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មាតិកា 

អារម្ភកថា 

១- លដំាប់លដំដាយដំដ ើ រការដរៀបចំសកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀន                    

     ដា្កាម្ននការដរៀបចំសកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀន 
 
២- រដបៀបសរដសរលនំបំដ្ងៀនដម្ដរៀន 

២.១ - ការកំ ត់ខ្លមឹ្សារដម្ដរៀនស្ាប់សសិសដរៀននិងស្ាប់បដ្ងៀនសសិស 
២.២- ការកំ ត់កិរយិាសពទស្ាប់ឱ្យសសិសដ វ្ើសកម្មភាពដពលសកិាខ្លមឹ្សារដម្ដរៀន 

២.៣- ការសរដសរលដំាប់លដំដាយសកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀន 
៣- ឯកសារឧបសម្ពន័ធ  

ក-ដោលការ ៍គរុដកាសលយ កនុងការការដរៀបចលំំនគំដ្ាងបដ្ងៀនដម្ដរៀនម្យួ នងិកចិចតតងការបដ្ងៀនខ្-
ការតសវងយល់ពើដោលវ ិ្ ើសិសសម្ជ្ឈម្ ឌ ល នងិ្គមូ្ជ្ឈម្ ឌ លស្ាប់អនុវតតកនុងដពលបដ្ងៀន 
គ-ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀនកនុងការសរដសរសកម្មភាពលម្អតិដៅតាម្ប ិំនអណំានពាក់ព័នធជាមូ្លដាា ន
កនុងការសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្យួ នងិកចិចតតងការបដ្ងៀនថា្ន ក់ទើ១  
ឃ-ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀនកនុងការសរដសរគដ្ាងលនំបំដ្ងៀនម្យួដម្ដរៀនានដ្ចើនដា៉ោ ងសិកាដដាយ
ានបង្ហា ញតាម្ដណំាក់កាលម្យួៗ ដដាយានគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្យួជាឧទាហរ ៍ស្ាប់ថា្ន ក់ទើ១។ 
ង-ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀនកនុងការសរដសរកចិចតតងការបដ្ងៀនដៅតាម្គដ្ាងលនំបំដ្ងៀនដម្ដរៀន
ម្យួដដាយានបង្ហា ញឧទាហរ ៍កចិចតតងការបដ្ងៀនសរុបចនំនួ ៤៧ ្សបដៅតាម្ក្ម្តិ ឬដណំាក់កាលទាងំ៩
ននដសៀវដៅសតង់ដាអណំានថា្ន ក់ទើ១ 
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អារម្ភកថា 
ឯកសារត នសំដើពើ លំនកំារសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀន ដម្ដរៀនភាសាតខ្មរ (អាន នងិសរដសរ) ចង្កង 

ដ ើងស្ាប់ជ្ួយ ្គូបដ្ងៀនថា្ន ក់ទើ១ ទើ២ និងទើ៣ កនុងការសរសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀននើម្ួយៗ តាម្ចំនួន 

ដា៉ោ ងដម្ដរៀនខុ្សៗោន កនុង ដសៀវដៅសិកាដោល។ ពិដសសដដដ តដលើការសរដសរកចិចតតងការបដ្ងៀន ស្ាប់ម្យួ 

ដា៉ោ ងសិកា ដលើមុ្ខ្វជិាា ភាសាតខ្មរដដាយតអអកដលើការដ្បើ្ាស់៖ ដសៀវដៅសិកាដោល ដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន និង
កម្មវ ិ្ ើសកិាលម្អតិភាសាតខ្មរស្ាប់អប់រមូំ្លដាា ន ចំដ េះទូដៅ។ ការដ្បើ្ាស់ដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន និង កម្ម 
វ ិ្ ើ សកិាលម្អតិ អារភាា ប់ដសៀវដៅសិកាដោលជាមូ្លដាា ន កនុង ការសរដសរគដ្ាងលនំបំដ្ងៀន និងកចិចតតងការ
បដ្ងៀន ានន័យថា្្គាូនបញ្ចូ លវ ិ្ ើឬលបចិបដ្ងៀន្ពម្ទាងំការវាយតនម្ល តដលានភាពទាក់ទាញ និងដ្វើឱ្យ
សិសសានការចាប់អារម្ម ៍កនុងការដ្វើសកម្មភាពសិកាដ្លើយតបដៅនងឹលទធអលសិកា សតង់ដាកម្មវ ិ្ ើសិកាតដល 

្កសួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងកើឡាានក ំត់ដដើម្បើដលើកកម្ពស់គុ ភាពអប់រ ំ្សបតាម្កំត ទ្ម្ង់ គុ ភាពសិកា 

របស់្កសងួអប់រ ំយុវជ្ន និងកើឡា។ 

  ដូដចនេះ ដដើម្បើសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀន្គគូបបើដរៀបចំការបដ្ងៀនដៅតាម្ដណំាក់កាលនើម្យួៗ 
ដូចជា ការដរៀបចំគដ្ាងលនំបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយតដលានដ្ចើនដា៉ោ ងសិកា ការសរដសរកិចចតតងការបដ្ងៀនម្ួយ
ឬពើរដា៉ោ ងសិកា ការដកឹនសំកម្មភាពបដ្ងៀនតាម្ដា៉ោ ងសិកា និងការវាយតនម្លលទធអលសកិាដៅតាម្ ដំណាក់ 

កាល និងដពលបញ្ច ប់ដម្ដរៀន ដដើម្បើជ្ួយ្គូបដ្ងៀនឱ្យដម្ើលដឃើញពើទំនក់ទំនងរវាងលទធអលសកិា និងសកម្មភាព
ដរៀនរបស់សសិសដៅកនុងដម្ដរៀន។  

 គ ៈកម្មការដរៀបចំឯកសារសងឃមឹ្ថា្ ឯកសារដនេះនឹងានជាម្ដ្ាាយជ្ំនយួសាម រតើដ៏លអកនុងការព្ងឹង 

នូវវ ិ្ ើឬ លបចិបដ្ងៀនរបស់្គូឱ្យកាន់តតសម្បូរតបប្បកប ដដាយគំនិតនចន្បឌតិជាម្យួនឹង ការដ្បើ្ាស់សាា រ 
ឧបដទស្សបតាម្លកខ ៈវទិាសាស្តសត នងិបដចចកដទសននការអាន ដដាយដ្បើ្ាស់្នធានតដលាន្សាប់កនុង
មូ្លដាា ន ដដើម្បើរមួ្ចំត កព្ងឹងសម្តថភាពអាន នងិសរដសររបស់សិសសកាន់តត្បដសើរដ ើង ដ្លើយតបដៅនឹងដោល
ដៅននការអប់រជំាតិ។ 
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១ លដំាបល់ដំដាយដំដ ើ រការដរៀបចំការដរៀន និងបដ្ងៀន 

តអនកដនេះនឹងបង្ហា ញពើដា្កាម្សតើពើលំដាប់លំដដាយ ដំដ ើ រការដរៀបចំការង្ហរដរៀន និងបដ្ងៀន តដលកនុងដនេះាន៖ 
(១)ការដរៀបចំគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀននើម្ួយៗ (២)ការសរដសរកិចចតតងការបដ្ងៀនម្ួយឬពើរដា៉ោ ងសិកា (៣)ការដឹកនំ
សកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀន និង(៤)ការវាយតនម្លលទធអលសិការបស់សិសស ដ្កាយដពលដរៀនចប់ដម្ដរៀនម្ួយ។ 

