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អរមភកថ 
     កនុងមុមំយួៃនយុទធសរសតចតុេកណដំណកក់លទីបីរបស់រដឋ ភបិលបនរេំលចេចញពកយថ “ករពរងឹង

គុណភពអបរ់”ំ។ េនះជភសតុតងមយួបងហ ញអំពីករយកចិតតទុកដករ់បស់រដឋ ភបិលេដយចតទុ់កករពរងឹង
គុណភពអបរ់ជំអទិភព។ កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករែកលមអ និងពរងឹងគុណភពអបរ់េំនះគឺេដមបផីលិតធនធន
មនុសសរបកបេដយគុណភពែដលេពរេពញេដយវជិជ សមបទ បំណិតសមបទ និងចរយិសមបទ (សតវតសទី២១) 
រសបតមតរមូវករទីផសរករងរកនុងរបេទស តំបន ់ និងពិភពេលក។ េដមបសីេរមចបនយុតតិសរសតខងេល រកសួង 
អបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ បនដកេ់ចញនូវេគលនេយបយកំែណទរមងជ់អទិភពទងំ១៥ ែដលកនុងេនះកំែណ
ទរមងក់មមវធីិសិកសសថិតេនកនុងចំណុចអទិភពទី៨។ េយងេលចំណុចអទិភពទី៨េនះ រកបខណឌ កមមវធីិសិកស
ចំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទស បនេរៀបចំរចួរល់ជសថ ពរេដយគណៈកមម ករចំេពះកិចចៃនរកសួងអបរ់ ំ យុវជន 
និងកីឡ។  

     កមមវធីិសិកសលមអិតមុខវជិជ រូបវទិយថមីេនះ េនមធយមសិកសបឋមភូមិកប៏នេរៀបចំរសបេទតមរកបខណឌ កមមវធីិ
សិកសចំេណះទូេទនិងអបរ់បំេចចកេទស។ អនុគណៈកមមកររបូវទិយបនចងរកងកមមវធីិសិកសលមអតិេនះឱយរតូវតមែបប
ែផនរមួមន េសចកតីេផតម ទសសនវជិជ ៃនរូបវទិយ េគលបំណងៃនរូបវទិយេនមធយមសិកសទុតិយភូមិ របយេម៉ងសិកស 
ខលឹមសរសំខន់ៗ  ករែណនអំនុវតត វធីិសរសតបេរងៀន ករវយតៃមល និងខលឹមសរកមមវធីិសិកសតមករមតិថន ក់នីមយួៗ។ 

អនុគណៈកមមករមុខវជិជ ឯកេទសរូបវទិយ សងឃមឹទុកថឯកសរេនះនឹងបនជរបេយជន៍ដសំ៏ខនស់រមប់ 
អនកអនុវតតរបកបេដយគុណភព របសិទធភពខពស់ និងជំរុញេអយករអបរ់េំនកមពុជេអយមនករអភិវឌឍដូចរបេទស
ននកនុងតំបន ់និងពិភពេលក។ 

                                                                                                                                            
                                                អនុគណៈកមមករមុខវិជជ ឯកេទសរបូវិទយ 
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១- េសចកតីេផតម 

ចបត់ងំពីឆន ២ំ០០៦មកដល់បចចុបបននេនះ កមមវធីិសិកសលមអតិមុខវជិជ វទិយសរសតអបរ់កំរមិតមូលដឋ នមនអយុ
កល១១ឆន េំហយ។ កនុងឆន ២ំ០១៤ នយកដឋ នអភវិឌឍកមមវធីិសិកសបនចុះពិនិតយតមដន និងវយតៃមលករអនុវតត
កមមវធីិសិកសបនបងហ ញឱយេឃញថ កមមវធីិសិកសនិងេសៀវេភសិកសេគលមនិបនែណនរំគូបេរងៀនឱយេរបរបស់បន
ទូលំទូលយទូទងំរបេទសេទ។ មយង៉េទៀត រគូបេរងៀនមនិបនេរបរបស់វធីិសរសតបេរងៀនេដមបឱីយបនសេរមចវតថុបំណង
ៃនេមេរៀនេទ។ មូលេហតុទងំេនះេទបអនុគណៈកមមករបនេធវបចចុបបននភពកមមវធីិសិកស េសៀវេភសិកសេគល និង
ឯកសរជំនួយករេរៀននិងបេរងៀនេដមបឱីយេឆលយតបករអបរ់សំតវតសរទី៍២១។  

រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ បនកំណតែ់ផនករយុទធសរសតជអទិភពសរមបកំ់ែណទរមងវ់ស័ិយអបរ់ ំ          
ជពិេសសកំែណទរមងេ់លសសរសតមភបួនគឺ ករែកលមអកមមវធីិសិកស ករែកលមអរគូបេរងៀន ករងរអធិករកិចច និងករ
វយតៃមល។ េនះជឱកសសរមប់គណៈកមមករអភិវឌឍកមមវធីិសិកសេធវករែកលមអកមមវធីិសិកស ែដលកំពុងអនុវតតបចចុបបនន
ឱយអនកសិកសមនសមតថភព គិត ពិេសធ វភិគ សំេយគ េដះរសយបញហ  និងករសិកសរសវរជវ េដមបេីឆលយតបេទ
នឹងជីវភពរស់េនរបចៃំថងបនទ បពី់បនបញចបក់រសិកសេនករមតិអបរ់មូំលដឋ ន និងបនតករសិកសេទថន កេ់ល។    ជង
េនះេទេទៀត កមមវធិិសិកសលមអិតករមតិមធយមសិកសបឋមភូមមុិខវជិជ របូវទិយថមីេនះ គឺេធវឱយកនែ់តរបេសរេឡងនូវ               
គុណភពអបរ់វំទិយសរសត ែដលេឆលយតបេទនឹងកររកីចេរមនយ៉ងេលឿនៃនពិភពេលក និងេឆលយតបេទនឹង
េគលនេយបយអភវិឌឈឧសសហកមមឆន  ំ ២០១៥-២០២៥ ករអភវិឌឍរបកបេដយចីរភពឆន ២ំ០៣០ និងេគលេដជ 
យុទធសរសតរបស់ រជរដឋ ភបិលដំណកក់លទី៣ ែដលបនបងហ ញពីករេបតជញ ចិតតរបស់កមពុជកនុងករែរបកល យេទ 
ជរបេទសមនរបក់ចំណូលមធយមករមតិខពស់រតឹមឆន ២ំ០៣០ និងជរបេទសមនរបក់ចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ 

ចំណុចសំខន់ៗ ែដលរតូវបនែកសរមួល និងបែនថមពីេលកមមវធីិសិកសលមអតិែដលមនកនលងមកដូចខងេរកម៖ 
ករសរមួលខលឹមសរេមេរៀនមយួចំនួនឱយរតូវេទតមលំដបលំ់េដយៃនករមតិថន ក់ លទធផលសិកសរតូវេរៀបចំេឡង

វញិេដយរេំលចេចញឱយេឃញចបស់អំពីវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ ែញកេចញពីមុខវជិជ វទិយ
សរសតេទជមុខវជិជ មយួៗដចេ់ដយែឡកពីគន បែនថមវធីិសរសតតមែបបរះិរក (IBL) និងតមេគលវធីិែសទម (STEM) 
កនុងករេរៀននិងបេរងៀនរូបវទិយ។ 

កនុងដំេណ រករអភវិឌឍកមមវធីិសិកសលមអិតថមីេនះ មនករពិេរគះេយបល់យ៉ងលមអិតជេរចនេលកតមរបូភព
សិកខ សលពិេរគះេយបល់ៃផទកនុងជមយួមរនតីករយិល័យជំនញៃននយកដឋ នអភវិឌឍកមមវធីិសិកស សកលវទិយ
ល័យភូមនិទភនេំពញ នយកដឋ នពកព់័នធ មនទីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡទងំ២៥រជធនីេខតតរកុង រគឹះសថ នអបរ់ ំ និងៃដគូ
អភវិឌឍនន។ 

រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ សងឃមឹថ កមមវធីិសិកសលមអតិថមីេនះនឹងផតល់ឱយអនកសិកសទទួលបនវជិជ សមបទ 
បំណិនសមបទ ចរយិសមបទ និងកយសមបទ  ជមូលដឋ នរគឹះេដមបេីរបរបស់រគបស់ថ នភពរស់េនកនុងសងគម និង
លទធភពកនុងករចូលរមួអភវិឌឍរបេទសជតិរបកបេដយគុណភព។ 
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២- េគលបំណង 
ករអបរ់វំទិយសរសតមនទសសនៈ៖ 
- បេងកនកររសូបយកចំេណះដឹងែផនកវទិយរសត 
- បេងកនសមតថភពអេងកត ពិេសធ និងេដះរសសបញហ តមរយៈចំេណះដឹង និងបំណិនៃនករអនុវតតកនុង       
ករសិកសកនលងមក 

- អភវិឌឍចំេណះដឹង និងបំណិនរសបេទនឹងជំនញសតវតសរទី៍២១ែដលជតរមូវករសកលេលក 
- ពរងឹងករវនិនិចឆយ័ពីទំនកទំ់នងរវងវទិយសរសត បេចចកវទិយ វសិវកមម និងគណិតវទិយ េទដល់ពលរដឋសកល 
- ពរងឹងឥរយិបទ និងគុណធម៌ដល់មនុសសរគបរ់បូឱយសមរសបនឹងតៃមលៃនអនកវទិយសរសត 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងែផនកបរសិថ នរបកបេដយអកបបកិរយិ និងឥរយិបថលអចំេពះករេរបរបស់បរសិថ ន។ 

២.១- េគលបំណងៃនករអបរ់វំទិយសរសតសរមបម់ធយមសិកសបឋមភូម ិ
ករសិកសវទិយសរសតែផនករបូវទិយេនមធយមសិកសបឋមភូមិមនបំណងបណតុ ះបណត លអនកសិកសឱយ៖ 
- ទទួលបនចំេណះដឹង និងបំណិនវទិយសរសតែផនករបូវទិយមូលដឋ នឱយបនរងឹមេំដមបបីនតករសិកសេទថន កេ់ល
និងបេរមកនុងវស័ិយេផសង េៗទៀតតមតរមូវករទីផសរករងរកនុងសតវតសរទី៍២១ 

- បេងកនសមតថភព គិត ពិេសធ វភិគ សំេយគ េដះរសយបញហ  និងសិកសរសវរជវ 
- អនុវតតវធីិវទិយសរសតកនុងករេដះរសយបញហ ទកទ់ងនឹងវទិយសរសត និងបេងកនសមតថភពកនុងករេរបរបស់
ឧបករណ៍វទិយសរសតរបកបេដយសុវតថិភព និងភពវជិជមន 

- េចះអភវិឌឍេកសលយ និងសមតថភពេដមបកីល យខលួនជពលករជំនញរបកបេដយរបជញ សម រតី សេញចតន និងរង
កយរងឹម ំ

- មនករចបអ់រមមណ៍កនុងករសិកសវទិយសរសត 
- កតប់នថយអបិយជំេនឿែដលមនិមនលកខណៈវទិយសរសត។ 

២.២-េគលបំណងៃនកមមវធីិសិកសរបូវទិយសរមបក់រមតិមធយមសិកសបឋមភមូ ិ
ែផអកេលរកបខណឌ កមមវធីិសិកសចំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទសឆន ២ំ០១៦ ែដលធនអបរ់ពំលរដឋកមពុជឱយេទ

ជពលរដឋេពញេលញរបកបេដយភពរកីចំេរ នរគបែ់ផនក កមមវធីិសិកសលមអតិរូបវទិយសរមបម់ធយមសិកសបឋមភូមមិន
េគលបំណង៖ 

- ឱយសិសសយល់ចបស់និងេជឿជកថ់ ករសិកសរបូវទិយមនសរសំខនស់រមបជី់វភពរស់េនរបចៃំថងនិង           
សងគមជតិ 

