
 

 

 

 

អង្គការតំណាង្ជនពិការជួយខ្លួនឯង្ 
ស្រុកបាធាយ 

 

សរៀវសៅសេសរៀនរតពីី 
 

ការទំនាក់ទំនង្  
និង្ 

ការរស្េបរស្េួល

 
 

សរៀបសរៀង្ និង្ចង្ស្កង្ 

ស្កុេគសំ្ទបសចេកសទរ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័I 
 

កិចេតតង្ការបសស្ង្ៀន 
Lesson Plan 

ស្បធានបទ  
Topic 

វតថបុណំង្  
Objective 

រកេមភាព  
Activities 

វធិសីាស្ររត 
Methodology 

សពល 
Time  

រម្ភា រៈ 
Materials 

និយរនយ័ការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ង 
 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ
ស្សែងយល់ពីនិយរ
នយ័ននការម្បម្ស័យ
ទាកទ់ង 

១  អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន 
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការសួរ ល់សិកាក្ខ ការ “ ដតើ
ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងជាអែីល អនកសម្របសម្រួល ”?

ម្បរូលចដរលើយរបស់អនកចូលររួ រចួប មូ លចដរលើយរបស់
ពកួោត់ប មូ លោន ល  

៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

ពយយុះគំនិត 
 
 

 
 

២០ នាទី 
 
 

 

ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្  

រដួោបាយកនយងការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ង 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ
ស្សែងយល់ពីវ ិួ ីសា្សៃ
ននការម្បាម្ស័យទាក់
ទង 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្របសម្រួលស្បងស្ចកន រគូ ស្ លអងគយយជិត
ោន ដួែើការពិភាកាដលើសំនរួ “ដតើការម្បាម្ស័យទាកទ់ង
មានប យនាា នម្បដេទ?បនាទ បរ់កអនកសម្របសម្រួលឲ្យ ”

ម្កុរនីរយួវដួែើការ ផ្ល ស់បៃូរចដរលើយោន  (ដដាយឲ្យ ៣
ម្កុរតូចប មូ លជារយួម្កុរ)ល រចួឲ្យម្កុរួំនីរយួវ

បកន អ្ពីចំដលើយរបស់ពកួដគល  

ពិភាកាន រគូរ 
និង 

ពិភាកាម្កុរួំ 

៤០នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័II 
 

៣.ការសម្របសម្រួលដួែើបទបកន អ្ចដរលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

 ំដម្ើ រការម៍្ននការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ង
ស្ លមានម្បសិទធិភាព 
និង ំដម្ើ រការននការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ង
ស្ លរនិដពអ្ដលអ្  
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ ឹង
ពី ំដម្ើ រការននការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ង
ស្ លមានម្បសិទធភាព 
និងរនិមានលកក្ខម្ៈ
ដពអ្ដលអ្ 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្របសម្រួលស្ចកម្កដាស់ពម៌័្ឲ្យអនកចូលរួ
“ សួរនូវសំនរួរល អនកសម្របសម្រួលដួែើការដតើការ
ម្បាម្ស័យទាកទ់ងស្ លមានម្បសិទធិភាព និងរិនមាន
ម្បសិទធិភាពមាននយ័ ូចដរៃច? ល” ឲ្យអនកចូលររួសរ
ដសរចដរលើយរបស់ពកួដគកនយងម្កដាស់ពត័ ៌ (រយួចដរលើយ

រយួម្កដាស់ពម៌័្)ល អនកសម្របសម្រួលដួែើការ
ម្បរូលចដរលើយពីអនកចូលររួ ដហ្ើយ ន និងប មូ ល

ចដរលើយរបស់ពកួោតជ់ាម្កុរល រចួដហ្ើយ អនកសម្រប
សម្រួលដួែើការ ចចដរលើយតារម្កុរស្ លប មូ លោន
ដ ើងវអិ្ល 
៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

ស្ចកម្កដាស់ពម៌័្ 
 

៤០នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 

ជំនាអ្ដលើការម្បា
ម្ស័យទាកទ់ងកនយងកិចម
ម្បជយំ 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ ឹង
ពីធាតយសំខានន់នការ
ការម្បាម្ស័យទាកទ់ង

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្បងអនកចូលររួជា២ ឬ

ម្កុរពិភាកា  
ឬ 

ពយយុះគំនិត 

១ដមា ង
៣០នាទី 

ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័III 
 

កនយងកិចមម្បជយំ ៣ម្កុរ (ម្បសិនដបើមានអនកចូលររួដម្ចើន )ឬ ចដួែើការ
សួរផ្ទ ល់ដសកានអ់នកច ូូលររួនូវសំនរួ “ដតើការ

ម្បាម្ស័យទាកទ់ងកនយ ងកិចមម្បជយរមានចំនយចសំខានវ់អែី
ខ្លុះ ឲ្យម្កុរដួែើការបកន អ្ចដរលើយរបស់ពកួដគ ល ”?

