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

ត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្របាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្រសប្រហ្រស) ចំពោះ 

ការបាត់បង់ឬខូចខាតដ្រលកើតមនឡើងដោយសារការប្រើប្រស់ផ្ន្រកណាមួយន្រឯកសារដ្រលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



 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 និងសកម្មភាពដ្រលមនក្នុងឯកសារន្រះឱ្រយទទួលបានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគ្រូ  អ្នកគ្រូ គប្របី ៖
 ១- ស្វ្រងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបប្រើប្រស់ឯកសារន្រះឱ្រយបានច្របាស់ លាស់។
 ២- ត្រៀមសម្ភារសម្រប់បង្រៀនឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់តាមការណ្រនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកល្របងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 ក្រសួងសង្រឃឹមថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងខិតខំប្រឹងប្រងយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត  
និងកម្លាំងប្រជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តប្រើប្រស់ឯកសារន្រះឱ្រយអស់លទ្ធភាពសម្រប់ការបង្រៀន  
និងរៀន ដើម្របីរួមចំណ្រកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉ាងជ្រលជ្រចំពោះ
ក្រមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ច្រកទ្រសគម្រង SEAL ដ្រលបានចំណាយអស់កម្លាងំកាយចិត្ត 
និងកម្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់ន្រះ។  
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                សៀវភៅ វិធីបង្រៀនបំណិនជីវិតផ្ន្រក កសិកម្មត្រូវបានកសាងនិង រៀបចំដោយមន កិច្ចសហការ 
រវាង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយ VVOB។ 

      សៀវភៅន្រះបានលើកឡើងនូវគំរូសកម្មភាពនៅក្នុងម្ររៀននីមួយៗសម្រប់ជួយសម្រួល 
លោកគ្រូ អ្នកគ្រូរៀបចំ ខ្លឹមសារ សម្ភារក្នុងការសរស្ររកិច្ចត្រងការឱ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ សម្រប់ 
បង្រៀន និងរៀន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

          វិធីបង្រៀននៅ ក្នុងសៀវភៅន្រះ មិនទាន់ព្រញល្រញ   សម្រប់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យកទៅអនុវត្ត 
បានល្អទាំងស្រុងនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រឯកសារន្រះ ផ្តល់ជាគម្រូ ធ្វើការស្រវជ្រវបន្ថ្រម ក្នុងការបង្រៀន 
តាមសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រង។ យើងខ្ញុំសង្រឃឹមថាសៀវភៅវិធីបង្រៀនបំណិនជីវិតផ្ន្រកកសិកម្ម នឹង 
កា្លាយជាទីប្រកឹ្រសាល្អរបស់លោកគ្រ ូអ្នកគ្រ ូក្នងុការបង្រៀន និងរៀន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 

     ក្រមុការងារយើងខ្ញុ ំរង់ចំាយោបល់ក្រលម្អក្នងុន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់  លោកគ្រ ូអ្នកគ្រដូោយ
ក្តសីោមនស្រសរីករាយ។

                                                                                                                               
                                                                      

ក្រុមការងារកសាងឯកសារ





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 ម៉ាក់គី  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 វា៉ាន់ដ្រត  មន្រ្តីនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនស្តីពីកសិកម្ម
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ស្រចក្តីផ្តើម

- iv -

     សៀវភៅវិធីបង្រៀនអំពីបំណិនជីវិតកសិកម្មន្រះប្រងច្រកជា ៣ផ្ន្រកគឺ ការចិញ្ចឹមមន់(ផ្ន្រកទី១)
ការចិញ្ចមឹត្រ(ីផ្ន្រកទី២) និងការដំបន្ល្រសរីរាង្គ(ផ្ន្រកទី៣)។ គ្រប់ម្ររៀនក្នងុផ្ន្រកនីមួយៗផ្តោតសំខាន់លើ 
បំណិនអនុវត្តដ្រលផ្រសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រសឹ្ត។ី  

             សៀវភៅវិធីបង្រៀន និងខ្លឹមសារមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិតកសិកម្មន្រះរួមទាំងសម្ភារឧបទ្រស ដូចជា ផ្ទាំង
រូបភាព ប័ណ្ណពាក្រយ ឈុតវីដ្រអូ ផ្តល់នូវគំនិត និងវិធីសម្របូរប្របដល់គ្រូឧទ្ទ្រស និងមនកម្រិត 
សមស្របសម្រប់ការអប់រំផ្ន្រកកសិកម្មចំពោះគរុសិស្រស។ 

          គ្រប់ម្ររៀនក្នងុសៀវភៅវិធីបង្រៀនន្រះសំដៅសំខាន់់លើការស្វ្រងយល់កាន់ត្រសីុជម្រអំពីបញ្ហាកសិកម្ម
ការអភិវឌ្រឍបំណិនដោះស្រយបញ្ហា ការសម្រចចិត្ត បញ្ចុះបញ្ចូល ការត្រិះរិះពិចារណា។ហើយ 
ក្នុងនោះក៏មនផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពដ្រលអាចនាំមកការផ្លាស់ប្តូរទង្វើ។ តាមរយៈ 
ការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនិងការរៀនផ្អ្រកលើការពិសោធន៍ដ្រលជាគោលវិធីចម្របង គរុសិស្រសអាចរៀនអំពីរបៀប 
អនុវត្តវិធីបង្រៀនជាមួយសិស្រសសាលាបឋមសិក្រសារបស់ពួកគ្រនាព្រលអនាគតបាន។ 

គោលបំណងន្រការអប់រំកសិកម្ម
 យោងទៅតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសម្រប់គ្រូកម្រិតបឋមសិក្រសាដ្រលដកស្រង់ច្រញពីកម្មវិធី 
សិក្រសាការអប់រំកសិកម្មរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមនទិសដៅចង់ឱ្រយគរុសិស្រស៖

        • ទទួលបានចំណ្រះដឹង បំណិនជីវិតសម្រប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ ឧទាហរណ៍៖ 
                             បំណិនដំបន្ល្រ និងការចិញ្ចមឹសត្វដើម្របីបង្កើនជីវភាពគ្រសួារ។
		 	 	 • 		ទទួលបានបំណិន និងវិធីបង្រៀនដើម្របីយកទៅអនុវត្តជាមួយសិស្រសបឋមសិក្រសា
                               តាមរយៈការអនុវត្ត និងការពិសោធជាក់ស្ត្រង។
		 	 	 	 • ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ដោយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
       បំណិនជីវិតដូចជា បំណិនដោះស្រយបញ្ហា បំណិនត្រះិរិះ បំណិនសម្រចចិត្ត 
        បំណិនសហការ និងការទទួលខុសត្រូវ ។  

គោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល
  សៀវភៅវិធីបង្រៀនន្រះ ផ្តល់នូវព័ត៌មនរួចជាស្រចអំពីការប្រើប្រស់វិធីបង្រៀន និងសកម្មភាព
អមជាមួយនឹងសម្ភារឧបទ្រសដូចជា ផ្ទាងំរូបភាពធំ រូបភាព វីដ្រអូ និងសម្ភារផ្រស្រងៗសម្រប់ការពិសោធ។ 
ការអនុវត្តគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលគឺជាចំណុចសំខាន់រួមន្រសកម្មភាពបង្រៀនទាំងអស់។ គំរូ 
សកម្មភាពជាច្រើនដ្រលអាចលើកទឹកចិត្តកុមរឱ្រយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្រៀនមនដូចជាការពិសោធ 
បងា្ហាញ ល្រប្រងសិក្រសា សិល្របៈ ឬការសម្ត្រងដ្រលមនការច្ន្រប្រឌិត ការសម្ត្រងតួ ការពិភាក្រសា និងការ 
ជជ្រកវ្រកញ្រក ការរៀនសូត្រតាមរយៈការអនុវត្ត ការចុះសង្ក្រត ឬការចុះស្រវជ្រវ។ សូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់   
វិធីបង្រៀនខាងលើគឺមននៅក្នុងឯកសារន្រះ។ គ្រប់ម្ររៀនគឺមនបញ្ជាក់យា៉ាងច្របាស់អំពីទំនាក់ទំនង 
ន្រការប្រើប្រស់រវាងសម្ភារឧបទ្រសជាមួយសកម្មភាព និងប្រប់អំពីខ្លឹមសារយោងនៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌន្រ 
សៀវភៅខ្លមឹសារ។ សកម្មភាពន្រម្ររៀននីមួយៗនឹងចំណាយព្រលប្រហ្រល៤០នាទីដើម្របីបង្រៀន ដ្រល 
រយៈព្រលន្រះអាចផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូឧទ្ទ្រសអាចអនុវត្តតាមជំហានទាំង៥របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា គឺចាប់ផ្តើមសកម្មភាពបង្រៀនរយៈព្រល៥នាទី និងបញ្ចប់សកម្មភាពបង្រៀនរយៈព្រល៥នាទី។



