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មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាបវ់គ្គសកិា 

 
គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សា 

 សូមស្វា មៃ៍ចំគ ោះការគរៀៃផ្នែក្សក្សមមសិទិិធបញ្ញា ពីចម្ងា យតាមរយៈប្បព័ៃធអ ិធឺផ្ណត។ 
វគ្គគៃោះម្ងៃគោលបំណងដូចខាងគប្កាម : 
 បគងកើៃភាពយល់ដឹងជាទិសសៃទាៃសប្ម្ងប់គ្ៃ្ឹោះនៃក្សមមសិទិិធបញ្ញា  ផ្ដលជាចំណ ចចំ

បាច់ សប្ម្ងប់ការនចែប្បឌិតរបស់មៃ សសគដើមបីគធាើឲ្យរកី្សចគប្មើៃផ្នែក្សគសដឋកិ្សចច ៃិង ការ
អភិវឌឍៃ៍សងគមគ ឿៃគលឿៃៃិងគដើមបីសប្មួលដល់ ណិ ចក្សមមអៃតរជាតិ តាមរយៈការ
នតល់ៃូវកិ្សចចការ រជាពហ ភាគី្ ។ 
 

 ពៃយល់ៃូវអាីជាកិ្សចចការ ររបស់ក្សមមសិទិិធបញ្ញា ។ 
 

 បង្ហា ញអំពីសិៃធិសញ្ញា ផ្ដលប្គ្ប់ប្គ្ងក្សមមសិទិិធបញ្ញា  ។ 
 

 ផ្ណនំៃូវគសវាក្សមមរបស់អងគការក្សមមសិទិិធបញ្ញា ពិភពគោក្ស(WIPO)  មួយចំៃួៃផ្ដល 
 ួយដល់ការប្គ្ប់ប្គ្ង់ ៃិងកិ្សចចការ រក្សមមសិទិិធបញ្ញា គៅគលើពិភពគោក្ស ។ 
 
សូមក្ស ំម្ងៃការប្ពួយបារមភ ប្បសិៃគបើ ក្សយមួយចំៃួៃណាមួយគនោះក្សែ ងអតថបទិនៃវគ្គ

សិក្សាគៃោះ គោក្ស គោក្សស្សី មិៃយល់  ក្សយទំាងគនោះ ៃឹងប្តូវបាៃពៃយល់តាមផ្នែក្សៃីមួយៗ
នៃវគ្គសិក្សាគៃោះ។  

