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១. សនិទានភាព  
ឯក្សារផែនាំននេះ បន្កតីន ី្ នដីម្បបីាំនេញបផនែម្ន ីឯក្សារផែនាំមុ្នៗសម្រាប់ក្លបឹមុ្ខវទិ្យាដូចជា ក្លឹប

ភាសាអ្់នលលស ក្លឹបម្របវតតិសាស្តសត ក្លបឹនិេនធ និ្ក្លបឹស ិបៈ។ ានសាំនែីរជានម្រចនី ឱ្យានការបន្កីតឯក្សារផែនាំ
សម្រាប់មុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា។  

ឯក្សារននេះ ាននោ បាំែ្ោាំម្រទ្យសក្ម្មភាេនម្រៅនា៉ោ ្សិក្ារបស់សសិស តាម្នោ ការែ៍សម័ម្រលចិតត 
នដីម្បឱី្យេួក្នលចូ រមួ្ក្នុ្មុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា ន យីយ ប់ានកាន់ផតសុីជនម្រៅនៅន ីមុ្ខវជិាា ននេះ នោយោម នសាា ធ
េីការម្រប ្  ឬការរតឹតបតិនែស្ៗនទ្យៀត ផដ ក្ាំែត់ក្នុ្ក្ម្មវធិីសិក្ា។ នោយសារនា៉ោ ្សិក្ានៅានចាំនួនក្ាំែត ់
នម្នរៀនផែនដវីទិ្យាភាលនម្រចីនានផតជាអតែបទ្យនៅក្នុ្នសៀវនៅសិក្ានោ  ន យីការនធវេីិនសាធ ឬសក្ម្មភាេបផនែម្
នែស្ៗ (ដូចជាការអន្កតផ្កក យ) បាននធវីន ី្ ផតនៅន ីម្រក្ោសប៉ោុន ណ្ េះ។ 

ក្លឹបមុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា ែត  ់ទ្យធភាេនម្រចីនដ ់សសិសក្នុ្ការអនុវតតជាក្់ផសត្នូវនម្នរៀនផដ នលបានសិក្ា 
តាម្រយៈការនរៀបចាំសក្ម្មភាេនម្រៅនា៉ោ ្សិក្ា (ក្នុ្ក្រែីការអន្កតផ្កក យនៅនេ យប)់ និ្ម្របមូ្ ចា្ំ ប់
អារម្មែ៍នែស្ៗនៅន មុី្ខវជិាា ននេះ នោយនផ្កត តន ីវធិសីាស្តសរសិក្ាតាម្ផបបស ការ និ្ការសកិ្ាតាម្ផបបសសិស
ម្ជឈម្ែឌ  ។ ភាេខុសផបលក្ោន ក្នុ្ការអនុវតតសក្ម្មភាេសកិ្ាដូចខា្ន ី លសឺិសសានសវ័យភាេក្នុ្ការសនម្រម្ច
ចិតតនម្រជីសនរសីលនម្រា្សិក្ា ានទ្យាំន ួខុសម្រតូវក្នុ្ការនរៀបចាំផែនការសក្ម្មភាេ និ្ ការនបតជាា ចិតតនៅក្នុ្ការអនុវតត
ជាក្់ផសត្ ជាជា្សិក្ាផតម្រទ្យសឹតីនៅក្នុ្នសៀវនៅ ។ 
 
២. លទ្ធផលសកិ្សា 
  ២.១ វតែុបាំែ្ 
  នោយផែែក្ន កីារេិភាក្ាខា្ន ី ក្លបឹមុ្ខផែនដីវទិ្យា ានវតែុបាំែ្ដូចខា្នម្រកាម្៖ 

• សិសសទ្យទ្យួ បានកាលានុវតតភាេតាម្ចាំែូ ចតិតន ីក្លបឹផែនដីវទិ្យា នដមី្បបីន្កនីចាំនែេះដឹ្ និ្បាំែិន
ែារភាា ប់នឹ្មុ្ខវជិាា ននេះ។ 

• ម្រលូនម្របីម្របាស់ឯក្សារននេះជួយសិសសនរៀបចាំក្លឹបផែនដីវទិ្យា តាម្រចនសម្ា័នធ និ្ការម្របជុាំនទ្យៀ្ទាត់នដមី្បី
បន្កីតកាលានុវតតភាេទាា្ំ ននេះ។ 

  ២.២  ទ្យធែ  
នដីម្បសីនម្រម្ចវតែុបាំែ្ខា្ន ី ម្រតូវយក្ចិតតទុ្យក្ោក្់ន ី ទ្យធែ ដូចខា្នម្រកាម្៖ 
• ានរចនសម្ា័នធឱ្យសិសសេម្រ្ឹ្ ចាំនែេះដឹ្  និ្បាំែិននៅន ីមុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា។ 
• សិសសានឱ្កាសបផនែម្ក្នុ្ការអនុវតតសក្ម្មភាេនៅតាម្ចាំែ្់ចាំែូ ចិតតបុលគ  ន យីផចក្រ ាំផ ក្ ទ្យធ

ែ ជាម្យួសសិសដទទ្យនទ្យៀតតាម្ម្នធាបាយនែស្ៗ។ 
៣. សម្ភា រៈ  
  សាា រៈម្រតូវការតចិ ឬនម្រចនី អាម្រស័យន ីសក្ម្មភាេផដ បាននម្រជីសនរសីដូចជា៖ 

• ធនធានឯក្សារ (ផែនទ្យីតារានិក្រ នសៀវនៅេបី ណ្  ័យ ទ្យសសនវដរី អុីនធែិឺត សម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវ)។ 
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• សាា រៈការយិា ័យ ប កិ្ នសៀវនៅសរនសរ ម្រក្ោសេែ៌ ម្រក្ោសកាតុ្  វតឺ និ្សាា រៈ (ផដ នម្របីរចួ) 
សម្រាប់ការតាា្ំ េិេ័រែ៍។ 

• សាា រៈដូចជា ផក្វេម្រ្ីក្ សម្រាប់នធវីនតន ទ្យសសន ៍
• ផែនទ្យីតារានកិ្រ (េីអុីននធីផែត) 
• ថវកិាក្លឹបម្របផ  េី ៦០០,០០០ នរៀ  ដ  ់៨០០,០០០ នរៀ (សម្រាប់ទ្យសសនក្ិចចសិក្ា  

ថតចម្ល្ ឯក្សារ ជានដមី្។ ។) 
• ម្របាក្់ឧបតែម្ាម្រល។ូ 

៤. ដំណ ើ រការអនុវត្តសក្សម្មភាព 
 ៤.១ នោ ការែ៍នរៀបចាំ 
  ាននោ ការែ៍ម្ួយចាំននួម្រតូវផែនាំសម្រាបដ់ាំនែីរការក្លឹបមុ្ខវជិាា ៖ 

៤.១.១ការសម័ម្រលចិតត  
  ការចូ រមួ្ក្នុ្ក្លបឹផែនដីវទិ្យា ម្ិនផម្នសម្រាបស់ិសសម្រលប់ោន ននេះនទ្យ ន យីអនក្សម្រម្បសម្រម្ួ សាលានរៀន
ទាា្ំ អស់ម្រតូវយ ់ថាម្ិនានការប្ខិតប្ខាំ្ម្ួយក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លបឹននេះនទ្យ។ សិសសានចាំែ្់ចាំែូ ចិតតខុសៗ
ោន  ដូចននេះអនក្សម្រម្បសម្រម្ ួលួរជួយសម្រម្ួ ដ ់បញ្ហា ននេះ ឱ្យម្រសបតាម្បញ្ញតតសិាលាកុ្ារនម្ម្រតី។ ក្លឹបមុ្ខវជិាា នែស
្ៗ ក្៏នឹ្ ម្រតូវបន្កតីន ី្ នដមី្បនី្លីយតបនឹ្ ចា្ំ ប់អារម្មែ៍របស់សសិានុសសិសផដរ។ សិសានុសិសសម្រតូវបាន
អនុញ្ហញ តឱ្យនធវីការសនម្រម្ចចិតតនោយខលួនឯ្េីម្របនេទ្យមុ្ខវជិាា ផដ េួក្នលច្ស់ិក្ាសុជីនម្រៅ និ្សនម្រម្ចថានតេីួក្នល
ាននេ នវលាម្រលប់ម្រោន់នដីម្បចូី រមួ្ក្នុ្ក្លឹបសិក្ាននេះឬអត់? 

ម្រសនដៀ្ោន ផដរ នលាក្ម្រល-ូអនក្ម្រលូក្៏ម្និម្រតូវប្ខាំចាត់តាា្ំ ឱ្យនរៀបចាំដឹក្នាំក្លឹបននេះផដរ។ ការម្រសឡាញ់ និ្
ចាំែ្់ចាំែូ ចិតតរបស់ម្រលូតាម្មុ្ខវជិាា ានសារៈសាំខានជ់យួឱ្យក្លឹបនជាលជ័យ។ នលាក្ម្រល-ូអនក្ម្រលូសម័ម្រលចិតតក្នុ្ការ
ដឹក្នាំក្លបឹ អាចចា្ំ យនេ នវលារបសោ់ត់ខលេះ ក្នុ្ការនធវីផែនការសក្ម្មភាេជាម្ួយសិសស ចូ រមួ្ការម្របជុាំនម្រៅ
នា៉ោ ្សិក្ា និ្ចូ រមួ្ក្នុ្ដាំនែីរទ្យសសនក្ចិចសកិ្ា។ សាលាលួរផតឧបតែម្ានលាក្ម្រល-ូអនក្ម្រលូតាម្នេ ោត់នធវីការ 
នោយនម្របីម្របាសវ់ធិទូី្យទាតច់ា្ំ យតាម្ភារក្ិចច។  

 
  ៤.១.២ទ្យាំ ាំ   

  ក្លឹបផែនដីវទិ្យាន េះ មា ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្រប់ស្រង នពលន្វើក្នុងសាលានរៀ ផតមយួនោយសារររិស
 ិងស្រូទាំងអររ់ថិតនៅក្ន្ លងន្តមួយ។ ក្នុងក្រណើ ខ្លេះសាលានរៀ មួយចាំ ួ  ន្ែលនៅន្ក្ែរគ្នន នៅក្នុងតាំប ់នគ្នលនៅ
ក្៏អាចចូលរមួក្នុងក្លឹបន េះបា ន្ែរ។ ក្រណើ ននេះ សាលានរៀ ម្យមរកិ្ា្ ធា នែើរតួជាអនក្រស្មប 
រស្មួល។   ស្បរិ នបើមា សាលានរៀ មយួចាំ  ួក្ាំពុងអ ុវតតក្លបឹននេះ នយក្សាលាន្ែលពាក្់ព័ ធអាចរនស្មច 
ចិតតោក្់្  ធា រមួ្គ្នន រស្មាបន់្វើរក្មមភាពែូចជា ទរស ក្ិចចរិក្ា ការម្របជុាំក្លឹប។ល។ ការអ ុវតតរក្មមភាពរមួគ្នន  
មា អតថស្បនោជ ម៍ួយចាំ  ួែូចជា ការន្វើរក្មមភាពជា ់គ្នន  ពិនររក្រណើ ែាំនណើ រទរស ក្ចិចរិក្ា។
នទេះបើោ៉ា ងណាក្៏នោយ ការរស្មបរស្មួលក្នុងក្ស្មិតន េះនពលខ្លេះអាចជបួបញ្ហា ស្បឈម។ នាយក្សាលានានា 
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ន្ែលពាក្ព់័ ធរួរពិ ិតយនមើលក្ស្មិតចាំណាប់អារមមណ៍ចូលរមួក្នុងក្លឹបននេះពើសាលានរៀ មួយចាំ ួ  ចមាា យរវាង 
សាលានរៀ   ិងការនពញចតិតរបរ់ស្រែូឹក្នាាំនៅនពលរនស្មចចិតតថានតើស្តូវនរៀបចាំក្លឹបរមួគ្នន  ឬន្វើោច់នោយន្ែក្។  
ក្នុងក្រណើ អ ុវតតរក្មមភាពរមួគ្នន នរស្តូវចាត់ន្ចងថវកិាមួយចាំ ួ ន្ែលចាាំបាចរ់ស្មាប់ន្វើែាំនណើ ររស្មបរស្មួល 
ក្ិចចស្បជុាំអ តរសាលា។ 

៤.១.៣ ក្ម្រមិ្តថាន ក់្នោ នៅ   
  ការចូ រមួ្ក្លឹប លឺជាសក្ម្មភាេសម្រាបស់ិសសនេញវយ័ ។ នៅនេ សាលាានបទ្យេិនសាធន៍នម្រចនីក្នុ្ការ
បន្កីតក្លបឹ ន យីម្រលូានបទ្យេិនសាធនក៍្នុ្ការនរៀបចាំសក្ម្មភាេសម្ម្រសបតាម្អាយុសិសស។ ផតនទាេះជាយា៉ោ ្្ក្៏
នោយជាំហានដាំបូ្ ជាការ ែនបីក្លឹបចាប់នែតីម្នៅន ីសសិសថាន ក្់ទ្យី ៨ឬ ៩ អាម្រស័យនៅន ី ទ្យធភាេម្រលូ ផដ ចាប់
អារម្មែ៍នធវកីារជាម្យួសសិស។ 

៤.១.៤ ការវាយតទម្លចាំ្ប់អារម្មែ៍សិសស និ្ការតម្រម្្់ទិ្យស 
  ការសនម្រម្ចចតិតឱ្យសសិសចូ រមួ្ក្នុ្ក្លបឹ លូរផតផែែក្ន ីការសនម្រម្ចចិតតផដ ានេ័ត៌ានចាស់លាស។់ ក្នុ្
ការវាយតទម្លចា្ំ ប់អារម្មែ៍សិសសចូ រមួ្ក្លបឹ ដាំបូ្នលាក្ម្រល-ូអនក្ម្រលូម្រតូវែរ ់េ័តា៌នផែនាំខលេះៗ ទាក្់ទ្យ្នឹ្អវី
នៅជាក្លឹបសិក្ា? ការតម្រម្្ទ់្យិសននេះម្រតូវនធវីន ី្ តាម្រយៈការេនយ ់ជាពាក្យសម្តីនៅក្នុ្ថាន ក្់នរៀន ឬនោយការសរ
នសរេនយ ប់តិនៅទ្យសីាធារែៈ ឬនធវីទាា្ំ េីរ។ ចាំែុចម្យួចាំនួនលួរស្កត់ធងន់នៅក្នុ្ការផែនាំេីក្លឹបមុ្ខវជិាា  ាន
ដូចខា្នម្រកាម្៖ 

• វតែុ បាំែ្៖ ែរ ប់រយិាកាសវជិាាន ក្នុ្ការអេិវឌ្ឍចាំនែេះដឹ្ និ្បាំែិនន មុី្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យានោយម្និ
ានការប្ខតិប្ខាំ។ 

• សក្ម្មភាេ៖ ការេិនសាធ ទ្យសសនក្ិចចសកិ្ា(ការអន្កតនម្ ីផ្កក យ) ការម្រសាវម្រជាវន ីម្របធានបទ្យផែនដីវទិ្យា 
ការេិភាក្ាម្រក្ុម្សរីេីការលម្រាម្ក្ាំផ ្ដ ់បរសិាែ ន និ្ ការអេិរក្ស ការតាា្ំ េិេែ័ជានដមី្។ ។  

