ់ និងផ្រលមអយុទនសាញ្ជ្សថននោរបបរងៀនរបស់ខ្លួនបដើមផបីឆលើយរបបៅនឹងររមូវោរបោយផ្ឡរៗរបស់
ពួរបគ្។ តាមមបធា យបនោះសិសសទទួល នជនំួយផ្ដលពួរបគ្ររូវោរបដើមផសីបរមច ននូវវរទុបំណ្ងបមបរៀន។ 

ដំណារោ់លអនុវរថរគ្ូររូវផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របស់សិសសាប រ់ៗ  បដើមផបីឆលើយរបឱ្យររូវនឹងររមូវោរ
របស់ពួរបគ្ ជាពិបសសសិសសបរៀនយឺរ។ ខ្ណ្ៈបពលផ្ដលសិសសពូផ្រអាចបនថបធវើលំហារព់ិ រៗបផ្នទម 
សិសសមធយមអាចអនុវរថបផ្នទមបលើអវីផ្ដលពួរបគ្ នបរៀន និងពរងឹងពុទនិបនោះ បហើយសិសសបរៀនយឺរអាចបធវើ
ោរង្ហរជាមយួរគ្ូ និងទទួលោរផ្ណ្នបំផ្នទម។ 
ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប ានពីររបបភទ៖  

1. អារស័យបលើបលផឿនននោរគ្ិរ 
2. អារស័យបលើោរយល់ដឹង  

របុងររណី្ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របបភទទ1ី រគ្ូររូវឱ្យរិចចោររបុងចំនួនបផសងៗដល់សិសស។ សិសសផ្ដលបធវើរចួ
មុនបគ្នឹងទទួល នរិចចោរបផ្នទមបទៀរ។ របុងររណី្ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របបភទទ2ី រគ្ូររូវររួរពិនិរយបលើ
ោរវភិាគ្ រំហុសបដើមផរីំណ្រថ់ាបរើសិសស ណាររូវោរជួយ បផ្នទម បហើយររូវោរលំ់ហាររ់បបភទណាឱ្យបធវើ
បផ្នទមបទៀរ។  
របុងររណី្ខ្លោះ រគ្ូអាចថយមយួជំហានវញិរបុងបនធ រសិ់រា(learning line) សរាបសិ់សសបរៀនយឺរ ខ្ណ្ៈបពល 
ផ្ដលសិសសបផសងបទៀរបនថបធវើរិចចោររបស់ពួរបគ្ធមមតា។ សរាបសិ់សសបរៀនយឺរ រគ្ូររូវសបរមចចិរថអនុវរថ 
លំននំនោរបបរងៀន បផថើមបចញពី របូី គ្ំនូសបំរពួញ និងអរូបី ។ រគ្ូអាចឱ្យសាភ រឧបបទសបផ្នទមបទៀរបៅសិសស 
បដើមផពីរងឹងោរយល់ដងឹរបស់ពួរបគ្។ ប៉ាុផ្នថរគ្ូររូវផ្រជួយ សិសសរបុងោរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទសទងំបនោះបោយ 
សួរសំណួ្របំផុសឱ្យសិសសគ្ិរដូចជា៖ បរើបអូនបោោះរសាយលំហារត់ាមវធិណីា? បហរុអវី នជាបអូន បរជើសបរ ើស
មបធា យបនោះ? បយើងគ្ួរផ្រពាយាមមនិឱ្យសិសសជាបគ់្នងំរបុងដណំារោ់លណាមយួបទ។  
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ឧទហរណ៍ដករសង់ពីកមមវិធីសិកើាបឋមសិកើា 

ឧទហរណ៍្៖ សិសសបូររបភាគ្ 6
1

3
2
 ។ របុងររណី្បនោះ អបរអាចឱ្យសិសសបរបើផាធ ងំរបភាគ្ ផ្ដលអាចបធវើឱ្យពួរបគ្ 

ង្ហយរសួលឈានបៅោនដ់ំណារោ់លអរូបីមយួ។ រគ្ូររូវឱ្យសិសសបររសាយអវីផ្ដល ពួរបគ្រំពុងផ្របធវើ និងបបងកើរ
បឡើង។ បនោះជាជំហានចា ំចម់យួបដើមផសីបរមច ននូវដំបណ្ើ របនោះ។ រគ្ូររូវសួរសិសសអំពីរបបៀបផ្ដល ពួរបគ្នឹងបោោះ

