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 តរមូវការស្រមាប់ 
វិធីសារស្តបងរងៀន 

The Need for Methods 
 
 
 
 បយើងចងឱ់្យ «អាហារ» ខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងមានឱ្ជាររឆាង ញ់។ បយើងបបរងៀនគឺចងឱ់្យរិរសចាប់
អារមមណ៍្នូវអវីកដលបយើងនិោយ រពមទុំងបធវើឱ្យពួកបគរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ មូលបហតុបនាោះបហើយបទើបចាុំ 
 ចឱ់្យបយើងបរបើនូវវធិីោស្ររថរតឹមរតូវបៅបពលកដលបយើងបបរងៀន។ 
 
 បយើងប ើញបហើយថាបយើងមានោរដអ៏ោច រយបដើមផកីចកចាយជាមយួនឹងបោកិយ។ វាគឺជាោរមយួដរ៏ុំខាន់កដល
មនិធាល ប ់នទទួលពីមុនមក។ របបៀបកដលបយើងរតូវប ា្ ញពីោរបនាោះកម៏ានោររុំខាន់ផងកដរ។ បទោះបីជាោរបនាោះជា
ោរកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ ឬមនិកមនជាកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កប៏ោយវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន គឺជួយ ដល់ការ
បបរងៀនរបរ់បយើងអុំពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅដល់មនុរសរគបវ់យ័ឱ្យបគអាចយល់និងទទួលបរចកថីពិត
បនាោះ ន។ បៅបពលកដលអបកបបរងៀនពីបរចកថីពិតទុំងបនាោះបចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ អបករតូវបរបើវធិីោស្ររថកដល
លអរបបរើរបុំផុតបៅកបុងការបបរងៀន។ 
  



98 

 

គ្ទរាង 
ក. អបករតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន You Need a Method 
ខ្. វធិីោស្ររថបបរងៀន Teaching Methods 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន 
២. ពិភាកាពីវធីីោស្ររថនានាបៅកបុងការបបរងៀន 
  

ក. អ្នករតូវការវិធសីារស្តងៅកនងុការបងរងៀន You Need a Method 
ទគ្នលទៅទ១ី. ពនយល់ពីមូលទហតុណដលរតូវការវិធីសារសតទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 បតើអបកមានធាល បអ់ងគុយបរៀនបៅកបុងថាប កប់ោយបរៀនមនិ នអវីបោោះបទ? របកហលជារគ ូនបបរងៀនបមបរៀន ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលបរៀនចប ់អបកអតដ់ឹងថារគូគ្នត ់ននិោយអុំពីអវីបនាោះបទ ឬ របកហលជាអវីកដលគ្នតន់ិោយមនិ នបធវើឱ្យអបក
ចាបអ់ារមមណ៍្។ បពលខ្លោះវាអាចបកើតបឡើង របរិនបបើ រគូមនិ នបរៀបចុំបមបរៀន នលអ ឬ របរិនបបើការបបរងៀនមនិមានការ
ពាកព់ន័នគ្នប ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនមុនបយើង នបរៀនរចួមកបហើយពីរបបៀបបៅកបុងការបរៀបចុំបមបរៀនបបរងៀន។ ប៉ាុកនថ លទនផលបៅកតអាច
បចញមកមនិលអរបរិនបបើបមបរៀនបនាោះមនិ នឆលងកាត់ការបរៀបចុំ និងបបរងៀនបៅតាមវធិីោស្ររថកដលរតឹមរតូវ។ វធិីោស្ររថគឺ
ជា «របបៀបបៅកបុងការបបរងៀនកដលមានបរៀបចុំតាមលុំោប់លុំបោយបៅតាមការបបងកើតគុំនិត និងរបធានបទនីមយួៗ» អបក
មនិរតឹមកតរតូវបចោះបមបរៀនប៉ាុបណាត ោះបទ កតករ៏តូវដឹងពីរបបៀបកដលរតូវបបរងៀនផងកដរ។ បមបរៀន គឺជាអវីកដលបយើងរតូវបបរងៀន 
ចុំកណ្កឯវធិីោស្ររថវញិ គជឺារបបៀបកដលបយើងរតូវបបរងៀន។ 
 
 ការបរបើរ រ់នូវវធិីោស្ររថដរ៏តឹមរតូវ គឺមានភាពចាុំ ច់បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក។ មនុរសមយួចុំនួន
និោយថាមនិរតូវការវធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀនបនាោះបទ ពួកបគមានអារមមណ៍្ថារបរិនបបើពួកបគរគ្ននក់តនិោយ បនាោះ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងរ បព់ួកបគនូវអវីកដលរតូវនិោយបហើយ។ ការបបរងៀនកដលបធវើឱ្យមនុរសបចញមកមានការរកីចបរមើន
ខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ គឺមនិ្យររួលដល់មលងឹបនាោះបទ។ អបកកដលពាោមបបរងៀនបោយមនិយកវធិីោស្ររថរតឹមរតូវ
មកបរបើ បនាធ ប់ពីពីរបៅបីឆាប ុំបរកាយមកពួកបគនឹងដឹងថារិរសកដលពួកបគបបរងៀនមនិ នបរៀនអវីបរចើនបនាោះបទ។ 
 
 បៅកបុងការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀន គឺមនិ នជុំទរ់របឆាុំងជាមយួនឹងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់
បនាោះបទ។ រពោះបយរ ូ នបរបើរ រ់នូវវធិីោស្ររថបផសងៗគ្នប ជាបរចើនបដើមផបីបរងៀនបៅដល់ោវក័របរ់រពោះអងគ និងពួកបណាថ
ជនកដលបដើរតាមរពោះអងគ។ បយើងនឹងប ើញឧទហរណ៍្បៅកបុងបមបរៀនរបរ់បយើងបនាធ ប់បទៀត។ 
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 ពន័នកិចចមយួបៅកបុងចុំបណាមពន័នកិចចដសទបទៀតរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន គឺបធវើការកណ្នាុំ និងតរមងផ់លូវដល់
រគិរថបររ័ិទ។ របរិនបបើអបកទូលរូមរពោះអងគ បនាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នឹងដឹកនាុំអបកបៅកបុងការបរជើរបរ ើរវធិីោស្ររថកដលលអបុំផុត
បៅកបុងការបបរងៀនបមបរៀនរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ វធិីោស្ររថកដលបយើងយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនគឺ 
 ក) អវីកដលបយើងពាោមបបរងៀន 
 ខ្) របបៀបកដលបយើងបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀនបៅកបុងការបបរងៀន 
 គ) ដូចគ្នប កដរបៅនឹងោរកដលរតូវបបរងៀន 
 
២ បៅកបុងការបបរងៀន រគូរតូវបរបើវធិីោស្ររថលអបដើមផឱី្យគ្នត់ 
 ក) មានអារមមណ៍្រកបរ់កល់ជាមយួនឹងខ្លួនឯង 
 ខ្) អាចបញ្ចបប់មបរៀន នបលឿន 
 គ) ប ើញរិរសមានការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 

ខ. វិធីសារស្តបងរងៀន Teaching Methods 

ទគ្នលទៅទ២ី. ពិភារាពីវីធីសារសតននទៅរនុងការបទរងៀន។ 
 
 ចូរមានការរបុងរបយត័បពីវធិីោស្ររថនានាកដលអបកយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀន ដូចជាបពលកដលអបកបរៀបចុំ
គបរមាងបមបរៀនបបរងៀនកដរ។ មានវធិីោស្ររថជាបរចើនកដលរតូវយកមកបរបើ។ មុននឹងបរជើរបរ ើរវធិោីស្ររថណាមយួយកមក
បរបើ គឺរតូវគិតដល់វយ័អាយុរបរ់រិរសកដលអបករតូវបបរងៀន ពីបរពាោះកុំរតិសនការបរៀនរបរ់បកមង គឺមានលកខណ្ៈខុ្រគ្នប ពី
មនុរសចារ់ មូលបហតុបនាោះបហើយបទើបអបករតូវបរជើរបរ ើររបបៀបបបរងៀនបៅតាមវយ័របរ់ពួកបគ។ ឥឡូវបនោះបយើងនឹងបមើលពី
វធិីោស្ររថចុំនួនបនួបៅកបុងការបបរងៀន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងកុំពុងកតពិភាកាពីចុំណុ្ចទុំងបនាោះ អបកកអ៏ាចគិតពីរបបៀប
កដលអបកអាចយកវធិីោស្ររថទុំងបនាោះមកបរបើបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបក នកដរ។ 

 

ការបទរងៀនរទបៀបណថលងសនាររថា Give A Lecture 
 ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថា គឺជាការបរៀបរប ់ឬ ជាការបរោិយបលើរបធាបទ កដលរតូវបរជើរបរ ើរររមាប់បលើក
បចញមកបធវើជាបមបរៀន។ ការបបរងៀនបពលខ្លោះអាចជាការកណ្នាុំខ្លី បពលខ្លោះអាចកវង វធិីោស្ររថបនោះវាលអរបបរើរររមាបប់របើ
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រ រ់ជាមយួនឹងមនុរសបពញវយ័។ ចុំកណ្កបកមងៗវញិ គឺមានការពិ កររមាប់ពួកបគររមាប់ការយកចិតថទុកោក់ោថ ប់
ការបបរងៀនរបបភទបនោះកដលមានរយៈបពលកវង។  
 
