
ែផនករបេ្រងៀន (B843) 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៤ ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

• េមេរៀនទី៣ ៖      

• រយៈេពល ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

  បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- ពន្យល់ពក្យ “ដេង�មេកសិក” 

- បក�សយពីករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក 

- េរៀបរប់ពីអនាម័យ្របដប់ដេង�ម 

- រប់េឈ� ះជំងឺ្របដប់ដេង�ម 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

  េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៣ េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖  

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល 

(េម៉ាងសរបុ = ៣ េម៉ាង) 
ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 
1. ត្រម�វករថាមពល 

2. ករផលិតថាមពលក�ុងេកសិក 
206-207 

1 
3. អនាម័យ្របដប់ដេង�ម 

4. ជំងឺ្របដប់ដេង�ម 
208 

1 េមេរៀនសេង�ប 209 

ឯកសរេយាង ៖ -TGថា� ក់ទី៨ជំពូក៤េមេរៀនទី៣(STEPSAM3)     

  -ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2) 

  -ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល(វធីិបំេពញចេនា� ះ ទំព័រទី១១ 

ជំពូកទី៣៖វធីិវទិ្យោស�ស�VVOB) 

  

ដេង�មេកសកិ 

B843 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 

1 
 



III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

1.ត្រម�វករថាមពល 

2.ករផលិតថាមពលក�ុងេកសិក 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�ម 

-្រគ�ពន្យល់ពីលំនំាៃនដំេណ រករដេង�មេកសិក 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM2 និង STEPSAM3 (ប��ូ លគា� ) 

សមា� រៈ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

-្រក�ណូែម៉្រតឬនាឡិក

កំណត់នាទី 

-តរងកត់្រត 

-ផា� ំងរបូភាពដេង�ម 

េកសិក 

-បណ�ពក្យ 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ 

និងបេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣( ៣៥ នាទី ) 

+សកម�ភាពរប់ ចំនួន

ចង� ក់ដេង�ម(៧នាទី) 

+សកម�ភាពទី១៖ 

-សម�តិកម�(៣នាទី) 

-ដំេណ រករ និង លទ�ផល

(៥នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន(៣នាទី) 

+សកម�ភាពទី២៖ 

-សម�តិកម�(៥នាទី) 

-សិស្សេឡងបក 

�សយ (៥នាទី) 

-្រគ�សំេយាគ(៤នាទី) 

-សន�ិដ� ន(៣នាទី) 

ងយ�ស�ល 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-េ្រប្រក�ណូែម៉្រត

ឬនាឡិកកំណត់នាទី 

-ករគូររបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

កំណត់សមា� ល់ ៖ េបគា� ន្រក�ណូែម៉្រត អចជំនួសេដយនាឡិករកំណត់េម៉ាង ឬទូរស័ព�ៃដកំណត់េម៉ាង 
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ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ VSO «ដំណកដេង�ម និងចង� ក់េបះដូង» 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

 ែផ�កខងេលដប  

បា� ស�ិក 

 េកសូ៊េពះេវៀនកង់ 

 នាឡិក ឬទូរស័ព�

ៃដ 

 កូនកំបិតមុត 

 

២០-២៥ នាទី  ១០-១៥ នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

  

3 
 



កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៤ ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

• េមេរៀនទី៣ ៖ 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី    ៖ ១ (សរបុ ៣ េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ: ……………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ ពន្យល់ពក្យ”ដេង�មេកសិក” និងពន្យល់ពីករផលិតថាមពលក�ុងេកសិកបាន្រតឹម      

្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព និងពិភាក្សោ្រក�ម។ 

• បំណិន ៖ េ្រប�បេធៀបបានពីភាពខុសគា� ៃនដំណកដេង�ម និងដេង�មេកសិកបាន្រតឹម្រត�វតម 

  រយៈផា� ំងរបូភាព។  

• ឥរយិាបថ ៖ អនាម័យ្របដប់ដេង�មេដម្បីេធ�ឱ្យមានដំណកដេង�ម្រតឹម្រត�វេឆ�យតបេទនឹងករផលិត 

ថាមពលក�ុងេកសិកៃនសរពង�កយរបស់េយងទទួលបានថាមពល្រគប់្រគាន់។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  -េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៨ទំព័រទី ……… 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៨ទំព័រទី២០៦-២០៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១៣ 

- ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� ថា� ក់ទី៨ (STEPSAM3) 

-សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  -្រក�ណូែម៉្រត ឬនាឡិកកំណត់នាទី តរងកត់្រត បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

 

 

 

 

ដេង�មេកសកិ 
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III. ដំណឹកនំាេមេរៀន  

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២នាទី) 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

  ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

ជំហនទី២រឮំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

 កលពីៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោរចួ

េហយពីបណ�ូ រឧស�័ន។ 

 

 

 េតបណ�ូ រឧស�័នៃនកូនថង់សួត 

េកសិកឈម្រកហមចប់យក

ឧស�័នអ�ី? េបាះបង់ឧស�័នអ�ី?  

