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ប្រពន័្ធចណំាត់ថ្នា ក់វិទ្យារ្លមូ 
Bloom's Taxonomy 

 

             េ៉យ៖ េោក មាឃ សារ,ី េោកបណ្ឌតិ ស ូសុធីរ េោក លី តុង,  
                                                            េោករស ីែង ធានី នាយក៉ឋើនវិទ្ើាសាស្រសតអប់រំ  

             ៃនវទិ្ើាសាណើនមនសុើឝសាស្រសត និងវទិ្ើាសាស្រសតសងគម 
 

 
សាវតារ 
ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើារបស់ប្លូម ំសំណ្ ំ

ៃនគំរូ៊នានុរកមបី ែែលរតូវបានេរបើ េែើមើបី
ោត់ថ្នើក់េេលបំណ្ងៃនឿរអប់រំេៅកនុង
ករមិតៃនភាពេពញេលញ និងំក់ោក់។ 
៊នានុរកមទំងបីេនេះ រគបែណ្តប់េលើវតថុ
បំណ្ងៃនឿរេរៀនសូរតេៅកនុងវិស័យពុទ្ធិ    
វិស័យសេចេតនា និងវិស័យចិតតចលនា។ 
៊នានុរកមវិស័យពុទ្ធិ ំឿរេ្ឍើតំចមើបង
ៃនឿរអប់រំែបបរបៃពណ្ីភាគេរចើន េ ើយ
រតូវបានេរបើំញឹកៈប់ េែើមើបីេរៀបចំរចនា
សមព័នធវតថ ុបំណ្ងសិកើា តាមកមមវិធីសិកើា 
ឿរវាយតៃមល និងសកមមភាពសិកើា។ 

គំរូទំងេនាេះ រតូវបានេគ៉ក់េះ្ើេះ
តាម េបនោមីន ប្លូម (Bloom) ែែលំ
របធានគណ្ៈកមា្ើធិឿរអនកអប់រំ និងែែល
បានបេងកើតចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាេនេះ។ េត់ ក៏
បានែក     សរមួលករមិតសតង់ ៉ែំបូងៃន
អតថបទ្ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាៃនវតថុបំណ្ងអប់រំ៖ 
ឿរេធវើចំណាត់ថ្នើក់ៃនវតថុបំណ្ងអប់រំ។  

ថ្វីេបើឿរ៉ក់េះ្ើេះតាមប្លូមក៏េ៉យ 
ឿរេបាេះពុមពេសៀវេៅចំណាត់វិទ្ើា ៃនវតថុ

បំណ្ងអប់រ ំ បានេធវ ើតាមសនន ិសីទ្ំបនត
បនាតើប់ពីៅនើ ំ១៩៤៩ ែល់១៩៥៣ ែែលរតូវ
បានរចនាេ ើង េែើមើបីេធវើឱើយរបេសើរនូវទ្ំនាក់
ទ្ំនងរវាងអនកអប់រ ំ  អំពីឿររចនាកមមវ ិធី
សិកើា និងឿររប ង។ 

េៅៅនើំ១៩៥៦ េសៀវេៅទ្ី១៖ វិស័យ 
ពុទ្ធិ រតូវបានេបាេះពុមពផើាយ។  

េៅៅនើំ១៩៦៤ េសៀវេៅទ្ី២៖ វិស័យ 
សេចេតនា រតូវបានេបាេះពុមព។ 

ចំែណ្កវិស័យចិត តចលនាចមើបង
ចំនួនបួន រតូវបានបេងកើតេ ើងេ៉យ RH 

Dave (១៩៦៧),EJ Simpson(១៩៧២), AJ 

Harrow(១៩៧២)និងARomiszowski។វិស័យ 
ចិតតចលនារបស់ Dave ំវិស័យែ៏សាមចញ 
បំផុត និងៃយរសួលកនុងឿរអនុវតតេៅកនុង
បរសិាណើនរួម។ 

ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើារបស់ប្លូម មានបីគឺ 
វិស័យពុទ្ធិ វិស័យចិតតចលនា និងវិស័យស
េចេតនា។ កំែណ្ែរបថ្មីៃនចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើា
សរមាប់វិស័យពុទ្ធិ រតូវបានបេងកើតេ ើងកនុង
ៅនើំ២០០១។ 
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១-វិសយ័ពុទ្យធ ិ

ចំណាតថ់្នើក់វទិ្ើាែបបោស់ 
 
 

 
 
វិស័យពុទ្ធែិបបោស ់ែចកំ៖ 

 
 
 
១-ចំណ េះដឹង (Knowledge) 
ចំេណ្េះែឹង ពាក់ព័នធនឹងឿរសាគើល ់ឬ

ចងោំឿរពិត ពាកើយសពទ បចញតតិមូល៉ឋើន 
ឬចេមលើយ េ៉យមិនោំបាច់យល់ពីអតថន័យ
របស់វា។  

លកខណ្ៈរបស់វា រួមមាន៖ ចំេណ្េះ 
ែឹងំក់ោក់៖ វាកើយសពទវិទ្ើា អងគេ តុំក់
ោក់។ ចំេណ្េះែឹងអំពីវិធី និងមេធើាបាយ
ៃនឿរេ៉េះរសាយំក់ោក់៖ អនុសញ្ញើ 
និនានើឿរ និងលំ៉ប់ចំណាត់ថ្នើក់    និង
របេភទ្។ ចំេណ្េះែឹងអំពីសាកលភាវូបនីយ
កមមនិងអរូបីកនុងវិស័យមួយ៖ េេលឿរណ្៍ 
និងទ្ូេៅនីយកមម រទ្ឹសតី និងរចនាសមព័នធ។ 
 ឧទ រណ៍្៖ ចូររាប់េះ្ើេះរបាសាទ្
បុរាណ្ឱើយបានបី។ 
 

២-ការយលដ់ងឹ(Comprehension) 
 ឿរយលែ់ឹង រមួបចេលូឿរបៃឝើញ
ឿរយលែ់ឹងអំពីឿរពិត និងគនំិតេ៉យឿរ
េរៀបចំសេងខបបកែរបទ្ូេៅ ផតល់ឿរពិពណ្ ៌
នា នងិបញ្ជើក់ពគីំនតិសៀំន់ៗ។ 

 ឧទ រណ៍្៖ចូរសេងខបអពីំលកខណ្ៈ 
សមាគើល់របាសាទ្កនុងរចនាថ្ភនំ៉។ 
 

៣-ការអន្ុវតត (Application) 
ឿរអនុវតត ពាក់ព័នធនឹងឿរេរបើរបាស់

ចំេណ្េះែឹង ែែលទ្ទ្ួលបាន  េ៉េះរសាយ
បញ្ឝើ េៅកនុងសាណើនភាពថ្មីេ៉យអនុវតត
ច ំេណ្េះែឹងបេចេកេទ្ស និងចើាប់ែែល
ទ្ទ្ ួលបាន។ អ នកសិក ើាគ ួ រ ែតអាចេរបើ
ចំេណ្េះែឹងំមុន េែើមើបីេ៉េះរសាយបញ្ឝើ
កំណ្ត់ទ្ំនាក់ទ្ំនង និងរេបៀបែែលពួកេគ  
អនុវតតកនុងសាណើនភាពថ្មី។ ឧទ រណ្៍៖ េតើេគ
អាចេរបើរបាស់វ ិធ ីណាខ្លេះ េែើម ើប ីឿរពារ
របាសាទ្ថ្ មប ុរាណ្ឱ ើ យ េៅគង ់  វង ើ ឝយ ូ រ
អែងវង? 

 
៤-ការវិភាគ (Analysis) 

 ឿរវិភាគ ពាក់ព័នធនឹងឿរពិនិតើយ និង
បំែបកពត័៌មាន េៅំែផនកសមាសធាត ុ
កំណ្ត់ពីរេបៀប ែែលែផនកទក់ទ្ងេនើេៅ
វិញេៅមកកំណ្ត់អតតសញ្ញើណ្មលូេ ត ុ
ឬមលូេ តឿុរសនន ិ ៉ឋើននិងឿរែសវងរកភ
សតុតាងេែើមើបេីរំទ្ែលឿ់រេធវើទ្ូេៅនយីកមម។  
លកខណ្ៈរបស់វា រមួមាន៖ 

• ឿរវិភាគេលើធាត ុ

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BloomsTaxonomy.png
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• ឿរវិភាគទ្ំនាកទ់្ំនង 
• ឿរវិភាគអំពីអងគឿរ 

ឧទ រណ៍្៖ េរបៀបេធៀបរបាសាទ្ែខ្មរកនុង
រចនាបថ្អងគរវតត នងិរចនាបថ្បាយន័។ 
 
៥-សណំោគ (Synthesis) 

សំេោគ ពាក់ព័នធន ឹងឿរបេងក ើត
រចនាសមព័នធ ឬលំនាំពីធាតុចរមុេះ។ វាក៏សំេៅ
េៅេលើទ្េងវ ើៃនឿរ៉ក់ែផនករួមេន ើ េែើមើបី
បេងកើតទំងមូល។ លកខណ្ៈរបស់វា រួមមាន៖ 
ឿរផលិតទ្ំនាក់ទ្ំនងែតមួយគត់ ឿរផលិ
តែផនឿរ ឬសំណ្ ំរបតិបតតិឿរ ែែលបាន
េសនើ ឧទ រណ្៍ៈ ចូរេរៀបរាប់ពីធាតុ ឬែផនក
េផើឝងៗ េែើមើបីសាងសង់បាននូវរបាសាទ្ េៅ
សម័យេចនឡា។ 

 
 
 
 

 
៦-រង្វា យតម្មល (Evaluation) 

 រង្វវ យយតម្មល រួមមានការបង្វា ញ 
និងការពារមតិដោយដធវើការវនិិច្ឆ័យអពីំព័ត៌ 
មានសុពលភាពម្នគំនិត ឬគុណភាពការ 
ង្វរដោយផ្ផែក ដលើលកខណៈវ ិនិ ច្ឆ័យ។     
លកខណៈរបស់វារួមមាន៖ 

-ការវនិិច្ឆយ័ទាកទ់ងនឹងភសតុតាងម្ផទកនុង 
-ការវនិិច្ឆយ័តាមលកខណៈវនិិច្ឆ័យខាង

ដរៅ ឧទាហរណ៍ ដតើរាសាទបុរាណផ្មែរ 
មានគុណតម្មលជារបវតត ិ សាស្រសតយ៉ងដូច្
ដមតច្មលះ? 