 មានបហតុផលជាបរចើនកដលបគបរជើរបរ ើរយកវធិីោស្ររថសនការបបរងៀនបនោះយកមកបរបើ៖ 

១. រនស ុំរុំសចបពលបវោៈ រគូបបរងៀនអាចបបរងៀនបមបរៀនផង និងអាចរ បព់ីរពឹតិការណ៍្មយួចុំនួនកដលរិរសរតូវបរៀន  
    ករវងយល់បកនទមបទៀតបោយខ្លួនឯងផង។ 
 
២. អាចឱ្យរគូបផ្ទថ តបលើរបធានបទបមបរៀនៈ បមបរៀនទុំងររុងអាចបបរងៀនបោយមនិចាុំ ច់ឱ្យរគបូលើកពីរបធានបទបផសង  
    បទៀតមកបនាោះបទ។ បៅបពលកដលបបរងៀនពីបរចកថីពិតថ្មីមយួបទៀត ឬ ចងឱ់្យរិរសបរៀនពីចុំណុ្ចជាកោ់ក់ណា  
    មយួ រគូរគ្ននក់តបលើកពីរពឹតិថការណ៍្មយួចុំនួន និងផថល់ជាគុំនិតកដលអនុតថនផ៍្ទធ ល់ចុៗំ បៅបលើបមបរៀនបនាោះកតមថង។ 
 
៣. វាអាចជាជុំនួយររមាប់ការបបរងៀនបៅដល់រកុមមនុរសកដលមានមនុរសបរចើន។ ការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថា  
    បទោះបជីាបធវើបឡើងររមាប់មនុរស១០០នាក់កប៏ោយ កម៏ានភាព្យររួលដូចជាមនុរស១០នាក ់នកដរ។ ចុំបពាោះ  
    វធិីោស្ររថសនការបបរងៀនបផសងវញិ គឺពិ កចុំបពាោះការបបរងៀនបៅដល់រកុមមនុរសបរចើនណារ់។ 
 

 ទនធឹមនឹងបហតុផលលអៗ ជាបរចើនររមាបក់ារបរបើរ រ់វធិីោស្ររថការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាបនោះកម៏ានចុំនុច 
មយួចុំនួនកដលអបករតូវកតមានការរបុងរបយត័បផងកដរ។ 

 
១. ពីបរពាោះរិរសមានឱ្ការតិចកបុងការនិោយ ខ្ណ្ៈបពលកដលមានការបបរងៀន វាទមទរឱ្យមានការផចងអ់ារមមណ៍្  
    យកចិតថទុកោក ់របរិនបបើរិរសធុញរទន ់ឬ កបកអារមមណ៍្ បនាោះពកួបគនឹងមនិអាចបរៀន នអវីទុំងអរ់បចញពីការ  
    បបរងៀនបនាោះបទ។ បៅកបុងការបរៀនរូរត មនុរសរតូវការគិតនិងករវងយល់បោយខ្លួនឯង។ បទោះបីជាបៅកបុងបពល  
    កដលបរបើរ រ់ការបបរងៀនកប៏ោយកប៏ៅកតមានរបបៀបររមាបក់ារបរៀនករវងយល់បោយខ្លួនឯង នកដរ។ បយើងនឹង  
   បធវើការពិភាកាបកនទមបទៀតបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
២. បទោះបីជាការបបរងៀនរបបៀបកថ្លងរនធរកថាភាគបរចើនរគូគឺជាអបកកដលរតូវនិោយកប៏ោយ វាគឺជាគុំនិតដល៏អមយួកដល  
    រគរូតូវទុកឱ្ការឱ្យរិរសរួររុំនួរ ឬ បបញ្ចញជាមតិបោបល់។ ជាការពិតណារ់រុំនួរ និងមតិទុំងបនាោះអាច  
    ទទួលយក នដរបណារុំនួរបនាោះ វាមានជាបទ់កទ់ងជាមយួនឹងបមបរៀន។ 
 
៣. ការបបរងៀនកបបកថ្លងរនធរកថាទមទរឱ្យមានការរបុងរបយត័បខ្ពរ់បៅកបុងការប ា្ ញអតទនយ័បៅកបុងខ្លឹមោរ  
     បមបរៀន។ រតង់ចុំណុ្ចបនោះបយើងករ៏តូវមានការរបុងរបយត័បបៅកបុងវធិីោស្ររថបបរងៀនបផសងបទៀតកដរ។ បៅបពលបបរងៀន   
    បយើងរតូវរ កដចារ់ថាខ្លឹមោរសនបមបរៀនអាចរជាបចូលបៅកបុងអារមមណ៍្របរ់រិរសកដូ៏ចជាបៅកបុងគុំនិតរបរ់  
    ពួកបគកដរ។ 
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៤. គិតអុំពពីាកយកដលរតូវនិោយបចញមក។ បៅកបុងការនិោយឱ្យចារ់ គឺវាមានោររុំខាន់ណារ់ររមាបរ់គបគ់្នប    
    អាចោថ ប់ឮ ន។ 
 