ការប្រើប្រស់ពហុម្រឌៀ
  បញ្ហាកសិកម្មក៏អាចយកមកបងា្ហាញនៅក្នុងថា្នាក់រៀនបានដ្ររ គឺតាមរយៈការបញ្ចាំងឈុតវីដ្រអូ ការ
ធ្វើបទបងា្ហាញ រូបភាព និងផ្តល់នូវឱកាសរៀនសូត្រសំបូរប្របដ្រលផ្តោតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ការ 
យល់ដឹង និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ។ ពហុម្រឌៀផ្តល់ឱ្រយត្រឹមត្រព័ត៌មនប៉ុណ្ណោះ ដូច្ន្រះចាំបាច់ត្រូវមន 
ការពិភាក្រសាមួយបនា្ទាប់ពីបានប្រើប្រស់ធនធានណាមួយន្រពហុម្រឌៀដើម្របីស្វ្រងយល់កាន់ត្រសុីជម្រ និង 
ខ្លឹមសារកាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀតន្រគោលបំណងសកម្មភាពរបស់ម្ររៀន។   

  ថាសឌីវីឌីចំនួន២ ដ្រលភា្ជាប់ជាមួយឯកសារវីធីបង្រៀនផ្តល់នូវឯកសារវីដ្រអូ និងឈុតវីដ្រអូ
បងា្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្រៀនដូចមនបរិយាយនៅក្នុងម្ររៀន។ ឈុតវីដ្រអូទាំងអស់នោះគឺជាជំនួយសា្មារតី 
ដល់គ្រូឧទ្ទ្រសនៅព្រលរៀបចំសកម្មភាពបង្រៀន ហើយវាផ្តល់នូវការពន្រយល់ណ្រនាំកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត 
នូវរបៀបបងា្ហាញអំពីបំណិនអនុវត្ត។ មួយវិញទៀតឈុតវីដ្រអូទាំងនោះអាចបញ្ចាំងជូនគរុសិស្រសទស្រសនាដើម្របី 
រៀនសូត្រ នៅព្រលដ្រលមិនមនព្រលវ្រលា ឬឱកាសអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនៅក្រថា្នាក់។ នៅគ្រប់សាលា 
ដ្រលអាចប្រើប្រស់ឈុតវីដ្រអូក្នុងម៉ាងបង្រៀន នោះឯកសារម្ររៀនក៏ផ្តល់នូវគំនិតល្អៗមួយចំនួនសម្រប ់
សកម្មភាពតាមដនដ្រលញុំាងឱ្រយមនការពិភាក្រសាលើប្រធានបទមួយនៅក្នុងថា្នាក់រៀន ដើម្របីអាចជួយជំរុញ 
ដល់ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងប្រធានបទដូចជាការចញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈគ្រួសារតាម 
គោលការណ៍ធម្មជាតិជាពិស្រសការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច។   

  នៅក្នុងឌីសទី៣ មនផ្ទុកបទបងា្ហាញ MS-Power Point ចំនួន២ និងរូបភាពមួយចំនួនទៀតដ្រលទាក់ទង 
និងម្ររៀន។       

  ឯកសារយោងទាក់ទងនឹងពហុម្រឌៀអាចរកបានយា៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈរូបនិមិត្តសញ្ញាដូចខាង
ក្រម
   “”  ជារូបនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្រយ ថាសឌីវីឌី ។

   “”  ជារូបនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្រយ ឌីស ។
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និយមន័យបំណិនជីវិត1 
គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
អន្តរបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈដ្រលអាចជួយ 
ដល់ការធ្វើការសម្រចចិត្ត ការធ្វើ 
ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 
និងអាចដោះស្រយនិងគ្រប់គ្រង 
ខ្លួនឯងបាន ហើយវាក៏ជាបំណិន 
ដ្រលរួមចំណ្រកក្នុងការលើកស្ទួយ 
សុខមលភាពនិងជីវិតប្រកបដោយ 
ផលិតភាព។ 

និយមន័យការអប់រំបំណិនជីវិត2 
ការអប់រំបំណិនជីវិតគឺដើម្របីផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់មនុស្រសជំនាន់ក្រយដើម្របី 
ដោះស្រយរាល់សា្ថានភាពប្រឈមនានា។
 វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការអន្តរកម្ម
ន្រសកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនដ្រលអាច
ជួយអ្នករៀនទទួលបាននូវចំណ្រះដឹងការក្រ
លម្អឥរិយាបថនិងការអភិវឌ្រឍបំណិន
ដើម្របីជួយគំទ្រពួកគ្រឱ្រយច្រះទទួលយក
អាកប្របកិរិយាត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯង។  

1  ដកស្រង់ច្រញពីគោលនយោបាយសម្រប់ការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  ន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
2 ដកស្រង់ច្រញពីអង្គការយូនីស្រហ្វ
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1

ម្ររៀនទី១ ការចិញ្ចមឹត្រជីាលក្ខណៈគ្រសួារ (២ម៉្រង)

1.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

1.2 វត្ថុបំណង

       ផលត្រដី្រលន្រសាទបាន គឺកសិករទុកហូបក្នងុគ្រសួារត្របន្តចិបន្តចួបុ៉ណ្ណោះ ដោយភាគច្រើនគឺទុកសម្រប់ 
លក់។ សាច់ត្រីសំបូរទៅដោយប្រូត្រអុីន និងជាចំណីអាហារជាតិសាច់បន្ថ្រមសម្រប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ក្នុង 
កាលៈទ្រសៈដ្រលតម្រូវការសាច់ត្រីមនការកើនឡើង ការផ្គត់ផ្គង់ពីធម្មជាតិគឺមិនគ្រប់គ្រន់ដើម្របីបំព្រញតម្រូវ 
ការដ្រលកំពុងកើនឡើងន្រះឡើយ ដូច្ន្រះចាំបាច់ត្រូវមនការផលិត ផលត្រីបន្ថ្រម តាមរយៈការធ្វើវារីវប្របកម្ម។ 

       ការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយ៖
  - បង្កើនមុខរបរក្រពីធ្វើស្រចំការ
  - កាត់បន្ថយការចំណាយទិញត្រីពីផ្រសារនិងជាម្ហូបប្រចាំថ្ង្រ
  - ផ្តល់ប្រូត្រអុីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមល្អដល់សុខភាពមនុស្រស
  - បង្កើនប្រក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ
  - កាត់បន្ថយការន្រសាទត្រីពីធម្មជាតិ
  - បង្កើនផលត្រីធម្មជាតិក្នុងតំបន់
  - កាត់បន្ថយការងារនៅឆ្ងាយផ្ទះ

       ចំណ្រះដឹង
  - ប្រប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចមឹត្រលីក្ខណៈគ្រសួារ  និងលក្ខណៈវារីវប្របកម្មបានត្រមឹត្រវូតាមរយៈ
     ការពិភាក្រសាក្រុម សំណួរបំផុស និងការផ្គូផ្គងប័ណ្ណខ្លឹមសារជាមួយរូបភាព។
  -    ប្រប់ពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ពូជត្រទំីាង៨ប្រភ្រទដ្រលសមស្របសម្រប់ការចិញ្ចមឹត្រជីាលក្ខណៈគ្រសួារ 
               បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស បទបងា្ហាញឬវីដ្រអូ និងល្រប្រងដំឡូងក្តោ។

       បំណិន  
  - បងា្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈគ្រួសារ  និងលក្ខណៈវារីវប្របកម្មបានត្រឹមត្រូវ
               តាមរយៈការងារបុគ្គល។
  -  កំណត់បានពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ពូជត្រទំីាង៨ ប្រភ្រទតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរនិងបកស្រយ                
              ជាបុគ្គល។

       ឥរិយាបថ
  - ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីសារប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមត្រីដល់អ្នកដទ្រ ក្រុមគ្រួសារ និងសាលារៀន។