 
ចំណាតថ់្នា កវ់ិទ្យាបររថ្មី 

  កផំ្ណផ្របថែីម្នច្ណំាត់វទិា សរមាប់
វស័ិយពុទធិរតូវានបដងកើតដឡើងកនុងឆ្ន ំ
២០០១។ 
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រូបភាពទ្ី១៖ ឿរែកសរមលួខ្លឹមសារេៅៅនើំ២០០១(របភព៖ Google Images) 
ឿរែកសរមលួៀងេលើេនេះ បៃឝើញថ្ ឿរ្លើសប់តូរឿរេរបើពាកើយកនងុ៊នានុរកមេនេះ ពី

ពាកើយនាម មកំ កិរិោសពទសមមភាព មនិែមននាម ឬកិរិោសពទសភាពែចូពីមុនេទ្។ 
មើាសើងវិញេទ្ៀត េគបានលបុេោលករមតិសំេោគទ្ី៥េោល ទ្មាលើកឿ់រវាយតៃមលេៅករមិត

ទ្ី៦ មកករមិតទ្ី៥ និងបែនថមករមិតទ្ី៦ ំករមិតបេងកើត ឬៃចនរបឌតិ។  

 
រូបភាពទី២៖ ការផ្កសរមួលមលឹមសារ ដៅឆ្ន ២ំ០០១ និងនិយមន័យម្នករមិតនីមួយៗ 

(របភព៖ Google Images) 
 
ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាបលូម បានរំបចូលេៅកនុង
ឿរេធវើែផនឿរបេរងៀន និងឿរបេរងៀនអស់       
រយៈេពលជិត៥០ៅនើំ មុនេពលវារតូវបានែក
សរមួលេៅកនុងៅនើ ំ២០០១។ េទេះបីំមាន
ឿរែកែរបសំៀន់ទំងេនេះ រតូវបានេបាេះពុមព
ផើាយកនុងៅនើ ំ២០០១ក៏េ៉យ ក៏គួរឱើយភាញើក់
េផអើលែែរ ែែលេៅែតមានអនកអប់រំែែលមិន
ធាលើប់ឮពី Anderson and Krathwohl ឬឿរៃរ
សំៀន់របស់ពួកេគ ទក់ទ្ងនឹងចណំាតថ់្នើក់
វិទ្ើាបលូមៀងពុទ្ធិ។ អនកនិពនធបឋមទំងពីរ
េនេះ សថិតកនុងទ្ីតាំងលអឥតេៀ្ើេះ េែើមើបីេរៀបចំ
ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាោសើងសំៀន់។ ពួកេគបាន

េៅរកុមចិតតវិទ្ូអប់រំ និងអនកអប់រំ េែើមើបីជួយ
ពួកេគកនុងឿរែកែរប។ Lorin Anderson ធាលើប់
ំនិសើឝិតមានើក់របស់ Benjamin Bloomែ៏លើបី
លើាញេ ើយ David Krathwohl ំៃែគូមានើក់
របស់ប្លូម ែូចែែលេត់បានបេងកើតចំណាត់
ថ្នើក់វិទ្ើាពុទ្ធិែបបបុរាណ្របស់េត់។ 
 េៅស រែឋអាេម៉េរិក ោប់ពីចុងទ្ស
វតើឝៅនើំ១៩៥០ ែល់េែើមទ្សវតើឝៅនើំ១៩៧០ 
មានឿរប៉េុនប៉េងបំែបក និងោត់ថ្នើក់វិស័យ
េផើឝងៗេនើៃនឿរេរៀនសូរតរបសម់នុសើឝ៖ ពុទ្ធិ 
(ឿរេចេះែឹង) សេចេតនា (ចិតតរំេភើប 
អារមមណ្៍) និងចិតតចលនា (ឿរអនុវតត ឬ



5 

 

ចលនារាងឿយ ឿយវិញ្ញ ើណ្ ឿរប ៉េេះ 
ឬៃែ/រាងឿយ)។ កិចេខ្ិតខ្ំរបឹងែរបងេនេះ 
ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលំេស្រីៃនចំណាត់ថ្នើក់
វិទ្ើា សរមាប់វិស័យនីមួយៗ។ ចំណាត់ថ្នើក់
វិទ្ើា ែែលបានេរៀបរាប់ៀងេលើ ទក់ទ្ងនឹង
ទ្ិែឋភាពេផើឝងៗេនើៃនឿរេរៀនសូរតរបស់
មនុសើឝ េ ើយរតូវបានេរៀបចំេ ើង តាម
៊នានុរកម ែែលមានឿរនាំមុខ្ពីមុខ្ៃរ
សាមចញបំផុត េៅមុខ្ៃរែែលសមុគសា្ើញ
ំង។ ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាពុទ្ធិរបស់ Bloom ំ
មូល៉ឋើនរគឹេះៃនឿរបណ្តតេះបណាតើលរគូ និង
ឿរេរៀបចំវិំជ ើជីវៈសរមាប់ជិត៤០ៅនើ ំ មុន
េពលែែល Anderson និង Krathwohl បាន
បេងកើតកំែណ្ថ្មី។ ទ្ិែឋភាពទ្ូេៅៃនឿរ្លើស់បតូ
រទំងេនាេះ បៃឝើញេៅៀងេរឿម។ 
 ខ្ណ្ៈេពលែែលចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើា
ទំងអស់ៀងេលើ រតូវបានកំណ្ត់ និងេរបើ
របាស់អស់ំេរចើនៅនើំមកេ ើយ េៅនាេែើម
សតវតើឝទ្ី២១ េៅកនុងកំែណ្ថ្មីៃនចំណាត់
ថ្នើក់វិទ្ើាពុទ្ធិ ែែលេគសាគើល់ំទ្ូេៅ ថ្ំចំ
ណាត់ថ្ន ើក ់វ ិទ្ ើារបស់ Bloom។ េគក៏អាច
ែសវងរកេគ ទ្ំព័រ សរមាប់ឯកសារេោង
េផើឝងៗេនើនូវចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាពីរេផើឝងេទ្ៀត 
គឺសេចេតនា និងចិត តចលករ។ មានឿរ
ពិភាកើាែ៏មានតៃមលំេរចើន ពីឿរអភិវឌើឍ
៊នានុរកមទំងអស់ រពមទំងឧទ រណ្៍
ៃនអតថរបេោជន៍ និងកមមវិធី េៅកនុងឿរប
េរងៀន។ េទេះោសើងណាក៏េ៉យ វាំឿរ
សំៀន់កន ុងឿរកត់សមាគើល់ថ្ េៅកនុងឿរ
ពិភាកើាមួយចំនួនេនេះ អនកនិពនធេគ ទ្ំព័រ

ខ្លេះ បានបករសាយខ្ុសនូវែែនប៉េេះពាល់និង
ចិតតសាស្រសតំែផនកបែនថមៃនឿរៃររបស់
Bloom។  អ នកន ិពនធទំងេនេះ មានកំ ុស   
ធងន់ធងរ។ វិស័យពុទ្ធិែំបូង រតូវបានពិពណ្៌នា 
េ ើយរត ូ វបានេបាេះព ុម ពផ ើាយេៅៅន ើំ
១៩៥៦។ David Krathwohl ំអនកនិពនធមានើក់ 
េៅកន ុងចំេណាមអនកនិពនធេែើម សត ីអំពីចំ
ណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាេនេះ។ ឿរៃរេនេះ រតូវបាន
៉ក់េះ្ើេះតាមអនកនិពនធំន់ខ្ពស់ ឬអនកនិព
នធទ្ីមួយB. Bloom។ វិស័យសេចេតនា មិន
រតូវបានោត់ ថ្នើក់រ ូតែល់ៅនើ ំ១៩៦៤ 
េ ើយេ៉យសារេោក David Krathwohl ំ
អនកនិពនធះនមុខ្េគកនុងឿរខ្ិតខ្ំេនេះ គួរ
ែតមានេះ្ើេះរបស់េត់ម ិនែមនេះ្ើេះ 
Bloom េទ្។ Bloom មិនបានេធវើអវីមួយំ មួយ
វិស័យចិតតចលករេទ្ និងវាមិនរតូវបាន
ពិពណ្៌នា ឬ៉ក់េះ្ើេះេទ្ រ ូតែល់េែើម
ទ្សវតើឝៅន ើ ំ១៩៧០។ មានកំែណ្៣ៃនចំ
ណាត់ថ្នើក់វិទ្ើា េ៉យអនកនិពនធ៣េផើឝងេនើ 
គHឺarrow (១៩៧២)Simpson (១៩៧២) និង 
Dave (១៩៧០)។ 
វិស័យពុទ្ធិែបបថ្មីែចកំ៖ 
 

១-ចងច ំ(Remember ) 
រំលឹកេ ើងវិញនូវចំេណ្េះែឹង ពាក់ព័នធេៅ
នឹងលំនឹកែវង ែែលេគបានេរៀន ឬជួបរបទ្េះ
ពីេពលមុន។ កិរិោសពទែែលរតូវេរបើមាន
ែូចំ ឱើយអតថន័យ ពិពណ្៌នា កំណ្ត់អតត
សញ្ញើណ្ ៉ក់សាលើកសមាគើល់ រាយនាម ផគូ 
ផគង ៉ក់េះ្ើេះ ផតល់នូវចំណ្ ចសំៀន់ៗ 
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រំលឹក សាគើល់ ចមលងតាម េរជើសេរីស បញ្ជើក់ 
កំណ្ត់ទ្ីតាំង...។ 
ឧទ រណ៍្៖ ចូរពិពណ្ន៌ាផើារទ្ំេនើបមយួ 
ែែលបអូនៗ េទ្ើបបានទ្សើឝនាឿលពីសបាឍើ ៍      
មុន។ 

