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សគលបំណងននសមសរៀន 

 
 នដើមបបីនងាើនការយល់ដឹងរបស់អងគការតំណាងរអឺនកចូលរមួនៅនលើទស្នៈទានននរបាយការណ៍្ 

និងការសរនសររបាយការណ៍្ និងកំណ្តន់ហតុ ។ 

 នដើមបពីរងឹងសមតថភាពអងគការតំណាងរអឺនកចូលរមួនៅនលើវធីិសាន្តសរននការសរនសររបាយការណ៍្
នឹងធាតុសំខានន់នរបាយការណ៍្ និងកំណ្តន់ហតុ។ 

 នដើមបនីោយអងគការតំណាងរអឺនកចូលរមួយកចំនណ្ះដឹងផ្ដលបាននរៀនសូរតនៅនរបើរបាស់និង
អនុវតរកនុងសកមមភាពននគនរាងរបស់ ខលួននៅនលើទស្នៈទានការសរនសររបាយការណ៍្ និង
កំណ្តន់ហតុនិងពរងឹងសមតថភាពបនរដល់សាជិកសហគមន។៍ 
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ណផនកទី១៖ ការសរសសររបាយការណ៍ 
 

១.១ សតើរបាយការណ៍ជាអវី?  
របាយការណ៍្ ជាការបង្ហា ញពីលទឋផលននការរកនឃើញអវីមយួ ឬជានរឿងោ៉វអវីមយួ ផ្ដល នយើង

រតូវការ។ (Oxford English Dictionary)  
របាយការណ៍្ ជាការពនយល់របាបពី់នហតុផលអំពីភាព

ពិតរបាកដ ផ្ដលទាកទ់ងនឹង របធានបទជាកោ់ក ់និងបំនរ ើនោ
យនគលបំណ្ងននការផរល់ពតា៌ន សរាបក់ារនធវើនសចករី
សនរមចចិតរ និងតាមដានសកមមភាព ។ ( Gaurav Akrani)  
និយាយរមួ របាយការណ៍្ោចឲ្យនិយមនយ័ដូចខាងនរកាមៈ 
 
 
 
 
 
 

 

 

១.២ សេតុអវីបានជាចបំាច់មានការសរសសររបាយការណ៍? 
ការសរនសររបាយការណ៍្ ជាផ្ផនកមយួយ៉ាងសំខាន ់សរាបជ់ាភសរុតាងបញ្ញា កន់ៅនលើសកមម

ភាពផ្ដលបានអនុវតរ និងនដើមបផីរល់ពត័ា៌នបនរដល់អនកពាកព់ន័ធដនទនទៀតឲ្យបានដឹងកដូ៏ចជានដើមបរីកា
ទុកជាឯកសារ។ នគលបំណ្ងសំខាន់ៗ ននការសរនសររបាយការណ៍្រមួានៈ  

 
  

របាយការណ៍្ គឺជាការនរៀបចំពត័ា៌ន ឬនសចករីោយការណ៍្ណាមយួជាោយោក់
អក្រ ឬ ផាទ ល់ាត ់អំពីសកមមភាពអវីមយួ ផ្ដលនកើតនឡើងោងោល់នពលនវោកំណ្ត ់
នដើមបោីយការណ៍្ជូនថាន កដឹ់កនា ំឬអងគការផ្ដលពាកព់ន័ធ ឬអនកចបោ់រមមណ៍្នផ្ងៗ
នទៀត។ មយ៉ងវញិនទៀត របាយការណ៍្ ជាឯកសារផ្ដលផរល់នូវពតា៌នពីលទឋផលផ្ដល
ទទលួបាន នដើមបដីាកគំ់និត សរាបពី់ចរណា ឬបនងាើតអនុសាន ៍សរាបអ់នកោន ។ 
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 នដើមបផីរល់នូវពតា៌ន 

