
វិធីបង្រៀន
បំណិនជីវិតស្តីពីកសិកម្ម

ផ្ន្រកទី ១ ការចិញ្ចឹមមាន់

នាយកដ្ឋ្រនបណ្ដុះបណ្ដ្រល  និងវិក្រឹតការ
ឆ្ន្រំ ២០១៣



វិធីបង្រៀនបំណិនជីវិតស្តីពីកសិកម្ម
ផ្ន្រកទី ១ ការចិញ្ចឹមមាន់

បោះពុម្ពផ្រសាយដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី១)

ឯកសារន្រះត្រវូបានចងក្រងនងិបោះពមុ្ពផ្រសាយក្រមការឧបត្ថម្ភផ្ន្រកថវកិារបសអ់គ្គល្រខាធកិារដ្ឋានសម្របក់ចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារ 
អភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយមនុស្រសធម៌(DGD)និងជំនួយផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសរបស់ការិយាល័យហ្រ្វ្លមីស៍សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
អភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយការបច្ច្រកទ្រស(VVOB)។ ខ្លមឹសារន្រការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិនស្ថតិក្រមការទទួលខុសត្រវូរបស់រដ្ឋាភិបាល 
ហ្រ្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្រលហ្រសុិកឡើយ។
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ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្រសាសិទ្ធិ
ឯកសារមួយចំនួនក្នងុការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិនស្ថតិក្រមអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទំាងន្រះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រស់ដោយ 

ត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្របាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្រសប្រហ្រស) ចំពោះ 

ការបាត់បង់ឬខូចខាតដ្រលកើតមានឡើងដោយសារការប្រើប្រស់ផ្ន្រកណាមួយន្រឯកសារដ្រលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



 អនុលោមតាមផ្រនការជាតិអប់រំសម្រប់ទាំងអស់គ្នា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង 
ដ្រ គូ   អភិវឌ្រឍ បាន និងកំពុងប្រឹងប្រងយា៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្រសនៅ
ក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា។
 ក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដ្រគូអភិវឌ្រឍជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្រសួងអប់រំ  យុវជននិង
  កីឡាបានសហការជាមួយគម្រងកម្មវិធី SEAL របស់ VVOB រៀបចំផលិតឯកសារបំណិនជីវិត
ផ្ន្រកកសិកម្មសម្រប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូយកទៅអនុវត្តក្នុងសកម្មភាពបង្រៀន  និងរៀន ប្រកប 
ដោយប្រសិទ្ធភាព។
 ដើម្របីអនុវត្តខ្លឹមសារ និងសកម្មភាពដ្រលមានក្នុងឯកសារន្រះឱ្រយទទួលបានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគ្រូ  អ្នកគ្រូ គប្របី ៖
 ១- ស្វ្រងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបប្រើប្រស់ឯកសារន្រះឱ្រយបានច្របាស់ លាស់។
 ២- ត្រៀមសមា្ភារសម្រប់បង្រៀនឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់តាមការណ្រនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកល្របងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 ក្រសួងសង្រឃឹមថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងខិតខំប្រឹងប្រងយកអស់កមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត  
និងកមា្លាំងប្រជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តប្រើប្រស់ឯកសារន្រះឱ្រយអស់លទ្ធភាពសម្រប់ការបង្រៀន  
និងរៀន ដើម្របីរួមចំណ្រកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉ាងជ្រលជ្រចំពោះ
ក្រមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ច្រកទ្រសគម្រង SEAL ដ្រលបានចំណាយអស់កមា្លាងំកាយចិត្ត 
និងកមា្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មានសារសំខាន់ន្រះ។  
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អារម្ភកថា

                សៀវភៅ វិធីបង្រៀនបំណិនជីវិតផ្ន្រក កសិកម្មត្រូវបានកសាងនិង រៀបចំដោយមាន កិច្ចសហការ 
រវាង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយ VVOB។ 

 សៀវភៅន្រះបានលើកឡើងនូវគំរូសកម្មភាពនៅក្នងុម្ររៀននីមួយៗសម្រប់ជួយសម្រលួលោកគ្រូ 
អ្នកគ្រូរៀបចំ ខ្លឹមសារ សមា្ភារក្នុងការសរស្ររកិច្ចត្រងការឱ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ សម្រប់បង្រៀន 
និងរៀន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

          វិធីបង្រៀននៅ ក្នុងសៀវភៅន្រះ មិនទាន់ព្រញល្រញ   សម្រប់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ យកទៅអនុវត្ត 
បានល្អទាំងស្រុងនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រឯកសារន្រះ ផ្តល់ជាគំរូ ធ្វើការស្រវជ្រវបន្ថ្រម ក្នុងការបង្រៀន 
តាមសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រង។ យើងខ្ញុំសង្រឃឹមថាសៀវភៅវិធីបង្រៀនបំណិនជីវិតផ្ន្រកកសិកម្ម នឹង 
កា្លាយជា ទីប្រកឹ្រសាដ៍ល្អរបស់លោកគ្រ ូអ្នកគ្រ ូក្នងុការបង្រៀន និងរៀន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 

     ក្រមុការងារយើងខ្ញុ ំរង់ចំាយោបល់ក្រលម្អក្នងុន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់  លោកគ្រ ូអ្នកគ្រដូោយ
ក្តសីោមនស្រសរីករាយ៕
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គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនស្តីពីកសិកម្ម

ក. គណៈគ្រប់គ្រង
 ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន  រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ខ. គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្រយ 
 លោក លាង ស្រងហាក់  ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
 លោក អ្រង គឹមលី  ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោក ចាន់ សុភា  ប្រធាននាយកដ្ឋានបឋមសិក្រសា
 លោក វា វុទ្ធី   ប្រធាននាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គ. គណៈកម្មការនិពន្ធ
 លោក លាវ ឧរា   នាយកសាលាគរុកោសល្រយ និងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រី ហ៊ុន មករា  គ្រូឧទ្ទ្រសសាលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 កញ្ញា ស្រង សុភាព  គ្រូឧទ្ទ្រសសាលាគរុកោសល្រយ និងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 លោក ហ្រង ធីរា   គ្រូឧទ្ទ្រសសាលាគរុកោសល្រយ និងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 លោក សុខ ស្រដោ្ឋា  គ្រូឧទ្ទ្រសសាលាគរុកោសល្រយ និងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 លោក ជួន ភា   គ្រូឧទ្ទ្រសមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគកណា្តាល
 លោក ឡ្រង គីមស្រុង  គ្រូឧទ្ទ្រសមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគកណា្តាល
 លោកស្រី Wanda Prins  ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រងSEAL របស់ VVOB
 លោក កុយ មា៉ាក់គី  មន្រ្តីត្រួតពិនិត្រយ/វាយតម្ល្រ និងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រង   
     SEALរបស់ VVOB 
 លោក រា ច័ន្ទរតន៍  ទីប្រឹក្រសាផ្ន្រកអប់រំគម្រងSEAL របស់ VVOB

ឃ. គណៈកម្មការក្រលម្អនិងរៀបរៀង
 លោក ជា ផុន   អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
 លោកស្រី អ៊ុក ចរិយា  អនុប្រធាននាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ
 លោកស្រី សៀក សុខនី  មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
 លោក អ៊ុក ដរា   មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
 លោក សូ ច័ន្ទបូរី   មន្រ្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោកស្រី ហ៊ុយ ចន្ធូ  មន្រ្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោកស្រី ថោង ច័ន្ទដវ័ណ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្រសា
 លោក ណ្រ សចា្ចា  មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្រសា
 លោកស្រី វ៉្រន វាន់ដ្រត  មន្រ្តីនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

៉

៉

៉

៉

៉

៉

- iii -





ស្រចក្តីផ្តើម
     សៀវភៅវិធីបង្រៀនអំពីបំណិនជីវិតកសិកម្មន្រះប្រងច្រកជា ៣ជំពូកគឺ ការចិញ្ចឹមមាន់(ផ្ន្រកទី១)
ការចិញ្ចមឹត្រ(ីផ្ន្រកទី២) និងការដំបន្ល្រសរីរាង្គ(ផ្ន្រកទី៣)។ គ្រប់ម្ររៀនក្នងុជំពូកនីមួយៗផ្តោតសំខាន់លើ 
បំណិនអនុវត្តដ្រលផ្រសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រសឹ្ត។ី  

             សៀវភៅវិធីបង្រៀន និងខ្លឹមសារមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិតកសិកម្មន្រះរួមទាំងសមា្ភារឧបទ្រស ដូចជា ផ្ទាំង
រូបភាព ប័ណ្ណពាក្រយ ឈុតវីដ្រអូ ផ្តល់នូវគំនិត និងវិធីសម្របូរប្របដល់គ្រូឧទ្ទ្រស និងមាន 
កម្រិតសមស្របសម្រប់ការអប់រំផ្ន្រកកសិកម្មចំពោះគរុសិស្រស។ 

          គ្រប់ម្ររៀនក្នងុសៀវភៅវិធីបង្រៀនន្រះសំដៅសំខាន់់លើការស្វ្រងយល់កាន់ត្រសីុជម្រអំពីបញ្ហា
កសិកម្មការអភិវឌ្រឍបំណិនដោះស្រយបញ្ហា ការសម្រចចិត្ត បញ្ចុះបញ្ចូល ការត្រិះរិះពិចារណា។ 
ហើយក្នុងនោះក៏មានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពដ្រលអាចនាំមកការផ្លាស់ប្តូរទង្វើ។ 
តាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនិងការរៀនផ្អ្រកលើការពិសោធដ្រលជាគោលវិធីចម្របងគរុសិស្រសអាច 
រៀនអំពីរបៀបអនុវត្តវិធីបង្រៀនជាមួយសិស្រសសាលាបឋមសិក្រសារបស់ពួកគ្រនាព្រលអនាគតបាន។ 

គោលបំណងន្រការអប់រំកសិកម្ម
 យោងទៅតាមកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលសម្រប់គ្របូង្រៀនកម្រតិបឋមសិក្រសាដ្រលដកស្រង់ច្រញពីកម្មវិធី 
សិក្រសាការអប់រំកសិកម្មរបស់ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡាមានទិសដៅចង់ឱ្រយគរុសិស្រស៖

