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មាតិកា                   ទាំព័រ 

 
១-នតើការបង្កា តប់ង្កា ញជាអវី………………………………………………………………………………………..……………………៣ 

-និយមនយ័ការបង្កា តប់ង្កា ញ………………………………………………………………...………៣ 
- ភាពខុសគ្នន រវាងការបង្កា តប់ង្កា ញនិងវគគបែតុ ះបណាត ល……………………………………………៣ 

  - ករែីសិកាទី១និង ករែីសិកាទី២…………………….……………………………… ………………៤-៧ 
     

២-វដតការបង្កា តប់ង្កា ញ ………………………………………………………………………………………………….………………៨ 
  - ការកាំែតន់សចកតីរតូវការបង្កា តប់ង្កា ញ……………………………………………………………………៨-៩ 

-នតើានពតា៌នអវីខលះណដលពាកព់ន័ធនដើមបនីធវើណផនការកមមវធិីបង្កា តប់ង្កា ញ?……………………..…………១០ 
-នហតុអវីបានជាពតា៌នននះានសារៈសាំខាន់?….……………………………………………….………….១១ 
-ចាំែុចអវីខលះរតូវដាកក់នុងណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ…………………………………………….……………….១៣ 

៣-វធិីសាស្រសតការបង្កា តប់ង្កា ញ ……………………………………………………………………………………...…………………១៤ 
-តួនទីអនកបង្កា តប់ង្កា ញ…………………………………………..……………………………..………………១៤ 
-អនកបង្កា តប់ង្កា ញាន កអ់នករតូវណត………………………………………………………….………………១៥-១៩ 
 

៤- ការវាយតម្មលការនរៀន  ………………………………………………………………………………………………………………២០ 
-នតើអវីនៅជាការវាយតម្មល? វធិីសាស្រសតម្នការវាយតម្មល ………………………………………………..………២០ 

- ឧទាហរែ៍ម្នណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ ………………………………….…………………………….………២២ 

៥- វដតការម្ននរៀន ………………………………………………………………………………...…..………………២៣   
-បលងន់មនរៀន…………………………..…………..…………..…………………………...………..………២៤-២៦ 
 

៦-ឧបសមពន័ធ 
  -ឧបសមពន័ធទី១: វដតការបង្កា តប់ង្កា ញ …………………...………………..……………..……..…២៧ 
  -ឧបសមពន័ធទី២:ជាំហាននដើមបនីធវើគនរាងកនុងការបង្កា តប់នរងៀន………………………………………២៨ 

-បលឧបសមពន័ធទី៣: ទរមងប់លងន់មនរៀន…………………...………………………………………...…២៩ 

-ឧបសមពន័ធទី៤:តាោងបញ្ជ ីវគគបង្កា តប់ង្កា ញ…………………...………………………………៣០-៣១ 

-ឧបសមពន័ធទី៥: ឧទាហរែ៍ណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ…………………...…………..……………៣២-៤១ 

-ឧបសមពន័ធទី៦: ទរមងណ់ផនការបង្កា តប់ង្កា ញ …………………...…………………………………៤២ 

-ឧបសមពន័ធទី៧:ទរមងក់ារប៉ានរ់បាែនសចកតីរតូវការការបង្កា តង់្កា ញ……...……….…………៤៣-៤៦ 

-ឧបសមពន័ធទី៨:ពាកយបនចចកនទសបាននរបើរបាស់នៅកនុងនសៀវនៅណែនាំ……………….………៤៧-៤៩
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១-តតើការបង្ហា តប់ង្ហា ញជាអ្វី? 
-និយមនយ័ការបង្កា តប់ង្កា ញ:  
ការបង្កា តប់ង្កា ញជារបនភទមយួម្នវគគបែតុ ះបណាត លប៉ុណនតវានរចើនជាកិចចពិភាការវាងអនកបង្កា តប់ង្កា ញ
និងអនកនរៀន ដូចននះការនរៀនគឺនផាត តនលើតរមូវការជាកណ់សតង ខែះវគគបែតុ ះបណាត លគឺតរមងទិ់សនិង
បនរងៀននរចើន។  

 
ភាពខុសគ្នន រវាងការបង្កា តប់ង្កា ញនិងវគគបែតុ ះបណាត ល 

ការបង្កា តប់ង្កា ញ វគគបែតុ ះបណាត ល 
អនកណាាន កស់រមបសរមួលការនរៀនរបស់បុគគល
ាន កន់ដាយទាញយកធនធានណដលានរសាប់
នៅកនុងបុគគលននះ ដូនចនះគ្នតអ់ាចពរងីកការអនុ
វតតរបស់គ្នត។់ 

 
នលើកទឹកចិតតបុគគលណាាន កក់នុងការនរបើរបាស់
ជាំនញ ចាំនែះដឹង សមតថភាពរបស់គ្នតន់ដើមបី
ឈាននៅរកសកាត នុពលរបស់គ្នត។់ 

 
ដាំនែើ រការនរៀនសូរតណដលដឹកនាំនដាយសាំែួរ។ 
សកមមភាពនរៀនសូរតណដលនផាត តនលើបុគគល 

 
សកមមភាពនរៀនសូរតណដលតរមូវនសចកតីរតូវការ
និងអាចតរមូវតាម។ 

អនកណាាន កា់នចាំនែះដឹង បទពិនសាធន ៍ឬជាំនញ
បនរងៀនបុគគលាន ក។់ 

 
អនកណាាន កា់នចាំនែះដឹង បទពិនសាធន ៍ឬជាំនញ
តរមងទិ់ស ឬបនរងៀននលើអវីណដលរតូវនរៀន និងរនបៀប
ម្នការនរៀនវា។ 
ដាំនែើ រការនរៀនសូរតណដលដឹកនាំនដាយការបនរងៀន។ 

 

 
សកមមភាពនរៀនសូរតណដលនផាត តនលើបុគគលឬរកុម
ជាមយួនឹងតរមូវការរសនដៀងគ្នន ។ 
សកមមភាពនរៀនសូរតណដលរតូវនរបើមតងនទៀតសរាប់
រកុមរសនដៀងគ្នន ។ 
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ករែីសិកាទី១ 
នសាភែ័ឌ ចងន់រៀនពីរនបៀបសរនសររបាយការែ៍។ នងនឃើញការផ្ពវផាយវគគខលីសរាបក់ារសរនសរ
របាយការែ៍នៅកណនលងការង្ករ។ នងចុះនឈាម ះនៅកនុងវគគបីម្ថង។ កនុងរយៈនពលបីម្ថងនងរតូវបាន
បនរងៀនអាំពីរបនភទនផ្ងៗគ្នន ម្នរបាយការែ៍ នគ្នលបាំែងសរាបស់រនសររបាយការែ៍ រចនសមពន័ធ
នផ្ងៗម្នរបាយការែ៍ នោងនៅនលើនគ្នលបាំែងនិងរកុមនគ្នលនៅ។ នងរតូវបានបង្កា ញ
ឧទាហរែ៍និងការបង្កា ញបាំភលរឺតូវបាននផាត តនលើរនបៀបនដើមបបីាំនពញណផនកនផ្ងៗម្នរបាយការែ៍។ នង
រតូវបានផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតនក៍ារសរនសរណផនកនផ្ងៗម្នរបាយការែ៍និងាន មនុស្ាន ករ់តួតពិនិ
តយការង្កររបស់នងនិងផតល់ពត័ា៌នរតឡប។់  
ករែីសិកាទី២ 
ការង្កររបស់នសាភែ័ឌ ពាកព់ន័ធការសរនសររបាយការែ៍ជានរចើន។ នងានអារមមែ៍ថានងអាចបនងាើន
ជាំនញរបស់នងកនុងការសរនសររបាយការែ៍ នទាះបីជា នងានបទពិនសាធនម៍យួចាំននួកនុងការសរ
នសររបាយការែ៍។ នងសួរមតិតរបស់នងាន ក ់នឈាម ះសុភាពណដលជាអនកានបទពិនសាធនន៍រចើន 
នដើមបជីយួ បនងាើនជាំនញរបស់នងកនុងការសរនសររបាយការែ៍។ សុភាពនិោយនៅនងអាំពីអវីណដល
នងចងប់នងាើន  នហើយពកួនគកាំែតន់គ្នលនៅខលះ។ ពកួនគនរៀបចាំនពលនវោ នៅនពលណាពកួនគនឹងជបួ
គ្នន ជានទៀងទាតក់នុងរយៈនពលរបាាំមយួណខបនទ ប ់នដើមបពិីភាកាពីការសរនសររបាយការែ៍ និងសរាប់
សុភាពជយួ នសាភែ័ឌ ។ នៅនពលពកួនគជបួគ្នន នសាភែ័ឌ យកគាំរូការង្កររបស់នង ដូនចនះនងអាច
ពិភាកាបញ្ហា មយួចាំននួណដលនងកាំពុងាន។ សុភាពសួរសាំែួរសាទ បសទងន់ៅនងនដើមបជីយួ នងឆលុះ
បញ្ហច ាំងនលើការង្កររបស់នង និងគិតអាំពីថានតើរតូវពរងឹងវាោ៉ងនមច៉ នហើយអវីនងអាចនធវើនដើមបពីរងឹង
ការង្កររបស់នង។ ជនួកាលសុភាពបង្កា ញនងនូវឧទាហរែ៍ឬកគ៏ាំរូពីរនបៀបនធវើណផនកមយួម្នរបាយការ
ែ៍។ ននះជយួ នសាភែ័ឌ យល់អវីណដលនងកាំពុងានបាំែងន ព្ ះនៅរក។ នពលខលះសុភាពណែនាំនង
នដាយនលើកជាសាំែូមពរ  នពលខលះនទៀតនងជយួ នសាភែ័ឌ ឲ្យយល់ពីអវីណដលរតូវការនៅកនុងណផនកមយួ
ម្នរបាយការែ៍នដាយសួរសាំែួរ។ ននះជយួ នសាភែ័ឌ នដើមបឲី្យកាល យនៅជាអនកនរៀននិងអនកគិតនដាយ
ឯកោជ។ កាំឡុងនពលរគបន់លើក សុភាពសួរនសាភែ័ឌ អវីណដលនងគិតអាំពីការរកីចនរមើនរបស់នង ពកួនគ
ពិភាការបសិននបើពកួនគគរួណតបនតជាមយួណផនការនដើម ឬណកណរបវា។ កនុងរយៈនពលពីរបីណខជាំនញរបស់
នសាភែ័ឌ កនុងការសរនសររបាយការែ៍បាននកើននឡើង។ នងកាល យជាអនកទាំនកទាំនងលអជាមុនផងណដរ 
តាមរយៈការពិភាការបស់នងជាសុភាព នហើយនងកាល យជាអនកឯកោជជាងមុន ពីនរពាះនងបាននរៀន
នដើមបឆីលុះបញ្ហច ាំងការង្កររបស់នងនដាយផាទ ល់ និងរកដាំនណាះរសាយនដាះរសាយបញ្ហា របស់នង។ 
នលើសពីននះនៅនទៀត នសាភែ័ឌ និងសុភាពបានបនងាើនទាំនកទ់ាំនងមតិតភាពការង្ករលអកនុងការនគ្នរពគ្នន
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នៅវញិនៅមក។  

 
ករែីសិកាទី១ ការនរៀនគឺរតូវបានតរមងទិ់សនដាយរគូបែតុ ះបណាត ល។ រគូបែតុ ះបណាត លរបណហល
ជាមនិបានជបួនសាភែ័និងមនិដឹងពីនសចកតីរតូវការការនរៀនផាទ ល់របស់នងនទ។ នសាភែ័មនិបានចូល
រមួកាំែតន់គ្នលនៅនិងលទធផលរបស់នង ននះគឺអវីណដលនងចងន់រៀន។ វគគគឺរតូវបាននរៀបចាំសរាប់
រកុមមនុស្មយួរកុម និងវារតូវបានសនមតថ់ាវគគនឹងផតល់អវីណដលពកួនគរតូវការដឹង។ ានឬកគ៏្នម នឳកាស
សរាបន់សាភែ័នដើមបអីនុវតតនន៍រកាមការណែនាំ។ 

 
នៅកនុងករែីសិកាទី២ នសាភែ័ានការសនទនអាំពីអវីណដលនងចងន់រៀនជាមយួសហនសវកិណដលជា
អនកបង្កា តប់ង្កា ញរបស់នង។ ពកួនគយល់រពមនលើនគ្នលនៅនិងសនរមចចិតតទាាំងអស់គ្នន  ប៉ុណនតនសាភែ័
គឺអនកសនរមចចិតតនលើការនរៀនរបស់នង។ សហនសវកិរបស់នងជយួ នង ណែនាំនង ជយួ សួរសាំែួរ
នង នហើយគិតអាំពីការង្កររបស់នង ដូចននះនងអាចកាល យជាអនកនរៀននដាយឯកោជនិងវាយតម្មលការ
នរៀនរបស់នងនដាយខលួននង។ ការបង្កា តប់ង្កា ញមនិរងឹរតឹង ននះាននយ័ថាពកួនគពិភាកាអវីណដល
នសាភែ័កាំពុងនរៀននិងអវីណដលនងគិតថាគរួណតជាជាំហានបនទ ប ់នហើយកមមវធីិបង្កា តប់ង្កា ញអាចរតូវ
ផាល ស់បតូរ។  

