
 
 









iv 

 

អរមភកថ 

       េយងេលកំែណទរមងជ់េរមកនុងវស័ិយអបរ់េំដមបអីភវិឌឍធនធនមនុសសរបកបេដយវជិជ សមបទ បំណិន
សមបទ និងចរយិសមបទ ែដលជកតត កំណត់ភពេជគជ័យៃនករអភិវឌឍេលវស័ិយនន និងេដមបតីរមងទិ់ស
សិសសនបចចុបបននេទតមតរមូវករទីផសរករងរ រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡបនបេងកតេលខធិករដឋ នសរមប់
សរមួលករងរអភិវឌឍរកបខណឌ កមមវធិីសិកសចំេណះទូេទនិងអបរ់បំេចចកេទសេនះេឡងេដយមនអនុគណៈកមមករ 
តមមុខវជិជ នីមយួៗ។  កនុងរកបខណឌ កមមវធីិសិកសចំេណះទូេទនិងអបរ់បំេចចកេទសែដលបនអភិវឌឍរចួមកេហយេនះ
កម៏នែញកេចញជពីរបណតុ ំ ៃនមុខវជិជ វទិយសរសត គឺបណតុ ំ វទិយសរសត និងបណតុ ំ វទិយសរសតសងគម។ េដមបឱីយករអនុវតត
រកបខណឌ កមមវធីិសិកសេនះបនេជគជយ័របកបេដយរបសិទធភព អនុគណៈកមមកររបូវទិយកប៏នេរៀបចំចងរកងកមមវធីិ 

សិកសលមអតិសរមបក់រមតិមធយមសិកសទុតិយភូមេិដយអនុេលមេទតមករកំណតៃ់នរកបខណឌ កមមវធីិសិកស 

ខងេល។ 

       ឯកសរេនះបនបងហ ញពីចំណុចសំខន់ៗរួមមន េគលបំណងៃនករសិកសរូបវទិយេនករមិតមធយម
សិកសទុតិយភូមិ ែផនកបណតុ ំ វទិយសរសត ខលឹមសរសំខន់ៗ លទធផលរពឹំងទុក របយេម៉ងសិកស ករែណនអំនុវតត 
វធីិសរសតបេរងៀន ករវយតៃមល និងតរងកមមវធីិសិកស។ េនេពលេរៀនចបក់រមតិមធយមសិកសទុតិយភូមបិណតុ ំ វទិយសរសត
េនះ សិសសនឹងទទួលបនវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទទងំអស់េនះេដមបជីរគឹះសរមបប់នត 
ករសិកសេទករមិតឧតតមសិកសឬចូលសលអបរ់បំេចចកេទស និងជមេធយបយសរមបអ់នុវតតកនុងជីវភពរស់េនរបចំ
ៃថង។ 

អនុគណៈកមមករមុខវជិជ ឯកេទសរបូវទិយ មនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ កមមវធីិសិកសលមអតិមុខវជិជ របូវទិយបណតុ ំ              
វទិយសរសតករមតិមធយមសិកសទុតិយភូមេិនះនឹងបេរមឱយករអភវិឌឍធនធនមនុសសជចមបងនិងមនរបសិទធភពកនុង      

ករអនុវតតទូទំងរពះរជណចរកកមពុជ។ 

                                                                                      
អនុគណៈកមមករមុខវិជជ ឯកេទសរបូវិទយ 
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១- េសចកតេីផតម 
េនរបេទសកមពុជេយង កមមវធីិសិកសជតិបនអភវិឌឍ៤ដំណកក់លរចួមកេហយ រឯីរកបខណឌ កមមវធីិសិកស

ចំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទសេនះ ជដំណកក់លទី៥ៃនករអភវិឌឍកមមវធីិសិកសជតិ។ 

លទធផលៃនករសិកសរសវរជវេលកមមវធីិសិកស និងករវភិគេសៀវេភសិកសេគលែដលកំពុងេរបរបស់នេពល
បចចុបបននបនបងហ ញពីភពចបំចែ់ដលរតូវែកលមអេលខលឹមសរេមេរៀន ភពពកព់័នធពីមុខវជិជ មយួេទមុខវជិជ មយួេទៀត
តមលំដបលំ់េដយ និងរគបរ់ជុងេរជយ។ ជពិេសសមុខវជិជ គណិតវទិយ និងរូបវទិយេនកនុងកមមវធីិសិកសចំេណះទូេទ 

រតូវឱយមនករពកព់ន័ធគន េទនឹងករអនុវតតជកែ់សតងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង និងករវវិតតរបស់ពិភពេលក។ 

ដូេចនះកមមវធីិសិកសលមអតិមុខវជិជ របូវទិយបណតុ ំ វទិយសរសតករមតិមធយមសិកសទុតិយភូមថិមីេនះ រតូវបនអភវិឌឍេឡង
េដយែផអកេលរកបខណឌ កមមវធីិសិកសចំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទស និងកមមវធីិសិកសៃនបណត របេទសកនុង
សហគមន៍អស៊នមួយចំនួនដូចជ របេទសសិងហបុរ ីរបេទសម៉េឡសីុ របេទសៃថជេដម។  

ចំណុចសំខន់ៗ ែដលរតូវបនែកសរមួល និងបែនថមេលកមមវធីិសកសវទិយសរសតឆន ២ំ០០៦រមួមន៖ 
- ែកសរមួលខលឹមសរេមេរៀន េដយេរៀបតមលំដបលំ់េដយៃនេមេរៀនឱយមនភពរបទករ់កឡគន ពីថន កទី់១០
ដល់ថន កទី់១២ 

- បែនថមេម៉ងសិកស៖ 
o ថន កទី់១០ រតូវបនបតូរចំនួនេម៉ងសិកសពី២េម៉ង េទ៤េម៉ងវញិ កនុង១សបត ហ៍ 

o ថន កទី់១១និងថន កទី់១២ រតូវបនបតូរេម៉ងសិកសពី៣េម៉ង េទ៤េម៉ងវញិ កនុង១សបត ហ៍។ 

- តរងខលឹមសរលមអិត រតូវបនេរៀបចំេឡងវញិ 

- លទធផលរពឹំងទុកតមករមិតថន ក់ រតូវបនេរៀបចំេឡងវញិ 

- េរៀបចំទរមងៃ់នរបព័នធអបរ់ថំមីតមរចនសមពន័ធែដលសិកសេនករមតិមធយមសិកសទុតិយភូមថិន កទី់១០ មន
ជេរមស៣បណតុ ំ គឺ បណតុ ំ វទិយសរសត បណដុ ំ វទិយសរសតសងគម និងអបរ់បំេចចកេទសនិងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 
េដយអនុេលមេទតមរកបខណឌ គុណវឌុឍជិតិ 

- បញចូលវធីិសរសតករេរៀន និងបេរងៀនតមែបបរះិរក (IBL) និងករេរៀននិងបេរងៀនតមែបបេគលវធីិែសទម ែដល
ជវធីិសរសតកនុងសតវតសរទី៍២១ 

- ែញកេចញពីមុខវជិជ វទិយសរសត េទជមុខវជិជ មយួៗដចេ់ដយែឡកពីគន  
- ផត ចេ់ចញពីគន រវងបណតុ ំ វទិយសរសត និងបណតុ ំ វទិយសរសតសងគម។ 

កនុងដំេណ រករអភវិឌឍកមមវធីិសិកសលមអិតមុខវជិជ របូវទិយថមីេនះ មនករពិេរគះេយបល់យ៉ងលអិតលអននិ់ងេរចន
េលកេរចនសរ តមរូបភពរបជំុរកុមករងរសិកខ សលពិេរគះេយបល់ែដលមននយកដឋ នពកព់ន័ធ 
សកលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ និងៃដគូអភវិឌឍនន។ 

អនុគណៈកមមករេយងខញុ ំសងឃមឹថ កមមវធីិសិកសលមអតិថមីេនះ នឹងផតល់ឱយអនកសិកសទទួលបននូវវជិជ សមបទ 

បំណិនសមបទ ចរយិលមបទ និងកយសមបទ ជមូលដឋ នរគឹះេដមបេីរបរបស់រគបស់ថ នភពរស់េនកនុងសងគម និង
លទធភពកនុងករចួលរមួអភវិឌឍរបេទសជតិរបកបេដយគុណភព។ 
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២- េគលបំណង  
ករសិកសវទិយសរសតែផនករូបវទិយេនមធយមសិកសទុតិយភូមិមនបំណងបណតុ ះបណត លអនកសិកសឱយ៖ 
- ទទួលបនវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ ចរយិសមបទ និងកយសមបទរងឹមេំដមបបីនតករសិកសេទថន កឧ់តតម 

ឬចូលបេរមកនុងវស័ិយេផសងៗេទៀតតមតរមូវករទីផសរករងរកនុងសតវតសរទី៍២១ 

- បេងកនសមតថភព គិត ពិេសធ វភិគ សំេយគ េដះរសយបញហ  និងសិកសរសវរជវ 
- អនុវតតវធីិវទិយសរសតកនុងករេដះរសយបញហ ទក់ទងនឹងវទិយសរសត និងបេងកនសមតថភពកនុងករេរប
របស់ឧបករណ៍វទិយសរសតរបកបេដយសុវតថិភព និងភពវជិជមន 

- អភវិឌឍេកសលយ និងសមតថភព េដមបកីល យខលួនជអនកជំនញបេចចកេទសរបកបេដយរបជញ សម រតី សេញចតន 

និងរងកយរងឹម ំ

- បណតុ ះសម រតីេលករសិកសរសវរជវវទិយសរសតេដមបកីល យខលួនជអនកវទិយសរសត 
- េលកកមពស់សម រតីកនុងកតប់នថយអបិយជំេនឿែដលមិនមនលកខណៈវទិយសរសត។ 
ទសសនវជិជ ៃនករអបរ់វំទិយសរសត 
ករអបរ់វំទិយសរសតរបូវទិយមនទសសនៈ៖ 
- បេងកនកររសូបយកចំេណះដឹងែផនកវទិយរសតេដមបកីតប់នថយអបិយជំេនឿមិនសមេហតុផល 

- បេងកនសមតថភពសេងកត ពិេសធ និងេដះរសយបញហ តមរយៈចំេណះដឹង និងបំណិនៃនករអនុវតតកនុងករ
សិកសកនលងមក 

- អភវិឌឍចំេណះដឹង និងបំណិនរសបេទនឹងជំនញសតវតសរទី៍២១ែដលជតរមូវករសកលេលក 

- ពរងឹងករវនិនិចឆយ័ពីទំនកទំ់នងរវងវទិយសរសត បេចចកវទិយ វសិវកមម និងគណិតវទិយ ដល់ពលរដឋរគបរ់បូ 

- ពរងឹងគុណតៃមល និងគុណធមដ៌ល់មនុសសរគបរ់បូឱយសមរសបនឹងតៃមលៃនអនកវទិយសរសត 
- បេងកនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវេលមុខវជិជ វទិយសរសតេដមបេីរតៀមខលួនកល យជវសិវករបេចចកវទិយ ឬជអនក
វទិយសរសត។ 

 

៣- េគលគំនិតសខំន់ៗ 
មុខវជិជ របូវទិយេនករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមែិចកេចញជែផនកធំៗគឺ៖ 
- េមកនិច 

- ែទម៉ូឌីណមចិ 

- អគគិសនី និងម៉េញទិច 

- អុបទិច 

- រលក 

- របូវទិយទំេនប។ 
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៤- របយេម៉ងសកិស 
របយេម៉ងសិកសមុខវជិជ របូវទិយករមិតមធយមសិកសទុតិយភូមបិនែបងែចកដូចកនុងតរងខងេរកម៖ 

ថន កទី់ េម៉ងសិកស 

១០ ៤េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ១៤០េម៉ង/ឆន សិំកស (៤េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 

១១ ៤េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ១៤០េម៉ង/ឆន សិំកស (៤េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 

១២ ៤េម៉ង x ៣៥សបត ហ៍ = ១៤០េម៉ង/ឆន សិំកស (៤េម៉ងសិកស/សបត ហ៍) 

           បញជ ក៖់ ១េម៉ងសិកសេសមនឹង៥០នទី។ 

 

៥- ករែណនអំនុវតត 
េដមបសីេរមចេគលបំណង និងេធវឱយករអនុវតតកមមវធីិសិកសរូបវទិយមធយមសិកសទុតិយភូមបិណតុ ំ វទិយ

សរសតឱយទទួលបនេជគជយ័រគូរតូវ៖ 
- េរៀបចំកិចចែតងករបេរងៀនឱយបនរតឹមរតូវតមេគលករណ៍ និងសកមមភពចបស់លស់ៃនេមេរៀននីមយួៗ។ 

កនុងករេរៀបចំកិចចែតងករបេរងៀន រគូរតូវេគរពតមរបជំំហនរមួមន រដឋបលថន ក ់រលឹំកេមេរៀនចស់ 

បេរងៀនេមេរៀនថមី ពរងឹងពុទធិ និងដក់កិចចករឱយសិសស ឬែណនសិំសសឱយសវ័យសិកសេមេរៀនបនត។ 

- ផតល់បទពិេសធេផសងៗេដមបឱីយសិសសអចែសវងយល់ និងេចះេរៀនេដយខលួនឯងគឺរគូរគនែ់ត
ជអនកែណនសិំសសកនុងករេរៀនរបូវទិយ េហយជអនកសរមបសរមួលេនេពលសិសសជួបបញហ សមុគសម ញ 

េដយេចៀសវងករេផទរចំេណះដឹងដល់សិសសតមែបបរគូមជឈមណឌ ល។ 

- េរៀបចំេមេរៀនឱយទកទ់ងគន  រលឹំកសចុះសេឡង។ វយតៃមល និងបំេពញចំណុចខវះខតរបស់សិសស។ 

រគូេរបសំណួរបំផុសេដមបសួីរសិសស រចួកតរ់តនូវចេមលយរបស់សិសស បនទ បម់ករតូវវយតៃមលនូវចេមលយ        

ទងំេនះ។ 

- ផសរភជ បចំ់េណះដឹងែផនករទឹសតីេទនឹងករអនុវតតជកែ់សតងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

- ដឹកនសិំសសឱយយល់ដឹងពីវធីិវទិយសរសត និងេគលវធីិែសទម។ 

- ដឹកនសិំសសេធវពិេសធន ៍និងរសវរជវតមែបបេគលវធីិែសទម។ 

- យកចិតតទុកដកក់នុងករេរៀននិងបេរងៀនរបកបេដយរកមសីលធម។៌ 

- េធវសកមមភពឱយរសបតមសថ នភពរស់េនរបស់សិសសែដលសថិតកនុងបរបិទជីវភពវបបធមែ៌ខមរនិង
តថភពជកែ់សតងៃនជីវតិរបចៃំថង។ 

- េរជសេរ សសមភ រៈឧបេទទសងយៗកនុងរសុកែដលមនតមមូលដឋ នជកែ់សតងមកៃចនរបឌិតសរមបក់របេរងៀន 

របូវទិយ។ 

- បណតុ ះសម រតីអនកសិកសឱយេចះេដះរសយបញហ ជកែ់សតង េដមបឱីយពួកេគមនករចងចរំល់ខលឹមសរសំខន់ៗ
ៃនេមេរៀនបនយូរ។  

