
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទទ៤ ៖ សមា � 

• េមេរៀនទទ៤ ៖  

• រយៈេពល ៖ ២េមា ៉ 

• េមា ៉ទទ ៖ ១ និ៉ ២ 

បេ្៉ងនេដយ៖ េវ៉ ចិ្រ 

 

I- វត�ុបំណ ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  សិស្នឹ៉ងចពនពលកយំពទយពទ �ដលេដថសមា �បរាិ�ស (ល��ណៈៃនសមា �បរាិ�ស) 

បន្តឹម្តវ្ត 

• បំណិន៖        សិស្េ�ពពិេស�នន �តក្រពិេស�នន និ៉យលកដឹ៉ យំពទសមា �បរាិ�សបនាា ៉លសត 

• ឥរាិបប៖  សិស្េ្ប្បសកសមា �បរាិ�ស េា�ាុ៉ជទវកពរសកេា្បពំៃបេ បនាា ៉្តឹម្ត្វ និ៉បិុន 

្បសបកត 
 

II- សមា រៈបេ្៉ងន និ៉េរៀន  

 ឯ�សរេា៉ ៖  

 + េសៀវេភពុមាសសិ្ថា �កទទ៧ មុខវជិា របូវទិ្ របសក្�សស៉យបករ ំយុវជន និ៉�ទី 

+ េសៀវេភ�ណណំស្មបក្រ្បេ្៉ងន របសក STEPSAM ទទ3 (ទំព័រទទ១២៤ ដលក១២៥) 

+ ឯ�សរ�ណណំស្មបក្រប្េ្៉ងន របសក VSO 

+ ឯ�សរ�ណណំស្មបក្រប្េ្៉ងន របសក VVOB (ទំព័រទទ៤៥ ដលក៤៦) ពិេស�ននរបូវទិ្ករ២ត 

+ ឯ�សរ�ណណំស្មបក្រប្េ្៉ងន របសក VVOB (ទំព័រទទ៤៧) បំណិនឆ�ុះប�� ំ៉ រំនិតកនក្ចរំ)ត 

 សមា រៈពិេស�នន/ សមា រៈៈបេទស ៖  

 + ដបទឹ� ��វ ទុេា េបា៉េបា ៉ �ុ៉ទឹ� ទឹ� 

  + ទឹ�្�្ច សសឺុំ៉  
 

III- ស�ម�កពបេ្៉ងន និ៉េរៀន 

ស�ម�កព្រ ្ ខ�មឹសរេមេរៀន ស�ម�កពសិស្ 

- យណម័យ 

្តតតពិនិតព 

-សណា បក ា់ បក 

-យវត�មន ត 

ជំហនទទ១ (២ណទទ) 

រដ�បលថា �ក 

  

 ្ប់ន នយនុ្ប់នថា �ក ជសយស្មប 

ស្មតលេរ៉ ឺយ�រណន  ពទយវត�មន 

សិស្ត 

សមា �ធបរ�យស 



 

 

- ្រេ្ងយសិស្ េ្ប្បសក�� បាូន  

- េតេរងចរណណសមា � ៃនយ៉ន 

់តុឺវ េាជេ្្ណមសយរមរបូ 

មន�យពទ? 

 
 

- េហតុយពទបនជបតទំនបកទឹ� េរ 

្តវ្ស ក៉េងយ�ំ េហយ្�សកជ៉ 

�ផា�ខ៉េលត 

 

 

ជំហនទទ២ (១០ណទទ) 

រឭំ�េមេរៀនពសក 

 

- េរងចរណណសមា � ៃនយ៉ន ់តុឺវ 

េាជេ្្ណមសយរមរបូមន�៖ 

 

 
 

- ជបតទំនបកទឹ� េរ្តវ្ស ក៉េងយ�ំ 

េហយ្�សកជ៉�ផា�ខ៉េល ពទេ្រះ 

េដម ទ្ទបកទលកនឹ៉ �ំេណ នសមា �ទឹ�ដក 

�ំសេម ្មណមសយត 

 

 

 

 

