
ស្តង់ដា ការងារកំេបារ(Masonry) 
ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ៖ 

ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũİũЮũЬĠşеŁũŢť ĕ 
ЮŲŠ Р̋ř៖ CONS 1201 

1ŁũĮЊĮ‗хĜ៖ 

0ែផ្នកសមត្ថភាពេនះរួមមានចេំណះដឹង ជំនាញ និងឥរិយាបថែដលជាត្រមូវការក្នុងការេរៀបចំ
ការងារ ឧបករណ៍ បរិកា្ខរ នងិសមារែដលចំាបាច់ស្រមាប់ការងារសាងសង់។   ែផ្នកសមត្ថភាពេនះ
ក៏អនុវត្តទំាងក្នុងេ្រគាងសាងសង់អគារតូចៗក៏ដូចជាអគារធំៗេដាយេយាងតាមច ប់សំណង់និង
ត្រមូវការការងារ។ 
″Ŭ₣Ōл Ū◦Б₤аĕēĳН₤ņĳ□ļĮĕЊ₣Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊ

(កេន មពាក ស្ថិតក្នងុលក្ខណវិនចិ្ឆយ័ៃនការ្របតិបត្តិ្រតូវបានសរេសរក្នងុទ្រមង់តួអក រដិតនិងមាន 
បនាត់គូសពីេ្រកាមពាក ទាំងេនាះ្រតូវបានប កល់ម្អិតេនៅក្នងុតារាងលំដាប់ៃនលក្ខខណអេថរ)។

ēĳНаĕ₤ņĳ□ļĮ Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũŪĠĳЊĠĳŉЊ 
១. េ្រគាងនងិេរៀបចែំផនការការងារ ១.១ ការែណនាំការងាររាប់បញ្ចូលប្លង់បទដាន ត្រមូវការ 

        គុណភាព និងេសចក្តីែណនំាអនុវត្តការងារេដាយែផ្អក 
        េលើែផនការការងារែដលបានេរៀបចំ 
១.២ អនវុត្តតាមត្រមូវការសុវត្ថភិាពេដាយេយាងតាមត្រមូវការ
        សុខភាពនិងសុវត្ថភិាពការងារ និងនតីិវិធកីារងារ 
១.៣ កំណតស់ាកស ឬរបំាងការពារសុវត្ថិភាពេដាយ

េយាងតាមបទប ញ្ញត្តសុិវតិ្ថភាពកែន្លងេធ្វើការ 
១.៤  កំណត់ត្រមូវការសុវត្ថិភាពការងារេនៅកែន្លងខ្ពស់ៗ 
        និងេរៀបចំែផនការស្រមាប់េ្របើ្របាស់ 
១.៥ េ្រជើសេរីសឧបករណ៍និងបរិកា្ខរេដើម ីអនុវត្តការងារ  
        ្រសបតាមត្រមូវការការងារ្រតួតពិនិត សមត្ថភាពក្នងុ 
        ការេ្របើ្របាស់ និងជសួជុលការខចូឬរាយការណ៍េទៅ 
        អ្នក្រគប់្រគងផាល់មុនេពលចាប់េផ្តើមការងារ 
១.៦ គណនាបរិមាណត្រមវូការសមារ្រសបតាមប្លង់និងបទដាន
១.៧ កណំតស់មារសម្រសបស្រមាប់អនុវត្តការងារ ទទួល    

េរៀបចំជញ្ជនូេដាយសុវត្ថភិាព និងកណំត់ទកីែន្លងេដើម ី
េ្របើ្របាស់ 

១.៨ កំណតត់្រមូវការការពារបរសិានស្រមាប់



ការងារេដាយេយាងតាមេគាលការណ៍ៃនបទប ញ្ញត្តិ
បរិសាននងិនីតិវធិីការងារ

២. ទទួលភារកិច្ចពី្របធាន្រកុម 
 

២.១ ទទួលភារកចិ្ចពអី្នក្រគប់្រគងផាល់េដាយែផ្អកេលើ
អាទិភាពការងារ 

២.២ ពណ៌នាលម្អិតស្តីពីការងារតាមមេធ បាយសម្រសប
េយាងតាមការអនុវត្តរបស់្រកុមហ៊ុន 

៣. អាននងិបក្រសាយប្លង់ 
     សាងសង់ 
 

៣.១ អាននមិិត្តស  អក រកាត ់នងិស ណៃនការងារ
បាយអេយាងតាមច ប់សំណង់ 

៣.២ បក្រសាយលម្អិតអំពីបទដានការងារេដាយេយាងតាម
        ច ប់នងិបទប ញ្ញត្តរិបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី

នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់  
៣.៣ បក្រសាយលម្អិតប្លង់មុខកាត់ ប្លង់បាតេដាយេយាងតាម

ច ប់និងបទប ញ្ញត្តិរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី
នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់  

៤. ្រតតួពិនតិ កែន្លងេធ្វើការ ៤.១ កំណតទ់ីតំាងចាក់េបតុងេដាយេយាងតាមប្លង់និង 
បទដានបេច្ចកេទស 

៤.២ រក សុវត្ថភិាពេនៅកែន្លងេធ្វើការ ដាក់របំាង នងិសាកស
         េដាយេយាងតាមបទប ញ្ញត្តិសុវត្ថិភាព 
៤.៣ េរៀបចទំុកដាក់េ្រគឿងច្រក ឧបករណ៍ែដលេនៅទំេនរឲ  
       មានសណា្ដប់ធាប់

៥. េរៀបចទំកុដាក់ឧបករណ៍េ្របើ
្របាស់េដាយៃដ េដាយថាមពល
អគ្គិសនី នងិេ្រគឿង្របដាប់
ការពារសុវត្ថភិាពផាល់ខ្លួន 

៥.១ កំណតឧ់បករណ៍េ្របើ្របាស់េដាយៃដនិងេ្រគឿង្របដាប់ 
        ការពារសុវត្ថភិាពផាល់ខ្លនួេដាយេយាងតាមត្រមូវការ 
        ការងារ 
៥.២ ្រតតួពនិិត គុណភាពឧបករណ៍នងិបរិកា្ខរេដាយេយាងតាម
      ស្តង់ដាសុវត្ថិភាពែដលបានផ្ដល់ជូន 
៥.៣ េរៀបចំម៉ាសីុនចល័តេដាយេយាងតាមត្រមូវការការងារ

៦. ដឹកជញ្ជនូសមារ 
 

៦.១ ្រតួតពនិិត បរកិា្ខរដឹកជញ្ជនូសមារឲ បានសម្រសប 
        តាមត្រមូវការការងារ 
៦.២ េផ្ទរនងិផ្ទុកសមារសំណង់េដាយេ្របើវិធីសា្រស្តសម្រសប 

         េដាយេយាងតាមច ប់និងបទប ញ្ញត្តសុិវត្ថិភាពកែន្លង
ការងារ



៦.៣ ទុកដាក់សមារសំណង់េដាយែផ្អកតាមច ប់និង 
        បទប ញ្ញតិ្តែណនំាអំពីសុវត្ថិភាព 
៦.៤ េបាះេចាលសមារែដលខចូឬបាក់ែបកេដាយេយាងតាម 

នីតិវធិីេនៅកែន្លងេធ្វើការ
៧. េរៀបចំសមារស្រមាប់ការងារ

បាយអ 
 

៧.១ កំណតន់ិងេ្រជើសេរសីសមារសំណង់េយាងតាម 
        ត្រមូវការការងារ 
៧.២ ្រតួតពនិិត គុណភាពបឋមនងិបរិមាណសមារសំណង់
        ែដលទទួលបានែផ្អកេលើតារាងសមារែដលផ្ដល់េដាយ

្របធាន្រកុម 
៧.៣ ្រតតួពនិិត ពុម្ពនិងសរៃសែដកែដលមានគណុភាព 

ែផ្អកេលើបញ្ជីសារេពើភណរបស់ឃំាង 
៧.៤ េរៀបចំ្របមូលសមារនិងឧបករណ៍េយាងតាមត្រមូវការ 

និងបទដានការងារ 
៨. ដំេឡើងរនា 
 

៨.១ ្រតួតពនិិត េ្រគឿងបង្គុរំនានិងសមារគួបផ េំផ ងៗេទៀត
ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ែផ្អកតាមត្រមូវការការងារ 

៨.២ ដំេឡើងរនាងាយៗែផ្អកតាមត្រមូវការការងារនិង 
ការអនុវត្តសុវត្ថភិាពការងារក្នុងេពល្របតិបត្តិការ 

៨.៣ ដំេឡើងចន្ទល់ែខ្វងេដាយែផ្អកេលើបទដាននងិការ
ធានានូវេស្ថរភាពៃនេ្រគឿងបង្គុ ំ

៨.៤ ដំេឡើងបន្ទះ្រកាលនងិជេណ្ដើរេដាយេយាងតាម 
       បទដានការដាន 

 

ŲеŢĠсаĕŲ˝ šŠ‗Ź ΒЮℓũ 
១ . ែផនការការងារ 
 

ែផនការការងាររួមមាន ប៉ុែន្តមិនកណំត់៖ 
១.១ ការ្រតតួពិនតិ កែន្លងេធើ្វការ 
១.២ ការកណំត់ការខចូរបស់បរិកា្ខរ 
១.៣ ការវាយតៃម្លេ្រគាះថាក់ 
១.៤ ការកណំត់ត្រមវូការការងារ 

២. ត្រមូវការការពារបរសិាន ត្រមូវការការពារបរិសានរមួមាន បុ៉ែន្តមិនកំណត់៖ 
២.១ ការ្រគប់្រគងការខចូខាត 



២.២ សំេឡងឡូឡា 
២.៣ ធូលី 
២.៤ ភាពញ័រ 
២.៥ ការ្រគប់្រគងការសមាត 

៣. អ្នក្រគប់្រគងផាល់ 
 

អ្នក្រគប់្រគងផាល់រួមមាន បុ៉ែន្តមនិកណំត់៖ 
៣.១ ្របធាន្រកុម 
៣.២ េមការ 
៣.៣ អ្នក្រតតួពិនតិ  

៤. មេធ បាយសម្រសប 
 

មេធ បាយសម្រសបរួមមាន បុ៉ែន្តមនិកំណត់៖ 
៤.១ ការែណនំាេដាយផាល់មាត់ឬពាក សំដ ី
៤.២ ការែណនំាេដាយសរេសរ 
៤.៣ ការ្របា្រស័យទាក់ទងតាមវិទ ុទាក់ទង 
៤.៤ ការពណ៌នាលម្អិតអំពីប្លង់ឬប្លងប់េច្ចកេទសៃនេ្រគឿងបង្គុំ

៥. កូដសំណង ់
 

កូដសំណងរ់មួមាន បុ៉ែន្តមិនកំណត់៖ 
៥.១ កូដវទិ សានេបតងុអាេមរិក (ACI) 
៥.២ កូដេបតុងអាេមរបស់បារំាង(BAEL) 
៥.៣ កូដេបតុងអាេមរបស់រុស ុី 
៥.៤ កូដេបតុងអាេមរបស់សហភាពអឺរុប 
៥.៥ កូដរបស់ជប៉ុន 

