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អរមភកថ 
ឯកសរកមមវធីិសិកសលមអតិចំេណះទូេទភសែខមរេនមធយមសិកសបឋមភូមពីិថន ក់ទី៧ដល់ថន កទី់៩េនះ បន

េរៀបចំេឡងេយងតមេគលករណ៍ៃនកំែណទរមងក់មមវធីិសិកស រកបខណឌ កមមវធីិសិកសអបរ់ចំំេណះទូេទនិងអបរ់ ំ

បេចចកេទស និងចបបស់ដីពីករអបរ់។ំ ឯកសរេនះ ផលិតេឡងកនុងេគលបំណងេលកកមពស់គុណភពអបរ់ែំផនកមធយម

សិកសបឋមភូម ិ ពិេសសេផដ តេលសកមមភពេរៀននិងបេរងៀន េទតមសមតថភពទំងបនួគឺ សដ ប់ និយយ អន 

និងសរេសរ កនុងេគលបំណងអភវិឌឍវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ ែដលសិសសរតូវសេរមចបនេទ

តមករមតិថន កនី់មយួៗ។ 

 កមមវធីិសិកសេនះ មនករែកលមអេទេលចំណុចមយួចំនួនដូចជ ខលឹមសរសំខន់ៗ  របយេម៉ងករែណនំ

អនុវតត ករវយតៃមល និងវធីិសរសតបេរងៀន សរមបជ់ជំនួយដល់ករអភវិឌឍេសៀវេភសិកសេគល និងសមភ រៈសិកស

េផសងៗេទៀត េដមបជួីយ រគូបេរងៀនកនុងករេធវបំែណងែចកកមមវធីិសិកសរបចែំខ ករកំណតស់មភ រឧបេទស និងករេធវ
កិចចែតងករបេរងៀន សំេដពរងឹងចំេណះដឹង បំណិន និងឥរយិបថរបស់សិសសឱយេឆលយតបេទនឹងរកបខណឌ កមមវធីិ

សិកស។  

កមមវធីិសិកសលមអិតេនះ បនកំណតនូ់វលទធផលសិកសេទតមករមតិថន កនី់មយួៗ ែដលមនខលឹមសរសំខន់ៗ

តមលំដបលំ់េដយដូចជ អតថបទេផសងៗ កំណពយ ចេរមៀង សរេសរតមអន េវយយករណ៍ ែតងេសចកដី រសីហិេត

បេទស គតិេលក ចបប់ទូនម នេផសងៗ និមិតតសញញ ជតិ រទឹសដីអកសរសិលប ៍ អកសរសិលបប៍រេទស និងសិកសអតថបទ

អកសរសិលប។៍ េរកពីេនះមនរបធនបទេផសងៗេទៀតែដលផសរភជ បនឹ់ងជីវភពជកែ់សដងដូចជ ករចងរកងឯកសរ 

ករេធវែផនករ ករេធវគេរមង ករេធវបទបងហ ញ ករេធវបទសមភ ស ករពិភកស វគមិន ករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយ

តប ករនពំកយ ករពនយល់បករសយ ករេធវអតថ ធិបបយ ករកនក់មមវធីិ ករេរបរបស់របពន័ធបណត ញសងគម 

ករេឃសន វេិយគកថ សុនទរកថ និងករសរេសរលិខិតេផសងៗ។ល។ 

 អនុគណៈកមមករមុខវជិជ ឯកេទស សងឃមឹនិងមនជំេនឿជកថ់ កមមវធីិសិកសលមអិតសរមបម់រធមសិកសបឋម

សិកសភូមេិនះ នឹងបនជរបេយជនដ៍ល់ករេរបរបស់េនតមសលេរៀនបឋមសិកសចំេណះទូេទ អនកពកព់័នធ 

ដៃទេទៀត សំេដធនឱយករអបរ់មំនគុណភពរបកបេដយសមធម ៌ បរយិបនន និងេលកកមពស់ឱកសសិកសេពញ

មយួជីវតិ។ 

 

អនុគណៈកមមករមុខវិជជ ឯកេទសភសែខមរ 
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១- េសចកតីេផតម 

១.១- សវតរ 

រកសួងអបរ់ ំ យុវជននិងកីឡ បនេធវកំែណទរមងក់មមវធីិសិកស ជបនតបនទ បេ់រចនេលកេរចនរគមកេហយ។ 

ដំណកក់លទី១ ចបពី់ឆន ១ំ៩៧៩ដល់ឆន ១ំ៩៨៦ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ បនអនុវតតរបពន័ធអបរ់១ំ០ឆន  ំ គឺេន

បឋមសិកស៤ឆន  ំ មធយមសិកសបឋមភូម៣ិឆន  ំ និងមធយមសិកសទុតិយភូមិ៣ឆន ។ំ ដំណកក់លេនះ វស័ិយអបរ់ ំ េយង 

បនរបែមរបមូលអនកេចះដឹង ែដលេនសល់ពីករសមល បៃ់នរបបកមពុជរបជធិបេតយយមកេធវជរគូបេរងៀន េដយអនុវតត

េគលករណ៍ អនកេចះេរចនបេរងៀនអនកេចះតិច អនកេចះតិចបេរងៀនអនកមិនេចះេសះ។ ដំណកក់លទី២ ចប់ពីឆន ំ

១៩៨៧ដល់ឆន ១ំ៩៩៦ រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ បនេធវកំែណទរមងរ់បព័នធអបរ់ចំំេណះទូេទ េដយបដូរពីរបព័នធ

អបរ់១ំ០ឆន  ំមកអនុវតតរបពន័ធអបរ់១ំ១ឆន  ំ គឺេនបឋមសិកស៥ឆន  ំមធយមសិកសបឋមភូម៣ិឆន  ំ និងមធយមសិកសទុតិយភូមិ
៣ឆន ។ំ កនុងដំណកក់លេនះ េយងបនេធវករែកលមអបែនថមេលរបយេម៉ងសិកស និងខលឹមសរសំខន់ៗ មយួចំនួន ជ

ពិេសសបនពរងឹងនិងពរងីកេទេលែផនកភសែខមរនិងអកសរសរសតជតិែខមរ។ ដំណកក់លទី៣ ចប់ពីឆន ១ំ៩៩៧ដល់

ឆន ២ំ០០៤ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ បនេធវកំែណទរមងរ់បព័នធអបរ់ ំេដយបនបដូរពីរបព័នធអបរ់១ំ១ឆន  ំមកអនុវតត

របពន័ធអបរ់១ំ២ឆន  ំ គឺេនបឋមសិកស៦ឆន  ំ  មធយមសិកសបឋមភូម៣ិឆន  ំ និងមធយមសិកសទុតិយភូម៣ិឆន ។ំ កនុងដំណក់

កលេនះ បនែកសរមួលេល ទរមង ់មុខវជិជ  របយេម៉ង ខលឹមសរ វធីិសរសត និងករអនុវតត។ ដំណកក់លទី៤ ចបពី់

ឆន ២ំ០០៥ដល់ឆន ២ំ០១៥ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ បនេធវកំែណទរមង ់និងបនេធវបចចុបបននភពេលកមមវធីិសិកស  

ជបនតបនទ បែ់ថមេទៀតគឺ សិសសសិកសតមជេរមសមុខវជិជ  និងសិកសតមបណតុ ំ មុខវជិជ  មនបណតុ ំ វទិយសរសត និង

វទិយសរសតសងគម។ ដំណកក់លទី៥ េនកនុងឆន ២ំ០១៦ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ បនេធវកំែណទរមងម់យួេលក

េទៀត គឺបនអភវិឌឍរកបខណឌ កមមវធីិសិកស និងកមមវធីិសិកសថមីរគបមុ់ខវជិជ  រពមទំងបនបែនថមមុខវជិជ មយួចំនួនេទៀត។ 

កនុងដំណកក់លេនះ បនែកសរមួលេល ទរមង ់ មុខវជិជ  របយេម៉ង ខលឹមសរ វធីិសរសត និងករអនុវតត សំេដធន

ឱយករអបរ់មំនគុណភពរបកបេដយសមធម ៌ បរយិបនន និងេលកកមពស់ឱកសសិកសេពញមយួជីវតិ រពមទងំេធវឱយ

រសបតមករវវិតតយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនេសដឋកិចចសងគម និងវបបធម ៌កនុងតំបននិ់ងអនតរជតិ។  

 ១.២- ករែកទរមងក់មមវធីិសិកស 
  ករែកទរមង់កមមវធីិសិកស ជនិនន ករមយួរសបេទនឹងករវវិតតយ៉ងេលឿនៃនេសដឋកិចចសងគមនិងវបបធមក៌មពុជ

កនុងសមយ័បចចុបបនន និងរសបេពលែដលពិភពេលកមនករែរបរបួលយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ទសសនវជិជ ថមី មនទំេនរ

កំណតប់ញចូលលទធផលសិកស ជេគលបំណងចមបងកនុងករអភវិឌឍកមមវធីិសិកស។ បញញតតិៃនកមមវធីិសិកសបនេធវឱយ

មនករផល ស់បតូរទសសនៈ េគលគំនិត គរេុកសលយ និងវធីិសរសតបេរងៀន។ ករែកទរមងក់មមវធីិសិកស ជែផនកមយួៃន

កំែណទរមងវ់ស័ិយអបេ់នកមពុជ ែដលរកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡ មនចកខុវស័ិយ កសងនិងអភវិឌឍធនធន

មនុសសរបកបេដយគុណភព និងគុណធមរ៌បេសរបំផុតេលរគបែ់ផនក េដមបកីសងសងគមកមពុជ ឱយកល យជសងគមរកី

ចេរមន េលែផនកចំេណះដឹងនិងចំេណះេធវជមូលដឋ ន។ េដមបេីឆលយតបនឹងចកខុវស័ិយេនះ រកសួងបនេរៀបចំែផនករ     

យុទធសរសតវស័ិយអបរ់ពីំរចំណុចគឺ (១)ធនឱយករអបរ់មំនគុណភពរបកបេដយសមធម ៌បរយិបនន និងេលកកមពស់

ឱកសសិកសេពញមយួជីវតិ និង(២)ធនភពស័កដិសិទធៃនភពជអនកដឹងន ំ និងរគបរ់គងរបស់មរនតីអបរ់រំគបលំ់ដប់

ថន ក។់ េដមបអីនុវតតែផនករយុទធសរសតវស័ិយអបរ់បំនគឺរតូវពឹងែផអកេទេលសសរសដមភទំង៥មន (១)ករអនុវតតែផន

ករសកមមភពេគលនេយបយរគូបេរងៀន (២)ករពិនិតយេឡងវញិកមមវធីិសិកស េសៀវេភសិកសេគល និងែកលមអ

បរសិថ ន (៣)ករដកឱ់យអនុវតតអធិករកិចច (៤)ករពរងឹងរងវ យតៃមលសិកសដូចជកររបឡង រងវ យតៃមលថន កជ់តិ តំបន់ 

និងអនតរជតិ និង(៥)ករែកទរមងឧ់តដមសិកស។ រកសួងបនេរៀបចំរចនសមពន័ធែដលមនអនុវស័ិយទងំ៧កនុងេនះមន 
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(១)អនុវស័ិយករអបរ់កំយនិងកីឡ (២)អនុវស័ិយករអភវិឌឍយុវជន (៣)អនុវស័ិយករអបរ់េំរករបពន័ធ (៤)អនុវស័ិយ

ករអបរ់ឧំតដមសិកស (៥)អនុវស័ិយករអបរ់មំធយមសិកសនិងអបរ់បំេចចកេទស (៦)អនុវស័ិយករអបរ់បំឋមសិកស និង

(៧)អនុវស័ិយករអបរ់កុំមរតូច។ េដមបសីេរមចបនេជគជ័យកនុងវស័ិយអបរ់ ំ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ បនដក់

េចញនូវកមមវធីិកំែណទរមង១់៥ចំណុចគឺ (១)កររគបរ់គងហិរញញ វតថុសធរណៈ (២)ករពរងយរគូបេរងៀន (៣) កំែណ

ទរមងម់ជឈមណឌ លបណដុ ះបណដ លរគូបេរងៀន (៤) ករេលកកមពស់គុណវឌុឍរិគូបេរងៀន (៥) ករងរអធិករកិចច              

(៦) រងវ យតៃមលលទធផលសិកស (៧)កំែណទរមងក់ររបឡងសញញ បរតមធយមសិកសបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ (៨) កំែណ

ទរមងក់មមវធីិសិកសនិងេសៀវេភសិកស (៩) ករសងសង់អគរសិកសនិងករជួសជុល (១០) ករវយតៃមលរគឹះសថ ន

ឧតដមសិកស (១១) ករេលកកមពស់វស័ិយកីឡ (១២) ករអនុវតតែផនករសកមមភពេគលនេយបយយុវជន            

(១៣) ករអបរ់បំេចចកេទស (១៤) ករបេងកតសលេរៀនជំននថ់មី និង(១៥)ករេរៀបចំគនលងអជីព និងបណដុ ះបណដ ល

នយកសល។ 

 

២- េគលបំណង 
ភស និងអកសរសរសតែខមរជអតតសញញ ណៃនវបបធម៌និងរបៃពណីរបស់ជតិែខមរ។ ករេចះដឹង យល់ សគ ល់ 

េរបរបស់ ែថរកស និងេលកកមពស់តៃមលភសនិងអកសរសរសតែខមរជេមទនភពរបស់េយង។ កមមវធីិសិកសេនមធយម

សិកសបឋមភូម ិថន ក់ទី៧  ដល់ថន កទី់៩ មនេគលបំណងដូចតេទ៖  

- បនតអភវិឌឍសមតថភពែផនកភសែខមរ  និងអកសរសរសតែខមរទងំករអន សដ ប់ សរេសរ និយយពីបឋមសិកស

េដយតរមងទិ់សករសិកសរបស់សិសសេទមធយមសិកសទុតិយភូម។ិ 

- ផតល់ដល់សិសសនូវករសិកសសីុជេរមេទេលភស អកសរសរសត អកសរសិលប ៍សិលបៈ ជំេនឿ សសន របៃពណី 

ទំេនៀមទមល បរ់បស់ជតិ និងអនតរជតិមយួចំនួន។  

- ផតល់ដល់សិសសនូវករសិកសសីុជេរមេទេលរគបទ់រមង់ និងរបេភទៃនអកសរសិលប ៍ តមរយៈករពនយល់              

បករសយ វភិគ បេញចញេយបល់ េធវករសននិដឋ ន និងវយតៃមលបនរតឹមរតូវរបកបេដយភពចបស់លស់ និង

សុភវនិិចឆយ័។ 

- បណតុ ះសិសសឱយមនជំនញកនុងករទទួលព័តម៌ន(សត ប់) ករផតល់ព័តម៌នករបងហ ញបេញចញេយបល់... 

(និយយ) ករែសវងរកពត័ម៌ន ករែសវងយល់ ករសិកសរសវរជវ ...(អន) និងករេរបរបស់សំេណររគប់

របេភទកនុងករសិកសរសវរជវ ទំនកទំ់នង កនុងជីវភព របចៃំថង ទីផសរ ករងរ និងអជីព(សំេណរ)។ 

- បណតុ ះសិសសឱយេចះវភិគបនចបស់លស់េទេលសន ៃដអកសរសិលបជ៍តិ និងអនតរជតិធំៗ េដយបងហ ញពីរបវតតិ 

សន ៃដ អនកនិពនធ អតថរបូ អតថនយ័ និងអតថរសឬគុណតៃមលៃនសន ៃដ។  

- ឱយមនេមទនភពកនុងករេរបរបស់ភសនិងអកសរសរសតជតិ កនុងទំនក់ទំនងរបចៃំថង កិចចកររដឋបល ទីផសរ

ករងរ ករសិកសរសវរជវ និងសិលបៈ។ 

- បណតុ ះសម រតីសិសសឱយេចះរសឡញ់ែថរកស និងឱយតៃមលេទេលភស អកសរសរសតជតិ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប ់

និងវបបធម ៌អរយិធមជ៌តិ ។ 

- ចូលរមួអភវិឌឍភស និងអកសរសរសតជតិឱយមនលកខណៈទំេនបទនស់មយ័េឆលយតបនឹងករេរបរបស់កនុង

សងគមែដលកំពុងរកីចេរមន និងសកលភវបូនីយកមម។   
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៣- េគលគំនិតសខំន់ៗ 

៣.១- អកសរសិលបែ៍ខមរ   

ក- អកសរសិសបប៍រុណ :  េរឿងសេងខបមយួចំនួនកនុងបញញ សជតក េរឿងមយួចំនួនកនុងទសជតក និងចេរមៀង

របៃពណីែខមរ។ ខ- អកសរសិលបរ៍បជរបិយៈ របជំុេរឿងេរពងែខមរភគ១-៩ គតិេលក រសីហិេតបេទស េរឿង

របជរបិយែខមរ ពកយចួនរបជរបិយ(ពកយេសល ក សុភសិត និងពកយបេណដ  ចេរមៀងរបជរបិយ ែលបង

របជរបិយ និងរបរំបជរបិយ។ 

គ- អកសរសិលបទំ៍េនបឬសមយ័ : េរឿងមហេចរទល់ែដន(សំង សវទ) េរឿងសឹុមអនកបរឡន(អឹុម ថុក) និង

េរឿងេពធ∞ កំេបរ(សូ៊ ចំេរ ន)។ 

ឃ- កំណពយែខមរ : កំណពយែខមរមន បទកកគតិ ពំេនល ភុជជងគលីល បេនទ លកក រពហមគីតិ ពកយ៦ ពកយ

៧ ពកយ៨ និងពកយ៩។ ចបប់ទូនម នេផសងៗមន ចបបរ់បុស ចបបរ់សី ចបបរ់កមង៉ុយ ចបបប់ណដ ំបិត 

ចបបេ់លប កថមី ចបបេ់ករកល ចបបៃ់ហមហជន េលប កអងគរ េលប កអក េលប កជុចនិងរតី និងេតថម។ល។ 

ង- ចេរមៀង : ចេរមៀងរបជរបិយ ចេរមៀងបុរណ និងចេរមៀងទំេនប 

ច- េលខ ន : េរឿងេរៀមចបងេយង េរឿងវងសរតកូលកមសត ់និងេលខ ននិងយីេករេរឿងរបស់ែខមរមយួចំនួនេទៀត។ 

៣.២- អកសរសិលបប៍រេទស 

េរឿងបុរណ(អកសរសិលបប៍រេទសបកែរប) និង េរឿងទំេនបឬសមយ័(អកសរសិលបប៍រេទសបកែរប)។ 

៣.៣- ករសិកសអតថបទអកសរសិលប ៍

- ថន កទី់៧ :  េរឿងសូផត និងេរឿងរបវតតិទីរកុងភនេំពញ 

- ថន កទី់៨ : េរឿងមលដួងចិតត និងេរឿងរបសទអងគរវតត  

- ថន កទី់៩ : េរឿងកុលបៃបលិ៉ន និងេរឿងធនញជ ័យ។        

៣.៤- របធនបទសំខន់ៗ  

ក- សមគគីភព ឬឯកភព ឬករេវញជធលុងមយួ : របធនបទេនះមនដូចជ សម រតីជតិនិយមឬមនសិក

រជតិ ឯកភព៩ជតិ អតតសញញ ណជតិ សម រតីរកុម ភពសីុសងវ កគ់ន  និងករអនុេរគះគន េទវញិេទមក។ 

ខ- ភតរភពៈ របធនបទេនះមនដូចជ មតិតភពឬករេសពគបម់ិតត ករយកចិតតទុកដក ់ឬជួយ ទុកខធុរៈគន  

េទវញិ េទមក ករជួយ រែំលកសុខទុកខឬសបបរុសធម៌ឬសនត នចិតតទូលយ េមតត ធម ៌ភពេសម ះរតង់ និង

កររបរស័យ ទកទ់ងគន ។ 

គ- ករេលកតៃមលចំេពះខលួនឯងឬទសសនៈវជិជមនចំេពះខលួនឯង : របធនបទេនះមនដូចជ ជំេនឿជកេ់លខលួន

ឯង ករេសម ះរតងចំ់េពះខលួនឯង តំែហទសុំខភព ភពចស់ចិតតចស់គំនិត និងករសគ ល់ខលួនឯង។ 

ឃ- ករតសូ៊កនុងជីវតិ : របធនបទេនះមនដូចជ ទទួលសគ ល់ករពិត ករផសុំ ករហ៊នពុះពរ សម រតីជមនះករ

លំបក ករកសងេចញពីអវីែដលេយងមន និងករកសងេសចកដីសងឃមឹឬសុទិដឋិនិយមេឡងវញិ។ 

ង- សនតិភពនិងេសរភីព : របធនបទេនះមនដូចជ ដំេណះរសយទំនស់ យុតតិធមឬ៌ភពរតឹមរតូវ  

 ករេគរពបុគគលភពជមនុសស ករេគរពកមមសិទធិអនកដៃទ ករេគរពចបប ់និងទំនួលសគ ល់សិទធិេសមគន

កនុងសងគម។ 



 

4 

ច- េសចកដីេសនហនិងេមទនភពជតិ : របធនបទេនះមនដូចជ េសនហជតិ ភកដីភព េមទនភពចំេពះ

េដមកំេណ តជតិសសនរ៍បស់ខលួន ទនភពចំេពះរគឹះវបបធមជ៌តិខលួន ករែសវងរកឧតដមភព និងភពជ

ពលរដឋ។ 

ឆ- េសនហចំេពះធមមជតិ : របធនបទេនះមនដូចជ សម រតីយល់ដឹងអំពីបរសិថ ន អនមយ័បរសិថ ន តំែហទ ំ

កិចចករពរ និងករសំៃច។ 

ជ- ករកំណតេ់គលេដឬបំណងរបថន េឆព ះេទរកជយ័ជមនះ : របធនបទេនះមនដូចជ ករកំណតែ់ផនករ 

បំណងរបថន  កររសៃម ទសសនៈយល់េឃញ ភពៃថលថនូរកនុងករងរករេបដជញ ចិតតឬករពយយមឬករអំណត់

ឬករសូ៊រទ ំនិមតិកមមឬករៃចនរបឌិតឬកររកុរក និងភពជអនកដឹកន។ំ 

ឈ- ករែសវងរកគតិបណឌិ ត : របធនបទេនះមនដូចជ ទទួលចំេណះដឹងអំពីេមេរៀនឬបទពិេសធៃនជីវតិ 

េសចកដីេសនហចំេពះករេរៀនសូរត ករែសវងរកករពិត និងករែសវងរកភពវេិសសវសិលឬករមនបំណង

របថន ខពស់។ 

ញ- ករឱយតៃមលេទេលេសភណ័ : របធនបទេនះមនដូចជ សម រតីរសឡញ់វតថុសិលបៈឬេសចកដីេសនហ

ចំេពះេសភណ័ៃនវបបធម ៌ករហវឹកហតប់ែនថមេលេទពេកសលយឬនិសសយ័ពីកំេណ ត កមល ងំសម រតី និងករ

មនសតិបនធូរបនថយភពតនតឹង។ 

៣.៥- ខលឹមសរសំខន់ៗ  

៣.៤.១- ថន កទី់៧ 

ក- សមតថភពសត ប ់

សិសសសដ បអ់តថបទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ។ កំណពយបទមូលដឋ នមន 

កកគតិ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ និងបេនទ លកក។ អតថបទេផសងៗមន អតថបទពណ៌ន អតថ ធិបបយ េសចកដី
អេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន ករេឃសន និងសរពត័ម៌ន។ 

សិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំ យល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល និងបេងកតថមី េដមបេីរបបរបិទេដមប ី
យល់នយ័ពកយ ពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័។ ករបករសយបញញតតិ និង

រកលកខណៈពិេសសឬសមគ ល់ៃនអកសរសិលបរ៍បជរបិយ រពឹតតិករណ៍សំខនៗ គំនិតសំខន ់ តួអងគឯក តួអងគរង ប៉ន់

សម នផលវបិក ករេរបរបស់ពត័ម៌នេដមបប៉ីនស់ម នអវីែដលអចេកតេឡង តៃមលអបរ់ ំសេងខប េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង អតថនយ័ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង។ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ កនុងកំណពយ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  កបនួ

កពយមរត គំនិតសំខនប់ងកប ់អតថនយ័ និងគុណតៃមលៃនកំណពយ។ ភសចបស់លស់  ភសរស់រេវ ក និងនិមតិតរបូ 

គំនិតសំខន ់ តៃមលអបរ់ ំ ទំនកទំ់នងរវងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នខលឹមសរ ករពិតនិងមតិ របធនបទ េគលបំណង 

របេភទ របភព កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  និងសេងខបអតថបទ។ 

ខ- សមតថភពនិយយ 

បងហ ញឥរយិបថលអរបៃពេដយយកចិតតទុកដកស់ដ ប់អនកដៃទនិយយ េចះេរបសំនួនពកយ យល់ដឹងពីែបបបទ

កនុងករនិយយរបកបេដយភពវជិជមននិងមនរបសិទធភពេដមប ី ែណននិំងផដល់ពត័ម៌នពីខលួនឯង ែណនពីំផលិត

ផលឬរពឹតតិករណ៍ែដលផសពវផសយពណិជជកមម ករអេញជ ញនិងករេឆលយតបនឹងករអេញជ ញ ករបញចុ ះបញចូល និង

ករេឆលយតបនឹង ករបញចុ ះបញចូល ករសេងខបអតថបទ ករសែមតងករបករសយសុភសិត ពកយេសល ក ពកយបេណដ ។ 

សូរតកំណពយ បទភុជងគលីល បទកកគតិ រពហមគីតិ បទពកយ៧និងបទពំេនល និងេរចៀងចេរមៀងរបជរបិយ 

របៃពណី។ េធវករនពំកយ ករពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ ករបករសយតមព័តម៌នចងអុលបងហ ញ ករផដល់
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េហតុផលនិងអំណះអំណង ករេរៀបចំនិងកន់កមមវធីិ េធវករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តមទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធ

បណដ ញសងគម(អីុែមល េហវសបុក េតេឡរកម)។ ករេធវអតថ ធិបបយ ករេធវបទសមភ ស ករបករសយនិមតិតសញញ

ជតិេផសងៗ និងករេធវបទបងហ ញ។ 

គ- សមតថភពអន 

ករអនេលកដកសំ់េឡង និងេគរពតមសញញ េផសងៗបនរតឹមរតូវ កនុងករអនសទ ត់អតថបទចងអុលបងហ ញ

ពត័ម៌នសំខន់ៗ  ភសសញញ សរមបទំ់នក់ទំនង ភសសញញ សរមបម់នុសសគថលង់ ភសសរមបម់នុសសពិករ

ែភនក។ រទឹសតីអកសរសិលប ៍ពកយចួនរបជរបិយ អកសរសិលបបុ៍រណ អកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងអកសរ

សិលបប៍រេទស។ កំណពយនិងចេរមៀងមន បទកកគតិ បទពកយ៧ បទពំេនល បទភុជងគលីល បទរពហមគីតិ និងបទ

បេនទ លកក។ ចបប់ទូនម នេផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក។ អតថបទពណ៌ន អតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ 

េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសព័តម៌ន េឃសន សរពត័ម៌ន ខិតតបណណ  បករសយតមពត័ម៌នចងអុលបងហ ញ 

និងអតថបទបករសយនិមតិតសញញជតិ។ អតថបទអកសរសិលបម៍ន អតថបទអកសរសិលបរ៍បជរបិយេរឿងរបវតតិរកុងភនេំពញ 

និងបេរឿងសូផត។ 

ករយល់ដឹងពីរេបៀបអន រេបៀបរកពត័ម៌ន និងមនសមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល 

និងបេងកតថមី េដមបេីរបបរបិទយល់នយ័ពកយ ពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ឧទហរណ៍ ឧបបទ 

េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័។ ករបករសយអតថនយ័ ករេរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ។ 

ករបករសយពីបញញតតិអកសរសិលបរ៍បជរបិយ របេភទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ េទវកថ េរពងកថ សុភសិត ពកយេសល ក 

ពកយបេណត  អកសរសិលបទំ៍េនប រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំនិងអតថនយ័

ៃនេរឿងកនុងអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស។ លកខណៈសមគ ល់ៃនចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយ អកសរសិលបបុ៍រណ អកសរសិលប៍

របជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប េទវកថ និងេរពងកថអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស។  គំនិតសំខន់ រពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក 

តួអងគរង អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ ៃនចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយេទវកថ េរពងកថកនុងអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស។ កពយ

មរត ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ កនុងកំណពយ។ បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ និងរបូរមមណ៍។ របភពអតថបទ 

របេភទ ទរមង ់អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង េគលបំណង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សននិដឋ ន សេងខប និងគំនិតបេងកត

ថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង។ ករបករសយែផនទី េលខកូដ និងសតវនិងរុកខជតិជនិមតតសញញ ជតិ។ ករសិកសអតថបទ

អកសរសិលបប៍េរឿងរបវតតិរកុងភនេំពញ និងអកសរសិលបទំ៍េនបេរឿងសូផត។  

ឃ- សមតថភពសរេសរ 

ករយល់ដឹងពីសំនួនពកយ និងទរមងែ់បបបទៃនសំេណរេផសងៗដូចជ កថខណឌ  បករសយែផនទី រកប ដយ

រកម និមតិតសញញ ជតិ ករេធវែផនករ បំេពញទរមងែ់បបបទេផសងៗ កំណពយនិងចេរមៀង អតថបទែដលមនទរមង់

ខុសគន  សំេណររសវរជវែបបគេរមង ករចងរកងេរឿងនិទន េរឿងេលខ ន ករចងរកងរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ  សំេណរ

អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន ែតងេសចកដីែបបពិពណ៌ន ែតងេសចកតីែបប អតថ ធិបបយ និងសរេសរតមអន។ 

ករសរេសរអតថបទ និងបំេពញែបបបទេផសៗដូចជ ែតងកថខណឌ  សរេសរបករសយែផនទី សតវនិងរុកខជតិជ

និមតតសញញ ជតិ និងរូបតំណងតមសហគមន៍ និងេធវែផនករសរមបរ់គួសរ។ បំេពញពកយសំុចូលេរៀន ពកយសំុ

ចូលជសមជិក េសៀវេភតមដន សលកបរតពត័ម៌ន សលកបរតពត័ម៌នេចញចូលរពលនយនតេហះ និងលិខិត

ឆលងែដន។ ែតងកំណពយបទកកគតិ ពកយ៧ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ និងបេនទ លកក។ ែតងអតថបទពណ៌ន 

អតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន ករេឃសន សរពត័ម៌ន និងខិតតបណណ ។ 

សរេសររសវរជវែបបគេរមង ចងរកងេរឿងនិទន េរឿងេលខ ន ជីវរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ  បំែបលងអតថបទកំណពយ អតថបទ
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េរឿងេលខ នជអតថបទពកយរយ និងលំនៃំនករេលងែលបងរបជរបិយ។ ែតងេសចកដីែបបពិពណ៌នពីតួអងគ េទសភព

កនុងេរឿង និងសតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ។ ែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយពនយល់មនពនយល់ទូេទ ពនយល់

សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប។៍ ករសរេសរពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និងអតថបទបនរតឹមរតូវតម

រយៈករអនុវតតករសរេសរតមអន។   

ង- េវយយករណ៍ 

បញញតតិ និងករេរបរបស់វណណ វទមនដូចជ ចំណុចរយ សញញ ដេងកៀប សញញ េជងែកអក សញញ េទជនិងមកពី 

សញញ វងរ់កចក និងដំណកឃល ។ បញញតតិ និងករេរបរបស់នមករណ៍ឬករណនម និងនមករក៍ឬករកនម។          

គុណនមមន គុណនមរបរកតី និងគុណនមចំនួន។  កិរយិសពទមន កិរយិសកមម និងកិរយិអកមម។ 

គុណកិរយិមន គុណកិរយិកែនលង និងគុណកិរយិកល។ សពវនមមន សពវនមបុរសិៈ និងសពវនមចងអុល។ 

បញញតតិ និងករេរបរបស់ចំណងធន ក ់ និងឈន ប។់ ករបេងកតពកយថមីមន ពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង 

និងពកយផស។ំ ករែតង និងេរបរបស់ លបះេទល លបះផស ំរចនបថផទ ល់ និងរចនមិនផទ ល់។ 

៣.៤.២- ថន កទី់៨ 

ក- សមតថភពសត ប ់

ករសដ បអ់តថបទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ។ កំណពយបទមូលដឋ នមនបទ

ពកយ៧ ពកយ៨ និងពកយ៩។ អតថបទេផសងៗមន អតថបទពណ៌ន អតថបទអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូន

ដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន ករេឃសន និងសរពត័៌មន។ 

សិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំ យល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល និងបេងកតថមី េដមបេីរបបរបិទេដមប ី
យល់នយ័ពកយ ពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័។ រពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក 

តួអងគរង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប ដកចំ់ណងេជង លកខណៈពិេសស គំនិតសំខន ់វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង 

បញចបេ់រឿង អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង។ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  និងសូរតកំណពយ

តមែបបបទ។ របេភទអតថបទ របភព គំនិតសំខន ់ ករពិតនិងមតិ ទំនកទំ់នងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នផលវបិក 

ប៉នស់ម នខលឹមសរ របធនបទ េគលបំណង  កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  បុគគលិកកមម និងសេងខបអតថបទ។  

ខ- សមតថភពនិយយ 

បងហ ញឥរយិបថលអរបៃពេដយយកចិតតទុកដកស់ដ ប់អនកដៃទនិយយ េចះេរបសំនួនពកយ យល់ដឹងពីែបបបទ

កនុងករនិយយរបកបេដយភពវជិជមននិងមនរបសិទធភពេដមប ី សែមដងភពចបំចនិ់ងកតពវកិចច សែមដងតួ បញចុ ះ

បញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូល នពំកយ េឃសនផសពវផសយពណិជជកមម និយយសេងខប ពរងីកគំនិត

េដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ បករសយសុភសិត ពកយេសល ក ពកយបេណដ  សូរតកំណពយ េរចៀងចេរមៀង បករសយ

ែផនទី ផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលេនេពលបេញចញមតិ េរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗ េធវករទកទ់ងគន េដយ

ផទ ល់តមទូរស័ពទ និងតមរបព័នធបណដ ញសងគមេរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗនិងពត័ម៌ន បករសយនិមិតត

សញញ សហគមន ៍េធវបទសមភ ស និងេធវបទបងហ ញ។ 

គ- សមតថភពអន 

ករអនេលកដកសំ់េឡង និងេគរពតមសញញ េផសងៗបនរតឹមរតូវ កនុងករអនសទ ត់អតថបទចងអុលបងហ ញ

ពត័ម៌នសំខន់ៗ  ចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក។ អតថបទពណ៌ន អតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ 

េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសព័តម៌ន េឃសន សរពត័ម៌ន ខិតតបណណ  បករសយតមពត័ម៌នចងអុលបងហ ញ 

និងអតថបទបករសយនិមតិតសញញជតិ។ កំណពយបទមូលដឋ ននិងចេរមៀងមន បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩ 
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ចេរមៀងរបជរបិយ និងចេរមៀងសមយ័។ រទឹសតីអកសរសិលបម៍ន ដំណលកថរបជរបិយ ពកយចួនរបជរបិយ និង

ចេរមៀងរបជរបិយ។ កលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរ សមយ័កលអកសរសិលបែ៍ខមរ របេភទៃនអកសរសិលបែ៍ខមរ និង

អកសរសិលបប៍រេទស។ អតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងរបសទអងគរវតត និងេរឿងមលដួងចិតត។ 

ករយល់ដឹងពីរេបៀបអន រេបៀបរកពត័ម៌ន និងមនសមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល 

និងបេងកតថមី េដមបេីរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ 

ឧទហរណ៍ ឧបបទ េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច 

ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម និងវចននុរកម។ សិសសបករសយអតថនយ័េដយេរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ។ 

ករបងហ ញបុគគលិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង េគលបំណង កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  របភពអតថបទ របេភទ ទរមង ់ សេងខប សននិដឋ ន បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង 

បញចបេ់រឿង អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងរបូរមមណ៍។ ករបករសយរកប េយង  និងរូបតំណងតមសហគមន។៍  

ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  និងសូរតកំណពយនិងេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ និងភពខុសគន

រវងេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ និងភពខុសគន រវងសុភសិត ពកយេសល ក និង

ពកយបេណត ។ ករកំណតស់មយ័កល របវតតិ លកខណៈសមគ ល់ សន ៃដ និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបែ៍ខមរសម័យ

បុរណ សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ ករកំណតរ់បេភទ និងភពខុសគន រវងរបេភទ

ៃនអកសរសិលបែ៍ខមរមនអកសរសិលបបុ៍រណ របជរបិយ និងទំេនប។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ និងខុសគន រវង

ដំណលកថរបជរបិយមន េទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថៃនអកសរសិលបប៍រេទស។ បញញតតិ និងលកខណៈសមគ ល់

ៃនអកសរសិលបទំ៍េនបបរេទស។ របូរមមណ៍បុគគលិកកមម និមិតតរបូ ភសចបស់លស់ រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង 

គំនិតសំខន់ តៃមលអបរ់ ំរបភព របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង និងកលអកស កនុងអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស។ 

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស។ សិសសមនគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិត

េរឿង។ ករសិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងរបវតតិរកុងភនេំពញ និងេរឿងសូផត។  

ឃ- សមតថភពសរេសរ 

ករយល់ដឹងពីសំនួនពកយ និងទរមងែ់បបបទៃនសំេណរេផសងៗដូចជ ករបំេពញទរមង ់ និងលិខិតេផសងៗមន 

ទរមងែ់បបបទេរបរបស់កនុងជីវភពរបចៃំថង ទរមងែ់បបបទេធវដំេណ រ សំេណរផទ ងំបដ និងពកយេសល ក។ ករែតង

កំណពយនិងចេរមៀងមនបទកកគតិ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ បេនទ លកក ពកយ៧ ពកយ៨ និងពកយ៩។ 

សំេណរអតថបទមន អតថបទពណ៌ន អតថបទអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន 

ករេឃសន ខិតតបណណ និងសរពត័ម៌ន។ សិសសសរេសរអតថបទបករសយរកប  និមតិតសញញ សហគមន ៍ សំេណរ

រសវរជវែបបគេរមង ករេធវែផនករ សំេណរចងរកងអតថបទេរឿងនិទននិងេរឿងេលខ ន សំេណរចងរកងរបវតតិទីកែនលង

សំខន់ៗ  សំេណរអតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន  និងសំេណរលិខិតេផសងៗ។ សំេណរ ែតងេសចកដីែបបពណ៌នពី

េទសភពកនុងេរឿង សតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ និងនិមតិតសញញ សហគមន។៍ ែតងេសចកតីែបបអតថ ធិបបយ

ពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប។៍ សិសសេចះសរេសរពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  

និងអតថបទបនរតឹមរតូវតមរយៈករអនុវតតករសរេសរតមអន។   

ង- េវយយករណ៍ 

បញញតតិ និងករេរបរបស់នមរបីូ និងនមអរបីូ។ គុណនមមន គុណនមកមមសិទធិ គុណនមចងអុល និងគុណ

នមមនិចបស់។ កិរយិមន កិរយិសុទធ និងកិរយិេហតុ។ គុណកិរយិមន គុណកិរយិសំណួរ គុណបរមិណ និង

គុណកិរយិបំែណប។ សពវនមមន សពវនមសំណួរ សពវនមឈន ប ់ និងសពវនមមិនចបស់។ បញញតតិ និងករេរប
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របស់ចំណងធន ក ់ និងឈន ប។់ ករបេងកតពកយថមីេដយេរបវធីិ ផសពំកយ កមល យផនតេ់ដម កមល យផនតែ់ជក និងកមច។ី 

ករែតងលបះ និងវភិគលបះមន លបះផស ំនិងលបះរកង។  

៣.៤.៣- ថន កទី់៩ 

ក- សមតថភពសត ប ់

ករសដ បអ់តថបទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ។ កំណពយបទពកយ៧ ពកយ៨ 

និងពកយ៩។ អតថបទេផសងៗមន អតថបទពណ៌ន អតថបទអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដី
របកសពត័ម៌ន ករេឃសន និងសរព័តម៌ន។ 

សិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល និងបេងកតថមី េដមបេីរបបរបិទេដមបយីល់

នយ័ពកយ ពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័។ រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក 

តួអងគរង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប ដក់ចំណងេជង លកខណៈពិេសស វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស តៃមលអបរ់ ំ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង។ ចំណបចួ់ន ផទួនរណដំ  និងសូរតកំណពយ

តមែបបបទ។ គំនិតសំខន ់ករពិតនិងមតិ ទំនកទំ់នងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នខលឹមសរ របធន

បទ េគលបំណង របេភទ របភព កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  បុគគលិកកមម និងសេងខបអតថបទ។  

ខ- សមតថភពនិយយ 

បងហ ញឥរយិបថលអរបៃពេដយយកចិតតទុកដកស់ដ ប់អនកដៃទនិយយ េចះេរបសំនួនពកយ យល់ដឹងពីែបបបទ

កនុងករនិយយរបកបេដយភពវជិជមននិងមនរបសិទធភពេដមប ី សែមដងភពចបំចនិ់ងកតពវកិចច សែមដងតួ បញចុ ះ

បញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូល នពំកយ េឃសនផសពវផសយពណិជជកមម និយយសេងខប ពរងីកគំនិត

េដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ បករសយសុភសិត ពកយេសល ក ពកយបេណដ  សូរតកំណពយ េរចៀងចេរមៀង បករសយ

ែផនទី រកប ដយរកម ផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលេនេពលបេញចញមតិ េរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗ េធវករទក់

ទងគន េដយផទ ល់តមទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមមនអីុែមល េហវសបុ◌៊ក េតេឡរកម េរៀបចំនិងេធវអតថ

ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗនិងពត័ម៌ន បករសយនិមតិតសញញ ជតិ េធវបទសមភ ស និងេធវបទបងហ ញ។ 

គ- សមតថភពអន 

ករអនេលកដកសំ់េឡង និងេគរពតមសញញ េផសងៗបនរតឹមរតូវកនុងករអនសទ តអ់តថបទចងអុលបងហ ញ

ពត័ម៌នសំខន់ៗ  ចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក។ អតថបទពណ៌ន អតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ 

េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសព័តម៌ន េឃសន សរពត័ម៌ន ខិតតបណណ  បករសយតមពត័ម៌នចងអុលបងហ ញ 

និងអតថបទបករសយនិមតិតសញញជតិ។ កំណពយបទមូលដឋ ននិងចេរមៀងមន បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩ 

ចេរមៀងរបជរបិយ និងចេរមៀងសមយ័។ រទឹសតីអកសរសិលបម៍ន ដំណលកថរបជរបិយពកយចួនរបជរបិយ និង

ចេរមៀងរបជរបិយ។ កលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរ សម័យកលអកសរសិលបែ៍ខមរ របេភទៃនអកសរសិលបែ៍ខមរ និងអកសរ

សិលបប៍រេទស។ អតថបទអកសរសិលបម៍ន អតថបទអកសរសិលបរ៍បជរបិយេរឿងរបសទអងគរវតត និងអតថបទអកសរសិលប៍

ទំេនបេរឿង មលដួងចិតត។ 

ករយល់ដឹងពីរេបៀបអន រេបៀបរកពត័ម៌ន និងមនសមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល 

និងបេងកតថមី េដមបេីរបបរបិទេដមបយីល់នយ័ពកយ ពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ឧទហរណ៍ ឧបបទ 

េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម និង

វចននុរកម។ សិសសបករសយអតថនយ័េដយេរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ។ បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភស

ចបស់លស់ របភពអតថបទ របេភទ ទរមង់ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង េគលបំណង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប 

សននិដឋ ន បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ រូបរមមណ៍ វភិគទរមងព់កយ ដយរកម ឧបសមពន័ធ និងនិមិតត
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សញញ ជតិ។ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របូរមមណ៍ និងសូរតកំណពយនិងេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ។ បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ និងភពខុសគន រវងេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ និងភពខុសគន

រវងសុភសិត ពកយេសល ក និងពកយបេណត ។ កំណតស់មយ័កល របវតតិ លកខណៈសមគ ល់ សន ៃដ និងភពខុសគន

រវងអកសរសិលបែ៍ខមរសមយ័បុរណ សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប។ ករកំណតរ់បេភទ និងភពខុសគន រវងរបេភទ

ៃនអកសរសិលបែ៍ខមរមនអកសរសិលបបុ៍រណ របជរបិយ និងទំេនប។ បញញតតិ លកខណៈសមគ ល់ និងខុសគន រវងេទវកថ 

េរពងកថ និងនិទនកថៃនអកសរសិលបប៍រេទស។ បញញតតិ និងលកខណៈសមគ ល់ៃនអកសរសិលបទំ៍េនបបរេទស។ 

រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង និងគំនិតសំខន។់ របភពអតថបទ របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង និងកល

អកស កនុងអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស។ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរូប អតថរស គំនិតបេងកត

ថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿងនិងភពខុសគន រវងអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស។ ករសិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងរបវតតិរកុង

ភនេំពញ និងអកសរសិលបេ៍រឿងសូផត។   

ឃ- សមតថភពសរេសរ 

ករយល់ដឹងពីសំនួនពកយ និងទរមងែ់បបបទៃនសំេណរេផសងៗដូចជ ករបំេពញទរមង់និងលិខិតេផសងៗមន 

ទរមងែ់បបបទេរបរបស់កនុងជីវភពរបចៃំថង ទរមងែ់បបបទេធវដំេណ រ សំេណរផទ ងំ បដ និងពកយេសល ក។ ករែតង

កំណពយនិងចេរមៀងមនបទកកគតិ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ បេនទ លកក ពកយ៧ ពកយ៨ និងពកយ៩។ 

សំេណរអតថបទមន អតថបទពណ៌ន អតថបទអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន 

ករេឃសន ខិតតបណណ  និងសរព័តម៌ន។ ករសរេសរអតថបទបករសយតមពត័ម៌នចងអុលបងហ ញ និមិតតសញញ ជតិ 

កររសវរជវែបបគេរមង ករេធវែផនករ ករចងរកងអតថបទេរឿងនិទននិងេរឿងេលខ ន ករចងរកងរបវតតិទីកែនលង

សំខន់ៗ  សំេណរអតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន  និងសំេណរលិខិតេផសងៗ។ ែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីសតវនិង

រកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ និមិតតសញញ សហគមន ៍និមតិតសញញ ជតិមន ទងជ់តិ និងរពះសងហ  ជេដម។ ែតងេសចកតី
ែបបអតថ ធិបបយមន ពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត ពនយល់អកសរសិលប ៍ និងែបបេរបៀបេធៀប។ ករសរេសរពកយ 

កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និងអតថបទបនរតឹមរតូវតមរយៈករអនុវតតករសរេសរតមអន។   

ង- េវយយករណ៍ 

បញញតតិ និងករេរបរបស់នមជីវចល និងនមអជីវចល។ ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់ទិសេដ របប់

កល និងរបប់ទិដឋភព។ ករបេងកតពកយថមីេដយេរបវធីិ កមល យផនតេ់ដម កមល យផនតែ់ជក និងកមច។ី សិសសេចះែតង

លបះ និងវភិគលបះមន លបះផស ំនិងលបះរកង។  

 

៤- របយេម៉ងសកិស 
ករអនុវតតេម៉ងបេរងៀនសរមប់មុខវជិជ ភសែខមរេនមធយមសិកសបឋមភូមតិរមូវឱយរគូបេរងៀនកនុង១សបដ ហ៍

ចំនួន៧េម៉ង កនុងមយួករមតិថន ក។់ កនុង១ឆន សិំកសកមមវធីិសិកស តរមូវឱយអនុវតតេម៉ងបេរងៀន ចំនួន៣៥សបដ ហ៍។ 

ដូេចនះចំនួនេម៉ងសរបុកនុង១ឆន សិំកស មន២៤៥េម៉ង។ 

- ថន កទី់៧  =  ៧ម ៉ គុណ  ៣៥សបដ ហ៍  េសមនឹង  ២៤៥ម៉ 

- ថន កទី់៨  =  ៧ម ៉ គុណ  ៣៥សបដ ហ៍  េសមនឹង  ២៤៥ម ៉ 

- ថន កទី់៩  =  ៧ម ៉ គុណ  ៣៥សបដ ហ៍   េសមនឹង  ២៤៥ម៉ 

េម៉ងសិកសសរបុកនុងភូមសិិកសេនះមនចំនួន ៧៣៥ម ៉គឺ២៤៥ម ៉កនុងមយួករមិតថន ក។់  

 សមគ ល់ : ៃថងសិកសមន៦ៃថង កនុង១សបត ហ៍។ សិកសពី៤ េទ៧េម៉ងសិកសកនុង១ៃថង។ ១េម៉ង សិកសមនរយៈ

េពល៥០នទី។  
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សមសភគនិងភគរយេម៉ងសកិសមុខវិជជ ភសែខមរ ថន ក់ទី៧-៩ 
 េម៉ងសិកសេនតមសមសភគននៃនមុខវជិជ ភសែខមរ រតូវបនែបងែចកដូចខងេរកម៖ 

- េម៉ងសិកសសរមបស់មតថភពសដ ប ់មនចំនួនរបែហល១០% 

- េម៉ងសិកសសរមបស់មតថភពនិយយ មនចំនួន 

របែហល១០% 

- េម៉ងសិកសសរមបស់មតថភពអន មនចំនួន 

របែហល៣០% 

- េម៉ងសិកសសរមបស់មតថភពសរេសរ មន 

ចំនួនរបែហល៣០% 

- េម៉ងសិកសសរមបេ់វយយករណ៍ មនចំនួន 

របែហល១០% 

- េម៉ងសិកសសរមបបំ់ណិន មនចំនួនរបែហល១០% 

 

៥- ករែណនអំនុវតត 

៥.១- ករអនុវតតកមមវធីិសិកសភសែខមរ 

ករែកទរមង់កមមវធីិសិកសភសែខមរ ជែផនកមយួកនុង កំែណទរមងក់មមវធីិសិកសៃនកមមវធីិកំែណទរមងវ់ស័ិយអបរ់ ំ

េពលគឺធនឱយករអបរ់មំនគុណភពរបកបេដយសមធម៌ បរយិបនន និងេលកកមពស់ឱកសសិកសេពញមយួជីវតិ។ 

ករែកទរមងក់មមវធីិសិកសភសែខមរ េធវេឡងេដយែផអកតមរកបខណឌ កមមវធីិសិកស ែដលេផដ តចំណុចសំខន់ៗ ដូចជ 

របធនបទ លទធផលសិកស ខលឹមសរគនលឹះសំខន់ៗ  វធីិសរសតបេរងៀន របយេម៉ង ករវយតៃមល ករពិនិតយតមដន 

េសៀវេភសិកសេគល និងសមភ រៈសិកស។ កមមវធីិសិកសលមអតិេនះ មនបនួសមតថភពគឺ សដ ប់ និយយ អន និង

សរេសរ។ េនកនុងសមថភពនីមយួៗ បនកំណតនូ់វលទធផលសិកសេទតមករមតិថន ក។់ ដូេចនះេដមបអីនុវតតកមមវធីិ 

សិកសឱយមនរបសិទធភពរតូវ៖ 

- េសៀវេភសិកសេគល : ករតកែ់តងេសៀវេភសិកសេគល រតូវមនទងំេសៀវេភសរមបសិ់សសនិងេសៀវេភ

សរមបរ់គូ។ េសៀវេភសិកសេគល រតូវេរៀបចំឱយមនភពរគបដណដ បខ់លឹមសររបស់កមមវធីិសិកស និងមន

ចងអុលបងហ ញពី ខលឹមសរគនលឹះសំខន់ៗ  វធីិសរសត េម៉ងសិកស សមភ រឧេទស ករវយតៃមល និងផសរភជ ប់

េទនឹងជីវភពជកែ់សដង។ ករេរៀបចំេសៀវេភសិកសេគល រតូវធនថ សិសសរគបតំ់បន ់ ជនជតិ ជន

ពិករអចយកមកៃចនរបឌិតអនុវតតបនទងំអស់គន ។   

- ករអនុវតតេម៉ងសិកស: របយេម៉ងកមមវធីិសិកសភសែខមរ អនុវតតតមេម៉ងកំណត់កនុងរកបខណឌ កមមវធីិ

សិកស។ េម៉ងសិកស រតូវបនែបងែចកេទតមសមថភព សដ ប ់ និយយ អន សរេសរ បំណិន និង

េវយយករណ៍។ ករអនុវតតេម៉ងសិកស រតូវមនភពទនភ់លន ់និងរតឹមរតូវចបស់លស់ េទបមនរបសិទធភព។   

- ករវយតៃមល: ករវយតៃមលរតូវេធវជរបចំ អរស័យនឹងេពលេវល និងរបេភទេតសតនីមយួៗ។ រល់ករេធវ
េតសដ រតូវមនឧបករណ៍សរមបវ់យតៃមលជករចបំច។់ ឧបករណ៍េតសត គួរេរៀបចំជរមួេទតម ខណឌ  

រកុង រសុក រជធនីេខតត និងអចេរបឧបករណ៍ថន កជ់តិ។ ករវយតៃមលមនេរចនរូបភពគឺ ករសេងកត 

ករសមភ ស ករពិនិតយតមដន និងករេធវេតសត។ ករេធវេតសត មនេរចនរបូភពដូចជ បុេរេតសដ េតសត

តមដំណក(់េតសតវយតៃមលដំេណ រករេរៀននិងបេរងៀន និងេតសតវយតៃមលសមតថភពសិសស) េតសតបញចប់ 
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េតសតរបចែំខ េតសតរបចំឆមស េតសតថន កជ់តិ និងកររបឡងថន កជ់តិ។ ចំេពះេតសតរបចែំខ និង