 នដើមបបីង្ហា ញនូវការតាមដានរបស់ការង្ហរ 

 នដើមបពិីពណ៌្នាពីដំនណ្ើ ការ ឫសាថ នភាពបចេុបបនន  

 នដើមបកីតរ់តា និងរកាទុកនៅនថៃអនាគត ់ 

 
 នដើមបោីយការណ៍្ពីលទឋផលផ្ដលទទួលបាន 

 ផរល់ពតា៌នលមអតិពីដំនណ្ើ ការរបស់
ការង្ហរ 

 ពនយល់ពីនហតុផលននការនរគះថាន ក ់ការ
ពនយនពល និងការខូចខាត 

 បង្ហា ញពីលទឋផលននពិនសាធន ៍និងការរសាវរជាវមយួចំននួ  

 នដើមបដីាកគំ់និតសរាបពិ់ចរណា 

 ការវាយតនមលនៅនលើការនសនើសំុ  

 សំនណ្ើ ការនដាះរសាយបញ្ញា  

 អនុសាសនក៍នុងការផ្កលំអរសកមមភាពផ្ដល
បានអនុវតរ 
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១.៣ របសភទរបាយការណ៍ 
ផ្ផអកនលើ និយមនយ័ នគលបំណ្ង និងមុខង្ហររបស់របាយការណ៍្ របាយការណ៍្រតូវបាន ផ្បង

ផ្ចកជានរចើនរបនភទដូចជា ៖ 
របាយការណ៍្សកមមភាពរបចផំ្ខ  
របាយការណ៍្របចរំតីាស 
របាយការណ៍្របចឆំ្ន  ំ
របាយការណ៍្ហិរញ្ា វតថុ 
របាយការណ៍្ចុះមូលដាឋ ន 
របាយការណ៍្បញ្េ បគ់នរាង 
របាយការណ៍្ចូលរមួវគគបណ្រុ ះបណារ ល 

របាយការណ៍្រសាវរជាវ 
របាយការណ៍្បនចេកនទស 
របាយការណ៍្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមល 
របាយការណ៍្ករណី្សិកា 
របាយការណ៍្សិកាា សាោ 
របាយការណ៍្សវនកមម……… 

 

១.៤ ទរមង់ននរបាយការណ៍ 
របាយការណ៍្ានទរមងន់ដាយផ្ឡកៗពីគន នរចើនរបនភទ ប៉ុផ្នរសារៈសំខានរ់បស់វាគឺមនិានការ

ខុសផ្បលកពីគន នទ គឺនដើមបផីរល់ពត័ា៌នជំុវញិសកមមភាព  លទធផលផ្ដលទទលួបានពីការអនុវតរ បញ្ញា ផ្ដល
ជបួរបទះ និងដំនណាះរសាយ និងសរាបរ់កាទុកជាឯកសារ ឬជាវតថុតាង។ ជាទូនៅ នៅកនុងអងគការ
តំណាង ឬសហពន័ធ របាយការណ៍្គឺជាការរបមូលផរុ ំននកំណ្តន់ហតុ និងសកមមភាពទាងំឡាយផ្ដលបាន
នរគងទុក ឬបានចូលរមួអនុវតរនៅកនុងផ្ខកនលងមក។ 

 

ទរមងន់នរបាយការណ៍្ធមមតាាន 
 នសចករីនផរើម (មូលនហតុននសកមមភាពជំុវញិការនធវើរបាយការណ៍្) 

 នគលបំណ្ង (របស់គនរាង ឬសកមមភាព) 

 សកមមភាពផ្ដលបានអនុវតរន៍ 

 លទធផលផ្ដលសនរមចបាន 

 បញ្ញា ផ្ដលបានជបួរបទះ និងដំនណាះរសាយ 
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 នសចករីសននិដាឋ ន និងផ្ផនការបនាទ ប ់

 សំណូ្មពរ ឬអនុសាសន ៍

 អនកនធវើរបាយការណ៍្ (ជាទូនៅនៅផ្ផនកខាងនរកាមននរបាយការណ៍្) 

