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គណៈកម��រនិពន� 

 

ជីវវិទ�� េលក�សី ហួ ឃីម េលក សុខ សេរឿន េលក�សី ហូ៊ ច័ន�សរ៉ 

 េលក�សី អ៊ង េសងលីម េលក�សី េសៀន �សីេដត េលក និក ែហន� 

 

អ�ក�យអត�បទ េលក ងិន វតិ    េលក ជាប សរនិ    េលក េទព� ផល�  

 េលក ជួន ចន់ពិសិដ�    េលក លី ណារទិ� េលក និក ែហន� 

 េលក សីហ សុង   

 

គណៈកម�ករែកលម�ខ�មឹសរ 

១. េលក េង៉ េប៉ងឡុង  ្របធាននាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ 

២. េលក ែហម សុខល័ក�  ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កគណិតវទិ្យោ 

៣. េលក តុង រ ៉ូែហ្សត  ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កវទិ្យោស�ស� 

 
គណៈកម�ករ្រត�តពិនតិ្យ 

១. ឯកឧត�ម ណាត បុ៊នេរឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

២. ឯកឧត�ម ពុត សមិត�  អគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នអប់រ ំ

៣. បណ�ិ ត ឌី សមសីុេដត អគ�នាយករងៃនអគ�នាយកដ� នអប់រ ំ
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អរម�កថា 

 

េដម្ីបកសងធនធានមនុស្ស   ្រកសួងអប់រ ំ   យុវជន    និងកីឡាបានផ�ល់អទិភាពខ�ស់ដល់   ករែកលម� 

គុណភាពអប់រេំលែផ�ក គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ។  គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រទីំ៣ (Third Education Sector 

Development Project (ESDP3)) ជាគេ្រមាងមួយរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ឧបត�ម�េដយធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អសីុ (Asian Development Bank (ADB): ESDP3-ADB Loan No. 2889-CAM(SF)) ក�ុងេគាលបំណង

កត់បន�យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនអនុវទិ្យោល័យ ។ 

ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពែផ�កគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ជាបំណិនជីវតិែដលេយង្រត�វករជាេរៀង

រល់ៃថ� ។ សិស្សែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ខងែផ�កគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� នឹងបន�ករេរៀនសូ្រតបែន�ម

េទៀត ពួកេគនឹងក� យជាធនធានមនុស្សដ៏សំខន់េនក�ុងសង�ម ។ 

“ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វធីិស�ស�បេ្រង�នេដយប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” ថ�ីៗ

េនះគណៈកម�ករនិពន�បានេ្រជសេរ សខ�ឹមសរយ៉ាងស្រមិតស្រមំាង ្របកបេដយអត�ន័យ�សបតមកម�វធីិសិក្សោ

របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ។ 

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានសហករជាមួយអង�ករៃដគូជាេ្រចនកន�ងមកេហយ ។ ឯកសរ

ែណនំា្រគ�បេ្រង�នេនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នក�ុងករប��� បខ�ឹមសរពី្របភពេផ្សងៗ និងឯកសរ

េយាងដៃទេទៀតេទក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន និងេម៉ាងសិក្សោរបស់ពួកគាត់ េដម្ីបែកលម�គុណភាពៃនករបេ្រង�ន 

និងេរៀនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ។ 

្រគ�បេ្រង�នល�គឺជា្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដម្ីបអភិវឌ្ឍជំនាញវជិា� ជីវៈរបស់

ខ�ួន ។  ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបិុន្របសប់ក�ុងករ�សវ្រជាវឯកសរពី្របភពេផ្សងៗ ឬករ�សវ្រជាវេល្របព័ន� Internet 

េនៃថ�អនាគត ។ 

គណៈកម�ករនិពន�មានជំេនឿយ៉ាងមុតមំាថា ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វធីិស�ស�បេ្រង�នេដយ

ប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង ែដលេទបបេង�តថ�ីេនះ អចបេ្រមផល្របេយាជន៍ដល់អ�កសិក្សោ និងជាទី

្របឹក្សោដ៏ល�ស្រមាប់ជាជំនួយដល់ករអនុវត�ជាក់ែស�ងរបស់្រគ�បេ្រង�ន និងសិស្សជាក់ជាមិនខន ។ 

គណៈកម�ករនិពន�រង់ចំទទួលរល់មតិែកលម�បែន�ម ពីសំណាក់េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សោនុសិស្ស និង

្របិយមិត�អ�កអនពី្រគប់មជ្ឈដ� នទំងអស់េដយក�ីេសមនស្សរកីរយ ។ 
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េសចក�ីែណ�ំ 

ឯកសរែណនំា្រគ�េនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នឱ្យអនុវត�សកម�ភាពក�ុងមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ។ 

ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពេលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�គឺជាបំណិនជីវតិែដលេយង្រត�វករជាេរៀងរល់ៃថ�  ។ 

ដូចជា  អ�កេធ�ែ�ស្រត�វែតយល់អំពីររង� ស់រង� ល់ និងរេបៀបេរៀបចំថវកិ។ េដម្ីបឱ្យបានេជាគជ័យក�ុងជីវតិ េយង្រត�វករ

ចំេណះដឹងេលមុខវជិា� ទំង៤ក�ុងវទិ្យោស�ស�ដូចជា៖ របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ ។ 

ឯកសរេនះជាឯកសរស្រមាប់្រគ�សិក្សោ�សវ្រជាវេដយខ�ួនឯង មានន័យថា៖ ្រគ�ចង់អភិវឌ្ឍចំេណះដឹង និងវធីិស�ស�

បេ្រង�នេលមុខវជិា� របស់ខ�ួន ។ 

ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�េនះមានែផនករបេ្រង�នមួយចំនួន និងសេង�បខ�ឹមសរក�ុងេមេរៀនេដម្ីបជួយ្រគ�ឱ្យែស�ងរកព័ត៌មាន

បែន�ម និងមានកិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាងមួយចំនួន ដូចជា៖ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�ន

មុខវជិា�  គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� និងមានខ�ឹមសរលម�ិតស្រមាប់េមេរៀនមួយចំនួនដូចជា ៖ 

 ចំេណះដឹងបែន�មស្រមាប់្រគ� (មិនគួរបេ្រង�នេទ) 

 ករបក�សយ និងករពន្យល់ទក់ទងនឹងខ�ឹមសរពិបាក 

 សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនបែន�ម 

 ចំណុចែដល្រត�វែកស្រម�លក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

 ចេម�យស្រមាប់លំណួរ និងហត់ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់គេ្រមាង »វទិ្យោស�ស� និងបំណិនជីវតិែផ�កបរសិ� ន និងកសិកម� « SEAL របស់អង�ករ 

VVOB មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងមានឯកសរែណនំា្រគ�ែដលមានខ�ឹមសរទក់ទង

នឹងករេធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់មុខវជិា�  របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ។ េ្រកពីេនះ SEAL ក៏មានេសៀវេភ

ែណនំា្រគ� េគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� លផងែដរ។ ឯកសរែណនំា្រគ� »ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោ ស�ស�តមែបបេគាល

វធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២ « មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត ) concept cartoons( ែដលជាសមា� រៈស្រមាប់បេង�ត

សកម�ភាពឱ្យសិស្សពិភាក្សោគា�  និងេដម្ីបឱ្យ្រគ�វយតៃម�ករយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ 

 “េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ -៩” ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

របស់អង�ករ VSO មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� រមួមានសកម�ភាពស្រមាប់េមេរៀន         

នីមួយៗ�សបតមកម�វធីិសិក្សោ េរៀបចំតមលំដប់លំេដយដូចក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល និងមានសកម�ភាពស្រមាប់

េមេរៀនភាគេ្រចន។ 

កិច�ែតងករបេ្រង�នក�ុងេសៀវេភេនះជាគំរ ូអចអនុវត�តម ឬែកស្រម�លក៏បាន េហយមានកិច�ែតងករបេ្រង�នដៃទេទៀត

េនក�ុងេវបសយ៖ www.krou789.com  េវបសយេនះ មានឯកសរេយាងមួយចំនួន ែដលពន្យល់អំពីវធីិស�ស�បេ្រង�ន និង 

សទ� នុ្រកមស្រមាប់មុខវជិា� នីមួយៗ។ 
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េដម្ីបបេ្រង�នវទិ្យោស�ស�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េលក្រគ� អ�ក្រគ�មិន្រត�វបង� ញែត្រទឹស�ី និងរបូមន�បុ៉េណា� ះេទ ែត្រត�វឱ្យសិស្ស

េចះគិត និងេធ�បានតមចំេណះដឹង និងបំណិនរបស់េគផងែដរ។ ្រគ�្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យមានករគិតខ�ស់ និង្រគ�្រត�វសួរ

សំណួរែដលអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់សិស្ស ។ 

្រគ�ចង់ឱ្យសិស្សមានករចប់អរម�ណ៍េទេលមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�េនះ ដូចេនះេហយ្រគ�្រត�វករអនុវត�វទិ្យោស�ស�ពិត ែដល

មានករសេង�ត និងពិេសធន៍ ពីេ្រពះសកម�ភាពអនុវត�ទំងេនះនឹងផ្សោរភា� ប់្រទឹស�ីេទនឹងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ។ េនេពលែដល

សិស្សអនុវត�សកម�ភាពតមរយៈករដឹកនំារបស់្រគ� ពួកេគេរៀនបំណិនថ�ី និងបេង�តឥរយិាបថចង់សិក្សោែថមេទៀត មានករៃច�្របឌិ

ត និងមានសមត�ភាពេដះ�សយប��  ែដលជាបំណិនជីវតិ ។ 

ក�ុង “ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�ន ស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នេដយប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” េនះ េយងបង� ញ

្រគ�អំពីវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងកម�វធីិសិក្សោរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងមានែផនករបេ្រង�ន និង

កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��� បខ�ឹមសរបែន�មពី្របភពេផ្សងៗ ។ 

េដម្ីបធានាបាននូវករបេ្រង�ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំបាច់្រត�វមានករចូលរមួរបស់សិស្ស ែដលមានន័យថា៖ សិស្ស

្រត�វេធ�សកម�ភាព ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងមានឱកសពិភាក្សោគា�  និងពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេទវញិេទមក ។ សិស្សអច

េធ�ពិេសធន៍តម្រក�មែដលមានសមាជិកេ្រចនបំផុត៦នាក់  ។   

ករអនុវត�ពិេសធន៍ជា្រក�មគឺជាមេធ្យោបាយវជិ�មានមួយែដលេធ�ឱ្យមានករេលកទឹកចិត� ទំនាក់ទំនងល� និងបេង�តសហ

្របតិបត�ិករក�ុង្រក�មសិស្ស បុ៉ែន�្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់តមរយៈករេរៀបចំថា� ក់េរៀនេដម្ីបឱ្យករេរៀនមាន្របសិទ�ភាព ។ 

មូលដ� ន្រគឹះៃនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�គឺ ករេធ�ពិេសធន៍  ្រទឹស�ីក�ុងមុខវជិា� របូវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ ្រត�វបាន

បេង�តេឡងតមរយៈករេធ�សេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍ ។ េនក�ុងវទិ្យោស�ស� ្រគប់្រទឹស�ី និងគំរទំូងអស់្រត�វករប�� ក់េដយករ

េធ�ពិេសធន៍ េហយដរបណាករសេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍មិនបានប�� ក់ពីភស�ុតងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េនាះ្រទឹស�ី ឬគំរទំូងេនាះ

មិនអចអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពបានេឡយ ។  

េនក�ុងករពិេសធន៍ជាញឹកញាប់េយងេ្របករវស់  េហយករវស់េនះអចេធ�សរចុះសរេឡងបាន ។ ដូេច�ះ ្របសិនេប

េគ វស់បរមិាណតមលក�ណៈដូចគា� េនាះេគ្រត�វែតទទួលបានលទ�ផលដូចគា�  ។ 

េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�អនុវត�ពិេសធន៍ ឬបង� ញឱ្យសិស្សេមលេឃញ ្រគ�្រត�វករសមា� រៈមួយចំនួនែដលភាគ

េ្រចនមានតៃម�ខ�ស់ និងមួយចំនួនមានករេ្រប្របាស់ខុស និងងយែបកបាក់ ។ េលសពីេនះ សមា� រៈមួយចំនួនក�ុងេសៀវេភ  

“េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩” របស់អង�ករVSO  ជាសមា� រៈសម�� េហយមានតៃម�

ទប ។ 

(អត�បទែកស្រម�លពីឯកសរេយាង៖ “េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩” (VSO)) 
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រេបៀបប����បខ�ឹម�រថ�ីៗ  

(1) ពិនិត្យតរងទំនាក់ទំនងរវងកម�វធីិសិក្សោ និងឯកសរេយាង (ទំព័រទី.....) 

េសៀវេភសិក្សោេគាល ឧទហរណ៍ “B723 ចំែណកថា� ក់រូបធាតុ” 

B = ជីវវទិ្យោ (ភាសអង់េគ�ស៖ Biology = B) 

7 = ថា� ក់ទី៧ (7) 

1 = ជំពូកទី១ (1) 

3 = េមេរៀនទី៣ (3) 

(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖ 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត 

VVOB 

ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

B711 ភាវៈរស់ និង 

បរសិ� នរបស់វ 

      ករសេង�តេមល្របព័ន�េអកូឡូសីុ 

(ទំ.73) 

B712 បរសិ� នរបូនិង

បរសិ� នជីវៈ 

      ទឹក ខ្យល់ និងែផនដី(ទំ.74) 

B713 ទំនាក់ទំនងេន

ក�ុងសហគមន៍ 

      ទំនាក់ទំនងរវងភាវៈរស់(ទំ.75) 

B721 រកុ�ជាតិឥតផា�  ៖ 

ប៉្របក 

      រកុ�ជាតិែដលមានលំអងផា�  

(ទំ.76) 

B722 រកុ�ជាតិមានផា�  េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.1-16) 

42. រកុ�ជាតិធ�ន់ 

(ទំ.56) 

  រកុ�ជាតិមាន្រគាប់1-(ែផ�កទី1)(ទំ.77) 

រកុ�ជាតិមាន្រគាប់2-(ែផ�កទី2)(ទំ.78) 

រកុ�ជាតិមាន្រគាប់3-(ែផ�កទី3)(ទំ.80) 

B723 ដំណឹកនំាក�ុង

រកុ�ជាតិមានផា�  

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.17-26) 

  1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា� (ទំ.6) 

2.1 បន្សោយ(ទំ.8) 

2.2 អូស�ូសេនជាលិករកុ�ជាតិ(ទំ.9) 

2.3 លំនំាអូស�ូសក�ុងសុ៊ត(ទំ.12) 

ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិ1- 

(ែផ�លទី1)(ទំ.82) 

 

េមេរៀន “B723 ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិមានផា� ” \ 

− មានេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA  

− គា� ន របូគំនូរតុក�តគំនិត របស់អង�ករ VVOB 

− មាន ពិេសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀនមួយចំនួនមានពិេសធន៍ស្រមាប់ប��� ក់ បុ៉ែន�េមេរៀនមួយចំនួន

គា� នពិេសធន៍ប�� ក់េទ) 

− មាន ពិេសធន៍ ១ របស់អង�ករ VSO  

− ្រគ�្រត�វែតេ្រជសេរ សសកម�ភាពមួយ )ឬមួយចំនួន (ែដលេជឿជាក់ថាអចមានេជាគជ័យ និងអច្របមូលសមា� រៈ

បាន្រគប់្រគាន់ ។ 
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្រគ�្រត�វរកសកម�ភាពប��� បបែន�មេដម្ីបែកលម�ករបេ្រង�ន និងេរៀន ែដលធានាថា សិស្សនឹងចូលរមួបាន្រគប់ៗគា�  ។ 

(3) ្រគ�្រត�វសួរសំណួរគន�ឹះ េដម្ីបប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាងែដលមានដូចជា ៖ 

(1) សកម�ភាពមានេគាលបំណងឱ្យសិស្សេរៀនអ�ីខ�ះ? 

(2) ្រគ�អចប��� បសកម�ភាពថ�ីៗេនេពលណា? (ជំហនទី២? ទី៣? ទី៤? កិច�ករផ�ះ?) 

(4) សកល្បងេធ�សកម�ភាពជាមុនសិនេដម្ីបធានាបាននូវគុណភាព និងេជាគជ័យក�ុងេម៉ាងសិក្សោ 

(5) ប៉ាន់ស� នេពលេវល (បុ៉នា� ននាទី) 

(6) អចមានចំនួនសិស្សបុ៉នា� ននាក់ចូលរមួបាន (កន់ែតេ្រចន កន់ែតល�) 

(7) េ្រប្របាស់កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលមាន�សប់ េដម្ីបប��� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាង 

(8) ្របាប់ពីឯកសរេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. ឯកសរេយាង៖ របូគំនូរតុក�តគំនិត

ទី.... (VVOB ទំព័រទី....)) 