 
នតើានអវីនកើតនឡើងកាំឡុងនពលបង្កា តប់ង្កា ញ? 
មនុស្ានការពិភាកានដើមបកីាំែតន់គ្នលនៅការនរៀនរ។ 
មនុស្ទទលួបានការគ្នាំរទខែះនពលនរៀននដើមបសីនរមចនគ្នលនៅ។ 
មនុស្ទទលួបានការជយួ ន ព្ ះនៅរកការរកីចរមនីការង្ករអតិបបរា។ 
មនុស្ទទលួបានការជយួ នដើមបនីរៀននលើការង្ករ។ 
មនុស្ទទលួបានការជយួ នដើមបនីរៀនជាំនញថមីនៅកណនលងការង្ករ។ 
មនុស្ទទលួបានការជយួ នដើមបអីភវិឌ្ឍនជ៍ាំនញនលើការង្ករ។ 
មនុស្ទទលួបានការគ្នាំរទខែះនពលអនុវតតនជ៍ាំនញនិងដាំនែើ រការ។ 
មនុស្ឆលុះបញ្ហច ាំងនលើការពិភាកាការនរៀនរបស់នង។ 
មនុស្ពិភាកាការង្កររបស់នងនដើមបឆីលុះបញ្ហច ាំងនលើអវីណដលបាននធវើោ៉ងលអនិងអវីណដលរតូវបនងាើន។ 
មនុស្ពិភាកាបញ្ហា ឬកក៏ារលាំបាកនៅកណនលងការង្ករនដើមបណីសវងរកដាំនណាះរសាយនដាយខលួនរបស់ 
នង។  
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មនុស្អភវិឌ្ឍនជ៍ាំនញទាំនកទ់ាំនង។ 
មនុស្នរៀនពីរនបៀបនដើមបនីរៀន។ 
មនុស្កាល យជាអនកឯកោជ។ 
មនុស្អភវិឌ្ឍនក៍ារទាំនកទ់ាំនងការង្ករោ៉ងសាំខានក់នុងការនគ្នរពគ្នន នៅវញិនៅមក។ 

 
នហតុអវីបង្កា តប់ង្កា ញ? 
វាអាចជយួ អនកណាាន កឲ់្យកាល យជាសាគ ល់ពីជាំនញ ចាំនែះដឹង សមតថភាព និងភាពអាចនធវើបានរបស់ពកួ
នគនដាយខលួនឯង។ 
វាអាចជយួ អនកណាាន កន់ដើមបពីរងីកការអនុវតតរបស់ពកួនគ។ 

 
និយមនយ័ខលះៗម្នការបង្កា តប់ង្កា ញ 
រុករកសកាត នុពលរបស់មនុស្នដើមបបីនងាើនការអនុវតតរបស់ពកួនគឲ្យខពស់បាំផុត។ វាកាំពុងជយួ ពកួនគនដើមបី
នរៀននរចើនជាងបនរងៀនពកួនគ (វតីមរ័ ២០០៣)  

 

សិលបះម្នការសរមបសរមួលការអនុវតត ការនរៀននិងអភវិឌ្ឍនអ៍នកដម្ទ (ដូនី ២០០៣)  

 
ការបង្កា តប់ង្កា ញគឺនស៊រមី្នការសនទននដើមបផីលរបនោជនម៍នុស្ណដលបានបង្កា តប់ង្កា ញនដើមបភីាពរកីច
នរមើន។ វាពាកព់ន័ធការសួរសាំែួរ នលើកទឹកចិតតកនុងការឆលុះបញ្ហជ ាំង នលើកទឹកចិតតកនុងការគិតឲ្យសីុជនរៅ 
និងការជយួ អនកដម្ទកនុងការរកដាំនណាះរសាយនដាយខលួនឯង។  

 
ការបង្កា តប់ង្កា ញគឺជាការនធវើការង្ករោ៉ងជិតសនិទធជាមយួអនកនរៀននដើមបជីយួ ពកួនគនរៀននដាយមនធោបាយ
អនុវតតននិ៍ងពតា៌នរតឡប។់ 

 
ការបង្កា តប់ង្កា ញគឺជាវគគបែតុ ះបណាត ល ឬកក៏ារអភវិឌ្ឍ នៅកនុងការជយួ មនុស្ខែៈនពលនរៀននដើមបី
សនរមចនគ្នលនៅ។ 
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ការបង្កា តប់ង្កា ញគឺទរមងម់្នវគគបែតុ ះបណាត លនដើមបអីភវិឌ្ឍនស៍មតថភាពនិងបទពិនសាធនរ៍បស់អនកនរៀន
នដាយផតល់ឲ្យពកួនគនូវណផនការជារបពន័ធ នហើយពរងីកការអនុវតតបណនថម រមួផ្ាំការវាយតម្មលនិងការជយួ ជា
បនតបនទ ប។់  
ការបង្កា តប់ង្កា ញគឺជាដាំនែើ រការនរៀនណដលដឹកនាំនដាយសាំែួរនិងតរមូវសកមមភាពនដើមបជីយួ នសចកតីរតូវ
ការរបស់អនកនរៀន។ អនកបង្កា តប់ង្កា ញសរមបសរមួលការនរៀនរបស់មនុស្នដាយនលើកទឹកចិតតគ្នតន់ដើមបី
នរបើរបាស់ជាំនញ ចាំនែះដឹង និងសមតថភាពកនុងការពរងីកការអនុវតតរបស់គ្នត ់និងឈាននៅរកសកាត នុ
ពលរបស់គ្នត។់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពត៌មានត្តឡប់ 

សារ 

ការទំនាក់ទំនង 
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២-វដ្តការបង្ហា តប់ង្ហា ញ  
 

 
 

 
ការកាំែតន់សចកតីរតូវការ 

 

 

 

 

 

 

 

ចាំនុចខវះខាត  

 

 

ការអនុវតត ចងប់ាន ការអនុវតតបចចុបបនន 

នតើអវីខលះ អនកនរៀនរតូវនរៀន? 
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មុននពលនធវើណផនការកមមវធីិបង្កា តប់ង្កា ញ វាានសារៈសាំខានណ់ាស់នដើមបកីាំែតន់សចកតីរតូវការរបស់អនក
នរៀន។ វាានសារៈសាំខានក់នុងការនរៀបចាំនពលនវោនដើមបាីនការសនទនរជាមយួអនកនរៀននដើមបឲី្យយល់
អវីណដលនងរតូវការ។ វាានសារៈសាំខានន់សមើគ្នន នដើមបាីនពតា៌នខលះៗអាំពីរបវតតិការង្ករនិងការ សិការ
របស់អនកនរៀន ណដលនឹងជយួ កនុងការនធវើណផនការសរាបក់មមវធីិបង្កា តប់ង្កា ញ។  
នតើអវីខលះអាចជាពតា៌នសនងេបរបស់អនកនរៀន ណដលពាកព់ន័ធនដើមបនីធវើណផនការកមមវធីិបង្កា តប់នរងៀន? 

-ករមតិម្នការសិកា 

- ន្ ាំម្នបទពិនសាធនន៍ៅកនុងការង្ករ 

-បទពិនសាធនក៍ារង្ករពីមុនណដលពាកព់ន័ធការង្ករបចចុបបនន 

-វគគបែតុ ះបណាត លនផ្ងៗអនកនរៀនបានចូលរមួ 

-មនធោយបាយអនកនរៀនចូលចិតតនរៀន (ការនិោយផាទ ល់ាត ់ការសាត ប ់ការនមើល ការអនុវតត...) 

-ជាំនយួជាពិនសស (ការនខាយកនុងការនមើល ការនខាយកនុងការសាត ប ់ការនរបើរបាស់រនទះ ករមតិវបបធម៌
ទាប  ករមតិការនចះនលខទាប...) 

-នតើចាំនែះដឹងអវី ពកួនគបានដឹងអាំពីការង្ករ ពកួនគនធវើ? 

-នតើជាំនញអវី ពកួនគានរសាប ់ណដលជយួ ពកួនគនធវើការង្កររបស់ពកួនគ? 

-នតើចាំនុចណាខលះ ពកួនគានភាពនជឿជាកក់នុងការនធវើ? 

-នតើចាំនែះដឹងឬកជ៏ាំនញអវី ពកួនគគិតថា ពកួនគរតូវការបណនថមនដើមបនីធវើការង្ករពកួនគឲ្យបានលអរបនសើរ?  

 

 
ករែីសិកាៈ លីនដា 
លីនដាានអាយុ២៤ ន្ ាំ។ នងបានបញ្ច បប់រញិ្ហា បរ័ត។ នងកាំពុងនធវើការជាមយួអងគការតាំណាងជន
ពិការរយះនពល១៨ណខ។ នងបានចាបន់ផតើមសម័រគចិតតជយួ កិចចការណផនករដឋបាលនិងហិរញ្ា វតថុ។ ពីរណខកនលង
នៅ ានថវកិានដើមបផីតល់របាកន់បៀវត្រស៍រាបត់នួទីរបស់នង។ តនួទីរបស់នងបានពរងីកនដើមបជីយួ 
ការរគបរ់គងកមមវធីិ។ ននះពាកព់ន័ធការសិការសាវរជាវនិងការរបមូលទិនននយ័ ជយួ កនុងការនរៀបចាំ
គនរាង រតួតពិនិតយ និងរបាយការែ៍។ នងនធវើការជាមយួរកុមជយួ ខលួនឯងផងណដរ និងចូលរមួរបជុាំរកុម
របឹកាឃុាំសង្កា ត។់ លីនដាបាននរៀនពីរនបៀបនធវើកិចចការរដឋបាលនិងហិរញ្ា វតថុនលើការង្ករពីនយក
របតិបតតិ។ នងអាចបញ្ច បរ់គបកិ់ចចការហិរញ្ា វតថុនដាយខលួនឯង។ នងានជាំនញកនុងការនរបើរបាស់កាំពយូ
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ទរ័ោ៉ងលអ និងបានបនងាើតរបពន័ធរគបរ់គងឯកសារោ៉ងលអសរាបឯ់កសារកនុងកាំពយូទរ័និងឯកសារ។ 
នងមនិណដលបានទទលួវគគបែតុ ះបណាត លជាផលូវការកនុងការរគបរ់គងកមមវធីិ។ នៅពីរណខមុន នងបាន
កាំពុងនរៀនពីនយករបតិបតតិពីការរគបរ់គងកមមវធីិ។  
នងដឹងថាានជាំហានជានរចើនកនុងការនរៀបចាំគនរាងនិងរគបរ់គងវា ប៉ុណនតនងមនិចាស់ពីជាំហានទាាំង
អស់ននះានអវីខលះ។ នងដឹងថានងនឹងរតូវបាំនពញទរមងជ់ានរចើននិង សរនសររបាយការែ៍ ប៉ុណនតនង
មនិដឹងថាពតា៌នអវីខលះណដលនងអាចរបមូលពតា៌នឲ្យបានរតឹមរតូវ។ នងរតូវបានបារមមែ៍ថា នង
នឹងមនិអាចសរនសររបាយការែ៍នដើមបរីតូវបទដាឋ នលអ ពីនរពាះនងមនិចាស់អវីខលះ ណដលរតូវដាកចូ់ល
កនុងរបាយការែ៍។ 
 នៅឯមហាវទិោល័យភាគនរចើនការនរៀនគឺនដាយការសាត បក់ារបនរងៀននដាយអានរទឹសតីនិងនឆលើយនឹងសាំ
ែួរ។ នងអាចនធវើនរៀនបាន ប៉ុណនតមនិចូលចិតតវានទ។ នងចូលចិតតនរៀននដាយនធវើកិចចការ។ ចាំណែកឯកសិ
ដាឋ នរបស់ឪពុកាត យរបស់នង នងបាននរៀនបនចចកនទសកនុងការនធវើកសិដាឋ ននដាយនមើល ឪពុកាត យ
របស់នង ពកួគ្នតប់ង្កា ញនងពីរនបៀបនធវើកិចចការ និងណែនាំនង ខែៈនងបានពោោមនធវើកិចចការ។ 
នងអាចសួរសាំែួរពកួគ្នត ់នៅនពលនងមនិចាស់ពីរនបៀបនធវើនរឿងអវីមយួ នហើយពកួគ្នតប់ានជយួ នង
នដាយបង្កា ញនងមតងនហើយមតងនទៀត និងផតល់ពតា៌នរតឡប ់ឲ្យនងអាំពីអវីណដលនងបាននធវើកិចចការ
បានលអ។ ននះគឺជាវធីិសាស្រសតនងចូលចិតតនរៀន។  

 
នតើានពតា៌នអវីខលះណដលពាកព់ន័ធនដើមបនីធវើណផនការកមមវធីិបង្កា តប់ង្កា ញ 
នតើានពតា៌នអវីខលះ អាំពីរបវតតិការង្កររបស់លីនដាណដលពាកព់ន័ធនដើមបនីធវើណផនការកមមវធីិបង្កា តប់ង្កា ញ? 
អាយុ២៤ ន្ ាំ 
បរញិ្ហា បរ័ត 
នធវើការនៅ DPO រយៈនពល១៨ណខ 
អនកសម័រគចិតតជយួ ការង្កររដឋបាលនិងហរញិ្ា វតថុរយៈនពល១៦ណខ 
ពីរណខមុន តនួទីបានពរងីកនដើមបជីយួ រគបរ់គងគនរាង រសាវរជាវ និងរបមូលទិនននយ័ ជយួ នរៀបចាំ
គនរាង រតួតពិនិតយ និងនធវើរបាយការែ៍ 
នធវើការជាមយួរកុមជយួ ខលួនឯង និងចូលរមួរបជុាំរកុមរបឹកាឃុាំខលះៗ 
បាននរៀនពីរនបៀបនធវើការង្កររដឋបាលនិងហរញិ្ា វតថុ  
អាចបាំនពញរគបក់ារង្ករហរញិ្ា វតថុនដាយឯកោ 
ានជាំនញកុាំពយូទរ័លអ 



TSG Coaching Manual 1/CDPO Page 12 
 

នរៀបចាំរបពន័ធរគបរ់គងឯកសារលអ សរាបឯ់កសារកនុងកុាំពយូទរ័និងឯកសារកនុងទូ 
មនិបានទទលួវគគបែតុ ះបណាត លកនុងការរគបរ់គងកមមវធីិជាផលូវការ 
នរៀនពីនយករបតិបតតិពីការរគបរ់គងកមមវធីិ 
មនិចាស់ពីជាំហានកនុងការរគបរ់គងកមមវធីិ 
មនិចាស់ពីពតា៌នរតូវការសរាបទ់រមងនិ់ងរបាយការែ៍ 
បានបារមមែ៍ថានឹងមនិអាចសរនសររបាយការែ៍បាន 
ចូលចិតតការនរៀននដាយអនុវតតនជ៍ាកណ់សតង 

 
នហតុអវីបានជាពតា៌នននះានសារៈសាំខាន់ 
 នហតុអវីបានជាពតា៌នននះានសារៈសាំខាន?់ នតើវាអាចរតូវបាននរបើនដើមបជីយួ កនុងការនធវើណផនការកមមវធីិ
បង្កា តប់នរងៀនោ៉ងដូចនមតច?  