• ការវាយតទម្ល៖ ម្ិនានការវាយតទម្ល ឬការោក្់េនិទុជាែលូវការននេះនទ្យ។ សិសសទ្យទ្យួ បានការផែនាំឱ្យនធវី
សក្ម្មភាេនែស្ៗ នោយោម នការប្ខិតប្ខាំ ។ 

• ការចូ រមួ្៖ សាជិក្ភាេរបស់ក្លឹបលជឺាការសម័ម្រលចិតត។ 
• ការម្របជុាំ៖ ការម្របជុាំលួរនធវីនទ្យៀ្ទាត់(ម្របផ  ជារា ់េីរសបារ  ៍ម្រ្) នោយេភិាក្ាេសីក្ម្មភាេាននៅ

ក្នុ្ផែនការ។ ការម្របជុាំននេះ នធវនី ី្ នៅនម្រៅនា៉ោ ្សិក្ា ឬនៅទថងផដ សាលាឈប់សម្រាក្។   
   អ ុវតតតាមនសចក្រីផែនាំននេះ ម្រលសូួរសសិសេីចា្ំ ប់អារម្មែ៍េួក្នល ក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លឹបនោយ
បង្ហា ញក្ម្រម្តិចា្ំ ប់អារម្មែ៍។ ក្នុ្ការវាយតទម្លចា្ំ ប់អារម្មែ៍សិសស ម្រលូម្រតូវនម្របីទ្យម្រម្្ភ់ាា ប់ជូនក្នុ្
ឧបសម្ា័នធទ្យី១។ ទ្យម្រម្្់ននេះមា សារៈរាំខា ់ណារ់ នម្រពាេះវាទ្យប់សាក តម់្ិនឱ្យានការោបស្កត ់និ្ប្ខាំសសិសឱ្យ
និយាយថា “បាទ្យ/ចា៎ា ស” ឬ “នទ្យ” េិនសសនៅចាំនពាេះមុ្ខម្រលដូឹក្នាំ សសិសបង្ហា ញនូវភាេម្និនសាម េះម្រត្់។ លួរទុ្យក្
នេ ឱ្យសសិសម្របផ   ១០ នៅ ១៥នទ្យីនដីម្បឱី្យេួក្នលនធវកីារសនម្រម្ចចតិតមុ្ននេ បាំនេញទ្យម្រម្្់ និ្ម្របល ់វា
ឱ្យម្ក្ម្រលូវញិ។  
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៤.១.៥ ការផប្ផចក្ភារកិ្ចច   
  នេ ានការម្របជុាំក្លបឹដាំបូ្ ម្រលូដឹក្នាំក្លបឹម្រតូវនម្រជសីនរសីសាជិក្ម្ួយចាំនួននដីម្បទី្យទ្យួ ខុសម្រតូវភារក្ិចចក្នុ្
ក្លឹប។ ការនម្រជសីនរសីតនួទ្យីននេះ ម្រតូវនធវីន ី្ តាម្រយៈការនបាេះននន ត ឬតាម្ការន ីក្ទដ។ តនួទ្យីលឺម្និនទ្យៀ្ទាត់នទ្យ រមួ្
ាន (១) ម្របធាន (២) អនុម្របធាន និ្(៣)  រិញ្ញិក្។ ម្របសិននបាីនសសិសនម្រចីនក្នុ្ក្លឹប (ឧ. ១៥នក្់ ឬនម្រចនី
ជា្ននេះ) ចាាំបាច់ម្រតូវានម្របធានម្រក្ុម្ាន ក្់សម្រាប់សសិស ៣ នៅ៤នក្។់ ការទ្យទ្យ ួខុសម្រតូវផដ បាននសនីរន ី្
សម្រាប់តនួទ្យីនមី្ួយៗានបង្ហា ញនៅក្នុ្ឧបសម្ា័នធទ្យ២ី។ ទ្យាំនួ ខុសម្រតូវទាា្ំ ននេះ ម្រតូវបង្ហា ញដ ់សាជិក្ទាា្ំ
អស់ និ្ម្រតូវេនយ ់នោយម្រលដូឹក្នាំ។ ជាំហានដាំបូ្ទនការអនុវតតក្លបឹ ម្រលូដឹក្នាំម្រតូវានទ្យាំនក្់ទ្យាំន្ ែក្នុ្ការចូ រមួ្
ចាំផែក្ជួយដ ់សាជិក្ផដ បាននម្រជសីនរសីបាំនេញតួនទ្យី។ នទាេះជាយា៉ោ ្្ក្៏នោយ ម្រលូដឹក្នាំម្រតូវនធវីឱ្យាន
សាម្លគីភាេក្នុ្ម្រក្ុម្ និ្នែទរទ្យាំនួ ខុសម្រតូវក្នុ្ការអនុវតតនៅសិសស នេ ផដ េួក្នលានបទ្យេិនសាធន៍ក្នុ្ការនធវី
ការង្ហរក្នុ្ក្លបឹ។ 

៤.១.៦ ការក្ាំែត់ផែនការ   
  ក្ិចចការម្ួយផដ ក្លបឹម្រតូវនធវីដាំបូ្ លឺការនរៀបចាំនសនីរផែនការសក្ម្មភាេអនុវតតម្ួយម្រតាីស។ ទ្យម្រម្្់ផែនការ
សក្ម្មភាេក្លបឹាន ក្ខែៈសម្ម្រសបេីម្ួយសបាត  ៍ នៅម្ួយសបាត  ៍ក្នុ្ផខនីម្ួយៗ ានបង្ហា ញក្នុ្ឧបសម្ា័នធទ្យី
៣។ មុ្ននេ នធវផីែនការ ម្រលដូឹក្នាំម្រតូវេាយាម្ម្រតួតេិនិតយន ី្ វញិនូវសក្ម្មភាេម្ួយចាំនួន ថានតសីក្ម្មភាេ្
អាចនធវីនៅបាន ន យីក្ាំែត់យក្លនម្រា្ម្ួយ ឬេីរផដ ក្លឹបនឹ្ អនុវតតនៅម្រតីាសនមី្ួយៗ។ ម្រលូដឹក្នាំនធវីជាអនក្
សម្រម្បសម្រម្ួ សម្រាបស់ក្ម្មភាេទាា្ំ អស់រ ូតដ ស់ិសសយ ់ចាស ់ និ្អាចដកឹ្នាំនោយខលួនឯ្បាន។ នៅ
នេ សក្ម្មភាេ និ្ទ្យសសក្ចិចសិក្ាបញ្ចប់ ក្លបឹអាចោក្ប់ង្ហា ញក្នុ្ប ណ្  ័យ ឬថាន ក្់នរៀន និ្អាចនធវីបទ្យបង្ហា ញ
នៅដ ់សសិសនែស្ៗនទ្យៀតផដ ម្ិនផម្នជាសាជិក្ក្លឹប។សក្ម្មភាេទាា្ំ ននេះម្រតូវសរនសរជាលាយ ក័្ខអក្សរក្នុ្
ផែនការ។  
  នៅក្នុ្ផែនការ ានវដរសក្ម្មភាេសាំខាន់ៗ ផដ ម្រតូវអនុវតត។ វដរនមី្ួយៗានម្របាាំជាំហាន (នម្ី  ៤.២)។ 
ឧទា រែ៍ម្ួយសរីេីកា វភិាលទាា្ំ  ៥ជាំហានម្រតូវបានបង្ហា ញខា្នម្រកាម្៖ 
 
តារា្ទ្យី១៖ ការក្ាំែត់ផែនការ (ម្រតីាសទ្យី៣) 

សក្ម្មភាេ 
ផខម្ីន ផខនម្សា ផខឧសភា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ការម្របជុាំទ្យី ១៖ នម្រជីសនរសីមុ្ខ

វជិាា (ជាំហានទ្យ១ី) 
X            

2. ការម្របជុាំទ្យី២៖ ការនធវីសក្ម្មភាេ 
(ជាំហានទ្យី២) 

 X       
    

3. ការម្របជុាំទ្យី៣៖ ការនធវសីក្ម្មភាេ 
(ជាំហានទ្យី២) 

  X      
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4. ទ្យសសនក្ចិចសកិ្ា (ជាំហានទ្យ៣ី)    X         
5. ការវាយតទម្លទ្យសសនក្ិចច និ្

សក្ម្មភាេ (ជាំហានទ្យី៤)  
    X        

6. ផែនការតាា្ំ េិេ័រែ៍  
(ជាំហានទ្យី៤) 

     * X  
    

7. ការតាា្ំ េិេ័រែ៍ (ជាំហានទ្យ៤ី)        X     
8. ការនធវីបទ្យបង្ហា ញេីការតាា្ំ

េិេ័រែ៍ (ជាំហានទ្យ៥ី) 
        

X 
   

(*) ចូ នន ាំផខមរ (ម្ិនានសក្ម្មភាេនទ្យ) 
៤.១.៧ ការក្សំណត់្ធនធាន  

  សម្រាប់ក្លបឹ វាអាចដាំនែីរការនៅបានម្របក្បនោយម្របសិទ្យធភិាេ  ុេះម្រតាវាានធនធាន។ ធនធានទាា្ំ ននេះ
អាចរមួ្បញ្ចូ ទាា្ំ សាា រៈបរកិាខ រដូចជាក្ផនល្ម្របជុាំ (ឧ. ប ណ្  ័យ ថាន ក្់នរៀនទ្យាំននរ ឬក្ផនល្នធវីទ្យសសនក្ចិចសិក្ា) 
សាា រៈសម្រាប់ម្រសាវម្រជាវដូចជានសៀវនៅ ផែនទ្យី និ្អុិនធែិឺត បនទបកុ់្ាំេយូទ្យ័រ និ្ធនធានថវកិា។ ធនធានថវកិា
ចាាំបាច់្ស់ សម្រាប់សក្ម្មភាេម្ួយចាំនួនដូចខា្នម្រកាម្៖  

• សាា រៈការយិា ័យ ប កិ្ នសៀវនៅសរនសរ ម្រក្ោសេែ៌ ម្រក្ោសកាតុ្  វតឺ និ្សាា រៈ (នម្របីរចួ) 
សម្រាប់ការតាា្ំ េិេ័រែ៍។ 

• សាា រៈដូចជាផក្វេម្រ្កី្សម្រាប់នធវីនតន ទ្យសសន ៍
• ផែនទ្យីតារានកិ្រ (េីអុិនធែិឺត) 
• ម្របាក្់ឧបតែម្ានធវីដាំនែីរទ្យសសនក្ិចចសិក្ា។ 
• ា៉ោ សុីនថតរូប ឬទូ្យរស័េទទដអាចថតរូបបាន 
• ថវកិាថតចម្ល្រូបភាេ និ្ ផែនទ្យ ី
• ម្របាក្់ឧបតែម្ាសម្រាប់សក្ម្មភាេនែស្នទ្យៀត 

  ផែនការថវកិា លួរនរៀបចាំនោយលែៈក្ម្មការសាលានរៀន ន យីម្រតូវនធវីន ី្ នៅនដមី្នន ាំសិក្ា 
នីម្ួយៗ។ ផែនការថវកិាានែរ ជូ់នក្នុ្ ឧបសម្ា័នធទ្យ៤ី។    

 ៤.២ សក្សម្មភាពណសនើណ ើង  
នៅក្នុ្ផែនក្ននេះ ានសក្ម្មភាេម្ួយចាំនួនផដ ក្លបឹផែនដវីទិ្យា លួរអនុវតតនដីម្បទីាក្់ទាញចាំ្បអ់ារម្មែ៍

សិសសឱ្យចូ រមួ្ នោយម្ិនពាក្់េ័នធនឹ្ ការោក្េ់ិនទុ និ្ ចា្ំ ត់ថាន ក្។់ បទ្យេិនសាធន៍េកីារអនុវតតសក្ម្មភាេ និ្ ការ
នធវីបទ្យបង្ហា ញ ទ្យធែ នែស្ៗក្នុ្ក្លឹប ានសារៈសាំខាន់ជា្េិនទុ និ្ចា្ំ ត់ថាន ក្់។ ដូនចនេះន យី ម្រលូដឹក្នាំម្ិនម្រតូវ
ោក្់េិនទុការង្ហរសិសសននេះនទ្យ ប៉ោុផនរោតល់ួរនដីរតួនទ្យជីាផែនាំ និ្សម្រម្បសម្រម្ួ  ែជា្ ។  

ជាការ ែ ក្លបឹលួរនរៀបចាំផែនការសក្ម្មភាេម្ួយវដត លឺចាប់នែរមី្េីការនម្រជីសនរសីម្របធានបទ្យរ ូតដ ក់ារតាា្ំ
េិេែ័។ ម្ួយវដរសក្ម្មភាេានម្របាាំជាំហាន។  ១) នម្រជសីនរសីម្របធានបទ្យ ២) នធវីការម្រសាវម្រជាវ និ្ សក្ម្មភាេសិក្ា
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នៅនេ ម្របជុាំ ការនរៀបចាំក្ម្មវធិីនធវីទ្យសសនក្ិចច ៣) ការនធវីទ្យសសនក្ិចចសិក្ា ៤) ការទចនម្របឌ្ិតនែស្ៗ សម្រាបក់ារតាា្ំ
េិេ័រែ៍ ៥) ការតាា្ំ េិេ័រែ៍។ 

ឧទា រែ៍ខលេះៗេីជាំហានទាា្ំ អស់ានែត ់ជូនខា្នម្រកាម្ ប៉ោុផនរសាជកិ្ក្លឹប និ្ ម្រលូដឹក្នាំអាចនធវី
សក្ម្មភាេនែស្ៗនទ្យៀតបាន អាម្រស័យន ចីាំ្បអ់ារម្មែ៍ និ្លាំនិតចូ រមួ្របសស់ាជិក្ក្លឹប។ ឧទា រែ៍ទាា្ំ
ននេះជាចាំែុចចាប់នែតមី្សម្រាប់សាជកិ្ក្លឹប ក្នុ្ការបនាាំខលួននៅនឹ្ រនបៀបរបបក្នុ្ការចាត់ផច្តួនទ្យី និ្
សក្ម្មភាេក្លឹបនែស្ៗ ផដ េកួ្នលម្រតូវអនុវតត។ 

៤.២.១ ការនម្រជីសនរសីម្របធានបទ្យ (ជាំហានទី្យ១) 
នៅនេ ចាប់នែរីម្ក្លបឹ ជាការ ែម្របសនិនបីម្រលដូកឹ្នាំានលាំនតិខលេះៗក្នុ្ការអនុវតតសក្ម្មភាេសម្រាបមុ់្ខវជិាា

ននេះ(ចាត់ទុ្យក្ថាសសិសម្ិនទាន់ានបទ្យេិនសាធន៍ជាម្យួបញ្ញតតិនៅន យី)។ បនទ ប់ម្ក្នទ្យៀត ក្លបឹម្រតូវការការចូ រមួ្ 
និ្ទ្យាំន ួខុសម្រតូវនម្រចីនន ី្ ៗេីសិសសផដ ជាសាជកិ្ទាា្ំ អស។់ នម្រពាេះផតការចូ រមួ្ក្លឹបនធវីន ី្ នោយការសម័ម្រល
ចិតត ននេះវាានសារៈសាំខាន់្សក់្នុ្ការម្របមូ្ ចាំ្ប់អារម្មែ៍សសិស ន យីេកួ្នលអាចនឹ្ានម្តិចូ រមួ្
នម្រចីនក្នុ្ការអនុវតតសក្ម្មភាេនែស្ៗ។ 
  សក្ម្មភាេនែស្ៗនទ្យៀត អាចម្រតូវបានអនុវតត ខា្នម្រកាម្ននេះជាឧទា រែ៍េសីក្ម្មភាេម្យួចាំនួនផដ 
ធាល ប់អនុវតតក្នល្ម្ក្ ៖ 

