
  

               សេចក្ត ីព្រាងការងារ 

តរើត ើងត្រូវការចងចាំអ្វីខ្លះ? 

ត ើខ្ញ ុំនឹងត វ្ ើអ្វ ីខលះ ត ើម្បីជួយឱ្យកូនខ្ញ ុំរកីចត្ម្ើននិងតរៀន? 

 

  វិធីសាស្រ្ត្តត្េចចិរតតាេគាំរូត ើេត ើ (Decision 

Tree) ្ត្ាប់ការតត្រើ្តរើ្ត្ចក្តីថ្លលង 
នៃពាក្្យពិពណ៌នា (ការបញ្ចូល) 

 

ត ើវ ិ្ ីសាស្រ ត្ ជាអ្វ ី? 

វិ ធី ីស្រេត  គឺជាឧបក្រណ៍មួយដែលព្រក្មុការងារក្មម ិ ធី ី IFSP 

នឹងសព្របើសែើមបីជួយសព្រជើេសរ ើេសេចក្ត ីដលែងដែលពិពណ៌នាអំពីរសបៀបដែលកូ្នរបេ់អនក្កំ្ពុង

ស វី ើសៅក្ន ុងដននក្ចំនួនបី៖   

1. ទំនាក់្ទំនងេងគមិ ធជជមាន 

2. ការទទួលនិងការសព្របើជំនាញលមីៗ  

3. ចាត់ិ ធធានការសែើមបីបំសពញតាមតព្រមូិការពួក្សគ 

 

អ្វីៗដ ល្ វូរកាទុកកន ញងចិ តតៅតេលត្រើវ ិ្ ីសាស្រ ត្ តនះ 

គិតអំពីរសបៀបដែលក្ុមារសព្របើជំនាញមុខងារ សែើមបីចូលរមួេក្មមភាពព្របចាំថ្លៃសៅក្ដនែង 

សនេងៗគ្នន  និងមានមនុេេសនេងគ្នន ។ សេចក្ត ីដលែងការណ៍ដែលព្រក្មុការងារសព្រជើេសរ ើេ 

ព្រតូិបងាា ញពីែំសណើរការរបេ់កូ្នអនក្សោយដនែក្សលើ៖ 

• ការរំពឹងទុក្េព្រមាប់កូ្នអនក្ក្ន ុងក្ំណត់ជាក្់លាក្់។ សព្របើការរំពឹងទុក្សលើិបបីម៌ 

សៅនទះរបេ់អនក្ សែើមបីេសព្រមចថាសតើកូ្នរបេ់អនក្កំ្ពុងែំសណើរការសៅក្ព្រមិតដែ 

លបានរំពឹងទុក្សលើអាយុសៅនទះឬសទ។  

• ការសព្របើព្របាេ់បសចេក្ិ ធទាជំនួយ/ការេព្រមបេព្រមួលរបេ់ពួក្សគ (ឧបក្រណ៍ជំនួយ 

ស្ត ប់ ដិ៉ែនតា ឧបក្រណ៍ចល័ត ជាសែើម) សៅសពលវាអាចមានជាទូសៅ។ ការក្ំណត់ទូ 

ទងំមុខងារជាក់្ដេតងរបេ់ពួក្សគមិនដមនែំសណើរការសព្រកាមស្ា នភាពលែ សទ 

ព្របេិនសបើគ្នត់មានបសចេក្ិ ធទា។ 

• ចំនួនអាយុដែលកូ្នរបេ់អនក្អាចរេ់បាន សទះបីជាពួក្សគសក្ើតមិនព្រគប់ 

ដខក៏្សោយ។  

 

្ូម្ចារ់ត ត្ើម្្ុំណួរទីមួ្យ៖ ត ើកូនធ្លល រ់ត្រើជុំនាញមុ្ខងារដ លរំេឹង 

តលើអាយុតៅកន ញងដ ែ្កលទធ្លតនះឬតទ? 

 

ត ើអ្វ ីតៅជាភាេខ្ល ុំងនិងឱ្កា្ររ្់កូនខ្ញ ុំ ្្ារ់ការលូ  លា្?់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចា្ ៎ តទ 



               សេចក្ត ីព្រាងការងារ 

តបើតោក្អ្នក្ត្លើ ថា “តេ” ចាំតពាះ 
្ាំណួរេេីួ …   

  តបើតោក្អ្នក្ត្លើ ថា “បាេ/ច្”៎ 

ចាំតពាះ្ាំណួរេីេ ួ… 

 

 

សៅក្ន ុងដននក្សនះ សតើ ______________ សព្របើ ជុំនាញ រំេឹងតលើអា 

យុតាម្មុ្ខងារតាម្ការកុំណ ់និងសាា ន ភាេទុំងអ្្់ 

ឬត ទ្ ើរដ ទុំងអ្្់ឬតទ? 