៦. ឧបករណ៍េ្របើ្របាស់េដាយៃដ 
 

 ឧបករណ៍េ្របើេដាយៃដរមួមាន បុ៉ែន្តមិនកំណត់៖ 
៦.១ ែប៉ល 
៦.២ ការវ ី
៦.៣ សាប្រពាបាយអ 
៦.៤ ញញួរបាយអ 
៦.៥ ែដកដាប់ 
៦.៦ ៃដសាន 
៦.៧ ការ្រទបាយអ 
៦.៨ ែម៉្រតទកឹ 
៦.៩ ្របេយាល 
៦.១០ ែម៉្រតទាញ 



៦.១១ ទុេយាទឹក 
៦.១២ ញញួរគាស់ 
៦.១៣ រណាររ 
៦.១៤  ពនាក 
៦.១៥ ែដកឈូស 
៦.១៦  ញញួរបាយអឥដ្ឋ 
៦.១៧  ែដកគាស់ 
៦.១៨  ធុងតូចៗ 
៦.១៩  លួសចំណង 
៦.២០  ធុងលាយកំេបារ 
៦.២១  ធុងបាយអ 
៦.២២ ដងា្កប់ 
៦.២៣ ែដកេចាះ 

៧. េ្រគឿង្របដាប់ការពារសុវត្ថិភាព  
ផាល់ខ្លួន 

 

េ្រគឿង្របដាប់ការពារសុវត្ថិភាពផាល់ខ្លួនរួមមាន  ប៉ុែន្តមិន 
កំណត់៖ 
៧.១ មួក 
៧.២ ែស កេជើងសុវត្ថភិាព 
៧.៣ ឯកសណា្ឋនការងារ 
៧.៤ េ្រសាមៃដ 
៧.៥ មា៉ស់ការពារធូលី 
៧.៦ ែវនតាសុវត្ថិភាព 
៧.៧ែខ ្រកវាត់សុវត្ថភិាព 

៨. មា៉សីុនចល័ត 
 

មា៉សីុនចល័តរួមមាន  បុ៉ែន្តមិនកំណត់៖ 
៨.១ មា៉សីុនលាយសីុម៉ង់ត៍មួយបាវ 
៨.២ មា៉សីុនលាយសីុម៉ង់ត៍ពីរបាវ 
៨.៣ ឧបករណ៍រញ័រ 
៨.៤ មា៉សីុនបុកបំែបកេបតុង 
៨.៥ មូ៉ទ័រសានអគ្គិសនី 

៩. បរិកា្ខរដកឹជញ្ជូន 
 

 បរិកា្ខរដកឹជញ្ជូនរួមមាន  បុ៉ែន្តមនិកណំត់៖ 
៩.១ រេទះអូស 



៩.២ រេទះដកឹ 
៩.៣ មា៉សីុនស្ទូច 
៩.៤ រក 
៩.៥ ការកល់ 
៩.៦ រេទះរញុ 
៩.៧ កូនរេទះ 

១០. សមារសំណង ់
 

 សមារសំណង់រួមមាន ប៉ុែន្តមនិកណំត់៖ 
១០.១  សីុម៉ង់ត ៍
១០.២ កំេបារ 
១០.៣ ខ ច ់
១០.៤  ថ្មបំែបក 
១០.៥  សារធាតុគីម ី
១០.៦  ឥដ្ឋ 
១០.៧ ្រពិលេបតុង 
១០.៨  សរៃសែដក 
១០.៩  លួស 
១០.១០ ែដកេគាលដំេបតុង 
១០.១១ ែដកធម្មតា 
១០.១២ េឈើពុម្ព 
១០.១៣ ការបន្ទះ(កុងបាេក) 
១០.១៤ ែខ នីឡុង 
១០.១៥ វិសមានក ល 
១០.១៦វិសចាប់េឈើ 
១០.១៧បូ៊ឡុងនិងក លេខៅ 

១១. េ្រគឿងបង្គុំរនានិងសមារ 
        គួបផ ំេផ ងៗេទៀត 
 

េ្រគឿងបង្គុំរនានិងសមារគួបផ េំផ ងៗេទៀតរួមមាន  ប៉ែុន្ត 
មិនកំណត់៖ 
១១.១រនាែដក 

១១.១.១  េ្រគាងែដក 
១១.១.២  ចន្ទល់ែខ្វង 
១១.១.៣  កនាស់តំណ 



១១.១.៤  េជើងែកត្រមវូ 
១១.១.៥  កនាស់រឹតគាប 
១១.១.៦  ការ្រកាលេដើរ 
១១.១.៧  បងា្កន់ៃដ 
១១.១.៨  បំពង់កនាស់តណំ 
១១.១.៩  កនាស់ខាស់ 
 ១១.១.១០ បន្ទះ្រកាល 

          ១១.១.១១ ជេណ្ដើរ 
១១.២ រនាេឈើ 

១១.២.១  បេងា្គលេឈើ 
១១.២.២  បន្ទះការ 
១១.២.៣  ចន្ទល់េឈើនងិេឈើខាស់ 
១១.២.៤  លួស 
១១.២.៥  ែដកេគាល 
១១.២.៦  បន្ទះ្រកាល 
១១.២.៧  ជេណ្ដើរ 

១២. ការអនវុត្តសុវត្ថភិាពការងារ ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពការងាររួមមាន ប៉ុែន្តមិនកណំត់៖ 
១២.១ េសចក្តីែណនំាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ 
១២.២ េ្របើ្របាស់េ្រគឿងបង្គុំរនា 
១២.៣ ផ្តល់សាកស សុវត្ថិភាព 
១២.៤ រក េស្ថរភាពេជើងរនា 
១២.៥ សមាតការដានឲ សាត 

 

ŁũЯ‗Ĝе̋ ĖО₣Łũ е̋‗ĳсķ₤ŉО″₣ 
១. ចំណចុសំខាន់ៗក្នុងការកំណត ់
    ភស្តុតាង 
 

ការវាយតៃម្លត្រមូវឲ េបក្ខជនបងាញសមត្ថភាព៖ 
១.១  េ្រគាងនិងេរៀបចំែផនការស្រមាប់្របតិបត្តិការេរៀបចំការងារ
១.២ ទទួលភារកចិ្ចពី្របធាន្រកុម 
១.៣ អាននងិបក្រសាយប្លង់សាងសង់ 
១.៤  ្រតួតពនិិត កែន្លងេធ្វើការ 
១.៥  េរៀបចទំុកដាក់ឧបករណ៍េ្របើ្របាស់េដាយៃដ ឧបករណ៍



        េ្របើ្របាស់េដាយថាមពលអគ្គិសនី នងិេ្រគឿង្របដាប់ 
        ការពារសុវត្ថិភាពផាល់ខ្លួន 
១.៦ ដឹកជញ្ជូនសមារ 
១.៧ េរៀបចសំមារស្រមាប់ការងារបាយអ 
១.៨ ដំេឡើងរនា 

២. ចេំណះដងឹបែន្ថមនិងឥរិយាបថ
ការងារ 

 

២.១ េចះេ្របើែម៉្រតវាស់ 
២.២ េចះេធ្វើ្របមាណវិធ ី
២.៣ បក្រសាយនិងេធ្វើតាមការែណនំាការងារ 
២.៤ កូដសំណង់របស់្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរបូនីយកម្ម 

និងសំណង់ 
២.៥ បក្រសាយប្លង់បាយអនិងគំនរូ 
២.៦ េរៀបចនំិងេបាសសមាតកែន្លងេធ្វើការេដាយអនុវត្តតាម

េគាលការណ៍5S 
២.៧ និមិត្តស និងសាកស សុវត្ថិភាព 
២.៨ ្របេភទឧបករណ៍ការងារបាយអនិងការេ្របើ្របាស់ 
២.៩ ្របេភទេ្រគឿង្របដាប់ការពារសុវត្ថិភាពផាល់ខ្លួន 
២.១០ ្របេភទបរិកា្ខរចល័តស្រមាប់ការងារបាយអ 
២.១១ សមារបាយអ 

២.១១.១ ្របេភទឥដ្ឋនិង្រពិលេបតុង 
២.១១.២ ្របេភទសីុម៉ង់ត ៍
២.១១.៣ ្របេភទថ្មបំែបក 
២.១១.៤ ្របេភទនិងទំហេំឈើ 
២.១១.៥ ្របេភទគន្លឹះ 
២.១១.៦ ្របេភទគនាកថ់្ពក់ ចំណងសរៃសែដក 

២.១២ នីតិវធិីក្នុងការផ្គុំរនា 
២.១៣ នីតវិធិីនិងបេច្ចកេទសជីកដ ី
២.១៤ ឥរិយាបថ៖ ការយល់ដឹងពសុីវត្ថិភាពភាពអត់ធ្មត ់    

ការទទួលខុស្រតូវការ្រតះិរិះការេគារពការេធ្វើ
ការងារជា្រកមុ  កចិ្ចសហ្របតិបត្តិការ           

៣. ជំនាញបែន្ថម ៣.១ ជំនាញក្នុងការបក្រសាយប្លង់ការងារបាយអឬប្លង់សាងសង់



 ៣.២ ជំនាញក្នុងការេលើកដាក់និងលីែសងសមារសំណង ់
៣.៣ ជំនាញក្នុងការេ្រជើសេរីស េ្របើ្របាស់ ែថទំា និង 
        ទុកដាក់ឧបករណន៍ិងបរិកា្ខរ 
៣.៤ ជំនាញក្នុងការប បរិកា្ខរសំណង់ែដលអាចរកិល 
        ឬចល័តបាន 
៣.៥ ជំនាញក្នុងការេធ្វើទនំាក់ទំនងជតិស្និទ្ធជាមួយអ្នក 
        រួមការងារនិងអ្នក្រគប់្រគងផាល់ 
៣.៦ ជំនាញក្នុងការវាស់និងគណនាេលខនព្វន្ត 

៤. ធនធានស្រមាប់អនុវត្ត 
 

ធនធានែដល្រតូវផ្ដល់ឲ ៖ 
៤.១ កែន្លងអនុវត្តការងារ 
៤.២ ឧបករណ៍និងបរិកា្ខរបាយអសម្រសប 
៤.៣ សមារសំណង់ទាកទ់ងនងឹការងារបាយអ 

៥. វិធសីា្រស្តៃនការវាយតៃម្ល 
 

សមត្ថភាពចំាបាច់្រតូវវាយតៃម្លតាមរយៈ៖ 
៥.១ ការអេង្កតផាល់េលើកែន្លងការងារជាក់ែស្តង 
៥.២ សំណួរទាក់ទងេទៅនឹងចេំណះដងឹ 
៥.៣ ការពន ល់បងាញឲ ដូចេទៅនឹងសានភាពពតិជាក់ែស្តង
៥.៤ សំណួរផាល់មាត ់