- បេងកនសមតថភពបំណិនែដលទកទ់ងនឹងករអនុវតតវទិយសរសតចបំចស់រមបេ់របរបស់កនុងជីវភពរបចៃំថង 
- ជំរញុសិសសឱយមនឥរយិបថវជិជមនេដយេលកទឹកចិតតឱយបនតករសិកសេពញមយួជីវតិផល ស់បដូរឥរយិបថរបស់  
សិសសឱយមនករគិតសមេហតុផលមនលកខណៈវទិយសរសតនិងឈនដល់ករកតប់នថយអបិយជំេនឿែដល  
ជភពអវជិជមន 

- បណដុ ះសម រតីសិសសឱយេចះរសលញ់ធមមជតិ និងចូលរមួែថរកស និងករពរបរសិថ ន។ 
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៣- េគលគំនិតសខំន់ៗ 
មុខវជិជ របូវទិយេនករមិតមធយមសិកសបឋមភូមែិចកេចញជែផនកធំៗគឺ៖ 
- រងវ ស់ទំហំ និងខន ត 
- េមកនិច 
- ែទម៉ូឌីណមចិ 
- អគគិសនី និងម៉េញទិច 
- អុបទិច។ 

 

៤- របយេម៉ងសកិស 
របយេម៉ងសិកសមុខវជិជ របូវទិយករមតិមធយមសិកសបឋមភូមិបនែបងែចកដូចកនុងតរងខងេរកម៖ 

ថន កទី់ េម៉ងសិកស 
៧ ២េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ៧០េម៉ង/ឆន សិំកស (២េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 
៨ ២េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ៧០េម៉ង/ឆន សិំកស (២េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 
៩ ២េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ៧០េម៉ង/ឆន សិំកស (២េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 

បញជ ក៖់ ១េម៉ងសិកសេសមនឹង ៥០ នទី។  

 

៥- ករែណនអំនុវតត 
េដមបសីេរមចេគលបំណង និងេធវឱយករអនុវតតកមមវធីិសិកសរបូវទិយមធយមសិកសបឋមភូមិឱយទទួលបនេជគជយ័

រគូរតូវ៖ 

- េរៀបចំកិចចែតងករបេរងៀនឱយបនរតឹមរតូវតមេគលករណ៍និងសកមមភពចបស់លស់ៃនេមេរៀននីមយួៗ។ 
កនុងករេរៀបចំកិចចែតងករបេរងៀន រគូរតូវេគរពតមរបជំំហនរមួមន រដឋបលថន ក ់រលឹំកេមេរៀនចស់ បេរងៀន
េមេរៀនថមី ពរងឹងពុទធិ និងដក់កិចចករឱយសិសស ឬែណនសិំសសឱយសវ័យសិកសេមេរៀនបនត 

- ផតល់បទពិេសធេផសងៗេដមបឱីយសិសសអចែសវងយល់ និងេចះេរៀនេដយខលួនឯងគឺរគូរគនែ់តជអនកែណនំ
សិសសកនុងករេរៀនរបូវទិយ េហយជអនកសរមបសរមួលេនេពលសិសសជួបបញហ សមុគសម ញ េដយេចៀសវង 
ករេផទរចំេណះដឹងដល់សិសសតមែបបរគូមជឈមណឌ ល 

- េរៀបចំេមេរៀនឱយទកទ់ងគន  រលឹំកសចុះសេឡង។ វយតៃមលនិងបំេពញចំណុចខវះខតរបស់សិសស។ រគូេរប
សំណួរបំផុសេដមបសួីរសិសស រចួកតរ់តនូវចេមលយរបស់សិសស បនទ ប់មករតូវវយតៃមលនូវចេមលយទំងេនះ 

- ផសរភជ បចំ់េណះដឹងែផនករទឹសតីេទនឹងករអនុវតតជកែ់សតងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង  
- ដឹកនសិំសសឱយយល់ដឹងពីវធីិវទិយសរសត និងេគលវធីិែសទម 
- ដឹកនសិំសសេធវពិេសធ និងរសវរជវតមែបបេគលវធីិែសទម 
- យកចិតតទុកដកក់នុងករេរៀននិងបេរងៀនរបកបេដយរកមសីលធម៌ 
- េធវសកមមភពឱយរសបតមសថ នភពរស់េនរបស់សិសសែដលសថិតកនុងបរបិទជីវភពវបបធមែ៌ខមរនិងតថភព 
ជកែ់សតងៃនជីវតិរបចៃំថង 
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- េរជសេរ សសមភ រឧបេទទសងយៗកនុងរសុកែដលមនតមមូលដឋ នជកែ់សតងមកៃចនរបឌិតសរមបក់របេរងៀន
របូវទិយ 

- បណតុ ះសម រតីអនកសិកសឱយេចះេដះរសយបញហ ជកែ់សតង េដមបឱីយពួកេគមនករចងចរំល់ខលឹមសរៈសំខន់ៗ
ៃនេមេរៀនបនយូរ។ 

វធីិសរសតបេរងៀន 
- េនមធយមសិកសបឋមភូម ិករបេរងៀនរបូវទិយមនលកខណៈតមែបបវធីិវទិយសរសតជងេនបឋមសិកស។ រគូ
អចផតល់បញញ តិតរបូវទិយដល់អនកសិកសមនិរតឹមែតតមរយៈឧទហរណ៍ តមករបករសយឬតមនិយមនយ័េល
កត រេខៀនប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតកអ៏ចផតល់បញញ តិតទងំេនះតមរយៈេគហទំពរ័ករសិកសរសវរជវែសវងយល់បែនថម
េទៀតរបស់ពួកេគផងែដរ 

- កនុងករបណតុ ះបញញតតិដល់សិសស រគូអចេរបវធីិសរសតសិសសមជឈមណឌ លែដលមនយុទធវធីិតមែបបរះិរក គឺ
សងកតធ់ងនេ់ទេលករេរៀនតមរយៈសកមមភពអនុវតតែដលជំរុញឱយសិសសមនករេងឿងឆងល់ ចងេ់ចះ ចងដឹ់ង 
េទេលបញហ  និងពយយមរកដំេណះរសយរបស់េគ 

- តមែបបសថ បន យុទធវធីិេនះជួយ ពរងឹងបែនថមេទេលយុទធវធីិតមែបបរះិរក គឺករយល់ដឹងរបស់អនកសិកសេផដម
េចញពីបទពិេសធរបស់ពួកេគ។ កនុងករេរៀនតមែបបសថ បន រគូជអនកសរមបសរមួលេដយបេងកតបរបិទ
ពិេសធឱយសិសសសេងកត និងសននិដឋ ន។ 
វធីិសរសដេនះមនរបេយជនណ៍ស់ ប៉ុែនតេបរគូមិនបនេរបវឱយចំេគលេដនិងរតឹមរតូវេទ វអចនឹងេធវឱយករ

បេរងៀនមនភពរតឡបរ់តឡិនមនិចបស់លស់។ ដូេចនះេនេពលេរបរបស់វធីិសរសតេនះរគូរតូវ៖ 
- កំណតេ់គលេដេមេរៀនឱយបនចបស់លស់េហយរសបនឹងអវីែដលសិសសគួរទទួលបន 
- របរស័យទកទ់ងជមយួសិសស និងែណនពួំកេគឱយបនរតឹមរតូវេដយេធវយ៉ងណឱយរបកដថពួកេគយល់
អំពីេគលបំណងៃនេមេរៀន 

- េរៀបចំកិចចករសិសសឱយមនរេបៀប និងមនវគគេសនរតឹមរតូវករមិតខលឹមសរេមេរៀនពីងយេទពិបកែដលជកតត
េធវឱយសិសសជក់ចិតតកនុងករអនុវតតលំហត់ពីមយួេទមយួ និងបនយល់ចបស់ពីេមេរៀន 

- ផដល់េយបល់េដមបរីតួសរតយនូវគំនិតរបស់សិសសឱយឈនដល់ចំណុចែដលចងប់ន។ 
 

៦- ករវយតៃមល 

៦.១- វធីិវយតៃមល 
កនុងករវយតៃមលេគេរបវធីិសំខន់ៗ ពីរ៖ 
- រងវ យតៃមលជរបចេំនេពលបេរងៀនចបេ់មេរៀននីមយួៗ។ រងវ យតៃមលេនះក៏អនុវតតតមករមតិបលូមែដរ គឺវយតៃមល
េទេលវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ េដមបសីទ បសទងក់រយល់ដឹងរបស់សិសសេលេមេរៀន
ែដលបនេរៀនរចួនិងករអនុវតតថ “េតសិសសនុសិសសអនុវតតបំណិនបនករមតិណេហយ មនករផល ស់បដូរ
ឥរយិបថដូចេមដច”។ ករេធវរេបៀបេនះេដមបងីយរសួលកនុងករបំបន៉សិសសឱយមនលទធភពបេរៀនេមេរៀនបនទ ប់ 
ឬេមេរៀនពក់ពន័ធ។ រគូរតូវដកយកបទពិេសធនិងេរជសេរ សវធីិសរសតលអៗមកបេរងៀនសិសសឱយមន
របសិទធភព។ 
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- រងវ យតៃមលសរបុេធវេនចុងែខនីមយួៗ ឬរតីមស ឬឆមស េដមបវីស់សមតថភព និងវយតៃមលេលលទធផល
សិកសសរបុរបស់សិសស។ 

៦.២- របូភពវយតៃមល 
- សំណួរផទ ល់មត ់
- សំណួរសរេសរ 
- អនុវតតលំហតក់នុងរយៈេពលខលី (១៥-២០នទី) 
- អនុវតតលំហតក់នុងរយៈេពលែវង (៥០-៦០នទី) 
- របឡងរបែជងតមរយៈសកមមភពែសទម (STEM) 
- ករងរគេរមង។ 

 

៧- តរងកមមវិធីសកិស 

៧.១- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៧ (១សបដ ហ៍ ២េម៉ង១ឆន សិំកស ៧០េម៉ង) 
វតថុបំណងកមមវធីិលមអតិថន កទី់៧ ផដល់ឱយសិសសនូវករមិតមូលដឋ នែផនក៖ 
ក- វជិជ សមបទ 
- រងវ ស់និងខន ត៖ របែវង ៃផទរកឡ មឌ ម៉ស ម៉សមឌ និងេពល 
- ែទម៉ឌីូណមចិ៖ កេមដ  និងសីតុណហ ភព កររកីៃនអងគធតុ និងបរមិណកេមដ  
- អគគិសនី៖ បនទុកអគគិសនី ចរនតអគគិសនី តងស់យុងអគគិសនី េរសីុសតងអ់គគិសនី របភពចរនតអគគិសនី 

និងេសៀគវីអគគិសនី 
- ម៉េញទិច៖ េមែដក និងែដនម៉េញទិច។ 

ខ- បំណិនសមបទ 
បនទ បពី់ទទួលបនចំេណះដឹង សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 
- េធវពិេសធនត៍មែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធបនរតឹម
រតូវតមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 
- េឆលយសំណួរបនរហ័សនិងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតប់នរហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ។ 

គ- ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទកទ់ងនឹងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- បណដុ ះសម រតីសិសសឱយេចះែថរកសឧបករណ៍ពិេសធ និងចូលចិតតករសិកសរសវរជវ។ 
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ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូកទី១ : រងវ ស ់និងខន តកនងុរបូវិទយ ១៨ម៉ 
េមេរៀនទី១ : របែវង និង 
រងវ ស់របែវង 
១.១-  របែវង 
១.២- រងវ ស់របែវង និងខន ត 
១.៣- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបប់នចបស់លស់ពីខន តរបែវងកនុងរបពន័ធអនតរ ជតិ 

និងអចេរៀបរបឧ់បករណ៍វស់របែវងដូចជែមរ៉ត 
បនទ តែ់មរ៉តបូត(Verniercalipers)និងមរីកូែមត៉ (micrometer 
screw  gauge) 