ចំណុ្ចធំៗននរនបៀបសរនសរទរមងប់ាយការណ៍្ាន៖ 
 

 នសចករីនផរើម និងនគលបំណ្ង 

នសករីនផរើម គឺជាផ្ផនកដំបូងននរបាយកាណ៍្ផ្ដលបានបង្ហា ញពីគំនិតទូនៅ  និងនគលបំណ្ងរបស់
របាយកាណ៍្ទាងំមូល នហើយជាការនបើកគំនិតដំបូងសរាបអ់នកោនឲ្យដឹងនូវរបធានបទផ្ដលនយើងកំពុង
សរនសរ។ នៅកនុងនសចករីនផរើម អនកសរនសររបាយការណ៍្នឹងសរនសរពីសកមមភាពទូនៅទាកទ់ងនឹង
របាយការណ៍្ និងមូលនហតុននការសរនសររបាយការណ៍្។ល។ 
 

ចំនុចគនលឹះកនុ ងការសរនសរនសចករីនផរើមៈ  
 នតើរបាយការណ៍្ននះសរនសរអំពីអវី? 

 អនកណាជាអនកជាអនកនរៀបចំវានឡើង? 

 ពិពណ័្នាពីរបវតរខលះផ្ដលទាកទ់ងនៅនិងរបាយការណ៍្ 

 នរៀបោបពី់ាតិកាននរបាយការណ៍្នដាយសនងាប 

- នៅកនុងផ្ផនកទី២ នយើងនឹង........................................ 

- នៅកនុងផ្ផនកទី៣ នយើងនឹង ..................................... 

 សកមមភាពផ្ដលបានអនុវតរ និងលទធផលទទួលបាន 

អនកសរនសររបាយការណ៍្ នឹងនរៀបោបពី់សកមមភាពផ្ដលបាននធវើ និងលទធផលផ្ដលទទលួបានពី
សកមមភាពនីមយួៗនៅកនុងរយៈនពលជាកោ់កណ់ាមយួ។  
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ឧទាហរណ៍្៖ នៅកនុងផ្ខមកោ សហពន័ធបានចូលរមួនរៀបចំវគគបណ្រុ ះបណារ លសរីពីការចិញ្េ ឹមាន់
ដល់សាជិករកុមចំននួ១២នាក ់នហើយកនុងននាះានសាជិកចំននួ១០នាកប់ានចបន់ផរើមរបកបមុខរបរ
ចិញ្េ ឹមាន។់ល។ 

 

 សកមមភាពផ្ដលមនិបានអនុវតរ 

អនកសរនសររបាយការណ៍្នឹងនរៀបោបពី់សកមមភាពនផ្ងៗផ្ដលមនិទានប់ានអនុវតរទាកទ់ងនៅ
នឹងផ្ផនការផ្ដលបាននលើកនឡើងកនុងផ្ខកនលងមក។ល។ 

 

 បញ្ញា ផ្ដលបានជួបរបទះ និងដំនណាះរសាយ 

អនកសរនសររបាយការណ៍្នឹងនរៀបោបពី់បញ្ញា នានាផ្ដលបានជបួរបទះនៅកនុងការអនុវតរ
សកមមភាពកនុងផ្ខកនលងមក និងបង្ហា ញពីដំនណាះរសាយចំនពាះបញ្ញា នីមយួៗ។ 

 

 ផ្ផនការបនាទ ប ់

អនកសរនសររបាយការណ៍្នឹងបង្ហា ញពីសកមមភាពផ្ដលរតូវនធវើនៅកនុងផ្ខបនាទ ប។់ 

 សំណូ្មពរ ឬអនុសាសន ៍

អនកសរនសររបាយការណ៍្នឹងសរនសរពីសំណូ្មពរ ឬអនុសាសនស៍រាបប់ង្ហា ញនូវអវីផ្ដលអនក
គិតថារតូវនធវើនដើមបនីដាះរសាយអវីមយួ។ អនកសរនសរអនុសាសន ៍ជាអនកផ្ដលានគំនិតនសាម ះរតង ់និង
យុតរធម។៌ ការសរនសរអនុសាសនផ៍្ដលមនិ រតឹមរតូវ និងមនិនសាម ះរតង ់ោចលុបនលើរបាយការណ៍្ផ្ដល
ានរបសិទធភាពនផ្ងនទៀត។ 