• រចនសម្ាន័ធ 
ម្រលដូឹក្នាំ (ន យីន ីក្នម្រកាយៗម្ក្នទ្យៀត អាចជាសិសសវញិម្ត្) នរៀបចាំបញ្ា ីម្របធានបទ្យឱ្យបាន ៣។  
សិសសនបាេះននន តនម្រជសីនរសីយក្ម្របធានបទ្យម្ួយផដ េកួ្នលចាប់អារម្មែ៍បាំែុត។ 

• អតែបទ្យ និ្រូបភាេ 
សិសសយក្អតែបទ្យម្រសាវម្រជាវ ឬរូបភាេផដ នលបានន ញីក្នុ្កាផសត ទ្យសសនវដរី អុិនធែិឺត ឬេីនសៀវនៅ
ផដ ពាក្េ់័នធនឹ្ មុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា។ េួក្នលនធវីការសន្ខបខលឹម្សារអតែបទ្យម្រសាវម្រជាវខលីៗ ផដ បានរក្ន ញី 
សម្រាប់សសិសដទទ្យនទ្យៀត។ ម្របធានបទ្យផដ នម្រជសីនរសីម្រតូវនធវីន ី្ តាម្ការនបាេះននន ត ។ 

• ការបាំែុសលាំនិតេីប ណ្  ័យ 
សិសសចូ ក្នុ្ប ណ្  ័យសាលានរៀន ន យីរក្នម្ ីនសៀវនៅទាក្់ទ្យ្នឹ្មុ្ខវជិាា ផែនដីវទិ្យា។ នសៀវនៅ 
និ្ប៉ោុសរ័រនៅក្នុ្ប ណ្  ័យ ម្រតូវនម្របីជាឯក្សារក្នុ្ការបង្ហា ញ នដីម្បទីាក្ទ់ាញចា្ំ ប់អារម្មែ៍ក្លបឹ។ 
លាំនិតនែស្ៗ ទាក្ទ់្យ្ម្របធានបទ្យម្រតូវក្ត់ម្រតាទុ្យក្ និ្នធវបីញ្ា ី នដីម្បនីធវីបទ្យបង្ហា ញនៅក្នុ្ការម្របជុាំក្លឹបន ីក្
នម្រកាយ។ លាំនិតផដ លួរឱ្យចាប់អារម្មែ៍ជា្នល នឹ្ម្រតូវបានសាជកិ្នបាេះននន តនម្រជីសនរសី។ 

• ការបាំែុសលាំនិត 
សាជិក្ក្លឹប អាចលតិេីម្របធានបទ្យនែស្ៗ ក្នុ្រយៈនេ ក្ាំែតម់្ួយ (ឧទា រែ៍ ៥នទ្យី)។ ម្រលដូឹក្នាំ ឬ
សិសសាន ក្ស់រនសរលាំនិតទាា្ំ អស់នៅន កីារ រនខៀន។ បនទ ប់ម្ក្សាជិក្នធវីការនម្រជីសនរសីម្របធានបទ្យនោយ
ែត ់េិនទុនៅន ីម្របធានបទ្យ ៣ ផដ េួក្នលចាប់អារម្មែ៍ជា្នល។ នបីម្របធានបទ្យេីរានេនិទុនសមីោន  នលអាចនធវី
ការនបាេះននន តរវា្ ាំោបទ់្យី ២ និ្ ទ្យី៣ ឬម្របធានបទ្យននេះអាចេនារនេ អនុវតតរ ូតដ ់្ាសនម្រកាយ។ 
ក្លឹបលួរផតក្ត់ម្រតាទុ្យក្នូវម្របធានបទ្យ និ្ លាំនតិនែស្ៗ ផដ ន ីក្ន ី្ ក្នុ្ក្ាំែត់ម្រតាក្លឹប ឬបិទ្យែាយនៅន ី
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បញ្ា រេ័ត៌ានក្លឹប ង្ហយម្រស ួនេ នម្រជីសនរសីម្របធានបទ្យន ីក្នម្រកាយ។ 
៤.២.២ ការចាប់នែរីម្អនុវតតម្របធានបទ្យ (ជាំហានទី្យ២) 

  បនទ ប់េីម្របធានបទ្យម្រតូវបាននម្រជីសនរសី ផែនការសក្ម្មភាេម្រតូវនធវីន ី្  នោយានការេភិាក្ាេីសាជិក្
ទាា្ំ អស់នៅក្នុ្ក្លឹប។ លួរផតាន នរ្ាន ក្់េនិិតយផែនការចុ្នម្រកាយ (ឧទារ ែ៍ ម្រលូដឹក្នាំ ឬម្របធានក្លឹប) 
ន យីបង្ហា ញផែនការននេះនៅសាជិក្ក្លឹបទាា្ំ អសឱ់្យបានដឹ្។ 
  ម្របធានបទ្យខា្នម្រកាម្ននេះ ម្រោន់ផតជាឧទា រែ៍ប៉ោុន ណ្ េះ ។ ម្របធានបទ្យខុសោន  ានផែនការសក្ម្មភាេ
នោយផ ក្េីោន ផដរ ផតរនបៀបនរៀបចាំសក្ម្មភាេអាចម្រសនដៀ្ោន ។ 

ក្) ឧទា រែ៍ ម្របធានបទ្យ៖ តារានិក្រ 
សក្ម្មភាេ៖ 

• ការសិក្ាផែនទ្យីតារានិក្រ និ្ការបញ្ហា ក្់ន ម្ េះតារានិក្រសាំខាន់ៗ (សូម្នម្ី ឧបសម្ា័នធទ្យី៥ ផដ 
បង្ហា ញេីផែនទ្យីតារានកិ្រនៅអតែនោ ខា្តបូ្) និ្ អាចម្រសាវម្រជាវបផនែម្តាម្រយៈតាំែភាា ប់ 
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/java/Cancer.html 

• ផសវ្រក្នរឿ្នែស្ៗ ពាក្េ់័នធនឹ្តារានិក្រ (សូម្នម្ ីតាំែភាា ប ់
http://www.comfychair.org/~cmbell/myth/myth.html, លួរឱ្យនសាក្សាត យ នល ទ្យាំេ័រននេះ
ានផតជាភាសាអ្់នលលស។ នដីម្បជីាម្របនយាជន៍ដ ់សសិានុសិសសផខមរ នល ទ្យាំេ័រនែស្នទ្យៀតអាច
ចូ នម្ ីបាន ដូចជា www.krou.org ឬនម្រជសីនរសីតារានកិ្រ្ម្ួយ ន យីបក្ផម្របជាភាសាផខមរ 
សូម្នម្ ី ឧបសម្ា័នធទ្យី៦ ជាលាំរ។ូ) 

• បន្កីតនតន ទ្យសសន៍ (សូម្នម្ ីឧបសម្ា័នធទ្យ៧ី) សម្រាប់ទ្យសសនក្ិចចសិក្ា។  
ខ) ឧទា រែ៍ ម្របធានបទ្យ៖ ម្រេេះចនទ 

សក្ម្មភាេ៖ 
• សិក្ាេីដាំនែីរម្រេេះចនទ និ្ច នវាជុាំវញិផែនដី (សូម្នម្ ីតាំែភាា ប៖់ 

http://www.astro.wisc.edu/~dolan/java/MoonPhase.html  ន យីម្រសាវម្រជាវបផនែម្េីសាា
រៈក្នុ្ប ណ្  ័យ)។ 

• បង្ហា ញេីលាំរចូ នម្រេេះអាទ្យិតយ និ្ម្រេេះច័នទ តាម្ម្របេន័ធអុីនធឺែិត តាម្តាំែភាា ប់ 
http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_km.html  
លាំរូនែស្នទ្យៀតេីម្រេេះចនទ អាចរក្ន ញីនៅន ីនល ទ្យាំេ័រននេះផដរ ជាឧទា រែ៍ 
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_km.html  
និ្ http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/km (ទ្យាំនញ និ្ លនល្ )។ 

• ការបន្កីតនតន ទ្យសសន ៍(នម្ ីឧបសម្ា័នធទ្យ៧ី) នដីម្បអីន្កតម្រេេះចន័ទ។  
• នធវីតារា្បង្ហា ញេីបាំលាស់បតូររូបរា្ម្រេេះចនទនរៀ្រា ់យប់ក្នុ្រយៈនេ  ១ ផខ។ លួរោក្់ការង្ហរែទេះ

ឱ្យសិសសតាម្ោនរូបរា្ម្រេេះចន័ទ ន យីលូសរូបនោយនម្របនីមម ទដ និ្ម្រក្ោស។ ទ្យាំ ាំម្រេេះចនទនេ 
នេញវ្់ ម្រតូវលូសឱ្យានទ្យាំ ាំប៉ោុនៗ ោន ។ សម្រាប់លាំរទូាា្ំ ននេះានែរ ់ជូននៅក្នុ្ ឧបសម្ា័នធទ្យី៨។  

http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/java/Cancer.html
http://www.comfychair.org/~cmbell/myth/myth.html
http://www.krou.org/
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/java/MoonPhase.html
http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_km.html
http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_km.html
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/km
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នដីម្បទី្យទ្យ ួបាន ទ្យធែ  ែ ក្ិចចការននេះលួរផប្ផចក្នវនសសិសនដីម្បតីាម្ោន និ្ លូសរូប។  

• នរៀបចាំទ្យសសនក្ិចចសិក្ា សម្រាប់ម្របារេធេធិីផសនម្រេេះចនទ នោយនរៀបចាំអាហារសម្រម្ន ់ និ្ នេសជាៈ
ម្ួយចាំននួទាក្់ទ្យ្នឹ្ម្របធានបទ្យ ម្រេេះចនទ (ឧទា រែ៍នាំរា្មូ្  ដា្ំ ្ “ម្រេេះចនទ” ទ្យឹក្អាំនៅ“ 
ដាំ្្ “ទ្យកឹ្ម្រេេះចនទ”) ។ នដីម្បអីបអរក្នុ្េធិីននេះ សាជិក្ក្លឹបអាចលតិអាំេសីក្ម្មភាេក្ម្ានត
ម្ួយចាំននួដូចជា ការផត្ក្ា្ំ េយ ឬចនម្រម្ៀ្េីម្រេេះចនទ ។ ។ 

ល) ឧទា រែ៍ ម្របធានបទ្យ៖ សតវនែាតទ្យននលនម្ល្គ  
សក្ម្មភាេ៖ 

• ម្រសាវម្រជាវសាែ នភាេសតវនែាតរស់នៅក្នុ្ទ្យននលនម្ល្គ(ឥ ូវានផតនៅនខតតម្រក្នចេះប៉ោុន ណ្ េះ)។ 
ផសវ្យ េ់ីរនបៀបរស់នៅ បញ្ហា ម្របឈម្ក្នុ្ការរស់រានេួក្វា។ ។  

• បន្កីតឯក្សារអាំេីនែាត សតវ ឬរុក្ខជាតដិទទ្យនទ្យៀតផដ ជាម្របនេទ្យសតវជិតែុតេូជនៅក្ម្ាុជា។  
រនបៀបបន្កីតឯក្សារអាចរក្បាននៅក្នុ្ឧបសម្ា័នធទ្យ១ី២ ។ 

• ការសាា សអនក្ជាំនញ៖ អ្គការនម្រៅរោា េិបា ជានម្រចីនបាននធវីការការពារនែាតទ្យននលនម្ល្គ និ្
ម្របនេទ្យសតវជិតែុតេូជដទទ្យនទ្យៀត។ អនក្ជាំនញទាា្ំ ននេះ លួរម្រតូវបានអនញ្ា ីញឱ្យចូ រមួ្ការម្របជុាំ 
ក្លឹប។ សិសសលួរនរៀបចាំក្ម្រម្្សាំែួរ នដមី្បសីួរអនក្ជាំនញនេ ោតអ់នញ្ច ីញចូ រមួ្ ន យីបទ្យ
សាា សន៍លួរផតក្ត់ម្រតាទុ្យក្ក្នុ្នសៀវនៅក្ាំែត់ម្រតាក្លបឹ និ្ ោក្់បង្ហា ញនៅន ីកាត រនខៀនេ័ត៌ាន 
ក្លឹប។ 

៤.២.៣ ទ្សសនកិ្សចចសិក្សា (ដំណាក់្សកាលទ្ើ៣) 
  ទ្យសសនក្ចិចសកិ្ា នធវីឱ្យដាំនែីរការសិក្ាក្លឹបមុ្ខវជិាា កាន់ផតានភាេទាក្់ទាញ និ្ម្របសទិ្យធភាេ នបីនលនរៀបចាំ
វាបាន ែ។ ដាំនែីរទ្យសសនក្ិចចទនម្របធានបទ្យខលេះានសារៈសាំខាន់្ស់ក្នុ្ដាំនែីរការសកិ្ា ឧទា រែ៍ម្របធានបទ្យ
េីតារានិក្រ។ នយី្ ម្និអាចបញ្ចប់ម្របធានបទ្យននេះ នោយម្ិនបានអន្កតផ្កទ  ់នៅន ី វូ្ផ្កក យបាននទ្យ។ 
  ឧទា រែ៍ខា្នម្រកាម្បង្ហា ញេីម្របធានបទ្យលាំរមូ្យួចាំននួ ផដ ែរ ជ់ាលាំនតិនម្រចីនសម្រាបដ់ាំនែីរទ្យសសនក្ចិច
សិក្ា។ ម្របធានបទ្យនែស្នទ្យៀតសនម្រម្ចនោយសាជិក្ក្លបឹសម្រាប់ទ្យសសនក្ចិចអាចោក្់បញ្ចូ  បផនែម្ ឬោក្់ជាំនួស
ម្របធានបទ្យលាំរូននេះក្៏បាន។ 

រូបភាេទី្យ១៖ ឧទា រែ៍ទនរូបរា្ម្រេេះច័នទ។ 

 

យប់ទ្យ១ី   យប់ទ្យី២       យប់ទ្យី៣       យប់ទ្យ៤ី 
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ល) ម្របធានបទ្យលាំរូ៖ តារានិក្រ 

• ការអន្កតផ្កក យ៖ នេ យបស់ិសស និ្ម្រលូអាចម្របជុាំោន នៅក្ផនល្ម្យួផដ អាចនម្ ីន ញីផ្កក យ
និ្ម្ិនានឧបសលគដ ់ការអន្កត។ សក្ម្មភាេអន្កតម្រសាវម្រជាវ លួរនរៀបចាំឱ្យសិសសេិនិតយម្រក្ុម្
ផ្កក យ ផដ អាចនម្ ីន ញីនៅក្ផនល្ និ្នេ នវលាក្ាំេុ្អន្កត។ នបីាននេ  លួរបន្កតីនតន ទ្យ
សសន៍ធម្មតាម្ួយសម្រាប់អន្កត ននេះ ទ្យធែ នឹ្ កាន់ផតម្របនសីរ។ នបមី្និដូនចាន េះនទ្យ សិសសអាច
េាយាម្ផសវ្រក្ម្រក្ុម្តារានិក្រ ផដ េួក្នលសាគ  ់ឱ្យបាននម្រចីនបាំែុតតាម្អាចនធវីនៅបាន។  
សក្ម្មភាេនេ យប់្្ឹត ម្រតវូផតានសុាំការអនុញ្ហញ តេីឪេុក្ារ យ ឬអា្េាបា សសិសជាមុ្ន 
ន យីវាកាន់ផតម្របនសីរ នបីនយី្ អាចនសនសុីាំេួក្ោត់ឱ្យចូ រមួ្ជាម្ួយ។  