        • ទទួលបានចំណ្រះដឹង បំណិនជីវិតសម្រប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ ឧទាហរណ៍៖ 
                             បំណិនដំបន្ល្រ និងការចិញ្ចមឹសត្វដើម្របីបង្កើនជីវភាពគ្រសួារ។
		 	 	 	 	 	 	 	•  ទទួលបានបំណិន និងវិធីបង្រៀនដើម្របីយកទៅអនុវត្តជាមួយសិស្រសបឋមសិក្រសា
                               តាមរយៈការអនុវត្ត និងការពិសោធជាក់ស្ត្រង។
		 	 	 	 • ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ដោយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
       បំណិនជីវិតដូចជា បំណិនដោះស្រយបញ្ហា បំណិនត្រះិរិះ បំណិនសម្រចចិត្ត 
        បំណិនសហការ និងការទទួលខុសត្រូវ ។  
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គោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល
  សៀវភៅវិធីបង្រៀនន្រះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានរួចជាស្រចអំពីការប្រើប្រស់វិធីបង្រៀន និងសកម្មភាព
អមជាមួយនឹងសមា្ភារឧបទ្រសដូចជា ផ្ទាងំរូបភាពធំ រូបភាព វីដ្រអូ និងសមា្ភារផ្រស្រងៗសម្រប់ការពិសោធ។ 
ការអនុវត្តគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលគឺជាចំណុចសំខាន់រួមន្រសកម្មភាពបង្រៀនទាំងអស់។ គំរូ 
សកម្មភាពជាច្រើនដ្រលអាចលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្រយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្រៀនមានដូចជាការពិសោធ 
បងា្ហាញ ល្រប្រងសិក្រសា សិល្របៈ ឬការសម្ត្រងដ្រលមានការច្ន្រប្រឌិត ការសម្ត្រងតួ ការពិភាក្រសា និងការ 
ជជ្រកវ្រកញ្រក ការរៀនសូត្រតាមរយៈការអនុវត្ត ការចុះសង្ក្រត ឬការចុះស្រវជ្រវ។ សូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់   
វិធីបង្រៀនខាងលើគឺមាននៅក្នុងឯកសារន្រះ។ គ្រប់ម្ររៀនគឺមានបញ្ជាក់យា៉ាងច្របាស់អំពីទំនាក់ទំនង 
ន្រការប្រើប្រស់រវាងសមា្ភារឧបទ្រសជាមួយសកម្មភាព និងប្រប់អំពីខ្លឹមសារយោងនៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌន្រ 
សៀវភៅខ្លមឹសារ។ សកម្មភាពន្រម្ររៀននីមួយៗនឹងចំណាយព្រលប្រហ្រល៤០នាទីដើម្របីបង្រៀន ដ្រល 
រយៈព្រលន្រះអាចផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូឧទ្ទ្រសអាចអនុវត្តតាមជំហានទាំង៥របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា គឺចាប់ផ្តើមសកម្មភាពបង្រៀនរយៈព្រល៥នាទី និងបញ្ចប់សកម្មភាពបង្រៀនរយៈព្រល៥នាទី។



ការប្រើប្រស់ពហុម្រឌៀ
  បញ្ហាកសិកម្មក៏អាចយកមកបងា្ហាញនៅក្នុងថា្នាក់រៀនបានដ្ររ គឺតាមរយៈការបញ្ចាំងឈុតវីដ្រអូ ការ
ធ្វើបទបងា្ហាញ រូបភាព។ និងផ្តល់នូវឱកាសរៀនសូត្រសំបូរប្របដ្រលផ្តោតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ការយល់ 
ដឹង និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ។ ពហុម្រឌៀនឹងផ្តល់ឱ្រយត្រឹមត្រព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ ដូច្ន្រះចាំបាច់ត្រូវមានការ 
ពិភាក្រសាមួយបនា្ទាប់ពីបានប្រើប្រស់ធនធានណាមួយន្រពហុម្រឌៀដើម្របីស្វ្រងយល់កាន់ត្រសីុជម្រ និងខ្លមឹសារ 
កាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀតន្រគោលបំណងសកម្មភាពរបស់ម្ររៀន។   

  ថាសឌីវីឌីចំនួន ២ដ្រលភា្ជាប់ជាមួយឯកសារវីធីបង្រៀនផ្តល់នូវឯកសារវីដ្រអូ និងឈុតវីដ្រអូ
បងា្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្រៀនដូចមានបរិយាយនៅក្នងុម្ររៀន។ ឈុតវីដ្រអូទំាងអស់នោះគឺជាជំនួយសា្មារតីដល់ 
គ្រូឧទ្ទ្រសនៅព្រលរៀបចំសកម្មភាពបង្រៀន ហើយវាផ្តល់នូវការពន្រយល់ណ្រនាំកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀតនូវ 
របៀបបងា្ហាញអំពីបំណិនអនុវត្ត។ ម្រយា៉ាងវិញទៀតឈុតវីដ្រអូទំាងនោះអាចបញ្ចាងំជូនគរុសិស្រសទស្រសនាដើម្របីរៀន 
សូត្រ នៅព្រលដ្រលមិនមានព្រលវ្រលា ឬឱកាសអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅក្រថា្នាក់។ នៅគ្រប់សាលាដ្រលអាច 
ប្រើប្រស់ឈុតវីដ្រអូក្នងុម៉ាងបង្រៀន នោះឯកសារម្ររៀនក៏ផ្តល់នូវគំនិតល្ៗអ មួយចំនួនសម្រប់សកម្មភាពតាម 
ដនដ្រលញំុាងឱ្រយមានការពិភាក្រសាលើប្រធានបទមួយនៅក្នងុថា្នាក់រៀន ដើម្របីអាចជួយជំរុញដល់ការផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ 
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងប្រធានបទដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈគ្រួសារតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ។   

  នៅក្នុងឌីសទី៣ មានផ្ទុកបទបងា្ហាញ MS-Power Point ចំនួន២ និងរូបភាពមួយចំនួនទៀតដ្រលទាក់ទង 
និងម្ររៀន។       

  ឯកសារយោងទាក់ទងនឹងពហុម្រឌៀអាចរកបានយា៉ាងងាយស្រលួតាមរយៈរូបនិមិត្តសញ្ញាដូចខាងក្រម

   “”  ជារូបនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្រយ ថាសឌីវីឌី ។

   “”  ជារូបនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្រយ ឌីស ។
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និយមន័យបំណិនជីវិត1 
គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
អន្តរបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈដ្រលអាចជួយ 
ដល់ការធ្វើការសម្រចចិត្តការធ្វើ 
ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព 
និងអាចដោះស្រយនិងគ្រប់គ្រង 
ខ្លួនឯងបាន ហើយវាក៏ជាបំណិន 
ដ្រលរួមចំណ្រកក្នុងការលើកស្ទួយ 
សុខមាលភាព  និងជីវិតប្រកបដោយ 
ផលិតភាព។ 

និយមន័យការអប់រំបំណិនជីវិត2 
ការអប់រំបំណិនជីវិតគឺដើម្របីផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់មនុស្រសជំនាន់ក្រយដើម្របី 
ដោះស្រយរាល់សា្ថានភាពប្រឈមនានា។ 
វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការអន្តរកម្ម 
ន្រសកម្មភាពបង្រៀននិងរៀនដ្រលអាច 
ជួយអ្នករៀនទទួលបាននូវចំណ្រះដឹង 
ការក្រលម្អឥរិយាបថ និងការអភិវឌ្រឍបំណិន 
ដើម្របីជួយគំទ្រពួកគ្រឱ្រយច្រះទទួលយក 
អាកប្របកិរិយាត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯង។  

1  ដកស្រង់ច្រញពីគោលនយោបាយសម្រប់ការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  ន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
2 ដកស្រង់ច្រញពីអង្គការយូនីស្រហ្វ
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1

ម្ររៀនទី១ ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋ្រនក្នងុការចិញ្ចមឹមាន់ (៣ម៉្រង)

1.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

1.2 វត្ថុបំណង

       មានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ។ ផលប្រយោជន៍នានាន្រការចិញ្ចឹមមាន់ 
នៅក្នុងទ្រុងជំនួសការល្រងឱ្រយដើរពាសវាលពាសកាលនឹងត្រូវបានលាតត្រដងក្នុងម្ររៀនន្រះ រួមទាំងវិធ ី
ជ្រើសរីស ពូជ មាន់ ចិញ្ចឹម។     

       ចំណ្រះដឹង
  - រៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងពូជមាន់សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទស                              
                     កម្ពុជាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស ផ្រនទីគំនិត និងការបងា្ហាញផ្ទាល់
  - បងា្ហាញពីការលូតលាស់របស់មាន់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្រសាវិល                
               ជុំជាក្រុម ការសួរសំណួរជាក្រុមធំ និងការប្រើប្រស់ផ្ទាំងរូបភាព
  - ប្រប់ពីរបៀបដឹកជញ្ជូនមាន់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្រសាក្រុម និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       បំណិន
  - ជ្រើសរីសពូជមាន់យកមកចិញ្ចឹមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការស្រវជ្រវ នឹងសាកសួរប្រវត្តិរបស់មាន់ 
  - ជ្រើសរីសមាន់ទុកពូជបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិនិត្រយប្រវត្តិរបស់មាន់ពូជបានល្អ និងសុវត្តិភាព 
  - ដឹកជញ្ជូនមាន់យកមកចិញ្ចឹមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង

       ឥរិយាបថ
  - ចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ។

1.3 សមា្ភារ

       - ម៉ាងទី១៖ ក្រដសផ្ទាងំធំ ហ្វតឺ ពូជមាន់ផ្រស្រងៗគ្នា ឬបទបងា្ហាញ Ms- Power Point អំពីពូជមាន់ផ្រស្រងៗគ្នា 
         (ឌីស ៣) និង កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ ឬកុំព្រយូទ័រលើតុ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។         
     - ម៉ាងទី២ ១.៤.១៖ ក្រដសផ្ទាងំធំ៦ផ្ទាងំ (សំណួរ)ហ្វតឺ ផ្ទាងំរូបភាព "ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់មាន់"  
      និងឌីវីឌី១   ឈុតវីដ្រអូ ១.៤.២ "ការពិភាក្រសាក្រុម និងការជ្រើសរីសពូជមាន់" មា៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌីនិង 
         ទូរទស្រសន៍ ឬ កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។
       - ម៉ាងទី៣៖ ប័ណ្ណប្រយោគកូនមាន់ល្អ។ 

1.4 លំនាំបង្រៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ធ្វើផ្រនទីគំនិត (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.២
  -    ផ្រនទីគំនិតគឺជាដ្រយាក្រមមួយដ្រលត្រវូបានប្រើប្រស់ដើម្របីតំណាងឱ្រយពាក្រយព្រចន៍គំនិតយោបល់ ទាក់ទង 
                នឹង ប្រធានបទណាមួយ
  - សរស្ររពាក្រយ "ការចិញ្ចឹមមាន់" នៅលើកា្ដារខៀនរួចសួរសំណួរដើម្របីច្រករំល្រកមតិយោបល់របស ់
              គរុសិស្រសទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់

1.4.1 ម៉ាងទី១៖ផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ
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        - សួរសំណួរ៖ តើការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? តើការចិញ្ចឹមមាន់ប្រប 
              ន្រះអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើង?
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចមឹមាន់ជាលក្ខណៈគ្រសួារមានដូចជា បង្កើនមុខរបរ និងប្រក់
   ចំណូលកាត់បន្ថយចំណាកស្រុក បង្កើតជីលាមកសត្វ។ (សូមមើលបន្ថ្រមនៅសៀវភៅខ្លឹមសារ 
               ១.២)។ ប៉ុន្ត្រការចិញ្ចឹមប្របន្រះក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនដ្ររដូចជា ងាយឆ្លងជំងឺ ។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសរស្ររយោបល់ទាំងអស់នៅលើកា្ដារខៀន
  - ពិភាក្រសានិងរៀបយោបល់ដក់តាមក្រុមអត្ថន័យរួចធ្វើស្រចក្តីសន្និដ្ឋាន។

       សកម្មភាព ទី២៖ បងា្ហាញផ្ទាល់អំពីពូជមាន់សំខាន់ៗដ្រលមាននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៣ "ក" និង "ខ"
  - នាំគរុសិស្រសទៅដល់ទីកន្ល្រងចិញ្ចឹមមាន់ជាក់ស្ត្រង់
  - ជ្រើសរីសគរុសិស្រសឱ្រយរៀបរាប់ពីលក្ខណៈន្រពូជមាន់នីមួយៗ
  - សាកសួរកសិករអំពីបទពិសោធន៍ស្តីពីការចិញ្ចឹមមាន់
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបន្ថ្រមទៅលើការបងា្ហាញរបស់គរុសិស្រស