(ម្បសិនដបើដម្បើវ ិួ ីសា្សៃបំស្បកម្កុរពិភាកា )ឬឲ្យអនក
ចូលររួដួែើការដឆលើយនូវចដរលើយរបស់ពកួដគ (ម្បសិនដបើ

ដម្បើវ ិួ ីសា្សៃសួរសំនរួផ្ទ ល់ដស កានអ់នកចូលររួ )អនក
សម្របសម្រួលម្តវវម្បរូលចដរលើយរបស់អនកចូលររួ

ប មូ លោន  រចួ ននូវចដរលើយស្ លប មូ លោនដ ើងវ ិ
អ្ល 
៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

ពម៌័្ 

និយរនយ័ការសម្រប
សម្រួល 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ
ស្សែងយល់ពីនិយរ
នយ័ននការសម្រប
សម្រួល 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២“ សិកាក្ខ ការអនកសម្របសម្រួលដួែើការសួរ ល់ .ដតើ
ការសម្របសម្រួលជាអែីល អនកសម្របសម្រួល ”?

ម្បរូលចដរលើយរបស់អនកចូល ររួ រចួប មូ លចដរលើយរបស់
ពកួោតប់ មូ លោន ល  
៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក

ពយយុះគំនិត ២៥នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័IV 
 

ចូលររួ 
តនួាទីរបស់អនកសម្រប
សម្រួល 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ ឹង
ពីតនួាទីរបស់អនក
សម្របសម្រួល 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្របសម្រួលស្បងស្ចកន រគូ ស្ លអងគយយជិត
“ ោន ដួែើការពិភាកាដលើសំនរួដតើតនួាទីសំខានវ់របស់
អនកសម្របសម្រួលមានអែីខ្លុះបនាទ បរ់កអនកសម្រប ”?

សម្រួលឲ្យម្កុរនីរយួវដួែើការផ្ល ស់បៃូរចដរលើយោន  ល 
រចួឲ្យម្កុរួំនីរយួវបកន អ្ពីចំដលើយរបស់ពកួដគល  

៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចដរលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

ពិភាកាន គូ ៤០នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 

ជំនាអ្សំខានវ់កនយង
ការសម្របសម្រួល 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ ឹង
ពីជំនាអ្សំខានវ់
ស្ លអនកសម្រប
សម្រួលគមួាន 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២  .អនកសម្រ បសម្រួលដួែើការស្បងអនកចូលររួជា២ ឬ
៣ម្កុរ (ម្បសិនដបើមានអនកចូលររួដម្ចើន )ឬ ចដួែើការ
សួរផ្ទ ល់ដសកានអ់នកចូលររួនូវសំនរួ “ដតើអនកសម្រប
សម្រួលគមួានជនំាអ្អែីខ្លុះឲ្យម្កុរដួែើការបកន អ្ ល ”?

ចដរលើយរបស់ពកួដគ (ម្បសិនដបើដម្បើវ ិួ ីសា្សៃបំស្បក
ម្កុរពិភាកា )ឬឲ្យអនកចូលររួដួែើការដឆលើយនូវចដរលើយ

របស់ពកួដគ (ម្បសិនដបើដម្បើវ ិួ ីសា្សៃសួរសំនរួផ្ទ ល់

ពិភាកាម្កុរ  
ឬ 

ពយយុះគំនិត 

១ដមា ង 
២០នាទី 

ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័V 
 

ដសកានអ់នកចូលររួ)អនកសម្របសម្រួលម្តវវម្បរូល
ចដរលើយរបស់អនកចូលររួប មូ លោន  រចួ ននូវចដរលើយ

ស្ លប មូ លោនដ ើងវអិ្ល  
៣  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

វ ិួ ីសា្សៃ៨ម្បការ ៏
មានឥទធិពលរបស់អនក
សម្របសម្រួល 
 

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ
ស្សែងយល់ពីវ ិួ ីសា្សៃ
សំខានវ់ស្ លមានឥទធិ
ពលសម្មាបអ់នក
សម្របសម្រួល 