ការនចះអាននិងសរនសរ – អាចផតល់ឲ្យនងនូវសាា រៈជាំនយួ ឧ. នសៀវនៅណែនាំ 

អនកសម័រគចិតតរយៈនពល១៦ណខ  – នបតជាា ចិតតខពស់ & ានការនលើកទឹកចិតត 
អាចនធវើការនដាយឯកោជ បង្កា ញពីគាំនិតផតួចនផតើម (ហរញិ្ា វតថុ/រដឋបាល) 
ចូលចិតតនរៀនតាមរយៈវធីិសាស្រសតអនុវតតនជ៍ាកណ់សតង 
រតូវការដឹងពីវដតគនរាង 
រតូវការដឹងពីរនបៀបបាំនពញទរមងណ់ដលពាកព់ន័ធនៅនឹងគនរាង (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការដឹងពីរនបៀបនរៀបចាំគនរាង (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការដឹងពីរនបៀបនធវើណផនការសរាបក់ាររតួតពិនិតយនិងនធវើការរតួតពិនិតយ (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការដឹងពីទិនននយ័បរាិែនិងគុែភាពនិងវធីិសាស្រសតកនុងការរបមូលទិនននយ័ (ផតល់ឳកាសសរាប់
នងកនុងការនធើវណផនការពាកព់ន័ធការរបមូលទិនននយ័) 
រតូវការអភវិឌ្ឍជាំនញសរនសររបាយការែ៍ (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការអភវិឌ្ឍជាំនញសរមបសរមួលនដើមបនីធវើការជាមយួរកុមជយួ ខលួនឯង (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការដឹងពីរនបៀបកតរ់តាកាំែតន់ហតុកិចចរបជុាំ (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 
រតូវការអភវិឌ្ឍជាំនញតសូ៊មតិសរាបកិ់ចចរបជុាំរកុមរបឹកាឃុាំ (ផតល់ឳកាសនដើមបអីនុវតតន)៍ 

 
ការនរៀនរបស់លីនដារតូវបានកាំែត។់ ជាំហានបនទ បគឺ់នដើមបពិីភាកាការង្ករទាាំងននះជាមយួនង។ វា
ានសារៈសាំខានន់ដើមបសួីរនងពីអវីនងគិតថាវាសាំខានប់ាំផុត ប៉ុណនតកនុងនមជាអនកបង្កា តប់ង្កា ញ អនករតូវ
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ជយួ នងកនុងការនធវើនសចកតីសនរមចចិតតនៅកនុងមនធោបាយនដាយការសួរសាំែួររតឹមរតូវនដើមបនីលើកទឹក
ចិតតដល់ការគិតរបស់នងអាំពីនសចកតីរតូវការការនរៀនរបស់នង។ នងានកិចចការនរចើនរតូវនរៀន និងវា
សាំខានន់ពលានវធីិសាស្រសតជារបពន័ធ ណដលនឹងជយួ នងកសាងចាំនែះដឹងនិងជាំនញរបស់នង ជា
លាំដាបល់ាំនដាយ។ វាានសារៈសាំខានផ់ងណដរនដើមបពិីចារណាអវីនងគិតថាវាជាអាទិភាពសរាបក់ារ
នរៀន ពីនរពាះយុវវយ័នរៀនានរបសិទធិភាពខពស់ ការនរៀនគឺពាកព់ន័ធនៅនពលពកួនគានការគិត នៅកនុងអវី
ណដលពកួនគនរៀន នហើយអាចអនុវតតនអ៍វីពកួនគកាំពុងនធវើការង្ករ (អវីណដលពកួនគរតូវការនៅនពលឥឡូវននះ)
។ 
ការសនទនររវាងអនកបង្កា តប់ង្កា ញ 
អនកបង្កា តប់ង្កា ញៈ លីនដា អនកបាននិោយអាំពីចាំនុចម្នការង្កររបស់អនកណដលអនករតូវការជាំនយួ។ ានចាំ
នុចនផ្ងៗគ្នន និងជាការពិតនយើងមនិអាចនធវើវាទាាំងអស់កនុងនពលណតមយួបាននទ ដូនចនះនយើងរតូវណតនធវើ
ណផនការអវីណដលរតូវជយួ អនកដាំបូង។ ខាុ ាំាននយ័ថាអាទិភាពចាំបង នហើយសាំខានស់រាបអ់នក។ ទីននះាន

បញ្ជ ីម្នចាំនុច ណដលអនកបាននិោយរបាបអ់ាំពី [ឯកសាររបស់នងកនុងបញ្ជ ី] ។ នតើអនកអាចរបាបខ់ាុ ាំ ពីអវី
ណដលអនកគិតថាវាានសារៈសាំខានស់រាបអ់នក?  
លីនដាៈ ខាុ ាំគិតថាខាុ ាំនឹងអាចនធវើកាំែតន់ហតុម្នកិចចរបជុាំ និងអាចពីនយករបតិបតតិអាំពីការសរមបសរមួល
រកុមជយួ ខលួនឯង និងការតសូ៊មតិជាមយួរកុមរបឹកាឃុាំសង្កា ត។់ កតីបារមមែ៍ធាំបាំផុតរបស់ខាុ ាំគឺការនធវើ
ណផនការគនរាងនិងការសរនសររបាយការែ៍គនរាង។ 
អនកបង្កា តប់ង្កា ញៈ យល់រសប។ ការនធវើណផនការគនរាងនិងការសរនសររបាយការែ៍គឺចាំនុចធាំពីរ និង
នយើងនឹងរតូវការវគគជានរចើននដើមបនីធវើការង្ករជាលាំដាបល់ាំនដាយ។ នតើខាុ ាំអាចសួរអនកថា អនកកាំពុងនធវើ
ណផនការឥឡូវននះ ឬកស៏រនសររបាយការែ៍? 
លីនដាៈ លអ ជាកណ់សតង នយើងនឹងរតូវសរនសររបាយការែ៍្ប់ៗ សរាបរ់បាយការែ៍មយួម្នគនរាង
ជានរចើនរបស់នយើង។ ខាុ ាំនឹងរតូវនធវើណផនការគនរាងនពលនរកាយ របសិននបើនយើងទទលួបានថវកិា។ 

 
អនកបង្កា តប់ង្កា ញៈ ដូនចនះការសរនសររបាយការែ៍គឺជាអាទិភាពសរាបអ់នកឥឡូវននះ នតើរតឹមរតូវណដរ
ឬនទ?  
លីនដាៈ ចាស រតឹមរតូវនហើយ។ 
អនកបង្កា តប់ង្កា ញៈ យល់រពម ដូនចនះ របណហលជាអាចនផាត តនលើវគគរបស់នយើងនៅពីរ បីណខបនទ បន់ទៀត 
នហើយនយើងអាចរតួតពិនិតយនលើអវីណដលជាកណ់សតង និងអាចណកណរបវា របសិននបើនយើងរតូវការណកណរប។  
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ចាំែុចអវីខលះរតូវដាកក់នុងណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ 

 
នតើការនរៀនរបស់លីនដារតូវការដាកប់ញ្ចូ លអវីខលះ នៅកនុងណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ?  
ការសរនសររបាយការែ៍គនរាង 
ធាតុសាំខាន់ៗ ម្នរបាយការែ៍ (ណផនកនផ្ងៗ) 
ភាសា/ពាកយបាននរបើនៅកនុងរបាយការែ៍ៈ នគ្នលបាំែង លទធផល សកមមភាព សមទិិធផល ឧបសគគ 
យុទធសាស្រសតនដើមបនីដាះរសាយឧបសគគ បទពិនសាធន ៍ករែីសិកា ភសតុតាង ទិនននយ័  
នតើនគ្នលបាំែងគនរាងជាអវី? 
នតើលទធផលគនរាងជាអវ?ី 
នតើសកមមភាព សមទិធិផល ឧបសគគ យុទធសាស្រសត បទពិនសាធន.៍..? 
រនបៀបកាំែត ់ សមទិធិផល ឧបសគគ យុទធសាស្រសត បទពិនសាធន។៍ 
រនបៀបរបមូលទិនននយ័ ឬកភ៏សតុតាងនដើមបបីង្កា ញសមទិធិផល។  
រនបៀបទាំនកទ់ាំនងសមទិធិផលឧបសគគ យុទធសាស្រសត បទពិនសាធន។៍ 
រនបៀបសរនសរករែីសិកា។ 
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៣-វធិសីាស្រ្តការបង្ហា តប់ង្ហា ញ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តនួាទអី្នកបង្ហា តប់ង្ហា ញ 

•  ានចាំណាបអ់ារមមែ៍នៅកនុងការអភវិឌ្ឍរបស់អនកនរៀន 

•  ទាំនកទ់ាំនងលអនិងបនងាើនភាពសិនទធសាន លជាមយួអនកនរៀន 

•  ផតល់ពតា៌នរតឡបនិ់ងោយការែ៍ពីភាពរកីចនរមើន 

•  ជាគាំរូដល៏អ  

- រតូវចាស់អាំពីសាំែួរណដលអនករតូវដឹងពីអនកនរៀន: 

• នតើានការគ្នាំរទអវីខលះណដលអាចរកបាននៅកណនលងការង្ករ? 

• នតើអនកណាជាអនករគបរ់គងរបស់អនកនរៀននៅកណនលងការង្ករ?  

• នតើអនកនរៀនរតូវសនរមចអវីខលះ និងនៅនពលណា?  

•  នតើអនកណាជាជនសរាបទ់ាកទ់ងនៅ DPO? 

• នតើអនករតួតពិនិតយភាពរកីចនរមើនរបស់អនកនរៀននដាយរនបៀបណា?  

• នតើអនករតួតពិនិតយនិងវាយតម្មលោ៉ងនមច៉ កមមវធីិឬកន៏មនរៀនបង្កា តប់នរងៀនរបស់អនក?  