វធីិសរសតបេរងៀន 

- េនមធយមសិកសទុតិយភូមិ ករបេរងៀនរូបវទិយមនលកខណៈតមែបបវធីិវទិយសរសតជងេនមធយមសិកស
បឋមភូម។ិ រគូអចផតល់បញញ តិតរបូវទិយដល់អនកសិកសមិនរតឹមែតតមរយៈឧទហរណ៍ តមករបករសយ
ឬតមនិយមន័យេលកត រេខៀនប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតក៏អចផតល់បញញ តិតទងំេនះតមរយៈេគហទំពរ័
ករសិកសរសវរជវែសវងយល់បែនថមេទៀតរបស់ពួកេគផងែដរ 
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- កនុងករបណតុ ះបញញតតិដល់សិសស រគូអចេរបវធីិសរសតសិសសមជឈមណឌ លែដលមនយុទធវធីិតមែបបរះិរក 

គឺសងកតធ់ងនេ់ទេលករេរៀនតមរយៈសកមមភពអនុវតតែដលជំរញុឱយសិសសមនករេងឿងឆងល់ ចងេ់ចះ ចង់ដឹង 

េទេលបញហ  និងពយយមរកដំេណះរសយរបស់េគ 

- តមែបបសថ បន យុទធវធីិេនះជួយ ពរងឹងបែនថមេទេលយុទធវធីិតមែបបរះិរក គឺករយល់ដឹងរបស់អនក
សិកសេផដមេចញពីបទពិេសធរបស់ពួកេគ។ កនុងករេរៀនតមែបបសថ បន រគូជអនកសរមបសរមួល
េដយបេងកតបរបិទពិេសធឱយសិសសសេងកត និងសននិដឋ ន។ 

វធីិសរសដេនះមនរបេយជនណ៍ស់ ប៉ុែនតេបរគូមនិបនេរបវឱយចំេគលេដ និងរតឹមរតូវេទ វអចនឹង
េធវឱយករបេរងៀនមនភពរតឡបរ់តឡិនមិនចបស់លស់។ ដូេចនះេនេពលេរបរបស់វធីិសរសតេនះរគូរតូវ៖ 

- កំណតេ់គលេដេមេរៀនឱយបនចបស់លស់េហយរសបនឹងអវីែដលសិសសគួរទទួលបន 

- របរស័យទកទ់ងជមយួសិសស និងែណនពួំកេគឱយបនរតឹមរតូវេដយេធវយ៉ងណឱយរបកដថពួកេគ
យល់អំពីេគលបំណងៃនេមេរៀន 

- េរៀបចំកិចចករសិសសឱយមនរេបៀប និងមនវគគេសនរតឹមរតូវករមិតខលឹមសរេមេរៀនពីងយេទពិបក
ែដលជកតត េធវឱយសិសសជកចិ់តតកនុងករអនុវតតលំហត់ពីមយួេទមយួ និងបនយល់ចបស់ពីេមេរៀន 

- ផដល់េយបល់េដមបរីតួសរតយនូវគំនិតរបស់សិសសឱយឈនដល់ចំណុចែដលចង់បន។ 

 

៦- ករវយតៃមល 

៦.១- វធីិវយតៃមល 
កនុងករវយតៃមលេគេរបវធីិសំខន់ៗ ពីរ៖ 
- រងវ យតៃមលជរបចេំនេពលបេរងៀនចបេ់មេរៀននីមួយៗ។ រងវ យតៃមលេនះកអ៏នុវតតតមករមតិបលូមែដរ 
គឺវយតៃមលេទេលវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ េដមបសីទ បសទងក់រយល់ដឹងរបស់សិសស
េលេមេរៀនែដលបនេរៀនរចួនិងករអនុវតតថ “េតសិសសនុសិសសអនុវតតបំណិនបនករមិតណេហយមន 

ករផល ស់បដូរឥរយិបថដូចេមដច។    ករេធវរេបៀបេនះេដមបងីយរសួលកនុងករបំប៉នសិសសឱយមនលទធភព 

េរៀនេមេរៀនបនទ ប ់ឬេមេរៀនពកព់័នធ។ រគូរតូវដកយកបទពិេសធនិងេរជសេរ សវធីិសរសតលអៗមក
បេរងៀនសិសសឱយមនរបសិទធភព។ 

- រងវ យតៃមលសរុបេធវេនចុងែខនីមយួៗ ឬរតីមស ឬឆមស េដមបវីស់សមតថភព និងវយតៃមលេលលទធផល
សិកសសរបុរបស់សិសស។ 

៦.២- របូភពវយតៃមល 
- សំណួរផទ ល់មត ់

- សំណួរសរេសរ 
- អនុវតតលំហត់កនុងរយៈេពលខលី (១០-១៥នទី) 

- អនុវតតលំហត់កនុងរយៈេពលែវង (២០-៥០នទី) 

- របឡងរបែជងតមរយៈសកមមភពែសទម (STEM) 

- ករងរគេរមង។ 
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៧- តរងកមមវិធីសកិស 
៧.១- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់១០ (១សបដ ហ៍ ៤េម៉ង ១ឆន សិំកស ១៤០េម៉ង) 

វតថុបំណងកមមវធីិលមអតិថន កទី់១០ ផដល់ឱយសិសសបនតពីករមិតមូលដឋ នែផនក៖ 

១- វជិជ សមបទ 

- េមកនិច៖ ចលនរតង ់ចបបញូ់តុន កមមនត ថមពល និងអនុភព សមព ធៃនសនទនីយស៍ត ទិច ជីវតិ និងថម
ពល 

- ែទម៉ឌីូណមចិ៖ កររកីៃនអងគធតុ កេមត  
- អគគិសនី៖ បនទុក និងែដនអគគិសនី ប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី និងថមពលប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី 

- ម៉េញទិច៖ ែដនម៉េញ៉ទិចៃនចរនតអគគិសនី 

- អុបទិច៖ ចំណំងផល ត និងចំណំងែបរៃនពនលឺ កញចក ់និងឡងទី់។ 

២- បំណិនសមបទ 

បនទ បពី់ទទួលបនចំេណះដឹង សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 

- េធវពិេសធនត៍មែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធន៍
បនរតឹមរតូវតមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 

- េឆលយសំណួរបនរហ័សនិងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតប់នរហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ 
៣- ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទក់ទងនឹងជីវភពរស់េនរបចំៃថង 
- បណដុ ះសម រតីសិសសឱយេចះែថរកសឧបករណ៍ពិេសធ និងចូលចិតតករសិកសរសវរជវ។ 

 
 

ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូក១: េមកនិច  ៦៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : របវតតិរបូវទិយ 

១.១- េតរបូវទិយជអវី? 

១.២-  បេចចកវទិយ និងវទិយសរសតសងគម 

១.៣- ធមមជតិៃនចបបរ់បូវទិយ  

១.៤- ទំនកទំ់នងរវងគណិតវទិយនិងរបូវទិយ 

១.៥- រងវ ស់និងករមិតលេមអៀងៃនឧបករណ៍ 

១.៦- េលខមននយ័ 

១.៧- ទំហំសក ែល និងទំហំវុចិទរ័ 
១.៨- ផលបូកនិងផលដកវុចិទរ័ 
 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបប់នេកបះកបយនូវអវីែដលេហថរបូវទិយ 

- េរៀបរបពី់ទំនកទំ់នងរវងគណិតវទិយនិងរបូវទិយ 

- របបពី់ភពខុសគន រវងទំហំសក ែល និងទំហំវុចិទរ័។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់ចបស់នូវេលខមននយ័ 

- បងហ ញកំុប៉ូសង ់ឬកូអរេដេនៃនវុចិទរ័មយួតមអកស 
(អកសអបសីុ់សនិងអកសអរេដេន) 

- បករសយចបស់លស់នូវករមតិលេមអៀង(េរបៀបេធៀបលទធ
ផលរវងពិេសធន៍និងពិេសធន)៍ (Percentage 

difference) និងករមតិលេមអៀងជភគរយ 

១០ម ៉
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(Percentage error) 

(េរបៀបេធៀបតៃមលពិេសធនជ៍មយួតៃមលតមរទឹសតី) 
- ែញកនូវភពខុសគន រវងទំហំវុចិទរ័ និងទំហំសក ែល 

រពមទងំឱយឧទហរណ៍មយួៗ 

- អនុវតតរទឹសតីផលបូកវុចិទរ័ (េដយេរប រទឹសតីបទពីតគរ័ 
រទឹសតីបទធរណីមរត រទឹសតីបទកូសីុនុស) 

- េធវពិេសធនេ៍លរងវ ស់េដមបកំីណតភ់ពជកល់ក់និងក
រមតិលេមអៀងៃនពិេសធន ៍(េដយេរបែមរ៉តប៉ូត និង 

មរីកូែមរ៉ត)។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេធវរបមណវធីិេនកនុង 

របូវទិយ។ 

េមេរៀនទី២ : ចលនរតង ់

២.១- តរមុយ បមល ស់ទី និងចមង យចរ 
២.២- វុចិទរ័េលបឿនមធយម និងេលបឿនមធយម  

២.៣- វុចិទរ័េលបឿនខណៈ និងេលបឿនខណៈ 
២.៤- សមទុះមធយមនិងសមទុះខណៈ 
២.៥- សមកីរសីុេនទិចៃនេលបឿនេថរ 
២.៦- សមកីរសីុេនទិចៃនសមទុះេថរ 
២.៧- ករវភិគរកប(រកបៃនចមង យ 

ចរអនុគមននឹ៍ងេពល រកបៃនេលបឿន
អនុគមននឹ៍ងេពល រកបៃន សមទុះ 
អនុគមននឹ៍ងេពល) 

២.៨- ទនល កេ់សរ ី
 

វជិជ សមបទ 

-  ឱយនិយមនយ័ តរមុយ ចមង យចរ បមល ស់ទី 

និងរបូមនតឱយបនចបស់លស់រពមទងំេលកឧទហរណ៍ 

- ឱយនិយមនយ័វុចិទរ័េលបឿននិងេលបឿនមធយម 

- របបេ់មគុណរបបទិ់សៃនរកបចមង យចរជអនុគមនៃ៍ន
េពល  

- របបេ់មគុណរបបទិ់សៃនរកបេលបឿនជអនុគមនៃ៍ន 

េពល។  

បំណិនសមបទ 

- គណនេលបឿនតមរកបសមទុះជអនុគមនៃ៍នេពល 

- សរេសរសមកីរសីុេនទិចៃនទនល កេ់សរ ី
- បករសយសមកីរសីុេនទិចៃនចលនរតងេ់សម 
- បករសយសមកីរសីុេនទិចៃនចលនរតងែ់របរបួលេសម 
- បករសយទំនកទំ់នងរវងតរមុយចមង យចរ 
បមល ស់ទី វុចិទរ័េលបឿន និងវុចិទរ័សមទុះ 

- បករសយអំពីេលបឿនេថរ  សមទុះេថរតមរកប 

- កំណតនូ់វវុចិទរ័េលបឿនខណៈ 
និងរកបបមល ស់ទីជអនុគមនៃ៍នេពល 

- កំណតនូ់វសមទុះមធយម សមទុះខណៈ 
និងរកបេលបឿនជអនុគមនៃ៍នេពល  

- គណនចមង យចរតមរកប 

- គណនសមទុះមធយម និងសមទុះខណ: 

- សរេសរសមកីរសីុេនទិចៃនេលបឿនេថរ 
- សរេសរសមកីរសីុេនទិចៃនសមទុះេថរ 

 
១៥ម៉ 
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- គណនេមគុណរបបទិ់សៃនរកបបមល ស់ទីជ 

អនុគមនៃ៍នេពល  

- គណនេមគុណរបបទិ់សៃនរកបេលបឿនជអនុគមនៃ៍ន
េពល 

- េដះរសយលំហតេ់ដយអនុវតតរបូមនតបនយ៉ងរតឹមរតូវ 
- េធវពិេសធន៖៍ ទនល កេ់សរ។ី  
ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងកេបកបរេដយពិនិតយ 
កុងទរ័េលបឿនជខន ត km/h។ 

េមេរៀនទី៣ : ចបបញូ់តុន 

៣.១- ចបបទី់១ញូតុន 

និងរបព័នធេគលនិចលភព 

៣.២- ចបបទី់២ញូតុន  

៣.៣- ចបបទី់៣ញូតុន  

៣.៤- អនុវតតចបបញូ់តុន 

 

វជិជ សមបទ 

- របបច់បបញូ់តុនៃនចលន ទី១ ទី២ និងទី៣ 

- របបពី់របព័នធនិចលភពបនរតឹមរតូវ។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីចបបទី់១ញូតុន 

- បងហ ញពីចបបទី់២ញូតុន 

- បងហ ញពីចបបទី់៣ញូតុន  

- អនុវតតចបបញូ់តុន បលងេ់ទរ រក៉ និងបនទបេ់យង។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតចបបញូ់តុនទំងបីកនុងជីវ
ភពរស់េនរបចៃំថង។ 

 

១២ម៉ 

េមេរៀនទី៤ : កមមនត ថមពល និងអនុភព 

៤.១- កមមនតៃនកមល ងំេថរ  
៤.២- ថមពលសីុេនទិច 

៤.៣-  រទឹសតី កមមនត-ថមពលសីុេនទិច 

៤.៤- ចបបរ់កសថមពលេមកនិច 

៤.៥- អនុភព 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់នថកមមនតជទំហំសក ែលនិងបញជ ក់អំពីកមមនតច
លករ កមមនតទប់ និងករមនិេធវកមមនត 

- េរៀបរបប់នចបស់លស់ពីៃផទរកឡខណឌ េដយរកបៃនក
មល ងំនិងចមង យចរគឺជកមមនត 

- របបរ់ទឹសតី កមមនត-ថមពលសីុេនទិច  

- េពលចបបរ់កសថមពលេមកនិច 

- ឱយនិយមនយ័ចបស់ពីអនុភព។ 

បំណិនសមបទ 

- េធវពិេសធនយ៍កទិននយ័អំពីចបបរ់កសថមពលេមកនិច 

- បងហ ញពីទំនក់ទំនងរវង កមមនត ថមពលសីុេនទិច 

និងអនុភព  

- េដះរសយបញហ ទកទ់ងនឹងថមពល 

និងអនុភពកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់ថមពលេមកនិច  

១២ម៉ 
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តមសថ នភពេផសងៗ 

- បណតុ ះសម រតីសនសសំំៃចថមពលេដយៃចនរបឌិត  

ឧបករណ៍េរបរបស់ជេដម។ 

េមេរៀនទី៥ : សមព ធៃនសនទនីយស៍ត ទិច 

៥.១- រលឹំកេឡងវញិពីដងសីុ់េត 

៥.២- សមព ធ 

៥.២.១- អតថិភពៃនសមព ធបរយិកស 

សមព ធអរស័យនឹងជេរមរបស់    

សនទនីយ៍ 
៥.២.២- េគលករណ៍រគឹះអីុរដូលិច 

៥.៣- ករវស់សមព ធឧសម័នម៉ណូែមរ៉ត 

បរ ៉ែូមរ៉តបរត 

៥.៤- អនុវតតសមព ធ 

និងេគលករណ៍អកសីុែមរ៉ត 

៥.៤.១- េគលករណ៍អកសីុែមរ៉ត និង 

កមល ងំដំេណល 

ពិេសធន ៍ 

វជិជ សមបទ 

- របបប់នពីមូលេហតុ ែដលអងគធតុខលះលិច 

និងអែណត តកនុងអងគធតុរវ 
- របបភ់ពខុសគន រវងសមព ធបរយិកស សមព ធឧសម័ន 

និងសមព ធអងគធតុរវ 
- េរៀបរបពី់េគលករណ៍រគឹះអីុរដូលិច។ 

បំណិនសមបទ 

- គណនសមព ធឱយបនរតឹមរតូវ 
- ែញកភពខុសគន រវងសមព ធបរយិកស សមព ធឧសម័ន 

និងសមព ធសមព ធអងគធតុរវ 
- បងហ ញពីេគលករណ៍ប៉សក ល់ 

និងេគលករណ៍អកសីុែមរ៉ត 

- េធវពិេសធនអ៍នុវតតអំពីចបបរ់កសថមពលេមកនិច។ 

ចរយិសមបទ 

- ជំុរញុឱយយកចិតតទុកដកក់នុងករសេងកតកតរ់តេពលេធវ 
ពិេសធ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ 

