មគ្គទ្ទេ
ិ ា
ុ សក៍សម្រាប់វគ្គសក
គោលបំណងនៃវគ្គសក្ស
ិ ា
សូមស្វាមៃ៍ចំគ

ោះការគរៀៃផ្នែក្សក្សមមសិទិិធបញ្ញាពី ចម្ងាយតាមរយៈប្បព័ៃធអិធឺផ្ណត។

វគ្គគៃោះម្ងៃគោលបំណងដូចខាងគប្កាម :


បគងកើៃភាពយល់ដឹងជាទិសសៃទាៃសប្ម្ងប់ គ្ៃ្ឹោះនៃក្សមមសិទិិធបញ្ញា ផ្ដលជាចំណចចំ
បាច់ សប្ម្ងប់ការនចែប្បឌិតរបស់មៃសសគដើមបីគធាើឲ្យរ ីក្សចគប្មើៃផ្នែក្សគសដឋក្សិចច ៃិង ការ
អភិវឌឍៃ៍សងគមគ ឿៃគលឿៃៃិងគដើមបីសប្មួលដល់
នតល់ៃូវក្សិចកា
ច រ

ណិ ចក្សមមអៃតរជាតិ តាមរយៈការ

រជាពហភាគ្ី ។



ពៃយល់ៃូវអាីជាក្សិចកា
ច រ

ររបស់ក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញា។



បង្ហាញអំពីសិៃិធសញ្ញាផ្ដលប្គ្ប់ប្គ្ងក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញា ។



ផ្ណនំៃូវគសវាក្សមមរបស់អងគការក្សមមសិទិិធបញ្ញាពិភពគោក្ស(WIPO)
ួយដល់ការប្គ្ប់ប្គ្ង់ ៃិងក្សិចចការ

រក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញាគៅគលើពិភពគោក្ស ។

សូមក្សំម្ងៃការប្ពួយបារមភ ប្បសិៃគបើ
សិក្សាគៃោះ គោក្ស គោក្សស្សី មិៃយល់

មួយចំៃួៃផ្ដល

ក្សយមួ យចំ ៃួៃណាមួយគនោះក្សែងអតថបទិនៃវគ្គ

ក្សយទាំងគនោះ ៃឹងប្តូវបាៃពៃយល់តាមផ្នែក្សៃីមួយៗ

នៃវគ្គសិក្សាគៃោះ។
ក្សប្មិតនៃវគ្គសិក្សាគៃោះ គ្ឺពិព័ណនដ៍លប្អ បគសើរសប្ម្ងប់ គសចក្សតីគនតើម ក្ស៍បផ្ៃតវគ្គសិក្សា
គៃោះគ្ឺសំគៅគលើបគ្គលមួយចំៃួៃ ដូចជាគោក្ស គោក្សស្សីមួយចំៃួៃ ផ្ដលក្សំពងគធាើការគៅ
ក្សែងផ្នែក្សក្សមមសិទិិធបញ្ញា

ឬក្ស៍ ម្ងៃបំណងគធាើការក្សែងម ឍដ្ឋឋៃផ្ដលទាក្ស់ទិងៃឹងការប្គ្ប់ប្គ្ង

វ ិស័យក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញា ។ វគ្គគៃោះ អាចៃឹងម្ងៃប្បគោ ៃ៍ សប្ម្ងប់គោក្ស គោក្សស្សីទាំងអស់

ផ្ដលបគងកើតឲ្យម្ងៃៃូវទិប្មង់ក្សមមសិទិិធបញ្ញា គនសងៗជាគប្ចើៃ គហើយម្ងៃបំណងផ្សាងយល់ពី
លទិធភាពនៃក្សិចចការ
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រតាមទិប្មង់ក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញាទាំងគនោះ នងផ្ដរ ។

