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 ផ្ផែកទី២ 
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ស ៀវសៅផ្ែនាំការបងា្ហ ត់បងា្ហ ញTSG 
 

អ្ែកនិពនធ 
អង្គការជនពិការជនកមពុជា 
 
 
 ទិធិអ្ែកនិពនធ 
© ២០១៣, អង្គការជនពិការកមពុជា 
 
 
សរៀបចាំសដាយ 
នោករសី Glorianne Camilleri, ទីរបឹកាអង្គការជនពិការកមពុជា 
 
 
ពិនិតយបកផ្ទ្បនិងផ្ក ាំរលួសដាយ 
នោក ទូច វុឌ្ឍន៏ របធានណផនករគបរ់គង្កមមវធិីអភវិឌ្ឍនអ៏ង្គការតាំណាង្ 
នោករសី នផង្ផារ  ូហ្ុនី, របធានកមមវធិីអង្គការជនពិការកមពុជា 
 
 
អ្នុម័តសដាយ 
នោក ង្ិន នៅរត័ន,  នយករបតិបតតិអង្គការជនពិការកមពុជា  
 
 
អា យដាា នទាំនក់ទាំនង 
វតតថាន ់មហាវថិីរពះននោតតម សង្កា តទ់ននលបាសាក់ 
ខែឌ ចាំការមន ោជធានីភនាំនពញ 
របនទសកមពុជា 
របអបស់ាំបុរតនលខ ២០០៨ 
ទូរស័ពទ៖ + ៨៥៥ ២៣ ២២ ១៨ ២៣ 
អុីណមល: vuth.touch@cdpo.org, pm@cdpo.org, director@cdpo.org 
នគហទាំពរ័: www.cdpo.org 

 
  

mailto:vuth.touch@cdpo.org
mailto:pm@cdpo.org
mailto:director@cdpo.org
http://www.cdpo.org/
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ាតិកា                  ទាំពរ័ 

 
១-ជាំនញការទាំនកទ់ាំនង្សរាបក់ារបង្កា តប់ង្កា ញ 

- ការទាំនកទ់ាំនង្នោយនរបើភាសា……………………………………………………………………៤ 
- ការទាំនកទ់ាំនង្នោយមនិនរបើភាសា………………………….....……………………..……………៤ 

- សកមមភាពទី១: មនធោយបាយបាំផុសគាំនិត……………………………...………………..……៥-១១ 

 - បនង្ាើតភាពសនិទធសាន ល បរយិាកាសគ្មម នការគាំោមគាំណហង្ 

 - ណសវង្យល់អនកនរៀនដឹង្និង្រតូវការ 
 - បនង្ាើតទរមង្ស់ាំនួរនបើកនដើមបជីួយ អនកនរៀន 

 - សាា បន់ោយរបុង្របយត័ននិង្ន្លើយតបនឹង្អវីអនកនរៀនរតូវការ  
       

២-ជាំនញការសាា ប់ 
  -សកមមភាពទី២: វាយតាំលលជាំនញការសាា ប់……………….…………..………………………………១២-១៦ 
   - ទាំរង្ក់ារបា នស់ាម នការសាា ប់ 
   - ផាល់ពត័ា៌នរតលបា់នរបនយាជន៏ 

- ជាំហានកនុង្ការផាល់ពត័ា៌នរតលបា់នរបនយាជន៍ 
-សកមមភាពទី៣: អនុវតតការការផាល់ពត័ា៌នរតលប់………….…………………………………………..១៧ 
-សកមមភាពទី៤: អនុវតតនជ៍ាំនញបង្កា តប់នរង្ៀន…………………………………………………….…១៨-២៥ 
 - បញ្ជ ីការសនង្ាតសរាបណ់ផនការវគគនដើមបបីង្កា ញជាំនញ  

 - បញ្ជ ីការសនង្ាតសរាបណ់ផនការវគគចាំនែះដឹង្ជាមូលោា ន  
-សកមមភាពទី៥:ពិនិតយនមើលការអនុវតតវគគបង្កា តប់នរង្ៀន ………………………….…..….……………….២៦ 

 

៣-ការបា នរ់បាែលនការបង្កា តប់នរង្ៀននិង្ការនរៀន  
-សកមមភាពទី៦-៧: ការបា នរ់បាែការនរៀន………..………………..….……………..…………២៧-២៨ 

- ការបា នរ់បាែករមតិជាំនញ ចាំនែះដឹង្ និង្ការយល់របស់អនកនរៀន 

- វធិីសាស្រសតនដើមបបីា នរ់បាែអនកនរៀន  

-សកមមភាពទី៨-៩: ការបា នរ់បាែវគគបង្កា តប់នរង្ៀន……………………………….………………២៩-៣០ 
 - ការ្លុះបញ្ច ាំង្ការអនុវតត 
 - ការទទួលពតា៌នរតឡប់ 
 - ការ្លុះបញ្ច ាំង្នលើវគគបង្កា តប់នរង្ៀន អនកបានផតល់នៅសហគមន៍ 
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១) ជំនាញការទនំាកទ់នំងសម្រាបក់ារបង្ហា តប់ងម្រងៀន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នៅក្នុងនមនរៀនមុន នយើងបានពិភាក្ាអំពីការបង្ហា ត់បនរងៀនពាក់្ព័នធនឹងការទំនាក់្ទំនងរវាង
អនក្បនរងៀននិងអនក្នរៀន។នៅក្នុងនមនរៀនននេះ នយើងនឹងពិភាក្ាអំពីអវីជាចំនុចគនលឹេះ ដែលជា 
តរមូវការសរាប់ ទំនាក់្ទំនងនៅនពលបនរងៀន។ អនក្ធ្លល ប់បានស្គគ ល់រចួមក្ន ើយរនបៀប
ទំនាក់្ទំនងទំងពីរគឺការទំនាក់្ទំនងនោយនរបើភាស្គនិង ទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គ។ 

 

ការទំនាក់្ទំនងនោយនរបើភាស្គ 

 

ការទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គ 

និយាយយឺតៗនិងចាស់ 
សូរសំនលង(គួរឲ្យចាប់អារមមណ៏មិនខឹងរក៏ឺ្និង
ានការអំណត់ 
សួរសំណួរនបើក្ 
បញ្ជជ ក់្អវីដែលអនក្លឺ(នសចក្ដីបក្ស្រស្គយ) 
 

ការទក់្ទងតាមរក្ដសដភនក្ 

ការបង្ហា ញទឹក្មុខ(ញញឹម មិនចងចិន ច្ ើម) 
នរបើកាយវកិារសមរមយ(មិននធវើទំងបងខំ) 
កាយវកិារ 
ស្គដ ប់នោយយក្ចិតតទុក្ោក់្(មិនរតូវាន
ស្គម រតីមិនមូលនិងងក់្ក្ាលក្នុងការបង្ហា ញថា
អនក្យល់) 
រតូវនិយាយទល់មុខ(មិនរតួវដបរខនង) 

លទធផល 

ស្គរ 

ការទំនាក់្ទំនង 

សូរសំនលង 

ភាស្គកាយវកិារ 
របួរាង 
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មនុសសនរៀនបានលអនៅនពលពួក្នគយក្ចិតតទុក្ោក់្ក្នុងការនរៀនរបស់ពួក្នគ។នៅក្នុងនមនរៀន
មុននយើងបានពិភាក្ាអំពីវធីិជំរញុទឹក្ចិតតអនក្នរៀន។ឧទ រណ៏ នធវើឲ្យរបាក្ែថាអនក្នរៀនរតូវ
ែឹងចាស់ថាន តុអវីបានជាពួក្នគរតូវនធវើដបបននេះ និងន តុអវីពួក្នគសំខាន់ សួរសំនួរនែើមបី
ជំរញុទឹក្ចិតតអនក្នរៀនគិតនោយឯក្រាជយ ពិនិតយការយល់ែឹងរបស់ពួក្នគនិងឲ្យពួក្នគចូលរមួនធវើ
ការសនរមចចិតត។យា៉ាងណាក៏្នោយការសួរសំនួរគឺមិនរគប់រាន់នទ អនក្បនរងៀនរតូវសួរសំនួរ
ឲ្យរតឹមរតូវ។ 