ឧបករណ៍វស់សមភ ធនិងរកសទុកដកឱ់យបនលអ។ 

១៤ម ៉

េមេរៀន៦ : ជីវតិ និងថមពល 

៥. ១- របភពថមពល 

៥. ២- របភពថមពលផលិតេឡងវញិ និងមនិ
អចផលិតេឡងវញិ 

៥.៣- ផលបះ៉ពល់េលបរសិថ ន 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបរ់បភពថមពលនិងដំេណ រករផលិតថមពល 

- េរៀបរបពី់ផលបះ៉ពល់ៃនថមពល 

និងផលបះ៉ពល់ពីេរងចរកផលិតថមពល។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់ពីដំេណ រករៃនថមពលផលិតេឡងវញិនិងមនិ 

អចផលិតេឡងវញិ 

- បងក រ និងករករពរបរសិថ ន។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីកនុងករេរបរបស់ថមពលនិងបរមុងរបយតន
ពីផលបះ៉ពល់េលបរសិថ ន។ 

 

៣ម ៉

ជំពូក២ : ែទមូ៉ឌីណមិុច ១៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : សីតុណហ ភពនិងកេមត  
១.១- សីតុណហ ភព និងែទម៉ូែមរ៉ត 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័សីតុណហ ភព 
១៦ម ៉
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១.២- មរតដឋ នសីតុណហ ភព 

និងបមល ស់បតូរខន ត 

១.៣- កេមត  និងចបបទី់សូនយ ែទម៉ូឌីណមចិ 

១.៤- សមភពគន រវងកមមនត និងកេមត  
តមករពិេសធនរ៍បស់េលកសូ៊ល 

១.៥- ចំណុះកេមត  កេមត ម៉ស និងករ 
វស់បរមិណកេមត  

១.៦- កេមត ឡតង ់ចំណុចរលយ 

ចំណុចរពុំះ និងចំណុចកកៃនអងគធតុ 

ពិេសធន ៍កឡូរែីមរ៉ត 

- របបពី់ទំនក់ទំនងមរតដឋ នសីតុណហ ភពរវង          

សីតុណហ ភពសតភគ និងសីតុណហ ភពែកលវនិ 

(ឬសីតុណហ ភពដចខ់ត) 

- េរៀបរបទំ់នក់ទំនងមរតដឋ នសីតុណហ ភព រវង 

សីតុណហ ភពជផរនិៃហ និងសីតុណហ ភពជែសលស៊យសុ     

(ឬសតភគ) 

- ឱយនិយមនយ័កេមត ឱយបនចបស់លស់ 

- ឱយរបូមនតថមពលកេមត រសូបឬបេញចញរបស់អងគធតុ។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់យ៉ងចបស់លស់អំពីចំណុះកេមត  
- ពនយល់ពីភពទំងបីៃនរូបធតុ 

និងទរមងរ់បស់វបនចបស់លស់ 

- ពនយល់ពីចលនរបស់ម៉ូេលគុលៃនភពរបស់អងគធតុ 

- ពនយល់អតថនយ័ៃនលំនឹងថមពលកេមត តមចបបទី់សូនយ
ែទម៉ូឌីណមចិនិងករវស់េដយេរបែទម៉ូែមរ៉ត 

- ពនយល់យ៉ងចបស់លស់អំពីកេមត ឡតង់ (ករលយ 

កំណក កំណរជេញស បងហួត និងរហួំត និងចំេហះ 
បនរតឹមរតូវ) 

- េធវពិេសធនក៍ឡូរែីមរ៉តេដមបរីកកេមត ម៉សរបស់អងគ 
ធតុ។ 

ចរយិសមបទ 

-  បណតុ ះសម តីរបុងរបយតនេនេពលពិេសធ 

-  រសឡញ់រកសទុកដកឧ់បករណ៍េរកយេពលពិេសធ។ 

ជំពូក៣ : េអឡចិរតូសត ទិច ២៤ម៉ 
េមេរៀនទី១ : បនទុក និងែដនអគគិសនី 

១.១- បនទុកអគគិសនី អងគធតុចមលង 

និងអីុសូឡង់ 
១.២- ករផទុកបនទុក 

១.៣- ចបបគូ់ឡំុ 

១.៤- ែដនអគគិសនី និងែខសែដនអគគិសនី 

១.៥- ែខសែដនអគគិសនីឯកសណឋ ន  

១.៦- ចបបហ់គូស 

១.៧- ចលនបនទុកកនុងែដនអគគិសនី 

ឯកសណឋ ន 

១.៨- េរគឿងចមលងកនុងលំនឹងេអឡិចរតូសត ទិច 

១.៩- អនុវតតន៍ខលះៗៃនេអឡិចរតូសត  ទិចៈ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់របេភទបនទុកអគគិសនី  

- ពណ៌នអំពីអគគិសនីកមមេដយកររតដុសទកទ់ងេទនឹង
ករេផទរេអឡិចរតុង 

- របបច់បបគូ់ឡំុ។ 
បំណិនសមបទ 

- ពនយល់អតថនយ័ៃនែដនអគគិសនី   

- ពនយល់ពីអគគិសនីសត ទិចនិងេធវពិេសធនប៍ងហ ញ 

- បងហ ញពីអគគិសនីកមមកនុងជីវភពរបចៃំថង ដូចជបុពវេហតុ 

ែដលេកតមនរនទះ និងមនបនទុកអគគិសនីេនកនុងខលួន 

មនុសស 
- បងហ ញពីលកខណៈ ែដនអគគិសនី 

១២ម៉ 
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ម៉សីុនកូពី និងរពីនេធ 
ពិេសធន ៍

បងហ ញអនតរកមមបនទុកអគគិសនី 

េនចេនល ះបនទះេលហៈពីររសបគន ែដលផទុកបនទុកអគគិសនី
ផទុយគន  និងតៃមលេសមគន  

- ពិេសធបងហ ញអនតរកមមបនទុកអគិគសនី។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនេនេពលពិេសធ។ 

េមេរៀនទី២ : ប៉តូងែ់សយលអគគិសនី 

និងថមពលប៉តូងែ់សយលអគគិសនី 

២.១- ផលសងប៉ូតងែ់សយល 

និងថមពលប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី 

២.២- ប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី និងថមពល 

២.៣- ប៉ូតងែ់សយលអគគិសនីេធវេឡងេដយ 

     ចំនុចបនទុក 

២.៤- ប៉ូតងែ់សយល 

និងេរគឿងចមលងែដលផទុកបនទុក 

២.៥- េអឡិចរតុងវ ៉លុ 

២.៦- ៃផទេអគីប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី 

២.៧- អនុវតតន៍ 

វជិជ សមបទ 

- ពិពណ៌នពីប៉ូតងែ់សយលនិងថមពលប៉ូតងែ់សយល 

អគគិសនី 

- ពិពណ៌នពីទំនក់ទំនងរវងផលសងប៉ូតងែ់សយលនិង 

ថមពលប៉ូតងែ់សយលអគគិសនី។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់នូវែខសេអគីប៉ូតងែ់សយលនិងៃផទេអគីប៉ូតងែ់សយល 

- អនុវតតថមពលផលសងប៉ូតងែ់សយលអគគិសនីេនចេនល ះ 
បនទះេលហៈពីររសបគន  ផទុកបនទុកអគគិសនីផទុយគន  
និងតៃមលេសមគន  ែដលបេងកតែដនអគគិសនីឯកសណឋ ន  

- បងហ ញបរមិណបនទុកេនេលបនទះេលហៈពីរសមមរត 

នឹងផលសងប៉ូតងែ់សយលរវងបនទះរសបទងំ២ 

- បងហ ញពីប៉ូតងែ់សយលៃនចំនុចបនទុកអគគិសនី  

- បងហ ញនូវករេរបៃផទេអគីប៉ូតងែ់សយលែដលែរបរបួលេន 

ជំុវញិចំណុចបនទុក 

- េរបៀបេធៀបែដនអគគិសនីនិងែខសេអគីប៉ូតងែ់សយល 

- បករសយនូវទំនក់ទំនងរវងេអឡិចរតុងវ ៉លុនិង 

ថមពល។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងេពលេធវពិេសធន។៍ 

១២ម៉ 

ជំពូក៤ : ម៉េញទិច  ១៤ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ែដនម៉េញទិចៃនចរនតអគគិសនី 

១.១- េមែដក 

១.២- ែដនម៉េញទិចៃនែផនដី 

១.៣- ែដនម៉េញទិច 

១.៤- កមល ងំម៉េញទិចេលចរនតរតង ់

(Current-carrying conductor) 

អំណន៖ ម៉ូមង៉ក់មល ងំេលចរនតវង ់និង 

ម៉ូទរ័អគគិសនី 

១.៥- ចលនបនទុកកនុងែដនអគគិសនី 

១.៦- ែដនម៉េញទិចៃនចរនតរតង ់

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបពី់ែដនេអឡិចរតូម៉េញទិច និងករអនុវតតរបស់វ 

- ឱយនិយមនយ័ែដនម៉េញទិច 

- េរៀបរបពី់វធិនកំណតែ់ដនម៉េញទិចៃនចរនតវង។់ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីែដនម៉េញទិចេនចេនល ះបូប៊នីហឹុម-ហុ៊ល 

- បករសយពីលកខណៈែដនម៉េញទិចៃនសូេលណូអីុតនិង
ករកំណតែ់ដន 

- គណនែដនម៉េញ៉ទិចជំុវញិចរនតរតង់ 
- បងហ ញពីអនតរកមមៃនែខសចមលងរតងពី់រនិងករបករសយ 

១៤ម៉ 
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និងចបបអំ់ែព 

១.៧- កមល ងំមេញ៉ទិចរវងែខសចមលងរតងពី់រ 
១.៨- ែដនម៉េញទិចៃនចរនតវង់ 
១.៩- ែដនម៉េញ៉ទិចៃនសូលីណូអីុត 

កមល ងំអនតរកមមរវងវទំងពីរ 
- បងហ ញពីករអនុវតតម៉ូទរ័អគគិសនីែដលផទុយពីេគលករណ៍
ឌីណម៉ូចរនតឆល ស់។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងេរបរបស់ឧបករណ៍ែដល 

ទកទ់ងនឹងែដនម៉េញទិចកនុងជីវភពរបចៃំថង 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងេរបរបស់រតីវស័ិយ។ 

ជំពូក៥ : អុបទិច ២០ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ចំណំងផល តនិងចំណំង 

ែបរៃនពនលឺ 
១.១- ធមមជតិៃនពនលឺ 
១.២- ករវស់េលបឿនពនលឺវធីិេរេ៉មរ  និង 

វធីិហវីហស ូ
១.៣- ចំណំងផល តនិង ចំណំងែបរ  ៃនពនលឺ 
១.៤- សនទសសនចំ៍ណំងែបរ 
១.៥- រប៉យពនលឺ (Dispersion) និង រពីស 

១.៦- ឥនធធនូ 

១.៧- េគលករណ៍ហុយែគន 

១.៨- ចំណំងផល តកនុងទងំរសុង 

១.៩- អំណនៈ Fiber Optics 

១.១០- េគលករណ៍ហវឺម៉ត 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបពី់ករវស់េលបឿនពនលឺតមវធីិេរេ៉មរ  និង វធីិហវីហស ូ
- ពនយល់ពីចំណំងផល ត និងចំណំងែបរៃនពនលឺ 
- ពណ៌នបនពីដំណលរបស់កពំនលឺឆលងកតម់ជឍដឋ ន 

េផសងៗដូចជឡង់ទី…។ 
បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីធមមជតិរបស់ពនលឺ 
- ពនយល់បនរតឹមរតូវអំពីបតុភូតឥនធធនូ 

- អនុវតតេគលករណ៍ហុយែគននិងហវឺម៉តកនុងជីវភព 

របចៃំថង 
- េដះរសយលំហតចំ់ណំងផល តនិង ចំណំងែបរ  ៃនពនលឺ 
េដយេរបរបស់របូមនតបនរតឹមរតូវ។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍ 

អុបទិចកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

១២ម៉ 

េមេរៀនទី២ : របពន័ធឡងទី់ 

២.១- ឡងទី់េសតង និងគំនូស 

សមគ ល់ៃនកពំនលឺ 
២.២- ឡងទី់ និង Aberrations 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័ឡងទី់ និងបងហ ញភពខុសគន  រវង 

ឡងទី់បរងួម និងឡងទី់ពរងីក 

- ពណ៌នបនពីដំណលរបស់កបំនលឺឆលងកតម់ជឍដឋ នរបូ
េផសងៗដូចជឡង់ទី…។ 

បំណិនសមបទ 

- កំណតច់មង យកំណំុឡងទី់ដូចជែភនក ម៉សីុនថត 

ែកវពរងីក េតេឡសតុបជេដម 

- យល់ពីឡងទី់បរងួម ពរងីក កំណំុវតថុ កំណំុរបូភព។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍ 

អុបទិចកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

៨ម៉ 
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៧.២- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់១១ (១សបដ ហ៍ ៤េម៉ង ១ឆន សិំកស ១៤០េម៉ង) 

វតថុបំណងកមមវធីិលមអតិថន កទី់១១ ផដល់ឱយសិសសនូវែផនក៖ 

១- វជិជ សមបទ 

- េមកនិច៖ ចលនកនុងបលង ់អនុវតតចបបញូ់តុន កមមនត ថមពល អនុភព ថមពលប៉ូតងែ់សយល និង
កររកសថមពល បរមិណចលន និងករទងគិច េមកនិចសនទនីយ៍ 

- ែទម៉ឌីូណមចិ៖ កររកីៃនអងគធតុ ករបញជូ នកេមត  និងឧសម័នបរសុិទធ 
- រលក៖ ចលនខួប រលកសូរ និងសណត បឮ់ 

- អគគិសនី និងម៉េញទិច៖ កុងដងស់ទរ័ ចរនត ជនិតអគគិសនី និងេសៀគវីចរនតជប។់ 

២- បំណិនសមបទ 

 េដយែផអកេលចំេណះដឹងខងេល សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 

- េធវពិេសធតមែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធ
បនរតឹមរតូវតមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់លស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 

