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CL5350 ព័នធកចិចននការបងរងៀន / CL5350 The Teaching Ministry 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្បរៀងរបរ់អបក) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររមាបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។  
 
ឧទហរណ៏្  
                                                                                                                                             
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

    
   រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចងមលើយជំពូកទីមួយ 
 
 រូមោក់ពណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   
២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   
៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   
៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   
៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   
៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   
៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   
៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   
៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   
១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   
 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី១។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
កប៏ៅការោិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  
 
 
 
 
 

 
 
 

PN 04.13 

 
 
 
 

ររមាបប់របើបៅការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី………………………………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតនមលជំពកូទី១ 
 
១ ការបបរងៀន គឺជាកផបកដរ៏ុំខានម់យួបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើង ពីបរពាោះ 
 ក) បយើងរតូវបរៀនឱ្យបរចើនបដើមផរីរ់បៅកបុងពិភពបោកបនោះ 
 ខ្) បយើងចងម់ានជុំនាញបលើរពីអបកបផសងបទៀត 
 គ) បុគគលកដលទទួលការអបរ់ ុំលអអាចរកលុយ នបរចើន 
 
២ ពន័នកិចចសនការបបរងៀន គឺបផ្ទថ តរុំខាន់បលើ 
 ក) ការរបការដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) រ បព់ីបជាគជយ័របរ់បុគគល 
 គ) ពនយល់ពីបរចកថីពិតបោយកផអកតាមរពោះគមពរី 
 
៣ បរចកថបី គ្ បឱ់្យបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀតអុំពីរពោះរគិរថ គឺមកពី 
 ក) ទុំបនៀមទមាល ប់រកុមជុំនុុំ 
 ខ្) រពោះរគិរថផ្ទធ ល់ 
 គ) ពាការបីៅកបុងរមពននបមរតីចារ់ 
 
៤ បរចកថបីបរងៀនរបរ់រគិរថបររ័ិទ គឺបផ្ទថ តរុំខាន់បលើ 
 ក) រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) បទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើង 
 គ) ការអតាទ ធិបាយនានាបៅកបុងរពោះគមពរី 
 
៥ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ ដល់បយើងបៅកបុងការបបរងៀនបោយ 
 ក) ឱ្យគបរមាងបមបរៀនមកបយើង 
 ខ្) ជួយ ដល់បយើងនឹកចាុំពីអវីកដលបយើង នបរៀន 
 គ) បធវើឱ្យអបកោថ ប់ទុំងអរ់យកចិតថទុកោកម់កបលើបយើង 
 
៦ មូលបហតុចមផងកដលបយើងរតូវបបរងៀនតាមបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះបយរ ូគឺថា 
 ក) ការបបរងៀន គឺជាវជិាជ ជីវៈកដលមានកិតថិយរ 
 ខ្) បយើង នទទួលបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះអងគឱ្យបបរងៀន 
 គ) បយើងរតូវបរៀនបកនទមបទៀតអុំពីរកលបោក 
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៧ ោររុំខានស់នការបបរងៀន គឺ នប ា្ ញពីភាពបរជយ័របរ់អុីរោកអលបៅកបុងការកានត់ាមរកឹតយវនិយ័របរ់ 
    រពោះជាមាច រ់កដលនាុំឱ្យ  
 ក) មានមនុរសកានក់តតិចបបរងៀនពីរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) មានការបកើនបឡើងកផបកចុំបណ្ោះដឹងកដលមនិពាកព់ន័ននឹងោរនា 
 គ) មានការដកបចញរពោះពររបរ់រពោះជាមាច រ់ពីអុីរោកអល 
 
៨ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនដល់ោវក័របរ់រពោះអងគបោយ 
 ក) បញ្ជូ នពួកបគឱ្យបៅបរៀនបៅោោកដលលអជាងបគ 
 ខ្) ចុំណាយបពលបបរងៀនពួកបគពីអវីៗជាបរចើន 
 គ) បរៀបរបព់ីលកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រគូបបរងៀន 
 
៩ ពួកោវក័ោថ បត់ាមបរចកថីប គ្ បប់ៅកបុងការបបរងៀនបដើមផឱី្យ 
 ក) អបកបផសងបទៀតអាចទទួលការប ា្ តប់បរងៀនបដើមផបីបរងៀនបគអុំពីរពោះរគិរថ 
 ខ្) ពួកបគអាចទទួល ននូវកិតថិយរ 
 គ) ពួកបគអាចចងចាុំពីបរចកថីពិតកដលពួកបគ នបរៀន 
 