 ) ម្របធានបទ្យលាំរ៖ូ ម្រេេះចនទ 
• េិធីអបអរម្រេេះចនទនេញវ្់៖ នៅនេ ម្រេេះចនទានរូបរា្មូ្ នេញននេះ បង្ហា ញថាម្រេេះចនទនេញវ្ ់

ន យីនយី្ អាចនរៀបចាំេិធបីាន។ នបសីិសសអាចបន្កតីនតន ទ្យសសន៍បាន ការអន្កតម្រេេះចនទនេញវ្់
កាន់ផតានភាេទាក្់ទាញ។ សិសសដទទ្យនទ្យៀតផដ ម្ិននៅក្នុ្ក្លឹប ក្៏លួរផតអនញ្ា ីញឱ្យចូ រមួ្ផដរ។  
សក្ម្មភាេននេះ ក្ម៏្ិនខុសោន េីការអន្កតតារាខា្ន ីផដរ នម្រពាេះសក្ម្មភាេនធវីន ី្ នៅនេ យប់
្្ឹត ដូចននេះម្រតូវផតានសុាំការអនុញ្ញតេីឪេុក្ារ យ ឬអា្េាបា សសិសជាមុ្ន និ្នបីអាច
សូម្ការចូ រមួ្េេីួក្ោត់។  

្) ម្របធានបទ្យលាំរ៖ូ នែាតទ្យននលនម្ល្គ 
• ការទ្យសសននែាតក្នុ្នខតតម្រក្នចេះ៖ ចាង យ ១៥ លី ូផម្ម្រតេទី្យីរមួ្នខតតម្រក្នចេះ ានក្ផនល្  ែម្ួយ

នដីម្បនីម្ី នែាត។ ម្របសិននបាីនថវកិាជ ួទូ្យក្ សសិសអាចនម្ី ន ញីសតវនែាតនៅផក្បរខលួនផត
ម្ត្។ អនក្នបកី្ទូ្យក្អាចេែ៌នេីសតវនែាត និ្ អាក្បបក្ិរយិាេួក្វា ន យីោត់នឹ្ន្លីយសាំែួរ
ផដ សសិសសួរ។ ន តុដូនចនេះន យីសិសសម្រតូវផតនម្រតៀម្នរៀបចាំសាំែួរ មុ្នទ្យសសនក្ិចចម្ក្ដ ់។ 

 
៤.២.៤ សក្សម្មភាពបន្ទា ប់ពើដំណណើ រទ្សសនកិ្សចចសិក្សា (ដំណាក់្សកាលទ្ើ៤)  

  បនទ ប់េដីាំនែីរទ្យសសនក្ិចចសកិ្ា សក្ម្មភាេម្រតូវនធវបីនទ បល់ ឺការម្របជុាំេិភាក្ាវាយតទម្លជាម្រក្ុម្។ សាំែួរ
ផដ លួរន កី្ន ី្ ក្នុ្ការេភិាក្ាានដូចជា៖  
   នតីអនក្លតិថាដាំនែីរទ្យសសនក្ចិចននេះដូចនម្រចផដរ?  
  នតីវាន្លីយតបនឹ្ការរ ាំេឹ្ ទុ្យក្អនក្ឬនទ្យ?  
  នតីវាន្លីយតប (ឬម្ិនន្លីយតប) តាម្ការរ ាំេឹ្ទុ្យក្ដូចនម្រច?  
  នតីអវីផដ នយី្ បាននរៀនេីដាំនែីរទ្យសសនក្ចិចននេះ(ខលមឹ្សារ និ្ការនរៀបចាំ)?  
  នតីអវីផដ នយី្ ម្រតូវផ្កល ស់បរូរ ឬផក្ ម្ែសម្រាប់ដាំនែីរទ្យសសនក្ិចចន ីក្នម្រកាយ?   
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   ទ្យធែ េិភាក្ាម្រតូវក្ត់ម្រតាក្នុ្ក្ាំែត់ន តុក្លឹប និ្នធវជីាក្រែីសិក្ាសម្រាបដ់ាំនែីរទ្យសសនក្ចិចន ីក្
នម្រកាយ។   
  ខា្នម្រកាម្ននេះ ជាសក្ម្មភាេនែស្នទ្យៀតបនទ ប់េដីាំនែីរទ្យសសនក្ិចចនដីម្បនីម្រតៀម្សម្រាប់ការតាា្ំ េិេ័រែ៍ 
សាន ទដ នៅដា្ំ ក្់កា ទ្យ៥ី។ 

ច) ម្របធានបទ្យលាំរ៖ូ តារានិក្រ  
• លាំនូរ៖ សិសសលូររូបភាេតារានិក្រផដ បានន ញីនៅន ីម្រក្ោសេែ៌នមម  នោយនម្របីទ្យកឹ្ថាន ាំេែ៌

ម្រសា ៗ សម្រាបត់ាា្ំ បង្ហា ញ។ នបីម្រក្ោសានទ្យាំ ាំធាំ សសិសអាចនធវីការជាម្យួោន នដីម្បលូីររូបផ្កក យ
ផដ េួក្នលបានន ញីនៅន នីនេះ។  

• សាំនែរ៖ សសិសសរនសរនរឿ្ខលីេីទ្យិដាភាេរាម្រតីទនការអន្កតតារានិក្រ។ ដាំបូ្សិសសលួរម្រពា្អតែបទ្យ 
នៅន ីម្រក្ោសជាម្ួយនមម ទដ និ្បនទ ត់សិន ន យីបនទ ប់េផីក្សម្រម្ួ រចួរា ់ េកួ្នលអាចនរៀបចាំ
នៅន ីម្រក្ោសសាែ តតុបផត្នោយនមម ទដេែ៌  វតឺ និ្ ម្រក្ោសេែ៌។ អតែបទ្យនរឿ្ននេះ អាច
ផចក្រ ាំផ ក្ក្នុ្ម្រក្ុម្តូចឬអាចឱ្យសិសសេីរឬបីនក្់អាននរឿ្នៅមុ្ខសសិសម្រក្ុម្ធាំ។ 
លុែភាេអតែបទ្យសាំនែរ នឹ្កាន់ផត ែ នបីម្រលបូានផែនាំនូវរចនសម្ាន័ធនរឿ្ នសចក្តីនែតីម្ តួនសច
ក្តីនរឿ្ និ្នសចក្តបីញ្ចប។់ អតែបទ្យនរឿ្េទី្យសសនក្ិចច អាចោក្់តាា្ំ បង្ហា ញនៅក្ផនល្្ម្ួយក្នុ្
បនទប់ម្របជុាំ។ 

• បនចចក្វទិ្យា៖  សសិសអាចនធវបីទ្យបង្ហា ញេដីាំនែីរទ្យសសនក្ិចចនោយបន្កីតជាសាល យ PowerPoint រមួ្
បញ្ចូ  រូបភាេបានម្ក្េដីាំនែីរទ្យសសនក្ចិចសិក្ា។ ការនធវីបទ្យបង្ហា ញរនបៀបននេះ អាចទាក្់ទាញ
ចាំ្ប់អារម្មែ៍អនក្ចូ រមួ្បាននម្រចីនជា្នល ផតម្រតូវការា៉ោ សុីនបញ្ហច ា្ំ សាល យ។ 

• វតែុ បន្កីតនោយទដ៖ សសិសបន្កីតផែនទ្យដីា្ំ ្អាកាស និ្ម្រក្មុ្ផ្កក យផដ េកួ្នលបានអន្កត
ន ញីនោយនម្របីបា ់ម្រក្ោសដាំ្្េេ និ្ផ្កក យ (ភាា បោ់ន នោយផម្ក្ឫសស)ី ន យីេយួរនៅន ី
េិោនន ផី្កទ ា្ំ ម្រក្្ត់នមម ធាៗំ ។ សសិសនធវីបែ័ណតូចៗ េនយ ់េីតារានកិ្រនីម្ួយៗ ន យីោក្់វានៅ
ក្ផនល្្ម្ួយក្នុ្បនទប់ម្របជុាំ។ ចាំនពាេះវធិីនធវបីា ់ម្រក្ោសសូម្នម្ ីឧបសម្ា័នធ ៩ ។  

• ការសផម្ត្នរឿ្៖ សសិសនរសីយក្នរឿ្ពាក្េ់័នធ
នឹ្តារានិក្រ្ម្ួយ ន យីសផម្ត្ជាម្រក្ុម្។ 
សិសសអាចនរៀបចាំការសផម្ត្ទ្យសសនីយភាេ
ផបប Tableau Vivant 1 នោយានអនក្នធវី
អតាែ ធិបាយាន ក្់ នរៀបរាបេ់ីតអួ្គ និ្ឈុត
ក្ាំេុ្សផម្ត្។ នេ ចបឈុ់តម្ួយ អនក្អតាែ ធិ
បាយទ្យេះទដជាសញ្ហញ  ន យីអនក្សផម្ត្ម្រតូវបតូរ

 
1 Tableau Vivant : ជាការសផម្ត្ផដ តួមិ្នបនញ្ចញកាយវកិារ ឬសនម្ល្មុ្ខផ្កទ ា្ំ ទ្យសសនីយភាេ្មួ្យ 

រូបភា ពទ ២ី៖ ស សិ សក ពំងុ ស ម្តែង ររឿ ង ប្បរេទ  

Tableau Vivant  
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ទ្យីតាា្ំ ចូ ឈុតសផម្ត្ថមី។ មុ្នការសផម្ត្  សសិសលួរេិភាក្ាោន េីការនរៀបចាំនក្តុបផត្តួអ្គ រូប
ភាេនៅន ីផ្កទ ា្ំ វា ា្ំ ននខា្នម្រកាយ អតែបទ្យសម្រាប់អនក្នធវីអតាែ ធិបាយ ។ ។  

• ការនម្រចៀ្ និ្រា ាំ៖ សសិសសរនសរអតែបទ្យចនម្រម្ៀ្្ម្យួអាំេីម្រក្ុម្តារានកិ្រ ន យីហាតស់ម្ទ្យ ់
ផតនម្រចៀ្ និ្រា ាំម្រសុសោន  ។ ឪេុក្ាត យ ឬអា្េាបា អាចចូ រមួ្ម្របលុាំតស្តនតីបាន ន យីការស
ផម្ត្ម្របនេទ្យននេះអាចជាំនសួឱ្យការតាា្ំ េិេ័រែ៍។ មុ្ននេ សផម្ត្ សសិសលួរនរៀបចាំសាំន ៀក្បាំពាក្ ់
នក្សផម្ត្  និ្ការតុបផត្នែស្ៗឱ្យបាន ែ។  

្) ម្របធានបទ្យលាំរ៖ូ ម្រេេះចនទ 
• លាំនូរ៖ សិសសនម្របីនមម ទដេែ៌លូសរបូនទ្យសភាេនៅន ីសាែ នម្រេេះចនទន ីម្រក្ោស A4 ។ ក្នុ្នទ្យសភាេ

ននេះលួរផតានរនដរ អាចន៍ផ្កក យ ធូ ីដ ី និ្អវីៗនែស្នទ្យៀតផដ សសិសលិតថាាននៅន មី្រេេះចនទ 
(អាចានការបាំនែលីសខលេះឧទា រែ៍ សាន ម្បាតនជី្អវកាសយានិក្ ទ្យ្ជ់ាតិអានម្រកិ្។ ។)។ 
ម្រក្ោសទាា្ំ អសល់ួរផតលាបេែ៌នមម  ន យីលូសរ្វ្់នោយនម្របីចាន ឬវតែុរា្មូ្ នែស្ៗ ដូចជា
ចាន ឬផក្វ ជានដីម្ ។  

• សាំនែរ៖  
o សិសសសរនសរក្ាំែត់ន តុនេ សិក្ាេីម្រេេះចនទ។  
o សិសសសរនសរនរឿ្នម្រេ្ និ្នទ្យវក្ថានែស្ៗ ទាក្់ទ្យ្ម្រេេះចនទ។ សក្ម្មភាេននេះ លួរនធវី

ន ី្ មុ្ននេ ទ្យសសនក្ចិចសិក្ាេីម្រេេះចនទ។  
o សិសសសរនសរេីឥទ្យធិេ ទនច នម្រេេះចនទម្ក្ន ីេេផែនដតីាម្ផបបវទិ្យាសាស្តសត 

ឧទា រែ៍ ជាំននរ និ្ ាំនចសមុ្ម្រទ្យ។ ។ 
• វតែុ បន្កីតនោយទដ៖  សសិសបន្កីតលាំរូម្រេេះច័នទ និ្ផែនដីនធវចី នជុាំវញិម្រេេះអាទ្យតិយ។  

សូម្នម្ ី ឧបសម្ា័នធទ្យី១០។ 
• ការសផម្ត្នរឿ្៖ សសិសនរៀបចាំការសផម្ត្ នរឿ្ទាក្់ទ្យ្នឹ្េធិីអក្អាំបុក្ និ្ សាំេេះម្រេេះផខ សូម្

នម្ី ឧបសម្ា័នធទ្យី១១។ មុ្នការសផម្ត្ សិសសផប្ផចក្តនួទ្យីតួអ្គ សរនសរអតែបទ្យសផម្ត្ នរៀបចាំ
សនម្លៀក្បាំពាក្់ និ្ នក្សផម្ត្ ។ ។  

ជ) ម្របធានបទ្យលាំរ៖ូ នែាតទ្យននលនម្ល្គ 
• ទាក្់ទាញចា្ំ បអ់ារម្មែ៍ម្ហាជន៖ សសិសច្់ផចក្រ ាំផ ក្នូវអវីផដ េកួ្នលបាននរៀន និ្ នធវី

សក្ម្មភាេនដីម្បកីារពារម្របនេទ្យសតវផដ ជតិែុតេូជម្ួយននេះ។ េួក្នលអាចបន្កីតប៉ោុសត័រ និ្នរៀបចាំ
យុទ្យធនការនដមី្បឱី្យម្ហាជនានម្ិតតេក្តិ ម្រក្មុ្ម្រលួសារ បានដឹ្ េឺីការជតិែុតេូជទនសតវនែាតននេះ។ 
(តាម្រយៈការនរៀបចាំម្រេតឹតិការែ៍្ម្ួយ និ្ការទាក្់ទ្យ្នៅម្របេ័នធែសេវែាយ សសិសអាចទរអង្ហគ ស
ថវកិា ន យីបរចិាច លវាដ ់អ្គការនម្រៅរោា េិបា ផដ នធវកីារក្នុ្ការការពារនែាតននេះ) ។ សម្រាប់
យុទ្យធនការ សិសសលួរផតនរៀបចាំការតុបផត្ផ្កទ ា្ំ រូបភាេ ពាក្យនសាល ក្ ឯក្សារម្រសាវម្រជាវ ។  ។ 

• ចនម្រម្ៀ្៖ សិសសនិេនធបទ្យចនម្រម្ៀ្អាំពាវនវឱ្យានការការពារសតវនែាត និ្សផម្ត្បទ្យចាំនរៀ្ននេះនៅ
ក្នុ្ថាន ក្់នរៀន ឬការតាា្ំ េិេ័រែ៍្ម្ួយ។ 
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•  វតែុ បន្កីតនោយទដ និ្លាំនូរ៖  

o សិសសបត់ម្រក្ោសនធវីជា សតវនែាត។  
o បន្កីតនសៀវនៅរូបភាេ និ្អតែបទ្យេបីញ្ហា ផដ សតវនែាតក្ាំេុ្ជបួម្របឈម្។ 