ឆមស គួរេធវេឡងេដយមនឧបករណ៍េតសតរមួគន េទតមករមង ខណឌ  រកុង រសុក រជធនីេខតត និងអច

េរបឧបករណ៍ថន កជ់តិ។ 

- សមភ រឧបេទស: សមភ រឧបេទស គឺជសមសភគចចំចម់យួ សរមប់ជួយ ឱយករេរៀននិងបេរងៀនមន

របសិទធភព។ ករេរបរបស់សមភ រឧបេទស រតូវធនថបនេរបរបស់ទងំរគូទងំសិសស។ សមភ រឧបេទស

មនដូចជ សមភ រៈជកែ់សដង សមភ រៈៃចនរបឌិត ករណីសិកស ឯកសរេផសងៗ សមភ រៈេអឡិចរតូនិច 

អុ◌ិនធឺណិត និងរបពន័ធបណដ ញសងគមជេដម។   

- ឯកសរជំនួយ: ករេរបរបស់េសៀវេភសិកសេគលែតមួយមុខ មនិរគបរ់គនស់រមបក់រអនុវតតកមមវធីិ

សិកសឱយបនលអេនះេទ។ ករផលិតនិងេរបរបស់ឯកសរជំនួយ គឺមនសរៈសំខនណ់ស់សរមបជួ់យ 

ដល់ដំេណ រករេរៀននិងបេរងៀន។ ឯកសរជំនួយមនដូចជ អំណនបែនថម សមភ រៈសិកស គរេុកសលយ   

វធីិសរសតបេរងៀន លំហត់កិចចករ  ខលឹមសរគនលឹះ ឧបករណ៍វយតៃមល និងឯកសរេយងេផសងៗជេដម។ 

- ករយល់ដឹងពីកមមវធីិសិកស: សមសភគសំខន់ៗ មន លទធផលសិកស(វជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និង

ចរយិសមបទ) វធីិសរសតបេរងៀន របយេម៉ងសិកស សមភ រឧបេទស ឯកសរជំនួយ ករែណនអំនុវតត 

របធនបទ ករវយតៃមល និងឯកសរជំនួយ។ េដមបអីនុវតតកមមវធីិសិកសមនរបសិទធភព រគូបេរងៀននិងអនក

ពកព់ន័ធទងំអស់ រតូវយល់ដឹងពីកមមវធីិសិកស និងេចះេរបរបស់កមមវធីិសិកស រពមទងំដកប់ញចូល

លទធផលសិកសេទកនុងកិចចែតងករបេរងៀន និងបំែណងែចកកមមវធីិបេរងៀនរបចែំខ។ 

- ករផសរភជ បេ់ទនឹងជីវភពជកែ់សដង: ករេរៀននិងបេរងៀនភសែខមរ រតូវផសរភជ បជ់មយួនឹងជីវភពជក់

ែសដង។  

- កនុងករេរៀននិងបេរងៀន េធវយ៉ងណឱយសិសសទទួលបននូវចំេណះដឹងនិងបំណិនឬជំនញ។ សិសសរតូវ

យល់ដឹងពីសរៈសំខននិ់ងសររបេយជនៃ៍នចំេណះដឹងនិងបំណិនឬជំនញទងំេនះ េហយេចះយក

ចំេណះដឹងនិងបំណិនឬជំនញទំងេនះេទេរបរបស់ឬអនុវតត សំេដេធវឱយទទួលបននូវគុណតៃមល ែដល

េកតេឡងពីករសិកសភសែខមររគបក់រមិត។ 

េដមបឱីយករអនុវតតកមមវធីិសិកសភសេនមធយមសិកសបឋមភូម ិថន កទី់៧  ទី៨ និងទី៩ របកបេដយគុណភព 

និងរបសិទធភពេនះ គបប៖ី 

- សិសសរតូវហវឹកហតអ់នសទ តអ់តថបទេផសងៗ េដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

- សគ ល់ពីេគលបំណង និងតៃមលសមតថភពសត ប ់និយយ អន  និងសរេសរបនចបស់លស់។  

- អនុវតតវធីិេរៀននិងបេរងៀនតមរយៈសរមបសរមួល សកមមភពរកុមករងរៃដគូ បុគគល ែលបងេដរតួ  ពិភកស  

និងរសវរជវ  េដមបបីណដុ ះបំណិនេដះរសយកនុងជីវភពរបចៃំថង។  

- សកមមភពេរៀន និងបេរងៀនរតូវអនុវតតតមេគលវធីិសិសសមជឈមណឌ ល និងវធីិសរសតចរមុះៃលយ៉ងណេធវ
ឱយសេរមច តមវតថុបំណងេមេរៀនែដលបនេរគងទុក។ 

- ជំរញុសិសសឱយមនភពកល ហនចូលរមួកនុងករសិកស បេញចញមតិេយបល់ គរំទ ជំទស់ បងហ ញេហតុ

ផល ហ៊នសួរ េឆលយ ហ៊នទទួលខុសរតូវសថិតកនុងរកបខណឌ វនិយ័និងចបប។់ 

- ជំរញុនិងេលកទឹកចិតតសិសស ឱយចូលចិតតអន និងរសវរជវឯកសរនន ែដលមនរបេយជនស៍រមបក់រ 

សិកស ដូចជអតថបទពត័ម៌ន អតថបទអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស។ 
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- ជំរញុ និងេលកទឹកចិតតសិសសឱយចូលចិតតតកែ់តងសន ៃដ ែដលបេរមឱយករសិកស និងកររស់េនរបចៃំថងដូច

ជ សំេណរែតងេសចកតី ែតងកំណពយ េរឿងេផសងៗ លិខិតរដឋបលមយួចំនួន កនុងេនះមនរបយករណ៍ 

កំណតេ់ហតុ សុនទរកថជេដម។ 

- បណតុ ះទមល ប ់ និងជំរញុសិសសឱយចូលចិតតេរៀនេដយខលួនឯង ជរកុម កលឹបសិកស បណណ ល័យ  កររសវរជវ

ជេដម។  

- បងហ ញពីគុណតៃមល  និងសរមួចេទពេកសលយរបស់សិសសេទតមជំនញ  កនុងករសិកសតមបណតុ ំ មុខវជិជ

សិកស(វទិយសរសត ឬវទិយសរសតសងគម)។ 

៥.២- វធីិសរសតបេរងៀន 

ក- េគលករណ៍ទី១ 

ករបេរងៀន េផដ តេលសកមមភពសរមបសរមួលកនុងករសិកសរបស់សិសស េដមបឱីយពួកេគមនវជិជ  សមបទ 

បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ េដយេរបរបស់េគលវធីិសិសសមជឈមណឌ ល និងវធីិសរសតចរមុះ។ 

ខ- េគលករណ៍ទី២ 

ករបេរងៀន  េផដ តេលសកមមភពជួយ  និងេលកទឹកចិតតសិសស ឱយេចះពីរេបៀបេរៀន េដយខលួនឯង យ៉ងសកមម 

មនរបសិទធភព  និងករទទួលខុសរតូវ  េដមបែីសវងយល់  េធវវចិរណ៍ និងអនុវតតចំេណះ ដឹង សរមបក់រសិកស និង

កររស់េនរបចៃំថងេដយេរបរបស់វធីិសរសតទំេនប ដូចជវធីិសរសតែបបរះិរកករសហករ និងកអេងកត។ ករេរៀននិង

បេរងៀនភសែខមរ េធវយ៉ងណឱយសិសសយល់ដឹងពីរេបៀបេរៀនេដយខលួនឯង េពលគឺមិនរតូវឱយសិសសេរៀនបនរតឹមែត

រតបត់មេនះេទ។ រគូគបបេីរបរបស់វធីិសរសតបេរងៀនសមបូរែបបរសបតមកលៈេទសៈ និងសថ នភព ជពិេសសវធីិ

សរសតបេរងៀនថមីៗមន វធីិសរសតែបបសំេយគ ែបបរសវរជវ ែបបសហករ និងែបបរះិរក ជេដម។ េយងអច

និយយបនថ ករបេរងៀនរតូវរកឱយេឃញចំណុចគនលឹះែដលអចេធវឱយសិសសយល់ដឹងចបស់លស់។ ឧទហរណ៍ : 

ចំណុចគនលឹះកនុងករបេរងៀនេវយយករណ៍ បំណិនអកសរសិលបជ៍េដម រតូវឱយសិសសេចះបករសយបញញតតិ េចះវភិគ និង

េចះេរបរបស់។ ករេរៀននិងបេរងៀនភសែខមររតូវយកចិតតទុកដកេ់របរបស់សំណួរទងំ៦ករមតិគឺ ចងច ំយល់ដឹង  

អនុវតត វភិគ វយតៃមល និងបេងកតថមី។  

គ- េគលករណ៍ទី៣ 

ករបេរងៀនរតូវបនត និងពរងីកចំេណះដឹង បទពិេសធ េទពេកសលយនិងចំណង់ចំណូលចិតតរបស់សិសសេដមប ី
ឱយេគរសឡញ់ និងផដល់តៃមលដល់ករសិកស។ 

ឃ- េគលករណ៍ទី៤ 

 ករបេរងៀនរតូវផសរភជ បេ់ទនឹងបរសិថ នជំុវញិ តមរយៈករេរបរបស់វធីិសរសត និងសមភ រឧបេទ សរមួទងំ

បេចចកវទិយព័តម៌ន និងសរគមនគមនស៍មបរូែបប និងមនបចចុបបននភព។ 

៥.៣- ករេរបរបស់សមភ រៈ 

ក- ឯកសរជំនួយេផសងៗសរមបេ់រៀបចំដំេណ រករេរៀន និងបេរងៀន 

 ឯកសរជំនួយេផសងៗពិតជមនសរៈសំខនណ់ស់សរមបេ់លករគូ អនករគូ េរបរបស់កនុងករេរៀបចំដំេណ រ

ករេរៀននិងបេរងៀនឱយបនលអ។ េលករគូ អនករគូ គបបេីចះចបចិយកចំណុចសំខន់ៗ ែដលពកព់ន័ធនឹងខលឹមសរេមេរៀន 

េដមបយីកមកេរៀបចំខលឹមសរេមេរៀន។ ឯកសរជំនួយសរមប់េរៀបចំ ដំេណ រករេរៀននិងបេរងៀនមនដូចជ េសៀវេភ

សិកសេគលសរមបសិ់សស េសៀវេភែណនរំគូ េសៀវេភកិចចករ េសៀវេភលំហត ់ឯកសរវធីិសរសតបេរងៀននិងជំនួយ
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គរេុកសលយ ឯកសរែណនផំលិតនិងេរបរបស់សមភ រឧបេទស កិចចែតងករបេរងៀន ឯកសរេតសដវយតៃមល ឯកសរ

សរមបសិ់កសរសវរជវ និងឯកសរេយងេផសងៗេទៀត។ 

ខ- សមភ រឧបេទស 

 សមភ រឧបេទស  ជមេធយបយ  និងជលកខខណឌ ចបំច់  សរមបេ់របរបស់កនុងដំេណ រករេរៀននិងបេរងៀន

របកបេដយរបសិទធភព។  ដូេចនះសមភ រឧបេទស គឺជធនធនទងំឡយណែដលរគូ និងសិសសយកមកេរបរបស់

កនុងករេរៀននិងបេរងៀនេដមបឱីយខលឹមសរេមេរៀនកនែ់តចបស់លស់ ងយយល់ ងយចបប់ន េហយអចសេរមច

វតថុបំណងេមេរៀនបនលអរបេសរ។ សមភ រឧបេទសរតូវមនទំងរគូទងំសិសស។  ករបេរងៀនែដលេរបរបស់សមភ រ

ឧបេទស គឺជករជួយ ពរងឹងដល់ករសិកសរបស់សិសស ឱយកនែ់តយល់ចបស់។ េលករគូ អនករគូ  រតូវឱយសិសសហត់

េរបសមភ រៈេដយខលួនឯងេដមបឱីយសិសសកនែ់តយល់ចបស់ខលឹមសរេមេរៀនែដលបនបេរងៀនរចួ។ កតត សំខនរ់គូបេរងៀន

រតូវកំណតស់មភ រៈបេរងៀន ឱយបនចបស់លស់ េទតមតរមូវករៃនេមេរៀននីមយួៗ។ សមភ រឧបេទសែដលរគូបេរងៀន

រតូវេរបរបស់  សរមបដំ់េណ រករេរៀននិងបេរងៀន គឺជសមភ រៈទងំឡយណែដលងយរក ងយផលិត និងេរបរបស់ 

េហយមនគុណភពនិងមនរបសិទធភព។ សមភ រឧបេទសទងំេនះមនសមភ រៈរបីូ ពក់កណត លរបូបី និងអរបីូ។  

ខ.១- សមភ រៈរបីូ 

 កមមវធីិសិកសលមអិតចំេណះទូេទសរមបម់ធយមសិកសបឋមភូមទិមទរឱយរគូបេរងៀនេចះេរបរបស់វតថុពិតជក ់

ែសតងរកុខជតិ ធមមជតិ សតវ រូបចមល ក់ ទីតងំរបវតតិសរសតជេដម មកពនយល់បងហ ញ  េដមបបីេងកនករយល់ដឹងអំពី

បញញតតិ ឬខលឹមសរេមេរៀនទក់ទងករសិកសពីអំណន ឬសំេណរពកយឃល  លបះនិងអតថបទ។ ចំេពះសមភ រៈរបីូគឺសំេដ

េលរបេភទសមភ រៈមយួចំនួនដូចជ ថូ មកួ ចេងអរ របូចមល ក ់របសទអងគវតត សិលចរកឹ ...។ 

ខ.២- សមភ រៈពកក់ណត លរបូបី 

 កមមវធីិសិកសលមអិតចំេណះទូេទសរមបម់ធយមសិកសបឋមភូម ិទមទរឱយរគូបេរងៀនេចះផលិត និងេរបរបស់

សមភ រៈពកក់ណត លរបូបី។ សមភ រៈពកក់ណត លរបូបី សំេដេលរបេភទសមភ រៈមយួចំនួន ែដលផលិតពីរបូពិត និងវតថុ
ពិត។ សមភ រៈទងំេនះមនដូចជ របូថត ឬរបូភពមនុសសសតវ វតថុ រុកខជតិធមមជតិ របសទ ទីតំងភូមសិរសត  

សថ នីយបុេររបវតតិ ែផនទីជេដម ែដលរគូផលិតេឡងសរមបជ់ជំនួយកនុងករេរៀន និងបេរងៀន។ 

ខ.៣- សមភ រៈអរបីូ 

 សមភ រៈអរបីូ គឺសមភ រៈែដលមិនមនរបូជតំណងេទ ប៉ុែនតវមនលកខណៈជេរគឿងសមគ ល់េឈម ះមនុសស សតវ 

វតថុបុរណ រកុខជតិ ធមមជតិ និងករណីសិកសជេដម។ សមភ រៈទងំេនះ រគូផលិតេឡងសរមបជ់ជំនួយកនុងករេរៀន 

និងបេរងៀន។ 

ខ.៤- សមភ រៈេអឡិចរតូនិច 

 េរកពីករែណនេំរបរបស់សមភ រៈសំខន់ៗ  ទងំបីខងេលអនករគូ  េលករគូរតូវមនសមតថភពកនុង ករេរបរប

ស់របេភទសមភ រៈេអឡិចរតូនិចទំេនបមយួចំនួនេទៀតដូចខងេរកម៖ 

- សមភ រៈេអឡិចរតនិូចសរមបេ់ធវបទបងហ ញ 

 សមភ រឧបេទសរបេភទេនះ មនករទក់ទងអរមមណ៍អនកសិកស ឬអនកចូលរមួបនជេរចន។ សមភ រៈ េនះទម

ទរឱយមនករេរៀបចំ និងចងរកងខលឹមសរេមេរៀន ឬរបធនបទននតមរយៈករេរបរបស់បេចចកវទិយពត័មនទំេនប 

េដយេរបរបស់កមមវធីិមយួចំនួនរបស់កំុពយូទរ័រពមទំងសមភ រៈមយួចំនួនេទៀតដូចជ ឌីវឌីី ម៉េញ វេីដអូ ជេដម។  
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- សមភ រេអឡិចរតនិូចសរមបេ់ធវករសិកសរសវរជវ និងផតល់ពត័ម៌ន 

 សមភ រៈសរមបេ់ធវករសិកសរសវរជវមនដូចជកំុពយូទរ័ អិ◌ុនធឺណិត អីុែមល េហវសប៊ុក េតេឡរកម យូធូប  

និងទូរស័ពទជេដម។ សមភ រៈរបេភទេនះ ទមទរឱយរគូបេរងៀនមនសមតថភពរគបរ់គន ់ និងចំេណះដឹងពីបេចចកវទិយ

ពត័ម៌នឱយចបស់លស់។ ករេរបសមភ រៈទងំបនលអរបេសរ គឺទមទរឱយរគូបេរងៀនមនចំេណះដឹងែផនកភសប

រេទស។ េនកនុងកមមវធីិទងំេនះ េយងអចេមលេឃញឯកសរជេរចនជំុវញិពិភពេលក។ ករសិកសរសវរជវែដល

េរបរបស់សមភ រៈទងំេនះ េធវឱយមនករយល់ដឹងកន ់ែតទូលំទូលយ។  

 

៦- ករវយតៃមល 
 ករវយតៃមលលទធផលសិកសរបស់សិសស រតូវេធវេឡងចំេពះវជិជ សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិសមបទ

េហយករេរៀន និងបេរងៀន គឺដំេណ រករជនិរនតរស៍រមបរ់បមូល វភិគ និងឆលុះបញច ំងភសតុតងអំពីករមិតសមតថភព 

សិសសេរកយពីដំេណ ករេរៀន បេរងៀនទងំកនុងថន កនិ់ងេរកថន ក។់ ករវយតៃមលគឺសំេដរកព័តម៌នឬភសតុតងេដមប ី

សននិដឋ នសេរមចចិតតរកវធីិ និងផដល់ធតុចូលជួយ ដល់ករែកលមអដំេណ ករេរៀនរបស់សិសស  និងដំេណ រករបេរងៀន

របស់រគូ េឆលយតបនឹងសតងដ់កមមវធីិសិកស លទធផល  

សិកស ែដលបនរពឹំងទុកកនុងកមមវធីិសិកសជតិ។ 

 ករវយតៃមលរតូវែផអកេទេលេគលករណ៍សំខន់ៗ  ៥យ៉ង៖ 

៦.១- េគលករណ៍ទី១  វយតៃមលសមតថភពរបស់សិសស និងរគបូេរងៀន៖ 

- វជិជ សមបទ 

- បំណិនសមបទ 

- ចរយិសមបទ។ 

៦.២- េគលករណ៍ទី២ វយតៃមលពីរបសិទធភព និងរបសិទធផលរបស់របពន័ធអបរ់៖ំ 

- ធនធន(មនុសសនិងសមភ រៈ) 

- កររគបរ់គងនិងករដឹកន ំ

- ករអភវិឌឍសមតថភព។ 

៦.៣- េគលករណ៍ទី៣ សថ បន័មនសមតថកិចចវយតៃមលអបរ់៖ំ 

- នយកដឋ នធនគុណភពអបរ់ ំ

- នយកដឋ នអភវិឌឍកមមវធីិសិកស 

- សលេរៀន(នយក រគូ សិសស  អណពយបលសិសស  សហគមន)៍ 

- សថ បន័ពកព់ន័ធេផសងៗ។ 

៦.៤- េគលករណ៍ទី៤ រកបខណ័ឌ វយតៃមលអបរ់៖ំ 

ក- ថន កតំ់បននិ់ងអនតរជតិ 

 ករវយតៃមលថន កតំ់បន ់និងអនតរជតិេធវេឡង េដមបវីស់សមតថភពសិសសកមពុជ  ជមយួនឹង សមតថភពសិសស

ៃនបណដ របេទសននេលមុខវជិជ ករមតិថន ក់ និងសិសសមយួចំនួនែតប៉ុេណណ ះ កនុងេគលេដែសវងរកចំណុចខល ងំនិង

ចំណុចេខសយ េដមបែីកលមអគុណភពអបរ់េំនកមពុជ។ 
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ខ- ថន កជ់តិ 

 ករវយតៃមលថន កជ់តិ េធវេឡងេដមបវីស់សមតថភពសិសស  តមករមតិថន កឬ់តមករមតិភូមសិិកស។ ករវយ

តៃមលេនះ គឺអនុវតតែតចំេពះសិសស និងមុខវជិជ េគលមយួចំនួនប៉ុេណណ ះ ដូចជភសែខមរ  គណិតវទិយ  សីលធម៌ពលរដឋ

វជិជ  ទសសនវជិជ  និងវទិយសរសតធមមជតិ។ 

គ- ករមតិសលេរៀន 

 ករវយតៃមលករមិតសលេរៀន រតូវេធវេឡងេនតមសលេរៀននីមយួៗ កនុងេគលបំណងវយតៃមលលទធផល

ៃនករអនុវតតកមមវធីិសិកសេនកនុងសលេរៀនទងំេនះ។  ករវយតៃមលករមិតសលេរៀន  នឹងរតូវេធវេឡងេដយគណៈ

រគបរ់គងសលេរៀននិងរគូបេរងៀនសរមបប់េងកនគុណភព និងរបសិទធភពៃនករអនុវតតកមមវធីិសិកស។ 

ឃ- ថន កេ់រៀន 

 ករវយតៃមល រតូវេធវេឡងេដយរគូបេរងៀនតមថន ក់ និងមុខវជិជ នីមយួៗកនុងេគលបំណងវយតៃមលលទធផល

សិកសរបស់សិសសមន ក់ៗ  េដយេផដ តេទេលចំេណះដឹង បំណិន និងឥរយិថេទតមេមេរៀននីមយួៗ។ វធីិសរសតៃន 

ករវយតៃមលមនករសួរសំណួរ ករេធវលំហត ់ករពិភកស ករសេងកត ករេធវកិចចករផទះ កររបឡង ករេធវកររសវ

រជវ និងករេធវគេរមងរសវរជវ។ល។  េដមបវីយតៃមលលទធផលសិកសកនុងថន កេ់រៀននីមយួៗ  រគូបេរងៀនរតូវរបមូល  

វភិគ សំេយគ និងបករសយលទធផលៃនករវយតៃមល េដមបសីេរមចេរជសេរ ស និងែកសរមួលវធីិសរសតេរៀន និង

បេរងៀន។ លទធផលៃនករវយតៃមលេនះ កនឹ៏ងរតូវេរបរបស់កនុងករវយតៃមលសលេរៀនផងែដរ។ 

៦.៥- េគលករណ៍ទី៥  ករេរបរបស់លទធផលៃនករវយតៃមល៖ 

 លទធផលៃនករវយតៃមលនឹងរតូវេរបរបស់  េដយសថ បន័ពកព់ន័ធេផសងៗគន  សរមបកំ់ែណទរមង ់ និងែកលមអ 

របសិទធភព គណេនយយភព និងេគលនេយបយអបរ់ៃំនករអនុវតតកមមវធីិសិកសេនករមិត ថន កជ់តិ ថន កេ់រកមជតិ 

និងសលេរៀនកនុងេគលបំណងេលកកមពស់គុណភព អបរ់ជំតិ។ លទធផល នឹងរតូវបនេរបរបស់សរមប៖់ 

- េលកទឹកចិតតឱយសិសសរបឹងេរៀនបនតេដយែកលមអចំណុចេខសយទកទ់ងនឹងឥរយិបថ ទមល ប់ វធីិនិង

សកមមភពេរៀនរបស់សិសស។ 

- របមូលពត័ម៌នមូលដឋ ន  និងភសតុតងរគូយកេទវស់សទងរ់បសិទធភពៃនករបេរងៀន និង ែកលមអ 

ឥរយិបថ ទមល ប ់ និងសកមមភពបេរងៀនបនតនេពលខងមុខ កនុងកររគបរ់គង  និងករអនុវតតេដមប ីែក 

លមអ េគលនេយបយអបរ់ែំដលបនកំណត។់ 

- របមូលពត័ម៌ន  ែដលអចែចករែំលកដល់មតបិតនិងអណពយបល និេយជក និងសធរណៈអំពី 

- ករសេរមចលទធផលសិកសរបស់សិសស ពត័ម៌នអំពីរបសិទធភព មនសិករកនុងកររគបរ់គងៃនរបពន័ធអបរ់ ំ

ទងំមូល និងតមករមតិនីមយួៗ។ 
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៧- តរងកមមវិធីសកិស 

៧.១- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៧ 

ខលឹមសរ លទធផលរពឹំងទុក ២៤៥ម ៉

សមតថភពសដ ប់  

          សិសសបងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករសដ បរ់បកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបសដ ប់ 

េដមបកំីណតប់នខលឹមសរ និងរេបៀបរកពត័ម៌នសំខន់ៗ  េដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករសដ ប់

អតថបទេផសងៗ រពមទំងសិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំករយល់នយ័ ករអនុវតត ករវភិគ ករវយ

តៃមល  និងករបេងកតថមី េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី នរណ ឯណ េពលណ  ដូចេមដច េហតុអវី េដមបរីក

េសចកដីលមអតិបងហ ញរតង់និងបងកប។់ 

 

I. អតថបទេរឿងែខមរ  

១- អកសរសិលប ៍ 

    របជរបិយ 

២- អកសរសិលបទំ៍េនប 

៣- េរឿងេលខ នខលីៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង            

រពឹតតិករណ៍សំខនៗ  តួអងគឯក តួអងគរង ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម ន  

រពឹតតិករណ៍ កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់វភិគតួអងគ 

េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស តៃមលអប់រ ំគំនិត

បេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបរ៍បជរបិយ 

អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍

សំខនៗ  តួអងគឯក តួអងគរង ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍  

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់វភិគតួអងគេផដមេរឿង តួេរឿង 

បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរូប អតថរស តៃមលអបរ់ ំគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿង

េលខ នខលីៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិននិងអកសរសិលបនី៍មយួៗេន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ ឱយតៃមលអកសរសិលបជ៍តិនិងសន ៃដអនកនិពនធ រសវរជវ 

និងអភរិកសអកសរសិលបែ៍ខមរ។ 

 

II. កំណពយនិងចេរមៀង  

បទមូលដឋ ន៖ 

 ១- កកគតិ  

២- ពំេនល  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយតមែបបបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 
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៣- ភុជងគលីល  

៤- រពហមគីតិ  

៥- បេនទ លកក 

៦- ចេរមៀង 

-  

លកខណៈសមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ចំណបចួ់ន ផទួន 

រណដំ  កបនួកពយមរត គំនិតសំខន ់និមតិតរូប ភសចបស់លស់ ភសរស់រេវ ក 

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ ។ 

បំណិនសមបទ 

- សូរតកំណពយបទកកគតិ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ និងបេនទ លកក 