 របរិនបបើអបកបរជើរបរ ើរយកវធិីោស្ររថការបបរងៀន អបករតូវបរៀបចុំគបរមាងបោយមានការរបុងរបយត័បពីរបបៀបកដល
អបករតូវបបរងៀនពីខ្លឹមោរបមបរៀនរបរ់អបក។ អបកអាចបរៀបគបរមាងបមបរៀន ឬបរៀបចុំវាតាមលុំោប់លុំបោយបៅតាមរបធានបទ
នីមយួៗ បនាធ បម់កបទៀត អបកបបរងៀនបៅតាមគបរមាងបមបរៀនកដលអបក នបរៀបចុំបនាោះ។ ឧទហរណ៍្ដូចជា បៅបពលកដល
ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមបមបរៀនជាដុំបូង ខ្ញុ ុំបធវើការកណ្នាុំពីគបរមាងបមបរៀនកដលបយើងរតូវបលើកវាយកមករិកាជាមយួគ្នប  មានដូចជា
គបរមាង និងបគ្នលបៅ សនបមបរៀន។ បយើងបធវើការរិការបៅតាមលុំនាុំបមបរៀនបនាោះកដរ។ 
 
 ចុំនុចមយួបទៀតកដលអាចជួយ ដល់រិរសឱ្យបរៀន នពីការបបរងៀន គឺការបចាទជារុំនួរកដលទកទ់ងបៅនឹងបមបរៀន
កដលបយើងរតូវបបរងៀន។ ឱ្យពួកបគររបររចបមលើយចុោះ។ ទុកបពលឱ្យរិរសបដើមផកីចកចាយចបមលើយរបរ់ពួកបគបៅចុងបញ្ចប់
សនបមបរៀន។  
 
 បៅកបុងការបបរងៀនអបកចាុំ ច់រតូវកតោគ ល់រិរសរបរ់អបក បដើមផឱី្យអបកអាចដឹងថាពួកបគ នរកីចបរមើនកផបកខាង
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដរឬបទ។ អបករតូវចងចាុំថាការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់រិរស គឺជាបគ្នលបៅចមផងបៅកបុង
ការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទទុំងអរ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើវធិីោស្ររថសនការបបរងៀនមានរបរិទនិភាពបលើវយ័ណាខាល ុំងជាងបគ? 
 ........................................................................................................................................................ 
 
៤ បតើបៅកបុងចុំបណាមជបរមើរខាងបរកាមបតើមយួណាជាជបរមើរកដលលអបុំផុតររមាបក់ារបរបើវធិោីស្ររថការបបរងៀន? ចូរ  
   គូររងវងព់ីបលើតអួកសរបៅពីមុខ្ជបរមើរកដលអបកបរជើរបរ ើរ។ 
 ក) បៅជុុំវញិខ្លួនរបរ់អបកមានបកមងៗជាបរចើន បហើយអបកទទួលអារមមណ៍្ប៉ាោះពាល់ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំឱ្យអបក  
              បបរងៀនបៅដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) មានរគិរថបររ័ិទរបមូលផថុ ុំគ្នប របកហលជាសមាបៅោមរិបនាក ់បហើយអបកចងឱ់្យពួកបគបរៀនបកនទមបទៀតអុំពីរពោះ  
              ជនមរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 គ) អបកកុំពុងកតនិោយជាមយួមតិថរបរ់អបក បហើយគ្នតរួ់រអបកបធវើោ៉ា ងណាបដើមផអីាចកាល យជារគិរថបររ័ិទ ន។ 
  ) ោោរបរ់អបកបរបើររុុំឱ្យអបកបឡើងកថ្លងរនធរកថាររមាបក់មមវធិីទទួលរញ្ញដ បរ័ត។ 
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និទនទរឿង Tell A Story 
 ការនិទនបរឿង គឺជាវធិីោស្ររថបបរងៀនមយួកដលមានតាុំងពីយូរលងណ់ារ់មកបហើយ។ រពោះបយរ ូ  គឺជារគូកដលពូកក
និទនបរឿងបលើរអរ់ទុំងរគ។ូ បរឿងកដលរពោះអងគបលើកយកមកនិទន គឺមានបពញបៅបោយរកមមភាពររ់របវ ើក និងជាទីគួរ
ឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្ រពោះអងគ នបលើកយកោចប់រឿងកដលដកររងព់ីជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង កដលនិោអុំពីរកមមភាព និងអវី
កដលមនុរសទូបៅអាចយល់ ន។ 
 