1.3 សម្ភារឧបទ្រស

       - ម៉ាងទី១៖ ប័ណ្ណខ្លមឹសារ និងរូបភាពន្រវិធីសាស្រ្តចិញ្ចមឹត្រទំីាង៣ និងផ្ទាងំក្រដសដំណះស្រយន្រ 
             លំហាត់ ផ្គផូ្គង។ 
       - ម៉ាងទី២៖ បទបងា្ហាញអំពីពូជត្រទំីាង៨ប្រភ្រទ ឌីស ៣ ហ្វលុឌ័រ ១.៤.២ កំុព្រយូទ័រយួរដ្រ ឬកំុព្រយូទ័រលើ 
              តុ និងម៉ាសីុនបញ្ចាងំសា្លាយ  បាល់ផលិតពីក្រដសសំណួរសម្រប់ល្រប្រងដំឡូងក្តោ។ 
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1.4 លំនាំបង្រៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារ (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.២
  - ប្រងច្រកគរុសិស្រសជាក្រុមមនសមជិក៥នាក់ 
  - គរុសិស្រសពិភាក្រសាអំពីផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារ
  - ឱ្រយតំណាងក្រុមនីមួយៗឡើងបងា្ហាញ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគដោយផ្អ្រកលើខ្លឹមសារម្ររៀន

       សកម្មភាពទី២៖ ផ្គូផ្គងរូបភាពជាមួយនឹងទ្រឺស្តី (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៣
  - កាត់ប័ណ្ណខ្លឹមសារដច់ដោយឡ្រកពីគ្នាដ្រលមននៅក្នុងប័ណ្ណនីមួយៗ រួចកាត់ប័ណ្ណរូបភាពទាំង៣      
                   ដច់ដោយឡ្រកពីគ្នាដ្ររ។
  - ច្រកសម្ភារ(រូបភាព និងប័ណ្ណខ្លឹមសារ) ឱ្រយទៅគរុសិស្រសតាមក្រុមនីមួយៗ
  - គរុសិស្រសផ្គផូ្គងខ្លមឹសារ (វិបុលវប្របកម្ម  ពាក់កណា្តាលប្រពលវប្របកម្ម និងប្រពលវប្របកម្ម) ជាមួយរូបភាព
  - គ្រឧូទ្ទ្រសត្រតួពិនិត្រយមើលលទ្ធផលតាមក្រមុ រួចក្រលម្អដោយមនបងា្ហាញចម្លើយលើក្រដសផ្ទាងំធំ។

1.4.1 ម៉ាងទី១៖ ផលប្រយោជន៍ន្រការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ក) វិបុលវប្របកម្ម (ប្របយថាផល)

ចិញ្ចឹមជាខា្នាតតូចឬលក្ខណៈគ្រួសារ

ពឹងផ្អ្រកលើការផ្តល់ចំណីដោយធម្មជាតិ

ចិញ្ចឹមត្រីត្រមួយប្រភ្រទ ប៉ុន្ត្រត្រីមន
អាយុខុសៗគ្នា ឬប្រភ្រទចម្រុះ

ទទួលបានទិន្នផលទាប

ខ) ពាក់កណា្តាលប្រពលវប្របកម្ម 
(ពាក់កណា្តាលអតិផល)

ដង់សុីត្រត្រីទាប

ចិញ្ចឹមត្រីច្រើនប្រភ្រទ ប៉ុន្ត្រផ្តល់
ចំណីធម្មជាតិផ្រស្រងៗគ្នា 

ផ្តល់ចំណីតិចតួចឬពំុបានព្រញល្រញ
អំឡុងព្រលរដូវចិញ្ចឹមត្រី

ទិន្នផលមធ្រយម

រូបទី១(ក) វិបុលវប្របកម្ម

រូបទី១ (ខ)ពាក់កណា្តាលប្រពលវប្របកម្ម

ក

ខ
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គ) ប្រពលវប្របកម្ម (ប្របអតិផល)

ដង់សុីត្រត្រីខ្ពស់

បាចលាមកសត្វ និងបង្កើតចំណ ី
ធម្មជាតិ

ចិញ្ចឹមត្រីត្រមួយប្រភ្រទត្រមនអាយុ
ផ្រស្រងគ្នាឬច្រើនប្រភ្រទចម្រុះ។

ផ្តល់ចំណីព្រញមួយរដូវ

ចំណាយខ្ពស់

ទិន្នផលខ្ពស់ និងតម្ល្រខ្ពស់

រូបទី១(គ)ប្រពលវប្របកម្ម

ប្រភព   (រូបទី១  ក  ខ និងគ) ៖
 agromisa agrodok 15, Small scale freshwater fish farming

 

       សកម្មភាពទី១៖ បទបងា្ហាញអំពីពូជត្រី៨ ប្រភ្រទ (២៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ១.៤
  - សំណួរបំផុស៖តើពូជត្រអី្វខី្លះដ្រលគ្រនិយមចិញ្ចមឹ? តើវាមនលក្ខណៈជីវសាស្រ្តយា៉ាងដូចម្ត្រចខ្លះ?
  - កត់ត្រចម្លើយលើកា្តោរខៀន

        បទបងា្ហាញអំពីពូជត្រីផ្រស្រងៗ (ឌីស៣ ហ្វុលឌ័រ ១.៤.២)

       សកម្មភាពទី២៖ ល្រប្រងដំឡូងក្តោ (១៥នាទី)
  - គ្រូឧទ្ទ្រសផលិតបាល់ដ្រលធ្វើពីក្រដសសំណួរ ដ្រលគំរូសំណួរមនដូចខាងក្រម ឬគ្រូឧទ្ទ្រសអាចបន្ថ្រម
    សំណួរថ្មី។
  - គរុសិស្រសឈរជារង្វង់នៅក្នុង ឬ ក្រថា្នាក់
  - គរុសិស្រសបោះបាល់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ព្រលឈប់ត្រង់ណាគរុសិស្រសនោះត្រវូបកក្រដសមួយស្រទាប់រួចឆ្លើយសំណួរ
  - បន្តសកម្មភាពន្រះរហូតសន្លឹកសំណួរទាំងអស់ក្នុងបាល់អស់

       គំរូសំណួរសម្រប់សរស្ររចូលក្នុងល្រប្រង
  - តើកម្រិតpH ជាមធ្រយមប៉ុនា្មានដ្រលសមស្របចំពោះពូជត្រីទាំងអស់?
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីឆ្អិន។ 
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីទីឡាព្រយា។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីប្រ។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីកាបស។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីកាបឥណា្ឌ។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីកន្ធរ។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីកាបសាមញ្ញ។
  - ចូររៀបរាប់អំពីលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរបស់ត្រីអណ្ត្រង។
  - តើត្រីណាខ្លះដ្រលមិនអាចបន្តពូជនៅក្នុងស្រះ?
  - តើត្រីណាខ្លះរស់នៅស្រទាប់បាត?
  - តើត្រីណាខ្លះរស់នៅស្រទាប់លើ?
  - ។ល។

1.4.2 ម៉ាងទី២៖ ប្រភ្រទត្រី និងលក្ខណៈជីវសាស្រ្ត

គ



4

ម្ររៀនទី២ ការរៀបចំស្រះ និងរណ្ដ្រប្ល្រស្ទចិ (៦ម៉្រង)

2.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

2.2 វត្ថុបំណង

       មុនព្រលចាប់ផ្តើមជីកស្រះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្របីជ្រើសរីសទី
កន្ល្រងដ៏ល្អបំផុតរួមទាំងវិធីសាស្រ្តក្នុងការជីកស្រះឬរណ្តាផងដ្ររ។ មនចំណុចពិស្រសៗមួយចំនួនដ្រលត្រូវ 
យកចិត្តទុកដក់ចំពោះកូនត្រីដ្រលទើបយកមកពីកន្ល្រងឆ្ងាយ។  

       ចំណ្រះដឹង
  - ប្រប់ពីទីតាំងប្របណាដ្រលអាចជីកស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិចបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្រសាក្រុម         
             សំណួរបំផុស និងការពិសោធពីគុណភាពដី។
  -          ប្របព់រីបៀបជកី នងិរៀបចសំ្រះ នងិរណ្តាបា្លាស្ទចិមនុព្រលល្រងត្របីានត្រមឹត្រវូតាមរយៈការបងា្ហាញ 