(9) វយតៃម� និងកត់្រតអ�ីែដលមានឬគា� នេជាគជ័យ... គិតពិចរណាអំពីលទ�ផលល�្របេសរេនេពលអនាគត 
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ពីចំណុចទី(1) ដល់ទី(9) សេង�បក�ុងដ្យោ្រកមេនខងេ្រកម ៖ 

ដ្យោ្រកមបង� ញវធីិប��� បខ�ឹមសរ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េ្រជសេរ សខ�ឹមសរថ�ីបែន�ម 

េសៀេភសិក្សោេគាល (ស.ស.) 

តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរ

 

េ្រជសេរ សេមេរៀន 

្រត�តពិនិត្យស.ស. និងតរង

ទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង 

េ្រជសេរ សជំហន

ស្រមាប់ប��� បខ�ឹមសរ

 

ឯកសរេយាង 

ឯកសរេយាង 

វត�ុបំណង 

េមេរៀន / ជំហន 

គិតអំពីករចូលរមួរបស់សិស្ស 

កិច�ែតងករបេ្រង�នមាន�សប់ 

េពលេវលក�ុងេម៉ាងសិក្សោ 

សកល្បងខ�ឹមសរថ�ី 

ប��� បខ�ឹមសរថ�ី 

កិច�ែតងករបេ្រង�នប��� ប 

វយតៃម� និង 

ែកស្រម�ល 
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�រែណ�ំ�ទូេ�ស��ប់បេ�ងៀនវិទ����ស� ៖ 

េយងចង់ផ�ល់អនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 េរៀបចំសមា� រៈទំងអស់ស្រមាប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន។ 

 េរៀបចំសមា� រៈទំងអស់ស្រមាប់្រគប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន។ 

 អនុវត�សកម�ភាពម�ងមួយជំហនៗ េដយេធ�តមវធីិស�ស�ករបេ្រង�ន និងេរៀន វទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរក។ 

 េលកទឹកចិត�ដល់សិស្ស្រគប់គា�  ឱ្យេធ�ករសេង�ត ស�� ឹងគិត ទស្សន៍ទយ ពន្យល់ និងកត់្រត។ 

 ជំុវញិ ស្រមបស្រម�ល និងជួយ្របសិនេបចំបាច់ក�ុងអំឡុងេពលសិស្សកំពុងេធ�ករជាបុគ�ល ឬជា ្រក�ម។ ជួយដល់សិស្ស

ែដលេរៀនយឺត (សិស្សមិនសូវេចះ)។ 

 ប��ូ លសកម�ភាពេនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�នជាចំបាច់។ 

សុវត�ិភាព ៖ 

 វគឺជាករចំបាច់ណាស់ ែដល្រត�វេគារពតម ច្បោប់ដូចខងេ្រកម៖ 

 - ្រត�វពក់អវពិេសធ ែវន៉តករពរ េ�សមៃដ និងម៉ាសករពរ េដម្ីបធានាសុវត�ិភាពដល់្រគ� និងសិស្ស  ។ 

 ្រប�ង្របយ័ត�េនេពលកំពុងកន់សរធាតុគីមី ឬវត�ុរវេក�  (ទឹកផងែដរ) និងជាពិេសសករករពរែភ�ក និងែស្បក ។ 

 អសីុត និងបាស ឬសរធាតុគីមីេផ្សងៗ ែដលអចេធ�ឱ្យខូចែស្បករបស់អ�ក ដូេច�ះសូមចប់កន់េដយយកចិត� 

 ទុកដក់បំផុត ។ 

 កំុខ�ះខ� យសរធាតុគីមី្រត�វេចះៃលលកក�ុងករេ្របសរធាតុគីមីេដយសន្ំសសំៃច ។ 

 គួរេ្របែតអគុយ និងថ�ពិលជា្របភពអគ�ិសនី ែតបុ៉េណា� ះ ។ សូមកំុសកល្បងេ្រប្របភពអគ�ិសនីេផ្សងេទៀតែដលមាន   

តង់ស្ុយងខ�ស់ ។ 

 ហមភ�ក់សរធាតុអ�ីឱ្យេសះ ។ 

 ្រត�វទមា� ប់អនាម័យ និងលងៃដេនេពលសកម�ភាព្រត�វបានប�� ប់ សកម�ភាព ។ 

 េគារពតមបទប�� ៃផ�ក�ុងមន�ីរពិេសធជានិច� ។ 

 ហមេធ�ករក�ុងមន�ីរពិេសធែតមា� ក់ឯង ្រត�វមានមនុស្សេធ�ករជាមួយអ�កជានិច� ។ 

(អត�បទែកស្រម�លពីេសៀវេភេយាង៖ “េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩” (VSO) 
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វិធី��ស�បេ�ងៀន 

១. �របេ�ងៀន និងេរៀន�មែបបរ�ះរក (Inquiry-Based Learning, IBL) 

ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក ជាវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយែដលេ្រប្របាស់ “ សំណួរគន�ឹះ “  

សំណួរគន�ឹះជាប�� មួយែដលសិស្ស្រត�វករេដះ�សយេដយេ្របវធីិវទិ្យោស�ស� (scientific method) េដម្ីបសន�ិដ� នឱ្យ

បាន្រតឹម្រត�វ។  ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួយចំនួនបានប��ូ លនូវ វធីិស�ស� “ ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបប

រះិរក (IBL) “។ 

ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�របស់គេ្រមាង STEPSAM3 និងVSO មានករែណនំាពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន

េដយេ្រប្របាស់ “ វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) “  

វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) មានដំេណ រករតមលំដប់លំេដយដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

១. កំណត់ប��  (Set the problem) - សេង�តបាតុភូតសំណួរភា� ប់សំណួរគន�ឹះ 

២. សម�តិកម� (Develop a hypothesis) - ករទស្សន៍ទយ (លទ�ផលរពឹំងទុក) 

៣. ពិេសធ (Experiment) - ប�ង់ពិេសធ  អនុវត�កត់្រតករសេង�ត 

៤. វភិាគទិន�ន័យ (Analyse the information) - លទ�ផល និងវភិាគទិន�ន័យ 

៥. សន�ិដ� ន (Conclusion) - សន�ិដ� ន (សំេយាគលទ�ផលពិេសធែដលទទួលបាន) 

 

អង�ករ JICA (ភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជបុ៉ន) គឺជាអង�ករែដលបានែណនំាករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរកេន

ក�ុង្របេទសកម�ុជា និងបានេបាះពុម�េសៀវេភ “ករែណនំាករបេ្រង�ន និងេរៀនេមេរៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរក” (IBL) េយង្រគាន់

ែតសេង�បេលខ�ឹមសរ IBL េដម្ីបឱ្យមានប�� ត�ិកន់ែតច្បោស់។ 

 សិស្សគួរែតេរៀនវទិ្យោស�ស�េដយករេធ�ពិេសធន៍។ វធីិស�ស�ៃនករបេ្រង�ន និងេរៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរកគឺជា

មេធ្យោបាយដ៏ល� ក�ុងករបេ្រង�នសិស្សឱ្យេចះសេង�ត និងគិតអំពីវទិ្យោស�ស�។ ្រគ�មិនែមនជាអ�កផ�ល់ឱ្យសិស្សែតមួយមុខេនាះេទ 

បុ៉ែន�គឺជាអ�កែដលេលកទឹកចិត�ឱ្យសិស្សរកេឃញនូវចំេណះដឹងេដយខ�ួនឯង ។ េនក�ុងេមេរៀន IBL សិស្ស្រត�វេលកជាសំណួរ

េឡង េហយក៏្រត�វគិតអំពីសំណួរេនាះែដរ ។ បនា� ប់មកសិស្ស ្រត�វេធ�ពិេសធន៍េដម្ីបេឆ�យសំណួរ និងេធ�ករសេង�តឱ្យបានល� ្រពម

ទំងទញរកេសចក�ីសន�ិដ� នឱ្យបានសម�សបេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករពិេសធន៍ជាមូលដ� ន។ 

 េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�កសងកិច�ែតងករបេ្រង�នតមវធីិស�ស� IBL ែដលមានករពិេសធន៍ ករបង� ញងយៗ 

ករសេង�ត ឬែល្បង មុនដំបូង្រត�វ្រត�តពិនិត្យវត�ុបំណងេមេរៀនឱ្យបានច្បោស់សិន។ ្រគ�ចប់េផ�មបេ្រង�ន េដយេផ�មពីករសេង�ត

បាតុភូតេហយេធ�ករពិភាក្សោេលបាតុភូតេនាះជាមួយសិស្ស។ 

 សំណួរគន�ឹះជាលក�ណៈពិេសសមួយរបស់ករបេ្រង�ន និងេរៀនតម IBL ។ ្រគ�្រត�វកំណត់សំណួរគន�ឹះ េនក�ុងកិច�ែតងករ

បេ្រង�ន េហយបនា� ប់មក្រគ�្រត�វព្យោយាមបេង�តសំណួរគន�ឹះជាមួយសិស្ស មុនេពលចប់េផ�មករពិេសធន៍ ។ សំណួរគន�ឹះេធ�ឱ្យ
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សិស្សទទួលបានេជាគជ័យេលករសេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន េដយលទ�ផលបានពីករេធ�ពិេសធន៍្រត�វែតជាចេម�យរបស់

សំណួរគន�ឹះ។ 

 ករែណនំាចំេពះករពិេសធន៍ និងរេបៀបអនុវត�ពិេសធន៍គឺអ�ស័យេទេលវត�ុបំណងេមេរៀន។ េ្រកយេពលសេង�ត និង

សរេសរលទ�ផលរចួ សិស្ស្រត�វទញរកេសចក�ីសន�ិដ� ន  ែដលមាន្រគ�ជាអ�កស្រមបស្រម�ល។  

ខងេ្រកមេនះគឺជាឧទហរណ៍ ករបេ្រង�នវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរកអំពី “ថា� ំជក់ និងបារ”ី (B752) ។ 

វត�ុបំណងេមេរៀន 

 កំណត់និយមន័យ ករជក់បារេីដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។ 

 អនុវត�វធីិករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ  ចំេពះកុមារ និងទី្របជំុជនបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈ

ករពិភាក្សោ្រក�ម។  

 មានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងេពលេធ�ពិេសធ ។ 

រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)  

 ្រគ�រឭំកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងបារ ីេដយេលកជាសំណួរេទកន់សិស្ស។ 

១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី) 

 ្រគ�បង� ញរូបភាពសួតពីរ ឱ្យសិស្សទស្សន៍ទយ ៖ 

 

 សួតមួយណាបង� ញថាសួតរបស់អ�កជក់បារ ីនិងមួយណាជាសួតរបស់អ�កមិនជក់បារ?ី ចូរពន្យល់ចេម�យ ។ 

 េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាសួតអ�កជក់បារ ីនិងសួតអ�កមិនជក់បារមីានភាពខុសគា� េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?  

 ្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹង្រត�វទទួលពីសិស្ស េដម្ីបេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។ 

សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី) 

េតែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេនជំុវញិខ�ួនដូចេម�ចខ�ះ ? 
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២.សម�តិកម� ្រគ�បំផុសសំណួរខ�ីៗបែន�មេដម្ីបឱ្យសិស្សមានគំនិតទស្សន៍ទយចេម�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះខងេល (ចេម�យរបស់

សិស្ស្រតឹម្រត�វ ឬមិន្រតឹម្រត�វ ្រគ�មិន្រត�វែកចេម�យរបស់សិស្សេទ។ ចំបានលទ�ផល និងបក�សយេហយចំេ្រប�បេធៀបគា� នឹង

ចេម�យសិស្ស េ្រពះជាករព្យោករណ៍បុ៉េណា� ះ) 

ព្យោករណ៍ៃនករពិេសធ និងករប�� ក់ពីករព្យោករណ៍ (៥នាទី) 

ខ�ុំគិតថាែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ដូចជា... ។ 

៣. ប�ង់ពិេសធ និងករេធ�ពិេសធ (១៧នាទី) 

- ្រគ�បំផុសសំណួរ ៖ េដម្ីបឱ្យសិស្សមានគំនិតអចេទេធ�ពិេសធបាន្រគ�្រត�វ ឱ្យពួកគាត់គិតពីប�ង់ពិេសធ។ បនា� ប់មកឱ្យេគបង� ញ 

ប�ង់ពិេសធរបស់េគតម្រក�មនីមួយៗ។ ចុងេ្រកយ្រគ�្រត�វសំេយាគដំេណ រករពិេសធន៍សម�សបក�ុងចំេណាមប�ង់ពិេសន៍ែដល

បេង�តេដយសិស្ស ឱ្យ្រត�វេទនឹងសមា� រៈែដល្រគ�បានេ្រត�មទុក។ ្រគ�បេ្រង�នស្រមបស្រម�លឱ្យសិស្សេរៀបចំពិេសធន៍ដូចរបូភាព

ខងេ្រកម៖ 

 

ពិេសធ (១៥នាទី)  

ក. ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រចួឱ្យសិស្សតម្រក�មនីមួយៗេធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត និងកត់្រតលទ�ផលពិេសធ 

ខ. ្រគ�េដរេមល និងជួយសិស្ស ក៏បុ៉ែន�្រត�វឱ្យសិស្សេធ�ករពិេសធន៍េដយខ�ួនឯងផា� ល់(្រគ�្រគាន់ែតជាអ�កស្រមបស្រម�ល

បុ៉េណា� ះ)។ 

៤. លទ�ផល និងករវភិាគទិន�ន័យ 

ពិេសធន៍ លទ�ផលករសេង�ត 

១. ភា� ប់បារនឹីងសឺរុងំ ឬដបទឹកសុទ�  

 

៥. សន�ិដ� ន (៥នាទី) 

 ក. ្រគ�ែណនំាឱ្យសិស្ស្រគប់គា� សរេសរេសចក�ីសន�ិដ� នេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករសេង�តរបស់េគ 
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 ខ. ្រគ�ដឹកនំាពិភាក្សោ និងទញយកេសចក�ីសន�ិដ� នរមួមួយែដលជាចេម�យៃនសំណួរគន�ឹះ 

សេង�ប (៥នាទី) 

 ្រគ�សេង�បេមេរៀន និង្រត�វ្របាកដថា សិស្សទំងអស់សេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន។ 

 

២. េរៀនេ�យ�រចូលរួម 

េមេរៀនែដលមាន្របសិទ�ភាពគឺេមេរៀនែដលមានសកម�ភាពសិស្សចូលរមួបានេ្រចន និងសិស្សទទួលបានបំណិនបែន�ម

ផងែដរ ។ 

ខងេ្រកមេនះជា “ជេណ� របំណិនវទិ្យោស�ស�” ។  ជេណ� រេនះ បង� ញវធីិស�ស�បេ្រង�នតមលំដប់លំេដយ តមថា� ក់

នីមួយៗ(កន់ែតខ�ស់ កន់ែតល�)។ វជាវធីិស�ស�ែដលឱ្យសិស្សមានឱកសចូលរមួបានេ្រចន េហយមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ក�ុងករ

េរៀន និងបេង�តបំណិនថ�ីៗ ។ 

្រគ�្រត�វដឹកនំាសិស្សឱ្យេឡង ជេណ� របំណិនវទិ្យោស�ស� េន្រគប់េមេរៀន ។ េនក្រមិតខ�ស់្រត�វករេពលេវលបែន�ម និង

ជួនកល្រត�វករសមា� រៈបែន�ម ដូេច�ះ្រគ�្រត�វអនុវត�េទតមសមត�ភាព សមា� រៈ និងភាពជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស និងថា� ក់េរៀន ម�ងមួយ

ជំហនៗ ។ 
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ជេណ� របំណិនវទិ្យោសស� (ចូរអនពីេ្រកមេទេល) 

 

 

 

 

វធីិស�ស�បេ្រង�ន បំណិនែដលសិស្ស ទទួលបាន ឧបសគ� 

សិស្សបេង�តរេបៀបពិេសធ (ប�ង់

ពិេសធ) 

សិស្សបេង�តរេបៀបេធ�សកម�ភាព 

 

ករេធ�ែផនករ (Planning) / ករបេង�ត (Creating) 

ករសេ្រមចចិត� (Decision-making) / ទំនាក់ទំនង (Communication) 