              ប្រសនិបើមនិអាចទៅទស្រសនកចិ្ចនៅកន្ល្រងចញិ្ចមឹណាមយួបានទ្រ គ្រឧូទ្ទ្រសអាចប្រើបទបងា្ហាញអពំពីជូ
មាន់ផ្រស្រងៗគ្នានៅក្នុងថា្នាក់រៀនបាន។ (ឌីស ៣ ហ្វុលឌ័រ ១.៤.១)

       សកម្មភាព ទី៣៖ បងា្ហាញផ្ទាល់អំពីពូជមាន់សំខាន់ៗដ្រលមាននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា (២០នាទី)
  - សំណួរបំផុស៖
   ១. តើពូជមាន់ដ្រលយើងបានឃើញមានប្រភពមកពីណា? 
   ២. តើពូជណាជាពូជក្នុងស្រុក? ពូជណាជាពូជនាំចូល?
  - ពន្រយល់ពីពូជមាន់ផ្រស្រងគ្នា និងរបៀបសម្រចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរីសយកពូជមាន់ចិញ្ចឹម
  - សួរសំណួរ៖តើការជ្រើសរីសពូជក្នុងស្រុកយកមកចិញ្ចឹមមានគុណសម្របត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
  - ស្រចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ការប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នារវាងពូជមាន់នាំចូលនិងមាន់ក្នុងស្រុក

រូបភាពទី១ គំរូផ្រនទីគំនិត
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ពូជនាំចូល ពូជក្នុងស្រុក

ចំណុចល្អ
      - ធំលឿន
      - ផ្តល់ស៊ុតបានច្រើន

ចំណុចល្អ
      - ធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនិងជំងឺ
      - មិនរីសចំណី
      - ក្របភា្ញាស់កូនបានដោយខ្លួនឯង

ចំណុចមិនល្អ
      - មិនធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុងាយឆ្លងជំងឺ
      - រីសចំណី
      - មិនសមស្របសម្រប់ការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈ 
               គ្រួសារ
      - ចំណាយខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមនិងត្រូវការថ្រទាំ
           តាមបច្ច្រកទ្រសជានិច្ច

ចំណុចមិនល្អ
      - ខ្លួនតូច
      - ការលូតលាស់យឺត
      - ផ្តល់ស៊ុតតិច (៦០គ្រប់/ឆ្នាំ)

តារាងប្រៀបធៀបចំណុចល្អ និងចំណុចមិនល្អរវាងពូជមាន់នាំចូល និងពូជក្នុងស្រុក

       សកម្មភាពទី១៖ ល្រប្រងខ្រសឹបបន្តគ្នា (១០នាទី)
  - ឱ្រយគរុសិស្រសឈរជារង្វង់ (២ឬ៣ក្រុម)
  - គ្រូឧទ្ទ្រសខ្រសឹបប្រប់គរុសិស្រសនូវសាច់រឿង (សូមមើលក្នុងប្រអប់)ដល់គរុសិស្រសណាមួយមុនគ្រ។
  - បនា្ទាប់មកឱ្រយគរុសិស្រសបានសា្តោប់រឿងដំបូងគ្រ ខ្រសឹបប្រប់រឿងនោះបន្តដល់គរុសិស្រសផ្រស្រងទៀត រហូត 
                    ដល់គ្រប់គ្នា។
  - គរុសិស្រសចុងក្រយត្រូវនិទានសាច់រឿងទាំងមូលឡើងវិញ រួចប្រៀបធៀបជាមួយសាច់រឿងដើម។

       រឿងៈ ផ្តោសាយបក្រសីម្រនទ្រ?
  ណាវីបានទៅផ្រសារទិញក្រូច២ផ្ល្រ ផ្ល្រព័រ៤ផ្ល្រ និងអង្ករ២គីឡូក្រម។ នាងបានជួបនាងនាថដ្រល
      បានប្រប់នាងថា មាន់របស់នាងបានងាប់ក្នុងទ្រុងយា៉ាងច្រើន។ ណាវីបានប្រប់ថាកុំឱ្រយបារម្ភត្រូវ 
            ប្រញាប់រាយការណ៍ទៅព្រទ្រយសត្វភូមិ ហើយមន្ត្រីព្រទ្រយសត្វនឹងចុះមកពិនិត្រយ។

1.4.2 ម៉ាងទី២៖ ការជ្រើសរីសពូជមាន់ និងការលូតលាស់របស់មាន់

       សកម្មភាពទី២៖ ពិភាក្រសាវិលជុំ (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៤ "ក" ដល់ "ង"
  - បិទក្រដសសំណួរទាំង៦ដូចខាងក្រមនៅកន្ល្រងផ្រស្រងគ្នា(ក្រដស១សំណួរ១)
   ១. តើការជ្រើសរីសពូជមាន់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ?
   ២. តើត្រូវជ្រើសរីសបាមាន់ពូជ (មាន់ឈ្មាល) យា៉ាងដូចម្រ្តច?
   ៣. តើត្រូវជ្រើសរីសម្រមាន់ពូជយា៉ាងដូចម្រ្តច?
   ៤. តើត្រូវជ្រើសរីសយកស៊ុតប្របណាសម្រប់ទុកពូជ?
   ៥. តើត្រូវជ្រើសរីសកូនមាន់ប្របណាសម្រប់ទុកពូជ?
   ៦. តើត្រូវថ្ររក្រសាកូនមាន់ដ្រលទើបយកមកថ្មីយា៉ាងដូចម្ត្រច?
  - ច្រកគរុសិស្រសជា៦ក្រុម។ ក្រុមនីមួយៗទទួលបានសំណួរមួយ បនា្ទាប់មកចាប់ផ្តើមសរស្ររចម្លើយ 
              ចូលក្រដសធំ។ 
  - បនា្ទាប់មកទៀតគ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើសញ្ញាឱ្រយក្រុមទាំងអស់ប្តូរទីតាំងទៅសំណួរបនា្ទាប់ 
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  - ពិភាក្រសាថាតើពួកគ្រយល់ស្របឬមិនយល់ស្របលើគំនិតនោះ។ ប្រសិនបើពួកគ្រយល់ស្របត្រូវគូស                                                                                                       
              សញ្ញា (√) ប៉ុន្ត្របើមិនយល់ស្រប ពួកគ្រអាចក្រសម្រួលឬសរស្ររបន្ថ្រមគំនិតលើក្រដសផ្ទាំងធំ
  - ក្រុមនីមួយៗមានឱកាសឆ្លើយសំណួរវិលជុំ
  - ចុងក្រយគ្រូឧទ្ទ្រសត្រូវដើរត្រួតពិនិត្រយមើលចម្លើយតាមក្រដសនីមួយៗនិងបន្ថ្រមយោបល់ផ្រស្រង 
              ទៀត។

            ឌីវីឌី ១ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ១.៤.២  ឈុតវីដ្រអូ "ការពិភាក្រសាវិលជុំ"(រយៈព្រល ១៥នាទី) 

      សកម្មភាពទី៣៖ សំណួរបំផុសអំពីការលូតលាស់របស់សត្វមាន់ (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៥ "ក" និង "ខ"
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសួរសំណួរ៖
   ១. តើក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានថ្ង្រទើបកូនមាន់ញាស់?
        ចម្លើយ៖ រយៈព្រល២១ថ្ង្រ (អាចមុនឬក្រយ៣ថ្ង្រ)ចាប់តំាងពីថ្ង្រដ្រលមាន់ចាប់ផ្តើមពង

   ២. តើវិធីភា្ញាស់កូនមាន់មានប៉ុនា្មានយា៉ាង? អ្វីខ្លះ?
        ចម្លើយ៖ មាន២ យា៉ាង គឺប្របធម្មជាតិ និងសិប្របនិម្មិត។

   ៣. តើប្អូនគួរកំណត់សីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងឡភា្ញាស់សិប្របនិម្មិតត្រឹមប៉ុនា្មានដ្ររ?
       ចម្លើយ៖ គឺចនោ្លាះពី៣០ទៅ៣៧oC។ បើលើសដល់៤២oCនោះអាចធ្វើឱ្រយកូនមាន់ក្នងុសុ៊ត
                               សា្លាប់បាន។ ត្រូវកំណត់សីតុណ្ហាភាពនៅផ្ន្រកខាងលើនិងក្រមពងស្មើគ្នា។

   ៤. តើប្អូនត្រូវបង្វិលពងមាន់ប៉ុនា្មានម៉ាងម្តង?
        ចម្លើយ៖ ត្រូវបង្វិលពងមាន់រៀងរាល់៤ម៉ាងម្តង។      

រូបភាពទី២ ដំណាក់កាលន្រការលូតលាស់របស់មាន់ Copyright   ©   CEDAC  2011

កូនមាន់    ១-២      ខែ

មាន់ជំទង់  ២-៥    ខែ
ស៊ុតមាន់  ១-២១   ថ្ងែ

មែ និងបាមាន់ ៦   ខែ-៣ ឆ្នាំ

មាន់ចាស់ អាយុលើសពី  ៣  ឆ្នាំ
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       សកម្មភាពទី១៖ ផ្គូផ្គងរំលឹកអំពីការជ្រើសរីសពូជមាន់(១០នាទី) 

 ប័ណ្ណប្រយោគ "ត្រូវ" និង "ខុស"

1.4.3 ម៉ាងទី៣៖ ការដឹកជញ្ជូនមាន់

ម្រមាន់ល្អអាចពងបានយា៉ាងហោច៤ទៅ៥គ្រប់ក្នងុ
មួយថ្ង្រ

"ត្រមឹត្រវូ" ពូជមាន់នំាចូលមិនសីុចំណីដ្រលមាន់
ស្រកុសីុទ្រ

ពូជមាន់នាំចូលរីសចំណីណាស់
"ត្រឹមត្រូវ" លាមកមាន់សំបូរជីជាតិ ហើយអាច
ផលិតជី

មាន់ក្នុងស្រុកលូតលាស់យា៉ាងឆប់រហ័សដោយសារ
ពួកវាមានភាពសុំានឹងអាកាសធាតុ

"ខុស" កុំបំប្រកកូនមាន់ទើបញាស់ពីម្រមាន់ភា្លាម 
ទុកពួកវានៅជាមួយម្រមាន់ចនោ្លាះពី ៣ទៅ៧ថ្ង្រ

បាមាន់ដ្រលល្អគឺមានអាយុចាប់ពី៩ខ្រទៅ៣ឆ្នាំ
"ត្រឹមត្រូវ" ម្រមាន់ល្អមានទម្ងន់ចាប់ពី១.៥ គក្រ 
និងមានអាយុពី៧ខ្រទៅ៣ឆ្នាំ

បំប្រកកូនមាន់ពីម្ររបស់វាដើម្របីការពារការឆ្លងរាល
ដលជំងឺ

"ខុស" មាន់ក្នុងស្រុកមានភាពសុំានឹងអាកាសធាតុ 
ប៉ុន្ត្រវាលូតលាស់យឺតជាងពូជមាន់នាំចូល

ម្រមាន់ល្អមានទម្ងន់ចាប់ពី១.៥ គក្រ និងមានអាយុពី
៧ខ្រទៅ៣ឆ្នាំ

"ត្រឹមត្រូវ" បាមាន់ដ្រលល្អគឺមានអាយុចាប់ពី៩ខ្រទៅ
៣ឆ្នាំ

ដើម្របីជ្រើសរីសស៊ុតល្អ យើងត្រូវពិសោធវាដោយ
ដក់ក្នុងទឹក ប្រសិនបើវាអណ្ត្រត មានន័យថាល្អ

