
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ ជីវវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៩ 

• ជំពូ�ទី៤ ៖ ភា �ក់ងរបង�េ ិរជំរជ 

• ងមងងៀទី២ ៖  

• ងយៈងពល ៖ ១ងមារ(៥០នទី) 

• ងមារទី ៖ ១ 

ង្រងងដយ៖ ……………………… 

 

I- វត�ុំណ រ 

• ចំងណះដឹរ៖  សិស្ងចះកងរងខរខ�ំុងំយង�យតជំរជំររឆ 

• ំណិ៖        សិស្ងចះវធីិកងរងខរខ ងដយមី�ំុងំយភា �ក់ងរបង�េ ចូល�ាុរខរខ�ឆ 

• ឥងយិប៖  សិស្ងចះែបង�្ ិរកងរងសុខភព ងដយមី�ំុងំយំររជំរជឆ 

 

II- សមា ងៈង្រង ិរងងៀ  

 ឯ�សងងយរ៖  

 + ងសៀវងភពុម�សសិ្ថា �កទី៩ មុខវជិា ជីវវទិ្ ទំព័ងទី២២២ ដលក២៣៥ ងសក្�សខរងកងឆំ 

+ ងសៀវងភែណនំស្មក្េគង្រង ិរងងៀតមែងះិង� (STEPSAM3)ឆ  

សមា ងៈពិងសធធ 

 + ស្មក្េគ ៖ ត�រ (ជំរជមខយចំខ ែដលណា លម�ពីភា �ក់ងរបង�េ)ឆ 

  + ស្មកសិស្ ៖ កង ាខឆ 

 

III- ស�ម�ភពង្រង ិរងងៀ 

ស�ម�ភព្េគ ខរមឹសងងមងងៀ ស�ម�ភពសិស្ 

- ងនម័យ 

្តតតពិិតត 

-សណា ក ា់ ក 

-ងវតាម ឆ 

ជំហទី១ (២នទី) 

ងដ��លថា �ក 

 
 
 

  

 ្់ នងុ្់ថា �ក ជខយស្ម 

ស្មតលងេយរ�យកងណធ  ពីងវតាម 

សិស្ឆ 

 

 

 

- ងតយជម�ជង�ីខរះ ែដលរបងេយរងដយ 

ជំហទី២ (១០នទី) 

ងឭំ�ងមងងៀចសក 

- ជម�ជែដលរបងេយរងដយវងីសុមៈ 

 

 

- ជម�ជែដលរបងេយរងដយវងីសុមៈ 

ជំង�ឆ�ង 



វងីសុ? 

 

- ងតយជម�ជង�ីខរះ ែដលរបងេយរងដយ 

ផ្ិត? 

 

- ងតយងយយរ្តគវងធ�យដូចងមាច ងដយមី�ំុ 

ងំយង�យតជម�ជំររ? 

 

ជម�ជផា សយ ជម�ជ�ឺកា ិល ជម�ជសល 

ែទ ជម�ជ្េគស�ិតតដងជយរ ជម�ជងងដសធឆ 

- ជម�ជែដលរបងេយរងដយផ្ិតមៈ 

ជម�ជទឹ�សីុងជយរ ជម�ជែ�សរ ជម�ជផ្ិត 

ជម�ជងរះងវៀឆ 

- ងដយមី�ំុងំយង�យតជម�ជំររ ងយយរ្តគវ 

ងសកងនតម�ខងនម័យេជ យូសហ ត 

ផឹ�សហ ត ិរងសកងនសហ តឆ 

 

ជម�ជផា សយ ជម�ជ�ឺកា ិល ជម�ជសល 

ែទ ជម�ជ្េគស�ិតតដងជយរ ជម�ជងងដសធឆ 

- ជម�ជែដលរបងេយរងដយផ្ិតមៈ 

ជម�ជទឹ�សីុងជយរ ជម�ជែ�សរ ជម�ជផ្ិត 

ជម�ជងរះងវៀឆ 

- ងដយមី�ំុងំយង�យតជម�ជំររ ងយយរ្តគវ 

ងសកងនតម�ខងនម័យេជ យូសហ ត 

ផឹ�សហ ត ិរងសកងនសហ តឆ 

 

 

- ្េគសងងសង ចំណរងជយរងមងងៀ 

ដ�កងនងលយកា ងខៀឆ 

- ្េគងំយសិស្សិ�្ែស�រយលកពី 

រ�តេរឹះ ិរ�តក្តចូលងច�ាុរ 

ងសៀវងភសងងសងឆ 

 

 

- ដូចងមាចែដលងហថ ជម�ជំររ? 