- េឆលយសំណួរបនរហ័ស និងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតរ់ហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញឱយេឃញថ មុខវជិជ របូវទិយបេរមឱយផលរបេយជនក៍នុងជំនញននេទអនគតតមតរមូវ
ករទីផសរករងរ។ 

៣. ចរយិសមបទ 

- ផល ស់បតូរទមល បឱ់យមនសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់េនេពលជួបរបទះរល់បញហ ទងំកនុងករសិកស 

និងកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- បណតុ ះសម រតីៃចនរបឌិតេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទក់ទងនឹងជីវភព      

រស់េនរបចៃំថង  
- អភវិឌឍចំេណះដឹង និងមនចំណូលចិតតកនុងកររសវរជវពត័ម៌នថមី ែៗដលទកទ់ងនឹងវទិយសរសត។ 

 

ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូក ១ : េមកនិច ៦២ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ចលនកនុងបលង ់

១.១- វុចិទរ័ទីតងំ និងបំលស់ទី  

១.២- េលបឿន (វុចិទរ័េលបឿន 

វុចិទរ័េលបឿនខណៈ 
វុចិទរ័េលបឿនមធយម) 

១.៣- សមទុះ (វុចិទរ័សមទុះមធយម និងសមទុះ  

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័វុចិទរ័ទីតំងនិងរកឧទហរណ៍បញជ ក់ 
- ឱយនិយមនយ័េលបឿន និងសមទុះ 
- ឱយនិយមនយ័ចលនវងេ់សម។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញនូវចលនកនុងបលង(់ចលនតមពីរវមិរត)េដយអនុវតត

១២ម៉ 
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ខណៈ)  
១.៤- ចលនេដយសមទុះេថរ 
១.៥-  ចលនរគបប់ញ់ 

១.៦-  េលបឿនេធៀប  

១.៧- ចលនវងេ់សម(ទីតងំមុ ំេលបឿនមុ ំ

វុចិទរ័េលបឿនមុំ សមទុះមុ ំ

និងវុចិទរ័សមទុះមុ)ំ 

១.៨- សមកីរសីុេនម៉ទិចៃនចលន 

        រងវិលែដលមនសមទុះមុេំថរ 
 ពិេសធន ៍៖ ចលនរគបប់ញ់ 

ចលនរតងេ់សមនិងចលនរតងែ់របរបួលេសម 
- បងហ ញនូវសមកីរចលនរគបប់ញ់ែដលគនលងមនរងជ 

ប៉រ៉បូលជអនុគមននឹ៍ងចមង យធល ក ់ 

- បងហ ញនូវចមង យធល ក់អតិបរម  

- បងហ ញនូវសមកីរកមពស់េឡងដល់អតិបរម  

- បងហ ញេលបឿនមុអំនុគមននឹ៍ងេលបឿនរបែវង   

- បងហ ញនូវទំនក់ទំនង ទីតងំមុ ំេលបឿនមុ ំនិងេលបឿនរបែវង 

- បករសយសមទុះមុនិំងវុចិទរ័សមទុះមុ ំ 

- បករសយសមកីរសីុេនទិចចលនវងៃ់នសមទុះេថរ  
- ពិេសធបងហ ញ៖ ចលនរគបប់ញ់ 

- ពិេសធបងហ ញចលនរគបប់ញ់។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីចលនេផសងៗែដលេកតមនកនុងបលង ់េហយេចះ 
េរបៀបេធៀបចលនមយួេទចលនមយួេទៀត 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីករបញ់បនចមង យអតិបរម និងកមពស់ 

អតិបរម។ 

េមេរៀនទី២ : អនុវតតនច៍បបញូ់តុន 

២.១- កមល ងំកកិត  

២.២- ចលនវងេ់សម  
២.៣- ករអនុវតតផលូវេកងកនុងជីវភពរស់េន 

២.៤- ចលនវងែ់របរបួល 

២.៥- ចល័តេរកមវតតមនកមល ងំទប់ 
២.៦- កមល ងំរគឹះកនុងធមមជតិ 

 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័កមល ងំកកិត និងរបូមនតកកិតសីុេនទិច 

និងកកិតសត ទិច 

- ឱយនិយមនយ័ចលនវងែ់របរបួល។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់នូវកមល ងំចូលផចិតនិងកមល ងំចកផចិត រពមទងំគូស 

តងដយរកម 

- អនុវតតកមល ងំចូលផចិតនិងកមល ងំចកផចិតកនុងជីវភពរស់េន៖ 
ផលូវេកង ផលូវវង ់សព នផត សព នេកង 

- បងហ ញពីបរមុងរបយតនៃនករេបកបរេលផលូវេកង សព នេកង 

ផលូវេប៉ង និងផលូវផត។ 

- អនុវតតចលនវងេ់សមកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីកនុងករេរបរបស់កមល ងំេដមបទីទួលបនផលត
មករចងប់ន និងវធីិសរសតរបស់វ។ 

- យល់ពីកមល ងំដេ៏រចនេកតមនជំុវញិខលួន  

ែតតមពិតកមល ងំែត៤ប៉ុេណណ ះែដលេកតមនកនុងធមមជតិ 

- យល់ពីរបពន័ធឡនទំេនបៗបំពកេ់ដយ ABS។ 

 

១០ម៉ 
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េមេរៀនទី៣ : កមមនត ថមពល និងអនុភព 

៣.១-  កមមនតេដយកមល ងំែរបរបួល  

៣.២- ថមពលសីុេនទិច និងរទឹសតី 
កមមនត-ថមពលសីុេនទិច 

៣.៣- អនុភព និងទិននផល 

 

វជិជ សមបទ 

- បងហ ញពីផលគុណសក ែល និងកមមនត 
- របបប់នចបស់លស់ពីរទឹសតីថមពលសីុេនទិច 

- របបពី់អតថនយ័ៃនពកយអនុភព និងទិននផល។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់ចបស់នូវបញញ តិតកមមនត ថមពល  និងអនុភព 

- ពនយល់ពីកមមនតែដលេកតេឡងេដយកមល ងំេថរ 
និងកមល ងំែរបរបួល  

- ែញកចបស់រវងថមពល  កមមនត និងអនុភព 

- ពនយល់ចបស់ពីអនុភព និងទិននផល។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះគំនិតពីករេរបរបស់កមល ងំេដយេចះបករសយពី 

ទិននផលរបស់វ (ឬេហរបសិទធភព) 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់រទឹសតីរកសថមពល 

េដមបេីដះបញហ កនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

៨ម៉ 

 េមេរៀនទី៤ : ថមពលប៉តូងែ់សយល 

និងកររកសថមពល 

៤.១- កមល ងំរកស និងមនិរកស 

៤.២- ថមពលប៉ូតងែ់សយលទំនញដី 

៤.៣- ថមពលប៉ូតងែ់សយលយឺត 

៤.៤- ថមពលេមកនិច និងចបប់ 
         រកសថមពល 

៤.៥- កមមនតេធវេឡងេដយកមល ងំមនិរកស 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់កមល ងំរកសនិងកមល ងំមនិរកស   

- របបពី់ថមពលប៉ូតងែ់សយលទំនញដីែដលេធវេឡងេដយ 

កមល ងំេថរ   
- របបពី់ថមពលប៉ូតងែ់សយលយឺតរបស់រុស័ឺរែដលេធវេឡង 

េដយកំលំងែរបរបួល។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីកមមនតែដលេធវេឡងេដយកមល ងំកកិតែដលជកមល ងំ
មនិរកស 

- បករសយថមពលេមកនិច និង ចបបរ់កសថមពល  

- យល់ពីកមល ងំរកស  មនិរកស  និងកមមនតរបស់វ។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីចបបរ់កសថមពលកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

១០ម៉ 

េមេរៀនទី៥ : បរមិណចលន និងករទងគិច 

៥.១- បរមិណចលន   

៥.២- ចបបរ់កសបរមិណចលន 

៥.៣- បរមិណចលននិងអពុំលសយុង 

៥.៤- ចបបរ់កសថមពល និង ចបប ់

រកសបរមិណចលនកនុងទងគិច 

៥.៥- ទងគិចខទ ត និងទងគិចសទកក់នុង 

        មយួវមិរត 

វជិជ សមបទ 

-  របបពី់និយមនយ័បរមិណចលន 

- េរៀបរបប់នេកបះកបយពីរបេភទទងគិច  

- របបពី់ចបបរ់កសបរមិណចលននិងចបបរ់កសថមពលកនុង
ចលនមយួវមិរតនិងពីរវមិរត។ 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់ចបស់នូវបញញ តិតបរមិណចលននិងបែរមបរមួល 

បរមិណចលន 

១២ម៉ 
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៥.៦- ករទងគិចកនុងពីរវមិរត 

៥.៧- ផចិតម៉ស របពន័ធភគលអិត និង 

អនុវតតន៍ 
៥.៨- កមល ងំេរក និងចលនផចិតម៉ស 

៥.៩- កមល ងំកនុង និងចលនផចិតម៉ស 

៥.១០- របពន័ធៃនម៉សែរបរបួល និងរក៉ែ់កត 

- បករសយេគលករណ៍ បរមិណចលន-អពុំលសយងុ    

- ែញកចបស់រវងទងគិចខទ ត និងទងគិចសទក់  
- បងហ ញករអនុវតតទងគិចមយួវមិរតនិងពីរវមិរតកនុងជីវភពរស់
េន 

- អនុវតតេលករេរជសេរ សយកតរមុយកនុងករ 
េដះរសយបញហ កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថងែដលទកទ់ងនឹង
កមល ងំ។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរសវរជវពីរបពន័ធរ ៉កុែកតែដលជវទិយសរសតចុង
េរកយេនសតវតសទី២១ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករទងគិចែដលជួបរបទះកនុងជីវភព 

របចៃំថង។ 

េមេរៀនទី៦ : េមកនិចសនទនីយ ៍

៦.១
 សមព ធកនុងសនទនីយនិ៍ងបរយិក
ស(ចបបប៉់សក ល់) 

៦.២ លំហូរសនទនីយនិ៍ងនិរនតរភព 

៦.៣- សមកីរែបរ៊នូយី (Bernoulli’s 

Equation) 

៦.៤- អនុវតតសមកីរែបរ៊នូយី 

៦.៥- ភពសអិត(Viscosity) និងសមកីរ 
Poiseuille 

ពិេសធន៖៍ ពិេសធនប៍ងហ ញ 

(១)លំហូរៃនសនទនីយ(៍២)តំណឹងៃផទ 
 

វជិជ សមបទ 

- ពណ៌នពីភពសអិត និងតំណឹងៃផទៃនសនទនីយ ៍  

- បងហ ញសមព ធរបស់សនទនីយែរបរបួលេទតមេលបឿននិង 

កមពស់។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយសមកីរែបណូ៊យី 

- ពនយល់ពីេលបឿនសនទនីយរចសសមមរតេទនឹងៃផទមុខកត់
បំពងសីុ់ឡងំ 

- អនុវតតសមកីរែបណូ៊យីកនុងជីវភពរស់េន 

- ពិេសធបងហ ញអំពីលំហូរៃនសនទនីយនិ៍ងតំណឹងៃផទ។ 
ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរជសេរ សនិងេរបរបស់ 

បំពងជ់រ័បូមទឹកនិងបញ់ទឹកកនុងជីវភពរស់េន 

-  បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនពីផលបះ៉ពល់រតេចៀកេពល
រជមុជកនុងទឹកពីជេរម១០ែមរ៉តេទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតលំហូរៃនសនទនីយកនុងជីវភព
រស់េន។ 

១០ម៉ 

ជំពូក ២ : ែទមូ៉ឌីណមិច ២០ម៉ 
េមេរៀនទី១ : កររកីៃនអងគធតុ  

និងករបញជូ នកេមត  
១.១- កររកីបេណត យៃនអងគធតុរងឹ 

១.២- កររកីៃផទៃនអងគធតុរងឹ 

១.៣- កររកីមឌៃនអងគធតុរងឹ និងរវ 
១.៤- ករចមលងកេមត  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់កររកីបេណត យៃនអងគធតុរងឹ 

- របបពី់កររកីៃផទៃនអងគធតុរងឹ 

-  របបពី់កររកីមឌៃនអងគធតុរងឹ និងរវ 
- របបពី់វធីិៃនករបញជូ នកេមត ។ 

 

១0ម៉ 
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១.៥- ចរនតវលិវល់ 

១.៦- ករបេញចញរសមី 
ពិេសធនៈ៍កររកីមឌៃនឧសម័ន 

 
 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញកររកីៃនឧសម័នតមរយៈកេមត  
- បករសយកររកីបេណត យ រកីៃផទ និងរកីមឌៃនអងគធតុរងឹ ។ 

- បករសយកររកីមឌៃនអងគធតុរវ និងឧសម័ន 

- បករសយពីេមគុណរកីៃផទ និងេមគុណរកីមឌៃនអងគធតុរងឹ   

- បងហ ញពីបរមិណកំហូចរទងរ់ទយ េរសតស (Stress) និង 

េរសតន (Strain)។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនៃនកររកីបេណត យរបស់អងគធតុរងឹ
េនកនុងវស័ិយសំណង់ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីករបញជូ នកេមត កនុងជីវភពរស់េនរបចំ
ៃថង។  

េមេរៀនទី២ : ឧសម័នបរសុិទធ 
២.១- ម៉សម៉ូេលគុល ម៉សម៉ូល  

        និងអវ ៉កូរដូ 

២.២- សមកីរភពៃនឧសម័នបរសុិទធ 
 -ចបបប់យ៊-ម៉រយ៉តុ  

 -ចបបស់ល 

 -ចបបេ់កលុយសក ់ 

 -សមកីរឧសម័នបរសុិទធ 
២.៣- គរមូម៉ូេលគុលៃនរបូធតុ 

ពិេសធនៈ៍ ចលនេរបន 

 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបពី់លកខណៈៃនឧសម័នបរសុិទធ 
- ពិពណ៌នអំពីរងវ ស់ៃនសមព ធរបស់ឧសម័នេដយេរបបរ ៉ែូមរ៉ត
និងម៉ណូែមរ៉ត 

- ពណ៌ននូវទំនកទំ់នងរវងសមព ធនិងមឌឧសម័នេន 

សីតុណហ ភពនិងចំនួនម៉ូលេថរ(ចបបប់យ៊)និងសងរ់កប 

- ពណ៌ននូវទំនកទំ់នងរវងមឌនិងសីតុណហ ភពឧសម័នេន 

ខណៈសមព ធនិងចំនួនម៉ូលេថរ(ចបបស់ល)និងសងរ់កប 

- ពណ៌ននូវទំនកទំ់នងរវងសមព ធនិងសីតុណហ ភព 

ឧសម័នេនខណៈមឌនិងចំនួនម៉ូលេថរ(ចបបេ់កលុយសក)់ 

និងសងរ់កប 

- ពណ៌ននូវទំនកទំ់នងរវងសមព ធ មឌ ចំនួនម៉ូេលគុល 

   និងសីតុណហ ភពឧសម័ន។ 

បំណិនសមបទ 

- អនុវតតចំនួនអវ ៉កូរដូ 

 ម៉ូេលគុល     

េថរប៊ុលសម ន ់     

និងេថរសកលៃនឧសម័ន   

កនុងករេដះរសយលំហត ់     

- បងហ ញគរមូម៉ូេលគុលៃនរបូធតុនិងពិេសធចលនេរបន។ 

ចរយិសមបទ 

- រកសសុវតថិភពកនុងករបញចូល និងេរបរបស់ Gas កនុង 

ជីវភពរស់េនបនរតឹមរតូវ 
- បណតុ ះរបុងរបយតនកនុងេពលបញចូលខយល់កនុងកងយ់នយនត។ 

១០ម៉ 

236.02 10AN = ´ /mo!
231.38 10 /Bk J K-= ´

8.31 / .R J mo K= !
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ជំពូក ៣ : រលក ២៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ចលនខួប 