 

 អនកនធវើរបាយការណ៍្ 

អនកសរនសររបាយការណ៍្រតូវចុះហតថនលខា រចួសរនសរន ម្ ះ និងតនួាទីរបស់ខលួននៅចុងបញ្េ ប់
ននរបាយការណ៍្។ 

ឧទាហរណ៍្៖ អនកនធវើរបាយការណ៍្        
       ន ម្ ះ ................ 
       តនួាទីៈ...................... 
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ឧទាហរណ៍្៖ ទរមងរ់បាយការណ៍្របចផំ្ខ 
 
 

 

 

សេព័នធ/សវទិការស្រសត ីនិងកមុារពិការ ............................................. 
របាយការណ៍សតពីី៖ ........................................................ 

 
១. នសចករីនផរើម (នរៀបោបថ់ានតើរបាយការណ៍្ននះសរនសរចបពី់ផ្ខណា ដល់ផ្ខណា) 
............................................................................................................................ 
២. នគលបំណ្ង (មូលនហតុននការនធវើរបាយការណ៍្) 
............................................................................................................................ 
៣. សកមមភាព និងលទធផលផ្ដលបានអនុវតរន ៍(នរៀបោបពី់សកមមភាព និងលទធផលផ្ដលបាននធវើកនុង   
រយៈនពលផ្ដលបាននរៀបោបខ់ាងនលើ) 
............................................................................................................................ 
៤. បញ្ញា ផ្ដលបានជបួរបទះ និងដំនណាះរសាយ (នរៀបោបពី់បញ្ញា ផ្ដលរបឈមកនុងនពលនធវើ
សកមមភាព និងដំនណាះរសាយផ្ដលបាននធវើ) 
............................................................................................................................ 
៥. បទពិនសាធនន៍មនរៀនផ្ដលបាននរៀនសូរត (នរៀបោបពី់អវីផ្ដលបាននរៀនសូរតបានកនុងនពលនធវើ
សកមមភាព) 
............................................................................................................................ 
៦. សំណូ្មពរ និងអនុសាសន ៍(នរៀបោបពី់សំណូ្មពរ ឬអនុសាសន ៍របសិននបើានកនុងនពលនធវើ
សកមមភាព) 
............................................................................................................................ 
៧. ផ្ផនការបនាទ ប ់(នរៀបោបពី់ផ្ផនការបនាទ បស់រាបអ់នុវតរផ្ខបនាទ ប)់ 
............................................................................................................................ 

នធវើនៅ .......... នថៃទី....... ផ្ខ ........ ឆ្ន  ំ............... 
ហតថនលខាអនកនធវើ        ហតថនលខារបធាន 
 
ន ម្ ះ ...................        ន ម្ ះ ................... 
តនួាទី ...................        តនួាទី ..................... 
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ណផនកទ២ី៖ កំណត់សេតុ 
 

២.១ និយមន័យ 
កំណ្តន់ហតុ គឺានលកាណ្ៈរបហាករ់បផ្ហលនឹងរបាយការណ៍្ផ្ដរ រគនផ់្តកំណ្តន់ហតុ គឺជា

ការកតរ់តានលើសកមមភាពមយួផ្ដលកំពុងនកើតនឡើងជាកោ់ក ់ដូចជាការរបជំុ ឬការពិភាកានៅកនុងរកុម
ផ្ដលានរយៈនពលខលី។ល។ នៅកនុងសហពន័ធ កំណ្តន់ហតុជាទូនៅនធវើនឡើងនៅនពលផ្ដលានការចូល
រមួ ឬជបួរបជំុជាមយួរកុមជយួ ខលួនឯង របជំុរកុមរបឹកាភបិាល របជំុរកុមរបឹកាឃុំ របជំុផ្ពវផាយ ឬរបជំុ
បុគគលិក។ល។ ឬកក៏ារពិភាកាជាមយួនដគូរ ឬជាមយួមនុស្មកពីខាងនរៅរកុម នដើមបនីធវើផ្ផនការ ឬក៏
នដើមបនីដាះរសាយបញ្ញា អវីមយួ។ 
 