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  
២. អនកសម្របសម្រួលស្ចកម្កដាស់ពម៌័្ឲ្យអនកចូល
ររួដ ើរបដីឆលើយនូវសំនរួ ូចខាងដម្ការ៖ 
ដតើវ ិួ ីសា្សៃ៨ម្បការ ម៏ានឥទធិពលរបស់អនកសម្រប
សម្រួលមានអែីខ្លុះ? 
អនកសម្របសម្រួលម្បរូលឲ្យអនកចូលររួដួែើការស្ចក
រសំ្លកនូវចំដលើយរបស់ពកួជារយួអនកចូលររួ នទដទូ
តល រចួដហ្ើយអនកសម្របសម្រួលដួែើការសួរដសកាន់
អនកចូលររួដ ើរបមី្បរូលចំដលើយនូវសំនរួខាងដលើល  
៣. បនាទ បពី់ម្បរូលចំដលើយពីអនកចូលររួដហ្ើយ អនក
សម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្នូវចំដលើយរបស់ខ្លួន 

ស្ចកម្កដាសពម៌័្
និងពយយុះគំនិត 

៤៥ នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 

ការសម្របសម្រួលការ
ម្បជយំ  

ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួ ឹង
ពីវ ិួ ីសា្សៃកនយងការ

១  .អនកសម្របសម្រួលដួែើការស្ម្នាពីំដោលបំម្ងនន
ដរដរូន ល់អនកចូលររួ  

ពយយុះគំនិត ៤០ នាទី ម្កដាស់ផ្ទ ងំួំ 
ហ្ែឺត សកយត 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័VI 
 

 សម្របសម្រួលកនយងកិចម
ម្បជយំ 

២. អនកសម្របសម្រួលដួែើការពយយុះគំនិត ល់អនកចូលររួ 
នូវសំនរួ “ដតើការសម្របសម្រួលកនយ ងកិចមម្បជយគំរួដួែើអែី
ខ្លុះ?” 
អនកសម្របសម្រួលម្បរូលចំដលើយពីអនកចូលររួល 
៣. អនកសម្របសម្រួលដួែើការបកន អ្ចំដលើយ ល់អនក
ចូលររួ 

កន្នៃ ម្កដាស់
ពម៌័្ 

 
  



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័1 
 

ម្ភតិកា 
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ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័2 
 

ការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្ និង្ការរស្េបរស្េួល 

តនែកទី១៖ ការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្ 
 

១.១ និយេន័យការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្ 
 ការម្បាម្ស័យទាកទ់ង គឺជារដួោបាយរយួស្ លរនយសសដួែើដ ើងដ ើរបបី ជូ នសារ ឬពត័ម៌ាន 
ឬគំនិតដោបល់ដសសងវដសអនក នទ ដ ើរបឲី្យដគទទួលបានសារ ឬពត័ម៌ាន និងទទួលបានរកវអិ្ នូវ
ការដឆលើយតបល ការម្បាម្ស័យទាកទ់ង ម្តវវស្តមានអនកសៃល់សារ ឬពត័ម៌ាន រដួោបាយប ជួ នសារ 
ឬពត័ម៌ាន អនកទទលួសារ ឬពត័ម៌ាន និងពត័ម៌ានម្ត បល់ ម្បេពននពត័ម៌ានម្តវវស្តចាស់នូវអែីស្ ល 
ដគចងដ់ួែើការទំនាកទំ់នងជារយួនឹងសារ ឬពត័ម៌ាន និងរដួោបាយទំនាកទំ់នងល 
 

១.២ េសធោបាយកែងុ្ការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្ 
 រដួោបាយកនយងការម្បាម្ស័យទាកទ់ង ដគ ចដួែើដ ើងតាររយៈរដួោបាយជាដម្ចើន  ូចជា 
ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងតារទូរស័ពទ សំបយម្ត ផ្ទ ល់មាត ់ កាយវកិារ និងភាសាសញ្ញា ជាដ ើរ លលល 
ខាងដម្ការដនុះ គឺជាឧទាហ្រម៍្ននការម្បាម្ស័យទាកទ់ងមាន៖ 

 ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងតារទូរស័ពទ 
 
 
 
  
 

 ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងតារសំបយម្ត 
 
 
 
 
 

 ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងផ្ទ ល់មាត ់
 

 
 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័3 
 

 ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងតារកាយវកិារ 
 
 
 
 
 

១.៣ កាំសណទ្ រការណន មានការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្តកាលម្ភនស្បរទិ ិភាព  
រដួោបាយប ជួ នសារ ឬពត័ម៌ានដពអ្ដលអ្ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងស្ លមានម្បសិទធិភាព គឺជាការម្បាម្ស័យទាកទ់ងរយួ ស្ លមានសារ 

ពត័ម៌ានចាស់លាស់ មានអនកទទលួ និងមានពត័ម៌ានម្ត ប ់ មាននយ័ថាអនកសៃល់ពត័ម៌ានបានប
 ជួ នសារ ឬពត័ម៌ាន ល់អនកទទួលបានដួែើការដឆលើយតបរកវអិ្បានម្តឹរម្តវវល 

 