 េតឧស�័នកបូនិចែដលេកសិក

ឈម្រកហមេបាះបង់បានមកពី

ណា? 

េតក�ុងសរពង�កយ្រប្រពឹត�េទ

យ៉ាងដូចេម�ចេទបអចេបាះបង់ឧស�័

នកបូនិចបាន?  

ៃថ�េនះេយងសេង�តេមលទំងអស់

គា�  

  បណ�ូ រឧស�័នៃនកូនថង់សួត  

េកសិកឈម្រកហមចប់យក

អុកសីុែសនេហយេបាះបង់ឧស�័ន

កបូនិច 

 ឧស�័នកបូនិចទំងេនះបានមកពី 

េកសិកក�ុងសរពង�កយ 

 

 ឧស�័នកបូនិចទំងេនះបានមកពី

សរពង�កយ 

 

ជំហនទី៣ េមេរៀន្របចំៃថ�(៣០−៣៥នាទី) 

 

 ែចកសិស្សជា្រក�ម 

 ឱ្យសិស្សអង�ុយេស��ម១នាទីរចួឱ្យ

ពួកេគរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�មេចញ

ក�ុងរយៈេពល១នាទី។ បនា� ប់មកឱ្យ

ដេង�ើមេ�ស�ិ 

តរងកត់្រត(ឧទហរណ៍) 

សកម�ភាព ចំនួនចង� ក់ដេង�ម 

េពលេន 

េស��ម 

១៧ 

 

 សិស្សអង�ុយជា្រក�ម 

 សិស្សអង�ុយេស��មរចួរប់ចំនួន

ចង� ក់ដេង�ម បនា� ប់មកសិស្សរត់

មួយកែន�ងរយៈេពល២-៣នាទី 
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សិស្សរត់មួយកែន�ងរយៈេពល២ឬ

៣នាទីេហយរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�ម

េចញក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។ 

  កត់្រតលទ�ផលដក់ក�ុងតរង

លទ�ផល រចួេ្រប�បេធៀបលទ�ផល

ៃនចំនួនចង� ក់ដេង�មទំងពីរេលក។ 

 

 េតេហតុអ�ីបានជាចំនួនចង� ក់ 

ដេង�មេពលរត់មានចំនួនេ្រចន ជាង

ចំនួនចង� ក់ដេង�មេពលស្រមាក? 

 េពលហត់េយង្រត�វករអ�ី? 

 

 

 

 

 

- ឱ្យសិស្សសកល្បងេឆ�យ 

 

សកម�ភាពទី១ 

 បិទរបូភាពឱ្យសិស្សសេង�ត និង

សកល្បងពន្យល់ពីខ�ឹមសរៃន   

របូភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 សំេយាគ និងែកលម�ចំណុចខ�ះខត 

រត់រយៈេពល 

១នាទី 

២៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ត្រម�វករថាមពល 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

៣. ដំេណ រករ  និងលទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េហយរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�មេចញ

ក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។  

 

 កត់្រតលទ�ផលដក់ក�ុងតរង

លទ�ផល រចួេ្រប�បេធៀបលទ�ផល

ៃនចំនួនចង� ក់ដេង�មទំងពីរ    

េលក។ 

 េពលរត់ វហត់ ដូចេនះ្រត�វករដក

ដេង�មញាប់។ ដូចេនះ ចំនួនចង� ក់

ដេង�មក៏េកនេឡងែដរ។  

 ្រត�វករស្រមាក 

 ្រត�វករថាមពល 

 

 

 

 

 សិស្សព្យោយាមផ�ល់ចេម�យ៖ មាន

បាយ ម�ូបអហរ ... 