៦. បរិបទៃនការវាយតៃម្ល ៦.១ សមត្ថភាព្រតូវបានវាយតៃម្លក្នងុកែន្លងការងារឬកែន្លង 
        អនុវត្តែដលេរៀបចឲំ ដូចកែន្លងការងារជាក់ែស្តង 
៦.២ ការវាយតៃម្លសមត្ថភាព្រតូវែតេធ្វើេឡើងេដាយអនុេលាមតាម
          លក្ខខណែដលបានកំណតេ់នៅក្នងុស្តង់ដាជាតសិមត្ថភាព
         និងេគាលការណ៍វាយតៃម្លសមត្ថភាពរបស់្រកសួងការងារ
        និងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ។ 

 
 
 
 
 
 
 



˝ņŊŷЋĊБ₤Њ̋ ⅝ 
ÐЮŪŌ₣ŷÐð₤Њ˝⅝ŲņΔЊĳ 

şе‗₣ЮĄЧ₣ņНŠŷЋďą ៖  ករងរកំេបរ 

ũŎкЮĮŲ₤Њ˝⅝ņНŠŷЋďą ៖ ៦៧៥ េម៉ង 

˝ŪņЊĳÐ Н‗ŷНűΘ៖  ២ 

Ð Н‗ŷНűΘ៖   សញញ ប័្រតបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ១ 

ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ៖     
 ˝.₤ņĳ□ļĮņРŲŢť ĕ  

១. ចូលរមួកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងេនករ ្ឋ ន 
២. េ្របីបញញតិ្ត និងបេចចកេទសគណិតវទិយក្រមិតខពស់ 
៣. អនុវត្តជនំញវជិជ ជីវៈ 
៤. ចត់ជអទិភព និងេរៀបចំករងរ 
៥. បង្ហ ញពកីរយល់ដឹងពីនីតិវធិីសុខភពវជិជ ជីវៈ និងសុវតថិភពករងរ 
៦. ចូលរមួជ្របចកំនុងករអភិវឌ សកមមភពទក់ទងេទនឹងបរ ិ ថ ន 

Š.₤ņĳ□ļĮ₤ĖСŲ 
 ១. ្របតិបត្តកិរងរេរៀបចំករ ្ឋ ន 
 ២. ្របតិបត្តិេបះបេងគ លកំណត់ទី ងំ គរ 
 ៣. ្របតិបត្តកិរងរចក់េបតុង 
 ៤. ្របតិបត្តកិរករងរេរៀបឥដ្ឋ 
 ៥. ្របតិបត្តកិរងរបូកសម្អ ត  
 ៦. ្របតិបត្តកិរងរសម្អ តៃផទេបតុង 
 ៧. ្របតិបត្តកិរងរេរៀបករ ៉ូជ័រ 
 ៨. ្របតិបត្តិេគហកិចច 



ŁũĮЊĮ‗хĜŷÐð₤Њ˝⅝ 
វគគសិក េនះបនេរៀបចំេឡងីេដីមបអីភិវឌ ចំេណះដឹង ជំនញ និងឥរយិបថរបស់បុគគលមន ក់ៗកនុ ង

ករបំេពញករងរដំេឡងីពុមពស្រមប់គេ្រមង ងសង់េ យេយង មស្តង់ ឧស ហកមមសំណង់។  
វគគសិក េនះ្រគបដណ្ត ប់សមតថភពមូល ្ឋ នដូចជ  ក-ចូលរមួកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងេនកែន្លងករងរ   
ខ- េ្របីបញញតិ្តនិងបេចចកេទសគណិតវទិយក្រមិតខពស់   គ- អនុវត្តវជិជ ជីវៈ ជីព   ឃ- ចត់ជ ទិភពនិង 
េរៀបចំករងរ  ង  - បង្ហ ញពីករយល់ដឹងៃននីតិវធិីសុខភពនិងសុវតថិភពករងរ   ច  - 
ចូលរមួជ្របចកំនុងករអភិវឌ សកមមភពទក់ទងេទនឹងបរ ិ ថ ន។ កនុងេនះរមួបញចូ លទងំសមតថភពសនូលដូចជ  
ក - ្របតបិត្តកិរងរេរៀបចំករ ្ឋ ន ខ - ្របតិបត្តិេបះបេងគ លកំណត់ទី ងំ គរ គ ្របតបិត្តកិរងរចក់េបតុង         
ឃ - ្របតិបត្តិករករងរេរៀបឥដ្ឋ ង - ្របតិបត្តិករងរបូកសម្អ ត ច - ្របតបិត្តិករងរសម្អ តៃផទេបតុង ឆ - 
្របតិបត្តិករងរេរៀបករ ៉ូជ័រ និង ជ -្របតិបត្ត ិេគហកចិច។ 

េបកខជនែដលបនបញច ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លេហយីបន្របឡងជប់ ល់សមតថភពែដលបនកំណត់ 
កនុងកមមវធិីសិក ែផ្អកេលីសមតថភពកនុងជំនញេនះឬបនេធ្វីេតស្តសមតថភពេ យសេ្រមច ល់សមតថភព 
ែដលបនកំណត់កនុងកញច ប់ឯក រេតស្តសមតថភពនឹងមនគុណវុឌ ិករងរកំេបរ ក្រមិត២។ 

បុគគលែដលបនបំេពញវគគបណ្តុ ះប ្ត លេហយីបន្របឡងជប់សេ្រមច ល់សមតថភពែដលបនកំណត់
កនុងកមមវធិីសិក ែផ្អកេលីសមតថភពកនុងជំនញេនះឬបនេធ្វីេតស្តសមតថភពេ យសេ្រមច ល់ 
សមតថភពែដលកំណត់កនុងកញច ប់ឯក រេតស្តសមតថភពនឹងទទួលបនគុណវុឌ  ិ “ 
សញញ ប្រតបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ១ករងរកំេបរ ។  

បុគគលែដលសេ្រមចបននូវគុណវុឌ កិ្រមិតេនះ ្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវឥរយិបថដូចខងេ្រកម៖ 
 ១. េសន ជតិមតុភូម ិ
 ២. មនសិករវជិជ ជីវៈ 
 ៣. ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ 
 ៤. ស្វ័យអភិវឌ សមតថភពជំនញ 

Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎ₤Њ₤℮ι₤ЊŁš ŁņЮřЧņġБЁŏşРŲЮũЬĕ 
េដីមបចូីលេរៀនសិស ឫនិស តិ្រតូវមនលកខណសមបត្តិដូចខងេ្រកម៖ 
១.បនបញច ប់វគគ ព នចម្លងឬថន ក់ទី៩ ចំេណះទូេទឬក្រមិតសមមូល 
២. បន្របឡងជប់កនុងករេ្រជីសេរសីឲយចូលេរៀន 
៣. មនកយសមបទនិងបញញ ម រតលី្អ 
៤. មនអត្តចរតិនិងសីលធម៌ល្អ 
៥. ្រតូវមន យុយ៉ងតចិ១៥ឆន  ំ



ũşĜ₤ņįњĕċŷÐð₤Њ˝⅝៖ 
₤ņĳ□ļĮņРŲŢť ĕ 

(ưưƠЮŌл ₣) 
ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ şе‗₣ЮĄЧ₣ņлРűНŲ Ų◦ťĩŲ₤Њ˝⅝ şеĕУĕЮŌл ₣₤Њ̋ ⅝ 

១. ចូលរមួកនុងករ 
     ្រប្រស័យ 
     ទក់ទង 
     េនករ ្ឋ ន 

១.១ ចូលរមួកនុងករ 
        ្រប្រស័យ 
        ទក់ទង 
        េនករ ្ឋ ន 

១.១.១ ទទលួនិងបញជូ នព័ត៌មន 
            េនកែន្លងករងរ 
១.១.២ ចូលរមួ្របជំុនិងពភិក  
           កនុងកែន្លងេធី្វករ 
១.១.៣ បំេពញករងរែដល 
            ទក់ទងនឹងឯក រ 

 
 

៩០េម៉ង 

២. េ្របីបញញត្ត ិ និង 
      បេចចកេទស    
     គណិតវទិយ 
     ក្រមិតខពស់ 

២.១ េ្របីបញញត្តិនិង 
       បេចចកេទស  
       គណិតវទិយ 
       ក្រមិតខពស់ 

២.១.១ កណំត់សមភ រឧបេទស         
           និងវធិី ្រស្តគណិតវទិយ 
            េដមីបេី ះ្រ យចំេ ទ   
២.១.២ អនុវត្តដំេ ះ្រ យ 
            គណិតវទិយ 
២.១៣  វភិគលទធល 

 
 

៩០េម៉ង 

៣. ្របតិបត្តជិំនញ 
      វជិជ ជីវៈ ជីព 

៣.១ ្របតិបត្តិជំនញ 
   វជិជ ជីវៈ ជីព 

៣.១.១. ផ រភជ ប់គន រ ងេគល   
            បណំងផទ ល់ខ្លួន និង     
            េគលេ របស់ ថ ប័ន 
៣.១.២. កំណត់ករងរជ ទិភព 
៣.១.៣  បន្តអភិវឌ មុខវជិជ ជីវៈ 

 
 
៦០េម៉ង 

៤. ចត់ជអទិភព 
     នងិេរៀបចំករងរ 
 

៤.១ចត់ជអទិភព 
    និងេរៀបចំករងរ 
 

៤.១.១  .កណំត់េគលេ ករងរ  
            របស់បុគគល 
៤.១.២ កណំត់ដំេណីរករករងរ     
           ែដលពក់ព័នធ 
៤.១.៣ បេងកតីែផនករស្រមប់ 
          ករងររបស់បុគគលមន ក់ៗ 

 
 
៣០េម៉ង 



៥. បង្ហ ញពកីរ 
    យល់ដឹងពីនីត ិ
    វធិីសុខភពវជិជ  
    ជីវៈនិងសុវតថិភព 
    ករងរ 

៥.១ បង្ហ ញពីករ 
       យល់ដងឹពីនីត ិ
       វធិីសុខភពវជិជ   
       ជីវៈនិងសុវតថិ 
       ភពករងរ 

៥.១.១ កំណត់សញញ េ្រគះថន ក់     
           និង និភ័យនន 
៥.១.២ ចត់វធិនករណ៍្រតួតពិនិតយ 

និងករពរជចបំច់  

 
 
៣០េម៉ង 

៦. ចូលរមួជ្របច ំ
     កនុងករអភិវឌ  
     សកមមភពទក់ 
     ទងេទនឹង 
     បរ ិ ថ ន 
 

៦.១ ចូលរមួជ្របចំ
កនុងករអភិវឌ    

      សកមមភព     
      ទក់ទងេទនឹង 
       បរ ិ ថ ន 
        

៦.១ ចូលរមួកនុងកមមវធិីបរ ិ ថ ន 
        ជក់ ក់ 
 

 
 

៣០េម៉ង 

 
₤ņĳ□ļĮ₤ĖСŲ 
(ự́ЮŌл ₣) 

ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ şе‗₣ЮĄЧ₣ņлРűНŲ Ų◦ťĩŲ₤Њ˝⅝ şеĕУĕЮŌл ₣₤Њ̋ ⅝ 
១. ្របតិបត្តកិរងរ 
េរៀបចំករ ្ឋ ន 

១.១ ករងរេរៀប 
       ចំករ ្ឋ ន 

១.១.១ េ្រគងនិងេរៀបចំែផនករ 
១.១.២ ទទលួភរកិចចពី្របធន្រកមុ 
១.១.៣ ន និង បក្រ យ 
           ប្លង់ ងសង់ 
១.១.៤ ្រតួតពិនិតយកែន្លងេធ្វីករ 
១.១.៥ េរៀបចំទុក ក់ឧបករណ៍ 
           េ្របី្របស់េ យៃដេ យ 
           ថមពលអគគិសនី និង       
           ឧបករណ៍ករពរ 
           សុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 
១.១.៦ ដឹកជញជូ នសមភ រ 
១.១.៧ េរៀបចំសមភ រៈស្រមប់  
           ករងរបយអ 
១.១.៨ ដំេឡងីរនទ  

 
 
 
 
 

៦០េម៉ង 



២. 
្របតិបត្តិេបះប
េងគ លកំណត់ទី
ងំ គរ 

២.១ េបះបេងគ ល    
       កណំត់ទី ងំ 
       គរ 

២.១.១ េ្រគងនិងេរៀបចំែផនករ 
២.១.២ សម្អ តករ ្ឋ នែដលមន  
           ឧបសគគេផ ងៗ 
២.១.៣ ននិងបក្រ យប្លង់ 
           ងសង់ 
២.១.៤ េបះបេងគ លនិងក្ត ររបងំ 
២.១.៥ ជីកដីេជីង ង 

 
 
 

៣០េម៉ង 

៣. 
្របតិបត្តិករងរ
ចក់េបតុង 

៣.១ ករងរចក់     
        េបតុង 

៣.១.១ េ្រគង និងេរៀបចំែផនករ 
៣.១.២ ្រតួតពិនិតយពុមព 
៣.១.៣ េរៀបចំ យេបតុងេនករ ្ឋ ន 
៣.១.៤ . ចក់េបតុង េ្រគឿងបងគុ ំ  
            សំណង់ 
៣.១.៥ ែថទេំបតុង 
៣.១.៦ ចក់េបតុងេ្រគឿងបងគុ  ំ
            ខងេ្រក 
៣.១.៧ សម្អ តៃផទេបតុង 
            េ្រគឿងបងគុ ំខងេ្រក 
៣.១.៨ រុះេរបីេងគ លនិងក្ត ររបងំ 
៣.១.៩ រុះេរពុីមពងយៗ 

 
 
 

៦០េម៉ង 

៤. ្របតិបត្តកិរ 
     ករងរេរៀបឥដ្ឋ 

៤.១ ្របតិបត្តិករ 
       ករងរេរៀបឥដ្ឋ 

៤.១.១ េ្រគង និងេរៀបចំែផនករ 
៤.១.២  េរៀបចំសមភ រៈ និង 
            ឧបករណ៍េនករ ្ឋ ន  
៤.១.៣ យបយអ 
៤.១.៤ េរៀបឥដ្ឋ 
៤.១.៥ េរៀប្រពិលេបតុង 
៤.១.៦ ព្រងយនីវ ៉ូេ ះទឹក 
៤.១.៧  .ភជ ប់រង៉តំណលូេបតុង  

 
 
 

៦០េម៉ង 

៥. 
្របតិបត្តិករងរបូ
កសម្អ ត 

៥.១ ករងរបូក 
       សម្អ ត 

៥.១.១ េ្រគង និងេរៀបំែផនករ  
           ករងរបូកសម្អ ត 
៥.១.២ េរៀបចំៃផទស្រមប់បូក 

 
 
 



៥.១.៣ េរៀបចំបូក 
៥.១.៤ បូកេលីៃផទេបតុង/ 
           ៃផទបយអ 
៥.១.៥ ែថទៃំផទែដលបនបូក 
           សម្អ តរចួ 

៤៥េម៉ង 

៦. 
្របតិបត្តិករងរស
ម្អ តៃផទេបតុង 

៦.១ ករងរសម្អ ត 
       ៃផទេបតុង 

៦.១.១ េ្រគង និងេរៀបចំែផនករ 
៦.១.២ បូកសម្អ តៃផទេ យសីុម៉ងត៍ 
៦.១.៣ បូកសម្អ តសីុម៉ងត៍ពណ៌ 
៦.១.៤ បូកៃផទ្រគប់ខ ច់ 
៦.១.៥ បថន េំ្របង 

 
 

៤៥េម៉ង 

៧. 
្របតិបត្តិករងរ
េរៀបករ ៉ូជ័រ 

៧.១ ករងរេរៀប 
        ករ ៉ូជ័រ 

៧.១.១ េ្រគងនិងេរៀបចំែផនករ 
៧.១.២ េរៀបចំៃផទស្រមប់ 
            ្រកលករ ៉ូ  
៧.១.៣ ករពរជ្រមបទឹក  
            េនកែន្លងេសីម 
៧.១.៤ ្រកលករ ៉ូជ័រ 
៧.១.៥ េធ្វីែគម/្រជុងជេណ្តី រ 
៧.១.៦ សម្អ ត 

 
 
 
 
 

៤៥េម៉ង 

៨. ្របតិបត្តិេគហកិចច ៨.១ ករ្របតិបត្តិ 
េគហកិចច 

៨.១.១ សម្អ តកែន្លងករងរ  
៨.១.២ 

ទុក ក់សមភ រៈឧបករ
ណ៍និងបរកិខ រ 

៨ .១. ៣ េចលកកសំណល់និង  
            កំេទចកំទីសមភ រ 
៨.១.៤ ឧបករណ៍បរកិខ រែដលខចី  
           និង សមភ រមិនេ្របីយក  
           ្រតឡប់មកទុក ក់កនុង  
           ឃ្ល ងំវញិ 

 
 
 
 

៣០េម៉ង 

 



 ŷЋļÐЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ 
 

ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ 

ņлРűНŲ
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ 

១. 
្របតិបត្តកិរងរេរៀបចំករ ្ឋ
ន 

x x x x x x x x      

២. 
្របតិបត្តិេបះបេងគ លកំណត់
ទី ងំ គរ 

        x x x x x 

 

ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ ņлРűНŲ 

១៤ ១៥ ១៦ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

៣. 
្របតិបត្តកិរងរ
ចក់េបតុង 

x x x x x x x x x x    

៤. ្របតិបត្តិករ 

ករងរេរៀបឥដ្ឋ 
          x x x 

 

ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ ņлРűНŲ
២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ 

៤. ្របតិបត្តិករ 

ករងរេរៀបឥដ្ឋ 
x x x x           

៥. ្របតិបត្តិករងរ 
បូកសម្អ ត 

    x x x x x      

៦.្របតិបត្តកិរងរ
សម្អ តៃផទេបតុង 

         x x x x x 



 

  



ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ ņлРűНŲ  

៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ 

៧. ្របតិបត្តិករងរេរៀបករ ៉ូជ័រ x x x x x x     

៨. ្របតិបត្តិេគហកិចច       x x x x 

ŁũǻŎĳаņų ៖ 
១.េតស្តផទ ល់មត់ 
២.េតស្តសរេសរឬ្របឡង្រទឹស្តី 
៣. េតស្តអនុវត្តកនុងេ ងជងឬកែន្លងេធ្វកីរ 
៤. ករសេងកតផទ ល់ខណៈកំពុង្របតិបត្តកិរងរ 

ЮýŲŁũ‗чаĕŷÐð₤Њ˝⅝  
ដំេណីរករៃនវគគសិក េនះ្រតូវ្របតិបត្តិ មេគលបំណងៃនករេរៀបចំកមមវធិីសិក ែផ្អកេលីសមតថភព 

និងេគលករណ៍មូល ្ឋ ន១០ចំណុចៃន្របព័នធអប់រនំិងបណ្តុ ះប ្ត លែផ្អកេលីសមតថភពស្រមប់ករអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ។ 

řеЮ‗ЧũŁũаĕŷÐð₤Њ˝⅝៖  

១.ករបណ្តុ ះប ្ត លកនុង្រគឹះ ថ នសិក  
២.ករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងកែន្លងករងរកមមសិក ឬទស នកិចចសិក  
៣.ករបណ្តុ ះប ្ត ល ម្របព័នធឆ្ល ស់Dual training  

Ċĕēĕ₤ŪŌĠсŁũĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų ៖ 

ស្រមប់្រគូេ្របី្របស់ឧបករណ៍ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

បរកិខ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7  េ្រគឿង ១ 



ទំហផំទុក500GB 

៣ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៤ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

 
សមភ រៈ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ ដុំ ១ 

 
ស្រមប់សិស េ្រប្ីរបស់ 

 សមភ រៈ 
១. សីុម៉ងត៍ 
២. ខ ច់ 
៣. ្រគួស 
៤. ទឹកថន គំីម ី
៥. កំេបរ 
៦. ឥដ្ឋ 
៧. ឥដ្ឋ្របេ ង 
៨. ករ ៉ូ 
៩. ែដកសរៃស 
១០. លួស 
១១. ទំពក់ 
១២. គន្លឹះ 
១៣. េឈពុីមភ 
១៤. េឈ្ីរជុង 

 ឧបករណ៍ 
១. ែប៉ល 
២. ក្ត រវ ី
៣. ្ល ប្រពបយអ 
៤. បងគ ី



៥. ែដក ប់ ពន្ល ក 
៦. ៃដ ្វ ន 
៧. ក្ត រ្រទបយអ 
៨. ែកវសទង់ 
៩. ្របេយល 
១០. ែម៉្រតទញ 
១១. នីវ ៉ូទឹក 
១២. ញញួរគស់ 
១៣. រ រ ៉
១៤. ពន្ល ក 
១៥. ែដកឈូស 
១៦. ញញួរ ឥដ្ឋ (េកសូ៊) 
១៧. ែដកគស់ 
១៨. ធុងតូចៗ 
១៩. លួសចំណង 
២០. ធុង យកំេបរ 
២១. ធុងបយអ 
២២. ធុងទឹក ២០០លី្រត 
២៣. ចបកប់ 
២៤. ចបជីក 
២៥. ពូេថ 
២៦. ្រតេសះ 
២៧. រេទះរុញ 
២៨. ញញួរ 
២៩. ដងក ប់ (ចំពុះេសក មត់្រកេពី) 
៣០. ែផ្ល ្វ ន 
៣១. ឧបករណ៌កត់ករ ៉ូ 
៣២. កៃ្រនទកត់ែដក 
 

 បរកិខ រ 



១. ម៉សីុន យេបតុង 
២. ម៉សីុនកត់ឥដ្ឋ 
៣. ម៉សីុនកត់ែដក 
៤. ម៉សីុន ្វ ន 
៥. មូ៉ទ័រសំេលៀង 