  កុមារ យុវជន និងមនុរសចារ់រុទនកតចូលចិតថោថ ប់បរឿងនិទន។  អបកអាចបញ្ចូ លបរចកថីពិតបធវើឱ្យោចប់រឿងមាន
ជីវតិររ់របវ ើក។ រកមមភាពទកទ់ញចុំណាបអ់ារមមណ៍្របរ់រិរស និងបធវើឱ្យការរិកាបរៀនរូរតមានការបកើនបឡើងមយួកុំរតិ
កថ្មបទៀត។ ជាទូបៅជាមយួនឹងបកមងៗតូចៗោចប់រឿងបលើកយកមកទិទន គឺប ា្ ញមកទុំងររុង ប៉ាុកនថ ជាមយួនឹងបកមង
កដលមានវយ័ធុំលមម និងមនុរសចារ់ោ៉ា ងបហាចណាច់ោច់បរឿងអាចយកមកបរបើកបុងមបធា យចុំនួន៣៖ 
 
 ១. បរចកថីបផថើមៈ បដើមផបីធវើការកណ្នាុំរថីពីបមបរៀន 
 ២. តួបរចកថីៈ បដើមផពីនយល់ពីផបតគ់ុំនិតកដលផថល់ឱ្យតាមរយៈបមបរៀនបនាោះ 
 ៣. បរចកថីបញ្ចបៈ់ យកខ្លឹមោរកដលបរៀន នពីបមបរៀនយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។ 
 
  ការប ា្ ញបចញដូចជាកថីររឡាញ់ ជុំបនឿ ឬ ការដឹងគុណ្ បពលខ្លោះមានការពិ កបៅកបុងការពនយល់។ ពាកយទុំង
បនាោះអាចពនយល់ នចារ់ជាងបៅកបុងោចប់រឿងនិទន បតើអវីកដលបធវើឱ្យបកមងៗមនិចាប់អារមមណ៍្ោថ ប់បរឿងោនីកយ៉ាលបៅ
កបុងរងូរឹងា? ោចប់រឿងបនាោះ គឺររមាបម់នុរសរគបវ់យ័បោយសផធបរឿង នពនយល់ពីអតទនយ័សនជុំបនឿបៅបលើរពោះជាមាច រ់កដល
យករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះរស្ររថរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 បៅកបុងការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ គឺមនិគួរបរជើរបរ ើរបមបរៀនយកមកបបរងៀនបដើមផកីតផ្ទគ ប់ចិតថអបកោថ ប់បនាោះបទ។ រល់
ោច់បរឿងកដលរពោះបយរ ូបលើកយកមកនិទនបោយោរកតរពោះអងគពាោមចងប់បរងៀនបៅដល់អបកោថ ប់ការបបរងៀនរបរ់
រពោះអងគ។ ោច់បរឿងកដលបយើងយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនគួរកតមានបងកបនូ់វខ្លឹមោរជាកោ់កណ់ាមយួ។ មានោច់
បរឿងមយួចុំនួនបៅកបុងរពោះគមពរីកដលអបកអាចយកមកបរបើបៅកបុងការបបរងៀនររមាប់ការលូតោរ់របរ់រិរសបៅកបុងជីវតិ
រគិរថបររ័ិទ ឬ អាចករវងរកោចប់រឿងណាកដលអាចយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង ន ដូចជាអវកីដលរពោះ
បយរ ូ នបធវើកដរ។ របកហលជាអបកអាចករវងរកោចប់រឿងណាកដលមានពាកព់ន័នបៅនឹងរពឹតថិការណ៍្បចចុបផនប។ 
 
 ចុំបពាោះការបរជើរបរ ើរបរឿងនិទន អបករតូវបចាទជារុំនួរមយួចុំនួនមកកានខ់្លួនរបរ់អបកដូចខាងបរកាម៖ 
 ១. បតើោចប់រឿងបនាោះមានបបរងៀនពីបរចកថីពិតកដលខ្ញុ ុំចងយ់កមកបរបើបៅកបុងបមបរៀនបនោះកដរឬបទ? 
 ២. បតើអតទនយ័បៅកបុងោចប់រឿងបនាោះរតូវររមាប់រកុមសនវយ័អាយុរបរ់រិរសកដលខ្ញុ ុំកុំពុងកតបបរងៀនកដរឬបទ? 
 ៣. បតើមានទិដឌភាពអវីខ្លោះបៅកបុងសផធបរឿងបនាោះ? បតើមនុរសបធវើអវីខ្លោះ? 
 ៤. បតើបរឿងបនាោះជាទីបពញចិតថដល់រិរសនិងខ្ញុ ុំកដរឬបទ? 
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 មុនបពលកដលអបកបធវើការនិទនបរឿងអបករតូវហាត់និទនវាឱ្យឮៗពីរបៅបីដងរិន។ របរិនបបើ បរឿងបនាោះវាដូចជាររ់
របវ ើកររមាបអ់បកបហើយ អបកអាចយល់ពីខ្លឹមោររបរ់វាបហើយ បនាោះវាកដូ៏ចគ្នប កដរររមាប់រិរសរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតវូបុំផុតបៅកបុងវងរ់កចកបហើយររបររចុោះបៅកកនលងកដលទុំបនរ។ 
 ក) រពោះបយរ ូនិទនបរឿងបដើមផ ី(ផ្ទគ បច់ិតថមនុរស/បបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់)។ 
 ខ្) ការនិទនបរឿង គឺជាមបធា យដល៏អមយួបដើមផពីនយល់ពីអតទនយ័សនកថីររឡាញ់ ពីបរពាោះវាផថល់ជា  
     (គុំរពូីកថីររឡាញ់/គុំនិតជាបរចើន) 
 គ) បៅបពលកដលបយើងបបរងៀនបៅដល់បកមងៗ គឺជាការលអបៅកបុងការចាបប់ផថើមបមបរៀនបោយការនិទនបរឿងបដើមផនីាុំ  
              ពួកបគឱ្យ (បរៀន នបលឿន/យកចិតថទុកោក់ោថ ប់) 
 