 

 សេង�តរបូភាព  ពិភាក្សោជា្រក�ម 

រចួតំណាង្រក�មេឡងបក�សយ 

ក�ុងសរពង�កយ េកសិក�ស�ប

យកមូ៉េលគុលគ�ុយកូស ពីអហរ

ែដលេយងបរេិភាគ និងអុកសីុែសន

ពីករដកដេង�ម រចួផលិតបាន

ថាមពល និងបេ�� ញ CO2 និង  

H2O  មកេ្រកេកសិកវញិ។ 

 

 សិស្សស� ប់ និងេផ��ងផា� ត់ 

 សិស្សគូររបូភាព និងកត់្រត 

 

សំណួរគន�ឹះទី១ ៖ េតថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពីណា?  
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 ឱ្យសិស្សគូររបូភាព្រពមទំងកត់្រត 

ចេម�យែដលបានសំេយាគ្រតឹម្រត�វ 

 

 

 

 

 

 

 

 

តមរយៈរបូភាពខងេល ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� ន ពីត្រម�វករថាមពលរបស់

សរពង�កយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពទី២ 

តមរយៈសកម�ភាពទី១ ថាមពល

ែដលសរពង�កយ្រត�វករេកត

េឡងក�ុងអំឡុងេពលដំេណ រករ

ដេង�មេកសិក 

 

  េកសិកក�ុងសរពង�កយទទួល 

គ�ុយយកូសពីអហរែដលេយង

បានបរេិភាគ និងទទួលអុកសីុែសន

ពីករដកដេង�ម។ អំឡុងេពល 

ដេង�មេកសិក េកសិកេ្រប្របាស់

អុកសីុែសន េដម្បីបំែបកមូ៉េលគុល

គ�ុយកូសផលិតបានថាមពលេន

ក�ុងេកសិក េហយបេ�� ញឧស�័ន

កបូនិច និងទឹកមកេ្រកេកសិក។  

៤. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

តមរយៈសកម�ភាព និងរបូភាពខង

េល េយងសេង�តេឃញថា  បនា� ប់ពី

េយងបានេធ�ករងរមួយចំនួន ឬរត់

េយងមានអរម�ណ៍េហវហត់ និងដក

ដេង�មញាប់ជាងមុន េដម្ប�ីស�បយក

អុកសីុែសនេទបំែបកមូ៉េលគុលគ�ុយ

កូសេនក�ុងសរពង�កយែដលបាន

មកពីករបរេិភាគអហរ េដម្បី

ទទួលបានថាមពល។ ដូចេនះ 

ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករ

បានមកពីអុកសីុែសន េទបំែបកមូ៉

េលគុលគ�ុយកូស ក�ុងអំឡុងេពល

ដំេណ រករដេង�មេកសិក។  
++→+ OHCOOOHC 2226126 6 ថាមពល  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តមរយៈរបូភាពខងេល  ថាមពល

ែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមក

ពីេកសិកបំែបកមូ៉េលគុលក�ុយកូស

ក�ុងអហរែដលេយងបរេិភាគេ្រកម

ដំេណ រករដេង�មេកសិក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណួរគន�ឹះទី២ ៖ េតកររផលិតថាមពលក�ុងអំឡុងេពលដំេណ រករដេង�មេកសិក្រប្រពឹត�េទយ៉ាងដូចេម�ច? 
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បិទផា� ំងរបូភាពរចួឱ្យសិស្សសេង�ត 

និងពន្យល់ 

 

 

 

 

 

 

 

តមរយៈរបូភាពខងេល ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� នពីករផលិតថាមពល េន

ក�ុងេកសិក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. សេង�ត និងសន�ិដ� ន  

ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក

េកតេឡងអំឡុងេពលមានដេង�ម

េកសិកែដល្រប្រពឹត�េទតមពីរ

ដំណាក់កល៖ 

 + ដំណាក់កលទី១ ្រប្រពឹត�េទក�ុង

សីុតូបា� ស។ 

+ ដំណាក់កលទី២ ្រប្រពឹត�េទក�ុង

មីតូកុង្រឌី។  េនទីេនះមូ៉េលគុល

គ�ុយកូស្រត�វបានបំែបកេទជាមូ៉េល

គុលកន់ែតតូចជាងមុន។ ្របតិកម�

េនះ្រត�វករអុកសីុែសន េដម្បផីលិត

បានបេ�� ញថាមពល និងឧស�័នក

បូនិច។ 

+ដេង�មេកសិកជាដំេណ រករែដល

េកសិក�ស�បយកអុកសីុែសនពី

ដេង�មចូល េដម្បបំីែបកមូ៉េលគុល

គ�ុយកូសែដលបានមកពីអហរ 

បេ�� ញថាមពលឱ្យេកសិកេ្រប

្របាស់ ទឹក និងឧស�័នកបូនិចមក

េ្រកសរពង�កយតមរយៈដេង�ម

េចញ។ 

 សិស្សសេង�តរបូភាព  ពិភាក្សោជា

្រក�ម រចួតំណាង្រក�មេឡងបក

�សយ ឬ(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

 