ក្សប្មិតនៃវគ្គសិក្សាគៃោះ គឺ្ពិព័ណនដ៍លអប្បគសើរសប្ម្ងប់គសចក្សតីគនតើម ក៍្សប  ផ្ៃតវគ្គសិក្សា
គៃោះគឺ្សំគៅគលើប គ្គលមួយចំៃួៃ ដូចជាគោក្ស គោក្សស្សីមួយចំៃួៃ ផ្ដលកំ្សព ងគធាើការគៅ
ក្សែ ងផ្នែក្សក្សមមសិទិិធបញ្ញា  ឬក៍្សម្ងៃបំណងគធាើការក្សែ ងម ឍដ្ឋឋ ៃផ្ដលទាក់្សទិងៃឹងការប្គ្ប់ប្គ្ង
វស័ិយក្សមមសិទិិធបញ្ញា  ។ វគ្គគៃោះ អាចៃឹងម្ងៃប្បគោ ៃ៍សប្ម្ងប់គោក្ស គោក្សស្សីទំាងអស់ 
ផ្ដលបគងកើតឲ្យម្ងៃៃូវទិប្មង់ក្សមមសិទិិធបញ្ញា  គនសងៗជាគប្ចើៃ គហើយម្ងៃបំណងផ្សាងយល់ពី
លទិធភាពនៃកិ្សចចការ រតាមទិប្មង់ក្សមមសិទិធិបញ្ញា ទំាងគនោះ នងផ្ដរ ។  
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រចនសមព័ៃធនៃវគ្គសិក្សា 
 គយើងបាៃបា ៃ់ប្បម្ងណជាមធយមៃូវរយៈគពល ផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីៃឹងចំណាយ
គពលសិក្សាវគ្គគៃោះ គឺ្ប្តូវសិក្សាប្បផ្ហល៥០គម្ង ង។ ជាធមមតា គោក្ស គោក្សស្សីអាច
ផ្សាងយល់ថាលទិធភាពនៃការសិក្សាក្សែ ងមួយវគ្គផ្ចក្សជា១០គម្ង ងក្សែ ងមួយសបាត ហ៍។ ដូគចែោះ
គោក្ស គោក្សស្សីប្តូវរពឹំងទិ ក្សថា ការសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សីៃឹងចំណាយគពល
ប្បផ្ហល៥សបាត ហ៍ ក្សែ ងខណៈផ្ដលសបាត ហ៍ទីិ៦ ផ្ដលជាសបាត ហ៍ច ងគប្កាយ គោក្ស 
គោក្សស្សីៃឹងម្ងៃគពលគរៀបចំការប្បលងបញ្ច ប់។ គយើងបាៃផ្បងផ្ចក្សជាវគ្គម ូឌូលគនសងៗ
ផ្ដលបាៃបង្ហា ញគៅក្សែ ងគំ្ៃូសបង្ហា ញទីិ១។រយោះគពលនៃម ូលឌ លៃីមួយៗៃិងអៃ ម ូលឌ ល
ៃឹងបង្ហា ញម ៃគពលគោក្ស គោក្សស្សីចប់គនតើមវគ្គសិក្សា គឺ្គដើមបី ួយសប្ម្ងប់ផ្នៃការ       
ៃីមួយៗនៃការសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី ។ 
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គំ្ៃូសបង្ហា ញ១ : ការបង្ហា ញរចនសមពៃធនៃវគ្គសិក្សា 
     
 

 
      
 
     

 
 
   
 
  
 
 
         

   
       
     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

មគ្គុទេសនៃវគ្គសិក្សា 

 
ផ្នែក្សេី១ 

ទសចក្សតីផ្ែនាំអាំពីក្សមមសិេិធបញ្ញា  

សិេធិអែក្សៃិពៃធ ពាែិជ្ជសញ្ញា  

 

ប្បកាសៃីយបប្ររក្សតក្សមម 

គ្ាំៃូរឧសាហក្សមម ម៉ា ក្សសមគ ល់ភូមិសាស្រសតេាំៃិញ សិេិធប្បហាក់្សប្បផ្ហល 

ប្បព័ៃធចុុះបញ្ជ ីជាលក្សខែៈអៃតរជារិ 
តាមសេធិសញ្ញា ទប្កាមការប្គ្ប់ប្គ្ងរបស់អងគការក្សមមសិេធិពិភពទោក្ស 

ការប្បកួ្សរប្បផ្ជ្ងមិៃទសាម ុះប្រង់ 

កិ្សចចការពារពូជ្រថ្មីនៃដាំណាំ 

ផ្នែក្សេី២ 

ការពិភាក្សា ៃិង សទងខបវគ្គសិក្សា 

ផ្នែក្សេី៣

ផ្ហល ការប្បលងបញ្ច ប់ 
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គំ្ៃូសបង្ហា ញ១ បាៃបង្ហា ញពីរចនសមពៃធដ៍សមរមយផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីគួ្រផ្ត
សិក្សាវគ្គគៃោះ។គោក្ស គោក្សស្សីៃឹងគ ើញថារចនសមព័ៃធគៃោះប្តូវបាៃអៃ វតតតាមគគ្ហទំិព័រ
នៃវគ្គសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី។គំ្ៃូសបង្ហា ញ១ក៍្សបង្ហា ញៃូវការចប់គនតើមសិក្សារបស់
គោក្ស គោក្សស្សីផ្នែក្សទីិ១នៃវគ្គ។ 