តទ 
 

សតើ ពួក្សគ សព្របើជំនាញ 
ដែលរំពឹងសលើអាយុសៅទូទងំ
ការក្ំណត់និងស្ា នភាពទងំ

អេ់ ឬសេទ ើរដត ទងំអ 
េ់ក្ព្រមិតណា? 

ចា្ ៎
 

សតើមាននរណាមាន ក្់មាន  
ការព្រពួយបារមភអំពី  
ជំនាញរបេ់ក្ុមារ  

សៅក្ន ុងដននក្សនះឬសទ? 

តាមទមាែ ប់ីមមតា

និងេក្មមភាពរាល់

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង 

នឹងដននក្លទធនល

សនះ កូ្នរបេ់អនក្ 

សព្របើជំនាញខែះៗតាម

អាយុដែលរំពឹងទុក្ 

ប ុដនតភាគសព្រចើនសព្របើ

ជំនាញព្រេសែៀងនឹង

ក្ុមារដែលមានិយ័

សក្មងជាងបនត ិច។ 

តាមទមាែ ប់ីមមតា

និងេក្មមភាពរាល់

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង 

នឹងដននក្លទធនល

សនះ កូ្នរបេ់អនក្ 

សព្របើជំនាញខែះៗដែល

ព្រេសែៀងនឹងក្ុមារ

ដែលមានិយ័សក្មង

ជាងបនត ិច ប ុដនត  

ភាគសព្រចើនមានការ

សព្របើជំនាញរំពឹងទុក្

សលើអាយុ។ 

បាទ/ចា្៎ 
 

តាមទមាែ ប់ីមមតា

និងេក្មមភាពរាល់

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង 

នឹងដននក្លទធនល

សនះ កូ្នរបេ់អនក្ 

មានជំនាញទងំអ

េ់ ដែលសយើងរំពឹ 

ងថានឹងពិនិតយសមើ

លកូ្នតាមអាយុរប

េ់ពួក្សគ ស ើយសៅ 

ដតមានការព្រពួយបារ

មភមួយចំនួន។ 

តទ 
 

តាមទមាែ ប់ីមមតា

និងេក្មមភាពរាល់

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង 

នឹងដននក្លទធនល

សនះ កូ្នរបេ់អនក្ 

សព្របើជំនាញរំពឹងទុក្

សលើអាយុទងំអេ់។ 

សៅក្ន ុងដននក្សនះ សតើ ______________ សព្របើ ជុំនាញមុ្ខងារ ែូចជា 

កុារដ លានវយ័តកេងជាងយ៉ា ងត្ចើន យ ងសព្រចើន ឬ កុារដ  ល 

ានវយ័តកេង ជាងបនត ិច តៅទូទុំងការកុំណ ់ និងសាា ន ភាេឬតទ? 

កុារដ លានវយ័តកេង 
ជាងយ៉ា ងត្ចើន 

កុារដ លានវយ័តកេង 
ជាងរនត ិច 

តាមទមាែ ប់ីមមតានិងេ

ក្មមភាពរាល់ថ្លៃ ដែលទ 

ក់្ទងនឹងដននក្លទធនល

សនះ កូ្នរបេ់អនក្ 

សព្របើជនំាញេំខាន់ៗ 

ព្រេសែៀងនឹងកុ្មារដែលមា

និយ័សក្មងជាងយ ង 

ខាែ ំង។   

សតើពួក្សគសព្របើជំនាញរប

េ់កុ្មារដែលមានិយ័សក្ម

ងជាងបនត ិច ក្ព្រមិតណា? 

តាមទមាែ ប់ីមមតានិងេ

ក្មមភាពរាល់ថ្លៃ 

ដែលទក់្ទងនឹងដននក្ល

ទធនលសនះ កូ្នរបេ់ 

អនក្សព្របើជនំាញេំខាន់ៗភា

គសព្រចើន ព្រេសែៀងនឹងកុ្ 

មារដែលមានិយ័សក្មងជា

ងយ ងខាែ ំង។ 

តាមទមាែ ប់ីមមតានិងេក្មម

ភាពរាល់ថ្លៃភាគសព្រចើន 

ដែលទក្់ទងនឹងដននក្លទធន

លសនះ កូ្នរបេ់អនក្សព្របើជំ 

នាញដែលមានព្រតឹមព្រតូិ 

មុនសពលជំនាញរំពឹងទុក្សលើ

អាយុ។ ជំនាញទងំសនះ 

ព្រេសែៀងនឹងក្ុមារដែលមានិ ័

យសក្មងជាងបនត ិច។ 