- របបពី់រេបៀបវស់របែវងេដយេរបរបស់ ែមរ៉ត បនទ ត.់...។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយបនរតឹមរតូវពីរបែវងែដលជចមង យរវងចំណុចពីរ 
- បតូរខន តែមរ៉តគំរេូទខន តរសឡយ(ពីែមរ៉តេទ អីុង ហវីត  ម៉យ) 
- វស់បេណត យ និងទទឹងៃនបនទបេ់រៀនបនរតឹមរតូវ 
- ពិេសធវស់អងកត់ផចិតែខសចមលង និងបំពង់ទីបជរ័ េដយេរប

កលីបភរ័និងមរីកូែមរ៉ត។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងៃនករវស់ែវងវតថុេផសងៗកនុងជីវភពរស់េន 

របចៃំថង 
- េលកកមពស់សម រតីរបុងរបយតន និងែថរកសទុកដក់ឧបករណ៍

វស់របែវងបនរតឹមរតូវ។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី២ : ៃផទនិងរងវ ស់ 
ៃផទរកឡ 
២.១- ៃផទ 
២.២- រងវ ស់ៃផទរកឡ 
២.៣- ករគណនៃផទរកឡ 
២.៤- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័បនចបស់លស់ពីៃផទៃនអងគធតុ ែដលមនរង

េផសងៗគន ។ 
បំណិនសមបទ 
- គណនៃផទរកឡៃនអងគធតុែដលមនរងធរណីមរតងយ 

(រតីេកណ ចតុេកណែកង កេរ ចតុេកណពន យ...) េដយ
អនុវតតតមរូបមនតបនរតឹមរតូវ 

- បករសយបនចបស់លស់ថខន តៃផទរកឡជខន ត
រសឡយ។ 

ចរយិសមបទ 
- យកចិតតទុកដក ់និងជីវភពរស់អនុវតតកនុងករគណនៃផទរកឡ 

បនទបេ់រៀន ជញជ ំង ដីែរសចំករ… កនុង េន។ 

 
៣ម ៉

េមេរៀនទី៣ : មឌ និងរងវ ស់មឌ 
៣.១- មឌៃនអងគធតុរងឹ  
៣.២- វធីិវស់េដយេរបែកវរកិត  
៣.៣- វធីិវស់េដយបេងហៀរ 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័មឌៃនអងគធតុរងឹបនចបស់លស់ 
- របបរ់បូមនតមឌៃនអងគធតុរងឹ ែដលមនរងធរណីមរត   

ងយ។ 

 
៣ម ៉
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៣.៤- អនុវតតករវស់មឌ 
 

បំណិនសមបទ 
- វស់មឌៃនអងគធតុរងឹ និងកំណតខ់ន តរបស់វ (ែមរ៉តគូប ឬ

លីរត) 
- វស់មឌៃនអងគធតុរងឹតមវធីិបេងហៀរេដយេរបែកវរកិត 
- គណនមឌៃនអងគធតុរងឹែដលមនរងធរណីមរតងយតម

របូមនតបនរតឹមរតូវ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករវស់មឌៃនអងគធតុរងឹកនុងជីវភព

របចៃំថងឱយបនរតឹមរតូវ។ 
េមេរៀនទី៤ : ម៉សនិង 
រងវ សម៉ស 
៤.១- ម៉ស 
៤.២- រងវ ស់ម៉ស និងខន ត 
៤.៣- អនុវតតនក៍រថលឹងម៉ស 
 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័ម៉ស និងរបបពី់ខន តម៉សបនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបពី់ឧបករណ៍រងវ ស់ម៉ស 
បំណិនសមបទ 
- ថលឹងម៉សេដយេរបជញជ ីងឱយបនរតឹមរតូវ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍករថលឹងម៉សកនុងជីវភពរបចៃំថង 
- ែកែរបគំនិតភនរ់ចឡំៃនករេរបរបស់ខន តម៉សជ មយួខន ត

ទមងនក់នុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៥ : ម៉សមឌ 
៥.១- ម៉សមឌ និងខន ត 
៥.២- រងវ ស់ម៉សមឌ 
៥.៣- ម៉សមឌេធៀប 
៥.៤- អនុវតតនម៉៍សមឌ 
 

វជិជ សមបទ 
- របបប់នចបស់លស់ពីម៉សមឌ (ឬដងសីុ់េត) 
- របបច់បស់លស់ពីផលេធៀបម៉សមឌ 
- េរៀបរបពី់វធីិវស់ម៉សមឌៃនអងគធតុ 
បំណិនសមបទ 
- ម៉សមឌរបស់អងគធតុមយួ 

េដយគណនតមរបូមនត  
- េរបៀបេធៀបម៉សមឌ ៃនអងគធតុជមយួនឹង ម៉សមឌទឹក 

(ដងសីុ់េតគណនេធៀប) 
- បករសយពីករលិចឬអែណត តៃនអងគធតុរងឹកនុងទឹកេនកនុង

ជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- ពិេសធរកម៉សមឌៃនអងគធតុរងឹ(ែដក អលុយមញូីម…) 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករគណនម៉សមឌអងគធតុបន

រតឹមរតូវ។ 
 

 

៣ម ៉
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េមេរៀនទី៦: េពល និងរងវ ស់េពល 
៦.១- រងវ ស់េពល 
៦.២- ខន តេពល  
៦.៣- ខន តកនុងរបពន័ធអនតរជតិ  
៦.៤- អនុវតតន៍ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបឧ់បករណ៍វស់េពលបនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបពី់រេបៀបវស់េពលេដយេរប េប៉លេទល នឡិក 

រកូណូែមរ៉ត 
- េរៀបរបខ់ន តគំរូកនុងរបពន័ធអនតរជតិ។ 
បំណិនសមបទ 
- េរបេប៉លេទលេដមបវីស់េពលកនុងករណីគម ននឡិក ឬ  

រកូណូែមរ៉ត 
- ពិេសធរកខួបៃនេប៉លេទលេដយេរបរបស់រកូណូែមរ៉ត។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍករេរបរបស់ខន តេពលកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៣ម ៉

ជំពូកទី២ : កេមត  ១៥ម៉ 
េមេរៀនទី១ : សីតុណហ ភព 
១.១- សញញ ណសីតុណហ ភព 
១.២- មរតដឋ នសីតុណហ ភព 
១.៣- ែទម៉ូែមរ៉ត 
១.៤- អនុវតតន៍ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់សញញ ណសីតុណហ ភព 
- េរៀបរបពី់មរតដឋ នសីតុណហ ភពនិង ខន តរបស់វ 
- ពណ៌នពីរបេភទៃនែទម៉ូែមរ៉តេផសងៗ។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនង៍យៗេដមបបីងហ ញពីវធីិរកិត ែទម៉ូែមរ៉ត 
- េរបែទម៉ូែមរ៉តកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងនិងកនុងបេចចកេទស 
- បងហ ញពីទំនក់ទំនងរវងមរតដឋ ន ែសលស៊យសុ ែកលវនិ និង

ផរនិៃហ។ 
ចរយិសមបទ 
- យកចិតតទុកដកក់នុងេពលេធវពិេសធនេ៍ដយទុកដកឱ់យបន

រតឹមរតូវនិងមនរេបៀបេរៀបរយ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករវស់សីតុណហ ភពកនុងផទះេពលេកត

ខលួន…។ 

៤ម ៉

េមេរៀនទី២  
កររកីៃនអងគធតុ 
២.១- កររកីៃនអងគធតុរងឹ 
២.២- កររកីៃនអងគធតុរវ 
២.៣ -កររកីៃនឧសម័ន 
២.៤- អនុវតតន៍ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់កររកីៃនអងគធតុរងឹ, រវ និង ឧសម័ន 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ងហ ញកររកីៃនអងគធតុរងឹ រវ និង ឧសម័ន 
- អនុវតតកររកីៃនអងគធតុរងឹ រវ និង ឧសម័ន កនុងជីវភពរស់េន។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតកររកីៃនអងគធតុកនុងជីវភព

រស់េនរបចៃំថង។ 
 
 

៤ម ៉
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េមេរៀនទី៣ : បរមិណកេមត  
៣.១- សញញ ណកេមត  
៣.២- ភពខុសគន រវង 

សីតុណហ ភព និងកេមត  
៣.៣- រងវ ស់បរមិណកេមត  
៣.៤- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់សញញ ណៃនកេមត តមរយៈញណ 
- របបនិ់យមនយ័ សីតុណហ ភព កេមត  ចំណុះកេមត  បនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបពី់ភពខុសគន រវងសីតុណហ ភព និងកេមត ។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ងហ ញពីភពខុសគន រវងសីតុណហ ភព និង កេមត  
- គណនចំណុះកេមត េដយេរបរបូមនត   
- គណនបរមិណកេមត តមរបូមនត   
- កំណតប់នថកេមត មនទរមងជ់ថមពល 
- ពនយល់បនចបស់លស់ពីទំនកទំ់នងរវង សីតុណហ ភព និង

កេមត ។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនេដមបបីងក ររលកេដយទឹកេកដ េន

េពលេធវពិេសធ និងកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

៧ម ៉

ជំពូកទី៣ : អគគិសនី ៣១ម៉ 
េមេរៀនទី១: បនទុកអគគិសនី 
១.១- អតូម និងបនទុកអគគិសនី 
១.២- េអឡិចរតូសត ទិច 
១.៣- េអឡិចរតូទសសន៍ 
១.៤- អគគិសនីកនុងធមមជតិ 
១.៥- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ទរមងទូ់េទៃនអតូមបនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបពី់ទំនកទំ់នងរវងអតូម និងបនទុកអគគិសនី 
- ពណ៌នពីរបេភទអគគិសនីកមម 
- េរៀបរបពី់បតុភូតអគគិសនីកនុងធមមជតិ (បតុភូតរនទះ)។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ងហ ញពីអំេពេទវញិេទមករវងបនទុកអគគិសនី

ទងំពីររបេភទ 
- េរបេអឡិចរតូទសសនេ៍ដមបកំីណតរ់បេភទៃនបនទុកអគគិសនី។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយកចិតដទុកដកេ់នេពលេរប 

េអឡិចរតូទសសនរ៍ពមទងំែថរកសទុកដកប់នរតឹមរតូវ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងនិងករករពរអំពីបតុភូតរនទះកនុងជីវភពរស់

េនរបចៃំថង។ 

៦ម ៉

េមេរៀនទី២ : ចរនតអគគិសនី 
២.១- អងគធតុចមលងនិង

អីុសូឡងអ់គគិសនី 
២.២- របភពអគគិសនី 
២.៣- ចរនតអគគិសនី 
២.៤- ទិសេដចរនតអគគិសនី 
២.៥- រងវ ស់ចរនតអគគិសនី 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័អងគធតុចមលង និងអីុសូឡងអ់គគិសនី 
- េរៀបរបពី់របភពអគគិសនីបនរតឹមរតូវ 
- របបនិ់យមនយ័ចរនតអគគិសនីនិងបញជ កខ់ន តបនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបឧ់បករណ៍វស់ចរនតអគគិសនីបនរតឹមរតូវ។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ងហ ញពីអងគធតុចមលងអគគិសនី និងអីុសូឡង់

៦ម ៉
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២.៦- អនុវតត អគគិសនី 
- កំណតប់នចបស់លស់ពីអងគធតុ ចមលងអគគិសនី និង

អីុសូឡងអ់គគិសនី 
- គណនអងំតងសីុ់េតចរនត ឬបរមិណបនទុកអគគិសនី េដយេរប

របូមនត   (I គិតជ A,   គិតជ C,  គិតជ s) 
- កំណតទិ់សេដចរនតអគគិសនី និងបញជ កខ់ន តចរនតអគគិសនីកនុង

របពន័ធខន តអនតរជតិ។ 
ចរយិសមបទ 
- យកចិតតទុកដកស់េងកតកតរ់ត និងចូលចិតត េធវពិេសធន៍ 
- បណតុ ះសម រតីកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍អគគិសនីបនរតឹមរតូវ។ 