   ផ្ទាល់របស់គ្រូ និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       បំណិន
  - ជីកស្រះ និងណ្តាបា្លាស្ទិចចិញ្ចឹមត្រីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។
  - រៀបចំស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិចមុនព្រលល្រងត្រីចិញ្ចឹមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង និង
              ការអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ។
  - ជ្រើសរីស  វ្រចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនកូនត្រីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងព្រលអនុវត្តជាក ់
              ស្ត្រង។
  - ល្រងកូនត្រីតាមដំណាក់កាលនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       ឥរិយាបថ
  - ចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីក្នុងគ្រួសារ និងសាលារៀន។

2.3 សម្ភារឧបទ្រស 

       - ម៉ាងទី១៖ ក្រដសផ្ទាំងធំ  
       - ម៉ាងទី២៖ ឧបករណ៍វាស់pH កំបោរស ដីល្របាប់  បាតស្រះ លាមកគោ ទន្ទា្រនខ្រត្រ
  - ម៉ាងទី៣៖ ចបប៉្រល និងបង្គ។ី ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៣ “របៀបជីករណ្តា” និង “ការងារ
         ក្រុមលើការជ្រើសរីស         ទតីាងំស្រះ" ម៉ាសុនីបញ្ចាងំឌវីឌី ីនងិទរូទស្រសន ៍ឬកុពំ្រយទូរ័យរួដ្រ នងិម៉ាសុនីបញ្ចាងំ 
         សា្លាយ។
     -  ម៉ាងទី៤៖ ឧបករណ៍វាស់pH កំបោរស  ដីល្របាប់បាតស្រះ លាមកគោ ទន្ទា្រនខ្រត្រ បា្លាស្ទចិ  បង្គាលរបង 
          សំណាញ់ធ្វើរបង  ចក
     - ម៉ាងទី៥៖ ឌីវីឌី១  ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៥ “របៀបជ្រើសរីស  ការវ្រចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជនូកូនត្រ”ី ម៉ាសុីន
          បញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងម៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។
       - ម៉ាងទី៦៖ កូនត្រី ធុងទឹក អំបិល កន្ត្រង។ ឌីវីឌី១  ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៦ “របៀបព្រល្រងកូនត្រីក្នុងរណ្តា        
         បា្លាស្ទិច”
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2.4 លំនាំបង្រៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមត្រី (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.១ “ក”
  - សំណួរពិភាក្រសាក្រុម៖
   ១. តើត្រូវជ្រើសរីសទីតាំងដូចម្ត្រចដើម្របីជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រី?
   ២. តើត្រូវជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីដូចម្ដ្រចដី្រម្របីឱ្រយសមស្របតាមបច្ច្រកទ្រស?
   ៣. តើមុនព្រលដក់ត្រីចិញ្ចឹមត្រូវរៀបចំស្រះយា៉ាងដូចម្ត្រចខ្លះ?
  - តំណាងក្រុមរាយការណ៍
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អនិងសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀន
  - ណ្រនាំអំពីសកម្មភាពបន្តនៅព្រលអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       សកម្មភាពទី២៖ ពិសោធមើលគុណភាពដី (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.១ “ខ” និង “គ”
  - នាំគរុសិស្រសទៅទីតាំងជាក់ស្ត្រង
  - នាំគរុសិស្រសពិសោធគុណភាពដីសម្រប់ជីកស្រះ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀន

2.4.1 ម៉ាងទី១៖ ការជ្រើសរីសទីតាំងសម្រប់ជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រី

រូបភាពទី២ ស្រះត្រី
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       សកម្មភាពទី១៖ អនុវត្តការរៀបចំស្រះចាស់  (៤០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.១ "ង"
  - នាំគរុសិស្រសអនុវត្តជាក់ស្ត្រងតាមចំណុចសំខាន់ៗដ្រលមនក្នុងខ្លឹមសារម្ររៀន
  - គ្រូឧទ្ទ្រសធ្វើការបងា្ហាញផ្ទាល់អំពីការលាយកំបោររស់សម្រប់លាបផ្ទះ ជាមួយទឹក ហើយកូរឱ្រយសព្វ 
                         រួចបាចវាចូលទៅក្នុងស្រះដើម្របីកម្ចាត់ម្ររោគនៅក្នុងដី និងសម្លាប់ពពួកសត្វចង្រ 
  - យកភក់បាតបឹងធម្មជាតិលាយជាមួយលាមកសត្វ រួចយកមកក្រលបាតស្រះ
  - បូមទឹកបញ្ចូល
  - សំយោគខ្លឹមសារឡើងវិញ។

       សម្គាល់៖ ការណ្រនាំអំពីការជីក និងរៀបចំស្រះថ្មីសូមមើលនៅក្នុងសៀវភៅខ្លឹមសារ ២.១ "ឃ" និង "ង"

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីការជ្រើសរីសទីតាំងសម្រប់ជីករណ្តាបា្លាស្ទិច (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.២ "ក" ដល់ "ឃ"
  - សំណួរពិភាក្រសាក្រុម៖
   ១. តើត្រូវជ្រើសរីសទីតាំងប្របណាដើម្របីជីករណ្តាបា្លាស្ទិច?
   ២. ដើម្របីឱ្រយស្របតាមបច្ច្រកទ្រសតើត្រូវជីករណ្តាបា្លាស្ទិចដូចម្ត្រច?
   ៣. តើត្រូវធ្វើរណ្តាបណ្ត្រតដូចម្ត្រច?
   ៤. តើមុនព្រលដក់ត្រីចិញ្ចឹមត្រូវរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិចយា៉ាងដូចម្ត្រចខ្លះ?
  - តំណាងក្រុមរាយការណ៍
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អនិងសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀន
  - ណ្រនាំអំពីសកម្មភាពបន្តនៅព្រលអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

        ឌីវីឌី ១ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៣ ការបងា្ហាញពីការពិភាក្រសាក្រមុលើការជ្រើសរីសទីតាំង 
              និងការជីករណ្តាបា្លាស្ទិច (១៩នាទី)

       សកម្មភាពទី២៖ អនុវត្តការជីករណ្តា (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.២ "ខ"
  - នាំគរុសិស្រសទៅទីតាំងជាក់ស្ត្រង
  - នាំគរុសិស្រសបោះបង្គាលដើម្របីជីករណ្តាបា្លាស្ទិចតាមបច្ច្រកទ្រស
  - គរុសិស្រសជីករណ្តាបន្តឱ្រយរួចរាល់មុនព្រលចាប់ផ្តើមម៉ាងបនា្ទាប់ដោយយោងតាមការណ្រនាំនៅក្នុង    
              សៀវភៅខ្លឹមសារ។

          ប្រសិនបើសាលាគរុកោសល្រយ មិនមនទីតាំងសមស្របសម្រប់ជីករណ្តាបា្លាស្ទិចទ្រនោះ គ្រូឧទ្ទ្រស
            អាចបញ្ចាំងឈុតវីដ្រអូខ្លី "អនុវត្តការជីករណ្តាបា្លាស្ទិច" ដូច្ន្រះគរុសិស្រសអាចយកបច្ច្រកទ្រស ទាំងអស់ 
        នោះទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះ ឬសហគមន៍រៀងៗខ្លួន។ ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៣៖ របៀបជីករណ្តា 
            បា្លាស្ទិច (១១ នាទី)

2.4.2 ម៉ាងទី២៖ អនុវត្តការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមត្រី

2.4.3 ម៉ាងទី៣៖ ការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិច
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       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.២ "ឃ"
  - នំាគរុសិស្រសអនុវត្តជាក់ស្ត្រង
  - យកដីភក់បាតត្រពំាងលាយជាមួយលាមកសត្វ០,៥គក/ ម២  មកក្រលបាតកម្រស់១ដ.ម
  - យកកំបោរសលាយទឹកកូរឱ្រយសព្វដួសបាចទៅក្នងុរណ្តាដើម្របីសម្លាប់ម្ររោគនិងសត្វមួយចំនួនដ្រល      
              សីុត្រពី្រម ទំាងធ្វើឱ្រយទឹកថា្លា(៥-១០គក/១០០ម២) អាស្រយ័តាមសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រងរបស់ទឹកនិងដី។
  - បនា្ទាប់ពីបញ្ចលូទឹកក្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិត្រវូត្រទុំករយៈព្រលយា៉ាងតិច ៣-៥ថ្ង្រ
  - បនា្ទាប់មកយកកំបោ្លាកតូចៗដក់ក្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិឱ្រយបាន១/៣ ន្រផ្ទ្រទឹកដើម្របីធ្វើជាជម្រកត្រ។ី
  - សំយោគខ្លមឹសារឡើងវិញ។