 

នែើមបីសួរសំនួររតឹមរតូវ អនក្បនរងៀនរតូវការែឹងអនក្នរៀននៅក្ដនលងណានៅនពលននេះ និង ពួក្នគ
កំ្ពុងនរៀននមនរៀនណានៅក្នុងវគគ។ អនក្រតូវការពិចារណាសំនួរអវីដែលអនក្រតូវសួរនៅខណៈ
នពលននេះនែើមបីជួយអនក្នរៀនក្នុងការនរៀនរបស់ពួក្នគ និងជួយពួក្នគស្រស្គវរជាវរក្ចនមលើយ។ អនក្
រតូវសួរសំណួរនៅក្នុងមនធោបាយមួយមិនានការគំរាមកំ្ដ ង ែូចននេះអនក្នរៀនអាចានភាព
ង្ហយស្រសួលក្នុងការនឆលើយ។ អនក្រតូវការបនងកើតសំណួររបស់អនក្ផងដែរ ដែលជាសំណួរ នបើក្
ដែលអាចឲ្យអនក្នរៀនានគំនិតនិងការគិតចាស់ ន ើយផតល់ពត៌ានដែលជួយអភិវឌ្ឍន៍ការ
នរៀនរបស់ពួក្នគ។  
 

សក្មមភាពទី១ 

a) មនធោយបាយបំផុសគំនិតដែលអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនអាច 

 បនងកើតភាពសនិទធស្គន ល ាម នបរយិាកាសគំរាមគំដ ង 

 រក្ឲ្យនឃើញនតើអនក្នរៀននៅក្ដនលងណា 

 

b) បំផុសគំនិតក្នុងការសួរសំនួរនបើក្ដែលៈ 
 នលើក្ទឹក្ចិតតអនក្នរៀនដចក្រដំលក្គំនិតរនឺយាបល់នៅនលើរបធ្លនបទ(ឧទ រណ៏ការ

ទំនាក់្ទំនង) 
 

c) បំផុសគំនិតជាមនធោយបាយអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនអាចបង្ហា ញរបសិទធភាពននជំនាញការ
ស្គដ ប់ 
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កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 នធវើបទបង្ហា ញន ើងវញិនិងនិយាយន ើងវញិ....... 

 

អំ ុងនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនរតូវការ 
 

1. បនងកើតភាពសនិទធស្គន ល បរយិាកាសាម នការគំរាមគំដ ង 
 នរៀបចំការអងគុយ 

 ាម នការនធវសរបដ ស 

 ទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គ 

 ានការអត់ធមត់ 

 ានការគួរសម 

 បនងកើតគំនិត 

 ឲ្យនពលអនក្នរៀនគិត 

 

2. ដសវងយល់អនក្នរៀនែឹងនិងរតូវការ 
 ទក់្ទងអនក្នរៀនមុនការបនរងៀននមនរៀនតាមរយៈអីុដម៉ាលឬទូរស័ពទនែើមបីពិភាក្ានិងចំនុ

ចដែលពួក្នគរតូវនធវើការ 
 ពិនិតយអវីដែលអនក្នរៀនែឹងនិងអវីដែលរតូវការក្នុងការនរៀន 

 បនងកើតនាលនៅពិតរបាក្ែសរាប់វគគ 
3. បនងកើតទរមង់សំនួរនបើក្នែើមបីជួយអនក្នរៀន 
 បន ច្ញនយាបល់ 

 បន ច្ញគំនិត 

 ផដល់ព័ត៌ាន 

 រក្ចនមលើយ 

4. ស្គដ ប់នោយរបុងរបយ័តននិងនឆលើយតបនឹងអវីអនក្នរៀនរតូវការ 
 កំុ្នធវសរបដ ស រតូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ស្គត ប់ 

 កំុ្រខំានអនក្ែនទ 
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 រតូវរា៉ា ប់រងអនក្នរៀនថាអនក្កំ្ពុងស្គដ ប់ការទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គ 

 បក្ស្រស្គយអំពីអនក្នរៀននិយាយ 

 សួរសំនួរនែើមបីបញ្ជជ ក់្អំពីចំនុច 

 

កំ្ណត់ចំណំាៈ 
.............. ....... 
 

 

នៅខាងនរកាមនេះគឺជាឧទ រណ៏ននការបនរងៀនពិភាក្ារវាងលីនោនិងអនក្បង្ហា ត់បនរងៀន
របស់នាង 

1. ដសវងយល់អនក្នរៀនែឹងនិងរតូវការ 
 ទក់្ទងអនក្នរៀនមុនការបនរងៀននមនរៀនតាមរយៈអីុដម៉ាលឬទូរស័ពទនែើមបីពិភាក្ានិង 

ចំនុចដែលពួក្នគរតូវនធវើការ 
 ពិនិតយអវីដែលអនក្នរៀនែឹងនិងអវីដែលរតូវការក្នុងការនរៀន 

 បនងកើតនាលនៅពិតរបាក្ែសរាប់វគគ 
 

អនក្បនរងៀន៖  លអលីនោអនក្នមើលនៅែូចជាបានរកី្ចនរមើនក្នុងការបនងកើតគនរាង។នតើអនក្គិត
យា៉ាងណាចំនពាេះការរកី្ចនរមើនរបស់អនក្? 

 

លីនោ៖ ខ្ុំគិតថាខ្ុំគឺកំ្ពុងនធវើបានលអនរចើនក្នុងដផនក្មួយចំនួន។ខ្ុំានអារមមណ៍ថាានទំនុក្ 
ចិតតអំពីការនធវើការង្ហរជាមួយអនក្ទទួលផលនែើមបីកំ្នត់លទធផលនិងសក្មមភាពនែើមបីបាន លទធ
ផល។ ន ើយសនរមចចិតតនលើនពលនវលាក្នុងការនធវើសក្មមភាព អនក្ណាគឺជាអនក្ ទទួលខុសរតូវ
និងជាតរមូវការយា៉ាងចំាបាច់នែើមបីសនរមចលទធផល។នតើអវីជាការលំបាក្ដែលខ្ុំបានកំ្ណត់សូ
ចនាក្រនិងមនធោយបាយននការវាស់ដវង។ 

 

អនក្បនរងៀន៖ ពួក្នយើងរបដ លជាអាចនឹងបញ្ជជ ក់្នលើគនរាងមួយដែលអនក្កំ្ពុងនធវើការជា
ឧទ រណ៏និងពិភាក្ាពីសូចនាក្រនិងមនធោយបាយននការវាស់ដវង សរាប់ឧទ រណ៏
ននាេះ។នតើអនក្ចង់នធវើដបបននេះនទ? 

លីនោ៖ ចាសលអណាស់។ 

អនក្បនរងៀន៖ នតើគនរាងមួយណាដែលអនក្ចង់សំនៅនលើ? 
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លីនោ៖ គនរាងននេះគឺអំពីការរបនសើរន ើងននការដថទំសុខភាពកុ្ារពិការ។ពួក្នយើងមិន
ដែលបាននធវើដបបននេះពីមុនមក្នទ។ពួក្នយើងបានសនរមចចិតតនឹងនធវើវាឲ្យបានលទធផលលអ។[លី
នោរបាប់អនក្បនរងៀនអំពីការតំាងចិតត]។ 

 

សំនួរឆលុេះបញ្ជច ងំ៖ 
a) នតើអនក្បនរងៀននលើក្ទឹក្ចិតតលីនោនោយរនបៀបណា? 

b) នតើអនក្បនរងៀនរក្នឃើញអវីដែលជារបធ្លនបទចាប់នផតើមការបនរងៀននមនរៀននោយរនបៀប
ណា? 

c) នតើអនក្បនរងៀនបានកំ្ណ់នាលនៅសំរាប់បនរងៀននមនរៀននោយរនបៀបណា? 

d) នតើអនក្បនរងៀនពិនិតយថាលីនោនរៀបចំរចួរាល់សរាប់នរឿងននេះបានយា៉ាងែូចនមដច? 

