
កិច�ែតង�របេ�ងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៦   ៖ េ្រគ�ងេញ�ន 

• េមេរៀនទី១ ៖ ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិមានផា�  

• េម៉ាងទី២ 

• ្របធានបទ ៖ 

 

បេ្រង�នេដយ  ៖............................................................. 

I. វត�ុបំណង ៖ 

 - ចំេណះដឹង ៖ សិស្ស្របាប់ពីផលវបិាក ៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម និង 

     ករបង� ញផា� ំងរបូភាព 

 - បំណិន ៖ សិស្សបង� ញ ពីករេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន និងផលប៉ះពល់ តមរយៈករបង� ញផា� ំងរបូភាព 

 - ឥរយិាបថ ៖ បណ�ុ ះបណា� លស� រតីសិស្ស េអយេចៀសឆា� យពីករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន 

II. សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - ឯកសរេយាង ៖                                 

  + េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៨ មុខវជិា� ជីវវទិ្យោរបស់្រកសួងអប់រ ំេបាះពុម�ផ្សោយេនឆា� ំ២០១០ 

   ទំព័រទី២៤០ 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨ 

 - សមា� រៈពិេសធន៍/សមា� រឧបេទស ៖ 

  + ផា� ំងរបូភាព និងសន�ឹកកិច�ករ ៣.២.១ 

  + ប័ណ�ស�� ចរចរណ៍។ 

 * កំណត់សមា� ល់ ៖ 

  + .................................................................................................................. 

 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

 

 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

វត�មានសិស្ស។ 

 

េ�គឿងេញ�ន 
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 - ដូចេម�ចែដលេហថា េ្រគ�ង 

េញ�ន? 

  

- េតេ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានែចក េចញ

ជាបុ៉នា� ន្របេភទ? 

 

 

- េតប�ូនធា� ប់េឃញ អ�កេញ�ន េ្រគ�ង

េញ�នឬេទ? េតមនុស្សែដល េញ�ន

នូវេ្រគ�ងេញ�ន មានសភាព យ៉ាង

ដូចេម�ច? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

- េ្រគ�ងេញ�ន គឺជាសរធាតុម្៉យោង 

ែដលេធ�េអយមនុស្សេញ�ន និង 

ចូលចិត�េ្រប្របាស់ជា្របចំ។ 

- េ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានេគ ែចកេចញ

ជាពីរ្របេភទគឺ េ្រគ�ង េញ�ន�សប

ច្បោប់ និងេ្រគ�ងេញ�ន ខុសច្បោប់។ 

- ខ�ុំធា� ប់បានេឃញ មនុស្សេញ�ន ថា� ំ

េញ�ន។ អ�កេញ�នថា� ំេញ�ន មាន

សភាព េស�កស� ំង បាត់បង់ ស� រតី 

េឆវឆាវ ស�មស� ងំ និងែតង ែត

្រប្រពឹត�អំពីហឹង្សោជាេដម។ 

 

 

 

- េ្រគ�ងេញ�ន គឺជាសរធាតុម្៉យោង 

ែដលេធ�េអយមនុស្សេញ�ន និង 

ចូលចិត�េ្រប្របាស់ជា្របចំ។ 

- េ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានេគ ែចកេចញ

ជាពីរ្របេភទគឺ េ្រគ�ង េញ�ន�សប

ច្បោប់ និងេ្រគ�ងេញ�ន ខុសច្បោប់។ 

- ខ�ុំធា� ប់បានេឃញ មនុស្សេញ�ន ថា� ំ

េញ�ន។ អ�កេញ�នថា� ំេញ�ន មាន

សភាព េស�កស� ំង បាត់បង់ ស� រតី 

េឆវឆាវ ស�មស� ងំ និងែតង ែត

្រប្រពឹត�អំពីហឹង្សោជាេដម។ 

 

 

 

 

 

- ៃថ�េនះ េយងនឹងសិក្សោេទេល 

ចំណុចទី៥ ករេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន 

- ្រគ�្របាប់អំពីវធីិស�ស� បេ្រង�ន 

ដល់សិស្ស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 
េមេរៀន្របចំៃថ� 

េ្រគ�ងេញ�ន 
 

៥. ករេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន 

 

+វធីិស�ស� ៣.២.១ តរង៣.២.១  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សកត់្រតចំណងេជង េមេរៀន 

ដក់ក�ុងេសៀវេភសរេសរ។ 

- សិស្សស� ប់ និងអនុវត�តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 

 

- សិស្សចំលងតរងគំរ ូដក់ក�ុង 

េសៀវេភសរេសរ ឬ្រកដស់េ្រព�ង។ 
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- ្រគ�ែចកសិស្សជា្រក�ម េដយមាន 

ចំនួន ៥្រក�ម។ 

- ្រគ�េអយសិស្សអនចំណុចទី៥ ក�ុង

េមេរៀន។ 

- ្រគ�េអយសិស្ស រកចំណុចសំខន់ 

េនក�ុងេមេរៀន េដយក�ុងមួយ្រកម 

រកេអយបានបីចំណុច េដយមាន 

ពក្យគន�ឹះ និងសំណួរ (រយៈេពល 

១០នាទី)។ 

+ ពក្យគន�ឹះ 

- អេភៀន : 