២-យល ់(Understand) 
 បេងកើតន័យពីខ្លឹមសារេរៀន ឬបេរងៀន 
រួមបចេូលទំងទ្ំនាក់ទ្ំនង្តើល់មាត់ឿរសរ 
េសរ និងរឿ វ្ើក។ 
 កិរិោសពទែែលរតូវេរបើ មានែូចំ  
ពនើយល់ ឿរពារ េរបៀបេធៀប បាសើន់របមាណ្ 
េធវើចំណាត់ថ្នើក់ េធវើទ្ូេៅនីយកមម បករសាយ 
ពើាករ សរេសរេ ើងវិញ សេងខបបកែរប...។ 
ឧទ រណ្៍៖ ចូរេរបៀបេធៀបតួអងគនាងវិធាវី 
និងឃុន នារី។ 
 

៣-អន្ុវតត(Apply) 
 អនុវតត ឬេរបើរបាស់នីតិវិធី កនុងសាណើន
ភាពែែលបានផតល់ឱើយ។ កិរិោសពទែែលរតូវ
េរបើ មានែូចំ អនុវតតេរៀបចំ ោត់ែចង     
សែមតងេធវ ើវ ិនាែកមម េ៉េះរសាយសាណើបនា 
បៃឝើញេធវើឱើយេមើលរកេឃើញ ែកកុន ែកតរមូវ 
របតិបតិតពើាករ េរៀបចំេរតៀមបរមុង ផលិត/
បេងកើតភាជើប់ទ្ំនាក់ទ្ំនង/ផើារភាជើប់ បៃឝើញ 
៉ក់តាំងេរជើសេរីស 
 ឧទ រណ្៍៖ ចូរអនុវតតឬរបតិបតតិ
ចើាប់ៃនសថិតិ េែើមើបីវាយតៃមលភាពគួរទ្ុកចិតដ
បានៃនេតសតសំេណ្រ។ 

 
 

៤-វិភាគ (Analyze) 
 ែបងែចកចំេណ្េះែឹងេៅតាមែផនក 
េ ើយកំណ្ត់ពីទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងេនើេៅវិញ
េៅមក និងចំេពាេះរចនាសមព ័ន ធ  ឬេេល
បំណ្ងំរួម។ កិរិោសពទែែលរតូវេរបើ មាន
ែូចំ វិភាគ រាយលមអិត េរបៀបេធៀប េរជើស
េរីស ផទុយ បំែបកែញក ឬែបងែចក...។ 
 ឧទ រណ្៍៖ របម ូលទ្ិន នន ័យពី
នាយក៉ឋើន ឬែផនក និងេរជើសកិចេឿរ ែែល
បានតរមូវសរមាប់ឿរបណ្តតេះបណាតើល។ 
 
៥-វាយតម្មល (Evaluate) 

េធ វ ើឿរវាយតៃម ល េ៉យែផ អកេលើ     
លកខណ្ៈវិនិចឆ័យ និងសតង់៉។ កិរិោសពទ
ែែលរតូវេរបើ មានែូចំ ោត់ថ្នើក់ វាយតៃមល      
ពិនិតើយតាម៉ន រតួតពិនិតើយ េតសត វិនិចឆ័យ 
េរជើសេរីស េធវើយុតតិកមម...។ ឧទ រណ្៍៖ 
េរជើសែំេណាេះរសាយ ែែលមានរបសិទ្ធ
ភាពបំផុត សរមាប់េ៉េះរសាយភាពរកីរក។ 

  
៦-រណងកើតថ្ម ី(Create) 

៉ក់សមាសភាពរួមេនើ េែើមើបីបេងកើត
មុខ្ៃរទងំមលូ។ េរៀបចំេ ើងវញិនូវសមាស
ភាពឱើយេៅំគំរឬូរចនាសមព័នធថ្មី។ កិរិោ សពទ
ែែលរតូវេរបើ មានែូច  ំបេងកើតេធវើែផនឿរនិព
នធអភិវឌើឍបេងកើតថ្ម ី ៃចនរបឌតិ េរៀបចំ សាណើបនា   
ផលតិ ចងរកង មានគេរមាង បេងកើតេ ើង...។ 

ឧទ រណ្៍៖ បេងកើតមាសើសុីនបូមទ្ឹក
េ៉យមនិេរបើ៊មពលេរបងឥនធនៈ េែើមើបី
េរសាចែំណាកំនុងចមាកើររបស់អនក។ 
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២-វសិយ័ចតិតចលនា The psycho-

motor domain (action-based) 

៊នានុរកមៃនចិតតចលនាទក់ទ្ង
នឹងឿរេរៀន (A scaffolding hierarchy of the 

pyscho- motor domain related to learning)។ 
ជំនាញៃនវិស័យចិតតចលនា ពិពណ្៌នាអំពី
សមតថភាព េៅកនុងឿរេរបើឧបករណ្៍ ឬឿរ
េរបើរបាស់ចលនាៃនរាងឿយ ែូចំឿរេធវើអវី
េ៉យៃែឬញញួរ។ េេលបំណ្ងៃនចិតត
ចលនាំធមមតាេ្ឍើតេលើឿរ្លើស់បត ូរ ឿរ
អភិវឌើឍឥរិោបថ្ ឬជំនាញ។ េោកប្លូម និង
ស ឿរីរបស់េត់មិនែែលែបងែចកវិស័យ
ចិត តចលករំចំណាត់ថ្ន ើក ់េទ្។ ក៏ប ៉េ ុ ែនត  
េរឿយមកមានអនកអប់រ ំែៃទ្េទ្ៀតបាន
បេងកើតវិស័យចិតតចលករំចំណាត់ថ្នើក់។ 
េោក Simpson (១៩៧២) បានេលើកេ ើង
នូវចំណាត់ថ្នើក់ែូចៀងេរឿម៖ 

១-របតើយកើារមមណ្ ៍(Perception) 
សមតថភាពកនុងឿរេរបើអារមមណ្៍េែើមើបីបៃឝើញ
សកមមភាពមានចលនា៖ ោប់េផតើមពីឿរ
េភាញើចអារមមណ្ ៍ តាមរយៈឿរេរជើសេរីសគំរូ
ំតរមុយ េៅែលភ់ាពអាចេចេះបករសាយ
បាន។ 

ឧទ រណ្៍៖ ឿរបាសើន់សា្ើនកែនលង
ែែលរេប់បាល់មួយនឹងធាលើក់ចំទ្ីតាំងែ៏រតឹម
រតូវបនាតើប់ពីវារតូវបានេគេបាេះេៅ។ េគអាច
កំណ្ត់សីតុណ្ឝភាពែ៏រតឹមរតូវកនុងចស្រៃកើន
មួយ ែែលកំណ្ត់េ៉យកលិន និងរសំតិអា
ហារ។ េគអាចកំណ្ត់កមពស់របស់ែែកចូក 
េៅេលើរថ្យនតែឹកទ្ំនិញ េ៉យេធៀបនឹង

កែនលងែែលៃែេលើកទ្ំនិញទក់ទ្ងនឹងឿឍើរ
របស់រថ្យនត។ 

ពាកើយគនលឹេះ៖ េរជើសេរីស ពិពណ្៌នា រក
េឃើញខ្ុសែបលកេនើកត់សមាគើល ់ កំណ្ត់អតត
សញ្ញើណ្៉ក់េ៉យែ កទក់ទ្ងេរជើសេរីស។ 

២-សណំ្ /ំឿរកណំ្ត ់(Set) 
ឿរេរតៀមខ្លួនេែើមើបីេធវើសកមមភាព ៖ 

រួមបចេូលទំងែផនកផលូវចិតត ផលូវឿយ និងផលូវ
អារមមណ្៍។ ែផនកទំងបីេនេះ មិនអាចកំណ្ត់
ទ្ុកំមុននូវឿរេឆ ល ើយតបរបស់មនុសើឝ 
ចំេពាេះសាណើនភាពេផើឝងៗេនើបានេទ្ (េពល
ខ្លេះេគេៅថ្ផនត់គំនិត)។ ចិតតចលករេនេះ 
មានទ្ំនាក់ទ្ំនងោសើងជិតសនិទ្ធំមួយនឹង
បំែណ្ងែចករង "េឆលើយតបេៅនឹងបាតុភូត" 
ៃនែែនែែលមានឥទ្ធិពល។ 

ឧទ រណ្៍៖ ែឹងនិងេធវើសកមមភាព 
តាមលំ៉ប់លំេ៉យៃនែំេណ្ើរឿរផលិត។ 
ទ្ទ្ួលសាគើល់សមតថភាព និងចំណ្ ចេខ្ើាយ
របស់េត់។ បៃឝើញពីបំណ្ងចង់េរៀនពី
ែំេណ្ើរឿរថ្មីៗ (ឿរេលើកទ្ឹកចិតត) ។ 

ពាកើយគនល ឹេះ ៖ ោប់េផត ើមបៃឝើញ
ពនើយល់ ្លើស់ទ្ី ែំេណ្ើរឿររបតិកមម បៃឝើញ
បញ្ជើក់សម័រគចិតត។ 

៣-េឆលើយតបតាមឿរែណ្នា ំ
(Guided response) 

ែ ំណាក់ឿលែ ំប ូង ៃនឿរេ រ ៀន
ជំនាញែែលសមុគសា្ើញរួមមាន េធវ ើរតាប់
តាម េរៀនសាកលើបងតាម និងេរៀនពីកំ ុស
៖ កន ុងឿរសេរមចលទ្ធផលបានលអករមិត
ណា  គវឺាអារស័យេលើឿរអនុវតតំក់ែសតង។ 
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ឧទ រណ្៍៖ េ៉េះរសាយសមីឿរគណ្ិត
វិទ្ើាតាមរយៈឿរេធវើបទ្បៃឝើញំមុន។ េធវើ
តាមឿរែណ្នាំេែើមើបីបេងកើតបានំគំរូ។ េធវើ
តាមឿរេលើកៃែំសញ្ញើរបស់អនកែណ្នាំ 
ខ្ណ្ៈេពលេយើងកំពុងេរៀនរបតិបតតិឿររថ្
យនតសទូច។ ពាកើយគនលឹេះ៖ ថ្តចមលង ្ឍើនតាម 
េធវើតាម េធវើរបតិកមម េធវើេ ើងវិញ េឆលើយតប។ 