សហ្របតិបត�ិករ (Co-operation) / ករព្យោករណ៍ (Prediction) 

ករសេង�ត (Observation) /ករសំេយាគព័ត៌មាន (Synthesis) 

ករកត់្រតព័ត៌មាន (Recording)  

ករបង� ញ និង ករបក�សយ (Explanation) 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

មិនអចព្យោករណ៍បាន 

សិស្សេធ�ពិេសធន៍តមករែណនំា

របស់្រគ� 

សិស្សេធ�សកម�ភាពតមករែណនំា

របស់្រគ� 

ករេធ�ែផនករ / ករសេ្រមចចិត� 

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�េធ�ពិេសធន៍ឱ្យសិស្សសេង�ត 

បនា� ប់មកសិស្សេធ� 

្រគ�េធ�សកម�ភាពឱ្យសិស្សសេង�ត 

បនា� ប់មកសិស្សេធ� 

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�បង� ញឱ្យសិស្សេមល ទំនាក់ទំនង / ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត / ករសំេយាគព័ត៌មាន 

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈ 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

សិស្សេមលពិេសធន៍េនវេីដអូ 

 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

សមា� រៈបេច�កវទិ្យោ 

 

្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

្របាស់របូភាពនិងពក្យសំដី 

សិស្សកត់្រត 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

្របាស់ែត ពក្យសំដី សិស្សកត់្រត 

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង� ញ និង ករបក�សយ  

សិស្សសរេសរតម្រគ� ឬេសៀវេភ ករកត់្រតព័ត៌មាន  

គា� ន គា� ន គា� ន 
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៣. �រេ�បើ��ស់សំណ�រេបើក 

្រគ�្រត�វសួរសំណួរេបកេដម្ីបប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ សំណួរេបកែដលមានផល្របេយាជន៍បំផុតគឺ ៖ 

(១) សំណួរែដលឱ្យសិស្សពន្យល់ បក�សយ 

(២) សំណួរែដលចប់េផ�មេដយ ៖ “ េហតុអ�ីបានជា.... “ 

 េបសិស្សេឆ�យតមករចងចំខ�ឹមសរពីេសៀវេភ ្រគ�្រត�វប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ពីេ្រពះសិស្សមួយចំនួនអច

េឆ�យ្រតឹម្រត�វ បុ៉ែន�េគមិនទន់យល់ច្បោស់េនេឡយ ។  ្រគ�្រត�វផ�ល់ឱកសដល់សិស្សក�ុងករពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេដម្ីប

ប�� ក់ពីករយល់ដឹង ។ 

 ្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ េទបជាវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយដ៏ល� ពីេ្រពះសិស្សបានចូលរមួទំងអស់គា�  ។ ករែចក

សិស្សឱ្យមានៃដគូពិភាក្សោគា� វជាលទ�ភាពល�ពីេ្រពះវនឹងមិនេធ�ឱ្យសិស្សណាមា� ក់ទំេនេទក�ុងេម៉ាងសិក្សោ ។ 

 

៤. វិធីេ�ជើសេរ�សសិស��េ�យ�ពយុត�ិធម៌ 

េដម្ីបមានយុត�ិធម៌និងសមភាព ្រគ�្រត�វធានាថាសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរមួេស�ៗគា�  

ជាទូេទ្រគ�ភាគេ្រចនែតងែតេ្រជសេរ សសិស្សែដល ៖ 

 ចង់ចូលរមួ 

 េនមុខ ឬកណា� លថា� ក់េរៀន 

សិស្សទំងេនាះែតងែតេលកៃដញឹកញាប់ េហយមានឱកសចូលរមួេ្រចនជាងសិស្សដៃទ បុ៉ែន�្រគ�្រត�វទទួលខុស្រត�វ

បេ្រង�នសិស្សទំងអស់ដូចៗគា� ។េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ សិស្សមួយចំនួនព្យោយាមគិត និងេឆ�យ បុ៉ែន�សិស្សមួយចំនួនមិន

បានព្យោយាមគិតេដម្ីបេឆ�យេទ។ 

ដូេច�ះេដម្ីបធានាថាសិស្សទំងអស់ចូលរមួគិត្រគប់េពលេវល ្រគ�្រត�វ៖ 

 សួរសំណួរែតហមសិស្សេលកៃដ។ សិស្សទំងអស់្រត�វដឹងថា៖ េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ េគ្រត�វគិតេដម្ីបេ្រត�េឆ�យ 

 េ្រជសេរ សេដយរេបៀបៃចដន្យ (ដូចជាចប់េឆា� ត) ែដលេលឿន សម�� និងមានយុត�ិធម៌ 

 ្រត�វធានាថាសិស្សមិនបានទំេនរេទក�ុងេម៉ាងសិក្សោ ។ 
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៥. សកម��ពពិ�ក�� 

្របសិទ�ភាពក�ុងករសួរសំណួរេបក គឺករផ�ល់ឱកសឱ្យសិស្សមានករគិត និងពិភាក្សោគា� មុនេពលេឆ�យ ។ សកម�ភាព

ពិភាក្សោគា� គឺជាអទិភាពេ្រពះ ៖ 

 សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគពន្យល់គំនិតរបស់េគដល់អ�កដៃទ 

 សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគសួរ និងេឆ�យសំណួរគា� េទវញិេទមក (សិស្សអចបេង�តសំណួរេដយខ�ួនឯង) 

 េហតុផលចេម�យសំខន់ជាងចេម�យ )ដូចជា សកម�ភាព រូបគំនូរតុក�តគំនិតរបស់ អង�ករ VVOB( 

 សកម�ភាពពិភាក្សោ្រត�វមានរយៈេពលខ�ី និងឱ្យសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរមួបាន្រគប់ៗគា�  ។ 

សិស្សមានទមា� ប់ពិភាក្សោគា�  ជាវធីិស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ។ 

 

៦. �រេ�បើ��ស់���រឆ��ន 

ក� រឆ�ួនជាសមា� រឧបេទសែដលេ្រប្របាស់ជាញឹកញាប់េនថា� ក់បឋមសិក្សោ បុ៉ែន�វមិន្រត�វបានេ្រប្របាស់ញឹកញាប់េនាះេទ

ចប់ពីថា� ក់ទី៧េឡងេទ ។ េដម្ីបឱ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករបេ្រង�ន និងេរៀន ្រគ�េនមធ្យមសិក្សោក៏អចេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនែដលជា

វធីិស�ស�ល�ផងែដរ។ 

វធីិស�ស�េផ្សងៗក�ុងករេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព 

វធីិស�ស�េ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនអ�ស័យេទេលស� នភាពជាក់ែស�ង បុ៉ែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យសិស្សទំងអស់ចូលរមួក�ុង

សកម�ភាពេរៀនសូ្រត ។  ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វ ៖ 

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពីរេបៀបេលកក� រឆ�ួនេដម្ីបឱ្យ្រគ�អចេមលេឃញនូវចេម�យ្រគប់ៗគា�  

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពីេពលេវល្រត�វេឆ�យ (េលកក� រឆ�ួន) 

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងថាេតពួកេគអចពិភាក្សោគា� បានឬេទ  

• ធានាថាសិស្សទំងអស់្រត�វេលកក� រឆ�ួនរបស់ខ�ួនជានិច�េនេពលែដលមានករេស�េឡង េទះបីជាមិនទន់រួចរល់ក៍េដយ ។ 

សិស្ស្រត�វែតចូលរមួទំងអស់គា�  ។  

េតសិស្ស្រត�វេលកបង� ញក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគេនេពលណា? 

(1) សិស្សេលកបង� ញក� រឆ�ួនភា� មបនា� ប់ពីសរេសរចេម�យរចួ 

• ផល្របេយាជន៍៖ ្រគ�បេ្រង�នអចេមលេឃញសិស្សែដលយល់ច្បោស់ឬេដះ�សយលំហត់បានេលឿន និងមាន 

សមត�ភាពេឆ�យសំណួរភា� មៗ 

• ប�� ្របឈម៖ សិស្សអចលួចេមលចេម�យរបស់សិស្សែដលេលកមុនេគ 
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(2) សិស្យអចេលកក� រឆ�ួនេនេពលជាមួយគា� តមេសចក�ីែណនំារបស់្រគ� ឧទហរណ៍៖ 

• ្រគ�បេ្រង�នែណនំាេដយកំណត់េពលេវលរេដម្ីបេឆ�យ ឧទហរណ៍ ៦០វនិាទី ។  

 េនក�ុងរយៈេពល៦០វនិាទី្រគ�្រត�វេដរពិនិត្យេមល ។ 

• ្រគ�បេ្រង�នតមដនដល់សិស្សភាគេ្រចនសរេសរចេម�យេហយ បនា� ប់មក្រគ�អចថា៖ “៣...២...១...េលកក� រ” ។ 

(3) សិស្សអចសរេសរេនេលក� រឆ�ួនរបស់ខ�ួនបនា� ប់ពីពិភាក្សោគា� រចួមក ឧទហរណ៍៖ 

• ្រគ�បេ្រង�នែណនំាថា៖ “ប�ូនៗមាន៣០វនិាទីេដម្ីបពិភាក្សោជាមួយៃដគូ បនា� ប់មក្រត�វសរេសរចេម�យេនេលក� រឆ�ួន” 

• ផល្របេយាជន៍៖ សិស្សទំងអស់្រត�វចូលរមួពិភាក្សោគា� ជាមួយៃដគូេទវញិេទមក 

• ប�� ្របឈម៖ ្រគ�បេ្រង�នអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាៃដគូ មិនអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាបុគ�លបានេទ 

វធីិស�ស�ដ៏ៃទេទៀត៖ 

ជួនកល សិស្សអចេឆ�យេដយគូររបូភាព ឬដ្យោ្រកមេដម្ីបបង� ញករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 

 

 

ជួនកល សិស្ស្រត�វផ�ល់ចេម�យេ្រចនជាងមួយ េបមានករណីេនះ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនំាអំពីរេបៀបែចកក� រឆ�ួនតមែផ�ក ដូច

ឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 
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្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែស�ងរកសិស្សែដលេឆ�យបាន្រតឹម្រត�វល�ជាគំរ ូ។  េបសិនជាសិស្សមា� ក់ ឬជាពិេសសសិស្សមួយចំនួនេឆ�យមិន្រតឹម

្រត�វ កំុេធ�ឱ្យសិស្សអម៉ាស់មុខ ។ ្រគ�បេ្រង�នអចជួយែណនំាេនេលក� រេខៀន ។ 

្រគ�បេ្រង�ន្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សែដលេឆ�យ្រតឹម្រត�វល� ។ េបសិនជាមានករណីេនះ ្រគ�អចគូររបូភាព “មុខញញឹម” េនេល

ក� រឆ�ួនរបស់សិស្ស ។ ្រគ�បេ្រង�នមួយចំនួនេជឿថាវធីិស�ស� “មុខញញឹម” ជាវធីិស�ស�ស្រមាប់សិស្សេរៀនថា� ក់ដំបូង បុ៉ែន�សិស្ស

េន្រគប់ក្រមិតថា� ក់ចួលចិត�មុខញញឹម ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 

  

 

  

 

 

ករេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនេធ�ឱ្យ ៖ 

- សិស្សទំងអស់អចេឆ�យសំណួរមួយ ក�ុងេពលែតមួយ  

- ្រគ�អចដឹងភា� មៗអំពីករយល់ដឹងរបស់សិស្សទំងអស់ 



- សិស្សអចេឆ�យេដយរេបៀបេផ្សងៗ ឧទហរណ៍ សិស្សអចេឆ�យតមរយៈគូររូបភាព ឬដ្យោ្រកម (េពលខ�ះ ដ្យោ្រកម

ច្បោស់ជាងពក្យសំដី) 

- ្រគ�អចបង� ញចេម�យល�ៗ ដល់សិស្សបានភា� មៗ ។ 

្រគ�អចេ្រប្របាស់បេច�កេទសេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេឆ�យសំណួរ៖ “េតប�ូនៗយល់ដល់ក្រមិតណា?” េដយករគូរជារង�ង់ៃន

ករយល់  (ភាសអង់េគ�សថា៖ ‘Circle of understanding’) ដូចខងេ្រកម៖ 

ចេម�យរបស់សិស្ស  

 

 

   

អត�ន័យចេម�យ យល់ច្បោស់   យល់បុ៉ែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត មិនសូវយល់ សូមរឭំក មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

 

 

ឬ្រគ�អចេ្រប្របាស់រេបៀបេផ្សងៗ ដូចជា ប័ណ�េភ�ងស�� ចរចរណ៍ (របស់VVOB) ឬេបគា� នសមា� រៈសិស្សអចេឆ�យ

េដយសិស្សេលកេមៃដដូចខងេ្រកម ។ 

ប័ណ�េភ�ងស��  

ចរចរណ៍ 

ចេម�យរបស់សិស្ស ព័ណ៌ េខៀវ   ព័ណ៌ េលឿង  

 

ព័ណ៌ ្រកហម  

 

េឆ�យេដយេ្រប្របាស់

េមៃដ 

ចេម�យរបស់សិស្ស  


  

 ន័យចេម�យ យល់ច្បោស់   យល់បុ៉ែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត 

មិនសូវយល់ សូមរឭំក 

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

មានវធីិេ្រចនែដល្រគ�អចេ្របេដម្ីបប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ 

៧. ករយលព់ីករគតិរបសស់សិ្ស 

្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនំាខ�ឹមសរថ�ីតមលំដប់លំេដយពីរបីូេទអរបីូ ។ 

្រគ�្រត�វចប់េផ�មពី របីូែដលមានសមា� រៈជាក់ែស�ង ពីេ្រពះសិស្សឆាប់យល់ បនា� ប់មក្រគ�្រត�វែណនំាខ�ឹមសរថ�ីតមលំដប់

លំេដយរហូតដល់សិស្សយល់តម គំនិតអរបីូជា្រទឹស�ី ពក្យ ឬនិមិត�ស��  ែដលពិបាកជាងេគ េធ�ឱ្យសិស្សងយយល់ ។ 

េនចេនា� ះករណី របីូ និងករណី អរបីូ េគេហថា៖ ពក់កណា� លរបីូ (ភាសអង់េគ�ស៖ របីូ concrete ពក់កណា� លរូបី 

representational / iconic អរូបី abstract ) 

ជួនកលេគែបងែចកពក់កណា� លរបីូជា៖ ពក់កណា� លរូបី (របូថត) និងពក់កណា� លអរបីូ (របូគំនូរ) ។ 
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ពីរបីូេទអរូបីមានជំហនេ្រចនដូចដ្យោ្រកមខងេ្រកម៖ 

ក្រមិត របីូ ពក់កណា� លរបីូ   អរបីូ 

ពក់កណា� លរបីូ ពក់កណា� លអរបីូ 

ន័យ ជាក់ែស�ង គំរ(ូវមិា្រត) របូថត របូគំនូរ ដ្យោ្រកម ្រទឹស�ី ពក្យ  

និមិត�ស��  

 ងយ�ស�ល →→→លំដប់បេ្រង�ន→→→ ពិបាក 

 

ចំនួនជំហនអ�ស័យេលខ�ឹមសរេមេរៀន  បុ៉ែន�្រគ�្រត�វបេ្រង�នពីរបីូេទអរបីូ ។ 

េនមធ្យមសិក្សោសិស្សែដល្រត�វេរៀនេមេរៀនអរបីូ បុ៉ែន�មិនទន់េរៀនតមរបីូេនបឋមសិក្សោមានប�� ្របឈម ។ 

េដម្ីបជួយសិស្សែដលជួបករលំបាកែបបេនះ ្រគ�្រត�វព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ តមរយៈ ៖  

(១) គូររបូភាពេដម្ីបផា� ស់ប�ូរ ពីអរបីូ េទពក់កណា� លអរបីូ ឬេទពក់កណា� លរបីូ  

(២) េ្របសមា� រៈជាក់ែស�ងេដម្ីបផា� ស់ប�ូរ ពីពក់កណា� លរូបី េទរបីូ 

 មានឧទហរណ៍មួយចំនួនេនខងេ្រកម ៖ 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

              

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

                                                 

 

 

 

  

ទឹកេខ�ះជាក់ែស�ង CH3COOH 500ml 

a2 + b2 = c2 



 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

 

សមា� ល់៖ េពលខ�ះ េដម្ីបឱ្យសិស្សអចឆាប់យល់ ករេ្រប្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរបូថត ឬរបូ

ភាពជាក់ែស�ង ។ 

្រគ�បេ្រង�នែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន និងសមត�ភាពខ�ស់អចឆាប់េចះ ឬ អនុវត�បំណិនថ�ីៗបានេដយងយ�ស�ល ។ 