៦ បបងកើតបមបរៀនខ្លីមយួបោយបញ្ចូ លោចប់រឿងបផ្ទថ តបលើរបធានបទពីបរចកថីជុំបនឿ។ បរបើមបធា យមយួបៅកបុងចុំបណាម  
   មបធា យទុំងបីបៅកបុងការបបរងៀនបមបរៀនកដលបយើង នបលើកយកមកនិោយរចួមកបហើយ។ 
 

រិច្ចពិភារា Have A Discussion 
 បោកប៉ាូលររបររថា «ចុំបពាោះអបកកដលទទួលការអបរ់ ុំខាងរពោះបនធូល រតូវយកអវីៗទុំងប៉ាុនាម នកដលខ្លួនមានមយួ
ចុំកណ្កមកកចកដល់អបកកដលអបរ់ ុំខ្លួនបនាោះផង» (កាឡាទី៦:៦)។ កិចចពិភាកាកដលរតឹមរតូវអាចជួយ ដល់រិរសអនុតថន៍
តាមបរចកថពីិតកដលបយើងបបរងៀន។ កិចចពិភាកាជារកុមមយួកដលខ្ញុ ុំ នដឹកនាុំអរ់រយៈបពលជាបរចើនរ ថ ហ៍ កដល
និោយពីបតើភាពជារគិរថបររ័ិទវាមាននយ័ោ៉ា ងដូចបមថច។ បយើង នោគ ល់អបកជិតខាងមយួរគោួរ កដលបៅកកផរកុំពុង
កតរទិតបៅកបុងោទ នភាពកដលរតូវការជុំនួយ។ មាថ យររមាកបៅកបុងមនធីបពទយ ឪពុកមានបញ្ញា បបោះដូងមនិអាចបចញបៅបធវើ
ការ ន។ បយើង នអនុតថនត៍ាមបរចកថីពិតកដលបយើង នបរៀនបោយនាុំយកបរផៀងអាហារ រពមទុំងចុំណាយបពលបវោ
របរ់បយើងបធវើពន័នកិចចបុំបរ ើបៅដល់រគួោរបនាោះ។ 
 
 កិចចពិភាកាមនិកមនរគ្ននក់តជាការបលើកនិោយអុំពីអវីមយួ ឬ ជាការជុំទរ់កវកកញកអុំពីអវីកដល នបបរងៀនបនាោះ
បទកិចចពិភាកាពិតរ កដបកើតបឡើងបៅបពលកដលរគបគ់្នប បៅកបុងរកុមពាោមបធវើោ៉ា ងណាឱ្យអាចយល់ពីបរចកថីពិតបនាោះ
 ន។ វធិីោស្ររថបៅកបុងការបបរងៀនមយួបនោះ គឺមានការពិ កយកមកបរបើជាងវធិីោស្ររថដសទបទៀត។ វាទមទរឱ្យមានការ
របុងរបយត័បបៅកបុងការបរៀបចុំ និងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផផីថល់ការកណ្នាុំដល់គុំនិតរបរ់រិរស។ 
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 បយើងរតូវការចុំនុចជាបរចើនបដើមផបីធវើឱ្យកិចចពិភាការបរពឹតថបៅ នលអៈ 
 

១. គួរកតបលើកពីចុំបណាទ ឬបញ្ញា កដលរគបគ់្នប អាចយល់ចារ់ ន។ រុំនួរមនិគួរររមាប់កតចបមលើយជាក់ោក់ណា  
    មយួបនាោះបទ កដលនាុំឱ្យកិចចពិភាកាមានកដនកុំណ្ត់។ 
 
២. គួរកតបលើកយកកិចចពិភាកាណាកដលមានពាកព់ន័នបៅកបុងបមបរៀន។ អាចបរបើបពលបវោបៅកបុងថាប កទ់ុំងររុង ឬ  
     រគ្ននក់តចុំណាយបពលខ្លីបៅកបុងការពិភាកា។ 
 