៤-យនតឿរ (Mechanism) 
ែំណាក់ឿលករមិតមធើយមកនុងឿរ

េរៀនជំនាញែ៏សមុគសា្ើញ៖ ឿរេឆលើយតបេៅ
នឹងអវីែែលបានេរៀន វាបានឿលើយំទ្មាលើប់
ៃនឿរេធវើែែែលៗ េ ើយវារតូវបានអនុវតត
របកបេ៉យទ្ំន ុកចិត តន ិងរបកបេ៉យ
ជំនាញចើាស់ោស់។ 

ឧទ រណ្៍ េរបើកុំពើយូទ្័រ្តើល់ខ្លួន 
ជួសជុលមាសើសុីន ែែលេលចធាលើយ េបើករថ្ 
យនត។ 

ពាកើយគនលេឹះ៖ របមូលផតុ ំ រកតិតាមៀនើត 
សាណើបនា រុេះេរ ីសែមតង េតាង ជួសជលុ កិន កំ
េៅ េរៀបច ំវាស់ែវង ជួសជុល ោយបចេលូ
េនើ េរៀបច ំគំនូសរពាង។ 

៥-ភាពេពញេលញេលើចេមលើយតប  
(Complex overt response) 

ឿរអនុវត ត របកបេ៉យភាពបុ ិន
របសប់ៃនសកមមភាពចលករ វារួមបចេូលនូវ
គំរូែ៏េពញេលញ៖ ភាពរតឹមរតូវរតូវ បាន
ចងអុលបៃឝើញោសើងរ ័ស រតឹមរតូវ និងមាន
ឿរសរមបសរមួលករមិតខ្ពស់ និងរតូវឿរ
ថ្មពលអបើបបរមា។ ក ន ុងែផ នកេនេះ រ ួម

បចេូលទំងឿរអនុវតតេ៉យេ្ើនឿរសាតើក់ 
េសទើរ និងឿរអនុវតតេ៉យសវ័យរបវតតិ។  
ឧទ រណ្៍៖ បត់រថ្យនតេៅកែនលងចតរថ្
យនតបានរសបេនើ។ ែំេណ្ើរឿរកុំពើយូទ្័រ បាន
រ ័សនិងរតឹមរតូវ។ បៃឝើញសមតថភាពេៅ
េពលកំពុងេលងពើាសើណ្ូ។ 

ពាកើយគនល ឹេះ៖ របមូលផតុ ំបេងក ើតរកិត
តាមៀនើតសាណើបនារុេះេរី បៃឝើញ េតាងជួស
ជុល កិន កេ្ដើ េរៀបចំវិធានឿរជួសជុល 
ោយបចេូលេនើ េរៀបចំគំនូសរពាង។  

សមាគើល់៖ ពាកើយគនល ឹេះ គឺែូចេនើនឹង
យនតឿរែែរ ប៉េុែនតមានគុណ្កិរិោឬគុណ្
នាម ែែលបៃឝើញពីែំេណ្ើរឿរេលឿនលអ
របេសើររតឹមរតូវំង។ល។  

៦-ឿរសរមបខ្លួន (Adaptation) 
ជំនាញរតូវបានអភិវឌើឍោសើងលអ េ ើយបុគគ 
លមានើក់ៗ អាចែកែរបលំនាំចលនាឱើយសមនឹង
តរមូវឿរពិេសស។ 

ឧទ រណ្៍៖ េឆលើយតបរបកបេ៉យ
របសិទ្ធភាពចំេពាេះបទ្ពិេសាធែែលមិនបាន 
រំពឹងទ្ុក។ ែកែរបឿរែណ្នាំេែើមើបីបំេពញ
តរមូវឿររបស់អនកសិកើា។ េធវើកិចេឿរេ៉យ
មាសើសុ ីនវាទ្ទ្ួលលទ្ធផលេលើសពីឿររំពឹង
ទ្ុក(មាសើសុ ីនមិនខ្ូចេ ើយមិនមានេរេេះ 
ថ្នើក់ កន ុងឿរបំេពញភារកិចេថ្ម ីេទ្)។ពាកើយ 
គនលឹេះ៖ សរមបតាម េរជើសេរីស េរៀបចំេ ើង
វិញ រំលឹកេ ើងវិញ ែរបរបួល។ 

៧-របភពេែើម  (Origination) 
បេងកើតគំរូសកមមភាពថ្ម ី េែើមើបីឱើយសម

រសបេៅនឹងសាណើនភាពំក់ោក ់ ឬបញ្ឝើ
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ំក់ោក់៖ លទ្ធផលៃនឿរសិកើាបញ្ជើក់ពី
ភាពៃចនរបឌតិេ៉យែផអកេលើជំនាញ ែែល
មានឿរអភិវឌើឍករមិតខ្ពស់។ 

ឧទ រណ៍្៖ បេងកើតសណំ្ ំថ្មីឬគំរថូ្ម ី
ទក់ទ្ងនឹងគំនតិ ឬរទ្សឹតថី្មីៗ។ បេងកើតកមមវិធី

បណ្តតេះបណាតើលថ្មនីិងទ្លូទំ្ូោយ។ បេងកើត 
ទ្មាលើប់ហាតរ់បាណ្ំរបោំ។ 

ពាកើយគនលេឹះ៖ េរៀបចំបេងកើតកសាង រួម
បចេលូេនើរចនា ផតួចេផតើមែតងសរេសរ រចនា 
បេងកើតថ្ម ីគំនិតផតួចេផតើម របភពេែើម។ 

 
 
៣-វិសយ័សណចេតនា(បអែកណលើចិតត
រណំ ើរ) The Affective Domain (Emotio-
nbased) 
៣-១.ន្ិយមន្័យម្ន្វសិយ័សណចេតនា 

វស័ិយសដចេតនា ពិពណ៌នាអពីំវតថុ
បណំងម្នការសិកា ផ្ដលសងកតធ់ងន់ដលើ
អារមែណ៍ ច្ិតតរដំភើប ឬករមតិម្នការទទួល
យក ឬការបដិដសធ។ វតថុបណំងសដចេតនា
ផ្របរបលួពីការយកច្ិតតទុកោកស់ាមចញដៅ
ាតុភូតផ្ដលានដររើសដរ ើសដៅជាលកខណៈ 
សែុគសាែ ញ ប៉ុផ្នតមានលកខណៈរសបគ្នន ខាង
កនុងម្នច្រតិលកខណៈ និងមនសិការ។ ដយើង

ានរកដ ើញវតថុបណំងធមួំយច្នួំនដៅកនុង
អកសរសិលប ៍ ផ្ដលានសផ្មតងដច្ញជា 
ច្ណំាបអ់ារមែណ៍ ឥរយិបថដកាតសរដសើរ 
គុណតម្មលនិងឈុតអារមែណ៍ឬភាពលដំអៀង 
(From Krathwohl et al., ១៩៦៤)។ 

វស័ិយសដចេតនា គជឺាផ្ផនកមួយម្ន
របព័នធមួយ ផ្ដលរតូវានដាះពុមពផាយដៅ
ឆ្ន ១ំ៩៦៥ សរមាបក់ារកណំតក់ារយល់ដងឹ 
និងការដោះរសាយរដបៀបផ្ដលមនុសសដរៀន។ 
ផ្ផនកមួយដៅកនុងវចិារណកថារបស់  ប៊លូម ការ
ចាតថ់ាន ក់ម្នវតថុបណំងអប់រដំនះ រួមបចេូ ល
ទាងំវស័ិយពុទធិ និងវស័ិយច្ិតតច្លនា។ 
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វស័ិយសដចេតនា គឺជាវស័ិយមួយ
កនុងច្ដំណាមវស័ិយច្នួំនបីរបស់ប៊លូម ផ្ដល
ពីរដផសងដទៀត គឺជាវស័ិយពុទធិ និងវស័ិយច្ិតត
ច្លនា (Bloom et all., ១៩៥៦)។  

វស័ិយសដចេតនា (Krathwohl, Bloo-m, 
Masia,១៩៧៣) រួមបចេូ លទាងំរដបៀបផ្ដល
ដយើងដោះ រសាយជាមួយវតថុអារមែណ៍ ដូច្ជា 
អារមែណ៍ គុណតម្មល ការដកាតសរ ដសើរភាព
រកីរាយ ការដលើកទឹកច្ិតត និងអាកបបកិរយិ។ 
របដភទធំៗ ទាងំ៥ រតូវានចុ្ះបចជី ពីឥរយិបថ
សាមចញបផុំតរហូតដល់សែុគ សាែ ញបផុំត៖ 

ដនះ គឺជាការពិពណ៌នាអពីំរហំាន
នីមួយៗដៅកនុងវចិារណកថា ដោយចាប់ដផតើ
មពីករមតិមូលោឋ នបផុំត។ (ដករសង់ដច្ញ
ពីវច្នានុរកមវចិារណកថារបស់Krathwhl)។ 

 
៣-២.ណតើអាីជាវិសយ័សណចេតនា 

បដលជេះឥទ្យធិពលដលក់ារអរ់រ?ំ 
របសិនដបើដយើងមរំបឹងអនុវតតនិរនតរ

ភាពរបស់ Krathwohl et al., ច្ដំពាះការ
បដរងៀនរបស់ដយើង បនាទ ប់មកដយើងកពុំង
ដលើកទឹកច្ិតតសិសស មិនរតមឹផ្តទទួលាន
ព័ត៌មានដៅផ្ផនកខាងដរកាម ម្នឋានានុរកម
សដចេតនាដនាះដទ។ ដយើងច្ង់ឱ្យពួកដគ
ដ្លើយតបដៅនឹងអវីផ្ដលពួកដគដរៀនផតល់តម្មល 
ដរៀបច្វំា ដហើយផ្ថមទាងំអាច្កណំតថ់ា មលួន
ជានិសសតិវទិាសាស្រសត រនំាញវទិាសាស្រសត ឬ
អនកវទិាសាស្រសតដទៀតផង។ 