 េ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 
១. មួកសុវតថភិព 
២. ែសបកេជីងសុវតថិភព 
៣. ឯកស ្ឋ នករងរ 
៤. េ្រ មៃដ 
៥. របងំមុខករពរធូលី 
៦. ែខ ្រក ៉ ត់សុវតថិភព 

Ð Н‗ŷНűΘЊŪÐ СĠİΆ ĳсιŪÐ СĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų៖ 

១. ្រតូវមនសញញ ប្រតជន់ខពស់បេចចកេទសឬបរញិញ ប្រតសំណង់សីុវលិ 
២. ្រតូវមនវញិញ បនប្រតគរុេកសលយ សញញ ប្រត្រគូក្រមិតមូល ្ឋ នឬ្រគូក្រមិតឧត្តម 
៣. មនគុណវុឌ សិញញ ប្រតបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ១ 
៤. មនបទពិេ ធបេ្រងៀន២ឆន  ំ
៥. មនចំេណះដឹងភ បរេទស មួយ 
៦. មនបទពិេ ធករងរែដលពក់ពនធ័នឹងជំនញបេ្រងៀន 
៧. ្រតូវេចះេ្របី្របស់កុំពយូទ័រ 
៨. ្រតូវមនកយសមបទនិងបញញ ម រតីល្អ 
៩. ្រតូវមនអត្តចរតឹនិងសីលធម៌ល្អនិងមនសិកវជិជ ជីវៈ 

  



 
 
 

ņлРűНŲ₤ŪŌĠсĠЮŪ₣Эĕ 
ã ₤ņĳ□ļĮņРŲŢť ĕå 

Łũİũ˝ еЮģũ 
 
 
 

ņлРűНŲ₤ŪŌĠсĠЮŪ₣Эĕ 
şе‗₣ЮĄЧ₣ŷÐð₤Њ˝⅝៖   ករងរកេំបរ 
ЯĩĖ̋ ₤ņĳ□ļĮ៖           ្របតបិត្តកិរេរៀបចកំរ ្ឋ ន 

şе‗₣ЮĄЧ₣ņлРűНŲ៖        ករ្របតបិត្តកិរេរៀបចកំរ ្ឋ ន  

ŁũĮ‗хĜņлРűНŲ៖  

មូ៉ឌុលេនះ្រគបដណ្ត ប់េលីលទធផលសិក ែដលជត្រមូវករកនុងករេរៀបចំករងរ ឧបករណ៍ បរកិខ រ និង
សមភ រចបំច់ស្រមប់ករងរ ងសង់ ែដលអនុវត្តទងំកនុងេ្រគងករណ៍ ងសង់អគរតូចៗក៏ដូច
ជអគរធំៗេ យេយង មចបប់សំណង់និងត្រមូវករករងរ។ 

˝ŪņЊĳаĕÐ Н‗ŷНűΘЊ៖     សញញ ប្រតបេចចកេទសនងិវជិជ ជវីៈ១ 

ũŎкЮĮŲ₤Њ˝⅝៖        ៦០េម៉ង 

Ų◦ċĩŲ₤Њ˝⅝(Ų.₤)៖  

         បនទ ប់ពីបនបញច ប់មូ៉ឌុលេនះសិស ឬសិកខ កមនឹងមនសមតថភព៖ 

 Ų.₤ơ៖ េ្រគងករណ៍និងេរៀបចំែផនករ 



 Ų.₤Ư៖ ទទួលភរកិចចពី្របធន្រកុម 

 Ų.₤ư៖ ននិងបក្រ យប្លង់ ងសង់ 

 Ų.₤̉៖ ្រតតួពិនិតយកែន្លងេធ្វីករ 
Ų.₤̣៖ េរៀបចំទុក ក់ឧបករណ៍េ្របី្របស់

េ យៃដេ យថមពលអគគិសនីនិងេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 

 Ų.₤̀៖ ដឹកជញជូ នសមភ រ 
 Ų.₤́៖ េរៀបចំសមភ រស្រមប់ករងរបយអ 

 Ų.₤៨៖ ដំេឡងីរនទ  
 
 



Ų.₤ơ៖ ЮŪý₣ ĕЊ₣ЮũЬĠşеЯĩĕŁũ 
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

១. ករែណនជំំនញ ប់បញចូ លប្លង់បទ ្ឋ នត្រមូវករគុណភពេសចក្តីែណនអំនុវត្តករងរ 
     េ យែផ្អកេលីប្លង់ែដលបនេរៀបចំ 
២. អនុវត្ត មត្រមូវករសុវតថិភពេ យេយង មត្រមូវ

ករសុខភពនិងសុវតថិភពករងរនិងនីតិវធិីករងរ 
៣. កំណត់ផ្ល កសញញ ឬរបងំករពរសុវតថិភពេ យេយង មបទបញញញត្តិសុវតិថភពកែន្លងេធ្វីករ 
៤. កំណត់ត្រមូវករសុវតថិភពករងរេនកែន្លងខពស់ៗ  និងេរៀបចំែផនករស្រមប់េ្របី្របស់ 
៥. េ្រជីសេរសីឧបករណ៍និងបរកិខ រ េដីមបអីនុវត្តករងរ្រសប មត្រមូវករករងរ្រតួតពិនិតយសមតថភព កនុង
ករេ្របី្របស់និងជួសជុលកំហូចឬ យករណ៍េទអនក្រគប់្រគងផទ ល់មុនេពលចប់េផ្តីមករងរ 

៦. គណនបរមិណត្រមូវករសមភ រ្រសប មប្លង់នងិបទ ្ឋ ន 
៧.  កំណត់សមភ រសម្រសបស្រមប់អនុវត្តករងរទទួលេរៀបចំជញជូ នេ យសុវត្តិភពនិងកំណត់ទីកែន្លងេដីមបី

េ្របី្របស់      
៨. កំណត់ ត្រមូវករករពរបរ ិ ថ នស្រមប់ករងរេ យេយង មេគលករណ៍ៃនបទបញញញត្តិ
បរ ិ ថ ននិងនតីិវធិីករងរ 

 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 
ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
១.១ េចះេធ្វី្របមណវធិី 

១.២ េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 

១.៣ េចះបំែលងខន ត (អង់េគ្លសេទែម៉្រត និងពី ែម៉្រតេទអង់េគ្លស) 

១.៤ ្រតូវេចះពីសុវតថិភពស្រមប់ឧស ហកមម ងសង់ 

១.៥ េ្រគងេរៀបចំកែន្លងជនំញកនុងឧស ហកមមសំណង់ 

១.៦ ត្រមូវករករពរបរ ិ ថ ន 

១.៧ េគរព មករែណនកំរងរ 

១.៨ េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 

១.៩ និមិត្តសញញ និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

១.១០ ្របេភទនិងករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ករងរបយអ  

១.១១ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 



១.១២ សមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ  

១.១២.១ ្របេភទឥដ្ឋ  

១.១២.២ ្របេភទសីុម៉ងត៍ 

១.១២.៣ ្របេភទថមបំែបកឬខ ច់ (Type of aggregaete)  

១.១២.៤ ្របេភទ រធតុគីម ី

១.១២.៥ ្របេភទនិងទំហេំឈ ី

១.១២.៦ ្របេភទគន្លឹះស្រមប់រតឹបណ្តឹ ង(fasteners)  

១.១២.៧ ្របេភទលួសចំណង សរៃសែដក 
១.១៣ នីតិវធិីកនុងករផគុ ំរនទ  

Ư .ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư .ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
៣.១ ជំនញកនុងករបក្រ យប្លង់ជនំញបយអ/ប្លង់ ងសង់ 

៣.២ ជំនញកនុងករេ្រជីសេរសី េ្របី្របស់ ែថទនំិងទុក ក់ឧបករណ៍និងបរកិខ រេ្របីេ យៃដ 

៣.៣ ជំនញកនុងករេធ្វីទំនក់ទំនងជតិសនិតជមួយអនករមួករងរនិងអនក្រគប់្រគងផទ ល់         

៣.៤ ជំនញកនុងករ ស់និងគណនេលខនព្វន្ត 
 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១ .ករផ្តល់េមេរៀន 
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤  .េធ្វីករជ្រកុម  



 
Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 

បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង
លទធផលសិក ទី១ (ល.ស១)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ(Mechanical pointer) េដីម ១ 

៣ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ១ 

៤ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ១ 

៥ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ១ 

៦ េ្រ មៃដ គូរ ១ 

៧ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ១ 

៨ បនទ ត់/ែម៉្រត ស្រមប់ ១ 

ខ. បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៣ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៤ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

គ.ឧបករណ៍ នងិបរកិខ រស្រមប់្រគូបង្ហ ញដល់សិស  

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ែប៉ល ស្រមប់ ១ 

២ ក្ត រវ ី ស្រមប់ ១ 

៣ ្ល ប្រពបយអ ស្រមប់ ១ 

៤ បងគ ី ស្រមប់ ១ 

៥ ែដក ប់ (ពន្ល ក) ស្រមប់ ១ 

៦ ៃដ ្វ ន ស្រមប់ ១ 



៧ ក្ត រ្រទបយអ ស្រមប់ ១ 

៨ ែកវសទង់ ស្រមប់ ១ 

៩ ្របេយល ស្រមប់ ១ 

១០ ែម៉្រតទញ ស្រមប់ ១ 

១១ នីវ ៉ូទឹក ែម៉្រត ៦ 

១២ ញញួរគស់ ស្រមប់ ១ 

១៣ រ រ ៉ ស្រមប់ ១ 

១៤ ពន្ល ក ស្រមប់ ១ 
១៥ ែដកឈូស ស្រមប់ ១
១៦ ញញួរ (េកសូ៊) ស្រមប់ ១
១៧ ែដកគស់ ស្រមប់ ១
១៨ ធុងតូចៗ ស្រមប់ ១
១៩ សំ ញ់ែដក សន្លឹក ១
២០ ធុង យកំេបរ ស្រមប់ ១
២១ ធុងបយអ ស្រមប់ ១
២២ ធុងទឹក ២០០លី្រត ស្រមប់ ១
២៣ ចបកប់ ស្រមប់ ១
២៤ ចបជីក ស្រមប់ ១
២៥ ពូេថ ស្រមប់ ១
២៦ ្រតេសះ ស្រមប់ ១
២៧ រេទះរុញ ស្រមប់ ១
២៤ ញញួរេបតុង គូរ ១
២៩ ដងក ប់ (ចំពុះេសក មត់្រកេពី) ស្រមប់ ១
៣០ ែផ្ល ្វ ន ស្រមប់ ១
៣១ ឧបករណ៍កត់ករ ៉ូ េ្រគឿង ១
៣២ មូ៉ទ័រកត់ េ្រគឿង ១
៣៣ ឧបករណ៍កត់ែដក េ្រគឿង ១
៣៤ ឧបករណ៍ពត់ែដក េ្រគឿង ១
៣៥ មូ៉ទ័រ ្វ ន េ្រគឿង ១
៣៦ មូ៉ទ័រសំេលៀង េ្រគឿង ១
៣៧ ម៉សីុន យេបតុង េ្រគឿង ១



