
ការទំនាក់ទំនងនិងការសរំបសរំលួ     

អងគការជនពិការកម្ពុជា                                                                                                                                                   ទំពរ័1                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

ការទំនាក់ទំនងនិងការសរម្បសរម្ួល 
Communication & Facilitation Manual  
 

សរាបT់SGបង្ហា តប់ង្ហា ញ នៅសហគមន ៍
 Manual of TSG to Coach DPOs 

 

 

តុលា ២០១៣ 
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ការរារសយ័ទាក់ទង និងការសរម្បសរម្ួល 

ណផនកទី១៖ ការរារសយ័ទាក់ទង 

១.១ និយម្ន័យការរារសយ័ទាក់ទង 
 ការរបារស័យទាកទ់ង គឺជាមនធោបាយមយួផ្ដលមនុស្នធវើនឡើងនដើមបបីញ្ជូ នសារ ឬពត័ា៌ន ឬ
គំនិតនោបល់នផ្ងៗនៅអនកដនទ នដើមបឲី្យនគទទលួបានសារ ឬពត័ា៌ន និងទទលួបានមកវញិ  នូវការ
នឆលើយតប។ ការរបារស័យទាកទ់ង រតូវផ្តានអនកផតល់សារ ឬពត័ា៌ន មនធោបាយបញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌ន 
អនកទទលួសារ ឬពត័ា៌ន និងពត័ា៌នរតឡប។់ របភពននពត័ា៌នរតូវផ្តចាស់នូវអវីផ្ដល  នគចងន់ធវើការ
ទំនាកទំ់នងជាមយួនឹងសារ ឬពត័ា៌ន និងមនធោបាយទំនាកទំ់នង។ 

១.២ ម្ដធោាយកនងុការរារសយ័ទាក់ទង 
 មនធោបាយកនុងការរបារស័យទាកទ់ង នគអាចនធវើនឡើងតាមរយៈមនធោបាយជានរចើន ដូចជា  ការ
របារស័យទាកទ់ងតាមទូរស័ពទ សំបុរត ផាទ ល់ាត ់កាយវកិារ និងភាសាសញ្ញា ជានដើម ។ល។ ខាងនរកាម
ននះ គឺជាឧទាហរណ៍្ននការរបារស័យទាកទ់ងាន៖ 

 ការរបារស័យទាកទ់ងតាមទូរស័ពទ 
 
 
 
 
 

 ការរបារស័យទាកទ់ងតាមសំបុរត 
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 ការរបារស័យទាកទ់ងផាទ ល់ាត ់
 

 
 
 
 

 ការរបារស័យទាកទ់ងតាមកាយវកិារ 
 
 
 
 
 

១.៣ ដំដែើ រការែ៍ននការរារសយ័ទាក់ទងណដលមានរបសទិធិភាព  

 
មនធោបាយបញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌ននពញនលញ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ការរបារស័យទាកទ់ងផ្ដលានរបសិទធិភាព គឺជាការរបារស័យទាកទ់ងមយួ ផ្ដលានសារ 

ពត័ា៌នចាស់ោស់ ានអនកទទលួ និងានពត័ា៌នរតឡប ់ាននយ័ថាអនកផតល់ពត័ា៌នបានបញ្ជួ ន
សារ ឬពត័ា៌នដល់អនកទទលួបាននធវើការនឆលើយតបមកវញិបានរតឹមរតូវ។  

សារ ឬពត័ា៌ន 

សារ ឬពត័ា៌នរតឡប ់

អនកទទួលសារ ឬពត័ា៌ន អនកបញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌ន 
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១.៤ ដំដែើ រការននការរារសយ័ទាក់ទងណដលម្ិនដពញដលញ  