េមេរៀនទី៣:ផលសងប៉ូតងែ់សយល 
ឬ (តងស់យងុ)អគគិសនី 
៣.១- តងស់យងុអគគិសនី 
៣.២- រងវ ស់តងស់យងុអគគិសនី 
៣.៣- ថមពលអគគិសនី       

ៃនថមពិល ឬអគុយ 
៣.៤- ទំនកទំ់នងរវងបនទុក  តង ់
       សយងុ និងថមពល អគគិសនី 
៣.៥- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័តងស់យងុអគគិសនី 
- របបនិ់យមនយ័ អំែពែមរ៉ត វ ៉លុែមរ៉ត កល់វ៉ណូែមរ៉ត 
- េរៀបរបប់នចបស់លស់ពីទំនកទំ់នងរវងតងស់យងុនិង         

ថមពលអគគិសនី។ 
បំណិនសមបទ 
- េរបកល់វ៉ណូែមរ៉ត ឬវ ៉លុែមរ៉តេដមបវីស់តងស់យុង អគគិសនីកនុង

កំណតេ់សៀគវីណមយួបនរតឹមរតូវ 
- បករសយពីតងស់យុងអគគិសនីេដយរបដូចេទនឹងផល        

សងប៉តូងែ់សយលៃនកមពស់ទឹកកនុងេផងពីរ 
- េរបរបស់វ ៉លុែមរ៉តកនុងករវស់តងស់យងុអគគិសនី 
- បងហ ញពីទំនក់ទំនងរវងបនទុក តងស់យងុ និងថមពលអគគិសនី 

រចួសរេសររបូមនត  និងទញខន ត។ 
ចរយិសមបទ 
- រសឡញ់ករសិកស និងែថរកស សមភ រៈពិេសធនរ៍ពមទំងមន 

ចិតតចងេ់រៀនបនតេទថន កេ់លេទៀត។ 

៥ម ៉

េមេរៀនទី៤ : េរសីុសតងអ់គគិសនី 
៤.១- េរសីុសតងអ់គគិសនី 
៤.២- រងវ ស់េរសីុសតង ់និង

ចបបអូ់ម 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័េរសីុសតងអ់គគិសនី 
- ពណ៌នពីឧបករណ៍ដំេណ រករេដយ ចរនតអគគិសនី 
- ពនយល់ពកយេរសីុសតរ េរអូសត  និងបេរមបរមស់ 
- របបពី់ចបបអូ់ម។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ញជ ក់ពីនិយមនយ័ៃនេរសីុសតងអ់គគិសនី 
- បងហ ញពីឧបករណ៍ដំេណ រករេដយចរនតអគគិសនី 
- គណនេរសីុសតងអ់គគិសនីរបស់ែខសចមលងេដយេរប  របូមនតៈ 

 (  គិតជ W ,  គិតជ Wm,  គិតជ m និង  

៥ម ៉
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គិតជ ) 
- េធវពិេសធនប៍ញជ ក់ពីចបបអូ់ម 
- ពិេសធអំពីេរសីុសតងៃ់នែខសចមលង 
- បងហ ញពីទំនក់ទំនងរវង  និង ។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយត័នេនេពលេធវពិេសធន ៍ ចបបអូ់ម 

និងករេរបរបស់ទំហំែខសៃនបណត ញអគគិសនីតមេគហដឋ ន 
បនរតឹមរតូវ។ 

េមេរៀនទី៥ : របភពចរនតអគគិសនី 
៥.១- របភពចរនតជប់ 
៥.២- របភពចរនតឆល ស់ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់របភពចរនតជប ់និងរបភពចរនតឆល ស់ 
- របបនិ់យមនយ័េសៀគវីអគគិសនី (េសៀគវីបិទ និងេសៀគវីេបក)។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីេសៀគវីបិទ និងេសៀគវីេបក 
- បងហ ញពីរេបៀបតេសៀគវីបិទ និងេសៀគវីេបក 
- បងហ ញពីភពខុសគន រវងរបភពចរនតជប ់និងចរនតឆល ស់។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងនិងសេងកតកនុងករេរបរបស់របភពចរនតជប ់

និងរបភពចរនតឆល ស់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៦ : េសៀគវីអគគិសនី 
៦.១- េសៀគវីអគគិសនី 
៦.២- េសៀគវីតជេស៊រ ី

និងតជែខនង 
៦.៣- គំនូសតងេរគឿងអគគិសនី 

និងេសៀគវីអគគិសនី  

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់េសៀគវីតជេស៊រ ីនិងតជែខនង (របភពអគគិសនី និង 

េរសីុសតរ)។ 
បំណិនសមបទ 
- កំណតប់នចបស់ពីគំនូសបំរពួញេរគឿងអគគិសនីនិងេសៀគវី

អគគិសនី  
- បងហ ញពីរេបៀបតេសៀគវីជេស៊រ ីនិងេសៀគវីជែខនងេហយគូស

គំនូសបំរពួញរបស់វ។ 
ចរយិសមបទ 
- រសលញ់និងែថរកសឧបករណ៍ែដលដំេណ រករេដយចរនត

អគគិសនី 
- មនសម រតីរបុងរបយ័តន និងទទួលខុសរតូវខពស់កនុងករតេសៀគវី

អគគិសនីទងំេពលពិេសធ និងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៦ម ៉

ជំពូកទី៤ : ម៉េញទិច ៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : េមែដក 
១.១- េមែដកធមមជតិ 
១.២- េមែដកនិមិមត 
១.៣- លកខណៈម៉េញទិច

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់របូរងរបស់េមែដកធមមជតិ និងេមែដកសិបបនិមិមត 
- ពណ៌នពីលកខណៈម៉េញទិចរបស់េមែដក 
- េរៀបរបពី់ករបនសុនិីងបនសបេមែដក។ 

៣ម ៉
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ៃនេមែដក 
១.៤- ករបនសុេីមែដក 
១.៥- ករបនសបេមែដក 

បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធនប៍ងហ ញពីេមែដកអនចិៃរនតយ៍និងេមែដកអចិៃរនតយ ៍
- បងហ ញពីប៉ូលៃនេមែដក និងទរមងេ់មែដក 
- បងហ ញពីករបនសុេីមែដកេដយឥទធិពល និងរតដុស 
- បងហ ញពីករបនសបេមែដក។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះគំនិតៃចនឧបករណ៍ែដកឱយកល យជេមែដកេដមបបំីេពញ

តរមូវករកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- េលកកមពស់ចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់េមែដកកនុងេរគឿង

េអឡិចរតូនិចដូចជ ឧបករណ៍បំពងសំេឡង…។ 
េមេរៀនទី២ 
ែដនម៉េញទិច 
២.១- ែដនម៉េញទិច 
២.២- ែខសែដនម៉េញទិច 
២.៣- ផលរបេយជនរ៍បស់

េមែដកអចិៃរនតយ ៍
និងអនចិៃរនតយ៍ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ែដនម៉េញទិចៃនរបរេមែដកនិងែដនម៉េញទិចែផនដី 
- ពណ៌នពីសររបេយជនខ៍លះៗរបស់េមែដកអចិៃរនតយ ៍និង 

អនចិៃរនតយ។៍ 
បំណិនសមបទ 
- ពិេសធឱយេឃញចបស់ទរមងែ់ដនម៉េញទិចៃនរបរេមែដក 
- បងហ ញែខសែដនម៉េញទិច និងបញជ ក់ពីទិសេដៃនែខសែដន

ម៉េញទិចេដយេរបមជុលេមែដក។ 
ចរយិសមបទ 
- យកចិតតទុកដកេ់នេពលេធវ ពិេសធន ៍និងរសឡញ់ែថរកស 

ឧបករណ៍ពិេសធនប៍នលអរបេសរ 
- មនជំេនឿេជឿជកថ់េមែដកអចិៃរនតយម៍នសររបេយជន ៍កនុង

បេចចកេទស និងកនុងជីវភពរស់េន។ 

៣ម ៉
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៧.២- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៨ (១សបដ ហ៍ ២េម៉ង១ឆន សិំកស ៧០េម៉ង)   
វតថុបំណងកមមវធីិសិកសលមអតិថន ក់ទី៨ ផដល់ឱយសិសសនូវែផនក៖ 

ក- វជិជ សមបទ 
ផដល់ឱយសិសសនូវែផនក៖ 
- េមកនិច៖ ចលនរតង ់កមល ងំនិងចលន កមមនត ថមពលនិងអនុភព និងសមព ធ 
- ែទម៉ូឌីណមចិ៖ ករចមលងកេមដ  ចរនតវលិវល់ និងករបេញចញរសមី 
- អគគិសនី៖ ថមពល និងអនុភពអគគិសនី និងករេរបរបស់បណត ញអគគិសនីតមេគហដឋ ន  
- អគូសទិច៖ ករបេងកតសូរ ករទទួលសូរ ចំណំងផល តៃនសូរ និងសូរខទរ។ 

ខ- បំណិនសមបទ 
េដយែផអកេលចំេណះដឹងខងេល សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 
- េធវពិេសធតមែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធបនរតឹមរតូវ
តមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់លស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 
- េឆលយសំណួរបនរហ័ស និងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតរ់ហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញឱយេឃញថ មុខវជិជ របូវទិយបេរមឱយផលរបេយជនក៍នុងជំនញននេទអនគតតមតរមូវករទីផសរ
ករងរ។ 

គ- ចរយិសមបទ 
- ផល ស់បតូរទមល បឱ់យមនសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់េនេពលជួបរបទះរល់បញហ ទងំកនុងករសិកស និងកនុង
ជីវភពរស់េនរបចៃំថង 

- បណតុ ះសម រតីៃចនរបឌិតេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទក់ទងនឹងជីវភពរស់េន
របចៃំថង  

- អភវិឌឍចំេណះដឹង និងមនចំណូលចិតតកនុងកររសវរជវពត៌មនថមីៗែដលទកទ់ងនឹងវទិយសរសត។ 

ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូកទី១ : ចលនរតង់ ១៥ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ចមង យចរ េលបឿន 
និងវុចិទរ័េលបឿន 
១.១- ចលនេមកនិច 
១.២- ចលនរតងេ់សម 
១.៣- ទីតងំ ចមង យចរ 

និងបមល ស់ទី 
១.៤  -េលបឿន និងវុចិទរ័េលបឿន 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័ៃនចលនរតងេ់សម 
- របបនិ់យមនយ័ ទីតងំ ចមង យចរ និងបំលស់ទី។ 
បំណិនសមបទ 
- កំណតនិ់យមនយ័េលបឿន និងវុចិទរ័េលបឿន  
- គណនចមង យចរ េលបឿន េលបឿនមធយម និងវុចិទរ័េលបឿន 

   

៥ម ៉
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- ពិេសធចលនរតងេ់សម (Viscosity) 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងនិងបំណិនកនុងករគណនលំហតប់ន

រតឹមរតូវេហយេលឿន 
- មនទមល បពិ់និតយកុងទរ័េលបឿនេដមបដឹីងពីេលបឿនេថរ និងេគរព

តមេលបឿនចរចរណ៍តមកំណត។់ 
េមេរៀនទី២ : េលបឿន ខណៈ 
និងសំទុះ 
២.១- េលបឿនខណៈ 
២.២- សំទុះ  
២.៣- ចលនសទុះេសម និង

ចលនយឺតេសម 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័េលបឿនខណៈ និងសំទុះ។ 
បំណិនសមបទ 
- កំណតភ់ពខុសគន ៃនចលនសទុះេសម និងចលនយឺតេសម 
- គណនេលបឿនខណៈតមរបូមនត   
- គណនសំទុះតមរបូមនត   
- គណនចមង យចរតមរបូមនត   
- គណនចមង យចរតមទំនកទំ់នងគម នេពល   
- ពិេសធសំទុះេថរ (ចលនេលបលងេ់ទរ)។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះទមល បឱ់យមនករគិតកនុងករេដះរសយលំហត ់
- មនទមល បវ់ភិគចលនរតង់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៥ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ទនល កេ់សរ ី
៣.១- ពិេសធងយទនល កេ់សរ ី
៣.២- ចបបទ់នល កេ់សរ ី