េពលខ�ះ ្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងចំេណះដឹងខ�ស់ពិបាកយល់អំពីករលំបាករបស់សិស្ស ។ េដម្ីបឱ្យ្រគ�អចងយយល់អំពីករ

បន្សោយ៖ ចលនា

របស់ផង់ពីកែន�ង

កំហប់ខ�ស់េទ

កែន�ងកំហប់ទប 

សិស្សេធ�

សកម�ភាព

ជាក់ែស�ង 

សិលកេម�ចកំណ៖ 

សិលដីឥដ� (្រកម<0.004mm) 

សិលែ្រក (0.06mm<្រកម

<2mm) 

សិលក� ំង (្រកម>2mm) 

 

សិស្សពិនិត្យ

េមលសិល 

(ជាក់ែស�ង) 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑅𝑅/𝐹𝐹𝐸𝐸 

ផលេមកនិចៃនរក៉ 
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លំបាករបស់សិស្សេនក�ុងករទទួលយកនូវបំណិនថ�ី ្រគ�អចសកល្បងអនុវត�សកម�ភាពេនេ្រកេម៉ាងសិក្សោេដយេ្របៃដេឆ�ង 

ចំេពះ្រគ�ែដលេ្របៃដស� ំជា្របចំ។   

សមា� ល់៖ េដម្ីបមានភាពរកីចេ្រមនេនក�ុងករេរៀន សិស្ស្រត�វមានសកម�ភាពចូលរមួ ... កន់ែតេ្រចន កន់ែតល� 

៨. �រេ�បៀប�បដូច និងគំរូ�ង 

ករេ្រប�ប្របដូចគឺជាទំនាក់ទំនងភាសរវងវត�ុពីរ ែដលហក់ដូចជាមិនជាប់ទក់ទងគា�  ។ ក�ុងករអប់រ ំករេ្រប�ប្របដូចជា

និច�ជាកលជាករភា� ប់ទំនាក់ទំនងរវងប��ត�ិថ�ីែដលសិស្សមិនធា� ប់ដឹងេទនឹងវត�ុែដលសិស្សធា� ប់ដឹងស� ល់រចួមកេហយ ។ ករ

ភា� ប់ទំនាក់ទំនង្របេភទេនះមានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ករអប់រវំទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ េ្រពះមានចំេណះដឹងជាេ្រចន

ែដលសិស្សមិនធា� ប់បានជួប្របទះដូចជា ែសន ថាមពល និងអតូមជាេដម ។ 

េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ ក�ុងករពន្យល់ប��ត�ិពិបាកៗឱ្យបានច្បោស់លស់ ករេ្រប�ប្របដូចក៏បំផុសបំណិនគិតក្រមិតខ�ស់

មួយចំនួនដូចជាបំណិនេដះ�សយប��  និងករគិត្របកបេដយភាពៃឆ�្របឌិតផងែដរ ។ ករេ្រប�ប្របដូចបេង�តឱ្យមាន

បរយិាកសសប្បោយរកីរយក�ុងថា� ក់េរៀន ែដលជំរញុទឹកចិត�សិស្សឱ្យចង់សិក្សោ ។ 

 ករអនុវត�ន៍ករេ្រប�ប្របដូចទទួលបានលទ�ផលល�បំផុតជាមួយករសិក្សោរបស់សិស្ស។ េពលែដលសិស្ស្រត�វបានទក់

ទញឱ្យចូលរមួពិភាក្សោ េហយកន់ែត្របេសរជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺេពលែដលសិស្សអចបេង�តករេ្រប�ប្របដូចបានេដយខ�ួន

ឯង ។ េយងមិនគួរចត់ទុកករេ្រប�ប្របដូច្រតឹមែតជាករេ្រប�បេធៀបវត�ុ ២បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�គឺជាឱកសេដម្ីបពិភាក្សោឱ្យបានសីុ

ជេ្រមអំពីប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងៗ ។ 

 េពលខ�ះ ករេ្រប�ប្របដូចេ្រប�បបាននឹងអវធុមុខពីរ ។ េបតមន័យវជិ�មាន ករេ្រប�ប្របដូចផ�ល់ឱកសេ្រចនស្រមាប់ករ

សិក្សោែបបសិស្សមជ្ឈមណ� ល ។ ផ�ុយេទវញិ្របសិនេបមិនបានេ្របេដយ្រប�ង្របយ័ត�េទ ករេ្រប�ប្របដូចអចបេង�តគំនិតភាន់

្រចឡំថ�ី ឬេធ�ឱ្យករភាន់្រចឡំែដលមាន�សប់កន់ែតភាន់្រចឡំខ� ំងេឡង ។ ្រគប់ករេ្រប�ប្របដូចទំងអស់មានប�� ្រតង់ចំណុច

មួយ គឺឱ្យសិស្សបានដឹងច្បោស់ ។  ឧទហរណ៍ េពលែដល្រគ�េ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរងឹេទនឹងសិស្សមា� ក់ែដលអង�ុយេនតុរបស់េគ

ក�ុងថា� ក់ េហយេ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរវេទនឹងសិស្សែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពជា្រក�មេនក�ុងថា� ក់ សិស្សអចសន�ិដ� ន្រចឡំថាភាគ

ល�ិតៃនអតូមេ្រប�បបាននឹងភាវរស់តូចៗ ែដលមានសកម�ភាពេដយេចតនា ។ 

ឯកសរេនះែណនំាយ៉ាងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច បុ៉ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងឯកសរ “ VVOB SEAL ករបេ្រង�ន

មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ ។ 

វធីិ៖ េ្រត�ម  អនុវត�  វយតៃម� (FAR ៖ Focus – Action – Reflection) ផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានេ្រត�មទុកជាមុន

យ៉ាងយកចិត�ទុកដក់ េធ�យ៉ាងណាឱ្យករេ្រប�ប្របដូចចូលរមួសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀន និងផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ស្រមាប់សិស្ស

េ្រចនបំផុតតមែដលអចេធ�េទបាន ។ សកម�ភាពេនះផ�ល់ឱ្យ្រគ�េនេគាលករណ៍មួយេដម្ីបអនុវត�ករេ្រប�ប្របដូចក�ុងថា� ក់េរៀន
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បានេជាគជ័យ ។ សកម�ភាពេនះរមួមានសកម�ភាព្រគ�និងសិស្សេនមុនេពលបេ្រង�ន េពលកំពុងបេ្រង�ន និងករវយតៃម�េ្រកយ

េពលបេ្រង�នចប់ ។ 

តរងខងេ្រកមសេង�បជំហនសំខន់ៗ ក�ុងវធីិស�ស� FAR ៖ 

1. េ្រត�ម (ជាែផ�កមួយៃនដំណាក់កលេរៀបចំេមេរៀន) 

ប��ត�ិ េតប��ត�ិ (េមេរៀន) ពិបាក ឬអរបីូណាមួយែដលខ�ុំចង់បេ្រង�នសិស្ស? 

សិស្ស េតសិស្សមានចំេណះដឹងែដលពួកេគមាន�សប់អ�ីខ�ះទក់ទងនឹងប��ត�ិេនះ? 

វត�ុ្របដូច េតសិស្សស� ល់វត�ុ្របដូចេនះេហយឬេន? 

2. អនុវត� (ជាែផ�កមួយៃនសកម�ភាពបេ្រង�ន) 

ដូច  េតប��ត�ិនិងវត�ុ្របដូចមានចំណុចដូចគា� អ�ីខ�ះ? 

មិនដូច េតប��ត�ិនិងវត�ុ្របដូចមានចំណុចខុសគា� អ�ីខ�ះ? 

3. វយតៃម� (ស្រមាប់អនុវត�េ្រកយបេ្រង�នចប់) 

សន�ិដ� ន េតករេ្រប�ប្របដូចេនះច្បោស់លស់ និងមាន្របសិទ�ិភាពែដរឬេទ? ឬែបរជាពិបាកយល់េទវញិ? 

ករែកលម� េតមានចំណុចណាខ�ះគួរែកលម�េនេពលេ្របករេ្រប�ប្របដូចេនះក�ុងករបេ្រង�នេលកេ្រកយ ? 

(អត�បទែកស្រម�លពីឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ 

របស់ គេ្រមាង SEAL ៃនអង�ករ VVOB) 
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៩. �គ��កល��ង េហើយព���មរហូតទទួល�នេ�គជ័យ 

សុភាសិតអង់េគ�សមួយេពលថា ៖ “ If at first you don’t succeed – try, try again “ េបសិនជាអ�កសកល្បងេលកទីមួយ

គា� នេជាគជ័យ អ�ក្រត�វែតព្យោយាមសកល្បងពីរដងេទៀត ។ 

ជាទូេទករសកល្បងសកម�ភាពអ�ីមួយថ�ីែតងែតទទួលបានេជាគជ័យែដលមានក្រមិត ឬបរជ័យែតម�ង ។ ករបរជ័យ

េនះ មិនែមនជាកំហុសរបស់េយងេទ គឺមកពីេយងមិនទន់មានទមា� ប់ល� ។  េបេនក�ុងបរបិទក�ុងករេធ�ពិេសធន៍វញិ េយងទទួល

បានលទ�ផលមិនល� េនាះក៏មិនែមនជាកំហុសរបស់្រគ� និងសិស្សេទ ។  ប�� មួយចំនួនមកពីសិស្សែដលគា� នទមា� ប់ក�ុងករេរៀន

េដយេ្របវធីិស�ស�ថ�ីៗ បុ៉ែន�េនេពល្រគ�ជួយស្រមបស្រម�ល និងេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ដែដលៗ សិស្សនឹងអចទទួលបាននូវគំរូ

របស់្រគ� េហយទទួលបានេជាគជ័យបានល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ ។ 

េយងេស�សំុឱ្យេលក្រគ� អ�ក្រគ� េលកនាយក នាយិកសល និង្រក�មអធិករមានភាពទន់ភ�ន់េទតមសកម�ភាពក�ុង

េម៉ាងសិក្សោ ពីេ្រពះ្រគ�្រត�វែកស្រម�លេពលេវល សកម�ភាពសិក្សោតមសមត�ភាព និងករយល់ដឹងជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស។ េពល

ខ�ះសិស្សមួយចំនួនមិនទន់យល់ខ�ឹមសរេមេរៀនចស់ ្រគ�្រត�វរឭំកខ�ឹមសរេមេរៀនចស់េឡងវញិេដម្ីបឱ្យសិស្សងយ�ស�លយល់ 

ខ�ឹមសរេមេរៀនថ�ីបានឆាប់រហ័ស ។ 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៧ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

B711 ភាវៈរស់និងបរសិ� ន

របស់វ 

      ករសេង�តេមល្របព័ន�េអកូឡូសីុ(ទំ.73) 

B712 បរសិ� នរបូនិងបរសិ�

នជីវៈ 

      ទឹក ខ្យល់ និងែផនដី(ទំ.74) 

B713 ទំនាក់ទំនងេនក�ុង

សហគមន៍ 

      ទំនាក់ទំនងរវងភាវៈរស់(ទំ.75) 

B721 រកុ�ជាតិឥតផា�  ៖ 

ប៉្របក 

      រកុ�ជាតិែដលមានលំអងផា�  

(ទំ.76) 

B722 រកុ�ជាតិមានផា�  េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.1-16) 42. រកុ�ជាតិធ�ន់(ទំ.56)   រកុ�ជាតិមាន្រគាប់1-(ែផ�កទី1)(ទំ.77) 

រកុ�ជាតិមាន្រគាប់2-(ែផ�កទី2)(ទំ.78) 

រកុ�ជាតិមាន្រគាប់3-(ែផ�កទី3)(ទំ.80) 

B723 ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិ

មានផា�  

េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.17-26)   1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា� (ទំ.6) 

2.1 បន្សោយ(ទំ.8) 

2.2 អូស�ូសេនជាលិករកុ�ជាតិ(ទំ.9) 

2.3 លំនំាអូស�ូសក�ុងសុ៊ត(ទំ.12) 

ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិ1- 

(ែផ�លទី1)(ទំ.82) 

B731 របូផ�ុំេកសិក េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.27-38)     េកសិក និងជាលិក(ទំ.83) 

B732 របូផ�ុំសរពង�កយ

មនុស្ស 

េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.39-50)     សររីង�មនុស្ស(ទំ.84) 

B733 េកសិករកុ�ជាតិ 

 

េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.51-61)     ពណ៍េកសិករកុ�ជាតិ(ទំ.85) 

B741 របូផ�ុំ្របដប់រលំយ

អហរ 

      ជីវជាតិសំខន់ៗទំងបី(ទំ.86) 
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B742 ែផ�កេផ្សងៗៃន

្របដប់រលំយអហរ 

េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.62-74)     ទ្រមង់េធ�ញ(ទំ.89) 

B743កររលំយអហរ    8.3 គំរគូូបៃន្របដ ប់រលំយអហរ

(ទំ.72) 

កររលំយជីវជាតិសំខន់ទំងបី(ទំ.91) 

B744 ជំងឺនិងអនាម័យ

្របដប់រលំយអហរ 

      មានសុខភាពល�ឬមិនមាន?(ទំ.93) 

B751 ថា� ំ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.89-99)     ករេ្រប្របាស់ថា� ំេពទ្យ(ទំ.96) 

B752 ថា� ំជក់និងបារ ី េសៀវេភែណនំា្រគ�  

(ទំ.100-114) 

  4.4 សរធាតុគីមីក�ុងែផ្សងបារ(ីទំ.27) ករជក់បារ(ីទំ.97) 

B753 េ្រគ�ង�សវងឹ       អល់កុល 

ករេញ�នថា� ំ(ទំ.98) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៨ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

B811 សត�ល�ិតនិងរកុ�ជាតិ       វដ�ជីវតិរបស់សត�ល�ិត(ទំ.178) 

B812 វធីិែថរក្សោដំណំា      ករបំផា� ញរបស់សត�ល�ិត(ទំ.180) 

B821 ស� ន្របព័ន�តម 

មូលដ� ន 

េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.4-19)     ដី និងករលូតលស់រកុ�ជាតិ(ទំ.181) 

B822 ទំនាក់ទំនងអហរ

ក�ុងបរសិ� ន 

េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.20-29)     េតសរពង�កយមួយណាសីុអ�ីជា

អហរ?(ទំ.183) 

B831 បន្សោយ េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.30-41)    2.1 បន្សោយ / 2.3 លំនំាអូស�ូសក�ុង

សុ៊ត(ទំ.8,ទំ.12) 

2.2 អូស�ូសេនក�ុងជាលិករកុ�ជាតិ  

(ទំ.9) 

បន្សោយ និងអូស�ូស(ទំ.186) 

B832 ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិ

មាន 

សរៃសនំា 

េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.42-53)   1.2 រភំាយចំហយទឹកៃនស�ឹករកុ�ជាតិ

(ទំ.4) 

1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា� (ទំ.6) 

ដំណឹកនំាក�ុងរកុ�ជាតិ2-(ែផ�កទី2)  

(ទំ.188) 

B841 ្របដប់ដេង�ម       ដំណកដេង�ម ៖ អុកសីុែសន និងកបូនឌី

អុកសីុត(ទំ.190) 

B842 ដេង�ម     4.1 េ្រប�បេធៀបដេង�មេចញនិងដេង�ម

ចូល(ទំ.20) 

4.2 ឧស�័នដេង�ម(ទំ.22) 

4.5 ដំណកដេង�ម(ទំ.28) 

4.6 គំរសូ�ីរ ៉ែូម៉្រត(ទំ.31) 

 

ដេង�ម និងសមត�ភាពសូត(ទំ.192) 

B843 ដេង�មេកសិក េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.54-63)     ដេង�ម និងចង� ក់េបះដូង(ទំ.194) 
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B844 ្របព័ន�ដំណឹកនំា េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.64-78) 44. ឈរេដយក្បោលចុះ

េ្រកម(ទំ.59) 

  ករពុះបំែបកេបះដូងមាន់(ទំ.1៩៦) 

B851 អហរ       របបអហរែដលេធ�ឲ្យមានសុខភាពល�(ទំ

.197) 

B852 របបអហរនិង

ថាមពល 

េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.79-91)     អហរ និងថាមពល(ទំ.200) 

B853 អហរមានសុវត�ិ

ភាព 

      ករែណនំាពីអនាម័យ(ទំ.204) 

B861 េ្រគ�ងេញ�ន េសៀវេភែណនំា្រគ� (ទំ.92-101)       

B862 ឥទ�ិពលៃនេ្រគ�ង

េញ�ន 

េសៀវេភែណនំា្រគ�  

ទំ.102-111) 