 

ដដើម្បើដរៀបចំគដ្ាងលំនបំដ្ងៀន ដម្ដរៀនម្ួយាន្បកបដដាយគុ ភាព លុេះ្តាតត្គូបដ្ងៀនានតសវងយលព់ើមុ្ខ្
ង្ហរនិងសារៈសំខាន់របស់៖ (១)ដសៀវដៅសិកាដោល (២)ដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន និង(៣)ឯកសារកម្មវ ិ្ ើសិកាលម្អិត
ភាសាតខ្មរស្ាប់អប់រមូំ្លដាា នចំដ េះទូដៅ ដដើម្បើដ្បើ្ាស់កនុងការកំ ត់ខ្លឹម្សារដម្ដរៀន ស្ាប់សិសសតដល្តូវដរៀន ដដាយ
កំ ត់កិរយិាសពទតដលានដៅកនុង លទធអលសិកានិងកនុងដម្ដរៀននើម្ួយៗ ដហើយឱ្យសិសសដ្វើសកម្មភាពសិកាតាម្លំដាប់
លំដដាយសកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀនរបស់្គូ។  

 

ដលើសពើដនេះ ដដើម្បើដរៀបចំគដ្ាងលំនបំដ្ងៀន ដម្ដរៀនម្ួយ្គូបដ្ងៀនចាាំច់តសវងយល់ ពើសាថ នភាពនិងបរបិទរស់
ដៅរបសកុ់ារ ្ពម្ទាងំ្តូវដឹងពើសម្តថភាពាន្សាប់ និងសម្តថភាពចាាំច់ ដដើម្បើស្ម្បស្ម្ួលការដរៀបចំសកម្មភាព និង
ខ្លឹម្សារបដ្ងៀនឱ្យានសម្្សប នឹងដ្លើយតបដៅនឹងត្ម្ូវការរបស់សិសស។  

 

ដា្កាម្ននការដរៀបចកំារង្ហរដរៀននងិបដ្ងៀន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្តថភាពាន្សាប ់

សម្តថភាពចាាំច ់

ដសៀវដៅសិកាដោល 

ដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន 

 ឯកសារកម្មវ ិ្ ើសិកាលម្អិត 

ម្ិនសដ្ម្ចដោលបំ ង 
ដោលបំ ង 

  

សដ្ម្ចដោលបំ ង 

បនតដម្ដរៀនថ្មើ 

១ តាម្ដណំាក់កាល 
២ បញ្ចប់ដម្ដរៀន 

 

  

១ ការព្ងឹងប្ម្ុង្បយត័ន និងរឭំកដម្ដរៀនចាស់ 
២ ការដកឹនសំកម្មភាពសិកា 
៣ ការសំដយាគ និងសននិដាា នដម្ដរៀន   

 

 

 

 

 

 

 

គដ្ាងលនំបំដ្ងៀន
នងិកចិចតតងការបដ្ងៀន 

ការដកឹនសំកម្មភាពបដ្ងៀន 

ការវាយតនម្ល 
លទធអលសិកា 

១ កំ ត់ខ្លឹម្សារតដលសិសស្តូវដរៀន 
២ ការសរដសរវតថុបំ ងដម្ដរៀន 
៣ ការសរដសរលំដាប់លំដដាយសកម្ម                                                          

ភាពដរៀន និងបដ្ងៀន   
 

 
 

ពិនិតយ 
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២ រដបៀបសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀននើមួ្យៗ 
 ២.១ ការកំ ត់ខ្លមឹ្សារដម្ដរៀនស្ាប់សសិសដរៀន និងស្ាប់បដ្ងៀនសសិស 

ទើ១ ្គូបដ្ងៀន្តូវកំ ត់ ឬដ្ជ្ើសដរ ើសដម្ដរៀនណាម្ួយ ពើកនុងដសៀវដៅសិកាដោលដៅតាម្ត្ម្ូវការជាក់
តសតង ស្ាប់សរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀន ដដាយការកំ ត់ចំ ងដជ្ើងដម្ដរៀន និងចំនួនដា៉ោ ងបដ្ងៀន។ ជាទូដៅ
ចំ ងដជ្ើងដម្ដរៀន និងចំនួនដា៉ោ ងតដល្គូ្តូវបដ្ងៀននិងសិសស្តូវដរៀន ានសរដសរដៅតអនកខាងដលើននទំព័រដំបូង
របស់ដម្ដរៀននើម្ួយៗ។  

 

ទើ២ ្គូបដ្ងៀនដអទៀងដទ ត់ចំ ងដជ្ើងដម្ដរៀន ដៅនឹងដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន ដដើម្បើ្ សង់ខ្លឹម្សារដៅតាម្
ដំណាក់កាលនិងក្ម្ិតសតង់ដានើម្ួយៗ។ ដសៀវដៅសតង់ដាអំណានអដល់ក្ម្ិតសតង់ដាជាក់លាក់តិចឬដ្ចើន អា្ស័យ
តាម្ដំណាក់កាលនើម្ួយៗ(ឧទាហរ ៍ ថា្ន ក់ទើ១ ដំណាក់កាលទើ១ ានក្ម្ិតសតង់ដាចំនួន៤ ពើ១ក ដល់១ឃ 
ដំណាក់កាលទើ២ ានក្ម្ិតសតង់ដាចំនួន៥ ពើ២ក ដល់២ង...។)។ ដៅកនុងក្ម្ិតសតង់ដានើម្ួយៗ ាន្ាមំ្ួយ
សាសភាគ (១)សម្តថភាពសិសស (២)បំ ិនអំណានពាក់ព័នធ (៣)ខ្លឹម្សារ (ដម្ដរៀនកនុងដសៀវដៅសិកាដោល) 
(៤)សកម្មភាពគំរូ (សកម្មភាពបដ្ងៀនជាឧទាហរ ៍ម្ួយចំនួន) (៥)ការវាយតនម្ល(ការដ្បើ្ាស់ឧបករ ៍ដតសត
ដំណាក់កាល) (៦)តលបងសិកា (ស្ាប់ការដ្លើយតបនិងអនតរាគម្ន៍ ជ្ួយសិសសតដលានត្ម្ូវការដរៀនបតនថម្) 
តដលសិសស្តូវសដ្ម្ចានពើការសិកា។  

 បនទ ប់ពើានដ្ជ្ើសដរ ើសខ្លឹម្សារ កនុងដសៀវដៅសតង់ដាអំណានទាងំ៦សាសភាគ ខាងដលើម្កបដ្ងៀនរចួ ្គូ
បដ្ងៀនអាចពិនិតយដម្ើលដ ើងវញិ ដដាយដ្វើការបំដពញបតនថម្ខ្លឹម្សារម្ួយចំនួនដទៀត ពើដសៀវដៅសិកាដោល ដ្ពាេះ 
ខ្លឹម្សារតដលាន្សង់ពើដសៀវដៅសតង់ដាអំណាន ានដរៀបចំស្ាប់ជ្ួយ្គូ ដ្បើ្ាស់បំ ិនអំណានទាងំ៥ និង
អដល់ ក្ម្ិតសតង់ដាជាក់លាក់ កនុងដំដ ើ រការបដ្ងៀន និងការវាយតនម្លលទធអលសិការបស់សិសសតាម្ដំណាក់កាលឬ
ដពលបញ្ច ប់ដម្ដរៀននើម្ួយៗ។ 
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ឧទាហរ ៍ គដ្ាងសរដសរលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនទើ១៦ គ (ពយញ្ានៈពួកអ៊) 