វជិជ សមបទ 
- េពលចបបទ់នល កេ់សរ។ី 
បំណិនសមបទ 
- គណនេលបឿន កមពស់ និងរយៈេពលធល ក ់ៃនអងគធតុតមចបប់

ទនល កេ់សរ ី
- ពិេសធពីចលនទនល កេ់សរេីដមបរីកសំទុះទំនញែផនដីតម

ពិេសធេធៀបនឹងរទឹសតី។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីឱយមនទំនុកចិតតេលសមតថភពខលួនឯងកនុងករេធវ

ពិេសធ និងរបមូលទិនននយ័េដមបទីទួលបនលទធផលលអដូចករ
រពឹំងទុកនូវរល់េពលេធវពិេសធ។ 

៥ម ៉

ជំពូកទី២ : កមល ងំនិងចលន ១៤ម៉ 
េមេរៀនទី១ : កមល ងំ 
១.១ - ម៉ស និងទមងន់ 
១.២ - ឧទហរណ៍ៃនកមល ងំ 

េផសងៗ 
១.៣ - រងវ ស់កមល ងំនិង  ទមងន់  
១.៤ - កមល ងំនិងទមងនជ់

វជិជ សមបទ 
- ឱយេឈម ះឧបករណ៍វស់កមល ងំបនរតឹមរតូវ 
- ឱយឧទហរណ៍បញជ កពី់ភពខុសគន រវងម៉ស និងទមងន។់ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញរេបៀបវស់ទមងន ់ឬកមល ងំ 
- បងហ ញថទមងន ់ឬកមល ងំជទំហំវុចិទរ័ 

៥ម ៉
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ទំហំវុចិទរ័ 
១.៥ - បងគុ ំកមល ងំ 

- បងហ ញបងគុ ំកមល ងំតមទិសេដដូចគន  និងទិសេដផទុយគន ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងែដលទទួលបនពីករសិកសបងគុ ំៃនកមល ងំយក

េទអនុវតតកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
េមេរៀនទី២ : កមល ងំកកិត 
២.១- កមល ងំកកិត 
២.២- របេភទកមល ងំកកិត 
២.៣- បុពវេហតុនឱំយ

មនកមល ងំកកិត 
២.៤- សរៈសំខន់

ៃនកមល ងំកកិត 

វជិជ សមបទ 
- ឱយឧទហរណ៍កមល ងំកកិត និងរបេភទៃនកមល ងំកកិត 
- េរៀបរបពី់ផលរបេយជនៃ៍នកមល ងំកកិត។ 
បំណិនសមបទ 

- បងហ ញមូលេហតុែដលនំឱយមនកមល ងំកកិត។ 
ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីរបេភទៃនកមល ងំកកិតេដមបេីរបរបស់កនុង
ជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៤ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ចបបញូ់   តុន 
៣.១- ចបបទី់១ញូតុន 
៣.២- ចបបទី់២ញូតុន 
៣.៣- ចបប់ទី៣ញូតុន 

វជិជ សមបទ 
- េពលចបបទី់១ ទី២ និងទី៣របស់ញូតុន រពមទំងេលក

ឧទហរណ៍បងហ ញ។ 
បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករអនុវតតចបបញូ់តុនទំងបីកនុងជីវភពរស់េន  
របចៃំថង។ 

ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករអនុវតតចបបញូ់តុនេដមបេីរបរបស់កនុង

ជីវភពរស់េន។ 

៥ម ៉

ជំពូកទី៣ : កមមនត ថមពល និងអនុភព ៨ម៉ 
េមេរៀនទី១ : កមមនត និថមពល 
១.១- សញញ ណកមមនត 
១.២- កមមនតៃនកមល ងំេថរ

កនុងបមល ស់ទីតម
ទិសេដៃនកមល ងំ 

១.៣- ថមពល 
១.៤- បំែលងថមពល និងរកស

ថមពល 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័ៃនកមមនត និងថមពល 
- របបខ់ន តរបស់កមមនត និងថមពល។ 
បំណិនសមបទ 

- ែញកភពខុសគន រវងថមពលប៉ូតងែ់សយលនិងថមពលសីុេនទិច 
- គណនថមពលប៉ូតងែ់សយល និងថមពលសីុេនទិច។ 
ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីកនុងករគិត និងបករសយពីចបប់បំែលង និងរកស
ថមពល។ 

៤ម ៉

េមេរៀនទី២ : អនុភព 
២.១- សញញ ណអនុភព 
២.២- និយមនយ័អនុភព  
        និងខន ត 
២.៣- ទំនកទំ់នងរវង

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័អនុភព 
- របបខ់ន តអនុភព។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញទំនកទំ់នងរវងថមពលនិងអនុភព 

៤ម ៉
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ថមពល និងអនុភព - េដះរសយលំហតែ់ដលទកទ់ងនឹង ថមពលនិងអនុភព។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីកនុងករគិត និងេដះរសយលំហតែ់ដលទក់ទងនឹង
អនុភពនិងថមពល 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់ថមពលកនុងជីវភពរស់េន
របចៃំថង។ 

ជំពូកទី៤ : សមព ធ ១២ម៉ 
េមេរៀនទី១ : សមព ធៃនអងគធតុ 
រងឹ 
១.១- សញញ ណសមព ធ 
១.២- សមព ធៃនអងគធតុរងឹ 
១.៣- អនុវតតសមព ធៃនអងគធតុ

រងឹ 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័ៃនសមព ធរបស់អងគធតុរងឹ 
- របបពី់ខន តសមព ធឱយបនរតឹមរតូវ។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីករអនុវតតសមព ធៃនអងគធតុរងឹកនុងជីវភពរបចៃំថង 
- គណនសមព ធេដយេរបរបូមនត  ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីសមព ធៃនអងគធតុរងឹេដមបអីនុវតតកនុងជីវភព

រស់េនរបចៃំថង។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី២ ៖ សមព ធកនុង 
សនទនីយ ៍
២.១- សមព ធកនុងអងគធតុរវ 

និងឧសម័ន 
២.២- ឃន បអីុរដូលិច 
២.៣- អនុវតតរហវ ងំអីុរដូលិច 

វជិជ សមបទ 
- ពណ៌នបនចបស់លស់ពីឃន បអីុរដូលិច។ 
បំណិនសមបទ 
- អនុវតតសមព ធកនុងសនទនីយេ៍ដយេលកឧទហរណ៍បញជ ក់ 
- បងហ ញពីេគលករណ៍ឃន បអីុរដូលិចេដយេលកឧទហរណ៍

បញជ កក់នុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយល់ដឹងនិងរបុងរបយត័នកនុងករអនុវតតរហវ ងំអីុរដូ

លិច…។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៣ : រងវ ស់សមព ធៃន 
អងគធតុរវ 
៣.១- ម៉ណូែមត៉ 
៣.២- សមព ធកនុងអងគធតុរវ 
៣.៣- ករគណនសមព ធ

អងគធតុរវេនជេរមណ
មយួ 

៣.៤- អនុវតតករវស់សមព ធៃន
អងគធតុរវ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ម៉ណូែមត៉ 
- របបរ់េបៀបេរបម៉ណូែមត៉។ 
បំណិនសមបទ 
- វស់សមព ធកនុងអងគធតុរវេដយេរបម៉ណូែម៉ត 
- គណនសមព ធកនុងអងគធតុរវអរស័យជេរមតមរបូមនត  

 
- អនុវតតសមព ធៃនអងគធតុរវកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករវស់សមព ធអងគធតុរវកនុងជីវភពរស់

េនរបចៃំថង។ 

៤ម ៉
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េមេរៀនទី៤: សមព ធបរយិកស 
៤.១- សមព ធបរយិកស 
៤.២- ទំហំសមព ធបរយិកស 
 
 
 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបប់នេកបះកបយពីសមព ធបរយិកស 
- េរៀបរបប់នេកបះកបយពីឧបករណ៍វស់សមព ធបរយិកស។ 
បំណិនសមបទ 
- វស់សមព ធបរយិកសេដយេរបបរ ៉ែូមរ៉ត 
- អនុវតតសមព ធបរយិកសកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- ពិេសធសមព ធបរយិកស។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់បរ ៉ែូមរ៉ត។ 

២ម ៉

ជំពូកទី៥ : ករបញជូនកេមត  ៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ករចមលងកេមត  
១.១- ករចមលងកេមត ៃនអងគធតុ

រងឹ 
១.២- ករចមលងកេមត ៃនអងគធតុ

រវ 
១.៣- ករចមលងកេមត ៃនឧសម័ន 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ករបញជូ នកេមត ៃនអងគធតុរងឹ  រវ និងឧសម័ន។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីលកខណៈចមលងកេមត ៃនអងគធតុរងឹ 
- េរបរបស់អងគធតុចមលងកេមត  និងអីុសូឡង់កេមត កនុងជីវភពរស់

េនរបចៃំថង។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករចមលងកេមត េដមបអីនុវតតកនុងជីវភពរស់

េនរបចៃំថង។ 

 
 
២ម ៉

េមេរៀនទី២ : ចរនតវលិវល់ 
២.១- ចរនតវលិវល់ 
២.២- អនុវតតនផ៍លៃន

ចរនតវលិវល់ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ចរនតវលិវល់ៃនអងគធតុ  រវ  និងឧសម័ន។ 
បំណិនសមបទ 
- ពិេសធនប៍ងហ ញពីចរនតវលិវល់ៃនអងគធតុរវនិងឧសម័ន 
- អនុវតតចរនតវលិវល់កនុងជីវភពរស់េន។ 
ចរយិសមបទ  
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលផលៃនចរនតវលិវល់េដមបេីរបរបស់កនុង

ជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

២ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ករបេញចញរសមី 
៣.១- ករបេញចញរសមី 
៣.២- ករបេញចញរសមី

ពីរពះអទិតយមកែផនដី 
៣.៣- លកខណៈសរមូប

កេមត ៃនអងគធតុ 
៣.៤-  អនុវតតករបេញចញរសមី 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបប់នចបស់លស់អំពីករបេញចញរសមីពីរពះអទិតយមក

ែផនដី។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយពីបតុភូតបញជូ នកេមត តមរយៈករបេញចញរសមី 
- ពិេសធបងហ ញពីលកខណៈសរមូបកេមត របស់អងគធតុពីករ

បេញចញរសមី 
- រកឧទហរណ៍ពីករអនុវតតករបេញចញរសមីកនុងជីវភពរស់េន

របចៃំថង។ 

២ម ៉
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ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយត័នេលករអនុវតតករបេញចញរសមីកនុងជីវភព

រស់េនរបចៃំថង។ 
ជំពូកទី៦ : អគគិសនី ៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ថមពលនិង 
អនុភពអគគិសនី 
១.១- រទឹសតីកមមនត -ថមពល

អគគិសនី 
១.២- អនុភពអគគិសនី 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបេ់គលករណ៍កមមនត-ថមពល 
- ឱយនិយមនយ័ អនុភពអគគិសនី។ 
បំណិនសមបទ 
- គណនកមមនតអគគិសនីតមរូបមនត   
- គណនថមពលអគគីសនីតម   

និងអនុភពអគគីសនីតម  
និងតៃមលេរបរបស់ថមពលអគគីសនីកនុងជីវភព  រស់េន 

- បករសយពីទំនក់ទំនងខន តថមពលអគគិសនីជសូ៊ល(J) 
និងជគីឡូវ៉តេ់ម៉ង (kWh) 

- ឱយឧទហរណ៍ពីករេរបរបស់ឧបករណ៍អគគីសនីចមលងអូមកនុង
ជីវភពរបចៃំថង។ 

ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងែផនកថមពល  និងអនុភពអគគិសនីេដមប ី

េរបរបស់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

 
៤ម ៉

េមេរៀនទី២: ករេរបរបស់ 
បណត ញ អគគីសនីកនុងេគហដឋ ន 
២.១- បណត ញអគគិសនី 

កនុងេគហដឋ ន 
២.២- ឧបករណ៍អគគិសនី 

  