១.៤ កាំសណទ្ រការមានការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្តកាលេិនសពដសលដ  
រដួោបាយប ជួ នសារ ឬពត័ម៌ានរនិដពអ្ដលអ្ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

សារ ឬពត័ម៌ាន 

សារ ឬពត័ម៌ានម្ត ប ់

អនកទទួលសារ ឬពត័ម៌ាន អនកប ជួ នសារ ឬពត័ម៌ាន 

សារ ឬពត័ម៌ាន 

សារ ឬពត័ម៌ានម្ត ប ់

អនកទទួលសារ ឬពត័ម៌ាន អនកប ជួ នសារ ឬពត័ម៌ាន 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័4 
 

ការម្បាម្ស័យទាកទ់ងស្ លរនិដពអ្ដលអ្ ឬរនិមានម្បសិទធិភាព គឺជាការម្បាម្ស័យទាក់
ទងរយួស្ លរនិមានពត័ម៌ានចាស់លាស់ ឬរនិមានពត័ម៌ានម្ត ប ់មាននយ័ថា អនកសៃល់ពត័ម៌ាន
បានប ជួ នសារ ឬពត័ម៌ានរនិចាស់លាស់ ពត័ម៌ានរនិបាន ល់អនកទទួល ឬរនិមានការដឆលើយតប 
មាននយ័ថាោា នពត័ម៌ានម្ត បល់ ប យស្នៃដពលខ្លុះអនកប ជួ នពត័ម៌ានបានប ជួ នពត័ម៌ានដស ល់អនក
ទទលួដហ្ើយ ប យស្នៃអនកទទួលពត័ម៌ានរនិបានដួែើការដឆលើយ ឬកក៏ារដឆលើយតបរនិមានលកក្ខម្ៈចាស់
លាស់ល 

 

១.៥ ជំនាដសលទ្ការស្បាស្រយ័ទាក់ទង្កែងុ្កិចេស្បជុ ំ
ដ ើរបដីួែើឲ្យកិចមម្បជយំរយួមានភាពសករា មានការចូលររួ និងមានទំនាកទំ់នងលអរវាងអនក

សម្របសម្រួល និងអនកចូលររួ អនកសម្របសម្រួលគួរស្ត៖ 
 សៃល់ការស្ម្នាឲំ្យបានចាស់លាស់ពីដោលបំម្ងននកិចមម្បជយំ ដ ើរបកីយំឲ្យអនកចូលររួ

មានការភានម់្ច ំ 
 ដម្បើភាសាស្ លកយម្សួលសាៃ ំ និងកយយល់ 
 បកន អ្ពីការចាប ់ររាម៍្នូវអែីស្ លអនកចូលររួកំពយងនិោយ  ូចជាងកក់ាល ឬអ្អឹ្រ 

និងសរលងឹដសកានអ់នកចូលររួល 
 ដ ើរជយំវអិ្បនទបម់្បជយំ ឬជយំវអិ្អនកចូលររួ ជារយួនឹងកាយវកិារពនយល់ និងការស្ម្នាំ

បស្នែរ 
 ឈរចំដ ុះរយកអនកចូលររួដដាយបកន អ្កាយវកិាររកីរាយចំដ ុះម្បធានបទស្ លកំពយង

ម្បជយំដនុះ 
 សៃល់ឱកាស ល់អនកចូលររួ ឲ្យចូលររួសួរ និងដឆលើយនូវសំនរួដសសងវស្ លមាន 
 បដងកើតឲ្យមានស្លបងកំសានៃ ឬការនិោយដលងដសើចកនយងដពលម្បជយំ 
 ដជូសវាងការដ ើរកាត ់ឬកហ៏្យចឯកសារកាតរ់លំងកនយងដពលកំពយងនិោយ ឬពិភាកា 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័5 
 

តនែកទី២៖ ការរស្េបរស្េួល 
 

២.១ និយេន័យការរស្េបរស្េួល 
 មាននិយរនយ័ជាដម្ចើននន កយថាសម្របសម្រួល ប យស្នៃដគ ចពនយល់បានតារស្បបដសសងវ
ពីោន  និងដៅកនយងស្បបខ្យសវពីោន ល អតែនយ័ននការសម្របសម្រួលរនិស្រនសំដៅចំដ ុះស្តវគគបម្ៃយ ុះប
ណាៃ លដទ ដគ ចដម្បើម្បាស់បានទាងំកនយងកិចមម្បជយំ សិកាក្ខ សាលា ដវទិកាពិភាកា និងការករជារយួ
សហ្គរនស៍ងស្ រល ដយើង ចដម្បើនូវអតែនយ័រយួស្ លមានលកក្ខម្ៈសារ ា  និងមានលកក្ខម្ៈ
ម្គប ម្ៃ បម់្គបម់្ោនគឺ់៖ 
 