ក ការសាា ល់សូរ ការសាា ល់តអួកសរ និងសូរ  
  - ្សៈនិសសយ័ទាងំអស់  
   ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ ាូ ាួ ដាើ ដា  ដាៀ ដា តានា ដា  ដា   
   ាុាំ ាំ ា ាំ ាេះាុាេះ  ដាាេះ ដា ាេះ 
  - ពយញ្ានៈពួក អ៊ ទាងំ ១៨ តួ 
   គ  ឃ  ង  ជ្  ឈ  ញ  ឌ  ឍ  ទឍ  ន  ព  ភ  ម្  យ  រ  ល  វ   
  - ពាងាទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័ 
   គ ោ គិ គើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ  ដគ  តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គ ំោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ 
  - ពាងា និងពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកប និងអសសូំរពយញ្ានៈពួក(អ៊) 
   និង្សៈនិសសយ័កនុងដម្ដរៀនទើ១៦ 
   គ ោ គិ គើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ ដគ តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គ ំោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ 
   ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ)
  
ខ្ ការដចេះវាកយសពទ  ការដចេះអានសាទ ត់ 
  - ពាកយទាងំអស់តដលានកនុងដម្ដរៀនទើ១៦ 
    ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 
 
គ ការដចេះអានសាទ ត់ 
  - ពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបនិងអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័ 
   ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 
 
ឃ ការអានដដើម្បើយល់ន័យ 
  - ឃ្លល និងលបេះខ្លើៗទាងំអស់តដលបដងកើតដ ើងដដាយវាកយសពទកនុងដម្ដរៀនទើ ១៦ 
   ដៅោគូរដោ ។ តាគើដបេះគ ។ 
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២.២ ការកំ ត់កិរយិាសពទស្ាប់ឱ្យសសិសដ វ្ើសកម្មភាពដពលសកិាខ្លមឹ្សារដម្ដរៀន 

ទើ១  ្គូបដ្ងៀន្តូវសិកា ឯកសារកម្មវ ិ្ ើសិកាលម្អិតភាសាតខ្មរ ស្ាប់អប់រមូំ្លដាា នចំដ េះទូដៅ 
ថា្ន ក់ទើ១ ដល់ទើ៩ តដលដាេះពុម្ពឱ្យដ្បើ្ាស់ ដដាយ្កសួងអប់រដំៅឆ្ន ២ំ០០៦។ បនទ ប់ម្កដបើកដៅទំព័រតដលសរដសរ 
ថា្ “លទធអលសិកា ភាសាតខ្មរ” ថា្ន ក់ទើ១ទំព័រទើ១ ថា្ន ក់ទើ២ទំព័រទើ៨ ថា្ន ក់ទើ៣ទំព័រ១៤។  

ទើ២  ្គូបដ្ងៀន្សង់កិរយិាសពទ តដលានសរដសរដៅកនុងលបេះនើម្ួយៗ កនុងតារាងលទធអលសិកា 
រមួ្ដៅតាម្សម្តថភាពទាងំ៤ (ការសាដ ប់ ការនិយាយ ការអាន ការសរដសរ)។ បនទ ប់ម្ក ្គូបនតដៅ្សង់កិរយិាសពទ 
ម្ួយចំនួនដទៀត ដៅកនុងលទធអលសិកាតាម្ដម្ដរៀននើម្ួយៗ ដដើម្បើដរៀបចំខ្លឹម្សារដម្ដរៀន តាម្លំដាប់លំដដាយ
សកម្មភាព ដរៀននិងបដ្ងៀនកនុងគដ្ាងលំនដំម្ដរៀននើម្ួយៗ។ 

  

ឧទាហរ ៍ តារាងស្ម្ង់កិរយិាសពទពើលទធអលសិកាភាសាតខ្មរថា្ន ក់ទើ១  
សាា ល៖់ ចំដពាេះពាកយតដលានអកសរដិត ជាកិរយិាសពទបតនថម្ 

 សាដ ប់  បង្ហា ញ  អាន  សរដសរ  តញក 
 ្បកបនិងអស ំ ចម្លង  ភាា ប់  ដរៀប  ដ្បើ   

 រក  ដ្ជ្ើសដរ ើស អាូអាង  ្ាប់  

 

 

 

២.៣ ការសរដសរលដំាប់លដំដាយសកម្មភាពដរៀន និងបដ្ងៀន 

ទើ១ ្គូបដ្ងៀន្តូវយកខ្លឹម្សារ ស្ាប់សិសសដរៀនតដលានដរៀបចំរចួ ដរៀបតាម្លំដាប់លំដដាយសកម្មភាព
ដរៀន និងបដ្ងៀនដូចខាងដ្កាម្។ 

ឧទាហរ ៍៖ ភាសាតខ្មរថា្ន ក់ទើ១ ខ្លឹម្សារតដលានដរៀបចំ តាម្លំដាប់លំដដាយរបស់ដម្ដរៀនទើ១៦ ាន
រយៈដពលបដ្ងៀន៦ដា៉ោ ង។ ខ្លឹម្សារតដលសិសស្តូវដរៀន ដដើម្បើទទួលានបំ ិន៖ 

 

ក ការសាា ល់សូរ ការសាា ល់តអួកសរ និងសូរ  
  ១ ្សៈនិសសយ័ទាងំអស់  
   ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ ាូ ាួ ដាើ ដា  ដាៀ ដា តានា ដា  ដា   
   ាុាំ ាំ ា ាំ ាេះាុាេះ  ដាាេះ ដា ាេះ 
  ២ ពយញ្ានៈពួក អ៊ ទាងំ ១៨ តួ 
   គ  ឃ  ង  ជ្  ឈ  ញ  ឌ  ឍ  ទឍ  ន  ព  ភ  ម្  យ  រ  ល  វ   
  ៣ ពាងាទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័ 
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   គ ោ គិ គើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ  ដគ  តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គ ំោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ 
  ៤ ពាងា និងពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកប និងអសសូំរពយញ្ានៈពួក(អ៊)   
   និង្សៈនិសសយ័កនុងដម្ដរៀនទើ១៦ 
   គ ោ គិ គើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ ដគ តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គ ំោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ 
   ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 
  

ខ្ ការដចេះវាកយសពទ  ការដចេះអានសាទ ត់ 
  ១ ពាកយទាងំអស់តដលានកនុងដម្ដរៀនទើ១៦ 
    ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 
 

គ ការដចេះអានសាទ ត់ 
  ២ ពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបនិងអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័ 
   ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 
 

ឃ ការអានដដើម្បើយល់ន័យ 
  ១ ឃ្លល និងលបេះខ្លើៗទាងំអស់តដលបដងកើតដ ើងដដាយវាកយសពទកនុងដម្ដរៀនទើ ១៦ 
   ដៅោគូរដោ ។ តាគើដបេះគ ។ 
 