       សកម្មភាពទី១៖សំណួរបំផុស (៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.៣
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបំផុសសំណួរ
   • តើការជ្រើសរីសពូជត្រីយកមកចិញ្ចឹមត្រូវមនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ?
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អនិងផ្តល់ព័ត៌មនត្រឡប់

       សកម្មភាពទី២៖  បញ្ចាំងវីដ្រអូ  និង ឆ្លុះបញ្ចាំង (១៥នាទី)

       បញ្ចាងំវីដ្រអូ "របៀបជ្រើសរីស វ្រចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជនូកូនត្រ"ី ឌីវីឌី១ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៥ (៤នាទី)

       សកម្មភាពទី៣៖ សំណួរពិភាក្រសា (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.៤ "ខ" ដល់ "ឃ"
  - ប្រងច្រកគរុសិស្រសជាក្រមុដ្រលមនសមជិកពី ៤ ទៅ៥នាក់។ ក្រមុនីមួយៗទទួលបានមួយសំណួរក្នងុ
    ចំណមសំណួរពិភាក្រសាខាងក្រម។
   ១. តើការបង្វឹកកូនត្រីជាអ្វី? ចូររៀបរាប់។
   ២. ចូររៀបរាប់ពីរបៀបវ្រចខ្ចប់កូនត្រីក្នុងថង់បា្លាស្ទិច។
   ៣. ចូររៀបរាប់ពីរបៀបដឹកជញ្ជូនកូនត្រីយកមកចិញ្ចឹម។
   ៤. ចូររៀបរាប់ពីរបៀបល្រងកូនត្រី។
  - តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អ និងសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀន។

       សៀវភៅខ្លឹមសារ ២.៤ "ង"
  - នាំគរុសិស្រសអនុវត្តការល្រងកូនត្រីចូលទៅក្នុងស្រះ ឬរណ្តាបា្លាស្ទិច។

2.4.4 ម៉ាងទី៤៖ អនុវត្តការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិចមុនព្រលល្រងកូនត្រី (៤០នាទី)

2.4.5 ម៉ាងទី៥៖ ការជ្រើសរីស ការវ្រចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូនកូនត្រី 

2.4.6 ម៉ាងទី៦៖ព្រលវ្រលាល្រងកូនត្រីចូលទៅក្នុងស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិច (៤០ នាទី)
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       ការណ្រនាំ៖
  - ល្រងកូនត្រីនៅព្រលព្រឹក៨-៩ ឬលា្ងាច៤-៥
  - ដង់សុីត្រត្រីដក់ចិញ្ចឹមក្នុងស្រះ៣-៥ក្របាល/១ម២ចំណ្រករណ្តាបា្លាស្ទិច៤០-៥០ក្របាល/១ម២

  - មុនព្រលល្រងត្រវូត្រថំង់កូនត្រកី្នងុទឹកស្រះ១៥-២០នាទីដើម្របីឱ្រយសីតុណ្ហាភាពទឹកប្រហាក់ប្រហ្រល       គ្នា
  - ដួសកូនត្រីច្រញពីថង់ដក់ចូលក្នុងចានដ្រកឬជ័រទឹក១០លីត្រលាយអំបិល៣ខាំរយៈព្រល    ៣-៥នាទី
                   ដើម្របីធ្វើអនាម័យត្រី
  - ផ្អៀងចានដ្រកឬជ័រតិចៗហើយគោះទឹកឱ្រយត្រីច្រញទៅក្នុងស្រះតាមសម្រួល។

        ប្រសិនបើសាលាគរុកោសល្រយ មិនមនទីតាំងសមស្របសម្រប់ជីករណ្តាបា្លាស្ទិចទ្រនោះ គ្រូឧទ្ទ្រស
               អាចបញ្ចាំងឈុតវីដ្រអូខ្ល ី"របៀបព្រល្រងកូនត្រកី្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិ" ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដ្រអូ ២.៤.៦ ជំនួសវិញ 
                                                      បាន ដូច្ន្រះ គរុសិស្រស              អាចយកបច្ច្រកទ្រស ទំាងអស់នោះទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះឬសហគមន៍រៀងៗខ្លនួ។ 
             (៤ នាទី) 
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ម្ររៀនទី៣ ការចិញ្ចមឹត្រ ី(៤ម៉្រង)

3.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

3.2 វត្ថុបំណង

       ដើម្របីចិញ្ចឹមត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺត្រូវយកចិត្តទុកដក់លើពូជ ទំហំ និងដង់សុីត្រកូនត្រីដ្រលត្រូវ 
ចិញ្ចឹម ជាពិស្រសគឺវិធីគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក និងវិធីផ្តល់ចំណីត្រី។

       ចំណ្រះដឹង
  - ប្រប់ពីប្រភ្រទចំណី របៀបគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក និងរបៀបថ្រទំាតាមដនស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទចិបាន 
              ត្រឹមត្រូវ តាមរយៈ ការសួរសំណួរប្រដ្រញ  សំណួរបំផុស ការសង្ក្រតនិងការពិភាក្រសាក្រុម។
  - ប្រប់ពីរបៀបផ្រសំ និងផ្តល់ចំណីត្រីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ សំណួរបំផុស  ការបងា្ហាញផ្ទាល់ និងការ 
              ពិភាក្រសារួមក្នុងថា្នាក់។

       បំណិន
  - គ្រប់គ្រងនិងថ្រទាំតាមដនគុណភាពទឹកស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិចបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្ត                     
             ជាក់ស្ត្រង។
  - ផ្រសំ និងផ្តល់ចំណីត្រីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       ឥរិយាបថ
  - ចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីក្នុងគ្រួសារ និងសាលារៀន។

3.3 សម្ភារឧបទ្រស

- ម៉ាងទី១៖ ក្រដសផ្ទាំងធំ  ប័ណ្ណពាក្រយ          
          - ម៉ាងទី២៖ កន្ទក់  ចុងអង្ករ សណ្ត្រកសៀង ត្រកួន និងអំបិល។ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.២ "ការផលិត 
        ចំណីត្រី" ម៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងម៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។ 
    - ម៉ាងទី៣៖ ចំណីផ្រសំ លួស កន្រ្តងក្រឡាល្អិតឫស្រសីស្រប្រ។ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.២ "ការផ្តល់ 
        ចំណីត្រី" ម៉ាសុីនបញ្ចាំងឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ និងម៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ។   
   - ម៉ាងទី៤៖ តារាងសង្ក្រត  ឧបករណ៍វាស់កម្រិត pH។ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.៤ "សកម្មភាព 

 ចុះសង្ក្រត         គុណភាពទឹកក្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិ" ម៉ាសីុនបញ្ចាងំឌីវីឌី និងទូរទស្រសន៍ រឺកំុព្រយូទ័រយួរដ្រ និងម៉ាសុីន 
  បញ្ចាំងសា្លាយ។  
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       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.១ "ក"
       សកម្មភាពទី១៖ សួរសំណួរប្រដ្រញអំពីប្រភ្រទចំណី (១៥ នាទី)
  ១. តើត្រីសុីចំណីអ្វីខ្លះ?
  ២. តើចំណីទាំងអស់នោះច្រកច្រញជាប៉ុនា្មានប្រភ្រទ?
       ចម្លើយ៖ ចំណីច្រកច្រញជា២គឺចំណីធម្មជាតិនិងចំណីបន្ថ្រម។
  ៣. តើចំណីធម្មជាតិមនអ្វីខ្លះ?
        ចម្លើយ៖  បន្ល្រស្លឹក ស្លឹករុក្ខជាតិនានា គ្រប់ធញ្ញជាតិ សត្វល្អិត មនកណ្តៀរ អង្រ្កង ដង្កូវ ជន្ល្រន
                  កាកសំ   ណល់ផ្ទះបាយ និងជីកំប៉ុស្ត។
  ៤. តើចំណីបន្ថ្រមមនអ្វីខ្លះ?
       ចម្លើយ៖  កន្ទក់ ចុងអង្ករ សារាយ ត្រកួន ចកពងទឹក ចកបាយទា។