 

កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 

1- លអលីនោអនក្នមើលនៅែូចជាបានរកី្ចនរមើនក្នុងការបនងកើតគនរាង។ 

2- ពួក្នយើងរបដ លជាអាចនឹងបញ្ជជ ក់្នលើគនរាងមួយដែលអនក្កំ្ពុងនធវើការជាឧទ រ
ណ៏និងពិភាក្ាពីសូចនាក្រនិងមនធោយបាយននការវាស់ដវង សរាប់ឧទ រណ៏ 

3- នតើគនរាងមួយណាដែលអនក្ចង់សំនៅនលើ? 

4- ពួក្នយើងបានសនរមចចិតតនឹងនធវើវាឲ្យបានលទធផលលអ។ 

 

 

 

២)បនងកើតទរមង់សំនួរនបើក្នែើមបីជួយអនក្នរៀន 
 បន ច្ញនយាបល់ 
 ផដល់ព័ត៌ាន 
 រក្ចនមលើយ 
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អនក្បនរងៀន៖ លីនោទំងននេះគឺជាលទធផលដែលបានបរមុងទុក្ជាមុននែើមបីន ព្ េះនៅរក្លទធ
ផលដែលនយើងចង់បាន។ ចាប់នផដើមនិយាយពីលទធផលែំបូងពីការនក្ើនន ើងការយល់ែឹង នន
សិទធិរបស់ជនពិការ របស់បុគគលិក្មណឌ លសុខភាព។ មុននពលនយើងនិយាយអំពីសូចនាក្រ
សក្មមភាពអវីខលេះនែើមបីទទួលបានលទធផល? នតើអនក្គិតថានធវើយា៉ាងណានែើមបីសនរមចវា? 

 

លីនោ៖ ែំបូងនយើងរតូវការបនងកើនការទំនាក់្ទំនងជាមួយអនក្រគប់រគងមណឌ លសុខភាព នៅ
ក្នុងនខតតនិងជួយាំរទពួក្នគសរាប់នលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងរបស់បុគគលិក្មណឌ លសុខភាព។
ទីពីរនយើងរតូវការបនងកើនសក្មមភាពសមរមយអំពីសិទធកុ្ារពិការនែើមបីដណនំាបុគគលិក្មណឌ ល 

សុខភាព។បនាទ ប់មក្នយើងរតូវការនរៀបចំនពលនវលានិងទីក្ដនលងសមរមយមួយសរាប់វគគក៏្ែូច 
អនក្ណានឹងផតល់វគគ។ទីប ច្ ប់នយើងនឹងរតូវការទទួលលទធផលពីបុគគលិក្មណឌ លសុខភាពពីការ
វគគ។ 

 

អនក្បនរងៀន៖ អនក្បានកំ្ណត់សក្មមភាពជាក់្លាក់្។ចាប់នផដើមនិយាយអំពីការបនងកើនការទំនាក់្
ទំនង។អនក្រតូវនធវើដបបននេះនែើមបីទទួលការាំរទដែលអាចានឥទធិពលនលើបុគគលិក្មណឌ ល
សុខភាព។ខ្ុំមិនរបាក្ែថាអនក្នឹងនធវើវាយា៉ាងែូចនមដចននាេះនទ។នតើអនក្នឹងបនងកើនការទំនាក់្
ទំនងជាមួយអនក្រគប់រគងមណឌ លសុខភាពនៅក្នុងនខតតនោយរនបៀបណា?[ទុក្នពលឲ្យលីនោ
គិត]។ 

 

លីនោ៖លអណាស់។ខ្ុំរតូវបនងកើតសក្មមភាពនែើមបីបនងកើនការទំនាក់្ទំនងនិងការាំរទ។ែូនចនេះខ្ុំ
អាចោក់្កាលវភិាគនលើសក្មមភាពែូចជាការរបជំុជាមួយអនក្រគប់រគងមណឌ លសុខភាពនែើមបី
ជួយតស ូមតិសរាប់ោក់្ប ច្ូ លពិការភាពនិងប ច្ុ េះប ច្ូ លសរាប់នលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹង
របស់បុគគលិក្មណឌ លសុខភាព។ខ្ុំក៏្អាចនរៀបចំព័ត៌ានសរាប់របជំុឲ្យអនក្រគប់រគងមណឌ ល
សុខភាពនិងអន ជ្ ើញវាគមិនាន ក់្អំពីសិទធិកុ្ារពិការនិងរបដ លជាអនក្រគប់រគង មណឌ លសុខ
ភាពឬក៏្បុគគលិក្មណឌ លសុខភាពដែលអាចនិយាយអំពីការអនុវតតលអៗ ក្នុងការោក់្ប ច្ូ ល
ពិការភាពពីបទពិនស្គធន៍របស់ពួក្នគផងដែរ។ 

 

សំនួរឆលុេះបញ្ជច ងំ 

a) នតើអនក្បនរងៀនកំ្ណត់សំណួរអវីនែើមបីសួរនោយរនបៀបណា? 

b) នតើសំនួររបនភទណាដែលអនក្នរៀនសួរ? 

c) រក្ឧទ រណ៏សំនួរដែលនលើក្ទឹក្ចិតតលីនោឲ្យបន ច្ញគំនិតឬនយាបល់របស់នាង។ 
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កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 

1-មុននពលនយើងនិយាយអំពីសូចនាក្រសក្មមភាពអវីខលេះនែើមបីទទួលបានលទធផល? នតើអនក្គិត
ថានធវើយា៉ាងណានែើមបីសនរមចវា? 

2-សំនួរនបើក្ 

៣-នតើអនក្នឹងបនងកើនការទំនាក់្ទំនងជាមួយអនក្រគប់រគងមណឌ លសុខភាពនៅក្នុងនខតតនោយ
រនបៀបណា?[ទុក្នពលឲ្យលីនោគិត]។ 

 
 

 

៣)ស្គដ ប់នោយរបុងរបយ័តននិងនឆលើយតបនឹងអវីអនក្នរៀនរតូវការ 
 កំុ្នធវសរបដ ស រតូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ស្គត ប់ 

 កំុ្រខំានអនក្ែនទ 

 រតូវធ្លនាថាអនក្នរៀនថាអនក្កំ្ពុងស្គដ ប់ការទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គ 

 បក្ស្រស្គយអំពីអនក្នរៀននិយាយ 

 សួរសំនួរនែើមបីបញ្ជជ ក់្អំពីចំនុច 
 

អនក្បនរងៀន៖ បនងកើនការទំនាក់្ទំនងយក្នពលនវលាែូនចនេះអនក្របដ លជាានការរបជំុជាមួយ
អនក្រគប់រគងនៅអំ ុងនពលននាេះ។ឥ ូវននេះនតើអវីដែលជាសូចនាក្រសរាប់ការរបជំុជាមួយ
អនក្រគប់រគងមណឌ លសុខភាពនិងវគគព័ត៌ាន? 

 

លីនោ៖ នយើងនឹងានបំណងរបជំុជាមួយអនក្រគប់រគងនោយបុគគល១០០%នៅក្នុងនខតត ក្នុង
រយេះនពលរបំាមួយដខ ន ើយនធវើទសសនៈកិ្ចចមតងនទៀតនែើមបីបនងកើនការទុក្ចិតត។នយើងនឹងាន
សងឃឹម៦៥%ននអនក្រគប់រគងចូលរមួក្នុងការរបជំុព័ត៌ាននៅចុងដខរបំាមួយ។ 

 

អនក្បនរងៀន៖ ែូនចនេះអនក្បានបនងកើតឱកាសសរាប់បនងកើនការទុក្ចិតតនិងទំនាក់្ទំនងជាមួយអនក្
រគប់រគងនិងននេះអាចនលើក្ទឹក្ចិតតពួក្នគឲ្យចូលរមួរបជំុ។ន ើយនតើអនក្នឹងែឹងវានោយរនបៀប
ណារបសិនជាអនក្រគប់រគងែឹងអំពីការសំខាន់់ននការនលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹងរបស់បុគគលិក្
មណឌ លសុខភាពឲ្យយល់ែឹងអំពីសិទធិកុ្ារពិការនិងការនបដជ្ារបស់ពួក្នគឬការាំរទ ែល់នរឿង
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ននេះ? [ទុក្នពលឲ្យលីនោគិត]។ 
 

លីនោ៖ អូ ! របាក្ែណាស់។វាមិនរគប់រាន់នទរតឹមដតវាស់ដវងចំនួនអនក្ចូលរមួរបជំុ។នយើង
នឹងរតូវការកំ្ណត់ថា នតើអនក្រគប់រគងបានបនងកើនការយល់ែឹងនិងការាំរទ ននការបណតុ េះបណាត
លននេះយា៉ាងែូចនមដច។ 

 

អនក្បនរងៀន៖ រតឹមរតូវ។ន ើយនតើអនក្នឹងនធវើនរឿងននាេះនោយរនបៀបណា? 