តមែបបបទ 

- វភិគភសមយួចំនួនែដលេរបរបស់េនកនុងអតថបទមន ភសចបស់លស់ 

ភសរស់រេវ ក និងនិមតិតរបូ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ចំណបចួ់ន ផទួន 

រណដំ  កបនួកពយមរត គំនិតសំខន ់និមតិតរូប ភសចបស់លស់ និងភសរស់

រេវ ក អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមួយៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិននិងកំណពយនីមយួៗេនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសមូរតកំណពយ េរចៀងចេរមៀង រពមទងំរសឡញ់ និង

អភរិកសកំណពយ និងចេរមៀងែខមរ។ 

III. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

     ព័តម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទអតថបទ ទរមង ់របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង 

របធនបទ េគលបំណង ទំនកទំ់នងរវងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នខលឹមសរ 

ករពិតនិងមតិ កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  គំនិតសំខន ់និងសេងខបអតថបទ 

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទនីមយួៗ។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទអតថបទ ទរមង ់របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង របធនបទ 

េគលបំណង ទំនកទំ់នងរវងេហតុនិងផលប៉នស់ម នខលឹមសរ ករពិតនិង

មតិ កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  គំនិតសំខន ់និងសេងខបអតថបទ អតថនយ័ តៃមល

អបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិននិងអតថបទនីមយួៗ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បស់ដ បេ់ដយយកចិតតទុកដក ់ មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុង

ករេឆលយនឹងសំណួរ។ 
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សមតថភពនិយយ  

បងហ ញឥរយិបថកនុងករនិយយរបកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបនិយយ េដយេចះេលកដក់

សំេឡង សែមដងកយវកិរ និងទឹកមុខបនសមរសបេទតមរបធនបទនីមយួៗ 

 

១- ករែណន ំនិង 

     ផដល់ពត័ម៌នពី  

     ខលួនឯង 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយករែណននិំងផដល់ពត័ម៌ន

ពីខលួនឯង។ 

បំណិនសមបទ 

- ផដល់ពត័ម៌នពីខលួនឯង អនកដៃទ និងបងហ ញពីបទពិេសធផទ ល់ខលួន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករផដល់ពត័ម៌នពីខលួនឯង អនកដៃទ 

និងបទពិេសធផទ ល់ខលួនេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេធវទំនកទំ់នង េចះគួរសម មនអធយរស័យសហករ និង

ករទទួលខុសរតូវករងររបតិបតតិរកុម។ 

 

២- ករេឃសនផសពវ 

     ផសយពណិជជកមម 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេឃសនផសពវផសយពណិជជកមម។ 

បំណិនសមបទ 

- េឃសនផសពវផសយពណិជជកមមទកទ់ញអតិថិជន ឬសធរណជន  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករេឃសនផសពវផសយ          

ពណិជជកមមទកទ់ញអតិថិជន ឬសធរណជន េនកនុងសថ នភព              

ជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយេឃសនផសពវផសយពណិជជកមម។ 

 

៣- ករអេញជ ញនិង 

     ករេឆលយតបនឹង 

     ករអេញជ ញ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយអេញជ ញ និងករេឆលយតបនឹង

ករអេញជ ញ។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករអេញជ ញនិងេឆលយតបនឹងករអេញជ ញ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករអេញជ ញនិងេឆលយតបនឹង

ករអេញជ ញេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអេញជ ញនិងេឆលយតបនឹងករអេញជ ញ មនសម រតី ទំនក់

ទំនងលអ និងមនករគួរសមចំេពះគន ។ 

 

៤- ករបញចុ ះបញចូល  

     និងករេឆលយតប 

     នឹងករបញចុ ះ 

     បញចូល 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយបញចុ ះបញចូ ល និងករេឆលយតប

នឹងករបញចុ ះបញចូល។ 
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បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូ ល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតប

នឹងករបញចុ ះបញចូលេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូល។ 

៥- ករសេងខប 

     អតថបទេផសងៗ  

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយសេងខបអតថបទេផសងៗ។  

បំណិនសមបទ 

- និយយសេងខបនូវរបធនបទណមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករនិយយសេងខប េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយសេងខបអតថបទេផសងៗណមយួ។ 

 

៦- ករសែមតងេផសងៗ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសែមដង សំនួនពកយ និងទរមងែ់បបបទកនុងករសែមដងេផសងៗ 

បំណិនសមបទ 

- អនុវតតករសែមដងេផសងៗេដយេរបសមដ ីកយវកិរ ទឹកមុខជបុគគល ៃដគូ និង

រកុម 

- សែមដងតួេដយេរបពកយេទតមបរបិទដូចជសងឃសពទ រជសពទនិងពកយ
សមញញ   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករសែមដងេផសងៗេនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយេធវជវគមិន េធវជអនកសែមដងនិងេចះេរបសមដី       

គួរសមកនុងករេរបពកយែខមរមនសងឃសពទ រជសពទ និងពកយសមញញ។   

 

៧- សុភសិត  

     ពកយេសល ក   

     ពកយបេណត  

វជិជ សមបទ 

- របបប់ពីលកខណៈសមគ ល់ និងែបបបទកនុងករបករសយសុភសិត ពកយ

េសល ក និងពកយបេណត ។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយសុភសិត ពកយេសល ក និងពកយបេណដ េដយផដល់មូលេហតុ ឬ

ពនយល់មូលេហតុ និងអំណះអំណង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករបករសយសុភសិត ពកយ

េសល ក និងពកយបេណដ  េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករបករសយ និងទទួលបនករអបរ់តំមនយ័រតង ់និង
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នយ័េធៀបសរមប់អនុវតតកនុងជីវភពរបចៃំថង។ 

៨- កំណពយ ឬ 

     ចេរមៀង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ពីរបេភទ រេបៀបសូរតនិងេរចៀងកំណពយ និងចេរមៀង។  

បំណិនសមបទ 

- សូរតកំណពយបទភុជងគលីល កកគតិ រពហមគីតិ ពកយ៧ និងពំេនល 

- េរចៀងចេរមៀងរបជរបិយនិងរបៃពណី  

- បងហ ញតៃមលអបរ់ៃំនចេរមៀងនិងកំណពយ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់កំណពយឬចេរមៀងេនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយនិងេរចៀងចេរមៀងនិងមនសម រតីរសឡញ់ 

អភរិកសកំណពយ ចេរមៀងែខមរ។ 

 

៩- ករនពំកយ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយនពំកយ។ 

បំណិនសមបទ 

- េធវករនពំកយពីអងគរបជំុេទបងហ ញថន កេ់រៀនឬសលេរៀន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករនពំកយេនកនុងសថ នភពជក់

ែសដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយនពំកយ។ 

 

១០- ករពរងីកគំនិត 

       េដមបផីដល់ 

       េសចកដីពនយល់ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់។ 

បំណិនសមបទ 

- ពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់អំណះអំណង

អំពីរបធនបទអវីមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់អំណះអំណងេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយបករសយពនយល់ និងផដល់អំណះអំណង។  

 

១១- ករបករសយ 

       តមពត័ម៌ន 

       ចងអុលបងហ ញ 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយបករសយែផនទី។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយែផនទី  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបករសយែផនទី េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង។ 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយ។ 

១២- ករផដល់េហតុ 

       ផលនិងអំណះ 

       អំណង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយផដល់េហតុផលនិងអំណះ

អំណង 

- កំណតប់នអំណះអំណងនិងេហតុផលេដមបគីរំទរបធនបទែដលកំពុង

និយយបេញចញមតិ។ 

បំណិនសមបទ 

- ផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផល េនេពលបេញចញមតិ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករផដល់អំណះអំណងនិងេហតុ

ផលេនេពលបេញចញមតិេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេលកេហតុផលនិងអំណះអំណងចបស់លស់ េនេពល

បេញចញមតិ។ 

 

១៣- ករេរៀបចំនិង 

        ករកនក់មមវធីិ 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយកនុងករកនក់មមវធីិ 

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងកន់កមមវធីិេផសងៗ 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតេពលកនក់មមវធីិអវីមយួ។  

 

១៤- ករេរបភស 

       ទំនកទំ់នងគន  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តម

ទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមមនអីុែមល េហវសបុ◌៊ក េតេឡរកម

ជេដម។ 

បំណិនសមបទ 

- េធវករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តមទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគម

មនអីុែមល េហវសបុក េតេឡរកមជេដម 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករទក់ទងគន េដយផទ ល់តម

ទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមេនកនុងសថ នភពជក់ែសដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតេរបរបស់សំនួនពកយទកទ់ញរបកបេដយឥរយិបថទនភ់លន ់

កនុងករេធវទំនកទំ់នងគន បនរតឹមរតូវ និងរសបតមកលៈេទសៈ។ 
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១៥- ករេធវ 

       អតថ ធិបបយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ 

និងពត័ម៌ន។  

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ និងព័តម៌ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ និង

ពត័ម៌ន។ 

 

១៦- ករេធវបទ  

       សមភ ស 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទសមភ ស។ 

បំណិនសមបទ 

- េរៀបចំនិងអនុវតតករេធវបទសមភ ស 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករេធវបទសមភ ស េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេធវសមភ ស េចះេរបពកយគួរសម និងមនទំនកទំ់នង 

លអ។ 

 

១៧- ករបករសយ 

       និមតិតសញញ ជតិ 

        

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយបករសយនិមតិតសញញ ជតិ។ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយនិមតិតសញញ ជតិេផសងៗ(ទងជ់តិ រពះសងហ  សតវនិងរកុខជតិជ

និមតតសញញ ជតិ និងរបូតំណងតមសហគមន.៍..) 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករបករសយនិមិតតសញញ ជតិ

េផសងៗេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយ និងមនសម រតី 

រសឡញ់ែថរកសសមបតតិជតិ។ 

 

១៨- ករេធវបទ 

        បងហ ញ 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទបងហ ញ។ 

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវបទបងហ ញអំពីរបធនបទអវីមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករេធវបទបងហ ញេនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង។ 
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 ចរយិសមបទ 

- កល ហន និងមនគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេធវបទបងហ ញ។ 

សមតថភពអន  

          បងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករអនរបកបេដយរបសិទធភព អនសទ ត ់ េចះេលកដកសំ់េឡង 

េចះេគរពសញញ សមពន័ធ មនទឹកមុខ កយវកិរសមរមយ យល់ដឹងរេបៀបអនេដមបកំីណតប់នពីខលឹមសរ 

និងរេបៀបរកពត័ម៌នេដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករអនអតថបទេផសងៗ។ សិសសមនសមតថភពកនុង

ករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមលនិងបេងកតថមី េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី នរណ ឯណ 

េពលណ ដូចេមដច េហតុអវី េដមបរីកេសចកដីលមអតិបងហ ញរតងនិ់ងបងកប។់  

 

I. ករបងហ ញវធីិអនេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ   

១- ករអនរតួសៗ

ឬេចបលៗ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនរតួសៗឬេចបលៗអតថបទឬឯកសរេផសងៗេដមបរីកពត័ម៌ន

សំខន់ៗ ។ 

បំណិនសមបទ 

- េរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់អំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ

េដមបរីកព័តម៌ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ ។  

 

២- ករអនសទ ត ់

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនសទ ត់អតថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

បំណិនសមបទ 

- អនសទ តអ់តថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករអនសទ តេ់នកនុងសថ នភព 

ជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ ។  

 

II. ភសេដមបទំីនកទំ់នងគន   

១- ករេរបភស 

    ទំនក់ទំនង 

ក- ភសសញញ  

    សរមបទំ់នក ់

    ទំនង 

ខ- ភសសញញ  

     សរមបម់នុសស 

     គថលង ់

គ- ភសសរមប ់

វជិជ សមបទ 

- របបថ់ ភសមនេរចនរបេភទដូចជភសសញញ សរមប់េធវករទំនកទំ់នង 

ភសសរមបម់នុសសគថលង ់ភសសញញ សរមបម់នុសសពិករែភនក។ 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករេរបរបស់ និងសរៈសំខនៃ់នភសេផសងៗ។ 

ចរយិសមបទ 

- េគរពនិងផដល់តៃមលដល់អនកេរបភសរគបរ់បេភទ។ 
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    មនុសសពិករែភនក 

III. រទឹសតីអកសរសិលប ៍  

១- បញញតតិអកសរសិលប ៍

     របជរបិយ  

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ និងវធីិ

រកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និង

ទំេហៀបនយ័។ 

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- បករសយពីបញញតតិអកសរសិលបរ៍បជរបិយេដយផដល់អំណះអំណងនិង

េហតុផល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បញញតតិអកសរសិលបរ៍បជរបិយ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកស និងឱយតៃមលអកសរសិលបរ៍បជរបិយ។  

 

២- របេភទៃនអកសរ    

     សិលបរ៍បជរបិយ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយរបេភទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ និងវធីិរកពនយល់ពកយ 

បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័ ។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័    

- បករសយពីរបេភទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ េដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុ

ផល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់របេភទអកសរសិលបរ៍បជរបិយ 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- ែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ និងមនសម រតីរសវរជវអំពី

សន ៃដអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ។ 

 

២.១- ដំណលកថ  

     របជរបិយ៖ 

ក- េទវកថ 

ខ- េរពងកថ 

 

       

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័ 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង និង

ភពខុសគន ៃនេទវកថ និងេរពងកថ េដយផដល់អំណះអំណងនិង               

េហតុផល។  
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បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- បករសយបញញតតិ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង និងភពខុសគន រវង

េទវកថនិងេរពងកថ េដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់េទវកថនិងេរពងកថ េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- ែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ និងមនសម រតីរសវរជវអំពី

សន ៃដអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ។ 

២.២- ពកយចួន 

     របជរបិយ៖  

ក- សុភសិត 

ខ- ពកយេសល ក 

គ- ពកយបេណត  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

-  របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនសុភសិត ពកយេសល ក 

និងពកយបេណត  ។ 

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនសុភសិត ពកយេសល ក និង

ពកយបេណត   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករបករសយសុភសិតតមនយ័

រតងនិ់ងនយ័េធៀប ពកយេសល កនិងពកយបេណត  េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងមនភពឈល សៃវកនុងករបករសយរបកបេដយ

េហតុផល។ 

 

៣- ចេរមៀងនិងរបំ 

     របជរបិយ  

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់អតថនយ័ 

តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយ។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   
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- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន រវងចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន រមួទងំករបករសយ

អតថនយ័ៃនចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកស ឱយតៃមល និងសិកសរសវរជវអំពីចេរមៀងនិងរបរំបជរបិយ។ 

៤- អកសរសិលបទំ៍េនប 

       

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់

វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំអតថនយ័ អតថរបូ និងអតថរស

ៃនអកសរសិលបទំ៍េនប។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័    

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់តៃមលអបរ់ ំ

អតថនយ័ អតថរបូ និងអតថរសៃនអកសរសិលបទំ៍េនប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់អកសរ

សិលបទំ៍េនបេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- ែថរកស ឱយតៃមល និងមនសម រតីរសវរជវអំពីសន ៃដអកសរសិលប។៍ 

 

៥- អកសរសិលប៖៍ 

 ក- បុរណ 

 ខ- របជរបិយ 

 គ- ទំេនប  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណត់ែតង រពឹតតិករណ៍ 

តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់សេងខប វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបបុ៍រណ របជរបិយ 

និងទំេនប។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័    

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ
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សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក 

តួអងគរង គំនិតសំខន ់ សេងខប វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងអកសរសិលបបុ៍រណ របជរបិយ និង

ទំេនប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់អកសរ

សិលបបុ៍រណ របជរបិយ និងទំេនបេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ   

- រសឡញ់និងអភរិកសសន ៃដនិពនធែខមរ និងមនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវ

អកសរសិលបែ៍ខមរ។ 

IV. អតថបទអកសរសិលបែ៍ខមរ  

១- េទវកថ 

២- េរពងកថ 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង តួអងគឯក 

តួអងគរង រពឹតតិករណ៍ គំនិតសំខន់ សេងខបវភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស និងភពខុសគន រវងេទវកថនិងេរពងកថ។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័     

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង តួអងគឯក តួអងគរង 

រពឹតតិករណ៍ គំនិតសំខន ់ សេងខប វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន រវងេទវកថនិងេរពងកថ និងគំនិត

បេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងករេរបរបស់េទវ

កថ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនគំនិតៃចនកនុងករទញយកតៃមលអបរ់ៃំនេរឿងសរមបផ់សរភជ បក់នុងជីវភព.  

ជកែ់សដង។ 

 

V. អតថបទអកសរសិលបប៍រេទស  

១- េទវកថ 

២- េរពងកថ 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង តួអងគឯក តួអងគរង រពឹតតិករណ៍ 
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គំនិតសំខន ់សេងខប លកខណៈសមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស និងភពខុសគន រវងេទវកថនិងេរពងកថ។  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័     

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ របេភទ របភព 

អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង តួអងគឯក តួអងគរង រពឹតតិករណ៍ គំនិតសំខន ់

សេងខប លកខណៈសមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ 

អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន រវងេទវកថនិងេរពងកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមប ី
ៃចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិនរពមទំងករេរបរបស់េទវ

កថ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនគំនិតៃចនកនុងករទញយកតៃមលអបរ់ៃំនេរឿងសរមបផ់សរភជ បក់នុងជីវភព 

ជកែ់សដង។ 

VI. កំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទកកគតិ  

២- បទពកយ៧  

៣- បទពំេនល  

៤- បទភុជងគលីល  

៥- បទរពហមគីតិ  

៦- បទបេនទ លកក 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ 

បទទ នុរកម និងវចននុរកម  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីកពយមរត 

ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង  របូរមមណ៍ ករកត់

រតចំណុចសំខន់ៗ   ករសេងខប គំនិតសំខន់ សននិដឋ ន វធីិផដល់េយបល់ និង

វធីិវភិគរកបុគគលិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ អតថន័យ តៃមលអបរ់ ំ និង

ភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ ។ 

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ 

ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម និងវចននុរកម 

- បងហ ញបទមូលដឋ នៃនកំណពយ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  និងកពយមរត  

- សូរតកំណពយបទកកគតិ បទពកយ៧ បទពំេនល បទភុជងគលីល បទ

រពហមគីតិ និងបទបេនទ លកកតមែបបបទ 

- វភិគរកបុគគលិកកមម និមិតតរបូ និងភសចបស់លស់ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ របភព អនក

និពនធ កលកំណតែ់តងរបូរមមណ៍ ករកតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  គំនិតសំខន់

សេងខប សននិដឋ ន អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ  
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- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងករេរបរបស់បទ

កំណពយនីមយួៗ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង។ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយ និងមនសម រតីរសឡញ់ ែថរកស និង

អភរិកសកំណពយ ចេរមៀងែខមរ។ 

VI. ចបបទូ់នម នេផសងៗ  

១- ចបបេ់ផសងៗ 

២- រសីហិេតបេទស 

៣- គតិេលក 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ និង

ទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង និងគំនិតសំខន ់អតថនយ័ 

តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង និងគំនិតសំខន ់ អតថនយ័ តៃមល

អបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់ចបប់

េផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលកេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ និងសិកសរសវសន ៃដអកសរសរសតែខមរ 

 

VII. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

     ព័តម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

៨- ខិតតបណណ   

៩- ករបករសយ 

     តមពត័ម៌ន    

     ចងអុលបងហ ញ 

១០- ករបករសយ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ឧបបទ 

ឧទហរណ៍  េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ 

ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម និងវចននុរកម  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគល

បំណង របភព របេភទ ទរមង់ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង់ កតរ់ត

ចំណុចសំខន់ៗ  សននិដឋ ន សេងខប និងរបប់ពីវធីិបករសយែផនទី េលខកូដ 

ឯកសរេយង សតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ អតថន័យ តៃមលអបរ់ ំ និង

ភពខុសគន រវងអតថបទនីមយួៗ  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ឧទហរណ៍ ឧបបទ េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ ទំេហៀប
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    និមិតតសញញ ជតិ 

    េផសងៗ 

 

នយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម 

និងវចននុរកម 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់  

បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគលបំណង របភព 

របេភទ ទរមង់ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង់ កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  

សននិដឋ ន សេងខប ែផនទី េលខកូដ ឯកសរេយង សតវនិងរកុខជតិជនិមតត

សញញ ជតិ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងអតថបទនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទនីមយួៗ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត គំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេឆលយនឹងសំណួរ និងមនចំណងចំ់ណូល

ចិតតអនជរបចំ 

VIII. សិកសអតថបទអកសរសិលប ៍  

១- អកសរសិលប ៍  

    របជរបិយេរឿង    

    េដមកំេណ តរកុង 

    ភនេំពញ 

២- អកសរសិលប ៍

    ទំេនបេរឿងសូផត 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិវភិគ និងបករសយចំណុចគនលឹះ េដមបសិីកសអតថបទអកសរសិលប៍

ដូចជ អតថបទ(ចំណងេជងេរឿង របភព និងរបេភទ) អនកនិពនធ(េឈម ះអនកនិពនធ 

ជីវរបវតតិ និងសន ៃដសំខន់ៗ ) កលកំណតែ់តង(ៃថងែខឆន តំកែ់តង និងៃថងែខឆន ំ

េបះពុមព) សងគមបរយិកស(កលរបវតតិ និងរពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ ) ទិដឋភព

ទំនកទំ់នងេរឿង(សេងខបេរឿង តួអងគ និងកលអកស) ទិដឋភពទំនស់

(ទីកែនលងទំនស់ តួទំនស់ បញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ)  ទិដឋភពវភិគ

តួអងគ(គុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិ)  វបបធម៌(ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ 

សសន ករសិកសអបរ់ ំ និងសិលបៈ) េសដឋកិចច(កសិកមម ផលិតកមម 

ឧសសហកមម សិបបកមម និងពណិជជកមម) សងគមកិចច(សថ នភពរស់េន 

សុខភបិល មុខរបរ និងជីវភពរបស់របជជន) នេយបយ(នេយបយកនុង

របេទស និងេរករបេទស) ទិដឋភពែតងនិពនធ(េផដមេរឿង តួេរឿង និងបញចបេ់រឿង) 

ទិដឋភពតៃមល និងករសននិដឋ ន 

បំណិនសមបទ 

     សិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងេដមកំេណ តរកុងភនេំពញ និងេរឿងសូផត៖ 

I. ទិដឋភពរបវតតិ 

ក- អតថបទ  

- ចំណងេជង 

- របភព 

- របេភទ(េរឿងនិទន បុរណ ទំេនប េលខ ន ... ) 

ខ- អនកនិពនធ  

- េឈម ះអនកនិពនធ 

- ជីវរបវតតិ 
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- សន ៃដសំខន់ៗ  

គ- កលកំណតែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករតកែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករេបះពុមព 

ឃ- សងគមបរយិកស 

- កលរបវតតិ(សមយ័កលកេកតេរឿង) 

- រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ  

II. ទិដឋភពទំនកទំ់នងេរឿង 

- សេងខបេរឿង 

- តួអងគ(តួអងគឯក តួអងគរង និងបនទ ប់បនស)ំ 

- កលអកស  

III. ទិដឋភពទំនស់ 

- ទីកែនលងទំនស់(ទីកែនលងសំខន់ៗ េទតមកលអកសៃនេរឿង) 

- តួទំនស់  

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  តួអងគដៃទឬសភវៈេរកខលួន  

(ទំនស់េរកខលួន) 

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  ចិតតគំនិតខលួនឯងឬសភវៈកនុងខលួន  

(ទំនស់កនុងខលួន) 

- បញហ ទំនស់(បងហ ញឱយេឃញពីបញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ) 

IV. ទិដឋភពវភិគតួអងគ 

- គុណសមបតតិ 

- គុណវបិតតិ  

   vកំណតស់មគ ល់ : វភិគែតតួអងគឯក និងតួអងគរង ែដលមន  

សកមមភពេរចនេនកនុងេរឿង ។ 

V. ទិដឋភពសងគម 

ក- វបបធម ៌ 

- ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ 

- សសន 

- ករសិកសអបរ់ ំ
- សិលបៈ  
ខ- េសដឋកិចច  

- កសិកមម 
- ផលិតកមម 
- ឧសសហកមម 
- សិបបកមម 
- ពណិជជកមម  
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គ- សងគមកិចច 

- សថ នភពរស់េន 

- សុខភបិល 

- មុខរបរនិងជីវភព របស់របជជន ...  

ឃ- នេយបយ 

- កនុងរបេទស(អនករគបរ់គង និងរបបរគបរ់គង...) 

- េរករបេទស(ទំនក់ទំនងអនតរជតិ... ) 

VI. ទិដឋភពែតងនិពនធ 

ក- េផតមេរឿង   

- បងហ ញពីតួអងគ ឬសកមមភពតួអងគ 
- បងហ ញពីេទសភព 

- បងហ ញពីទំនស់ 

- នមសសករពះរតនៃរត(សូរតធម)៌...  

ខ- តួេរឿង  

- ទរមងសំ់េណរ (ពរករយ កំណពយ ករមងែកវ) 

- បេចចកេទសកនុងករតកែ់តង  

§ ភស(ភសតំបន ់បលី សំរសកឹត បរេទសដៃទេទៀត) 

§ ករេរបៀបេធៀប (ទំេហៀបនយ័) 

§ បុគគលិកកមម  

§ ភសចបស់លស់ 

§ ភសរស់រេវ ក 

§ បំេរៀបនយ័ឬេមតផរ 

§ កំែបលង ឬសំេណ ច 

§ ទុកខេសក ឬភពេវទន 

§ ករសនទនគន (សំវទវធីិ) និងនិយយឬគិតែតមន កឯ់ង(ឯកវទវធីិ) 

§ ករនិទនែបបបុរសទី១ ឬបុរសទី៣... ។ល។ 

គ.បញចបេ់រឿង  

- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯកជួបគន   ទទួលជយ័ជមនះ 
- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯករពតគ់ន  ែបកគន   ទទួលបរជយ័ ...  

VII.  ទិដឋភពតៃមល 

- បងហ ញអំេពលអ ឬសកមមភពវជិជមន គួរយកតរមបត់មចំណុចណខលះ? 

- បងហ ញអំេពអរកក ់ ឬសកមមភពអវជិជមន រតូវេចៀសវង សអបេ់ខពម 

លះបង.់..ចំណុចណខលះ? 