រចនសមព័ៃនធ ៃវគ្គសក្ស
ិ ា
គយើងបាៃបាៃ់ប្បម្ងណជាមធយមៃូវរយៈគពល ផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងចំណាយ
គពលសិក្សាវគ្គគៃោះ

គ្ឺប្តូវសិក្សាប្បផ្ហល៥០គម្ងង។

ជាធមមតា

គោក្ស

គោក្សស្សីអាច

ផ្សាងយល់ថាលទិធភាពនៃការសិក្សាក្សែងមួ យវគ្គផ្ចក្សជា១០គម្ងងក្សែងមួ យសបាតហ៍។

ដូគចែោះ

ប្បផ្ហល៥សបាតហ៍

គោក្ស

គោក្ស

គោក្សស្សីប្តូវរ ំពឹ ងទិក្សថា

ការសិក្សារបស់គោក្ស

ក្សែងខណៈផ្ដលសបាតហ៍ទិី៦

គោក្សស្សីៃឹងម្ងៃគពលគរៀបចំ ការប្បលងបញ្ចប់។

គោក្សស្សីៃឹងចំណាយគពល

ផ្ដលជាសបាតហ៍ចងគប្កាយ

គយើងបាៃផ្បងផ្ចក្សជាវគ្គមូ ឌូលគនសងៗ

ផ្ដលបាៃបង្ហាញគៅក្សែងគ្ំៃូសបង្ហាញទិី ១។រយោះគពលនៃមូលឌលៃីមួយៗៃិងអៃមូលឌល
ៃឹងបង្ហាញមៃគពលគោក្ស

គោក្សស្សីចប់គនតើមវគ្គសិក្សា

ៃីមួយៗនៃការសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី ។
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គ្ឺគដើមបី ួយសប្ម្ងប់ផ្នៃការ

គ្ំៃូសបង្ហាញ១ : ការបង្ហាញរចនសមពៃនធ ៃវគ្គសិក្សា

មគ្គុទេសនៃវគ្គសិក្សា
ផ្នែក្សេី១
ទសចក្សតីផ្ែនាំអាំពីក្សមមសិេិធបញ្ញា

សិេិធអែក្សៃិពៃធ

សិេិធប្បហាក្ស់ប្បផ្ហល

ប្បកាសៃីយបប្ររក្សតក្សមម

គ្ាំៃូរឧសាហក្សមម

ពាែិជ្ជសញ្ញា
ម៉ា ក្សសមគល់ភូមិសាស្រសតេាំៃិញ

ប្បព័ៃធចុុះបញ្ជីជាលក្សខែៈអៃតរជារិ
តាមសេធិសញ្ញាទប្កាមការប្គ្ប់ប្គ្ងរបស់អងគការក្សមមសិេិធពិភពទោក្ស

ក្សិចចការពារពូជ្រថ្មីនៃដាំណាំ
ការប្បក្សួរប្បផ្ជ្ងមិៃទសាមុះប្រង់

ផ្នែក្សេី២

ការពិភាក្សា ៃិង សទងខបវគ្គសិក្សា
ផ្នែក្សេី៣
ការប្បលងបញ្ចប់
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ផ្ហល