 
 
 
 
 

២.២ តួនាទីរបរអ់ែករស្េបរស្េួល 
ការសម្របសម្រួលរយួស្ លម្បកបដដាយភាពដជាគជយ័ គឺ ម្ស័យដសដលើភាពបយិនម្បសប់

របស់អនកសម្របសម្រួលល  ូដចនុះតនួាទីសំខានរ់បស់អនកសម្របសម្រួលគឺ៖ 
  ជម្រុអ្ឲ្យអនកចូលររួឲ្យហ៊ា ននិោយ និងហ៊ា នបកន អ្អំពីទសសនៈផ្ទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួ

ដគល 
 សាៃ បនូ់វដរឿងរា វរបស់អនកចូលររួដដាយយកចិតៃទយកដាកបំ់សយតល 
 បញ្ញជ ក ់និងសដងក្ខបនូវរាល់រតិដោបល់ស្ លសៃល់ឲ្យដដាយអនកចូលររួល 
 សៃល់នូវការដឆលើយតប និងគំនិតបស្នែរដសដលើអែីស្ លខ្ែុះខាតល 

 

២.៣ ជំនាដររំន់រកែងុ្ការរស្េបរស្េលួ 
 កនយងនារជាអនកសម្របសម្រួល ម្តវវដចុះនូវជំនាអ្សំខានវ់រយួចំនួនស្ ល ចជាជំនយួ
ោ ងសំខានស់ម្មាបក់ារករសម្របសម្រួលរបស់ខ្លួនល ជំនាអ្សំខានវ់ទាងំដនាុះររួមាន៖ 

 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័6 
 

២.៣.១ ជំនាអ្កនយងការសួរសំមួ្រ  
សំនរួ គឺជាឧបករម៍្សំខានស់្ លដម្បើម្បាស់ដៅកនយងការសម្របសម្រួលកនយងដោលបំម្ង

ដ ើរបឲី្យសមាជិកម្កុរទាងំអស់មានការចូលររួម្គបវ់ោន ល  
ការដម្បើម្បាស់សំនរួសៃល់នូវសារៈសំខានរ់យួចំននួ ល់ការសម្របសម្រលួ  ូចជា៖  
  ចទាកទ់ាអ្អនកចូលររួស្ លមានភាពខាា សដអូនដម្ចើនឲ្យមានការចូលររួបដ មអ្ រតិ

ដោបល់  
  ចដាស់សតិ ររាម៍្អនកចូលររួរនិឲ្យមានការងងយយ និងគិតពីចដរលើយ  
  ចប ឈបក់ារសនទនាដរឿងផ្ទ ល់ខ្លួន ឬទបស់ាក តអ់នកចូលររួណាស្ លនិោយដម្ចើន  
 ទាកទ់ាអ្ឲ្យអនកចូលររួនិោយពីបទពិដសាួន ៍ និងចំដម្ុះ ឹងរបស់ពួកដគ ស្ ល ច

បញ្ញជ កពី់ការយល់ ឹងរបស់សិកាក្ខ ការដលើម្បធានបទ 
ម្បដេទននសំនរួមានពីរ ម្បដេទននសំមួ្រដបើក និងសំនរួបិទល  
 សំនរួដបើក គឺជាម្បដេទសំនរួស្បបបរោិល ភាគដម្ចើនការសួរសំនរួដបើកចាបដ់សៃើរដដាយសំ

នរួ អនកណា? អែី? ដពលណា? កស្នលងណា? ដហ្តយអែ?ី ោ ង ូចដរៃច?ល  
ឧទាហ្រម៍្៖ ដតើអនកយល់ ូចដរៃចចំដ ុះដបសករារបស់អងគការអនកនាដពលបចមយបបនន? 

 សំនរួបិទ គឺជាម្បដេទសំនរួស្ លោា នជដម្រើសសម្មាបក់ារដឆលើយ ដម្ៅពីដឆលើយថា ចាស ឬ
ដទល សំនរួស្បបដនុះ ចឲ្យអនកចូលររួសៃល់ចដរលើយបានស្តរយួប យដណាណ ុះ រនិអនយញ្ញា តឲ្យ
មានការពិភាកាដ ើយល 

២.៣.២ ជំនាអ្កនយងការសាៃ ប ់
ការសាៃ បជ់ាការដម្បើម្បាស់ម្តដចូក និងខ្រួកាលកនយងការពិចារណាដលើអនក ន៏ទស្ លកំពយង

និោយល អនកស្ លពូស្កសាៃ ប ់ជាអនកស្ លដចុះដបើកចិតៃឲ្យទូលាយកនយងការទទួលយកពត័ម៌ាន ឬសាៃ
បដ់ដាយរនិដួែើការវនិិចឆយ័ជារយននូវអែីស្ លអនក ន៏ទបម្រុងនឹងនិោយដ ើងល  