រសាយលំហារ។់ បនធ បម់រសិសសររូវពនយល់ថា ពួរបគ្មនិអាចបូរ 3
2 និង 6

1  ផាធ ល់ នបទជា ដំបូងពួរបគ្ររូវររភាគ្

ផ្បងរមួជាមុនសិន បោយបមើលបលើតារាងរបភាគ្ ពូរបគ្អាចប ើញថាភាគ្ផ្បងរមួគ្ឺ6។ បនធ បម់ររគ្ូអាចសួរអំពីរបបៀប
ផ្ដលសិសសអាចដឹងពីភាគ្ផ្បងបនោះបោយមនិបមើលបលើផាធ ងំរបភាគ្។ បធវើរបបៀបបនោះគ្ឺបដើមផជីំរុញសិសសឱ្យគ្ិរផង និង
ជាសាព នជួយ រភាជ ប់រវាងរូបី និងអរូបី បោយផថល់នូវោរគ្នរំទតាមគ្ំបហើញជារផ់្សថង (ផាធ ងំរបភាគ្ ោរបររ់រោស...) 
សិសសនឹងយល់ពីមូលបហរុននោរររមូវភាគ្ផ្បង។ រចួឱ្យសិសសរ បព់ីអវីផ្ដលពួរបគ្រំពុងបធវើបោយខ្លួនបគ្ វានឹងាន
ភាពង្ហយរសួលបធវើរិចចោរបនោះមថងបទៀរបោយមនិ ចា់នោរគ្នរំទតាមគ្ំបហើញជារ់ផ្សថងបៅបពលបរោយ។  
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សិសសខ្លោះបទៀរបរៀនររូវោរផ្លផងសិរាជាបដើម។ បដើមផជីួយ សិសសទងំបនោះឱ្យានរបសិទនភាព ទមទរឱ្យរគ្ូាន
សមរទភាពចំបណ្ោះដងឹ និងគ្របុោសលយរគ្បរ់គ្នន។់ រគ្ូររូវផ្រសរមបសរមួលបមបរៀនបៅតាមររមូវោររបស់
សិសសទងំបនោះ បដើមផជីយួ ពរួបគ្ឱ្យ នបពញបលញ។ រគ្ូររវូបធវើោរររិោះរោិះពីភាពខុ្សគ្នប របស់សិសសាប រ់ៗ  បហើយ 
ររូវរំណ្រ ់ និងផ្រលមអយុទនសាញ្ជ្សថននោរបបរងៀនរបស់ខ្លួនបដើមផបីឆលើយរបបៅនឹងររមូវោរបោយផ្ឡរៗរបស់
ពួរបគ្។ តាមមបធា យបនោះសិសសទទួល នជនំួយផ្ដលពួរបគ្ររូវោរបដើមផសីបរមច ននូវវរទុបំណ្ងបមបរៀន។ 

ដំណារោ់លអនុវរថរគ្ូររូវផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របស់សិសសាប រ់ៗ  បដើមផបីឆលើយរបឱ្យររូវនឹងររមូវោរ
របស់ពួរបគ្ ជាពិបសសសិសសបរៀនយឺរ។ ខ្ណ្ៈបពលផ្ដលសិសសពូផ្រអាចបនថបធវើលំហារព់ិ រៗបផ្នទម 
សិសសមធយមអាចអនុវរថបផ្នទមបលើអវីផ្ដលពួរបគ្ នបរៀន និងពរងឹងពុទនិបនោះ បហើយសិសសបរៀនយឺរអាចបធវើ
ោរង្ហរជាមយួរគ្ូ និងទទួលោរផ្ណ្នបំផ្នទម។ 
ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប ានពីររបបភទ៖  

1. អារស័យបលើបលផឿនននោរគ្ិរ 
2. អារស័យបលើោរយល់ដឹង  

របុងររណី្ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របបភទទ1ី រគ្ូររូវឱ្យរិចចោររបុងចំនួនបផសងៗដល់សិសស។ សិសសផ្ដលបធវើរចួ
មុនបគ្នឹងទទួល នរិចចោរបផ្នទមបទៀរ។ របុងររណី្ោរផ្ញរភាពខុ្សគ្នប របបភទទ2ី រគ្ូររូវររួរពិនិរយបលើ
ោរវភិាគ្ រំហុសបដើមផរីំណ្រថ់ាបរើសិសស ណាររូវោរជួយ បផ្នទម បហើយររូវោរលំ់ហាររ់បបភទណាឱ្យបធវើ
បផ្នទមបទៀរ។  
របុងររណី្ខ្លោះ រគ្ូអាចថយមយួជំហានវញិរបុងបនធ រសិ់រា(learning line) សរាបសិ់សសបរៀនយឺរ ខ្ណ្ៈបពល 
ផ្ដលសិសសបផសងបទៀរបនថបធវើរិចចោររបស់ពួរបគ្ធមមតា។ សរាបសិ់សសបរៀនយឺរ រគ្ូររូវសបរមចចិរថអនុវរថ 
លំននំនោរបបរងៀន បផថើមបចញពី របូី គ្ំនូសបំរពួញ និងអរូបី ។ រគ្ូអាចឱ្យសាភ រឧបបទសបផ្នទមបទៀរបៅសិសស 
បដើមផពីរងឹងោរយល់ដងឹរបស់ពួរបគ្។ ប៉ាុផ្នថរគ្ូររូវផ្រជួយ សិសសរបុងោរបរបើរ ស់សាភ រឧបបទសទងំបនោះបោយ 
សួរសំណួ្របំផុសឱ្យសិសសគ្ិរដូចជា៖ បរើបអូនបោោះរសាយលំហារត់ាមវធិណីា? បហរុអវី នជាបអូន បរជើសបរ ើស
មបធា យបនោះ? បយើងគ្ួរផ្រពាយាមមនិឱ្យសិសសជាបគ់្នងំរបុងដណំារោ់លណាមយួបទ។  
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