 

លីនោ៖ នយើងអាចនធវើការអនងកតពត៌ានវគគមុននិងនរកាយ នែើមបីពិនិតយនមើលរបសិនជាវានធវើឲ្យ
នក្ើនន ើងការយល់ែឹងអំពីសិទធិកុ្ារពិការនិងការរតូវការសរាប់នលើក្ក្មពស់ការយល់ែឹង
របស់បុគគលិក្មណឌ លសុខភាព។ន ើយនយើងអាចវាស់ែឹងពីក្រមិតននការាំរទនោយចំនួននន
អនក្រគប់រគងដែលចុេះន ម្ េះបុគគលិក្មណឌ លសុខភាពសរាប់របជំុផសពវផាយពីពិការភាព។ 

 

អនក្បនរងៀន៖ រតឹមរតូវ។ឥ ូវននេះខ្ុំានចំណាប់អារមមណ៏ថានតើអនក្នឹងវាស់ែឹងពីក្រមិតការ
យល់ែឹងពីសិទធកុ្ារពិការរបស់ពួក្នគនោយរនបៀបណា? 

 

លីនោ៖ នយើងអាចនធវើការអនងកតមុននិងនរកាយមក្នែើមបីវាស់ពីការនក្ើនន ើងការយល់ែឹង
របស់ពួក្នគ។ប៉ាុដនតនយើងចង់ែឹងរបសិនជាពួក្នគកំ្ពុងដតយល់អំពីការរបនសើរន ើងសរាប់
កុ្ារពិការ។នយើងអាចសួរឪពុក្ាដ យរបស់កុ្ារពិការនែើមបីផដល់ព័ត៌ានែល់នយើងននក្រមិតនន
ការរស់នៅពួក្នគទទួលបានការ វឹក្ហាត់ពីមុននិងនរកាយមក្នែើមបីនធវើឲ្យរបនសើរននឥរយិាបថ
របស់បុគគលិក្មណឌ លសុខភាពនិងការទទួលបាននសវាសុខភាព។ 

 
 

អនក្បនរងៀន៖ លអណាស់លីនោអនក្បានបង្ហា ញការយល់ែឹងននស្គរសំខាន់ននការោក់្ប ច្ូ លអនក្ពាក់្
ព័នធនោយការសួរអនក្ទទួលផលនោយផ្ទទ ល់នែើមបីនធវើរបាយការណ៍ពីផលប៉ាេះពាល់របស់គនរាង។ 

 

សំណួរឆលុេះបញ្ជច ងំៈ 
a) រក្ឧទ រណ៍សំនួរមួយដែលបាននលើក្ទឹក្ចិតតលីនោក្នុងការដសវងរក្ចនមលើយរបស់នា

ង។ 

b) រក្ភសតុតាងក្នុងការសនទនាដែលបង្ហា ញថាអនក្បនរងៀនគឺកំ្ពុងស្គដ ប់និងទទួលខុសរតូវ
នលើការសិក្ាលីនោដែលលីនោរតូវការ។ 
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កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 

1-រតឹមរតូវ។ន ើយនតើអនក្នឹងនធវើនរឿងននាេះនោយរនបៀបណា? 

2-លអណាស់លីនោអនក្បានបង្ហា ញការយល់ែឹងននស្គរសំខាន់ននការោក់្ប ច្ូ លអនក្ពាក់្ព័នធនោយការ
សួរអនក្ទទួលផលនោយផ្ទទ ល់នែើមបីនធវើរបាយការណ៍ពីផលប៉ាេះពាល់របស់គនរាង។ 

 

 

 

២) វាយតលំលជំនាញការស្ដា ប់ 

 

សក្មមភាពទី២ 

នតើអនក្ជាអនក្ស្គដ ប់ែ៏លអយា៉ាងែូចនមដច? 

វាយតំនលជំនាញការស្គដ ប់របស់អនក្នោយបំនពញតារាងការបា៉ា ន់ស្គម នការស្គដ ប់នៅទំព័រ 
បនាទ ប់។ 

ាម នអនក្ណាមួយនឹងបាននឃើញលទធផលរបស់ខលួនរ ូតទល់ដតអនក្បាននរជើសនរ ើសចនមលើយ
បង្ហា ញឲ្យអនក្ែ៏នទនឃើញ។ 

 
 

ការបា៉ា ន់ស្គម នការស្គដ ប់ 

 

នតើរបនយាគខាងនរកាមពណ៌នាពីអនក្? 

១=មិនដែល ២=ក្រម ៣=ជួនកាល ៤=ជានរឿយៗ ៥=ដតងដត 
1 

 

2 3 4 5 

a) នធវើឲ្យអនក្និយាយានអារមមណ៏ថារបសិនជាាត់ឬនាងគឺ
នៅចំនុចក្ណាដ លការសនទនា។ 

     

b) ផដល់នពលរគប់រាន់ឲ្យអនក្និយាយបាននិយាយ។      

c) មិនរតូវរខំានអនក្និយាយ។      
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d) នមើលនៅអនក្និយាយនោយការនលើក្ទឹក្ចិតតនោយនរបើ
រក្ដសដភនក្។ 

     

e) មិនខវល់ខាវ យជាមួយបំណងអនក្ចូលរមួនិងមិននធវស
របដ ស។ 

     

f) ជួយអនក្និយាយតាមោនជាមួយការបក្ស្រស្គយ      

g) រតួតពិនិតយការយល់ែឹងសីុជនរៅ។      

h) ានអាក្បបកិ្រយិាចិតតលអនិងនស្គម េះរតង់។      

i) នធវើឲ្យអនក្និយាយានភាពង្ហយស្រសួល នលើក្ទឹក្ចិតតអនក្
និយាយក្នុងការដចក្រដំលក្។ 

     

j) សួរសំនួរដែលចាប់នផដើមការពិភាក្ា។      

k) សួរសំនួរនែើមបីនធវើឲ្យានការពិភាក្ាបដនថមនែើមបីចំចំនុ
ចនៅនពលរតូវការការជួយ។ 

     

l) សួរសំនួរនែើមបីទញគំនិតនិងនយាបល់។      

m) នសើចចំអក្នៅនពលអនក្និយាយជួបការលំបាក្។      

n) នចៀសវាងពីការលួចនមើលនា៉ាងរបស់អនក្។      

o) ញញឹមនៅអនក្និយាយនិងនធវើឲ្យចាប់អារមមណ៍។      

p) មិនរតូវផដល់ការចាប់អារមមណ៏គឺការស្គដ ប់រាន់ជាការសដមដ
ង។(នធវើពុតជាស្គត ប់) 

     

q) បនងកើតបរយិាកាសនននជឿជាក់្និងការចាប់អារមមណ៍។      
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r) បង្ហា ញការយក្ចិតតទុក្ោក់្នៅនពលស្គដ ប់។      

 
 
 

ផដល់ព័ត៌ានរតលប់ានរបនយាជន៏ៈ 
 

ព័ត៌ានរតលប់គឺជាធ្លតុែ៏សំខាន់ននការបនរងៀន។ព័ត៌ានរតលប់គឺនំាឲ្យអនក្នរៀនស្គគ ល់ថាពួក្
នគនៅទីណានិងពួក្នគសនរមចបំណងនិងនាលនៅរបស់ពួក្នគនៅក្ដនលងណា។ 

 

ព័ត៌ានរតលប់គឺមិនវាយតនមលនយាបល់របស់អនក្នរៀនឬក៏្បននាទ សននាេះនទ។បំណងរបស់អនក្
ការផដល់ព័ត៌ានរតលប់គឺផដល់ឲ្យការដណនំានោយផដល់ព័ត៌ាននោយានវធីិានរបនយាជន៍
នែើមបីដណនំាមនុសសមួយចំនួនសនរមចបាននជាគជ័យ។ 