"ខុស" ម្រមាន់ល្អអាចពងបានយា៉ាងហោចណាស់ 
១ទៅ២គ្រប់ក្នុងមួយថ្ង្រ

លាមកមាន់សំបូរជីជាតិ ហើយអាចផលិតជី "ខុស" ស៊ុតដ្រលលិចក្នុងទឹកគឺជាស៊ុតល្អ

  - ច្រកក្រដសប្រយោគទៅគរុសិស្រសរួចប្រប់ថាមានខ្លះជាប្រយោគ "ត្រូវ" និងខ្លះទៀត  "ខុស" 
  - ឱ្រយគរុសិស្រសអានប្រយោគនោះឮៗក្នងុថា្នាក់  ចំណ្រកអ្នកដទ្រទៀតប្រប់ចម្លើយ ហើយពន្រយល់មូលហ្រតុ 
               អ្វីបានជា ត្រូវ ឬខុស
  - បនា្ទាប់មកទៀតគរុសិស្រសដ្រលមានចម្លើយនឹងអានឮៗ 
  - សកម្មភាពបណា្តាក់គ្នាន្រះបន្តរហូតដល់គ្រប់ប្រយោគទំាងអស់ត្រវូបានយកមកអាន និងពិភាក្រសា។ ឱ្រយ

        - បងា្ហាញផ្ទាំងរូបភាពធំអំពីដំណាក់កាលលូតលាស់របស់មាន់
  - ឱ្រយគរុសិស្រសពន្រយល់អំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៅលើផ្ទាំងរូបភាព
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគ។
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      សកម្មភាព ទី២៖ សំណួរបំផុសអំពី ការដឹកជញ្ជូនមាន់ (៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៦ 
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសួរសំណួរបំផុសទៅសិស្រសក្នុងថា្នាក់ទាំងមូល
   • ដើម្របីដឹកជញ្ជូនមាន់យកមកចិញ្ចឹមឱ្រយបានត្រឹមត្រូវតើត្រូវធ្វើដូចម្ត្រចខ្លះ?
  - គរុសិស្រសផ្តល់ចម្លើយ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសកត់ត្រចម្លើយលើកា្តោរខៀនដោយមិនគិត ខុស ឬ ត្រូវ។

      សកម្មភាព ទី៣៖ សម្ត្រងតួអំពី របៀបដឹកជញ្ជូនមាន់ (២៥នាទី)
  - ច្រកគរុសិស្រសជា២ក្រមុ ដោយក្រមុទី១សម្ត្រងតួអំពី របៀបដឹកជញ្ជនូមាន់មិនត្រមឹត្រវូតាមបច្ច្រកទ្រស 
    ក្រុមទី២ សម្ត្រងតួអំពី របៀបដឹកជញ្ជូនមាន់តាមបច្ច្រកទ្រស។ 
  - គ្រូឧទ្ទ្រសណ្រនាំអំពីការសម្ត្រងតួតាមក្រុមនីមួយៗ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសឱ្រយក្រុមទី១សម្ត្រងមុន បនា្ទាប់មកក្រុមទី២។        
            - គ្រូឧទ្ទ្រសសួរសំណួរទៅលើការសម្ត្រងឈុតខ្លីទៅសិស្រសក្នុងថា្នាក់ទាំងមូល
   ១. តើប្អូនសង្ក្រតឃើញសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមទី១?
   ២. តើប្អូនសង្ក្រតឃើញសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមទី២?
   ៣. តើសកម្មភាពរបស់ក្រុមទី១ និងទី២ដូចគ្នាឬទ្រ? ប្រសិនបើមិនដូចព្រះអ្វី?
   ៤. តើប្អូននឹងជ្រើសរីសសកម្មភាពរបស់ក្រុមណាមួយៗដើម្របីយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ត្រង?
  - គរុសិស្រសផ្តល់ចម្លើយ
  - គ្រូក្រលម្អ និងសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀន។

រូបភាពទី៣ ការដឹកជញ្ជូនមាន់មិនមានសុវត្ថិភាព
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ម្ររៀនទី២ ការរៀបចំទ្រងុ (៤ម៉្រង)

2.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

2.2 វត្ថុបំណង

       មូលហ្រតុន្រការសាងសង់ទ្រុងមាន់៖     
  - ដើម្របីការពារកតា្តោផ្រស្រងៗដូចជាចោរលួច អាកាសធាតុ (ភាពរាំងស្ងួត ភ្លៀង កំដៅពន្លឺព្រះអាទិត្រយ)។
  - ងាយស្រលួថ្រទំា៖ ស្រលួផ្តល់ចំណី ចាក់ថា្នាបំងា្ការ ការពារជំងឺឆ្លង និងងាយស្រលួសង្ក្រតសុខភាពមាន់។
  - ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង៖ ងាយស្រួលក្នុងការចាប់បំប្រក ដក់ឱ្រយពងផ្រស្រងគ្នា និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់ 
                 គ្រងការបន្តពូជ)។
  - ដក់ឱ្រយនៅដោយឡ្រកពីមនុស្រសដើម្របីការពារការឆ្លងជំងឺ (ឧទាហរណ៍៖ ជំងឺអាសន្នរោគ ព្រូន។)។
  - ដើម្របីងាយស្រួលបំប្រកមាន់មានជំងឺ ច្រញពីមាន់ដទ្រទៀត
  - ងាយស្រួលចាប់យកមកបរិភោគ លក់ និងថ្រទាំ។
  - ការក្រប និងភា្ញាស់ទទួលផលបានល្អ
  - ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលលាមកសម្រប់ធ្វើជី
  - កាត់បន្ថយក្នុងការបាត់បង់ដោយចោរលួច ឬសត្វសុី

       ចំណ្រះដឹង
  - រៀបរាបព់មីលូហ្រតនុ្រការចញិ្ចមឹមានដ់ោយដកទ់្រងុ នងិមានរបង    បានត្រមឹត្រវូតាមរយៈសណំរួបផំសុ                    
             ការពិភាក្រសាក្រុម និងការងារដ្រគូ។
  - បងា្ហាញពីលក្ខខណ្ឌនៅព្រលរៀបចំធ្វើទ្រុងមាន់ ការរៀបចំក្នុងបរិវ្រណទ្រុងមាន់ និងការរៀបចំបរិសា្ថាន 
                                 ជុំវិញទ្រុងមាន់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្រសាវិលជុំជាក្រុម ការសួរសំណួរជាក្រុមធំ និងការប្រើ 
              ប្រស់ផ្ទាំងរូបភាព។

       បំណិន
  - សង់ទ្រុងមាន់ និងរបងបានត្រឹមត្រូវតាមការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       ឥរិយាបថ
  - បណ្តុះសា្មារតីឱ្រយច្រះច្ន្រប្រឌិតនិងចូលចិត្តប្រើធនធានក្នុងស្រុកដូចជាឫស្រសី ស្របូវ កូនឈើយកមកប្រើ 
              ប្រស់សម្រប់សង់ទ្រុងមាន់ដោយគិតពីការចំណ្រញផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។

2.3 សមា្ភារ

       - ម៉ាងទី១៖ ប័ណ្ណពាក្រយក្រដស (ខា្នាតពាក់កណា្តាលអា៤)         
           - ម៉ាងទី២៖ ផ្ទាំងរូបភាពតូចៗខុសគ្នាចំនួន៧៖ ផ្ទាំងរូបភាពនីមួយៗគឺជាប្រភ្រទរូបទ្រុងបងា្ខាំងខុសៗគ្នា  
             និងនៅខាងផ្ន្រកក្រយមានស្រចក្ដីពន្រយល់ណ្រនាំអំពីរូបភាព។ 
     - ម៉ាងទី៣ និងទី៤៖ សមា្ភារសម្រប់សាងសង់ទ្រងុកូនមាន់ (ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៣ មា៉ាសីុនបញ្ចាងំឌីវីឌី  
          និងទូរទស្រសន៍ឬកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ)។ 
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2.4 លំនាំបង្រៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ញ្រកមូលហ្រតុ និងលក្ខខណ្ឌន្រការចិញ្ចឹមមាន់ដោយដក់ក្នុងទ្រុងនិងរបង (២០នាទី)
  - រៀបចំ "ប័ណ្ណមូលហ្រតុន្រការចិញ្ចឹមមាន់ដោយដក់ទ្រុង និងរបង" និង "ប័ណ្ណលក្ខខណ្ឌនៅព្រល 
               សាងសង់ទ្រុងមាន់" (មាននៅក្នុងសៀវភៅខ្លឹមសារ ២.១ និង ២.២ "ក")
  - សួរសំណួរបំផុស៖ ដូចម្ត្រចដ្រលហៅថាការសាងសង់ទ្រុងមាន់លក្ខណៈគ្រួសារ?
  - គ្រសូរស្ររពាក្រយ "មូលហ្រតុន្រការចិញ្ចមឹមាន់ដោយដក់ទ្រងុនិងរបង" នៅផ្ន្រកខាងឆ្វ្រងន្រកា្តោរខៀននិង
    "លក្ខខណ្ឌនៅព្រលសាងសង់ទ្រុងមាន់" នៅផ្ន្រកខាងសា្តោំន្រកា្តោរខៀន
  - ច្រកប័ណ្ណពាក្រយដល់គរុសិស្រសមា្នាក់មួយរួចប្រប់ឱ្រយយកទៅបិទលើកា្តោរខៀនតាមទីកន្ល្រងសមស្របបិទ
  - គ្រូពិនិត្រយនិងក្រលម្អកិច្ចការរបស់គរុសិស្រស
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគនិងបកស្រយបន្ថ្រម។

       សកម្មភាពទី២៖សម្ត្រងតួអំពីផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចមឹមាន់ ដោយដក់ក្នងុទ្រងុ និងរបង (ពាក់កណា្តាល
         បងា្ខាំង)(២០នាទី)
  - សរស្ររសណំរួលើកា្ដារខៀន៖ "តើការចញិ្ចមឹមាន់ឱ្រយនៅក្នងុទ្រងុ ឬក្នងុរបង ជនំសួការល្រងឱ្រយដើរពាស 
             វាលពាសកាលមានគុណសម្របត្តអិ្វខី្លះ?" ឱ្រយគរុសិស្រសគិតពីសំណួរន្រះជាបុគ្គលក្នងុរយៈព្រល១-២នាទី
  - ឱ្រយគរសុសិ្រសមយួនាកដ់ើរតជួាកសកិរចញិ្ចមឹមានត់ាមប្របធម្មជាតដិោយដកម់ានរ់បសគ់តឱ់្រយដើរពាស 
      វាលពាសកាល។ ឱ្រយគរុសិស្រសផ្រស្រងទៀតដើរតួជាកសិករដ្រលបានរៀនពីគុណសម្របត្តនិ្រចំណីធម្មជាតិ  
      និងការចិញ្ចមឹមាន់នៅក្នុងទ្រុងឬក្នុងរបង។ គរុសិស្រស២នាក់ ត្រូវសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីជម្រើសន្រ 
              ឥរិយាបថរបស់ពួកគ្រ។ 
  - នៅចុងបញ្ចប់ន្រការពិភាក្រសា គ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការសន្និដ្ឋាន៖ ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារមាន 
               អត្ថប្រយោជន៍ដូចជា៖
   • ចិញ្ចឹមក្នុងរបងលក្ខណៈសាមញ្ញនៅក្រប្ររផ្ទះ
		 	 • ងាយស្រួលចំពោះអ្នកមិនមានការងារក្រផ្ទះមើលថ្រដូចជាជនពិការឬស្រ្តីម្រផ្ទះកុមារ។
		 	 • វាងាយស្រួលគ្រប់គ្រងថ្រទាំនិងចំណាយដើមទុនតិចប្រើចំណីធម្មជាតិ
		 	 • លាមករបស់មាន់សំបូរសារធាតុចិញ្ចឹមដ្រលអាចប្រើជាជីយា៉ាងល្អ
		 	 • មិនចាំបាច់ប្រើថា្នាំឬអ័រម៉ូនបំប៉នឡើយ
		 	 • ជាប្រភពចំណីអាហារសម្រប់គ្រួសារនិងបង្កើនស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
		 	 • មិនប៉ះពាល់សុខភាព
		 	 • ទទួលផលក្នុងរយៈព្រល៥-៨ខ្រ។ 