ដយើងក៏ចាប់អារមែណ៍ដលើអាកបបករិ ិ
យរបស់និសសតិ ច្ដំពាះវទិាសាស្រសត អនកវទិា
សាស្រសត ការដរៀនវទិាសាស្រសត និងរបធានបទ
វទិាសាស្រសតជាក់លាក។់ ដយើងច្ង់ផ្សវងរកវធិី
បដរងៀន ផ្ដលដលើកទឹកច្ិតតសិសស និងទាក់
ទាញពួកដគចូ្លដរៀន។ របធានបទវស័ិយ      
សដចេតនាដៅកនុងការអបរ់ ំ រួមមានអាកបប 
កិរយិ ការដលើកទឹកច្ិតត រដបៀបទនំាក់ទនំង 
រដបៀបរគបរ់គងថាន ក់ដរៀន រដបៀបដរៀន ការដរបើ
រាស់បដច្េកវទិាកនុងថាន ក់ដរៀន និងការរា 
រស័យទាកទ់ងមនិផ្មនពាកយសមតី។ វាក៏សខំាន ់
ផងផ្ដរ ផ្ដលមនិរតូវបិទសកមែភាពសិសស ឬ
ការរារស័យទាកទ់ងលែៗ  ផ្ដលដឆ្ព ះដៅរក 
វស័ិយសដចេតនា និងរារាងំសិសសមនិឱ្យចូ្ល 
រួម។ 

ដៅកនុងការអប់រ ំ ដសទើរផ្តរគប់អនកនិព
នធផ្ណនាដំៅកនុងសដំណររបស់ពួកដគដោយ
បញ្ជជ ក់ថា វស័ិយសដចេតនា គចឺាាំច្់
សរមាបក់ារដរៀនសូរត ប៉ុផ្នតវារតូវានសិកា
តិច្តួច្បផុំត ផ្ដលភាគដរច្ើនរតូវានដគ
ដមើលរលំងផ្ដលមានភាពម្វឆ្ល តបផុំត និង
ពិាកវាយតម្មលបផុំត ច្ដំពាះវស័ិយទាងំបី
របស់ប៊លូម។ ដៅកនុងការបដរងៀនកនុងថាន ក់ជាផលូ វ
ការកចិ្េមិតមរំបឹងផ្របងភាគដរច្ើនរបស់រគ ូជា 
ធមែតា ចូ្លដៅកនុងផ្ផនកយល់ដងឹម្នការ
បដរងៀន និងការដរៀន ដហើយភាគដរច្ើនដម៉ាង
សិការតូវានរច្នាដឡើង សរមាបល់ទធផល
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ម្នការយល់ដឹង។ ដូច្គ្នន ផ្ដរ ការវាយតម្មល
ការដរៀនសូរតយល់ដងឹ គឺង្វយរសួល ប៉ុផ្នត 
ការវាយតម្មលលទធផលសិកាផ្ដលទទួលាន 
គឺពិាក។ ដូដច្នះ មានតម្មលសខំាន់កនុងការ
សដរមច្ាននូវសកាត នុពល កនុងការបដងកើនការ
សិការបស់សិសស  តាមរយៈការចូ្លដៅកនុងវ ិ
ស័យសដចេតនា។ ដូច្គ្នន ដនះផ្ដរ និសសតិ អាច្
រួបរបទះនូវឧបសគគ ផ្ដលរារាងំដល់ការដរៀន
សូរត ផ្ដលមិនអាច្ទទួលសាគ ល់ ឬមិនអាច្
ដោះរសាយាន ដៅដពលដរបើដគ្នលវធិីពុទធិ
សុទធសាធ។ 

វស័ិយសដចេតនារួមមាន អារមែណ៍ 
ច្ិតតរដំភើប និងអាកបបកិរយិរបស់បុគគល។ 
របដភទម្នវស័ិយសដចេតនា រួមមាន ការ
ទទួលាតុភូត ការដ្លើយតបដៅនឹងាតុភូត 
ការវាយតម្មល ការដរៀបច្ ំនិងការកណំត់លកខ
ណៈ (Anderson et all., ២០១១)។ វស័ិយស
ដចេ តនាម្នាតុភូតទទួលានបដងកើតការ
យល់ដឹងអពីំអារមែណ៍ និងច្ិតតររួំល ក៏ដូច្
ជាសមតថភាពដរបើរាស់ការយកច្ិតតទុកោក់
ផ្ដលានដររើសដរ ើស។ ដនះអាច្រួមបចេូ ល
ការសាត ប់ដោយយកច្ិតតទុកោក់ ច្ំដពាះដម
ដរៀនដៅកនុងថាន ក់។ អនុវស័ិយម្នការដ្លើយតប
ដៅនឹងាតុភូតពាក់ព័នធនឹងការចូ្លរួមយ៉ង 
សកមែរបស់អនក   សិកាដៅកនុងថាន ក់ឬកនុងកំ
ឡុងដពលពិភាកាជារកុម (Cannon and 
Feinstein, ២០០៥)។ ការឱ្យតម្មលទាក់ទងនឹង

សមតថភាព កនុងការដមើលដ ើញពីតម្មលរបស់
អវីមួយ ដហើយបង្វា ញវាាន។ ដនះរួមបចេូ ល
ទាងំសមតថភាពរបស់អនកសិកាកនុងការផ្ច្ក
រផំ្លកទសសនៈ និងគនិំតរបស់ពួកដគអំពី
បញ្ជា ដផសងៗ ផ្ដលានដលើកដឡើងដៅកនុង 
ថាន ក់។ សមតថភាពរបស់សិសសកនុ ងការផតល់
អាទិភាពដល់គុណតម្មលមួយដផសងដទៀត និង
បដងកើតរបព័នធតម្មលពិដសសមួយរតូវានដគ
សាគ ល់ថាជាការដរៀបច្ំ។ ដនះអាច្រតូវាន
វាយតម្មលដោយតរមូវការឱ្យតម្មល ដលើការង្វរ
សិការបស់មនុសសមាន ក់ ផ្ដលផទុយពីទំនាក់
ទនំងសងគមរបស់ពួកដគ។ ផ្ដនបនាទ ប់ម្នច្រតិ
លកខណៈពនយល់ ពីសមតថភាពកនុងការដធវើឱ្យ
តម្មលខាងកនុ ង និងអនុញ្ជញ តឱ្យពួកដគរគប់ 
រគងអាកបបកិ រ ិយរបស់បុគគលមាន ក់ៗ។ 
ដោយដមើលដ ើញពីច្ណុំច្ដនះ និសសតិចាត់
ទុកថា ការង្វរសិកាមានសារៈសខំាន់មពស់ 
ដ រពាះវាដដើ រ តួនាទីយ៉ងសំខាន់កនុ ងការ
សដរមច្ច្ិតតដលើផលូ វអារីព ផ្ដលរតូវដររើស
ដរ ើស ជាជាងអវីផ្ដលអាច្មាន។ 
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របដភទម្នវស័ិយសដចេតនា រួមមាន៖ 

ការទ ទួលាន ជាការយល់ដឹ ង 
ចំេពាេះអតថិភាពៃនគំនិត សមាភើរៈ ឬបាតុភូត
ំក់ោក់េ ើយមានឆនទៈកន ុងឿរអត់ធមត់
ចំេពាេះពួកេគ។  

ឧទ រណ្ ៍រួមមាន៖ េែើមើបីេធវើឱើយមាន
ភាពខ្ុសេនើ េែើមើបីទ្ទ្ួលយកសាឍើប់ (សរមាប់) 
េែើមើបីេឆលើយតប។ 

ឿរេឆលើយតប រតូវបានេបតំញើចិតតកនុង
វិធានឿរតូចមួយចំេពាេះ គំនិត សមាភើរៈ ឬ
បាតុភូតែែលពាក់ព័នធ េ៉យេឆលើយតបោសើង
សកមមចំេពាេះពួកេគ។  

ឧទ រណ្៍គឺ៖ េេរពតាម,េធវើតាម, 
សរេសើរ, សម័រគចិតត, ចំណាយេពលទ្ំេនរេៅ
កនុង, ឿរអបអរសាទ្រ។ 
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ឿរឱើយតៃមល គឺមានឆនទៈឱើយអនកែៃទ្
យល់េឃើញថ្ ំឿរផតល់តៃមលែល់ គំនិត 
សមាភើរៈ ឬបាតុភូតំក់ោក់។  

ឧទ រណ្៍ រួមមាន៖ េែើមើបីបេងកើន
ជំនាញវាស់ែវងកនុងឿរេបាេះបង់ ឿរឧបតថមភ
ធន ឿរេំរទ្ ឿរជែជកែវកែញក។ 

ឿរេរៀបចំ គឺទក់ទ្ងតៃមលេៅនឹងអវី
ែែលមានរួចេ ើយ េ ើយនាំវាេៅំទ្សើឝន
វិំជើរបកប េ៉យភាពសុខ្ែុម និងៀងកនុង 
ខ្លួន។  

ឧទ រណ៍្ រួមមាន៖ ពិភាកើា រទ្ឹសតី
កមម ឿរបេងកើត តុលើយភាព រតួតពិនិតើយ។ 

ឿរកំណ្ត់លកខណ្ៈ គឺរតូវេធវើសកមម 
ភាពំប់ោប់ រសបតាមគុណ្តៃមលែែលេគ
បានកំណ្ត់។ ឧទ រណ្៍រួមមាន៖ ពិនិតើយ
េ ើងវិញឿរទមទរ ឿរវាយតៃមលខ្ពស់ ឿរ
េចៀសវាងឿរទ្ប់ទ្ល់ឿររគប់រគង ឿរេ៉េះ
រសាយ។  

ឿរពពិណ្ន៌ាអពំរីបេភទ្សៀំន់ៗ េៅកនងុវសិយ័សេចេតនា៖     
វសិយ័សេចេតនា Affective Domain ករិោិសពទសមរមើយ Illustrative Verbs 

 
ឿរទ្ទ្លួបាន៖ ឿរយល់ែងឹ ឆនទៈកនងុឿរ   
សាឍើប ់ ឿរយកចិតតទ្ុក៉ក់ ែែលបានេរជើស     
េរីស។  
 

ឧទ រណ៍្៖ សាឍើបអ់នកែៃទ្េ៉យឿរ
េេរព។ សាឍើប ់នងិចងោេំះ្ើេះមនុសើឝ ែែល
បានែណ្ នាថំ្មីៗ ។ 