- េរងចរណណសមា � ៃនយ៉ន ់តុឺវ 

េាជេ្្ណមសយរមរបូមន�៖ 

 

 
 

- ជបតទំនបកទឹ� េរ្តវ្ស ក៉េងយ�ំ 

េហយ្�សកជ៉�ផា�ខ៉េល ពទេ្រះ 

េដម ទ្ទបកទលកនឹ៉ �ំេណ នសមា �ទឹ�ដក 

�ំសេម ្មណមសយត 

 

 

- ្រ្េងយសិស្ងនេមេរៀន ្ត ក៉ 

ចំណុច 

១. សមា �បរាិ�ស 

១.១ ពិេស�ននេ្ររ៉បំផតកា ស 

១.២ ពិេស�ននរបបកទឹ� �ាុ៉សុសឺ ុ  ំ

គ� នខពលក 
- ្រដ្�កសំណស រពិក�ភ 

 

- េតបរាិ�ស រសជយពទ? 

 

- េហតុយពទបនជជស�បកខពលកេា 

ជបកនឹ៉�ផនដទ? 

 

- ខពលកេាមនេាេរយ េារយៈ 

�មាសកបាុណ� ន? 

 

- ខពលក�នក�តខ្តកេត់ េារយៈ 

�មាសកបាុណ� ន? 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនប�ទ (៣០ណទទ) 

េមេរៀនទទ៤៖ សមា �បរាិ�ស 

 

១. សមា �បរាិ�ស 

១.១ ពិេស�ននេ្ររ៉បំផតកា ស 

១.២ ពិេស�ននរបបកទឹ� �ាុ៉សុសឺ ុ គំ� ន 

ខពលក 
 

 

- បរាិ�ស រសជជស�បកខពលក�ដល 

េាជំុវបិ�ផនដទេយ៉ ត 

- បនជជស�បកខពលក េាជបក�ផនដទ 

ពទេ្រះ េដយសរ�ត�ម� ំ៉ ទំណប 

�ផនដទត 

- ខពលកេាមនេាេរយ េារយៈ 

�មាសក ១០០រទរូ�មាត េតដលក៥០០រទ 

រូ�មាតត 

- ខពលក�នក�តខ្តកេត់ េារយៈ 

�មាសកពបកពទ ១៥រទរូ�មាត េត២០រទរូ 

 

 

 

- សិស្មា �កេ្��បរងនេមេរៀន រ ទឯ 

សិស្េផ្៉េទៀតស� បក និ៉េមលរមត 

 

 

- សិស្�ប៉�ច�ជ ្�រមពិក�ភរ� 

ចេម�យត 

- បរាិ�ស រសជជស�បកខពលក�ដល 

េាជំុវបិ�ផនដទេយ៉ ត 

- បនជជស�បកខពលក េាជបក�ផនដទ 

ពទេ្រះ េដយសរ�ត�ម� ំ៉ ទំណប 

�ផនដទត 

- ខពលកេាមនេាេរយ េារយៈ 

�មាសក ១០០រទរូ�មាត េតដលក៥០០រទ 

រូ�មាតត 

- ខពលក�នក�តខ្តកេត់ េារយៈ 

�មាសកពបកពទ ១៥រទរូ�មាត េត២០រទរូ 



 

- េតយា� �់ បកមនងរម�ណន ថ មន 

សមា �ពទខពលកនេទ? 

 

- េតសមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន 

របសកេយ៉  មនទំហំបាុណ� នបូតុន 

�ាុ៉មសយ�មាត�េរ? 

- សមា �បរាិ�ស មនតៃម��ំ 

ណសកត េហតុយពទបនជឺលកវត�ុ 

�ំ៉យសក មិន្ត្វបនខូចខត 

េដយសរសមា �បរាិ�ស? 

 

 

 

- ្រេ្ដសិស្ពទរណ�ក េងយេរ៉  

ម�េ�ពពិេស�ននត េតមសយណ 

ជសតលបសតជ៉? 

 

 

 

 

 

   របូកពទទ១         របូកពទទ២ 

- ្រេ្ដសិស្ពទរណ�ក េងយេរ៉  

ម�េ�ពពិេស�ននត េតរបូមសយណ 

ជសតលផ�ុំជ៉? 