VIII.  ករសននិដឋ ន 

- អតថរបេយជនរ៍បស់េរឿង 

- ចំណបអ់រមមណ៍  
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o បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករសិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍នកនុង

សថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត គំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសិកសវភិគអតថបទអកសរសិលប ៍ និងេចះ
ទញយកបទពិេសធពីកនុងអកសរសិលបម៍កផសរភជ បនឹ់ងជីវភពជកែ់សដង 

- េលកតេមកងអកសរសិលបជ៍តិ រសឡញ់ និងអភរិកសសន ៃដនិពនធែខមរ 

សមតថភពសរេសរ  

I. សំេណរកថខណឌ   

១- កថខណឌ   វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ ទរមង ់ គំនិតសំខន ់ និងេសចកដីលមអិតគរំទគំនិតសំខនរ់បស់

កថខណឌ  

- របបពី់រេបៀបសរេសរកថខណឌ  
 បំណិនសមបទ 

- ែតងកថខណឌ  
- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់កថខណឌ  េនកនុងសថ នភពជក់

ែសដង  

 ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងកថខណឌ    

 

២- ករបករសយ 

    តមព័តម៌នចងអុល 

    បងហ ញ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរបករសយែផនទី  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយែផនទី  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយែផនទី េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

 

៣- ករបករសយ 

     និមតិតសញញ ជតិ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរបករសយពីសតវនិងរកុខជតិជ

និមតិតសញញ ជតិមន េដមេតន ត ផក រដួំល េចកពងមន់ េគៃរព អេណដ កហលួងឬ

អេណដ កសរៃស រតីគល់រងំ និងេគៃរព  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយពីសតវនិងរុកខជតិជនិមតិតសញញ ជតិមន េដមេតន ត ផក

រដួំល េចកពងមន ់ េគៃរព អេណដ កហលួងឬអេណដ កសរៃស រតីគល់រងំ និង

េគៃរព  

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយពីសតវនិង

រកុខជតិជនិមិតតសញញ ជតិ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

៤- ករេធវែផនករ វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរេធវែផនករសរមបរ់គួសរ 

បំណិនសមបទ 

- េធវែផនករសរមបរ់គួសរ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ែផនករសរមបរ់គួសរ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បេ់ធវែផនករសរមបរ់គួសរ 

 

II. សំេណរលិខិតែដលមនទរមងខុ់សគន (លិខិតឯកជន និងលិខិតផលូវករ)  

១- បំេពញទរមង់ 

     ែបបបទេរបរបស់ 

     កនុងជីវភព    

     របចៃំថង 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបបំេពញ ពកយសំុចូលេរៀន ពកយសំុចូលជ

សមជិក េសៀវេភតមដន និងសលកបរតពត័ម៌ន 

បំណិនសមបទ 

- បំេពញពកយសំុចូលេរៀន ពកយសំុចូលជសមជិក េសៀវេភតមដន និង

សលកបរតពត័ម៌ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទងំេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករបំេពញលិខិតេផសងៗ 

 

២- បំេពញទរមង់ 

     ែបបបទេធវដំេណ រ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបបំេពញសលកបរតពត័ម៌នេចញចូល

រពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន 

បំណិនសមបទ 

- បំេពញសលកបរតព័តម៌នេចញចូលរពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរបំេពញសលកបរតពត័៌

មនេចញចូលរពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន េនកនុងសថ នភពជក់

ែសដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករបំេពញលិខិតេផសងៗ 

 

III. ករែតងកំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទកកគតិ  

២- បទពកយ៧  

៣- បទពំេនល  

៤- បទភុជងគលីល  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បទកំណពយ វគគ ពយងគ ឃល  ពកយចួន(រសៈនិងរសៈ ឬរសៈ និងពយញជនៈ

របកបតួដូចគន ) និងគូសគំនូសតងចំណបចួ់នកនុងវគគនិងឆលងវគគៃនកំណពយ

បទកកគតិ ពកយ៧ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ និងបេនទ លកក 
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៥- បទរពហមគីតិ  

៦- បទបេនទ លកក 

 

- របបពី់រេបៀបែតងកំណពយបទកកគតិ បទពកយ៧ បទពំេនល បទភុជងគ

លីល បទរពហមគីតិ និងបទបេនទ លកក 

បំណិនសមបទ 

- ែតងកំណពយបទកកគតិ ពកយ៧ ពំេនល ភុជងគលីល រពហមគីតិ និងបេនទ ល

កក 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់កំណពយទងំេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងកំណពយ និងមនសម រតីសិកស

រសវរជវកំណពយែខមរ 

IV. សំេណរអតថបទ  

១- អតថបទេផសងៗ 

    - ពណ៌ន 

    - អតថ ធិបបយ 

    - េសចកដីអេញជ ញ  

    - េសចកដីជូន    

      ដំណឹង 

    - េសចកដីរបកស 

      ពត័ម៌ន 

   - ករេឃសន 

   - សរពត័ម៌ន  

   - ខិតតបណណ   

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ េសចកដី
អេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសព័តម៌ន ករេឃសន 

សរពត័ម៌ន និងខិតតបណណ   

បំណិនសមបទ 

- ែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដី
របកសពត័ម៌ន ករេឃសន សរពត័ម៌ន និងខិតតបណណ   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អតថបទទងំេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងអតថបទេផសងៗ 

 

២- សំេណររសវ 

     រជវែបបគេរមង 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរសំេណររសវរជវែបបគេរមង 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរសំេណរកររសវរជវែបបគេរមង 

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់សររបេយជន ៍និងករេរបរបស់សំេណររសវរជវែបប

គេរមង េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនកនុងករសរេសររសវរជវែបបគេរមង 

 

៣- ករចងរកង 

     អតថបទេរឿងនិទន     

     និងេរឿងេលខ ន 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងអតថបទេរឿងនិទន និង

េរឿងេលខ ន 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងេរឿងនិទន និងេរឿងេលខ ន 

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់ សររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងេរឿង
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និទន និងេរឿងេលខ ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករចងរកងអតថបទេរឿងេលខ ន 

៤- សំេណរចង 

     រកងរបវតតិទីកែនលង 

     សំខន់ៗ  េនតម 

     សហគមន៍ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ
េនតមសហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ េនតមសហគមន៍ 
- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលង

សំខន់ៗ េនតមសហគមន៍ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិត និងមនទមល បក់នុងករកតរ់តរបវតតិទីកែនលង

េផសងៗ 

 

៥- សំេណរអតថបទ 

     ែដលមនទរមង់ 

     ខុសគន  

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរបំែបលងអតថបទកំណពយ អតថបទ

េលខ នជអតថបទពកយរយ និងរេបៀបសរេសរលំនៃំនករេលងែលបងរបជ

របិយ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបំែបលងអតថបទកំណពយ អតថបទេលខ នជអតថបទពកយរយ និងសរេសរ

លំនៃំនករេលងែលបងរបជរបិយ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបំែបលងអតថបទកំណពយ 

អតថបទេលខ នជអតថបទពកយរយ និងសំេណរលំនៃំនករេលងែលបងរបជ

របិយ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរអតថបទែដលមនទរមងខុ់ស
គន  

 

៦- សំេណរលិខិត 

     េផសងៗ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរ លិខិតសូមអភយ័េទស លិខិត

ចូលរមួរែំលកទុកខ និងលិខិតជូនពរ  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរលិខិតសូមអភយ័េទស លិខិតចូលរមួរែំលកទុកខ និងលិខិតជូនពរ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទងំេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរលិខិតេផសងៗ 
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V. ែតងេសចកដី  

១- ែតងេសចកដីែបប 

     ពណ៌ន 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីតួអងគ 

េទសភពកនុងេរឿង និងសតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីតួអងគ េទសភពកនុងេរឿង និងសតវនិង

រកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ  

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់ សររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដី
ែបបពណ៌នពីរបធនបទទំងេនះ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌ន 

 

២- ែតងេសចកតីែបប 

   អតថ ធិបបយ 

   ពនយល់៖ 

- ពនយល់ទូេទ 

- អកសរសិលប ៍ 

- សុភសិត 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ

ពនយល់មន ពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប ៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និង

ពនយល់អកសរសិលប ៍ 

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់ សររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដី
ែបបអតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប ៍ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ
ពនយល់ 

 

VI. សរេសរតមអន  

សរេសរតមអន 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់នយ័ និងរេបៀបសរេសរ ពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និង

អតថបទ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និងអតថបទ 

- របបេ់សចកតីលមអិតរបបរ់តង់និងបងកបេ់ដយេឆលយនឹងសំណួរចងច ំ យល់ដឹង 

អនុវតតវភិគនិងសំេយគ វយតៃមល និងបេងកតថមី 

- រកនយ័ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ និងសទិសសពទ 
- សំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីបំណិនរបស់ភស  

- េឆលយសំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីេវយយករណ៍ 

ចរយិសមបទ  

- មនករយកចិតតទុកដកស់ដ ប ់និងមនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរពកយ កេនសម
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ពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ បនរតឹមរតូវតមអកខរវរិទុធ 

េវយយករណ៍  

១- វណណ វទ៖  

- ចំណុចរយ(...) 

- សញញ ដេងកៀប([ ]) 

- សញញ េជងែកអក(+) 

- សញញ េទជ( > ) 

និងមកពី(< ) 

- សញញ វងរ់កចក(  ) 

- ដំណកឃល  

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិចំណុច រយ សញញ ដេងកៀប សញញ េជងែកអក សញញ េទជ និងមក

ពីសញញ វងរ់កចក និងដំណកឃល  

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិេរបរបស់ចំណុច រយ សញញ ដេងកៀប 

សញញ េជងែកអក សញញ េទជ និងមកពី សញញ វងរ់កចក និងដំណកឃល  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់ចំណុច រយ សញញ ដេងកៀប សញញ េជងែកអក 

សញញ េទជ និងមកពី សញញ វងរ់កចក និងដំណកឃល  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ចំណុចរយ(...) សញញ ដេងកៀប([ ]) 

សញញ េជងែកអក(+) សញញ េទជ(>) និងមកពី(<) សញញ វងរ់កចក( ) និង

ដំណកឃល  េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់វណណ វទ 

 

២- នម៖ 

- នមករណ៍ឬ 

   ករណនម 

 - នមករកឬ៍ 

   ករកនម 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិនមករណ៍ឬករណនម និងនមករក◌៍ឬករកនម 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកនមករណ៍ឬករណនម និង

នមករក◌៍ឬករកនម  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ កំេណ ត របេភទ មុខងរ និងេរបរបស់នមករណ៍ឬករណ

នម និងនមករក◌៍ឬករកនម  

- បងហ ញពីសររបេយជនៃ៍ននមករណ៍ឬករណនម 

និងនមករក◌៍ឬករកនម េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់នមករណ៍ឬករណនម និងនមករក◌៍ឬ

ករកនម  

 

២- គុណនម៖ 

- គុណនមរបរកតី 

- គុណនមចំនួន 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិគុណនមរបរកតី និងគុណនមចំនួន  

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកគុណនមរបរកតី និងគុណនមចំនួន  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ កំេណ ត ទីតំង មុខងរ និងេរបរបស់គុណនមរបរកតី និង

គុណនមចំនួន  

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់គុណនមរបរកតី និងគុណនម

ចំនួន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់គុណនមរបរកតី និងគុណនមចំនួន 

៣- កិរយិ៖  

- កិរយិសកមម 

- កិរយិអកមម 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិកិរយិសកមម និងកិរយិអកមម  

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកកិរយិសកមម និងកិរយិអកមម  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំនិងេរបរបស់កិរយិសកមម និងកិរយិអកមម  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់កិរយិសកមម និងកិរយិអកមម េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់កិរយិសកមម និងកិរយិអកមម  

 

៤- គុណកិរយិ៖ 

- គុណកិរយិកែនលង  

- គុណកិរយិកល   

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិគុណកិរយិកែនលង និងគុណកិរយិកល 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកគុណកិរយិកែនលង និងគុណកិរយិកល  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតំង និងេរបរបស់គុណកិរយិកែនលង និងគុណកិរយិ

កល 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់គុណកិរយិកែនលង និងគុណកិរយិ

កល េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់គុណកិរយិសកមម  

 

៥- សពវនម៖ 

- សពវនមបុរសិៈ 
- សពវនមចងអុល 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិសពវនមបុរសិៈ និងសពវនមចងអុល  

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកសពវនមបុរសិៈ និងសពវនមចងអុល  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំ និងេរបរបស់សពវនមបុរសិៈ និងសពវនមចងអុល  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់សពវនមបុរសិៈ និងសពវនមចងអុល  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់សពវនម  

 

៦- ចំណងធន ក ់   

     និងឈន ប ់

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិចំណងធន ក ់និងឈន ប ់

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកចំណងធន ក់ និងឈន ប់ 

បំណិនសមបទ 

- កំណត ់ចំណងធន ក់ និងឈន ប់ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំនិងេរបរបស់ចំណងធន ក ់និងឈន ប ់

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ចំណងធន ក់ និងឈន ប ់ េនកនុង
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សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់ចំណងធន ក់ និងឈន ប ់

៧- ករបេងកតពកយ៖ 

- ពកយបែនថមេដម 

- ពកយបែនថមចុង 

- ពកយផស ំ

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង និងពកយផស ំ 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង និងពកយផស ំ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់ពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង និងពកយផស ំ

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង និង

ពកយផស ំេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់ពកយបែនថមេដម ពកយបែនថមចុង និងពកយផស ំ 

 

៨- លបះ៖ 

- លបះេទល 

- លបះផស ំ
 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ ែផនកេផសងៗ និងទរមងៃ់នលបះេទល និងលបះផស ំ

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិែតងលបះេទល និងលបះផស ំ

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់លបះេទល និងលបះផស ំ

- ែតងលបះេទល និងលបះផស ំ 

- គូសគំនូសតងលបះជរបអបនិ់ងគំនូសតងជែមកធងលបះេទល និងលបះផស ំ 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់លបះេទលនិងលបះផសេំនកនុងសថ នភព 

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងនិងេរបរបស់លបះេទល និងលបះផស ំ 

 

៩- រចនបថផទ ល់ 

    និងមនិផទ ល់ 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិរចនបថផទ ល់ រចនបថមនិផទ ល់ រពមទងំែផនកេផសងៗ និងទរមង់

ៃនរចនបថផទ ល់និងមនិផទ ល់ 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិែតងរចនបថផទ ល់ និងមនិផទ ល់ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់រចនបថផទ ល់ និងមនិផទ ល់ 

- ែតងរចនបថផទ ល់ និងមនិផទ ល់ 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់រចនបថផទ ល់និងមនិផទ ល់េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់រចនបថផទ ល់ និងមនិផទ ល់  
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៧.២- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៨ 
ខលឹមសរ លទធផលសិកស ២៤៥ម ៉

សមតថភពសដ ប់  

          បងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករសដ បរ់បកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបសដ ប ់េដមប ី
កំណតប់នខលឹមសរ និងរេបៀបរកព័តម៌នសំខន់ៗ  េដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករសដ បអ់តថបទ

េផសងៗ រពមទងំសិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល  និងបេងកតថមី 

េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី នរណ ឯណ េពលណ ដូចេមដច េហតុអវី 

 

I. អតថបទេរឿងែខមរនិងបរេទស   

១- អកសរសិលប ៍

    របជរបិយ    

២- អកសរសិលប ៍

     ទំេនប  

៣- េរឿងេលខ នខលីៗ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបរកលកខណៈអកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿង 

េលខ នខលីៗ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ប៉នស់ម ន

ផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  

សេងខប គំនិតសំខន ់វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរូប 

អតថរស តៃមលអបរ់ ំគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុសគន រវង 

អកសរសិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ប៉នស់ម ន

ផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  

សេងខប គំនិតសំខន ់វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរូប 

អតថរស តៃមលអបរ់ ំ គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុសគន រវងអកសរ

សិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងអកសរសិលបនី៍មយួៗ 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ ឱយតៃមលអកសរសិលបជ៍តិនិងសន ៃដអនកនិពនធ រសវរជវ 

និងអភរិកសអកសរសិលបរ៍គបរ់បេភទ 

 

II. កំណពយនិងចេរមៀង  

កំណពយបទ

មូលដឋ ន៖ 

១- បទពកយ៧ 

២- បទពកយ៨ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ 

បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយតមែបបបទ 
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 - របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ

អតថបទ របភព អនកនិពនធ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  កពយមរត គំនិតសំខន់ 

និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ ភសរស់រេវ ក អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុស

គន រវងកំណពយ  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទេដមបយីល់នយ័ពកយមន បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ 

ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- សូរតកំណពយតមែបបបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទអតថបទ របភព 

អនកនិពនធ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  កពយមរត គំនិតសំខន ់អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន រវងកំណពយ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងកំណពយនីមយួៗ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយ និងមនសម រតីរសឡញ់ ែថរកស និង

អភរិកសកំណពយែខមរ 

III. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

     ព័តម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ 

បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ 

របភព ទរមង់ កលកំណតែ់តង អនកនិពធ េគលបំណង របធនបទ គំនិត

សំខន ់ករពិតនិងមតិ ទំនកទំ់នងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នខលឹមសរ កតរ់ត

ចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទ 

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទេដមបយីល់នយ័ពកយមន បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ 

ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័   

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ របភព ទរមង់ 

កលកំណតែ់តង អនកនិពធ េគលបំណង របធនបទ គំនិតសំខន ់ ករពិត

និងមតិ ទំនក់ទំនងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នខលឹមសរ កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  សេងខប អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងអតថបទនីមយួៗ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បស់ដ បេ់ដយយកចិតតទុកដក ់មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុង

ករេឆលយនឹងសំណួរ 
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សមតថភពនិយយ  

        បងហ ញឥរយិបថកនុងករនិយយរបកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបនិយយ េដយេចះ

េលកដកសំ់េឡង សែមដងកយវកិរ និងទឹកមុខបនសមរសបេទតមរបធនបទនីមយួៗ 

 

១- ករសែមដង 

     ភពចបំចនិ់ង 

     កតពវកិចច 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយសែមដងភពចបំចនិ់ង 

កតពវកិចច 

បំណិនសមបទ 

- សែមដងភពចបំច់ និងកតពវកិចច 
- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករសែមដងភពចបំច ់ និង

កតពវកិចច េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយសែមដងភពចបំច ់និងកតពវកិចច  

 

២- ករសែមតងេផសងៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសែមដង សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយកនុងករសែមដង 

បំណិនសមបទ 

- អនុវតតករសែមដងេផសងៗេដយេរបសមដ ីកយវកិរ ទឹកមុខជបុគគល ៃដគូ និង

រកុម 

- សែមដងតួេដយេរបពកយេទតមបរបិទដូចជសងឃសពទ រជសពទនិងពកយ

សមញញ   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករសែមដងេផសងៗេនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយេធវជវគមិន េធវជអនកសែមដងនិងេចះេរបសមដគួីរ

សមកនុងករេរបពកយែខមរមនសងឃសពទ រជសពទ និងពកយសមញញ    

 

៣- ករបញចុ ះបញចូល  

     និងករេឆលយតប 

     នឹងករបញចុ ះ 

     បញចូល 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយបញចុ ះបញចូ ល និងករេឆលយ

តបនឹងករបញចុ ះបញចូល 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូ ល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបញចុ ះបញចូ លនិងករេឆលយតប

នឹងករបញចុ ះបញចូលេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូល 

 

៤- ករនពំកយ 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយនពំកយ 
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បំណិនសមបទ 

- េធវករនពំកយពីអងគរបជំុេទបងហ ញថន កេ់រៀនឬសលេរៀន 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករនពំកយេនកនុងសថ នភពជក់

ែសដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយនពំកយ 

៥- ករេឃសន  

     ផសពវផសយ 

     ពណិជជកមម 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយេឃសនផសពវផសយ 

ពណិជជកមម 

បំណិនសមបទ 

- េឃសនផសពវផសយពណិជជកមមទកទ់ញអតិថិជន ឬសធរណជន  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករេឃសនផសពវផសយពណិជជ

កមមទកទ់ញអតិថិជន ឬសធរណជន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយេឃសនផសពវផសយពណិជជកមម 

 

៦- ករសេងខប 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ពីសំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយសេងខប   

បំណិនសមបទ 

- និយយសេងខបនូវរបធនបទណមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករនិយយសេងខប េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយសេងខបអតថបទេផសងៗ 

 

៧- ករពរងីកគំនិត 

     េដមបផីដល់ 

     េសចកដីពនយល់ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់ 

បំណិនសមបទ 

- ពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់អំណះអំណង 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់អំណះអំណងេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយបករសយ ពនយល់ និងផដល់អំណះអំណង

ចបស់លស់  

 

៨- បករសយ៖ 

- សុភសិត  

- ពកយេសល ក 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ពីលកខណៈសមគ ល់ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករបករសយ 

សុភសិត ពកយេសល ក និងពកយបេណដ  
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- ពកយបេណត  បំណិនសមបទ 

- បករសយសុភសិត ពកយេសល ក ពកយបេណដ េដយផដល់មូលេហតុ ឬ

ពនយល់មូលេហតុ និងអំណះអំណង 

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់ សររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករបករសយ

សុភសិត ពកយេសល ក ពកយបេណដ េដយផដល់មូលេហតុ ឬពនយល់មូលេហតុ 

និងអំណះអំណងេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករបករសយ និងទទួលបនករអបរ់តំមនយ័រតង ់ និង

នយ័េធៀបសរមប់អនុវតតកនុងជីវភពរបចៃំថង 

៩- កំណពយ ឬ 

     ចេរមៀង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ពីរបេភទកំណពយនិងចេរមៀង  រេបៀបសូរតនិងេរចៀងកំណពយ និង

ចេរមៀង  

បំណិនសមបទ 

- សូរតកំណពយ បទភុជងគលីល បទកកគតិ រពហមគីតិ បទពកយ៧ និងបទ

ពំេនល 

- េរចៀងចេរមៀងរបជរបិយនិងរបៃពណី  

- បងហ ញតៃមលអបរ់ៃំនចេរមៀង និងកំណពយ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់កំណពយ ឬចេរមៀង េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយនិងេរចៀងចេរមៀង និងមនសម រតី

រសឡញ់ អភរិកសកំណពយ ចេរមៀងែខមរ  

 

១០- ករបករសយ 

       តមពត័ម៌ន 

       ចងអុលបងហ ញ 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ  និងែបបបទៃនករនិយយបករសយរកប  

បំណិនសមបទ 

- បករសយរកប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបករសយរកប េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយ  

 

១១- ករផដល់េហតុ 

       ផលនិងអំណះ  

       អំណង 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយ ផដល់អំណះអំណងនិងេហតុ

ផលេនេពលបេញចញមតិ 

- កំណតប់នអំណះអំណងនិងេហតុផលេដមបគីរំទរបធនបទែដលកំពុង

និយយបេញចញមតិ 
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បំណិនសមបទ 

- ផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផល េនេពលបេញចញមតិ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករផដល់អំណះអំណងនិងេហតុ

ផលេនេពលបេញចញមតិេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេលកេហតុផលនិងអំណះអំណងចបស់លស់ េន 

េពលបេញចញមតិ 

១២- ករេរៀបចំនិង 

       កន់កមមវធីិ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយករសវ គមនេ៍ពល

កនក់មមវធីិ   

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗេន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតេពលកនក់មមវធីិអវីមយួ  

 

១៣- ករេរបភស 

       ទំនកទំ់នងគន  

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តម

ទូរស័ពទ និងតមរបព័នធបណដ ញសងគមមនអីុែមល េហវសបុ◌៊ក េតេឡរកម

ជេដម 

បំណិនសមបទ 

- េធវករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តមទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមមន

អីុែមល េហវសបុក េតេឡរកមជេដម 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តម

ទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមេនកនុងសថ នភពជក់ែសដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតេរបរបស់សំនួនពកយរបកបេដយឥរយិបថទនភ់លនក់នុងករេធវ
ទំនកទំ់នងគន បនរតឹមរតូវ និងរសបតមកលៈេទសៈ 

 

១៤- ករេធវ 

       អតថ ធិបបយ 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធី

េផសងៗ និងពត័ម៌ន  

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ និងព័តម៌ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតេពលេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ និង

ពត័ម៌ន 

១៥- ករបករសយ 

       និមតិតសញញ  

       សហគមន៍ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយបក រសយនិមតិតសញញ

សហគមនន៍ន 

បំណិនសមបទ 

- បករសយនិមតិតសញញ តំណងតមសហគមនន៍ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបករសយនិមតិតសញញ  

សហគនេ៍នកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយនិងមនសម រតី 

រសឡញ់ែថរកសសមបតតិជតិ 

 

១៦- ករេធវ     

       បទសមភ ស 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទសមភ ស 

បំណិនសមបទ 

- េរៀបចំនិងអនុវតតករេធវបទសមភ ស 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករេធវបទសមភ សេនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេធវសមភ ស េចះេរបពកយគួរសម និងមនទំនកទំ់នងលអ 

 

១៧- ករេធវបទ 

        បងហ ញ 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទបងហ ញ 

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវបទបងហ ញអំពីរបធនបទអវីមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់ករេធវបទបងហ ញ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- កល ហន និងមនគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេធវបទបងហ ញ 

 

សមតថភពអន  

         បងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករអនរបកបេដយរបសិទធភព អនសទ ត ់ េចះេលកដកសំ់េឡង 

េចះេគរពសញញ សមពន័ធ មនទឹកមុខ កយវកិរសមរមយ យល់ដឹងរេបៀបអនេដមបកំីណតប់នពីខលឹមសរ 

និងរេបៀបរកពត័ម៌នេដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករអនអតថបទេផសងៗ។ សិសសមនសមតថភព

កនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមលនិងបេងកតថមី េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី នរណ ឯណ 

េពលណ ដូចេមដច េហតុអវី េដមបរីកេសចកដីលមអតិបងហ ញរតងនិ់ងបងកប។់  
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I. ករបងហ ញវធីិអនេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ   

១- ករអនរតួសៗ

ឬេចបលៗ 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនរតួសៗឬេចបលៗអតថបទឬឯកសរេផសងៗេដមបរីកពត័ម៌ន

សំខន់ៗ  

បំណិនសមបទ 

- េរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ

េដមបរីកព័តម៌ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ   

 

២- ករអនសទ ត ់

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនសទ ត់អតថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

បំណិនសមបទ 

- អនសទ តអ់តថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករអនសទ ត់

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ   

 

II. ចបបទូ់នម នេផសងៗ  

១- ចបបេ់ផសងៗ 

២- រសីហិេតបេទស 

៣- គតិេលក 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ និងសទិសសពទ  
- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និង

គតិេលក  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់ អតថនយ័ 

តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

ចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលកេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង   

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ និងសិកសរសវសន ៃដអកសរសរសតែខមរ 

 

III. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ
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៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

     ព័តម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

៨- ខិតតបណណ   

៩- ករបករសយ 

     តមពត័ម៌ន 

     ចងអុលបងហ ញ 

១០- ករបករសយ 

    និមិតតសញញ ជតិ 

    េផសងៗ 

 