នធវើដបបននេះអនក្រតូវការផដល់ព័ត៌ានរតលប់ានរបនយាជន៍។ព័ត៌ានរតលប់ានរបនយាជន៍គឺ
នរបើសរាប់បនងកើតអវីមួយចំនូនមិននធវើឲ្យខូចខាតឬបំផ្ទល ញអនក្នរៀនននាេះនទ។វានំាអនក្នរៀនឲ្យែឹង
ថាអនក្គឺនៅដផនក្របស់ពួក្នគ។ 

 

ជំហានក្នុងការផដល់ព័ត៌ានរតលប់ានរបនយាជន៍ៈ 
1. បន ច្ញនាលបំណងននព័ត៌ានរតលប់របស់អនក្។របាប់អវីដែលអនក្ចង់បន ច្ ញនិង

ន តុអវីវាសំខាន់។ននេះនផ្ទត តសរាប់ការពិភាក្ា។ 

2. ពណ៌នាអវីដែលអនក្បានរបរពឹតត។ពណ៌នាឬរាយការណ៍ដែលបាននក្ើតន ើង។នចៀសវាង
ពាក្យរតូវ ខុស លអ អារក្ក់្ ដែលជាការវនិិចឆ័យ។ 

 

3. ពណ៌នារបតិក្មមនិងផលវបិាក្ននអក្បបកិ្រយិាឬសក្មមភាព។ 

4. ផដល់ឱកាសសរាប់មនុសសនែើមបីនឆលើយតប។ 

5. ផដល់ការសំណូមពរជាក់្លាក់្។ 

6. សនងខបនិងបង្ហា ញការាំរទ។ 

 
 

ស្គថ នភាព 

អនក្បនរងៀនលីនោសនងកតនមើលនាងនៅការរបជំុរក្ុមជួយខលួនឯង។អនក្បនរងៀនចំណំាថាមន
សសពីរនាក់្នៅក្នុងរក្ុមជួយខលួនឯងបាននិយាយនរចើនបំផុត។អនក្បនរងៀនគឺខវល់ខាវ យអំពីនរឿង



TSG Coaching Manual 2/CDPO                                                                                                                                   15 

 

ននេះ និងសនរមចចិតតពិភាក្ាអំពីការរពួយបារមភនៅនពលផដល់ព័ត៌ានរតលប់។ 

 
 
 

1. បន ច្ញនាលបំណងននព័ត៌ានរត ប់របស់អនក្។របាប់អវីដែលអនក្ចង់បន ច្ ញនិង
ន តុអវីវាសំខាន់។ននេះនផ្ទត តសរាប់ការពិភាក្ា។ 

 
 

ឧទ រណ៍ៈ  ខ្ុំគឺខវល់ខាវ យអំពី 

 ខ្ុំចង់ពិភាក្ា.............  

 

2. ពណ៌នាអវីដែលអនក្បានសនងកត។ពណ៌នាឬរាយការណ៍អវីដែលបាននក្ើតន ើង។នចៀសវាង
ពាក្យរតូវខុស លអ អារក្ក់្ ដែលវាជាការវនិិចឆ័យ។ 

 

ឧទ រណ៍ៈអំ ុងនពលកិ្ចចរបជំុរក្ុមជួយខលួនឯងខ្ុំបានចំណំាថាមនុសសពីរនាក់្ដែលសំខាន់
បាននិយាយសាជិក្ែនទនទៀតក្នុងរក្ុមបាននិយាយដតបនតិចបនតួចពីនរពាេះមនុសសពីរនាក់្ននាេះ
មិនបានផដល់នពលនវលាឲ្យពួក្នគនិយាយ។ 

  
 

3. ពណ៌នារបតិក្មមនិងផលវបិាក្របស់ននអក្បបកិ្រយិាឬសក្មមភាព។ 

 

ឧទ រណ៍ៈ សាជិក្រក្ុមជួយខលួនឯងែនទនទៀតនមើលនៅធុញរទន់ថាពួក្នគមិនអាចបង្ហា ញ
ពីគំនិតរបស់ពួក្នគ។  

 

4. ផដល់ឱកាសសរាប់មនុសសនែើមបីទទួលខុសរតូវ។ 

 

ឧទ រណ៍ៈ នតើអនក្គិតយា៉ាងែូចនមដច? 

  

           នតើអនក្ានរបតិក្មមអវីនៅនរឿងននេះ?  

 

5. ផដល់ការសំណូមពរជាក់្លាក់្ 

 

ឧទ រណ៍ៈ លីនោអនក្របដ លបានអន ជ្ ើញសាជិក្ែនទនទៀតនែើមបីផដល់គំនិតរបស់ពួក្នគ
យា៉ាងជាក់្លាក់្។ 
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លីនោនរចើនជាងឲ្យមនុសសពីរនាក់្រគប់ែណត ប់ការពិភាក្ា អនក្អាចកំ្ណត់នពលនវលាសរាប់ 
អនក្រាល់ាន ដែលនិយាយ។ 

 

6. សនងខបនិងបង្ហា ញការាំរទ 

 

ឧទ រណ៍៖ វាគឺសំខាន់ដែលកិ្ចចរបជំុគឺមិនរតួតរតានោយមនុសសមួយចំនួនតូចន ើយអនក្
រាល់ាន ានឱកាសបានស្គដ ប់។អនក្អាចគិតអំពីយុទធស្គស្រសតខុសាន នរបើនែើមបីនចៀសវាងស្គថ ន
ភាពមនុសសមួយចំនួនប៉ាុនណាណ េះបង្ហា ញការនយាបល់របស់ពួក្នគ។នយើងអាចពិភាក្ាយុទធ
ស្គស្រសតរបស់អនក្មុនកិ្ចចរបជំុរក្ុមជួយខលួនឯងនែើមបីជួយអនក្ក្នុងការនរៀបចំវាបនាទ ប់នទៀត។ 
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សក្មមភាពទី៣ 

អនុវតតការផដល់ព័ត៌ានរតលប់ានរបនយាជន៍ការសដមដង 

ស្គថ នភាព 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានសនងកត សាជិក្បុគគលិក្អងគការតំណាងជនពិការមួយ សរមបសរមួល
កិ្ចចរបជំុរក្ុមជួយខលួនឯង។ អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានសនងកតថាសាជិក្បុគគលិក្អងគការតំណាង
ជនពិការបានកំ្ពុងនិយាយយា៉ាងនលឿននិងកំ្ពុងសួរសំណួរបិទ។ 

 
 

ស្គថ នភាព 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានសនងកត សាជិក្បុគគលិក្អងគការតំណាងជនពិការមួយ សរមបសរមួល
កិ្ចចរបជំុរក្ុមជួយខលួនឯង។អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានសនងកតថាសាជិក្បុគគលិក្អងគការតំណាង
ជនពិការបានកំ្ណត់រតាពីវគគបំផុសគំនិត ែូចជាមនុសសបាននិយាយនោយាម នការសនងខប
គំនិតន ើងវញិ។ 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនរតូវបានរពួយបារមមណ៍អំពីនរឿងននេះ ន ើយសនរមចចិតតពិភាក្ាការរពួយបារ
មមណ៍ននេះនៅនពលផតល់ពត៌ានរត ប់។ 

 
 
 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនរតូវការនរៀបចំសរាប់វគគបង្ហា ត់បនរងៀន 
 

១. អនក្រតូវការែឹងពីាតិកាអវី ដែលអនក្នរៀនរតូវការនផ្ទត តសរាប់វគគនិងនាលនៅការនរៀន
សរាប់វគគ 
២. អនក្រតូវការានចំនណេះែឹងលអអំពីរបធ្លនបទ ែូចននេះអនក្អាចនរៀបចំចំនុចសំខាន់ននាតិកា 
ប៉ាុដនតអនក្ក៏្អាចនរបើចំនណេះែឹងននេះផងដែរនៅនពលវគគនែើមបីនឆលើយតបនៅនឹងនសចក្តីរតូវរបស់
អនក្នរៀនភាល មៗបានដែរ។ 