បនា ប់ពីគយើងបាៃនតល់ៃូវអៃ ស្វសៃ៍សប្ម្ងប់គោក្ស គោក្សស្សីសិក្សាម ូលឌ លជា
លំដ្ឋប់លំគដ្ឋយផ្ដលម ូលឌ លៃីមួយៗប្តូវបាៃបង្ហា ញគៅគលើគអប្តង់។ តួោ ងដូចជា
គោក្ស គោក្សស្សី គួ្រផ្តសិក្សាសិទិិធអែក្សៃិពៃធម ៃសិទិិធប្បហាក់្សប្បផ្ហល។ សិទិិធប្បហាក់្ស
ប្បផ្ហល ប្តូវបាៃសរគសរ ៃិងសៃមតថាគោក្ស គោក្សស្សីបាៃសិក្សាម ូលឌ លសិទិិធអែក្សៃិពៃធ
ជាម ៃ។សិៃធិសញ្ញា ច ោះបញ្ជ ីរបស់អងគការក្សមមសិទិិធបញ្ញា ពិភពគោក្ស(WIPO)គួ្រផ្តជាម ូលឌ ល 
ច ងគប្កាយផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីប្តូផ្តបំគពញម ៃគពលបៃតគៅផ្នែក្សទីិ៣នៃវគ្គ។គៅផ្នែក្សទីិ៣
រមួម្ងៃ ៖ ការពិភាក្សា ៃិងសគងេបវគ្គផ្ដលគួ្រផ្តប្តូវបំគពញម ៃគពល គោក្ស គោក្សស្សី 
ប្បលងបញ្ច ប់ ។ 
 ប្គ្ប់ម ូលឌ លទំាងអស់គនតើមពីផ្នែក្សទីិ២នៃវគ្គ ម្ងៃការប្បលងជាសំណួរជាគប្ចើៃគប្ ើស
គរ ើស ម ៃបញ្ច ប់នៃម ូលឌ ល។ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងគ ើញសញ្ញា សប្ម្ងប់ការប្បលងគៃោះគៅ
ខាងគលើនៃអតតបទិរបស់ម ូលឌ ល ។ពិៃា (កំ្សណត់ចំណំា) របស់គោក្ស គោក្សស្សីសប្ម្ងប់ការ 
ប្បលងគៃោះៃឹងប្តូវបាៃបង្ហា ញគដ្ឋយសា័យប្បវតតិគៅគលើគអប្ក្សង់គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្ស
ស្សីបាៃបំគពញនៃវគ្គសិក្សា។សូមក្សត់ចំណំាថាការប្បលងគៅច ងបញ្ច ប់នៃម ូលឌ លគឺ្ប្ោៃ់
ផ្តជាការស្វក្សលបងថា គោក្ស គោក្សស្សីបាៃយល់ៃូវអតតបទិនៃម ូលឌ ល ផ្ដលគោក្ស 
គោក្សស្សីបាៃអាៃគទិ ។ ពិៃា  (កំ្សណត់ចំណំា) របស់គោក្ស គោក្សស្សី មិៃផ្មៃជាការកំ្សណត់
ជាចំណាត់ថាែ ក់្សច ងគប្កាយគៃោះគទិ គហើយការប្បលងគៃោះ មិៃម្ងៃលក្សេណៈជាការបងេំប្គ្ប់
ការប្បលងម ៃបញ្ច ប់នៃម ូលឌ លទំាងអស់គទិ។ គោក្ស គោក្សស្សីអាចប្បលងក៏្សបាៃមិៃ
ប្បលងក៏្សបាៃ។ គហើយការប្បលងបញ្ច ប់ (ប្បលងបញ្ច ប់វគ្គ) ក៍្សជាចគម្ើយគប្ ើលគរ ើសផ្ដរ។ 
សូមអាៃផ្នែក្សប្បលងបញ្ច ប់ខាងគប្កាម។ 
 លទិធនលនៃការប្បលងរបស់ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងគធាើការសរ បភ្ាមៗតាមប្បព័ៃធ
ប្គ្ប់ប្គ្ងការសិក្សា (LMS)។ គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សី បាៃសិក្សាប្គ្ប់ម ូលឌ លទំាង
អស់គហើយការប្បលងបញ្ច ប់របស់គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹងអាចទិទួិលបាៃវញិ្ញា បៃបប្តពីអងគ
ការក្សមមសិទិិធបញ្ញា ពិភពគោក្ស (WIPO) សប្ម្ងប់គោក្ស គោក្សស្សី ផ្ដលបាៃសិក្សាវគ្គគៃោះ
ចប់ៃិងជាប់ជាស្វថ ពរ។សូមបញ្ញជ ក់្សថា ចំណាត់ថាែ ក់្សរបស់គោក្សគោក្សស្សីមិៃម្ងៃគៅគលើ
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វញិ្ញា បៃបប្តគទិបើយ។សិកាេ កាមទំាងអស់តប្មូវឲ្យចូលរក្សចំណាត់ថាែ ក់្សរបស់ខ្ួៃផ្ទា ល់ ៃិងថត
ចម្ងបាៃ។ 
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វគ្គសិក្សា 
 វគ្គគៃោះតប្មវូឲ្យគោក្ស គោក្សស្សីសិក្សាតាមរយៈប្បព័ៃធក្ស ំពយូទ័ិរ គហើយក៍្សតប្មូវឲ្យ
គោក្ស គោក្សស្សីអាៃអតថបទិៃិងដាប្កាមគៅគលើគអប្ក្សង់ផ្ដលម្ងៃសំណួរ ចគម្ើយៃិងស្វត ប់
ការថតសគម្ងជាពិគសស។ការស្វត ប់សគមង្គឺ្ជាគ្ ណសមបតតិោ ងពិគសសផ្ដលបាៃផ្ចង
គៅក្សែ ងអតថបទិគៃោះ ។ ការស្វត ប់សគម្ងម្ងៃមូលគហត ពីរគឺ្ :  