៤.២.៥ ការតាា្ំ េិេ័រែ៍ (ដាំ្ក់្កា ទី្យ៥) 
  ការតាា្ំ េិេ័រែ៍ាននម្រចីនរនបៀប និ្ការនរៀបចាំក្ផនល្អាម្រសយ័នៅន ីម្របធានបទ្យ។ ដា្ំ ក្់កា ទ្យ៤ី បាន
បង្ហា ញេដីាំនែីរការ និ្លាំរូអនុវតតខលេះៗ េីការតាា្ំ េិេ័រែ៍រចួម្ក្ន យី។ ខា្នម្រកាម្ននេះលឺជាបញ្ា ីលាំនិតសន្ខបក្នុ្
ការអនុវតត៖  

• ការសផម្ត្ 
• ការតាា្ំ ផ្កទ ា្ំ លាំនូរ 
• ការបង្ហា ញេិនសាធន៍នន 
• ការតាា្ំ បង្ហា ញឯក្សារម្រសាវម្រជាវ 
• បទ្យបង្ហា ញជាសាល យ Power Point 
• ខិតតបែ័ណ ឬយុទ្យធនការ 
• ចនម្រម្ៀ្ និ្ របាាំ 
• ការតាា្ំ បង្ហា ញសាា រែ ិតនោយទដ ប៉ោុសត័រ ែ ិតែ  3D ឬលាំនូរនែស្ៗ... 
៤.២.៦ ការរក្ាក្ាំែត់ន តុសក្ម្មភាេ 
ចាំែុចទាា្ំ អស់ខា្ន ី សុទ្យធផតជាចាំែុចម្រតូវយក្ចិតតទុ្យក្ោក្់សម្រាប់ការតាា្ំ េិេ័រែ៍។ នទាេះជាយា៉ោ ្

្ នៅានទ្យម្រម្្ក់្ាំែត់ម្រតានែស្ៗនទ្យៀត ផដ នយី្ អាចរក្ាទុ្យក្សម្រាប់សក្ម្មភាេក្លឹប។ ខា្នម្រកាម្ននេះ ជា
ឧទា រែ៍ម្ួយចាំនួន៖ 

• ក្ាំែត់ន តុក្លឹប៖  នម្រកាយចបរ់ា ់ការម្របជុាំ សាជិក្ាន ក្់នធវកី្ាំែត់ន តុម្របជុាំ។ នលអាចសរនសរេីភាេទូ្យនៅ
ទនដាំនែីរការម្របជុាំ ចាំែុចេភិាក្ាសាំខាន់ៗ ។ ។ នៅនេ ចាប់នែតមី្ទនការម្របជុាំបនទ ប ់សិសសាន ក្់ននេះអាច
សន្ខបនូវអវីផដ ោត់បានសរនសរនៅសាជកិ្ក្លឹបទាា្ំ អស។់ 

• បញ្ា រេត៌ានក្លឹប៖ បញ្ា រេតា៌នលឺដូចក្ាំែត់ន តុម្របជុាំ ផតម្រលប់ោន អាចង្ហយម្រសួ នម្ ីន ញីជា្។ រា ់
សបាត  ៍ សាជិក្ក្លបឹានភារក្ិចចនធវីបចចុបបននភាេន ីកាត រនខៀនបញ្ា រេ័តា៌នក្លបឹ។ វាអាចជារូបភាេ នរឿ្
និទាន ក្ា្ំ េយ លាំនូរ។ ។ ន យីអាចោក្់នៅក្ផនល្ នែស្ែ្ផដរ ដូចជាន ីប៉ោុសទ័រ ឬជញ្ហា ា្ំ ្ម្យួក្នុ្
បនទប់ម្របជុាំ។ នៅនដមី្នន ាំ បញ្ា រេ័ត៌ានក្លបឹម្ិនទាន់ានអវីនៅន យីនទ្យ ន យីបនតិចម្ត្ ៗ វាម្រតូវបានបាំនេញ
នោយរូបភាេ លាំនូរ ឬសក្ម្មភាេក្លឹប។ នោ បាំែ្ទនការនម្របីបញ្ា រននេះ លមឺ្ិនផម្នែត ក់ារេិេែ៌ន ាំអិត
េីសក្ម្មភាេក្លបឹទាា្ំ អស់ននេះនទ្យ ប៉ោុផនតនដីម្បបីង្ហា ញថាសសិសបានចូ រមួ្សក្ម្មក្នុ្ម្របធានបទ្យននេះ។ 

• នល ទ្យាំេ័រន វសប ុក្ក្លឹប៖  ដូចជាបញ្ា រេ័ត៌ានក្លឹបផដរ ម្រោន់ផតវាាន ក្ខែៈជាឌ្ីជថី នៅន ីន វស 
ប ុក្។ អវីផដ េិនសសននេះ លសឺាជិក្ក្លឹបអាចបន្កតីជាម្រក្មុ្ និ្េភិាក្ាោន តាម្អុនីធែិឺត។ 
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៤.២.៧ ការវាយតទម្លចុ្នន ាំ 

  នៅចុ្នន ាំ លួរផតានការវាយតទម្លន សីក្ម្មភាេក្លបឹផដ បានអនុវតត។ ននេះជាឱ្កាសនដីម្បនីរៀនសូម្រតេី
ចាំែុចផដ ម្ិនសូវនជាលជ័យ និ្្លុេះបញ្ហច ា្ំ េីចាំែុចខាល ា្ំ នដីម្បកី្ត់ម្រតាចាំែុចននេះទុ្យក្អនុវតតក្លឹបន ីក្នម្រកាយ។ 
ខា្នម្រកាម្ននេះ ជាលាំនិតម្យួចាំនួនសម្រាប់ជយួក្នុ្ការវាយតទម្ល៖ 

• ផែនទ្យីលាំនិត៖ សសិសទាា្ំ អសទ់្យទ្យួ បានម្រក្ោសម្ួយសនលឹក្។ នៅក្ ត្  សនលឹក្េួក្នលសរនសរ“ ក្លឹបផែន
ដីវទិ្យា” និ្លូសរ្វ្ជុ់ាំវញិ។ បនទ ប់ម្ក្េួក្នលផប្ផចក្ោន លូសផម្ក្ធា្ម្របធានបទ្យ ផដ បាននម្រជីសនរសី។ 
ម្របធានបទ្យទាា្ំ ននេះ ផប្ផចក្បនតជាសាខានោយសរនសរេសីក្ម្មភាេ និ្ ចាំែុចសាំខាន់ៗ ។ បនតេីសាខា 
នលម្រតូវសរនសរអនុសាខា នោយសរនសរេចីាំ្បអ់ារម្មែ៍ ពាក្យលនលេឹះនែស្ៗ។  
ឧទា រែ៍៖ ម្របធានបទ្យ “តារានិក្រ” ន យីានសាខា “ទ្យសសនក្ិចច” ននេះអនុសាខាលួរផតជា “រកី្រាយ”  
“លួរឱ្យខាល ច” “លួរឱ្យចាបអ់ារម្មែ៍” ជានដមី្។ នេ សិសសបញ្ចប់ការង្ហរផែនទ្យីលាំនតិ ផ្កទ ា្ំ ទាា្ំ ននេះម្រតូវបាន
ោក្់តាា្ំ បង្ហា ញ ន យីសិសសទាា្ំ អសអ់ាចសកិ្ាេីោន នៅវញិនៅម្ក្។ សាំែួរផដ ន ញីន ីក្ន ី្ នម្រចីន 
នេ ្លុេះបញ្ហច ា្ំ េីផែនទ្យីលាំនតិទាា្ំ ននេះាន៖ 
  នតីចាំ្បអ់ារម្មែ៍រមួ្ជាអវី សម្រាប់ផែនទ្យីលាំនិតទាា្ំ អស?់ពាក្់េ័នធនឹ្សាខាម្ួយ្? 
  នតីចាំែុច្ខលេះ ផដ ក្លបឹអនុវតតបាននជាលជ័យ? 
  នតីចាំែុច្ខលេះ ផដ ក្លបឹអនុវតតម្ិនសូវបាននជាលជ័យ? 
  នតីានចាំែុច ែ្ ខលេះ លួរបនតអនុវតតសម្រាប់នន ាំសកិ្ាបនទ ប់? 
  នតីានចាំែុចផបលក្្ខលេះ លរួអនុវតតសម្រាប់នន ាំសកិ្ាបនទ ប់?  

• ការេិភាក្ាជាម្រក្មុ្តូច ៖ ម្រល ូឬសិសសដឹក្នាំក្លបឹ នធវីបែ័ណនោយសរនសរន ម្ េះម្របធានបទ្យក្លឹបផដ បាន
នម្រជីសនរសី និ្ អនុវតតសក្ម្មភាេ ន យីផចក្នៅឱ្យម្រក្មុ្សសិសតូចៗ។ ម្រក្ុម្នីម្ួយៗទ្យទ្យ ួបានបែ័ណន យី
េិភាក្ាន សីាំែួរចាំនួន ៥ ទាក្់ទ្យ្នឹ្ម្របធានបទ្យនៅន កីាត ន យីសិសសាន ក្់នៅក្នុ្ម្រក្ុម្សន្ខប ទ្យធ
ែ ទនការេិភាក្ានៅម្រក្មុ្ធាំ។  ទ្យធែ េិភាក្ា លួរម្រតូវក្ត់ម្រតាទុ្យក្ជាឯក្សារនយា្សម្រាប់ការអនុវតតក្លឹប
នន ាំបនទ ប់(ឧទា រែ៍ក្នុ្នសៀវនៅក្ាំែត់ន តុក្លបឹ)។ សាំែួរទាា្ំ  ៥ ម្រសនដៀ្នឹ្ សាំែួរក្នុ្ផែនក្ខា្
ន ី ផដ ានដូចជា៖ 
  នតីអនក្ចូ ចិតតក្លឹបម្របធានបទ្យក្ម្រម្ិត្?  
  នតីចាំែុច្ខលេះ ផដ ក្លបឹអនុវតតបាននជាលជ័យ? 
  នតីចាំែុច្ខលេះ ផដ ក្លបឹអនុវតតម្ិនសូវបាននជាលជ័យ? 
  នតីានចាំែុច ែ្ ខលេះ លួរបនតអនុវតតសម្រាប់នន ាំសកិ្ាបនទ ប់? 
  នតីានចាំែុចផបលក្្ខលេះ លរួអនុវតតសម្រាប់នន ាំសកិ្ាបនទ ប់? ។ ។ 

• ការវាយតទម្ល៖  ម្របធានបទ្យបាននធវីនៅក្នុ្នន ាំននេះ នឹ្ម្រតូវបានសរនសរនៅន ីកាត រនខៀន រនឺៅន ីម្រក្ោសធាំម្ួ
យ។ សសិសទ្យទ្យ ួបានសទីក្ល័រចាំនួន៦ សនលឹក្។ េួក្នលវាយតទម្លសក្ម្មភាេចូ ចិតតបាំែុតនោយបិតសទីក្ 
ល័រចាំនួន ៣  សទីក្ល័រ ២ សម្រាបម់្របធានបទ្យម្និសូវចូ ចតិត និ្សទីក្ល័រ ១ សម្រាប់ម្របធានបទ្យចាប់
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អារម្មែ៍តិចតចួ។ បនទ បម់្ក្ េួក្នលម្រតូវបនញ្ចញម្តិម្រត ប់នោយសរនសរចាំែុច ែន ីម្រក្ោសេែ៌
ទបត្ ចាំែុចម្រតូវផក្ ម្ែន ីម្រក្ោសេេែ៌ន ឿ្ និ្បទិ្យម្រក្ោសទាា្ំ ននេះនៅន ីកាត រនខៀន។ សាជិក្ 
ក្លឹបាន ក្ស់ន្ខបេី ទ្យធែ ចា្ំ ត់ថាន ក្់ម្របធានបទ្យនោយរាប់ចាំនួនសទីក្ល័រ និ្ក្ត់ម្រតាម្តមិ្រត ប់ក្នុ្
ក្ាំែត់ម្រតាក្លឹប។    
  នទាេះបីជានយី្ ម្រតូវេិភាក្ាម្រលប់ចាំែុចទាា្ំ  ែ និ្ ម្ិន ែ ផតជានយាប ់នយី្ លួរនផ្កត តការេិភាក្ា
នៅន ីចាំែុចវជិាានឱ្យបាននម្រចីននោយបន្កីតជាសាល យ Power Point បង្ហា ញេសីក្ម្មភាេក្លឹប ែៗ  ។ ជា
ម្របការ ែ នបសីាជកិ្ក្លឹបបានថតរូបបង្ហា ញេសីក្ម្មភាេ ែៗ  នេ អនុវតតសម្រាប់ការបង្ហា ញចុ្នន ាំននេះ ។ 

 
rrrtsss 
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ឧបសម្ពន័្ធទ១ី ៖ ការវាយតម្ម្ៃចណំាប់អារម្មណ៍សិសស 
នសចក្រីផែនាំ 
ការចូ រមួ្ជាម្ួយក្លបឹវទិ្យាសាស្តសរផែនដលីឺជាឱ្កាសម្ួយនដមី្បផីសវ្យ ់បផនែម្េីមុ្ខវជិាា ផែនដី តាម្រយៈសក្ម្មភា
សាំបូរផបប។ ខា្នម្រកាម្ជាចាំែុចម្ួយចាំនយន សិសសម្រតូវដឹ្មុ្នសនម្រម្ចចិតតថា នតីលួរផតចូ រមួ្ក្នុ្ក្លបឹវទិ្យាសាស្តសរ
ផែនដីផដរឬនទ្យ៖ 
 
o វតែុ បាំែ្៖ ែរ ឱ់្កាសម្របក្បនោយភាេវជិាាន និ្ម្និានការលម្រាម្ក្ាំផ ្ដ ់ការអេិវឌ្ឍបាំែិន និ្

ចាំនែេះដឹ្នៅក្នុ្មុ្ខវជិាា វទិ្យាសាស្តសរផែនដ។ី 
o សក្ម្មភាេ៖ ការេិនសាធ ទ្យសសនក្ិចចសកិ្ា ការអន្កតនម្ី ផ្កក យ ការម្រសាវម្រជាវន ីម្របធានបទ្យផែនដីវទិ្យា ការ

េិភាក្ាម្រក្ុម្េីការលម្រាម្ក្ាំផ ្ដ ប់រសិាែ ន និ្ការអេិរក្ស ការតាា្ំ េេិែ័ជានដីម្។ ។  
o ការវាយតទម្ល៖ នឹ្ម្និានការវាយតទម្ល និ្ការោក្់េនិទុែលូវការ្ម្ួយននេះនទ្យ។ សសិសម្រតូវបានផែនាំឱ្យនធវី

សក្ម្មភាេេីនម្រពាេះេួក្នលច្់នធវី ម្ិនផម្ននោយការប្ខិតប្ខាំននេះនទ្យ។ 
o ការចូ រមួ្៖ សាជិក្ក្លឹបលចូឺ រមួ្នោយសម័ម្រលចិតត។ 
o ការម្របជុាំ៖ នឹ្ានការម្របជុាំនទ្យៀ្ទាត់ (ម្របផ  េីរសបារ  ៍ម្រ្) នដីម្បេីភិាក្ាផែនការសក្ម្មភាេ។ ការម្របជុាំ