    ករេញ�នថា� ំ(ទំ.205) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៩ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

B911 របូផ�ុំៃនស�ឹករុក�ជាតិ    1.2 រភំាយចំហយទឹកៃនស�ឹករកុ�ជាតិ

(ទំ.4) 

សរៃស្រទនុងស�ឹក(ទំ.298) 

B912 ដំេណ ររស�ីសំេយាគ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.1-15)   រស�ីសំេយាគ(ទំ.300) 

B913 ដេង�មរកុ�ជាតិ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.16-26)   ចំេហះេនក�ុងរកុ�ជាតិ(ទំ.301) 

B921 ណឹរ ៉នូ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.27-35)   គំរៃូនកររេំញាច(ទំ.303) 

B922 មជ្ឈមណ� ល្របសទ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.36-46)   ករទទួអរម�ណ៍រេំញាចរបស់ែស្បក 

(ទំ.310) 

B923 បរមិណ� ល្របសទ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.47-57)   ករស្រមបស្រម�ល(ទំ.312) 

B931 កិច�ករពរសរពង�

កយ 

េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.58-68)   ករករពរែស្បក(ទំ.315) 

B932 ្របព័ន�សំុ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.69-83)   ឥរយិាបថែដលេធ�ឲ្យមានសុខភាពល� 

(ទំ.317) 

B941 ភា� ក់ងរបង�េរគ េសៀវេភែណនំា្រគ�(ទំ.84-100)   េមេរគជំងឺ្រគ�នឈម(ទំ.319) 

B942 ជំងឺឆ�ង េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.101-121) 

  កររកីរលដលជំងឺេអដស៍(ទំ.323) 

B943 ជំងឺមិនឆ�ង     ជំងឺមិនឆ�ង(ទំ.324) 

B951 អំេពរបស់មនុស្សេល

បរសិ� ន 

    ្របព័ន�េអកូ និងសកម�ភាពមនុស្ស 

(ទំ.329) 

B952 ករបំពុលទឹក     េហ�មករេកនេឡងសរធាតុគីមីជីវៈ 

(ទំ.331) 
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ែផនករបេ្រងៀន (B732) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣ ៖ េកសិក 

• េមេរៀនទី២ ៖      

 

• រយៈេពល ៖ ៦ េម៉ាងសិក្សោ 

I.  វត�ុបំណង 

  បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- េរៀបរប់ពីក្រមិតរបូផ�ុំរបស់សរពង�កយពហុេកសិក 

- ពណ៌នាពីរបូរង ទំហំ និងនាទីរបស់េកសិក្របេភទនីមួយៗ 

- ពណ៌នាពីសររីង�េផ្សងៗែដលបង�េឡងជា្របព័ន�សររីង� ឬ្របដប់ 

- បង� ញពីរបូផ�ុំសរពង�កយមនុស្ស 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

  េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៦ េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖  

    តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល 

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

1 1. េកសិក 

1. 1. របូរង 

1. 2. ទំហំ 

194 

1 1. 3. នាទី 

2. ជាលិក 

195 

1 3. សររីង� 

4. ្របព័ន�សររីង� ឬ្របដប់ 

196 

1 5. សរពង�កយ 196-197 

1 6. ទិដ�ភាពទូេទៃនសររីង�ក�ុងខ�ួនមនុស្ស 198 

1 េមេរៀនសេង�ប 199 

ឯកសរេយាង ៖ -ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM3)ទំព័រទី...... 

 

របូផ�ុំសរពង�កយមនសុ្ស 

31 
 



III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

1. េកសិក 

1. 1. របូរង 

1. 2. ទំហំ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីរបូរង និងទំហំេកសិកនីមួយៗ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

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

សមា� រៈ ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព

េកសិក 

-មី្រក�ទស្សន៍  

(េបមាន) 

 

 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រពិេសធន៍ 

និងបេ្រង�ន(១ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

(៣៥នាទី ) 

-សិស្សសេង�ត 

របូភាព(៥នាទី) 

-សម�តិកម�(៧នាទី) 

-សកម�ភាព/

ពិេសធ 

(១០នាទី) 

-លទ�ផល(៨នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន 

(៥នាទី) 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ករគូររបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

-ករេ្របមី្រក�ទស្សន៍ 

សិស្សេធ� សកម�ភាព 

សមា� ល់ ៖  េបសលគា� នមី្រក�ទស្សន៍ េយងេ្របផា� ំងរបូភាព 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំារបស់ VSO »សររីង�មនុស្ស»  

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

សិស្សចូលរមួ 

្រកដសកតុង 

 

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

 

សមា� ល់៖ ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�ពី STEPSAM3 េគមានសកម�ភាពមួយចំនួនែដល្រគ�អចេធ�ជាសន�ឹកកិច�ករបាន 
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣ ៖ េកសិក 

• េមេរៀនទី២  ៖  

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ 

• េម៉ាងទី    ៖ ១ (សរបុ ០៦ េម៉ាង) 

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

I. វត�ុបំណង៖ 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖  ពណ៌នាពីរបូរង ទំហំេកសិកៃន្របេភទេផ្សងៗបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព។ 

• បំណិន  ៖ គូររបូភាពេកសិក និងសេង�តេមលពីរបូរង ទំហំេកសិកបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំង 

  របូភាព។  

• ឥរយិាបថ  ៖ មានស� រតីែថរក្សោនិងករពរ្របេភទេផ្សងៗៃនេកសិកឱ្យបានល�េដម្បបំីេពញតួនាទី 

សរពង�កយ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  -េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី 194-199 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ទំព័រទី១៩៤ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១២ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

-េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ (STEPSAM3) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  -មី្រក�ទស្សន៍ បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព ក� រឆ�ួន 

+កំណត់សមា� ល់ៈ ករណីសលគា� នមី្រក�ទស្សន៍ េ្របផា� ំងរបូភាពេកសិក។ 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២-៣នាទី) 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

  ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

របូផ�ុំសរពង�កយមនសុ្ស 
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ជំហនទី២ រឭំកេមេរៀនចស់ (៣-៥នាទី) 

 ប�ូនធា� ប់បានេរៀនរចួេហយពី 

 េមេរៀន របូផ�ុំេកសិក 

-េតេកសិកផ�ុំេឡងពីអ�ីខ�ះ? 

  

 -េតេកសិកជាធាតុបង�របស់អ�ី? 

  

-េកសិកជាធាតុបង�របស់

សរពង�កយ  ដូចេនះេត

សរពង�កយមនុស្សបង�េឡងពី

េកសិកយ៉ាងដូចេម�ច?  

 

 

 

 

 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន និងសិស្សអច

េឆ�យបានតមរយៈគូររបូភាព) 

- េកសិកផ�ុំេឡងពី ភា� សេកសិក 

ៃណ� យូ៉ សីុតូបា� ស 

- េកសិកជាធាតុបង�របស់សរពង�

កយ 

-សរពង�កយមនុស្សបង�េឡងពី 

េកសិកេ្រចន ឬេកសិកេ្រចនខុស

គា�  ឬេកសិកេ្រចនដូចគា�  

 

ជំហនទី៣េមេរៀន្របចំៃថ� (៣០−៣៥នាទី) 

  

+ៃថ�េនះេយងសិក្សោពីរបូផ�ុំ 

សរពង�កយមនុស្ស 

+ ឱ្យសិស្សសេង�តេមលរបូភាព 

េតរបូភាពេនះជារបូភាពអ�ី? 

 

 

 

 

 

 

 

 

+បនា� ប់មកឱ្យសិស្សសេង�តេមល

សរពង�កយមនុស្ស 

- េតសរពង�កយមនុស្សមាន 

សររីង�អ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

របូផ�ុំសរពង�កយមនុស្ស 

1- េកសិក 

 1-1-របូរង 

 1-2-ទំហំ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(សិស្សពិភាក្សោគា� ជាមុនសិន) 

+ េកសិកេបះដូង 

-េកសិក 

-……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សរពង�កយមនុស្សមាន ក្បោល  

ដងខ�ួន អវៈយវៈ 

-សរពង�កយមនុស្សមាន ែស្បក 

សច់  ឆ�ឺង  សក់ ……… 

 

 

របូភាពេកសិកេបះដូង 
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+សរពង�កយមនុស្សផ�ុំេឡងពី

សររីង�េផ្សងៗគា� ដូចេនះ 

 

 

 

+ឱ្យសិស្សសកល្បងគូររបូភាព

េកសិកេផ្សងៗ   រចួឱ្យសិស្ស

យកេឡងបិទេលក� រេខៀន 

+ េកសិកឈម្រកហម របូរង  

និង ទំហំ 

+ េកសិកណឺរ ៉នូរបូរង និងទំហំ 

+ េកសិកអូវលុរបូរង និងទំហំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+េដម្បេីផ��ងផា� ត់ករទស្សន៍ទយ

របស់ប�ូន្រតឹម្រត�វឬអត់ េតេយង

្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

+េដម្បពិីេសធន៍េនះបាន្រត�វករ

សមា� រអ�ីខ�ះ? េធ�ដូចេម�ច? 

(ករណីសលគា� នមី្រក�ទស្សន៍) 

េយងេ្របផា� ំងរបូភាព 

+បិទផា� ំងរបូភាព រចួឱ្យសិស្ស

េផ��ងផា� ត់របូភាព ែដលេគបានគូរ

េទនឹងផា� ំងរបូភាព 

 

 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព / ពិេសធន៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សព្យោយាមេឆ�យ ខ�ះថា 

- បង�េឡងពីេកសិកដូចគា�  

- បង�េឡងពីេកសិកខុសគា�  

(សិស្ស្រត�វពន្យល់គំនិតរបស់េគ) 

- សិស្សព្យោយាមគូររបូភាពេកសិក

េទតមអ�ីែដលពួកេគធា� ប់ស� ល់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- េធ�ពិេសធន៍ 

 

 

-សិស្សេរៀបរប់សមា� រៈ និងរេបៀបេធ� 

 

- សិស្សេផ��ងផា� ត់ និងគូររបូភាព

េកសិកនីមួយៗ 

 

 

សំណួរគន�ឹះ េតសររីង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយបង�េឡងពីេកសិកដូចគា� ែដរឬេទ? 



ឱ្យសិស្សពណ៌នាពីរបូរង ឬទំហំ 

េកសិកនីមួយៗ 

 

 

 

 

 

 

 

+ឱ្យសិស្សសន�ិដ� ន៖ 

  តមរយៈលទ�ផលខងេល  អ�ក

សេង�តេឃញអ�ីខ�ះទក់ទងេទ

នឹងរបូរង និងទំហំេកសិក។ េត

សររីង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយ

បង�េឡងពីេកសិកដូចគា� ែដរ

ឬេទ? 

៤. លទ�ផល 

េកសិកឈម្រកហមមានរងដូច

កូនថាស មានទំហំពី7-8  µ m 

េកសិក្របសទណឺរ ៉នូមានរបូរង

ែវង  និងមានទំហំ  30-50 µ m 

េកសិកអូវលុរបស់មនុស្សមាន

រងមូល ទំហំ្របែហល140 µ m  

 

៥. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

   តមលទ�ផលខងេល  េកសិក

មានរបូរង  និងទំហំខុសៗគា� ។ 

ដូចេនះ សរពង�កយផ�ុំេឡងពី     

សររីង�េផ្សងគា�  សររីង�ទំងេនាះក៏

បង�េឡងពីេកសិកមិនដូចគា�    

ែដរ។  

-សិស្សពណ៌នា 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សទញេសចក�ីសន�ិដ� ន 

តមលទ�ផលខងេល  េកសិកមាន

របូរង  និងទំហំខុសៗគា�    

 

 

 

 

ជំហនទី៤ព្រងឹងពុទ�ិ (៤−៥នាទី) 

 

+បិទតរងឱ្យសិស្សេឡង 

បំេពញ េឈ� ះ របូរង និងទំហំ 

របស់េកសិក 

 

 

 

 

 

 

តរង 

េកសិក េឈ� ះ របូរង ទំហំ 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

- សិស្សេឡងបំេពញ 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

 

ជំហនទី៥ កិច�ករផ�ះ(២−៣នាទី) 

 

+ េពលប�ូន្រតឡប់េទផ�ះវញិ 

សូមគូររបូភាពពីេកសិកបែន�ម 

  

- សិស្សស� ប់ 
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ឱ្យសិស្សសេង�តេមលសរពង�កយមនុស្ស េតសរពង�កយមនុស្សមានសររីង�អ�ី

ខ�ះ? សរពង�កយមនុស្សមានសររីង�ដូចជា៖ ....................... ..............................

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

១. សំណួរគន�ឹះ ៖  

 

 

២. សម�តិកម� ៖ 

សររីង�ទំងេនះបង�េឡងពីេកសិក.................................................................... 

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

ចូរគូររបូភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព 

 
េផ��ងផា� ត់របូភាពរបស់អ�កេទនឹងរបូភាពខងេ្រកមេនះ 

 

 

 (បិទរបូភាពេលក� រេខៀន) 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 េតេកសិកទំងេនះមានរបូរងយ៉ាងដូចេម�ច? និងមានទំហំបុ៉នា� ន? 

េកសិកឈម្រកហម៖ ......................................................................................….

េកសិកណឺរ ៉នូ៖ ..................................................................................................... 

េកសិកអូវុល៖ ...................................................................................................... 

េកសិកេអពីេតល្ូយម៖ ........................................................................................ 

៥. សន�ិដ� ន 

 តមរយៈលទ�ផលខងេល  អ�កសេង�តេឃញអ�ីខ�ះទក់ទងេទ

នឹងរបូរង និងទំហំេកសិក។ េតសររីង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយ

បង�េឡងពីេកសិកដូចគា� ែដរឬេទ? 
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

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

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

េតសររីង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយបង�េឡងពីេកសិកដូចគា� ែដរឬេទ? 

េកសិកឈម្រកហម និងដក់ទំហំ 

 

 

 

េកសិកណឺរ ៉នូ និងដក់ទំហំ 

 

 

 

េកសិកអូវុលមនុស្ស និងដក់ទំហំ 

 

 

 

េកសិកេអពីេតល្ូយម និងដក់ទំហំ 

 

 

 

សន�ឹកកិច�ករ 
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ែផនករបេ្រងៀន (B752) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២ ៖ អល់កុល និងថា� ំជក់ 

• េមេរៀនទី២ ៖     

• រយៈេពល ៖ ៧េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច ៖ 

- កំណត់និយមន័យករជក់បារេីដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករសេង�តឧបករណ៍អ�កជក់បារ ី

សិប្បនិមិ�ត។ 

- អនុវត�វធីិករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ  ចំេពះកុមារ និងទី្របជំុជនបាន្រតឹម

្រត�វតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម។  

-  មានទមា� ប់ល�េដយមិនបង�ផលប៉ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់បារ ី  េជៀសឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ ី

និងមិនជក់បារ។ី 

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 សធាតុគីមីក�ុងថា� ំជក់ ឬបារ ី 232 

1 2. ឥទ�ិពលៃនសរធាតុគីមីក�ុងថា� ំជក់ ឬបារ ី 233-234 

1 3. ផលប៉ះពល់សុខភាព 

3.1 ករជក់បារ ីនិងជំងឺេបះដូង 
234-235 

1 3.2 ករជក់បារ ីនិងជំងឺសួត 235 

1 4.ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ 

4.2  កុមារ និងែផ្សងបារ ី

4.3 ករយិាល័យ និងទី្របជំុជន 

236 

1 5.បង� ករជក់បារ ី 237 

1 6.វធីិស�ស�ប�្ឈប់ករជក់បារ ី

6.1 ករតំងចិត� 

6.2 កលបរេិច�ទឈប់ជក់បារ ី

6.3 ករេ្រត�មខ�ួនឈប់ជក់បារ ី

6.4 េរគស�� េញ�ន 

6.5 វធីិទប់ទល់ នឹងចំណង់ខ� ំង 

237-239 

ថា� ជំក់ និងបារ ី 
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ឯកសរេយាង ៖  

-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី 232-239 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១២ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� VSO  

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

4.ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ 

4.2  កុមារ និងែផ្សងបារ ី

4.3 ករយិាល័យ និងទី្របជំុជន 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-ករអនុវត�មានករប៉ះពល់េដយែផ្សងបារ ី

-ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ� ពី VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវទិ្យោ (ពិេសធន៍ 4.4) 

ឯកសរែណនំា្រគ� ពី VSO (ទំព័រទី៩៧ ៩៨)  

(ពិេសធន៍ពី VVOB និង VSO ្របែហលៗគា� ) 

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

សិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-បារ ី 

-ដបទឹកសុទ� 

ឬសឺរុងំ  

-េឈគូស 

-សំឡី  

-សត�ល�ិត 

-ស�ុតថា�  

 

 

១៥នាទី -ក�ុងជំហនទី៣( ៣៥ នាទី ) 

-សកម�ភាពបង� ញឧបករណ៍

សិប្បនិមិត�(៣នាទី) 

-សម�តិកម�(៧នាទី) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព(១២នាទី) 

លទ�ផល(៥នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន(៨នាទី) 

មធ្យម 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

កំណត់សមា� ល់ ៖ េបគា� នសឺរុងំ េ្របដបទឹកសុទ�  
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៥ ៖ អល់កុល និងថា� ំជក់ 

• េមេរៀនទី  ៖  ២ 

 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី    ៖ ៥(សរបុ ៧ េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖…………………………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ កំណត់និយមន័យ ករជក់បារេីដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធ 

   ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។ 

• បំណិន ៖  អនុវត�វធីិករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ  ចំេពះកុមារ និង 

ទី្របជំុជនបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម។  

• ឥរយិាបថ  ៖ មានទមា� ប់ល�េដយមិនបង�ផលប៉ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់បារ ី េជៀស 

   ឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ ីនិងមិនជក់បារ។ី 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  -េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី … 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១២ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� (STEPSAM3) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បារ ីដបទឹកសុទ�ឬសឺរុងំ េឈគូស សំឡី និងសត�ល�ិត(ដូចជា រយុ...) ស�ុតថា�  

` 

 

 

 

 

ថា� ជំក់ និងបារ ី 

40 
 



III- ដំេណ រករបេ្រង�ន ៖ 

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។ 

 

ជំហនទី២ រឭំកេមេរៀនចស់(៥នាទី) 

-េតេនក�ុង្រក�ម្រគ�សររបស់ប�ូន

មានអ�កជក់បារ ីឬេទ? 