ឃ.សមភ រ 
េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចំនួន
១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០
២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០
៣ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ៤
៤ ខ ច់ ថមបំែបក សីុម៉ងត៍ រធតុគីមី សរៃសែដក ឥដ្ឋ ករ ៉ូ

បូ៊ឡុងនិងកបលេខច  លួស គន្លឹះ េឈពុីមព េឈ្ីរជុង
ស្រមប់ ១

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 



Ų.₤Ư៖ ◦◦УŲļũ Њ̋şĆĮБŪĠēĕŪ О̋ņ 

Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 
១. ទទួលភរកិចចពីអនក្រគប់្រគងផទ ល់េ យែផ្អកេលី ទិភពករងរ 
២. ពណ៌នលម្អិតស្តីពីករងរេលីមេធយបយសម្រសបេយង មករអនុវត្តរបស់្រកុមហុ៊ន 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 
ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 

 ១.១ យល់ពីរចនសមពន្ឋ័ចត់ ងំេនករ ្ឋ ន/្រកុមហុ៊ន 
 ១.២ យល់ពីតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគលិកេនេលីករ ្ឋ ន 
 ១.៣ ទំនក់ទំងល្អជមួយេមជង េម្រកុម អនក្រតួតពនិតយ 
 ១.៤ យល់ពីភរកិចចនិងកចិចកររបស់ករងរកំេបរ 
 ១.៥ ្របពន្ឋ័ទំនក់ទំនង៖ ែណនជំពកយសំដី ជករសរេសរ វទិយុទក់ទងនិងប្លង់លំអិត 
 ១.៦ េគរព មករែណនកំរងរ 

Ư. ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư. ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
៣.១ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរនិងអនក្រគប់្រគងផទ ល់       
៣.២ េគរព មករែណនកំរងរ 
៣.៣ ទម្ល ប់និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  



៤  .េធ្វីករជ្រកុម  

Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី២ (ល.ស២)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7  ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៣ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៤ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

៣ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ៤ 

៤ បិ៊ច េខៀវ និង ្រកហម េដីម ២ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 

 

 



Ų.₤ư៖ ΖĕĕЊ₣Ġ˝Ū⅜ŎĠų₣с⅜₣₤₣с 
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

 ១. ននិមិត្តសញញ  អ័ក រកត់និងសញញ ណៃនជំនញបយអេយង មចបប់សំណង់ 
២. បក្រ យលម្អិតអំពបីទ ្ឋ នជំនញេយង មចបប់និងបទបញញញត្តិរបស់្រកសួងេរៀបចំ    
      ែដនដីនគរូបនិយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី 
៣. បក្រ យលម្អិតប្លង់មុខកត់ ប្លង់បត េយង មចបប់និងបទបញញញត្តិរបស់្រកសួងែដនដី      
នគរូបនិយកមមសំណង់និងសុរេិយដី     

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 

ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
  ១.១ េចះេធ្វី្របមណវធិី 

១.២ េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 

១.៣ ននមិិត្តសញញ  អ័ក រកត់ និង សញញ ណៃនជំនញបយអ េយង ម ចបប់សំណង់ 

១.៤ ្រតូវេចះេមីល ប្លង់ ងសង់ 

១.៥ េគរព មករែណនកំរងរ 

១.៦ និមិត្តសញញ  និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

១.៧ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 

១.៨ េរៀបចំ និងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 

១.៩ សមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 

១.៩.១ ្របេភទឥដ្ឋ  

    ១.៩.២ ្របេភទសីុម៉ងត៍ 

      ១.៩.៣ ្របេភទថមបំែបកឬខ ច់(Type of aggregaete) 

      ១.៩.៤ ្របេភទនិងទំហេំឈ ី

      ១.៩.៥ ្របេភទគន្លឹះស្រមប់រតឹបណ្តឹ ង(fasteners) 

១.៩.៦ ្របេភទគន្ល ក់ថពក់ ចំណង សរៃសែដក 

Ư. ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 



២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư. ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
៣.១ ជំនញកនុងករបក្រ យប្លង់ករងរបយអ/ប្លង់ ងសង់ 

៣.២ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរ និង អនក្រគប់្រគងផទ ល់ 
៣.៣ ជំនញកនុងករ ស់ និង គណនេលខនព្វន្ត 
៣.៤ ទម្ល ប់  និងមនឥរយិបទល្អកនុង ករងរ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤ .េធ្វីករជ្រកុម 

Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី៣ (ល.ស៣)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

ខ.ឧបករណ៍ស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ១ 

២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ១ 

៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ១ 



៤ េ្រ មៃដ គូរ ១ 

៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ១ 

គ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7 ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៣ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៤ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ បនទ ត់ម្រត ្ឋ ន េដីម ២០ 

ឃ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ២០ 

៣ បិ៊ច េខៀវ និង ្រកហម េដីម ២០ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 

 



Ų.₤̉៖ ŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ˝Яĕų₣ЮĊſЧŁũ 
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

១. កំណត់ទី ងំចក់េបតុងេយង មប្លង់ និងបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
២. រក សុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វីករ ក់របងំនិងផ្ល កសញញ េយង មបទបញញញត្តិសុវតថិភព 
៣. េរៀបចំទុក ក់េ្រគឿងច្រកឧបករណ៍ែដលេនទំេនរឲយមនស ្ត ប់ធន ប់ 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 

ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
១.១. េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 

១.២. េគរព មករែណនកំរងរ 

១.៣ .េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 
១.៤ . យរបងំករ ្ឋ ន 

១.៥. និមិត្តសញញ និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

១.៦. េរៀបចំឧបករណ៍និងបរកិខ រសំណង់ 

១.៧. េរៀបចំជ្រមក ន ក់េនស្រមប់កមមករនិងឃ្ល ងំផទុកសមភ រ 

១.៨. ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 

១.៩. សមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 

១.៩.១ ្របេភទឥដ្ឋ  

    ១.៩.២ ្របេភទសីុម៉ងត៍ 

      ១.៩.៣ ្របេភទថមបំែបកឬខ ច់ (Type of aggregaete) 

      ១.៩.៤ ្របេភទនិងទំហេំឈ ី

      ១.៩.៥ ្របេភទគន្លឹះស្រមប់រតឹបណ្តឹ ង(fasterners) 

១.៩.៦ ្របេភទគន្ល ក់ថពក់ ចំណង សរៃសែដក 

Ư. ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  



២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư. ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
៣.១ ្រតួតពនិិតយទីកែន្លងជំនញ េយង មដំេណីរករករ ្ឋ ន 

៣.២ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរនិងអនក្រគប់្រគងផទ ល់ 

៣.៣ េចះ ស់ែវងនិងគណនេនេលីករ ្ឋ ន 
៣.៤ ទម្ល ប់និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤  .េធ្វីករជ្រកុម  

Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី៤ (ល.ស៤)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ឧបករណ៍ស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ២០ 

២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ២០ 

៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ២០ 

៤ េ្រ មៃដ គូរ ២០ 

៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ២០ 

៦ ែម៉្រតទញ ស្រមប់ ២០ 



 
ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៣ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៤ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ ្ល កសញញ  និងនិមិត្តសញញ ករ ្ឋ ន ស្រមប់ ២០ 

២ របងំករ ្ឋ ន េដីម ២០ 

៣ េភ្លីងសញញ សុវតថិភពស្រមប់ករ ្ឋ ន ឈុត ២ 

គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

៣ េខម ៃដ បិ៊ច បនទ ត់ ែកបលុប ស្រមប់ ២០ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 

 

 

 

 

 



Ų.₤̣៖  ЮũЬĠşе◦Н˝Ţ с̋ΧĠ˝ũ‗чЮŪĠЧŪģ₤сЮŢŎаř 
ЮŢŎ▫ņĮŲΒÐðЊ₤ĕБĕЊ₣ЮŪÐЪ₣ŪĠŢĠсŁũĵũ₤Нŷĳ□ЊļĮĬĀ ŲсŠ ųФĕ 

Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų 
១. កំណត់ឧបករណ៍េ្របី្របស់េ យៃដនិងេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន ្រស័យ 

មត្រមូវករករងរ 
២. ្រតួតពិនតិយគុណភពឧបករណ៍/បរកិខ រ េ យេយង មស្តង់ សុវតថិភពែដលបនផ្ដល់ជូន 
៣. េរៀបចំម៉សីុនចល័តេយង មត្រមូវករករងរ 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 

ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
 ១.១ គ ល់ឧបករណ៍បយអនិងរេបៀបេ្របី្របស់ 

១.២ គ ល់ពបីរកិខ រ េ្រគឿងច្រកែដលែដលចល័តឬយួរបន 

១.៣ េរៀបចំទុក ក់សមភ រនិងបរកិខ រ 

១.៤ េរៀបចំែថរក ឧបករណ៍និងបរកិខ រសំណង់ 

១.៥ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 

១.៦ េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 

១.៧ និមិត្តសញញ និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

Ư .ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư .ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
៣.១ េ្រជីសេរសី េ្របី្របស់ ជួសជុល ែថរក  េរៀបចំ ទុក ក់សមភ រនិងបរកិខ រ 

៣.២ េចះេ្របី្របស់បរកិខ រ េ្រគឿងច្រកែដលចល័តឬយួរបន 



៣.៣ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរនិងអនក្រគប់្រគងផទ ល់    

៣.៤ ទម្ល ប់និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤  .េធ្វីករជ្រកុម  

Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី៥ (ល.ស៥)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 
ក.ឧបករណ៍ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ២០ 

២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ២០ 

៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ២០ 

៤ េ្រ មៃដ គូរ ២០ 

៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ២០ 

៦ ែម៉្រតទញ ស្រមប់ ២០ 

ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ OHP េ្រគឿង ១ 

៣ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៤ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 