2.4.1 ម៉ាងទី១៖ មូលហ្រតុន្រការចិញ្ចឹមមាន់ដោយដក់នៅក្នុងទ្រុង និងរបង



9

       សកម្មភាពទី១៖ ល្រប្រងរំលឹកម្ររៀន "ខ្ញុំបានទៅផ្រសារ ហើយខ្ញុំបានទិញ..."(៥ នាទី)
       របៀបល្រង៖
  - គ្រចូាប់ផ្តើមនិយាយ "ខ្ញុបំានទៅផ្រសារ ហើយនៅទីនោះខ្ញុបំានទិញ..." ហើយបនា្ទាប់មកខ្ញុនឹំងប្រប់រឿង 
              មួយទៀតដ្រលទាក់ទងទៅនឹងរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ ឧទាហរណ៍ "ប្ញស្រសី" 
  - អ្នកបនា្ទាបន់ងឹថាតាមប្រយោគដ្រលរមួមានទាងំ ពាក្រយប្ញស្រស ីនងិបនា្ទាបម់កគតន់ងឹបញ្ចលូឈ្មាះ ទនំញិ 
              បន្ថ្រម "ខ្ញុំបានទៅផ្រសារ ហើយខ្ញុំបានទិញ ប្ញស្រសី និងដ្រកគោល"
  - អ្នកទី៣ នឹងធ្វើដូចគ្នាន្រះដ្ររ ហើយបញ្ចូលឈ្មាះ ទំនិញទី៣
  - ធ្វើបន្តរហូតដល់អ្នករាល់គ្នាបញ្ចូលឈ្មាះទំនិញមួយ។

       សកម្មភាពទី២៖ ពិភាក្រសាដ្រគូអំពីបរិសា្ថានជុំវិញទ្រុង និងក្នុងទ្រុងមាន់(១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.២ "ខ" និង "គ"
  - ច្រកគរុសិស្រសជាដ្រគូ និងច្រកក្រដស A4
  - សួរសំណួរ៖ តើបរិសា្ថានជុំវិញទ្រុងត្រូវមានលក្ខណៈដូចម្ត្រចខ្លះ?
  - គរុសិស្រសពិភាក្រសាដ្រគូរួចសរស្ររចម្លើយដក់លើក្រដសសយកទៅបិទលើកា្តោរខៀន
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគនិងបកស្រយបន្ថ្រម។

       សកម្មភាពទី៣៖ ធ្វើបទបងា្ហាញអំពីលក្ខណៈទ្រុងមាន់ (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.៣ "ក" ដល់ "ច"
  - ប្រប់គរុសិស្រសថាការធ្វើទ្រុងន្រះមិនតម្រូវឱ្រយចំណាយលុយច្រើន ឬប្រើជំនាញច្រើនព្រកទ្រ ហើយក៏ 
              មិនពិបាកដ្ររ
  - ប្រងច្រកគរុសិស្រសជា៧ក្រុម ដោយក្រុមនីមួយៗមានបណ្ណ័អំពីរូបភាពទ្រុងមាន់ខុសៗគ្នា។
  - ច្រកផ្ទាងំរបូភាពមយួសន្លកឹដលក់្រមុនមីយួៗ (របូភាពទ្រងុខសុៗគ្នា នងិនៅផ្ន្រកខាងក្រយន្ររបូភាព 
        មានស្រចក្តីពន្រយល់ណ្រនាំអំពីទ្រុង)។ ក្រុមនីមួយៗស្វ្រងយល់ពីរូបភាព និងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ក្នុង 
              រយៈព្រលប្រហ្រល ០៥នាទី។ 
  - បនា្ទាប់មកក្រុមនីមួយៗនឹងធ្វើបទបងា្ហាញពីផ្ទាំងរូបភាពរបស់ខ្លួន។

2.4.2 ម៉ាងទី២៖ លក្ខណៈទ្រុងមាន់ និងបរិសា្ថានជុំវិញទ្រុងមាន់

រូបភាពទី៤ ទ្រុងមាន់
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       សកម្មភាពទី១៖ ណ្រនាំ និងអនុវត្តជាក់ស្ត្រងអំពីការសាងសង់ទ្រុងមាន់ (៤០នាទី)
  - រៀបចំគ្រប់សមា្ភារដ្រលត្រូវប្រើប្រស់សម្រប់ការសាងសង់ទ្រុង និងរបង។
  - នាំគរុសិស្រសទៅកាន់ទីតាំងដ្រលបានជ្រើសរីសសម្រប់ចិញ្ចឹមមាន់ ហើយចាប់ផ្តើមប្រងច្រកការងារ 
             សាងសង់ទ្រុង និងរបងដល់ពួកគ្រ។

        អ្វីដ្រលត្រូវពិចារណានៅព្រលសាងសង់ទ្រុងមាន់
  - ទ្រុងមាន់ត្រូវធ្វើនៅក្នុងទីតាំងដ្រលមានដីស្ងួតជាប់ជានិច្ច
  - ត្រូវស្ថិតនៅជិតផ្ទះដើម្របីធានាសុវត្ថិភាព ហើយស្រួលតាមដន
  - ត្រូវនៅជិតប្រភពទឹកដើម្របីងាយស្រួលក្នុងការដក់ទឹកឱ្រយមាន់ និងសមា្អាតទ្រុង
  - ត្រូវនៅទីតាំងដ្រលអាចទទួលរងពន្លឺថ្ង្រដើម្របីការពារសំណើមដ្រលជាហ្រតុធ្វើឱ្រយមានជំងឺ
  - កន្ល្រងដ្រលអាចឱ្រយខ្រយល់ច្រញចូលបាន
  - ត្រូវមានប្រដប់បាំងខ្រយល់ នៅព្រលមានខ្រយល់បក់ និងភ្លៀងខា្លាំង
  - តំបន់ដ្រលមានរបងការពារត្រូវមានម្រកឈើដើម្របីជាម្លប់ 
  - ត្រូវមានបរិវ្រណធំគ្រប់គ្រន់សម្រប់មាន់ចាប់ចំណី ដោយធ្វើតាមវិធីពាក់កណា្តាលបងា្ខាំង
  - ត្រូវមានធ្នើរសម្រប់ធ្វើសំបុក និងបង្គងសម្រប់មាន់ទំ(សម្រប់មាន់ដ្រក)
        - ក្រលស្លកឹកណ្តប ឬអងា្កាមនៅ បាតទ្រងុមាន់ដើម្របីឱ្រយស្របូយកសំណើមពីលាមកនិងទឹកមាត់របស់វា និង 
                      ដើម្របីផ្ដល់កំដៅ និងទាក់ទាញសត្វល្អិតសម្រប់ជាចំណីធម្មជាតិរបស់មាន់
  - ត្រូវមានបរិវ្រណធំទូលាយសម្រប់ដក់់ស្នូកចំណី និងទឹក។

         ឌីវីឌី ១ សកម្មភាពបង្រៀន ឈុតវីដ្រអូ  ២.៤.៣ "របៀបសាងសង់ទ្រងុមាន់" (រយៈព្រល ១០នាទី)

2.4.3 ម៉ាងទី៣៖ ការចុះអនុវត្តសាងសង់ទ្រុងមាន់ 

       - សង់ទ្រុងមាន់តាមទ្រឹស្តីដ្រលបានពិភាក្រសាគ្នា (គ្រូឧទ្ទ្រសប្រងច្រកការងារក្រម៉ាងបន្ថ្រម)
       - វាយតម្ល្រលទ្ធផល។

2.4.4 ម៉ាងទី៤៖ ការចុះអនុវត្តសាងសង់ទ្រុងមាន់ (បន្ត)

រូបភាពទី៥ ទ្រុងមាន់
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ម្ររៀនទី៣ ចំណីមាន់ (៣ម៉្រង)

3.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

3.2 វត្ថុបំណង

       ប្រភ្រទចំណីអាហាររបស់មាន់មាន  ៤ក្រមុសំខាន់ៗដូចជា អាហារសាងសង ់  អាហារថាមពល   អាហារការពារ  
និងអាហារជាតិរ៉្រ។ កង្វះខាតសមាសធាតុចំណីអាហារណាមួយខាងលើន្រះគឺធ្វើឱ្រយមានការផ្លាស់ប្តូរនូវមុខងារ  
ផ្រស្រងៗរបស់សរីរាង្គហើយការលូតលាស់មានភាពយឺតបំផុត។

       ចំណ្រះដឹង
  - រៀបរាប់ពីក្រុមអាហារទាំង៤ និងរបៀបផ្រសំចំណីធម្មជាតិបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស   ការ 
               ពិភាក្រសាក្រុម និងបទបងា្ហាញតាមក្រុម
  - ប្រប់ពីរបៀបចិញ្ចឹមជន្ល្រន  កណ្តៀរ និងដំចកបាយទាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស និងការ 
                      បងា្ហាញលទ្ធផលតាមក្រុមអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង
  - ប្រប់ពីរបៀបផ្តល់ចំណី ទឹក និងរបៀបផលិតស្នូកបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស  ការពិភាក្រសា 
               ក្រុម និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅផ្ទះ។

       បំណិន
  -  ផ្រសំចំណីធម្មជាតិទៅតាមរូបមន្ត អាយុ  និងប្រភ្រទមាន់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង និង 
               ការបកស្រយបន្ថ្រមរបស់គ្រូ
  -  ចិញ្ចឹមជន្ល្រន  កណ្តៀរ និងដំចកបាយទាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង និងការបកស្រយ 
              បន្ថ្រមរបស់គ្រូ
  - ផ្តល់ចំណី និងផលិតស្នូកចំណី ទឹកបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅផ្ទះ។

       ឥរិយាបថ
  - បណ្តុះសា្មារតីឱ្រយច្រះច្ន្រប្រឌិតនិងចូលចិត្តផលិតចំណីធម្មជាតិនិងប្រើវិធីងាយៗក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ជា                    
               លក្ខណៈគ្រួសារ។

3.3 សមា្ភារឧបទ្រស

                          - ម៉ាងទី១៖គ្រឿងផ្រសំសម្រប់ផលិតចំណីមាន់ដ្រលមាននៅក្នងុតារាងរូបមន្តក្នងុសៀវភៅខ្លមឹសារ និង ឌីវីឌី២ 
  ឈុតវីដអូខ្លី ៣.៤.១ "ការផលិតចំណីមាន់" មា៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ 
        និងមា៉ាសុីន បញ្ចាំងសា្លាយ។          
       - ម៉ាងទី២៖ សមា្ភារសម្រប់៖ 
  ១. ចិញ្ចឹមជន្ល្រន៖ កម្រលបា្លាស្ទិច (ឬប្រើប្រស់ពាងចាស់ៗ) លាមកគោ ឬក្របី កំទ្រចកំទីរុក្ខជាតិ            
      (ស្លឹករុក្ខជាតិស្ងួត ចំបើង និងកំបោ្លាក) ឬអាចប្រើប្រស់ពាងចាស់ៗ លូអណ្តូង ផើងធំ រណ្តា  
                 ស្លកឹត្នាត
  ២. ចិញ្ចឹមកណ្តៀរ៖ លាមកសត្វ ធាងដូង កំទ្រចកំទីរុក្ខជាតិ ម្រកប្ញស្រសី ឬដើមឈើសម្រប់គ្រប
  ៣. ដំចកបាយទា៖ កម្រលបា្លាស្ទិច លាមកគោឬជ្រូក ដើមចក១គ.ក្រ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.២  
                  អំពីការដំចកបាយទា ការចិញ្ចឹមជន្ល្រន និងកណ្តៀរ 
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3.4 លំនាំបង្រៀន