ពាកើយគនលេឹះ៖ សួរេរជើសេរសី ពិពណ្៌នា 
េធវើតាម ផតល់ឱើយ ឿន ់កំណ្ត ់ទ្ីតាំង េះ្ើេះ, 
ចងអលុេៅ េរជើសេរសី អងគុយ កំណ្ត ់ េឆលើយ
តប េរបើរបាស ់

ឿរេឆលើយតប៖ ឿរចូលរួមោសើងសកមម
េលើែផនកៃនអនកសិកើា។ ចូលរួម និងរបតិកមម
ចំេពាេះបាតុ ភូតំក់ោក់មួយ។ លទ្ធផលៃន
ឿរសិកើា អាចសងកត់ធងន់េលើឿរអនុេោម 
តាមឿរេឆលើយតប ឆនទៈកនុងឿរេឆលើយតប ឬឿរ
េពញចិតតកនុងឿរេឆលើយតប (ឿរេលើកទ្ឹកចិតត)
។  
 

ឧទ រណ្៍៖ ចូលរួមកនុងឿរពិភាកើា
ថ្នើក់។    ផតល់បទ្បៃឝើញ។ សំណ្ួរអំពីឧតតម
គតិ គំនិត គំរូ ំេែើម េែើមើបីែសវងយល់ឱើយបាន
េពញេលញ។ ែឹងពីចើាប់សុវតថិភាព និងអនុ
វតតវា។ 

ពាកើយគនលឹេះ៖ ចេមលើយ ជួយ ជំនួយអនុ
េោម ពិភាកើា សាវើគមន៍ ជួយ សាលើក អនុវតត 
បៃឝើញ អាន សូរត របាយឿរណ្៍ េរជើសេរីស 
របាប់សរេសរ។ 
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ឿរវាយតៃមល៖ តៃមល ឬឿរឱើយតៃមលែែលមនុសើឝ
មានើកភ់ាជើបេ់ៅនងឹវតថុ បាតភុូត ឬអាកបើបកិរិោ
ំក់ោក់។ េនេះរាបោ់ប់ពី ឿរទ្ទ្លួយក  
សាមចញ រ ូតែលស់ាណើនភាពៃនឿរេបតំ ញើចិតត
ឿន់ែតសមុគសា្ើញ។ ឿរវាយតៃមលគឺែផអកេលើ
ឿរបំែបលងៃផទកនុងៃនសណំ្ ៃំនតៃមលែែលបាន
បញ្ជើក ់ ខ្ណ្ៈេពលែែលតរមយុៃនតៃមលទងំ
េនេះរតូវបានបៃឝើញអាកបើបកិរិោៃនអនកសកិើា 
េ ើយំេរឿយៗ អាចកំណ្ត់អតតសញ្ញើណ្  
បាន។ 

ឧទ រណ្៖៍ បៃឝើញពីជំេនឿេលើែំេណ្ើរឿរ
របំធិបេតយើយ។ មានភាពរេសើបចំេពាេះភាព
ខ្ុសេនើបគុគលនិងវបើបធម៌(ភាពចរមេុះៃនតៃមល) 
បៃឝើញពីសមតថភាពកនុងឿរេ៉េះរសាយបញ្ឝើ 
សំេណ្ើែផនឿរេែើមើបីែកលមអសងគម និងអនុវតត
តាមេ៉យឿរេបតំញើចិតត។ ជូនែំណ្ឹងែលអ់នក
រគបរ់គងេលើបញ្ឝើ ែែលមនុសើឝមានើកម់ាន    
អារមមណ្ៀ៍លើំងអំពីអវីមយួ។ 
ពាកើយគនលេឹះ៖ បចេប ់ បៃឝើញ ភាពខ្ុសេនើ 
ពនើយល ់េធវើតាម ទ្រមង ់ផតួចេផតើម អេចជើញ ចូល
រួម បៃឝើញអំពីភាពរតមឹរតូវ េសនើ អាន របាយ
ឿរណ៍្ េរជើសេរីស ែចករំែលក សិកើាេធវើឿរ។    

ឿរេរៀបច៖ំ េរៀបចំតៃមលេៅំអាទ្ភិាពេ៉យ
េរបៀបេធៀបតៃមលេផើឝងៗេនើ េ៉េះរសាយជេមាលើេះ
រវាងពួកវា និងបេងកើតរបពន័ធតៃមលពិេសសមយួ។ 
ឿរសងកត់ធងន ់ េលើឿរេរបៀបេធៀប ឿរទកទ់្ង 
និងឿរសំេោគតៃមល។ 

ឧទ រណ្៍៖ ទ្ទ្ួលសាគើល់តរមូវឿរសរមាប់
តុលើយភាពរវាងេសរីភាព និងអាកបើបកិរិោទ្ 
ទ្ួលខ្ុសរតូវ។ ទ្ទ្ួលយកទ្ំនួលខ្ុសរតូវ      
ចំេពាេះអាកបើបក ិរ ិោរបស់មនុសើឝមាន ើក ់។ 
ពនើយល់ព ីត ួនាទ្ីៃនឿរេរៀបចំែផនឿរំ
របព័នធកនុងឿរេ៉េះរសាយបញ្ឝើ។ ទ្ទ្ួលយក
សតង់៉សីលធម៌វិំជើជីវៈ។ បេងកើតែផនឿរជីវិត
ែែលសមរសបន ឹងសមត ថភាព ច ំណាប់
អារមមណ្៍ និងជំេនឿ។ ឿរផតល់អាទ្ិភាពែល់
េពលេវោរបកប េ៉យរបសិទ្ធភាព េែើមើបី
បំេពញតរមូវឿរអងគភាព រគួសារនិងខ្លួនឯង។ 
ពាកើយគនលឹេះ៖ របឿន់ៀជើប់ ែកែរប េរៀបចំ ផើឝំ 
េរបៀបេធៀប បំេពញ ឿរពារ ពនើយល់ បេងកើត 
ទ្ូេៅ កំណ្ត់ រួមបចេូល ែកែរប បញ្ជើ េរៀបចំ 
េរៀបចំ ទក់ទ្ង សំេោគ។ 

ឿរកណំ្តល់កខណ្ៈ 
(c h a r a c t e r i z a t i o n )៖ មានរបព័នធ
តៃមលែែលរគបរ់គងឥរិោបថ្របស់ពួកេគ។ 

ឧទ រណ្៍៖ បៃឝើញពីឿរពឹងែផអកេលើខ្លួន
ឯងេៅេពលេធវើឿរេ៉យឯករាជើយ។ ស ឿរ
កន ុងសកមមភាពំរកុម(បៃឝ ើញឿរៃរំ
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ឥរិោបថ្ មានលកខណ្ៈទ្ូលទំ្ូោយ ំប់
ោប់ អាចទ្សើឝន៍ទយបាន នងិសំៀនប់ំផតុ 
លកខណ្ៈរបស់អនកសកិើា។ េេលបណំ្ងៃន
ឿរបេរងៀន គឺទកទ់្ងនងឹគំរូទ្េូៅ ៃនឿរែក
តរមូវរបស់សិសើឝ(្តើល់ខ្លនួសងគម អារមមណ្៍)! 

រកុម) េរបើវិធីសាស្រសតេេលបំណ្ងេៅកនុងឿរ
េ៉េះរសាយបញ្ឝើ។ បៃឝ ើញឿរេបតំញ ើច ិតត
របកប េ៉យវិំជើជីវៈចំេពាេះឿរអនុវតតរកម
សីលធម៌ំេរៀងរាល់ៃថ្ង។ ែកែរបឿរវិនិចឆ័យ 
និង្លើស់បតូរអាកបើបកិរិោេ៉យពនលឺៃនភសតុ
តាងថ្មី។ ឱើយតៃមលមនុសើឝសរមាប់អវី ែែលពួកេគ
មាន មិនែមនរេបៀបែែលពួកេគេមើលេៅ។ 
ពាកើយគនលឹេះ៖ េធវើសកមមភាព េរីសេអើង បៃឝើញ 
ឥទ្ធិពល សាឍើប់ ែកែរប អនុវតត អនុវតត េសនើ មាន
លកខណ្ៈរគប់រេន់ សំណ្ួរ ែកែរប បេរមើ 
េ៉េះរសាយ េផទៀង្តើត់។ 

 
 
៤. ការអន្ុវតតនានាម្ន្ប្រព័ន្ធចំណាត់
ថ្នា ក់វិទ្យារល្៊ូម 
       ៤.១ ការវាយតម្មលណៅណលើការសកិា
តាមកប្មិតទងំ៦ម្ន្ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នា ក់
វិទ្យារ្លូម 

ដដើមបងី្វយរសួលកនុងការដធវើរង្វវ យ
តម្មល ដៅដលើសាន ម្ដសិការបស់សិសស ដយើង
រតូវដរៀបច្សំណួំរសរដសរកីដ និងសណួំរ
ផ្ទទ ល់មាត់កដ ី ដៅតាមរបព័នធច្ណំាតថ់ាន ក់
វទិាប៊លូម (Bloom’s Taxonomy) ផ្ដលជារទឹសីដ
របស់ដលាក Bloom។ ការដរៀបច្កំារវាយតម្មល
ដនះ ក៏ដធវើដៅតាមករមិតទាងំ៦ម្នរបព័នធ
ដគ្នលបណំងម្នការសិការបស់ដលាក 
Bloom ជារបព័នធច្ណំាតថ់ាន ក់ ផ្ដលគិតចាប់
ពីករមិតទាបដៅករមិតមពស់ រួមមាន ច្ងចា ំ
(Remember)យល់ដងឹ(Understand) អនុវតដ

(Apply) វភិាគ(Analyze) វាយតម្មល (Eval-
uate) និងបដងកើតថែ(ីCreate)។  

ដោយផ្ផែកតាមច្ណំាតថ់ាន ក់ម្នរបព
ន័ធដនះ ដយើងអាច្ដរៀបច្ដំៅាននូវសណួំរ
សរមាបឿ់រវាយតៃមលៃនរបពន័ធេោក Bloom 
ែូចៀងេរឿម៖ 