គ្ំៃូសបង្ហាញ១

បាៃបង្ហាញពីរចនសមពៃដ
ធ ៍សមរមយផ្ដលគោក្ស

សិក្សាវគ្គគៃោះ។គោក្ស គោក្សស្សីៃឹងគ
នៃវគ្គសិក្សារបស់គោក្ស

គោក្សស្សីគ្ួរផ្ត

ើញថារចនសមព័ៃធគៃោះប្តូវបាៃអៃវតតតាមគគ្ហទិំព័រ

គោក្សស្សី។គ្ំៃូសបង្ហាញ១ក្ស៍បង្ហាញៃូវការចប់គនតើមសិក្សារបស់

គោក្ស គោក្សស្សីផ្នែក្សទិី១នៃវគ្គ។
បនាប់ពីគយើងបាៃនតល់ៃូវអៃស្វសៃ៍សប្ម្ងប់ គោក្ស

គោក្សស្សីសិក្សាមូលឌលជា

លំដ្ឋប់លំគដ្ឋយផ្ដលមូលឌលៃី មួយៗប្តូវបាៃបង្ហាញគៅគលើគអប្តង់។
គោក្ស

គោក្សស្សី

គ្ួរផ្តសិក្សាសិទិិអ
ធ ែក្សៃិពៃធមៃសិទិិប្ធ បហាក្ស់ប្បផ្ហល។

តួោងដូចជា
សិទិិធប្បហាក្ស់

ប្បផ្ហល ប្តូវបាៃសរគសរ ៃិងសៃមតថាគោក្ស គោក្សស្សីបាៃសិក្សាមូលឌលសិទិិធអក្ស
ែ ៃិពៃធ
ជាមៃ។សិៃិស
ធ ញ្ញាចោះបញ្ជីរបស់អងគការក្សមមសិទិិប
ធ ញ្ញាពិភពគោក្ស(WIPO)គ្ួរផ្តជាមូលឌល
ចងគប្កាយផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីប្តូផ្តបំគពញមៃគពលបៃតគៅផ្នែក្សទិី ៣នៃវគ្គ។គៅផ្នែក្សទិី ៣
រួមម្ងៃ ៖ ការពិភាក្សា ៃិងសគងេបវគ្គផ្ដលគ្ួរផ្តប្តូវបំគពញមៃគពល គោក្ស គោក្សស្សី
ប្បលងបញ្ចប់ ។
ប្គ្ប់មូលឌលទាំងអស់គនតើមពីផ្នែក្សទិី ២នៃវគ្គ ម្ងៃការប្បលងជាសំណួរជាគប្ចើៃគប្ ើស
គរ ើស មៃបញ្ចប់នៃមូលឌល។ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងគ

ើញសញ្ញាសប្ម្ងប់ការប្បលងគៃោះគៅ

ខាងគលើនៃអតតបទិរបស់មូលឌល ។ពិៃា(ក្សំណត់ចំណាំ) របស់គោក្ស គោក្សស្សីសប្ម្ងប់ការ
ប្បលងគៃោះៃឹងប្តូវបាៃបង្ហាញគដ្ឋយសា័យប្បវតតិគៅគលើគអប្ក្សង់គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្ស
ស្សីបាៃបំគពញនៃវគ្គសិក្សា។សូមក្សត់ចំណាំថាការប្បលងគៅចងបញ្ចប់នៃមូលឌលគ្ឺប្ោៃ់
ផ្តជាការស្វក្សលបងថា

គោក្ស

គោក្សស្សីបាៃយល់ៃូវអតតបទិនៃមូលឌល

ផ្ដលគោក្ស

គោក្សស្សីបាៃអាៃគទិ ។ ពិ ៃា (ក្សំណត់ចំណាំ) របស់គោក្ស គោក្សស្សី មិៃផ្មៃជាការក្សំណត់
ជាចំណាត់ថាែក្ស់ចងគប្កាយគៃោះគទិ គហើយការប្បលងគៃោះ មិៃម្ងៃលក្សេណៈជាការបងេំប្គ្ប់
ការប្បលងមៃបញ្ចប់នៃមូលឌលទាំងអស់គទិ។

គោក្ស

គោក្សស្សីអាចប្បលងក្ស៏បាៃមិៃ

ប្បលងក្ស៏បាៃ។ គហើយការប្បលងបញ្ចប់ (ប្បលងបញ្ចប់វគ្គ) ក្ស៍ជាចគម្ើយគប្ ើលគរ ើសផ្ដរ។
សូមអាៃផ្នែក្សប្បលងបញ្ចប់ខាងគប្កាម។
លទិធនលនៃការប្បលងរបស់ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងគធាើការសរបភា្មៗតាមប្បព័ៃធ
ប្គ្ប់ប្គ្ងការសិក្សា (LMS)។ គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សី បាៃសិក្សាប្គ្ប់មូលឌលទាំង