 

២.២ សារៈសខំាន់ននកំណត់សេត ុ
 ការនធវើកំណ្តន់ហតុរបជំុ ឬពិភាកា គឺជាសកមមភាពមយួផ្ដលានសារៈសំខានបំ់ផុត ពីនរពាះវាម
ជាឯកសារផ្ដលបានកតរ់តានូវអវីៗផ្ដលបានពិភាកានៅកនុងកិចេរបជំុ ឬពិភាកា។ ទរមងន់នកំណ្តន់ហតុ 
វាោរស័យនៅតាមការចងប់ាននៅកនុងអងគការ ឬសាថ បន័។ នទាះជាយ៉ាងណាកន៏ដាយ អនករតូវានបញ្ា ី
ន ម្ ះអនកចូលរមួ កតរ់តានូវចំណុ្ចសំខាន់ៗ ផ្ដលបានពិភាកា និងនសចករីសនរមចចិតរ រពមទាងំកតរ់តា
ចំនពាះបញ្ញា នផ្ងៗ ផ្ដលមនិទានប់ាននធវើការនដាះរសាយ ផ្ដលោចនលើកយកមកពិភាកានៅកនុងកិចេ
របជំុនលើកនរកាយ។ 
 
 
 
 
 
 



ការសរសសររបាយការណ៍ និងកំណត់សេតុ 
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២.៣ ទរមង់ននកំណត់សេតុគួរមាន 
 ន ម្ ះកំណ្តន់ហតុ 

 ទីកផ្នលងជបួរបជំុ ឬពិភាកា 

 នថៃផ្ខឆ្ន  ំនិងនពលនវោ (នតើកិចេរបជំុននះនធវើនឡើងនៅនពលនថៃផ្ខឆ្ន ណំា? នា៉ងណា?) 

 ចំននួអនកចូលរមួ (បញ្ញា កអំ់ពីចំននួសរុប បុរស ន្តសរី និងចំននួសរុបជនពិការ បុរសពិការ 
និងន្តសរីពិការ) (ានបញ្ា ីវតរានភាា ប)់ 

 នគលបំណ្ង 

 រនបៀបវារៈ 

 សកមមភាពពិភាកា និងលទធផលទទលួបានពីការពិភាកា 

 បញ្ញា ផ្ដលជបួរបទះ និងដំនណាះរសាយ 

 ផ្ផនការណ៍្បនាទ ប ់

 អនកនធវើកំណ្តន់ហតុ 
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ឧទាហរណ៍្ៈ ទរមងន់នកំណ្តន់ហតុ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អងគការតំណាង/សវទិការស្រសត/ីសេព័នធៈ .......................................................... 
កំណត់សេតុរបជុំសតពី ី

................................................................................................................... 
 
១. ទីកផ្នលងរបជំុ ..................................................................................................... 
២. នថៃទី ................. ផ្ខ ............. ឆ្ន  ំ................ នពលនវោរបជំុ ................................ 
៣. សាសភាពអនកចូលរមួ  
(នរៀបោបព់ីចំនួនអនកចូលរមួសរុប ....... ចំនួនន្តសរីសរុប ........ ចំនួនបុរសសរុប ........ ចំនួនជនពិការសរុប ...... ចំនួនន្តសរី
ពិការសរុប ...... ចំនួនបុរសពិការសរុប ...... ចំនួនកុារពីិការសរុប ...... ចំនួនកុាោពិការសរុប ......)  
៤. នគលបំណ្ង (នរៀបោបព់ីនគលបំណ្ងននកិចេរបជុំ) 
៥. រនបៀបវារៈ 
 ១. ...........................  
 ២. ...........................  
៦. សកមមភាពពិភាកា និងលទធផលទទលួបានពីការពិភាកា (ផ្ផអកនលើរនបៀបវារៈនីមយួខាងនលើ) 