៥ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ ែប៉ល ស្រមប់ ៤ 

២ ក្ត រវ ី ស្រមប់ ៤ 

៣ ្ល ប្រពបយអ ស្រមប់ ៤ 

៤ បងគ ី ស្រមប់ ៤ 

៥ ែដក ប់  ស្រមប់ ៤ 

៦ ៃដ ្វ ន ស្រមប់ ៤ 

៧ ក្ត រ្រទបយអ ស្រមប់ ៤ 

៨ ែកវសទង់(នីវ ៉ូខយល់) ស្រមប់ ៤ 

៩ ្របេយល ស្រមប់ ៤ 

១០ ែម៉្រតទញ ស្រមប់ ៤ 

១១ នីវ ៉ូទឹក ែម៉្រត ៤ 

១២ ញញួរគស់ ស្រមប់ ៤ 

១៣ រ រ ៉ ស្រមប់ ៤ 

១៤ ពន្ល ក ស្រមប់ ៤ 

១៥ ែដកឈូស ស្រមប់ ៤ 

១៦ ញញួរ ឥដ្ឋ(េកសូ៊) ស្រមប់ ៤ 

១៧ ែដកគស់ ស្រមប់ ៤ 

១៤ ធុងតូចៗ ស្រមប់ ៤ 

១៩ សំ ញ់ែដក សន្លឹក ៤ 

២០ ធុង យកំេបរ ស្រមប់ ៤ 

២១ ធុងបយអ ស្រមប់ ៤ 

២២ ធុងទឹក ២០០លី្រត ស្រមប់ ២ 

២៣ ចបកប់ ស្រមប់ ៤ 

២៤ ចបជីក ស្រមប់ ៤ 

២៥ ពូេថ ស្រមប់ ៤ 

២៦ ្រតេសះ ស្រមប់ ៤ 

២៧ រេទះរុញ ស្រមប់ ៤ 



២៤ ញញួរេបតុង ស្រមប់ ៤ 

២៩ ដងក ប់ (ចំពុះេសក មត់្រកេពី) គូរ ៤ 

៣០ ែផ្ល ្វ ន ស្រមប់ ៤ 

៣១ ឧបករណ៍កត់ករ ៉ូ េ្រគឿង ៤ 

៣២ មូ៉ទ័រកត់ េ្រគឿង ៤ 

៣៣ ឧបករណ៍កត់ែដក េ្រគឿង ៤ 

៣៤ ឧបករណ៍ពត់ែដក េ្រគឿង ៤ 

៣៥ មូ៉ទ័រ ្វ ន េ្រគឿង ៤ 

៣៦ មូ៉ទ័រសំេលៀង េ្រគឿង ៤ 

៣៧ ម៉សីុន យេបតុង េ្រគឿង ២ 

គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ្រក សសរេសរ ដុំ ១ 

៣ េខម ៃដ បិ៊ច បនទ ត់ ែកបលុប េដីម ៤ 

៤ ផ្ល កសញញ  នងិនិមិត្តសញញ ករ ្ឋ ន ស្រមប់ ៤ 

 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
 ១. ្របឡងសរេសរ 
 ២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
 ៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 

៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 
 



Ų.₤̀៖ řЕ̋ ĄŃąСĕ₤Ōĸ ũ 
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

១. ្រតួតពិនិតយ បរកិខ រដឹកជញជូ នសមភ រឲយបនសម្រសប មត្រមូវករករងរ 
២.  េផទរនិងផទុកសមភ រសំណង់េ យេ្របីវធិី ្រស្តសម្រសបេយង មចបប់និងបទបញញញត្តិសុវតថិភពករ ្ឋ ន 
៣. ទុក ក់សមភ រសំណង់េ យែផ្អក មចបប់និងបទបបញញតិែណនអំំពីសុវតថិភព 
៤. េចលសមភ រែដលបក់ែបក/ខូចខតេយង មចបប់បទបញញញត្តកិរ ្ឋ ន 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 
ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
១.១ េចះេធ្វី្របមណវធិី 
១.២ េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 
១.៣ ្របេភទឧបករណ៍ករងរបយអ និងករេ្របី្របស់ 
១.៤ ដឹកជញជូ នសមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 
១.៥ អនុវត្ត មករែណន ំ
១.៦ េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 
១.៧ និមិត្តសញញ និងផ្ល កសញញ សុវតថិភព 
១.៨ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 
១.៩ សមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 

១.៩.១ ្របេភទឥដ្ឋ  
    ១.៩.២ ្របេភទសីុម៉ងត៍ 
      ១.៩.៣ ្របេភទថមបំែបកឬខ ច់ (Type of aggregaete) 
      ១.៩.៤ ្របេភទ នងិ ទំហេំឈ ី
      ១.៩.៥ ្របេភទគន្លឹះស្រមប់រតឹបណ្តឹ ង(fasterners) 
      ១.៩.៦ ្របេភទគន្ល ក់ថពក់ ចំណង សរៃសែដក 

Ư. ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 



២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư. ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
  ៣.១ ដឹកជញជូ ន ទុក ក់សមភ រស្រមប់ករងរកំេបររ 

៣.២ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរ និងអនក្រគប់្រគងផទ ល់ 

៣.៣ ទម្ល ប់និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤  .េធ្វីករជ្រកុម  

Ų˝ šŠ‗Ź ៖  
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី៦ (ល.ស៦)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១ 

២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ២០ 

២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ២០ 

៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ២០ 

៤ េ្រ មៃដ គូរ ២០ 

៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ២០ 

ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 



១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១ 

២ OHP េ្រគឿង ១ 

៣ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១ 

៤ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១ 

៥ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២ 

គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

៣ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ៤ 

៤ ខ ច់ ថមបំែបក សីុម៉ងត៍ រធតុគីមី សរៃសែដក ឥដ្ឋ 
ករ ៉ូ បូ៊ឡុងនងិកបលេខច  លួស គន្លឹះ េឈពុីមព េឈ្ីរជុង  

ស្រមប់ ១ 

 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 

 
 
 



Ų.₤́៖  ЮũЬĠşе₤Ōĸ ũ₤ŪŌĠсĄеĜŀģŎΒũ 
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

១. កំណត់នងិេ្រជីសេរសីសមភ រសំណង់េយង មត្រមូវករករងរ 
២. ្រតួតពនិតិយគុណភពបឋមនិងបរមិណសមភ រសំណង់ែដលទទួលបនែផ្អកេលី ងសមភ រ  
     ែដលផ្ដល់េ យ្របធន្រកុម 
៣. ្រតួតពិនតិយពុមពនិងសរៃសែដកែដលមនគុណភពែផ្អកេលី ង រេពីភ័ណ្ឌ របស់ឃ្ល ងំ 
៤. េរៀបចំ្របមូលសមភ រនិងឧបករណ៍េយង មត្រមូវករនិងបទ ្ឋ នករងរ 

 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 
ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
១.១ េចះេធ្វី្របមណវធិី 

១.២ េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 

១.៣ អនុវត្ត មករែណន ំ

១.៤ េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S 

១.៥ និមិត្តសញញ និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

១.៦ ដឹកជញជូ នសមភ រស្រមប់ករងរកំេបររ 

១.៧ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 

១.៨ សៃសែដក 
១.៩ ពុមពែដក /េឈី  
១.១០ សមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 

១.១០.១ ្របេភទឥដ្ឋ  

    ១.១០.២ ្របេភទសីុម៉ងត៍ 

      ១.១០.៣ ្របេភទថមបំែបកឬខ ច់ (Type of aggregaete) 

      ១.១០.៤ ្របេភទនិងទំហេំឈ ី

      ១.១០.៥ ្របេភទគន្លឹះស្រមប់រតឹបណ្តឹ ង(fasteners) 

      ១.១០.៦ ្របេភទគន្ល ក់ថពក់ ចំណង សរៃសែដក 

Ư .ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 



២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư .ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 
 ៣.១ េរៀបចំសមភ រស្រមប់ករងរកំេបរ 
៣.២ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរនិងអនក្រគប់្រគងផទ ល់ 
៣.៣ ស់ែវង និងគណនេនេលីករ ្ឋ ន 
៣.៤ ទម្ល ប់ និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤ .សកមមភព ម្រកុម 

 
Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 

បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង
លទធផលសិក ទី៧ (ល.ស៧)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ 
េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ
ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១
២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១

ខ. ស្រមប់េរៀន 
១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ២០
២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូ ២០
៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ២០
៤ េ្រ មៃដ គូ ២០



៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ២០
 



ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 
េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ
ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១
២ OHP េ្រគឿង ១
៣ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7ទំហផំទុក500GB េ្រគឿង ១
៤ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១
៥ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២

គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

៣ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ៤ 

៤ ខ ច់ ថមបំែបក សីុម៉ងត៍ រធតុគីមី សរៃសែដក ឥដ្ឋ 
ករ ៉ូ បូ៊ឡុងនងិកបលេខច  លួស គន្លឹះ េឈពុីមព េឈ្ីរជុង  

ស្រមប់ ១ 

 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 



Ų.₤៨៖ řеЮΌЧ₣ũĜĀ  
Ų˝ š‗ŷЋĕЊş̄њŎаĕŁũǻŎĳаņų៖ 

១. ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងបងគុ ំរនទ និងសមភ រគួបផ េំផ ងៗេទៀតស្រមប់េ្របី្របស់ែផ្អក ត្រមូវករករងរ 
២. ដំេឡងីរនទ ងយៗែផ្អក មត្រមូវករករងរនិងករអនុវត្តសុវតថិភពករងរកនុងេពល្របតិបត្តិករ 
៣. ដំេឡងីចនទល់ែខ្វង ែផ្អកេលីបទ ្ឋ ននិងករធននូវេសថរភពៃនេ្រគឿងបងគុ  ំ
៤. ដំេឡងីបនទះ្រកលនិងជេណ្តី រ េ យេយង មបទ ្ឋ នករ ្ឋ ន 

şеЮ‗йřЕ₣ ĄеĜŀ ΟũЋŗĠℓ ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĈ с̋◦₣ 
ơ. şеЮ‗йřЕ₣ũУņŌĕ៖ 
១.១ េចះេធ្វី្របមណវធិី 

១.២ េចះេ្របីែម៉្រត ស់ 

១.៣ អនុវត្ត មករែណន ំ

១.៤ េចះដំេឡងីរនទ រ្រគប់្របេភទ 

១.៥ េចះផគុ ំរនទ រ មលំ ប់លំេ យ 

១.៦ អនុវត្តសុខភពនិងសុវតថិភពករងរ មដំ ក់កល 

១.៧ េរៀបចំនិងេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វីករេ យអនុវត្ត មេគលករណ៍5S  

១.៨ និមិត្តសញញ និង ្ល កសញញ សុវតថិភព 

១.៩ ្របេភទេ្រគឿង្រប ប់ករពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន 
១.១០ េចះេ្របីឧបករណ៍េយងរនទ េឡងីេទេលី 

Ư .ΟũЋŗĠℓũУņŌĕ៖ 
២.១ ករ្របកន់ខជ ប់នូវគុណភព 

២.២ ករ្របកន់ខជ ប់នូវសុវតថិភពករងរ 

២.៣ ករ្រស ញ់ករងរ 

២.៤ ភពេ ម ះ្រតង់ 

២.៥ ករេគរពេពលេវ  

២.៦ ករពយយមនិងអត់ធមត់ 

២.៧ ករេធ្វីករងរជ្រកុម 

២.៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

ư. ĄеĜŀũУņŌĕ៖ 



៣.១ ដំេឡងីរនទ រេឈ ីឬែដកេយង មប្លង់និងបទ ្ឋ នែដលបនេធ្វីេន មករ ្ឋ ន 

៣.២ ទំនក់ទំនងជិតសនិតជមួយអនករមួករងរ និងអនក្រគប់្រគងផទ ល់ 
៣.៣ ទម្ល ប់ និងមនឥរយិបទល្អកនុងករងរ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉĠЮŪ₣Эĕ៖ 
១  .ករផ្តល់េមេរៀន  
២  .ករបង្ហ ញ  
៣  .ករេធ្វីេ យខ្លួនឯង  
៤  .េធ្វីករជ្រកុម  