សមគ ល់ បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគល

បំណង របភព របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង ់ កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  សននិដឋ ន សេងខប រកប ឯកសរ េយង និមតតសញញ សហគមន៍ 

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទនីមយួៗ  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ឧទហរណ៍ ឧបបទ េមតផរ បំេរៀបនយ័ បេនទរនយ័ 

ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ 

បទទ នុរកម និងវចននុរកម 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ បុគគ

លិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគលបំណង របភព 

របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង ់កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សននិដឋ ន 

សេងខប រកប ឯកសរ េយង និមតតសញញ សហគមន៍ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិង

ភពខុសគន ៃនអតថបទនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទនីមយួៗ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេឆលយនឹងសំណួរ និងមនចំណង់

ចំណូលចិតតអនជរបចំ 

IV. កំណពយ និងចេរមៀង  

១- កំណពយបទ 

    មូលដឋ ន៖ 

- បទពកយ៧ 

- បទពកយ៨ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយតមែបបបទ  

- របបវ់ធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ ទំេហៀប

នយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម 

និងវចននុរកម  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី កពយមរត 

ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របភព របេភទ េគលបំណង អនកនិពនធ កលកំណត់

ែតង  របូរមមណ៍ ករកតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់សននិដឋ ន 

វធីិផដល់េយបល់ បុគគលិកកមម និមិតតរបូ ភសចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ទំេហៀបនយ័ និយមនយ័ ឧបបទ ឧទហរណ៍ ទំេហៀបដូច 

ទំេហៀបផទុយ បទទ នុរកម និងវចននុរកម 

- សូរតកំណពយ និងេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី កពយមរត ចំណប់
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ចួន ផទួន រណដំ  របភព របេភទ េគលបំណង អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង  

របូរមមណ៍ ករកតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ សននិដឋ ន វធីិ

ផដល់េយបល់ បុគគលិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងករេរបរបស់បទ

កំណពយនីមយួៗ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយ និងមនសម រតីរសឡញ់ ែថរកស អភរិកស 

និងសិកសរសវរជវកំណពយែខមរ 

២- ចេរមៀង 

     របជរបិយ    

     និងសមយ័ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបេរចៀងតមែបបបទ 

- របបពី់រេបៀបរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័  និង

ទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង របូរមមណ៍ គំនិតសំខន់ 

បុគគលិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអប់រ ំនិងភពខុសគន

ៃនចេរមៀងរបជរបិយ និងសមយ័   

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ និងទំេហៀបនយ័  

- េរចៀងចេរមៀងរបជរបិយ និងសមយ័តមែបបបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង របូរមមណ៍ គំនិតសំខន ់ បុគគលិកកមម 

និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន ៃនចេរមៀង

របជរបិយនិងសមយ័   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

ចេរមៀងរបជរបិយ និងសមយ័ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរចៀងចេរមៀង និងមនសម រតីរសឡញ់ អភរិកស និង

អភវិឌឍចេរមៀងែខមរ 

 

V. រទឹសតីអកសរសិលប ៍  

១- អកសរសិលប ៍   

    របជរបិយ៖ 

  

ក- របេភទៃនអកសរ   

    សិលបរ៍បជរបិយ៖ 

ក.១- ដំណលកថ  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របភព របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន់ 
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    របជរបិយ៖ 

  - េទវកថ 

  - េរពងកថ 

  - និទនកថ 

វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំ អតថន័យ អតថរបូ អតថរស 

ភពខុសគន ៃនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចន

របឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ និងទំេហៀបនយ័  

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របភព របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង  គំនិតសំខន់ វភិគ

តួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំអតថនយ័ អតថរូប អតថរស ភពខុស

គន ៃនេទវកថ េរពងកថនិងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់េទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ និងមនសម រតីរសវ

រជវអំពីសន ៃដអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ 

ក.២- ពកយចួន 

    របជរបិយ៖ 

 - សុភសិត 

 - ពកយេសល ក 

 - ពកយបេណត  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន ៃនសុភសិត ពកយ

េសល ក និងពកយបេណត   

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន ៃនសុភសិត ពកយេសល ក និង

ពកយបេណត   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ សុភសិត ពកយេសល ក និងពកយ

បេណត  េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងងករបករសយរបកបេដយេហតុផល 

 

២- កលរបវតតិរបស់ 

   អកសរសិលបែ៍ខមរ៖ 

- សមយ័បុរណ 

- សមយ័កណត ល 

- សមយ័ទំេនប 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របវតតិ សន ៃដ 

និងភពខុសគន រវងកលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរមនសម័យបុរណ 

សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប  
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បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផល របវតតិ សន ៃដ និងភពខុស

គន ៃនកលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរមនសមយ័បុរណ សមយ័កណត ល 

និងសមយ័ទំេនប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់កលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរ

មនសមយ័បុរណ សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបែ៍ខមរ និងរសវរជវអំពីសន ៃដអកសរ

សិលបែ៍ខមរ 

៣- សមយ័កល 

     អកសរសិលបែ៍ខមរ៖ 

- សមយ័បុរណ 

-សមយ័កណត ល 

-សមយ័ទំេនប  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ ករកំណតស់មយ័កល វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស និងភពខុសគន ៃនអកសរសិលបែ៍ខមរសមយ័បុរណ 

សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈសមគ ល់ 

ករកំណតស់មយ័កល វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ 

អតថរបូ អតថរស និងភពខុសគន ៃនអកសរសិលបែ៍ខមរសមយ័បុរណ សមយ័

កណត ល និងសមយ័ទំេនប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរសមយ័បុរណ 

សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបែ៍ខមរ និងរសវរជវអំពីសន ៃដអកសរ

សិលបែ៍ខមរ 

 

៤- របេភទៃនអកសរ 

  សិលបែ៍ខមរ៖ 

- បុរណ 

- របជរបិយ 

- ទំេនប  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ ករកំណតែ់តង របេភទ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង 

បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន ៃនរបេភទអកសរសិលបបុ៍រណ 

របជរបិយនិងទំេនប និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ ករកំណតែ់តង វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង របេភទ 

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន ៃនរបេភទអកសរសិលបបុ៍រណ របជរបិយ 

និងទំេនប និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់របេភទអកសរសិលបបុ៍រណ របជ
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របិយ និងទំេនប េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ អភរិកស និងយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបែ៍ខមរ 

VI. អកសរសិលបប៍រេទស  

១- ដំណលកថ    

   របជរបិយ៖ 

- េទវកថ 

- េរពងកថ 

- និទនកថ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ 

អតថរស ភពខុសគន ៃនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមី
េដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស និង

ភពខុសគន ៃនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចន

របឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ដំណលកថរបជរបិយៃនអកសរ

សិលបប៍រេទស មនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបប៍រេទស 

 

២- អកសរសិលបទំ៍េនប 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ 

និងអតថរស  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីបញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ និងអតថរស  

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់អកសរសិលប ៍ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបប៍រេទស 

 

VII. អតថបទអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស  

១- អតថបទអកសរ 

   សិលបដំ៍ណល 

   កថរបជរបិយ៖  

- េទវកថ 

- េរពងកថ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ 

អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង កលអកស វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង តៃមលអបរ់ ំអតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន រវង េទវកថ េរពងកថ 
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- និទនកថ 

 

និងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈសមគ ល់ 

រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ អនកនិពនធ 

កលកំណតែ់តង កលអកស វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមល

អបរ់ ំអតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន រវងេទវកថ េរពងកថ និងនិទន

កថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទអកសរសិលបេ៍នកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដកសិ់កសរសវរជវអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស 

២- អតថបទ 

     អកសរសិលបទំ៍េនប 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ 

អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង កលអកស វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចប់

េរឿង តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរូប អតថរស ភពខុសគន ៃនអតថបទអកសរសិលប៍

ទំេនបែខមរនិងបរេទស និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈសមគ ល់ 

រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ អនកនិពនធ 

កលកំណតែ់តង កលអកស វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អបរ់ ំ

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស ភពខុសគន ៃនអតថបទអកសរសិលបទំ៍េនបែខមរនិង

បរេទស និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទអកសរសិលបេ៍នកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដកសិ់កសរសវរជវអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស 

 

៣- អតថបទេរឿងេលខ ន វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ 

អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ 

អតថរបូ អតថរស តៃមលអបរ់ ំ ភពខុសគន ៃនអតថបទេរឿងេលខ នែខមរនិងបរេទស 

និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

រពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព របេភទ អនកនិពនធ 
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កលកំណតែ់តង វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរបូ 

អតថរស តៃមលអបរ់ ំភពខុសគន ៃនអតថបទេរឿងេលខ នែខមរនិងបរេទស និងគំនិត

បេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងេលខ នែខមរ និងបរេទស េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដកសិ់កសរសវរជវអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស 

៤- អតថបទចេរមៀង    

     របជរបិយ និង 

     សមយ័ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ 

- របបពី់វធីិរកពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរ

នយ័ និងទំេហៀបនយ័    

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របូរមមណ៍ គំនិតសំខន ់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន រវងចេរមៀងរបជរបិយនិងសមយ័ែខមរ និងបរេទស  

បំណិនសមបទ 

- េរបរបស់បរបិទបញជ កេ់ដមបយីល់នយ័ពកយមនពនយល់ពកយ បដិសពទ េវវចន
សពទ សទិសសពទ ពហុនយ័ បេនទរនយ័ និងទំេហៀបនយ័ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របូរមមណ៍ គំនិតសំខន់ បុគគលិកកមម និមិតតរបូ ភស

ចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងចេរមៀងរបជរបិយនិង

សមយ័ែខមរ និងបរេទស  

- េរចៀងចេរមៀងរបជរបិយនិងសមយ័ែខមរ និងបរេទសតមែបបបទ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់បំណិនរពមទងំករេរបរបស់

ចេរមៀងរបជរបិយនិងសមយ័ែខមរ និងបរេទស េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរចៀងចេរមៀង និងមនសម រតីរសឡញ់សិលបៈចេរមៀង

របជរបិយនិងសមយ័ែខមរ និងបរេទស 

 

VIII. សិកសអតថបទអកសរសិលប ៍  

១- អកសរសិលប ៍   

    របជរបិយ េរឿង  

    របសទអងគរវតត 

២- អកសរសិលបទំ៍េនប  

    េរឿងមលដួងចិតត 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិវភិគ និងបករសយចំណុចគនលឹះ េដមបសិីកសអតថបទអកសរសិលប៍

ដូចជ អតថបទ(ចំណងេជងេរឿង របភព និងរបេភទ) អនកនិពនធ(េឈម ះអនក

និពនធ ជីវរបវតតិ និងសន ៃដសំខន់ៗ ) កលកំណតែ់តង(ៃថងែខឆន តំកែ់តង 

និងៃថងែខឆន េំបះពុមព) សងគមបរយិកស(កលរបវតតិ និងរពឹតតិករណ៍

សំខន់ៗ ) ទិដឋភពទំនក់ទំនងេរឿង(សេងខបេរឿង តួអងគ និងកលអកស) 

ទិដឋភពទំនស់(ទីកែនលងទំនស់ តួទំនស់ បញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ)  

ទិដឋភពវភិគតួអងគ(គុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិ)  វបបធម(៌ជំេនឿ របៃពណី 
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ទំេនៀមទមល ប ់ សសន ករសិកសអបរ់ ំ និងសិលបៈ) េសដឋកិចច(កសិកមម 

ផលិតកមម ឧសសហកមម សិបបកមម និងពណិជជកមម) សងគមកិចច(សថ នភព

រស់េន សុខភបិល មុខរបរ និងជីវភពរបស់របជជន) នេយបយ(នេយ

បយកនុងរបេទស និងេរករបេទស) ទិដឋភពែតងនិពនធ(េផដមេរឿង តួេរឿង និង

បញចបេ់រឿង) ទិដឋភពតៃមល និងករសននិដឋ ន 

បំណិនសមបទ 

     សិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងេដមកំេណ តរកុងភនេំពញ និងេរឿងសូផត៖ 

I. ទិដឋភពរបវតតិ 

ក- អតថបទ  

- ចំណងេជង 

- របភព 

- របេភទ(េរឿងនិទន បុរណ ទំេនប េលខ ន ... ) 

ខ- អនកនិពនធ  

- េឈម ះអនកនិពនធ 

- ជីវរបវតតិ 
- សន ៃដសំខន់ៗ  

គ- កលកំណតែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករតកែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករេបះពុមព 

ឃ- សងគមបរយិកស 

- កលរបវតតិ(សមយ័កលកេកតេរឿង) 

- រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ  

II. ទិដឋភពទំនកទំ់នងេរឿង 

- សេងខបេរឿង 

- តួអងគ(តួអងគឯក តួអងគរង និងបនទ ប់បនស)ំ 

- កលអកស  

III. ទិដឋភពទំនស់ 

- ទីកែនលងទំនស់(ទីកែនលងសំខន់ៗ េទតមកលអកសៃនេរឿង) 

- តួទំនស់  

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  តួអងគដៃទឬសភវៈេរកខលួន  

(ទំនស់េរកខលួន) 

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  ចិតតគំនិតខលួនឯងឬសភវៈកនុងខលួន  

(ទំនស់កនុងខលួន) 

- បញហ ទំនស់(បងហ ញឱយេឃញពីបញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ) 

IV. ទិដឋភពវភិគតួអងគ 

- គុណសមបតតិ 
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- គុណវបិតតិ  

   vកំណតស់មគ ល់ : វភិគែតតួអងគឯក និងតួអងគរង ែដលមន  

សកមមភពេរចនេនកនុងេរឿង ។ 

V. ទិដឋភពសងគម 

ក- វបបធម ៌ 

- ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ 

- សសន 

- ករសិកសអបរ់ ំ
- សិលបៈ  
ខ- េសដឋកិចច  

- កសិកមម 
- ផលិតកមម 
- ឧសសហកមម 
- សិបបកមម 
- ពណិជជកមម  

គ- សងគមកិចច 

- សថ នភពរស់េន 

- សុខភបិល 

- មុខរបរនិងជីវភព របស់របជជន ...  

ឃ- នេយបយ 

- កនុងរបេទស(អនករគបរ់គង និងរបបរគបរ់គង...) 

- េរករបេទស(ទំនក់ទំនងអនតរជតិ... ) 

VI. ទិដឋភពែតងនិពនធ 

ក- េផតមេរឿង   

- បងហ ញពីតួអងគ ឬសកមមភពតួអងគ 
- បងហ ញពីេទសភព 

- បងហ ញពីទំនស់ 

- នមសសករពះរតនៃរត(សូរតធម)៌...  

ខ- តួេរឿង  

- ទរមងសំ់េណរ (ពរករយ កំណពយ ករមងែកវ) 

- បេចចកេទសកនុងករតកែ់តង  

§ ភស(ភសតំបន ់បលី សំរសកឹត បរេទសដៃទេទៀត) 

§ ករេរបៀបេធៀប (ទំេហៀបនយ័) 

§ បុគគលិកកមម  

§ ភសចបស់លស់ 

§ ភសរស់រេវ ក 
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§ បំេរៀបនយ័ឬមរតផរ 

§ កំែបលង ឬសំេណ ច 

§ ទុកខេសក ឬភពេវទន 

§ ករសនទនគន (សំវទវធីិ) និងនិយយឬគិតែតមន កឯ់ង(ឯកវទវធីិ) 

§ ករនិទនែបបបុរសទី១ ឬបុរសទី៣... ។ល។ 

គ.បញចបេ់រឿង  

- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯកជួបគន   ទទួលជយ័ជមនះ 
- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯករពតគ់ន  ែបកគន   ទទួលបរជយ័ ...  

VII.  ទិដឋភពតៃមល 

- បងហ ញអំេពលអ ឬសកមមភពវជិជមន គួរយកតរមបត់មចំណុចណខលះ? 

- បងហ ញអំេពអរកក ់ ឬសកមមភពអវជិជមន រតូវេចៀសវង សអបេ់ខពម 

លះបង.់..ចំណុចណខលះ? 

VIII.  ករសននិដឋ ន 

- អតថរបេយជនរ៍បស់េរឿង 

- ចំណបអ់រមមណ៍  

o បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករសិកសអតថបទអកសរសិលប៍

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត គំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសិកសវភិគអតថបទអកសរសិលប ៍ និងេចះ
ទញយកបទពិេសធពីកនុងអកសរសិលបម៍កផសរភជ បនឹ់ងជីវភពជកែ់សដង 

- េលកតេមកងអកសរសិលបជ៍តិ រសឡញ់ និងអភរិកសសន ៃដនិពនធែខមរ 

សមតថភពសរេសរ  

I. សំេណរលិខិតែដលមនទរមងខុ់សគន (លិខិតឯកជន និងលិខិតផលូវករ)  

១- បំេពញទរមង់ 

   ែបបបទេរបរបស់ 

   កនុងជីវភពរបចៃំថង 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបបំេពញ ពកយសំុេធវបុណយ ពកយសំុេរៀប

អពហ៍ពិពហ៍ សំបុរតអពហ៍ពិពហ៍ និងអតតសញញ ណបណណ  

បំណិនសមបទ 

- បំេពញពកយសំុេធវបុណយ ពកយសំុេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ សំបុរតអពហ៍ពិពហ៍ 

និងអតតសញញ ណបណណ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទំងេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរលិខិតេផសងៗ 

 

២- បំេពញទរមង់ 

     ែបបបទេធវដំេណ រ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបបំេពញសលកបរតពត័ម៌នេចញចូល

រពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន 
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បំណិនសមបទ 

- បំេពញសលកបរតព័តម៌នេចញចូលរពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបំេពញសលកបរតពត័៌

មនេចញចូលរពលនយនតេហះ និងលិខិតឆលងែដន េនកនុងសថ នភពជក់

ែសដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករបំេពញលិខិតេផសងៗ 

៣- សំេណរផទ ងំ បដ     

     និងពកយេសល ក 

 

 

 

 

      

       

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរសំេណរផទ ងំបដ និងពកយ 

េសល ក 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរផទ ងំបដ និងពកយេសល ក 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរផទ ងំបដ និងពកយេសល ក 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរផទ ងំបដ និងពកយេសល ក 

 

II. ករែតងកំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទកកគតិ  

២- បទពំេនល  

៣- បទភុជងគលីល  

៤- បទរពហមគីតិ  

៥- បទបេនទ លកក 

៦- បទពកយ៧  

៧- បទពកយ៨  

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បទកំណពយ វគគ ពយងគ ឃល  ពកយចួន(រសៈនិងរសៈ ឬរសៈ និងពយញជនៈ

របកបតួដូចគន ) និងគូសគំនូសតងចំណបចួ់នកនុងវគគនិងឆលងវគគៃនកំណពយ

បទកកគតិ បទពំេនល បទភុជងគលីល បទរពហមគីតិ បទបេនទ លកក បទ

ពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩  

- របបពី់រេបៀបែតងកំណពយបទកកគតិ បទពំេនល បទភុជងគលីល បទ

រពហមគីតិ បទបេនទ លកក បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩ 

បំណិនសមបទ 

- ែតងកំណពយបទកកគតិ បទពំេនល បទភុជងគលីល បទរពហមគីតិ បទ

បេនទ លកក បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់កំណពយទងំេនះ េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងកំណពយ និងមនសម រតីសិកស

រសវរជវកំណពយែខមរ 

 

III. សំេណរអតថបទ  

១- អតថបទេផសងៗ៖ 

- ពណ៌ន 

- អតថ ធិបបយ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ 

េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន ករេឃសន 
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- េសចកដីអេញជ ញ  

- េសចកដីជូនដំណឹង 

- េសចកដីរបកស 

  ព័តម៌ន 

- ករេឃសន 

- សរពត័ម៌ន  

- ខិតតបណណ   

 

សរពត័ម៌ន និងខិតតបណណ   

បំណិនសមបទ 

- ែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដី
របកសពត័ម៌ន ករេឃសន សរពត័ម៌ន និងខិតតបណណ   

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់សររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អតថបទទងំេនះ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

-  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងអតថបទេផសងៗ 

២- ករបករសយ    

     តមពត័ម៌ន 

     ចងអុលបងហ ញ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរបករសយរកប  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយរកប  

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយរកប េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

 

៣- ករបករសយ 

     និមតិតសញញ ជតិ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរបករសយនិមតិតសញញ ជតិមនរបូ

តំណងតមសហគមនន៍ន 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយពីនិមតិតសញញ ជតិ មនរបូតំណងតមសហគមនន៍ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយពីនិមតិតសញញ

ជតិមន របូតំណងតមសហគមនន៍ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

 

៤- សំេណររសវ    

     រជវែបបគេរមង 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរសំេណររសវរជវែបបគេរមង 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរសំេណរកររសវរជវែបបគេរមង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណររសវរជវែបបគេរមង េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនកនុងករសរេសររសវរជវែបបគេរមង 

 

៥- ករេធវែផនករ វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរេធវែផនករសរមបរ់គួសរ និង
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សហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- េធវែផនករសរមបរ់គួសរ និងសហគមន៍ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ែផនករសរមបរ់គួសរ និង

សហគមន ៍េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បេ់ធវែផនករសរមបរ់គួសរ និងសហគមន៍ 

៦- សំេណរចងរកង     

     អតថបទេរឿងនិទន     

     និងេរឿងេលខ ន 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងអតថបទេរឿងនិទន និង

េរឿងេលខ ន 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងេរឿងនិទន និងេរឿងេលខ ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងេរឿងនិទន និងេរឿង

េលខ ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករចងរកងអតថបទេរឿងេលខ ន 

 

៧- សំេណរចង    

     រកងរបវតតិទីកែនលង 

     សំខន់ៗ  េនតម 

     សហគមន៍ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ

េនតមសហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ េនតមសហគមន៍ 
- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលង

សំខន់ៗ េនតមសហគមន៍ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិត និងមនទមល បក់នុងករកតរ់តរបវតតិទីកែនលង

េផសងៗ 

 

៨- សំេណរអតថបទ    

     ែដលមនទរមង់ 

     ខុសគន  

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរបំែបលងអតថបទកំណពយ អតថបទ

េលខ នជអតថបទពកយរយ និងរេបៀបសរេសរលំនំៃនករេលងែលបង

របជរបិយ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបំែបលងអតថបទកំណពយ អតថបទេលខ នជអតថបទពកយរយ និងសរេសរ

លំនៃំនករេលងែលបងរបជរបិយ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបំែបលងអតថបទកំណពយ 

អតថបទេលខ នជអតថបទពកយរយ និងសំេណរលំនៃំនករេលងែលបង

របជរបិយ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងកែតងអតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន  

៩- សំេណរលិខិត 

     េផសងៗ 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរ លិខិតថវ យរពះពរ លិខិត
របេគនពរ និងលិខិតែថលងអំណរគុណ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរលិខិតថវ យរពះពរ លិខិតរបេគនពរ និងលិខិតែថលងអំណរគុណ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទំងេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរលិខិតេផសងៗ 

 

IV. ែតងេសចកដី  

១- ែតងេសចកដីែបប 

     ពិពណ៌ន 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពី

េទសភពកនុងេរឿង សតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ និងនិមតិតសញញ

សហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីេទសភពកនុងេរឿង សតវនិងរកុខជតិជនិមតត

សញញ ជតិ និងនិមតិតសញញ សហគមន៍ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដីែបបពណ៌ន

ពីរបធនបទទងំេនះ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌ន 

 

២- ែតងេសចកតីែបប 

     អតថ ធិបបយ 

     ពនយល់៖ 

- ពនយល់ទូេទ 

- អកសរសិលប ៍ 

- សុភសិត 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ

ពនយល់មន ពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប ៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និង

ពនយល់អកសរសិលប ៍ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដីែបប

អតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត និងពនយល់អកសរសិលប ៍ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ
ពនយល់ 
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V. សរេសរតមអន  

សរេសរតមអន 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់នយ័ និងរេបៀបសរេសរ ពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  

និងអតថបទ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និងអតថបទ 

- របបេ់សចកតីលមអិតរបបរ់តង់និងបងកបេ់ដយេឆលយនឹងសំណួរ 

  ចងច ំយល់ដឹង អនុវតតវភិគនិងសំេយគ វយតៃមល និងបេងកតថមី 

- រកនយ័ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ និងសទិសសពទ 
- សំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីបំណិនរបស់ភស  

- េឆលយសំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីេវយយករណ៍ 

ចរយិសមបទ  

- មនករយកចិតតទុកដកស់ដ ប់ និងមនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរ 
ពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ បនរតឹមរតូវតមអកខរវរិទុធ 

 

េវយយករណ៍  

១- នម៖ 

- នមរបីូ 

- នមអរូបី 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ នមរូបី និងនមអរូបី  

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ កំេណ ត របេភទ មុខងរ និងេរបរបស់នមរបីូ និងនមអរូបី  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់នមរបីូ និងនមអរបីូ េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់នមរបីូ និងនមអរបីូ  

 

២- គុណនម៖ 

- គុណនមកមមសិទធិ 

- គុណនមចងអុល 

- គុណនមមនិ 

ចបស់ 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ គុណនមកមមសិទធិ គុណនមចងអុល 

និងគុណនមមិនចបស់ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ កំេណ ត មុខងរ ទីតងំ និងេរបរបស់គុណនមកមមសិទធិ 

គុណនមចងអុល និងគុណនមមនិចបស់ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់គុណនមកមមសិទធិ គុណនម 

ចងអុល និងគុណនមមិនចបស់ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់គុណនម 

 

៣- កិរយិ៖  

- កិរយិសុទធ 

- កិរយិេហតុ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ កិរយិសុទធ និងកិរយិេហតុ  
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 បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំ និងេរបរបស់កិរយិសុទធ និងកិរយិេហតុ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់កិរយិសុទធ និងកិរយិេហតុ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់កិរយិសុទធ និងកិរយិេហតុ  

៤- គុណកិរយិ៖ 

- គុណកិរយិ 

សំណួរ  

- គុណបរមិណ 

- គុណកិរយិ 

បំែណប 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ គុណកិរយិកែនលង គុណកិរយិកល 

គុណកិរយិសំណួរ គុណបរមិណ និងគុណកិរយិបំែណប 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំ និងេរបរបស់គុណកិរយិកែនលង គុណកិរយិកល 

គុណកិរយិសំណួរ គុណបរមិណ និងគុណកិរយិបំែណប 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់គុណកិរយិកែនលង គុណកិរយិ

កល គុណកិរយិសំណួរ គុណបរមិណ និងគុណកិរយិបំែណប េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់គុណកិរយិ 

 

៥- សពវនម៖ 

- សពវនមសំណួរ 

- សពវនមឈន ប ់

- សពវនមមនិ 

ចបស់ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ កសពវនមសំណួរ សពវនមឈន ប ់និង

សពវនមមនិចបស់ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតំង និងេរបរបស់សពវនមសំណួរ សពវនមឈន ប ់ និង