MESSAGE 

FEEDBACK 

COMMUNICA

TION 
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អ្នកបង្ហា តប់ង្ហា ញ ម្នន កអ់្នកត្តូវតត 
 

 
                                             ភាជ បទ់ាំនកទ់ាំនង អនកនរៀន  
                                             បង្កា ញ             កិចចការ  
                       ផតល់ឳកាសសរាបអ់នកនរៀននដើមប ីអនុវតតន ៍ 
                                               ផតល់និងទទលួ ពតា៌នរតឡប ់ 
                                                            ផតល់ ធនធាន            សមរសប  
                                           រតួតពិនិតយ         ភាពរកីចនរមើនរបស់អនកនរៀន  
                                           ជួយ គ្នាំរទ          អនកនរៀនជាមយួការតាមដាន  
                                                                    វាយតម្មល            អវីណដលអនកនរៀនបានសនរមច  

 
ពតា៌នការបង្កា តប់ង្កា ញ 
មនុស្នរៀនបានលអបាំផុត នៅនពលបានចូលរមួោ៉ងសកមមនៅកនុងការនរៀនរបស់ពកួនគ។ នៅនពលណា
ការបង្កា តប់ង្កា ញនធវើឲ្យអនកនរៀននចះ៖ 

 នហតុអវីបានជាអនកកាំពុងនធវើនរឿងទាាំងននះ 

 នហតុអវីបាននរឿងទាាំងននះានការពាកព់ន័ធ 

 នហតុអវីបាននរឿងទាាំងននះានសារៈសាំខាន ់

 ការវាយតម្មលនឹងនកើតនឡើងនៅនពលណានិងនដាយរនបៀបណា 

 
ផតល់ការណែនាំ 
ចាំណាយនពលនដើមបគិីតអាំពីការណែនាំណដលអនករតូវផតល់ឲ្យ។ សរនសរពីការណែនាំ ឬកប៏ាំណបកកិចចការនៅ
ជាជាំហានៗ។ ផតល់ការណែនាំឲ្យបានចាស់ណដលអនកគរួ៖ 

 សនមតថ់ាគ្នម នចាំនែះដឹងមុន 

 ពនយល់នហតុអវីកិចចការរតូវនធវើនឡើងជាមយួវធីិសាស្រសតននះ 
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 នរបើរបាស់ភាសាសាមញ្ា និងចាស់ោស់ 

 សួរសាំែួរនដើមបរីតួតពិនិតយពីការយល់ 

 នធវើឲ្យរបាកដថាមនិានការនផាត តឬរ ាំខាន 

 
ការបង្កា ញ 
ចាំណាយនពលនដើមបបីង្កា ញអនកនរៀនពីរនបៀបនធវើនរឿងទាាំងអស់ននះនដាយវធីិសាស្រសតរតឹមរតូវ។ ការសនងាត
គឺជាវធីិសាស្រសតានរបសិទិធភាពណាស់និងនលឿនកនុងការនរៀន វាជយួ អនកនដើមប៖ី 

 បង្កា ញ 

 ពនយល់នហតុអវីកិចចការរតូវនធវើនឡើងជាមយួវធីិសាស្រសតននះ 

 នរបើរបាស់ការអនុវតតកិចចការនដាយរតឹមរតូវ 

 

 
ការអនុវតត  
ឲ្យនពលនវោសរាបអ់នកនរៀននដើមបអីនុវតតនជ៍ាំនញថមី។ សងឃមឹថានឹងានកាំហុសនកើតនឡើង។ អនកទាាំង
អស់គ្នន អាចនធវើឲ្យានកាំហុស។ ចងអុលរបាបអ់នកនរៀននៅកនុងទិសនៅរតឹមរតូវ ពីរនបៀបណដលពកួនគអាចនធវើ
វានដាយរតឹមរតូវ។ 

 នមើលនិងបង្កា តប់ង្កា ញ 

 អតធ់មត ់

 សួរសាំែួរនដើមបនីលើកទឹកចិតតដល់អនកនរៀន 

-មនិអីនទ ឥឡូវននះនតើអវីជាជាំហានបនទ ប?់ 

-នតើពតា៌នអវី អនកគិតថា អនករតូវការនដើមបបីញ្ចូ លនៅកនុងវគគននះ? 

-នតើអវីជាសមទិធិផលសាំខាន់ៗ របស់គនរាង? 

-នតើភសតុតាងអវី អនកអាចនរបើរបាស់នដើមបបីង្កា ញពីសមទិធិផលទាាំងននះ? 

-នតើអនកអាចសាា សនជ៍ាមយួនរណាសរាបក់រែីសិកា? 
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-នតើសាំែួរអវី អនកគិតថា អនករតូវការសួរនៅកនុងការសាា ស? 

-នតើានបញ្ហា របឈមអវីខលះ កនុងការអនុវតតគនរាង? 

-នតើDPOបាននធវើអវីខលះ នដើមបនីដាះរសាយបញ្ហា របឈម? 

-នតើអាចនធវើអវីខលះនផ្ងនទៀត  នដើមបនីដាះរសាយបញ្ហា របឈម? 

-នតើDPOបាននរៀនអវីខលះ ពីសមទិធិផលនិងបញ្ហា របឈម? 

 
ការនលើកទឹកចិតត និងណកតរមូវ 

 ផតល់ការសរនសើរនៅនពលនធវើ 

 ផតល់បនចចកនទសនដើមបពីរងឹង 
លអណាស់លីនដា។ ឥឡូវននះអនកបានកាំែតប់ញ្ហា របឈម ខាុ ាំចងឲ់្យអនកនផាត តនលើ កតាត របឈមរតូវបាន
នដាះរសាយនដាយរនបៀបណា ឬកអ៏ាចរតូវបាននដាះរសាយោ៉ងនមច៉។់់ 

 
ការសួរសាំែួរ 

 រតួតពិនិតយពីការយល់៖ 

-នតើានវធីិសាស្រសតនផ្ងៗអវីខលះសរាបក់ារតាមដានរតួតពិនិតយ? 

 ចូលរមួជាមយួអនកនរៀននៅកនុងការនធវើនសចកតីសនរមចចិតត៖ 

-នតើអនកគិតថា ានវធីិសាស្រសតលអអវីខលះ នដើមបរីតួតពិនិតយការរកីចនរមើនរបស់សកមមភាពននះ? 

-នតើភសតុតាងអវី អនកគិតថា អនកអាចរបមូលនដើមបបីង្កា ញថាសកមមភាពអនុវតតនប៍ាននជាគជយ័ (សូចនករ
រតូវបានសនរមច)? 

 
ការទទួលពតា៌ន 

-នតើអនកនឹងនធវើោ៉ងនមច៉ជាមយួការសាា សរបស់អនកសរាបក់រែីសិកា? 

-នតើអនកនឹងសរនសរពីភាពរកីចនរមើនោ៉ងនមច៉ អាំពីបទពិនសាធន?៍ 

-នតើអនករតូវការការគ្នាំរទអវីនផ្ងនទៀតនទ នៅនពលននះ? 
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ការតាមដានរតួតពិនិតយ (រតួតពិនិតយការរកីចនរមើន) 

 ដឹងថាអនកនរៀនកាំពុងរកីចនរមើននៅរគបដ់ាំណាកក់ាលម្នការបង្កា តប់ង្កា ញ 

 កាំែតន់ពលនវោជានទៀងទាតន់ដើមបពិីភាកាការរកីចនរមើន 

 នរៀបចាំនិងនរបើរបាស់នរគ្នងណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ ការបង្កា តប់ង្កា ញអវី នៅឯណា និងនៅនពល

ណា - សូមចងចាាំថាវាជាឯកសារានភាពបតណ់បន - អនកអាចផាល ស់បតូរវាបានជាមយួនឹងការ
ចូលរមួរបស់អនកនរៀន 

 
ការផតល់ពតា៌នរតឡប ់
ការផតល់ពតា៌នរតឡបគឺ់ានសារៈសាំខានណ់ាស់ពីនរពាះវា៖ 

 អនុញ្ហា តិឲ្យអនកនរៀនវាស់ណវងពីភាពរកីចនរមើនរបស់ពកួនគ 

 នលើកទឹកចិតតនិងកសាងទាំនុកចិតត 

 ចាំនុចនគ្នលនៅនដើមបនីផាត តនលើបនងាើនជាំនញ 

-ខាុ ាំចងឲ់្យអនកនផាត តនលើករែីសិកាជាភសតុតាងម្នសមទិធិផលរបស់គនរាង។ 

 អនុញ្ហា តិអនកនបើកការពិភាកាពីរកីចនរមើននិងការរបឈម 

-លអណាស់លីនដា អនកបរោិយពីសមទិធិផលបានលអ នហើយផតល់នូវភសតុតាងមកជាមយួផង។ ខាុ ាំគិតថា 
នយើងរតូវការនធវើការង្ករបណនថមនទៀតនលើបទពិនសាធន។៍ 

 
ការទទួលពតា៌នរតឡប ់

 ណសវងរកចាំនុចអវីណដលពកួនគរតូវការជយួ បណនថមជាមយួ ឬករ៏តូវបានរពួយបារមមែ៍អាំពី 
់់អនកហាកដូ់ចជារចឡាំអាំពីបទពិនសាធន។៍ នតើអនកចងន់ធវើការង្ករបណនថមនលើននះនទៀត?់់ 
លអនហើយ លីនដា។ អនកអាចសរនសរអាំពីបទពិនសាធនខ៍លះនហើយ។ នតើអនកកាំពុងានអារមមែ៍ោ៉ងនមច៉ 
អាំពីវគគននះម្នរបាយការែ៍ឥឡូវននះ?់់ 

 ចាាំចនមលើយ - កុាំភយ័ខាល ចនូវភាពសាង តន់សងៀម មនុស្រតូវការនពលនវោនដើមបគិីត 
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 រតូវណតវជិជាន ជយួ ពកួនគនដើមបណីសវងរកដាំនណាះរសាយនដាយខលួនឯង 

  
ការសួរសាំែួររតឹមរតូវ 

 សួរសាំែួរនបើក (នរណា អវី នហតុអវី នៅនពលណា នៅឯណា នធវើដូចនមតច) នដើមបនីលើកទឹកចិតតពត៌
ានរតឡប ់

-នតើអនកកាំពុងានអារមមែ៍អាំពីវគគននះម្នរបាយការែ៍ននះឥឡូវននះ? 

 សាំែួរ ចាស/នទ មនិទទលួបានពតា៌ននរចើននទ 

-នតើអនកអាចសរនសរវគគននះម្នរបាយការែ៍បានណដរឫនទ ឥឡូវននះ? 

 
ការនចះអាននិងសរនសរ និងោបន់លខ 
នៅនពលនធវើការជាមយួអនកនរៀន រតូវគិតអាំពី៖ 

 នតើករមតិអវី ម្នការនចះអាននិងសរនសរ និងោបន់លខអនកនរៀនាន 

 នតើករមតិអវី ម្នការនចះអាននិងសរនសរ និងោបន់លខអនកនរៀនរតូវការនដើមបនីធវើការនដាយរបសិទធិ
ភាព 

 នតើអនកទាំនកទ់ាំនងជាមយួអនកនរៀននដាយរនបៀបណា? 

 នតើជាំនញអវីអនកសងឃមឹពីពកួនគ នៅនពលផតល់ការបង្កា តប់ង្កា ញនិងផតល់ការណែនាំ 

 ថានតើការណែនាំានភាពសមុគសាម ញនពក 

 ថានតើអនកានការសងឃមឹទុកជាកោ់ក ់

 
ការផតល់ធនធានសមរសបនិងផតល់ឳកាសកនុងការអនុវតត 

 របាកដថាធនធានអនកផតល់គឺនៅកនុងភាសាណដលអនកនរៀនអាចយល់បាន 

 ផតល់ឧបករែ៍ណដលនមើលនដាយណភនកនដើមបជីយួ អនកនរៀនជាមយួករមតិជាំនញការនចះអាននិងសរ
នសរ និងោបន់លខ 

 ផតល់ឧទាហរែ៍ម្នកិចចការបានបញ្ច បណ់ដលអនកនរៀនកាំពុងន ព្ ះនៅរក 
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 ផតល់គាំរូជាមយួការណែនាំសរាបអ់នកនរៀននដើមបយីកតរាបត់ាម 

 ផតល់ពតា៌ននិងការណែនាំនៅកនុងទាំហាំណដលអាចរគបរ់គងបាន (គិតអាំពីចាំននួប៉ុនម នពកួនគរតូវ
អានឬចងចាាំ និងមនិនរចើនហួសនហតុសរាបព់កួនគ) 

 បាំណបកកិចចការ ដូចននះអនកនរៀនអាចនធវើតាមជាំហានទាាំងអស់ននះ 

 ផតល់ការណែនាំនៅភាសាណដលអនកនរៀនអាចយល់ 

 ផតល់ការណែនាំជាបនតបនទ ប ់

 ចាំណាយនពលនវោឲ្យបាននរចើនសរាបអ់នកនរៀននដើមបអីនុវតតនកិ៍ចចការរហូតដល់ពកួនគសាទ ត់ 

 

 

៤-ការវាយតម្លៃការតរៀន 
 

នតើអវីនៅជាការវាយតម្មល?  
ការវាយតម្មលគឺជាការរតួតពិនិតយការនរៀននិងនធវើការវនិិចឆយ័អាំពីជាំនញនិងចាំនែះដឹងរបស់បុគគល។  

 

 
អនករតូវគិតអាំពី                                                             អនកនឹងវាយតម្មល។  

 

 
វធីិសាស្រសតម្នការវាយតម្មល  

• ការសនងាត  

• ការសួរសាំែួរ  

• គាំរូការង្ករ 

 

អវី  
នៅនពលណា 
នៅឯណា 

នដាយរនបៀបនមច៉? 
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ឧទាហរែ៍ម្នណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ  
ម្ថង
ទី/
ណខ 

សកមមភាពបង្កា ត់
បង្កា ញ/សកមមភាព 

លទធផលម្ន
ការបង្កា ត់
បង្កា ញ 

វធីិសាស្រសតបង្កា ត់
បង្កា ញ 

ភសតុតាង ឬ 
ការវាយតម្មល 

ធនធាន/កាំែត់
ចាំណាាំ 

នម
សា 

ការណែនាំរចនសមពន័ធ
ម្នរបាយការែ៍និង
ពាកយបនចចកនទស 

 

 

 

 

 

 

 

នៅចុង
បញ្ច បវ់គគ 
អនកនរៀននឹង
អាច៖ 
កាំែតណ់ផនក
នផ្ងៗគ្នន
ម្នរបាយ
ការែ៍ 

 
ផតល់
ឧទាហរែ៍
ម្ននគ្នល
បាំែង 
លទធផល 
សកមមភាព  

 