- ជំងឺេថ�ម : 

- េតេ្រគ�ងេញ�ន ផ�ល់ផលប៉ះពល់ 

អ�ីខ�ះដល់សុខភាព? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ្រគ�្របាប់សិស្ស េអយេឡងបិទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. រកចំណុចសំខន់៣ 

២. បេង�តពក្យគន�ឹះ២ 

១. បេង�តសំណួរគន�ឹះ១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. ករេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន 

 

- មនុស្ស ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង 

េញ�ន េចះែតចង់េ្របបរមិាណថា� ំ 

េញ�នកន់ែតេ្រចនេឡងៗ េដម្បី េអ

យអរម�ណ៍ស�ប់ស�ល់ មួយរយៈ 

េ្រកមមក េគនឹងក� យេទជា មនុស្ស

េញ�ន។ មនុស្សេ្រប្របាស់ េ្រគ�ង

េញ�នភាគេ្រចនបំផុត ផា� ស់ ប�ូរពីករ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សចូលេទតម ្រក�មនីមួយ 

តមែដល្រគ�បាន្របាប់។ 

- សិស្សអនចំណុចទី៥ េនក�ុងេម 

េរៀន។ 

- សិស្សរកចំណុចសំខន់ ពក្យ គន�ឹះ 

និងសំណួរ។ 

 

 

 

 

 

- មនុស្ស ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង 

េញ�ន េចះែតចង់េ្របបរមិាណថា� ំ 

េញ�នកន់ែតេ្រចនេឡងៗ េដម្បី េអ

យអរម�ណ៍ស�ប់ស�ល់ មួយរយៈ 

េ្រកមមក េគនឹងក� យេទជា មនុស្ស

េញ�ន។ មនុស្សេ្រប្របាស់ េ្រគ�ង
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សន�ឹកកិច�ករ េនេលក� េខៀន។ 

- ្រគ�ចត់េអយសិស្ស តំណាង្រក�ម 

េឡងបក�សយ។ 

- ្រគ�បិទសន�ឹកកិច�ករ របស់ខ�ួន 

េដម្បបីង� ញចេម�យ ែដល្រតឹម្រត�វ 

ដល់សិស្ស។ 

- ្រគ�េធ�ករសំេយាគ េទេលសន�ឹក 

កិច�កររបស់សិស្ស។ 

ជក់ េទជាករចក់ េហយ អចបង�

េអយេ្រគាះថា� ក់ ឬ្របឈម នឹងជំងឺ

មួយចំនួនដូចជា េអដស៍ េថ�ម្របេភទ

េប ឬេសជាេដម។ 

- មនុស្សេញ�នថា� ំ មិនអចបំេពញ 

ករងរបាន្រតឹម្រត�វេទ ពីេ្រពះវ និង

បាត់បង់ប្រម�ង្របយ័ត�។ 

- េ្រកពីករេញ�នថា� ំ ខងេល 

មនុស្សេញ�នឹង ផលិតផលមួយចំ 

នួនដូចជា ជ័រកវ ឬថា� ំលបជាេដម 

េហយចំេពះជ័រកវ ឬថា� ំលបវញិ 

្របសិនេប មនុស្សេ្រប្របាស់ក�ុង ភាព

្រតឹម្រត�វ េនាះវមិនផ�ល់ទុក� េទស

េទ។ បុ៉ែន�្របសិនេប មនុស្ស ហឺត

សរធាតុគីមីទំងេនាះ ឧស�័ន ពុល

អច្រជាបចូល េទក�ុងឈម េហយ

េធ�េអយមានផលប៉ះពល់ េទដល់

ខួរក្បោល។ 

េញ�នភាគេ្រចនបំផុត ផា� ស់ ប�ូរពីករ

ជក់ េទជាករចក់ េហយ អចបង�

េអយេ្រគាះថា� ក់ ឬ្របឈម នឹងជំងឺ

មួយចំនួនដូចជា េអដស៍ េថ�ម្របេភទ

េប ឬេសជាេដម។ 

- មនុស្សេញ�នថា� ំ មិនអចបំេពញ 

ករងរបាន្រតឹម្រត�វេទ ពីេ្រពះវ និង

បាត់បង់ប្រម�ង្របយ័ត�។ 

- េ្រកពីករេញ�នថា� ំ ខងេល 

មនុស្សេញ�នឹង ផលិតផលមួយចំ 

នួនដូចជា ជ័រកវ ឬថា� ំលបជាេដម 

េហយចំេពះជ័រកវ ឬថា� ំលបវញិ 

្របសិនេប មនុស្សេ្រប្របាស់ក�ុង ភាព

្រតឹម្រត�វ េនាះវមិនផ�ល់ទុក� េទស

េទ។ បុ៉ែន�្របសិនេប មនុស្ស ហឺត

សរធាតុគីមីទំងេនាះ ឧស�័ន ពុល

អច្រជាបចូល េទក�ុងឈម េហយ

េធ�េអយមានផលប៉ះពល់ េទដល់

ខួរក្បោល។ 

- សិស្សេឡងបិទសន�ឹកកិច�ករ ៃន 

្រក�មរបស់ខ�ួន េលក� េខៀន។ 

- សិស្សចត់អ�កតំណាង្រក�មរបស់ 

ខ�ួនមា� ក់េឡងបក�សយ។ 

- សិស្សសេង�ត និងេផ��ងផា� ត់សន�ឹក 

កិច�កររបស់្រគ�។ 

 