 

 

 

 

 

ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក

េកតេឡងអំឡុងេពលមានដេង�ម

េកសិក។ ដេង�មេកសិក្រប្រពឹត�

េទតមពីរដំណាក់កល៖ 

+ដំណាក់កលទី១ ្រប្រពឹត�េទេន

ក�ុងសីុតូបា� ស 

+ដំណាក់កលទី២ ្រប្រពឹត�េទេន

ក�ុងមីតូកុង្រឌី។ 
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ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ(៤−៥នាទី) 

 

្រគ�ឱ្យសិស្សគូរដ្យោ្រកមពន្យល់ពីករ

ដកដេង�មេកសិកែដលមាន៖ 

 C6H12O6    CO2 ថាមពល O2 H2O 

 

- បិទរបូភាព រចួឱ្យសិស្សបំេពញឃា�

ខងេ្រកម៖ មូ៉េលគុលក�ុយកូសចូល

ក�ុង(១)……មូ៉េលគុលតូចជាងមុន។ 

មូ៉េលគុលក�ុយកូសចូលក�ុង

(២)……......។ មូ៉េលគុលតូចជាងមុន

ភា� ប់ជាមួយ(៣).……………. េដម្បផី

លិតទឹក និងឧស�័ន

(៤).…………………………។ 

 

 

 

ផា� ំងរបូភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

មូ៉េលគុលក�ុយកូសចូលក�ុង (សីុតូបា�

ស)មូ៉េលគុលតូចជាងមុន។ 

មូ៉េលគុលក�ុយកូសចូលក�ុង (មីតូកុង

្រឌី) មូ៉េលគុលតូចជាងមុនភា� ប់

ជាមួយ (អុកសីុែសន) េដម្បផីលិត

ទឹក និង(ឧស�័នកបូនិច)។ 

 

 

 

 

 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

 

 

 

 

 

 

 

-ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក 

្រប្រពឹត�េទ ក�ុងសីុតូបា� ស និងមីតូ

កុង្រឌី ៃនេកសិក។ 

សិស្សទស្សន៍ទយ 

១-សីុតូបា� ស 

២-មីតូកុង្រឌី 

៣-អុកសីុែសន 

៤-ឧស�័នកបូនិច 

ជំហនទី៥កិច�ករផ�ះ (២−៣នាទី) 

ចូរេ្រប�បេធៀបដំណកដេង�ម និង

ដេង�មេកសិក េដយគូររបូប�� ក់ 

(្របមូលេនេម៉ាងេ្រកយ) 

 

កត់្រតដក់ក�ុងេសៀវេភ 

 

 

របូភាពេនះជាជំនួយស្រមាប់្រគ�ក�ុងករពន្យល់
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សន�ឹកកិច�ករ 

• ឱ្យសិស្សអង�ុយេស��ម១នាទី រចួឱ្យសិស្សរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�មេចញក�ុងរយៈ

េពល១នាទី។ បនា� ប់មក ឱ្យសិស្សរត់មួយកែន�ងរយៈេពល២ឬ៣នាទី េហយរប់

ចំនួនចង� ក់ដេង�មេចញក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។ កត់្រតលទ�ផលដក់ក�ុង

តរងលទ�ផលរចួេ្រប�បេធៀបលទ�ផលៃនចំនួនចង� ក់ដេង�មទំងពីរេលក។ 

តរងកត់្រត  សកម�ភាព ចំនួនចង� ក់ដេង�ម 

 េពលេនេស��ម  

 រត់រយៈេពល១នាទី  

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

  ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពី........................................ 

  ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹត�េទ........................................ 

............................................................................................................... 

៣. សកម�ភាព និងលទ�ផល 

សកម�ភាពទី១ 

បិទរបូភាពឱ្យសិស្សសេង�ត  

និងពន្យល់ពីខ�ឹមសរៃនរបូភាព 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

សកម�ភាពទី២ បិទផា� ំងរបូភាព ឱ្យសិស្សសេង�ត រចួពន្យល់ពីករផលិត 

ថាមពលក�ុងេកសិក 

 

 

 

 

 

  

..............................................................................................................

............................................................................................................... 

៤. សន�ិដ� ន 

  តមរយៈសកម�ភាពទំងពីរខងេល ចូរសន�ិដ� នពីថាមពលែដល

សរពង�កយ្រត�វករបានមកពី............................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹត�េទ......................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

េតថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពីណា? េហយ េតករ 

ផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹត�េទយ៉ាងដូចេម�ច? 
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