 
មនធោបាយបញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌នមនិនពញនលញ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការរបារស័យទាកទ់ងផ្ដលមនិនពញនលញ ឬមនិានរបសិទធិភាព គឺជាការរបារស័យទាកទ់ង
មយួផ្ដលមនិានពត័ា៌នចាស់ោស់ ឬមនិានពត័ា៌នរតឡប ់ាននយ័ថា អនកផតល់ពត័ា៌នបានប
ញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌នមនិចាស់ោស់ ពត័ា៌នមនិបានដល់អនកទទលួ ឬមនិានការនឆលើយតប ាននយ័
ថាគម នពត័ា៌នរតឡប។់ ប៉ុផ្នតនពលខលះអនកបញ្ជួ នពត័ា៌នបានបញ្ជួ នពត័ា៌ននៅដល់អនកទទលួនហើយ 
ប៉ុផ្នតអនកទទលួពត័ា៌នមនិបាននធវើការនឆលើយ ឬកក៏ារនឆលើយតបមនិានលកខណ្ៈចាស់ោស់។  

 

១.៥ ជំនាញដលើការរារសយ័ទាក់ទងកនងុកិចចរបជុំ 
នដើមបនីធវើឲ្យកិចេរបជំុមយួានភាពសកមម ានការចូលរមួ និងានទំនាកទំ់នងលអរវាងអនកសរមប

សរមួល និងអនកចូលរមួ អនកសរមបសរមួលគរួផ្ត៖ 
 ផតល់ការផ្ណ្នាឲំ្យបានចាស់ោស់ពីនគលបំណ្ងននកិចេរបជំុ នដើមបកំុីឲ្យអនកចូលរមួាន
ការភានរ់ចឡំ 

 នរបើភាសាផ្ដលង្ហយរសួលសាត ំ និងង្ហយយល់ 
 បង្ហា ញពីការចាបអ់ារមមណ៍្នូវអវីផ្ដលអនកចូលរមួកំពុងនិោយ ដូចជាងកក់ាល ឬញញឹម 
និងសមលងឹនៅកានអ់នកចូលរមួ។ 

 នដើរជំុវញិបនទបរ់បជំុ ឬជំុវញិអនកចូលរមួ ជាមយួនឹងកាយវកិារពនយល់ និងការផ្ណ្នាបំផ្នថម  

សារ ឬពត័ា៌ន 

សារ ឬពត័ា៌នរតឡប ់

អនកទទួលសារ ឬពត័ា៌ន អនកបញ្ជួ នសារ ឬពត័ា៌ន 
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 ឈរចំន ះមុកអនកចូលរមួនោយបង្ហា ញកាយវកិាររកីោយចំន ះរបធានបទផ្ដលកំពុងរបជំុ  
 ផតល់ឱកាសដល់អនកចូលរមួ ឲ្យចូលរមួសួរ និងនឆលើយនូវសំនរួនផ្ងៗផ្ដលាន  
 បនងាើតឲ្យានផ្លបងកំសានត ឬការនិោយនលងនសើចកនុងនពលរបជំុ  
 នជៀសវាងការនដើរកាត ់ឬកហុ៏ចឯកសារកាតរ់លំងកនុងនពលកំពុងនិោយ ឬពិភាកា  
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ណផនកទី២៖ ការសរម្បសរម្ួល 
 

២.១ និយម្ន័យការសរម្បសរម្ួល 
 ាននិយមនយ័ជានរចើននន កយថាសរមបសរមួល ប៉ុផ្នតនគអាចពនយល់បានតាមផ្បបនផ្ងៗពីគន  
និងនៅកនុងផ្បបខុសៗពីគន ។ អតថនយ័នន
ការសរមបសរមួលមនិផ្មនសំនៅចំន ះផ្ត
វគគបណ្តុ ះបណាត លនទ នគអាចនរបើរបាស់
បានទាងំកនុងកិចេរបជំុ សិកាខ សាោ នវទិកា
ពិភាកា និងការង្ហរជាមយួសហគមនផ៍ង
ផ្ដរ។ នយើងអាចនរបើនូវអតថនយ័មយួផ្ដល
ានលកខណ្ៈសាមញ្ា  និងានលកខណ្ៈ
រគបដណ្ត បរ់គបរ់គនគឺ់៖ 
 
 
 
 
 
 

២.២ តួនាទីរបសអ់នកសរម្បសរម្ួល 
ការសរមបសរមួលមយួផ្ដលរបកបនោយភាព

នជាគជយ័ គឺអារស័យនៅនលើភាពបិុនរបសបរ់បស់អនកសរមប  
សរមួល។ ដូនចនះតនួាទីសំខានរ់បស់អនកសរមបសរមួលគឺ៖ 