ននេះនឹ្នធវីន ី្ នៅចុ្នា៉ោ ្សិក្ា ឬនៅនេ ្ម្ួយផដ សាលាម្ិនាននា៉ោ ្បនម្រ្ៀន។   
 
ក្ម្រម្្សាំែួរ 
សូម្បង្ហា ញក្ម្រម្តិទនចា្ំ បអ់ារម្មែ៍របស់អនក្ក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លឹបវទិ្យាសាស្តសរផែនដីនោយការលូសធីក្ () នៅ
ក្នុ្ម្របអប់ខា្នម្រកាម្៖ 
 
  ខាុ ាំម្ិនចាប់អារម្មែ៍ក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លឹបវជិាា សាស្តសរផែនដីទា ់ផតនសាេះ។ 
 
  ខាុ ាំចាប់អារម្មែ៍ក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លឹបវជិាា សាស្តសរផែនដ ីប៉ោុផនរខាុ ាំម្និចាស់ថា ខាុ ាំអាចាននេ ម្រលប់ម្រោន់ក្នុ្  
           ការចូ រមួ្ននេះនទ្យ។ 
 
  ខាុ ាំេិតជាចាប់អារម្មែ៍ក្នុ្ការចូ រមួ្ក្លបឹវជិាា សាស្តសរផែនដី ន យីខាុ ាំចាសថ់ា ខាុ ាំាននេ ម្រលប់ម្រោន់ក្នុ្ 
           ចូ រមួ្។ 
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ឧបសម្ពន័្ធទី២៖  ការបបងបចកភារកិចច 
(១) ម្របធាន៖  
o នកាេះនៅសាជិក្ម្របជុាំក្លឹប។ 
o សម្រម្បសម្រម្ួ ការនរៀបចាំរនបៀបវារៈសម្រាប់ការម្របជុាំនមី្ួយៗ។ 
o សម្រម្បសម្រម្ួ ការម្របជុាំ។ 
o ធានថាានក្ផនល្ម្របជុាំនោយការសម្រម្បសម្រម្ួ ជាម្ួយនលាក្នយក្សាលា។  
o ទ្យាំនក្់ទ្យាំន្រវា្ក្លបឹ និ្រដាបា សាលានរៀន។ 
o តាម្ោនការអនុវតតផែនការ។ 
o រាយការែ៍ដ ់ម្រលូដកឹ្នាំក្លបឹនេ ានបញ្ហា នក្ីតន ី្ ។ 
(២) អនុម្របធាន៖ 
o បាំនេញមុ្ខង្ហរម្របធាននៅនេ ្ម្របធានម្និនៅ។ 
o ជួយសម្រម្បសម្រម្ ួការម្របជុាំ។ 
o ក្ត់ម្រតាក្ាំែត់ន តុម្របជុាំ។ 
(៣)  រិញ្ញិក្៖  
o ទ្យទ្យួ ខុសម្រតូវចាំនពាេះថវកិាផដ ែរ ឱ់្យេីម្រលូទ្យទ្យួ បនទុក្សម្រាប់សក្ម្មភាេនែស្ៗរមួ្ានការទ្យិញសាា រៈ

សម្រាប់តាា្ំ េិេរ័ែ៍ ទ្យសសនក្ិចចសិក្ាជានដីម្។ ។ 
o រក្ាក្ាំែត់ម្រតាថវកិាទ្យទ្យួ បានេីម្រលដូកឹ្នាំក្លឹប។  
o នធវីការទ្យិញ ឬចាំ្យតាម្ផែនការបង្ហា ញនោយម្រលដូកឹ្នាំក្លបឹ។  
(៤) ម្របធានម្រក្មុ្ 
១. ដឹក្នាំសក្ម្មភាេម្រក្ុម្។ 
២. នធវីរបាយការែ៍ជូនម្របធាន ឬម្រលូដកឹ្នាំក្លបឹ។ 
៣. ែសេវែាយេ័តា៌នេីម្របធាន ឬម្រលដូឹក្នាំក្លឹបដ ់សាជិក្ម្រក្ុម្។  
ម្រលដូឹក្នាំក្លឹប៖  
o ែរ ់ការផែនាំទូ្យនៅដ ក់្លឹបក្នុ្ការនរៀបចាំកា វភិាល ដាំនែីរការម្របជុាំ នម្រជីសនរសីសាជិក្ក្លឹប ។ 
o ែរ ់ការោាំម្រទ្យបនចចក្នទ្យសផដ ពាក្់េន័ធនឹ្មុ្ខវជិាា ផែនដី ដូចជា ការនម្ ីផ្កក យ ពាក្យលនលឹេះ ។ ។) 
o ជាតាំ្្ក្លឹបសម្រាប់លែៈក្ម្មការសាលានរៀនអាំ ុ្នេ ដាំនែីរការនរៀបចាំថវកិា។  
o សម្រម្បសម្រម្ួ សក្ម្មភាេដូចជាផែនការទ្យសសក្ិចច និ្ការនធវីទ្យសសនក្ិចច ជានដីម្។  
o សម្រម្បសម្រម្ួ ការង្ហររវា្ក្លបឹ និ្រដាបា សាលានរៀនសម្រាប់សក្ម្មផ្កេម្ួយចាំនួនដូចជាការនម្របីម្របាស់ប ណ្

 ័យ ការនម្របីម្របាស់បនទប់ម្របជុាំ ជានដីម្។ ។  
o ម្រតួតេិនតិយការនម្របីម្របាសធ់នធានថវកិាក្លបឹ។ 
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ឧបសម្ពន័្ធទី៣៖  ការកំណត់បែន្ការ 
ត្តីមាសទ្យី១៖ 
 

សក្ម្មភាេ 
ផខវចិឆកា ផខធនូ ផខម្ក្រា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
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ត្តីមាសទី ២៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សក្ម្មភាេ 
ផខកុ្ម្ាៈ ផខម្ីន ផខនម្សា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
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ឧបសម្ពន័្ធទ៤ី៖  ការកំណត់ធន្ធាន្ 

ការចណំាយ រូបម្ន្ដ ចំន្ួន្ 
1. ម្រក្ោសផ្កទ ា្ំ ធាំ 1 kg x 8,000 ៛/kg 8,000 ៛ 
2.  វតឺសរនសរ 2 ម្របអប ់x 10,000 ៛/ម្របអប ់ 20,000 ៛ 
3. ម្រក្ោសេែ៌ 2 ដុាំ x 16,000 ៛/ដុាំ 32,000 ៛ 
4. ផក្វេម្រ្ីក្សម្រាប់នធវីនតន ទ្យសសន ៍ -- 40,000 ៛ 
5. ទ្យសសនក្ចិចសកិ្ាទ្យី១៖  
អាហារទថងម្រត្់  
រថយនរឈនួ  
កានម្រា៉ោ  ឬទូ្យរសេ័ទទដ 

 
ម្នុសស 15នក្់ x 4000 ៛/ក្នុ្ាន ក្ ់

100,000 ៛/ទថង x 1 ទថង 
 

 
6,0000 ៛ 
100,000 ៛ 
_______ 
160,000 ៛ 

6. ទ្យសសនក្ចិចសកិ្ាទ្យី១៖  
អាហារទថងម្រត្់  
រថយនរឈនួ  
កានម្រា៉ោ  ឬទូ្យរសេ័ទទដ 

 
ម្នុសស 15នក្់ x 4000 ៛/ក្នុ្ាន ក្ ់

100,000 ៛/ទថង x 1 ទថង 
 

 
6,0000 ៛ 
100,000 ៛ 
_______ 
160,000 ៛ 

 សរុប 160,000 ៛ 
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ឧបសម្ពន័្ធទ៥ី៖  បែន្ទីត្កមុ្តារាន្ិករនៅអតថនោលខាងតបូង 
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ឧបសម្ពន័្ធទ៦ី៖  នរឿងនទវកថាពាក់ព័ន្ធត្កមុ្តារាន្ិករ 
អ ូសា ផម្ជឺរ (Ursa Major) 

ខាល  មុ ាំធាំ 
  កា ីសតូ(Callisto) លឺជាស្តសតាីនរូបសម្រម្ស់ម្រសស់ន្ីតនយ
ាន ក្់ រស់នៅតាំបន់ទម្រេ អាកាឌ្យីា៉ោ (Arcadia)។ ន្ជាអនក្ម្របាញ់ 
“ម្ិនផម្នជាម្របនេទ្យម្នុសសម្រសផីដ រវ ់អ្គុយនធវសីក្់ និ្ រទវអាំនបាេះនរាម្
នចៀម្ននេះនទ្យ” ។ ន្ជាអនក្ចម្ាាំ្ាន ក្់របស់អាទ្យិនទ្យេ ោយអា្
(Diana) នោយចូ ចិតតពាក្អ់ាវនម្រៅផវ្ និ្ច្សក្់នៅនម្រកាយជាម្ួយ
ផខសបូេែ៌សម្ួយ នោយក្នុ្ទដកាន់ ាំផេ្ ឬធនូ” (Metamorphoses 
II 412 - 415)។ 
   អាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ (Jupiter) នម្ី ន ញីសម្រម្សន់្ ន យីក្៍
ានចិតតម្របតិេ័ទ្យធច្់បានន្ភាល ម្។ ោត់បានផម្របម្រក្ឡាខលួនជាអាទ្យិនទ្យេ 
ោយអា្ ន យីចូ នៅនយិាយជាម្ួយ កា សីតូ។ ន្សបាយចតិត
្ស់ នោយន ញីអាទ្យិនទ្យេនិម្មិតរូបរបស់ខលួន ន យីបាននរៀបរាប់
នរឿ្រា៉ោ វនែស្ៗ េីជាំនញបរបាញ់របស់ន្ ផតន្ម្រតូវបាន ជូេីទ្យ័រ ចាប់រ ាំនលាេ។ "ន្បាននរបីាំរាស់ម្របនា្ំ នឹ្ោត់
តាម្ក្ាល ា្ំ ម្នុសសម្រស ី- នបីអាទ្យិនទ្យេ ជូែូ(Juno) ផដ ជាម្ន សីរបស់ ជូេីទ្យ័រ បានន ញីន តុការែ៍ននេះ ោត់
ក្៏ម្ិននធវីនរឿ្នោរនៅោក្់ កា ីសតូ ចឹ្ផដរ - ប៉ោុផនតនតីម្នុសសម្រសីាន ក្់នធវីនម្តចអាចយក្ឈនេះក្ាល ា្ំ បុរសបាន? 
ន យីនតីអនក្្ាន ក្់ផដ អាចយក្ឈនេះអាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ បាន? ជូេទី្យ័រ បាននធវីនរឿ្ដ៏លរួឱ្យអាា៉ោ ស់ននេះ ន យីម្រត
 ប់នៅសាែ នន ីវញិ” (Metamorphoses II 434 - 437))។ 

នលាក្ អូវដី (Ovid) បាននរៀបរាប់ថា ភាេនោរនៅរបស់អាទ្យិនទ្យេ ជូែូ 
នក្ីតេីការម្របចែ័ឌ នៅន ីអាទ្យនិទ្យេជូេទី្យ័រ និ្កា ីសតូ។ ។ កា ីសតូ បាន
បន្កីតកូ្នម្របុសាន ក្់ ឱ្យនៅអាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ ានន ម្ េះថា អារកាស
(Arcas) ផដ នធវឱី្យ ជូែូ ខឹ្សម្ាកាន់ផតខាល ា្ំ  ន យីោក្់ប ត្ សា  
កា ីសតូ ឱ្យកាល យជាខាល  មុ ាំ។ ។ ទថងម្ួយនេ  អារកាស នេញរបូរា្ ោត់បាន
នដីរបរបាញ់សតវក្នុ្ទម្រេ ន យីបម្រម្ុ្នឹ្ បាញ់សាល បខ់ាល  មុ ាំជាាត យនៅ
ន យី ផតម្រតូវបានអាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ ទ្យប់ទដជាប់ ន យីោក្ប់ ត្ សាឱ្យ អារ

កាស កាល យជាកូ្នខាល  មុ ាំ ។ នោយនសចក្តីអាែិតនៅន ី កា ីសតូ និ្កូ្ន អាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ បានយក្ខាល  មុ ាំាត យ និ្
កូ្ន នៅោក្់ន ីទែទនម្ នធវីជាតារានិក្រេីរផក្បរោន រ ូតម្ក្។ 
  ម្រក្ុម្តារានិក្រ អ ូសា ផម្ជឺរ ដា្ំ ្ឱ្យ កា ីសតូ ជាម្រក្ុម្តារានិក្រផដ នលសាគ  ់នម្រចនីបាំែុត។ ក្នុ្ននេះផដរក្៏
ានម្រក្ុម្ផ្កក យ ប ីក្ ឌ្ីបេ័រ(Big Dipper) ជាម្រក្មុ្ផ្កក យផដ តាំនរៀបោន  ែបាំែុតក្នុ្ម្រក្ុម្តារានិក្រនៅក្នុ្ឋានសលួ៌។ 
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អូរយី ៉ុង (Orion) 
អនកត្រមា ញ ់

  ានឯក្សារ ២ ផដ នទិានទាក្់ទ្យ្នឹ្ អូរយី៉ោុ្ នោយផែែក្ន ីអតតសញ្ហញ ែាតាបិតារបស់ោត។់ ឯក្
សារដាំបូ្សរនសរថា អូរយី៉ោុ្ ជាបុម្រតរបស់អាទ្យិនទ្យេសមុ្ម្រទ្យម្រេេះនម្ ែិបទូ្យន(Neptune) និ្ាច សក់្សម្រត ី 
នអីរយីា៉ោ  ់ (Euryale) ជាាតា និ្ជាអនក្ម្របា៉ោ ញ់ដ៏អសាច រយទនអា្ចម្រក្ អាា៉ោ សូន(Amazon)។ អូរយី៉ោុ្ ាន
នទ្យេនកាស យខា្បរបាញ់ដូចាតាខលួន ន យីកាល យជាអនក្ម្របា៉ោ ញ់អសាច រយ
បាំែុតក្នុ្នលាក្។ ោត់ានក្ាល ា្ំ ខាល ា្ំ  ផតជាម្នុសសអាំែួត នោយអួតថាខលួន
េូផក្ជា្សតវនលាក្ទាា្ំ អស់ន ីផែនដ។ី តបន្លីយនៅនឹ្ភាេម្រក្អឺតម្រក្ទ្យម្
ននេះ ានខារដាំរតូីចម្ួយ បានចូ ម្ក្ទ្យិច  ន យីសាល ប់ អូរយី៉ោុ្ សាល ប់នៅ។ 
  ឯក្សារនរឿ្ម្យួនទ្យៀតន កី្ន ី្ ថា អូរយី៉ោុ្ ោម នាត យនទ្យ ផតទ្យទ្យួ 
បាននទ្យេយនកាស យបរបាញ់េអីាទ្យិនទ្យេ ជូេីទ្យ័រ ែិបទូ្យន និ្  ម្ យូរ ី
(Jupiter, Neptune, and Mercury)។  "អូរយី៉ោុ្អាចនដីរន ីទ្យឹក្ និ្ាន
ក្ាល ា្ំ ខាល ា្ំ ជា្អវីៗទាា្ំ អស់។ នលជាជា្ផដក្ដ៏ចា្ំ ន ន យីបានបន្កតី
វាិននម្រកាម្ដជូីនអាទ្យិនទ្យេេនាំនេលី្ វ ៉ោុ ន ន (Vulcan) នធវជីញ្ហា ា្ំ ទ្យាំនប់ទ្យឹក្
ន នី្នរសមុ្ម្រទ្យសុសុីី ី (Sicily Coast) និ្ នធវីម្របាសាទ្យឱ្យអាទ្យិនទ្យេនែស្ៗ
នៅតាំបន់ននេះ” (Magee, 48)។ អូរយី៉ោុ្ បានម្រសឡាញ់នម្៉ោរ ៉ោបុ ជាបុម្រតីរបស់ អូែូេីយ៉ោុ្ (Oenopion)និ្ ម្ន សី 
ជីអូស(Chios)។ បិតារបស់នម្៉ោរ ៉ោុបជាក្សម្រត ន យីម្ិនម្រេម្ឱ្យបុម្រតខីលួននរៀបការននេះនទ្យ នទាេះបីជាអូរយី៉ោុ្បានក្ាច ត់
សតវទម្រេសាហាវៗ នចញេីនកាេះេួក្នលក្តី។ នោយចិតតនម្រកាធខឹ្ អូរយី៉ោុ្បានប៉ោ្យក្ នម្៉ោរ ៉ោបុ ននេះនោយ ិ្ ា។ បិតា