ពិភាកានគ្នល
បាំែងនិងរកុម
នគ្នលនៅម្ន
របាយការែ៍ 

 
ទាញយកចាំនែះ
ដឹងមុន 

 
បង្កា ញ
ឧទាហរែ៍ម្ន
របាយការែ៍ 
សួរសាំែួរនដើមបី
កាំែតណ់ផនកនផ្
ងៗគ្នន ម្នរបាយ
ការែ៍និង
ាតិកា 

 
ឲ្យនិយមនយ័និង
ឧទាហរែ៍ម្ន
ណផនកនីមយួៗ៖ 
នគ្នលបាំែង 
លទធផល 
សកមមភាព 

 
សួរអនកនរៀនពី
នឈាម ះវគគនផ្
ងៗម្នរបាយ
ការែ៍ 

 
ឲ្យឧទាហរែ៍
ដល់អនកនរៀន
ជានរចើនពី
នគ្នលបាំែង 
លទធផល  
សកមមភាព។ 

 
សួរអនកនរៀន
នដើមបកីាំែត់
សាគ ល់ពកួ
នគ។ អនកនរៀន
អាចកាំែត់
សាគ ល់រតឹម
រតូវនូវនគ្នល
បាំែង 
 លទធផល និង
សកមមភាព។ 

ឧទាហរែ៍លអម្ន
របាយការែ៍។ 

 
ឯកសារជាមយួ
ឧទាហរែ៍ម្ន
នគ្នលបាំែង លទធ
ផល សកមមភាព។ 

 
ឯកសារជាមយួ
ឧទាហរែ៍ជា
នរចើនម្ននគ្នល
បាំែង លទធផល 
សកមមភាព (មនិ
ាននៅកនុងណផនក
ណាមយួ)។ 

 

 
ចាំណាាំ៖ នលើកទឹក
ចិតតអនកនរៀននដើមបី
រតួតពិនិតយការអនុ
វតតនិងទាកទ់ងតាម
រយៈអីុណមល៉ 
ទូរស័ពទ របសិននបើ
ានសាំែួរ ឬរតូវ
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ការការគ្នាំរទ) 
ណខ
ឧស
ភា 

ការកាំែតស់មទិធិផល
និងឧបសគគ 
នរៀបោបពី់សមទិធិផល
និងឧបសគគ 

 

 

 

 

 

 

នៅនពល
បញ្ច បវ់គគ
អនកនរៀន
អាច 
ឲ្យឧទាហរ
ែ៏ពីសមទិធិ
ផលនិង
ឧបសគគម្ន
គនរាង 
នរៀបោបពី់
សមទិធិផល
និងឧបសគគ
ម្នគនរាង
នៅកនុង
របាយការ
ែ៏ 

ឲ្យអនកនរៀន
ពែ៌នពី
គនរាងណដលពកួ
នគបានសាគ ល់ 
(ករែីណដលធាល ប់
បាននរៀនរចួមក
នហើយនៅកនុង
ករែីណដលពកួ
នគមនិបាន
ពែ៌នពី
គនរាងននះ។) 
សួរសាំនរួនដើមបី
ជយួ ពកួនគកនុង
ការកាំែតស់ម ិ
ទធិផល 
សួរសាំនរួនដើមបី
ជយួ ពកួនគកនុង
ការកាំែត់
ឧបសគគ 

អនកនរៀនគឺអាច
កាំែតស់មទិធិ
ផលមយួចាំននួ
នដាយខលួនឯ
ង។ 
អនកនរៀនគឺអាច
កាំែត់
ឧបសគគមយួ
ចាំននួនដាយខលួ
នឯង។ 

ករែីសិកាម្ន
គនរាងជាអាំែះ
អាំណាង។ 
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៥-វដ្តការតរៀន  

 

 
លទធផលការនរៀន  
លទធផលការនរៀនគឺអវីណដលអនកនរៀនអាចនធវើបាននៅចុងបញ្ច បម់្នវគគ។  
SMART លទធផលការនរៀនគឺ ៖  

• Specific (ជាកោ់ក)់  

• Measurable (អាចវាស់ណវងបាន)  

• Achievable (អាចសនរមចបាន)  

• Relevant to the learners and their context 
(ពាកព់ន័ធនៅអនកនរៀននិងបរបិទរបស់ពកួនគ)  

• Time referenced. (នោងនៅតាមនពលនវោ)  
ឧទាហរែ៍៖  
នៅចុងបញ្ច បម់្នវគគអនកនរៀននឹងអាចកាំែតណ់ផនកខុសគ្នន ៗម្នរបាយការែ៍និងឲ្យឧទាហរែ៍ម្ននគ្នល 
បាំែង លទធផល និងសកមមភាព។  
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ប្ៃងត់លតរៀន 
 
នសចកតីនផតើម  

• អវី នឹងរតូវនរៀននៅកនុងវគគននះ (លទធផលវគគ)  

• នហតុអវី (ចាំណាបអ់ារមមែ៍និងនសចកតីរតូវការ)  

• ោ៉ងដូចនមតច (រនបៀបវារៈ)។ 
តួនសចកត ី

• ពនយល់/បង្កា ញ  

• អនុវតត – ផតល់ឳកាសអនកនរៀននដើមបអីនុវតត  

• សនងេប ចាំនុចសាំខានប់ាននរៀន 

• វាយតម្មល អនកនរៀនជាមយួលទធផលការនរៀន  
នសចកតីបញ្ច ប ់ 

• នមើលសារនឡើងវញិ លទធផល  

• ផតល់និងទទលួ ពតា៌នរតឡប់ 

• បញ្ហជ កថ់ាអវីគរួនកើតនឡើងនៅវគគបនទ ប ់

 
ឧទាហរែ៍ម្នបលងន់មនរៀន 

កាលបរនិចអទ:  
22/04/2013 

នលខនរៀនវគគ: 1 ចាំនួននា៉ងសរុប: 2 នា៉ង 

អនកបង្កា តប់ង្កា ញ: នសាភា អនកនរៀន: លីនដា DPO: បាតដ់ាំបង 

របធានបទ: ធាតុសាំខាននិ់ងភាសាបនចចកនទសរបាយការែ៍ 

 

លទធផល:  
នៅចុងបញ្ច បម់្នវគគអនកនរៀនអាចកាំែតណ់ផនកនផ្ងៗម្នរបាយការែ៍និងឲ្យឧទាហរែ៍ម្ននគ្នលបាំែង 
លទធផល និងសកមមភាព។ 
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ធនធាន: 
ឧទាហរែ៍ណដលានគុែភាពរបស់របាយការែ៍ 
ឯកសារ១៖ ឧទាហរែ៍ម្ននគ្នលបាំែង លទធផល និងសកមមភាព 
ឯកសារ២៖ ឧទាហរែ៍ម្ននគ្នលបាំែង លទធផល និងសកមមភាព (ចាំរុះ/មនិាននៅកនុងណផនកណាមយួ) 

 
នពលនវោ សកមមភាព កាំែតច់ាំណាាំ 

15 នទី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 នទី 

 

 

 

 
សរាក  

(15 នទី) 

នសចកតីនផតើម 
របាបពី់អវីណដលវគគនផាត តនលើ 
សួរនហតុអវីនធវើការង្ករននះ វានឹងរតូវនរបើជា
របនោជនោ៉៍ងនមច៉សរាបអ់នកនរៀន 
ទាញយកចាំនែះដឹងជាមុន 
សួរពីអវីណដលអនករ ាំពឹងទុកសរាបវ់គគ 

ផតល់គនរាងម្នវគគ (អវីនឹងរតូវនធវើ) & 
ពោោមបញ្ចូ លការរ ាំពឹងទុករបស់អនកនរៀន 

 
តួនសចកត ី
បង្កា ញឧទាហរែ៍ម្នរបាយការែ៍និងសួរ 
អនកនរៀននដើមបកីាំែតណ់ផនកនផ្ងៗម្នរបាយ
ការែ៍ 
ពិភាកាាតិកាសរាបវ់គគនីមយួៗនិងបនទ ប់
មកកាំែតា់តិកានៅកនុងណផនកនីមយួៗ (មតង
មយួណផនកៗ)  

       
ពនយល់ពីនគ្នលបាំែង លទធផល និងសកមមភាព 
សួរអនកនរៀននដើមបកីាំែតន់គ្នលបាំែង លទធផល 
សកមមភាព (ឯកសារ) 

ពាកយបនចចកនទស: 
នគ្នលបាំែង លទធផល 
សកមមភាព 

 

ចាំនុចសាំខាន់ៗ :  

 នគ្នលបាំែង & 
រកុមនគ្នលនៅម្នរបាយ
ការែ៍ 

 ធាតុសាំខាន់ៗ ម្នរបាយ
ការែ៍ 

(ការណែនាំ/ការពិពែ៌ន
គនរាង សនងេបសមទិធិផល 
សមទិធិផល/នជាគជយ័ 
ការលាំបាក/ឧបសគគ 
ឧបសគគ/ការណកលមអរ បទ
ពិនសាធន ៍ភសតុតាង/ករែី
សិកា  

 

ការវាយតម្មល: 
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30 នទី 

 

15 នទី 

 

 

 

 

សនងេបចាំនុចសាំខាន់ៗ បាននរៀន – ទាញនចញ
ពីអនកនរៀនរបសិននបើអាចបាន 
វាយតម្មលអនកនរៀននៅនឹងលទធផលការនរៀន 

 
នសចកតីបញ្ច ប ់
ពិនិតយនមើលនឡើងវញិពីលទធផល 
ផតល់និងទទលួពតា៌នរតឡប់ 
បញ្ហជ កអ់វីនឹងនកើតនឡើងនៅវគគបនទ ប់ 

 

អាចនរៀបនឈាម ះណផនកនីមយួៗម្ន
របាយ 
ការែ៍តាមលាំដាបល់ាំនដាយ 
អាចកាំែត/់សាគ ល់ នគ្នល
បាំែង លទធផល សកមមភាព 

 

 
នលើកទឹកចិតតនដើមបពិីនិតយវគគជា
នទៀងទាតនិ់ងការទាំនកទ់ាំនង 
របសិននបើានសាំែួរ  
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ឧបសមពន័ធទី១ 
វដតការបង្កា តប់ង្កា ញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នតើអនកនរៀននឹងអាចនធវើអវីនៅចុងបញ្ចបវ់គគ? 
នតើធនធានអវីខលះ អនកនឹងរតូវនរបើ? 
នតើអនកនឹងបង្កា ញរបធានបទនដាយរនបៀបនមច៉? 
នតើពតា៌នអវីខលះ អនករតូវការនដើមបបីង្កា ញឬពនយល់? 
នតើអនកនឹងរតូវការបង្កា ញអវីនិងនតើានជាំហានអវីខលះ? 
នតើអនកនរៀននឹងអនុវតតអវី កនុងវគគ? 
នតើអនកនរៀននឹងអនុវតតនជ៍ាំនញអវី មុនវគគបនទ ប?់ (អនុ
វតតការនរៀន) 
នតើសាំែួរអវី អនកនឹងសួរនដើមបនីលើកទឹកចិតតការនរៀន
និងការគិតឲ្យសីុជាំនៅ? 
នតើអនកនឹងសនងេបការនរៀនោ៉ងដូចនមតច?  
នតើអនកនឹងវាយតម្មល ថាអនកនរៀនបាននរៀនអវីខលះនៅកនុង
វគគ? 
 

 

នសចកតីនផតើម  
នលើកទឹកចិតតចាំណាបអ់ារមមែ៍អនកនរៀន 
ផលរបនោជនម៍្នការនរៀន 
ការរ ាំពឹងទុក (នពលនវោ) 
រនបៀបវារៈ 
នគ្នលបាំែង (លទធផលបញ្ចប)់ 
តួនសចកត ី
ពនយល់/បង្កា ញ 
អនុវតតន ៍
សនងេបការនរៀន 
វាយតម្មល 
នសចកតបីញ្ចប ់

លទធផល ពតា៌នរតឡបន់ិង ការង្ករបនទ ប ់

នតើអវីណដលនធវើបានលអ? 
នតើអវីណដលនធវើមនិបានលអ? 
នតើអវីណដលរតូវការនធវើនផ្ងនទៀត? នធវើ
ោ៉ងនមច៉? 
 
នតើអវីរតូវការ ការតាមដាន? នៅនពល
ណា? នធវើោ៉ងនមច៉? 
 
នតើអនកនឹងទទួលពតា៌នរតឡបោ៉់ង
នមច៉ពីអនកនរៀនពីកមមវធិីបង្កា ត់
បនរងៀន?នៅនពលណា? 
 

នតើអនកនឹងនធវើអវីខលះជាមយួពតា៌នរត
ឡប?់ 

ានការសនទនរនិងសហការ 
នតើអវីនៅជាការលាំបាក អនកនរៀនកាំពុងជួប
របទះ? 
នតើអវីខលះ អនកនរៀនរតូវការនរៀន? 
នតើសាំែួរអវី អនករតូវការសួរនដើមបកីាំែតព់ី
នសចកតីរតូវការការនរៀន? 
នតើអនកនរៀនានតរមូវការពិនសសណដរឬនទ? 
កាំែតន់គ្នលនៅរមួគ្នន  
 

នតើនគ្នលនៅអវី អនកបានយល់រសបនលើ?  
នតើនពលនវោអវី សរាបក់ារសនរមចនគ្នលនៅ
ទាាំងននះ? 
នតើចាំនែះដឹងនិងជាំនញអវី អនកនរៀនរតូវការនដើមបី
ទទួលបាន? 