3.4.1 ម៉ាងទី១៖ ៖ ប្រភ្រទចំណី និងការផលិតចំណីធម្មជាតិ 

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីក្រុមអាហារ (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.១
  - សំណួរបំផុស៖ តើចំណីរបស់មាន់មានអ្វីខ្លះ?
  - សំណួរសម្រប់ពិភាក្រសា៖
   ១. តើអាហារសាងសង់មានសារសំខាន់ដូចម្ត្រចខ្លះ? តើវាមានប្រភពមកពីណាខ្លះ?
   ២. តើអាហារថាមពលមានសារសំខាន់ដូចម្ត្រចខ្លះ? តើវាមានប្រភពមកពីណាខ្លះ?
   ៣. តើអាហារការពារមានសារសំខាន់ដូចម្ត្រចខ្លះ? តើវាមានប្រភពមកពីណាខ្លះ?
   ៤. តើអាហារជាតិរ៉្រមានសារសំខាន់ដូចម្ត្រចខ្លះ? តើវាមានប្រភពមកពីណាខ្លះ?
  - រាយការណ៍តាមក្រុម
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគនិងបូកសរុប
  - ចម្លើយបន្ថ្រម៖ចំណីមាន់មានប្រភពពីរុក្ខជាតិ និងសត្វ

       សកម្មភាពទី២៖ អនុវត្តការផលិតចំណីមាន់ទៅតាមតារាងរូបមន្ត (៣០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.២ "ក" 
       បញ្ចាងំឈុតវីដ្រអូ "ការផលិតចំណីមាន់តាមរូបមន្ត" ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.១ (រយៈព្រល ២០ នាទី)
  - ច្រកគរុសិស្រសជា៣ក្រុមធំ៖ណ្រនាំរូបមន្តចំណី (យកជម្រើសមួយណាក៏បាន)
   ក្រុមទី១៖ ចំណីសម្រប់កូនមាន់
   ក្រុមទី២៖ ចំណីសម្រប់មាន់ពង
   ក្រុមទី៣៖ ចំណីសម្រប់មាន់សាច់
  -  ឱ្រយគរសុសិ្រសថ្លងឹវត្ថធុាតដុើមចណំមីានន់មីយួៗឱ្រយត្រមឹត្រវូតាមការណ្រនានំៅក្នងុសៀវភៅខ្លមឹសារ នងិ 
             រៀបចំចំណីអាហារ
  - តំណាងក្រុមបងា្ហាញអំពីរបៀបផ្រសំចំណី
  - គ្រូបកស្រយបន្ថ្រម។

       - ម៉ាងទី៣៖ ឫស្រសី សំបកកងឡាន ដកទឹកក្រូច ទឹកសុទ្ធ ស្នូកឈើ ធុងជ័រ  កំណាត់បំពង់ទីប និងឌីវីឌី ២ 
        ឈុតវីដ្រអូ  ៣.៤.៣ "ការផលិតស្នូកចំណីមាន់ និងស្នូកទឹកមាន់" មា៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ ឬ 
         កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។   
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       សកម្មភាពទី១៖ ការអនុវត្តក្រថា្នាក់ (៤០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.២ "ខ" ដល់ "ឃ"
  - សំណួរបំផុស៖ តើការផលិតចំណីមាន់ដោយខ្លនួឯងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វខី្លះ?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖ អត្ថប្រយោជន៍ន្រការផលិតចំណីមាន់ដោយខ្លនួឯងមានដូចជា៖
		 	 • មានតម្ល្រថោកជាងចំណីទិញនៅទីផ្រសារ
		 	 • អាចរៀនអំពីវិធីប្រើប្រស់សមា្ភារ និងធនធានដ្រលមានស្រប់
		 	 • មានភាពងាយស្រលួក្នងុការផលិត
		 	 • ងាយស្រលួក្នងុការរកវត្ថធុាតុដើម។
  - ណ្រនំារួមអំពីរបៀបចិញ្ចមឹជន្ល្រន ចិញ្ចមឹកណ្តៀរ និងដំចក តាមក្រមុនីមួយៗ
  - នំាគរុសិស្រសទៅខាងក្រថា្នាក់។ ប្រងច្រកពួកគ្រជា៣ក្រមុ។ ក្រមុទី១អនុវត្តការងារចិញ្ចមឹជន្ល្រន ក្រមុ 
            ទី២ ចិញ្ចមឹកណ្តៀរ និងក្រមុទី៣ ដំចកបាយទា អាស្រយ័លើព័ត៌មាននៅក្នងុសៀវភៅខ្លមឹសារ       
              (បង្ហើយម៉ាងទំន្ររ)

      ឌីវីឌី ២ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.២ "ការផលិតចំណីមាន់ធម្មជាតិ" (១៥ នាទី)

3.4.2 ម៉ាងទី ២៖ការដំចកបាយទា ចិញ្ចឹមជន្ល្រន និងអនា្ទាក់សត្វ   

រូបភាពទី៦ ការផលិតចំណីមាន់
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       សកម្មភាពទី១ សកម្មភាពក្រថា្នាក់៖ត្រួតពិនិត្រយមើល ជន្ល្រន កណ្តៀរ និងចកបាយទា (១០នាទី)
        - នំាគរុសិស្រសទំាងអស់ទៅសង្ក្រតមើលជន្ល្រន       កណ្តៀរ និងចកបាយទាដោយឱ្រយតំណាងក្រមុនីមួយៗរៀប 
                             រាប់ឡើងវិញពីរបៀបរៀបចំនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។
  - គរុសិស្រសដទ្រទៀតចូលរួមសា្តោប់និងសួរសំណួរបន្ថ្រម
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       សកម្មភាពទី២៖ រៀបចំទុកដក់ចំណី (៥ នាទី)
        - ឱ្រយគរុសិស្រសបញ្ច្រញនូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដ្រលទាក់ទងនឹងការទុកដក់ចំណី
  - ណ្រនាំប្រប់គរុសិស្រសថាវាមានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះការយល់ដឹងអំពីវិធីទុកដក់ចំណីឱ្រយបាន 
                ត្រឹមត្រូវដើម្របីកុំឱ្រយខាតបង់ព្រលវ្រលានិងប្រក់កាក់
  - គ្រូឧទ្ទ្រសផ្តល់គន្លឹះសំខាន់ន្រការទុកដក់ចំណីអាហារដល់គរុសិស្រស
  វិធីទុកដក់ចំណីស្ងួតរបស់មាន់ឱ្រយបានរយៈព្រល១ទៅ២ខ្រ
		 	 • រក្រសាចំណីទុកក្នុងបាវ ឬខាប់
		 	 • ប្រើកំណាត់កា្តោរដើម្របីទ្របាវ ឬខាប់
		 	 • រក្រសាទុកចំណីនៅកន្ល្រងស្ងួត ប៉ុន្ត្រមានពន្លឺថ្ង្រគ្រប់គ្រន់ដើម្របីរក្រសាសំណើម
		 	 • ត្រូវធ្វើយា៉ាងម៉្រចកុំឱ្រយចំណីរលួយ
		 	 • ប្រប់គរុសិស្រសថាចំណីអាហារស្រស់ដូចជា ជន្ល្រន កណ្តៀរ ខ្រយង សំបកលៀស គ្រំ បន្ល្រ គួរ
                           លាយច្របល់វាត្រព្រលឱ្រយចំណីទ្រ ពីព្រះវាពិបាកក្នុងការទុកដក់ណាស់។

       សកម្មភាពទី៣៖ ផលិតស្នូកដក់ចំណីនិងទឹកតាមរូបរាងផ្រស្រងៗគ្នា (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.៣ "ក" និង "ខ"
  - សំណួរបំផុស៖ តើស្នកូដក់ចំណីមាន់អាចធ្វើពីសមា្ភារអ្វខី្លះ? ចូរៀបរាប់ពីលក្ខណៈរបស់ស្នកូទំាងនោះ?
  - ច្រកគរុសិស្រសតាមជាក់ស្ត្រងឱ្រយផលិតស្នកូដក់ចំណីមាន់ជាគំរូតាមប្រភ្រទផ្រស្រងៗគ្នា ដូចជាធ្វើពីឫស្រសី សំបក
    កង់ឡាន ដបទឹកក្រូច ទឹកសុទ្ធ ស្នូកឈើ ធុងជ័រ  កំណាត់បំពង់ទីប ។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសត្រូវកំណត់ចំនួនស្នូកដ្រលត្រូវឱ្រយគរុសិស្រសផលិតបន្ថ្រមរៀងៗខ្លួន ដើម្របីទុកប្រើប្រស់ក្នុង 
               កន្ល្រងចិញ្ចឹមមាន់។

3.4.3 ម៉ាងទី៣៖ការអនុវត្តការផ្តល់ចំណី និងការផលិតស្នូកដក់ចំណី

រូបភាពទី៨ ស្នូកទឹកមាន់ផលិតពីបា្លាស្ទិចរូបភាពទី៧ ស្នូកចំណីមាន់ធ្វើអំពីឫស្រសី

       ឌីវីឌី២ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.៣ "ការផលិតស្នកូចំណីមាន់ និងស្នកូទឹកមាន់" (១២នាទី)

       សកម្មភាពទី៤៖ ណ្រនាំអំពីរបៀបផ្តល់ចំណី និងទឹក (៥ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.៤
  - គ្រូឧទ្ទ្រសពន្រយល់អំពីរបៀបផ្តល់ចំណី និងទឹកតាមបច្ច្រកទ្រសត្រឹមត្រូវដល់គរុសិស្រស។
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ម្ររៀនទី៤ ជំងឺ និងការបង្ក្ររ (៥ ម៉្រង)

4.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

4.2 វត្ថុបំណង

   និយមន័យជំងឺបក្រសី គឺជាការចុះខ្រសាយនូវសុខភាពរបស់បក្រសីដូចជាមាន់ ទា ដ្រលបង្កឡើងដោយបាក់ត្ររី 
វីរុស ព្រូន កតា្តោបរិសា្ថាននិងកតា្តោមួយចំនួនផ្រស្រងទៀត។

       ចំណ្រះដឹង
  - រៀបរាបព់បី្រភ្រទជងំរឺបសម់ានន់ងិការបងា្ការជងំ ឺបានត្រមឹត្រវូតាមរយៈសណំរួបផំសុ ការងារបគុ្គល បទ 
                  បងា្ហាញពីជំងឺទាំង៦ប្រភ្រទ និងការសម្ត្រងតួ
  - ប្រប់ពីរបៀបចាក់វាក់សាំងមាន់ទៅតាមប្រភ្រទនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។
  -  ប្របព់រីបៀបផ្តលច់ណំ ីទកឹ នងិរបៀបផលតិស្នកូបានត្រមឹត្រវូតាមរយៈសណំរួបផំសុ  ការពភិាក្រសាក្រមុ  
               និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅផ្ទះ។

       បំណិន
  - ចាក់វាក់សាំងមាន់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅសាលារៀន

       ឥរិយាបថ
  - បណ្តុះសា្មារតីឱ្រយច្រះធ្វើអនាម័យនិងវិធីបងា្ការងាយៗក្នុងព្រលចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ។