អស់គហើយការប្បលងបញ្ចប់របស់គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងអាចទិទិួលបាៃវ ិញ្ញាបៃបប្តពី អងគ
ការក្សមមសិទិិធបញ្ញាពិភពគោក្ស (WIPO) សប្ម្ងប់ គោក្ស គោក្សស្សី ផ្ដលបាៃសិក្សាវគ្គគៃោះ
ចប់ៃិងជាប់ជាស្វថពរ។សូមបញ្ញ
ជ ក្ស់ ថា
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ចំណាត់ថាែក្ស់របស់គោក្សគោក្សស្សីមិៃម្ងៃគៅគលើ

វ ិញ្ញាបៃបប្តគទិបើយ។សិកាេកាមទាំងអស់តប្មូវឲ្យចូ លរក្សចំណាត់ ថាែក្ស់របស់ខួៃផ្ទ
្
ា ល់ ៃិ ងថត
ចម្ងបាៃ។
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វគ្គសក្ស
ិ ា
វគ្គគៃោះតប្មូវឲ្យគោក្ស

គោក្សស្សីសិក្សាតាមរយៈប្បព័ ៃក្ស
ធ ំ ពយូទិ័រ

គហើយក្ស៍តប្មូវឲ្យ

គោក្ស គោក្សស្សីអាៃអតថបទិៃិងដាប្កាមគៅគលើគអប្ក្សង់ផ្ដលម្ងៃសំណួរ ចគម្ើយៃិងស្វតប់
ការថតសគម្ងជាពិគសស។ការស្វតប់សគម្ងគ្ឺជាគ្ណសមបតតិោងពិគសសផ្ដលបាៃផ្ចង
គៅក្សែងអតថបទិគៃោះ ។ ការស្វតប់សគម្ងម្ងៃមូលគហតពីរគ្ឺ :


កាត់បៃថយចំៃួៃរបស់អតតបទិផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីប្តូវអាៃគៅគលើគអប្ក្សង់ ។



នតល់ៃូវមគធាបាយសមរមយមួយគទិៀត សប្ម្ងប់ការជាសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី
គដើមបីបគងកើៃៃូវការចងចំអតថបទិ ។

ជាសំណូមពរគពលគោក្ស គោក្សស្សីឈាៃដល់វគ្គស្វតប់សំគលងគោក្ស គោក្សស្សីគ្ួរផ្ត
ស្វតប់ោងតិចណាស់ពីរដងមៃៃឹងចប់គនតើមបៃតគៅមខគទិៀត។

គោក្ស គោក្សស្សីក្ស៍អាច

គមើលអតថបទិបាៃ ប្បសិៃម្ងៃក្សផ្ៃ្ងណាមួយផ្ដលមិៃចាស់ោស់ ឬ ក្ស៍គោក្ស គោក្សស្សី
ពិបាក្សៃឹងស្វតប់សគម្ង ។
ប្បសិៃគបើគោក្ស គោក្សស្សីពិតជាចំបាច់គមើលអតថបទិផ្មៃ
ផ្តសូមក្សំពាោមគមើលអតថបទិ គៅគពលគោក្ស
គោក្សស្សីក្សំពងស្វតប់សំគម្ងពីគប្

ោះវាៃឹងនំឲ្យម្ងៃការកាត់បៃថយឥទិធិពលនៃសគម្ង

ៃិងអាចរ ំខាៃដល់ការគផ្ទតតអារមមណ៍របស់គោក្ស គោក្សស្សី ។
ប្គ្ប់ផ្នែក្សៃីមួយៗនៃវគ្គសិក្សាគៃោះ

