
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទទ៣ ៖  អគ�ិសនទ 

• េមេរៀនទទ៣ ៖  តងកស្ុងអគ�ិសនទ 

• ្បបនបទ ៖  ១. តងកស្ុងអគ�ិសនទ (ត) 

• រយៈេពល ៖ ១េមាង (៥០នទទ) 

• េមាងទទ      ៖  ២ (សរបុចំនួន ៥េមាង) 
 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  ស� លកតងកស្ុងុប និងតងកស្ុងខខសក់ន្តឹម្តមវរមរយៈស�មយៈពេម�ភារជ្�ម និងារ 

                    ពន្លកបបន�មរបសក្គមបេ្ង្ន ជមួយនឹងារបច�យពទបទពិេសមនពលេស 

• បំណិន៖        ប��សយអំពទតងកស្ុងខខសក និងតងកស្ុងុប់ន្តឹម្តមវរមរយៈស�មយៈពពិេសមនព និង 

                    ារពិៈ�ាជ្�ម 

• ឥរយិបប៖    មនចំណងកចំណូលចិតត �ាុងារេរៀនសូ្តេលភមុខវជិា របូវទិ្ 

                 

II- សមា រៈបេ្ង្ន និងេរៀន  

 ឯ�សរេយង៖  

 + េសៀវេភពុមខសិសស មុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៧ ទំព័រទទ ៥១ េ់ះពុមខ�ាយេលភ�ទទ៨ ឆា ំ២០១៥  

           + េសៀវេភពុមខ្ គម មុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៧  

           + េសៀវេភ STEPSAM3 ទំព័រទទ៦០ . 

 សមា រៈបេ្ង្ន និងេរៀន 

  + ផា ំងរបូៈ ដបទឹ�បរសិទសពទរេះរនស ាត  ាួន 

 

III- ស�មយៈពបេ្ង្ន និងេរៀន 

ស�មយៈព្គម ខ�ឹមសរេមេរៀន ស�មយៈពសិសស 

្តតតពិនិត្ 

- អនម័យ 

-សណា បកបា បក 

-អវតតមន  

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រដ�់ លថា �ក 

  

 ្បបន ឬអនុ្បបនថា �ក ជួយស្មប 

ស្មតលេេភងងយារណព  ពទអវតតមន 

សិសស 

  

  



 

 

+ ្គមសួរសំណួរៈ 

១. េតភតងកស្ុងអគ�ិសនទ រងេងយ 

អ�សរអ�ទ? និងមននា តគិតជអ�ទ? 

២. 1KV  = …….……….V? 

៣. 1mV = ……….…….V? 
 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀនសក 

 

១. េគរងតងកស្ុងេងយអ�សរ (V) និង 

មននា តគិតជវ ាលុ (v) 

២. 1KV  =1000V = 103V 

៣. 1mV = 0.0001V = 10-3V 

 

 

+ សិសសេ �ភយសំណួរៈ 

១. េគរងតងកស្ុងេងយអ�សរ (V) និង 

មននា តគិតជវ ាលុ (v) 

២. 1KV  =1000V = 103V 

៣. 1mV = 0.0001V = 10-3V 

 

- ្គមសរេសរចំណងេជភងេមេរៀន 

ង�កេេេលភាត េខៀន  

- េអយសិសសមា �ក សយ័្គចិតតេេភង 

អនេមេរៀន 

- បង� �សិសសថ េងយសរមន 

បំលសកទទេអេិច្តងមិនអចេមភល 

េឃភ� ដូចេនះ្គមនឹង្បដូចតងក 

ស្ុងអគ�ិសនទ េេនឹងចរនតទឹ�ឹូរ 

- បច�សិសសជបួន្�ម 

- បច�សន�ឹ��ិច�ារដលកសិសស 

- ពន្លកពទរេបៀបេ្បភ្់សកសន�ឹ� 

�ិច�ារ 

- បង �សមា រៈពិេសម និងេរៀប 

ងបកពទដំេណភ រារពិេសម រចួេម�ភ 

យាងណេអយសិសស សលកថ េបភ 

េយភងបេង�ភន�ំពសកទឹ� េតភទឹ�នឹង 

ឹូរន� ំង ឬេខាយជងមុន? 

- េអយសិសសពិៈ�ាជ្�ម េដភម�ទ 

រ�សំណួរគន�ឹះរយៈេពលបទនទទ 

- េអយសិសសតំណង្�ម អន 

សំណួរគន�ឹះ និងសំេយគសំណួរ 

គន�ឹះ 

 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនបយទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៣៖ តងកស្ុងអគ�ិសនទ 

េមេរៀនទទ៣៖ តងកស្ុងអគ�ិសនទ 

១. តងកស្ុងអគ�ិសនទ 

�.បំ�ុសប�  

           េបភ្គមង�ក�ំពសកទឹ�្តឹម 2 3�  ត 

           ទឹ�ឹូរមនល�កណៈដូចេមតច? 