- សិស្សស� ប់ករពន្យល់ និងមតិ 

របស់្រគ�។ 
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- ្រគ�ពន្យល់ពីវធីិស�ស� ៃនបណ�័  

ចរចរណ៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

- ្រគ�ែចកប័ណ�ចរចរណ៍ ដល់ 

សិស្ស។ 

- ្រគ�េអយសិស្ស បិទេសៀវេភឬ 

ផា� ំងសន�ឹកកិច�។ 

- េតមនុស្សែដល េញ�ននូវេ្រគ�ង 

េញ�ន មានសភាពយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

 

- ្រគ�ទុករយៈេពល េអយសិស្ស 

ចំនួន ៣០វនិាទី េដម្បគិីតរចួេអយ 

សិស្សេលកប័ណ� នូវចំេម�យខង 

េល។ 

- េតេ្រគ�ងេញ�ន ផ�ល់ផលប៉ះពល់ 

អ�ីខ�ះដល់សុខភាព? 

 

 

 

 

 

- ្រគ�ទុករយៈេពល េអយសិស្ស 

ចំនួន ៣០វនិាទី េដម្បគិីតរចួេអយ 

សិស្សេលកប័ណ� នូវចំេម�យខង 

េល។ 

ជំហនទី៤ (១៥នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

+ វធីិស�ស�ប័ណ�ចរចរណ៍ 

- ប័ណ�ចរចរណ៍មានបីពណ៌គឺ៖ 

        ពណ៌ៃបតង តំណាងេអយ 

ចេម�យ្រតឹម្រត�វ។ 

         ពណ៌េលឿង តំណងេអយ 

ចេម�យស� ក់េស� 

         ពណ៌្រកហម តំណងេអយ 

ចេម�យ ែដលមិន្រតឹម្រត�វ 

 **** េបគា� នប័ណ�ស�� ចរចរណ៍្រគ�

អចឱ្យសិស្សេឆ�យេដយេ្រប្របស់េម

ែដ ដូជា៖ 

 
 

- មនុស្សែដល េញ�នថា� ំេញ�ន មាន

សភាព េស�កស� ំង បាត់បង់ ស� រតី 

េឆវឆាវ ស�មស� ងំ និងែតង ែត

្រប្រពឹត�អំពីហឹង្សោជាេដម។ 

 

 

 

 

- េ្រគ�ងេញ�ន ផ�ល់ផលប៉ះពល់ 

ដល់សុខភាពដូចជា៖ 

+ សុខភាពចុះេខ្សោយ  

+ ្របឈមនឹងជំងឺេផ្សងៗដូចជា ជំងឺ 

សៃស្របសទ ជំងឺកមេរគ ជំងឺ េអ

ដស៍ ជំងឺេថ�ម និងអចបង�េអយ 

ស� ប់បាន។ 

 

 

 

- សិស្សស� ប់្រគ�ពន្យល់ និងបក 

�សយ អំពីប័ណ�ចរចរណ៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សទទួលយកប័ណ�ចរចរណ៍ 

មកពី្រគ�បេ្រង�ន។ 

- សិស្សបិទេសៀវេភ ឬផា� ំងសន�ឹក 

កិច�ក។ 

- មនុស្សែដល េញ�នថា� ំេញ�ន មាន

សភាព េស�កស� ំង បាត់បង់ ស� រតី 

េឆវឆាវ ស�មស� ងំ និងែតង ែត

្រប្រពឹត�អំពីហឹង្សោជាេដម។ 

- សិស្សគិតរចួ េលកប័ណ�េដម្បី 

បង� ញពីចេម�យខងេល។ 

 

 

- េ្រគ�ងេញ�ន ផ�ល់ផលប៉ះពល់ 

ដល់សុខភាពដូចជា៖ 

+ សុខភាពចុះេខ្សោយ  

+ ្របឈមនឹងជំងឺេផ្សងៗដូចជា ជំងឺ 

សៃស្របសទ ជំងឺកមេរគ ជំងឺ េអ

ដស៍ ជំងឺេថ�ម និងអចបង�េអយ 

ស� ប់បាន។ 

- សិស្សគិតរចួ េលកប័ណ�េដម្បី 

បង� ញពីចេម�យខងេល។ 
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ប័ណ�ចរចរណ៍ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

- ចូរប�ូនេចៀសផុត េអយឆា� យពី 

េ្រគ�ងេញ�ន្រគប់្របេភទ។ 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ�រ កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

- សិស្សស� ប់ និងអនុវត�តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�េរៀងៗខ�ួន។ 
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