គ្ឺប្តូវភាជប់ជាមួយតារាងក្សមមវតថនៃអតថបទិសិក្សា

(Learning objective)ផ្ដលលមអិតពីចំគណោះដឹង ផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីទិទិួលបាៃបនាប់ពី
គោក្ស

គោក្សស្សី

សិក្សានៃផ្នែក្សគៃោះ។ការអាៃតារាងអតថបទិសិក្សាដំបូងគគ្ៃឹងនតល់ឲ្យៃូវ

គ្ំៃិតសប្ម្ងប់ គោក្ស គោក្សស្សីដឹងពីអីាផ្ដលអែក្សក្សំពងសិក្សាគដ្ឋយខ្ួៃឯងផ្ទាល់ គហើយអាៃ

ផ្នែក្សៃីមួយៗគៃោះមតងគទិៀតគៅចងបញ្ជក្ស់នៃមូលឌលគដើមបីឲ្យគោក្ស គោក្សស្សីសគប្មចបាៃ
ៃូវទិិសគៅទាំងគៃោះ។
គដើមបី ួយគោក្ស
គ

គោក្សស្សី ស្វក្សលបងៃូវភាពវ ិវតតៃ៍របស់ខួៃ
្ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹង

ើញសំណួរស័យ
ា សិក្សា(SQA) តាមចំ ណចគនសងគៅក្សែងអតតបទិ។ សំណួរទាំងគៃោះ អាច
ួយឲ្យប្បាក្សដថាគោក្ស គោក្សស្សី បាៃយល់ៃូវការពៃយល់ពីតារាងអតថបទិសិក្សា។ គៅ

គពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សី ួបប្បទិោះៃូវសំណួរសា័យសិក្សា គោក្ស គោក្សស្សីៃឹងប្តូវក្សត់
ប្តាចគម្ើយគៅគលើក្សំពយូទិ័រ ។

©WIPO/OMPI

គោក្ស គោក្សស្សីគ្ួរផ្តស្វក្សលបងគធាើដូគចែោះ មៃគពលគោក្ស គោក្សស្សីគមើលដំគណាោះ
ស្ស្វយ។ទាំងគៃោះគ្ឺជាការបញ្ញ
ជ ក្ស់ៃូវតនម្ថារាល់សំណួរស័យ
ា សិក្សា(SQA)
គប្បើប្បាស់គដ្ឋយផ្ទាល់របស់គោក្ស

គ្ឺ សប្ម្ងប់ការ

គោក្សស្សីគដ្ឋយចគម្ើយទាំងគៃោះគ្ឺប្តូវបាៃគមើលគ

សប្ម្ងប់ផ្តបគ្គលផ្ទាល់ខួៃឯងផ្តប
្
គណាណោះ។

ពួក្សគយើខំប្បឹងគរៀបចំឯក្សស្វរទាំងអស់ឲ្យង្ហយយល់តាមផ្តអាចគធាើគៅបាៃ

គ ៀសមិៃរួចគទិផ្ដលគោក្ស

ើញ

បផ្ៃតវាគ្ឺ

គោក្សស្សីៃឹង ួបផ្នែក្សមួយចំៃួៃផ្ដលពិបាក្សយល់ជាងផ្នែក្ស

គនសងគទិៀត គហើយមិៃផ្តបគណាណោះគោក្ស គោក្សស្សីអាចប្តូវការ ំៃួយបផ្ៃថម។ការសិក្សាគៃោះ
គ្ឺនតល់ៃូវគសវាោំ