កនយងនារជាអនកសម្របសម្រួលម្តវវពូស្កកនយងការសាៃ ប ់ ដដាយសារការសាៃ បជ់ាចំស្ម្ករយួ
ស្ លបកន អ្ពីការយកចិតៃទយករបស់អនកដសដលើអែីស្ លអនកចូលររួកំពយងនិោយល ទនទឹរនឹងការសាៃ ប ់
អនកសម្របសម្រួលម្តវវដចុះដចាទនូវសំនរួ ដ ើរបដីួែើការបញ្ញជ កនូ់វចដរលើយ ឬការយល់ ឹងរបស់អនកចូល
ររួដសដលើអែីស្ លអនកកំពយងពនយល់ល 

ចំម្យ ចសំខានវ់រយួចំនួនស្ លអនកសម្របសម្រួលគួរដជូសវាងកនយងខ្ម្ៈដពលអនកកំពយង
សាៃ បគឺ់ ដៅដពលអនកចូលររួកំពយងនិោយ៖ 

 អនកសម្របសម្រួលរនិម្តវវនិោយកាត ់ឬម្បស្កក ឬសៃល់ការស្ម្នាភំាល រវដសដលើអែីស្ ល
អនកបានសាៃ បលឺ់ដ ើយល 

 អនកសម្របសម្រួលរនិម្តវវសំស្ ង ររាម៍្រនិយកចិតៃទយកដាក ់ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័7 
 

 អនកសម្របសម្រួលរនិម្តវវដចាម្កស្សស្េនកសរលងឹដសឆ្ងា យ ឬដួែើការគិតដរឿងរា វដសសងវ
ដ ើយ  

២.៣.៣ ជំនាអ្កនយងការដួែើបទបកន អ្ 
ដ ើរបឲី្យការសម្របសម្រួល ំដម្ើ រការម៍្ដសម្បកបដដាយម្បសិទធិភាព ជំនាអ្កនយងការដួែើបទ

បកន អ្ ជាកតាៃ ចាបំាចបំ់សយតស្ លអនកសម្របសម្រួលម្តវវមានល កាដួែើបទបកន អ្ ជាវ ិួ ីសា្សៃននការ
និោយ ឬបកន អ្ពីអែីស្ លភាគីមាក្ខ ងចងឲ់្យភាគីមាក្ខ ងដទូត ឹង ឬយល់ល  

រដបូបដួែើបទបកន អ្ស្ លមានម្បសិទធិភាព  
 អនកសម្របសម្រួលម្តវវនិោយឲ្យយតឺវ ខ្លី និងចាស់ ដជូសវាងការនិោយដម្ចើន ស្ត

រនិចំអតៃនយ័សំខានវ់ល  
 អនកសម្របសម្រួលរនិម្តវវឈដៅពីរយខ្បទបកន អ្ ស្ លដួែើឲ្យអនកចូលររួពិបាកដរើលល 

អនកសម្របសម្រួលម្តវវឈរពីចំដហ្ូងកាៃ រដខ្ូន ឬម្កដាស់ដួែើបទបកន អ្ ដហ្ើយម្តវវស្បរ
រយខ្ដសកានអ់នកចូលររួល )រូបភាព( 

 អនកសម្របសម្រួលម្តវវសរដសរឲ្យួំវ ដហ្ើយចាស់ ដ ើរបឲី្យអនកអងគយយខាងដម្កាយ ឬឆ្ងល
យ  ចដរើលដ ើអ្ និងកយម្សួល នល សងស្ រអនកសម្របសម្រួល គរួដម្បើម្បាស់ព័
ម៌្ណាស្ ល ិតខាល ងំ ូចជាពម៌័្ដមា  ម្កហ្រ ដខ្ូវសម្មាបក់ារសរដសរល  ចំស្ម្កពម៌័្
ម្សាលវ  ូចជាពម៌័្ដលឿង សាែ យ ទឹកម្កវចដសៃើងវ និងផ្ក ឈូក គួរដម្បើសម្មាបជ់ាការតយ
បស្តង ឬសមាគ ល់ល 

 អនកសម្របសម្រួល គរួដចុះដួែើការតយបស្តងដលើដរដរូន ជាពិដសសដពលចយុះដសបកន ត់
បកន អ្ដៅកនយងសហ្គរនល៍ អនកសម្របសម្រួល គរួសរដសរដរដរូនដៅដលើម្កដាស់ផ្ទ ងំ
ួំ ដហ្ើយដរដរូននីរយួវគួរគូរជារូបភាព ឬការតយបស្តងពម៌័្ដសសងវស្ លដួែើឲ្យមានទាក់
ទាអ្ ល់អនកចូលររួល 