 
           េបភ្គមង�ក�ំពសកទឹ�្តឹម 1 2�  ត 

           ទឹ�ឹូរមនល�កណៈដូចេមតច? 

             
           េបភ្គមង�កទឹ�េព� េតភទឹ�ឹូរ 

           មនល�កណៈដូចេមតច? 

             

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ខ. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

 

 

-សិសស�តកចំណងេជភងេមេរៀន ចូលេេ 

�ាុងេសៀវេភ 

- សិសសមា �កសយ័្គចិតតេេភងអនេម 

េរៀន 

- សិសសសត បកេងយ្បង្បយ័តា េេេលភ 

ារពន្លករបសក្គម 

 

 

- សិសសចូលេេរម្�ម 

- សិសសទទួលយ�សន�ឹ��ិច�ារ 

- សិសសសត បក និងសេង�តេមភលេងយ 

្បង្បយ័តា 

 

 

 

 

 

- សិសសពិៈ�ារម្�ម យាងស�មយ 

 

- េបភេគបេង�ភន�ំពសកទឹ�េនះ េតភចរនតទឹ� 

ឹូរមនល�កណៈដូចេមតច? 

 

 េបភេគបេង�ភន�ំពសកទឹ� េតភចរនតទឹ�ឹូរមនល�កណៈដូចេមតច? 



- េអយសិសសស�ល�ងេ �ភយនូវ 

សំណួរគន�ឹះ �ាុងសមយតិ�មយេងយេម�ភ 

ារពិៈ�ា្�ម រយៈេពល២នទទ 

 

 

 

 

 

- េអយសិសសស�ល�ងគូសប�ងក 

ពិេសមនពរយៈេពល ២នទទ រចួេម�ភ 

ារពិៈ�ាជ្�ម 

- បច�សមា រៈពិេសមនព ដលក្�ម 

នទមួយស 

- េអយសិសស បកេ�តភមេម�ភារពិ 

េសមនព និងបំេព�លទស�លរយៈ 

េពល ៧នទទ 

- េអយសិសសតំណង្�ម េេភង 

ងយារណព  

 

 

 

 

 

 

- េអយសិសសពិៈ�ាជ្�ម េដភម�ទ 

រ�ចេម�ភយសំណួរគន�ឹះ 

 

- េអយសិសសសនាិង� ន េងយពិៈ 

�ា្�មរយៈេពល ៥នទទ 

- ស្មបស្មតលស�មយៈពសិសស 

- េអយសិសសតំណង្�ម 

 

គ. សមយតិ�មយ 
 
  
 
 
 
 
 
 
ឃ. ដំេណភ រារពិេសមនព 

I. ប�ងកពិេសមនព 
 
 
 
 
   A                B  C 
 
 
 
 
 

II. លទស�ល 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ចេម�ភយសំណួរគន�ឹះ 
- េបភេគានកបតបេង�ភន�ំពសកទឹ� េនះ 

ចរនតទឹ�ឹូរានកបតន� ំង 
IV. សនាិង� ន 
- តងកស្ុងខខសក ឬុបគគអ�ស័យេលភ 

បរមិណបនាុ�អគ�ិសនទ បដល់នដឹ� 

នំថមពលអគ�ិសនទ  �ងាតកមុខាតក 

េលភបខសចំលងបតមួយ េបភតងកស្ុងខខសក 

បនាុ�អគ�ិសនទ �ងាតក មនបរមិណ 

- សិសសពិៈ�ារម្�ម យាងស�មយ 

 

 

 

 

 

 

 

- សិសសស�ល�ងគូសប�ងកពិេសមនព រចួ 

េម�ភារពិេសមនពជ្�ម 

 

- សិសសរម្�ម ទទួលយ�សមា រៈ 

ពិេសមនព 

- សិសសបកេ�តភមេម�ភារពិេសមនព និង 

បំេព�លទស�ល 

 

- សិសសតំណង្�មេេភងងយារណព  

 

 

 

 

 

 

 

- េបភេគានកបតបេង�ភន�ំពសកទឹ� េនះ 

ចរនតទឹ�ឹូរានកបតន� ំង 

 

- តងកស្ុងខខសក ឬុបគគអ�ស័យេលភ 

បរមិណបនាុ�អគ�ិសនទ បដល់នដឹ� 

នំថមពលអគ�ិសនទ  �ងាតកមុខាតក 

េលភបខសចំលងបតមួយ េបភតងកស្ុងខខសក 

បនាុ�អគ�ិសនទ �ងាតក មនបរមិណ 



 