រគដើមបី ួយ គោក្ស គោក្សស្សី ។

គៅក្សែងអំឡងគពលសិក្សានៃវគ្គគៃោះគោក្ស គោក្សស្សីៃឹងតប្មូវឲ្យគនញើសំណួររបស់គោក្ស
គោក្សស្សីតាមរយៈអីផ្មលគៅកាៃ់ផ្នែក្សរដឋបាលនៃវគ្គសិក្សា (DL101e.academy@wipo.int)
។ រាល់សំណួររបស់គោក្ស គោក្សស្សីទាំងអស់ៃឹងប្តូវបាៃគ្្ើយតបវ ិញក្សែងរងាង់ប្បផ្ហលជា
ពីរ ឬបីនថាគប្កាយមក្ស។
សូមបញ្ញ
ជ ក្ស់ថាប្បសិៃគបើការភាជប់អិធឺផ្ណត ម្ងៃក្សប្មិតយឺតគោក្ស គោក្សស្សីអាចគបាោះ
ពមពៃូវម្ងតិការនៃវគ្គគដ្ឋយចចភាជប់គលើ PDF ផ្ដលម្ងៃគៅគប្កាមគលខគរៀងទិំព័រនៃមូលឌល
ៃីមួយៗបាៃ។
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ការប្បលងបញ្ចប់
ប្បម្ងណជារយៈគពលមួយសបាតហ៍មៃនថាក្សំណត់គពលចងគប្កាយនៃការបញ្ចប់វគ្គ គោក្ស

គោក្សស្សី ៃឹងបាៃភាជប់ទិំនក្ស់ទិំៃងគដ្ឋយយក្សចិតតទិក្សដ្ឋក្ស់ តាមរយៈផ្បបបទិសប្ម្ងប់ដំគណើរ
ការប្បលងបញ្ចប់ ។ សូមចងចំថាការប្បលងរបស់គោក្ស គោក្សស្សី ម្ងៃជាទិប្មង់ជា

សំណួរគប្ ើសគរ ើសគនសងៗ គហើយៃឹងប្តូវបាៃក្សំណត់រយៈគពលក្សែងការពិ ៃិតយនៃការប្បលង។
ការប្បលងបញ្ចប់គៃោះ គ្ឺមិៃដូចជាការប្បលងគៅប្គ្ប់ចងវគ្គនៃមូលឌលៃីមួយៗគទិបើយ គ្ឺ
គោក្ស គោក្សស្សីអាចគនញើការប្បលងគៃោះបាៃផ្តមួយមតងគ្ត់ គ
អាចប្បលងគឡើងវ ិញគទិ

ប្បសិៃគបើ ពិៃារបស់គោក្ស

លគ្ឺ គោក្ស គោក្សស្សីមិៃ

គោក្សស្សីមិៃអាចទិទិួលបាៃៃូវពិ ៃា

(៥០/១០០) គនោះគទិ ។ ពិ ៃាប្បលងបញ្ចប់ ៃឹងប្តូវបាៃគ្ណនតាមរយៈប្បព័ៃធប្គ្ប់ប្គ្ងការ
គរៀៃសូប្ត(LMS) គហើយៃឹងប្តូវបង្ហាញគៅគលើគអប្ក្សង់ភា្មៗបនាប់ពីគោក្ស គោក្សស្សីគនញើៃូវ
ការប្បលងបញ្ចប់

។ គបើសិៃការប្បលងបញ្ចប់គដ្ឋយគជាគ្ ័យគនោះ គោក្ស គោក្សស្សី

ៃឹងទិទិួលបាៃៃូវវ ិញ្ញាបៃបប្ត ។
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ឧបក្សរណ៍សិក្សាគៅក្សែងគគ្ហទិំព័រ
បផ្ៃថមពីគៃោះគទិៀតប្គ្ប់មូលឌលក្សែងវគ្គ

ម្ងៃគគ្ហទិំព័រនាក្សគៅគដ្ឋយឧបក្សរណ៍មួយ

ចំៃួៃគដើមបីជា ំៃួយដល់ការសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី រួមម្ងៃ ៖