៣. អនក្រតូវការានភាពនជឿជាក់្អំពីចំនណេះែឹងរបស់អនក្និងជំនាញបង្ហា ត់បនរងៀន ែូនចនេះអនក្
អាចបទដបននៅនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន នោយនផ្ទត តនលើអវី ននេះ នសចក្តីរតូវការរបស់អនក្នរៀន
នរចើនជាងការផតល់ការបង្ហា ត់បនរងៀនែូចៗាន  ដែលអនក្បានបនរងៀនសរាប់អនក្នរៀននផសងាន ។ 

៤. គិតអំពីរនបៀបដែលអនក្នឹងបនងកើតបរយិាកាសរកី្រាយ និងាំរទ។ 

៥. គិតអំពីរនបៀបដែលអនក្នឹងរតួតពិនិតយ អនក្នរៀននៅក្ដនលងណា រតង់ចំនុចននេះ នៅនពលននេះ 
នឹងក្ដនលងណាដែលពួក្នគចង់នៅ/អាចនក្ើតន ើងជាក់្ដសតងនៅចុងប ច្ ប់នននមនរៀន។ 

៦. គិតអំពីរបនភទននសំណួរដែលនឹងរតូវនរបើជារបនយាជន៍នែើមបីសួរ 
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៧. គិតអំពីរនបៀបអនក្នឹងផតល់ពត៌ានរត ប់។ 

 
 

កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 
 

 
 

សក្មមភាពទី៤ 

 

នាលបំណងៈ 
នែើមបីអនុវតតន៍ជំនាញបង្ហា ត់បនរងៀននៅក្នុងបរយិាកាសាំរទ 

 

កិ្ចចការ៖ 
កិ្ចចការននេះនឹងរតូវប ច្ ប់នៅក្នុងរក្ុមននអនក្ទំងបី (អនក្បង្ហា ត់បនរងៀន អនក្នរៀន អនក្សនងកត) 
 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀន៖ 
នរៀបចំនិងនធវើវគគបង្ហា ត់បនរងៀនខលី (១៥ នៅ២០នាទី) 
អនក្នឹងនរៀបចំវគគបង្ហា ត់បនរងៀនជាមួយាន ក់្ននមិតតរបស់អនក្ពីរក្ុមTSG។ 
 

អនក្សនងកតការ៖   
សាជិក្នផសងនទៀតននរក្ុមTSG នឹងសនងកតនិងផតល់ពត៌ានរត ប់។ 

 

នៅនពលទទួលបានពត៌ានរត ប់ សូម៖ 

● រតូវនបើក្ចិតតទូលាយ និងទទួលយក្— ចូរចងចាំថាននេះគឺជាឱកាសនែើមបីទទួលទិននន័យែ៏
ានតនមលអំពីជំនាញបង្ហា ត់បនរងៀនរបស់អនក្ 

 ● មិនរតូវកាត់នសចក្តី—រាន់ដតនិយាយថា ៉៉ាអរគុណ ៉៉ា នៅនពលពត៌ានរត ប់រតូវបានផត
ល់។  

 

នៅនពលផតល់ពត៌ានរត ប់ សូម: 

● រតូវនារពនិងយក្ចិតតទុក្ោក់្ 

● រតូវជាក់្លាក់្—នផ្ទត តនលើអវីដែលបាននឃើញ/ឮ 

● រក្ាភាស្គស្គម ញ្—ផតល់ពត៌ានរត ប់ានកំ្ណត់សរាប់មួយឬពីរចំនុច។ 
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ជំហាន 

១. បនងកើតរក្ុមរបស់អនក្ដែលានមនុសសបីនាក់្ 

២. សនរមចចិតតនលើផ្ទល ស់បតូរតួនាទី។(១. អនក្បង្ហា ត់បនរងៀន ២. អនក្នរៀន ៣. អនក្សនងកតការ) 
៣. នរជើសនរ ើសរបធ្លនបទដែលអនក្ានចំនណេះែឹងអំពី ឬ ជំនាញដែលអនក្ានសមតថភាព។ 
ននេះអាចជារបធ្លន ឬជំនាញពាក់្ព័នធនៅនឹងការបង្ហា ត់បនរងៀនអងគការតំណាងជនពិការ ប៉ាុដនត
អនក្អាចនរជើសនរ ើសរបធ្លនបទនៅក្នុងបរបិទនផសងៗរបសិននបើអនក្ចូលចិតត។ ឧទ រណ៍ៈ ការ
បង្ហា ត់បនរងៀនអនក្ណាាន ក់្នលើរនបៀបនផ្ើអតថបទស្គរ ការបង្ហា ត់បនរងៀនអនក្ណាាន ក់្នលើរនបៀប
ពីការនរបើរបាស់ការទំនាក់្ទំនងនោយមិននរបើភាស្គនោយានរបសិទធិភាព។ 

៤. ក្នុងនាមជាអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនានការពិភាក្ាជាសនងខបជាមួយអនក្នរៀនរបស់អនក្នែើមបីនធវើ
ការបា៉ា ន់របាណនសចក្តីរតូវការនោយសនងខប។ នតើអវីពួក្នគបានែឹងរចួមក្ន ើយអំពីរបធ្លន
បទ? នតើពួក្នគអាចនធវើអវីបាន? នតើអវីនឹងនផ្ទត តនលើវគគបង្ហា ត់បនរងៀនរបស់អនក្? (៥នាទី) 
៥. នរៀបចំដផនការវគគដែលានរយេះនពល២០នាទី។ 

រចនាសមព័នធសរាប់ដផនការជំនាញជាមូលោឋ ននិងចំនណេះែឹងជាមូលោឋ នគឺែូចាន ៈ នសចក្តី
នផតើម តួនសចក្តី នសចក្តីសននិោឋ ន។ នទេះបីជាយា៉ាងណា តួនសចក្តីននវគគពីរគឺខុសាន ។  
តួនសចក្តីននវគគជំនាញជាមូលោឋ នៈ ការបង្ហា ញ ការអនុវតត សនងខប ការបា៉ា ន់របាណ 

តួនសចក្តីននវគគចំនណេះែឹងជាមូលោឋ នៈ ពនយល់ អនុវតត សនងខប ការបា៉ា ន់របាណ 

 
 
 
 

ចំណងនជើងវគគ  នពលនវលា
សរុប 

20នាទី 

លទធផលការនរៀន  

 

ធនធ្លន  

 

 

នពល
នវលា 

សក្មមភាព 
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នសចក្តីនផតើម 

2 នាទី  

 

 

 

 

 

តួនសចក្តី 

16 

នាទី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នសចក្តីសននិោឋ ន 

2 នាទី 
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 ប ជ្ ីការសនងកតសរាប់ដផនការវគគនែើមបីបង្ហា ញជំនាញ 

អនក្បង្ហា ត់បនរងៀន: ____________________ អនក្សនងកតការ:____________________ 

ចំនុចសំខាន់:   Y=ចាស   S=ខលេះៗ   N=នទ ចា

ស 

ខលេះ

ៗ    

នទ នយាបល់ 

ការនរៀបចំនិងការបនងកើត     

1. នតើដផនការវគគរតូវបាននរៀបចំចាស់លាស់ជាមួយៈ 
លទធផលការនរៀនSMART  នស រនីនសក្មមភាព 

នពលនវលាននសក្មមភាពនិងធនធ្លន? 

    

2. នតើការបំដបក្ការង្ហររតូវបាននរៀបចំបង្ហា ញ
ចាស់លាស់ ការបរយិាយមួយជំហានៗនន នីតិ
វធីិ? 

    

3. នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានបនងកើតបរយិាកាស សាភ
រៈ និងធនធ្លននផសងនទៀត ែូនចនេះអនក្នរៀនអាច
នឃើញង្ហយស្រសួលពីអវីដែលអនក្បង្ហា ត់បនរងៀន
បានកំ្ពុងនធវើក្នុងវគគទំងមូលនិងឮពីអនក្បង្ហា ត់
បនរងៀន? 