 ជរមុញឲ្យអនកចូលរមួឲ្យហ៊ាននិោយ និងហ៊ាន
បង្ហា ញអំពីទស្នៈផាទ ល់ខលួនរបស់ពកួនគ។ 
 

ការសរម្បសរម្ួល គឺជាភាពបិុនរបសបរ់បស់មនុស្ នធវើោ៉ងណាឲ្យានភាពង្ហយ
រសួលកនុងការដឹកនា ំបំផុសគំនិត ការចាតផ់្ចង នៅកនុងសកមមភាពបណ្តុ ះបណាត ល សិកាខ
សាោ និងនៅកនុងសកមមភាពនផ្ងៗនទៀត ផ្ដលាននៅកនុងសហគមនន៍ដើមបសីនរមច
បានលទធផលលអ។ 
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 សាត បនូ់វនរឿងោ៉វរបស់អនកចូលរមួនោយយកចិតតទុកោកបំ់ផុត។ 
 បញ្ញជ ក ់និងសនងខបនូវោល់មតិនោបល់ផ្ដលផតល់ឲ្យនោយអនកចូលរមួ។  
 ផតល់នូវការនឆលើយតប និងគំនិតបផ្នថមនៅនលើអវីផ្ដលខវះខាត។ 

 

២.៣ ជំនាញសខំាន់ៗកនងុការសរម្បសរម្ួល 
 កនុងនាមជាអនកសរមបសរមួល រតូវនចះនូវជំនាញសំខាន់ៗ មយួចំននួផ្ដលអាចជាជំនយួោ៉ង
សំខានស់រាបក់ារង្ហរសរមបសរមួលរបស់ខលួន។ ជំនាញសំខាន់ៗ ទាងំននាះរមួាន៖ 

២.៣.១ ជំនាញកនុងការសួរសំណួ្រ  
សំនរួ គឺជាឧបករណ៍្សំខានផ់្ដលនរបើរបាស់នៅកនុងការសរមបសរមួលកនុងនគលបំណ្ងនដើមបឲី្យ

សាជិករកុមទាងំអស់ានការចូលរមួរគប់ៗ គន ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
ការនរបើរបាស់សំនួរផតល់នូវសារៈសំខានម់យួចំនួនដល់ការសរមបសរមួល ដូចជា៖  
 អាចទាកទ់ាញអនកចូលរមួផ្ដលានភាពខាម សនអៀននរចើនឲ្យានការចូលរមួបនញ្េញ មតិ
នោបល់  

 អាចោស់សតិអារមមណ៍្អនកចូលរមួមនិឲ្យានការងងុយ និងគិតពីចនមលើយ  
 អាចបញ្ឈបក់ារសនទនានរឿងផាទ ល់ខលួន ឬទបស់ាា តអ់នកចូលរមួណាផ្ដលនិោយនរចើន  
 ទាកទ់ាញឲ្យអនកចូលរមួនិោយពីបទពិនសាធន ៍និងចំនណ្ះដឹងរបស់ពកួនគ ផ្ដលអាច
បញ្ញជ កពី់ការយល់ដឹងរបស់សិកាខ កាមនលើរបធានបទ 
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របនភទននសំនួរានពីរ របនភទននសំណួ្រនបើក និងសំនួរបិទ។  
 សំនួរនបើក គឺជារបនភទសំនរួផ្បបបរោិ។ ភាគនរចើនការសួរសំនរួនបើកចាបន់ផតើមនោយសំនរួ 
អនកណា? អវី? នពលណា? កផ្នលងណា? នហតុអវី? ោ៉ងដូចនមតច?។  
ឧទាហរណ៍្៖ នតើអនកយល់ដូចនមតចចំន ះនបសកមមរបស់អងគការអនកនានពលបចេុបបនន? 