ឧទាហរ ៍ ការបង្ហា ញពើរដបៀបសរដសរ លំដាប់លំដដាយសកម្មភាពដរៀននិងបដ្ងៀន ដៅតាម្បំ ិននើម្ួយៗទាងំ៤ខាង

ដលើ (ក) (ខ្) (គ) និង(ឃ)។  

ក ការសាា ល់សូរ ការសាា ល់តអួកសរ និងសូរ 
 - ្សៈនិសសយ័ទាងំអស់ ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ ាូ ាួ ដាើ ដា  ដាៀ ដា តានា ដា  ដា  ាុាំ ាំ ា ាំ ាេះាុាេះ  
  ដាាេះ ដា ាេះ 
 - ពយញ្ានៈពួក អ៊ ទាងំ ១៨ តួ  គ ឃ ង ជ្ ឈ ញ ឌ ឍ ទ ្ ន ព ភ ម្ យ រ ល វ  
 - ពាងាទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័ 
  គ ោ គិ គើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ  ដគ តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គំ ោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ 

 - ពាងា និងពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកប និងអសសូំរពយញ្ានៈពួក(អ៊) និង 
  ្សៈនិសសយ័កនុងដម្ដរៀនទើ១៦ ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា  សាគ(រ)សាគូ  
  អោ(រ) គគើ(រ) 

សកម្មភាពសិសស ខ្លមឹ្សារសកម្មភាព 
សិសសអសសូំរពយញ្ានៈពួកអ៊ ដដើម្បើអានពាងានិងពាកយ  
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ាន្តឹម្្តូវ 
១ អាន្សៈនិសសយ័ទាងំអស ់ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ ាូ ាួ ដាើ ដា  ដាៀ 
 ដា តានា ដា  ដា  ាុាំ ាំ ា ាំ ាេះាុាេះ  ដាាេះ ដា ាេះ 
 ដដាយ៖្ាប់ដ ម្ េះ សតវ ទើកតនលង  តាម្លំដាប់  ម្ិនតាម្
 លំដាប់  បស្តរា ស   
 
 
 
២ អានពយញ្ានៈពួកអ៊ទាងំ១៨ត ួគ ឃ ង ជ្ ឈ ញ ឌ ឍ ទ ្ ន 
 ព ភ ម្ យ រ ល វ ដដាយ៖រកដ ម្ េះ សតវ រុកខជាតិ ទើកតនលង 
 តាម្លំដាប ់ម្និតាម្លំដាប ់ បស្តរច ស     
 
 
 
៣  ្បកបនិងអសសូំរ ពយញ្ានៈ គ ជាម្យួ ្ សៈនិសសយ័ទាងំអស ់
 ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ ាូ ាួ ដាើ ដា  ដាៀ ដា តានា ដា  ដា  ាុាំ ាំ   . 
 .ា ាំ ាេះ ដាាេះ  ដា ាេះ ដដាយ៖បង្ហា ញ ដ ម្ េះ សតវ ទើកតនលង  
 រុកខជាតិ និង សកម្មភាព  

 
 
៤ អានពាងាទាងំអសត់ដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបនិងអសសូំរ 
 ពយញ្ានៈ និង្សៈនិសសយ័ គ ោ គ ិគើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ  ដគ 
 តគ នគ ដោ ដៅ គុំ គំ ោ ំគេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ ដដាយ៖តាម្លំដាប់  
 ម្ិនតាម្លំដាប ់បស្តរច ស  
 
 
 
 
៥ អានពាកយទាងំអសត់ដលដកើតដ ើងដដាយការអសពំាងា   
 គ ោ គ ិគើ គឹ គ  គុ គូ គ ួដគ  ដគៀ  ដគ តគ នគ ដោ ដៅ គុ ំគ ំោ ំ
 គេះ គុេះ ដគេះ ដោេះ ដដាយ៖ តាម្លំដាប់ ម្និតាម្លំដាប់   ប
 ស្តរច ស    
 
 
 

 
្សៈនិសសយ័ទាអំអស ់

ា  ាិ ាើ ាឹ ា  ាុ 
ាូ ាួ ដា  ដាៀ ដា តា 
តា ដា  ដា  ាុ ាំ ា ាំ 
ាេះ ដាាេះ ាុាេះ ដា ាេះ   

 
 

ពយញ្ានៈពកួ អ៊ ទាងំ១៨ត ួ
គ ឃ ង ជ្ ឈ ញ 
ឌ ឍ ទ ្ ន ព 
ភ ម្ យ រ ល វ 

 
ពយញ្ានៈ សូរ្សៈ ពាងា 

គ  អ៊ា«ា » ោ 
......... ......... ......... 
គ ដអ៊េះ«ដាាេះ» ដគេះ 
គ ដអ៊ាេះ«ដា ាេះ» ដោេះ 

 
ពាងា អានថា្ 
ដគ ដគ 
តគ តគ 
ដោេះ ដោេះ 

…… …………… 
 
 

ពាកយអសពំាងា អានថា្ 

អោរ អាក់ ោ 
សគូ សាគ 
គគើរ គ- គើ 
……… ………… 
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ខ្ ការដចេះវាកយសពទ  និងការដចេះអានសាទ ត់ 
 - ពាកយទាងំអស់តដលានកនុងដម្ដរៀនទើ ១៦៖ ដោ  គូរ  អោរ 

សកម្មភាពសិសស ភសដុតាងននលទធអលការសិការបស់សិសស 

១ សិសស្ាប់ពាកយទាងំអស់តដលានកនុង
 ដម្ដរៀនទើ១៦ 
 - ្ាប់្សៈ នងិពយញ្ានៈ ពាកយ ដោ គូរ អោរ 
 

 

 

 

 

 

 - ្បកបពាកយ ពាកយ “ដោ គូរ អោរ” 

 

 

 

 

 

 

  

 - អានពាកយ “ដោ គូរ អោរ” 

 
 
  
 
 
 
 - គូសវងជុ់្ំវញិពាកយ “ដោ  គូរ  អោរ” ឱ្យ្តូវនឹងរូបភាព 
 
 
 
 - អាូអាងពាកយ “ដោ  គូរ  អោរ” ឱ្យ្តូវនឹងរូបភាព 

 

 
ពាកយ ្សៈ និងពយញ្ានៈ 
ដោ ដា  គ      
គូរ ាូ គ រ     
អោរ ា  អ គ រ    

 
ពាកយ ្បកប 
ដោ គ ដអ៊ា  ដោ 
គូរ គ អ៊ូ(រ)  គូ(រ) 
អោរ អ គ អ៊ា(រ) អោ(រ) 

 

ពាកយ សូរពាកយ អានថា្ 
ដោ គ  ដអ៊ា ដោ 
គូរ គ  អ៊ូ(រ) គូ (រ) 
អោរ អៈ     គ     អ៊ា(រ) អៈ ោ (រ)  

 
គូសវងជុ់្វំញិពាកយខាងដ្កាម្ឱ្យ្តវូ នងឹរូបភាព 

រូបភាព និងពាកយ 
រូបម្នុសសរា ំ នរ រា ំ រេះ 
រូបដោ គូ គុំ ដោ 
រូបអោរ ដោេះ អោរ គគើរ 
រូបរដទេះ រដទេះ ទុំ ទា 