       សកម្មភាពទី២៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឺកក្នុងស្រះ និងការថ្រទាំ (២៥ នាទី)
            សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.១ (ខ.គ)
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសរស្ររឃ្លា "ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក" និង "ការតាមដន និងថ្រទាំ" នៅលើកា្តោរខៀន។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសរៀបចំប័ណ្ណដោយដកស្រង់ច្រញតារាងខាងក្រម។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសប្រងច្រកគរុសិស្រសជាដ្រគូតាមចំនួនប័ណ្ណសរុប រួចច្រកបណ័្ណមួយសន្លឹកដល់ដ្រគូនីមួយៗ                                
        ដើម្របីពិភាក្រសាលើអត្ថន័យប័ណ្ណនោះ រួចយកទៅបិទនៅលើកា្តោរខៀន និងពន្រយល់អំពីអត្ថន័យរបស ់
                 ប័ណ្ណ (បញ្ជាក់ ឱ្រយគរុសិស្រសចំនួន៤គូពន្រយល់អំពីហ្រតុផលរបស់ខ្លួនត្រប៉ុណ្ណោះ)
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អ និងសំយោគខ្លឹមសារម្ររៀនតាមរយៈការបងា្ហាញចម្លើយលើក្រដសផ្ទាំងធំ។

3.4 លំនាំបង្រៀន

3.4.1 ម៉ាងទី១ ៖ ប្រភ្រទចំណី និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក

       ខ. ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក
  - បន្ថ្រមជីរុក្ខជាតិស្រស់និងជីលាមកសត្វស្ងួត១-២ដង/ខ្រតាមជាក់ស្ត្រងដើម្របីរក្រសាទឹកឱ្រយមនពណ៌ 
               ប្រតងខ្ចជីានិច្ច
  - ដក់រុក្ខជាតិស្រស់មួយចំនួនដើម្របីបង្កើនគុណភាពទឺក
  - ក្នងុមួយរដូវចិញ្ចមឹត្រគួីរប្តរូទឹកឱ្រយបាន១-២ដងនៅព្រលដ្រលយើងវាស់ឃើញកម្ពស់pHទឹកឡើងខ្ពស់
  - មិនត្រូវឱ្រយគោក្របីជ្រូកឬសកម្មភាពផ្រស្រងៗដ្រលធ្វើឱ្រយល្អក់ទឹកស្រះ
  - មិនត្រូវត្រំស្លឹកត្នាតឈើឫស្រសីឬរុក្ខជាតិផ្រស្រងៗដ្រលធ្វើឱ្រយស្រះចិញ្ចឹមត្រីមនជាតិពុល
  - មិនត្រូវប្រើសារធាតុពុលដូចជាថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឬម្រសៅសាប៉ូនៅក្នុងនិងជុំវិញស្រះ
  - ត្រួតពិនិត្រយកុំឱ្រយរុក្ខជាតិក្នុងទឹកដុះច្រើនព្រកនិងមនស្លឹកឈើជ្រុះចូល
  - រក្រសាកម្ពស់ទឹកស្រះឱ្រយបាន ១.៥០ ទៅ២ ម៉្រត្រ។
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       គ. ការតាមដន និងថ្រទាំ
  - ប្រើព្រួលឬស្រប្រមុងការពារកុំឱ្រយត្រីផ្ទក់ អន្ទង់ ពស់ចូលសុីកូនត្រី។
  - លើកភ្លឺស្រះឱ្រយខ្ពស់ការពារទឹកភ្លៀងជន់ហូរចូលស្រះ
  - បើឃើញត្រីមនជំងឺឬសត្វងាប់ត្រូវស្រង់យកច្រញជាបនា្ទាន់
  -       ក្រយចិញ្ចមឹបានរយៈព្រល២-៣ខ្រត្រវូពិនិត្រយមើលការលូតលាស់     និងអត្រគង់វង្រសរបស់ត្រកី្នងុរណ្តា 
              នៅព្រលឱ្រយចំណីឬអូសអួន
  - បើត្រីពុលត្រូវបន្ថយការដក់ជីនិងផ្អាកចំណី១-២ថ្ង្រប្តូរទឹកចាស់ច្រញ ឬបន្ថ្រមទឹកថ្មីចូលឬធ្វើឱ្រយទឹក 
              មនចលនាឬដក់ថា្នាំDolemite
  -  ត្រូវព្រយាយាមតាមដនសកម្មភាពរបស់ត្រីនៅព្រលព្រឹកព្រលឹម រួចកត់ចំណាំនូវរាល់សកម្មភាពខុស    
              ប្រក្រតី របស់ត្រី។ 

       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.១ "ក" 

   ប្រសិនបើគ្រូមិនមនឱកាសក្នុងការបងា្ហាញអំពីការផលិតចំណីត្រីដោយផ្ទាល់ទ្រនោះ គ្រូឧទ្ទ្រសអាច
                បញ្ចាំងឈុតវីដ្រអ ូ   ៣.៤.២ "ការផលិតចំណីត្រី" ក្នុងឌីវីឌី ២ (១២នាទី)
  - សំណួរបំផុស៖ តើចំណីត្រមីនធាតុផ្រសំអ្វខី្លះ?
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបងា្ហាញអំពីវត្ថុធាតុដើម និងរបៀបផលិតចំណីត្រី
  - គ្រូឧទ្ទ្រសឱ្រយគរុសិស្រសអនុវត្តការផលិតចំណីតាមក្រុមដោយអនុវត្តតាមសៀវភៅខ្លឹមសារ។
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អការអនុវត្តតាមក្រុម។

3.4.2 ម៉ាងទី២ ៖ អនុវត្តការផលិតចំណីត្រី     (៤០នាទី)

រូបភាព៣ ការផលិតចំណីត្រី
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       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.១ "ក"
  - សួរបំផុស៖ តើត្រូវផ្តល់ចំណីត្រីដោយរបៀបណាខ្លះ?
  - នាំគរុសិស្រសច្រញទៅអនុវត្តជាក់ស្ត្រងអំពីការផ្តល់ចំណី(ចំណីធម្មតា និងកណ្តៀរ)
  - ពិភាក្រសា និងបងា្ហាញអំពីរបៀបដក់ចំណីក្នុងកញ្ច្រែង និងរបៀបដក់កណ្តៀរឱ្រយត្រីសុី
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសួរសំណួរ៖ តើមនគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះនៅព្រលផ្តល់ចំណីមិនទៀងទាត់?
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបូកសរុបខ្លឹមសារម្ររៀន។

          ប្រសិនបើមិនអាចអនុវត្តផ្ទាល់បានទ្រ គ្រឧូទ្ទ្រសអាចបញ្ចាងំឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.៣ "របៀបផ្តល់ចំណីត្រ"ី 
   ឌីវីឌី២ (៩នាទី)។

  សៀវភៅខ្លឹមសារ ៣.២ "ក" និង "ខ"
       - ប្រងច្រកគរុសិស្រសជាក្រុម
       - ណ្រនាំអំពីការសង្ក្រតរណ្តាបា្លាស្ទិច និងផ្តល់តារាងសង្ក្រតខាងក្រម
       - បនា្ទាប់មកទៀតតំណាងក្រុមរាយការណ៍លទ្ធផល
       - សួរសំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង៖
  1. ហ្រតុអ្វីបានជាទឹកមនពណ៌ដូច្នាះ?
  2. តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដ្រចបើទឹកមនគុណភាពមិនល្អ?
  3. បើកម្រិតpH របស់ទឹកមនភាពមិនប្រក្រតីតើយើងត្រូវមនដំណះស្រយដូចម្ត្រច?
  4. តើយើងត្រូវថ្រទាំនិងតាមដនរណ្តាបា្លាស្ទិចយា៉ាងដូចម្ត្រចខ្លះ?
  5. តើត្រីងាប់បណា្តាលមកពីមូលហ្រតុអ្វី?តើត្រូវធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីជៀសវាងកុំឱ្រយត្រីងាប់បន្តទៀត?
       - គ្រូឧទ្ទ្រសបិទក្រដសផ្ទាំងធំដើម្របីបងា្ហាញខ្លឹមសារម្ររៀន រឺនៅលើកា្តោរខៀន។

      ឌីវីឌី ២ សកម្មភាពបង្រៀន៖ ឈុតវីដ្រអូ ៣.៤.៤ "សកម្មភាពចុះសង្ក្រតគុណភាពទឹកក្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិ"
                 (១៥នាទី)

3.4.3 ម៉ាងទី៣ ៖ អនុវត្តរបៀបផ្តល់ចំណីត្រីក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច (៤០នាទី)