 ដៅដពលសម្របសម្រួល អនកសម្របសម្រួលម្តវវដចុះដួែើការសដងក្ខបពីដរដរូនស្ លបាន
បកន អ្ពីរយន និងម្តវវដចុះភាជ បពី់ដរដរូនរយួដសដរដរូនរយួដទូតដ ើរបបីកន អ្ពីទំនាក់
ទំនងរវាងដរដរូនចាស់ និងដរដរូនថ្ាី ដ ើរបឲី្យអនកចូលររួគិតពីភាពម្សបោន ននដរដរូន
ទាងំដនាុះល 

២.៣.៤ ជំនាអ្កនយងការទំនាកទំ់នង 
ការទំនាកទំ់នង គឺជាការបដងកើននូវភាពសនិទធិសាន ល និងជាការដសទរការយល់ ឹង ឬពត័ម៌ានដសស

ងវពីោន ដសវអិ្ដសរកល រដបូបននការដួែើការទំនាកទំ់នង  ចតាររយៈ ការនិោយសៃី និងការសាៃ ប ់
ការសរដសរ និងការ ន ការដម្បើសញ្ញា លលល  

វ ិួ ីសា្សៃដ ើរបដីួែើការទំនាកទំ់នងឲ្យបានលអរវាងអនកសម្របសម្រួល និងអនកចូលររួ គឺ៖ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័8 
 

 អនកសម្របសម្រួល ម្តវវឧសាហ៍្ចូលដសនិោយដលងជារយួអនកចូលររួ 
 អនកសម្របសម្រួល ម្តវវកសាងទំនយកចិតៃ និងការដោរពចំដ ុះអនកចូលររួ 
 អនកសម្របសម្រួល ម្តវវដចុះនិោយដលងដសើចជារយួអនកចូលររួទាងំដពលកំពយងសម្រប

សម្រួល និងដពលសម្មាក 
 អនកសម្របសម្រួល ម្តវវដចុះសៃល់ឱកាសឲ្យអនកចូលររួបដ មអ្រតិដោបលរបស់ពកួដគ 

រនិថាដោបល់របស់ពកួោតខ់្យស ឬម្តវវល 
 អនកសម្របសម្រលួ ម្តវវ ងឹចាស់ពីដោលបំម្ងរបស់ខ្លួនកនយងការប ជួ នពត័ម៌ានទាងំដនាុះ 

 

២.៤ វិធីសាស្ររត៨ស្បការកាបម្ភនសទ ិពលរបរអ់ែករស្េបរស្េួល 
 កនយងការជម្រុអ្ឲ្យអនកចូលររួមានកិចមសហ្ការលអ អនកសម្របសម្រួលម្តវវមានវ ិួ ីសា្សៃ៖ 

1. ម្តវវបដងកើតភាពសនិទធសាន លជារយួអនកចូលររួ  ដហ្ើយដួែើឲ្យមានលកក្ខម្ៈសារ ាវ 
2. ម្តវវមានការសួរសំនរួឲ្យបានដម្ចើនជាងការដឆលើយតបដសអនកចូលររួ 
3. ម្តវវមានការចាបដ់សៃើរដដាយបងកបរោិកាសស បាយរកីរាយ ល់អនកចូលររួ 
4. ម្តវវមានដចុះអត់ួ ាតជ់ាពិដសសកនយងការរងចាចំដរលើយពីអនកចូលររួ 
5. ដចុះដលើកទឹកចិតៃឲ្យអនកចូលររួមានការចូលររួឲ្យបានដម្ចើន 
6. ម្តវវដចុះបំសយសគំនិតអនកចូលររួឲ្យចូលររួកនយងការពិភាកាម្កុរ 
7. ដួែើជាអនកអពោម្កិត រនិលដរអៀង 
8. ដចុះស្សែងយល់ពី ររាម៍្របស់អនកចូលររួ 

តនែកទាងំ្៣របរអ់ែករស្េបរស្េួល 
គយម្ភាពរបស់អនកសម្របសម្រលួ អតៃចរតិ និង កបបកិរោិ 

របស់អនកសម្របសម្រលួ 
ជំនាអ្/វ ិួ សីា្សៃរបស់អនក 

សម្របសម្រលួ 
 មានបទពិដសាួន ៍

 ដចុះកំបលយកកំស្បលង 

 ដចុះទទលួខ្យសម្តវវ 
 មានទំនយកចិតៃដលើខ្លួនឯង 

 រសួរាយរាកទ់ាកដ់ហ្ើយល់ ឹងសយី
ជំដៅ 

 ដបើកចិតៃឲ្យទូលាយ 

 មានថារពល និងសាែ ហប ់

 មានវនិិចឆយ័ដលើគំនិតអនកចូលររួ 

 មានទឹករយខ្រកីរាយ 
 មានចិតៃអត់ួ ាត ់
 ដចុះអតឱ់ន 
 ពោោរដរូនសូម្ត 
 សៃល់ការដោរព ល់អនក នទ 
 ដួែើជាគំរូលអ ល់អនក នទ 