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់រេបៀបភជ បប់ណត ញអគគិសនីកនុងេគហដឋ ន 
- េរៀបរបពី់មុខងររបស់ឧបករណ៍អគគិសនីនីមយួៗែដលេរបរបស់

កនុងេគហដឋ ន។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីរេបៀបតបណត ញនិងេចះេរបរបស់ឧបករណ៍អគគិសនី

កនុងេគហដឋ ន។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់បណត ញអគគិសនីតម

េគហដឋ ន។ 

២ម៉ 

ជំពូកទី៧ : សរូ ៩ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ករបេងកតសូរ 
១.១- ករបេងកតសូរ 
១.២- លំញ័របេងកតសូរ 
១.៣- ករបញជូ នសូរ 
១.៤- មជឈដឋ នដំណលសូរ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ឧបករណ៍បេងកតសូរ 
- េរៀបរបពី់ករបេងកតសូរេដយេរបឧបករណ៍ងយៗ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់បនចបស់លស់ថសូរេកតេឡងេដយលំញ័រ 
- េធវពិេសធនង៍យៗេដមបបីងហ ញថសូររតូវករមជឈដឋ ន 

 
៣ម ៉
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ដំណល។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករបញជូ នសូរកនុងមជឃដឋ នណមយួកនុង

ជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
េមេរៀនទី២ : ករទទួលសូរ 
២.១ - ឧបករណ៍ទទួលសូរ 
២.២ -  សណត បឮ់ 
២.៣ -  ករគណនេលបឿនសូរ 
២.៤ -  ករបេងកតឧបករណ៍

បំពងសំេលង	

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ឧបករណ៍ទទួលសូរែដលមនកនុងជីវភពរបចៃំថង 
- របបនូ់វតៃមលេរបកងស់ណត បឮ់។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់បនចបស់ពីមរតដឋ នៃនករមតិអងំតងសីុ់េតសូរ 
- េធវពិេសធនង៍យៗ េដមបវីស់េលបឿនសូរកនុងខយល់ 
- គណនេលបឿនសូរេដយយករបូមនត  េទអនុវតតបនយ៉ង

រតឹមរតូវ 
- បេងកតឧបករណ៍បំពងសេមលងតមវធីិងយៗ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីឱយេចះរបុងរបយតនកនុងករសត ប់ រសឡញ់និង

ែថរកសឧបករណ៍ទទួលសូរ។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ចំណំងផល តសូរ 
និងសូរខទរ 
៣.១- ករបេងកតចំណំងផល ត

សូរ និងសូរខទរ 
៣.២- រេបៀបវស់េលបឿនសូរកនុង

ខយល់តមវធីិមិនផទ ល់ 
(វធីិចំណំងផល ត) 

៣.៣- សូរអ៊ុលរត 
 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័ចំណំងផល តសូរ និងសូរខទរ 
- េរៀបរបពី់សររបេយជនៃ៍នសូរអ៊ុលរត។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយបនចបស់លស់ថ សូរខទរជបតុភូត 
- ចំណំងផល តៃនសូរ 
- េធវពិេសធនង៍យៗ េដមបបីងហ ញពីបតុភូតចំណំងផល តសូរ 
- របបពី់រេបៀបវស់េលបឿនសូរកនុងខយល់តមវធីិមិនផទ ល់                

(វធីិចំណំងផល ត) 
- គណនេលបឿនសូរកនុងខយល់។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលសូរអ៊ុលរតពីករេរបរបស់កនុងជីវភពរស់

េនរបចៃំថង។ 

៣ម ៉
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៧.២- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៩ (១សបដ ហ៍ ២េម៉ង១ឆន សិំកស ៧០េម៉ង) 
វតថុបំណងផដល់ចំេណះដឹងបនតពីថន កទី់ ៧ និងទី៨ ដូចជ៖ 

ក- វជិជ សមបទ 
ផដល់ចំេណះដឹងបនតពីថន ក់ទី ៧ និងទី៨ ដូចជ៖ 
- ែផនកេមកនិច៖ បងគុ ំនិងបំែបកកមល ងំ ម៉ូម៉ងៃ់នកមល ងំ ទីរបជំុទមងន ់ម៉សីុនងយ 
- ែផនកអគគិសនី៖ ចរនតកនុងេសៀគវី ផលសងប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី េរសីុសតងអ់គគិសនី បងគុ ំេរសីុសតរ ករេរបរបស់ចរនត
អគគិសនីតមេគហដឋ ន បណត ចេ់សៀគវី េរគះថន ក់បណត លមកពីចរនតអគគិសនី 

- ែផនកម៉េញទិច៖ ែដនម៉េញទិចបេងកតេដយចរនតអគគិសនី េអឡិចរតូេមែដកកមល ងំម៉េញទិចេលចរនតអគគិសនី 
អងំឌុចសយងុេអឡិចរតូម៉េញទិច  រតងស់វូ 

- ែផនកអុបទិច៖ ដំណលរតងៃ់នពនលឺ ចំណំងផល តៃនពនលឺ ចំណំងែបរៃនពនលឺ ឡងទី់។ 

ខ- បំណិនសមបទ 
េដយែផអកេលចំេណះដឹងខងេល សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 
- េធវពិេសធតមែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធបនរតឹមរតូវ
តមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់លស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 
- េឆលយសំណួរបនរហ័ស និងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតរ់ហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញឱយេឃញថ មុខវជិជ របូវទិយបេរមឱយផលរបេយជនក៍នុងជំនញននេទអនគតតមតរមូវករទីផសរ
ករងរ។ 

គ- ចរយិសមបទ 
- ផល ស់បតូរទមល បឱ់យមនសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់េនេពលជួបរបទះរល់បញហ ទងំកនុងករសិកស 
និងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 

- បណតុ ះសម រតីៃចនរបឌិតេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទក់ទងនឹងជីវភពរស់េន
របចៃំថង  

- អភវិឌឍចំេណះដឹងនិងមនចំណូលចិតតកនុងកររសវរជវពត៌មនថមីៗែដលទកទ់ងនឹងវទិយសរសត 
- បណដុ ះសម រតីឱយមនករទទួលខុសរតូវខពស់កនុងករសេរមចចិតតេរជសេរ សបណតុ ំ មុខវជិជ ែដលពួកេគរតូវេរជស
េរ សេនេពលបញចបម់ធយមសិកសបឋមភូម។ិ 
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ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូកទី១ : ផលរងវិលៃនកមល ងំ ១១ម៉ 
េមេរៀនទី១ : បងគុំនិងបំែបកកមល ងំ 
១.១- បងគុ ំកមល ងំពីររសបគន ជកមល ងំ

ផគួបមយួ 
១.២- បែបកកមល ងំមយួជកមល ងំផគុ ំពីរ

រសបគន  
១.៣- បែបកកមល ងំមយួជកមល ងំផគុ ំពីរ

ជួបគន  
១.៤- អនុវតតកមល ងំនិងបែបកកមល ងំ 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័បងគុ ំនិងបំែបកកមល ងំតមរយៈខលឹមសរ

េមេរៀនបនរតឹមរតូវ។ 
បំណិនសមបទ 
- គណនបងគុ ំនិងបំែបកកមល ងំតមករគូសដយរកមេដយ

េរបមរតតមពិជគណិតបនរតឹមរតូវ 
- ពនយល់ពីបងគុ ំកមល ងំពីររសបគន ជកមល ងំផគួបមយួនិងបំែបក

កមល ងំមយួជកមល ងំផគុ ំពីររសបគន  េដយេលកឧទហរណ៍
កនុងជីវភពរស់េនមកបញជ ករ់តឹមរតូវ 

- ពនយល់ពីករបំែបកកមល ងំមយួជកមល ងំផគុ ំជួបពីរែកងគន
តមវធិនរបេលឡូរកមបនរតឹមរតូវ 

- គណនកមល ងំផគួបៃនបងគុ ំ និងកមល ងំផគុ ំេដយេរបរកិត ឬ
រទឹសតីបទពីតគរ័ ឬរទឹសតីរតីេកណែកងបនរតឹមរតូវ។ 

ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតបងគុ ំនិងបំែបកកមល ងំែដល

ជួបរបទះកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងបនលអរបេសរ។ 

 
៤ម ៉

េមេរៀនទី២ : ម៉មូង៉ៃ់នកមល ងំ 
២.១- សញញ ណម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំ 
២.២- ម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំ 
២.៣- លកខខណឌ លំនឹងៃនអងគធតុ

មយួចល័តជំុវញិអក័សនឹងមយួ 
២.៤- អនុវតតម៉ូម៉ងៃ់នកមល ងំ 

វជិជ សមបទ 
- ឱយឧទហរណ៍ករអនុវតតម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំកនុងជីវភពរស់េន

បនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញពីសញញ ណម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំតមដយរកម និង

របូភពបនរតឹមរតូវ។  
បំណិនសមបទ 
- កំណតម់៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំ និងខន តតមរបូមនតបនរតឹមរតូវ  
- បងហ ញលកខខណឌ លំនឹងៃនអងគធតុមយួចល័តជំុវញិអក័ស

នឹងមយួ រពមទងំេលកឧទហរណ៍កនុងជីវភពរស់េនមក
បញជ កប់នរតឹមរតូវ 

- គណនម៉ូមង៉េ់ដយេរបរបូមនត  ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំែដលជួប

របទះកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងបនលអរបេសរ។ 

៤ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ទីរបជំុទមងន ់
៣.១- ទីរបជំុទមងន់ 
៣.២- ករកំណតទី់របជំុទមងនៃ់ន 

អងគធតុ 

វជិជ សមបទ 
- របបអ់តថនយ័ៃនទីរបជំុទមងនរ់បស់អងគធតុតមរយៈ

ពិេសធបងហ ញបនរតឹមរតូវ 
- របបវ់ធីិបេងកនភពស៊បៃ់នលំនឹងរបស់អងគធតុតមករ

៣ម ៉
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៣.៣- លំនឹងរបស់អងគធតុមយួឋិតេល 
បលង ់

៣.៤- វធីិបេងកនភពស៊បៃ់នលំនឹង 

ពិេសធ និងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងបនលអរបេសរ។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីទីរបជំុទមងនរ់បស់អងគធតុែដលមនរង            

ធរណីមរតងយ និងមនិងយតមរយៈពិេសធ
បនរតឹមរតូវ។ 

ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនេនេពលទុកដកវ់តថុធងន់ៗ េលទី

តងំណមយួ ឬករផទុកទំនិញធងនេ់លដំបូលរថយនតកនុង
ជីវភពរស់េនបនលអរបេសរ។ 

ជំពូកទី២ : ម៉សុនីងយ ១៤ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ឃន ស់ 
១.១- ឃន ស់ 
១.២- េគលករណ៍រកសម៉ូមង៉ ់
១.៣- អនុវតតឃន ស់កនុងជីវភពរស់េន 

និងកនុងបេចចកេទស 
១.៤- ផលេមកនិចៃនឃន ស់ 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័ឃន ស់តមខលឹមសរេមេរៀនបនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបរ់បេភទឃន ស់តមរយៈករបងហ ញរបូភពឬ

ឧបករណ៍បនរតឹមរតូវ 
- េរៀបរបឧ់បករណ៍ឃន ស់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងបន

រតឹមរតូវ។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយេគលករណ៍រកសម៉ូមង៉ៃ់នឃន ស់តមរយៈរបូ

មនតបនរតឹមរតូវ 
- អនុវតតករេរបរបស់ឃន ស់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង និង

កនុងបេចចកេទសបនរតឹមរតូវ 
- គណនផលេមកនិចៃនឃន ស់តមរបូមនត  

បនរតឹមរតូវ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលផលរបេយជនៃ៍នករេរបរបស់