១.១- ខួបនិងចលនលំេយល 

១.២- ចលនអម៉ូនិចងយ 

១.៣- ទំនកទំ់នងរវងលំេយលអម៉ូនិច 

និងចលនវងេ់សម 
១.៤- េប៉លេទល និងេប៉លសមស 

១.៥- ថមពលេមកនិចៃនេប៉លេទល 

និងេប៉លសមស  

១.៦- េប៉លរុស័ឺរេលអកសេដក និងអកសឈរ 
១.៧- សមកីរលំេយលអកម៉ូនិចងយ 

១.៨- ថមពលកនុងចលនលំេយល
អកម៉ូនិច 

១.៩- លំេយលថយនិងលំេយលបងខំ 
១.១០- េរសូ៉ណង ់

ពិេសធន ៍េប៉លរុស័ឺរ 
 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបអំ់ពីលកខខណឌ ៃនលំេយលអកម៉ូនិច 

ធមមត និងេលកយកសថ នភពៃនលំេយលែដលេកត
មនកនុងជីវភពរស់េនមកបញជ ក ់

- របបពី់ទំនក់ទំនងរវងចបបហុ៊់កនិងចបប់ 
ញូតុន (លំេយលករ េលបឿន 

និងសមទុះកនុងចលនចលនអកម៉ូនិច)  

- របបច់លនលំេយលសីុនុយសូអីុតជអនុគមននឹ៍ង អំពលីទុត 

ខួប េរបកង ់និងេលបឿនមុ ំ(េរបកង់មុ)ំ 

- របបប់ញញ តិតថមពលេដមបវីភិគលំេយលអកម៉ូនិច 

- របបពី់របេភទលំេយលអកម៉ូនិច 

- ឱយនិយមនយ័របស់លំេយលថយ និងលំេយលបងខំ 
- េរៀបរបពី់បតុភូតេរសូណងក់នុងលំេយលអកម៉ូនិច។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញនូវចបបហុ៊់កនិងទំនកទំ់នងរបស់វជមយួចបបទី់២
ញូតុន  

- េរបៀបេធៀបសមកីរលំេយលអកម៉ូនិចេទនឹងចលនវងេ់សម
េដយេរបរកប 

- បករសយសមកីរេលបឿន និងសមកីរសមទុះ  
- អនុវតតេគលករណ៍លំេយលៃនេប៉លេទល 

និងេប៉លសមស 

- ពិេសធនលំ៍េយលអកម៉ូនិចេដយវស់ខួបៃនលំេយលនិង
ចបបរ់កសថមពល។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលបតុភូតលំេយលេផសងៗកនុងជីវភព 

រស់េន។ 

១៤ម៉ 

េមេរៀនទី២ : រលកសូរ និងសណត បឮ់ 

២.១- ផស និងចលនរលក 

២.២- សមកីររលក 

២.៣- ឌីណមចិៃនចលនរលក (េលបឿន 

និងមជឈដឋ នរបូ). 

២.៤- ថមពល អនុភព 

និងអងំតងសីុ់េតៃនរលកសូរ 
២.៥- ចំណំងផល ត និងអេំបដ៉ង ់

(Reflection and Impedance) 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័រលកសូរ 
- ពិពណ៌ននូវរលកសូរជអនុគមនៃ៍នបមល ស់ទីភគលអិត 

ឬបែរមបរមួលសមព ធ 

- េរៀបរបពី់បតុភូតអងំែទេផរង៉់ និងឌីរបកស់យងុសូរ។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីជំហនរលកៃនសូរថយចុះខណៈចលនរបស់អងគ
ធតុផល ស់ទី 

- គណនេលបឿនៃនរលកសូរកនុងមជឈដឋ នដំណលខុសគន  

១២ម៉ 
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២.៦- កមពស់ៃនសូរ (Pitch) េរបកង ់

សូរសមុគសម ញ (Complex 

sound)និង ែតមសូរ 
២.៧- េលបឿន និងខួបៃនរលកសូរ 
២.៨- េរសូ៉ណង ់និងរបអបេ់រសូណងសូ់រ 
២.៩-អងំែទេផរង៉និ់ងឌីរបកស់យងុៃន 

រលកសូរ 
២.១០- ផលដូេបលរ (Doppler effect) 

២.១១- បចសូ់រ (Shock waves) 

- គណនដងសីុ់េតៃនរលកសូរ 
- កំណតនូ់វេរបកងស់េមលងបេងកតេដយឧបករណ៍តរនតីមយួ 

ចំនួន 

- កំណតនូ់វេរសូ៉ណងេ់កតេឡងកនុងឧបករណ៍េភលង 

- គណនេរបកងរ់បស់អនកសេងកត ខណៈរបភពេនេសងៀម 

អនកសេងកតផល ស់ទី របភពផល ស់ទី អនកសេងកតេនេសងៀម…។ 
ចរយិសមបទ 

- មនបរមុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍បំពងសេមលង 

េផសងៗ 

- អភវិឌឍបេចចកេទសកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍តរនតីមយួចំនួន 

- ៃចនរបឌិតឧបករណ៍បេងកតសូរ និងបញជូ នសូរ 
- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនពីបតុភូតេរសូណងនិ់ងបចសូ់រ 
ែដលេកតមនកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

ជំពូក៤ : អគគិសនី  ៣២ម៉ 
េមេរៀនទី១ : កុងដងស់ទរ័ 
១.១- កុងដងស់ទរ័ និងកប៉សីុេត 

១.២- បនទះអម៉រតួៃនកុងដងស់ទរ័ 
១.៣- បងគុ ំកុងដងស់ទរ័ 
១.៤- ថមពលកុងដងស់ទរ័ 
១.៥- កុងដងស់ទរ័ជមយួឌីេអឡិចរទិច 

១.៦- ម៉សីុនបេងកតបនទុកអគគិសនី(Vann 

de Graaff Machine)  

ពិេសធន ៍កុងដងស់ទរ័តជេស៊រ ី
និងជែខនង 

 

ចរយិសមបទ 

- ឱយនិយមនយ័កុងដងស់ទរ័និងកប៉សីុេត 

- ឱយនិយមនយ័ឌីេអឡិចរទិចៃនកុងដងស់ទរ័ 
- របបពី់រេបៀបៃនបងគុ ំរបស់កុងដងស់ទរ័។  

បំណិនសមបទ 

- បករសយរបូមនតកប៉សីុេតៃនកុងដងស់ទរ័បលង ់ 

- គណនតងស់យងុេនកនុងឌីេអឡិចរទិច 

- បករសយពីដយរកមៃនេសៀគវីកុងដងស់ទរ័តជេស៊រនិីងែខនង  

- គណន កប៉សីុេតសមមូល តងស់យុងសមមូល 

បនទុកសមមូល 

តងស់យងុនិងបរមិណបនទុកៃនកុងដងស់ទរ័នីមយួៗ 

- បករសយនូវេគលករណ៍និងដំេណ រកររបស់ Vann de 

Graaff 

- អនុវតតកុងដងស់ទរ័កនុងេវជជសរសត។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍េអឡិចរតូនិច 

េផសងៗកនុងេវជជសរសត 
- រសលញ់ និង ែសវងយល់បែនថមពីេរគឿងេអឡិចរតូនិច    

  េផសងេទៀត។ 

១០ម៉ 

េមេរៀនទី២ : ចរនត និង េរសីុសតង ់ 

២.១-  ចរនតអគគិសនី 

២.២- េលបឿនរកិំលៃនេអឡិចរតុង 

វជិជ សមបទ 

- សរេសរចបបអូ់ម 

- របបរ់បូមនតនិងខន តរបស់ចបបអូ់ម 

១០ម៉ 
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២.៣- ឧបករណ៍វស់ចរនត និងតងស់យងុកនុង
េសៀគវី 

២.៤- េរសីុសតង ់េរសីុសទីវេីត និង 

        ចបបអូ់ម 

២.៥- បែរមបរមួលៃនេរសីុសតងត់ម 

        សីតុណហ ភព 

២.៦- សុ៊បពរ័កុងឌុចទរ័ 
២.៧- ថមពល និងអនុភពអគគិសនី 

អំណន៖ សកមមភពអគគិសនីេនកនុង 

េបះដូង 

- ពណ៌នចលនរបស់េអឡិចរតុងនិងេរសីុសទីវេីតៃនអងគធតុ 

ចមលង 

- េរៀបរបពី់េរសីុសទីវេីតៃនអងគធតុេផសងៗ។ 

បំណិនសមបទ 

- កំណតទំ់នកទំ់នងរវងេរសីុសទីវេីតនិងសីតុណហ ភព 

- កំណតទំ់នកទំ់នងរវងេរសីុសតង ់និងសីតុណហ ភព 

- គណនេរសីុសតងៃ់នែខសចមលងបនរតឹមរតូវ 
- គណនថមពលនិងអនុភពអគគិសនីរបស់េរគឿងទទួល 

បនរតឹមរតូវ។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឧបករណ៍អគគិសនី 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងកនុងករេរជសេរ សែខសចមលងបនរតឹមរតូវេដ
មបកំុីឱយខតថមពលអគគិសនីេរចន។ 

េមេរៀនទី៣ : េសៀគវីចរនតជប ់

៣.១- របភពៃនកមល ងំអគគិសនីចលករ 
៣.២- បងគុ ំេរសីុសតរជេស៊រ ី
៣.៣- បងគុ ំេរសីុសតរជែខនង 

៣.៣- ចបបេ់គៀឆូហវ(Kirchhoff’s Rules) 

និងបងគំចរមុះ 
៣.៤- េសៀគវី RC 

អំណន៖ ហគ វ៉ណូែមត៉ អំែពែមរ៉ត 

និងវ ៉លុែមរ៉ត  

 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបពី់របភពចរនតជប់ 
- ឱយនិយមនយ័កមល ងំអគគិសនីចលករ 
- េរៀបរបពី់រេបៀបផគុ ំេរសីុសតរ 
- របបច់បបេ់គៀឆូហវ។ 

បំណិនសមបទ 

- េធវគំនូសបំរពួញៃនបងគុ ំេរសីុសតរកនុងេសៀគវី 
- គណនេរសីុសតងក់នុងបងគុ ំជេស៊រ ីនិងែខនង 

- បងហ ញពីរេបៀបបងគុ ំចរមុះ និងេរបចបបេ់គៀឆូហវេដះរសយ 

លំហតប់នរតឹមរតូវ 
- ពនយល់បនពីករែរបរបួលៃនចរនតអគគិសនី និងបនទុកៃន 

កុងដងស់ទរ័កនុងេសៀគវីRC ៃនចរនតជប ់។ 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរបុងរបយតនកនុងករតភជ បេ់រគឿងអគគិសនីេរបរបស់
កនុងេគហដឋ ន។ 

១២ម៉ 
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៧.៣- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់១២ (១សបដ ហ៍ ៤េម៉ង ១ឆន សិំកស ១៤០េម៉ង) 

វតថុបំណងកមមវធីិលមអតិថន កទី់១២ ផដល់ចំេណះដឹងបនតពីថន ក់ទី១០ និងទី១១ ដូចជ៖ 

១- វជិជ សមបទ 

- ែផនកេមកនិច៖ ចលនរងវិល ទំនញសកល លំនឹងសត ទិច និងភពយឺត 

- ែផនកែទម៉ូឌីណមចិ៖ រទឹសតីសីុេនទិចៃនឧសម័ន ចបបទី់១ ចបបទី់២ េទម៉ូឌីណមចិ និងម៉សីុនកេមត  
- ែផនករលក៖ រលកេមកនិច និងរលកពនលឺ 
- ែផនកម៉េញទិច៖ អងំឌុចសយងុេអឡិចរតូម៉េញទិច អូតូអងំឌុចសយងុ េសៀគវីចរនតឆល ស់ និងរលកេអឡិច
រតូម៉េញទិច  

- ែផនករបូវទិយទំេនប៖ របូវទិយអងគធតុរងឹ េអឡិចរតូនិច ទរមងអ់តូម របូវទិយនុយេកលែអ៊ និងរទឹសតីកងទិ់ច។ 

២- បំណិនសមបទ 

 េដយែផអកេលចំេណះដឹងខងេល សិសសអច៖ 
- ពនយល់ បករសយ បងហ ញ និងអនុវតតតមែផនកនិងេមេរៀននីមយួៗបនចបស់លស់ 

- េធវពិេសធតមែបបបរមិណ និងែបបគុណភពៃនេមេរៀននីមយួៗ និងេចះេរបឧបករណ៍ពិេសធ
បនរតឹមរតូវតមវធីិវទិយសរសត 

- ពនយល់បនចបស់លស់នូវបតុភូតរបូវទិយទងំកនុងរទឹសតី និងកនុងជីវភពរស់េន 

- េឆលយសំណួរបនរហ័ស និងរតឹមរតូវតមរទឹសតីវទិយសរសត 
- គណនលំហតរ់ហ័សេដយេរបរបូមនតបនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញឱយេឃញថ មុខវជិជ របូវទិយបេរមឱយផលរបេយជនក៍នុងជំនញននេទអនគតតមតរមូវ
ករទីផសរករងរ។ 

៣- ចរយិសមបទ 

- ផល ស់បតូរទមល បឱ់យមនសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់េនេពលជួបរបទះរល់បញហ ទងំកនុងករសិកស 

និងកនុងជីវភព                                                                                                                                                                                

រស់េនរបចៃំថង 
- បណតុ ះសម រតីៃចនរបឌិតេលសកមមភពែសទម និងផលិតសមភ រៈឧបេទសងយៗែដលទក់ទងនឹងជីវភពរស់
េនរបចៃំថង  

- អភវិឌឍចំេណះដឹងនិងមនចំណូលចិតតកនុងកររសវរជវពត័៌មនថមីៗែដលទកទ់ងនឹងវទិយសរសត 
- បណដុ ះសម រតីឱយមនករទទួលខុសរតូវខពស់កនុងករសេរមចចិតតេរជសេរ សមហវទិយល័យ 

ែដលពួកេគរតូវេរជសេរ សេនេពលបញចបម់ធយមសិកសទុតិយភូម។ិ 
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ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក េម៉ង 
ជំពូក១ : េមកនិច ២៨ម៉ 
េមេរៀនទី១ : ចលនរងវិល 