4.3 សមា្ភារឧបទ្រស

            - ម៉ាងទី១៖ក្រដស  និងបទបងា្ហាញអំពីប្រភ្រទជំងឺទាំង៦ ឌីស ៣ ហ្វុលឌ័រ ៤.៤.១ កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ ឬ កុំព្រយូទ័រ 
          លើតុនិងមា៉ាសីុនបញ្ចាងំសា្លាយ។ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដ្រអូ ៤.៤.១ ការសម្ត្រងតួអំពី “ការបងា្ការជំងឺផ្តោសាយបក្រសី"
        មា៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ ឬកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។           
             - ម៉ាងទី២៖ បាល់ក្រដស (ល្រប្រងដំឡូងក្តោ)  សមា្ភារសម្រប់ចាក់វាក់សាំង ញូកាសFនិងអុត (ម្ជុលសុឺរាំង 
       កូនធុងទឹកកកវាក់សាំងទឹកថា្នាំលាយ។)ឌីវីឌី២ ឈុតវីឌីអូ ៤.៤.២ "អនុវត្តការចាក់វា៉ាក់សាំង" មា៉ាសុីន 
         បញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងមា៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។ 
          - ម៉ាងទី៣៖ សមា្ភារសម្រប់ចាក់វាក់សំាង ញូកាសM  ញូកាស Lasotaនិងអាសន្នរោគ (ម្ជលុ សឺុរំាង កូនធុង 
         ទឹកកកវាក់សាំងទឹកថា្នាំលាយ។)   
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4.4 លំនាំបង្រៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ព្រយុះគំនិតការងារបុគ្គល (១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.២
  - ច្រកក្រដសដល់គរុសិស្រសសម្រប់សរស្ររចម្លើយចូល
  - គ្រូសួរ៖ តើមានវិធានការបងា្ការជំងឺ និងត្រូវធ្វើអនាម័យដូចម្ត្រចដើម្របីកុំឱ្រយមាន់ឈឺ?
  - គរុសិស្រសបិទចម្លើយលើកា្តោរខៀន
  - គ្រូឧទ្រ្ទសត្រួតពិនិត្រយក្រលម្អ និងបកស្រយគំនិតបន្ថ្រមដូចខាងក្រម៖
   ១. សង់ទ្រុងមាន់ឱ្រយដច់ពីផ្ទះនិងឆ្ងាយពីទ្រុងឬក្រលសត្វផ្រស្រងទៀត
   ២. បងា្ខាងំមាន់ទើបនឹងយកមកដល់ថ្ម ីពីមាន់ផ្រស្រង រយៈព្រលយា៉ាងតិច១៤ថ្ង្រមុននឹងដក់ចូលទ្រងុ
   ៣. បំបាត់ប្រភពទឹកកខ្វក់ដ្រលមានជុំវិញផ្ទះទ្រុងមាន់និងទីធា្លាក្រប្ររខាងទ្រុងមាន់
   ៤. ត្រូវបោសសមា្អាតទ្រុងនិងលាងសមា្អាតស្នូកទឹក ចំណីរៀងរាល់ព្រឹក
   ៥. ចំណីនិងទឹកត្រូវមានគុណភាពមិនជូរផ្អូម
   ៦. ត្រវូលាងរំងាប់ម្ររោគលើទ្រងុស្នកូទឹក ស្នកូចំណីនិងបរិវ្រណទ្រងុនៅព្រលមានផ្ទះុជំងឺដោយ
       កំបោរស។ ទុកទ្រងុឱ្រយនៅទំន្ររ២-៤សបា្តោហ៍មុនដក់មាន់ថ្មចូីលចិញ្ចមឹ
   ៧. ត្រូវយកទ្រនាប់សំបុកមាន់ដ្រលប្រើរួចទៅដុតចោលកុំឱ្រយកើតច្រឬស្រមើល
   ៨. មិនត្រូវទិញមាន់ដ្រលសង្រស័យថាឈឺពីផ្រសារ ឬពីភូមិដ្រលកំពុងផ្ទុះជំងឺ
   ៩. បើសិនមានមាន់ឈឺ ឬសង្រស័យថាកើតជំងឺ យើងត្រូវបំប្រកវាដក់ទ្រុងផ្រស្រង
   ១០. ហាមបរិភោគមាន់ឈឺ ឬលក់វាត្រូវកប់ ឬដុតចោល
   ១១. ហាមឈ្មួញទិញមាន់ ឬអ្នកដទ្រចូលក្នុងទីធា្លា និងទ្រុងមាន់
   ១២. ចាក់ថា្នាំការពារសុខភាពឱ្រយបានទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ (វាក់សាំង)
   ១៣. ទមា្លាក់ព្រនូជារៀងរាល់ខ្រនៅព្រលដ្រលមាន់មានអាយុ៣អាទិត្រយដើម្របីអាចជួយឱ្រយមាន់មាន
           សុខភាពរឹងមំាលូតលាស់បានលឿន ហើយមិនងាយកើតជំងឹឆ្លងផ្រស្រងៗទៀតបាន។

       សកម្មភាពទី២៖ ធ្វើបទបងា្ហាញអំពីជំងឺទាំង៦ប្រភ្រទ (២៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.១ 
  - សួរបំផុស និងធ្វើបទបងា្ហាញអំពីជំងឺទាំង៦ប្រភ្រទ៖ តើមាន់កើតជំងឺបណា្តាលមកពីអ្វីខ្លះ?
    ចម្លើយ៖ បង្កឡើងដោយបាក់ត្ររី វីរុស ព្រូន កតា្តោបរិសា្ថាន   និងកតា្តោមួយចំនួនផ្រស្រងទៀត។
        គ្រូឧទ្ទ្រសបងា្ហាញគរុសិស្រសអំពីជំងឺ៦ប្រភ្រទផ្រស្រងគ្នាតាមរយៈបទបងា្ហាញ(ឌីស ៣ ហ្វុលឌ័រ ៤.៤.១)
       - ឱ្រយគរុសិស្រសកត់ត្រនូវរាល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដ្រលពួកគ្រទទួលបានតាមរយៈបទបងា្ហាញ
       - សំណួរ និងចម្លើយ

4.4.1 ម៉ាងទី១៖ ការធ្វើអនាម័យនិងការបងា្ការជំងឺផ្រស្រងៗ

៉

-  ឱ្រយសិស្រសកត់ត្រពត៌មានសំខាន់ៗដ្រលពួកគ្រទទួលបានពីការសង្ក្រតការធ្វើបទបងា្ហាញ។
-  គ្រូសួរសិស្រសដើម្របីត្រួតពិនិត្រយចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រស
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       សកម្មភាពបន្ថ្រម៖ សម្ត្រងរឿងខ្លីអំពី "ការបងា្ការជំងឺផ្តោសាយបក្រសី" 
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.១ 
  - ច្រកគរុសិស្រសជា២ក្រុមធំ
  -     ក្រមុទ១ីរៀបចកំារសម្ត្រងអពំកីារបងា្ការការឆ្លងជងំផឺ្តោសាយបក្រសទីៅមនសុ្រស។ ក្រមុទ២ីអាចជ្រើសរសី 
              ជំងឺណាមួយផ្រស្រងទៀតក៏បានដើម្របីសម្ត្រង។
  - ក្រុមនីមួយៗមានរយៈព្រល៥នាទីសម្រប់សម្ត្រង
  - មតិយោបល់ និងសំណួរបស់អ្នកទស្រសនា ឬគ្រូឧទ្ទ្រស 
  - សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង៖
   ១. តើរឿងន្រះចង់អប់រំអំពីអ្វី?
   ២. តើតួអង្គនីមួយៗបានធ្វើអ្វីខ្លះ?
   ៣. តើឈុតត្រង់ណាដ្រលប្អូនចាប់អារម្មណ៍? ហ្រតុអ្វី?
   ៤. តើ...?

          ឌីវីឌី ២ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ៤.៤.១ ការសម្ត្រងឈុតខ្ល ីអំពី "ការបងា្ការជំងឺផ្តោសាយបក្រសី" 
       (១៦ នាទី)

       សកម្មភាពទី១៖ ល្រប្រងបោះបាល់ "រំលឹកពីការបងា្ការនិងអនាម័យ" (១០នាទី)
  - រៀបចំបាល់ធ្វើពីក្រដសដ្រលមានសំណួរមួយដើម្របីរំលឹកម្ររៀនឡើងវិញ
  - ឱ្រយគរុសិស្រសឈរជារង្វង់ រួចគរុសិស្រសចាប់ផ្តើមបោះបាល់ (គ្រូឧទ្ទ្រសអាចនាំគរុសិស្រសច្រៀង ទះដ្រ ឬ 
              យកវត្ថុអ្វីមួយមកគោះធ្វើភ្ល្រង)
  - នៅព្រលគ្រូឧទ្ទ្រសស្រកថា "ឈប់!" គរុសិស្រសកំពុងកាន់បាល់នោះ គត់ត្រូវបកស្រទាប់ក្រដស 
             ច្រញពីបាល់ ហើយអានសំណួរឮៗរួចព្រយាយាមឆ្លើយសំណួរនោះ។ គ្រូឧទ្ទ្រសអាចសួរបន្ថ្រមប្រសិន 
              បើចាំបាច់។
  - បន្តសកម្មភាពន្រះរហូតអស់សន្លឹកសំណួរទាំងអស់ក្នុងបាល់។

       គំរូសំណួរ
  - តើប្អូនអាចរៀបរាប់អំពីជំងឺទាំង៦ប្រភ្រទបានទ្រ?
  - តើប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្របីបងា្ការជំងឺផ្តោសាយបក្រសី?
  - ធ្វើដូចម្ត្រចទើបដឹងថាមាន់មានជំងឺញូវកាស?
  - ប្រសិនបើមាន់ពិបាកដកដង្ហើម តើមាន់នោះអាចមានជំងឺអ្វី?
  - ......

       សកម្មភាពទី២៖ អនុវត្តការចាក់ថា្នាំបងា្ការ (៣០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.៣
  - គ្រូណ្រនាំបន្ថ្រមអំពីរបៀបចាក់វាក់សាំង ញូកាស F និងអុត(កូនមាន់អាយុ៩ឬ១០ថ្ង្រ)
  - ញូកាសM  ញូកាស Lasotaនិងអាសន្នរោគ (មានអាយុ៤០ថ្ង្រ)
  - នាំគរុសិស្រសអនុវត្ដដោយផ្ទាល់
  - បូកសរុប និងសន្និដ្ឋាន។

        ឌីវីឌី ២ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ៤.៤.២ "ការចាក់វា៉ាក់សាំងមាន់" (១៦នាទី)
   - គ្រូឧទ្ទ្រសបិតបញ្ជីវត្ថុធាតុដើមផ្រសំថា្នាំធម្មជាតិនៅលើកា្តោរខៀន រួចឱ្រយសិស្រសយកវត្ថុធាតុដើម               
                           ទាំងនោះសម្រប់អនុវត្តនៅម៉ាងក្រយ។

4.4.2 ម៉ាងទី២៖ អនុវត្តការចាក់ថា្នាំបងា្ការ
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រូបភាពទី៩ ការចាក់វាក់សាំងកូនមាន់

       សកម្មភាព៖ អនុវត្តការផ្រសំថា្នាំធម្មជាតិទមា្លាក់ព្រូន និងថា្នាំការពារស្រមើលតាមប្របធម្មជាតិ (៤០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.៤
  - គ្រូឧទ្ទ្រសច្រកគរុសិស្រសជា ៣ក្រុមដូចខាងក្រម៖
   ក្រុមទី១៖ ផ្រសំថា្នាំទមា្លាក់ព្រូន
   ក្រុមទី២៖ ផ្រសំថា្នាំរក្រសាសីតុណ្ហាភាព
   ក្រុមទី៣៖ ផ្រសំថា្នាំការពារសត្វស្រមើល
  - គ្រូគ្រូឧទ្ទ្រសឱ្រយគរុសិស្រសយកវត្ថុធាតុដើមមកដក់លើតុ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសណ្រនាំអំពីរបៀបផ្រសំតាមក្រុមនីមួយៗ
  - នាំគរុសិស្រសអនុវត្តនៅក្រថា្នាក់ 
  - គ្រូឧទ្ទ្រសណ្រនាំអំពីរបៀបប្រើប្រស់ និងសំយោគម្ររៀន។