 ដួែើឲ្យមានការចូលររួ 
 ដចុះសដងក្ខប និងសំដោគ 
គំនិតអនកចូលររួ 

 ដចុះដរូបចំចាតស់្ចង ំដម្ើ រ
ការម៍្ដដាយខ្លួនឯង 

 ដចុះម្បាម្ស័យទាកទ់ង 
 ដចុះសាៃ ប ់
 ដចុះសដងកត 
 ដចុះសួរ 



ការទំនាកទ់ំនង និងការសម្របសម្រួល 
 

អងគការតំណាងជនពិការជួយ ខ្លួនឯងម្សុកបាធាយ ទំពរ័9 
 

 ដចុះដលើកទឹកចិតៃ 
 ដចុះបតស់្បន 

 ដចុះដួែើបទបកន អ្ 
 ដចុះបដងកើត និងដម្បើម្បាស់ស
មាា រៈជំនយួ 

 

២.៥. ការរស្េបរស្េលួការស្បជុំ  
ការសម្របសម្រួលការម្បជយំ គឺជា ំដម្ើ រការម៍្រយួដួែើោ ងណាឲ្យអនកចូលររួមានការយក

ចិតៃទយកដាកស់ាៃ ប ់ និងចូលររួពិភាកាឲ្យបានដពអ្ដលអ្ដៅកនយង ំដម្ើ រការម៍្ម្បជយំរហូ្ត ល់ចយង
ប មបស់្នការម្បជយំល 

អែីស្ លអនកសម្របសម្រលួគរួដួែើកនយងដពលសម្របសម្រលួកិចមម្បជយ ំ
 ស្ម្នាខំ្លួនរបស់អនករយនចាបដ់សៃើរម្បជយំ 
 បកន អ្ពីដោលបំម្ងននការដរូបចំកិចមម្បជយំ 
 បកន អ្ពីចំណាប ់ររាម៍្ដសដលើអនកចូលររួ និងមានភាពរាកទ់ាក ់ល់ពកួោត ់
 បកន អ្ពីសារៈសំខានន់នការចូលររួរបស់អនកចូលររួ 
 បដងកើតជាស្លបង ឬដរឿងនិទាន ឬដរឿងកំស្បលង ដ ើរបបីដងកើនបរោិកាសកនយងការពិភាកា 
 បំសយសគំនិតឲ្យមានការចូលររួសៃល់ដោលបល់ពីអនកចូលររួឲ្យបានម្គបវ់ោន  
 រនិរខំាន ឬនិោយកាតសំ់ ីអនកចូលររួ 
 មានវ ិួ ីសា្សៃកនយងការបស្ងែរម្កុរពិភាកាម្កុរតូចរកម្បធានបទវអិ្ ដបើការពិភាការបស់ពកួ

ោតរ់និទាកទ់ងនិងម្បធាន បទស្ លកំពយងម្បជយំ 
 ម្តវវមានលកក្ខម្ៈរលូនកនយងការផ្ល ស់បៃូរពីម្បធានបទរយួដសម្បធានបទរយួដទូត 
 ដលើកទឹកចិតៃឲ្យមានសំមួ្រ និងអនយញ្ញា តិឲ្យអនកចូលររួដឆលើយ ឬសួរនូវសំនរួដសវអិ្ដសរក 
 បកន អ្ពីចំនយចសំខានវ់ដដាយនិោយយឺតវ និងដួែើការសដងក្ខបពីចំម្យ ចសំខានវ់ដនាុះ 
 ជំរយអ្ និងដលើកទឹកចិតៃ ល់ការបដ មអ្រតិរបស់សិកាក្ខ ការ និងដជូសវាងការនិោយ កយ

ថារនិម្តឹរម្តវវ ឬខ្យសចំដ ុះការបដ មអ្រតិរបស់អនកចូលររួ 
 
អែីស្ លអនកសម្របសម្រលួគរួរនិដួែើដពលម្បជយំ៖ 
 រនិមានការតិុះដតូន ល់អនកចូលររួ  
 កយំនិោយកាតសំ់ ីកនយងដពលកំពយងពិភាកា 
 កយំមានភាពហ្ាតច់តខ់ាល ងំដពក 
 កយំមានការោបសងកតដ់ោបល់អនកចូលររួ 

 