 សំនួរបិទ គឺជារបនភទសំនរួផ្ដលគម នជនរមើសសរាបក់ារនឆលើយ នរៅពីនឆលើយថា ចាស ឬនទ។ 
សំនរួផ្បបននះអាចឲ្យអនកចូលរមួផតល់ចនមលើយបានផ្តមយួប៉ុនណាណ ះ មនិអនុញ្ញា តឲ្យានការ
ពិភាកានឡើយ។ 

២.៣.២ ជំនាញកនុងការសាត ប់ 
ការសាត បជ់ាការនរបើរបាស់រតនចៀក និងខរួកាលកនុងការពិចារណានលើអនកដន៏ទផ្ដលកំពុងនិោ

យ។ អនកផ្ដលពូផ្កសាត ប ់ជាអនកផ្ដលនចះនបើកចិតតឲ្យទូោយកនុងការទទលួយកពត័ា៌ន ឬសាត បន់ោយ
មនិនធវើការវនិិចឆយ័ជាមុននូវអវីផ្ដលអនកដន៏ទបរមុងនឹងនិោយនឡើង។  

កនុងនាមជាអនកសរមបសរមួលរតូវពូផ្កកនុងការសាត ប ់នោយសារការសាត បជ់ាចំផ្ណ្កមយួផ្ដល
បង្ហា ញពីការយកចិតតទុករបស់អនកនៅនលើអវីផ្ដលអនកចូលរមួ

កំពុងនិោយ។ ទនទឹមនឹងការសាត ប ់អនកសរមបសរមួលរតូវនចះ
នចាទនូវសំនរួ នដើមបនីធវើការបញ្ញជ កនូ់វចនមលើយ ឬការយល់ដឹង
របស់អនកចូលរមួនៅនលើអវីផ្ដលអនកកំពុងពនយល់។ 

ចំណុ្ចសំខាន់ៗ មយួចំននួផ្ដលអនកសរមបសរមួលគរួ
នជៀសវាងកនុងខណ្ៈនពលអនកកំពុងសាត បគឺ់ នៅនពលអនកចូល
រមួកំពុងនិោយ៖ 

 អនកសរមបសរមួលមនិរតូវនិោយកាត ់ឬរបផ្កក 
ឬផតល់ការផ្ណ្នាភំាល មៗនៅនលើអវីផ្ដលអនកបាន 
សាត បលឺ់នឡើយ។ 

 អនកសរមបសរមួលមនិរតូវសំផ្ដងអារមមណ៍្មនិយកចិតតទុកោក ់ 
 អនកសរមបសរមួលមនិរតូវនចារកផ្សផ្ភនកសមលងឹនៅឆ្ងា យ ឬនធវើការគិតនរឿងោ៉វនផ្ងៗនឡើយ  
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២.៣.៣ ជំនាញកនុងការនធវើបទបង្ហា ញ 
នដើមបឲី្យការសរមបសរមួលដំនណ្ើ រការណ៍្នៅរបកបនោយរបសិទធិភាព ជំនាញកនុងការនធវើបទ

បង្ហា ញ ជាកតាត ចាបំាចបំ់ផុតផ្ដលអនកសរមបសរមួលរតូវាន។ កានធវើបទបង្ហា ញ ជាវធីិសាន្តសតននការ
និោយ ឬបង្ហា ញពីអវីផ្ដលភាគីាខ ងចងឲ់្យភាគីាខ ងនទៀតដឹង ឬយល់។  

រនបៀបនធវើបទបង្ហា ញផ្ដលានរបសិទធិភាព  
 អនកសរមបសរមួលរតូវនិោយឲ្យយតឺៗ ខលី និងចាស់ នជៀសវាងការនិោយនរចើន ផ្តមនិចំ
អតតនយ័សំខាន់ៗ ។  

 អនកសរមបសរមួលមនិរតូវឈនៅពីមុខ
បទបង្ហា ញ ផ្ដលនធវើឲ្យអនកចូលរមួពិបាក
នមើល។ អនកសរមបសរមួលរតូវឈរពី
ចំនហៀងកាត រនខៀន ឬរកោស់នធវើបទ
បង្ហា ញ នហើយរតូវផ្បរមុខនៅកានអ់នក
ចូលរមួ។  
 
 
 