    

រចនាសមព័នធ     

នសចក្តីនផតើមៈ នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ     

4. បញ្ជជ ក់្ពីនាលបំណងននវគគបង្ហា ត់បនរងៀននិង
លទធផលការនរៀន 

    

5. រតួតពិនិតយចំនណេះែឹងដែលានស្រស្គប់និង នសច
ក្តីរតូវការននអនក្នរៀននរបើរបាស់ជនរមើស សមស្រសប
ននសំណួរឬយុទធស្គស្រសតនផសងនទៀត 
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6. ផតល់ការសនងខបននវគគ     

     

តួនសចក្តីៈ  នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ     

7. បង្ហា ញជំនាញវជិាជ ជីវៈ (នសងៀមស្គង ត់ នៅឯនលបឿន
ធមមតា) 

    

8. ការបង្ហា ញជាជំហានៗ ការពនយល់យា៉ាងចាស់នូវ
ជំហាននីមួយៗ នោយាម នការរត ប់នរកាយ 

    

9. អនុ ញ្តិឲ្យអនក្នរៀនអនុវតតនូវជំនាញ ដណនំានៅ
នពលដែលចំាបាច់ដតប៉ាុនណាណ េះ 

    

10. អនុ ញ្តិឲ្យអនក្នរៀនអនុវតតនោយខលួនឯងយា៉ាង
នហាចណាស់មតង 

    

11. សនងខបចំនុចនរៀនសំខាន់ៗនិងពិភាក្ា ការ
រចួរាល់សរាប់ការបា៉ា ន់របាណ 

    

12. នធវើការបា៉ា ន់របាណលទធផលសនរមចបាន របស់
អនក្នរៀន 

    

ចំនុចសំខាន់:   Y=ចាស   S=ខលេះៗ   N=នទ ចា

ស 

ខលេះ

ៗ    

នទ នយាបល់ 

នសចក្តីសននិោឋ នៈ  នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ     

13. ពិនិតយន ើងវញិនូវលទធផលការនរៀន     

14. ផតល់ពត៌ានរត ប់ជាទូនៅ—ឧ ‘នធវើបានលអ’     

15. បញ្ជជ ក់្ ‘នតើអវីនក្ើតន ើងបនាទ ប់’?     

ការផតល់     
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វគគទំងមូល  នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ     

16. នរបើរបាស់ភាស្គសមរមយ—ចាស់លាស់ ង្ហយ
ស្រសួលយល់ 

    

17. នរបើរបាស់សំណួរដែលានរបសិទិធភាពនិង សម
រមយ 

    

18. ស្គត ប់នោយយក្ចិតតទុក្ោក់្     

19. ផតល់ពត៌ានរត ប់ចាស់លាស់ ជាក់្លាក់្ សម
រមយ 

    

20. ាំរទអនក្នរៀននូវវគគទំងមូល ការកំ្ណត់និងការ
នឆលើយតបនៅនសចក្តីរតូវការែ៏សមរមយ 

    

21. រតួតពិនិតយការនរៀនតាមរយៈវគគនិងដក្តរមូវ 
ដផនការដែលសមស្រសបនែើមបីនធវើឲ្យរបាក្ែថាការ
នរៀនែ៏ានរបសិទធិភាព 

    

     

ជាទូនៅ     

24. នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនរគប់រគងនពលនវលា នោយ
ានរបសិទធិភាព? 

    

25. នតើការបង្ហា ត់បង្ហា ញានវធីិស្គស្រសត  

     សមស្រសបសរាប់អនក្នរៀន?  

    

26. (របសិននបើអាច) នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀននរបើរបាស់ 
ធនធ្លននិងាំរទនោយានរបសិទធិភាព? 

    

 

នយាបល់ទូនៅ 
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បញ្ជី ការសងងេតសម្រាបផ់ផនការវគ្គចងំ េះដឹងជាមូលដ្ឋា ន 
អនក្បង្ហា ត់បនរងៀន: ____________________ អនក្សនងកតការ:____________________ 

ចំនុចសំខាន់:   Y=ចាស   S=ខលេះៗ   N=នទ ចា

ស 

ខលេះ

ៗ    

នទ នយាបល់ 

ការនរៀបចំនិងបនងកើត     

នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ 

1. នរៀបចំដផនការវគគចាស់លាស់ជាមួយ លទធ
ផលការនរៀនSMART នស រនីនសក្មមភាព នពល
នវលាននសក្មមភាពនិងធនធ្លន?   

2. នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានបនងកើតបរយិាកាស 
សមរមយជាមួយធនធ្លន និងឧបក្រណ៍រតូវការ 
ែូចននេះអនក្នរៀនអាចង្ហយស្រសួលនមើលនិងឮ
ក្នុងវគគទំងមូល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ាតិកានិងរចនាសមព័នធ     

នតើអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបានៈ 

1. បនងកើតលទធផលការនរៀន?  

 

 

 

 

 

 

 

2. រតួតពិនិតយចំនណេះែឹងនិងនសចក្តីរតូវការ ដែល
ានស្រស្គប់របស់អនក្នរៀន នរបើសំណួររតឹមរតូវ?   

3.  ផតល់ការសនងខបននវគគ?  

4.  នរៀបចំាតិកានៅក្នុងបណតុំ ននពត៌ានចាស់
លាស់?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ជានស របីណតុំ តាមលំោប់លំនោយ?      

6. ដណនំាសក្មមភាពដែលអាចនធវើបានសមស្រសប?      
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7. សនងខបចំនុចសំខាន់?      

8. បា៉ា ន់របាណលទធផលសនរមចបានរបស់អនក្
នរៀន?  

9.   ពិនិតយន ើងវញិលទធផលវគគនៅចុងប ច្ ប់វគគ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ផតល់និងទទួលពត៌ានរត ប់?      

ការផតល់វគគ      

1. នរបើរបាស់ភាស្គចាស់និងង្ហយស្រសួលយល់?  

2. នរបើរបាស់សំណួរសមរមយនិងានរបសិទិធភាព 
នែើមបីឲ្យអនក្នរៀនចូលរមួនោយសក្មម?  

3. ស្គត ប់នោយយក្របុងរបយ័តន? 

4. ផតល់ពត៌ានរត ប់ឲ្យចាស់លាស់ ជាក់្លាក់្ 
រតឹមរតូវ? 

5. ាំរទអនក្នរៀននៅក្នុងវគគទំងអស់ ការកំ្ណត់និង
ការនឆលើយតបនៅនឹងនសចក្តីរតូវការដែលសមរមយ?  

6.  រតួតពិនិតយការនរៀននៅក្នុងវគគទំងអស់ និងដក្ដរប
ដផនការដែលសមស្រសបនែើមបីនធវើឲ្យរបាក្ែថាការ
នរៀនានរបសិទធិភាព? 

7.  នតើវធីិស្គស្រសតការបង្ហា ត់បនរងៀនសមស្រសបសរាប់
អនក្នរៀនដែរឬនទ? 

8.  នរបើរបាស់ធនធ្លននោយានរបសិទធិភាព? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.រគប់រគងនពលនវលានោយានរបសិទធិភាព?     

ការផតល់នយាបល់ 
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សក្មមភាពទី៥ 

ពិនិតយនមើលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន ២០នាទី 

ការដណនំា 

គិតរត ប់នលើរយៈនពល២០នាទីមុនដែលអនក្បានផតល់វគគ។ ពិចារណាការផតល់ពត៌ានរត ប់
ដែលអនក្បានទទួលពីការសនងកតការណ៍របស់អនក្និងការនរៀនរបស់អនក្ និងការគិតរបស់អនក្
អំពីវគគបានែំនណើ រការនៅយា៉ាងនម៉ាច ន ើយនឆលើយនឹងសំណួរខាងនរកាមៈ  
 

1. នតើអវីជាចំនុចខាល ំងសំខាន់ពីរននវគគរបស់អនក្?  

 

 

2. នតើអវីជាចំនុចសំខាន់ពីរសរាប់ការបនងកើនសមតថភាព?  
 

 

 

3. នតើអវីនឹងនាំអនក្នៅ ង្ យពីវគគននេះ ដែលនឹងជួយអនក្ជាមួយតួនាទីរបស់អនក្ជាអនក្ បង្ហា ត់
បនរងៀន?  