 

 

 

 

 

 

�មាតត 

- ចេម�យរពឹំ៉ទុ� (សមា �ពទខពលកេណះ 

េទ) (េសៀវេភឯ�សរ STEPSAM ទទ៣ 

ទំព័រទទ ១២៤)ត 

- សមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន របសក 

េយ៉  មនទំហំ 105Pa/m2ត 

 

- េហតុបនជឺលកវត�ុ�ំ៉យសក មិន្ត្វ 

បនខូចខត េដយសរសមា �បរាិ 

�ស ពទេ្រះសមា �ពទខ៉េ្ខ និ៉ 

សមា �ពទខ៉�ាុ៉សុទគា ត េនះជេហតុ 

�ដលេ�ពេងយ េយ៉ មិនមនងរម�ណន  

ថសមា �បរាិ�ស (េសៀវេភឯ� 

សរ STEPSAM ទទ៣ ទំព័រទទ ១២៤)ត 

 

 

 

 

 

 

 

របូកពទទ១              របូកពទទ២ 

ពិេស�របូវទិ្ករ២ 

 

 

 

 

 

 

 

         

ឯ�សរេសៀវេភរបសក VSO 

�មាតត 

 - ចេម�យរពឹំ៉ទុ� (សមា �ពទខពលកេណះ 

េទ) (េសៀវេភឯ�សរ STEPSAM ទទ៣ 

ទំព័រទទ ១២៤)ត 

- សមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន របសក 

េយ៉  មនទំហំ 105Pa/m2ត 

 

- េហតុបនជឺលកវត�ុ�ំ៉យសក មិន្ត្វ 

បនខូចខត េដយសរសមា �បរាិ 

�ស ពទេ្រះសមា �ពទខ៉េ្ខ និ៉ 

សមា �ពទខ៉�ាុ៉សុទគា ត េនះជេហតុ 

�ដលេ�ពេងយ េយ៉ មិនមនងរម�ណន  

ថសមា �បរាិ�ស (េសៀវេភឯ� 

សរ STEPSAM ទទ៣ ទំព័រទទ ១២៤)ត 

- សិស្ពទរណ�កេរ៉ ម�េ�ពពិេស�ននត 

របូទទ២ ជសតលបសតជ៉ត 

 
 
 
 
 

 
 

  របូកពទទ១              របូកពទទ២ 

- សិស្ពទរណ�កេរ៉ម�េ�ពពិេស�ននត 

របូទទ១ ជសតលផ�ុំជ៉ត 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- េ្ប្បសករបូកពតុ�ពររំនិតត 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�រផ�ុំេបា៉េបា ៉ យា�្ត្វ�តបេ៉ពតជ 

សមា �របុខពលក បរាិ�សេចបត 

្បសិនេប ខពលកបរាិ�សមិនងច 

របុេចបេ្ខបនេទ េនឹ៉ពិប�ផ�ុំ 

េបា៉េបា ៉េងយបនដូច �ាុ៉ដប�ដល 

មិនមនរននយអ� ឹ៉ ត �ាុ៉ដប�ដលមន 

រនន យា�ងចរបុខពលកបរាិ�សេចប 

បនត 

េបា៉ េបា៉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ខ�ុំផ�ុំេបា៉េបា ៉�នក�ត�ំ 

េ�នក�ត�េនកត 

ខពលកជសលដូចេនះផ�ុំ ខពលកចូល 

េ�ពេងយេបា៉េបា ៉�នក�តជសល 

េដយខពលកមិនមនទមេនក ណំេងយ 

េបា៉េបា ៉ រ�ភទមេនកដ�ដល 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+្រ្រូសរបូ (ទឹ�្�្ចច� ) 

- េតដបទឹ�្�្ចច�  នឹ៉ជសលជ៉ 

មុននេទ ្បសិនេបេរេប�រំរប 

េចប? 