 អនកសរមបសរមួលរតូវសរនសរឲ្យធំៗ នហើយចាស់ នដើមបឲី្យអនកអងគុយខាងនរកាយ ឬឆ្ងល យ 
អាចនមើលនឃើញ និងង្ហយរសួលអាន។ ផងផ្ដរអនក
សរមបសរមួល គរួនរបើរបាស់ពណ៌័្ណាផ្ដលដិតខាល ងំ
ដូចជាពណ៌័្នមម  រកហម នខៀវសរាបក់ារសរនសរ។  
ចំផ្ណ្កពណ៌័្រសាលៗ ដូចជាពណ៌័្នលឿង សាវ យ ទឹក
រកូចនសតើងៗ និងផាា ឈូក គរួនរបើសរាបជ់ាការតុ
បផ្តង ឬសាគ ល់។ 
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 អនកសរមបសរមួល គរួនចះនធវើការតុបផ្តងនលើនមនរៀន ជាពិនសសនពលចុះនៅបង្ហា តប់ង្ហា ញ
នៅកនុងសហគមន។៍ អនកសរមបសរមួល គរួសរនសរនមនរៀន
នៅនលើរកោស់ផាទ ងំធំ នហើយនមនរៀននីមយួៗគរួគូរជារូបភាព 
ឬការតុបផ្តងពណ៌័្នផ្ងៗផ្ដលនធវើឲ្យានទាកទ់ាញដល់
អនកចូលរមួ។ 

 
 

 នៅនពលសរមបសរមួល អនកសរមបសរមួលរតូវនចះនធវើការសនងខបពីនមនរៀនផ្ដលបាន
បង្ហា ញពីមុន និងរតូវនចះភាជ បពី់នមនរៀនមយួនៅនមនរៀនមយួនទៀតនដើមបបីង្ហា ញពីទំនាកទំ់នង
រវាងនមនរៀនចាស់ និងនមនរៀនថមី នដើមបឲី្យអនកចូលរមួគិតពីភាពរសបគន នននមនរៀនទាងំននាះ។  

២.៣.៤ ជំនាញកនុងការទំនាកទំ់នង 
ការទំនាកទំ់នង គឺជាការបនងាើននូវភាពសនិទធិសាន ល និងជាការនផទរការយល់ដឹង ឬពត័ា៌ននផ្ងៗ

ពីគន នៅវញិនៅមក។ រនបៀបននការនធវើការ
ទំនាកទំ់នង អាចតាមរយៈ ការនិោយសតី 
និងការសាត ប ់ការសរនសរ និងការអាន 
ការនរបើសញ្ញា ។ល។  

វធីិសាន្តសតនដើមបនីធវើការទំនាកទំ់នង
ឲ្យបានលអរវាងអនកសរមបសរមួល និងអនក
ចូលរមួ គឺ៖ 

 អនកសរមបសរមួល រតូវឧសាហ៍ចូលនៅនិោយនលងជាមយួអនកចូលរមួ 
 អនកសរមបសរមួល រតូវកសាងទំនុកចិតត និងការនគរពចំន ះអនកចូលរមួ  
 អនកសរមបសរមួល រតូវនចះនិោយនលងនសើចជាមយួអនកចូលរមួទាងំនពលកំពុងសរមប
សរមួល និងនពលសរាក 

 អនកសរមបសរមួល រតូវនចះផតល់ឱកាសឲ្យអនកចូលរមួបនញ្េញមតិនោបលរបស់ពកួនគ មនិ
ថានោបល់របស់ពកួគតខុ់ស ឬរតូវ។ 

 អនកសរមបសរមួល រតូវដឹងចាស់ពីនគលបំណ្ងរបស់ខលួនកនុងការបញ្ជួ នពត័ា៌នទាងំននាះ 
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២.៤ វិធីសាស្រសត៨របការដ៏មានឥទធិពលរបសអ់នកសរម្បសរម្ួល 
 កនុងការជរមុញឲ្យអនកចូលរមួានកិចេសហការលអ អនកសរមបសរមួលរតូវានវធីិសាន្តសត៖  