3.4.4 ម៉ាងទី៤ ៖ ការសង្ក្រតគុណភាពទឹកក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច    (៤០ នាទី)
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ម្ររៀនទី៤ ជំងឺត្រ ីការបង្ក្ររ និងការព្យាបល (៣ម៉្រង)

4.1 ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

4.2 វត្ថុបំណងម្ររៀន

       ការចិញ្ចមឹត្រនីៅក្នងុរណ្តា និងស្រះបានរកឃើញនូវបញ្ហាមួយចំនួនផ្អ្រកលើការគ្រប់គ្រងកតា្តោនានា។ ប្រសិន 
បើ អ្នកចិញ្ចឹមមិនបានយកចិត្តទុកដក់ឱ្រយខ្ពស់ទ្រ នោះត្រីរបស់ពួកគ្រងាយនឹងមនជំងឺណាស់។ ដោយសារត្រី 
គឺជាសត្វដ្រលរស់នៅក្នងុទឹក ដូច្ន្រះវាមនការពិបាកក្នងុការព្រយាបាលនៅព្រលពួកវាមនជំងឺ។ ដូច្ន្រះ ការបងា្ការ  
និងការថ្រទំាគឺជាវិធីសាស្រ្តដ្រលមនភាពប្រសើរជាងការព្រយាបាល។ 

       ចំណ្រះដឹង
  - ប្រប់ពីមូលហ្រតុដ្រលបណា្តាលឱ្រយត្រីកើតជំងឺបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការសួរសំណួរបំផុស ការងារ 
               បុគ្គល  និងការងារក្រុមដោយប្រើប្រស់ឧបករណ៍វិភាគប្របឆ្អឹងត្រី
  - ប្រប់ពីវិធានការបងា្ការជំងឺបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការសួរសំណួរបំផុស  និងការពិភាក្រសាក្រុម
  - ប្រប់ពីរបៀបផ្រសំថា្នាំធម្មជាតិ និងរបៀបព្រយាបាលជំងឺត្រីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការសួរសំណួរបំផុស                
              និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       បំណិន
  - កំណត់កតា្តោដ្រលបណា្តាលឱ្រយត្រីកើតជំងឺតាមរយៈការងារបុគ្គល
  - បងា្កាជំងឺរបស់ត្រីតាមរយៈ ការអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងព្រលចិញ្ចឹម
  - ផ្រសំថា្នាំធម្មជាតិព្រយាបាលជំងឺត្រីតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង។

       ឥរិយាបថ
  - ចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីក្នុងគ្រួសារ និងសាលារៀន។

4.3 សម្ភារឧបទ្រស

4.4 លំនាំបង្រៀន

             - ម៉ាងទី១៖ ក្រដសវិភាគឆ្អងឹត្រ ី ប័ណ្ណពាក្រយ ក្រដសផ្ទាងំធំ ឌីស ៣ ហ្វលុឌ័រ ៤.៤.១ បទបងា្ហាញ ជំងឺត្រ ីកំុព្រយូទ័រ
         យួរដ្រ ឬកុំព្រយូទ័រលើតុ និងម៉ាសុីនបញ្ចាំងសា្លាយ          
       - ម៉ាងទី២៖ ក្រដសផ្ទាំងធំ   
       - ម៉ាងទី៣៖ កំបោរ អំបិល ធុងទឹក ស្លឹកស្តោ   

       សកម្មភាពទី១៖ ធ្វើបទបងា្ហាញអំពីប្រភ្រទជំងឺត្រី (១០នាទី)   
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.១ "ក"
  - គ្រូឧទ្ទ្រសសួរសំណួរ៖ តើការចិញ្ចឹមត្រីខ្វះបច្ច្រកទ្រសអាចជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

         គ្រឧូទ្ទ្រសធ្វើបទបងា្ហាញអំពី ប្រភ្រទជំងឺ តាមរយៈក្រដសផ្ទាងំធំ ឬម៉ាសីុនបញ្ចាងំសា្លាយ ឌីស៣ 
                     ហ្វលុឌ័រ ៤.៤.១

4.4.1 ម៉ាងទី១៖ ជំងឺ និងមូលហ្រតុ
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       សកម្មភាពទី២៖ វិភាគជំងឺតាមប្របឆ្អឹងត្រី (៣០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.១ "ខ"
  - ប្រងច្រកគរុសិស្រសជា៨ក្រុម។ ក្រុមនីមួយៗទទួលបានតារាងវិភាគតាមប្របឆ្អឹងត្រីមួយសន្លឹក និង 
                ប័ណ្ណពាក្រយជំងឺ១ (ជំងឺដំបៅរលាក  ពពួកបរាសិត  កកឈាម  អុតពកស)
  - គរុសិស្រសពិភាក្រសារកមូលហ្រតុដ្រលបណា្តាលឱ្រយកើតជំងឺនីមួយៗ។ មូលហ្រតុត្រូវសរស្ររលើឆ្អឹងត្រី              
              ចំណ្រកឆ្អឹងខ្នងអាចសរស្ររព័ត៌មនបន្ថ្រមចូល ហើយខាងក្របាលសរស្ររនូវរោគសញ្ញា
  - តំណាងក្រុមរាយការណ៍ និងប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមផ្រស្រងទៀត
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបងា្ហាញអំពីជំងឺសំខាន់ៗទាំង៤របស់ត្រី (ប្រភ្រទជំងឺ  រោគសញ្ញា និងមូលហ្រតុ)
  - សំណួរ និងការបកស្រយបន្ថ្រម។

      សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមអំពីវិធីការពារ (២៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.២
  - សំណួរបំផុស៖ហ្រតុអ្វីបានជាត្រូវមនវិធានការការពារជំងឺត្រី?
  - ច្រកគរុសិស្រសជា៨ក្រុមនិងបិទក្រដសសំណួរពិភាក្រសាលើកា្តោរខៀន
  - សំណួរពិភាក្រសា៖
   1. តើត្រូវបងា្ការជំងឺអុតពកសយា៉ាងដូចម្ត្រច?
   2. តើត្រូវបងា្ការជំងឺកកឈាមយា៉ាងដូចម្ត្រច?
   3. តើត្រូវបងា្ការជំងឺដំបៅរលាកយា៉ាងដូចម្ត្រច?
   4. តើត្រូវបងា្ការពពួកបា៉ារា៉ាសីុតយា៉ាងដូចម្ត្រច?
  - តំណាងក្រុមរាយការណ៍និងប្រៀបធៀបចម្លើយ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អ
  - គ្រូឧទ្ទ្រសបងា្ហាញអំពីការការពារ និងការព្រយាបាលជំងឺទាំង៤របស់ត្រី 
  - (សូមមើលនៅក្នុងសៀវភៅខ្លឹមសារ)។

រូបភាពទី៤ ការវិភាគតាមគ្រងឆ្អឹងត្រី

4.4.2 ម៉ាងទី២៖ វិធីបងា្ការ និងព្រយាបាលជំងឺត្រី

មូលហ្រតុ

រោគសញ្ញា

មូលហ្រតុ
មូលហ្រតុ

មូលហ្រតុ

លម្អិត
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      សកម្មភាពទី២៖ គណនាអំពីបរិមណវត្ថុធាតុដើមសម្រប់ផលិតថា្នាំព្រយាបាលជំងឹត្រី (១៥នាទី)
  - ឱ្រយគរុសិស្រសគណនាលំហាត់ខាងក្រមតាមក្រុម

       សៀវភៅខ្លឹមសារ ៤.៣
       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាក្រសាក្រុមលើការផលិតឱសថធម្មជាតិ (៤០នាទី)      
  - ច្រកគរុសិស្រសជា៤ក្រុម
  -      ក្រុមនីមួយៗផលិតថា្នាំព្រយាបាលជំងឺត្រីមនដូចជា  ដំបៅរលាក កម្ចាត់ពពួកបា៉ារា៉ាសុីត ការកកឈាម និង
                អុតពកស
  - តំណាងក្រុមរាយការណ៍អំពីធាតុផ្រសំនិងរបៀបផលិត
  - គ្រូឧទ្ទ្រសក្រលម្អ និងបូកសរុប។

4.4.3 ម៉ាងទី៣៖ ការផលិតឱសថធម្មជាតិ

  - ក្រលម្អនិងបងា្ហាញខ្លឹមសារម្ររៀន

ប្រភ្រទជំងឺ វត្ថុធាតុដើមសម្រប់ផ្រសំថា្នាំ គំរូលំហាត់

1. មនរបួស - ប្រើអំបិល ឬកំបោរពី ២ គ.កលាយជា
     មួយ ទឹក៣០លីត្រសម្រប់ស្រះមនផ្ទ្រ
     ក្រលា  ១០០ម២ រួចបាចជុំវិញមត់ស្រះ                        
           រយៈព្រល ៥ថ្ង្រ ជាប់គ្នា។

ប្រសិនបើស្រះមនផ្ទ្រក្រលា ៣៥០ម២តើត្រូវ
ការអំបិល ឬកំបោរប៉ុនា្មានគីឡូក្រមហើយលាយ
ជាមួយទឹកប៉ុនា្មានលីត្រដ្ររ?