១០ ខ្លឹមោរបមបរៀនរុំខាន់បៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់អបកគួរកតនិោយពី 
 ក) បរចកថីរបស្រ គ្ ោះតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ 
 ខ្) ោរនាទុំងអរ់បៅកបុងពិភពបោករពវសថ្ង 
 គ) ការរចីបរមើនខាងោច់្មរបរ់បយើង 
 
១១ បយើងបបរងៀនបដើមផឱី្យអបកបជឿអាចមាន 
 ក) ចបមលើយររមាប់បញ្ញា ទុំងអរ់ 
 ខ្) ការដឹកនាុំមកពរីពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
 គ) រទពយរមផតថបិៅបលើកផនដី 
 
១២ កមមវធិបីបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំគឺ 
 ក) មានោររុំខានប់ៅរគបក់ផបកទុំងអរ់សនកមមវធិីបបរងៀន 
 ខ្) មានោររុំខានរ់រមាប់ការហវឹកហវឺនរគូបបរងៀនថ្មីៗ 
 គ) មានមុខ្្ជាជបរមើរររមាបរ់កុមជុំនុុំ 
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១៣ បតើបុគគលមាប កអ់ាចចាបប់ផថើមោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ ប់បៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសរគបទ់ិរទីបោយរបបៀបណា? 
 ក) ចាកបចញពីរកុមរគួោរបដើមផបីចញបៅបបរងៀន 
 ខ្) បបរងៀនបៅដល់អបកកដលជារគិរថបររ័ិទបហើយប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) បបរងៀនបៅដល់មនុរសកដលោគ ល់ 
 
១៤ បហតុផលមយួបទោះបីជាអបកបជឿបហើយកប៏ោយករ៏តូវការការបបរងៀនបទៀតកដរ 
 ក) បដើមផឱី្យពួកបគ នរគបល់កខណ៍្ 
 ខ្) បណ្ថុ ោះបណាថ លឱ្យពួកបគអាចោគ ល់ពីការបបរងៀនខុ្រឆគង 
 គ) ឱ្យពួកបគបចោះបនាធ បខ្លួន 
 
១៥ បៅបពលកដលបបរងៀនពីបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅដល់បកមងៗ បយើងគួរកត 
 ក) បរបើរ រ់វធិីោស្ររថដូចគ្នប រគបប់ពល 
 ខ្) រងច់ាុំរហូតដល់ពួកបគ្នចូលដល់វយ័ដបរ់ ុំបនួឆាប ុំ 
 គ) ចងចាុំពីការបបរងៀន គឺបធវើោ៉ា ងណាឱ្យបកមងអាចយល់ ន 
 
១៦ បៅបពលកដលបបរងៀនបៅដល់យុវជនចាុំ ច់រតូវកត 
 ក) បឆលើយនូវរល់រុំនួររបរ់ពួកបគ 
 ខ្) បធវើឱ្យពួកបគោថ ប់អបក 
 គ) រ បព់ួកបគពីគុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក 
 
១៧ អបកអាចបបរងៀនអុំពីរពោះបយរ ូ បៅបពលកដលអបក 
 ក)  នជារគបល់កខណ៍្ 
 ខ្) រកីចបរមើនបៅកបុងរពោះរគិរថ 
 គ) ររ់បៅបពញបៅបោយអុំបពើ ប 
 
១៨ អតទនយ័សនពាកយថាថាវ យខ្លួន/ជីវតិមាននយ័ថា 
 ក) កញកខ្លួនបោយកឡកររមាបប់គ្នលបុំណ្ងណាមយួ 
 ខ្) រិកាពីមុខ្វជិាជ ជាកោ់ក់ណាមយួ 
 គ) ករវងរកការ្រកដលបពញបពល 
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១៩ បយើងអាចបធវើពន័នកិចចសនការបបរងៀនបោយ 
 ក) បធវើជារគូបបរងៀនបៅកបុងោោរគិរថបររ័ិទ 
 ខ្) បរបើរគបឱ់្ការបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើង 
 គ) បរៀបចុំបនធបម់យួបៅកបុងផធោះរបរ់បយើងររមាប់បបរងៀន 
 
២០ អុំបណាយទនសនការបបរងៀនគឺ 
 ក) រមតទភាពហួរវរ័ិយបៅកបុងការបបរងៀន 
 ខ្) មានចុំបណ្ោះដឹងខ្ពងខ់្ពរ់ 
 គ) អាចបបរងៀនបៅដល់រគបគ់្នប កដលរតូវការការបបរងៀន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