 កាត់បៃថយចំៃួៃរបស់អតតបទិផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីប្តូវអាៃគៅគលើគអប្ក្សង់ ។ 
 នតល់ៃូវមគធាបាយសមរមយមួយគទិៀត សប្ម្ងប់ការជាសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី 

គដើមបីបគងកើៃៃូវការចងចំអតថបទិ ។  
ជាសំណូមពរគពលគោក្ស គោក្សស្សីឈាៃដល់វគ្គស្វត ប់សំគលងគោក្ស គោក្សស្សីគួ្រផ្ត

ស្វត ប់ោ ងតិចណាស់ពីរដងម ៃៃឹងចប់គនតើមបៃតគៅម ខគទិៀត។     គោក្ស គោក្សស្សីក៍្សអាច
គមើលអតថបទិបាៃ ប្បសិៃម្ងៃក្សផ្ៃ្ងណាមួយផ្ដលមិៃចាស់ោស់ ឬ ក៍្សគោក្ស គោក្សស្សី 
ពិបាក្សៃឹងស្វត ប់សគម្ង ។  

ប្បសិៃគបើគោក្ស គោក្សស្សីពិតជាចំបាច់គមើលអតថបទិផ្មៃ 
ផ្តសូមក្ស ំពាោមគមើលអតថបទិ គៅគពលគោក្ស 
គោក្សស្សីកំ្សព ងស្វត ប់សំគម្ងពីគប្ ោះវាៃឹងនំឲ្យម្ងៃការកាត់បៃថយឥទិធិពលនៃសគម្ង 
ៃិងអាចរខំាៃដល់ការគផ្ទត តអារមមណ៍របស់គោក្ស គោក្សស្សី ។ 