4.4.3 ម៉ាងទី៣៖ ការផ្រសំថា្នាំបងា្ការជំងឺមាន់តាមប្របធម្មជាតិ
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       សកម្មភាព៖ សំណួរបំផុស និងពិភាក្រសាក្រុម (៤០នាទី)
  - សួរសំណួរបំផុស៖ តើការចិញ្ចមឹមាន់លក្ខណៈគ្រសួារនៅផ្ទះឬសហគមន៍មានសា្ថានភាពដូចម្ត្រចព្រល
    បច្ចុប្របន្នន្រះ?
  - ច្រកគរុសិស្រសជាក្រុម
  -    គ្រឧូទ្ទ្រសពន្រយលអ់ពំកីារចុះដកស្រងប់ទពសិោធនន៍្រការចញិ្ចមឹមានន់ៅតាមកសដិ្ឋានរផឺ្ទះកសកិរដ្រល 
              នៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគ្រដោយខ្លនួឯងផ្ទាល់ ដ្រលសកម្មភាពន្រះត្រវូបញ្ចប់មុនព្រលម្ររៀនថ្មចីាប់ផ្តើម។ 
  - ឱ្រយក្រមុនីមួយៗរៀបចំកម្រងសំណួរសម្រប់សមា្ភាសជាមួយកសិករ និងបញ្ជតី្រតួពិនិត្រយលក្ខណៈទូទៅន្រ 
    ទ្រងុមាន់។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសត្រួតពិនិត្រយ និងក្រលម្អកម្រងសំណួរ និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្រយលក្ខណៈទូទៅន្រទ្រុងមាន់ រួចផ្តល ់
              អនុសាសន៍លើការជ្រើសរីសទីកន្ល្រងសម្រប់ចុះសង្ក្រត។

              - ក្រុមនីមួយៗមានរយៈព្រល១០នាទីដើម្របីបងា្ហាញបទពិសោធន៍ (ចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាត) លើការ
           ចិញ្ចឹមមាន់របស់កសិករ
        -  ក្រមុដទ្រត្រវូផ្តល់ការណ្រនំាឬអនុសាសន៍ក្រយចប់ការបងា្ហាញនីមួយៗលើចំណុចខ្រសាយដ្រលក្រមុបាន
           រកឃើញកំឡុងព្រលចុះស្រង់បទពិសោធ៍តាមរយៈការសម្ត្រងឱ្រយដូចជាភា្នាក់ងារព្រទ្រយសត្វភូមិ។
       - សំណួរ៖ តើប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ត្រចចំពោះការដកស្រង់បទពិសោធន៍របស់ប្អូន?
       - ឱ្រយក្រុមនីមួយៗចងក្រងព័ត៌មានឡើងវិញដោយរៀបចំជារបាយការណ៍ន្រករណីសិក្រសាយកទៅរក្រសាទុក 
          ក្នុងបណា្ណោល័យ។

4.4.4 ម៉ាងទី៤៖ ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន

4.4.5 ម៉ាងទី៥៖ រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសម្រង់បទពិសោធន៍   (៤០ នាទី)

គំរូបញ្ជីត្រួតពិនិត្រយ

សំណួរឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ពីតារាងសង្ក្រត

១. តើអ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុនា្មានឆ្នាំហើយក្នុងការ 
     ចិញ្ចឹមមាន់?
២. តើហ្រតុអ្វបីានជាអ្នកសម្រចក្នងុការចិញ្ចមឹមាន់?
៣. តើការចិញ្ចឹមមាន់ លើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាន
     ជោគជ័យដ្ររ ឬទ្រ?
៤. តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ សម្រប់ការចិញ្ចឹមមាន់?
៥. តើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តល្អៗអ្វីខ្លះ ក្នុងការថ្រទាំមាន ់
     របស់អ្នកឱ្រយមានសុខភាពល្អ?
៦. តើអ្នកនឹងបន្តការចិញ្ចឹមមាន់របស់អ្នក សម្រប ់
     ព្រលអនាគតដ្ររឬទ្រ? ប្រសិនបន្តចិញ្ចឹម     
     តើមូលហ្រតុអ្វី?
៧. .....?

១. តើទ្រុងមាន់ និងទីធា្លាសម្រប់ចិញ្ចឹមមាន់របស់អ្នក 
     មានទំហំប៉ុនា្មាន?
២. តើមានមាន់ប៉ុនា្មានក្របាល ក្នុងកន្ល្រងចិញ្ចឹម 
     របស់គត់?
៣. តើមានចំណី និងទឹកអ្វីខ្លះដ្រលមានផ្តល់ទៅឱ្រយ       
     មាន់របស់គត់?
៤. តើពួកគត់ទុកដក់ចំណីររបស់មាន់យា៉ាងដូចម្ត្រច?
៥. តើកន្ល្រងចិញ្ចឹមមាន់របស់គត់ មានការសមា្អាត 
     បានត្រឹមត្រូវ  និងទៀងទាត់ដ្ររឬទ្រ?
៦. .....?
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ឌីវីឌី/ឌីស ម្ររៀន/ម៉ាង ចំណងជើង ប្រភព

ម្ររៀនទី ១ ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន
ក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ 

ឌីស ៣
១.៤.១ ម៉ាងទី១ ផលប្រយោជន៍
ន្រការចិញ្ចមឹមានជាលក្ខណៈគ្រសួារ

សកម្មភាពទី២ បទបងា្ហាញស្តពីីពូជមាន់          VVOB 

ឌីវីឌី ១
១.៤.២ ម៉ាងទី២ ការជ្រើសរីស
ពូជមាន់ និងការលូតលាស់របស់មាន់

សកម្មភាពទី២ វីដ្រអូស្តពីីការពិភាក្រសា
ក្រុមនិងការជ្រើសរីសពូជមាន់

Open Institute/
 VVOB

ម្ររៀនទី២ ការរៀបចំទ្រុងមាន់

ឌីវីឌី ១
២.៤.៣ ម៉ាងទី៣ 
ការចុះអនុវត្តសាងសង់ទ្រុងមាន់

សកម្មភាពទី១ វីដ្រអូស្តីពីរបៀប
សាងសង់ទ្រុងមាន់

VVOB 

ម្ររៀនទី៣ ចំណីមាន់

ឌីវីឌី ១
៣.៤.១ ម៉ាងទី១ ប្រភ្រទចំណី 
និងការផលិតចំណីធម្មជាតិ

សកម្មភាពទី២ វីដ្រអូស្តីពីការផលិត
ចំណីមាន់តាមរូបមន្ត

Open Institute/
VVOB

ឌីវីឌី ២
៣.៤.២ ម៉ាងទី២ ការដំចកបាយទា
ការចិញ្ចឹមជន្ល្រន និងអនា្ទាក់សត្វ

សកម្មភាពទី១ វីដ្រអូស្តីពីការដំចក
បាយទា ការចិញ្ចឹមជន្ល្រន និងកណ្តៀរ

Open Institute/ 
VVOB

ឌីវីឌី ២
៣.៤.៣ ម៉ាងទី៣ ការអនុវត្តការ
ផ្តល់ចំណីមាន់ និងការផលិតស្នូក
ដក់ចំណី

សកម្មភាពទី៣ វីដ្រអូស្តីពីការផលិត
ស្នូកចំណី មាន់និងស្នូកទឹកមាន់

Open Institute/ 
VVOB

ម្ររៀនទី ៤ ជំងឺ និងការបងា្ការ

ឌីស ៣
៤.៤.១ ម៉ាងទី១ ការធ្វើអនាម័យ 
និងការបងា្ការជំងឺផ្រស្រងៗ

សកម្មភាពទី ២ បទបងា្ហាញស្តពីីជំងឺមាន់ VVOB

ឌីវីឌី ២
៤.៤.១ ម៉ាងទី១ ការធ្វើអនាម័យ 
និងការបងា្ការជំងឺផ្រស្រងៗ

សកម្មភាពបន្ថ្រម វីដ្រអូស្តីពីការ
សម្ត្រងតួការបងា្ការជំងឺផ្តោសាយ

Open Institute/ 
VVOB

ឌីវីឌី ២
៤.៤.២ ម៉ាងទី២ អនុវត្តការចាក់
ថា្នាំបងា្ការ

សកម្មភាពទី ២ វីដ្រអូស្តីពីការ
ចាក់វា៉ាក់សាំងមាន់

Open Institute/ 
VVOB

បញ្ជពីហុម្រឌៀ
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ល.រ រូបភាព ចំណងជើង ប្រភព

រូបភាពទី១ គំរូផ្រនទីគំនិត VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី២
ផ្ទាំងរូបភាព 
ដំណាក់កាលន្រការលូតលាស់របស់មាន់

Copyright © CEDAC 2011

រូបភាពទី៣ ការដឹកជញ្ជូនមាន់មិនមានសុវត្ថិភាព VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី៤ ទ្រុងមាន់ VVOB ImAgE 2011

រូបភាពទី៥ ទ្រុងមាន់ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៦ ការផលិតចំណីមាន់ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៧ ស្នូកចំណីមាន់ធ្វើអំពីឈើ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៨ ស្នូកទឹកមាន់ផលិតពីបា្លាស្ទិក VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៩ ការចាក់វាក់សាំងកូនមាន់ VVOB SEAL 2011

លំដប់លំដោយម្ររៀន ចំណងជើងផ្ទាំងរូបភាព ប្រភព

១.៤.២ ម៉ាងទី២ សកម្មភាពទី៣ ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់មាន់   Copyright © CEDAC 2011

២.៤.២ ម៉ាងទី២ សកម្មភាពទី៣
ប្រភ្រទទ្រុងមាន់ 
(ផ្ទាំងរូបភាពតូចចំនួន៧)

លោក  ធា សាវុធ 
ការិយាល័យអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយកសិក

ម្ម មន្ទីរកសិកម្មខ្រត្តកណា្តាល

បញ្ជរូីបភាព

បញ្ជផី្ទ្រងំរូបភាពធំ



22

ឯកសារយ្រង
                                                            កសកិរ នងិធម្មជាត ិប្រពន័្ធបច្ច្រកទ្រសចញិ្ចមឹមានត់ាមគោលការណធ៍ម្មជាត ិការចញិ្ចមឹមាន ់រៀបរៀង នងិ
           បោះពុម្ពដោយអង្គការស្រដក ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

              គោលនយោបាយសម្រប់ការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  ន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន  
          និងកីឡា

                                                              គោលវធិរីៀន នងិបង្រៀនប្របសកម្ម គណៈគ្របគ់្រងភាពជាដ្រគបូ្រទ្រស អៀរឡង ់បោះពមុ្ពផ្រសាយដោយ 
           PBM ឆ្នាំ២០០៧

            ងាយៗពី... ការចិញ្ចឹមមាន់ © Éditions SIPAR 2009

           សៀវភៅណ្រនាំសម្រប់អ្នកបណ្តុះបណា្តាល អំពីការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈគ្រួសាររៀបរៀងដោយកម្មវិធី
           IMAGE របស់ VVOB ឆ្នាំ២០១០។

          http://www.unicef.org/lifeskills