 
អាូអាងពាកយខាងដ្កាម្ឱ្យ្តវូ នងឹរូបភាព 

ពាកយ រូបភាព 
ដោ រូបអោរ 
គូ (រ) រូបដោ 
អោរ រូបគូរ 
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ខ្ ការដចេះវាកយសពទ  ការដចេះអានសាទ ត់ 
 - ពាកយទាងំអស់តដលានកនុងដម្ដរៀនទើ១៦ ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា សាគ(រ) 
  សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 

សកម្មភាពសិសស ខ្លមឹ្សារសកម្មភាព 
សិសសអាន និងដ្បើការចំណាពំាកយម្ួយពាងា ពើរពាងាតដល
ដ្បើញឹកញាប់ 
១ ្ាប់ដ ម្ េះពយញ្ានៈ និង្សៈនិសសយ័   
 របសព់ាកយ  ដគ តគ ដោ គុ ំ ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា 
 សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) ដដាយ៖ ដ្ជ្ើសដរ ើសចំនួន ្សៈ 
 ពយញ្ានៈដៅកនុងតារាងបញ្ា ើពាកយ 
 
 
 
 
២ ្បកបពាកយ  ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា 
 សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) ្ាបព់ាកយដដាយអស ំពយញ្ានៈ 
 ្សៈ រចួបបនល សូរសំដលងពួកអ៊ដៅកនុងតារាងបញ្ា ើពាកយ 
 
 
 
៣ អានពាកយ ដគ តគ ដោ គុ ំ ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា  
 សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) ដដាយ៖ ម្ិន្បកប ម្និរលំង 
 ម្ិនសទួន ម្ិនដលើស  
 
 
 

 
 

ពាកយ ្សៈ និងពយញ្ានៈ 
ដគ ដា គ      
តគ តា គ      
ដោ ដា  គ      
គូរ ាូ គ រ     
អោរ ា  អ គ រ    
…… …… …… ….. …… ….. …… …. 

 
ពាកយ ្បកប 
ដោ គ ដអ៊ា    
គូរ គ អ៊ូ(រ)    
អោរ អ គ អ៊ា(រ)   
........ ....... .......... .......... .......... .......... 

 
ពាកយ អានថា្ 
ដោ ដោ 
គូរ គូ (រ) 
អោរ អាក់-ោ (រ)  
….. …………………  

 

គ ការដចេះអានសាទ ត់ 
 - ពាកយទាងំអស់តដលដកើតដ ើងដដាយការ្បកបនិងអសសូំរពយញ្ានៈនិង្សៈនិសសយ័កនុងដម្ដរៀនទើ១៦ 
  ដគ តគ ដោ គុំ  ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គ(ួរ) ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) 

សកម្មភាពសិសស ខ្លមឹ្សារសកម្មភាព 
សិសសអានពាកយតដលអសពំើពយញ្ា នៈពួក (អ៊)  ានសាទ ត់ 
១ រាបច់ំនួន្សៈនិសសយ័ នងិ ពយញ្ានៈ របសព់ាកយ   
 ដគ តគ ដោ គុ ំ ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា  

 
 

ពាកយ ្សៈ និងពយញ្ានៈ 
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 សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) ដដាយ៖ រាប់្សៈ នងិ 
 ពយពាា នៈ ដៅតាម្ពាកយនើម្ួយៗតដលានកំ តត់ាម្រូបភាព   
 
 
 
 
 
២ ្បកបពាកយ   ដគ តគ ដោ គុ ំ ដោេះ គ(រ) គូ(រ)គួ(រ) ដោា 
 សាគ(រ)សាគូ អោ(រ) គគើ(រ) ដដាយ៖្ាប់ពាកយដដាយ 
 អស ំពយញ្ានៈ ្សៈ រចួបបនល សូរសំដលងពួកអ៊ដៅកនុងបញ្ា ើពាកយ 

 
 
 
 

ដគ ដា គ      
តគ តា គ      
ដោ ដា  គ      
គូរ ាូ គ រ     
អា រ ា  អ គ រ    
…….. …… …… …… …… …… ……  

 
ពាកយ ្បកប អានថា្ 
ដគ គ  ដា  ដគ 
ដោេះ គ  ដា ាេះ ដោេះ 
ដោ គ  ដា    ដោ 
គូ (រ) គ  ាូ គូ (រ). 
.................. ......................... ................... 

 

 

ឃ ការអានដដើម្បើយល់ន័យ 
 - ឃ្លល  និង លបេះខ្លើៗទាងំអស់តដលបដងកើតដ ើងដដាយវាកយសពទកនុងដម្ដរៀនទើ ១៦ 
  ដោា សាគ(រ)សាគូ   អោ(រ)គគើ(រ )  និង  ដៅោគូរដោ។ តាគើដបេះគ ។ 

សកម្មភាពសិសស ខ្លមឹ្សារសកម្មភាព 
សិសសអានឃ្លល និងលបេះខ្លើៗដដាយយល់ន័យ 
១ អានឃ្លល  ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ)គគើ(រ ) 
 ដដាយ៖ដក ឬ លុបពយពាា នៈ  ្សៈរបសព់ាកយ នើម្ួយៗ 
 ឱ្យាន្តមឹ្្តូវ  
     
 
 
 
២ អានលបេះ  ដៅោគូរដោ។ តាគើដបេះគ។   
 ដដាយ៖ ដកឬលុប ពាកយ របសល់បេះ ដៅកនុងបញ្ា ើពាកយ 
 ឱ្យាន្តមឹ្្តូវ  
   
 
 
៣ ដរៀប ដោា សាគ(រ)សាគូ អោ(រ)គគើ(រ ) និង លបេះ  
 ដៅោគូដោ។ តាគើដបេះគ។ ដ ើងវញិឱ្យាន្តឹម្្តូវ  

 

 
 

ឧទាហរ ៍ 
ដោា គ ដា   ា   
សាគ(រ) ស   រ  
សាគូ  គូ រ   
…………. … …….. …….. ……..  

 
ឧទាហរ ៍ 
ដៅោគូដោ។ ដៅ ោ  ដោ។  
តាគើដបេះគ។ ោ  ដបេះ   
…… …. … … … … 

 
ឧទាហរ ៍ 
ដោា គ ា  ប ដា   
សាគរ ស គ ា  រ  
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៤ តតងលបេះដៅតាម្របូភាពឱ្យានន័យ្គប់្ ោន ់
 ដោសុើដមម ។   ដនេះជា អោរ ។..... 
 ដដាយ៖ ដម្ើលរូបភាពដហើយសំ ួរ-ដ្លើយ 

 
 

…. ….. …… …… ….. …… 
ដៅោ
គូដោ។ 

ដោ។ ោ ដៅ គូរ  

តាគើ
ដបេះគ។ 

តា គ។ ដបេះ គើ  

… …… …… …… …… …… 
 

ឧទាហរ ៍ 
រូបដោ ដោ សុើ ដមម    
រូប អោរ ដនេះ ជា អោរ   
…. ….. …… …… ….. …… 

 

 
 