ប្គ្ប់ផ្នែក្សៃីមួយៗនៃវគ្គសិក្សាគៃោះ   គឺ្ប្តូវភាជ ប់ជាមួយតារាងក្សមមវតថ នៃអតថបទិសិក្សា  
(Learning objective)ផ្ដលលមអិតពីចំគណោះដឹង ផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីទិទួិលបាៃបនា ប់ពី
គោក្ស គោក្សស្សី សិក្សានៃផ្នែក្សគៃោះ។ការអាៃតារាងអតថបទិសិក្សាដំបូងគគ្ៃឹងនតល់ឲ្យៃូវ
គំ្ៃិតសប្ម្ងប់គោក្ស គោក្សស្សីដឹងពីអាីផ្ដលអែក្សកំ្សព ងសិក្សាគដ្ឋយខ្ួៃឯងផ្ទា ល់ គហើយអាៃ
ផ្នែក្សៃីមួយៗគៃោះមតងគទិៀតគៅច ងបញ្ជ ក់្សនៃម ូលឌ លគដើមបឲី្យគោក្ស គោក្សស្សីសគប្មចបាៃ
ៃូវទិិសគៅទំាងគៃោះ។ 

គដើមបី ួយគោក្ស  គោក្សស្សី ស្វក្សលបងៃូវភាពវវិតតៃ៍របស់ខ្ួៃ គោក្ស គោក្សស្សី ៃឹង 
គ ើញសំណួរស័ាយសិក្សា(SQA) តាមចំណ ចគនសងគៅក្សែ ងអតតបទិ។ សំណួរទំាងគៃោះ អាច 
 ួយឲ្យប្បាក្សដថាគោក្ស គោក្សស្សី បាៃយល់ៃូវការពៃយល់ពីតារាងអតថបទិសិក្សា។ គៅ 
គពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សី ួបប្បទិោះៃូវសំណួរសា័យសិក្សា គោក្ស គោក្សស្សីៃឹងប្តូវក្សត់ 
ប្តាចគម្ើយគៅគលើក្ស ំពយូទ័ិរ ។ 
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គោក្ស គោក្សស្សីគួ្រផ្តស្វក្សលបងគធាើដូគចែោះ ម ៃគពលគោក្ស គោក្សស្សីគមើលដំគណាោះ
ស្ស្វយ។ទំាងគៃោះគឺ្ជាការបញ្ញជ ក់្សៃូវតនមថ្ារាល់សំណួរស័ាយសិក្សា(SQA) គឺ្សប្ម្ងប់ការ
គប្បើប្បាស់គដ្ឋយផ្ទា ល់របស់គោក្ស គោក្សស្សីគដ្ឋយចគម្ើយទំាងគៃោះគឺ្ប្តូវបាៃគមើលគ ើញ
សប្ម្ងប់ផ្តប គ្គលផ្ទា ល់ខ្ួៃឯងផ្តប  គណាណ ោះ។ 

ពួក្សគយើខំប្បឹងគរៀបចំឯក្សស្វរទំាងអស់ឲ្យង្ហយយល់តាមផ្តអាចគធាើគៅបាៃ ប  ផ្ៃតវាគឺ្
គ ៀសមិៃរចួគទិផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីៃឹង ួបផ្នែក្សមួយចំៃួៃផ្ដលពិបាក្សយល់ជាងផ្នែក្ស
គនសងគទិៀត គហើយមិៃផ្តប  គណាណ ោះគោក្ស គោក្សស្សីអាចប្តូវការ ំៃួយបផ្ៃថម។ការសិក្សាគៃោះ 
គឺ្នតល់ៃូវគសវាោំ រគដើមបី ួយ គោក្ស គោក្សស្សី ។ 