ក/សំណួ្រចងោ៖ំ សណំ្ួរករមតិេនេះ 
ំសំណ្ួរករមតិទបបំផតុៃនរបពន័ធចណំាត់
ថ្នើក់វទិ្ើាប្លូម ែែលតរមូវឱើយសិសើឝរំលឹកេ ើង
វិញ ឬសាគើល់ព័តម៌ានៃនេមេរៀន ែូចំ៖ 
រំលឹកេ ើងវញិ ទ្ទ្លួសាគើល់ ឱើយនយិមន័យ 
ពិនិតើយសមាគើល ់ និងេរបើសំណួ្រថ្៖ អនក
ណា? េៅឯណា? អវ?ីេៅេពលណា? ំ
េែើម។ 
ខ្/សំណ្ួរយលែ់ឹង៖ ករមតិេនេះសិថតកិនុង
លំ៉ប់ទ្ី២ៃនរបពន័ធ ែែលតរមូវឱើយសិសើឝេរបើ
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គំនិតរបស់ខ្លួន េ៉យនោិយអំពីខ្លឹមសារ
ៃនេមេរៀនេរៀនរួចេ ើយ ឬេ៉យឿរេធវើែលើ
សាំថ្មីំេែើម។ ឿរេធវើទំងេនាេះ រួមមាន៖ 
ពណ្៌នា េរបៀបេធៀប ពនើយល់េ៉យទញ
ឧទ រណ៍្ បករសាយ េធវើែលើសាំថ្ម ី
តេរមៀបសាេ ើងវញិតាមលំ៉ប់លេំ៉យ 
បករសាយេ៉យេរបើភាពផទុយេនើ ែវកែញក 
ឱើយេឃើញភាពផទុយេនើឿររិេះរកគំនិតសំៀន់ៗ។ 

គ/ សំណួ្រអនុវតដ៖ សថិតកនងុលំ៉ បទ់្ី
៣ៃនរបពន័ធ សំណួ្រករមិតេនេះ តរមូវឱើយ
សិសើឝេរជើសេរីសកំណ្តច់េមលើយរតឹមរតូវែត
មួយគត់  េ៉យែផអកេៅេលើចំណ្ ច និងេស
ចកីដេផើឝងៗរបស់េមេរៀនែែលេរៀនរួចេ ើយ។ 
ឿរវាយតៃមលកនុងករមតិអនុវតដេៅងំេនេះ រមួ
មាន៖ អនុវតដ េរៀបចតំាមលំ៉ប់លេំ៉យៃន
ព័ត៌មាន េ៉េះរសាយបញ្ឝើ សេរមចចិតដយក
អវីមួយ េរជើសេរីសយកចេមលើយែតមយួែែល
រតូវ ឿរេរបើរបាស ់ឿរេធវើចំែណ្កថ្នើក ់  ឿរ
សរេសរឧទ រណ៍្ ឬឿរឱើយឧទ រណ៍្ ឬ
ក៏ឿរេរបើសណំ្ួរថ្៖  មយួណាែែល...? អវី
េៅែែលលអ...? ំេែើម។ 

ឃ/សំណួ្រវិភាគ៖ សណំ្ួររបេភទ្
វិភាគេនេះ សថិតកនុងលំ៉ បក់រមតិខ្ពស់ និងំ
ករមតិទ្៤ីៃនរបពន័ធចណំាត់ថ្នើក់វទិ្ើា ែែល
នឹងតរមូវឱើយសិសើឝពិនិតើយសមាគើល់ នងិទញ
លទ្ធផលសមាឞើងំទ្ូេៅអពីំេេលគំនតិ
ណាមយួ មនុនឹងសេរមចយកមតិបពាប្់ ឬ
េធវើទ្ូេៅនយីកមម។ សំណួ្រែបបវភិាគ ែែល
សថិតកនុងករមិតវភិាគ េនេះរួមមាន៖ េធើវវភិាគ 
េធវើេសចកីដសននិ៉ ឋើន ទញលទ្ធផលសមាឞើង

េៅេលើអវីមួយ ផដល់នូវលកខណ្ៈេផើឝងៗ ផដល់
េោបលេ់ែើមើបីេរំទ្មត ិ រកបុពវេ តុេែើមៃន
បញ្ឝើ កណំ្ត់េរជើសយកភសដុតាង  ពិនិតើយ
សមាគើល់មលូេ ត ុ ឬេសចកីដសមាឞើងេផើឝងៗ 
និងរតូវសួរថ្ េ តុអវ.ី..? 

ង/ សំណួ្រវាយតៃមល៖ ករមិតសំណួ្រ
របេភទ្េនេះ គសឺថិតកនងុករមិតទ្៥ីៃនរបពន័ធចំ
ណាតថ់្នើក់វទិ្ើា Bloom ែែលតរមូវឱើយសិសើឝ
េរបើរបាសឿ់រវិនិចឆយ័ ឬផដល់េោបល់ កនុង
សកមមភាពរួមមាន៖    បេពា្ញមតិេោបល ់
សេរមចចិតដ វាយតៃមល ជែជកឬនិោយេំរទ្ 
វិនិចឆ័យ ឬក៏េរបើសណំ្ួរថ្៖ េតើអនកយល់
រសបឬេទ្េបើ.?េតើអនកយល់ោសើងែូចេមដច..?  
េតើមយួណាែែលរេន ់េបើំងេគ...? 

ច/សំណួ្របេងកើតថ្ម៖ី ករមិតសំណួ្រ
របេភទ្េនេះ គសឺថិតកនងុករមិតទ្៦ីៃនរបពន័ធចំ
ណាតថ់្នើក់វទិ្ើា Bloom ែែលតរមូវឱើយសិសើឝ
េរបើរបាស ់និងផដល់នូវគំនតិេែើម េែើមើបីេរៀបចំ
េ ើងវញិនូវធាតុេែើមើបីឱើយេៅំគំរ ូ និងរចនា
សមព័នធថ្មី។ ករមតិេនេះសសិើឝមានសមតថភាព
បេងកើតគំនិតថ្មី ឬគូសវាសនូវអវីែែលថ្មេីែើមើបី
េឆលើយនឹងសំណួ្ររបស់រគូ។ ឿរបេងកើតថ្មីរមួ
មាន៖ េធវើែផនឿរនិពនធអភិវឌើឍបេងកើតថ្មី ៃចន
របឌតិ េរៀបចសំាណើបនាផលតិចងរកងេរៀបចំគ
េរមាង។ល។ឬកេ៏របើសំណួ្រថ្៖ េតើឿរ្លើស់
បតូរអវីខ្លេះ ែែលអនកមានេែើមើបីែកលមអ? េតើអនក
នឹងពនើយល់េ តផុល…តាមវិធីណា? េតើអនក 
បេងកើត...តាមវិធណីាែែរ? េតើអនកអាចបេងកើត
អវីបាន……? 
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៤.២- របព័នធចណំាតថ់្នើកវ់ិទ្ើាបល្ូម េៅកនុងឿរកំណ្ត់វតថុបំណ្ងៃនឿរអប់រ ំ
របេភទ្ ( Categories )  អតថន័យៃនឿរអនុវតដំកែ់សដង 
ក.ចងោ ំ( Remember) 
សមតថភាពៃនឿររ ំល ឹកេ ើងវ ិញបាន.. .
ចំេណ្េះែឹងពាក់ព័នធៃនព័ត៌មានពិត រំលឹកព័ត៌ 
មានេ ើងវិញបានតំណាងរបពន័ធចណំាតថ់្នើក់ 
ពិេសស ទ្ទ្ួលសាគើល់ព័ត៌មានេៅកនុងខ្លឹមសារ 
ករមិតទប។                                        

េធវើបចជីឱើយនយិមន័យបញ្ជើក់ភិនភាគ ចំណាត់
ថ្នើក់ពិេសស េមេរៀន សាគើល់េះ្ើេះ… ។  

ខ្. យលខ់្លឹមសារ ( Understand ) 
សមតថភាពៃនឿរយល់អតថន័យពត័៌មានែែល
បានេរៀន ... សិកើារួចេ ើយ…    

ពើាករណ្៍ បករសាយអតថន័យ ពនើយលន់័យ  
សេងខបឱើយតៃមល េចេះវាយតៃមល…។ 
ឧទ រណ៍្៖ បករសាយអតថនយ័ៃនកេនើាម
ពាកើយ ែលើ របេោគ ឬលើបេះកនុងកំណាពើយ។ 

គ. អនុវតដ (Apply) 
សមតថភាពៃនបេរមើបរមាស់ព័ត៌មានែែល
សិកើារួចមកេ ើយេៅអនុវតដកនងុសាណើនភាពថ្មី
េថ្្ើងៃនជីវភាពរស់េៅ។ 

រសាយបភំលឺពនើយល ់ េ៉េះរសាយ គណ្នា 
បញ្ជើក់ពីអតដសញ្ញើណ្ បេពា្ើញមតេិោបល ់
េរបើរបាសៃ់នព័តម៌ាន យកចំេណ្េះែងឹេៅអនុវ
តដ…។ 
ឧ.កំណ្ត់អតដសញ្ញើណ្សមាសភាពកណំាពើយ
ែែលរតូវេលើយកមកបេរងៀន។ 

ឃ. វិភាគ (Analyze)  
សមតថភាពៃនឿរែញក៉ច់ៃនខ្លឹមសារេមេរៀន
េៅតាមែផនកនីមួយៗរបស់វាេៅកនុងបំណ្ងៃន
ឿរយល់ែឹងបានពីរចនាសមព័នធៃនេមេរៀន។ 

ែវកែញក ែបងែចក ែចកំរបេភទ្ េធវើគេរមាង 
បញ្ជើក់អតដសញ្ញើណ្ ែញកខ្លមឹសារ៉ច់ពី
េនើ…។ 
ឧ. ែបងែចករចនាបថ្ៃនអតថបទ្កំណាពើយពីរ 

ង វាយតៃមល (Evaluate) 
សមតថភាពៃនឿរេចេះវចិឆយ័េៅេលើតៃមលៃនខ្លឹម
សារេមេរៀនេ៉យេោលេៅតាមលកខណ្ៈ 
វិនិច័ឆយពិេសស។ 

ទ្ិេតៀន ពិនតិើយពិចយ័ េរៀបចំ េធវើកមាលើយ ឱើយរូប
មនដ និពនធកណំាពើយ សរេសរបានលអ...។ 
ឧ. ឱើយសិសើឝនិពនធអតថបទ្កំណាពើយមយួ។ 