1. រតូវបនងាើតភាពសនិទធសាន លជាមយួអនកចូលរមួ  នហើយនធវើឲ្យានលកខណ្ៈសាមញ្ាៗ 
2. រតូវានការសួរសំនរួឲ្យបាននរចើនជាងការនឆលើយតបនៅអនកចូលរមួ 
3. រតូវានការចាបន់ផតើមនោយបងាបរោិកាសសបាយរកីោយដល់អនកចូលរមួ 
4. រតូវាននចះអតធ់មតជ់ាពិនសសកនុងការរងចាចំនមលើយពីអនកចូលរមួ 
5. នចះនលើកទឹកចិតតឲ្យអនកចូលរមួានការចូលរមួឲ្យបាននរចើន 
6. រតូវនចះបំផុសគំនិតអនកចូលរមួឲ្យចូលរមួកនុងការពិភាការកុម 
7. នធវើជាអនកអពោរកិត មនិលនមអៀង 
8. នចះផ្សវងយល់ពីអារមមណ៍្របស់អនកចូលរមួ 

 
ណផនកទាងំ៣របសអ់នកសរម្បសរម្ួល 

គុណ្ភាពរបស់អនកសរមប
សរមួល 

អតតចរតិ និងអាកបប
កិរោិ របស់អនក
សរមបសរមួល 

ជំនាញ/វធីិសាន្តសត
របស់អនក សរមប
សរមួល 

 ានបទពិនសាធន ៍
 នចះកំបលុកកំផ្បលង 
 នចះទទួលខុសរតូវ 
 ានទំនុកចិតតនលើខលួនឯង 
 រសួោយោកទ់ាកន់ហើយល់ដឹងសីុ
ជំនៅ 

 នបើកចិតតឲ្យទូោយ 

 ានថាមពល និងសាវ ហាប ់
 ានវនិិចឆយ័នលើគំនិតអនកចូលរមួ 
 នចះនលើកទឹកចិតត 
 នចះបតផ់្បន 

 ានទឹកមុខរកីោយ 
 ានចិតតអតធ់មត ់
 នចះអតឱ់ន 
 ពោោមនរៀនសូរត 
 ផតល់ការនគរពដល់អនកដនទ 
 នធវើជាគំរូលអដល់អនកដនទ 

 នធវើឲ្យានការចូលរមួ 
 នចះសនងខប និងសំនោគ 
គំនិតអនកចូលរមួ 
 នចះនរៀបចំចាតផ់្ចងដំនណ្ើ រ
ការណ៍្នោយខលួនឯង 
 នចះរបារស័យទាកទ់ង 
 នចះសាត ប ់
 នចះសនងាត 
 នចះសួរ 
 នចះនធវើបទបង្ហា ញ 
 នចះបនងាើត និងនរបើរបាស់ស
ាា រៈជំនយួ 
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២.៥. ការសរម្បសរម្ួលការរបជុំ  
ការសរមបសរមួលការរបជំុ គឺជាដំនណ្ើ រការណ៍្មយួនធវើោ៉ងណាឲ្យអនកចូលរមួានការយកចិតត

ទុកោកស់ាត ប ់និងចូលរមួពិភាកាឲ្យបាននពញនលញនៅកនុងដំនណ្ើ រការណ៍្របជំុរហូតដល់ចុងបញ្េបផ់្ន
ការរបជំុ។ 
អវីផ្ដលអនកសរមបសរមួលគួរនធវើកនុងនពលសរមបសរមួលកិចេរបជំុ 
 ផ្ណ្នាខំលួនរបស់អនកមុនចាបន់ផតើមរបជំុ 
 បង្ហា ញពីនគលបំណ្ងននការនរៀបចំកិចេរបជំុ 
 បង្ហា ញពីចំណាបអ់ារមមណ៍្នៅនលើអនកចូលរមួ និងានភាពោកទ់ាកដ់ល់ពកួគត់ 
 បង្ហា ញពីសារៈសំខានន់នការចូលរមួរបស់អនកចូលរមួ 
 បនងាើតជាផ្លបង ឬនរឿងនិទាន ឬនរឿងកំផ្បលង នដើមបបីនងាើនបរោិកាសកនុងការពិភាកា  
 បំផុសគំនិតឲ្យានការចូលរមួផតល់នោល 
បល់ពីអនកចូលរមួឲ្យបានរគប់ៗ គន  