 

 

 
- ខ�ុំរិតថ  េនឹ៉េា�តរ�ភទមេនក 

ដ�ដលត 

- ខ�ុំរិតថ  េនឹ៉�េនកជ៉មុនេត 

េទឿតត 

Uប�ជសយ 

មនុស្ករេ្ចនយលកថ ខពលកមិន 

មនទមេនក នមនទមេនកជតៃម�យវជិា 

មនត ដូចសរ់តុេផ្៉់េទៀត�ដល 

ខពលកផ្ំេរ៉ ពទករលសតិ េ�ះជករ 

លសតិ�ំ៉េណះ មនទំហំតូច�កេដយ�កេ 

មនទមេនកបន�ិចបន�សច�ដរត េដយសរ 

�តខពលកមនទមេនក �របអ�ូ លខពលកេត 

�ាុ៉េបា៉េបា ៉ នឹ៉ប�ន�មទមេនកេងយ 

េបា៉េបា ៉ត េបា៉េបា ៉ផងុ�ខពលក�នក�ត 

េ្ចន ណំេងយេបា៉េបា ៉�នក�ត�េនកត 

Uប�ជសយ 

�រយលក្ ចរំ �ដលេ្ចន�តេ�តមន 

រសៈស�័នមិនមនទមេនក ន�រយលកថ 

ៈស�័ន�ំ៉េណះ មនទមេនកជតៃម�យវជិា 

មនត េពលេរេប�រ្មបដបទឹ�្�ច្ 

ច�  មន�រកយនូវៈស�ន័�បូនកទយុ� 

សុទត (CO2) ពទ�ាុ៉ដបត សរ់តុ 

េផ្៉់េទៀត �ដលៈស�័ន�បូនកទយុ� 

សុទត (CO2) ផ្ំេរ៉ពទករលសិត �ដល 

មនទមេនកជសលត េដយសរៈស�័ន 

េនះមនទមេនក ដបទឹ�្�ច្ច� នឹ៉មន 

ទមេនកជសលជ៉ មុនេពលៈស�័នេនះ 

កយេចបត 

 

 

- េតសមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន 

របសកេយ៉  មនទំហំបាុណ� នបូតុន 

�ាុ៉មសយ�មាត�េរ? 

- េហតុយពទបនជ េយ៉មិនដឹ៉ថ 

មនសមា �បរាិ�ស ស៉ពតកេា 

េលខ�សនរបសកេយ៉ ? 

ជំហនទទ៤៖ ព្៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥ណទទ) 

- សមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន របសក 

េយ៉  មនទំហំ 105Pa/m2ត 

 

- េហតុបនជេយ៉ មិនដឹ៉ថ មន 

សមា �បរាិ�ស ស៉ពតកេាេលខ�សន 

របសកេយ៉  ពទេ្រះ�ម� ំ៉ខពលកេា�ាុ៉ 

 

- សមា �បរាិ�សជំុវបិខ�សន របសក 

េយ៉  មនទំហំ 105Pa/m2ត 

 

- េហតុបនជេយ៉ មិនដឹ៉ថ មន 

សមា �បរាិ�ស ស៉ពតកេាេលខ�សន 

របសកេយ៉  ពទេ្រះ�ម� ំ៉ ខពលកេា�ាុ៉ 



 

   

 

 

 

 

ឺ៉ន�យរបសកេយ៉ទបក នឹ៉�ម� ំ៉  

ស៉ពតករបសកខពលកពទខ៉េ្ខត 

 

ឺ៉ន�យរបសកេយ៉ទបក នឹ៉�ម� ំ៉  

ស៉ពតករបសកខពលកពទខ៉េ្ខត 

 

 

 

- េងយសិស្ងនេមេរៀនបន� និ៉ 

េពលេ�ពដំេណ ររមផ�ូវ ្តវ្េគរព 

ច្បកចឺចណន  ជពិេសស្ត្វមន 

យណម័យខ�សន្បណ �ររសកេា 

សស ត្បពំៃបេ និ៉ហូបនផឹ�សស ត 

ជនិច�ត 

 

ជំហនទទ៥  (៣ណទទ) 

�ិច��រផងះ 

 

 

-សិស្ស� បក េហយយនុវត�ននរម�រ 

�ណណំរបសក្ រប្េ្៉ងនត 