ឧ. នាំឱើយសិសើឝនិពនធអតថបទ្កណំាពើយមយួ ។  
ច. បេងកើតថ្មី (Create) បេងកើត េធវើែផនឿរ និពនធ អភិវឌើឍ បេងកើតថ្មី 
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៉ក់ផើឝំធាតុបចេូលេនើេែើមើបីបេងកើតនូវភាពទំង 
មូល តាមមុខ្ៃរ ឬទ្ំនាក់ទ្ំនង ឬតួនាទ្ីទំង 
មូល េរៀបចំេ ើងវិញនូវធាតុេែើមើបីឱើយេៅំគំរូ 
និងរចនាសមព័នធថ្មី សិសើឝមានសមតថភាពបេងកើត
គំនិតថ្មី ឬគូសវាសនូវអវីែែលថ្មី។ 

ៃចនរបឌិត េរៀបចំ សាណើបនា ផលិត ចងរកង េរៀប 
ចំគេរមាង...។ 
ឧ. សិសើឝបេងកើតសមាភើរៈេរៀនេ៉យេរបើរបាស់ 
ធនធានែែលមានកនុងមូល៉ឋើន។ 
 

៤.៣. សកមមភាពរបស់សសិើឝ េែើមើបទី្ទ្លួបានចំេណ្េះែងឹពីឿរអប់រ ំ
ចំណាតថ់្នើក ់(Categories) វាកើយសពទទកទ់្ងនឹងអាកបើបកិរិោ 

 Illustrative behavioral terms 
ក. ទ្ទ្ួលចំេណ្េះែងឹ (Receiving) 
ចំណ្ង់ចណំ្ូលចិតដកនុងឿរយលែ់ឹងេលើអតថ
របេោជន ៍ ៃនឿរសិកើា គួបផើឝេំនើំ មយួនឹង
បំណ្ងរបាថ្នើ េចេះេ្ដើតសា្ើរតីេៅេលើសកមម 
ភាពសិកើា។  

សាដើបរ់គូ សួររគូ េ្ដើតសា្ើរតី  ពិនិតើយសេងកត 
អនវុតដតាម ខ្ិតខ្ំយកចិតដ ទ្ុក៉ក់ រសាយបភំលឺ
បញ្ឝើ…។ 
ឧ. េចេះពិនតិើយសេងកតថ្ សិសើឝខូ្ចរស់េៅកនងុ
សាណើន  ភាពែរ៏កលបំាក។ 

ខ្. ទ្ំទ្លួខ្ុសរតូវ (Responding)  
បំណ្ងរបាថ្នើចលូរួមោសើងសកមមេៅកនងុ  
សកមមភាពែែលរគូបញ្ជើ េ ើយមានឿរេពញ 
ចិតដចលូរួមសកមមភាពេនេះំមយួមិតដភ័ស្រកដ។ 

មានសឆុនទៈ សាដើបរ់គូ បៃឝើញសានើៃែលអ េឆលើយ
សំណួ្រ ជយួមតិដភស័្រកដ...។ 
ឧ. មានសុឆនទៈេធវើអំេណាយំរប៉បេ់លង  
កមើានដែល់អងគឿរសបើបុរសធម៌។    

គ. វាយតៃមល (Valuing)   
មានរបតើយកើារមមណ្៍េៅេលើបាតុភតូ ឬរបឿន់
ឥរិោបថ្ែ៏មានតៃមល។ វាយតៃមលផងែែរេៅ
េលើឿរជយួផដល់ំមតិេោបលឬ់េេលជំ រ 
របស់គណ្ៈកមមឿរណាមយួ។ 

ឱើយតៃមល ែវកែញកភាពខ្សុេនើ វិនចិឆ័យ  ចង
រកង ែបងែចក វាយតៃមល អេចជើញេភញៀវ ...។ 

ឃ. ោត់ែចង េរៀបច ំ (Organizing)   
 ែំេណ្ើរឿរេធវើសមា រណ្កមមេៅេលើតៃមល 
េផើឝងៗេនើ បរងួបបរងមួភាពខ្ុសែផលកេនើ នងិ
បេងកើតរបូមនដេៅេលើរបពន័ធៃនតៃមលទ្ំនញិែ៏
មានសថិរភាពកនុងរសុក។ 

េរបៀបេធៀប គបួផើឝេំនើ េរៀបចំ ឿរពារ េធវើ
សំេោគ េធវើសមា រណ្កមម ទ្ទ្ួលសាគើល់...។ 
ឧ.េធវើសមា រណ្កមមេៅេលើជំេនឿរបស់បុគគល
សំេៅេធវើឱើយរបព័នធៃនតៃមល្ តើល់ខ្លនួអភិវឌើឍ  
េ ើង។  
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ង.ឿរេចេះបៃឝើញលកខណ្ៈពិេសសតាមតៃមល 
សមុរគសា្ើញ  (Characterization by Value Com-

plex) ឿរឿដើប់បាននូវរបព័នធៃនតៃមលែែលេចេះ
រគបរ់គងឥរិោបទ្របកបេ៉យសថិរភាពេៅ
តាមរបព័នធៃនតៃមល្តើល់ខ្លនួ។ 

បេពាញ្ឿយវឿិរ បៃឝើញឿយវឿិរែៃ៏ថ្លថ្នូរ 
េរបើពាកើយសមតែី៏សមរមើយ បៃឝើញឥទ្ធិពលកនុង
ចំេណាម អនុវតដ បករសាយបំភលឺឱើយេគយល.់..។         
       

 
៥. អលរ េះពាល ់  

ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាបល្ូម េែើរតួនាទ្ីែបបទ្សើឝន
វិំជើកនុងឿរបេរងៀន ំពិេសសអនកែែលពឹង
ែផអកេលើជំនាញំំងរទ្ឹសត ី។  អនកអប់រំ  
ោត់ទ្ុកខ្លឹមសារេនេះថ្ ំរតីវិស័យសរមាប់
ជំនាញេៅកនុងឿរបេរងៀន។ ឿរសងកត់ធងន់
េលើឿរគិតតាមលំ៉ប់លំេ៉យ ែែលមាន
េៅកនុងទ្សើឝនវិំជើ។ ទំងេនេះគឺែផអកេលើឿរ
គិតករមិតខ្ពស់រួមមាន ឿរអនុវតត ឿរវិភាគ 
ឿរសំេោគ និងឿរវាយតៃមល។ ចំណាត់
ថ្នើក់វិទ្ើាបល្ូម អាចរតូវបានេរបើេធវើំឧបករ 
ណ្៍សរមាប់បេរងៀន និងេែើមើបីជួយេធវើឱើយមាន
តុលើយភាពរវាង ឿរវាយតៃមល និងឿរសិកើា
ឿររសាវរំវេរៀនសូរតរបស់សិសើឝ និសើឝិត
ក៏ែូចំឿរចូលរួមកនុងថ្នើក់េរៀនេែើមើបីធានា
ថ្ រាល់ឿរគិតគូរ រតូវបានអនុវតត េៅកនុង
ឿរេរៀនសូរតរបស់និសើឝិតរួមទំងទ្ិែឋភាព
ៃនឿរែសវងរកព័ត៌មានេផើឝងៗ។ 

ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាបល ្ ូម េៅែតំ
របភពៃនឿរបំផុសគនំិត សរមាប់ទ្សើឝនវិំជើ
អប់រំ និងសរមាប់ឿរអភិវឌើឍយុទ្ធសាស្រសត
បេរងៀនថ្មីៗ។ឿរអភិវឌើឍជំនាញែែលរបរពឹតត 
េៅតាមលំ៉ប់លំ េ៉យៃនឿរគិតគូរមាន
ទ្ំនាក់ទ្ំនងលអំមួយឿរអភិវឌើឍ េ្ឍើតំស

កលេលើអកើឝរសាស្រសត និងគំរូំេរចើនេទ្ៀត
កនុងឿរេរៀនសូរត និងមុខ្វិំជើេផើឝងៗរតូវបាន
រួមបចេូលេនើ។ សមតថភាពកនុងឿរេធវើអនតរ
កមមំមួយនិងបេងកើតរបព័នធផើឝពវ ផើាយ រតូវ
ែផអកទំងពីរ គឺពឹងេលើជំនាញកនុងឿរគិត
ករមិតខ្ពស់(ឿរវិភាគឿរ បេងកើតនិងឿរវាយ
តៃមល) និងពឹងេលើជំនាញឿរគិតករមិតទប
(ចំេណ្េះែឹងឿរយល់ែឹងនិងឿរ អនុវតត)។ 

 
ណសចកដីសន្ាិដ្ឋា ន្ 
ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាបល្ូម ំគំរូឯកសារ

េោងែ៏អសា្ើរើយមួយ សរមាប់អនកចូលរួមទំង
អស់កន ុងឿរបេរងៀន ឿរបណ្តតេះបណាតើល 
ឿរេរៀន ឿរបងវឹកេៅកនុងឿររចនា ឿរផតល់ 
និងឿរវាយតៃមលៃនវិធីសាស្រសតអភិវឌើឍទំង
េនេះ។ ចំណាត់ថ្នើក់វិទ្ើាបល្ ូម ផតល់នូវបចជី
រតួតពិនិតើយែ៏សាមចញ រ ័ស និងៃយរសួល 
េែើមើបីោប់េផតើមេរៀបចំែផនឿរអភិវឌើឍ្តើល់
ខ្លួនណាមួយ។ ែូចេៅនឹងបចជីរតួតពិនិតើយ
ណាមួយែែរ វាជួយឿត់បនថយហានិភ័យៃន
ឿរេមើលរំលងទ្ិែឋភាពសំៀន់ៗមួយចំនួន 
ៃនឿរអភិវឌើឍែែលរតូវឿរ។ ធាតុលមអ ិត
បែនថមេទ្ៀតេៅកនុងែែននីមួយៗ (មាសើរទ្ីស) 
ផតល់ន ូវចំណ្ ចេោងបែនថមសរមាប់ឿរ
រចនា និងឿរវាយតៃមលឿរសិកើា មិនថ្
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សរមាប់េមេរៀនែតមួយវគគ ឬសកមមភាព ឬ
តរមូវឿរបណ្តតេះបណាតើល ឬសរមាប់កមមវិធី

សិកើាទំងមូល។ 
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