១. .......................... 
 ២. ...........................  
៧. បញ្ញា ផ្ដលជបួរបទះ និងដំនណាះរសាយ 

១. ............................ 
 ២. ...........................  
៨. ផ្ផនការណ៍្បនាទ ប ់

១. ...................... 
 ២. ...........................  
៩. អនកនធវើកំណ្តន់ហតុ    អនកសរមបសរមួល    របធានសហពន័ធ 
     ហតថនលខា     ហតថនលខា     ហតថនលខា  
 
     ន ម្ ះ .................   ន ម្ ះ .....................   ន ម្ ះ .................. 
     តនួាទី ...............   តនួាទី ..................    តនួាទី.................... 
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ណផនកទ៣ី៖ កិចចណតងការបសរងៀន 

កិចចណតងការបសរងៀន 
Lesson Plan 

របធានបទ  វតថុបំណង  សកមមភាព វិធីសាស្រសត សពល  សមាា រៈ 
នតើរបាយការណ៍្ជាអវី? នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ

ផ្សវងយល់ពីនិយម
នយ័ននរបាយការណ៍្ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរដល់
សិកាា កាម “នតើរបាយការណ៍្ជាអវី?” ។ អនក
សរមបសរមួលរបមូលចនមលើយរបស់អនក
ចូលរមួ រចួបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួគត់
បញ្េូ លគន ។  
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត 
 
 

 
 

២០ នាទី 
 
 

 

រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្  

នហតុអវីបានជាចបំាច់
ានការសរនសររបាយ
ការណ៍្? 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីមូលនហតុ
ននការសរនសររបាយ
ការណ៍្ (ពីនគល
បំណ្ងននការសរនសរ
របាយការណ៍្) 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលផ្បងផ្ចកនដរគូ 
ផ្ដលអងគុយជិតគន នធវើការពិភាកានលើសំនរួ 
“នហតុអវីចបំាចា់នការសរនសររបាយ 
ការណ៍្?” បនាទ បម់កអនកសរមបសរមួលឲ្យ

ពិភាកានដរគូរ 
និង 

ពិភាការកុមធំ 

៤០នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 
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រកុមនីមយួៗនធវើការផាល ស់បរូរចនមលើយគន  
(នដាយឲ្យ ៣រកុមតូចបញ្េូ លជាមយួរកុម)
។ រចួឲ្យរកុមធំនីមយួៗបង្ហា ញពីចំនលើយ
របស់ពកួនគ។  
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ
ចនមលើយដល់អនកចូលរមួ 

របនភទរបាយការណ៍្ នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីរបនភទននរបាយ
ការណ៍្ផ្ដលនគនិយម
នរបើនៅកនុងការង្ហរ ការ
សិកា ឬការរសាវរជាវ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលផ្ចករកដាស់ពណ៌័្
ឲ្យអនកចូលរមួ។ អនកសរមបសរមួលនធវើការ
សួរនូវសំនរួ “នតើរបាយការណ៍្ានប៉ុនាម ន
របនភទ?”។  ឲ្យអនកចូលរមួសរនសរចនមលើយ
របស់ពកួនគកនុងរកដាស់ពត័ ៌(មយួចនមលើយ
មយួរកដាស់ពណ៌័្)។ អនកសរមបសរមួល
នធវើការរបមូលចនមលើយពីអនកចូលរមួ នហើយ
ោន និងបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួគតជ់ា
រកុម។ រចួនហើយអនកសរមបសរមួលនធវើការ
ោចចនមលើយតាមរកុមផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើង
វញិ។ 
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ

ផ្ចករកដាស់ពណ៌័្ 
 

៤០នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 
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យដល់អនកចូលរមួ 
ទរមងន់នការសរនសរ
របាយការណ៍្ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីធាតុសំខានន់នការ
សរនសររបាយការណ៍្ 
និងនដើមបឲី្យពកួគត់
ោចយកទរមងន់ន
របាយការណ៍្ននះនៅ
អនុវតរកនុងការង្ហររបស់
ពកួគត ់