ឃន ស់កនុងជីវភពរស់េន និងកនុងបេចចកេទសបនលអ
របេសរ។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី២ : បលងេ់ទរ 
២.១- និយមនយ័ 
២.២- េគលករណ៍កមមនត-ថមពល 

ៃនបលងេ់ទរ 
២.៣- ផលេមកនិចៃនបលងេ់ទរ 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័ៃនបលងេ់ទរ  
- ឱយឧទហរណ៍ៃនករអនុវតតបលងេ់ទរេនកនុងជីវភព 

របចៃំថង។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់េគលករណ៍រកសកមមនតៃនបលងេ់ទរ 
- បករសយផលេមកនិចៃនបលងេ់ទរតមរទឹសតីបទ  
- កមមនត-ថមពល  ។ 

 

៣ម ៉
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ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយល់ដឹងេលផលរបេយជនៃ៍នករេរបរបស់ 

បលងេ់ទរកនុងជីវភពរស់េននិងកនុងបេចចកេទស។ 
េមេរៀនទី៣ : កងេ់យង និងសពឺ 
៣.១- ករបញជូ នចលនតមែខសពន 
៣.២- ករបញជូ នចលនតមសពឺ 
៣.៣- ផលេមកនិចៃនសពឺ 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័កងេ់យង និងសពឺ 
- ឱយឧទហរណ៍ៃនករអនុវតតកងេ់យងនិងសពឺេនកនុងជីវភព

របចៃំថង។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីករបញជូ នចលនតមែខសពននិងតមសពឺ 
- គណនផលេមកនិចៃនកងេ់យងនិងសពឺ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលផលរបេយជនៃ៍នករបញជូ នចលន

តមែខសពនឬតមសពឺកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៤ : រក៉ និងរតឺយ 
៤.១- រក៉ 
៤.២- ផលេមកនិចៃនរក៉ 
៤.៣- រតឺយ 
៤.៤- ផលេមកនិចៃនរតឺយ 
៤.៥- ខមួង 
៤.៦- ផលេមកនិចៃនខមួង  
៤.៦- ម៉េលត (spanner/wrench)  
៤.៦- ផលេមកនិចៃនម៉េលត 
៤.៧- អនុវតត 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័រក៉  រតឺយ ខមួង និងម៉េលត 
- ឱយឧទហរណ៍ៃនករអនុវតតរក៉ រតឺយ ខមួងនិងម៉េលតកនុង

ជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីរបព័នធរក៉ និងរតឺយ 
- គណនផលេមកនិចៃនរក៉ រតឺយ ខមួង និងម៉េលត។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករេរបរបស់រក៉ រតឺយ ខមួង និង

ម៉េលត កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងនិងកនុងបេចចកេទស។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៥ : ទិននផលម៉សីុនងយ 
៥.១-េគលករណ៍កមមនត-ថមពល 
៥.២-ទិននផលម៉សីុនងយ 

វជិជ សមបទ 
- របបពី់អតថនយ័ៃនពកយទិននផលៃនម៉សីុនងយ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់បនចបស់លស់ពីេគលករណ៍កមមនត-ថមពល 
- គណនទិននផលម៉សីុនងយតមរបូមនត 

 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករគណនទិននផលៃនម៉សីុនងយ 

២ម ៉

ជំពូកទី៣ : អគគិសនី ២២ម៉ 
េមេរៀនទី១: ចរនតអគគិសនីកនុងេសៀគវី 
១.១- េសៀគវីងយ 
១.២- េសៀគវីតជេស៊រៃីនរបភព 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័េសៀគវីងយ 
- របបនិ់យមនយ័េសៀគវីតជេស៊រ ីនិងតជែខនង។ 

៤ម ៉
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         អគគិសនី 
១.៣- េសៀគវីតជែខនងៃនរបភពអគគិសនី 
១.៤- ទិសេដចរនត និងបមល ស់ទី 
         េអឡិចរតុង 
១.៥- ចរនត និងបនទុកអគគិសនី 

បំណិនសមបទ 
- បងហ ញគំនូសបំរពួញៃនេសៀគវីតជេស៊រ ីនិងតជែខនង 
- តេមលងេសៀគវីតជេស៊រ ីនិងតជែខនង 
- បងហ ញពីបមល ស់ទីេអឡិចរតុងនិងទិសេដចរនតកនុងេសៀគវី 
- វស់តងស់យងុ ឬផលសងប៉ូតងែ់សយលៃនេសៀគវីបិទេដយ

េរបឧបករណ៍វ ៉លុែមត៉ 
- វស់ចរនតកនុងេសៀគវីបិទេដយេរបឧបករណ៍អំែពែមរ៉ត 
- គណនចរនតអគគិសនី េរសីុសតង់អគគិសនី បនទុកអគគិសនី។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករតេមលងេសៀគវីតជេស៊រ ី និងតជ

ែខនងេដមបេីរបរបស់កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 
េមេរៀនទី២ : តងស់យងុ ឬផលសង 
ប៉ូតងែ់សយល 
២.១- ថមពលៃនរបភពអគគិសនី 
២.២- តងស់យងុអគគិសនី 
២.៣- តងស់យុងៃនេសៀគវីបិទ 

វជិជ សមបទ 
- របបពី់នយ័ៃនពកយេរគឿងទទួលអគគិសនីជអងគធតុ 

ចមលងអូម។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយបនរតឹមរតូវនូវថមពលៃនរបភពអគគិសនីែដល

េធវឱយេអឡិចរតុងផល ស់ទី 
- េធវករបករសយទញបននិយមនយ័ប៉ូតងែ់សយល 

 អគគិសនី 
- បងហ ញថផលបូកតងស់យងុៃនេរគឿងទទួលនីមយួៗកនុង

េសៀគវីតជេស៊រេីសមនឹងតងស់យងុៃនរបភព 
- បងហ ញថតងស់យងុៃនេរគឿងទទួលនីមយួៗកនុងេសៀគវីតជ

ែខនងេសមនឹងតងស់យងុៃនរបភព។ 
ចរយិសមបទ  
- បណតុ ះសម រតីឱយេចះសនសសំំៃចកនុងករេរបរបស់ថមពល

អគគិសនីតមេគហដឋ ន 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករផគុ ំរបភពអគគិសនី (អគុយ ឬថម

ពិល)េទជេសៀគវីមយួេដមបេីរបរបស់កនុងជីវភពរស់េន។ 

៣ម ៉

េមេរៀនទី៣ : េរសីុសតងអ់គគិសនី 
៣.១- េរសីុសតងអ់គគិសនី 
៣.២- េរគឿងកេមត អគគិសនី 
៣.៣- េរសីុសតរ 
៣.៤- េរសីុសតង ់និងចបបអូ់ម 
៣.៥- េរសីុសតង ់និងសីតុណហ ភព 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ឧបករណ៍ចមលងអូមកនុងជីវភពរបចៃំថង 
- របបពី់មុខងររបស់េរសីុសតរ  និងេរអូសត ។ 
បំណិនសមបទ 
- បករសយបនចបស់លស់ថេរសីុសតងៃ់នែខសចមលង
អរស័យនឹងរបេភទែខសចមលង សមមរតនឹងរបែវងែខសចមលង 
េហយរចសសមមរតនឹងមុខកតែ់ខសចមលង 

- បករសយចបបអូ់មេដយេធវពិេសធន៍ 

៥ម ៉
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- េធវពិេសធបងហ ញថេរសីុសតងែ់របរបួលតមសីតុណហ ភព។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងៃនសររបេយជនក៍នុងករេរបរបស់េរអូសត
ៃនឧបករណ៍អគគិសន។ 

េមេរៀនទី៤ : បងគុំេរសីុសតរ 
៤.១- បងគុ ំជេស៊រ ី
៤.២- បងគុ ំជែខនង 
៤.៣- បងគុ ំចរមុះ 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័េរសីុសតរនិងេរសីុសតង។់ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីបងគុ ំេរសីុសតរជេស៊រ ី និងជែខនង  
រពមទងំគណនេរសីុសតងៃ់នបងគុ ំទងំពីរ 

- គូសគំនូសបំរពួញៃនេសៀគវីែដលមនបងគុ ំេរសីុសតរតជេស៊រ ី
និងតជែខនង 

- គណនេរសីុសតងៃ់នបងគុ ំចរមុះ។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនេនេពលផគុ ំេរសីុសតរជេស៊រឬីជែខនង
តមេគហដឋ ន។ 

 
៤ម ៉

េមេរៀនទី៥ : ករេរបរបស់អគគិសនី 
តមេគហដឋ ន 
៥.១- បណត ញអគគិសនី 
៥.២- សទីឡូេតសត 
៥.៣- បណត ញអំពូលមយួែដលមន

កុងតកពី់រ 
៥.៤- វធីិសេរងគ ះអនករតូវអគគិសនីឆក់ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់បណត ញអគគិសនីែដលេរបរបស់កនុងេគហដឋ ន 
- េរៀបរបពី់សទីឡូេតសតនិងរេបៀបេរប 
- េរៀបរបពី់វធីិសេរងគ ះអនកែដលរតូវអគគិសនីឆក។់ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីរេបៀបតបណត ញអំពូលមយួែដលមនកុងតក ់ 
ពីរ។ 

ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីឱយេចះជួយ សេរងគ ះគន េនេពលមនេរគះថន ក់
េដយសរចរនតអគគិសនី។ 

 
២ម ៉

េមេរៀនទី៦ : បណត ចេ់សៀគវី 
៦.១- េសៀគវីអគគិសនី 
៦.២- កុងតកអ់គគិសនី និងឌីសងទ់រ័ 
៦.៣- ភុយសីុប 
៦.៤- រេបៀបតកុងតក់ និងភុយសីុប

កនុងេសៀគវីមយួ 
៦.៥- រេបៀបេរជសេរ សភុយសីុប 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ឧបករណ៍បណត ចេ់សៀគវីអគគិសនី 
- របបពី់របេភទកុងតក ់និងឌីសង់ទរ័  រពមទងំបញជ ក់
មុខងររបស់វ 

- េរៀបរបពី់ភុយសីុប  
- របបពី់រេបៀបេរជសេរ សភុយសីុបសរមបេ់របរបស់ឱយរតូវ
នឹងអងំតងសីុ់េតចរនត។ 

បំណិនសមបទ 
- បងហ ញរេបៀបតកុងតក ់ភុយសីុប ឌីសុងទរ័កនុងេសៀគវីមយួ។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់កុងតក ់ឌីសង់ទរ័  និង

 
២ម ៉
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ភុយសីុបេនតមេគហដឋ ន។ 
េមេរៀនទី៧ : ចរនតអគគិសនី 
៧.១- ផលរបេយជន ៍និងេរគះថន ក់

ៃនចរនតអគគិសនី 
៧.២- វធីិបងក រេរគះថន កេ់ដយសរ

ចរនតអគគិសនី 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ផលរបេយជនៃ៍នអគគិសនីនិងេរគះថន កេ់ដយ
សរចរនតអគគិសនី។ 

បំណិនសមបទ 
- បងហ ញពីវធីិបងក រេរគះថន កប់ណត លមកពីចរនតអគគិសនី។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីឱយមនកររបុងរបយតននិងេចះវធីិបងក រេរគះ
ថន កេ់ដយសរចរនតអគគិសនី។ 

 
២ម ៉

ជំពូកទី៤ : េអឡចិរតូម៉េញទិ៉ច ១១ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ែដនម៉េញទិចបេងកត 
េដយចរនតអគគិសនី 
១.១- ពិេសធ 
១.២- ែខសែដនម៉េញទិចៃនចរនតរតង់ 
១.៣- ែដនម៉េញទិចៃន 
         សូេលណូអីុត 
១.៤- ទេងវេមែដក 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ករបេងកតេមែដកនិមិមត។ 
បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធបងហ ញែដនម៉េញទិចបេងកតេដយចរនតអគគិសនី 
- េរបវធិនៃដសត ំេដមបកំីណត់ទិសេដែខសែដនបេងកតេដយ
ចរនតរតង ់និងែខសែដនម៉េញទិចៃនសូេលណូអីុត 