2. បរាសិត - ចិញ្រ្ចំាស្លឹកស្តោ ០.៥ គីឡូក្រម ហើយ
    ដក់វាចូលថង់ក្រណាត់
- ៥ថង់សម្រប់ផ្ទ្រក្រលា ១០០ ម២

- ដក់វា៥ថ្ង្រជាប់គ្នា
- ផ្លាស់ប្តូរវារៀងរាល់៣ថ្ង្រម្តង

តើត្រូវការស្លឹកស្តោទម្ងន់ប៉ុនា្មានសម្រប់ស្រះមន
ផ្ទ្រក្រលា ១៥០ម២បនា្ទាប់ពីបានដក់វាចូល
ស្រះអស់ រយៈព្រល៩ថ្ង្រ?

3. កកឈាម - សម្រប់ផ្ទ្រស្រះ ១០០ ម២យកអំបិល 
  ១ គ.កជាមួយទឹក១ លីត្រ (ឬ យក 
     កំបោរ ចំនួន ១ គ.ក លាយជាមួយ 
   ទឹក៣០ លីត្រ) ហើយបាចវានៅលើផ្ទ្រ 
  ទឹកខាងលើ   (មួយដង/ថ្ង្រ នៅម៉ាង  
   ម៉ាង៩ព្រឹករយៈព្រលពី៤ ថ្ង្រ)។
- បុកកា្តោមរស់ពី២០-៤០ក្របាលរួចលាយ
  ជាមួយចុងអង្ករ ១គ.ក រួចឱ្រយត្រីសុី 
  ៤ទៅ៥ថ្ង្រ 

ប្រសិនបើរណ្តាមនផ្ទ្រក្រលា ២៤ម២តើត្រូវ
ការអំបិល ឬកំបោរប៉ុនា្មានគីឡូក្រមហើយលាយ 
ជាមួយទឹកប៉ុនា្មានលីត្រដ្ររ?
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ឌីវីឌី/ឌីស ម្ររៀន/ម៉ាង ចំណងជើង ប្រភព

ម្ររៀនទី ១ ការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ឌីស ៣

១.៤.២ ម៉ាងទី២
ប្រភ្រទត្រី និងលក្ខណៈ 
ជីវសាស្ត្រ

សកម្មភាពទី ១
បទបងា្ហាញស្តីពីប្រភ្រទត្រី

VVOB SEAL 2011

ម្ររៀនទី ២ ការរៀបចំស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិច

ឌីវីឌី ១
២.៤.៣ ម៉ាងទី៣  
ការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិច

សកម្មភាពទី១
វីដ្រអូស្តីពីការពិភាក្រសា
ក្រុម លើការជ្រើសរីស
រណ្តា និងការជីក
រណ្តាបា្លាស្ទិច

Open Institute/VVOB

ឌីវីឌី ១
២.៤.៣ ម៉ាងទី៣  
ការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិច

សកម្មភាពទី២
របៀបជីករណ្តាបា្លាស្ទិច Open Institute/VVOB

ឌីវីឌី ១

២.៤.៥ ម៉ាងទី៥
ការជ្រើសរីស ការវ្រចខ្ចប់ 
និងការដឹកជញ្ជូនកូនត្រី

សកម្មភាពទី២ 
វីដ្រអូស្តីពីរបៀបជ្រើស
រីស វ្រចខ្ចប់ និងដឹក
ជញ្ជូនកូនត្រី

Copyright © CEDAC 

2008

ឌីវីឌី ១

២.៤.៦ ម៉ាងទី៦ 
ព្រលវ្រលាល្រងកូនត្រីចូលទៅ
ក្នុងស្រះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិច

សកម្មភាពទី១
របៀបព្រល្រងកូនត្រី
ក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច

Open Institute/VVOB

បញ្ជពីហុម្រឌៀ
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ម្ររៀនទី ៣ ការចិញ្ចឹមត្រី

ឌីវីឌី ២ 
៣.៤.២ ម៉ាងទី២
 អនុវត្តការផលិតចំណីត្រី

សកម្មភាពទី ១ វីដ្រអូស្តីព ី
ការផលិតចំណីត្រី

Open Institute/VVOB

ឌីវីឌី ២

៣.៤.៣ ម៉ាងទី៣ 
អនុវត្តរបៀបផ្តល់ចំណី
ត្រីក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច
 

សកម្មភាពទី ១ របៀបផ្តល់
ចំណីត្រី

Open Institute/VVOB

ឌីវីឌី ២

៣.៤.៤ ម៉ាងទី៤
ការសង្កតគុណភាព
ទឹកក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច

សកម្មភាពទី ១ 
សកម្មភាពចុះសង្កត
គុណភាពទឹកក្នុងរណ្តា
បា្លាស្ទិច"

Open Institute/VVOB

ម្ររៀនទី៤ ជំងឺ និងការបងា្ការ

ឌីស ៣
៤.៤.១ ម៉ាងទី១ 
ជំងឺ និងមូលហតុ

សកម្មភាពទី ១ 
បទបងា្ហាញស្តីពីប្រភ្រទ
ជំងឺត្រី

VVOB SEAL 2011

ល្រខរៀងរូបភាព ចំណងជើង ប្រភព

រូបភាពទី១ ប្រពលវប្របកម្ម ៣ប្រភ្រទ
agromisa agrodok 15, Small 
scale freshwater fish farming

រូបភាពទី២ ស្រះត្រី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៣ របៀបផលិតចំណីត្រី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៤ ការវិភាគតាមគ្រងឆ្អឹងត្រី VVOB SEAL 2011

បញ្ជរូីបភាព
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ឯកសារយ្រង

  កសិករ និងធម្មជាតិ បច្ច្រកទ្រសចិញ្ចមឹត្រកី្នងុរណ្តាក្រលផ្ទាងំកសូ៊ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយ 
            អង្គការស្រដកក្នុងឆ្នាំ២០០៨

  កសិករ និងធម្មជាតិ បច្ច្រកទ្រសចិញ្ចមឹត្រកី្នងុស្រះជាលក្ខណៈគ្រសួារ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយ 
            អង្គការស្រដក ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

  ការចញិ្ចមឹត្រទីកឹសាបប្រកបដោយលក្ខណៈល្អប្រសើរ ការចញិ្ចមឹសត្វដ្រលមនលក្ខណៈល្អប្រសើរ ភាគ 
  ទី៣០បោះពុម្ជឡើងវិញ នៅទីក្រុងរ៉ូម ប្រទ្រសអ៊ីតាលី ដោយអង្គការស្របៀង និងកសិកម្ម 
            សហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ១៩៨៩

           គោលនយោបាយសម្រប់ការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  ន្រក្រសួងអប់រំ យុវជន   
           និងកីឡា

  គោលវិធីរៀន និងបង្រៀនប្របសកម្ម គណៈគ្រប់គ្រងភាពជាដ្រគូប្រទ្រស អៀរឡង់ បោះពុម្ពផ្រសាយ 
            ដោយ PBM ឆ្នាំ២០០៧

  ដកស្រង់ច្រញពី វិធីចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រ FAO and World Fish Center និង ទិវាស្រូវអន្តរជាតិ Halwart, M. 
            and  M.V. Gupta (eds). បោះពុម្ពនៅទ្រកី្រងុ រូ៉ម ប្រទ្រសអីុតាលី និង ទីក្រងុ ភីណាង ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសីុ 
            ទំព័រទី៨៣ ឆ្នាំ២០០៤។

  សៀវភៅណ្រនាំសម្រប់អ្នកបណ្តុះបណា្តាល អំពីការចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈគ្រួសារ រៀបរៀងដោយ 
            កម្មវិធី IMAGE របស់ VVOB ឆ្នាំ២០១១។

           http://www.unicef.org/lifeskills