-េតប�ូនគិតថាែផ្សងបារប៉ីះពល់ដល់ 

សុខភាព ឬេទ? 

 

-េបមានផលប៉ះពល់ដល់អ�កជក់ 

េតវមានផលប៉ះពល់ដល់អ�កែដល 

េនែក្បរេនាះែដរ ឬេទ? 

 

 

 

 

 

 

 

- មាន ឬគា� ន 

 

- មាន...សិស្សេឆ�យតមចំេណះដឹង

របស់េគ(េយាង៖ ស.ស.វទិ្យោស�ស�

ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៤) 

-មានផលប៉ះពល់ដល់អ�កែដលេន

ែក្បរ 

ជំហនទី៣ េមេរៀនថ�ី(៣០នាទី) 

 

 

្រគ�្រត�វេរៀបចំសិស្សក�ុងថា� ក់េដម្បី

សិស្សទំងអស់អចសេង�តបាន 

- ្រគ�បង� ញឧបករណ៍ អ�កជក់បារ ី

សិប្បនិម�ិតែដលេរៀបចំរចួ បនា� ប់មក 

េធ�បង� ញដល់សិស្ស 

-េតប�ូនសេង�តេឃញមានអ�ីខ�ះេកត 

េឡង? 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� ជំក់ និងបារ ី(ត) 

៤. ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សសេង�ត 

- មានែផ្សងពណ៌ស�សអប់មួយ

ចំែណកចូលក�ុងសឺរងំមួយចំែណក

េទៀតសយចូលអ�កេន ជំុវញិ។ 
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- ្រគ�បិទសំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

- ្រគ�បង� ញរបូភាពសួតពីរឱ្យ សិស្ស

ទស្សន៍ទយ 

- សួតមួយណាបង� ញថាសួតរបស់

អ�កជក់បារ ី និងមួយណាជាសួត

របស់អ�កមិនជក់បារ?ី ចូរពន្យល់

ចេម�យ ។ 

- េដម្បីេផ��ងផា� ត់ថាសួតអ�កជក់បារ ី

និងសួតអ�កមិនជក់បារមីានភាព

ខុសគា� េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?  

 េយងនឹងសេង�តពីករជក់បារសិីប្ប

និមិ�ត 

- បង� ញសមា� រពិេសធន៍ តមរយៈ

សមា� រពិេសធន៍េនះ ចូរេរៀបចំប�ង់

ពិេសធន៍ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។  

-ឱ្យសិស្សតំណាង្រក�មេឡងបង� ញ 

ប�ង់ពិេសធន៍។ 

- ្រគ�សំេយាគ និងែណនំាចំណុច

ែដលខ�ះខត េហយឱ្យសិស្សចប់

េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

 

 

 

 

 

 

 

- ឱ្យសិស្សសេង�តេមលសំឡី និង

រយុ ឬសត�ល�ិត មុន និងេ្រកយជក់

បារសិីប្បនិម�ត។ 

 

 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. ពិេសធន៍ 

   សមា� រៈ ៖ បារ ីសំឡី សឺរុងំ ឬដប

ទឹកសុទ� រយុ ឬសត�ល�ិត ស�ុតថា�  

េឈគូស។ 

   ដំេណ រករ 

     ភា� ប់បារនឹីងសឺរុងំ ឬដបទឹកសុទ�

ដូចរបូភាពខងេ្រកម  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ដក់រយុ ឬសត�ល�ិតក�ុងសឺរុងំ 

ឬដបទឹកសុទ� 

 

 

 

 

 

 

- សេង�ត និងេឆ�យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សគិត និងេរៀបចំេធ�ប�ង់

ពិេសធន៍ 

 

- េឡងបក�សយប�ង់ពិេសធន៍ 

 

 

- ស� ប់ករែណនំាបែន�ម រចួចប់  

េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

 

 

 

 

 

 

 

 

-សេង�ត និងបក�សយលទ�ផលពី

ករជក់បារសិីប្បនិម�ិត 

 

 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេនជំុវញិខ�ួនដូចេម�ចខ�ះ ? 
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- ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទ

នឹងសម�តិកម�ខងេល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ អ�ក

សេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះ      

ឥទ�ិពលយ៉ាងដូចេម�ច?  ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� នពីឥទ�ិពលែផ្សងបារេីទេល

អ�កជក់បារ ីនិងអ�កេនជំុវញិខ�ួន។  

 

 

 

 

 

 - បនា� ប់មក ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣

្រក�ម ឬ ៦្រក�មតមចំនួនសិស្ស)  

 ្រក�ម១. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

- តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ េយង

សេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះឥទ�ិពល

ដល់អ�កជក់បារ ីនិងអ�កេនជំុវញិខ�ួន

ដូចជា េធ�ឱ្យខូចសួត េធ�ឱ្យថប់

ដេង�ម និងចុះេខ្សោយ។    ែផ្សងបារ ី

មិន្រតឹមែតបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់អ�ក

ជក់បុ៉េណា� ះេទ វែថមទំងផ�ល់ផល  

ប៉ះពល់ដល់អ�កែដលេនជំុវញិខ�ួន

ែថមេទៀត។ ដូេច�ះេយងគួរេជៀស

ឆា� យពីែផ្សងបារ។ី 

 

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ី

មានៃផ�េពះ៖ 

- អចបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់មា� យ និង 

ទរក កូនេកតមកមិន្រគប់គីឡូ កូន

មិន្រគប់លក�ណៈ សុខភាពទន់

េខ្សោយ កូនេកតមិន្រគប់ែខ និងអច

េកតមកស� ប់ភា� ម  

 

 

- សិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹង

សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សទញេសចក�ីសន�ិដ� ន៖ 

តមរយៈលទ�ផលពិេសធខងេល

េយងសេង�តេឃញថាែផ្សងបារេីធ�

ឱ្យសំឡីពណ៌សែ្របពណ៌ខុសពី

ពណ៌េដម និងអចេធ�ឱ្យសត�រយុ

ងប់ ដូចេនះេយងអចសន�ិដ� នថា

ែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលអ្រកក់ដល់អ�ក

ជក់ និងអ�កេនជំុវញិខ�ួន។   

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោរកចេម�យេទតម

ករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ  
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្រក�ម២. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារចំីេពះកុមារ 

 

 

 

 

្រក�ម៣. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារេីនទី្របជំុជន ឬករយិា

ល័យ 

  

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ

កុមារ៖ 

- ករលូតលស់យឺត ងយទទួល

ជំងឺឆ�ងេផ្សងៗ សភាពជំងឺកុមារកន់

ែតធ�ន់ធ�រ ជាេដម។  

 

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារេីនទី្របជំុ

ជន ឬករយិាល័យ៖  

- ប៉ះពល់ដល់សិទ�ិអ�កមិនជក់  

ប៉ះពល់សុខភាពអ�កមិនជក់  

ខូចបរសិ� ន 

ប៉ះពល់ករ្របមូលអរម�ណ៍ 

ពិបាកដកដេង�ម 

ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ (៤−៥នាទី) 

- េតអ�កែដលមិនជក់បារទីទួលរង

ផលប៉ះពល់ពីែផ្សងបារយ៉ីាងដូច

េម�ច? 

 

 

 

- េតអ�ក្រត�វមានវធិានករយ៉ាងដូច

េម�ច េដម្បីករពរពីផលប៉ះពល់ៃន

ែផ្សងបារ?ី   

- អ�កមិនជក់បារទីទួលរងផលប៉ះ

ពល់ពីែផ្សងបារេីដយ្របេយាល

តមករ�ស�បយកខ្យល់ក�ុង 

បរយិាកសែដលមានែផ្សងបារ។ី  

 

 

- េយង្រត�វមានវធិានករករពរពី

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារេីដយ មិន

្រត�វជក់បារ ី ្រត�វេចញឱ្យឆា� យពី

កែន�ងែដលមានែផ្សងបារឬី្រត�វេ្រប

ម៉ាសបិទ្រចមុះ និងសរេសរស� ក

ហមជក់បារេីនកែន�ង្របជំុជន 

ករយិាល័យ ឬេភាជនីយដ� នជា

េដម។ 

- សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់

្របែហលគា�  ដូចជាអ�កមិនជក់បារ ី

អចទទួលរងផលប៉ះពល់ពីែផ្សង

បារតីមករ�ស�បយកខ្យល់ក�ុងបរ ិ

យាកសែដលមានែផ្សងបារ។ី  

- សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់

្របែហលគា�  ដូចជា មិន្រត�វជក់បារ ី 

្រត�វេនឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ.ី... 

ជំហនទី៥កិច�ករផ�ះ (២−៣នាទី) 

- សេង�បេមេរៀនពីករជក់បារេីដយ

្របេយាល 

 - ស� ប់ និងកត់្រត 
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របូទី2.3 កំណកខ� ញ់ក�ុងសរៃសឈម ពី ស.ស. ទំព័រទី២៣៤ (្របភព internet) 

 
 

្របភពរបូភាពខងេ្រកម៖ internet 
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សន�ឹកកិច�ករ 

េតប�ូនសេង�តេឃញមានអ�ីខ�ះេកតេឡងចំេពះឧបករណ៍េនះ? 

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

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

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

- ្រគ�បង� ញរបូភាពសួតពីរឱ្យ សិស្សទស្សន៍ទយ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាព ក និងរបូភាព ខ មានភាពខុសគា� យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? ................................. 

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

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

៣. ពិេសធន៍ 

សមា� រៈ ៖ បារ ីសំឡី សឺរុងំ ឬដបទឹកសុទ� រុយ ឬសត�ល�ិត ស�ុតថា�  េឈគូស។ 

 - ឱ្យសិស្សេរៀបចំប�ង់ពិេសធន៍ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។  

 

-ឱ្យសិស្សតំណាង្រក�មេឡងបង� ញ ប�ង់ពិេសធន៍។ 

 

 

 

 

 

 

- ែណនំាចំណុចែដលខ�ះខត េហយឱ្យសិស្សចប់េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

៤. លទ�ផល 

  - ឱ្យសិស្សសេង�តេមលសំឡី និងរយុ ឬសត�ល�ិត មុន និងេ្រកយជក់បារ ី

សិប្បនិម�ត។ 

 - ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹងសម�តិកម�ខងេល 

៥. សន�ិដ� ន 

 - តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ អ�កសេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះឥទ�ិពល

យ៉ាងដូចេម�ច?   

 ចូរេធ�ករសន�ិដ� នពីឥទ�ិពលែផ្សងបារេីទេលអ�កជក់បារនិីងអ�កេនជំុវញិខ�ួន 

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

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

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

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

សមា� ល់៖ ែចក្រកដសA4 ឬ្រកដសសឱ្យសិស្ស ឬឱ្យសិស្សេ្រប្រកដសខ�ួនឯងេដម្ីប

ពិភាក្សោសំណួរដូចមានក�ុងកិច�ែតងករជា្រក�ម 

េតើែផ��ង�រ�ជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេ�ជុំវ�ញខ��នដូចេម�ចខ�ះ? 



ែ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 
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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�ណូែម៉្រត

ឬនាឡិក

កំណត់នាទី 

-តរងកត់្រត 

-ផា� ំងរបូភាព

ដេង�ម 

េកសិក 

-បណ�ពក្យ 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ និង

បេ្រង�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 ឬសិស្សចូលរមួ 

 ែផ�កខងេលដប 

បា� ស�ិក 

 េកសូ៊េពះេវៀនកង់ 

 នាឡិក ឬទូរស័ព�ៃដ 

 កូនកំបិតមុត 

២០-២៥ នាទី  ១០-១៥ នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 
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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 206-209 

-េ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។ 

 

ជំហនទី២រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

 កលពីៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោរចួ

េហយពីបណ�ូ រឧស�័ន។ 

 

 

 េតបណ�ូ រឧស�័នៃនកូនថង់សួត 

េកសិកឈម្រកហមចប់យកឧស�័

នអ�ី? េបាះបង់ឧស�័នអ�ី?  

 េតឧស�័នកបូនិចែដលេកសិក

ឈម្រកហមេបាះបង់បានមកពី

ណា? 

េតក�ុងសរពង�កយ្រប្រពឹត�េទយ៉ាង

ដូចេម�ចេទបអចេបាះបង់ឧស�័នកបូ

និចបាន?  

ៃថ�េនះេយងសេង�តេមលទំងអស់គា�  

 

 

 បណ�ូ រឧស�័នៃនកូនថង់សួត  េកសិ

កឈម្រកហមចប់យកអុកសីុ

ែសនេហយេបាះបង់ឧស�័នកបូនិច 

 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

សិស្សរត់មួយកែន�ងរយៈេពល២ឬ

៣នាទីេហយរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�ម

ដេង�ើមេ�ស�ិ 

តរងកត់្រត(ឧទហរណ៍) 

សកម�ភាព ចំនួនចង� ក់ដេង�ម 

េពលេន 

េស��ម 

១៧ 

រត់រយៈេពល 

១នាទី 

២៥ 

 

 សិស្សអង�ុយជា្រក�ម 

 សិស្សអង�ុយេស��មរចួរប់ចំនួន

ចង� ក់ដេង�ម បនា� ប់មកសិស្សរត់

មួយកែន�ងរយៈេពល២-៣នាទី 

េហយរប់ចំនួនចង� ក់ដេង�មេចញ

ក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។  
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េ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 

 ឱ្យសិស្សគូររបូភាព្រពមទំងកត់្រត 

ចេម�យែដលបានសំេយាគ្រតឹម្រត�វ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ត្រម�វករថាមពល 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

៣. ដំេណ រករ  និងលទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  េកសិកក�ុងសរពង�កយទទួល 

គ�ុយយកូសពីអហរែដលេយង

 

 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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តមរយៈរបូភាពខងេល ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� ន ពីត្រម�វករថាមពលរបស់

សរពង�កយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពទី២ 

តមរយៈសកម�ភាពទី១ ថាមពល

ែដលសរពង�កយ្រត�វករេកត

េឡងក�ុងអំឡុងេពលដំេណ រករ

ដេង�មេកសិក 

 

 

 

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  

(មីតូកុង្រឌី) មូ៉េលគុលតូចជាងមុន

ភា� ប់ជាមួយ (អុកសីុែសន) េដម្បផី

លិតទឹក 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? 