 មនិរខំាន ឬនិោយកាតសំ់ដីអនកចូលរមួ 
 ានវធីិសាន្តសតកនុងការបផ្ងវររកុមពិភាកា
រកុមតូចមករបធានបទវញិ នបើការពិភាកា
របស់ពកួគតម់និទាកទ់ងនិងរបធានបទ
ផ្ដលកំពុងរបជំុ 

 រតូវានលកខណ្ៈរលូនកនុងការផាល ស់បតូរពី
របធានបទមយួនៅរបធានបទមយួនទៀត 

 នលើកទឹកចិតតឲ្យានសំណួ្រ និងអនុញ្ញា តិឲ្យអនកចូលរមួនឆលើយ ឬសួរនូវសំនរួនៅវញិនៅមក  
 បង្ហា ញពីចំនុចសំខាន់ៗ នោយនិោយយតឺៗ និងនធវើការសនងខបពីចំណុ្ចសំខាន់ៗ ននាះ 
 ជំរុញ និងនលើកទឹកចិតតដល់ការបនញ្េញមតិរបស់សិកាខ កាម និងនជៀសវាងការនិោយ កយថា
មនិរតឹមរតូវ ឬខុសចំន ះការបនញ្េញមតិរបស់អនកចូលរមួ 

អវីផ្ដលអនកសរមបសរមួលគួរមនិនធវើនពលរបជំុ៖ 
 មនិានការតិះនតៀនដល់អនកចូលរមួ  
 កំុនិោយកាតសំ់ដីកនុងនពលកំពុងពិភាកា 
 កំុានភាពហមតច់តខ់ាល ងំនពក 
 កំុានការគបសងាតន់ោបល់អនកចូលរមួ



ការទំនាក់ទំនងនិងការសរំបសរំលួ     

អងគការជនពិការកម្ពុជា                                                                                                                                                   ទំពរ័15                                                                                                                                                                                                                    
 

កិចចណតងការបដរងៀន 
Lesson Plan 

 

របធានបទ 
Topic 

វតថុបំែង 
Objective 

សកម្មភាព 
Activity 

វិធីសាស្រសត 
Methodology 

ដពលដវលា 
Time  

សមាា រៈ 
Materials 

និយមនយ័ការ
របារស័យទាកទ់ង 
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីនិយម
នយ័ននការរបរស័យ
ទាកទ់ង 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរដល់អនកចូលរមួ 
ថា៖ “អវីនៅជាការរបារស័យទាកទ់ង?”។ សរ
នសរចំនលើយរបស់អនកចូលរមួនលើរកោស់ផាទ ងំ
ធំ រមួសនងខបចំនលើយរបស់អនកចូលរមួ 

3. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើយដល់
អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ២០នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត 

មនធោបាយកនុងការ
របារស័យទាកទ់ង 
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីវធីិសាន្តសត
ននការរបារស័យទាក់
ទង 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. ផ្ចករកោស់ពត័ដ៌ល់អនកចូលរមួនដើមបនីឆលើយនូវ
សំនរួ “នតើការរបារស័យទាកទ់ងានប៉ុនាម ន
របនភទ?”។ របមូលរកោស់ពីអនកចូលរមួរចួ
បិទនៅកាត រនខៀន ឬរកោស់ផាទ ងំធំ។ រមួអាន
នូវចំនលើយរបស់ពកួគត។់ 

ពយុះគំនិត ២០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 
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3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 
ដំនណ្ើ រការណ៍្ននការ
របារស័យទាកទ់ង
ផ្ដលានរបសិទធិ
ភាព និងដំនណ្ើ រការ
ននការរបារស័យ
ទាកទ់ងផ្ដលមនិ
នពញនលញ  
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីដំនណ្ើ រការននការ
របារស័យទាកទ់ង
ផ្ដលានរបសិទធភាព 
និងមនិានលកខណ្ៈ
នពញនលញ 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. ផ្បងផ្ចកអនកចូលរមួជានដគូរកនុងការពិភាកា
នលើសំនរួ “នតើការទំនាកទំ់នងផ្ដលានរបសិទធិ
ភាព និងមនិានរបសិទធិភាពាននយ័ដូច
នមតច?”។ ឲ្យអនកចូលរមួនឆលើយនូវចំនលើយរបស់
ពកួគតរ់ចួអនកសរមបសរមួលកតចំ់នលើយ
របស់ពកួគតន់ៅនលើរកោស់ផាទ ងំធំ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាកានដគូ ២០នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 