៣. កិចចពិភាកាគួរកតបរៀបចុំបឡើងបដើមផជីួយ ដល់រិរសមានអារមមណ៍្ថាពួកបគមានបររភីាពបៅកបុងការកចករ ុំកលកនូវ  
     គុំនិតបោបល់ផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 
៤. គួរកតមានបពលបវោរគបរ់គ្ននរ់រមាបប់ញ្ចប់កិចចពិភាកា។ របរិនបបើរិរសអាចបរៀនពីកិចចពិភាកាបនាោះ ន បនាោះ  
    បគកអ៏ាចយកអវីកដលបគ នបរៀនបនាោះយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់ពួកបគ នកដរ។ 
 
៥. រិរសគួរកតមានបុំណ្ងចិតថបោយបោម ោះបដើមផបីរៀនពីបរចកថីពិត។ 
 
៦. អបកដឹកនាុំកបុងរកុមគួរកតរបុងរបយត័បចុំបពាោះការរោិះគនប់ៅបលើបោបល់របរ់រិរស។ ការរោិះគនប់នាោះដូចជាការបុំ ក់  
    ទឹកចិតថរិរស រពមទុំងបធវើឱ្យពួកបគកលងហា ននិោយបចញបៅបពលបរកាយបទៀត។ 
 

 វាជាការចាុំ ច់កដលបយើងរតូវដឹងថាកិចចពិភាកាជារកុម គឺរបបរើរបុំផុតររមាបយ់កមកបរបើបលើរកមុតូច។ របរិន 
ជាមានរិរសបលើរពី១២ បៅ១៤នាកប់ៅកបុងថាប ក់ វាពិ កររមាបរ់គបគ់្នប បៅកបុងការចូលរមួ។ ថាប កក់ដលមានរិរសបរចើន
អាចបុំកបកបៅជារកុមតូចៗ បោយអបកដឹកនាុំ នបរៀបចុំកផបកមយួសនបមបរៀនយកមកពិភាកា។ មនុរសជាបរចើនចូលចិតថ
និោយ ដូបចបោះ បបើយកកិចចពិភាកាយកមកបរបើវាអាចជួយ ដល់រិរសឱ្យកានក់តយល់ពីកិចចការខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្កថ្ម
បទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចូរបលើកបឡើងបីចុំនុចកដលអបកគិតថាវាចាុំ ច់ចុំបពាោះកិចចពិភាកាកដលលអ។ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
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៨ ឧទហរណ៍្ថា អបកបរបើកិចចពិភាកាបដើមផបីបរងៀន កដលខ្លឹមោរបមបរៀនទកទ់ងបៅនឹងបរចកថីជុំបនឿ។ បតើមានរុំនួរអវីខ្លោះ  
    កដលរតូវបលើកបឡើងមុននឹងចាបប់ផថើមបធវើកិចចពិភាកា? 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

ទចទជ្ជសំនួរ Ask Questions 
 វធិីោស្ររថរុំនួរចបមលើយ គឺជាមបធា យដល៏អបុំផុតមយួបដើមផបីយើងអាចដឹងថារិរសកុំពុងរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិ
រគិរថបររ័ិទរបរ់ពួកបគ។ តាមរយៈការបឆលើយរុំនួរកដល នបចាទរួរបនាោះ គឺអាចបញ្ញជ ក់ នថាពួកបគយល់ពីបមបរៀនកដល
 នបបរងៀនប៉ាុនណា។ រុំនួរទុំងបនាោះកអ៏ាចជួយ ដល់រិរសឱ្យកានក់តចាបអ់ារមមណ៍្បរៀនរូរតកថ្មបទៀតបហើយករវងរក
មបធា យបដើមផអីនុតថនត៍ាមបរចកថីពិតថ្មីៗបនាោះកដរ។ 
 
 អបករតូវររបរររុំនួរជាបរចើនររមាបក់ិចចពិភាការថីពីបរចកថីជុំបនឿ បោយោកតរុំនួរទុំងបនាោះ គឺជាកផបកមយួដ៏
រុំខាន់ររមាបក់ិចចពិភាកា។ អបកអាចចាប់បផថើមបធវើកិចចពិភាកាតាមរយៈការបរបើរុំនួរ។ មានរុំនួរបីរបបភទកដលមាន
របបោជនដ៍ល់អបកកដលរតូវបបរងៀនៈ 
 

១. រុំនួររពឹតថិការណ៍្ៈ  បចាទរុំនួរបនោះបៅកានរិ់រសកដលទកទ់ងនឹងរពឹតថិការណ៍្បៅកបុងបមបរៀន។ រុំនួររបបភទបនោះគឺ  
    រុំខាន់ពីបរពាោះបយើងរតូវការដឹងពីភាពពិតជាក់ករថងជាមុនរិនមុននឹងបយើងអាចយកវាមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់  
    បៅរបរ់បយើង។ 
 