- បងហ ញពីវធីិេធវេមែដកអចិៃរនតយ។៍ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលែផនកេអឡិចរតូម៉េញទិចែដលបេរមត
រមូវករកនុងជីវភពរស់េន និងបេចចកេទស។ 

 
២ម ៉

េមេរៀនទី២ : េអឡិចរតេូមែដក 
២.១- េអឡិចរតូេមែដក 
២.២- លកខណៈៃនេអឡិចរតូេមែដក 
២.៣- បេរមបរមស់ៃន

េអឡិចរតូេមែដក 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់េអឡិចរតូេមែដក 
- ឱយឧទហរណ៍ពីករេរបរបស់េអឡិចរតូេមែដកកនុជីវភព 
រស់េន។ 

បំណិនសមបទ 
- បករសយពីលកខណៈៃនេអឡិចរតូេមែដក។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលែផនកេអឡិចរតូេមែដកែដលេរបរបស់
កនុងជីវភពរស់េន។ 

 
២ម ៉

េមេរៀនទី៣ ៖ កមល ងំម៉េញទិចេលចរនត 
អគគិសនី 
៣.១- អំេពៃនកមល ងំម៉េញទិចេលចរនត

អគគិសនី 
៣.២- សុ៊មឆលងកតេ់ដយចរនត

អគគិសនីឋិតកនុងែដនម៉េញទិច 
៣.៣- ម៉ូទរ័ចរនតជប ់

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់េរគឿងផគុ ំៃនម៉ូទរ័ងយ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់ពីអំេពៃនកមល ងំម៉េញទិចេលចរនតអគគិសនី តមរយៈ
ពិេសធ 

- បងហ ញថេគលករណ៍សុ៊មវលិែដលរតូវបនេគយកេទ
អនុវតតកនុងម៉ូទរ័អគគិសនី។ 

 
២ម ៉
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ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីឱយយល់ដឹងពីករអនុវតតម៉ូទរ័កនុងេរគឿងេអឡិច
រតូនិច 

- បណតុ ះសម រតីយកចិតតទុកដកេ់នេពលេធវពិេសធ និងេចះ
ែថរកសឧបករណ៍ពិេសធឱយបនរតឹមរតូវ។ 

េមេរៀនទី៤ : អងំឌុចសយងុ 
េអឡិចរតម៉ូេញទិច 
៤.១- ចរនតអគគិសនីបនមកពីអងំឌុច

សយងុ េអឡិចរតូម៉ញទិច 
៤.២- អងំតងសីុ់េតនិងទិសេដចរនត

អងំឌុចសយងុ(អងំឌវី) 
៤.៣- ជនិតចរនតឆល ស់ឬ

អល់ែទណទរ័ 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ករបញជូ នថមពលអគគិសនីេចញពីេរងចរកេទ
កែនលងេរបរបស់។ 

បំណិនសមបទ 
- េធវពិេសធបងហ ញពីចរនតអគគិសនីបនមកពី 
- បែរមបរមួលអងំឌុចសយងុម៉េញទិចឆលងកតែ់ខសចមលងវង ់ឬ
បូប៊នី 

- បងហ ញពីអងំតងសីុ់េត និងទិសេដៃនចរនតអងំឌុចសយងុ 
(អងំឌីវ)។ 

ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលែផនកអងំឌុចសយងុេអឡិចរតូម៉េញទិច
េដមបេីរបរបស់កនុងជីវភពរស់េននិងបនតករសិកស។ 

 
៣ម ៉

េមេរៀនទី៥ : រតងស់វម៉ទរ័ ឬរតងស់វូ 
៥.១- រតងស់វូ 
៥.២- ដំណឹកជញជូ នថមពល 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័រតងស់វូនិងេរៀបរប់ពីរចនសមពន័ធរតងស់វូ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពនយល់ពីេគលករណ៍រតងស់វូ 
- បងហ ញថរតងស់វម៉ទរ័ឬរតងស់វូជឧបករណ៍បេងកនឬបនថយ
តងស់យងុអគគិសនី 

- បងហ ញពីទំនក់ទំនងរវងតងស់យុង (ផលេធៀបបំែលង) 
ចំនួនជំុ និងអងំតងសីុ់េតចរនតកនុងរតងស់វូ។ 

ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់រតងស់វូកនុងជីវភព
រស់េនរបចៃំថង។ 

 
២ម ៉

ជំពូកទី៥      អុបទិច ១២ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ដំណលរតងៃ់នពនលឺ 
១.១- ពនលឺនិងវតថុភលឺ 
១.២- ដំណលរតងៃ់នពនលឺ 

សញញ ណកពំនលឺ 
១.៣- អងគធតុថល  រសអប ់និងឃមឹក 
១.៤- មលប ់និងមលបរ់ពល 
១.៥- សូរយរគស និងចនទរគស 

វជិជ សមបទ 
- េរៀបរបពី់ដំណលពនលឺឆលងកត់អងគធតុថល រសអបឃ់មឹក។ 
បំណិនសមបទ 
- ពិេសធបងហ ញថពនលឺដលតមែខសរតង់ 
- បងហ ញពីមលប់និងមលបរ់ពល 
- ពនយល់បតុភូតសូរយរគស និងចនទរគស 
- េធវពិេសធបងហ ញកំណរបូភពែដលឱយេដយបនទបង់ងឹតឬ

 
 

៣ម ៉
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១.៦- កំណរបូភពឱយេដយបនទប់
ងងឹតឬរបអបេ់ខម  

របអបេ់ខម ។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយកចិតតទុកដកេ់នេពលេធវពិេសធ និងេចះ
ែថរកសឧបករណ៍ពិេសធឱយបនរតឹមរតូវ។ 

េមេរៀនទី២ : ចំណំងផល តៃនពនលឺ 
២.១- ចំណំងផល តៃនពនលឺ 
២.២- ចបបចំ់ណំងផល ត 
២.៣- កញចក់បលង ់
២.៤- អនុវតតចំណំងផល តៃនពនលឺ 
២.៥- កញចកែ់សវ៊ 
២.៦- អនុវតតកញចកែ់ស៊វ 

វជិជ សមបទ 
- របបអ់តថនយ័ៃនចបបចំ់ណំងផល ត 
- ឱយនិយមនយ័កញចកប់លង ់បងហ ញពីរបូភពឱយេដយកញចក់
បលង ់

- ឱយឧទហរណ៍កនុងករអនុវតតចំណំងផល តៃនពនលឺកញចកែ់ស៊វរ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពិេសធបងហ ញពីបតុភូតចំណំងផល តៃនពនលឺ។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយកចិតតទុកដកេ់នេពលេធវពិេសធ និងេចះ
ែថរកសឧបករណ៍ពិេសធឱយបនរតឹមរតូវ។ 

 
៣ម ៉

េមេរៀនទី៣ : ចំណំងែបរៃនពនលឺ 
៣.១- ចំណំងែបរៃនពនលឺ 
៣.២- លំងក និងរប៉យពនលឺស 

វជិជ សមបទ 
- ឱយនិយមនយ័ចំណំងែបរៃនពនលឺ។ 
បំណិនសមបទ 
- ពិេសធនប៍ងហ ញពីបតុភូតចំណំងែបរៃនពនលឺ  
- បករសយបនរតឹមរតូវពីចបបចំ់ណំងែបរៃនពនលឺ 
- េធវពិេសធងយៗជមយួរពីសេដមបបីងហ ញពី 
- លំងកនិងរប៉យពនលឺស។ 
ចរយិសមបទ 
- បណតុ ះសម រតីយកចិតតទុកដកេ់នេពលេធវពិេសធ និងេចះ
ែថរកសឧបករណ៍ពិេសធឱយបនរតឹមរតូវ។ 

 
៣ម ៉

េមេរៀនទី៤ : ឡងទី់ 
៤.១- និយមនយ័ 
៤.២- របេភទឡងទី់ និងគំនូសតង 

វជិជ សមបទ 
- របបនិ់យមនយ័របស់ឡងទី់។ 
បំណិនសមបទ 
- បងហ ញរបេភទឡងទី់ និងគំនូសតង 
- ឱយឧទហរណ៍ពីករេរបរបស់ឡងទី់កនុងជីវភពរបចៃំថង។ 
ចរយិសមបទ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករេរបរបស់ឡងទី់កនុងជីវភព       
របចៃំថង។ 

 
៣ម ៉
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៨-  ឯកសរេយង 
១- េគលនេយបយសរមបអ់ភវិឌឍកមមវធីិសិកសចំេណះទូេទឆន  ំ២០០៥-២០០៩ 
២- កមមវធីិសិកសេគលសរមបធ់យមសិកសឆន  ំ១៩៩៦ 
៣- កមមវធីិសិកសលមអតិវទិយសរសតសរមបអ់បរ់មំលួដឋ នចំេណះទូេទឆន  ំ២០០៦ 
៤- រកបខណឌ កមមវធីិសិកសអបរ់ចំំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទសឆន  ំ២០១៥ 
៥- េសៀវេភសិកសេគលវទិយសរសតថន កទី់៧ ដល់ថន កទី់១២ 
៦- សតងដ់រកមមវធីិសិកសថន កក់រមិតមូលដឋ ន 
៧- កមមវធីិសិកសរបេទស ៃថ ម៉េឡសីុ និងសឹងហបូរ។ី 
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៩- បញជេីឈម ះគណៈកមមករ 

គណៈកមមកររគប់រគង                                                                                 
១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ហង ់ជនួ ណរ ៉នុ 
២- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ណត ប៊នុេរឿន 
៣- ឯកឧតតម លង េសងហក ់
៤- ឯកឧតតម ពុត សមតិត 
៥- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 
៦- េលក េង៉ េប៉ងឡុង 
៧- េលក េអ េសៀម 
 
គណៈកមមករេរៀបចកំមមវធិីសិកសលមអតិ 
១- េលក េង៉ េប៉ងឡុង 
២- េលកបណឌិ ត ជ័យ ចន់េអឿន 
៣- េលកបណឌិ ត ឃុន គឹមលង 
៤- េលក រពុំ វបិុល 
៥- េលក ែម៉ន វណណ រ ី
៦- េលក សូ គនធ ី
៧- េលករសី សំបត់ អ៊ត 
៨- េលក លង សមបតិត 
៩- េលក ដញ់ សុភ ី
១០- េលក ទិតយ របសុ 

 ១១- េលក លង ងួនលី 
១២- េលក អឹង េហង 
១៣- េលក ៃន សីុណ 
១៤- េលក ជ សុផត 
១៥- េលក សុ៊យ ប៊ុនេធឿន 
១៦- េលក ឃុន សុភព 
១៧- េលក ឌួង រតន 
១៨- េលក តុល បញញ  
១៩- េលក ឡុង ឃី 
២០- េលក េរៀន រទិធ ី

 
គណៈកមមកររតតួពនិិតយ  េលខធិករដឋ ន 
១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ណត ប៊ុនេរឿន 
២- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ច័នទ សំណពវ 
៣- ឯកឧតតមបណឌិ ត េជត ជលី 
៤- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 
៥- េលក យិន ធ ី
៦- េលក ឃឹម សរនិ 
៧- េលក សុ៊ន ប៊ណុណ  
៨- េលក វ៉ វទុធ ី
 

 ១- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 
២- េលកបណឌិ ត ជ័យ ចន់េអឿន 
៣- េលកបណឌិ ត ឃុន គឹមលង  
៤- េលកបណឌិ ត ម៉ម សុជត ិ
៥- េលក អុន សីុវធុថ 
៦- េលក យិន ធ ី
៧- េលក ឃឹម សរនិ 
៨- េលក ហក់ ធមមត 
៩- េលករសី វ៉ន់ លីណ 
 

ជំនួយករបេចចកេទសកុំពយទូ័រ   
១- េលក លឹម សុតថ រទិធ 
២- េលក េអង វណណ រទិធ 
៣- េលក េមឿន លិនណ 
៤- េលក ជួន េចវ 

  

 



 

 