របស់ន្ខឹ្ ក្ ៏ួ្អូរយី៉ោុ្ែកឹ្ម្រសាម្រសវ ឹ្  នធវីឱ្យខាវ ក្់ផេនក្ ន យីយក្នៅនបាេះនចញនៅន្នរ 
សមុ្ម្រទ្យ។ អូរយី៉ោុ្ បាននដីរតាម្សាំន ្ញញួររបសេ់ួក្ សាយក្លុប(Cyclops) រ ូតដ ត់ាំបន់
ន ម្ែូស(Lemnos) ផដ ជាក្ផនល្ អាទ្យិនទ្យេ វ ៉ោុ ន ន។ នោយអាែិត អារយី៉ោុ្ អាទ្យិនទ្យេ
វ ៉ោុ នខន បានឱ្យបរវិារាន ក្់ន ម្ េះ នក្ោ ីយ៉ោុ្ (Kedalion)នាំែលូវនៅរក្អាទ្យិនទ្យេម្រេេះអាទ្យិតយ។ 
អូរយី៉ោុ្ោក្ ់នក្ោ យី៉ោុ្ នៅន ីសាម  រចួនដីរតម្រម្្់នៅទ្យិសខា្នក្ីត ន យីចុ្នម្រកាយោត់បាន
ជួបអាទ្យិនទ្យេម្រេេះអាទ្យិតយ ផដ ជួយឱ្យោត់នម្ី ន ញីន ី្ វញិ។   
  នម្រកាយម្ក្ ោត់នធវីបាននធវីជាអនក្ម្របា៉ោ ញ់ នៅជាម្ួយអាទ្យិនទ្យេ ោយអា្។ ោយ
អា្ នេញចិតតអារយី៉ោុ្ខាល ា្ំ ្ស់ ន យីម្រេម្នរៀបការជាម្ួយោតន់ទ្យៀតែ្។ ប្ម្របុស 

ោយអា្ ន ម្ េះ អាប៉ោូ ូ(Appolo) ម្ិនសបាយចិតតចាំនពាេះនរឿ្ននេះនទ្យ ។នៅទថងម្ួយ អូរយី៉ោុ្ក្ាំេុ្ផ  ទ្យឹក្ 
នោយយក្ក្ា ម្រជមុ្ជចុេះន ី្ ។ អាទ្យិនទ្យេ អាប៉ោូ ូ បានច្ែុ ម្របាបប់ែូនម្រសថីា ន្ម្ិនអាចបាញ់ចាំវតែុនមម នៅក្នុ្
ទ្យឹក្ននេះនទ្យ។ ន្បានន ីក្ម្រេួញ តម្រម្្់បាញ់។ បនទ ប់ម្ក្ ទ្យឹក្រ ក្បាននបាក្សាក្សេអូរយី៉ោុ្ដ ់ម្រចាា្ំ  ន ញី
ដូចននេះ ន្ម្រសក្់ទ្យឹក្ផេនក្យា៉ោ ្ខាល ា្ំ  ន យីយក្សាក្សេរបស់អូរយី៉ោុ្ នៅោក្់នៅន ីនម្  នធវជីាតារានិក្រម្ួយ
ដួ្ (Bulfinch's Mythology, 191-192)។ 



ក្លឹបផែនដីវទិ្យា 
 

26 

 

ក្នុ្នរឿ្នម្រេ្ខលេះ ន ីក្ន ី្ ថានោយសារអាទ្យិនទ្យេ អាប៉ោូ ូ ច្់ឱ្យបែូនម្រសខីលួននៅបរសុិទ្យធ ដូនចនេះន យី ោត់ក្៏បញ្ាូ ន
ខារដាំរមី្ួយ នៅខាាំសាល ប ់អូរយី៉ោុ្ ផតម្ត្ នៅ។  
  អូរយី៉ោុ្ ជាម្រក្មុ្ផ្កក យាននលសាគ  ់នម្រចីនជា្នល 
ន យីអាចនម្ ីន ញីនៅទ្យសិខា្តបូ្ េីអតែនោ ខា្
នជី្នរដូវរង្ហរ។ ជាទូ្យនៅ នលសាគ  ់ម្រក្មុ្ផ្កក យននេះ នោយ
រូបរា្បុរសាន ក្់កានដ់ាំប្នៅទដន ីក្ន ី្ ន ី បម្រម្ុ្វាយ
នោទម្រេ ន យីនៅន ីផខសម្រក្វា៉ោត់ចន្កេះានផ្កក យបី។ បផនរម្េី
ននេះនទ្យៀត នៅន ីសាម ោត់ានផ្កក យេែ៌ម្រក្ ម្ន ម្ េះ នបផត
 គសឺ (Betelgeuse) និ្ នៅនជី្ខា្ន្វ្ានផ្កក យេែ៌
នខៀវន ម្ េះ រផី គ (Rigel)។  នោយនរឿ្នម្រេ្ និយាយថា 
អារយី៉ោុ្ម្រតូវបានខារដាំរ ីសករនេៀស (Scorpius) សាល ប់ 
ម្រក្ុម្តារាទាា្ំ េីរននេះ ម្រតូវបានោក្់នៅន ីនម្  ោល តោន នង យ
និ្នៅាខ ្ាន ក្ទ់នអាកាស ដូនចនេះនលម្និអាចនម្ ីន ញី
ម្រក្ុម្តារាទាា្ំ េីរម្រេម្ោន ក្នុ្នេ ផតម្ួយននេះនទ្យ។  
 

ខាស៉ុីអូន ៀ (Cassiopeia) 
មាច ស់កសត្ត ី

ខាសុីអូនេៀ ជាេរយិាដ៏ម្រសសស់ាែ តរបស ់សុីន វសី(Cepheus) នសតច
អា្ចម្រក្ នអតយូេី និ្ជាាតារបស់ ផអនម្រដូនម្ោ(Andromeda) ។ 
ន្ានភាេ ប ីាញនោយជាប់ពាក្េ់័នធនឹ្ នរឿ្ដា្ំ  របសកូ់្ន
ម្រសី អាម្រដូនម្ោ។ ាច ស់ក្សម្រតាីនក្ាំ ុសម្រត្់ថា ម្រទ្យ្់អតួខលួនលួរឱ្យ
ម្រសលាញ់ជា្ នែនរ ៉ោដ(Nereids) និ្ ជូែូ។ អាទ្យិនទ្យេម្រសីទាា្ំ េីរ 
បានម្របាប់េកីារម្របាថននេះនៅអាទ្យិនទ្យេសមុ្ម្រទ្យ ែិបទូ្យន។ ភាល ម្ៗននេះ 
ែិបទូ្យន បានបញ្ាូ នសតវចផម្លក្ម្ួយក្ា ន ម្ េះ សុីតូស(Cetus) នៅ
ស្សកឹ្។ ែិបទូ្យន បានបញ្ហា នសតចទាា្ំ េីរឱ្យបូជាបុម្រតីរបស់ខលួន។ 
ម្របសិននបី នែីសុសី(Perseus) ម្ិនម្ក្សាល បស់តវចផម្លក្ននេះទាន់នេ នទ្យ ម្របផ  េួក្នលបូជាបុម្រតីននេះម្និ 
ខាន។ ជាការតបសន្ នសតចទាា្ំ េីរអ្គ បាននរៀបអេិនសក្កូ្នម្រសី អាម្រដូនម្ោ ឱ្យនៅ នែសុីីស។  
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នរឿ្និទានភាលនម្រចីនបានសរនសរថា ខាសុអូីនេៀ សបាយចតិតនឹ្ការែសាំែគុ ាំននេះ
្ស់ ផតនិទានខលេះសរនសរថា ាច ស់ក្សម្រតីបដិនសធការអេិនសក្ននេះ ន យីម្រតូវ
បានកាល យជាដុាំថម នោយសារ នែីសុីស បង្ហា ញក្ា  នម្ឌូ្សា(Gorgon 
Medusa) ោក្់ម្រេេះន្។  
នទាេះបីអាទ្យិនទ្យេ ែិបទូ្យន ោក្់ន្ជាម្រក្មុ្ផ្កក យនៅឋានសលួ៌ក្៏នោយ ផតោត់
បាននធវីឱ្យន្អាា៉ោ ស់នោយោក្់ជារូបរា្ន្អ្គុយនៅន ីបាឡាា្ំ  ក្ា 
ច្ែុ នៅផ្កក យប៉ោូ ខា្នជី្  ។ ការោក្់រូបរា្រនបៀបននេះ នម្រពាេះ ែិបទូ្យន ច្់
ឱ្យន្ចា្ំ យនេ នរៀ្រា ់ពាក្់ក្ ត្  រាម្រតោីាំក្ា ចុេះនម្រកាម្។  
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ឧបសម្ពន័្ធ៧ : ការបនងកើតនតនេទសសន្ ៍
  
ការបន្កីតនតន ទ្យសសន៍នោយខលួនឯ្ លឺជាបទ្យេិនសាធដ៏ ែម្ួយ។ នលអាចនម្របីម្របាស់វានដមី្បនីម្ី ម្រេេះច័នទ និ្ដួ្
តារានែស្ៗក្នុ្ ាំ ឱ្យបានកាន់ផតចាស។់  
  
សាា រៈានដូចជា៖  

• ក្ញ្ចក្់េម្រ្កី្េីរ ផដ ានម្របផវ្ក្ាំែុាំ ខុសោន  (នយី្ សូម្ផែនាំផក្វេម្រ្ីក្ ានម្របផវ្ក្ាំែុាំ  ១៥០ ម្ម្ 
និ្ ៥០០ ម្ម្)  

• រមូ្រម្រក្ោសអនម្័យ 
• ម្រក្ោសកាតុ្ម្ួយផ្កទ ា្ំ  
• សកុត 

  
រនបៀបនធវី៖ 
  
១. មូ្រម្រក្ោសកាតុ្ នធវីជាបាំេ្់ ានអ្កតែ់ចិតប៉ោុនោន នឹ្ ផក្វេម្រ្ីក្ ផដ ានម្របផវ្ក្ាំែុាំ ខលីជា្នល។ ។យក្សកុត
បិតក្ញ្ចក្់ ជាបន់ឹ្ចុ្ាខ ្ទនបាំេ្។់ ននេះជាក្ផនល្ សម្រាបោ់ក្់ផេនក្នម្ ី។ 
 
 ២. យក្សកុតបិតផក្វេម្រ្ីក្ម្យួនទ្យៀត នៅចុ្ាខ ្ទនបាំេ្់រមូ្រម្រក្ោសអនម្័យ។ ស ក្បាំេ្់មុ្ន និ្បាំេ្់នម្រកាយ
ននេះបញ្ចូ ោន ។ ឥ ូវននេះ អនក្ាននតន សកុបម្យួ ផដ អាចនម្របីបានន យី។  
 
 ៣. ទាញបាំេ្់ទាា្ំ  ២ ចុេះន ី្  រ ូតន ញីវតែុនៅនង យចាស់។ អនក្នឹ្ ន ញីរូបភាេននេះោាំក្ា ចុេះនម្រកាម្ និ្
ានទ្យាំ ាំធាំ។ ម្របសិននបអីនក្ានបញ្ហា នម្ ីម្ិនសូវចាស់ អនក្ម្រតូវរក្បាំេ្់ផដ ានម្របផវ្កាន់ផតផវ្ និ្ ធាំ។ 
  
នតីនឹ្ានអវីនក្ីតន ី្ ? 
   អនក្នទ្យីបផតបានបន្កីតលាំរូនតន ទ្យសសន៍ដ៏សាម្ញ្ញម្ួយ។ ផក្វេម្រ្ីក្នៅចុ្ស្ខា្ នធវកីាររមួ្ោន  នដីម្បទីាញ
រូបភាេវតែុនៅនង យ ន យីេម្រ្ីក្វាឱ្យនយី្ នម្ ីន ញីចាស់។ ផក្វេម្រ្ីក្នៅខា្ចុ្នៅថា ផក្វេម្រ្ីក្រូបភាេ។ 
ផក្វននេះ ម្របមូ្ កាាំេនលឺទាា្ំ អស់នចញេីវតែុ ។ ផក្វម្ួយនទ្យៀតនៅផក្បរផេនក្ នៅថា ផក្វសម្រាប់ោក់្ផេនក្។ នៅនេ 
ផក្វេម្រ្ីក្រូបភាេម្របមូ្ កាាំេនល ឺនចញេីវតែុ វានធវីឱ្យរូបភាេវតែុរកី្ធាំ ។ រូបភាេផដ នម្ី ន ញីនោយនតន ទ្យសសន៍ 
ានទ្យាំ ាំធាំជា្វតែុជាក្់ផសត្ នម្រចីនដ្ ផដ នម្ ីន ញីនោយផេនក្ទ្យនទ្យ។  
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ឧបសម្ពន័្ធ៨: គនំ្ូសតាងរូបរាងត្ពះចន្ទ 
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ឧបសម្ពន័្ធ៩: ការបនងកើតបាល់ត្កដាស 
សាា រៈ៖ 

• នបា៉ោ ្នបា៉ោ ្ 
• ទ្យឹក្ 
• នម្ៅសែិត 
• ម្រក្ោសនម្របីរចួ (សនលឹក្ម្រក្ោសកាផសត ឬម្រក្ោសនម្របីនៅបនទប់ទ្យកឹ្) នម្រជៀក្នធវីជាបនទេះៗ ានទ្យទ្យឹ្  ៤សម្ 
• ម្រក្ោស A៤  កាត់ជាបនទេះៗ ានទ្យទ្យឹ្  ៥ សម្។  

 
វធីិនធវី: 

• នធវីជ័រសែិត នោយកូ្រទ្យកឹ្នឹ្នម្ៅសែិត(ក្នុ្បរាិែ ៥:១) 
• ែលុ ាំនបា៉ោ ្នបា៉ោ ្ជារូបរា្នែស្ៗ ផដ អនក្ម្រតូវការ 
• នធវីនជី្ទ្យម្រម្េីម្រក្ោស A៤ នោយនធវីជារ្វ្ ់ បិតសកុតនៅចុ្ាខ ្។ នធវីផបបននេះ នឹ្ឱ្យនបា៉ោ ្នបា៉ោ ្របស់អនក្