ែផនករបេ្រងៀន (B844) 

មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

ជំពូកទី៤  ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

េមេរៀនទី៤ ៖      

រយៈេពល ៖ ៧ េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

   បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- ្របាប់ពីែផ�កេផ្សងៗៃន្របដប់របត់ឈម 

- បង� ញពីនាទីរបត់ឈមក�ុងសរពង�កយ 

- រប់េឈ� ះ និងពណ៌នាពីេកសិកឈមនីមួយៗ 

- បក�សយពីដំេណ រកំណកឈម 

- ពណ៌នាពីជំងឺឈម 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

  េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៧ េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល (េម៉ាងសរបុ = 7េម៉ាង) ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 1. ត្រម�វករ្របព័ន�ដំណឹកនំា 

1.1. សរពង�កយតូច 
210 

1 1.2. សរពង�កយធំ 

2. ្របព័ន�ដំណឹកនំាក�ុងខ�ួនមនុស្ស 

2.1. សកម�ភាព 

211 

1 2.2. េបះដូង 

2.3. សរៃសឈម 
212 

1 2.4. តួនាទីរបស់របត់ឈម 213-214 

1 3. ឈម 

3.1. បា� ស�   

3.2. េគាលិក្រកហម (េកសិកឈម្រកហម)  

214 

1 

3.3. េគាលិកស (េកសិកឈមស) 

3.4. បា� ែកត 

4. កំណកឈម             5. ជំងឺឈម 

215 - 216 

1 េមេរៀនសេង�ប 216  

  ឯកសរេយាង ៖  STEPSAM3 េសៀវេភ 

្របព័ន�ដំណឹកនាំ 
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III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

2.2. េបះដូង 

2.3. សរៃសឈម 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីរបូផ�ុំេបះដូង និងសរៃសឈម 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�ពីកម�វធីិ STEPSAM2  និង STEPSAM3 (ប��� បគា� ) 

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

-ផា� ំងរបូភាព 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រពិេសធន៍ និង

បេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�( ៣នាទី ) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព( ១២នាទី ) 

-លទ�ផល(៥នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន(៥នាទី) 

-ពន្យល់សរៃសឈម 

(១០នាទី) 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� សកម�ភាព 

ឯកសរេយាង៖ ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២ 

 របស់ VVOB សកម�ភាព៖ របូគំនូរតុក�តគំនិតទី៤៤ «ឈរេដយក្បោលចុះេ្រកម»  

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

-របូគំនូរតុក�តគំនិតទី៤៤  -៥នាទី -៥នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�ពី VSO «ករពុះបំែបកេបះដូងសត�មាន់»  

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

-េបះដូងមាន់ 

-កំបិតមុត 

-ផា� ំង 

-្រកដសអនាម័យ 

-េឈចក់េធ�ញ 

-២០នាទី -២០នាទី មធ្យម ្រគ�ែណនំា និងសិស្សចូលរមួ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៤ ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

• េមេរៀនទី ៤ ៖ 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ 

• េម៉ាងទី    ៖ ៣(សរបុ ៧ េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖ …………………………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

េ្រកយពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ ពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូង និងេឈ� ះសរៃសឈមបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព និង 

  ពិភាក្សោ្រក�ម។ 

• បំណិន ៖ គូររបូផ�ុំរបស់េបះដូង និងសរៃសឈមបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈសេង�តផា� ំងរបូភាព។  

• ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតីែថរក្សោ និងករពរ្របព័ន�របត់ឈម។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  - េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៨ទំព័រទី 210-216 

- េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៨ទំព័រទី២១២-២១៣ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១៣ 

- វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2)  

- េសៀវេភែណនំា្រគ� ថា� ក់ទី៨ របស់(STEPSAM3) 

- សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២នាទី) 

្រត�តពិនិត្យ 

-អនាម័យ 

  ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

្របព័ន�ដំណឹកនា ំ
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-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

អវត�មានសិស្ស។ 

ជំហនទី២ រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

- េតមនុស្សែដលមានសុខភាពធម�

តចង� ក់ជីពចរេលតបុ៉នា� នដងក�ុង

១នាទី?  

 

 

- ចំនួនចង� ក់ជីពចរេលតក�ុង១នាទី 

ប�� ក់ពីអ�ី?  

- េតេបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុង

សរពង�កយ? 

 

 

 

 

 

 

- មនុស្សែដលមានសុខភាពធម�ត 

ចង� ក់ជីពចរេលតជាមធ្យម ៥៥-

៨៥ដងក�ុង១នាទី (េពលស្រមាក)។ 

(ជាទូេទកុមារ និងយុវជនេ្រចនជាង

េពញវយ័) 

- ចំនួនចង� ក់ជីពចរេលតក�ុង១នាទី 

ប�� ក់ពីចំនួនេលតរបស់េបះដូង 

- េបះដូងស�ិតេនក�ុង្របអប់្រទ�ង ឬ 

ែផ�កខងេឆ�ង ឬេបះដូងស�ិតេនចំ  

កណា� ល្របអប់្រទ�ង...។ 

(ទំហំេបះដូង្របែហលេស�រនឹង 

បណា� ប់ៃដ (របូភាព)) 

ជំហនទី៣េមេរៀន្របចំៃថ� (៣០−៣៥នាទី) 

ៃថ�េនះេយងសិក្សោពីេបះដូង 

 

 

 

 

 

 

- ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣-៤នាក់) 

-ឱ្យសិស្សសកល្បងគូររបូេបះដូង 

និងដក់េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗៃនេបះ

ដូង រចួឱ្យសិស្សយករបូភាពេនាះ

េឡងបិទេលក� រេខៀន េហយេ្រប�ប

េធៀបគា� ពី្រក�មមួយេទ្រក�មមួយ

េទៀត 

�បពន័�ដណំកឹ�(ំត) 
2.2-េបះដូង 

2.3-សរៃសឈម 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោគា� ជា្រក�ម 

- សិស្សគិតេហយគូររបូេនេល 

្រកដសេរៀងៗខ�ួន 

 

 

 

 

សំណួរគន�ឹះ៖ េតេបះដូងមនុស្សមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូចេម�ច? 



- េដម្បីេផ��ងផា� ត់ចេម�យ្រក�មណា

្រតឹម្រត�វជាងេគ េតេយង្រត�វេធ�ដូច

េម�ច?   

- បិទរបូភាពេបះដូងែដលមិនមាន

ដក់េឈ� ះ ឱ្យសិស្សេផ��ងផា� ត់     

របូភាពរបស់្រក�មពួកេគេទនឹង     

របូភាពេបះដូងែដលេយងបានបិទ

េលក� រេខៀន 

- ែចកសន�ឹកកិច�ករឱ្យសិស្ស 

- បនា� ប់មក ្រគ�ែចកបណ�ពក្យ៖  

ថតេឆ�ងេល ថតេលស� ំ  ថតេ្រកម

េឆ�ង  ថតេ្រកមស�  ំ ែវន៉សួត  អក

ែទសួត ែវន៉កវ  អកែទអកអក។ 

ឱ្យសិស្សយកេទបិទេលផា� ំងរបូភាព 

-  េបសិស្សបិទមិនបាន្រតឹម្រត�វ  

្រគ�្រត�វពន្យល់ពីនាទីរបស់សរៃស

ឈមេដម្បឱី្យសិស្សគិត េហយឱ្យ

ពួកេគេឡងែកត្រម�វចេម�យ 

(េបមានលទ�ភាពអចយកេបះដូង

្រជ�កមកវះកត់ឱ្យសិស្សសេង�ត

កន់ែត្របេសរ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពេបះដូង 

 

 

- ែវន៉ជាសរៃសនំាឈមចូលេបះដូង 

- អកែទជាសរៃសនំាឈមេចញពី

េបះដូង 

- ថតេបះដូងែផ�កខងេឆ�ងផ�ុកឈម

សម្ូបរអុកសីុែសន  និងថតេបះដូង

ែផ�កខងស� ំផ�ុកឈមខ្សត់អុកសីុ

ែសន។ 

- ថតេលទំងពីររបស់េបះដូងទទួល

ឈម ចំែណកឯថតេ្រកមទំងពីរ

ប��ូ នឈមេចញពីេបះដូង។  

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

- ្រត�វេធ�ពិេសធន៍ 

 

 

- សិស្សេផ��ងផា� ត់របូភាព 

 

 

 

 

-សិស្សេមលសន�ឹកកិច�កររចួបំេពញ

េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូង 

-សិស្សេឡងមកដក់េឈ� ះែផ�ក  

េផ្សងៗរបស់េបះដូង  និងសរៃស

ឈម រចួេផ��ងផា� ត់ករទស្សន៍របស់

ពួកេគ។ 

- សិស្សស� ប់ករពន្យល់របស់្រគ� រចួ

េឡងែកត្រម�វចេម�យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 
 



ចូរពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូងែដលអ�ក

បានសេង�ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោពីរបូផ�ុំរបស់អកែទ 

ែវន៉ និងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេល  

របូភាព 

(្រគ�អចគូររបូភាពែដលមានពណ៌

្រកហម និងេខៀវេលបក� រេខៀន) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 េបះដូងមានបួនថតែចកជាពីរែផ�ក

ែដលខណ� េដយសន�ះសច់ដំុរវង

ថតែផ�កខងេឆ�ង និងថតែផ�កខង

ស� ំ។ ថតែផ�កខងេឆ�ងមានថតេល

េឆ�ង និងថតេ្រកមេឆ�ង។ ថតែផ�ក

ខងស� ំមានថតេលស� ំនិងថតេ្រកម

ស� ំ។ ថតេល និងថតេ្រកមរបស់េបះ

ដូងខណ� ែចកគា� េដយ្របឹសេបះដូង។ 

ែវន៉សួតដឹកនំាឈមពីសួតចូលេទ

ថតេលេឆ�ង។ អកែទអអកនំាឈម

េចញពីថតេ្រកមេឆ�ងេទែផ�កេផ្សងៗ

ៃនសរពង�កយ។ែវន៉កវនំាឈមពី

ែផ�កេផ្សងៗៃនសរពង�កយ្រតឡប់

មកេបះដូងថតេលស� ។ំ អកែទសួត

នំាឈមពីថតេ្រកមស� ំេទសួត      

វញិ។      

២. សរៃសឈម 

 

 

 

 

 

 

 

 

- អកែទជាសរៃសឈមែដលមាន

ភា� ស្រកស់េហយយឺត។ ភា� សអក

ែទមានបី�សទប់៖ �សទប់ក�ុងរលីង

េកតពីជាលិកេអពីេតស្ូយម�សទប់

កណា� លេកតពីសច់ដំុកងរលីង  

- េបះដូងផ�ុំេឡងេដយថតេលេឆ�ង 

ថតេ្រកមេឆ�ង ថតេលស�  ំ ថត

េ្រកមស�  ំែវន៉សួត អកែទសួត ែវន៉

កវ  អកែទអកអក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សេង�តរបូភាព រចួពិភាក្សោគា� ពីរបូ

ផ�ុំសរៃសឈម 

 

 

 

 

 

 

 

- ភា� សអកែទមានបី�សទប់៖

�សទប់ក�ុងរលីងេកតពីជាលិកេអពី

េតស្ូយម�សទប់កណា� លេកតពី

សច់ដំុកងរលីងនិង�សទប់ខង

េ្រកេកតពីជាលិកសនា� ន។ 
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និង�សទប់ខងេ្រកេកតពីជាលិក 

សនា� ន។ អកែទមាននាទីដឹកនំា

ឈមេចញពីេបះដូង។  

- សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា� ៗ

ភា� ប់រវងចុងសរៃសអកែទ និង

សរៃសែវន៉ែដលភា� សរបស់វមាន

ក្រមាស់្រតឹម្រត�វ េកសិកែតមួយ

បុ៉េណា� ះ។ សរៃសប�ូរមាននាទីដឹកនំា

សរធាតុ ចិ�� ឹម និងអុកសីុែសនេទ

េកសិក និងដឹកនំាមកវញិនូវកក

សំណល់ និងឧស�័នកបូនិចពី 

េកសិកៃនសរពង�កយ។  

ក�ុងសរៃសឈមប�ូរសរធាតុេផ្សងៗ

្រត�វបានប�ូររវងឈម និងេកសិក

ៃនសរពង�កយ។ 

- ែវន៉មាននាទីដឹកនំាឈមចូលក�ុង

េបះដូង។ ភា� សសរៃសែវន៉ដូចនឹង

ភា� សរបស់សរៃសអកែទែដរ គឺមាន

បី�សទប់។ ែវន៉មាន្របឹស ស្រមាប់

ទប់ឈមមិនឱ្យហូរ្រតឡប់េទវញិ។ 

 

 

 

- សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា� ៗ

ភា� ប់រវងចុងសរៃសអកែទ និង

សរៃសែវន៉ែដលភា� សរបស់វមាន

ក្រមាស់្រតឹម្រត�វ េកសិកែតមួយ

បុ៉េណា� ះ។ 

- ភា� សសរៃសែវន៉ដូចនឹងភា� ស

សរៃសអកែទែដរគឺមានបី�សទប់ 

ជំហនទី៤ព្រងឹងពុទ�ិ (៤−៥នាទី) 

ឱ្យសិស្សយក្រកដសមា� ក់មួយ

សន�ឹកេដម្បីេឆ�យសំណួរ 

-ចូររកចំណុចសំខន់បំផុតែដលអ�ក

បានសិក្សោក�ុងៃថ�េនះ។ 

- ទុកេពល៥នាទីស្រមាប់សិស្សសរ

េសរក�ុង្រកដស  រចួ្របមូលសន�ឹក

កិច�កររបស់ពួកេគ។ 

សកម�ភាព : 

វធីិបំេពញសន�ឹកកិច�ករ៥នាទី 

 

-ចំណុចសំខន់ក�ុងេមេរៀនៃថ�េនះ របូ

ផ�ុំេបះដូង និងសរៃសឈម។ 

ជំហនទី៥កិច�ករផ�ះ(២−៣នាទី) 

គូររបូភាពេបះដូង និងសរៃសឈម

ចូលក�ុងេសៀវេភសរេសររបស់អ�ក។ 

 -ស� ប់ និងកត់្រត 
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សន�ឹកកិច�ករ 

- េតេបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុងសរពង�កយ?...........................................

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

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

គូររបូេបះដូង និងដក់េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូង 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព 

 ែចកបណ�ពក្យឱ្យសិស្សេដម្បីបិទេលរបូភាព 

 

 

 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 គូររបូភាពែដលមានេឈ� ះ្រតឹម្រត�វ 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 ចូរពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូងែដលអ�កបានសេង�ត................................

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

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

 សំណួរពិភាក្សោ 

 ចូរពិភាក្សោពីរបូផ�ុំរបស់អកែទ ែវន៉ និងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេលរបូភាព 

 

 

 

 

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

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

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

េតេបះដូងមនុស្សមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូចេម�ច? 