នតើអនកនរៀនរតូវការជាំនួយជាពិនសសណដរឬនទ?  
នតើជាំហានអវី អនកនឹងរតូវការនដើមបជីួយ សនរមច
នគ្នលនៅទាាំងននះ? 
នតើវគគប៉ុនម ននឹងរតូវការ? 
នតើរបធានបទអវីខលះ សរាបវ់គគនីមយួៗ? 
នតើអវីជានគ្នលបាំែងការនរៀនសរាបវ់គគ
នីមយួៗ? 
នតើអនកនរៀននឹងអាចនធវើអវីនៅចុងបញ្ចបវ់គគ
នីមយួៗ? 
នតើវគគទាាំងអស់នឹងផតល់នៅនពលណា? 
នតើវគគទាាំងអស់នឹងផតល់នៅឯណា? 
នតើធនធានអវីខលះ អនករតូវការ? 
នតើអនកនឹងរតួតពិនិតយការបង្កា តប់នរងៀននិងការ
នរៀនរបស់អនកោ៉ងនមច៉?  

នតើអវីណដលនធវើបានលអនៅកនុងកមមវធិី
បង្កា តប់នរងៀន? 
នតើអវីរតូវការពរងឹងបណនថមនៅកនុង
កមមវធិីបង្កា តប់នរងៀន? 
នតើកមមវធិីរតូវការណកណរបណដរឬនទ? 
(នគ្នលនៅ នគ្នលបាំែង នពល
នវោ ។ល។) 
ឯកសារការរកនឃើញរបស់អនក (ព
តា៌នរតឡប ់ភសតុតាង ឧ.គាំរូ
ការង្កររបស់អនកនរៀន) 
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ឧបសមពន័ធទី២ 
ជាំហាននដើមបនីធវើគនរាងកនុងការបង្កា តប់នរងៀន 
១. សរនសរលទធផលម្នការសិកា(នតើអវីណដលអនកនរៀននឹងរតូវនធវើនៅនពលបញ្ច បវ់គគសិកា?) 

 
២. នរៀបចាំបលងន់មនរៀនចាបន់ផដើមជាមយួនសចកដីនផដើម តនួសចកដី និងនសចកដីបញ្ច ប់ 
វគគជាំនញមូលដាឋ ន វគគចាំនែះមូលដាឋ ន 
សរនសរបាំណបកការង្ករតូចៗ 
សរនសរបលងន់មនរៀន 

នរៀបចាំពតា៌នណដលរតូវបង្កា ញ 
រចននិងនរៀបចាំសកមមភាពណដលរតូវអនុវតតន៏ 
រចននិងនរៀបចាំវាយតាំម្លសកមមភាព 
សរនសរបលងន់មនរៀន 

 
៣. នរៀបចាំសាំោបផ់ដល់ 

 នរៀបចាំរបភពធនធាន 

 ណសវងរកទីកណនលងណដលសមរមយនិងអាចទទលួយកបាន 

 កាំែតស់ាំគ្នល់មនុស្ណដលទាកទ់ងមុននពលផដល់វគគ ទីកណនលងនិងអាំឡុងនពលការផដល់វគគ 
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ឧបសមពន័ធទី៣: ទរមងប់លងន់មនរៀន 

 

កាលបរនិចឆទ: នលខនរៀនវគគ: ចាំននួនា៉ងសរុប: 

នឈាម ះអនកបង្កា តប់ង្កា ញ: 

 

 

នឈាម ះអនកនរៀន: នឈាម ះDPO: 

របធានបទ: 

 

លទធផល: 

 

 

ធនធាន: 

 

 

 
នពលនវោ សកមមភាព កាំែតស់ាគ ល់ 

 នសចកតីនផតើម 
តនួសចកតី 
នសចកតីបញ្ច ប ់
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ឧបសមពន័ធទី៤ 
តាោងបញ្ជ ីវគគបង្កា តប់ង្កា ញ 

 ការផដល់នោបល់ 

បនងាើតនិងនរៀបចាំ 

 នតើលទធផលបលងន់មនរៀនរបស់អនក SMARTណដររនឺទ?  

 នតើបលងន់មនរៀនរបស់អនកានលាំដាបល់ាំនដាយម្នសកមមភាពណដររនឺទ? 

 នតើអនកបាននរៀបចាំធនធានសាំោបស់កមមភាពឲ្យបានសមរមយណដររនឺទ? 

 នតើអនកបានផដល់នពលនវោជាកោ់កោ់ល់ណផនកម្នការសិការបស់អនក
ណដររនឺទ? 

 នតើអនកបាននរៀបចាំការបង្កា ញរបស់អនកនៅតាមជាំហាននីមយួៗនដាយ
និតិវធីិនិងដាំនែើ រការណដររនឺទ? 

 នតើអនកបាននរៀបចាំរបនភទម្នសាំនរួណដលអនកនឹងរតូវសួរអនកនរៀននដើមបី
ជយួ កនុងការគិតដូចជាគាំនិតដាំនែើ រការនិងនិតិវធីិណដររនឺទ? 

 នតើអនកបាននរៀបចាំកណនលងអងគុយនិងបរោិកាសសមរមយកនុងការនរៀន
ណដររនឺទ? 

រចនសមពន័ធ 

 នសចកដីនផដើម 
ពនយល់នគ្នលបាំនងម្នវគគនរៀននិងលទធផលការនរៀន 
រតួតពិនិតយចាំននះដឹងណដលអនកនរៀនានរសាបនិ់ងនរបើរបាស់សាំនរួស
មរមយ 
ផដល់ការណែនាំម្នវគគ 

 

 តួនសចកដ ី
បង្កា ញមយួជាំហានៗ ពនយល់ឲ្យចាស់ោល់ជាំហាននីមយួៗ 
ផដល់ឳកាសឲ្យអនកនរៀនសាំោបអ់នុវតតន៍ 
ណែនាំអនកនរៀននពលណដលសាំខាន ់
ផដល់ឳកាសឲ្យអនកនរៀនអនុវតតនន៍ដាយខលួនឯង 
សនងេបចាំនុចណដលបាននរៀននហើយនិងពិភាកាការអាននដើមបវីាយតាំ
ម្ល 
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វាយតាំម្លការសនរមចលទធផលណដលអនកនរៀនទទលួបានទល់នឹងវគគ
នរៀន 

 នសចកដីបញ្ច ប ់
នមើលសារនឡើងវញិលទធផលម្នការនរៀន 
ផដល់ពតា៌នរតលបជ់ាទូនៅ ឧទាហរែ៍ លអណាស់ 
ផដល់ពតា៌នរតលប់ 
សួរបញ្ហជ កអ់វីណដលនធវើបនតនទៀត 

 

ការផដល់ 

 នរបើភាសាសមរមយដូចជាចាស់ោស់សាមញ្ា សមរមយនៅតាមការ
នចះអាននចះសរនសររបស់អនកនរៀន 

 

 នរបើសាំនរួសមរមយឲ្យអនកនរៀនចូលរមួ 

 នរបើភាសាកាយវកិារនដាយសមរមយ 

 សាដ បន់ដាយយកចិតតទុកដាក ់

 ផដល់ពតា៌នរតលបន់ដាយចាស់ោស់ ជាកោ់ក ់និងសមរមយ 

 គ្នាំរទអនកនរៀនតាមរយះវគគនរៀន កាំែតនិ់ងនឆលើយតបនៅអវីណដលរតូវ
ការឲ្យសមរមយ 

 រតួតពិនិតយការនរៀនតាមរយះវគគនរៀននិងបញ្ហជ កគ់នរាងណដល
សាំខានន់ដើមបធីានរបសិទធិភាពកនុងការនរៀន 

 រគបរ់គងនពលនវោឲ្យានរបសិទធិភាព ផដល់នពលនវោរគបរ់គ្នន់
ឲ្យអនកនរៀនអនុវតតន ៏រតូវផដល់នពលនវោរគបរ់គ្ននោ់ល់វគគនរៀន
នីមយួៗ 

 នរបើរបាស់ធនធានណដលទាកទ់ងនៅលទធផលការនរៀននិងកាំរតិនចះ
អាននចះសរនសរនិងនចះោបន់លខរបស់អនកនរៀនឲ្យបានសមរមយ   

 
ការផដល់នោបល់ជាទូនៅ
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ឧបសមពន័ធទី៥: ឧទាហរែ៍ណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ 

 
ណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ 
នគ្នលបាំែងការនរៀនៈ នដើមបបីនងាើនជាំនញកនុងការសរនសររបាយការែ៍របស់អនកនរៀន។ 
ម្ថងទី/ណខ សកមមភាពបង្កា ត់

បង្កា ញ/សកមមភាព 
លទធផលម្នការ
បង្កា តប់ង្កា ញ 

វធីិសាស្រសតបង្កា តប់ង្កា ញ ភសតុតាង ឬ ការវាយតម្មល ធនធាន/កាំែតច់ាំណាាំ 

នមសា ការណែនាំរចនស
មពន័ធម្នរបាយការែ៍
និងពាកយបនចចកនទស 

 

 

 

 

 

 

 

នៅចុងបញ្ច បវ់គគ 
អនកនរៀននឹងអាច៖ 
កាំែតណ់ផនកនផ្
ងៗគ្នន ម្នរបាយ
ការែ៍ 

 
ផតល់ឧទាហរែ៍
ម្ននគ្នលបាំែង 
លទធផល 
សកមមភាព  

 

ពិភាកានគ្នលបាំែងនិងរកុម
នគ្នលនៅម្នរបាយការែ៍ 

 
ទាញយកចាំនែះដឹងមុន 

 
បង្កា ញឧទាហរែ៍ម្នរបាយ
ការែ៍ 
សួរសាំែួរនដើមបកីាំែតណ់ផនក
នផ្ងៗគ្នន ម្នរបាយការែ៍និង
ាតិកា 

 
ឲ្យនិយមនយ័និងឧទាហរែ៍
ម្នណផនកនីមយួៗ៖ នគ្នលបាំែង 
លទធផល សកមមភាព 

 
សួរអនកនរៀនពីនឈាម ះវគគនផ្
ងៗម្នរបាយការែ៍ 

 
ឲ្យឧទាហរែ៍ដល់អនកនរៀន
ជានរចើនពីនគ្នលបាំែង 
លទធផល សកមមភាព។ 

 
សួរអនកនរៀននដើមបកីាំែត់
សាគ ល់ពកួនគ។ អនកនរៀន
អាចកាំែតស់ាគ ល់រតឹមរតូវ
នូវនគ្នលបាំែង លទធផល 
និងសកមមភាព។ 

ឧទាហរែ៍លអម្ន
របាយការែ៍។ 

 
ឯកសារជាមយួ
ឧទាហរែ៍ម្ននគ្នល
បាំែង លទធផល 
សកមមភាព។ 

 
ឯកសារជាមយួ
ឧទាហរែ៍ជានរចើនម្ន
នគ្នលបាំែង លទធ
ផល សកមមភាព (មនិ
ាននៅកនុងណផនកណា
មយួ)។ 
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ចាំណាាំ៖ នលើកទឹកចិតត
អនកនរៀននដើមបរីតួតពិនិ
តយការអនុវតតនិង
ទាកទ់ងតាមរយៈអីុណម៉
ល ទូរស័ពទ របសិននបើ
ានសាំែួរ ឬរតូវការ
ការគ្នាំរទ) 

ណខឧស
ភា 

ការកាំែតស់មទិធិផល
និងឧបសគគ 

 
នរៀបោបពី់សមទិធិផល
និងឧបសគគ 

 

 

 

 

 

នៅនពលបញ្ច បវ់គគ
អនកនរៀនរតូវ 

 
ឲ្យឧទាហរែ៏ពី
សមទិធិផលនិង
ឧបសគគម្ន
គនរាង 

 
នរៀបោបពី់សមទិធិ
ផលនិងឧបសគគ
ម្នគនរាងនៅកនុង

ទាញអវីណដលសាំខានក់នុងការកាំ
កាំែតស់មទិធិផលនិងឧបសគគ 

 
ឲ្យអនកនរៀនពែ៌នពីគនរាង
ណដលពកួនគបានសាគ ល់ 
(ករែីណដលធាល បប់ាននរៀនរចួ
មកនហើយនៅកនុងករែីណដល
ពកួនគមនិបានពែ៌នពី
គនរាងននះ។) 

 
សួរសាំនរួនដើមបជីយួ ពកួនគកនុង

The learner is able to 

identify some 

achievements 

independently. 