១.១- ទីតងំមុ ំេលបឿនមុ ំនិងសមទុះមុ ំ

១.២- សមកីរសីុេនម៉ទិចៃនចលនរងវិល
ែដលមនសមទុះេថរ 

១.៣- ថមពលសីុេនទិចៃនចលនរងវិល 

១.៤- រទឹសតីបទអកសរសប 

១.៥- ម៉ូមង៉ក់មល ងំ 

១.៦- ចបបទី់២ញូតុនៃនចលនរងវិល 

១.៧- កមមនត និងអនុភពៃនចលនរងវិល 

១.៨- ម៉ូមង៉សីុ់េនទិច ឬបរមិណចលន 

១.៩- អពុំលសយងុ 

១.១០- ចបបរ់កសបរមិណចលន 

វជិជ សមបទ 

- កំណតអ់តថនយ័ៃនពកយទីតំងមុ ំ វុចិទរ័េលបឿនមុ ំនិងសមទុះមុ ំ

- ឱយនិយមនយ័ម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំរងវិល 

- ឱយទំនកទំ់នងរវងកមល ងំនិងសមទុះមុ ំ

- របបពី់រទឹសតីបទអកសរសប 

- របបពី់កមល ងំនិងម៉ូមង៉ៃ់នកមល ងំ។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីកមមនតនិងអនុភពកនុងចលនរងវិល 

- បងហ ញពីករអនុវតតចលនរងវិលកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

- គណនកមមនតនិងអនុភពកនុងចលនរងវិល 

- បករសយម៉ូមង៉់និចលភព ម៉ូម៉ងសីុ់េនទិចៃនចលនរងវិល 

និងរេមៀល 

- អនុវតតចបបរ់កសថមពលសីុេនទិចកនុងចលនរងវិលនិង  

ចលនរេមៀល (ករនតកវលិ រថេភលងេកមងេលង)។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងែផនកចលនរងវិលកនុងជីវភពរស់េន 

របចៃំថង 
- មនសម រតីរបុងរបយតនពីចលនរងវិលែដលេកតមនកនុង 

ជីវភពរបចៃំថង រហូតដល់ដំេណ រកររបស់ចកកវឡ។ 

១០ម៉ 

េមេរៀនទី២ : ទំនញសកល 

២.១- សេងខបរពឹតតិករណ៍របវតតិសរសត 
២.២- ចបបញូ់តុនចំេពះទំនញសកល 

២.៣- តៃមលសមទុះទំនញដី g 

និងេថរទំនញសកល G 

២.៤- សមទុះទមល កេ់សរ ីនិងកមល ងំទំនញ
សកល 

២.៥- ថមពលប៉ូតងែ់សយលទំនញដី និង 

េលបឿនចកេចញ 

២.៦- ចលនរបស់រណប 

២.៧-ករយល់បែនថមេទៀតេលអតថនយ័ 

        ៃនចបបច់រមស់កេរ 
២.៨- ភពគម នទំងន ់

២.៩- គនលងេអលីព និង គនលងេបក 

២.១០- ចបបេ់កែពលនិងចលនរបស់ភព 

វជិជ សមបទ 

- បងហ ញពីដំេណ រករវវិតតៃនករបករសយរបស់អនករបជញ    
ទកទ់ងនឹងបតុភូតទំនញសកល 

- ឱយចបបទំ់នញសកលនិងគណនកមល ងំទំនញរវង 

អងគធតុពីរែដលមនអំេពេលគន េទវញិេទមក 

- របបពី់ទំនក់ទំនងរវងទមងនអ់ងគធតុែដលរងនូវកមល ងំ 

ទំនញដី 

- របបពី់ចលនរបស់រណប និងភព 

- យល់ពីេលបឿនចកេចញផុតទំនញែផនដីរបស់យនអវកស
ែដលរតូវេគបញ់េទភពេផសងៗ 

- យល់ពីភពេជរ និងភពនចរបស់ទឹកសមុរទ 

- យល់ពីកររសវរជវថមីៗទកទ់ងរេណត េខម  និងសរធតុ 

ងងឹត។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយនិងេរបកេនសមថមពលប៉ូតងែ់សយលទំនញ 

១០ម៉ 
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២.១១- ករពិនិតយេមលបែនថមេទៀត  

           េលលកខណៈទំនញ 

២.១២- ម៉សទំនញ និងម៉ស        

           និចលភព 

២.១៣- ភពេជរ និងនចរបស់   

           ទឹកសមុរទ 

២.១៤- រេណត េខម និងអងគធតុេខម  

សកល 

- គណនេលបឿន ខួប និងថមពលេមកនិចរបស់រណប 

តមគនលងវង ់បញជ ក់ចបបេ់កែពលរទំងបី និងចបប់ទំនញ 

សកលរបស់ញូតុន 

- បករសយដំេណ រករពីរណបែដលេគបេងកតសរមបេ់រប 
របស់សីុវលិ ដូចជ GPS ជេដម។ 

ចរយិសមបទ 

- ទទួលបនចំេណះដឹងដពិ៏េសសទកទ់ងនឹងកររកេឃញថមី 
របស់វទិយសរសត  ែដលេនកនុងរបេទសែខមរេយង កម៏ន 

ករយល់រចឡំេផសងៗទកទ់ងនឹងចកកវឡេយងេនះ។ 

េមេរៀនទី៣ : លំនឹងសត ទិច និងភពយឺត 

៣.១- លកខខណឌ លំនឹង 

៣.២- ផចិតទំនញ និងផចិតម៉ស 

៣.៣- លកខណៈលំនឹងៃនអងគធតុរងឹ 

៣.៤- ចបបហូ៊់ក 

ម៉ូឌុលយុងំ (Young’s Modulus) 

ម៉ូឌុលេស៊ៀ (Shear modulus) 

ម៉ូឌុលប៊ូក (Bulk Modulus) 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័ៃនម៉ូម៉ងេ់ឡងវញិ 

- របបពី់ទីតងំៃនផចិតម៉ស និងទីរបជំុទមងន់ 
- ពណ៌នពីធនឹម 

- របបពី់និយមនយ័ម៉ូឌុលៃនភពយឺត។ 
បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីភពខុសគន ភពយឺត និងភពផល សទិច 

- បងហ ញលកខខណឌ លំនឹងរបស់អងគធតុ 

- កំណតផ់លគុណរវងពីរវុចិទរ័ 
- កំណតផ់លគុណរវងពីរវុចិទរ័ 
- បងហ ញពីអតថនយ័ៃន េរសតស និងេរសតន 

- បករសយបនពីករទញបនរបូមនត៖ 
-ម៉ូឌុលយុងំ 

-ម៉ូឌុលេស៊ៀ 
-ម៉ូឌុលប៊ូក។ 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរបុងរបយតនពីករសងសងស់ព ន ឬផទះេរកម 

លកខខណឌ លំនឹង។ 

 

៨ម៉ 

ជំពូក២ : ែទមូ៉ឌីណមិច ២៤ម៉ 
េមេរៀនទី១ : រទឹសតីសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

១.១- រទឹសតីសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

១.២- សមព ធកនុងរទឹសតីសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

១.៣- ថមពលសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

១.៤- ឫសកេរៃនេលបឿនកេរមធយមរបស់
ឧសម័ន 

វជិជ សមបទ 

- ឱយរទឹសតីសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

- ឱយរបូមនតថមពលសីុេនទិចៃនឧសម័ន 

- ឱយរបូមនតឫសកេរៃនេលបឿនកេរេមធយម។ 

 បំណិនសមបទ 

- បករសយនូវសមព ធរបស់ឧសម័នមនអំេពេលជញជ ំងធុង  

៦ម៉ 
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 (តមបីវមិរត)  

- បករសយថមពលសីុេនទិចមធយមៃនមយួម៉ូេលគុលៃន 

ឧសម័ន  េហយថមពលសីុេនទិចមធយមសរបុ 

- បករសយឫសកេរៃនេលបឿនកេរមធយមរបស់ម៉ូេលគុល 

នីមយួៗ 

- អនុវតតចបប់បយ៊ ចបបស់ល និងេកលុយសក់ 
កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងែផនកឧសម័នកនុងជីវភពរស់េនដូចជ 

សឺុរុងំចកថ់ន  ំកងឡ់ន/ម៉ូតូ ធុងហគ ស រគបក់េំភលង 

រគបែ់បក… 

េមេរៀនទី២ : ចបបទី់១ែទម៉ឌីូណមចិ 

២.១- របពន័ធែទម៉ឌីូណមចិ មជឈដឋ នេរក 

និងភពៃនរបពន័ធ 
២.២- កងរបព័នធែទម៉ូឌីណមចិ 

២.៣- ដយរកមបងហ ញពីភពៃនែទម៉ឌឺូ
ណមចិ 

២.៤- ករណីបំែមលងបិទ-េគលករណ៍
សមមូល 

២.៥- លំនែំទម៉ូឌីណមចិ លំនំអីុសូប 

លំនអីុំសូករ លំនអីុំសូែទម លំនំ
អដយបទិច 

២.៦- ថមពលកនុង និងចបបទី់១
ែទម៉ឌីួណមចិ 

២.៧- កបញជូ នកេមត  និងកេមត ម៉សៃន
ឧសម័នបរសុិទធ 

 

វជិជ សមបទ 

- ពណ៌នរបពន័ធែទម៉ូឌណមុចិ 

- ពណ៌នពីសរៈសំខនៃ់នរបពន័ធែទម៉ូឌីណមចិនិងលំនែំទម៉ូ
ឌីណមុចិ 

- ឱយនិយមនយ័បំែមលងបិទនិងបំែមលងចំហ 

- ឱយនិយមនយ័ចបបទី់១ែទម៉ូឌីណមចិបនចបស់លស់ 

- េរៀបរបពី់លំនទំងំ៤ៃនែទម៉ូឌីណមចិ  

- េរៀបរបថ់មពលកនុងរបស់ឧសម័នបរសុិទធអរស័យែត 

សីតុណហ ភព 

- េរៀបរបភ់ពខុសគន រវងកេមត េនមឌែរបរបួលនិងសមព ធ 

េថរ។ 
បំណិនសមបទ 

- បករសយកមមនតៃនកមល ងំរបស់របពន័ធតមផលគុណសក ែល 

- បងហ ញកមមនតៃនសមព ធេថរ កមមនតសមព ធែរបរបួលេសម 
និងកមមនតៃនសីតុណហ ភពេថរ តមរកប 

- សរេសរចបបទី់១ែទម៉ូឌីណមចិ រពមទងំបញជ ក់
ទំហំពីជគណិតនីមយួៗ 

- ពនយល់រេបៀបគណនកមមនតេធវេដយរបពន័ធេពលមនវែរប 

របួលមឌ សីតុណហ ភព និងសមព ធ 

- វភិគដយរកមតមលំនៃំនបំែមលងភពនីមយួៗ 

- បងហ ញនូវករអនុវតតៃនរបព័នធែទម៉ូឌីណមុចិកនុងជីវភពរស់
េននិងដំេណ រកររបស់វ។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះពីដំេណ រកររបស់របពន័ធែទម៉ូឌីណមចិមយួ
េដយេរបចបបទី់១ែទម៉ូឌីណមចិកនុងជីវភពរស់េនដូចជ 

១០ម៉ 
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ករដទឹំក …។ 

េមេរៀនទី៣ : ចបបទី់២ែទម៉ូឌីណមចិ 

និងម៉សីុនកេមត  
៣.១- លំនអំដយបទិច 

៣.២- ចបបទី់២ែទម៉ូឌីណមចិ 

៣.៣- ម៉សីុនកេមត  និងសិុចកណូ         

សិចកណូ និងទិននផលអតិបរម 

៣.៤- បំែមលងបិទ និងបំែមលងចំហ 

៣.៥- ម៉សីុនសំង និងម៉សីុនម៉សូ៊ត 

៣.៦- ទូទឹកក ម៉សីុនរតជក ់និងម៉សីុន
កេមត  េមគុណបំេពញ COP 

(Coefficient of Performance) 

៣.៧- អងរ់តូពី 

 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបល់កខណៈៃនម៉សីុនចំេហះកនុង និងម៉សីុនចំេហះេរក 

- េរៀបរបពី់ភពខុសគន ៃនម៉សីុនចំេហះកនុងនិងម៉សីុនចំេហះ
េរក 

- េរៀបរបភ់ពខុសគន រវងលំនេំរែវសីុប និងអងំេរែវសីុប 

- េរៀបរបពី់លកខណៈម៉សីុនសំងនិងម៉សីុនម៉សូ៊ត 

រពមទងំភពខុសគន ។ 

- បំណិនសមបទ 

- បងហ ញេគលករណ៍ម៉សីុនកេមត  ទូទឹកកក ម៉សីុនរតជក ់

និងម៉សីុនកេមត  
- បងហ ញទំនកទំ់នងរវងម៉សីុនរតជក់និងម៉សីុនកេមត  
- កំណតទិ់ននផលម៉សីុន និង ករបេងកតម៉សីុនរតជក់
េដយេរបចបបទី់២ែទម៉ូឌីណមចិ 

- កំណតនិ់យមនយ័អងរ់តូពីនិងរេបៀបេរបបញញ តិតអងរ់តូពី     

េដមបវីភិគលំនែំទម៉ូឌីណមុចិ 

- គណននូវទំនកទំ់នងវដតកកណូចំេពះម៉សីុនកេមត និង 

ទូទឹកកក 

- កំណតអ់តថនយ័ៃនអងរ់តូពី និងរេបៀបេរបបញញ តិតេនះេដមបវីភិគ 

លំនែំទម៉ូឌីណមុចិ 

- សមគ ល់រេបៀបេរបបញញ តិតៃនមរីកូសកូពិកេដមបយីល់នូវអងរ់តូពី 

(រតូវរលឹំក ទំហំសីតុណហ ភព េថរប៊ុលសម ន ់លំនែំទម៉ូឌី 

ណមុចិ ចបបទី់១ែទម៉ូឌីណមុចិ កររកីៃនឧសម័ន)។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីកនុងកររសវរជវែផនកម៉សីុន 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងជមូលដឋ នរគឹះែផនកម៉សីុនេដមបសិីកសបនត 
ែផនកេមកនិចេនមហវទិយល័យ។ 

៨ម៉ 

ជំពូក៣ : រលក ២០ម៉ 
េមេរៀនទី១ : រលកេមកនិច 

១.១- របេភទរលក 

១.២- ជំហនរលក េរបកង ់និងេលបឿន
ដំណលៃនរលក 

១.៣- ចំណំផល តៃនរលក 

១.៤- សមកីររលកសីុនុយសូអីុត 

១.៥- េលបឿនដំណលរលកេលែខសេលបឿន
សេមលង និងេលបឿនរលកទឹក 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័ទូេទៃនរលក 

- ឱយនិយមនយ័រលកបេណត យនិងរលកទទឹងបនចបស់លស់ 

- របបនិ់យមនយ័េលបឿនដំណលៃនរលក និងរបូមនតរបស់វ។  

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីទំនក់ទំនងៃន ពុលសសយងុ ខួប េរបកង ់

េលបឿនរលក ជំហ៊នរលក  

- បងហ ញពីថមពលបញជូ នកនុងរលកេមកនិច 

១០ម៉  
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១.៦- ថមពលៃនរលក  

 

- បងហ ញពីអនុភពបញជូ នកនុងរលកេមកនិច  

- បងហ ញពីអនុភពបញជូ នកនុងមយួខន តៃផទ(អងំតងសីុ់េត 

បញជូ ន) ៃនរលកេមកនិច 

- បករសយសមកីររលកអនុគមនៃ៍នេពល 

(ដលតមទិសេដវជិជមន) និងសមកីររលកដលរតឡប ់

(ដលតមទិសេដអវជិជមន) 

- គណនេអឡុចកសយងុៃនរលកជអនុគមនៃ៍នេពល។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងអំពីរលកបេណត និងរលកទទឹង 

រពមករអនុវតតកនុងជីវភពរបចៃំថងដូច រលកទឹក រលកែខស 
រញជួយដី រលកសូរ …។ 

េមេរៀនទី២ : រលកតរមតួ 

២.១- េគលករណ៍តរមួតៃនរលក 

២.២- លកខខណណឌ រពំែដនៃនរលក 

(Boundary conditions) 

២.៣-  រលកជរញជុ ំេលែខស 
២.៤- រលកជរញជុ ំរបស់សូរ ថន ងំៃនសូរ និង

ឧបករណ៍េភលង (ខលុយ ហវួត...) 