Ų˝ šŠ‗Ź ៖ 
បញជ ីឧបករណ៍ បរកិខ រនិងសមភ រស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ចំនួន២០នក់កនុង

លទធផលសិក ទី៤ (ល.ស៤)រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

ក.ឧបករណ៍ 
េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ
ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ពិលចង្អុលបង្ហ ញ េដីម ១
២ ឧបករណ៍ចង្អុលបង្ហ ញ (Mechanical pointer) េដីម ១

ខ. ស្រមប់េរៀន 
១ មួកសុវតថិភព ស្រមប់ ២០
២ ែសបកេជីងសុវតថិភព គូរ ២០
៣ ឯកស ្ឋ នករងរ ស្រមប់ ២០
៤ េ្រ មៃដ គូរ ២០
៥ របងំមុខករពរធូលី ស្រមប់ ២០

ខ.បរកិខ រស្រមប់្រគូេ្រប្ីរបស់ 
េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ
ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ ឧបករណ៍បញច ងំ ២២០ វ ៉ុល ៥០ Hz េ្រគឿង ១
២ OHP េ្រគឿង ១
៣ កំពយូទ័រយួរៃដ េអ្រកង់ ១៥ អុីង CORE I7  

ទំហផំទុក500GB 
េ្រគឿង ១

៤ ផទ ងំបញច ងំទហំធំំ ែដលចល័តបន ផទ ងំ ១



៥ ក្ត រេខៀនពណ៌សទំហ ំ១.២ម គុណ ២.៤ម ផទ ងំ ២
គ.សមភ រ 

េលខេរៀង បរយិយ ឯក  ចនំនួ 

ក. ស្រមប់បេ្រងៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ១ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

ខ. ស្រមប់េរៀន 

១ េសៀវេភសរេសរ កបល ២០ 

២ ្រក សសរេសរ សន្លឹក ២០ 

៣ ហ្វតឺ េខៀវ េខម  ្រកហម ៃបតង េដីម ៤ 

៤ ៤.១  រនទ ែដក 

   ៤.១.១ េ្រគងែដក 

   ៤.១.២ ចនទល់ែខ្វង 

   ៤.១.៣ កន្ល ស់តំណ 

   ៤.១.៤ េជីងែកត្រមូវ 

   ៤.១.៥ កន្ល ស់រតឹគប 

   ៤.១.៦ ក្ត រ្រកលេដីរ 

   ៤.១.៧ បងក ន់ៃដ 

   ៤.១.៤ បពំង់កន្ល ស់តណំ 

   ៤.១.៩ កន្ល ស់ខទ ស់ 

   ៤.១.២០ បនទះ្រកល 

   ៤.១.១១ ជេណ្តី រ 

៤.២  រនទ េឈ ី

   ៤.២.១ បេងគ លេឈ ី

   ៤.២.២ បនទះក្ត រ 

   ៤.២.៣ ចនទល់េឈនីិងេឈខីទ ស់ 

   ៤.២.៤ លួស 

   ៤.២.៥ ែដកេគល 

   ៤.២.៦ បនទះ្រកល 

ស្រមប់ ៣ 



   ៤.២.៧ ជេណ្តី រ 

   ៤.២.៤ បងក ន់ៃដ 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉǻŎĳаņų៖ 
១. ្របឡងសរេសរ 
២. ្រតួតពនិតិយនិងេលីកជសំណួរ 
៣. បង្ហ ញនងិេលីកជសំណួរ 
៤. ករអនុវត្តផទ ល់ 
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Department of National Competency Standards  
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SESSION PLAN 
 
Sector    : BUILDING AND CIVIL CONSTRUCTION  
Qualification Title   : MASONRY LEVEL 2 
Unit of Competency  : Perform Preparation Works 
Module Title   : Performing Preparation Works 
 
 
Learning Outcomes: 
 

1. Get job assignment from lead man  
2. Read and interpret drawing  



3. Check work area  
4. Prepare hand tools, power tools and personal protective equipment 
5. Haul materials 
6. Prepare materials for masonry works 
7. Install scaffoldings  

 
 

A. Introduction 
 

This session plan covers the outcomes in performing preparation for masonry 
works applied to a small structure as well as large building construction. 
In involves getting job assignment from lead man, reading and 
interpreting drawing, checking work area, preparing hand tools, power 
tools and personal protective equipment, hauling materials, preparing 
materials and installing scaffoldings. 

 
 
 
Learning Activities 

LO 1: Get job assignment from lead man  

Theory Content Training Method Practice Performance Criteria Feedback 

1. Communication 
process in the 
workplace 

2. Interpreting and 
following work 
instructions  

3. Construction code: 
Ministry of Land 
Management, 
Urban, Planning 
and Construction 
(MLUPC) 

4. Interpretation of 
masonry plans & 
drawings 

5. Attitude: safety 
consciousness, 
patience, 
responsible, 
concern for details, 
obedience, team 
player, 
cooperation 
 

• Lecture 
• Discussion 
• Demonstration 
• Modular approach 

• Apply safety 
practices 

• Record work 
instructions 

• Perform task 
using: 
o Operation 

Sheet 
o Job Sheet 

 

• Job assignment 
is obtained and 
confirmed from 
immediate 
superior based 
on work priority 

• Details about job 
assignment are 
received through 
appropriate 
means in 
accordance with 
established 
workplace 
procedures and 
practices 

 
 

• Work diaries  
• Self-check 

questionnaires 
• Written examination 
• Practical examination

 

 



Learning Activities 

LO 2: Read and interpret drawing  

Theory Content Training Method Practice Performance Criteria Feedback 
 

1. Masonry symbols, 
abbreviations and 
notations 

2. Standard scale 
used in masonry 
plan  

3. Procedure in 
reading and 
interpreting 
masonry 
plans/drawings & 
specifications 

4. Floor plan and 
detailed sectional 
plan  

5. Relevant MLUPC 
provisions 

6. Attitude: safety 
consciousness, 
patience, 
responsible, 
concern for details, 
obedience, team 
player, 
cooperation 

 

• Lecture 
• Discussion 
• Demonstration 
• Modular 

approach  

• Apply safety 
practices 

• Read & interpret 
masonry plans  

• Perform task 
using: 
o Operation 

Sheet 
o Job Sheet 

 

• Symbols, 
abbreviations 
and notations for 
masonry work 
are read based 
on applicable 
construction 
codes 

• Detailed work 
specifications are 
interpreted 
according to 
applicable design 
codes and rules 
and regulations 
of the MLUPC 

• Floor plan and 
detailed sectional 
plan are 
interpreted 
according to 
applicable design 
and MLUPC 
codes 

• Return demonstration
• Self-check 

questionnaires 
• Written examination 
• Practical examination

 
 
 

Learning Activities 

LO 3: Check Work Area  

Learning Content Presentation Practice Performance Criteria Feedback 

1. Safety signage and 
barricades 

2. Good 
housekeeping (5S) 

3. Types of masonry 
tools and their uses 

4. Types of personal 
protective 
equipment  

5. Types and uses of 
masonry portable 

• Lecture 
• Discussion 
• Demonstration 
• Modular 

approach 

• Apply environment 
and safety 
practices 

• Implement good 
housekeeping 
practices 

• Perform task 
using: 
o Operation 

Sheet 
o Job Sheet 

• Location of 
concrete 
placement is 
determined 
based on plans 
and 
specifications  

• Safe working 
area is 

• Return demonstration
• Self-check 

questionnaires 
• Written examination 
• Practical examination



/mobile equipment 
6. Prevention  of 

worksite accidents 
7. Procedure in 

checking work area 
8. Attitude: safety 

consciousness, 
patience, 
responsible, 
concern for details, 
obedience, team 
player, cooperation 

 

 maintained 
around pour 
location using 
barriers and 
signage 
according with 
safety 
regulations 

• Plant, tools and 
equipment are 
available 
according to 
planned 
placement 

 
 
 

Learning Activities 

LO 4: Prepare hand tools, power tools and personal protective equipment 

Learning Content Presentation Practice Performance Criteria Feedback 

1. Classifications and 
limitations of 
masonry tools  

2. Classifications and 
limitations of 
personal protective 
equipment  

3. Classifications and 
limitations of 
masonry 
portable/mobile 
equipment 

4. Types and uses of 
material handling 
equipment 

5. Care, safe handling 
and storing of tools 
and equipment 

6. Procedure in 
preparing hand 
tools, power tools 
and personal 
protective 
equipment 

7. Prevention  of 
worksite accidents 

8. OH&S guidelines  
9. Environment 

protection 
regulations 

10. Good 

• Lecture 
• Discussion 
• Demonstration 
• Modular 

approach 

• Apply environment 
and safety 
practices 

• Implement good 
housekeeping 
practices (5S) 

• Identify tools and 
equipment 

• Use, maintain and 
store tools and 
equipment 

• Perform task 
using: 
o Operation 

Sheet 
o Job Sheet 

 

• Handtools and 
personal 
protective 
equipment are 
identified based 
on work 
requirements 

• Condition of 
hand 
tools/equipment 
are checked in 
accordance with 
the provision of 
relevant safety 
standards 

• Portable/mobile 
machines are 
prepared 
according to job 
requirements 

 
 
 
 
 
 

• Return demonstration
• Self-check 

questionnaires 
• Written examination 
• Practical examination



housekeeping (5’s)  
 
 
 
 

 
 

Learning Activities 

LO 4: Haul materials 

Learning Content Presentation Practice Performance Criteria Feedback 

1. Masonry materials 
1.1 Types of bricks 

and concrete 
blocks  

1.2 Kinds of 
cement 

1.3 Kinds of 
aggregates 

1.4 Types and 
sizes of lumber 

1.5 Types of 
fasteners 

1.6 Types of 
masonry 
anchors, ties 
and 
reinforcements 

2. Safe handling and 
storage of masonry 
materials 

3. Types and uses of 
material hauling 
equipment 

4. Procedure in 
hauling materials 

5. OH&S guidelines 
6. Environment 

protection 
regulations 

7. Good 
housekeeping (5’s) 

8. Attitude: safety 
consciousness, 
patience, 
responsible, 
concern for details, 
obedience, team 
player and 
cooperation 

• Lecture 
• Discussion 
• Demonstration 
• Modular 

approach 

• Apply environment 
and safety 
practices 

• Implement good 
housekeeping 
practices (5S) 

• Identify masonry 
materials 

• Handle and store 
masonry materials 

• Perform task 
using: 
o Operation 

Sheet 
o Job Sheet 

 

• Availability and 
serviceability of 
appropriate 
hauling 
equipment are 
checked as per 
work 
requirements 

• Masonry 
materials are 
loaded and 
unloaded using 
appropriate 
transport method 
following 
worksite safety 
rules and 
regulations 

• Masonry 
materials are 
stored in 
accordance with 
the materials 
storage and 
safety  guidelines

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Return demonstration
• Self-check 

questionnaires 
• Written examination 
• Practical examination
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