សពវនមមនិចបស់ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សពវនមសំណួរ សពវនមឈន ប់ 

និងសពវនមមនិចបស់ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់សពវនម  

 

៦- ចំណងធន ក ់    

     និងឈន ប ់

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិចំណងធន ក ់និងឈន ប់ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតងំ និងេរបរបស់ចំណងធន ក ់និងឈន ប ់

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ចំណងធន ក់ និងឈន ប ់ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់ចំណងធន ក់ និងឈន ប ់
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៧- ជំនួយកិរយិ៖ 

- របបល់ទធផល 

- របបទិ់សេដ  

- របបក់ល  

- របបទិ់ដឋភព 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់

ទិសេដ របបក់ល និងរបប់ទិដឋភព 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ ទីតំង និងេរបរបស់ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល 

របបទិ់សេដ របបក់ល និងរបបទិ់ដឋភព 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល 

របបទិ់សេដ របបក់ល និងរបបទិ់ដឋភព េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់របបល់ទធផល របបទិ់សេដ របបក់ល និង

របបទិ់ដឋភព 

 

៨- ករបេងកតពកយ៖ 

- ពកយផស ំ
- ពកយកមល យផនត់ 
េដម 

- ពកយកមល យផនត់ 
- ែជក 

- ពកយកមចី 
 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ និងវធីិបករសយបញញតតិ ពកយផស ំ ពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយ

កមល យផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់ពកយផស ំ ពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យ

ផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ពកយផស ំ ពកយកមល យផនតេ់ដម 

ពកយកមល យផនតែ់ជក និងពកយកមច ីេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់ពកយផស ំ ពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យ

ផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

 

៩- លបះ៖ 

- លបះផស ំ
- លបះរកង 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ ែផនកេផសងៗ និងទរមងៃ់នលបះផស ំនិងលបះរកង 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិែតងលបះផស ំនិងលបះរកង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងេរបរបស់លបះផស ំនិងលបះរកង 

- ែតងលបះផស ំនិងលបះរកង 

- គូសគំនូសតងលបះជរបអប់ និងែមកធងលបះផស ំនិងលបះរកង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លបះផស ំ និងលបះរកង េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងនិងេរបរបស់លបះផស ំ និងលបះ
រកង   

 

 

 



 

66 

 

៧.៣- កមមវធីិសិកសលមអតិថន កទី់៩ 

ខលឹមសរ លទធផលសិកស ២៤៥ម ៉

សមតថភពសដ ប ់  

           បងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករសដ បរ់បកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបសដ ប់ េដមប ី
កំណតប់នខលឹមសរ និងរេបៀបរកពត័ម៌នសំខន់ៗ  េដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករសដ បអ់តថបទ

េផសងៗ រពមទំងសិសសមនសមតថភពកនុងករចងច ំ យល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមល និងបេងកតថមី 

េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី នរណ ឯណ េពលណ  ដូចេមដច េហតុអវី  

 

I. អតថបទេរឿងែខមរនិងបរេទស   

១- អកសរសិលប ៍

    របជរបិយ    

២- អកសរសិលប ៍

     ទំេនប  

៣- េរឿងេលខ នខលីៗ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង 

ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង

ភពខុសគន ៃនអកសរសិលបជ៍របិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ប៉នស់ម នផលវបិក 

ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអអងគ កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំអតថនយ័ 

អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុសគន ៃនអកសរ

សិលបរ៍បជរបិយ អកសរសិលបទំ៍េនប និងេរឿងេលខ នខលីៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងអកសរសិលបនី៍មយួៗ 

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ ឱយតៃមលអកសរសិលបជ៍តិនិងសន ៃដអនកនិពនធ រសវរជវ 

និងអភរិកសអកសរសិលបរ៍បជរបិយ 

 

II. កំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទពកយ៦ 

២- បទពកយ៧ 

៣- បទពកយ៨ 

៤- បទពកយ៩ 

៥- ចេរមៀង 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយ និងេរចៀងចេរមៀង 

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយតមែបបបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីរបេភទ 

របភព អនកនិពនធ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  កពយមរត គំនិតសំខន ់ អតថនយ័ 

តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនកំណពយ  
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បំណិនសមបទ 

- សូរតកំណពយតមែបបបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីរបេភទ របភព អនក

និពនធ ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  កពយមរត គំនិតសំខន ់អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិង

ភពខុសគន ៃនកំណពយ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងកំណពយនីមយួៗ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយ និងមនសម រតីរសឡញ់ ែថរកស និង

អភរិកសកំណពយ ចេរមៀងែខមរ 

III. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

    ពត័ម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

៨- វេិយគកថ  

៩- សុនទរកថ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ

របភព ទរមង ់ អនកនិពនធ របធនបទ េគលបំណង កលកំណតែ់តង គំនិត

សំខន ់ករពិតនិងមតិ ទំនកទំ់នងេហតុនិងផល ប៉នស់ម នខលឹមសរ កតរ់ត

ចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប សននិដឋ ន អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន

ៃនអតថបទ  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របេភទ របភព ទរមង់ 

អនកនិពនធ របធនបទ េគលបំណង កលកំណតែ់តង េគលបំណង គំនិត

សំខន ់ករពិតនិងមតិ ទំនកទំ់នងេហតុនិងផល ប៉នប៉់ន់សម នខលឹមសរ កត់

រតចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប សននិដឋ ន អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន

ៃនអតថបទ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន និងអតថបទនីមយួៗ េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បស់ដ បេ់ដយយកចិតតទុកដក ់មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុង

ករេរបរបស់អតថបទេផសងៗេនកនុងជីវភពជកែ់សដង 

 

សមតថភពនិយយ  

          បងហ ញឥរយិបថកនុងករនិយយរបកបេដយរបសិទធភព យល់ដឹងពីរេបៀបនិយយ េដយេចះ

េលកដកសំ់េឡង សែមដងកយវកិរ និងទឹកមុខបនសមរសបេទតមរបធនបទនីមយួៗ 

 

១- ករេធវទំនក់ 

     ទំនងគន តម    

     របពន័ធបណដ ញ   

     សងគម 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយកនុងករេធវទំនកទំ់នងគន តម

របពន័ធបណដ ញសងគម 

បំណិនសមបទ 

- េធវករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តមទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមមន

 



 

68 

អីុែមល េហវសបុ◌៊ក េតេឡរកមជេដម 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករទកទ់ងគន េដយផទ ល់ តម

ទូរស័ពទ និងតមរបពន័ធបណដ ញសងគមេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតេរបរបស់សំនួនពកយទកទ់ញរបកបេដយឥរយិបថទនភ់លន់

កនុងករេធវទំនកទំ់នងគន បនរតឹមរតូវ និងរសបតមកលៈេទសៈ 

២- ករផសពវផសយ   

     ព័តម៌ន 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃននិយយផសពវផសយពត័ម៌ន 

បំណិនសមបទ 

- េរៀបចំនិងេធវករផសពវផសយព័តម៌នតមរយៈករជួបជំុផទ ល់ បណដ ញពត័ម៌ន 

និងរបព័នធបណដ ញសងគមេទកនស់ធរណជន 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករផសពវផសយពត័ម៌ន េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករករផសពវផសយពត័៌មន   

 

៣- ករពរងីកគំនិត 

     េដមបផីដល់េសចកដី   

     ពនយល់ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់ 

បំណិនសមបទ 

- ពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដីពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់ 

  អំណះអំណងអំពីរបធនបទអវីមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករពរងីកគំនិតេដមបផីដល់េសចកដី
ពនយល់ និងករពនយល់េដយផដល់អំណះអំណងេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយបករសយ ពនយល់ និងផដល់អំណះអំណង

ចបស់លស់  

 

៤- ករបេញចញ 

     េយបល់ និង   

     ករបូកសរបុ 

     កនុងករពិភកស 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករបេញចញេយបល់ និងករបូកសរបុកនុង

ករពិភកស  

បំណិនសមបទ 

- បេញចញេយបល់ និងបូកសរបុកនុងករពិភកស 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករបេញចញេយបល់ និងបូកសរុប

កនុងករពិភកសេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករនិយយបេញចញេយបល់ និងបូក

សរបុកនុងករពិភកស 
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៥- ករពររបធន 

     បទែដលបន 

     បងហ ញ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយនិងែបបបទៃននិយយករពររបធនបទែដលបនបងហ ញ 

បំណិនសមបទ 

- េធវករបករសយេដមបកីរពររបធនបទែដលបនបងហ ញ 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករបករសយេដមបកីរពររបធន

បទេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករនិយយបករសយេដមបកីរពរ

របធនបទែដលបនបងហ ញ 

 

៦- ករេឃសន 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយេឃសន 

បំណិនសមបទ 

- េឃសនទកទ់ញអតិថិជន ឬសធរណជនអំពីអវីមយួ  

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករេឃសនទកទ់ញអតិថិជន 

ឬសធរណជន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករនិយយេឃសន 

 

៧- ករបញចុ ះបញចូល    

     និងករេឆលយតប 

     នឹងករបញចុ ះ 

     បញចូល 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយបញចុ ះបញចូ ល និងករេឆលយ

តបនឹងករបញចុ ះបញចូល 

បំណិនសមបទ 

- បងហ ញពីករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូ ល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបញចុ ះបញចូ លនិងករេឆលយតប

នឹងករបញចុ ះបញចូលេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករបញចុ ះបញចូលនិងករេឆលយតបនឹងករបញចុ ះបញចូល 

 

៨- ករកនក់មមវធីិ វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយេពលកនក់មមវធីិ  

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងកនក់មមវធីិេផសងៗេន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតេពលកនក់មមវធីិអវីមយួ  

 

៩- ករេធវបទសមភ ស 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទសមភ ស 
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បំណិនសមបទ 

- េរៀបចំនិងអនុវតតករេធវបទសមភ ស 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករេធវបទសមភ សេនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេធវសមភ ស េចះេរបពកយគួរសម និងមនទំនកទំ់នងលអ 

១០- ករចរច វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករនិយយចរច 

បំណិនសមបទ 

- េធវករចរចេដះរសយបញហ េនកនុងសលេរៀន ឬសហគមន ៍

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករចរចេដះរសយបញហ េនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងករៃចនរបឌិតកនុងករចរចេដះរសយបញហ  

 

១១- ករេធវ 

       អតថ ធិបបយ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករេធវអ្តថ ធិបបយ  

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗ និងព័តម៌ន 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករេរៀបចំនិងេធវអតថ ធិបបយេនកនុង

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងគំនិតៃចនរបឌិតេពលេធវអតថ ធិបបយកនុងពិធីេផសងៗនិង
ពត័ម៌ន 

 

១២- ករបករសយ 

       តមពត័ម៌ន    

       ចងអុលបងហ ញ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករបករសយដយរកម   

បំណិនសមបទ 

- បករសយដយរកម 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករបករសយដយរកមេនកនុង  

សថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយ  

 

១៣- ករបករសយ 

        និមតិតសញញ  

        ជតិ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ និងែបបបទៃនករនិយយបករសយនិមតិតសញញ ជតិ 

បំណិនសមបទ 

- បករសយនិមតិតសញញ ជតិេផសងៗមនទងជ់តិ រពះសងហ  សតវនិងរកុខជតិជ

និមតតសញញ ជតិ និងរបូតំណងតមសហគមនជ៍េដម 
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- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករបករសយនិមតិតសញញ ជតិ

េផសងៗេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតនិងកល ហនកនុងករនិយយបករសយនិងមនសម រតីរសឡញ់

ែថរកសសមបតតិជតិ 

១៤- ករេធវវគមិន 

       កនុងេវទិក    

        េផសងៗ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេរបេវហរសពទេពលេធវជ

វគមិនកនុងេវទិកេផសងៗ 

បំណិនសមបទ 

- េរបេវហរសពទេពលេធវជវគមិនកនុងេវទិកេផសងៗ 

- បងហ ញពីសរៈសំខន ់ សររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ករែថលងសនទរកថ

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងករៃចនរបឌិតកនុងករេរបេវហរសពទេពលេធវជវគមិនកនុង

េវទិកេផសងៗ 

 

១៥- ករេធវបទ 

        បងហ ញ 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់ករេរៀបចំ សំនួនពកយ និងែបបបទកនុងករេធវបទបងហ ញ 

បំណិនសមបទ  

- េរៀបចំនិងេធវបទបងហ ញអំពីរបធនបទអវីមយួ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករេធវបទបងហ ញេនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- កល ហន និងមនគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេធវបទបងហ ញ 

 

សមតថភពអន  

         បងហ ញពីឥរយិបថវជិជមនកនុងករអនរបកបេដយរបសិទធភព អនសទ ត ់ េចះេលកដកសំ់េឡង 

េចះេគរពសញញ សមពន័ធ មនទឹកមុខ កយវកិរសមរមយ យល់ដឹងរេបៀបអនេដមបកំីណតប់នពីខលឹមសរ 

និងរេបៀបរកពត័ម៌នេដមបេីឆលយនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងករអនអតថបទេផសងៗ រពមទងំសិសសមន

សមតថភពកនុងករចងច ំយល់នយ័ អនុវតត វភិគ វយតៃមលនិងបេងកតថមី េដយេឆលយេទនឹងសំណួរ អវី 

នរណ ឯណ េពលណ ដូចេមដច េហតុអវី  

 

I. ករបងហ ញវធីិអនេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ   

១- ករអនរតួសៗ

ឬេចបលៗ 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនរតួសៗឬេចបលៗអតថបទឬឯកសរេផសងៗេដមបរីកពត័ម៌ន

សំខន់ៗ  

បំណិនសមបទ 

- េរបអំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗេដមបរីកពត័ម៌នសំខន់ៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អំណនរតួសៗឬអំណនេចបលៗ
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 េដមបរីកព័តម៌ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ   

២- ករអនសទ ត ់

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិអនសទ ត់អតថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

បំណិនសមបទ 

- អនសទ តអ់តថបទេផសងៗេដយេរបេលបឿនឱយបនេលឿន 

- បងហ ញពីសររបេយជននិ៍ងករេរបរបស់ករអនសទ តេ់នកនុងសថ នភព 

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករអនែដលអចកំណតប់នព័តម៌នសំខន់ៗ   

 

II. ចបបទូ់នម នេផសងៗ  

១- ចបបេ់ផសងៗ 

២- រសីហិេត បេទស 

៣- គតិេលក 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ របភេទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់ អតថនយ័ 

តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង គំនិតសំខន ់អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ

និងភពខុសគន រវងចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលក  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

ចបបេ់ផសងៗ រសីហិេតបេទស និងគតិេលកេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីរសឡញ់ និងសិកសរសវសន ៃដអកសរសរសតែខមរ 

 

III. អតថបទែដលមនទរមងខុ់សគន   

១- ពណ៌ន 

២- អតថ ធិបបយ 

៣- េសចកដីអេញជ ញ  

៤- េសចកដីជូនដំណឹង 

៥- េសចកដីរបកស 

     ព័តម៌ន 

៦- ករេឃសន 

៧- សរពត័ម៌ន  

៨- ខិតតបណណ   

៩- ករបករសយ 

     តមពត័ម៌ន   

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ បុគគលិកកមម និមតិតរបូ ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគល

បំណង របភព របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង ់ កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  សននិដឋ ន សេងខប ដយរកម ឧបសមពន័ធ និមតតសញញ ជតិមនទង់

ជតិ និងរពះសងហ ជេដម អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន ៃនអតថបទ

នីមយួៗ  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ បុគគ

លិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ គំនិតសំខន ់ េគលបំណង របភព 

របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង ទរមង ់កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សននិដឋ ន 
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     ចងអុលបងហ ញ 

១០- ករបករសយ 

    និមិតតសញញ ជតិ 

    េផសងៗ 

១១- វេិយគកថ  

១២- សុនទរកថ 

 

សេងខប ដយរកម ឧបសមព័នធ និមតតសញញ ជតិមនទង់ជតិ និងរពះសងហ

ជេដម អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនអតថបទនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

អតថបទនីមយួៗ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត គំនិតៃចនរបឌិតកនុងករេរបរបស់អតថបទេផសងៗេនកនុងជីវភព

ជកែ់សដង និងមនចំណងចំ់ណូលចិតតអនជរបចំ 

IV. កំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទពកយ៦ 

២- បទពកយ៧ 

៣- បទពកយ៨ 

៤- បទពកយ៩ 

៥- ចេរមៀង 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបសូរតកំណពយ និងេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ  

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី កពយមរត 

ចំណបចួ់ន ផទួន រណដំ  របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង  របូរមមណ៍ 

ករកតរ់តចំណុចសំខន់ៗ   ករសេងខប គំនិតសំខន់ សននិដឋ ន វធីិផដល់

េយបល់ និងវធីិវភិគរកបុគគលិកកមម និមតិតរបូ និងភសចបស់លស់ 

អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំនិងភពខុសគន ៃនបទកំណពយនីមយួៗ  

បំណិនសមបទ 

- សូរតកំណពយបទពកយ៧ ពកយ៨ និងពកយ៩តមែបបបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី កពយមរត ចំណប់

ចួន ផទួន រណដំ  របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រូបរមមណ៍ ករកត់

រតចំណុចសំខន់ៗ   ករសេងខប គំនិតសំខន់ សននិដឋ ន វធីិផដល់េយបល់ 

បុគគលិកកមម និមតិតរូប ភសចបស់លស់ អតថនយ័ តៃមលអប់រ ំនិងភពខុសគន

ៃនបទកំណពយនីមយួៗ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងករេរបរបស់បទ

កំណពយនីមយួៗ និងចេរមៀងេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសូរតកំណពយ និងមនសម រតីរសឡញ់ ែថរកស និង

អភរិកសកំណពយ និងចេរមៀងែខមរ 

 

V. រទឹសតីអកសរសិលប ៍  

១- អកសរសិលប ៍

របជរបិយ៖ 

  

ក- របេភទៃនអកសរ    

    សិលបរ៍បជរបិយ៖ 

ក.១- ដំណល     

    កថរបជរបិយ៖ 

  - េទវកថ 

  - េរពងកថ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ របេភទអតថបទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករ

ណ៍សំខនៗ  តួអងគឯក តួអងគរង ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង 

បញចបេ់រឿង អតថនយ័ អតថរូប អតថរស តៃមលអបរ់ ំគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង 
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  - និទនកថ ភពខុសគន ៃនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ និងគំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចន

របឌិតេរឿង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍សំខនៗ  

តួអងគឯក តួអងគរង ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ កតរ់តចំណុច

សំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ វភិគតួអងគ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

អតថនយ័ អតថរូប អតថរស តៃមលអបរ់ ំ គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង

ភពខុសគន ៃនេទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន និងេទវកថ េរពងកថ និង

និទនកថ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ និងមនសម រតីរសវ

រជវអំពីសន ៃដអកសរសិលបរ៍បជរបិយែខមរ 

ក.២- ពកយចួន 

   របជរបិយ៖ 

 - សុភសិត 

 - ពកយេសល ក 

 - ពកយបេណត  

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ 

លកខណៈសមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងសុភសិត ពកយ

េសល ក និងពកយបេណត   

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី បញញតតិ លកខណៈ

សមគ ល់ អតថនយ័ តៃមលអបរ់ ំ និងភពខុសគន រវងសុភសិត ពកយេសល ក និង

ពកយបេណត   

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ សុភសិត ពកយេសល ក និងពកយ

បេណត េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងងករបករសយរបកបេដយេហតុផល 

 

ក.៣- ចេរមៀង   

    របជរបិយ និងរបំ    

     របជរបិយ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបេរចៀងចេរមៀងតមែបបបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីលកខណៈ

សមគ ល់ របូរមមណ៍ គំនិតសំខន ់អតថនយ័ និងតៃមលអបរ់ៃំនចេរមៀងរបជរបិយ  

បំណិនសមបទ 

- េរចៀងចេរមៀងរបជរបិយតមែបបបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របូរមមណ៍ គំនិតសំខន ់អតថនយ័ និងតៃមលអបរ់ៃំនចេរមៀងរបជរបិយ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំករេរបរបស់

ចេរមៀងរបជរបិយេនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 
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ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរចៀងចេរមៀង និងមនសម រតីរសឡញ់ អភរិកស និង

អភវិឌឍចេរមៀងរបជរបិយែខមរ 

២- កលរបវតតិរបស់ 

     អកសរសិលបែ៍ខមរ៖ 

- សមយ័បុរណ 

- សមយ័កណត ល 

- សមយ័ទំេនប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពីរបវតតិ សន ៃដ 

និងភពខុសគន រវងកលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរមនសម័យបុរណ 

កណត ល និងទំេនប  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី របវតតិ សន ៃដ និង

ភពខុសគន រវងកលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរមនសមយ័បុរណ សមយ័

កណត ល និងសមយ័ទំេនប  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់កលរបវតតិរបស់អកសរសិលបែ៍ខមរ

មនសមយ័បុរណ សមយ័កណត ល និងសមយ័ទំេនប េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីែថរកសនិងឱយតៃមលអកសរសិលបែ៍ខមរនិងរសវរជវអំពីសន ៃដ

អកសរសិលបែ៍ខមរ 

 

VI. អតថបទអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស  

១- ដំណលកថ    

     របជរបិយ៖ 

- េទវកថ 

- េរពងកថ 

- និទនកថ 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់រេបៀបរករពឹតតិករណ៍េរឿង តួអងគឯក តួអងគរង គំនិតសំខន ់ របភព 

របេភទ អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង និងកលអកស 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង 

ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង

ភពខុសគន ៃនដំណលកថរបជរបិយៃនអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទសមន

េទវកថ េរពងកថ និងនិទនកថ  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង ប៉ន់

សម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ កតរ់ត

ចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំ

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុសគន ៃន

ដំណលកថរបជរបិយៃនអកសរសិលបែ៍ខមរនិងបរេទស មនេទវកថ េរពង

កថ និងនិទនកថ  
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- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទងំដំណលកថ

របជរបិយៃនអកសរសិលបែ៍ខមរ និងបរេទស មនេទវកថ េរពងកថ និងនិទន

កថ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបប៍រេទស 

២- អកសរសិលបទំ៍េនប 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង 

ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង

ភពខុសគន ៃនអកសរសិលបទំ៍េនបែខមរនិងបរេទស  

បំណិនសមបទ 

- បករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈសមគ ល់ 

របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង ប៉ន់

សម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ កតរ់ត

ចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង តៃមលអបរ់ ំ

អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និងភពខុស

គន ៃនអកសរសិលបទំ៍េនបែខមរនិងបរេទស  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងអកសរសិលបទំ៍េនប

ែខមរនិងបរេទស េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបប៍រេទស 

 

៣- េរឿងេលខ ន 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង 

ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង

ភពខុសគន ៃនេរឿងេលខ នែខមរនិងបរេទស  

បំណិនសមបទ 

- របបពី់វធីិបករសយេដយផដល់អំណះអំណងនិងេហតុផលអំពី លកខណៈ

សមគ ល់ របេភទ របភព អនកនិពនធ កលកំណតែ់តង រពឹតតិករណ៍ ដំេណ រេរឿង 

ប៉នស់ម នផលវបិក ប៉នស់ម នរពឹតតិករណ៍ តួអងគឯក តួអងគរង វភិគតួអងគ 

កតរ់តចំណុចសំខន់ៗ  សេងខប គំនិតសំខន ់ េផដមេរឿង តួេរឿង បញចបេ់រឿង 

តៃមលអបរ់ ំ អតថនយ័ អតថរបូ អតថរស គំនិតបេងកតថមីេដមបៃីចនរបឌិតេរឿង និង
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ភពខុសគន ៃនេរឿងេលខ នែខមរនិងបរេទស  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់បំណិន រពមទំងេរឿងេលខ ន េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនសម រតីយកចិតតទុកដករ់សវរជវអកសរសិលបប៍រេទស 

VIII. សិកសអតថបទអកសរសិលប ៍  

១- អកសរសិលប ៍

    របជរបិយ េរឿង    

    ធនញជ ័យ 

២- អកសរសិលបទំ៍េនប  

     េរឿង កុលប 

     ៃបលិ៉ន 

 

  

វជិជ សមបទ 

- របបពី់វធីិវភិគ និងបករសយចំណុចគនលឹះ េដមបសិីកសអតថបទអកសរសិលប៍

ដូចជ អតថបទ(ចំណងេជងេរឿង របភព និងរបេភទ) អនកនិពនធ(េឈម ះអនក

និពនធ ជីវរបវតតិ និងសន ៃដសំខន់ៗ ) កលកំណតែ់តង(ៃថងែខឆន តំកែ់តង 

និងៃថងែខឆន េំបះពុមព) សងគមបរយិកស(កលរបវតតិ និង

រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ ) ទិដឋភពទំនកទំ់នងេរឿង(សេងខបេរឿង តួអងគ និង

កលអកស) ទិដឋភពទំនស់(ទីកែនលងទំនស់ តួទំនស់ បញហ ទំនស់ 

និងដំេណះរសយ)  ទិដឋភពវភិគតួអងគ(គុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិ)  

វបបធម(៌ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប ់សសន ករសិកសអបរ់ ំ និងសិលបៈ) 

េសដឋកិចច(កសិកមម ផលិតកមម ឧសសហកមម សិបបកមម និងពណិជជកមម) 

សងគមកិចច(សថ នភពរស់េន សុខភបិល មុខរបរ និងជីវភពរបស់របជជន) 

នេយបយ(នេយបយកនុងរបេទស និងេរករបេទស) 

ទិដឋភពែតងនិពនធ(េផដមេរឿង តួេរឿង និងបញចបេ់រឿង) ទិដឋភពតៃមល 

និងករសននិដឋ ន 

បំណិនសមបទ 

     សិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍រឿងេដមកំេណ តរកុងភនេំពញ និងេរឿងសូផត៖ 

I. ទិដឋភពរបវតតិ 

ក- អតថបទ  

- ចំណងេជង 

- របភព 

- របេភទ(េរឿងនិទន បុរណ ទំេនប េលខ ន ... ) 

ខ- អនកនិពនធ  

- េឈម ះអនកនិពនធ 

- ជីវរបវតតិ 
- សន ៃដសំខន់ៗ  

គ- កលកំណតែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករតកែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករេបះពុមព 

ឃ- សងគមបរយិកស 

- កលរបវតតិ(សមយ័កលកេកតេរឿង) 
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- រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ  

II. ទិដឋភពទំនកទំ់នងេរឿង 

- សេងខបេរឿង 

- តួអងគ(តួអងគឯក តួអងគរង និងបនទ ប់បនស)ំ 

- កលអកស  

III. ទិដឋភពទំនស់ 

- ទីកែនលងទំនស់(ទីកែនលងសំខន់ៗ េទតមកលអកសៃនេរឿង) 

- តួទំនស់  

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  តួអងគដៃទឬសភវៈេរកខលួន  

(ទំនស់េរកខលួន) 

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  ចិតតគំនិតខលួនឯងឬសភវៈកនុងខលួន  

(ទំនស់កនុងខលួន) 

- បញហ ទំនស់(បងហ ញឱយេឃញពីបញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ) 

IV. ទិដឋភពវភិគតួអងគ 

- គុណសមបតតិ 

- គុណវបិតតិ  

   vកំណតស់មគ ល់ : វភិគែតតួអងគឯក និងតួអងគរង ែដលមន  

សកមមភពេរចនេនកនុងេរឿង ។ 

V. ទិដឋភពសងគម 

ក- វបបធម ៌ 

- ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ 

- សសន 

- ករសិកសអបរ់ ំ
- សិលបៈ  
ខ- េសដឋកិចច  

- កសិកមម 
- ផលិតកមម 
- ឧសសហកមម 
- សិបបកមម 
- ពណិជជកមម  

គ- សងគមកិចច 

- សថ នភពរស់េន 

- សុខភបិល 

- មុខរបរនិងជីវភព របស់របជជន ...  