២.៥- អងំែទេផរង៉សូ់រ 
២.៦- អងំែទេផរង៉ព់នលឺ 

- េគលករណ៍តរមួតនិងអងំែទេផរង៉់ 
- ពិេសធនរ៍ងវះ២របស់ថូម៉សយុងំ 

- របយអងំតងសីុ់េតៃនអងំែទេផរង៉់ 
រងវះមយួ និងពីរ 

២.៧- សនទសសនៃ៍នចំណំងែបរ េលបឿនពនលឺ 
និងកូេអរង៉ៃ់នរលក 

២.៨- ងេទេផរង៉់ 
២.៩- អនុភយងុ 

២.១២- ប៉ូលកមមៃនរលកពនលឺ 

វជិជ សមបទ 

- ពណ៌នចបស់លស់នូវេគលករណ៍តរមួតៃនរលក 

- របបពី់លកខណៈ លកខខណឌ ដំណលរលក អំពលីទុត និងផស 

ៃនរលក 

- ពណ៌នចបស់លស់នូវទំនកទំ់នងបតុភូតអងំែទេផរង៉ ់

និងបតុភូតឌីរបកស់យងុៃនតរមួតរលកពីរ 
- ពណ៌ននូវបតុភូតរលកជរញជុ ំែដលេកតេឡងកនុងជីវភព 

រស់េន 

- បងហ ញពីពិេសធនយុ៍ងំ។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយសមកីររលកតរមួត រលកជរញជុ ំ និងអងំែទេផរង៉ ់

- បករសយផលសងដំេណ រៃនអងំែទេផរង៉េ់មកនិច 

- បករសយទីតងំរបងភ់ល ឺនិងទីតងំរបងង់ងឹត 

- បករសយចេនល ះរបង ់

- ពិេសធ៖ រលកជរញជ ំ និងពិេសធរងវះពីរយ៉ុង 

- អនុវតតលំហតរ់លកតរមួត រលកជរញជុ ំ អងំែទេផរង៉េ់មកនិច 

អងំែទេផរង៉ព់នលឺ និងអងំែទេផរង៉សូ់រ 
- បងហ ញពីដំេណ រកររបស់ CD ឬ DVD ៃនេគលករណ៍ 

អងំែតេផរង៉ព់នលឺ 
- បងហ ញពីករដំេណ រករៃន េសនៀតខយល់(Air Wedge) 

ចិេញច ៀនញូតុន (Newton’s Rings)។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងអំពីដំេណ រករ CD ឬ DVD ែដលជ 

បតុភូតអងំែទេផរង៉ព់នលឺ 
- អភវិឌឍចំេណះដឹងពីដំេណ រកររបស់ឧបករណ៍េភលងមយួចំនួន។ 
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ជំពូក៤ : ម៉េញទិច ៣៦ម៉ 
េមេរៀនទី១ : អងំឌុចសយងុេអឡិចរត ូ

ម៉េញទិច  

១.១- ចបបផ់រ៉េដៃនអងំឌុចសយងុ 

១.២- អគគិសនីចលករអងំឌវី 
១.៣- ចរនតែអឌី(ឬចរនតភូកូល) 

១.៤- ជនិត និងម៉ូទរ័អគគិសនី 

 

 

វជិជ សមបទ 

- ពណ៌នពិេសធនទី៍១ និងទី២ ផរ៉េដ 

- របបពី់បតុភូតែដលេធវឱយេកតមនចរនតនិងរបេភទចរនតកនុង 

បូប៊នីៃនពិេសធនផ៍រ៉េដ 

- ឱយរបូមនតភលុចម៉េញទិច 

- របបពី់ចបបឡិ់នទី១ និងទី២ 

- ពណ៌នទំនកទំ់នងរវងកមល ងំអគគិសនីអូតូអងំឌុចសយុង 

និងបែរមបរមួលចរនតអរស័យនឹងេពល 

- របបពី់ករគូសែខសែដនម៉េញទិចនិងកមល ងំម៉េញទិចបន
ចបស់លស់។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញចរនតេអឌីេកនេឡងកនុងេលហៈេពលមនចលនកនុង
ែដនម៉េញទិច 

- រសយបញជ កនូ់វកមល ងំអគគិសនីចលករអងំឌវីេដលេកតមន
ខណៈមនបែរមបរមួលភលុចម៉េញទិចឆលងកតៃ់ផទមុខកតៃ់ន 

បូប៊នី 

- េធវពិេសធនច៍បបផ់រ៉េដ និងចបបឡិ់នេដយេធវពិេសធន៍ 
បងហ ញនូវរេបៀបកំណតទិ់សេដៃនចរនតអងំឌវីកនុងេសៀគវី 

- បករសយនូវអងំឌុចតងៃ់នបូប៊នីមយួ 

- ពនយល់ពីដំេណ រករៃនជនិតចរនតឆល ស់ និងម៉ូទរ័អគគិសនី 

រពមទងំភពខុសគន  
- រសយបញជ កនូ់វកមល ងំអគគិសនីចលករអងំឌវីជអនុគមន៍ 
ៃនៃផទមុខកតបូ់ប៊ីន េលបឿនមុ ំនិងេពល។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីយល់ដឹងអំពីភពផទុយគន ៃនដំេណ រកររបស់ម៉ូទ័រ 
និងជនិតចរនតឆល ស់ កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលបតុភូតអងំឌុចសយុងេអឡិច 

រតូម៉េញទិចនិងដំេណ រករផលិតថមពលអគគិសនីចរនតឆល ស់ 

កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

៨ម៉ 

េមេរៀនទី២ : អងំឌុចសយងុ  

២.១- អំេពេទវញិេទមករបស់អងំឌុច
សយងុ 

២.២- អូតូអងំឌុចសយងុ 

២.៣- កមល ងំអគគិសនីចលករអូតូអងំឌវី 
២.៤- ថមពលម៉េញ៉ទិច 

វជិជ សមបទ 

- ឱយទំនកទំ់នងភលុចម៉េញទិចនិងអងំឌុចតងៃ់នេសៀគវី 
- ពណ៌នចរនតែរបរបួលអរស័យនឹងេពលកនុងបូប៊ីនអចបេងកត
កមល ងំអគគិសនីចលករអងំឌវីកនុងរបំុមធយម  

- ពណ៌នទំនកទំ់នងកមល ងំអគគិសនីចលករអងំឌវីកនុងេសៀគវី
អរស័យនឹងបែរមបរមួលចរនតកនុងេសៀគវីដូចគន ។ 
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២.៥- េសៀគវី RL 

២.៦- លំេយលកនុងេសៀគវីេយល LC 
 

 

 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីេហតុផលៃនលំេយលអគគិសនីេកតមនកនុងេសៀគវី
ជមយួែដលមនបងគុ ំៃន បូប៊នីនិងេរសីុសតរ និងកុងដងស់ទរ័ 

- បងហ ញពីេហតុផលៃនលំេយលអគគិសនីេកតមនកនុងេសៀគវី
ជមយួែដលមនបងគុ ំៃន បូប៊នី និងកុងដងស់ទរ័ 

- បងហ ញពីេគលករណ៍អងំឌុចសយងុេនកនុងរតងស់វូបន 

រតឹមរតូវ 
- វភិគេសៀគវីៃនបងគុ ំ េរសីុសតរ និងអងំឌុចទរ័ 

(បតុភូតអូតូអងំឌុចសយងុេពលេសៀគវីបិទ) 

- កំណតក់េនសមកមល ងំអគគិសនីចលករអូតូអងំឌវីខណៈ 
- កំណតក់េនសមរបូមនតថមពលម៉េញទិច 

- កំណតប់នចបស់លស់នូវតងស់យងុេគលៃនេសៀគវីេសរ ី
និងែខនង RL 

- កំណតេ់ថរេពលៃនេសៀគវី RL  

- កំណតក់េនសមចរនតខណៈកនុងេសៀគវី RL 

- វភិគបនតូរថមពលកនុងេសៀគវី LC 

- បងហ ញ កេនសមតងស់យងុខណៈ បនទុកខណៈ និងចរនតខណៈ 
កនុងលំេយលេសៀគវី LC  

- គណនកមល ងំអគគិសនីចលករអងំឌវីកនុងអងគធតុចមលងេពល 

ផល ស់ទីឆលងកតែ់ដនម៉េញទិច 

- េធវពិេសធនេ៍សៀគវី RL តមែបបគុណភព។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងអំពីករេកតេឡងៃនចរនតអគគិសនីអងំឌវី 
កនុងបូប៊ីន ខណៈភលុចម៉េញទិចឆលងកតវ់ កនុងបេចចកេទស 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងជមូលដឋ នរគឹះេដមបសិីកសជំនញេន 

មហវទិយល័យ។ 

េមេរៀនទី៣ : េសៀគវីចរនតឆល ស់ 

៣.១- របភពចរនតឆល ស់ 

៣.២- េរសីុសតរកនុងចរនតឆល ស់ 

៣.៣- អងំឌុចទរ័កនុងចរនតឆល ស់ 

៣.៤- កុងដងស់ទរ័កនុងចរនតឆល ស់ 

៣.៥- េសៀគវី RLC ជេស៊រ ី
៣.៦- អនុភពកនុងេសៀគវីចរនតឆល ស់ 

៣.៧- េរសូណងេ់សៀគវី RLC ជស៊រ ី
៣.៨- រតងស់វូ និងករបញជូ នថមពល 

៣.៩- សមទួយចរនតឆល ស់ 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័ចរនតឆល ស់ 

- ឱយនិយមនយ័សមទួយចរនតឆល ស់ 

- ពណ៌នចរនតឆល ស់អនុគមន៍នឹងតងស់យងុនិងចរនតអរស័យ 

េពល 

- របបពី់កេនសមអងំតងសីុ់េតចរនតឆល ស់ ខួប និងេរបកង់ 
- សគ ល់នូវអនុភពមធយមនិងកតត អនុភព 

- សគ ល់រតងស់វូម៉ទរ័និងដំេណ រកររបស់វ 

- សគ ល់នូវេគលករណ៍សមទួយចរនតឆល ស់។ 
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បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីអនុភពខតបង់កនុងរតងស់វូ 
- បងហ ញពីវធីិបងក រេរគះថន កៃ់នករឆក់ចរនតអគគិសនី 

- បងហ ញពីផលទងំបីៃនចរនតឆល ស់ 

- កំណតក់េនសមចរនតឆល ស់ខណៈ 
- បងហ ញពីតងស់យុងេគលខណៈេរគឿងទទួលជ កុងឌុចទរ័ 
េរសីុសតរ និងជកុងដងស់ទរ័ 

- កំណតក់េនសមអេំប៉ដងៃ់នេសៀគវីជ េរសីុសតង់ កុងដងស់ទរ័ 
និងអងំឌុចទរ័ 

- បងហ ញពីតងស់យុងរបសិទធៃន កុងឌុចទរ័ េរសីុសតរ និង 

ជកុងដងស់ទរ័ 
- កំណតក់េនសមចរនតខណៈៃន េរសីុសតរ កុងឌុចទរ័ និង 

ជកុងដងស់ទរ័ រពមទំងគូសរកបតងចរនតនិងតងស់យុង 

ខណៈជអនុគមនៃ៍នេពល 

- កំណតស់យងុខណៈៃនេសៀគវី RLC 

- កំណតក់េនសមអេំប៉ដងស់មមូលៃនេសៀគវី RLC 

- េធវគំនូសបំរពួញសំណងេ់របែណលៃនេសៀគវី RLC 

- កំណតអ់នុភពមធយមៃនេសៀគវីចរនតឆល ស់ 

- បងហ ញពីលកខណៈ មុខងរ និងទិននផលៃនរតងស់វូ 
- បញជ កល់កខណៈេរសូណងៃ់នេសៀគវី RLC និងេរបកង់ 
េរសូណង ់

- ពនយល់ពីមុខងររបស់រតងស់វូ និងផលេធៀបបំែមលង
បនចបស់លស់ 

- ពនយល់ពីអងំតងសីុ់េតចរនតរបសិទធនិងតងស់យងុរបសិទធ 
- គណនតងស់យងុ ចរនត និងចំនួនេសពៀែដលមន 

ទំនកទំ់នងគន  
- អនុវតតរតងស់វូកនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង 
- ពិេសធេសៀគវី RLC។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេល មុខងររតងស់វូ េគលករណ៍សមទួយ 

និងេគលករណ៍បែនលងចរនតឆល ស់េទជចរនតជប ់

កនុងជីវភពរស់េនរបចៃំថង។ 

េមេរៀនទី៤ : រលកេអឡិចរតម៉ូេញទិច 

៤.១- បែរមបរមួលែដនអគគិសនី 

ករបេងកតែដនម៉េញទិច  

៤.១- សមកីរ Maxwell 

វជិជ សមបទ 

- ពិណ៌ននូវទំនកទំ់នងរវងបតុភូតអគគិសនីនិងម៉េញទិច 

របស់េលក Maxwell (រទឹសតី៤ទកទ់ងគន )  
- បញជ កពី់ករបករសយរបស់េលក Hertz េលរទឹសតីសតី 

៦ម៉ 
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៤.២- ករបេងកតរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

និងសបុចិេអឡិចរតូម៉េញទិច 

៤.៣- ករវស់េលបឿនពនលឺ 
៤.៤- ថមពលកនុងរលកេអឡិចរតូ 

        ម៉េញទិច  

៤.៥- បរមិណចលនបញជូ ន និង 

        សមព ធផសយ 

៤.៥- វទិយនិុងទូរទសសន ៍និងទូរគមនគមន៍ 
        ឥតែខស 
 

Maxwell 

អំពីករបញជូ នថមពលពីអងគធតុបញជូ នេទអងគធតុទទួល 

កនុងទរមងជ់រលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

- បងហ ញពីករបេងកតរលកេអឡិចរតូម៉េញទិចនិងសបុចិម៉េញ
ទិច 

- ពនយល់ពីេហតុផលែដលរលកពនលឺមនទំនកទំ់នងេទនឹងេថរ
រគឹះៃនអគគិសនី និងម៉េញទិច 

- បងហ ញថ រលកេអឡិចរតូម៉េញទិចជរលកសីុនុយសូអីុត 

- ឱយនិយមនយ័រលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

- បញជ កអំ់ពីលកខណៈដំណលៃនរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

- បងហ ញពីករវស់េលបឿនពនលឺ 
- ឱយទំនកទំ់នងេលបឿន េរបកង ់និងជំហនរលក ៃនរលក 

េអឡិចរតូម៉េញទិច 

- កំណតនូ់វថមពលកនុងរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

- កំណតនូ់វបរមិណចលនបញជូ ននិងសមព ធផសយ 

- ឱយនិយមនយ័ រលកវទិយុ រលកខលី រលកអងំរហវ  ពនលឺេមល 

េឃញ ពនលឺសវ យអ៊ុលរត ករំសមី X និងករំសមីហគ ម៉។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយពីលកខណៈៃនរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