 
២. រុំនួរចុំបណាទបញ្ញា ៈ  បនោះគជឺារុំនួរអុំពីចុំបណាទបញ្ញា មយួចុំនួនកដលរតូវការបោោះរោយ។ អបកអាចផថល់ការ  
    កណ្នាុំដល់រិរសបោយការបចាទជារុំនួរកដលអាចជួយ ឱ្យបគគិតរកមបធា យបដើមផបីោោះរោយចុំបណាទបញ្ញា   
    បនាោះ។ 
 
៣. រុំនួរអនុវតថនៈ៍  គឺបចាទរួរដល់រិរសបដើមផឱី្យខ្លឹមោរសនបមបរៀនបនាោះអាចយកមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងរបរ់  
    ពួកបគ ន។ រុំនួរអនុវតថនអ៍ាចបរបើររមាប់រួរដល់អបកកដលរពមទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់  
    ពួកបគ។ រុំនួរបនាោះអាចបចាទរួរដល់រិរសបោយបគអាចបឆលើយតមតាមរយៈរកមមភាពពីអវីកដលបគ នបរៀន។ 
 

 បៅកបុងពន័នកិចចបបរងៀនរបរ់អបក ការបចាទជារុំនួរ គឺបដើមផដីឹងថារិរសរបរ់អបកបរៀន នអវីខ្លោះ។ ពួកបគនឹងបចាទជា
រុំនួរពីបរពាោះពួកបគចងប់រៀន។ បពលបវោលអបៅកបុងការរិកាកតងមានបញ្ចូ លជារុំនួរមកពីរគ ូនិងរិរស។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក) បៅកបុងកិចចពិភាកាអបកអាចបចាទជារុំនួរបដើមផដីឹងថារិរសកុំពុងកតគិតពីអវី។ 
 ខ្) ការបចាទជារុំនួរ គឺបរបើបដើមផឱី្យរិរសគិតពីបរចកថីពិតកដល នបរៀនរចួ។ 
 គ) រពឹតថិការណ៍្រុំនួរ គឺបចាទរួរបដើមផឱី្យរិរសយកបមបរៀនបនាោះមកអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់បគ។ 
  ) រុំនួរលអមយួអាចទញចុំណាបអ់ារមមណ៍្រិរសបៅកបុងការចាបប់ផថើម។  
 
១០ ចូរររបររជារុំនួរកដលមានបៅកបុងរុំនួរទុំងបីរបបភទបោយបរបើ កាឡាទី ៦:៦។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

១០  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចបរបើចបមលើយខាងបរកាមៈ 
 (១) បតើបយើងគួរកតបធវើអវីបៅបពលកដលបយើងបបរងៀនខ្លឹមោរបមបរៀនរគិរថបររ័ិទ? (រពឹតថិការណ៍្) 
 (២) បតើវាជាបរឿងរតឹមរតូវកដរឬបទកដលនិោយថារគបគ់្នប មានពន័នកិចចបបរងៀន? (ចុំបណាទបញ្ញា ) 
 (៣) កបុងនាមជារិរសបតើអបកអាចអនុវតថនត៍ាមរតងច់ុំនុចបនោះបោយរបបៀបណា? 
 
១ ខ្) របបៀបកដលបយើងបរៀបចុំគបរមាងបមបរៀនបៅកបុងការបបរងៀន។ 
 
៩ ក), ខ្) និង  ) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៥ ក) បបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 ខ្) គុំរពូីកថីររឡាញ់។ 
 គ) យកចិតថទុកោកោ់ថ ប់។ 
 
២ គ) ប ើញរិរសមានការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 
៨  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចនិោយ នថា«បតើបរចកថីជុំបនឿជាអវី? របរិនជាបរចកថីជុំបនឿ គឺជាអុំបណាយទន

 មកពីរពោះជាមាច រ់ បតើបយើងអាចបធវើអវី នបដើមផឱី្យ នវាមក? បតើបរចកថីជុំបនឿមានោររុំខាន់ោ៉ា ងដូចបមថច?» 
 
៣  វយ័មនុរសចារ់ 
 
៧ (១) រុំនួរកដលបលើកមកបៅកបុងកិចចពិភាការតូវកតជារុំនួរកដលចារ់ោរ់ 
 (២) រការណាថ បធ់ាប ប់ និងលុំហូរបៅកបុងការបធវើកិចចពិភាកា  
 (៣) រករគបម់បធា យឱ្យរគបគ់្នប មានចុំកណ្កចូលរមួ 
 
៤ ខ្) និង  )គឺរតឹមរតវូ 
 
៦  ជាចបមលើយរបរ់អបកៈ ឧទហរណ៍្មយួអាចបលើកនិោយពីបរឿងបៅកបុងគមពរីមា៉ា ថាយ ១៣:៣១-៣២ អុំពីរគ្នបពូ់ជ 

 លអិត។ សផធបរឿងបនោះអាចបរបើ នបៅកបុងមបធា យណាមយួក ៏នបៅកបុងមបធា យទុំងបី។ 
  

 


