
ែផនករបេ្រងៀន (B922) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី២ ៖     

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- េរៀបរប់ពីនាទី្របព័ន�្របសទ 

- ្របាប់េឈ� ះែផ�កសំខន់ទំងបីរបស់ខួរក្បោល 

- ពណ៌នានាទីៃនែផ�កនីមួយៗរបស់ខួរក្បោល 

- ្របាប់ពីនាទីៃនខួរឆ�ឹងខ�ង 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

  េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល៦េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល 

(េម៉ាងសរបុ =៦ េម៉ាង) 
ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 េសចក�ីេផ�ម 184 

1 1. នាទី្របព័ន�្របសទ 

2. កយវភិាគវទិ្យោមជ្ឈមណ� ល្របសទ 
185 

1 2.1. ខួរក្បោល 

ក. ខួរធំ 
186 

1 ខ. ខួរតូច 

គ. ខួរក�� ឹងក 
187 

1 2.2. ខួរឆ�ឹងខ�ង 188 

1 េមេរៀនសេង�ប 189 

 ឯកសរេយាង៖ ស.ស. / STEPSAM3 

ឯកសរេយាង ៖ - STEPSAM3 េសៀវេភែណនំា្រគ�  

    - ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2) 

  -សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ( VVOB ) 

មជ្ឈមណ� ល្របសទ 

 

B922 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

1. នាទី្របព័ន�្របសទ 

2. កយវភិាគវទិ្យោមជ្ឈមណ� ល្របសទ 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់នាទី្របព័ន�្របសទ 

-្រគ�ពន្យល់សកម�ភាពេដយញាណ និងេដយអញាណ 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM2 និង STEPSAM3 (ប��ូ លគា� ) (េម៉ាងទី១) 

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

សិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-បណ�ពក្យ 

 

 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ 

និងបេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�(៥នាទី) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព       

លទ�ផល(១៥នាទី) 

--េសក�ីសន�ិដ� ន 

(១៥នាទី) 

ងយ�ស�ល 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ករគូររបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 «ចូរសេង�តខួរក្បោលមាន់»  (េម៉ាងទី.....) 

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

សិស្សចូលរមួ 

-ក្បោលមាន់ 

-កំបិុតមុត 

-ផា� ំងអនាម័យ 

-សមា� រៈអនាម័យ 

២០នាទី ២០នាទី 

 

មធ្យម ្រគ�បង� ញ និង

សិស្សេធ�តម 

 

សមា� ល់ ៖  

 េបមានសមា� រៈ្រគប់្រគាន់សិស្សអចចូលរមួបាន 

 ្រគ�្រត�វែតសកល្បងសសកម�ភាពេនះមុនេពលអនុវត�ក�ុងេម៉ាងសិក្សោ 

 ្រគ�្រត�វេរៀបចំលក�នៈសុវត�ិភាពស្រមាប់សិស្សែដលេ្រប្របាស់កំបិុតមុត 
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ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ VSO «ដំណឹកនំាបន�ុកពីេផ្សងគា� » (េម៉ាងទី....) 

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

សិស្សចូលរមួ 

តរងពក្យ 

កូល័រពណ៌ 

 

២០-៣៥ នាទី  

(េបាះពុម�) 

១០-១៥ នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ VSO «សកម�ភាព្របតិកម�» (េម៉ាងទី....) 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត 

(ពិេសស) 

េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

ពិល 

សន�ឹកបា� ស�ិច 

៥ នាទី  ១០-១៥ នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ VSO «ករមានអរម�ណ៍របស់ែស្បក» (េម៉ាងទី....) 

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

សិស្សចូលរមួ 

េឈចក់េធ�ញ ៥ នាទី  ១០ នាទី ងយ�ស�លណាស់ សិស្សចូលរមួ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

ជំពូកទី២ ៖ ្របព័ន�្របសទ 

េមេរៀនទី  ៖ ២ 

រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

េម៉ាងទី    ៖ ២(សរបុ ០៦ េម៉ាង) 

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

I. វត�ុបំណង៖ េ្រកយពីបានសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់ពីរបូផ�ុំរបស់្របព័ន�្របសទបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព។ 

• បំណិន ៖ បក�សយពីនាទី្របសទបានច្បោស់លស់តមរយៈករពិភាក្សោ។  

• ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតីែថរក្សោ និងករពរ្របព័ន�្របសទបានល�។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  -េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំេសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៩ទំព័រទី ……… 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៩ទំព័រទី១៨៤-១៨៥ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១១ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ (STEPSAM3) 

-សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

 -សមា� រឧបេទ�ស៖ 

  - បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១រដ�បាលថា� ក់ (២នាទី) 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

   

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

វត�មានសិស្ស។ 

មជ្ឈមណ� ល្របសទ (ត) 
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ជំហនទី២ រឮំកេមេរៀនចស់(១០នាទី) 

កលពីៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោរចួ

េហយេមេរៀនមជ្ឈមណ� ល្របសទ

េនទំព័រ ទី១៨៤។ 

- េតសកម�ភាពមនុស្សេដរឆ�ងកត់ 

ថ�ល់ និងឈររង់ចំេគារពតមេភ�ង 

ស�� ស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ 

របស់អ�ី? 

 សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូេហយេឆ�យ

សិស្សអចេឆ�យតមរយៈដ្យោ្រកម 

 

- សកម�ភាពមនុស្សេដរឆ�ងកត់ថ�ល់ 

និងឈររង់ចំេគារពតមេភ�ងស��

ស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់

្របព័ន�្របសទ ។ 

ជំហនទី៣ (េមេរៀន្របចំៃថ�៣០−៣៥នាទី) 

ៃថ�េនះេយងេរៀនពីនាទី្របព័ន�

្របសទ... 

 

 

 

 

- ែចកសិស្សជា្រក�ម (២-៣នាក់) 

- ឱ្យសិស្សសេង�តេមលរបូភាព និង

សកល្បងេឆ�យសំណួរ 

- ្របព័ន�្របសទផ�ុំេឡងពី............... 

...............................................។ 

មានតួនាទីស្រមាប់

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

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

- េដម្បចីង់ថាចេម�យរបស់ប�ូន្រតឹម

្រត�វែដរឬេទ េយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?  

 

 

 

- បិទផា� ំងរបូភាពេលក� រេខៀន 

- ែចកបណ�ពក្យឱ្យសិស្សេដម្បី បិទ

មជ្ឈមណ� ល្របសទ (ត) 

១. នាទី្របព័ន�្របសទ 

សំណួរគន�ឹះ 

 

 

សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាព 

 

 

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោគា� តម្រក�ម 

- សិស្សសេង�តេមលរបូភាព និង

ព្យោយាមេឆ�យសំណួរ 

- ្របព័ន�្របសទផ�ុំេឡងពី ខួរក្បោល 

ខួរឆ�ឹងខ�ង និងសររីង�េផ្សងៗេទៀត។ 

មានតួនាទីស្រមាប់ ្រត�តពិនិត្យរល់

សកម�ភាព។ 

 

 

- េយង្រត�វេធ�ពិេសន៍ 

   

 

 

 

- សិស្សសេង�តេមលរបូភាព 

- យកបណ�ពក្យេឡងបិទេលរបូភាព 

សំណួរគន�ឹះ េតើ�បព័ន��ប�ទផ��ំេឡើងពអី�ីខ�ះ េហើយ�នត�ួទី���ងដចូេម�ច? 
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េលផា� ំងរបូភាពេលក� រេខៀន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រគ�សំេយាគចេម�យ 

- េតសររីង�េផ្សងៗទទួលព័ត៌មាន

េឆ�យតបេទនឹងរេំញាចយ៉ាងដូច

េម�ច? 

(បនា� ប់ពីសិស្សេឆ�យរចួ្រគ�សំេយាគ

ចេម�យ និងពន្យល់បែន�ម) 

តមរយៈសកម�ភាពខងេលេនះ ចូរ

សន�ិដ� នពីរបូផ�ុំៃន្របព័ន�្របសទ 

និងតួនាទីរបស់វ 

 

-ឱ្យសិស្សអន្របេយាគក�ុងេសៀវេភ

ពុម�្រតង់ចំណុច េដម្បេីផ��ងផា� ត់  

១. នាទី្របព័ន�្របសទ  

២. កយវភិាគវទិ្យោមជ្ឈមណ� ល

្របសទ 

- សិស្សអចមានចម�ល់េលពក្យ

មួយចំនួនដូចជាពក្យ សកម�ភាព

េដយញាណនិងសកម�ភាពេដយ

អញាណ (្រគ�្រត�ពន្យល់ពក្យ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សររីង�េផ្សងៗទទួលព័ត៌មានពី

េ្រកប��ូ នេទឱ្យខួរឆ�ឹងខ�ង និងខួរ

ក្បោល តមណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា និង

ប��ូ នព័ត៌មាន្រតឡប់មកវញិតម

ណឺរ ៉នូចលករេទសររីង�េផ្សងៗ។ 

- ខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹងខ�ងជា

មជ្ឈមណ� ល្របសទ រឯីសររីង�  

េផ្សងៗជាបរមិណ� ល្របសទ។ 

 

សន�ិដ� ន 

តមរយៈសកម�ភាពខងេល បង� ញ

ថា ្របព័ន�្របសទផ�ុំេឡងពី 

មជ្ឈមណ� ល្របសទ និងបរមិណ� ល

្របសទ។ ្របព័ន�្របសទមានតួនាទី

្រត�តពិនិត្យរល់សកម�ភាពរបស់

សរពង�កយ។  

 

 

េហយបក�សយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ស� ប់ករសំេយាគរបស់្រគ� និងែក