 

 

 

 

4. នតើអនក្បាននរៀនអវីខលេះ អំពីសមតថភាពរបស់អនក្ជាអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនជាលទធផលននការ
ប ច្ ប់សក្មមភាពននេះ?  
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៣) ការប៉ានម់្ររា លនការបង្ហា តប់ងម្រងៀននងិការងរៀន  

ការបា៉ា ន់របាណការនរៀនកំ្ ុងនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន  

ក្នុងនាមជាអនក្បង្ហា ត់បនរងៀន អនក្នឹងបា៉ា ន់របាណក្រមិតជំនាញ ចំនណេះែឹង និងការយល់
របស់អនក្នរៀន។  

អនក្អាចនធវើតាមរយៈ 

 ការសនងកតការ 
 ការសួរសំណួរ 
 ការពិនិតយនមើលគំរកូារង្ហរដែលពួក្នគប ច្ ប់កំ្ ុងនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន 

ជួនកាលវាជាការសមរមយនែើមបីពិនិតយនមើលគំរកូារង្ហរដែលបានប ច្ ប់របស់វគគ  
បង្ហា ត់បនរងៀន។ 

 

សក្មមភាពទី៦ 

ឆលុេះបញ្ជច ងំនលើវគគបង្ហា ត់បនរងៀនជាលីនោ។ 

a) នតើវធីិស្គស្រសតអវី អនក្បង្ហា ត់បនរងៀនបាននរបើសរាប់បា៉ា ន់របាណលីនោកំ្ ុងនពលវគគ
បង្ហា ត់បនរងៀន? 

b) នតើវធីិស្គស្រសតសមស្រសបអវីនផសងនទៀត ដែលអនក្បង្ហា ត់បនរងៀនអាចនរបើនែើមបីបា៉ា ន់
របាណលីនោ?  

 

កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 
 

 

សក្មមភាពទី៧ 

ឆលុេះបញ្ជច ងំនលើវគគបង្ហា ត់បនរងៀនអនក្បាននធវើ ២០នាទី។ 
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a) នតើវធីិស្គស្រសតអវីដែលអនក្បាននរបើនែើមបីបា៉ា ន់របាណអនក្នរៀនកំ្ ុងនពលវគគបង្ហា ត់
បនរងៀន?  

b) នតើអនក្អាចនរបើវធីិស្គស្រសតសមស្រសបែនទនទៀតនែើមបីបា៉ា ន់របាណអនក្នរៀន? 

 

ឬក៏្ 

ឆលុេះបញ្ជច ងំនលើវគគបង្ហា ត់បនរងៀនអនក្បានផតល់នៅស គមន៍។ 

a) នតើវធីិស្គស្រសតអវីដែលអនក្បាននរបើនែើមបីបា៉ា ន់របាណអនក្នរៀនកំ្ ុងនពលវគគបង្ហា ត់
បនរងៀន?  

b) នតើអនក្អាចនរបើវធីិស្គស្រសតសមស្រសបែនទនទៀតនែើមបីបា៉ា ន់របាណអនក្នរៀន? 

 

កំ្ណត់ចំណំាៈ 
 
 
 
 

 

ការបា៉ា ន់របាណវគគបង្ហា ត់បនរងៀន 

ឆលុេះបញ្ជច ងំការអនុវតត 
ជាការអនុវតតលអនែើមបីឆលុេះបញ្ជច ងំនលើការង្ហររបស់អនក្។ ននេះផតល់ឱកាសឲ្យអនក្ដសវងរក្អវីដែល
បាននធវើលអនិងអវីដែលមិនបាននធវើលអនៅក្នុងវគគ។ អនក្អាចនរបើពត៌ានននេះនែើមបីជួយអនក្បនងកើន
ការអនុវតតរបស់អនក្។ អនក្អាចនរបើប ជ្ ីការសនងកតផងដែរ នែើមបីជួយអនក្ឆលុេះបញ្ជច ងំ ការ
នជាគជ័យឬក៏្បរាជ័យការបង្ហា ត់បនរងៀនរបស់អនក្។ វធីិស្គស្រសតការបង្ហា ត់បនរងៀនដែលអនក្នជឿ
ជាក់្នែើមបីឲ្យានភាពនជាគជ័យអាចរតូវបាននរបើ និងពរងឹងមតងនទៀត។ របសិននបើ ានវធីិ
ស្គស្រសតបង្ហា ត់បនរងៀនណាមួយ ដែលបរាជ័យ បនាទ ប់មក្អនក្អាចឆលុេះបញ្ជច ងំនលើវា របសិននបើ
អនក្រតូវការផ្ទល ស់បតូរវធីិស្គស្រសត ឬក៏្របសិននបើអនក្រតូវការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អនក្នៅ ក្នុងវធីិ
ស្គស្រសតនែើមបីពរងឹងវគគបង្ហា ត់បនរងៀន។ អនក្ខលេះនធវើការឆលុេះបញ្ជច ងំនោយក្ត់រតានលើនសៀវនៅ
កំ្ណត់រតារបចំានថងនែើមបីជួយពួក្នគគិតអំពីការអនុវតតរបស់ពួក្នគ ន ើយានការក្ត់រតាតាម



TSG Coaching Manual 2/CDPO                                                                                                                                   29 

 

មនធោបាយនផសងនទៀត ដែលពួក្នគបានបនងកើនសមតថភាព ចំនុចដែលពួក្នគរតូវការពរងឹង
បដនថម និងការគិតអំពីវគគបណតុ េះបណាត លជាអាជីពរបស់ពួក្នគ និងនសចក្តីរតូវការអភិវឌ្ឍ។   
 

ទទួលពត៌ានរត ប់ 

វធីិស្គស្រសតសំខាន់ែនទនទៀតននការបា៉ា ន់របាណគឺនែើមបីទទួលពត៌ានរត ប់ពីអនក្នរៀន។ អនក្
អាចានការសនទនាជាមួយអនក្នរៀននៅចុងប ច្ ប់វគគ និងសួរអវីដែលបាននធវើលអសរាប់អនក្នរៀន
នៅក្នុងវគគ និងអវីដែលមិនបាននធវើលអ។ អនក្អាចសួរអនក្នរៀន ពីរនបៀបពួក្នគគិតពីវគគបង្ហា ត់
បនរងៀនរបស់អនក្ អាចរតូវបានពរងឹងយា៉ាងនម៉ាច។ វាគឺជាការសំខាន់ដែលអនក្ពិនិតយនមើលនលើ 
ពត៌ានរត ប់ ជាមនធោបាយក្នុងការជួយអនក្នែើមបីបនងកើនការអនុវតតរបស់អនក្ជាជាងរេិះគន់
ការង្ហររបស់អនក្។  
 

សក្មមភាពទី៨ 

 

បំផុសគំនិតចំនពាេះសំណួរខលេះដែលអនក្អាចសួរអនក្នរៀនរបស់អនក្នែើមបីទទួលពត៌ានរត ប់
អំពីវគគបង្ហា ត់បនរងៀនរបស់អនក្។ 

  

កំ្ណត់ចំណំា: 

 
 
 
 
 

 

 

សក្មមភាពទី៩ 

ឆលុេះបញ្ជច ងំនលើវគគបង្ហា ត់បនរងៀន អនក្បានផតល់នៅស គមន៍។ 

a) នតើអនក្គិតថា អវីដែលអនក្បាននធវើលអនៅក្នុងនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន ? 

b) នតើអនក្គិតថា អវីដែលនធវើមិនបានលអនៅក្នុងនពលវគគបង្ហា ត់បនរងៀន ? 

c) នតើអនក្អាចនធវើអវីនផសងនទៀតនែើមបីពរងឹងវគគបង្ហា ត់បនរងៀន ? 

 

កំ្ណត់ចំណំា: 
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ទរមង់ 

 

 

ចំណងនជើងវគគ  នពលនវលា
សរបុ 

20 នាទី 

ផលការនរៀន  

 

ធនធ្លន  

 

 

នពល
នវលា 

សក្មមភាព 

នសចក្តីនផតើម 

2 នាទី  

តួនសចក្តី 

16នាទី 

 

 

 

នសចក្តីសននិោឋ ន 

2នាទី 
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ផលតិសដាយ   គាំទ្ទថវិកាសដាយ 

   
 
 
 
 
 

រកាសិទធនិោយ អ.ព.ក 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