 

 

 

 

 

 

 

េ្ចភន េបភតងកស្ុងអគ�ិសនទុប េនះ 

បនាុ�អគ�ិសនទ �ងាតកបខសចំលង មនបរ ិ

មណតិច េ ភឹយដឹ�នំថមពលអគ�ិ 

សនទ់នតិច 

េ្ចភន េបភតងកស្ុងអគ�ិសនទុប េនះ 

បនាុ�អគ�ិសនទ �ងាតកបខសចំលង មនបរ ិ

មណតិច េ ភឹយដឹ�នំថមពលអគ�ិ 

សនទ់នតិច 

 

+ ស�មយៈពេ្បភាត  ាួន 

- េតភតងកស្ុងុព ឬខខសកអ�ស័យ 

េលភអ�ទ? 

 

 

- បិទផា ំងរបូៈពេេេលភាត េខៀន  

- អន្បេយគមតងមួយ រចួេអយ 

សិសសេលភ�ប័ណណ ្ពមពា  

 

 

 

 

ជំហនទទ៤៖ ព្ងឹងចំេណះដឹង (៥នទទ) 

 

- តងកស្ុងុប ឬខខសកគគអ�ស័យេលភ 

បរមិណបនាុ�អគ�ិសនទ បដល់នដឹ� 

នំថមពលអគ�ិសនទ  �ងាតកមុខាតក 

េលភបខសចំលងបតមួយ 

១. របូេនះបង �ពទតងកស្ុងុប 

 

 

២. របូេនះបង �ពទតងកស្ុងខខសក 

 

 

+ សិសសេ្បភាត  ាួនសរេសរចេម�ភយ 

- តងកស្ុងុប ឬខខសកគគអ�ស័យេលភ 

បរមិណបនាុ�អគ�ិសនទ បដល់នដឹ� 

នំថមពលអគ�ិសនទ  �ងាតកមុខាតក 

េលភបខសចំលងបតមួយ 

 

 

 

 

 

- ចូរបេូនបំបប�នា តនងេ្ាម េេ 

�ាះ 

 

 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�ារ�ាះ និងបណត ំេ��ភរ 

 
- ចូរបេូនបំបប�នា តនងេ្ាម៖ 

�. 10V     = ………………….KV 

ខ. 10KV   = …………………..V 

គ. 1V       = …………………...M 

ឃ. 10KV  = …………………...MV 

 

 
 

 
 
 
- បំបប�នា តនងេ្ាម៖ 

�. 10V     = ………………….KV 

ខ. 10KV   = …………………..V 

គ. 1V       = …………………...M 

ឃ. 10KV  = …………………...MV 



សន�ឹ��ិច�ារ 

្បបនបទ  ៖    តងកស្ុងអគ�ិសនទ 

I. បំ�ុសប�  

 

        ទឹ� 

 

 A                                                                   B                                                                C 

II. សំណួរគន�ឹះ 

 

 
 

III. សមយតិ�មយ 

 

 

 

 

 

 

IV. ដំេណភ រារពិេសមនព 

�. ប�ងកពិេសមនព 

 

 

ខ. លទស�ល 

 

 

 

 

 

 

គ. ចេម�ភយសំណួរគន�ឹះ 

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

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

�្មិតទឹ�ឹូរ 
េខាយ មម្ម ន� ងំ 

�ំពសកទឹ� 

2/3 ដប      

1/2 ដប      

េព�ដប      

�្មិតទឹ�ឹូរ 
េខាយ មម្ម ន� ងំ 

�ំពសកទឹ� 

2/3 ដប      

1/2 ដប      

េព�ដប      

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



V. សនាិង� ន 

ព�្្តមវបំេព� (បរមិណតិច     ់នតិច   ថមពលអគ�ិសនទ   បរមិណេ្ចភន    បនាុ�អគ�ិសនទ    ់នេ្ចភន   

បនាុ�អគ�ិសនទ) 

 

 តងកស្ុងអគ�ិសនទុប ឬខខសកគគអ�ស័យេលភបរមិណ (1)........................................................បដល់នដឹ�នំ 

(2).................................... �ងាតក់នមុខាតកបខសចំលងបតមួយ 

 េបភតងកស្ុងខខសក បនាុ�អគ�ិសនទ �ងាតកមន (3)................................................េ ភឹយដឹ�នំថមពលអគ�ិសនទ 

(4)............................................................... 

 េបភតងកស្ុងអគ�ិសនទុប (5)................................................... �ងាតកបខសចំលងមន (6)............................... 

...............................េ ភឹយដឹ�នំថមពលអគ�ិសនទ (7).................................................................................... 

 

 

 

 

 