ត្រម�វចេម�យដក់េលសន�ឹកកិច�ករ 

- សិស្សអចេឆ�យតមលំនំាៃនករ

ប��ូ នព័ត៌មានទក់ទងេទនឹងណឺរ ៉នូ

វ�ិ� ណនំា អន�រណឺរ ៉នូ និងណឺរ ៉នូ     

ចលករ 

 

 

 

 

 

តមរយៈសកម�ភាពខងេល ្របព័ន�

្របសទផ�ុំេឡងពីខួរក្បោល ខួរឆ�ឹងខ�ង 

និងសររីង�េផ្សងៗ។   

 

អន្របេយាគក�ុងេសៀវេភពុម�  

 

 

 

- សិស្សស� ប់ 

 

ខួរក��ល 

ខួរឆ�ឹងខ�ង 

�បព័ន��ប�ទ 

មជ��មណ�ល�ប�ទ 

សរ��ង�េផ��ងៗ 

បរ�មណ�ល�ប�ទ 

(១) ខួរក្បោល 

(២) ខួរឆ�ឹងខ�ង 

(៣) សររីង�េផ្សងៗ 
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សកម�ភាពេដយញាណជាសកម� 

ភាពេកតេឡងេដយមានករប��

ដូចជា េជងរបស់េយងអចប�� ឱ្យ

េដរ ឬឈប់េដរបាន។  

សកម�ភាពេដយអញាណជាសកម� 

ភាពេកតេឡងេដយមិនមានករ

ប��  ដូចជា ករក�នា� ក់េបះដូង 

េយងមិនអចប�� ឱ្យវឈប់ ក�នា�

ក់ ឬក៏ក�នា� ក់បានេទ។  

 

 

 

ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ(៥នាទី) 

- េ្របបណ�ពក្យខងេល េដម្បីឱ្យ

សិស្សបេង�តដ្យោ្រកមៃនរបូផ�ុំ្របព័ន�

្របសទ 

ចូរេ្របបណ�ពក្យខងេ្រកមេនះ 

េដម្បបីេង�តដ្យោ្រកមៃនរបូផ�ុំ្របព័ន�

្របសទ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សបេង�តដ្យោ្រកមៃនរបូផ�ុំ្របព័ន�

្របសទ  

 

 

ជំហនទី៥ បណា� ំេផ�រ កិច�ករផ�ះ(៣នាទី) 

េពលប�ូន្រតឡប់េទផ�ះ សូមេមល 

េមេរៀន្រតង់ចំណុច 2-1-ខួរក្បោល 

គិតេទេលនាទីខួរក្បោល 

 -សិស្សស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ 

និងអនុវត�តម។ 

 

បរមិណ� ល្របសទ 

មជ្ឈមណ� ្របសទ 

្របព័ន�្របសទ 

ខួរក្បោល 

ខួរឆ�ឹងខ�ង 

ខួរក��ល 

ខួរឆ�ឹងខ�ង 

�បព័ន��ប�ទ 

មជ��មណ�ល�ប�ទ 

សរ��ង�េផ��ងៗ 

បរ�មណ�ល�ប�ទ 
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សន�ឹកកិច�ករ 

- េតសកម�ភាពមនុស្សេដរឆ�ងកត់ថ�ល់ ឬឈររង់ចំេគារពតមេភ�ងស�� ស�ិត

េនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ របស់អ�ី?................................................................. 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

ឱ្យសិស្សសេង�តេមលរបូភាព និងសកល្បងេឆ�យសំណួរ 

- ្របព័ន�្របសទផ�ុំេឡងពី......................................................... 

............................................................................................។ 

មានតួនាទីស្រមាប់................................................................... 

..............................................................................................។ 

៣. សកម�ភាព 

- ែចកបណ�ពក្យឱ្យសិស្សេដម្បី បិទេលផា� ំងរបូភាពេលក� រេខៀន 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 គូររបូភាព េដយមានដក់េឈ� ះែផ�កនីមួយៗ 

 

 

 

 

 

 

- េតសររីង�េផ្សងៗទទួលព័ត៌មានេឆ�យតបេទនឹងរេំញាចយ៉ាងដូចេម�ច? 

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

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

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

 

៥. សន�ិដ� ន  

 តមរយៈសកម�ភាពខងេលេនះ ចូរសន�ិដ� នពីរបូផ�ុំៃន្របព័ន�្របសទ 

និងតួនាទីរបស់វ ......................................................................................... 

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

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

 សង់ដ្យោ្រកមរបូផ�ុំៃន្របព័ន�្របសទេដយេ្របបណ�ពក្យខងេល

េត្របព័ន�្របសទផ�ុំេឡងពីអ�ីខ�ះ េហយមានតួនាទីយ៉ាងដូចេម�ច? 

ខួរក��ល 

ខួរឆ�ឹងខ�ង 

�បព័ន��ប�ទ 

មជ��មណ�ល�ប�ទ 

សរ��ង�េផ��ងៗ បរ�មណ�ល�ប�ទ 
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