៣ ឯកសារឧបសម្ពន័ធ  
ក.  ដោលការ ៍គរុដកាសលយ កនុងការការដរៀបចលំនំគំដ្ាងបដ្ងៀនដម្ដរៀនម្យួ

នងិកចិចតតងការបដ្ងៀន 
ការជ្ួយ្គូបដ្ងៀន កនុងការសរដសរកិចចតតងការបដ្ងៀន និងការបង្ហា ញសកម្មភាពបដ្ងៀនជាក់តសតង រវាង្គូបដ្ងៀន

ជាម្ួយសិសស តដល្ប្ពឹតតដៅជា្បចាដំៅតាបថា្ន ក់ដរៀន ជាកតាត ចំបងនិងានសារៈសំខាន់បំអុត។ ប៉ោុតនតបរា ្បឈម្ដនេះ គ 
ការជ្ួយ្គូបដ្ងៀនឱ្យអាចកំ ត់ានពើ្សទាប់ ឬក្ម្ិតរបស់វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន និងការដរៀបចំកិចចតតងការបដ្ងៀន ដដើម្បើអាច
ឱ្យោត់ានទំនុកចិតត ដដាយសារការយល់ដឹង កនុងការដ្បើ្ាស់្បដភទ និងក្ម្ិតវ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន។ 

ដោលវ ិ្ ើ (Approach) គ ជាក្ម្ិត្ទឹសតើ និងក្ម្ិតគំរូលំននំនការសិកា តដលានម្កពើការសិកា្សាវ្ជាវ និងជា
គំនិតអតួចដអតើម្ជាចម្បង តដលានលកខ ៈសកល។ ឧទាហរ ៍៖ ការអាន ្តូវានតចកលម្អិតជា  (១)អានដដើម្បើសាា ល់សូរ 
(២)អានដដើម្បើសាា ល់តួអកសរនិងសូរ (៣)អានដដើម្បើការអានសាទ ត់ (៤)អានដដើម្បើការដចេះវាកយសពទ និង(៥)អានដដើម្បើយល់
ន័យ)។ ដូដចនេះដោលវ ិ្ ើ (Approach) គ ដ្បើស្ាប់ការសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយ។ 

វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន (Method) គ ជានើតិវ ិ្ ើ រដបៀប ម្ដ្ាាយ ដំដ ើ រការ ឬលំដាប់លំដដាយសកម្មភាពសិកា 
សំដៅសដ្ម្ចដោលវ ិ្ ើ (Approach)។ ឧទាហរ ៍៖ ដដើម្បើអាចឱ្យសិសសានសម្តថភាពសាា ល់សូរ ឬសាា ល់តួអកសរ ដតើសិសស
្តូវដ្វើសកម្មភាពអវើខ្លេះ។ សកម្មភាពទាងំនេះគ សថិតកនុងក្ម្ិត វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន (Method) ជាក្ម្ិតបនទ ប់ពើដោលវ ិ្ ើ 
(Approach)។ ដូដចនេះវ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន (Method) គ ដ្បើស្ាប់ការសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយអង និងកិចច
តតងការបដ្ងៀនម្ួយដា៉ោ ងសិកាអង។ 
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វ ិ្ ើ លបចិ រដបៀប ឬបដចចកដទសបដ្ងៀន (Technique) គ ជាលបចិបដ្ងៀនរបស់្គូាន ក់ៗ តដលជាទូដៅវាម្ិនអាចាន
ដូចោន ដទ គ វាអា្ស័យដៅតាម្សាថ នភាព ម្ដ្ាាយ ្នធាន និងដទពដកាសលយរបស់ដលាក្គូអនក្គូាន ក់ៗ។  វ ិ្ ើបដ្ងៀន
សំដៅដលើការដរៀបចំសកម្មភាពដរៀន និងបដ្ងៀនតាម្រយៈការដាក់កិចចការ ឬការង្ហរឱ្យសិសសដ្វើសកម្មភាព ដៅកនុងថា្ន ក់ដរៀន 

តដលានភាពជាក់លាក់ តអអកដលើកិចចតតងការបដ្ងៀនរបស់ដលាក្គូអនក្គូ។ ដូដចនេះ្គូបដ្ងៀនគួរចងចាថំា្ វ ិ្ ើបដ្ងៀនម្ិនដូច
ោន នឹងដោលវ ិ្ ើ ឬវ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនទាងំ្សុងដនេះដទ វាគ ជាការអនុវតតសកម្មភាពបដ្ងៀនជាក់តសតង ដៅកនុងថា្ន ក់ដរៀន តដលដគ
ដៅថា្ វ ិ្ ើ លបចិ រដបៀប ឬបដចចកដទសបដ្ងៀន (Technique)។   

ខ្.  ការតសវងយល់ពើដោលវ ិ្ ើសសិសម្ជ្ឈម្ ឌ ល នងិ្គមូ្ជ្ឈម្ ឌ លស្ាប់អនុវតតកនុងដពលបដ្ងៀន  
ពាកយថា្វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀន ានទំនក់ទំនងដៅនឹងដោលការ ៍ទូដៅ ននយុទធសាស្តសត្គប់្គងគរុដកាសលយ ដ្បើ

ស្ាប់ការបដ្ងៀនកនុងថា្ន ក់ដរៀន។ ការដ្ជ្ើសដរ ើសវ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនរបស់អនក គ តអអកដលើភាពសម្្សបដៅនឹង ទសសនៈវជិាា  
្បជាសាស្តសតកនុងថា្ន ក់ដរៀន មុ្ខ្វជិាា  និងដបសកកម្មរបស់សាលាដរៀន។ ្ទឹសតើននការបដ្ងៀន ានការតបងតចកជាពើ្បដភទ
(categories) ឬជាពើវ ិ្ ើសាស្តសត(approaches) គ ដោលវ ិ្ ើ្គូម្ជ្ឈម្ ឌ ល (teacher centered) និងសិសសម្ជ្ឃម្ ឌ ល 
(student centered)។ 

ដោលវ ិ្ ើ្ គមូ្ជ្ឃម្ ឌ លៈ ដោលវ ិ្ ើ្គូម្ជ្ឃម្ ឌ ល ានន័យថា្្គូបដ្ងៀនានអំណាចចាត់តចងឱ្យសិសសដរៀន ដដាយ
ដម្ើលដឃើញថា្សិសសជា្ុងទដទរ (empty vessels) តដល្គូបដ្ងៀនានភារកិចចសំខាន់ កនុងការចាក់បំដពញ តដលសិសស្តូវ
តតទទួលព័ត៌ានតាម្រយៈការរា៉ោយរា៉ោ ប់ និងការនិយាយ្ាប់ (lectures and direct instruction) និងដៅទើបញ្ច ប់នឹងាន
ការដតសតនិងវាយតនម្ល។ ដោលវ ិ្ ើដនេះគ ្គូបដ្ងៀនានតួនទើចំបង កនុងការដអទរចំដ េះដឹង និង្ាប់ព័ត៌ានដៅសិសស។ កនុង
ការអនុវតតដោលវ ិ្ ើដនេះ ការបដ្ងៀន និងវាយតនម្លការសិកា ្តូវានតចកដាច់ពើោន ។ ការវាយតនម្លការសិការបស់សិសស គ តាម្
រយៈពិនទុដតសត និង្ប ង។ 