គៅក្សែ ងអំឡ ងគពលសិក្សានៃវគ្គគៃោះគោក្ស គោក្សស្សីៃឹងតប្មូវឲ្យគនញើសំណួររបស់គោក្ស 
គោក្សស្សីតាមរយៈអ ីផ្ម លគៅកាៃ់ផ្នែក្សរដឋបាលនៃវគ្គសិក្សា (DL101e.academy@wipo.int)
។ រាល់សំណួររបស់គោក្ស គោក្សស្សីទំាងអស់ៃឹងប្តូវបាៃគ្្ើយតបវញិក្សែ ងរងាង់ប្បផ្ហលជា
ពីរ ឬបីនថាគប្កាយមក្ស។ 

សូមបញ្ញជ ក់្សថាប្បសិៃគបើការភាជ ប់អ ិធឺផ្ណត ម្ងៃក្សប្មិតយឺតគោក្ស គោក្សស្សីអាចគបាោះ
ព មពៃូវម្ងតិការនៃវគ្គគដ្ឋយច ចភាជ ប់គលើ PDF ផ្ដលម្ងៃគៅគប្កាមគលខគរៀងទំិព័រនៃម ូលឌ ល
ៃីមួយៗបាៃ។ 
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ការប្បលងបញ្ច ប់ 
ប្បម្ងណជារយៈគពលមួយសបាត ហ៍ម ៃនថាកំ្សណត់គពលច ងគប្កាយនៃការបញ្ច ប់វគ្គ គោក្ស 

គោក្សស្សី ៃឹងបាៃភាជ ប់ទំិនក់្សទំិៃងគដ្ឋយយក្សចិតតទិ ក្សដ្ឋក់្សតាមរយៈផ្បបបទិសប្ម្ងប់ដំគណើ រ
ការប្បលងបញ្ច ប់ ។ សូមចងចំថាការប្បលងរបស់គោក្ស គោក្សស្សី ម្ងៃជាទិប្មង់ជា
សំណួរគប្ ើសគរ ើសគនសងៗ គហើយៃឹងប្តូវបាៃកំ្សណត់រយៈគពលក្សែ ងការពិៃិតយនៃការប្បលង។ 
ការប្បលងបញ្ច ប់គៃោះ គឺ្មិៃដូចជាការប្បលងគៅប្គ្ប់ច ងវគ្គនៃម ូលឌ លៃីមួយៗគទិបើយ គឺ្
គោក្ស គោក្សស្សីអាចគនញើការប្បលងគៃោះបាៃផ្តមួយមតងគ្ត់ គ លគឺ្គោក្ស គោក្សស្សីមិៃ
អាចប្បលងគឡើងវញិគទិ ប្បសិៃគបើពិៃារបស់គោក្ស គោក្សស្សីមិៃអាចទិទួិលបាៃៃូវពិៃា 
(៥០/១០០) គនោះគទិ ។ ពិៃា ប្បលងបញ្ច ប់ៃឹងប្តូវបាៃគ្ណនតាមរយៈប្បព័ៃធប្គ្ប់ប្គ្ងការ
គរៀៃសូប្ត(LMS) គហើយៃឹងប្តូវបង្ហា ញគៅគលើគអប្ក្សង់ភ្ាមៗបនា ប់ពីគោក្ស គោក្សស្សីគនញើៃូវ
ការប្បលងបញ្ច ប់ ។ គបើសិៃការប្បលងបញ្ច ប់គដ្ឋយគជាគ្ ័យគនោះ គោក្ស គោក្សស្សី 
ៃឹងទិទួិលបាៃៃូវវញិ្ញា បៃបប្ត ។ 
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ឧបក្សរណ៍សិក្សាគៅក្សែ ងគគ្ហទំិព័រ 
បផ្ៃថមពីគៃោះគទិៀតប្គ្ប់ម ូលឌ លក្សែ ងវគ្គ ម្ងៃគគ្ហទំិព័រនា ក្សគៅគដ្ឋយឧបក្សរណ៍មួយ
ចំៃួៃគដើមបជីា ំៃួយដល់ការសិក្សារបស់គោក្ស គោក្សស្សី រមួម្ងៃ ៖ 