សងួត ម្និសែិតជាប់ន ីទែទ។   
• លាបជ័រសែតិន ីម្រក្ោសនសតី្  ន យីបិតន ីនបា៉ោ ្នបា៉ោ ្ រ ូតទ្យ ់ផតនេញ ក្ម្រាស់ម្របផ   ០,៥ សម្ 
• ទុ្យក្ឱ្យវាសងួតរយៈនេ ២-៣ ទថងសិន រ ូតដ ់នជី្ម្រទ្យននេះសងួតផដរ 
• នេ សងួត នយី្ អាចលាបេែ៌បផនែម្ន ីនបា៉ោ ្នបា៉ោ ្តាម្តម្រម្ូវការ។  
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ឧបសម្ពន័្ធ១០: បនងកើតគំរូតាងត្ពះអាទិតយ បែន្ដី ន្ងិត្ពះចន្ទ 
 
 
សាា រៈ៖ 

• ម្រក្ោសកាតុ្ 
• ជ័រកាវ  
• ម្ាុ  
• ម្រក្ោសរូបភាេម្រេេះច័នទ ផែនដ ីនិ្ម្រេេះអាទ្យិតយ 

 
 

1. ម្របសិននបោីម នា៉ោ សុីម្រេីននទ្យ ចូរលូសរ្វ្ប់ីដូចឧទា រែ៍ខា្ន ី  រ្វ្ ់តូចសម្រាប់ម្រេេះចនទ ធាំបនតចិ
សម្រាប់ផែនដី និ្ ធាំជា្នលសម្រាប់ម្រេេះអាទ្យតិយ។ ម្រេេះចន័ទម្រតូវនម្របីេែ៌ម្របនែេះ  ផែនដីេែ៌ទបត្ និ្ ម្រេេះ
អាទ្យិតយេែ៌ន ឿ្។  

2. កាត់រូបភាេ ឬលូររា្ផែនដី និ្ ម្រេេះចនទ រចួោក្់ន មី្រក្ោសកាតុ្ នទ្យបីកាត់វាជារា្រ្វ្ត់ាម្រូបរា្ននេះ។  
3. កាត់ម្រក្ោសកាតុ្រា្ជាបនទ ត់ផវ្ ឱ្យផវ្ជា្អ្កត់ែចិតម្រេេះអាទ្យិតយ 

(ម្របផវ្២៥សម្) នចាេះម្របនហា្ស្ខា្។  
4. កាត់ម្រក្ោសកាតុ្រា្បនទ តម់្ួយនទ្យៀត ម្របផវ្ពាក្់ក្ ត្  ទនម្របផវ្

ខា្ន ី រចួនចាេះម្របនហា្ខា្ចុ្ផដរ។  
5. នចាេះម្របនហា្ក្ ត្  ម្រក្ោសកាតុ្រា្ម្រេេះអាទ្យិតយ ផែនដី និ្ម្រេេះ

ច័នទ។   
6. នោតម្ាុ នៅន ីម្រេេះអាទ្យិតយ និ្ម្រក្ោសកា

តុ្រា្បនទ ត់ផវ្ ន យីោក្ម់្រក្ោសកាតុ្ខលី
នៅន ីម្រក្ោសផវ្  រចួោក្់ផែនដីនៅខា្ន ី 
នទ្យីបស ក្ម្ាុ តាម្រនធននេះ។  

7. បិតរូបម្រេេះចនទនៅចុ្ាខ ្ទនម្រក្ោសរា្បនទ ត់
ខលី។ 

8. លូសរូបវុចិទ្យ័របង្ហា ញច ន ផែនដី ម្រេេះអាទ្យតិយ 
និ្ម្រេេះចនទ ដូចរូប។  

9. រចួរា  អនក្អាចបង្ហា ញេីច នរ្វិ ផែនដី
និ្ម្រេេះចនទជុាំវញិម្រេេះអាទ្យិតយបានន យី។  
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ចូរច្ចាាំថា! 
• ម្រេេះចនទ និ្ផែនដីផត្ផតនៅផែនក្ាខ ្ទនម្រេេះអាទ្យិតយ 
• ផែនដីវ ិជុាំវញិអ័ក្សខលួនឯ្ ឬរ្វិ ខាា  ់នម្របីនេ  ២៤ នា៉ោ ្ 
• ម្រេេះអាទ្យតិយបនញ្ចញេនលឺ ម្រេេះចន័ទ និ្ផែនដីទ្យទ្យួ េនលឺ និ្ ចាា្ំ ផ្កល តេនលឺេីម្រេេះអាទ្យតិយ 
• ម្រេេះច័នទវ ិជុាំវញិផែនដីនម្របីនេ  ១ ផខ។ នៅនេ ោម នម្រសនា ផែនដីចននល េះម្រេេះច័នទ និ្ ម្រេេះអាទ្យិតយ នល

នឹ្ន ញីាននលាក្ផខនេញវ្់។  
• ផែនដីវញិជុាំវញិម្រេេះអាទ្យិតយនម្របាេះនេ  នេញ១នន ាំ។  
• ជាក្់ផសត្ េេទាា្ំ ៣ ានរា្ផសវ មូ្  ម្ិនផម្នសាំផប៉ោតដូចក្នុ្ឧទា រែ៍ននេះនទ្យ។  
• ផែនក្ផដ ផែនដីផបរមុ្ខនៅរក្ម្រេេះអាទ្យតិយ ជានេ ទថង ន យីាខ ្នទ្យៀតផដ ្្តឹ ជានេ យប់។  
• ទ្យាំ ាំក្នុ្ការេិនសាធននេះ លឺម្ិនម្រតឹម្ម្រតូវនទ្យ។ ទ្យាំ ាំរូបម្រេេះច័នទ លឺតូចជា្ននេះពាក្់ក្ ត្   ន យីទ្យាំ ាំរូបម្រេេះ

អាទ្យិតយម្រតូវានអ្កត់ែចិត ៥,៥ ម្។ ចាង យរវា្ម្រេេះចនទ និ្ ផែនដលីួរផត ៥,៥ ម្ ន យីចាង យម្រេេះអាទ្យិតយ
នៅផែនដីលួរផតម្របផវ្ ៦០០ ម្។  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

24hrs 24hrs 24hrs 
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ឧបសម្ពន័្ធ១១: នរឿងន្ិទាន្ អកអំប៉ុក សំពះត្ពះបែ (ពិធីប៉ុណយនោកបែនពញបរម្ី) 
 
កា េីនម្រេ្នយ ម្រេេះេុទ្យធបានចាប់ក្ាំនែីតជាទ្យនាយ ានន ម្ េះេុទ្យធិសតវ។ នៅនរៀ្រា ់ផខនេញបរម្ី ទ្យនាយ
កាន់ស ីននេះ បូជាជីវតិរបសខ់លួន នោយនម្រពាេះច្់ម្រតាស់ជាម្រេេះេុទ្យធ។  នៅយប់នលាក្ផខនេញបរម្ីម្ួយ ម្រេេះឥនធដឹ្
នរឿ្ននេះ។ ម្រទ្យ្់ផម្របខលួននធវីជាម្នុសស ន យីសួរនៅទ្យនាយថា ច្សុ់ីសាចទ់្យនាយ។ ទ្យនាយននេះក្៏យ ់ម្រេម្នធវីជា
ចាំែីបុរសននេះ។ ប៉ោុផនតបុរសចា្ំ ស់ននេះនិយាយថា “ទ្យនាយឯ្កានស់ិ ជ៍ាយូរម្ក្ន យី ដូនចនេះ ម្ិនម្រតូវសាល ប់
នទ្យ។”  
 
នេ ននេះ ទ្យនាយម្របាប់បុរសចាំ្ស់ននេះ ឱ្យដុតេនក្់នេលី្ បនទ ប់ម្ក្ទ្យនាយនលាតចូ នៅក្នុ្នេលី្។ ប៉ោុផនត មុ្ន
នេ ទ្យនាយ ក្់ចូ នៅក្នុ្នេលី្ ខលួនបានបួ្ សួ្ថា ខលួនច្់នៅក្នុ្នលាក្ផខជានរៀ្រ ូត បនទ ប់សាល ប។់            
នោយាននរឿ្នទិានផបបននេះន យី នទ្យីបនយី្ ផត្ផតន ញីក្នុ្នលាក្ផខ ានរូបរា្ទ្យនាយ។ ដូនចនេះន យី នៅ
នេ ានការម្របារេេិធអីក្អាំបុក្ សាំេេះម្រេេះផខ នលផត្ផតច្ចាាំជីវតិេុទ្យធិសតវ ជាទ្យនាយកាន់ស ី ន យីនលបាន
យក្ផែលនឈមី្យួចាំននួនៅម្របនលនទ្យនាយ ានអាំបុក្ ផែលនចក្ ដូច ដាំ ូ្ជាវ  ដាំ ូ្។ ម្របជាជនផខមរម្របារេេិធីទាា្ំ េីរ
ននេះ [បុែយអាំទូ្យក្ និ្អក្អាំបុក្] ន យីវាម្រតូវនឹ្ នេ នវលាផដ ម្របនទ្យសសាំបូរនៅនោយផែលនឈ ីនចក្ ដូ្ ដាំ ូ្ជាវ  
និ្ដាំ ូ្ផែែម្។  
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ឧបសម្ពន័្ធ១២: ការបនងកើតឯកសារត្សាវត្ាវ 
 
ជាំហានទាា្ំ ននេះ លឺជាដាំនែីរការក្នុ្ការបន្កីតឯក្សារម្រសាវម្រជាវ។ នលអាចនម្របីកុ្ាំេយូទ្យ័រ ឬសរនសរទដ។ ទ្យាំ ាំក្ិចចការ
ម្រសាវម្រជាវអាម្រស័យន សីាជកិ្ក្លឹប ផតជាទូ្យនៅ ក្ិចចការននេះានម្រក្ប ានន ខ នសចក្តីនែតីម្ម្របធានបទ្យ (សតវង្ហយ
ែុតេូជ េនយ ់មូ្ ន តុសសិសនម្រជីសនរសីម្របនេទ្យសតវននេះ) តួអតែបទ្យម្រតូវផប្ផចក្ជាជាំេូក្ និ្ានរូបភាេ និ្
លាំនូរ នសចក្តសីននិោា ន និ្បញ្ា ីឯក្សារនយា្ និ្ធនធានឯក្សារ។  
 
ជាំហានទ្យី ១ 
ក្ាំែត់ម្របធានបទ្យ។ ក្នុ្ក្រែីននេះ អាចជាម្របនេទ្យសតវង្ហយែុតេូជ្ម្យួ (សតវ ឬរុក្ខជាតិ) ផដ ាននៅក្នុ្
ម្របនទ្យសក្ម្ាុជា។  
 
ជាំហានទ្យី ២ 
ក្ិចចការម្រសាវម្រជាវ៖ នម្រកាយនរសីបានម្របធានបទ្យរចួន យី នលម្រតូវម្រសាវម្រជាវម្របមូ្ េ័តា៌នឱ្យបានកាន់ផតនម្រចីន តាម្
ផដ អាចនធវីបាន។ នដីម្បរីក្បានេ័ត៌ានសាំខាន់ សសិសម្រតវូនម្របីសាំែួរទ្យម្រម្្់នបកី្៖ នតីម្របធានបទ្យសិក្ារបស់ខាុ ាំដូច
នម្តចផដរ? ាន ក្ខែៈេិនសសអវីខលេះ? នតីនម្ ីនៅយា៉ោ ្្ផដរ? នតីអវជីាចាំែីរបសស់តវននេះ? នតីសម្រតូវរបស់វា
ជាសតវអី? នតីានបញ្ហា អវខីលេះនដីម្បអីាចឱ្យវារស់រានានជីវតិបាន? នតីនលម្រតូវការអវខីលេះនដមី្បនីធវីលនម្រា្ន ីសតវ
ននេះ?  នតីនលអាចនធវអីវីបានខលេះនដីម្បកីារពារវាបាន? នតីរង្ហវ ស់ទាា្ំ ននេះអាចនម្របបីាននទ្យ? ។ ។ ជាការចាាំបាច់ ផដ 
សិសសម្រតូវក្ត់សាគ  ់េទី្យីតាា្ំ ម្របមូ្ េត័៌ាន និ្នេ នវលាសម្រាបប់ាំនេញបញ្ា ីឯក្សារនយា្។  
 
ជាំហានទ្យ ី៣  
ក្ាំែត់ជាំេូក្៖ នៅនេ សិសសរក្បានេ័តា៌នចាាំបាច់ន យី សិសសម្រតូវក្ាំែត់ថានតជីាំេូក្អវីខលេះ ផដ ខលួនម្រតូវផប្
ផចក្េ័ត៌ានននេះ។ ឧទា រែ៍ ជាំេូក្ទ្យ១ី េេិែ៌នអាំេ ីក្ខែៈរបស់សតវ និ្ទ្យីក្ផនល្ ផដ សតវននេះរស់នៅ។ 
ជាំេូក្ទ្យ២ី និយាយអាំេបីរសិាែ នជុាំវញិ េេិែ៌នអាំេទី្យីតាា្ំ  និ្ក្ផនល្ ផដ វារស់នៅ។ ជាំេូក្ទ្យី៣ អាចនិយាយអាំេី
សម្រតូវរបសស់តវននេះ ន យីន តុែ ផដ នធវឱី្យសតវននេះង្ហយែុតេូជ។  ។ ជាំេូក្ចុ្នម្រកាយ (នសចក្តសីននិោា ន) 
ម្រតូវេាយាម្ែត ់នយាប េ់វីធិីផដ នលអាចការពារសតវននេះបានកាន់ផតម្របនសីរ និ្ ឱ្យសសិសទ្យសសនទ៍ាយថាសតវ
ននេះអាចែុតេូជនៅនេ អានលតផដរឬនទ្យ? 
 
ជាំហានទ្យី ៤  
នៅនេ ក្ាំែតជ់ាំេូក្ននេះបានន យី ដ ់នេ ផដ សិសសចាប់នែតីម្សរនសរ។ ដាំបូ្ ឯក្សារេម្រង្ហ្ អាចនៅាន
ក្ាំ ុសខលេះផដរ ផតឯក្សារចុ្នម្រកាយ នលម្រតូវនធវីវាឱ្យសាែ ត នោយោក្់រូបភាេ និ្លាំនូរ។ សសិសម្រតូវច្ចាាំថា នបីខលួន
ដក្ម្រស្ព់ាក្យ ឬោល េីនសៀវនៅ ឬនល ទ្យាំេ័រ្ម្ួយ េកួ្នលម្រតូវោក្់ន ខនយា្។  
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ជាំហានទ្យី ៥ 
នៅនេ សរនសរខលឹម្សាររចួ នលម្រតូវសរនសរនសចក្តីនែតមី្ ផដ ាននសចក្តីេនយ ស់ន្ខប ថាឯក្សារននេះនិយាយអាំេី
អវី និ្វធិីនម្រជីសនរសីម្របធានបទ្យ។  
 
ជាំហាន៦  
ចុ្ឯក្សារ ម្រតូវានបញ្ា ីឯក្សារនយា្ រាយន ម្ េះម្របេេឯក្សារ (នល ទ្យាំេ័រ នសៀវនៅ និ្ក្ិចចសាា សន៍) 
 
ជាំហានទ្យ ី៧  
នៅនេ ឯក្សារននេះជិតរចួរា ់ន យី នលម្រតូវនរៀបចាំនធវីម្រក្បឯក្សារ។ នៅខា្មុ្ខម្រក្ប លរួានចាំែ្នជី្ ឯក្សារ 
ន ម្ េះអនក្សរនសរ រូបភាេ និ្ ការនរៀបចាំ ម្ែនែស្ៗ ។  
 
 

 
 
 
 
 
 

ឧទា រែ៍ម្រក្បឯក្សារម្រសាម្រជាវ ាតិកា   ជាំេូក្        បញ្ា ីឯក្សារនយា្ 