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្បងអនកចូល
រមួជា២ ឬ៣រកុម (របសិននបើានអនកចូល
រមួនរចើន) ឬោចនធវើការសួរផាទ ល់នៅកាន់
អនកចូលរមួនូវសំនរួ “នតើនៅកនុ ងរបាយ
ការណ៍្ានធាតុសំខានអ់វីខលះ? ចូល
នរៀបោប?់” ។ ឲ្យរកុមនធវើការបង្ហា ញចនមលើយ
របស់ពកួនគ (របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសរ
បំផ្បករកុមពិភាកា) ឬឲ្យអនកចូលរមួនធវើ
ការនឆលើយនូវចនមលើយរបស់ពកួនគ 
(របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសរសួរសំនរួផាទ ល់
នៅកានអ់នកចូលរមួ)អនកសរមបសរមួល
រតូវរបមូលចនមលើយរបស់អនកចូលរមួបញ្េូ ល
គន  រចួោននូវចនមលើយផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើង
វញិ។ 
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 
 

រកុមពិភាកា  
ឬ 

ពយុះគំនិត 

១នា៉ង
៣០នាទី 

រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 
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នតើកំណ្តន់ហតុជាអវី? នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីនិយម
នយ័ននកំណ្តន់ហតុ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរដល់
សិកាា កាម “នតើកំណ្តន់ហតុជាអវី?” ។ អនក
សរមបសរមួលរបមូលចនមលើយរបស់អនក
ចូលរមួ រចួបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួគត់
បញ្េូ លគន ។  
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ២៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 

សារៈសំខានន់ន
កំណ្តន់ហតុ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីសារៈរបនយាជនន៍ន
ការសរនសរកំណ្ត់
នហតុ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលផ្បងផ្ចកនដរគូ 
ផ្ដលអងគុយជិតគន នធវើការពិភាកានលើសំនរួ 
“នតើការសរនសរកំណ្តន់ហតុផរល់សារៈ
សំខានអ់វីខលះ?” បនាទ បម់កអនកសរមប
សរមួលឲ្យរកុមនីមយួៗនធវើការផាល ស់បរូរ
ចនមលើយគន  ។ រចួឲ្យរកុមធំនីមយួៗបង្ហា ញ
ពីចំនលើយរបស់ពកួនគ។  
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ
ចនមលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាកានដគូ ៤០នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 
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ទរមងន់នការសរនសរ
កំណ្តន់ហតុ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីធាតុសំខានន់នការ
សរនសរកំណ្តន់ហតុ 
និងនដើមបឲី្យពកួគត់
ោចយកទរមងន់ន
កំណ្តន់ហតុននះនៅ
អនុវតរកនុងការង្ហររបស់
ពកួគត ់

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  
២. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្បងអនកចូល
រមួជា២ ឬ៣រកុម (របសិននបើានអនកចូល
រមួនរចើន) ឬោចនធវើការសួរផាទ ល់នៅកាន់
អនកចូលរមួនូវសំនរួ “នតើនៅកនុ ង
កំណ្តន់ហតុានធាតុសំខានអ់វីខលះ? ចូល
នរៀបោប?់” ។ ឲ្យរកុមនធវើការបង្ហា ញចនមលើយ
របស់ពកួនគ (របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសរ
បំផ្បករកុមពិភាកា) ឬឲ្យអនកចូលរមួនធវើ
ការនឆលើយនូវចនមលើយរបស់ពកួនគ 
(របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសរសួរសំនរួផាទ ល់
នៅកានអ់នកចូលរមួ)អនកសរមបសរមួល
រតូវរបមូលចនមលើយរបស់អនកចូលរមួបញ្េូ ល
គន  រចួោននូវចនមលើយផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើង
វញិ។ 
៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាការកុម  
ឬ 

ពយុះគំនិត 

១នា៉ង 
២០នាទី 

រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនរ រកដាស់
ពណ៌័្ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ផលតិសោយ   គរំទថវិកាសោយ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកាសិទធនិដាយ អ.ព.ក 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 