អនកនរៀនគឺអាចកាំែតស់មទិធិ
ផលមយួចាំននួនដាយខលួនឯ
ង។ 

 
អនកនរៀនគឺអាចកាំែត់
ឧបសគគមយួចាំននួនដាយខលួន
ឯង។ 

 
ករែីសិកាម្ន
គនរាងជាអាំែះ
អាំណាង។ 

 

 

 
សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
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របាយការែ៏ ការកាំែតស់ម ិ
ទធិផល 

 
សួរសាំនរួនដើមបជីយួ ពកួនគកនុង
ការកាំែតឧ់បសគគ 

 

 

 

ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិនាន
សាំនរួររឺតូវការជាំនយួ។ 

 
ណខមថុិន កាំែតយុ់ទធសាស្រសត

នដើមបនីដាះរសាយ
ឧបសគគ 

 

 

នៅនពលបញ្ច ប់
វគគអនកនរៀនរតូវ 

 
ឲ្យឧទាហរែ៏
អាំពីយុទធសាស្រសត
នដើមបនីដាះ
រសាយឧបសគគ
មយួចាំននួម្ន
គនរាងកនុង
របាយការែ៍ 

ទាញយកអវីណដលសាំខានក់នុង
ការកាំែតយុ់ទធសាស្រសតនដើមបី
នដាះរសាយឧបសគគមយួចាំនួ
ន។ 

 
សួរសាំនរួនដើមបជីយួ អនកនរៀនកនុង
ការគិតអាំពីយុទធសាស្រសតនដាះ
រសាយឧបសគគនិងកាំែត់
ឧបសគគ។ 

 

 

 

 

 

 

 
អនកនរៀនកាំែតយុ់ទធសាស្រសត
មយួចាំននួ។ 

 

 

នរបើការកាំែត់
ឧបសគគនៅកនុងវគគពី
មុននដើមបអីភវិឌ្ឍន៍
យុទធសាស្រសត។ 

 

 
ឯកសារណដលបញ្ហជ ក់
ពីឧបសគគជានរចើននរបើ
សរាបអ់នុវតត
របសិនជាចាាំបាចក់នុង
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នរៀបោបពី់យុទធ
សាស្រសតនដើមបី
នដាះរសាយ
ឧបសគគមយួ
ចាំននួម្នគនរាង
កនុងរបាយការែ៍ 

 

 

បង្កា ញពីរនបៀបសរនសរ
របនោគពែ៌នណដលទាកទ់ង
គ្នន និងរនបៀបនដាះរសាយ
ឧបសគគ 

 
អនកនរៀនអនុវតតសរនសររបនោ
គ។នលើកទឹកចិតតនិងផដល់ពត៌
ានរតលប។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
អនកនរៀនសរនសររបនោគ
ណដលរតឹមរតូវនិងទាកទ់ង
នដើមបបីនងាើនភាពឯកោជយ។ 

ការកាំែតយុ់ទធ
សាស្រសតនដាះរសាយប
ញ្ហា ។ 

 

 

 

 
សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិន
ានសាំនរួររឺតូវការជាំនួ
យ។ 

ណខកកាដា ការរបមូលភសតុតាង
ទិនននយ័នដើមបបីង្កា ញ
ពីសមទិធិផល 

 
ទិនននយ័បរាិែ 

នៅនពលបញ្ច ប់
វគគអនកនរៀនរតូវ 

 
សនរមចចិតតនលើ
ទិនននយ័រតឹមរតូវ

ទាញអវីណដលសាំខានក់នុងការ
របមូលទិនននយ័ 

 
ទាញឧទាហរែ៍នដើមបឲី្យអនក
នរៀនយល់នតើអវីជាទិនននយ័។ 

អនកនរៀនបង្កា ញនហតុផល
មយួចាំននួណដលសាំខានក់នុង
ការរបមូលទិនននយ័ 
អនកនរៀនកាំែតទិ់នននយ័
បរាិែនិងទិនននយ័គុែ

ឯកសារការណែនាំពី
ការរបមូលទិនននយ័ 

 
នហតុអវីបានជារតូវ
របមូវទិនននយ័/នហតុអវី
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ទិនននយ័គុែភាព 
ករែីសិកា 

នដើមបបីង្កា ញពី
ការរបមូលសមទិធិ
ផលម្នគនរាង 

 
នធវើគនរាងពី
រនបៀបរបមូល
ទិនននយ័ 

 
របមូលទិនននយ័
ណដលទាកទ់ង 

 
ផដល់និយមនយ័ម្នទិនននយ័
បរាិែនិងទិនននយ័គុែភា
ព។  

 
អនកនរៀនកាំែតទិ់នននយ័
បរាិែនិងទិនននយ័គុែភា
ព។ 

 
ពនយល់វធីិសាស្រសតចរមុះ 

 
ពិភាកានៅនពលនរបើវធីិសាស្រសត
ចរមុះនដើមបរីបមូលទិនននយ័សម
រមយ(នគ្នលបាំនងធនធាន)
ដាំនែើ រការម្នការរបមូល
បញ្ចូ លកតរ់តាទិនននយ័និង
វភិាគទិនននយ័។ 

ភាពពីឧទាហរែ៍ 

 

 
អនកនរៀនឲ្យឧទាហរែ៍ពីវធីិ
សាស្រសតកនុងការរបមូល
ទិនននយ័សរាបគ់នរាង 

 
អនកនរៀនបង្កា ញពីដាំនែើ រការ
ម្នការរបមូលកតរ់តានិង
វភិាគទិនននយ័។ 

បានជាទិនននយ័
សាំខាន ់

 
នតើពកួនយើងរតូវនធវើអវី
នលើទិនននយ័ 
និយមនយ័និង
ឧទាហរែ៍ម្ន
ទិនននយ័បរាិែនិង
ទិនននយ័គុែភាពវធីិ
សាស្រសតចរមុះ។ 

 
គនរាងកនុងការ
របមូលទិនននយ័ 

 
ដាំនែើ រការម្នការ
របមូលទិនននយ័ 

 
រនបៀបកតរ់តាទិនននយ័ 

 
នតើនធវើអវីនលើទិនននយ័ 
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ឧទាហរែ៍ម្នតរមូវ
ការទិនននយ័សរាប់
គនរាង 

 
សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិន
ានសាំនរួររឺតូវការជាំនួ
យ។ 

 
ណខសីហា 

 
សរនសរករែីសិកា 

នៅនពលបញ្ច ប់
វគគអនកនរៀនរតូវ 

 
សរនសរករែី
សិកាឬនរឿង
ណដលនជាគជយ័
នដើមបបីង្កា  
ញសមទិធិផលម្ន

នតើករែីសិកាជាអវី?នតើនយើង
នឃើញ/លឺករែីសិកានៅ
ឯណា? 

 
ទាញឧទាហរែ៍ម្នករែី
សិកា។ 

 
អានឧទាហរែ៍ម្នករែី

 

 

 

 

 

 

 

ឧទាហរែ៍ម្នករែី
សិកា។ 

 
ការណែនាំសាំោបស់រ
នសរករែីសិកា។ 

 

 



TSG Coaching Manual 1/CDPO Page 39 
 

គនរាង សិកានិងកាំែតរ់ចនសមពន័ធ
(នរណា,អវី,នៅឯណា,នៅនពល
ណា,នហតុអវី,ដូចនមដច)កាំែត់
សារសាំខានម់្នករែីសិកា
(នជាគជយ័និងបទពិនសាធន)៍ 
ទាញការនជាគជ៍យ័ពីបទ
ពិនសាធនផ៍ាទ ល់ខលួនរបស់អនក
នរៀនម្នគនរាង។ 

 
ណែនាំអនកនរៀនឲ្យសរនសរ
ករែីសិកា។ផដល់ការនលើក
ទឹកចិតតនិងពតា៌នរតលប។់ 

 

 

 
អនកនរៀនកាំែតរ់ចនសមពន័ធ
ម្នករែីសិកា 

 

 

 
អនកនរៀនកាំែតន់គ្នល
បាំែងម្នករែីសិកា 

 

 
អនកនរៀនរបាបន់រឿងនជាគជយ័
ដរ៏តឹមរតូវ  

 
អនកនរៀនសរនសរករែី
សិកាជាមយួការកាំែត់
នគ្នលបាំែងនិងរចនស
មពន័ធដរ៏តឹមរតូវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិន
ានសាំនរួររឺតូវការជាំនួ
យ។ 
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ណខកញ្ហា  កាំែតប់ទពិនសាធន ៍

 
នរៀបោបប់ទពិនសាធន ៍

នៅនពលបញ្ច ប់
វគគអនកនរៀនរតូវ 

 
ឲ្យឧទាហរែ៍ម្ន
បទពិនសាធន៍
សរាបគ់នរាង 

 

 

 

 

 
នរៀបោបពី់បទ
ពិនសាធន៍
សរាបគ់នរាង
នៅកនុងរបាយ
ការែ៍ 

ពិភាកា៖នតើបទពិនសាធនជ៍ា
អវ?ី 

 
ឲ្យឧទាហរែ៍ពីជីវតិពិត 

 
ឲ្យឧទាហរែ៍ពីកណនលងការង្ករ 

 
នហតុអវីបានជាបទពិនសាធន៍
សាំខាន?់ 

 
អានឧទាហរែ៍ម្នបទ
ពិនសាធនស៍រាបគ់នរាងនិង
ពិភាកានហតុអវីបានជាវា
សាំខានន់តើវាានរបនោជន៍
នមដចខលះសរាបគ់នរាងនៅ
នពលអនគត 

 
ពិភាកាគនរាងណដលអនកនរៀន
នរបើសរាបក់ាំែតស់មទិធិផល
និងឧបសគគ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧទាហរែ៍ម្នបទ
ពិនសាធនពី៍ឯកសារគ
នរាង។ 
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នតើបទពិនសាធនជ៍ាអវី? 

 
គាំរូរនបៀបសរនសរបទពិនសាធន ៍
ពិភាកានគ្នលបាំនងនិងរចន
សមពន័ធ 

 
អនកនរៀនអនុវតតនស៍រនសរបទ
ពិនសាធន។៍ 

 
នលើកទឹកចិតតនិងផដល់ពតា៌ន
រតលប។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
អនកនរៀនកាំែតប់ទ
ពិនសាធនស៍រាបគ់នរាង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
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អនកនរៀនសរនសររបនោគ
ណដលទាកទ់ងនៅនឹងបទ
ពិនសាធនជ៍ាមយួនិយមនយ័
នគ្នលបាំនងនិងរចនសមពន័ធ
សមរមយ។ 

ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិន
ានសាំនរួររឺតូវការជាំនួ
យ។ 

ណខតុោ ពិនិតយនឡើងវញិទស្
នះសាំខាននើនិងាតិកា
ម្នការសរនសររបាយ
ការែ៍។ 

 
ពិនិតយនឡើងវញិកមមវធីិ
បង្កា តប់ង្កា ញ 

 

នៅនពលបញ្ច ប់
វគគអនកនរៀនរតូវ 

 
សរនសររបាយ
ការែ៍គនរាង
នដាយខលួនឯង 

ពិនិតយនឡើងវញិរចនសមពន័ធនិង
ាតិការម្នរបាយការែ៍។ 

 
អនកនរៀនពិភាកាអាំពីរបាយ
ការែ៍ណដលរតូវការការជាំនួ
យ។ 

 
ណែនាំអនកនរៀនសាំនៅនលើការ
ណែនាំនិងឧទាហរែ៍ពីមុន។ 

 
អនកនរៀនអនុវតតសរនសររបាយ
ការែ៍ណដលរតូវការជាំនយួ។
នលើកទឹកចិតតនិងផដល់ពតា៌ន
រតលប។់ 

អនកនរៀនពែ៌នរចនសមពន័ធ
និងាតិកាម្នរបាយការែ៍
ណដលនរបើពាកយបនចចកនទស
រតឹមរតូវ។ 

 
អនកនរៀនកាំែតទី់កណនលងសរ
នសររបាយការែ៍នដើមបអីនុវ
តត។ 

 
អនកនរៀននរបើការណែនាំនដើមបី
ជាជាំនយួកនុងការសរនសរ
របាយការែ៍ណដលទាកទ់ង
នឹងរចនសមពន័ធនិងាតិកា។ 

ឧទាហរែ៍គុែភាព
ម្នរបាយការែ៍ 

 
ការណែនាំសរាប់
សរនសររបាយការែ៍
(រមួានការណែនាំ
ការរបមូលទិនននយ័/
ឯកសារ 

 
ការណែនាំសរាប់
សរនសរករែីសិកា 

 
ពនយល់ពាកយ
បនចចកនទស 
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សាំគ្នល់ 
នលើកទឹកចិតតឲ្យអនក
នរៀនរ ាំលឹកអនុវតតនិង
ទាកទ់ងតាមរយះអីុណម៉
លរទូឺរស័ពទរបសិន
ានសាំនរួររឺតូវការជាំនួ
យ។ 

 

ឧបសមពន័ធទី៦: ទរមងណ់ផនការបង្កា តប់ង្កា ញ  
ម្ថងទី/ណខ សកមមភាពបង្កា តប់ង្កា ញ/

សកមមភាព 
លទធផលម្នការ
បង្កា តប់ង្កា ញ 

វធីិសាស្រសតបង្កា ត់
បង្កា ញ 

ភសតុតាង ឬ ការវាយ
តម្មល 

ធនធាន 
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ឧបសមពន័ធទី៧: ទរមងក់ារប៉ានរ់បាែនសចកតីរតូវការការបង្កា តប់ង្កា ញ 
កាលបរនិចឆទម្នការសាា ស  
នឈាម ះរបស់អនកបង្កា តប់នរងៀន (TSG person)  
នឈាម ះរបស់បុគគលិកបានសាា សនD៍PO/WWDF  
នឈាម ះរបស់អងគការ(DPO/WWDF)  
តនួទីរបស់បុគគលិកDPO/WWDF   
ភារៈកិចចសាំខាន់ៗ   
នតើសកមមភាពអវី អនករតូវការនធវើសរាបក់ារង្កររបស់អនក? 
(ឧ. ពរងឹងរកុមជយួ ខលួនឯង និងកសាងសមតថភាពរបស់ពកួ
នគ រចននិងនរៀបចាំគនរាង សរនសរររបាយការែ៍...) 