ដោលវ ិ្ ើសិសសម្ជ្ឃម្ ឌ លៈ ដោលវ ិ្ ើសិសសម្ជ្ឃម្ ឌ ល ានន័យថា្្គូបដ្ងៀនានសម្តថកិចចាត់តចងឱ្យសិសសដរៀន 
ដដាយ្គូបដ្ងៀន និងសិសសានតួនទើសកម្មដូចោន  ដៅកនុងដំដ ើ រការដរៀននិងបដ្ងៀន។ តួនទើចំបងរបស់្គូបដ្ងៀនគ ជាអនក
បងវឹក និងជាអនកស្ម្បស្ម្ួលដល់ការសិការបស់សិសសទូដៅ ដដាយានសំភារៈឧបដទស និងឯកសារ្បកបដដាយការយល់
ដឹង។ ចំដពាេះការវាយតនម្លការសិកាសិសស គ ានការវាយតនម្លការសិកាបដ តើ ៗ និងដពលចប់ដម្ដរៀន រមួ្នឹងការង្ហរ្កុម្ និង
ការចូលរមួ្របស់សិសសកនុងដំ ់រការសិកា។ ការបដ្ងៀន និងការវាយតនម្លានទំនក់ទំនងោន  ការវាយតនម្លការសិការបស់
សិសស្ប្ពឹតតដៅ ជាម្ួយោន កនុងដំដ ើ រការបដ្ងៀន។   

ដដើម្បើយល់ដឹងឱ្យកាន់តត្បដសើរតថ្ម្ដទៀត ចំដពាេះវ ិ្ ើសាស្តសតដនេះ វាជាការចាាំច់គួរានការពិភាកា ឱ្យានការយល់
ដឹងដៅដលើរដបៀបបដ្ងៀនទាងំបើយា៉ោ ង(three main teaching styles) កនុងគរុដកាសលយអប់រ ំកនុងដនេះាន (១) ការបដ្ងៀន
ដដាយនិយាយ្ាប់/រា៉ោយរា៉ោ ប់ ”direct instruction” (២) ការសិកាតអអកដលើការ្សាវ្ជាវ “inquiry-based learning” និង
(៣)ការដរៀនតាម្តបបសហការ ៍ “cooperative learning”។ តាម្រយេះវ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនទាងំបើដនេះ ្គូបដ្ងៀនអាចទទួល
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ានការយល់ដឹង ពើរដបៀប្គប់្គងថា្ន ក់តដលោត់បដ្ងៀន ការបដ្ងៀនរបស់ោត់ និងការអារភាា ប់ជាម្ួយសិសស (Theorist 
A.F. Grasha 1996)។ 

(ក) វ ិ្ ើសាស្តសតរា៉ោយរា៉ោ ប់”direct instruction”៖ គ ជារដបៀបបដ្ងៀនតាម្រដបៀបបូរា  “Traditional teaching” 

ដ្បើការរា៉ោយរា៉ោ ប់ ឬបឋកថា្ “lecture” និងការបដ្ងៀនដដាយ្គូជាអនកដឹកន ំ កនុងការបង្ហា ញឱ្យដម្ើល “demonstration”។ 
វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនរា៉ោយរា៉ោ ប់ ”direct instruction” សថិតដៅដ្កាម្យុទធសាស្តសតបដ្ងៀន ដោលវ ិ្ ើ្ គមូ្ជ្ឃម្ ឌ ល តដល្គូបដ្ងៀន 
និងសាស្តសាត ចារយ គ ជាសនូលកនុងការអតល់ចំដ េះដឹង និងព័ត៌ាន។ វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនដដាយរា៉ោយរា៉ោ ប់ ”direct instruction” 
គ ាន្បសិទធភាព ដ្បើជាមូ្លដាា នននការបដ្ងៀន និងជាបំ ិន្គ េះស្ាប់ការបដ្ងៀន ដៅដលើ្គប់មុ្ខ្វជិាា និងដម្ដរៀន។  

សម្តថកចិច 

Formal authority 

ឯកដទស 

Expert  

តាម្គ្ម្ខូ្លួន /បុគាល  

Personal model 

្គូបដ្ងៀនសម្តថកចិច គ ជាអនកានជ្ំហ៊រ 
កនុងការដ្បើ្ាសអ់ណំាច នងិសម្តថកិចច 
ដដាយសារានចំដ េះដឹង 
និងតនួទើដៅដលើសិសសរបសោ់ត់។ 

រដបៀបននការ្គប់្គងថា្ន ក់ដរៀន 
គ តាម្រដបៀបបូរា  ដដាយដដត តដលើចាប ់
និងលទធអលរពំឹងទុក។   

្គូបដ្ងៀនឯកដទស 
គ ជាអនកតដលានចំដ េះដឹងទាងំអស ់
និងានបទពិដសា្នក៍នុងថា្ន ក់ដរៀន។ 

ភារកិចចចាាំច់របសោ់ត់គ  ជាអនកនអំលូវ 
និងត នសិំសសតាម្រយៈ ដំដ ើ រការដរៀន។  

សិសស្តូវានដម្ើលដឃើញថា្ជាអនកទទួលចំដ េះដងឹ 
និងពត័៌ាន 

្គូបដ្ងៀនតាម្គ្ម្ខូ្លួន គ ជាអនកនសិំសស 
តាម្រយៈឧទាហរ ៍ 
ការដ្វើបង្ហា ញដលសិ់សសអំពើរដបៀបរកពត័ា៌ន 
និងយលដ់ងឹពើព័ត៌ាន 

ដៅកនុងការបដ្ងៀនតាម្គ្ម្ូរបសខ់្លួន 
សិសសដរៀនតាម្រយៈការសដងកត 
និងដ្វើតាម្លំនបំដ្ងៀនរបស់្ គូ។ 

   

 

(ខ្) វ ិ្ ើសាស្តសត្សាវ្ជាវ “inquiry-based learning”៖ វ ិ្ ើសាស្តសតដនេះគ ដដត តដលើការ្សាវ្ជាវរបស់សិសស និងការ
អនុវតតដទ ល់ “hand-on learning”។ កិចចការសំខាន់របស់្គូបដ្ងៀនគ  ជាអនកស្ម្បស្ម្ួល ជ្ួយត ន ំ និងជ្ួយសិសសកនុង
ដំដ ើ រការសិកា។ វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនតអអកដលើការ្សាវ្ជាវ “inquiry-based learning” គ សថិតដៅកនុងដោលវ ិ្ ើសិសសម្ជ្ឃ
ម្ ឌ ល តដលសិសសជាអនកដដើរតួរសកម្មកនុងការចូលរមួ្ កនុងដំដ ើ រការសិកាដដាយខ្លួនឯង។  

អនកស្ម្បស្ម្លួ 

Facilitator 

តាម្គ្ម្ខូ្លួន /បុគាល  

Personal model 

អនក្បគលភ់ារកចិច 

Delegator  

្គូបដ្ងៀនអនកស្ម្បស្ម្ួល 
ដដត តដលើទំនកទ់ំនងរវាងសិសស 
និង្គបូដ្ងៀន។ 

្គូបដ្ងៀនតាម្គ្ម្ខូ្លួន /បុគាល  គ ជាអនកនសិំសស 
តាម្រយៈឧទាហរ ៍ 
ការដ្វើបង្ហា ញដលសិ់សសអំពើរដបៀបរកពត័ា៌ន