ែផនករបេ្រងៀន (B921) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី ៖ ១    

• រយៈេពល ៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

  បនា� ប់ពីសិស្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- បង� ញពីរបូផ�ុំរបស់ណឺរ ៉នូ 

- រប់េឈ� ះ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

- បក�សយពីដំេណ រឆ�ងកត់សីុណាប់ៃនអំងភ�ុច្របសទ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

 េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល៤េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖  

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល (េម៉ាងសរបុ = ៤ េម៉ាង) ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 1. ណឺរ ៉នូ 180 

1 2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

2. 1. ណឺរ ៉ូនវ�ិ� ណនំា 

2. 2. ណឺរ ៉ូនចលករ 

2. 3. ណឺរ ៉ូនភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉ូន 

181 

1 3. ទិសេដអំងភ�ុច្របសទ 

4. សីុណាប់ 

182 

1 រឭំកេមេរៀន 183 

 ឯកសរេយាង ៖  STEPSAM3 េសៀវេភ 

ឯកសរេយាង ៖ -TGថា� ក់ទី៩ជំពូក២េមេរៀនទី១(STEPSAM2 .Vol3 )     

    -ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2)  

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

2. 1. ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា 

2. 2. ណឺរ ៉នូចលករ 

2. 3. ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូ 

 

ណឺរ ៉នូ 
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IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា ណឺរ ៉នូភា� ប់ និងណឺរ ៉នូចលករ 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

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

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

-ផា� ំងរបូភាព 

-ទូរស័ព�ៃដ 

 

 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ 

និងបេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�(៥នាទី) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព(១៥នាទី) 

-លទ�ផល(៨នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន 

(៧នាទី) 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ករគូររបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� សកម�ភាព 

 

កំណត់សមា� ល់ ៖  

េ្របសំេឡងទូរស័ព�ៃដ ្រគ�អចបេង�តសកម�ភាពែដលេធ�ឱ្យសិស្សមានតំណបរេំញាចេទនឹងសកម�ភាពេនាះ 

 

ឯកសរេយាង៖ STEPSAM3 ណឺរ ៉នូមឹក  

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

 មឹក 

 កំបិតមុត 

 ៃផ�ស� ត 

១០-២០ នាទី ១០-២០ នាទី មធ្យម / ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

(សិស្សចូលរមួ) 

 

សមា� ល់៖ េពលអនុវត�សកម�ភាពេនះេលកដំបូង ្រគ�នឹងជួបករលំបាកពីរគឺ៖ 

(១) ្រត�វសកល្បងជាមុនសិន 

(២) ពិបាកេរៀបចំឱ្យសិស្សទំងអស់អចេមលេឃញបាន 

សកម�ភាពេនះមានផល្របេយាជន៍ខ�ស់។ េយងសូមេលកទឹកចិត�ឱ្យ្រគ�មានចិត�ក� ហនសកល្បង។ 

្រគ�អចជួបជំុជាមួយ្របធាន្រក�មបេច�កេទសបាន។ 
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ឯកសរេយាង៖ STEPSAM3 ករប��ូ នអំងភ�ុច្របសទ 

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

សិស្ស គា� ន ៥ នាទី  �ស�លណាស់ សិស្សចូលរមួ 

 

ឯកសរេយាន៖ VSO: គំរៃូនកររេំញាច 

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

 ដូមីណូ (១០) 

 បនា� ត់សំែប៉ត 

 ស�ុតថា�  

 កៃ�ន� 

២០-៣៥ នាទី  ១០-១៥ នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ 

 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3: វស់រយៈេពល្របតិកម� 

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

 បនា� ត់ 

 នាឡិក  

ឬទូរស័ព�ៃដ 

គា� ន 

 

៥-១០ នាទី 

 

�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សមា� ល់៖ េពលេវល និងចេម�យរបស់សិស្សភាគេ្រចនគួរែតស�ិតេនចេនា� ះរវង 5cm (0.1វនិាទី - េលឿន

ណាស់) និង 20cm (0.2វនិាទី - មធ្យម/យឺត) (h = 1
2

gt2) 

សិស្សអចចូលរមួសកម�ភាពេនះយ៉ាងសប្បោយ បុ៉ែន�សកម�ភាពេនះមិនទក់ទងនឹងវត�ុបំណងៃនេមេរៀនេទ 

 

 

  

68 
 



 កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២ ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី១ ៖  

• េម៉ាងទី    ៖ ២(សរបុ ៤ េម៉ាង) 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

បេ្រង�នេដយ ៖ ……………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់េឈ� ះ្របេភទេផ្សងៗរបស់ណឺរ ៉នូបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព។ 

• បំណិន ៖  កំណត់ពីសកម�ភាពរបស់ណឺរ ៉នូនីមួយៗបានច្បោស់លស់តមរយៈផា� ំងរបូភាព និង 

  ករអនុវត�ន៍។  

• ឥរយិាបថ ៖  មានស� រតីែថរក្សោ និងករពរ្របេភទេផ្សៗៃនណឺរ ៉នូ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៩ទំព័រទី ១៨១ផា� ំងរបូភាពបង� ញ 

  -េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៩  ទំព័រទី 180-183 

-ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

-សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

-ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 

  -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

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។ 
 

ណឺរ ៉នូ   
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ជំហនទី២ រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

ៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោពីណឺរ ៉នូរចួ

េហយ 

-េតណឺរ ៉នូមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

-េតណឺរ ៉នូមាននាទីយ៉ាងដូេម�ច? 

 

 -េតអំងភ�ុច្របសទជាអ�ី? 

 

 

 

 

 

-េតប�ូនគិតថាករប��ូ នព័ត៌មាន

េទខួរក្បោល និងប��ូ នព័ត៌មាន

្រតឡប់វញិតមរយៈណឺរ ៉នូែតមួយ

ឬ យ៉ាងណា? 

  

 

-ណឺរ ៉នូផ�ុំេឡងពីតួេកសិក ដង់្រឌីត 

អក់សូន និងស� ញអក់សូន 

(សិស្សអចេឆ�យតមដ្យោ្រកមបាន) 

-ណឺរ ៉នូមាននាទីដឹកនំាអំងភ�ុច

្របសទ 

-អំងភ�ុច្របសទជាបណ�ុំ ព័ត៌មាន

ែដលេយងទួលបានពីេ្រកសរពង�

កយរចួប��ូ នេទខួរក្បោល  េហយ

ប��ូ ន្រតឡប់វញិេធ�ឱ្យេយងដឹងអ�ី

មួយ  ដូចជា េមលេឃញរបូភាព ឮ

សូរសំេឡង……..។ 

-សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗគា� ៈ 

.ណឺរ ៉នូែតមួយ 

 .ណឺរ ៉នូេផ្សងៗគា�  

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន និង សិស្សអច

េឆ�យបានតមរយៈគូររបូភាព) 

ជំហនទី៣ េមេរៀនថ�ី (៣០-៣៥នាទី) 

 

 

 

+ៃថ�េនះេយងបន�េមេរៀនបន�េទៀត 

 

 

 

 

+ឱ្យសិស្សគិតពីស� នភាពែដល

េគទទួលទូរស័ព�។ 

េពលអ�កអង�ុយេធ�អ�ីមួយ�សប់ែត 

សំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍  េតអ�កេឆ�យ

ណឺរ ៉នូ (ត) 

២. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ  

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សគិត េហយពិភាក្សោគា�  រចួ 

េរៀបរប់ពីសកម�ភាព៖ 

១-្រតេចៀកទទួលសំេឡងទូរស័ព� 

២-សំេឡងេនាះេធ�ឱ្យេយងងកេទ

សំណួរគន�ឹះ ៖ ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស េតករប��ូ នព័ត៌មានពីខងេ្រកេទកន់ខួរក្បោល និងករប��ូ ន

ព័ត៌មាន្រតឡប់មកសររីង�វញិតមរយៈណឺរ ៉នូអ�ីខ�ះ? 
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តបេទនឹងសំេឡងេនាះយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

 

 

 

-ចូរសេង�តេមលរបូភាពខង

េ្រកម រចួេរៀបរប់ពីសកម�ភាព

េនះតម លំដប់លំេដយ  បនា� ប់

មកឱ្យសិស្សេឡងបក�សយ

គំនិតរបស់ពួកេគ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- បនា� ប់ពីសិស្សេឡងបក�សយ

រចួ ្រគ�ចុចទូរស័ព�េទនរណាមា� ក់

េន ក�ុងថា� ក់េរៀន រចួឱ្យគាត់បក

�សយពី សកម�ភាពរបស់គាត់

ក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងសំេឡង

េនាះ ឱ្យសិស្សដៃទេទៀតេផ��ង

ផា� ត់ករេរៀបរប់របស់សិស្សេនាះ

េទនឹងករេរៀបរប់ខងេលរបស់

ពួកេគ។ 

+(ករណីគា� នទូរស័ព�្រគ�អច

បេង�ត សកម�ភាពែដលេធ�យ៉ាង

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាអំងភ�ុច្របសទ

ចប់េផ�មេនេពលធ�ូលទទួលរ ំ

េញាចពីបរសិ� ន។ ធ�ូលក�ុង្រតេចៀក

ទទួលសំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍។ ធ�ូលេធ�

ឱ្យមានដំេណ រករអំងភ�ុច្របសទ

ក�ុងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា។ 

២- អន�រណឺរ ៉នូ ពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា

អំងភ�ុច្របសទឆ�ងកត់អន�រណឺរ ៉នូ

េទកន់ខួរក្បោល។ ខួរក្បោលរបស់

អ�កបកែ្របអំងភ�ុច្របសទទទួលពី

អន�រណឺរ ៉នូេផ្សងៗ េហយេធ�ឱ្យអ�ក

ដឹងថាទូរស័ព�កំពុងេរទិ៍។ ខួរក្បោល

រកទូរស័ព� 

៣-ៃដលូកេទយកទូរស័ព� 

៤-រចួេលកទូរស័ព� ចុចទទួល 

-សិស្សេឡងបក�សយសកម�ភាព 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន និង សិស្សអច

េឆ�យបានតមរយៈគូររបូភាព) 

- សិស្សចូលរមួេធ�សកម�ភាព និង

េផ��ងផា� ត់ករទស្សន៍របស់ពួកេគ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគិត រចួស� ប់ករពន្យល់របស់

្រគ� 
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ណាឱ្យសិស្សមានតំណបរេំញាច

េទនឹងសកម�ភាពេនាះ  ដូចជា 

េធ�អ�ីមួយឱ្យ្រជ�ះ េហយសិស្សេរ ស

របស់េនាះ េឡងជាេដម) 

 

 

 

 

 

 

+បនា� ប់មកសួរសិស្សថា  េហតុអ�ី

បានជាសកម�ភាពេនះេកតេឡង

យ៉ាងដូចេនះ? 

+បិទផា� ំងរបូភាព រចួ្រគ�ពន្យល់ពី

ដំណាក់កលនីមួយៗៃនដំេណ រ

ករេនាះ។ 

+ឱ្យសិស្សកត់ពីដំេណ រករ

សកម�ភាពេដយគូសគំនូស

បំ្រព�ញសេង�បលទ�ផល 

 

 

-តមរយៈសកម�ភាពខងេល 

ចូរសន�ិដ� ន ករប��ូ នព័ត៌មានពី

ខងេ្រកេទកន់ខួរក្បោល និង

ប��ូ នព័ត៌មានពីខួរក្បោល្រតឡប់

មកសររីង�វញិ ក�ុងសរពង�កយ

មនុស្ស 

 

របស់អ�កក៏េធ�ករសេ្រមចផងែដរថា

អ�កគួរទទួលទូរស័ព�។ 

៣- ណឺរ ៉នូចលករ អំងភ�ុច្របសទ

បនា� ប់មក េធ�ដំេណ រតមណឺរ ៉នូ     

ចលកររប់ពន់។ ណឺរ ៉នូចលករ

ប��ូ នអំងភ�ុច្របសទេទសច់ដំុ។ 

សច់ដំុេឆ�យតបេទនឹងរេំញាច

េហយអ�កលូកយកទូរស័ព�។ 

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

៥. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស ករប��ូ ន

ព័ត៌មាន្រប្រពឹត�េទតមរយៈណឺរ ៉នូ

បី្របេភទគឺ : 

-ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាជាណឺរ ៉នូដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីសររីង�ធ�ួល

ប��ូ នេទកន់ខួរក្បោល។ 

-ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូជាណឺរ ៉នូ 

ែដលភា� ប់រវងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា និង

ណឺរ ៉នូចលករ។  

-ណឺរ ៉នូចលករជាណឺរ ៉នូដឹកនំាអំង 

ភ�ុច្របសទពីខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹង

ខ�ងមកកន់សររីង�។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគូសគំនូសបំ្រព�ញសេង�ប

លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-តមរយៈសកម�ភាពេរៀបរប់ខង

េល ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស ករ

ប��ូ នព័ត៌មាន្រប្រពឹត�េទតមរយៈ

ណឺរ ៉នូបី្របេភទគឺ 

    -ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា 

    -ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូ 

    -ណឺរ ៉នូចលករ។ 
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ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ(៤−៥នាទី) 

-េតណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាមាននាទី

ដឹកនំាអំងភ�ុច្របសទពីណាេទ

ណា? 

-េតណឺរ ៉នូចលករមាននាទីដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីណាេទណា? 

 

-េតណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូមាន

នាទី អ�ី? 

 

 

- ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាជាណឺរ ៉នូដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីសររីង�ធ�ួល 

ប��ូ នេទកន់ខួរក្បោល។ 

- ណឺរ ៉នូចលករជាណឺរ ៉នូដឹកនំាអំង

ភ�ុច្របសទពីខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹង

ខ�ងមកកន់សររីង�។ 

- ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូជាណឺរ ៉នូ 

ែដលភា� ប់រវងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា និង

ណឺរ ៉នូចលករ។  

ជំហនទី៥ កិច�ករផ�ះ(២−៣នាទី) 

+េពល្រតឡប់េទផ�ះវញិ ចូរគូស

របូភាពពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា ភា� ប់

នឹងអន�រណឺរ ៉នូភា� ប់នឹងណឺរ ៉នូ     

ចលករដក់ក�ុងេសៀវេភ 

 - សិស្សស� ប់រចួកត់្រត 
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សន�ឹកកិច�ករ 

-េតប�ូនគិតថាករប��ូ នព័ត៌មានេទខួរក្បោ និងប��ូ នព័ត៌មាន្រតឡប់វញិតម  

រយៈណឺរ ៉នូែតមួយឬ យ៉ាណា?..................................................................... 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

 េពលអ�កអង�ុយេធ�អ�ីមួយ�សប់ែតសំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍  េតអ�កេឆ�យ

តបេទនឹងសំេឡងេនាះយ៉ាងដូចេម�ច? ចូរេរៀបរប់ពីសកម�ភាពេនះតម 

លំដប់លំេដយ   

១...................................................................................ទទួលសំេឡង។ 

២. សំេឡងេធ�ឱ្យ...................................................................................។ 

៣. ៃដលូក...........................................................................................។ 

៤. េលកទូរស័ព�....................................................................................។ 

៣. សកម�ភាព 

 បិទរបូភាពេលក� រេខៀន រចួឱ្យសិស្សសេង�តរបូភាពេនាះ េហយឱ្យពួក

េគសកល្បងពន្យល់។ 

 បនា� ប់មក ្រគ�ពន្យល់បែន�ម 

៤. លទ�ផល 

 ចូរគូសគំនូសបំ្រព�ញសកម�ភាពណឺរ ៉នូទំងបី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 តមរយៈសកម�ភាពខងេល ចូរសន�ិដ� នពីករប��ូ នព័ត៌មានពីខង

េ្រកេទកន់ខួរក្បោល និងប��ូ នព័ត៌មានពីខួរក្បោល្រតឡប់មកសររីង�វញិ 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស 

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

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

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

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

 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស េតកប��ូ នព័ត៌មានពីខងេ្រកេទកន់ខួរ

ក្បោល និងករប��ូ នព័ត៌មាន្រតឡប់មកសររីង�វញិតមរយៈណឺរ ៉នូអ�ីខ�ះ? 
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ែផនករបេ្រងៀន (B922) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី២ ៖     

• រយៈេពល  ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ 

បេ្រង�នេដយ: ……………………………… 

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 

 

មជ្ឈមណ� ល្របសទ 
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ឯកសរេយាង ៖  - STEPSAM3 េសៀវេភែណនំា្រគ�  

    - ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2) 

  -សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ( VVOB ) 

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 ឬសិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-បណ�ពក្យ 

 

 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ និង

បេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�(៥នាទី) 

-ដំេណ រករសកម�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 ៣ ឬទី៦) 

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

-ក្បោលមាន់ 

-កំបិុតមុត 

-ផា� ំងអនាម័យ 

-សមា� រៈអនាម័យ 

២០នាទី ២០នាទី 

 

មធ្យម ្រគ�បង� ញ និងសិស្សេធ�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� » (េម៉ាងទី៣) 

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

 តរងពក្យ 

 កូល័រពណ៌ 

២០-៣៥ នាទី  

(េបាះពុម�) 

១០-១៥ នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ VSO «សកម�ភាព្របតិកម�» (េម៉ាងទី៥) 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េ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» (េម៉ាងទី៥) 

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 184-189 

-េ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 រឭំកេមេរៀនចស់(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�វពន្យល់ពក្យ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 



ឯក�រេ�ង 

េសៀវេភសិក្សោេគាលរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា៖ 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៥) 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៣) 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៩  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៧  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៨  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៩  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

ឯកសរែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 (អង�ករ JICA) 

• គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• របូគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• ជីវវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង SEAL (អង�ករ VVOB) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍គីមីវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍ែផនដី និងបរសិ� នវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍របូវទិ្យោ ភាគ 1 (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍របូវទិ្យោ ភាគ 2 (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍វទិ្យោស�ស� (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នរបស់អង�ករ VSO 

• VSO េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• VSO ឯកសរែណនំាឧបកណ៍ ស�ីពី ករសិក្សោ�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�ក�ុងអគារធនធាន ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ(េបាះពុម� ឆា� ំ

២០១៤) 

ឯកសរពីគេ្រមាង “ករបេណា� ះបណា� ល្រគ� អប់រជំាមូលដ� ន “ (BETT) (្រកសួង អប់រ ំយុវជន និងកីឡា ជាមួយអង�ករ VVOB) 

ឯកសរែណនំា្រគ�ឧេទ�ស ្រគ�បេ្រង�ន និងឯកសរសកម�ភាពសិស្សតមកម�វធីិមាន ៖ 
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• ែផ�កទី១ អំពីចំនួន (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី២ ករគណនា (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី៣ ពីជគណិត (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី៤ ស�ិតិ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី៥ ធរណីមា្រត (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី៦ រង� ស់រង� ល់ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 
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