 

 

 

 

 

 

 
១) ពិចារណាសកមមភាពណដលអនកនធវើសរាបក់ារង្កររបស់អនក នតើចាំនុចអវីខលះ អនករតូវការពរងឹងបណនថម? 

(ឧ. នរៀបចាំនគ្នលននោបាយហិរញ្ា វតថុ សហរបតិបតតិការជាមយួអងគការ រកុមរបឹកាឃុាំ សរនសររបាយការែ៍ នលើកកមពស់ការយល់ដឹងនៅកនុង
សហគម រតួតពិនិតយសកមមភាព....) 
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២) នតើអវីជាចាំនុចសាំខានប់ាំផុតម្នការង្ករ ណដលអនកចងព់រងឹងបណនថមនៅ ន្ ាំននះ? 
(ឧ. ការសរនសររបាយការែ៍ ការនរៀបចាំនិងដឹកនាំកិចចរបជុាំនដាយានរបសិទធិភាព សហរបតិបតតិការជាមយួអងគការ ការនធវើណផនការសកមមភាព 
ការរតួតពិនិតយសកមមភាព ការនរៀបចាំរបមូលទិនននយ័....)  

 

 
៣)នតើអនកចាតអ់ាទិភាពចាំនុចទាាំងអស់ននះោ៉ងនមច៉? (បងន់លខអាទិភាពពី១ នៅ៥) 

(១)ការនធវើណផនការសកមមភាព (២)ការតាមដានរតួតពិនិតយសកមមភាព (៣)ការនរៀបចាំរបមូលទិនននយ័ (៤)ការសរនសររបាយ

ការែ៍… 

 
១  
២  
៣  
៤  
៥  
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៤)សរាបអ់ាទិភាពទី១ នតើអវីនៅអនកដឹងនហើយ និង ជាំនញអីវណដលអនកានរសាបក់នុងការនធវើការង្ករននះ? 

  
ចាំនែះដឹងនិងជាំនញណដលានរសាប់ 

 

 

 
៥)សរាបអ់ាទិភាពទី១ នតើចាំនែះដឹង និងជាំនញអីវខលះ ណដលអនករតូវការអភវិឌ្ឍ? 

 
ចាំនែះដឹងនិងជាំនញរតូវការអភវិឌ្ឍ 

 

 

 
៦)នតើអនកចូលចិតតនរៀននដាយរនបៀបនមច៉? 

(ការបង្កា ញ នធវើការង្ករជាមយួនគនដើមបជីយួ និងគ្នាំរទ ានការកតរ់តានដើមបនីោងនៅ សួរសាំែួរ សួរសរាបក់ារជយួ នៅនពលខាុ ាំាន

បញ្ហា …..) 
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៧)នតើអនកចូលចិតតវាយតម្មលភាពរកីចនរមើនជាមយួការនរៀនរបស់អនកនដាយរនបៀបនមច៉?  

 (រតួតពិនិតយអវីខាុ ាំអាចនធវើបាននិងមនិអាចនធវើនូវសបាត ហ៍នីមយួៗ (នសៀវនៅកតរ់តា) ទាំនកទ់ាំនងជាអនកបង្កា តប់នរងៀនសរាបប់ញ្ហជ កនិ់ងជយួ នធវើ
ណផនការវគគបង្កា តប់នរងៀនបនទ ប់….) 

 

 

 
៨)នតើអនកចូលចិតតការបង្កា ញណបបនមច៉ ណដលអនកបានអនុវតតជាំនញនិងចាំនែះដឹងថមីនដើមបកីារង្កររបស់អនក?  

 (បញ្ជូ ននសៀវនៅកតរ់តាការនរៀនរបស់អនក បង្កា ញគាំរូបង្កា តប់នរងៀនម្នការង្ករខាុ ាំបាននធវើកនលងមក ឲ្យឧទាហរែ៍ម្នការង្កររបស់ខាុ ាំ បង្កា ញ

ជាំនញ…..) 

 

 

 
បញ្ហជ កម់្នការសាា សន ៍

ហតថនលខារបស់អនកបង្កា តប់ង្កា ញ: __________________កាលបរនិចឆទ: 

_____________________ 

ហតថនលខារបស់អនកនរៀន: ______________________  កាលបរនិចឆទ:  

_____________________ 
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ឧបសមពន័ធទី៨: ពាកយបនចចកនទសបាននរបើរបាស់នៅកនុងនសៀវនៅណែនាំ 
សកមមភាព អវីមយួណដលអនកបង្កា តប់ង្កា ញ និង ឬកអ៏នកនរៀននធវើនដើមបនីរៀនអវីមយួ 
ការវាយតម្មល សកមមភាពមយួណដលអនកបង្កា តប់ង្កា ញនរៀបចាំនដើមបនីធវើវនិិចអយ័អាំពីអនកនរៀន នដើមបរីតួតពិនិតយអវីអនកនរៀនបាននរៀន ឬកអ៏ាចនធវើ  
អនកបង្កា ត់
បង្កា ញ 

អនកណាមយួណដលនរៀបចាំណផនការនិងវគគនដើមបជីយួ មនុស្ាន កន់ទៀតសនរមចនគ្នលបាំែងការនរៀននិងផតល់ការគ្នាំរទជាបនត
បនទ ប ់នហើយផតល់ពតា៌នរតឡបន់ដើមបជីយួ បុគគលននះពរងីកការអនុវតតរបស់គ្នត។់ 

ការបង្កា ត់
បង្កា ញ 

របនភទមយួម្នការបែតុ ះបណាត ល។ វាទាកទ់ងការសនទនរវាងអនកបង្កា តប់ង្កា ញនិងអនកនរៀន ដូនចនះការនរៀនគឺតរមូវតាមនសចកតី
រតូវការ ការនរៀនគឺកានណ់តនកើននឡើងជាលាំដាប ់នហើយអនកនរៀនទទលួការគ្នាំរទជាបនតបនទ ប ់និងការវាយតម្មលនដើមបជីយួ អនកនរៀន
សនរមចនគ្នលបាំែងនិងលទធផលការនរៀនរបស់គ្នត។់ 

ការប៉ាន់
របាែ 
នសចកតីរតូវការ 
ការបង្កា ត់
បង្កា ញ 

ឧបករែ៍មយួនដើមបជីយួ អនកបង្កា តប់ង្កា ញកាំែតអ់វីណដលជាចាំនែះដឹងនិងជាំនញអនកនរៀនរតូវការនដើមបអីភវិឌ្ឍននិ៍ងផតល់ពត៌
ានជារបនោជនស៍រាបក់ារនរៀបចាំណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ 

ណផនការ 
បង្កា តប់ង្កា ញ 

ឧបករែ៍មយួបាននរបើនដើមបជីយួ អនកបង្កា តប់ង្កា ញនធវើណផនការវគគបង្កា តប់ង្កា ញនៅកនុងនពលនវោជាកោ់ក។់ វាបញ្ហជ កន់គ្នល
បាំែងទូនៅសរាបន់ស៊រមី្នវគគ នៅនពលការបង្កា តប់ង្កា ញនឹងនធវើនឡើង សកមមភាពចាំបងៗ ការវាស់ណវង វធីិសាស្រសត ការវាយ
តម្មលរតូវបាននធវើ និងធនធានរតូវការ។ 

ការផតល់ពត៌
ាន 
រតឡបន់ដាយ
សាថ បន 

ការផតល់ពតា៌នរតឡបណ់ដលរតូវនរបើជារបនោជននិ៍ងនឹងជយួ អនកនរៀនបនងាើន 
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សាំែួរបិទ សាំែួរមយួណដលទាញយកចនមលើយ ចាស ឬក ៏នទ ណតប៉ុនណាណ ះ 
បង្កា ញ នដើមបបីង្កា ញអនកណាមយួពីរនបៀបនធវើអវីមយួ 
ទាកទ់ង នដើមបផីតល់ចាំណាបអ់ារមមែ៍អនកណាមយួនៅអវីមយួ និងបនតការគិតអាំពីវា ការចូលរមួចាំណែកកនុងការសនទនអាំពីរបធានបទ 
ផតល់ពតា៌ន 
រតឡប ់

ពតា៌ន ឬករ៏បនោគម្នការគិតរបស់អនកនរៀនអាំពីសកមមភាពពាកព់ន័ធ និងវគគដស៏មរសបនដើមបជីយួ អនកបង្កា តប់ង្កា ញពរងឹងវគគ
បង្កា តប់ង្កា ញនិងសកមមភាព។ ពតា៌ន ឬករ៏បនោគម្នការគិតរបស់អនកបង្កា តប់ង្កា ញអាំពីការរកីចនរមើនរបស់អនកនរៀននិងការ
អនុវតតនដើមបជីយួ អនកនរៀននផាត តនលើចាំនុចនផ្ងៗនដើមបអីនុវតតន។៍ 

វាស់ណវងការ
នរៀន 

របនោគណដលបញ្ហជ កពី់អវីណដលអនកនរៀននឹងដឹង ឬកអ៏ាចនធវើបាននៅចុងបញ្ច បម់្នវគគទាកទ់ងនឹងសកមមភាពជាកោ់កក់ាំឡុង
នពលវគគបង្កា តប់ង្កា ញ 

ចាំនែះដឹង អវីណដលអនកណាមយួយល់អាំពីរបធានបទ 
ការនចះអាន
សរនសរ 

ករមតិចាំនែះដឹង ឬកស៏មតថភាពរបស់អនកនរៀនកនុងការអាននិងសរនសរ 

វធីិសាស្រសត មនធោបាយម្នការនធវើអវីមយួ 
វធីិសាស្រសតការ 
បង្កា តប់ង្កា ញ 

រនបៀបបង្កា តប់ង្កា ញ 

រតួតពិនិតយ នដើមបសីនងាតអនកនរៀននិងរតួតពិនិតយភាពរកីចនរមើនរបស់នង/គ្នត ់នហើយនរបើរបាស់ពតា៌នននះកនុងការជយួ អនកបង្កា តប់ង្កា ញ
នធវើណផនការវគគបង្កា តប់ង្កា ញនៅនពលអនគត។ 

ការនចះនលខ ករមតិចាំនែះដឹង ឬកស៏មតថភាពរបស់អនកនរៀនកនុងការនរបើរបាស់នលខ 
នគ្នលបាំែង
កានរៀន 

នគ្នលនៅអនកបង្កា តប់ង្កា ញចងស់នរមចនៅចុងបញ្ច បម់្នណផនការបង្កា តប់ង្កា ញ (រគបវ់គគបង្កា តប់ង្កា ញទាាំងអស់)។ វាបង្កា ញ ពី
ទិដឋភាពម្នការអនុវតតរបស់អនកនរៀននឹងរតូវបានពរងីកនៅចុងបញ្ច បរ់គបវ់គគបង្កា តប់ង្កា ញទាាំងអស់។ 

លទធផលការ អវីណដលអនកនរៀននឹងដឹង និង ឬកអ៏ាចនធវើបាននៅចុងបញ្ច បម់្នវគគបង្កា តប់ង្កា ញ 
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នរៀន 
សាំែួរនបើក សាំែួរណដលទាញយកការនឆលើយលមអតិនរចើនជាងការនឆលើយ ់់ចាស ់់ ឬ ់់នទ ់់ ។ សាំែួរណដលទូនៅណតងណតសួរ៖ នរណា អវី 

នៅកណនលងណា នៅនពលណា នហតុអវី ដូចនមតច 
លទធផលវគគ អវីណដលអនកនរៀននឹងដឹង ឬកអ៏ាចនធវើនៅចុងបញ្ហច បម់្នវគគ (លទធផលណដលប៉ុនប៉ុង)។  
ការអនុវតត (នម) អវីមយួណដលរតូវបាននធវើ 
អនុវតតន ៍ (កិរោិស័ពទ) នធវើអវីមយួជានទៀងទាត ់ឬករ៏ ាំលឹកសារនឡើងវញិនដើមបកីនុងការបនងាើនជាំនញ 
ធនធាន សាា រៈសរាបក់ារនរៀននិង ឬកស៏ាា រៈនរៀន 
បលងន់មនរៀន ឧបករែ៍មយួនដើមបជីយួ អនកបង្កា តប់ង្កា ញនធវើណផនការពីអវីនឹងនកើតនឡើងកាំឡុងនពលវគគបង្កា តប់ង្កា ញ។ វាបញ្ចូ លពតា៌នអាំពី

របធានបទ និងលទធផលម្នវគគ ជាមយួនឹងការលមអតិម្ននពលនវោ សកមមភាព ការវាយតម្មល និងធនធានរតូវការសរាបវ់គគ។  
ជាំនញ សកមមភាពណដលអនកណាមយួរតូវការនធវើបានលអនដើមបអីនុវតតការង្កររបស់នង/គ្នតល់អ។ 
ជយួ /គ្នាំរទ នដើមបផីតល់ការនលើកទឹកចិតតនិងជយួ អនកនរៀនណដលជាតរមូវការនដើមបជីយួ អនកនរៀនពរងីកការអនុវតតរបស់នង/គ្នត។់  



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ផលតិសោយ   គាំទ្ទថវិកាសោយ 

   
 
 
 
 
 

រកាសិទធនិដាយ អ.ព.ក 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