្គូបដ្ងៀនដដើរតួជា្នធាន ”resource” 
ស្ាប់សិសស ដ្លើយសំ ួរដៅសិសស 
និងពនិិតយដំដ ើ រការដៅតាម្ត្ម្ូវការរបស ់
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ការបដ្ងៀនានការដបើកទូលាយកនុងការដ្វើស
កម្មភាពកនុងថា្ន ក ់និងដ្ៅថា្ន ក់ 
ដដាយម្ិនានការដដត តខាល ងំ ដៅដលើវ ិ្ ើ 
បដ្ងៀនដដាយនិយាយ្ាប ់”direct 
instruction” តត្គបូដ្ងៀន 
និងសិសស្តវូដ្វើការង្ហរជាម្ួយោន  
កនុងដំដ ើ រការដរៀន នងិបដ្ងៀន។ 

សិសសដរៀនដដាយម្ិនានការនអំលូវ 
ខាល ងំកាល ពើ្គូបដ្ងៀនដទ 
ដដាយបងកឱ្កាសឱ្យសិសសានឯករាជ្យភាព 
ដដើម្បើអនុវតតសកម្មភាព និងដ្វើរបកគំដហើញ។ 

និងយលដ់ងឹពើព័ត៌ាន 

ដៅកនុងគ្ម្ូបដ្ងៀនដនេះ 
សិសសដរៀនតាម្រយៈការសដងកត 
និងដ្វើតាម្លំនបំដ្ងៀនរបស់្ គូ។ 

 

សិសស។ 

្គូបដ្ងៀនដដើរតួជាម្នុសសអកម្ម 
កនុងការសិការបសសិ់សស តតសិសសជាអនកសកម្ម 
និងជាអនកចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពសិការបសដ់គ
ដដាយខ្លួនដគ។ 

ដោលដៅសំខាន់របសវ់ ិ្ ើសាស្តសតអនក្បគលភ់ារ
កិចច គ បដងកើតឱ្យានសវយ័ភាព 
ឬសិសសានាច សក់ារកនុងការសិកា 

   

 

(គ) ការដរៀនតាម្តបបសហការ ៍ “cooperative learning”៖ វ ិ្ ើសាស្តសតសាស្តសតបដ្ងៀនដនេះគ តអអកដលើវ ិ្ ើ្គប់
្គងថា្ន ក់ដរៀន និងការបដ្ងៀន ដដាយដដត តដលើដ្វើការង្ហរ្កុម្ និងភាពសុើជ្ដ្ៅននការសិកា គ អារភាា ប់នឹងជ្ើវភាពរស់ដៅ។ វ ិ្ ើ
សាស្តសតដនេះជ្្ម្ុញដល់សិសស ឱ្យានការរ ើកចំដរ ើនតអនកសងាម្ និងខ្លឹម្សារដម្ដរៀន រមួ្ជាម្ួយនឹងលបចិបដ្ងៀន ានដូចជា គិត 
នដគូរ តចករតំលក “Think-Pair-Share”។ វ ិ្ ើសាស្តសតបដ្ងៀនតាម្តបបសហការ ៍ “cooperative learning” គ សថិតកនុងដោល
វ ិ្ ើសិសសម្ជ្ឃម្ ឌ ល ដដាយសារការដរៀន ដដត តឱ្យសិសសានការទទួលខុ្ស្តូវ កនុងការសិកា និងការអភិវឌឍ។ វ ិ្ ើសាស្តសត
ដនេះគ ានជ្ំដន ថា្សិសស ដរៀនាន្បដសើរ ដពលណាដ្វើការជាម្ួយនដគូ /្កុម្ និងដរៀនពើនដគូ/ ្កុម្។ 

អនកស្ម្បស្ម្លួ 

Facilitator 

អនក្បគលភារកចិច 

Delegator  

្គូបដ្ងៀនអនកស្ម្បស្ម្ួល ដដត តដលើទនំក់ទនំងរវាងសិសស 
និង្គបូដ្ងៀន។ 

ការបដ្ងៀនានការដបើកទូលាយកនុងការដ្វើសកម្មភាពកនុងថា្ន ក ់នងិដ្ៅថា្ន ក ់
ដដាយម្ិនានការដដត តខាល ងំ ដៅដលើវ ិ្ ើ បដ្ងៀនដដាយនិយាយ្ាប ់”direct 
instruction” តត្គបូដ្ងៀន និងសិសស្តវូដ្វើការង្ហរជាម្ួយោន  
កនុងដំដ ើ រការដរៀន នងិបដ្ងៀន។ 

សិសសដរៀនដដាយម្ិនានការនអំលូវ ខាល ងំកាល ពើ្គូបដ្ងៀនដទ 
ដដាយបងកឱ្កាសឱ្យសិសសានឯករាជ្យភាព ដដើម្បើអនុវតតសកម្មភាព 
និងដ្វើរបកគំដហើញ។ 

្គូបដ្ងៀនដដើរតួជា្នធាន ”resource” ស្ាប់សិសស 
ដ្លើយសំ ួរដៅសិសស នងិពនិិតយដំដ ើ រការ 
ដៅតាម្ត្ម្ូវការរបសសិ់សស។ 

្គូបដ្ងៀនដដើរតួជាម្នុសសអកម្ម កនុងការសិការបសសិ់សស 
តតសិសសជាអនកសកម្ម 
និងជាអនកចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពសិការបសដ់គដដាយខ្លួនដគ។ 

ដោលដៅសំខាន់របសវ់ ិ្ ើសាស្តសតអនក្បគលភ់ារកិចច 
គ បដងកើតឱ្យានសវយ័ភាព ឬសិសសានាច សក់ារកនុងការសិកា 
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គ.  ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀន 
កនុងការសរដសរសកម្មភាពលម្អិតដៅតាម្បំ ិនអំណានពាក់ព័នធជាមូ្លដាា នកនុងការសរដសរគដ្ាងលំនំ

បដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយ និងកិចចតតងការបដ្ងៀន ដដាយានបង្ហា ញការសរដសរសកម្មភាពលម្អិតដៅតាម្បំ ិន
អំណានពាក់ព័នធតាម្ដំណាក់កាលម្ួយៗ។ 

 
ឃ.  ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀន 
កនុងការសរដសរគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនម្ួយដម្ដរៀនានដ្ចើនដា៉ោ ងសិកាដដាយានបង្ហា ញតាម្ដំណាក់កាលម្ួយៗ 

ដដាយានគដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយជាឧទាហរ ៍។ 
 

ង.  ឯកសារជ្នំយួស្ាប់្គបូដ្ងៀន 
កនុងការសរដសរកិចចតតងការបដ្ងៀនដៅតាម្គដ្ាងលំនបំដ្ងៀនដម្ដរៀនម្ួយដដាយានបង្ហា ញឧទាហរ ៍កិចចតតង

ការបដ្ងៀនសរុបចំនួន ៤៧ ្សបដៅតាម្ក្ម្ិត ឬដំណាក់កាលទាងំ៩ននដសៀវដៅសតង់ដាអំណានថា្ន ក់ទើ១ 
 
 