សនាៃប្ក្សម ផ្ដលក្សំណត់ៃូវរាល់អតថៃ័យនៃ

ក្សយសំខាៃ់ៗ ផ្ដលបាៃគប្បើ គៅក្សែងវគ្គ

សិក្សា។ គោក្ស គោក្សស្សីអាចប្បឹក្សាគោបល់បាៃប្គ្ប់គពល គដ្ឋយប្ោៃ់ផ្តចចគលើ
ប្បអប់សនាៃប្ក្សម ។


អតថបទិផ្ដលបាៃគប្បើប្បាស់ នៃអតថបទិចាប់ ៃិងបណា
ត ញ ផ្ដលទាក្ស់ទិងៃឹងវគ្គគៃោះ។
អតថបទិគៃោះគ្ឹម្ងៃអតថបទិសៃិស
ធ ញ្ញាផ្ដលម្ងៃផ្ចងគៅក្សែងវគ្គសិក្សាគៃោះ។សៃធិសញ្ញា
ទាំងគៃោះ អាចប្តូវបាៃគបាោះពមព ប្បសិៃគបើម្ងៃសំណូមពរពីគោក្ស គោក្សស្សី ។



គសៀវគៅក្សក្ស់ប្តា(Grade Book facility): គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីចចគលើ
គសៀវគៅ គោក្សគោក្សស្សី អាចក្សត់ប្តានៃផ្នែក្សៗៃី មួយៗ ក្សែងវគ្គសិក្សាផ្ដលបាៃ
គរៀៃសូប្តរួច ប្ពមទាំងៃឹងចគម្ើយ គៅប្គ្ប់ការប្បលងនៃមូលឌលៃីមួយៗ ។



គវទិិកាពិភាក្សាតាមរយៈស្វរគអឡិចប្តៃិច(អឺផ្មល):
ក្សិចចពិភាក្សាៃឹងអៃញ្ញាតឲ្យគោក្ស

គោក្សស្សីបង្ហាញសំណួរគៅប្គ្ប់ៃិសិសតអាហារ

រូបក្សរណ៍ផ្ដលក្សំពងសិក្សាវគ្គគៃោះដូចគោក្សគោក្សស្សីផ្ដរ។

តាមរយៈមខង្ហរគៃោះ

គោក្ស គោក្សស្សី ក្ស៍អាចចូលគមើលប្គ្ប់ សំណួរ ៃិង ចគម្ើយទាំងអស់ផ្ដលប្តូវបាៃ
បតូរក្សែងអំឡងគពលពិភាក្សា ។
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តប្មូវការផ្នែក្សបគចចក្សវ ិទិា
គគ្ហទិំព័រគៅក្សែងវគ្គគៃោះ គ្ឺបាៃរចនគឡើងគដើមបីប្បតិបតតិៃូវការគប្បើប្បាស់តាមតប្មូវ
ការជាអបបបរ ិម្ង។
(អែក្សប្គ្ប់ប្គ្ងវគ្គគៃោះ)

សូមចងចំថា ំៃួយបគចចក្សគទិសប្តូវបាៃនតល់គដ្ឋយរដឋបាលក្សែងវគ្គ
ក្សែងក្សរណីផ្ដលគោក្ស

គោក្សស្សីបំគពញបាៃៃូវតប្មូវការទាំង

គៃោះ។
តប្មូវឲ្យម្ងៃម្ងៃក្សំពយូទិ័រជាអបបបរ ិម្ង
ផ្នែក្ស HardWare :

Pentiumprocessor or equivalent,233MHz
64MB Ram
28.8K Baud modem or better ( 56.6K Baud modem, Digital Subscriber Line or
ISDN connection)
Multimedia capability (specifically a sound card and speakers)
ផ្នែក្ស Software:
Windows 95,98, Millennium, NT or 2000
Acrobat Reader
Microsoft Internet Explorer 5 (ឬចងគប្កាយគគ្បងអស់)
សមតថភាពនៃការគនញើស្វរ ( E-mail)
សូមចចចូល:
Acrobat Reader (free download from www.adobe.com)
Real Player7 (free download from www.realaudio.com)
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