ឃ- នេយបយ 

- កនុងរបេទស(អនករគបរ់គង និងរបបរគបរ់គង...) 
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- េរករបេទស(ទំនក់ទំនងអនតរជតិ... ) 

VI. ទិដឋភពែតងនិពនធ 

ក- េផតមេរឿង   

- បងហ ញពីតួអងគ ឬសកមមភពតួអងគ 
- បងហ ញពីេទសភព 

- បងហ ញពីទំនស់ 

- នមសសករពះរតនៃរត(សូរតធម)៌...  

ខ- តួេរឿង  

- ទរមងសំ់េណរ (ពរករយ កំណពយ ករមងែកវ) 

- បេចចកេទសកនុងករតកែ់តង  

§ ភស(ភសតំបន ់បលី សំរសកឹត បរេទសដៃទេទៀត) 

§ ករេរបៀបេធៀប (ទំេហៀបនយ័) 

§ បុគគលិកកមម  

§ ភសចបស់លស់ 

§ ភសរស់រេវ ក 

§ បំេរៀបនយ័ឬេមតផរ 

§ កំែបលង ឬសំេណ ច 

§ ទុកខេសក ឬភពេវទន 

§ ករសនទនគន (សំវទវធីិ) និងនិយយឬគិតែតមន កឯ់ង(ឯកវទវធីិ) 

§ ករនិទនែបបបុរសទី១ ឬបុរសទី៣... ។ល។ 

គ.បញចបេ់រឿង  

- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯកជួបគន   ទទួលជយ័ជមនះ 
- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯករពតគ់ន  ែបកគន   ទទួលបរជយ័ ...  

VII.  ទិដឋភពតៃមល 

- បងហ ញអំេពលអ ឬសកមមភពវជិជមន គួរយកតរមបត់មចំណុចណខលះ? 

- បងហ ញអំេពអរកក ់ ឬសកមមភពអវជិជមន រតូវេចៀសវង សអបេ់ខពម 

លះបង.់..ចំណុចណខលះ? 

VIII.  ករសននិដឋ ន 

- អតថរបេយជនរ៍បស់េរឿង 

- ចំណបអ់រមមណ៍  

o បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ករសិកសអតថបទអកសរសិលប៍

េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត គំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសិកសវភិគអតថបទអកសរសិលប ៍ និងេចះ
ទញយកបទពិេសធពីកនុងអកសរសិលបម៍កផសរភជ បនឹ់ងជីវភពជកែ់សដង 

- េលកតេមកងអកសរសិលបជ៍តិ រសឡញ់ និងអភរិកសសន ៃដនិពនធែខមរ 
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សមតថភពសរេសរ  

I. សំេណរលិខិតែដលមនទរមងខុ់សគន (លិខិតឯកជន និងលិខិតផលូវករ)  

១- បំេពញទរមង់ 

     ែបបបទេរបរបស់ 

     កនុងជីវភពរបច ំ  

     ៃថង 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបបំេពញ េសៀវេភរគួសរ បណណ សន កេ់ន 

លិខិតកនក់ប់ដីធលី និងពកយបណដឹ ង 

បំណិនសមបទ 

- បំេពញេសៀវេភរគួសរ បណណ សន កេ់ន  លិខិតកនក់បដី់ធលី និងពកយបណដឹ ង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទំងេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរលិខិតេផសងៗ 

 

II. ករែតងកំណពយនិងចេរមៀង  

១- បទពកយ៦ 

២- បទពកយ៧ 

៣- បទពកយ៨ 

៤- បទពកយ៩ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់បទកំណពយ វគគ ពយងគ ឃល  ពកយចួន(រសៈនិងរសៈ ឬរសៈ និងពយញជនៈ

របកបតួដូចគន ) និងគូសគំនូសតងចំណបចួ់នកនុងវគគនិងឆលងវគគៃនកំណពយ

បទពកយ៦  បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩ 

- របបពី់រេបៀបែតងកំណពយបទពកយ៦  ពកយ៧ ពកយ៨ និងពកយ៩ 

បំណិនសមបទ 

- ែតងកំណពយបទពកយ៦  បទពកយ៧ បទពកយ៨ និងបទពកយ៩ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍និងករេរបរបស់កំណពយបទពកយ៦  ពកយ៧ ពកយ

៨ និងពកយ៩ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងកំណពយ និងមនសម រតីសិកស

រសវរជវកំណពយែខមរ 

 

III. សំេណរអតថបទ  

១- អតថបទេផសងៗ៖ 

- ពណ៌ន 

- អតថ ធិបបយ 

- េសចកដីអេញជ ញ  

- េសចកដីជូនដំណឹង 

- េសចកដីរបកស 

  ព័តម៌ន 

- ករេឃសន 

- សរពត័ម៌ន  

- ខិតតបណណ   

- េសចកដីែណន ំ 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ 

េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដីរបកសពត័ម៌ន ករេឃសន 

សរពត័ម៌ន ខិតតបណណ  េសចកដីែណន ំវេិយគកថ និងសនទរកថ  

បំណិនសមបទ 

- ែតងអតថបទពណ៌នអតថ ធិបបយ េសចកដីអេញជ ញ េសចកដីជូនដំណឹង េសចកដី
របកសពត័ម៌ន ករេឃសន សរព័តម៌ន ខិតតបណណ  េសចកដីែណន ំវេិយគ

កថ និងសនទរកថ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់អតថបទទំងេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 
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- វេិយគកថ 

- សនទរកថ 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងអតថបទេផសងៗ 

២- ករបករសយ 

     តមពត័ម៌ន 

     ចងអុលបងហ ញ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរបករសយដយរកម 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយដយរកម 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយដយរកម េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

 

៣- ករបករសយ 

     និមតិតសញញ ជតិ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរបករសយពីនិមិតតសញញ ជតិមន 

ទងជ់តិ រពះសងហ  ជេដម 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរបករសយពីនិមតិតសញញ ជតិមន ជេដម 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរបករសយពីនិមតិតសញញ

ជតិមន ទងជ់តិ រពះសងហ  ជេដម េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរបករសយេផសងៗ 

 

៤- សំេណររសវ   

     រជវែបបគេរមង 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរសំេណររសវរជវែបបគេរមង 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរសំេណរកររសវរជវែបបគេរមង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណររសវរជវែបបគេរមង េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនកនុងករសរេសររសវរជវែបបគេរមង 

 

៥- ករេធវែផនករ វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់និងរេបៀបសរេសរេធវែផនករសរមប ់

រគួសរ និងសហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- េធវែផនករសរមបរ់គួសរ និងសហគមន៍ 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ែផនករសរមបរ់គួសរ និង

សហគមន ៍េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទមល បេ់ធវែផនករសរមបរ់គួសរ និងសហគមន៍ 
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៦- សំេណរចងរកង 

     អតថបទេរឿងនិទន    

     និងេរឿងេលខ ន 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងអតថបទេរឿងនិទន និង

េរឿងេលខ ន 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងេរឿងនិទន និងេរឿងេលខ ន 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងេរឿងនិទន និងេរឿង

េលខ ន េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករចងរកងអតថបទេរឿងេលខ ន 

 

៧- សំេណរចង   

     រកងរបវតតិទីកែនលង 

     សំខន់ៗ  េនតម 

     សហគមន៍ 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ

េនតមសហគមន៍ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលងសំខន់ៗ េនតមសហគមន ៍

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរចងរកងពីរបវតតិទីកែនលង

សំខន់ៗ េនតមសហគមន៍ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិត និងមនទមល បក់នុងករកតរ់តរបវតតិទីកែនលង

េផសងៗ 

 

៨- សំេណរលិខិត 

     េផសងៗ 

 

 

 

 

 

 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់សំនួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរ លិខិតេឆលយឆលង លិខិតអេញជ ញ 

និងលិខិតេសនសំុ  

បំណិនសមបទ 

- សរេសរលិខិតេឆលយឆលង លិខិតអេញជ ញ និងលិខិតេសនសំុ  

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លិខិតទំងេនះ េនកនុងសថ នភព

ជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរលិខិតេផសងៗ 

 

IV. ែតងេសចកដី  

១- ែតងេសចកដីែបប 

     ពិពណ៌ន 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីសតវនិង

រកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ និមិតតសញញ សហគមន ៍ និងនិមិតតសញញ ជតិមន 

ទងជ់តិ និងរពះសងហ  ជេដម 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពីសតវនិងរកុខជតិជនិមតតសញញ ជតិ និមតិត

សញញ សហគមន ៍និងនិមិតតសញញ ជតិមន ទងជ់តិ និងរពះសងហ  ជេដម 
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- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដីែបបពណ៌នពី

របធនបទទំងេនះ េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបពណ៌ន 

២- ែតងេសចកតីែបប 

     អតថ ធិបបយ 

     ពនយល់៖ 

- ពនយល់ទូេទ 

- អកសរសិលប ៍ 

- សុភសិត 

- េរបៀបេធៀប 

 

វជិជ សមបទ 

- របបសំ់នួនពកយ ទរមង ់ និងរេបៀបសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ

ពនយល់មន ពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត ពនយល់អកសរសិលប ៍ និងពនយល់

េរបៀបេធៀប 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត ពនយល់

អកសរសិលប ៍និងពនយល់េរបៀបេធៀប 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់សំេណរែតងេសចកដីែបប

អតថ ធិបបយពនយល់ទូេទ ពនយល់សុភសិត ពនយល់អកសរសិលប ៍ និងពនយល់

េរបៀបេធៀប េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករសរេសរែតងេសចកដីែបបអតថ ធិបបយ
ពនយល់ 

 

V. សរេសរតមអន  

សរេសរតមអន 

 

វជិជ សមបទ 

- របបពី់នយ័ និងរេបៀបសរេសរ ពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  

និងអតថបទ 

បំណិនសមបទ 

- សរេសរពកយ កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ  និងអតថបទ 

- របបេ់សចកតីលមអិតរបបរ់តង់និងបងកបេ់ដយេឆលយនឹងសំណួរចងច ំយល់ដឹង 

អនុវតតវភិគនិងសំេយគ វយតៃមល និងបេងកតថមី 

- រកនយ័ពកយ បដិសពទ េវវចនសពទ និងសទិសសពទ 
- សំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីបំណិនរបស់ភស  

- េឆលយសំណួរ ឬេធវលំហតអំ់ពីេវយយករណ៍ 

ចរយិសមបទ  

- មនករយកចិតតទុកដកស់ដ ប់ និងមនទំនុកចិតតកនុងករសរេសរពកយ 

កេនសមពកយ ឃល  លបះ កថខណឌ បនរតឹមរតូវតមអកខរវរិុទធ 

 

េវយយករណ៍  

១- នម៖ 

- នមជីវចល 

- នមអជីវចល 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិនមជីវចល និងនមអជីវចល 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកនមជីវចល និងនមអជីវចល 
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 បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ របេភទ កំេណ ត មុខងរ និងករេរបរបស់នមជីវចល និង

នមអជីវចល 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់នមជីវចល និងនមអជីវចល េន

កនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់នមជីវចល និងនមអជីវចល 

២- ជំនួយកិរយិ៖ 

- របបល់ទធផល 

- របបទិ់សេដ  

- របបក់ល  

- របបទិ់ដឋភព 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់ទិសេដ របបក់ល និង

របបទិ់ដឋភព 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់

ទិសេដ របបក់ល និងរបប់ទិដឋភព 

បំណិនសមបទ 

- កំណតទី់តងំជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់ទិសេដ របបក់ល 

និងរបបទិ់ដឋភព 

- បករសយបញញតតិ និងករេរបរបស់ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់

ទិសេដ របបក់ល និងរបប់ទិដឋភព 

- រកជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល របប់ទិសេដ របបក់ល និងរបប់

ទិដឋភព 

- បងហ ញពីសររបេយជន៍ និងករេរបរបស់ជំនួយកិរយិមន របបល់ទធផល 

របបទិ់សេដ របបក់ល និងរបបទិ់ដឋភព េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់របបល់ទធផល របបទិ់សេដ របបក់ល និង

របបទិ់ដឋភព 

 

៣- ករបេងកតពកយ៖ 

- ពកយកមល យផនត់ 
េដម 

- ពកយកមល យផនត់ 
ែជក 

- ពកយកមចី 
 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិរកពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យផនត់

ែជក និងពកយកមចី 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងករេរបរបស់ពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យ

ផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

- រកពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យផនតែ់ជក និងពកយកមចី 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់ពកយកមល យផនតេ់ដម ពកយកមល យ

ផនតែ់ជក និងពកយកមចី េនកនុងសថ នភពជកែ់សដង 

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតតកនុងករេរបរបស់ពកយកមល យផនតេ់ដមពកយកមល យផនតែ់ជក និង
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ពកយកមចី 

៤- លបះ៖ 

- លបះផស ំ
- លបះរកង 

 

វជិជ សមបទ 

- របបប់ញញតតិ ែផនកេផសងៗ និងទរមងៃ់នលបះផស ំនិងលបះរកង 

- របបពី់វធីិបករសយបញញតតិ និងវធីិែតងលបះផស ំនិងលបះរកង 

បំណិនសមបទ 

- បករសយបញញតតិ និងករេរបរបស់លបះផស ំនិងលបះរកង 

- ែតងលបះផស ំនិងលបះរកង 

- គូសគំនូសតងលបះជរបអប ់ និងគំនូសតងជែមកធងលបះផស ំ និងលបះ

រកង 

- បងហ ញពីសររបេយជន ៍ និងករេរបរបស់លបះផស ំ និងលបះរកង េនកនុងសថ ន

ភពជកែ់សដង  

ចរយិសមបទ 

- មនទំនុកចិតត និងគំនិតៃចនរបឌិតកនុងករែតងនិងេរបរបស់លបះផស ំ និងលបះ
រកង   
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៨- ឯកសរេយង 
១- រកបខណឌ កមមវធិិសិកស អបរ់ចំំេណះទូេទនិងអបរ់បំេចចកេទស រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ឆន ២ំ០១៥ 

២- េគលនេយបយ សរមប់អភវិឌឍនក៍មមវធីិសិកស ចំេណះទូេទ ឆន ២ំ០០៥ - ២០០៩  

៣- កមមវធីិសិកសេគល មុខវជិជ ភសែខមរ និងអកសរសរសតែខមរ របស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ឆន ២ំ០០៨ 

៤- កមមវធីិសិកសលមអិតមុខវជិជ ភសែខមរ និងអកសរសរសតែខមរ សរមបម់ធយមសិកសទុតិយភូម ិថន កទី់១០ ទី១១ 

និងថន កទី់១២ របស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ឆន  ំ២០០៩  

៥- កមមវធីិសិកសមុខវជិជ អកសរសរសតែខមរ មធយមសិកសទុតិយភូម ិរបស់រកសួងអបរ់ជំតិ ឆន ១ំ៩៦៣  

៦- កមមវធីិសិកសករមតិសិកសទី២ និងករមតិសិកសទី៣ របស់រកសួងអបរ់ ំ ឆន ១ំ៩៨០ 

៧- កមមវធីិសិកសេគល សំរបម់ធយមសិកសទុតិយភូមិ របស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ឆន ១ំ៩៩៦ 

៨- Key Concepts for Understanding Curriculum  (Colin j. Marsh), Fourth edition. 2013 

៩- Education in Singapore.  

១០- អរយិធមែ៌ខមរ ថន កទី់បញចប់ របស់ អនករសី រតឹង ង ឆន ១ំ៩៧៤  

១១- របវតតិអកសរសរសតែខមរ របស់ លង ហបអ់ន  ឆន  ំ១៩៦៧ 

១២- អកសរសរសតែខមរ របស់ លី ធមេតង  ឆន  ំ១៩៦០ 

១៣- កំណពយែខមរ ភគ១ និងភគ២(លី សុមុនី ) របស់រកសួង អបរ់ ំ១៩៨៤  

១៤- េវយយករណ៍ ថន កទី់៥ ទី៦ ទី៧ និងទី៨  រកសួង អបរ់ ំ១៩៨១ - ១៩៨៤  

១៥- Education Policy Formulation & Monitoring, UNESCO Bangkok Thailand 2013 

១៦- Literature English Teaching Syllabus 2013 Lower and Secondry, Curriculum Planing and 

Development Division Ministry of Education SINGAPORE.  

១៧- Social studies Syllabus(Lower Secondary Normal (Technical)), Curriculum Planing and 

Development Division Ministry of Education SINGAPORE. 

១៨- េសចកតីែណនេំលខ ០៣ អយក.សណន សតីពីករបេរងៀនសិកសអតថបទអកសរសិលបេ៍នមធយមសិកស ទុតិយភូម ិ

ថន កទី់១០ ដល់ទី១២ របស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ចុះៃថងទី០៨ ែខមករ ឆន ២ំ០១៦។ 

១៩- សិកសអតថបទអកសរសិលប ៍របស់ លង ហបអ់ន។ 

២០- សិកសអតថបទអកសរសិលប ៍របស់ បណឌិ ត ធ េស។ 
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៩- បញជ េីឈម ះគណៈកមមករ 
 

គណៈកមមកររគបរ់គង                                                                               

១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ហង ់ជួន ណរ ៉នុ 

២- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ណត ប៊នុេរឿន 

៣- េលកជំទវ ទន ់សអុីម 

៤- ឯកឧតតមបណឌិ ត េជត ជលី 

៥- ឯកឧតតម ពុត សមតិត 

៦- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 

៧- េលក េអ េសៀម 

 

គណៈកមមករេរៀបចំកមមវធីិសិកសលមអតិ 

១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ហង ់ជួន ណរ ៉នុ 

២- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ណត ប៊នុេរឿន 

៣- ឯកឧតតមបណឌិ ត េជត ជលី 

៤- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ចន័ទ សំណពវ 

៥- ឯកឧតតម ពុត សមតិត 

៦- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 

៧- េលក េអ េសៀម 

៨- េលក យិន ធី 

៩- េលក យ៉ង ់កំស៊ន 

១០- ឯកឧតតមបណឌិ ត ហ៊ន សុខុម 

១១- េលកបណឌិ ត អ៊ុក ឌីវង៉ ់

១២- េលក គួយ សូគន 

១៣- េលក អុិត សុធ 

១៤- េលក ឆន ់គីមេសឿន 

១៥- េលក វ៉ន ់វ ី

១៦- េលក ហក ់សុកហីុ 

១៧- េលក យិន សីុដ 

១៨- េលករសី េម៉ តនណ់វ ី

 ១៩- េលក ែបន៉ សំភស់ 

២០- េលក យិត សុភរ័កត 

២១- េលក ៃរព សំបរូ 

២២- េលករសី ែបន នង 

២៣- េលក យូ លកខិណ 

២៤- េលក ងិន សុតរ៉ 

២៥- េលក វ ុតិ សុខេខង 

២៦- េលករសី ផន ់សុជត 

២៧- េលករសី វ៉ន ់សុភ ី

២៨- េលករសី េសង ពិសិដធនរ ី

២៩- េលករសី  យ៉ត ថវ ី

៣០- េលក អ៊ុក កុសល 

៣១- េលក េហ សុខៈ 

៣២- េលក ែកវ សរ៉ត ់

៣៣- េលករសី ប៊ ីគឹមែសន 

៣៤- េលក ែកវ សុផន ់

៣៥- េលក ណន ម៉រ៉ឌី 

៣៦- ឯកឧតតម សូ មយុេឃៀង 

៣៧- ឯកឧតតមបណឌិ ត េន សុ៊ន 
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គណៈកមមកររតតួពិនិតយ  េលខធិករដឋ ន 

១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ណត ប៊នុេរឿន 

២- ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ ចន័ទ សំណពវ 

៣- ឯកឧតតមបណឌិ ត េជត ជលី 

៤- េលកបណឌិ ត ម៉ុក សរ ៉មុ 

៥- េលក យិន ធី 

៦- េលក ឃឹម សរនិ 

៧- េលក សុ៊ន ប៊ណុណ  

៨- េលក វ៉ វទុធ ី

 

 ១- េលកបណឌិ ត ម៉កុ សរ ៉មុ 

២- េលកបណឌិ ត ជយ័ ចនេ់អឿន 

៣- េលកបណឌិ ត ឃុន គឹមលង  

៤- េលកបណឌិ ត មម៉ សុជតិ 

៥- េលក អុន សីុវធុថ 

៦- េលក យិន ធី 

៧- េលក ឃឹម សរនិ 

៨- េលក ហក ់ធមមត 

៩- េលករសី វ៉ន ់លីណ 

 

ជំនួយករបេចចកេទសកំុពយទូរ័   

១- េលក លឹម សុតថ រទិធ 

២- េលក េអង វណណ រទិធ 

៣- េលក េមឿន លិនណ 

៤- េលក ជួន េចវ 
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ឧបសមព័នធ 
គេរមងទូេទៃនករសកិសអតថបទអកសរសលិប ៍

អនុេលមតមេសចកតីែណន ំសតីពីករបេរងៀនសិកសអតថបទេនមធយមសិកសបឋមភូម ិថន កទី់៧ ទី៨ និងថន ក់

ទី៩ របស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ េលខ០៣ អយក.សណន ចុះៃថងទី០៨ ែខមករ ឆន ២ំ០១៦  កនុងករវភិគ

អតថបទេរឿងនីមយួៗរតូវវភិគរកឱយេឃញនូវចំណុចធំៗនិងអនុេលមតមគេរមងរមួដូចខងេរកម៖ 

I. ទិដឋភពរបវតត ិ
ក- អតថបទ  

- ចំណងេជង 

- របភព 

- របេភទ(េរឿងនិទន បុរណ ទំេនប េលខ ន... ) 

ខ- អនកនិពនធ  

- េឈម ះអនកនិពនធ 

- ជីវរបវតតិ 
- សន ៃដសំខន់ៗ  

គ- កលកំណតែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករតកែ់តង 

- ៃថង ែខ ឆន  ំៃនករេបះពុមព 

ឃ- សងគមបរយិកស 

- កលរបវតតិ (សមយ័កលកេកតេរឿង) 

- រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ  

II. ទិដឋភពទំនក់ទំនងេរឿង 
- សេងខបេរឿង 

- តួអងគ(តួអងគឯក តួអងគរង បនទ បប់នស ំ) 

- កលអកស  

III. ទិដឋភពទំនស ់
- ទីកែនលងទំនស់(ទីកែនលងសំខន់ៗ េទតមកលអកសៃនេរឿង) 

- តួទំនស់  

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  តួអងគដៃទឬសភវៈេរកខលួន(ទំនស់េរកខលួន) 

§ តួអងគឯកឬតួអងគសំខន់ៗ  ó  ចិតតគំនិតខលួនឯងឬសភវៈកនុងខលួន(ទំនស់កនុងខលួន) 

- បញហ ទំនស់(បងហ ញឱយេឃញពីបញហ ទំនស់ និងដំេណះរសយ )។ 

IV. ទិដឋភពវិភគតួអងគ 
- គុណសមបតតិ 

- គុណវបិតតិ  

     vកំណតស់មគ ល់ : វភិគែតតួអងគឯក និងតួអងគរង ែដលមនសកមមភពេរចនេនកនុងេរឿង។ 
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V. ទិដឋភពសងគម 
ក- វបបធម ៌ 

- ជំេនឿ របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ 

- សសន 

- ករសិកសអបរ់ ំ
- សិលបៈ  

ខ- េសដឋកិចច  

- កសិកមម 
- ផលិតកមម 
- ឧសសហកមម 
- សិបបកមម 
- ពណិជជកមម  

គ- សងគមកិចច 

- សថ នភពរស់េន 

- សុខភបិល 

- មុខរបរនិងជីវភព របស់របជជន ...។ 

ឃ- នេយបយ 

- កនុងរបេទស(អនករគបរ់គង របបរគបរ់គង ...) 

- េរករបេទស(ទំនក់ទំនងអនតរជតិ ... )។ 

VI. ទិដឋភពែតងនិពនធ 
ក- េផតមេរឿង   

- បងហ ញពីតួអងគ ឬសកមមភពតួអងគ 
- បងហ ញពីេទសភព 

- បងហ ញពីទំនស់ 

- នមសសករពះរតនៃរត(សូរតធម)៌... ។ 

ខ- តួេរឿង  

- ទរមងសំ់េណរ (ពរករយ កំណពយ ករមងែកវ) 

- បេចចកេទសកនុងករតកែ់តង  

§ ភស(ភសតំបន ់បលី សំរសកឹត បរេទសដៃទេទៀត) 

§ ករេរបៀបេធៀប(ទំេហៀបនយ័) 

§ បុគគលិកកមម  

§ ភសចបស់លស់ 

§ ភសរស់រេវ ក 

§ បំេរៀបនយ័ឬេមតផរ 

§ កំែបលង ឬសំេណ ច 

§ ទុកខេសក ឬភពេវទន 
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§ ករសនទនគន (សំវទវធីិ) និងនិយយឬគិតែតមន កឯ់ង(ឯកវទវធីិ) 

§ ករនិទនែបបបុរសទី១ ឬបុរសទី៣...។ល។ 

គ.បញចបេ់រឿង  

- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯកជួបគន   ទទួលជយ័ជមនះ 
- បញចបេ់ដយឱយតួអងគឯករពតគ់ន  ែបកគន   ទទួលបរជយ័ ... ។ 

VII.  ទិដឋភពតៃមល 
- បងហ ញអំេពលអ ឬសកមមភពវជិជមន គួរយកតរមបត់មចំណុចណខលះ ? 

- បងហ ញអំេពអរកក ់ឬសកមមភពអវជិជមន រតូវេចៀសវង សអបេ់ខពម លះបង.់..ចំណុចណខលះ ? 

VIII.	 ករសននដិឋ ន 
- អតថរបេយជនរ៍បស់េរឿង 

- ចំណបអ់រមមណ៍ ។ 
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