ជំនាញនលើការរបា
រស័យទាកទ់ងកនុង
កិចេរបជំុ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីធាតុសំខានន់នការ
ការរបារស័យទាកទ់ង
កនុងកិចេរបជំុ 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. ផ្បកផ្ចករកុមពិភាកា នលើសំនរួ “នតើការ
របារស័យទាកទ់ងកនុងកិចេរបជំុានចំនុចសំខា
ន់ៗ អវីខលះ”។ ឲ្យរកុមនធវើការបង្ហា ញចំនលើយ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាការកុម ៣០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 

និយមនយ័ការ
សរមបសរមួល 
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីនិយម
នយ័ននការសរមប 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរនូវសំនូរ “ដូច
នមតចនៅថាការសរមបសរមួល”។ របមូលចំ

ពយុះគំនិត ២០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 
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នលើយរបស់អនកចូលរមួកតោ់កន់លើរកោស់
ផាទ ងំធំ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 
តនួាទីរបស់អនក
សរមបសរមួល 
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីតនួាទីរបស់អនក
សរមបសរមួល 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. ផ្បងផ្ចកនដគូពិភាកានលើសំនរួ “នតើតួនាទីសំ
ខាន់ៗ របស់អនកសរមបសរមួលានអវីខលះ?”។ 
ឲ្យអនកចូលរមួនធវើការផ្ចករផំ្លកនូវចំនលើយ
របស់ពកួនគជាមយួរកុមដន៏ទ។ អនកសរមប
សរមួលឲ្យអនកចូលរមួបង្ហា ញនូវចំនលើយរបស់
រកុមពកួគតជ់ារមួ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាកានដគូ 
និងរកុមធំ 

៣០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 

ជំនាញសំខាន់ៗ កនុង
ការសរមបសរមួល 
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីជំនាញសំខាន់ៗ
ផ្ដលអនកសរមប
សរមួលគាួន 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម 

2. ផ្ចករកោស់ពណ៌័្ដល់អនកចូលរមួនដើមបនីឆលើយ
នូវសំនរួ “នតើអនកសរមបសរមួលគួរាន
ជំនាញអវីខលះ?”។ ឲ្យអនកចូលរមួបង្ហា ញចំនលើ
យរបស់គត។់ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ផ្ចករកោស់ព័
ណ៌្ 

៤០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 

វធីិសាន្តសត៨របការដ៏ នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ 1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល រកុមពិភាកា ៣០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
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ានឥទធិពលរបស់
អនកសរមបសរមួល 
 

ផ្សវងយល់ពីវធីិសាន្តសត
សំខាន់ៗ ផ្ដលានឥទធិ
ពលសរាបអ់នក
សរមបសរមួល 

បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម។ 
2. ផ្បងផ្ចករកុមពិភាកានលើសំនរួ “នតើវធីិ៨
របការផ្ដលានរបសិទធិភាពានអវីខលះ?”។ ឲ្យ
រកុមនធវើការបង្ហា ញចំនលើយដល់រកុមធំ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 

ការសរមបសរមួល
ការរបជំុ  
 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីវធីិសាន្តសតកនុងការ
សរមបសរមួលកនុងកិចេ
របជំុ 

1. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាំពីនគល
បំណ្ងរបស់នមនរៀនដល់អនកចូលរួម។ 

2. ពយុះគំនិត “ នតើអនកសរមបសរមួលគួរនធវើអវីខលះ 
និងមនិគួរនធវើអវីខលះកនុងនពលនរៀបចំកិចេរបជំុ?”។ 
សរនសរចំនលើយអនកចូលរមួនលើរកោស់ផាទ ងំ
ធំ។ 

3. បង្ហា ញចំនលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ២០ នាទី រកោស់ផាទ ងំធំ 
សវឺត កនន្តនត សាុ
ត រកោស់ព័
ណ៌្ 
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