 សនា ៃ ប្ក្សម ផ្ដលកំ្សណត់ៃូវរាល់អតថៃ័យនៃ ក្សយសំខាៃ់ៗ ផ្ដលបាៃគប្បើគៅក្សែ ងវគ្គ
សិក្សា។ គោក្ស គោក្សស្សីអាចប្បឹក្សាគោបល់បាៃប្គ្ប់គពល គដ្ឋយប្ោៃ់ផ្តច ចគលើ
ប្បអប់សនា ៃ ប្ក្សម ។ 
 

 អតថបទិផ្ដលបាៃគប្បើប្បាស់ នៃអតថបទិចាប់ ៃិងបណាត ញ ផ្ដលទាក់្សទិងៃឹងវគ្គគៃោះ។
អតថបទិគៃោះគឹ្ម្ងៃអតថបទិសៃិធសញ្ញា ផ្ដលម្ងៃផ្ចងគៅក្សែ ងវគ្គសិក្សាគៃោះ។សៃធិសញ្ញា
ទំាងគៃោះ អាចប្តូវបាៃគបាោះព មព ប្បសិៃគបើម្ងៃសំណូមពរពីគោក្ស គោក្សស្សី ។ 

 
 គសៀវគៅក្សក់្សប្តា(Grade Book facility): គៅគពលផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីច ចគលើ

គសៀវគៅ គោក្សគោក្សស្សី អាចក្សត់ប្តានៃផ្នែក្សៗៃីមួយៗ ក្សែ ងវគ្គសិក្សាផ្ដលបាៃ
គរៀៃសូប្តរចួ ប្ពមទាំងៃឹងចគម្ើយ គៅប្គ្ប់ការប្បលងនៃម ូលឌ លៃីមួយៗ ។ 

 
 គវទិិកាពិភាក្សាតាមរយៈស្វរគអឡិចប្តៃិច(អ ឺផ្ម ល): 

កិ្សចចពិភាក្សាៃឹងអៃ ញ្ញា តឲ្យគោក្ស គោក្សស្សីបង្ហា ញសំណួរគៅប្គ្ប់ៃិសិសតអាហារ
របូក្សរណ៍ផ្ដលកំ្សព ងសិក្សាវគ្គគៃោះដូចគោក្សគោក្សស្សីផ្ដរ។ តាមរយៈម ខង្ហរគៃោះ 
គោក្ស គោក្សស្សី ក៍្សអាចចូលគមើលប្គ្ប់សំណួរ ៃិង ចគម្ើយទំាងអស់ផ្ដលប្តូវបាៃ
បតូរក្សែ ងអំឡ ងគពលពិភាក្សា ។ 
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តប្មវូការផ្នែក្សបគចចក្សវទិិា 
 

 គគ្ហទំិព័រគៅក្សែ ងវគ្គគៃោះ គឺ្បាៃរចនគឡើងគដើមបីប្បតិបតតិៃូវការគប្បើប្បាស់តាមតប្មូវ
ការជាអបបបរមិ្ង។ សូមចងចំថា ំៃួយបគចចក្សគទិសប្តូវបាៃនតល់គដ្ឋយរដឋបាលក្សែ ងវគ្គ
(អែក្សប្គ្ប់ប្គ្ងវគ្គគៃោះ) ក្សែ ងក្សរណីផ្ដលគោក្ស គោក្សស្សីបំគពញបាៃៃូវតប្មូវការទំាង
គៃោះ។ 
  
តប្មូវឲ្យម្ងៃម្ងៃក្ស ំពយូទ័ិរជាអបបបរមិ្ង 
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 (ឬច ងគប្កាយគគ្បងអស់)  
    សមតថភាពនៃការគនញើស្វរ ( E-mail) 
 សូមច ចចូល: 

Acrobat Reader (free download from www.adobe.com) 
Real Player7 (free download from www.realaudio.com) 

 

http://www.adobe.com/
http://www.realaudio.com/