 

- ងតយជម�ជំររ ណា លម�ពីង�?ី 

(ងំយសិស្សងងសងចងមរយយ ងន 

ងលយ កា  ាខ)ឆ 

- ចូងសងងសងងឈ� ះជម�ជំររ ែដលហូ 

រ់ កសស លកដ�កងលយកា  ាខ (្េគជ 

ងា�ស្មស្មតលចងមរយយ)ឆ 

- ្េគងំយសិស្ ំងពំត�រត 

ជម�ជមខយចំខ ែដលណា លម� 

ពីភា �ក ់ងរបង�េឆ 

 

 

 

 

ជំហទី៣៖ ងមងងៀប�ី (៣០នទី) 

ងមងងៀទី២៖ ជំរជំ ររ 

រ�តេរជះ 

- ជម�ជំររៈ េជជជម�ជែដលំររពីមុស្ 

មា �កងចមុស្មា �កងទៀតឆ 

- ជម�ជកមង�េៈ េជជជម�ជែដលង�យតងន 

ងលយ្ដកាពូជឆ 

១. ជំរជំ ររ 

- ជម�ជំររៈ េជជជម�ជែដលំររពីមុស្ 

មា �កងចមុស្មា �កងទៀតឆ 

- ជម�ជំររ ណា លម�ពីភា �ក់ងរបងម 

ង�េដូចជៈ វងីសុ ��កងតង ី្គទីស ិរ 

ផ្ិតជងដយមឆ 

- ជម�ជផា សយ ជម�ជងងដសធ ជម�ជ�ឺកា ិល 

ជម�ជងុ៊តស� យ ជម�ជងរ�ងបរយម ជម�ជផា  

សយ�្ី ជម�ជ្េគស�តិតដងជយរ...ឆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សងងសង ចំណរងជយរងមងងៀ 

ចូលងច�ាុរងសៀវងភសងងសងឆ 

- សិស្សិ�្ែស�រយលកពី រ�តេរឹះ 

ិរ�តក្តចូលងច�ាុរ ងសៀវងភសង 

ងសងឆ 

 

 

- ជម�ជំររៈ េជជជម�ជែដលំររពីមុស្ 

មា �កងចមុស្មា �កងទៀតឆ 

- ជម�ជំររ ណា លម�ពីភា �ក់ងរបងម 

ង�េដូចជៈ វងីសុ ��កងតង ី្គទីស ិរ 

ផ្ិតជងដយមឆ  

- ជម�ជផា សយ ជម�ជងងដសធ ជម�ជ�ឺកា ិល 

ជម�ជងុ៊តស� យ ជម�ជងរ�ងបរយម ជម�ជផា  

សយ�្ី ជម�ជ្េគស�តិតដងជយរ...ឆ  

- សិស្ងុវតាធ ំងពំ�ាុរត�រត 

ជម�ជមខយចំខ ែដលណា លម�ពី 

ភា �ក់ងរបង�េឆ 

 

  

 

 



 

 

- ្េគងំយសិស្ង�ចងមរយយ ងដយ 

សងងសងដ�កងលយកា  ាខ ពីងងៀ 

ំររិរង�េសស�  ត្ងបទជម�ជ 

ីមខយៗ ងដយមីយ�ម�ំងពំងន 

�ាុរត�រ (្េគជងា�ស្មស្មតល 

ងលយចងមរយយងសកសិស្)ឆ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

១.១ ង�េសស� ំររមខយចំខ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- សិស្ង�ចងមរយយ ងដយសងងសង 

ដ�កងលយកា  ាខ ពីងងៀំររិរង�េ 

សស�  ត្ងបទជម�ជីមខយៗ ងដយមី 

យ�ម�ំងពំងន�ាុរត�រឆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ្េគងំយសិស្សងងសងងឈ� ះ ជម�ជ 

ំររដ�កងនងលយកា  ាខឆ 

 

- ្េគងំយសិស្សងងសងង�េសស�  

ជម�ជងរេងបរយមដ�កងលយកា  ាខឆ 

- ្េគងំយសិស្សងងសងពីងងៀ 

ំររតជម�ជងរេងបរយមឆ 

 

ជំហទី៤៖ ព្រឹរចំងណះដឹរ (៥នទី) 

- ជម�ជផា សយ ជម�ជងងដសធ ជម�ជ�ឺកា ិល 

ជម�ជងុ៊តស� យ ជម�ជងរ�ងបរយម ជម�ជផា  

សយ�្ី ជម�ជ្េគស�តិតដងជយរ...ឆ 

- ្េគង់ង �ហខតចង ហ់ ង ងយយមងបរយម ែស� 

ងលឿរ  ជសនរ �កឆ 

- ឈម ចំណីំហង ទឹ� កងងខមងបទឆ 

 

- ជម�ជផា សយ ជម�ជងងដសធ ជម�ជ�ឺកា ិល 

ជម�ជងុ៊តស� យ ជម�ជងរ�ងបរយម ជម�ជផា  

សយ�្ី ជម�ជ្េគស�តិតដងជយរ...ឆ 

- ្េគង់ង �ហខតចង ហ់ ង ងយយមងបរយម ែស� 

ងលឿរ  ជសនរ �កឆ 

- ឈម ចំណីំហង ទឹ� កងងខមងបទឆ 

 

 

- ្េគងំយសិស្�តកចមររងមងងៀ 

ចូល�ាុរងសៀវងភ ងយយយ្�កសិស្ 

ងំយងសកងន្� ងដយងនម័យ 

េជយូសហ ត ផឹ�សហ ត ិរងសកងន 

សហ តឆ 

ជំហទី៥  (៣នទី) 

�ិច�កងផផះ 

 

 

-សិស្សា ក ងយយយងុវតាធតមកង 

ែណនំងសក្ េគង្រងឆ 