- កំណតនូ់វទំនក់ទំនងរវងែដនម៉េញទិច ែដនអគគិសនី 

និងេលបឿនពនលឺ   

- កំណតអ់ងំតងសីុ់េតមធយមៃនរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

  

- កំណតប់រមិណចលនបញជូ នរលកេអឡិចរតូម៉េញទិច 

  

- បងហ ញថសមព ធបញជូ ន  ។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលរលកេអឡិចរតូម៉េញទិចៃនករបញជូ ន 

និងទទួលៃនវទិយនិុងទូរទសសន៍ និងដំេណ រករៃន 

ទូរគមនគមនឥ៍តែខស កនុងបេចចកវទិយនិងជីវភពរស់េន 

របចៃំថង។ 
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ជំពូក៥ : របូវិទយទំេនបេមកនិច ៣២ម៉ 
េមេរៀនទី១ : េរគឿងេអឡិចរតនិូច 

១.១- ករចមលងៃនអងគធតុរងឹ  

១.២- រទឹសតីចងសមព័នធៃនអងគធតុរងឹ 

១.៣- េរគឿងេអឡិចរតូនិច ឌីយ៉ូត រតង់
សីុសទ័រ និងអីុេស 

 

វជិជ សមបទ 

- េរៀបរបពី់ភពខុសគន រវងេលហៈ  សឺមកុីងឌុចទរ័ និង 

អីុសូឡងប់នយ៉ងរតឹមរតួវ 
- បងហ ញពីរបេភទអងគធតុរងឹ 

- ពណ៌នអំពីចលនគម នសណត បធ់ន បរ់បស់េអឡិចរតុងេសរ ី
និងឥទធិពលរបស់វ 

- េរៀបរបពី់អងគធតុចមលង  អីុសូឡង ់សឺមកុីងឌុចទរ័ 
- បងហ ញពីទរមងអ់តូម និងរទឹសតីបទបរ៊បនរតឹមរតូវ 
- បងហ ញពីធតុមិនសុទធកនុងអងគធតុរងឹ 

- ឱយនិយមនយ័សឺមកុីងឌុចទរ័ ឌីយ៉ូ និងរតងសីុ់សទ័របន 

រតឹមរតូវ។ 
បំណិនសមបទ 

- ពនយល់លកខណៈរគឹះៃនសឺមីកុងឌុចទរ័ របេភទ(p និង n) 

និងែផនកខងកនុងបនរតឹមរតូវ 
- ពនយល់ពីឌីយ៉ូត  រតងសីុ់សទ័រ និងអីុេស 

- ពនយល់បនចបស់លស់អំពីរបេភទអងគធតុរងឹនិមយួៗ 

- ពនយល់ពីរទឹសតីបទ Band Theory ៃនអងគធតុរងឹ 

- ពនយល់លកខណៈ ឌីយ៉ូត របេភទឌីយ៉ូត និងែផនកខងកនុងបន 

រតឹមរតូវ 
- ពនយល់លកខណៈរតងសីុ់សទ័រ របេភទ និងែផនកខងកនុងបន 

រតឹមរតូវ 
- ពនយល់លកខណៈអីុនធឺេរកតេសៀគវី (IC) របេភទ និងែផនកខង 

កនុងបនរតឹមរតូវ 
- ពណ៌នពីលកខណៈៃនរបេភទឌីយ៉ូត រតងសីុ់សទ័រ IC និង 

គំនូសតងលកខណៈចរនត-តងស់យុងរបស់វកនុង 

េសៀគវីអគគិសនី។ 

ចរយិសមបទ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឌីយ៉ូតេដមបបំីែមលង
ចរនតឆល ស់េទជចរនតជប់ 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់រតងសីុ់សទ័រមនមុខ
ងរជកុងតក ់និងពរងីកសីុញ៉ល់(បេងកនចរនតអគគិសនី) 

- បណតុ ះសម រតីរបុងរបយតនកនុងករេរបរបស់ឌីយ៉ូត រតងសីុ់សទ័រ 
IC កនុងជីវភពរបចៃំថង 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងជមូលដឋ នរគឹះេដមបចីប់ជំនញែផនក 

៦ម៉ 
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អគគិសនីេនមហវទិយល័យ។ 

េមេរៀនទី២ : រទឹសតីកងទិ់ច និងទរមង ់

អតូម 

S2…   ២.១- កររកេឃញ និងលកខណៈៃន 

                  េអឡិចរតុង 

២.២    ២.២- ករបនសយៃនអងគធតុេខម  និង 

                   េតសតកងទិ់ចរបស់េលកបលង ់ 

២.៣- រទឹសតីផូតុងៃនពនលឺ និងផលផូតូ 

         អគគិសនី 

២.៤- ថមពល ម៉ស និងម៉ូមង៉ៃ់ន 

        ផូតុង 

២.៥- ផលកំតុង  

២.៦- រលក-លំេយលផងពី់រ េគល 

        ករណ៍បំេពញគន  
២.៧- ធមមជតិរលកៃនភគលអិត 

២.៨-  មរីកូសកុបេអឡិចរតុង  

២.៩- គរមូអតូមដំបូង  

២.១០- គរមូបរ៊  

វជិជ សមបទ 

- ពិពណ៌ននូវសមពន័ធអតូម និងសមព័នធរងៃនរូបធតុទងំអស់ 

- ពិពណ៌នពីរេបៀបែដលេអឡិចរតុងរតូវបនរកេឃញ 

- ពនយល់ពីករពិេសធៃនតំនកេ់របង Millikan 

េដមបទីទួលបនម៉សពីតៃមលរងវ ស់ផលេធៀបៃន   

- ពណ៌នពីករវស់បនទុករបស់េអឡិចរតុង 

- បងហ ញពីកររកេឃញេអឡិចរតុងេដយបំពងក់រំសមីកតូត 

(cathode ray tube) 

- បងហ ញពីករបំភយកេមត និងរេអឡិចរតូម៉េញទិចរបស់អងគ
ធតុេខម  

- ឱយទំនកទំ់នងជំហ៊នរលកៃនពនលឺនិងសីតុណហ ភព 

 

- ឱយរបូមនតថមពលលំេយលរបស់អតូមជំុវញិម៉ូេលគុល 

  
- ឱយរបូមនតថមពលលំេយលម៉ូេលគុលសរបុ  

- កំណតម់៉ូមង៉រ់បស់ផូតុង   

- ពណ៌នអំពីពិេសធន៍ផលផូតូអគគិសនី 

- ពណ៌ននូវរទឹសតីផូតុងៃនពនលឺ 
- កំណតថ់មពលសីុេនទិចអតិបរមរបស់ផូតូេអឡិចរតុងដច់
េចញេដយផូតុងៃនថមពល ឬជំហ៊នរលក េពលថមពល 

សីុេនទិចអតិបរមរបស់ផូតូេអឡិចរតុងទងំឡយសរមប់ 
ថមពលឬជំហ៊នរលកផូតុងខុសគន ។ 

- អនុវតតផូតូអគគិសនីកនុង កនតឹងេរទ ៍និងទវ របិទេបក 

សវ័យរបវតតិ 
- បងហ ញពីផលកំតុងនិងជំហ៊នរលកបនទ បពី់មនចំណំងផល

តៃនពនលឺ   

- បងហ ញពីដំេណ រករមរីកូសកុបេអឡិចរតុង 

- បងហ ញពីគរមូអតូមដំបូងេដយពិេសធនរ៍បស់េលករថូរ័ហវ
ត 

- ពិពណ៌នអំពីអថ៌កំបងំៃនសបុចិអតូម 

- ពនយល់រទឹសតីបរ៊ៃនអតូមអីុរដូែសន 

- បងហ ញពីថមពលៃនអតូមអីុរដូែសន 

- បងហ ញអំពីករពិេសធបរ៊។ 

៨ម៉ 

/e m

3
p 2.90 10 m.KTl -= ´

E hf=

E nhf=

E hf hp
c c l

= = =

( )' 1 cos
e

h
m c

l l f= + -



 32 

បំណិនសមបទ 

- ពនយល់ពីរេបៀបៃនកររកេឃញេអឡិចរតុង និងៃណវ យ៉ូ 
- ពនយល់ទរមងអ់តូមរបស់េលកបរ៊។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលករអនុវតតករំសមីឡែស៊រកនុងេវជជសរសត
និងផលបះ៉ពល់កនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

េមេរៀនទី៣ : ថមពលនុយេកលែអរ៊ 
របសិទធភពនិងករេរបរបស់ករំសមី 
៣.១- ករចងសមពន័ធនិងលកខណៈៃណវ យ៉ូ  
៣.២- ករបំែបកនុយេកលែអរ៊ និងរបតិកមម

នុយេកលែអរ៊  
៣.៣- សកមមភពវទិយសុកមម  
៣.៤- ករបនសយភគលអិត អល់ហវ  

ែបត និងហគ ម៉  

៣.៥- ពកក់ណត លជីវតិនិងអរតបនសយ  

៣.៦- ករពយបលេដយករំសមី 
៣.៧- ករបនសយតូម៉ូរហគ ហវី៖ PET និង 

SPECT  

៣.៨- េរសូណងម៉់េញទិចនុេកលែអ៊ 
(NMR) 

និងរបូភពេរសូណងម៉់េញទិច 

(MRI)  

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័អំពីៃណវ យ៉ូៃនអតូមមយួ 

- ឱយនិយមនយ័ របតិកមមនុយេកលែអរ៊ 
- ឱយគរមូសមកីររបតិកមមនុយេកលែអរ៊ 
- ឱយនិយមនយ័ករបំែបកនុយេកលែអរ៊ និងរបតិកមមនុយេកលែអរ៊ 
- បងហ ញេគលករណ៍និងដំេណ កររបស់  Reactor 

នុយេកលែអរ៊ 
- ឱយនិយមនយ័ វទិយសុកមមបនរតឹមរតូវ 
- ឱយនិយមនយ័ ពកក់ណត លជីវតិ។ 
បំណិនសមបទ 

- កំណតនូ់វលកខណៈៃណវ យ៉ូៃនអតូមមយួ 

- កំណតចំ់នួនអតូមចិ 

- កំណតនិ់ងពិភកសអំពីអីុសូតូប 

- ថលឹងសមកីររបតិកមមនុយេកលែអរ៊ 
- ពនយល់អំពីបនសយនុយេកលែអរ៊ 
- ពនយល់របេភទបនសយដូចជ បនសយអល់ហវ  
បនសយែបត៊ បនសយហគ ម៉ 

- ពនយល់ពីករអនុវតតេរងចរកអគគិសនីេដរេដយថមពល 

នុយេកលែអ៊ 
- កំណតអ់យុកលរបស់អងគធតុេផសងៗ 

- បងហ ញពីករពយបលេដយករំសមី 
- ពិពណ៌នពីបេចចកេទសថតរបូ PET និង SPECT 

- ពិពណ៌នអំពីបតុភូតនិងបេចចកេទសេវជជសរសត NMR និង 

MRI។ 
ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះពីករពយបលជមងមឺហរកីេដយករំសមី 
ករថត3D ៃនរបេភទ PET - SPET - MRI និង CT ែសកន 

ជេដមកនុងេវជជសរសត។ 

- បណតុ ះចំេណះដឹងជមូលដឋ នរគឹះសរមបសិ់កសជំនញែផនក
បេចចកេទសេវជជសរសត ឬរបូវទិយេវជជសរសតេនៃថងអនគត។ 

១០ម៉ 
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េមេរៀនទី៤ : លកខណៈៃនផង ់

៤.១-  ផងម់នថមពលខពស់ 

និងបនទបព់េនលឿន  

៤.២- ករកេកតៃនផង ់ 

៤.៣- ផងនិ់ងមនិែមនផង់  
៤.៤- អនតរកមមរវងផង ់និងចបបរ់កស  

៤.៥- ណឺរទីណូ  

៤.៦- កវ ក  

 

វជិជ សមបទ 

- ឱយនិយមនយ័បនទប់ពេនលឿនផង់ 
- របបពី់ថមពលខពស់ៃនផង់ 
- ឱយទំនកទំ់នងជំហនរលក េថរបលង ់និងបរមិណ 

ចលនរបស់របូមនត de Broglie 

- ឱយនិយមនយ័ណឺរទីណូ 

- ពិពណ៌នកវ កនិងមនិែមនកវ ក 

- សេងខបលកខណៈកវ ករបស់ហរដុន(hadrons)។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីដំេណ រកររបស់សីុកលូរតុង 

- បញជ កភ់ពខុសគន ៃនសីុកលូរតុងនិងសីុកលូរតុន 

- បងហ ញពីភពខុសគន រវងផង់និងមិនែមនផង ់

- កំណតនូ់វេគលករណ៍រគឹះៃនផង់ 
- កំណតនូ់វលកខណៈកវ ក 

- កំណតចំ់នួនកងទិ់ចពីធតុៃនកវ ក 

- បងហ ញថ របូតុងនិងណឺរតុងមនិែមនជផងរ់គឹះេទ 

េរពះរបូតុងនិងណឺរតុងផទុកកវ ក 

- ពិពណ៌នអំពីគរមូកវ កៃនហរដុនជអនុគមនៃ៍ន អឹប 

(u) េដន (d) េរសតន (s) ឆម (c)  ថប (t) បតថឹម (b) 

និងអង់ទីកវ កចំនួន៦េទៀត។ 

- ពិពណ៌ននូវរបូតុងនិងណឺរតុងជអនុគមននឹ៍ង 

គរមូកវ ក 

- បងហ ញថ មនអនតរកមមេខសយរវងកវ កនិងកវ ក 

េដយករបនសយ   

- ពិពណ៌នករបនសយ  និង  ជអនុគមននឹ៍ង 

គរមូកវ កបងហ ញថ េអឡិចរតុងនិងរបូតុងជលីបតុន។ 

ចរយិសមបទ 

- អភវិឌឍចំេណះដឹងេលកររសវរជវែផនកផង់ (កវ ក)។ 

 

៨ម៉ 
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៨- ឯកសរេយង 
១- េគលនេយបយសរមបអ់ភវិឌឍកមមវធីិសិកសចំេណះទូេទឆន  ំ២០០៥-២០០៩ 

២- កមមវធីិសិកសេគលសរមបធ់យមសិកសឆន  ំ១៩៩៦ 

៣- កមមវធីិសិកសលមអិតវទិយសរសតសរមបអ់បរ់មំលួដឋ នចំេណះទូេទឆន  ំ២០០៦ 

៤- រកបខណឌ កមមវធីិសិកសអបរ់ចំំេណះទូេទ និងអបរ់បំេចចកេទសឆន  ំ២០១៥ 

៥- េសៀវេភសិកសេគលវទិយសរសតថន កទី់៧ ដល់ថន កទី់១២ 

៦- សតងដ់កមមវធីិសិកសថន កក់រមតិមូលដឋ ន 

៧- កមមវធីិសិកសរបេទស ៃថ ម៉េឡសីុ និងសឹងហបូរ។ី 

៨- េសៀវេភ Serway 7&8 

៩- េសៀវេភ Giancoli and Cutnell  
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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 
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